
ตอนที่ 1
อี้จิง

อี้จิง หมายถึงคัมภีร์ที่บันทึกศาสตร์แห่งการเปลี่ยนแปลงตามหลักยินหยาง ซึ่งเป็น

คัมภีร์ที่มีอายุยาวนาน เมื่อกล่าวถึงอี้จิงจะหมายถึงคัมภีร์หลักสามเล่ม ได้แก่ คัมภีร์เหลียน

ซานแห่งราชวงค์เซี่ย คัมภีร์กุยฉางแห่งราชวงค์ซาง และคัมภีร์โจวอี้แห่งราชวงค์โจว แต่

เหลอืเพียงคมัภีร์โจวอีท้ีย่งัสบืทอดถงึปัจจบุนั ในปัจจบุนัค�าว่าอีจิ้งนัน้ถกูใช้อย่างกว้างขวาง 

เมือ่เรากล่าวถงึค�าว่าอีจ้งิ มนัจึงรวมหมายถงึการศึกษาเน้ือหาเกีย่วกบัศาสตร์วชิาท่ีเก่ียวข้อง

กับศาสตร์แห่งการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดด้วย

อี้จิงคืออะไร?

อี้จิง (易经) หากกล่าวโดยความหมายค�าแล้ว หมายถึงคัมภีร์ (จิง - 经) ที่บันทึก

เรื่องของหลักแห่งการเปลี่ยนแปลง (อี้ - 易) ซึ่งไม่ใช่คัมภีร์เล่มเดียว แต่หมายถึงคัมภีร์

ทัง้หมดสามฉบบั แต่หลงเหลอืถงึปัจจุบันมอียูฉ่บบัเดียว เรยีกว่า "คมัภร์ีโจวอี"้ ซึง่เป็นคมัภร์ี

ที่เขียนขึ้นในสมัยปลายราชวงค์ซาง และถูกใช้ในสมัยของราชวงค์โจว

คมัภร์ีโจวอีบ้นัทกึอะไรไว้? ทีจ่รงิมนัเป็นคมัภร์ีซึง่บนัทกึไว้ในม้วนคมัภร์ีสองม้วน ซ่ึง

บันทึกโศลกโบราณทีเ่กีย่วพนักบัสถานการณ์ทางการเมอืงในเวลานัน้ไว้ ซึง่แม้แต่นักวชิาการ

ในปัจจุบันที่ศึกษาด้านนี้ก็ยังไม่สามารถตีความและเข้าใจได้ทั้งหมด แต่ความจริงหนึ่งก็คือ 

คัมภีร์โจวอ้ีน้ันได้ถูกแต่งขึ้นมาอย่างมีความสัมพันธ์กับหลักความรู้โบราณท่ียิ่งใหญ่ซึ่ง



สืบทอดมาอย่างยาวนาน ซ่ึงว่าด้วยยินหยางและการเปล่ียนแปลงของมัน (ศึกษาเพ่ิมเติม

ได้ในภาคความรู้พื้นฐาน) ซึ่งในความรู้ดั้งเดิมนั้นได้บันทึกไว้ในรูปของสัญลักษณ์แปดแบบ 

ซึ่งประกอบขึ้นจากสัญลักษณ์ขีดของยินและหยาง (ในปัจจุบัน หยางมีสัญลักษณ์เป็นเส้น

ขีดเต็ม และยินมีสัญลักษณ์เป็นเส้นขีดขาด) ซึ่งเรียกว่า ลายลักษณ ์หรือ เหยา (爻) ซึ่ง

สัญลักษณ์แต่ละแบบนั้นคือชุดของลายลักษณ์สามเส้นเรียกว่า ตรีลักษณ ์หรือ กว้า (卦) 

และชุดของตรีลักษณ์ทั้งแปดแบบนั้นถูกเรียกว่า อัฐฏลักษณ ์หรือ ปากว้า (八卦)

ตรลีกัษณ์ทัง้แปดน้ันคือสญัลกัษณ์อนัเป็นตัวแทนของปรากฏการณ์ในธรรมชาตแิปด

อย่าง ได้แก่ เฉียน (乾) แทนท้องฟ้า คุน (坤) แทนผืนดิน หล ี(离) แทนไฟ ขั่น (坎) แทน

น�้า ตุ้ย (兑) แทนทะเลสาบ เกิ้น (艮) แทนภูเขา ซวิ่น (巽) แทนลม และ เจิ้น (震) แทน

ฟ้าร้อง และมีรูปแบบการเรียงตัวเป็นรูปที่เรียกว่า "แผนภูมิ" อยู่สองแบบ ได้แก่ แผนภูมิ

อัฏฐลักษณ์แบบก่อนสวรรค ์(先天八卦图) และ แผนภูมิอัฏฐลักษณ์แบบหลังสวรรค ์

(后天八卦图) ซึง่อฐัฏลกัษณ์ทัง้แปดและการจัดเรยีงตัวของมนันัน้ได้กลายเป็นฐานความ

รูใ้นการเข้าใจธรรมชาตขิองชาวจนี และกลายเป็นองค์ความรูพ้ื้นฐานของสรรพวชิาของจีน

ในเวลาต่อมา

คมัภร์ีโจวอีค้อืคมัภร์ีทีอ่ธบิายแนวคิดซึง่ต่อยอดข้ึนมาจากตรลีกัษณ์ทัง้แปดอกีท ีโดย

ได้น�าเสนอ "กว้า" ที่มีหกเส้นขึ้นมาแทน โดยการน�าตรีลักษณ์สองตรีลักษณ์มาวางซ้อนทับ

กัน ซึ่งได้กว้าที่เรียกว่า ฉักลักษณ ์ขึ้นมาซึ่งมีทั้งหมด 64 ฉักลักษณ์ และได้อธิบายความ

หมายของฉกัลกัษณ์และลายลกัษณ์ทัง้หมดด้วยการน�าเอาสถานการณ์ทางการเมืองในขณะ

นั้นมาเชื่อมโยงอย่างไว้อย่างแนบเนียน ภายหลังคัมภีร์เล่มนี้ยังได้รับการศึกษาและเขียน

บทอธบิายเพ่ิมเตมิโดยปราชญ์อย่าง ขงจ่ือ (孔子) จนท�าให้คมัภีร์นีก้ลายเป็นคมัภร์ีส�าหรับ

ศึกษาความเร้นลับเบื้องหลังธรรมชาติและสังคมของบัณฑิตและปราชญ์จีนมาทุกยุคสมัย

มีค�ากล่าวของจีนว่า "ไม่ศึกษาอี้จิง ไม่อาจเป็นใหญ่ในแขนงใดได้" เนื่องจากอี้จิงนั้น

คือรากฐานความรู้ทั้งมวลของจีน ไม่ว่าจะศึกษาศาสตร์แขนงใด ไม่ว่าจะเป็นการแพทย์จีน 

วิทยายุทธ์ ชี่กง เต๋า ฮวงจุ้ย วิชาท�านายเสี่ยงทาย การเมือง การทหาร การปกครอง ฯลฯ 

ล้วนแต่ต้องอาศยัความรูจ้ากอีจ้งิทัง้สิน้ ว่ากันว่าแม้แต่ปราชญ์ขงจือ้กย็งัจบัต้องคมัภร์ีโจวอี้

บ่อยมากจนเชือกที่ร้อยคัมภีร์ของเขานั้นขาดถึง 3 ครั้ง 3 ครา และคัมภีร์อี้จิงนี้ยังได้ถูกยก

ให้เป็นหน่ึงใน ห้าคมัภร์ี (อู๋จงิ - 五经) ของจนี ซึง่ถอืเป็นคมัภร์ีข้ันสงูซึง่บัณฑติและปราชญ์

ต้องศึกษา



ประวัติความเป็นมาของอี้จิง

ศาสตร์แห่งอี้จิงที่รู้จักกันอยู่ในปัจจุบันนั้น ไม่ได้เกิดขึ้นมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึงแต่อย่างใด หากแต่เกดิขึน้จากปราชญ์มากมายในประวัตศิาสตร์จนี

ที่ได้ศึกษาและได้ขยายขอบเขตของการศึกษาศาสตร์แขนงนี้ออกไปอย่างกว้างขวาง มีงาน

เขยีนอธบิายและวิพากษ์มากมายนับไม่ถ้วน ก่อเกดิเป็นศาสตร์ความรูแ้ขนงต่างๆ แตกแขนง

แยกออกไปมากมาย แต่หากให้กล่าวถึงแกนกลางของประวัติความเป็นมาของอี้จิงแล้ว ก็

คงหนีไม่พ้นความเป็นมาของคัมภีร์โจวอี้นั่นเอง

ย้อนกลับไปในยุคบรรพกาลราวหกพันปีก่อน ชาวจีนเช่ือว่าแรกเริ่มนั้นมนุษย์เกิด

ขึ้นจากการสร้างขึ้นของเทพมารดรนาม หนี่ว์วา (女娲) เมื่อเทพมารดรได้สร้างมนุษย์ขึ้น

แล้ว ฝซู ี(伏羲) ผูซ่ึ้งเป็นพีช่ายและสามขีองพระนางด้วยกไ็ด้เป็นผูป้กครองมนษุย์ ชาวจนี

เชื่อว่าทั้งสองนั้นมีร่างกายท่อนบนเหมือนมนุษย์แต่มีท่อนล่างเป็นงู ฝูซีเมื่อปกครองมนุษย์

อยูน่ัน้กไ็ด้ถ่ายทอดความรูต่้างๆ ให้แก่มนษุย์ ท�าให้มนษุย์รูจ้กัการรวมกลุม่และปกครองกนั 

หนึ่งในความรู้ที่ฝูซีถ่ายทอดนั้นก็คือความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล แต่เนื่องจากใน

ยุคสมัยน้ันยังไม่มีการประดิษฐ์อักษรไว้ใช้งาน ฝูซีจึงได้แสดงความรู้นี้ในรูปแบบของ

สัญลักษณ์ โดยใช้ขีดง่ายๆ แทนสภาวะอันเป็นขั้วตรงข้ามของจักรวาลท่ีเรียกว่ายินและ

หยาง และน�าเอาขีดเหล่านี้สามขีดมารวมกันกลายเป็นตรีลักษณ์แปดแบบ หรือ "อัฐฏ

ลักษณ์" และฝูซียังได้อธิบายคุณสมบัติของตรีลักษณ์ทั้งแปดนี้ในรูปแบบของการเรียงตัว

และจบัคูต่รงข้ามในลกัษณะของแผนภมูภิาพเรยีกว่า "แผนภมูอิฐัฏลกัษณ์ก่อนสวรรค์"  ซึง่

กลายเป็นเครื่องมือศึกษาหลักการของฝูซีมาจนถึงทุกวันนี้

หลังจากยุคสมัยของฝูซีแล้ว ความรู้นี้ก็ได้ถ่ายทอดสืบต่อกันเรื่อยมา เมื่อเริ่มมีการ

ใช้ตัวอักษรในการบันทึกขึ้นมา ก็เริ่มมีการเขียนเนื้อหาของอี้จิงออกมา ในยุคราชวงค์เซี่ย 

(ราว 2070 ปีถึง 1600 ปีก่อนคริสต์ศักราช) ได้มีการบันทึกอี้จิงเล่มแรกเรียกว่า เหลียน

ซาน (连山) ซึ่งหมายถึง "ภูเขาที่ต่อเนื่องกัน" และเมื่อสืบทอดต่อมาถึงราชวงค์ซาง (ราว 

1558 ปีถึง 1046 ปี ก่อนคริสต์ศักราช) ก็ได้มีการปรับปรุงคัมภีร์เหลียนซานให้สอดคล้อง

กบัการใช้งานตามยคุสมยั และตัง้ชือ่ใหม่ว่า กยุฉาง (归藏) หมายถงึ "กลบัสูค่วามเร้นลบั" 

ซึง่ในปัจจบุนัทัง้เหลยีนซานและกยุฉางต่างกถ็กูยกย่องให้เป็นคมัภร์ีอีจ้งิทัง้คู ่แต่อีจิ้งทัง้สอง

ฉบับนี้ได้สูญหายไปตามกาลเวลาจนไม่หลงเหลือสืบทอดในปัจจุบัน



จนกระทั่งในยุคปลายราชวงค์ซาง เมื่อ โจ้วหวัง (纣王) ขึ้นครองราชย์ (1075 ปี 

ถึง 1046 ปี ก่อนคริสต์ศักราช) ได้ปกครองประเทศเยี่ยงทรราชย์ ลุ่มหลงในสุราและนารี 

กดขีข่่มเหงขนุนางและเจ้าเมอืงทัง้หลายอยูเ่ป็นนจิ เม่ือเกดิแคลงใจในตวัเจ้าเมอืงตะวนัตก

นาม จซีาง (姬昌) ว่าอยากล้มล้างอ�านาจของตน กไ็ด้จบัจซีางไปกกัตวัไว้ทีต่�าบลโหยวหลี่ 

ในระหว่างท่ีจีซางถูกกักตัวไว้นั้น เขาก็ได้ท�าการรวบรวมความรู้ในด้านอัฐฏลักษณ์ที่ตนมี

และความรูจ้ากคมัภร์ีอีจิ้งเดิมคือคัมภร์ีกยุฉาง ขยายตรลีกัษณ์ท้ังแปดให้กลายเป็นฉกัลกัษณ์ 

64 ฉักลักษณ์ เรียงล�าดับฉักลักษณ์ทั้ง 64 ฉักลักษณ์ ให้สอดคล้องกับวัฏจักรการ

เปลี่ยนแปลงของบ้านเมือง จากนั้นรวบรวมเอาสถานการณ์ทางการเมืองที่ตนได้ประสบ 

เรียบเรียงเข้ากับหลักแห่งการเปลี่ยนแปลงของฉักลักษณ์ทั้ง 64 ฉักลักษณ์ และก�าหนดตั้ง

ชือ่ฉกัลกัษณ์พร้อมทัง้ค�าอธิบายไว้ จดบนัทกึเป็นคมัภร์ีบนม้วนไม้ไผ่สองม้วน เรยีกคมัภร์ีนี้

ว่า โจวอี ้(周易) ซึ่งก็คือคัมภีร์อี้จิงที่เรารู้จักกันอยู่ในปัจจุบันนี้นั่นเอง

หลังจากที่เมืองตะวันตกและเจ้าเมืองต่างๆ น�าสาวงามและทรัพสมบัติมามอบให้

โจ้วหวงัแลกกบัการปล่อยตวัจซีาง โจ้วหวงักไ็ด้ปล่อยตวัจซีางให้เป็นอสิระหลงัจากกกัตวัไว้

นานถึง 7 ปี หลังจากน้ันจซีางกไ็ด้รบั เจยีงจือ่หยา (姜子牙) เป็นเสนาธกิาร และวางแผน

โค่นล้มราชวงค์ซางของโจ้วหวัง น่าเสียดายที่จีซางได้เสียชีวิตไปเสียก่อน แต่อย่างไรก็ตาม

เจียงจื่อหยาก็ได้ช่วยเหลือ จีฟา (姬发) บุตรชายของจีชางในการโค่นล้มโจ้วหวังลงได้ใน

ทีส่ดุ และตัง้ราชวงค์ใหม่นามว่า ราชวงค์โจว (周) สถาปนาตนเองเป็นโอรสสวรรค์พระนาม

ว่า โจวอู่หวัง (周武王) และยกพระบิดาจีซางเป็นปฐมกษัตริย์ราชวงค์โจวพระนาม โจว

เหวินหวัง (周文王)

ภายหลังพระอนุชาของพระเจ้าโจวอู่หวังคือ โจวกง (周公) ผู้มีภูมิความรู้กว้าง

ขวางและเป็นผู้จัดระเบียบสังคมและพิธีกรรมของราชวงค์โจว ได้เขียนส่วนอธิบายลาย

ลักษณ์เข้าไปในคัมภีร์โจวอี้จนครบทุกลายลักษณ์อย่างท่ีเห็นในปัจจุบัน และคัมภีร์น้ีได้

สบืทอดในราชวงค์โจวอย่างต่อเนือ่งจนถงึยคุปลายราชวงค์โจวซึง่เรยีกว่ายคุชนุชวิจ้านกว๋อ 

(770 ปีถงึ 221 ปี ก่อนครสิต์ศกัราช) ปราชญ์ผูแ้ห่งลทัธหิยนูาม ขงจือ่ ได้สนใจศกึษาคมัภร์ี

โจวอี้ และเห็นซึ้งถึงความส�าคัญของคัมภีร์นี้ จึงได้เขียนบทอธิบายคัมภีร์โจวอี้ขึ้นมาแบ่ง

เป็นสิบม้วน เรียกว่า อี้จ้วน (易传) ซึ่งเป็นคัมภีร์อธิบายโจวอี้ซึ่งปราชญ์จีนทุกยุคทุกสมัย

ต้องศึกษาเล่าเรียน และกลายเป็นคัมภีร์อี้จิงที่สืบทอดมาถึงปัจจุบัน



ตอนที่ 2
วิชาลิ่วเหยา

ลิ่วเหยา (六爻) หมายถึงลายลักษณ์ทั้งหก ซึ่งก็คือลายลักษณ์ที่ประกอบขึ้นเป็น

ฉักลักษณ์ในคัมภีร์อี้จิง ดังนั้นวิชาล่ิวเหยาจึงเป็นวิชาที่อาศัยเอาฉักลักษณ์ของอี้จิงมาเป็น

เครื่องท�านาย อาศัยการอ่านความหมายจากความสัมพันธ์และต�าแหน่งของลายลักษณ์ทั้ง

หก ดังนั้นวิชาลิ่วเหยาจึงถือได้ว่าเป็นวิชาที่แตกแขนงออกมาจากหลักวิชาของคัมภีร์อี้จิง

นั่นเอง

ลิ่วเหยาคืออะไร?

วชิาล่ิวเหยาคอืวชิาท�านายด้วยการเสีย่งทายของจนีแขนงหนึง่ อาศยัเหรยีญจนีสาม

เหรยีญในการเสีย่งทายและต้ังฉกัลกัษณ์แบบอีจ้งิ จากนัน้อาศัยการจัดฉกัลกัษณ์ตามล�าดับ

ของแปดวิหาร (八宮卦) ท�าการจัดวางต�าแหน่งของต้นฟ้าและกิง่ดนิ และธาตทุัง้ห้าเข้าไป

ในแต่ละลายลักษณ์ จากนั้นก็ก�าหนดความหมายของแต่ละลายลักษณ์เข้าไปเพื่อใช้ในการ

อ่านค�าท�านาย การอ่านค�าท�านายนั้นก็ต้องดูความสัมพันธ์ของวันเดือนปีและที่มีต่อลาย

ลกัษณ์ และความสมัพนัธ์ระหว่างลายลกัษณ์ด้วยกนั เพือ่ก�าหนดค�าท�านายดร้ีายและความ

หมายออกมา

จุดเด่นของวิชาลิ่วเหยานั้น คือการใช้การเสี่ยงทายอย่างง่ายๆ ด้วยเหรียญจีนสาม

เหรียญ แต่เนื่องจากการอ่านค�าท�านายนั้นต้องมีปัจจัยของเรื่องที่ถาม และวันเดือนปีที่ท�า



การเสีย่งทายด้วย ท�าให้การเสีย่งทายด้วยลิว่เหยานัน้มคีวามเฉพาะเจาะจงมากข้ึน เช่นหาก

ท�าการเสี่ยงทายโดยการถามคนละเรื่องแต่ได้ฉักลักษณ์เดียวกัน การอ่านผลการท�านายก็

จะได้ผลดีร้ายไม่เหมือนกัน หรือหากท�านายเรื่องเดียวกันได้ฉักลักษณ์เดียวกันแต่ท�าการ

เสี่ยงทายคนละวันกัน ผลที่ได้ก็จะแตกต่างกันด้วยเช่นกัน ท�าให้การเสี่ยงทายด้วยลิ่วเหยา

นั้นสามารถเกิดผลค�าตอบที่หลากหลายมากถึง 280 ล้านแบบ นอกจากนี้เนื่องจากวิชาลิ่ว

เหยาใช้ระบบต้นฟ้ากิง่ดนิซึง่เป็นระบบปฏทินิของจีน ท�าให้วชิาลิว่เหยาสามารถท�านายวนั

เกิดผลได้อย่างแม่นย�า ซึ่งการเสี่ยงทายด้วยอี้จิงโดยทั่วไปจะไม่สามารถท�าได้ (ท�าได้บ้าง 

แต่ไม่เจาะจงมากนัก)

วิชาลิว่เหยาน้ันถือว่าเป็นวชิาทีม่คีวามซบัซ้อนในการอ่านค�าท�านาย ท้ังต้องใช้ปัจจยั

ที่หลากหลาย ซึ่งพื้นฐานในการอ่านค�าท�านายนั้นใช้หลักห้าธาตุเช่นเดียวกับในวิชาดวงจีน  

ซึง่วิชาล่ิวเหยานีส้ามารถท�านายได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นเสีย่งทายโชคเคราะห์ ญาต ิมติร

สหาย ลูกหลาน สภาพอากาศ ภัยพิบัติ ของหาย การเงิน การงาน การสอบ การเลื่อนขั้น 

ความรัก ฯลฯ สามารถตีความค�าตอบได้ทั้งแบบปลายปิด คือทายเป็นเฉพาะเรื่องเน้นค�า

ตอบแบบดหีรอืไม่ดี ได้หรอืไม่ได้ ส�าเรจ็หรอืไม่ส�าเรจ็ ไปจนถงึการทายแบบปลายเปิดเรยีก

ว่าหนึง่ฉกัลกัษณ์ทายหลายเรือ่ง คอืสามารถท�านายแบบกว้างทัว่ไปโดยให้ค�าตอบรอบด้าน

ที่หลากหลายได้

เนื่องจากวิชาลิ่วเหยาเป็นวิชาเสี่ยงทายแขนงหนึ่ง ดังนั้นการจะได้ค�าตอบที่แม่นย�า

นั้นนอกจากจะอาศัยการอ่านความหมายที่ถูกต้องแล้ว ยังเกิดจากการท�าการเสี่ยงทายที่

ถูกต้องโดยทีผู้่ท�าการเสีย่งทายนัน้คอืปัจจยัหลกัส�าคญัอกีด้วย ซึง่ผูท้�าการเสีย่งทายจะต้อง

มีสมาธิแน่วแน่ในการเสี่ยงทายและระบุเน้ือหาและค�าถามที่ต้องการเสี่ยงทายได้อย่าง

ชัดเจน จึงจะสามารถได้ผลการท�านายที่ถูกต้องแม่นย�า

ประวัติความเป็นมาของวิชาลิ่วเหยา

ที่มาของวิชาลิ่วเหยาน้ันไม่ชัดเจน และดูเหมือนจะไม่ได้เกิดข้ึนจากการคิดค้นของ

คนใดคนหนึง่ แต่เกดิจากการสบืทอดและท�าการเพิม่เติมเพือ่พฒันาเนือ้หาวิชาเข้าไปเรือ่ยๆ 

ตามยุคสมัย แต่อย่างไรก็ตามเชื่อว่าเบื้องต้นนั้นวิชาลิ่วเหยาเกิดจาก ระบบแปดวิหารของ

จิงฝาง (京房八宮卦)

จิงฝาง (京房) มีชีวิตอยู่ในราชวงค์ฮั่น (ในช่วง 77 ปี ถึง 37 ปี ก่อนคริสต์ศักราช)



เป็นศิษย์ของ เจยีวเหยยีนโซ่ว (焦延寿) ซ่ึงเป็นผูม้ชีือ่เสยีงในด้านอีจ้งิแห่งยคุ จงิฝางเป็น

ผู้ที่สร้างระบบแปดวิหารขึ้น ซึ่งเป็นระบบที่มีการจัดกลุ่มของฉักลักษณ์เป็นแปดกลุ่ม และ

มีการใส่ต้นฟ้ากิ่งดินเข้าไปในแต่ละลายลักษณ์ และเป็นตัวก�าหนดความหมายของแต่ละ

ลายลักษณ์ ซ่ึงจงิฝางมผีลงานอีจ้งิของตนเองเรยีกว่า จิงฝางอีจ้้วน (京房易传) ซึง่ระบบ

แปดวิหารของจิงฝางนี่เองที่เป็นระบบที่ถูกน�ามาใช้ในวิชาลิ่วเหยา

ภายหลงัระบบแปดวหิารของจงิฝางได้ถกูน�ามาผสานเข้ากบัหลกัการเกดิข่มของห้า

ธาตุและความสมัพนัธ์ของกิง่ดินทัง้สบิสองอย่างทีใ่ช้ในวชิาดวงจนี และเกิดพฒันาเป็นระบบ

ขึ้นมา แต่ในช่วงแรกวิชานี้ยังถูกเก็บไว้เป็นความลับท�าให้ยังมีคนรู้จักไม่มากนัก จนกระทั่ง

ถึงราชวงค์ซ่งเหนือได้มี นักพรตเสื้อป่าน (麻衣道人) บันทึกวิชานี้ไว้ในต�าราที่ชื่อว่า ฮั่ว

จูหลิน (火珠林) หลังจากนั้นวิชานี้ก็เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากขึ้น ในโบราณจึงเรียกวิชา

นี้ว่า วิธีฮั่วจูหลิน ด้วย ภา่ยหลังเมื่อวิชานี้แพร่หลายมากขึ้น ก็เกิดต�าราต่างๆ ขึ้นมากมาย 

ท�าใหว้ชิานี้มกีารพฒันาและแพร่หลายมากขึ้นไปอกี ต�าราทีม่ีชื่อเสยีงเป็นที่รู้จักซึ่งสบืทอด

ถึงปัจจุบันได้แก่ หวงจินเซ่อ (黄金策), ปู๋ซื่อเจิ้งจง (卜筮正宗), เจิงซานปู๋อี ้(增删

卜易), ต้วนอี้เทียนจ ี(断易天机)  ห๋ายตี่เหยี่ยน (海底眼), เทียนเสวียนต้วนอี ้(天

玄断易), อี้หยิน (易隐) ต่างๆ

ปัจจุบัน วิชาลิ่วเหยาเป็นที่นิยมในหมู่ผู้ใช้การเสี่ยงทายด้วยอี้จิงอย่างแพร่หลาย มี

งานเขียนใหม่ๆ ออกมามากมาย มีการจัดคอร์สสัมนาวิชานี้กันไม่น้อย เพียงแต่ใน

ประเทศไทยยังไม่เป็นที่รู้จักกันมากนัก จึงท�าให้เป็นวิชาที่รู้กันในหมู่คนจ�านวนเล็กน้อย

เท่านั้น


