VIỆT - NAM - DỊCH - LÝ - HỘI
457/96 LÊ VĂN DUYỆT SÀI GÒN 10

VĂN - MINH DỊCH - LÝ
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DỊCH LÝ KHAI NGUYÊN

TÀI LIỆU:
TIÊN HẬU THIÊN TRÍ TRI Ý THỨC
SƠ ĐẲNG VÀ TRUNG ĐẲNG

HẠNH THANH
PHÂN HỘI ĐỨC

BÀI THỨ NHẤT
PHẦN CHIÊM NGHIỆM
SỰ SỐNG ĐỘNG
QUÁI NGHĨA BIẾN THÔNG I
Muốn nhìn biết được hết thảy mọi sống động đang diễn ra dưới ‘thiên hình vạn trạng’, ở trong
vũ trụ xưa cũng như nay có thật phải là nhất lý hay không? Chúng ta cần phải tạm mượn
“ ĐỘNG TĨNH CÔNG THỨC TOÁN PHÁP”, làm phương tiện để chiêm nghiệm trong giai
đoạn đầu.
THỨ TỰ HƯỚNG DẪN TÌM LÝ SỐNG ĐỘNG ĐANG THỜI DIỄN RA THEO KỶ
NGUYÊN DỊCH LÝ VIỆT NAM
Phép tính này sau khi đã tính ra rồi ta phải nhớ…
1/ PHẢI NHỚ
dịch tượng hiện có ( chánh quái ), được ví như là một
THIÊN DIỆN ĐANG SỐNG ĐỘNG
Ví dụ: Theo động tĩnh công thức toán pháp hữu thường
Năm bính ngọ
Tháng ba
Ngày 14

7
3
14
24 - (8x3)
6
30 - (8x3)
- (6x5)

giờ tị

CHÁNH QUÁI
ĐỊA THỦY SƯ →

THIÊN DIỆN ĐANG SỐNG ĐỘNG

6

( 6 là động hào 6 trên cùng )
2/ PHẢI ĐỊNH RÕ
PHẠM VI TÌNH LÝ - muốn biết, đang thời diễn ra.
Ví dụ: vào năm, tháng, ngày, giờ nêu trên, có người mang cái máy thu thanh, chạy pin 1 chiều,
KÊU TỪNG CHẬP, đến để nhờ sửa chữa dùm .
trường hợp này, phạm vi tình lý của chiếc máy là phần phát âm ( KÊU TỪNG CHẬP ) đã
định rõ.
3/ PHẢI HỎI XEM → ta muốn biết điều gì?
Ví dụ: với bịnh trạng, ‘KÊU TỪNG CHẬP’, mà định phạm vi cho chiếc máy, chỉ cần nêu lên
một câu hỏi mà thôi
Hư cái gì? ( ở trong bộ phận nào ) đó là điều ta muốn biết
4/ PHẢI THẤU TRIỆT → Tính lý của từng sự lý
Ví dụ: trong chiếc máy thu thanh hư, đã dẫn ở trên, đại khái các bộ phận và nhiệm vụ như sau:
BỘ PHẬN ĐIỀU CHỈNH /THÂU SÓNG ( sự lý )
Tình lý: lựa sóng điện do nhiều đài phát thanh, phát ra với nhiều tần số khác nhau
BỘ PHẬN KHUẾCH ĐẠI CAO TẦN ( sự lý )
Tình lý: nhiều sóng điện, đến dây thâu sóng rất yếu , cần phải làm mạnh lên và đưa
qua bộ phận khác.
BỘ PHẬN KHUẾCH ĐẠI TRUNG TẦN ( sự lý )
Tình lý: Đổi tần số ra một tần số phù hợp và khuếch đại làn sóng vừa đổi ra.
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BỘ PHẬN KHUẾCH ĐẠI HẠ TẦN /TÁCH SÓNG ( sự lý )
Tình lý: tách sóng để hủy bỏ làn sóng biến điệu chuyên chở và lập lại dòng điện thay
đổi thành hạ tần, ngõ hầu mới có thể khếch đại mạnh lên.
BỘ PHẬN KHUẾCH ĐẠI XUẤT ÂM ( sự lý )
Tình lý: tiếp rước dòng điện hạ tần, đổi ra tiếng nói hoặc âm nhạc của đài phát thanh
phát ra.
BỘ PHẬN TIẾP TẾ ( sự lý )
Tình lý: cung cấp điện thế cao hoặc thấp (âm dương) các nơi tiêu thụ, trong máy. Đó
là thấu triệt tính lý của từng sự lý
5/ PHẢI SO SÁNH → Ý nghĩa của chánh quái hiện có, với tính lý của từng sự lý
6/ PHẢI HIỂU RẰNG → chỉ có một tính lý nổi bật, trong phạm vi tình lý muốn biết, thích
hợp với thiên diện đang sống động gọi là ĐẠI PHẠM VI CHÍNH ĐÚNG LÝ với quái nghĩa
Ví dụ:
So sánh tính lý ‘chúng trợ’ của dịch tượng SƯ với tính lý của từng bộ phận trong chiếc
máy
chỉ có bộ phận tiếp tế là phạm vi chánh đúng lý với quái nghĩa SƯ chúng trợ, trong
phạm vi tính lý phát âm. đó là đã so sánh
7/ PHẢI BIẾN DỊCH
QUÁI nghĩa của dịch tượng hiện có , thành một ý mới hợp với sự lý đương nhiên, gọi là Quái
lý
Ví dụ:
SƯ → CHÚNG TRỢ --------- Biến dịch -----→
nhờ biến dịch mà biết được bệnh căn trong chiếc
máy thu thanh này SƯ : bộ phận tiếp tế

BỘ PHẬN TIẾP TẾ

ĐẠI PHẠM VI

QUÁI LÝ SƯ

Mặc dầu đã tìm được chỗ ‘sở dĩ làm cho chiếc máy kêu từng chập’ là do ở bộ phận
tiếp tế pin. Song ta vẫn chưa biết trong bộ phận ấy, vật liệu nào là thủ phạm đang thời diễn ra!
Nên một lần nữa ….
8/ QUÁI LÝ HIỆN CÓ
Được xem như là một phạm vi tình lý muốn biết kế tiếp cần phải trở lại với các
nguyên tắc đã dẫn, để tìm TIỂU PHẠM VI CHÍNH ĐÚNG LÝ với quái nghĩa, là ‘thủ phạm’
đang thời diễn ra tức là sự nhiệm nhặt của quái lý.
+

-

pin

Chúng trợ cho việc phát âm

Dây và cái cắm tiếp pin là chúng trợ nhiệm nhặt của
pin
BỘ PHẬN TIẾP TẾ PIN
( phạm vi tình lý muốn biết kế tiếp, trong chiếc máy )

Biết rằng nhờ có pin, máy mới phát âm được . song nếu có pin mà không có dây
chuyển pin thì cái pin ấy cũng chỉ để ngó chơi thôi. chẳng có lợi ích gì cho việc phát âm cả.
Có pin, có dây, mà không có cái cắm tiếp pin vào máy thì pin, dây cũng hóa ra vô ích .
Vậy đem cái tính lý ‘chúng trợ’ của dịch tượng SƯ, so sánh với tính lý của cái cắm
tiếp pin – là cái cuối cùng trong sự tìm tòi theo nghĩa Sư - ấy vậy, cái cắm tiếp pin là tiểu
2

phạm vi chính đúng lý với quái nghĩa Sư, đang thời diễn ra, làm cho chiếc máy phát âm kêu
từng chập, là do sau khi tìm về quái lý Sư nhiệm nhặt thì ta đáp ứng được cho nhu cầu tri thức
đòi hỏi.

Quái lý SƯ nhiệm nhặt

Chúng trợ

CÁI CẮM TIẾP PIN

Tiểu phạm vi

3

Quái lý sư

BÀI TẬP HỘI LÝ QUÁI NGHĨA
BIẾN THÔNG I
Năm bính ngọ
Tháng ba
Ngày 7

7
3
7
17 - (8x2)
6
23- (8x2)
- (6x3)

giờ tị

CHÁNH QUÁI
THIÊN SƠN ĐỘN →

THOÁI DÃ (ẩn trá, lui ẩn )
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PHẠM VI TÌNH LÝ XẢY RA MẨU CHUYỆN: PHÁT ÂM
vào năm, tháng, ngày, giờ nêu trên, có người mang cái máy thu thanh ( radio ), chạy
pin 1 chiều, KÊU TỪNG CHẬP, đến để nhờ sửa chữa dùm .
PHÂN TÍCH ĐẠI LƯỢC CÁC PHẠM VI LIÊN HỆ TRONG CHIẾC MÁY
- BỘ PHẬN KHUẾCH ĐẠI XUẤT ÂM
- BỘ PHẬN KHUẾCH ĐẠI HẠ TẦN /TÁCH SÓNG
- BỘ PHẬN KHUẾCH ĐẠI TRUNG TẦN
- BỘ PHẬN KHUẾCH ĐẠI CAO TẦN
- BỘ PHẬN ĐIỀU CHỈNH /THÂU SÓNG
- BỘ PHẬN TIẾP TẾ trợ giúp cho sự phát âm
a/ vật liệu lọc pin
b/ dây chuyển pin

-

+

pin

Dây chuyển pin
ở trong bao Nylon
PHẠM VI CHÍNH ĐÚNG LÝ VỚI QUÁI NGHĨA ẨN TRÁ ĐANG THỜI DIỄN RA
SO SÁNH tính lý ‘ẨN TRÁ’ của dịch tượng Độn với tính lý của từng bộ phận trong
chiếc máy.
Chỉ có dây chuyển pin trốn ở trong bao nylon hoặc cao xu thuộc bộ phận tiếp tế pin là
thích hợp với quái nghĩa Độn, đang thời diễn ra, trong phạm vi tình lý phát âm.
4

BÀI TẬP HỘI LÝ QUÁI NGHĨA
BIẾN THÔNG I
Năm ất tỵ
Tháng bảy
Ngày 9

6
7
9
22 - (8x2)
10
32- (8x4)
- (6x5)

giờ dậu

CHÁNH QUÁI
THỦY ĐỊA TỶ →

Quy căn, cởi bỏ

2

PHẠM VI TÌNH LÝ XẢY RA MẨU CHUYỆN: PHÁT ÂM
vào năm, tháng, ngày, giờ nêu trên, Tôi có sửa một máy thu thanh chạy điện xoay
chiều, ù lổ - (lụp bụp) .
PHÂN TÍCH ĐẠI LƯỢC CÁC PHẠM VI LIÊN HỆ TRONG CHIẾC MÁY
- BỘ PHẬN KHUẾCH ĐẠI XUẤT ÂM
- BỘ PHẬN KHUẾCH ĐẠI HẠ TẦN /TÁCH SÓNG
- BỘ PHẬN KHUẾCH ĐẠI TRUNG TẦN
- BỘ PHẬN KHUẾCH ĐẠI CAO TẦN
- BỘ PHẬN ĐIỀU CHỈNH /THÂU SÓNG
- BỘ PHẬN TIẾP TẾ trợ giúp cho sự phát âm
a/ dây chuyển pin
b/ vật liệu lọc điện, trong máy vô tuyến điện cần điện một chiều để làm
chuyển động máy, trừ tim đèn ra có thể dùng điện xoay chiều, như vậy phải đổi dòng điện
xoay chiều cho đi một chiều, thường gọi là dòng điên nắn lại.
Dòng điện nắn lại rồi, cần phải qua bộ phận lọc điện, gồm có một cuộn dây lọc điện và 2
đọng điện gắn 2 đầu , để lọc lại thành dòng điện một chiều tiếp tế vào các bộ phận trong máy.
Đèn nắn điện
vật liệu lọc

đọng

điện một
chiều

điện xoay

PHẠM VI CHÍNH ĐÚNG LÝ VỚI QUÁI NGHĨA ‘QUY CĂN’ ĐANG THỜI DIỄN RA
SO SÁNH tính lý ‘CỞI BỎ’ ‘QUY CĂN’ của dịch tượng TỶ với tính lý của từng bộ
phận trong chiếc máy.
Chỉ có vật liệu lọc điện , thuộc bộ phận tiếp tế là thích hợp với quái nghĩa Tỷ, đang thời
diễn ra, trong phạm vi tình lý phát âm.
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BÀI TẬP HỘI LÝ QUÁI NGHĨA
BIẾN THÔNG I
Năm Bính ngọ
Tháng giêng
Ngày hai mươi lăm

7
1
25
33 - (8x4)
6
39- (8x4)
- (6x6)

giờ tị

CHÁNH QUÁI
THIÊN SƠN ĐỘN →

ẩn trá, tránh, lui

PHẠM VI XẢY RA MẨU CHUYỆN: CÁI ĐÈN DẦU
Tôi có một chiếc đèn dầu hỏa, để ở sau bếp, phía sau cái lò, chiếc đèn này chỉ thắp lên
khi nào điện trong khu phố bị ‘cup’, vì vậy năm sáu tuần tôi mới lau ống khói một lần.
Sáng nay, nhân lúc bắt ấm nước để pha trà, tôi thấy ống khói đèn bị khói đóng đã nhiều.
tôi đi lấy một chiếc đũa nhôm và cuốn giẻ lau vào đấy.
Tôi gỡ ống khói ra khỏi đèn. Cho chiếc đũa có cuốn giẻ lau vào bên trong ống khói, rồi
xoay nhẹ xung quanh nó.
Vừa lau tới chỗ phù ra ở gần cuối chân ống thì chiếc đũa thọt lủng một mảng thủy tinh
ở gần đó.

PHẠM VI CHÍNH ĐÚNG LÝ VỚI QUÁI NGHĨA ẨN TRÁ ĐANG THỜI DIỄN RA
- Sau bếp : so với trước nhà
- Phía sau cái lò
- Điệp bị ‘cúp’ thì đèn mới thắp lên
- Khói đóng bên trong lòng ống khói
- Chiếc đũa nhôm ở trong miếng giẻ lau
- Gỡ ống khói ra khỏi họng đèn
- Chiếc đũa có giẻ lau chui vào bên trong lòng ống khói
- Khói đèn tróc ra
- Ống khói bể chỗ bụng ống khói
- Ống khói vứt sọt rác
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BÀI TẬP HỘI LÝ QUÁI NGHĨA
BIẾN THÔNG I
Năm Bính ngọ
Tháng hai
Ngày mồng 4

7
2
4
13 - (8x1)
8
21- (8x2)
- (6x3)

giờ Mùi

CHÁNH QUÁI
THUẦN TỐN →

Thuận nhập dã ( thuận ứng, vào
trong)

PHẠM VI XẢY RA MẨU CHUYỆN: NHUỘM
Tôi có ý định nhuộm đen cái quần Kaki của tôi, đã lâu lắm rồi nhưng chưa có dịp nào
thuận tiện để đem đi nhuộm.
Trưa nay, nhân có một người khách trú, gánh thùng nhuộm đi ngang qua trước nhà, tôi
gọi lại để nhuộm cái quần của tôi.
Sau khi đồng ý về giá cả của nhau, người thợ nhuộm nhờ tôi mang ra cho ông một thau
nước lạnh.
Ông ta nhúng cái quần vào thau nước để cho nước thấm qua vải quần. kế đó ông lại đổ
thuốc nhuộm vô thùng nhuộm và nấu cho đến lúc sôi nên. Bấy giờ, ông mới lấy cái quần , vắt
bớt nước rồi bỏ vô thùng nhuộm và tiếp tục đun cho nước thuốc sôi trở lại .
Một lúc, người thợ nhuộm lấy cái quần ra và bảo tôi:
Ông đem cái quần này giặt cho tới khi không còn nước đen ở trong quần loang ra nữa
thì thôi
PHẠM VI CHÍNH ĐÚNG LÝ VỚI QUÁI NGHĨA THUẬN NHẬP, THUẬN ỨNG ĐANG
THỜI DIỄN RA
-

Băng lòng nhuộm và mướn nhuộm ( 2 người )
Thuận ý về giá cả với nhau
Bằng lòng vào trong nhà mang ra cho ông một thau nước
Nhúng cái quần vào trong nước
Nước thấm nhập vào vải quần
Bỏ thuốc nhuộm vô thùng nhuộm
Nước thuốc nhập vào vải quần, nhờ cái quần đã ướt sẵn.
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BÀI TẬP HỘI LÝ QUÁI NGHĨA
BIẾN THÔNG I
Năm Bính ngọ
Tháng ba
Ngày mười sáu

7
3
16
26 - (8x3)
6
32- (8x4)
- (6x5)

giờ tị

CHÁNH QUÁI
TRẠCH ĐỊA TỤY →

(Tụ họp, trưng tập)

PHẠM VI XẢY RA MẨU CHUYỆN: LỄ THÔI LÔI
Tôi được mời dự đám thôi nôi.
Lễ mừng ‘đầy tuổi’ trong buổi tiệc đứa bé hiện diện trước một mâm đồ gồm có:
- cái gương soi
- cái kéo
- cây viết mực PILOT
- con búp bê
- cây súng lục bằng cao su
- cái hộp quẹt máy
- đĩa xôi
PHẠM VI CHÍNH ĐÚNG LÝ VỚI QUÁI NGHĨA TRƯNG TÂP ĐANG THỜI DIỄN RA
So sánh tính lý ‘Trưng tập’ của dịch tượng tụy với tính lý của từng món đồ trong mâm.
Chỉ có mời dự, đĩa xôi là thích hợp với quái nghĩa Trưng tập, đang thời diễn ra trong
phạm vi tình lý Lễ thôi nôi ( đứa bé đã bò lại bốc cục xôi ).
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THIÊN DIỆN LY TÁN ĐANG ĐỘNG
của Huyền - Chi
Giai đoạn I: Kiểm Soát Quái Nghĩa với sự việc
KẾT LUẬN CHÁNH QUÁI BẰNG 1 CÂU DÀI
Chiều ngày 12 tháng 10 âm lịch năm bính ngọ hồi 13h kém 15 tôi từ trong bệnh viện
Grall trở về.
Vào giờ ấy, ngoài đường xe cộ dập dìu. Khi tôi băng ngang qua cửa sau nhà bưu điện ,
tôi thấy nhân viên từ trong đó đổ xô ra, tản mát ra đường.
tại trạm xe buýt, nào là học sinh, công chức, chờ xe đông hơn giờ khác vì nhằm giờ
tan sở.
ngang qua trường học Michelet, vừa tan học, học sinh túa ra như ong vỡ tổ. Những
hiện tượng ấy diễn tiến sống động nhằm thiên diện

2

hoán
Phong thủy hoán: hoán giả tán dả, là tan ra, lìa ra, xa lánh, tràn lan ra, trốn đi xa,
phân tán mỏng ra, tán nhỏ ra, chạy tản mát ra.
Đóng vào phạm vi công sở, quái nghĩa hoán trở thành tan sở.
Đóng vào phạm vi trường học, quái nghĩa trở thành tan học.
Đóng vào phạm vi của tôi, sau khi thăm người bệnh ở bệnh viện Grall, quái nghĩa trở
thành lìa xa bệnh viện
phạm vi thiên hạ là xa lánh trường, sở và tràn ra đường
kết luận

1/ công chức tan sở ra cửa tản mát tứ tung
2/ học sinh tan học tràn ra cửa
3/ Tôi vừa xa lánh bệnh viện
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BÀI TẬP HỘI LÝ QUÁI NGHĨA
BIẾN THÔNG I
CHÁNH QUÁI - BIẾN QUÁI
Năm Bính ngọ
Tháng 10
Ngày 14

7
10
14
31 - (8x3)
5
36- (8x4)
- (6x5)

giờ thìn

CHÁNH QUÁI

BIẾN QUÁI

6

DI ( nghỉ ngơi, dung dưỡng)
PHỤC (tái hồi, lại có)
PHẠM VI XẢY RA MẨU CHUYỆN: XẾP ĐẶT
Tôi đến thăm nhà một người bạn, nhằm vào lúc vợ bạn tôi đang kéo bàn ghế, giường
tủ, … để nằm ngổn ngang trong căn phòng nhỏ, chật hẹp.
Bà ta xoay cái giường qua, ngắm nghía một lúc rồi xoay trở lại, để nằm y nguyên như
trước. cái tủ, cái bàn, cái ghế cũng cùng chung một số phận như thế, nghĩa là sau một hồi dọn
dẹp tất cả đâu cũng lại vào đấy, không thay đổi gì cả, thật là phí thời giờ.
PHẠM VI CHÍNH ĐÚNG LÝ VỚI QUÁI NGHĨA DUNG DƯNỠNG – TÁI HỒI ĐANG
THỜI DIỄN RA
DI
PHỤC
- Cái giường
- Nhưng lại kê trở lại
- Chăm lo, nằm yên
- Cái này cái kia
- Muốn xoay khác hướng - Như trước
- Sắp xếp
- Để nằm
Tóm lại: mỗi sự tựu thành đều có 2 tình lý sống động riêng của nó. người học biết được luật
tạo hóa, trong giai đoạn đầu có thể quan sát và nhìn biết được các tính lý sống động chỉ có
nhất luật không chối cãi được.

10

BÀI TẬP HỘI LÝ QUÁI NGHĨA
BIẾN THÔNG I
CHÁNH QUÁI - BIẾN QUÁI
Năm Bính ngọ
Tháng ba
Ngày hai mươi mốt

7
3
21
31 - (8x3)
10
41- (8x5)
- (6x6)

giờ dậu

CHÁNH QUÁI

BIẾN QUÁI

5

ĐẠI SÚC ( Tích tụ, chứa
TIỂU SÚC (Dị đồng,
lớn)
chứa nhỏ)
PHẠM VI XẢY RA MẨU CHUYỆN: CÁI GÀ - MÈN
Thầy tôi sai đứa cháu gái ở nhà, đi mua cho 2 thầy trò mỗi người một tô hủ tiêu, một sợi
lớn và một sợi nhỏ.
Một lúc cô ấy về, tôi thấy cô ta xách một cái Gà – mèn ( gamelle) loại 4 ngăn, nhưng chỉ
xách có 3 ngăn: một ngăn lớn ở dưới và 2 ngăn nhỏ chồng lên trên miệng ngăn lớn. Tất cả đều
mắc chung một cái tay xách.
Lúc cô cháu gái của thầy tôi, định đem nốt cái ngăn nhỏ cuối cùng ra, chẳng may nó lại
dính cứng vào miệng cái ngăn lớn và vì cái Gà – mèn ấy, cũng có phần khá nóng nên cô ta
dằn co một hồi, khi cái Gà – mèn tách ra khỏi ngăn dưới thì hủ tiêu văng đổ ra divan hết quá
nửa.
PHẠM VI CHÍNH ĐÚNG LÝ VỚI QUÁI NGHĨA TÍCH TỤ - DỊ ĐỒNG ĐANG THỜI
DIỄN RA
ĐẠI SÚC
- Gà – mèn loại 4 ngăn
- Tay xách gồm cả 4 Gà - mèn
- Ngăn gà – mèn lớn ở dưới
- Hai ngăn nhỏ có chứa hủ tiêu
- Hủ tiêu sợi lớn
- Ngăn có hủ tiêu đầy gần ngăn lớn
- Ngăn lớn ở dưới níu chặt đang
thời diễn ra

TIỂU SÚC
Chỉ mắc vào có 3 ngăn
Ba ngăn nhỏ, một ngăn lớn
Ngăn gà – mèn nhỏ
Ngăn lớn không có chứa hủ tiêu
Hủ tiêu sợi nhỏ
Ngăn nhỏ hủ tiêu còn rất ít
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BÀI THỨ NHÌ
Phần chiêm nghiệm sự sống động
QUÁI NGHĨA BIẾN THÔNG II
Muốn thầm đọc và hiểu biết được luật tạo hóa chỉ có một cách giản dị nhất là KIỂM SOÁT
SỰ SỐNG ĐỘNG ở xung quanh ta trong từng giây từng phút.
Sau một thời gian công phu kiểm soát như vậy, bạn sẽ được “ HỘI TÂM MỘT SỐNG
ĐỘNG”, trong vạn hữu sống động ĐÃ, ĐANG hoặc SẼ phô diễn trong biển cả vũ trụ. Bất cứ
lúc nào, khi tri thức của bạn đòi hỏi, cần phải có nhịp cầu tạo hóa tức là phải áp dụng dịch lý
và cách thức kêu gọi luật vô hình ( Dịch lý là luật vô hình, dịch tượng là ký hiệu hiển lộ của
dịch lý ) biểu lộ trong trí tri ý thức của bạn: Dịch lý dùng với dịch tượng hiện lên trong tư
tưởng.
Kỷ nguyên dịch lý việt nam, xin nguyện hướng dẫn quý bạn thầm đọc nội tâm của một
sống động, trong vạn hữu sống động như sau:
1/ Muốn thầm đọc
Và hiểu biết được nội tâm của một sống động
2/ Phải tìm
Một thiên diện ( trong 64 thiên diện ) sống động đang thời diễn ra trong vũ trụ theo
công thức của kỷ nguyên dịch lý việt nam đưa ra giới thiệu
Ví dụ:
Năm bính ngọ
Tháng mười
Ngày 24

7
10
24
41 - (8x5)
6
47- (8x5)
- (6x7)

giờ tị

Luật tạo hóa hiển lộ báo tin
CHÁNH QUÁI
Thiên sơn độn →

THIÊN DIỆN ĐANG SỐNG ĐỘNG
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3/ Phải định nghĩa rõ
PHẠM VI TÌNH LÝ muốn hiểu biết đang thời diễn ra
Ví dụ:
Vào năm, tháng, ngày, giờ nêu trên tôi đến thăm một người bạn lúc trở về có ghé vào một
phòng trữ dược (Pharmacie) để mua thuốc.
Pharmacie
Đi về
Nhà bạn tôi
Phạm vi tình lý đang thời diễn ra với tôi: Mua thuốc
4/ Phải hỏi xem
Ta muốn biết điều gì?
Ví dụ:
12

Lúc bấy giờ, tôi móc cái ví ở trong túi quần phía sau và lấy cái toa thuốc của bác sỹ ra
xem.
Tôi đã thấy ông bác sỹ ghi vào đó 2 tên thuốc
- Một ghi ở mặt trước toa thuốc ( tức là mặt có in địa danh của bác sỹ)
- Một ghi ở mặt sau toa thuốc
Vậy một trong 2 tên thuốc đã ghi trong toa thứ nào hiện đang thích hợp với thiên diện ĐỘN
tại nhà thuốc này?
5/ Phải nêu ra
Tính lý đối đãi của sự lý đương nhiên
Ví dụ:
Tên thuốc ghi ở mặt
trước

Tên thuốc ghi ở mặt
sau

Âm dương đối đãi

Thích hợp với thiên diện ĐỘN
6/ Phải so sánh
Ý nghĩa của thiên diện đang động với tính lý của sự lý đương nhiên trong phạm vi tình
lý muốn hiểu biết.
7/ Nếu có trường hợp.
a/ Trí tri của ta đang thắc mắc đòi hỏi một sự gì hoặc điều gì, đã vượt khỏi tính lý của
chánh quái, nghĩa là chánh quái không hội đủ tình lý để giải quyết thì mới lấy biến quái mà lý
luận.
b/ Nếu biến quái mà không hội đủ tình lý để giải quyết nữa thì phải hợp cả chánh lẫn
biến làm cho trọn nghĩa lý luận thì mới đúng.
Ngoài ra, còn có thể lấy vị trí của hào động mà định xa gần, lớn nhỏ, cao thấp, nặng nhẹ,
trong ngoài trước sau .v.v…
8/ Phải hiểu rằng.
Chỉ có một tính lý nổi bật trong sự lý đương nhiên thích hợp với thiên diện đang động,
gọi là PHẠM VI CHÁNH ĐANG ĐỘNG
Ví dụ:
So sánh tính lý “ẩn trá” của dịch tượng ĐỘN với tính lý của 2 tên thuốc ghi trong toa thì
tên thuốc ghi đằng sau toa bác sĩ thích hợp với quái Nghĩa Độn đang thời diễn ra, trong phạm
vi tình lý mua thuốc của tôi lúc bấy giờ.
9/ Phải biến dịch.
Ý nghĩa của thiên diện đang động (quái nghĩa), thành ra có nghĩa lý, hợp với sự lý
đương nhiên : gọi là quái lý
Ví dụ:
ĐỘN

ẨN TRÁ

biến dịch

Tên thuốc ghi mặt
sau
Quái lý ĐỘN
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10/ Phải kiểm soát.
Sự việc diễn ra hàng ngày, chung quanh đời sống của mình rồi trình bày lại bằng nhiều
cách như nói hoặc viết ( tốt nhất là viết ) để tôi luyện thần thức của mình cho ngày càng sáng
tỏ thêm.
BÀI TẬP HỘI LÝ QUÁI NGHĨA
BIẾN THÔNG II
Năm Bính ngọ
Tháng 11
Ngày 17

7
11
17
35 - (8x4)
12
47- (8x5)
- (6x7)

giờ hợi

CHÁNH QUÁI
KHÁCH DÃ – ( thứ yếu, ký ngụ, tạm bợ )
5

LỮ
PHẠM VI XẢY RA MẨU CHUYỆN: DÂY ĐIỆN
Tôi vừa mới gắn cái cái cắm tiếp điện ( Fiche Prise courant ) vào 2 lỗ cắm ( Prise de
courant ) thì thấy điện ở trong 2 lỗ cắm xẹt ra
SỰ LÝ ĐƯƠNG NHIÊN VÀ TÌNH LÝ LIÊN HỆ GẦN NHẤT
1/ Chánh quái lữ
- đèn ngủ
- dây nối ( quấn ở ngoài )
2/ Câu hỏi nêu ra
Dây điện chạm (masse) ở đâu?
A

đoạn dây nối khác
màu
B

3/ Tình lý liên hệ và quái nghĩa Lữ
Số là mỗi buổi tối, trước khi viết bài học tôi phải gở bóng đèn ngủ (5watts) ra thay vào
bóng đèn lớn 100w . viết xong tôi lại gỡ bóng đèn lớn ra, lắp bóng đèn ngủ trở lại.
Dây chuyển điện cho bóng đèn ngủ là 2 loại dây nối khác màu, chỗ nối được quấn bằng
một lớp giấy, thay vì phải quấn bằng vải “ băng keo”
PHẠM VI CHÁNH ĐANG ĐỘNG THEO QUÁI NGHĨA LỮ
So sánh tính lý ‘thứ yếu’ của dịch tượng Lữ với sự lý của :
-Bóng đèn ngủ và bóng đèn lớn
14

-đoạn dây A và đoạn dây B
thì chỉ thấy có chỗ 2 đoạn dây nối, có cuốn một lớp giấy ở ngoài hợp với quái nghĩa Lữ đang
thời diễn ra trong phạm vi tình lý DÂY ĐIỆN
BÀI TẬP HỘI LÝ QUÁI NGHĨA
BIẾN THÔNG II
Năm Bính ngọ
Tháng 10
Ngày 19

7
10
19
36 - (8x4)
11
47- (8x5)
- (6x7)

giờ tuất

LUẬT TẠO HÓA HIỂN LỘ BÁO TIN
CHÁNH QUÁI
QUÁ DÃ – ( thiểu lý, bất túc )
5

TIỂU QUÁ
PHẠM VI XẢY RA MẨU CHUYỆN: ĐÁNH CỜ TƯỚNG
Buổi học tối chấm dứt, hai ông bạn đồng môn với tôi, bày bàn cờ ra đấu

SỰ LÝ ĐƯƠNG NHIÊN VÀ TÌNH LÝ LIÊN HỆ GẦN NHẤT
1/ Chánh quái tiểu quá
- buồn thảm
- thua cuộc
2/ Câu hỏi nêu ra
Người nào thua cuộc?
3/ Tình lý liên hệ và quái nghĩa
- Một người tròn trịa.
- Một người ốm nhách
PHẠM VI CHÁNH ĐANG ĐỘNG THEO QUÁI NGHĨA TIỂU QUÁ
So sánh tính lý ‘BẤT TÚC’ của dịch tượng tiểu quá với sự lý của :
- Một người tròn trịa.
- Một người ốm nhách
thì dịch báo tin người ốm nhách đang động, thích hợp với quái nghĩa tiểu quá, đang thời diễn
ra, trong phạm vi tình lý đánh cờ tướng của hai bạn tôi
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BÀI TẬP HỘI LÝ QUÁI NGHĨA
BIẾN THÔNG II

LUẬT TẠO HÓA HIỂN LỘ BÁO TIN
CHÁNH QUÁI

BIẾN QUÁI

1

CẤU
KIỀN
Ngộ dã ( cấu kết, tương ngộ)
Kiện dã ( chắc chắn, chính yêu )
PHẠM VI XẢY RA MẨU CHUYỆN: MẠN QUẦN
Tôi có nhờ một người thợ may, khâu lại cái quần dài rách đít.
SỰ LÝ ĐƯƠNG NHIÊN VÀ TÌNH LÝ LIÊN HỆ GẦN NHẤT
a/ Chánh quái cấu
- May, vá, khâu
b/ Biến quái kiền
- lành lặn, chắc chắn, nguyên vẹn, xong rồi
2/ Câu hỏi nêu ra
Quần khâu lại chừng nào xong?
3/ Tình lý liên hệ và quái nghĩa
a/ Chánh quái cấu
- Người thợ may quen, lâu lâu ghé qua nhà một lần
- Cái quần gởi đi, nhờ khâu lại
- Kim, chỉ, vải, cấu kết với nhau
b/ Biến quái kiền hợp lý
- Việc làm chắc chắn, xong rồi
- Buổi trưa thuộc nghĩa DƯƠNG
PHẠM VI CHÁNH ĐANG ĐỘNG THEO QUÁI NGHĨA CẤU - KIỀN
So sánh tính lý ‘Tương Ngộ’ của chánh quái cấu với tính lý thuộc thời gian của câu hỏi
“ chừng nào xong?” thì thấy không thích hợp ( câu hỏi nêu ra đã vượt khỏi chánh quái)
Vậy phải lấy tính lý ‘nguyên vẹn’ của biến quái thuần kiền đổi ra ÂM DƯƠNG thuộc
thời gian tính mà luận.
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BÀI TẬP HỘI LÝ QUÁI NGHĨA
BIẾN THÔNG II

LUẬT TẠO HÓA HIỂN LỘ BÁO TIN
CHÁNH QUÁI

BIẾN QUÁI

5

ĐẠI SÚC
TIỂU SÚC
TỤ dã ( chứa lớn, tích tụ)
Tắc dã ( chứa nhỏ, dị đồng )
PHẠM VI XẢY RA MẨU CHUYỆN: NHÀ SÁCH
Trước khi phóng xe lên đường tới thư quán KHAI TRÍ mua sách, tôi thầm hỏi “vào giờ
này, không biết cửa còn mở hay đã đóng lại rồi?”
SỰ LÝ ĐƯƠNG NHIÊN VÀ TÌNH LÝ LIÊN HỆ GẦN NHẤT
a/ Chánh quái đại súc
- Chứa lớn, chứa nhiều, tiệm lớn
- Nhà sách chứa nhiều, người mua người xem cũng nhiều
- Cửa sắt mở hoát
b/ Biến quái Tiểu súc
- Chứa nhỏ, ít người mua, ít người xem
- Cửa sắt khép he hé
2/ Tình lý liên hệ và quái nghĩa
- Tôi tới thư quán nhằm giờ tan sở
- Nhà sách khai trí lớn hơn nhà sách khác tại sài gòn
PHẠM VI CHÁNH ĐANG ĐỘNG THEO QUÁI NGHĨA ĐẠI SÚC - TIỂU SÚC
So sánh tính lý ‘Tích tụ’ của chánh quái Đại súc với việc cửa còn mở rộng thì thấy rất
thích hợp.
Nhưng theo luật ‘ tạo hóa hiển lộ báo tin’ thì cửa mở hoát ĐẠI SÚC đang động , khép
lại còn he hé TIỂU SÚC
Trong trường hợp này, một chánh quái không, chẳng đủ trả lời câu hỏi nêu ra.
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BÀI TẬP HỘI LÝ QUÁI NGHĨA
BIẾN THÔNG II
Năm Bính ngọ
Tháng 11
Ngày 9

7
11
9
27 - (8x3)
7
34- (8x3)
- (6x5)

giờ ngọ

LUẬT TẠO HÓA HIỂN LỘ BÁO TIN
CHÁNH QUÁI

BIẾN QUÁI

4

KHUÊ
TỔN
QUAI dã ( trái lìa, hỗ trợ)
THẤT dã ( tổn ích )
PHẠM VI XẢY RA MẨU CHUYỆN: MƯU VỌNG
Bạn tôi có nhờ anh bạn đồng nghiệp đi Long khánh sáng nay, để nói với người quen bên
vợ anh bạn tôi, lo làm giúp anh ta một tờ giấy thông hành
SỰ LÝ ĐƯƠNG NHIÊN VÀ TÌNH LÝ LIÊN HỆ GẦN NHẤT
1/ Chánh quái Khuê
- Cậy thế, trợ lực
2/ Câu hỏi thứ nhất
Chiều nay, anh bạn kia có mang giấy tờ về không?
3/ Tình lý liên hệ và quái nghĩa
- Bạn tôi nhờ anh bạn đồng nghiệp đi Long Khánh dùm
- Anh bạn đồng nghiệp thay lời bạn tôi nói với người kia
PHẠM VI CHÁNH ĐANG ĐỘNG THEO QUÁI NGHĨA KHUÊ
a/ So sánh tính lý ‘Hỗ trợ’ của chánh quái Khuê với việc: có đem giấy tờ về kịp chiều
nay không? Thì chánh quái khuê chỉ trả lời là NHỜ VẢ
Như thế chưa giải quyết được câu hỏi, vậy phải tiếp tục lấy thêm nghĩa của biến quái tổn
để làm sáng tỏ cho chánh quái NHỜ VẢ ra sao?
NHỜ VẢ - TỐN CÔNG
Biến ý thành: chưa đem giấy tờ về kịp
CÂU HỎI THỨ 2:
Anh bạn kia đã rời khỏi Long khánh chưa?
Chánh quái Khuê
- trái lìa
- dây cung kéo ra phía sau, mũi tên bay đi phía trước!
So sánh tính lý ‘trái lìa’ của chánh quái KHUÊ với tính lý đối đãi của câu hỏi
Anh bạn kia
- đang về
- chưa về
thì câu hỏi trên thích hợp với Chánh quái KHUÊ
Vậy KHUÊ là phạm vi Chánh đang động, là anh bạn kia đang rời khỏi Long khánh về
sài gòn.
CÂU HỎI THỨ 3:
Người quen bên vợ anh bạn tôi, có lo dùm vụ này không?
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Chánh quái Khuê
- Thế lực, hỗ trợ
- Hổ giả hổ oai chi tượng : tượng con hồ ( chồn ) mượn oai con hổ ( cọp )
Tình lý liên hệ và quái nghĩa
- Người quen bên vợ anh bạn của tôi là người có thế lực trong sở của anh
- Người ấy hứa lo dùm việc này
So sánh tính lý ‘Hỗ trợ’ của chánh quái Khuê với tính lý đối đãi của câu hỏi
Lo dùm:
có lo
Không lo
Ta thấy câu hỏi trên, thích hợp với chánh quái KHUÊ. vậy khuê là phạm vi chánh đang động,
là người kia có lo dùm vụ này .
TÓM LẠI:
Thường thường Chánh quái hay trả lời cho một điều gì còn mù mịt, chưa biết hoặc
khó biết nên gọi là Luật vô hình báo tin.
Còn Biến quái thường thường hay trả lời cho một điều gì đã được báo tin sơ lược
hoặc đã được đề cập đến rồi, nên gọi là làm cho trọn nghĩa của cái báo tin, tức là báo tin
diễn tiến...
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BÀI TẬP HỘI LÝ QUÁI NGHĨA
Và sử dụng quái nghĩa BIẾN THÔNG II
Năm Bính ngọ
Tháng 7
Ngày 21

7
7
21
35 - (8x4)
5
40- (8x5)
- (6x6)

giờ thìn

LUẬT TẠO HÓA HIỂN LỘ BÁO TIN
CHÁNH QUÁI

BIẾN QUÁI

4

TẤN
BÁC
TIẾN dã ( đi đến, hiển hiện)
Lạc dã ( Lợt lạt, tiêu điều )
PHẠM VI XẢY RA MẨU CHUYỆN: GẶP GỠ
Tối phóng xe đến nhà anh bạn, mượn vài quyển sách
SỰ LÝ ĐƯƠNG NHIÊN VÀ TÌNH LÝ LIÊN HỆ GẦN NHẤT
a/ Chánh quái Tấn
- Đi, đến
b/ Biến quái Bác
- vắng vẻ
2/ Câu hỏi nêu ra
Tới có gặp bạn tôi không?
3/ Tình lý liên hệ và quái nghĩa
a/ Chánh quái Tấn
- Tôi đang đi đến nhà bạn tôi
b/ Biến quái Bác
Khung cảnh sẽ diễn ra khi tôi đến là Bác ( quang cảnh tôi diễn ra là Tấn và diễn ra kế đó
là Bác)
PHẠM VI CHÁNH ĐANG ĐỘNG THEO QUÁI NGHĨA TẤN - BÁC
So sánh tính lý ‘hiển hiện’ của chánh quái Tấn với việc đi của tôi thì thấy rất thích hợp.
Nhưng theo ‘luật tạo hóa hiển lộ báo tin’ thì thấy: HIỂN HIỆN ( TẤN) - VẮNG VẺ
( BÁC).
Biến ý thành : không gặp bạn tôi

20

BÀI TẬP HỘI LÝ QUÁI NGHĨA
Và sử dụng quái nghĩa BIẾN THÔNG II
Ngày 21 tháng 7 năm bính ngọ giờ thìn
LUẬT TẠO HÓA HIỂN LỘ BÁO TIN
CHÁNH QUÁI

BIẾN QUÁI

4

TẤN
BÁC
TIẾN dã ( đi đến, hiển hiện)
Lạc dã ( Lợt lạt, tiêu điều )
PHẠM VI XẢY RA MẨU CHUYỆN: GẶP GỠ
Vừa đi tôi vừa suy nghĩ, Mình nói với ông thầy sáng nay không đến, song bây giờ mình
lại tới
SỰ LÝ ĐƯƠNG NHIÊN VÀ TÌNH LÝ LIÊN HỆ GẦN NHẤT
a/ Chánh quái Tấn
- Đi, đến
b/ Biến quái Bác
- Lợt lạt
2/ Câu hỏi nêu ra
- Ông thầy có đi xuống trụ sở không?
3/ Tình lý liên hệ và quái nghĩa
a/ Chánh quái Tấn
- Ông thầy không có nhiệm vụ đi xuống trụ sở mỗi ngày, như tôi
b/ Biến quái Bác
- Lợt lạt
PHẠM VI CHÁNH ĐANG ĐỘNG THEO QUÁI NGHĨA TẤN - BÁC
So sánh tính lý ‘hiển hiện’ của chánh quái Tấn với việc đi Hay không của ông thầy thì
thấy chánh quái Tấn trả lời là đi.
Nhưng theo Tình lý của ông thầy một mình chánh quái không giải quyết được câu hỏi.
vậy phải tiếp tục lấy thêm nghĩa của biến quái Bác để làm trọn nghĩa cho cho chánh quái! Đi
ra sao?
Đi - lợt lạt
Biến ý thành: Ông thầy hiện có ở nhà
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BÀI TẬP HỘI LÝ QUÁI NGHĨA
Và sử dụng quái nghĩa BIẾN THÔNG II
Ngày 16 tháng 8 năm bính ngọ
LUẬT TẠO HÓA HIỂN LỘ BÁO TIN
BIẾN QUÁI
4

BÁC
Lạc dã ( Lợt lạt, tiêu điều )
PHẠM VI XẢY RA MẨU CHUYỆN: SẠP BÁO
Ngồi suy nghĩ một mình mãi, tôi không biết phải làm gì cho đỡ chán định ra sạp báo
ngoài ngã tư Cao Thắng – Phan đình Phùng mua một tập tuân báo
SỰ LÝ ĐƯƠNG NHIÊN VÀ TÌNH LÝ LIÊN HỆ GẦN NHẤT
a/ Chánh quái Bác
- vắng vẻ, không
b/ Biến quái Tấn
- Bày ra
2/ Câu hỏi nêu ra
- Sạp báo đã bày báo ra bán chưa?
3/ Tình lý liên hệ và quái nghĩa
Trong trường hợp này, chỉ cần sử dụng chánh quái đã đủ sáng tỏ vấn đề
PHẠM VI CHÁNH ĐANG ĐỘNG THEO QUÁI NGHĨA TẤN - BÁC
So sánh tính lý ‘tiêu điều’ của chánh quái Bác với việc báo đã bày ra bán hay chưa thì
thấy ‘luật tạo hóa hiển lộ báo tin’ Bác
Biến ý thành: chưa bày ra
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BÀI TẬP HỘI LÝ QUÁI NGHĨA
Và sử dụng quái nghĩa BIẾN THÔNG II
Ngày 02 tháng 9 năm bính ngọ giờ tị
LUẬT TẠO HÓA HIỂN LỘ BÁO TIN
CHÁNH QUÁI

BIẾN QUÁI

6

TỤY
BĨ
TỤ dã ( tụ tập, trưng tập)
TẮC dã ( bế tắc, gián cách )
PHẠM VI XẢY RA MẨU CHUYỆN: THẺ GỬI XE ĐẠP
Có một ông bạn nói với tôi : anh ta có 2 cái thẻ gửi xe trong túi: anh ta đang ở trong tình
trạng hoang mang không biết cái nào của anh ta.
Hai cái thẻ đó một cái mang số 27 và một cái mang số 287
SỰ LÝ ĐƯƠNG NHIÊN VÀ TÌNH LÝ LIÊN HỆ GẦN NHẤT
a/ Chánh quái Tụy
- Hai người, hai cái thẻ
b/ Biến quái Bĩ
- đi về bỏ bạn
2/ Câu hỏi nêu ra
Cái thẻ nào hợp lý với Tụy - Bĩ?
( trong trường hợp này phải đọc tròn ý nghĩa của chánh - biến ) vì lúc đó tôi không
muốn ở lại với bạn tôi nữa.
a/ Chánh quái Tụy
- Thẻ mang số 287
b/ Biến quái Bĩ
- thẻ mang số 27 ( so với số 287 )
- tôi muốn về trước bạn tôi
PHẠM VI CHÁNH ĐANG ĐỘNG THEO QUÁI NGHĨA TẤN - BÁC
So sánh tính lý ‘Trưng tập – gián cách’ với 2 thẻ số.
- 287 ( Tụy – Bĩ : biến ý thành ra Số lớn - không phải )
- 027
Gián cách
Thì thấy thẻ số 27 thích hợp với quái nghĩa Tụy - Bĩ
Biến ý thành: thẻ của anh bạn tôi mang số 27. đó là trường hợp phải dùng cả chánh biến
mới đáp ứng được nhu cầu thắc mắc đòi hỏi của trí tri ý thức
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BÀI TẬP HỘI LÝ QUÁI NGHĨA
Và sử dụng quái nghĩa BIẾN THÔNG II
Ngày 12 tháng 8 năm bính ngọ giờ tị
LUẬT TẠO HÓA HIỂN LỘ BÁO TIN
CHÁNH QUÁI

BIẾN QUÁI

5

ĐẠI HỮU
THUẦN KIỀN
KHOAN dã ( dung dưỡng
KIỆN dã ( cứng mạnh, chính yếu )
nhiều, cả có)
PHẠM VI XẢY RA MẨU CHUYỆN: MUA PHỤ TÙNG XE ĐẠP
Sau khi nghe bạn tôi nói, ở đằng hợp tác xã lê lợi, mỗi ngày có bán vài ba món phụ tùng
xe đạp, đã được ấn định trước.
Tôi hỏi bạn tôi:
Hôm nay ở đó bán những món gì, anh có biết không? Cái ‘chén đạn trên cổ’ chiếc xe
đạp của tôi bị bể mấy bữa nay. Tôi chưa có dịp đi thay cái khác
SỰ LÝ ĐƯƠNG NHIÊN VÀ TÌNH LÝ LIÊN HỆ GẦN NHẤT
a/ Chánh quái Đại hữu
- Hợp tác xã : đoàn thể của những người cùng một giai cấp, kết hợp
với nhau nhằm mục đích giúp đỡ nhau, trên phương tiện sản xuất
hoặc tiêu thụ
- chén đạn trên cổ xe
b/ Biến quái Thuần kiền
- cái đầu xe
so với
cái đít xe
2/ Câu hỏi nêu ra
- hợp tác xã hôm nay có bán cái chén đạn trên cổ xe không?
PHẠM VI CHÁNH ĐANG ĐỘNG THEO QUÁI NGHĨA ĐẠI HỮU - THUẦN KIỀN
So sánh tính lý ‘Cả có - chính yếu’ của chánh và biến quái : đại hữu - thuần kiền với
tính lý của:
- Món đồ tôi đang cần dùng
- Nơi bán món đồ tôi đang cần dùng thì thấy rất thích hợp
Biến ý thành: Hợp tác xã hôm nay có bán ‘chén đạn trên cổ’ xe đạp ( dưới hay trên: hào
ngũ )
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BÀI TẬP HỘI LÝ QUÁI NGHĨA
Và sử dụng quái nghĩa BIẾN THÔNG II
Năm Bính ngọ
Tháng 2
Ngày 8

7
2
8
17 - (8x2)
7
24- (8x3)
- (6x4)

giờ ngọ

LUẬT TẠO HÓA HIỂN LỘ BÁO TIN
CHÁNH QUÁI

BIẾN QUÁI

6

BĨ
TUỴ
TẮC dã ( Bế tắc, gián cách)
TỤ dã ( Tụ lại, trưng tập )
PHẠM VI XẢY RA MẨU CHUYỆN: ĐỊNH SỐ TRONG ƯỚC SỐ
Tôi đưa cho em tôi một tờ giấy 200 đồng để nhờ mua dùm một cây xà bông (savon) và 3
trứng vịt.
Một lúc, em tôi mang các món đồ về vừa mới mua xong, đến trước mặt tôi. Nó nói
Em đố anh chớ cây xà bông này giá bao nhiêu?
Suy tính một lúc tôi trả lời: cây xà bông giá 37 đồng
PHÂN TÍCH
CÁCH GIẢI QUYẾT
a/ phạm vi 200 đồng bạc
- Thời giá của ‘ đồng bạc’ trên thị trường.
- Thời giá của 2 món đồ trên thị trường.
So sánh thời giá của 2 món đồ với thời giá của đồng bạc: chúng ta thấy: thời giá của 2
món đồ không thể cao ( mắc đắc ) bằng 200 đồng.
Do đó dem quái nghĩa GIÁN CÁCH – TRƯNG TẬP dán vào phạm vi một tờ giấy đồng
bạc 200 chúng ta thấy.
- cần phải Gián cách trị số 200 ra, cho đến khi nào trị số đó đã có thể vừa chừng với thời
giá của 2 món đồ kể trên thì thôi. Chúng ta có:
Gián cách:
200 còn 100
100 còn 50
Chú ý: Quái nghĩa khác không làm như trên được.
b/ phạm vi 50 đồng bạc
Áp dụng quái nghĩa và động hào
Gián cách trị số 50. 50 là một toàn số của hết thảy 6 hào, là giá tiền của trứng vịt với xà bông.

1
động thượng quái

50

6

2

8
6 hào động
48
+
1
49

1
Hạ quái
( bỏ )
25

50/6 = 8 ( trị số của một hào ) còn dư 2.
Chia số dư 2 cho thượng và hạ quái thì mỗi quái có số thừa là 1.
‘trưng tập’ lại, trị số của mỗi hào với số lý thứ tự của hào động ( động hào lục ) trong toàn
quái là tổng số tiền 2 món đồ.
(6x8)+1 = 49 đồng
I/ ÂM PHÁP LUẬN ( Phép luận gián tiếp trả lời câu hỏi )
PHẠM VI ÂM DƯƠNG 2 MÓN ĐỒ
So sánh quái nghĩa Gián cách – Trưng tập với
- Một cây xà bông
- 3 trứng vịt
Chúng Ta thấy: 3 trứng vịt thích hợp với quái nghĩa trưng tập.
vậy ta trở lại với trị số 8 của hào động thứ 6 để tìm giá trị tiền của một trứng vịt.
8 gián cách còn 4
‘Trưng tập’, trị số 4 với số lượng là 3 trứng vịt:
4x3 = 12 đồng
Lại theo quái nghĩa GIÁN CÁCH – TRƯNG TẬP ta có tiền một cây xà bông là:
49 – 12 = 37 ( thật ra là 36 đồng lẻ….)
II/ DƯƠNG PHÁP LUẬN ( Phép luận trực tiếp trả lời câu hỏi )
PHẠM VI ÂM DƯƠNG 2 MÓN ĐỒ
Gián cách trị số 200 trong phạm vi 6 hào: 200/6 = 33 thừa 2
thừa 2 trong đó 1 của thượng quái, 1 của hạ quái
Lấy 33 của thượng quái chia 6 hào: 33/6 = 5 dư 3 ( của thượng quái )
‘Trưng tập’ các trị số là tiền một cây xà bông
33+(3+1) = 37 đồng
Kết luận:
Mỗi quái nghĩa đều có 2 lối đi đồng - dị
Như bài ví dụ trên theo phép tính thuộc phần Âm thì quái nghĩa bảo: GIÁN CÁCH CÁI
TRƯNG TẬP tức là để cây xà bông sang một bên mà tìm tiền một trứng vịt.
Còn theo phép tính thuộc phần DƯƠNG thì quái nghĩa bảo: GIÁN CÁCH CÁI TRƯNG TẬP
tức là để 3 trứng vịt sang một bên để tìm nguyên cây xà bông.
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BÀI TẬP HỘI LÝ QUÁI NGHĨA
Và sử dụng quái nghĩa BIẾN THÔNG II
Ngày 01 tháng 11 năm bính ngọ giờ ngọ
LUẬT TẠO HÓA HIỂN LỘ BÁO TIN
CHÁNH QUÁI

BIẾN QUÁI

2

KHUÊ
PHỆ HẠP
quai dã ( trái lìa, hỗ trợ)
khiết dã ( đay nghiến, cấu hợp )
PHẠM VI TÌNH LÝ XẢY RA MẨU CHUYỆN: ƯỚC HẸN
Trưa mai, chị em trở lại sửa hàm răng. Em sẽ theo chị ra nói chuyện với anh. ( viết theo
lời hỏi của một người bạn )
SỰ LÝ ĐƯƠNG NHIÊN VÀ TÌNH LÝ LIÊN HỆ GẦN NHẤT
a/ Chánh quái Khuê
Hồ giả hổ oai chi tượng: tượng con hồ nhờ oai con hổ
b/ Biến quái Phệ hạp
Cà, nghiền ( răng )
Nói chuyện
2/ Câu hỏi nêu ra
Cô bạn gái có nhân cơ hội mà đi theo bà chị ra nói chuyện không?
3/ Tình lý liên hệ với quái nghĩa
Chánh quái Khuê
- Nhân đó, giả bộ
- Bạn tôi nhờ tôi đoán
PHẠM VI CHÁNH ĐANG ĐỘNG THEO QUÁI NGHĨA KHUÊ
So sánh tính lý ‘HỖ TRỢ’ của chánh khuê với tình lý của cô bạn đi theo ( khuê ) bà chị
đến nói chuyện (phệ hạp).
*******
PHẠM VI TÌNH LÝ XẢY RA MẨU CHUYỆN: TRI LAI
Nằm hoài trên gác có hơi buồn. Tôi bèn ‘dòm’ xuống phòng làm răng của anh bạn chơi.
SỰ LÝ ĐƯƠNG NHIÊN VÀ TÌNH LÝ LIÊN HỆ GẦN NHẤT
a/ Chánh quái Cổ
Nhân cái có cớ mà sửa lại
b/ Biến quái Thuần tốn
theo tới
theo lui
2/ Câu hỏi nêu ra
Người khách đang sửa hàm răng nào?
3/ Tình lý liên hệ với quái nghĩa
a/ Chánh quái Cổ
Sửa lại răng hư
b/ Biến quái Thuần tốn
Hàm dưới đưa tới, đưa lui được ( so với hàm trên )
PHẠM VI CHÁNH ĐANG ĐỘNG THEO QUÁI NGHĨA CỔ - THUẦN TỐN
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So sánh tính lý ‘SỰ BIẾN - THUẬN ỨNG’ của chánh và biến quái Cổ - thuần tốn với
việc sửa lại:
Hàm răng trên
Hàm răng dưới
Thì thấy ‘hàm răng dưới’ thích hợp với quái nghĩa cổ - thuần tốn
Kiểm soát lại:
Quả nhiên người khách đang sửa hàm răng dưới.
**********
2/ Câu hỏi nêu ra
Lấy bốn cái quần đem về được không?
3/ Tình lý liên hệ với quái nghĩa
a/ Chánh quái Độn
Lấy ra, đem về
b/ Biến quái Bĩ
Không được
PHẠM VI CHÁNH ĐANG ĐỘNG THEO QUÁI NGHĨA ĐỘN - BĨ
So sánh tính lý ‘ẨN TRÁ - GIÁN CÁCH’ của chánh và biến quái ĐỘN - BỈ với việc
lấy bốn cái quần đem về được không thì thấy luật tạo hóa hiển lộ báo tin “ Lấy ra đem về
không được”
Kiểm soát lại:
Thiệt quả nhiên đem về không được
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BÀI TẬP HỘI LÝ QUÁI NGHĨA
BIẾN THÔNG II
Của Thiết Giáp
Ngày 24 tháng 02 năm Đinh mùi giờ mẹo
LUẬT TẠO HÓA HIỂN LỘ BÁO TIN
CHÁNH QUÁI

BIẾN QUÁI

2

KHỐN
TỤY
Nguy dã ( âu lo, nguy lo)
Tụ dã ( Tụ họp, trưng tập )
PHẠM VI TÌNH LÝ XẢY RA MẨU CHUYỆN: BẾN ĐÒ
Tôi đang bận rộn lo đưa anh tôi ra bến đò sài gòn để đi qua thủ thiên
SỰ LÝ ĐƯƠNG NHIÊN VÀ TÌNH LÝ LIÊN HỆ GẦN NHẤT
a/ Chánh quái Khốn
Lo lắng, bận rộn
chở nặng, chở đầy
b/ Biến quái Tụy
Xe chở 2 người
Cùng đi
2/ Câu hỏi nêu ra
Tới bến đò, chúng tôi có phải chờ đò không?
3/ Tình lý liên hệ với quái nghĩa
a/ Chánh quái Khốn
Tôi Lo lắng
b/ Biến quái Tụy
2 anh em
Đò đậu lại
PHẠM VI CHÁNH ĐANG ĐỘNG THEO QUÁI NGHĨA KHỐN - TỤY
So sánh tính lý ‘NGUY LO - TRƯNG TẬP’ của dịch tượng KHỐN - TỤY với việc Chờ đò
- Không chờ đò
Thì thấy dịch lý báo tin ‘Lo lắng’ Vậy biến ý thành : Ra tới bến đò, chúng tôi phải chờ đò đậu
bến ( Tụy là đò đậu bến )
Lo về sự tụ tập nghĩa là chờ đò đậu.
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BÀI TẬP HỘI LÝ QUÁI NGHĨA
BIẾN THÔNG II
Ngày 04 tháng 8 năm bính ngọ giờ tị
LUẬT TẠO HÓA HIỂN LỘ BÁO TIN
BIẾN QUÁI

ĐẠI HỮU
Khoan dã ( Thong dong, cả có )
PHẠM VI XẢY RA MẨU CHUYỆN: THĂM VIẾNG
Tôi phóng xe đến thăm một nhà bà chị, ở ngoại ô thành phố sài gòn
SỰ LÝ ĐƯƠNG NHIÊN VÀ TÌNH LÝ LIÊN HỆ GẦN NHẤT
a/ Chánh quái Đại hữu
 Dung dưỡng nhiều
 Gồm cả
2/ Câu hỏi nêu ra
- Bà chị tôi có ở nhà không?
3/ Tình lý liên hệ và quái nghĩa
Chánh quái Đại hữu
Chị tôi là người cai quản hết mọi việc trong nhà
PHẠM VI CHÁNH ĐANG ĐỘNG THEO QUÁI NGHĨA ĐẠI HỮU
So sánh tính lý ‘CẢ CÓ’ với tình lý của chị tôi là
- Người cai quản hết mọi việc trong nhà
Thì thấy phù hợp, Vậy khi tôi đến, bà chị có ở nhà
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BÀI TẬP HỘI LÝ QUÁI NGHĨA
BIẾN THÔNG II
Ngày 14 tháng 10 năm Bính ngọ giờ Thìn
LUẬT TẠO HÓA HIỂN LỘ BÁO TIN
CHÁNH QUÁI

BIẾN QUÁI

6

DI
PHỤC
Dưỡng dã ( Nghỉ ngơi, dung dưỡng)
Phản dã ( Tái hồi, lại có )
PHẠM VI TÌNH LÝ XẢY RA MẨU CHUYỆN: LỚP HỌC
Ông dượng tôi nói hồi sáng lớp học của ông, có thanh tra và xét lớp
SỰ LÝ ĐƯƠNG NHIÊN VÀ TÌNH LÝ LIÊN HỆ GẦN NHẤT
a/ Chánh quái Di
Phi long nhập uyên chi tượng - tượng rồng vào vực nghỉ ngơi
Ngồi
b/ Biến quái Phục
Trở lại
2/ Câu hỏi nêu ra
Thanh tra xét lớp học của dượng tôi vào lúc nào?
3/ Tình lý liên hệ với quái nghĩa
a/ Chánh quái Di
Ra chơi, nghỉ học xả hơi
b/ Biến quái Phục
Vào lớp Trở lại
PHẠM VI CHÁNH ĐANG ĐỘNG THEO QUÁI NGHĨA DI - PHỤC
So sánh tính lý ‘DUNG DƯỠNG – TÁI HỒI’ của dịch tượng DI - PHỤC với tình lý của
một trường học gồm có các giờ
- Vào học
- Ra chơi
- Trở lại lớp
- Tan học
Thì thấy dịch lý báo tin ‘ra chơi rồi vào lớp trở lại’ Vậy biến ý thành : Thanh tra xét lớp học
của dượng tôi vào lúc . Học trò ra chơi rồi trở vô lớp: Di - Phục
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BÀI TẬP HỘI LÝ QUÁI NGHĨA
BIẾN THÔNG II
Ngày 11 tháng 11 năm Bính ngọ giờ Thân
LUẬT TẠO HÓA HIỂN LỘ BÁO TIN
CHÁNH QUÁI

BIẾN QUÁI

2

HOÁN
QUAN
Hoán dã ( Trốn đi xa, ly tán)
Quan dã ( thấy, quan sát )
PHẠM VI TÌNH LÝ XẢY RA MẨU CHUYỆN: THĂM VIẾNG
Tôi vào phú thọ hòa thăm một người bạn
SỰ LÝ ĐƯƠNG NHIÊN VÀ TÌNH LÝ LIÊN HỆ GẦN NHẤT
a/ Chánh quái Hoán
Đi mất
b/ Biến quái Quan
thấy
2/ Câu hỏi nêu ra
Tôi đến có gặp ( có thấy ) anh bạn không?
PHẠM VI CHÁNH ĐANG ĐỘNG THEO QUÁI NGHĨA HOÁN - QUAN
So sánh tính lý ‘LY TÁN – QUAN SÁT’ của chánh và biến quái HOÁN - QUAN với
với việc
- Gặp bạn tôi
- Không gặp bạn tôi
Thì thấy dịch lý báo tin ‘Ly tán sự thấy’ . Vậy biến ý thành : Không gặp bạn tôi ở nhà ( không
thấy bạn tôi )
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BÀI TẬP HỘI LÝ QUÁI NGHĨA
Và sử dụng quái nghĩa
BIẾN THÔNG II
Năm bính ngọ, tháng năm, mùng 6 giờ mùi
LUẬT TẠO HÓA HIỂN LỘ BÁO TIN
CHÁNH QUÁI

THUẦN ĐOÀI
PHẠM VI TÌNH LÝ XẢY RA MẨU CHUYỆN: TÌM NHÀ
Tôi theo anh bạn, đến thăm một người cháu. Nhà ở ngoại ô thị xã cao nguyên đà lạt.
Khi đến ngã ba đường, một rẽ lên ngọn đồi, một vòng quanh sườn đồi bạn tôi quên
không biết đi lối nào…
Lúc đó, tôi thấy trên con đường vòng quanh sườn đồi có một đám trẻ con nô đùa cách
xa chúng tôi một quãng đường. Tôi bảo bạn tôi đi đường dưới.
Đi gần tới chỗ có đám trẻ con. Tôi đưa mắt nhìn quanh chỉ thấy có cái nhà, sát bên đám
trẻ con là có một cái cửa ngỏ quét vôi trắng, nổi bật. Tôi bèn bảo bạn tôi:
- quẹo vào nhà này
PHÂN TÍCH CÁCH PHÁN QUYẾT
Phạm vi ÂM DƯƠNG: đường đi
1/ đường vắng
2/ đường có đám trẻ con nô đùa
So sánh quái nghĩa ‘Vui vẻ Hiện đẹp’ với 2 con đường. Chúng ta thấy chỉ có đường có
đám trẻ con nô đùa là thích hợp với quái nghĩa.
Phạm vi ÂM DƯƠNG: cửa ngỏ
1/ nhà không có cửa ngỏ
2/ nhà có cửa ngỏ, đẹp nhất vùng và có đám trẻ con hiện diện.
So sánh quái nghĩa ‘Vui vẻ Hiện đẹp’ với 2 loại nhà không và có cửa ngỏ. Chúng ta
thấy chỉ có cái nhà có cửa ngỏ đẹp nhất vùng và có đám trẻ con hiện diện là thích hợp với
quái nghĩa.
KẾT LUẬN:
Đi đường dưới
Quẹo vào nhà nầy
( nhờ dịch lý hướng dẫn lối đi )
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BÀI TẬP HỘI LÝ QUÁI NGHĨA
BIẾN THÔNG II
Năm Đinh Mùi, tháng 03, ngày 05, giờ Dậu
Luật Tạo Hóa hiển lộ:
Chánh Quái - Biến Quái:
Lâm
Phục
Đại dã
Phản dã
Tới, bao quản
Lai cổ, tái hồi
Phạm vi tình lý xảy ra câu chuyện: tri lai
Trước khi anh bạn tôi ra về, tôi có nói với anh ta:
- Tối nay mời anh đến nghe chúng tôi nói chuyện về Dịch Lý cho vui
Sự lý đương nhiên và tình lý liên hệ gần nhất:
1/ Chánh Quái Lâm :
Người trên soi xuống kẻ dưới
2/ Biến Quái Phục:
Tái hồi
3/ Câu hỏi nêu ra : bạn tôi hỏi: anh nhắm xem tối nay tôi có trở lại không?
4/ Tình lý liên hệ và Quái nghĩa:
a/ Chánh Quái Lâm : giáo sư, thầy giáo
b/ Biến Quái Phục: trở lại.
Phạm vi Chánh đang động theo Quái nghĩa Lâm - Phục :
So sánh Tính Lý Bao Quản - Tái Hồi của Chánh và Biến Quái Lâm-Phục với việc:
Ông giáo không trở lại
Ông giáo sẽ trở lại
thì thấy “ông giáo sẽ trở lại” thích hợp với Quái nghĩa Lâm - Phục.
Sự thật, ông giáo đã trở lại nghe nói chuyện về Dịch Lý
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BÀI TẬP HỘI LÝ QUÁI NGHĨA
BIẾN THÔNG II
Năm Đinh Mùi, tháng 01, ngày 08, giờ Thân
Luật Tạo Hóa hiển lộ:
Chánh Quái - Biến Quái:
Lý
Vô Vọng
Lễ dã
Thiên tai dã
Tôn kính, lộ hành
Tai vạ, xâm lấn
Phạm vi tình lý xảy ra câu chuyện: gặp gỡ
Chúng tôi đi tới 1 văn phòng tư thục nọ tìm gặp ông thư ký của trường.
Sự lý đương nhiên và tình lý liên hệ gần nhất:
1/ Chánh Quái Lý :
Đi ngoài đường.
2/ Câu hỏi nêu ra : người thư ký có đi đâu không?
3/ Tình lý liên hệ và Quái nghĩa:
Người thư ký thường ngồi tại văn phòng.
Phạm vi Chánh đang động theo Quái nghĩa Lý - Vô Vọng :
So sánh Tính Lý Lộ Hành của Chánh Quái Lý với việc:
Đi
Không đi
thì thấy Dịch báo tin về sự lộ hành
Biến ý thành: người thư ký đã đi vắng.
BÀI TẬP HỘI LÝ QUÁI NGHĨA
BIẾN THÔNG II
Năm Đinh Mùi, tháng 01, ngày 08, giờ Thân
Luật Tạo Hóa hiển lộ:
Chánh Quái - Biến Quái:
Lý
Vô Vọng
Lễ dã
Thiên tai dã
Tôn kính, lộ hành
Tai vạ, xâm lấn
Phạm vi tình lý xảy ra câu chuyện: gặp gỡ
Chúng tôi tìm gặp 1 người làm trung gian để thương lượng mua 1 cái máy.
Sự lý đương nhiên và tình lý liên hệ gần nhất:
1/ Chánh Quái Lý :
Đi ngoài đường.
2/ Biến Quái Vô Vọng :
Không động
3/ Câu hỏi nêu ra : người làm trung gian có đi đâu không?
4/ Tình lý liên hệ và Quái nghĩa:
Người làm trung gian thường hay đi nơi này, nơi khác.
Phạm vi Chánh đang động theo Quái nghĩa Lý - Vô Vọng :
So sánh Tính Lý Lộ Hành - Không Động của Chánh và Biến Quái Lý-Vô Vọng với
việc:
Đi
Không đi
thì thấy Dịch báo tin về sự lộ hành thì không động
Biến ý thành: người làm trung gian hiện không đi
Trường hợp này, câu hỏi nêu ra đã vượt khỏi Chánh Quái, hóa ra Biến Quái trả lời cho
Chánh Quái
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BÀI TẬP HỘI LÝ QUÁI NGHĨA
BIẾN THÔNG II
Năm Bính Ngọ, tháng 12, ngày 07, giờ Mùi
Luật Tạo Hóa hiển lộ:
Chánh Quái - Biến Quái:
Thuần Đoài
Tiết
Duyệt dã
Chỉ dã
Nói năng, hiện đẹp Bớt, giảm chế
Phạm vi tình lý xảy ra câu chuyện: tri lai
Ông dượng tôi có nhờ 1 người bạn hỏi dùm cho ổng 1 việc…
Sự lý đương nhiên và tình lý liên hệ gần nhất:
1/ Chánh Quái Thuần Đoài :
Nói năng
Vui lòng, vui vẻ
2/ Biến Quái Tiết:
Ngậm miệng, hạn chế
3/ Câu hỏi nêu ra : người bạn kia có nói dùm chưa?
4/ Tình lý liên hệ và Quái nghĩa:
Người bạn kia đã tiếc lời không nói dùm cho ông dượng tôi hết 1 lần rồi.
Phạm vi Chánh đang động theo Quái nghĩa Thuần Đoài - Tiết:
So sánh Tính Lý Hiện Đẹp - Giảm Chế của Chánh và Biến Quái Thuần Đoài - Tiết với
Nói
Không nói
thì thấy Dịch báo tin: nói năng giảm chế
Biến ý thành: người bạn kia chưa nói dùm cho ông dượng tôi (quên nói)
Câu hỏi nêu ra đã vượt khỏi Chánh Quái, hóa ra Biến Quái trả lời cho Chánh Quái
BÀI TẬP HỘI LÝ QUÁI NGHĨA
BIẾN THÔNG II
Năm Bính Ngọ, tháng 8, ngày 18, giờ Thìn
Chánh - Biến: Tụng - Bĩ
Tụng: Luận dã (luận bàn, bất hòa)
Bĩ:
Tắc dã (không thông, gián cách)
Phạm vi Tình Lý xảy ra câu chuyện: cái bàn ủi điện
Tôi cắm điện vào chiếc bàn ủi, chờ 1 lúc không thấy nóng tôi rút cắm điện ra, rồi lẩm bẩm 1
mình: không biết cái bàn ủi điện này hư ở đâu?
Phạm vi chánh đang động :
Phạm vi Âm Dương:
1/ Dây dẫn điện có 2 đầu, tháo ra cắm vào được
2/ Dây dẫn điện có 1 đầu, dính liền với bàn ủi, không tháo ra cắm vào được
So sánh 2 Quái nghĩa Bất hòa - Gián cách với 2 trường hợp nêu trên, chúng ta thấy:
chỉ có trường hợp dây dẫn điện có 1 đầu dính liền với bàn ủi là thích hợp với Quái
nghĩa. Lại nữa, hạ Quái Khảm là sợi dây thường dùng để trói buộc (hãm) không giao thông
(Bất hòa đang động) nên sinh ra 2 mối gián đoạn.
Kết luận: Tụng - Bĩ là chỗ đầu không tháo ra được bị hư.
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BÀI TẬP HỘI LÝ QUÁI NGHĨA
Nhìn xem hiện tượng mà thầm phán đoán
của Huyền Chi
Năm Đinh Mùi, tháng 03, ngày 09, giờ Thân
Luật Tạo Hóa hiển lộ:
Chánh - Biến Quái:
Hằng - Đại Quá
Phạm vi tình lý xảy ra câu chuyện: đánh cờ tướng
Thình lình bị mắc trận mưa to, tôi vội tấp vào vỉa hè phố nhằm trúng ngay nơi có đánh
cờ tướng. Sau khi so sánh, phân tích giữa hai người:
Ông A: Mặc áo mưa, đội nón plastic cứng, mang guốc, lớn tuổi hơn, vừa đánh cờ vừa
nhịp chân trái (với tư thế ngồi có lót ghế dưới đít), quân cờ màu xanh, có lẽ là mạnh hùng
quân thủ cờ thế ở vệ đường.
Ông B: Mặc áo sơ mi, nón nylon mỏng, mang giày, nhỏ tuổi hơn, người béo tròn, ngồi
chồm hổm tới, quân cờ màu đỏ, có lẽ là khách đến so tài với ông A.
Phân tích cách phán quyết
Đặt phạm vi so sánh để phân định giữa 2 người đang đánh cờ tướng, ai phù hợp với
Quái nghĩa Hằng:
Hằng là trường cửu, là lâu, bền, xưa, cố cựu, thâm giao, được biến Dịch với tình lý
trên sẽ là:
- áo mưa (so với áo sơ mi)
- nón plastic cứng (so với nón nylon mềm)
- đôi guốc (so với đôi giày trong phạm vi xưa và nay)
- lớn tuổi (so với nhỏ tuổi)
- ngồi trường kỳ ở vệ đường thủ cờ tướng (so với khách qua đường chơi cờ tướng)
- thế trận bên xanh: thế thủ so với bên đỏ thế công
Lòng muốn biết:
Câu hỏi nêu ra: bên nào thắng cuộc?
Bên nào phù hợp với Quái nghĩa đang thời sống động là thắng cuộc: bên quân cờ màu
xanh
Tình tiết phụ:
chỉ rõ ông A (phù hợp với Quái nghĩa) là người già dặn thâm sâu về cờ tướng (Hằng)
quá xá rồi (Đại Quá) và người có lẽ ngồi ở đó thủ cờ tướng từ lâu nay.
Đơn Quái : Chấn biến Đoài là động biến đẹp, chỉ rõ người nào động, người đó đẹp (thắng
cuộc).
Giữa 2 người:
Ông A ngồi trên ghế, đưa chân tới trước nhịp nhàng
Ông B ngồi chồm hổm, đăm chiêu suy nghĩ
So sánh nhận thấy ông A động, tất sẽ thắng ván cờ này
Kết luận:
ông A thắng cuộc
Phác ý:
già dặn quá cỡ

37

KIỂM SOÁT QUÁI NGHĨA
Quái nghĩa là ý nghĩa của Dịch tượng. Ý thì chỉ vắn tắt, nhưng nghĩa lý thì rất bao la,
tượng trưng cho thiên hình vạn trạng sống động trong Vũ Trụ.
Vì vậy, Quái nghĩa tự nó chẳng phải là chi chi cả. Nhưng khi ghép nó vào 1 phạm vi
tình lý nào đó, người nghiên cứu Dịch sẽ nhờ nó mà hiểu 1 cách chính xác và tường tận từ chi
tiết nhỏ nhặt, hiểu cả nội tâm của mọi sống động dù vô hình, hoặc những gì mà người đời
thường lầm gọi là Vô tri vô giác.
Kiểm soát Quái nghĩa với sự việc, hoặc sự việc với Quái nghĩa là phương pháp hữu
hiệu duy nhất để người nghiên cứu Dịch sẽ tự mình có 1 niềm tin vững mạnh mà tiến bước
đến độ Hội Lý Quán Thông Thiên Địa.
Dưới đây là phương thức kiểm soát Quái nghĩa với sự việc hoặc sự việc với Quái
nghĩa gồm có Chánh - Hộ - Biến Quái: Quái Lý liên quan.
Chánh Quái là 1 bức điện tín vô tư của Luật Động báo động giúp cho người đời đang
mù mịt trong bao la, hiểu đặng đại cương sự nhảy múa của vạn hữu trong lúc nào đó. Và nó
cũng là giai đoạn đầu của mỗi phạm vi tình lý sống động.
Hộ Quái thường thường là nguyên nhân của Chánh và Biến Quái. Nó là lý do, là căn
do, là nguyên nhân, là mục đích, là nơi chốn, là nội tâm,… gây ra cớ sự của sự sống động,
hơn nữa là giai đoạn giữa của từng phạm vi tình lý sống động.
Biến Quái là Bộ Mặt mới của thiên diện đang thời chính động. Cực tắc biến. Chánh
Quái động tức thiên diện sống động kia đã Cực, Cực thì biến ra thiên diện mới: Biến Quái nó
cũng là phạm vi tình lý bổ túc cho Chánh Quái được đầy đủ ý nghĩa hơn nó, là giai đoạn chót
của mỗi phạm vi tình lý sống động.
Dịch vô cùng biến Dịch uyển chuyển. Vì thế, người nói Dịch phải tùy tình lý, tính lý
mà dùng Chánh, hoặc Hộ hoặc Biến Quái, hoặc 1 lượt Chánh, Hộ và Biến Quái, hoặc Chánh
với Biến Quái, hoặc Biến trở về với Chánh Quái, hoặc Hộ với Biến Quái, hoặc Hộ trở về với
Chánh, hoặc riêng đơn Quái, hoặc động hào, hoặc Đơn Quái của Biến Quái.
Những điều tối thiểu căn bản vừa kể trên, người nói Dịch phải biết tùy nghi mà biến
thông cho linh động để giải đáp thích ứng với nhu cầu khi Trí Tri Ý thức đòi hỏi.
Được như vậy thì như đã sở đắc về Thần Hoạt Biến (hoạt bác biến thông).
Sau đây là mẩu chuyện tượng trưng cho hình bóng của Quái Lý liên quan:
THUẦN TỐN - KHUỂ - HOÁN
Hôm nọ, tôi nấu ấm nước sôi để tắm. Nhân cơ hội thấy nước đang sôi, tôi bỏ 3 cái hột
gà để luộc. Ấm nước nấu bằng lò bơm hơi, nước sôi ùn ục. Trong khi chờ đợi, lợi dụng
phương pháp kiểm soát sự việc với Quái nghĩa, tôi biết chắc rằng các hột gà kia đã bể xì tròng
trắng ra ngoài.
Quả nhiên, ấm nước bị tròng trắng trứng gà lẫn lộn lung tung, tôi phải lượt ra bỏ mới
dùng đặng.
Phân tích từ phạm vi sống động đang có liên hệ với nhau để tìm:
- Phạm vi chánh động
- Phạm vi phó động
- Phạm vi nguyên nhân
- Phạm vi đoạn khởi, đoạn giữa, đoạn kết.
Phạm vi tự tư liên hệ:
1- Nấu nước:
a. Ấm nước: thân ấm, quai, vòi
b. Nước: hơi nước, nước sôi
c. Lò bơm: bình dầu, chân, vỉ lò, lửa
d. Bơm hơi: hơi bơm vô, hơi xì ra
2- Luộc hột gà :
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a. Hột gà: vỏ, tròng trắng, tròng đỏ
b. Động tác bỏ hột gà vào nước sôi.
3- Nước để tắm:
a. Nước: nước lạnh, nước sôi
Dưới đây là phân tích để tìm phạm vi muốn biết: hiện giờ hột gà đang ở trong tình thế
nào, ra sao? Đó là phạm vi chánh muốn biết, các phạm vi kia sẽ được phân tích vắn tắt phớt
qua thôi.
Trước tiên phải biết Dịch đã vô tư nói cái gì trước đã. Dịch nói:
- Thuần Tốn là thuận ứng, thuận nhập
- Khuể là hỗ trợ, trái lìa, nhờ vả
- Hoán là ly tán, tràn lan
Dịch chỉ nói có bấy nhiêu, tuy nhiên người nghiên cứu Dịch phải biến thông các Quái
nghĩa trên thành Quái Lý phù hợp với tình lý của từng phạm vi sự việc.
Ví dụ:
1- Phạm vi công việc nấu nước tắm: được chia ra từng phạm vi, từng động tác nhỏ hơn:
a. Ấm nước với con người tôi :
Khởi đầu lấy ấm nước để lên lò (Thuần Tốn)
Nấu xong nhấc ấm nước đi chỗ khác (Hoán)
Phải nhờ cái ấm nước mới nấu nước được (Khuể)
Có quai ấm mới xách được cái ấm lên
b. Nước với con người tôi :
Khởi đầu, nước được đổ vào ấm hoặc tôi đổ nước vào ấm (Thuần Tốn)
Nhờ thân ấm mà nước mới nóng hoặc sôi được (Khuể)
Nước sôi, hơi nước khè ra vòi, ra nắp (Hoán)
Nấu xong, nước phải tuôn ra khỏi ấm hoặc tôi rót ra (Hoán)
Nước nhờ uy lực của lửa mới bốc hơi thoát đi (Khuể - Hoán)
c. Lò bơm hơi:
Khởi đầu là tất cả các bộ phận như bình dầu, chân lò, vỉ lò,… được gắn vào
nhau,
thuận nhập thuận ứng với nhau mới dùng được (Thuần Tốn).
Tất cả phải nhờ vả lẫn nhau mới hữu dụng (Khuể).
Sau cùng cái lò các món cũng tháo ra (Hoán)
d. Bình dầu được bơm hơi vào trong do con người tôi :
Khởi đầu phải bơm hơi vào (Thuần Tốn)
Sức mạnh của hơi trong bình thổi ra (Khuể).
Sau cùng, nấu xong, hơi được mở ra cho xì hết (Hoán)
2- Phạm vi luột hột gà của tôi : cũng được chia ra từng phạm vi, từng động tác nhỏ hơn:
a. Hột gà đối với con người tôi lúc bấy giờ:
Khởi đầu, hột gà (3 hột gà) vào nước (Thuần Tốn)
Tôi phải nhờ đến sức nóng của nước sôi ấy làm cho chín trứng gà (Khuể)
Sau cùn, hột gà sẽ được tôi vớt ra khỏi nước (Hoán)
Cũng 3 hột gà ấy được bỏ vào nhân dịp nước sôi là khởi giai đoạn đầu của
phạm vi:
Luộc (Thuần Tốn)
Giai đoạn giữa, sự hỗ trợ là nhờ vào nước sôi làm chín hột gà (Khuể), những hột gà ấy
cũng phải nằm trong luật chung như bất cứ cái gì khác nghĩa là nằm trong thiên diện Thuần
Tốn - Khuể - Hoán, nhất là Khuể là giai đoạn giữa.
Đây mới là vấn đề then chốt trong phạm vi của bài mẫu này là trở lại điều tôi muốn
biết. Ta muốn biết các hột gà hiện giờ đang ra sao?
Trả lời: các hột gà hiện giờ đang Hoán.
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Hoán là Bộ Mặt mới của hột gà, là phạm vi hữu lý phù hợp với các hột gà đang thời,
tức đang ở trong nước sôi từ ban nãy đến giờ, chứ không phải các hột gà ở lúc ban đầu.
Tôi bỏ trứng gà vào ấm nước lúc nước đang sôi. Xét về sự lý sống động thì đáy ấm
nước đỡ trứng gà thứ 1 lên trong lúc bỏ trứng thứ 2 và thứ 3 vào có va chạm nhau nên trứng
gà nứt.
Giai đoạn này người nghiên cứu Dịch phải dùng trí thông minh, sự hiểu biết rộng rãi
để thấu hiểu tình lý này.
Trình độ học Dịch của mỗi người mỗi khác nhau ở điểm biến thông tùy tình lý của
mọi sống động.
Khả dĩ ý hội, bất khả dĩ ngôn truyền! (chính là đây)
Trường hợp này người học Dịch sẽ hiểu rằng: hột gà nứt tròng trắng tràn ra ngoài (là
Hoán). Tinh vi hơn nữa, còn có thể biết hột nào bể, hột nào không (nếu có đánh dấu) hoặc hột
bể đang nằm ở cạnh nào của cái ấm,…
Xét thêm về động hào: động hào chỉ rõ về cương vị, thứ bậc, xa gần, to nhỏ, khởi dứt,
nặng nhẹ, trên dưới,….
Trường hợp này chỉ về giai đoạn và thứ bậc trên dưới phù hợp với sự việc đang thời
diễn ra.
Xét về thứ bậc của 6 hào trên dưới thì:
thấp nhất là chân lò (hào sơ)
cao nhất là quai ấm (hào lục)
Nhưng đây thiên diện Thuần Tốn động hào tam, là lúc bỏ trứng gà vào ấm nước đang sôi.
Hào tam được ví là ở trung cuộc.
Nên lưu ý rằng hào sợ không nhất cứ là dưới mà hào lục không nhất cứ là trên. Điều
nên ghi nhớ hào sơ là điểm khởi đầu của Quái nghĩa.
Hoặc lấy tôi là khởi điểm, tôi là người nhặt trứng gà bỏ vào nước đang sôi, động hào
tam thuộc về khoảng giữa: là trong và dưới đáy ấm nước đang sôi, chỗ đang có sự động, nổi
bật là lúc trứng gà nhập vào nước chính vì 3 hột gà ấy là cớ sự sinh ra chuyện mà lòng tôi
muốn biết.
Nếu xét về hột gà theo giai đoạn thì:
Giai đoạn đầu hột gà được bỏ vào
Giai đoạn giữa là hào tam, hột gà bể xì tròng trắng ra
Giai đoạn chót, hột gà được vớt ra.
b. Động tác tôi bỏ hột gà vào nước sôi :
Hột gà được tuần tự bỏ vào nước sôi từng hột một, nhưng động tác bỏ hột gà vào nước
sôi vẫn ở trong luật chung (cũng như mọi phạm vi khác) của thiên diện Thuần Tốn - Khuể Hoán.
Nước đang sôi ùn ục, khi mở nắp ấm ra, hơi nước nóng phà lên. Vì thế, động tác bỏ
hột gà của tôi cũng chia làm 3 giai đoạn chính rõ rệt:
(1) Đưa trứng gà vào lúc nước đang sôi đều đều là Âm Dương thăng giáng chi tượng
(Thuần Tốn)
(2) Thần Trí sai khiến cánh tay tôi đưa vào rồi buông trứng rơi vào ấm (Khuể)
(3) Rút nhanh tay về để tránh hơi nước sôi đang phì phì thổi lên (Hoán)
Xem ra dường như chính động tác giữa (2) - hào tam - khiến cho hột gà nứt ra (và hột
gà xì tròng trắng ra là ở vào giai đoạn chót ở bên trong trứng gà).
3- Phạm vi nước để tắm:
Nước: có nước nóng và nước lạnh
Nước nóng lúc này nhằm giai đoạn chót của phạm vi nấu nước, nghĩa là phút này
nước được rót ra thau (Hoán)
Nước lạnh cũng thế, chẳng cần suy luận về nước lạnh kia được xách đổ vào hũ lu tự
bao giờ, chỉ cần biết giờ phút hiện tại nước lạnh bị thọc gáo vào, bị ra khỏi lu, bị trút ra thau.
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Tóm lại, Hoán là giai đoạn chót của sự việc múc nước đổ vào thau mà là giai đoạn đầu
của sự việc múc nó ra để tắm, rồi cuối cùng nó chảy đi mất xuống mương rãnh cũng là Hoán.
Nước lạnh, nước nóng tron phạm vi pha chung vào thau là giai đoạn đầu (Thuần Tốn)
Giai đoạn giữa là có sự trái ý vì có tròng trắng lộn xộn ở trong nước, tắm sao đặng,
phải vớt ra bằng cách lượt, đó là có ý cơ biến quai xảo (Khuể).
Giai đoạn chót là phải ly tán nó. Tròng trắng trứng gà bị đổ bỏ ngoài đất (Hoán).
Và nước được pha tắm đến giai đoạn cuối cùng là sau khi tắm nó chảy ra ngoài mương
vườn (Hoán).
Giai đoạn cuối cùng này kể trong đại phạm vi công việc nấu nước tắm mà cũng là tiểu
phạm vi của thau nước vừa pha xong.
Kết luận
Mỗi phạm vi lớn cũng như những phạm vi tự tư liên hệ cũng như những phạm vi chi
tiết nhỏ nằm trong phạm vi lớn và phạm vi tự tư liên hệ, đều được phân ra làm 3 giai đoạn rõ
rệt.
Tùy theo tình lý sự việc, tùy theo động hào mà người nghiên cứu Dịch sẽ thấu đáo
được nơi chốn nào, giai đoạn nào có sự động và sự động biến đó ra sao…
Nhờ đó, người hiểu Dịch có thể tránh bớt phần nào những điều không may mắn hoặc
giả để biết té xe ít đau hơn người.
Để kết luận điều tôi thắc mắc muốn biết các hột gà hiện ra sao dựa theo Quái Lý liên
quan Thuần Tốn - Khuể - Hoán trong phạm vi bài mẫu này, phân tích sơ lược phạm vi hột gà
thì: các hột gà bị bỏ vào lúc nước đang sôi và cam chịu (Thuần Tốn) vì buông rơi (Khuể)
trứng này trứng nọ và chạm nhau, cho nên mới bể xì tròng trắng tràn ra ngoài (Hoán). Đó là
số phận các trứng gà.
Tuy nhiên trong các giai đoạn lớn, còn rất nhiều phạm vi quá nhỏ, thời gian dài vắn
tùy theo tình lý sự việc, vẫn phải sống động nhảy múa đúng theo điệu bộ của thiên diện đương
thời (Thuần Tốn - Khuể - Hoán).
Để thỏa đáng cho Trí Tr, Ý Thức của con người trên 1 sự việc gì thì nên dùng cả
Chánh, Hộ và Biến Quái.
Nhưng bất cứ lúc nào vẫn phải ghi nhớ Chánh Quái là thiên diện đang thời sống động.
Hộ Quái và Biến Quái chỉ để phụ thuộc bổ túc cho Chánh Quái. Do đó, các câu hỏi: cái gì, ai
đó, ở đâu, tại sao, bằng cách nào, ra sao, … giúp rất nhiều cho người nghiên cứu Dịch lý để
tìm biết tình lý của sự việc xuyên qua Hộ Quái, Biến Quái, Đơn Quái và Động hào,…
Tùy theo ý muốn biết sự việc gì, tự phát ý ra để hiểu sự việc ấy
Ví dụ: Địa Thủy Sư - Thuần Khôn
Địa thủy sư là trợ giúp
Vậy hỏi:
Trợ giúp cho ai?
Cho Khôn là thiên hạ
Trợ giúp cái gì?
Cho Khôn là giấy tờ
Trợ giúp nhiều hay ít?
Cho Khôn là yếu ớt
Trợ giúp mau chậm?
Cho Khôn là hơi chậm
Trợ giúp ở đâu?
Cho Khôn là thôn xóm, làng mạc,…
Cũng có trường hợp cần phải biết rõ thêm phạm vi tình tiết để phân Âm Dương rồi
mới có thể kết luận được.
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SIÊU VIỆT HỌC
Hay là
KHOA ĐỘNG TĨNH HỌC
VIỆT NAM DỊCH LÝ HỘI
1. Nếu bạn đã theo dõi lớp Tiên Thiên Triết Lý và Lý Số Học đúng chương trình hướng dẫn
của VNDLH cho đến khi bạn biết và nhìn nhận các sự lý sống động trong và ngoài người bạn,
chỉ là vấn đề Động Tĩnh học.
2. Khi mà bạn đã là người siêng năng thực tập kiểm soát các sự sống động của bạn, gần gũi
với bạn rồi minh giải được bằng cách làm bài vở.
3. Khi mà bạn đã nhìn biết được một cách rõ ràng rằng các sự việc bất cứ lúc nào cũng nhảy
múa trong Luật 64 Dịch Lý Lý Tính.
4. Nếu bạn là người thường xuyên hoặc có đôi khi thắc mắc muốn hiểu biết một sự việc khó
lường hoặc nan giải.
5. Chắc chắn sẽ có 1 hôm nào, 1 giây phút nào đó bạn sẽ thắc mắc vì 1 dòng chữ, 1 con số, 1
tiếng súng, 1 ánh sáng lóe lên, 1 âm thanh êm đềm hay vang dậy, 1 hình bóng kỳ dị, 1 khúc
cây, cục đá, luồng gió thoảng qua, đàn chim, cụm mây bất cứ thứ nào cũng đều có thể làm
cho bạn cảm xúc tức như Trí Tri, Ý thức của bạn năng biến Dịch tập trung.
6. Nếu bạn đã biết rõ vạn hữu sống động trong Vũ Trụ lúc nào cũng ở trong 1 qui luật công
bằng Động Tĩnh (64) Lý Tính cũng như bạn, thì bạn sẽ tự xem chúng có tác dụng lợi ích thiết
thực đối với bạn như là những điệp viên tình báo vô tư của Trời (Tạo Hóa).
7. Giai đoạn này bạn mới có thể siêng năng thầm đọc nội tâm sống động của bất cứ thứ gì, khi
mà lòng bạn có cảm xúc muốn hiểu biết, tức là thời kỳ bạn có cơ duyên dồi mài cho Trí Tri Ý
thức của bạn được thường trụ: tập trung.
8. Dĩ nhiên, khi bạn có cảm xúc thì bạn liền áp dụng Khoa Động Tĩnh học tức là bạn sẽ đem
Dịch Lý, Dịch tượng theo khả năng hiểu biết của bạn mà suy cứu. Luật Tạo Hóa thường hiển
lộ trong Trí Tri Ý thức của bạn.
9. Đến thời kỳ nhất động nhất tĩnh nào cũng làm cho bạn có cảm xúc, tức là bạn rất dễ cảm
xúc, đó là bạn gần đến độ vô tư, Trí Tri Ý thức của bạn thường hòa điệu với Đại Vũ Trụ.
10. Tuy nhiên phạm vi Tình Lý con người của bạn lúc nào cũng đã và đang cộng hợp với các
sự lý sống động trong bao la biển cả Vũ Trụ, tinh thần bạn sẽ trở nên vị tha trong giai đoạn
này.
11. Bạn sẽ nhận thức tất cả từ trong ra ngoài, hoặc từ ngoài vào trong con người bạn là cả 1 sự
bao la quảng đại vô biên.
12. Trí Tri Ý Thức của bạn là cả 1 sự bao la quảng đại vô biên, cho nên lúc nó đòi hỏi bạn đến
đỗi bạn không chống đỡ hoặc chịu nỗi mà phải tự trả lời rằng: không giải đáp được.
13. Dịch Lý giúp bạn giải đáp được phần nào cho nhu cầu Trí Tri, Ý Thức của bạn đến vô
cùng, hoặc tột cùng thỏa mãn cho Trí Tri Ý Thức của bạn, tùy công phu.
14. Có khi chính con người bạn, chỉ làm bạn và hầu chuyện thầm đọc sự sống động, hoặc số
kiếp của 1 loài cây, cục đá, lượng sóng luồng gió, âm thanh,…
15. Thần Thức là cái thứ gồm cả Trí Tri Ý Thức của bạn hay đòi hỏi kế tiếp, nó biến Dịch 1
cách rất mau chóng, đến nỗi bạn không hay biết nó đang đòi hỏi cái gì, nếu Trí Tri, Ý Thức
của bạn chưa thường trụ.
16. Nếu bạn là người theo dõi DLVN 1 cách cần mẫn thì Chánh Quái đã đủ trả lời cho bất cứ
vấn đề nào, trong khi Trí Tri Ý Thức của bạn đang mù tịt. Biến Quái thường thường làm cho
trọn nghĩa của Chánh Quái.
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Biết rằng Thần Thức là cái thứ gồm cả Trí Tri Ý Thức của bạn, biến hóa trước Trí Tri
Ý Thức, là nguyên do có sự đòi hỏi kế tiếp của Trí Tri Ý Thức như bắt buộc Trí Tri Ý Thức
phải theo nó, tức là khi Trí Tri Ý Thức của bạn cùng hợp sáng, hợp đức, hợp lý.
Trường hợp đó ví như Biến Quái làm cho trọn nghĩa của Chánh Quái.
Ví dụ: thầm đọc sự sống động của một âm thanh thời đại sự lý sống động: âm thanh
vang dậy do 1 phản lực cơ.
Cây chuyện xảy ra :
1 hôm nọ, lúc tôi lim dim gần ngủ, Trí Tri Ý Thức của tôi đang ở giờ Hợi, thiên diện
Lữ - Độn mờ mờ hiển lộ, đến khi Trí Tri Ý Thức của tôi vừa chuyển sang phầm Âm tức là lúc
Trí Tri Ý Thức tôi vừa mới đi vào giấc ngủ, chưa ngủ say.
Thần Thức lúc thức đã lắng dịu thành ra là Thần Thức của lúc ngủ đang hoạt động thì
bỗng 1 Âm thanh rít lên từ xa đổ dồn về và to dần, xâm nhập vào 1 chiếc máy thu thanh có 2
tay, 2 chân đang nhắm mắt ngủ trên 1 chiếc giường là con người tôi.
Chiếc máy kỳ dị này cũng thu sóng và khuếch đại từ cao tần đến trung tần rồi hạ tần
tách sóng, kế biến chuyển luôn qua bộ phận xuất âm ngầm.
Âm thanh rít lên mạnh mẽ đã đột nhập vào Trí Tri Ý Thức thuộc Âm của tôi rồi từ từ
chạy xa, xa dần rồi bặt tiếng.
Biết rằng Trí Tri Ý Thức của tôi lúc ngủ được kể như là làm biếng hơn lúc thức của tôi,
dù vậy chúng vẫn theo qui luật Động Tĩnh chuyển đi truyền ảnh đầy đủ theo đặc tính siêu
nhiên của chúng mà hiển lộ ở niệm thức.
Khi Tri Thức đã được cung cấp là thiên diện Lữ đang động, tuy là thuộc Âm, làm
biếng nhưng nó cũng đòi hỏi kế tiếp như sau: Lữ làm gì?
Mặc dù Trí Tri Ý Thức lúc ngủ là cái thứ làm biếng mà chúng vẫn đòi hỏi kế tiếp như
vậy âu cũng là tại thói quen của chúng, hoặc đã do luyện tập chúng.
Trí Tri Ý Thức thuộc Âm của tôi được Dịch Lý đáp là Lữ - Độn. Lý Tính Lữ - Độn
liền biến thành niệm thức, tức như chúng đã trọn việc lao công cho nhu cầu tiềm thức, xong
rồi Thần Thức lại tiếp tục du ngoạn qua các miền Âm Dương (lúc ngủ).
Đến chiều hôm sau tôi chợt nhặt 1 tờ báo, đọc thấy có loan tin ông Cabot Lodge đã lên
đường về Mỹ vào giờ Hợi. Trên đường về, ông sẽ ghé lại mấy nơi trước khi về đến xứ sở.
Để cho sáng tỏ về vấn đề Chánh Quái và Biến Quái theo trong câu chuyện vừa kể trên,
bạn cũng có thể tự nhận thức:
1. Chính Quái Lữ đang động báo tin cho tôi lúc ngủ là chỉ đáp ứng nhu cầu trong khi Trí Tri Ý
Thức của tôi đang mù tịt.
2. Thần Thức hoạt động làm cho Tri thức của tôi liền đòi hỏi Lữ làm gì thì được Dịch Lý đáp:
Lữ - Độn.
Lữ - Độn lại hiện lên trên màn Tri thức, sáng lên với Lý Tính siêu nhiên của chúng
thuộc bề trong con người tôi là 1 sự nhớ lại, lập lại, chiếu lại đoạn phim Trí Tri Ý Thức của tôi
lúc chưa ngủ 1 cách quá mau chóng.
Tóm lại, Lữ - Độn Dịch Lý không cần luận bàn vì tôi tin chắc các bạn cũng đã thừa
biết Lữ là khách, Độn là thoái.
Bạn nào cũng đủ sức đọc sự sống động trong âm thanh này là Lữ - Độn. Nhưng nên
nhớ trong Âm thanh thời đại tại vùng trời Việt Nam giờ Hợi lúc ấy là ứng sự của ông Cabot
Lodge đối với con người tôi, hoặc đối với các bạn đang theo dõi DLVN, chỉ là vấn đề sở học.
Vậy, câu chuyện được kể ra về ông Đại Sứ đó chỉ là phương tiện để cắt nghĩa về Trí Tri Ý
Thức, Thần Thức và lưu ý các bạn học viên về tác dụng của Chánh Quái, khác với giá trị của
Biến Quái và ngược lại.
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BÀI THỨ 3
PHẦN CHIÊM NGHIỆM
SỰ SỐNG ĐỘNG
BIẾN THÔNG III
Sau một thời gian thực tập biến thông quái nghĩa (I+II) hẳn quý bạn có thể nhìn biết
được các hiện tượng đã đang hoặc sẽ diễn ra, trong mỗi phạm vi tình lý có khác nhau. mặc
dầu cùng chung một thiên diện sống động.
Chúng tôi xin kế tiếp nách giúp quý bạn một phương thức tiến bộ hơn: cách phác họa
một hình bóng theo quái nghĩa.
1/ Muốn thầm phác họa:
Một sự sống động đã đang hay sô diễn ra cho mình hoặc cho người khác với bộ mặt
nào …
2/ Phải tìm:
Một thiên diện sống động ( trong 64 thiên diện ) đang thời diễn ra trong vũ trụ.
Ví dụ:
Năm đinh mùi
Tháng hai
Ngày năm

8
2
5
15 - (8x1)
8
23- (8x2)
- (6x3)

giờ mùi

LUẬT TẠO HÓA HIỂN LỘ BÁO TIN
CHÁNH QUÁI

BIẾN QUÁI

5

THUẦN CẤN
CHỈ dã ( ngăn che)

TIỆM
TIẾN dã ( tuần tự )

3/ Phải định rõ:
ĐẠI PHẠM VI TÌNH LÝ muốn phác họa, đang có liên hệ gần nhứt hoặc trước nhứt
Ví dụ:
Mỗi buổi trưa, trước khi đến dạy mấy đứa nhỏ, ở nhà một cô bạn. Thường khi tôi hay vẽ
trước một kiểu áo mà cô bạn sẽ mặc trong ngày ( với nămm, tháng, ngày, giờ nêu trên ).
Cái áo: ĐPVTL muốn phác họa
4/ Phải tự hỏi?:
Ý nghĩa của chánh quái đang diễn ra ‘nói lên’ điều gì?
5/ Phải xét xem:
Trong đại phạm vi tình lý muốn phác họa, những cái gì có thể nói ( vì dễ thấy, dễ nói mà
lại đúng lý theo quái nghĩa chánh quái đã có )
Ví dụ:
a/ Lấy ý nghĩa của chánh quái Thuần cấn là ngăn che ‘dán vào’ cái áo. Tôi thấy ý nghĩa
ngăn che thích hợp với cái ‘viền áo’ trên một thân áo.
b/ Trong một cái áo có rất nhiều ‘đường viền’ phải xét xem ‘đường viền’ nào ta cần đề
cập .
- đường viền trôn ………………so sánh với hào …………………1
- đường viền tay………………...so sánh với hào…………………3
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- đường viền cổ…………………so sánh với hào………………….5
Tôi xét thấy chỉ có ‘đường viền’ cổ là nổi bật và dễ phân biệt hơn các đường viền khác,
theo hào động trong các dịch tượng này
6/ Phải nêu:
Tính lý đối đãi của sự lý nổi bật
Ví dụ:
Viền (cổ áo) – trơn tru
- nếp gấp
7/ Phải so sánh:
Ý nghĩa của thiên diện đang động ( chánh quái ) với tính lý đối đãi
8/ Nếu có trường hợp:
a/ Tính lý đối đãi của sự lý nổi bật, đã vượt khỏi tính lý của chánh quái nghĩa là chánh
quái không hội đủ lý để giải quyết thì mới lấy biến quái mà lý luận.
b/ Nếu Biến quái lại không hội đủ lý để giải quyết nữa thì phải hợp cả chánh lẫn biến
làm cho trọn nghĩa mà lý luận .
c/ Ngoài ra, còn có thể lấy Tính lý của đơn quái đang động trong chánh biến hoặc vị
trí của hào động mà định xa gần lớn nhỏ, cao thấp, nặng nhẹ, trong ngoài, trước sau, vuông
tròn, mập ốm, ướt khô,... .
9/ Phải hiểu rằng:
Chỉ có một tính lý nổi bật trong sự lý đương nhiên thích hợp với thiên diện đang động.
Ví dụ:
Chánh quái Thuần cấn – ngăn che
So lại, suy xét: viền trơn viền - nếp gấp thích hợp với quái nghĩa: a/ Ngăn che
b/ Ngăn che - tuần tự
10/ Phải trở lại:
Với ý nghĩa của chánh quái làm căn bản rồi lấy ý nghĩa của biến quái phụ diễn thêm
cho rõ ý chánh quái .
Ví dụ:
Thuần cấn – Tiệm
Ngăn che - tuần tự
Biến ý thành : ngăn che đều đặn
11/ Phải nương theo:
Đại ý của chánh quái và biến quái mà vẽ ra một hình bóng, sao cho phù hợp gồm có
tình lý thời đại, dân tộc, địa phương của sự lý muốn phác họa thì ta mới có thể có một sự
thỏa đáng ( chính xác ).
Ví dụ:
(Đường) viền cổ áo ra sao?
tức là Ngăn che ra sao?
Lấy biến quái Tiệm là ‘tuần tự’ phụ diễn thêm cho tình lý của ngăn che trên cổ áo thì thấy:
Ngăn che- tuần tự thành ra: viền cổ có nếp gấp đối với thời đại hiện nay là :
Áo cổ dúm ( đều đặn )
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BÀI TẬP HỘI LÝ QUÁI NGHĨA
VÀ SỬ DỤNG QUÁI NGHĨA
BIẾN THÔNG III
Năm đinh mùi tháng 2 mồng 6 giờ mùi
LUẬT TẠO HÓA HIỂN LỘ BÁO TIN
CHÁNH QUÁI

BIẾN QUÁI

6

THUẦN KHÔN
THUẬNdã ( nhu hòa, thuận)

BÁC
LẠC dã ( tiêu điều, lợt lạt )

PHẠM VI TÌNH LÝ XẢY RA MẨU CHUYỆN: TẢ ĐỒ VẬT
Mỗi buổi trưa, trước khi đến dạy mấy đứa nhỏ, ở nhà một cô bạn. Thường khi tôi hay vẽ
trước một kiểu áo mà cô bạn sẽ mặc trong ngày .
ĐẠI PHẠM VI TÌNH LÝ MUỐN PHÁC HỌA:
- Cái áo
SỰ LÝ NỔI BẬT VÀ DỄ PHÂN BIỆT NHỨT:
- Cổ áo
- Cách thức gài nút
Câu hỏi nêu ra :
1/ Áo hàng hay áo vải?
So sánh tính lý ‘mềm yếu’ của chánh quái thuần Khôn với tính lý của 2 loại áo:
- Vải
- Hàng
THì thấy loại áo hàng thích hợp thích hợp với quái nghĩa ‘mềm yếu’ hơn.
2/ Áo hàng màu sáng hay màu tối?
So sánh tính lý ‘mềm yếu - lợt lạt’ của chánh quái và biến quái thuần Khôn - Bác với tính lý
của 2 loại màu:
- Sáng
- tối
THì thấy màu không sáng thích hợp thích hợp với quái nghĩa ‘mềm yếu - lợt lạt’ hơn.
3/ Áo có bâu hay không có bâu?
So sánh tính lý ‘mềm yếu - lợt lạt’ của chánh quái và biến quái thuần Khôn - Bác với tính lý
của 2 loại cổ áo:
- Cổ áo có bâu
- Cổ áo không có bâu
THì thấy cổ áo không có bâu thích hợp thích hợp với quái nghĩa ‘mềm yếu - lợt lạt’ hơn.
4/ Áo hàng gài nút ở sau lưng hay trước ngực?
So sánh tính lý ‘mềm yếu - lợt lạt’ của chánh quái và biến quái thuần Khôn - Bác với :
- Cách gài nút
THì thấy gài không rõ thích hợp thích hợp với quái nghĩa ‘Thuần khôn - bác’ vậy biến ý
thành:
Áo gài nút sau lưng
( một khoảng ngắn gần trên cổ áo, hào lục )
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BÀI TẬP HỘI LÝ QUÁI NGHĨA
VÀ SỬ DỤNG QUÁI NGHĨA
BIẾN THÔNG III
Năm đinh mùi tháng giêng ngày 27 giờ thân
LUẬT TẠO HÓA HIỂN LỘ BÁO TIN
CHÁNH QUÁI

BIẾN QUÁI

3

HẰNG
CỬU dã ( trường cửu, lâu)

GIẢI
TÁN dã ( nơi nơi, phân tán )

PHẠM VI TÌNH LÝ XẢY RA MẨU CHUYỆN: TẢ SỰ VIỆC
Một hôm, bà ‘bô’ tôi bảo: con thử nói xem dì Năm trên tây Ninh hiện giờ đang làm gì ?
Tôi đáp: Việc trong trời đất có muôn hình vạn trạng làm sao mà gọi tên được. nhưng
nếu má muốn biết thì con cũng cố gắng nói đại ý cho má nghe.
ĐẠI PHẠM VI TÌNH LÝ MUỐN PHÁC HỌA:
- Nghề nghiệp
SỰ LÝ NỔI BẬT THEO TÍNH LÝ CỦA ĐƠN QUÁI VÀ CHÁNH BIẾN QUÁI:
a/ quái đơn Tốn trong Chánh quái Hằng
Tốn: thuận nhập, vào trong
b/ quái đơn Khảm trong Biến quái Giải
Khảm: Hãm lại, đóng lại
PHÁC HỌA:
Việc làm theo đơn quái Tốn mà biến thành đơn quái Khảm trong Chánh quái Hằng Biến quái
Giải:
Tốn - Khảm
Thuận nhập – Hãm lại
PHÁC HỌA:
Nối tiếp theo ý nghĩa của Chánh quái Hằng Biến quái Giải:
Hằng – Giải
Lâu - lấy ra
Hợp chung lại thành:
Để vào hãm lại, lâu mới lấy ra
bà ‘bô’ của tôi cho biết: dì Năm trên tây Ninh làm bánh da lợn
Tóm lại
Muốn phác họa, hoặc mô tả, diễn tả hay là nói lên một điều gì mà mắt đang không nhìn
thấy, tai đang không nghe, tức là chúng ta phải vận dụng cả trí tri ý thức của riêng ta đi ngang
trên quái nghĩa, quái lý để tham bác vào một sự việc một sự vật.
Trên mỗi sự vật, việc chúng có sự tình riêng biệt của chúng. Nhưng khi tình của vật
hoặc vật cùng với con người thì con người sẽ lại có một tình lý, sự lý đối với chúng mỗi lúc
mỗi khác.
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THIÊN DIỆN GIÁN CÁCH ĐANG ĐỘNG
của Vũ Hồng Phong
Giai đoạn I: Kiểm - Soát
Quái – Nghĩa
KẾT LUẬN CHÁNH BIẾN QUÁI BẰNG MỘT CÂU DÀI
Một ông bạn đế rủ tôi tới thăm bà Thân ông X.. từ lục tỉnh lên Sài Gòn Trị bệnh. Lúc
ấy nhằm thiên diện:
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Bĩ

Tiệm

Tụng

Ông bạn đến tôi nhằm lúc tôi đang tắm. Vốn bạn thân, nên chúng tôi nói chuyện cách
nhau qua tấm vách buồng tắm.
Đến lượt bạn tôi phải chờ tôi dùng cơm trưa – vì đã dùng cơm rồi, nên tôi mời, bạn tôi
không ăn chung như mọi khi mà đến ngồi cách xa mâm cơm để chuyện vãn.
Cơm xong, chúng tôi ra đi.
Đến nơi không gặp bà Thân ông X.. ở nhà, vì đã được đưa vào bệnh viện Grall. thế là
việc vấn an sức khỏe bị gián đoạn cách trở nhưng rất may em ông X.. đi mua trái cây vừa về
tới, chúng tôi liền hỏi cho biết số phòng, để tiện bề sẽ vào Grall thăm bà thân ông X..
thấy em ông X.. chuẩn bị mang vật dụng cần thiết vào bệnh viện, chúng tôi có nhắn
gởi vài lời, và hẹn sẽ đến thăm sau.
Đại phạm vi sự việc: ĐI THĂM BỆNH
Tình lý đang liên hệ trong câu chuyện:
- Tôi - bạn tôi - bà thân ông X.. em ông X.. - bệnh viện - nhà ông X - cuộc viếng thăm,
v.v…
Phạm vi hữu lý với quái nghĩa:
Bĩ: Gián cách
Tiệm: tuần tự
Tụng: Bất hòa
Thượng hạ tiếm loạn chi
Tiệm giả tiến dả - chậm
Đại tiểu bất hòa chi tượng
tượng – Bĩ giả bế tắc dả chạp, từ từ, bò tới v.v…
- lớn nhỏ không hòa nhau.
không thông, không tương
Tụng giả luận dả, bàn luận,
cảm, gián đoạn v.v…
tranh tụng, hỏi han, v.v…
- Cách nhau tầm vách
- Không gặp mặt bà thân
ông X.
- Không nhận
kết luận bằng
chánh và biến

- Hết việc này đến việc nọ
- từ từ nuốt vào

1/ gián đoạn luận bàn ( việc đi thăm)
( nói chuyện cách nhau vách buồng tắm )
2/ gián đoạn vấn an (sức khỏe)
( không gặp mặt để hỏi thăm )
3/ không nhận lời mời (ăn cơm)
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- lời mời
- chuyện vãn, thảo luận
- vấn an, hỏi thăm sức
khỏe

THIÊN DIỆN GIÁN CÁCH ĐANG ĐỘNG
của Huyền - Chi
QUÁI NGHĨA RẤT HOÀN TOÀN VÔ TƯ – KHÔNG KIẾT CŨNG KHÔNG HUNG
Tại ngã tư đường Thuận Kiều và đường Nhân Vị Chợ Lớn, góc bệnh viện chợ Rẩy, có
phòng mạch của một bác sĩ y khoa và một tiệm bán hòm, liền nhau vách với nhau.
Với sự ngẫu nhiên ấy, sáng tỏ được phần nào cho tôi người học dịch lý biết rõ hơn nữa
lẽ kiết hung của vạn hữu, của quái nghĩa.
Giả sử:
Thầy thuốc lỡ tay giết chết một mạng người. đó là điều hung dữ, bất lợi đối với ông
hoặc đối với thân nhân kẻ xấu số, nhưng thân nhân kẻ xấu số liền bước sang tiệm bán hòm đặt
một chiếc hòm. Ông chủ tiệm hòm rất mừng vì sự việc ấy là điều kiết lợi đối với ông. Ông
này, ông dám cầu xin ơn trên cho mỗi ngày bác sĩ đều có thể làm chết người như vậy lắm a.
trong khi ông cầu xin trời cho người chết thì thân nhân kẻ xấu số lại cầu xin trời cho sống lại.
Vậy kiết chỉ có nghĩa là hợp với ý ta, đem lại cho ta một điều nhu cầu hèn mọn nào,
trong giây phút nào đó. Còn hung chỉ có nghĩa là trái ý ta ngược với lòng muốn của ta, hoặc là
cung ứng cho nhu cầu của người khác. luật cung cầu chỉ như một khía cạnh thuộc âm dương
tiêu trưởng vận hành.
Quái nghĩa cũng thế, nó hoàn toàn vô tư không lợi cũng không hại, không giúp ai mà
cũng không hại ai. sự việc gì hợp với tình lý của ai hoặc là đem đến cho ai một nhu cầu đúng
lúc rồi kẻ đó sẽ luận vớ vẩn qua một danh từ: Kiết và trái lại, kẻ đó sẽ luận vớ vẩn qua một
danh từ: Hung
Người đời không rõ được ở trong Hung có Kiết và ở trong Kiết có Hung ( ấy vậy, cái
vấn đề Chính, Tà, Kiết, Hung, Phải, Quấy) là cả một sự cận thị; ví dụ quái dịch địa thiên Thái
không hẳn là Kiết, mà thiên địa Bĩ không hẳn là Hung.
Dưới đây là một mẩu chuyện:
Vợ chông bạn tôi có chuyện bất hòa, nhân dịp đấy bạn tôi về thăm mẹ, ở chơi một vài
hôm.
Một cơ hội tôi áp dụng dịch lý – hay là luật tự nhiên của tạo hóa để đúng lúc làm tan
sự bất hòa ấy tức đem lại hòa khí cho gia đình bạn.
Tôi chọn dùm chồng bạn tôi THỜI LÚC để tiến thủ.
Thời lúc ấy nhằm thiên diện
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Bĩ
Tiệm
Ấy vậy mà lại kết quả mỹ mãn.
Kiểm soát sự việc trên với quái nghĩa:
Tại phạm vi tình lý của sự việc: việc vợ chồng bất hòa
Áp dụng thiên diện diễn tiến vào phạm vi tình lý: giảng hòa
Quái nghĩa hợp lý với tình lý muốn áp dụng
Bĩ: Gián cách
Tiệm: tuần tự
Thượng hạ tiếm loạn chi
Tiệm giả tiến dả - phúc
tượng – Bĩ giả bế tắc dả lộc đồng lâm chi tượng, từ
bế tắc không thông, âm
từ, lần lần v.v…
dương cách biệt, Hai bên
không lại gần nhau
- gián cách
- gián đoạn
- bế tắc

- từ từ, lần lần
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Tụng

Tụng: Bất hòa
Đại tiểu bất hòa chi tượng
- lớn nhỏ không hòa nhau.
Tụng giả luận dả, tranh
tụng, vợ chồng cắn đáng

- sự cắn đắng bất hòa hờn
giận của vợ chồng, gây lộn
- gây gổ

Kết luận: Gián đoạn về sự bất hòa không còn để gặp phải cãi vã nữa.
HẾT GIẬN HỜN
Hành động theo quái nghĩa đúng với tình lý sự việc gì, tức THUẬN ĐÚNG THEO
LUẬT TẠO HÓA.
Thuận thiên giả tồn, nghịch thiên giả vong thiên, ở đây không phải là lòng trời, mà là
luật diễn tiến của tạo hóa, là sự sống động muôn đời, từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong lúc
nào cũng vây phủ điều khiển vạn vật.
Chúng ta cũng trong luật công bằng động tĩnh đó
THIÊN DIỆN GIÁN CÁCH ĐANG ĐỘNG
của Trang Đài

Trong dịp đi ( nghỉ ) phép tết, chúng tôi được chia ra đi làm 2 đợt. Đợt một đi từ 24
đến 29 tết rồi vào canh gác phòng thủ. Đợt 2 đi từ 29 đến 4 tết.
Lúc đó chúng tôi chia làm nhiều tốp mỗi tốp 2 đứa để rút thăm: xác định ai đi đợt I
hoặc đợt II để niêm vào danh sách chính thức. Bấy giờ tôi mới thầm nghĩ, không biết mình đi
đợt nào đây?
Nếu đi đợt I thì buồn quá, mùng 1,2,3,4 mình phải ăn tết ở quân trường tôi liền lấy
bửu mối ra xem thì thấy trong bảng nguyên thủy hiện ra:
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Bĩ
Tiệm
Quan
Và tôi thầm hỏi “ Mình làm thế nào để Đúng chánh với dịch tượng được đi đợt II
đây?”
- Bĩ là gián cách
- Quan là sự thấy ‘ năm củ’ bước qua, xem qua
Với quái nghĩa đại cương: gián cách sự thấy trong việc đi đợt I, hoặc đợt II thì đợt II
có nghĩa là gián cách sự thấy hơn, đối với tôi.
Nghĩ vậy tôi hơi mừng thầm trong bụng, nhưng để chắc chắn hơn, tôi nghĩ mình phải
tạo điều kiện cho đúng lý với phạm vi liên hệ chánh phó nữa. Được vậy thì sự đi về đợt II mới
nắm chắc trong tay. Xách dịch tượng trên, tôi đi tìm thằng bạn khả dĩ có thể hợp với dịch
tượng Bỉ - Quan để có thể giúp tôi toại nguyện.
Thời may, tôi gặp thằng bạn mang kính cận thị. Thấy đã đúng với dịch tượng Bĩ –
quan, tôi mới hỏi thử một câu “anh thích đi đợt nào?” anh bạn trả lời “ đợt II” . Riêng tôi với
hy vọng tràn trề tôi thầm nhủ ‘anh sẽ thất bại trong đợt đi về thăm nhà ( Bĩ – Quan ). Qua sự
đồng ý tôi mượn một người thứ 3 lại rút thăm thì quả như điều dự đoán:
Bĩ: Gián cách
- Trái ý muốn
- Khó khăn

Tiệm: tuần tự
lần lượt rút thăm
từ cái thăm một

Quan: xem thấy
Danh sách
Thăm nhà

Kết luận:
1.
Bạn tôi đeo kính cận thị không được đi về thăm nhà đợt II
2.
Tôi không muốn về thăm nhà đợt I
3.
Người bạn đeo kính cận thị đang là chánh động, nên bị gián cách cái ý về thăm
gia đình.
Tôi chê không nhờ anh mang kính để rút thăm
4.
Tôi bỏ anh mang kính đi nhờ người thứ ba mà được toại nguyện
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THIÊN DIỆN ĐỒNG NH ÂN ĐANG ĐỘNG
của HUYỀN CHI
TỪ CHƯƠNG, QUÁI – NGHĨA .v.v…CHƯA HẲN LÀ ĐÚNG,
CHỈ CÓ “LÝ DỊCH” LÀ ĐÚNG BẤT KỂ KHÔNG GIAN VÀ THỜI GIAN
Gần nhà tôi có một thiếm xẩm nuôi một bầy vịt, thả xong lội khắp mương vườn.
Kế bên, có bà Sáu người Việt Nam, nuôi vài ba con heo nhốt truong chuồng.
Người Việt Nam ta thường gọi vịt về bằng “ cạp cạp cạp hoặc kía kía kía”.
Ngược lại, thiếm xẩm thì, mỗi chiều về thường ra đứng sau hè lảnh lót gọi vịt “ ẹt, ẹt,
ẹt….” vậy mà bầy vịt kia mỗi khi nghe chủ gọi túa xua phụt phịch chạy về để được ăn giáo
chiều.
Trong lúc đó những con heo trong chuồng nhà bà Sáu người Việt Nam nghe tiếng âm
thanh ẹt ẹt …chúng nhóng mỏ lên như để trực ăn, nó ngỡ rằng chủ nó sắp ra tới, vì bà Sáu
thường gọi heo bằng “ẹt ẹt ẹt ẹt…”. Và ngược lại lúc bà Sáu cho heo ăn cũng phát lên tiếng
gọi (âm thanh) ẹt ẹt ẹt thì bầy vịt của Thiếm xẩm lại lăn xăn như sắp được cho ăn thêm nữa.
Với sự việc cỏn con không có giá trị gì cả, nhưng nó chứng minh một cách hùng hồn
cho nhà nghiên cứu dịch lý thấy rõ rằng.
Từ chương sách vở, luôn cả Quái nghĩa con người đặt ra chưa hẳn là đúng cho mọi
người, không gian và thời gian.
Nó chỉ là nấc thang học tập, là phương tiện mà người học dịch lý tạm dùng để đạt đến:
Lý
chỉ có Lý, mới đúng và mãi mãi chấp cả không gian và thời gian , sau đây là mẩu
chuyện:
Buổi chiều nọ tôi định đi đến 2 nhà : một là người anh bà con, và một là anh bạn đồng
nghiệp.
với thiên diện sống động đang thời diễn tiến
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Đồng nhân

Cấu

Thuần ly

Tôi thấm suy tư rằng:
Phạm vi tình lý của sự việc: đến nhà 2 người
Muốn biết có gặp 2 người đó không?
Trong 2 người ấy có một bạn là đồng nghiệp
So sánh 2 người ấy với thiên diện sống động đang thời diễn tiến THIÊN HỎA
ĐỒNG NHÂN là người cùng nghề nghiệp nào mà tôi ưa thích .
5- Tôi thấy rằng:
Đồng nhân: thân thiện
Cấu: tương ngộ
Ly: sáng chói
Đồng nhân giả thân dả, Hiệp Cấu giả ngộ dả - phong vân
Ly giả lệ dả - Môn hộ bất
lực đồng tâm chi tượng bất trắc chi tượng – là gặp gỡ minh chi tượng – là sáng sủa,
người cùng nghề, đồng chí
thình lình, móc nối, cấu kết
trống trải, nhà không yên
hướng, đồng bọn.v.v…
- Ban đồng nghiệp
- Gặp gỡ nhau
- Nhà trống
- Không có ở nhà
- Nhà có đốt đèn ( chiều tối)
- Nhà có việc gì đó
bạn tôi và tôi là bạn đồng nghiệp
Vậy thì, tôi với bạn tôi hợp lý với quái nghĩa hơn tôi và người anh bà con tôi không
thân thiện mấy.
Kết luận:
1234-
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1. Tôi chánh động: TÔI GẶP SỰ TRỐNG RỖNG hay là KHÔNG GẶP BẠN
ĐỒNG NGHIỆP
2. Người anh bà con, không phù hợp với quái nghĩa đang thời. có lẽ tôi đã gặp và thực
sự tôi đã gặp anh ở nhà.
Trái lại: khi gần đến nhà bạn, tôi thấy cửa đóng nhưng không có khóa ở ngoài, bên
trong đèn đốt sáng. Đinh ninh có bạn trong nhà, tôi gõ cửa, cửa mở một cậu trai học sinh
bước ra cho biết bạn tôi bận đi lo về việc “bà vợ đang lâm bổn”.
Theo kinh dịch đại toàn:
Ly giả lệ dả: thuần ly là sáng chói
Ly trung hư v.v… nếu căn cứ sách vở từ chương thì trước kia loài người chưa có chữ,
mà đã có bát quái và 64 quái, nhưng đa số học giả không biết điều đó cứ căn cứ vào thời Phục
Hy mà nói là trên sáu ngàn năm. Đó chỉ nói về sách dịch là thuộc về tài liệu sử sách, còn khi
muốn nói về Dịch lý phải kể từ lúc khởi đầu tạo lập vũ trụ khởi đầu sự biến hóa. Yếu lý đồng
dị ( cực ) thực ra thì ông phục hy và còn nhiều vị khác đã góp công làm sáng tỏ vấn đề dịch lý
đến nay thì chúng ta cũng chỉ làm cái việc nhỏ mọn tiếp đó
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SỰ HUYỀN NHIỆM VÀ HIỂN LINH CỦA DỊCH LÝ
của THIỆN NGỌC
Khoa động tĩnh học đã được Kỷ nguyên dịch lý việt nam đưa ra giới thiệu là cốt ý để
cho người đời tham khảo và nghiên cứu.
Người nghiên cứu có đến được sự tinh diệu hay không là do tự ở chính mình, chứ
không phải sự truyền thụ giấu bớt như xưa nay đã lầm tưởng.
Trái lại, người truyền thụ thì hết lòng truyền chỉ mà người tu học thì rất hiếm, lười
biếng lại đeo đẳng bởi vì dòng đời mãi lôi kéo thiên hạ.
Tôi cũng là một trong những người làm biếng và bị dòng đời lôi cuốn mà hóa ra như
chưa tiếp tay tích cực xây đắp cho ngôi nhà dịch lý việt nam.
Dầu vậy tôi cũng hết sức chòi đạp vùng vẫy mà trí tri ý thức của tôi vẫn có du ngoạn
ra vào thường xuyên trong 64 cảnh trời.
Sáu mươi tư Lý tính của khoa động tĩnh học, đã cho tôi nhìn biết được sự kỳ dị như
dưới đây:
LƯỢC TRUYỆN:
Một hôm nọ, Luật tạo hóa hiển lộ báo tin:

4

LÝ

TRUNG PHU

Trí tri ý thức của tôi đang diễn tiến qua trên nhịp cầu huyền vi và hiển hiện dịch tượng,
dịch lý.
Lúc bấy giờ chúng tôi 4 đứa hợp nhau lại soạn bài, tôi tỏ ý muốn về sớm nhưng chúng
bạn không đồng ý. ức quá, lúc này tôi muốn thử xem dịch lý có phải là huyền diệu không?
Nhân dịch lý và dịch tượng đã hiển lộ báo tin trong trí tri ý thức của tôi, nên tôi bèn sử
dụng tư cách con người gồm có một cử chỉ và một động tác ‘mật’ xem sao?
Tôi đứng dạy đi ra khỏi phòng tảng bộ vài bước tìm xem coi có cách nào không, thì tôi
trực nhớ lại trong túi tôi có một cuốn sách, tôi móc cuốn sách ra, bỏ vào trong mình giữa
khoảng áo thun và áo sơ mi ngoài.
Làm xong việc nhỏ nhặt đó, tôi liền thong thả bước vào phòng và nói với các bạn:
- Thôi tôi về trước nhé.
Một anh bạn đáp:
- Ừ về thì về đi
Còn một anh hồi nãy phản đối dữ bây giờ lại làm thinh nhìn tôi. Còn một anh nữa là bồ ruột
đối với tôi, nên không phản ứng chi cả.
Tôi đâm ra kinh hoàng về sự hiển linh kỳ dị của dịch lý.
Thế là nhờ hiểu biết được khoa động tĩnh học, rồi khi đem ra xử dụng để rút kinh
nghiệm thì có lúc chúng ta sẽ hết sức ngạc nhiên, và rồi cũng nhân đó ta sẽ giàu lòng tự tín mà
thẳng tiến trên bước đường truy nguyên và nghiên cứu.
Riêng tôi nguyện từ nay sẽ cố gắng trao đổi dịch lý một cách siêng năng cần mẫn hơn
để mỗi lúc có thể quyền biến động dụng mà vui sống trong kiếp sống của tôi trên địa cầu này.
PHÂN TÍCH:
LÝ: lộ hành
TRUNG PHU: tín ( trung
thực)
- bước ra đi vài bước
Trong phòng học
- Tôi nói tôi đi về
Tôi trở vào trong phòng
- Tôi đi ra luôn
bạn tôi còn ở trong
- Móc sách ra
Cho sách vào giữa 2 cái áo
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THIÊN DIỆN HIỆN ĐẸP ĐANG ĐỘNG
của Vũ Hồng Phong

2

Thuần đoài
Gia nhân
Tùy
Phạm vi câu chuyện: đợi bạn vì bạn đến trễ giờ
Lòng tôi đang muốn biết: tại sao đến trễ giờ ( nguyên nhân )
Thiên diện ‘thuần đoài’ đang động ( chánh quái )
được biến dịch qua sự việc trên là:
- Hiện đẹp
- Ăn, nói
- Vui vẻ
Nguyên nhân: Hỗ quái ( gia nhân ) được biến dịch qua sự việc trên là
- người thuộc gia tộc
- vật thuộc trong nhà
Tình lý phụ: biến quái ( Tùy ) được biến dịch qua sự việc trên là
- di động
- lộ trình
Đặ câu hỏi:
Thiên diện chánh đang động là ‘ăn nói’
- vậy ăn nói vui vẻ với ai?
- với người thuộc gia tộc
- vậy ăn nói vui vẻ với người thuộc gia tộc ở đâu?
- trong khoảng lộ trình đang di động
Kiểm soát:
Vì bận nói chuyện (Đoài) bán xe ( gia nhân ) với người bà con ( gia nhân ) trong
khoảng đường đi đến trễ ( tùy )
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THIÊN DIỆN CẢI BIẾN ĐANG ĐỘNG

3

CÁCH
CẤU
TÙY
Phạm vi câu chuyện: mua sơn và đinh
Phạm vi tình lý:
- nước sơn: màu sắc, thể chất
- đinh: dài, ngắn
Thiên diện đang động: chánh quái ‘cách’ là cải biến
Mục đích: Hỗ quái ‘cấu’ là tượng ngộ
Tình lý phụ: biến quái ‘Tùy’ là tùy nghi, tùy theo
Biến dịch:
a/ chánh quái Cách
- đối với màu sơn, thể chất nước sơn, nghĩa ‘cải biến’ sẽ được biến dịch bằng :
THAY ĐỔI, đổi lại, màu hoặc thể chất khác
- đối với đinh: sẽ được biến dịch thành: đổi lại đinh khác, ngắn hoặc dài hơn
b/ Hỗ quái Cấu
- đối với sơn, nghĩa tương ngộ sẽ được biến dịch bằng: SƠN DÍNH VÀO
- đối với đinh: sẽ được biến dịch thành: ĐINH ĐÓNG LẠI
c/ Biến quái Tùy
- đối với sự việc, cần phải dùng màu sơn hoặc đinh dài đinh ngắn, nghĩa tùy
nghi sẽ được biến dịch bằng : TÙY THEO NHU CẦU
Phát ý: đối với sơn và đinh lại theo nhu cầu
Kiểm soát: Đi mua sơn không đúng màu và đinh dài quá phải đem đổi lại
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THIÊN DIỆN TÙY NGHI ĐANG ĐỘNG

4

TÙY
TIỆM
TRUÂN
Tùy nghi
tuần tự
Gian lao
Phạm vi câu chuyện: Hai người hai xe trên khoảng đường từ sài gòn về nhà
Tình lý muốn biêt:
- Việc gì xảy ra lúc đi đường?
- Nếu có, ai bị ảnh hưởng ( chánh động )
Thiên diện TUỲ đang động: chánh quái
- Được biến dịch với phạm vi trên là:
- Di động
- Chạy xe
Nguyên nhân: ( nếu có tai nạn lưu thông ) Hỗ quái Tiệm
- Được biến dịch với phạm vi trên đường lộ là:
- Người đi bộ
- Xe chạy chậm
Việc xảy ra lúc đi đường: biến quái Truân
- Được biến dịch với phạm vi xe chạy là:
- Tai nạn rủi ro ( lòng muốn biết )
- Té xe
- Bể vỏ
- Xe hư
Phát ý:
Trong lúc xe chạy (Tuỳ) mặc dù chạy chậm ( tiệm ) nhưng cũng sanh ra tai nạn
( truân )
Lòng muốn biết:
Ai bị tai nạn lưu thông?
So sánh:
- xe Suzuki mới đẹp
- xe mobyletto cũ
Đơn quái đoài, chánh quái đang động : đoài là đẹp
- xe Suzuki mới (đẹp) chánh động, sẽ bị tai nạn lưu thông
Kêt luận:
Xe suzuki sẽ gặp tai nạn lưu thông và cần phải thắng gấp ( khảm )
Kiểm soát:
Đi được một nửa đường. Một bộ hành vô ý băng ngang lộ. Bạn tôi với chiếc Suzuki,
vừa chạy vừa cười cười nói nói không thấy người bộ hành nọ.
Bỗng hai người vụt thấy một lượt: trong khi người đi bộ hành hốt hoảng thì bạn tôi
vừa thắng lách quá nhanh, trượt cát dựa lề đường, té nhào.
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THIÊN DIỆN HIỂN HIỆN ĐANG ĐỘNG
của Huyền - Chi
Muốn hiểu biết đúng, phải hiểu dịch muốn nói gì.
Phàm là âm dương học thì: TAI PHẢI THÍNH - MẮT PHẢI TINH – TÂM PHẢI
TỊNH thì mới thấu triệt yếu lý Đồng Nhi Dị
Thí dụ mẩu chuyện dưới đây, cùng một giờ một phút sống động của thiên diện : Tấn Bác

5

Tấn
Bác
Hôm nọ 2 người cùng trong một phút, đã dùng dịch tượng Tấn – Bác để đi thí nghiệm.
Dĩ nhiên mỗi người đi đều có mục đích riêng: nhưng nếu câu hỏi được đặt ra là : gặp hay
không gặp, thì kết cuộc có thể khác nhau
dưới đây là mẩu chuyện
1/ anh Hải thong dong với chiếc xe đạp để đến nhà ông thầy. Dọc đường anh tự hỏi rằng :
“ không biết ông thầy có đi xuống trụ sở không, nhận xét ở câu hỏi trên, thấy gần giống như
là đến có gặp ông thầy không?
2/ anh khác tên Nhâm, trong lúc đang đi đến nhà người bạn, anh cũng tự hỏi rằng: “ không
biết đi đến có gặp bạn ở nhà không”
kết quả:
Chú hải đến đã gặp ông thầy
Chú nhâm đến không gặp bạn
Hai sự việc tựa hồ giống như nhau, sự thật là giống nhau về việc đi đến có gặp người
không?
Nhưng tình lý lúc đầu đã khác nhau, nên kết quả của 2 người phải khác nhau mà dịch
vẫn trả lời được thế mới đáng gọi là mầu nhiệm và huyền diệu thật.
Tuy giống mà hơi khác – ĐÓ LÀ YẾU LÝ ĐỒNG NHI DỊ
Bởi thế, muốn nói dịch, người học dịch phải phân biệt được chỗ khác nhau tí xíu ấy.
Chúng ta trước khi muốn phán quyết một sự việc cho đúng thì trước tiên phải biết lòng
mình đang muốn biết điều gì cho thật rõ ràng trước đã, tức là phải viết lên câu hỏi bằng tư
tưởng cho nó hiện rõ với thần trí của mình, hoặc viết lên giấy đừng hấp tấp. có như thế thì
mới có thể tùy sự việc mà biến thông quái nghĩa cho phù hợp với nhu cầu tri thức đang đòi
hỏi.
Mẩu chuyện kể trên cũng như muôn nghìn câu chuyện khác đều y như thế
Người đời hay là chính mình có sự thắc mắc của TRÍ, TRI, Ý THỨC, đòi hỏi xem
chừng như giống mà lại khác nhau về tình lý.
Để giải đáp thỏa đáng vấn đề này, tôi xin nêu lên một lối suy luận
1/ trước hết phải biết dịch lý vô tư muốn nói gì ví dụ : TẤN – BÁC
2/ biến thông quái nghĩa thành quái lý tùy theo sự việc: ví dụ : Tấn là đi – Bác là lơ là,
lợt lạt.
3/ tùy sự việc mà dùng chánh hỗ biến quái
- chánh quái nói về với biến quái
- biến quái nói trở ngược lại với chánh quái hoặc hỗ quái
- có khi dùng hỗ quái để suy luận tỏa ra 2 bên, hoặc với chánh hoặc với biến, không
nhất cứ.
Trở lại thí dụ trên:
1/ anh hải muốn biết ông thầy có đi xuống trụ sở hay không? tức là sự đi chưa ngã ngũ trong
đầu óc của anh hải.
Thì quái nghĩa “ Tấn thì còn đang phải nhờ bác là biến quái mới trả lời dứt khoát vấn
đề có gặp ông thầy hay không?”
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Ấy vậy sự ra đi đó dịch nói sao?
Đáp: dịch nói Bác - Tấn có nghĩa là sự lơ là lợt lạt về sự ra đi, mà hễ ông thầy lợt lạt về sự ra
đi thì dĩ nhiên chú hải đến sẽ gặp ông thầy.
Sự thật là anh hải đến đã gặp ông thầy
2/ anh nhâm đang đi thì: sự ra đi đã ngã ngũ dịch tượng Tấn là đã nói về sự đang đi của anh
nhâm
Chú nhâm muốn biết sự đang đi của mình có gặp bạn không? Thì quái nghĩa tấn là đi
“ chỉ định sự đang đi của anh nhâm. chứ không có nói gì đến bạn anh cả”
Tuy nhiên có gián tiếp nói đến sự có mặt hay vắng mặt của bạn anh.
sự ra đi của anh nhâm là Tấn, mà Tấn thì bác đi thì bị lợt lạt, cho nên anh nhâm đi ắt
không gặp bạn.
Sự thật là anh nhâm đến đã không gặp bạn
Câu hỏi đặt ra, tuy giống mà khác nhau về tình lý lúc đầu. nếu người học không phân
tích được lý dịch thì không rõ được đầu đuôi, cứ đem kết quả là cái đằng đuôi là cái kết cuộc
mà hỏi tại sao khác nhau thì thật là nóng nảy.
Bởi vì phạm vi tình lý đã khác nhau thì kết quả phải khác nhau chớ không có gì lạ.
Tóm lại sự việc đã dị đồng từ ở lúc đầu , tình lý của Hải và Nhâm đã khác nhau từ lúc
khởi đầu vậy. thế nên chúng ta phải căn cứ và tùy điều ta đang muốn biết, mà biến dịch chánh
đến biến hoặc biến đến chánh.
Hai sự việc trên được cụ thể hóa bằng hình sau:
Anh Hải ………..muốn biết……………… ông thầy…………. có xuống trụ sở không?

LUẬN: BÁC - TẤN: GẶP
Ông thầy lợt lạt về sự ra đi, tức nhiên còn ở lại nhà , dĩ nhiên anh Hải đến sẽ gặp ngay.
Anh nhâm …………..muốn biết đi đến có gặp…………… bạn hay không?

LUẬN: TẤN …thì …BÁC : KHÔNG GẶP
Sự ra đi của anh nhâm đã bị lợt lạt dĩ nhiên bạn anh đã đi vắng, anh nhâm không gặp bạn là
phải.
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THIÊN DIỆN THẤT CÁCH ĐANG ĐỘNG
của Vũ Hồng Phong
Giai đoạn III: Quái – Nghĩa Biến thông
PHÁT Ý CHÁNH HỖ BIẾN QUÁI TÙY ĐỘNG HÀO BẰNG 1 CÂU 6 CHỮ 1 Ý
Sáng sớm nọ khoảng 5h tôi đến quán nước trong xóm để lót lòng.
Vùng ấy chưa có điện nên còn dùng đèn mang sông. Trong tiệm toàn là phụ nữ lo việc
buôn bán, từ café tới hủ tiêu.
Lúc bấy giờ khách đến cũng khá đông mà khốn nổi, cây đèn mang sông cứ mờ lận,
mờ lần.
Con gái bà chủ quán bắt ghế lên bơm. Đèn hơi sáng lại.
Độ răm phút sau, tật nào còn nguyên tật ấy. có thể còn mờ tối hơn ban nẫy
Một ông khách thấy vậy nói “ bộ hết dầu rồi chứ gì” bà chủ quán nói là mới châm đầy.
Ông khách có vẻ sốt sắng, tự bắt ghế lên mang cây đèn xuống gạch, để tựa vào ghế
cho vững thế, ông bắt đầu bơm.
Đèn sáng lên lần lần đến sáng trắng. khách thăm ai nấy có vẻ khoái chí.
Ồ, ít lửa phải vậy chứ!
Thì bỗng đâu, vì bơm hơi nhiều, khè mạnh quá nên cái mang sông rụng xuống trong
tiệm tôi om.
Bà chủ quán và các cô gái con bà mới lăng xăng đốt lên cho mỗi bàn một cái ngọn nến.

6

vị tế

Kí tế

giải

Đại phạm vi sự việc: CÂY ĐÈN MANG SÔNG
Tình lý đang có liên hệ trong câu chuyện:
- Khách ăn - tiệm ăn – đèn mang sông - đèn nến – bàn ăn - chủ tiệm – ông khách sốt
sắng - thức ăn, v.v…
Phạm vi hữu lý với quái nghĩa:
Vị tế: thất cách
Ký tế: hiện hợp
Giải: nơi nơi
Ưu trung vọng hỉ chi
Hanh tiểu giả chi tượng –
Nội ngoại lăng nhục chi
tượng - vị tế giả thất dả ký tế giả hợp dả - hợp
tượng - giải giả tán dả dở dang , thất bát, phá
cùng, hợp pháp, hiệp nhau, phân tán, phấn phối, nơi
hỏng, không đạt được,
việc đã xong, hiện
nơi, phóng thích, loan
chưa xong,v.v…
hợp,v.v…
truyền, tỏa ra,v.v…
- chưa có
- chưa đủ
- phá hư ( cái măng sông )
- việc làm thất bại

kết luận

- hiện thực ( điện vào )
- lên dầu
- lên hơi
- bà chủ cùng các cô gái
- khách ăn cùng nhau ở
tiệm

1/ chưa có thực hiện phân phối (điện)
2/ chưa có đủ hơi phun ra
3/ chưa thể làm cho chiếu sáng
4/ thất cách hiện hợp nơi nơi
5/ tắc thì mỗi bàn một nến
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- điện (phân phối)
- dầu phân phát ra
- hơi khè ra
- chiếu sáng khắp nơi
- mỗi bàn một ngọn nến

THIÊN DIỆN BẤT TÚC ĐANG ĐỘNG
của Vũ Hồng Phong
Thực tập lý luận về lý tính của hào trong Chính quái sống động.
Hôm nọ tôi cùng vài bạn tại nhà ông thầy cùng suy luận nhau về dịch tượng Lôi sơn
Tiểu quá.
Một bạn nhỏ tuổi hơn hết trong tất trong tất cả các bạn đưa ra một lý sự tiêu biểu là
con sâu ( một con vật nho nhỏ như cọng bún sống dưới đất ).
Con sâu tương đối hữu lý với quái nghĩa Tiểu Quá:
Tiểu Quá là: quá nhỏ (so với con rắn, con lươn), thiểu lý, phận mọn, phiền nhiễu. cũng
là quá nhỏ mức thông thường. chỉ có thể làm việc nhỏ, hèn mọn, nhỏ nhặt, tối thiểu, thiếu
cường lực. trái ngược với quái nghĩa Đại quá.
Thượng hạ truân chuyên chi tượng: trên dưới gian nan vất vả, buồn thảm,…
Tiểu quá động:
- Hào sơ biến thành Tiểu quá – Phong
- Hào tam biến thành Tiểu quá - Dự
- Hào ngũ biến thành Tiểu quá - Hàm
Phong: kết tụ
dự: dự phòng
Hàm: tiếp thụ
Phong giả thịnh đại dả - lớn,
Dự giả duyệt dả - vui đẹp, dự
Hàm giả cảm dả - cảm xúc,
hòa đồng, đồng hóa, mặt trời phòng, vui động, vui thuận, đề cảm mến, cảm nghĩ, nghĩ
đúng ngọ, mặt trăng rằm,
phòng, chuẩn bị, sẵn sàng
tưởng đến, đoái hoài tới, động
được mùa, nhiều người góp
trước, dự bị.
tình, cảm ứng, thọ nhận, giao
sức, nhem nhúm.
thượng hạ duyệt dịch chi tượng cảm nhau.
Chí đồng đạo hợp chi tượng Nam nữ giao cảm chi tượng.
tượng cùng đồng tâm hiệp lực
với quái nghĩa Tiểu quá phạm vi này là con trùng vậy Tiểu quá – Phong, Tiểu quá Dự, Tiểu quá – Hàm, là con trùng sẽ ra sao, hình vóc thế nào?
Xuyên qua cái lý của quái biến, kèm theo tính lý, cương vị, thứ bậc của động hào, ông
bạn nhỏ tuổi tôi chỉ hiểu được sự lý sống động của 2 con sâu:
Tiểu quá – Phong (động Hào sơ ) - con sâu mập mạp
Tiểu quá – Dự (động hào tam ) - con sâu ngo – ngoe
Còn lại Tiểu quá - hàm ( động hào ngũ ) giả sử hôm ấy không phải bài luận mà là sự
sống động thực sự, chắc ông bạn tôi phải ra sau vườn để ra coi xem con sâu ấy ra sao!
Thì cũng may, khi đem ra bàn luận thì anh em đã nảy ra một tia sáng: Tiểu quá - hàm
( động hào ngũ ) là con trùng mới tượng hình.
Vì ngũ, tiểu quá là quá nhỏ - nhỏ hơn sơ hoặc tam tiểu quá.
Quá nhỏ vì vừa thụ cảm ( hàm ) khí âm dương của trời đất mà mới hóa thành ( mới
tượng hình ) đó thôi .
Chú ý: mỗi quái đều có 1 hào đặc biệt, như quái nghĩa tiểu quá này thì các bạn đã rõ
hào thứ năm mới thật là tiểu quá, nhưng ở quái nghĩa khác thì lại tùy theo quái nghĩa khác mà
sẽ không phải là hào thứ năm nữa.
Các bạn hãy cố gắng tìm hào đặc biệt trong mỗi quái nghĩa, xem sao? Khi rõ được thì
lý luận mới vững, mới phù hợp được qua trên mọi tình lý, lý tính, cá tính của sự việc, lúc bạn
cần dùng. Hơn nữa còn tùy ở thời đại, dân trí, tộc tính, địa phương ,v.v…
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SỰ SỐNG ĐỘNG CỦA MUÔN LOÀI VẠN VẬT
của Thiện Ngọc
Vì chưa hiểu biết thấu đáo mà loài người phần đông cho rằng vật chất vốn vô tri, vô
giác,…
Sự thật, vạn hữu đều nhảy múa, sống động vô cùng không có cái chi là không cử động
cả. từ cái bàn, luồng gió, tấm bảng, hàng chữ, thây ma cho đến ánh sáng, âm thanh tất cả đều
có sự sống riêng tư theo bản chất, tình lý, bản tính của chúng. Các sự sống động này tuy khác
nhau thiên hình vạn trạng tùy theo loài, nhưng cùng theo chung một luật nhất định, đó là luật
động tĩnh, nhờ thế, mà người theo khoa dịch lý việt nam mới có thể kiểm soát được và nói lên
cho người đời biết tình lý của chúng. Dùng dịch tượng và dịch lý ( ý nghĩa của dịch ) làm nhịp
cầu liền lạc nối liền giữa sự huyền vi và hiển hiện mà tôi có thể nói lên hoặc ngầm hiểu được
sự sống động đó như sau:
LƯỢC CHUYỆN:
Một hôm nọ, tới phiên tôi gác xe trong trường để phòng mất cắp, ngồi ngoài hàng ba,
cạnh nhà để xe, để trông chừng, tôi nghe ông hiệu trưởng đang dạy bài pháp văn bên trong lớp.
Đến chữ ‘Germe’ ông hiệu trưởng hỏi là nghĩa gì?
Tôi không nghe rõ câu đáp, nhưng ông hiệu trưởng lặp lại là có một anh trả lời là ‘Bó’ .
Ông hiệu trưởng đáp: Sai rồi. đừng lầm chữ ‘Gerbe’ là một bó, với chữ ‘Germe’ là cái mầm.
Tôi không hiểu sao mấy anh lại lẫn lộn nghĩa của hai chữ đó.
Lúc ấy tai của tôi lại lắng nghe ông hiệu trưởng giảng bài tiếp, nhưng mỗi khi hỏi một
chữ nào, nghĩa là gì thì ông luôn luôn bảo học sinh: ‘coi chừng lộn chữ này với chữ khác’.
chẳng những thế, mà khi ông hỏi câu nào, tôi thấy mấy anh em trong lớp cứ lù khù, chậm
chạp, không nhớ hết câu để trả lời. trong khi tôi ở ngoài tự trả lời được dễ dàng.
Lấy làm lạ, vì ông hiệu trưởng ưa bảo, ‘coi chừng lộn chữ này với chữ kia’ nên tôi
hướng trí tri ý thức của tôi vào trong 64 cảnh trời xem coi cớ sự gì mà lạ như vậy?
Trí tri ý thức, thần thức của tôi vào cửa chánh ĐẠI TRÁNG rộng mở, cạnh đó là cửa
ngách QUI MUỘI cũng vừa được hé ra theo luật tạo hóa hiển lộ lúc đó báo tin cho tôi là:
CHÁNH QUÁI

BIẾN QUÁI

3

ĐẠI TRÁNG

QUI MUỘI

Hèn gì, học xinh bị lộn xộn trí nhớ là phải, và ông hiệu trưởng cũng bị luật dịch điều
khiển nên cứ lưu ý nhắc đi nhắc lại mãi.
PHÂN TÍCH

-

Đại tráng: ý chí
Thần trí chú ý nghe giảng bài

Qui muội: Xôn xao
Bận ( coi xe )

-Hiểu biết

- Lầm lộn ( chữ Germe,
Gerbe )
- Nhớ kém

KẾT LUẬN
Nhớ lầm lẫn ( Germe – Gerbe )
Trí óc mắc bận ( coi xe )
Chú ý nghe giảng bài
Lưu tâm lưu ý ’coi chừng lầm’
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THIÊN DIỆN NƠI NƠI ĐANG ĐỘNG
của LINH THẢO
TRÍ tri ý thức của tôi đang theo dõi một cuộc diện đang sống động diễn tiến tại một
trụ sở nọ, có một chiếc xe kiểu cao cao trên mui có gắn hai loa phát thanh cỡ lớn ( trước một
loa, sau một loa ). Xe muốn vào sân trụ sở đậu như các xe khác, tôi thấy xe đang chạy thụt lùi,
bác tài xế giường như quên rằng trên mui xe mình có trang bị hai ống loa cao nghều nghệu.
cửa trụ sở lại có cổng ngang, không cao không thấp.
Do đó, bác tài xế khi lùi xe vào cổng đến khi ống loa vừa bị gạt trở lại, những người
đứng dưới la hoảng ‘tốp tốp’, bác tài xế mới hãm thắng. Liệu chừng không thể vào sân trụ sở
được, nên bác tài xế đành cho xe đậu phía ngoài rào.
sự việc xảy ra nhằm thiên diện:
CHÁNH QUÁI

HỖ QUÁI

BIẾN QUÁI

KÝ TẾ

VỊ TẾ

6

GIẢI

Để cho kiến thức được mở mang sâu rộng, để cho chính mình có thể thấy biết, hiểu
biết chín chắn, về ý nghĩa của dịch chúng ta chỉ có một đường lối duy nhất là KIỂM SOÁT.
1/ quái nghĩa với sự việc
2/ sự việc với quái nghĩa
Chúng ta sẽ nhìn biết được nghĩa lý của dịch lúc nào cũng ngự trị trong vạn hữu sống
động. bởi vì quái nghĩa tự nó, nó không là gì cả mà nó là tất cả. đóng nó vào phạm vi sống
động nào thì ta sẽ có cái lý riêng của sự sống động ấy. Dịch lý nó là ánh sáng muôn đời khi
ánh sáng đó rọi qua trên sự vật nào thì sự vật ấy sẽ được sáng tỏ hơn lên. Ánh sáng dịch lý là
một thứ ánh sáng vượt khỏi không gian thời gian.
PHÂN TÍCH CHÁNH QUÁI GIẢI (đang thời sống động )
Giải: tán dã, phân tán, nơi nơi
Xét vào sự việc trên thì:
1/ cửa là địa điểm ra vào, phân tán, nơi nơi
2/ ống loa là vật dụng để loan truyền: nơi nơi
Xét về cao thấp động hào lục
a/ cửa trụ sở bị đụng ở phần trên cao
b/ phạm vi chiếc xe, bị đụng ở phần trên mui cao nhứt
HỖ QUÁI KÝ TẾ
Ký tế là hợp cùng , xe gặp cửa, ống loa bắt dính vào mui xe. Ký tế giả hợp dã : lúc tài xế
muốn đưa xe vào sân trụ sở. Đó là nguyên nhân, là nơi chốn xảy ra sự động.
BIẾN QUÁI VỊ TẾ
Vị tế là thất cách, dở dang, thất bại, chưa đạt được .
vị tế giả thất dã:
Biến quái chỉ để bổ túc ý nghĩa cho chánh hoặc hỗ quái mà cũng là giai đoạn chót của phạm
vi sống động đang thời.
Xét động hào để tìm chánh phó động
- cái loa là chánh động
- cái cổng là phó chánh động
đều là hào lục nhưng cái loa cao hơn cái cửa vậy Giải đang động tức là:
1/ vì cái loa bị bắt dính trên mui xe cao quá nên không thể vào sân được
2/ vì cái cửa đụng cái loa nên xe phải tìm nơi khác đậu
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THIÊN DIỆN QUAN SÁT ĐANG ĐỘNG
của Huyền - Chi
Giai đoạn III: Quái – Nghĩa Biến thông
PHÁT Ý CHÁNH VÀ BIẾN QUÁI TÙY ĐỘNG HÀO BẰNG 1 CÂU 4 CHỮ 1 Ý
Tôi đi công việc suốt buổi chiều. tối đến tôi ghé nhà ông phó hội trưởng II. chập sau
có vài bạn cũng đến để học tập.
đến phần thực tập phát ý về dịch tượng phong địa quan với 3 biến quái của nó.
1. Quan Hoán động hào nhị
2. Quan Bỉ động hào tứ
3. Quan Tỷ động hào lục
Với một sự lý tiêu biểu mắt kính đeo mắt, các bạn đồng ý với nhau qua 2 dịch tượng :
1. Quan Hoán là kính viễn thị
2. Quan Tỷ là kính cận thị
Duy còn Quan Bỉ, chẳng bạn nào chẳng bạn nào nghiệm đặng. để giúp thêm cho sáng
kiến, ông thầy nói Quan Bỉ là: kính mát.
Chừng ấy, tôi và các bạn vô cùng thích chí, ngả người vào thành ghế phá lên cười,
nghĩ tự giận mình, một việc quá dễ dàng mà không hiểu.
Thì trong lúc ấy, ông thầy chỉ vào người tôi và nói:
“ kìa, kính mát anh… còn mang tòn ten trên túi đó. từ nào đến giờ không có “ mốt” ấy
mà bữa nay anh sanh chứng!”
Tôi giật mình nhìn xuống, thấy kính mát đang tòn ten trên miệng túi, chỉ vắt 1 gọng
vào trong, còn toàn thể đều bên ngoài mà tôi nào có hay biết.
Tôi nhớ lại là đã mang kính như thế từ hồi ban chiều lúc này đã 21h đêm.
vội vàng, tôi đem cất vào áo.
trớ trêu thay, tất cả các cục diện diễn tiến từ nãy giờ đều nằm gọn trong thiên diện :

4

Quan
bỉ
Ông thầy lại còn nói: “ đó, cất giấu kính vào trong áo cũng lại là Quan Bỉ nữa”
Đại phạm vi sự việc: CÁI KÍNH ĐEO MẮT
Tình lý đang có liên hệ trong câu chuyện:
- ông thầy – các bạn – tôi –kính đeo mắt – câu chuyện luận bàn - dịch tượng Phong địa
Quan - dịch tượng Thiên địa Bỉ v.v…
Phạm vi hữu lý với quái nghĩa:
Quan: quan sát
bỉ: gián cách
Vân bình tụ tán chi tượng – bèo mây
thượng hạ tiếm loạn chi tượng - trời
tan hợp – chú ý xem, ngó, nhìn, thấy,
đất không giao thông nhau, bỉ giả bế
ngắm, xem xét, nghiệm xét, khám
tắc dả, tắc nghẽn, không thông,
nghiệm, phớt qua, đèn rọi, kính đeo
không tương cảm, âm dương cách
mắt…
tuyệt, dèm pha, chê bai lẫn nhau,
cách trở…
- bàn luận về sự quan sát nghiệm xét
- dịch tượng quan bỉ lại không luận
với dịch tượng phong địa quan
được , bị bế tắc
- sự lý tiêu biểu về kính đeo mắt
- gián cách ánh sáng
- kính mát của tôi
- giấu mất kính vào áo
- ông thầy ngó thấy kính của tôi
- kính mát
- tôi nhìn xuống còn thấy kính còn tòn
ten miệng túi
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kết luận

1/ nghiệm xét bế tắc
2/ soi rọi không thông
3/ ngó thấy hết đặng
4/ kính mát giấu mất
THIÊN DIỆN TIẾN ÍCH ĐANG ĐỘNG
của Huyền - Chi
Giai đoạn II: Kiểm - Soát
Quái – Nghĩa
PHÁT Ý CHÁNH HỖ BIẾN QUÁI BẰNG MỘT CÂU DÀI

Xe hành khách tôi đi, chạy đến khoảng đường rừng núi nọ ( sài gòn-đà lạt) thì bị một
tốp người sắc phục đen, vẻ trang hẳn hoi, chặn dừng lại cũng như các xe khác.
Theo tình lý của địa phận trên thì khoảng đường ấy vào thời buổi này, lối đầu tháng,
các xe cộ đều bị chặn để đóng thuế.
Xe nào chưa đóng thì xỉa tiền ra. Xe nào chưa đủ thì hẹn. xe nào đóng thuế rồi thì
trưng biên nhận để làm bằng…
Mảnh biên nhận đó ví như giấy thông hành. Một mảnh giấy hữu ích chứa đựng phần
nào sự tín nhiệm, tin tưởng lẫn nhau - chứng tỏ việc ấy đã làm rồi.
xe tôi đi chưa đóng thuế, tôi thấy bác tài xế sau khi xỉa tiền ra, có nhét tờ giấy tín chỉ
( biên nhận ) - vào túi.
Xe bắt đầu lăn bánh lại trong khi tôi kiểm soát sự việc vừa sống động với quái nghĩa:
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Ích

Bác

Trung phu

Đại phạm vi sự việc: ĐÓNG THUẾ
Tình lý đang có liên hệ trong câu chuyện:
- xe tôi đi - các xe khác - khoảng đường sài gòn –đà lạt tại địa phận ấy vào thời điểm
nầy - tiền bạc, giấy biên nhận v.v…
Phạm vi hữu lý với quái nghĩa:
ích: Tiến ích
bác: tiêu điều
Trung phu: trung thực
hồng hộc xung tiêu chi
Lục thân băng thán chi
Trung phu giả tín dả nhu
tượng - chim hồng hộc
tượng - lạc lẽo, đẽo gọt,
tại nội nhi đắc trung chi
bay qua đám mây mù, tăng rụng rớt, bác bỏ ý
tượng - có thể tin tưởng
thêm, ích lợi, lợi lộc, lợi
kiến,v.v…
được, tín nhiệm không ngờ
dụng, ban lộc cho người,
vực, v.v…
v.v…
- sự hửu lý
- phần nào
- tín chỉ ( biên nhận tiền )
- Lợi tức thuế vụ
- trốn thuế
- tín nhiệm, tin tưởng lẫn
- Lợi dụng
- lạnh nhạt thờ ơ
nhau
- Thêm được lợi.
- trong vùng đó
kết luận

1/ lợi lộc phần nào cho người tin tưởng
2/ tiền thuế không được lơ là trong vùng đó
3/ tiền bạc chỉ còn là tín chỉ
Thâu thuế - nơi vắng vẻ - do người nằm vùng
tiền thuế - không lơ là – trong vùng đó
tiền bạc - chỉ còn là – tín chỉ
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THIÊN DIỆN TUẦN TỰ ĐANG ĐỘNG
của Huyền - Chi
Giai đoạn II: Kiểm - Soát Quái – Nghĩa với nội tâm sự việc
PHÁT Ý CHÁNH BIẾN QUÁI BẰNG 1 CÂU DÀI CHỈ 1 Ý
Sau khi thăm bệnh ở Grall về, tôi ghé vào thăm quán cơm chay.
Lúc ấy nhằm thiên diện sống động là:

3

Tiệm
Quan
Thay vì như thường lệ, tôi gọi một đĩa cơm gọn gàng với cặp nỉa muổng. hôm nay tôi
trông sang ông bên cạnh thầy phần ăn 3 món xem chừng khá ngon, trông sang ông bàn nọ
phần ăn 3 món lại hấp dẫn,…
Tôi mới gọi phần ăn 3 món.
Chị hầu bàn đặt xong các thức ăn lên bàn, tôi quan sát một vòng
- chà, hôm nay canh coi bộ khá!
- lại thêm đậu “ô que” xào
- đến đĩa dưa chua kho mặn cũng bắt thèm
- riêng có đĩa cơm thiếu muỗng xới.
Xem lại thì giống phần ăn ông bên cạnh
Đại phạm vi sự việc: VÀO TIỆM ĂN CƠM
Tình lý đang có liên hệ trong câu chuyện:
- tôi- khách ăn - thức ăn - thức uống – bàn ghế - chủ tiệm – ăn uống - trả tiền v.v…
Phạm vi hữu lý với quái nghĩa:
Tiệm: tuần tự
Quan: quan sát
Phúc lộc đồng lâm chi tượng – như ăn
Vân bình tụ tán chi tượng – bèo mây
uống lần lần nhai nhỏ mới nhuốt vào,
tan hợp – chú ý xem, trông, ngó, nhìn,
tiệm giả tiến dả - chậm tiến, tiến lần
ngắm, xem xét, khám nghiệm, thanh
tới, thứ tự, chậm chạp, thong thả đến,
tra, phớt lướt qua, đèn rọi, quét nhà, ..
không vội vàng, bước lên thang, bò
quang cảnh, gió lướt trên mặt đất,
vào động đá,.
v.v…
- ăn uống
- từ bàn này tới bàn kia
- từ món kia đến món nọ

kết luận

- nhìn qua bàn nọ
- liếc qua các thức ăn

1/ ( hết bàn này tới bạn nọ được Tôi ) tuần tự chú ý liếc xem
2/ ( hết món nọ tới thức ăn kia được tôi ) lần lượt quan sát sơ qua
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THIÊN DIỆN GIAN LAO ĐANG ĐỘNG

Giai đoạn chót: Quái lý siêu việt
PHÁT Ý BẰNG 1 CÂU NÓI TỰ NHIÊN 3 CHỮ 1 Ý
Lúc bấy giờ nhằm thiên diện diễn tiến sống động

4

Truân
Bác
Tùy
Quái nghĩa sẵn có trong tay: gian lao – tiêu điều - tùy nghi, tôi muốn đọc nội tâm cục
diện diễn tiến sống động phạm vi trong nhà tôi, có việc gì sẽ xảy ra?
Quái nghĩa chưa kịp nói với tôi điều gì thì từ trong máy phát thanh, về mục kinh tế xã
hội oang oang diễn tả con đường sài gòn - hậu giang bị ngập lụt.
Đường xá bị loang lổ, xình lầy, xe cộ di chuyển ngang qua đoạn đường ấy là cả một
vấn đề gian lao khổ cực. lắm xe mã lực yếu phải nằm ì giữa đường, không thể qua suốt đặng.
Trong lúc máy phát thanh đang vang vang chỉ còn một bịnh nhân đến.
Người ấy bị đau Trĩ. Trĩ là nguyên nhân của bệnh táo bón. Bị táo bón, phân rất cứng.
Vì tính chất cứng ấy, cho nên trong khi phân di chuyển khó khăn trong lòng đại trường, nó
cào vuốt lòng ruột, mạch máu phồng, sinh ra lưu huyết,v.v…
Biết căn nguyên bệnh, tôi hỏi bệnh nhân: có bón không? đi tiêu khó không? Bệnh
nhân trả lời rằng đi tiêu khó lắm.
Đại phạm vi sự việc: CON ĐƯỜNG DI CHUYỂN
Tình lý đang có liên hệ trong câu chuyện:
- con đường sài gòn - hậu giang – xe cộ - ngập nước - lỗ hang sình lầy – hành khách đại trường (ruột già) - cục phân – cào vuốt chà sát – máu huyết - mục trĩ v.v…
Phạm vi hữu lý với quái nghĩa:
Truân: gian lao
Bác: tiêu điều
Tùy: tùy nghi
tiền hung hậu khiết chi
lục thân băng thán chi
phản phúc bất định chi
tượng. khó khăn, gian nan, tượng - lột mất, đẽo gọt,
tượng - loại không ở, di
chưa đủ sức, vất vả phải
rụng rớt, cướp đi, lạc lẽo
động, thuyên chuyển, tùy
nhờ sự giúp đỡ
theo
- gập ghềnh
- mắc lầy
- tuân bánh xe
- cực khổ, vất vả
- không trơn tru
- khó khăn
- mệt
kết luận

- trơn trợt
- bị nước xoáy loang nổ
- tray ruột
- lưu huyết
- ngất

- di chuyển
- xe chạy
- cục phân tụt xuống
- lúc đi ( đại tiện)

1/ rất khó khăn trên đường di chuyển – KHÓ DI CHUYỂN (xe)
2/ khó di động ( cục phân )
3/ mệt ngất lúc đại tiện

66

THIÊN DIỆN QUANG MINH ĐANG HIỂN LỘ BÁO TIN
của HUYỀN CHI
Ban đêm, tại bến xe hàng thường mất trộm, bác tài xế muốn kiếm chỗ khác hơn chỗ
đang đậu.
Tôi muốn đọc được nội tâm tư tưởng của Bác tài xế:
An được dịch tượng:
3

BÍ

GIẢI

DI

Dịch nói:
Quang minh – nơi nơi – dung dưỡng
Biến dịch:
Thiên diện chánh đang động: quang minh thông đạt chi tượng – sáng sủa thông
suốt.
Đem vào tình lý sự việc trên: muốn có ánh sáng.
Muốn có ánh sáng ra sao?
Giải: tỏa chiếu
Xe đậu để làm gì?
Di là nghỉ ngơi ( tình lý ban đêm là đậu nghỉ hoặc ngủ )
KẾT LUẬN:
Muốn có ánh sáng tỏa chiếu cho xe mình lúc ngủ
( phòng mất trộm )
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THIÊN DIỆN TÍCH TỤ ĐANG ĐỘNG
của HUYỀN CHI
TRÍ TRI Ý THỨC, THẦN THỨC CỦA TÔI CON NGƯỜI HẬU THIÊN
KIỂM SOÁT TƯ TƯỞNG VÀ HÀNH ĐỘNG của tôi đã diến tiến với các vật phụ
thuộc sống động quây quần quanh tôi, gần gủi với tôi, trong tay tôi, trước mắt tôi và tôi đã sử
dụng nó thế nào? tôi đã bầu bạn với chúng ra sao?.
LƯỢC TRUYỆN
Một hôm nọ, khi viết xong một câu chuyện trên một trang giấy rồi tôi đọc lại xem ra
có vẻ rườm rà, ý tứ lăng nhăng, văn thì như có mờ có tỏ, ý thì như có thiếu có thừa. Vì vậy mà
tôi dùng bút chì gạch bỏ, gạch bỏ bớt rồi đọc lại câu văn thì hóa ra như con chó bị què chân,
nên tôi lại viết thêm ý, thêm lời, cốt ý cho nó đầy đủ ý nghĩa và có mạch lạc.
Khi sửa lại câu văn và thêm ý kể như đã hàm chứa đầy đủ tình tiết của câu chuyện, tôi
lại đọc lại, nghe qua lại thừa ý, rồi tôi lại bôi bỏ bớt.
Đây là trang giấy

chỗ bôi bỏ
Tánh tôi nóng nảy tự giận mình, bởi tôi vô tình chưa muốn biết thiên diện sống động
nào đang ngự trị, khiến tôi phải bôi bỏ các ý tứ, lời lẽ đoạn văn rồi lại viết, lại bôi bỏ.
Tôi cứ bôi bỏ các lời lẽ, các dòng chữ tại khoảng giấy đó mà không ở khoảng khác.
Bực mình vì sự lủng củng đó tôi bèn dùng ĐỘNG TĨNH CÔNG THỨC HỮU THƯỜNG, tìm
xem cho biết thiên diện nào đang đang động ở trong tôi thì được:
Năm đinh mùi, tháng 2, ngày 13 giờ dậu
CHÁNH QUÁI

HỖ QUÁI

BIẾN QUÁI

MUỘI

TỔN

3

ĐẠI SÚC

LUẬT TẠO HÓA HIỂN LỘ BÁO TIN rằng: TÍCH TỤ KHÔNG YÊN
Biến ý mà tôi hiểu: trang giấy trước mắt tôi đang chứa đầy những dòng chữ, chứa
nhiều ý của tôi đang động nên tôi bôi bỏ lung tung.
NHỊP CẦU HUYỀN VI HIỂN HIỆN
Khi tôi đã có dịch tượng là hình bóng dịch lý, đối với tôi Dịch tượng là chiếc cầu
huyền vi hiển hiện. Ý nghĩa của dịch tượng là nhịp cầu. dịch lý là huyền vi biến hóa vô lường.
Trí tri ý thức của tôi liền diễn tiến qua lại trên chiếc cầu đó đôi ba lượt. trước mắt tôi
Dịch tượng đang là người câm vô tư giường như nói chuyện với tôi, báo tin cho tôi thoáng
qua chứa nhiều ý lăng nhăng bỏ bớt đi bạn:
Tôi yên trí và hết bực mình, không còn tự trách mình, không còn thắc mắc tại sao cứ
bôi bỏ mãi khoảng giấy đó…
KIỂM SOÁT TƯ TƯỞNG HÀNH ĐỘNG
Kiểm soát tư tưởng và hành động : là lúc thần thông tri hoạt động, gồm có thần thức
cùng với trí thức gần bằng với trí tri hóa.
thần tri hóa: là thần đã hợp đức với trí tri ý thức ( hội đủ )
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THẦN THÔNG TRI HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT
thần mà thông thì biến hóa vô lường
1/ tôi xét thần chưa hội đủ, nên trí tri ý thức của tôi đang rối rít nên muốn bôi bỏ bớt
2/ tôi xét qua trong lời lẽ thì thừa ý lăng nhăng, trình bày lộn xộn
3/ tôi nhìn qua trên trang giấy thì chứa đầy các dòng chữ bị quẹt lung tung. giấy thì chỗ dơ
chỗ sạch.
Tóm lại:
Ý tứ, hàng chữ, lời lẽ trang giấy đều đang bị ở trong trạng thái đại súc, muội, tổn.
SỰ NHÌN BIẾT CON NGƯỜI LÀ TIỂU VŨ TRỤ
Dịch lý: khoa động tĩnh vô tư không riêng cho ai, cho bất cứ thứ gì, nhưng riêng với
người học dịch lý theo kỷ nguyên dịch lý việt nam trong 64 tiếng đồng hồ, có thể tự nhìn biết
được luật tạo lập vũ trụ, nhìn biết được luật thành con người bao giờ, lúc nào cũng vẫn ngự trị
ở trong con người, trong vạn hữu và mãi mãi.
bởi vì mỗi mỗi là một sự thành tựu, một sự trở lên. vậy mỗi mỗi là một tiểu vũ trụ ở
trong luật tạo lập vũ trụ, bởi cớ đó cho nên từ trí tri ý thức của tôi, hành động của tôi, từ giấy
chữ viết tất cả đều đang bị chi phối theo luật công bằng động tĩnh nên tôi cứ bôi mãi đoạn văn
phần dưới trang giấy, lúc bấy giờ thì dịch động ở hào tam. Ôi dịch thật là huyền diệu.
Kết luận:
Chứa nhiều ý lăng nhăng bôi bỏ bớt
vẫn còn trong giờ phút đại súc, muội, tổn. Sau khi đã quyết định và đã bôi bỏ đoạn văn
tôi định đốt lên điếu thuốc hút xả hơi.
mần lại trong bao thuốc thì không còn điếu nào
hộp quẹt thì chỉ còn một diêm
bao thuốc chứa thuốc
bao diêm chứa diêm

Tích tụ đang động

SO SÁNH
Bao thuốc to hơn bao diêm, chứa lớn hơn bao diêm ( chánh phó đại súc )
SO SÁNH
Chánh phó tổn: bao thuốc hết trơn, hộp quẹt còn một diêm
điểm này khi đã so sánh bao thuốc, bao diêm thì mới nhớ lại yếu lý ĐỒNG NHI DỊ thật là sâu
sắc. Cùng một giờ một phút nhưng khi:
Nặng ra là hết trơn
Cũng đều có ý nghĩa là đại súc - tổn
nhẹ ra thì còn một diêm
Vừa quăng bao thuốc chưa ra cửa sổ thì có khách đến tiêm thuốc, một người, hai
người, ba người, lại thêm vài cu nhỏ hàng xóm đến chơi.
Khách ngồi đầy nhà nói chuyện lăng xăng. Khi khách ra về kiểm điểm lại thì đa số
thiếu chịu.

Khách - đầy nhà ( đại súc )
- lộn xộn người lớn con nít ( qui muội )
- thiếu chịu ( tổn )
KẾT LUẬN:
Thuốc dự trữ thứ này thứ nọ đã cạn
Nhiều khách rộn ràng tốn thuốc
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Ý NGHĨA MẦU NHIỆM CỦA THIÊN DIỆN ĐANG ĐỘNG
của: TRANG ĐÀI
Một hôm, trong phiên gác đêm tôi chợt nghĩ đến phép sử dụng dịch ( là tạo những sự
việc đúng với thiên diện đang động )
Các bạn của tôi hiện đang tổ chức một cuộc rút thăm, để chia ai gác phiên nào giờ nào.
Lòng của người lính gác giặc bao giờ cũng mong mỏi mình được bắt những cái thăm
tốt. Trong những phiên gác đêm giờ đầu hôm hay rạng sáng là những giờ lý tưởng nhất.
với một cuộc rút thăm nhỏ, tròm tròm trên mười người, nhưng trên những cái thăm kín,
bí mật chúng ta không thể nào thấy được bằng mắt, hoặc bằng tay. người học dịch sẽ dùng trí
để đoán khoảng nào có thể có cái thăm tốt.
lấy ý nghĩa thiên diện đang động lúc bấy giờ là:
CHÁNH QUÁI
HỖ QUÁI
BIẾN QUÁI
3

ĐẠI SÚC
MUỘI
TỔN
Với quái nghĩa Đại súc : Tích tụ nhiều ta biến thành quái lý tan vào cuộc rút thăm thì
quái nghĩa Đại súc biến ý là thăm đầy, thăm chứa còn nhiều, nếu ta bóc một chiếc thì ta sẽ bị
Tổn ( biến quái ) nghĩa là trúng phải những thăm xấu.
Tổn: mệt, phí sức, tổn hại, hao hớt, người học dịch khi biết được luật động tĩnh, chỗ
động thì không nên đi tới vì giờ phút đó thiên diện đang động chờ đón bắt ta. Cho nên khi ấy
tôi để các bạn tranh giành. Thăm mỗi lúc một cạn khi còn độ hai, ba chiếc ( Tổn ) thì thiên
diện Đại súc đang động đã đi qua. chậm rãi tôi mở một chiếc thì quả được thăm tốt. vì giờ
phút này Đại súc đang động cho nên từ những công cuộc lớn như đại hội của tôi ( độ 200
người ) thì lại chia ra thành từng trung đội ( 40 người ) rồi trong nhóm 40 người lại chia làm
nhiều tiểu đội ( mỗi tiểu đội 11 người ) trong 11 người này có những cuộc xôn xao của đại súc
tổn xuống nửa là những cái thăm, những sự xôn xao, lăng xăng ( Qui muội ) của thăm đều bị
ảnh hưởng của thiên diện đang động Đại súc mà ra, và chỉ có lúc thiên diện đó đi qua ( nghĩa
là tới tổn ) thì mới thoát khỏi ảnh hưởng của Đại súc vậy.
PHÂN TÍCH:
ĐẠI SÚC: thăm đầy
QUI MUỘI: rối ren
TỔN
- đại đội
Sinh viên lăng xăng
Tiểu đội
- nón chứa thăm
Xôn xao, hồi hộp
Thăm không vừa ý
- gói thăm
Thăm bị cạn dần
Thăm bị xé

kết luận:
1/ Mọi người lăng xăng chia nhiều tiểu đội thăm đầy phần nhiều là những thăm xấu
2/ Thăm từ đầy xáo trộn đến vơi
3/ Đại đội của tôi được chia thành nhiều tiểu đội
4/ Tôi chú ý thấy những người bắt thăm trước, lúc thăm còn đầy thì gặp phải những
cái thăm xấu.
Dụng Tổn thì được Đại súc, dụng Đại súc thì bị Tổn
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THIÊN DIỆN TỔN ÍCH ĐANG ĐỘNG
của Vũ Hồng Phong
SỰ ĐỒNG DỊ TRONG MỘT THIÊN DIỆN ĐANG ĐỘNG
Để tránh bớt nỗi phập phồng âu lo thừa thãi, người học dịch lý cần phân biệt tường tận
sự động tĩnh trong vũ trụ:
Tuy cùng trong một thiên diện sống động, cùng một phạm vi tình lý, nhưng lúc nào
cũng vẫn có sự đồng dị, tức là có động và có tĩnh
Sự lý sống động vẫn có sự đồng dị:
- chánh động
- phó động
Trong chánh phó động được phân ra
- Tự động
- Bị động
- Thọ động
Tóm lại: Có động, hoặc có liên hệ, đến sự động cùng trong một phạm vi tình lý, mới là
đầu đề để nói dịch.
Ngoài ra khi còn trong tư thế tĩnh, tức thiên cơ chưa máy động trong nhân cơ ở thời cơ
nào đó, mặc dù hằng giây phút luật tuần hoàn. vẫn đều đều biến dịch.
Ví dụ mẩu chuyện cỏn con sau đây:
Trong khi tôi đang nằm yên nghỉ và thưởng thức bản nhạc ráo rắc từ trong chiếc máy
phát thanh, thì bỗng có tiếng gõ cửa. nơi thôn quê đang đêm vắng vẻ mà có tiếng gõ cửa là cả
một sự phập phồng.
Nhưng với dịch tượng:
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Tổn

Phục

Di

Tôi bạo dạn mở cửa - một bệnh nhân đến chích thuốc . bệnh nhân đến nhà tôi là chánh
động – chính ông cho xem vào một sống động mới trong sự sống động đang thời của cảnh gia
đình tôi.
Ông đã chích thuốc hôm qua, hôm nay đến chích thêm cho thật lành bịnh. Chích xong,
ông trả luôn tất cả tiền thiếu trước sau.
Với sự việc ấy, chính ông là phạm vi chánh đúng lý với quái nghĩa TỔN - DI
Quái nghĩa TỔN – DI ở phạm vi tình lý này được biến dịch thành một ý mới hợp với
sự lý đương nhiên là TỐN TIỀN CHÍCH THUỐC DƯỠNG SỨC.
vậy:
1. Bệnh nhân đến nhà tôi, quấy dày sự yên nghỉ của nhà tôi : chủ động
2. Ông tốn tiền chích thuốc trị bệnh : chủ động đều là chánh động
3. Tiền bạc, thuốc men, ống chích, cửa nhà : bị động
4. Tôi bị quấy dầy giờ yên nghỉ Thọ động
5. Tôi thọ nhận tiền chích thuốc : thọ động đều là phó động
Cùng chung phạm vi tại nhà tôi, cùng chung một thiên diện sống động, nhưng:
1. Chính bệnh nhân đến là cớ sự xảy ra sự sống động là chánh động – CHÁNH TỔN
2. Tôi, có liên hệ trực tiếp đến sự sống động là Phó động – PHÓ TỔN
3. Con tôi, “nhà tôi” ở vào trạng thái tĩnh nghhĩa là con tôi vẫn tiếp tục nghe ca hát
“ nhà tôi” vẫn xem báo, không liên hệ gì đến việc chích thuốc hoặc tốn tiền, hoặc
nhận tiền gì cả.
Kiểm soát quái nghĩa với sự việc
Đại phạm vi tình lý: một bệnh nhân đến trích thuốc
Sự lý đang có liên hệ trong câu chuyện: tôi - bệnh nhân - thuốc men - tiền bạc
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PHạm vi đúng lý với quái nghĩa ( chánh động hoặc phó động )
Tổn: tổn ích
Phòng nhân ám toán chi
tượng - tượng phòng - sự
ngầm hại, hao tổn, thất bát

Phục: tái hồi
Sơn ngoại thanh sơn chi tượng
- trở lại, phục hồi, phục hưng

Di: dung dưỡng
Phi long nhập uyên chi tượng
- rồng vào vực nghỉ ngơi,
chăm lo, bồi dưỡng

-Tốn tiền ( chích thuốc )
-Tổn hại ( sức khỏe )
-Tổn thất ( sự nghỉ ngơi)

-Phục hồi sức khỏe
-Trở lại chích thuốc

- Bồi dưỡng sức khỏe
- nằm nghỉ ngơi

Kết luận:
Chánh động: tốn tiền bồi bổ sức khỏe
Phó động: Bị tổn hại sự nghỉ ngơi
Hay: tốn tiền về sự phục sức cho người điều dưỡng ( dưỡng nuôi khí thể )
Khuấy dầy tôi - tôi phải ngồi dậy - lúc nằm nghe ca hát
THIÊN DIỆN NGĂN CHE HIỂN LỘ BÁO TIN
của Huyền Chi

5

CẤN

GIẢI

TIỆM

Chúng tôi hẹn chờ nhau tại một rạp hát nọ để cùng đi đến nhà Ông bạn.
Lòng muốn biết: có bạn đến chưa? nếu đến rồi thì đang đứng hay ngồi ở chỗ hẹn?
Thiên diện chánh đang động là : Thuần Cấn
Thuần cấn là ngăn che, được biến dịch là ngưng nghỉ
- Nếu xe chạy
- Ngừng lại chờ
- Nếu ngừng lại
- Đứng ở đâu đó chờ
- Nếu đứng
- Ngồi chờ
( Xét tình lý nơi chốn: rạp hát, thì không bao giờ có nằm chờ)
Vậy thuần Cấn đang động : có đến rồi, đến lâu hay mau? thuần cấn đang động hào 5: lâu, xét
tình lý đến lâu: đến chờ lâu ắt phải ngồi.
Vậy nên tôi phát ý: đang ngồi chờ
Ngồi chờ ở đâu? Tình lý nhà hát , có phía cửa đóng. Giải là lối ra vào .
Nhưng ngồi chờ nơi có bán đồ giải khát hay ngồi chỗ nào?
Tiệm: tại bực thềm, ngạch cửa.
Kiểm soát lại khi tôi đến rạp hát thì thấy quả nhiên, bạn tôi đang ngồi chờ ở nơi bậc thềm, lúc
cửa đang đóng kín, trước rạp hát nọ.
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THIÊN DIỆN TIẾN THỦ ĐANG ĐỘNG
Của Trang đài
Một hôm đại đội của tôi được hướng dẫn ra sân bắn. Nơi thềm bắn 200 thước của
trung niên ban được nằm trên một khu vực vùng thủ đức. Đầu tiên tiểu đội của tôi phải xuống
hầm bia, có phận sự phải dấu những viên đạn trúng vào bia để xạ thủ biết mình bắn trúng
hoặc trật mà hiệu chỉnh súng lại cho đúng biểu xích.
Hết một loạt bắn là đổi phiên, những xạ thủ xuống lại làm trợ viên, còn trợ viên thì lên
làm xạ thủ. đến lúc tôi bước lên thềm chuẩn bị bắn cho cuộc bắn của mình thì tôi nghe nhiều
người đang bàn tán về chiếc phản lực Skyraider vừa mới rớt trên một cánh đồng kế bên.
Nhiều người kể lại, thấy chiếc khu trục nhào lộn thì đinh linh là biểu diễn, nhưng một
lúc không biết trục trặc chỗ nào mà nhào luôn xuống ruộng, lúc đó tôi trang được dịch tượng
sau:

5

THĂNG

QUY MUỘI

Phân tích sự việc trên với quái nghĩa hiện hữu
Thăng: chòi đạp
Quy muội: rối ren
- Phản lực cơ, tiến bước
rắc rối, xôn xao
- vị đại úy phi công
Máy bay bị trục trặc
- đạn bay vun vút
Sinh viên bàn tán
đạn nổ rào rào

TĨNH

Tĩnh: trầm lặng
dưới thấp
Cánh đồng
dưới hầm bia
Phi cơ hạ thấp

hiệu chỉnh súng
xuống ruộng, hết vọt
Kết luận:
1) Lên khỏi hầm, tập nổ súng, tốp kia xuống hầm
2) đạn bay, rào rào, trên hầm bia
3) phi cơ, trục trặc, rớt xuống ruộng
4) sỹ quan phi công, bị nạn, tử thương
5) đưa súng lên, đúng tầm bắn, thì dừng lại
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THIÊN DIỆN THOÁI ẨN ĐANG ĐỘNG
Dưới đây là mẩu chuyện đã được kiểm soát do trí tri ý thức của con người hậu thiên.
Hôm nọ có một bạn thân đến nhà tôi chơi thấy y mặc quần đẹp quá, tôi hỏi hàng gì và
may ở đâu.
Bạn tôi trả lời rằng: Soie Italie, may ở đường nguyễn kim
Vì không chủ tâm đến vấn đề may quần áo, nên tôi không hỏi kỹ hiệu tiệm nào.
Cách đâu gần cả tháng…
Thuận trên đường về, bỗng dưng lòng tôi nhớ đến việc may đồ, và đồng thời đường
nguyễn kim cũng gần kề khoảng gần đấy.
Vừa quẹo vào đường nguyễn-kim trần quốc toản thì gặp ngay tiệm may hiệu Trung Mỹ, cửa mở rộng thầy thợ đang cắt may lăng xăng.
Lòng tự hỏi “ có phải tiệm may này không?” chạy tới vài mươi thước, lại một tiệm
nữa hiệu Văn Tâm, có lầu 2 tầng, cửa tiệm đóng kín lại ( bằng cửa sắt ).
Chạy thêm một đổi, lại còn một hiệu văn cẩm, tiệm thấp nhỏ cửa mở rộng, thầy thợ
hoạt động lăng xăng.
Thế là đường nguyễn – Kim có 3 hiệu may, 2 hiệu may mở cửa làm việc, một tiệm
may đóng cửa nghỉ.
Với sự sống động trên, lối giờ ngọ, nhằm thiên diện:
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Khiêm
Giải
Khôn
Tiệm nào đây? ghé vào tiệm nào? hay là về?
Học dịch, trước tiên để tránh bớt sự lỡ lầm cho bản thân, hoặc để biết cách té xe mà đỡ
đau: Thuận thiên.
Cho nên tôi bắt đầu suy luận xem dịch đã phụng nhỉ cái gì với tôi trong giờ phút lòng
đang băn khoăn chưa tìm được quyết định.
Bạn tôi may ở tiệm nào? Lòng tôi muốn biết thế…
Vậy thì:
Khiêm là thoát ẩn, lui lại, cáo thoái, từ dã, lui vào trong, bỏ nhà đi, bị gìn giữ, nhốt vào
trong…
Giải là nơi nơi, phân tán, cửa ra vào…
Thuần khôn là nhu thuận, mềm mỏng, đen tối, lạnh lẽo, không hoạt động…
Với quái nghĩa trên tôi luận thấy rằng:
- Phạm vi 3 tiệm may mà khiêm là: tiệm ở giữa 2 tiệm kia
- Phạm vi thợ may mà khiêm là: lui về, cáo thoái
- Phạm vi chủ tiệm mà khiêm là: từ chối tiếp khách, lui vào trong tiệm
- Phạm vi một cửa tiệm mà khiêm là: đóng cửa lại ( bố khẩu khóa của lục nhâm )
Chỉ mới xét sơ qua về chánh quái, chưa đề cập đến ( quái nghĩa đồng động có hỗ, biến,
động hào, đơn quái, phương hướng, màu sắc, tình lý,…tôi thầm phán quyết chính là tiệm Văn
– Tâm, tiệm đóng cửa mà là tiệm ở giữa.
Nghĩ như thế, tôi quay xe ra về để cho nhịp nhàng đúng luôn với thiên diện đang sống
động khiêm.
Tuần lễ sau, bạn tôi đến nhà chơi, tôi hỏi anh may quần áo ở tiệm nào? bạn tôi trả lời:
“tiệm Văn - Tâm”
Đại phạm vi sự việc: KIẾM XEM TIỆM MAY NÀO
Tình lý đang có liên hệ trong câu chuyện:
- Tiệm may trung mỹ, tiệm văn tâm, tiệm văn cẩm, thợ may, chủ tiệm, cửa tiệm, tôi
v.v…
Phạm vi hữu lý với quái nghĩa:
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Khiêm: thoái ẩn
Khiêm giả thoái dã,
thượng hạ môn lung chi
tượng

Giải: Nơi nơi
Giải giả tán giả, lôi vũ tác
giải chi tượng

Khôn: nhu thuận
Khôn giả thuận dã, nhu
thuận lợi chinh chi tượng

- Lui vào trong giữa
- Đồ để trong tủ kính
- Lui về nhà
- Từ chối
- Cáo thoái
- Bế cửa

- Cửa ra vào
- Ra về tứ tán
- Hai đầu có 2 tiệm

- Tiệm nghỉ hoạt động
- Quần áo vải sổ
- Vắng bóng người

1/ Thụt ở khoảng giữa ( không rõ ràng như tiệm ngoài đường )
2/ Từ chối nhận hàng may
3/ Bế cửa nghỉ
4/ Tiệm đóng cửa là nơi anh bạn may quần áo
Dịch nói với tôi: chính cái tiệm giữa, tiệm được cắt khoảng giữa con đường ( phạm vi
3 tiệm ) và tiệm đã đóng cửa nghỉ trưa
kết luận
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