
                                                        TIẾT KHÍ  
      
                                                           ****** 
 
Phần Tiết Khí là phần quan trọng trong học thuyết kinh dịch . Nhất là trong Phần Kỹ Thuật ứng dụng . 
Mỗi năm , được chia ra làm hai chu kỳ Âm và Dương  
 
Tiền nhân căn cứ nơi hai quẻ càn và Khôn để làm tiêu chuẫn . Đây là diển biến đặc biệt . Ví dụ như từ 
quẻ Càn , theo tiết khí Đông chí ( nguyên tắc ta lầy ngày Giáp tý)  gần nhất trong tiết đông chí mỡ đầu 
cho ngày đầu tiên của dòng khí dương hay chu kỳ thuộc dương . Mỗi chu kỳ lại lấy các quẻ của bát 
quái để làm chuẩn . ví dụ như mỗi tháng có hai tiết khí , một năm có 12 tháng X cho hai tiết khí = 24 
tiết khí . Bỡi thế ta mới nói mùa xuân thuộc Mộc . Mùa hạ thuộc Hỏa , Mùa Thu thuộc Kim , và mùa 
Đông thuộc Thủy .  
 
Mười Hai Tháng và Thập Nhị Ðịa Chi : 
 
Tháng:     12   Chi :             Tiết : 
 
Tháng         1   Dần              Lập xuân                   Vũ thûy 
                 (đầu xuân)                                           (ẩm ướt) 
 
Tháng          2   Mẹo             Kinh trập               Xuân phân 
                                              (sâu nở)                (giữa xuân) 
Tháng          3   Thìn             Thanh minh            Cốc vũ 
                                               (trong sáng)        (mưa thuận) 
Tháng          4   Tỵ                  Lập hạ                  Tiểu mãng 
                                                (đầu hè)               (lúa xanh) 
Tháng          5   Ngọ               Mang chûng          Hạ chí 
                                               (bông lúa)             (giữa hè) 
Tháng          6   Mùi                Tiễu thử                Ðại Thử 
                                               (nắng nhẹ)            (nắng gắt) 
Tháng          7   Thân                Lập thu                Xử thử 
                                               (đầu thu)               (nắng yếu) 
Tháng          8    Dậu               Bạch lộ                  Thu phân 
                                               (mưa mù)             (giữa thu) 
Tháng           9   Tuất               Hàn lộ               Sương giáng 
                                               (lạnh mát)           (sương mù) 
Tháng          10  Hợi               Lập Ðông              Tiểu tuyết 
                                               (đầu đông)          (tuyết nhẹ) 
Tháng          11  Tý                   Ðại tuyết              Ðông chí  
                                               (tuyết nặng)        (giữa đông)      
Tháng          12  Sửu                  Tiểu hàn              Ðại hàn    
                                                (lạnh vừa)           (lạnh buốt) 
Tháng 11 khỡi tiết đông chí , Tháng 11 là quẻ Phục . Tháng Chạp quẻ Địa Trạch Lâm , Tháng 
giêng quẻ Địa Thiên Thái , Tháng hai , Lôi Thiên Đại Tráng . Tháng ba Trạch Thiên Quãi , 
tháng tư Thuần Càn . Từ đó Dương cực âù sinh , nên từ tiết hạ chí của tháng năm , quẻ Thuần 
càn sinh một hào âm , thành quẻ Thiên phong Cấu , tháng sáu tăng lên hai hào âm là Thiên 
Sơn Độn , tháng bảy tăng dần lên ba hào âm là Thiên Địa Bĩ , Tháng tám, tăng 4 hào âm là 
Phong Địa Quán , tháng chín tăng lên 5 hào âm , là quẻ Sơn Địa Bát , là triệu (điềm báo âm sẻ 
đẽo gọt dương cho hết dương , chuần bị qua tháng 10 âm lịch là quẻ Bát Thuần Khôn .  



Mỗi tháng có 2 Tiết khí , mỗi tiết khí có 15 ngày , mổi 15 ngày chia ra làm 3 hầu . mỗi hầu = 
5 ngày , Đây là kỹ thuật dùng trong Kỳ Môn Động Giáp . người thường không thể hiểu được .  
 
Bỡi thế nên , khi xem quẻ , người ta còn đối chiếu hào quẻ với tiết khí , nếu như hào thể dần 
mão mộc, xem quẻ trong mùa xuân thuộc mộc , nên được thời ; Dịch nói , Chử thời là tối 
trọng . lại đối chiếu hành quẻ , với ngày tháng xem quẻ .  
 
Thiên Can âm dương .  
 
Giáp          Dương          Ất           âm  
Bính            ----             Đinh        ---- 
Mậu             ----             Kỹ           ---- 
Canh            ----            Tân          ---- 
Nhâm          ----            Quý          ---- 
 
Địa Chi   âm Dương  
 
Tý             Dương         Sữu          Âm 
Dần             ----             Mão         ---- 
Thìn            ----             Tỵ            ---- 
Ngọ             ----             Mùi          ---- 
Thân            ----             Dậu          ---- 
Tuất             ----             Hợi          ---- 
 
Cứ một âm xen kẽ theo một dương , âm dương xen kẽ lẫn nhau .  
 
Ngoài hào thế , ta lại có hào Thân thế .  
 
Thế hào cư    Tý     ---    Ngọ   Thân    cư    Sơ  
Thế hào cư    Sữu   ---    Mùi     ----             Nhị   
Thế                Dần           thân     ----            Tam  
Thế                Mảo          Dậu      ----            Tứ  
Thế                Thìn          Tuất     ----            Ngũ 
Thế                 Tỵ             Hợi      ----            Lục  
 
Dương thực âm hư , Dương trọng Âm khinh , Khi xem xét sự việc , tùy theo ngày gìờ xem 
quẻ , nếu xem trong ngày gìờ thuộc âm , việc sẻ nhẹ không đáng kể , nếu xem trong ngày giờ 
dương , thì việc sẻ có tính chất gia trọng .  
 
Hào Thế và Hào Ứng . trong một quẻ có hai hào đã phân định sẵn vị thế . hào sẽ ở vị trí cách 
hoà ứng là hai hào . Đây là quy luật bất biến . Dùng lục thân ( ngũ hành ) để xác định tính 
chất ) Thế hào là nơi bản thân đang dựa vào , ví dụ thế hào là phụ mẫu , thì đó là tổng chỉ huy 
,nếu thế hào là huynh đệ , thì chỗ ta nương tực là anh em bè bạn  , nếu là thê tài , ta có thể nói 
là đang nhờ cậy vào người bạn đời ; thế tựa vào tử tôn , ta đang trú nơi phúc thần . thế đang 
tựa vào quan quỷ , có nghỉa ta đang dựa vào quyền lực .  
 
Thường khi xem bốc phệ cho những sự kiện nhất thời . Địa chi dùng cho những sự việc nhỏ , 
phại vi hẹp , Thiên Can tiêu biểu cho các sự việc lớn hơn và có tính cách động .  
                                      
                                  *CÁC HỆ THỐNG TRONG KINH DỊCH * 



 
                                                                     ******* 
 
Dịch phân ra làm thành bốn hệ thống . hệ thống thứ nhất bắt đầu từ quẻ Thuần Càn cho đến 
quẻ Vị Tế thứ 64 . đó là chuyển dịch theo chiều tiến .  
 
Hệ thống thứ hai theo quỷ đạo đặc biệt , Từ quẻ Thuần Càn , sẻ nãy sinh ra 7 hào con , tất cả 
thành 8 quẻ , X cho 8 quẻ chánh thành 64 quẻ . các quẻ khác cũng như thế . Chỉ tính theo các 
quẻ Chánh ( hay quẻ thuần mà thôi )  
 
Hệ thống thứ ba , là quẻ gặp biến động . Khi đó quẻ sẽ chuyển động tự nhiên không theo trật 
tự bình thường . Qua thời kỳ đó , quẻ sẻ vận hành như củ .  
 
Hệ thống thứ tư , đó là quỷ đạo của Lạc Thư . Đạy là cách tính đặc biệt vế Thiên Văn Huyền 
Không .  
                               
                                                                       ******* 
 
Dịch viết , Muốn tinh thông dịch ta cần phải Bói . Điều hệ trọng là thể nghiệm , chứng 
nghiệm , qua quẻ bói . Nếu không dựa vào quẻ bói thì dựa vào gì , khi cứu xét sự việc hay 
tình thế , người ta thường dùng phương pháp đặc biệt để lấy quẻ . Sỡ dĩ đời nay hay nói bậy là 
vì họ không hiển được quẻ tượng trưng cho tình thế , hay hoàn cãnh , hay tình trạng . Nếu 
không dựa vào quẻ bói ta dựa vào đâu . để phán đoán sự tình .  
 
  
                                
 
 
 
 


