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SỰ	PHÁT	HIỆN	KHÍ
 

 
 
 

□	QUY	LUẬT	VẬN	KHÍ	CỦA	TRỜI	ĐẤT
 

 
 
 

▲	Học	thuyết	ngũ	vận,	lục	khí
 

		
 

Các	nhà	tiên	triết	Trung	Quốc	trong	quá	trình	nhận	thức,	thích	ứng,	cải	tạo	thiên	nhiên	đã
nhận	thấy	rằng	:	trong	vũ	trụ	bao	la	rộng	lớn,	chứa	đầy	ắp	"đại	khí"	không	ngừng	vận	động.
"Đại	khí"	này	là	nguồn	gốc	của	vạn	sự	vạn	vật,	nên	còn	gọi	là	"nguyên	khí".	"Nguyên	khí"	tuy	vô
cùng	vô	biên,	nhưng	sự	vận	động,	biến	hóa	của	nó	có	quy	luật	nhất	định.	Sự	biến	hóa	của	âm
dương	trong	trời	đất,	 trên	trời	biểu	hiện	thành	những	tinh	tượng	cao	xa,	 trên	mặt	đất	biểu
hiện	thành	vạn	vật	có	hình	thể.	Mối	quan	hệ	của	vạn	vật	có	hình	trên	mặt	đất	với	nguyên	khí
trong	không	trung	giống	như	mối	quan	hệ	mật	thiết	giữa	rễ	cây	và	cành	lá.
 

			Khí	âm	dương	của	trời	đất	tương	thông	với	nhau	sản	sinh	ra	ngũ	hành:	mộc,	hỏa,	thổ,	kim,
thủy	và	ba	khí	âm,	ba	khí	dương.	Trên	trời	chúng	biểu	hiện	thành	ba	khí	dương	là	:	phong,	thủy,
hỏa	và	3	khí	âm:	táo,	hàn,	thấp.	Trong	nhân	thể	chúng	biểu	hiện	thành	3	kinh	dương	là:	thái
dương,	thiếu	dương	và	dương	minh	;	3	kinh	âm	là	:	thái	âm,	thiếu	âm	và	quyết	âm.
 

Các	ngũ	hành	:	mộc,	hỏa,	thổ,	kim,	thủy	luân	lưu	làm	chủ	tể	sự	biến	đổi	của	khí	hậu.	Mỗi	vận
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chủ	tể	một	năm,	hết	5	năm	hoàn	thành	một	vòng	và	quay	lại	từ	đầu,	cứ	thế	lặp	đi	lặp	lại.	Trong
một	năm	mỗi	cái	lại	chủ	tể	một	mùa,	cứ	thế	các	mùa	thay	nhau	tuần	hoàn	lặp	đi	lặp	lại.	Mỗi
một	hầu	5	ngày,	cũng	do	mỗi	vận	chủ	tể.	Sự	biến	đổi	mỗi	năm	đều	giống	nhau	này	gọi	là	"chủ
khí".	Ngoài	ra,	còn	tùy	theo	địa	chi	mỗi	năm	khác	nhau	mà	có	sự	biến	hóa,	đó	gọi	là	"khách
khí".	"Chủ	khí"	và	"khách	khí"	đều	ảnh	hưởng	đến	khí	hậu	và	đến	các	giới	sinh	vật.	Do	đó,	nếu
không	biết	tính	toán	những	trường	hợp	cụ	thể	giữa	sự	tương	ngộ	của	chủ	khí	và	khách	khí	thì
không	thể	hiểu	được	sự	biến	hóa	thay	đổi	của	phong,	hàn,	thử,	thấp,	táo,	hỏa	trong	một	năm,
cũng	không	thể	hiểu	được	nguyên	lí	thái	quá	và	bất	cập	của	các	khí	ngũ	vận.
 

	 	 	Như	thế	chắc	chắn	sẽ	không	nắm	được	toàn	diện	quy	luật	nội	tại	của	con	người,	trong
hoàn	cảnh	khác	nhau	sẽ	phát	sinh	những	bệnh	tật	khác	nhau.
 

	 	 	Học	thuyết	ngũ	vận,	 lục	khí	chính	là	môn	lí	 luận	nghiên	cứu	về	quy	luật	này.	Trong	tác
phẩm	y	học	kinh	điển	của	Trung	Quốc	-	"Hoàng	đế	nội	kinh"	-	Hoàng	đế	và	Du	Khu,	Kì	Bá,	v.v...
đã	bàn	luận	chi	tiết	về	ngũ	vận,	lục	khí	này.
 

			Dưới	đây,	căn	cứ	vào	những	điều	đã	được	trình	bày	trong	"Hoàng	đế	nội	kinh"	chúng	tôi
sẽ	nói	rõ	những	nội	dung	chủ	yếu	và	các	khái	niệm	cơ	bản	nhất	về	ngũ	vận.
 

			Cái	gọi	là	ngũ	vận,	tức	là	sự	vận	hành	của	các	khí	ngũ	hành:	mộc,	hỏa,	thổ,	kim,	thủy.	Sự
vận	hành	đó	lặp	đi	lặp	lại,	quay	từ	đông	sang	tây.	Mỗi	một	vận	thống	chủ	1	năm,	cho	nên	còn
gọi	là	"thống	vận"	hoặc	"trung	vận"	như:	giáp,	bính,	mậu,	canh,	nhâm	là	năm	can	dương,	năm
mà	nó	chủ	tể	thì	vận	của	nó	là	thái	quá	;	ất	đinh,	kỉ,	tân,	quý	là	năm	can	âm,	năm	mà	nó	làm	chủ
thì	vận	là	bất	cập.	Trong	một	chuỗi	các	năm	liên	tục,	vận	thái	quá	và	bất	cập	xen	kẽ	lẫn	nhau.
Nếu	năm	bắt	đầu	là	thái	quá	thì	năm	sau	liền	đó	là	bất	cập.	Hiểu	rõ	được	nguyên	lí	thái	quá	và
bất	cập	thì	cũng	có	thể	biết	được	chu	kì	biến	hóa	của	vận	khí,	từ	đó	có	thể	phán	đoán	được	khí
hậu	của	các	thời	đoạn	có	nằm	trong	phạm	vi	bình	thường	hay	không.
 

			Người	xưa	cho	rằng,	quả	đất	nằm	giữa	không	trung,	ở	phía	dưới	con	người.	Sở	dĩ	nó	được
treo	lơ	lửng	mà	không	bị	rơi	là	nhờ	có	tác	dụng	nâng	đỡ	của	đại	khí.	Trong	đó	táo	khí	làm	cho
nó	khô	ráo,	thử	khí	làm	cho	nó	bốc	hơi,	phong	khí	làm	cho	nó	vận	động,	thấp	khí	làm	cho	nó
nhuận	ướt,	hàn	khí	 làm	cho	nó	ngưng	kết,	hỏa	khí	 làm	cho	nó	ấm	áp.	Khí	của	phong,	hàn	ở
dưới,	khí	của	táo	nhiệt	ở	trên,	thấp	khí	ở	giữa,	hỏa	khí	bay	khắp	giữa	các	khí.	Trong	một	năm
bốn	mùa	thay	đổi,	hàn	thử	đi	rồi	lại	đến	;	lục	khí	:	phong,	thử,	thấp,	táo,	hàn,	hỏa	từ	trên	không
trung	giáng	xuống	mặt	đất,	mặt	đất	chịu	ảnh	hưởng	của	nó	mà	sinh	ra	vạn	vật.	Cho	nên	táo	khí
thái	quá	thì	quả	đất	khô	ráo,	thử	khí	thái	quá	thì	quả	đất	phát	nhiệt	;	phong	khí	thái	quá	thì	vạn
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vật	trên	quả	đất	bị	dao	động,	lay	chuyển	;	thấp	khí	thái	quá	thì	quả	đất	ẩm	ướt;	hàn	khí	thái	quá
thì	quả	đất	đông	cứng;	hỏa	khí	thái	quá	thì	quả	đất	khô	chắc.	Hàn,	thử,	táo,	thấp,	phong,	hỏa
chính	là	lục	khí.
 
 

Lục	khí	:	Hàn,	thử,	táo,	thấp,	phong,	hỏa	là	khí	âm	dương	trên	trời.	Cho	nên	có	sự	tương	ứng
giữa	3	khí	dương	và	3	khí	âm,	tức	là	3	dương	khí:	phong,	thử,	hỏa	tương	ứng	với	3	âm	khí	:	táo,
hàn,	thấp.	Mộc,	hỏa,	thổ,	kim,	thủy	là	các	khí	âm	dương	trên	trái	đất.	Trời	có	âm	dương,	đất
cũng	có	âm	dương.	Quy	luật	biến	đổi	âm	dương	của	trời	đất	là	trong	dương	có	âm,	trong	âm	có
dương.
 
 

Muốn	biết	được	tình	hình	biến	đổi	âm	dương	của	trời	đất	thì	phải	hiểu	đuợc	quy	luật	phối
hợp	giữa	các	ngũ	hành	và	thiên	can,	ngoài	ra	còn	phải	nắm	được	sự	phối	hợp	giữa	lục	khí	của
trời	và	ngũ	vận	của	đất.	Ví	dụ	các	năm	:	tí,	ngọ	là	năm	thiếu	âm	chủ	trì,	nhiệt	là	bản	khí	của
thiếu	âm	;	năm	sửu,	mùi	là	năm	thái	âm	chủ	trì,	thấp	là	bản	khí	của	thái	âm	;	năm	dần,	thân	là
năm	thiếu	dương	chủ	trì,	táo	là	bản	khí	của	dương	minh;	năm	thìn,	tuất	do	thái	dương	chủ	trì,
hàn	là	bản	khí	của	thái	dương;	năm	tị,	hợi	do	quyết	âm	chủ	trì,	phong	là	bản	khí	của	quyết	âm.
Mỗi	6	năm	là	một	vòng	chu	chuyển.	Vì	khí	của	trời	đất	có	động	có	tĩnh,	trên	dưới	tương	ứng
nhau,	âm	dương	xen	kẽ	nhau	cho	nên	từ	đó	mà	sản	sinh	ra	sự	biến	hóa	vận	khí	của	60	năm.
 
 

Ngũ	vận,	lục	khí	chính	là	sự	tương	hợp	giữa	thiên	can	với	địa	chi,	giữa	trên	với	dưới,	giữa
ngũ	vận	với	lục	khí.	Lục	khí	chủ	trì	trên	trời,	mỗi	6	năm	là	một	vòng;	ngũ	vận	chủ	trì	trên	quả
đất,	mỗi	5	năm	tuần	hoàn	một	vòng.	Vận	có	năm,	mà	khí	thì	có	sáu,	ngũ	vận	tương	hợp	với	lục
khí.
 
 

Sự	diễn	biến	và	thay	đổi	của	ngũ	vận,	lục	khí	có	một	quy	luật	nhất	định.	Có	thể	nói	quy	luật
đó	gần	như	là	vị	diệu.	Ứng	dụng	quy	luật	này	ta	có	thể	biết	được	sự	biến	hóa	của	khí	hậu	trước
kia,	cũng	có	thể	tính	toán	được	sự	phát	sinh	tình	hình	khí	hậu	sắp	tới.	Do	đó	nếu	coi	trọng	nó
thì	có	thể	chỉ	đạo	việc	dự	phòng	và	chữa	bệnh,	làm	cho	sinh	mệnh,	cuộc	sống	được	tốt	hơn.
Nếu	coi	thường	nó	thì	nhân	thể	sẽ	chịu	sự	tác	hại	của	biến	đổi	tự	nhiên,	phát	sinh	ra	bệnh	tật,
thậm	chí	có	thể	tử	vong.
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▲	Ngũ	vận	hành	đại	luận
 

 
 

Ngũ	khí	:	hàn,	thử,	táo,	thấp,	phong	của	trời,	ngũ	hành	:	mộc,	hỏa,	thổ,	kim,	thủy	của	đất,
chúng	không	ngừng	vận	hành	biến	hóa,	đó	chính	là	"ngũ	vận	hành".
 

Trong	sách	"Hoàng	đế	nội	kinh"	có	ghi	rõ	những	điều	Hoàng	đế,	Kì	Bá	thảo	luận	về	quy	luật
vận	động	biến	hóa	của	ngũ	(lục)	khí	và	ngũ	vận	và	tác	dụng	ảnh	hưởng	của	nó	đối	với	nhân	thể
cũng	như	sự	sinh	hóa	của	vạn	vật.	Cho	nên	nội	dung	của	sự	thảo	luận	này	được	mệnh	danh	là	"
Ngũ	vận	hành	đại	luận	".
 

Hoàng	đế	và	Kì	Bá	đã	bàn	rất	nhiều	về	tác	dụng	to	lớn	của	lục	khí	là:	phong,	nhiệt,	thấp,	táo,
hàn,	hỏa.	Nếu	tác	dụng	của	chúng	khác	thường	thì	sẽ	gây	ra	thiên	tai	và	làm	cho	con	người	bị
bệnh	tật.
 

Sinh	lí	và	bệnh	lí	của	nhân	thể	có	mối	quan	hệ	tương	hợp	với	lục,	khí:	hàn,	thử,	táo,	thấp,
phong,	hỏa	như	sau:
 

 
 
 

1.		Mộc	khí,	phong	khí,	gan
 

 
 

Phương	đông	tương	ứng	với	mùa	xuân,	là	nơi	dương	khí	bắt	đầu	đi	lên,	phong	khí	phát	sinh
làm	cho	cỏ	cây	mơn	mởn	tươi	tốt.	Mộc	khí	có	thể	sản	sinh	vị	chua,	vị	chua	có	thể	nuôi	dưỡng
gan,	khí	huyết	của	gan	có	thể	nuôi	dưỡng	gân	cốt.	Trong	quan	hệ	ngũ	hành	thì	mộc	có	thể	sinh
hỏa	mà	tim	thuộc	hỏa,	cho	nên	nói	có	thể	sinh	tâm	hỏa.
 

Phong	khí	ở	trên	trời	biểu	hiện	rất	ảo	thâm	huyền	viễn,	biến	hóa	vô	cùng.	Trong	nhân	thể
biểu	hiện	thành	quy	luật	có	thể	điều	khiển	sự	biến	hóa	phát	triển	của	sự	vật.	Trên	mặt	đất	thì
biểu	hiện	thành	khiến	cho	vạn	vật	sinh	hóa,	phát	triển	không	ngừng.	Nó	là	phong	khí	trong	lục
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khí	trên	trời,	là	mộc	khí	trong	ngũ	hành	của	quả	đất,	trong	cơ	thể	là	gân	cốt.	Tính	chất	của	nó
trong	vạn	vật	là	mềm	dẻo,	trong	nội	tạng	là	gan.	Tính	chất	khí	của	phong	mộc	là	ôn	ấm,	phẩm
chất	của	nó	là	hòa	bình,	đặc	điểm	công	nâng	của	nó	là	dao	động,	màu	sắc	là	mầu	xánh	xám,	kết
quả	sự	biến	hóa	của	nó	là	mơn	mởn	xanh	tươi.	Khí	của	phong	mộc	nuôi	dưỡng	động	vật	thuộc
về	loại	có	lông.	Tác	dụng	của	nó	là	thăng	tán,	khí	hậu	thời	lệnh	của	nó	là	phân	bố	rộng	khắp,	ôn
hòa.	Nếu	khí	của	phong	mộc	biến	hóa	khác	thường	sẽ	khiến	cho	vạn	vật	bị	suy	tàn,	hủy	họai.
Thiên	tai	do	nó	gây	nên	là	làm	cho	cỏ	cây	bị	gẫy	gập,	rơi	rụng.	Vị	của	nó	thuộc	chua,	tính	tình
thuộc	về	phẫn	nộ	vì	vậy	phẫn	nộ	thái	quá	sẽ	làm	tổn	hại	đến	gan.	Nhưng	táo	khí	lại	có	thể	chế
ngự	được	phong	khí,	khi	vị	chua	thái	quá	thì	sẽ	làm	tổn	hại	đến	gân	cốt	song	vị	cay	có	thể	chế
ngự	được	vị	chua.
 

 
 
 

2.		Hỏa	khí,	nhiệt	khí,	tim	(tâm)
 
 

 
 
 

Phương	nam	tương	ứng	với	mùa	hạ.	Dương	khí	thịnh	vượng	sẽ	sản	sinh	ra	nhiệt	khí,	nhiệt
có	thể	sinh	hỏa.	Hỏa	khí	có	thể	sản	sinh,	ra	vị	đắng,	vị	đắng	có	thể	nuôi	dưỡng	tim	(tâm),	tim
có	thể	sinh	huyết	dịch.	Trong	mối	quan	hệ	của	ngũ	hành	thì	hỏa	có	thể	sinh	thổ	tì	thuộc	thổ,
cho	nên	nói	huyết	dịch	có	thể	sinh	tì	thổ.
 
 

Hỏa	nhiệt	ở	trên	trời	là	nhiệt	khí	của	lục	khí,	trên	quả	đất	là	hỏa	khí	của	ngũ	hành,	trong	cơ
thể	là	các	mạch	quản,	tính	chất	của	nó	trong	vạn	vật	là	sự	sinh	trưởng	xum	xuê	rậm	rạp,	trong
nội	tạng	là	tim.	Tính	chất	của	nó	là	thử	nhiệt,	phẩm	đức	của	nó	là	sáng	sủa,	minh	bạch,	công
năng	của	nó	là	tác	động	cấp	tốc,	màu	sắc	là	màu	đỏ,	kết	quả	sự	biến	hóa	của	nó	là	làm	cho	vạn
vật	phồn	vinh,	hưng	thịnh.	Khí	của	hỏa	nhiệt	nuôi	dưỡng	động	vật	thuộc	về	loại	lông	vũ.	Tác
dụng	của	nó	là	chiếu	sáng	khắp	nơi,	đặc	điểm	khí	hậu	thời	lệnh	cùa	nó	là	nhiệt	độ	cao,	sôi	động.
Nếu	nó	biến	hóa	khác	thường	thì	nhiệt	độ	cao,	đốt	cháy	các	tân	dịch.	Tai	hại	nó	tạo	thành	là	có
thể	gây	nên	sự	đốt	cháy.	Vị	của	nó	là	đắng,	tính	tình	của	nó	thuộc	về	vui	vẻ.	Nếu	vui	mừng	thái
quá	sẽ	làm	tổn	hại	đến	tim.	Nhưng	sự	lo	sợ	lại	có	thể	khống	chế	sự	vui	mừng	cho	nên	hỏa	nhiệt
thái	quá	có	thể	hao	tổn	đến	tim.	Nhưng	hàn	khí	lại	có	thể	hạn	chế	được	khí	của	hỏa	nhiệt.	Nếu
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vị	đắng	thái	quá	sẽ	làm	tổn	thương	tâm	khí.	Vị	mặn	có	thể	khống	chế	được	tâm	khí,	vì	nó	có	thể
hạn	chế	được	vị	đắng.
 
 

3.		Thổ	khí,	thấp	khí,	tì
 
 

Ở	giữa	(trung	ương)	tương	ứng	với	trưởng	hạ	(đã	vào	quá	giữa	màu	hạ).	Khí	hậu	lúc	đó
nhiều	mưa,	sinh	ra	thấp	khí.
 
 

Sự	thấp	nhuận	có	thể	nuôi	dưỡng	thổ	khí	của	vạn	vật	phát	triển.	Thổ	khí	sinh	ra	vị	ngọt,	vị
ngọt	có	thể	nuôi	dưỡng	tì,	tì	có	thể	khiến	cho	cơ	bắp	phát	triển	mạnh	mẽ.	Trong	quan	hệ	ngũ
hành	thổ	sinh	kim	mà	kim	thuộc	phế,	cho	nên	nói	cơ	bắp	có	thể	sinh	cho	phế	kim.
 
 

Thấp	khí,	trên	trời	là	thấp	khí	trong	lục	khí,	dưới	đất	là	thổ	khí	của	ngũ	hành,	trong	nhân	thể
là	cơ	bắp.	Khí	của	thấp	thổ	có	thể	khiến	cho	vạn	vật	được	đầy	đặn	sung	sức,	trong	nội	tạng	là	tì
của	ngũ	tạng.	Tính	chất	của	nó	lá	trầm	tĩnh,	hòa	nhập	vạn	vật;	phẩm	đức	của	nó	là	nhuận	ướt	;
đặc	điểm	công	năng	của	nó	là	sinh	hóa	liên	tục	không	ngừng	;	màu	thuộc	màu	vàng;	kết	quả
biến	đổi	của	nó	là	làm	cho	vạn	vật	được		đầy	đặn	viên	mãn.	Khí	của	thấp	thổ	nuôi	dưỡng	động
vật	thuộc	loài	lõa	thể.	Tác	dụng	của	nó	là	yên	tĩnh,	ôn	hòa	;	khí	hậu	thời	lệnh	của	nó	là	mây
chuyển	động.	Sự	biến	hóa	khác	thường	của	khí	thấp	thổ	sẽ	gây	ra	mưa	như	trút	nước,	hoặc
mưa	liên	miên	dầm	dề.	Vị	của	nó	thuộc	vị	ngọt,	tính	tình	thuộc	về	suy	tư.	Nếu	suy	tư	thái	quá
sẽ	tổn	hại	tì,	nhưng	tính	tình	phẫn	nộ	có	thể	hạn	chế	bớt	sự	suy	tư.	Nếu	thấp	khí	thái	quá	sẽ
làm	tổn	thương	cơ	bắp,	song	phong	khí	có	thế	hạn	chế	được	thấp	khí.	Vị	ngọt	thái	quá	sẽ	làm
tổn	thương	tì,	nhưng	vị	chua	có	thể	khắc	chế	được	vị	ngọt.
 
 

4.		Kim	khí,	táo	khí,	phổi	(phế)
 
 

Phương	tây	tương	ứng	với	khí	mùa	thu.	Mùa	thu	mưa	bắt	đầu	giảm,	trời	khô	ráo.	Táo	khí	có
thể	trợ	giúp	sự	thu	liệm	kim	khí	mát	mẻ.	Kim	khí	có	thể	sinh	ra	vị	đắng,	vị	đắng	có	thể	nuôi
dưỡng	phế,	phế	có	thể	nuôi	dưỡng	da	và	lông.	Trong	quan	hệ	ngũ	hành	kim	sinh	thủy,	mà	thận
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thuộc	thủy,	cho	nên	nói	lông	da	sinh	thận	thủy.
 
 

Táo	khí,	trên	trời	là	táo	khí	của	lục	khí,	dưới	đất	là	kim	khí	của	ngũ	hành,	trong	nhân	thể	là
lông	da	của	cơ	thể.	Khí	của	táo	kim	có	thể	khiến	cho	vạn	vật	thu	liệm.	Trong	nội	tạng	là	phế.
Tính	chất	của	nó	là	mát	mẻ,	phẩm	đức	của	nó	là	trong	veo,	tĩnh	lặng,	công	năng	của	nó	là	vững
chắc,	màu	sắc	là	màu	trắng,	kết	quả	thay	đổi	của	nó	là	khiến	cho	vạn	vật	được	thu	liệm.	Khí	của
táo	kim	nuôi	dưỡng	động	vật	thuộc	loại	giáp	xác.	Tác	dụng	của	nó	là	làm	cho	vạn	vật	cứng	cáp,
có	lực	;	khí	hậu	thời	lệnh	là	sương	mù	sinh	ra	sương	giáng.	Sự	biến	đổi	khác	thường	của	kim
khí	là	làm	cho	vạn	vật	chết	chóc,	điêu	tàn.	Thiên	tai	do	nó	gây	ra	làm	cho	ý	chí	tiêu	tan,	rụng
rời.	Vị	thuộc	vị	cay,	tính	nết	thuộc	về	lo	buồn.	Lo	buồn	thái	quá	sẽ	làm	tổn	thương	phế	nhưng
vui	mừng	sẽ	khống	chế	được	sự	lo	buồn.	Nhiệt	khí	thái	quá	có	thể	làm	tổn	thất	lông	da	song
hàn	khí	có	thể	khắc	chế	được	nhiệt	khí,	tức	là	nói	vị	cay	thái	quá	có	thể	làm	tổn	thát	lông	da,
song	vị	đắng	có	thể	hạn	chế	bớt	vị	cay.
 
 

5.	Thủy	khí,	hàn	khí,	thận
 
 

Phương	bắc	tương	ứng	với	mùa	đông.	Âm	khí	thịnh	sẽ	sinh	ra	hàn	khí.	Hàn	khí	có	thể	bảo
hộ	cho	thủy,	cho	nên	nói	hàn	có	thể	trợ	giúp	thủy.	Thủy	có	thể	sản	sinh	vị	mặn,	vị	mặn	nuôi
dưỡng	thận,	thận	có	thể	khiến	cho	xương	tủy	được	sung	mãn.	Trong	quan	hệ	ngũ	hành,	thủy
sinh	mộc,	mà	gan	thuộc	mộc,	cho	nên	nói	xương	tủy	có	thể	sinh	gan	mộc.
 
 

Hàn	khí,	trên	trời	là	hàn	khí	của	đại	khí,	dưới	đất	là	thủy	khí	của	ngũ	hành,	trong	nhân	thể	là
xương	tủy.	Khí	của	hàn	thủy	có	thể	khiến	cho	vạn	vật	cứng	chắc,	trong	nội	tạng	là	thận.	Tính
chất	của	nỏ	là	lạnh	mát,	phẩm	đức	của	nó	là	hàn	lạnh,	công	năng	của	nó	là	tàng	chứa,	màu	sắc
thuộc	màu	đen.	Kết	quả	biến	hóa	của	nó	là	làm	cho	vạn	vật	tĩnh	lặng	lại.	Khí	hậu	thời	lệnh	của
nó	là	lạnh	cứng.	Sự	biến	hóa	khác	thường	của	khí	hàn	thủy	là	gây	cho	mọi	vật	đóng	băng,	đông
cứng.	Tác	hại	của	nó	là	gây	ra	mưa	đá	bất	thữờng.	Nó	thuộc	vị	mặn,	tính	tình	thuộc	về	khiếp	sợ.
Khiếp	sợ	thái	quá	sẽ	tổn	hại	đến	thận,	nhưng	sự	lo	nghĩ	có	thể	hạn	chế	bớt	sự	khiếp	sợ.	Hàn	khí
thái	quá	làm	tổn	thương	huyết	dịch,	nhưng	khí	táo	nhiệt	có	thể	hạn	chế	bớt	hàn	khí.	Vị	mặn
thái	quá	làm	tổn	thương	huyết	dịch,	vị	ngọt	có	thể	hạn	chế	bớt	vị	mặn.
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Ngũ	khí	vận	hành	luân	phiên	thay	đổi	có	thứ	tự	trưóc	sau	theo	quy	luật.	Nếu	trong	ngũ	khí
xuất	hiện	thời	lệnh	mà	nó	không	đáng	xuất	hiện	thì	đó	sẽ	là	tà	khí.	Ngược	lại,	nếu	ngũ	khí	và
thời	khí	tương	hợp	với	nhau	thì	khí	hậu	sẽ	bình	thường.
 
 

Khi	khí	của	ngũ	vận	thái	quá	không	những	dẫn	đễn	sự	khắc	chế	khí	khác	một	cách	quá	mức
mà	còn	làm	tổn	hại	đến	bản	thân	khí	ngũ	vận	đó.	Khi	khí	của	ngũ	vận	bất	cập	thì	không	những
gặp	khó	khăn	trong	sự	khắc	chế	khí	khác	mà	mặt	khác	còn	tự	coi	thường	bản	thân	nên	dễ	bị
xâm	phạm	trở	lại	mình.	Cho	nên	nói	:	đối	với	khí	ngũ	vận	mạnh,	khắc	chế	được	khí	khác	thì	bản
thân	nó	cũng	dễ	bị	tà	khí	xâm	nhập	vào.	Sở	đĩ	như	thế	là	vì	nó	lộng	hành,	ngang	ngược	với	khí
khác,	dẫn	đến	làm	giảm	yếu	sức	phòng	ngự	của	bản	thân.
 
 

▲	Lục	vi	chỉ	đại	luận
 

Lục	vi	chỉ	đại	luận	là	những	điều	ghi	chép	lại	cuộc	thảo	luận	về	quy	luật	vận	động	biến	hóa
của	khí	do	Hoàng	đế	và	Kì	Bá	nghiên	cứu.	Trước	hết	nó	miêu	tả	rõ	tiêu	bản	tương	hợp	của	lục
khí	 với	ba	khí	 âm,	ba	khí	dương.	 Sau	đó	 căn	 cứ	vào	mối	quan	hệ	phối	hợp	giữa	biểu	 (bên
ngoài)	và	lí	(bên	trong)	của	ba	khí	âm	và	ba	khí	dương	mà	chuyển	thành	trung	khí.
 

Người	xưa	cho	rằng:	quy	luật	lục	khí	âm	dương:	của	trời	đất	là	quy	luật	quan	trọng	của	tự
nhiên.	Sự	vận	động	tuần	hoàn	của	lục	khí	biểu	hiện	thành	sự	biến	hóa	có	thịnh	có	suy	theo	thứ
tự	thời	gian.	"Ty	thiên"	ở	trên,	"thiên	tuyền”	ở	dưới,	 	bên	trái	bên	phải	có	bốn	"vấn	khí".	Sự
thăng	giáng	của	chúng	cũng	có	thứ	tự	nhất	định.	Phương	hướng	vận	chuyển	sáu	bước	của	"ty
thiên",	"thiên	tuyền”,	"vấn	khí"	này	là	quay	theo	thứ	tự	từ	trái	sang	phải	của	ba	khí	âm	và	ba
khí	dương.	Ví	dụ:
 

Bên	phải	thiếu	dương	một	bước	là	do	dương	minh	chủ	trì.
 

Bên	phải	dương	minh	một	bước	là	do	thái	dương	chủ	trì.
 

Bên	phải	thái	dương	một	bước	là	do	quyết	âm	chủ	trì.
 

Bên	phải	quyết	âm	một	bước	là	do	thiếu	âm	chủ	trì.
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Bên	phải	thiếu	âm	một	bước	là	do	thái	âm	chủ	trì.
 

Bên	phải	thái	âm	một	bước	là	thiếu	dương	chủ	trì.
 

Ba	âm,	ba	dương	này	chính	là	tiêu	chí	của	lục	khí,	gọi	tắt	là	"tiêu".	Đó	là	các	vị	trí	xác	định
được	khi	mặt	hướng	về	phía	nam.	Còn	lục	khí	là	"bản”	của	ba	âm	ba	dương,	cho	nên	còn	gọi	là
"thức".	Ba	 âm,	 ba	dương	 cấu	 thành	ba	đôi	 biểu	 lí	 tương	hợp	với	 nhau,	 giữa	mỗi	 đôi	 lại	 có
"trung	khí".	Ví	dụ	:
 

Phía	trên	thiếu	dương	là	hỏa	khí	chủ	trì	trung	khí	là	quyết	âm.
 

Phía	trên	dương	minh	là	táo	khí	chù	trì,	trung	khí	là	thái	âm,
 

Phía	trên	thái	dương	là	hàn	khí	chủ	trì,	trung	khí	là	thiếu	âm.
 

Phía	trên	quyết	âm	là	phong	khí	chủ	trì,	trung	khí	là	thiếu	dương.
 
 

Phía	trên	thiếu	âm	là	nhiệt	khí	chù	trì,	trung	khí	là	thái	dương.
 
 

Phía	trên	thái	âm	là	thấp	khí	chủ	trì,	trung	khí	là	dương	minh.
 
 

"Phía	 trên"	 là	chỉ	bản	khí	của	ba	âm,	ba	dương,	cũng	 tức	 là	 lục	khí.	Phía	dưới	bản	khí	 là
trung	khí,	nên	còn	gọi	là	khí	trung	gian.	Phía	dưới	trung	khí	là	"tiêu"	của	lục	khí.	Do	đó	lục	khí
gồm	có:	 tiêu,	bản,	 trung	khí,	ba	cái	khác	nhau,	vì	vậy	mà	bệnh	tật	và	 tượng	mạch	do	chúng
phản	ánh	cũng	khác	nhau.
 
 

Tiếp	theo	Hoàng	đế	và	Kì	Bá	lại	thảo	luận	về	vị	trí	của	lục	khí	chủ	trì.
 
 

Lục	khí	mỗi	cái	đều	có	vị	trí	chủ	trì	riêng,	gọi	là	"lục	bộ"	(sáu	bước).	Mỗi	bộ	chủ	trì	60	ngày,
67	khắc	rưỡi.	Cụ	thể	là	:	sau	xuân	phân	là	vị	trí	do	quân	hỏa	thiếu	âm	chủ	trì.	Bên	phải	quân
hỏa,	lùi	một	bước,	ở	sau	tiểu	mãn	là	vị	trí	do	tướng	hỏa	thiếu	dương	chủ	trì;	lại	lùi	một	bước,
sau	đại	thử	là	vị	trí	cùa	tập	đoàn	vương	hậu	thái	âm;	lại	lùi	một	bước,	sau	thu	phân	là	vị	trí	của
táo	kim	dương	minh;	lùi	một	bước,	sau	tiểu	tuyết	là	vị	trí	của	hàn	thủy	thái	dương;	lại	lùi	một
bước,	sau	đại	hàn	là	vị	trí	của	phong	mộc	quyết	âm;	lại	lùi	một	bước,	trở	về	sau	xuân	phân	là	vị
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trí	của	quân	hỏa	thiếu	âm.
 
 

Lục	khí	tuy	có	thời	khí	chủ	trì,	nhưng	phía	dưới	sự	chủ	trì	của	chúng,	mỗi	cái	lại	có	khí	để
khống	chế.	Những	khí	khống	chế	này	gọi	là	"thượng	phụng".
 
 

Phía	dưới	tướng	hỏa	có	thượng	phụng	thủy	khí	khống	chế.
 
 

Phía	dưới	thủy	khí	có	thượng	phụng	thổ	khí	khống	chế.
 
 

Phía	dưới	thổ	khí	có	thượng	phụng	phong	khí	khống	chế.
 
 

Phía	dưới	phong	khí	có	thượng	phụng	kim	khí	khống	chế.
 
 

Phíà	dưới	kim	khí	có	thượng	phụng	hỏa	khí	khống	chế.
 
 

Phía	dưới	quân	hỏa	có	thượng	phụng	tinh	khí	khống	chế.
 
 

Tác	dụng	của	khí	khống	chế	là	để	bảo	đảm	cho	quá	trình	sinh	hóa	được	bình	thường,	bảo
đảm	cho	sự	tuần	hoàn	của	chủ	tuế	được	liên	tiếp,	sự	thịnh	suy	đúng	lúc,	bảo	đảm	cho	sự	biến
đổi	theo	trật	tự	thời	gian	được	bình	thường.	Nếu	lục	khí	quá	mạnh	mà	không	có	khí	khống	chế
thì	 sẽ	đưa	đến	hiện	 tượng	khí	hậu	nhiễu	 loạn	 thất	 thường,	 khiến	 cho	 sự	 sinh	hóa	 tổn	 thất
nghiêm	trọng,	do	đó	sản	sinh	ra	dịch	bệnh.
 
 

Tiếp	theo,	lục	vi	chỉ	đại	luận	còn	luận	bàn	đến	các	trường	hợp	biến	hóa	thịnh	suy	của	sáu
khí,	đồng	thời	đưa	ra	các	khái	niệm:	tuế	hội,	thiên	phù,	thiên	ất	thiên	phủ	và	các	trường	hợp
chúng	gây	nên	bệnh	tật	cho	cơ	thể.
 
 

Cái	gọi	là	"tuế	hội"	tức	là	thiên	can	và	địa	chi	hội	hợp	đúng	chính	ngôi	của	ngũ	hành.	Ví	dụ	:
Mộc	vận	lại	gặp	được	ngôi	mão	phương	đông	;	hỏa	vận	lại	gặp	ngôi	ngọ	phương	nam	;	ngôi	thổ
lại	gặp	được	các	ngôi	trung	ương	:	thìn,	tuất,	sửu,	mùi	;	thủy	vận	lại	gặp	ngôi	tý	phương	bắc.
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Ngũ	hành	của	can,	chi	thuộc	các	năm	ở	trên	đều	có	thuộc	tính	giống	nhau,	hơn	nữa	cũng	hội
hợp	ở	chính	ngôi	của	năm	phương.	Như	thế	gọi	là	tuế	hội,	còn	gọi	là	chính	ngôi.	Năm	tuế	hội
thuộc	khí	hòa	bình,	không	gây	ra	bệnh	tật.
 
 

Cái	gọi	là	"thiên	phù"	tức	là	năm	thổ	vận	lại	gặp	được	ty	thiên	thái	âm	;	năm	hỏa	vận	gặp
được	ty	thiên	thiếu	dương	hoặc	thiếu	âm	;	năm	kim	vận	gặp	được	ty	thiên	dương	minh	;	năm
mộc	vận	gặp	được	ty	thiên	quyết	âm	;	năm	thủy	vận	gặp	được	ty	thiên	thái	dương.
 
 

Cái	gọi	là	"thiên	ất	thiên	phù"	tức	là	vừa	là	năm	tuế	hội	vừa	là	năm	thiên	phù.
 
 

Thiên	phù	giống	như	quan	nắm	pháp	 luật,	 tuế	hội	giống	như	quan	thi	hành	 lệnh,	 thái	ất
thiên	phù	như	là	quý	nhân,	về	mặt	phát	sinh	bệnh	tật	thì	nếu	cảm	nhiễm	phải	tà	khí	cùa	quan
nắm	pháp	luật,	bệnh	phát	cấp	tốc,	hơn	nữa	khá	nguy	hiểm.	Cảm	nhiệm	phải	tà	khí	của	quan
hành	lệnh	thì	thế	bệnh	hòa	hoãn,	quá	trình	mắc	bệnh	kéo	dài.	Cảm	nhiễm	phải	tà	khí	quý	nhãn
thì	phát	bệnh	rất	gấp,	dễ	dẫn	đến	tử	vong.
 
 

Tiếp	theo,		Hoàng	đế	thỉnh	giáo	Kỳ	Bá	về	thời	gian	bắt	đầu	và	kết	thúc	mỗi	khí	của	lục	khí.
 

Năm Lục	khí Bắt	đầu Kết	thúc

Khí	 thứ
nhất

Thủy	 hạ
khắc	1

Khắc
37,5

Khí	hai Khắc	37,6 Khắc	75

Khí	 thứ
ba

Khắc	76 Khác	62

khí	 thứ
tư

Khắc	62,6 Khắc	50

khí	 thứ
năm

Khắc	51
Khắc

37,5

Khí	 thứ
sáu

Khắc	37,5 Khắc	25

Khí	 thứ
nhất

Khắc	26 Khắc	12,5
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Năm
Giáp
tí

Năm
Ất
sửu

Khí	hai
Khắc

12,6
Thủy	 hạ

khắc	100

Khí	thứ	ba Khắc	1 Khắc	87,5

khí	thứ	tư
Khắc

87,6
Khắc	75

khí	 thứ
năm

Khắc	76 Khắc	62,5

khí	 thứ
sáu

Khắc
62,5

Khắc	50

Năm
Bính
Dần

Khí	 thứ
nhất

Khắc	51 Khắc	37,5

Khí	hai Khắc	37,6 Khắc	25

Khí	 thứ
ba

Khắc	26 Khắc	12,5

khí	 thứ
tư

Khắc	12,6
Thủy	 hạ

khắc	100

khí	 thứ
năm

Thủy	 hạ
Khắc	1

Khắc	87,5

Khí	 thứ
sáu

Khắc	87,6 Khắc	75

Năm
Đinh
mão

Khí	thứ	nhất Khắc	76 Khắc	62.5

Khí	hai Khắc	62.6 Khắc	50

Khí	thứ	ba Khắc	51 Khắc	37,5

khí	thứ	tư Khắc	37,6 Khắc	25

khí	thứ	năm Khắc	26 Khắc	22,5

Khí	thứ	sáu Khắc	22,6
Thủy	 hạ

khắc	100
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Đó	là	các	thời	khắc	bắt	đầu	và	kết	thúc	cụ	thể	của	chu	kỳ	thứ	4	của	lục	khí.	Năm	mậu	thìn
tiếp	theo,	khí	thứ	nhất	lại	bắt	đầu	từ	thủy	hạ	1	khắc,	rồi	dựa	theo	trình	tự	đã	trình	bày	ở	trên
mà	lặp	đi	lặp	lại.
 
 

Thái	dương	vận	hành	một	vòng	là	một	năm.	Ở	vòng	thứ	nhất,	lục	khí	bắt	đầu	ở	thủy	hạ	một
khắc,	kết	thúc	ở	365	độ,	khắc	25.	Cho	nên	thái	dương	vận	hành	vòng	thứ	hai	sẽ	bắt	đầu	ở	khắc
26,	cứ	thế	tính	tiếp.	Cụ	thể	như	sau:
 
 

Thái	dương	vận	hành	vòng	thứ	nhất,	lục	khí	bắt	đầu	ở	khắc	1.
 
 

Thái	dương	vận	hành	vòng	thứ	hai,	lục	khí	bắt	đầu	ở	khắc	26.
 
 

Thái	dương	vận	hành	vòng	thứ	ba,	lục	khí	bắt	đầu	ở	khắc	51.
 
 

Thái	dương	vận	hành	vòng	thứ	4,	lục	khí	bắt	đầu	ở	khắc	76.
 
 

Thái	dương	vận	hành	vòng	thứ	5	lục	khí	bắt	đầu	ở	khắc	1.
 
 

Tức	thái	dương	vận	hành	4	vòng	cũng	là	4	năm,	đó	gọi	là	một	"kỷ".	Cho	nên	số	khắc	bắt	đầu
và	kết	thúc	của	lục	khí	hàng	năm	là:	ba	năm	dần,	ngọ,	tuất	giống	nhau;	ba	năm	mão,	mùi,	hợi
giống	nhau;	ba	năm	ty,	dậu,	sửu.	Cứ	thế	chu	chuyển	mãi	không	ngừng.
 
 

Sự	vận	động	thăng	giáng,	xuất	nhập	cùa	lục	khí	là	quy	luật	chung	của	vạn	vật	trong	vũ	trụ.
Cho	nên	muốn	nghiên	cứu	sự	biến	hóa	cùa	thiên	khí	nhất	thiết	phải	nắm	vững	điều	cơ	bản	này
của	lục	khí.	Muốn	nghiên	cứu	sự	biến	hóa	của	địa	khí	thì	phải	nắm	vững	các	bộ	vị	(các	bước	và
vị	trí)	của	lục	khí	sản	sinh.	Muốn	nghiên	cứu	sinh	mệnh	của	nhân	thể	thì	phải	hiểu	rõ	sự	tương
giao	của	hai	khí	thiên	địa	và	ảnh	hưởng	của	chúng	đối	với	nhân	thể.
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Thiên	khí	từ	phía	trên	giáng	xuống,	địa	khí	từ	dưới	bốc	lên.	Chỗ	mà	thiên	khí	và	địa	khí	giao
hội	với	nhau	gọi	là	"giao	khí".	Con	người	sống	trong	sự	giao	khí	của	thiên	địa,	do	đó	sẽ	cảm
ứng	trên	dưới	với	thiên	khí	và	địa	khí.	Sự	thăng	giáng	chuyển	đổi	cho	nhau,	đó	là	nguyên	nhân
sản	sinh	ra	sự	vận	động	và	biến	hóa	của	vũ	trụ.
 
 

Vì	vậy	các	tiên	triết	cùa	Trung	Quốc	cho	rằng:	Nếu	không	có	sự	xuất	nhập	của	lục	khí	thì	sẽ
không	có	sinh	mệnh;	nếu	không	có	sự	thăng	giáng	của	lục	khí	thì	tất	cả	mọi	vật	đều	chết.
 
 

▲	Bình	khí,	bất	cập	thái	quá
 

Trong	ngũ	vận,	mỗi	vận	đều	có	quy	luật	biến	hóa	riêng.	Mỗi	vận	có	số	riêng,	có	quyền	riêng,
cho	nên	đối	với	các	quá	trình	sinh	hóa	của	vạn	vật	trong	tự	nhiên	như:	sinh,	trưởng,	hóa,	thu
tàng	có	ảnh	hưởng	rất	khác	nhau.
 

Các	tiên	triết	Trung	Quốc	có	những	nhận	thức	độc	đáo	về	quy	luật	biến	đổi	của	các	khí	ngũ
vận	và	ảnh	hưởng	của	chúng	đối	với	sự	sinh	hóa	cùa	vạn	vật.	Trên	quan	điểm	vĩ	mô	mà	nói,
người	ta	chia	ngũ	vận,	lục	khí	thành	3	tình	huống	là	:	bình	khí,	bất	cập,	thái	quá	để	khảo	sát.
 

Bình	khí,	bất	cập,	 thái	quá	 là	ba	 loại	tình	huống	bình	thường	của	ngũ	vận.	Ngũ	vận	quay
vòng	không	ngừng,	ba	tình	huống	này	sẽ	làm	tổn	hại	hoặc	giúp	ích	cho	sự	thịnh	suy	của	các
quá	trình	biến	hóa.	Do	đó,	nói	đến	ngũ	vận	không	thể	không	nói	đến	ba	tình	huống	này.	Bình
khí,	bất	cập	thái	quá	mỗi	cái	đều	có	tên	riêng,	tiêu	chí	và	biểu	tượng	riêng.	Dưới	đây	chúng	ta
sẽ	lần	lượt	bàn	đến	một	cách	tỉ	mỉ.
 

Bình	khí
 
 

(1)		Bình	khí	của	mộc	vận

 

Bình	khí	của	mộc	vận	có	tác	dụng	kích	thích	sự	phân	bố	dương	khí	ôn	hòa,	có	thể	thúc	đẩy
mọi	vật	sản	sinh	và	phát	triển,	cho	nên	còn	gọi	là	"kích	hòa".
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Gặp	năm	mộc	vận	bình	khí	kích	hòa,	mọi	vật	được	sản	sinh,	phát	triển,	không	bị	sát	thương.
Tác	dụng	của	mộc	khí	là	lưu	hành	khắp	mọi	nơi,	thông	đạt	bốn	phương,	dương	khí	được	thông
thương,	 âm	 khí	 trải	 rộng	 khắp,	 làm	 cho	 vạn	 vật	 được	 sinh,	 trưởng,	 hóa,	 thu,	 tàng,	 ngũ	 khí
khuếch	tán	rộng	khắp.
 

Mộc	khí	chính	trực,	tính	chất	nhu	hòa.	Công	dụng	của	nó	biểu	hiện	ở	chỗ	làm	cho	mọi	vật
cong	biến	thành	thẳng,	vươn	ra	tự	nhiên.	Khí	sinh	hóa	của	nó	khiến	cho	vạn	vật	mơn	mởn	tươi
tốt.	Chức	quyền	của	nó	là	phát	tán.	Thời	lệnh	tương	ứng	là	mùa	xuân,	đặc	điểm	khí	hậu	là	ôn
hòa	ấm	áp,	biểu	hiện	cùa	nó	là	phong	khí.
 

Về	vật	loại	nó	thuộc	về	thảo	mộc,	trong	nhân	thể	là	tạng	gan.	Can	mộc	bị	kim	khí	mát	lạnh
khắc	chế.	Gan	khai	khiếu	ở	mắt.
 
 

Về	ngũ	cốc	nó	thuộc	loại	vừng,	về	hoa	quả	nó	thuộc	loại	quả	mận,	trong	quả	nó	là	hạt	nhân,
về	côn	trùng	thuộc	loại	có	lông,	về	lục	súc	là	chó,	màu	sắc	là	màu	xám.	Trong	ngũ	vị	là	vị	chua,
trong	ngũ	âm	là	giác,	về	vật	thể	là	loại	cứng	vừa,	về	số	là	số	8.
 
 

Tinh	khí	của	mộc	vận	để	nuôi	dưỡng	gân	cốt.	Đặc	điểm	sự	phát	bệnh	của	nó	là	đau	co	thắt	ở
vùng	bụng,	hoặc	căng	tức	ở	vùng	ngực	và	liên	sườn.
 
 

(2)		Bình	khí	của	hỏa	vận

 
 

Bình	khí	của	hỏa	có	vai	trò	cổ	vũ,	khích	lệ	dương	khí	đi	lên,	khiến	cho	vạn	vật	được	xum
xuê,	rậm	rạp,	rõ	ràng,	cho	nên	gọi	là	"thăng	minh".
 
 

Gặp	năm	hỏa	vận	thăng	minh,	đặc	điểm	của	vạn	vật	 là	phát	triển	tươi	tốt,	không	bị	hình
phạt.	Tác	dụng	của	hỏa	khí	có	thể	trải	khắp	bốn	phương,	không	nơi	nào	không	đến,	khiến	cho
vạn	vật	được	sinh,	trưởng,	hóa,	thu,	tàng,	ngũ	khí	có	thể	phát	triển	cân	bằng.
 
 

Hỏa	khí	nóng	bốc	lên,	nên	tính	chất	là	cấp	tốc.	Công	năng	của	nó	biểu	hiện	ở	sự	đốt	cháy.
Khi	sinh	hóa	của	nó	là	khiến	cho	vạn	vật	phồn	vinh,	rậm	rạp,	xum	xuê.	Tương	ứng	với	nó	là



https://thuviensach.vn

mùa	hạ,	đặc	điểm	khí	hậu	là	nóng	bức,	biểu	hiện	của	nó	là	khí	nóng.
 
 

Về	vật	nó	 thuộc	 loại	hỏa,	 trong	nhân	 thể	 là	 tim.	Tâm	hỏa	bị	khí	hàn	 thủy	khắc	chế	khai
khiếu	ở	lưỡi,	về	ngũ	cốc	là	lúa	mạch,	về	loại	quả	là	mơ,	trong	quả	là	thịt,	về	côn	trùng	là	loại
trùng	lông	vũ,	trong	ngũ	súc	là	ngựa,	màu	sắc	là	màu	đỏ,	trong	ngũ	vị	là	vị	đắng,	trong	ngũ	âm
là	chủy,	trong	vật	thể	là	các	đường	mạch,	về	số	là	số	7.
 
 

Tinh	khí	của	hỏa	vận	là	bổ	sung	dinh	dưỡng	cho	huyết	mạch,	đặc	điểm	phát	bệnh	của	nó	là
cơ	bắp	co	giật,	co	quắp.
 
 

(3)		Bình	khí	của	thổ	vận

 
 

Bình	khí	của	thổ	có	tác	dụng	làm	hưng	vượng	sự	sinh	hóa	nên	khiến	cho	vạn	vật	được	viên
mãn,	hoàn	bị,	cho	nên	còn	có	tên	"bị	hóa".
 
 

Gặp	năm	thổ	vận	bị	hóa	thì	đặc	điểm	là	nguyên	khí	ổn	định,	điều	hòa,	khiến	cho	vạn	vật
được	sinh	hóa.	Tác	dụng	của	thổ	khí	có	thể	khuếch	tán	khắp	bốn	phương,
 
 

khiến	cho	vạn	vật	được	sinh,	trưởng,	hóa,	thu,	tàng,	ngũ	khí	đều	có	thể	được	phát	triển	một
cách	cân	bằng	và	hoàn	thiện.
 

Thổ	khí	tính	hòa	bình,	đôn	hậu,	tính	chất	là	nhu	thuận.	Tác	dụng	của	nó	biểu	hiện	ở	chỗ	có
thể	ở	trên	cao,	có	thể	ở	dưới	thấp,	khí	sinh	hóa	của	nó	khiến	cho	vạn	vật	phong	phú,	viên	mãn.
Chức	quyền	của	nó	là	yên	tĩnh,	thời	lệnh	tương	ứng	là	trường	hạ.	Đặc	điểm	khí	hậu	là	nóng	bức,
bốc	sôi,	biểu	hiện	là	thấp	khí.
 

về	vật	loại	nó	thuộc	thổ.	Trong	cơ	thể	tương	ứng	với	tỳ.	Tỳ	thổ	bị	khí	phong	mộc	khắc	chế.
Tỳ	khai	khiếu	ở	miệng,	về	ngũ	cốc	là	ngô,	về	hoa	quả	là	táo	ta.	Trong	quả	nó	là	thịt.	Màu	sắc	là
màu	vàng,	ngũ	vị	là	ngọt,	ngũ	âm	là	cung.	Trong	vật	thể	thuộc	loại	thịt,	da,	lông,	số	là	số	5.
 

Tinh	khí	của	thổ	vận	làm	đầy	đủ	dinh	dưỡng	nuôi	cơ	bắp.	Đặc	điểm	phát	bệnh	là	ách	tắc,
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không	thông.
 
 

(4)	Bình	khí	của	kim	vận

 

Bình	khí	của	kim	có	tác	dụng	thu	liệm,	khiến	cho	vạn	vật	yên	tĩnh,	ổn	định,	cho	nên	còn	gọi
là	"thẩm	bình".
 

Gặp	năm	kim	vận	thẩm	bình,	đặc	điểm	mọi	vật	là	thu	liệm,	kết	trái,	không	bị	tàn	hại.	Khí
thiên	địa	tuy	có	tính	chất	thu	liệm,	thắt	buộc	nhưng	không	có	hiện	tượng	gây	tổn	thất,	tàn	hại,
khiến	cho	vạn	vật	được	sinh,	trưởng,	hóa,	thu,	tàng,	ngũ	khí	đều	được	sinh	sôi	nẩy	nở	trong
lành.
 

Kim	khí	trắng	trong,	sáng	sủa,	tính	chất	cương	cường	sắc	bén.	Công	dụng	của	nó	biểu	hiện
ở	chỗ	chín	rộ,	rơi	rụng.	Khí	sinh	hóa	của	nó	khiến	cho	vạn	vật	thu	liệm,	cứng	chắc.	Chức	quyền
của	nó	là	cứng	cáp.	Thời	lệnh	tương	ứng	của	nó	là	mùa	thu,	dặc	điểm	khí	hậu	là	mát	và	se	lạnh.
Biểu	hiện	của	nó	là	táo	khí.
 

Về	vật	loại	nó	thuộc	kim,	trong	nhân	thể	tương	ứng	với	phế.	Phế	khí	bị	hỏa	nhiệt	khắc	chế,
phế	khai	khiếu	ở	mũi.	Trong	ngũ	cốc	là	lúa	gạo,	về	hoa	quả	là	đào,	trong	quả	là	vỏ	ngoài,	màu
sắc	thuộc	màu	trắng,	trong	côn	trùng	là	loại	giáp	xác,	trong	ngũ	súc	là	gà,	trong	ngũ	vị	là	vị	cay,
trong	ngũ	âm	là	thương,	về	vật	thể	thuộc	loại	vỏ	ngoài	cứng,	về	số	là	số	9.	Tinh	khí	của	kim	vận
là	cung	cấp	dinh	dưỡng	cho	lông	da.		Đặc	điểm	phát	bệnh	là	ho.
 
 

(5)	Bình	khí	của	thủy	vận

 
 

Bình	khí	của	thủy	vận	có	tác	dụng	nhu	thuận,	trầm	tĩnh,	xum	xuê	cho	nên	còn	gọi	là	"tĩnh
thuận"	.
 
 

Gặp	năm	thủy	vận	tĩnh	thuận,	đặc	điểm	của	vạn	vật	là	kết	trái.	Khí	thiên	địa	tuy	có	tính	chất
tiềm	tàng,	kết	trái	nhưng	không	làm	tổn	hại	đến	vạn	vật,	làm	cho	vạn	vật	được,	sinh,	trưởng,
hóa,	thu,	tàng,	ngũ	khí	được	hoàn	chỉnh	đầy	đặn	không	bị	thái	quá	hoặc	bất	cập.
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Thủy	khí	sạch	sẽ,	tinh	khiết,	trong	veo,	tính	chất	của	nó	là	thuận	hòa,	nhuận	ướt,	đi	xuống.
Công	dụng	của	nó	 là	bổ	sung	bồi	đắp	cho	 tràn	đầy.	Khí	sinh	hóa	của	nó	 là	 làm	cho	vạn	vật
ngưng	kết,	rắn	chắc.	Chức	quyền	của	nó	là	làm	cho	sông	suối	chảy	mãi	không	ngừng.	Thời	lệnh
tương	ứng	là	mùa	đông.	Đặc	điểm	khí	hậu	là	giá	rét.	Biểu	hiện	của	nó	là	khí	lạnh.
 
 

Bất	cập
 
 

(1)		Mộc	vận	bất	cập

 
 

Mộc	vận	bất	cập	thì	không	thể	khuếch	tán	dương	khí	ôn	hòa	một	cách	bình	thường,	do	đó
khiến	cho	vạn	vật	thấp	bé,	nên	còn	gọi	là	"ủy	hòa".
 
 

Gặp	năm	ủy	hòa	mộc	vận	bất	cập,	sinh	khí	của	mộc	bị	kim	khí	chế	áp,	cho	nên	còn	gọi	là
"thắng	sinh",	mộc	khí	không	thể	phát	huy	tác	dụng	một	cách	bình	thường,	thổ	khí	bị	mất	đi	sự
chế	ngự	cần	có,	do	đó	hóa	khí	thịnh	vượng,	khuếch	tán.	Mộc	bất	cập	không	thể	sinh	hỏa	do	đó
"trường	khí"	của	hỏa	tự	nhiên	lắng	xuống.	Kim	khí	thắng	mộc,	vì	vậy	"thu	khí"	thuộc	kim	đến
sớm,	gây	ra	mưa	lạnh	thất	thường	gió	nổi	mây	ùn	liên	tục.	Sinh	khí	không	đủ	khiến	cho	cây	cỏ
sinh	trưởng	chậm	lại.	Thu	khí	đến	sớm	khiến	cho	cây	cỏ	mau	tàn	lụi.	Vạn	vật	sinh	trưởng	tuy
muộn,	nhưng	vì	hỏa	khí	và	thu	khí	thịnh	vượng,	cho	nên	quá	trình	sinh	trưởng	nhanh	và	chín
sớm,	lông	vỏ	cứng	chắc.	Mộc	suy	kim	vượng,	cho	nên	trong	khí	của	mộc	bất	cập	đã	hàm	chứa
đặc	điểm	của	sự	thu	liệm.	Công	dụng	của	nó	biểu	hiện	ở	chỗ:	co	lại	không	khuếch	tán.	Nó	có	thể
làm	cho	nhân	thể	mắc	chứng	bệnh	như:	co	quắp	hoặc	cơ	bắp	lúc	chùng	lúc	căng,	thậm	chí	dẫn
đến	hoảng	hốt	lo	sợ.	Trong	nhân	thể	nó	tương	ứng	với	tạng	gan;	về	hoa	quả	là	táo,	mận;	trong
quả	là	hạt,	vỏ	;	trong	ngũ	cốc	là	ngô,	lúa	;	trong	ngũ	vị	là	vị	chua,	vị	cay	;	trong	màu	sắc	là	màu
trắng	màu	xám;	trong	ngũ	súc	là	chó,	là	gà	;	trong	côn	trùng	là	loại	trùng	có	lông,	trùng	giáp
xác.		
 
 

Khí	 hậu	biểu	hiện	 thành	 sương	mù,	 giá	 rét.	 Trong	ngũ	 âm	 là	 :	 giác,	 thương	 ;	 phát	 bệnh
thường	biểu	hiện	thành	sự	hoang	mang,	lo	sợ.	Tất	cả	những	điều	này	đều	là	do	mộc	vận	bất
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cập,	kim	đến	khắc	mộc	nên	mộc	khí	tùy	theo	kim	khí	mà	biến	hóa.	Do	mộc	khí	biến	hóa	theo
kim	khí,	cho	nên	nó	cũng	tương	đương	là	bán	kim	khí	,	hoặc	còn	gọi	là	"thiểu	giác,	bán	thương".
Giác	trong	ngũ	âm	đại	biểu	cho	mộc	vận.	Vì	mộc	vận	bất	cập	cho	nên	mới	gọi	là	thiểu,	là	bán.
Trong	ngũ	âm	thương	đại	biển	cho	kim.
 
 

Nếu	gặp	các	năm	đinh	 tị,	đinh	hợi,	năm	đinh	 tuy	có	mộc	vận	bất	cập,	nhưng	vì	 tị	hợi	 là
quyết	âm	phong	mộc	ty	thiên	(ty	có	nghĩa	là	làm	chủ,	thao	túng)	mộc	khí	bất	cập	dược	khí	ti
thiên	phù	trợ,	do	đó	trở	thành	bình	khí.	Bình	khí	còn	gọi	là	"chính".	Cùng	với	ti	thiên	còn	được
gọi	là	"thượng”.	Cho	nên	gặp	năm	mộc	vận	bất	cập,	tức	là	gặp	thượng	giác	thì	vận	khí	của	nó
giống	như	chính	giác.	Nếu	gặp	các	năm	đinh	mão,	đinh	dậu.	dương	minh	táo	kim	ti	thiên,	thì
mộc	khí	lại	càng	suy	nhược,	đến	nỗi	mộc	khí	hoàn	toàn	thuận	theo	kim	khí.	Cũng	tức	là	coi	kim
khí	 như	 là	 bình	 khí.	 Cho	 nên	 nói	 gặp	 năm	mộc	 vận	 bất	 cập	 thì	 vận	 khí	 của	 nó	 giống	 với
"thương".	Trong	nhân	thể	có	thể	phát	sinh	những	bệnh	như	tứ	chi	run	yếu,	phù	thũng,	mụn
nhọt,	nhiều	giun.	Đó	là	vì	kim	khí	làm	tổn	thương	đến	gan.	Nếu	gặp	những	năm	như	đỉnh	sửu,
đinh	mùi	tức	thái	ân	thấp	thổ	ti	thiên,	thổ	khí	thịnh	vượng,	còn	mộc	khí	bất	cập	không	thể	khắc
thổ,	lúc	đó	sẽ	trở	thành	bình	khí	của	thổ	vận,	cho	nên	thượng	cung	giống	với	chính	cung.	Vì	vậy
gặp	năm	thổ	vận	bất	cập,	do	kim	khí	thắng	quá	nên	bắt	đầu	xuất	hiện	cảnh	tượng	khắp	nơi	tiêu
điều	không	có	khí	thế,	nhưng	theo	đó	mà	khí	hỏa	bốc	lên	báo	phục.	Những	thắng	khí	phục	khí
này	đều	do	mộc	khí	bất	cập	gây	ra.	Cho	nên	thiên	tai	thường	phát	sinh	ở	phương	đông	tương
ứng	với	mộc	khí.	Khi	hỏa	khí	đến	báo	phục	thì	thường	phát	sinh	sấm	sét.
 

	(2)		Hỏa	vận	bất	cập

 
 

Hỏa	vận	bất	cập	không	những	làm	cho	dương	khí	không	bốc	lên	mà	còn	bị	phục	xuống,	nên
vạn	vật	không	thể	phồn	vinh,	sáng	sủa,	cho	nên	còn	gọi	là	"phục	minh".	Gặp	năm	hỏa	vận	bất
cập,	trưởng	khí	của	hỏa	bị	thủy	chế	ngự,	thủy	chiến	thắng,	cho	nên	còn	gọi	là	"thắng	trưởng".
 

Trưởng	khí	không	thể	phát	huy	tác	dụng	bình	thường.	Tàng	khí	của	thủy	ngược	lại	được
phân	bố	khắp	trong	các	mùa.	Do	đó,	vì	hỏa	khí	bất	cập	nên	không	thể	chế	ngự	kim,	làm	cho	thu
khí	của	kim	được	phát	triển	tự	nhiên.	Thủy	khí,	kim	khí	thịnh	vượng	dẫn	đến	khí	hậu	mát	lạnh
thường	xuất	hiện,	còn	khí	nóng	thì	giảm	yếu	đi.	Hỏa	không	thể	sinh	thổ,		làm	cho	hóa	khí	của
thổ	không	đủ,	cho	nên	sự	sinh,	hóa	của	vạn	vật	rơi	vào	trạng	thái	ngưng	trễ,	đình	đốn,	lại	còn
thêm	thu	liệm	của	kim	khí	thái	quá,	dẫn	đến	vạn	vật	tuy	có	được	sinh	ra	nhưng	không	thể	lớn
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lên	mà	nằm	trong	tình	trạng	non	yếu	đã	kết	trái.	Khi	trưởng	hạ	đến	là	lúc	sự	sinh	hóa	nên	thịnh
vượng,	nhưng	ngược	lại	lúc	vạn	vật	đã	suy	lão.	Hỏa	vận	bất	cập,	thì	dương	khí	ẩn	phục,	ít	lộ	ra,
côn	trùng	cũng	sớm	tàng	độn	vào	đất.	Khí	phục	minh	không	thông	thương,	nên	công	dụng	cùa
nó	biểu	hiện	thành	sự	bùng	nổ,	không	hòa	hoãn.	Sự	biến	hóa	của	nó	hoặc	không	rõ	ràng	hoặc
ẩn	lặn.	Trong	nhân	thể	dẫn	đến	những	chứng	bệnh	lạnh	buốt,	đau	nhức.
 
 

Trong	nhân	thể	nó	tương	ứng	với	tim	và	gan,	trong	hoa	quả	là	quả	vải,	đào:	trong	quả	nó	là
những	đường	gân,	chất	nước.	Trong	ngũ	cốc	là	đậu,	là	lúa;	trong	ngũ	vị	là	đắng,	là	mặn;	màu	sắc
là	đen,	đỏ.	Trong	ngũ	súc	là	ngựa,	là	lợn;	trong	côn	trùng	là	loại	lông	vũ,	loại	có	vẩy.	Khí	hậu
biểu	hiện	thành	băng,	hoặc	sương	giá.	Trong	ngũ	âm	là	chủy,	là	vũ.	Đặc	điểm	của	bệnh	tật	là
thần	kinh	thác	loạn,	đau	buồn,	giảm	trí	nhớ.	Tất	cả	những	chứng	này	đều	do	hỏa	vận	bất	cập,
thủy	đến	khắc	hỏa,	hỏa	khí	biến	hóa	thuận	theo	thủy	khí	mà	gây	nên.
 
 

Vì	hỏa	khí	biến	hóa	 theo	 thủy	khí,	do	đó	nó	cũng	có	đặc	 tính	của	 thủy	vận,	 cho	nên	nói
"thiểu	chùy"	cũng	 là	thiểu	vụ".	Nếu	gặp	các	năm	quý	mão,	quý	dậu,	dương	minh	táo	kim	ty
thiên	thì	hỏa	khí	càng	không	thể	chế	ngự	được	kim	khí,	lúc	đó	nó	sẽ	trở	thành	bình	khí	của	kim
vận.	Cho	nên	nói	gặp	năm	thắng	trưởng	năm	thượng	thương	thì	vận	khí	cũng	giống	như	chính
thương.
 
 

Những	bệnh	tật	phát	sinh	trong	nhân	thể	đều	là	do	tà	khí	làm	tổn	thương	can	mộc.	Do	đó
năm	 thắng	 trưởng,	ban	đầu	cảnh	 tượng	biểu	hiện	 là	 lạnh,	 ảm	đạm,	gió	 lạnh	xuất	hiện	mưa
giông	dầm	dề	không	ngớt.	Những	thắng	khí,	phục	khí	này	đều	là	do	hỏa	khí	bất	cập	gây	ra,	cho
nên	 thiên	 tai	 phát	 sinh	 ở	 phương	 nam,	 tương	 ứng	 với	 hỏa	 khí.	 Khi	 thổ	 khí	 đến	 báo	 phục
thường	phát	sinh	mưa	gió,	sấm	chớp	hoặc	mưa		dầm	liên	miên.
 
 

(3)	Thổ	vận	bất	cập

 

Thổ	vận	bất	cập	 thì	 tác	dụng	sinh	hóa	giảm	yếu,	khiến	cho	vạn	vật	 thấp	 lùn	không	phát
triển	được,	cho	nên	còn	gọi	là	"bỉ	lâm".
 

Gặp	năm	thổ	vận	bất	cập,	hóa	khí	ở	bên	trên	bị	mộc	khí	chế	ngự	nên	giảm	yếu,	do	đó	còn
gọi	là	"giảm	hóa".	Hóa	khí	không	thể	phát	huy	tác	dụng	được	bình	thường.	Vì	sinh	khí	của	mộc
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độc	vượng,	mộc	khó	sinh	hóa,	cho	nên	trưởng	khí	của	hỏa	chưa	thể	được	hoàn	chỉnh	như	bình
thường.	Thổ	khí	bất	cập	nên	địa	khí	không	thể	bốc	lên	thành	mây,	do	đó	mưa	ít,	mất	điều	hòa.
Thổ	không	thể	sinh	kim	cho	nên	kim	khí	bình	lặng.	Mộc	vượng	thổ	suy,	thủy	khí	mất	di	sự	chế
ngự.	Vì	phong	và	hàn	cùng	xuất	hiện	nên	cây	cỏ	tuy	phồn	hoa	tươi	tất,	nhưng	chỉ	đẹp	mà	không
chắc	khỏe.	Quả	lép	vì	mộc	khí	quá	thịnh,	do	đó	khí	của	thổ	vận	bất	cập	hàm	chứa	đặc	điểm	lỏng
lẻo,	phân	tán.	Công	dụng	của	nó	biểu	hiện	ở	chỗ	ổn	định,	trầm	lặng.	Sự	biến	hóa	của	nó	có	thể
khiến	cho	nhân	thể	phát	sinh	các	bệnh	như	mụn	nhọt,	lở	loét,	mủ	đặc,	cơ	bắp	sưng	đau	nhức,
còn	có	thể	dẫn	đến	chứng	thấp	khớp.
 

Trong	nhân	thể	nó	tương	ứng	với	tì;	trong	hoa	quả	là	mận,	vải;	trong	quả	là	chất	nước	và
hạt;	 trong	ngũ	cốc	 là	đậu	vừng;	 trong	ngũ	vị	 là	chua,	ngọt;	màu	sắc	 là	màu	xám,	màu	vàng;
trong	ngũ	súc	là	trâu,	là	chó.	Trong	côn	trùng	là	trùng	có	lông.	Khí	hậu	biểu	hiện	thành	cuồng
phong	làm	cho	cây	cối	lay	đổ;	trong	ngũ	âm	là	cung,	giác.	Đặc	điềm	cùa	bệnh	tật	là	chướng	đầy
và	u	nhọt.	Tất	cả	những	điều	đó,	đều	 là	do	thổ	vận	bất	cập	nên	mộc	đến	khắc	thổ,	 thổ	phải
thuận	theo	mộc	khí	mà	biến	hóa.
 
 

Vì	thổ	khí	biến	hóa	theo	mộc	khí	cho	nên	nói	"thiểu	cung"	và	"thiểu	giác"	giống	nhau.	Nếu
gặp	hai	năm	kỉ	sửu,	kỉ	mùi,	thái	âm	thấp	thổ	ti	thiên,	thì	tuy	thổ	vận	bất	cập	nhưng	nhờ	được
khí	của	ti	thiên	trợ	giúp	cũng	giống	như	hai	năm	kỉ	tị,	kỉ	hợi	có	quyết	âm	phong	mộc	ti	thiên,
do	đó	thổ	khí	thuận	theo	mộc	khí	nên	trở	thành	bình	khí	của	mộc	vận.	Cho	nên	nói	ở	năm	thổ
vận	bất	cập,	gặp	thượng	giác	giống	như	chính	giác.	Trong	nhân	thể	thường	phát	sinh	bệnh	tiêu
chảy,	đó	là	do	tà	khí	làm	tổn	thương	tì	thổ.
 
 

Về	mặt	khí	hậu	thường	biểu	hiện	thành	cuồng	phong,	làm	cho	cây	cỏ	đổ	nát,	tiếp	sau	đó	là
khô	héo,	rơi	rụng.	Vì	tất	cả	những	sự	biến	hóa	này	đều	là	do	thổ	khí	bất	cập	dẫn	đến,	cho	nên
thiên	tai	thường	phát	sinh	ở	vùng	giữa	tương	ứng	với	thổ	khí	rồi	lan	ra	khắp	bốn	phương.	Mộc
khí	thăng	quá	sẽ	có	kim	khí	đến	chế	ngự	báo	phục,	kim	khí	là	sát,	cho	nên	kim	khí	lạnh	mát
vượng	làm	cho	sinh	khí	của	mộc	bị	chế	ngự.
 
 

(4)		Kim	vận	bất	cập

 
 

Kim	vận	bất	cập	thì	tác	dụng	thu	liệm,	chắc	cứng	bị	suy	giảm,	khiến	cho	vạn	vật	lỏng	lẻo,
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giòn	gẫy,	từ	đó	mà	thay	đổi	hình	dạng,	cho	nên	còn	gọi	là	"tòng	cách,",
 
 

Gặp	năm	kim	vận	bất	cập	tòng	cách,	khí	"thu"	bị	hỏa	khí	chế	ngự	làm	suy	giảm	cho	nên	gọi
là	"triết	thu".	Kim	khí	không	thể	phát	huy	tác	dụng	bình	thường,	do	đó	việc	thu	hoạch	không
thể	đến	đúng	thời	hạn	mùa	vụ.	Kim	không	thể	chế	ngự	được	mộc	khí,	khiến	cho	"sinh"	khí	của
mộc	được	khuếch	tán.	Hỏa	khí	thịnh	nên	có	thể	sinh	thổ,	do	đó	"trưởng"	khí	có	vai	trò	như
"hóa"	khí,	phát	huy	được	tác	dụng.	Chức	quyền	của	hỏa	là	phát	triển	rộng	ra,	nên	vạn	vật	sinh
trưởng	được	thịnh	vượng.	Vì	hỏa	vượng	kim	suy,	mộc	khí	mất	đi	khả	năng	chế	ngự	cho	nên	khí
của	 tòng	cách	hàm	chứa	đặc	điểm	bốc	 lên	để	khuếch	 tán.	Biểu	hiện	của	nó	 là	 táo	động	cấp
thiết.	Sự	biến	hóa	của	nó	có	thể	làm	cho	con	người	bị	bệnh	ho,	bệnh	mất	tiếng,	hoặc	bệnh	hen
suyễn	thở	dốc	ngược.	Trong	nhân	thể	nó	tương	ứng	với	phổi	;	hoa	quả	là	mận,	mơ;	trong	quả	là
vỏ	và	các	mạch	gân	;	trong	ngũ	cốc	là	vừng	lúa	mạch	;	trong	ngũ	vị	là	đắng,	cay.	Trong	ngũ	sắc
là	màu	trắng,	màu	đỏ	;	trong	ngũ	súc	là	gà,	dê	;	trong	côn	trùng	là	loài	lông	vũ,	loài	giáp	xác.
Trong	khí	hậu	biểu	hiện	thành	trời	trong,	nóng	bức	;	trong	ngũ	âm	là	thương,	chủy.	Đặc	điểm
của	bệnh	tật	là	hắt	hơi,	ho,	chảy	nước	mũi	trong,	đờm	có	huyết.	Tất	cả	những	điều	này	là	do
kim	vận	bất	cập,	hỏa	đến	khắc	kim	nên	kim	khí	phải	biến	hóa	theo	hỏa	khí.	Vì	kim	khí	biến	hóa
theo	hỏa	khí	cho	nên	nói	"thiểu	thương"	giống	với	"thiểu	chủy"
 
 

Nếu	 gặp	hai	 năm	ất	mão,	 ất	 dậu,	minh	dương	 táo	 kim	 ti	 thiên	 thì	 kim	vận	 tuy	 bất	 cập,
nhưng	nhờ	được	khí	của	ti	thiên	trợ	giúp	nên	vẫn	là	bình	khí.	Cho	nên	nói	năm	tòng	cách	gặp
được	thượng	thương	thì	cũng	giống	như	chính	thương.	Ví	dụ	hai	năm	ất	tị	và	ất	hợi,	quyết	âm
phong	mộc	ti	thiên,	dược	tam	khí	tương	trợ	nên	trở	thành	bình	khí	của	mộc	vận.	Vì	vậy	nói
năm	tòng	cách	gặp	thượng	giác	vận	khí	cũng	giống	như	chính	giác.	Lúc	đó	bệnh	tật	phát	sinh	là
do	tà	khí	làm	thương	tổn	phế	kim.
 
 

Vì	kim	vận	bất	cập,	nên	hỏa	khí	tháng	quá,	do	đó	biểu	hiện	ban	đầu	là	hỏa	nhiệt	mạnh	mẽ,
tiếp	theo	đó	là	thủy	khí	đến	báo	phục,	cho	nên	xuất	hiện	cảnh	tượng	băng	tuyết.	Những	thắng
khí	và	phục	khí	này	đều	là	do	kim	khí	bất	cập	mà	tạo	nên.	Cho	nên	thiên	tai	phát	sinh	ở	phương
tây	tương	ứng	với	kim	khí.	Khi	thủy	khí	đến	báo	phục	thì	các	loại	động	vật	như	côn	trùng	có
vẩy,	lợn,	chuột	đều	phục	tàng	bất	động,	khí	của	băng	giá	đến	sớm	cho	nên	khí	hậu	giá	buốt.
 
 

(5)		Thủy	vận	bất	cập:
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Thủy	vận	bất	cập	là	nguồn	nước	khô	cạn	khiến	cho	vạn	vật	không	có	tiềm	lực	phát	triển
xum	xuê,	cho	nên	còn	gọi	là	"hạc	lưu".
 
 

Gặp	năm	thủy	vận	bất	cập,	hạc	lưu,	thủy	không	thể	khắc	chế	được	hỏa	khí,	do	đó	dương	khí
khuếch	tán,	cho	nên	còn	gọi	là	"phản	dương".	"Tàng"	khí	của	thủy	không	thể	phát	huy	tác	dụng
bình	thường	mà	bị	thổ	khí	chế	ngự	thủy,	do	đó	"hóa"		khí	thịnh	vượng.	"Trưởng"	khí	của	hỏa
cũng	lưu	tán	thông	thương,	khiến	cho	các	loài	côn	trùng	không	phục	tàng	như	bình	thường	mà
vẫn	còn	hoạt	động.	Thổ	khí	tuy	nhuận	ướt,	nhưng	nước	ở	khe	suối	giảm	ít,	cỏ	cây	vẫn	phát
triển	rậm	rạp,	vạn	vật	tú	mĩ,	tươi	đẹp,	phong	phú.	Vì	thủy	vận	bất	cập	nên	thổ	khí	trắc	trở,	khí
của	hạc	lưu	đình	trệ.	Công	dụng	của	nó	biểu	hiện	thành	không	thể	phong	tàng	kín	đáo	mà	là
chậm	chạp,	rò	rì.	Sự	biến	hóa	của	nó	có	thể	làm	cho	con	người	phát	sinh	các	bệnh	tân	dịch	trì
trệ,	không	đồng	đều,	trở	thành	khô	gầy,	yếu	ớt.
 
 

Trong	nhân	thể	nó	tương	ứng	với	thận	;	trong	hoa	quả	là	táo,	mơ	;	trong	quả	là	chất	nước,
cùi	;	trong	ngũ	cốc	là	kê,	ngô	;	trong	ngũ	súc	là	trâu,	lợn	;	côn	trùng	là	loài	trùng	có	vẩy,	trùng
lõa	thể	;	đặc	điểm	của	bệnh	tật	là	hình	thể	thấp,	bé,	nôn	ngược	khiến	cho	không	thông.	Tất	cả
những	điều	này	đều	là	do	thủy	khí	biến	hóa	theo	thố,	cho	nên	nói	"thiểu	vũ"	giống	như	"thiểu
cung".
 
 

Nếu	gặp	hai	năm	tân	sửu,	tân	mùi,	thái	dương	thấp	thổ	ti	thiên,	thủy	khí	càng	suy,	còn	thổ
khí	lại	thịnh	vượng,	do	đó	hình	thành	nên	bình	khí	của	thổ	vận.	Cho	nên	nói	gặp	năm	hạc	lưu,
gặp	thượng	cung	thì	vận	khí	giống	với	chính	cung.	Biểu	hiện	của	các	bệnh	là	tiểu	tiện	không
thông,	hoặc	bị	bế	tắc	ở	những	bộ	phận	khác,	đó	là	vì	tà	khí	làm	tổn	thương	đến	thận,	thủy	vận
bất	cập	mà	thấp,	thổ	khí	thắng,	cho	nên	năm	hạc	lưu	ban	đầu	là	mây	nhiều	âm	u,	mưa	to	đột
ngột,	nhưng	tiếp	sau	đó	là	gió,	mộc	khí	đến	khống	chế	báo	phục,	làm	cho	xuất	hiện	cảnh	tượng
gió	mạnh	khắp	nơi,	cây	cối	đổ	gẫy.	Những	thắng	khí	và	phục	khí	này	đều	là	do	thủy	vận	bất	cập
gây	nên,	cho	nên	thiên	tai	thường	phát	sinh	ở	phía	bắc,	tương	ứng	với	thủy	khí.	Các	loài	côn
trùng	có	lông,	hoặc	các	loài	động	vật	đều	nhảy	ra	hoạt	động	mà	không	tàng	phục	ẩn	nấp	đúng
mùa.
 
 

Tóm	lại,	gặp	năm	vận	khí	bất	cập	thì	khí	thắng	và	k	thắng	sẽ	nhân	cơ	hội	yếu	mà	xâm	phạm,
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đồng	thời	tranh	giành	lẫn	nhau,	giống	như	khách	không	mời	mà	đến,	nhiều	cảnh	trái	ngược
diễn	ra,	khác	với	quy	luật	bình	thường.	Kết	quả	là	khiến	cho	bản	khí	bị	tổn	hại,	đó	là	vì	có	thắng
khí	thì	tất	nhiên	cũng	có	báo	phục	khí.	Phàm	thắng	khí	dữ	dội	thì	khí	báo	phục	cũng	dữ	dội.	Đó
cũng	là	một	trong	những	quy	luật	của	vận	khí.
 
 

Thái	quá
 
 

(1)	Mộc	vận	thái	quá

 
 

Mộc	vận	thái	quá	thì	lực	phát	sinh	sẽ	thịnh	vượng.	khiến	cho	vạn	vật	phát	dục	sớrn,	cho	nên
còn	gọi	là	"phát	sinh".
 
 

Gặp	năm	mộc	vận	thái	quá,	phát	sinh,	dương	khí	khuyếch	tán	quá	thịnh	làm	cho	vạn	vật
phát	sinh,	nở	rộ,	xuất	hiện	cảnh	tượng	thay	cũ	đổi	mới,	cho	nên	còn	gọi	là	"khởi	trần".	Mộc
thịnh	khắc	thổ,	làm	cho	thổ	khí	lỏng	lẻo,	bạc	nhược.	Cây	cỏ	trong	tự	nhiên	sẽ	mềm	mại,	vươn	ra
phát	triển,	dương	khí	ấm	áp	trải	khắp	bốn	phương,	âm	khí	cũng	theo	sau	dương	khí	mà	phát
huy	tác	dụng,	làm	cho	khí	sinh	hóa	được	đầy	đặn,	vạn	vật	mơn	mởn,	tốt	tươi.
 

Tác	dụng	hóa	khí	của	nó	là	"sinh",	cho	nên	khí	"khởi	trần"	tú	mĩ;	chức	quyền	của	nó	là	phát
tán	;	biểu	hiện	của	nó	là	vươn	ra	phát	triển.	Sự	biến	hóa	của	nó	có	thể	dẫn	đến	trong	nhân	thể
bị	xáo	trộn,	hoặc	ngoài	tự	nhiên	là	cây	cối	bị	làm	đổ.	Trong	ngũ	cốc	là	vừng	lúa	;	trong	ngũ	súc
là	gà,	chó	;	trong	hoa	quả	là	mận,	đào	;	trong	màu	sắc	là	màu	xanh,	vàng,	trắng;	trong	ngũ	vị	là
chua,	ngọt,	cay.	Trong	côn	trùng	là	loại	có	lông,	giáp	xác	;	trong	vật	thể	thuộc	loại	có	hạt	cứng,
vỏ	ngoài	cũng	cứng.
 

Trong	nhân	 thể	 là	kinh	mạch,	nó	 tương	ứng	với	can	kinh	 túc	quyết	âm	và	đởm	kinh	 túc
thiểu	dương;	trong	nội	tạng	tương	ứng	với	gan	và	tì;	bệnh	phát	sinh	là	tính	tình	dễ	phẩn	nộ,
bực	tức.
 

Khi	phong	mộc	thái	quá	thì	sẽ	có	kim	khí	đến	khống	chế,	cho	nên	lúc	này	tuy	không	phải	là
dương	minh	táo	kim	ti	thiên	nhưng	khí	của	nó	giống	với	táo	kim	ti	thiên.	Vì	vậy	nói	thái	giác



https://thuviensach.vn

giống	với	 thượng	 thương.	Nếu	gặp	bốn	năm:	nhâm	tí,	nhâm	ngọ,	nhâm	dần,	nhâm	thân	 thì
thiếu	âm	quân	hỏa,	hoặc	thiếu	dương	tướng	hỏa	ti	thiên,	làm	cho	hỏa	khí	bốc	lên,	trong	cơ	thể
sẽ	xuất	hiện	các	chứng	như	nôn	mửa,	tiêu	chảy.	Khi	mộc	khí	thái	quá,	kim	khí	sẽ	đến	khống	chế
nó,	làm	phát	sinh	çảnh	tượng	khí	mát	của	mùa	thu	đến	dồn	dập,	thậm	chí	biểu	hiện	thành	sát
khí.	Khí	hậu	mát	mẻ	đột	nhiên	đến	sớm,	lảm	cho	cây	cỏ	điêu	linh,	con	người	dễ	mắc	bệnh,	đó	là
vì	tà	khí	làm	tổn	hại	đến	can	tạng.
 

(2)	Hỏa	vận	thái	quá

 
 

Hỏa	vận	thái	quá	thì	khí	của	hỏa	nhiệt	quá	thịnh,	khiến	cho	vạn	vật	bị	đốt	khô,	cho	nên	còn
gọi	là	"xích	nghĩa".

Gặp	năm	hỏa	vận	thái	quá	vì	"trưởng"	khí	của	hỏa	thịnh	vượng,	do	đó	làm	cho	vạn	vật	tốt
đẹp	xum	xuê,	cho	nên	còn	gọi	là	"phiên	mậu"	khí	âm	thoái	giảm,	dương	khí	bốc	lên	bên	ngoài,
làm	xuất	hiện	cảnh	tượng	phồn	vinh,	tươi	tốt.	Nhiệt	khí	mạnh	mẽ	sẽ	phát	huy	tác	dụng	bốc	lên
của	nó,	do	đó	mà	vạn	vật	tươi	tốt.
 

Tác	dụng	hóa	sinh	của	nó	là	"trưởng",	cho	nên	gặp	năm	hỏa	vận	thái	quá	thì	nhiệt	độ	lên
cao	;	chức	quyền	của	nó	là	hoạt	động	liên	tục	;	biểu	hiện	của	nó	là	thanh	sắc	lộ	rõ	ra	ngoài	;	sự
biến	hóa	của	nó	gây	ra	cho	cơ	thể	phát	nhiệt,	tay	chân	không	yên.	Đặc	tính	của	nó	là	khí	nóng
bốc	lên,	sự	biến	hóa	của	nó	gây	ra	những	đợt	nóng	thất	thường.	Trong	ngũ	cốc	nó	là	lúa	mạch,
đậu	;	trong	ngũ	súc	là	dê,	lợn,	trong	hoa	quả	là	mơ,	quả	vải	;	màu	sắc	là	màu	đỏ,	trắng,	đen	;
trong	ngũ	vị	là	đắng,	cay,	mặn	;	trong	bốn	mùa	thuộc	mùa	hạ	;	trong	côn	trùng	là	loại	trùng	lông
vũ,	trùng	có	vẩy;	trong	vật	thể	là	các	gân	mạch,	chất	nước.
 

Nó	trong	nhân	thể	tương	ứng	với	kinh	tam	tiêu,	trong	nội	tạng	tương	ứng	với	tim,	phổi.	Nó
gây	ra	bệnh	cười	thất	thường,	các	bệnh	mụn	nhọt,	xuất	huyết,	phát	cuồng,	mắt	đỏ,	v.v...
 

Nếu	gặp	các	năm	mậu	thìn,	mậu	tuất,	thái	dương	hàn	thủy	ty	thiên,	hỏa	vận	thái	quá,	sau	đó
được	khí	hàn	thủy	đến	khống	chế	thì	sẽ	trở	thành	bình	khí	của	hỏa	vận.	Cho	nên	nói	gặp	năm
hỏa	vận	thái	quá,	gặp	thượng	vũ	thì	vận	khí	cũng	giống	như	chính	chủy.	Hỏa	khí	vừa	phải,	kim
khí	không	bị	khắc,	cho	nên	"thu"	khí	có	thể	phát	huy	tác	dụng	bình	thường.	Hỏa	khí	bị	khắc	chế
cho	nên	gây	ra	các	bệnh	kinh	mạch	bị	co	rút,	tứ	chi	co	quắp,	cấm	khẩu	không	mở	được	miệng.
Nếu	gặp	bốn	năm	:	mậu	tí,	mậu	ngọ,	mậu	dần,	mậu	thân,	thiếu	âm	quân	hỏa	hoặc	thiếu	dương
tướng	hỏa	ti	thiên	thì	hỏa	vận	vốn	đa	thái	quá	lại	còn	được	sự	trợ	giúp	của	khí	ti	thiên	nên	hỏa
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sẽ	khắc	chế	kim	khí,	do	đó	kim	khí	bị	thương,	"thu"	khí	của	kim	khí	sẽ	không	thể	đến	đúng	hạn
như	bình	thường	mà	là	chậm	hơn,	hỏa	vận	thắng	quá	sẽ	ngự	trị	ngang	ngược,	như	thế	thủy	khí
sẽ	đến	để	khống	chế	báo	phục	nó,	làm	xuất	hiện	cảnh	tượng	âm	hàn	giá	rét,	ảm	đạm,	thậm	chí
phát	sinh	mưa	đá.	Kết	quả	dẫn	đến	bệnh	tật	là	do	tà	khí	làm	tổn	thương	tâm	hỏa.
 
 

(3)		Thổ	vận	thái	quá

 

Thổ	vận	thái	quá	là	lực	sinh	hóa	rất	mạnh,	khiến	cho	vạn	vật	được	sung	sức,	hùng	hậu,	cho
nên	còn	gọi	là	"quách	phù".
 

Gặp	năm	thổ	hóa	vận	thái	quá,	quách	phù	thì	"hóa"	khí	thịnh	vượng,	khuếch	tán	khắp	bốn
phương,	cho	nên	còn	gọi	là	"quảng	hóa".	Đặc	tính	của	thổ	khí	là	dày	dặn,	nhưng	tĩnh	lặng,	nó
làm	cho	vạn	vật	phát	triển,	sung	sức.	Tinh	khí	của	thổ	đầy	đủ	ở	bên	trong,	làm	cho	vạn	vật	sinh
hóa	được	hoàn	chỉnh	và	đầy	đủ,	 sung	sức.	Thổ	vận	 thái	quá	 thì	khí	 thấp	 thổ	bốc	 lên	 thành
sương	mù	bao	trùm	lên	vạn	vật,	mưa	giáng	xuống	thất	thường	làm	cho	thấp	khí	quá	thịnh,	táo
khí	giảm	xuống.	Tác	dụng	kinh	hóa	của	nó	 là	viên	mãn,	 cho	nên	khí	quách	phù	 là	đầy	đặn,
phong	phú.	Chức	quyền	của	nó	là	yên	tĩnh,	biểu	hiện	của	nó	là	dày	đặc,	hoàn	bị.	Sự	biến	hóa	của
nó	có	thể	làm	cho	thấp	khí	trong	cơ	thể	bị	ngưng	trệ,	tích	tụ	lại	mà	thành	bệnh.	Đặc	tính	của	nó
là	nhu	hòa,	nhuận	ướt.	Sự	biến	đổi	khác	thường	của	nó	là	sấm	sét	lôi	đình,	mưa	như	trút	nước,
đất	núi	sạt	lở.
 

Trong	ngũ	cốc	là	ngô,	vừng	;	trong	ngũ	súc	là	trâu,	chó	;	trong	hoa	qụả	là	táo,	mận	;	màu	sắc
là	vàng,	đen,	xanh;	trong	ngũ	vị	 :	ngọt,	mặn,	chua	;	trong	các	mùa	tương	ứng	với	trưởng	hạ.
Trong	côn	trùng	là	loại	trùng	lõa	thể,	trùng	có	lông	;	trong	vật	thể	:	là	cơ	bắp,	hạt.
 

Trong	nhân	thể	là	kinh	mạch,	tương	ứng	với	kinh	tì	túc	thái	dương	và	kinh	vị	túc	dương
minh	;	trong	ngũ	tạng	tương	ứng	với	bụng,	thận.	Bệnh	tật	do	nó	gây	ra	là	phần	bụng	chướng
đầy;	tứ	chi	nặng	nề	khó	cử	động.	Khí	của	thổ	thấp	thắng	quá	sẽ	có	khí	phong	mộc	vì	tà	khí	đã
làm	tổn	thương	tì.
 
 

(4)		Kim	vận	thái	quá

 

Kim	vận	thái	quá	thì	khí	"thu	liệm"	thịnh	vượng	khiến	cho	vạn	vật	chắc,	cứng,	chín,	cho	nên
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còn	gọi	là	"thành	kiên".	Gặp	năm	kim	vận	thái	quá,	"thu"	khí	thịnh	vượng	khiến	cho	vạn	vật
chín	sớm,	rút	vào	 tàng	phục	sớm,	nên	còn	gọi	 là	"dẫn".	Lúc	đó	trời	cao,	không	khí	mát	mẻ,
thanh	khiết	;	địa	khí	thanh	tĩnh,	sáng	sủa,	khí	dương	nhiệt	đi	liền	sau	âm	khí	mà	phát	huy	tác
dụng.
 
 

Khí	của	táo	kim	thi	hành	quyền	chức	của	mình,	do	đó	làm	cho	"thu"	khí	đến	sớm,	khiến	cho
"hóa"	khí	của	thổ	không	kịp	hoàn	thành	vai	trò	của	nó.	Tác	dụng	sinh	hóa	của	nó	là	thu	liệm	kết
quả	và	chín.	Chức	quyền	của	nó	là	thanh	tĩnh,	biểu	hiện	của	nó	là	sắc	bén	và	cứng	cáp.	Sự	biến
hóa	của	nó	có	thể	khiến	cho	nhân	thể	bị	tổn	thương	nhanh	chóng,	hoặc	xuất	hiện	những	bệnh
mụn	lở	ở	ngoài	da.	Đặc	tính	của	nó	là	sương	mù	nồng	đậm,	gió	mùa	thu	nhiều.	Sự	biến	động
khác	thường	của	nó	gây	ra	cảnh	tượng	tiêu	điều.	Trong	ngũ	cốc	là	lúa,	kê	;	trong	ngũ	súc	là	gà,
ngựa	;	trong	hoa	quả	là	đào,	mận	;	trong	ngũ	sắc	là	trắng,	xanh,	hồng	;	trong	ngũ	vị	là	cay,	chua,
đắng.	Về	mùa	tương	ứng	với	mùa	thu.	Trong	côn	trùng	là	loài	giáp	xác,	loài	lông	vũ	;	trong	vật
thể	là	vỏ,	gân,	mạch.
 
 

Về	kinh	mạch	 là	kinh	phế	 thủ	 thái	 âm,	kinh	đại	 trường	 thủ	dương	minh;	 trong	nội	 tạng
tương	ứng	với	phế	và	gan.	Bệnh	do	nó	gây	ra	là	hen	suyễn,	thở	khó	khăn.
 
 

Gặp	bốn	năm	như	canh	thìn,	canh	ngọ,	canh	dần,	canh	thân,	thiếu	âm	quân	hỏa	hoặc	thiếu
dương	tướng	hỏa	ti	thiên	thì	kim	khí	tuy	thái	quá	nhưng	bị	khí	của	ti	thiên	khống	chế,	do	đó
trở	thành	bình	khí.	Cho	nên	nói	gặp	năm	"thành	kiên"	không	những	bị	mộc	khí	khắc	chế	mà
còn	biến	hóa	khôn	lường,	kim	thắng	khắc	mộc,	khiến	cho	cây	cối	không	thể	tốt	tươi,	rậm	rạp,
loài	mềm	yếu	như	cỏ	cây	thì	biến	thành	khô	héo.	Kim	khí	thắng	quá	sẽ	có	hỏa	khí	đến	khống
chế	báo	phục,	do	đó	nhiệt	khí	lưu	hành,	làm	cho	cây	cối	đều	bị	khô	héo.	Bệnh	tật	do	nó	gây	ra
phần	nhiều	là	vì	tà	khí	làm	tổn	thương	phế	tạng.
 
 

(5)		Thủy	vận	thái	quá

 
 

Thủy	vận	thái	quá	thì	thủy	khí	lưu	hành	tràn	trề	khiến	cho	vạn	vật	thu	tàng,	nên	còn	gọi	là
"lưu	diễn".
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Gặp	năm	 thủy	 vận	 thái	 quá,	 "tàng"	 khí	 thịnh,	 khiến	 cho	 vạn	 vật	 bế	 tàng,	 nên	 còn	 gọi	 là
"phong	tàng".	Hàn	khí	chủ	tể	sự	sinh	hóa	của	vạn	vật,	âm	khí	trong	trời	đất	hàn	lạnh,	ngưng
kết.	Thủy	thắng	khắc	hỏa	khiến	cho	"trưởng"	khí	bị	chế	ngự,	không	phát	tán	lên	được.	Tác	dụng
sinh	hóa	của	nó	là	hàn	khí	giá	buốt,	cho	nên	nói	gặp	năm	Thủy	vận	thái	quá	thì	vạn	vật	ngưng
kết.
 
 

Chức	năng	của	nó	là	yên	tĩnh,	trầm	lặng.	Biểu	hiện	của	nó	là	lưu	động,	đúc	rót.	Sự	biến	hóa
của	nó	có	thể	khiến	cho	cơ	thể	mắc	bệnh	tiêu	chảy.	Đặc	tính	của	nó	là	giá	lạnh,	đông	kết.	Sự
biến	động	khác	thường	của	nó	gây	ra	cảnh	tượng	mưa	đá,	hoặc	tuyết	nhiều.	Màu	sắc	là	đen,	đỏ,
vàng	;	trong	ngũ	vị	là	mặn,	đắng,	ngọt	;	trong	côn	trùng	là	loại	trùng	có	vẩy,	trùng	lõa	thể	;	trong
vật	thể	là	chất	nước,	củi	;	về	mùa	tương	ứng	với	mùa	đông.
 
 

Trong	kinh	mạch	tương	ứng	với	kinh	thận	túc	thiếu	âm	và	kinh	bàng	quang	túc	thái	dương.
Trong	nội	tạng	tương	ứng	với	tim,	thận.	Bệnh	tật	do	nó	gây	ra	là	chướng	đầy.
 
 

Gặp	hai	năm	bính	thìn,	bính	tuất,	thái	dương	hàn	thủy	ti	thiên,	thủy	vận	thái	quá	lại	còn
được	khí	của	ti	thiên	trợ	dưỡng	nên	khí	hàn	thủy	càng	mạnh,	thủy	đến	khắc	hỏa	làm	cho	hỏa
khí	càng	suy.
 
 

Do	đó	"trưởng"	khí	không	thể	phát	huy	tác	dụng	bình	thường,	Thủy	khí	thắng	quá	sẽ	có	khí
thổ	thấp	đến	chế	ngự,	báo	phục,	do	đó	"hóa"	khí	phát	triển,	"thấp"	khí	phân	bố	khắp	trong	trời
đất,	nên	thường	xảy	ra	mưa	lớn.	Bệnh	tật	gây	ra	phần	nhiều	là	vì	tà	khí	làm	tổn	thương	tạng
thận.
 
 

 
 
 

□	QUY	LUẬT	VẬN	KHÍ	TRONG	NHÂN	THỂ
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▲	Sinh	khí	thông	thiên	luận
 
 

 
 
 

"Sinh	khí"	tức	là	sức	sống	của	sinh	mệnh,	ở	đây	chủ	yếu	là	chỉ	dương	khí	trong	nhân	thể.
"Thông"	có	nghĩa	là	khơi	thông,	thông	suốt.	"Thiên"	là	chỉ	thế	giới	tự	nhiên.	Tất	cả	những	vật
chất	mà	nhân	thể	dựa	vào	đó	để	sinh	tồn	đều	có	nguồn	gốc	trong	tự	nhiên.	Do	đó	trong	quá
trình	sống	của	sinh	mệnh,	dương	khí	của	nhân	thể	tất	nhiên	có	liên	quan	từng	giờ,	từng	phút
với	dương	khí	trong	tự	nhiên.	Mục	này	sẽ	bàn	về	tính	quan	trọng	của	dương	khí	trong	nhân	thể
đối	với	sức	sống	cùa	sinh	mệnh	và	bàn	về	mối	quan	hệ	tương	thông	giữa	nó	với	dương	khí
trong	tự	nhiên.	Chỉ	khi	dương	khí	trong	nhân	thể	hài	hòa	với	dương	khí	trong	tự	nhiên	thì	con
người	mới	mạnh	khoẻ;	nếu	sự	hài	hòa	đó	mất	đi	sẽ	dẫn	đến	nhiều	bệnh	tật.
 
 

Vì	vậy	mục	này	đuợc	đặt	tên	là	"sinh	khí	thông	thiên	luận".	Ngoài	ra,	mục	này	còn	bàn	đến
mối	quan	hệ	giữa	âm	và	dương	trong	cơ	thể.	Âm	dương	hài	hòa,	cân	bằng	thì	người	khỏe	mạnh
;	âm	dương	mất	cân	bằng	thì	sinh	ra	bệnh	tật	;	âm	dương	thoát	lìa	nhau	thì	người	sẽ	chết.	Do
đó	người	ta	muốn	dưỡng	sinh	thì	phải	hài	hòa	âm	dương.	Ngũ	vị	ẩm	thực	là	một	trong	những
vật	chất	cơ	bản	để	duy	trì	sự	sống.	Nếu	ăn	uống	có	tiết	chế,	ngũ	vị	thích	đáng	thì	cơ	thể	được
nuôi	dưỡng	tốt,	bảo	đảm	sức	khỏe.	Nếu	ăn	uống	quá	đói	hoặc	quá	no,	ngũ	vị	thiên	lệch	sẽ	dẫn
đến	tổn	thương	cơ	thể	và	có	thể	đưa	đến	những	nghiện	ngập	khác	nhau,	khiến	cho	sự	tương
quan	giữa	các	nội	tạng	bị	tổn	thương.	Do	dó	trong	ăn	uống	người	ta	phải	điều	phối	ngũ	vị	cẩn
thận	để	đạt	được	khí	huyết	thịnh	vượng,	gân	cốt	cứng	cáp,	linh	họat,	cơ	bắp	sung	sức,	từ	đó	mà
đạt	được	mục	đích	trường	thọ.
 
 

Hoàng	đế	nói	:	Từ	xưa	đến	nay	người	ta	cho	rằng	sức	sống	của	sinh	mệnh	được	nối	thông
với	tự	nhiên	từng	giờ	từng	phút.	Nguồn	gốc	của	sinh	mệnh	được	bắt	nguồn	từ	trong	hai	khí
âm,	dương	của	vũ	trụ.	Trong	vũ	trụ	bao	la,	trong	sự	biến	hóa	của	bốn	mùa	xuân	hạ	thu	đông,
không	vật	nào	trong	cửu	châu	của	trời	đất,	hoặc	trong	cửu	khiếu,	ngũ	tạng,	12	khớp	của	cơ	thể
là	không	liên	thông	với	khí	âm,	dương	của	tự	nhiên.	Vì	khí	âm	dương	của	trời	đất	biến	hóa	mà
sinh	ra	ngũ	hành	:	mộc,	hỏa,	thổ,	kim,	thủy,	hơn	nữa	có	thể	căn	cứ	vào	tính	chất	của	ngũ	hành



https://thuviensach.vn

mà	người	ta	khái	quát	mọi	sự	vật	thành	5	loại.	Khí	âm,	dương	về	mặt	khí	hậu	lại	có	thể	biểu
hiện	thành	ba	khí	âm	là	:	thấp,	táo,	hàn	;	ba	khí	dương	là	:	phong,	thử,	hỏa,	tất	cả	là	sáu	khí.	Nếu
người	ta	không	giỏi	dưỡng	sinh,	phạm	đến	các	quy	luật	ngũ	hành	trong	tự	nhiên	và	sự	biến	hóa
cùa	ba	khí	âm,	ba	khí	dương	thì	nhất	định	tà	khí	sẽ	làm	tổn	thương	thân	thể.	Do	đó	mà	nói	biết
hay	không	biết	dưỡng	sinh	 theo	quy	 luật	biến	hóa	âm	dương	của	 tự	nhiên	chính	 là	nguyên
nhân	để	bảo	đảm	hay	không	bảo	đảm	được	cho	sự	khoẻ	mạnh	và	trường	thọ.	Đã	đành	là	nhân
thể	với	vũ	trụ	tương	thông	với	nhau,	vậy	khí	dương	trong	cơ	thể	thanh	khiết,	trong	sáng	như
khí	của	trời	thì	sẽ	làm	cho	tinh	thần,	tính	nết	được	ôn	hòa,	ổn	định.
 
 

Phù	hợp	với	nguyên	lý	đó	thì	dương	khí	đầy	đủ,	phát	huy	được	tác	dụng	bảo	vệ	cơ	thể.	Như
vậy,	tuy	gặp	tà	khí,	nhưng	cơ	thể	không	bị	tổn	thương,	đó	là	vì	đã	thuận	với	quy	luật	và	trật	tự
của	sự	biến	đổi	khí	hậu	của	bốn	mùa.	Cho	nên	người	biết	dưỡng	sinh	có	thể	làm	cho	tinh	thần
được	điều	hòa,	khiến	cho	dương	khí	không	bị	phát	tán,	thích	ứng	được	với	mọi	sự	biến	hóa	của
thời	tiết	để	bảo	đảm	cho	khí	âm,	dương	trong	cơ	thể	và	khí	âm,	dương	trong	tự	nhiên	tương
thông	với	nhau,	hài	hòa	lẫn	nhau.	Nếu	không	làm	được	như	thế	sẽ	khiến	cho	vệ	khí	trong	cơ
thể	phát	tán,	khiến	cho	bên	trong	thì	khí	của	cửu	khiếu	bị	tắc	trở,	bên	ngoài	thì	khí	cùa	cơ	bắp
bị	ngưng	trệ,	đưa	đến	hậu	quả	khả	năng	đề	kháng	bệnh	tật	của	cơ	thể	bị	giảm	xuống.	Đó	hoàn
toàn	là	do	sai	sót	cùa	con	người,	làm	cho	dương	khí	bị	giảm	yếu.
 
 

Tác	dụng	của	dương	khí	trong	cơ	thể	cũng	giống	như	mặt	trời	trong	vũ	trụ.	Nếu	mặt	trời
không	vận	hành	bình	thường	thì	mọi	sinh	vật	trong	tự	nhiên	không	thể	tồn	tại,	cũng	giống	như
thế	khí	dương	khí	trong	cơ	thể	vận	hành	thất	thường	sẽ	dẫn	đến	đoản	thọ	hoặc	chết	yểu,	vì
chức	năng	của	sinh	mệnh	bị	giảm	yếu.	Cho	nên	nói	:	sự	vận	hành	không	ngừng	của	thiên	thể	là
nhờ	vào	ánh	sáng	mặt	trời,	còn	tác	dụng	của	dương	khí	trong	cơ	thể	cũng	quan	trọng	như	mặt
trời	có	đặc	điểm	là	hướng	lên	và	hướng	ra,	từ	đó	mà	bảo	vệ	cho	cơ	thể	chống	lại	sự	xâm	phạm
của	tà	khí	bên	ngoài	cơ	thể,	nó	giống	như	những	cánh	cửa,	vận	động	lúc	mở	lúc	đóng.	Nếu	cuộc
sống	của	con	người	thay	đổi	đột	ngột	ngược	với	quy	luật,	làm	cho	sự	vận	động	của	dương	khí
cũng	theo	đó	mà	rối	loạn,	bị	hao	tán	thì	sức	đề	kháng	của	cơ	thể	đối	với	tà	khí	bên	ngoài	sẽ	bị
giảm	yếu.	Ví	dụ	cơ	thể	bị	hàn	khí	xâm	phạm,	công	kích,	dương	khí	không	thể	phát	tán	được
bình	thường	thì	người	đó	sẽ	sốt	cao,	người	nóng	như	lửa	đốt.	Nếu	toát	ra	được	một	ít	mồ	hôi
thì	cơn	sốt	sẽ	giảm	lui.	Ví	dụ	về	mùa	hạ	trời	nóng	làm	cho	mồ	hôi	ra	nhiều	quá	thì	nguời	cảm
thấy	khô,	táo,	phiền	muộn,	không	yên,	thậm	chí	thở	rất	dữ	dội,	phát	sinh	tiếng	khò	khè.	Nếu
thử	khí	nhập	sâu	vào	làm	tổn	thương	dương	khí	thì	sẽ	ảnh	hưởng	đến	tâm	thần,	lúc	đó	không
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còn	là	khô,	táo	bất	an,	mà	thậm	chí	vì	dương	khí	hư	nhược	nên	tâm	thần	rối	loạn,	xuất	hiện
chứng	bệnh	nói	cười	quá	mức.
 
 

Nếu	tà	thấp	làm	tổn	thương	sẽ	dẫn	đến	cảm	giác	đầu	nặng,	giống	như	bị	bó	chặt	hay	đè
xuống.	Nếu	bị	thấp	nhiệt	tà	khí	nhiễm	vào	mà	trong	một	thời	gian	dài	không	bài	trừ	được	sẽ
làm	cho	gân	cốt	bị	tổn	thương,	xuất	hiện	chứng	gân	to	bị	co	quắp,	gân	nhỏ	bị	chùng	duỗi	khiến
cho	tứ	chi	và	các	khớp	co	quắp,	hoặc	run	rẩy	không	thể	vận	động	như	ý	muốn.	Nếu	bị	tà	phong
xâm	phạm	sẽ	dẫn	đến	bệnh	phù	thũng.	Các	tà	khí	như:	Thử,	hàn,	phong,	thấp	vừa	nói	ở	trên,
thay	nhau	làm	tổn	thương	cơ	thể	thì	sẽ	làm	cho	dương	khí	suy	kiệt.
 
 

Trong	điều	kiện	 tinh	 thần	quá	căng	 thẳng	và	cơ	 thể	mệt	mỏi	quá	mức	sẽ	xuất	hiện	 tình
trạng	dương	khí	quá	thịnh,	làm	hao	tổn	âm	tinh,	nếu	kéo	dài	sẽ	làm	cho	âm	tinh	khô	cạn.	Âm
tinh	càng	thiếu	thì	dương	khí	càng	tỏ	ta	thịnh	vượng,	hình	thành	ác	tính	tuần	hoàn,	nhất	là	đến
mùa	hạ	dương	khí	trong	tự	nhiên	thịnh	vượng	lại	càng	có	thể	trợ	giúp	cho	dương	khí	trong	cơ
thể	vốn	đã	rất	thịnh,	khiến	cho	âm	tinh	bị	đốt	đến	cạn,	cuối	cùng	là	hoàn	toàn	cạn	kiệt	mà	trở
thành	bệnh	hôn	mê.	Chứng	trạng	chủ	yếu	của	bệnh	hôn	mê	là	tai	bị	ù	tịt	không	nghe	thấy,	mắt
tối	sầm	không	nhìn	rõ.	Bệnh	tình	nguy	kịch,	giống	như	nước	sông	đã	lớn	lại	vỡ	đê,	không	thể
nào	ngăn	cản	nổi.	Ngoài	ra	dương	khí	trong	cơ	thể	còn	có	thể	vì	tức	giận	bột	phát	mà	vận	hành
nhiễu	loạn.	Dương	khí	thốc	ngược,	làm	cho	mối	quan	hệ	bình	thường	trong	cơ	thể	bị	phá	vỡ,
huyết	dịch	theo	dương	khí	mà	dồn	lên	đầu	thành	bệnh	hôn	mê.	Bệnh	hôn	mê	ngoài	hôn	mê	ra
còn	biểu	hiện	thành	gân	mạch	chùng	giãn	vô	lực	làm	cho	tứ	chi	không	thể	vận	động.	Nếu	còn	ra
mồ	hôi	nửa	ngoài,	thời	gian	lâu	sẽ	biến	thành	bán	thân	bất	toại,	có	lúc	sau	khi	ra	mồ	hổi	bị	tà
thấp	xâm	phạm	dẫn	đến	bệnh	chân	tay	run	lẩy	bẩy.	Phàm	những	người	ăn	uống	không	tiết	chế,
hoặc	ăn	quá	nhiều	cao	lương	mĩ	vị	thì	dễ	phát	sinh	bệnh	mụn	trứng	cá.	Loại	người	này	rất	dễ	bị
bệnh.	Bệnh	đến	nhanh	như	trở	bàn	tay.	Nếu	lúc	lao	động	sau	khi	mồ	hôi	ra	lại	bị	tà	khí	phong
hàn	xâm	nhập,	hàn	khí	vật	lộn	với	dương	khí	của	cơ	thể	sẽ	phát	sinh	những	bệnh	như	mọc	đầy
mụn	nhọt	ở	mũi.	Nếu	tà	khí	bị	tích	tụ	lâu	ngày	sẽ	khiến	cho	mặt	mọc	thành	từng	đám	mụn	nhọt
dày	cộm.
 
 

Dương	khí	đối	với	cơ	thể	mà	nói	là	vô	cùng	quan	trọng.	Tinh	thần	dựa	vào	sự	dinh	dưỡng
ôn	hòa	của	nó	mới	có	được	thông	minh	trí	tuệ	;	gân	mạch	dựa	vào	sự	dinh	dưỡng	ôn	hòa	của
nó	mới	có	được	dẻo	dai	linh	hoạt.	Nếu	công	năng	của	dương	khí	thất	thường,	không	thể	quản
được	lỗ	chân	lông	khiến	cho	lỗ	đó	khi	đáng	mở	lại	không	mở,	khi	đáng	đóng	lại	không	đóng	thì
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tà	khí	nhân	dịp	đó	mà	nhập	vào,	lưu	giữ	lại	trong	cơ	thể,	sẽ	làm	cho	các	khớp	khó	co	duỗi,	nếu
hàn	khí	xâm	nhập	sâu	vào	huyết	mạch	thì	làm	cho	mạch	máu	co	lại,	Nếu	tà	khí	ngưng	trệ	lâu
giữa	các	thớ	thịt	của	cơ	bắp,	thông	qua	các	huyệt	của	kinh	lạc	mà	ảnh	hưởng	đến	nội	tạng,	dễ
gây	ra	các	bệnh	lo	sợ,	kinh	hãi.	Nếu	hàn	khí	ảnh	hưởng	đến	khí	huyết	sẽ	khiến	cho	doanh	khí
không	thể	vận	hành	bình	thường	mà	bị	tắc	trệ	trong	các	cơ	bắp,	cơ	thể	sẽ	phát	sinh	bệnh	viêm
thũng.	Khi	cơ	thể	đang	ra	mồ	hôi,	lỗ	chân	lông	ở	mặt	da	lỏng	lẻo,	dương	khí	dễ	theo	đó	phát	tán
ra	ngoài,	do	dó	mà	sức	đề	kháng	giảm	xuống.	Lúc	đó	nếu	có	tà	phong	xâm	nhập,	lỗ	chân	lông	sẽ
đóng	lại,	khiến	cho	tà	khí	lưu	lại	trong	cơ	thể	sẽ	gây	ra	các	bệnh	sốt	rét,	nóng	lạnh	xen	nhau.
Cho	nên	nói	phong	tà	là	nguyên	nhân	gây	ra	nhiều	thứ	bệnh.	Những	người	hiểu	được	dưỡng
sinh,	biết	duy	trì	dương	khí	đầy	đủ,	thông	thường	thì	cơ	bắp	và	da	rắn	chắc,	cứng	cáp,	cơ	thể
kháng	cự	được	sự	xâm	nhập	của	tà	khí.	Cho	dù	gặp	phải	phong	tà	hoặc	những	chất	có	độ	độc
mạnh	cũng	không	đến	nỗi	bị	tổn	thương,	vì	người	đó	sẽ	biết	tuân	theo	trật	tự	và	sự	biến	hóa	tứ
thời	của	tự	nhiên	để	giữ	gìn	dương	khí.
 
 

Cần	phải	biết	rằng,	nếu	tà	khí	lưu	lại	trong	cơ	thể	lâu	thì	không	những	nó	làm	thay	đổi	các
bộ	vị	mà	còn	làm	thay	đổi	cả	tính	chất	vốn	có	của	bộ	vị	đó,	từ	đó	khiến	cho	bệnh	tật	phát	sinh
và	biến	hóa	phức	 tạp.	Nếu	bệnh	 tật	phát	 triển	đến	mức	khí	 của	 thượng	bộ	và	hạ	bộ	không
thông	thương	nhau,	lúc	đó	cho	dù	gặp	được	thầy	thuốc	giỏi	cũng	khó	mà	chữa	được.	Vì	vậy	tà
khí	 trong	 cơ	 thể	 tích	 tụ	 lâu,	 dẫn	đến	 trên	dưới	 không	 thông	 thì	 đó	 là	 chứng	 chết.	Một	 khi,
dương	khí	vì	tích	tụ	mà	gây	trắc	trở	thì	dùng	phương	pháp	tả,	làm	cho	nó	tiêu	tán.	Nếu	không
được	chữa	trị	nhanh	chóng	và	chính	xác	thì	dễ	dẫn	đến	tử	vong.	Bi	kịch	này	thường	là	do	trình
độ	và	kĩ	thuật	chữa	trị	kém,	hoặc	do	bản	thân	khinh	suất	mà	tạo	nên.
 
 

Dương	khí	trong	cơ	thể	cũng	giống	như	dương	khí	trong	tự	nhiên,	ban	ngày	vận	hành	ở	mặt
ngoài	của	cơ	thể	để	bảo	vệ	cơ	thể	không	bị	tà	khí	xâm	phạm.	Lúc	sáng	sớm	dương	khí	trong
người	bắt	đầu	đi	lên,	buổi	trưa	dương	khí	thịnh	vượng	nhất,	đến	lúc	mặt	trời	lặn,	dương	khí
dần	giảm	yếu,	 lỗ	chân	 lông	cũng	 theo	đó	mà	đóng	 lại.	Do	đó	hàng	ngày	đến	 lúc	hoàng	hôn,
dương	khí	trong	cơ	thể	nên	thu	liệm	lại.	Để	cho	dương	khí	được	thu	liệm,	lúc	trời	tối	ta	không
nên	hoạt	động	nhiều	ngoài	trời,	cũng	không	nên	ở	ngoài	sương	giá.	Hoạt	động	của	con	người
nếu	vi	phạm	quy	luật	thịnh	suy	của	dương	khí	theo	ba	thời	gian	trong	ngày	thì	dễ	làm	cho	tà
khí	xâm	nhập	mà	phát	sinh	bệnh	tật,	khiến	cho	thân	thể	tiều	tụy,	suy	nhược.
 
 

Kỳ	Bá	nói	:	Giữa	dương	khí	và	âm	tinh,	vừa	có	sự	khác	biệt	lại	vừa	liên	hệ	chặt	chẽ	với	nhau.
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Đặc	điểm	công	năng	của	âm	tinh	là	tàng	trữ	ở	bên	trong,	nhưng	nó	lại	là	nguồn	vật	chất	không
ngừng	chi	viện	cho	dương	khí	ở	bên	ngoài.	Đặc	điểm	công	năng	của	dương	khí	là	bảo	vệ	bề	mặt
cơ	thể,	nhưng	đồng	thời	cũng	bảo	vệ	âm	tinh,	khiến	cho	âm	tinh	không	bị	tổn	thất	,	rò	rỉ.	Ngoài
ra	giữa	âm	và	dương	còn	chế	ước,	khống	chế	lẫn	nhau.	Nếu	âm	khí	không	chế	ước	được	dương
khí,	để	cho	dương	khí	 thịnh	quá	sẽ	ảnh	hưởng	đến	 tim	và	dạ	dầy,	 còn	có	 thể	dẫn	đến	phát
cuồng.	Ngược	lại,	nếu	dương	khí	không	chế	được	âm	khí,	làm	cho	âm	khí	thịnh	quá	sẽ	khiến
cho	khí	của	ngũ	tạng	mất	cân	bằng,	dẫn	đến	cửu	khiếu	bị	tắc	trở.	Cho	nên	người	tinh	thông
nguyên	lí	y	học,	còn	phải	giỏi	dưỡng	sinh	mới	có	thể	điều	hòa	được	âm	dương,	khiến	cho	cả	hai
cân	bằng	nhau,	không	thiên	thịnh,	thiên	suy,	như	thế	mới	đạt	được	gân	mạch	thoải	mái,	cốt	tủy
cứng	chắc,	khí	mạch	thông	thương.	Tóm	lại,	người	mà	biết	hài	hòa	âm	dương	trong	cơ	thể,
thích	ứng	được	với	hoàn	cảnh	ngoại	giới	không	để	cho	tà	khí	xâm	phạm	thì	tai	thính,	mắt	sáng,
chân	khí	trong	cơ	thể	luôn	luôn	giữ	được	đầy	đủ.	Nếu	âm	dương	mất	cân	bằng,	tà	phong	dễ	từ
biểu	nhập	lí	xâm	nhập	sâu	vào	cơ	thể	khiến	cho	âm	tinh	bị	tổn	hại,	đó	là	vì	tà	phong	đã	làm	hại
can	tạng.	Can	đã	bị	thương,	nếu	lại	ăn	quá	no	sẽ	làm	cho	cơ	và	mạch	của	ruột	và	dạ	dày	trở
thành	chùng	giãn	vô	lực,	dẫn	đến	bệnh	phân	có	huyết	lẫn	mủ,	hoặc	là	bệnh	trĩ.	Nếu	uống	rượu
quá	nhiều,	sẽ	làm	cho	phế	khí	theo	rượu	thốc	ngược	lên,	đi	đến	bệnh	hen	suyễn.
 
 

Nếu	không	biết	tiết	chế	tình	dục,	hoặc	lao	động	quá	mạnh	đều	có	thể	làm	tổn	hại	đến	thận,
khiến	cho	cơ	thịt	và	khớp	các	đốt	sống	lưng	bị	tổn	hại.
 
 

Mấu	chốt	của	sự	cân	bằng	âm	dương	là	ở	chỗ	dương	khí	vững	chắc	đầy	đặn	âm	khí	mới	có
thể	yên	tĩnh,	hòa	bình.	Nếu	âm	dương	không	hài	hòa	thì	cũng	giống	như	trong	một	năm	chỉ	có
mùa	xuân	mà	không	có	mùa	thu,	có	mùa	đông	mà	không	có	mùa	hạ,	tất	cả	sự	sống	mất	đi	điều
kiện	tồn	tại	bình	thường.	Vì	vậy	bảo	đảm	cho	âm	dương	cân	bằng,	là	quy	tắc	quan	trọng	nhất
trong	dưỡng	sinh.
 
 

Sự	sản	sinh	ra	âm	tinh	là	bắt	nguồn	từ	các	chất	ăn	uống.	Nếu	ngũ	tạng	là	nơi	tàng	chứa	âm
tinh,	do	thức	ăn	thái	quá	mà	bị	tổn	hại	thì	sẽ	sinh	bệnh	tật.	Ví	dụ	ăn	chua	quá	mức	sẽ	khiến	cho
can	khí	thịnh,	khắc	hại	tổn	thương	tì	tạng,	khiến	cho	tì	khí		suy	nhược	;	ăn	mặn	quá	sẽ	làm	cho
xương	bị	tổn	hại,	cũng	có	thể	làm	chơ	cơ	bắp	gầy	teo	đi,	hoặc	khiến	cho	công	năng	của	tim	bị
hạn	chế	;	ăn	ngọt	quá	mức	có	thể	làm	hại	tim	óc,	sắc	mặt	đen	hoặc	khiến	cho	công	năng	của
thận	mất	cân	bằng	 ;	ăn	đắng	quá	mức	có	 thể	 làm	cho	tâm	của	tỳ	bị	 tổn	thương,	không	nhu
thuận,	tân	dịch	của	dạ	dày	bị	tổn	thương	mà	sinh	bệnh	chướng	đầy	;	ăn	cay	quá	mức	có	thể
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khiến	cho	gân	bị	ảnh	hưởng,	trương	lực	không	lớn,	tinh	thần	cũng	dần	dần	uể	oải.	Cho	nên	cần
phải	thận	trọng	điều	chỉnh	thức	ăn,	khiến	cho	ngũ	vị	không	quá	nhiều	hoặc	quá	thiếu,	mà	được
điều	phối	thích	đáng.	Chỉ	có	như	thế	mới	khiến	cho	gân	cốt	cứng	cáp,	ngay	thẳng,	gân	mạch	cơ
bắp	dẻo	dai,	linh	hoạt,	khí	huyết	đầy	đủ,	lưu	thông,	cơ	bắp	sung	sức,	da	dẻ	rắn	chắc,	thân	thể
cường	tráng.	Tóm	lại,	chỉ	cần	tuân	thủ	các	nguyên	tắc	và	phương	pháp	dưỡng	sinh	một	cách
chặt	chẽ	thì	sẽ	hưởng	dược	đầy	đủ	tuổi	thọ	mà	tạo	hóa	đã	ban	cho.
 
 

▲	Tứ	khí	điều	thần	đại	luận
 
 

Bốn	mùa	xuân	hạ	thu	đông	tuần	hoàn,	khí	hậu	hàn,	nhiệt,	ôn,	lương	thay	đổi	chu	kì	theo	quy
luật.	Sự	thăng,	giáng,	phù,	trầm	của	các	khí	âm,	dương	cũng	phát	sinh	biến	đổi	tương	ứng.	Tất
cả	mọi	sinh	vật	trong	tự	nhiên	kể	cả	con	người	đều	tồn	tại	và	phát	triển	theo	sự	sinh,	diễn	hóa
trong	hoàn	cảnh	vận	động	không	ngừng	này,	đồng	thời	trong	một	năm	cũng	xuất	hiện	quy	luật,
mùa	xuân	sinh,	mùa	hạ	trưởng,	mùa	thu	liệm,	mùa	đông	tàng.
 
 

Sự	sinh,	trưởng,	thu,	tàng	này	chính	là	đặc	điểm	của	khí	bốn	mùa,	nên	còn	gọi	là	"tứ	khí".
Con	người	muốn	mạnh	khỏe	vô	bệnh	thì	phải	làm	cho	các	hệ	thống	trong	đó	lấy	ngũ	tạng	làm
trung	tâm	của	cơ	thể	thích	ứng	với	"tứ	khí".	Vì	tinh	thần	của	con	người	tàng	trong	ngũ	tạng,
cho	nên	mục	này	ngoài	căn	cứ	bốn	mùa	để	điều	tiết	sự	sinh	họat	ra,	càng	nhấn	mạnh	đến	vấn
đề	căn	cứ	vào	bốn	mùa	để	điều	dưỡng	tinh	thần	và	tính	nết	cho	thích	hợp.	Do	đó	mục	này	còn
có	tên	là	"Tứ	khí	điều	thần".	Nếu	không	hiểu	được	căn	cứ	vào	bốn	mùa	để	dưỡng	sinh	ra	sao
thì	sẽ	làm	cho	ngũ	tạng	bị	tổn	thương,	từ	đó	mà	phát	sinh	bệnh	tật.	Nếu	đã	mắc	bệnh	thì	dù	có
chữa	trị	tốt	cũng	không	tránh	khỏi	chính	khí	bị	hao	tổn.	Do	đó	tiến	hành	dự	phòng	trước	khi	có
bệnh,	chính	là	"trị	lúc	chưa	bệnh",	đó	mới	là	biện	pháp	tốt	nhất.	Mục	này	sẽ	căn	cứ	vào	sự	biến
hóa	của	âm	dương	theo	bốn	mùa	xuân	hạ	thu	đông	để	bàn	về	phương	pháp	dưỡng	sinh	ra	sao
cho	thích	hợp.
 
 

Tháng	giêng,	tháng	hai,	 tháng	ba	là	mùa	xuân,	mùa	vạn	vật	phục	hồi,	khắp	nơi	xuất	hiện
cảnh	tượng	sinh	sôi	rầm	rộ,	cỏ	cây	nẩy	lộc	đâm	chồi,	vạn	vật	mơn	mởn	tươi	tốt.	Để	thích	ứng
hoàn	toàn	cảnh	tự	nhiên	này,	con	người	nên	ngủ	muộn	dậy	sớm.	Sau	lúc	ngủ	dậy	nên	ra	sân	đi
bộ	để	đầu	trần,	mặc	quần	áo	rộng	cho	thân	thể	khỏi	bị	gò	bó,	khiến	cho	tinh	thần	theo	sự	sinh
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sản	của	vạn	vật	trong	mùa	xuân	mà	được	thoải	mái	hoạt	bát,	sung	mãn	sinh	cơ.
 
 

Cách	đối	xử	với	vạn	vật	cũng	cần	phù	hợp	với	đặc	điểm	mùa	xuân.	Cái	gì	nên	phát	sinh	thì
để	cho	nó	phát	sinh,	không	nên	làm	tổn	hại	nó;	cái	gì	nên	bồi	đắp	thì	bồi	đắp	nó,	đừng	kìm	hãm
nó;	cái	gì	nên	cho	thì	cho,	không	nên	tước	đoạt.	Đó	là	đặc	điểm	thích	ứng	với	hoàn	cảnh	tự
nhiên	của	mùa	xuân	sinh	sôi	để	điều	dưỡng	cho	sinh	khí	trong	cơ	thể	được	phát	triển.	Nếu	đi
ngược	lại	phương	pháp	này	thì	sẽ	khiến	cho	khí	của	can	tạng	bị	tổn	thất,	đến	mùa	hạ	còn	dễ	bị
bệnh	rét	lạnh.	Vì	sao	vậy?	Đó	là	vì	mùa	xuân	dương	khí	ôn	hòa	phát	triển,	là	cơ	sở	cho	mùa	hạ
dương	khí	thịnh.	Nếu	ở	mùa	xuân	dương	khí	không	thể	sản	sinh	thì	đến	mùa	hạ	dương	khí
không	thể	sinh	trưởng,	phát	triển,	do	đó	sẽ	xuất	hiện	chứng	bệnh	hư	hàn	do	dương	khí	không
đủ.
 
 

Tháng	tư,	tháng	năm,	tháng	sáu	là	mùa	hạ,	trời	đất	xuất	hiện	cảnh	tượng	đẹp	đẽ,	tốt	tươi.
Trong	mùa	này,	khí	âm	dương	của	đất	trời	giao	nhau,	cho	nên	cây	cối	khai	hoa	kết	quả.	Để
thích	hợp	với	hoàn	cảnh	này,	con	người	về	phương	diện	sinh	hoạt	nên	ngủ	muộn	dậy	sớm,
không	nên	than	trách	ngày	quá	dài,	hoặc	bực	tức	vì	trời	nóng	quá,	nên	giữ	cho	tâm	tình	thoải
mái,	không	nên	để	kích	động	phẫn	nộ.	Tinh	thần	phải	tự	nhiên	như	cây	cỏ,	cành	lá	xum	xuê	hoa
nở	rộ.	Dương	khí	mùa	hạ	thịnh	vượng,	nên	để	cho	cơ	thể	ra	mồ	hôi	để	đảm	bảo	cho	dương	khí
của	cơ	thể	được	thông	thương.	Tuy	khí	trời	nóng	bức,	nhưng	cũng	không	nên	nghỉ	ngơi	lâu	ở
những	chỗ	râm	mát,	mà	phải	có	hoạt	động	thích	đáng	ở	ngoài	trời,	giống	như	là	rất	yêu	thích
điều	kiện	ngoài	trời.	Đó	là	quy	tắc	và	phương	pháp	điều	dưỡng	tinh	thần	cho	thích	hợp	với
mùa	hạ.	Nếu	vi	phạm	phương	pháp	này,	tâm	khí	sẽ	bị	tổn	thương,	đến	mùa	thu	sẽ	phát	sinh
bệnh	nóng	rét.	Vì	sao	vậy?	Vì	mùa	hạ	là	"trưởng",	là	cơ	sở	"thu	họach"	của	mùa	thu.	Nếu	mùa
hạ	dưỡng	sinh	không	thích	đáng,	"trưởng	khí"	không	đầy	đủ	thì	năng	lực	cung	cấp	cho	sự	thu
liệm	của	mùa	thu	sẽ	kém	đi,	nên	sẽ	phát	sinh	các	chứng	nóng,	rét.
 
 

Tháng	bảy,	tháng	tám,	tháng	chín	là	mùa	thu,	màu	vàng	khắp	nơi,	 là	mùa	cây	cỏ	kết	trái.
Trong	thiên	nhiên	nổi	bật	cảnh	tượng	thu	hoạch,	yên	bình.	Gió	mùa	thu	đến,	trời	cao	mát	mẻ,
khí	nóng	ẩm	của	mùa	hạ	được	xua	tan.	Về	mùa	này	nên	ngủ	sớm	dậy	sớm.	Thời	điểm	ngủ	dậy
nên	muộn	hơn	mùa	xuân	một	ít,	đại	thể	có	thể	lấy	tiếng	gà	gáy	lần	cuối	là	vừa.	Tinh	thần,	tính
nết	phải	giữ	được	bình	tĩnh,	ổn	định,	mượn	cái	khí	mát	của	mùa	thu	để	giải	thoát	dần	sự	gò	bó
của	thân	thể.	Nhưng	làm	sao	để	đạt	được	sự	bình	tĩnh,	ổn	định?	Muốn	thế	phải	thu	liệm	những
suy	nghĩ	của	mình,	khống	chế	tâm	tính	của	mình,	không	vội,	không	nóng,	bình	tĩnh	tự	nhiên,	để
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cho	khí	túc	sát	thông	thương.	Đó	là	nguyên	tắc	và	phương	pháp	bảo	dưỡng	"thu"	khí	của	cơ
thể,	thích	ứng	với	mùa	thu	theo	nguyên	tắc	và	phương	pháp	bảo	dưỡng	"thu"	khí	của	cơ	thể.
Nếu	trái	với	phương	pháp	này	thì	phế	khí	sẽ	bị	tổn	thương,	đến	mùa	đông	phát	sinh	các	chứng
bệnh	đau	bụng,	tiêu	chảy	do	tiêu	hóa	không	tốt.	Vì	sao	vậy?	Vì	"thu"	của	mùa	thu	là	cơ	sở	của
"tàng"	mùa	đông.
 
 

Nếu	dương	khí	mùa	thu	nên	thu	liệm	mà	không	thu	liệm	được	tốt	thì	đến	mùa	đông	dương
khí	sẽ	xuất	hiện	các	chứng	dương	hư,	đau	bụng,	tiêu	chảy.
 
 

Tháng	10,	tháng	11,	tháng	12	là	mùa	đông,	là	mùa	mà	sự	sống	vạn	vật	tiềm	tàng.	Dương	khí
trong	tự	nhiên	sẽ	thâm	tàng,	khí	âm	hàn	rất	thịnh	biểu	hiện	thành	gió	rét,	nước	đóng	băng,	đất
đông	cứng.	Để	thích	hợp	với	hoàn	cảnh	này	con	người	cũng	phải	giảm	bớt	hoạt	động,	không
nên	nhiễu	động	dương	khí	trong	cơ	thể,	nên	ngủ	sớm	dậy	muộn,	tốt	nhất	là	chờ	đến	lúc	mặt
trời	mọc	mới	dậy	để	tránh	hàn	khí	xâm	nhập.	Cần	phải	làm	cho	tư	tưởng,	tình	cảm	bình	tĩnh,
giống	như	có	sự	thu	họach,	không	lộ	ra	ngoài,	giữ	trầm	tĩnh	không	để	lộ	thanh	sắc.	Còn	nên	chú
ý	mặc	ấm	và	tránh	những	chỗ	lạnh	quá,	không	nên	xem	nhẹ	để	lộ	cơ	thể	ra	ngoài	hoặc	làm	cho
ra	mồ	hôi	để	tránh	được	sự	thất	tán	của	dương	khí.	Những	điều	trên	đây	chính	là	nguyên	tắc	và
phương	pháp	dưỡng	sinh	theo	đặc	điểm	thích	hợp	với	tàng	khí	của	mùa	đông.	Nếu	làm	ngược
lại	thì	tạng	thận	sẽ	bị	tổn	thương,	đến	mùa	xuân	sẽ	phát	sinh	các	chứng	liệt	hoặc	hôn	mê.	Vì
sao?	Đó	là	vì	tàng	khí	của	mùa	đông	là	cơ	sở	sinh	sản	của	mùa	xuân.	Nếu	mùa	đông	không	tàng
dưỡng	được	tốt	thì	đến	mùa	xuân	dương	khí	nên	sinh	mà	không	sinh	được,	nên	sẽ	phát	sinh
các	chứng	bệnh	trên.
 
 

Khí	 trời	 trong	sạch	và	sáng	sủa.	Quy	 luật	và	ảnh	hưởng	của	nó	đối	với	 thế	giới	sinh	vật
thường	có	đặc	tính	hàm	súc,	không	lộ	rõ	ra	ngoài.	Chính	vì	thế	mà	nó	vận	động	không	ngừng,
sinh	sản	mãi	mãi,	muôn	đời	không	suy.	Nếu	khí	trời	và	sức	mạnh	của	nó	không	hàm	súc	mà
thường	bộc	lộ	ra	trong	một	thời	gian	ngắn	thì	sẽ	làm	cho	mặt	trời,	mặt	trăng	mất	đi	sự	chiếu
sáng,	thậm	chí	ngày	đêm	không	rõ	ràng,	khiến	cho	tà	khí	trong	tự	nhiên	nhiều,	sẽ	ủ	thành	tai
họa.	Do	đó	cần	khiến	cho	dương	khí	được	lưu	thông	,	không	để	tắc	trở.	Dương	khí	trầm	đục	che
lấp	 ánh	 sáng	 sẽ	 xuất	hiện	mây	mù	mông	 lung,	 làm	 cho	ban	ngày	không	 sáng	 sủa,	mưa	gió
không	xảy	ra	bình	thường	theo	mùa.	Địa	khí	không	bốc	lên,	thiên	khí	không	giáng	xuống,	tức	là
âm	dương	trên	dưới	không	giao	nhau	thì	sự	sinh	trưởng	và	phát	dục	của	vạn	vật	không	thể
diễn	ra	bình	thường.	Như	vậy	cho	dù	là	cây	to	cũng	sẽ	chết.
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Cũng	giống	như	thế,	nếu	tà	khí	phát	sinh	quá	mức,	mưa	gió	mất	điều	hòa,	gió	to	thường	nổi
lên	làm	đổ	cây	cối,	mưa	bão	thường	giáng	xuống,	thời	tiết	không	được	bình	thường,	trật	tự	bốn
mùa	của	trời	đất	bị	đảo	lộn	thì	tất	nhiên	sẽ	dẫn	đến	vạn	vật	bị	hư	hại,	khô	héo,	sinh	mệnh	chưa
phát	triển	được	mấy	đã	chết	yểu	giữa	chừng.	Người	hiểu	được	đạo	lý	dưỡng	sinh	này	là	người
biết	thích	ứng	với	sự	thay	đổi	của	thiên	nhiên	để	giữ	cho	mình	không	bị	mắc	bệnh.	Nếu	tất	cả
mọi	người	đều	biết	và	giỏi	 thực	hiện	dưỡng	sinh	 thì	 sự	sống	của	chúng	 ta	sẽ	không	bị	 suy
nhược.	Nếu	vi	phạm	nguyên	tắc	dưỡng	sinh	mùa	xuân	thì	khí	thiếu	dương	trong	cơ	thể	không
thể	sản	sinh,	phát	 triển,	 từ	đó	mà	can	khí	bị	 tích	 tụ	phát	sinh	thành	bệnh	tật.	Nếu	vi	phạm
nguyên	tắc	dưỡng	sinh	mùa	hạ,	khí	thái	dương	trong	cơ	thể	không	thể	thịnh	vượng	sẽ	dẫn	đến
tâm	khí	bị	hư	tổn.	Nếu	trái	với	nguyên	tắc	dưỡng	sinh	mùa	thu,	khí	thái	dương	trong	cơ	thể	sẽ
không	 thể	 thu	 liệm	 sẽ	 dẫn	đến	 các	 chứng	bệnh	nhiệt	 phế,	 thở	dốc,	 tức	 ngực.	Nếu	 vi	 phạm
nguyên	 tắc	dưỡng	sinh	mùa	đông,	khí	 thiếu	âm	trong	cơ	 thể	không	 thể	bế	 tàng	sẽ	dẫn	đến
chứng	bệnh	thận	hư.	Sự	biến	hóa	của	các	khí	âm	dương	theo	tứ	thời	vừa	nói	ở	trên	là	nguồn
gốc	sự	sinh,	trưởng,	thu,	tàng	của	vạn	vật	cho	nên	người	hiểu	được	nguyên	lí	dưỡng	sinh	thì
hai	mùa	xuân	hạ	phải	chú	ý	điều	dưỡng	cho	khí	sinh,	trưởng,	từ	đó	khiến	cho	công	năng	của
tâm	và	can	được	thịnh	vượng	:	hai	mùa	thu,	đông	chú	ý	điều	dưỡng	khí	thu,	tàng,	từ	đó	khiến
cho	tinh	khí	phế	và	thận	được	đầy	đủ.	Như	thế	là	phù	hợp	với	quy	luật	cơ	bản	của	sự	biến	hóa
âm	dương	bốn	mùa.	Cho	nên	nói,	người	biết	nguyên	lí	sinh	dưỡng	có	thể	 làm	cho	bản	thân
giống	với	vạn	vật	trong	tự	nhiên,	biết	sinh	tồn	và	thích	hợp	với	hoàn	cảnh	biến	hóa	của	âm
dương	theo	từng	mùa,	duy	trì	quy	luật	sinh,	trưởng,	phát	dục	được	bình	thường.	Nếu	trái	với
nguyên	tắc	dưỡng	sinh	này	thì	sẽ	làm	bại	hoại	chân	khí	của	cơ	thể,	suy	tàn	sinh	mệnh.	Song	chỉ
có	những	người	có	phẩm	chất	cao	thượng	mới	thực	hiện	được	nguyên	lí	dưỡng	sinh	này,	còn
những	người	dốt	nát	thì	thường	hay	vi	phạm.	Cần	biết	rằng,	thuận	theo	quy	luật	biến	hóa	của
âm	dương	thì	mới	sinh	tồn,	vi	phạm	nó	tất	sẽ	diệt	vong.	Thuận	theo	nó	thì	thái	bình,	ngược	lại
nó	thì	hỗn	loạn.
 
 

thượng	mới	thực	hiện	được	nguyên	lí	dưỡng	sinh	này,	còn	những	người	dốt	nát	thì	thường
hay	vi	phạm.	Cần	biết	rằng,	thuận	theo	quy	luật	biến	hóa	của	âm	dương	thì	mới	sinh	tồn,	vi
phạm	nó	tất	sẽ	diệt	vong.	Thuận	theo	nó	thì	thái	bình,	ngược	lại	nó	thì	hỗn	loạn.
 
 

Vì	dưỡng	sinh	theo	sự	biến	hóa	của	âm	dương	trong	bốn	mùa	là	vô	cùng	quan	trọng	cho
nên	người	trí	tuệ	siêu	quần,	phẩm	đức	cao	thượng	không	chủ	trương	chờ	đến	lúc	phát	bệnh	rồi
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mới	chữa	mà	luôn	luôn	chú	trọng	trước	lúc	bị	bệnh	đã	tích	cực	dưỡng	sinh	để	đề	phòng	bệnh
tật.	Cũng	giống	như	người	quản	 lí	nhà	nước,	không	chờ	đến	 lúc	mất	ổn	định	mới	ra	tay	mà
trước	lúc	mất	ổn	định	đã	phải	chú	ý	xử	lí	để	đề	phòng	bạo	loạn.
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▲	Thuật	thông	thiên	của	Gia	Cát	Lượng
 
 

Gia	Cát	 Lượng	 là	nhà	quân	 sự	nổi	 tiếng	 của	Trung	Quốc	 thời	Tam	Quốc.	Trong	bộ	 sách
"Tam	Quốc	diễn	nghĩa"	La	Quán	Trung	đã	xây	dựng	 thành	công	hình	 tượng	bậc	 trí	 giả	này
khiến	cho	người	người,	nhà	nhà	biết	đến,	trở	thành	nhân	vật	điển	hình	tượng	trưng	cho	trí	tuệ
của	Trung	Quốc.
 
 

"Thuyền	cỏ	mượn	tên"	và	"Mượn	đông	phong"	là	những	kiệt	tác	đẹp	nhất	của	Gia	Cát	Lượng
trong	"Tam	Quốc	diễn	nghĩa".
 
 

Để	giúp	Chu	Du	chuẩn	bị	đánh	lại	trăm	vạn	quân	của	Tào	Tháo,	Gia	Cát	Lượng	đã	đáp	ứng
trong	ba	ngày	tạo	ra	cho	Chu	Du	mười	vạn	tên	răng	sói.	Ở	thời	đại	cung	tên,	vũ	khí	thủy	chiến
chủ	yếu	là	mũi	tên.	Do	đó	đây	cũng	là	một	mặt	quan	trọng	để	đo	lường,	đánh	giá	sức	tác	chiến.
Song	trong	ba	ngày	tạo	ra	được	mười	vạn	mũi	tên	ở	thời	kì	đó	là	điều	không	dễ.	Việc	mà	người
khác	không	thể	làm	được	thì	Gia	Cát	Lượng	lại	làm	được.	Ông	chỉ	mượn	mười	chiếc	thuyền	con
và	người	nộm	bằng	rơm,	trong	đêm	sương	mù	mênh	mang	đến	đánh	quân	Tào	Tháo.	Quân	Tào
không	biết	kẻ	địch	hư	thực	ra	sao,	nên	không	dám	làm	liều	áp	trận	mà	chỉ	ở	trên	bờ	bắn	xuống.
Như	 thế	đã	đem	hàng	 vạn	mũi	 tên	 tặng	 cho	người	 nộm	 của	Gia	Cát	 Lượng.	Gia	 Cát	 Lượng
không	tốn	một	mũi	tên,	một	người	lính	mà	đã	thu	mười	vạn	mũi	tên.
 
 

"Mượn	đông	phong"	lại	là	một	chiến	công	nữa	của	Gia	Cát	Lượng,	lập	được	trong	trận	đánh
lớn	Xích	bích.	Để	phá	thế	trận	liên	hoàn	của	quân	Tào	Tháo,	Gia	Cát	Lượng	đã	"mượn"	một
ngày	gió	đông	cho	Chu	Du,	giúp	quân	Ngô	hỏa	công	quân	Tào.	Ông	yêu	cầu	Chu	Du	lập	đàn	thất
tinh	trên	núi	Nam	Bình,	tự	mình	đăng	đàn	cầu	phong,	kết	quả	"mượn"	được	gió	đông,	giúp	cho
Chu	Du	chiến	thắng.
 
 

Trong	hai	câu	chuyện	này,	Gia	Cát	Lượng	đều	"mượn"	điều	kiện	thuận	lợi	của	thời	tiết,	vận
dụng	khéo	léo	để	đạt	được	mục	đích	mình.	Do	đó	"mượn"	thực	chất	là	mượn	"trời".
 

Bất	cứ	hành	động	nào	của	người	ta	đều	được	tiến	hành	trong	điều	kiện	thời	tiết	nhất	định.



https://thuviensach.vn

Các	nhân	tố	khí	tượng	:	gió,	mưa,	sương,	tuyết	luôn	luôn	là	nguyên	nhân	bên	ngoài	mà	khi	hành
động	ta	không	thể	coi	thường,	những	hành	động	quân	sự	lại	càng	như	thế.	Trong	"Tôn	tử	binh
pháp	-	địa	hình	biên"	có	nói	:	"Biết	mình	biết	người,	trăm	trận	trăm	tháng.	Biết	trời	biết	đất
thắng	mãi	không	cùng".	Do	đó	người	chỉ	huy	quân	sự	nhất	định	phải	hiểu	được	khí	tượng	học
quân	sự	để	linh	hoạt	lợi	dụng	các	điều	kiện	khí	tượng	trong	chiến	đấu.
 

Ngày	nay	khu	vực	khí	tượng	học	quân	sự	đã	trở	thành	một	môn	khoa	học	mới	mẻ	và	đang
phát	triển.	Nó	tổng	hợp	khí	tượng	học	quân	sự	và	địa	hình	học	quân	sự.	Trong	nghiên	cứu	sẽ
thấy	 rõ	những	địa	hình	khác	nhau	 thì	 biến	đổi	 khí	 tượng	 cũng	khác	nhau	và	 chúng	 có	 ảnh
hưởng	đáng	kể	đến	các	hành	động	tác	chiến.	Trong	điều	kiện	khoa	học	phát	triển	hiện	nay	sự
dự	đoán	về	khí	tượng	không	còn	là	vấn	đề	nữa,	nhưng	ở	thời	đại	của	Gia	Cát	Lượng	mà	làm
được	như	thế	là	một	việc	thần	kì.	Cho	nên	có	người	nói	tinh	trí	của	Gia	Cát	Lượng	như	yêu	quái.
 

Vậy	Gia	Cát	Lượng	đã	làm	thế	nào	để	dự	đoán	chính	xác	thời	tiết	hồi	đó?	Trong	Tam	Quốc
diễn	nghĩa	có	nói	:	"Gia	Cát	Lượng	đã	từng	gặp	những	dị	nhân	truyền	thụ	cho	sách	kì	môn	độn
giáp".	Ngày	nay	nhiều	người	không	thừa	nhận	điều	đó,	cho	rằng	đó	là	những	sách	cặn	bã	của
lịch	sử.	Cho	nên	tác	giả	kịch	truyền	hình	cải	biên	về	"Gia	Cát	Lượng''	đã	bố	trí	thành	Gia	Cát
Lượng	đến	bên	sông	để	làm	cuộc	điều	tra	hỏi	ngư	dân.	Diễn	viên	dẫn	truyện	Viên	Khoát	Thành
đã	giải	thích	rằng	:	Gia	Cát	Lượng	đã	sống	một	thời	gian	dài	ở	khu	vực	sông	Trường	Giang	nên
rất	quen	thuộc	với	sự	thay	đổi	thời	tiết	ở	quãng	sông	này.	Sự	thực	thì	những	giải	thích	này
không	sai,	nhưng	rõ	ràng	biểu	hiện	khía	cạnh	chủ	quan	chật	hẹp	là	lấy	suy	nghĩ	của	mình	thay
cho	người	xưa.	Vì	bản	 lĩnh	thông	thiên	của	Gia	Cát	Lượng	không	phải	do	La	Quán	Trung	tự
mình	bột	nghĩ	ra	mà	trước	Gia	Cát	Lượng	các	tiên	triết	của	Trung	Quốc	cũng	đã	phát	hiện	ra
phương	pháp	dự	đoán	thời	tiết.		
 
 

Gia	Cát	Lượng	chỉ	là	một	trong	số	ít	người	nắm	được	kĩ	thuật	thần	bí	đó	mà	thôi.	Như	Gia
Cát	Lượng	sau	này	đã	tự	mình	nói	với	Lỗ	Túc	"làm	tướng	mà	không	thông	thiên	văn	không	biết
địa	 lợi,	 không	hiểu	kì	môn,	 không	biết	 âm	dương	không	biết	 trận	đồ,	 không	 rõ	binh	 thế	 là
tướng	tầm	thường''.	Gia	Cát	Lượng	trên	thông	thiên	văn,	dưới	thông	địa	lí.	Ông	trước	khi	hành
động	đã	dự	đoán	sẽ	có	gió	to,	cho	nên	mới	dám	yêu	cầu	Chu	Du	lập	đàn	cầu	phong.	Điều	đó
chứng	tỏ	mưu	trí	của	ông	sâu	xa,	hàm	ẩn	mà	không	lộ	ra.
 
 

Trong	bộ	tiểu	 thuyết	Tam	Quốc	diễn	nghĩa,	chúng	ta	đã	 thấy	rõ	Gia	Cát	Lượng	rất	 thiện
dùng	hỏa	công.	Chiến	công	đầu	tiên	của	ông	lúc	vừa	ra	khỏi	lều	cỏ	là	đốt	cháy	đồi	Bác	Vọng,	sau
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đó	lại	đốt	cháy	Tân	Dã,	rồi	tiếp	đến	là	Xích	Bích.	Đó	là	những	sự	kiện	được	tạo	nên	trong	điều
kiện	lịch	sử	bấy	giờ.	Vì	ở	thời	đại	chiến	tranh	bằng	cung	tên	giáo	mác,	thiếu	những	vũ	khí	sát
thương	đầy	uy	lực,	cho	nên	các	binh	gia	đều	phải	trên	cơ	sở	sức	thiên	nhiên	mà	dùng	kế	mình,
lợi	dụng	trời	đất	cho	ý	đồ	của	mình.	Gia	Cát	Lượng	thiện	dùng	hỏa	công	còn	ở	chỗ	ông	nắm	rất
vững	kĩ	thuật	đặc	biệt	của	phương	pháp	đánh	hỏa	công,	đó	chính	là	"Kì	môn	độn	giáp”	mà	ông
gọi	là	sách	trời.
 
 

"Tôn	tử	binh	pháp	-	hỏa	công	biên"	chuyên	bàn	về	phương	pháp	và	nguyên	tắc	đánh	hỏa
công.	Đó	là	"phát	hỏa	có	giờ,	khởi	hỏa	có	ngày".	Giờ	đó	là	khô	nhất	trong	ngày.	"Ngày"	là	"kì,
bích,	dực,	chẩn"	trong	tháng.	Phàm	đúng	bốn	sao	này	là	"ngày	nổi	gió"	.	Ở	đây	đã	nói	đến	điều
kiện	tất	yếu	của	đánh	hỏa	công,	thứ	nhất	là	trời	khô,	thứ	hai	là	có	gió.	Trời	khô	tức	không	mưa
cho	nên	lửa	không	bị	nước	dập	tắt;	có	gió	thì	lửa	mới	bùng	lên.	Kỳ,	bích,	dực,	chẩn	là	4	tú	trong
28	tinh	tú,	cũng	là	những	tinh	tú	chủ	quản	về	gió.	"Kỳ	môn	độn	giáp"	được	gọi	là	sách	trời,	nói
một	cách	cụ	thể	hơn	đó	là	học	thuyết	bàn	về	sự	vận	động	của	thiên	thể	dẫn	đến	sự	biến	hóa	của
âm	dương	và	phát	sinh	của	các	hiện	tượng	tự	nhiên.	Người	xưa	luôn	cho	rằng	thiên	cơ	không
thể	để	lộ,	cho	nên	những	sách	trời	như	Kỳ	môn	độn	giáp,	luôn	được	truyền	thụ	một	cách	bí
mật,	do	đó	người	biết	rất	ít,	người	tinh	thông	lại	càng	ít	hơn.
 
 

Song	ngày	nay	những	thiên	cơ	này	đã	không	còn	gì	bí	mật	nữa.	Khoa	học	đã	mở	tung	cánh
cửa	thiên	đường	để	thông	vào	vũ	trụ,	thuật	thần	kỳ	của	Gia	Cát	Lượng	cũng	có	thể	bày	rõ	trước
mọi	người.	Chúng	ta	gọi	thuật	kỳ	bí	đó	là	thuật	thông	thiên,	giới	thiệu	cho	những	người	tin
tưởng	vào	khoa	học	một	cách	chân	chính	để	cùng	biết.
 
 

▲	Thuật	thông	thiên	-	Khí	tượng	học
 
 

Cái	gọi	là	thuật	thông	thiên	tức	là	phương	pháp	và	kĩ	xảo	liên	thông	với	trời.	"Trời	ở	đây	là
chỉ	các	hiện	tượng	biến	hóa	trong	không	trung	như	mưa,	gió,	sấm,	chớp,	âm	u	hay	nắng,	v.v..."
	Những	hiện	tượng	này	đều	là	hiện	tượng	tự	nhiên,	nó	tồn	tại	khách	quan,	không	thay	đổi	theo
ý	muốn	của	con	người.	Với	năng	lực	hiện	có	của	con	người,	người	ta	chỉ	có	thể	thừa	nhận	và
thích	ứng	với	những	hiện	tượng	tự	nhiên	này.	Nhận	thức	là	tiền	đề	của	thích	ứng	và	là	sự	giành
lấy	một	cách	tích	cực.	Đó	là	lý	do	hợp	lý	của	thuật	thông	thiên.
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Thuật	thông	thiên	là	sự	mày	mò	của	các	tiên	triết	Trung	Quốc	đối	với	các	hiện	tượng	tự
nhiên	có	tính	quy	luật	bắt	nguồn	từ	trong	trời	đất.	Sự	nỗ	lực	này	hoàn	toàn	phù	hợp	với	quan
điểm	triết	học	của	Trung	Quốc	là	"thiên	nhân	hợp	nhất".	Nó	thống	nhất	với	mục	đích	và	hiệu
quả	của	khí	tượng	học	mà	người	phương	Tây	phát	minh	về	sau	này.	Song,	nó	lại	cũng	có	chỗ
khác	với	khí	tượng	học	phương	Tây.
 
 

Khí	tượng	học	thông	qua	sự	quan	sát	và	nghiên	cứu	đối	với	các	trạng	thái	và	hiện	tượng
của	không	khí,	từ	đó	mà	hình	thành	học	thuyết	dự	đoán	thời	tiết.	Khí	tượng	học	dự	đoán	thời
tiết	chủ	yếu	lợi	dụng	các	vận	luật	của	khí	tượng	để	tiến	hành	thống	kê	số	học,	từ	đó	mà	tìm	ra
sự	thay	đổi	thời	tiết	có	tính	chu	kỳ.
 
 

Khí	tượng	học	cho	rằng	vận	luật	của	khí	tượng	là	do	quả	đất	quay	từ	tây	sang	đông,	do	quán
tính	của	chuyển	động	mà	khiến	cho	không	khí	hình	thành	hình	sóng	giống	như	sóng	biển.	Chỗ
lõm	xuống	là	lòng	máng	khí	áp,	chỗ	đỉnh	sóng	là	lưng	khí	áp.	Sự	nhấp	nhô	lên	xuống	của	sóng
khí	tượng	này,	dưới	ảnh	hưởng	của	các	mạch	núi	và	dòng	sông	cố	định	trên	mặt	đất	mà	khiến
cho	nó	hình	thành	sự	biến	đổi	có	tính	chu	kỳ.
 
 

Dùng	phương	pháp	thống	kê	số	học	ta	có	thể	nắm	được	sự	biến	đổi	đó.	Do	đó	có	thể	phán
đoán	được	các	hiện	tượng	như:	thời	tiết,	nhiệt	độ,	hướng	gió	của	một	khu	vực	trong	một	thời
gian	nào	đó.
 
 

Thuật	 thông	 thiên	với	 tư	cách	 là	môn	dự	đoán	 thời	 tiết	 cũng	có	vai	 trò	như	 thế.	Nhưng
thuật	thông	thiên	thật	ra	không	đến	nỗi	phức	tạp	như	khí	tượng	học.	Đó	cũng	chính	là	nguyên
nhân	mà	thuật	thông	thiên	bị	nhiều	người	hoài	nghi	về	tính	khoa	học	của	nó.
 
 

Sự	khác	nhau	giữa	thuật	thông	thiên	và	khí	tượng	học	có	thể	quy	nạp	thành	các	mặt	dưới
đây	:
 
 

Thứ	nhất,	phương	pháp	dự	đoán	khác	nhau.	Khí	tượng	học	dự	đoán	về	khí	tượng	chủ	yếu
căn	cứ	vào	sự	quan	sát	khí	tượng	ở	một	thời	điểm	và	một	địa	phương	cụ	thể.	Sau	đó	kết	hợp
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với	số	học	và	nguyên	lí	để	kết	luận.	Có	thể	nói	không	có	sự	quan	sát	cụ	thể	thì	không	thể	có	kết
luận	cuối	 cùng.	Do	đó,	quan	 trắc,	 tính	 toán,	phân	 tích	 là	những	khâu	quan	 trọng	không	 thể
thiếu	được	của	hoạt	động	dự	đoán	này.
 
 

Còn	họat	dộng	dự	đoán	của	thuật	thông	thiên	chủ	yếu	là	dựa	vào	gieo	quẻ,	hoặc	lập	quẻ
theo	thời	gian	để	hoàn	thành.	Cho	dù	cũng	vận	dụng	đến	tri	thức	số	học,	nhưng	số	học	ở	đây
chỉ	là	thủ	đoạn	để	nhận	được	tượng	quẻ,	chứ	không	giống	như	số	học	trong	khí	tượng	học	là
cái	để	làm	thông	số	và	để	tính	toán.	Có	được	tượng	quẻ	là	ta	có	thể	căn	cứ	vào	nguyên	lí	đã
được	quy	định	của	thuật	thông	thiên	để	kết	luận.	Do	đó	chiêm	bốc,	đoán	quẻ	là	hai	khâu	chủ
yếu	của	hoạt	động	dự	đoán	của	thuật	thông	thiên.
 
 

Thứ	hai,	lý	luận	dự	đoán	khác	nhau.	Khí	tượng	học	có	cả	một	hệ	thống	chuyên	nghiên	cứu
về	sự	biến	đổi	của	không	khí.	Những	lý	lụận	này	bắt	nguồn	từ	sự	tích	lũy	những	thực	tiễn	cụ
thể,	do	đó	mà	có	tính	chất	phát	triển	rất	lớn.	Lý	luận	khí	tượng	có	những	khái	niệm	và	nguyên
lý	 riêng	 của	mình,	 cho	nên	 có	 tính	 chuyên	môn	 rất	 cao.	 Thuật	 thông	 thiên	 cũng	 có	 lý	 luận
chuyên	môn	riêng,	nhưng	những	 lý	 luận	này	không	cấu	thành	hệ	thống,	cho	dù	nó	cũng	bắt
nguồn	từ	thực	tiễn,	nhưng	lại	là	những	nguyên	lý	có	tính	khái	quát,	do	dó	mà	nó	không	có	tính
chuyên	môn	hóa.		
 
 

Vì	vậy	những	lý	luận	này	của	thuật	thông	thiên	có	tính	khép	kín	và	bất	biến	tương	đối.
 
 

Thứ	ba,	con	đường	dự	đoán	cũng	khác	nhau.	Khí	tượng	học	với	tư	cách	là	một	môn	khoa
học,	nó	cũng	có	những	đặc	tính	chung	như	các	môn	khoa	học	khác	vốn	có,	tức	là	từ	cụ	thể	đến
trừu	tượng,	từ	hiện	tượng	đến	bản	chất.	Còn	hoạt	động	dự	đoán	của	thuật	thông	thiên	cũng	từ
cụ	thể	đến	trừu	tượng,	như	khi	gieo	quẻ	phải	có	ý	niệm	cụ	thể.	Nội	dung	ý	niệm	cụ	thể	này	thực
chất	được	cấu	thành	bởi	ba	nhân	tố:	địa	phương	cụ	thể,	thời	gian	cụ	thể	và	thời	tiết.	Nếu	thoát
ly	địa	phương	và	thời	gian	cụ	thể	thì	không	thể	dự	đoán	chính	xác	được.	Đó	là	đặc	điểm	từ	cụ
thể	đến	trừu	tượng	của	thuật	thông	thiên.	Nhưng	nó	lại	không	đi	từ	hiện	tượng	đến	bản	chất.
Thuật	thông	thiên	không	đòi	hỏi	các	hiện	tượng	thời	tiết,	thời	gian	và	địa	phương	cụ	thể	để
làm	căn	cứ	dự	đoán.	Nó	sau	khi	trừu	tượng	hóa	hiện	tượng	cụ	thể	lại	hoàn	nguyên	thành	những
phù	hiệu	đặc	biệt,	đó	 là	 tượng	quẻ.	Con	đường	cơ	bản	của	nó	có	 thể	khái	quát	 thành:	 trừu
tượng	-	hữu	hình	-	phân	tích,	khác	với	con	đường	cơ	bản	của	khí	tượng	học	là	:	hữu	hình	-	trừu
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tượng	-	phân	tích.
 
 

▲	Thuật	thông	thiên	-	"kinh	dịch"
 
 

Có	thể	nói	kinh	dịch	là	cơ	sở	lý	luận	của	thông	thiên	thuật.
 
 

Kinh	Dịch	"ngẩng	lên	xem	thiên	văn,	cúi	xuống	xem	địa	lý"	là	pho	sách	tàng	trữ	một	lượng
thông	tin	rất	lớn	về	trời	đất.
 
 

Những	thông	tin	này	thông	qua	hai	phương	thức	để	tàng	chứa	:	một	là	tượng	quẻ,	hai	là	lời
từ	của	quẻ.
 
 

Tượng	quẻ	là	phương	thức	trực	tiếp	để	tàng	chứa	thông	tin,	cũng	là	phương	thức	phù	hiệu.
Tám	quẻ	:	thiên,	địa,	hỏa,	thủy,	sơn,	trạch,	phong,	lôi	đại	biểu	cho	tám	tượng	vật	tự	nhiên	trong
trời	đất,	chúng	chồng	lên	nhau	sẽ	biểu	thị	các	hiện	tượng	tự	nhiên.	Ví	dụ	:	quẻ	Lôi	địa	dự,	quẻ
thượng	là	chấn,	là	sấm,	quẻ	hạ	là	khôn,	là	mưa.	Sấm	mưa	biến	động	là	tượng	nước	ngập	mênh
mông.	Quẻ	Thủy	thiên	nhu,	quẻ	thượng	là	khảm,	là	nước,	quẻ	hạ	là	càn,	là	trời.	Nước	trên	trời,
khí	mây	bốc	lên	đến	trời,	chờ	cho	âm	dương	điều	hòa	thì	tự	nhiên	sẽ	thành	mưa.	Do	đó,	64
tượng	quẻ	thực	tế	là	một	kho	thông	tin	tàng	chứa	các	tin	tức	về	tự	nhiên.
 
 

Người	thành	thạo	xem	tượng	quẻ,	thông	qua	tượng	quẻ	của	việc	muốn	đoán	là	có	thể	phân
tích	ra	những	nội	dung	thông	tin	mà	tượng	quẻ	đó	bao	hàm.
 
 

Lời	từ	của	quẻ	là	sự	giảng	giải	về	tượng	quẻ,	là	hình	thức,	văn	tự	của	thông	tin	tàng	chứa
trong	quẻ.	Trong	64	quẻ	có	rất	nhiều	lời	từ	về	khí	tượng.
 
 

Ví	dụ	hào	đầu	của	quẻ	khôn	là	:	dẫm	lên	sương,	băng	cứng.
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Ý	nói	 là	dẫm	lên	lớp	sương	mỏng	thì	đó	là	mùa	đóng	băng	sắp	đến.	Quẻ	khôn	hào	đầu	ở
dưới	cùng,	ở	vị	trí	đó	âm	khí	bắt	đầu	tăng	trưởng,	còn	dương	khí	đã	tiêu	tán	hết,	biểu	thị	bắt
đầu	sự	đóng	băng.
 
 

Lời	từ	của	quẻ	Tiểu	súc	nói	:	Hanh.	Mây	dày	không	mưa,	từ	vùng	phía	tây	đến.	Nghĩa	là	nói
mây	đen	dầy	đặc	từ	phía	tây.
 
 

Vì	kinh	Dịch	không	phải	là	tác	phẩm	chuyên	nói	về	thông	tin	thời	tiết,	do	đó	những	tri	thức
về	mặt	này	rất	tản	mạn,	không	thành	hệ	thống.	Song	cái	vĩ	đại	cùa	kinh	Dịch	là	ở	chỗ	bao	la	vạn
tượng,	không	có	cái	gì	không	bao	gồm	trong	đó.	Cho	nên	không	chỗ	nào	không	dùng	được	nó.
 
 

Dùng	thì	sản	sinh	ra	thuật.	Thuật	thông	thiên	là	học	thuyết	chuyên	môn	của	các	bậc	trí	giả
Trung	Quốc	ứng	dụng	Kinh	dịch,	cũng	là	sự	thể	hiện	Kinh	dịch	được	chuyên	khoa	hóa.
 
 

Sự	chuyên	khoa	hóa	này	là	một	cách	nhận	thức	lại	đối	với	tượng	quẻ,	nó	đem	nội	hàm	vốn
có	của	tượng	quẻ	để	quy	định	lại.	Ví	dụ	ly	là	hỏa,	được	diễn	đạt	là	nắng;	khảm	là	thủy	được	diễn
đạt	là	mưa;	càn	là	dương,	là	trời	diễn	đạt	thành	nắng;	khôn	là	âm,	là	đất	diễn	đạt	thành	âm	u;
chấn	là	sấm,	chấn	nhiều	thì	mùa	xuân,	mùa	hạ	sấm	đùng	đùng;	tốn	là	gió,	tốn	nhiều	thì	bốn
mùa	mùa	nào	cũng	là	gió	mạnh	;	cấn	là	sơn,	là	thổ,	là	dừng	được	diễn	đạt	thành	mưa	lâu	thì
ngừng	;	đoài	là	trạch,	là	nước	diễn	đạt	thành	không	mưa	thì	cũng	âm	u.
 
 

Cho	nên	gặp	được	càn,	đoài,	là	sương,	tuyết	tan	;	gặp	được	cấn	tốn,	tốn	là	gió,	cấn	là	mây	là
gió	mây	giao	nhau,	cát	bụi	mù	trời	;	gặp	phải	khảm	trên	cấn	là	mây	mù	đầy	trời	;	khảm	trên
đoài	 là	sương	đọng	thành	tuyết	 ;	chấn	 ly	trùng	trùng	 là	sấm	chớp	liên	hồi	 ;	khảm	tốn	trùng
trùng	là	sấm	vang	trăm	dặm.
 
 

Các	quẻ	:	địa	thiên	thái,	thủy	thiên	nhu	là	tượng	trời	u	ám	mông	lung.	Các	quẻ	:	Địa	thiên
phù,	thủy	địa	ti	là	tượng	tối	đen	;	quẻ	thuần	ly	mùa	hạ	sẽ	hạn,	bốn	mùa	đều	nắng	;	quẻ	thuần
khảm	mùa	đông	là	hàn	giá,	bốn	mùa	mưa	nhiều,	mưa	lâu	vẫn	không	nắng	;	gặp	quẻ	cấn	thì	sẽ
ngừng,	tức	nắng	lâu	mà	gặp	cấn	thì	mưa.	Các	quẻ	:	Thủy	hỏa	kí	tế,	hỏa	thủy	vị	tế	trong	bốn	mùa,
mùa	nào	cũng	đều	là	gió	;	các	quẻ	:	Phong	trạch	trung	phù,	Trạch	phong	đại	qụá	là	mưa	tuyết	cả
mùa	đông.	Gặp	quẻ	Thủy	sơn	kiển,	Sơn	thủy	mông	thì	dù	đi	bách	bộ	gần	nhà	cũng	phải	mang
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theo	dù	để	che	mưa.	Gặp	quẻ	 :	Địa	phong	 thăng,	Phong	địa	quan	 thì	mùa	nào	gió	 cũng	 lớn
không	thể	đi	thuyền.	Ly	trên	cấn	là	sáng	mưa	chiều	nắng.	Ly	ở	cung	cấn	là	sáng	nắng	chiều
mưa.	Tốn	hoặc	khảm	trên	ly	là	trời	có	ráng	đỏ;	tốn	hoặc	ly	trên	khảm	cũng	là	có	ráng	đỏ.
 

Tóm	lại,	các	bậc	tiên	triết	của	Trung	Quốc	qua	phát	huy	và	ứng	dụng	Kinh	dịch	mà	dự	đoán
và	nắm	vững	được	các	thông	tin	về	thời	tiết,	tìm	dược	cái	lợi,	tránh	được	cái	hại.
 

Thuật	thông	thiên	dự	đoán	thời	tiết	đã	được	lưu	truyền	liên	tục	hàng	vạn	năm	nay	chưa	khi
nào	suy	giảm	và	đã	trở	thành	một	kĩ	thuật	tuyệt	tác,	thần	bí,	độc	đáo.	Nó	hầu	như	đạt	được	sự
dự	báo	chính	xác	như	các	nhà	khí	tượng	học,	hơn	nữa	còn	tỏ	ra	đơn	giản	và	dễ	dàng	hơn.
 

Tuy	khí	tượng	học	hiện	đại	ngày	nay	vẫn	còn	chưa	thể	giải	thích	được	nguyên	lí	khoa	học
của	thuật	thông	thiên,	nhưng	cũng	không	thể	phủ	nhận	được	sự	thật	độc	đáo	này.	Do	đó	đối
với	việc	nghiên	cứu	và	ứng	dụng	thuật	thông	thiên	đối	với	khoa	học	ngày	nay	mà	nói	là	điều	vô
cùng	quan	trọng.
 
 

▲	Phương	pháp	dự	đoán	khí	tượng	bằng	đồng	tiền
 

Có	rất	nhiều	con	đường	để	thông	thiên.	Phương	pháp	dự	đoán	khí	tượng	bằng	đồng	tiền	mà
chúng	ta	giới	thiệu	ở	đây	chỉ	là	một	trong	những	phương	thuật	đó.	Xem	một	vết	vằn	biết	được
toàn	con	báo.	Phương	pháp	này	có	thể	cho	ta	hiểu	dược	sự	thần	kì,	đỡ	tốn	sức	và	hiệu	quả	đến
kinh	ngạc	của	kinh	Dịch.
 

Dự	đoán	khí	tượng	bằng	đồng	tiền	là	phương	pháp	dùng	đồng	tiền	để	đoán	quẻ	khí	tượng.
Để	việc	giới	 thiệu	và	học	tập	được	thuận	tiện	chúng	tôi	chia	quá	trình	đoán	quẻ	thành	bốn
bước
 
 

BƯỚC	THỨ	NHẤT	:	GIEO	QUẺ
 

Gieo	quẻ	tức	là	dùng	ba	đồng	tiền	lắc	và	gieo.	Trong	phần	phương	thức	đoán	quẻ	ở	phía
trên	chúng	ta	đã	giới	thiệu	qua	ở	đây	không	nhắc	lại	nữa.	Cách	ghi	quẻ	là	:	ở	phía	trên	tờ	giấy
ghi	ngày,	tháng	và	giờ	âm	lịch	gieo	quẻ	bằng	thiên	can,	địa	chi.
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BƯỚC	THỨ	HAI	:	LẬP	QUẺ
 

Lập	quẻ	là	xây	dựng	tượng	quẻ	theo	một	phương	thức	và	nguyên	lí	nhất	định	đối	với	quẻ	đã
gieo	được.	Chủ	yếu	là	nạp	ngũ	hành	và	các	thiên	can	địa	chi,	xác	định	hào	ứng,	hào	thế,	phối	lục
thân,	phối	lục	cầm,	tứ	thần	vào	các	hào	của	quẻ.
 

Nạp	ngũ	hành	và	 thiên	can	địa	 chi	 cho	các	hào	phải	 theo	một	quy	 luật	nhất	định.	Đó	 là
thành	quả	người	Hán	đã	phát	triển	đối	với	Kinh	Dịch.	Chúng	ta	sẽ	giới	thiệu	phương	pháp	lập
quẻ	này	trong	bảng	giới	thiệu	64	quẻ.	Độc	giả	có	thể	căn	cứ	vào	các	kiến	thức	ở	phần	trước	để
tra.
 
 

BẢNG	BÁT	QUÁI	NẠP	NGŨ	HÀNH,	THIÊN	CAN,	ĐỊA	CHI

 
 

 

 
 

Càn
 

Khôn
 

Khảm
 

Cấn
 

Quẻ
 

ngoại
 

Nhâm	tuất	thổ
 

Nhâm	thân	kim
 

Nhâm	ngọ	hỏa
 

Quý	dậu	kim
 

Quý	hợi	thủy
 

Quý	sửu	thổ
 

Mậu	tí	thủy
 

Mậu	tuất	thổ
 

Mậu	thân	kim
 

Bính	dần	mộc
 

Bính	tí	thủy
 

Bính	mậu	thổ
 

Quẻ
 

nội
 

Giáp	thìn	thổ
 

Giáp	dần	mộc
 

Giáp	tí	thủy
 

Ất	mão	mộc
 

Ất	tị	hỏa
 

Ất	mùi	thổ
 

Mậu	ngọ	hỏa
 

Mậu	thìn	thổ
 

Mậu	dần	mộc
 

Bính	ngọ	hỏa
 

Bính	thân	kim
 

Bính	thìn	thổ
 

 
 

Đoài
 

Ly
 

Chấn
 

Tốn
 

Quẻ
 

ngoại

Đinh	mùi	thổ
 

Đinh	dậu	kim
 

Kỉ	tỉ	hỏa
 

Kỉ	mùi	thổ
 

Canh	tuất	thổ
 

Canh	thân	kim
 

Tân	mão	mộc
 

Tân	tị	hỏa
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 Đinh	hợi	thủy
 

Kỉ	dậu	kim
 

Canh	ngọ	hỏa
 

Tân	sửu	thổ
 

Quẻ
 

nội
 

Đinh	sửu	thổ
 

Đinh	mão	mộc
 

Đinh	tị	hỏa
 

Kỉ	hợi	thủy
 

Kỉ	sửu	thổ
 

Kỉ	mão	mộc
 

Canh	thìn	thổ
 

Canh	dần	mộc
 

Canh	tí	thủy
 

Tân	dậu	kim
 

Tân	hợi	thủy
 

Tân	sửu	thổ
 

 
 
 

Chia	hào	ứng,	hào	thế	tức	là	xác	định	hào	ứng,	hào	thế	trong	sáu	hào.	Hào	thế	là	người	hỏi
quẻ,	hào	ứng	là	người	khác	hay	việc	cần	hỏi,	cũng	tức	là	người	hay	việc	mà	người	hỏi	quẻ	cần
hỏi.	Giống	như	các	đại	lượng	đã	biết	và	ẩn	số	trong	phương	trình	đại	số,	hào	thế	là	những	vấn
đề	đã	biết	về	người	hỏi	quẻ,	hào	ứng	là	những	vấn	đề	mà	người	hỏi	quẻ	muốn	biết.	Phương
pháp	xác	định	chúng	cũng	theo	một	quy	luật	nhất	định	như	sau.	Hào	thượng	quẻ	thứ	nhất	của
mỗi	cung	là	hào	thế,	ở	quẻ	thứ	hai	hào	thế	là	hào	đầu,	quẻ	thứ	ba	là	hào	hai,	quẻ	thứ	tư	là	hào
ba,	quẻ	thứ	năm	là	hào	bốn,	quẻ	thứ	sáu	là	hào	năm,	quẻ	thứ	bảy	là	hào	bốn,	quẻ	thứ	tám	là	hào
ba.	Cách	hào	thế	hai	hào	sẽ	là	hào	ứng.	Do	đó	chỉ	cần	nhớ	được	tám	cung	của	64	quẻ	thì	có	thể
nhanh	chóng	suy	ra	hào	ứng	và	hào	thế.	Trong	bảng	tượng	hào	của	64	qụẻ	có	ghi	rõ	hào	ứng	và
hào	thế	để	tham	khảo.
 

Người	xưa	khi	dùng	sáu	hào	để	dự	đoán	thời	tiết	thường	lấy	hào	ứng	là	trời,	hào	thế	là	đất.
Căn	cứ	mối	quan	hệ	gỉữa	hào	ứng	và	hào	thế	để	phán	đoán	sự	biến	đổi	của	thời	tiết.	Người	xưa
lấy	hào	thế	làm	đất	chứng	tỏ	sự	khẳng	định	đúng	đắn	và	nhận	thức	chính	xác	đối	với	vị	trí	bản
thân.
 

Phối	lục	thân	cho	các	hào	tức	là	xác	định	mối	quan	hệ	giữa	ngũ	hành	và	địa	chi	các	hào	của
quẻ.	Quy	luật	đó	là	:	cái	sinh	ra	tôi	là	cha	mẹ,	tôi	sinh	ra	là	con	cháu,	cái	khắc	tôi	là	quan	quỉ,	cái
tôi	khắc	là	thê	tài,	ngang	hòa	là	anh	em.	Lục	thân	không	những	là	đối	tượng	cần	dự	đoán	mà
còn	là	căn	cứ	để	chọn	tứ	thần.	Phối	lục	thân	thực	chất	là	xác	định	mối	quan	hệ	giữa	toàn	bộ
tượng	quẻ	với	từng	bộ	phận	cấu	tạo	nên	toàn	quẻ,	tức	là	mối	quan	hệ	giữa	hệ	thống	lớn	và	hệ
thống	con.	Bảng	dưới	đây	có	thể	giúp	chúng	ta	phối	chính	xác	lục	thân	cho	các	quẻ.
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BẢNG	SẮP	XẾP	LỤC	THÂN

 
 

Cung	quẻ
 

Ngũ	hành
 

Ngũ	hành	của	hào
 

Cục	thân
 

 
 

Càn	Đoài
 

Kim
 

Hào	kim
 

Hào	thổ
 

Hào	mộc
 

Hào	hỏa
 

Hào	thủy
 

Huynh	đệ
 

Phụ	mẫu
 

Thê	tài
 

Quan	quỉ
 

Tử	tôn
 

Chấn	Tốn
 

Mộc
 

Hào	mộc
 

Hào	thủy
 

Hào	thổ
 

Hào	kim
 

Hào	thủy
 

Huynh	đệ
 

Phụ	mẫu
 

Thê	tài
 

Quan	quỉ
 

Tử	tôn
 

Khôn	Cấn
 

Thổ
 

Hào	thổ
 

Hào	hỏa
 

Hào	thủy
 

Hào	mộc
 

Huynh	đệ
 

Phụ	mẫu
 

Thê	tài
 

Quan	quỉ
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Hào	kim
 

Tử	tôn
 

Ly
 

Hỏa
 

Hào	hỏa
 

Hào	mộc
 

Hào	kim
 

Hào	thủy
 

Hào	thổ
 

Huynh	đệ
 

Phụ	mẫu
 

Thê	tài
 

Quan	quỉ
 

Tử	tôn
 

Khảm
 

Thủy
 

Hào	thủy
 

Hào	kim
 

Hào	hỏa
 

Hào	thổ
 

Hào	mộc
 

Huynh	đệ
 

Phụ	mẫu
 

Thê	tài
 

Quan	quỉ
 

Tử	tôn
 

																																																																																																																																																																																																	
																																																																																																					

Sắp	xếp	lục	cầm	là	căn	cứ	theo	thiên	can	của	ngày	gieo	quẻ	để	xác	định	mối	quan	hệ	của	lục
cầm	với	sáu	hào.	Lục	cầm	là	:	thanh	long,	chu	tước,	câu	trần,	phi	xà,	bạch	hổ,	huyền	vũ,	cũng	gọi
là	lục	thần.	Lục	thần	nguyên	là	tên	của	các	ngôi	sao,	như	thanh	long	đóng	ở	phương	đông,	bạch
hổ	đóng	ở	phương	tây,	chu	tước	đóng	ở	phương	nam,	huyền	vũ	đóng	ở	phương	bắc.	Đưa	lục
cầm	vào	không	những	để	phân	biệt	các	loại	sự	vật	mà	còn	để	ứng	dụng	tác	dụng	của	các	ngôi
sao	đối	với	con	người	và	sự	việc.
 

Do	đó	khiến	cho	sáu	hào	có	tính	không	gian,	phù	hợp	với	quan	điểm	triết	học	"thiên,	nhân
hợp	nhất".
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BẢNG	LỤC	CẦM	PHỐI	VỚI	THIÊN	CAN

 
 

Nhật					can
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hào
 

Giáp,	Ất
 

Bính,	Đinh
 

Mậu
 

Kỉ
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Thanh
long
 

Chu	tước
 

Câu	trần
 

Phi	xà
 

Hào	4
 

Phi	xà
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Huyền	vũ
 

Thanh
long
 

Chu	tước
 

Câu	trần
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Bạch	hổ
 

Huyền	vũ
 

Thanh
long
 

Chu	tước
 

Hào	2
 

Chu	tước
 

Câu	trần
 

Phi	xà
 

Bạch	hổ
 

Huyền	vũ
 

Thanh
long
 

Hào	đầu
 

Thanh
long
 

Chu	tước
 

Câu	trần
 

Phi	xà
 

Bạch	hổ
 

Huyền	vũ
 

 

	Lục	cầm	mỗi	cái	đều	có	nội	hàm	riêng.	Như	thanh	long	thuộc	mộc,	chủ	về	các	việc	tốt	lành,
vui	vẻ.	Chu	tước	thuộc	hỏa,	chủ	về	cãi	vã,	thị	phi.	Câu	trần	thuộc	thổ,	chủ	về	các	nỗi	lo	ruộng
đất,	tù	đày,	lao	dịch.	Phi	xà	thuộc	thổ,	chỉ	về	các	việc	lo	sợ	vu	vơ.	Bạch	hổ	thuộc	kim,	chủ	về	các
việc	thương	tật,	ốm	đau,	tang	hiếu.	Huyền	vũ	thuộc	thủy,	chủ	về	các	việc	trộm	cắp,	ám	muội.

Thứ	tự	của	lục	cầm	là	cố	định,	nhưng	theo	sự	thay	đổi	của	thời	gian	nên	thứ	tự	đó	cũng	có
sự	thay	đổi	tương	ứng.	Ví	dụ	gieo	quẻ	vào	hai	ngày	giáp,	ất	thì	hào	đầu	là	thanh	long,	hào	hai
chu	tước,	hào	ba	câu	trần,	hào	bốn	phi	xà,	hào	năm	bạch	hổ,	hào	sáu	huyền	vũ.	Nhưng	nếu	gieo
quẻ	vào	hai	ngày	bính,	đinh	thì	hào	đầu	là	chu	tước,	hào	hai	là	câu	trần,	hào	ba	là	phi	xà,	v.v...
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Xin	giới	thiệu	với	độc	giả	bảng	trên	để	tham	khảo.
 

Phân	ra	bốn	thần	chính	là	căn	cứ	vào	sự	sinh	khắc	ngũ	hành	của	sáu	hào	để	xác	định	mối
quan	hệ	nội	tại	giữa	các	hào.	Bốn	thần	là	:	dụng	thần,	nguyên	thần,	kị	thần,	cừu	thần.	Dụng	thần
dùng	để	đoán	việc,	nên	việc	muốn	đoán	khác	nhau	 thì	 chọn	hào	khác	nhau	 làm	dụng	 thần.
Nguyên	thân	là	hào	sinh	cho	dụng	thần,	kị	thần	là	hào	khắc	dụng	thần,	cừu	thần	là	hào	khắc
nguyên	thần	hay	sinh	cho	kị	thần.	Ví	dụ	dụng	thần	là	thổ,	nguyên	thần	sẽ	là	hỏa,	kị	thần	là	thủy,
cừu	thần	là	mộc.
 

Mục	đích	của	bốn	thần	là	để	phân	biệt	các	mặt	có	lợi,	không	lợi	cho	sự	việc	cần	đoán.	Nó	có
công	dụng	rất	lớn	trong	dự	đoán.

Vì	khi	dự	đoán	về	thời	tiết	không	cần	dùng	đến	thân	quẻ	nên	ở	đây	bỏ	qua.
 
 

BƯỚC	THỨ	BA	:	XEM	QUẺ
 

Sau	khi	lập	quẻ	xong	thì	việc	tiếp	theo	là	phân	tích	tình	hình	của	các	hào	trong	quẻ,	đó	là
xem	quẻ.
 

Xem	quẻ	chủ	yếu	là	xem	ngũ	hành,	sự	động	biến	của	các	hào,	xem	các	địa	chi	và	sự	vượng
suy	của	chúng.	Dưới	đây	chúng	tôi	thiên	về	phương	pháp	xem	quẻ	để	dự	đoán	thời	tiết.
 

1.	Xem	ngũ	hành	sinh	khắc
 

Phương	pháp	dự	đoán	theo	đồng	tiền	là	đưa	tượng	quẻ	trở	về	ngũ	hành.	Tượng	quẻ	phản
ánh	hiện	tượng	bên	ngoài	của	sự	vật	còn	ngũ	hành	thể	hiện	bản	chất	bên	trong	của	sự	vật,	cho
nên	ngũ	hành	có	một	vị	trí	rất	quan	trọng	trong	đoán	quẻ.
 

Ngũ	hành	 tương	 sinh	 có	nghĩa	 là	 :	 sinh	 cho	nhau,	 trợ	giúp	nhau,	hòa	hảo	với	nhau,	 cứu
nhau,	chung	sống	với	nhau.	Cái	sinh	tôi	thì	tôi	được	lợi,	cái	tôi	sinh	thì	tôi	bị	hao	tổn.	Cho	nên
sinh	là	việc	có	mặt	lợi,	cũng	có	mặt	hại.
 

Ngũ	hành	 tương	khắc	 có	nghĩa	 là:	 hạn	 chế	nhau,	 làm	hại	 nhau,	 xung	khắc	nhau,	 lừa	dối
nhau,	là	tượng	không	lợi.	Cái	khắc	tôi	thì	tôi	bị	hại;	cái	tôi	khắc	thì	tôi	được	mạnh	lên.
 

Ngũ	hành	là	thuộc	tính	bản	chất	của	sáu	hào,	cũng	là	nguyên	nhân	bên	trong	của	sự	biến
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hóa.	Do	đó	ngũ	hành	phải	được	xác	định	chính	xác,	nếu	không	sẽ	ảnh	hưởng	kết	quả	của	dự
đoán.
 
 

2.		Xem	địa	chi
 
 

Mỗi	hào	trong	sáu	hào	đều	có	địa	chi	riêng,	nó	biểu	thị	sự	liên	qụan	giữa	hào	và	địa	lợi,	là
nguyên	nhân	bên	ngoài	của	sự	biến	hóa.
 

Dự	đoán	đối	với	sự	phân	tích	các	địa	chi	chủ	yếu	là	căn	cứ	vào	ba	mối	quan	hệ:	hợp,	xung,
hình.	Hợp	có	nghĩa	là	tụ	lại,	xung	là	tán,	hình	là	làm	tổn	hại.
 

Vạn	sự,	vạn	vật	đều	có	hợp	có	phân,	hợp	lâu	tất	sẽ	phân,	phân	lâu	tất	sẽ	hợp.	Trong	hợp	có
sinh,	cũng	có	khắc,	có	cái	trước	phân	sau	hợp,	có	cái	trước	hợp	sau	phân.	Có	tương	hợp	là	tốt,
cũng	có	tương	hợp	là	xấu.	Những	cái	này	đều	là	quy	luật	phát	triển	của	sự	vật.
 

Địa	chi	tương	hợp	có	:	tí	hợp	với	sửu,	dần	hợp	hợi,	mão	hợp	tuất,	thìn	hợp	dậu,	tị	hợp	thân,
ngọ	hợp	mùi,	tức	là	lục	hợp.	Phương	thức	tương	hợp	là:	ngày,	tháng	hợp	với	hào,	hào	hợp	với
hào,	hào	động	hóa	hợp,	quẻ	gặp	 lục	hợp,	 lục	xung	biến	 thành	 lục	hợp,	hợp	biến	 thảnh	hợp.
Những	cái	này,	mỗi	cái	đều	có	ý	nghĩa	riêng	khác	nhau.
 

Tương	hình	có:	tí	hình	mão,	mão	hình	tí	là	hình	vì	vô	lễ.
 

Thân	hình	dần,	dần	hình	tị,	tị	hình	thân	là	hình	vì	đặc	thế.
 

Sửu	hình	tuất,	tuất	hình	mùi,	mùi	hình	sửu	là	hình	vì	vô	ơn.
 

Thìn,	ngọ,	dậu,	hợi	tương	hình	là	tự	hình.
 

3.		Xem	vượng	suy
 

Xem	vượng	suy	là	xem:	sinh,	vượng,	hưu,	tù	của	tượng	quẻ,	tượng	hào,	ngũ	hành,	lục	thân
trong	tiết	lệnh,	nguyệt	kiến,	nhật	thìn	của	bốn	mùa	trong	một	năm.	Sự	khảo	sát	này	nghiêng	về
các	hiện	trạng	trong	những	đơn	vị	thời	gian,	do	đó	mà	so	sánh	giữa	các	bộ	phận	tổ	thành	của
quẻ	để	tìm	ra	xu	hướng	của	sự	biến	hóa.
 

Người	xưa	đối	với	tình	hình	của	ngũ	hành	trong	bốn	mùa	và	các	tháng	đã	có	những	quy
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định	riêng	biệt.	Cụ	thể	như	sau:
 

-	Nếu	dung	thần	và	nguyên	thần	lâm	vào	đất	vượng,	tướng	là	tốt,	lâm	vào	hưu,	tù	là	không
tốt.	Còn	kị	thân	và	cừu	thân	lâm	vào	đất	vượng,	tướng	là	xấu,	lâm	đất	hưu,	tù	thì	không	xấu.
 
 

Vượng,	tưởng,	hưu,	tù	thực	tế	là	xem	hiện	trạng	của	ngũ	hành	trong	một	tháng.	Địa	chi	của
mỗi	tháng	gọi	là	nguyệt	kiến	hay	nguyệt	lệnh,	nắm	quyền	của	một	tháng,	thao	túng	lệnh	của	ba
tuần	(thượng	tuần,	trung	tuần,	hạ	tuần),	quản	đề	cương	của	mọi	việc,	kiểm	soát	sự	thiện	ác	của
sáu	hào,	nắm	quyên	sinh	sát.	Nó	có	thể	trợ	giúp	cho	sự	suy	nhược	của	hào	hoặc	làm	giảm	bớt
sự	cường	vượng	của	hào,	chế	ngự	hào	động	và	mối	quan	hệ	giữa	phi	thần,	phục	thần.
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Mười	một
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Khi	nguyệt	kiến	không	nhập	hào	cũng	vẫn	có	ý	nghĩa,	nhập	hào	càng	mạnh	tức	là	hào	tương
hợp	với	nguyệt	kiến	là	có	công	dụng,	nếu	hào	gặp	nguyệt	kiến	tương	xung,	tức	là	gặp	phá.	Quy
tắc	của	nguyệt	phá	là:	tháng	giêng	phá	thân,	tháng	hai	phá	dậu,	tháng	ba	phá	tuất,	tháng	tư	phá
hợi,	tháng	năm	phá	tí,	tháng	sáu	phá	sửu,	tháng	bảy	phá	dần,	tháng	tám	phá	mão,	tháng	chín
phá	thìn,	tháng	mười	phá	tị,	tháng	mười	một	phá	ngọ,	tháng	mười	hai	phá	mùi.	Nghĩa	là	tháng
giêng	kiến	dần	sẽ	xung	phá	hào	thân	trong	quẻ	tức	là	hào	thân	gặp	nguyệt	phá,	nhưng	phải	lưu
ý	ra	khỏi	tháng	thì	không	bị	phá	nữa.
 

Giống	như	nguyệt	kiến,	nhật	kiến	quản	hiện	trạng	ngũ	hành	của	một	ngày.	Nhật	kiến	tức	là
mười	hai	địa	chi,	hết	một	vòng	lại	 lặp	lại,	 là	tiêu	chí	cụ	thể	sinh,	vượng,	kho,	 	tuyệt	của	ngũ
hành	sáu	hào	trong	quẻ,	cũng	 là	căn	cứ	quan	trọng	để	quyết	định	thành	bại	 trong	dự	đoán.
Nhật	kiến	và	ngũ	hành	có	ý	nghĩa	khác	nhau.	Nguyệt	kiến	nắm	quyền	của	ba	tuần,	nhưng	có	sự
phân	biệt	theo	bốn	mùa.	Mùa	khác	nhau	thì	sinh,	vượng,	kho,	tuyệt	của	nguyệt	kiến	cũng	khác
nhau.	Còn	nhật	kiến	thì	không	thể,	bốn	mùa	nó	đều	vượng	và	không	thay	đổi,	là	chủ	tể	của	sáu
hào,	hành	lệnh	của	một	ngày,	nắm	quyền	sinh	sát	của	một	ngày.	Công	dụng	của	nó	giống	như
nguyệt	kiến.
 

Dụng	thần,	nguyên	thần	được	nhật	kiến	tương	sinh,	tương	hợp,	 là	vượng	tướng	;	bị	nhật
kiến	tương	khắc,	tương	xung	là	suy.	Ngược	lại	kị	thần,	cửu	thần	được	nhật	kiến	tương	sinh,
tương	hợp	là	xấu,	được	nhật	kiến	tương	khắc,	tương	xung	là	tốt.

Hào	bị	nhật	kiến	xung	gọi	là	nhật	phá,	hào	phá	không	có	công	dụng,	tức	là	hào	này	không
còn	tác	dụng	đối	với	những	hào	khác	trong	quẻ.

Nguyệt	kiến	và	nhật	kiến	đều	 là	những	đơn	vị	 thời	gian	để	đánh	giá	hào	của	quẻ.	Nhật,
nguyệt	như	trời,	như	vua,	hào	của	quẻ	như	đất,	như	bề	tôi.	Nhật,	nguyệt	có	thể	khắc	hào,	còn
hào	không	thể	khắc	nhật,	nguyệt.	So	sánh	tác	dụng	của	hai	cái	thì	nhật	kiến	mạnh	hơn	nguyệt
kiến.

Khi	đánh	giá	về	tình	hình	ngũ	hành	trong	đơn	vị	thời	gian	cần	phải	bàn	đến	vấn	đề	tuần
không.	Một	 tháng	có	ba	 tuần	 :	 thượng	tuần,	 trung	tuần,	hạ	 tuần.	Mỗi	 tuần	có	10	ngày,	dùng
thiên	can	địa	chi	để	biểu	thị.	Xem	bảng	dưới	đây	:
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BẢNG	TUẦN	KHÔNG	CỦA	SÁU	TUẦN
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Mỗi	tuần	có	chữ	giáp	làm	đầu.	Tất	cả	có	sáu	giáp,	gọi	là:	tuần	giáp	tí,	giáp	tuất,	giáp	thân,
giáp	ngọ,	giáp	thìn,	giáp	dần.	Trong	mỗi	tuần	thiếu	hai	địa	chi,	ví	dụ	:	tuần	giáp	tí	thiếu	tuất,
hợi	;	tuần	giáp	tuất	thiếu	thân,	dậu	;	tuần	giáp	thân	thiếu	ngọ	mùi	;	tuần	giáp	ngọ	thiếu	thìn	tị	;
tuần	giáp	thìn	thiếu	dần	mão	;	tuần	giáp	dần	thiếu	tí	sửu.	Thiếu	tức	là	tuần	không.	Thiếu	hai
ngày	nào	thì	gọi	hai	ngày	đó	là	tuần	không.	Ví	dụ	:	tuần	giáp	tí	đoán	quẻ,	trong	quẻ	xuất	hiện
tuất,	hợi	thì	hai	hào	đó	gọi	là	tuần	không.	Người	xưa	bàn	về	tuần	không	rất	nhiều	như	quan
niệm	 đó	 là	 chân	 không,	 giả	 không,	 động	 không,	 xung	 không,	 kho	 không,	 tuyệt	 không,	 phá
không,	v.v...
 

Tóm	lại	xem	quẻ	tức	là	trong	một	thời	gian	cụ	thể	có	sự	phân	tích	cụ	thể	đối	với	các	hào	của
quẻ.	Không	có	một	khoảng	thời	gian	cụ	thể	thì	cũng	sẽ	không	có	đặc	trưng	cụ	thể	của	quẻ.
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4.	Xem	động	biến
 

Quẻ	có	quẻ	biến,	hào	có	hào	biến.	Hào	biến	thì	quẻ	biến.	Sáu	hào	không	động	thì	quẻ	không
biến.	"Hệ	từ"	nói	:	"Động	sinh	ra	cát	hung".	Cho	nên	hào	động	là	căn	cứ	chủ	yếu	cho	dự	đoán.
Hào	động	là	sự	việc	bắt	đầu,	hào	biến	là	sự	việc	kết	thúc.
 

Quẻ	biến	có	biến	thành	tốt,	biến	thành	xấu.	Biến	sinh,	biến	vượng,	biến	tướng,	biến	hợp	là
tốt;	biến	khắc,	biến	hưu,	biến	tù,	biến	xung,	biến	hình	là	xấu.
 

Khi	có	hào	động	thì	thuộc	tính	của	nó	cũng	sẽ	biến	đổi	theo.	Trong	phân	tích	cần	tham	khảo
một	cách	toàn	diện.
 
 

BƯỚC	THỨ	TƯ	:	ĐOÁN	QUẺ
 

Qua	ba	bước	trên,	cuối	cùng	là	tiến	hành	đoán	quẻ.	Đoán	quẻ	có	quy	tắc	và	phương	pháp
riêng.	Khi	dự	đoán	thời	tiết,	chủ	yếu	lấy	lục	thân	làm	chủ	để	chọn	dụng	thần	và	có	những	quy
định	chi	tiết,	cụ	thể	đối	với	việc	lục	thân	làm	chủ.	Dưới	đây	sẽ	giới	thiệu	nội	hàm	đặc	biệt	của
nội	thân	và	một	số	quy	tắc	để	độc	giả	tham	khảo	trong	dự	đoán	thời	tiết.
 

 
 
 

1.	Hào	phụ	mẫu	chủ	về	mưa,	sương	mù,	tuyết,	mưa	đá

 
 

 

Hào	phụ	mẫu	ở	trong	quẻ	là	cái	sinh	ra	tôi.	Sinh	ra	tôi	tức	là	trời	đất,	là	âm	dương.	Khí	của
âm	dương	tương	hợp,	ngưng	kết	lại	thành	mưa.
 

Nước	mưa	 bốc	 hơi	 thành	 sương	 tuyết,	mưa	 đá.	 Cho	 nên	 nói	 hào	 phụ	mẫu	 chủ	 về	mưa,
sương,	tuyết...
 

Khoa	học	hiện	đại	cho	rằng	không	khí	nóng	trên	mặt	đât	bốc	lên,	khi	nhiệt	độ	giảm	xuống
dưới	0	độ	thì	lớp	không	khí	ở	gần	mặt	đất	sẽ	ngưng:	kết	thành	những	giọt	nước	mầu	trắng	trên
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ngọn	cỏ	lá	cây.	Đó	là	sương.	Khi	không	khí	nóng	bốc	lên	trên	không	trung,	sẽ	ngưng	kết	thành
những	giọt	nước	li	ti	 làm	thành	mây.	Thể	tích	của	những	giọt	nước	trong	mây	tăng	dần	đến
mức	không	thể	lơ	lửng	trong	không	trung	được	thì	rơi	xuống	thành	mưa.	Khi	nhiệt	độ	xuống
dưới	0	độ	thì	nó	sẽ	thành	tuyết	hoặc	mưa	đá.	Người	Trung	Quốc	cổ	cũng	nhận	thức	được	điều
này,	cho	nên	khi	dự	đoán	rất	chú	ý	đến	điều	kiện	khách	quan,	không	phải	cứ	hễ	thấy	trong	quẻ
có	hào	phụ	mẫu	thì	đoán	là	mưa,	không	có	hào	phụ	mẫu	thì	đoán	là	nắng.	Mà	phải	căn	cứ	các
điều	kiện	sau	đây:
 

Hào	phụ	mẫu	động	là	có	mưa.
 

Hào	phụ	mẫu	trực	tuần	không,	xuất,	không	là	mưa
 

Hào	phụ	mẫu	nhập	kho,	khi	xung	khai	thì	mưa.
 

Hào	phụ	mẫu,	hào	quan	quỷ	tĩnh	mà	gặp	tuần	không,	khi	nhật	kiến	xung	mất	thì	có	mưa.
 

Hào	phụ	mẫu	động	lại	gặp	nhật,	nguyệt	kiến,	hào	động	sinh	phù	thì	có	mưa	to.
 

Hào	phụ	mẫu	hóa	hào	huynh	đệ	thì	có	mưa	lớn.
 

Hào	phụ	mẫu	suy	nhược,	hào	quan	quỷ	vượng	động	thì	mưa	ít,	mây	nhiều.
 

Hào	phụ	mẫu	động	và	hào	tử	tôn	cùng	động	là	vừa	nắng	vừa	mưa.
 

Hào	quan	quỷ	động,	hình,	xung,	hợp	với	hào	phụ	mẫu	là	trước	sấm	sau	mưa.
 

	Hào	phụ	mẫu	và	hào	huynh	đệ	cả	hai	đều	vượng,	mùa	đông	có	gió,	chủ	về	mưa	tuyết	khắp
nơi.
 

Hào	phụ	mẫu	tam	hợp	chủ	về	mưa.
 

Hào	phụ	mẫu	hưu	tù	không	động	thì	không	mưa.
 

Hào	phụ	mẫu	hóa	thoái	thần,	sau	mưa	không	lâu	sẽ	nắng.
 

Hào	phụ	mẫu	nhập	kho,	động	mà	hóa	kho	là	chủ	về	nắng
 

Hào	phụ	mẫu	hóa	hào	tử	tôn	là	sau	mưa	thì	nắng	sáng
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Hào	phụ	mẫu	tĩnh	mà	không	có	trợ	giúp	thì	sẽ	nắng	hạn.
 

Hào	phụ	mẫu	bị	hào	thê	tài	khắc	thì	không	mưa.
 

Gặp	hào	thê	tài	vượng,	hào	từ	tôn	động	phải	chờ	đến	ngày	hào	thê	tài	nhập	kho	hoặc	ngày
tuyệt	mới	có	mưa.
 

 
 

2.	Hào	tử	tôn	chủ	về	nắng

 

Sách	xưa	nói	:	tử	tôn	là	sao	của	mặt	trăng,	mặt	trời,	động	thì	nắng	khắp	nơi.	Cho	nên	hào	tử
tôn	là	tượng	sáng	sủa,	chủ	về	nắng.
-									Hào	tử	tôn	vượng	thì	nắng	sáng.
 

-									Suy	thì	ảm	đạm,	kho	tuyệt	thì	mờ	tối,	tuần	không,	thì	mông	lung.
 

-									Hào	tử	tôn	trì	thế	phát	động	thì	trời	trong	không	gợn	một	tí	mây.
 

-									Hào	tử	tôn	hóa	tiến	thần	thì	trời	trong	xanh	như	được	rửa.
 

-									Hào	tử	tôn	trì	hào	thê	tài	cùng	động	thì	trời	nắng.
 

-									Hào	tử	tôn	tĩnh	mà	gặp	tuần	không,	bị	nhật	kiến	xung	là	trời	nắng.
 

-									Hào	tử	tôn	phục	hào	thê	tài	là	nắng.
 

-									Hào	tử	tôn	tam	hợp	cục	chủ	về	nắng.
 

-									Hào	tử	tôn	hưu,	tù,	không,	phá	hoặc	hiện	mà	không	động	là	trời	nắng	vừa,	mây	trắng	bay,
sương	mù	mỏng.

 

-									Hào	tử	tôn	hưu,	tù,	không,	phục	là	tượng	trời	râm.
 

-									Khí	tượng	quẻ	có	mưa,	nếu	hào	tử	tôn	phát	động	thì	không	có	sấm	chớp	mà	có	cầu	vồng.
 

-									Hào	huynh	đệ	hóa	thành	tử	tôn	là	mây	tan,	trời	nắng.
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-									Hào	tử	tôn	và	hào	huynh	đệ	cùng	động	là	tượng	sấm	rền	có	cả	cầu	vồng.
 
 

3.	Hào	thê	tài	chủ	về	nắng

 

Hào	thê	tài	theo	lục	thân	mà	nói	là	khắc	hào	phụ	mẫu.		Hào	phụ	mẫu	chủ	về	mưa	nên	hào
thê	tài	chủ	về	nắng.
 

-									Hào	thê	tài	chủ	về	nắng.
 

-									Hào	thê	tài	động	khắc	hào	phụ	mẫu	sinh	cho	hào	thế	là	chủ	về	nắng.
 

-									Hào	thê	tài	động	khắc	hào	phụ	mẫu	sinh	cho	hào	thế	là	chủ	về	nắng
 

-									Hào	thê	tài	vượng	lại	được	nhật,	nguyệt	kiến,	hào	động	sinh	cho	là	chủ	về	nắng	hạn.
 

-									Hào	thê	tài	tam	hợp	cục	là	có	ráng	màu	mà	không	mưa.
 

-									Hào	thê	tài	động	thuộc	quẻ	cung	càn	là	tượng	hạn	hán.
 

-									Hào	thê	tài	động	biến	nhập	quẻ	cung	càn	lại	gặp	nhật,	nguyệt	kiến,	hào	động	sinh	cho	tất
sẽ	đại	hạn.

 

-									Hào	thê	tài	vượng,	tử	tôn	tuần	không,	chờ	đến	ngày	ra	khỏi	không	thì	nắng.
 

-									Hào	thê	tài	hóa	hào	quan	quỷ	thì	lúc	nắng,	lúc	âm	u.
 

-									Hào	quan	quỷ	vượng,	thê	tài	suy	thì	mù	nặng	như	mưa	dầm.
 

-									Hào	quan	quỷ	suy,	thê	tài	vượng	thì	mây	mù	mau	tan,	trời	hửng.
 

-									Hào	hợp	với	hào	thê	tài	nếu	bị	hào	huynh	đệ	khắc	phá	thì	trời	gió	mà	không	nắng.
 

-									Hào	thê	tài	hóa	thoái	thần	thì	nắng	nhưng	không	lâu.
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4.	Hào	huynh	đệ	chủ	về	gió	mây

 
 

 

Trong	sách	"Hoàng	kim	sách"	nói:		"Nếu	bàn	về	gió	mây	phải	dựa	vào	huynh	đệ".	Lại	còn
nói:	"Hào	huynh	đệ	trường	sinh	thì	cuồng	phong	nhiều	ngày".
 

-									Hào	huynh	đệ	phát	động	chủ	về	gió	mây.
 

-									Hào	huynh	đệ	vượng	là	gió	to,	hóa	thoái	thân	là	gió	nhỏ.
 

-									Hào	huynh	đệ	lâm	tuần	không,	hoặc	bị	nhật	kiến	xung	là	chủ	về	gió	nhẹ	có	sương	mù.
 

-									Hào	huynh	đệ	tam	hợp	cục	chủ	về	gió.
 

-									Trong	quẻ	hào	huynh	đệ	động	và	hào	phụ	mẫu	động	là	mưa	gió	xen	nhau.
 

-									Hào	huynh	đệ	hóa	thành	hào	phụ	mẫu	là	trước	gió	sau	mưa.
 
 

5.	Hào	quan	quỷ	chủ	về	sấm	chớp

 

Trong	"Hoàng	kim	sách"	viết	:	"Muốn	biết	sấm	chớp	phải	xem	hào	quan	quỷ".	"Quan"	là	cái
có	quyền	lập	pháp	và	phát	hiệu	lệnh.	Hiệu	lệnh	là	tượng	sấm	kêu,	có	sấm	thì	có	chớp.	Chớp	là
hỏa,	có	hỏa	thì	có	khói,	khói	là	tượng	mây	mù.	Cho	nên	quan	quỷ	là	tượng	về	sấm	chớp	mây
mù.
 

-									Nếu	hào	quan	quỷ	ở	cung	chấn	động	tất	sẽ	có	sấm.
 

-									Hào	quan	quỷ	động	mà	gặp	tuần	không,	lại	gặp	nhật,	nguyệt	kiến	xung	thì	chắc	không	có
sấm.

 

-									Kim	quỷ	hóa	thành	kim	quỷ	thì	sấm	đến	rất	nhanh,	cần	ẩn	nấp.
 

-									Hỏa	quỷ	phát	động	là	chủ	về	sấm	chớp.
 

-									Trời	nắng	mà	gặp	hào	quan	quỷ	là	trời	mù	như	có	khói.
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-									Quan	quỷ	động	tất	mây	mù	nặng,	trời	tối,	về	mùa	hạ	thì	oi	bức,	mùa	đông	thì	giá	rét.
 

-									Quan	quỷ	động	mà	trì	thế	,	hoặc	xung	khắc	hào	ứng,	hoặc	lâm	phát	động	đều	chủ	về	mây
mù	dày	đặc.

 

-									Hào	thê	tài	và	quan	quỷ	cùng	động	là	nhiều	mây	mù.
 

-									Hào	quan	quỷ	hóa	thoái	thần	là	sấm	vang	trời,	ở	vùng	xa	mưa	to,	ở	chỗ	mình	mưa	nhỏ.
 

-									Hào	quan	quỷ	và	hào	phụ	mẫu	cùng	động	là	trước	sấm	sau	mưa.
 

-									Quan	quỷ	tam	hợp	cục	là	mù	tối	trời,	sấm	giật	chớp	loé.
 

-									Quan	quỷ	hóa	thoái	thần	là	mưa	sắp	tạnh.
 

-									Quan	quỷ	là	sấm	chớp	nên	căn	cứ	theo	từng	mùa	mà	bàn	cho	thích	hợp.
 
 

 

THUẬT	QUAN	SÁT	NGƯỜI:
 
 

 
 

QUAN	SÁT	KHÍ	CHẤT
 
 

□	MỖI	MIỀN	THỦY	THỔ	NUÔI	MỘT	MIỀN	DÂN
 
 

▲	Hoàn	cảnh	địa	lí	và	khí	chất	của	con	người
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Trong	cuộc	sống	hàng	ngày	qua	hoàn	cảnh	địa	lí	và	khí	chất	con	người	chúng	ta	vẫn	thấy
được	có	những	người	khác	xa	với	ta.	Có	nhiều	nguyên	nhân	dẫn	đến	sự	khác	nhau,	trong	đó	có
nguyên	 nhân	 do	 hoàn	 cảnh	môi	 trường	 địa	 lí	 gây	 nên.	 Người	 phương	 Bắc	 khác	 với	 người
phương	Nam	 ;	 cũng	 là	người	phương	Nam	nhưng	người	 lưỡng	Quảng	 (Quảng	Đông,	Quảng
Tây)	khác	người	lưỡng	Hồ	(Hồ	Nam,	Hồ	Bắc),	khác	người	lưỡng	Hà	(Hà	Nam,	Hà	Bắc).	Người
miền	núi	 khác	người	 đồng	bằng	 ;	 người	 sống	bên	bờ	 sông	 khác	người	miền	biển.	 Cho	nên
thành	ngữ	có	câu	:	Mỗi	miền	thủy	thổ	nuôi	một	miền	dân.
 
 

Hoàn	cành	địa	lí	khác	nhau	nuôi	dưỡng	những	dân	tộc	khác	nhau.	Nguời	dân	tộc	khác	nhau
có	tướng	mạo,	văn	hóa,	khí	chất	khác	nhau.
 
 

Các	nhà	nghiên	cứu	tướng	học	thường	bị	hỏi	:	Tướng	của	người	nước	ngoài	khác	với	tướng
người	Trung	Quốc,	vậy	khi	xem	tướng	cho	người	nước	ngoài	thì	cách	xem	có	giống	như	xem
cho	người	Trung	Quốc	không	?
 
 

Câu	trả	lời	khẳng	định	là	:	"Đại	thể	là	giống	nhau,	nhưng	người	khác	dân	tộc,	khác	quốc	tịch
thì	đầu	tiên	phải	nghĩ	đến	đặc	tính	chủng	tộc	và	bối	cảnh	văn	hóa	của	họ".
 
 

Thực	ra	hai	vấn	đề	đặc	tính	chủng	tộc	và	bối	cảnh	văn	hóa	đã	tồn	tại	từ	xa	xưa	trong	tướng
học,	chẳng	qua	là	những	người	học	tướng	học	chưa	chú	ý	mà	thôi.	"Chiếu	đởm	kinh"	đã	từng
bàn	đến	vấn	đề	này.	Trong	đó	nói	:
 
 

Núi	sông	vùng	này	đẹp,	vùng	kia	xấu,	tính	tình	người	sống	ở	đó	cũng	nồng	hậu,	đạm	bạc,
nặng	nhẹ,	trong	đục	khác	nhau.	Nơi	núi	cao,	sông	sâu	thì	con	người	mạnh	mẽ,	nơi	sông	cạn,	đất
mỏng	thì	con	người	nhẹ	nhàng.	Người	Tống	thể	hiện	rõ	ở	miệng,	người	Thục	thể	hiện	ở	mắt,
người	Lỗ	hiên	ngang,	người	Giang	Tây	thể	hiện	ở	sắc.
 
 

Sở	dĩ	như	thế	đều	là	do	phong	thổ	khác	nhau.	Bàn	về	tướng	không	thể	bỏ	qua,	nó	là	thần	của
tướng.
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Tóm	lại	diện	mạo	và	tính	tình	của	con	người	chịu	sự	ảnh	hưởng	của	môi	trường	tự	nhiên
rất	nhiều.	Môi	trường	khác	nhau	thì	tính	tình	điềm	đạm,	sôi	nổi,	nặng	nhẹ,	thô	tục	cũng	khác
nhau.
 
 

Vì	núi	non	ở	Phúc	kiến	cao	và	đẹp	cho	nên	những	người	sinh	ra	ở	đây	có	cốt	cách	thanh	kì,
tú	khí.	Hay	nói	cách	khác,	nếu	những	người	sinh	ra	ở	đây	cốt	cách	thô	tục	thi	không	được	xem
là	có	tướng	tốt.	Ở	Triết	Giang	sông	hẹp	rất	nhiều,	đất	mỏng,	người	sinh	ở	đây	lông	mày	thanh
tú,	người	đẹp	mà	thông	minh.	Nếu	ai	đó	là	người	thô,	khí	chất	nặng	chậm	thì	người	đó	tướng
không	tốt.	Ở	phía	bắc	đất	dày	nặng,	cát	vàng	nhiều	nên	người	ở	đó	mặt	vàng,	mũi	tẹt,	miệng
rộng,	mặt	to.	Nếu	người	vùng	đó	mà	mũi	cao,	gò	má	ngang,	dô	cao	là	tướng	không	tốt.	Vùng
Chuẩn	Hà	sông	rộng,	người	ở	đây	tính	tình	nông	nổi,	không	sâu	đậm	lắm.	Cho	nên	nếu	ai	ở
vùng	này	mà	sâu	sắc	quá	thì	tướng	không	tốt.	Người	Hà	Nam	miệng	đẹp,	nếu	ai	vùng	này	mắt
đẹp	là	tướng	không	tốt.	Người	Sơn	Đông	tướng	mạo	hiên	ngang.	Người	vùng	này	mà	không
hiên	ngang	là	tướng	không	tốt.	Người	Giang	Tây	sắc	da	nhuận	đẹp,	nếu	ai	đó	da	xấu	thì	tướng
không	tốt.
 
 

Mỗi	tỉnh	có	đặc	điểm	riêng,	mỗi	vùng	tướng	mạo	 lại	khác	nhau,	đó	 là	vì	phong	thổ	khác
nhau	mà	đưa	đến.	Người	nghiên	cứu	tướng	học	nếu	chú	ý	đầy	đủ	đến	sự	khác	biệt	này	thì	thuật
tướng	học	của	họ	càng	xuất	thần	hơn.
 
 

Trên	đây	là	nói	đến	sự	ảnh	hưởng	của	môi	trường	tự	nhiên	khu	vực	đối	với	tướng	mạo	và
tính	cách	của	con	người.	Sự	ảnh	hưởng	đối	với	cá	tính	khá	mạnh	mẽ.	Đại	thể	chia	làm	bốn	dạng
sau	:
 
 

Thứ	nhất,	người	sống	ở	miền	núi	cá	 tính	mạnh	mẽ,	 thẳng	 thắn,	 lòng	dạ	 ít	 lắt	 léo.	Người
miền	biển	cá	tính	khéo	léo	linh	hoạt,	ứng	biến	giỏi,	nhiều	mưu	mẹo.
 
 

Thứ	hai,	người	đồng	bằng	có	cảm	tình	sâu	sắc	với	đất	đai.	Mục	tiêu	phấn	đấu	của	họ	là	thu
được	nhiều	lương	thực,	năm	nào	cũng	được	mùa.		
 
 

Họ	cố	mua	được	nhiều	đất	hơn,	nuôi	nhiều	gia	súc	hơn	để	khỏi	lo	lắng	vì	hạn	hán	và	lũ	lụt.
Người	vùng	biển	ham	thích	được	làm	quan	hay	buôn	bán.	Mục	tiêu	phấn	đấu	của	họ	là	đường
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công	danh	thuận	lợi,	làm	quan	to	để	rạng	rỡ	tổ	tông.	Nếu	không	làm	được	quan	thì	học	buôn
bán,	vươn	tay	ra	thương	trường	để	làm	giàu.
 
 

Thứ	ba,	người	miền	núi	và	đồng	bằng	cá	tính	bảo	thủ,	khả	năng	tiếp	thu	cái	mới	yếu,	tính
phản	kháng	khá	mạnh.	Người	miền	biển	cá	tính	tương	đối	thoáng,	ham	tiếp	thu	cái	mới,	ham
sáng	tạo.
 
 

Thứ	 tư,	người	miền	núi	 và	đồng	bằng	 ít	hòa	nhập	vào	 công	việc,	 cố	 chấp,	như	người	 ta
thường	nói	"cố	húc	lấy	được".	Người	miền	biển	đối	với	sự	vật	linh	hoạt	hơn	nhiều,	luôn	suy
nghĩ	về	đối	phương,	thậm	chí	đặt	mình	vào	vị	trí	đối	phương	để	xem	xét	công	việc.
 
 

Thực	ra	không	những	người	khác	tỉnh	có	đặc	điểm	riêng	mà	ngay	trong	một	tỉnh,	người
khác	phủ,	khác	huyện	đặc	điểm	cũng	khác	nhau.	Thậm	chí	chỉ	cách	một	ngọn	núi,	một	con	sông
mà	giọng	nói,	cá	tính,	phong	tục,	sinh	hoạt	cũng	đã	khác	nhau.
 
 

Chúng	ta	thử	so	sánh	tướng	mạo	của	người	ở	Triều	Châu,	Thuận	Đức...	cũng	sẽ	phát	hiện
được	những	chỗ	khác	nhau	đó.
 
 

▲	Bàn	về	nguyên	nhân
 
 

	Vì	sao	môi	trường	tự	nhiên	khác	nhau	lại	dẫn	đến	sự	khác	nhau	về	tướng	mạo	và	tính	cách
?
 
 

Xã	hội	Trung	Quốc	trước	cuộc	kháng	chiến	chống	Nhật,	đại	bộ	phận	là	xã	hội	nông	thôn,
người	nông	dân	bị	cột	chặt	vào	đấy.	Thôn	nhỏ	nhất	có	thể	chỉ	có	một	gia	đình.	Phụ	nữ	và	trẻ
em	sống	tập	trung	một	chỗ.	Thôn	nhỏ	có	thể	chỉ	ba	gia	đình,	thôn	lớn	thì	có	đến	mấy	nghìn	hộ.
 
 

Phí	Hiếu	Thông	 trong	cuốn	"Làng	Trung	Quốc"	nói	 :	nguyên	nhân	nông	dân	Trung	Quốc
sống	tập	trung	ở	nông	thôn	đại	thể	có	mấy	điểm	dưới	đây	:
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1.		Diện	tích	mỗi	nhà	canh	tác	ít,	gọi	là	tiểu	nông	kinh	doanh,	cho	nên	nhà	ở	tập	trung,	ruộng
đất	canh	tác	không	xa	nhà	là	mấy.
 
 

2.		Chỗ	ở	phải	có	thủy	lợi	nên	họ	có	nhu	cầu	hợp	tác	với	nhau,	ở	tập	trung	tiện	lợi	cho	việc
hợp	tác.
 
 

3.		Ở	tập	trung	an	toàn,	dễ	bảo	vệ.
 
 

4.		Với	nguyên	tắc	ruộng	đất	được	thừa	kế	bình	đẳng,	anh	em	được	thừa	kế	sản	nghiệp	của
tổ	tiên,	khiến	cho	đời	này	đến	đời	khác	ở	tập	trung	một	chỗ	nên	thôn	xóm	ngày	càng	to	hơn.
 
 

Cho	dù	là	nguyên	nhân	gì	thì	đơn	vị	nông	thôn	Trung	Quốc	đều	là	thôn	xóm.	Những	thôn
này,	mỗi	thôn	có	phương	thức	sống	riêng,	phong	tục	tập	quán	riêng.	Hơn	nữa	giữa	các	thôn	có
sự	độc	lập,	cách	biệt.	Phạm	vi	hoạt	động	của	họ	giới	hạn	trong	khu	vực,	giữa	các	khu	vực	ít	tiếp
xúc,	cuộc	sống	ngăn	cách.	Mỗi	thôn	giữ	riêng	khoảng	xã	hội	độc	lập	của	mình.	Thường	người
thôn	này	ít	đi	lại	với	người	thôn	khác,	thậm	chí	có	lúc	còn	có	thù	hận	sâu	sắc	với	nhau.	Có	lúc	vì
tranh	nhau	nguồn	nước,	hoặc	do	gia	súc	xâm	phạm	ruộng	vườn	của	nhau,	có	lúc	do	trẻ	con
tranh	chấp	mâu	thuẫn	nhau	mà	dẫn	đến	những	cuộc	ẩu	đả	gây	thương	vong	rất	đau	xót.
 
 

Dưới	sự	hạn	chế	của	tính	địa	phương	làng	xã,	mà	hình	thành	tập	quán	"sống	ở	thôn,	chết
cũng	ở	thôn".	Cuộc	sống	suốt	đời	ở	nông	thôn,	chỉ	có	một	số	ít	người	vì	cuộc	sống	khó	khăn
không	thể	không	bỏ	đi	nơi	khác	hoặc	ra	nước	ngoài	sinh	sống,	đến	cuối	đời	dù	kiếm	được	tiền
nhiều	hay	ít,	dù	thành	đạt	hay	không	cũng	đều	"lá	rụng	về	cội",	lại	quay	về	quê	hương	sống	cho
đến	chết.	Giả	thiết	mọi	người	trong	thôn	đều	như	thế	cả	thì	quan	hệ	giữa	con	người	với	nhau
chỉ	có	một	sắc	thái.	Ví	dụ	cô	gái	ở	Thuận	Đức,	thà	tự	mình	ở	nhà	kiếm	tiền	để	sống	chứ	không
chịu	lấy	chồng	thôn	khác.	Có	một	số	miễn	cưỡng	đi	 lấy	chồng	thì	tuy	danh	phận	là	xuất	giá
nhưng	trên	thực	tế	vẫn	gắn	bó	với	thôn	mình.	Cho	nên	một	số	thôn	giàu	có	ở	Thuận	Đức	có	khá
nhiều	bà	già	độc	thân.
 
 

Trẻ	con	ở	nông	thôn	từ	bé	đã	sống	trong	những	thôn	biệt	lập	như	thế.	Chúng	ít	có	dịp	tiếp
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xúc	với	những	người	ở	vùng	khác,	tự	nhiên	sẽ	chịu	sự	hun	đúc	của	ông	bà	tổ	tiên,	quen	với
cuộc	sống	mang	tính	biệt	lập	ổn	định	này.	Mỗi	em	đều	lớn	lên	trong	con	mắt	của	người	làng	và
trong	mắt	của	chúng	những	người	chung	quanh	cũng	đều	như	thế	nên	thành	nếp	nghĩ	quen	rồi.
Đó	là	một	xã	hội	quen	thuộc,	không	có	người	lạ.
 
 

Do	đó	đời	này	tích	lũy	nối	tiếp	đời	kia,	mỗi	thôn	hình	thành	đặc	tính	riêng.	Người	lớn	lên	ở
thôn	nào	thì	mang	sẵn	trong	mình	đặc	tính	thôn	đó.
 
 

Lấy	những	cô	gái	ở	thôn	Thuận	Đức	mà	nói,	đại	thể	có	thể	chia	họ	thành	hai	loại.	Một	loại	là
quanh	năm	bám	chặt	trong	 làng,	chỉ	biết	đến	guồng	nước,	nong	tằm,	không	biết	đến	những
việc	ở	làng	khác.	Còn	một	loại	nữa	thì	đi	làm	công	nơi	khác,	có	người	đi	làm	tì	thiếp,	có	người
làm	người	ở.	Loại	thứ	nhất	bị	cột	chặt	vào	quê	hương,	ít	tiếp	xúc	hoặc	thậm	chí	không	tiếp	xúc
với	người	vùng	khác.	Những	điều	họ	biết,	họ	nghe	thấy,	họ	làm,	họ	cảm	được	đều	là	những	việc
ở	nông	thôn	cho	nên	là	những	việc	thông	thường	hàng	ngày.
 
 

Loại	thứ	hai,	họ	được	tiếp	xúc	với	người	thành	thị,	người	vùng	khác,	thậm	chí	họ	làm	việc
ngay	trong	những	gia	đình	giàu	có	ở	thành	phố,	cho	nên	những	điều	mà	họ	biết,	họ	nghe	thấy,
họ	làm,	họ	cảm	được	đều	mới	mẻ	và	nhiều	hơn	những	việc	ở	nông	thôn.
 
 

Do	đó	ở	những	thôn	mà	các	cô	gái	bị	cột	chặt	ở	đó	nhiều,	tuy	có	người	có	ăn	nhưng	vẫn	giữ
được	đặc	 tính	nồng	hậu	của	nông	 thôn,	 còn	những	 thôn	có	nhiều	cô	gái	đi	xa	 thì	được	mở
mang	 hơn,	 ít	mang	 đặc	 tính	 của	 làng	 đó.	 Cho	 nên	 những	 làng	mà	 "thổ	 khí	 nhiều"	 thì	 xem
thường	những	làng	"thổ	khí	ít",	nói	họ	là	những	người	"sủng	ngoại".	Còn	làng	"thổ	khí	ít"	cũng
xem	thường	làng	"thổ	khí	nhiều"	nói	họ	là	những	người	cố	chấp,	bảo	thủ,	đáng	thương.
 
 

Có	một	ví	dụ	để	có	thể	nhận	rõ	nhân	tố	hành	vi	của	con	người	có	quan	hệ	với	phong	thủy
của	địa	phương.	Đó	là	ở	Tân	Giới	có	hai	làng	gần	nhau.	Người	thôn	A	phần	đông	đều	sống	ở
nước	Anh,	rất	ít	người	ở	lại	cày	ruộng.	Cho	nên	phụ	nữ	của	làng	đó	yếu	đuối,	chủ	yếu	dựa	vào
nguồn	tiền	gửi	về	để	sinh	sống.	Nhưng	cuộc	sống	của	họ	khá	giả,	có	tiền	thừa	là	dùng	vào	việc
sắm	 sanh	 trang	 hoàng	 nhà	ở,	mua	 các	 đồ	 điện	 sang	 trọng	 hoặc	 sắm	 các	 phương	 tiện	 giao
thông.	Trang	phục	của	họ	cũng	hợp	với	thời	trang,	vải	vóc	đắt	quý.	Đến	ngày	lễ	thường	có	bà
con	nước	ngoài	về	thăm.	Trong	làng	thường	kêt	hoa	trang	hoàng,	tràn	đầy	không	khí	tươi	vui,
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trống	chiêng	ầm	ĩ.
 
 

Còn	thôn	B	toàn	người	cày	cấy	ở	nông	thôn,	nhiều	nhất	là	chăn	nuôi	gà	lợn,	không	có	ai	xuất
dương	sống	ở	nước	ngoài.	Họ	chân	lấm	tay	bùn,	vất	vả	làm	ăn,	của	cải	chẳng	là	bao	hơn	nữa
còn	bị	thời	tiết	và	mùa	màng	đe	dọa.	Có	lúc	hoa	màu	sắp	thu	hoạch,	bỗng	nhiên	bị	mưa	bão
cuốn	đi	trở	thành	người	tay	trắng.	Có	lúc	dịch	bệnh	hoành	hành,	đột	nhiên	bị	chết...	Cuộc	sống
của	họ	thật	khó	khăn,	thường	nằm	trên	bờ	vực	sự	nghèo	đói	và	túng	thiếu.
 
 

Bình	thường,	người	hai	thôn	này	vì	giàu	nghèo	cách	biệt,	nên	họ	không	đồng	cảm	được	với
nhau.	Người	thôn	A	có	lúc	vô	tình	hay	hữu	ý,	khoe	giàu	với	thôn	B.	Họ	lái	môtô	sang	thôn	B	bóp
còi	inh	ỏi,	làm	cho	người	thôn	B	tức	đỏ	mặt.	Những	lúc	có	ngày	vui,	họ	treo	đèn	kết	hoa,	trống
chiêng	rầm	rộ	làm	cho	người	thôn	B	khó	chịu.	Do	dó	sự	ghen	ghét	nhau	theo	ngày	tháng	tăng
lên.
 
 

Nói	ra	thật	lạ,	người	hai	thôn	này,	về	tướng	mạo	cũng	dần	dần	khác	biệt.	Người	thôn	A	phần
đông	mặt	mày	thanh	tú,	da	dẻ	nõn	nà,	đi	đáng	nhẹ	nhàng,	nói	năng	lịch	thiệp.	Còn	người	thôn	B
phần	nhiều	thô	kệch,	mày	rậm	mắt	to,	da	dẻ	thô	ráp,	thường	là	đề	tài	cho	thôn	A	châm	biếm.
 
 

Hai	thôn	gần	kề	nhau	mà	sự	khác	biệt	lại	lớn	đến	thế.	Người	ta	không	đi	tìm	nguyên	nhân
mà	lại	cứ	nghĩ	một	cách	giản	đơn	rằng	do	phong	thủy	gây	nên.
 
 

Người	thôn	B	nói:	"Nhất	định	thôn	A	mời	thầy	phong	thủy	phá	long	mạch,	mồ	mả	thôn	B,
cho	nên	chúng	tôi	mới	nghèo	khổ	thế	này".
 
 

Tin	này	lan	sang	thôn	A,	người	thôn	A	nghe	thấy,	tự	nhiên	lo	lắng,	sợ	người	thôn	B	báo	thù,
phá	mồ	mả	ông	cha	họ,	do	đó	tổ	chức	"đội	bảo	vệ"	để	đề	phòng	người	thôn	B.
 
 

Thực	ra,	những	trường	hợp	mâu	thuẫn	như	hai	thôn	A	và	B	rất	nhiều.	Qua	nghiên	cứu	thấy
rõ	điều	này	không	hề	liên	quan	gì	đến	phong	thủy.	Theo	sự	việc	mà	nói,	ta	dễ	dàng	thấy	rõ:	sở
dĩ	thôn	A	giàu,	 thôn	B	nghèo	là	do	ảnh	hưởng	của	nhân	tố	con	người,	hoàn	toàn	không	liên
quan	gì	đến	phong	thủy,	mồ	mả.
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▲		Sự	ảnh	hưởng	của	phong	thủy	núi	sông	đến	tướng	mạo
 
 

Tính	tình,	tướng	mạo	của	một	người	có	nguồn	gốc	ở	hình	thế,	phong	thổ,	núi	sông.	Thủy
thổ	khác	nhau,	tính	tình,	tướng	mạo	của	con	người	cũng	khác	nhau.	Nhưng	điều	quan	trọng
nhất,	vẫn	là	nguồn	gốc	tổ	tiên	của	anh	ta,	di	truyền	của	ông	cha	và	sự	dạy	dỗ	từ	thời	niên	thiếu.
Đồng	thời	cũng	có	nguồn	gốc	ở	tiên	thiên	bẩm	sinh.
 
 

Trân	Đạm	Sở	nói	đúng	:	"Tính	tình	gốc	ở	sông	núi	mà	ra	và	gốc	còn	phát	ở	nguyên	thần.
Trong	đi	với	trong,	đục	đi	với	đục	;	cao	đi	với	cao,	thấp	đi	với	thấp.	Cho	nên	người	lành	tìm	đến
nhau,	còn	kẻ	ác	tìm	người	ác".
 
 

Tướng	học	ngoài	nghiên	cứu	ảnh	hưởng	của	sống	núi,	phong	thổ,	hình	thế	đối	với	tướng
mạo	ra,	còn	nghiên	cứu	ảnh	hưởng	của	chủng	tộc	đối	với	tính	tình,	tướng	mạo	của	con	người.
 
 

Cử	ví	dụ	để	xem	xét.
 
 

Những	anh	hùng,	hảo	hán	được	miêu	tả	trong	"Tam	quốc	diễn	nghĩa"	phần	nhiều	đều	 là
người	phương	Bắc,	cho	nên	tướng	mạo	của	họ	mang	những	đặc	trưng	của	người	phương	Bắc.
 
 

Lấy	Lưu	Bị	mà	nói.	Tướng	mạo	và	tầm	vóc	của	ông	ta	được	miêu	tả	như	sau	:	“Ham	đọc
sách,	tính	rộng	rãi,	ít	nổi,	giận	mừng	không	hiện	lên	sắc	mặt.	Người	có	chí	lớn,	thường	kết	giao
với	những	bậc	hào	kiệt	trong	thiên	hạ.	Thân	cao	tám	thước,	hai	tai	chấm	vai,	hai	tay	quá	đầu
gối,	mắt	nhìn	hai	tai,	mặt	như	ngọc,	môi	như	son".
 
 

Tướng	mạo	và	tính	cách	của	Trương	Phi	thì	như	sau	:	"Thân	cao	tám	thước,	đầu	báo	mắt
lồi,	râu	hùm	hàm	én,	tiếng	vang	như	sấm,	thế	như	ngựa	phi".
 
 

Tướng	mạo	và	tính	tình	của	Quan	Vân	Trường	là	:	"Thân	cao	chín	thước,	tóc	dài	hai	thước,
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mặt	đỏ	môi	son,	mắt	phượng	mày	ngài,	tướng	mạo	đường	đường,	uy	phong	lẫm	liệt".
 
 

Nhưng	khi	viết	về	người	phương	nam	lại	toàn	là	đặc	trưng	của	người	phương	nam.
 
 

Lấy	Tôn	Quyền	mà	nói,	tướng	mạo	được	tả	như	sau	:	"Mày	vuông	miệng	lớn.	Nhìn	qua	khắp
lượt	anh	em	nhà	họ	Tôn,	tuy	mỗi	người	có	vẻ	đẹp	riêng	nhưng	lộc	không	bền.	Duy	có	Trọng
Mưu	(tức	Tôn	Quyền)	tướng	mạo	kì	vĩ,	cốt	cách	phi	thường	thật	đáng	người	đại	quý,	lại	hưởng
thọ	cao,	ít	ai	bì	kịp".
 
 

Ở	đoạn	khác	còn	viết	:	"Sinh	ra	đã	trán	rộng	mặt	nở,	thân	hổ	lưng	gấu.	Năm	17	tuổi	đã	cùng
cha	lên	tiền	đường,	bắt	bọn	cướp	biển.	Xách	đao	lên	bờ,	hô	vang	một	tiếng	quân	theo	rầm	rập,
tuồng	giặc	và	quân	binh	hoảng	hồn	bỏ	chạy,	liền	đuổi	theo	diệt	ngay	tướng	cướp".
 
 

Còn	tướng	mạo	của	Chu	Du	là	:	"Tư	chất	phong	lưu,	dung	mạo	đẹp	đẽ".	Nếu	so	sánh	tướng
mạo	của	người	phương	bắc	và	phương	nam	ta	sẽ	thấy	khác	nhau.	Trong	sách	tướng	có	đoạn
viết:	Người	ở	vùng	đất	cứng	thì	cứng	cáp,	mạnh	mẽ,	người	ở	vùng	đất	yếu	thì	yếu	đuối,	nhu	mì,
người	ở	vùng	đông	dân	thì	tinh	tế,	người	ở	vùng	nhàn	nhạ	thì	đẹp,	người	vùng	đất	xấu	thì	xấu".
Cho	nên	người	nam	tướng	bắc	(trán	làm	chủ),	người	bắc	tướng	nam	(cằm	làm	chủ)	đều	có	cái
quý.	Trong	tướng	pháp	đó	đã	bao	gồm	sự	thích	nghi	với	vùng	đất.
 
 

Có	thể	nói	một	cách	cụ	thể	hơn	là	:	người	ở	vùng	đất	cứng,	vì	phải	chống	chọi	với	gió	mạnh
tuyết	to,	cuộc	sống	khá	gian	khổ	nên	cá	tính	của	họ	cứng	rắn.	Còn	người	ở	vùng	đất	mềm,	lỏng
lẻo,	vì	canh	tác	dễ	dàng,	hơn	nữa	điều	kiện	thiên	nhiên	không	khốc	liệt,	cuộc	sống	ổn	định,	cho
nên	tính	cách	của	họ	nhu	thuận,	mềm	yếu.	Người	ở	vùng	đất	đen	mà	cứng,	vì	mối	quan	hệ	với
khí	hậu	và	khu	vực	nên	vóc	người	và	tứ	chi	cùa	họ	thường	thấp	nhỏ,	yếu	đuối.	Người	ở	vùng
mùa	màng	thu	hoạch	nhiều,	tướng	mạo	và	tứ	chi	của	họ	thường	thô	lậu.
 
 

Nếu	tướng	mạo	tính	tình,	tầm	vóc	của	con	người	có	thể	thoát	khỏi	ảnh	hưởng	của	nơi	sinh
ra	thì	nhất	định	sẽ	làm	nên	việc	lớn.
 
 

Người	phương	nam	có	tầm	vóc	cao	như	người	phương	bắc,	gọi	là	"người	nam	tướng	bắc"
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hay	người	phương	bắc	thấp	bé	như	người	phương	nam	gọi	là	"người	bắc	tướng	nam",	hai	loại
người	đó	đều	là	quý	tướng.
 
 

ð							BÁT	QUÁI	TƯỚNG	MẶT

 
 

▲	Bát	quái	tướng	mặt
 

Theo	quan	sát	thực	tế,	tướng	mặt	của	một	người	thông	thường	chia	làm	8	khu	vực.	Đó	là
bát	quái	tướng	mặt.
 

Trần	Đồ	Nam	trong	sách	"Tướng	gia	bí	quyết"	nói	:	ngũ	hình	không	trung	chính	thì	cuộc	đời
nghèo	khổ.	Bát	quái	đầy	đặn	thì	tài	lộc	đầy	đủ".
 

Sách	"Thuần	dương	tướng	pháp"	nói	:	"Tam	đình	bát	quái	đòi	hỏi	sự	tương	xứng".	Cái	gọi	là
bát	quái	tức	là	tám	bộ	vị	trên	gương	mặt.
 

Bộ	vị	thứ	nhất	là	tai	phải.	Tai	phải	thuộc	phương	đông.	Phương	đông	giáp,	ất,	dần,	mão	đều
thuộc	mộc,	cho	nên	tai	phải	gọi	là	"mộc	tinh”,	cũng	gọi	là	"cung	chấn".
 

Bộ	vị	thứ	hai	là	góc	trán	bên	phải.	Góc	phải	trán	thuộc	phương	đông	nam,	trong	bát	quái	gọi
là	"quẻ	tốn".	Do	đó	nói	chung	các	nhà	tướng	học	đều	gọi	là	"ngôi	tốn".
 

Bộ	vị	thứ	ba	là	chính	giữa	trán.	Chính	giữa	trán	thuộc	phương	nam.	Phương	nam	bính,	đinh,
tị,	ngọ	đều	thuộc	hỏa,	cho	nên	giữa	trán	gọi	là	"hỏa	tinh",	cũng	gọi	là	"cung	ly".
 

Bộ	vị	thứ	tư	là	góc	trán	bên	trái.	Góc	trán	bên	trái	thuộc	phương	tây	nam,	trong	bát	quái	gọi
là	"cung	khôn".	Do	đó	các	nhà	tướng	học	đều	gọi	là	"ngôi	khôn".
 

Bộ	vị	thứ	năm	là	tai	trái.	Tai	trái	thuộc	phương	tây.	Phương	tây	canh,	tân,	thân,	dậu,	đều
thuộc	kim,	cho	nên	tai	trái	gọi	là	kim	tinh,	cũng	gọi	là	cung	đoài.
 

Bộ	vị	thứ	sáu	là	má	trái.	Má	trái	thuộc	phương	tây	bắc,	trong	bát	quái	gọi	là	"cung	cần".	Do
đó	các	nhà	tướng	học	gọi	là	"ngôi	càn".
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Bộ	vị	thứ	bảy	là	cằm.	Cằm	thuộc	phương	bắc.	Phương	bắc	nhâm,	quỷ,	hợi,	tý	đều	thuộc	thủy,
cho	nên	miệng	và	cằm	đều	gọi	là	"thủy	tinh”,	cũng	gọi	là	"cung	khảm".
 

Bộ	vị	thứ	tám	là	má	phải.	Má	phải	thuộc	phương	đông	bắc,	trong	bát	quái	gọi	là	"quẻ	cấn".
Do	đó	các	nhà	tướng	học	đều	gọi	là	"ngôi	cấn"	.	Tám	bộ	vị	này	yêu	cầu	phải	cao,	đứng,	đầy	đặn,
dầy	dặn	có	thịt.	Kị	nhất	là	lép,	phẳng,	lồi	lõm	và	mỏng.
 
 

Nhà	tướng	học	Ngụy	Càn	Sơ	đời	Thanh	trong	quyển	24	của	bộ	sách	"Tướng	học	vấn	đáp"	có
một	đoạn	vấn	đáp	về	bát	quái	tướng	mặt.	Có	thể	tóm	tắt	như	sau	:
 
 

Hỏi:	Vì	sao	người	ta	lại	chia	tướng	mặt	thành	bát	quái	?
 
 

Đáp:	 Đó	 là	 để	 thuận	 tiện	 quan	 sát,	 các	 nhà	 tướng	 học	 đã	 chia
mặt																																																																																																						thành	các	bộ	vị.	Ví	dụ	:	hai	tai	là	để	xem
vận	khí	thời	niên	thiếu.	Con	trai,	tai	trái	quản	từ	1	dến	7	tuổi.	Tai	phải	quản	từ	8	đến	14	tuổi.
Con	gái	thì	ngược	lại,	tai	phải	quản	từ	1	đến	7	tuổi,	tai	trái	quản	từ	8	đến	14	tuổi.
 
 

Chia	tướng	mặt	thành	tám	khu	vực	cũng	giống	như	hai	tai	là	để	quan	sát	cho	thuận	tiện	mà
thôi.	Đã	đành	chia	tướng	mặt	thành	tám	khu	vực	thì	phải	đặt	tên	cho	nó	để	mọi	người	có	chuẩn
tắc	chung.	Vì	là	tám	khu	vực	qho	nên	dùng	tên	của	tám	quẻ	thuần	trong	Kinh	dịch	để	đặt	tên
cho	nó.		Điều	đó	không	có	nghĩa	là	trên	mặt	quả	thực	có	tám	quẻ.
 
 

Hỏi	:	Vì	sao	tai	phải	lại	gọi	là	cung	chấn,	còn	trán	gọi	là	cung	ly,	tai	trái	gọi	là	cung	đoài.	Đó
có	phải	là	thiên	nhiên	sắp	xếp	rồi	không?
 
 

Đáp	:	Các	ngôi	quẻ	trên	tướng	mặt	theo	tôi	không	có	một	sự	sắp	xếp	tiên	thiên	nào	cả.	Đó	là
một	số	bậc	tiền	bối	trong	giới	tướng	học	căn	cứ	kinh	nghiệm	người	xưa	và	bản	thân	mình	đặt
ra	mà	thôi.	Chúng	ta	biết	rằng	từ	rất	xa	xưa,	các	bậc	tiền	bối	của	giới	tướng	học	đã	chia	mặt
thành	bốn	phương	vị	 :	đông,	 tây,	nam,	bắc.	Cũng	 từ	 rất	xa	xưa	người	 ta	đã	chia	 tướng	mặt
thành	ngũ	tinh	:	kim,	mộc,	thủy,	hỏa,	thổ.	Hai	cách	chia	này	đều	lấy	tai	phải	làm	phương	đông.
Phương	đông	giáp,	ất,	dần,	mão	đều	thuộc	mộc	cho	nên	gọi	là	mộc	tinh.	Vì	ngôi	quẻ	của	các	quẻ
dịch	lấy	chấn	thuộc	phương	đông,	cho	nên	các	bậc	tiền	bối	của	giới	tướng	học	lấy	tai	phải	phối
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với	quẻ	chấn.
 

Cũng	theo	đạo	lý	đó,	trán	là	phương	nam.	Phương	nam	bính,	đinh,	tị,	ngọ	đều	thuộc	hỏa,	cho
nên	gọi	là	hỏa	tinh.	Vì	ngôi	quẻ	của	quẻ	dịch	lấy	ly	ở	phương	nam	cho	nên	các	nhà	tướng	học
lấy	trán	phối	với	quẻ	ly...
 

Sau	 khi	 đã	 hiểu	 được	 bát	 quái	 của	 tướng	mặt	 thì	 ta	 có	 thể	 thảo	 luận	 về	 vấn	 đề	 "người
phương	nam	lấy	trán	làm	chủ".
 

1.		Trán	ở	ngôi	ly,	thuộc	phương	nam,	cho	nên	những	người	phương	nam	tức	là	sinh	ra	từ
bờ	nam	sông	Trường	Giang	trở	về	nam	muốn	biết	có	phú	quý	hay	không	thì	phải	xem	trán	của
họ.
 

Chứng	cứ	1	:	Sách	"Thần	dị	phú"	nói	:	"Nam	phương	quý	hoạn	thanh	cao,	đa	chủ	thiên	đình
phong	khoát".
 

Chú	 giải	 :	 Nam	 phương	 lấy	 thiên	 đình	 làm	 chủ.	 Thiên	 đình	 là	 trán,	 cũng	 là	 sao.	 Người
phương	nam	nếu	trán	rộng,	cao,	đầy,	không	lệch,	lõm	thì	quan	lộc	nhiều,	phần	nhiều	là	người
có	chức	quyền	cao	quý.
 

Chứng	 cứ	2	 :	 "Xương	dương	 ca	 tường	 giải"	 nói	 :	 "Nam	nhân	phong	ngạch,	 định	 tác	 tam
công".
 

Chú	giải	:	Người	phương	nam	lấy	trán	làm	chủ.	Trán	nên	đầy	đặn,	no	đầy,	kỵ	thấp,	lồi,	lõm.
Phàm	là	người	có	thể	làm	quan	tể	tướng,	người	phương	nam	thì	trán	phải	rộng,	đầy,	trơn	bóng,
không	có	nếp	nhăn.
 

2.	Trán	bao	gồm	16	bộ	vị,	 trong	đó	bộ	vị	 :	"thiên	trung"	quản	tuổi	16,	bộ	vị	"thiên	đình"
quản	 tuổi	19,	bộ	vị	 "tư	không"	quản	 tuổi	23,	bộ	vị	 "trung	chính"	quản	 tuổi	25	và	bộ	vị	 "ấn
đường"	quản	tuổi	28.	Đó	đều	là	những	bộ	vị	có	liên	quan	đến	công	danh,	quan	chức.	Phàm	là
người	có	thể	làm	quan	to	thì	những	bộ	vị	này	sinh	ra	đều	đã	đẹp,	nhất	là	những	người	sinh	ở
phía	nam	sông	Trường	giang.
 

Chứng	cứ	1	:	Sách	"Thần	dị	phú"	nói	:	"Ngạch	phương,	diện	khoát,	sơ	sinh	vinh	hoa".
 

Chú	giải	:	Ngạch	là	hỏa	tinh	là	quan	lộc,	là	cung	phụ	mẫu.	Nếu	trán	vuông,	mặt	nở	thì	tuổi
niên	thiếu	đã	vinh	hoa.
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Chứng	cứ	2	:	Sách	"Quỷ	giám	tâm	ngộ"	nói	:	"Thiên	đình	cao	túng,	thiếu	niên	phú	quý	khả
kỳ".
 

Chú	giải	:	Thiên	đình	ở	phía	trên	ấn	đường,	phía	dưới	chân	tóc,	là	chỗ	cao	nhất,	cho	nên	gọi
là	thiên	đình.	Thiên	đình	nên	cao,	đứng	như	vách,	vồng	như	gan,	không	có	nếp	nhăn,	không	lệch
lõm.	Nếu	có	cả	ngũ	nhạc	chầu	thì	sẽ	là	người	hiển	quý.
 

Chứng	cứ	3	:	Sách	"Nhân	luân	đại	thống	phú"	nói	:	"Trán	vồng	như	gan,	dựng	đứng	như	bức
tường	thì	phúc	thọ	dồi	dào".
 

Theo	đó	ta	có	thể	thấy	cách	nói	người	phương	nam	lấy	trán	làm	chủ	là	có	căn	cứ.
 

Nói	đến	"người	phương	nam	lấy	trán	làm	chủ"	thì	cũng	phải	nói	đến	"người	phương	Bắc	lấy
cằm	làm	chủ".
 

1.		Ngược	với	trán,	cằm	ở	ngôi	khảm,	thuộc	phương	bắc.	Cho	nên	những	người	sinh	từ	bờ
bắc	Trường	Giang	trở	lên	bắc	có	phú	qúy	hay	không	là	phải	xem	cằm	của	họ	ra	sao.
 

Chứng	cứ	1	:	"Địa	các	thi	quyết"	nói	:	"Địa	các	đoạn	long	vãn	cảnh	hanh,	thiên	tập	địa	triều	y
cẩm	vinh.	Yến	hàm	thanh	hưởng	công	hầu	tướng,	duy	hữu	bắc	nhân	tảo	đắc	danh".
 

Chú	giải	:	Cằm	là	gốc	chủ	về	phú	qúy,	nên	dầy,	đầy	đặn.	Người	phương	bắc	được	như	thế	thì
sớm	thành	danh.
 

Chứng	cứ	2	:	Sách	"Thần	dị	phú"	nói	:	"Bắc	phương	công	hầu	đại	quý,	giai	do	địa	các	khoan
long".
 

Chú	giải	 :	Người	phương	bắc	 lấy	 cằm	 làm	chủ,	 là	 thủy	 tinh.	Người	phương	bắc	nếu	cằm
rộng,	đầy	đặn	lại	chầu	thiên	đình	thì	phần	lớn	là	bậc	công	hầu	đại	qúy.
 

Chứng	cứ	3	:	Sách	"Thần	dị	phú"	nói	:	"Trọng	di	phong	hàm,	bắc	phương	chi	nhân	quý	thả
cường”.
 

Chú	giải:	Người	nếu	cằm	béo,	lớn,	hai	bên	hàm	rộng	như	hàm	én	thì	đó	là	quý	tướng,	đặc
biệt	là	người	phương	bắc	lại	càng	quý.
 

2.	Cằm	bao	gồm	14	bộ	vị,	trong	đó	các	bộ	vị	như	"huyền	bích",	"địa	kho",	"địa	các"	đều	có
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liên	quan	với	công	danh,	quyền	chức.	Phàm	là	người	làm	quan	to	thì	những	bộ	vị	này	mới	sinh
ra	đã	đẹp,	đặc	biệt	đối	với	người	phương	bắc	càng	như	thế.
 

Chứng	cứ	1	:	"Địa	các	thi	quyết”	nói	:	"Địa	kho	phong	long	phú	hữu	dư,	thiên	thương	tương
ứng	thủy	chân	như.	Kỳ	trân	dị	báo	doanh	thiên	vạn,	lưỡng	địa	đô	toàn	quả	bất	hư".
 

Chú	giải	:	Địa	các	tức	là	cung	khảm,	là	thủy	tinh,	là	điền	trạch,	chủ	về	cơ	sở	đất	đai,	nhà	cửa,
người	hầu	cằm	nên	vuông	mà	dày	thì	vừa	phú	vừa	quý.	Nếu	hẹp,	mỏng,	gầy	thì	cuộc	đời	đói
khổ.	Người	hai	góc	cằm	thịt	nhiều	là	phú	quý,	nếu	béo	dầy	là	ruộng	đất,	nhà	cửa	nhiều.
 

Chứng	cứ	2	:	Sách	"Thần	dị	phú"	nói	:	"Địa	các	phương	viên	tất	chủ	tiền	tài	đôi	tích".
 
 

Chú	giải	:	Cằm	vuông	đầy	đặn	là	chủ	về	đất	đai	nhiều,	thiên	đình	là	chủ	về	được	phúc	của
trời...	Được	phúc	trời	thì	quý,	đất	đai	nhiều	thì	giầu.
 
 

Chứng	cứ	3	:	Sách	"Thần	dị	phú"	lại	nói	:	"Địa	kho	quang	nhuận,	vãn	cảnh	dư	hảo.	Huyền
bích	sắc	minh,	gia	trạch	vô	ưu,	đa	hỷ	khánh".
 
 

Chú	giải	:	Địa	kho	ở	hai	bên	má,	nếu	sáng	nhuận,	có	mầu	sắc	là	chủ	về	người	cuối	đời	sống
dư	dả.	Khí	của	huyền	bích	mà	không	u	ám	là	người	hay	gặp	điều	tốt.
 
 

▲	Sự	đồng	hóa	dân	số	và	ảnh	hưởng	di	cư	đối	với	tướng	mạo
 
 

Sau	khi	hiểu	được	bắc	tướng	của	người	phương	nam,	và	nam	tướng	của	người	phương	bắc,
tức	là	người	phương	nam	lấy	trán	làm	chủ,	người	phương	bắc	lấy	cằm	làm	chủ,	chúng	ta	tiến
thêm	một	bước	nghiên	cứu	về	vấn	đề	nhân	chủng	của	người	Trung	Quốc.
 
 

Trung	Quốc	đất	rộng,	nhiều	dân	tộc.	Đúng	như	Nhuế	Dật	Phu	đã	nói	trong	sách	"Dân	tộc,	xã
hội	và	văn	hóa	của	Trung	quốc"	:
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Trung	quốc	lãnh	thổ	rộng,	đủ	loại	địa	hình,	nhân	chủng	gồm	nhiều	chủng	tộc,	ngôn	ngữ	bao
hàm	nhiều	chỉ	hệ,	văn	hóa	gồm	nhiều	sắc	thái	hòa	hợp	lại.	Tuy	nhiều	chủng	loại	như	thế	nhưng
đã	hợp	nhất	và	hòa	đồng	làm	một	từ	lâu.	Sự	thống	nhất	của	Tần	Hán	là	bước	đầu	hình	thành
dân	tộc	Trung	Quốc.	Thời	lưỡng	Tấn	loạn	Hoa	ngũ	hồ,	hung	nô	phía	bắc	và	dân	tộc	Triều	Tiên
lại	đồng	hóa	thêm	vào,	về	sau	người	Mông,	người	Mãn	Châu	làm	chủ	Trung	nguyên	rồi	cũng	bị
Hoa	hóa.	Ngày	nay	họ	đã	trở	thành	những	thành	phần	quan	trọng	trong	dân	tộc	Trung	Hoa.
Đồng	thời	người	Hán	không	ngừng	đông	tiến	nên	dân	tộc	Trung	Hoa	càng	mở	rộng	thêm.
 
 

Sự	phân	tích	này	là	hợp	lý	và	đáng	được	các	nhà	tướng	học	tham	khảo.
 
 

Vì	 đến	 đời	 nhà	Hán	 có	 những	 cuộc	 di	 dân	 lớn,	 nhiều	 người	 từ	 phương	nam	 chuyển	 lên
phương	bắc,	lại	cũng	nhiều	người	từ	phương	bắc	chuyển	xuống	phương	nam,	không	ít	người
nội	Mông,	Triều	Tiên,	người	Thị,	người	Khương,	v.v.	đều	từ	ngoài	Trường	thành	di	dân	vào
trong	Trường	thành.	Sự	di	dân	giữa	các	dân	tộc	này	ngày	càng	làm	hỗn	tạp	thêm	trong	hôn
nhân,	đổi	họ	đổi	tên,	thay	đổi	trang	phục,	lối	sống,	ngôn	ngữ...	Do	đó	giới	hạn	giữa	các	dân	tộc	,
giữa	các	vùng	bị	phá	vỡ.	Dân	tộc	Trung	Hoa	trở	thành	một	dân	tộc	mang	tính	phức	hợp.
 
 

Nhuế	Dật	Phu	chia	dân	tộc	Trung	Hoa	ngày	nay	thành	mười	bốn	hệ,	mỗi	hệ	lại	còn	có	một
số	phân	chi.	Người	nghiên	cứu	tướng	học	nhất	định	phải	chú	ý	đến	diện	mạo,	tầm	vóc,	sinh
họat,	tập	quán,	phong	tục	và	tôn	giáo	tín	ngưỡng	của	mười	bốn	hệ	này,	chỉ	có	thế	mới	hiểu	biết
sâu	sắc,	toàn	diện	tướng	học	đối	với	người	Trung	Hoa.
 
 

Tất	nhiên	dân	tộc	Trung	Quốc	phức	tạp	như	thế	sẽ	đưa	lại	nhiều	khó	khăn	cho	nghiên	cứu
tướng	học.	Tình	trạng	đó	đã	được	nhà	tướng	học	Vương	Hồng	Lạc	đời	Minh	nói	đến	trong	cuốn
thứ	17	của	bộ	sách	"Tướng	học	ảo	quyết	xiển	vi".	Đại	để	như	sau	:
 
 

Có	người	hỏi	tôi	:	Từ	loạn	Hoa	ngũ	hồ,	người	Kim	xâm	nhập,	sau	sự	thống	trị	của	Mông	cổ,
nhân	chủng	của	Trung	Quốc	do	quan	hệ	tạp	hôn	và	nuôi	dưỡng	đã	có	sự	thay	đổi	rất	lớn.	Vậy
thì	việc	xem	tướng	còn	chính	xác	nữa	không	?
 
 

Tôi	nói	:	Chính	xác.	Thứ	nhất,	nhân	chủng	tuy	hỗn	tạp,	nhưng	mỗi	người	đều	có	mặt,	tai,
mũi,	miệng;	mỗi	người	đều	có	tư	tưởng	tình	cảm,	mỗi	người	đều	có	ý	nguyện	chung.	Điều	quan
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trọng	nhất	là	ở	Trung	quốc,	mỗi	người	đều	tuân	thủ	luật	pháp	Trung	quốc,	tôn	trọng	luân	lý
dạo	đức	của	Trung	quốc.	Nhân	chủng	tuy	phức	tạp	nhưng	đại	thể	là	giống	nhau.
 
 

Thứ	hai,	tôi	xem	những	người	huyết	thống	hỗn	tạp	này,	chỉ	cần	tôi	biết	được	đó	là	người
hỗn	huyết,	chú	ý	đến	một	số	đặc	tính	về	sinh	hoạt,	phong	tục,	tôn	giáo	là	có	thể	xem	tướng
được	chuẩn.
 

Thứ	ba,	sách	sử	ghi	chép	Lữ	Quang	là	người	dân	tộc	Thị,	tiền	Triệu	Lưu	Uyên	là	người	hung
nô,	hậu	Tần	Đào	Luyến	người	dân	tộc	Khương,	nam	Yên	Mộ	Dung	Đức	là	người	dân	tộc	Triều
Tiên,	nhưng	đều	khiến	cho	các	nhà	tướng	học	xem	tướng	đúng.
 
 

 
 
 

Trung	Quốc	là	nước	nhiều	dân	tộc,	hơn	nữa	hơn	một	nghìn	năm	về	trước,	giữa	các	dân	tộc
đã	phát	sinh	tạp	hôn,	huyết	thống	đã	hỗn	tạp.	Đồng	thời	quan	trọng	hơn	là	sinh	hoạt,	tập	quán
đã	được	Hán	hóa.	Ngày	nay	tuy	có	một	số	dân	tộc	ngôn	ngữ,	tôn	giáo,	phong	tục	còn	khác	nhau
nhưng	đại	thể	đã	được	dân	tộc	Hán	cảm	hóa,	có	thể	nói	chỗ	khác	nhau	thì	ít,	chỗ	giống	nhau	thì
nhiều.	Cho	nên	đúng	như	Vương	Hồng	Tự	đã	nói	:	"Chỉ	cần	ta	biết	được	họ	là	người	hỗn	huyết
thống,	chú	ý	đến	những	đặc	tính	về	sinh	hoạt,	phong	tục	tôn	giáo	của	họ	là	được	rồi".
 
 

Như	người	Bắc	Kinh	mà	nói,	trong	họ	trừ	một	số	người	tộc	Hán	ra,	còn	có	rất	nhiều	người
là	dân	tộc	Mông,	Mãn	Châu,	tộc	Hồi,	người	dân	tộc	Triều	Tiên...	họa	sĩ	nổi	tiếng	Bạc	Tâm	Xa	là
người	Mãn	Châu,	nhà	sử	học	nổi	tiếng	Tiền	Bá	Tán	là	người	dân	tộc	Duy	Ngô	Nhĩ	nhưng	tướng
mạo	của	họ	chẳng	khác	người	Hán	là	bao.	Cho	nên	khi	nghiên	cứu	tướng	học	nhất	định	phải
biết	đặc	tính	dân	tộc	Trung	quốc	thì	việc	nghiên	cứu	mới	có	chuẩn	tắc,	mới	không	đến	nỗi	cảm
thấy	bó	tay	khi	gặp	người	huyết	thống	phức	tạp.
 
 

Còn	một	điểm	nữa	cần	chú	ý	là	:	những	người	huyết	thống	phức	tạp	này	về	trí	lực,	tài	năng,
thậm	chí	về	năng	lực	tiếp	thu	kiến	thức	mới,	thích	nghi	hoàn	cảnh	mới	đều	mạnh	hơn	người
huyết	thống	thuần	nhất.
 
 

Ta	có	thể	lấy	đại	thi	gia	Lý	Bạch	đời	Đường	làm	thí	dụ.	Ông	ta	là	người	huyết	thống	hỗn	tạp.
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Cá	tính	khá	hào	phóng,	không	tơ	màng	đến	rượu.	Trong	"Dự	hàn	hình	châu	họa"	ông	tự	nói	về
mình,	như	sau	:	"Khi	ở	Thiểm	Tây	thường	mặc	áo	vải,	lưu	lạc	khắp	Hán,	Sở.	Mười	lăm	tuổi	đã
giỏi	kiếm	thuật,	làm	chư	hầu,	ba	mươi	tuổi	thành	đạt	trong	sự	nghiệp	văn	chương,	đã	từng	là
khanh	tướng.	Tuy	người	cao	chưa	đầy	bảy	thước	nhưng	tâm	hùng	vạn	trượng,	có	nghĩa	khí	của
bậc	vương	công	đại	phu".
 
 

Qua	đoạn	văn	tự	bạch	này	ta	có	 thể	biết	được	đôi	điều	về	Lý	Bạch.	Có	 thể	nói	đó	 là	đặc
trưng	cá	tính	của	một	người	có	huyết	thống	phức	tạp.
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

•	THUẬT	ĐỘN	GIÁP	:
 
 

CHỌN	LỰA	PHƯƠNG	KHÍ
 
 

□	VÀI	NÉT	VỀ	THUẬT	ĐỘN	GIÁP
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▲	Định	nghĩa	của	độn	giáp
 
 

Độn	giáp	học	là	một	chi	phái	của	Dịch	học.
 
 

Nguyên	lý	cơ	bản	của	độn	giáp	học	là	xuất	xứ	từ	"Chu	dịch".	Đại	thể	mà	nói	có	ba	điều	như
sau	:
 
 

Thứ	nhất	:	Đạo	tam	tài.	Đạo	tam	tài	là	đạo	của	trời,	đất,	người.	Kiêm	cả	tam	tài	(mặt	trời,
mặt	trăng,	sao)	nữa	thành	sáu.	Học	pháp	của	độn	giáp	lấy	tượng	của	ba	tầng	làm	tam	tài
 
 

Tượng	tầng	trên	là	trời,	chia	làm	cửu	tinh	(chín	sao)	tức	:	thiên	phùng,	thiên	nhâm,	thiên
xung,	thiên	bổ,	thiên	anh,	thiên	cầm,	thiên	nhuế,	thiên	trụ,	thiên	tâm.
 
 

Tầng	giữa	là	người,	chia	làm	bát	môn	(tám	cửa):	hưu	môn,	thương	môn,	sinh	môn,	đỗ	môn,
cảnh	môn,	tử	môn,	kinh	môn,	khai	môn.
 
 

Tượng	tầng	dưới	là	đất	chia	thành	bát	quái	(tám	quẻ)	tức:	khảm,	ly,	chấn,	đoài,	càn,	khôn,
cấn,	tốn.
 
 

Bát	quái,	cửu	tinh,	bát	môn	có	một	quy	luật	sắp	xếp	nhất	định.	Thiên	phùng	và	hưu	môn
tương	ứng	với	quẻ	khảm	nên	gọi	là	định	vị	của	tam	tài.
 
 

Thứ	hai	:	Phép	làm	hư	số.	"Hệ	từ"	nói	:	"Số	của	đại	diện	là	năm	mươi,	dùng	bốn	mươi	chín".
Đó	là	phép	làm	hư	một	Dương	Hùng	Tuyển	trong	"Kinh	Thái	Hùng"	nói	rõ	phép	làm	hư	ba.	Đó
là	"huyền"	của	thiên,	địa	mỗi	cái	có	mười	tám	sách,	hợp	lại	thành	ba	mươi	sáu	sách.	Địa	hư	ba
sách,	dùng	ba	mươi	ba	sách.
 
 

Độn	giáp	học	đem	hư	một	và	hư	ba	thống	nhất	lại,	gọi	giáp	là	dương	đầu,	hư,	không	dùng.
Dưới	giáp	ba	can	:	ất,	bính,	đinh	gọi	là	tam	kì.	Còn	:	mậu,	kỉ,	canh,	tân,	nhâm,	quý	gọi	là	lục	nghi,



https://thuviensach.vn

chia	thành	âm	dương	để	tính	theo	chiều	thuận	hay	chiều	ngược.
 
 

Giáp	tuy	không	dùng	nhưng	là	"quý	thần	thiên	ất"	của	lục	giáp,	thường	ẩn	dưới	lục	nghi	để
trực	phù.	Tác	dụng	của	nó	là	chỗ	đó,	nên	gọi	là	"Độn".
 

Thứ	ba	:	số	của	lạc	thư.	"Hệ	từ"	nói	:	"Hà"	và	"Lạc"	cùng	đồng	thời	được	nêu	ra,	một	cái	là
"đồ",	một	cái	là	"thư",	về	lạc	thư	trong	"Thái	thượng	lão	quân	trung	kinh"	ghi	rằng	:	đội	9	dậm
1,	trái	3	phải	7,	2	và	4	là	vai,	6	và	8	là	chân,	5	ở	giữa.	Cung	giữa	là	thổ,	là	con	của	hỏa,	mẹ	của
kim.	Ngôi	khôn	ở	tây	nam.	Độn	giáp	học	lấy	đó	làm	căn	cứ.	Phối	với	các	quẻ	:	khảm	1,	ly	9,	chấn
3,	đoài	7,	càn	6,	khôn	2,	tốn	4,	cấn	8,	ở	giữa	là	5.	Từ	đó	suy	thành	18	cục	âm	dương	để	định	cát
hung.
 

Ba	điều	trên	đây	là	quy	tắc	chung	của	độn	giáp	học.	Mới	xem	qua	thì	như	là	một	sự	quy	định
cứng	nhắc,	không	thể	nói	ra	được	chứng	cứ.	Thực	chất	quy	định	đó	phản	ánh	sự	tổng	kết	kinh
nghiệm	thực	tiễn	lâu	đời	về	quy	luật	phân	bố	năng	lượng	vũ	trụ	trong	bối	cảnh	của	một	không
gian,	thời	gian	nhất	định.	Độn	giáp	học,	gọi	là	"độn"	là	muốn	chỉ	sự	có	mặt	hay	ẩn	đi	của	con
người	trong	không	gian	đó.	Cái	gọi	là	"giáp"	là	biểu	hiện	cho	hiện	tượng	quá	trình	năng	lượng
chảy	qua	thời	gian	có	tính	chất	tuần	hoàn	theo	nhịp	điệu.
 

Cái	mà	người	xưa	thể	nghiệm	được,	thực	chất	là	năng	lượng	vũ	trụ	trong	đó	có	bao	hàm
thông	tin	về	sinh	mệnh.	Năng	lượng	này	không	phân	bố	dòng	một	cách	đồng	đều	mà	tùy	theo
sự	biến	đổi	có	tính	nhịp	điệu	của	thời	gian,	nó	cũng	biến	đổi	theo	cả	về	phương	hướng	và	độ
mạnh	yếu.	Còn	quy	luật	biến	đổi	phương	vị	của	dòng	năng	lượng	tạo	hóa	này	đã	được	người
xưa	dùng	lạc	thư	để	phản	ánh.
 
 

▲	Khái	niệm	về	cục
 

Những	sách	độn	giáp	ngày	xưa	truyền	 lại,	 luôn	 luôn	nói	đến	khái	niệm	"Cục".	Theo	sách
truyền	lại	thì	Hoàng	đế,	Phong	Hậu	hoặc	cửu	thiên	huyền	nữ	sáng	tạo	ra	kì	môn	có	4320	cục.
Về	sau	Phong	Hậu	giản	ước	đi	còn	1080	cục.	Đến	đời	nhà	Chu,	Khương	Tử	Nha	lại	giảm	còn	72
cục.	Sang	đời	nhà	Hán,	Lưu	hầu	Trương	Lương	làm	một	cải	cách	lớn,	đem	12	tiết	khí	từ	Đông
chí	đến	Hạ	chí	lập	thành	9	cục	dương;	12	tiết	khí	từ	Hạ	chí	đến	Đông	chí	lập	thành	9	cục	âm.
Như	vậy	một	năm	có	18	cục.	Vì	thế	từ	nhà	Hán	về	sau,	những	người	làm	độn	giáp	toàn	bộ	theo
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18	cục	của	Trương	Lương.	18	cục	này	tuy	có	vẻ	đơn	giản	nhưng	thực	chất	vẫn	bao	hàm	1080
cục	của	Phong	Hậu.	Trong	thực	tế	sử	dụng	cũng	chứng	tỏ	điều	đó.
 
 

"Cục"	là	gì?	Ban	đầu	một	cục	là	một	giờ.	Ngày	nay	ta	quen	dùng	một	ngày	có	24	giờ	nhưng
theo	âm	lịch	là	12	giờ.	Như	vậy	một	tháng	có	360	giờ,	một	năm	có	4320	giờ.
 
 

12	giờ	X	30	ngày	X	12	tháng	=	4320	(cục).
 
 

Nhưng	tại	sao	lại	không	gọi	là	giờ	mà	lại	gọi	là	cục	?	Ở	đây	có	liên	quan	đến	tiết	khí	và	tư
tưởng	tam	tài	của	Dịch	học.	Một	năm	có	24	tiết,	khí.	Người	xưa	quy	định	một	tiết	khí	có	15
ngày,	quản	ba	nguyên,	tức	thượng	nguyên	5	ngày,	trung	nguyên	5	ngày,	hạ	nguyên	5	ngày.	Như
vậy	mỗi	nguyên	có	60	giờ	(5	X	12);	mỗi	tiết	khí	có	180	giờ	(60X3).	Theo	cách	đó	tính	tiếp	thì
một	năm	có	4320	giờ,	phản	ánh	4320	tổ	hợp	trạng	thái	giữa	thiên,	địa,	nhân,	hoàn	toàn	không
có	sự	giản	ước	rút	bớt	nào.	Nhưng	người	xưa	phát	hiện	thấy	tính	quy	luật	giữa	quan	hệ	thiên,
địa,	nhân	rất	mạnh,	trong	một	năm	tuần	hoàn	lặp	đi	lặp	lại	bốn	lần.	Do	đó	chỉ	cần	lấy	một	phần
tư	của	4320	là	đã	có	thể	khái	quát	được	các	trạng	thái	tổ	hợp	của	tam	tài.	Đó	là	nguồn	gốc	của
1080	cục,	cho	nên	nói	nó	là	"cục	cố	định"	muôn	đời	không	đổi.	Trương	Lương	rút	lại	còn	18	cục
cũng	vẫn	bao	hàm	được	nội	dung	trên,	nhưng	là	để	sử	dụng	được	tiện	lợi	hơn.	Như	vậy	một
năm	có	24	tiết,	khí	một	tiết	quản	tam	nguyên	:	thượng,	trung,	hạ,	mỗi	nguyên	có	năm	ngày.	Vì
độn	giáp	chú	 trọng	đến	 "nguyên",	mà	mỗi	nguyên	có	60	giờ,	 vừa	đúng	một	hoa	giáp,	đó	 là
nguồn	gốc	của	18	cục
 
 

1080	(cục):	60	(hoa	giáp	tí)	=	18	cục.
 
 

Đên	đây	thì	khái	niệm	cục	đã	khác	xa	với	giờ.	Nó	là	đơn	vị	trạng	thái	phản	ánh	tổng	hợp
mối	quan	hệ	giữa	thiên,	địa	nhân	trong	một	thời	gian,	không	gian	nhất	định.	Nó	vừa	không
giống	với	đơn	vị	trong	công	thức	tính	toán	của	số	học	hiện	đại,	cũng	không	giống	với	các	khái
niệm	số	thông	thường	mà	là	thước	đo	toàn	bộ	thông	tin	phản	ảnh	trạng	thái	tổng	hợp	tam	tài
của	người	Trung	Quốc	cổ	độc	đáo	sáng	tạo	nên	về	điểm	này,	đến	phần	giới	thiệu	phương	pháp
tính	toán	ở	phần	sau	ta	sẽ	rõ	hơn.	Có	thể	đưa	ra	một	sự	so	sánh	tuy	chưa	thỏa	đáng	lắm.	Nếu
xem	Độn	giáp	học	như	là	đồng	hồ	vạn	năng	trong	điện	học	thường	dùng	thì	chín	cục	dương
độn,	âm	độn	là	hai	kim	âm	dương	của	đồng	hồ	đó.	Vậy	chỉ	còn	thiếu	cái	bàn	khắc	độ	phản	ánh
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tổng	hợp	các	trạng	thái	tổ	hợp	của	tam	tài	nữa	là	đủ.
 
 

▲	Hình	vẽ	lấy	Lạc	thư	làm	nền	tảng
 
 

Căn	cứ	cơ	bản	cùa	Kỳ	môn	độn	giáp	là	lấy	phương	vị	của	Hậu	thiên	bát	quái	phối	với	chín
cung	của	Lạc	thư	và	phối	với	cửu	tinh,	bát	môn.	Đó	không	phải	 là	sự	tổ	hợp	tùy	ý	mà	là	lấy
người	làm	trung	tâm,	trên	có	khí	trường	vũ	trụ	đến	từ	các	thiên	thể,	dưới	có	từ	trường	quả	đất.
Trường	năng	lượng	trên	dưới	giao	cảm	với	nhau	này	tác	dụng	vào	trường	sinh	vật	của	nhân
thể	trong	những	cách	cục	khác	nhau.	Người	xưa	qua	sự	thể	nghiệm	và	tổng	kết	thực	tiễn	lâu
đời,	đã	dùng	bát	quái,	bát	môn,	cửu	tinh	trên	cơ	sở	lấy	Lạc	đồ	mang	tính	trừu	tượng	cao	độ	làm
nền	tảng	để	phản	ánh	tính	quy	luật	của	các	cách	cục	trong	sự	biến	hóa	này.	Dùng	ngôn	ngữ	của
Độn	giáp	học	mà	nói	:	thiên	bàn	là	cửu	tinh,	nhân	bàn	là	bát	môn,	địa	bàn	là	cửu	cung	bát	quái.
 
 

Về	việc	đưa	Hậu	thiên	bát	quái	phối	với	cửu	cung	Lạc	thư,	Chu	Hi	đã	viết	trong	"Khởi	mông
phụ	luận"	như	sau	:	"hỏa	trên	thủy	dưới	nên	số	9	là	ly,	số	1	là	khảm.	Hỏa	sinh	táo	thổ	nên	cấn	8
đứng	sau	ly	9.	Táo	thổ	sinh	kim	nên	càn	6	đoài	7	đứng	sau	cấn	8.	Thủy	sinh	thấp	thổ	nên	khôn
2	đứng	sau	khảm	1.	Thấp	thổ	sinh	mộc,	nên	chấn	3	tốn	4	đứng	sau	khôn	2".
 
 

Số	của	lạc	thư	là	:	đội	9	dẫm	1;	trái	3	phải	7	;	2,	4	là	vai	;	6,	8	là	chân	;	5	ở	giữa.	Số	của	Lạc	thư
phối	với	Hậu	thiên	bát	quái	là:
 

-									Quẻ	khảm	là	1	ở	phương	bắc	thuộc	thủy.
 

-									Quẻ	khôn	là	2	thuộc	thổ	ở	phương	tây	nam.
 

-									Quẻ	chấn	là	3	thuộc	mộc	ở	phương	đông.
 

-									Quẻ	tốn	là	4	thuộc	mộc	ở	phương	đông	nam.
 

-									5	thuộc	thổ	ở	giữa	trung	ương.
 

-									Quẻ	càn	là	6	thuộc	kim	ở	phương	tây	bắc.
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-									Quẻ	đoài	là	7	thuộc	kim	ở	phương	tây.
 

-									Quẻ	cấn	là	8	thuộc	thổ	ở	phương	đông	bắc.
 

-									Quẻ	ly	là	9	thuộc	hỏa	ở	phương	nam.
 
 

Sau	khi	điền	Hậu	thiên	bát	quái	vào	chín	cung	của	Lạc	đồ	còn	phải	phối	với	cửu	tinh,	bát
môn,	lục	thần.
 
 

Trung	Quốc	là	nước	phát	hiện	la	bàn	sớm	nhất	trên	thế	giới.	Người	Trung	Quốc	cổ	không
những	sớm	nhận	thức	được	từ	trường	của	quả	đất	mà	còn	ý	thức	được	đầy	đủ	về	sự	cảm	ứng
giữa	 từ	 trường,	 khí	 và	 người.	 Vì	 quả	 đất	 luôn	 luôn	 vận	 động	 nên	 tổ	 hợp	 cảm	ứng	 giữa	 từ
trường,	khí	và	con	người	cũng	luôn	luôn	thay	đổi	có	lúc	có	lợi,	có	lúc	không	lợi	cho	con	người.
Có	thể	chia	thành	tám	phương	vị,	người	xưa	dùng	"bát	môn"	làm	phù	hiệu	để	nói	rõ	vấn	đề.	Đó
là	:	hưu,	sinh,	thương,	đỗ,	cảnh,	tử,	kinh,	khai	môn.	Đại	thể	:	hưu,	sinh,	cảnh,	khai	là	tốt,	các	môn
còn	lại	là	xấu.	Bát	môn	được	đưa	vào	cửu	cung	và	biến	đổi	theo	giờ,	tiết,	khí.
 
 

Bát	thần,	trong	một	số	trường	hợp	nào	đó	còn	gọi	là	cửu	thần.	Thứ	tự	sắp	xếp	của	nó	phân
thành	hai	loại	dương	độn	và	âm	độn.	Dương	độn	là	:	trực	phù,	phi	xà,	thái	âm,	lục	hợp,	câu	trần,
chu	tước,	cửu	địa,	cửu	thiên.	Âm	độn	là	:	trực	phù,	cửu	thiên,	cửu	địa,	chu	tước,	câu	trần,	lục
hợp,	thái	âm,	phi	xà.	Có	thể	thấy	rõ	:	dù	là	cửu	thần	âm	độn	hay	cửu	thần	dương	độn	đều	do
trực	phù	đứng	đầu.	Dưới	tiêu	đề	trực	phù	đứng	đầu,	đảo	ngược	thứ	tự	bảy	thần	của	dương	độn
ta	sẽ	được	âm	độn.	Ngoài	bát	thần	này	ra	còn	có	thêm	"thái	thường"	thành	cửu	thần.
 
 

Cửu	tinh	là:	thiên	phùng,	thiên	nhuế,	thiên	xung,	thiên	bổ,	thiên	cầm,	thiên	tâm,	thiên	trụ,
thiên	nhâm,	thiên	anh.	Chúng	cũng	tùy	theo	giờ	và	tiết	lệnh	khác	nhau	mà	biến	động	trong	cửu
cung	của	 lạc	thư.	Cửu	tinh	không	phải	 là	chỉ	đúng	chín	ngôi	sao	trên	trời,	nhưng	có	thể	nói
rằng,	nó	là	hệ	thống	"tọa	độ	thiên"	trong	cảm	ứng	giữa	thiên	và	nhân	của	người	xưa.	Nó	biểu
thị	một	cách	đại	khái	về	định	thức	của	chín	phương	vị	và	cường	độ	trường	của	năng	lượng	bức
xạ	vũ	trụ.
 
 

Trong	tọa	độ	rộng	lớn	giữa	thiên,	địa,	nhân	có	tồn	tại	trạng	thái	"không".	Theo	đó	mà	"định
vị"	được	cho	quan	hệ	giữa	hậu	thiên	bát	quái,	cửu	tinh	và	bát	môn.	Cụ	thể	như	sau:
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-									Thiên	phùng	(còn	gọi	là	sao	Tham	lang),	hưu	môn,	chủ	cung	1	khảm,	thuộc	thủy.
 

-									Thiên	nhuế	(	còn	gọi	là	sao	Cự	môn	),	tử	môn,		chủ	cung	2	khôn,	thuộc	thổ.
 

-									Thiên	xung	(	còn	gọi	là	Lộc	tôn),	thương	môn,	chủ	về	cung	3	chấn,	thuộc	mộc.
 

-									Thiên	bổ	(	còn	gọi	là	sao	văn	khúc	),	đỗ	môn,	chủ	về	cung	4	tốn,	thuộc	mộc.
 

-									Thiên	cầm	(	còn	gọi	là	sao	Liêm	trinh	),	ở	giữa,	cung	5,	thuộc	thổ.
 

-									Thiên	tâm	(	còn	gọi	là	sao	Vũ	khúc	),	khai	môn,		chủ	cung	6	càn,	thuộc	kim.
 

-									Thiên	trụ	(	còn	gọi	là	sao	phá	quân	),	kinh	môn,	chủ	cung	7	đoài,	thuộc	kim.
 

-									Thiên	nhâm	(	còn	gọi	là	sao	Tả	bổ	),	sinh	môn,	chủ	về	cung	8	cấn,	thuộc	thổ.
 

-									Thiên	anh	(	còn	gọi	là	sao	Hữu	bật	),	cảnh	môn,	chủ	về	cung	9	ly,	thuộc	hỏa.
 
 

Sau	khi	"lắp"	bát	quái,	bát	môn,	cửu	tinh	lên	cửu	cung	của	Lạc	thư,	còn	phải	phối	với	tám
tiết.	"Tám	tiết"	là	tám	tiết	khí	trong	đó	có	khí	quẻ	phân	phối,	"Thuyết	quái"	nói	rằng	:	"Đế	xuất
hồ	chấn,	tề	hồ	tốn,	tương	kiến	hồ	ly,	chí	dịch	hồ	khôn,	thuyết	ngôn	hồ	đoài,	chiến	hồ	càn,	lao	hồ
khám	thành	ngôn	hồ	cấn".
 
 

Chú	thích	;	"Đế	xuất	hồ	chấn"	nghĩa	là	vũ	trụ	vận	động	bắt	đầu	từ	quẻ	chấn.	Chấn	là	phương
đông	thuộc	mộc,	Mặt	trời	mọc	lên	từ	phía	đông	là	thời	kì	tỏa	chiếu	cho	vạn	vật	sinh	trưởng.
 
 

"Tề	hồ	tốn"	là	vận	hành	đến	quẻ	tốn	thì	vạn	vật	đã	đầy	đủ,	hưng	vượng	(	quẻ	tốn	là	đông
nam,	lệnh	của	tháng	3,	tháng	4,	mặt	trời	đã	lên	cao,	chiếu	rọi	vạn	vật	rõ	ràng),
 
 

"Tương	kiến	hố	ly"	là	quẻ	ly	là	tượng	ánh	sáng	rực	rỡ,	mọi	vật	đều	thấy	rõ,	(Ly	là	phương
nam,	lệnh	của	tháng	5,	chính	à	lúc	mặt	trời	đã	lên	cao,	mọi	vật	đang	sinh	trưởng).
 
 

"Chí	dịch	hồ	khôn"	 là	 :	 thiên	đế	(chỉ	vũ	trụ)	giao	cho	đất	(khôn)	 trọng	trách	(dịch)	nuôi
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dưỡng	vạn	vật	(khôn	là	phương	tây	nam,	lệnh	của	tháng	6,	tháng	7,	thời	kì	vạn	vật	đã	phát	triển
đầy	đủ).
 

"Thuyết	ngôn	hồ	đoài"	là	vạn	vật	đã	đến	lúc	tươi	vui	(thuyết	là	tươi	vui).	(Đoài	là	phương
tây,	lệnh	của	tháng	8,	chính	là	lúc	hoa	quả	trĩu	đầy,	mừng	được	mùa).
 

"Chiến	hồ	 càn"	 là	 :	Vạn	vật	mâu	 thuẫn,	 đấu	 tranh.	 (Quẻ	 càn	 thuộc	phương	 tây	bắc,	 lệnh
tháng	9,	tháng	10.	Mặt	trời	đã	xuống	phía	tây,	tối	sáng,	âm	dương	đấu	tranh	lẫn	nhau).
 

"Lao	hồ	khảm"	là	:	Khi	vũ	trụ	đã	vận	hành	đến	khảm	là	lúc	mặt	trời	đã	lặn,	vạn	vật	mỏi	mệt.
(Khảm	là	phương	bắc,	lệnh	tháng	11.	Khảm	là	nước	chảy	không	ngừng,	có	nghĩa	là	lao	khổ.	Mặt
trời	ở	phương	này	hoàn	toàn	không	có,	vạn	vật	mệt	mỏi,	là	lúc	nên	nghỉ).
 

"Thành	ngôn	hồ	cấn"	là:	vũ	trụ	vận	hành	đến	quẻ	cấn	là	xong	một	chu	kì,	sắp	bước	sang	chu
kì	mới.	(Cấn	là	phương	đông	bắc,	lệnh	của	tháng	12	và	tháng	giêng,	tức	giao	thời	giữa	đông	và
xuân,	đen	tối	sắp	qua,	ánh	sáng	sắp	đến.	Vạn	vật	vừa	kết	thúc	một	ngày,	sắp	bước	sang	ngày
mới).
 

"thuyết	quái"	lấy	tám	quẻ	phối	với	bốn	mùa,	một	năm	có	360	ngày,	mỗi	quẻ	có	45	ngày,
phép	độn	giáp	phỏng	 theo	đó.	Sách	"Độn	giáp	phù	ứng	kinh"	quyển	 thượng,	mục	"Bát	môn
pháp"	viết	:	"Phép	xưa	nói	:	trời	có	bát	phong	tương	ứng	với	bát	quái.	Đất	có	bát	khí	ứng	với
tám	tiết.	Tiết	có	ba	khí,	mỗi	khí	có	ba	hầu.	Do	đó	tám	tiết	nhân	với	ba	thành	hai	mươi	bốn	khí,
lại	nhân	với	ba	nữa	thành	bảy	mươi	hai	lần".	Trong	sách	"Suy	bát	tiết	dị	chủ	quẻ	vi	sơ	trực"
mục	5	viết	:	"Đông	chí	cung	1	khảm,	lập	xuân	cung	8	cấn,	xuân	phân	cung	3	chấn,	lập	hạ	cung	4
tốn,	hạ	chí	cung	9	ly,	lập	thu	cung	2	khôn,	thu	phân	cung	7	đoài,	lập	đông	cung	6	càn".	Sự	biến
đổi	của	tiết	khí	là	phản	ánh	quy	luật	vận	động	giữa	mặt	trời,	trăng,	sao	trong	tự	nhiên.	Nạp	quẻ
vào	thì	sẽ	là	phù	hiệu	tượng	trưng	cho	quy	luật	vận	hành	đó.	Hai	mươi	bốn	tiết	khí	sau	khi
phân	phối	bình	quân	cho	tám	tiết	sẽ	như	sau	;
 

Cung	1	khảm	:	đông	chí	-	tiểu	hàn	-	đại	hàn.
 

Cung	2	khôn	:	lập	thu	-	xử	thử	-	bạch	lộ.
 

Cung	3	chấn	:	xuân	phân	-	thanh	minh	-	cốc	vũ.
 

Cung	4	tốn:	lập	hạ	-	tiểu	mãn-	mang	chủng.
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Cung	6	càn:	lập	đông	-	tiểu	tuyết	-	đại	tuyết.
 

Cung	7	đoài	:	thu	phân	-	hàn	lộ	-	sương	giáng.
 

Cung	8	cấn:	lập	xuân	-	vũ	thủy	-	kinh	trập.
 
 

Cung	9	ly	:	hạ	chí	-	tiểu	thử	-	đại	thử.
 

Qua	sự	sắp	xếp	đó	ta	được	bảng	dưới	đây	:
Cung	4	tốn,	đông	nam,	mộc
Lập	hạ	4,1,7
Thiên	bổ
Tiểu	mạn	5,2,8
Đỗ	môn
Mang	chủng	6,3,9

Cung	9	li	phương,	nam,	hỏa
Hạ	chí	9,3,6
Thiên	anh
Tiểu	thử	8,2,5
Cảnh	môn
Đại	Thử	7,1,4

Cung	2	khôn,	tây,	nam,	thổ
Lập	thu	2,5,8
Thiên	nhuế
Xử	thử	1,4,7
Tử	môn
Bạch	lộ	9,3,6

Cung	3	chấn,	đông,	mộc
Xuân	phân	3,9,6
Thiên	xung
Thanh	minh	4,1,7
Thương	môn
Cốc	Vũ	5,2,8

Cung	5,	giữa
Thiên	cầm

Cung	7	đoài,	tây,	kim
Thu	phân	7,1,4
Thiên	trụ
Hàn	lộ	9,6,3
Kinh	môn
Sương	giáng	5,8,2

Cung	8	cấn	đông,	bắc,	thổ
Lập	xuân	8,5,2
Thiên	Nhân
Vũ	Thủy	9,6,3
Sinh	môn
Kinh	Trập	1,7,4

Cung	1	khảm,	bắc,	thủy
Đông	chí	1,7,4
Thiên	phùng
Tiểu	Hàn	2,8,5
Hưu	môn
Đại	hàn	3,9,5

Cung	6	càn,	tây,	bắc,	kinh
Lập	đông	6,9,3
Thiên	tâm
Tiểu	Tuyết	5,8,2
Khai	môn
Đại	tuyết	4,	7,1

 
 

Trong	bảng	này,	sau	mỗi	tiết,	khí	đều	có	ba	số.	Như	sau	đông	chí	là	1,7,4,	sau	xuân	phân	là
3,9,6,	sau	tiểu	thử	là	8,2,5.	V.V..	Nếu	xem	kĩ	hơn	ta	còn	thấy	có	những	số	giống	nhau.	Ví	dụ	sau
tiểu	mạn	và	cốc	vũ	đều	là	các	số	5,2,8,	sau	đông	chí	và	kinh	trập	đều	là	1,7,4.	Những	số	này	có	ý
nghĩa	gì	?	Chúng	biểu	thị	"cục".	Như	đã	nói	ở	phần	trên	:	Mỗi	tiết,	khí	có	ba	nguyên:	thượng,
trung,	hạ.	Trong	ba	số	sau	mỗi	tiết	khí,	số	đầu	là	số	cục	dùng	cho	thượng	nguyên,	số	thứ	hai	là
số	cục	dùng	cho	trung	nguyên,	số	thứ	ba	dùng	cho	hạ	nguyên.	Cục	được	phân	thành	cục	âm,	cục
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dương.
 

Nếu	việc	cần	đoán	phát	sinh	ở	thượng	nguyên	của	lập	hạ,	căn	cứ	"lập	hạ	4,1,7"	thì	đáp	án
trong	cục	thứ	tư	của	chín	cục	dương	độn	sẽ	hiện	ra.	Nếu	việc	cần	đoán	phát
 

sinh	ở	trung	nguyên	hàn	lộ,	căn	cứ	"hàn	lộ	6,9,3"	đáp	án	sẽ	hiện	ra	ở	cục	9	âm	độn.	Những
số	này	thực	tế	là	sự	chỉ	dẫn	tìm	số	của	mười	tám	cục.
 
 

Đến	đây	ta	thấy	rõ	:	người	xưa	để	lại	một	mô	hình	số	to	lớn	phản	ánh	tam	tài	lưu	chuyển
trong	thời	gian	và	không	gian	của	vũ	trụ,	kết	hợp	với	mô	thức	trở	thành	một	hệ	thống	lớn.	Mối
quan	hệ	giữa	các	hệ	thống	con	trong	mô	hình	hệ	thống	lớn	này	còn	chưa	rõ,	nhưng	tư	tưởng
cảm	ứng	xuyên	suốt	từ	đầu	đến	cuối	của	mô	hình	này	chắc	chắn	là	đúng.	Tư	tưởng	cảm	ứng
trong	Độn	giáp	học	là	dòng	tư	tưởng	giao	cảm	của	"Chu	dịch".	"Chu	dịch"	bao	hàm	hết	cả	mọi
vật,	gần	nhất	là	bản	thân	ta,	khái	quát	được	hai	khái	niệm	cơ	bản	âm	dương	và	làm	sáng	tỏ
nguyên	lí	giao	cảm	của	âm	dương.	Theo	"Chu	dịch”	mà	nói,	trời	đất	có	thể	giao	cảm,	vợ	chồng
có	thể	giao	cảm,	người	và	trời	đất	cũng	có	thể	giao	cảm.	Chỉ	có	giao	cảm	mới	có	thể	sinh	hóa.
Ngược	lại,	nếu	tắc	trở	không	thông	thì	không	thể	sinh	hóa.	Muốn	giao	cảm	được	thì	phải	có
"thiên	hạ	chi	chí	thần".	Chữ	"thần”	ở	đây	là	âm	dương	trong	kinh	dịch.	Tư	tưởng	này	về	sau
được	Đổng	Trọng	Thư	cải	tạo	thành	thiên	nhân	cảm	ứng	luận,	tức	là	cảm	ứng	giữa	thiên	địa
nhân	do	âm	dương	tạo	thành	là	cơ	sở	lí	luận	của	Độn	giáp	học,	mà	cơ	sở	thực	tiễn	của	nó	là	Lạc
thư.
 
 

▲	Quy	tắc	cơ	bản	về	sắp	xếp	các	cục
 
 

"Kì	môn"	là	gì?	"Độn	giáp"	là	gì?	Hai	từ	này	nếu	xét	riêng	thì	không	thể	nào	nói	rõ	được,	chỉ
khi	kết	hợp	chúng	với	dương	độn,	âm	độn	mới	có	thể	làm	sáng	tỏ.	Tương	tự,	dương	độn	và	âm
độn	nếu	không	kết	hợp	với	kì	môn,	độn	giáp	để	giải	thích	thì	cũng	không	thể	nói	rõ	được.
 
 

Ứng	dụng	cụ	thể	của	kì	môn	độn	giáp	là	thông	qua	bàn	quay	trên	đó	có	bố	trí	các	cục	để
thực	hiện.	Bàn	quay	là	bàn	trên	đó	kết	hợp	sự	sắp	xếp	tương	ứng	giữa	bát	môn,	cửu	tinh,	cửu
thần	trên	cửu	cung	của	lạc	thư	theo	năm,	tiết	lệnh,	giờ	khác	nhau.	Quy	tắc	cơ	bản	của	sự	tổng
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hợp	này	là	dương	độn	và	âm	độn.	Trong	mục	này,	trên	cơ	sở	làm	rõ	khái	niệm	cơ	bản	về	âm
độn,	dương	độn	ta	sẽ	có	một	thuyết	minh	tổng	quát	vê	bố	cục	bàn	quay	để	đặt	nền	tảng	cho
phương	pháp	bố	trí	sau	này.
 
 

Giở	các	sách	về	Độn	giáp	học	ra,	ta	thấy	người	xưa	giải	thích	"độn	giáp"	như	sau	:	Lục	giáp
là	thần	qúy	của	trời,	thường	ẩn	dưới	lục	nghi.	Lục	nghi	là	:	mậu,	kỉ,	canh,	tân,	nhâm,	qúy.	Giáp	tí
cùng	lục	nghi	mậu,	giáp	tuất	cùng	lục	nghi	kỉ,	giáp	thân	cùng	lục	nghi	canh,	giáp	ngọ	cùng	lục
nghi	tân,	giáp	thìn	cùng	lục	nghi	nhâm,	giáp	dần	cùng	lục	nghi	quý.	Độn	giáp	lấy	giáp	làm	thần
thái	ất,	đứng	đầu	mười	can,	thường	ẩn	dưới	lục	nghi,	cho	nên	gọi	là	"độn	giáp".	Cái	đáng	sợ	là
canh	kim,	vì	canh	kim	có	thể	khắc	giáp	mộc,	canh	là	thất	sát.	Ất	là	em	gái	của	giáp.	Giáp	gả	ất
cho	canh,	ất	hợp	với	canh	có	thể	cứu	giáp,	cho	nên	ất	là	"kì	thứ	nhất"	(của	tam	kì).	Bính	là	con
trai	của	giáp.	Bính	hỏa	có	thể	khắc	canh	kim	mà	cứu	giáp	nên	bính	là	"kì	thứ	hai”.	Đinh	là	con
gái	của	giáp.	Đinh	hỏa	cũng	có	thể	khắc	canh	kim	cứu	giáp,	nên	đinh	là	"kì	thứ	ba".	Tam	kì	ất,
bính,	đinh,	ất	là	mặt	trời,	bính	là	mặt	trăng,	đinh	là	sao,	du	hành	khắp	mười	hai	chi,	dương	đi
theo	chiều	thuận,	âm	đi	theo	chiều	ngược...
 
 

Cách	nói	ví	như	nói	về	người	này,	tuy	đã	nói	tỉ	mỉ	nhưng	nghe	vẫn	rất	huyền	bí.	Nhưng	đó	là
cổ	nhân	trong	quá	trình	thực	tiễn	lâu	dài	dưới	trạng	thái	công	năng	mà	tổng	kết	nên.	Muốn
dùng	ngôn	ngữ	khoa	học	hiện	đại	để	"phiên	dịch"	ra	là	điều	rất	khó.	Chúng	tôi	chỉ	mong	thông
qua	phương	pháp	lập	quẻ	và	dự	đoán	để	làm	rõ	ý	tứ	của	vấn	đề	là	được.
 
 

Trong	phương	pháp	lập	quẻ	dự	đoán	theo	âm	độn,	trước	hết	ta	cần	làm	sáng	tỏ	hai	khái
niệm:	dương	độn	và	âm	độn.	Theo	từ	điển	"Từ	nguyên"	giải	thích	:	dương	độn	và	âm	độn	là
"phương	pháp	bố	cục	cửu	cung	của	thuật	động	giáp.	Dương	cục	theo	chiều	thuận	âm	cục	theo
chiều	ngược.	Theo	Thanh	kí	đại	khuê	"Sĩ	học	bị	dư",	"Tam	nguyên	ca"	thì	:	"Lục	giáp	nguyên
hiệu	tên	lục	nghi,	còn	tam	kì	là	:	ất,	bính,	đinh,	dương	độn	thuận	nghi	nghịch	kì	;	âm	độn	nghịch
nghi	thuận	kì".	Tức	là	:	Độn	giáp	học	khi	lấy	quẻ,	đầu	tiên	phải	xác	định	việc	cần	đoán	phát	sinh
ở	tiết	khí	nào.	Nếu	phát	sinh	vào	nửa	năm	từ	đông	chí	đến	hạ	chí	thì	người	xưa	cho	rằng	trong
khoảng	thời	gian	này	dương	khí	đang	hồi	sinh	và	tăng	dần	đến	đỉnh	điểm,	nên	dùng	dương	cục.
Đặc	điểm	của	nó	là	lục	nghi	tính	thuận,	tam	kì	tính	ngược.	Nếu	việc	đó	phát	sinh	trong	khoảng
từ	hạ	chí	đến	đông	chí	thì	vì	thời	gian	này	âm	khí	đang	phục	hồi	và	vắng	dần	đến	cực	thịnh	nên
dùng	âm	cục.
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Đặc	điểm	của	nó	ngược	với	dương	cục,	lục	nghi	tính	ngược,	tam	kì	tính	thuận.
 
 

Nói	cụ	thể	hơn	là	như	sau	:	Mười	thiên	can	:	giáp,	ất,	bính,	đinh,	mậu,	kỉ,	canh,	tân,	nhâm,
quý,	giáp	đứng	đầu,	bị	"độn"	mất	nên	chỉ	còn	lại	tam	kì	và	lục	nghi.	Lục	nghi	là	:	mậu	kỉ,	canh,
tân,	nhâm,	quý	;	tam	kì	là	:	ất,	bính,	đinh.	Giáp	bị	"độn"	không	có	nghĩa	là	mất	mà	nó	vẫn	tồn	tại,
vẫn	thống	quản	các	thiên	can	khác,	chẳng	qua	nó	chỉ	xuất	hiện	dưới	binh	thức	tàng	ẩn.	Độn
giáp	học	là	nói	về	cách	chọn	thời	gian	không	gian,	mười	thiên	can	là	phù	hiệu	ghi	thời	gian.
Một	nguyên	chủ	mười	giờ,	theo	trình	tự	nội	tại	của	sáu	mươi	hoa	giáp	tí	thì	giáp	tí	tàng	ở	mậu,
giáp	tuất	tàng	ở	kỉ,	giáp	thân	tàng	ở	canh,	giáp	ngọ	tàng	ở	tân,	giáp	thìn	tàng	ở	nhâm,	giáp	dần
tàng	ở	quý.	Tức	là	lục	giáp	dùng	lục	nghi	thay	mình.	Do	đó	người	xưa	dùng	chữ	số	quy	định
dương	độn	 lục	nghi	 tính	 thuận,	 tam	kì	 tính	ngược,	âm	độn	 lục	nghi	 tính	ngược,	 tam	kì	 tính
thuận	như	sau:
 
 

Dương	độn	lục	nghi	tính	thuận	tức	số	của	nó	đếm	thuận	từ	1	đến	9,	còn	vị	trí	tam	kì	đảo
ngược	lại.	Âm	độn	lục	nghi	tính	ngược	từ	9	đến	1,	còn	tam	kì	tính	thuận	theo	1,2,3.
 
 

Ý	nghĩa	sâu	xa	của	quy	định	này	ở	đây	ta	không	bàn	đến.	Nhưng	có	một	điều	rất	rõ	là	trong
mười	thiên	can,	sau	khi	giáp	đã	độn	mất	thì	còn	lại	tam	kì	và	lục	nghi.	Ta	có	thể	sắp	xếp	chúng
theo	cửu	cung	của	lạc	thư.
 
 

Độn	giáp	học	miêu	tả	quy	luật	vận	động	của	tự	nhiên	khác	xa	so	với	"Chu	dịch".	Hệ	thống
kết	cấu	của	"Chu	dịch"	là	hệ	đếm	nhị	phân,	thái	cực	sinh	lưỡng	nghi,	lưỡng	nghi	sinh	tứ	tượng,
tứ	tượng	sinh	bát	quái,	bát	quái	tổ	hợp	lại	thành	64	quẻ.	Còn	độn	giáp	học	chủ	yếu	phát	triển
theo	 tam	 nguyên	 chế.	 Bố	 cục	 của	 độn	 giáp	 phân	 thành	 tam	 nguyên	 là	 :	 thượng,	 trung,	 hạ
nguyên.	Cung	1	thượng	nguyên	bắt	đầu	từ	giáp	tí,	cung	4	trung	nguyên	bắt	đầu	từ	giáp	tí,	cung
7	hạ	nguyên	bắt	đầu	từ	giáp	tí.	Phương	thức	tam	nguyên	chế	này	ứng	dụng	cụ	thể	vào	trong
tính	toán	kì	môn	:	năm,	tháng,	ngày.	Năm	kì	môn	và	nguyệt	(tháng)	kì	môn	đều	chia	thành	tam
nguyên,	còn	nhật	(ngày)	kì	môn	cứ	ba	ngày	làm	thành	một	cục	tính	theo	chiều	thuận,	hết	một
vòng	lục	giáp	thì	lặp	lại.	Sự	ứng	dụng	của	tam	nguyên	chế	này	rất	điển	hình.
 

Nguyên	lí	này	thống	nhất	với	tư	tưởng	"Đạo	sinh	một,	một	sinh	hai,	hai	sinh	ba"	của	Lão
Tử.	Cứ	mỗi	ba	ngày	nhảy	qua	một	quẻ,	nó	phản	ánh	nhận	thức	thô	sơ	về	quy	luật	lượng	biến
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thành	chất,	đồng	thời	cũng	là	sự	phản	ánh	đặc	thù	của	tính	vận	động	phức	tạp	của	thế	giới	tự
nhiên.	Phương	pháp	bố	cục	quẻ	đoán	cũng	được	phát	sinh	từ	đó.
 

Căn	cứ	tư	tưởng	tam	tài	của	"Chu	dịch",	Độn	giáp	học	trong	bố	cục	lập	quẻ	chủ	yếu	thông
qua	ba	bàn	quay	để	thể	hiện.	Đó	là	thiên	bàn,	địa	bàn,	nhân	bàn.	Cách	bố	trí	bàn	là	then	chốt
của	lập	quẻ.	Theo	nguyên	tắc	căn	cứ	tiết,	khí	để	xác	định	dương	độn	hay	âm	độn	và	"lắp"	bát
môn,	cửu	tinh,	cửu	thần	với	cửu	cung	của	lạc	thư	để	tìm	ra	phương	vị	tốt,	xấu.	Bất	cứ	thời	điểm
nào	cũng	đều	có	thể	xác	định	được	một	kết	quả	cụ	thể.
 

Sử	dụng	bàn	quay	có	sáu	yếu	tố,	thiếu	một	yếu	tố	là	không	được.	Lấy	ngày	quý	sửu,	tháng
12,	năm	nhâm	quý,	phương	đông	bắc	làm	ví	dụ.	Trên	bàn	quay	trong	khung	phương	đông	bắc
có	sáu	chữ	 :	mậu,	anh,	 lục,	nhâm,	sinh,	 tước,	đại	biểu	cho	sáu	yếu	 tố	khi	sử	dụng	bàn	quay
không	thể	thiếu	được.
 

Mậu	:	biểu	thị	thứ	tự	của	lục	nghi	trên	thiên	bàn,	tức	đại	biểu	cho	thiên	bàn.
 

Anh	:	tức	sao	thiên	anh,	thuộc	hệ	cửu	tinh.
 

Lục	:	là	số	của	cửu	cung	trên	lạc	thư,	sau	khi	quay	được	dời	đến	đó.
 

Nhâm	:	là	một	trong	lục	nghi	biểu	thị	địa	bàn.
 

Sinh	:	tức	sinh	môn,	thuộc	hệ	bát	môn.
 

Tước	:	tức	chu	tước,	thuộc	hệ	cửu	thần	(hoặc	bát	thần)
 

Trình	tự	sử	dụng	bàn	độn	giáp	thường	chia	làm	tám	buớc.
 

1.		Tra	hoặc	tính	ra	can	chi	giờ	của	sự	việc	muốn	đoán	phát	sinh.
 

2.		Xác	định	dương	độn	hay	âm	độn.
 

3.		Đặt	vị	trí	địa	bàn.
 

4.		Quay	thiên	bàn	đến	vị	trí	tương	ứng.
 

5.		Quay	cửu	cung	đến	vị	trí	tương	ứng.
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6.		Quay	bát	quái	đến	vị	trí	tương	ứng.
 

7.		Quay	cửu	tinh	đến	vị	trí	tương	ứng.
 

8.		Quay	bát	thần	(hay	cửu	thần)	đến	vị	trí	tương	ứng.
 

Cần	nói	rõ	rằng:	Đời	xưa	tổng	kết	ra	phương	pháp	bàn	quay	Độn	giáp	không	phải	chỉ	có	một
loại	mà	là	nhiều	loại.	Có	loại	phức	tạp,	có	loại	đơn	giản,	có	loại	tốt,	có	giá	trị,	có	loại	không	có
giá	trị	mấy.	Do	đó	tám	bước	trên	đây	không	phải	là	cố	định	mà	tùy	loại	bàn	quay	khác	nhau	thì
có	khác	nhau.	Nhưng	cho	dù	phương	pháp	nào	thì	khi	sử	dụng	bàn	quay	Độn	giáp	trước	hết
phải	xác	định	giờ	và	tiết	khí.	Vì	vậy	dưới	đây	ta	sẽ	giới	thiệu	kiến	thức	tiết	khí	có	liên	quan	với
Độn	giáp	học,	phương	pháp	xác	định	giờ	và	những	kiến	thức	khác	của	Độn	giáp	học	mà	ta	cần
nắm	vững.
 
 

□	PHƯƠNG	PHÁP	ỨNG	DỤNG	THUẬT	ĐỘN	GIÁP
 
 

▲	Phép	"chỉ	quy	kì	môn"
 

Bố	trí	sắp	xếp	bàn	quay	là	bước	then	chốt	để	vận	dụng	Độn	giáp	học.	Ngày	xưa	các	sách	độn
giáp	luôn	cố	ý	dấu	giếm	hoặc	đưa	độc	giả	đến	chỗ	không	nắm	được	điều	chủ	yếu	nhất.	Học	giả
Vương	Lập	Quân	muốn	cho	ngày	càng	nhiều	người	nắm	được	thuật	số	quý	báu	này,	đã	nhiều
năm	nghiên	cứu,	sàng	lọc,	chỉnh	ra	phương	pháp	bố	trí	bàn	quay	thành	một	phương	pháp	đơn
giản,	rõ	ràng,	cơ	bản,	gọi	là	"phép	chỉ	quy	kì	môn".	Xin	giới	thiệu	với	độc	giả	như	sau	:
 
 

Bước	thứ	nhất	:	Bố	trí	lục	nghi,	tam	kì	trên	bàn	quay.
 

Đẩu	tiên	xác	định	tiết	khí	của	việc	muốn	đoán,	sau	đó	căn	cứ	quy	định	thuận	hay	nghịch
đem	lục	nghi,	tam	kì	theo	thứ	tự	"lắp"	vào	cửu	cung.	Cụ	thể	từ	đông	chí	đến	hạ	chí	dùng	dương
độn,	bắt	đầu	từ	cung	1	khảm	tính	theo	chiều	thuận	mà	đi.	Từ	hạ	chí	đến	đông	chí	dùng	âm	độn,
bắt	đầu	tứ	cung	9	 li	 tính	ngược	trở	lại.	Ví	dụ:	đông	chí	thượng	nguyên	cục	1	dương	thì	tính
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thuận,	giáp	tí	mậu	bắt	đầu	ở	cung	1,	giáp	tuất	kỉ	ở	cung	2,	giáp	thân	canh	ở	cung	3,	giáp	ngọ	tân
ở	cung	4,	giáp	thìn	nhâm	cung	5,	giáp	dần	quý	cung	6,	đinh	kì	cung	7,	bính	kì	cung	8,	ất	kì	cung
9.
 
 

Thứ	tự	này	như	trên	kia	đã	nói	là	lục	nghi	thuận,	tam	kì	nghịch.	Tương	tự,	hạ	chí	thượng
nguyên	cục	9	âm,	tính	ngược.	Giáp	tí	mậu	bắt	đầu	ở	cung	9,	giáp	tuất	kỉ	cung	8,	giáp	thân	canh
cung	7,	giáp	ngọ	tân	cung	6,		giáp	thìn	nhâm	cung	5,	giáp	dần	quý	cung	4,	đinh	kì	cung	3,	bính	kì
cung	2,	ất	kì	cung	1,	như	trên	kia	đã	nói	:	âm	độn,	lục	nghi	ngược,	tam	kì	thuận.
 
 

Cách	sắp	xếp	lục	nghi,	tam	kì	của	thượng	nguyên,	đông	chí	và	thượng	nguyên	hạ	chí	như
trên	chỉ	mới	là	một	kiểu.	Nếu	việc	cần	đoán	phát	sinh	ở	tiết	lệnh	khác	thì	phương	pháp	này	sẽ
vận	dụng	ra	sao	?	Thực	ra	chỉ	cần	làm	một	phép	tính	đơn	giản	nữa	thôi.	Tức	căn	cứ	vào	tiết	khí
và	số	thứ	tự	nguyên	của	tiết	khí	đó	để	đặt	tương	ứng	với	số	cửu	cung	của	lạc	thư,	rồi	lấy	số	đó
làm	xuất	phát	điểm,	theo	quy	luật	dương	độn	thuận	nghi	nghịch	kì,	âm	độn	thuận	kì	nghịch
nghi	đã	nói	ở	trên	để	quay	bàn.
 
 

Ví	dụ:	việc	phát	sinh	vào	hạ	nguyên	xuân	phân	thì	căn	cứ	theo	"xuân	phân	3,9,6"	có	thể	biết
là	dùng	cục	6.	Cục	6	âm	hay	cục	6	dương	?	Xuân	phân	là	tiết	khí	nằm	trong	đông	chí	đến	hạ	chí,
nên	dùng	dương	độn.	Bắt	đầu	từ	6	và	theo	quy	định	dương	độn	thuận	nghi	nghịch	kì	là	:	mậu	kỉ
canh	tân	nhâm	quý	đinh	bính	ất	để	quay	đến	vị	trí	tương	ứng	với	cửu	cung	của	bàn	quay,	tức
mậu	tương	ứng	với	cung	6	càn,	kỉ	-	cung	7	đoài,	canh	-	cung	8	cấn,	tân	-	cung	9	ly,	nhâm	-	cung	1
khảm,	quý	-	cung	2	khôn.	Sau	đó	đến	tam	kì	:	đinh	kì	-	cung	3	chấn,	bính	kì	-	cung	4	tốn,	ất	kì	-
cung	5	ở	giữa.
 

 

Ta	trình	bày	lại	theo	dạng	bảng.
 

Cung	4	tốn
 

Bính	kì
 

Cung	9	li
 

Tân	(	giáp	ngọ)
 

Cung	2	khôn
 

Quý	(	giáp	dần)
 

Cung	3	chấn
 

Cung	5	giữa
 

Cung	7	đoài
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Đinh	kì
 

Ất	kì
 

Kỉ	(	giáp	tuất	)
 

Cung	8	cấn
 

Canh	(canh	giáp	thân)
 

Cung	1	khảm
 

Nhâm	(	giáp	thìn)
 

Cung	6	càn
 

Mậu	(	giáp	tí	)
 

 
 
 

Như	vậy	địa	bàn	này	đã	bố	trí	xong.	Đối	với	các	cách	cục	khác	phương	pháp	tiến	hành	cũng
tương	tự.
 
 

Khi	bố	trí	địa	bàn	có	đề	cập	đến	vấn	đề	 làm	sao	xác	định	được	 là	 thượng	nguyên,	 trung
nguyên	hay	hạ	nguyên.	Vì	cả	ba	nguyên	đều	căn	cứ	vào	tiết	khí	để	xác	định,		nên	chỉ	cần	tra	lịch
tiết	khí	là	có	thể	xác	định	được	ở	nguyên	nào.	Lúc	tra	lịch	chủ	yếu	xem	chi	của	ngày.	Người	xưa
đã	tổng	kết	và	đưa	ra	công	thức	:
 
 

Ngày	tí	ngọ	mão	dậu	là	thượng	nguyên.
 
 

-	dần	thân	tị	hợi	là	trung	nguyên.
 
 

-	thìn	tuất	sửu	mùi	là	hạ	nguyên.
 
 

Công	thức	này	đơn	giản,	dễ	hiểu.	Ví	dụ	đoán	việc	vào	ngày	tân	sửu	thì	dùng	cách	cục	hạ
nguyên.	Thiên	can	của	ngày	không	dùng	đến,	chỉ	dùng	địa	chi	mà	thôi.
 
 

Bước	thứ	hai	:	Bố	trí	trực	phù,	cửu	tinh.
 
 

"Trực	phù"	là	vết	tích	vận	hành	của	cửu	tinh.	Các	sao	vận	hành	vốn	là	hiện	tượng	tự	nhiên,
nhưng	trong	hành	có	biến	hoặc	trong	ẩn	có	hiện,	do	đó	tạo	nên	cảm	giác	thần	bí.	Tương	ứng
với	cửu	tinh	có	cửu	thần.	Cửu	thần	mỗi	cái	chủ	một	việc	riêng.	Do	đó	tương	ứng	với	vị	trí	vận
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hành	của	cửu	tinh	là	mệnh	của	cửu	thần.	Trên	trời	có	cửu	thần,	dưới	đất	có	bát	quái.	Về	thời
gian	có	giáp	tí.	Cái	khí	phù	hợp	với	bát	quái	có	thể	dùng	sáu	mươi	giáp	tí	để	biểu	thị.	Đó	chính
là	cái	mà	được	gọi	là	"trực	phù".	Cửu	thần	gồm	có	:	trực	phù,	phi	xà,	thái	âm,	lục	hợp,	câu	trần,
thái	thường,	chu	tước,	cửu	địa,	cửu	thiên.	Có	thể	hiểu	rằng	đó	là	những	phù	hiệu	tổ	hợp	chín
trạng	thái	trường	năng	lượng	khác	nhau	của	bức	xạ	năng	lượng	vũ	trụ	mà	người	xưa	cảm	nhận
được.	Nếu	gọi	là	chín	thần	nghe	trái	tai	thì	có	thể	thay	bằng	chín	phụ	âm	la	tinh	nghe	cho	có	vẻ
hiện	đại	và	khoa	học	cũng	được.
 
 

Vì	cái	mà	chín	thần	phản	ánh	là	chín	trạng	thái	trường	năng	lượng,	mà	trạng	thái	trường
năng	lượng	lại	thay	đổi	theo	thời	gian,	thời	gian	thay	đổi,	năng	lượng	thay	đổi	cho	nên	sắp	xếp
cửu	thần	bằng	trực	phù	theo	can	chi	ngày.	Đoán	quẻ	vào	ngày	nào	hay	sự	việc	cần	đoán	xẩy	ra
ngày	nào	thì	tùy	tình	hình	cụ	thể	mà	xác	định	Phương	pháp	tìm	can	chi	ngày	là	tra	lịch	vạn	niên
đã	giới	thiệu	ở	trên.
 
 

Can	giờ	là	chỉ	thiên	can	của	giờ	dùng	việc.	Sau	khi	tìm	ra	thiên	can	giờ	lại	căn	cứ	bước	thứ
nhất	để	xác	định	thứ	tự	tam	kì,	lục	nghi	xem	can	đó	rơi	vào	cung	nào	của	địa	bàn.	Tiếp	đến	lấy
cung	đó	làm	chuẩn	để	tìm	trực	phù	theo	thứ	tự	chín	thần	vừa	giới	thiệu	ở	trên.	Dưới	đây	lấy
một	thí	dụ	để	thuyết	minh	cho	rõ.
 
 

Một	ngày	nào	đó	sau	xuân	phân	gần	thanh	minh.	Đầu	tiên	cứ	căn	tiết	khí	xác	định	được	là
hạ	nguyên	xuân	phân.	Theo	"xuân	phân	9,3,6"	ta	biết	được	đó	là	cục	6	dương.	Phương	pháp	sắp
xếp	thứ	tự	lục	nghi,	tam	kì	của	cục	6	dương	đã	giới	thiệu	ở	phần	trên.	Sau	đó	xác	định	trực	phù
tương	ứng	theo	chi	của	giờ	dùng	sự.	Nếu	dùng	sự	vào	giờ	ngọ	ngày	canh	dần	thì	tra	bảng	sẽ
được	đó	là	giờ	nhâm	ngọ	tức	thiên	can	giờ	là	"nhâm".	Nhâm	là	trực	phù.	Theo	quy	tắc	sắp	xếp
lục	nghi,	tam	kì	thì	ta	sẽ	đặt	càn	6	tương	ứng	với	mậu,	đoài	7	ứng	với	kỉ,	cấn	8	ứng	với	canh,	li	9
ứng	với	tân,	khảm	1	ứng	với	nhâm,	khôn	2	ứng	với	quý.	Vì	dùng	sự	vào	giờ	nhâm,	chữ	nhâm	rơi
vào	cung	khảm	1	trên	địa	bàn,	như	vậy	trong	cách	cục	này	cung	khảm	1	là	cung	bắt	đầu	để	bố
trí	trực	phù.	Căn	cứ	thứ	tự	quy	định	cửu	thần,	cung	1	khảm	ứng	với	trực	phù,	cung	2	khôn	ứng
với	phi	xà,	cung	3	chấn	ứng	với	thái	âm,	cung	4	tốn	ứng	với	lục	hợp,	cung	5	giữa	ứng	với	câu
trầu,	cung	6	càn	ứng	với	thái	thường,	cung	7	đoài	ứng	với	chu	tước,	cung	8	cấn	ứng	với	cửu	địa,
cung	9	li	ứng	với	cửu	thiên.	Đến	đây	cửu	thần	trực	phù	của	địa	bàn	đã	bố	trí	xong.	Ta	lập	bảng
dưới	đây	:
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Tốn	4
 

Lục	hợp
 

Li	9
 

Cửu	thiên
 

Khôn	2
 

Phi	xà
 

Chấn	3
 

Thái	âm
 

Giữa	5
 

Câu	trần
 

Đoài	7
 

Chu	tuớc
 

Cấn	8
 

Cửu	địa
 

Khảm	1
 

Trực	phù
 

Càn	6
 

Thái	thường
 

 
 

 
 

Bước	thứ	ba	:	Bố	trí	bát	môn.
 
 

Ngày	xưa	truyền	lại	có	nhiều	phương	pháp	sắp	xếp	bát	môn.	Trừ	những	phương	pháp	có
tính	chất	làm	rối	vấn	đề	lên,	còn	lại	có	thể	chia	làm	hai	loại	:	bố	trí	theo	cung	và	phi	cung.	Trong
phương	 pháp	 bố	 trí	 theo	 cung,	 thiên	 bàn	 là	 bàn	 quay.	 Thứ	 tự	 của	 bát	môn	 là	 :	 hưu,	 sinh,
thương,	đỗ,	cảnh,	tử,	kinh,	khai.	Lục	nghi,	tam	kì	thì	căn	cứ	các	ngôi	cung	của	địa	bàn	mà	quay.
Dưới	đây	giới	thiệu	phương	pháp	phi	cung.
 
 

Trình	tự	bố	trí	bát	môn	của	phương	pháp	phi	cung	là:	sau	khi	đã	xác	định	được	cách	cục,
đầu	tiên	xem	can	giờ	dùng	sự	ở	tuần	nào	trong	sáu	mươi	giáp	tì	để	tìm	đến	tuân	thủ	(đứng	đầu
tuần).	Ví	dụ	giờ	kỉ	tị	thuộc	tuần	giáp	tí	tức	tuân	thủ	là	giáp	tí.	Sau	đó	xem	giáp	này	thuộc	độn
nào	trong	lục	nghi	để	sắp	xếp	tuần	thủ	vào	cung	nào	của	địa	bàn.	Cách	xác	định	vị	trí	cung	này
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là	dùng	quy	tắc	thuận	hay	nghịch	của	lục	nghi,	tam	kì	đã	nói	ở	phần	trên.	Một	vấn	đề	mấu	chốt
sau	khi	xác	định	được	vị	trí	cung	là	phải	xem	rõ	môn	nào	trong	bát	môn	nguyên	ở	trên	cung	đó.
Môn	đó	chính	là	môn	trực	sứ.	Sau	khi	xác	định	được	môn	trực	sứ,	lại	căn	cứ	theo	thứ	tự:	hưu,
tử,	thương,	đỗ,	trung,	khai,	kinh,	sinh,	cảnh	đưa	môn	trực	sứ	đến	"lắp"	với	địa	chi	 làm	điểm
xuất	phát,	hình	thành	sự	sắp	xếp	một	môn	mới	phù	hợp	với	giờ	dùng	sự,	khác	với	môn	ban
đầu.	Dưới	đây	ta	vẫn	lấy	ví	dụ	cũ	để	minh	họa.	Ngày	dùng	sự	là	cục	6	dương	độn	hạ	nguyên
xuân	phân.	Ví	dụ	giờ	dùng	sự	là	canh	ngọ.	Canh	ngọ	thuộc	tuần	giáp	tí	tuần	thủ	là	giáp	tí.	Căn
cứ	quy	định	giáp	tí	độn	mậu	để	tìm	cung	có	mậu	trên	địa	bàn.	Vì	đã	xác	định	là	cục	6	dương,
trong	bố	cục	lục	nghi	tam	kì	ở	trên,	mậu	kỉ	được	xếp	vào	cung	6	càn.	Trên	"bàn	chết"	(tức	bàn
đứng	yên)	khai	môn	vốn	ở	cung	6	càn.	Đến	đây,	khai	môn	chính	là	môn	trực	sứ.	Lấy	nó	làm
chuẩn	để	"lắp"	các	môn	khác	với	cửu	cung	của	lạc	thư.	Bước	"lắp"	này	khá	phức	tạp,	phải	kết
hợp	với	can	chi,	tức	trước	hết	phải	xác	định	môn	trực	sứ	đang	ở	cung	nào,	rồi	tìm	đến	cung
tương	ứng	với	địa	chi,	đó	chính	là	"vị	trí	mới"	của	môn	trực	sứ.	Vì	là	cục	6	dương,	lục	nghi	tính
theo	chiều	thuận	nên	ta	được	các	mối	quan	hệ	sau	:
 
 

Địa	chi	:	tí	sửu	dần	mão	thìn	tị	ngọ	mùi.
 

Cửu	cung	:	càn	6,	đoài	7,	cấn	8,	li	9,	khảm	1,	khôn	2,	chấn	3,	tốn	4.
 
 

Dùng	cục	6	dương	nên	ta	đặt	cung	6	càn	ứng	với	địa	chi	thứ	nhất,	sau	đó	từng	địa	chi	ứng
với	từng	cung	một	theo	thứ	tự	trên.	Giờ	dùng	sự	là	canh	ngọ,	nên	ngọ	tương	ứng	với	cung	3
chấn,	cho	nên	trực	sứ	là	khai	môn	từ	vị	trí	ban	đầu	là	càn	6	nay	được	dời	đến	cung	3	chấn	và
các	môn	khác	cũng	theo	đó	mà	chuyển	dời.	Ta	được	kết	quả	tương	ứng	giữa	bát	môn,	cửu	cung
và	bát	quái	theo	bảng	dưới	đây.
 

Tốn	4
 

Đỗ	môn	(	cũ	)
 

Kinh	môn	(	mới	bố	trí	)
 

Li	9
 

Cảnh	môn	(	cũ	)
 

Thương	môn	(	mới	bố	trí	)
 

Khôn	2
 

Tử	môn	(	cũ	)
 

Trung	môn	(	mới	bố	trí	)
 

Chấn	3
 

Thương	môn	(	cũ	)
 

Giữa
 

Sinh	môn	(	mới	bố	trí	)

Đoài	7
 

Kinh	môn	(	cũ	)
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Khai	môn	(	mới	bố	trí	)
 

 Hưu	môn	(	mới	bố	trí	)
 

Cấn	8
 

Sinh	môn	(	cũ	)
 

Tử	môn	(	mới	bố	trí	)
 

Khảm	1
 

Hưu	môn	(	cũ	)
 

Đỗ	môn	(	mới	bố	trí	)
 

Càn	6
 

Khai	môn	(	cũ	)
 

Cảnh	môn	(	mới	bố	trí	)
 

 

Thứ	tự	là:	chấn	3,	tốn	4,	giữa	5,	càn	6,	đoài	7,	cấn	8,	li	9,	khảm	1,	khôn	2,	ứng	với	cửu	cung	:
khai,	kinh,	sinh,	cảnh,	hưu,	tử,	thương,	đỗ,	trung.
 

Trình	tự	bố	trí	này	khá	phức	tạp.	Để	độc	giả	dễ	hiểu	hơn	nên	cứ	thêm	một	ví	dụ	về	bố	trí	bát
môn.	Cách	cục	vẫn	là	cục	6	dương,	giờ	dùng	sự	là	nhâm	ngọ.	Tra	sáu	mươi	giáp	tí,	giờ	nhâm
ngọ	thuộc	tuần	giáp	tuất	nên	tuần	thủ	là	giáp	tuất.	Giáp	tuất	độn	kỉ.	Vì	dùng	cục	6	dương,	mậu
đầu	lục	nghi	tương	ứng	với	cung	6	càn,	sau	mậu	là	kỉ	tương	ứng	với	cung	7	đoài.	Cứ	thế	tính
tiếp	cho	đến	khi	môn	nào	ứng	với	can	giờ	môn	đó	là	trực	sứ	:	kinh	môn	từ	cung	7	đoài	dời	đến
tương	ứng	với	 cung	6	càn,	 sinh	môn	 từ	cấn	8	sang	đoài	7,	 tử	môn	 từ	khôn	2	sang	khảm	1,
thương	môn	từ	chấn	3	sang	khôn	2,	đỗ	môn	từ	khảm	1	sang	chấn	3,	trung	môn	sang	tốn	4,	khai
môn	từ	càn	6	sang	cung	giữa.
 

Bước	thứ	tư	:	Bố	trí	cửu	tinh.
 

Thứ	tự	cửu	tinh	là	:	phùng,	nhuế,	xung,	bổ,	cầm,	tâm,	trụ,	nhâm,	anh.	Phương	pháp	sắp	xếp
cửu	tinh	cơ	bản	giống	với	sắp	xếp	Bát	môn.
 
 

Đầu	tiên	phải	tìm	được	thiên	can	của	giờ	dùng	sự	để	xác	định	tuần	thủ,	xem	nó	là	lục	nghi
nào	của	độn.	Sau	khi	tìm	thấy	lục	nghi	thì	theo	quy	định	tính	thuận	hay	nghịch	của	tam	kì,	lục
nghi	để	biết	được	nó	ở	cung	nào	trong	bát	cung.	Xác	định	cung	xong,	thì	xem	nó	tương	ứng	với
tinh	nào	trong	cửu	tinh.	Lấy	tinh	đó	làm	trực	phù,	sau	đó	theo	phương	pháp	như	tính	bát	môn
để	sắp	xếp	cửu	tinh,	ở	đây	cần	chú	ý	:	sắp	xếp	bát	môn	lấy	môn	trực	sứ	làm	chuẩn	theo	địa	chi
của	giờ	dùng	sự	;	còn	sắp	xếp	cửu	tinh	lấy	trực	phù	làm	chuẩn,	theo	thiên	can	của	giờ	dùng	sự.
Trực	sứ	và	trực	phù	tương	ứng	với	nhau,	bát	môn	và	cửu	tinh	tương	ứng	với	nhau.	Sự	tương
ứng	này	chứng	tỏ	can	giờ	và	chi	giờ	thống	nhất.	Cho	nên	trong	độn	giáp	học	có	câu	như	sau	:
"Mỗi	lần	gặp	cửu	tinh	là	trực	phù	thì	tự	hiểu	bát	môn	là	trực	sứ".	Dưới	đây	đưa	ra	một	ví	dụ	để
nói	rõ	phương	pháp	sắp	xếp	cửu	tinh.
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Ta	dùng	lại	ví	dụ	trước,	dùng	sự	vào	xuân	phân	hạ	nguyên,	cách	cục	là	cục	6	dương,	can	chi
giờ	dùng	sự	là	nhâm	ngọ,	thuộc	tuần	giáp	tuất.	Giáp	tuất	độn	kỉ.	Vì	là	cục	6	dương,	nên	khi	sắp
xếp	lục	nghi,	tam	kì	lục	nghi	mậu	ở	cung	6	càn,	kỉ	ở	cung	7	đoài.	Sao	ban	đầu	ở	cung	7	đoài	là
thiên	trụ.	Vậy	thiên	trụ	là	trực	phù.	Sau	khi	đã	định	được	chuẩn	trực	phù	thì	thiên	trụ	trực	phù
này	sẽ	dời	đến	cung	nào	?	Trong	cục	6	dương,	mậu	ở	cung	6	càn,	kỉ	ở	cung	7	đoài,	canh	ở	cung	8
cấn,	tân	ở	cung	9	li,	nhâm	ở	cung	1	khảm,	quý	ở	cung	2	khôn,	đinh	ở	cung	3	chấn,	bính	ở	cung	4
tốn,	ất	ở	cung	5	giữa.	Do	đó	cung	mà	thiên	can	của	giờ	nhâm	ngọ	đang	đóng	nguyên	là	sao
thiên	trụ	cung	7	đoài	sẽ	dời	đến	cung	1	khảm	nhâm	đang	đóng.	Cung	trực	phù	đã	được	xác
định	rồi	thì	những	sao	khác	sẽ	lắp	theo	thứ	tự	tám	cung	là	:	trực	phù	thiên	trụ	từ	đoài	7	chuyển
đến	khảm	1,	thiên	nhâm	từ	cung	8	cấn	chuyển	đến	cung	2	khôn,	thiên	anh	từ	cung	9	li	chuyển
đến	cung	3	chấn,	thiên	phùng	từ	cung	1	khảm	chuyến	đến	cung	4	tốn,	thiên	nhuế	từ	cung	2
khôn	chuyển	đến	cung	5	giữa,	thiên	cung	từ	cung	3	chấn	chuyển	đến	cung	6	càn,	thiên	bổ	từ
cung	4	tốn	chuyển	đến	cung	7	đoài,	thiên	cầm	từ	cung	5	giữa	chuyển	đến	cung	8	cấn,	thiên	tâm
từ	cung	6	càn	chuyển	đến	cung	9	li.
 
 

 
 

Tốn	4
 

Thiên	bổ	(cũ)
 

Thiên	phùng
 

Li	9
 

Thiên	anh	(cũ)
 

Thiên	tâm
 

Khôn	6
 

Thiên	nhuế	(cũ)
 

Thiên	nhâm
 

Chấn	3
 

Thiên	xung(cũ)
 

Thiên	anh
 

Giữa	5
 

Thiên	cầm	(cũ)
 

Thiên	nhuế
 

Đoài	7
 

Thiên	trụ	(cũ)
 

Thiên	bổ
 

Cấn	8
 

Thiên	nhâm	(cũ)
 

Thiên	cầm
 

Khảm	1
 

Thiên	phùng	(cũ)
 

Thiên	trụ	(trực	phù)
 

Càn	6
 

Thiên	tâm	(cũ)
 

Thiên	xung
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Bước	thứ	năm	:	Bố	trí	tam	kì,	lục	nghi	của	thiên	bàn.
 

Tam	kì,	lục	nghi	của	thiên	bàn	cũng	được	bố	trí	căn	cứ	theo	cách	cục.	Chỗ	khác	nhau	so	với
cách	bố	trí	tam	kì,	lục	nghi	của	địa	bàn	là	cách	bố	trí	của	thiên	bàn	lấy	sao	thiên	tâm	trong	cửu
tinh	làm	chuẩn.	Sau	khi	bố	trí	xong	cửu	tinh,	thiên	tâm	ở	cung	nào	thì	tam	kì,	lục	nghi	bắt	đầu
từ	cung	đó.	Trong	ví	dụ	trên,	thiên	tâm	ở	cung	9	li	thì	mậu	bắt	đầu	từ	cung	9	li.	Theo	quy	tắc
dương	độn	là	thuận	nghi,	nghịch	kì	ta	lần	lượt	được:	mậu	vào	cung	9	li,	kỉ	vào	cung	1	khảm,
canh	cung	2	khôn,	tân	cung	3	chấn,	nhâm	cung	4	tốn,	quý	cung	5	giữa,	đinh	cung	6	càn,	bính
cung	7	đoài,	ất	cung	8	cấn.
 
 

"Kì	môn	chỉ	quy	pháp"	:	tức	là	năm	bước	vừa	giới	thiệu	ở	trên.	Khi	bố	trí	bàn	phải	xét	đến
trường	hợp	tháng	nhuận,	nếu	không	thì	dù	bố	trí	công	phu	đến	đâu	cũng	không	ăn	khớp	với
"khí".	Dưới	đây	xin	giới	thiệu	cùng	độc	giả	một	phương	pháp	bố	trí	bàn	tương	đối	đơn	giản.
 
 

▲	Một	phương	pháp	bố	trí	bàn	quay	đơn	giản
 
 

Lọai	bàn	độn	giáp	này	gồm	bốn	bàn	tổ	hợp	thành.	Bốn	bàn	đồng	tâm,	có	thể	quay,	vì	thế
còn	gọi	là	"bàn	rời".	Nó	có	thể	dùng	các	miếng	kim	loại,	nhựa,	thủy	tinh	hữu	cơ,	thậm	chí	là	bìa
các	tông	cứng	để	chế	tạo.	Cùng	phối	hợp	sử	dụng	với	bàn	là	một	số	lá	cờ	bé,	trên	từng	lá	cờ
được	ghi	tam	kì,	lục	nghi,	tức	:	đinh	bính	ất,	mậu	kỉ	canh	tân	nhâm	quý.	Mỗi	bộ	cờ	có	9	cái.	Một
bàn	có	hai	bộ	tức	18	cờ.	Cờ	phối	hợp	với	bốn	bàn	rời,	khi	sử	dụng	bàn	vừa	đơn	giản	vừa	rõ
ràng.
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Trước	hết	nói	về	bàn	ngoài	cùng.	Dễ	dàng	nhận	biết	bàn
này	phản	ánh	tổ	hợp	cố	định	gồm	bát	cung,	bát	quái,	cửu	tính,	bát	môn	của	lạc	thư,	như	thiên
phùng,	hưu	môn	ở	cung	1	khảm	;	thiên	tâm,	khai	môn	ở	cung	6	càn,	v.v...	Loại	cách	cục	này
thống	nhất	như	đã	nói	trong	mục	ba.	Khi	sử	dụng	các	cờ	lục	nghi,	tam	kì	được	cắm	sẵn	lên	bàn
này.	Các	cờ	cắm	theo	cách	cục	được	dùng.	Nếu	vừa	qua	đông	chí	cờ	cắm	theo	cục	1	dương
(đông	chí	1,7,4)	tức	theo	quy	tắc	lục	nghi	thuận,	tam	kì	nghịch,	mậu	cắm	ở	cung	1	khảm,	kỉ	cắm
ở	cung	2	khôn,	canh	ở	cung	3	chấn,	tân	ở	cung	4	tốn,	nhâm	ở	cung	2	khôn,		quý	ở	cung	6	càn,
đinh	ở	cung	7	đoài,	bính	ở	cung	8	cấn,	ất	ở	cung	9	li.	Độc	giả	cần	chú	ý	:	cung	2	khôn	cắm	hai	cờ
kỉ
 
 

 
 
 

và	nhâm,	đó	là	vì	trong	bàn	rời	không	có	cung	5.	Nhâm	đáng	lẽ	cắm	ở	cung	5	giữa	thì	nay
được	cắm	gửi	vào	cung	2	khôn.	Nói	theo	Độn	giáp	học	thì	gọi	đó	là:	"Cung	5	giữa	gửi	vào	cung	2
khôn".
 
 

Tiếp	theo	là	quay	bàn	thứ	hai	trên	đó	đã	bố	trí	bát	môn.	Trước	khi	quay	bàn	này	phải	xác
định	can	giờ	dùng	sự.	Căn	cứ	can	chi	của	giờ	dùng	sự	để	tìm	ra	tuần	thủ.	Xem	tuần	thủ	thuộc
nghi	nào	của	lục	nghi;	sau	đó	xem	cờ	bàn	ngoài	đặt	ở	cung	nào	tương	ứng	với	tam	kì,	lục	nghi	;
rồi	xem	môn	nào	trong	bát	môn	nguyên	ở	cung	này.	Ví	dụ	can	chi	giờ	dùng	là	tân	sửu,	thuộc
tuần	giáp	ngọ.	Giáp	ngọ	độn	tân.	Theo	ví	dụ	trước	mà	nói	:	đông	chí	cục	1	dương	thì	tân	ở	cung
4	tốn.	Đỗ	môn	thuộc	cung	đó.	Như	vậy	đỗ	môn	là	môn	trực	sứ	trên	bàn	này.	Sau	khi	xác	định
được	trực	sứ	lại	theo	quy	tắc	:	"Kì	môn	chỉ	quy	pháp"	tính	thuận	theo	số	cung.	Theo	dương
thuận	âm	nghịch,	đến	chi	giờ	đến	cung	nào	thì	dời	trực	sứ	đến	cung	đó.	Như	vậy	bát	môn	đã
xác	định	xong.
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Tiếp	theo	quay	bàn	quay	thứ	ba	trên	đó	đã	ghi	sẵn	cửu	tinh.	Quay	cửu	tinh	đầu	tiên	cũng
phải	xem	thiên	can	của	giờ	dùng	sự.	Căn	cứ	can	chi	giờ	dùng	sự	tìm	được	tuần	thủ,	xem	tuần
thủ	độn	ở	lục	nghi	nào,	sau	đó	xem	cờ	lục	nghi	ấy	ở	bàn	ngoài	đang	cắm	ở	cung	nào.	Tinh	đang
ở	trên	cung	đó	sẽ	là	trực	phù	của	bàn	quay	cửu	tinh.	Sau	khi	xác	định	được	trực	phù,	lại	căn	cứ
"Kì	môn	chỉ	quy	pháp"	để	quay	bàn	cửu	tinh	thuận	theo	số	cung,	theo	quy	tắc	dương	thuận,	âm
nghịch	đếm	đến	can	giờ	ở	cung	nào	thì	chuyển	sao	trực	phù	đến	cung	đó,	như	vậy	cửu	tinh	coi
như	đã	được	định	vị.
 
 

Vòng	trong	cùng	nhất	được	ghi	cửu	thần,	tục	gọi	là	"bát	trát	môn".	Trên	thiên	bàn	cũng	bố
trí	các	cờ	lục	nghi	tam	kì,	thứ	tự	của	chúng	căn	cứ	theo	vị	thứ	của	lục	nghi	tam	kì	trên	địa	bàn.
Theo	quy	tắc	dương	thuận	âm	nghịch	đem	trực	phù	cắm	trên	lục	nghi	tam	kì	của	địa	bàn.
 
 

Phương	pháp	sắp	xếp	bàn	rời	này	nếu	nắm	được	chính	xác	thì	không	cần	đến	giấy	bút	vẫn
có	thể	rất	nhanh	sắp	xếp	bố	cục	xong	bàn	quay	độn	giáp.
 
 

▲	Chủ	trì	của	các	tinh,	môn,	thần	và	các	cách	cát	hung
 

 
 

Sau	khi	sắp	xếp	xong	bàn	độn	giáp,	ta	sẽ	vận	dụng	nó	ra	sao	để	chọn	được	cát,	hung,	đó	là
vấn	đề	khá	phức	tạp.	Cách	giải	thích	của	các	sách	Độn	giáp	để	lại	rất	khác	nhau.	Ở	đây	ta	chỉ
giới	thiệu	phương	pháp	thông	dụng	và	cơ	bản	nhất	nhằm	tạo	lập	nên	một	cái	khung	đủ	để	độc
giả	hiểu	được	cách	nhìn	của	người	xưa	chứ	không	đi	sâu	vào	phức	tạp.

Muốn	ứng	dụng	bàn	quay	độn	giáp,	đầu	tiên	cần	hiểu	rõ	sự	chủ	trì	của	các	tinh,	môn,	thần
trên	các	bàn	và	mối	quan	hệ	phối	hợp	của	chúng.	Ở	đây	cần	phải	nói	rõ	là	sự	ra	đời	của	học
thuyết	độn	giáp	có	liên	quan	mật	thiết	với	binh	pháp	về	cách	bài	binh	bố	trận	của	cổ	xưa,	sau
đó	mới	thẩm	thấu	sang	cách	chọn	các	phương	vị	tốt	trong	đời	sống	xã	hội,	vì	vậy	trong	đó	còn
di	tồn	lại	các	thuật	ngữ	như	âm,	dương	binh.
 

Về	cửu	tinh
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Thiên	phùng	:	chỉ	các	kế	sách	nghi	binh,	giả	tạo,	cũng	có	thể	hiểu	là	chỉ	các	việc	cần	động
não	suy	nghĩ.

Thiên	nhuế	:	chỉ	những	việc	hậu	cần,	đảm	bảo,	cũng	được	hiểu	là	những	việc	phải	hao	tổn
tài	lực,	vật	lực.

Thiên	xung	:	chỉ	lực	lượng	công	kích,	tương	ứng	với	những	việc	có	tính	cạnh	tranh	trong	xã
hội	hiện	đại.

Thiên	bổ	:	môi	trường	ngoại	vi	của	cuộc	chiến,	được	hiểu	như	các	mặt	y	tế,	văn	hóa,	giáo
dục,	v.v...

Thiên	cầm	:	chiến	bại,	có	phái	xem	đó	là	"hoàng	ngũ	sát”	(màu	vàng,	số	5,	sát),	không	dùng.
Thiên	tâm	:	chỉ	bối	cảnh	triết	học	của	binh	pháp,	về	sau	được	xem	là	các	việc	về	học	thuật.
Thiên	trụ	:	chỉ	sự	đánh	phá	có	tính	hủy	diệt,	có	thể	xem	là	lực	lượng	phá	hoại	khá	mạnh.
Thiên	nhậm	:	chỉ	sự	kiên	nhẫn,	tương	đương	với	sự	mềm	yếu,	những	việc	cần	tính	nhẫn	nại.
Thiên	anh	:	chỉ	những	việc	nêu	cao	sĩ	khí,	tương	đương	với	các	việc	về	phương	diện	tâm	lí.

Đây	chỉ	là	sự	giải	thích	rất	sơ	sài,	khi	dùng	phải	ứng	dụng	rất	linh	hoạt.	Người	xưa	cho	rằng
việc	kiện	tụng	là	loại	việc	rất	đau	đầu,	phải	mệt	óc,	nên	chọn	sao	thiên	phùng	hoặc	sao	thiên
xung	ứng	vào	việc	đó.

Trong	sự	phối	hợp	đó	có	trường	hợp	có	lợi,	có	trường	hợp	không	tốt.	Nói	chung	các	sao	đều
không	nên	phối	với	tử	môn.	Có	một	số	thiên	tinh	tuy	tốt	nhưng	phối	với	các	môn	xấu	thì	cũng
mất	đi	hiệu	lực	của	nó.
 

Về	bát	môn
 

Hưu	môn	 :	 là	 chỗ	ngụy	 trang,	 ẩn	 tàng,	 về	 sau	 chuyển	hóa	 thành	cát	môn	nên	 còn	gọi	 là
"Thủy	thần	Tham	lang".	Đối	với	các	việc	như	cầu	chức,	cầu	tài,	giá	thú	đều	là	tốt.
 

Sinh	môn	:	 là	đất	cỏ	cây	tươi	tốt,	môi	trường	phong	phú,	về	sau	diễn	hóa	thành	cửa	gặp
hung	hóa	cát,	còn	có	tên	gọi	là	"Thổ	thần	bổ	tả".	Thậm	chí	có	người	cho	rằng	sinh	môn	đại	cát
hơn	hưu	môn.
 

Thương	môn	:	là	nguồn	của	cải	thiếu	hụt	binh	mã	gặp	khó	khăn,	về	sau	còn	gọi	là	"Mộc	thần
lộc	tồn".	Có	học	phái	cho	rằng	cửa	này	vô	dụng,	dùng	thì	sẽ	gặp	thị	phi,	tai	ương	nhiều.
 

Đỗ	môn	 :	 là	nơi	nghỉ	ngơi,	chỉnh	đốn	binh	mã,	về	sau	được	gọi	 là	"Thủy	thần	văn	khúc".
Người	ta	cho	rằng	cửa	này	thích	hợp	với	việc	xuất	hành	thuận	lợi	cầu	tài.	Không	thích	hợp	với
các	việc	lánh	nạn,	dời	chỗ	ở.
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Cảnh	môn	:	là	chỗ	bằng	phăng,	sáng	sủa,	còn	gọi	là	"Hỏa	thần	liêm	trinh".	Cửa	này	thích	hợp
với	xuất	hành,	thăm	thú	bạn	bè,	đi	chơi,	săn	bắn.
 

Tử	môn	:	là	nơi	tập	trung	tiêu	diệt,	còn	gọi	là	"Thổ	thần	cự	môn".	Có	phái	cho	rằng	cửa	này
chỉ	dùng	cho	đi	săn,	còn	những	việc	khác	không	được	dùng.
 

Kinh	môn	:	là	đất	hiểm	trở,	nhiều	trở	ngại,	còn	gọi	là	"Kim	thần	phá	quân".	Cửa	này	được
xem	là	không	nên	dùng,	mọi	việc	đều	không	tốt,	thường	là	gặp	việc	lo	sợ,	đau	đầu.
 

Khai	môn	:	 là	cửa	nên	triển	khai	binh	mã,	về	sau	còn	gọi	là	"Kim	thần	vũ	khúc".	Cửa	này
được	học	phái	kì	môn	cho	rằng	thăng	quan	gặp	quý.	Dùng	sẽ	gặp	đại	cát.	Qua	đó	ta	dễ	dàng
nhận	thấy	:	bốn	cửa	có	tên	gọi	đại	biểu	cho	thuộc	tính	ngũ	hành	của	nó.	Như	"Thủy	thân	văn
khúc"	biểu	thị	Đỗ	môn	thuộc	thủy.	Trong	bát	môn,	bốn	môn	:	hưu,	sinh,	khai,	cảnh	là	cát	môn,
bốn	môn	khác	còn	lại	không	tốt.	Trong	bát	môn,	bốn	môn	:	hưu,	sinh,	khai,	cảnh	là	cát	môn,
bốn	môn	khác	còn	lại	không	tốt.	Trong	cát	môn,	khai	môn	tốt	nhất,	tiếp	theo	là	sinh,	hưu,	cảnh,
cứ	thế	kém	dần.
 

Về	bát	môn	phối	với	cửu	tinh
 

Trong	sự	phối	hợp	này,	 láy	môn	 làm	chính,	 tinh	 là	bổ	 trợ.	Môn	phối	với	 tinh	để	biết	cát
hung.	Trực	phù	đứng	đầu	bát	thần	(hay	cửu	thần)	là	tốt	nhất,	duy	khi	gặp	phải	"ngũ	hoàng	sát"
thì	chuyển	thành	xấu.	Trong	bát	thần	thì	trực	phù	tốt	nhất,	lục	hợp	tốt	vừa,	cửu	thiên	kém	hơn
;	còn	thái	âm,	cửu	địa,	phi	xà,	cân	trần,	chu	trước	càng	đứng	sau	càng	hung	hơn.
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Trong	các	bảng	trên,	+2	là	đại	cát,	+1	là	cát,	các	ô	để	trắng	là	không	thể	phối.	Nếu	phối	dùng
sẽ	gặp	hung	hoặc	đại	hung.	Vì	vậy	ba	hàng:	phi	xà,	câu	trần,	chu	tước	đều	để	trắng.



https://thuviensach.vn

Về	thiên	bàn	và	địa	bàn
 

Thiên	bàn	và	địa	bàn	trong	Độn	giáp	học	là	dựa	vào	thiên	can,	chủ	yếu	ứng	với	tam	kì.	Cách
chọn	dùng	thiên	bàn	dựa	vào	tam	kì	làm	chính.	Người	xưa	cho	rằng	:	ất	kì	có	thể	ổn	định	gia
trạch,	cân	bằng	tính	tình,	đối	với	sản	xuất,	chữa	bệnh	đều	có	lợi.	Bính	kì	đối	với	địa	vị,	nghề
nghiệp,	tài	lợi	đều	có	ích,	còn	có	thể	dùng	trong	kiện	tụng,	đi	thăm	hỏi.	Đính	kì	chủ	về	các	việc
học	thuật,	văn	hóa,	giáo	dục.	Khi	đi	thi	quẻ	đoán	gặp	đinh	kì	được	xem	lá	sẽ	thi	đỗ.	Trong	tam
kì	còn	có	ngày	chuyên	dụng,	ví	dụ	ngày	giáp,	ất	dùng	ất	kì,	ngày	bính,	tân	dùng	bính	kì	tự	nhiên
là	tốt,	song	còn	phải	xem	dùng	vào	việc	gì.	Ví	dụ	việc	sinh	đẻ	thì	lấy	khai	môn	phối	với	thiên
nhuế	là	tổ	hợp	tốt	nhất.	Người	xưa	về	mặt	này	đã	tổ	hợp	giữa	các	môn	và	các	tinh	thành	các
cách	 cục.	 Có	những	nhà	kì	môm	ở	Áo	môn	đã	 theo	đó	 lập	 thành	bảng	dùng	giá	 trị	 âm	hay
dương	để	biểu	thị	hiệu	quả	tốt	hay	xấu	của	các	tổ	hợp.
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Về	cửu	cung	và	bát	thần
Gọi	là	cửu	cung	tức	là:	1	trắng,	2	đen,	3	xanh	bích,	4	lục,		5	vàng,	6	trắng,	7	đỏ,	8	trắng,	9	tím,

tức	là	9	trường	hợp	bức	xạ	của	các	thiên	thể	tạo	nên	trên	quả	đất.	Chín	trường	hợp	này	tùy
theo	thời	khắc	của	các	tiết	khí	khác	nhau	mà	thay	đổi,	nhưng	sự	di	chuyển	của	nó	là	theo	một
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đường	cố	định	như	đã	giới	thiệu	trước	đây.
 

Theo	quan	điểm	của	Tam	nguyên	phái	trong	kì	môn	học	thì	"ngũ	hoàng	sát"	là	hung	nhất
trong	cửu	cung.	Cung	đối	xứng	với	"ngũ	hoàng	sát"	gọi	 là	cung	"Ám	kiếm	sát"	cũng	là	hung.
Tam	nguyên	phái	khi	chọn	phương	vị	của	bàn	quay	độn	giáp,	cho	dù	các	tinh	và	thần	khác	là
cát	hay	hung,	chỉ	cần	gặp	"ngũ	hoàng	sát"	 thì	đều	xem	phương	vị	đó	không	thể	dùng	được.
Đồng	thời	phương	chính	bắc	ngược	với	phương	chính	nam	cũng	thường	bỏ	qua	không	chọn.
 

Phái	tam	nguyên	còn	cho	rằng,	trong	cửu	cung	trừ	"ngũ	hoàng	sát"	ra	những	cung	còn	lại
đều	có	thể	phối	với	bát	thần,	ngày	nhâm	dùng	ất	kì,	ngày	mậu,	quý	dùng	đinh	kì,	đó	là	những
ngày	tam	kì	chọn	dùng	tốt	nhất.
 
 

Tam	kì	phối	thuận	với	bát	môn
 
 

Tam	kì	phối	thuận	với	bát	môn,	lấy	môn	làm	chủ.	Nếu	không	có	cách	gì	phối	hợp	được	với
các	cát	môn	thì	dù	tam	kì	có	lí	tưởng	đến	đâu	cũng	đành	bỏ	đi.	Điều	đó	trong	Độn	giáp	học	gọi
là	:	tam	kì	ất	bính	đinh	không	có	ba	môn:	khai,	hưu,	sinh,	nên	tam	kì	dù	tốt	cũng	không	dùng
được;	còn	khi	có	ba	cát	môn	nhưng	không	gặp	tam	kì	thì	vẫn	có	thể	dùng	được.	Nếu	là	việc	gấp
thì	lấy	môn,	bỏ	kì.	Trong	bảng	trên	các	tổ	hợp	+2	là	đại	cát,	+1	là	cát,	những	tổ	hợp	còn	lại	đều
bất	lợi.	Nhưng	nếu	gặp	môn	tốt	thì	vẫn	có	thể	dùng	được.
 
 

Vì	sự	phối	hợp	giữa	lục	nghi,	tam	kì,	cửu	tinh,	bát	môn,	cửu	thần	sẽ	sản	sinh	ra	rất	nhiều
"cách".	Cái	gọi	là	"cách"	trong	Độn	giáp	học	cũng	giống	như	công	thức	trong	toán	học.	Đối	với
công	thức	toán	học	mà	nói,	dù	tạm	thời	bị	quên	đi	nhưng	dựa	theo	tri	thức	toán	học	ta	có	thể
lập	lại	được.	Một	khi	đã	có	công	thức	thì	quá	trình	tính	toán	sẽ	đơn	giản	rất	nhiều,	dùng	rất
thuận	tiện.	"Cách"	cũng	giống	như	vậy.	Lục	nghi,	tam	kì,	cửu	tinh,	bát	môn,	cửu	thần	đều	có
thuộc	tính	ngũ	hành.	Chúng	phối	với	bất	kì	cung	nào	trong	cửu	cung	của	lạc	đồ	cũng	đều"sản
sinh	ra	quan	hệ	sinh	khắc	chế	hóa,	từ	đó	mà	dẫn	đến	các	kết	cục	cát,	hung,	hưu,	lận.
 

Nếu	bước	nào	cũng	tính	toán	mối	quan	hệ	ngũ	hành	thì	rất	phức	tạp,	cho	nên	người	xưa	đã
tính	trước	và	dùng	hình	thức	"cách"	để	cố	định	lại,	dùng	được	ngay.
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Ngũ
 

hành
 

Bát	môn
 

Cửu	tinh
 

Bát	(cửu)	thần
 

Cửu	cung
 

Kim
 

Kinh,		khai
 

Tâm,	trụ
 

 
 

Dương	6,	âm7
 

Mộc
 

Thương,	đỗ
 

Xung,	Bổ
 

 
 

Dương	3	âm4
 

Thủy
 

Hưu
 

Phùng
 

 
 

1
 

Hỏa
 

Cảnh
 

Anh
 

 
 

9
 

Thổ
 

Sinh,		tử
 

Nhuế,	Cầm,	Nhâm
 

Âm	2,5	dương		8l
 

 
 

 

Theo	cát,	hung	mà	nói	:	Cách	có	cát	cách	và	hung	cách.	Cát	cách	rất	nhiều,	trong	đó	quan
trọng	nhất	là	cửu	độn	kì	môn"	tức	là	chín	loại	phối	trí	cát	lợi	của	tinh	và	môn,	mỗi	cái	đều	có
công	dụng	riêng.	Hung	cách	cũng	rất	nhiều,	trong	đó	chủ	yếu	nhất	là	"Bát	hung	kì	môn",	nó	lấy
lục	nghi	tam	kì	trên	thiên	bàn	tương	ứng	với	địa	bàn	để	xác	định	hung.	Dưới	đây	thuật	lại	như
sau:
 

Cửu	độn	kì	môn
 

Thiên	độn	:	Thiên	bàn	bính	kì,	bát	môn	là	sinh	môn,	trên	địa	bàn	là	mậu.
 

Địa	độn	:	Thiên	bàn	ất	kì,	địa	bàn	là	kỉ,	gặp	khai	môn.
 

Nhân	độn	:	Thiên	bàn	đinh	kì,	bát	môn	là	hưu	môn,	bát	thần	là	thái	âm.
 

Thần	độn	:	Thiên	bàn,	bính	kì,	bát	môn	là	sinh	môn,	bát	thần	là	cửu	thiên.
 

Quỷ	độn	:	Thiên	bàn	đinh	kì,	bát	môn	là	hưu	môn,	bát	thần	là	cửu	địa.
 

Phong	độn	:	Thiên	bàn	bính	kì,	bát	môn	là	khai	môn,	gặp	phương	vị	đông	nam	;	hoặc	thiên
bàn	là	tân	nghi,	bát	môn	là	hưu	môn	hoặc	sinh	môn,	địa	bàn	là	ất.
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Vân	độn	:	Thiên	bàn	ất	kì,	bát	môn	là	khai	môn,	gặp	phương	tây	nam	;	hoặc	thiên	bàn	ất	kì
bát	môn	là	khai	môn,	địa	bàn	là	tân.
 
 

Long	độn	:	Thiên	bàn	ất	kì,	bát	môn	là	hưu	môn,	địa	bàn	là	quý	hoặc	phương	bắc.
 
 

Hổ	độn	:	Thiên	bàn	ất	kì,	bát	môn	là	sinh	môn;	hoặc	thiên	bàn	là	tân	nghi,	bát	môn	là	sinh
môn	gặp	phương	đông	bắc.
 
 

Cửu	độn	này	là	cát	cách	để	chọn	phương	vị.	Ngoài	ra	còn	có	hai	cát	cách	tức:	“thanh	long
hồi	đầu	cách"	(thiên	bàn	là	mậu	nghi,	địa	bàn	là	bính	kì)	và	"phi	điểu	điệt	huyệt	cách"	(thiên
bàn	là	bính	kì,	địa	bàn	là	mậu	nghi;	hoặc	thiên	bàn	bính	kì,	địa	bàn	ất	kì)
 
 

Bát	hung	kì	môn
 
 

Phục	cung.	Thiên	bàn	là	canh,	địa	bàn	là	mậu,	bát	thần	là	trực	phù.
 
 

Phi	cung.	Thiên	bàn	là	canh,	can	ngày	là	ngọ.
 
 

Thanh	long	đào	tẩu.	Thiên	bàn	là	ất,	địa	bàn	là	tân.
 
 

Bạch	hổ	ngông	cuồng.	Thiên	bàn	là	tân,	địa	bàn	là	ất.
 
 

Phi	xà	yêu	quái.	Thiên	bàn	là	quý,	địa	bàn	cũng	là	quý.
 
 

Chu	tước	nhảy	xuống	sông.	Thiên	bàn	là	đinh,	địa	bàn	là	quý.
 
 

Huỳnh	cảm	nhập	bạch.	Thiên	bàn	là	bính,	địa	bàn	là	canh.
 
 

Thái	bạch	nhập	huỳnh.	Thiên	bàn	là	canh,	địa	bàn	là	bính.
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Hung	cách	còn	có	nhiều	loại.	Nói	chung	người	ta	cho	rằng	:	"Bát	hung''	này	là	chắc	chắn.
Trong	"bát	hung"	có	bốn	quẻ	đoán	liên	quan	với	canh.	Nhìn	chung	các	"cách"	có	canh	đều	bất
lợi.	Trong	phi	cung	của	thiên	bàn	gặp	canh	phần	nhiều	chủ	về	thiên	tai.	Sứ	môn	canh	chủ	về
việc	bất	hạnh	trong	nhân	gian,	thêm	cả	địa	bàn	là	chỉ	về	những	nhân	tố	bất	lợi	trong	địa	chất.
Ngoài	ra	còn	"tứ	hung"	khác	không	liên	quan	với	canh,	theo	cách	nói	của	"Yên	ba	điếu	tẩu	ca"
là	thuộc	về	"kì,	nghi	khắc	nhau".	Giữa	ất	với	tân,	đinh	với	quý	cũng	là	như	thế.	Qua	sự	giới	thiệu
trên	đây	ta	có	thể	rút	ra	kết	luận	:	Người	xưa	gọi	cát	cách	là	trực	phù	lục	giáp	tương	sinh	với	lục
nghi	;	gọi	là	hung	cách	là	trực	phù	lực	giáp	tương	khắc	với	kì,	nghi.
 
 

Ví	dụ	:	"Thanh	long	quay	đầu"	và	"Phi	điểu	điệt	huyệt"	là	trực	phù	lục	giáp	thêm	bính,	trực
phù	với	bính	kì	có	quan	hệ	tương	sinh.	Còn	"Thái	bạch	nhập	huỳnh"	tuy	cũng"	là	trực	phù	lục
giáp	thêm	bính	kì	nhưng	là	quan	hệ	tương	khắc.	Canh	là	thái	bạch,	thêm	bính	kì,	cổ	nhân	gọi	là
"Thái	bạch	nhập	huỳnh	giặc	tất	đến".	Giáp,	thân,	canh	trực	phù	thêm	bính	trở	thành	hung	cách.
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THUẬT	MAI	HOA	:
 
 

TRÙ	TÍNH	VẬT	KHÍ
 
 

□	ĐỒ	THÚC	SINH	THÀNH	VŨ	TRỤ	....
 
 

▲	Thiệu	Ung	và	Mai	Hoa	dịch	số
 
 

Thiệu	Ung	sống,	vào	đời	nhà	Tống.	Khi	còn	trẻ	tự	học	rất	vất	vả,	tài	học	uyên	bác.	về	sau
ông	ở	ẩn	trong	thành	Lạc	Dương,	là	người	mở	đường	cho	hệ	thống	học	thuật	tướng	số.
 
 

Ông	căn	cứ	vào	Kinh	Dịch	mà	sáng	tạo	ra	lí	luận	học	thuật	về	"Dịch	ngoại	biệt	truyện"	để	lại
những	cống	hiến	to	lớn	cho	sự	nghiên	cứu	và	phát	triển	dịch	học	của	Trung	Quốc.	Đặc	biệt	là
ông	đã	vận	dụng	bát	quái	để	tạo	ra	phương	pháp	dự	đoán	thông	tin.	Ông	dùng	phương	pháp	lấy
số	của	năm,	tháng,	ngày,	giờ	rồi	nhân,	chia,	cộng,	trử	để	đưa	vào	bát	quái,	lập	ra	tượng	quẻ,	tìm
ra	hào	động.	Sau	đó	sắp	xếp	âm	dương	ngũ	hành	của	bát	quái,	dùng	phương	pháp	sinh	khắc
của	quẻ	thể	và	quẻ	dụng	kết	hợp	với	lời	"hào	từ"	của	chu	dịch	để	phán	đoán	cát	hung.	Đó	chính
là	Mai	Hoa	dịch	thuật.
 
 

Thiệu	Ung	phát	minh	ra	phương	pháp	này	đối	với	hậu	thế	có	một	ảnh	hưởng	vô	củng	to	lớn,
cũng	là	một	trong	những	phương	pháp	quan	trọng	mà	ngày	nay	đang	được	dùng	phổ	biến	ở
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Trung	Quốc,	đồng	thời	rất	được	các	học	giả	nước	ngoài	coi	trọng.	Đặc	biệt	là	Nhật	Bản	vô	cùng
coi	trọng	việc	nghiên	cứu	đối	với	Mai	Hoa	dịch	thuật.	Gần	đây	họ	đã	xuất	bản	cuốn	"Mai	Hoa	bí
truyền",	thực	chất	là	dựa	vào	cơ	sở	của	Mai	Hoa	dịch	thuật	để	viết.
 
 

Mai	Hoa	dịch	thuật	đã	khắc	phục	được	tính	hạn	chế	về	không	gian	của	chiêm	bốc	bằng	đồng
tiền,	tức	là	chiêm	bốc	bằng	đồng	tiền	đòi	hỏi	người	muốn	đoán	phải	tự	mình	đến	lắc	gieo	quẻ
mới	hạn	chế	được	thông	tin	cần	dự	đoán.	Còn	phương	pháp	này	chỉ	cần	biết	được	chính	xác
thời	gian	phát	sinh	sự	việc	hoặc	thời	gian	dự	kiến	sẽ	tiến	hành	việc	đó	trong	tương	lai	là	có	thể
lập	quẻ	để	dự	đoán,	thông	tin	nhận	được	vẫn	rất	chính	xác.	Mai	Hoa	dịch	thuật	của	Thiệu	Ung
có	cơ	sở	triết	học	riêng,	tức	là	số	học	tượng	tiên	thiên.
 
 

Tương	 truyền	 ông	 được	một	 hình	 vẽ	 tiên	 thiên	 ở	 nhà	một	 đạo	 sĩ.	 Sau	 khi	 chuyên	 tâm
nghiên	cứu,	ông	rút	ra	tâm	pháp	tiên	thiên.	Trong	cuốn	sách	"Hoàng	cực	kinh	thế	tự	ngôn"	ông
đã	nói	:	"Tiên	nhân	học,	tâm	pháp	giả.	Đồ	giai	tòng	trung	khởi,	vạn	hóa	vạn	sự	sinh	ư	tâm	giả",
có	nghĩa	là	:	"vạn	sự,	vạn	vật	đều	từ	tâm	sinh	ra.	Có	tâm	thì	sẽ	có	vạn	sự	vạn	vật	:	không	có	tâm
thì	không	có	gì	hết.	Tâm	là	thái	cực,	là	nguồn	gốc	sản	sinh	vạn	sự,	vạn	vật.
 
 

Trong	số	học	tượng	tiên	thiên,	Thiệu	Ung	đã	sáng	lập	nên	học	thuyết	sinh	thành	vũ	trụ.	Đó
là	"Thái	cực	là	một,	không	động.	Thái	cực	sinh	hai,	hai	 là	thần.	Thần	sinh	số,	số	sinh	tượng,
tượng	sinh	khí".	Nghĩa	 là	Thái	 cực	 là	một,	 thái	 cực	sinh	âm	dương	 tức	một	 sinh	 thành	hai.
Nhưng	vai	trò	của	một	sinh	thành	hai	là	thần,	cho	nên	nói	"Thần	sinh	số".	Vì	một	sinh	thành
hai	là	cặp	số	có	tính	đối	lập,	lấy	đó	gấp	đôi	lên	để	được	hai	thành	bốn,	tức	lưỡng	nghi	sinh	tứ
tượng.	Đó	chính	là	"số	sinh	tượng".	Lại	từ	sự	biến	hóa	đối	lập	của	tượng	này	mà	sản	sinh	thành
các	sự	vật	cụ	thể	là	"khí",	tức	là	"tượng	sinh	khí".	Thiệu	Ung	đã	đem	sự	sinh	thành	của	vạn	vật
trong	vũ	trụ,	nói	thành	từ	chữ	số	của	khái	niệm	trừu	tượng,	qua	nhân	lên	mà	được	sự	vật	cụ
thể.	Đó	chính	là	Thiệu	Ung	đã	hư	cấu	nên	đồ	thức	sinh	thành	vũ	trụ	từ	lí	luận	tượng	số.
 
 

Thiệu	Ung	xuất	phát	từ	tượng	số	học	của	ông	hư	cấu	nên	đồ	thức	sinh	thành	vạn	vật	của	vũ
trụ	và	lấy	đó	để	giải	thích	thế	giới,	tính	toán	ra	sự	thịnh	suy	của	mệnh	vận.	Chiêm	bốc	nổi	tiếng
nhất	của	ông	có	thể	nói	khi	ông	ở	Lạc	Dương	-	Thiên	tân	nghe	tiếng	kêu	của	chim	dỗ	quyên	mà
dự	đoán	được	Hoàng	đế	sắp	khởi	dụng	phương	nam,	trên	chính	trị	sẽ	có	biến	loạn,	tức	là	cuộc
biến	Vương	An	Thạch.
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Mai	Hoa	dịch	thuật	không	những	có	thể	dự	đoán	về	người	mà	còn	có	thể	dự	đoán	cho	cả
những	vật	không	có	sinh	mệnh.	Từ	cách	hiểu	về	"khí"	chúng	ta	nhận	thấy	rằng	Mai	Hoa	dịch
thuật	của	Thiệu	Ung	trên	thực	tế	là	đem	vật	hữu	hình	hoàn	nguyên	về	số	khí	vô	hình,	tức	tương
đương	với	kết	cấu	phân	tử	hoặc	kết	cấu	nguyên	tử	của	chúng	ta	ngày	nay.	Nắm	vững	số	của	khí
vận	hành	là	để	từ	đó	nắm	vững	trạng	thái	phát	triển	của	nó.
 
 

Cho	nên	chúng	ta	chỉ	cần	nhận	thức	được	Mai	Hoa	dịch	số	và	nắm	vững	công	cụ		và	phương
pháp	của	vận	khí	là	được,	không	cần	bàn	đến	cơ	sở	triết	học	của	nó.
 
 

▲	Phương	pháp	tính	toán	của	Mai	Hoa	dịch	số
 

Thiệu	Ung	đưa	số	vào	Dịch	học	cũng	tức	 là	đưa	các	phép	tính	số	vào	hệ	thống	dịch	học.
Muốn	hiểu	được	Mai	Hoa	dịch	thuật,	chúng	ta	phải	hiểu	được	nội	hàm	số	của	Thiệu	Ung.	Nội
hàm	đó	gồm	các	mặt	dưới	đây.
 

1.		Số	của	quẻ:	càn	1,	đoài	2,	li	3,	chấn	4,	tốn	5,	khảm	6,	cấn	7,	khôn	8.
 

2.		Số	hào:	hào	1	(hào	đầu)	là	1,	hào	hai	là	2,	hào	ba	là	3,	hào	bốn	là	4,	hào	năm	là	5,	hào	sáu
(hào	thượng)	là	6.
 

3.		Số	quẻ	hỗ.
 

4.		Số	của	mười	thiên	can:	giáp	1,	ất	2,	bính	3,	đính	4,	mậu	5,	kỉ	6,	canh	7,	tân	8,		nhâm	9,	quý
10.
 

5.	Số	của	12	địa	chi:	tí	1,	sửu	2,	dần	3,	mão	4,	thìn	5,	tị	6,	ngọ	7,	mùi	8,	thân	9,	dậu	10,	tuất
11,	hợi	12.
 

6.	Số	của	phương	vị:	càn	tây	bắc	là	1,	đoài	tây	là	2,	ly	nam	là	3,	chấn	đông	là	4,	tốn	đông	nam
là	5,	khảm	bắc	là	6,	cấn	đông	bắc	là	7,	khôn	tây	nam	là	8.
 

7.		Chỉ	số	vật	có	thể	nhìn	đếm	được.
 

8.		Chỉ	số	lượng	đo	lường	dược.
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9.		Biết	được	số	là	có	thể	dùng	những	số	đã	biết	này	để	lập	quẻ.	Phương	pháp	lập	quẻ	có	các
cách	sau	đây:
 
 

1.		Lập	quẻ	theo	năm	tháng	ngày	giờ
 

Lịch	pháp	của	Trung	Quốc	cổ	đại	lấy	thiên	can,	địa	chi	để	tính	thời	gian.	Thời	gian	lập	quẻ
của	Mai	Hoa	dịch	thuật	chủ	yếu	cũng	dùng	can,	chi.	Ví	dụ	năm	mão	là	4,	năm	hợi	là	12.
 

Số	tháng	là:	tháng	giêng	1,	tháng	hai	là	2,...		tháng	mười	hai	là	12.	Số	của	ngày	lấy	theo	ngày
âm	lịch	làm	chuẩn;	mồng	một	là	1,	ngày	hai	là	2,	ngày	30	là	30.	Số	của	giờ:	tí	là	1,	sửu	là	2,...	giờ
hợi	là	12.
 

Lấy	tổng	số	của	các	số	năm,	tháng,	ngày	làm	số	quẻ	của	thượng.	Tổng	số	của	năm	tháng
ngày	cộng	thêm	số	của	giờ	làm	số	quẻ	hạ.	Nếu	tổng	số	đó	lớn	hơn	8	thì	chia	cho	8,	lấy	số	dư
làm	số	quẻ.	Khi	tổng	số	đó	vừa	bằng	8	thì	8	là	số	của	quẻ,	tức	là	quẻ	khôn.

Ví	dụ	:	3	giờ	5	phút	chiều	ngày	8/12/1985.																																		
Theo	âm	lịch	là	giờ	thân,	ngày	17	tháng	11	năm	ất	sửu.
Số	quẻ	thượng	là	:	(2	+	11	+	17)/8	=	3	dư	6.
6	là	số	quẻ	thượng,	tức	quẻ	Khảm.
Số	quẻ	hạ	:	(30	+	9)/8	=	4	dư	7.	7	là	số	của	quẻ	hạ,	tức	quẻ	Cấn.
Sau	khi	thành	quẻ	ta	tìm	hào	động.	Phương	pháp	là	lấy	tổng	của	các	số	:	năm,	tháng,	ngày,

giờ	chia	cho	6,	số	dư	là	hào	động.	Khi	chia	hết	cho	6	thì	hào	sáu	là	hào	động.
Ví	dụ:	trong	ví	dụ	trên	tổng	số	của	năm,	tháng,	ngày,	giờ	là	39.	Cách	tìm	hào	động	là	:	39/6	=

6	dư	3.	Hào	động	là	hào	3.

Cách	ghi	như	sau	:			biến	thành
 

 

2.	Phương	pháp	lập	quẻ	theo	số	của	phương	vị
 
 

Người	nào	hoặc	vật	nào	tại	một	giờ	nào	đó,	đi	theo	phương	nào,	muốn	biết	tình	hình	sau
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khi	đi	thì	có	thể	lập	quẻ	để	dự	đoán.	Phương	pháp	như	sau:	quẻ	thượng	là	chủ	của	sự	kiện.	Nếu
người	già	thì	lấy	quẻ	thượng	là	càn;	là	thiếu	nữ	lấy	là	đoài;	nếu	là	hổ	lấy	là	cấn;	nếu	là	châu	ngọc
thì	lấy	là	càn.	Muốn	biết	tỉ	mỉ	hơn	xem	cách	chọn	tượng	của	bát	quái	.

Quẻ	hạ	lấy	theo	phương	hướng	đi.	Ví	dụ:	đi	về	phương	đông	là	quẻ	chấn,	đi	về	phương	tây	là
đoài.

Hào	động	lấy	theo	tổng	thể	của	số	quẻ	thượng	và	quẻ	hạ	cộng	với	thời	gian	phát	sinh	sự
việc	để	tính	theo	như	đã	nói	ở	trên.

	Ví	dụ:	Trong	Mai	Hoa	dịch	thuật	có	ghi	lại:	ngày	kỉ	sửu,	giờ	mão,	một	người	đi	về	phương
tốn,	sắc	mặt	lo	lắng.	Hỏi	anh	ta	vì	sao	lo	lắng.	Ông	ta	nói:	không	!	Lập	quẻ	để	đoán.	Người	đó	là
càn	làm	quẻ	thượng,	phương	tốn	làm	quẻ	hạ,	ta	được	quẻ	Thiên	phong	cấu.	Càn	quẻ	thượng	là
1,	tốn	hà	5,	giờ	mão	là	4,	tổng	số	là	10	chia	6	dư	4,	vậy	hào	động	là	4.

Ta	ghi	như	sau	:		biến	thành
 
 

 
 

3.		Cách	lặp	quẻ	theo	số	vật
 

Số	vật	là	chỉ	số	các	vật	nhìn	thấy.	Lấy	số	đó	làm	quẻ	thượng,	thời	gian	nhìn	thấy	làm	quẻ	hạ.
Lấy	tổng	của	số	quẻ	thượng	và	quẻ	hạ	chia	cho	6	để	tìm	hào	động.
 

Ví	dụ:	Có	người	giờ	dậu	buổi	tối	thấy	ngoài	đồng	có	3	vệt	sáng,	bèn	nghĩ	đến	có	thể	phát
sinh	động	đất.	Do	đó	lập	để	xem.
 

Quẻ	thượng:	3	vệt	sáng	là	số	3,	tức	quẻ	ly.
 

Quẻ	hạ:	giờ	dậu	là	10,	chia	8	dư	2,	tức	quẻ	đoài.
 

Hai	quẻ	hợp	thành	Hỏa	trạch	khuê.	Lại	dùng	số	3	của	quẻ	thượng	cộng	với	số	2	của	quẻ	hạ,
cộng	số	giờ	được	tổng	là	15	chia	6	dư	3,	nên	hào	ba	là	hào	động.

Cách	ghi	là	:		biến	thành
 
 

 



https://thuviensach.vn

4.		Cách	lập	quẻ	theo	số	chữ
 

Cách	lập	quẻ	theo	số	chữ	là	căn	cứ	vào	chữ	của	người	muốn	đoán	viết	ra	để	lập	quẻ.	Trước
hết	phải	xem	số	chữ	để	chia	thành	quẻ	thượng,	quẻ	hạ.	Cụ	thể	như	sau:
 

Một	chữ	:	một	là	thái	cực	nên	một	không	thể	dùng	được.	Trường	hợp	chữ	đó	có	thể	phân
biệt	rõ	hai	phần	trên,	dưới,	hoặc	hai	phần	phải	trái	thì	ta	có	thể	lấy	số	nét	của	nửa	trên,	hoặc
nửa	trái	làm	số	quẻ	thượng,	số	nét	của	nửa	dưới	hoặc	nửa	phải	làm	số	quẻ	hạ.	Lấy	tổng	số	của
nét	chia	cho	6	để	tìm	hào	động.
 

Hai	chữ:	Lấy	số	nét	chữ	đầu	chia	cho	8,	số	dư	là	quẻ	thượng.	Lấy	nét	của	chữ	sau	chia	cho	8,
số	dư	là	quẻ	hạ.	Lại	lấy	tổng	số	nét	của	hai	chữ	chia	cho	6	để	tìm	hào	động.	Ba	chữ	:	chữ	đầu	là
quẻ	thượng,	số	nét	chữ	thứ	hai	là	số	quẻ	hạ.	Tổng	số	nét	cả	ba	chữ	chia	cho	6;	số	dư	là	hào
động.
 

Bốn	chữ	:	số	nét	hai	chữ	đầu	là	quẻ	thượng,	hai	chữ	sau	là	quẻ	hạ.
 
 

Năm	chữ		:	số	nét	hai	chữ	đầu	là	quẻ	thượng,	số	nét	ba	chữ	sau	là	quẻ	hạ.
 

Sáu	chữ	:	số	nét	ba	chữ	đầu	là	quẻ	thượng,	số	nét	ba	chữ	sau	là	quẻ	hạ.
 

Bẩy	chữ	:	số	nét	ba	chữ	đầu	là	quẻ	thượng,	số	nét	bốn	chữ	sau	là	quẻ	hạ.
 

Tám	chữ	:	số	nét	bốn	chữ	đầu	là	quẻ	thượng	;	số	nét	bốn	chữ	sau	là	quẻ	hạ.
 

Chín	chữ	:	số	nét	bốn	chữ	đầu	là	quẻ	thượng	;	số	nét	năm	chữ	sau	là	quẻ	hạ.
 

Mười	chữ	:	số	nét	năm	chữ	đầu	là	quẻ	thượng	;	số	nét	năm	chữ	sau	là	quẻ	hạ.
 

Hào	động	của	các	trường	hợp	trên	cách	tìm	giống	như	trường	hợp	viết	ba	chữ.
 

Từ	11	 chữ	 trở	 lên	 thì	 không	 tính	 theo	 nét	 nữa,	mà	 lấy	một	 nửa	 số	 chữ	ở	 trên	 làm	quẻ
thượng,	một	nửa	số	chữ	ở	dưới	làm	quẻ	hạ.	Tổng	số	chữ	chia	cho	6,	số	dư	là	hào	động.
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5.		Ghi	quẻ	theo	số	lượng
 

Rất	nhiều	vật	phẩm	có	 số	đơn	vị	 đo	 lường	 cố	định,	 như	vải	 có:	 tấm,	 trượng,	 thước,	 tấc.
Lương	thực	có	:	túi	hay	bao,	tấn	kilôgam,	gam,	v.v...	Phương	pháp	lập	quẻ	là	:	lấy	đơn	vị	lớn	làm
quẻ	thượng,	đơn	vị	nhỏ	làm	quẻ	hạ.	Rồi	lấy	tổng	của	số	đơn	vị	lớn	và	đơn	vị	nhỏ	chia	6	để	tìm
hào	động.	Ví	dụ	:	tấm	vải	dài	3	trượng	5	thước,	3	là	quẻ	thượng,	5	là	quẻ	hạ.	Tổng	số	8	chia	cho
6	dư	2,	2	là	hào	động	.
 

6.		Phương	pháp	lập	quẻ	cộng	thêm	số
 

Lập	quẻ	theo	năm,	tháng,	ngày,	giờ	thì	mỗi	trường	hợp	chỉ	có	1	tượng	quẻ.	Nhưng	trong
thực	tế	nhiều	khi	cùng	một	giờ	có	nhiều	người	đến	hỏi	quẻ,	không	thể	lấy	cùng	một	tượng	quẻ
để	đoán	cho	nhiều	việc,	hoặc	có	nhiều	người	đoán	cùng	một	việc	thì	cũng	không	thể	dùng	một
tượng	quẻ	để	đoán	cho	những	người	khác	nhau.	Do	đó	có	thể	tính	thêm	số	nét	của	tên	họ	từng
người	để	lập	quẻ.
 
 

Ví	dụ	:	Có	3	người	là	ông	Hoàng,	ông	Điền,	ông	Trương	cùng	một	giờ	đến	xin	đoán	về	việc
dời	chỗ	ở.	Cách	lập	quẻ	là	căn	cứ	năm,	tháng,	ngày,	giờ	rồi	cộng	thêm	số	nét	bút	chữ	họ	của
từng	người,	như	vậy	tuy	cùng	giờ	với	nhau	nhưng	tượng	quẻ	sẽ	khác	nhau.
 
 

▲	Cách	thẩm	định	hào	động	và	khí	quẻ
 
 

Sau	khi	lập	quẻ	ta	cần	phân	tích,	phán	đoán	quẻ.	Muốn	thế,	trước	hết	phải	xem	:	hào	động,
tiếp	sau	là	xem	khí	quẻ,	cuối	cùng	là	xem	xét	mối	quan	hệ	giữa	quẻ	thể	và	quẻ	dụng.	Đầu	tiên
ta	bàn	về	hào	động	và	khí	quẻ.
 
 

Phương	pháp	lập	quẻ	theo	cách	đã	giới	thiệu	ở	trên	bao	giờ	cũng	có	hào	động.	Hơn	nữa	chỉ
có	một	hào	động	xuất	hiện,	như	thế	thì	trọng	điểm	của	vấn	đề	đã	hiện	rõ,	lợi	cho	việc	phán
đoán.
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Sở	dĩ	lấy	tổng	số	chia	cho	6	để	được	hào	động	là	vì	mỗi	tượng	quẻ	có	6	hào,	nên	chia	cho	6
là	có	căn	cứ.
 
 

Tác	dụng	của	hào	động	có	thể	quy	về	mấy	mặt	dưới	đây:
 
 

1.		Căn	cứ	hào	động	để	xác	định	quẻ	thể,	quẻ	dụng

 
 

Quẻ	thể,	quẻ	dụng	là	khái	niệm	mới	do	Thiệu	Ung	sáng	tạo	ra.	Nguồn	gốc	của	nó	là	cơ	sở
triết	học	âm	dương,	 tức	một	phân	 làm	hai,	 thực	chất	 là	phân	chia	 rõ	chủ	 thể	và	khách	 thể,
tương	đương	với	phương	pháp	hào	thế,	hào	ứng	của	cáçh	lập	quẻ	bằng	gieo	đồng	tiền,	mục
đích	để	đoán	quẻ	được	dễ	dàng.
 
 

Phương	pháp	xác	định	quẻ	thể	và	quẻ	dụng	là	:	lấy	sự	động	và	tĩnh	của	triết	học	âm	dương
làm	căn	cứ.	Quẻ	có	hào	động	là	quẻ	dụng,	quẻ	tĩnh	là	quẻ	thể.	Quẻ	thể	 là	mình,	quẻ	dụng	là
người	khác	hay	sự	việc	cần	đoán.
 
 

2.		Hào	động	là	căn	cứ	để	phán	đoán	cát	hung

 
 

Sau	khi	lập	quẻ,	ta	căn	cứ	vào	sự	sinh	khắc	của	ngũ	hành	giữa	quẻ	dụng	và	quẻ	thể	để	phán
đoán	cát	hung.	Nhưng	nhất	định	còn	phải	tham	khảo	lời	hào	tử	của	hào	động.	Ví	dụ	:	Hào	đầu
của	quẻ	càn	động,	lời	hào	tử	là	:	"tiềm	long	vật	dụng"	,	tức	có	thể	đoán	:	thời	cơ	sự	việc"	chưa
đến,	trước	mắt	không	nên	manh	động.
 
 

Do	đó	có	thể	thấy	Mai	Hoa	dịch	thuật	của	Thiệu	Ung	đã	hấp	thụ	được	nội	dung	ý	nghĩa	của
bốc	phệ,	tức	là	bao	giờ	cũng	xuất	phát	từ	nguồn	gốc	của	vấn	đề.	Lấy	hào	tử	của	quẻ	làm	căn	cứ
lí	luận	cho	sự	phán	đoán	như	vậy	Mai	Hoa	dịch	thuật	có	một	cơ	sở	triết	học	và	cơ	sở	lí	luận	rất
sâu	sắc,	nó	trở	thành	một	phái	mới	của	dịch	học.	.
 
 



https://thuviensach.vn

3.		Căn	cứ	hào	động	dể	xét	tình	trạng	và	quá	trình	phát	triển	của	sự	việc

 
 

Hào	động	không	những	chỉ	rõ	kết	quả	cát	hung	của	sự	việc	mà	còn	biểu	thị	tình	hình	các
giai	đoạn	của	quá	trình	phát	triển,	tức	là	việc	sẽ	biến	thành	tốt	hơn,	hoặc	xấu	hơn,	biến	sinh
biến	khắc,	biến	ngang	hòa,	biến	thành	xì	hơi,		v.v...
 
 

Ví	dụ	:	Hào	hai	của	quẻ	càn	động,	quẻ	càn	hạ	là	quẻ	dụng	càn	thượng	là	quẻ	thể.	Quẻ	càn	ban
đầu	vốn	là	quẻ	ngang	hòa,	biểu	thị	sự	việc	tốt.	Nhưng	nay	hào	hai	động,	dương	biến	thành	âm
nên	quẻ	càn	biến	thành	quẻ	Thiên	hòa	đồng	nhân.	Quẻ	thượng	càn	là	quẻ	thể,	là	kim,	quẻ	hạ	là
quẻ	dụng	là	hỏa.	Quẻ	dụng	hỏa	khắc	quẻ	thể	kim	là	điềm	xấu.	Do	đó	có	thể	đoán	sự	việc	phát
triển	trước	tốt	sau	xấu.
 
 

4.		Hào	dộng	là	căn	cứ	của	xu	hướng	phát	triển	của	sự	việc

 
 

Hào	động	là	xu	hướng	phát	triển	của	sự	việc,	cũng	là	căn	cứ	chủ	yếu	để	phán	đoán	hướng	đi
ban	đầu	và	hướng	đi	về	sau	thay	đổi	của	người	đi	xa.	Ví	dụ	:	lập	được	quẻ	càn	có	hào	đầu	động.
Quẻ	thượng	càn	kim	là	quẻ	thể	quẻ	hạ	càn	kim	là	quẻ	dụng,	là	người	đi	xa.	Hào	đầu	động	biến
thành	quẻ	tốn,	nên	có	thể	đoán	người	này	ban	đầu	đã	đi	hướng	tây	bắc,	sau	đó	chuyển	hướng
đông	nam.
 
 

5.	Là	căn	cứ	để	phân	chia	quẻ	gốc	và	quẻ	biến

 
 

Vạn	vật	có	động	thì	có	biến,	vật	phát	triển	đến	cực	độ	tất	quay	trở	lại.	Dương	động	biến
thành	âm,	âm	động	biến	thành	dương.	Hào	biến	thành	quẻ	biến.	Ví	dụ	:		Hào	đầu	quẻ	càn	động,
hào	dương	biến	thành	hào	âm	nên	quẻ	càn	biến	thành	quẻ	Thiên	phong	cấu.	Quẻ	càn	gọi	là	quẻ
gốc,	quẻ	thiên	phong	cấu	là	quẻ	biến.
 
 

Quẻ	gốc	biểu	thị	sự	việc	phát	triển	ở	giai	đoạn	đầu	quẻ	biến	là	phát	triển	ở	giai	đoạn	cuối.
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Sau	khi	căn	cứ	lời	từ	hào	động	để	tìm	ra	kết	luận	ta	còn	phải	xem	xét	khí	của	tượng	quẻ	ra
sao.	Khí	quẻ	là	tình	hình	vượng	suy	của	ngũ	hành	quẻ	đó	trong	bốn	mùa.
 

Ngũ	hành	của	8	quẻ	như	sau	:	càn,	đoài,	thuộc	kim	;	khôn,	cấn	thuộc	thổ	;	chấn,	tốn	thuộc
mộc	;	khảm	thuộc	thủy	;	li	thuộc	hỏa.
 

Sự	vượng	suy	của	ngũ	hành	tám	quẻ	trong	bốn	mùa	biểu	hiện	là	:	
 

-	Chấn,	tốn	thuộc	mộc,	vượng	khí	ở	mùa	xuân,	suy	khí	ở	mùa	thu.
 

-	Ly	thuộc	hỏa,	vượng	khí	ở	mùa	hạ,	suy	khí	ở	mùa	đông.
 

-	Càn,	đoài	thuộc	kim,	vượng	ở	mùa	thu,	suy	ở	mùa	hạ.
 

-	Khảm	thuộc	thủy,	vượng	ở	mùa	đông,	suy	ở	các	tháng:	2,	5,	8,	11.
 

-	Khôn	cấn	thuộc	thổ,	vượng	vào	các	tháng	:	2,	5,	8,	11,	suy	vào	mùa	xuân.
 

Khí	của	quẻ	thể	nên	vượng,	khống	nên	suy.	Quẻ	thể	nên	được	quẻ	dụng	sinh	cho,	không	nên
bị	quẻ	dụng	khắc.	Đó	là	nguyên	tắc	chung	của	sự	sinh,	khắc,	vượng,	suy	của	ngũ	hành.
 

Khi	phân	tích	sinh,	khắc,	vượng,	suy	của	ngũ	hành	bát	quái,	phải	chú	ý	đến	tình	hình	ngũ
hành	của	quẻ	gốc,	quẻ	hỗ,	quẻ	biến.
 
 

▲	Phán	đoán	sự	sinh	khác	của	quẻ	thể	và	quẻ	dụng
 

Qua	lời	bàn	của	hào	từ	hào	động,	sau	khi	thẩm	định	sự	vượng,	suy,	sinh,	khắc	của	ngũ	hành,
chúng	ta	còn	phải	xem	xét	mối	quan	hệ	sinh	khắc	của	ngũ	hành	thuộc	quẻ	thể	và	quẻ	dụng.	Ví
dụ	:	Quẻ	thượng	càn	kim	không	có	hào	động	là	quẻ	thể	;	quẻ	hạ	li	hỏa	có	hào	động	là	quẻ	dụng.
 
 

Quan	hệ	giữa	chúng	là	hỏa	khắc	kim,	tức	dụng	khắc	thể,	đó	lả	quan	hệ	tương	khắc.	Quan	hệ
sinh,	khắc	giữa	quẻ	thể	và	quẻ	dụng	không	những	biểu	thị	tính	chất	phát	triển	của	sự	vật,	mà
còn	biểu	thị	nội	dung	của	sự	phát	triển	đó.
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1.		Biểu	thị	tính	chất	phát	triển	của	sự	vật

 
 

-	Thể	khắc	dụng	là	sự	việc	tốt,	dụng	khắc	thể	là	sự	việc	xấu.	Ví	dụ	:	Quẻ	thể	là	đoài	kim,	quẻ
dụng	là	tốn	mộc.	Kim	khắc	mộc,	tức	quẻ	thể	khắc	quẻ	dụng,	chứng	tỏ	tôi	có	năng	lực	làm	được
việc	đó,	nên	nói	là	tốt.	Ngược	lại,	nếu	quẻ	thể	là	mộc,	quẻ	dụng	là	kim,	lúc	đó	quẻ	dụng	khắc
quẻ	thể,	tức	là	tôi	bị	khắc,	biểu	thị	kết																																			quả	có	hại	cho	tôi,	nên	là	xấu.
 
 

-	Thể	sinh	dụng	là	có	sự	hao	tổn,	dụng	sinh	cho	thể	là	việc	có	lợi	:	Ví	dụ	:	Quẻ	thể	là	càn	kim,
quẻ	dụng	là	khảm	thủy.	Kim	sinh	thủy,	tức	quẻ	thể	sinh	cho	quẻ	dụng.	Vì	tôi	sinh	cho	người
khác	cho	nên	tôi	bị	hao	tổn	về	tâm	lực,	tiền	của.	Ngược	lại	nếu	quẻ	dụng	là	càn	kim,	quẻ	thể	là
khảm	thủy,	quẻ	dụng	sinh	cho	quẻ	thể,	tức	là	người	khác	sinh	cho	tôi,	tôi	được	lợi	nên	nói	là	có
tin	mừng,	có	lợi.
 
 

-	Thể	và	dụng	ngang	hòa	là	mọi	việc	đều	thuận	lợi.
 
 

Ví	dụ:	Quẻ	thể	là	li	hỏa,	quẻ	dụng	cũng	là	li	hỏa.	Hai	quẻ	cùng	thuộc	một	ngũ	hành,	gọi	là
ngang	hòa.	Ngang	hòa	thì	không	có	tranh	giành,	nên	nói	sự	việc	thuận	lợi.
 
 

-	Thể	được	sinh	càng	nhiều	càng	tốt,	bị	khắc	càng	nhiều	càng	xấu.	Ví	dụ	:	Quẻ	thể	là	kim,
trong	quẻ	hỗ	và	quẻ	biến	thổ	nhiều,	tức	là	những	cái	sinh	cho	quẻ	thể	nhiều,	chứng	tỏ	sự	việc
tốt	ở	mức	độ	càng	cao.	Nếu	trong	quẻ	hỗ	và	quẻ	biến	hỏa	nhiều,	tức	là	cái	khắc	thể	nhiều	thì
mức	độ	xấu	càng	lớn.
 
 

-	Quẻ	dụng	cát	biến	thành	hung	gọi	là	trước	tốt	sau	xấu;	quẻ	dụng	hung	biến	thành	cát	là
trước	xấu	sau	tốt.	Ví	dụ:	quẻ	thượng	là	càn	kim	là	quẻ	thể,	quẻ	hạ	là	cấn	thổ	là	quẻ	dụng.	Dụng
thổ	sinh	thể	kim	là	tốt.	Nhưng	hào	đầu	động	nên	cấn	thổ	biến	thành	li	hỏa,	hỏa	khắc	kim,	kim	là
quẻ	thể	bị	quẻ	dụng	khắc.	Đó	là	trước	tốt	sau	xấu.	Ngược	lại,	nếu	quẻ	thể	là	càn	kim,	quẻ	dụng
là	li	hỏa	thì	li	hỏa	khắc	càn	kim	là	xấu.
 
 

Nhưng	vì	hào	đầu	động	nên	li	hỏa	biến	thành	cấn.	Thổ	sinh	kim,	tức	là	dụng	sinh	thể.	Đó	là
trước	xấu	sau	tốt.
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-	Được	sinh	ở	chỗ	này	nhưng	bị	khắc	ở	chỗ	khác	thì	gọi	là	trong	sinh	gặp	khắc.	Ngược	lại,	bị
khắc	chỗ	này	nhưng	gặp	sinh	chỗ	khác	thì	gọi	là	trong	khắc	có	sinh.	Bị	khắc	mà	không	có	sinh
gọi	là	không	có	cứu,	bị	khắc	mà	có	sinh	thì	gọi	là	có	cứu.
 
 

Ví	dụ	:	Quẻ	thể	càn	kim	bị	quẻ	dụng	li	hỏa	khắc,	nếu	trong	quẻ	hỗ	và	quẻ	biến	không	có	thủy
thì	không	thể	chế	ngự	li	hỏa,	tức	là	không	có	cứu.	Nếu	có	thủy	tức	là	có	cứu.
 
 

-	Những	quẻ	có	ngũ	hành	giống	với	quẻ	thể	hay	sinh	cho	quẻ	thể	thì	gọi	là	đồng	đảng	của
quẻ	thể.	Những	quẻ	có	ngũ	hành	cùng	loại	với	quẻ	dụng	hay	sinh	cho	quẻ	dụng	thì	gọi	là	cùng
đảng	với	quẻ	dụng.	Nếu	đảng	của	quẻ	thể	nhiều	thì	thế	của	quẻ	thể	mạnh	;	đảng	của	quẻ	dụng
nhiều	thì	thế	của	quẻ	thể	suy.
 
 

Ví	dụ	:	Quẻ	Lôi	thiên	đại	tráng	trên	chấn	dưới	cần,	quẻ	hỗ	là	Trạch	thiên	quải,	 trên	đoài
dưới	càn.	Hào	biến	là	hào	5	nên	biến	thành	quẻ	Quải.	Quẻ	Lôi	thiên	đại	tráng	quẻ	thể	là	càn
kim,	chấn	mộc	là	quẻ	dụng,	nay	quẻ	hỗ,	quẻ	biến	đều	là	kim	cho	nên	đảng	của	quẻ	thể	nhiều,
thế	quẻ	thể	mạnh,	còn	quẻ	dụng	suy.
 
 

2.		Biểu	thị	nội	dung	phát	triển	của	sự	vật

 
 

Từ	sự	sinh	khắc	của	quẻ	thể	và	quẻ	dụng,	ta	có	thể	phán	đoán	được	việc	nó	đang	làm	chủ.
Cái	lí	của	nó	là	ở	chỗ	lấy	tượng	của	bát	quái	để	suy	ra.	Vì	vậy	khi	học	tập	Mai	Hoa	dịch	số	việc
nắm	vững	tượng	quẻ	là	quan	trọng	nhất.	Ở	phần	sau	sẽ	giới	thiệu	tượng	loại	vạn	vật	của	bát
quái	do	người	xưa	tổng	kết	từ	thực	tiễn	để	độc	giả	tham	khảo.
 
 

Làm	thế	nào	để	từ	sự	sinh,	khắc	của	quẻ	thể	và	quẻ	dụng	mà	phán	đoán	được	sự	việc,	người
xưa	đã	tổng	kết	như	sau:
 
 

-	Quẻ	càn	sinh	cho	quẻ	thể.	Chủ	về	có	ích,	có	tin	mừng	cho	công	việc,	hoặc	có	tin	mừng	về
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công	danh,	hoặc	vì	công	việc	mà	được	của,	hoặc	thắng	kiện,	hoặc	được	lợi	về	của	quý,	hoặc
được	tiến	tài	nhờ	người	già,	hoặc	được	quà	tặng	của	bậc	trên,	hoặc	có	tin	mừng	về	thăng	quan
tiến	chức.
 
 

-	Quẻ	khôn	sinh	cho	quẻ	thể.	Chủ	các	tin	mừng	về	ruộng	đất,	hoặc	nhờ	đất	đai	mà	tiến	tài,
hoặc	được	lợi	nhờ	người	nông	thôn,	hoặc	được	lợi	nhờ	âm	đức,	hoặc	có	thu	hoạch	về	hoa	quả
ngũ	cốc,	vải	vóc.
 
 

-	Quẻ	chấn	sinh	cho	quẻ	thể.	Chủ	về	các	lợi	nhờ	sơn	lâm,	hoặc	tiến	tài	nhờ	sơn	lâm,	hoặc
được	lợi	ở	phía	đông,	hoặc	có	tin	mừng	nhờ	công	danh,	hoặc	được	lợi	nhờ	giao	dịch	các	hàng
hóa	đồ	gỗ,	hoặc	được	quà	tặng	hay	tin	mừng	về	những	mặt	hàng	đó.
 
 

-	Quẻ	tốn	sinh	cho	quẻ	thể.	Chủ	về	các	ích	lợi	từ	núi	rừng,	hoặc	được	của	nhờ	núi	rừng,	hoặc
từ	phía	đông	nam,	hoặc	được	lợi	nhờ	người	trong	tên	họ	có	chữ	thảo,	chữ	mộc,	hoặc	được	lợi
nhờ	chè	trà,	hoa	quả.
 
 

-	 Quẻ	 khảm	 sinh	 cho	 quẻ	 thể.	 Chủ	 về	 các	 tin	mừng	 đến	 từ	 phương	 bắc,	 hoặc	 tiến	 tài	 từ
phương	bắc,	hoặc	nhờ	người	sống	cạnh	sông	nước,	ao	hồ,	hoặc	được	lòng	những	người	sống
cạnh	sông	nước,	hoặc	được	 lợi	nhờ	giao	dịch,	 thư	từ	qua	các	mặt	hàng	cá	muối	rượu,	hoặc
được	quà	tặng	hay	tin	mừng	về	những	mặt	hàng	đó.
 
 

-	Quẻ	li	sinh	cho	quẻ	thể.	Chủ	về	được	của	từ	phương	nam	;	hoặc	có	tin	mừng	về	văn	thư	;
hoặc	được	lợi	từ	các	lò	luyện,	công	trường;	hoặc	được	của	nhờ	người	trong	tên	họ	có	chữ	hỏa.
 
 

-	Quẻ	cấn	sinh	cho	quẻ	thể.	Chủ	về	được	của	ở	phương	đông	bắc,	hoặc	tin	mừng	về	nương
rẫy,	hoặc	được	của	nhờ	sơn	lâm	điền	thổ,	hoặc	nhờ	người	trong	tên	họ	có	chữ	thổ.	Của	cải	ổn
định,	việc	có	trước	có	sau.
 
 

-	Quẻ	đoài	sinh	cho	quẻ	thể.	Chủ	về	được	của	từ	phương	tây,		hoặc	có	tin	vui	từ	phía	đó,	hoặc
được	nguồn	 lợi	về	 thực	phẩm	hay	của	quý,	hoặc	nhờ	người	 tên	họ	có	 chữ	kim,	hoặc	 có	 tin
mừng	từ	chợ	búa,	hoặc	có	tin	vui	khách	đến,	hoặc	bạn	bè	tâm	giao.
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-	 Quẻ	 càn	 khắc	 quẻ	 thể.	 Chủ	 về	 lo	 âu	 vì	 việc	 công	 hoặc	 nhà
cửa,																																																																																																						hoặc	mất	của	quý,		hoặc	thất	thoát	ngũ	cốc
hoặc	có	sự	giận	dỗi	với	bậc	trên,	hoặc	mang	tội	với	quý	nhân.
 

-	Quẻ	khôn	khắc	quẻ	thể.	Chủ	về	có	nỗi	lo,	hoặc	tổn	thất	về	điền	thổ,	hoặc	bị	tiểu	nhân	làm
hại,	hoặc	thiệt	thòi	do	âm	đức,	hoặc	mất	vải	vóc,	hoặc	tổn	thất	về	ngũ	cốc.
 

-	Quẻ	chấn	khắc	quẻ	thể.	Chủ	về	các	nỗi	lo	sợ	vu	vơ,	hoăc	trong	lòng	bất	an,	hoặc	sợ	gia	trạch
gặp	tai	nạn,	hoặc	bị	người	tên	họ	có	chữ	thảo,	mộc	xâm	phạm,	hoặc	bị	mất	mát	ở	núi	rừng.
 

-	Quẻ	tốn	khắc	quẻ	thể.	Chủ	về	bị	người	tên	họ	có	chữ	thảo,	mộc	làm	hại,	hoặc	lo	lắng	vì	các
việc	sơn	lâm,	hoặc	bị	người	ở	phương	đông	nam	làm	hại,	kiêng	kị	phụ	nữ	làm	hại	hoặc	tai	ách
do	cãi	vã.
 

-	Quẻ	khảm	khắc	quẻ	thể.	Chủ	về	sa	lầy	vào	những	việc	ám	muội	hoặc	những	nỗi	lo	về	trộm
cắp,	hoặc	làm	mất	lòng	những	người	ở	gần	sông	nước,	hoặc	bị	tai	vạ	ở	cửa	hàng	rượu	hoặc	bị
người	ở	cạnh	sông	hồ,	hoặc	phương	bắc	làm	hại.
 

-	Quẻ	li	khắc	quẻ	thể.	Chủ	về	sự	lo	lắng	vì	công	việc	văn	thư,	hoặc	những	tai	vạ	về	hỏa	hoạn,
hoặc	từ	phương	nam	dẫn	đến,	hoặc	người	tên	họ	có	chữ	hỏa	gây	ra.
 

-	Quẻ	cấn	khắc	quẻ	thể.	Chủ	về	công	việc	gặp	nhiều	trắc	trở,	hoặc	mất	mát	vì	sơn	lâm	điền
thổ,	 hoặc	do	người	 trong	 tên	họ	 có	 chữ	 thổ	 gây	nên.	Đề	phòng	những	 tai	 họa	do	người	 từ
phương	đông	bắc,	hoặc	sự	lo	lắng	bất	an	về	phần	mộ	ông	cha.
 

-	Quẻ	đoài	khắc	quẻ	thể.	Chủ	về	sự	chia	rẽ	do	cãi	vã,	không	lợi	ở	phương	tây,	hoặc	bị	người
trong	tên	họ	có	chữ	khẩu	lừa	dối,	hoặc	bị	tai	họa	do	bị	đổ	nát	hủy	hoại,	hoặc	lo	lắng	vì	việc	ăn
uống.
 
 

▲	Xác	định	thời	gian	ứng	nghiệm	của	quẻ
 

Sau	khi	lập	quẻ	là	biết	rõ	cát	hung,	lúc	đó	điều	quan	trọng	nhất	là	xác	định	thời	gian	ứng
nghiệm	của	quẻ.	Sự	tính	toán	này	quan	hệ	rất	lớn	đến	kết	quả	thành	bại	của	dự	đoán.	Xác	định
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thời	gian	ứng	nghiệm	chuẩn	xác	thì	tạo	phúc	cho	con	người,	không	chính	xác	là	đem	lại	tai	họa
cho	họ.
 

Từ	 xưa	 đến	 nay	 các	 nhà	 chiêm	 bốc	 đều	 vô	 cùng	 coi	 trọng	 việc	 xác	 định	 thời	 gian	 ứng
nghiệm.	Trong	các	sách	bàn	đến	rất	nhiều,	nhiều	người	đưa	ra	nhiều	phương	pháp.Ví	dụ	xác
định	thời	gian,	ứng	nghiệm	của	quẻ	theo	tượng	quẻ,	theo	số	quẻ,	theo	hào.
 
 

định	thời	gian,	ứng	nghiệm	của	quẻ	theo	tượng	quẻ,	theo	số	quẻ,	theo	hào.	Dưới	đây	giới
thiệu	các	phương	pháp	thường	dùng	để	độc	giả	tham	khảo.
 

1.		Xác	định	thời	gian	ứng	nghiệm	theo	tượng	quẻ
 
 

	Càn,	đoài	thuộc	kim,	nên	ứng	nghiệm	ở	thời	điểm	canh,	tân.
 

Chấn,	tốn	thuộc	mộc,	ứng	nghiệm	ở	thời	điểm	giáp,	ất.
 

Khôn,	cấn	thuộc	thổ,	thời	gian	ứng	nghiệm	mậu,	kỉ.
 

Khảm	thuộc	thủy,	thời	gian	ứng	nghiệm	ở	nhâm,	qúy.
 

Ly	thuộc	hỏa	thời	gian	ứng	nghiệm	ở	bính,	đinh.
 

Ngoài	ra	theo	bát	quái	phối	với	địa	chi	cũng	có	thể	xác	định	được	thời	gian	ứng	nghiệm.
 

Càn,	phối	tuất,	hợi,		nên	thời	gian	ứng	nghiệm	ở	tuất,	hợi.
 

Đoài	phối	dậu,	nên	ứng	nghiệm	ở	dậu.
 

Khôn	phối	thân,	mùi	nên	ứng	nghiệm	ở	thân,	mùi.
 

Li	phối	ngọ,	nên	ứng	nghiệm	ở	ngọ.
 

Tốn	phối	tị,	thìn	nên	ứng	nghiệm	ở	tị,	thìn,
 

Chấn	phối	mão,	nên	ứng	nghiệm	ở	mão.
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Cấn	phối	dần,	sửu	nên	ứng	nghiệm	ở	dần	sửu.
 

Khảm	phối	tí,	nên	ứng	nghiệm	ở	tí.
 

Thời	gian	ứng	nghiệm	ở	đây	có	thể	là	năm,	tháng,	ngày,	hoặc	giờ.	Nên	là	năm,	hay	tháng,
hay	ngày,	hay	giờ	phải	căn	cứ	vào	tình	hình	cụ	thể	của	sự	việc	mà	phán	đoán.
 

2.		Xác	định	thời	gian	ứng	nghiệm	theo	số	của	quẻ
 
 

Có	hai	loại	phương	pháp.	Một	loại	là	lấy	số	quẻ	thể	cộng	với	số	quẻ	dụng	để	tính	thời	gian
ứng	nghiệm.	Ví	dụ	quẻ	thể	là	càn,	quẻ	dụng	là	khảm,	càn	1,	khảm	6,	nên	có	thể	tính	là	7	năm,	7
tháng,	hoặc	7	ngày,	hay	7	giờ.	Còn	phương	pháp	khác	là	lấy	số	quẻ	chủ,	số	quẻ	hỗ,	số	quẻ	biến
để	xác	định.	Ví	dụ:	quẻ	chủ	là	Thiên	thủy	tụng	là	số	7,	quẻ	hỗ	là	Phong	hỏa	gia	nhân	là	số	8,	quẻ
biến	là	Thiên	địa	phủ,	là	số	9.	Tổng	số	là	24,	nên	có	thế	xác	định	là	24	năm,	hoặc	24	tháng,	hoặc
24	ngày,	hoặc	24	giờ.
 

3.		Xác	định	thời	gian	ứng	nghiệm	theo	quẻ	sinh	cho	quẻ	thể
 

Có	quẻ	sinh	thể	thì	tốt,	là	sự	việc	nhất	định	sẽ	gặp	ứng.
 

Cho	nên	phải	xem	số	của	quẻ	dụng	sinh	cho	quẻ	thể,	để	xác	định	thời	gian	ứng	nghiệm.	Ví
dụ:	khảm	là	dụng	sinh	cho	quẻ	thể.	Khảm	là	6	nên	có	thể	xác	định	là	6	năm	hoặc	6	tháng,	hoặc	6
ngày,	hoặc	6	giờ.
 

Nếu	sinh	cho	quẻ	thể	là	quẻ	hỗ	thì	thời	gian	còn	đến	chậm	hơn	nữa.	Nếu	có	quẻ	sinh	thể,	lại
cũng	có	quẻ	khắc	thể,	thì	việc	sẽ	gặp	trở	ngại,	tức	là	trong	tốt	có	xấu.	Nếu	có	quẻ	khắc	thể	mà
không	có	quẻ	sinh	thể	thì	việc	không	thành.	Cho	nên	nói	có	sinh	thể,	không	có	khắc	thể	thì	tốt.
 
 

4.	Lấy	trạng	thái	động,	tĩnh	của	người	đến	đoán	để	xác	định
thời	gian	ứng	nghiệm
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Phàm	đoán	về	thời	gian	ứng	nghiệm,	phải	kết	hợp	xem	sự	động,	tĩnh	cùa	người	đến	đoán	để
quyết	định	sự	ứng	nghiệm	đến	nhanh	hay	chậm.	Người	xưa	tổng	kết	phát	hiện	thấy	:	nếu	người
đến	hỏi	trong	trạng	thái	động	thì	ứng	nghiệm	nhanh.	Lấy	số	của	quẻ	chia	đôi,	ví	dụ	quẻ	tốn	là
10,	chia	2	được	5,	thời	gian	ứng	nghiệm	là	5.
 

Người	đến	đoán	quẻ	đứng	yên	có	thể	lấy	nửa	chậm,	nửa	nhanh.	Ví	dụ	quẻ	tốn	là	10,	nửa
chậm	là	12,5	ngày,	nửa	nhanh	là	7,5	ngày.
 

Người	đến	hỏi	quẻ	ngồi	thì	lấy	số	quẻ	để	xác	định.	Ví	dụ	quẻ	tốn	là	10	có	thể	xác	định	là	10.
 

Người	hỏi	quẻ	nằm,	thời	gian	ứng	nghiệm	chậm	hơn,	tăng	gấp	đôi.	Ví	dụ	quẻ	tốn	là	10	thì
xác	định	là	20.
 

Bát	quái,	to	đến	bao,	la,	nhỏ	đến	mức	không	còn	gì	trong	đó,	xa	là	mọi	vật,	gần	là	bản	thân
mình.	 Thời	 gian	 ứng	 nghiệm	 lâu	 là	 năm	 tháng,	 gần	 là	 ngày	 giờ.	 Cho	 nên	 khi	 xác	 định	 ứng
nghiệm	phải	căn	cứ	vào	tình	hình	thực	tế,	nếu	không	sẽ	dễ	mắc	sai	lầm.
 
 

▲		Dự	đoán	các	loại	sự	việc
 

Mai	Hoa	dịch	số	nhận	thức	các	loại	sự	vật	là	từ	số	lượng,	chất	lượng,	đơn	vị	thời	gian,	thông
qua	tính	toán	để	dự	đoán	trọng	thái	phát	triển	của	sự	vật	trong	một	đơn	vị	thời
 
 

giao,	cho	dù	có	lúc	nó	có	sắc	thái	ngụy	biện	và	thần	bí,	nhưng	từ	khi	Thiệu	Ung	phát	minh	ra
thuật	này	đến	nay,	nó	đã	được	nhiều	người	nắm	vững	và	vận	dụng.	Tuy	không	phải	khi	nào
cũng	thành	công	để	bảo	đảm	chắc	chắn,	nhưng	trong	một	thời	gian	dài	việc	lưu	hành	ứng	dụng
phương	pháp	này	vẫn	chưa	suy	giảm.	Do	đó	việc	tìm	hiểu	toàn	diện	phương	pháp	này	là	rất
cần	thiết	đối	với	chúng	ta.	Ở	đây	chúng	tôi	muốn	trích	những	ví	dụ	dự	đoán	theo	Mai	Hoa	dịch
số	của	Thiệu	Ung	để	độc	giả	tham	khảo.
 
 

Dự	đoán	khí	tượng
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Mai	Hoa	dịch	số	dự	doán	khí	tượng	có	chỗ	độc	đáo	của	nó.	Phương	pháp	là	:	dùng	thời	gian
và	địa	điểm	cần	dự	đoán	để	lập	quẻ.	Cụ	thể	như	sau:	lấy	tổng	số	của	số	năm,	tháng,	ngày,	giờ
cần	dự	đoán	cộng	với	số	nét	bút	chữ	tên	của	địa	phương	cần	đoán	làm	số	quẻ	thượng,	số	quẻ
thượng	cộng	với	giờ	cần	dự	đoán	làm	quẻ	hạ.
 
 

Tổng	số	quẻ	thượng	và	quẻ	hạ	chia	cho	6	để	tìm	hào	động.
 
 

Phương	pháp	lập	quẻ	này	thực	tế	là	kết	hợp	vận	dụng	giữa	cách	gieo	quẻ	theo	thời	gian	với
cách	gieo	quẻ	 theo	số	chữ.	Chỉ	có	điều	khác	 là	 tên	chữ	địa	phương	phải	viết	 theo	"Từ	điển
Khang	Hy"	(tức	kiểu	chữ	phồn	thể,	viết	đủ	nét)	làm	chuẩn.
 
 

Trung	quốc	đất	rộng	bao	la,	trong	một	ngày	vùng	này	mưa,	vùng	kia	nắng.	Cho	nên	lập	một
quẻ	để	xác	định	cho	toàn	quốc	thì	không	thể	chính	xác	được.	Phương	pháp	của	Thiệu	Ung	khắc
phục	được	nhược	điểm	này.	Lấy	thời	gian	và	không	gian	cụ	thể	để	dự	đoán,	đó	là	điều	rất	mới
mẻ	và	độc	đáo.	Bản	thân	tác	giả	đã	từng	thử	nghiệm	dự	đoán	thời	tiết	cho	địa	phương	mình,
sai	số	rất	ít.
 
 

Sau	khi	lập	được	tượng	quẻ,	không	cần	phân	biệt	quẻ	thể	và	quẻ	dụng	mà	chỉ	cần	xem	quẻ
gốc,	quẻ	hỗ	và	quẻ	biến.	Li	chủ	về	nắng,	khôn	chủ	về	mưa,	càn	chủ	về	nắng	sáng,	chấn	chủ	về
sấm,	tốn	chủ	về	gió,	cấn	chủ	về	ngừng,	đoài	chủ	về	mưa.	Trong	các	quẻ	trên,	quẻ	nàọ	xuất	hiện
nhiều	lần	thì	chứng	tỏ	tượng	quẻ	đó	quyết	định	thời	tiết	lúc	ấy.
 
 

Tiếp	theo	là	xem	tình	hình	vượng	suy,	sinh	khắc	của	ngũ	hành	các	quẻ.	Tương	sinh	là	phát
sinh	;	khắc	là	dừng	lại	;	vượng	là	thế	mạnh	;	suy	là	thế	yếu.
 
 

Dự	đoán	nhân	sự
 
 

Đoán	về	nhân	sự	cần	phân	biệt	quẻ	thể,	qụẻ	dụng.	Quẻ	thể	là	mình,	quẻ	dụng	là	người	khác.
Phán	đoán	quẻ	thể,	quẻ	dụng	có	thể	xem	phần	trước	đã	bàn	đến.	Muốn	biết	quẻ	tốt	ra	sao	thì
phải	xem	quẻ	thể	được	sinh	như	thể	nào;	muốn	biết	quẻ	xấu	như	thế	nào	thì	phải	xem	quẻ	thể
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bị	khắc	ra	sao.	Nếu	không	có	sinh,	cũng	không	có	khắc	thì	phải	xem	quẻ	gốc.
 
 

Dự	đoán	hôn	nhân
 
 

Đoán	về	hôn	nhân	lấy	quẻ	thể	làm	chủ,	còn	quẻ	dụng	là	việc	hôn	nhân.	Dụng	sinh	thể	thì
hôn	nhân	dễ	thành	hoặc	nhờ	hôn	nhân	mà	được	lợi.	Thể	sinh	dụng	thì	hôn	nhân	khó	thành,
hoặc	thành	nhưng	có	tổn	thất.	Thể	khắc	dụng	hôn	nhân	có	thể	thành	nhưng	muộn.	Dụng	khắc
thể	 thì	 hôn	nhân	không	 thành,	 hoặc	 thành	nhưng	 có	hại.	 Thể	dụng	ngang	hòa	 là	 hôn	nhân
thuận	lợi.
 
 

Đoán	hôn	nhân,	quẻ	thể	là	người	muốn	đoán,	quẻ	dụng	là	đối	phương.	Quẻ	thể	vượng	thì
mình	thịnh	vượng	;	quẻ	dụng	vượng	thì	nhà	kia	của	cải	nhiều.	Quẻ	dụng	sinh	cho	quẻ	thể	thì
được	của	nhờ	hôn	nhân	hoặc	được	nhà	kia	giúp	đỡ.	Quẻ	thể	sinh	cho	quẻ	dụng	thì	nhà	kia	tư
trang	ít	ỏi,	hoặc	mình	kết	hôn	để	cầu	hòa.	Thể	dụng	ngang	hòa	thì	cuộc	hôn	nhân	đó	tốt	và
thuận	lợi.
 
 

Từ	tượng	quẻ	mà	xem	cũng	có	thể	biết	được	tướng	mạo	của	đối	phương.	Càn	là	người	đoan
chính	vóc	cao.	Khảm	là	người	mặt	đen,	tà	dâm,	đố	kị.	Cấn	là	người	sắc	mặt	vàng,	nhiều	khéo
léo.	Chấn	là	người	mặt	đẹp.	Tốn	là	người	tóc	dài	mà	thưa,	mặt	xấu,	nhà	nghèo.	Li	là	người	thấp,
mặt	đỏ,	tính	tình	thất	thường.	Khôn	là	người	dáng	xấu,	bụng	to,	mặt	vàng.	Đoài	là	người	cao	to,
nói	năng	vui	vẻ.
 
 

Dự	đoán	sinh	đẻ
 
 

Đoán	về	sinh	đẻ,	quẻ	thể	là	mẹ,	quẻ	dụng	là	sinh.
 

Thể	và	dụng	đều	nên	vượng,	không	nên	suy.	Nên	tương	sinh,	không	nên	tương	khắc.	Thể
khắc	dụng	không	lợi	cho	con	;	dụng	khắc	thể	thì	không	lợi	cho	mẹ.	Thể	khắc	dụng	mà	quẻ	dụng
suy	thì	con	khó	toàn	;	dụng	khắc	thể	mà	quẻ	thể	suy	thì	mẹ	khó	qua	khỏi.	Dụng	sinh	thể	thì	dễ
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cho	mẹ	;	thể	sinh	dụng	thì	dễ	sinh.	Thể	dụng	ngang	hòa	thì	sinh	thuận	lợi.
 

Muốn	đoán	con	trai	hay	con	gái	 thì	phải	xem	toàn	quẻ.	Quẻ	dương	hào	dương	nhiều	thì
sinh	con	trai	;	quẻ	âm	nhiều	thì	sinh	con	gái.	Quẻ	và	hào	âm	dương	tương	sinh	cho	nhau	thì
phải	xem	số	người	ngồi	quanh	người	đoán	quẻ	là	số	chẵn	hay	lẻ	để	đoán.	Lẻ	dương,	chẵn	âm.
 
 

Dự	doán	ăn	uống
 

Đoán	việc	ăn	uống	quẻ	thể	là	chủ,	quẻ	dụng	là	thức	ăn.	Dụng	sinh	thể	là	thức	ăn	phong	phú.
Thể	sinh	dụng	là	ăn	uống	không	hợp	hoặc	có	trở	ngại.	Dụng	khắc	thể	là	không	có	chuyện	ăn
uống.	Thể	dụng	ngang	hòa,	là	ăn	uống	đầy	đủ.	Trong	quẻ	có	khảm	là	bữa	ăn	có	rượu,	có	đoài	là
thức	ăn	ngon.	Không	có	khảm,	đoài	là	không	có	bữa	ăn.	Khảm,	đoài	sinh	cho	thể	thì	rượu	thịt
no	say.	Muốn	biết	thức	ăn	gì	thì	căn	cứ	các	quẻ	thuộc	vật	loại	nào	đã	giới	thiệu	ở	phần	trên.
Muốn	biết	những	ai	có	mặt	thì	lấy	nhân	sự	của	quẻ	hỗ	mà	đoán.
 
 

Dự	đoán	cầu	mưu
 

Muốn	đoán	cầu	mưu	thì	lấy	quẻ	thể	làm	chủ,	quẻ	dụng	ứng	vào	việc	muốn	cầu.	Thể	khắc
dụng	thì	việc	có	thể	thành	nhưng	muộn.	Dụng	khắc	thể	thì	việc	không	thành	hoặc	thành	nhưng
có	hại.	Dụng	sinh	thể	thì	mưu	không	thành.	Thể	sinh	dụng	thì	mưu	nhiều	nhưng	được	ít.	Thể
dụng	ngang	hòa	thì	mọi	sự	như	ý.
 
 

Dự	đoán	cầu	danh
 

Phán	đoán	cầu	danh	lấy	quẻ	thể	làm	chủ,	quẻ	dụng	là	danh.	Thể	khắc	dụng	là	danh	có	thể
thành	nhưng	muộn.	Dụng	khắc	thể	thì	danh	không	thành.	Thể	sinh	dụng	thì	danh	khó	thành
hoặc	vì	danh	mà	tổn	thất.	Dụng	sinh	thể	là	thành	danh	hoặc	nhờ	danh	mà	được	lợi.	Thể	dụng
ngang	hòa	thì	công	danh	như	ý.	Muốn	biết	ngày	đạt	được	thì	phải	xem	quẻ	sinh	cho	quẻ	thể.
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Muốn	biết	nhận	chức	ở	đâu	thì	phải	xem	phương	của	quẻ	biến.	Đoán	về	nhậm	chức	rất	kị
gặp	quẻ	khắc	quẻ	thể.	Nếu	quẻ	có	khắc	thể	tức	sẽ	mắc	tai	họa	vì	chức	đó.	Nhẹ	là	bị	cấp	trên
phạt,	nặng	thì	bị	mất	chức.	Muốn	biết	thời	gian	ứng	nghiệm	thì	phải	xem	khí	của	quẻ	khắc	quẻ
thể.	Ở	phần	bát	quái	nói	về	khí	quẻ	thuộc	tượng	vật	và	thời	gian	trên	kia	đã	nói	đến.
 
 

Dự	đoán	cầu	tài
 
 

Đoán	cầu	tài,	quẻ	thể	là	mình,	quẻ	dụng	là	tiền	của.	Thể	khắc	dụng	là	có	của,	dụng	khắc	thể
là	không	có	của.	Thể	sinh	dụng	thì	được	nhưng	có	tổn	hao.	Dụng	sinh	thể	là	có	tin	mừng,	tăng
tiến.	Thể	dụng	ngang	hòa	thì	của	đến	nhanh	chóng.	Muốn	biết	ngày	cầu	được	tài	thì	xem	khí
của	quẻ	sinh	cho	quẻ	thể.	Muốn	biết	ngày	phá	tài	thì	xem	khí	của	quẻ	khắc	quẻ	thể.
 
 

Nếu	trong	quẻ	vừa	có	thể	khắc	dụng	vừa	có	quẻ	sinh	cho	quẻ	thể	thì	có	tài.	Khí	của	quẻ	này
tức	là	thời	gian	gặp	tài.	Nếu	trong	quẻ	vừa	có	quẻ	khắc	thể	vừa	có	quẻ	sinh	dụng	thì	sẽ	phá	tài.
Muốn	biết	ngày	giờ	ứng	nghiệm	thì	phải	xem	khí	quẻ.
 
 

Dự	đoán	giao	dịch
 
 

Đoán	giao	dịch	lấy	quẻ	thể	làm	chủ,	quẻ	dụng	là	việc	giao	dịch.	Thể	khắc	dụng	thì	giao	dịch
thành	nhưng	chậm.	Dụng	khắc	thể	thì	việc	không	thành.	Thể	sinh	dụng	thì	việc	khó	thành	hoặc
thành	nhưng	có	mất	mát.	Dụng	sinh	thể	tức	thành	và	có	lợi.	Thể	dụng	ngang	hòa	là	việc	thuận
lợi.
 
 

Dự	đoán	xuất	hành
 
 

Xuất	hành	lấy	quẻ	thể	làm	chủ,	quẻ	dụng	ứng	vào	xuất	hành.	Thể	khắc	dụng	là	đi	được	như
ý.	Dụng	khắc	thể	là	xuất	hành	gặp	tai	họa.	Thể	sinh	dụng	là	xuất	hành	bị	hao	tổn	mất	mát.	Dụng
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sinh	thể	là	được	của	bất	ngờ.	Thể	dụng	ngang	hòa	là	xuất	hành	thuận	lợi.
 
 

Đoán	về	xuất	hành	quẻ	thể	nên	vượng,	các	quẻ	khác	nên	sinh	cho	thể.	Quẻ	thể	là	càn,	chấn
thì	chủ	về	đi	được,	là	khôn	cấn	thì	không	đi	được.	Tốn	nên	đi	thuyền,	li	nên	đi	bộ,	khảm	phải	đề
phòng	mất	cắp,	đoài	thường	gặp	cãi	nhau.
 
 

Dự	đoán	người	đi	xa
 
 

Đoán	người	đi	xa,	quẻ	thể	 là	người	đến	đoán,	quẻ	dụng	 là	người	đi	xa.	Thể	khắc	dụng	 là
người	đi	xa	quay	về	chậm.	Dụng	khắc	thể	là	người	đi	xa	không	về.	Thể	sinh	dụng	là	người	đi	xa
chưa	về.	Dụng	sinh	thể	là	người	đi	xa	sắp	về.	Thể	dụng	ngang	hòa	là	ngày	về	chưa	định.
 
 

Quẻ	dụng	biểu	thị	người	đi	xa	nên	vượng,	gặp	sinh	thì	ở	bên	ngoài	thuận	lợi,	gặp	suy	mà	bị
khắc	thì	ở	bên	ngoài	đang	gặp	khó	khăn	hoặc	tai	họa.	Chấn	nhiều	là	không	yên	ổn,	cấn	nhiều	là
gặp	trở	ngại,	khảm	nhiều	là	gặp	nguy	hiểm,	đoài	nhiều	là	gặp	cãi	vã.
 
 

Dự	đoán	cầu	gặp
 
 

Đoán	cầu	gặp	lấy	quẻ	thể	làm	mình,	quẻ	dụng	là	người	muốn	gặp.	Thể	khắc	dụng	là	có	thể
gặp	;	dụng	khắc	thể	là	không	thể	gặp.	Thể	sinh	dụng	là	khó	gặp,	hoặc	gặp	nhưng	không	có	ích.
Dụng	sinh	thể	là	có	thể	gặp,	gặp	thì	có	lợi.	Thể	dụng	ngang	hòa	là	gặp	nhau	vui	vẻ.
 
 

Đoán	mất	của
 
 

Đoán	mất	của	quẻ	thể	là	chủ	nhân,	quẻ	dụng	là	của	bị	mất.	Thể	khắc	dụng	là	có	thể	tìm	được
nhưng	chậm.	Dụng	khắc	thể	là	không	tìm	được.	Thể	sinh	dụng	là	vật	mất	khó	tìm	lại.	Dụng	sinh
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thể	là	vật	dễ	tìm	lại	được.	Thể	dụng	ngang	hòa	là	vật	chưa	mất.
 
 

Cũng	có	cách	lấy	quẻ	biến	làm	vật	mất.
 
 

Ví	dụ	:	quẻ	biến	là	càn	thì	tìm	ở	phương	tây	bắc	hoặc	ở	khu	vệ	sinh	công	cộng,	nơi	gác	lầu
hoặc	bên	cạnh	đống	đá	hay	kim	loại	hoặc	trong	đồ	đựng	hình	tròn	hoặc	nơi	đất	cao.
 
 

Quẻ	biến	là	quẻ	khôn	thì	tìm	ở	phương	tây	nam	hoặc	ở	ngoài	đồng,	ở	nhà	kho	ở	cạnh	tường,
ở	hầm	chứa,	ở	thùng	đựng	hình	vuông.
 
 

Quẻ	chấn	thì	tìm	ở	phương	đông	hoặc	nơi	rừng	núi,	ở	bụi	bờ,	cạnh	trống	chiêng,	ở	chợ,	ở
vườn	rau,	giữa	các	thuyền,	giữa	các	đồ	gỗ.
 
 

Quẻ	khảm	thì	tìm	ở	phương	bắc,	bên	cạnh	chỗ	có	nước	mương	câu	khe	giếng,	bên	cạnh	chỗ
để	rượu	để	dấm	hoặc	chỗ	để	muối	cá.
 
 

Quẻ	li	tìm	ở	phương	nam	hoặc	cạnh	bếp	lò,	cạnh	cửa	sổ	ngôi	nhà	bỏ	hoang,	bên	lề	đường,
bên	đống	đá,	dưới	hầm	đất.
 
 

Quẻ	đoài	thì	tìm	ở	phương	tây,	cạnh	ao	hồ,	nơi	đống	đổ	nát,	giếng	cũ,	vũng	nước.
 
 

Đoán	bệnh	tật
 
 

Đoán	ốm	đau,	quẻ	thể	là	bệnh	nhân,	quẻ	dụng	là	chứng	bệnh.	Quẻ	thể	nên	vượng	không	nên
suy.	Quẻ	thể	nên	gặp	sinh,	không	nên	bị	khắc.	Thể	khắc	dụng	thì	bệnh	dễ	khỏi,	thậm	chí	có	lúc
chưa	dùng	thuốc	đã	khỏi.	Thể	sinh	dụng	 là	bệnh	khó	khỏi.	Dụng	khắc	thể	thì	có	thuốc	cũng
không	hiệu	quả.	Nếu	gặp	khắc	rất	mạnh	thì	khó	qua	khỏi.	Thể	gặp	khắc	thì	càng	suy,	khó	tồn	tại
được	lâu.	Muốn	biết	trong	hung	có	cứu	hay	không	thì	phải	xem	có	quẻ	sinh	thể	hay	không.	Thể
sinh	dụng	thì	bệnh	kéo	dài	khó	khỏi.	Dụng	sinh	thể	thì	bệnh	mới	khỏi.	Thể	dụng	ngang	hòa	là
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yên	ổn	dễ	khỏi.	Nếu	có	quẻ	sinh	thể	thì	bệnh	đang	bình	thường	;	nếu	có	quẻ	khắc	thể	thì	bệnh
đang	thời	kì	nặng.
 
 

Bàn	về	cách	dùng	thuốc	thì	phải	xem	quẻ	sinh	thể.	Nếu	quẻ	li	sinh	thể	thì	nên	uống	thuốc
nhiệt,	khảm	sinh	thể	nên	uống	thuốc	hàn	;	cấn	sinh	thể	nên	uống	thuốc	ôn	;	càn	đoài	sinh	thể
nên	uống	thuốc	mát.
 
 

Đoán	về	kiện	tụng
 
 

Đoán	kiện	tụng,	quẻ	thể	là	mình,	quẻ	dụng	là	đối	phương.	Quẻ	thể	nên	vượng,	quẻ	dụng	nên
suy.	Quẻ	thể	nên	được	sinh,	không	nên	sinh	cho	quẻ	dụng.	Dụng	nên	sinh	thể,	không	nên	khắc
thể.	Thể	khắc	dụng	thì	mình	thắng	kiện.	Dụng	khắc	thể	thì	mình	thua	kiện.	Thể	sinh	dụng	là
mình	thất	 lí	hoặc	vì	kiện	mà	tổn	thất	nhiều.	Dụng	sinh	thể	không	những	mình	có	 lí	mà	còn
được	lợi	nhờ	kiện.	Thể	dụng	ngang	hòa	là	hai	bên	hòa	giải.
 
 

□	TƯỢNG	LOẠI	VẬT	CỦA	MAI	HOA	DỊCH	SỐ
 
 

Quẻ	càn
 

[Thiên	thời]	:	băng,	mưa	đá,	mù.
 

[Địa	lí]	:	phương	tây	bắc,	kinh	đô,	thành	phố	lớn,	nơi	thắng	cảnh,	chỗ	đất	cao.
 

[Nhân	vật]	:	vua,	cha,	đại	nhân,	cụ	già,	trưởng	giả,	quan,	danh	nhân,	người	nhà	nước.
 

[Nhân	sự]	:	khỏe	mạnh,	dụng	võ,	quả	quyết,	hiếu	động.
 

[Thân	thể]	:	đầu,	xương,	phổi.
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[Thời	gian]	:	mùa	thu	;	giao	thời	giữa	tháng	9	và	10	;	chuyển	từ	năm	hoặc	tháng	từ	tuất	sang
hợi	;	giờ	ngày,	tháng,	năm	thuộc	:	tân,	dậu,	canh,	thân	(1).
 

[Động	vật]	:	ngựa,	thiên	nga,	sư	tử,	voi.
 

[Tĩnh	vật]	:	vàng	ngọc,	châu	báu,	vật	hình	tròn,	đồ	gỗ,	vật	cứng,	mũ,	kính.
 

[Nhà	cửa]	:	lâu	đài,	khách	sạn,	nhà	ở,	khu	vệ	sinh	công	cộng,	nhà	ở	hướng	tây	bắc.
 

[Gia	trạch]	:	đoán	quẻ	về	mùa	thu	thì	hưng	thịnh,	đoán	về	mùa	hạ	thì	có	tai	họa,	đoán	về
mùa	đông	thì	vắng	lạnh,	đoán	về	mùa	xuân	thì	cát	lợi.
 

[Hôn	nhân]	:	nhà	có	thanh	danh,	đoán	về	mùa	xuân	là	nhà	quyền	quý,	đoán	về	mùa	thu	hôn
nhân	dễ	thành,	đoán	mùa	đông,	mùa	hạ	không	lợi.
 

[Ăn	uống]	:	thịt	ngựa	quý	ngon,	nhiều	xương	gan	phổi,	thịt	khô,	hoa	quả,	đầu	các	loài	vật,
vật	tròn,	vật	có	vị	cay.
 

[Sinh	đẻ]	 :	dễ	sinh,	đoán	vào	mùa	 thu	 thì	sinh	quý	 tử,	vào	mùa	hạ	có	 tổn	 thất,	nên	ngồi
hướng	tây	bắc.
 

[Cầu	danh]	:	có	danh.	Hợp	với	chức	quản	giáo,	võ	chức,	nắm	quyền,	thiên	sứ,	liên	lạc.	Nên
nhận	chức	ở	hướng	tây	bắc.
 

[Cầu	mưu]	:	dễ	thành,	lợi	cho	việc	công,	có	lợi	trong	quá	trình	hoạt	động.	Mùa	hạ	đoán	quẻ
thì	không	thành,	mùa	đông	đoán	quẻ	thì	mưu	nhiều	nhưng	kết	quả	ít.
 
 

	[Giao	dịch]	:	nên	về	vấn	đề	vàng	bạc,	đồ	trang	sức	quý,	dễ	thành.	Đoán	mùa	hạ	không	lợi.
 

[Cầu	lợi]	:	có	của,	lợi	về	vàng	ngọc.	Được	lợi	trong	việc	công.	Đoán	về	mùa	thu	lợi	lớn,	đoán
về	mùa	hạ	có	tổn	thất,	đoán	về	mùa	đông	thì	không	được	của.
 

[Xuất	hành]	:	lợi	cho	xuất	hành,	nên	đi	đến	kinh	đô,	lợi	cho	đi	về	phương	tây	bắc.	Đoán	mùa
hạ	không	lợi.
 

[Cầu	gặp]	:	lợi	cho	gặp	đại	nhân,	gặp	người	có	đức	hạnh.	Nên	gặp	quý	quan,	có	thể	gặp.
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[Kiện	tụng]	:	có	thể,	có	quý	nhân	phù	trợ.	Đoán	vào	mùa	thu	thì	thắng,	vào	mùa	hạ	thì	thất
lí.
 

[Phương	hướng]	:	tây	bắc.
 

[Ngũ	sắc]	:	mầu	đỏ	đậm,	đỏ	huyền.
 

[Tên	họ]	:	có	chữ	kim	bênh	cạnh.
 

[Ngôi,	hàng]	:	1,4,9	(2)
 

[Sốl	:	1,4,9		(3)
 

[Ngũ	vị]	:	cay
 

Quẻ	khôn
 
 

[Thiên	thời]	:	mây	đen,	mù	sương.
 

[Địa	lí]	:	điền	dã,	buổi	sáng	ban	mai	ở	nông	thôn;	bình	địa;	phương	tây	nam.
 

[Nhân	vật]	:	mẹ	già	;	mẹ	kế;	nông	phụ	;	người	nông	thôn	;	người	bình	thường	;	người	phụ	nữ
già;	người	bụng	to.
 

[Tính	cách]	:	biển	lận,	nhu	thuận,	nhu	nhược,	nhiều	người,	tiểu	nhân.
 

[Thân	thể]	:	bụng	;	lá	lách	;	thịt	;	dạ	dày.
 

[Thời	gian]	:	tháng	:	thìn,	tuất,	sửu,	mùi	;	giờ,	ngày,	tháng,	năm	:	mùi,	thân	;	ngày,	tháng	:
tám,	năm,	mười		(4)
 

[Tĩnh	vậtl	:	vật	vuông	;	vật	mềm	;	vải,	tơ	gấm	;	ngũ	cốc	;	binh	khí,	rìu	;	đồ	đất.
 

[Động	vật]	:	trâu	bò	;	bách	cầm	;	ngựa	bướu.
 

[Nhà	cửa]	:	phương	tây	nam;	điếm	canh,	lều	ngoài	đồng	;	nhà	thấp	bé;	đất	bậc	thang	;	nhà
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kho.
 

[Nhà	ở]	:	yên	ổn,	nhiều	âm	khí	;	được	nhà	vào	mùa	xuân	không	yên.
 

[Ăn	uống]	 :	 thịt	 trâu	 ;	món	ăn	sang	và	vừa,	vị	ngọt,	vị	dân	giã,	vị	ngũ	cốc	 ;	món	ăn	mầm
măng;	những	thứ	thuộc	về	lòng	(ruột,	tim,	gan...)
 

[Hôn	nhân]	:	lợi	về	hôn	nhân	;	lợi	cho	nhà	chịu	thuế,	nhà	nông	thôn	hoặc	nhà	quả	phụ	;	mùa
xuân	không	lợi.
 

[Sinh	đẻ]	:	dễ	đẻ	;	mùa	xuân	khó	đẻ	;	tổn	thất	hoặc	bất	lợi	cho	mẹ	;	ngồi	hợp	với	phương	tây
nam.
 

[Cầu	danh]	:	có	danh	;	hợp	với	phương	tây	nam	hoặc	hợp	với	chức	thầy	giáo,	người	coi	giữ
đất,	mùa	xuân	không	thành.
 

[Giao	dịch]	:	lợi	trong	giao	dịch	;	hợp	với	giao	dịch	về	đất,	về	ngũ	cốc,	về	hàng	rẻ	tiền,	hàng
hóa	nặng,	vải	vóc	;	trong	yên	tĩnh	có	tiền	;	mùa	xuân	không	lợi.
 

[Cầu	lợi]	:	có	lợi,	hợp	với	có	lợi	trong	việc	đất	đai	;	lợi	về	hàng	hóa	nặng,	hàng	rẻ	tiền,	trong
tĩnh	có	tiền,	mùa	xuân	không	được	tiền,	khi	việc	nhiều	dễ	tìm	được	lợi.
 

[Mưu	vượng]	:	lợi	về	cầu	mưu	;	cầu	mưu	ở	bên	cạnh	láng	giềng	;	cầu	mưu	trong	tĩnh	;	mùa
xuân	không	thuận,	cầu	mưu	ở	phụ	nữ.
 

[Xuất	hành]	:	có	thể	đi	;	hợp	với	phía	tây	nam	;	hợp	với	về	nông	thôn,	hợp	với	đi	bộ	;	mùa
xuân	không	hợp.
 

[Mong	gặp]	:	có	thể	gặp	;	lợi	về	gặp	ở	thôn	quê	;	hợp	với	gặp	bạn	thân,	người	âm	;	mùa	xuân
khó	gặp.
 

[Bênh	tật]	:	bệnh	ở	bụng,	bệnh	tì	vị,	ăn	uống	chậm	tiêu,	ăn	không	tiêu.
 

[Kiện	tụng]	:	thuận	về	lí	;	được	lòng	mọi	người,	kiện	tụng	đang	tan	cuộc.
 

[Phần	mộ]	:	hợp	với	hướng	tây	nam	;	đất	bằng	phẳng	quang	đãng.	Gần	điền	dã	;	hợp	với	mai
táng	chỗ	thấp	;	mùa	xuân	không	được	táng.
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[Chữ	tên	họ]	:	chữ	tên	họ	có	mang	chữ	thổ,	ngôi	thứ	tám,	năm,	mười	(tức	con	thứ	tám,	hoặc
thứ	năm,	hoặc	thứ	mười).
 

	[Chữ	số]	:	tám,	năm,	mười	(có	thể	tháng	tám,	tháng	tháng	mười,	hoặc	số	8,	5,	10	;	hoặc	850,
tùy	vào	việc	mà	đoán).
 

[Phương	đường	đi]	:	tây	nam.
 

[Ngũ	vị]	:	ngọt
 

[Ngũ	sắc]	:	vàng,	đen.
 

Quẻ	chấn
 
 

[Thiên	thời]	:	sấm.
 

[Địa	lí]	:	phương	đông	;	cây	gỗ	;	chợ	ồn	ào	;	đường	lớn	;	rừng	tre	;	chỗ	cỏ	cây	rậm	rạp.
 

[Thân	thể]	:	chân	;	gan	;	tóc;	âm	thanh.
 

[Nhân	vật]	:	trưởng	nam.
 

[Tính	cách]	:	khởi	động,	giận,	hoảng	sợ	vu	vơ,	gào	hét	;	động	nhiều	tĩnh	ít.
 

[Thời	gian]	:	tháng	hai	mùa	xuân	;	giờ	ngày	tháng	năm	mão	;	ngày	tháng	tư,	ba,	tám.
 

[Tĩnh	vật]	:	gỗ	tre	;	cây	lau	;	nhạc	khí	(bằng	tre,	gỗ),	vật	hoa	cỏ	tươi	tốt	;	hạt.
 

[Động	vật]	:	rồng	;	rắn	;	các	loại	sâu	bọ;	ngựa	kêu.
 

[Nhà	ở]	:	có	lúc	bất	thần	lo	sợ	vu	vơ	trong	nhà;	mùa	xuân,	mùa	đông	tốt	;	mùa	thu	không	lợi.
 

[Ăn	uống]	:	vó	chân	;	thịt	;	hương	vị	sơn	lâm	;	thịt	tươi	;	quả	chua	;	rau	;	cá	chép.
 

[Hôn	nhân]	:	có	thể	thành	công,	gặp	nhà	có	thanh	danh	;	được	kết	hôn	với	trưởng	nam	;	mùa
thu	không	lợi.
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[Cầu	lợi]	:	phát	tài	về	gỗ	tre	rừng	núi	;	tìm	lợi	chỗ	động,	hoặc	gặp	lợi	về	các	mặt	hàng	:	trà,
tre,	gỗ,	hàng	sơn	lâm.
 

[Cầu	danh]	:	được	danh	;	hợp	về	nhậm	chức	ở	phương	đông	;	hợp	về	chức	hô	hào,	ra	lệnh	;
quan	cai	ngục	;	không	nhậm	chức	thuế	khóa,	trà,	gỗ,	hoặc	chức	ở	chợ	ồn	ào.
 

[Sinh	đẻ]	:	sợ	vu	vơ	;	thai	động	không	yên	;	thai	đầu	tiên	chắc	chắn	là	trai	;	ngồi	nên	hướng
đông	;	mùa	thu	không	tôt.
 

	[Bệnh	tật]	:	bệnh	chân,	bệnh	gan	;	kinh	hoàng	không	yên.
 

	[Mưu	vượng]	:	có	thể	vượng	;	có	thể	cầu	;	thích	hợp	với	cầu	trong	sự	hoạt	động	;	mùa	thu
không	thuận.
 

[Giao	dịch]	:	lợi	về	giao	dịch	;	mùa	thu	khó	thành	;	động	mới	có	thể	thành	;	có	lợi	về	những
hàng	:	trà,	tre,	gỗ,	hàng	rừng	núi.
 

[Kiện	tụng]	:	thế	mạnh	;	lo	lắng	vu	vơ	;	di	động,	lặp	đi	lặp	lại.
 

[Mong	gặp]	:	có	thể	gặp	;	dễ	gặp	người	rừng	núi	;	dễ	gặp	người	có	thanh	danh.
 

[Xuất	hành]	:	dễ	xuất	hành	;	lợi	về	phương	đông	;	lợi	với	người	ở	rừng	núi	;	mùa	thu	đoán
quẻ	thì	không	nên	đi,	lo	sợ	vu	vơ.
 

[Phần	mộ]	:	hợp	về	phương	đông,	mộ	trong	rừng	sâu	;	mùa	thu	không	lợi.
 

[Chữ	tên	họ]	:	có	chữ	mộc	;	ngôi	thứ	bốn,	tám,	ba.
 

[Chữ	số]	:	bốn,	tám,	ba.
 

[Phương	đường	đi]	:	đông.
 

[Ngũ	vị]	:	ngọt,	chua
 

[Ngũ	sắc]	:	xanh	đen	;	màu	lục	bích.
 

Quẻ	tốn
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[Thiên	thời]	:	gió.
 

[Địa	lí]	:	đất	ở	phương	đông	nam	;	chỗ	cỏ	cây	rậm	rạp,	vườn	rau	hoa	quả.
 

[Nhân	vật]	:	trưởng	nữ	;	tú	sĩ	;	người	quả	phụ	;	nguòi	ẩn	dật	ở	rừng	sâu	;	tăng	đạo.
 

[Tính	cách]	:	nhu	hòa	;	bất	định	;	hồ	hởi	;	buôn	bán	rất	sinh	lợi	;	tiến	thoái	không	quả	quyết.
 

[Thân	thể]	:	cánh	tay,	đùi,	khí,	phong	tật.
 

[Thời	gian]	:	giao	thời	giữa	xuân	và	hạ	;	ngày	tháng	:	hai,	năm,	tám	;	tháng	ba	;	giờ,	ngày,
tháng	:	thìn,	tị,	tháng	tư.
 

[Tĩnh	vật]	:	mộc	hương	;	dây	;	vật	thẳng	;	vật	dài	;	tre	gỗ	;	đồ	thủ	công	xinh	khéo,	thối,	lông
gà	;	buồng	;	quạt,	cối.
 

	[Động	vật]	:	gà,	các	loại	cầm	(thú),	cầm	(thú)	trong	rừng,	sâu	bọ,	rắn.
 

[Nhà	cửa]	:	ở	hướng	đông	nam	;	lâu	đài	gác	(chuông)	trong	chùa	;	ở	trong	rừng	sâu.
 
 

[Nhà	ở]	:	yên	ổn,	lợi	ở	chợ,	mùa	xuân	tốt	;	mùa	thu	không	yên	ổn.
 
 

[Ăn	uống]	:	thịt	gà	;	hương	vị	núi	rừng	;	vị	chua	của	hoa	quả.
 

[Hôn	nhân]	:	có	thể	thành	;	hợp	kết	hôn	với	con	gái	đầu	;	mùa	thu	không	lợi.
 

[Sinh	đẻ]	:	dễ	sinh	;	sinh	lần	đầu	sẽ	là	con	gái	;	vào	mùa	thu	sẽ	có	hại	cho	thai	;	hợp	với	ngôi
hướng	đông	nam.
 

[Cầu	danh]	:	có	danh	;	hợp	với	thế	lực	chức	văn	hoặc	có	phong	độ	;	dễ	làm	người	có	phong
độ	;	hợp	với	chức	thuế	hàng	:	tre,	gỗ,	trà,	hoa	quả	;	hợp	với	nhậm	chức	phía	đông	nam.
 

[Cầu	lợi]	:	buôn	bán	phát	đạt,	lợi	về	miền	núi	;	lợi	về	hàng	tre	gỗ	;	mùa	thu	không	lợi.
 

[Giao	dịch]	:	có	thể	thành	công	;	tiến	thoái	bất	nhất	;	 lợi	về	giao	dịch	;	giao	dịch	việc	núi
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rừng	;	lợi	về	hàng	trà,	gỗ	núi	rừng.
 

[Mưu	vượng]	:	có	thể	mưu	vượng	;	có	tiền	có	thể	thành	công,	mùa	thu	nhiều	mưu	nhưng
không	thuận	lắm.
 

[Xuất	hành]	:	có	thể	đi	;	có	được	có	mất	;	hợp	đi	hướng	đông	nam	;	mùa	thu	không	lợi.
 

[Mong	gặp]	:	có	thể	gặp	;	dễ	gặp	người	rừng	núi	;	dễ	gặp	văn	nhân	tú	sĩ.
 

[Bệnh	tật]	:	bệnh	ở	đùi,	cánh	tay	;	bệnh	phong	;	bệnh	đường	ruột,	trúng	phong	;	bệnh	về	tắc
khí.
 

[Chữ	tên	họ]	:	tên	họ	có	chữ	mộc	bên	cạnh.
 

[Ngôi	thứ]	:	năm,	ba,	tám.
 

[Kiện	tụng]	:	dễ	hòa	;	sợ	mắc	phải	món	nợ	về	phong	cách.
 

[Phần	mộ]	:	dễ	là	hướng	đông,	mộ	ở	rừng	núi	;	chỗ	nhiều	cây;	mùa	thu	không	lợi.
 

[Chữ	số]	:	năm,	ba,	tám.
 
 

	[Phương	đường	đi]	:	đông	nam.
 
 

[Ngũ	vị]	:	vị	chua.
 
 

[Ngũ	sắc]	:	xanh	lục	;	màu	lục	bích	trong.
 
 

Quẻ	khảm
 
 

[Thiên	thời]	:	trăng	;	mưa	;	tuyết	;	mù	;	sương,	nước.
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[Địa	lí]	:	phương	bắc	;	sông	hồ	;	khe	suối	;	giếng	tuyền	;	chỗ	ẩm	ướt	;	mương	rãnh,	ao	đầm	;
chỗ	có	nước.
 
 

[Nhân	vật]	:	trung	nam	;	người	giang	hồ	;	người	lái	đò	;	bọn	trộm	cướp,	phỉ.
 
 

[Tính	cách]	:	chỗ	hiểm	hóc	;	bề	ngoài	lấy	mềm	;	bên	trong	lấy	lợi;	phiêu	bạt	không	thành	;
theo	sóng	mà	trôi	dần.
 
 

[Thân	thể]	:	tai	;	máu	;	thận.
 
 

[Thời	gian]	:	tháng	11	mùa	đông	;	ngày,	tháng,	năm	:	tí	;	ngày	tháng	:	một,	sáu.
 
 

[Tĩnh	vật]	:	một	dải	nước	;	vật	có	hạt	;	vành	cung;	vật	thấp	mềm,	thứ	để	đựng	rượu	;	dụng	cụ
đựng	nước;	nhà	xưởng	;	bụi	gai,	lê,	cái	ách,	muối	;	rượu.
 
 

[Động	vật]	:	lợn	;	cá	;	con	vật	trong	nước	;	con	hồ	li	;	loài	thủy	tộc.
 
 

[Nhà	cửa]	:	ở	hướng	bắc	;	gần	nước	;	lầu	trên	nước	;	lầu	trên	sông	;	nhà	ở	chỗ	hỗn	địa.
 
 

[Ăn	uống]	:	thịt	lợn	;	rượu	;	thức	ăn	lạnh	;	thức	ăn	biển	;	canh	;	vị	chua	;	thức	ăn	thường	ngày
;	cá	lẫn	huyết	;	cất	giấu	;	vật	có	hạt	;	vật	trong	nước	;	vật	nhiều	xương.
 
 

[Nhà	ở]	:	không	yên	;	ám	muội	;	đề	phòng	cướp,	phỉ.
 
 

[Hôn	nhân]	:	lợi	khi	kết	hôn	với	trung	nam	;	hợp	với	kết	hôn	về	phía	bắc	;	không	dễ	thành
hôn	;	không	nên	cưới	vào	các	tháng	thìn,	tuất,	sửu,	mủi.
 
 

[Sinh	đẻ]	:	khó	đẻ,	nguy	hiểm	;	không	phải	là	lần	đầu	;	nam	;	trung	nam	;	vào	tháng	:	thìn,
tuất,	sửu,	mùi	có	tổn	thất	;	ngồi	hợp	với	hướng	bắc.
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[Cầu	danh]	:	khó	khăn	;	e	có	tai	họa	;	dễ	gặp	ở	phương	bắc	;	được	chức	kém	như	quản	lí	cá,
muối,	sông	bạc	;	rượu	và	dấm.
 
 

[Cầu	lợi]	:	có	của	đề	phòng	mất	;	dễ	được	của	ở	vùng	nước	e	rằng	có	sự	mất	mát	nguy	hiểm	;
dễ	gặp	lợi	về	các	hàng	cá,	muối,	rượu;	đề	phòng	mất	mát	;	phòng	mất	cướp.
 
 

[Giao	dịch]:	không	lợi	;	phải	đề	phòng	mất	mát	;	hợp	với	giao	dịch	ở	vùng	hồ	nước	;	hợp	với
hàng	cá	muối	;	hợp	hàng	rượu	;	hoặc	giao	dịch	với	người	liên	quan	với	nước.
 
 

[Mưu	vượng)	:	không	dễ	mưu	vượng	;	không	thành	công	;	mùa	thu,	đông	có	thể	được.
 
 

[Xuất	hành]	:	không	nên	đi	xa	;	nên	đi	thuyền	;	nên	đi	về	phương	bắc	;	đề	phòng	bị	cướp	;	e
sẽ	gặp	việc	hiểm	trở.
 
 

[Mong	gặp]	:	khó	gặp	;	nên	gặp	người	giang	hồ,	hoặc	người	sống	cạnh	vùng	nước.
 
 

[Bệnh	tật]	:	đau	tai	;	bệnh	tim	;	cảm	nhiễm	;	bệnh	thận	;	dạ	dày	lạnh	;	đi	tòng	nước	;	bệnh	về
lạnh	;	bệnh	về	máu.
 
 

[Kiện	tụng]	:	có	âm	hiểm	;	có	mất	vì	kiện	;	mất	mát.
 
 

[Mộ	phần]	:	nên	đặt	hướng	bắc	;	mộ	gần	nước	;	táng	không	lợi,
 
 

[Chữ	tên	họ]	:	tên	họ	viết	có	chữ	thủy	bên	cạnh.
 
 

[Chữ	Số]	:	1,6.
 
 

[Phương	đường	đi]	:	phương	bắc.
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[Ngũ	vị]	:	mặn,	chua.
 
 

[Ngũ	sắc]	:	đen.
 
 

Quẻ	li
 
 

[Thiên	thời]	:	ban	ngày	;	điện	;	cầu	vồng	;	ráng	màu.
 
 

[Địa	lí]	:	phương	nam	;	chỗ	đất	gò	cao	;	chỗ	có	lò	;	đất	khô	liệm	;	mặt	đất	khô.
 
 

[Nhân	vật]	:	trung	nữ,	văn	nhân	;	bụng	to	;	người	mắt	có	tật	;	người	đội	mũ	giáp.
 
 

[Tính	cách]	:	có	văn	hóa	;	tài	học	thông	minh	;	khiêm	tốn	trong	giao	tiếp	;	làm	việc	sách	vở	;
mĩ	lệ.
 
 

[Thân	thể]	:	mắt,	tim,	thượng	tiêu.
 
 

[Thời	gian]	:	tháng	năm	mùa	hạ	;	giờ,	ngày,	tháng,	năm	:	ngọ	hỏa	;	ngày	:	ba,	hai,	bảy.
 
 

	[Tĩnh	vật]	:	lửa	;	sách	;	văn	;	chữ	khắc	trên	mai	rùa,	xương	;	vũ	khí	;	áo	khô	;	vật	khô.
 
 

[Động	vật]	:	chim	trĩ,	chim	công	;	rùa,	ba	ba	;	ốc	trai	;	cua.
 
 

[Nhà	cửa]	:	nhà	hướng	nam	;	nhà	sáng,	cửa	sổ	sáng	;	nhà	ảo	(hư	thất).
 
 

[Nhà	ở]	:	yên	ổn	;	yên	lành	;	mùa	đông	không	yên	;	hỏa	hoạn.
 
 



https://thuviensach.vn

[Ăn	uống]	:	thịt	chim	trĩ,	chim	công	;	hầm	xào	;	thức	ăn	kho	;	thịt	khô	;	thịt	chín.
 
 

[Hôn	nhân]	:	không	thành	;	lợi	về	kết	hôn	với	trung	nữ	;	mùa	hè	dễ	thành	;	mùa	đông	không
lợi.
 
 

[Sinh	đẻ]	:	dễ	sinh,	đẻ	con	gái	thứ	;	mùa	đông	có	tổn	thất	;	nên	ngồi	hướng	nam.
 
 

[Cầu	danh]	:	có	danh	;	hợp	với	chức	ở	phía	nam	;	nhậm	chức	quan	văn	;	dễ	nhận	chức	về	lò
luyện.
 
 

[Cầu	lợi]	:	có	của	thì	nên	cầu	phía	nam	;	có	của	về	việc	văn	thư	;	rnùa	đông	có	mất	mát.
 
 

[Giao	dịch]	:	có	thể	thành	;	nên	giao	dịch	về	việc	văn	thư.
 
 

[Xuất	hành]	:	có	thể	đi	;	hợp	với	đi	về	phía	nam	;	đi	về	việc	văn	thư	;	mùa	đông	không	nên	đi
;	không	nên	đi	thuyền.
 
 

[Mong	gặp]	:	có	thể	gặp	người	phương	nam	;	mùa	đông	không	thuận	lợi	;	mùa	thu	sẽ	gặp
đứợc	tài	sĩ	văn	thư	khảo	án.
 
 

[Kiện	tụng]	:	dễ	tan	;	đơn	thư	hoạt	bát,	động	;	lời	kiện	rõ	ràng.
 
 

[Bệnh	tật]	:	bệnh	mắt	;	bệnh	tim	;	bệnh	ở	thượng	tiêu	;		vùng	ngực	;	mùa	hạ	dễ	bị	bệnh	nóng
;	bệnh	dịch.
 
 

[Mộ	phần]	:	mộ	hướng	nam	;	năm	không	có	cây	cối.	Mùa	hạ	sẽ	xuất	hiện	văn	nhân	;	mùa
đông	không	lợi.
 
 

[Chữ	tên	họ]	:	tên	nhân	sĩ	có	chữ	"thứ"	hoặc	chữ	"nhân"	đứng	bên	cạnh.
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[Ngôi	thứ]	:	3,	2,	7.
 
 

[Chữ	số]	:	3,	2,	7.
 
 

[Phương	đường	đi]	:	phương	nam.
 
 

	[Ngũ	sắc]	:	đỏ,	tím,	hồng.
 
 

[Ngũ	vị]	:	đắng.
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Quẻ	cấn
 
 

[Thiên	thời]	:	mây	;	mù	;	mây	mù	ở	thung	lũng.
 
 

[Địa	lí]	:	đường	đất	ở	trên	rừng	gần	sơn	thành;	lăng	gò	;	mồ	mả	;	phương	đông	bắc	;	môn
khuyết	(thiếu,	mất	cửa)
 
 

[Nhân	vật]	:	đàn	ông	trẻ	tuổi	;	người	rỗi	việc	;	người	trong	núi	;	đồng	tử.
 
 

[Tính	cách]	:	ít	cởi	mở	;	thủ	tĩnh	(giữ	yên	tĩnh)	;	tiến	thối	do	dự	;	mặt	sau	;	phản	lại	;	ngừng
lại	;	không	gặp.
 
 

[Thân	thể]	:	ngón	tay	;	xương	;	mũi	;	lưng.
 
 

[Thời	gian]	:	tháng	giữa	đông	sang	xuân	;	giờ	ngày	tháng	năm	:	sửu	dần	của	tháng	12	;	ngày
tháng	7,	5,	10	;	giờ	ngày	tháng	năm	:	thổ.
 
 

[Tĩnh	vật]	:	đất	đá	;	quả	dưa	;	vật	màu	vảng	;	vật	trong	đất	;	cửa	chùa	;	vật	do	gỗ	làm	ra	;	quả
của	loại	cây	dây	leo	sinh	ra.
 
 

[Động	vật]	:	hổ	;	chó	;	chuột	;	các	loại	súc	vật	(bách	cầm)	thuộc	loại	mõm	đen	:	hồ,	li.
 
 

[Nhà	cửa]	:	yên	ổn,	nhiều	việc	gặp	trở	ngại	;	người	nhà	không	hòa	thuận	;	mùa	xuân	không
yên.
 
 

[Nhà	ở]	:	ở	phương	đông	bắc	;	ở	núi	gần	đá	;	nhà	gần	đường.
 
 

[Ăn	uống]	 :	 hương	vị	 của	 vật	ở	 trong	đất,	 thịt	 các	 loại	 thú	 ;	 thuộc	măng	 trúc	 cạnh	mộ	 ;
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hương	vị	dân	dã.
 
 

[Hôn	nhân]	:	cách	trở	khó	thành	;	thành	nhưng	muộn,	chậm	;	lợi	kết	hôn	với	nam	trẻ	;	nên
kết	hôn	với	người	nông	thôn	;	mùa	xuân	không	lợi.
 
 

[Cầu	danh]	:	cách	trở	vô	danh	;	nên	nhậm	chức	phía	đông	bắc	;	hợp	với	chức	trông	coi	đất
đai	ở	vùng	núi.
 
 

[Sinh	đẻ]	:	khó	sinh	;	có	chỗ	hiểm	yếu,	trắc	trở	;	nên	ngồi	hướng	đông	bắc	;	mùa	xuân	có	tổn
thất.
 
 

[Giao	dịch]	:	khó	thành	;	có	việc	giao	dịch	về	ruộng	đất	rừng	núi	;	mùa	xuân	có	thua	thiệt.
 
 

	[Xuất	hành]	:	không	nên	đi	xa	;	có	trắc	trở	;	nên	đi	đường	bộ	và	gần.
 
 

[Mong	gặp]	:	không	thể	gặp	;	có	trắc	trở	;	nên	gặp	người	vùng	núi.
 
 

[Bệnh	tật]	:	bệnh	về	ngón	tay	;	bệnh	về	tì	vị.
 
 

[Kiện	tụng]	:	quý	nhân	cản	trở	làm	chậm	;	kiện	chưa	được	giải	quyết	;	có	liên	quan	không
dứt	được.
 
 

[Phần	mộ]	 :	mộ	hướng	đông	bắc	 ;	mộ	 trong	núi;	 gần	bên	 cạnh	đường	có	đá	 ;	mùa	xuân
	không	lợi.
 
 

[Tên	chữ	họ]	:	chữ	viết	tên	họ	bên	cạnh	có	chữ	thổ	.
 
 

[Ngôi	hàng]	:	5,	7,	10.
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[Chữ	số]	:	5,	7,	10.
 
 

[Phương	đường	đi]	:	phương	đông	bắc.
 
 

[Ngũ	sắc]	:	vàng.
 
 

[Ngũ	vị]	:	ngọt.
 
 

Quẻ	đoài
 
 

[Thiên	thời]	:	mưa,	trăng	non,	sao.
 
 

[Địa	lí]	:	ao	đầm	;	mép	nước	;	ao	nhỏ;	giếng	bỏ	đi;	chỗ	núi	nứt	sụt	lở	;	chỗ	đất	sỏi.
 
 

[Nhân	vật]	:	thiếu	nữ	;	thiếp	;	kĩ	nữ	;	diễn	viên	;	người	phiên	dịch	;	thầy	bói	;	con	gáỉ	đi	ở.
 
 

[Tính	cách]	:	vui	vẻ	;	ba	hoa	đơm	đặt	(miệng	lưỡi)	;	nói	xấu	;	hay	ăn	uống.
 
 

[Thân	thể]	:	lưỡi	;	miệng	;	hầu	;	phổi	;	đờm	;	nước	bọt.
 
 

[Thời	gian]	:	tháng	tám	mùa	thu;	giờ,	ngày,	tháng,	năm	:	dậu;	ngày	tháng	năm	:	kim	;	ngày
tháng	2,	4,	9.
 
 

[Tĩnh	vật]	:	kim	đao	(dao	kim	loại)	;	kim	loại	;	nhạc	khí	;	vật	phế	thải	;	vật	thiếu	các	phụ	tùng
;	vật	có	miệng	;	vật	hư	gãy.
 
 

[Động	vật]	:	dê	;	vật	trong	ao	hồ.
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[Nhà	ở]	:	ở	hướng	tây	;	ở	gần	ao	;	nhà	tường	vách	lở	;	nhà	có	hao	tổn.
 

	[Nhà	cửa]	:	không	yên	;	đề	phòng	cãi	vạ	;	mùa	thu	thì	vui	mừng	;	mùa	hạ	được	nhà	thì	có	tai
họa.
 
 

[Ăn	uống]	:	thịt	dê	;	vật	ở	ao	hồ	;	vị	bình	thường	;	vật	đắng	cay.
 
 

[Hôn	nhân]	:	không	thành	;	mùa	thu	không	thành	;	có	hỉ	(vui)	;	tốt	cho	người	chủ	hôn	;	kêt
hôn	với	thiếu	nữ	;	mùa	hạ	không	lợi.
 
 

[Sinh	đẻ]	:	không	lợi	;	e	có	tổn	hại	thai	hoặc	là	sinh	con	gái	;	mùa	hạ	không	lợi,	nên	ngồi
hướng	tây.
 
 

[Cầu	danh]	:	khó	thành	;	vì	danh	mà	có	tổn	thất;	lợi	về	nhận	việc	ở	phía	tây	;	nên	làm	hình
quan	(quan	tòa)	;	chức	võ	;	người	diễn	viên,	người	phiên	dịch.
 
 

[Cầu	lợi]	:	không	lợi	mà	còn	có	hại	vì	tài	lợi	mà	gây	ra	cãi	vã	;	mùa	thu	có	tin	vui,	có	của	;
mùa	hạ	không	lợi.
 
 

[Xuất	hành]	:	không	nên	đi	xa	;	đề	phòng	cãi	vã;	hoặc	mất	mát	;	nên	đi	phía	tây	;	mùa	thu	có
lợi	nên	đi.
 
 

[Giao	dịch]	:	khó	có	lợi	;	đề	phòng	cãi	vã	;	có	cạnh	tranh	;	mùa	thu	có	lợi	do	giao	dịch	;	mùa
hạ	không	lợi.
 
 

[Mong	gặp]	:	lợi	đi	về	phía	tây	;	gặp	sẽ	có	chửi	mắng.
 
 

[Bệnh	tật]	:	bệnh	ở	miệng,	lưỡi,	yết	hầu	;	bệnh	thở	dốc	ngược	;	ăn	uống	không	được.
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[Phần	mộ]	:	nên	hướng	tây	;	đề	phòng	trong	mộ	có	nước	;	mộ	gần	ao	hồ	;	hoặc	táng	ở	đất
hoang	;	mùa	hạ	không	nên.
 
 

[Kiện	tụng]	:	tranh	kiện	mãi	không	thôi	;	quanh	co	không	dứt	khoát	;	vì	kiện	mà	bị	tổn	hại	;
đề	phòng	bị	hình	sự	;	mùa	thu	thắng	lí	được	kiện.
 
 

[Chữ	viết	tên	họ]	:	chữ	viết	tên	họ	có	chữ	khẩu		;	hoặc	chữ	kim	bên	cạnh.
 
 

[Ngôi	thứ]	:	4,	2,	9.
 
 

[Chữ	số]	:	4,	2,	9.
 
 

[Phương	đường	đi]	:	phương	tây.
 
 

[Màu	sắc]	:	trắng.
 
 

[Ngũ	vị]:	cay.
 

 
 

Chú	thích
 

(1)	Giao	thời	giữa	tháng	9	và	tháng	10	mùa	thu,	chuyển	từ	tháng,	năm:	tuất	sang	hợi	;	giờ
ngày	tháng	năm	của	ngũ	kim	nghĩa	là	tháng	9	là	tuất,	tháng	10	là	hợi,	quẻ	càn	chính	ở	ngôi	này,
cho	nên	thời	gian	ứng	nghiệm	của	quẻ	này	có	thể	đoán	định	vào	các	năm,	tháng,	ngày,	giờ	:
tuất,	hợi.	Giờ	ngày	tháng	năm	của	ngũ	kim	là	:	"ngũ	kim"	là	chỉ	"kim"	trong	ngũ	hành,	tức	thời
gian	ứng	sự	của	quẻ	càn,	có	thể	đoán	giờ	ngày	tháng	năm	kim	:	canh,	tân	thân,	dậu	mà	thành	sự
(các	quẻ	khác	cách	giải	thích	cũng	như	thế).
 

(2)	 Ngôi	 thứ	 1,	 4,	 9	 :	 quẻ	 càn	 vượng	 tướng	 ở	 tháng	 một,	 tháng
tư,																																																																																																						tháng	chín	là	kim,	là	chính	ngôi	của	quẻ	càn.
Ngôi	hàng	1,4,9	tức	người	đó	là	con	đầu	(một)	hoặc	thứ	tư,	hoặc	thứ	9.	Các	quẻ	khác	cách	nói
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cũng	như	thế.
 

(3)	Số	1,	4,	9	:	có	nghĩa	là	lệnh	tháng	của	tháng	giêng,	tháng	tư;	hoặc	số	là	1,	hoặc	4,	hoặc	9
hoặc	là	149	:	cụ	thể	là	bao	nhiêu	phải	tùy	sự	việc	mà	đoán.	Các	quẻ	khác	cách	nói	cũng	tương
tự.
 

(4)	Tháng	thìn	tuất	sửu	mùi,	giờ	ngày	tháng	năm	:	mùi,	thân	:	quẻ	khôn	ngũ	hành	thuộc	thổ,
gặp	tháng	thổ	 :	 thìn	tuất	sửu	mùi	thì	vượng.	Thời	gian	ứng	nghiệm	của	nó	có	thể	đoán	vào
tháng	năm	hoặc	ngày	giờ	:	thìn	tuất	sửu	mùi.	Mùi	là	phương	vị	của	quẻ	khôn	nên	còn	có	thể
đoán	quẻ	khôn	vào	tháng	năm	hoặc	ngày	giờ	mùi,	thân.	Các	quẻ	khác	cách	nói	cũng	tương	tự.
 
 

□	GIẢI	THÍCH	PHƯƠNG	PHÁP	ỨNG	DỤNG
 
 

▲	Phép	dùng	số	gieo	quẻ
 

1.	Ví	dụ	:	Có	người	định	giờ	thân	ngày	17	tháng	12	năm	mậu	thìn	đi	du	lịch.	Muốn	biết	đi	có
an	toàn	không,	nên	gieo	quẻ	dự	đoán.	Ta	gieo	quẻ	theo	năm,	tháng,	ngày,	giờ.	Can	mậu	của
năm	trong	thập	can	là	số	5,	số	tháng	là	12,	số	ngày	là	17.	Tổng	của	các	số	năm,	tháng,	ngày	là
34.	Số	chia	34	cho	8	được	4	dư	2.	Hai	là	quẻ	đoài,	là	quẻ	thượng.	Lấy	tổng	số	34	cộng	với	số	giờ
của	thân	là	9	được	43.	43	chia	8	được	5	dư	3.
 
 

3	thuộc	quẻ	li,	là	quẻ	hạ.	Quẻ	thượng	đoài,	quẻ	hạ	li	tạo	thành	quẻ	Trạch-	hỏa	cách.	Lại	dùng
tổng	số	của	năm	tháng	ngày	giờ	là	43	chia	cho	6	dư	1,	nên	hào	đầu	động.	Điều	đó	chứng	tỏ	hào
đầu	của	quẻ	Cách	động.	Hào	này	nguyên	dương,	nay	động	biến	thành	âm	nên	quẻ	Trạch	hỏa
cách	biến	thành	quẻ	Trạch	sơn	hàm.	Sau	khi	lập	được	tượng	quẻ,	ta	tiến	hành	phân	tích	quẻ.
 
 

Đầu	tiên	xem	quẻ	gốc.	Quẻ	thượng	đoài	kim	là	thiếu	nữ	là	quẻ	tĩnh	nên	là	quẻ	thể	;	quẻ	hạ	li
thuộc	hỏa	có	hào	động	nên	là	quẻ	dụng.	Theo	ngũ	hành	sinh	khắc	mà	nói,	hỏa	có	thể	khắc	kim.
Ly	hỏa	khắc	đoài	kim	tức	là	quẻ	dụng	khắc	quẻ	thể,	tượng	trưng	cho	thiếu	nữ	bị	họa,	đó	là	điềm
xấu.	Hơn	nữa	từ	quẻ	hỗ	ta	thấy,	trong	quẻ	hỗ	có	càn	kim	và	tốn	mộc.	Mộc	có	thể	sinh	hỏa,	hỏa



https://thuviensach.vn

có	thể	khắc	kim.	Li	hỏa	trong	quẻ	gốc	đã	khắc	kim,	nay	tốn	mộc	trong	quẻ	hỗ	cũng	bị	càn	kim
khắc.	Điều	đó	chứng	tỏ	khí	của	quẻ	khắc	thể	rất	mạnh,	tượng	trưng	thiếu	nữ	bị	họa	nặng,	nên
càng	hung.	Tốn	còn	có	nghĩa	là	bắp	đùi,	nên	thiếu	nữ	bị	thương	ở	đùi.	Ngoài	ra	từ	quẻ	biến
Hàm	ta	còn	thấy	quẻ	hạ	của	nó	là	cấn,	là	thổ.	Thổ	có	thể	sinh	kim	nên	đoài	kim	vẫn	mạnh.	Theo
đó	mà	nói	thì	vết	thương	rất	nặng	nhưng	chưa	đến	nỗi	nguy	hiểm.	Ngoài	phân	tích	tượng	quẻ
ra	ta	còn	phải	kết	hợp	xem	lời	từ	hào	đầu	của	quẻ	gốc.	Lời	từ	hào	đó	nói	:	"Củng	dụng	hoàng
ngưu	chỉ	cách".	"Hoàng"	là	màu	vàng	cát	tường,	"cách"	là	vật	cứng.	Đó	là	tượng	kiên	cố	rõ	ràng.
 
 

Thông	qua	sự	phân	tích	trên	có	thể	rút	ra	kết	luận	:	Người	đó	đi	du	lịch	lúc	này	mở	đầu	và
giai	đoạn	giữa	không	lợi,	đi	bị	thương,	nhưng	cuối	cùng	vẫn	trở	về	thuận	lợi.
 
 

2.		Giờ	dậu	đêm	mùa	đông	cụ	nông	dân	nghe	tiếng	gõ	cửa,	ban	đầu	nghe	một	tiếng	sau	đó
ngừng	lại,	rồi	lần	thứ	hai	liên	tục	năm	tiếng.	Cụ	già	hỏi	ai	gõ	cửa	về	việc	gì,	người	kia	trả	lời
muốn	mượn	đồ	dùng,	nhưng	không	nói	rõ	muốn	mượn	gì.	Ông	già	bèn	lập	quẻ	đoán	xem	mượn
gì.
 
 

Đây	 là	 trường	 hợp	 lập	 quẻ	 theo	 tiếng	 động.	 Ban	 đầu	 gõ	một	 tiếng,	một	 là	 càn	 làm	 quẻ
thượng.	Lần	thứ	hai	năm	tiếng	là	tốn,	làm	quẻ	hạ.	Trên	càn	dưới	tốn	là	quẻ	Thiên	phong	cấu.
Càn	một	tốn	năm,	cộng	lại	được	sáu,	thêm	số	giờ	dậu	là	mười	thành	mười	sáu,	chia	sáu	thừa
bốn	tức	hào	bốn	động.	Hào	bốn	nguyên	là	hào	dương,	động	biến	thành	âm.	Sau	khi	biến,	quẻ
Cấn	biến	thành	quẻ	Tốn.	Quẻ	hỗ	của	quẻ	cấu	là	hai	quẻ	càn.	Càn	thuộc	kim,	tốn	thuộc	mộc.	Căn
cứ	vào	đó	ông	lão	nông	đoán	rằng	:	vật	muốn	mượn	là	có	kim	có	mộc,	càn	kim	ngắn,	tốn	mộc
dài,	theo	lẽ	đó	mà	đoán	thì	vật	muốn	mượn	là	rìu.
 

3.	Có	người	hỏi	:	"hôm	nay	giá	cả	ra	sao?"	(Kim	nhật	vật	giá	như	hà	?).
 

Đây	là	trường	hợp	lập	quẻ	theo	chữ.	Có	thể	lấy	sáu	chữ	:	"Hôm	nay	giá	cả	ra	sao"	để	lập	quẻ.
Sáu	chữ	chia	làm	đôi.	Căn	cứ	thanh	điệu	(theo	tiếng	Trung	Quốc)	của	ba	chữ	đầu	để	lập	quẻ
thượng.	Chữ	"kim"	dấu	thứ	nhất	là	số	1,	chữ	"nhật"	dấu	thứ	tư	là	số	4,	chữ	"vật"	dấu	thứ	tư	biến
thành	số	ba.	Tổng	số	cả	ba	chữ	là	tám,	tức	tương	ứng	với	quẻ	khôn,	đó	là	quẻ	thượng.	Chữ	"giá"
dấu	ba	là	số	ba,	chữ	"như"	thanh	bằng	là	số	một,	chữ	sao	cũng	thanh	bằng	là	số	một.	Tổng	số
được	năm,	tương	ứng	với	quẻ	tốn	là	quẻ	hạ.	Thượng	khôn	hạ	tốn	là	quẻ	Địa	phong	thăng.	Ta	lại
cộng	tám	và	năm	thành	13	chia	sáu	dư	1	nên	hào	đầu	là	hào	động.	Hào	đầu	nguyên	là	hào	âm,
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động	biến	thành	hào	dương.	Quẻ	hỗ	của	quẻ	thăng	là	chấn	và	đoài.	Dưới	đây	ta	sẽ	phân	tích
những	tượng	quẻ	này.
 

Đầu	tiên	xem	quẻ	thăng	là	quẻ	gốc.	Kinh	dịch	nói	:	"Thăng"	có	nghĩa	là	"lên	giá"	lời	từ	hào
đầu	của	quẻ	thăng	nói	:	"cho	phép	thăng,	đại	cát".	Tiếp	theo	ta	xem	quẻ	biến	là	quẻ	thiên	địa
thái.	Kinh	dịch	nói	:	"Thái"	có	nghĩa	là	thông,	là	tốt.	Ta	lại	xem	quẻ	hỗ	có	chấn	và	đoài.	Chấn	là
ngựa,	là	nhạc	khí,	là	trúc	;	đoài	là	dê.	Theo	ý	nghĩa	của	tên	quẻ	và	hào	từ,	kết	hợp	với	phân	tích
tượng	quẻ	như	trên	ta	có	thể	dự	đoán	:	hàng,	hóa	trên	thị	trường	hôm	nay	dễ	bán,	dễ	tiêu	thụ,
những	loại	gia	súc,	nhạc	cụ,	đồ	tre	nứa	giá	cả	có	tăng	lên,	nhưng	sự	tăng	lên	đó	vẫn	trong	phạm
vi	bình	thường,	không	phải	là	hiện	tượng	xấu	mà	là	điều	tốt.
 

4.		Hai	vợ	chồng	đặt	tên	cho	con	gái	mới	sinh	có	âm	"i".	Không	biết	tốt	hay	xấu	nên	muốn
đoán	quẻ	xem.
 

Đây	thuộc	về	lập	quẻ	theo	chữ.	Nửa	trái	của	chữ	cố	bốn	nét,	nên	quẻ	thượng	là	quẻ	chấn	;
nửa	phải	của	chữ	cũng	là	bốn	nét	nên	quẻ	hạ	cũng	là	quẻ	chấn.
 
 

Tổng	số	nét	hai	nửa	là	tám,	chia	sáu	dư	hai,	ta	được	hào	hai	động.	Hào	hai	nguyên	là	hào
âm,	nay	động	biến	thành	hào	dương.	Ta	được	quẻ	biến	là	quẻ	Lôi	trạch	quy	muội.	Quẻ	hỗ	của
quẻ	chấn	là	cấn	và	khảm.
 
 

Ta	xem	quẻ	gốc,	chấn	là	trương	nam,	là	động	nhiều	tĩnh	ít,	là	phẫn	nộ,	là	sôi	động.	Lời	từ
của	hào	hai	 là	hào	động	nói	 :	"Chấn	lai	 lịch,	ức	táng	bối".	Có	nghĩa	là	tiếng	sấm	vang	lên,	có
người	vì	quá	sợ	mà	làm	rơi	tiền.	Điều	đó	chứng	tỏ	người	ấy	nhát	gan.	Từ	quẻ	biến	Quy	muội
mà	xét	quẻ	hạ	của	nó	là	đoài,	 là	thiếu	nữ	;	quẻ	thượng	chấn	là	"quy"	tức	là	phụ	nữ	xuất	giá.
Thượng	chấn	hạ	đoài	 là	người	thiếu	nữ	gả	cho	trưởng	nam,	có	thể	chung	sống	đến	đầu	bạc
răng	long.	Đó	là	điềm	tốt.	Từ	quẻ	hỗ	ta	thấy	:	cấn	là	thổ,	là	trở	ngại,	là	tiến	thoái	do	dự	;	khảm	là
thủy,	là	sa	vào	thấp	kém,	nguy	hiểm.	Thông	qua	sự	phân	tích	này	có	thể	đi	đến	kết	luận	:	đặt	tên
này	thì	con	hiếu	động,	tính	nóng	vội,	nhát	gan,	không	quyết	đoán,	về	hôn	nhân	có	thể	hạnh
phúc	nhưng	trong	cuộc	sống	hay	gặp	khó	khăn	và	nguy	hiểm.
 
 

5.		Giờ	dậu	một	tối	mùa	thu	có	người	thấy	có	ba	vệt	sáng	ngoài	đồng,	bèn	nghĩ	đến	có	thể
sắp	xảy	ra	động	đất.	Vì	thế	muốn	lập	quẻ	đoán	xem	sao.	Lấy	ba	vệt	sáng	làm	số	của	quẻ	thượng
là	quẻ	li.	Dùng	số	của	giờ	nhìn	thấy	là	dậu	bằng	10,	chia	8	thừa	2,	lấy	2	là	quẻ	đoài	làm	quẻ	hạ.
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Thượng	li	hạ	đoài	là	quẻ	Hỏa	trạch	khuê.	Lại	dùng	số	quẻ	thượng	3	và	số	quẻ	hạ	2	cộng	với	số
giờ	10	thành	15,	chia	6	thừa	3.	Hào	3	là	hào	động.	Hào	này	nguyên	là	hào	âm,	nay	động	biến
thành	hào	dương,	nên	quẻ	Khuê	sau	khi	động	biến	thành	quẻ	Hỏa	thiên	đại	hữu.	Quẻ	Khuê	có
quẻ	hỗ	là	thượng	li,	hạ	khảm.
 
 

Từ	quẻ	gốc	ta	thấy	:	quẻ	thượng	là	li	hỏa,	là	quẻ	thể	:	quẻ	hạ	đoài	kim	là	quẻ	dụng.	Từ	quẻ
biến	ta	thấy	:	quẻ	thượng	là	li	hỏa,	quẻ	hạ	là	càn	kim.	Từ	quẻ	hỗ	ta	thấy	quẻ	thượng	là	li	hỏa,
quẻ	hạ	là	khảm	thủy.	Trong	ba	quẻ	đó	có	hai	kim,	ba	hỏa,	chứng	tỏ	hỏa	khí	thịnh.	Hỏa	khắc	kim
tức	quẻ	thể	khắc	quẻ	dụng,	hơn	nữa	khí	quẻ	thể	rất	thịnh.	Đó	là	điềm	tốt.	Qua	phân	tích	trên	ta
rút	ra	kết	luận	:	hỏa	khí	mùa	thu	còn	thịnh,	tuy	xuất	hiện	vệt	sáng	là	điềm	đất	núi	sạt	lở,	nhưng
vẫn	không	có	động	đất.
 
 

6.	Giờ	thân	buổi	tối	có	người	mất	xe	đạp,	nhờ	đoán	quẻ	xem	xe	đang	ở	phương	nào	và	có
tìm	lại	được	không.	Đây	là	lọai	quẻ	đoán	mất	của.	Lấy	số	lượng	xe	đạp	là	một	làm	quẻ	càn	làm
quẻ	thượng.
 
 

Lấy	số	giờ	mất	xe,	giờ	thân	9	chia	8	thừa	1,	cũng	là	càn	làm	quẻ	hạ.		Hai	quẻ	này	hợp	thánh
quẻ	càn.	Ta	lại	cộng	số	quẻ	thượng	và	quẻ	hạ	cùng	với	số	giờ	được	11,	chia	6	dư	5,	vậy	hào	5	là
hào	động.	Hào	này	vốn	là	hào	dương,	động	biến	thành	hào	âm.	Như	vậy	quẻ	Càn	biến	thành
quẻ	Đại	hữu.	Trong	trường	hợp	này	ta	xét	đến	quẻ	hỗ	có	quẻ	thượng	là	đoài,	quẻ	hạ	là	càn.
 
 

Từ	quẻ	gốc	ta	thấy	quẻ	hạ	càn	là	quẻ	thể,	quẻ	thượng	càn	là	quẻ	dụng.	Hai	quẻ	đều	thuộc
kim	ngang	hòa	nhau.	Từ	quẻ	hỗ	của	quẻ	biến	 là	đại	hữu	ta	 thấy	 ;	càn	 thuộc	kim,	đoài	cũng
thuộc	kim	nên	ngang	hòa.	Từ	quẻ	biến	ta	cũng	thấy	quẻ	thượng	li	thuộc	hỏa,	quẻ	hạ	càn	thuộc
kim.	Hỏa	khắc	kim.	Tóm	lại	:	ở	quẻ	gốc	thể	dụng	ngang	hòa	là	điềm	tốt	;	ở	quẻ	hỗ	cũng	ngang
hòa	chứng	tỏ	sự	vật	trong	quá	trình	phát	triển	cũng	tốt.	Trong	quẻ	biến	có	li	hỏa	khắc	càn	kim
tức	đến	bước	cuối	cùng	thì	quẻ	dụng	khắc	quẻ	thể.		Theo	đó	có	thể	phán	đoán:	xe	mất	không
thể	tìm	được.
 
 

▲	Phép	lấy	quẻ	lập	số
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Số	chia	thành	:	số	tiên	thiên	và	số	hậu	thiên.		Lấy	được	số	thì	dùng	số	lập	quẻ.	Số	đó	gọi	là
số	tiên	thiên.	Có	quẻ	trước	ta	có	thể	dùng	quẻ	đó	để	lập	số,	số	đó	là	số	hậu	thiên.	Phép	lấy	quẻ
lập	số	là	từ	vật	lập	thành	quẻ	và	sau	đó	căn	cứ	quẻ	mà	lập	ra	số.	Vật	là	quẻ	thượng,	phương	vị	là
quẻ	hạ,	từ	đó	mà	được	quẻ	gốc	và	quẻ	hỗ.	Lại	dùng	số	của	quẻ	thượng,	số	quẻ	hạ	và	số	giờ	chia
6	để	tìm	ra	hào	động	và	quẻ	biến.	Sau	khi	thành	quẻ	căn	cứ	lời	từ	của	hào	động	trong	Kinh	dịch
và	sự	sinh	khắc	của	ngũ	hành	giữa	quẻ	thể	và	quẻ	dụng,	căn	cứ	khí	quẻ	và	tượng	sự	vật	của	bát
quái	để	phân	tích	tượng	của	ba	loại	quẻ,	cuối	cùng	cũng	rút	ra	sự	phán	đoán	cát	hung	cho	sự
việc.
 
 

Cái	gọi	là	lấy	vật	lập	quẻ,	tức	là	căn	cứ	vào	sự	vật	mà	bát	quái	tượng	trưng,	xét	xem	sự	vật
muốn	đoán	thuộc	quẻ	gì,	lấy	quẻ	đó	làm	quẻ	thượng.	Đồng	thời	bát	quái	đều	phối	với	phương
vị	như	:	li	nam,	khảm	bắc,	chấn	đông,	đoài	tây,	tốn	đông	nam,	khôn	tây	nam,	càn	tây	bắc,	cấn
đông	bắc.	Biết	được	phương	vị	thì	có	thể	biết	được	quẻ	và	số	quẻ	của	nó.	Lấy	đó	làm	quẻ	hạ.
 
 

Cụ	thể	hơn	xin	xem	ví	dụ	dưới	đây:
 
 

1.	Giờ	mão	chiều	ngày	26,	một	cụ	già	nét	mặt	đầy	đau	khổ	thở	dốc,	đi	về	phía	đông	nam.	Có
người	hỏi	cụ	chuyện	gì	vậy?	Cụ	hình	như	không	nghe	thấy	nên	chẳng	nói	năng	gì,	cứ	thế	tiếp
tục	đi.	Người	này	rất	nghi	hoặc	bèn	lập	quẻ	đoán	xem.
 
 

Cụ	già	thuộc	quẻ	càn	là	quẻ	thượng.	Phương	đông	nam	thuộc	tốn	là	quẻ	hạ.	Càn	trên	tôn
dưới	hợp	thành	quẻ	Thiên	phong	cấu.	Quẻ	càn	số	1,	tốn	số	5	cộng	thêm	số	giờ	là	4	được	tổng	là
10,	chia	6	dư	4	nên	hào	4	là	hào	động.	Lời	từ	hào	này	nói	:	"Bao	vô	ngư,	hung"	có	nghĩa	là	:
trong	bếp	không	có	cá,	đó	là	điềm	hung.	Từ	quẻ	gốc	ta	thấy	tốn	thuộc	mộc	không	có	hào	động
là	quẻ	thể.	Càn	thuộc	kim	có	hào	động	là	quẻ	dụng.	Vì	kim	khắc	mộc	tức	quẻ	dụng	khắc	quẻ	thể.
Quẻ	hỗ	của	quẻ	cấu	là	hai	quẻ	càn,	đều	khắc	quẻ	thể	tốn.	Theo	đó	ta	có	thể	đoán	:	cụ	già	này	bị
họa	lớn.	Bị	họa	vào	lúc	nào	?	Muốn	biết	thời	gian	ứng	nghiệm	phải	căn	cứ	trạng	thái	của	cụ	già
là	đi	đứng,	nằm	ngồi	để	quyết	định	sự	ứng	nghiệm	đến	nhanh	hay	chậm,	ông	cụ	lúc	đó	đang	đi,
nên	khắc		ứng	nghiệm	nhanh.	Cụ	thể	só	thành	quẻ	là	10	(tức	càn	1	cộng	tốn	5,	cộng	số	giờ	4)
chia	2	được	5	tức	trong	vòng	5	ngày	có	tai	họa.
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2.		Giờ	ngọ	trưa	ngày	9,	một	thiếu	niên	vừa	từ	phía	nam	đến,	sắc	mặt	hớn	hở.	Có	người	hỏi	:
Cậu	có	gì	vui	?	Cậu	ta	không	trả	lời.	Để	làm	rõ	nguyên	nhân,	người	ấy	đã	gieo	quẻ	đoán.
 
 

Thiếu	niên	thuộc	quẻ	cấn	là	quẻ	thượng	;	phương	nam	thuộc	li,	là	quẻ	hạ.	Thượng	cấn	hạ	li
là	quẻ	Bôn.	Cấn	số	7,	li	số	3,	cộng	thành	10,	thêm	số	giờ	7	được	tổng	là	17.	17	chia	6	còn	dư	5
nên	hào	năm	là	hào	động.	Lời	từ	hào	năm	của	quẻ	Bôn	nói	:	"Bôn	ư	khâu	viên,	thúc	cẩm	tiên
tiên,	cát".	Theo	lời	từ	này	thì	đó	là	điềm	tốt.	Hào	năm	vốn	là	hào	âm,	do	động	biến	thành	hào
dương.	Sau	biến	ta	được	quẻ	biến	là	quẻ	Gia	nhân,	có	quẻ	thượng	là	tốn,	quẻ	hạ	là	li.	Quẻ	hỗ	của
quẻ	bôn	là	dưới	chấn	trên	khảm.	Trong	quẻ	bôn	quẻ	hạ	li	là	quẻ	thể	;	quẻ	thượng	cấn	là	quẻ
dụng.	Li	là	hỏa,	cấn	là	thổ,	khảm	là	thủy,	chấn	là	mộc,	tốn	cũng	là	mộc	nhưng	khí	thế	của	dụng
đang	giảm,	khí	 thế	của	 thể	đang	 tăng	đó	 là	điềm	tốt.	Vì	vậy	có	 thể	đoán	cậu	này	sắp	có	 tin
mừng.	Tin	đó	bao	giờ	sẽ	đến?	Cậu	này	từ	phương	nam	đến,	không	phải	đang	đi	mà	đang	đứng,
nên	sự	ứng	nghiệm	không	nhanh,	không	chậm.	Có	thể	lấy	số	quẻ	là	17	để	xác	định	trong	vòng
17	ngày	nhất	định	sẽ	có	tin	mừng.
 

3.	 	 Giờ	 ngọ	 ngày	 10	 từ	 phương	 bắc	 vang	 tới	 tiếng	 trâu	 kêu	 rất	 thảm	 thiết.	 Không	 biết
chuyện	gì	đã	xẩy	ra	nên	lập	quẻ	để	đoán.
 

Trâu	thuộc	quẻ	khôn,	là	quẻ	thượng.	Phương	bắc	thuộc	khảm	là	quẻ	hạ.	Thượng	khôn	hạn
khảm	là	quẻ	Sư.	Khảm	là	6,	khôn	là	8,	thêm	số	giờ	7	được	tổng	số	là	21.	21	chia	6	dư	3	nên	hào
ba	là	hào	động.	Lời	từ	hào	ba	quẻ	sư	nói	:	"Sư	hoặc	dự	thi,	hung".	Theo	lời	từ	này	đó	là	điềm
hung.	Hào	ba	vốn	là	hào	âm,	nay	động	biến	thành	dương	nên	quẻ	biến	là	quẻ	Thăng.	Trong	quẻ
sư	quẻ	thượng	khôn	là	quẻ	thể,	quẻ	hạ	khảm	có	hào	biến	là	quẻ	dụng.	Khôn	thuộc	thổ,	khảm
thuộc	thủy,	chấn,	tốn	thuộc	mộc.	Theo	ngũ	hành	sinh	khắc	mà	nói,	thổ	khắc	thủy,	mộc	khắc
thủy,	khiến	quẻ	sư	chỉ	có	thổ	không	có	thủy	tức	không	có	sinh	khí.	Từ	quan	hệ	giữa	quẻ	thể	và
quẻ	dụng	ta	thấy	khôn	thổ	là	quẻ	thể,	chấn,	tốn,	mộc	là	quẻ	dụng.	Mộc	khắc	thổ	tức	là	dụng
khắc	thể.	Hơn	nữa	chấn,	tốn	mộc	đồng	thời	khắc	quẻ	thể	khôn	thổ,	đó	là	điềm	rất	xấu.	Theo	đó
ta	có	thể	phán	đoán	con	trâu	này	sắp	bị	chết.	Trâu	đứng	yên	tức	là	sự	việc	ứng	nghiệm	không
nhanh	lắm.	Căn	cứ	số	quẻ	có	thể	đoán	trong	vòng	21	ngày	sẽ	xảy	ra	việc	đó.
 

4.	 	Giờ	thìn	ngày	5	trời	nắng	không	có	gió.	Ngẫu	nhiên	cành	cây	khô	từ	cây	phía	tây,	rơi
xuống	vai	người	đi	đường.	Người	đó	nghĩ	rằng	đó	là	điềm	rủi.	Vì	vậy	xin	đoán	quẻ	xem	sao.
 

	Cây	khô	thuộc	li	quẻ	thượng,	phương	tây	thuộc	đoài	là	quẻ	hạ.	Thượng	li	hạ	đoài	là	quẻ
Khuê.	Đoài	số	2,	li	số	3,	cộng	thêm	số	5	của	giờ	được	10.	10	chia	6	dư	4	nên	hào	4	là	hào	động.
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Hào	này	từ	dương	biến,	thành	âm,	ta	được	quẻ	biến	là	Tổn	có	quẻ	thượng	cấn,	quẻ	hạ	đoài.	Quẻ
thượng	li	có	hào	biến	là	quẻ	dụng	;	quẻ	hạ	đoài	là	quẻ	thể.	Lời	từ	hào	bốn	của	quẻ	Khuê	nói	:
"Khuê	cô	ngộ	nguyên	phu,	giao	hồ,	lệ".	Nghĩa	là	bị	bắt	giết.	Theo	hào	từ	thì	có	nghĩa	cây	này
sắp	bị	chặt.	Quẻ	hỗ	của	quẻ	Khuê	là	hạ	khảm,	thượng	li.	Đoài	thuộc	kim,	li	thuộc	hỏa,	khảm
thuộc	thủy,	cấn	thuộc	thổ.	Theo	ngũ	hành	sinh	động	biến	thành	dương	nên	quẻ	biến	 là	quẻ
Thăng.	Trong	quẻ	sư	quẻ	thượng	khôn	là	quẻ	thể,	quẻ	hạ	khảm	có	hào	biến	là	quẻ	dụng.	Khôn
thuộc	thổ,	khảm	thuộc	thủy,	chấn,	tốn	thuộc	mộc.	Theo	ngũ	hành	sinh	khắc	mà	nói,	hỏa	khắc
kim.	Tuy	có	thủy	khắc	hỏa,	nhưng	lại	có	thổ	khắc	thủy,	nên	khí	thế	của	li	hỏa	khắc	đoài	kim
không	thể	giảm	bớt.	Theo	quan	hệ	giữa	quẻ	dụng	và	quẻ	thể	thì	 li	hỏa	khắc	đoài	kim	tức	là
dụng	khắc	thể.	Đó	là	điềm	không	tốt.	Theo	quẻ	biến	là	Tổn	thì	có	nghĩa	là	bị	hao	tổn.	Vì	vậy	có
thể	đoán	cây	này	trong	vòng	10	ngày	sẽ	bị	chặt,	còn	người	kia	bình	an	vô	tự.
 
 

 
 
 

•	THUẬT	PHONG	THỦY	:
 
 

TÌM	ĐỊA	KHÍ
 
 

□	XÂY	DỰNG	LÍ	LUẬN	PHONG	THỦY
 
 

▲	Địa	khí.	Thuật	phong	thủy
 

Theo	các	nhà	tiên	triết	Trung	Quốc	thì	vạn	vật	đều	có	sinh	mệnh,	đều	thích	nghi	với	hoàn
cảnh	và	điều	kiện	sống	của	chúng	một	cách	tốt	nhất.	Con	người	cũng	không	tách	khỏi	vạn	vật,
con	người	cũng	có	thể	phát	huy	một	cách	đầy	đủ	tư	tưởng,	tài	năng	trong	cảnh	ngộ	của	mình.
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Địa	lợi	chính	là	nghệ	thuật	tìm	tòi	và	đưa	ra	cảnh	ngộ	đó.	Điều	mà	địa	lợi	nhấn	mạnh	là	chung
sống	hòa	bình	với	những	lực	vĩ	đại	của	quả	đất	chứ	không	phải	khai	chiến	với	chúng.
 

Hàng	nghìn	năm	về	 trước	các	 tiên	 triết	Trung	Quốc	đã	sớm	phát	hiện	cách	kiểm	tra,	đo
lường	và	lợi	dụng	những	lực	to	lớn	của	quả	đất	để	đưa	lại	lợi	ích	cho	xã	hội.
 

Để	phát	hiện	những	lực	của	tự	nhiên	có	thể	dùng	phương	pháp	khoa	học	hay	phương	pháp
trực	quan,	cũng	có	thể	là	phương	pháp	hữu	hình	hoặc	vô	hình.	Khoảng	một	nghìn	sáu	trăm
năm	về	trước	các	tiên	triết	của	Trung	Quốc	đã	phán	đoán,	xác	định	dưới	mặt	đất	tồn	tại	những
lực	không	nhìn	thấy	được	(đó	chính	là	từ	lực	mà	về	sau	đã	được	con	người	chứng	thực).	Các
tiên	triết	Trung	Quốc	còn	tin	tưởng	rằng	:	lực	này	được	chia	thành	âm	dương,	đồng	thời	còn
phát	hiện	ra	la	bàn	để	tiến	hành	kiểm	nghiệm.
 

Đối	với	người	Trung	Quốc	mà	nói,	trong	nhân	thể	cũng	giống	như	trong	lòng	quả	đất,	tồn
tại	những	đường	khí.	Họ	cho	rằng,	muốn	cho	thân	thể	khỏe	mạnh,	quả	đất	đầy	sức	sống	thì	hai
khí	âm	dương	này	phải	được	bảo	đảm	cân	bằng.
 

Khí	trong	cơ	thể	đưa	lại	sức	sống	và	sức	mạnh,	khiến	cho	các	lực	tự	nhiên	hài	hòa.	Cái	khiến
cho	con	người	có	thể	năng	động,	khéo	léo	là	khí	;	cái	khiến	cho	vạn	vật	trên	quả	đất	có	thể	sinh
trưởng	và	thịnh	vượng	cũng	là	khí.	Phong	thủy	chính	là	một	môn	nghệ	thuật	xưa	để	tìm	ra	loại
khí	 này	 cho	 nhà	 ở,	 các	 công	 trình	 kiến	 trúc,	 hoặc	 một	 môi	 trường	 sinh	 sống	 nào
đó.																																																																																																					
 

Tương	ứng	với	thiên	khí,	người	Trung	Quốc	cổ	đã	xác	lập	nên	quan	niệm	địa	khí.
 

Thiên	khí	thuộc	dương,	địa	khí	thuộc	âm.	Thiên	khí	giao	hội	với	địa	khí	hình	thành	nên	vạn
vật,	cho	nên	địa	khí	cũng	giống	như	thiên	khí,	cũng	là	một	loại	vật	chất.
 

"Chu	dịch"	từ	góc	độ	triết	học	đã	miêu	tả	khí	âm	dương	của	thiên	khí	và	địa	khí	một	cách	vĩ
mô.	Nhưng	cái	thực	sự	cụ	thể	hóa	âm	khí	lại	là	thuật	phong	thủy.
 

"Phàm,	xem	đất	phải	lấy	khí	làm	chủ".	Đó	là	nguyên	tắc	tổng	quát	mà	tổ	sư	Quách	Phác	-
người	sáng	lập	ra	môn	phong	thủy,	đã	nêu	ra.	Từ	đó	ông	rút	ra	:	cái	gọi	là	"khí"	tức	là	sinh	khí
của	quả	đất.	"Táng	giả,	thừa	sinh	khí	dã"	có	nghĩa	là	:	người	táng	xuống	đất	được	thừa	hưởng
sinh	khí	đó.	Cho	nên	việc	thừa	hưởng	sinh	khí	chính	là	điều	cơ	bản	của	việc	chọn	địa	điểm	làm
nhà	và	cất	mộ.
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Ngài	Quách	Phác	đã	rút	ra	khái	niệm	khí,	nhưng	chưa	đưa	ra	được	một	định	nghĩa	cụ	thể	về
nó.	Các	đệ	tử	hậu	thế	của	ông	qua	tổng	kết	đã	khái	quát	được	định	nghĩ	của	khí.
 

"Những	luồng	gió	xuân	thổi	đến	làm	cho	cỏ	cây,	vạn	vật	mơn	mởn,	tốt	tươi	đó	chính	là	cái
được	gọi	là	sinh	khí".	Định	nghĩa	này	không	thể	được	xem	là	một	định	nghĩa	có	tính	khoa	học
chặt	chẽ.	Nhưng	các	tiên	triết	Trung	Quốc	rất	ít	đưa	ra	các	định	nghĩa	có	tính	cụ	thể.	Đó	có	thể
là	vị	họ	muốn	nói	một	cách	chung	chung	nhưng	hàm	súc,	cũng	có	thể	là	do	đặc	điểm	tư	duy
trực	quan	của	người	Trung	Quốc	xưa	đưa	đến.
 

Dùng	cách	hiểu	ngày	nay	của	chúng	ta	có	thể	diễn	đạt	định	nghĩa	sinh	khí	như	sau	:	Phàm
các	hiện	tượng	tự	nhiên	trong	vũ	trụ	có	sự	mới	mẻ	và	sinh	sôi,	ngược	với	sự	sát	phạt	thì	gọi	là
sinh	khí.	Thực	tế	thuật	phong	thủy	chính	là	đi	tìm	sức	sống	sôi	động	này	của	thế	giới	tự	nhiên.
 

Các	nhà	phong	thủy	cho	rằng	:	địa	khí	từ	trong	âm,	lực	sâu	xa	mà	chậm,	còn	thiên	khí	nuôi
người	 sống,	 lực	nổi	mà	nhanh.	Cho	nên	dương	 trạch	 thừa	hưởng	khí	 lành	dưới	đất,	nhất	 là
mong	muốn	được	thừa	hương	khí	bốc	lên.	Chỗ	ở	chiếm	được	vị	trí	có	địa	khí	ngưng	tụ,	thuận
âm	dương,	hướng	thủy	cục	thì	sẽ	đón	được	khí	trời	tốt.	Đó	chính	là	nguyên	lí	thừa	hưởng	khí
lành	của	đất.
 

Làm	thế	nào	để	thừa	hưởng	được	khí	lành	đó	?	Các	nhà	phong	thủy	đã	đưa	ra	cách	hiểu	của
mình	như	sau	:	"Chỗ	thuận	khí	âm	dương	nên	dành	làm	đất	ở".	"Chỗ	ở	của	con	người	là	giữa	hai
khí	âm	dương,	có	sự	thuận	nghịch	thì	tuổi	thọ	cao".
 

Do	đó	chúng	ta	có	thể	thấy	:	thuật	phong	thủy	lấy	"khí"	làm	trung	tâm.	Trong	bốn	phương
tám	hướng,	mỗi	phương	đều	có	khí	riêng.	Khí	dương	theo	gió	mà	đi,	khí	âm	theo	nước	mà	đến.
Lí	ở	trong	khí,	khí	ở	trong	hình.	Trời	đất	hun	đúc	nên	khí	này,	sinh	khí	cũng	nằm	trong	khí	đó.
 

Sự	coi	trọng	và	lí	giải	độc	đáo	của	thuật	phong	thủy	Trung	Quốc	đối	với	khí	cũng	chính	là	sự
thể	hiện	và	vận	dụng	thực	tế	của	tư	tưởng	triết	học	thiên	nhân	hợp	nhất	trong	"Chu	dịch".
 

Tuy	trong	chúng	ta	có	người	không	xét	đến	vũ	trụ	hoặc	toàn	bộ	thái	dương	hệ,	cũng	không
xét	đến	các	lực	của	quả	đất,	nhưng	đối	với	những	sức	mạnh	hữu	hình	trực	tiếp	ảnh	hưởng	đến
môi	trường	sống	và	các	công	trình	kiến	trúc	của	chúng	ta	chắc	chắn	ai	cũng	phải	thừa	nhận.	Vì
môi	trường	không	những	ảnh	hưởng	đến	sức	khỏe,	mà	còn	ảnh	hưởng	đến	cảm	giác	an	toàn
của	chúng	ta.	Ví	dụ	nói	:	không	gian	quá	chật	hẹp	sẽ	khiến	cho	người	ở	cảm	thấy	ngột	ngạt,
thậm	chí	hoảng	loạn,	còn	ngoại	hình	và	kết	cấu	nhà	ở	quái	dị	sẽ	khiến	cho	con	người	có	cảm
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giác	khó	chịu.
 

Màu	sắc,	ánh	sáng	và	cách	trang	trí	nội	thất	cũng	ảnh	hưởng	không	ít	đến	tính	tình	và	sức
khoẻ	của	con	người.	Nếu	nội	thất	màu	sơn	ấm	áp	thì	người	ở	sẽ	cảm	thấy	ấm	cúng.	Nếu	ánh
sáng	thiết	kế	sáng	nhã	và	đèn	chiếu	sáng	được	đặt	ở	vị	trí	thích	hợp	thì	sẽ	làm	cho	người	ở	có
cảm	giác	thoải	mái,	không	bị	chóng	đầu	hoa	mắt.	Tương	tự	nếu	trang	trí	nội	thất	thích	hợp	và
tốt	thì	người	ở	sẽ	không	có	cảm	giác	xa	lạ,	kì	quái. 
 

Người	thiết	kế	nội	thất	lợi	dụng	kết	cấu,	kiểu	dạng,	màu	sắc	và	ánh	đèn	để	tạo	cho	không
gian	một	ngoại	hình	và	đặc	 trưng,	còn	nhà	phong	thủy	thì	cố	gắng	cân	bằng	môi	 trường	tự
nhiên,	đem	lại	không	khí	và	sức	sống	cho	không	gian.	Đối	với	việc	bố	trí	các	vật	dụng	trong
nhà,	cái	mà	nhà	phong	thủy	quan	tâm	là	tạo	ra	không	khí	trong	lành.
 
 

Quyển	sách	này	đồng	thời	với	việc	giải	thích	môi	trường	tự	nhiên	có	hai	mặt	:	hữu	hình	và
vô	hình	tác	dụng	tương	hỗ	lẫn	nhau,	thì	còn	chỉ	rõ	làm	thế	nào	để	lợi	dụng	môi	trường	hiện	có,
làm	sao	để	xác	định	và	vận	dụng	một	cách	có	hiệu	quả	dòng	khí	đi	vào	vừa	giàu	sinh	khí	vừa	có
sự	hài	hòa.	Đồng	thời	nó	cũng	có	ích	cho	độc	giả	để	phát	hiện	và	nắm	bắt	dòng	khí	tốt	lành	cho
nhà	ở,	khu	tập	thể,	văn	phòng,	cửa	hàng	và	trong	khuôn	viên	mình	ở	để	cải	thiện	sức	khỏe,	tăng
thêm	sức	sống.
 
 

Phong	thủy	là	môn	nghệ	thuật	thông	qua	sự	bố	trí	từ	nền	móng	kiến	trúc	đến	trang	trí	nội
thất	nhằm	tăng	thêm	ảnh	hưởng	của	khí	đối	với	một	chỗ	ở	nhất	định.	Nó	nhờ	vào	sự	lợi	dụng:
các	lực	tự	nhiên	của	quả	đất,	sự	cân	bằng	của	âm	dương	để	nhận	được	luồng	khí	tốt	lành,	tăng
thêm	sức	khỏe.	Nói	chung:	phong	thủy	tốt	đòi	hỏi	sự	kết	hợp	giữa	cảm	giác	bình	thường	với	sự
thể	nghiệm	đặc	biệt,	đồng	thời	lợi	dụng	khái	niệm	không	gian	thông	qua	trang	trí	nội	thất	để
tìm	được	tổ	hợp	tốt	nhất,	nhằm	cải	thiện	điều	kiện	sống,	tăng	thên	sức	khỏe.	Sức	khỏe	tốt	chắc
chắn	 là	 điều	 kiện	 để	 đạt	 được	 thành	 công,	 vươn	 lên	 sự	 hưng
thịnh.																																																																																																					
 
 

Thuật	phong	thủy	với	tư	cách	là	một	loại	kĩ	xảo	của	thuật	số,	nó	chỉ	đạo	người	ta	xác	định	vị
trí,	hướng,	cục,	kiến	trúc	của	dương	trạch	và	âm	trạch	như	thế	nào	để	đạt	được	tốt	đẹp,	may
mắn.
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Dưới	sự	chỉ	đạo	của	tư	tưởng	triết	học	thiên	nhân	hợp	nhất,	các	nhà	phong	thủy	quan	sát	tự
nhiên,	chú	ý	đến	mối	quan	hệ	cảm	ứng	giữa	con	người	và	tự	nhiên.	Sự	cảm	ứng	này	trên	lí	luận
và	trong	thực	tiễn	được	các	nhà	phong	thủy	gọi	là	:	chỉ	có	thể	nhận	biết.	Do	đó	người	ta	thường
khoác	cho	phong	 thủy	cái	vỏ	 thần	bí,	 thậm	chí	ngày	nay	có	người	còn	gọi	nó	 là	cặn	bã	của
phong	kiến	mê	tín.	Phong	thủy	là	hiện	tượng	văn	hóa	lớn	nổi	tiếng	thế	giới	của	Trung	Quốc.
Nhiều	thành	cổ	được	thiết	kế	dưới	sự	bảo	hộ	của	các	mạch	khí	hoặc	mạch	núi.	Ví	dụ,	Thành	Đô
và	các	hoàng	cung	của	Trung	Quốc	đều	được	thiết	kế	và	xây	dựng	theo	yêu	cầu	phong	thủy.
 

Tử	cấm	thành	xây	dựng	ở	đời	Minh	về	sau	được	nhà	Thanh	trùng	tu	chính	là	hoàn	toàn	kiến
tạo	theo	nguyên	 lí	phong	thủy,	Hoàng	cung	nam	bắc	đối	xứng,	cửa	chính	hướng	nam.	Sở	đĩ
chọn	hướng	nam	rất	có	thể	vì	để	tránh	gió	lớn	từ	phía	Mông	Cổ	đến	thường	cuốn	theo	cát	vàng
và	về	mùa	đông	giá	rét.	Người	ta	tránh	mở	cửa	ở	phía	bắc,	điều	này	trở	thành	một	thói	quen	và
lưu	truyền	về	sau.	Đến	ngày	nay	rất	nhiều	nhà	ở	vùng	Bắc	Kinh	ở	mặt	bắc	không	có	cửa	sổ	hoặc
trổ	cửa.
 

Lạc	Dương	đã	từng	là	cố	đô	và	trung	tâm	văn	hóa	của	Trung	Quốc.	Nghe	nói	Lạc	Dương	ở
vào	vùng	khí	cát	tường	của	mạch	núi	Côn	Lôn	và	dựa	vào	sự	cân	bằng	của	hai	lực	âm	dương
nên	ổn	định.
 

Đời	nhà	Minh	quốc	đô	đóng	ở	Yên	Sơn,	tọa	lạc	giữa	bầu	khí	núi	Côn	Lôn.	Thái	Sơn	"Thanh
long"	ở	bên	trái,	Hoa	sơn	"Bạch	hổ"	ở	bên	phải,	còn	Côn	Sơn	trở	thành	mạch	núi	bảo	vệ	có	vai
trò	như	bàn	tay	nâng	đỡ.
 

Tuy	trung	Quốc	từ	hơn	ba	nghìn	năm	trước	đã	"phát	minh"	ra	phong	thủy,	nhưng	nó	được
lưu	truyền	sang	Nhât	Bản	và	các	khu	vực	khác	ở	Đông	Nam	Á	mới	chỉ	hơn	một	nghìn	năm	nay.
Trên	thực	tế,	Na	Lương	và	Kinh	đô	sở	dĩ	trở	thành	thủ	phủ	là	vì	các	địa	điểm	đó	tọa	lạc	trong
môi	trường	phong	thủy	tốt.	Ở	Trung	Quốc	và	các	nước	châu	Á	khác	đã	có	rất	nhiều	người	vận
dụng	và	đến	nay	vẫn	còn	vận	dụng	nghệ	thuật	phong	thủy	này	vào	bố	trí	bên	ngoài	nhà	và
trang	trí	nội	thất	của	các	công	trình	kiến	trúc	nhằm	đạt	được	sự	hài	hòa	và	cân	bằng.
 

Các	nhà	phong	thủy	cho	rằng	:	vạn	vật	trong	tự	nhiên	đều	có	linh	hồn	và	đặc	tính	của	nó	là
về	hình	dạng	giống	như	một	loài	động	vật.	Ví	dụ	một	ngọn	đồi	có	hình	giống	con	rùa	là	một
vùng	đất	tốt.	Con	người	sinh	sống	ở	đó	được	hưởng	trường	thọ	và	vui	vẻ	như	loài	rùa.	Còn
mạch	núi	có	hình	giống	con	rồng	sẽ	đem	lại	cho	dân	cư	vùng	đó	sức	khỏe	và	sự	mạnh	mẽ.
 

Mọi	người	đều	biết	văn	hóa	Trung	Quốc	phong	phú	và	đa	dạng,	cho	dù	chúng	 ta	sống	ở
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những	khu	vực	có	thủy	thổ	và	khí	hậu	khác	nhau	xa,	cho	dù	môn	phong	thủy	đã	khá	cổ	xưa
song	nó	vẫn	có	thể	giúp	ta	chỉ	đạo	xây	dựng	các	công	trình	và	trang	trí	nội	thất.	Chúng	ta	vẫn
cần	sửa	chữa	hướng	cửa	để	đón	được	hướng	gió	mát	lành,	vẫn	cần	ở	bên	cạnh	sông	để	hi	vọng
gặp	nhiều	thành	công	và	may	mắn.
 

Phong	thủy	đã	trải	qua	sự	thể	nghiệm	lâu	dài	mà	vẫn	tồn	tại	và	lưu	truyền	đến	ngày	nay,
ảnh	hưởng	của	nó	rất	rộng,	người	tin	rất	nhiều,	nó	khiến	cho	vô	số	kiến	trúc	sư,	các	nhà	trang
trí	nội	thất	và	các	nhà	kinh	doanh	không	mệt	mỏi	tìm	tòi	áp	dụng.
 

Ở	Singapor	rất	nhiều	khách	sạn	và	kiến	trúc	cao	tầng	đều	căn	cứ	theo	ý	kiến	của	các	nhà
phong	thủy	ở	vùng	đó	hoặc	từ	Hồng	Kông,	Đài	Loan	đến	mà	thiết	kế.	Tóm	lại	ở	đó	nghiệp	vụ
phong	thủy	rất	hưng	thịnh.	Một	kiến	nghị	của	nhà	phong	thủy	có	thể	thu	được	từ	năm	trăm
đến	năm	nghìn	đồng.	Nghe	nói	có	một	số	nhà	phong	thủy	mỗi	tháng	có	thể	thu	được	năm	vạn
đồng,	ở	Hồng	Kông	có	những	nhà	phong	thủy	được	thu	phí	theo	diện	tích	mặt	bằng	công	trình
do	bản	thân	ông	ta	đề	nghị.
 

Nghe	nói	Giám	đốc	khách	sạn	Hải	Đức	nổi	tiếng	của	Singapor	đã	từng	mời	các	nhà	phong
thủy	nổi	tiếng	đến	để	sửa	chữa	cửa	chính,	bồn	phun	nước	và	bàn	lễ	tân	cho	khách	sạn.	Sau	khi
sửa	chữa,	hoạt	động	nghiệp	vụ	của	khách	sạn	đã	hưng	thịnh	hẳn	lên.
 

Một	số	kiến	trúc	sư	đang	tại	nghiệp	thường	có	người	đến	ủy	thác	nhờ	cải	tạo	hiện	trạng
mặt	bằng	của	các	công	trình	kiên	trúc,	mục	đích	để	mong	nhận	được	tốt	hơn	về	mặt	phong
thủy.	Có	lúc	để	việc	lắp	đặt	cửa	chính	hoặc	thi	công	trần	nhà	vừa	khớp	với	một	giờ	nào	đó	(căn
cứ	phong	thủy	và	tuổi	của	chủ	nhân	để	tính	ra	giờ	đó),	mà	việc	thi	công	công	trình	phải	tạm
ngưng	lại.
 

Các	giám	đốc	nhà	hàng	lớn	thường	thỉnh	giáo	các	nhà	phong	thủy	cho	ý	kiến	về	việc	bố	trí
bàn	làm	việc	và	bàn	tiếp	khách.	Do	đó	nhà	phong	thủy	cần	phải	tính	lại	kích	thước	của	bàn	làm
việc	để	mong	rằng	chúng	thích	hợp	với	chủ.	Nếu	khi	tính	toán	chứng	tỏ	kích	thước	này	không
phù	hợp	với	kích	thước	thực	tế	thì	nhà	phong	thủy	phải	đề	xuất	ý	kiến	sửa	lại.	Trong	dân	gian
cũng	có	những	cụ	bà	chủ	gia	đình	thường	mời	các	nhà	phong	thủy	đến	đặt	giường	để	mong	sau
cuộc	hôn	nhân	con	mình	gặp	vận	tốt,	hoặc	sinh	được	đứa	cháu	lí	tưởng.
 

Trước	khi	 thiết	kế	cải	 tạo	 theo	quan	điểm	phong	 thủy	cho	nội	 thất	và	môi	 trường	xung
quanh	đối	với	phòng	chính	hoặc	những	căn	hộ	trong	chung	cư,	trước	hết	chúng	ta	nên	tìm	hiểu
qua	lí	luận	phong	thủy	về	mối	quan	hệ	giữa	nội	thất	và	môi	trường.
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Tuy	rằng	môi	trường	bên	ngoài	hầu	như	không	thay	đổi,	nhưng	nếu	biết	kết	hợp	tốt	giữa
nội	thất	và	môi	trường	thì	có	thể	nhận	được	những	điều	có	ích.	Chúng	ta	cần	nắm	vững	tổng
quát	lí	luận	về	phong	thủy	để	xem	xét	nội	thất	có	liên	quan	với	môi	trường	bên	ngoài	ra	sao,
đồng	thời	mỗi	cái	đều	có	tính	độc	lập	riêng,	đó	là	điều	vô	cùng	quan	trọng.
 

Ở	đây	có	một	điều	cần	suy	nghĩ	sâu	hơn,	đó	là	vào	thập	kỉ	70	ở	những	quốc	gia	Âu	Mĩ,	vấn
đề	phong	thủy	đã	lọt	vào	mắt	xanh	của	những	người	phương	tây	có	trình	độ	khoa	học	kĩ	thuật
rất	cao.	Họ	dùng	kiến	thức	khoa	học	của	minh	để	giải	thích	thuật	phong	thủy.	Họ	cho	rằng	các
tiên	triết	Trung	Quốc	đã	phát	hiện	ra	những	vùng	mà	ở	đó	điều	kiện	sống	và	cây	cối	tốt	tươi
hơn	các	vùng	khác,	nguyên	nhân	là	vì	ở	vùng	đó	hiệu	ứng	từ	trường	rất	mạnh.
 

Điều	giải	thích	của	người	phương	tây	có	hợp	lí	hay	không,	nhận	thức	của	họ	có	giống	các
tiên	triết	Trung	Quốc	hay	không,	điều	đó	còn	chờ	hậu	thế	bình	phẩm.	Song	ở	đây	họ	đã	đưa	lại
cho	ta	một	gợi	ý,	đó	là	cần	phải	coi	trọng	việc	nghiên	cứu	phong	thủy.
 

Trong	khoa	học	hiện	đại	ngày	nay,	nghiên	cứu	địa	học	là	môn	khoa	học	rất	phong	phú,	các
phân	chi	khoa	học	cũng	rất	nhiều,	như	là	địa	lý	học,	địa	chất	học,	địa	từ	học,	địa	hình	học,	hóa
học	địa	cầu,	vật	 lí	địa	cầu,	địa	nhiệt	học.	Những	tri	 thức	này	chắc	chắn	sẽ	giúp	chúng	ta	rất
nhiều	để	nghiên	cứu	thuật	phong	thủy.	Sự	phát	triển	của	thuật	phong	thủy	Trung	Quốc	đòi	hỏi
phải	đưa	ra	những	tri	thức	của	các	môn	khoa	học	mới	này.	Chỉ	có	thế	mới	có	thể	phát	ra	ánh
hào	quang	của	sức	sống.
 
 

▲	Bốc	trạch,	tưởng	trạch
 

Đời	nhà	Ân,	nhà	Thương,	bốc	phệ	"Kinh	Dịch”	cũng	được	ứng	dụng	vào	chiêm	bốc	nhà	ở.
Trong	khảo	cổ	phát	hiện	được	rất	nhiều	lời	từ	của	quẻ	bốc	có	nội	dung	nói	về	mặt	này.
 

"Đốc,	tân	trinh.	Ngã	sạ	ấp.
 

"Ất	mão	bốc,	tranh	trinh.	Vương	sạ	ấp.	Đế	nhược,	ngả	tòng,	chi	đường”.
 

Các	học	gia	cho	rằng	đây	chính	là	sự	ghi	chép	các	quẻ	chiêm	bốc	của	Ân	Vương	khi	xây	dựng
thành	ấp.
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“	Ngã	bốc	hà	sóc	lê	thủy,	ngã	nại	giám	thúy	đông,	sán	thủy	tây,	hoài	lạc	thực.	Ngã	hữu	bốc
sán	thủy	đông,	diệc	duy	lạc	thực.	Hiệp	lai,	dĩ	đồ	vi	hiến	bốc".	Đây	là	ghi	chép	các	quẻ	chiêm	bốc
của	Chu	Thành	Vương	xây	dựng	các	ấp	thời	đó.
 

Trong	"Chu	Dịch"	những	lời	từ	bốc	loại	này	cũng	có	hàng	chục	điều.	Ví	dụ:
 

"Lợi	dụng	đại	tác.	Nguyên	cát.	Vô	lận".	Đây	là	lời	từ	hào	đầu	của	quẻ	ích.
 

"Trung	hành,	cáo	công	dụng	khuê".	Đây	là	lời	từ	hào	ba	của	quẻ	ích.
 

"Trung	hành,	cáo	công	tòng,	lợi	dụng	vi	y	thiên	bang".	Đây	là	lời	từ	hào	4	của	quẻ	ích.
 

Những	từ	bốc	này	chứng	tỏ	bốc	trạch	ban	đầu	phần	nhiều	dùng	để	chọn	địa	điểm	cho	các
cụm	dân	cư,	thành	ấp	và	xây	dựng	doanh	trại.	Nội	dung	chủ	yếu	cúa	nó	có	hai	điều	:	Thứ	nhất	là
chọn	ngày	tốt	giờ	lành	để	động	thổ	;	thứ	hai	là	chọn	địa	điểm	xây	dựng.
 

Nhưng	những	chiêm	bốc	này	thực	tế	đang	ở	mức	tư	tưởng,	mong	muốn	chứ	thực	ra	chưa	đề
cập	đến	vấn	đề	kĩ	thuật	xây	dựng	ra	sao.	Đó	cũng	chính	là	tia	sáng	thần	bí	của	thuật	phong	thủy
thuở	ban	đầu.
 

Trong	cuộc	đấu	tranh	với	thiên	nhiên,	người	Trung	Quổc	cổ	đại	đã	phát	minh	ra	một	loạt
phương	pháp	như	 :	 thổ	khuê	pháp,	 thổ	nghi	pháp,	 thổ	hội	pháp,...	để	nghiên	cứu	 thiên	văn,
quan	sát	địa	lý,	từ	đó	khiến	cho	bốc	trạch	với	hoạt	động	có	vẻ	mê	tín	này	thăng	hoa	thành	thực
tiễn	tướng	trạch	có	thể	phân	biệt	được	phương	vị	thổ	tướng	và	thủy	tướng.	Trong	sách	"Chu
lễ"	có	ghi	lại	rằng	:	"Thổ	Phương	thị	đã	nắm	vững	thổ	khuê	pháp	để	xác	định	bóng	mặt	trời,	từ
đó	tìm	ra	phương	hướng,	lấy	tướng	trạch	của	thổ	địa	để	xây	dựng	kinh	đô.	Căn	cứ	thổ	nghi,	thổ
hóa	để	tìm	đất".	Thổ	khuê	pháp,	thổ	hội	pháp,	thổ	nghi	pháp	được	đề	cập	trên	đây	chứng	tỏ	ở
đời	nhà	Chu	các	tiên	triết	Trung	Quốc	đã	nắm	vững	được	những	phương	pháp	khoa	học	nhất
định,	từ	đó	mà	đem	lại	cho	tướng	trạch	một	nội	hàm	khoa	học.
 

Tướng	trạch	so	với	bốc	trạch	đã	tiến	thêm	một	bước,	đã	có	nội	dung	thực	tế	và	phong	phú
hơn.	Nội	dung	chính	của	nó	có	thể	quy	về	3	điểm.	Thứ	nhất	là	khảo	sát	hiện	trạng	cây	cối,	núi
sông	trong	tự	nhiên.	Thú	hai	là	đo	lường	đất	đai	để	xác	định	phạm	vi	và	quy	mô	của	công	trình
kiến	trúc.	Thứ	ba	là	căn	cứ	bóng	nắng	để	xác	định	hướng	chính	của	kiến	trúc.
 

Sự	quan	sát	toàn	diện	sơn	thủy	tự	nhiên,	về	mặt	vĩ	mô	đã	giúp	hình	thành	mô	hình	kiến
trúc	lí	tưởng	cho	sau	này	là	lưng	dựa	vào	núi,	mặt	hướng	ra	sông.	Việc	đo	bóng	mặt	trời	giúp
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hình	thành	quan	niệm	tự	nhiên	là	thích	hướng	đông	nam,	không	ưa	hướng	tây	bắc.	Những	di
chỉ	của	đời	nhà	Ân	và	các	di	chỉ	ở	Tây	An	trước	đó	đều	chứng	minh	cho	những	điều	vừa	nói	ở
trên.	Mô	hình	lí	tưỏng	này	về	sau	được	các	nhà	phong	thủy	làm	thành	nguyên	tắc	chỉ	đạo	thục
tiễn	và	ngày	càng	phát	triển	rõ	hơn.
 

Từ	bốc	trạch	đến	tướng	trạch,	phong	thủy	Trung	Quốc	thực	ra	vẫn	chưa	thoát	khỏi	vòng
chiêm	bốc.	Những	căn	cứ	để	xác	định	cát	hung	cho	các	công	trình	vẫn	như	cũ.	Tiêu	chí	căn	bản
là	phong	thủy	còn	chưa	xây	dựng	được	lí	luận	riêng	cho	mình,	về	sau	đến	đời	nhà	Hán	việc	xây
dựng	lí	luận	phong	thủy	mới	bắt	đầu	có	quy	mô	cụ	thể.
 
 

▲	Xây	dựng	lý	luận	phong	thủy	của	đời	nhà	Hán
 

Việc	xây	dựng	lý	lụận	phong	thủy	ở	đời	nhà	Hán	đầu	tiên	là	từ	Đổng	Trọng	Thư,	người	đại
biểu	cho	sự	"nhận	thức	lại	Kinh	dịch"	của	các	bậc	đại	nho	thời	đó.
 

Thời	đó,	nho	thuật	là	độc	tôn,	vượt	lên	tất	cá	các	phái.	Nho	thuật	với	tư	cách	vừa	bao	quát
được	các	phái,	vừa	ưu	thế	hơn	các	phái,	có	một	hệ	thống	lý	luận	đồ	sộ,	một	cây	đại	thụ	chiếm	vị
trí	chính	thống	trong	nền	văn	hóa	Trung	quốc.
 

Giành	được	địa	vị	này	công	đầu	là	của	Đổng	Trọng	Thư,	người	đã	đem	tư	tưởng	âm	dương,
tư	tưởng	ngũ	hành,	tư	tưởng	bát	quái	liên	hệ	chặt	chẽ	với	nhau,	hình	thành	khung	nhận	thức
tổng	quát	về	vũ	trụ.	Từ	đó	thể	hiện	được	tính	ưu	thế	tuyệt	đối	của	lý	luận,	đáp	ứng	được	nhu
cẩu	tâm	lý	của	con	người	đối	với	vũ	trụ.
 

Khung	lý	luận	đồ	sộ	này	đối	với	các	nhà	phong	thủy	Trung	Quốc	có	một	ý	nghĩa	vô	cùng	đặc
biệt.	Nó	làm	cho	phong	thủy	từ	hoạt	động	cảm	tính	bốc	trạch,	tướng	trạch,	thăng	hoa	thành
những	hoạt	động	lý	tính.	Đầu	tiên	việc	đưa	khái	niệm	âm	dương	của	học	thuyết	âm	dương	ứng
dụng	vào	phong	thủy	dã	đem	lại	một	quan	điểm	triết	học,	vũ	trụ	quan	vĩ	mô	để	nắm	vững	tự
nhiên.	Tư	tưởng	âm	dương	tương	sinh	tương	khắc	là	phương	thức	tư	duy	mở	rộng	con	đường
cho	các	nhà	phong	thủy	học,	khiến	họ	dưới	sự	chỉ	đạo	của	tư	tưởng	này	mạnh	dạn	phát	triển	lý
luận	phong	thủy	mới	và	hình	thảnh	những	học	phái	mới,	độc	đáo,	sáng	tạo.
 

Thứ	hai	học	 thuyết	ngũ	hành	 trở	 thành	phương	pháp	 luận	để	 các	nhà	phong	 thủy	phán
đoán	cát	hung,	tức	là	nguyên	tắc	kiểm	nghiệm	cao	nhất.
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Việc	ứng	dụng	ngũ	hành	không	 có	một	nội	dung	hàm	súc	như	ứng	dụng	học	 thuyết	 âm
dương,	nhưng	lại	có	tính	cụ	thể	hóa	một	cách	trực	tiếp.	Thông	qua	ngũ	hành	mà	xây	dựng	nên
một	hệ	thống	lý	luận	là	:	phương	vị,	màu	sắc,	tứ	thời	và	tinh	tướng.
 

Đổng	Trọng	Thư	trong	chuơng	ngũ	hành	của	cuốn	"Xuân	thu	phồn	lộ"	nói:	"Mộc	ở	trái,	kim
ở	phải,	hỏa	ở	trước,	thủy	ở	sau,	thổ	ở	giữa".	"Tức	mộc	ở	phương	đông	chủ	khí	mùa	xuân	;	hỏa	ở
phượng	nam	chủ	khí	mùa	hạ	;	kim	ở	phương	tây	chủ	khí	mùa	thu	;	thủy	ở	phương	bắc	chủ	khí
mùa	đông".
 

Ban	Cố	trong	cuốn	"Bạch	hố	thông	nghĩa"	cũng	nêu	ra	một	lý	luận	tương	tự	:	"Trái	thanh
long	(mộc).	Phải	bạch	hổ	(kim),	Trước	chu	tước	(hỏa),	sau	huyền	vũ	(thủy),	giữa	là	thổ.	Mối
quan	hệ	này	chúng	ta	có	thể	biểu	thị	bằng	hình	dưới	đây.
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Hình	vẽ	về	quan	hệ:	ngũ	hành,	ngũ	sắc,	tứ	cầm,	tứ	thời,	tứ	phương.
 

Thứ	ba,	người	Hán	còn	hấp	thụ	được	phương	pháp	lấy	số	để	nói	 lý	của	Kinh	dịch,	 tức	 lả
dùng	số	học	để	nói	 rõ	các	mối	quan	hệ	 trong	phong	 thủy.	Cách	 làm	này	vừa	đáp	ứng	được
nguyện	vọng	khiến	 cho	phong	 thủy	 thăng	hoa	 thành	 lý	 luận	ở	 tầng	 thứ	 cao,	 vừa	khiến	 cho
phong	thủy	được	thần	bí	hóa	và	chuyên	nghiệp	hóa,	nếu	không	nói	tối	thiểu	là	đã	sản	sinh	ra
một	hiệu	quả	như	thế.	Dưới	đây	xin	đơn	cử	ba	ví	dụ	để	chứng	minh	điểu	đó.
 

"Khí	của	thiên	địa	mỗi	cái	có	5.	Thứ	tự	của	ngũ	hành	là	:	một	là	thủy,	cũng	là	số	trời;		hai	là
hỏa,	là	số	đất	;	ba	là	mộc,	số	trời	;	bốn	là	kim,	là	số	đất	;	năm	là	thổ	là	số	trời".	Như	thế	có	nghĩa
là	đưa	ngũ	hành	vào	số	và	phát	sinh	mối	quan	hệ	giữa	thiên	và	địa.	Số	trời	là	lẻ,	số	đất	là	chẵn,
điều	đó	thống	nhất	với	tư	tưởng	của	Kinh	dịch.
 

"Một,	sáu	là	thủy,	hai	-	bẩy	lả	hỏa,	ba	-	tám	là	mộc,	bốn	-	chín	là	kim,	năm	-	mười	là	thổ.	Một
và	sáu	là	"cộng	tôn”,	hai	và	bẩy	là	"vi	bằng",	ba	và	tám	là	"thành	hữu",	bốn	và	chín	là	"đồng
đạo",	năm	và	mười	là	"cộng	thủ".	Đó	là	số	của	lạc	thư	phối	với	ngũ	hành	và	phương	vị.	"Cộng
tôn"	tức	là	bắc,	"vi	bằng"	tức	là	nam,	"thành	hữu"	là	đông,	"đồng	đạo"	là	tây,	"cộng	thủ"	là	ở
giữa.
 

"Nằm	ở	bụng,	sáu	-	tám	là	chân,	hai	-	bốn	là	vai,	trái	ba		phải	bẩy,	đội	9,	dẫm	1".	Bắc	ở	1	của
trời	sinh	thủy,	là	do	địa	6	tạo	nên	;	Nam	ở	địa	2	sinh	hỏa	là	do	thiên	7	tạo	nên;	đông	ở	thiên	3
sinh	mộc	là	do	địa	8	tạo	nên	;	Tây	ở	thiên	5	là	do	địa	mười	tạo	nên.	Ở	giữa	địa	bốn	sinh	kim	là
do	thiên	9	tạo	nên”.	Đó	là	mối	quan	hệ	trong	Hà	đồ,	Lạc	thư	về	quan	hệ	giữa	số,	ngũ	hành	và
phương	vị.	Sự	phối	hợp	chữ	số	của		Hà	đồ	càng	lí	thú,	vi	nó	xem	trời	đất	như	một	người	đang
đứng,	đầu	đội	trời,	chân	đạp	đất,	năm	tạng	ở	giữa,	rất	giống	với	hình	người	vũ	trụ	mà	ngày	nay
chúng	ta	nhìn	thấy.	Đây	cũng	có	thể	là	điều	khởi	phát	cho	lý	luận	hình	pháp	của	phong	thủy	về
sau	này,	tức	nhân	cách	hóa	tự	nhiên.
 

Thứ	tư,	các	học	giả	đời	nhà	Hán	đã	đưa	thời	gian	trong	chiêm	bốc	của	Kinh	dịch	vận	dụng
vào	lí	luận	của	phong	thủy.	Theo	tọa	độ	thời	gian	sự	quan	sát	các	vị	trí	trên	mặt	đất	cũng	phát
triển.	Dùng	thời	gian	làm	một	đơn	vị	đo	lường,	từ	đó	mà	xem	vị	trí	như	là	một	loại	vật	chất	có
vận	động	và	biến	đổi,	chứ	không	phải	là	một	cái	gì	bất	biến.	Khái	niệm	thời	gian	được	đưa	vào
làm	cho	lý	luận	phong	thủy	như	được	tiếp	thêm	sức	về	quan	đỉểm	triết	học	để	phát	triển	khiến
cho	lịch	sử	phong	thủy	hơn	1000	năm	qua	trong	trần	ai	của	cuộc	sống	vẫn	giữ	được	sức	sống.
 

Ví	dụ	nói	:	một	khoảnh	đất	phong	thủy	quý	nào	đó	vì	sao	trong	khoảng	thời	gian	này	lại	có
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thể	đưa	lại	may	mắn	cho	con	người,	còn	ở	thời	gian	khác	lại	không	thể	đưa	lại	điều	may	mắn
đó.	Câu	giải	đáp	cho	vấn	đề	này	có	sức	thuyết	phục	nhất	vẫn	là	lý	luận	do	thời	gian	đã	phát
triển	thay	đổi.	Sự	vật	là	phát	triển	và	không	ngừng	biến	hóa	theo	tính	chu	kỳ	nhất	định.	Điều
mà	các	nhà	phong	thủy	cần	phải	làm	là	vận	dụng	kiến	thức	chuyên	môn	của	mình,	chỉ	ra	cho
mọi	người	tính	chu	kỳ	đó	và	tìm	được	sự	lựa	chọn	đúng	đắn.
 

Phương	 thức	đưa	khái	niệm	thời	gian	vào	phong	 thủy	 là	phương	pháp	nạp	giáp	can	chi.
Cách	nạp	giáp	trong	chiêm	bốc	là	lấy	sáu	quẻ	:	chấn,	đoài,	tốn,	cấn,	khôn,	càn	để	biểu	thị	sự	tiêu
giảm	và	tăng	trưởng	của	âm	dương	trong	một	tháng,	lấy	mười	thiên	can	:	giáp,	ất,	bính,	đinh,
mậu,	kỷ,	canh,	tân,	nhâm,	qúy	để	biểu	thị	vị	trí	của	ngày	trong	một	tháng.	Phương	pháp	làm	cụ
thể	trong	phong	thủy	là	càn	nạp	giáp	;	khảm	nạp	quý	thân	thìn	;	cấn	nạp	bính	;	chấn	nạp	canh
hợi	mùi;		tốn	nạp	tân;	ly	nạp	nhâm	dần	tuất;	khôn	nạp	ất;	đoài	nạp	đinh	sửu.
 

 

Hình	vẽ	trang	trước	có	thể	nói	rõ	thành	quả	tạo	nên	lý	luận	phong	thủy	của	các	học	giả	đời
Hán,	đồng	thời	nó	cũng	là	quy	tắc	cơ	bản	của	lý	luận	phong	thủy.
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▲	Quách	Phác.	Ôn	Châu.	"Táng	thư"
 

Quách	Phác	được	người	đời	sau	tôn	làm	tổ	sư	mở	đưòng	cho	thuật	phong	thủy.	Do	đó	khi
nói	đến	phong	thủy	không	thể	không	nói	đến	Quách	Phác.
 

Trong	"Tấn	thư"	nói	 :	"Phác	giỏi	kinh	thuật,	 tài	học	rộng,	kiến	thức	uyên	bác".	"Thích	cổ
văn,	giỏi	tính	toán	âm	dương".	"Thông	hiểu	các	thuật	về	ngũ	hành,	thiên	văn	bốc	phệ,	thông
hiểu	các	phương".	Qua	các	đoạn	văn	trên	ta	có	thể	thấy	được	danh	tiếng	và	địa	vị	của	Quách
Phác	trong	giới	học	thuật	đương	thời.	Một	học	giả	có	ảnh	hưỏng	như	thế	làm	tổ	sư	của	thuật
phong	thủy	thì	dù	biết	thuật	phong	thủy	chỉ	còn	kém	hơn	kĩ	thuật	khắc	voi	trên	sợi	tóc.
 

Trải	qua	nhiều	đời,	thuật	phong	thủy	luôn	là	những	điều	được	vương	hầu	khanh	tướng	mê
thích.	Hầu	như	tất	cả	mọi	người	đều	đem	mệnh	của	mình	và	sự	hưng	suy	của	gia	tộc	gắn	liền
với	môi	trường	tụ	nhiên	cùa	mình,	nhằm	mượn	ngoại	lực	tự	nhiên	này	để	đảm	bảo	cho	vận
may	của	họ.
 

Tưởng	Giới	Thạch	muốn	cho	quyền	thế	của	mình	được	truyền	kế	tiếp	cho	con	cháu	đời	sau,
nên	đã	chuyên	cử	người	đi	khắp	nước	để	tìm	những	chỗ	đất	phong	thủy	quí.	Giám	đốc	sở	kiến
trúc	hồi	đó	đã	từng	mất	nhiều	năm	để	chọn	lựa	những	vùng	đất	tốt	cho	vị	ủy	viên	trưởng	này.
 

Thông	qua	nhiều	người	từ	Thiệu	Sơn	trở	về	đều	ca	ngợi	cảnh	quan	của	Thiệu	Sơn,	điều	làm
cho	người	ta	ngạc	nhiên	hơn	là	hai	vị	lãnh	đạo	cấp	cao	của	nước	Trung	Hoa	mới	đều	cùng	là
đồng	hương	Thiệu	Sơn.	Hai	vị	này	quê	chỉ	cách	nhau	một	ngọn	núi.	Cho	nên	có	người	nói	Mao
Trạch	Đông	ở	long	thủ	(đầu	rồng),	còn	Lưu	Thiếu	Kỳ	ở	long	vĩ	(đuôi	rồng).	Thủ	vĩ	tương	ứng
đều	cùng	là	một	con	rồng.
 

Thực	tiễn	phong	thủy	được	người	đời	giải	thích	thiếu	sức	sống	mà	thiên	về	thần	bí.	Nghe
nói	thành	Ôn	Châu	ngày	nay	chính	là	do	Quách	Phác	tự	mình	lựa	chọn	và	khẳng	định	địa	điểm.
Ban	đầu	người	ta	định	xây	dựng	thành	ở	Tân	Thành	-	Giang	Bắc,	do	đó	đã	mời	Quách	Phác	đến
để	quan	sát.	Vị	tổ	sư	này	đã	lấy	đất	Giang	Bắc	về	cân,	cho	rằng	đất	đó	nhẹ,	không	thích	nghi	với
việc	dựng	thành.	Do	đó	ông	đã	vượt	qua	sông,	trèo	lên	một	ngọn	núi	ở	phía	tây	bắc.	Ông	nhìn
thấy	ở	đó	có	nhiều	đỉnh	núi	xen	nhau,	hình	dạng	như	sao	Bắc	đẩu.	Núi	Hoa	Cái	khóa	chặt	cửa	ra
nên	ông	nói	với	mọi	người	:	"Nếu	xây	thành	ở	bên	ngoài	núi	thì	có	thể	tụ	hội	được	sự	phú	qúy,
nhưng	không	tránh	khỏi	lo	lắng	khi	có	chiến	tranh.	Nếu	xây	thành	trong	núi	thì	có	thể	bảo	đảm
ổn	định	lâu	dài".	Do	đó	ngày	nay	mới	có	thành	Ôn	Châu	lưng	dựa	vào	núi.	Chỗ	ngọn	núi	Quách
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Phác	trèo	lên	về	sau	người	ta	đặt	tên	là	núi	"ông	Quách"	đề	kỷ	niệm	công	lao	của	đại	sư	phong
thủy	này.
 

Đoạn	ghi	lại	ở	trên	đủ	để	chúng	ta	cảm	phục	về	thuật	phong	thủy.
 

Ngày	nay	người	 ta	có	 thể	 trèo	 lên	nhiều	chỗ	để	 thấy	được	 thành	đó.	Những	ghi	chép	về
hoàn	cảnh	địa	 lý	của	huyện	đó,	hoặc	những	ghi	chép	về	 lời	của	đại	sư	phong	thủy	chọn	địa
điểm	đó	còn	để	lại	rất	nhiều.	Không	những	thế,	những	công	trình	kiến	trúc	của	gia	tộc	người
xưa	cũng	nhờ	các	thầy	phong	thủy	chọn	lựa	cho	và	việc	đó	đều	được	ghi	vào	gia	phả.	Ở	các
vùng	hương	thôn,	đồn	trại,	trang	ấp	của	Trung	Quốc	không	chỗ	nào	mà	không	có	những	kiến
trúc	do	thầy	phong	thủy	chọn	cho.	Theo	đó	tên	tuổi	của	các	thầy	phong	thủy	cũng	được	ghi	vào
sử	sách.
 

Có	thể	thấy	rõ	những	công	trình	kiến	trúc	cổ	đại	của	Trung	Quốc	đều	gắn	chặt	với	phong
thủy,	Ôn	Châu	là	một	công	trình	như	thế.	Điều	này	khiến	cho	chúng	ta	"uống	nước	phải	nhớ
nguồn",	cảm	ơn	công	lao	sáng	tạo	của	các	thầy	phong	thủy,	đồng	thời	chúng	ta	cũng	không	nên
hờ	hững	với	vấn	đề	phong	thủy	thần	kì	này.
 

Rất	may	là	chúng	ta	còn	rất	nhiều	sách	phong	thủy	để	có	thể	đọc	và	nghiên	cứu.	Trong	số
đó	cuốn	"Táng	thư"	của	Quách	Phác	là	đáng	nói	hơn	cả.
 

Chính	vì	cuốn	sách	nảy	nên	mới	có	thuật	phong	thủy	và	cũng	mới	có	tên	Quách	Phác	lưu
truyền	thiên	cổ.
 

Trong	sách	"Táng	thư"	nói	:	"Người	táng	ở	đó	được	thửa	hường	sinh	khí	vậy".	Sách	còn	viết
:	 "Khí	 theo	gió	mà	khuếch	 tán,	 chỗ	có	nước	người	 tụ	 lại,	khí	 cũng	 tụ	 lại	 cho	nên	gọi	phong
thủy."	Đó	là	nguồn	gốc	cúa	thuật	ngữ	phong	thủy	này
 

Qua	tên	sách	ta	thấy	đây	là	bộ	sách	nói	về	nguyên	lí	táng	pháp	của	âm	trạch.	Trong	cuốn
sách	này	Quách	Phác	đã	đưa	thuyết	lí	học,	thuyết	sinh	khí,	thuyết	tàng	phong	đắc	thủy,	thuyết
hành	thế,	thuyết	tứ	linh,	thuyềt	phương	vị	của	mình	một	cách	có	hệ	thống.	Các	nhà	và	các	phái
lý	luận	đời	sau	đều	phát	triển	từ	đó.	Cho	nên	cuốn	sách	này	đã	đặt	nền	móng	cho	phong	thủy
học	đời	sau,	nó	cũng	là	cuốn	sách	mà	các	nhà	phong	thủy	tất	yếu	phải	đọc.
 

Có	người	khảo	chứng	nói	 :	Táng	 thư	không	phải	 là	 tác	phẩm	của	Quách	Phác,	mà	 là	 của
những	người	đời	sau	mượn	tên	của	Quách	Phác.	Cho	dù	lý	do	gì	đi	nữa	thì	ngày	nay	trong	việc
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nghiên	cứu	về	phong	thủy,	chúng	ta	cũng	không	thể	bỏ	qua	bộ	sách	này,	bởi	vì	đây	là	bộ	sách
không	vì	tên	tác	giả	là	ai	mà	xóa	nhòa	mất	giá	trị	học	thuật	của	nó.
 
 

▲	Lý	luận	phong	thủy	và	các	phái
 

Cùng	với	 sự	đông	 tiến	 của	nhà	Tần	và	 sự	 lánh	nạn	về	Giang	nam	cùa	 các	 thế	 tộc	Trung
Nguyên,	mà	 trung	 tâm	 chính	 trị,	 kinh	 tế,	 văn	hóa	 của	Trung	Quốc	đã	 dời	 xuống	phía	 nam.
Phong	thủy	cũng	được	đến	một	vùng	đông	nam	nhiều	núi,	nhiều	sông	để	thể	hiện	và	phát	triển,
đồng	thời	hình	thành	những	hệ	thống	và	các	phái	mới.
 

Sự	hình	thành	lý	luận	một	môn	mới	vẫn	phải	lấy	những	lí	luận	hiện	có	làm	điều	kiện	tiền	đề.
Sự	hình	thành	lý	luận	về	phong	thủy	ở	đời	nhà	Đường,	nhà	Tống	đã	gắn	chặt	với	sự	phát	triển
khoa	học	kỹ	thuật	phong	thủy	và	thiên	tướng,	địa	tướng	-	những	tài	liệu	vô	cùng	quý	báu.	Nhà
đại	thiên	văn	học	-	Hòa	thượng	Nhất	Hạnh	nhờ	những	miêu	tả	về	góc	lệch	từ	mà	đã	rút	ra	một
gợi	ý	quan	trọng	để	phát	minh	ra	la	bàn	phong	thủy.	Lý	Hanh	Phong	và	Nhất	Hạnh	cũng	vì	thế
mà	được	người	đời	sau	tôn	thành	tổ	sư	phong	thủy	thế	hệ	thứ	nhất.
 

Hồi	đó	ở	Trung	Quốc,	Phật	giáo	và	Đạo	giáo	là	hai	giáo	phái	rất	thịnh	hành.	Sự	thần	bí	của
họ	và	phong	thủy	không	tìm	nhau	mà	gặp,	thẩm	thấu	lẫn	nhau,	đặc	biệt	là	các	môn	đồ	Đạo	giáo
rất	tâm	đắc	về	"khí",	khiến	cho	thuyết	"khí”	trở	thành	hạt	nhân	của	lý	luận	phong	thủy	sau	này.
Hồi	đó	những	đạo	sĩ	nổi	tiếng	đồng	thời	cũng	là	những	đại	sư	phong	thủy.	Điều	này	chúng	ta	có
thể	xác	nhận	được	qua	những	công	trình	kiến	trúc	miếu	cổ	và	đền	cổ	đang	giữ	được	đến	ngày
nay.
 

Trên	cơ	sở	thịnh	hành	của	Phật	giáo,	đạo	giáo	mà	xây	dựng	nên	lý	học	của	đời	Tống,	đời
Minh,	lấy	Nho	giáo	làm	biểu	(bề	ngoài),	lấy	thích	đạo	làm	lí	(bên	trong).	Thuyết	thái	cực	đề	của
Chu	Đôn	Di,	thuyết	khí	của	Trương	Tải,	thuyết	lí	của	Chu	Hi	đã	làm	lay	động	thuyết	ngũ	hành
của	lí	luận	phong	thủy,	về	sau	đã	dùng	thuyết	khí	âm	dương	và	học	thuyết	bát	quái	để	thay	thế.
Điều	đó	không	những	không	làm	đoạn	tuyệt	với	lí	luận	cơ	bản	của	phong	thủy	mà	còn	thúc	đẩy
lí	luận	phong	thủy	phát	triển	thêm	một	bước.	Đồng	thời	hình	thành	nên	hai	phái	lớn,	một	phái
lấy	Giang	Nam,	phái	kia	lấy	Phúc	Kiến	làm	trung	tâm	.
 

Kiều	Dực	là	người	đời	Thanh	trong	cuốn	"Cai	dư	tòng	khảo"	đã	tổng	kết	rằng	:	Phái	hình
pháp	Giang	Nam	chủ	yếu	lấy	quẻ	tinh,	núi	dương	hướng	dương,	núi	âm	hướng	âm,	thuần	chọn
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bát	quái	ngũ	tinh,	lấy	đó	để	xác	định	sinh	khắc.
 

Sau	khi	lí	học	ở	hai	đời	Tống,	Minh	phát	triển	đến	cực	điểm	thì	thuật	phong	thủy	cũng	đạt
đến	đỉnh	cao.	Trên	là	Hoàng	đế,	dưới	là	bình	dân,	không	nơi	nào	không	nói	đến	phong	thủy.	Lí
luận	phong	thủy	từ	học	thuật	quan	phương	trở	thành	chính	quy	hóa,	phổ	biến	lan	truyền	khắp
nơi.
 

Thời	kì	Minh,	Thanh	 lí	 luận	phong	 thủy	 lại	phát	 triển	 thành	 thừa	kế	phái	hình	pháp	của
Giang	Tây	và	phái	lí	pháp	của	Phúc	Kiến.
 

Hình	pháp	còn	gọi	là	"loan	đầu".	Lí	luận	của	nó	cho	rằng:	"khí	là	chi	tiết	của	hình,	hình	là	bề
nổi	của	khí.	Khí	ẩn	mà	khó	biết,	còn	hình	hiện	dễ	thấy”.	Sách	còn	viết	:	"địa	có	cát	khí,	hình	thể
đất	theo	đó	mà	nhô	lên,	hóa	thành	hình.	Cát	khí	thì	hình	tất	đẹp	đẽ,	nhuận	mượt,	đoan	trang,
độc	đáo.	Hung	khí	thì	thô	kệch,	gồ	ghè,	tủn	mủn".	Cho	nên	các	nhà	phong	thủy	hình	pháp	cho
rằng	chỉ	cần	đi	sâu	tỉ	mỉ	vảo	để	quan	sát	các	hình	thái	tự	nhiên	thì	có	thể	phát	hiện	duợc	sự	cát
hung	thuận	nghịch	của	khí,	từ	đó	mà	đưa	ra	phán	đoán.	Do	đó	giữa	khí	trừu	tượng	và	hình	thái
cụ	thể	của	môi	trường	tự	nhiên	đã	có	cầu	nối	thông	nhau.
 

Lí	pháp	còn	gọi	là	"lí	khí".	Lí	pháp	cho	rằng	:	"Mạch	đất	là	sông	núi.	Hình	hài	vết	tích	của
nguồn	nước	có	thể	thấy	,	khí	trời	không	có	hình	hài,	dấu	tích,	cho	nên	phải	dùng	la	bàn	để	đo,
đo	để	xác	định	vị	trí	mà	quan	sát	khí,	phát	hiện	cát	hung	của	các	đụn	cát	và	hồ	nước.	Cho	nên
thực	tiễn	phong	thủy	lí	pháp	chủ	yếu	dựa	vào	công	cụ	la	bàn	để	xác	định.
 

Theo	hình	pháp	và	lí	pháp	mà	nói	thì	lí	luận	phong	thủy	ở	các	đời	Minh,	Thanh	chưa	có	phát
triển	gì	mới,	mà	chỉ	là	sự	phát	huy	và	ứng	dụng	các	lí	luận	ở	thời	Đường,	Tống.
 

Phong	thủy	ngày	nay	mà	chúng	ta	còn	thấy	được	chỉ	là	những	công	trình	phong	thủy	đã	bị
che	phủ	bởi	lớp	bụi	thời	gian,	vì	vậy	đến	các	bậc	học	giả	cũng	không	muốn	xem	đó	là	cái	gì	qúy
báu.	Song	thái	độ	khoa	học	của	các	học	giả	Âu	Mỹ	không	thể	làm	cho	ta	kinh	ngạc.	Chính	chúng
ta	đang	dùng	nước	thánh	khoa	học	để	tẩy	rửa,	không	thừa	nhận	phong	thủy.
 
 

□	THỰC	TIỄN	VÀ	PHƯƠNG	PHÁP	CỦA	PHONG	THỦY
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▲Tìm	long,	quan	sát	sa,	quan	sát	thủy,	điểm	huyệt
 

Các	nhà	phong	thủy	hình	pháp	đem	các	yếu	tố	môi	trường	tự	nhiên	qui	thành	5	loại	lớn	là	:
long,	huyệt,	sa,	thủy,	và	phương	hướng.	Căn	cứ	điều	kiện,	bản	thân	của	5	loại	này	và	mối	quan
hệ	tương	quan	giữa	chúng	mà	quyết	định	địa	điểm	và	phương	hướng	của	công	trình	kiến	trúc.
Họ	xuất	phát	từ	quan	niệm	lễ	chế	(thờ	cúng)	mà	xây	dựng	nên	các	tiêu	chuẩn	thẩm	định	"tam
cương,	ngũ	thường"	cho	các	yếu	tố	vừa	kể	trên.	Gọi	là	tam	cương	gồm	có	:	một	là	lấy	mạch	khí
làm	đề	cương	của	sự	sang	hèn	giàu	nghèo	;	hai	là	lấy	nhà	thờ	làm	đề	cương	của	sa,	thủy	(cát,
nước)	tốt	hay	xấu	;	ba	là	lấy	thủy	khẩu	làm	đề	cương	của	sinh,	tử,	tuyệt.	Cái	gọi	là	ngũ	thường
gồm	có:	một	là	long,	long	phải	chân	thật	;	hai	là	huyệt,	huyệt	phải	quan	yếu	;	ba	là	sa,	sa	phải
đẹp	;	bốn	là	thủy,	thủy	phải	bao	bọc	ôm	lấy	;	năm	là	hướng,	hướng	phải	tốt	lành.
 

Dưới	đây	chúng	ta	lần	lượt	giải	thích	những	nội	dung	cơ	bản	và	phương	pháp	của	từng	vấn
đề.
 
 

1.		Tìm	long
 

Cái	 gọi	 là	 long	 tức	 là	 sự	 nhấp	 nhô	 chạy	 hay	 dừng	 của	 địa	mạch.	 Trong	 cuốn	 "Địa	 lí	 đại
thành"	nói	:	"Long	là	gì	?	Là	mạch	của	núi.	Thổ	là	thịt	của	long,	thạch	là	cốt	của	long,	cỏ	cây	là
lông	của	long".
 

Phương	pháp	tìm	long	:	đầu	tiên	là	tìm	tổ	tông	cha	mẹ,	thẩm	định	khí	mạch,	phân	biệt	được
sinh	khí	và	âm	dương.
 

Tổ	tông	là	chỉ	nơi	xuất	xứ	của	mạch	núi,	cũng	tức	là	chỗ	khởi	nguồn	của	nhiều	ngọn	núi.	Cha
mẹ	tức	là	chỉ	chỗ	vào	đầu	của	sơn	mạch.
 

Long	nghịch	:	là	nước	dâng	lên,	Sau	đó	thuận	chiều	hạ	xuống.	Đó	gọi	là	nghịch	thế.
 

Long	thuận	:	nước	hạ	xuống,	sau	lại	dâng	lên,	đó	là	thuận	thế.
 

Long	thân	:	là	chỗ	dâng	lên	hồi	cố	về	tổ	sơn,	gọi	là	hồi	thế.
 

Thẩm	định	khí	mạch	tức	 là	nói	phải	xem	đường	viền	nhấp	nhô	của	sông	núi,	 tức	 là	xem
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ngoại	hình	của	sơn	mạch.	Khi	thẩm	định	khí	mạch	đẩu	tiên	phải	xem	qua	hình	nhấp	nhô	ra
sao,	sau	đó	xem	kĩ	từng	sống	núi,	xem	cho	các	sông	núi	hợp	lại	có	quay	vòng	hay	không.	Chỗ
nhấp	nhô	có	quay	vòng	là	mạch	núi	có	sinh	khí,	tốt	;	nếu	không	thì	đó	là	tử	khí,	xấu.
 

Phân	 âm	dương	 tức	 là	 khảo	 sát	 hướng	 của	 sông	núi.	 Phía	 nam	 có	mặt	 trời	 chiếu	 gọi	 là
dương,	phía	bắc	không	có	mặt	trời	chiếu	gọi	là	âm.	Các	nhà	phong	thủy	Trung	Quốc	thường
xuất	phát	từ	quan	đỉểm	coi	trọng	dương	nên	tổng	kết	ra	mô	hình	lí	tưởng	là	bỏ	âm	lấy	dương.
 

Tiếp	theo	phương	pháp	tìm	long	là	quan	sát	thế	vả	hình	để	xác	định	sự	vượng	suy	cát	hung.
 

Cái	gọi	là	thế	là	chỉ	hình	dạng	nhấp	nhô	của	các	đỉnh	núi.	Cái	gọi	là	hình	là	chỉ	hình	dạng	cụ
thể	của	một	ngọn	núi.	Thế	là	hiệu	quả	quan	sát	từ	xa,	hình	là	hiệu	quả	quan	sát	gần.	Trong	sách
"Quản	thị	địa	lí	chi	mông"	đã	giới	thiệu	tiêu	chuẩn	để	phân	biệt	thế	và	hình	như	sau	:	nghìn
thước	 là	 thế,	 trăm	 thước	 là	 hình.	 Thế	 ở	 đại	 thể	mà	 hình	 ở	 chi	 tiết.	 Thế	 và	 hình	 phản	 ánh
phương	thức	tư	duy	riêng	của	người	Trung	Quốc,	tức	là	từ	to	đến	nhỏ,	từ	sơ	qua	đến	tỉ	mỉ,	từ	vĩ
mô	đến	vi	mô.
 

Tìm	long	còn	chia	thành	chín	thế	như	sau:
 

Hồi	long	:	hình	thể	hướng	về	cố	tổ	như	đuôi	của	rồng,	đầu	của	hổ.	Đó	là	thế	long	tốt	nhất.
 

Xuất	dương	long	:	hình	thế	đặc	biệt,	có	dấu	vết	của	phát	tích.	Uyển	chuyển	như	cầm	thú	ra
khỏi	rừng,	như	thuyền	ra	biển.	Người	xưa	cho	rằng	long	từ	trong	nước	sâu	bay	vượt	lên	hùng
dũng,	cho	nên	thế	long	xuất	dương	là	tượng	nơi	phát	tích,	là	thế	tốt.
 

Giáng	long	:	hình	thế	dốc	dựng	đứng,	cao.	nguy	nga	như	ngồi	vững	chắc,	như	phi	ngựa	phất
cờ.	Long	vốn	là	thế	bay	trong	mây	làm	chủ	các	vật	khác.	Giáng	long	là	thế	tựợng	trưng	cho	cát
tướng.
 

Sinh	long	:	hình	thế	vồng	lên	như	con	rết	chân	ôm	hòn	ngọc.
 

Phi	long	:	hình	thế	cánh	bay	lên,	du	dương,	hai	cánh	mỏ	ra	như	chim	nhạn	cất	lên,	chim	ưng
xòe	cánh.	Như	phượng	múa	loan	bay,	hai	cánh	dập	dờn.
 

Ngọa	long	:	hình	thế	như	qùy,	ổn	định,	chắc	chắn,	vững	như	hổ	ngồi	voi	đứng,	trâu	nằm	mắt
lim	dim.
 



https://thuviensach.vn

Ân	 long	 :	hình	thế	bàng	bạc,	mạch	 lặn	kéo	dài,	như	tay	 tiên	phủ	phẩy,	như	trải	chiếu	rải
thảm.
 

Đằng	long	:	hình	thế	cao	xa	hiểm	trở,	như	ngẩng	lên	trời	mà	hú.
 

Lĩnh	quần	long	(rồng	đầu	đàn)	:	hình	thế	dựa	vào	nhau,	quấn	quýt,	như	hươu	chạy	dê	đuổi,
như	cá	lượn	chim	bay.
 

Sự	miêu	tả	chín	thế	hình	tượng	của	núi	ở	trên	phản	ánh	các	nhà	phong	thủy	Trung	Quốc
muốn	tìm	tòi	một	ý	cảnh	tổng	thể.	Hình	ảnh	này	đối	với	những	người	không	am	tường	nghệ
thuật	thì	rất	khó	hiểu,	cảm	thấy	mơ	hồ,	huyền	ảo.	Cho	nên	có	người	nói	phong	thủy	là	môn
nghệ	thuật,	lí	do	có	lẽ	cũng	vì	chỗ	dó.
 

Nếu	nói	chín	thế	có	vẻ	cao	sâu,	khó	nắm	bắt	thì	thuyết	năm	thế	sau	đây	chắc	làm	cho	ngườỉ
ta	dễ	tiếp	thu	hơn.	Năm	thế	đó	là	:
 

Long	phát	từ	phía	bắc	hướng	đến	phía	nam	gọi	là	chính	thế.
 

Long	phát	từ	phía	tây,	làm	huyệt	ở	phía	bắc,	hướng	đến	phía	nam	là	thế	bên	cạnh.
 

Cho	dù	là	phương	pháp	gì	thì	vẫn	đòi	hỏi	thế	núi	chạy	ra	xa.	Vì	"thế	xa	hình	sâu	thì	khí	mới
tụ".
 

Cái	gọi	là	hình	là	dựa	theo	sự	quan	sát	trực	quan	ví	núi	với	một	con	vật	cầm	tinh	nào	đấy	và
đem	sự	cát	hung	mà	con	vật	ấy	ẩn	dụ	để	liên	hệ	vói	sự	vượng	suy	cát	hung	của	con	người.
 

Cách	làm		đó	có	lẽ	xuất	phát	từ	tâm	lí	sùng	bái	động	vật	của	riêng	người	Trung	Quốc.	Vì	sự
ẩn	dụ	này	thực	ra	không	phải	là	xem	sông	núi	như	con	vật	mà	là	mượn	hình	ảnh	con	vật	để	xây
dựng	mối	quan	hệ	giữa	người	với	thiên	nhiên	để	từ	đó	mà	xác	định	mối	quan	hệ	giữa	vị	trí	nhà
ở	với	môi	trường.
 

Phương	pháp	quan	sát	hình	chủ	yếu	theo	thuyết	ngũ	tinh	và	thuyết	cửu	tinh.
 

Ngũ	tinh	tức	là	:	kim,	mộc,	thủy,	hỏa,	thổ.
 

Kim	sơn	đầu	phải	tròn	và	đủ	rộng;		mộc	sơn	đầu	tròn	nhỏ	hơn,	thân	núi	phải	đứng	:	thủy
sơn	đầu	phải	bằng	và	có	nhiều	hình	sóng:	hoa	sơn	đầu	phải	nhọn	chân	phải	rộng:	thổ	sơn	đầu
bằng	thân	hơi	eo,	đẹp.	Xem	các	hình	sau:
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Khi	quan	sát	hình	núi,	có	lúc	còn	ví	núi	với	người,	tướng	núi	như	tướng	người.	Sách	"Quản

thị	địa	lí	chi	mông"	nói	:	Lấy	đầu	và	đuôi	rồng	để	biết	được	bụng	và	ruột,	lấy	sự	tàng	và	lộ	để
biết	được	dạ	dày,	lấy	sự	cao	thấp	để	biết	được	cổ,	chân.
 

Trong	con	mắt	các	nhà	phong	thủy	Trung	Quốc,	thế	giới	tự	nhiên	như	một	cơ	thể	có	hồn,
mang	tính	người,	có	đầu	có	đuôi,	có	tai	có	mắt,	có	tay	chân,	và	kết	hợp	với	hình	tượng	con
người.	Đó	chính	lả	sự	thể	hiện	quan	niệm	thiên	nhân	hợp	nhất	trong	phong	thủy.
 

 
 

Phương	pháp	tìm	long	trọng	phong	thủy	cuối	cùng	là	phải	tìm	sự	phân,	hợp	hướng	sống
lưng,	phân	biệt	thành	chủ	và	khách,	chính	và	tòng.	Chủ	long	bốn	chung	quanh	phải	có	gò	đống.
 

Gò	đống	ở	đây	là	chỉ	các	núi	nhỏ	ở	phía	trước	phía	sau,	bên	trái	bên	phải	của	núi	chính.	Phái
hình	pháp	cho	rằng	chủ	long	mà	không	có	gò	đống	thì	cô	đơn.	Chân	long	ở	giữa	gò	đống	là	tốt.
Phía	sau	cần	phải	có	chỗ	tựa,	hai	bên	phải	có	tay	ngai	bảo	vệ.	Chỗ	tựa	càng	chắc,	tay	ngai	càng
nhiều	thì	long	thân	mỗi	đại	qúy.
 
 

2.		Quan	sát	sa	(các	gò,	đống)
 

Cái	gọi	là	sa	tức	chỉ	các	núi	nhỏ	chung	quanh	chủ	long,	đồng	nghĩa	với	các	gò	đống.	Căn	cứ
vị	trí	của	hoàng	sa	ở	phía	trước	hay	phía	sau	mà	còn	được	chia	thành	:	đợi	sa,	vệ	sa,	nghênh	sa,
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triều	sa,	V.v...
 

Thật	ra,	sa	không	những	là	sự	tồn	tại	thực	tế	mả	cũng	là	một	loại	quan	hệ	và	tượng	trưng
cho	áo	khoác	bên	ngoài	của	long,	thể	hiện	tư	tưởng	của	người	Trung	Quốc	là	"hoa	hồng	cần	có
lá	xanh	nâng	đỡ".	Long	và	sa	thực	tế	đã	trở	thảnh	mối	quan	hệ	chủ	và	tòng,	ăn	khớp	với	tư
tưởng	pháp	chế	của	Trung	Quốc.
 

Lúc	xem	sa,	đầu	tiên	phải	nhận	biết	được	"tinh	thể"	(tức	:	phân	biệt	hình	dạng	đó	thuộc	kim
sơn	hay	mộc	sơn,	thủy	sơn,	hỏa	sơn,	thổ	sơn)	để	từ	đó	phán	đoán	ra	cát	hung.	Hình	nhọn,	tròn,
vuông,	quy	củ	là	cát	;	xiên,	xiêu	vẹo,	nát	vụn	là	hung.	Ngoài	ra	nếu	gò	đống	ở	phía	trước	chủ
long	thì	còn	căn	cứ	theo	cự	li	xa	hay	gần	để	chia	thành	:	chầu	về	(xa)	hay	án	ngữ	(gần),	v.v...
 
 

3.		Quan	sát	thủy
 

Thủy	ở	trong	phong	thủy	có	vị	trí	vô	cùng	quan	trọng.	"Thủy	tùy	theo	sơn	mà	đi,	sơn	ngăn
thủy	dừng	lại".	Do	đó	thủy	và	sơn	không	tách	rời	nhau.	Các	tiên	triết	Trung	Quốc	ở	thời	kì	bộ
lạc	đã	tổng	kết	lựa	chọn	môi	trường	ở	cho	mình	thành	mô	thức	lí	tưởng	là	"gần	nước,	hướng
dương"	và	hình	thành	"lí	luận	thủy	khẩu"	quan	trọng.
 

Trong	sách	"Nhập	sơn	nhãn	đồ	thuyết"	nói:	"nhập	sơn	tìm	thủy	khẩu".	"Phàm	chỗ	nước	đến
gọi	là	thiên	môn.	Nếu	đến	mà	không	thấy	nguồn	thì	gọi	là	thiên	môn	mờ.	Chỗ	nước	đi	gọi	là	địa
hộ,	không	thấy	được	nước	chảy	gọi	là	địa	hộ	đóng.	Thiên	thủy	chủ	về	của	cải.	Môn	khai	thì	tiền
của	đến,	hộ	đóng	thì	tiền	của	dùng	không	hết".
 

Điều	đó	chứng	tỏ	thủy	khẩu	có	hai	loại	:	thứ	nhất	là	chỗ	nước	chảy	vào,	thứ	hai	là	chỗ	nước
chảy	ra.	Chỗ	chảy	vào	thì	phải	mở	ra,	chỗ	chảy	ra	thì	phải	đóng	lại.	Tức	là	"nguồn	hướng	tới
nên	bao	lấy,	có	tình,	không	nên	đóng	chặt	;	chỗ	miệng	chảy	đi	nên	đóng	chặt,	sợ	nhất	là	chảy
thẳng,	không	có	thu	hồi."
 

Lí	 luận	thủy	khẩu	cho	rằng	:	 thủy	khẩu	tượng	trưng	cho	sự	giàu	có.	Để	giữ	được	của	cải,
ngoài	việc	chọn	tốt	vị	trí	thủy	khẩu,	còn	phải	xây	dựng	các	công	trình	bổ	trợ	như	cầu,	đài,	lầu,
tháp	và	các	công	trình	phụ	như	trồng	cây	xanh,	dựng	đình,	đắp	đập,	đào	bể	tắm	để	tăng	thêm
sự	kiềm	tỏa	khí.
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Ở	nông	thôn	thủy	khẩu	là	tiêu	chí	quan	trọng	của	không	gian	quanh	thôn	xóm.	Nó	tượng
trưng	cho	cát	hung	họa	phúc	của	cả	thôn.
 

Một	sơn	trại	nghèo	nàn,	nếu	được	đào	thêm	một	thủy	khẩu	cát	vượng	thì	người	ta	có	thể
sống	lại	đó	lâu	dài,	nào	ai	ngần	ngại	đến	mức	sống	hiện	nay	đang	thấp	kém	và	cuối	cùng	khi	đã
"cùng	tắc	biến",	đến	đời	con	cháu	mai	sau	chắc	sẽ	phát	đạt.	Ngược	lại	nếu	thủy	khẩu	không
thích	đáng	thì	hi	vọng	cuối	cùng	của	người	ta	đối	với	thôn	đó	sẽ	tắt	ngóm.
 

Bức	ảnh	"Giếng	cũ"	được	giải	thưởng	là	vì	đã	phản	ánh	khát	vọng	truy	tìm	thủy	khẩu	của
con	người.	Theo	ý	nghĩa	của	phong	thủy	mà	nói,	thôn	đó	về	sau	phát	đạt	lên	là	nhờ	có	giếng
nước	này.	Thủy	khẩu	có	tác	dụng	chủ	tể	về	mặt	tinh	thần	đối	với	sự	thịnh	suy,	yên	nguy	của
thôn	xóm.	Sự	hưng	suy	hay	tốt	tươi,	khô	cằn	của	thôn	xóm	đều	gắn	chặt	với	"thần	hồn"	khiến
con	người	ngưỡng	mộ	này.
 

Đối	với	nhà	ở	mà	nói,	thủy	khẩu	cũng	ảnh	hướng	đến	sự	phồn	vinh	của	chủ	nhà	và	con	cháu
đời	sau.
 

Cho	nên	nói	thủy	khẩu	trở	thành	tượng	trưng	cho	vận	thế	của	chủ	nhân.	Lí	luận	thủy	khẩu
cũng	vì	 thế	mà	được	người	Trung	Quốc	 lưu	 truyền	hàng	nghìn	năm	nay	không	dứt.	Cho	dù
người	đời	trên	cửa	miệng	muốn	bài	bác	phong	thủy,	nhưng	trong	lòng	lại	luôn	luôn	lo	sợ	không
muốn	xóa	bỏ	nó.	Khi	làm	nhà	vẫn	muốn	tìm	ai	đó	chỉ	bảo	cho	để	mong	được	yên	tâm.
 

Lí	luận	thủy	khẩu	sở	dĩ	được	lưu	truyền	là	còn	vì	nó	có	công	năng	hoàn	thiện	cho	những	nền
đất	không	lí	tưởng.	Những	địa	điểm	không	lí	tưởng	trong	tự	nhiên	tất	nhiên	nhiều	hơn	so	vởi
những	địa	điểm	lí	tưởng.	Đứng	trước	những	địa	hình	không	lí	tưởng	như	thế	các	nhà	phong
thủy	đã	thể	hiện	thái	độ	tích	cực,	tìm	kiếm	các	phương	pháp	để	bù	lại	chỗ	còn	khiếm	khuyết
của	 thiên	 nhiên,	 khiến	 cho	 nơi	 ở	 gần	 với	 mô	 thức	 mong	muốn.	 Phương	 pháp	 hoàn	 thiện
thường	dùng	có:
 

1)		Dẫn	nước,	ví	dụ	đào	mương	khơi	rãnh,	đào	ao	chứa	nước,	đắp	đập,	bắc	cầu.
 

2)		Trồng	cây,	đắp	gò.
 

Phương	pháp	hoàn	thiện	là	dùng	sức	người	cải	tạo	để	đạt	được	địa	hình	mong	muốn,	từ	đó
tăng	thêm	sự	phong	phú	của	môi	trường.	Cho	nên	lí	luận	thủy	khẩu	rất	đáng	được	kiến	trúc	học
hiện	đại,	mĩ	học	kiến	trúc,	tâm	lí	học	kiến	trúc,	cảnh	quan	môi	trường	kiến	trúc	học	và	vệ	sinh
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kiến	trúc	học	tham	khảo,	khai	thác.
 
 

4.		Đỉểm	huyệt
 

Điểm	huyệt	tức	là	xác	định	địa	điểm	sẽ	xây	dựng	dương	trạch	hay	âm	trạch.	Phong	thủy	cho
rằng,	trên	Thái	tổ	sơn	có	sự	giao	nhau	vào	mùa	hạ	và	mùa	thu,	sau	mưa	vào	giờ	dần,	giờ	sửu,
tất	sẽ	có	khí	bốc	lên,	vào	giờ	đó	dễ	nhìn	thấy	"khí	từ	đỉnh	núi	bốc	thẳng	lên,	hình	dưới	nhô	trên
to	như	cái	dù,	đó	là	chân	khí.	Nếu	nằm	ở	ngang	lưng	núi	thì	vẫn	là	khí	của	mây	mù,	không	phải
là	chân	khi.	Khí	thanh	trong	mà	kì	lạ	thì	quý,	khí	đậm	đục	thì	gỉàu,	khí	đoan	chính	thì	phát	văn
chương,	khí	xiên	lệch	thì	phát	võ	bị".
 

Nếm	hương	vị	của	nước	để	biết	địa	mạch	tốt	hay	xấu.	Ở	vùng	đất	bằng	thì	nếm	nước	ở	các
lạch	ngồi	hoặc	giếng	cũ,	ở	núi	cao	thì	nếm	nước	khe	suối.	Vị	nước	thơm	là	qúy,	hơi	chua	hay
đắng	thì	vùng	đó	đất	không	tốt.
 

Phân	biệt	đất	đá,	chát	đất,	chất	đá	để	chọn	địa	điểm	xây	nhà.	Phong	thủy	cho	rằng	chỗ	có	đá
thì	mặt	đá	phải	mịn,	đất	phải	chắc	cứng,	khó	đào.	Nếu	đá	cứng	và	khô,	đất	lỏng	lẻo	thi	không
tốt.	Màu	sắc	của	đất	đá	lấy	màu	đỏ,	vàng,	trắng	là	tốt,	màu	xanh	kém	hơn,	màu	đen	là	xấu	nhất.
Trong	thực	tế	các	nhà	phong	thủy	đã	tổng	kết	ra	phương	pháp	cân	đất	và	phân	biệt	chất	đất.
 

Trong	sách	"Tướng	trạch	kinh	mộ"	giới	thiệu:	"Cách	phân	biệt	đất	móng	làm	nhà	là	đào	lấy
đất	chỗ	vùng	đất	chọn,	rộng	một	thước	hai,	sâu	cũng	một	thước	hai	(thước	Trung	Quốc)	đem
đất	đó	nghiền	nát	rồi	đổ	lại	vào	chỗ	vừa	đào,	khỏa	mặt	cho	phẳng,	qua	một	đêm	sáng	hôm	sau
xem	lại	nếu	khí	vượng	thì	đất	ùn	lên,	khí	suy	thì	đất	lõm	xuống.	Phương	pháp	cân	đất	là	lấy	một
hòn	đắt	đẽo	thành	hình	lập	phương	có	kích	thước	mỗi	cạnh	một	tấc,	cân	được	9	lạng	trở	lên	là
đất	tốt,	7	lạng	là	loại	tốt	vừa,	3	đến	4	lạng	là	loại	đất	xấu.	Hoặc	dùng	phương	pháp	đong	đất.	Giã
đất	nát	vụn,	đong	thành	từng	đấu	cân,	mỗi	đấu	10	cân	(một	cân	Trung	Quốc	bằng	nửa	kg)	trở
lên	là	tốt,	8	đến	9	cân	là	tốt	vừa,	7	đến	8	cân	là	đất	xấu).
 

Tóm	lại	phong	thủy	hình	pháp	cho	rằng	diều	quan	trọng	là	thế	tự	nhiên,	hình	tượng	trưng.
Còn	quan	sát	tìm	hiểu	chỉ	là	để	cải	tạo	thêm.
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▲"Bát	trạch	chu	thư’’
 

Phương	pháp	của	lí	pháp	phong	thủy	chủ	yếu	là	bát	trạch	chu	thư,	tức	lấy	hào	biến	của	đại
lưu	niên	để	tính	toán	quan	hệ	giữa	nhà	ở	với	mệnh	chủ	là	tốt	hay	xấu.
 

Bát	trạch	chu	thư	còn	gọi	minh	kính.	Cách	làm	cụ	thể	là	dùng	la	bàn	để	xác	định	phương
hướng	của	nhà	ở,	rồi	xem	nó	thuộc	bát	quái	nào,	sau	đó	căn	cứ	đặc	tính	của	bát	quái,	rồi	căn	cứ
vào	ngày	tháng	năm	sinh	cùa	chủ	nhân	đế	quy	về	thuộc	tính	của	bát	quái.	Cuối	cùng	căn	cứ
thuộc	tính	của	nhà,	dùng	phép	đại	du	niên	"hào	biến"	để	tính	toán	và	phân	bố	cửu	tinh	trên	các
phương	vị	của	nhà.
 

Sự	phân	bố	cửu	tinh	quyết	định	sự	cát	hung	theo	các	phương	vị	của	nhà	ở.	Từ	đó	mà	quyết
định	bố	cục	mặt	bằng	và	tổ	chức	không	gian	cho	nhà	ở.	Bất	luận	là	nhà	dân,	công	sở	hay	nhà
máy,	về	phương	diện	phong	thủy	nên	chú	ý	ba	nguyên	tắc	sau	:	một	là	tọa	hướng	(tức	hướng
lưng	nhà)	hai	là	cách	sắp	xếp,	bố	cục	nội	thất,	ba	là	chú	ý	những	điểm	kiêng	kị	ở	môi	trường
xung	quanh.	Cụ	thể	là	:	cửa,	giường,	những	gian	phòng	cao	phải	phối	với	hướng	tốt,	công	trình
vệ	sinh	và	những	phòng	thấp	thì	đặt	ở	hướng	xấu.
 

Về	tọa	hướng	của	nhà	ở	nói	chung	là	căn	cứ	vào	năm	tháng	ngày	sinh	của	chủ	nhân,	xác
định	dụng	thần,	hỉ	thần,	thiếu	cái	gì	thì	bổ	sung	cái	ấy.	Ví	dụ	thiếu	kim	thì	nên	lưng	nhà	hướng
đông,	mặt	nhà	hướng	tây	;	thiếu	mộc	thì	lưng	phía	tây,	mặt	phía	đông	;	thiếu	thủy	thì	lưng	phía
nam,	mặt	phía	bắc	;	thiếu	hỏa	thì	lưng	tựa	phía	bắc,	mặt	hướng	phía	nam.
 

Đại	du	niên	pháp	là	phương	pháp	chủ	yếu	đế	xác	định	hướng	nhà.	Dùng	bát	quái	Văn	Vương
đại	biểu	cho	tám	phương	vị	và	đặc	tính	của	chúng.	Ba	hào	của	bát	quái,	cứ	mỗi	hào	biến	thì
thành	một	quẻ	khác,	đồng	thời	sản	sinh	ra	một	thuật	ngữ	mới	là	"cửu	tinh”.	Căn	cứ	vào	đó	để
phán	đoán	cát	hung.	Cụ	thể	như	sau:
 

-	Sinh	khí	"tham	lang",	mộc	là	tốt	nhất.
 

-	Diên	niên	"vũ	khúc",	kim	là	tốt	nhất.
 

-	Thiên	y	"cự	môn”,	thổ	là	tốt	vừa.
 

-	Phục	vị	"tả	bổ",	mộc	là	tốt	ít.
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-	Tuyệt	mệnh		"phá	quân",	kim	là	xấu	nhất.
 

-	Tai	họa	"lộc	tồn"	là	xấu	vừa	nhất.
 

-	Lục	sát	'’văn	khúc",	thủy	là	xấu	nhất.
 

-	Hữu	bật	thì	không	nhất	định.
 

Cửu	tinh	tùy	theo	ba	hào	của	bát	quái	biến	đổi	mà	biến	đổi	theo,	mỗi	quẻ	có	hào	biến	thì
biến	thành	bảy	dạng	khác	nhau.	Sau	bảy	lần	biến	thì	tuần	hoàn	phục	hồi	trở	lại	nguyên	trạng.
 

Nay	lấy	quẻ	cần	làm	ví	dụ	để	nội	rõ	sự	biến	hóa	này:
 

Hào	biến
 

Cửu	tinh
 

Quẻ	biến
 

Phương	vị
 

Cát	hung
 

Biến	hào	ba
 

Họa	hoạn
 

Tốn
 

Đông	Nam
 

Hung
 

Biến	hào	hai:	hào	ba
 

Thiên	y
 

Cấn
 

Đông	Bắc
 

Cát
 

Biến	hào	hai
 

Tuyệt	mệnh
 

Li
 

Nam
 

Hung
 

Biến	hào	đầu
 

Sinh	khí
 

Đoài
 

Tây
 

Cát
 

Biến	hào	đầu,	hào	hai
 

Ngũ	quỷ
 

Chấn
 

Đông
 

Hung
 

Biến	hào	1,	hào	2,	hào	3
 

Diên	niên
 

Khôn
 

Tây	Nam
 

Cát
 

Biến	hào	1,	hào	2
 

Lục	sát
 

Khảm
 

Bắc
 

Cát
 

Quẻ	gốc
 

Phục	vị
 

Càn
 

Tây	Bắc
 

Cát
 

 
 

Nói	chung	mỗi	nhà,	lấy	quẻ	của	nó	làm	“quẻ	gốc"	để	tính	toán	cửu	tinh.	Theo	nguyên	lí	đó
để	tính	ra	cửa	có	phương	vị	tốt	nhất,	như	khảm	trạch	là	nhà	cửa	hướng	bắc,	li	trạch	là	nhà	cửa
hướng	nam,	tổn	trạch	là	cửa	hướng	đông	nam.
 

Những	tính	toán	này	rất	phù	hợp	với	đặc	điểm	chất	đất	và	khí	hậu	Trung	Quốc,	nên	hướng
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nhà	đem	lại	cho	người	ở	ánh	sáng	đầy	đủ.	Do	đó	có	người	khẳng	định	rằng	ở	đằng	sau	những
nguyên	lí	khó	hiểu	tựa	như	"hư	vô"	này	nhất	định	tích	lũy	rất	nhiều	kinh	nghiệm	và	là	kết	quả
của	thống	kê	lâu	đời.	Dưới	đây	chúng	ta	giới	thiệu	các	hình	vẽ	về		phân	bố	cửu	tinh	cùa	"Bát
trạch	chu	thư".'
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

▲	Mười	hai	cầm	tinh	và	phương	vị	nhà	ở
 
 

Người	cầm	tinh	con	Chuột
 

Phương	nhà	ở	xấu:	Kị	tọa	nam	(mùi	sơn)	hướng	bắc*	,	xấu	:	kị	tọa	nam	(ngọ	sơn)	hướng
phương	bắc,	xấu.
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Hướng	 tốt	nên	chọn	 :	Tọa	đông	hướng	Tây,	 tốt.	Tọa	bắc	hướng	nam,	 tốt.	Tọa	 tây	hướng
đông,	tốt.
 

Phương	vị	đặt	bàn	làm	việc	tốt.
 

Người	sinh	năm	Giáp	tí	ngồi	đông	nam	là	phương	thần	tài.
 

Người	sinh	năm	Bính	tí	ngồi	chính	tây	là	phương	thần	tài.
 

Người	sinh	năm	Mậu	tí	ngồi	chính	bắc	là	phương	thần	tài.
 

Người	sinh	năm	Canh	tí	ngồi	chính	đông	phương	thần	tài.
 

Người	sinh	năm	Nhâm	tí	ngồi	đông	nam	là	phương	thần	tài.
 
 

Nguời	cầm	tinh	con	Trâu
 

Phương	nhà	ở	xấu:	kị	tọa	đông	(thìn	sơn),	hướng	tây,	xấu.
 

Kị	tọa	nam	(mùi	sơn),	hướng	bắc	xấu.
 

Phương	tốt	nên	chọn	:	Nên	chọn	tọa	bắc	hướng	nam,	tốt.
 

Nên	tọa	tây	hướng	đông,	tốt.	Nên	tọa	nam	hướng	bắc,	tốt.
 

Phương	vị	đặt	bàn	làm	việc	tốt.
 

Người	sinh	năm	Ất	sửu	ngồi	đông	nam	là	phương	thần	tài.
 

Người	sinh	năm	Đinh	sửu	ngồi	chính	tây	là	phương	thần	tài
 

	Người	sinh	năm	Kỉ	sửu	ngồi	chính	bắc	là	phương	thần	tài
 

	Người	sinh	năm	Tân	sửu	ngồi	chính	đông	phương	thần	tài
 

	Người	sinh	năm	Quý	sửu	ngồi	chính	nam	là	phương	thần	tài
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*	Tọa	nam	hướng	Bắc	:	là	lưng	nhà	hướng	nam,	mặt	nhà	hướng	về	bắc.
 

 
 
 

Người	cầm	tinh	con	Hổ
 

Phương	nhà	ở	xấu	:	Kị	tọa	bắc	(sửu	sơn)	hướng	nam,
 

Kị	tọa	tây	(thân	sơn)	hướng	đông	xấu.
 

Phương	tốt	nên	chọn:	Nên	 tọa	đông	hướng	 tây,	 tốt.	 tọa	nam	hướng	bắc,	 tốt.	Nên	 tọa	 tây
hướng	đông,	tốt.
 

Phương	vị	đặt	bàn	làm	việc	tốt:
 

Người	sinh	năm	Giáp	dần	ngồi	đông	nam	là	phương	thần	tài
 

	Người	sinh	năm	Bính	dần	ngồi	chính	tây	là	phương	thần	tài
 

	Người	sinh	năm	Mậu	dần	ngồi	chính	đông	là	phương	thần	tài
 

	Người	sinh	năm	Canh	dần	ngồi	chính	đông	phương	thần	tài
 

	Người	sinh	năm	Nhâm	dần	ngồi	chính	nam	là	phương	thần	tài
 
 

Người	cầm	tinh	con	Thỏ
 

Phương	nhà	ở	xấu	:	kị	tọa	tây	(dậu,	sơn,	tuất	sơn)	hướng	đông	xấu.
 

Phương	tốt	nên	chọn:	Nên	tọa	bắc	hướng	nam,	tốt.	Nên	tọa	tây	hướng	đông,	tốt.	Nên	tọa
đông	hướng	tây,	tốt.
 

Phương	vị	đặt	bàn	làm	việc	tốt	:
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Người	sinh	năm	Ất	mão	ngồi	đông	nam	là	phương	thần	tài.
 

Người	sinh	năm	Đinh	mão	ngồi	tây	nam	là	phương	thần	tải.
 

Người	sinh	năm	Kỉ	mão	ngồi	chính	bắc	là	phương	thần	tài.
 

Người	sinh	năm	Tân	mão	ngồi	chính	đông	phương	thần	tài.
 

Người	sinh	năm	Quý	mão	ngồi	chính	nam	là	phương	thần	tải.
 
 

Người	cầm	tinh	con	Rồng
 

Phương	nhà	ở	xấu	:	kị	tọa	nam	(mùi	sơn),	hướng	bắc	xấu.
 

Phương	tốt	nên	chọn:	Nên	tọa	tây	hướng	đông	(trừ	tọa	dậu,	 tuất	 -	xấu),	 tốt.	Nên	tọa	bắc
hướng	nam,	tốt.	Nên	tọa	đông	hướng	tây,	tốt.
 

Phương	vị	đặt	bàn	làm	việc	tốt	:
 

Người	sinh	năm	Giáp	thìn	ngồi	chính	đông	lả	phương	thần	tài.
 

	Người	sinh	năm	Bính	thìn	ngồi	chính	bắc	là	phương	thần	tài.
 

Người	sinh	năm	Mậu	thìn	ngồi	chính	tây	là	phương	thần	tài.
 

Người	sinh	năm	Canh	thìn	ngồi	đông	nam	là	phương	thần	tài.
 
 

Người	cầm	tinh	con	Rắn
 

Phương	nhà	ở	xấu	:	kị	tọa	đông	(thìn	sơn),	hướng	tây	xấu.
 

Phương	tốt	nên	chọn:	Nên	tọa	nam	hướng	bắc	là	tốt.	Nên	tọa	bắc	hướng	nam	là	tốt.
 

Phương	vị	đặt	bàn	làm	việc	tốt:
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Người	sinh	năm	Đinh	tị	ngồi	chính	tây	là	phương	thần	tài.
 

	Người	sinh	năm	Kỉ	tị	ngồi	chính	bắc	là	phương	thần	tài.
 

Người	sinh	năm	Tân	tị	ngồi	chính	nam	là	phương	thần	tài.
 

Người	sinh	năm	Quý	tị	ngồi	chính	nam	là	phương	thần	tài.
 
 

Nguời	cầm	tinh	con	Ngựa
 

Phương	nhà	ở	xấu	:	kị	tọa	bắc	(sửu	sơn,	tí	sơn),	hướng	nam	xấu.
 

Phương	tốt	nên	chọn:	Nên	tọa	đông	hướng	tây,	tốt.	Nên	tọa	tây	hướng	đông,	tốt.	Nên	tọa
nam	hướng	bắc,	tốt.
 

Phương	vị	đặt	bàn	làm	việc	tốt	:
 

Người	sinh	năm	Giáp	ngọ	ngồi	đông	nam	là	phương	thần	tài.
 

	Người	sinh	năm	Bính	ngọ	ngồi	chính	tây	là	phương	thần	tài.
 

Người	sinh	năm	Mậu	ngọ	ngồi	chính	bắc	lả	phương	thần	tài.
 

Người	sinh	năm	Canh	ngọ	ngồi	chính	đông	là	phương	thần	tài.
 

Người	sinh	năm	Nhâm	ngọ	ngồi	chính	nam	là	phương	thần	tài.
 
 

Người	cầm	tinh	con	Dê
 

Phương	nhà	ở	xấu	:	kị	tọa	tây	(mậu	sơn)	hướng	đông,	xấu.
 

Phương	tốt	nên	chọn	:	Nên	tọa	đông	hướng	tây,	tốt.	Nên	tọa	nam	hướng	bắc,	tốt.	Nên	tọa
bắc	hướng	nam,	tốt.
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Phương	vị	đặt	bàn	làm	việc	tốt	:
 

Nguời	sinh	năm	Ất	mùi	ngồi	đông	nam	là	phương	thần	tài
 

Người	sinh	năm	Đinh	mùi	ngồi	tây	bắc	là	phương	thần	tài
 

Người	sinh	năm	Kỉ	mùi	ngồi	chính	bắc	là	phương	thần	tài
 

Người	sinh	năm	Tân	mùi	ngồi	chính	nam	phương	thần	tài
 

Người	sinh	năm	Quý	mùi	ngồi	chính	nam	là	phương	thần	tài
 
 

Người	cầm	tinh	con	Khỉ
 

Phương	nhà	ở	xấu	:	kị	tọa	nam	(mùi	sơn),	hướng	bắc	là	xấu
 

Phương	tốt	nên	chọn	 :Nên	tọa	bắc	hướng	nam,tốt.	Nên	tọa	 tây	hướng	đông,	 tốt.	Nên	tọa
đông	hướng	tây,	tốt.
 

Phương	vị	đặt	bàn	làm	việc	tốt	:
 

Người	sinh	năm	Giáp	thân	ngồi	đông	nam	là	phương	thần	tài.
 

Người	sinh	năm	Bính	thân	ngồi	chính	tây	là	phương	thần	tài,
 

Người	sinh	năm	Mậu	thân	ngồi	chính	bắc	là	phương	thần	tài
 

Nguời	sinh	năm	Canh	thân	ngồi	chính	đông	là	phương	thần	tài.
 

Người	sinh	năm	Nhâm	thân	ngồi	chính	nam	là	phuơng	thần	tài.
 
 

Người	cầm	tinh	con	Gà
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Phương	nhà	ở	xấu	:	kị	tọa	đông	(thìn	sơn)	hướng	tây,xấu.
 

Phương	tốt	nên	chọn	:Nên	tọa	bắc	hướng	nam,tốt.	Nên	tọa	nam	hướng	bắc,	tốt.	Nên	tọa	tây
hướng	đông,	tốt.
 

Phương	vị	đặt	bàn	làm	việc	tốt	:
 

Người	sinh	năm	Ất	dậu	ngồi	đông	nam	là	phương	thần	tài.
 

	Người	sinh	năm	Đinh	dậu	ngồi	chính	tây	lầ	phương	thần	tài.
 

Người	sinh	năm	Ki	dậu	ngồi	chính	bắc	là	phương	thần	tài.
 

Người	sinh	năm	Tân	dậu	ngồi	đông	nam	phương	thần	tài.
 

Người	sinh	năm	Quý	dậu	ngồi	chính	nam	là	phương	thần	tài.
 
 

Người	cầm	tinh	con	Chó
 

Phương	nhà	ở	xấu	:	kị	tọa	bắc	(sửu	sơn)	hưởng	nam,	xấu.
 

Phương	vị	đặt	bàn	làm	việc	tốt:
 

Người	sinh	năm	Bính	tuất	ngồi	chính	tây	là	phương	thần	tài.
 

Người	sinh	năm	Mậu	tuất	ngồi	chính	bắc	lâ	phương	thần	tài.
 

Người	sinh	năm	Canh	tuất	ngồi	đông	nam	là	phương	thần	tài
 

Người	sinh	năm	Nhâm	tuất	ngồi	chính	nam	là	phương	thần	tài.
 
 

Người	cầm	tinh	con	Lợn
 

Phương	nhà	ở	xấu	:	kị	tọa	tây	(tuất	sơn)	hướng	đông,	xấu.
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Phương	tốt	nên	chọn	:	Nên	tọa	bắc	hướng	nam,	tốt.	Nên	tọa	đông	hướng	tây,	tốt.	Nên	tọa
nam	hướng	bắc,	tốt,
 

Phương	vị	đặt	bàn	làm	việc	tốt:
 

Người	sinh	năm	Ất	hợi	ngồi	đông	nam	là	phương	thần	tài,
 

Người	sinh	năm	Đinh	hợi	ngồi	tây	bắc	là	phương	thần	tài.
 

Người	sinh	năm	Tân	hợi	ngồi	chính	đông	phương	thần	tài.
 

Người	sinh	năm	Quý	hợi	ngồi	chính	nam	là	phương	thần	tài.
 
 

▲Tám	quy	tắc	để	đánh	giá	phong	thủy
 

Đại	thể	mà	nói	các	nhà	phong	thủy	khi	dùng	trực	quan	đánh	giá	phong	thủy	của	một	chỗ
nào	đó	thường	căn	cứ	mấy	quy	tắc	chủ	yếu	dưới	đây.
 

1.	Ở	chỗ	cao	ráo,	mặt	hướng	về	dòng	sông	nhỏ,	nước	chảy	chậm	hoặc	một	mặt	hồ	nước	yên
tĩnh,	trong	lành.	Những	chỗ	như	thế	chọn	làm	công	trình	xây	dựng	rất	tốt,	có	thể	khiến	cho	ta
gặp	nhiều	may	mắn.
 

2.	Mặt	nhà	hướng	về	phía	nam.	Trước	nhà	có	một	khoảng	bằng	phẳng	rộng	rãi.	Căn	nhà	như
thế	về	mặt	phong	thủy	là	rất	tốt.	Vì	ở	Trung	Quốc	vào	mùa	hè	thường	đón	được	gió	nam	mang
khí	trong	lành	tới.
 

3.	Ngược	lại	nhà	không	nên	hướng	về	đông	bắc	vì	gió	thổi	từ	phía	Mông	cổ	đến	sẽ	có	nhiều
cát	bụi	và	giá	lạnh,
 

4.	Môi	trường	bên	ngoài	của	một	ngôi	nhà	hay	một	thị	trấn	nên	trước	mặt	thấp,	sau	lưng
cao,	phía	trước	có	khe	nước	hay	thung	lũng,	có	biển	hoặc	thế	đất	thấp.	Phía	sau	có	gò	đồi,	núi
lớn	hoặc	thế	đất	cao,	như	thế	mới	gọi	là	có	chỗ	dựa	ổn	định	đồng	thời	nhận	được	nguồn	khí
trong	lành.	Nếu	phía	trước	mặt	chỉ	có	một	khoảnh	đất	chật	hẹp,	phía	sau	thế	đất	khô	cao	thì
chỉ	là	chỗ	ở	miễn	cưỡng.																																																															
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5.	Mặt	đất	của	địa	điểm	nhà	ở	phải	sạch	sẽ,	tươi	nhuận	dễ	thoát	nước.
 

6.	Cây	cối	xung	quanh	nhà	phải	tạo	nên	cảm	giác	thoải	mái,	giảm	bớt	tiếng	ồn	từ	đường	lớn
vọng	lại,	đem	lại	cho	người	ở	cảm	giác	yên	tĩnh.	Nhưng	cây	cối	cũng	không	nên	qúa	nhiều,	nếu
không	sẽ	che	mất	ánh	sáng	cần	thiết	trong	nhà,	trở	ngại	sự	lưu	thông	không	khí.
 

7.	Từ	góc	độ	phong	thủy	mà	nói,	một	ngôi	nhà	nếu	ở	vào	đầu	cuối	của	ngõ	cụt	thì	địa	thế	đó
không	tốt.	Vì	trong	trường	hợp	này	dễ	bị	sát	khí	từ	con	đường	lớn	thổi	tới.	Nếu	cửa	chính	của
nhà	còn	đối	diện	với	trục	đường	thì	càng	không	hay.
 

8.	Tương	tự,	nếu	một	ngôi	nhà	đối	diện	với	ngã	ba	đường	hình	chữ	T	hay	chữ	Y	thì	cũng	sẽ
bị	ảnh	hưởng	nghiêm	trọng	của	sát	khí.
 

Thiết	 kế	 kiến	 trúc	 nên	 vừa	 xét	 đến	môi	 trường	 xung	 quanh	 vừa	 phải	 chú	 ý	 đến	 vấn	 đề
phong	thủy.	Nếu	thiếu	những	biện	pháp	bảo	hộ	thích	đáng	cho	công	trình	kiến	trúc,	thì	nước
mưa	sẽ	thẩm	thấu	vào	nhà,	không	khí	trong	nhà	ẩm	ướt	sẽ	làm	hư	hỏng	các	đồ	dùng	nội	thất.
Nếu	nhà	có	mái	mà	độ	dốc	không	thích	hợp	thì	nước	mưa	cũng	dễ	bắn	vào.	Cho	nên	thiết	kế
các	công	trình	kiến	trúc	ở	Trung	Quốc	yêu	cầu	phải	chịu	đựng	được	mưa	to,	gió	lớn.	Đó	là	điều
đương	nhiên.	Thềm	nhà	hoặc	hành	lang	cũng	phải	đủ	rộng	để	bảo	đảm	tường	nhà	phía	trước
khỏi	bị	nắng	chiếu	hoặc	mưa	tạt	vào.
 

Hướng	nhà	của	các	công	trình	kiến	trúc	ở	vùng	nhiệt	đới	nên	chú	ý	đến	thông	gió	và	thoáng
khí.	Cách	bày	biện	trong	phòng	nên	phải	thoáng	mát,	thoải	mái.	Ở	Trung	Quốc	các	công	trình
kiến	trúc	đều	mặt	hướng	phía	nam,	mục	đích	là	để	nhận	được	ánh	nắng	và	tránh	được	gió	bắc
mang	theo	bụi	cát	và	giá	rét.	Ở	Singapor	xét	đến	phương	mặt	trời	mọc	và	lặn	nên	hướng	của
các	công	trình	tốt	nhất	là	hưóng	nam	hoặc	bắc.
 

Đương	nhiên	cũng	có	người	thà	chọn	hướng	nhà	theo	tính	toán	hợp	với	tuổi	của	mình.
 

Ngoài	 ra	 trong	 thiết	 kế	 công	 trình	 còn	 phải	 chú	 ý	 đến	 sự	 hài	 hòa	 với	môi	 trường	 xung
quanh,	sự	thống	nhất	vối	các	ngôi	nhà	hai	bên	cạnh.	Ví	dụ,	một	dãy	cửa	hàng	không	nên	trong
đó	cửa	hàng	chiều	cao	hoặc	mặt	tiền	trội	hẳn	hơn	hàng	khác.	Nếu	không	cửa	hàng	đó	về	phong
thủy	là	không	lợi.	Cho	công	trình	kiến	trúc	tọa	lạc	vào	giữa	khu	vực	khí	của	địa	điểm	đã	chọn
(xem	phần	sau	mục	"Định	vị	của	khí"),	cũng	là	rất	quan	trọng.	Nếu	có	thể	được,	nên	thiết	kế
ngôi	nhà	có	hình	dạng	tượng	trưng	cho	sự	cát	tường.	Có	một	số	dạng	hình	học	tuy	tốt	nhưng
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chỉ	phù	hợp	với	những	công	trình	kiến	trúc	lớn	hoặc	nhà	máy	lớn.	Dạng	kiến	trúc	hình	tròn	tốt
nhất	là	vị	trí	công	trình	ở	gần	biển,	vì	nó	khiến	cho	người	ta	liên	tưởng	đến	phân	tử	nước.
 

Nếu	ngoại	hình	nhà	ở	tư	nhân	cũng	bắt	chước	hình	dạng	đó	thì	có	thể	làm	cho	chủ	nhân	bị
sát	khí	xâm	hại.	Vì	các	nhà	phong	thủy	cho	rằng,	các	lực	tự	nhiên	như	gió,	sẽ	tạo	nên	những
nguồn	gây	nhiễu	động,	từ	đó	mà	tăng	áp	lực	về	một	phía	cho	dạng	hình	học	này.	Rất	rõ	ràng,
dạng	hình	học	này	chỉ	có	áp	dụng	cho	các	nhà	cao	tầng	mới	có	thể	khắc	phục	được	xoáy	gió,
còn	đối	với	những	ngôi	nhà	nhỏ	thì	khó	mà	chống	lại	áp	lực	đó	được.
 

Khí	đối	với	nhân	thể	cũng	giống	như	đối	với	nhà	hoặc	nền	móng,	đó	là	một	yếu	tố	rất	quan
trọng.	Vì	khí	đại	biểu	cho	sức	sống	và	sự	sinh	sôi.	Không	có	khí	thì	quả	đất	không	thể	nuôi
dưỡng	được	các	sinh	vật,	con	người	cũng	không	thể	tồn	tại.	Hơn	nữa	khí	còn	được	chia	thành	:
sinh	khí	và	tử	khí.	Sinh	khí	thì	sức	sống	sôi	động,	không	ngừng	sản	sinh	ra	sự	sinh	sôi	;	tử	khí
thì	ảm	đạm,	trầm	nặng,	cản	trở	sự	sinh	trưởng.	Nói	chung	ở	đâu	âm	dương	được	cân	bằng	thì	ở
đó	có	sinh	khí	:	ở	đâu	mất	đi	sự	cân	bằng	thì	ở	đó	sinh	ra	tử	khí.
 

Nhà	ở	là	nơi	con	người	làm	việc	và	nghỉ	ngơi,	sinh	khí	phải	tràn	trề	thì	con	người	mới	phấn
khích,	kiên	cường,	giàu	sức	sáng	tạo.	Một	khi	muốn	làm	việc,	muốn	phấn	đấu	thì	họ	thường
giành	được	thắng	lợi,	từ	đó	mà	gặp	đuợc	nhiều	vận	may	hơn	người	khác.	Nhưng	phong	thúy
tốt	thật	ra	chưa	phải	là	điều	kiện	để	tiền	bạc	cứ	từ	trên	trời	rơi	xuống,	vàng	bạc	tự	động	chảy
vào	kho.	Khí	tốt,	nước	trong	lành	mới	chỉ	là	cái	cung	cấp	cho	ta,	nhận	được	những	sức	sống	từ
trong	đó	để	có	cơ	hội	đạt	được	mục	tiêu.	Trong	quá	trình	cuộc	sống	đó	người	ấy	mới	có	điều
kiện	đạt	được	sức	khỏe	tốt	và	đạt	nhiều	thánh	công.
 
 

▲	Những	điểm	cần	chú	ý	đối	với	chung	quanh	nhà	ở
 

-Trước	nhà	ở	không	nên	có	tháp	nước,	ống	khói,	cột	điện	hay	góc	nhà	khác	chọc	vào.	Nếu	có
thì	xấu.
 

-Phía	trước,	bên	trái,	bên	phải	hoặc	chếch	phía	trước	không	nên	có	hòn	đá	to,	giếng	cũ	bỏ
hoang,	hang	rào	hoặc	những	cây	cao	hơn	một	trượng.
 

-Đường	đi	đâm	thẳng	vào	cửa	chính	nhà	ở	thì	không	tốt
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-Cửa	chính	hai	nhà	đối	diện	nhau	cũng	xấu.
 

-Nhà	ở	nằm	dưới	chân	núi	ngay	đúng	chỗ	cửa	khẩu	khe	suối	trong	thung	lũng	chảy	ra	là
không	tốt.
 

-	Nhà	ở	xây	dựng	ở	cuối	và	trực	diện	với	đường	đi	là	không	tốt.
 

-	Trưóc	cửa	có	đường	đi	hình	chữ	điền	hoặc	hình	tam	giác	đều	không	tốt.
 

-	Trước	cửa	có	cây	lớn	không	tốt,	nhưng	nếu	chếch	về	hướng	tây	bắc	có	cây	lớn	thì	tốt,	hơn
nữa	thế	đất	phía	tây	bắc	hơi	cao	thì	đó	là	địa	hình	lí	tưỏng.
 

-	Vừa	bước	vào	cửa	có	cảm	giác	sáng	sủa,	thoải	mái	thì	nhà	đó	dương	khí	đầy	đủ,	đại	cát	đại
lợi.
 

-	Phía	tây	nhà	có	đường	đi	là	tốt,	nhà	hướng	nam	là	tốt.
 

-Nhà	cao	đột	xuất	hơn	các	nhà	xung	quanh	là	không	tốt.
 

Ngược	lại	nếu	nhà	thấp	bé	hơn	các	nhà	xung	quanh	cũng	xấu.
 

-	Tường	xây	bao	bọc	cách	nhà	không	đầy	nửa	mét	là	xấu.
 

Tường	bao	bọc	xây	trước,	nhà	ở	xây	sau	là	xấu.
 

-Cửa	lớn	và	sống	nóc	nhà	thành	một	đường	thẳng	thì	xấu
 

-	Nền	nhà	tích	đọng	nước	bẩn	thì	xấu,	thoát	nước	tốt	thì	tốt.
 

-	Ngôi	nhà	trước	sau	không	có	chỗ	dựa,	cô	lập	thì	không	tốt.
 

-	Nhà	ở	đối	diện	với	đền	miếu	hoặc	xây	kè	đền	miếu	thì	không	tốt.
 

-	Nhà	xây	dựng	trên	mảnh	đất	hình	tam	giác	không	tốt.
 

-	Phía	đông	bắc	hoặc	tây	nam	gần	nhà	không	có	những	chỗ	lồi	lõm	thì	tốt.
 

-	Phía	nam	trước	mặt	nhà	có	khoảng	đất	trống	thì	tốt.	Phía	tây	nam	nhà	có	đống	rác	là	xấu.
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-	Phía	trước	nhà	đất	thấp,	phía	sau	nhà	đất	cao	thì	tốt.	Ngược	lại	trước	nhà	đất	cao,	sau	nhà
đất	thấp	thì	xấu.
 

-	Nhà	xây	trên	mảnh	đất	hẹp,	dài	thì	không	tốt.
 

-	Nhà	xây	chỗ	đất	ẩm	thấp	nặng	nề,	đắp	đất	lên	cao	thì	còn	được.
 

-	Chiều	dài	nền	nhà	lớn	hơn	chiều	rộng	thì	tốt,	ngược	lại	thì	xấu.
 

-	Dẫn	nước	sông,	nước	suối	vào	nhà	thì	vô	củng	xấu.
 

-	Trong	sân	trồng	cây	to	hoặc	đào	bể	tắm,	đặt	nhiều	hòn	đá	to	thì	xấu.
 

-	Đất	xây	dựng	phải	vuông	vức.	Nếu	bên	phải	dài,	bên	trái	ngắn	thì	không	lợi	cho	vợ.	Miếng
đất	có	góc	khuyết	thì	không	lợi.	Nếu	khuyết	hai	góc	hay	ba	góc	càng	xấu	hơn.
 

-	Con	cái	đã	ở	riêng	mà	cùng	sống	chung	trong	1	nhà	thì	không	lợi.
 

-	Từ	chính	diện	thấy	nhà	hình	chữ	T	thì	không	tốt.
 

-	Nhà	không	có	cửa	sau	thì	không	tốt.
 

-	Nóc	nhà	bị	nứt	rạn	là	rất	xấu.	Đứng	dưới	sân	trước	cửa	mà	nhìn	thấy	nóc	nhà	phía	trong
thì	xấu.
 

-	Lấp	giếng	cũ	trên	đó	xây	nhà	rất	xấu.
 

-	Trước	khi	xây	nhà	mới	phải	đào	hết	rễ	cây,	nhất	là	cây	cổ	thụ	thì	mới	được,	nếu	không	thì
xấu.
 

-	Cải	tạo	một	phần	nhà	thì	xấu.
 

-	Hình	nhà	phía	trước	tròn,	phía	sau	vuông	là	tướng	phú	quý	song	toàn.
 

-	Thoát	nước	bẩn	về	phía	tây	nam	nhà	là	xấu.	Đứng	trong	nhà	trông	ra	nước	từ	trái	chảy
sang	phải	là	tốt
 

-	Nước	ở	cạnh	nhà	có	mùi	thơm	là	tốt.	Cửa	sổ	giếng	trời	của	nhà	quá	lớn	thì	không	tốt.	Cửa
sổ	giếng	trời	của	nhà	ở	phía	tây	nam	càng	không	tốt.
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-	Phía	nam	nhà	ở	có	lều	tranh	thì	tốt
 

-	Đỉnh	nhà	làm	chỗ	phơi	quần	áo	thì	xấu
 

-	Ngói	trên	nóc	nhà	bị	xô	lệch	không	bằng	phẳng	thì	xấu
 

-	Cột	cửa	ra	vào	bị	xiên	lệch,	không	ngay	là	xấu
 

-	Thay	cột	trụ	trụ	chính	của	nhà	cũng	xấu
 

-	Nhà	ở	hình	chữ	công	(I)	thì	xấu
 

-	Cầu	thang	không	nên	đặt	cân	trước	nhà
 

-	Nhà	ở	chỗ	đất	ẩm	thấp	thì	không	tốt
 

-	Cửa	sổ	ở	phía	đông	nhà	thì	tốt,	phía	tây	thì	xấu
 
 

▲	Cách	bố	cục	nội	thất	và	các	điều	cần	hoàn	thiện
 

	Có	người	cho	rằng	những	người	ở	nhà	riêng	biệt	thường	gặp	vận	may	hơn	người	khác	vì	họ
có	điều	kiện	để	khống	chế	môi	trường	xung	quanh,	từ	đó	mà	biến	đổi	môi	trường	phù	hợp	với
tuổi	của	mình	nên	có	nhiều	cơ	hội	may	mắn,	đồng	thời	có	thể	dùng	nhiều	biện	pháp	để	đạt
được	sự	cân	bằng	âm	dương,	dễ	lợi	dụng	ngoại	hình	của	kiến	trúc,	không	gian,	kết	cấu,	mầu	sắc
và	những	nhân	tố	khác	để	làm	cho	môi	trường	trở	nên	thoải	mái	tăng	thêm	mĩ	cảm.	Ngoài	ra
họ	còn	có	điều	kiện	chù	động	chọn	hướng	mở	cửa	chính,	đặt	giường	nằm	cho	chủ	nhân,	bố	trí
phòng	chính,	nhà	bếp	và	các	công	trình	khác	thích	nghi	với	điều	kiện	khí	hậu.
 

Chúng	tôi	ngược	lại	cho	rằng,	những	người	sống	trong	những	căn	hộ	ở	các	chung	cư	cao
tầng	vẫn	có	thể	gặp	may	mắn.	Cho	dù	khi	quyết	định	địa	điểm	nhà	ở,	vị	trí	cửa	ra	vào	và	vị	trí
đặt	giường	nằm	họ	không	có	quyền	tự	do	lựa	chọn.	Nhưng	chỉ	cần	dựa	theo	những	quy	tắc	nhất
định	để	xác	định	vị	trí	của	khí	và	bố	trí	giường	nằm,	phòng	chính	cho	phù	hợp	thì	người	nào
cũng	có	 thể	 thay	đổi	hoàn	cảnh	hiện	có	của	mình.	Cho	dù	sinh	khí	 căn	phòng	 tương	đối	 ít,
nhưng	thông	qua	điều	chỉnh	trang	trí	nội	thất	thì	cũng	có	thể	tạo	ra	không	gian	và	màu	sắc	tốt
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để	bù	đắp	 lại.	Do	đó	diều	quan	trọng	nên	nhận	thức	 là	 :	những	chỗ	còn	khiếm	khuyết,	 theo
thuật	phong	thủy	đều	có	thể	điều	chỉnh	được	để	hướng	tới	sự	cân	bằng.
 
 

Các	gian	của	ngôi	nhà
 

Đối	với	các	ngôi	nhà	lớn,	số	gian	thường	lấy	5,	6,	7,	9	là	tốt.	Đối	vối	những	nhà	riêng	biệt	cứ
có	tường	cách	thì	tính	một	gian.
 

a)	Phòng	khách.
 

Phòng	khách	đặt	ờ	vị	trí	giữa	nhà	là	lí	tưởng	nhất.	Tốt	nhất	vừa	vào	cửa	là	nhìn	thấy,	nhưng
kiêng	kị	trên	trần	có	dầm	ngang.
 

Cửa	của	phòng	khách	là	bộ	mặt	cùa	ngôi	nhà,	thường	chủ	nhà	rất	coi	trọng.	Theo	tướng	nhà
mà	nói	thì	cửa	của	phòng	khách	cũng	là	một	bộ	phận	cần	thận	trọng	khi	chọn	vị	trí.
 

Đầu	tiên	cửa	của	phòng	khách	tuyệt	đối	không	được	ở	trên	cùng	một	đường	thẳng	với	cửa
bếp	hay	với	cửa	phòng	vệ	sinh.
 

Hơn	nữa	trong	phòng	khách	có	một	phương	vị	quan	hệ	đến	sự	hưng	suy	cùa	cả	nhà,	đó	là
tài	vận,	sự	nghiệp,	danh	vọng	qúy	nhân,	v.v...	Nói	chung	các	nhà	phong	thủy	đều	có	thể	chỉ	ra
các	vị	trí	này.	Muốn	cho	nhà	hưng	thịnh	lên	thì	phải	bổ	sung	hoặc	sửa	đổi	chỗ	này,	đó	là	chỗ
góc	đối	diện	với	cửa	vào	phòng	khách.
 

Của	cải	không	nên	động,	cho	nên	tài	vị	cần	ở	phương	không	động.	Chỗ	đó	nên	đặt	những
bồn	cây	cảnh	để	giúp	cho	nguồn	tài	được	dồi	dào.	Các	bồn	cây	cành	đặt	ở	tài	vị	cũng	phải	được
chọn	lựa	theo	nguyên	tắc	:	lá	tròn	mà	to	thì	lộc	sẽ	dồi	dào.	Nếu	đặt	những	bình	nưóc	thì	độ	cao
phải	cao	hơn	một	nửa	chiều	cao	của	phòng.	Trong	đó	có	thể	trồng	cây	vạn	niên	thanh	hay	cây
hải	đường,	kị	nhất	là	cây	lá	nhỏ,	lá	kim,	đặc	biệt	không	nên	đặt	cây	hoa	đỗ	quyên.	Tốt	nhất	là
đặt	bồn	cây	cành	có	hoa	nở	bốn	mùa.
 

Đèn	treo	cùa	phòng	khách	tốt	nhất	là	hình	tròn.	Sa	lông	và	vô	tuyến	nên	đặt	ở	phía	đông
hướng	tây,	không	nên	bày	biện	nhiều	đồ	đạc	rườm	rà,	và	nên	tránh	trên	trần	có	dầm	ngang,
nếu	phòng	rộng	quá	thì	nên	chia	làm	hai	phòng,	tốt	nhất	không	nên	đặt	ngoài	hành	lang,	chỗ
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đường	đi	qua	lại.	Phòng	thứ	hai	nên	nhỏ	hơn	phòng	chính.
 

b)	Phòng	ở	hoặc	chỗ	nằm	của	ông	chủ	:	nên	đặt	ở	phía	đông	ngôi	nhà	hoặc	ở	trung	tâm	ngôi
nhà,	Cửa	vào	phòng	lên	mở	lệch	về	bên	trái.	Kị	cửa	lớn	của	nhà	và	cửa	vào	phòng	này	trên	một
đường	thẳng,	kị	đối	diện	với	cửa	phòng	bếp,	cửa	phòng	vệ	sinh	và	cửa	nhà	kho.	Tốt	nhất	 là
cách	xa	nhà	bếp	và	ở	phía	tây	nam.
 

c)	Phòng	người	già	:	nên	đặt	ở	phương	đông	nam	thì	tốt.	Giường	nên	hướng	về	phía	nam,
đẩu	lúc	ngủ	ở	phía	nam,
 

d)	Nhà	bếp:	hướng	đông	thì	tốt.	Tốt	nhất	là	phòng	hình	vuông,	kị	nhất	hình	tam	giác.	Nhà
bếp	đặt	ở	phía	tây	nam	không	tốt.	Đứng	ở	ngoải	của	nhìn	thấy	bếp	lò	trong	bếp	là	rất	xấu.
 

e)	Nhà	vệ	sinh:	không	bao	giờ	đặt	ở	vùng	trung	tâm	nhà	ở,	ở	phía	bắc	cũng	không	tốt,	thích
hợp	nhất	là	ở	góc	đông	nam	của	nhà.	Cửa	nhả	vệ	sinh	không	được	đối	diện	với	cửa	phòng	ở
hoặc	cửa	chính	của	nhà.
 

g)	Nhà	tắm:	đặt	phía	đông	bắc	hoặc	tây	nam	thì	không	tốt,	nên	đặt	ở	vị	trí	đông	hơi	xế	bắc
hoặc	phía	tây	là	tốt.
 

Tất	cả	những	đỉều	nêu	ra	trên	đây	chỉ	có	tính	tham	khảo.	Một	nhả	ở	lí	tưởng,	chỉ	dùng	mấy
câu	không	thể	nào	nói	hết	những	quy	tắc	cần	thiết.	Cho	nên	để	có	một	nhà	ở	lí	tưởng,	trong
hiện	trạng	có	sẵn,	nên	hoàn	thiện	sửa	đổi	cho	phù	hợp.
 

	-	Nếu	cửa	lớn	hai	nhà	tương	xung	nhau	thì	làm	một	cái	màn	che	để	tránh	người	ngoài	trực
tiếp	nhìn	sâu	vào	nhà.	Không	nên	lấy	gương	bát	quái	tương	sát	(phản	chiếu)	nhả	kia	để	khỏi
tổn	thương	hòa	khí.
 

-	Nếu	công	trình	vệ	sinh	tỏ	ra	có	tác	dụng	xấu	thì	nên	dùng	lá	cây	hoặc	muối	để	khử	mùi.
 

-	Trong	nhà	tắm	không	nên	chứa	nước	để	tránh	ẩm	thấp	và	mùi	ẩm	mốc	xông	lên,	nên	giữ
khô	ráo.
 

-	Các	bồn	cây	không	những	có	tác	dụng	làm	sạch	không	khí	mà	còn	nhả	ra	dưỡng	khí,	nên	có
tác	dụng	phong	thủy	rất	tốt.	Trong	phòng	nên	có	1,	2	bồn	cây	là	vừa.
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Trang	trí	nội	thất
 

Dụng	cụ	gia	đình	nên	đặt	chỗ	thoáng	khí	nhưng	cần	để	cho	không	khí	tươi	mát	bên	ngoài
lưu	thông	vào	nhà	và	đặt	dưới	ánh	sáng	thích	hợp.	Các	đồ	dùng	gia	đình	nên	đồng	bộ,	hài	hòa,
cách	bố	 trí	chú	ý	bảo	đảm	nguyên	 tắc	cân	bằng	(xin	độc	giả	 lưu	ý	 :	đại	bộ	phận	của	 lí	 luận
phong	thủy	đều	dựa	trên	nguyên	tắc	cân	bằng	và	hài	hòa	âm	dương).
 

Người	Trung	Quốc	thích	cân	đối	và	tính	chất	tượng	trưng	ở	trong	phòng.	Ví	dụ	họ	hay	dùng
hình	con	rùa	để	biểu	thị	sự	trường	thọ	hoặc	hình	bàn	tròn	tượng	trưng	cho	phúc	đúc	trời	ban.
 

Từ	mấy	nghìn	năm	về	trước,	vấn	đề	thiết	kế	đồ	dùng	đã	rất	được	người	Trung	Quốc	quan
tâm.	Các	triều	đại	hoàng	đế	đã	chi	phí	nhiều	tiền	của	dùng	vào	trang	trí	nội	thất	và	để	bố	trí	ở
hoàng	cung.	Các	phù	hiệu	như	long,	phượng	tượng	trưng	cho	các	vật	may	đều	được	điêu	khắc
trên	tường	và	trên	các	đồ	dùng,	hi	vọng	làm	tăng	thêm	không	khí	phong	thủy.	Ghế	tựa,	án	thư,
giường,	xe	ngựa	của	hoàng	đế	và	gia	tộc	thường	được	thiết	kế	rất	đẹp	để	mong	những	đồ	vật
đó	đem	lại	vận	may.
 

Ví	dụ	ghế	tựa	cùa	Hoàng	đế	lưng	dựa	rất	to	là	để	làm	chỗ	dựa	và	bảo	vệ	vua,	còn	hai	tay	ngai
thì	vươn	dài	ra	như	móng	sắt	đóng	dưới	chân	ngựa.	Ghế	đó	được	đặt	ở	phía	trước	một	bức
bình	phong	trên	đó	điêu	khắc	hoặc	khảm	những	phù	hiệu	cát	tường.	Bảo	tọa	dùng	cho	vua	ngồi
được	đặt	trên	một	bục	cao,	như	vậy	so	với	các	cận	thần,	Hoàng	đế	càng	thể	hiện	rõ	sự	cao	quý
của	mình.
 

a)	Màu	sắc	và	ánh	sáng
 

Người	Trung	Quốc	cổ	đại	rất	coi	trọng	màu	sắc.	Màu	vàng	chỉ	dùng	cho	hoàng	thất,	màu
xanh	dùng	cho	thần	dân.	Màu	đỏ	dùng	để	tượng	trưng	cho	hạnh	phúc,	danh	vọng,	vinh	quang
vả	vận	khí,	ngày	lễ,	hôn	nhân,	khánh	tiết.	Vì	vậy	màu	đỏ	ta	thường	bắt	gặp.	Để	kỉ	niệm	Từ	Hi
Thái	hậu	đại	thọ	60	tuổi	mà	xây	dựng	điện	Dưỡng	tâm.	Điện	đó	được	sơn	thành	màu	đỏ,	tím,
vàng	xanh	lục	tức	bốn	màu	biểu	thị	cho	sự	trường	thọ.
 

Thiên	đàn	ở	Bắc	Kinh	được	xây	dựng	đời	nhà	Minh,	phần	bệ	nền	dùng	gạch	màu	xanh	làm
ốp	vòng.	Làm	như	thế	là	để	đưa	lại	niềm	vui	cho	Tiên	đế	và	Hoàng	tổ.
 

Cho	mãi	đến	ngày	nay	sự	tượng	trưng	của	các	màu	sắc	là	điều	mà	các	nhà	phong	thủy	rất
tin	tưởng.	Màu	đỏ	tượng	trưng	cho	sự	tốt	lành,	màu	xanh	tượng	trưng	cho	trường	thọ,	màu
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vàng	 tượng	 trưng	 cho	quyền	 lực,	màu	xanh	 lam	 tượng	 trưng	 cho	 trời	ban	phúc,	màu	 trắng
tượng	trưng	cho	sự	thuần	khiết.
 

Tổ	hợp	màu	sắc	trang	trí	trên	tường	có	thể	khiến	cho	căn	phòng	trở	nên	ấm	áp	hoặc	lạnh
lẽo,	đồng	thời	ảnh	hưởng	đến	phong	thủy	của	nội	thất.	Nếu	người	sử	dụng	phòng	đó	thuộc	hỏa
mà	suốt	ngày	anh	ta	làm	việc	trong	gian	phòng	được	trang	trí	một	màu	đỏ	hoặc	một	màu	ấm
thì	cả	haỉ	hỏa	sẽ	tương	khắc	nhau.	Ngược	lại	nếu	người	thuộc	thủy	sử	dụng	căn	phòng	đó	làm
việc	thì	thủy	sẽ	làm	dịu	hỏa.	Như	vậy	sẽ	tạo	ra	một	môi	trường	cân	bằng.
 

Ánh	sáng	khiến	cho	màu	sắc	được	hiện	rõ	hơn.	Khi	bố	trí	các	dụng	cụ	gia	đình	không	nên	để
cho	ánh	sáng	và	màu	sắc	để	vật	trở	thảnh	nguồn	sát	khí	gây	mất	cân	bằng.	Đối	với	nhà	phong
thủy	mà	nói:	ánh	sáng	trắng	là	sát	khí,	vì	nó	kích	thích	người	sống	trong	căn	phòng	đó.	Vì	vậy
ánh	sáng	trắng	từ	đèn	phát	ra	nên	qua	một	màn	chắn	màu	để	được	một	màu	thích	hợp.
 

Có	lúc	kính	phản	quang	cũng	được	treo	trên	tường	để	tăng	thêm	ánh	sáng	cho	phòng	và
khiến	cho	người	ta	có	ảo	giác	không	gian	như	rộng	thêm.	Nhà	phong	thủy	thường	dùng	kính	để
ngăn	trở	ảnh	hưởng	của	tà	ác	và	lợi	dụng	nó	để	hấp	thu	khí	tốt.
 

b)	Tranh	ảnh
 

Người	Trung	Quốc	cho	rằng	cân	bằng	là	bản	chất	tốt	nhất	của	thiết	kế.	Trong	nhà		hoặc	các
cửa	hàng	của	Trung	Quốc	trên	tường	thường	treo	các	bức	họa,	 thư	pháp	và	những	hoa	văn
trang	trí.	Chúng	được	treo	thành	từng	cặp	cân	bằng	với	nhau.	Vì	nghe	nói	hạnh	phúc	đến	từ
những	đồ	vật	thành	đôi.	Khi	ta	thấy	trên	tường	hai	chữ	“song	hỷ"	thì	đó	là	biểu	tượng	có	hôn
nhân	hoặc	yến	tiệc.
 

Trên	tường	khi	treo	hai	bức	tranh	hoặc	hai	câu	đối,	chiều	dài	và	chiều	rộng	của	chúng	phải
bằng	nhau.	Nếu	những	bức	tranh	đó	có	khung	ảnh	thì	hình	dạng	thường	chọn	là	hình	quạt	hoặc
hình	tròn	để	biểu	thị	sự	tốt	lành.	Các	bức	tranh	thường	vẽ	những	phong	cảnh,	cây	cối	tượng
trưng	cho	vận	may,	hoặc	vẽ	thành	hình	tượng	những	vị	thần	khống	chế	thế	lực	các	ác	quỷ.
 

Một	bức	tranh	phong	cảnh	tốt	thường	vẽ	hai	loại	lực	lượng	âm	dương	trong	tự	nhiên	cân
bằng	nhau.	Như	vẽ	các	mỏm	đá	sừng	sững,	các	sườn	núi	nhấp	nhô,	dòng	nước	chảy	hiển	từ
hoặc	mây	trắng	lửng	lơ.	Những	bức	họa	về	cây	cối	và	hoa	tươi	(bao	gồm	trúc	và	cúc)	thường
biểu	thị	cho	vận	may	và	sự	trường	tồn.	Những	nhân	vật	truyền	kì	thường	được	vẽ	trên	những
công	trình	kiến	trúc	quan	trọng	hoặc	trên	các	đền	miếu	là	để	tượng	trưng	các	vị	thần	đó	trử
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khử	tà	khí.
 

c)	Hoa	văn
 

Các	hoa	văn	trên	tường,	sàn	nhà,	trần	nhà	cũng	có	tính	tượng	trưng.	Ví	dụ	:	hoa	văn	mai	rùa
biểu	thị	cho	sự	trường	thọ,	mây	bay	biểu	thị	cho	trí	tuệ,	đồng	tiền	biểu	thị	cho	sự	giàu	có,	cá
biểu	thị	cho	sự	thành	công.	Những	chữ	Hán	như	chữ	:	nhân,	khẩu,	đinh	đều	là	những	phù	hiệu
tượng	trưng	sự	cát	tường	cho	con	cháu	đời	sau.	Những	hoa	văn	đó	thường	được	dùng	trang	trí
trên	sàn	nhà	để	tăng	thêm	phong	thủy	cho	nội	thất.
 

Những	chữ	Hán,	cây	cối,	động	vật	và	những	phù	hiệu	cát	tưòng	này	cũng	có	thể	làm	thành
hoa	văn	trên	các	đồ	dùng	hoặc	các	vật	trang	trí	trong	nội	thất	như	thảm	và	gạch	hoa.
 

d)Cây	cảnh	và	bể	cá
 

Chung	quanh	chỗ	ở	của	người	Trung	Quốc	thường	trồng	một	số	cây	cảnh	có	thể	chịu	đựng
được	khí	hậu	khắc	nghiệt	và	tượng	trưng	cho	sự	trường	thọ.	Thường	hay	gặp	có	:	cúc,	tùng,
trúc,	mai	và	bàn	tay	tiên,	còn	những	cây	như	hoa	hồng	và	những	câv	hoa	nở	rộ	nhưng	mau	tàn
thì	ít	trồng.
 

Người	ta	thường	đặt	bể	cá	trong	phòng	tượng	trưng	cho	vận	may.	Các	nhà	phong	thủy	cho
rằng,	nếu	chủ	nhân	thuộc	hoả	mà	đặt	bể	cá	thì	rất	tốt,	vì	hỏa	được	thủy	cân	bằng.	Ngoài	ra	các
nhà	phong	thủy	cũng	thường	khuyên	khách	hàng	đặt	bể	cá	ở	văn	phòng	hay	cửa	hàng	để	giảm
nhẹ	ảnh	hưởng	của	tà	khí.
 

e)	Đồ	trang	trí,	điêu	khắc
 

Các	động	vật	 tượng	 trưng	 cho	 sức	mạnh	và	quyền	 lực	 thưòng	được	điêu	khắc	hoặc	đúc
thành	đồ	gốm,	đồ	đồng	thanh,	sau	đó	đặt	xung	quanh	nhà	ở	để	xua	đuổi	tà	khí.	Các	động	vật	tự
nhiên	như:	sư	tử,	hổ,	voi,	các	con	vật	thần	bí	như	kì	lân,	tê	giác	cũng	thường	được	sử	dụng.	Con
vật	tượng	trưng	cho	quyền	lực	mạnh	nhất	là	rồng,	thường	được	đặt	quanh	hoàng	cung.
 

Động	vật	tượng	trưng	cho	trường	thọ	được	mọi	người	biết	đến	như	rùa	cũng	thường	được
sử	dụng.	Ngoài	ra	những	hình	cá	điêu	khắc	cũng	được	nhiều	người	ưa	dùng,	vì	trong	Hán	ngữ
âm	"úy"	(cá)	nghe	giống	như	là	sự	thành	công	hoặc	giàu	có.
 

Những	 vấn	 đề	 cơ	 bản	 phong	 thủy	 của	 nhà	ở	 như:	môi	 trường	 xung	 quanh,	 vị	 trí	 khí	 và
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hướng	cửa	chính	cũng	được	dùng	cho	văn	phòng	cơ	quan	và	cửa	hàng.	Khi	xác	định	hướng	cửa
hàng,	có	một	số	nhà	phong	thủy	thường	làm	theo	nguyên	tắc	dưới	đây:
 

Tên	cửa	hàng,	công	ty
 

Huớng	cửa	nên	chọn
 

Văn	phòng	luật	sư,	trung	tâm	y	tế	
Công	ty	vận	tải	thuỷ
 

Bắc	hoặc	đông
 

Công	ty	dịch	vụ,	công	ty	bảo	hiểm	
Ngân	hàng,	công	ty	kiến	trúc.
 

Tây	bắc	hoặc	đông	nam
 

Công	ty	xuất	nhập	khẩu,	Công	ty	mậu	dịch
 

Bắc	hoặc	đông.
 

Cửa	hàng	bán	buôn,	cửa	hàng	ăn
 

Bắc	hoặc	đông	nam
 

 
 

Giống	như	ngày	động	thổ	của	công	trình,	ngày	khai	trương	cửa	hàng	cũng	phải	chọn	ngày
tốt.	Việc	này	dựa	vào	sách	:	"Thông	thư”	,	tức	là	lịch	chọn	ngày	của	Trung	Quốc.	Người	Trung
Quốc	tin	rằng	cuốn	"Thông	thư"	ra	đời	cách	đây	mấy	thế	kỉ	và	đầu	thế	kỉ	20	được	hiệu	đính	lại
là	được	xây	dựng	trên	cơ	sở	các	thông	tin	lấy	từ	vị	trí	tương	quan	giữa	các	thiên	thổ.	Sách	lịch
này	đã	liên	hệ	giữa	các	thiên	thể	cùng	các	phù	hiệu	can	chi	trong	năm.	Mà	các	can	chi	có	liên
quan	với	la	bàn	của	phong	thủy.
 
 

▲Các	điểm	trang	trí	có	tính	tượng	trưng	trong	nội	thất
 

Trang	trí	nội	thất	tốt	khiến	cho	căn	nhả,	cửa	hàng,	văn	phòng	có	được	phong	thủy	tốt.
 

Người	Trung	Quốc	thiên	về	tính	tượng	trưng,	nên	thường	bố	trí	trong	căn	phòng	theo	cách
tượng	trưng.
 

Người	thiết	kế	nội	thất	quan	tâm	đến	không	gian,	ánh	sáng	và	màu	sắc.	Ba	cái	này	tạo	nên
một	không	khí	phù	hợp	cho	việc	ăn	uống,	ngủ,	nghỉ	ngơi	và	làm	việc	cho	con	người.	Các	nhà
phong	thủy	thì	lại	quan	tâm	đến	cách	bố	trí	các	đồ	dùng	và	vị	trí	của	khí.	Hai	cái	này	có	thể	làm
tăng	 thêm	 tiềm	năng	 của	 chỗ	ở.	 Cả	 hai	 vấn	 đề	mới	 xem	qua	 tưởng	 như	 là	 những	 lĩnh	 vực
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chuyên	môn	khác	nhau,	nhưng	thực	chất	rất	quan	hệ	mật	thiết	vởi	nhau.	Một	căn	nhà	có	phong
thủy	tốt,	thông	gió	tốt,	ánh	sáng	thích	hợp,	tỉ	lệ	phù	hợp	và	gây	cảm	giác	cân	bằng	(đây	lả	điều
quan	trọng	nhất)	chứng	tỏ	hai	mặt	:	cả	phong	thủy	lẫn	thiết	kế	nội	thất	đã	thống	nhất	với	nhau.
Trang	trí	nội	thất	tốt	còn	khiến	cho	nhà	ở,	cửa	hàng,	văn	phòng	nhận	được	phong	thủy	tốt.
 

Đặc	trưng	kiến	trúc	của	nhà	ở	bao	gồm	tường	nhà,	trần	nhà,	sàn	nhà	và	cửa	ra	vào,	cửa	sổ.
Tất	cả	những	yếu	tố	này	đều	ảnh	hưởng	đến	sự	lưu	thông	khí	của	cả	nhà.	Ngoài	ra	ánh	sáng	và
màu	sắc	cũng	có	một	tác	dụng	không	nhỏ	về	chất	lượng	của	căn	nhà.	Tuy	đồ	dùng	không	nhiêu,
nhưng	tỏ	ra	hài	hòa,	cân	bằng	và	ổn	định	cũng	là	điều	rất	quan	trọng.	Yếu	tố	đó	làm	giàu	thêm
sinh	khí	cho	căn	nhà,	tăng	them	sức	khỏe.	Tóm	lại	một	công	trình	kiến	trúc	hoàn	mĩ	là	vừa	bảo
đảm	phong	thủy	tốt,	vừa	phải	được	trang	trí	nội	thất	tối	ưu.	Khí	là	một	yếu	tố	không	thể	thiếu
được	đối	với	cuộc	sống	kích	thích	vạn	vật,	song	chỉ	khi	thiết	kê	được	những	cấu	kiện	đẹp	và
tinh	xảo	thì	khí	mới	phát	huy	đươc	tiềm	lực	của	nó.	Cho	dù	mỗi	căn	hộ	đều	có	phong	thủy
riêng	và	phong	cách	nội	thất	khác	nhau,	nhưng	thực	ra	giữa	chúng	vẫn	có	những	tư	tưởng	thiết
kế	cơ	bản	chung.	Những	tư	tưởng	này	dùng	được	cho	mọi	nội	thất	để	khiến	cho	lực	hồi	xuân	vô
hình	duọc	khai	thác	tối	đa.
 

Nói	chung,	một	ngôi	nhà,	hoặc	một	chung	cư	đều	nên	có	một	bản	vẽ	mặt	bằng.	Bản	vẽ	mặt
bằng	này	nên	bao	gồm	cả	không	gian	nghỉ	ngơi	và	môi	trường	tốt	lành.	Nó	còn	nên	có	khu	vực
giải	trí	tươi	đẹp,	tỉ	lệ	cân	đối	và	tổ	hợp	đèn	chiếu	sáng	màu	sắc	phù	hợp.	Công	trình	cần	được
bảo	vệ	chu	đáo	để	tránh	ảnh	hưởng	của	thời	tiết	và	hạn	chế	đến	thấp	nhất	sự	bức	xạ	của	ánh
sáng	mặt	trời.	Mức	độ	thông	gió	cũng	rất	quan	trọng,	nên	bảo	đảm	đồng	nhât	phương	thức	tạo
cho	những	luồng	gió	mới	trong	lành	chảy	qua	các	nhà,	tử	khí	và	sự	ẩm	thấp	không	được	tích	tụ
trong	nhà	lâu.
 
 

▲	Những	điểm	cần	hoàn	thiện	cho	văn	phòng	và	cửa	hàng
 

Đặt	số	nhà.
 

Trong	con	mắt	các	nhà	phong	thủy,	số	hiệu	địa	chỉ	của	văn	phòng	hay	cửa	hàng	là	rất	có	ý
nghĩa.	Các	chữ	số	:	2,	5,	6,	8,	9,	10	là	những	số	cát	lợi.	số	2	có	nghĩa	là	dễ	dàng	;	số	5	là	chỉ	năm
nguyên	tố	hài	hòa	với	nhau,	số	6	đại	biểu	cho	sự	giàu	có	;	số	8	có	ý	sẽ	giàu	dần	lên	;	số	9	có	ý	là
trường	thọ,	số	10	chỉ	sự	xác	định.	Do	đó	những	địa	chỉ	có	số	2,	8,	9	thì	có	nghĩa	là	dễ	giàu	lâu
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dài,	hoặc	sự	buôn	bán	sẽ	ngày	càng	phồn	vinh.	Ngược	lại	các	số	7,	4,	3	có	ý	khẳng	định	sẽ	sa
sút,	hoặc	buôn	bán	không	thành	công,	số	4	ở	Quảng	Đông	là	không	bình	thường	vì	âm	"xư"	của
nó	nghe	gần	giống	với	chữ	“tử”.	Số	1	cũng	không	bình	thường,	tuy	nhiên	nó	không	nhất	định	là
xấu.
 

Người	Trung	Quốc	thường	thích	số	chẵn,	vì	số	chẵn	biểu	thị	thành	đôi,	tránh	được	cảm	giác
cô	độc.	Tuy	nhiên,	số	3	tiếng	Quảng	Đông	nghe	giống	từ	"húa	trưa”,	nhưng	mà	nó	không	phải	là
tốt	lắm,	song	có	một	số	người	lại	thích	số	3,	ví	dụ	như	trong		tổ	hợp	73,	7373	có	ý	khẳng	định
nhất	định	sinh	tốt.
 

a)Ý	nghĩa	của	biểu	hiện	và	tên	gọi	cửa	hàng
 

Vị	trí	đặt	biển	hiệu	và	tên	gọi	cửa	hàng	rất	quan	trọng.	Giờ	treo	biển	hiệu	phải	được	tính
toán	để	phủ	hợp	với	tuổi	của	chủ	hiệu.
 

Tên	gọi	cửa	hàng	nên	thể	hiện	được	hồng	vận,	tài	phúc	hoặc	sự	thành	công.	Những	tên	gọi
thường	thấy	hay	có	các	nghĩa	:	thuận	lợi	(ý	nói	thành	công	một	cách	thuận	buồm	xuôi	gió),
quảng	lợi	(là	sự	thành	công	to	lớn)	;	quảng	ích	là	thu	được	nhiều	ích	lợi	to	lớn	;	cát	tường	(là
hồng	vận.	vận	may).	Mặt	khác	nếu	 tên	cửa	hàng	không	 thể	hiện	được	vận	khí	 thì	buôn	bán
không	thể	hưng	thịnh	được.	Ví	dụ	cửa	hàng	đặt	tên	là	"Vô	lợi"	thì	nhất	định	chẳng	bao	lâu	sẽ
đóng	cửa.
 

Có	một	số	nhà	phong	thủy	lợi	dụng	giới	luật	của	ngũ	hành	để	đặt	tên	cho	cửa	hàng	một	cách
thích	hợp.	Xin	giới	thiệu	với	độc	giả	bảng	dưới	đây	để	tham	khảo.
 

 
 

 
 

 
 

Thuỷ Hoả Mộc Kim Thổ

Phú Độ Quý Thương Doanh

Phượng Đường Quan Sinh Vũ

Hồng Lạc Quảng Ty Yên

Phúc Kim Cung Hạ Vô

Bích Điểm Khổng Quảng Vọng
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-Khi	 các	ngũ	hành	này	 (cùng	với	 các	 chữ	 tương	quan	 của	 chúng)	phối	hợp	với	nhau	để
thành	tên	cửa	hàng	thì	tổ	hợp	các	ngũ	hành	đó	vừa	có	hàm	nghĩa	tốt,	nhưng	cũng	có	nghĩa	xấu.
Những	tổ	hợp	tên	gọi	sau	đây	là	có	nghĩa	tốt:
 

Thủy	+	Mộc	(Thủy	nuôi	dưỡng	cho	mộc	lớn	lên).
 

Mộc	+	Hỏa	(mộc	làm	cho	hoả	càng	thêm	vượng).
 

Hỏa	+	Thổ	(hỏa	làm	cho	thổ	được	thuần	khiết	hơn)
 

Thổ	+	Kim	(kim	được	thổ	bảo	hộ)
 

Kim	+	Thủy	(kim	khiến	cho	thủy	thêm	dồi	dào).
 

Những	tổ	hợp	tên	gọi	sau	đây	không	có	lợi:
 

Thủy	+	Hỏa	(thủy	khắc	hỏa	làm	tắt	lửa).
 

Hỏa	+	Kim	(hỏa	khắc	kim).
 

Kim	+	Mộc	(kim	khắc	mộc)
 

Mộc	+	Thổ	(mộc	khắc	thổ)
 

Thổ	+	Thủy	(thổ	khắc	thủy).
 

Cũng	có	một	số	nhà	phong	thủy	thích	dùng	chữ	Hán	viết	theo	một	số	nét	bút	để	đặt	tên	cho
cửa	hàng.	Chữ	có	số	nét	lẻ	là	âm,	chữ	có	số	nét	chẵn	là	dương.	Ví	dụ	:	chữ	nhất	là	âm,	chữ	nhị	là
dương.	Dùng	các	chữ	Hán	với	tổ	hợp	số	nét	 lẻ/số	nét	chẵn	(âm/dương)	để	đặt	tên	cho	cửa
hàng	thường	được	coi	là	cát	lợi.	Những	tổ	hợp	sau	thường	được	xem	là	tốt	:	dương/âm	;	âm/
âm.dương	 ;	 âm/dương.dương.	 Những	 tổ	 hợp	 sau	 được	 coi	 là	 không	 tốt:	 âm/dương/âm	 và
dương/âm/dương.
 

b)	Thiết	kế	văn	phòng
 

Có	một	số	nhà	phong	thủy	cho	rằng,	văn	phòng	ở	cuối	hành	lang	trung	tâm	là	không	tốt	vì
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sát	khí	của	toàn	nhà	đó	sẽ	gây	ảnh	hưởng	không	tốt	đối	vói	người	trong	văn	phòng.	Văn	phòng
nên	đặt	ở	vị	trí	quá	cửa	của	gian	phòng	cuối	hành	lang	đế	tránh	sát	khí	xâm	nhập	vào.	Có	một
số	cửa	vào	của	văn	phòng	thường	dùng	màn	chắn	lại,	như	vậy	có	thể	khiến	cho	sát	khí,	chuyển
hướng	không	trực	tiếp	chảy	vào	phòng.	Phương	pháp	này	thường	được	ứng	dụng	ở	các	nhà	ở
Bắc	Kinh.
 

Bàn	làm	việc	cùa	giám	đốc	và	két	tiền	của	thủ	qũy	là	những	đồ	vật	rất	quan	trọng	trong	gian
phòng,	nên	đặt	vào	những	vị	trí	được	tính	toán	phù	hợp	vời	tuổi	của	người	đó.	Kích	thưởc	bàn
cần	phù	hợp	để	đem	lại	sự	cát	lợi.	ở	một	số	công	ty	thậm	chí	chân	bàn	làm	việc	còn	cố	định
xuống	sàn,	như	thế	để	hi	vọng	vận	may	không	mất	đi.
 

Đặt	bàn	hưóng	ra	của	sổ	thường	đem	lại	phong	thủy	rủi	ro,	đó	là	sự	thiết	kế	không	hợp	lí	vì
ánh	sáng	ở	bên	ngoài	chiếu	vào	làm	chói	mắt.	Hơn	nữa	chỗ	sát	cửa	sổ	thì	bức	xạ	của	mặt	trời
thường	rất	mạnh.	Nếu	đặt	bàn	của	giám	đốc	lưng	tựa	vào	cửa	sổ	cũng	là	điều	không	tốt	vì	ban
ngày	ánh	sáng	mạnh	sẽ	khiến	cho	khách	hàng	chói	mắt	không	nhìn	rõ	mặt	giám	đốc,	còn	giám
đốc	mặt	bị	xấp	bóng.
 

Trong	trường	hợp	cửa	sổ	phải	dùng	rèm	che	thì	trên	rèm	che	nên	có	hình	vẽ	tranh	về	trúc,
hoa	cúc,	hoặc	các	chữ	Hán	biểu	thị	vận	may.	Một	số	nhà	phong	thủy	còn	kiến	nghị	ở	những	địa
điểm	có	ý	nghĩa	 của	văn	phòng	còn	phải	đặt	 các	 chậu	cây	 cảnh,	hoặc	 các	đôn	sứ	con	ngựa
tượng	trưng	cho	hiệu	suất	và	sức	sống,	các	bức	điêu	khắc	con	rùa	tượng	trưng	cho	sự	trường
thọ,	chậu	cá	cảnh	và	các	khóm	trúc	để	giảm	bớt	tử	khí,	tăng	thêm	sinh	khí.
 

Ánh	sáng	trong	phòng	nên	phân	bố	đều	để	tránh	sản	sinh	sự	mất	cân	bằng.	Thông	gió	tự
nhiên	tốt	hơn	thông	gió	điều	hòa,	bởi	vì	những	luồng	gió	nhẹ	giao	tạp	với	không	khí	bên	ngoài
thổi	vào	có	thể	giảm	bớt	tử	khí.	Một	điều	cần	phải	chú	ý	là	bảo	đảm	cho	sự	phân	bố	không	khí
được	cân	bằng,	tránh	cho	có	những	nhân	viên	bị	gió	lạnh	thốc	vào	dễ	bị	ốm,	hoặc	sự	cân	bằng
trong	phòng	bị	nhiễu	loạn.
 

Lúc	thiết	kế	hoặc	sắp	xếp	văn	phòng,	phải	bố	trí	cho	giám	đốc	ngồi	tựa	vào	bức	tường	kiên
cố,	như	thế	cũng	giống	với	ngọn	đồi	bảo	vệ	cho	nhà	ở	hay	sơn	mạch	bảo	vệ	cho	thành	phố.
Những	bức	tường	ngăn	khác	của	văn	phòng	cũng	cần	được	bố	trí	thích	đáng	để	bảo	đảm	sự	lưu
động	cùa	không	khí	và	không	che	lấp,	làm	trở	ngại	tầm	mắt	cùa	người	trong	phòng	nhìn	ra	các
cảnh	vật	xung	quanh. 
 

Theo	cách	nói	của	một	số	nhà	phong	thuỷ	thì	thang	máy	của	ngôi	nhà	sơn	màu	đen	,	hoặc
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có	chuông	kêu	thì	không	tốt.	Những	vòi	phun	trước	cửa	ngôi	nhà	cũng	phai	đặt	ở	vị	trí	thích
hợp	với	chiều	gió,	hơn	nữa	độ	cao	của	vòi	phun	cũng	phải	 thích	hợp	để	hài	hòa	và	đưa	 lại
không	khí	mát	lành.

Chia	sẽ	ebook	:	http://downloadsachmienphi.com/
Tham	gia	cộng	đồng	chia	sẽ	sách	:	
Fanpage	:	https://www.facebook.com/downloadsachfree
Cộng	đồng	Google	:	http://bit.ly/downloadsach
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