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Almanakka Or.8210/S.612

Koko (k x l) cm: 30 x 255
Boltz_1992: 235
Osa R.1
”Almanakka vuodelle 978 jaa. Almanakka on epätäydellinen, vaikka koko käärön rakenne on hahmoteltu valmiiksi. Tekstin avaussarakkeen mukaan
Astronomisen viraston julkaisemaan viralliseen almanakkaan perustuvan almanakan tilasi Wang Wentan. Almanakassa huomattavinta on kuva
Taisuista, jota ympäröi 12 hahmoa, jotka edustavat kahtatoista eläintä, joiden hatut näyttävät eläimen. Kulmissa on neljä suojelushenkeä.”
Boltz_1992: 236
Osa: V.1
”Ennusteksti (ei otsikkoa; menetelmiä, joiden mukaan tietää, milloin kannattaa toimia tai olla toimimatta viiden periaatteen ym. mukaan):
Tieto viiden vaiheen (wuxing) synnyttävästä ja rajoittavasta järjestyksestä on keskeistä tekstissä esitetyille ohjeille siitä, miten voi päätellä, milloin
tiettyihin toimiin kannattaa tai ei kannata ryhtyä, kuten myös miten ennakoida erilaisten tapahtumien tai tapaamisten tulos.”
Bibliografia:
Giles, L: Descriptive Catalogue of the Chinese Manuscripts from Tunhuang in the British Museum. London: British Museum, 1957.

Almanakka Or.8210/S.612

Tällä tavalla paperille hahmoteltiin kirjan
rakenne. Kentät täytettiin sitten kirjoituksilla.
Alhaalla keskellä on kuva, johon kirjoitettiin
mm. taivaalliset rungot, maalliset oksat,
28 xiuta eli tähtikuviota sekä muita ilmansuuntiin liittyviä merkintöjä.
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978 on vuosi 5.
Keskustassa 9 lentävää tähteä on kirjoitettu värinimillään.
Seuraavassa neliössä ovat 24 vuorta (taivaalliset rungot, maalliset
oksat ja guat eli trigrammit).
Uloimmassa kehässä on mm. runko-oksa -pareja.
Kulmien vinoriveille on kirjoitettu kummitusportti (koillinen), maan
ovi (kaakko), ihmisten portti (lounas) ja taivaan portti (luode).

Keskustaa ympäröivät suuret kirjainmerkit ovat viiden elementin
merkkejä.
Ympärillä on mm. runko-oksa -pareja.

Almanakka Or.8210/S.2404
Koko (k x l) cm: 29.5 x 71

Kuvissa on jumaluuksia sekä
polvistuva ihminen, joka saattaa
esittää almanakan tilaajaa.
Huomaa, että Otava on esitetty
peilikuvana. Syynä saattaa olla se,
että tässä ollaan jumalien asuinsijoilla tähtien yläpuolella, josta
katsottuna tähdistöt ovat päinvastoin
kuin maan päältä katsottuna.
Tämäkin almanakka esittää
vuotta 5, vaikka meidän
ajanlaskumme mukaisesta
vuosiluvusta ei ole tietoa.
Keskustan ympärillä olevalla
kehällä ovat taivaalliset
rungot ja pääilmansuunnat.
Uloimmalla kehällä ovat
maalliset oksat.
Kulmissa ovat kyseisten väliilmansuuntien nimet ja niihin
liittyvät guat (trigrammit)
sekä kirjoitettuna että
symbolein.

Fengshui Or.8210/S.6015(A-E)

British Libraryn tallenne

Palat koottu oikeaan järjestykseen (lähde : http://www.nlc.gov.cn/newhxjy/wjsy/yj/gjyj/201104/t20110428_42226.htm)
Koko (k x l) cm: 26.5 x 272.4

Vuonna 2013 Jingtai Liu, Suomen Fengshui ry:n toimeksiannosta, käänsi tämän
dokumentin englanniksi. Melkoisen tutkimisen jälkeen hän sai selville, että Bristish
Libaryn kuvassa olevat palat pitää koota kuin palapeli.
Dokumentti käsittelee Yijing-ennustamista ja hautaus-fengshuita.
Jokaisen heksagrammin (kuuden viivan) selitykseen kuuluu:
- guan (heksagrammin) nimi Yijingistä eli Muutosten kirjasta;
- kuukausi;
- maininta viivoista (yaoista), jotka edustavat ruumista ja vastausta;
- luettelo siitä, mitä maan alta löytyy ja mistä syvyydestä, riippuen ennustuksessa saaduista muuttumattomista ja muuttuvista ruumis- ja vastausviivoista.
Päivi Vilkki - päivitetty painos 2014

