
Kinh Dịch Trong Việt Gia Kinh 
 
Tôi có sinh hoạt riêng trong nghiên cứu kinh dịch . 
Oh ! như vậy anh cũng như tôi . . . 
 
Tôi cảm thấy đối phương bây giờ, tràn ngập khắp nơi . . .  
Họ len lõi vào các cộng đồng trên thế giới này. 
 
Tôi viết cho tương lai VN , dành cho những ai nghiên cứu  
sau này . Sách anh viết thuần túy về văn hóa thì dễ phổ biến .  
 
Nhưng sách của tôi thì khó phổ biến. bởi vì: 
Các bài của tôi ẩn chứa những điều chiến lược . 
Dành cho lãnh đạo chỉ huy 
Tuy là phương pháp cổ truyền nhưng vẫn còn hữu dụng 
Vì nó thuộc về binh thư chiến pháp 
Mà tôi đã nghiên cứu khi đọc sách xưa 
Đây là những điều bí mật nhất của binh thư . 
 
Nếu áp dụng vào quẻ độn thì anh thấy sao ? 
Dĩ nhiên là được chứ ! 
Dùng quẻ độn chính là cách ngồi trên ngựa tính toán hành quân 
Đời nay không biết nên chỉ nghĩ các chuyên lợi lộc nhỏ mọn. . . 
 
Có cần phải gieo quẻ hay là Tượng quẻ không ? 
Bấm độn trên lòng bàn tay tùy theo mỗi cách . . . 
Trên lòng bàn tay có năm ngón . 
 nhưng !  bỏ đi hai ngón tay cái và ngón út 
 còn lại ba ngón giữa thôi . . . 
Đây chính là cửu cung trong Hà Đồ Lạc Thư . 
Dùng Cửu cung này tính phương hướng và xác định 
tất cả tám cung của Bát Quái Định Vị đồng thời 
cũng định vị bốn phương tám hướng trong địa lý . 



Cung chính ngôi là giữa(Trung cung hành thổ) 
đây chính là bộ chỉ huy (luôn luôn phải giấu) 
Khi hành quân tính như vậy. . . 
tính theo thời vận mà biết việc gì  xảy ra ở đâu và 
 đối tượng là gì, đây là cách tính rất nhanh 
 
Cho nên tiền nhân ta đã viết: Vận mệnh nằm trong tay chúng ta 
Hiện nay ba hướng tác động vào hướng VN mìnhnhư sau: 
Tây bắc ứng với cung Càn là Châu Mỹ 
Nhưng Châu âu ứng với cung Đoài 
Úc châu ứng với cung Khôn là Tây nam 
 
Nếu tính những việc nhỏ thì thuộc về cá nhân. 
Tính việc lớn là việc Quốc Gia và Thế giới 
tính theo bốn hướng theo địa lý phải không ? 
Đúng rồi 
Thí dụ: đồ bàn phân tích tình thế Miền Nam VN 30/4/1975 
nếu năm xưa anh đã từng tham gia hành quân với các cấp chỉ huy 
 thì anh biết chiến thuật chiến lược trên bản đồ hành quân . . . 
  Nhưng quẻ biến thì sao ??? 
 
Chưa nói đến quẻ biến vì phần này  ( tượng trước biến sau) 
Vì có nhiều cách biến thành quẻ . 
Ví dụ tình hình khiếu kiện năm 2007 (hiện tượng)=Tượng 
Năm Đinh Hợi là 2007 theo bát quái quẻ là cung Khôn 
Khôn thuộc Tây Nam . 
Khôn là đám đông (Khôn nghĩa là Dân chúng) 
 
Nên xảy ra chuyện tập trung đi khiếu kiện.  
nên quẻ Khôn là hào động 
Mỗi quẻ có sáu Hào 
nên khi tính quẻ Tượng thì tính cộng thêm sáu 
vậy: 2007 + 6 = 2013 . 
 



Anh biết là mỗi năm chia thành hai chu kỳ: 
Từ tháng 11 âm lịch đến tháng 4 là bắt đầu . 
mỗi quẻ có 6 hào 
2007 thêm 6 năm là 2013 . 
 
oh ! tính năm làm thái tuế = quẻ hành thổ trung cung hả ? 
đúng rồi ! 
cách tính như thế này:  Thái Tuế Lưu Niên Như Tử Vi . 
thí dụ: Năm Giáp Thân là 2004, từ trung Cung tính ngược lại . 
 
Nên 2007 Thái Tuế phải tính tại cung Khôn=Tây Nam 
Anh thấy hiện tại tình thế đất nước VN rất là rối rắm 
y như là năm 1960 và 1962 vậy, biểu tình lung tung . . . 
lòng dân xao động, dẫn đến tình trạng mất miền Nam VN 
cái này gọi là luận cổ suy kim . 
 
Tình thế quân phiệt đã đi đến cực điểm 
Trong thể chế cai trị bằng quân sự (quân phiệt) . . . 
sau đó kéo dài đến 1975 quân phiệt cả nước 
Đó chính là thế chuyển biến tự nhiên . . . 
 
Những năm tháng từ 2004 đến 2023 là sự  
chuyển biếnmột cách cực điểm 
phần kế này là quẻ biến trong Dịch Học . 
 sẽ tiếp nối đến 2043 thì chấm dứt một chu kỳ . . . 
Và 2044 chính là đệ tam thiên niên kỷ . . . 
Chính quyền thứ mười hai  
Đó là thế chuyển biến tự nhiên  . 
anh nói làm tôi cảm thấy VN mình bây giờ đang ở  
giai đoạn năm 1961 vậy . . . 
 
Đúng rồi 
một Nguyên có 180 năm 
trong binh thư có câu Bất Chiến Tự Nhiên Thành 
có nghĩa: không đánh mà thắng, nhưng sự thật ra là: 



Đánh phải đúng lúc, nên chiến thắng như trở bàn tay 
ngày nau ít người nghiên cứu binh thư . . . 
Nên xem thường thậm chí khinh thường bộ môn này . . . 
vô tình khinh thường Tiền Nhân là trọng tội với Tổ Tiên . . . 
anh nên trau giồi phần bấm đôn và thử áp dụng những gì 
đơn giản nhất, anh sẽ thấy mở ra những điều thú vị . . . 
 
Ban đầu tính cho bản thân mình sau đó cho bạn bè thân nhân  
 như các chuyện nhỏ trong ăn uống, tiền bạc, các chuyện mang tính 
được hay không được . trong khoảng hang ngày hang tuần hàng 
tháng . .v.v . . 
cứ xem như là vui chơi trà dư tửu hậu, nhưng có  
cái lợi khi thấy đúng . từ từ có thêm kinh nghiệm trong luận quẻ . .  
 
Tên người cũng là một cách luận thành quẻ Tượng . 
vì Tên chính là một thông điệp . . . 
Chưa có ai hiểu được thâm ý này . 
 
tôi khá rành về địa lý trong Bát Biến Định Vị . 
 
Địa lý phong thủy hay Địa Lý địa dư ? 
Oh vậy là bát trạch  
đúng vậy : Bát trạch hà lạc . 
 
anh nên tham khảo thêm về kiến thức căn bản trong Kinh Dịch 
đọc phần kỹ thuật ứng dụng  Dù sao thì Bát Trạch Hà Lạc  
vẫn lấy Kinh Dịch làm tiêu chuẩn . 
Nhưng ! chỉ là 1 phần của Lạc thư hà đồ bên phần Địa Trạch 
còn anh đang nói là phần Thiên Đạo 
Bát trạch hà lạc chính là sự phối hợp giữa: 
 Tiên Thiên và Hậu Thiên 
 
Nếu anh lấy được số Hà Lạc thì tốt quá . . .  
nhưng nhớ câu này nha 



Thuận thiên gỉa tồn_Nghịch thiên gỉa vong 
như vậy cho thấy 2 phần: 
Thiên Đạo và Nhân Sự luôn tương ứng với nhau 
Trong bảng Kỳ môn độn giáp 
Kỳ môn độn giáp chia 3 
Thiên Tinh là sự chuyển động của các Tinh Tú 
Bát Cung là phần Địa 
Bát Môn là phần Nhân Sự 
Ba phần này luôn chuyển động không ngừng 
Vì thế Chuyển dịch xét trong chữ Thời  
Trong câu: Nuôi quân ba năm dụng quân nhất thời 
Khi khám phá ra được như vậy thì dùng ắt là kỳ diệu 
còn câu: Tật tùng khẩu nhập_Họa tùng khẩu xuất 
Câu này thuộc về phong thủy địa lý Kinh Dịch 
nhưng chưa thấy ai đề cập điều này hết . . . 
 
Do niên vận mà Thái Tuế sẽ tác động và tạo  
ảnh hưởng đến Tứ Tượng là bốn hướng tám phương. 
Nên nói là Hoạ tùng khẩu xuất (tai họa tàng ẩn) 
 
Tật tùng khẩu nhập_Hoạ tùng khẩu xuất  
Theo bát trạch thì xem hướng chung quanh nhà là xem Tật  
có nghĩa là bắt bệnh .  Còn Tùng là theo hướng mà xem 
Ok ! 
Khẩu xuất chính là ngôi Trung ương  
tức là Trung Tâm (trung cung) 
Khi Thái Tuế nhập cung sẽ tác động vào gây ra ảnh hưở ng (biến) 
Y như một vị  Tổng Thống đắc cử đưa ra một chính sách mới . 
Một tổ chức có chính nghĩa thì phải dựng cờ Đại Nghĩa . . . 
 
Đây chính là một phần ứng dụng trong bảng Cửu Cung Lạc Thư 
Đồ Về điểm này rất ít người hiểu, gần như rất hạn chế về kiến thức 
Khi nói đến binh thư chiến pháp, phải biết  là một chuyên môn 
trong lĩnh vực quân sụ mà Kinh Dịch là sự Truyền Đạt bằng : 



 Tâm Truyền Tâm . . .Nên phổ biến hạn chế, bởi vì lọt vào 
  tay kẻ gian thì hậu quả khó lường .  
Người xưa nói: Tâm truyền Tâm, Lửa truyền Lửa 
lưu truyền từ đời này sang đời khác .nên có câu:  
Cha truyền con nối nghiệp vì đây là Báu Vật Trị Quốc . 
Phải nhớ câu: 
 
Thiên Cơ Bất khả Khinh Xuất Tiết Lậu 
 
oh! như vậy là phải xét về Đạo Đức và Nhân Cách và Lòng yêu 
Nước ? Đúng vậy . Trao xằng, truyền bậy thì đắc tội với Tổ Tiên . .  
bởi vậy người Tàu khi đụng chạm với Việt Nam là thất bại .  
Trao xằng là dạy co người không có tư cách chính nhân quân tử 
Truyền bậy bạ cho những người gian ác tham lam vị kỷ . 
Ngày xưa Ngũ Tử Tư viết binh pháp. 
 
Tôn Tử thì tu học Binh Thư với Quỷ Cốc Tiên Sinh . . . 
mà Quỷ Cốc Tiên Sinh là ẩn sĩ người Việt . . . 
người Tàu họ gọi người Việt là Quỷ phương nam . 
bởi vì người VN xưa đánh Tàu, mà người Tàu không thể biết được 
tại sao người VN lại Quỷ quyệt thông suốt cả  Dương Mưu và Âm 
Mưu . Không ai nghĩ ra rằng Quỷ Cốc Tiên Sinh là người gốc Việt 
Nam . Nên trong Thiên Binh Thư có viết: 
 
Tiên Luận Võ Đức Hậu Bàn Chiến Thuật . 
 
Theo lịch sử thì hiện nay VN mình trong chu kỳ lập lại thời 
 Hồ Quý Ly . 
Oh! Hoá ra Quỷ cốc tiên sinh là Việt ẩn sĩ ? 
Đúng rồi, ông làm quan nước Sở . 
Nước Sở có hai phần: một nửa thuộc Hán, một nửa  thuộc Việt, 
Vua đầu tiên của nước Sở là người Bách Việt . 
Theo sách khảo cổ  viết lại: Một vị Bá Tước là Đại Thần của nước 
Sở trước khi chết có viết lại trên vải lụa trong Kinh Dịch mà sau 
này phát hiện ra trong ngôi mộ chôn tại đồi Mã Vương . 



Mã vương một ngọn đồi có hình Đầu Ngựa . 
Người Tàu khai quật mở ra nhưng không biết rõ điều này . . . 
Nếu anh giỏi toán thì sẽ hiểu Kinh Dịch rất dễ dàng . 
Quán Mai Dịch chính là phương pháp xem xét và đặt được ngôi 
Thái Tuế .  Như là vị trí chính mình làm chính giữa vậy . 
 
Ví dụ như: Khi xưa anh đi hành quân thì xác định điểm đứng chính 
là điểm đóng quân của mình vậy . Phương pháp ứng dụng thì có 
thể xem cách luận của Thiệu Khang Tiết . Điểm đứng (trung cung) 
Đúng rồi, từ đó anh xác định 4 hướng Đông Tây Nam Bắc . 
Khi có điểm đứng là Trung Cung là Bộ Chỉ Huy . 
Từ đó tính ra Bát Cung . . . 
Ok ! 
Nếu phối trí Tiền quân, Hậu quân và Tả Hữu quân 
do vậy phải giành thời gian để học thêm về Thiên Văn . 
Trong phong thủy gọi là Tiền Chu Tước, Hậu Huyền Vũ 
Tả Thanh Long Hữu Bạch Hổ . . . 
 
Kinh Dịch chia ra làm 2 phần: 
Phần lý thuyết chung đã được dịch ra trong sách Cụ:  
Phan Bội Châu. 
Nhưng phần 2 là kỹ thuật ứng dụng lại ở chỗ khác . . . 
Cụ Phan Bội Châu trình bày phần Đạo Lý âm dương trong việc Trị 
Nước  Phần kỹ thuật ứng dụng trong thực tế nếu không biết thí làm 
sao mà ứng phó các cuộc trong đời thường và các tình huống trong 
Binh Pháp. 
Quẻ dịch khi lấy thành Quẻ có nhiều cách . 
Khi tính bằng năm tháng ngày giờ, có khi tính theo tình thế,  
có khi tính theo màu sắc . .v.v. . 
ví dụ: trong căn bản phải tính thành âm và dương . 
Đàn ông là Dương, Phụ nữ là Âm . . . 
khi có trung cung, thì xem phần biến của ngũ hành  
mà biết phần sinh và khắc hả ? 
Không hẳn là vậy . . . 



Khi đặt ta vào trung cung thì đối chiếu lại với các cung, tùy theo 
đối tượng xuất hiện ở đâu hình thái và trạng thể ra sao . . . 
phải từng bước mà suy. 
nếu không thì rất là lộn xộn rối mù . . . 
 
ví dụ: Biết phương hướng xuất phát của đối tượng . . . 
Khi hợp tác với ai thì phải biết tên của họ thể phân từ thành quẻ . .  
biết qua giọng nói và sắc mặt của họ như trong Tử Bình vậy . 
Và cũng biết được họ muốn gì qua tâm ý và tâm lý . . . 
họ muốn gì nơi ta, từ đó thành ra Quẻ mà xem phần Biến quẻ . 
Đoán trước được tình thế để mà đương đầu . . . 
Kinh Dịch đã phân sẵn như vậy rồi . 
Từ 55 trở lên là Lão ông = Lão dưong 
Phụ nữ Lão bà =Lão âm  
Lão ông là quẻ Càn ở tây bắc (ví dụ như vậy) 
Áp dụng như phương pháp toán học: Định đề, Định lý vậy 
  
Sau đó mới đến phần ứng dụng từ sự suy luận tính toán, cân nhắc. . 
Trong chính trị, điểm cao nhất là xác định được Tâm Địa đối 
phương. khi đã xác định được tư cáchTâm Địa này thì có thể kết 
giao theo phương thức nào:  Đoàn Kết hay Đối Phó. . . 
Phần này nên xem quyển Quán Mai hay Mai Học Dịch Số 
đây là quyển căn bản về kỹ thuật ướng dụng . 
 
tôi cũng thưa với anh rõ một điều  
tôi là một cư sĩ tại gia, học và hiểu Triết học Phật 
không làm bất kỳ điều gì bất thiện . . . 
Đúng! giữ Tâm Thiện và hiểu Triết Học Phật . 
điểm này có tương quan đến khoa học Tâm Lý  thực dụng. 
rất ứng dung trong cách hành xủ thục tế .  
Những gì tôi hỏi anh vì tôi tin anh 100% là Hiền Gỉa + Trí Gỉa . 
 
Bây giờ tính thử xem tên của anh gồm ba nhóm chữ . 
đây cũng là 1 cách chiết tự thành quẻ . . . 
3 nhóm chử là biểu tượng thành quẻ: 



Vì sao Lộc Tồn trong nhóm Thái Ất . 
Năm 2014 là năm anh phải tu dưỡng để chuẩn bị  
ứng chiến tham gia thế sự, nếu anh còn nợ núi sông . 
ai cũng biết đêm ngủ là không thức. . . 
Nhưng riêng tôi tôi biết chính tôi . 
Tôi tin rằng anh sẽ có thêm sức sống . 
 
oh! tôi tin là việc gì đã thành văn thì phải có . 
Những gì thuộc về cơ trời thì không thể lộ được đâu . 
Nên tôi hiểu được thế nào là nguyện vọng chính đáng . 
Có lẽ thiên mệnh và mạng số là như vậy . 
Duyên số mạng không thể bàn luận nhiều. 
 
Học để biết được đối phương là lúc ở trong quân đội . 
và tôi được huấn luyện nhiều môn … 
còn computer là nghề chính trong nghành điện tử . 
 
vậy là bây giờ nếu anh chú tâm về Kinh Dịch thì hiểu rất nhanh . 
Bởi vì Kinh Dịch chính là một môn Khoa Học (Scienc) 
Nazi của Hitler đã dung lá cờ có chữ vạn ngược . . . 
 
chữ vạn xoay hai chiều 
Chiều thuận là chiều dương 
Chiều ngược là chiều âm 
Nhu là âm mưu và Dương là dương mưu 
người cộng sản họ dùng âm mưu 
Tôi chủ trương dương mưu 
Âm mưu là tư tưởng dùng mưu kế hại người 
ứng quẻ trong các ngày giờ thuộc: âm 
Dương mưu là tư tưởng dùng mưu lược giúp người 
Âm mưu thì tan nhà hại nước 
Dương mưu thì ích nước lợi dân 
Khác nhau chỉ có một hào ly . 
 



Thái tuế 2013 nhập vào trung cung 
Câu sấm ký viết:  
vì thái tuế 2013 nhập trung cung 
câu sấm viết : cổ nhi ngũ thư hùng vi quyết 
                     đảo hoành sơn tam liệt ngũ phân 
 
đảo hoành sơn gồm VN và đông dương 
tôi hiểu ý anh nói, nhập sự thì cẩn thận tâm ý . 
tam liệt là 3 cường quốc: 
 Mỹ Châu âu và Trung hoa phân làm 5 . 
anh đã thấy Miến Điện thay đổi rồi . 
Miến Điện thuộc phía Tây cung Đoài của Việt Nam 
Đối chiếu phía Đông là Quảng Đông . 
 
Nên nhớ là Vùng Quảng Đông năm xưa là của ViệtNam 
bây giờ vẫn còn người gốc Việt tại đó sinh sống . 
Nếu CSVN mà không thay đổi thì họ sẽ gánh chịu nguy hiểm . 
một dòng đi từ Đông Bắc xuống Tây Nam và một dòng từ 
Tây Bắc xuống Đông Nam . . . 
chính giữa là 4 lằn đạn đạo thì chỉ có chết thôi . . . 
Đảng CSVN đã đi vào chung mệnh vì không còn thuận thời  nữa  
nên bị loại ra khỏi guồng máy mà chính họ cũng biết như thế . 
Oh! Như vậy là vòng càn khôn đã chuyển ? 
Đúng vậy . 
Khi lấy quẻ dịch nếu chúng ta lấy theo phương pháp: 
Năm Tháng Ngày Giờ thì đó là việc khác . 
xin hỏi anh:  Có phải trong 9 cung theo số Ma Pháp không ? 
 
Đúng rồi ! Tổng Số cộng của các Cung = 15 
tất cả chính là ký hiệu của nhóm sao Thái Ất . 
Nên biết là có 2 bảng Cửu cung lạc thư . 
2 ký hiệu trong 2 bảng, đừng nhầm lẫn nha . 
Bảng thứ nhất đó là nhóm số của 8 cung (8 quẻ) 
bảng này không có Trung Cung mà chỉ có Bát Quái . 



Bảng thứ hai vì tính theo Lạc Thư nên có 9 Cung . 
Khi tính vận hành, vận hạn, thì tính trên bảng này . 
Vì vật phải được truyền thì mới hiểu rõ: Ma Phương Trận . 
thú thật tôi chưa dùng cách tính như anh nói . 
 
Tại vì anh chưa đi vào kỹ thuật ứng dụng . 
Phải biết trường hợp nào thì dùng bảng nào . . . 
Thiên Can Địa Chi trong tường hợp nào . . . 
Còn phần cảm ứng gieo Quẻ bằng Mu Rùa chỉ là bên ngoài . 
Đây chỉ là cách đơn giản gieo thành quẻ, còn nhiều cách khác nữa . 
Dùng đồng tiền gieo quẻ gọi là Kim Tiền Sách . 
lấy nhân điện cảm ứng từ bàn tay (nhiệt năng ứng với bên ngoài) 
cách này lấy quẻ rất hạn chế về kết quả khi có quẻ để luận .  
 
Thật ra còn một cách thuộc loại Bí Truyền gọi là: Tâm truyền . 
phần này ứng dụng trên lưng ngựa hay đang đi . . . 
thì không thể dùng Kim Tiền Sách mà gieo quẻ . 
Nên phải bấm độn trên bàn tay thành quẻ . . . 
Hoặc nhận xét qua cái nhìn màu sắc và hình tướng âm thanh .v.v. . 
đại khái như: Ngũ Hành đã hiển bày . . . 
Thêm nữa là phần Chiết Tự giản nghĩa cũng thành Quẻ, cái này gọi 
là Bình Phân Chiết Tự , khi luận như vậy thành quẻ thì chỉ áp dụng 
nhất thời trong quyết định mang tính chiến thuật, không phải là 
 Kế Sách lâu dài .  Ngoài ra còn Bát Tự Hà Lạc: là sự phối hợp của 
Thiên Can và Địa Chi mà thành Quẻ Chính và Quẻ Biến (phụ) đây 
là phần Tiền Vận và Hậu Vận  xem cả trước lẫn sau .  
 
Theo như Quẻ đã có thì ta có Sáu Hào  
Dương Tinh = 9 và Âm Tinh= 6 
Môn này đã bị thất truyền trên sách vở lâu rồi . 
Chỉ còn Tâm Truyền ( Bí Truyền) 
Gọi là: Dương Cửu – Âm Lục 
Gía trị của Dương là số 9 và của Âm là số 6 
đời sau này không viết trên sách, nên ít ai biết,  
và trong Kỳ Môn Độn Giáp cũng vậy . 



Tiết Dương Khí tính từ Cung Tý = Khảm 
Tiết Âm Khí tính từ Cung Sửu . . . 
Đây là căn bản nhất trong phần Dịch Học phân theo hệ thống Số . 
Tính từ Tý là dương và Sửu là âm và cứ như thế tiếp tục đến hợi . 
 
Phân ra như vậy sẽ thấy rõ phần âm dương trong các Địa Chi . 
đồng thời cũng phân 2 khu vực trong Địa Chi : 
Từ Cung Tý đến Tỵ thuộc Dương  .  Từ Ngọ đến Hợi thuộcÂm . 
Vì trong Kinh văn nói mặt trời đứng bóng thì hết ngày . 
Còn Thiên Can tính theo số 1 đến số 10 . 
 
Tiết Đông Chí  là Tháng 11 bắt đầu thuộc Dương 
Tý = Tháng 11 đến Tỵ =  Tháng 4  là Dương . 
Ngọ = Tháng 5 đến Hợi = Tháng 10 là Âm . 
Đó là kết thúc Quẻ Thuần Càn  
Có dịp sẽ bàn về cách phân chia thời gian . 
Theo cách đơn giản dễ nhớ và khó quên . 
Đây cũng là lý do mà Tiền Nhân đã sắp đặt có hệ thống . 
Ví dụ như: Tý Sử Dần Mẹo Thì Tỵ Ngọ Mùi Thân Dậu Tuất Hợi . 
Tý là Dương Khởi thuộc Cung Khảm chính bắc . 
Ngọ là Cung Ly vì Tý Ngọ trong tứ hình xung . .  
Khi nói tứ hình xung tức là Tứ Hành Đối Cung . 
Tý thủy đối Ngọ Hỏa . 
Như vậy thành ra Cung Khảm và Ly đối với nhau là vậy 
Chấn Đoài Mẹo Dậu là Đông Tây đối nhau . 
Đời sau này không hiểu ý chính như vậy nên hiểu sai . 
Cách tính lấy hào Sơ tình ra Hào động (biến quẻ) 
 
Nhưng cách tính xưa thì khác, vì coi theo quẻ để đối chiếu . 
Ví dụ: Quẻ Ly thì thuộc Hỏa mà Hỏa thì  
vượng sinh ở Mùa Xuân là Mộc nên vượng ở Mùa Hè . 
ví dụ: như quẻ anh coi thuộc về hỏa = ly 
qua đến tháng 6 thì bắt đầu Suy, vì sang Tiết Mùa Thu . 
Mà Thu tàn thì sang Đông . . . 



Lấy tháng 6 tức Cung Mùi là Thổ . 
Phân tích Quẻ thuộc Hỏa tức là Thế Quẻ . 
Hỏa sinh Thổ nghĩa là làm việc nhiều (phải đầu tư) 
Mà làm nhiều thì mệt mỏi hao tốn sức lực tài chánh . . . 
Cách luận như vậy mới tới nơi chốn của Quẻ . . . 
Sau Thu là Đông tức là sắp vãn hồi 1 năm, viêc gì trong năm nay 
chỉ là gieo trồng cho năm tới gặt hái trong năm tới . . . 
Luận tính như vậy thì biết  
 

Cửu Cung Lạc Thư Đồ  
 

cửu cung lạc thư rất quan trọng 
tôi sẻ nói về cách biết quẻ dịch qua cách đọc tên quẻ 
ví dụ càn vi Thiên  
rất muốn biết cái ẩn ý này  
Càn Vi Thiên là Bát Thuần Càn mà . . . 
Đúng vậy 
hai Quẻ Càn (thượng + Hạ) 
gọi là trùng Càn 
Càn Vi thiên  
khôn vi Địa 
Càn trên khôn dưới 
càn vi Thiên - khôn vi địa 
thìên địa bĩ là tên quẻ 
luận và sắp Chữ như anh rất dễ hiểu 
đây chính là nguyên tắc 
anh nói như vậy là tôi nhớ ngay 
truyền đạt lẫn cho nhau 
khâủ quyết này rất hay 
tôi học Dịch , nhưng thường để ý thấy  
là 1 chuỗi liên hoàn trong 64 quẻ 
ngày xưa học toàn khẩu quyết 
cũng may cho tôi là học từ nhỏ nên hiểu  
anh nói những khẩu quyết này, ngày xưa mới học tôi không hiểu 
bây giờ tôi mới vỡ ra . . . 



tương lai sau nầy thực hành sẽ giác ngộ rõ các câu: 
Nhâm giáp phùng kiền , Ất quý Khôn  
Bính Cấn, Đinh Đoài, Kỷ Ly Môn 
Tốn Tân , Khảm mậu, chấn Canh đồn 
ngày xưa cứ bắt học thuộc lòng các  
khẩu quyết này, đây là phương pháp để xác định . 
ví dụ như viễn sự định năm định tháng cận sự tính ngày tính giờ 
nếu không đi vào chuyên môn thì không thể hiểu được 
Thiên can dùng tính chuyên lớn, địa chi tính chuyện nhỏ 
anh nên phân biệt, đừng lẫn lộn điều nầy với điều kia . 
Tiền hậu là Đại cục của đời người, đó là chuyện đại sự 
còn tiểu sự tính nhanh, tiểu sự phân ra chuyện năm tháng  
chuyện ngày giờ đều có phương pháp để tính toán nguyên nhân  
quẻ biến là diển biến về sau, nếu kỷ hơn coi quẻ Hộ 
Hộ là giai đoạn trung gian chuyển tiếp có động thì có biến 
chỉ có một hào động mà toàn quẻ chuyển biến 
nên đời xưa , khi làm bất cứ điều gì củng phải thận trọng 
một hào động thì toàn quẻ chuyển động , 
sự tương quan liên hệ giửa các hào của quẻ 
quan hệ trực tiếp và gián tiếp 
hào sơ ( là hào đâu tiên tính từ bên dưới dính líu đến hào 4) 
sơ   ____tứ 
nhị ____ngủ 
tam ___ lục 
đây là nguyên tắc , quy tắc 
phải tôn trọng tuyệt đối Thế và Ứng 
khi có mối tương quan  
phải tính thành quẻ dịch 
khi thành quẻ dịch thì ứng, đã và sẽ thấy họa phúc . 
 
 
 
 
 
 



                  CHU DỊCH TÂM PHÁP HỌC 
 
 
Đề tài này được viết nhằm để dành cho những ai có ý muốn tìm hiểu 
học hỏi, Người viết không muốn nhận từ ngữ truyền dạy, mà chỉ với 
thiện chí , muốn chỉ dẫn đôi điều cho người hậu học  những gì mà 
người viết hiểu biết, khi trải qua  quá trình sau mấy mươi năm .   
 
Thoạt nhìn vào , hay xem qua một vài trang của một quyển sách , 
chúng ta tưởng là dể hiểu dể biết , nhưng thật ra không hẳn như thế 
đâu . Khi bắt đầu đề cập từ Kinh dịch , hay lý thuyết Kinh Chu Dịch . 
bởi lẽ những câu Sấm Trạng Trình xuất phát từ nguyên lý Dịch , chưa 
thấy ai giải thích điều này trên sách vở. mà tự bản thân nghiệm ra . . . 
( sau quá trình nghiên cưú Kinh Chu Dịch )  , nên người viết nhận ra 
sự tương quan giữa Sấm ký và Kinh Chu Dịch . 
 
Đối với những cá nhân có chí tự nguyện, muốn học hỏi là điều tốt đẹp, 
nhưng sự học hỏi và nghiên cứu là sự không dể dàng đơn giản , nó đòi 
hỏi chúng ta nhiếu yếu tố ắt có và đủ . Việc đầu tiên người viết muốn 
nói là trong thời gian qua ( khoảng chừng trên dưới 20 năm , người 
viết đã từng gặp nhiều người còn trẻ cùng có ý mong muốn học hỏi 
như thế  , nhưng cuối cùng họ đành chịu thua , vì khi đi sâu vào hệ 
thống của Kinh Chu Dịch . Kinh Dịch là một khoa học được tiền nhân 
(không nói đến người Trung Hoa mệnh danh là Nguyên lý học )  
 
Kinh Chu Dịch vốn rắc rối khó hiểu , và Sấm ký của Đức Trạng Trình 
Nguyễn Bĩnh Khiêm lại càng khó hiểu gấp bội phần , củng như toán 
học mà chúng ta trải qua từ bậc sơ cấp ( tiểu học ) trung cấp ( trung 
học ) cao cấp ( đại học ) qua các cấp , mà tiền nhân phải phân chia ra 
nhửng chương trình giãng dạy dành cho trình độ khác nhau , Môn toán 
ở lớp sơ cấp chỉ đơn giản , qua trung học ( trung cấp ) ta được học 
thêm về hình học , đại số học , càng đi sâu vào khoa học , ta mới thấy 
sự khác nhau . 
 
Ta hảy nhìn kinh Chu Dịch như là khoa học tự nhiên ; dưới nhản quan 
của khoa học gia , với cái đầu thực nghiệm , và trực nghiệm hơn là với 
cái nhìn của người nhà quê thiếu học từ thế kỷ thứ 17 hay 18 , nhưng 



đó là khiá cạnh trực nghiệm của Tây phương, thêm vào tinh thần suy 
tư (người viết không dùng từ Tư Duy ) của phương đông .  
 
Càng nghiên cứu học hỏi , càng đi sâu vào hệ thống Dịch , con người 
ta trở nên khác người , và rất cô đơn , Cô đơn không có gì gọi là xấu , 
mà thực ra cô đơn , chính là yếu tố để chúng ta thực hiện Cuộc Cách 
Mạng trong im lặng " xin mạn phép mượn ngôn từ của Phạm Công 
Thiện , Cách mạng im lặng nghỉa là " La révolution silence " sự suy tư 
sâu xa nơi nội tâm , làm bộc phát năng lực tự nhiên , và nhờ đó năng 
lực phát sinh năng lương . 
 
Người viết chỉ tạm nói sơ qua mà thôi , để bạn đọc có khái niệm căn 
bản và tổng quát , trước khi học tập thực sự . Đời xưa khi chấp nhận 
truyền nhân , tiền nhân thường khe khắc , nên mới có lời răn đe như 
" Thiên Cơ bất khã Khinh Xuất tiết lậu " ,  
 
Củng vì thế nhiều kẻ hậu học thường nổi tiếng trong thời Xuân Thu 
Chiến Quốc trong sử Tàu , trong sử Việt , Những danh nhân liên quan 
đến lịch sữ thường thường họ học hành rất nghiêm khắc , Khi tham 
gia vào nhiều diễn đàn , người viết nhận ra thành phần có tư cách 
không nhiều lắm  phần còn lại thì xoàng xoàng . Họ nói năng cười cợt 
vui đùa một cách vô tư . Điều nầy thì không mất thời gian để bàn . 
 
 Những yếu tố đầu tiên để tham gia học hỏi lẫn nhau , đó là đức tính 
nhân hậu , kiên nhẫn , lòng  khiêm tốn , và  còn nhiều nửa , còn tài 
năng chỉ là thứ hạng bét, có tài năng mà thiếu phẩm hạnh , thì chỉ là 
trộm giặc , có phẩm hạnh mà không có tài năng thì chỉ có nước giử 
nhà trông con mà thôi . 
 
Người viết xin vắn tắt ; Nguyên tắc khi học hỏi nghiên cứu , ta phải 
bắt đầu từ căn bản gì ?  Đây là ý nghĩ chính xác , Phàm lệ , khi chúng 
ta muốn hiểu biết điều gì , mà ta lại đốt giai đoạn , thì chẳng khác chi , 
như muốn đi từ Mỹ qua Pháp ta lại không cần phương tiện di chuyển . 
Trước hết ,  ta học hỏi , hay xem sách , nhưng chúng ta lại cần phải tự 
tìm hiểu cho đến khi nào tìm được câu trả lời thích đáng , điều đó 
chính là sự kích thích  (người viết không dùng từ đánh động ) trí óc , 
khi trí óc quen làm việc thì con người ta mới phát triển được sự sáng 
tạo ( la créaction) hay sáng kiến .  



 
Việc học Dịch là một công trình gian nan , đó là kinh nghiệm riêng 
của người đi trước . Vì thế chúng ta nên bắt đầu từ những điểm đơn 
giản nhất. Vì việc học dịch gian nan , nên chúng ta nên đi từng bước . 
Việc học Dịch đòi hỏi ta nhiều đức tính , như kiên nhẫn , khiêm tốn . 
 
Ngày xưa khi người viết bắt đầu học Dịch ngay từ 1976 , lúc đó khi 
đất nước vừa hết chiến tranh , khi  bắt đầu làm lại cuộc sống với hai 
bàn tay trắng , ngay từ buổi hàn vi , người viết không hề phiền hà và 
nản chí , học hỏi nghiên cứu không ngừng . 
 
Trước hết , là phần xác định ( la Détermination ) ý nghỉa của Lý 
thuyết Kinh Dịch ; Ta nên hiểu phần định nghỉa theo tinh thần Đông 
phương . Lý thuyết Dịch thuyết trình về Quy Luật Vận Hành của  
Thế Giới Tự Nhiên, thế giới sự vật và sự chuyển động của nó . 
 
Kinh Dịch gồm có hai phần chính . Phần I : Đó là các bản dịch mà ta 
đọc,  được bày bán khắp nơi ( qua Phan Bội Châu , Ngô tất Tố , 
Nguyễn Mạnh Bão , v.v... ) Phần II trình bày về hệ thống Dịch qua 64 
quẽ Dịch từ quẽ thuần Càn, cho đến quẽ cuối cùn thứ 64 là quẽ Vị Tế, 
đó là chung cuộc của một quy trình vòng tròn ( hãy tạm hiểu thế ) 
 
Phần II : lại chia ra làm 2 ; đó là Thượng Kinh và Hạ kinh , Thượng 
Kinh nói về vũ trụ , và Hạ kinh nói về nhân sự .   Bạn đọc hãy khoan 
vội đem ngay những gì mà mình đã xem được rồi tranh luận ngay với 
người viết  , từ chối việc tranh luận tranh cãi , vừa mất thời gian , vừa 
vô tích sự .  Ngoài ra Kinh chu dịch còn chia ra nhiều bộ môn khác , 
như trên đại học , thường chia ra nhiều phân khoa khác nhau . Sở dĩ 
thế là do hoàn cảnh của đất nước qua chiến tranh lọan lạc mà ra ; 
Nhiều môn học khác liên quan đến Dịch như : Kỳ Môn Độn Giáp, 
Thái Ất Thần Kinh, Lục Nhâm Đại , Tiễu Độn , v.v. . 
 
Khoa Kỳ Môn Độn Giáp chính là khoa Quân Sự Học .  
Từ khoa nầy , tiền nhân đã tạo ra Binh Thư , Binh Pháp , Khoa Thái 
Ất , liên quan đến Thiên Văn học , Lục Nhâm đại tiểu độn dùng để 
tính toán các sự việc lớn nhỏ . việc riêng của cá nhân , hay những sự 
kiện có liên quan đến vận mệnh của đất nước .  
 



Ngày trước , Khi người viết bắt đầu bước vào thế giới huyễn ảo cuả 
Kinh Chu Dịch xem qua quyển Mai Hoa tức là quan mai dịch . Đó là 
phương pháp quan sát ; cứu xét một sự kiện khi mình đối diện với một 
người nào đó Sau nhiều năm tháng , tầm nhìn của người viết  bắt đầu 
thay đổi , và có chiều sâu nhiều hơn , Đối với người viết , bạn đọc nên 
bắt đầu từ quẻ Dịch , Chúng ta không chỉ nói về quẽ Dịch , chúng ta 
cần nên biết tường tận quẻ Dịch .   
 
Thứ nhất quẻ Dịch nghĩa là treo , như vật treo trên không , kế đến , 
quẻ Dịch mang ý nghiã : thẻ tre , ngày xưa khi chưa phát minh ra giấy 
viết , người ta viết trên thẻ làm bằng tre . Sau đó ta vẻ hình thễ quẻ 
Dịch , Quẻ Dịch có  hào , hay 6 vạch " gạch " . Có tất cả 64 quẻ Dịch 
Tên của quẻ Dịch được viết theo một trật tự riêng , khi đọc tên quẻ  
Dịch ta có thể hình dung ra được quẻ dịch ra sao .  
Ví dụ như : quẻ Bát Thuần càn , nguyên tắc : một quẻ dịch chỉ có 6 
hào , nhưng quẻ dịch còn chia ra làm hai phần , gọi là nội " ở " trong , 
hay " hạ " ở dưới " ngoại " ở ngoài , hay thượng ở trên .  
 
Thực ra thượng là ở trên , và hạ là ở dưới , nội ở trong ; ngoại ở ngoài 
, chúng ta cần nên biết cách dùng văn hán nôm , " nôm hay là nam " 
Phần ở trong , và phần ở ngoài , mỗi phần có 3 vạch , phần là " partie 
" hay là group " . 
 
Các hào quẻ Dịch có gạch liền hay gạch đứt , kế đến là vị trí của từng 
hào , khi đọc tên quẻ thì ta đọc từ trên xuống dưới , khi vẻ hình thễ 
quẻ Dịch ta bắt đầu từ dưới lên trên . Trong quẻ dịch còn có Hai yếu 
tố Thế và ứng , Thế là mình , ứng là người đối diện hay đối tác .  
 
Hai yếu tố thế và ứng rất hệ trọng . Xác định tính cách của hai phần 
nầy thực là quan trọng . Nên biết Mỗi hào vạch của quẻ dịch đều có 
gài thêm phần Can chi . Mỗi hào quẽ dịch là một vị trí , đếm quẻ dịch 
từ dưới đếm lên trên ,  hào đầu tiên gọi là hào sơ ( hay sơ hào ) hào sơ 
vị trí thuộc dương ,hào hai vị  âm , hào ba vị dương , hào bốn vị âm , 
hào năm vị dương , hào sáu vị âm . Khi hào thế đứng tại vị trí nào thì 
sẻ mang tính cách khác nhau . Và hào ứng củng sẽ như vậy . 
 
Khi vẽ quẻ dịch , người ta cần nên làm cho đầy đủ , thứ nhất là hình 
thể quẻ dịch thứ hai là viết can chi vào bên trái các hào vị , thứ ba, viết 



lục thân vào bên phải của quẻ dịch ( lục là 6 , thân : nghĩa là người có 
liên hệ huyết thống , như là vợ chồng , con cháu , cha mẹ ,tiền bạc , 
bản thân ) 
 
                          Dẫn dụ như các ý nghĩa sau đây :  
 
                          Nhâm Tuất      ____  Thế   Phụ Mẫu 
                          Nhâm Thân     ____   Huynh Đệ 
                          Nhâm ngọ       ____   Quan Quỹ 
                          Giáp    Thìn    ____   Ứng    Phụ mẫu 
                          Giáp    dần      ____  Thê Tài 
                          Giáp    Tý       ____   Tữ Tôn 
 
 Sở dĩ gọi là Lục Thân là vì đời xưa trong xã hội , bản thân con người 
thường có quan hệ với xã hội , quan hệ gần và quan hệ xa . Gần và xa 
chỉ cỏ 6 lĩnh vực căn bản . 
 Ấy là : Cha Mẹ , Anh Chị Em , Vợ Chồng ,  Con Cháu , Tài Chánh , 
Lục Thân : Phụ Mẫu : cha hay mẹ , Anh chị em : Huynh đệ ,  
Chồng vợ : Phu thê con cháu ; Tử tôn , bản thân .  
 
Như khoa Tử vi phân ra làm 12 cung vị , tức là 12 lĩnh vực liên quan 
đến bản thân một cá nhân . Muốn tìm được hay xác định lục thân , ta 
dùng phương pháp đối chiếu của ngũ hành .  
 
Ngũ hành có 5, đó là các hành căn bản . Kim , Mộc , thũy , Hỏa, Thổ . 
 gọi theo thói quen khi chúng ta thường nói . Mối tương quan sinh và 
khắc , sinh là làm cho có lợi , và khắc là làm cho có hại , 
 
Sinh : Kim sinh thuỷ , Thuỷ sinh mộc , Mộc sinh Hoả , Hoả sinh Thổ 
và Thổ sinh Kim . Nên nhớ , khi đọc Dịch , ta nên xem dịch theo tinh 
thần của phương đông . không nên xem theo tinh thần của Âu , Mỹ, 
Điều cần nên biết đó là trong Dịch cổ nhân chỉ dùng biễu tượng 
(symbole) ẩn ngữ, không dùng thực tượng, với ý tưởng mờ mờ ảo ảo . 
 
Khắc : Kim khắc Mộc , Mộc khắc thổ , Thổ khắc thuỷ , Thuỷ khắc 
hoả , và Hoả khắc Kim . Ngũ hành có nghĩa là Ngũ tinh vận hành , Đó 
là  hành tinh kim mộc thuỷ hoả thổ , xoay quanh mặt đất và di chuyển 



theo quỷ đạo thái dương hệ . Venus, jupiter,  Mercure, Mars , Uranus . 
 
Sau đây là bài phú ( bài thơ ) chúng ta cần nên học nằm lòng . 
 Trong phương pháp đọc dịch , ta sẻ gặp nhiều bài phụ , những bài phú 
tương tự như các định lý , mệnh đề , như các "code " chính đó là các 
chìa khoá để mở các cánh cửa , không có chìa khóa , thì chúng ta sẽ 
phải đứng bên ngoài cửa nhà .   Bài phú về lục thân như sau : 
 
                                      Sinh ngã vi phụ mẫu 
                                      Ngã sinh vi tử tôn 
                                      Đồng ngã vi huynh đệ 
                                      Ngã khắc vi thê tài 
                                      khắc ngã vi quan quỷ 
 
 Ngã : nghĩa là bản thân , vi : là , đồng là giống nhau , phụ mẫu ; 
cha mẹ , khắc là điều khiễn , là làm hại , huynh đệ là anh chị em . 
 tử tôn : con cháu , thê tài : vợ chồng , tài là : tiền bạc , quan quỷ : là 
chức trách , là nhà cầm quyền , là pháp luật , là ma quỹ .  
Ta dùng ngũ hành sinh khắc để xác định . 
ví dụ như quẻ Bát Thuần Càn : 
 
                                         tuất     ___   thế 
                                         thân    ___   huynh đệ 
                                          ngọ     ___   quan quỹ 
                                          thìn     ___   phụ mẫu 
                                           dần     ___   thê tài 
                                           tý        ___   tử tôn 
 
 
Hành của quẻ càn : Kim , đối chiếu với hào tuất thổ , thổ sinh kim 
,vậy tuất là phụ mẫu . 
 
Thân thuộc kim , vậy thân kim là huynh đệ . 
Ngọ hoả , vậy ngọ là quan quỹ 
Thìn thổ ; vậy thìn là phụ mẫu , 
Dần thuộc mộc nên thìn là thê tài 
Tý thuộc thuỷ nên tý là tử tôn . 
 



Tuy nhiên ta phải thuộc lòng các nguyên tắc , khi đã thuộc lòng 
nguyên tắc định đề , định lý , thì chúng ta đi sâu vào hệ thống dịch ta 
sẻ không còn bở ngỡ , và đi lạc đường . 
 
Hợi Tý : thủy 
Thìn tuất sửu mùi : thổ 
 Dần Mảo : mộc 
 tỵ ngọ : hỏa 
 thân dậu : kim 

                             Cửu Cung Lạc Thư  
 
Việc Nước với bảng vẽ Cửu Cung Lạc Thư ( 9 cung vị ) có lẻ bạn đã 
có thể đã hiểu thêm về cửu cung lạc thư . 
Vấn đề mốc thời gian : vòng chu kỳ quay trở lại , hơi rắc rối  
một chút , đây là cách tính vận hạn ( khác hơn khoa tử vi )  
  * Đây không phải tính như Bát Tự Hà Lạc .  
 
Cách tính theo khoa Huyền Không Thái Ất thiên văn , sự vận hành 
của luồng khí trường tự nhiên theo hai chiều : Chiều dương sẻ di 
chuyển từ tâm điểm " Lạc Thư " mà người ta gọi là Thiên Tâm " 
 hay là trung cung ( trung ương ) :   
 
                             Bảng cửu cung lạc thư sau đây :  
 
 
                            Tây Bắc Càn                Bắc  Khảm                 Đông bắc  Cấn  
 
 
 
 
 
 
                            Tây   Đoài                     Trung cung                 Đông   Chấn  
 
 
 
                           Tây Nam  Khôn               Nam  Ly                   Đông Nam  Tốn  
 
 
 

 



Hướng mủi tên màu xanh : chiều dương , " nên nói là tiến từ số nhỏ 
đến cung có số lớn hơn ,  
Hướng mủi tên màu đỏ : chiều âm . Từ cung có số lớn trở về số nhỏ ; 
đó là hai chiều âm nghịch " ngược , dương thuận " 
 
Sau đây là bảng tính theo nguyên tắc tam Nguyên Cửu Vận , tính theo 
thời gian gấn đây từ năm giáp tý 1924 , tính trên các lóng của bàn tay 
trái , như sau :  
 

Thượng nguyên Giáp Tý Nhất Bạch Khởi  
Trung Nguyên Tứ Lục Thôi Giáp Tý 
Hạ Nguyên Thất Xích Đoài Vị Tầm 

 
từ thương nguyên khởi năm có tên giáp tý tại cung khảm số 1 
 " Nhất bạch , tức là sao Tham Lang  
 Trung nguyên từ 1924 khởi giáp tý từ cung Tốn 4   
Hạ nguyên khởi giáp tý từ cung đoài số 7 .  
ví dụ như năm nay: Nhâm Thìn , 2012 . 
 Nhâm thìn 2012 thuộc tuần giáp thân , đi thuận như sau: 
 giáp thân 2004 , ất dậu  2005 , bính tuất 2006 , đinh hợi 2007 , 
 mậu tý 2008 , kỷ sửu  2009 , canh dần 2010 , tân mảo 2011 ; 
 nhâm thìn 2012 .  
đem giáp thân vào trung cung , sau đó đi ngược , từ trung cung số 5 
rồi 4 , 3 , 2 , 1 v...v mỗi năm một cung cho đến năm thái tuế , 
 
quỷ đạo lạc thư có hai chiều vận hành của khí trường tự nhiên . 
  
Thời nào thuộc âm, quỷ đạo sẻ đi từ cung số lớn lùi về nhỏ .  
 
Thời nào thuộc dương, quỷ đạo sẻ di chuyển từ sớ nhỏ đến số lớn .  
 
 
 

           CÁCH THỨC CỨU XÉT QUẺ DỊCH .  

  



Đây chính là phần cốt yếu của kinh dịch , bởi lẽ kinh dịch với những bản dịch 
qua Phan Bội Châu , hay Nguyễn Mạnh Bảo , Ngô tất Tố , cũng chỉ là phần bên 
ngoài thiển bạc của kinh dịch , Ai cũng đều hiểu kinh dịch , nhưng hiểu một 
cách chung chung , vì đó là phần thuyết trình về Thiên Đạo , về  vũ trụ tính qua 
64 quẻ dịch , đâu có ai hiểu được , nhưng còn phần nhân sự khi Khổng Tử thêm 
thắt vào ba cái tào lao , khiến đời sau xem kinh dịch hầu như đi vào trận hoả mù 
. Một lý thuyết cao siêu , thì chỉ là không tưởng , có ích lợi gì cho nhân gian . 
Tâm ý của tiền nhân đều có ý muốn đem lại hữu ích cho nhân gian vì thế mới có 
phần kỷ thuật ứng dụng .  

 Sau đây là phần ứng dụng , 

 Khi vẽ quẻ dịch , người ta cần nên làm cho đầy đủ , thứ nhất là hình thể quẻ 
dịch thứ hai là viết can chi vào bên trái các hào vị , thứ ba, viết lục thân vào bên 
phải của quẻ dịch ( lục là 6 , thân : nghĩa là người có liên hệ huyết thống , như là 
vợ chồng , con cháu , cha mẹ ,tiền bạc , bản thân , ) 
 
 
 
                          Nhâm Tuất   ____  Thế   Phụ Mẫu 
                          Nhâm Thân  ____   Huynh Đệ 
                          Nhâm ngọ    ____   Quan Quỷ 
                          Giáp    Thìn  ____   Ứng    Phụ mẫu 
                          Giáp    dần   ____   Thê Tài 
                          Giáp    Tý     ____   Tử Tôn 

 Sở dĩ gọi là lục Thân là vì đời xưa trong xã hội , bản thân con người thường có 
quan hệ với xã hội , quan hệ gần và quan hệ xa . Gần và xa chỉ cỏ 6 lĩnh vực căn 
bản . Ấy là : Cha Mẹ , Anh Chị Em , Vợ Chồng ,  Con Cháu ,  , Tài Chánh , 
Lục Thân : Phụ Mẫu : cha hay mẹ , Anh chị em : Huynh đệ , chồng vợ : Phu thê 
con cháu ; Tử tôn , bản thân . Như khoa Tử vi phân ra làm 12 cung vị , tức là 12 
lĩnh vực liên quan đến bản thân một cá nhân . Muốn tìm được hay xác định lục 
thân , ta dùng phương pháp đối chiếu của ngũ hành . Ngũ hành có 5 , đó là các 
hành căn bản . Kim , Mộc , Thủy , Hỏa, Thổ .  gọi theo thói quen khi chúng ta 
thường nói . Mối tương quan sinh và khắc , sinh là làm cho có lợi , và khắc là 
làm cho có hại , 
Sinh : Kim sinh Thuỷ , Thủy sinh Mộc , Mộc sinh Hỏa , Hỏa sinh Thổ , và Thổ 
sinh Kim , nên nhớ , khi đọc Dịch , ta nên xem dịch theo tinh thần của phương 
đông . không nên xem theo tinh thần của phương Âu , Mỹ, Điều cần nên biết đó 
là trong Dịch cổ nhân chỉ dùng biểu tượng ( symbole ) ẩn ngữ , không dùng thực 
tượng , với ý tưởng mờ mờ ảo ảo , 

khắc : Kim khắc Mộc , Mộc khắc Thổ , Thổ khắc Thuỷ , Thuỷ khắc Hỏa , 
Hỏa khắc Kim . Ngũ hành có nghĩa là Ngũ tinh vận hành , Đó là  hành 



tinh kim mộc thuỷ hoả thổ , xoay quanh mặt đất và di chuyển theo quỹ 
đạo thái dương hệ . ,Venus, jupiter,  Mercure, Mars , Uranus . 

Sau đây là bài phú ( bài thơ ) chúng ta cần nên học nằm lòng , Trong 
phương pháp đọc dịch , ta sẽ gặp nhiều bài phú , những bài phú tương 
tự như các định lý , mệnh đề , như các "code " chính đó là các chìa 
khoá để mở các cánh cửa , không có chìa khóa , thì chúng ta sẻ phải 
đứng bên ngoài cửa nhà .Bài phú về lục thân như sau : 
                                      Sinh ngã vi phụ mẫu 
                                      Ngã sinh vi tử tôn 
                                      Đồng ngã vi huynh đệ 
                                      Ngã khắc vi thê tài 
                                      Khắc ngã vi quan quỷ 
 Ngã : nghĩa là bản thân , vi : là , đồng là giống nhau , phụ mẫu ; 
cha mẹ , khắc là điều khiển , là làm hại , huynh đệ là anh chị em , tử 
tôn : con cháu , thê tài : vợ chồng , tài là tiền bạc , quan quỷ : là 
chức trách , là nhà cầm quyền , là pháp luật , là ma quỷ . Ta dùng ngũ 
hành sinh khắc để xác định . 
ví dụ như quẻ bát thuần Càn : 
                                              tuất  ___   phụ mẫu  thế 
                                              thân ___   huynh đệ 
                                              ngọ   ___   quan quỷ 
                                              thìn  ___   phụ mẫu 
                                              dần   ___   thê tài 
                                              tý      ___   tử tôn 
 
Hành của quẻ càn : Kim , đối chiếu với hào tuất thổ , thổ sinh kim , 
vậy tuất là phụ mẫu , 
Thân thuộc kim , vậy thân kim là huynh đệ , 
ngọ hỏa , vậy ngọ là quan quỷ 
thìn thổ ; vậy thìn là phụ mẫu , 
dần thuộc mộc nên thìn là thê tài 
Tý thuộc thuỷ nên tý là tử tôn . 
Tuy nhiên ta phải thuộc lòng các nguyên tắc , khi đã thuộc lòng nguyên 
tắc định đề , định lý , thì chúng ta đi sâu vào hệ thống dịch ta sẽ 
không còn bở ngỡ , và đi lạc đường . 
 
hợi tý : thuỷ 
thìn tuất sửu mùi : thổ 
 dần mão : mộc 
 tỵ ngọ : hỏa 
 thân dậu : kim 
 



 Thứ nhất : quẻ dịch có tên gọi , nếu không có tên riêng thì làm sao phân biệt 
quẻ nầy với quẻ kia , vả lại kinh dịch có 8 quẻ chánh và hệ thống 64 quẻ .  

Thứ hai : Do cách đọc tên quẻ mà ta biết hình thể quẻ , ví dụ như quẻ bát thuần 
Càn , nghĩa là mỗi quẻ có ba hào , hai quẻ giống nhau đặt chồng lên nhau , thì 
đó  là quẻ thuần " hay gọi là quẻ trùng " . một ví dụ khác : quẻ Thiên Phong Cấu 
Càn vi Thiên ( càn là trời ) phong là quẻ tốn ( tốn vi phong ) nên ta biết càn trên 
tốn dưới tên quẻ ; đây là quy cách đặc biệt , khi đọc tên quẻ , tên quẻ đầu đọc 
trước là quẻ ngoại , tên quẻ kế đọc sau là quẻ nội 

                                            Thiên phong cấu . 

                     Càn vi thiên            ____  

                                                    ____ 

                                                    ____ 

                    Tốn  vi phong           ____ 

                                                    ____ 

                                                    __  __ 

  

sau khi qua phần đọc tên quẻ , là phần mà ta phải thấy đó là Thiên Can và địa 
chi " gọi tắt là can và Chi " được ghi kèm theo phiá trái của quẻ ( lấy hướng nhìn 
của chúng ta ) " chúng ta nên tham khảo thêm ở Bốc Phệ chính tông , ví dụ như 
quẻ Bát Thuần Càn gồm có sáu hào ,  

                            Nhâm Tuất       ____ 

                            Nhâm Thân      ____ 

                            Nhâm Ngọ        ____ 

                            Giáp  Thìn        ____  

                            Giáp  Dần         ____ 

                            Giáp  Tý           ____ 

  



Thường thường khi xem quẻ dịch người ta chỉ ghi tóm tắt các can chi với các chi 
mà thôi , vì khi tính toán , người ta tính toán tý, dần , thìn , ngọ , thân , tuất cho 
đơn giản nhưng kỳ thật không hẳn như vậy . 

Các phần can chi được an vị theo 6 hào , được tính theo ảnh hưởng theo từng 
hành của từng chi hào . ví  dụ như trong quẻ thuần càn , có 6 hào  

                   Tuất   ____   tuất thuộc thổ  sinh kim phụ mẫu 

                   Thân  ____   thân thuộc dương kim  nên là huynh đệ 

                    Ngọ   ____   ngọ thuộc hỏa khắc kim nên là quan quỷ 

                    Thìn  ____   thìn thuộc thổ là huynh đệ 

                    Dần  ____   dần thuộc dương mộc  nên là thê tài 

                    tý      ____   tý thuộc thuỷ nên là tử tôn  

Căn cứ theo hành quẻ toàn quẻ  Thuần Càn dương kim , gọi dương kim là Mẹ , 
đối chiếu dương kim với từng chi hào , tuất thổ sinh ra dương kim , nên hào 
thuất là phụ mẫu , Thân là kim , nên là huynh đệ , ngọ là hỏa khắc kim nên là 
quan quỷ , thìn thổ sinh kim nên là phụ mẫu , dần mộc nên là thê tài , tý thuộc 
thủy nên là tử tôn .  
                       Câu phú viết : Sinh ngã vi phụ mẩu ,  

đồng ngã vi huynh đệ , 

Ngã sinh  vi tử tôn , 

Khắc ngã vi quan quỷ , 

Ngã khắc vi thê tài . 

Nhờ cách thức căn bản nầy mà chúng ta biết được tính chất tương quan giữa gốc 
của quẻ chánh và các chi hào .theo cách thức nầy mà chúng ta , khi cứu xét quẻ 
dịch , ta cũng phải đối chiếu quẻ  biến và gốc của quẻ chánh để biết tính chất " 
lục thân sáu yếu tố , gọi là người thân " cũng như khi xem xét tình thế ta đối 
chiếu giữa hào quẻ với ngũ hành của năm tháng ngày giờ , để xác định về thời 
vận " biết được thời hay thất cơn lỡ vận "  

Ví dụ như năm nhâm thìn thuộc thổ , thế hào tuất , thổ đồng hành , tựa hồ ta gặp 
người đồng đạo đồng đức tính như ta . ví dụ năm thuộc hỏa vận , thế hào thổ gặp 
hỏa vận , vậy là năm nay được Thái tuế sinh trợ , vì hỏa sinh thổ ( thế hào ) 
tháng ngày giờ cũng đều tính như thế . 



 Kế đến , ta xem bên phải của quẻ dịch , ghi thêm phần lục thần , thần ở đây 
không phải thần thánh , mà thần ở đây như một năng lượng énergie mà thôi . " 
đây là ảnh hưởng của nhóm Nhị Thập Bát Tú , gọi tắt là Long Tước xà Hổ , hay 
thanh long , Chu Tước Đằng Xà bạch Hổ . Nhóm sao Thanh long có ảnh hưởng , 
tác động vào địa cầu , Nhóm Thanh long , huyền Vũ , bạch Hổ , Chu Tước , 
được nhìn thấy chung quanh trái đất , chia ra làm nhóm , mỗi nhóm có 7 ngôi , 
nhưng kỳ thực còn nhiều nữa ,  

 Đầu tiên 7 ngôi áng về : 

Phương đông Nhóm Thanh Long :   Giác , Cang , Đê , Phòng , Tâm , Vĩ , Cơ  

Phương Bắc : Sao   Huyền vũ     :   Đẩu ,  Ngưu , Nữ , Hư , Ngụy , Thất , Bích  

Phương Tây sao Bạch Hổ     :   Khuê , Lâu , Vị , Mão , Tất , Chủy , Sâm  

Phương Nam Sao Chu Tước :   Tĩnh , Quỷ , Liểu , Tinh , Thương ; Dực ; Chẩn  

Nếu như khi nơi ta đứng ( ta đặt làm trung tâm ) lấy bắc làm lưng , lấy nam làm 
trước mặt , tay trái ở đông , phải ở phía tây , ta nói Tiền chu tước , Hậu Huyền 
Vũ , Tả Thanh Long Hữu Bạch Hổ . ( Đây là thuật ngữ trong Phong Thuỷ Điạ 
Lý chính Tông .) Sau đó xem phần Quý Nhân , Lộc Mã . v...v Khi biết thì ta nên 
biết đến nơi , đến chốn bằng không thì thôi . 

 Cách lấy quẻ dịch có rất nhiều , không có gì là quan trọng , nhưng xem xét quẻ 
dịch để mà xét đoán , thì mới định được mức độc cao thấp . Bài viết nầy là kinh 
nghiệm riêng của kẻ hậu học Tuy nhiên đây mới chỉ là phương pháp để xét 
đoán, quẻ dịch , còn luận đoán được quẻ dịch là chuyện khác .  

Bàn về việc rút hay lấy quẻ dịch , có nhiều cách khác nhau , ban đầu khi mới 
học người viết cũng thử qua như : giở một trang , gặp được quẻ nào thì xem lời 
bàn qua lời cuả cụ Phan Bội Châu về Thoán " hay Soán " từ , tức là đại ý dành 
cho toàn quẻ , kế đến là hào từ , là lời viết về hào của quẻ , bản thân người viết 
không có ý định làm thầy bói dịch , chỉ có ý bói chơi thôi , sau đó nhân xem 
được Quan Mai dịch , Hoa Mai dịch , thì tham khảo thêm , như tiện thì xem qua 
rồi áp dụng , khả năng còn thô thiển , nhưng có nhiều sự việc diễn ra đúng như 
quẻ tiên đoán . Từ đó niềm tin gia tăng .  
Đây mới chính là vướng cái nghiệp vào thân . 

Bộ môn kinh dịch là khoa Nguyên Lý Học , sẻ không giống như bất cứ môn học 
nào khác , vì thế nên khi đi sâu vào môn học dể gây ra chán nãn như Kinh Dịch , 
càng chán hơn ,  người viết có đôi chút suy nghỉ , sắp xếp viết bài soạn cách đơn 
giãn hơn , cốt cho dể hiểu ; khi dể hiểu , thì dể học , và dể làm theo , đó là cách 



thức cỗ điễn . Việc học Dịch dài lắm  , ta sẻ phải mất nhiều gian , công sức , đôi 
lúc mất tiền để mua sách vở tài liệu .  
 
Việc cứu xét quẽ dịch còn dài , ta tạm ngưng , để bước qua các phần khác , chú 
viết tạm như thế để Vinh có được khái niệm về quẽ dịch . Quẽ Dịch gồm có 8 
quẽ chính . Đó là : Càn , Khãm , Cấn , Chấn , Tốn , Ly , Khôn , Đoài . được an 
vị trên các phương vị ( fixe ) nhất định , Điều nầy thuộc về nguyên lý của Tịnh  
kinh dịch , Nguyên lý tĩnh của kinh dịch có tính cách như ở yên một nơi , khác 
hơn nguyên lý động , di chuyễn từ nơi nầy qua nơi khác .  
 

        12 ĐIẠ CHI AN VỊ THEO QUỸ ĐẠO LẠC THƯ 
 
                                 Khái Niệm thuận Nghịch Theo Quỷ Đạo Lạc Thư 
 
                                              hợi                 Tý                            Sữu 
                          Tây Bắc    6                      Bắc  1                        Đông Bắc      8                                                                                                                
 
                      tuất                                                                                            Dần 
 
 
                                Dậu    Tây                                                          Đông   Mão   
                                            7                                                                                3 
 
                                                                                                                  
                        Thân             2                            9                                               Thìn  
                             Tây Nam                           Nam                             Đông Nam                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                             Mùi                      Ngọ                   Tỵ                          4 
                                            
                   Các nhóm số trên bảng Lạc Thư Cửu Cung khi hợp lại sẻ thành ra chử Vạn 

                                         Thuỷ   
                                    6                    1                   8 
                                                                                      Mộc 
                                    7           Thổ  5                    3 
                     Hoả                          
                                     2                    9                  4 
 
                                                                        Kim 
 
Khái Niệm nầy tương tự như chiều xoay của Kim đồng hồ . Nếu chúng ta nhìn 
vào mặt đồng hồ , ta thấy từ 0 giờ kim di chuyển về vòng bên tay phải từ 0 giờ , 
1 giờ , 2 , 3 , 4 , v.v...    điều nầy gọi là đi thuận , hay thuận hành . vòng xoay thứ 
hai , đó là từ 0 giờ đi ngược lại 23 giờ , nếu tính toán theo dương ( Âu Tây ) Một 
ngày chia ra làm 24 giờ , nhưng nếu ta tính toán theo giờ Âm , ngày chỉ có 12 
giờ . Một giờ Dương bằng hai giờ Âm , Dương một Âm hai , dương chẳn âm lẽ . 
 



Khi đã hiểu rỏ quy luật thuận nghịch , người ta mới có thể tiên liệu xét đoán và 
dự phòng chính xác , Trong Kinh Dịch , chính xác là một yếu tố được tôn trọng 
triệt để . Theo câu danh ngôn : Dịch vi quân tữ mưu , bất vi tiểu nhân mưu ; khi 
giử trách nhiệm cao , người ta phải có tinh thần trách nhiệm  , và nhất nhất 
không được phép khinh xuất trong lời nói , trong cách hành xữ . Ở ngôi vị cao , 
thiếu trách nhiệm , hành xử bừa bãi bạo ngược , sẻ bị cái hoạ phân thây " chết 
không toàn thây" Khi học xong , khi đã lĩnh hội được tinh hoa , dù cho bất đắc 
dĩ , phải làm nghề thầy bói , thầy cúng , độ nhật qua ngày còn không được quyền 
khinh xuất , huống hồ , giử ngôi cao , trọng trách lớn , bỗng lộc hậu đãi . 
Chúng ta lại cần phải học cách đếm xuôi , và cách đếm ngược . Vì việc đời diễn 
biến theo lý lẽ thuận nghịch  "ngược"  . Khi đọc đến đây , hẳn nhiên người đọc 
tự hỏi như thế nào là diển biến cụ thể ? Năm , tháng , ngày giờ đều có tính âm 
dương , Dương đi thuận , Âm đi ngược , việc làm trong giờ dương , thuận lẻ , 
làm trong giờ âm , sự biến sẻ đi ngược lại , đó củng là cách hành động của quân 
tữ , và tiểu nhân khác nhau , củng chính ở điểm đó .  
 
Sự kiện cuả sáu tháng đầu năm sẻ khác với các sự kiện của sáu tháng cuối năm . 
tháng có tháng âm và thang dương , ngày củng thế . Vì thế ngay từ đầu , tiền 
nhân đã phân chia rõ ràng , Tý dương , sữu âm , dần dương , mão âm , thìn 
dương , tỵ âm , ngọ dương , mùi âm , thân dương , dậu âm , tuất dương , hợi âm 
.  
Khỡi đầu một năm ở tháng tý từ tiết đông chí . tháng tý là tháng 11 âm lịch , 
sưũu 12 , dần tháng giêng , hai tháng mão , ba tháng thìn , tư tháng tỵ , năm 
tháng ngọ , sáu tháng mùi , bảy tháng thân , tám tháng dậu , chín tháng tuất , 
mười tháng hợi , sở dĩ nói : tháng giêng là thang dần là sự phân chia năm tháng 
ngày giờ theo 12 muí hay 12 cung vị của  trái đất ứng với 12 vị trí trong không 
gian . 
 
Từ tiết đông chí " tháng 11 âm lịch " đến tháng tư " tỵ " Hạ chí , thuộc dương , 
từ tháng năm , ngọ Hạ chí đến cuối tháng 10 " hợi " thuộc về âm , Ngày củng 
như thế , nghĩa là trong dương chứa âm , và trong âm có dương . Bài soạn hôm 
nay tiếp nối theo bài hôm qua , trước sau nối tiếp , gọi là dương mở âm khép , 
qua lại khôn cùng , như thời gian , là vòng chuyễn tiếp không ngừng , chỉ có tâm 
trí con người phân chia thời gian theo bối cảnh của thế giới giấy tờ hành chánh . 
Thời gian thi chuyễn tiếp , không gian thì khôn cùng .  
 
Ngoài các quẽ dịch chính , còn có các quẻ dịch khác ; ta có tất cả 64 quẻ dịch , 
sở dĩ thế là vì ta sẻ dùng các quẻ dịch để phán đoán các tình huống khi ta gặp 
trên đường đời . Dịch là chuyễn động , là giao dịch , dịch là đơn giãn , giãn dị , 
dịch là sự giống nhau và khác nhau , một vật thễ , một người gặp người khác , 
hai người giao nhau , nãy sinh ra việc , người thứ nhất là A + người thứ hai B =   
Sự việc  là C , ta có A+B=C , vì thế quẻ dịch có 3 hào , hãy hiểu như toán học :  
 



                          Nuéclaire  ------ électron ------  énergie   = nguyên lý 3  
                          Nguyên tử -----  điện năng ----  năng lượng  
 
Mỗi cá nhân hay vật thể đều dung chứa 3 nguyên tố đó , nhưng ở con người thì 
nhiều hơn thú vật .  Hãy xem lại loạt bài viết ĐẦU NĂM NÓI CHUYỆN BÓI 
TOÁN . Ở Diễn Đàn Trung Học Duy Tân . Nội ở Danh từ bói toán mà người ta 
hiểu không đúng , lại còn cười cợt đùa giỡn , sao con người vô tình vô tư như 
thế ??? Bởi thế nên , đời xưa khi họp bạn , người ta hay chọn người hợp tuổi , để 
tạo thành thế lực . kể cả chuyện dựng vợ gã chồng củng thế .  
 
Bảng vẽ 9 cung ở bên trên chính là đồ hình Cữu Cung Lạc Thư . bảng vẽ nầy 
trình diễn quỹ đạo vận hành của Lạc Thư , quỹ đạo nầy là quỹ đạo đặc biệt , 
khác với bảng Tữ Vi có 12 cung vị . 12 cung vị của khoa Tữ vi là quỹ đạo vòng 
tròn . 
 
Bảng cữu cung là quỹ đạo Lạc thư dùng để tính toán sự vận hành cuả các hành 
tinh di chuyển theo Thái dương hệ , có liên quan và ảnh hưỡng đến đời sống của 
nhân loại trên trái đất . Ngày xưa tiền nhân còn áp dụng các phương pháp bí mật 
và đặc biệt trong lĩnh vực quân sự . Người ta đều sữ dụng bảng cữu ( 9 ) cung .  
 
Trong hành quân " điều động quân đội , trong kinh tế , và trong cuộc sống . 
Những phương pháp tính toán nhanh chóng ngõ hầu đáp ứng nhanh chóng với 
các sự kiện xảy đến với bản thân . Hoặc đối với lẽ an nguy cuả đất nước và dân 
tộc .  Ngay đến  những vi danh tướng đời xưa như Lê Đại Hành , Đinh Bộ Lĩnh , 
Lý Thường Kiệt , Trần Hưng Đạo , Lê Lợi , Nguyễn Trãi . Hầu như đều đã được 
chân truyền và tinh thông về học thuật Kinh dịch . 
 
Nhân đây , ghi thêm lời di ngôn của Hưng Đạo Đại Vương :  
“Lại có di-văn (của Vương) dạy rằng : nếu không tuần lời dạy..thì sẽ chiêu vời 
tai-ương hoạn-nạn cho tới con cháu, đó là bởi tiết lộ thiên-cơ vậy” 
Xem lời dặn của Vương, ta đủ hiểu rằng Vạn-Kiếp Tông Bí-Truyền là sách 
thuộc loại âm-dương-học chỉ dành riêng cho các bậc quân-su để cha truyền con 
nối mả giữ nước. Thêm nữa, danh-từ Vạn-Kiếp Tông tỏ rõ ý-chí của Vương 
muốn lập một tông-phái võ học tại Vạn-kiếp và Vạn-Kiếp Tông Bí-Truyền 
chính là binh-phả biệt-truyền của môn-phái. Đủ thấy rằng danh tướng đời xưa 
đều tinh thông kinh dịch . 
 
Trước khi tiếp tục nói thêm về các quẻ dịch chồng lên nhau , chúng ta nên biết 
có nhiều phương pháp khác nhau để xét đoán tình thế , hay xét đoán về con 
người qua các bài thơ  phú .  
 
Theo lý thuyết dịch ; mỗi một con người hay một vật thễ đều mang một biễu 
tượng riêng , được chia ra 8 thành phần chính yếu . Tám thành phần chính yếu 



dựa theo 8 quẽ chính của kinh dịch . và  mỗi vật thễ đều mang theo hành tượng 
trưng . theo 5 hành căn bản . Kim , mộc , thuỹ , hỏa , thổ . Quẻ thì có 8 , Hành 
có 5 . Chính nhờ sự sắp xếp theo trật tự , mà Dịch trở thành hệ thống hoàn chĩnh 
Bài viết trước đề cập đến cách cứu xét quẽ dịch , kế đến là hình thễ và cách sắp 
xếp quẽ dịch .  
 
Hôm nay ta bàn về công dụng quẽ dịch . Muốn biết công dụng , tác dụng và ãnh 
hưỡng của quẽ dịch , ta hãy xem quẽ dịch đứng tại vị trí nào , đứng với ai , vào 
thời điễm nào , vì dịch chú trọng vào chữ thời . Thời là yếu tố tối ưu . Tữ vi viết 
: Mệnh ( là khi ta sinh ra đời ta mang mệnh " kim , mộc , thuỷ , hoả , thổ . " 
mệnh tốt không bằng thân tốt " trên đường đời hoặc trong hoàn cãnh hiện tại " 
thân tốt không bằng hạn tốt " hạn là hiện tại , Cách xem dịch " hay bói dịch tức 
là cứu xét và đối phó với hoàn cảnh đang xảy ra" . 
 
Các phương pháp xét đoán có nhiều cách khác nhau , tựu chung vẫn đưa đến kết 
quả giống nhau . Không hai không khác . ví dụ như bẻ nhánh lá cây , bói đuả , 
hay chiết tự , coi chữ viết , xem tên tuổi , v..v... 
 
Ví dụ như theo Quan mai dịch , hay Hoa mai độn . Quan là quan sát , mai là Hoa 
mai , dịch là quẽ dịch , quan sát thê giới sự việc , sau đó dùng quẽ dịch đế tiên 
liệu sự việc sẽ xảy ra trong tương lai . 
 
Dịch viết , hay là lời phê của người xưa : muốn tinh thông kinh dịch , không có 
gì bằng bói dịch , nghĩa là đem lý thuyết ứng dụng vào kỹ thuật thực hành . lâu 
ngày tất nhiên tinh thông . Học lý thuyết cho vững , suy tư cho sâu , khi áp dụng 
thì cân nhắc cẫn thận , đo lường , tiên liệu đắn đo , hành sự cẫn trọng . Lâu ngày 
tất nhiên sẽ đạt đạo lý . tức là lĩnh hội được tinh hoa của trời đất .  
 
Ví  dụ như :" theo quan mai dịch . gặp một ai đó quen biết , từ phương đông , là 
người đàn ông cao niên , ta được quẻ Càn , Càn tượng trưng cho người cao niên 
. phương đông thuộc mộc , ta được quẽ chấn . Ta đặt Càn trên ( càn thượng ) 
chấn hạ ( ở dưới )    Càn vi thiên  kim 
                                Chấn vi lôi    mộc 
                               Tên quẽ Thiên lôi vô vọng .  
 
Theo như cách nầy , ta không xem chi tiết về Càn , về Chấn , mà chỉ xét về đại 
thễ , Vô vọng tên quẽ , Vô nghĩa là không có , hoàn toàn không ( như hư không , 
nói về vũ trụ , ) chử không có 3 , bất là không có ; négative , phũ nhận , Vô : 
néant  không có , vũ trụ tính . Phi : không ; là vượt lên trên lẽ thường . Vô vọng 
nghỉa là hoàn toàn không có , vọng là nghỉ về , nghỉ đến , mong muốn về điều gì 
đó , sự mong muốn , nghỉ ngợi , hướng về điều gì đó , cần nên chấm dứt , vì thời 
kỳ vô vọng là thời kỳ xãy ra mọi sự , mọi việc ngoài ý mong muốn . Cho nên , 
có suy nghỉ có hành động củng sẻ vô ích mà thôi . khi đã hiểu biết rõ ràng như 



thế , chúng ta sẽ không hành động khinh xuất , trái lại cần im hơi lặng tiếng , âm 
thầm sắp xếp cơ mưu , chuẫn bị , chờ đợi thời cơ thuận lợi ; ta mới xuất hiện và 
hành động . Khi đi sâu vào hệ thống dịch , ta mới hiểu rằng mọi sự mọi vật , mọi 
việc đều nhất nhất có giới hạn, Lời xưa nói: Hết Cơn Bĩ Cực, Đến Hồi Thái Lai .  
Mỗi quẽ đều mang số ký hiệu riêng : như Càn 1 , Đoài 2 , Ly 3 , Chấn 4 , Tốn 5 , 
Khãm 6 , Cấn 7 , Khôn 8 . Đây là số Ký hiệu ( hay số code ) theo Thiệu Khang 
Tiết , gọi là số Tiên Thiên , Hệ thống thứ hai là nhóm số Lạc Thư : Khãm 1 , 
Khôn 2 , Chấn 3 ,Tốn 4 , trung cung số 5 , Càn 6 , Đoài 7 , Cấn 8 , Ly 9 .  
Hệ thống nhóm số nầy thuộc về hệ thống sao thái ất . Cần phải biết chính xác , 
đừng nên nhằm lẫn , Theo phép tính của Thiệu Khang Tiết , là phép tính nhanh " 
được mệnh danh là ngồi trên đầu ngựa"dùng trên đường hành quân nơi trận tiền: 
Dưới đây là bảng đồ vị trí của 12 cung , trên bảng Tữ vi . Ta thường nghe nói về 
12 địa chi , tắt là 12 con giáp . Bắt đầu , Sữu , Dần , Mão ( hay mẹo ) , Thìn , Tỵ 
, Ngọ , Mùi , Thân , Dậu , Tuất , Hợi ; đườc phối trí theo vòng tròn , ( hay theo 
12 múi giờ ) 
Đây là sự diển giãi về vòng xoay của kim đồng hồ , hay theo thời xưa , người ta 
dùng chiếc cọc dựng đứng trên sân và quan sát bóng cây , qua sự xoay chuyễn 
của quã đất . 
                                      Hoả                                              Thổ  
 
                        Tỵ                         Ngọ                               Mùi                       Thân                                         
 
                                                                                                                                           Kim 
     Thổ            Thìn                                                                                         Dậu  
                       
  
                                                                                                                                                                                    
     Mộc              Mão                                                                                     Tuất            Thổ 
                                                                            
                     
                     
                           Dần                    Sữu                              Tý                         Hợi          
 

                                                                                                                          
                                             
                                           Thổ                                          Thuỷ   
Nhị Hợp    
 
Tý         hợp    Sữu                    
 Dần      ----     Hợi 
 Mão      ----    Tuất  
 Thìn      ----    Dậu 
 Tỵ         ----    Thân 
 Ngọ      ----    Mùi 
 



Tam hợp  
Thân      Tý       Thìn         Thuỷ cục  
Hợi        mão     Mùi          Mộc Cục 
Tỵ          Dậu     Sữu          Kim cục 
Dần        Ngọ     Tuất         Hoả cục 
 
Các yếu tố  năm tháng ngày giờ rất hệ trọng , Vì khi ta cứu xét sự việc , ta nên 
lưu ý ta đang ở vào thời điểm nào , ví dụ như khi sự việc xãy ra trong tháng mấy 
, không phải xảy ra trong quá khứ hay tương lai . 
Khi sự việc xảy ra trong năm tháng ngày giờ nào đó , ta mới đối chiếu hành cuả 
năm tháng ngày giờ với hành của quẻ , vì quẻ tiêu biểu cho sự việc liên quan đến 
bản thân ta hay cho người khác ,  
Năm :  Thái tuế , tháng nguyệt kiến , ngày : Nhật thần , giờ thời :  
Ta sẻ tham khão thêm ở phần Bốc Phê Chính Tông . Khi xác định hành của quẻ 
, người ta chỉ tính địa chi cuả quẽ , ví dụ như năm Tân Mão , ta tính Mão . 
Nguyệt kiến là tháng coi quẽ , nhật thần là ngày coi quẻ , thời là giờ xem quẻ . 
Nguyệt kiến dùng để tiên liệu cho các sự kiện xảy ra trong tháng , nhật thần là 
sự việc xảy ra trong ngày , thời là giờ xem quẻ . 
Khi áp dụng các phần nầy vào việc cứu xét quẻ , ( hay xét đoán một hoàn cảnh 
hay một tình thế ) , khi đó mới đối chiếu hành của năm , tháng , ngày giờ . v..v... 
do tên cuả năm , ví dụ như năm Tân Mão , ta biết mão thuộc mộc tháng , ngày , 
giờ củng đều như thế . Hợi , Tý thuỷ , Sữu thổ , dấn mẹo mộc , thìn thổ , Tỵ ngọ 
hoả , mùi thổ , thân dậu kim , tuất thổ .     
                            
                                        
                                     Càn                  Khảm                     Cấn     
                                  Tây Bắc                  Bắc                   Đông Bắc   
                                  
 
 
                                       Đoài             Nơi ta ngồi              Chấn    
                                       Tây               Trung Cung             Đông          
                                                              Thái Tuế 
                                     
                                        
                                      Khôn                  Ly                       Tốn 
                                     Tây Nam              Nam               Đông Nam 
 
                          
 
             
Khi ta lấy nơi ta đang ngồi hay đang đứng ( như người lính đứng trên mặt đất , 
lập tức phải xác định vị trí của mình , là mình đang đứng ở đâu ? ) Sở dĩ như thế 



là vì trong chiến tranh quy ước , người lính chiến không thể đơn độc chiến đấu 
một mình , mà còn cần phải có sự phù trợ của những người bạn đồng đội , và 
nhận được sự yễm trợ của đơn vị bạn . Nhất là sự yễm trợ của Không quân , Hải 
Quân , hay Pháo Binh . Vì thế trước khi thực sự lâm chiến , người lính bắt buộc 
phải được trãi qua thời gian được đào tạo thụ huấn qua các quân trường . Đủ 
thấy đây là chứng cớ cho ta thấy được sự tương quan giửa khoa chiến thuật cuả 
quân đội có liên quan đến binh thư xuất phát từ khoa " Kỳ Môn Độn Giáp " , 
ngay khi người lính và đơn vị của mình chạm địch , thì cần phải có sự yễm trợ 
của Bộ Chỉ Huy hành quân , các đơn vị pháo binh không thể yễm trợ trọng pháo 
khi người khinh binh còn chưa xác định được điểm mình đang đứng tại chỗ nào 
" trên bản đồ hành quân " vì thế người lính cần phải được học hỏi từ trước về 
các phương pháp xác định phương vị . Một trong các phương pháp ứng dụng 
qua môn Bấm Độn , ngoài ra khi xem Bốc Dịch nguoi ta còn dùng các hào vị 
cuả quẻ Dịch áp dụng vào phương vị cuả cửu cung Lạc Thư . khi định vị , chúng 
ta phải dùng cả 24 sơn của phong thuỷ địa lý .  
 
Khi đi sâu vào phần kỷ thuật ứng dụng của kinh dịch thực nhiêu khê và rắc rối , 
vì thế bài viết chỉ đề cập đến phần kiến thức tổng quát mà thôi . Sau đây là một 
vài ví dụ , liên quan đến các khoa bấm độn , khoa Bấm Độn thì có nhiều , dưới 
đây là một trong những phương pháp hướng dẩn về bấm độn , chúng ta sẻ dùng 
3 ngón tay trên bàn tay trái , tại sao lại dùng bàn tay trái , người viết chưa từng 
thấy có lời giải thích nào vế điều nầy , đây chỉ là sự suy đoán , chẳng qua đời 
xưa viết bằng tay mặt ( tay hửu ) nên dùng tay trái để bấm độn . trên bàn tay trái 
hay bàn tay phải ta thấy , mỗi  bàn  tay chỉ có 5 ngón tay ( trừ trường hợp đặc 
biệt ) . Chúng ta bỏ ra hai ngón tay cái và ngón tay út , dùng 3 ngón tay còn lại , 
đó là 1:ngón tay trỏ " index ", 2:  ngón tay giửa , và 3: ngón áp út " ngón tay đeo 
nhẩn . 
Đây là cách thức bấm độn , không dùng năm , ta chỉ dùng tháng , ngày và giờ 
xem " quẻ " ( hay là xem xét sự việc hay tình thế mà ta đang đương đầu và phải 
giải quyết ) Phương pháp coi quẻ bấm độn , chúng ta phải dùng âm lịch , trong 
trường hợp ta đang đi giửa đường , ít ai trong chúng ta để ý hay nhớ ngày tháng  
âm lịch , vì chúng ta đang định cư ở ngoại quốc " trừ khi nào ta có lịch năm " 
Vạn Niên Lịch " ở nhà ,bằng không thì khi đi ra ngoài , ta không thể nhớ hôm 
nay là ngày nào của âm lịch ; khi đó ta phải sữ dụng phương pháp khác ( tuy 
nhiên vẫn là Bấm độn , và độn ngay trên bàn tay )  
 
Ví dụ như ta xem quẻ , nhằm ngày thứ bảy 25/08/2012 , tức ngày mùng chín 
tháng bảy âm lịch , tên của ngày xem là ngày Mậu ngọ ,  " từ ngữ kỷ thuật gọi là 
Nhật thần " Nguyên tắc : tháng 11 âm lịch gọi là tháng tý , tháng chạp sửu , 
tháng giêng dần, , tháng hai mảo , tháng ba thìn , tháng tư tỵ , tháng năm ngọ , 
tháng sáu mùi , tháng bảy thân , tháng tám dậu ; tháng chín tuất , tháng mười hợi 
. Như vậy là ta có một năm 12 tháng , phương pháp độn sử dụng cửu "9" cung 



Lạc Thư . Phương pháp nầy dùng , tháng , ngày , giờ xem quẻ , ví dụ như :  
tức ngày mùng chín tháng bảy âm lịch ,  
 
                                Càn              Khảm            Cấn 
                                mười                11                12      
                                                                    một 
                                 chín                                 
                                 Đoài                                  Chấn 
 
                                 tám                                     hai   
 
 
                                Khôn              Ly                  Tốn   
                            
                                    bảy <  sáu           năm             tư < ba 
  
 
 

khởi mùng 1 tại cung khôn ; đi thuận mỗi ngày một cung :  giờ xem là giờ dậu , 
mùng chín tại cung Khôn , tiếp tục đoán mùng chín tại cung khôn , ngay tại cung 
khôn khỡi giờ tý , ; đoài sửu , Càn dần , Khảm maỏ , Cấn Thìn , Chấn tỵ , Tốn 
ngọ , Ly mùi , khôn thân , ta được ngày xem cung khôn , giờ xem cung đoài , 
đây là phép tính nhanh , ngày cung khôn , giờ xem cung đoài , ta được quẻ trên 
cung " ngày  cung khôn " giờ xem cung đoài , là quẻ địa trạch Lâm ; khi đã có 
kết quả , chúng ta coi ở thoán từ kinh dịch của quẻ Điạ Trạch Lâm ra sao ? 
 để biết đại ý . 
 
 
 
                             Mùng 3                 Mùng 4                  Mùng  5                                           
                                                                                                  
 
 

                                  Đoài                                   
 
                                  mùng 2                                                   Mùng 6   

                             giờ dậu 
 
 

                           Tháng  bảy 
                                khởi mùng 1                 Mùng 8                   Mùng  7   
                                     Mùng  9                                                                               

 
Trên đây chỉ là một ví dụ về cách tính bấm độn . 

còn nhiều cách tính khác . 



chúng ta cần nên biết cung chính là quẻ , vì khi đi vào lĩnh vực bói toán , hay 
xem xét sự việc , nếu không dùng quẻ thì làm sao ta tính toán được , chẳng 
những như thế , mà  ta lại còn phải phối hợp cả " ngủ hành " của quẻ để đối 
chiếu , vì thế qua thí dụ trên , chúng ta thấy chỉ dùng các cung mà ta có thể biết 
được cát hung  họa phúc .  
 
Ngũ hành của các quẻ ,  
Càn dương kim , Đoài âm kim ,  
Chấn dương mộc , Tốn âm mộc , 
Cấn dương thổ , Khôn âm thổ  
Ly hoả , Khảm thuỷ 
 
Muà Xuân thuộc mộc , muà hạ thuộc Hoả , Mùa Thu thuộc Kim , mùa Đông 
thuộc Thuỷ , Các tháng Thìn , Tuất , Sửu , Mùi thuộc Thổ . Trong lý  thuyết 
Kinh Dịch có đề cập đến chử Thời là ở điểm nầy .  
                                   Bảng 24 Sơn Phong Thuỷ Địa Lý: 
 

                                                        Trục Tý  Ngọ      

                                                                         Khảm       
                                                         Nhâm        Tý         Quý        
               Trục Càn Tốn                      Hợi                                   Sửu     Trục Cấn Khôn                       
                              Càn                                                                                Cấn   Mậu  
                                                                                                                           
                     Tuất                                                                                                     Dần                   
                                                                                                                              
                tân                                                                                                                 Giáp        
 
 
     Đoài Dậu                                                                                                                Chấn Mảo                          
                                                                                                                                      
                                                                                                                                   Ất  
         Canh 
                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                 Thìn      
            Thân                                                                                                                  
                                                                                                                                         
                                                                                                                           Tốn           
                  Khôn    Kỷ                                                                                                                    
                                                                                                                                     
                            Mùi                                                                                          Tỵ        
                                             Đinh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                           Ngọ                     Bính    
                                                                            Ly    
 
 
              



Nguyên Lý Động Và Tịnh Trong Học Thuyết Kinh Dịch 
 
Trong Học Thuyết Kinh Dịch , Nguyên Lý Động và Tịnh rất hệ trọng . 
Nếu không được người đi trước chỉ dẫn tận tình , thì người đi sau ( kẻ 
hậu sinh , hầu như lạc vào rừng nhu biển thánh ) . Nhân thời kỳ âm 
thịnh cực dương phục sinh trỡ lại , người viết mới dám ra mặt , viết 
những dòng nầy . Đây là tâm Pháp học ,  
 
Sở dĩ chúng ta thường hay nói Động tịnh , là vì do cách nói theo quen 
miệng , thật ra phải nói có tịnh , và có động , tịnh là yên , và động là 
không yên . Ai ai cnủg đều hiểu như vậy , nhưng khi đi vào hệ thống 
kinh dịch , chưa chắc ai củng có thể hiểu đích xác thế giới huyễn ảo 
của không gian kinh dịch . Xin nói cho rỏ ràng , Vật mới sinh ra thì ở 
yên một chỗ ‘‘ fixé ’’ , theo thời gian , vật thể sẻ chuyển dịch . dưới 
đây là bảng thuyết minh :  
 
 
Tây Bắc   Càn      6 
             _____ 
             _____ 
             _____                            

 
Chính Bắc  Khảm     1  
               __  __ 
               _____ 
               __  __                    

 
  Đông Bắc Cấn    8 
              _____ 
              __  __ 
              __  __ 
 

 
Chính Tây  Đoài   7 
             __  __ 
             _____ 
             _____ 

 
       Trung Cung    5 
       
( Hoặc là Trung ương )  

 
 Chính Đông Chấn  3 
             __  __ 
             __  __ 
             _____ 
  

 
Tây Nam  Khôn     2 
             __  __ 
             __  __ 
             __  __ 

 
Chính Nam  Ly    9 
             _____ 
             __  __ 
             _____ 

 
Đông Nam  Tốn     4                
              _____ 
              _____ 
               __  __ 

 
Trên đây là Bảng Cữu Cung Lạc Thư , Trình bày về sự phối trí của 
các quẻ trên các phương vị của Bát Quái . Những quẻ nằm trên các 
phương vị cố định ( nguyên lý tịnh của Kinh Dịch )  



Nguyên lý động : Theo thời vận , khi các nhóm sao chuyễn đổi vị trí 
Sự việc bắt đầu từ khu vực Trung Tâm ( gọi là Thiên Tâm ) số 5 , các 
nhóm sao sẻ di chuyển theo hai chiều thuận (dương ) nghịch hay 
ngược (âm ) diển biến trên bảng cửu cung , tiến từ số nhỏ đến số lớn 
hơn , như :   
Chiều dương : 5….6…..7…..8…..9…….1……2…….3……..4……..5 
 Chiều   âm :   5….4…..3…..2…..1…….9……8…….7……..6……..4   
đây là phương pháp truyền đạt lẫn cho nhau , phương pháp thật là đơn 
giản .  Ví dụ như năm Nhâm Thìn 2012 , Lưu niên Thái Tuế tại cung 
Càn , điều nầy còn hơi rắc rối một chút (sẻ trình bày ở các phần khác) 
trỡ lại phần Thái Tuế Lưu Niên , năm 2012 thái tuế lưu niên tại cung 
Càn , khi đó các dòng khí trường tự nhiên sẻ phát tác tại cung Càn ở 
tây Bắc . Nguyên tắc , đem số 6 là biểu số ( số ký hiệu của cung càn 
hay quẻ càn hay nhóm sao Vũ Khúc số 6 nhập trung cung , khi càn di 
chuyển vào trung cung thì các nhóm sao khác sẻ cùng chuyển động , 
thay đổi vị trí .  
 
            Phá Quân  
             Đoài     7 
             __  __ 
             _____ 
             _____ 

             Cự Môn  
             Khôn    2 
                __  __ 
                __  __ 
                __  __ 
                 
                  
             

           Hữu Bậc  
            Ly       9 
           _____  
           __  __ 
           _____  

           Tã Phù             
          Cấn     8 
           _____ 
           __  __ 
           __  __ 

              Vũ Khúc             
               Càn     6 
                _____ 
                _____ 
                _____ 

      Văn Khúc   4 
           Tốn   
           _____ 
           _____ 
           __  __ 

         Lộc Tồn  
           Chấn      3 
           __  __ 
           __  __ 
           _____ 

          Tham Lang  
            Khảm   1   
                __  __ 
                _____ 
                __  __ 

       Liêm trinh    5      
        Ngũ Hoàng     
        *             *     
                 *       
         *             * 

 

 



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 nhân cho 2 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 Quải , tháng tư Thuần Càn . 

Từ đó Dương cực ấu 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 Bỉ , Tháng tám, tăng 4 hào âm là Phong Địa Quán , 

tháng chín tăng lên 5 hào âm , là quẻ Sơn Địa Bác , là triệu tập 
(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 , sẽ nảy 
sinh ra 7 hào con , tất cả thành 8 quẻ , nhân 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 sẽ 

 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 . Sở dĩ đời nay hay nói bậy là vì họ 
không hiển được quẻ là 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 . 

 
 
 
 
 
 
 



Nói như thế , chỉ là nói chung chung , khi đi sâu vào học thuyết kinh 
dịch , chúng ta sẻ thấy , qua phần Kỷ Thuật Ứng Dụng . 

 
Khi học Dịch , chúng ta cần nên biết một vài điểm , thứ nhất dịch 
được viết qua thể cỗ văn , tức Hán Việt . thành thữ , nếu không có 

trình độ văn hoá tối thiễu , thì không thể hiểu được, nói chi đến  
việc học hỏi nơi kinh dịch . 

 
Thứ đến trong bất cứ môn học nào , hay cho dù ta đọc sách , chúng ta 
vẫn cần phải có phương pháp hướng dẫn . Nếu không thì vẫn phải có 

người cao nhân , cao kiến chỉ dẫn cho ta , biết đườg mà đi nẽo mà lần . 
 

Sau đây là nội dung : Qua một thời gian dài học hỏi , nghiên cứu , 
người viết có ít nhiều kinh nghiệm , và đây là lối học tắt , người đời 

sau không phải vướng vào Mê hồn Trận dài lê thê , qua các bản  
dịch của người trước . Người học hỏi sẻ không mất  

thời gian với các lối lý sự cùn . 
 

Trước hết , Dịch có nhiều phần , Phần lý thuyết qua các bản dịch , 
phần còn lại , đó là phần kỷ thuật thực hành . Đôi khi trong phần  

kỷ thuật ứng dụng củng có các phần lý thuyết trong đó . 
 

Đây là phần bài soạn đơn giản , ngắn , không có gì rườm rà. Người 
xem có thể xem cho thật k ỷ, rồi qua vài lần thực tập sẻ hiểu và có thể 
thực hành . Điều nên nhớ là mình học hỏi cho mình , vì chúng ta nên 

bắt đầu từ bản thân của chúng ta . 
 

Điều nầy dể hơn là khi ta đã thông hiểu được phần lý thuyết , rồi qua 
phần thực hành , ta xem cho ta , Vì theo nhận xét của người xưa : 

muốn giõi dịch , ta cần phải qua thủ tục ( không thể tránh được ) , bói 
chỉ có nghỉa là khi ta gặp phải bất cứ vấn đề nào ở trên đời , đặt vấn đề 
ra : rồi tìm cách giải quyết . Phần nói về Bói đã được trình bày qua các 

bài viết cách Thức Cứu Xét Quẻ Dịch . 
 

Khi ta xem cho ta , thì chúng ta dễ dàng nhận biết được sự thật , vì đây 
là những sự kiện liên quan đến bản thân ta chớ không phải chuyện của 
ai khác. Vì thế nên ta dể kiểm nghiệm hơn là khi xem cho người khác. 

 



Đó là điều thú nhất mà người viết muốn nói đến . Sau nữa , người viết 
luôn luôn đề cập và trình bày về Bảng Lạc Thư Cữu Cung , bảng lạc 

Thư Cữu Cung là bảng vẻ có chín cung ( cữu là 9 ) cung là vị trí . Đây 
là Chín Vị Trí trong không gian , ( trên bầu trời của chúng ta ) 

 
 

     Tây bắc   Càn  
 
             _____  6 
             _____   
             _____ 

            Bắc      Khảm  
 
                    __  __    1 
                    _____ 
                    __  __ 

   Đông bắc  Cấn  
 
          _____      8 
          __  __ 
          __  __   

 
    Tây     Đoài  7 
               __  __ 
               __  __ 
               _____ 

          
           Trung cung   5 

 
     Đông  Chấn  3 
           __  __ 
           __  __ 
           _____ 

 
  Tây Nam  Khôn  
 
               __  __   2 
               __  __ 
               __  __ 
 

 
           Nam         Ly    
 
                   _____    9 
                   __  __ 
                   _____ 

 
  Đông Nam  Tốn  
 
        _____        4 
        _____ 
        __  __ 

 

 
Tuy ở trên bầu trời , nhưng chúng ta có thể áp dụng trên mặt đất .  
Sau khi nhận biết được bảng Lạc Thư 9 cung , chúng ta học về 
phương vị , phương là các vị trí chung quanh ta , khi đứng tại một  
vị trí nào đó trên mặt đất , chúng ta tưởng tượng ra chung quanh ta  
có 8 quẻ ( Bát Quái ) và sau đó ta biết các biểu số của các quẻ : 
 Khãm 1 , Khôn 2 , Chấn 3 , Tốn 4 , trung cung 5 , Càn 6 , Đoài 7 , 
cấn 8 , Ly 9 . số thứ tự nầy chính là quỷ đạo của Lạc Thư . 
 Phần bảng cung Lạc Thư hệ trọng , cũng như các biểu số của các quẻ 
Quẻ thì có 8 , (bát quái) nhưng cung thì 9 , vì thế trung cung là số 5 , 
khi nhập vận ta dùng mậu kỹ thuộc thổ (phần nầy sẻ được bàn về sau)  
 
Các Hệ thống dịch liên quan đến văn minh cỗ của Ấn Độ, và các bảng 
Ma phương tức cữu cung Lạc Thư liên  quan để văn minh Maya . 
 



Cỗ nhân dung các phương pháp chiêm nghiệm tuy giãn dị mà chính 
xác , Giãn dị thì dể hiểu , dể hiểu thì dể làm , dể làm thì dể theo . 
Nhiều người cùng theo thì công việc của ta thành tựu .  
 
Lời Di ngôn của tiền nhân : Không động thì không chiêm ( bói ) 
không bào cát hung , hối lẫn , họa phúc .  
 
Số chia ra làm hai nhóm tuy vẫn có 9 nhóm chử số , từ : 
 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9  
 
Hệ thống thứ 1 là hệ thống tiên thiên chưa chia ra : 
 
Càn 1 , Đoài 2 ; Ly 3 , Chấn 4 , Tốn 5 , Khãm 6 , cấn 7 , Khôn 8 .  
Ứng với 8 quẻ ( bát quái )  
Tuy nhiên trong phương trình toán Thái ất , củng chỉ dùng  
có 8 nhóm số . Đây là phương trình tính về Thiên văn .  
 
Nhóm số nầy đưọc dùng trong các phương pháp tính toán như Quan 
Mai Dịch , nhân tiện xin nói qua về (Quan Mai Dịch)  Mai là Cây Hoa 
Mai , Quan là quan sát , mượn tên gọi cây Mai, thật ra là phương pháp 
đặc biệt , được dùng để quan sát chiêm nghiệm thể giới hiện tượng .  
 
Các quẻ Dịch có Tám quẻ Chính ta quen gọi là Bát Quái :  
Tám Quẻ Chính ấy là :  
Càn , Khãm , Cấn , Chấn , Tốn , Ly , Khôn , Đoài .  
 
 
 
 
CÁC QUẺ DỊCH : 
 
Sau khi chúng ta đã biết các quẻ dịch chính ( quẻ Đơn ) 
 ta biết thêm về các quẻ trùng (hay quẻ thuần) . 
 
lập lại : các quẻ Chính :   
  
Càn , Khảm , Cấn , Chấn , Tốn , Ly , Khôn , Đoài  
 



      Càn    ____   Khảm  __  __  Cấn _____  Chấn __  __ 
                 ____                _____          __  __            __  __ 
                 ____                __  __          __  __            _____ 
      
     Tốn     _____   Ly      _____  Khôn __  __  Đoài  __  __ 
                 _____              __  __            __  __            _____ 
                 __  __              _____            __  __            _____ 
 
Cách đọc tên quẻ : 
 
Càn Tam Liên: Càn có 3 vạch liền ( vạch liền tượng trưng cho dương ) 
Khôn lục đoạn :   Khôn có 3 vạch đứt ( tượng trưng cho âm )  
Cấn Phúc Quản :  hình tượng của cái chén úp  
Chấn ngưỡng bồn : cái chén lật ngữa  
Tốn hạ đoạn: trên đầy dưới đứt : hai hào dương ở trên , dưới là hào âm  
Ly trung hư : quẻ Ly ở gìữa đầy ( hào dương ) hai hào âm hai bên  
Đoài thượng khuyết : quẻ Đoài ở trên cùng là hào âm , tượng cái vật 
mẽ miệng .   Đến đây là quẻ Thuần hay quẻ trùng :  
                     nghĩa là quẻ nầy chồng lên quẻ kia . 
 
Chúng ta có tám quẻ Chánh : Càn Khảm cấn Chấn Tốn Ly Khôn Đoài  
    
 
   Càn     _____              Khảm     __  __       Cấn    _____         Chấn    __  __ 
               _____                            _____                  __  __                     __  __ 
               _____                            __  __                  __  __                     _____ 
               _____                            __  __                  __  __                     __  __ 
               _____                            _____                  __  __                     __  __ 
               _____                            __  __                  __  __                     _____ 
 
    Tốn     _____            Ly      _____          Khôn  __  __           Đoài    __  __ 
                _____                      __  __                     __  __                       _____ 
                __  __                      _____                     __  __                       _____ 
                _____                      _____                     __  __                       __  __ 
                _____                      __  __                     __  __                       _____ 
                __  __                      _____                     __  __                       _____ 
 
 
Từ mỗi quẻ chính phát sinh ( hay nãy sinh ) ra 7 quẻ phụ . Mỗi quẻ chính gọi là nhà  
 
Càn   _____ Thế          Cấn       _____          Độn    _____               Bĩ   _____ 
          _____                              _____                     _____                      _____ 
          _____                              _____                     _____                      _____ 
          _____                              _____                     _____                      __  __* 
          _____                              _____                     __  __   *                 __  __ 
          _____                              __  __ *                  __  __                      __  __ 
  



  Quán   _____               Bát     _____              Tấn    _____        Đại hữu    _____ 
              _____                         __  __*                       __  __                        __  __ 
              __  __*                       __  __                         _____*                      _____ 
              __  __                         __  __                         __  __                        _____ 
              __  __                         __  __                         __  __                        _____ 
              __  __                         __  __                          __  __                        _____ 
 

Từ quẻ Thuần Càn , sinh thêm 7 quẻ con , mỗi quẻ là một thời kỳ hay 
một giai đoạn , đến quẻ thứ 7 : Hoả Địa Tấn ở trong trạng thái Du Hồn 
trạng thái du hồn chuẩn bị chuyển biến, qua đến quẻ thứ 8 là quẻ Quy 
Hồn .   Chuyển biển toàn diện để trỡ về nguyên gốc . Trong khoa bốc 
phệ , khi gặp dạng quẻ Du hồn , ta nên cẩn thận, và nhất là quy hồn , 
ngoài quẻ Càn , các quẻ dịch khác củng đều như thế .  
 
Chu Dịch là một vật thể chứa sẵn mầm móng chuyển động ở bên trong 
và khi chuyển động sẻ đi theo quy luật và hệ thống riêng . Nhưng khi 
nói quỷ đạo vòng tròn , nghỉa là quy trình vòng tròn . Dịch là chuyển 
động , là vận động , là biến đổi . Bỡi lẽ khi ta học dịch , ta thấy kết 
quả của Dịch cho ta hoàn toàn chính xác , hoàn toàn có tính cách máy 
móc . Hệ thống kinh dịch là không gian đa chiều , vì chử bói tức là 
Bốc Phệ , khi ta làm bất cứ điều gì , theo nguyên tắc Dịch , ta không 
được phép lạm dụng . Khi nào còn hồ nghi về điểm nào đó người ta 
mới dùng đến các phương pháp bói .  
 
Quẻ Dịch có quẻ thuộc âm , và quẻ thuộc dương .  
Một trong các điểm cốt yếu chính là sự khác biệt giữa Dịch và Bốc 
Phệ  , đừng có nhầm lẫn mà cho rằng dịch và bốc phệ chỉ là một .  
Dịch trọng lẻ âm dương thuận nghịch , lẻ thuận nghịch  
sẻ được trình bày như sau :  
 
Theo hệ thống thời gian mà tiền nhân đã phân chia ra làm hai chu kỳ , 
chu kỳ thuộc âm , và chu kỳ thuộc dương . củng như ta thấy mỗi năm 
âm lịch , đều có mang một tên , như năm 2012 mang tên Nhâm Thìn , 
Năm 2013 Quý Tỵ . 
 Năm : có năm thuộc âm và năm thuộc dương :  
 
Thiên Can : Những năm thuộc dương : Giáp  Bính  Mậu  Canh Nhâm  
                         Những năm thuộc âm :   Ất    Đinh   Kỷ    Tân    Quý   
 



 
Địa chi Âm Dương : Tý     Dần     Thìn    Ngọ  Thân  Tuất  
                                  Sửu   Mão     Tỵ       mùi    Dậu   Hợi . 
 
Mỗi một năm , chia ra làm hai chu kỳ : 
Chu kỳ dương từ Tiết Đông chí cuả Tháng 11 Â L , đến tiết Hạ Chí 
của tháng Năm , chu kỳ âm từ tiết Hạ Chí cho đến Tiết Đông Chí .  
 
Khi chúng ta đã đi vào các phương trình tính toán , chúng ta phải xem 
trọng các chu kỳ âm dương , vì khi đi vào chu kỳ âm , thì hào dương 
sẻ không còn nguyên tính dương ,  và khi đi vào chu kỳ dương , thì 
hào âm sẻ không còn âm tính .  
 
Tính của âm thì lạnh , tịnh , nhu mềm , Tính của dương ngược lại ; vì 
thế mới nói Dịch trọng âm dương thuận nghịch , chu kỳ dương thì sự 
diễn tiến đi thuận ( theo chiều kim đồng hồ ) chu kỳ âm , sự việc 
chuyển biến ngược chiều kim đồng hồ. nên chú trọng vào điều nầy .  
 
Như đã nói Dịch trọng âm dương thuận nghịch , Bốc Phệ trọng ngủ 
hành sinh khắc, Dịch trọng xung tán, Bốc Phệ trọng sinh hợp, Xung 
tán là do thời đối chiếu với hào quẻ, Sinh hợp là xem vòng trường sinh 
 
Dương ở trên , âm ở dưới là thuận lý , âm trên dương dưới là trái lẽ , 
Hào âm vượt lên cỡi hào âm gọi là đi hỗn , hào dương ở dưới là điên 
đảo . Đây là trường hợp động biến .  
Dương động biến âm (động trùng ) chuyện cũ , âm động hóa dương 
(động giao ) gọi là chuyện sắp xãy ra .  
 
Dương hợp dương thì đẫy nhau gọi là xung khai , âm họp dương tuy 
thái song trì trệ , âm hợp âm hư ão , sự thế nan lường .  
hệ Thống dịch có hai . cùng đều có 64 quẻ cho mỗi hệ thống .  
 
Hệ Thống Thứ 1  
 
Hệ thống thứ nhất , là khởi điểm ở quẻ Càn . Thuần Càn là cha , là 
Trời , là dương khí , là nguyên tử thuần dương , dương cực thịnh phát 
sinh ra âm , có trời thì có đất , có cha thì có mẹ , Thuần khôn có cha 
mẹ thì có con , là trẻ thơ , là Mông , trẻ thì thơ dại , nên mọi sự khỡi 



đầu khó khăn . nên là gian truân , Vì thơ dại nên có Nhu cầu , nhu cầu 
lại mang ý nghỉa là chờ đợi , Thủy Thiên Nhu vì có nhu cầu nên phát 
sinh ra tranh chấp , vì có tranh chấp nên phải có người đứng ra giải 
quyết là Sư , Địa Thũy Sư  và còn có ý nghỉa là lực lượng bảo vệ an 
ninh , khi cá nhận tập họp thành cộng đồng , nên phải có lực lượng an 
ninh ;từ đó quân đội ra đời . là Địa Thủy Sư 
 
Từ khi thành lập cộng đồng làng xã , thì người ta có chính quyền để 
cai trị , nên có sự tương quan giưã người bị trị và kẻ cai tri , giữa 
chính quyền và dân chúng . nên là Tỹ ,Thủy Địa  tỹ là sự tương quan 
giữa cái nầy với cái kia , sư tương quan và kết hợp thành ra lực , sức 
mạnh . Muốn phát triễn để tăng gia thêm sức mạnh thì bắt đầu từ sự 
chứa nhóm nhỏ , nên là Tiểu Súc . Muốn tích luỹ phải tiến hành từ 
khởi điểm ở nền móng , từ căn bản , như làm nhà xây móng đấp nền . 
Nền móng là lý lẽ , Thiên Trạch Lý có lý lẻ thì phát triễn , nhưng khi 
bắt đầu thịnh vượng thì là Thái ,  Địa Thiên Thái là thái hòa , thái bình 
, vì hĩ cực sinh bỉ , yên vui mà không lo liệu thì sinh ra loạn lạc nên 
sau thái là Bĩ ,Thiên Địa Bỉ là loạn lạc , là tiểu nhân đàn áp quân tử . 
Thời Bỉ tiểu nhân thắng quân tử thoái , nên lời thoán nói Thiên địa 
cách Ly Hiền Nhân ẫn . việc đời không thể loạn mãi , nên anh hùng 
hào kiệt nổi lên làm việc nghĩa , nổi lên làm việc nghĩa , đồng nghĩa 
với chuyện mở cửa ra đời để hòa hợp với thiên hạ làm việc đại sự nên 
là Đồng nhân .  
 
Đồng nhân là cùng người , cùng người thì có lực lượng , là Đại Hữu , 
Đại Hữu là thịnh vượng , khi đã hết hàn vi , có vinh hoa phú qúy thì 
nên lấy đức khiêm cung làm đầu . Địa Sơn Khiêm tốn là biểu dương 
sự cung kính , nhưng ngầm chứa sức mạnh ở nội tâm . Tích tụ năng 
lực điện dương . Có nhún nhường nên thường cho vui , nên là Dự , 
Lôi Địa Dự là tụ hội đông người , mình đông là thiên hạ theo về , 
thiên hạ theo về thì nên dự phòng, lo liệu, sau đó là TùyTrạch Lôi Tùy 
tùy là tùy theo người , tùy theo thời , theo sự việc .  
 
Theo việc thì thấy hư hõng , nên là Cổ .  Sơn Phong Cổ là hư hoại như 
ung thư . có hư hoại thì phải sửa đỗi , có sửa đổi thì có phát triễn , nên 
dương khí trở lại , như hồi phục , nên là Lâm , Đia Trạch Lâm là đến 
gần , khi sắp đến gần dương đạo thì nên xem xét là Quán .Phong Địa 
Quán  Quán là xem xét , trong ngoài trên dưới , xem xét thấy có ngăn 



ngại , có ngăn ngại nên ta phải tiêu diệt ngăn ngại , nên là phệ hạp . 
Phệ hạp là nhai cắn , vật làm ngăn trở đã bị diệt , nên mọi sự rõ ràng , 
là Bí ,  Sơn Hỏa Bí là sáng tỏ đẹp đẽ . Chói sáng quá mức thì tiêu hao 
năng lượng , nên âm tà nhập tâm , là Thiên Địa Bác , là âm đẻo gọt 
dương , vì tổn hại nên phải tu dưỡng để hồi phục ; là Địa Lôi Phục . 
trong khi dưỡng tâm tính thì Vô Vọng , Thiên lôi Vô Vọng  là chấm 
dứt tất cả mọi vọng tưởng .  
 
Sau Vô vọng là Đại Súc  Sơn Thiên Đại Súc , là súc tích to lớn . Đầy 
đủ thực lực nên giúp đời giúp người . nên là Di , Sơn Lôi Di là Nuôi 
Dưởng bá Tánh . Sự súc tích thái quá nên là Đại Quá > 
Trạch Phong Đại quá , vì là năng lượng dư thừa . thái quá nên tạo ra 
âm lấn dương . vì tối tâm nên là thuần Khảm , Từ tối tâm hoá ra sáng 
soi nên  là thuần Ly . Hết phần Thượng Kinh .  
 
Phần Hạ Kinh : 
 
Sau phần Thượng Kinh , chúng ta thấy tiền nhân trình bày theo thứ tự 
và lớp lang . Vật gì , điều gì củng phải có nguyên nhân đầu mối , và 
củng đều có kết thúc hay kết quả .  
 
Tiếp theo sau đây là phần Hạ Kinh , Phần nầy trình bày về Nhân sự . 
như phần thượng kinh nói về đạo lý ( chử đạo lý không bao hàm về tín 
ngưởng hay về tôn giáo nào , mà phần đạo lý muốn nói về quy luật 
vận hành trong trời đất mà thôi ) củng như kinh dịch không hề nói đến 
một đấng chủ tễ của thế gian , mà ta quen gọi là thượng đế . 
 
Danh ngôn nói : Khôn củng chết , mà dại củng chết , chỉ có biết thì 
mới sống sót được . Thế nên , biết là biết điều gì , bởi thế , nên ta thấy 
Dịch học tức là Nguyên Lý Học .  
 
Phần Hạ Kinh bắt đầu với chuyện nam nữ đực cái , trai gái , và những 
điều , hay những sự việc bình thường thường diễn ra trong đời sống 
của nhân loại . Đầu tiên , nói về quẻ Hàm , Trạch Sơn Hàm , Lời kinh 
nói : Đoài vi khẩu , vi Trạch , Đoài là Thiếu nử , đó là quẻ thượng , 
Cấn vi Sơn , cấn là núi non , Cấn là ngưng lại , là tỉnh chỉ , bất động , 
là lâu dài , là Thiếu niên bên ngoài hay bên trên là thiếu nử , bên dưới 
hay bên trong là thiếu niên .  



 
Chuyện của nhân loại trong thế gian là chuyện nam nử đực cái giao 
tiếp với nhau . đó là vấn đề đầu tiên , có quen biết qua lại phát sinh 
tình cảm , Nói một cách khác , là Nguyên Lý  âm dương , ở con người 
là nam nử đực cái , đó là nhị nguyên đối đải với nhau . hể có trẻ thì có 
già, hể có sinh thì có tử , có nhỏ thì có lớn , có gần thì có xa . Nên quẻ 
đầu tiên của Hạ Kinh là  Trạch Sơn Hàm . hàm là giao cảm với nhau .  
 
Chuyện nam nử đực cái chỉ là một ví dụ mà thôi  hay là ẫn dụ thì đúng 
hơn . điểm quan trọng , chính là ở chỗ , con người làm chủ quả đất 
.Loài vật chỉ có thể làm được chuyện nhỏ , còn loài người làm chủ 
được quả đất . Loài vật chỉ truyền giống theo bản năng , loài người 
còn sáng tạo , sáng chế đủ thứ . Loài người tạo dựng và phát triển 
thêm cho cuộc sống trên mặt đất , càng ngày càng phong phú hơn . 
Cuộc sống có ý nghỉa hơn , Loài người còn phát triển được cuộc sống 
cộng đồng . Có trai gái thì phát sinh tình cảm , điều nầy chẳng qua là 
để thành lập cộng đồng Gia Đình . Vì thế sau quẻ hàm là quẻ Hằng . 
Lôi Phong Hằng , hằng là đạo vợ chồng . Có bạn bè trai gái , tức nhiên 
sẻ thành vợ chồng , ngoài những trường hợp đặc biệt , lẻ thường trai 
gái chung đụng về xác thịt , sẻ thành lập gia đình , Gia đình là tiểu 
cộng đồng . Hằng là sự lâu dài , ý người ta khi lập gia đình củng đều 
mong muốn lâu dài , nhưng ở đời việc gì có mở đầu thì có kết thúc . 
Cho nên đến cuối thì sẻ có biến động , có biến động thì có tan rả , nên 
sau Hằng là Thiên Sơn Độn .  
 
Độn là ẩn núp , trốn lánh , vì biến loạn nên phải ẩn trốn , Có ẩn trốn 
nên bảo toàn được thực lực , có đầy đủ sức lực ở nội tâm nên là Đại 
Tráng . Sau quẻ Thiên Sơn Độn là quẻ lôi Thiên Đại Tráng . là Đạo 
dương trở lại , đạo dương trở lại thì đủ sức để tiến đi , Tiến mạnh lên 
là Hỏa Địa Tấn , Tượng mặt trời mọc , mặt trời mọc nên sáng soi , mặt 
trời cuối ngày thì lặn , nên là Minh di , Địa Hỏa Minh Di là đau 
thương , là dương khí bị âm phủ tàng , đau thương vì dương bị âm lấn 
áp . có đau thương nên mới cần đến nhà cửa gia đình , có gia đình , 
nhưng trong nhà thường có sự tâm tính trái ngược , từ đó sinh mâu 
thuẩn , nên là trái lẻ , nên là Hỏa Trạch Khuể , Khuể là ngang trái , trái 
đạo cương thường . Trái đạo cương thương nên chuyện nhà lộn xộn , 
Vì đạo nhà lung tung , nên khiến ta phải chịu cảnh khó khăn , khó 
khăn là Thuỷ Sơn Kiểng , Kiểng là vướng víu , khó khăn , 



 
Có khó khăn tức sẻ có giải cứu , nên là Phong Lôi Ích , Ích là người 
trong được trợ giúp , muốn trợ giúp thành tựu thì phải diệt tiểu nhân 
nên là Trạch Thiên Quãi . Quãi là dương quải âm , quãi là quyết , Tiểu 
nhân bị diệt nên ta gặp được quân tử , là nguyên tử dương , đó là 
Thiên  phong cấu . Cấu là kẻ nhỏ gặp người lớn , thường là kẻ trên 
nên là Càn, nên là quẻ Càn Vi Thiên là trời là nguyên tử dương , Tốn 
là âm ; Gặp gở , là hội tụ , là quẻ Trạch Địa Tụy . Có tụ họp để cùng 
tiến tới . Tiến tới mải thì gặp khốn khó , là Trạch Thủy Khốn , gặp khó 
khăn thì dừng lại , nên là tỉnh chỉ , là giếng nước , Giếng nước ở rừng 
là giếng củ là Thuỷ Phong tĩnh , giếng củ phải sửa sang mới xài được . 
là Trạch hỏa Cách , cách là thay củ đổi mới , Đổi mớ cái giếng chính 
là thay đổi guồng máy cai tri , thay đổi guồng máy ờ nhân sư , tức là 
Hỏa Phong Đĩnh .  
 
Và cần phải động mới xoay chuyển được tình thế , nên phải động là 
Bát Thuần Chấn , Chấn là động , trái ngược với Tịnh . Động đến cùng 
cực sinh ra yên tĩnh . là Thuần Cấn . tượng trưng cho sự vững bền , có 
vững bền thi từ từ tiệm tiến , như Gái về nhà chồng là Quy Muội ,  
Lôi Trạch Quy Muội là hết thời con gái , nhưng mở đầu cho cuộc sống 
lứa đôi , đời sống sinh sôi nẫy nở , nên là Phong , Lôi Hỏa Phong là 
thịnh vượng , đầy đủ nhưng vẫn chưa chịu ngừng nên bơ vơ , là 
 Hỏa Sơn Lữ  Lữ là lang thang chia lìa . Trôi dạt không thể đi mải nên 
phải theo vào nơi chốn , là Tốn , Bát Thuần Tốn . Tốn là thuận theo , 
có thuận theo nên có vui vẻ . có vui vẻ nên có chuyện trò , là Khẩu , là 
nói năng , là bát Thuần Đoài , Đoài Vi Khẩu , là nói năng , là hoà 
duyệt . Có vui thì có buồn , vì hỷ cực sinh bỉ , nên là ly tán , là  
Phong Thủy Hoán , Có ly tán thì tiết giảm là Thũy trạch Tiết , Có tiết 
giảm thì cần nên hiểu biết bên trong , nên là Phong Trạch Trung Phu , 
Có đức tin mời sinh ra mầm móng nhiểu là Lôi Sơn Tiểu Quá , tiểu 
quá là lổi nhỏ , nhưng nhỏ quá nên không đáng kể , Việc nhỏ quá , 
nhưng nhiều cái nhỏ quá thì sẻ tạo nên cái lớn hơn , đó là  
Thủy Hỏa Ký Tế . Ký tế là trợ giúp cho thành tựu , Nhưng ở đời , sự 
đời chẳng có bao giờ chấm dứt nên  Hỏa Thủy Vị Tế , đến đây là kết 
thúc quy trình 64 quẻ Dịch . / .    
 
 
 


