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ĐẠO DỊCH 

TRONG VIỆC TÌM HIỂU KINH DỊCH VÀ VĂN HÓA ĐÔNG Á 

Thái Đông A 

 

PHẦN MỘT 

 

I- DẪN NHẬP: 

Kinh Dịch là một kỳ thư. 

Kinh Dịch là một quyển kinh có nhiều cái độc đáo. 

- Cái độc đáo thứ nhất, là không có một ngành học thuật ở Trung 

Quốc, không bị nó chi phối, nó đã mê hoặc Khổng Tử và Lão Tử làm cho 

hai vị này phải đọc kỹ nó và hiểu thấu đáo những tư tưởng uyên áo của nó 

để diễn đạt ra Tứ Thư Ngũ Kinh, Đạo Đức Kinh. 

Như vậy thì có thể nói nó đã tạo ra văn minh văn hóa Trung Quốc. 

- Cái độc đáo thứ hai, là nhờ nó Khương Tử Nha đã giúp Văn 

Vương và Võ Vương thắng được nhà Thương, lập ra Triều đại nhà Chu 

800 năm. Nhờ nó Khổng Minh đã giúp Lưu Bị chia ba thiên hạ thời Tam 

Quốc, giúp Trương Lương lập nên nhà Hán, giúp Trần Hưng Đạo thắng 

quân Mông Cổ, giúp Lê Lợi thắng quân Minh v.v… 

Như vậy có thể nói là nó đã làm thay đổi lịch sử loài người ! 
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- Cái độc đáo thứ ba, là nhờ nó Leibniz mới chế ra được hệ Nhị 

Phân, và nhờ hệ nhị phân, ngành Tin Học mới phát triển được như ngày 

hôm nay. 

- Cái độc đáo thứ tư, là tuy nó có khả năng ghê gớm như vậy 

nhưng ngày nay phần lớn người trong thiên  hạ nói Kinh Dịch là một cuốn 

bói toán tầm thường. 

- Cái độc đáo thứ năm, là nó được viết bằng một ngôn ngữ lạ 

lùng, chỉ là những phù hiệu gồm một vạch dứt (— —) gọi là hào âm và 

một vạch liền (——) gọi là hào dương. 

Các vạch âm dương chồng lên nhau thành các quái (hay quẻ đơn) 

gọi là Bát Quái và các quẻ (quẻ kép), quẻ Dịch gồm có 2 quái (quẻ đơn) 

chồng lên nhau, gọi là ngoại quái ở trên và nội quái ở dưới. Mỗi quái có 3 

hào âm dương chồng lên nhau. Có 8 quái tức Bát Quái ; bát quái đại diện 

cho vạn vật trong vũ trụ gồm có : 

CÀN 

 —— 
 ——  ——  
KHÔN 
 
 —  — 

 —  —  —  — 
 

 

            ĐOÀI (Trạch) 

 —  — 
 —–—  —–—    

            CẤN (Sơn) 

 —–— 
 —  —  —  — 
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            CHẤN (Lôi) 

 —  — 
 —  —  —–—   
            TỐN (Phong) 

 —–— 
 —–— —  —     
 LY (Hỏa) 
 —–— 

 —  —  —–— 
 

            KHẢM (Thủy) 

 —  —  —–—  —  — 
 
 

Mỗi quẻ có 6 hào, nội quái (quái dưới) có 3 hào, ngoại quái (quái 

trên) có 3 hào. 

Thí dụ quẻ Thái (         ) gồm : 

Quái Địa ở trên, quái Thiên ở dưới. 

Quyển Kinh Dịch chỉ gồm có 64 quẻ (cũng gọi là quẻ kép, vì có 

lúc người ta gọi bát quái là những quẻ đơn). 

Tác giả của Kinh Dịch không viết lời. Văn Vương đã gắn lời vào 

mỗi quẻ, gọi là quái từ, con thứ của Văn Vương là Chu Công đã gắn lời 

vào các hào gọi là hào từ. 

Về sau khoảng 500 năm sau, Khổng tử đã làm Dịch truyện để giải 

thích quái từ và hào từ và Khổng Tử cũng giải thích về triết lý của Kinh 

Dịch. 

Nhờ có quái từ hào từ và Dịch truyện, người ta mới hiểu được ý 

nghĩa của Kinh Dịch. 
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Sau thời Khổng Tử, Kinh Dịch và Dịch truyện đã được phổ biến 

rất sâu rộng. Trong hơn 2000 năm qua trải qua các thời Tiền Tần, Hán, 

Đường, Tống, Nguyên, Mông, Thanh, có cả triệu người nghiên cứu Dịch 

và có cả ngàn cuốn sách viết về Kinh Dịch. 

Nhưng có một điều khó giải thích là một quyển kinh quan trọng 

như vậy : Nó là một trong Ngũ Kinh, bất cứ một Nho Sĩ nào muốn thi 

Tiến Sĩ phải thông thạo Kinh Dịch mới có thể thi đậu được. Thế mà 

những người ở thời nay muốn học Dịch thì thật là cả một vấn đề lớn. Kinh 

Dịch rất khó hiểu, không có một cuốn sách Dịch nào có thể đọc để lãnh 

hội được ý nghĩa uyên áo của Kinh Dịch. 

Tôi đã gặp những quí vị trí thức, học rộng tài cao, đã để ra hai ba 

chục năm trời nghiên cứu, rồi cuối cùng phải bỏ cuộc. 

Một câu hỏi được đặt ra để đi kiếm một câu trả lời mà mọi người 

đang mong đợi. 

- Tại sao với bao nhiêu khối óc thông hiểu Kinh Dịch trong một 

thời gian cả 2000 năm mà không có người nào lý giải, trình bày quyển 

Kinh Dịch cho có lý, có lẽ, sáng sủa để ai muốn nghiên cứu học hỏi Dịch 

Lý có thể dựa vào đó mà học. 

Theo người viết thì có hai lý do chính. 

1) Phương pháp luận lý. 

- Tác giả Kinh Dịch viết Kinh Dịch không sử dụng loại luận lý 

thông thường, được gọi là luận lý một chiều, đó là luận lý ta thường sử 

dụng hàng ngày. Luận lý hay phương pháp tư duy được sử dụng trong 

Kinh Dịch là luận lý âm dương, và cũng được gọi là luận lý hai chiều. 
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Muốn hiểu Kinh Dịch chúng ta phải thông hiểu luận lý hai chiều, 

đó là một hình thức của Lý Thái Cực. Lý Thái Cực là lý âm đi kiếm 

dương, dương đi kiếm âm ở điểm trung hòa tức là Thái Cực. Lý Thái Cực 

đã được người viết trình bày trong trang mạng minhtrietviet.net, tháng 2, 

2003. 

2) Phương pháp cấu tạo Kinh Dịch 

Tác giả Kinh Dịch đã sử dụng một phương pháp được gọi là “Dĩ 

nhất quán vạn”, tức lấy một lý thông vạn lý, lấy chữ Đạo hay Thái Cực để 

bao quát toàn thể vạn hữu. 

Đã có người ví quyển Kinh Dịch là một lâu đài thần bí được xây 

bằng những viên gạch âm dương thần bí. 

Đúng vậy, Kinh Dịch là một lâu đài thần bí, đã có cả ngàn vạn 

người muốn vô tòa lâu đài thần bí này để kiếm ra những kho tàng to quý 

báu được tích chứa trong các quẻ Dịch, nhưng rất tiếc : rất ít người vào 

được tòa lâu đàì này. 

Vì vậy, người viết nhận thấy muốn vào tòa lâu đài này phải có một 

cái chìa khóa và một tấm bản đồ chỉ đường để đi vào các kho tàng cất 

giấu ở trong các quẻ Dịch. 

Cái chìa khóa của tòa lâu đài này là Lý Thái Cực. 

Cái bản đồ của lâu đài này hướng dẫn chúng ta tới các kho báu cất 

giấu trong các quẻ Dịch, chính là Đạo Dịch mà chúng tôi có hân hạnh 

được trình bày dưới đây, trong bài này. 

Mục đích của bài này là : 
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1- Làm rõ nghĩa chữ Đạo Dịch và trình bày Đạo Dịch đã được sử 

dụng như thế nào để tạo dựng nên quyển Kinh Dịch, đã được các triết gia 

Đông Phương coi như Kinh Thánh, và  hiện nay cả thế giới đang ngưỡng 

mộ và cố gắng tìm hiểu. 

2- Trình bày ý nghĩa của Quẻ và Hào của quẻ, liên hệ giữa Đạo 

Dịch và các quẻ và hào. 

3- Công dụng và lợi ích của Đạo Dịch trong việc giải quyết các 

vấn đề, những bài học cho Đạo Làm Người. Đạo Dịch và văn hóa Trung 

Quốc và Việt Nam. 

II- Định nghĩa Đạo Dịch 

1- Đạo Dịch là Đạo âm dương 

Đạo Dịch là con đường biến dịch, nguyên tắc của sự biến dịch, 

trước thời Chiến Quốc người ta hiểu như vậy. Nhưng từ khi có Dịch 

truyện thì người ta không hiểu Đạo Dịch đơn giản như vậy. Dịch truyện 

định nghĩa Đạo Dịch như sau : 

“Nhất âm, nhất dương chi vi đạo” (một âm, một dương là Đạo 

trời). 

Đạo vô hình nhưng đã được thể hiện trong vũ trụ vạn vật bằng 2 

thể Âm và Dương. Âm Dương đã thể hiện ra mọi nơi, mọi chốn, mọi thời. 

Không có một vật thể nào mà không có 2 yếu tố Âm Dương ở bên trong. 

Âm Dương là một tiền đề đã được khoa học hiện đại chứng minh 

bằng những dữ kiện khoa học. 

Khoa học đã chứng minh rằng hai yếu tố Âm Dương đã được tạo 

ra trong vụ nổ lớn (big bang). Ngay từ đầu, 2 yếu tố âm là electron và 
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dương là proton đã được tạo ra, hai yếu tố âm dương này (electron và 

proton) đã giao nhau để trở thành nguyên tử hydrogen. Nguyên tử 

Hydrogen chiếm 75% những vật chất được tạo ra sau big bang và 

hydrogen tức hai yếu tố âm dương hòa, tức âm dương đã kết hợp được với 

nhau trở thành một đơn vị tạo thành mọi vật thể từ các vì sao, mặt trời, 

mặt trăng đều do hydrogen tạo thành. Thí dụ như mặt trời là một khối 

hydrogen đang ở một nhiệt độ lớn khủng khiếp. Các vật thể như oxy (O) 

là do 8 nguyên tố hydrogen tạo ra, Đồng (Cu) được tạo ra do 29 nguyên tử 

hydrogen hợp lại, mọi vật thể trong vũ trụ đều do nguyên tử hydrogen tạo 

thành, đúng như lời Lão Tử nói Đạo (tức Thái Cực, tức âm dương hòa) ở 

mọi nơi, ở chỗ dơ bẩn nhất cũng có Đạo ở bên trong. 

Khoa học đã chứng minh hai yếu tố âm dương là ở mọi nơi, mọi 

vật thể đều cấu tạo bằng hai yếu tố âm dương, như đã chứng minh. 

Nhưng còn một sự thật mà ít được nói tới là âm dương luôn ở 

trạng thái âm dương hòa. Người ta biết rằng không có cô âm và không có 

cô dương tức là âm dương không bao giờ lẻ loi, ở một mình, luôn luôn kết 

hợp với ―đối ngẫu‖ của mình. Nhưng không ai biết tại sao và cũng chẳng 

ai để ý tới, tình trạng vô cùng quan trọng đó. Đó là một tình trạng luôn 

luôn xảy ra, gọi là âm dương hòa và được gọi là Đạo Dịch. 

Tình trạng âm dương hòa xảy ra ở tầng nguyên tử : bất cứ nguyên 

tử nào cũng có electron (âm điện tử) luôn luôn quấn quít chung quanh 

proton và neutron (dương điển tử và trung hoa tử). 

Tình trạng âm dương hòa cũng xảy ra ở tầng hạ nguyên tử. 

Ở tâng Hạ Nguyên Tử 
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Trong nhân nguyên tử, dưới proton và neutron có hạt quark âm và 

hạt quanh dương luôn biến động nhưng hạt quark âm vẫn đi kiếm hạt 

quark dương để kết hợp, giao nhau thành một thể trung hòa, nhưng tình 

trạng trung hòa rất ngắn ngủi chỉ kéo dài có một phần triệu dây đồng hồ. 

Như vậy tình trạng âm dương hòa hay Đạo Dịch là một hiện tượng luôn 

xảy ra ở bất cứ nơi nào. Tóm lại Đạo Dịch là một chân lý đã được khoa 

Vật Lý hạ nguyên tử và Lượng Tử chứng minh. Đạo Dịch đã có một cơ sở 

khoa học rất vững chắc, không thể nào phản bác được. 

Và tác giả của Kinh Dịch đã sử dụng Đạo Dịch để cấu tạo ra quyển 

Kinh Dịch là đã làm một công việc rất khoa học. 

 

PHẦN HAI  

2- Đạo dịch là đạo đi ra và đạo đi về. 

Trước khi đi sâu vào định nghĩa thứ hai của Đạo Dịch, ta hãy xem 

xét những điều quan trọng của định nghĩa thứ nhất : 

– Đạo dịch là đạo âm dương : Âm dương tạo nên vạn vật, ở đâu 

cũng có âm dương, không có vật nào mà không có âm dương ở bên trong. 

– Một đặc tính thứ hai của âm dương là âm dương không bao giờ 

xa rời nhau, âm luôn ở bên dương, nếu chỉ có dương (cô dương) mà 

không có âm và ngược lại nếu chỉ có âm (cô âm) mà không có dương thì 

vũ trụ vạn vật cũng biến mất, không hiện hữu được. 

Nếu hỏi tại sao như vậy thì câu trả lời là tại vì đó là thiên lý, là 

luật trời. 
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Tình trạng này gọi là tình trạng âm dương hòa. Tức là tình trạng 

mà âm và dương luôn luôn giao hòa với nhau. Vì nó luôn luôn xảy ra nên 

gọi là đạo âm dương hòa. 

– Một cơ cấu rất quan trọng trong Dịch học được mệnh danh là cơ 

cấu tam tài thiên địa nhân. Cơ cấu tam tài chính là cơ cấu âm dương hòa : 

- Thiên là dương, địa là âm, nhân là yếu tố trung hòa (có cả âm lẫn 

dương). 

Định nghĩa thứ nhất cho ta biết đặc tính của âm dương, cơ cấu âm 

dương, câu hỏi tiếp theo cần phải được giải đáp tường tận trong việc tìm 

hiểu kinh dịch là âm dương ở đâu ra, và sẽ đi về dâu. Đó là sự sinh thành 

và kết cấu của vũ trụ vạn vật. 

Ta hãy lấy việc nhỏ để suy ra việc lớn : Anh X do gia đình Z1 sinh 

ra, gia đình Z có ông bố A và bà mẹ B. Nay anh X đã khôn lớn và sẽ gặp 

cô Y để lấy làm vợ và lập gia đình Z2. Anh A đã hoàn tất, vòng đi ra và đi 

về. Gia đình Z ở đây là điểm đi về. Gia đình là một thái cực vì gia đình đã 

sinh ra anh X (dương) và cô Y (âm). 

Một thí dụ khác, một electron bị một dòng điện cuốn đi khỏi nhân 

nguyên tử. Electron đi theo dòng điện để làm sáng cả một thành phố hay 

chuyển động các máy móc của một nhà máy sản xuất thực phẩm chẳng 

hạn. Nhưng nó luôn luôn mong mỏi được đi về với nhân nguyên tử. Khi 

điện thế trở về số không thì nó lại được trở về với nhân nguyên tử. Nhân 

nguyên tử trong trường hợp này là Thái cực. 

Đạo đi ra và đạo đi về hiện diện ở mọi nơi, mọi chốn, mọi thời, nó 

là động cơ lớn nhất và là lý do duy nhất cho mọi biến dịch. 
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Các biến động trong thiên nhiên trong xã hội loài người tuy có vẻ 

rất phiền nhiễu nhưng chỉ là đạo đi ra và đạo đi về được thể hiện ra mà 

thôi. 

Tác giả kinh dịch đã dựa vào những hiện tượng và những luật tắc 

thiên nhiên, bắt chước những gì xảy ra trong vạn hữu đã làm ra quyển 

kinh dịch. 

Dưới đây chúng ta sẽ nghiên cứu nội dung của đạo đi ra và đi về, 

nghiên cứu, xem xét cách thức âm dương được tạo ra như thế nào, những 

cách thức và dạng thực nào để biểu đạt các yếu tố âm dương trước khi đi 

vào nội dung của đạo đi về. 

2.1- Đạo dịch là đạo đi ra. 

Các yếu tố âm dương ở đâu ra và cách thức cấu tạo các yếu tố âm 

dương như thế nào ? 

Trong khoa học như đã trình bày 2 yếu tố âm dương là electron và 

proton đã được sinh ra do vụ nổ lớn (bigbang) còn trong dịch học cũng có 

thuyết thái cực sinh lưỡng nghi, rồi bát quái. Lưỡng nghi cũng chỉ là âm 

dương. Bát quái cũng là âm dương gồm có 8 quái (hay quẻ đơn) đó là càn 

khôn, đoài cấn, chấn tốn, khảm ly. Sự hiểu biết và cách thức tạo ra bát 

quái sẽ giúp ta rất nhiều trong việc tìm hiểu kinh dịch. 

Có hai thuyết về sự cấu tạo bát quái, cả hai đều diễn đạt một ý là 

vạn vật sinh ra từ thái cực, từ đạo, nhưng cách nói thì khác nhau. 

Dịch Truyện nói ―Thái cực sinh lưỡng nghi, lưỡng nghi sinh tứ 

tượng, tứ tượng sinh bát quái‖. 
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Ưu điểm của thuyết này là nói bát quái sinh ra từ thái cực, nhưng 

dùng lý luận thông thường mà không xử dụng lý luận âm dương vì vậy 

chúng ta phải dùng thuyết của lão tử để bổ khuyết cho Dịch Truyện. 

Lão tử nói trong Đạo Đức kinh (chương 42) : ―Đạo sinh nhất, nhất 

sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật‖ (Đạo sinh một, một sinh hai, hai 

sinh ba, ba sinh vạn vật). 

Nhất ở đây là thái cực, hai là âm và dương, ba chính là yếu tố âm 

dương hòa (âm giao hòa với dương). 

Như vậy ta có thể nói thái cực sinh lưỡng nghi, lưỡng nghi phải 

giao nhau mới sinh ra bát quái và bát quái đại diện cho vạn vật. 

Đạo Đức kinh (chương 42) đã nói theo Đạo dịch là âm dương phải 

giao hòa với nhau mới sinh ra được vạn hữu, vạn hữu được đại diện bởi 

bát quái. 

Lưỡng nghi cũng chỉ là âm dương, nhưng lưỡng nghi đại diện tổng 

quát cho hết thảy các yếu tố âm dương nên được gọi là Càn Khôn. 

Càn Khôn là gì ? Theo triết lý tam tài thiên địa nhân, càn là gồm 3 

hào dương đại diện cho thiên địa nhân dương. 

Thiên dương — 

Nhân dương — 

Địa dương — 

Khôn là gồm 3 hào đại diện cho thiên địa nhân âm 

Thiên âm – – 

Nhân âm – – 
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Địa âm – – 

Càn Khôn do thái cực sinh ra và theo Đạo Dịch hay Đạo âm dương 

hòa Càn và Khôn giao nhau ở điểm âm dương hòa (tức thái cực) để sinh 

ra bát quái. 

Cách thức Càn Khôn giao nhau để sinh ra bát quái như sau : 

– Càn ( ) giao với Khôn ( ) ta có : 

Tốn   - Càn lấy 1 hào âm (– –) đầu của Khôn, ta có quẻ Tốn ( ) 

 - Tốn là quẻ âm vì âm là thiểu số, âm chỉ có 1 hào trong khi 

dương có 2 hào. 

 Thiểu là chủ quẻ nên quẻ thuộc âm. 

Ly  Càn lấy 1 hào âm (– –) giữa của Khôn, ta có quẻ Ly ( ),  

(hỏa) Ly ( ) là quẻ âm vì âm là thiểu số, âm chỉ có 1 hào, trong khi 

dương có hai hào. 

 Thiểu là chủ quẻ nên quẻ thuộc âm. 

Đoài  Càn lấy 1 hào âm (– –) của Khôn, ta có quẻ Đoài ( ).  

(Trạch) Đoài ( ) là quẻ âm vì âm là thiểu số, âm chỉ có 1 hào, dương 

có hai hào. 

 Thiểu là chủ quẻ nên quẻ thuộc âm. 

Khôn  Giao với Càn ( ), ta có : 

Chấn  Khôn lấy 1 hào dương (—) của Càn, ta có quẻ Chấn ( ),  

(Lôi) Chấn ( ) là quẻ dương vì dương là thiểu số, dương chỉ có 1 

hào trong khi âm có 2 hào. 
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 Thiểu là chủ quẻ nên quẻ thuộc dương. 

Khảm  Khôn lấy 1 hào dương giữa của Càn, ta có quẻ Khảm ( ). 

(Thủy) Khảm ( ) là quẻ dương và dương là thiểu số, dương chỉ có 1 

hào. Trong khi âm có 2 hào. 

 Thiểu là chủ quẻ nên quẻ là dương. 

Cấn  Khôn lấy 1 hào dương (—) cuối của Càn, ta có quẻ Cấn 

(Sơn) Cấn ( ) là quẻ dương vì dương là thiểu số, dương chỉ có 1 

dương hào, trong khi âm có 2 hào. 

 Thiểu là chủ quẻ nên quẻ thuộc dương. 

Đó là bát quái sinh ra từ thái cực, theo thuyết của Lão Tử : ―Đạo 

sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật‖ 4 chữ nó ở trên. 

Bát quái được xếp trong Tiên thiên bát quái đồ như sau : 

 

Sở dĩ gọi là Tiên thiên bát quái vì đó là những yếu tố âm dương 

căn bản để sinh ra vạn hữu, sinh ra mọi biến cố, mọi biến dịch trong thiên 

nhiên, trong xã hội loài người  và chính trong tâm con người, các quẻ 

được xếp theo vị thế đã đạt được 3 mục đích sau đây: 

 Đó là một bản đồ hướng dẫn các quẻ trở về giao nhau tại thái 

cực để thực hiện đạo dịch : Đạo âm dương hòa, tức là đạo đi về. 
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 Thái cực đồ là một vòng thăng giáng của âm dương, âm thăng 

từ Khôn lên Càn theo các bước sau : 

Khôn   Cấn  Khảm   Tốn   Chấn    Ly    Đoài       Càn  

Giáng từ Càn xuống Khôn theo các bước sau : 

Càn   Đoài   Ly   Chấn   Tốn   Khảm   Cấn    Khôn   

Tác giả kinh dịch đã dựa theo sự thăng giáng của âm dương để xếp 

thứ tự các quẻ trong kinh dịch. 

 Bát quái đồ cho ta một ý niệm về sự quân bình âm dương. Ý 

niệm quân bình là vấn đề cốt lõi của đạo dịch. Đạo dịch được diễn đạt 

bằng danh từ âm dương hòa. Âm dương có hòa được với nhau hay không 

thì âm và dương phải quân bình tức âm phải bằng dương, thế cho nên 

Thiệu Khang Tiết nói ―Âm gặp dương thì hết‖. 

Thí dụ: Lôi ( ) là dương ở nội quái gặp phong ( ) là âm ở nội 

quái, lôi có 3 hào đều ứng với 3 hào của phong nên : 

( ) + ( ) = Zero 

Vì âm gặp dương thì hết (theo Thiệu Khang Tiết) ý niệm quân bình 

rất khó diễn đạt, nên mọi người đều hiểu âm dương hòa là thế nào, nhưng 

khi diễn đạt thì gặp khó khăn. 

Người ta diễn đạt ý niệm quân bình bằng nhiều danh từ, mỗi danh 

từ đều có dụng ý; chẳng hạn trong Trung Dung của Tử Tư có nói tới ―chí 

trung hòa‖, chí trung hòa chỉ để diễn tả danh từ âm dương hòa nhưng 

nhấn mạnh tới điều kiện của âm dương hòa là âm phải tuyệt đối bằng 

dương. Chữ chí ở đây chỉ có nghĩa là tuyệt đối âm phải bằng dương thì âm 

+ dương mới bằng zero được. 
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2.2- Đạo dịch là đạo đi về. 

Bát quái đã được sinh ra từ thái cực, sẽ đi về đâu ? Các yếu tố âm 

dương do bát quái đại diện sẽ biến chuyển di động theo nhiều kiểu cách 

khác nhau, nhưng luôn luôn trở về với thái cực để tìm người đối ngẫu của 

mình, Trạch (đoài) sẽ kiếm sơn (cấn), lôi (chấn) sẽ kiếm phong (tốn), hỏa 

(ly) sẽ kiếm thủy (khảm), càn sẽ kiếm khôn để giao hòa với nhau. 

Đây là một ước vọng vô cùng to lớn của tất cả yếu cô âm dương 

trong trời đất. Dương sẽ về với âm, âm sẽ về với dương. Như đã trình bày 

trong vật lý người ta đã chứng minh được thuyết vụ nổ lớn, khi hai khí 

electron (âm) và proton (dương) do vụ nổ lớn sinh ra liền đi kiếm để gặp 

nhau và giao hòa với nhau thành nguyên tử hydrogen. 

Khi một electron bị lôi ra khỏi nhân nguyên tử thành một dòng 

điện khi điện thế trở về số không thì electron lại trở về với proton tại nhân 

nguyên tử. Trong xã hội loài người, người chồng dù đi đâu xa, đi làm hay 

đi công tác xa nhưng cuối cùng cũng về với gia đình, ở đó người vợ đang 

chờ đợi. ĐẠO Đi Về  hiện diện ở mọi nơi trong thiên nhiên, trong xã hội 

loài người. Bát quái  cũng đi về với người đối ngẫu của mình tại điểm 

trung hòa tức thái cực  

1- Càn về với Khôn ta có quẻ Thái  

2- Khôn về với Càn ta có quẻ Bỉ  

3- Trạch về với Sơn ta có quẻ Tốn  

4- Sơn về với Trạch ta có quẻ Hàm  

5- Hòa về với Thủy ta có quẻ Ký tế  

6- Thủy về với Hỏa ta có quẻ Vi tế  
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7- Lôi về với Phong ta có quẻ Ích  

8- Phong về với Lôi ta có quẻ Hằng  

Nhưng trên bước đường đi tìm kiếm người đối ―ngẫu‖ của mình 

các quẻ của bát quái phần lớn gặp những người không được ứng hợp như 

mong đợi.  

Thí dụ: Lôi ( ) có một cơ hội gặp phong nhưng có 7 cơ hội gặp 

những quẻ không ứng hợp gồm có : 

 Quẻ Phong lôi ích ( ) có ứng hợp hoàn toàn  100% 

 Quẻ Địa lôi phục chỉ có 1 hào ứng hợp. 

 Quẻ Sơn lôi dichỉ có 2 hào ứng hợp. 

 Quẻ Thủy lôi truân chỉ có 2 hào ứng hợp. 

 Quẻ Thuần chấn không có hào nào ứng hợp. 

 Quẻ Hỏa lôi phê hạp chỉ có 1 hào ứng. 

 Quẻ Trạch lôi tùng chỉ có 1 hào ứng. 

 Quẻ Thiên lôi vô vong chỉ có 2 hào ứng. 

Với cách thức như trình bày ở trên ta có thể tạo 8 quẻ kép cho mỗi 

quái trong 8 quái (quẻ dơn). Như vậy ta có 8 x 8 = 64 quẻ dịch (quẻ kép). 

Như vậy các quẻ dịch trong kinh dịch không được cấu tạo một 

cách ngẫu nhiên, tùy tiện, nhưng được cấu tạo bằng Đạo Dịch, tức Đạo đi 

về, bằng một luật thiên nhiên, tức thiên lý. 

Mỗi quẻ là một thành phần của một toàn thể. Một quẻ dịch (tức 

quẻ kép) được cấu tạo để đại diện một hiện tượng trong vũ trụ vạn vật, 
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trong xã hội loài người. Hiện tượng này là một phần của toàn thể thế giới 

đang chuyển động, thay đổi và biến dịch. Hiện tượng đó xảy ra do hai yếu 

tố: Yếu tố chủ và yếu tố khách. Nội quái (tức quái ở dưới), là chủ và 

ngoại quái (tức quái ở trên) là khách. Theo Đạo đi về thì chủ đi kiếm 

khách. Hay nói một cách khác, nội quái đi kiếm người phối ―ngẫu‖ của 

mình ở ngoại quái để ứng hợp, hay để giao hòa. 

64 hiện tượng sẽ xảy ra do cuộc săn đuổi của các quẻ ở nội quái. 

Đặc tính của các hiện tượng tùy thuộc quẻ gì ở nội quái, gặp quẻ gì ở 

ngoại quái. Thí dụ: nếu Lôi ( ) ở nội quái gặp phong ở ngoại quái từc 

có sự ứng hợp 100% thì sẽ có quẻ ích. Ích là có lợi ích, lợi lộc được gia 

tăng. Nhưng nếu Lôi gặp Sơn ( ) thì sẽ có quẻ Sơn lôi di ( ), di là 

cần nuôi dưỡng, tức thiếu ăn, thiếu ăn vì làm ăn thất bại, lợi ích không 

tăng lên, làm ăn không có lời, tức lỗ vốn.  

Với lý lẽ âm dương, với Đạo Dịch Kinh dịch sẽ sáng ra, rạng rỡ và 

dễ hiểu. Chúng ta sẽ chứng minh rằng Kinh dịch sẽ không còn là một 

quyển sách đầy thần bí, mà là một quyển minh triết với những lý lẽ sáng 

sủa, một bó đuốc soi sáng những vấn đề của con người, đưa ra những 

phương pháp giải quyết vấn đề. 

III- Kinh dịch được cấu tạo bằng Đạo Dịch và Lý thái cực. 

Đạo dịch như đã trình bày, là đạo đi ra và đạo đi về. 

Đạo đi ra sản sinh ra bát quái.  

Đạo đi về đã làm nên 64 quẻ dịch. 

Chúng ta sẽ nghiên cứu ý nghĩa của mỗi quẻ dịch và tên quẻ, tiếp 

theo là ý nghĩa của các hào trong quẻ. Chúng ta sẽ đem ánh sáng của Đạo 
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Dịch và Lý thái cực đã làm rõ ý nghĩa của các quẻ và các hào cùng tên 

quẻ. 

A- ĐẠO DỊCH LIÊN HỆ TỚI TÊN QUẺ VÀ Ý NGHĨA CỦA 

QUẺ. 

Như đã trình bày, 64 quẻ dịch được cấu tạo bằng Đạo dịch : Đạo đi 

về. Với lý lẽ của Đạo dịch tức Đạo âm dương hòa, hay Đạo đi về : âm về 

với dương, dương về với âm, chúng ta sẽ khám phá ra các ý nghĩa của 

quẻ, tức quái tượng và ta sẽ hiểu tại sao tên quẻ lại được gọi như vậy mà 

không gọi khác đi, Đạo dịch cũng làm sáng ra những quái từ. 

Trước khi đi vào việc khảo sát ý nghĩa quẻ và tên quẻ, chúng tôi 

cần phải nói rõ đặc tính của các quái trong bát quái, vì ý nghĩa của quẻ và 

tên quẻ tùy thuộc các đặc tính của từng quái (quẻ đơn) trong bát quái. 

1) Đoài - là quẻ âm. 

 (Trạch) - tĩnh 

 - hướng biến dịch : đi xuống. 

Hào dương một và hào dương hai thuộc các tài nhân và địa có 

khuynh hướng đi xuống. 

2) Ly - là quẻ âm. 

 (Hỏa) - động 

  - hướng biến dịch : đi lên 

3) Chấn - là quẻ dương. 

 (Lôi) - động 

  - hướng biến dịch : đi lên 

4) Tốn - là quẻ âm. 

 (Phong) - động 
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  - hướng biến dịch : đi lên 

5) Thủy - là quẻ dương. 

  - động 

  - hướng biến dịch : đi xuống và đi ngang. 

6) Cấn - là quẻ dương. 

 (Sơn) - tĩnh 

  - hướng biến dịch : đi xuống 

7) Càn - là quẻ dương. 

  - động 

  - hướng biến dịch : đi lên 

8) Khôn - là quẻ âm. 

  - tĩnh 

  - hướng biến dịch : đi xuống. 

Ngoài ra, một quy luật quan trọng là quẻ dịch sở dĩ có 3 hào và 3 

hào của quẻ dịch đại diện, phỏng theo cơ cấu tam tài thiên địa nhận. Vì 

vậy đặc tính của các hào cũng có những đặc tính của các tài trong cơ cấu 

tam tài thiên địa nhân. 

- Tài địa (đại diện hào đầu) có đặc tính vật chất,  

- Tài thiên (đại diện cho hào cuối) có đặc tính tinh thần, trừu tượng 

tình cảm, không có hình thù. 

- Tài nhân (đại diện cho hào 2) có đặc tính trung tính, không vật 

chất, không tinh thần, không trừu tượng, có cả 2 thứ cùng một lúc, đại 

diện phần lớn cho tâm, tưởng. 
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Để làm sáng tỏ vấn đề, chúng tôi sẽ lấy các trường hợp, dương đi 

kiếm âm, âm đi kiếm dương như trong các quẻ sau đây: 

1- Dương kiếm âm và được sự ứng hợp của 3 hào. 

Lấy thí dụ: 

- Quẻ Trạch sơn hàm 

Quẻ dương Sơn ở nội quái đi tìm Trạch ở ngoại quái và kiếm được 

Trạch, có sự ứng hợp của cả 3 hào (ứng hợp 100%). Tại sao Sơn gặp 

Trạch lại  có tên là Hàm ? 

Hào 3 dương của quẻ Sơn ứng hợp với hào 6 âm của quẻ Trạch 

ngoại quái. 

Sự ứng hợp này thuộc lĩnh vực tình cảm (như đã trình bày về tính 

chất của quẻ Trạch). Đó là tình cảm trai gái: tình yêu vì vậy quẻ có tên là 

Hàm. Hàm là cảm, cảm ứng. 

Quẻ nói về tình yêu nam nữ thoán từ quẻ Hàm: ―Hàm hanh, lợi 

trinh, thủ nữ cát‖ (giao cảm thì hanh thông, giữ đạo chính thì lợi, lấy con 

gái thì tốt). 

2- Dương kiếm âm và chỉ ứng có 1 hay 2 hào. 

Thí dụ: Quẻ Hòa Sơn Lữ       , quẻ dương Sơn ở nội quái đi tìm 

Trạch ở ngoại quái nhưng không gặp Trạch mà gặp Hỏa     dương của quẻ 

Sơn gặp hào 6 dương của quẻ Hỏa nên gây ra tình trạng xung đột quá dữ 

dội, vì hào dương 3 của sơn rất cương lại gặp hào 6 dương của quẻ Hỏa 

còn cương cường gấp bội nên Sơn phải chạy trốn ra ngoài làm khách. Do 

đó, quẻ có tên là Lữ. Lữ là bỏ nhà ra làm khách. Tên quẻ cũng nói lên ý 

nghĩa của quẻ. 
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Thoán từ của quẻ Lữ : ―Lữ, tiểu hanh, lữ trinh cát‖ (ở đậu, hơi 

hanh thông. Đi ở đậu mà giữ đạo chính thì tốt). 

3- Dương kiếm âm không gặp âm mà gặp dương. 

Thí dụ quẻ: 

- Thủy Sơn kiển 

Sơn không gặp Trạch mà gặp Thủy nên có tên là Kiển. Kiển là 

gian nan, khó khăn. Tại sao Sơn gặp Thủy lại gian nan, khó khăn? 

Hào 3 dương của Sơn có ứng với hào 6 âm của Thủy, nhưng Sơn 

thì đứng yên mà Thủy thì di động luôn trên mặt đất nên Sơn phải gian nan 

để theo đuổi hào 6 âm của Thủy, không bao giờ Sơn có thể gặp Thủy 

được, nên có tên là Kiển gian nan, khó khăn. 

4- Âm kiếm dương và có sự ứng hợp của 3 hào. 

Thí dụ: 

- Quẻ Lôi phong hằng 

Phong gặp Lôi có sự ứng hợp của cả 3 hào. Tại sao Phong gặp 

Phong lại Hằng ? Hằng là không thay đổi, lâu dài. Phong có đặc tính là 

gió, là bay muôn phương. Phong do Càn mất một hào dương một mà 

thành. Vì hào dương 1 đại diện cho tài địa trong cơ cấu tam tài thiên địa 

nhân nên Phong mất tài địa nên không bám vào đất được nên bay di muôn 

phương. Nay gặp hào dương một của quẻ Lôi Phong trở nên ổn định 

không đi muôn phương nữa và ở yên một chỗ, vì vậy quẻ có nghĩa là 

không thay đổi, lâu dài. 

Cái lý này suy ra từ Đạo Dịch vậy. 
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5- Âm kiếm dương và không có sự ứng hợp của 3 hào chỉ có 1 

hay 2 hào ứng hợp. 

Thí dụ quẻ : 

- Thủy phong tĩnh 

Phong kiếm Lôi không gặp Lôi mà gặp Thủy. Tại sao Thủy gặp 

Phong lại là tĩnh? Tĩnh là giếng nước. 

Các mạch nước trong đất có gió lùa đi, nước chuyển dịch trong các 

mạch nước nhờ có gió thổi đi, vì vậy nước sẽ cuốn đi theo c chiều gió và 

sẽ tụ thành giếng khi gặp cơ hội. 

6- Dương kiếm âm và có sự ứng hợp của 3 hào. 

Thí dụ: 

- Quẻ Phong lôi ích 

Lôi đi kiếm Phong gặp Phong nên có quẻ Ích. Ích là có lợi ích, lợi 

ích tăng lên. 

Tại sao Lôi gặp Phong lại ích ? Hào 1 dương của quẻ Lôi gặp được 

hào 4 âm, là ước ao về vật chất đã được thỏa mãn nên ích lợi, tại sao như 

vậy? Vì theo triết lý tam tài thiên địa nhân hào 1 của quẻ Lôi thuộc tài 

địa, thuộc vật chất. Ước nguyện về vật chất được đáp ứng. Do đó, ta có 

quẻ Phong Lôi Ích. 

7- Dương kiếm âm không gặp, lại gặp dương. 

Thí dụ: 

- Quẻ Sơn lôi di 
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Quẻ Lôi gặp gặp quẻ Sơn ở ngoại quái thì di. Di là thiếu ăn, cần 

nuôi dưỡng. 

Tại sao Lôi gặp Sơn lại di ? Vì ước vọng của Lôi là kiếm được 

Phong nhưng bỗng gặp Sơn, Lôi là động trong khi Sơn lại đứng yên, 

không thể gặp nhau được dù hào 1 dương có ứng với hào 4 âm của Sơn. 

Do đó, không sinh lợi lộc gì. Đi kiếm việc không được hay đi buôn lỗ 

vốn, hào 2 của quẻ Lôi mong được ứng với hào 5 được để có lợi lộc, 

nhưng Sơn không có hào 5 dương, chỉ có hào 5 âm mà thôi. 

Không có lợi lộc, không có lợi tức thì là thiếu ăn, vì thiếu ăn mới 

cần ―nuôi ăn‖.Thoán từ của quẻ Sơn lôi di: ―Di: Trinh cát. Quan di, tự cầu 

khẩu thực‖ (Nuôi: hễ đúng chính đạo thì tốt. Xem cách nuôi người mà tự 

nuôi mình). 

8- Dương kiếm âm và có sự ứng hợp của 3 hào. 

Thí dụ: 

- Quẻ Địa thiên thái 

Thiên hay Càn ( ) di kiếm Địa hay Khôn ( ) và đã gặp được 

Địa nên có tên là Địa thiên thái.( )                                                                                                                                                                                                               

Tại sao Thiên gặp Địa lại Thái, vì cả 3 hào dương của thiên đều 

ứng với 3 hào âm của Địa. Ba hào dương của thiên đại diện cho tam tài 

thiên địa nhân. Dương đã gặp 3 hào âm của Địa đại diện cho tam tài thiên 

địa nhân, âm nên thái : Thái ở đây là THÁI HÒA, HÒA LỚN chứ không 

phải lớn: hòa trời (hào 3 và hào 6), hòa đất (hào 1 và hào 4), hòa người 

(hào 2 và hào 5). 

9- Dương đi kiếm âm lại gặp dương. 
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Thí dụ: Quẻ Lôi thiên đại tráng( ) 

Càn ( )không gặp Khôn mà lại gặp Lôi ( ) chỉ có 2 hào 

ứng. 

Tại sao Thiên gặp Lôi lại có tên là Đại tráng ? 

Vẫn theo Đạo Dịch, tức đạo âm dương hòa, dương đi kiếm âm. 

Hào 1 dương của quẻ Càn đi ra ngoại quái để kiếm 1 hào âm ở hào 4 

ngoại quái nhưng không gặp âm, lại gặp hào 4 dương nên xảy ra xung đột 

lớn. Nhưng vì hào 1 là một thành phần của một khối sắt thép gồm 3 hào 

dương của quẻ Càn đoàn kết chặt chẽ nên Lôi là sấm sét đụng vào sắt thép 

thì chỉ có thua thôi, còn sắt thép thì không sao hết. Vì hào 1 thắng hào 4 

của quẻ Lôi, tiếng vang vọng khắp nơi nên có tên ĐẠI TRÁNG. Đại 

Tráng là lớn mạnh, thắng lớn vang vọng. Đại tráng được ví như con đại 

bàng đậu trên đỉnh núi. 

Khi quân Mông Cổ sang xâm chiếm nước ta vào thế kỷ XIII, Đức 

Trần Hưng Đạo muốn hỏi xem quân ta có thể thắng được quân Mông Cổ 

không ? Ông xổ được quẻ là Lôi Thiên Đại Tráng động hào 4. Đức Trần 

Hưng Đạo là một cư sĩ Phật giáo, một trí thức lớn của Việt Nam thời đó, 

thông hiểu Kinh dịch nên đã hiểu thông điệp của quẻ Lôi thiên đại tráng    

( ). Nội quái Càn ( ) đại diện cho quân dân ta, ngoại quái Lôi ( )    

đại diện cho quân Mông Cổ.  

Quân Mông Cổ tấn công nước ta như sấm, như sét, vang dội khắp 

nơi, nhưng đã đụng vào một dân tộc đoàn kết thành một khối rắn chắc như 

sắt thép đại diện bằng 3 hào dương của quẻ Càn. Ngài biết rằng quân dân 

ta sẽ đại thắng nhưng muốn bảo đảm cho chắc, Ngài đã tổ chức hội nghị 

Diên Hồng gồm các bô lão đến từ mọi vùng đất nước. Khi các bô lão hô 
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to câu ―Quyết chiến‖ thì đã biến toàn dân toàn quân thành một khối sắt 

thép. Ngoài ra Ngài đã biến các dân đinh thành dân binh với hai chữ 

―Thát Đát‖ trên  cánh tay hay trên trán, thì coi như khối sắt thép đã được 

tôi luyện kỹ càng. 

Và cuối cùng, quân ta đã đại thắng quân Mông Cổ, một đoàn quân 

hung hãn nhất thế giới thời bấy giờ, một đoàn quân chưa bao giờ biết thua 

là gì, một đoàn quân đã chinh phục hơn một nửa quả địa cầu. 

9 Quẻ dịch vừa trình bày ở trên chứng tỏ cho ta thấy rằng: Nhờ 

Đạo dịch ta có thể lý giải thông suốt mối quan hệ giữa quái từ và quái 

tượng, tức nhờ Đạo dịch ta nhìn thấy các quái từ đã diễn cái lý lẽ ẩn chứa 

trong quái tượng. 

Thí dụ : Phong Lôi Ích 

Thoán từ (tức quái từ) của quẻ Ích, ―ích lợi hữu du vãng, lợi thiệp 

đại xuyên‖ (tăng thêm lợi ích, tiến lên thì có lợi, qua sông lớn thì dù nguy 

hiểm cũng vượt khỏi). 

Tại sao tên quẻ là Ích và thoán từ tức quái từ lại nói về lợi ích tăng 

thêm vì Lôi ở nội quái muốn đi kiếm Phong ở ngoại quái để được giao 

hòa (tức tìm sự ứng hợp của cả 3 hào) và đã được toại nguyện, nên Lôi có 

hào dương một đại diện cho tài địa, tài địa là vật chất, lợi lộc. Sự ước 

vọng về vật chất được toại nguyện nên phải là ích lợi tăng thêm. 

Đây là một đột phá vô cùng lớn lao. Suốt hai ngàn năm qua tại đất 

Trung Quốc đã có cả trăm học giả Trung Quốc nổi tiếng, kể cả Trinh Di, 

Vương Bật, Ngu Phiên mỗi người đề ra một phương pháp riêng nhưng 

chưa có người nói đến Đạo Dịch có liên hệ tới quái hào từ và quái hào 

tượng. Nhờ khám phá này chúng ta có thể hiểu Kinh dịch, tìm ra được 
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những ý nghĩa thâm sâu của Kinh dịch, nhờ ánh sáng của ngọn đuốc Đạo 

dịch và Lý thái cực. Hiểu ý nghĩa quái từ và quái tượng chưa đủ chúng ta 

cần phải tìm hiểu Đạo dịch và Lý thái cực liên hệ thế nào với các hào của 

quẻ. 

B- ĐẠO DỊCH VÀ LÝ THÁI CỰC LIÊN HỆ TỚI Ý NGHĨA 

CÁC HÀO CỦA QUẺ DỊCH. 

Khi chúng ta có một quẻ và chúng ta đã thấu đáo ý nghĩa của quẻ 

dịch rồi thì công việc kế tiếp là phải tìm hiểu hào động. 

Nếu ta không biết hào nào động thì quẻ dịch đó không giúp gì cho 

ta cả. 

Một quẻ dịch chỉ cho ta biết ta ở hoàn cảnh nào, không cho ta biết 

đường hướng biến chuyển đi về dâu và ta phải hành động như thế nào. 

Các hào sẽ cho ta biết vấn đề của chúng ta ở chỗ nào và cho ta biết đường 

hướng hành động để giải quyết vấn đề. 

Thí dụ trong trường hợp hỏi về công việc làm ăn ta xổ được quẻ 

Phong lôi ích, quẻ Ích chỉ có nghĩa là làm ăn có lời nhưng không cho biết 

ta sẽ lời đến bao giờ, có vấn đề gì không. Nếu động hào 6 thì ta nên chuẩn 

bị kiếm một nghề khác thì hơn vì đã hết thời buôn bán có lời rồi. Nhưng 

nếu động hào 2 thì ta nên chuẩn bị xem xét để hành động hầu có thể thu 

được nhiều lợi lộc sắp tới. 

Sau đây chúng ta sẽ xem xét nghiên cứu ý nghĩa các hào trong quẻ 

và những yếu tố ảnh hưởng đến các hào. Muốn tìm kiếm sự liên hệ giữa 

các hào tượng và hào từ, muốn kiếm các hào từ ý nghĩa của nó là phải tìm 

hiểu những điều sau đây: 

1- Tính chất của hào 
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- Hào đó là âm (– –) hay dương (—). 

- Hào đó thuộc tinh thần hay vật chất, hay cả hai. Muốn biết điều 

này phải hiểu triết lý tam tài thiên địa nhân và phải biết nguồn gốc hào đó 

sinh ra từ dâu. 

Thí dụ : quẻ       là do Khôn lấy một hào đầu của Càn, theo triết lý 

tam tài thì hào đầu của Càn là thuộc tài địa, thuộc vật chất. Vậy hào quẻ 

Lôi thuộc vật chất. 

2- Ngôi vị của hào. 

Dịch lý luôn luôn nói về thời không. Ngôi vị là không gian. Một 

hiện tượng xảy ra ở đâu, nơi đó có đúng vị không ? Hào dương mà ở ngôi 

âm thì không đúng vị tức không chánh vị. 

Cũng như vũ trụ vạn vật biến dịch không ngừng, không ai đoán 

định được, 6 hào trong một quẻ cũng biến dịch không ngừng không ai 

đoán định được, nhưng có 1 điều không bao giờ thay đổi là đạo âm dương 

hòa, tức đạo dịch : dương luôn tìm về với âm, âm luôn luôn kiếm đường 

về với dương. Thế cho nên ta phải định vị các hào từ hào 1 tới hào 6, để 

các hào biết đường về với người đối ―ngẫu‖ của mình. 

Quẻ ký tế được chọn để làm mẫu hình căn bản để định vị âm 

dương trong 1 quẻ dịch 

–  – ––– –  – —– –  – —– 
 

Hào 1 : dương vị 

Hào 2 : âm vị 
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Hào 3 : dương vị 

Hào 4 : âm vị 

Hào 5 : dương vị 

Hào 6 : âm vị. 

Như vậy hào 1 về với hào 4 (dương về với âm) 

Hào 5 về với hào 2 (dương về với âm) 

Lý do chọn quẻ ký tế làm mẫu hình để định vị các hào vì quẻ ký tế 

là quẻ cuối của quyển Kinh dịch diễn tả sự hoàn thành của sự biến dịch. 

Hào dương ở dương vị thì được chánh vị. 

Hào dương ở âm vị thì không có chánh vị. 

Hào âm ở âm vị thì được chánh vị, hào âm ở dương vị thì không có 

chánh vị.  

Chánh vị thì tốt. Không chánh vị thì thường không tốt. 

3- Thời 

Một hiện tượng luôn phải xảy ra vào một thời gian nào đó đứa trẻ 

sinh ra nếu không có một thời gian, một giờ, một ngày, một năm, thì 

không hiện diện trên cõi đời, nên thời là một yếu tố cốt lõi trong Dịch 

học. 

Hào nào cũng có thời, hào 1 và hào 4 là thời Sơ. Hào 2 và hào 5 là 

thời trung. Hào 3 và hào 6 là thời Mạt. Về ý nghĩa thời xấu tốt: 

– Thời Sơ : Hào sơ và hào 4 khó biết: xấu-tốt tùy quẻ xấu hay quẻ 

tốt. 
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– Thời Mạt : hào 3 và hào 6 dễ biết vì hào 3 và hào 6 phần lớn 

đều xâu, nhưng hào 6 ở nhiều quẻ không xấu như hào 6 ở nhiều quẻ 

không xấu, như hào 6 của quẻ Bĩ hào 6 của quẻ Di, v.v… 

– Thời Trung : hào 2 và hào 5 ở thời trung thường thường là tốt. 

Cần phải giải thích tại sao hào 2 và hào 5 ở thời trung thường là tốt. 

Thời trung không phải thời ở giữa, tuy hào 2 và hào 5 là ở giữa nội 

quái và ngoại quái nhưng nó hàm một ý nghĩa rất đặc biệt: Thời trung là 

thời mà âm gặp dương, thời âm dương hòa, ta có thể lấy cái ý nghĩa của 

tài nhân ở giữa tài thiên và  tài địa trong cơ cấu tam tài thiên địa nhân, tài 

nhân chính là tài âm gặp dương, tức âm dương hòa. 

Âm gặp dương, dương gặp âm, là lúc đạt được mục đích, thế cho 

nên hào 2 và hào 5 thường là tốt. 

Để làm sáng tỏ điều này chúng ta có thể lấy trường hợp của 

Khương Tử Nha. Khương Tử Nha rất uyên thâm về dịch lý, biết rằng 

mình chưa tới thời nên về ẩn dật ở gần sông Vị, suốt ngày chỉ đi câu cá và 

ra chợ đoán dịch để lấy tiền sinh sống chờ thời. Ông rất tự tin về tài đoán 

dịch của mình nên ông trưng một tấm bảng nhỏ trước gian hàng của mình 

ở chợ, quảng cáo như sau: ―Không đoán trúng, không lấy tiền‖. Ông chỉ 

làm nghề bói dịch để sống qua ngày, cho đến một hôm vua Văn Vương tới 

mời ông về cung để làm tể tướng, lúc đó ông đã hơn 80 tuổi, ông giúp 

Văn Vương và Võ Vương thắng được quân nhà Thương và lập nên triều 

đại nhà Chu 800 năm.  

Lúc Văn Vương tời mời Khương Tử Nhà về làm tể tướng là lúc 

gọi là thời trung, thời dương gặp âm, thời mà Văn Vương gặp Khương Tử 

Nha. 
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Hào 2 và hào 5 do đó phần lớn là hào tốt. 

Để có thể hiểu rõ hơn ý nghĩa của các hào, chúng ta sẽ khảo sát 

các hào động của các quẻ tiêu biểu dưới đây: 

1- Các hào của quẻ Phong lôi ích (    ) 

Chúng ta hãy xét 6 hào động của quẻ Phong lôi ích  

– Động hào 1 : Hào 1 là hào dương cư dương vị, có chánh vị. 

Nhưng hào 1 ở vào thời Sơ, mới bắt đầu, muốn biết thêm chi tiết 

về hào 1 ta phải hiểu hào 1 đại diện cho vật chất (như đã giải thích ở 

trên). 

Hào 1 có ứng với hào 4 ngoại quái nên việc tiêu tiền đem lại kết 

quả. Như vậy quẻ ích động hào 1 chỉ có nghĩa là đã đầu tư đúng mức. Thí 

dụ như mua hàng đúng nhu cầu, chi vẽ quảng cáo có hiệu quả. 

– Động hào 2 : Hào 2 ở ngôi âm là có chánh vị. 

– Hào 2 ở thời trung như vậy được đúng thời mà khách hàng tới 

mua hàng nhiều, như đã trình bày ở trên, thời trung là thời âm dương gặp 

nhau, lúc này cần phải hành động để gặt hái được kết quả tối đa như 

quảng cáo nhiều hơn nữa, mua đúng món hàng mà khách hàng đòi hỏi, để 

đáp ứng được nhu cầu của khách hàng. 

Ngoài ra hào 2 âm có sự ứng hợp của hào 5 dương, nên có sự hỗ 

trợ của hào 5 dương, lợi lộc vật chất sẽ tới đều đều, hào 5 dương cho biết 

tiềm năng lớn đang chờ đợi. 

– Động hào 3 :  

- Hào âm 3 ở ngôi dương nên không chánh vị. 
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- Hào âm 3 ở thời Mạt của nội quái nên tiềm năng không còn, 

ngoài ra hào 3 âm ở ngôi dương, có nghĩa là người không có khả năng làm 

ăn mà lại đi kinh doanh. Ngoài ra lại ứng với hào 6 dương,hào 6 dương 

chẳng có giúp được gì vì hào 6 dương cũng ở thời Mạt. Do đó động hào 3 

xấu  

– Động hào 4 :  

- Hào 4 là hào âm cư âm vị, là chánh vị. 

- Hào 4 âm ứng với hào 1 dương nên làm có sinh lời nhưng còn ở 

thời Sơ nên lợi lộc không nhiều nên phải dựa vào hào 5, hào 5 là hào có 

tiền có của thì sẽ khá. 

– Động hào 5 :  

- Hào 5 là hào dương cư dương vị, là chánh vị. 

- Hào 5 là hào dương ở thời Trung. Hào 5 ở vị thế trung chánh. Lại 

có hào 2 ứng hợp, nên mọi hoạt động thường mãi đều thuận lợi, nhưng 

các lợi lộc phần lớn là lợi lộc về tinh thần, nhưng đó là điều mà người này 

mong muốn, lợi lộc về vật chất sẽ tới sau này. 

– Động hào 6 :  

- Hào 6 là hào dương cư âm vị, không chánh vị. 

- Hào 6 ở vào thời Mạt nên làm ăn đã hết thời. 

Hào 6 không chánh vị lại vào thời Mạt, làm ăn không có lời nữa, 

nên có kế hoạch tìm một nghề khác. 

Sự phân tích trên cho thấy hào 3 và hào 6 không được tốt. Các hào 

2 và 5 được rất tốt, hào 1 và 4 không xấu, không tốt. 
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Để biết thêm chi tiết về ý nghĩa của hào động, chúng ta xét các hào 

2 và 5 của các quẻ xấu, tốt sau đây : 

2- Quẻ Lôi thủy giải động hào 2 

–  – –  – ––– –  – —– –  –  
Nội quái là quẻ Thủy, quẻ Thủy có một hào dương ở giữa 2 hào 

âm vậy chung quanh, Thủy là hãm, hào dương ở tình trạng bị giam hãm, 

gian nguy nay gặp Lôi là sấm động làm tan biến đi những khí u uất, cho 

nên quẻ có tên là Giải. 

Hào từ của hào cửu nhị ―Cửu nhị: Điều hoạch tam hồ, đắc hoàng 

thỉ, trinh cát‖ (hào chín 2: săn được 2 con cáo, được tên vàng, chính bền 

thì tốt). 

Động hào 2 thì tốt nhất. Thủy chỉ có thể được giải thoát khỏi 2 hào 

âm bằng Lôi ở ngoại quái thôi. Đó là cách duy nhất, chỉ động hào 2 thì 

mới được giải thoát hoàn toàn, nên hào từ nói đi săn bắn được 2 con cáo 

lại được tên vàng, có nghĩa là cuộc chiến, cuộc cách mạng giải thoát được 

được thành quả vật chất to lớn. 

3- Quẻ Thiên thủy tụng động hào 5 

––– ––– ––– –  – —– –  –  
Thủy ( ) ở nội quái bị Càn ( ) ở ngoại quái đàn áp nên 

Thủy kiện Càn, do đó quẻ có tên là Tụng. Tụng là kiện tụng, tranh chấp. 

Động hào nào cũng xấu, nhưng động hào 5 thì tốt vì lý do là gặp 

được ông quan tòa biết lẽ phải và xử kiện công bằng (tức là âm gặp 
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dương) nên thắng kiện. Điều này chứng tỏ Đạo dịch được áp dụng tại hào 

5, tức là hào có trung thời hay hào có âm gặp được dương. 

Hào từ của hào cửu ngũ : 

―Cửu ngũ : tụng, nguyên cát‖. (Hào chín 5: xử kiện, hay kiện đều 

rất tốt lành‖ 

4- Quẻ Hỏa trạch khuể động hào 5 

––– –  – ––– –  – —– –––  
Quẻ Khuể là một trong những quẻ xấu nhất trong các quẻ nhưng 

động hào 5 lại không xấu : 

Lời hào từ của hào lục ngũ của quẻ Khuể : 

―Hối vong, quyết tòng phệ phu, vãng hà cửu‖ (ăn năn tiêu mất, họ 

hàng của mình cắn da (giúp đỡ tận tình) tiến lên làm sao mà có họa). 

Hào 5 âm (lục ngữ) ở vị trí trung thời, không chánh vị, nhưng vẫn 

không xấu, vì vậy trung thời là rất quan trọng. 

5- Quẻ Địa lôi phục động hào 2 

–  – –  – –  – –  – –  – —–  
Hào 2 là âm cư âm vị, lại có trung thời, và sát với hào một dương. 

Nên rất tốt. Trong thời Phục, hào từ của hào 2 âm : ―Lục nhị : hưu phục 

cát‖ (hào sáu hai: đẹp sự trở lại, tốt) 

Hào 2 âm ở bên cạnh hào 1 dương nên làm cho sự trở lại được 

thêm tốt đẹp, tốt đẹp ở đây có thể về vật chất, tức làm ăn có tiến bộ. 
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Như trên đã trình bày, Đạo dịch đã làm nên ý nghĩa của quẻ, làm 

cho rõ sự quan hệ giữa quẻ (tức quái tượng) và quái từ người ta có thể 

hiểu quái tượng hay quẻ qua các lời thoán từ (hay các quái từ) và cũng 

nhờ Đạo dịch, Lý thái cực và các yếu tố thời không người ta có thể hiểu 

được các hào tượng qua các hào từ. 

Tóm lại nhờ Đạo dịch và Lý thái cực ta có thể hiểu được những ý 

nghĩa uyên áo của Kinh dịch qua quái hào tương và quái hào từ. 

Trước khi trình bày các lợi ích của Đạo dịch và Kinh dịch, chúng 

tôi sẽ trình bày trong quá khứ các học giả Trung Quốc đã giải thích các 

quẻ dịch như thế nào và lý do tại sao Kinh dịch vẫn còn là một quyển kinh 

khó hiểu và đầy vẻ thần bí. 

IV- Tại sao Kinh dịch vẫn còn là 1 quyển kinh khó hiểu và đầy 

vẻ thần bí ? 

Như đã nói ở phần trên Kinh dịch được ví như là một lâu đài thần 

bí, chỉ có một số rất ít người vào được tòa lâu đâì này bằng cửa chính vì 

họ có cái chìa khóa của lâu đài và họ có cái bản đồ dẫn tới các kho tàng 

quý báu chứa trong các quẻ dịch. Đó là Lý thái cực và Đạo dịch. 

Còn phần lớn đi vào lâu đài này bằng cửa hậu. Vì họ không có chìa 

khóa của lâu đài và cũng không có tấm bản đồ chỉ đường. 

Kinh dịch như đã trình bày đã đóng vai trò vô cùng quan trọng 

trong lịch sử Đông Á, đã có người thông hiểu Kinh dịch và đã đóng 

những vai trò quan trọng trong việc hình thành văn hóa Đông Á như 

Khổng Tử, Lão Tử : những vị như Khổng Minh, Trạng Trình, Nguyễn 

Bỉnh Khiêm, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi phải là những người biết sử dụng 



35 
 

chìa khóa vào được tòa lâu đài đó và có bản đồ của tòa lâu đài nên đã lập 

được nhiều công trình cho đất nước. 

Có thể những triết gia tiền Tần có nhiều người thông hiểu Kinh 

dịch. Nhưng từ đời Hán về sau người thông hiểu Kinh dịch không có 

nhiều. Trong hơn 2000 năm kể từ đời Hán có cả trăm cuốn sách giải kinh ; 

các tác giả mỗi người có một cách giải thích Kinh dịch khác nhau. Không 

có ai lý giải cho thông suốt sự liên hệ giữa quái hào tương và quái hào từ. 

Có người đã đem hết cuộc đời để đi kiếm cái lý nối kết giữa quái hào 

tượng với quái hào từ nhưng đã thất bại. 

Các phái giải kinh mâu thuẫn, xung đột với nhau đã tạo ra các phái 

dịch học. Theo Chu Bá Ôn trong cuốn Dịch học toàn tập thì có 3 phái 

chánh và nhiều phái phụ. 3 phái này chủ trương 3 thuyết khác nhau. 

a) Thuyết quái biến của Ngu Phiên.  

Ngu Phiên thuộc phái tượng số học đời Hán dề xuất nhiều phương 

án giải kinh, trong đó có thuyết Quái biến. Ông cho rằng ý nghĩa của quẻ 

dịch có thể suy ra từ quái biến. Thí dụ : quẻ Phục (    ) và quẻ Lâm 

(     ) là quái biến từ Khôn mà ra, ý nghĩa của quẻ Phục có thể suy ra từ 

quẻ Khôn, quẻ Lâm có thể suy ra từ quẻ Phục. 

b) Thuyết chọn một hào làm chủ của Vương Bật.  

Vương Bật là một học giả uyên bác đã làm một cuộc cách mạng để 

loại bỏ các thuyết của phái Tượng số học của triều Hán trong việc giải 

thích Kinh dịch. Ông chủ trương phải giải dịch bằng ý nghĩa của quái hào 

từ. Ông kiếm sự liên hệ giữa quái hào từ và quái hào tương nhưng chỉ chú 

trọng tới hào tương. Ông cho rằng mỗi quẻ có một hào chính, hào này sẽ 
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quyết định ý nghĩa của cả một quẻ. Thí dụ: Quẻ Thiên trạch lý (     ) 

hào 3 là chủ quẻ vì quái từ và hào từ đều có câu ―Lý hổ vĩ‖ (giẫm phải 

đuôi hổ). 

Ông còn lấy hào 2 và hào 5 làm chủ quẻ. 

Ngoài ra ông còn cho rằng nếu một quẻ có 5 hào âm thì một hào 

dương làm chủ quẻ, nếu một quẻ có năm hào dương thì một hào âm làm 

chủ quẻ. Ý nghĩa của quẻ có thể suy ra từ hào chủ. 

c)  Thuyết tùy thời chọn nghĩa của Trinh Di.  

Trinh Di là một nhà Dịch học nổi tiếng. Ông bị ảnh hưởng rất 

nhiều bởi thuyết của Vương Bật nhưng thấy thuyết của Vương không giải 

thích được tất cả các  quẻ. Ông nhận thấy rằng kinh truyện của Kinh dịch 

giải thích về cát-hung của quái hào từ không theo một qui tắc nhất định. 

Lúc thì giải thích thế này, lúc thì giải thích thế khác : Ông cho đó là tùy 

thời chọn nghĩa. Thí dụ hào từ của hào 1 của quẻ Thái (  ) và quẻ Bĩ 

( ) đều có câu ―nhổ cỏ tranh để thành đống‖, song một quẻ là chính cát, 

một quẻ lại là trinh cát hanh‖, chúng sở dĩ chọn nghĩa như vậy vì thời của 

chúng khác nhau một thuộc về thời Thái, một thuộc về thời Bĩ. 

Tóm lại trong suốt 2000 năm qua, không có sách vở nào nói Lý 

thái cực và Đạo dịch đã tạo ra Kinh dịch ; 

Vương Bật đi đúng đường là đã vứt bỏ thuyết quái biến của Ngu 

Phiên để giải dịch bằng nghĩa lý. Đi kiếm sự liên hệ giữa quái hào tương 

và quái hào từ, nhưng ông chỉ đi được một đoạn đường và sau đó đã lạc 

đường. Vì ông không biết dùng chìa khóa để mở cửa chính của tòa lâu đài 
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thần bí (tức Kinh dịch) và cũng không biết sử dụng bản đồ của tòa lâu đài 

này. 

Đó là lý do tại sao đến nay Kinh dịch vẫn ở tình trạng khó  hiểu và 

có vẻ thần bí. 

(Còn tiếp) 

 

 

 

 

 


