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(Càn dưới Càn trên) Càn 

Thuần dương nắm quyền. Tượng phối Thiên (Trời), với Khôn là 
Phi Phục, cư Thế (1). <<Dịch>> nói: "Dụng cửu, [kiến quần long 
vô thủ, cát] (2)", nghĩa là dùng 9, thấy bầy rồng chẳng có đầu, 
cát. Hào Cửu Tam tam công là Ứng, giống như "càn càn tịch 
dịch chi ưu" nghĩa là quần quật rồi đến đêm có cái lo mà cần cẩn 
thận. 

Giáp Nhâm phối hai tượng quẻ nội ngoại (3).Tích toán khởi Kỷ 
Tị hỏa cho đến Mậu Thìn thổ, quay vòng trở lại ban đầu (4). Ngũ 
Tinh theo vị trí khởi Trấn Tinh (5), tú Sâm theo vị trí khởi Nhâm 
Tuất (6). Kiến Tý (QNB chú: tức tháng Một - 11 al) khởi Tiềm 



Long (7). Kiến Tị tới cực chủ "kháng vị" (8) (QNB chú: chữ 
"kháng"ở đây vừa có nghĩa là rất, quá, vượt quá,... vừa có nghĩa 
là tú Cang trong 28 Tú, còn chữ "vị" có nghĩa là vị trí, chỗ, nơi,...). 

Phối vào nhân sự là cái đầu (9), là vua, cha (10), vào các chủng 
loại là ngựa là rồng (11). Giáng ngũ hành, ban lục vị (12). Cư ở 
phận dã Tây Bắc, nơi của âm dương tương chiến. Dịch nói 
"chiến vu càn" (13) nghĩa là chiến đấu ở chỗ Càn. Thiên lục vị, 
Địa lục khí, lục tượng lục bao, tứ tượng phân thành vạn vật, âm 
dương không sai khác, thăng giáng có cấp bậc (14). Nhân sự 
cát hung thấy ở tượng của nó chăng, tạo hóa phân chia có không 
chăng (15). 

Lục vị thuần dương, âm tượng ở trong (16). Dương là vua, âm 
là tôi thần. Dương là dân chúng, âm là sự tình sự việc. Dương 
thực âm hư, tượng của minh ám, âm dương có thể biết được 
(17). 

Thủy phối vị là phúc đức (18), Mộc nhập vào chỗ Kim hương cư 
bảo bối (19), Thổ lâm vào nội tượng làm phụ mẫu (20), Hỏa tới 
trên Tứ thượng e ngại gặp địch (21), Kim nhập vào Kim hương 
tiệm cận cạnh Mộc (22). (QNB chú: chỗ này nên hiểu rộng Kim 
Mộc Thủy Hỏa Thổ là 5 hành tinh, chứ không phải là nói về khí 
ngũ hành. Nhưng hãy xem thêm phần chú thích của Lục Tích 
bên dưới đây, liên hệ tới khí của Nạp Giáp và Trang Chi). 

Tông miếu trên thấy Tuất Hợi, gốc của Càn (23). Dương cực 
sinh âm (24), bát quái theo quy tắc. 

(1) Nhâm Tuất thổ, Quý Dậu kim. 

(2) Thuần dương dụng cái đức của 9. 

(3) Càn là đầu của trời đất, phân phối Giáp Nhâm nhập vào chỗ 
Càn. 

(4) Điềm của cát hung, tích năm mà khởi tháng, tích ngày khởi 
giờ, tích giờ khởi quái nhập bản cung. 

(5) Thổ tinh nhập Tây phương, tựa vào Tây Bắc, cư Nhâm Tuất 
là Phục Vị (chỗ náu). 

(6) Nhâm Tuất tại Thế, cư ở tông miếu. 



(7) Tháng 11 Đông Chí, nhất dương sinh. 

(8) Tháng 4 rồng thấy ở Thìn, dương cực âm lai, cát khứ hung 
sinh (cát đi qua, hung sinh ra), dụng cửu cát. 

(9) Càn là cái đầu, là đầu mối, đứng đầu, là thủ lĩnh vậy. 

(10) Càn tượng cứng rắn kiên cường, tôn quý của trời đất, cho 
nên là vua cha. 

(11) Trời vận chuyển chẳng ngưng. 

(12) Thập nhị Thần phân chia làm Lục vị thăng giáng, lấy thời 
(giờ) tiêu tức cát hung. 

(13) Càn là dương, Tây Bắc âm, dương nhập vào âm, hai khí 
thịnh tất sẽ chiến đấu. 

(14) Âm dương 24 Hậu (QNB chú: ám chỉ Khí - Hậu, 24 Tiết - 
Hậu), Luật Lã điều hòa nhịp điệu vậy. 

(15) Cho nên biến động chẳng ngừng, lưu chuyển quanh Lục 
Hư. 

(16) Dương trong âm, âm trong dương. 

(17) Ba Năm là dương, Hai Bốn là âm, Sơ Thượng tiềm kháng 
(tiềm ẩn và vượt quá). (QNB chú: đây là nói đến thuộc tính của 
vị trí 6 hào trong quẻ). 

(18) Giáp Tý thì Thủy là tử tôn của Càn. 

(19) Giáp Dần thì Mộc là Tài của Càn. 

(20) Giáp Thìn thì Thổ là là Phụ Mẫu của Càn. 

(21) Nhâm Ngọ thì Hỏa là Quan Quỷ của Càn. 

(22) Nhâm Thân thì Kim cùng vị làm tổn hại Mộc. 

(23) Tuất Hợi là vị trí của Càn. 

(24) Giáng nhập Cấu quái (giáng xuống nhập vào quẻ Cấu). 



 

(Tốn dưới Càn trên) Cấu 

Hào âm đương quyền. Kim Mộc hỗ Thể, Thiên hạ Phong hành, 
viết Cấu. 

Cấu, gặp gỡ vậy. Dịch viết, âm gặp dương (1), cùng Tốn là Phi 
Phục. Nguyên sĩ cư Thế (2), tôn quý mà lại ti tiện (3), định cát 
hung chỉ lấy tượng của một hào (4). Cửu Tứ chư hầu kiên cường 
ở trên, khí âm nơi dưới. Dịch nói, quan hệ với chỗ Kim ùn ứ tắc 
nghẽn. Tốn tích âm nhập dương, Tân Nhâm giáng tượng nội 
ngoại. 

Kiến Canh Ngọ tới Ất Hợi (5), tích toán khởi Ất Hợi thủy tới Bính 
Tuất thổ, quay vòng trở lại ban đầu (6). Ngũ Tinh theo vị trí khởi 
Thái Bạch (7), tú Tỉnh theo vị trí nhập Tân Sửu (8). Kiến Ngọ 
khởi Khôn cung hào Sơ Lục. Dịch nói, "lý sương kiên băng chí" 
nghĩa là dầm sương băng cứng tới. Kiến Hợi, "long chiến vu dã" 
nghĩa là rồng chiến đấu ở ruộng vườn (9). 

Phối với nhân sự là bụng, là mẹ (10), ở chủng loại là ngựa. Dịch 
nói, "hành địa vô cương" nghĩa là đi ở nơi vô cùng vô tận (11). 
Nội Tốn là phong (gió), Càn là thiên (trời), thiên hạ phong hành 
(trời buông gió thổi), quân tử lấy hiệu lệnh tuyên cáo bốn phương 
(12). Gió trời khí tượng 36 Hậu (13). Mộc nhập Kim là bắt đầu 
(14). Âm không thể chế dương, kèm bên Kim ùn tắc. Cái đạo 
nhu thuận của Dịch dẫn dắt vậy. Ngũ hành thăng giáng, lấy thời 
(giờ) tiêu tức. Âm lay động dương, giáng nhập vào Độn (15). 

(1) Nhất âm mới sơ sinh, dương khí còn thịnh, âm chưa phải là 
địch. 

(2) Tân Sửu thổ, Giáp Tý thủy. 

(3) Tử Tôn với Phụ Mẫu tương hỗ vị trí đại diện. 



(4) Nhiều lấy ít làm quý báu. 

(5) Mang Chủng, Tiểu Tuyết. 

(6) Điềm của tai họa và phúc sinh ở ngũ hành thăng giáng vậy. 

(7) Thái Bạch ở Tây cư Kim vị. 

(8) Tân Sửu nhập Thổ bắt đầu, Thổ lâm vào Mẫu vậy. 

(9) Tuất Hợi chính là vị trí của Càn. Càn náu ở vị trí gốc (bản vị), 
tất sẽ chiến. Chỗ tích âm còn thịnh, cho nên chiến. 

(10) Khôn thuận theo, dung chứa ở vật. 

(11) Cái này giải thích hào một phối với Khôn tượng. Bản thể 
chính là Càn Tốn. Nay tán tụng hào một khởi âm. Giả làm Khôn 
tượng mà nói. 

(12) Tốn nhập vào vậy. 

(13) Ba mươi sáu Hậu, Tiết Khí giáng tượng gió lớn. 

(14) Kim tiếp nạp Mộc vậy. 

(15) Quẻ Thiên Sơn Độn. 

 

(Cấn dưới Càn trên) Độn 

Hào âm đương quyền. Âm lay động dương lẩn trốn (độn), Kim 
Thổ thấy tượng, Sơn tại Thiên hạ vi Độn (núi ở dưới trời là Độn 
- lẩn trốn) (1). Âm tới dương lui vậy (âm lai dương thoái). Tiểu 
nhân quân tử, ô trọc bề thế khế hợp cái nghĩa ấy vậy. Dịch nói, 
"độn thế vô muộn" nghĩa là lánh thế tục chẳng còn thấy sầu 
muộn oi bức khó chịu. Cùng với Cấn là Phi Phục. Đại phu cư 
Thế, Kiến Tân Mùi là Nguyệt (2). Hào Lục Nhị được Ứng với vị 



trí của vua, ngộ kiến yên. Phụng sự cho vua toàn thân xa lánh 
tổn hại (3). 

Kiến Tân Mùi tới Bính Tý. Âm dương độn khứ, cuối cùng mà 
Phục Vị (4). Tích toán khởi Bính Tý đến Ất Hợi, quay vòng trở lại 
ban đầu (5). Dương tiêu âm trưởng, không chuyên ư bại. Hệ nói, 
"năng tiêu tức giả [đương tác năng tiêu giả tức]" nghĩa là cái có 
thể tiêu tức [đương làm cái có thể tiêu đi xuất hiện ra], nhất định 
cái chuyên sẽ bại vậy. 

Ngũ tinh theo vị trí khởi Thái Âm, tú Quỷ nhập vị giáng Bính Thìn 
[đương làm Bính Ngọ] (6). Phối với nhân sự là lưng là tay (7), 
phối với các chủng loại là chó, là núi, đá. Nội ngoại thăng giáng, 
âm dương phân số 28 Hậu (8). Thổ nhập Kim là trì hoãn. Tích 
góp dương làm Trời, tích góp âm làm Đất. Chỗ của núi, nơi đất 
cao dốc, dồn thông với Trời, chính là âm trưởng dương tiêu, 
giáng nhập Bĩ (9). 

(1) Độn, thoái lui vậy. 

(2) Bính Ngọ hỏa, Bính [đương tác Giáp] Dần mộc. 

(3) Độn (lánh, lui đi) mà chờ thời vậy. 

(4) Theo tháng 6 tới tháng 11 vậy. 

(5) Hỏa Thổ đồng cung, Thiên cùng với Sơn độn. 

(6) Bính Ngọ lâm nguyên sĩ. 

(7) Cấn là lưng, tay. 

(8) Phân chia âm dương tiến thoái. 

(9) Âm bức ép dương rời đi, nhập quẻ Thiên Địa Bĩ. 

 

(Khôn dưới Càn trên) Bĩ 



Nội tượng âm trưởng (1), Thiên khí bốc lên trên, Địa khí giáng 
xuống dưới, hai tượng phân ly, vạn vật chẳng giao kết vậy. Tiểu 
nhân đạo thì trưởng, quân tử đạo thì tiêu (2). Dịch nói, "Bĩ chi 
phỉ nhân" nghĩa là Bĩ đấy kẻ cướp. Cùng với Khôn là Phi Phục. 
Tam công cư Thế (3), Thượng Cửu tông miếu làm Ứng. Quân 
tử để chờ thời, tiểu nhân làm tai họa (4). 

Kiến Nhâm Thân đến Đinh Sửu, âm khí từ từ trưởng (5). Tích 
toán khởi Đinh Sửu tới Bính Tý, quay vòng trở lại ban đầu (6). 

Ngũ Tinh theo vị trí khởi Tuế Tinh (7), tú Liễu theo vị trí giáng 
vào Ất Mão (8), khí phân khí hậu ba mươi sáu (9). 

Âm dương thăng giáng, dương đạo thì tiêu tổn, âm khí ngưng 
kết. Vua tôi cha con đều chẳng kịp cùng nhau đạt tới (10). 

Dịch nói, "kỳ vong kỳ vong" nghĩa là mất rồi toi rồi, gắn với cái 
chồi cây dâu (11). 

Thiên địa thanh trọc, âm bạc (12) dương tiêu, thiên địa đầy vơi, 
chờ thời tiêu tức. Cái thế của sự nguy nan, xu thế không thể lâu 
dài được. Ngũ vị đã phân chia, tứ thời lưu hành vậy (13). 

Thượng cửu nói, "Bĩ cực tắc khuynh" nghĩa là Bĩ tới cực điểm 
thì sẽ suy sụp đi, làm sao mà có thể lâu dài được đâu (14). Âm 
trưởng giáng nhập vào Quan (15). 

(1) Thuần dụng âm sự (toàn là dùng sự việc mang tính âm). 

(2) Âm tiểu nhân, dương quân tử. 

(3) Ất Mão mộc, Giáp Thìn thổ. 

(4) Ất Mão thái lai (tới cực). 

(5) Tháng 7 Lập Thu tới tháng 12 Đại Hàn. 

(6) Kim Sửu Thổ đồng cung. 

(7) Mộc tinh nhập quẻ đương quyền. 

(8) Ất Mão lâm Tam Công. 

(9) Sáu lần sáu là ba mươi sáu (6x6), tích toán cát hung. 



(10) Âm đãng dương lai, đạo hành hĩ (âm lay động dương tới, 
đạo hạnh vậy). 

(11) Chồi cây dâu thì theo khóm dâu vậy. 

(12) Âm bác (âm đọ sức). 

(13) Quân tử đang ở thế nguy nan, đơn độc đong đếm khó khăn, 
chẳng thể đứng lâu riêng chỗ, chẳng cải biến điều khiển chúng, 
sắp sửa thái lai. 

(14) Bĩ cực tắc thái lai. 

(15) Hào Cửu Tứ bị âm dồn ép nhập quẻ Quan. 

 

(Khôn dưới Tốn trên) Quan/Quán 

Nội tượng đạo âm đã thành, uy quyền ở tại kẻ bề tôi. Cho dù sự 
lộng lẫy ở trên, nhưng đạo âm dần dần lớn lên. Cùng với Tốn là 
Phi Phục. Chư hầu lâm Thế (1), phản chuyển Ứng ở nguyên sĩ 
mà phụng sự cho Cửu Ngũ (2). Dịch nói, "Quan quốc chi quang, 
lợi dụng tân vu vương" (3) nghĩa là xem cái quang cảnh của 
quốc gia, lợi cho việc dùng khách ở ngôi Vương hầu. 

Kiến Quý Dậu đến Mậu Dần, âm dương giao phục (4). Tích toán 
khởi Mậu Dần đến Đinh Sửu, quay vòng trở lại ban đầu (5). Kim 
Thổ Hỏa tương hỗ làm Thể. Ngũ Tinh theo vị trí khởi Huỳnh Hoặc 
(6), tú Tinh theo vị trí giáng vào Tân Mùi (7). Thổ Mộc phân chia 
khí nhị thập bát (8). 

Âm dương thăng giáng, định cát hunh thành bại, lấy hào Lục Tứ. 
Còn như hào Cửu Ngũ, thành cái kết của quẻ vậy. Dịch nói, 
"Quan ngã sinh" (9) nghĩa là quan sát ta sinh trưởng. Lại nói, 
"Phong hành Địa thượng" (10) nghĩa là gió lướt đi bên trên của 
đất. Các tượng phân chia hào, lấy đạo của âm dương tiến thoái, 



thấy cát hung vậy. Địa thượng kiến Tốn (ở trên đất gặp nhún 
nhường, ám chỉ vị trí Khôn dưới Tốn trên), tích góp âm ngưng 
thịnh, giáng nhập vào Bác (11). 

(1) Tân Mùi thổ, Nhâm Ngọ hỏa. 

(2) Tức là vị trí của Vua vậy 

(3) Tân xuất ra ở hào Lục Tứ vậy. (QNB chú: có lẽ đã có sự chơi 
chữ ẩn nghĩa của Kinh Phòng trong đoạn văn trên, cho nên mới 

viết chữ "Tân" 宾 với nghĩa "khách", còn tại mục chú thích 3 này 

thì Lục Tích đã dùng chữ "Tân" 辛 với nghĩa "Thiên can thứ tám 

= Tân" để mà giải thích cho nó. 

(4) Thu Phân đến Lập Xuân. 

(5) Dùng Kim làm thủ lãnh đứng đầu. 

(6) Hỏa tinh nhập vào quẻ, dụng sự cát hung. 

(7) Chòm sao Tinh (tức Tú Tinh) nhập vào cung chư hầu, Mộc 
tinh cùng vị trí. 

(8) Tích toán phân phối, lục vị cát hung, hào định số. 

(9) Ta sinh trưởng tức là đạo vậy. 

(10) Cái đức của quân tử - gió (phong) vậy, cái đức của tiểu nhân 
- cỏ (thảo) vậy. 

(11) Hào Cửu Ngũ thoái âm nhập vào quẻ Bác. 

 

(Khôn dưới Cấn trên) Bác 

Nhu trưởng cương giảm, trời đất đầy vơi (1). Thể tượng Kim là 
gốc, tùy thời vận biến đổi, Thủy Thổ dụng sự (đương quyền). 
Thành Bác chi nghĩa (tạo thành nghĩa của bóc lột rơi rụng), xuất 



phát ở Thượng Cửu. Dịch nói "thạc quả bất thực, quân tử đắc 
dư, tiểu nhân bác lư" (2) nghĩa là quả lớn chẳng ăn, quân tử 
được xe cộ quần chúng, tiểu nhân đoạt mất nhà. (QNB chú: lời 
hào 6 quẻ Bác này cũng có thể dịch là "To lớn nếu không vơi 
bớt. Vua quan thì được đất đai, cương vực, còn dân đen lại bị 
bóc lột mất căn nhà đơn sơ". Xin xem thêm ở topic "Diễn dịch lại 
lời các quẻ hào Chu Dịch" ở tuvilyso.org và xem thêm phần chú 
thích của Lục Tích bên dưới đây). 

Cùng với Cấn là Phi Phục (3). Thiên tử trì Thế, phản chuyển Ứng 
ở đại phu. Kiến Giáp Tuất đến Kỷ Mão. Âm dương định (khí) Hậu 
(4). Tích toán khởi Kỷ Mão mộc đến Mậu Dần mộc, quay vòng 
trở lại ban đầu (5). Thuần Thổ phối Kim dụng sự (đương quyền). 
Ngũ tinh theo vị trí khởi Trấn Tinh (6), tú Trương theo vị trí giáng 
nhập Bính Tý (7). Kim Thổ phân chia khí tam thập lục (8). 

Dịch tượng nói, "Sơn phụ ư Địa, Bác" nghĩa là núi kề trên đất, 
Bác vậy. Quân tử chờ thời, không thể tùy tiện biến đổi. Náu thân 
tránh tai nạn, cùng thời tiêu tức. Xuân Hạ mới sinh, thiên khí 
thịnh đại, Thu Đông nghiêm sát, thiên khí tiêu diệt. Cho nên khi 
đạo Bác đã thành, âm thịnh không thể chống lại được. Dương 
tức âm chuyên, thăng giáng 6 hào, phản chuyển làm du hồn, 
nhập Tấn (9). 

(1) Kiến Tuất cho đến Kiến Hợi. 

(2) Quân tử đều được đạo Bác, tiểu nhân cuối cùng chẳng thể 
được an ổn vậy. 

(3) Bính Tý thủy, Nhâm Thân kim. 

(4) Hàn Lộ cho đến Xuân Phân. 

(5) điềm của cát hung xem ở trong tượng. 

(6) Thổ tinh nhập quái. 

(7) Chòm sao Trương (tú Trương) nhập thiên tử cung. 

(8) Tích toán lục vị khởi cát hung, trời đất đầy vơi khí hậu. 

(9) Tích âm phản nhập quẻ Tấn. 



 

(Khôn dưới Ly trên) Tấn 

Âm dương phản phục, tiến thoái không ngừng, tinh túy khí thuần, 
chính là Du Hồn (1). Phương Kim lấy Hỏa Thổ vận hành dụng 
sự (đương quyền). Cùng với Cấn là Phi Phục (2). Chư hầu cư 
Thế, phản chuyển Ứng ở nguyên sĩ. 

Kiến Kỷ Mão cho tới Giáp Thân, âm dương kế Hậu (3). Tích toán 
khởi Giáp Thân kim cho đến Quý Mùi thổ, quay vòng trở lại ban 
đầu (4). 

Ngũ Tinh theo vị trí khởi Thái Bạch (5), tú Dực theo vị trí giáng 
vào Kỷ Dậu kim (6). Hai tượng phân chia Hậu là 28, vận phối 
Kim Thổ tích toán. Khí Hậu không sai biệt ở Quỹ Khắc (dụng cụ 
đo bóng mặt trời), cát hung sắp bày, tượng ở trong chúng vậy. 
Trời đất vận chuyển, khí ở trong nó vậy. Đạo Càn biến hóa, vạn 
vật thông suốt vậy (7). 

Sáu hào kết giao, đến mức lục quái, âm dương tương trợ tương 
phản, tương khắc tương sinh, cho đến Du Hồn quay về vị trí vị 
trí gốc, là Đại Hữu. Cho nên viết Hỏa tại phía trên của Thiên, là 
Quy Hồn. Quái định cát hung, phối với nhân sự ngũ hành, tượng 
Càn hướng về đây (8). 

(1) Chính là âm cực thì Bác tận (cùng), đạo dương không thể bị 
tận diệt, cho nên phản chuyển về đạo dương [đương trở lại]. 
Không trở lại bản vị là chỗ Quy Hồn. Định là tám quái. 

(2) Kỷ Dậu kim, Bính Tuất thổ. 

(3) Xuân Phân, Lập Thu. 

(4) Du Hồn thủ tượng, phối với chính vị, cát hung cùng nhau vậy. 

(5) Quẻ phối Kim tinh nhập dụng. 



(6) Chòm sao Dực phương Bắc nhập quẻ Tấn hành sự (làm 
việc). 

(7) Càn phân chia tám quẻ cho tới quay về quẻ Đại Hữu (Đại 
Hữu phục quái). 

(8) Phàm Bát Quái phân chia làm 8 cung, mỗi cung 8 quẻ, tám 
lần tám là 64 quẻ, định cát hung phối nhân sự, trời đất, núi đầm, 
cây cỏ, ngày tháng, côn trùng,... bao hàm khí hậu đủ cả vậy. 

 

(Càn dưới Ly trên) Đại Hữu 

Quẻ trở lại bản cung viết Đại Hữu. Nội tượng thấy Càn là bản vị 
(vị trí gốc) (1), thuần Kim dụng sự (đương quyền), với Khôn là 
Phi Phục (2). Tam công lâm Thế, còn Ứng là Thượng Cửu là 
tông miếu. 

Kiến Mậu Dần cho đến Quý Mùi (3). Tích toán khởi Quý Mùi thổ 
cho tới Nhâm Ngọ hỏa, quay vòng trở lại ban đầu (4). 

Ngũ tinh theo vị trí khởi Thái Âm (5), tú Chẩn theo vị trí giáng 
Giáp Thìn (6), Kim Thổ phân chi tượng. Ba mươi sáu Hậu, phối 
âm dương thăng giáng, lục vị tương đãng, phản phục kỳ đạo (7). 
Cát hung độ số với quẻ Càn cùng giống. Phân chia hào Lục Ngũ 
âm nhu làm Nhật, chiếu soi bốn phương, tượng thiên hành kiện 
(8). Cái ít là tông chỉ của cái nhiều, cho nên hào Lục Ngũ là tôn 
quý vậy (9). 

Dịch viết, "Hỏa tại Thiên thượng, Đại Hữu" nghĩa là lửa ở trên 
của trời, Đại Hữu vậy (tức là nói về quái Ly ở vị trí bên trên quái 
Càn, tạo thành quẻ Đại Hữu) (10). 

Âm dương kết giao xen lẫn, vạn vật thông suốt. Âm thoái dương 
phục, phản chuyển về gốc vậy. Càn tượng phân chia tám quẻ, 



nhập Đại Hữu kết thúc vậy. Càn sinh 3 nam, thứ tự tới nhập 8 
quẻ cung Chấn (11). 

(1) Bát quái theo cung Càn khởi, cho đến Đại Hữu là Quy Hồn. 

(2) Giáp Thìn thổ, Ất Mão mộc. 

(3) Lập Xuân tháng Giêng cho đến Đại Thử vậy. 

(4) Cát hung với quẻ Càn cùng dùng. 

(5) Thái Âm, Thủy Tinh nhập quẻ dụng sự (đương quyền). 

(6) Nhị thập bát tú phân chia sao Chẩn nhập quẻ Đại Hữu, dụng 
sự (nắm quyền) hành độ, cát hung có thể thấy được. 

(7) Quay trở lại vị trí gốc vậy. 

(8) Lục long ngự thiên (sáu rồng quản trời). 

(9) Nhu ở chỗ địa vị tôn quý, lấy nhu mà lý cương, lấy âm xử 
dương, có thể nhu thuận với vật, vạn vật quy thuận, cho nên viết 
"chiếu soi bốn phương". 

(10) Ly là lửa (Hỏa) là mặt trời (Nhật), cho nên viết Đại Hữu. 

(11) Càn sinh 3 nam, Khôn sinh 3 nữ. Dương lấy dương, Âm lấy 
âm, tìm đôi của nó, định số ở tượng vậy. 

 

(Chấn dưới Chấn trên) Chấn 

Phân âm dương, giao hỗ dụng sự, thuộc Mộc đức, thủ tượng là 
Lôi (sấm), xuất ra từ phương Đông. Chấn có tiếng động, cho nên 
viết Lôi. Lôi có thể nhắc nhở với vạn vật, làm khởi đầu phát sinh, 
cho nên lấy phía Đông vậy. Là chủ của động, là gốc của sinh 
sôi. Dịch nói, "Đế xuất hồ chấn" (1) nghĩa là Hoàng Đế xuất ra ở 



Chấn. Với Tốn là Phi Phục (2). Tông miếu ở chỗ hào Thượng 
Lục (3). 

Vận số nhập Bính Tý tới Tân Tị (4). Tích toán khởi Tân Tị cho 
đến Canh Thìn, Thổ cung phối cát hung, quay vòng trở lại ban 
đầu (5). 

Ngũ tinh theo vị trí khởi Tuế Tinh (6), tú Giác theo vị trí giáng vào 
Canh Tuất thổ (7). Nội ngoại Mộc thượng hai tượng đều là Chấn. 
Dịch viết, "Chấn kinh bách lý" nghĩa là chấn động cả trăm dặm. 
Lại nói, "Úy lân giới dã" (8) nghĩa là úy kị cảnh cáo kề bên vậy. 

Thủ tượng là dương, phối hào thuộc âm, cho nên viết âm dương 
giao kết đan xen mà làm Chấn. Khí Hậu phân số ba mươi sáu, 
định cát hung trong chốc lát, chi li đến cuối cùng, chẳng gì là 
không thông vậy, chẳng gì không chu đáo vậy (9). Âm dương 
giao hỗ, dương thành âm, âm thành dương, hai khí âm dương 
lay động mà thành tượng. Cho nên hào Sơ Cửu mà trở nên 3 
âm thì thành Dự (10) 

(1) Yên ổn chẳng động, chủ tĩnh, làm vua của nóng vội. 

(2) Canh Tuất thổ, Tân Mão mộc. 

(3) Âm làm chủ của dương, Chấn động, động cần phải do âm 
dương giao hỗ chấn động vậy. 

(4) Đại Tuyết tới Tiểu Mãn. 

(5) Cát hung phối với Mộc cung, lấy Thổ dụng sự (đương quyền). 

(6) Thủy tinh nhập quẻ dụng sự. 

(7) Canh Tuất nhập Chấn dụng sự, lâm hào Thượng Lục, Canh 
Tuất thổ vị là nguyên thủ. 

(8) Chấn là tiếng sấm, vang động trăm dặm, Xuân thì phát, Thu 
lại thâu hồi, thuận trời mà đi vậy. Thủ tượng định cát hung. 

(9) Định âm dương số, khảo xét hưu cữu (tốt xấu) của người, 
khởi với tích toán, cuối cùng ở lục vị vậy. 

(10) Nhập vào quẻ Dự. 



 

(Khôn dưới Chấn trên) Dự 

Quẻ phối Hỏa Thủy Mộc, lấy dương dụng sự (đương quyền). 
Dịch nói, "lợi kiến hầu hành sư" nghĩa là lợi cho việc lập tước 
Hầu và tiến hành quân đội. Lại nói rằng, trời đất lấy thuận động, 
cho nên ngày tháng không vượt quá, bốn mùa chẳng sai khác 
(1). Thánh nhân lấy thuận động, thì hình phạt rõ ràng mà dân 
chúng tin phục. 

Cùng với Khôn là Phi Phục (2). Thế lập ở nguyên sĩ, là Địa dịch. 
Phụng hào Cửu Tứ làm chính, chính Kiến Đinh Sửu cho tới 
Nhâm Ngọ (3). Tích toán khởi Nhâm Ngọ cho tới Tân Tị, lấy lục 
hào định cát hung, quay vòng trở lại ban đầu (4). 

Ngũ tinh theo vị trí khởi Huỳnh Hoặc (5), tú Cang theo vị trí giáng 
Ất Mùi thổ (6). Trên mộc dưới gặp thổ, nội thuận ngoại động, cho 
nên là duyệt dự (vui mừng hớn hở). Thời hữu truân di, sự phi 
nhất quỹ (thời thế có lúc gian truân có lúc phẳng lặng, sự việc 
chẳng phải là chỉ nhất nhất theo một lối), hào tượng hợp thời, có 
hung có cát. Đời sống con người cũng trùng lặp như vậy. Hoặc 
gặp thời thịnh trị hoặc phùng thời loạn lạc, ra vào sống chết, đạo 
của chúng đều gắn liền với nhau. 

Dịch nói, "đại hĩ tai" nghĩa là to lớn thay! Âm dương thăng giáng, 
phân chi chia số hai mươi tám, số cực lớn nhỏ, lấy mà xác định 
đạo của cát hung (7). Dự dùng dương hợp âm, làm nội thuận, 
thành nghĩa của quẻ, tại chỗ hào Cửu Tứ. Còn dùng dương lay 
động âm, đạo của quân tử, biến sang quẻ Giải (8). 

(1) Khôn thuận, Chấn động. 

(2) Ất Mùi thổ, Canh Tý thủy. 

(3) Đại Hàn, Mang Chủng. 



(4) Hỏa Thổ toán hưu cữu (tốt xấu). 

(5) Huỳnh Hoặc Hỏa tinh nhập quái dụng sự (nắm quyền). 

(6) Chòm sao Cang phối Ất Mùi thổ. 

(7) Tích toán Nhâm Ngọ nhập Ất Mùi suy đoán cát hung. 

(8) Quẻ Dự lấy âm nhập dương thành cái đức của hào Cửu Tứ, 
biến nhập quẻ Giải, dương nhập âm thành cái đức của Giải. 

 

(Dưới Khảm Chấn trên) Giải 

Âm dương tích lũy khí, tụ tán theo thời. Nội hiểm ngoại động, tất 
sẽ tán. Dịch nói, "Giải giả, tán dã" nghĩa là cái sự phân giải tách 
rời, là tản ra phân tán vậy. Giải ấy, vật phẩm nứt nanh nảy mầm 
nhú ra, sấm mưa giao kết tác động (1). Tích khí vận động, trời 
đất phân tách chia ra, thành nghĩa của quẻ, tại chỗ của hào Cửu 
Nhị. Với Khảm là Phi Phục (2). Lập đại phu ở Thế, là người mà 
Lục Ngũ giáng Ứng, ủy quyền lệnh nơi thứ phẩm. 

Kiến Mậu Dần cho đến Quý Mùi (3). Suy đoán cát hung với âm 
dương, định vận số với tuế thời. Tích toán khởi Quý Mùi cho đến 
Nhâm Ngọ, quay vòng trở lại ban đầu (4). Ngũ tinh theo vị trí 
khởi Trấn Tinh (5), tú Đê theo vị trí giáng vào Mậu Thìn (6). 

Mộc hạ xuống gặp Thủy, động mà hiểm. Âm dương hội tán, vạn 
vật thông suốt. Thăng giáng thuộc dương đãng âm, lấy dương 
là tôn quý. Tôn quý thì cao mà ti tiện thì thấp. Biến Lục Tam làm 
Cửu Tam, quẻ Hằng vậy. Phân khí hậu định số, cực vị với ba 
mươi bảy (7). Biến Khảm nhập Tốn, cư nơi nội tượng. Là Lôi 
Phong vận động, cổ súy vạn vật, gọi là Hằng (8). 

(1) (Chấn sấm, Khảm mưa. 

(2) Mậu Thìn thổ, Canh Dần mộc. 



(3) Lập Xuân, Đại Thử. 

(4) Thổ Hỏa nhập số khởi cung. 

(5) Trấn tinh thổ vị 

(6) Chòm sao Đê nhập Mậu Thìn. 

(7) Kim Thủy nhập số, hợp quái thành số, định ngày tháng giờ 
(mùa). 

(8) Nhập vào quẻ Hằng. 

 

(Tốn dưới Chấn trên) Hằng 

Trường cửu ở tại đạo của nó, thành lập ở tại trời đất, Lôi dữ 
Phong hành (sấm và gió cùng lưu hành), âm dương tương đắc, 
đại vị tôn ti được xác định vậy. Hiệu lệnh phát mà vạn vật sinh 
sôi vậy (1). Lôi Phong vận hành mà 4 phương tề chỉnh vậy (2). 
Cùng với Tốn là Phi Phục (3). Tam công trì Thế, còn Ứng ở 
Thượng Lục tông miếu (4). 

Kiến Kỷ Mão cho tới Giáp Thân (5). Kim Mộc khởi độ số, tích 
toán khởi Giáp Thân cho tới Quý Mùi, quay vòng trở lại ban đầu 
(6). Ngũ tinh theo vị trí khởi Thái Bạch (7). Tú Phòng theo vị trí 
giáng Tân Dậu (8). Trên dưới hai tượng đều thấy mộc, phân chia 
âm dương ở trong ngoài (9). Khí hậu phân số ba mươi tám 
[đương làm hai mươi tám] (10). 

Hào Cửu Tam còn đến mức như vị trí của dương truân, không 
thuận bước, chẳng xác định địa vị của nó (11). Dịch nói, "bất 
hằng kỳ đức, hoặc thừa chi tu" nghĩa là cái đức của nó chẳng 
hằng cửu có thể hứng chịu sự hổ thẹn. Âm dương thăng giáng, 
phản chuyển về âm, đạo quân vương tiến dần, bề tôi kẻ dưới 
tranh quyền, vận hành đến Thăng (12) 



(1) Vạn vật được cái đạo của nó vậy. Đạo của cái sự sinh sôi 
[vừa thực hiện bước tiến lên] vậy. 

(2) Cái ngay ngắn tề chỉnh, nghiêm túc. 

(3) Tân Dậu kim, Canh Thìn thổ. 

(4) Hào tông miếu 

(5) Xuân Phân, Lập Thu. 

(6) Kim Mộc nhập cung. 

(7) Thái Bạch Kim tinh nhập quái dụng sự (nắm quyền). 

(8) Chòm sao Phòng nhập quái, Lập Thu sử dụng. 

(9) Nội Tốn âm, ngoại Chấn dương. 

(10) Kim Mộc nhập quái phân chia Tiết Hậu. 

(11) Cái hằng cửu, thường (luôn luôn không đổi) vậy. Mà hào 
Cửu Tam lấy dương cư vị, lập ở trên chỗ âm dương giao hỗ, 
chính là cho thấy đúng là cái chỗ không trường cửu vậy. 

(12) Thứ tự giáng nhập quẻ Thăng. 

 

(Tốn dưới Khôn trên) Thăng 

Dương thăng lên âm mà đạo âm ngưng tụ thịnh vượng, chưa 
thể thuận lợi để tiến tới, từng bước đó viết Thăng. Cái Thăng ấy 
là tiến vậy. Quẻ mặc dù âm mà lại thủ tượng ở dương, cho nên 
viết lấy dương dụng sự (1). Với Khôn làm Phi Phục (2). Chư hầu 
tại Thế, nguyên sĩ làm Ứng. 

Hậu Kiến Canh Thìn cho đến Ất Dậu (3). Tích toán khởi Ất Dậu 
cho tới Giáp Thân, quay vòng trở lại ban đầu (4). Ngũ tinh theo 
vị trí khởi Thái Âm (5). Tú Tâm nhập vị giáng Quý Sửu (6). 



Thổ hạ xuống gặp Mộc, nội ngoại đều thuận. Động âm dương 
mà sinh trưởng, tuế thời, nhân sự, phối cát hung phát sinh ở 
động (7). Dịch nói, "cát hung hối lận sinh hồ động" nghĩa là cát 
hung hối lận đều sinh ra ở chỗ động vậy. Khí hậu phối tượng số 
là ba mươi sáu (8). Từ thấp thăng lên cao, thế cho nên cực. Tới 
cực điểm mà phản chuyển, lấy đạo tu thiện mà thành cái Thể 
của nó (9). Đạo âm thay đổi, nhập dương làm Khảm thủy, cùng 
với Phong thấy Tỉnh (10). 

(1) Nội quẻ là Tốn âm, mộc dương vậy. 

(2) Quý Sửu thổ, Canh Ngọ hỏa. 

(3) Thanh Minh, Thu Phân. 

(4) Kim Thủy hợp Mộc cung thấy tượng, phân định cát hung. 

(5) Thái Âm, Thủy tinh nhập quái thủ tượng. 

(6) Chòm sao Tâm nhập quái phối Thổ vị. 

(7) Chiêm đoán về các điềm cát hung của tuế thời, nhân sự, thấy 
ở cái động. 

(8) Phân chia số hào âm, phân số hào dương. 

(9) Cây lớn phải ôm cả vòng 2 cánh tay, mới đầu nhỏ nhoi. 

(10) Nhập quẻ Tỉnh. 

 

(Tốn dưới Khảm trên) Tỉnh 

Âm dương thông biến, cái không thể thay đổi, Tỉnh (giếng) vậy. 
Đạo Tỉnh lấy tượng của trong vắt lắng sạch chẳng cạn, mà thành 
cái đức của Tỉnh. Dịch nói, "Tỉnh giả, đức chi cơ" nghĩa là giếng 
ấy, cơ sở của đức hạnh. Lại nói, "vãng lai tỉnh tỉnh" nghĩa là qua 
lại giữa giếng này với giếng kia, thấy công lao sự nghiệp vậy. 



"Cải ấp bất cải tỉnh" nghĩa là thay đổi làng đổi ấp chẳng đổi được 
cái giếng (không dời chuyển giếng đi được), ấy là cái đức (phẩm 
hạnh) không thể biến đổi vậy (1). 

Cùng với Khảm là Phi Phục (2). Hào Cửu Ngũ ở chỗ chí tôn, 
Ứng thì dùng trông tượng gốc. Kiến Tân Tị cho đến Bính Tuất 
(3). Tích toán khởi Bính Tuất cho đến Ất Dậu, quay vòng trở lại 
ban đầu (4). 

Ngũ tinh theo vị trí khởi Tuế Tinh (5), tú Vĩ theo vị trí giáng nhập 
Mậu Tuất (6). Khảm hạ xuống gặp Phong, hiểm thế ở trước đã 
qua, nội ngoại giúp đỡ qua lại, có ích lợi với vua (7). Người hiền 
tài có địa vị, kẻ quân tử chẳng đơn độc. Truyện viết, "đức bất cô, 
tất hữu lân" nghĩa là đức hạnh không đơn độc, nhất định có kẻ 
giúp ở lân cận (8). 

Khí Hậu sở tượng định số với hai mươi tám (9). Số của Thiên 
Địa, phân vào Nhân sự (10), điềm của cát hung, xác định ở âm 
dương. Âm sinh dương tiêu, dương sinh âm diệt, hai khí giao hỗ 
trao đổi, vạn vật sinh sôi. Chấn cho đến Tỉnh, âm dương đổi thay 
vị trí, tới cực tắc phản chuyển, với Tốn làm cuối cùng. Thoái lui 
quay lại về gốc, cho nên viết Du Hồn là Đại Quá (11). 

(1) Đạo Tỉnh lấy trong vắt lắng sạch mà "kiến dụng vi công" (thấy 
cái dụng làm công hiệu) vậy. Tượng Tỉnh mang cái đức không 
thể biến đổi vậy. 

(2) Mậu Tuất thổ, Canh Thân kim. 

(3) Tiểu Mãn, Hàn Lộ. 

(4) Hỏa sĩ nhập quái khởi toán số. 

(5) Mộc tinh nhập quái, phương Đông dụng sự (nắm quyền). 

(6) Chòm sao Vĩ phối Mậu Tuất nhập quái cung. 

(7) Tỉnh lấy đức lập dựng, vua chính trực thì dân tin tưởng, đức 
với đạo của nó vậy. 

(8) Sáu hào chỗ nào cũng có sự vụ của chúng, phản phục âm 
dương biến hóa, đều có cái đạo của nó vậy. 



(9) Hào phối âm dương, phân nhân sự, cát hung bày ra thấy 
được vậy. 

(10) Gần thì áp dụng thân của chúng, xa thì áp dụng vật của 
chúng. 

(11) Giáng nhập quẻ Đại Quá. 

 

(Tốn dưới Đoài trên) Đại Quá 

Âm dương luân phiên thay thế, cho tới chỗ Du Hồn. Hệ nói, "tinh 
khí vi vật, Du Hồn vi biến" nghĩa là cái khí tinh túy là sự vật, Du 
Hồn là biến đổi. Chính là vốn biết được tình trạng của quỷ thần. 
Hỗ thể tượng Càn, lấy Kim Thổ định cát hung. Bỏ đầu đuôi, lấy 
hai hào Nhị Ngũ làm công nghiệp của Quá (1). Với Khảm làm 
Phi Phục (2). Giáng chư hầu lập nguyên thủ, còn nguyên sĩ thì 
cư Ứng. 

Trên Kiến Bính Tuất cho tới Tân Mão (3). Tích toán khởi Tân 
Mão cho đến Canh Dần, quay vòng trở lại ban đầu (4). Ngũ tinh 
theo vị trí khởi Huỳnh Hoặc (5). Tú Cơ theo vị trí giáng Đinh Hợi 
(6). Âm dương tương đãng lay động lẫn nhau, cho đến cực thì 
phản chuyển. Phản chuyển tới gốc và ngọn, với Du Hồn, phân 
Khí Hậu ba mươi sáu (7). Dương nhập âm, âm dương giao hỗ, 
phản quy về gốc viết Quy Hồn, giáng quẻ Tùy (8). 

(1) Cái lớn (Đại) tư thế vượt quá (Quá). 

(2) Đinh Hợi thủy, Mậu Thân kim. 

(3) Khởi nguyên khí, theo Bình Tuất cho tới Tân Mão là quẻ thiết 
lập (Kiến). Cái Kiến ấy, tuân theo quy tắc chỗ sinh trưởng. Kim 
lập Kiến khởi tới Tân Mão, lấy âm dương tới chỗ cực vậy. Hàn 
Lộ cho đến Thu Phân. 



(4) Thổ Mộc nhập quái dụng sự (nắm quyền). 

(5) Huỳnh Hoặc Hỏa tinh nhập quái. 

(6) Chòm sao Cơ phối Đinh Hợi thủy, hợp quái cung vậy. 

(7) Số của sáu hào cực âm dương 36. Ngũ hành phân phối, xác 
định cát hung với tích toán. 

(8) Nhập quẻ Trạch Lôi Tùy. 

 

(Chấn dưới Đoài trên) Tùy 

Chấn tượng trở lại gốc nên gọi là Tùy (1). Nội tượng gặp Chấn 
gọi là gốc (2), thuần Mộc dụng sự (đương quyền), cùng với Tốn 
là Phi Phục (3). Thế lập tại hào tam công, còn Ứng ở hào tông 
miếu. Kiến Ất Dậu cho đến Canh Dần (4). Tích toán khởi Canh 
Dần cho tới Kỷ Sửu (5), quay vòng trở lại ban đầu (6). 

Ngũ tinh theo vị trí khởi Trấn Tinh (7). Kế Đô theo vị trí giáng 
Canh Thìn (8). Khí hậu phân chia số hai mươi tám (9). Lục vị 
(sáu vị trí) dù có khác biệt, cát hung theo tượng Chấn, tiến thoái 
tùy thời, đều theo vị trí của chúng, không sai Quỹ Khắc (dụng cụ 
đo bóng mặt trời). 

Hai tượng trong ngoài, vui mừng mà động, Tùy nương ở vật. 
Mối quan hệ thay đổi tại chỗ sáu hào (10). Cát hung xác định ở 
đầu mối của khởi toán, tiến thoái thấy ở cái nghĩa tùy thời. Kim 
Mộc giao hình hại, Thủy Hỏa đối kháng qua lại, ngưng bỏ ở thời, 
cát hung sinh sôi vậy. 

Chấn lấy 1 vua 2 dân, động thì được phù hợp (11). Gốc ở Càn 
mà sinh ở Chấn, cho nên gọi là trưởng nam. Âm dương thăng 
giáng, làm 8 quẻ, cho đến Tùy là thể an định. Nương nhờ ở chỗ 
sơ khai mà thành ở chỗ chung cuộc. Khảm [đương làm thứ] 



giáng trung nam mà gọi là Khảm. Hỗ dương hào, cư trung là quẻ 
Khảm. 

(1) Nội gặp Chấn vậy. 

(2) Theo Chấn khởi cho đến Tùy là Quy Hồn. 

(3) Canh Thìn thổ, Tân Dậu kim. 

(4) Thu Phân, Lập Xuân. 

(5) Thổ Mộc nhập quái khí toán. 

(6) Cát hung định ở toán số làm chuẩn. 

(7) Trấn Tinh Thổ, nhập quái dụng sự. 

(8) Kế Đô phối với Canh Thìn thổ, nhập quái phân chia cát hung. 

(9) Định số ở lục vị. 

(10) Dịch nói, gắn liền với trượng, lạc mất đứa trẻ nhỏ. Lại nói, 
gắn liền với đứa trẻ nhỏ, lạc mất trượng phu. Chính là cái này 
vậy. 

(11) Chấn nhất dương nhị âm, dương vua âm dân, được cái 
chính của chúng vậy. 

QNB chú: Độc giả lưu ý. Tôi đọc lại quẻ Tùy và chợt phát hiện 
ra một điểm không hợp lý là "tại sao lại phối Kế Đô vào hào Canh 
Thìn?", sau khi suy xét thì tôi cho rằng đây là một sự thất bản 
trong sao chép, người đời sau tùy tiện viết vào trong khi không 
hiểu rõ. 

Thứ nhất, Kinh Phòng (77 – 37 TCN, tự là Quân Minh) sống thời 
Tây Hán, và thời này hầu như rất hiếm hoi có sự giao lưu văn 
hóa từ Ấn - Tạng với Trung Quốc, do đó việc Kinh Phòng đề cập 
đến sao Kế Đô là khả năng khó mà xảy ra được. 

Thứ hai, việc phối các Tinh Thần vào vị trí các hào trong quẻ là 
dùng Ngũ Tinh (tức lấy Ngũ Vĩ làm vĩ độ) và dùng Nhị Thập Bát 
Tú (tức lấy Kinh Tinh làm kinh độ), mà Kế Đô thì không thuộc hệ 
thống của Ngũ Tinh và Nhị Thập Bát Tú. 

Thứ ba, các Tú (chòm sao) trong 28 Tú, ở họ nhà Chấn (cung 
Chấn) lần lượt được phối lên hào Thế theo thứ tự, Giác, Cang, 



Đê, Phòng, Tâm, Vĩ, Cơ (hết chòm Thanh Long ở Đông 
phương), tới quẻ Tùy, rồi sang họ nhà Khảm (cung Khảm) lần 
lượt hào Thế được phối Ngưu, Nữ, Hư, Nguy, Thất, Bích (thuộc 
chòm Huyền Vũ ở Bắc phương). Như vậy ở quẻ Tùy hẳn sẽ phải 
là tú Đẩu được phối hào Thế Canh Thìn thổ. 

Thứ tư, chữ Đẩu của chòm sao Đẩu đó được viết là 斗 trong khi 

chữ Kế của Kế Đô được viết là 計 hoặc 计 (trong bản Hán ngữ 

cuốn "Kinh thị Dịch truyện" mà tôi dịch ở đây viết Kế Đô = 计都). 

Do đó, tôi có thể khẳng định rằng do chữ Đẩu bị mờ nhòe mà bị 
người đời sau đoán lầm sang chữ Kế rồi tùy tiện viết vào, ngay 
cả chỗ chú thích (8) của Lục Tích (người nước Ngô thời Tam 
Quốc) cũng bị làm sai đi như thế. 

 

(Khảm dưới Khảm trên) Khảm 

Tích lũy âm để dương ở giữa, nhu thuận không thể dẫm bước 
lên cái hiểm của cương. Cho nên lấy khắc chế. Nhu mà dẫm 
bước lên cái hiểm rồi gọi là dương, chính là lấy Khảm là thuộc 
trung nam, phân chia quẻ ở phương Bắc vậy. Cùng với Ly làm 
Phi Phục (1). Thế lập ở hào tông miếu, cư ở âm vị, cạnh ngay 
hào Cửu Ngũ. Kim ở tại đạo Khảm, xa lìa ở tại Họa Hại. Hào tam 
công cư Ứng, cũng là âm ám. Tạo thành cái đức của Khảm, ở 
tại chỗ hào Cửu Ngũ, Cửu Nhị vậy (2). 

Kiến khởi Mậu Dần cho đến Quý Mùi (3). Tích toán khởi Quý Mùi 
cho đến Nhâm Ngọ, quay vòng trở lại ban đầu (4). Ngũ tinh theo 
vị trí khởi Thái Bạch (5), tú Ngưu theo vị trí giáng Mậu Tý (6). 
Tuế số vận số ba mươi bảy (7) nội ngoại đều Khảm, chính là coi 
trọng vị trí của cương. Dịch viết, "Khảm, hãm dã" nghĩa là nơi 
đất trũng hố bẫy vậy (8). Chấn lấy dương cư sơ, có thể chấn 
động tới vật, có thể động chủ (9). Khảm lấy dương cư trung, là 
coi trọng chủ của cương, cho nên lấy khảm là hiểm. Dương biến 



âm, thành ra hiểm đạo, nay lấy âm biến dương, thành ra Tiết 
(10) 

(1) Mậu Tý thủy, Kỷ Tị hỏa. 

(2) Nội ngoại cư Khảm, dương ở giữa mà làm Khảm chủ. Thuần 
âm đắc dương, là bề tôi quang minh trong sáng. Được vua mà 
an ổn chỗ cư ngụ của nó vậy. [vua được tôi thần dốc lòng mà 
hiển cái đạo vậy]. 

(3) Đại Thử, Tiểu Tuyết. 

(4) Kim Thủy nhập quẻ gốc đồng cung, khí hậu khởi toán nhật 
nguyệt cát hung. 

(5) Thái Bạch Kim tinh nhập thủy cung. 

(6) Nhị thập bát tú theo vị trí nhập quái quay vòng trở lại ban đầu. 

(7) Phối lục vị, phân âm dương 365 lẻ 1/4 ngày, ngũ hành phối 
vận khí, cát hung thấy được vậy 

(8) Khảm thủy, có thể hãm sâu ở vật. Chỗ hiểm của Khảm, 
không thể không am hiểu. Cho nên viết Tập Khảm. Tiện lợi để 
tập luyện cho quen mà am hiểu. Sau có thể bước vào chỗ hiểm 
mà không bị hãm chìm trong đó, chẳng lấy cương dấn bước vào 
nhu thì chẳng thể thành cái đạo của Khảm vậy. 

(9) Càn sinh Chấn, nhất dương cư hào sơ, Chấn là trưởng nam. 

(10) Thứ tự đến nhập vào quẻ Tiết. 

 

(Đoài dưới Khảm trên) Tiết 

Thủy cư Trạch thượng (nước ở bên trên của đầm). Đầm có thể 
tích nước, dương ngừng lại ở âm, cho nên cho nên là Tiết (có 
đoạn có chừng mực). Cái Tiết đó là ngừng vậy (Tiết giả chỉ dã). 
Dương lay động âm mà tích đầy ở giữa, vui mừng ở trong mà 



hiểm trở ở trước mặt, âm dương tiến thoái, Kim Thủy giao vận. 
Cùng với Đoài là Phi Phục (1). Nguyên sĩ lập nguyên thủ, gặp 
Ứng là chư hầu (2). 

Kiến khởi Giáp Thân cho tới Kỷ Sửu (3). Tích toán khởi Kỷ Sửu 
cho tới Mậu Tý, quay vòng trở lại ban đầu (4). Ngũ tinh theo vị 
trí khởi Thái Âm (5). Tú Nữ theo vị trí giáng Đinh Tị (6). 

Trên Kim thấy Thủy, cái gốc cung cấp qua lại, nhị khí giao tranh, 
thất tiết lại than vãn. Dịch nói, "bất tiết nhược, tắc ta nhược" 
nghĩa là nếu chẳng tiết chế kịp thời thì sẽ ca thán. Phân chia khí 
hậu hai mươi tám (7). Trung nam nhập đoài thiếu nữ, phân phối 
sự lay động nhập âm ở giữa, vị trí gặp dương thăng giáng. Thấy 
trưởng nam, theo thứ tự nhập Thủy Lôi Truân (8). 

(1) Đinh Tị hỏa, Mậu Dần mộc. 

(2) Kim Hỏa nhận cái khí của nó, nạp vào trong. 

(3) Là bản thân Tiết Khí, Lập Thu, Đại Hàn. 

(4) Kim Thủy Khảm Hỏa vận nhập quái, hỗn tạp định cát hung. 

(5) Thái Âm thuộc thủy, nhập quái dụng sự. 

(6) Phối tượng nhập tích toán 

(7) Tích toán khởi số 28 

(8) Chính là quy tắc tiết kiệm nhập dương, lay động hào Cửu 
Nhị, thể quy về dương (âm???!!!) nhập quẻ Truân. 

 

(Chấn dưới Khảm trên) Truân 

Nọi ngoại cương trưởng, âm dương thăng giáng, động mà hiểm. 
Phàm là khởi đầu của vật, đều xuất hiện cái sự trước khó sau 
dễ. Nay Truân thì âm dương giao tranh, trời đất mới bắt đầu 
phân chia, vạn vật manh nha nảy sinh điềm báo, ở chỗ động khó 



khăn, cho nên gọi là Truân (gian truân) (1). Cho nên Dịch viết 
"truân như chiên như" nghĩa là "gian truân tới khốn đốn đến", 
"thừa mã ban như" nghĩa là thắng ngựa vào xe rồi mà còn vướng 
vít chưa đi, "khấp huyết liên như" nghĩa là khóc chảy máu mắt 
(2). Khó mà định là thông được. Dịch nói, "nữ tử trinh bất tự, 
thập niên nãi tự" nghĩa là người con gái kiên quyết không hứa 
hôn, mười năm sau mới có thể hứa hôn (3). Thổ Mộc ứng tượng 
thấy cát hung, cùng với Chấn là Phi Phục (4). Thế được thấy ở 
trên đó, còn đại phu Ứng 

(QNB chú: dịch nguyên văn "Thế thượng kiến, đại phu ứng", 
không rõ là có sự thất bản nào đó không, chứ Kinh Phòng theo 
lệ ước định địa vị ngôi thứ cho các hào là Hào Sơ = nguyên sĩ, 
Hào Nhị = đại phu, Hào Tam = tam công, Hào Tứ = chư hầu, 
Hào Ngũ = Thiên Tử, Hào Lục = tông miếu; do quẻ Truân này là 
do quẻ Thuần Khảm biến lần 2 ở hào 2 mà thành, cho nên Thế 
ở hào 2 còn Ứng ở hào 5, như vậy phải gọi là Thiên tử Ứng mới 
phải, sao nói là Đại phu Ứng được. Độc giả lưu ý). 

Chí tôn âm dương đắc vị, quân thần tương ứng, có thể xác định 
khó khăn ở cái Thế của mông muội. Kiến Ất Dậu tới Canh Dần 
(5). Tích toán khởi Canh Dần cho đến Kỷ Sửu, quay vòng trở lại 
ban đầu (6). Ngũ tinh theo vị trí khởi Tuế Tinh (7), tú Hư theo vị 
trí giáng Canh Dần (8), phân chia khí hậu ba mươi sáu (9). 
Dương thích âm, nhập trung nữ, Tý Ngọ tương địch (đối kháng 
qua lại), thấy cát hung (10). 

(1) Thủy ở phía trên của Lôi, như mây sấm giao kết dấy lên, trời 
đất mông muội, sơ khai của kinh luân, chẳng xuất phát ở chỗ 
này vậy. 

(2) Đang lúc của cảnh khó khăn gian truân, vẻ ngoài dùng dằng 
chẳng tiến. 

(3) Tự, ái dã (Hứa hôn, yêu thích vậy). Thời thông thì đạo hanh, 
hợp chính thất vậy. 

(4) Canh Dần mộc, Mậu Thìn thổ. 

(5) Thu Phân, Lập Xuân. 

(6) Thổ Mộc phối bản cung khởi tích toán. 



(7) Mộc tinh nhập quái. 

(8) Chòm sao Hư nhập vị trí hào Lục Nhị Canh Dần. 

(9) Xác định số của cát hung. 

(10) Động nhập Ly tượng gặp Ký Tế. 

QNB chú thêm: 

- Trước đây tôi dịch không kỹ, đã bỏ sót câu “Thổ Mộc ứng tượng 
thấy cát hung, cùng với Chấn là Phi Phục (4).” Nay bổ xung thêm 
cho đầy đủ vậy, xin cáo lỗi cùng độc giả. 

- Ở câu ngay sau đó “Thế thượng kiến…” tôi đọc lại thì phát hiện 
ra bản Hán ngữ mà tôi có bị lỗi ở cách dùng dấu ngắt câu, cho 
nên mới dẫn đến băn khoăn về Thế - Ứng quẻ này. Nay xin sửa 
lại như sau: 

“Thế thượng kiến đại phu, Ứng chí tôn, âm dương đắc vị, quân 
thần tương ứng, khả dĩ định nan vu thảo muội chi thế” 

nghĩa là 

Thế được thấy ở trên hào Đại Phu (hào 2), còn Ứng là hào Chí 
Tôn (hào 5), âm dương đắc vị, vua và tôi thần tương ứng, có thể 
an định được cái khó khăn ở cái thế của mông muội. 

 

(Ly dưới Khảm trên) Ký Tế 

Hai khí không xung, âm dương đối kháng thể, Thế Ứng phân 
chia, quân thần cương nhu đắc vị, gọi là Ký Tế (đã được việc) 
(1). Cùng với Ly là Phi Phục (2). Thế tới gặp tam công, Ứng tới 
gặp tông miếu. Nội ngoại âm dương tương ứng, Khảm Ly tương 
nạp (tiếp nhận qua lại), trên dưới giao kết (3). Ngũ hành tương 
phối, cát hung dựa vào hào tượng (4). 



Kiến Bính Tuất cho đến Tân Mão (5), quái khí phân chia Tiết Khí, 
mới đầu Bính Tuất thụ nhận khí, cho đến Tân Mão thành chính. 
Tượng khảo xét lục vị, phân chia cương nhu, xác định cát hung. 
Tích toán khởi Tân Mão cho đến Canh Dần, quay vòng trở lại 
ban đầu (6). 

Ngũ tinh theo vị trí khởi Huỳnh Hoặc (7). Tú Nguy theo vị trí giáng 
Kỷ Hợi (8). Phân khí hậu hai mươi tám (9). Khảm nhập Đoài, là 
tích âm, hai tượng phân chia, đều âm, thượng hạ phản phục quẻ 
biến Cách (10). 

(1) Ly Khảm phân chia Tý Ngọ, nước trên lửa dưới, tính chất 
tương giao đối kháng, không xa cách nhau, cho nên gọi là Ký Tế 
vậy. 

(2) Kỷ Hợi thủy, Mậu Ngọ hỏa. 

(3) Khảm thủy nhuận xuống, Ly hỏa bốc lên. Hai khí tương giao 
làm Ký Tế. 

(4) Điềm của cát hung, thấy ở hào tượng. 

(5) Hàn Lộ, Xuân Phân. 

(6) Thổ Mộc gặp vận nhập quái. 

(7) Huỳnh Hoặc Hỏa tinh nhập quái. 

(8) Chòm sao Nguy nhập Kỷ Hợi. 

(9) Xác định chủng loại của lục hào, khảo xét điềm của cát hung. 

(10) Khảm nhập Cách, hào Lục Tứ lay động vậy, nhập dương 
biến thể làm âm vậy. 

 

(Ly dưới Đoài trên) Cách 

Hai âm tuy giao kết, cái chí chẳng tương hợp, cái thể tích lũy âm 
nhu, hào tượng cương kiện, có thể cải cách biến đổi. Đoài trên 



Ly dưới (1). Sự việc trên dưới tích âm, điềm của biến cải, thể 
của hình thành vật, cho nên gọi là Cách. Dịch nói, "quân tử báo 
biến, tiểu nhân cách diện" nghĩa là người quân tử như con báo 
biến chuyển còn tiểu nhân thì thay đổi bộ mặt. Cùng với Đoài là 
Phi Phục (2). 

Chư hầu đương Thế, gặp nguyên sĩ Ứng. Các hào Cửu Ngũ, 
Lục Nhị là dấn bước chính vị, trời đất thay đổi chuyển biến, nhân 
sự tùy theo mà thay đổi vậy (3). 

Kiến thủy Đinh Hợi cho đến Nhâm Thìn (4). Thủy Thổ phối vị (5). 
Tích toán khởi Nhâm Thìn cho đến Tân Mão, quay vòng trở lại 
ban đầu. Ngũ tinh theo vị trí khởi Trấn Tinh (6). Tú Thất theo vị 
trí giáng Đinh Hợi (7). Phân chia khí hậu ba mươi sáu, số của 
nó khởi nguyên thủ (8). 

Trên Kim dưới Hỏa, Kinh tích Thủy mà làm khí (9), Hỏa biến sinh 
mà làm cho thành thục. Sinh sôi thuần thục bẩm khí ở âm 
dương, phân cách ở vật, vật cũng biến hóa vậy (10). Dịch nói, 
"Kỷ nhật nãi phu" nghĩa là ngày kỷ chính là thành tín tin tưởng 
(11). Âm dương thay đổi từ đầu, động để mà thấy cát hung (12). 
Động mà nhu, đương vị cương, tụ hội vinh quang hiển hách, 
Cách biến tới Phong (13). 

(1) Ở giữa rỗng trống. 

(2) Đinh Hợi thủy, Mậu Thân kim 

(3) Canh đó là biến đổi vậy. 

(4) Tiểu Tuyết, Thanh Minh. 

(5) Thổ Thủy nhập quái. 

(6) Thổ tinh nhập quái. 

(7) Nhị thập bát tú, chòm sao Thất nhập quẻ Cách, Đinh Hợi thổ. 

(8) Phân tượng số của âm dương, cát hung sinh sôi vậy. 

(9) Khí có thể thịnh nạo vào vật. 



(10) Ngũ hành giống như ngũ sắc, ngũ sắc giống như vạn vật, 
bẩm hòa khí, khí tiết thuận, cương tức là nghịch, nghịch tức là 
phản, phản tức là bại. 

(11) Tạo lòng tin từ sự thành tín vậy 

(12) Chấn, chủ động vậy. 

(13) Ngoại quái Đoài nhập Chấn làm quẻ Phong. 

 

(Ly dưới Chấn trên) Phong 

Sấm lửa giao động, cương nhu tán khí, tích thì ám, động là minh. 
Dịch nói, "phong kỳ ốc, bộ kỳ gia, khuy kỳ hộ, khuất kỳ vô nhân, 
tam tuế bất địch, nãi hung" nghĩa là nhà to đẹp cao kín, ghé mắt 
dòm qua cửa chẳng thấy ai cả, ba năm chẳng gặp gỡ, chính là 
hung (1). 

Hỏa Mộc phân tượng, phối với tích âm, cùng Chấn là Phi Phục 
(2). Âm ở chỗ chí tôn làm Thế, còn đại phu kiến Ứng. Quân thần 
tương ám, thế có thể biết được. Tôi thần mạnh mà quân vương 
yếu nhược, là khởi đầu của loạn thế. 

Kiến Mậu Tý tới Quý Tị (3). Lôi với Hỏa chấn động gọi là Phong 
(phong phú to lớn). Thích hợp với giữa trưa mặt trời ở chính 
giữa, Hạ Chí tích âm sinh Phong, làm nên ngay chính ứng đáp, 
cát hung có thể thấy vậy (4). Tích toán khởi Quý Tị cho đến 
Nhâm Thìn, quay vòng trở lại ban đầu (5). 

Ngũ tinh theo vị trí khởi Thái Bạch (6), tú Bích theo vị trí giáng 
Canh Thân (7). Phân chia khí hậu hai mươi tám (8). Trên mộc 
dưới hỏa, khí bẩm thuần dương, âm sinh ở bên trong, dương 
khí tạp, tính ngay chính bị tan vỡ, loạn cực chính là phản chuyển, 
làm Du Hồn, nhập tích âm (9). Âm dương thăng giáng, phản 
chuyển quay về gốc, biến thể với hữu vô, điềm của cát hung 
hoặc thấy có (hữu) hoặc thấy không (vô). Thể của âm dương, 



không thể chấp nhất cứng nhắc làm quy định. Tượng với bát 
quái, dương lay động âm, âm lay động dương, hai khí tương 
cảm mà thành thể, hoặc ẩn hoặc hiện. Cho nên Hệ nói, "Nhất 
âm nhất dương chi vị đạo" nghĩa là một âm một dương gọi là 
đạo (10). Ngoại quái Chấn giáng nhập Minh Di (11). 

(1) Hào Thượng Lục tích ám mà động, hung. Hướng ở trên phản 
chuyển xuống, gặp điềm của âm. 

(2) Canh Thân kim, Mậu Tuất thổ. 

(3) Đại Tuyết, Tiểu Mãn. 

(4) Mặt trời ở giữa trời vậy. 

(5) Hỏa Thổ khởi toán. 

(6) Thái Bạch Kim tinh nhập quái. 

(7) Chòm sao Bích nhập Khảm cho tới Phong, Canh Thân nhập 
Thổ. 

(8) Tích toán định lục vị, khởi số 28. 

(9) Chấn nhập Khôn vậy. 

(10) Cái Một là đạo vậy. 

(11) Thứ tự nhập quẻ Minh Di. 

 

(Ly dưới Khôn trên) Minh Di 

Tích âm lay động dương, lục vị tổn thương lẫn nhau. Ngoại 
thuận mà ngăn cách với cái quang minh, chốn ám tối chẳng phân 
biệt được (1), tổn thương đối với chính đạo, gọi là Minh Di (ánh 
sáng bị diệt) (2). Ngũ hành thăng giáng, bát quái lay động lẫn 
nhau, biến dương nhập thuần âm (3), đạo âm nguy, đạo dương 
an ổn, cho nên với Chấn là Phi Phục (4). Tổn thương cái quang 
minh mà động chính là thấy cái chí nguyện (5), thoái vị nhập hào 



Lục Tứ. Chư hầu tại Thế, nguyên sĩ làm Ứng. Vua ám tôi thần 
minh, chảng thể ngăn cản (6). 

Kiến khởi Lục Tứ Quý Tị cho đến Mậu Tuất (7). Tích toán khởi 
Mậu Tuất đến Đinh Dậu, quay vong trở lại ban đầu (8). Ngũ tinh 
theo vị trí khởi Thái Âm (9), tú Khuê theo vị trí giáng Quý Sửu 
(10). Phân chia khí hậu số ba mươi sáu (11). Địa có Hỏa, minh 
ở bên trong, ám ở bên ngoài, người quan trọng từ quan ở ẩn, 
làm mọi người nghi hoặc, cái đó và tổn thương với sự quang 
minh. Dịch viết, "tam nhật bất thực, chủ nhân hữu ngôn" nghĩa 
là ba ngày chẳng ăn uống, người chủ có nói tới. Âm dương tiến 
thoái, Kim Thủy gặp Hỏa, khí chẳng tương hợp, sáu vị trí lay 
động qua lại, bốn mùa vận động, tĩnh chính là quay về gốc, cho 
nên viết Du Hồn (12). Thứ tự giáng Quy Hồn nhập quẻ Sư. 

(1) [chuyên nhất làm quang minh] 

(2) Cái Di ấy, bị tổn thương vậy. 

(3) Xuân Hạ hướng tới Thu Đông vậy. 

(4) Quý Sửu thổ, Canh Ngọ hỏa. 

(5) Chấn động vậy. 

(6) Cơ Tử với Trụ vậy. 

(7) Du Hồn và số hào Lục Tứ, khởi Tiểu Mãn cho đến Hàn Lộ. 

(8) Thổ Kim nhập quái khởi toán số. 

(9) Thái Âm Thủy Tinh nhập quái. 

(10) Chòm sao Khuê nhập Minh Di, phối trên hào Lục Tứ Quý 
Sửu thổ. 

(11) Số 36 nhập quái, khởi toán suy đoán cát hung. 

(12) Vỗn dĩ lấy cung nhập quái tương đãng lay động lẫn nhau, 
sáu vị trí đùn đẩy chuyển dời vậy. 



 

(Khảm dưới Khôn trên) Sư 

Biến Ly nhập âm, dương ở chính đạo, quay về gốc quy Khảm, 
dương tại chỗ giữa vậy (1). Chỗ giữa của hạ quái, là chủ của 
âm, lợi với việc xuất quân. Dịch nói, "Sư giả, chúng dã" nghĩa là 
cái quân đội đó, đông đúc vậy. Nhiều âm mà tông chỉ ở tại một, 
một dương được điềm của nó, chính trực vậy. Cùng với Ly là 
Phi Phục (2). Âm dương lạnh nhạt với nhau, cương nhu thay đổi 
vị trí (3). Thế chủ tam công, Ứng là tông miếu. 

Kiến thủy Nhâm Thìn cho tới Đinh Dậu (4). Tích toán khởi Đinh 
Dậu cho đến Bính Thân, quay vòng trở lại ban đầu (5). Ngũ tinh 
theo vị trí khởi Tuế Tinh (6), tú Lâu theo vị trí giáng Mậu Ngọ (7). 
Phân chia khí hậu hai mươi tám (8). 

Dưới đất (Địa) có nước (Thủy), quay về vị trí gốc, Lục Ngũ cư 
âm ở chỗ vị trí của dương, Cửu Nhị trinh chính, có thể làm vua 
của đám đông, chẳng tan rã đám dông. Dịch nói, "Sư trinh, 
trượng nhân cát" nghĩa là xuất quân phải kiên trì tiết hạnh, người 
lão trượng tốt lành. Nhập quái mới đầu ở Khảm, âm dương lay 
động lẫn nhau, phản chuyển cho đến chỗ cực, thì quy về gốc 
Khảm trung nam (9). Thăng giáng được mất, cát hung hối lận, 
trù tính ở lục hào. Cái thiết lập trù tính của lục hào, xuất ra ở cỏ 
Thi, cỏ Thi đó được tượng mà quẻ sinh ra. Tích toán khởi với 
ngũ hành, ngũ hành chính thì cát, còn cực thì hung. Tượng của 
cát hung, hiển hiện ở thiên địa nhân sự nhật nguyệt tuế thời. 

Cái biến của Khảm quay về Cấn, Cấn là thiếu nam, thiếu nam 
ngụ ở ngọn của quái, là cực vậy (10). Theo thứ tự nhập quẻ Cấn. 

(1) Nội quái Khảm là bản cung. 

(2) Ly nhập Khảm vậy. 

(3) Mậu Ngọ hỏa, Kỷ Mùi thủy. 



(4) Thanh Minh, Thu Phân. 

(5) Kim Hỏa nhập quái khởi toán. 

(6) Tuế Tinh Mộc nhập quái. 

(7) Chòm sao Lâu nhập quẻ Khảm Quy Hồn ở hào Lục Tam. 

(8) Khởi toán nhập quái cát hung. 

(9) Dương cư Cửu Nhị gọi là trung nam. 

(10) Chấn nhất dương cư ở hào Sơ, Khảm hào nhị dương ở 
giữa, Cấn hào tam dương ở chỗ ngọn của quái, cho nên viết 
dương cực là thiếu nam, lại nói ngừng nghỉ vậy. 

 

(Cấn dưới Cấn trên) Cấn 

Càn phân thành tam dương là Trưởng Trung Thiếu, cho đến Cấn 
là Thiếu Nam, bản thể thuộc dương, dương cực thì ngừng, phản 
sinh âm tượng. Dịch nói, "Cấn, chỉ dã" nghĩa là ngưng bền, 
ngừng lại vậy. Ở người là tay, là lưng, thủ tượng (áp dụng 
tượng) là núi, là đá, là chó. 

Thượng Cấn hạ Cấn, hai tượng đều thuộc Thổ Mộc (còn có 
nghĩa là những công trình có thiết kế bằng gỗ), phân chia khí 
hậu, cùng với Đoài là Phi Phục (1). Thế gặp ở trên tông miếu, 
còn tam công là Ứng. Âm dương chuyển dời thứ tự, lớn nhỏ 
phân chia hình hài (2). Canh Dần cho đến Ất Mùi (3). Âm trưởng 
dương cực, thăng giáng lục vị, tiến thoái thuận thời, tiêu tức đầy 
vơi. Tích toán khởi Canh Dần cho đến Kỷ Sửu, quay vòng trở lại 
ban đầu (4). Ngũ tinh theo vị trí khởi Huỳnh Hoặc (5), tú Vị theo 
vị trí biên cương của Dần (ám chỉ phối hào ở tận trên cùng) (6). 
Phân số vị ba mươi sáu (7). Kim Mộc đối kháng qua lại, thăng 
giáng với thời (/mùa). Cấn ngưng nghỉ với vật, gách vác với vật. 
Dịch nói, "thời chỉ tắc chỉ, thời hành tắc hành" nghĩa là thời điểm 
ngừng thì ngừng mà thời điểm đi thì đi. Cương cực dương phản 



chuyển, âm trưởng tích khí, ngừng lại ở hào Cửu Tam. Hào Sơ 
Lục biến dương, dẫn đến ở giữa rỗng trống, văn minh ở bên 
trong, thành ra Bí. Theo thứ tự giáng nhập quẻ Bí. 

(1) Bính Dần mộc, Đinh Mùi [thổ]. Là Thiếu Nam, chọn thiếu nữ 
mà phối qua lại. 

(2) Càn sinh 3 con trai, đến tới Cấn cực, Thiếu với Trưởng phân 
chia hình dạng, Trưởng với Trung cũng phân chia, cùng thấy 
được vật. 

(3) Lập Xuân, Đại Thử. 

(4) Mộc thượng nhập quái. 

(5) Huỳnh Hoặc Hỏa tinh nhập quái 

(6) Chòm sao vị nhập quái phân chia vị trí. 

(7) Phối vị lục quái, phân cát hung. 

 

(Ly dưới Cấn trên) Bí 

To lớn, hanh thông. Lấy tượng trên/trước đó [trên/trước đó 
đương làm Sơ] Lục nhu tới phản chuyển dương. Cửu Nhị [Cửu 
Nhị đương làm Thượng Cửu] cương ở trên che đậy nhu, thành 
cái thể của Bí (trang sức đẹp đẽ), ngưng lại ở văn minh. Cái Bí 
đó, trang sức tô điểm vậy (Bí giả, sức dã). Ngũ sắc chẳng thành, 
nên gọi là Bí, lụa màu hoa văn lẫn lộn vậy. 

Dưới núi có lửa, áp dụng tượng văn minh, Hỏa Thổ phân chia 
tượng, cùng với Ly là Phi Phục (1). Thế lập ở nguyên sĩ, hào Lục 
Tứ chư hầu tại Ứng. Âm nhu cư tôn quý, che đậy cái nhu đương 
thời, sắc tố trắng trên cao, vương hầu không mệt mỏi. Dịch nói, 
"Bí vu khâu viên, thúc bạch tiên tiên" nghĩa là trang sức tô điểm 
cho gò đồi lăng tẩm, bó lụa nhỏ bé còn dư lại. 



Thiết lập khởi đầu Tân Mão cho tới Bính Thân (2). Tích toán khởi 
Bính Thân cho đến Ất Mùi, quay vòng trở lại ban đầu (3). Ngũ 
tinh theo vị trí khởi Trấn Tinh (4), tú Mão theo vị trí giáng Kỷ Mão 
(5). Phân chia khí hậu hai mươi tám (6). Thổ Hỏa Mộc phân chia, 
âm dương tương ứng là đối kháng, thể Thượng Cửu, tích dương 
sắc trắng ở trên, toàn thân xa rời tổn hại, chính đạo của sang 
quý, khởi từ tiềm ẩn cho đến dụng cửu (7). Âm dương thăng 
giáng, thông biến tùy thời, Ly nhập Càn, sinh ra Đại Súc, thứ tự 
giáng Lục Nhị rỗng giữa thành ra 3 vạch liền, nhập quẻ Đại Súc 
(8). 

(1) Kỷ Mão mộc, Bính Thìn thổ. 

(2) Xuân Phân, Lập Thu. 

(3) Kim Thổ nhập quái khởi toán. 

(4) Trấn tinh nhập quái. 

(5) Chòm sao Mão phối quẻ Bí ở Sơ Cửu, dương vị khởi toán. 

(6) Khởi lục vị ngũ hành, toán cát hung. 

(7) Giả lập Càn sơ thượng làm ví dụ vậy. 

(8) Âm tiêu dương trưởng. 

 

(Càn dưới Cấn trên) Đại Súc 

Dương trưởng âm tiêu, tích khí ngưng thịnh, ngoại ngưng nghỉ 
nội tráng kiện, hai âm hãy còn thịnh, tạo thành cái nghĩa Súc (vật 
nuôi). Dịch nói, "ký xử" nghĩa là đã thực hiện. Súc tiêu lưu hành 
hợp thời, dương vị có thể tiến, áp dụng ở hạ quái, trọn vẹn cái 
đạo tráng kiện của nó, quân tử theo thời, thuận cát hung của nó. 
Cùng với Càn là Phi Phục (1). 

Kiến thủy Nhâm Thìn cho đến Đinh Dậu (2). Tích toán khởi Đinh 
Dậu cho tới Bính Thân, quay vòng trở lại ban đầu (3). Ngũ tinh 



theo vị trí khởi Thái Bạch (4). Tú Tất theo vị trí giáng Giáp Dần 
(5). Cửu nhị đại phu ứng Thế, còn Ứng ở Lục Ngũ làm chí tôn, 
âm dương tương ứng, lấy nhu cư tôn quý, là chủ của Súc. 

Phân khí hậu hai mươi tám (6). Dưới Sơn (núi) có Càn (trời), 
Kim Thổ cung cấp trợ giúp qua lại, dương tiến âm dừng, tích 
mưa nhuận xuống, đạo Súc có lợi vậy. Càn tượng nội tiến, đạo 
vua lưu hành vậy. Cát hung thăng giáng, âm dương đắc vị. Nhị 
khí tương ứng, dương ở trên lạnh nhạt với âm, đạo âm ngưng 
kết, bên trên dương trưởng làm mưa, phản chuyển xuống 9, cư 
cao vị, cực ở đạo Súc. Phản dương là âm, nhập vào Đoài tượng. 
Lục Tam ứng Thượng Cửu, trên có dương cửu phản ứng Lục 
Tam, thành đạo Tổn. Thứ tự giáng quẻ Tổn (7). 

(1) Giáp Dần mộc, Bính Ngọ hỏa. 

(2) Thanh Minh, Thu Phân. 

(3) Kim Thổ nhập quái, phân cát hung khởi toán. 

(4) Thái Bạch Kim tinh nhập quái suy đoán cát hung. 

(5) Chòm sao Tất nhập quẻ Đại Súc trên hào Cửu Nhị Giáp Dần. 

(6) Số của cực âm dương, định điềm của cát hung. 

(7) Càn nhập Đoài, Cửu Tam chi biến Lục Nhị [Lục Nhị đương 
tác Lục Tam]. 

 

(Đoài dưới Cấn trên) Tổn 

Trạch tại Sơn hạ (Đầm ở dưới Núi), thấp hèn với núi, núi cao ở 
trên, tổn hại đầm mà tăng thêm cho núi. Thành cái nghĩa của độ 
cao, quyết định ở hào Lục Tam. Ở đạo của tôi thần, phụng sự 
vua lập thành. Dịch nói, "Tổn hạ ích thượng" nghĩa là giảm bên 
dưới mà tăng thêm bên trên (1). Cùng với Đoài làm Phi Phục (2). 
Tam công cư Thế, tông miếu Ứng (3). 



Thiết lập bắt đầu Quý Tị cho đến Mậu Tuất (4). Tích toán khởi 
Mậu Tuất cho đến Đinh Dậu, quay vòng trở lại ban đầu (5). Ngũ 
tinh theo vị trí khởi Thái Âm (6), tú Chủy theo vị trí giáng Đinh 
Sửu (7). Thổ tinh nhập quái phối cát hung, âm dương lay động 
qua lại các vị trí không ngừng (8). Sáu hào có cát hung, bốn mùa 
biến đổi, chẳng thể chấp nhất hành động khuôn phép (9). Phân 
khí hậu hai mươi tám (10). Âm dương thăng giáng, thứ đến Cấn 
nhập Ly, gặp tượng của Khuê. Tổn tăng thêm sáu hào, cương 
trưởng tiếp đến nhập quẻ Hỏa Trạch Khuê. 

(1) Càn Cửu Tam biến Lục Tam, âm nhu ích lợi tăng thêm 
Thượng Cửu, cái nghĩa của tôi thần phụng sự cho vua. 

(2) Đinh Sửu thổ, Bính Thân kim. 

(3) Lục Tam, Thượng Cửu. 

(4) Tiểu Mãn, Hàn Lộ. 

(5) Thổ Hỏa nhập cung khởi tích toán. 

(6) Thái Âm Thủy Tinh nhập quái dụng sự. 

(7) Nhị thập bát tú phối tú Chủy nhập quẻ Tổn lục hào tam [lục 
hào tam, đương tác lục tam hào], khởi toán năm tháng ngày giờ. 

(8) Thổ Kim nhập quẻ Tổn khởi toán, âm dương tương sinh, lục 
vị biến động không ngừng vậy. 

(9) Lục hào cát hung tùy thời thay đổi, hoặc Xuân hoặc Hạ, hoặc 
Thu hoặc Đông, Tuế Thời vận động. 

(10) Hai mươi tám khởi số toán cát hung nhập quái. 

 

(Đoài dưới Ly trên) Khuê 

Hai tượng lửa đầm, khí vận (1) không hợp, âm tiêu dương 
trưởng, áp dụng tượng như thế nào? Duy chỉ có dương là thuận 



theo. Âm dương động tĩnh, cương nhu phân chia. Trước tiên 
cách biệt phân ly (Khuê) sau mới hội hợp, cái tiêu tán của nó là 
thông suốt vậy. Văn minh ở trên chiếu, u ám phân chia vậy (2). 

Dịch nói, "kiến thỉ phụ đồ, tải quỷ nhất xa, tiên trương chi hồ, hậu 
thoát chi hồ" nghĩa là thấy con heo đội bùn, một xe chở quỷ, đầu 
tiên giương cung lên, sau lại bỏ cung xuống. Lại nói, "Ngộ vũ tắc 
cát, quần nghi vong dã" nghĩa là gặp được cát lành của mưa, 
đám nghi ngờ tiêu vong đi vậy (3). 

Cùng với Ly là Phi Phục (4). Chư hầu lập Cửu Tứ làm Thế, hào 
Sơ nguyên sĩ làm Ứng. Thiết lập mới đầu Giáp Ngọ cho đến Kỷ 
Hợi (5). Tích toán khởi Kỷ Hợi cho tới Mậu Tuất (6). Ngũ tinh 
theo vị trí khởi Tuế Tinh (7), tú Sâm theo vị trí giáng Kỷ Dậu (8). 
Phân chia khí hậu ba mươi sáu (9). Kim Hỏa nhị vận hợp Thổ 
cung, phối cát hung với tuế thời. Lục Ngũ âm nhu, ở chỗ văn 
minh. Cửu nhị [cửu] tứ đắc lập, quyền thần (bề tôi tiếm quyền). 
Âm dương lay động lẫn nhau, lục vị nghịch chuyển, biến Ly nhập 
Càn, cương kiện ở tượng ngoài. Khảm [đương làm thứ] nhập Lý 
(10). Kế đến giáng nhập quẻ Thiên Trạch Lý. 

(1) [vừa mới chuyển] 

(2) Đoài ở dưới, là tượng của tích âm vậy. Ly ở trên, là minh 
chiếu xuống dưới. 

(3) Trước tiên nghi ngờ, ám vậy; sau được giải thích, sáng tỏ 
vậy. 

(4) Kỷ Dậu kim, Bính Tuất thổ. 

(5) Mang Chủng, Tiểu Tuyết. 

(6) Thủy Thổ nhập quái. 

(7) Tuế Mộc Tinh nhập quái. 

(8) Nhị thập bát tú phối tú Sâm nhập quái Kỷ Dậu thổ. 

(9) Khởi số tích toán. 

(10) Âm dương đùn đẩy chuyển dời, biến hóa lục hào, điềm của 
cát hung, áp vào hào quan trọng. Như tôi thần phụng sự vua, kề 
cận nhiều âu lo vậy. 



 

(Đoài dưới Càn trên) Lý 

Dưới trời có đầm gọi là Lý (dẫm lên, dấn tới, thực hiện, lễ) (1). 
Đắc vị cát lợi, thất vị hung hiểm (2). Vốn thường thượng cát. 
Dịch nói, "thị lý khảo tường, kỳ toàn nguyên cát" nghĩa là nhìn 
cho kỹ việc thực hiện tìm tòi cát tường, cái vòng xoay của nó vốn 
cát lợi. Cùng với Càn là Phi Phục (3). Lục Bính thuộc bát quái 
(4), hào Cửu Ngũ đắc vị là Thế, hào Cửu Nhị đại phu hợp Ứng 
tượng. 

Thiết lập ban đầu Ất Mùi cho tới Canh Tý (5). Tích toán khởi 
Canh Tý cho đến Ất Hợi (6). Ngũ tinh theo vị trí khởi Huỳnh Hoặc 
(7), tú Tỉnh theo vị trí giáng Nhâm Thân (8). Phân khí hậu, Kim 
Hỏa nhập quái, khởi ở cực số hai mươi tám (9). Dương nhiều 
âm ít, tôn chỉ ít là quý, được chỗ dẫm lên của nó mất cái chỗ 
dẫm lên thì ti tiện. Dịch nói, "miễu năng thị, bả năng lý" nghĩa là 
chột thường nhìn, què thường dẫm (10). Cát hung lấy văn ấy 
làm chuẩn. Lục vị đùn đẩy chuyển dời, gom cái thiếu hụt khởi 
toán số, hưu vượng tướng phá tư ích, có thể định cát hung vậy. 
Thăng giáng phản vị, quay về dừng ở hào Lục Tứ, nhập âm là 
quẻ Du Hồn Trung Phu (11). 

(1) Cái Lý ấy, lễ nghi vậy. 

(2) Đang thời của Lý. 

(3) Nhâm Thân kim, Bính Tý thủy. 

(4) Cấn, Lục Bính vậy. 

(5) Đại Thử, Đại Tuyết. 

(6) Kim Thủy nhập quái phối lục vị toán cát hung. 

(7) Huỳnh Hoặc Hỏa tinh nhập quái. 

(8) Nhị thập bát tú nhập quái, chòm sao Tỉnh nhập Nhâm Thân. 



(9) Số 28 khởi Bình Thìn đoán cát hung. 

(10) Lý ấy chẳng phải vị trí của nó, Lục Tam vậy. 

(11) Theo thứ tự nhập quẻ Trung Phu. 

 

(Đoài dưới Tốn trên) Trung Phu 

Âm dương biến động, lục vị xoay vòng, phản chuyển đến quẻ 
của Du Hồn (1). Hỗ thể thấy dân [dân đang làm Cấn], ngừng ở 
tín nghĩa (2). Cùng với Càn là Phi Phục (3). Đạo Cấn thay đổi 
thăng giáng đều vâng chịu cái tính chính, hào Lục Tứ chư hầu 
lập Thế, Ứng ở Sơ Cửu nguyên sĩ. Cửu Ngũ thực hiện tin tưởng, 
Cửu Nhị phản ứng. Khí hậu tương hợp, nội ngoại đối kháng qua 
lại (4). 

Thiết lập ban đầu Canh Tý cho đến Ất Tị (5). Tích toán khởi Ất 
Tị cho đến Giáp Thìn, quay vòng trở lại ban đầu (6). Ngũ tinh 
theo vị trí khởi trấn tinh (7), tú Quỷ theo vị trí giáng Tân Mùi (8). 
Phân khí hậu ba mươi sáu (9). Phong với Trạch, nhị khí tương 
hợp, nhún nhường mà có chủ trương, tin tưởng vào vật. Vật 
cũng [một lòng chắc chắn] thuận vậy. Dịch nói, "Tín cập đồn 
ngư" nghĩa là sự thành tín đến cùng với heo sữa và cá (10). Đoài 
nhập Cấn hào Lục Tam nhập dương nội, nhị dương quy âm, âm 
dương giao hỗ, quay về gốc gọi là Quy Hồn. Thứ tụ giáng quẻ 
Quy Hồn Phong Sơn Tiệm (11). 

(1) Kim Mộc hợp Thổ vận nhập quái tượng. 

(2) Trung Phu, sự thành tín vậy. 

(3) Tân Mùi thổ, Nhâm Ngọ hỏa. 

(4) Âm thắng dương, dương thắng âm, cương nhu lạnh nhạt với 
nhau, lục hào phản ứng, nhu thuận tương hợp, cát hung thấy 
được vậy. 



(5) Đại Tuyết, Tiểu Mãn. 

(6) Hỏa Thổ nhập quái khởi tích toán. 

(7) Trấn Tinh Thổ tinh. 

(8) Nhị thập bát tú, chòm sao Quỷ nhập quái, suy đoán cát hung. 

(9) Phối quái toán vị trí của cát hung. 

(10) Heo sữa và cá là những vật của U Vi (sâu sắc tinh vi thâm 
thúy), sự thành tín còn tới nữa là huống hồ người ta. 

(11) Nội kiến Cấn. 

 

(Cấn dưới Tốn trên) Tiệm 

Âm dương thăng giáng, quay về gốc gọi là Quy Hồn. Tượng của 
nó, thấy Cấn ở dưới Tốn, âm trưởng dương tiêu, đạo nhu tiến 
đến (1). Cùng với Đoài là Phi Phục (2) hào Cửu Tam tam công 
cư Thế, lấy tông miếu làm Ứng. 

Thiết lập ban đầu Kỷ Hợi cho đến Giáp Thìn (3). Tích toán khởi 
Giáp Thìn cho đến Quý Mão, quay vòng trở lại ban đầu (4). Ngũ 
tinh theo vị trí khởi Thái Bạch (5), tú Liễu theo vị trí gianh giới 
của Thân (6). Phân khí hậu hai mươi tám (7). 

Trên mộc dưới thổ, Phong nhập vào Cấn tượng, tượng của thoái 
lui dần dần (Tiệm) vậy. Hỗ thể gặp Ly, chủ giữa có văn minh. 
Hào Cửu Ngũ truyền vị, được đạo tiến lên sáng tỏ vậy (8). Lục 
Nhị âm nhu đắc vị, Ứng chí tôn. Dịch nói, "Hồng tiệm vu bàn, ẩm 
thực khản khản" nghĩa là chim Hồng từ từ lượn quanh tới, ăn 
uống vui vẻ (9). Âm dương thăng giáng, bát quái tương tận, sáu 
mươi tám hào âm dương lẫn lộn nhau, đạo thuận tiến thoái, lần 
lượt với thời (mùa) vậy. Vị trí của thiếu nam, phân tại bát quái, 
cuối cùng cực đạo dương vậy. Dương cực thì âm sinh, đạo nhu 
tiến vậy. Giáng nhập tám quẻ cung Khôn (10). 



(1) Cấn biến tám quẻ cuối cùng ở Tiệm, Tiệm cuối cùng giáng 
nhập Khôn, phân trưởng nữ, điềm của tam âm vậy, đạo nhu tiến 
hành vậy. 

(2) Bính Thân kim, Đinh Sửu thổ. 

(3) Tiểu Tuyết, Thanh Minh. 

(4) Thổ Mộc gặp vận nhập quái toán cát hung. 

(5) Quẻ của Thái Bạch tây phương định cát hung. 

(6) Nhị thập bát tú, chòm sao Liễu nhập quái định cát hung. 

(7) Định số phối cát hung nhập quái khởi toán. 

(8) Cửu Ngũ ở trên của quẻ hỗ thể, tiến tới văn minh vậy. 

(9) Người hiền tài tiến lên vị trí vậy. 

(10) Quẻ dương 32 cung là dương, Càn Chấn Khảm Cấn vậy. 

Kinh thị Dịch truyện 

(Quyển trung) 

 

(Khôn dưới Khôn trên) Khôn 

Thuần âm dụng sự (đương quyền), tượng phối địa, thuộc thổ, 
đạo nhu rạng rỡ vậy. Âm ngưng cảm, cùng với Càn tương nạp, 
tôi thần phụng sự quân vương vậy. Dịch nói, "Hoàng thường, 
nguyên cát" nghĩa là y phục đế vương, thuận lợi lớn. Lục Nhị nội 
quái, âm ở giữa, đạo tôi thần chính trực vậy. Cùng với Càn là 
Phi Phục (1). Tông miếu cư Thế, tam công là Ứng. Vị miễn long 
chiến chi tai (khó tránh cái tai họa của rồng chiến đấu), vô thành 
hữu chung (chẳng trọn vẹn đến cuối được) (2). Sơ lục bắt đầu 
dầm sương (khởi lý sương), cho tới chỗ băng cứng (kiên băng). 
Âm tuy nhu thuận, khí cũng kiên cường, là không có tà khí vậy. 



Thiết lập ban đầu Giáp Ngọ cho đến Kỷ Hợi (3). Tích toán khởi 
Kỷ Hợi cho đến Mậu Tuất, quay vòng trở lại ban đầu (4). Ngũ 
tinh theo vị trí khởi Thái Âm (5). Tây Nam phương của quẻ (6). 
Tú Tinh theo vị trí giáng Quý Dậu kim (7). Phân khí hậu ba mươi 
sáu (8). 

Trong âm có dương khí, tích vạn tượng, cho nên viết, âm trong 
âm. Âm dương nhị khí, thiên địa tương tiếp (tiếp cận qua lại), 
nhân sự cát hung, thấy ở tượng của nó. Lục vị thích hợp biến 
hóa, bát quái phân chia vậy (9). Âm dù hư nạp, ở chỗ dương vị 
lại xứng với thực (10). Thăng giáng phản phục, chẳng thể trường 
cửu một chỗ. Thiên biến vạn hóa, cho nên gọi là Dịch. Cái Dịch 
ấy, biến hóa vậy. Âm cực thì dương đến, âm tiêu thì dương 
trưởng, suy thì thoái, thịnh thì chiến. Dịch nói, "thượng lục, long 
chiến vu dã, kỳ huyết huyền hoàng, dương thuộc" nghĩa là hào 
Thượng Lục, rồng đánh nhau ngoài đồng, máu của chúng đen 
vàng đan lẫn, dương thuộc (11). Dương lay động âm, nội quái 
Khôn hào Sơ Lục vừa biến nhập dương, viết Chấn. Âm thịnh 
dương suy, cái nghĩa của tiệm lai (dần dần đến), cho nên gọi là 
Phục. Theo thứ tự dương nhập quẻ Địa Lôi Phục. 

(1) Quý Dậu kim, Nhâm Tuất thổ. 

(2) Âm thành dương vua tôi chẳng dám làm chỗ khởi đầu của 
vật, dương xướng âm hòa theo, cái sự việc vua lệnh thần chết 
vậy (quân mệnh thần chung kỳ sự dã). 

(3) Mang Chủng, Tiểu Mãn. 

(4) Thuần Thổ dụng sự, nhập tích toán, định cát hung. 

(5) Thái Âm Thủy tinh nhập quái. 

(6) Trấn tinh nhập quái, phối Khôn tây nam. 

(7) Nhị thập bát tú, chòm sao Tinh nhập quái giáng Khôn thượng 
lục Quý Dậu kim. 

(8) Khởi tích laf số 36. 

(9) Lục vị biến động, bát quái hiển lộ theo. 

(10) Các loại của Lục Ngũ, Lục Tam vậy. 



(11) Càn phối Tây Bắc, chỗ tích âm, âm thịnh, cho nên chiến. 
Càn Khôn cũng cư trú, khí tạp của trời đất, gọi là huyền hoàng 
vậy. 

 

(Chấn dưới Khôn trên) Phục 

Âm cực tắc phản, đạo dương lưu hành vậy (1). Dịch nói, "quân 
tử đạo trưởng, tiểu nhân đạo tiêu" nghĩa là đạo của quân tử lớn 
mạnh lên, đạo của tiểu nhân tiêu tán đi. Lại nói rằng "thất nhật 
lai phục" nghĩa là bảy ngày quay trở lại (2). Danh xưng của việc 
lục hào phản phục (3). Dịch nói, "sơ cửu, bất viễn, phục, vô kỳ 
hối" nghĩa là hào Sơ Cửu, chưa xa, quay trở lại, không có gì hối 
hận (4). Lục hào, cái tên gọi tổng thể của quẻ thịnh hành vậy. 
Nguyệt nhất dương là chủ của một quẻ, với Chấn là Phi Phục 
(5). Thế ở hào Sơ Cửu nguyên sĩ, hào Lục Tứ chư hầu thấy 
Ứng. 

Thiết lập ban đầu Ất Mùi cho tới Canh Tý (6). Tích toán khởi 
Canh Tý cho đến Kỷ Hợi (7), quay vòng trở lại ban đầu. Thổ 
Thủy thấy ở Hậu, Ngũ tinh theo vị trí khởi Tuế Tinh (8), tú Trương 
theo vị trí giáng Canh Tý (9). Phân khí hậu hai mươi tám (10). 

Khôn ở trên, Chấn ở dưới, động mà thuận, chính là dương đến 
lay động âm, âm nhu phản chuyển mất đi, cương dương trở lại 
vị trí cũ, quân tử tiến, tiểu nhân thoái. Dịch nói, "hưu phục, 
nguyên cát" nghĩa là trở lại tốt lành, cát lợi lớn. Dương thăng âm 
giáng, biến Lục Nhị nhập Đoài tượng. Theo thứ tự lâm 2 dương 
cùng tiến, nội là vui vẻ (duyệt, đoài), âm đi dương tới, khí dần 
dần to lớn (11). Nhập quẻ Địa Trạch Lâm. 

(1) [một lòng chính trực]. 

(2) Thất nhật danh xưng của dương vậy. Thất cửu, số của 
dương vậy. Nói là Khôn thượng lục âm cực, chỗ của dương 
chiến đấu, âm dù chẳng thể thắng dương, nhưng mà trong lúc 



thịnh thì dương chẳng thể coi thường mà trái phép. Lục dương 
biến đổi lục âm, phản chuyển xuống hào 7, tại chỗ Sơ, cho nên 
gọi là thất nhật. Mà nhật cũng là dương vậy. 

(3) Chú phía trước. 

(4) Phản chuyển tới Sơ Cửu, dương tới âm lại đi vậy. 

(5) Canh Tý thủy, Ất Mùi thổ. 

(6) Đại Thử, Tiểu Tuyết thấy ở Hậu, khởi Khôn tháng sáu cho 
đến tháng mười một, Mậu Tý là Chính Sóc, thấy điềm của Phục. 

(7) Tích toán khởi Canh Tý cho đến Kỷ Hợi, tháng mười đến 
tháng mười một, năm cũng như vậy. 

(8) Tuế Tinh Mộc Tinh nhập quẻ Phục, hợp Thủy Thổ phối cát 
hung. 

(9) Nhị thập bát tú phân tú Trương nhập quẻ Phục trên Canh Tý 
thủy. 

(10) Tích toán khởi số 28, định cát hung lục hào. 

(11) Âm chẳng dám cự dương, phụng mệnh mà thôi. 

 

(Đoài dưới Khôn trên) Lâm 

Dương trưởng âm tiêu, vui vẻ mà thuận, Kim Thổ ứng Hậu, 
cương nhu phân chia, Chấn nhập Đoài, Nhị dương cương, bản 
thể âm nhu, giáng nhập Lâm (đến, tới nơi, gặp). Cái lâm ấy, thời 
gian/thời tiết/thiên nhiên vậy. Hào dương sung sức thuận, âm 
thoái lui tản mát. Dịch viết, "Quân tử chi đạo" nghĩa là đạo của 
người quân tử. Dịch nói, "chí vu bát nguyệt hung" nghĩa là đến 
tháng Tám hung (1). Dương trưởng, lục hào phản phục, cái 
đường lối của cát hung có thấy vậy (2). 



Cùng với Đoài là Phi Phục (3). Hào Cửu Nhị đại phu lập Thế, 
hào Lục Ngũ chí tôn Ứng ở vị trí bên trên. Thiết lập mới đầu Bính 
Thân cho tới Tân Sửu (4). Bảy tháng tích khí, cho đến tháng 6, 
cát hung tùy hào mà khảo sát ô trọc hay bề thế (5). Tích toán 
khởi Tân Sửu cho đến Canh Tý (6). Ngũ tinh theo vị trí khởi 
Huỳnh Hoặc (7), tú Dực theo vị trí tại Đinh Mão (8). Phân khí hậu 
ba mươi sáu (9). Khôn hạ xuống gặp Đoài, vui sướng thấm 
nhuần (duyệt trạch) tới gặp, dương thăng âm giáng, nhập tam 
dương thành Càn tượng. Nhập Khôn tức quẻ Thái (10). Ngoại 
Khôn tích âm, nội Đoài cũng là âm, hai âm hợp thể, đạo của nhu 
thuận, không thể xem quẻ (trinh). Cát hung theo thời (mùa), phối 
ở lục vị, dụng ở hào của dương trưởng. Thành cái nghĩa của 
Lâm, hào Lục Tam biến hào dương, tới giáng nhập quẻ Thái 
(11). 

(1) Kiến Sửu cho tới Mùi vậy. 

(2) Tới tháng tám nhập Độn. 

(3) Đinh Mão mộc, Ất Tị hỏa. 

(4) Lập Thu, Đại Hàn. 

(5) Vượng thì bề thế, suy thì ô trọc. 

(6) Tích toán khởi Kim Thổ nhập quái. 

(7) Huỳnh Hoặc Hỏa Tinh nhập quái dụng sự. 

(8) Nhị thập bát tú, chòm sao Dực nhập quái trên hào Cửu Nhị 
mộc. 

(9) Đinh số của âm dương, khởi ở 36 tích toán. 

(10) Quẻ Lâm có nội tượng đầu tiên dương trưởng, bức ép âm 
mà thành Càn, là tượng của Thái. 

(11) Thứ tự đến nhập quẻ Địa Thiên Thái. 

 



(Càn dưới Khôn trên) Thái 

Hai tượng Càn Khôn hợp làm một vận. Thiên nhập địa giao, an 
ổn (Thái) vạn vật sinh sôi vậy. Tiểu qua đại tới, dương trưởng 
âm suy, hai khí Kim Thổ giao hợp. Dịch nói, cái Thái ấy, hanh 
thông vậy. Thông ở trời đất, sinh trưởng ở phẩm vật. Dương khí 
nội quái tiến lên, âm khí giáng xuống, đường lối của thăng giáng, 
thành ra tượng Thái. 

Cùng với Càn là Phi Phục (1). Tam công lập Thế, Thượng Lục 
tông miếu làm Ứng hậu. Thiết lập ban đầu Đinh Dậu cho đến 
Nhâm Dần (2). Tích toán khởi Nhâm Dần cho đến Tân Sửu, quay 
vòng trở lại ban đầu (3). Ngũ tinh theo vị trí khởi Trấn tinh (4), tú 
Chẩn theo vị trí giáng Giáp Thìn. Phân khí hậu hai mươi tám (5). 

Dưới đất có trời, đạo dương dần dần trưởng, chẳng thể cực. 
Cực thì không thành (6). Tồn dư cái nghĩa của Thái, tại chỗ hào 
Lục Ngũ, âm cư dương vị, có thể thuận với dương. Âm dương 
tương nạp, nhị khí tương cảm, cuối cùng ở đạo Thái. Ngoại quái 
thuần âm, dương tới, cương nhu thành ra tượng Chấn giáng, 
dương thăng cư bên trên Càn thành ra quẻ Đại Tráng (7). 

(1) Giáp Thìn thổ, Ất Mão mộc. 

(2) Thu Phân, Lập Xuân. 

(3) Trên vị trí của Kim Thổ khởi tích toán cát hung. 

(4) Thổ inh nhập quái. 

(5) Tích toán khởi số 28 ở vị trí Giáp Thìn. 

(6) Tam dương ắt phải bốc lên, Khôn xuôi thuận mà đi qua, đi 
qua mà chẳng dứt, hỏng đạo. 

(7) Thứ tự giáng âm thăng dương, nhập quẻ Lôi Thiên Đại 
Tráng. 

 



(Càn dưới Chấn trên) Đại Tráng 

Hai tượng nọi ngoại, động mà tráng kiện. Dương thắng âm mà 
làm Tráng (1). Dịch viết, "đê dương xúc phiên, luy kỳ giác" nghĩa 
là dê đực húc rào bị mắc cái sừng của nó. Tiến thoái khó khăn 
vậy. Tráng chẳng thể cực, cực thì bại, vật chẳng thể cực, cực thì 
phản. Cho nên viết, "quân tử dụng võng, tiểu nhân dụng tráng" 
nghĩa là quân tử thì dùng mưu trí, tiểu nhân thì dùng sức lực. 

Cùng với Chấn là Phi Phục (2). Hào Cửu Tứ chư hầu là Thế, 
hào Sơ Cửu nguyên sĩ tại Ứng. Thiết lập ban đầu Mậu Tuất cho 
đến Quý Mão (3). Tích toán khởi Quý Mão cho đến Nhâm Dần 
(4). Ngũ tinh theo vị trí khởi Thái Bạch (5), tú Giác theo vị trí 
giáng Canh Ngọ (6). Phân khí hậu ba mươi sáu (7). Sấm ở trên 
trời, tráng kiện mà động. Dương thăng âm giáng, dương đến lay 
động âm, cát hung tùy hào, kế sách ở bốn mùa. Hào Cửu Tứ 
Canh Ngọ, vị trí của hỏa, nhập Khôn là gốc của quẻ, khởi ở Tý, 
diệt ở Dần. Âm dương tiến thoái, lục vị chẳng cư, xoay vòng 
khắp lục hư. Ngoại tượng Chấn nhập Đoài, là âm vui vẻ, thích 
hợp hào làm cương trưởng, thứ đến giáng nhập quẻ Quải. 
Dương đinh đoạt tượng của âm, nhập quẻ Trạch Thiên Quải. 

(1) Nội dương thăng giáng, hai tượng đều dương gọi là Đại 
Tráng. 

(2) Canh Ngọ hỏa, Quý Sửu thổ. 

(3) Hàn Lộ cho tới Xuân Phân. 

(4) Thổ Mùi nhập quái khởi tích toán. 

(5) Thái Bạch Kim tinh nhập quái. 

(6) Nhị thập bát tú nhập quái phối tú Giác nhập quẻ Đại Tráng 
tại Canh Ngọ hào Cửu Tứ. 

(7) Tích toán khởi số Canh Ngọ hỏa, định cát hung. 



 

(Càn dưới Đoài trên) Quải/Quái 

Cương quyết định nhu, đạo âm diệt vong. Năm dương theo đuổi 
ở dưới, một âm nguy hại bên trên, tương phản với Du Hồn, hào 
Cửu Tú hối hận vậy. Đầm ở trên Trời, đạo vua lưu hành vậy (1). 
Cùng với Đoài là Phi Phục (2). Cửu Ngũ lập Thế, Cửu Nhị đại 
phu làm Ứng (3). 

Thiết lập ban đầu Kỷ Hợi cho đến Giáp Thìn (4). Tích toán khởi 
Giáp Thìn cho đến Quý Mão, quay vòng trở lại ban đầu. Kim Mộc 
phân chia Càn Đoài nhập Khôn tượng (5). Ngũ tinh theo vị trí 
khởi Thái Âm (6), tú Cang theo vị trí giáng Đinh Dậu (7). Phân 
khí hậu số hai mươi tám (8). 

Dịch nói, "trạch thượng vu thiên, quải" nghĩa là đầm ở bên trên 
trời, quyết định (Quải). "Dương vu vương đình" nghĩa là bốc lên 
tận cung đình của vua. Đạo nhu tiêu, tiêu chẳng thể cực, phản 
chuyển ở Du Hồn. Hào Cửu Tứ nhu đến làm dịu cái cương, đạo 
âm tồn tại vậy. Đạo của âm chẳng thể hết nhẵn, cương nhu 
tương tế giúp đỡ qua lại, nhật nguyệt sáng tỏ vậy. Thiên địa định 
vị, nhân sự thông vậy (9). Cho nên viết, "Lôi động Phong hành, 
Sơn Trạch thông khí, nhân chi vận động, thể ti hợp hĩ" nghĩa là 
Sấm động, Gió thổi, Núi Đầm thông khí, vận động của con 
người, cái thể vì thế phù hợp vậy (10). Âm dương thăng giáng, 
phản phục đạo vậy. Thứ tự giáng nhập quẻ Du Hồn Thủy Thiên 
Nhu. 

(1) Quẻ Ngũ Thế, lục vị quay trở lại là Du Hồn. Đến Cửu Tứ 
thành âm, nhập Khảm là Nhu. 

(2) Đinh Dậu kim, Quý Hợi thủy. 

(3) Cửu Ngũ tại tượng Đoài là Thế, đầm nhỏ ở trời vậy. 

(4) Tiểu Tuyết, Thanh Minh. 



(5) Nhập cung Khôn khởi tích toán. 

(6) Thái Âm Thủy tinh nhập quái khởi toán. 

(7) Nhị thập bát tú, phối chòm sao Cang nhập quái ở trên Đinh 
Dậu kim. 

(8) Tích toán khởi cung số 28 nhập quái, Giáp Thìn trở lại Đinh 
Dậu kim mà định cát hung. 

(9) Phàm quái âm cực dương sinh, dương cực âm sinh, cái 
nghĩa sinh sôi, diện mạo bất diệt, nhật nguyệt tuần hoàn, thiên 
địa giao thái. Âm dương tương đãng, lục vị giao phân, vạn vật 
sinh sôi vậy. 

(10) Người thì bẩm thụ ngũ thường, tam tiêu, cửu khiếu, gió lửa 
chuyển qua lại trợ giúp lẫn nhau, vì một vị trí mà khuyết thiếu thì 
tứ chi đều mệt mỏi vậy. 

 

(Càn dưới Khảm trên) Nhu 

Mây ở trên của trời, ngưng ở âm mà chờ đợi ở dương, cho nên 
gọi là Nhu (nhu cầu, chờ đợi). Cái Nhu ấy, là chờ đợi, là chiêu 
đãi vậy. Tam dương theo đuổi lên phía trên, mà ngăn cách ở 
hào Lục Tứ, cái hiểm của lộ trình vậy (1). Phản phục của Khôn, 
thích dương nhập âm (2). Âm dương giao hội, vận động âm vũ, 
tích mà ngưng trệ ở dương thông suốt chính là hợp vậy (3). 

Cùng với Đoài là Phi Phục (4). Du Hồn lập Thế ở chư hầu, Ứng 
tại Sơ Cửu nguyên sĩ. Thiết lập ban đầu Giáp Thìn cho đến Kỷ 
Dậu (5). Tích toán khởi Kỷ Dậu cho tới Mậu Thân, quay vòng trở 
lại ban đầu. Kim Thổ nhập Càn Khảm (6). Ngũ Tinh theo vị trí 
khởi Tuế Tinh (7), tú Đê theo vị trí giáng Mậu Thân (8). Phân khí 
hậu ba mươi sáu (9). Càn ra ngoài gặp Khảm, tráng kiện mà 
tiến, nơi hiểm yếu phía rước vậy. Nhu với ẩm thực, giành giật ở 
Khảm vậy. Âm dương kích động qua lại lẫn nhau, thắng được 



chỗ dựa, phản chuyển ra chẳng nhanh. Tôn kính cuối cùng được 
mừng vui, âm dương dần dần tiêu, đạo dương lưu hành, hành 
phản phục vị trí của nó, chẳng xằng bậy ở âm. Khảm giáng nhập 
Quy Hồn, quẻ Thủy Địa Tỉ, Quy Hồn của Khôn vậy. 

(1) Ngoại quái Khảm thủy là hiểm, cũng là âm gọi là máu huyết 
vậy. 

(2) Hào Cửu Tứ quẻ Quải nhập quẻ Nhu thành Lục Tứ, vị trí của 
dương vậy. 

(3) Bọn dương theo đuổi lên trên, một âm đáp lại, cho nên ngưng 
trệ mưa chính là hợp vậy. 

(4) Mậu Thân kim, Đinh Hợi thủy. 

(5) Thanh Minh, Thu Phân. 

(6) Tích toán khởi cung định cát hung. 

(7) Tuế Tinh Mộc tinh nhập quái. 

(8) Nhị thập bát tú, giáng tú Đê nhập cung Khôn quẻ Du Hồn, 
hào Lục Tứ Mậu Thân kim, thổ [đương tác thổ cung] khởi tích 
toán cát hung. 

(9) Định cát hung, tổng 36 vị khởi toán. 

 

(Khôn dưới Khảm trên) Tỉ 

Phản bản phục vị, âm dương tương định, lục hào giao hỗ, một 
mạch sinh tồn vậy. Thủy ở trên của đất, hào Cửu Ngũ cư tôn 
quý, vạn dân phục tùng vậy (1). Tỉ thân cận với vật, vật cũng phụ 
họa cùng. Vốn là Phệ ở tông chỉ, quy về với quần chúng, chư 
hầu bài bố đất đai, vua được tôn sùng. Phụng sự dòng tộc, liên 
minh giao ước không sai, nước nhất định hưng thịnh vậy. 



Cùng với Càn là Phi Phục (2). Quy Hồn hào Lục Tam cư Thế, 
Ứng ở Thượng Lục tông miếu. Thiết lập ban đầu Quý Mão tới 
Mậu Thân (3). Tích toán khởi Huỳnh Hoặc (4). tú Phòng theo vị 
trí giáng Ất Mão (5). Phân khí hậu hai mươi tám (6). Đạo âm 
quay trở lại, lấy dương làm chủ, một dương cư tôn quý, bầy âm 
là phe phái. Lục hào giao kết phân chia, cát hung định vậy. Nghĩa 
của đạo đất cũng giống với đạo vợ vậy. Tôi thần kề bên vua, đạo 
Tỉ thành vậy. Quy Hồn phục bản, âm dương tương thành, vạn 
vật sinh sôi vậy. Cho nên viết "khôn sinh tam nữ, tốn ly đoài, 
phân trưởng trung hạ" nghĩa là Khôn sinh 3 con gái là Tốn Ly 
Đoài, phân thành Trưởng nữ, Trung nữ, Thiếu nữ (7). Lấy dương 
cầu âm, Tốn làm Trưởng nữ. 

(1) Quẻ Tỉ một dương năm âm, cái ít là quý, cái chỗ tôn quý của 
quần chúng vậy. 

(2) Ất Mão mộc, Giáp Thìn thổ. 

(3) Xuân Phân, Lập Thu. 

(4) Hỏa Tinh nhập quái. 

(5) Nhị thập bát tú phối chòm sao Phòng nhập quẻ Quy Hồn ở 
trên vị trí Ất Mão mộc. 

(6) Tích toán khởi số 28 

(7) Tốn trưởng nữ, Ly trung nữ, Đoài thiếu nữ. 

 

(Tốn trên Tốn dưới) Tốn 

Trong dương tích âm mà nhún thuận (1). Phong theo huyệt nhập 
vào vật, hiệu lệnh tề chỉnh, thuận thiên địa, sáng tỏ vậy. Nội 
ngoại bẩm tại nhất âm, thuận tại trời đất, đạo vậy. Thanh âm 
nghe thấy ở ngoài, khen ngợi ở xa nhu thuận, âm dương thăng 



giáng, nhu ở tại cương vậy. Gốc ở kiên cường, âm tới lại nhu, 
hướng đông nam sáng tỏ, âm dương tề chỉnh cung kính. 

Cùng với Chấn là Phi Phục (2). Tông miếu cư Thế, tam công tại 
Ứng (3). Thiết lập ban đầu Tân Sửu cho đến Bính Ngọ (4). Tích 
toán khởi Bính Ngọ cho đến Ất Tị, quay vòng trở lại ban đầu (5). 
Phân khí hậu số ba mươi sáu (6), âm khí khởi dương, dương 
thuận ở âm, âm dương hòa nhu, thăng giáng đắc vị, cương nhu 
phân chia vậy. Âm chẳng thể đầy, quỹ khắc nghiêng lệch vậy. 
Sơ Lục thích biến đổi, dương tới âm lui, đạo tráng kiện lưu hành 
vậy. Tam dương theo đuổi tiến tới ngoại âm (nội) dương vậy, 
biến ở nội, vị trí ngoại tòng theo vậy. Thứ tự giáng âm giao ở 
dương cửu là quẻ Tiểu Súc. 

(1) Gốc Càn tượng, âm tới lay động, thành ra Tốn, cái Tốn ấy, 
thuận vậy. 

(2) Tân Mão mộc, Canh Tuất thổ. 

(3) Thượng Cửu, Cửu Tam. 

(4) Đại Hàn, Mang Chủng. 

(5) Hỏa Mộc với nhị thập bát tú phân phối chòm sao Hư nhập 
trên quẻ Tốn hào Thượng Cửu Tân Mão mộc Thổ. 

(6) Phân số 36 nhập quái khởi toán. 

(7) Sơ Lục biến Sơ Cửu vậy. 

 

(Càn dưới Tốn trên) Tiểu Súc 

Dịch nói, "mật vân bất vũ, tự ngã tây giao" nghĩa là mây dày đặc 
mà chẳng mưa, tự bản thân nơi ngoại thành phía tây. Cái nghĩa 
của Tiểu Súc ở tại tại hào Lục Tứ, ba vạch dương liền tiến, tại 
một (âm) nguy vậy. Ngoại (quái) Tốn thể âm, đạo của Súc (vật 
nuôi) lưu hành vậy. Hào Sơ Lục của Tốn, âm lay động dương 



khí, cảm mà tích âm, chẳng thể cố thủ, thoái lui quay về bản vị, 
tam liên cùng nhau hướng đến mà chẳng thể gặp, thành ra cái 
nghĩa của Súc, ngoại tượng sáng tỏ vậy (1). Dịch nói, "ký vũ ký 
xử dã" nghĩa là đã mưa rồi đã xử lý rồi vậy. Cùng với Càn là Phi 
Phục (2). 

Sơ Cửu nguyên sĩ cư Thế, còn Lục Tứ chư hầu tại Ứng. Thiết 
lập ban đầu Nhâm Dần cho tới Đinh Mùi (3). Tích toán khởi Đinh 
Mùi cho đến Bính Ngọ, quay vòng trở lại ban đầu. Mộc Thổ nhập 
Càn Tốn (4). Ngũ tinh theo vị trí khởi Thái Bạch (5), tú Vĩ theo vị 
trí giáng Giáp Tý (6). Phân khí hậu, số của nó hai mươi tám (7). 
Một âm cư Lục Tứ, Kiến Tý nhập cung dương, suy đoán tốt xấu 
của nó, xử lý cát hung, cương kiện lập tại hào dương, âm ngưng 
tại thể của Tốn. Dịch nói, "dư thoát phúc, phu thê phản mục" 
nghĩa là cái xe bị long mất trục, vợ chồng chẳng hòa thuận (8). 
Hạ Chí khởi thuần âm, vị trí hào dương tàng phục, Đông Chí hào 
dương động, âm khí ngưng tụ, âm dương thăng giáng, lấy nhu 
làm cương. Thấy rỗng giữa văn minh, tích khí cư nội tượng (9), 
thứ tự giáng nhập quẻ Phong Hỏa Gia Nhân. 

(1) Nhất âm non nớt, chẳng thể kiên cố dương, chính là đã qua 
vậy. Ngoại Tốn tích âm, có thể củng cố đạo dương, thành tại 
hào Thượng Cửu, khuôn phép của một hào vậy. 

(2) Giáp Tý thủy, Tân Sửu thổ. 

(3) Lập Xuân, Đại Thử. 

(4) Nhập cung khởi toán pháp. 

(5) Kim tinh nhập quái khởi toán cát hung. 

(6) Nhị thập bát tú nhập quái, phân tú Vĩ lấy bắt đầu trên hào 
Giáp Tý của Tiểu Súc mà khởi toán. 

(7) Phân số 28 khởi cung suy tính. 

(8) Điềm của sự bất nghĩa. 

(9) Cửu Nhị thích biến nhập quái Ly. 



 

(Ly dưới Tốn trên) Gia Nhân 

Càn cương, đều biến văn minh, nội ngoại tương ứng (1). Âm 
dương đắc vị, cư trung dẫm chính, trên lửa thấy gió, tượng của 
Gia Nhân (người nhà). Rảnh rang tà quái tồn chứa thành tín, đốc 
thúc nghiêm ngặt đắc trung. Đắp đổi tương hỗ cho thể thấy văn 
minh, đạo nhà sáng tỏ vậy. Trong bình lặng lại gặp hiểm trở, 
tượng người nhà (Gia Nhân) khó khăn vậy. Cái nghĩa của sự 
cân nhắc phù hợp (chước trung), ở tại hào Lục Nhị. Cùng với Ly 
là Phi Phục (2). 

Thiết lập ban đầu Quý Mão cho đến Mậu Thân (3). Tích toán 
khởi Mậu Thân cho đến Đinh Mùi, Kim Thổ nhập Ly Tốn (4). Đại 
phu cư Thế, còn Ứng ở Cửu Ngũ, lập vị trí vua. Ngũ tinh theo vị 
trí khởi Thái Âm (5). Tú Cơ theo vị trí giáng Kỷ Sửu (6). Phân khí 
hậu, số của nó ba mươi sáu (7). 

Hỏa Mộc phân chia hình dạng, âm dương đắc vị, nội ngoại cùng 
giúp đỡ, nhị khí cùng tương hợp. Vua vua tôi tôi, cha cha con 
con, anh anh em em. Dịch viết, "gia nhân hạc hạc, phụ tử hi hi" 
nghĩa là người nhà đốc thúc nghiêm ngặt, cha con cười hi hi. 
Đạo của việc sửa trị nếp nhà, phân rõ ở chỗ này vậy. Nghĩa của 
cát hung, phối ngũ hành tiến thoái (8). Văn minh vận động, tượng 
của biến hóa, hào Cửu Tam thích âm nhập Chấn, Phong với Lôi, 
hợp viết Ích, thứ tự giáng quẻ Phong Lôi Ích. 

(1) Cửu Ngũ ứng hào Lục Nhị. 

(2) Kỷ Sửu thổ, Tân Hợi thủy. 

(3) Xuân Phân, Lập Thu. 

(4) Kim Thổ nhập quái cùng tích toán. 

(5) Thái Âm phương Bắc nhập quái khởi cung suy toán. 



(6) Nhị thập bát tú, phân tú Cơ nhập quẻ Gia Nhân trên hào Kỷ 
Sửu thổ. 

(7) Khởi số 36, quẻ Gia Nhân suy đoán tích toán tốt xấu. 

(8) Lục Ngũ tiến thoái, cát hung ở âm dương, âm dương đắc 
khởi tại 4 mùa vận động, cát hung thấy được vậy, phân chia 
trong ngoài vậy. Hai tượng phối thiên địa tinh thần hợp mệnh, 
định cát hung. 

 

(Chấn dưới Tốn trên) Ích 

Trời đất chẳng giao kết gọi là xấu. Hào Lục Nhị âm, bên trên là 
nhu, cái cương của hào Cửu Tú giáng xuống tích âm, cho nên 
gọi là Ích (ích lợi, tăng thêm). Dịch nói, "tổn thượng ích hạ" nghĩa 
là giảm cái bên trên mà thêm cho bên dưới. Sấm động gió lay 
(Lôi động phong hành), nam dưới nữ trên (1), dương ích lợi cho 
âm, vua ích lợi cho dân, [dân] ngưỡng mộ vậy. Tương hỗ gặp 
Khôn. Đạo Khôn nhu thuận, lại ra ngoài gặp Cấn, Cấn ngừng 
nghỉ, dương ích lợi cho âm, dừng ở chỗ dương. Đạo nhu lưu 
hành vậy (2). 

Cùng với Chấn là Phi Phục (3). Hào Lục Tam tam công cư Thế, 
hào Thượng Cửu tông miếu làm Ứng. Thiết lập ban đầu Giáp 
Thìn tới Kỷ Dậu (4). Tích toán khởi Kỷ Dậu cho tới Mậu Thân, 
quay vòng trở lại ban đầu. Thổ Kim nhập Chấn Tốn (5). Ngũ Tinh 
theo vị trí khởi Tuế Tinh (6), tú Đẩu theo vị trí giáng Canh Thìn 
(7). Phân khí hậu số hai mươi tám (8). Âm dương hai Mộc kết 
hợp, Kim Thổ phối tượng, bốn mùa vận chuyển, sáu vị trí giao 
kết phân chia, hưu - phế - vượng - sinh, cát hung thấy ở động. 
Hào phối nhật nguyệt tinh thần, tiến thoái vận khí thăng giáng, 
quay lại đảm đương vị trí nào (9). Thích biến ở ngoài, âm nhập 
hào dương, nhị tượng cương kiện mà động, thuộc về trời đất 



vậy (10). Âm dương tương đãng lay động lẫn nhau, theo thứ tự 
giáng nhập quẻ Thiên Lôi Vô Vọng. 

(1) Chấn nam Tốn nữ. 

(2) Trong ngoài thuận động, Phong Lôi Ích. Tứ tượng phân minh, 
cương nhu định vậy. 

(3) Canh Thìn thổ, Tân Dậu kim. 

(4) Thanh Minh, Thu Phân. 

(5) Khởi tích phối quẻ Phong Lôi Ích khởi cung. 

(6) Mộc tinh nhập quái. 

(7) Nhị thập bát tú, phân tú Đẩu nhập quẻ Phong Lôi Ích trên hào 
Lục Nhị Canh Thìn thổ (QNB chú: có lẽ do sao chép thất bản 
hoặc mờ/mất nét nên chỗ này mới nói là "hào Lục Nhị Canh Thìn 
thổ", nhẽ ra phải là "hào Lục Tam Canh Thìn thổ" mới đúng, tức 
là nhầm chữ Tam thành chữ Nhị). 

 

(Chấn dưới Càn trên) Vô Vọng 

Càn cương, Chấn động, hai khí vận chuyển, trời hạ xuống gặp 
sấm lưu hành, đạo của chính trực. Cương chính dương trưởng, 
vật không xằng bậy vậy. Nội hỗ gặp Cấn, ngưng ở thuần dương, 
ngoại hỗ gặp Tốn, thuận ở đạo dương. Trời lưu hành cương kiện 
mà động, cương chính ở tại vật, vật thuận theo vậy. Kim Mộc 
phối tượng, cát hung sáng tỏ vậy (1). 

Cùng với Càn là Phi Phục (2). Hào Cửu Tứ chư hầu tại Thế, hào 
Sơ Cửu nguyên sĩ lập Ứng. Thiết lập ban đầu Ất Tị đến Canh 
Tuất (3). Tích toán khởi Canh Tuất cho đến Kỷ Dậu, quay vòng 
trở lại ban đầu, Hỏa Thổ nhập Càn Chấn (4). Ngũ tinh theo vị trí 
khởi Huỳnh Hoặc (5). Tú Ngưu theo vị trí giáng Nhâm Ngọ (6). 
Phân khí hậu ba mươi sáu (7). Trên Kim dưới Mộc, hai tượng 



tương xung, âm dương thăng giáng, tráng kiên mà động, trong 
gặp một dương ứng động cương, ngũ hành phân phối cát hung 
tương bán vậy (8). Cửu Ngũ thích biến nhập văn nhu, âm lay 
động dương, hào quy phục vị. Cương nhu dẫm bước, chỗ sáng 
tỏ ở bên ngoài, tiến thoái cát hung, thấy rỗng ở giữa, thứ tự giáng 
nhập quẻ Phệ Hạp. 

(1) Kim Mộc phối Càn Chấn nhập quái. 

(2) Nhâm Ngọ hỏa, Tân Mùi thổ. 

(3) Tiểu Mãn, Hàn Lộ. 

(4) Hỏa Thổ phân Càn Chấn nhập quẻ Vô Vọng khởi tích toán. 

(5) Hỏa tinh nhập quái định cát hung. 

(6) Nhị thập bát tú, phân tú Ngưu nhập quẻ Vô Vọng trên vị trí 
Nhâm Ngọ hỏa. 

(7) Số 36 khởi quái tích toán. 

(8) Hai khí đều giành giật. 

 

(Chấn dưới Ly trên) Phệ Hạp 

Nhu lạm dụng che đậy cương, tích khí cư ở giữa, đạo âm sáng 
tỏ minh bạch, sử dụng gặp gỡ văn minh, sấm chớp hợp phân, 
ánh quang uy lực mà cắn gặm (Phệ Hạp) vậy. Dịch viết, "di trung 
hữu vật viết phệ hạp" nghĩa là trong mép má có vật gọi là cắn 
gặm. Âm dương phân chia, trong động mà sáng tỏ (1). Vật nọ 
chẳng ngay ngắn, ngậm mà cắn, đạo của cát hung, tượng ở ngũ 
hành. Thuận thì cát, nghịch thì hung. 

Hỏa Mộc hợp quái, phối thăng giáng, cùng với Ly là Phi Phục 
(2). Hào Lục Ngũ cư tôn quý, còn Ứng ở Lục Nhị đại phu. Thiết 
lập ban đầu Bính Ngọ đến Tân Hợi (3). Tích toán khởi Tân Hợi 
cho đến Canh Tuất, quay vòng trở lại ban đầu. Hỏa Thổ nhập Ly 



Chấn (4). Ngũ tinh theo vị trí khởi Trấn Tinh (5). Tú Nữ theo vị trí 
giáng Kỷ Mùi thổ (6). Phân khí hậu số hai mươi tám (7). 

Lửa cư ở trên nước (QNB chú: dịch nguyên văn "hỏa cư thủy 
thượng"), trong dương gặp âm, dương tạp khí đục mà hỗn độn, 
cát hung biến đổi, tùy thời (/mùa) mà thấy vậy. Phản phục âm, 
Du Hồn nhập quái (8). Ngũ hành tiến thoái, đạo của thủy chung, 
vì thế có thể nghiệm xét vậy. Thăng giáng lục hào, cực phản, 
cuối cùng giáng quẻ Sơn Lôi Di. 

(1) Tượng sấm sét vậy. 

(2) Kỷ Mùi hỏa Tân Tị thổ (QNB chú: để nguyên văn, có lẽ bị lẫn 
lộ 2 vị trí Hỏa - Thổ). 

(3) Mang Chủng, Tiểu Tuyết. 

(4) Phân chia hai vị trí Hỏa Thổ nhập quẻ Phệ Hạp khởi tích toán, 
hào phát triển phối Tinh, Thần, Tuế, Nguyệt, Nhật, Thời, tiến 
thoái, cát hung. 

(5) Thổ tinh nhập quái. 

(6) Nhị thập bát tú, phân chòm sao Nữ nhập quái ở vị trí Lục Ngũ 
thổ vậy. 

(7) Theo vị trí số 28 khởi bát quái, toán cát hung. 

(8) Giáng xuống hào Cửu Tứ, dương nhập âm. 

 

(Chấn dưới Cấn trên) Di 

Sáu vị trí (lục vị) trên dưới, quay vòng trở lại ban đầu. Nội ngoại 
giao hỗ, giáng nhập thuần âm (1). Khí của đất tụ họp ở bên trong 
của nó (2). Tích cái khí của sự thuần hòa, gặp đạo của chính 
trực ngay thẳng, sáng tỏ vậy. 



Thổ Mộc phối tượng, cát hung theo lục hư (3). Cùng với Chấn là 
Phi Phục (4). Hào Lục Tứ chư hầu tại Thế, nguyên sĩ tại Sơ Cửu 
gặp Ứng. Thiết lập ban đầu Tân Hợi cho đến Bình Thìn (5). Tích 
toán khởi Bính Thìn đến Ất Mão, quay vòng trở lại ban đầu. Thổ 
Mộc nhập Cấn Chấn (6). Ngũ tinh theo vị trí khởi Thái Bạch (7). 
Tú Hư theo vị trí biên giới Tuất thổ (8). Phân khí hậu ba mươi 
sáu [đương làm hai mươi tám] (9). 

Dưới núi có sấm, ngưng mà động, âm dương thông biến phân 
khí hậu, nội ngoại cương kiện mà tích nhu bên trong, thăng giáng 
Du Hồn, hạ xuống cư vị trí hào Lục Tứ, chuyên phận, quay trở 
lại ở gốc (10). Cát hung khởi ở hào Lục Tứ, kế đến vòng quanh 
khắp lục vị, tinh tú triền thứ vậy. Cực thì phản chuyển về gốc, 
giáng nhập quẻ Quy Hồn Sơn Phong Cổ. 

(1) Gặp tượng Khôn ở giữa. 

(2) Vị trí trên dưới đều có dương bao bọc lấy âm. 

(3) Lục hư tức là lục hào vậy. 

(4) Bính Tuất thổ, Kỷ Dậu kim 

(5) Tiểu Tuyết, Thanh Minh. 

(6) Phân Thổ Mộc nhị tượng nhập quái toán cát hung. 

(7) Kim Tinh tây phương nhập quẻ tháng tám, thượng xung. 

(8) Nhị thập bát tú, phân chòm sao Hư nhập quẻ Di trên hào Lục 
Tứ Bính Tuất. 

(9) Khởi số 28, suy đoán vị trí của lục hào cát hung. 

(10) Du Hồn phản cư Lục Tứ, nhập [/bát] quái vòng quanh điểm 
đầu, vị trí của hào chuyển dời chỗ trọ, sáng tỏ vậy. 

 

(Tốn dưới Cấn trên) Cổ 



Sáu hào âm dương trên dưới, đạo gốc tồn tại vậy. Khí vận quay 
vòng trở lại ban đầu, dưới núi gặp gió, ngưng mà thuận, tương 
hỗ bên trong vui vẻ mà động. Dịch nói, "cổ giả sự dã" nghĩa là 
cái Cổ đó, sực việc vậy. Lại nói "tiên giáp hậu giáp" nghĩa là 
trước ngày Giáp với sau ngày Giáp. Sự việc phân công mà theo 
lệnh thi hành. Kim Thổ hợp Mộc, tượng quay về gốc, viết Quy 
Hồn. 

Cùng với Chấn là Phi Phục (1). Hào Cửu Tam Quy Hồn lập tam 
công tại Thế, còn Ứng Thượng Cửu gặp tông miếu. Thiết lập 
ban đầu Canh Tuất cho đến Ất Mão (2). Tích toán khởi ẤT Mão 
tới Canh Dần, quay vòng trở lại ban đầu. Thổ Mộc nhập Cấn Tốn 
(3). Ngũ tinh theo vị trí Thái Âm (4), tú Nguy theo vị trí giáng Tân 
Dậu kim (5). Phân khí hậu hai mươi tám (6). 

Trên Mộc gặp Thổ, gió lưu lại núi, điềm liên quan tới sự việc cha 
ông (phụ sự). Âm dương phục vị, trưởng thành và non trẻ phân 
chia vậy. Tám quẻ tuần hoàn, sơ khai ở Tốn, Quy Hồn nội tượng 
được hoàn nguyên, sáu hào tiến thoái, cát hung tại 4 mùa, tích 
toán khởi cung, tuân theo mà thiết lập ban đầu (7). Thăng âm 
dương, cung Tốn vừa biến nhập Ly, nghi lễ nhu thuận phân chia 
vậy. Âm đến dương lui, để rỗng ở giữa. Kế đến là trung nữ, tám 
quẻ lay động qua lại lẫn nhau, âm dương định vị, chuyển biến 
nhập tám quẻ cung Ly, thuần Hỏa lấy Nhật dụng sự (nắm 
quyền). 

(1) Tân Dậu kim, Canh Thìn thổ. 

(2) Hàn Lộ, Xuân Phân. 

(3) Thổ Mộc phân chia cung Cấn Tốn. 

(4) Thái Âm Thủy tinh nhập quái dụng sự. 

(5) Nhị thập bát tú, chòm sao Nguy nhập quẻ Quy Hồn của Tốn 
là Sơn Phong Cổ trên hào Cửu Tam Tân Dậu kim. 

(6) Khởi tích toán số 28 định cát hung. 

(7) Quẻ dùng cùng người thân vậy. 



 

(Ly dưới Ly trên) Ly 

Gốc ở thuần dương, âm khí nối ở giữa, chịu nhận với cương 
kiện, thấy được văn minh. Cho nên Dịch viết, "quân tử dĩ kế minh 
chiếu vu tứ phương" nghĩa là người quân tử dùng cái việc liên 
tục quang minh chính đại soi sáng bốn phương (1) (QNB chú: 
có nhiều bản Dịch chép câu của Đại Tượng truyện này là "đại 
nhân dĩ kế minh chiếu vu tứ phương"). Dương làm chủ của âm, 
dương náu ở chỗ âm vậy (dương vi âm chủ, dương phục vu âm 
dã) (2). Chính là lấy cái thể Ly, là mặt trời, là lửa, mới đầu ở 
dương tượng mà mượn giả tá với âm khí, thuần dụng cương 
kiện chẳng thể sáng soi, cho nên lấy âm khí nhập dương, nhu ở 
tại cương, tráng kiện mà có thể thuận, nhu rỗng giữa hiện ra 
tượng lửa vậy (3). 

Cùng với Khàm là Phi Phục (4). Tông miếu làm Thế, còn Ứng 
được thấy trên hào tam công (5). Thiết lập ban đầu Mậu Thân 
tới Quý Sửu (6). Tích toán khởi Quý Sửu tới Nhâm Tý (7), quay 
vòng trở lại ban đầu. Thổ Thủy nhị tượng nhập vị trí Ly hỏa (8), 
Ngũ tinh theo vị trí khởi Tuế Tinh (9), tú Thất theo vị trí giáng Kỷ 
Tị hỏa (10). Phân khí hậu ba mươi sáu (11). Hai tượng nội ngoại 
phối ở hỏa với thổ là cát lợi (12). Cùng nhau vui mừng, thuận 
mà sáng tỏ cả đôi (13). Âm dương thăng giáng, nhập Sơ Cửu 
để đi biến, theo âm ngưng ở tượng của Cấn (14). Cát hung theo 
vị trí mà khởi, tới Lục Ngũ xem hay dở ở hào nào (15). Kế đến 
giáng nhập quẻ Hỏa Sơn Lữ (16). 

(1) Quẻ Ly ở giữa rỗng, mới đầu ở Càn tượng. Thuần thì tráng 
kiện, chẳng thể nhu hòa soi sáng, cho nên lấy khí âm phương 
bắc xâu nói ở giữa, nhu hòa cái cương kiện mà văn minh vậy. 

(2) Thành ra cái nghĩa của quẻ ở tại hào Lục Ngũ. 



(3) Chính là lấy Ly áp dụng rỗng giữa, khí nóng bốc lên mới có 
thể chiếu soi cho vật được. Mặt Trời sáng sủa, gốc lửa, tượng 
của dương vậy. Thuần dùng âm lại chẳng thể ác với vật, thuần 
dùng dương lại hung bạo với vật, cho nên áp dụng âm nhu tại 
trung nữ, có thể thành tựu với vật vậy. 

(4) Kỷ Tị hỏa, Mậu Tý thổ (QNB chú: dịch nguyên văn). 

(5) Thượng Cửu, Cửu Tam. 

(6) Lập Thu cho đến Đại Hàn. 

(7) Hỏa thủ thai nguyệt cho đến bản nguyệt. 

(8) Thổ Thủy hai vị nhập quái khởi toán. 

(9) Mộc Tinh nhập cung hỏa của quẻ. 

(10) Nhị thập bát tú, phân công tú Thất nhập cung Ly trên hào 
Kỷ Tị hỏa vậy. 

(11) Tích toán khởi số 36, lập vị định cát hung. 

(12) Thổ Mộc nhập Ly là cát tường. 

(13) Hai tượng Đoài Tốn. 

(14) Nội quái biến vậy. 

(15) Xem đang ở vị trí nào, Kim Thủy Mộc Hỏa Thổ và bản cung 
hình cung. 

(16) Hào Sơ Cửu biến. 

 

(Cấn dưới Ly trên) Lữ 

Trong âm thấy dương, lay động chuyển nhập dương. Hai khí âm 
dương, giao hỗ mà được cái tượng này. Lửa ở trên núi, là nghĩa 
của Lữ (hành trình, lữ hành) (1). Dịch nói, "lữ nhân tiên tiếu hậu 
hào đào" nghĩa là người lữ khách trước thì cười sau thì gào 



khóc. Lại nói, "đắc kỳ tư phủ" nghĩa là được lộ phí được của cải. 
Trọng Ni (Khổng Tử) là lữ nhân, cho nên có thể biết thấu vậy (2). 

Cùng với Cấn là Phi Phục (3). Thế cư ở hào Sơ Lục nguyên sĩ, 
còn hào Cửu Tứ chư hầu là Ứng. Thiết lập ban đầu Kỷ Dậu cho 
đến Giáp Dần (4). Tích toán khởi Giáp Dần tới Quý Sửu, quay 
vòng trở lại ban đầu. Kim nhập Mộc Thổ Ly Cấn (5). Ngũ Tinh 
theo vị trí khởi Huỳnh Hoặc (6). Tú Bích theo vị trí tại gianh giới 
Thìn (7). Phân khí hậu ba mươi sáu (8). 

Hỏa Thổ đồng cung, hai khí hợp ứng, âm dương đối đãi lẫn 
nhau, cát hung phân ở vị trí âm. Thượng Cửu dương cư tông 

miếu, đắc táng vu dịch (QNB chú: nguyên văn 得丧于易, không 

rõ nghĩa. Tôi cho rằng đây là nói về cái ý "phải chôn/bị mất con 
trâu một cách dễ dàng" = táng ngưu vu dị, trong Hào Từ và Lời 
Tượng của hào Thượng Cửu quẻ Lữ). Hào Lục Ngũ là chủ của 
quẻ, không ràng buộc chuyên nhất, hèn gì mà hung vậy. Nội 
tượng vừa biến, lay động âm nhập dương, Tốn thuận với vật, 
tiến thoái tâm ý và danh hiệu tước vị, ngoại tượng sáng tỏ, ứng 
với bên trong là cái đỉnh, kế đến giáng Hỏa theo Phong nhập 
quẻ Đỉnh (9). 

(1) Ly là âm, Sơ Cửu là dương. Cấn là dương, Sơ Lục là âm. 
Hai khí giao hỗ trên dưới, được Mộc vậy. Hỏa ở bên trên, tượng 
không ngừng nghỉ, nghĩa của Lữ vậy. 

(2) Quẻ Lữ được áp dụng tượng Lửa ở trên Núi, hiển lộ chẳng 
ngừng, ngũ hành bát quái, tiêu tức phải trở về chỗ này vậy. 

(3) Bính Thìn thổ, Kỷ Mão mộc. 

(4) Thu Phân, Lập Xuân. 

(5) Kim Mộc Thổ nhập quái khởi tích toán. 

(6) Hỏa Tinh nhập quái kiến bản tượng. 

(7) Nhị thập bát tú, chòm sao Bích nhập quẻ Lữ trên hào Sơ Lục 
Bình Thìn thổ khởi toán. 

(8) Phân số 36 khởi quái suy đoán. 



(9) Sơ Lục của Sơ Cửu, Cửu Nhị của Lục Nhị, Tốn là phong 
(gió), hai tượng đó gọi là Đỉnh. 

 

(Tốn dưới Ly trên) Đỉnh. 

Mộc có công năng của Tốn hỏa [đương làm Tốn mộc tạo ra năng 
lượng hỏa], cho nên có tượng của Đỉnh (cái vạc, cái đỉnh), thuận 
lợi cho nấu nướng tu sửa cúng tế quang minh vậy. Dịch nói, 
"đỉnh thủ tân" nghĩa là cái đỉnh dẫn tới cái mới (1). Âm dương 
đắc ứng, ở giữa dẫm lên chỗ thuận, nghĩa của tam công, nối 
theo vua vậy (2). Âm huyệt gặp hỏa, thuận ở trên vậy. Ở giữa 
trống rỗng gặp được sự tiếp nạp, nhận cái vất vả ở trong vậy. 
Cái tai đỉnh nạm vàng nạm ngọc, tại chỗ dương, hưởng cái mới 
thụ đồ ăn, ở tại chỗ âm. 

Cùng với Tốn là Phi Phục (3). Hào Cửu Nhị lập đại phu làm Thế, 
hào Lục Ngũ cư chí tôn làm Ứng. Thiết lập ban đầu Canh Tuất 
cho đến Ất Mão (4). Tích toán khởi Ất Mão cho đến Giáp Dần, 
quay vòng trở lại ban đầu. Phân thổ mộc nhập Ly Tốn (5). Ngũ 
tinh theo vị trí khởi Trấn tinh (6), tú Khuê theo vị trí giáng Tân 
Hợi thủy (7). Phân khí hậu 36 (8). Lửa cư ở trên gỗ, hai khí giao 
hợp, âm dương nhún thuận, khí cụ hình thàn tồn tại, vàng ngọc 
vững bền, phối tượng âm dương, thăng giáng lục vị, theo thứ tự 
dịch chuyển, hào Cửu Tam biến, lấy dương nhập âm, gặp Khảm 
hiểm (9), giáng nhập quẻ Thủy Hỏa Vị Tế. 

(1) Gỗ ở trong đám lửa bùng phát, hỏa mộc cung cấp cho nhau, 
tượng là cái Đỉnh, Vạc. Dưới đáy là chân, trong lòng rỗng để 
chứa nạp, cái nghĩa của nấu nướng thức ăn sáng tỏ vậy. Phàm 
nấu nướng, dâng lên cúng tế trước tiên, cho nên nói "cung tế 
minh hĩ" nghĩa là cúng tế công khai vậy. Biến đổi sinh ra vậy. 

(2) Cửu Tam thành các đước của Đỉnh, Lục Ngũ ủy nhiệm được 
vị trí của hiền thần giả tá [?], nhằm tách biệt rõ ràng vậy. 



(3) Tân Hợi thủy, Kỷ Sửu thổ. 

(4) Hàn Lộ, Xuân Phân. 

(5) Phân hai tượng Thổ Mộc nhập với Tốn, phối quẻ Đỉnh. 

(6) Thổ tinh nhập hỏa cung. 

(7) Nhị thập bát tú, phân phối chòm sao Khuê nhập quẻ Đỉnh 
trên hào Cửu Nhị Tân Hợi. 

(8) Khởi cung số 36 phối quái toán cát hung. 

(9) Nghĩa của hào Cửu Tam quẻ Đỉnh, âm thành quẻ Khảm, nội 
tượng Khảm ngoại Ly, hai khí không giao với nhau, gặp quẻ Vị 
Tế. 

 

(Khảm dưới Ly trên) Vị Tế. 

Âm dương nhị vị, đều trở về bản thể. Lục hào giao hỗ, khác với 
chính tượng (1), cho nên áp dụng cái tên Vị Tế. Thế Ứng đắc vị, 
âm dương dứt đường (2), tính mệnh chẳng giao, cát hung phân 
bày vậy (3). 

Cùng với Khảm là Phi Phục (4). Hào Lục Tam tam công làm Thế, 
còn Ứng ở tông miếu (5). Kiến lập ban đầu Tân hợi cho đến Bính 
Thìn (6). Tích toán khởi Bính Thìn cho đến Đinh Mão. Hai tượng 
Thủy Thổ nhập Ly Khảm (7). 

Ngũ Tinh theo vị trí khởi Thái Bạch (8), tú Lâu theo vị trí giáng 
Mậu Ngọ hỏa (9). Phân khí hậu hai mươi tám (10). Hai tượng 
thủy hỏa, Khảm Ly tương nạp, cái tính chất vốn khác nhau từ 
gốc, chỗ đứng ngăn chia, cách biệt trên dưới, cát hung sinh ra 
vậy (11). Nhận hình gặp hại, khí chẳng hợp vậy. Âm dương 
thăng giáng, nhập với ngoại quái, biến Ly thành Cấn, biểu thị ở 
tượng (12), trời đất đầy vơi, cùng thời tiêu tức, rất to lớn vậy, kế 
đến nhập quẻ Sơn Thủy Mông. 



(1) Ly bốc lên trên, Khảm ắt phải xuống dưới, hai tượng chẳng 
hợp, đều khác biệt âm dương giao nạp, chính là áp dụng cái 
khác với bản tượng vậy. 

(2) Cửu Nhị, Lục Ngũ. 

(3) Khảm tính Ly mệnh. 

(4) Mậu Ngọ hỏa, Kỷ Hợi thủy. 

(5) Thượng Cửu. 

(6) Tiểu Tuyết, Thanh Minh. 

(7) Phân Thủy Thổ nhập quái. 

(8) Kim Tinh nhập quái phận 6 hào cung Ly. 

(9) Nhị thập bát tú, phân phối tú Lâu nhập vị trí hào Lục Nhị Mậu 
Ngọ hỏa của quẻ Vị Tế, Thổ định cát hung nhập tích toán. 

(10) Tích toán số 28, đến chỗ cát hung. 

(11) Vị trí của Tý Ngọ. 

(12) Cấn ở trên vậy. 

 

(Khảm dưới Cấn trên) Mông 

Tích dương cư âm, ngưng ở Khảm hãm. Nuôi dưỡng sẵn thế 
thuần chính, cư trung đắc vị, Dịch nói, "sơn hạ xuất tuyền, mông" 
nghĩa là dưới núi xuất hiện con suối, bị che lấp / con trẻ. Hai 
tượng gắn chặt với chính trực, thiên hạ thông thuận vậy. Đuổi 
cái ám mà xua tan nghi ngờ, đạo dương lưu hành vậy. Nội thực 
ngoại chính, ám tối được sáng tỏ ra, âm bám vào dương, đạo 
trẻ thơ hanh thông vậy. Cho nên viết, "mông, dưỡng chính" 
nghĩa là con trẻ, nuôi dưỡng cái chính trực. 



Cùng với Cấn là Phi Phục (1). Chư hầu lập Thế, nguyên sĩ làm 
Ứng (2). Thiết lập ban đầu Nhâm Tý cho đến Đinh Tị (3). Tích 
toán khởi Đinh Tị cho tới Bính Thìn, quay vòng trở lại ban đầu. 
Hỏa Thổ nhập Cấn Khảm (4). Ngũ tinh theo vị trí khởi Thái Âm 
(5). Tú Vị theo vị trí giáng Bính Tuất thổ (6). Phân khí hậu ba 
mươi sáu (7). 

Dưới núi gặp nước, lưu lại ở giữa, phân chia thành nhiều dòng 
vạn phái. Lục vị bất cư, cát hung thích biến, thủy thổ phân chia 
vậy (8). Âm dương tiến thoái, tuế thời vật vậy. Hào Lục Ngũ 
dương trung tích âm nhập Tốn, gặp âm trong dương, hai khí lay 
động qua lại lẫn nhau, chẳng thể đầy tròn, kế đến giáng nhập 
quẻ Phong Thủy Hoán (9). 

(1) Bính Tuất thổ, Ất Dậu kim. 

(2) Lục Tứ, Sơ Lục. 

(3) Đại Tuyết, Tiểu Mãn. 

(4) Hai tượng Hỏa Thổ nhập quái cùng đoán. 

(5) Thủy Tinh phương bắc nhập cung khởi toán. 

(6) Nhị thập bát tú, phân phối chòm sao Vị nhập quẻ Mông trên 
hào Lục Tứ Bính Tuất thổ. 

(7) Khởi số 28 [đang làm 36], theo lục vị suy đoán. 

(8) Ngũ hành nhập quái toán cát hung, lần lượt 4 mùa, người đi 
phế vua, cát thì làm vua, hung thì bị phế. 

(9) Lục Ngũ biến nhập Cửu Ngũ, dương trong âm, nhập dương 
trong dương, vừa biến đến cung đó, vị trí không ra khỏi cung 
gốc. 

 

(Khảm dưới Tốn trên) Hoán 



Trên nước gặp cây, tiêu tán rồi hợp (1). Nội ngoại cương kiện 
mà thuận, nạp đầy ở trung chính, cùng tương hỗ động mà đến 
(2). Hai tượng âm dương, giúp đỡ mà tăng thêm vậy. Gió 
(Phong) thổi trên Nước (Thủy), chỗ hiểm mà chẳng chìm vậy (3). 
Hào Cửu Ngũ dẫm chỗ chính, tâm tư thuận theo mà không phải 
ép buộc vậy. 

Cùng với Tốn là Phi Phục (4). Cửu Ngũ cư chí tôn, đại phu Ứng 
(5). Thiết lập ban đầu Quý Sửu cho đến Mậu Ngọ (6). Tích toán 
khởi Mậu Ngọ cho đến Đinh Tị, quay vòng trở lại ban đầu. Hỏa 
Thổ nhập Khảm Tốn (7). Ngũ tinh theo vị trí khởi Tuế Tinh (8), 
tú Mão theo vị trí giáng Tân Tị hỏa (9). Phân khí hậu số của nó 
hai mươi tám (10). 

Nội quái Khảm đầy ở giữa, một dương ở giữa, tích đầy ở trong. 
Phong ở bên ngoài, tiến hành hư thanh. Ngoài thuận theo vị trí 
cát hung, khảo xét ở cái đạo của thịnh suy 4 bước, lưu ý cơ yếu, 
âm dương cố định tại vị trí, sinh theo thời, tử theo thời, sinh ở vị 
trí. Tiến toán chẳng thể cấm đoán cái chính, thình thì suy đến, 
chính suy thì thịnh đến. Dịch viết, "tích thiện chi gia tất hữu dư 
khánh, tích bất thiện chi gia tất hưu dư ương" nghĩa là nhà nào 
tích thiện thì nhất định có thừa mừng vui, còn nhà nào không 
tích thiện thì nhất đinh có thừa tai ương. Tám quẻ trước sau, lục 
hư phản phục, Du Hồn sinh Tốn, nhập Càn thành quẻ Thiên 
Thủy Tụng. 

(1) Cái Hoán ấy, phân tán vậy. 

(2) Thuyền rỗng lưu hành vậy. 

(3) Cây nổi trên nước vậy. 

(4) Tân Tị hỏa, Kỷ Mùi thổ. 

(5) Hào Cửu Nhị vậy. 

(6) Đại Hàn, Mang Chủng. 

(7) Hai tượng Hỏa Thổ nhập Khảm Tốn, phối Hỏa cung quẻ 
Hóan khởi toán. 

(8) Mộc Tinh nhập Hỏa cung, Mộc tượng. 



(9) Nhị thập bát tú, chòm sao Mão nhập quẻ Hỏa trên hào Cửu 
Ngũ Tân Tị hỏa. 

(10) Khởi toán theo số hai mươi tám, trên lục hào suy đoán cát 
hung năm tháng ngày giờ với Hậu. 

 

(Khảm dưới Càn trên) Tụng 

Sinh sôi chẳng diệt gọi là đạo. Lục vị chẳng ngừng, phản chuyển 
về Du Hồn. Cung Ly có tám quẻ lấy quẻ Tụng làm "phản tứ" (1). 
Thiên với Thủy được gọi là Tụng (tranh cãi) (2). Ngũ hành để 
chiêm bốc, lục vị định cát hung, chứ chẳng phải quay lưng với 
nhu thuận, vì chính Kim với Thủy, hai khí tương tư giúp đỡ nhau, 
vị trí của cha con. Tráng kiện và hiểm nguy, trong ngoài tương 
kích lẫn nhau, nghĩa của nhà nước. Xuất tượng cho nên dùng 
phéo tắc, thì mới có thể nghiệm vậy. 

Cùng với Tốn là Phi Phục (3). Chư hầu cư Thế, nguyên sĩ được 
Ứng (4). Thiết lập ban đầu Mậu Ngọ cho đến Quý Hợi (5). Tích 
toán khởi Quý Hợi cho đến Nhâm Tuất, quay vòng trở lại ban 
đầu. Hỏa Thủy nhập quái (6). Ngũ Tinh theo vị trí khởi Huỳnh 
Hoặc (7), tú Tất theo vị trí giáng Nhâm Ngọ hỏa (8). Phân khí 
hậu ba mươi sáu (9). Dươí trời gặp nước, âm dương quay lưng 
với nhau, hai khí chẳng giao, vật sinh từ đâu. Cát hung tôn chỉ ở 
hào Thượng Cửu, tiến thoái thấy ở hào Cửu Tứ. Hai ở giữa hành 
vi chính trực, được cái sự thích hợp vậy. Âm dương thăng giáng, 
trở về nội tượng (10). Kế tiếp giáng quẻ Thiên Hỏa Đồng Nhân. 

(1) Năm tới Bốn vậy. 

(2) Đạo Trời (Thiên) lưu chuyển về Tây, còn Nước (Thủy) thì 
chảy về Đông, con đường của chúng quay lưng với nhau vậy. 
Ngoại tượng Càn, quái của phương Tây Bắc. Nội Khảm thủy, 
quái của phương Chính Bắc, chảy về Đông vậy. Hai khí chẳng 
giao gọi là Tụng (tranh cãi). 



(3) Nhâm Ngọ hỏa, Tân Mùi thổ. 

(4) Cửu Tứ, Sơ Lục. 

(5) Mang Chủng, Tiểu Tuyết. 

(6) Hai tượng Hỏa Thủy nhập cung Ly, phối lcuj vị, tích toán suy 
đoán năm tháng ngày giờ. 

(7) Hỏa Tinh nhập cung Hỏa, cùng khởi tích toán. 

(8) Nhị thập bát tú, phân phối chòm sao Tất nhập quẻ Du Hồn 
của Ly là Thiên Thủy Tụng trên hào Cửu Tứ Nhâm Ngọ hỏa, thổ 
vậy. 

(9) Khởi cung theo 36, toán cát hung. 

(10) Âm đi dương đến, quay về vị trí gốc, trong gặp Ly, Đồng 
Nhân. 

(11) Kế đến 2 hào dương ở bên trên bên dưới hào nhị, âm thích 
biến, theo Ly vậy. 

 

(Ly dưới Càn trên) Đồng Nhân 

Hai khí cùng tiến, tráng kiện mà bốc lên trên (1). Cùng con 
đường như khác về ý trí, tính chất thì hợp vậy. Dịch nói, "Xuất 
môn Đồng Nhân. Hựu thùy cữu dã" nghĩa là rời nhà cùng người, 
còn ai trách nữa. Cửu Nhị đắc vị ở giữa, Lục Tam tích âm đối 
đãi. Dịch nói, "tiên hào đào nhi hậu tiếu" nghĩa là trước thì than 
khóc, sau lại cười tươi (2). Bát quái phục vị, lục hào chuyển biến 
thứ tự, quay vòng trở lại ban đầu. Trên dưới không ngừng lại, 
cái nghĩa sinh sôi, đạo dịch noi theo vậy. Trời và Lửa, sáng tỏ 
mà tráng kiện, đạo dương chính, khí âm hòa vậy (3). Cát hung 
vốn có tượng, ngũ hành rất rõ ràng (4). 



Cùng với Khảm là Phi Phục (5). Quy Hồn lập tam công làm Thế, 
còn Thượng Cửu tông miếu làm Ứng. (Khí) Hậu thiết lập ban 
đầu Đinh Tị cho đến Nhâm Tuất (6). Tích toán khởi Nhâm Tuất 
cho đến Tân Dậu, quay vòng trở lại ban đầu. Hỏa Thổ nhập Càn 
Ly (7). Ngũ Tinh theo vị trí khởi Trấn Tinh (8), tú Chủy theo vị trí 
giáng Kỷ Hợi thủy (9). Phân chia khí hậu số hai mươi tám (10). 
Trên Hỏa thấy Kim, hai khí tuy tương đồng, nhưng ngũ hành thì 
tương phản. Lục hào định vị, điềm của cát hung ở tại Năm Hai 
(ngũ nhị), đắc thì thuận, thất thì nghịch. Âm dương thăng giáng, 
năm tháng phân chia vậy. Hào tượng tương đãng lay động lẫn 
nhua, nội ngoại thích biến, bát quái tuần hoàn, Quy Hồn quay về 
gốc. Gốc tĩnh thì tượng sinh ra, cho nên biến Ly làm Đoài, nhập 
Thiếu Nữ, phân chia tám quẻ tượng Đoài (11). 

(1) Càn vụ thượng, Khảm vụ hạ. 

(2) Phân chia ở dương vị, chẳng thể quyết thắng, trước đó gọi 
là khóc lóc. Sau cười tươi, hợp nơi vui vẻ vậy, cho nên gọi là 
sau thì cười vậy. 

(3) Lục Nhị ở giữa nội quái, có thể phụng dưỡng với dương. 

(4) Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ phối lục vị tương sinh. 

(5) Kỷ Hợi thủy, Mậu Ngọ hỏa. 

(6) Tiểu Mãn, Hàn Lộ. 

(7) Hỏa Thổ phối hai tượng nhập Càn Ly, phối sáu cung khởi 
tích toán. 

(8) Thổ tinh nhập quái, định cát hung của nó. 

(9) Nhị thập bát tú, phân phối tú Chủy nhập Ly Quy Hồn, phối 
quẻ Thiên Hỏa Đồng Nhân trên hào Cửu Tam Kỷ Hợi thủy. 

(10) Khởi tích toán số hai mươi tám, số tuần lục hào, có cát hung 
nhập vị trí nào. 

(11) Khảm nhập tám quẻ cung Đoài. 



 

(Đoài dưới Đoài trên) Đoài 

Tích âm thành đầm (Trạch), thuần Kim dụng thể, chứa thủy 
ngưng sương, đạo âm giống như vậy. Thượng Lục âm sinh, 
cùng với Cấn là hợp (1). Thổ Mộc nhập Đoài, Thủy Hỏa tương 
ứng, hai âm hợp thể, tích lũy ở bên ngoài thành Tây (2). Trùng 
Chấn nhập Càn, khí loại âm vậy. Phối tượng là dương, vật loại 
cũng giống như vậy. 

Cùng với Cấn là Phi Phục (3). Thượng Lục tông miếu tại Thế, 
còn Lục Tam tam công là Ứng. Thiết lập ban đầu Ất Mão cho tới 
Canh Thân (4). Tích toán khởi Canh Thân tới Kỷ Mùi, quay vòng 
trở lại ban đầu. Kim Thổ nhập cung Đoài (5). Ngũ Tinh theo vị trí 
khởi Thái Bạch (6), tú Sâm theo vị trí giáng Đinh Mùi thổ (7). 
Phân khí hậu số ba mươi sáu (8). Nội quái hỗ thể gặp Ly Tốn, 
phối Hỏa Mộc nhập cung Kim, phân chia quý tiện ở nơi cường 
nhược (9). Cát hung tùy theo hào toán năm tháng, vận khí lần 
lượt hưu vượng. Âm dương thăng giáng, biến Sơ Cửu nhập Sơ 
Lục, dương nhập âm, là Khảm tượng. Chính thể gặp dương vị, 
cương nhu phân chia, cát hung thấy được vậy. Vừa biến nội 
tượng nhập Khảm là quẻ Khốn (10). 

(1) Đoài dưới lục âm ngưng tụ, Cấn trên nơi dương tráng kiện, 
nạp Đoài làm vợ, hai khí hợp. 

(2) Mùa Thu thịnh vượng. 

(3) Đinh Mùi thổ, Bính Dần mộc. 

(4) Xuân Phân, Lập Thu. 

(5) Kim Thổ nhập cung Đoài khởi tích toán. 

(6) Thái Bạch Kim tinh nhập quái. 



(7) Nhị thập bát tú, phân phối tú Sâm nhập quẻ Đoài trên hào 
Thượng Lục Đinh Mùi thổ. 

(8) Khởi cung toán theo số 36, khởi định cát hung. 

(9) Hỏa cường Mộc nhược. 

(10) Đoài nội quái hào Sơ Cửu biến mà nhập Khảm. 

 

(Khảm dưới Đoài trên) Khốn 

Trạch nhập Khảm hiểm, nước chẳng thông, khốn đốn vậy. Ngoại 
vâng chịu nội cương mãnh, đạo âm lớn lên vậy. Âm dương 
chẳng thuận, cát hung sinh ra vậy. Trên dưới chẳng ứng, âm 
dương không giao, nhị khí chẳng hợp (1). Ngũ hành phối lục vị, 
sinh hối lận, bốn mùa hưu vượng, Kim Mộc giao tranh, tình của 
vạn vật ở tại chỗ nhỏ bé. 

Cùng với Khảm là Phi Phục (2). Sơ Lục nguyên sĩ là Thế, Cửu 
Tứ chư hầu tại Ứng. Thiết lập ban đầu Bính Thìn cho tới Tân 
Dậu (3). Tích toán khởi Tân Dậu cho đến Canh Thân, quay vòng 
trở lại ban đầu. Kim Thổ nhập Khảm Đoài (4). Ngũ tinh theo vị trí 
khởi Thái Âm (5), chòm sao Tỉnh theo vị trí khởi Thái Âm giáng 
Mậu Dần (6). Phân chia khí hậu, số của nó laf hai mươi tám (7). 
Khảm tượng hỗ kiến, ly hỏa nhập Đoài, Kim Thủy gặp vận phối 
cát hung. Âm dương thăng giáng, Khảm nhập Khôn, âm khí 
ngưng thịnh, giáng nhập quẻ Tụy (8). 

(1) Quể Khốn trên dưới không tương ứng, âm dương chẳng giao 
kết. Lục Tam âm, Thượng Lục cũng âm, chẳng mất mát đi dược, 
nhập Cửu Ngũ cầu dương, dương cũng không nạp vậy. 

(2) Mậu Dần mộc, Đinh Tị hỏa. 

(3) Thanh Minh, Thu Phân, 



(4) Phân phối Thổ Kim nhập Khảm Đoài, phối cung Kim khởi 
toán. 

(5) Thủy tú, [đương là Tinh] nhập quẻ Đoài khởi toán. 

(6) Nhị thập bát tú, phân phối chòm sao Tỉnh nhập quẻ Khốn trên 
hào Sơ Lục Mậu Dần mộc. 

(7) Hai mươi tám khởi cung nhập tích toán, định cát hung. 

(8) Biến thông nhập quẻ Tụy. 

 

(Khôn dưới Đoài trên) Tụy 

Kim Hỏa phân khí hậu, Thổ Mộc nhập Đoài cung thăng giáng. 
Âm khí thịnh cường, nhu tương ứng hợp, Cửu Ngũ quy định bầy 
âm, hai khí vui vẻ mà thuận (1). Đầm (Trạch) ở trên Đất (Địa), 
tích âm mà thành ra Tụy (tụ hợp). Dịch viết, "Tụy giả, tụ dã" nghĩa 
là cái Tụy ấy là tụ hợp vậy. Cát hung sinh, dương khí hợp mà 
vui vẻ (2). 

Cùng với Khôn là Phi Phục (3). Lục Nhị đại phu cư Thế, còn Ứng 
tại Cửu Ngũ chí tôn. Thiết lập ban đầu Mậu Dần cho đến Quý 
Mùi [đương là Đinh Tị cho đến Nhâm Tuất] (4). Tích toán khởi 
Quý Mùi cho đến Nhâm Ngọ [đương là Nhâm Tuất cho đến Tân 
Dậu], quay vòng trở lại ban đầu. Thổ Mộc nhập Khôn Đoài (5). 
Ngũ tinh theo vị trí khởi Huỳnh Hoặc (6), tú Dực theo vị trí giáng 
Ất Tị (7). Phân khí hậu hai mươi tám (8). Trạch hạ xuống gặp 
Khôn, hai khí thuận, Mộc Thổ nhập cung, có yêu ghét (9). Âm 
dương thăng giáng, dương khí đến sắp ngưng, ở trên Khôn gặp 
Cấn tượng hỗ kiến (10) Đoài tượng chứa nạp Cấn, âm khí mạnh 
(11), thứ đến giáng nhập quẻ Trạch Sơn Hàm. 

(1) Quẻ Tụy Đinh Dậu kim, Ất Tị hỏa, hai tượng hình nhau mà 
lại hợp vậy. 



(2) Phàm tụ hợp đám đông nhất định đề phòng nhàn rỗi, giả tá 
dương là chủ, thành cái nghĩa của Tụy, phục quân tất có sự 
chuẩn bị trước, tụ chúng loại bỏ cái tâm nghi ngại. 

(3) Ất Tị hỏa, Đinh Mão mộc. 

(4) Lập Xuân, Đại Thử. 

(5) Phân chia Thổ Mộc nhập cung Đoài khởi toán. 

(6) Hỏa Tinh nhập Kim Thủy cung suy đoán cát hung vậy. 

(7) Nhị thập bát tú, phân phối tú Dực nhập quẻ Tụy trên hào Lục 
Nhị. 

(8) Tích toán khởi 28, số lục hào, thấy cát hung. 

(9) Mộc ghét thổ yêu vậy. 

(10) Cấn là dương. 

(11) Nam dưới nữ. 

 

(Cấn dưới Đoài trên) Hàm 

Dưới núi có đầm, vơi thiếu đi bản thân mà chứa vật, trong dương 
tích âm, cảm ở vật vậy. Dương hạ xuống dưới âm, đạo của nam 
nữ, nội ngoại tương ứng, cảm loại ở tượng vậy. Lục Nhị chờ đợi 
tìm hỏi, Cửu Ngũ thấy điềm, hai khí giao cảm, đạo của vợ chồng, 
thể ấy hợp vậy. Dịch viết, "hàm, cảm dã" nghĩa là quẻ Hàm ấy, 
cảm tưởng vậy. Lại nói, "lợi thủ nữ, cát" nghĩa là thuận lợi tuyển 
chọn cô gái, tốt lành (1). 

Cùng với Cần là Phi Phục (2). Cửu Tam tam công cư Thế, còn 
Thượng Lục tông miếu là Ứng. Thiết lập ban đầu Mậu Ngọ cho 
đến Quý Hợi (3). Tích toán khởi Quý Hợi cho đến Nhâm Tuất, 
quay vòng trở lại ban đầu. Hỏa Thổ nhập Cấn Đoài (4). Ngũ tinh 
theo vị trí khởi Huỳnh Hoặc (5), tú Liễu theo vị trí tới gianh giới 



của Thân (6). Phân khí hậu ba mươi sáu (7). Trên thổ gặp Kim, 
mẹ con hợp sức, âm dương tương ứng, cương nhu định vị, cát 
hung tùy hào thụ khí, xuất sinh thì cát mà hình hại thì hung. Âm 
dương thăng giáng, nhập ngoại hiểm, ngưng nghỉ ở nội tượng, 
là quẻ Thủy Sơn Kiển (8). 

(1) Cấn thiếu nam, Đoài thiếu nữ, nam xuống dưới nữ, áp dụng 
tượng của người phụ nữ. 

(2) Bính Thân kim, Đinh Sửu thổ. 

(3) Mang Chủng, Tiểu Tuyết. 

(4) Phân chia Hỏa Thổ tượng nhập vào Cấn Đoài vậy. 

(5) Hỏa Tinh nam phương nhập cung Kim 

(6) Nhị thập bát tú, phân phối tú Liễu nhập quẻ Hàm trên hào 
Cửu Tam Bính Thân kim. 

(7) Tích toán khởi số, phân phối số 36 khởi cát hung. 

(8) Hào Cửu Tứ nhập âm trong cương. 

 

(Cấn dưới Khảm trên) Kiển. 

Lợi ở Tây Nam. Đạo Cấn thông suốt vậy. Nước ở trên núi, không 
thuận lợi (Kiển). Hiểm khó tiến, hai khí âm dương xấu vậy. Âm 
đối đãi với dương, đạo nhu dẫn dắt vậy. Hiểm mà nghịch lại 
ngừng nghỉ, dương cố âm trưởng thì có thể tận lực đến lúc với 
vật là hợp, đạo Kiển sẽ hanh thông vậy. Dịch viết. vương thần 
kiển kiển, phỉ cung chi cố" nghĩa là vua tôi gặp khó khăn, chẳng 
phải nguyên cớ ở tại bản thân (1). 

Cùng với Khảm là Phi Phục (2). Hào Lục Tứ chư hầu cư Thế, 
hào Sơ Lục nguyên sĩ tại Ứng. Thiết lập ban đầu Kỷ Mùi cho đến 
Giáp Tý (3). Tích toán khởi Giáp Tý cho đến Quý Hợi, quay vòng 
trở lại ban đầu. Thổ Thủy nhập Khảm Cấn (4). Ngũ tinh theo vị 



trí khởi Trấn Tinh (5), tú Tinh theo vị trí giáng Mậu Thân (6). Phân 
khí hậu, số của nó ba mươi sáu (7). Trên thổ gặp thủy, nhu mà 
hòa, ngũ hành ấy cùng đùn đẩy qua lại, hai khí hợp, áp dụng 
tượng thì âm dương quay lưng với nhau (8). Khảm giáng nhập 
Địa Sơn Khiêm. 

(1) Lục Nhị. 

(2) Mậu Thân kim, Đinh Hợi thủy. 

(3) Đại Thử, Đại hàn. 

(4) Hai tượng Thủy Thổ nhập Cấn phối cung Kim khởi toán. 

(5) Thổ tinh nhập Kim cung 

(6) Nhị thập bát tú, phân phối tú Tinh nhập quẻ Kiển trên hào Lục 
Tứ Mậu Thân kim. 

(7) Tích toán khởi số 36, theo lcuj vị ngũ hành. 

(8) Ngoại quái hào Cửu Ngũ biến nhập Khôn, nội gọi là Cấn, cho 
nên gọi là đắc bằng vậy. Kế đến nhập quẻ Khiêm. 

 

(Cấn dưới Khôn trên) Khiêm 

Sáu vị trí khiêm tốn nhún thuận, bốn tượng chẳng hung, một 
dương cư ở trên cao của nội quái, làm chủ của Khiêm (khiêm 
tốn, nhún nhường). Dịch viết, "khiêm khiêm quân tử, lợi thiệp đại 
xuyên" nghĩa là người quân tử khiêm tốn, lợi cho việc vượt qua 
sông lớn. Âm dương không tranh giành, vị trí nơi trú ngụ khiêm 
nhu, trong âm thấy dương, ngừng thuận với khiếm, vị trí của hữu 
và vô, trên dưới đều thông suốt. Dịch viết, "huy khiêm, vô bất 
thuận dã" nghĩa là kẻ chỉ huy khiêm tốn, chẳng có gì là không 
thuận cả. 

Cùng với Khôn là Phi Phục (1). Lục vị cư Thế, đại phu tại Ứng 
(QNB chú: dịch nguyên văn. Theo tôi có nhầm lẫn, vì quẻ Khiêm 



hào thế ở hào Lục Ngũ thiên tử chí tôn). Thiết lập ban đầu Canh 
Thân cho đến Ất Sửu (2). Tích toán khởi Ất Sửu cho tới Giáp Tý, 
quay vòng trở lại ban đầu. Kim thổ nhập Khôn Cấn (3). Ngũ tinh 
theo vị trí khởi Thái Bạch (4), tú Trương theo vị trí giáng Quý Hợi 
(5). Phân khí hậu hai mưới tám (6). Khôn ở trên của Cấn, thuận 
mà ngừng, ngũ hành nhập vị, tượng khiêm tốn nhu thuận (7). 
Âm dương thăng giáng tới vị trí Lục Ngũ, phản chuyển nhập Du 
Hồn, biến quay về Lục Tứ (8). Bát quái chia tách, tứ tượng phân 
chia. Kế đến giáng nhập quẻ Lôi Sơn Tiểu Quá 

(1) Quý Hợi thủy, Đinh Dậu kim 

(2) Lập Thu, Đại Hàn. 

(3) Hai tượng Kim Thổ nhập cung Đoài khởi toán vậy. 

(4) Thái Bạch Kim tinh nhập quái cung Đoài. 

(5) Nhị thập bát tú, phân phối tú Trương nhập quẻ Khiêm trên 
hào Lục Ngũ Quý Hợi. 

(6) Tích toán khởi số 28. 

(7) Cát hung tùy hào thích biến. 

(8) Lay động hào Lục Tứ, hào này chuyển nhập dương vậy. 

 

(Cấn dưới Chấn trên) Tiểu Quá 

Hào Lục Tứ thích biến, huyết mạch thông suốt vậy. Dương nhập 
âm, âm nhập dương, hai khí giáng tượng nội ngoại, trên dưới 
phản ứng, hai hào dương cương tương thích (1). Thổ Mộc nhập 
quái phân chia tại hai tượng (2), Sấm ở trên cao của Núi, chỗ 
cực của vượt quá vậy. Nội nhu mà không chính, tính nguy cấp 
với ngoại. Dịch viết, "phi điểu di chi âm, bất nghi thượng, nghi 
hạ" nghĩa là cái âm thanh lưu lại của con chim bay đi, chẳng hợp 
với trên cao mà hợp với dưới thấp. 



Cùng với Khôn là Phi Phục (3). Phản chuyển quay về hào Cửu 
Tứ chư hầu lập Thế, nguyên sĩ kiến Ứng. Thiết lập ban đầu Ất 
Sửu cho đến Canh Ngọ (4). Tích toán khởi Canh Ngọ cho tới Kỷ 
Tị, quay vòng trở lại ban đầu. Thổ Hỏa nhập Chấn Cấn (5). Ngũ 
Tinh theo vị trí khởi Thái Âm (6), tú Dực theo vị trí giáng Canh 
Ngọ (7). Phân khí hậu ba mươi sáu (8). Mộc hạ xuống gặp Thổ, 
hai dương tích súc âm, sáu vị trí tương hình, cát vị sinh sôi vậy. 
Thượng thăng hạ, âm dương phản ứng, đều riêng bè đảng của 
chúng. Sáu hào thích biến, đạo âm trái lẽ vậy. Thang giáng tiến 
thoái, đạo của chúng tương đồng vậy. Cấn này nhập Đoài, âm 
nạo với dương vậy. Phản phục vị trí của nó, kế đến giáng nhập 
quẻ Quy Hồn Lôi Trạch Quy Muội. 

(1) Cửu Tam, Cửu Tứ. 

(2) Nội Cấn ngoại Chấn. 

(3) Canh Ngọ hỏa, Quý Sửu thổ. 

(4) Đại Hàn, Mang Chủng. 

(5) Hai tượng Thổ Hỏa nhập cung Đoài. 

(6) Thủy Tinh nhập quẻ Du Hồn. 

(7) Nhị thập bát tú, phân phối tú Dực nhập cung Đoài trên hào 
Cửu Tứ Canh Ngọ hỏa của quẻ Du Hồn Tiểu Quá. 

 

(Đoài dưới Chấn trên) Quy Muội. 

Âm quay về gốc, vui mừng động ở ngoài, hai khí chẳng giao kết, 
cho nên gọi là Quy Muội (1). Cùng gặp Ly Khảm, cùng với Vị Tế, 
thích dương theo âm, cương theo bên ngoài đến, Cửu Tứ rất 
cương kiện, Lục Tam vui vẻ nhu thuận, trở lại không ứng đáp, 
hung. Đồng thời dương ở cuối của ngoại quái, sinh ra cát ở chỗ 
nào. 



Cùng với Cấn là Phi Phục (2). Tam công là Thế của Quy Hồn, 
còn Thượng Lục tông miếu kiến Ứng. Thiết lập ban đầu Giáp Tý 
cho đến Kỷ Tị (3). Tích toán khởi Kỷ Tị cho tới Mậu Thìn, quay 
vòng trở lại ban đầu. Thủy Thổ nhập Chấn Đoài (4). Ngũ Tinh 
theo vị trí khởi Tuế Tinh (5), tú Chẩn theo vị trí giáng Đinh Sửu 
thổ (6). Phân khí hậu ba mươi tám [đương làm ba mươi sáu, 
như trên] (7). Lôi ở trên của Trạch, khí cương rất thịnh, âm 
dương chẳng hợp, tiến thoái nguy vậy (8). Cát hung tại Thượng 
Lục, nơi động cực, thích biến đổi vị trí đã định. Thời chẳng thể 
[thoát khỏi chữ Dịch], đạo của của Dịch vậy, Ngũ hành khảo 
tượng, chẳng hợp cái nghĩa riêng. Âm dương vận động, thỏa 
đáng ở hào nào, hoặc âm hoặc dương, hoặc nhu hoặc cương, 
thăng giáng lục vị, chẳng thể thủ ở Một vậy (9). 

(1) Cái gọi là Quy ấy, là lấy chồng vu quy vậy. 

(2) Đinh Sửu thổ, Bính Thân kim. 

(3) Đại Tuyết, Tiểu Mãn. 

(4) Phân hai tượng Thủy Thổ nhập cung Đoài. 

(5) Mộc tinh đông phương nhập Quy Hồn của cung Đoài. 

(6) Nhị thập bát tú, phân phối tú Chẩn nhập quẻ Quy Hồn của 
cung Đoài trên hào Lục Nhị Đinh Sửu thổ, phân cát hung khởi 
toán. 

(7) Tích toán khởi ba mươi tám, số lục vị, suy xét ngũ hành, số 
cát hung. 

(8) Chấn trưởng nam, Đoài thiếu nữ. Thiếu nữ sánh với trưởng 
nam, khí chẳng hợp vậy. 

(9) Quẻ Quy Hồn của cung Đoài phối tận cùng của 64 quẻ vậy. 

Kinh thị Dịch truyện 

(Quyển hạ) 

Nói tới Dịch ấy, là Tượng vậy. Hào ấy là công hiệu vậy. Thánh 
nhân sở dĩ ngẩng mặt lên xem, cúi mặt xuống xét, tượng của 
Trời Đất Nhật Nguyệt Tinh Thần và cỏ cây vạn vật, thuận thì hòa, 
nghịch thì loạn. Nói đến tường tận thì chẳng thể hết được, thâm 



sâu chẳng thể có cùng cực, cho nên đếm cỏ Thi bài bố Hào dùng 
ở Bốc Phệ phân chia 64 quẻ, phối 384 hào, xếp thứ tự một vạn 
một ngàn năm trăm hai mươi thẻ (11.520 sách), xác định tình 
trạng của thiên địa vạn vật. Vì thế, khí của cát hung, thuận theo 
sáu hào trên dưới, thứ đến Số của tám chín sáu bảy (8 9 6 7), 
Tượng của kế thừa nối tiếp nội ngoại, do đó mà gọi là gồm cả 
Tam Tài và Lưỡng. 

Khổng Tử nói, "dương tam âm tứ, vị chi chính dã" nghĩa là 
dương 3 âm 4 thì gọi là Chính vậy. Cái Tam ấy là số của phương 
Đông, là nơi sở xuất của Mặt Trời ở phía Đông, lại vừa là cái chu 
vi hình tròn lấy đường kính khai triển ra 3 lần vậy (hựu viên giả 
kính nhất nhi khai tam dã). Cái Tứ ấy là số của phương Tây, là 
nơi sở nhập của Mặt Trời tại phía Tây, lại vừa là cái chu vi hình 
vuông lấy một cạnh mà áp dụng 4 lần vậy (hựu phương giả kính 
nhất nhi thủ tứ dã). 

(QNB chú: Ở đây ta thấy vào thời Tây Hán thì Kinh Phòng dùng 
số π = 3, và tính chu vi hình tròn là 3 lần đường kính, sau này 
tính được số pi chính xác là ~ 3,14159... nên tính chu vi hình 
tròn = π.[đường kính] = 2.π.[bán kính r]. Còn tính chu vi hình 
vuông thì thời Tây Hán dùng đã chính xác = 4.[độ dài 1 cạnh]. 
Cái gọi là Vuông-Tròn ở đây còn ám chỉ "Trời tròn đất vuông" 
trong thuyết Cái Thiên của Thiên Văn Học vũ trụ quan thời ấy). 

Nói về đạo của Nhật Nguyệt trọn đời, cho nên quẻ Dịch phân 
chia thượng hạ 64 quẻ, tượng của Âm Dương vậy. Số của Cơ 
Ngẫu áp dụng với Càn Khôn. Cái Càn Khôn ấy, là căn bản cội 
gốc của Âm Dương, cái Khảm Ly ấy, là tính mệnh của Âm 
Dương. 

Phân chia Tứ Doanh mà thành Dịch, trọn vẹn mười phần có 8 
biến mà thành quẻ (thập hữu bát nhi thành quái). Quái tượng 
định cát hung, mà sáng tỏ sự được mất. Giáng Ngũ Hành, phân 
Tứ Tượng, thuận thì cát, nghịch thì hung. Cho nên nói là cát 
hung hối lận sinh ở "động" (thay đổi, biến động). Lại nói sáng tỏ 
sự được mất ở "tứ tự" (bốn bước/bốn thứ tự) (1). Vận chuyển 
cơ biến phân bố số hạn độ, chuyển dịch cái khí của chúng. Cái 
chủ cũng chịu đảm đương nhận quy tắc của trời mà vận hành, 
cùng với thời tiêu tức. An ổn mà chẳng lãng quên mất, rồi mới 



lấy cái lý thuận tính mệnh, cực của phép dùng cỏ Thi có gốc ở 
bói bằng mai rùa, trọng ba thành sáu, có thể hoàn tất vậy. 

Phân chia tượng của Thiên Địa Càn Khôn, thêm vào dùng Giáp 
Ất Nhâm Quý (2), tượng của Chấn Tốn phối Canh Tân (3), tượng 
của Khảm Ly phối Mậu Kỷ (4), tượng của Cấn Đoài phối Bính 
Đinh (5). 

Bát quái phân âm dương, lục vị, ngũ hành, quang minh 4 cái 
thông suốt, biến dịch lập Tiết. Trời đất nếu mà không biến dịch, 
chẳng thể thông khí. Ngũ hành đắp đổi tới cuối, bốn mùa thay 
đổi suy tàn, biến động chẳng ngừng, lưu hành quanh lục hư. 
Thượng hạ vô thường, cương nhu tương dịch (biến đổi qua lại 
lẫn nhau), chẳng thể lấy làm yêu cầu chuẩn mực, duy chỉ có biến 
đổi thích hợp. Cát hung cùng bày xếp với các vị trí, tiến thoái 
sáng tỏ ở cơ yếu. Biến hóa của DỊch, lục hào chẳng thể ngừng, 
lấy tùy theo mùa mà chiêm đoán. 

Chu Lễ, Thái Bốc một gọi là Liên Sơn, hai gọi là Quy Tàng, Ba 
gọi là Chu Dịch. Sơ là dương, Nhị là âm, Tam là dương, Tứ là 
âm, Ngũ là dương, Lục là âm. Số của dương là 1 3 5 7 9, số của 
âm là 2 4 6 8 (6). 

Âm theo Ngọ, Dương theo Tý. Tý Ngọ phân chia vận hành, Tý 
đi về phía trái, Ngọ đi về phía phải. Đạo của trái phải, hung cát, 
cát hung. 

Tý Ngọ phân mùa, 

Lập Xuân tháng Giêng, Tiết tại Dần, quẻ Khảm hào Sơ Lục; Lập 
Thu cùng dụng giống thế. 

Vũ Thủy, tháng Giêng, Trung tại Sửu, quẻ Tốn hào Sơ Lục; Xử 

Thử cùng dụng giống thế (QNB chú: chữ Trung 中 ở đây là để 

ám chỉ Trung Khí). 

Kinh Chập tháng Hai, Tiết tại Tý, quẻ Chấn hào Sơ Cửu; Bạch 
Lộ cùng dụng như thế. 

Xuân Phân tháng Hai, Trung tại Hợi, quẻ Đoài hào Cửu Tứ; 
Xuân Thu Phân cùng dụng giống thế. 



Thanh Minh tháng Ba, Tiết tại Tuất, quẻ Cấn hào Lục Tứ; Hàn 
Lộ cùng dụng như thế. 

Cốc Vũ tháng Ba, Trung tại Dậu, quẻ Ly hào Cửu Tứ; Sương 
Giáng cùng dụng như thế. 

Lập Hạ tháng Tư, Tiết tại Thân, quẻ Khảm hào Lục Tứ; Lập Đông 
cùng dụng như thế. 

Tiểu Mãn tháng Tư, Trung tại Mùi, quẻ Tốn hào Lục Tứ; Tiểu 
Tuyết cùng dụng như thế. 

Mang Chủng tháng Năm, Tiết tại Ngọ, quẻ Càn hào Cửu Tứ; Đại 
Tuyết cùng dụng như thế. 

Hạ Chí tháng Năm, Trung tại Tị, quẻ Đoài hào Sơ Cửu; Đông 
Chí cùng dụng như thế. 

Tiểu Thử tháng Sáu, Tiết tại Thìn, quẻ Cấn hào Sơ Lục; Tiểu 
Hàn cùng dụng như thế. 

Đại Thử tháng Sáu, Trung tại Mão, quẻ Ly hào Sơ Cửu, Đại Hàn 
cùng dụng như thế. 

Khổng Tử Dịch nói, có 4 loại Dịch, Nhất Thế Nhị Thế là Địa Dịch, 
Tam Thế Tứ Thế là Nhân Dịch, Ngũ Thế Lục Thế là Thiên Dịch, 
Du Hồn Quy Hồn là Quỷ Dịch. Tám quẻ Quỷ là Hệ Hào, Tài là 
Chế Hào, Thiên Địa là Nghĩa Hào (7), Phúc Đức là Bảo Hào (8), 
Đồng Khí là Chuyên Hào (9). 

Long đức tháng 11, tại Tý ở quẻ Khảm đi về bên trái. Hổ hình 
tháng 5, tại Ngọ tại quẻ Ly đi về bên phải. 

Giáp Ất Canh Tân, Thiên Quan, Thân Dậu Địa Quan. 

Bính Đinh Nhâm Quý, Thiên Quan, Hợi Tý Địa Quan. 

Mậu Kỷ Giáp Ất, Thiên Quan, Dần Mão Địa Quan. 

Nhâm Quý Mậu Kỷ, Thiên Quan, Thìn Tuất Địa Quan. 

Tĩnh lặng là Hối (lỗi), Phát động là Trinh (chính trung). Trinh là 
gốc, Hối là ngọn. 

Sơ Hào thượng, Nhị Hào trung, Tam Hào hạ, số của ba tháng 
để thành công. 



Một tháng Sơ Hào 3 ngày, Nhị Hào 3 ngày, Tam Hào 3 ngày, tên 
là Cửu Nhật (9 ngày). Dư có 1 ngày, tên gọi là Nhuận Dư. Sơ 
Hào 10 ngày làm Thượng Tuần, Nhị Hào 10 ngày làm Trung 
Tuần, Tam Hào 10 ngày làm Hạ Tuần. Ba Tuần 30 ngày, tích 
Tuần thành Tháng, tích Tháng thành Năm. Tám lần tám (8x8) là 
64 quẻ phân chia 64 quẻ phối 384 hào, thành 11520 thẻ (vạn 
nhất thiên ngũ bách nhị thập sách). 

Định Khí Hậu 24, khảo xét Ngũ Hành ở vận mệnh. Nhân sự, 
Thiên đạo, Nhật Nguyệt, Tinh Thần cục ở trong bàn tay. Cát 
hung thấy ở vị trí của chúng, gắn liền ở cát hung hối lận, sinh ở 
động. 

Trong Dần có Sinh Hỏa, trong Hợi có Sinh Mộc, trong Tị có Sinh 
Kim (10), trong Thân có Sinh Thủy. 

Trong Sửu có Tử Kim, trong Tuất có Tử Hỏa, trong Mùi có Tử 
Mộc, trong Thìn có Tử Thủy. Thổ kiêm gồm đủ cả ở giữa. Thiết 
lập Tý dương sinh, thiết lập Ngọ âm sinh, hai khí tương xung, 
cát hung sáng tỏ vậy. 

Tích toán. Tùy theo quẻ khởi cung, Càn Khôn Chấn Tốn Khảm 
Ly Cấn Đoài, bát quái tương đãng lay động lẫn nhau, nhị khí 
dương nhập âm, âm nhập dương. Nhị khí giao kết đắp đổi lẫn 
nhau chẳng ngừng nghỉ, cho nên nói rằng "sinh sinh chi vị Dịch". 
Bên trong khoảng trời đất, không có gì không thông vậy. Càn 
khởi Tị, Khôn khởi Hợi, Chấn khởi Ngọ, Tốn khởi Thìn, Khảm 
khởi Tý, Ly khởi Sửu, Cấn khởi Dần, Đoài khởi... [chỗ này bị 
khuyết thiếu, theo như quyển thượng và quyển trung bản gốc, 
quy ước khởi tích toán, Càn khởi Tị, Khôn khởi Hợi, Chấn khởi 
Tị, Tốn khởi Ngọ, Khảm khởi Mùi, Ly khởi Sửu, Cấn khởi Dần, 
Đoài khởi Thân. Cái này nghi vấn có sự sai lệch], ở tại 64 quẻ, 
gặp vượng thì cát, gặp phế thì hung. Xung thì phá, Hình thì bại, 
Tử thì nguy, Sinh thì tươi tốt vậy. Khảo xét cái nghĩa lý của 
chúng, có thể thông vậy. 

Phân chia 30 là trung, 60 là thượng, 30 là hạ, tổng là 120, thông 
đạt số của âm dương vậy. Liên tục đổi mới chẳng ngừng, liên 
tục sinh sôi kế tục, cho nên lạnh nhạt cũng chẳng thay đổi mất 
cái chỗ chân thực mách bảo cho người ta. Âm dương vận hành, 



một lạnh một nóng. Ngũ hành tương hỗ lẫn nhau [chỗ này bị mất 
1 chữ]. Theo cái đức của thần minh thông tỏ, theo cái tình của 
vạn vật các chủng loại. Cho nên Dịch có thể đoán cái lý của thiên 
hạ, có thể định theo luân lý làm người mà sáng tỏ cái đạo của 
bực cai trị. 

Bát quái thiết lập (Kiến) ngũ khí, xây dựng (Lập) ngũ thường, 
pháp tượng càn khôn, thuận ở âm dương, lấy cái nghĩa của 
chính vua tôi cha con. Cho nên Dịch nói, Nguyên, Hanh, Lợi, 
Trinh. 

Nói tới viết Dịch làm theo Dịch, sở dĩ là để lưu truyền lại răn dạy. 
Răn dạy về cái nơi chốn, gốc gác ở Hữu - Vô. Vả lại, cái Dịch ấy 
bao trùm cả Hữu - Vô, có cát thì có hung, có hung thì có cát. 
Sinh ra cái nghĩa của cát hung, bắt đầu ở Ngũ Hành, cuối cùng 
ở Bát Quái. Theo cái Vô mà nhập Hữu, thấy cái tai vạ ở các Tinh 
Thần vậy. Theo cái Hữu mà nhập Vô, thấy cái tượng ở Âm 
Dương vậy. Cái nghĩa của Âm Dương, năm tháng phân chia vậy. 
Năm tháng đã phân chia, cát hung định được vậy. Cho nên nói 
"bát quái thành liệt, tượng tại kỳ trung" nghĩa là bát quái đã bày 
ra xong, thì tượng ở trong chúng vậy. 

Lục hào thượng hạ, thiên địa âm dương, vận chuyển tượng của 
Hữu - Vô, phối vào nơi nhân sự. Bát quái ngẩng mặt lên xem cúi 
mặt xuống xét (ngưỡng quan phủ sát), ở tại chỗ con người ta 
vậy. Ẩn - Hiện tai vạ với tốt lành, ở tại trời vậy. Khảo xét thiên 
thời, quan sát nhân sự, ở tại các quái. Trọng yếu của Bát Quái, 
ban đầu ở Càn Khôn, thông suốt ở vạn vật, cho nên nói "Dịch 
cùng tắc biến, biến tắc thông, thông tắc cửu" nghĩa là Dịch đến 
cùng thì sẽ biến đổi chuyển hóa, biến hóa thì sẽ thông suốt, mà 
thông thì sẽ lâu bền. Cái bền ở đạo của chúng, lý của chúng mà 
đạt được vậy. Bốc Phệ chẳng phải rập theo khuôn sáo với cát 
lợi, chỉ có biến hóa thay đổi, tới cùng của lý tới tận của tính ấy 
vậy. 

(1) Nói cát hung sinh ở động, ngũ hành ngưng nghỉ suy tàn, nội 
phạm thai dưỡng hợp ngũ hành. 

(2) Càn Khôn phân đôi thiên địa âm dương của Mộc, cho nên 
phân Giáp Ất Nhâm Quý, sơ khởi vào kết cuộc của âm dương. 



(3) Canh dương nhập Chấn, Tân âm nhập Tốn. 

(4) Mậu dương nhập Khảm, Kỷ âm nhập Ly. 

(5) Bính dương nhập Cấn, Đinh âm nhập Đoài. 

(6) Âm chủ ti tiện, Dương chủ sang quý. 

(7) Thiên Địa tức là Phụ Mẫu vậy. 

(8) Phúc Đức tức Tử Tôn vậy. 

(9) Hào Huynh Đệ vậy. 

(10) Cũng nói đến vị trí của Sinh. 

- HẾT - 

(trọn bộ 3 quyển)  
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