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Đời xưa khi tiền nhân bày ra các phương pháp và truyền lẫn cho nhau , thì nghiêm khắc trong sự giáo huấn . Đời 
nay lỏng lẽo , nên không thể lĩnh hội được tinh hoa của kinh dịch .  
 
Giải thích chử Tạo Hóa : là Cấu Tạo mà Hóa Thành . Nguyên lý dịch nói về sự chuyển động , khi chuyển động 
tự tạo ra sứ thu hút , đó là quy luật thu hút hay hấp dẩn lẩn nhau . Sự hất dẩn tùy theo khoảng cách giữa các vật 
thể .  
 
Dịch có mấy ý nghỉa chính :  
1 /  Dịch là chuyển động , bản thể của vật thể vố tự chứa chấp mầm móng của sự chuyển động  
2 /  Dịch là giao dịch , khi chuyển động thì gặp nhau , nếu không chuyển động thì không thể gặp nhau .  
3 /  Dịch là giản dị , sở dĩ nói giản dị là vì , dể hiểu , đơn giản , vì Dịch là hệ thống , đã được tiền nhân sắp xếp 
sẵn , Trong hệ thống kinh dịch tuy rắc rối mà thực ra hết sức đơn giản , giống như hệ thống điện toán ( computer 
hôm nay )  
 
Trong mỗi vật thể đếu có chứa đựng mầm sống , mầm sống ở tổng thể , và mầm sống ở vi thể Nguyên lý Dịch 
tức là nguyên lý Động và Tịnh , 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 ( mà ta quen gọi là 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 cu-a Lạc Thư . Phần bảng cung lạc Thư hệ trọng , củng như các biểu số của các quẻ , Quẻ thì có 8 , ( bát 
quái ) nhưng cung thì 9 , vì thế trung cung số 5 , khi nhập vận ta dung 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 trinh toán Thái ất , củng chỉ dùng có 8 nhóm số . Đây là phương trính 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 chuẫn 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 , 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 năm thuộc dương :  
 
Âm Dương Can : Những năm thuộc dương : Giáp  Bính  Mậu  Canh Nhâm  
                             Những năm thuộc âm       : Ất     Đinh  Kỹ     Tấn   Quý   
 
Địa chi Âm Dương : Tý     Dần     Thìn    Ngọ  Thân  Tuất  
                                   Sữu   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 dương 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 hài âm gọi là đi hỗn , 
hào dương ở dưới là điên đão . Đây là trường hợp động biến .  
Dương động biến âm (động trùng ) chuyện củ , 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 , Thũy 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 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 Thuỹ 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 ,Thũy 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 , nen là Tiểu Súc . Muốn tích luỹ phải tiến hành từ khỡi 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 bĩ , yên vui mà không lo liệu thì sinh 
ra loạn lạc nên sau thái là Bĩ ,Thiên Địa Bĩ là loạn lạc , là tiểu nhân đàn áp quân tử . Thời Bĩ 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 nỗi lên làm việc nghĩa , nỗi 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 biễu dương sự cung kính , 
nhưng ngầm chứa sức mạnh ở nội tâm . Tích tụ năng lực điện dương . Có nhún nhường nên thường vui , nên là 
Dự , Lôi Địa Dự là tụ hội đông người , mình động là thiên hạ theo về , thiên hạ theo về thì nên dự phòng , lo liệu 
, sau đó là Tùy , tùy là theo người , theo thời , theo sự việc .  
 
Theo việc thì thấy hư hõng , nên là Cỗ .  Sơn Phong Cỗ là hư hoại như ung thư . có hư hoại thì phải sửa đỗi , có 
sữa đỗi 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 tỗn hại nên phải tu dưởng để hồi 
phục ; là Địa Lôi Phục . trong khi dưởng tâm tính thì Vô Vọng , Thiên lôi Vô Vọng  là chấm dứt tất cả mọi vọng 
tưởng .  
 
Sau Vô vọng là Đại Súc , là súc tích to lớn . Đầy đủ thực lực nên giúp đời giúp người . nên là Di , Di là Nuôi 
Dưởng bá Tánh . Sự súc tích thái quá nên lá Đại quá , 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 .  
 

Tâm Pháp Học 
 

Lam Sơn Minh Lạc họ Lê 
 

Phương Đoài Ngọa Long Cương 
 
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 biết , 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 trỡ 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 , Khuễ 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 , Kiễng 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 , Càn ngoài là người lớn , Càn vi Thiên là trời 
là nguyên tử dương , Tốn là âm ; Gặp gở , là hội tụ , là quẻ Trạch Địa Tuỹ . Có tụ họp để cùng 
tiến tới . Tiến tới mải thì gặp khốn khó , là Trạch Thuỹ Khỗn , 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 chuyễn được tình thế , nên 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 , 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 hĩ cực sinh bĩ , nên là ly tán , là Phong Thuỹ Hoán , Có ly tán 
thì tiết giảm là Thũy trạch Tiết , Có tiết giảm thì cần nên hiểu biết bên trong , nên là Trung 
Phu , Có đức tin mời sinh ra mầm móng nhiểu là Tiểu Quá , tiễu 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 Ký Tế . Ký tế là trợ giúp cho thành tựu , Nhưng ở đời , sự đời chẵng có bao giờ chấm 
dứt nên  
Là Vị Tế , đến đây là kết thúc quy trình 64 quẻ Dịch . / .    
 



 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 


