
 CAN BAN KINH DICH 
 
Trở lại vấn đề học hỏi Kinh Dịch , như đã trình bày , Trước hết cần phải  có 
trình độ kiến thức căn bản , ví dụ như khi học sinh ngữ Anh Ngữ hay Tiếng 
Pháp, chúng ta đểu phải rành Việt Ngữ , Củng như thế , phần nhiều Kinh Dịch 
được các Dịch giã viết ra với chữ quốc ngữ cuả ngày hôm nay , 
 
 Phần đông lại dùng văn Hán Việt , vấn đề học củng đơn giãn thôi , không có gì 
rườm rà , Đọc Dịch thì xem cuốn nào củng được , Từ Phan Bội Châu , hay Ngô 
Tất Tố , cuốn nào củng được , nhưng đọc thì phải có phương pháp , và nhất là 
phải có người có kinh nghiệm hiểu biết , họ sẻ chỉ dẩn , cho mình hiểu được , 
nên lưu ý , Dịch chia ra làm hai phần , hai phần nầy không phải là Thượng Kinh 
hay Hạ Kinh , thượng kinh từ quẻ Thuàn Càn , đến quẻ Ly , Hạ kinh từ quẻ 
Trạch Sơn Hàm đến quẻ thứ 64 là quẽ Hoả Thuỹ Vị Tế . 
 
Vấn đề không phải chỉ có thượng Kinh và Hạ Kinh  , phần trình bày về Thượng 
Kinh và Hạ Kinh , thuộc về phần Lý Thuyết , ( la Théologie ; ) còn phần khác 
đó là phần Kỹ thuật ứng dụng thực hành . qua các khoa tử vi , Kỳ môn độn giáp 
Phần lý thuyết , kinh dịch thuyết trình về Quy luật vận hành duy nhất trong trời 
đất , đó là quy luật biến động , lòng vũ tru luôn luôn biến động , nhưng sự biến 
động lại là điều không thay đổi , cho nên lời kinh nói đến chữ guồng máy , hay 
cái máy , Cơ là máy móc .  , Soạn bài về Dịch để thuyết giãng khó lắm , , Tuỳ 
theo sự hiểu biết đến đâu ; chẳng hạn như đọc dịch , , 
 
Phần lý thuyết trinh bày vể lẻ biến động cuả trời đất , trong đó có trình bày về 64 
quẽ Dịch , Từ quẽ Thuần Càn , cho đến quẻ Vị Tế . Tức là sự việc chuyển biến , 
và vận hành qua 64 trạng thái tự nhiên . 
 
Có trời thì có đất , nên sau Càn là Khôn , Sau Cha là mẹ , từ một hoá thành hai , 
tức là từ nguyên tử dương tách ra làm,hai . người Mỹ ( do bác học Do Thái tìm 
ra từ thời Nazi Đức Quốc Xã ) họ tìm được cách tách cái trứng cuả con cưù cái , 
thành ra con cưù con , đó là nguyên lý từ không thành có , và từ cái Một hoá 
thành ra hai . sau Khôn là Mông , Truân , v…v… cho đế cuối cùng là Vị Tế , 
quẽ thứ 64 , đó là kết thúc một chu kỳ vận hành , như  lục thập hoa giáp chính là 
một chu kỳ vận hành , hay một đơn vị có 60 can giáp . 
 
Ở phần Thực hành ( do hành cảnh lịch sữ cuả dân tộc , khi lãnh thổ VN bị xâm 
chiếm , bị đồng hoá bởi người Hán , nên việc truyền đạt kinh dịch rời rạc , ) 
Củng có trình bày về hệ thống 64 quẻ dịch , quẻ dịch có 8 , Tám Quẻ căn bản , 
Can , Khãm , Cấn , Chấn , Tốn , Ly , Khôn, Đoài , Tám quẻ nầy xoay quanh lạc 
thư cưủ cung , như vòng tròn , Sau đay là bảng Lạc Thư Cữu Cung . Lạc Thư là 
tài liệu cuả dân Lạc , Cưủ cung là 9 cung ( cung là vị trí position ) 
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Các con số ghi trên bảng đó là biểu số cuả nhóm Sao Thái Ất mà chúng ta 
thường thấy trong khoa Tử Vi như  : Thái Ất , Liêm Trinh  , Tả Phù Hữ Bật , Vủ 
khúc , Tham lang , Cự Môn , v.v….v… Anh bạn hảy cho biết , anh bạn đã xem 
qua bộ dịch cuả ai viết . và đã có xem qua các loại sách bói như Kỳ Môn Độn 
Giáp , hay Bấm Độn , như : Cưũ Thiên Huyền Nữ Toán Pháp ,hoẵc Lục Nhậm , 
hoặc Tiểu độn , v .... v .. Đó là phương pháp hiện tại mà tôi áp dụng để hướng 
dẩn cho những người  ở trình độ nhập môn ., 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


