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VIỆT DỊCH 
Bí Mật Của Đất Trời Gói Gọn Trong Hai Vế 
Cốt Lõi Của Dịch Học Nằm Trong 67 Lời 

 
 
 
 
Việt Dịch. Tại sao lại là Việt Dịch?  Tại vì Dịch vốn dĩ là của Việt.  Dịch chưa bao 
giờ không phải là của Việt.  Dầu là suốt mấy ngàn năm qua Dịch có bị người tiếm 
đoạt bản quyền thì nó vẫn là gia tài của Việt.1  Ngày xưa tổ tiên Việt đã làm ra 

                                                 
1 “Bản đồ gene người được lập. Cây phả hệ loài người được vẽ. Không còn là nhiều gốc nữa mà 
loài người quy về ông tổ chung Phi châu. Khoa học cũng lần ra con đường người hiện tại tới Việt 
Nam rồi đi lên chiếm lĩnh Trung Nguyên. . . . Khoảng 70.000 năm trước, người Homo sapiens từ 
châu Phi theo đường Nam Á tới Việt Nam. Tại đây hai loại chủng Mongoloid và Australoid hòa 
huyết cho ra 4 chủng Việt cổ: Indonesien, Melanesien, Vedoid và Negritoid. Khoảng 40.000 năm 
trước, người Việt mang rìu đá lên khai phá Trung Nguyên. Cũng trong thời gian này, có những 
nhóm Mongoloid riêng lẻ đi lên vùng Tây Bắc Trung Quốc. Từ hái lượm, họ chuyển qua du mục 
và trở thành tổ tiên những bộ lạc Mongoloid phương Bắc.  Khoảng 15.000 năm trước, người Việt 
mang giống lúa, khoai sọ, giống gà, giống chó lên xây dựng nền nông nghiệp lúa nước trên đất 
Trung Hoa.  Khoảng 2600 năm TCN, người Mông Cổ vượt Hoàng Hà chiếm đất của người Việt, 
đẩy một bộ phận người Việt trở lại Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Những người này mang 
gene Mongoloid phương Nam làm chuyển hóa di truyền dân cư trong vùng. Ở Trung Nguyên, do 
hòa huyết Mông-Việt, người Mongoloid phương Nam ra đời, đó là tổ tiên người Hán.  Là lớp con 
lai Việt, sống trên đất của Bách Việt, tổ tiên người Hán tiếp thu văn hóa Việt vào đời sống của 
mình và sáng tạo văn  hóa Hán rực rỡ vào khoảng 1500 năm TCN. Như vậy, tất cả văn hóa vật 
thể và phi vật thể có mặt trên đất Trung Hoa trước 2600 năm TCN đều là sản phẩm của Việt tộc.  
Người Việt ở Việt Nam, do có đa dạng di truyền cao nhất trong dân cư Đông Á và giữ được lãnh 
thổ riêng nên là người kế tục của tộc Việt cả về di truyền cả về văn hóa.”  (Trích từ  Thưa Chuyện 
Với Sử Gia Tạ Chí Đại Trường của Hà Văn Thùy).  “Như vậy, đối với vấn nạn nguồn gốc Kinh 
Dịch, các học giả Trung Quốc đành chịu 'bó tay' không truy vấn được. Vậy thì người Việt Nam hà 
cớ gì cứ đi theo họ để xác nhận  một điều họ đã phủ nhận.”  (Trích Chuyện Nguồn Gốc Kinh Dịch 
Người Việt Nam Nên Đối Xử Công Bằng Với Tổ Tiên của Nguyễn Thiếu Dũng). 
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Dịch.  Ngày hôm nay con cháu Việt một lần nữa sẽ viết lại Dịch.  Ngày xưa là 
Việt Dịch.  Ngày nay cũng là Việt Dịch.  Dịch chảy trong dòng máu Việt. Xuyên 
suốt nhiều ngàn năm, từ thuở sơ khai cho đến nay, Dịch chưa từng ngưng chảy 
trong dòng sống và tâm linh của Việt.  Dịch chưa từng rời Việt.  Dịch là của Việt.  
Cho nên Dịch không thể nào không là Việt Dịch.   
 
Cội nguồn của Việt là cội nguồn tâm linh.  Dịch chảy từ cội nguồn tâm linh tới 
Việt.  Viết lại Dịch không phải để đòi lại bản quyền cho Việt.  Viết lại Dịch là để 
mọi người cùng nhau khám phá và trở về với cội nguồn tâm linh của Việt.  Đánh 
mất cội nguồn tâm linh đó Việt không còn là Việt2 và Dịch cũng không còn là 
Dịch3. 
 
Dịch của Việt vốn minh triết kỳ mỹ.  Cội nguồn tâm linh của Việt vốn chí thiện chí 
chân.  Nhờ có minh triết kỳ mỹ của Dịch mới có hiền thánh an thế thịnh đức.  Nhờ 

                                                 
2  “Thực sự đó là cái gì vô cùng lớn lao và linh thiêng. Hàng ngàn năm, dân tộc ta như một bầy 
người ngơ ngác, không biết cội nguồn tổ tiên cũng như gốc gác văn hóa, như đám trôi sông lạc 
chợ... Một thời gian dài chúng tôi cứ dằn vặt với suy nghĩ: Vì sao? Vì sao? Vì sao người Việt chối 
bỏ gia tài văn hóa lớn lao như vậy của tổ tiên để nhốt mình trong ngu dân và làm nô lệ tự nguyện 
cho văn hóa ngoại bang? Quả tình không hiểu nổi!”  (Trích Thưa Chuyện Với Sử Gia tạ Chí Đại 
Trường của Hà Văn Thùy). 
3  “Trong suốt phần kinh văn của kinh dịch, không thể nào cho rằng đó là một hệ thống lý thuyết 
vũ trụ quan hoàn chỉnh.  Bởi vậy, trải hàng ngàn năm, các nhà nghiên cứu đã tìm mọi cách lý giải 
kinh dịch, nhưng vẫn không thể nào tìm được một sự lý giải thỏa đáng . . . cho đến tận ngày hôm 
nay, kinh dịch cũng như thuyết âm dương-ngũ hành nói chung, thiếu hẳn một hệ thống lý thuyết 
căn bản . . . một khoảng trống lý thuyết cho sự liên hệ từ một hệ thống lý thuyết vũ trụ quan hoàn 
chỉnh đến những phương pháp luận thể hiện trong sự ứng dụng trên thực tế.  Trải hơn 2000 năm, 
các nhà lý học đã cố gắng lấp khoảng trống nói trên.  Nhưng ngay cả lý giải của những nhà lý 
học nổi tiếng mà sự ảnh hưởng của họ là rất lớn, cũng chứng tỏ những mâu thuẩn ngay trong nội 
dung . . . .”  (Trích từ  Tìm Về Cội Nguồn Kinh Dịch của Nguyễn Vũ Anh Tuấn).  “Có thể nói, suốt 
chiều dài lịch sử mấy ngàn năm phát triển khoa học của nhân loại, không có một lý thuyết nào 
mang nhiều tính sai lầm, lại ảnh hưởng đến vô số người, và nhất là kéo dài trong một thời gian 
quá lâu cho bằng lý thuyết 'ngũ hành'!”  (Trích từ Khám Phá Mới Về Dịch Lý & Ngũ Hành của 
Nguyễn Cường). 
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có chí thiện chí chân của cội nguồn tâm linh Việt mới có minh triết kỳ mỹ của 
Dịch.  Vì thế Khổng Tử mới nói “phù dịch khai vật thành vụ, mạo thiên chi đạo, 
như tư nhi dĩ giả dã, thị cố thánh nhân dĩ thông thiên hạ chi chí, dĩ định thiên hạ 
chi nghiệp, dĩ đoán thiên hạ chi nghi”4 nghĩa là nói Dịch mở mang trí chí cho loài 
người, tạo thành muôn việc, gồm hết các đạo lý trong thiên hạ cho nên thánh 
nhân dùng nó để thông cái chí của thiên hạ, thành tựu những việc trong thiên hạ, 
quyết đoán sự ngờ vực trong thiên hạ. 
 
Dịch của Việt vốn là cái nôi của luật pháp, thứ luật pháp trong ý nghĩa cao đẹp 
nhất và thuần khiết nhất mà nhân loại có thể tiến tới.  Dịch của Việt vốn là cái nôi 
của tự do và dân chủ, thứ tự do và dân chủ trong ý nghĩa đẹp nhất và thuần khiết 
nhất mà con người có thể đạt được.  Luật pháp từ nôi Dịch và tự do dân chủ từ 
nôi Dịch có khả năng an thế thịnh đức cho thế gian.  Cho nên Khổng Tử mới nói 
“dịch dữ thiên địa chuẩn, cố năng di luân thiên địa chi đạo”5 nghĩa là nói kinh dịch 
chuẩn đích theo trời đất do đó có thể chỉnh đốn được đạo của trời đất.  
 
Nhân loại đang ở bờ vực thẳm.  Những lực lượng gây ra phân hoá và tàn hủy 
đang bao trùm mặt đất.  Dịch của Việt có khả năng mở ra một con đường sinh 
tồn và phát triển tốt đẹp cho nhân loại.  Dịch của Việt có khả năng tạo tác một 
thời đại văn minh thiện đức.  Việt phải trở về với cội nguồn tâm linh của Việt để 
đem cái minh triết của Dịch mà xua đuổi cái tối tăm của thế giới này, để đem cái 
kỳ mỹ mà sửa đổi cái tha hóa của thế giới này, để đem cái chí chân mà vỗ về cái 
bất an của nhân loại trên mặt đất này, để đem cái chí thiện mà chuyển hóa lương 
tâm của nhân loại trên mặt đất này.      
 
Khoa học và tất cả những gì thiên về vật chất sẽ phục vụ con người tốt hơn thông 
qua Dịch.  Tôn giáo cũng sẽ phục vụ con người tốt hơn thông qua Dịch.  Chính  
trị, kinh tế, xã hội đều cần đến Dịch.  Việt Dịch có khả năng mang Adam và Eva 

                                                 
4 Trích từ Hệ Từ Truyện, Thiên Thượng, Chương 11. 
5 Trích từ Hệ Từ Truyện, Thiên Thượng, Chương 4 
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trở về vườn địa đàng để Tôn Ngộ Không dạy cho họ làm thế nào nếm trái cấm 
mà không bị đuổi ra khỏi địa đàng.  Việt Dịch có khả năng “đem câu bác ái vào 
nhà từ bi ”6 để trăm họ không phải “ong óng tranh khôn.”7 Đã đến lúc Việt phải 
trở về với cội nguồn tâm linh của Việt để làm đội ngũ tiền phong mà dẫn đạo thế 
giới tương lai, như tổ tiên Việt đã từng mang rìu đá lên khai phá Trung Nguyên và 
khai sinh Hán tộc cùng nền văn hoá rực rỡ của Trung Hoa.   
 
 

1. Tiên Thiên Bát Quái Đồ 
Với hầu hết những người học dịch, từ trình độ chập chững cho tới uyên thâm, và 
với tất cả đạo gia, từ sơ căn cho tới thượng trí, đều biết đến cái gọi là “vô cực nhi 
thái cực, thái cực sinh lưỡng nghi, lưỡng nghi sinh tứ tượng, tứ tượng sinh bát 
quái, bát quái sinh càn khôn  vạn vật.”  Bất kể là ở học phái nào, bất kể là ở địa 
bàn ứng dụng nào, bất kể là học giả hay là đạo gia, tất cả đều nói tới, đều vận 
dụng, đều mặc nhiên chấp nhận giá trị của cụm chữ này khi nói về dịch.   
 
Vậy thì, câu hỏi trước tiên, “vô cực nhi thái cực, thái cực sinh lưỡng nghi, lưỡng 
nghi sinh tứ tượng, tứ tượng sinh bát quái, bát quái sinh càn khôn vạn vật” là cái 
gì?   
 
Câu hỏi được đặt ra rất thẳng thắn: hãy cho biết nó là cái gì?  Và để có thể trả lời 
“nó là cái gì” một cách thẳng thắn chúng ta sẽ phải trải qua một tiến trình dài, 
từng bước một, để giải mã cụm chữ trên và sẽ phải vận dụng ngôn ngữ lẫn kiến 
thức khoa học của thế giới hôm nay để làm công việc đó.  Nhưng trước khi bước 
vào hành trình này, chúng ta hãy dành chút thời gian để nhìn thật kỹ vào hình 1, 
tạm gọi là bảng thiết kế cho tiến trình từ vô cực tới vạn vật, và suy nghĩ về nó đã.  
 
 
                                                 
6 Trích từ Ngọc Minh Kinh của Cao Đài Đại Đạo 
7 Trích trong Sấm Trạng Trình 
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LÔØI HÌNH TÖÔÏNG SOÁ NGHÓA YÙ

Voâ Cöïc

Thaùi Cöïc 20 =  1 1 Nguyeân Nhaân cuõng laø
1 Nguyeân Lyù, laø nôi khôûi ñaàu

Löôûng Nghi

2 Nguyeân Löïc theå hieän qua 
hai maët ñoái khaùng, nhöng
töông taùc töông tuøy vaø baát
khaû ly.  

21 =  2

0

Töù Töôïng 22 =  4

4 Nguyeân Toá cho söï taïo taùc
& 4 Nguyeân Traïng cuûa söï
vaän haønh theo qui luaät
khaùch quan baát bieán

Baùt Quaùi
8 Nguyeân Tính của taátcaû
hieän töôïng naèm trong phaïm
truø coù theå thấy hieåu vaø lyù
giaûi ñöôïc.

Vöôït ngoaøi phaïm truø coù theå
thaáy hieåu vaø lyù giaûi ñöôïc.

23 =  8

2n
Moïi hieän töôïng trong phaïm
truø coù theå thaáy hieåu vaø lyù giaûiVaïn Vaät Vaïn Töôïng

 
   Hình 1: Bảng Thiết Kế Tiến Trình Từ Vô Cực Tới Vạn Vật 
 
 

A. Từ Vô Cực Tới Càn Khôn Vạn Vật  
Với bảng thiết kế trên có lẽ không khó cho chúng ta thấy cụm chữ “vô cực nhi 
thái cực, thái cực sinh lưỡng nghi, lưỡng nghi sinh tứ tượng, tứ tượng sinh bát 
quái, bát quái sinh càn khôn vạn vật” là để mô tả một tiến trình đi từ một tiến tới 
vô số hạn hiện tượng và tiến trình đó có thể được hiểu như  sau:  
 

Từ chỗ của tột cùng, được gọi là Nguyên Nhân, cũng là chỗ của sự thật 
tuyệt đối, được gọi là Nguyên Lý, sản sinh ra hai động lực tối yếu, được 
gọi là Hai Nguyên Lực, luôn luôn đối kháng nhau nhưng không thể hủy 
diệt nhau cũng không thể rời nhau và luôn luôn thể hiện qua hai mặt đối 
lập.  Hai nguyên lực này tác động lên bốn yếu tố tối sơ, được gọi là Bốn 
Nguyên Tố, và thể hiện qua bốn hành trạng của chu kỳ vận động, được 
gọi là Bốn Nguyên Trạng, đưa tới sự hình thành của tám tính chất tối căn 
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bản, được gọi là Tám Nguyên Tính. Và sự vận hành của tám nguyên tính 
này tạo tác nên mọi hiện tượng nằm trong phạm trù có thể hiểu được và 
có thể lý giải được.  Vượt ngoài phạm trù đó dịch học gọi là vô cực.          

 
Thái Cực là gọi theo ngôn ngữ của dịch học.  Còn gọi nó là Nguyên Nhân là vì 
nơi đó là nguồn phát sinh của mọi thứ, mọi cái trong phạm trù có thể thấy biết 
được.  Hoặc gọi nó là Nguyên Lý là vì nơi đó cũng là cội gốc phát sinh của mọi 
sự, mọi lẽ trong phạm trù có thể luận giải được.  Đạo gia gọi ngôi Thái Cực là 
Thượng Đế, là Ngôi Lời, là Đại Hồn, là Đại Ngã, là Đại Linh Quang, là Đấng Chủ 
Tể, là Đấng Tạo Hóa, là Hóa  Công, là “khối điển quang vô cực vô biên sinh 
động mãnh liệt,” là cái “làm nên thiên địa vạn vật đồng nhất thể.”  Triết gia nói Sự 
Thật Tuyệt Đối, nói Chân Lý Tuyệt Đối, nói Thiên Lý, nói Nguyên Thể, nói Âme 
Universelle (vũ trụ tâm), nói Divine Unity (thái nhất) . . . là nói tới chỗ tột cùng mà 
dịch học gọi là Thái Cực.  Thái Cực = Nguyên Nhân = Nguyên Lý được đại diện 
bằng một hình vòng tròn với một điểm ở trung tâm.  Vòng tròn mà bên trong 
không có gì khác có ý nghĩa là vô biên hạn, là bao trùm tất cả, là tự nhiên vốn 
cao vốn tột, không dùng thể dùng lời nói hay văn tự diễn tả, là cực kỳ thuần 
dương thuần tịnh.  Vòng tròn đó đại diện cho ngôi vô cực.  Vô cực là trạng thái 
chưa thể hiện của thái cực.  Thái cực là trạng thái thể hiện của vô cực.  Tuy hai 
mà là một, cho nên mới nói vô cực nhi thái cực.  Tuy một mà là hai, vì có phân ra 
thể hiện và chưa thể hiện.  Thái cực là đầu mối của tất cả mọi hiện tượng nằm 
trong phạm trù có thể thấy hiểu và lý giải được.  Vượt ngoài phạm trù có thể thấy 
hiểu và lý giải được là vô cực.   
 
Đặc tính của thái cực là cực tịnh, nhưng đã cực tịnh thì có động phát sinh, sanh 
ra khối thái dương.  Trong khối thái dương có ngôi thiếu âm.  Qua thời gian, ngôi 
thiếu âm trưởng vượng cực độ hoá thành ngôi thái Âm.  Trong thái âm có lại có 
hàm tàng ngôi thiếu dương.  Ngôi Tứ Tượng hiện đủ đều do âm dương động tịnh 
biến hóa mà có.             
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Lưỡng Nghi gồm có hai nghi là dương nghi và âm nghi, biểu tượng bằng một 
vạch liền và một vạch đứt, đại diện cho tính chất động đối đãi với tính chất tịnh 
trong chuyển dịch và đại diện cho mặt dương đối đãi với mặt âm trong thể hiện, 
làm nên sự sinh sinh hóa hoá của càn khôn vạn vật.  Hay nói một cách khác, 
Lưỡng Nghi là hai nguồn lực tối yếu, Lực Động và Lực Bất Động.  Hai lực này xô 
đẩy nhau nhưng không thể hủy diệt nhau cũng không thể rời nhau.  Dưới quy luật 
vận động một tiến một thoái và một sinh một thành, sự tương tác tương tùy của 
hai nguồn lực làm nên sự chuyển dịch và biến hóa thể hiện thành hai mặt đối lập 
bất khả ly.  Hai nguồn lực này là hai công trình sư tạo tác mọi hiện tượng trong 
phạm trù có thể hiểu biết được, luận giải được.  Và vì là hai nguồn lực tối yếu có 
mặt trên mọi cấp độ tạo tác và trong mọi sự hình thành cho nên gọi là hai nguyên 
lực.  Theo đó, Hai Nguyên Lực là một cách gọi khác của ngôi Lưỡng Nghi.  
Lưỡng Nghi = Hai Nguyên Lực được đại diện bằng một vòng tròn bên trong là 
một nửa đen và một nửa trắng ôm lấy nhau xoay chuyển, lăn lộn với ý nghĩa là 
hai nguyên lực này vốn dĩ đã từ ngôi thái cực mà sinh ra.        
 
Tứ Tượng gồm có Thiếu Dương, Thái Dương, Thiếu Âm và Thái Âm  đại diện cho 
bốn hành trạng sinh, trưởng, thu, tàng [thành, thịnh, hoại, diệt] trong chu kỳ sinh 
hóa của vạn vật.  Bốn hành trạng này luôn luôn tuân thủ theo quy luật chuyển 
động khách quan bất biến từ sinh tới trưởng, từ trưởng tới thu, từ thu tới tàng, từ 
tàng lại sinh và chu kỳ sinh hoá cứ thế tiếp diễn không ngừng, không dứt.  Thí dụ 
như bốn hành trạng của mùa tiết trong năm là xuân, hạ, thu, đông.  Quy luật 
chuyển động khách quan của mùa tiết là từ xuân tới hạ, từ hạ tới thu, từ thu tới 
đông, rồi từ đông tới xuân tuần tự và liên tục.  Bốn hành trạng của thời gian một 
ngày đêm là sáng, trưa, chiều, tối.  Quy luật chuyển động khách quan của thời 
gian là từ khuya tới sáng, từ sáng tới trưa, từ trưa tới chiều, từ chiều tới khuya, rồi 
lập lại chu kỳ tuần tự và liên tục.      
 
Đó là theo sự lý giải “cổ điển” của dịch học về Tứ Tượng.  Thực ra thì ngôi Tứ 
Tượng có đến hai mặt.  Một mặt, nó đại diện cho bốn yếu tố tối sơ là không gian, 
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năng lượng, vật chất hữu hình và vật chất vô hình.  Dùng chữ tượng để đại diện 
cho mỗi yếu tố tối sơ đó thì chúng ta sẽ có được tượng không gian, tượng năng 
lượng, tượng vật chất vô hình, và tượng vật chất hữu hình.  Và thay vì gọi là 
tượng thì hãy tạm gọi là trục.  Từ đó 4 tượng sẽ biến thành là trục không gian, 
trục năng lượng, trục vật chất vô hình, và trục vật chất hữu hình như các bạn 
thấy trong hình 2A.  Và vì 4 tượng là những yếu tố tối sơ nên chúng được gọi là 
những nguyên tố.  Theo đó ngôi Tứ Tượng chính là ngôi Bốn Nguyên Tố.   
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Một mặt khác, Tứ Tượng lại đại diện cho bốn hành trạng sinh, trưởng, thu, tàng 
trong chu kỳ sinh hoá và cho quy luật chuyển động khách quan của chu kỳ sinh 
hóa như đã trình bày.  Theo đó, ngôi Tứ Tượng cũng chính là ngôi Bốn Hành 
Trạng.  
 
Ngôi Bốn Nguyên Tố và ngôi Bốn Hành Trạng là thể hiện của hai mặt âm dương 
đối lập nhưng hổ tương, là chi phối của ngôi Lưỡng Nghi xuống đến [ẩn trong] 
ngôi Tứ Tượng.  Như vậy, nói tóm lại, hai chữ  Tứ Tượng là để chỉ cho cả hai mặt 
là bốn tượng của nguyên tố đồng thời cũng là bốn tượng của hành trạng. 
Chưa hết, bốn hành trạng của ngôi Tứ Tượng không phải chỉ đơn giản tuân thủ 
quy luật chuyển động khách quan sinh, trưởng, thu, tàng hay thành, thịnh, hoại, 
diệt thể hiện thành chu kỳ liên tục và không dứt như thiên nhiên sinh hóa luôn thể 
hiện, giống như trong hình 2B.  Còn có bốn hành trạng khác mà dịch học cổ điển 
gọi là nguyên, hanh, lợi, trinh.  Nguyên là đầu tiên, là cái to lớn bao trùm lên mọi 
điều.  Hanh là hanh thông, là thuận tiện, là vượt qua được trở ngại, là qua được 
ranh thành bại, là tập hợp các điều hay, là tập hợp các điều nên làm.  Lợi là nên 
việc, là được việc, là thỏa lòng, là tập hợp các điều phải.  Trinh là trung chính, là 
bền chặt, là lâu dài, là duy trì.  Bốn hành trạng này tuân thủ quy luật vận động 
khách quan nhưng sự chuyển biến và thời gian của mỗi chuyển biến thì tùy thuộc 
vào những yếu tố liên hệ trong sự vận động, tùy thuộc vào đối tượng chủ động, 
và tùy thuộc vào mục tiêu.  Thời gian trải nghiệm của mỗi hành trạng dài ngắn 
đều tùy thuộc.  Diễn tiến từ một hành trạng này có đưa đến hành trạng kế tiếp 
hay không cũng tùy thuộc.  Bốn hành trạng nguyên, hanh, lợi, trinh là thể hiện 
một tiến trình trong khi bốn hành trạng thành, thịnh, hoại, diệt là thể hiện của một 
chu kỳ và sự khác biệt của chúng có thể thấy trong hình 2C.  Bốn hành trạng 
thành, thịnh, hoại, diệt nghiêng về mô tả hiện tượng của thế giới thiên nhiên sinh 
hoá còn bốn hành trạng nguyên, hanh, lợi, trinh nghiêng về mô tả hiện tượng của 
thế giới sinh hóa phi thiên nhiên.   
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Như vậy, ngôi Bốn Hành Trạng cũng có hai mặt đối lập nhưng hổ tương, cũng là 
thể hiện của âm dương của ngôi Lưỡng Nghi xuống đến ngôi Tứ Tượng.  Trong 
âm dương có âm dương.   
  
Tại sao cần phải có “4 yếu tố tối sơ” hay nói một cách khác là tại sao phải có 
thêm khái niệm “4 nguyên tố” vào dịch học?  Có người đã từng hỏi như vậy.  Và 
nếu đây cũng là thắc mắc của các bạn thì xin cho phép chúng ta được đặt ra một 
câu hỏi để trả lời một cách gián tiếp.  Như đã trình bày, hai nguồn lực tối sơ, Lực 
Động và Lực Bất Động, ở ngôi Lưỡng Nghi là hai công trình sư “tạo tác” mọi hiện 
tượng, vậy chứ hai công trình sư đó tác lên cái gì và tạo từ cái gì?  Đã quá rõ 
phải không?  Đây không phải là “thêm” vào một điều gì mới, mà chỉ đơn giản 
trình bày cái “nó là như vậy.”      
 
Thực ra thì cái gọi là hai mặt của ngôi Tứ Tượng vừa được trình bày cũng không 
phải là một điều gì quá xa lạ.  Đó chỉ là sự thể hiện tất yếu theo đúng quy luật đối 
xứng của âm dương: đã có thể thì phải có trạng, đã có trạng thì phải có thể.  Bốn 
Nguyên Tố là mặt Thể tất phải có Bốn Hành Trạng cho mặt Trạng.  Và trong Bốn 
Hành Trạng, đã có thường biến thì cũng tất nhiên cũng phải có vô thường biến.  
Bốn hành trạng sinh, trưởng, thu, tàng là sự vận động thường biến còn bốn hành 
trạng nguyên, hanh, lợi, trinh là sự vận động vô thường biến dưới ảnh hưởng của 
quy luật bất biến.              
 
Sự tác động của Hai Nguyên Lực lên Bốn Nguyên Tố làm cho mỗi tượng thể hiện 
thành hai mặt đối lập.  Từ chỗ đó, tượng không gian bày ra thành không gian 
dương tượng và không gian âm tượng.  Tượng năng lượng bày ra thành năng 
lượng dương tượng và năng lượng âm tượng.  Tượng vật chất hữu hình bày ra 
thành vật chất hữu hình dương tượng và vật chất hữu hình âm tượng.  Tượng vật 
chất vô hình bày ra thành vật chất vô hình dương tượng và vật chất vô hình âm 
tượng.  Sự tương tác của Hai Nguyên Lực lên Bốn Nguyên Tố thể hiện thành hai 
mặt đối lập của mỗi trục minh hoạ  được như trong hình 3.     
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Hình 3: Hai Nguyên Lực Thuần Tác Lên Bốn Nguyên Tố  
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Hình 4A: Hai Nguyên Lực Hỗn Tác Lên Bốn Nguyên Tố                       
 
 
Hai nguồn lực, Lực Động và Lực Bất Động, của ngôi Lưỡng Nghi không chỉ đơn 
giản “thuần tác” lên từng cái riêng biệt của bốn nguyên tố không gian, năng 
lượng, vật chất vô hình và vật chất hữu hình của ngôi Tứ Tượng rồi dừng lại ở đó.  
Hai Nguyên Lực còn tiến đến chỗ “hỗn tác” lên bốn nguyên tố đó qua những quy 
luật mà dịch học gọi là “tiến thoái, phản phúc, giao cảm, tương thông, xô đẩy, 
biến hóa.”  Đại diện cho động trình hỗn tác đó không cần tìm đâu xa mà có thể 
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thấy ngay trên minh họa của bốn trục không gian, năng lượng, vật chất vô hình, 
và vật chất hữu hình nằm chồng lên nhau ở trung điểm của mỗi trục như trong 
hình 4A. 
 
Nhìn vào đồ hình 4A này chúng ta thấy gì?  Có phải chăng dường như nó mô tả 
một cách khái quát về một vũ trụ đang vận hành, một vũ trụ sinh động, một vũ trụ 
tồn tại do sự hiện hữu đồng thời của hai mặt đối lập?   
 
Ở giai đoạn này thì đồ hình chỉ mới có 4 trục chồng lên nhau và những ký hiệu 
âm dương ở đầu mỗi trục mà thôi, như trong hình 4B.  Còn những chữ không 
gian, năng lượng, vật chất vô hình và vật chất hữu hình chỉ là những chú thích 
tạm thời đặt lên đó. 
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Hình 4B: Hai Nguồn Lực Hỗn Tác Lên Bốn Nguyên Tố 
 
 
Bây giờ chúng ta thử dùng tám số thập phân, từ 0 đến 7, để gắn vào mỗi cực của 
đồ hình 4B với một nửa những con số, từ 7 tới 4, đi từ trên vòng xuống bên trái 
theo thứ tự, và một nửa những con số còn lại, từ 0 tới 3, đi từ dưới vòng lên bên 
phải theo thứ tự, giống như trong hình 5.  Với sự phân bổ như vậy thì nữa vòng 
cung 0-1-2-3 sẽ đối lập với nữa vòng cung 7-6-5-4, tuân thủ quy luật của Lưỡng 
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Nghi thể hiện thành hai mặt đối lập.  Thực ra thì số thập phân bắt đầu từ 1 nhưng 
vì để đơn giản hoá [khỏi phải điều chỉnh ở những bước về sau] nên đã dùng từ số 
0 tới 7 thay vì từ số 1 tới 8. 
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Hình 5: Phân Bố Số Thập Phân 
 
 
Từ đồ hình này chúng ta thấy thêm được gì?  Có phải chăng là sự phân bố của 
đồ hình thể hiện sự cân đối cao độ, cân & đối giữa hai đầu của mỗi trục cũng 
như cân & đối giữa hai nhóm trục?     
 
Quan sát đồ hình chúng ta ghi nhận được như sau: 

1. Nữa vòng cung 7-6-5-4 có bốn cực, theo thứ tự từ số lớn tới số nhỏ, và 
theo thứ tự từ trên xuống vòng qua bên trái.  Nữa vòng cung 0-1-2-3 cũng 
có bốn cực, theo thứ tự từ số nhỏ tới số lớn, và theo thứ tự từ dưới lên 
vòng qua bên phải.     

2. Nữa vòng cung 0-1-2-3 có một dương và ba âm.  Nữa vòng cung 7-6-5-4 
có ba dương và một âm.  Nếu như tỷ trọng của dương bằng với tỷ trọng 
của âm và bằng một biến số X hoặc nói một cách khác có vẽ toán học hơn 
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là (+) = (-) = X thì nhóm 0-1-2-3 sẽ có tỉ trọng là 1(+) + 3(-) = 1(x) + 3(x) = 
4x và nhóm 7-6-5-4 sẽ có tỷ trọng là 3(+) + 1(-) = 3(x) + 1(x) = 4x.  Như 
vậy tỷ trọng của nhóm 0-1-2-3 cân bằng với tỷ trọng của nhóm 7-6-5-4.      

  
Lấy một trục trong đồ hình làm trục chuẩn, bất cứ là trục nào, để chia thành hai 
nhóm đối xứng nhau qua trục đó và thử quan sát từ một góc nhìn khác:   

1. Nếu như không tính trục chuẩn vào số đếm âm dương của cả nhóm, thì  
mỗi nhóm sẽ có 3 cực và lúc nào cũng thể hiện 2(-) + 1(+)  đối xứng với 
2(+) + 1(-).  Và nếu như tỷ trọng của dương bằng với tỷ trọng của âm và 
bằng một biến số X hoặc nói một cách khác có vẽ toán học hơn là (+) = (-) 
= x thì  sẽ đưa đến kết quả là tỷ trọng của nhóm 2(-) + 1(+) sẽ bằng với tỷ 
trọng của nhóm 2(+) + 1(-) bằng với  2(x) + 1(x) = 3x.  Như vậy là tỷ trọng 
của hai nhóm cân bằng nhau. 

2. Nếu như tính trục chuẩn vào số đếm âm dương của cả nhóm, thì mỗi 
nhóm sẽ có 5 cực và lúc nào cũng thể hiện 3(-) + 2(+)  đối xứng với 3(+) + 
2(-).  Và nếu như tỷ trọng của dương bằng với tỷ trọng của âm và bằng 
một biến số X hoặc nói một cách khác có vẽ toán học hơn là (+) = (-) = x 
thì sẽ đưa đến kết quả là tỷ trọng của nhóm 3(-) + 2(+) sẽ bằng với tỷ  
trọng của nhóm 3(+) + 2(-)  bằng với 3(x) + 2(x) = 5x.  Như vậy là tỷ trọng 
của hai nhóm cũng cân bằng nhau.           

           
Từ những ghi nhận trên chúng ta có thể kết luận là đồ hình có sự cân đối cao độ 
trong cấu trúc của nó.  Đối xứng cao độ và cân bằng cao độ.   
 
Và cũng xin được mở ngoặc ở đây để lưu ý một điểm là tuy chúng ta có nói “giả 
dụ tỷ trọng của dương bằng tỷ trọng của âm” nhưng cũng nên thấy là sự giả dụ 
này thực sự không cần thiết vì tỷ trọng của dương “bắt buộc phải” bằng tỷ trọng 
của âm để vũ trụ này duy trì, đứng trên căn bản của vật lý học.  Dùng chữ giả dụ 
thực ra chỉ để duy trì lô-gic mà thôi.  Tại sao chúng ta phải chú ý đến điểm này?  
Câu trả lời rất đơn giản: vì nó liên quan đến việc phản biện lập luận của một vài 
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nhà nghiên cứu dịch học vì họ đã chứng minh giải pháp của mình đưa ra bằng 
cách tùy tiện lấy tỷ số 3/2 [cho dương = 3 và âm =2] để làm nên một sự cân xứng 
miễn cưỡng.      
 
Sau khi đã phân bố những con số thập phân cho đồ hình chúng ta thử tiến một 
bước nữa là đổi những con số thập phân này thành những con số nhị phân 
(binary digits).  Kết quả của sự chuyển đổi dãy số, từ hệ số thập phân qua hệ số 
nhị phân, sẽ giống như trong Hình 6. 
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Hình 6: Chuyển Đổi Dãy Số Từ Hệ Thập Phân  
Qua Hệ Nhị Phân  
 
 
Chưa hết, chúng ta thử tiến thêm một bước nữa là chuyển đổi những con số nhị 
phân trong hình 6 thành những vạch liền và vạch đứt, vạch liền tượng trưng cho 
con số 1 dương động và vạch đứt cho con số 0 âm tịnh.  Chúng ta sẽ có được 
kết quả như trong hình 7.     
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Hình 7: Chuyển Đổi Dãy Số Nhị Phân Qua Vạch Quái  
 
Vì dãy số nhị phân viết thứ tự theo chiều ngang còn vạch quái viết thứ tự theo 
chiều dọc cho nên thêm một lần nữa cần sự điều chỉnh bằng cách đem những 
vạch quái xoay 90 độ nghịch chiều kim đồng hồ để cho tương ứng trong cách 
viết.  Như vậy chúng ta sẽ có kết quả như trong hình 8.    
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Hình 8: Điều Chỉnh Vạch Quái , Xoay Nghịch 90 Độ 
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Tiến trình chuyển đổi từ số thập phân qua số nhị phân, qua vạch quái, rồi  điều 
chỉnh vạch quái được mô tả trên mỗi trục của hình 9 [là sản phẩm sau khi đem  
thông tin từ hình 8 phối vào hình 5]. 
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Hình 9: Tiến Trình Chuyển Đổi Phân Bố Trên Mỗi Trục 
 
 
Chỉ giữ lại những vạch quái được hoàn chỉnh và bỏ hết những chi tiết khác, 
chúng ta sẽ có được hình 9B.   
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Hình 9B: Phân Bố Vạch Quái Đã Hoàn Chỉnh  
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Từ đồ hình này chúng ta nhìn thấy được cái gì?  À, thì ra cái hình này chính là 
một bát quái đồ.  Không sai, đây chính là một bát quái đồ.  Gọi nó là tiên thiên 
bát quái đồ thì chính xác hơn.   
 
Qua những bước giải trình vừa rồi, bắt đầu từ khâu phân bố dãy số thập phân 
cho đến khâu chuyển đổi từ hệ số thập phân qua hệ số nhị phân rồi chuyển đổi 
từ hệ số nhị phân qua hệ vạch quái ở khâu sau cùng, chúng ta đã thấy rõ từ đâu 
mà có những vạch đứt vạch liền có vẽ rất ư là “huyền bí” trên đồ hình bát quái.  
Quan trọng hơn, sự tuần tự lý giải từ cụm chữ “vô cực sinh thái cực, thái cực sinh 
lưỡng, lưỡng nghi sinh tứ tượng, tứ tượng sinh bát quái, bát quái sinh càn khôn 
vạn vật” đến chỗ hình thành toàn vẹn một bát quái đồ chủ đích là để làm sáng tỏ 
một số điểm quan trọng.  Đó là, thứ nhất, cho thấy tiên thiên bát quái đồ từ đâu 
mà có.  Thứ hai, cho thấy cấu trúc của tiên thiên bát quái đồ từ đâu mà thành.  
Thứ ba, cho thấy tính chất hợp lý trong tiến trình thành lập tiên thiên bát quái đồ.  
Thứ tư, cho thấy tính hệ thống trong sự tổng hợp những quy luật nhìn thấy trong 
cấu tạo của tiên thiên bát quái đồ.     
 
Học giả của dịch học đa số đều cho là những đồ hình bát quái từ Đồ Thư mà ra.  
Với những gì chúng ta vừa khám phá e rằng giải thích đó của họ khó có thể 
thuyết phục.  Lại càng khó thuyết phục hơn với những huyền thoại cho là những 
vị cổ thánh “học” từ những vằn đốm trên lưng của những con vật vô tri.  Hệ Từ 
Truyện, Thiên Hạ Chương 2 Tiết 1, đã viết: “Cổ giả Bào Hy thị chi vương thiên hạ 
giả, ngưỡng tắc quan thượng ư thiên, phủ tắc quan pháp ư địa, quan điểu thú chi 
văn, dữ địa chi nghi, cận thủ chư thân, viễn thủ chư vật, ư thị thủy tác bát quái dĩ 
thông thần minh chi đức, dĩ loại vạn vật chi tình.”  Tạm dịch là ngày xưa họ Bào 
Hy [Phục Hy] cai trị thiên hạ, ngửng lên nhìn hình tượng trên trời, cuối xuống xét 
quy luật dưới đất, xem văn vẽ của cầm thú, nghiệm sự thích nghi với trời đất, gần 
thì lấy ở thân mình, xa thì lấy ở vật, rồi làm ra tám quái để thông suốt cái đức của 
thần minh điều hòa cái tình của vạn vật.  Sự giải thích “ngửng lên nhìn hình 

 20



tượng trên trời, cuối xuống xét quy luật dưới đất . . . rồi làm ra tám quái” trong hệ 
từ có lẽ là có căn bản hơn.        
 
Trở lại vấn đề chính, Hai Nguyên Lực thuần tác lẫn và hỗn tác lên Bốn Nguyên 
Tố thể hiện thành tám tính chất tối căn bản gọi chung là Tám Nguyên Tính, đại 
diện cho tất cả mọi hiện tượng trong phạm trù có thể thấy hiểu được.  Dịch học 
đặt tên cho Tám Nguyên Tính này là Bát Quái và  “càn, đoài, ly chấn, tốn, khảm, 
cấn, khôn” chính là tên gọi của tám quái.     
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Hình 10: Tiên Thiên Bát Quái Đồ 
 
 
Vì hiện tượng trong phạm trù “có thể thấy hiểu được” rất nhiều, nhiều đến mức 
không có con số giới hạn, cho nên mỗi quái của bát quái đồ bắt buộc phải đại 
diện cho một tập hợp rất lớn những hiện tượng đó.  Điều này có nghĩa là mỗi 
nguyên tính của tám quái phải tổng quát đến mức độ có thể bao trùm tất cả mọi 
thứ trong thế giới hiện tượng.  Hay nói một cách khác là tám chữ “càn, đoài , ly, 
chấn, tốn, khảm, cấn, khôn” gắn cho tám quái cũng chính là tên gọi của tám tập 
hợp rộng lớn của mọi hiện tượng trong vũ trụ được xếp theo trật tự “có cùng một 
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tính chất tối sơ.”   Tám tập hợp của những hiện tượng có cùng tính chất tối sơ  đó 
là gì?  Là những tập hợp “không gian dương tính, không gian âm tính, năng 
lượng dương tính, năng lượng âm tính, vật chất vô hình dương tính, vật chất vô 
hình âm tính, vật chất hữu hình dương tính, vật chất hữu hình âm tính” đã được 
nói qua rồi.  Tám tập hợp, yếu tính tối sơ của mỗi tập hợp, tên của mỗi tập hợp, 
và biểu tượng của mỗi tập hợp được minh họa trong hình 10. 
 
Như vậy, một quái không phải đơn giản tượng trưng cho một thứ hay một vật gì 
đó mà nó bao gồm tất cả những cái, những thứ có cùng một nguyên tính, cái gọi 
là tính chất tối sơ, của quái đó để có thể xếp vào tập hợp mà quái đó tượng 
trưng. 
 
Càn quái không phải chỉ đơn giản là “trời” mà nó bao gồm tất cả những thứ, 
những cái có thể xếp vào tập hợp “không gian dương tính” nằm trên trục không 
gian và thuộc về tượng không gian.  Tính chất tối sơ của càn là không gian 
dương tính.  Lý giải ở một tầng thấp hơn thì “không gian dương tính” có nghĩa là 
“không gian mở,” là “trống rỗng, thông thoáng,” là “có thể chứa đựng,” là “có thể 
che,” là “có thể làm giảm áp suất.”  Hiểu như thế thì sẽ thấy Càn quái tượng 
trưng cho nhiều thứ.  Lớn thì là không gian bao la của vũ trụ.  Nhỏ hơn có thể là 
khoảng không gian trong một lòng núi, khoảng không gian trong một ngôi nhà, 
khoảng không gian trong một cái thùng, khoảng không gian trong một cái chai, 
khoảng không gian trong một cái hộp nhỏ, vân vân.   
 
Khôn quái không phải chỉ đơn giản là “đất” mà nó bao gồm tất cả những thứ, 
những cái có thể xếp vào tập hợp “không gian âm tính” nằm trên trục không gian 
và thuộc về tượng không gian.  Tính chất tối sơ của khôn là không gian âm tính.  
Lý giải ở một tầng thấp hơn thì  “không gian âm tính” có nghĩa là “không gian 
đóng, khép kín,” là “đã đầy, đã chiếm dụng,” là “có thể nâng đỡ,” là “có thể làm 
tăng áp suất.”   Hiểu như vậy thì sẽ thấy khôn quái tượng trưng cho nhiều thứ.  
Xa là tất cả thiên thể trong vũ trụ.  Gần hơn là mặt bằng và lòng đất của địa cầu 
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này.  Gần hơn nữa là khoảng không gian đặc [không có chỗ chứa] hoặc khoảng 
không gian đã chiếm dụng [không thể chứa thêm] hoặc khoảng không gian khép 
kín [không thông với bên ngoài] nằm trong mọi thứ trên mặt đất.   
 
Ly quái không phải chỉ đơn giản là “lửa” mà nó bao gồm tất cả những thứ, những 
cái có thể xếp vào tập hợp “năng lượng dương tính” nằm trên trục năng lượng và 
thuộc về tượng năng lượng.  Tính chất tối sơ của ly là năng lượng dương tính.  Lý 
giải ở một tầng thấp hơn thì năng lượng dương tính có nghĩa là là “nóng,” là “tỏa 
sáng,” là “cháy bùng,” là “bốc lên,” là “nhiệt độ cao hơn nhiệt độ của môi trường,” 
là “có thể làm tăng nhiệt,” là “có thể hóa nhiệt,” là “có thể đốt cháy.”  Hiểu như 
vậy thì sẽ thấy quái ly tượng trưng cho nhiều thứ.  Nói rộng là tất cả những gì 
nóng, sáng, cháy, bốc lên trong vũ trụ.  Nói hẹp là tất cả những gì nóng, sáng, 
cháy, bốc lên, có thể hóa nhiệt, có thể làm tăng nhiệt trên mặt đất.  
 
Khảm quái không phải là “nước” mà nó bao gồm tất cả những thứ, những cái có 
thể xếp vào tập hợp “năng lượng âm tính” nằm trên trục năng lượng và thuộc về 
tượng năng lượng.  Tính chất tối sơ của khảm là năng lượng âm tính.  Lý giải ở 
một tầng thấp hơn thì “năng lượng âm tính” có nghĩa là “lạnh,” là “trầm xuống,” là 
“thấm xuống,” là “chảy tràn vào chỗ thấp,” là “rung chuyển khi có vật ngoài xúc 
chạm vào,” là “tối tăm,” là “nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ của môi trường,” là “có thể 
làm giảm nhiệt,” là “có thể hóa hàn,” là “có thể làm lạnh cứng,” là “có thể làm cho 
tắt lịm.”  Hiểu như vậy thì sẽ thấy quái khảm tượng trưng cho nhiều thứ.  Nói rộng 
là tất cả những gì lạnh, tối, tắt, trầm xuống trong vũ trụ.  Nói hẹp là tất cả những 
gì lạnh, tối, tắt, trầm xuống, chảy tràn vào chỗ thấp trên mặt đất. 
  
Cấn quái không phải chỉ đơn giản là “núi” mà nó bao gồm tất cả những thứ, 
những cái có thể xếp vào tập hợp “vật chất hữu hình dương tính”  nằm trên trục 
vật chất hữu hình và thuộc về tượng vật chất hữu hình.  Tính chất tối sơ cấn là 
vật chất hữu hình dương tính.  Lý giải ở một tầng thấp hơn thì “vật chất hữu hình 
dương tính” có nghĩa là “đặc,” là “cứng,” là “nặng,” là “vững vàng, khó xê dịch,” là 
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“có thể ngưng kết.”  Hiểu như vậy thì sẽ thấy quái cấn tượng trưng cho nhiều thứ.  
Nói xa là tất cả những gì rắn, đặc, ngưng kết, nặng hơn trong vũ trụ.  Nói gần là 
tất cả những gì rắn, đặc, ngưng kết, nặng hơn, vững vàng hơn trên mặt đất.    
 
Đoài quái không phải chỉ đơn giản là “ao đầm” mà nó bao gồm tất cả những thứ, 
những cái có thể xếp vào tập hợp “vật chất hữu hình âm tính” nằm trên trục vật 
chất và thuộc về tượng vật chất.  Tính chất tối sơ của đoài là vật chất hữu hình 
âm tính.  Lý giải ở một tầng thấp hơn thì “vật chất hữu hình âm tính” có nghĩa là 
là “mềm,” là “lỏng,” là “có thể bốc hơi,” là “làm cho nhẹ hơn.”  Hiểu như vậy thì sẽ 
thấy quái đoài tượng trưng cho nhiều thứ.  Nói xa là tất cả những gì mềm, lỏng, 
có thể bốc hơi, nhẹ hơn trong vũ trụ.  Nói gần là tất cả những gì mềm, lỏng, có 
thể bốc hơi, nhẹ hơn trên mặt đất.   
 
Chấn quái không phải chỉ đơn giản là “sấm sét” mà nó bao gồm tất cả những 
thứ, những cái có thể xếp vào tập hợp “vật chất vô hình dương tính” nằm trên 
trục vật chất vô hình và thuộc về tượng vật chất vô hình.  Tính chất tối sơ của 
chấn là vật chất vô hình dương tính.  Lý giải ở một tầng thấp hơn thì “vật chất vô 
hình dương tính” có nghĩa là “khí quang,” là “chớp,” là “lóe sáng,” là “có thể hóa 
quang,” là “làm cho nổ.”  Hiểu như vậy thì sẽ thấy quái chấn tượng trưng cho 
nhiều thứ.  Nói xa là tất cả những nguồn khí quang [plasma; ionic gas, khí bị đoạt 
mất âm điện tử], là tất cả những nguồn điển quang, là những gì chớp, loé, nổ, 
phát sáng trong vũ trụ.  Nói gần là tất cả những nguồn khí quang, là những 
nguồn điển quang, là  những gì chớp, loé, nổ, phát quang  ngay trên mặt đất, 
trong đó có ánh sét.  
 
Tốn quái không phải chỉ đơn giản là “gió” mà nó bao gồm tất cả những thứ, 
những cái có thể xếp vào tập hợp “vật chất vô hình âm tính” nằm  trên trục vật 
chất vô hình và thuộc về tượng vật chất vô hình.  Tính chất tối sơ của tốn là vật 
chất vô hình âm tính.  Lý giải ở một tầng thấp hơn thì “vật chất vô hình âm tính” 
có nghĩa là “khí,” là “trường,” là “có thể hoá âm,” là “làm cho phát ra âm thanh,” là 
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“làm cho nghe tiếng.”  Hiểu như vậy thì sẽ thấy quái tốn tượng trưng cho nhiều 
thứ.  Nói xa là không khí, là từ trường và những thể hiện thuộc âm thanh trong vũ 
trụ.  Nói gần là tất cả những chất khí, là sức hút của trái đất, là trọng lực, là từ 
trường của vật chất, là những thể hiện thành âm thanh trên mặt đất, trong đó có 
tiếng sấm.   
 
Từ đây về sau cụm chữ “tất cả những cái, những thứ” sẽ được gom chung vào 
cụm chữ “thể-dạng-tính-trạng-hành” khi nói về những từ vựng dùng để mô tả 
những thể hiện của vũ trụ.  Thể là thể loại.  Dạng là hình dạng.  Tính là tính chất. 
Trạng là trạng thái.  Hành là chuyển dịch, là hành vi, là hành động, là thực hiện.  
 
Vũ trụ là sự hiện hữu cùng một lúc của hai mặt đối lập.  Vũ trụ tiếp tục tồn tại là 
do sự vận động tương tác và biến hoá không ngừng nghĩ của hai lực đối kháng.  
Nhưng vũ trụ sẽ không thể hiện hữu nếu thiếu một trong bốn yếu tố tối căn bản: 
không có không gian, không có năng lượng, không có vật chất vô hình và không 
có vật chất hữu hình.  Vũ trụ là thể hiện của thái cực nằm trong phạm trù có thể 
thấy hiểu và luận bàn.  Tính chất tối sơ của vũ trụ được mã hóa thành tám quái 
đại diện cho tám tập hợp của mọi hiện tượng.  Có bao quát đến mức độ như vậy 
thì tiên thiên bát quái đồ mới có thể là một mô hình khả dĩ có năng lực giải thích 
nguồn gốc phát sinh của vũ trụ cũng như năng lực mô tả sự vận động của mọi 
hiện tượng trong vũ trụ đúng như những học giả và những nhà ứng dụng dịch 
học đã tán thán.     
 
Trong chuỗi giải trình của chúng ta còn có hai vấn đề cần được làm sáng tỏ.  Vấn 
đề thứ nhất là chúng ta không thấy có yếu tố thời gian trong tiên thiên bát quái.  
Tại sao?  Vấn đề thứ hai là chúng ta thấy trong tiến trình lý giải “vô cực sinh thái 
cực, thái cực sinh lưỡng nghi, lưỡng nghi sinh tứ tượng, tứ tượng sinh bát quái, 
bát quái sinh càn khôn vạn vật” rõ ràng là có một sự hiện hữu độc lập của Bốn 
Nguyên Tố đối với Hai Nguyên Lực [gián tiếp qua câu hỏi “vậy chứ hai công trình 
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sư đó tác lên cái gì và tạo từ cái gì?”].  Nếu là vậy thì làm sao có thể nói là lưỡng 
nghi sinh ra tứ tượng?   
 
Mọi người đều biết thời gian đối với thế giới sống của chúng ta là một yếu tố bất 
khả ly.  Nó luôn luôn đi liền với yếu tố không gian.  Tất cả mọi tính toán trên mặt 
đất này đều đặt trên căn bản thời-không.  Tuy biết là vậy nhưng truy cho cùng thì 
thời gian chỉ hiện hữu trong khái niệm của con người chứ không phải là sự thật 
của vũ trụ.  Tôn giáo nói nhiều về điều này, nhất là trong kinh điển Phật giáo.  
Một số khoa học gia cũng cho rằng thời gian chỉ là ảo tưởng của con người; và 
chúng ta cần nên hiểu là phát biểu này của họ, những khoa học gia, xuất phát từ 
nền tảng khoa học vật lý chứ không phải xuất phát từ triết học trừu tượng.  Cho 
nên, không có tượng thời gian trong tiên thiên bát quái đồ không phải là một điều 
bất hợp lý.             
 
Chữ “sinh” có thể hiểu theo hai cách.  Cách hiểu thứ nhất là cách quen thuộc 
theo kiểu từ A đẻ ra B, nếu không có A thì cũng không có B.  Cách hiểu này thì 
sự hiện hữu của B tùy thuộc vào sự hiện hữu của A.  Cách hiểu thứ hai là theo 
kiểu định vị thứ tự từ A rồi mới tới B.  Không có A thì B vẫn hiện hữu nhưng nếu A 
và B hiện hữu cùng một lúc thì B phải đứng sau A.  Nói một cách khác, cả hai 
cách hiểu đều là A sinh B nhưng cách thứ nhất là “thực thể A sinh thực thể B” 
còn cách thứ hai là  “vị thế A sinh vị thế B.”  Hay diễn dịch một cách khác cho dễ 
hiểu hơn, thay vì chúng ta nói “vô cực nhi thái cực, thái cực sinh lưỡng nghi, 
lưỡng nghi sinh tứ tượng, tứ tượng sinh bát quái, bát quái sinh càn khôn vạn vật” 
chúng ta cũng có thể trình bày là “vô cực tới thái cực, thái cực tới lưỡng nghi, 
lưỡng nghi tới tứ tượng, tứ tượng tới bát quái, bát quái tới càn khôn vạn vật.”  
Hoặc trình bày một cách khác nữa là “vô cực  thái cực, thái cực  lưỡng 
nghi, lưỡng nghi  tứ tượng, tứ tượng  bát quái, bát quái  càn khôn vạn 
vật.”  Hoặc là trình bày một cách khác nữa bằng mô hình toán số nhị phân là “0 

 20  21  22   23  2n.”  Như vậy thì chúng ta sẽ không khó để nhận 
thấy chữ “sinh” là để mô tả chiều phát triển hay chiều đi ra xa từ trên tầng vô cực 
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xuống tới tầng vạn vật, từ tầng 0 cho tới tầng 2n.  Có hiểu chữ sinh như vậy thì 
chúng ta mới thấy sự hợp lý của chiều trở về, chiều phản phục “0  20  21  
22  23  2n .”  Hoặc “vô cực  thái cực, thái cực  lưỡng nghi, lưỡng nghi 

 tứ tượng, tứ tượng  bát quái, bát quái  càn khôn vạn vật.”  Cụm chữ 
“mới thấy sự hợp lý” được sử dụng là vì nếu hiểu chữ sinh theo kiểu “mẹ sinh 
con” thì không thể có chuyện “con sinh mẹ” theo chiều ngược lại.  Nói tóm lại, 
chữ “sinh” ở đây là vừa dùng để mô tả sự tùy thuộc vừa dùng để mô tả sự tương 
quan theo chiều diễn tiến sinh thành của vũ trụ.  Cho nên, dầu là sự hiện hữu 
của bốn nguyên tố ở ngôi Tứ Tượng có độc lập với sự hiện hữu của hai động lực 
ở ngôi Lưỡng Nghi đi nữa nhưng tương quan thứ tự trong diễn tiến sinh thành của 
sự vũ trụ thì vẫn đúng là “vô cực nhi thái cực, thái cực sinh lưỡng nghi, lưỡng 
nghi sinh tứ tượng, tứ tượng sinh bát quái, bát quái sinh càn khôn vạn vật” để từ 
đó mới có cái gọi là “nhất bổn tán vạn thù” rồi  “vạn thù qui nhất bổn.”         
 
 

B. Tiên Thiên Bát Quái Đồ Thực Sự Là Cái Gì?  
Như đã từng được nghi vấn, có phải chăng tiên thiên bát quái đồ là một mô hình 
có khả năng giải thích nguồn gốc phát sinh của vũ trụ cũng như khả năng mô tả 
sự vận động của mọi hiện tượng trong vũ trụ?  Thật sự trả lời câu hỏi này sẽ cần 
rất nhiều thời gian nghiên cứu và bằng chứng.  Trong phạm vi của bài viết này 
chúng ta chỉ có thể tiến hành việc sử dụng tiên thiên bát quái đồ để “thử giải 
thích” một số hiện tượng căn bản mà chúng ta thấy biết và lý giải được rồi 
nghiệm xem tiên thiên bát quái đồ “khả dĩ” có đất đứng hay không về mặt ứng 
dụng. 
 
Nếu chúng ta chia tiên thiên bát quái đồ ra làm hai qua trục không gian thì một 
nửa của bát quái đồ, như vòng cung A trong hình 11, chiếm 5 quái theo thứ tự 
càn-đoài-ly-chấn-khôn và một nửa kia, như vòng cung B, chiếm 5 quái theo thứ 
tự khôn-cấn-khảm-tốn-càn.  Gọi nhóm quái nằm trong vòng cung A là tập hợp A 
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và nhóm quái nằm trong vòng cung B là tập hợp B.  Hai tập hợp A và B đại diện 
cho thể-dạng-tính-trạng-hành của thế giới hiện tượng được mô tả như sau: 

 
 

baàu trôøi

thieân caàu

chaát ñaëc

khí
töø tröôøng

khí quang
loùe saùng,

noùng, saùng
buøng chaùy

toái, laïnh

caøn

ñoaøi

ly khaûm

toán

chaán

khoân caán

A

chaát loûng

B

 
Hình 11: Hiện Tượng Vũ Trụ Đang Vận Hành 

 
 

 
Thiên Hà NGC 6217                                        Tinh Vân NGC 6302 
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A:{(bầu trời) + (chất lỏng) + (nóng, sáng, bùng cháy) + (khí quang, lóe 
sáng) + (thiên cầu)}.  Hoặc trình bày một cách khác là A:{ bầu trời + chất 
lỏng + nóng + sáng + bùng cháy + khí quang + lóe sáng + thiên cầu}.   

 
B:{(bầu trời) + (chất khí, từ trường) + (tối, lạnh) + (chất đặc) + (thiên thể)}.  
Hoặc trình bày một cách khác là B:{ bầu trời + chất khí + từ trường + tối + 
lạnh + chất đặc + thiên thể}. 

 
Nhìn vào nội dung của tập hợp A chúng ta hình dung được điều gì?  Phải chăng 
nó mô tả cho cho chúng ta thấy hình ảnh của một bầu trời trong đó những thiên 
vân, những khí cầu đang hừng hực khí quang (stars, nova) và những dãy thiên 
hà rực rỡ ánh sáng (galaxies) . . . bầu trời của sự thể hiện năng lượng dương?  
Rồi nhìn vào tập hợp B chúng ta hình dung được điều gì?  Phải chăng chúng ta 
thấy một hình ảnh ngược lại?  Cũng là cùng một bầu trời nhưng là phần không 
gian chứa đựng những thứ mà vật lý thiên văn mô tả là năng lượng tối (dark 
energy), vật chất tối (dark matter), những lỗ đen (black holes) và những thiên cầu 
đã nguội lạnh (planets) và những thiên thể (asteroids)? 
 
Nếu lấy 4 quái theo thứ tự ly-đoài-càn-tốn trên tiên thiên bát quái đồ như vòng 
cung C, trong hình 12, và lấy 5 quái theo thứ tự càn-tốn-khảm-cấn-khôn như 
vòng cung D, cũng nằm trong hình 12, chúng ta có tập hợp C và tập hợp D đại 
diện cho thể-dạng-tính-trạng-hành của thế giới hiện tượng được mô tả như sau: 
 

C:{(nóng, nhiệt độ cao) + (chất lỏng, có thể hóa khí) + (bầu trời)  (khí)}.  
Hay trình bày một cách khác là C:{ nhiệt độ cao + chất lỏng có thể hóa khí 
+ bầu trời [cho ra] không khí [bay lên]}.  

 
D:{(bầu trời) + (khí) + (lạnh, nhiệt độ thấp)  (có thể ngưng kết) + (mặt 
đất)}.  Hay trình bày một cách khác là D:{ bầu trời + không khí + nhiệt độ 
thấp [làm] ngưng kết [thành nước  rơi xuống] mặt đất}. 
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baàu trôøi

ñòa caàu

chaát ñaëc,
coù theå ngöng keát

khí

quang khí
loùe saùng,

noùng, 
nhieät ñoä cao

laïnh,
nhieät ñoä thaáp

caøn

ñoaøi

ly khaûm

toán

chaán

khoân caán

C

chaát loûng,
coù theå hoùa khí

D

 
Hình 12: Hiện Tượng Nắng Mưa 
 
 
Nhìn vào hai tập hợp C và D chúng ta hình dung được điều gì?  Phải chăng 
chúng mô tả hiện tượng nắng mưa hay hiện tượng chu lưu của nước, trong đó 
không khí trên bầu trời gặp lạnh nên ngưng kết thành mưa rơi xuống mặt đất và 
nước dưới mặt đất gặp nhiệt độ cao nên bốc hơi rồi bay lên bầu trời?  
 
Nếu lấy 7 quái theo thứ tự khôn-chấn-ly-đoài-càn-tốn trên tiên thiên bát quái đồ 
như vòng cung E, trong hình 13, chúng ta sẽ có tập hợp E đại diện cho thể-dạng-
tính-trạng-hành của thế giới hiện tượng được mô tả như sau: 
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baàu trôøi

ñia caàu

nuùi,
chaát raén,

ngöng keát

khí
aâm thanh

noå,
chôùp loeù

noùng, 
buøng chaùy

toái, laïnh

caøn

ñoaøi

ly khaûm

toán

chaán

khoân caán
E

chaát loûng,
boác hôi

 
Hình 13: Hiện Tượng Núi Lửa Đang Phun 
 
 

E:{(núi) + (địa cầu) + (nổ) + (nóng, bùng cháy) + (chất lỏng) + (bầu trời) + 
(khí, âm thanh )}.  Hoặc trình bày một cách khác là E:{ núi + lòng đất + 
phát nổ  chất lỏng nóng bùng cháy + bầu trời + chất khí + âm thanh}.  
Hay trình bày một cách khác nữa là E:{ núi + lòng đất + phát nổ   nham 
thạch bùng cháy + bầu trời + chất khí + âm thanh}. 

 
Nhìn vào nội dung của tập hợp E chúng ta thấy gì?  Phải chăng nó mô tả hiện 
tượng của một núi lửa đang hoạt động với nham thạch nóng chảy và những chất 
khí từ không gian [khép kín] bên dưới lòng đất đã nổ ra rồi phun trào vào không 
gian [thông thoáng] bên trên mặt đất và gây ra âm thanh. 
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Nếu lấy 4 quái theo thứ tự càn-cấn-ly-đoài trên tiên thiên bát quái đồ như vòng 
cung F, trong hình 14A, và 4 quái theo thứ tự cấn-khôn-ly-đoài như vòng cung G, 
trong hình 14B, chúng ta có tập hợp E và tập hợp F đại diện cho thể-dạng-tính-
trạng-hành của thế giới hiện tượng được mô tả như sau: 
 
 

ñia caàu
chaát cöùng,

kim loaïi

khí

noâå

noùng, 
nhieät ñoä cao

laïnh, 
nhieät ñoä thaáp

caøn

ñoaøi

ly khaûm

toán

chaán

khoân caán

F

chaát loûng
boác hôi

khoâng gian môû
khoâng laøm taêng aùp suaát

 
Hình 14A: Hiện Tượng Kim Loại Nóng Chảy Trong  Điều Kiện Không Gian Mở 
 
 

F:{(không gian mở) + (chất rắn) + (nóng, nhiệt độ cao)  (chất lỏng)}.  
Hoặc trình bày một cách khác là F:{ dụng cụ nấu dưới áp suất bình thường 
+ kim loại rắn + đun nóng ở nhiệt độ cao  kim loại lỏng}. 
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khoâng gian môû

khoâng gian kheùp kín
laøm taêng aùp suaát

chaát cöùng,
kim loaïi

khí

noâå

noùng, 
nhieät ñoä cao

laïnh, 
nhieät ñoä thaáp

caøn

ñoaøi

ly khaûm

toán

chaán

khoân caán

G
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Hình 14B: Hiện Tượng Kim Loại Nóng Chảy Trong  Điều Kiện Không Gian Đóng  
 
 

G:{(chất rắn) + (làm tăng áp suất, không gian khép kín) + (nóng, nhiệt độ 
cao) + (chất lỏng)}.  Hoặc trình bày một cách khác là G:{ kim loại rắn + 
dụng cụ nấu dưới áp suất cao + đun nóng ở nhiệt độ cao  kim loại lỏng}. 

 
Nhìn vào nội dung của tập hợp F và tập hợp G chúng ta thấy gì?  Phải chăng là 
chúng mô tả hiện tượng nóng chảy của kim loại dưới hai điều kiện khác nhau, 
một cái dưới áp suất bình thường của môi trường không gian thông thoáng và 
một cái kia dưới áp suất cao trong không gian khép kín?   
 
Nếu lấy 5 quái theo thứ tự ly-đoài-tốn-khôn-chấn như vòng cung H trong hình 
15A và lấy 4 quái theo thứ tự ly-đoài-càn-tốn như vòng cung I trong hình 15B, 
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chúng ta sẽ có tập hợp H và tập hợp I đại diện cho thể-dạng-tính-trạng-hành của 
thế giới hiện tượng được mô tả như sau: 
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Hình 15A: Hiện Tượng Chất Lỏng Được Đun Trong Điều Kiện Không Gian  Đóng 
 
 

H:{(nóng, nhiệt độ cao) + (chất lỏng) + (chất khí) + (không gian đóng, làm 
tăng áp suất) + (nổ)}.  Hoặc trình bày một cách khác là H:{ đun ở nhiệt độ 
cao + chất lỏng  hóa thành chất khí + không gian đóng  làm áp suất 
gia tăng  làm nổ}.  Hay trình bày một cách khác nữa là H:{ đun chất lỏng 
ở nhiệt độ cao  chất lỏng sẽ hóa khí [và trong điều kiện của một] không 
gian đóng  sẽ làm gia tăng áp suất  cuối cùng là phát nổ [nếu áp suất 
cứ tiếp tục gia tăng và vật chứa không chịu được}.   
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Hình 15B: Hiện Tượng Chất Lỏng Được Đun Trong Điều Kiện Không Gian Mở 
 
 

I:{(nóng, nhiệt độ cao) + (chất lỏng, có thể hóa khí) + (không gian mở) + 
(chất khí, có thể hóa âm)}.  Hoặc trình bày một cách khác là I:{ nóng, nhiệt 
độ cao + chất lỏng, có thể hóa khí + không gian mở   chất khí, có thể 
hóa âm}.  Hay trình bày một cách khác nữa là I:{ đun chất lỏng dưới nhiệt 
cao + không gian mở   chất lỏng hóa khí bay lên [và] tạo thành âm 
thanh}. 

 
Nhìn vào nội dung của hai tập hợp I và H chúng ta thấy gì?  Phải chăng chúng 
mô tả hiện tượng chất lỏng được đun ở hai điều kiện khác nhau, một cái được 
đun trong không gian thông thoáng nên chất lỏng bốc hơi bình thường và có thể 
gây âm thanh [thí dụ như dùng ấm nấu nước sôi] còn một cái được đun trong 
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không gian khép kín [thí dụ như chất lỏng đun trong bình kín] nên chất lỏng bốc 
hơi rồi làm tăng áp suất và sau cùng là phát nổ. 
 
Nếu lấy 4 quái theo thứ tự ly-tốn-khôn-chấn như vòng J trong hình 16A và lấy 5 
quái theo thứ tự tốn-khảm-khôn-đoài-càn như vòng K trong hình 16B, chúng ta 
sẽ có tập hợp J và tập hợp K đại diện cho thể-dạng-tính-trạng-hành của thế giới 
hiện tượng được mô tả như sau: 

 
J:{(nóng, nhiệt độ cao) + (chất khí) + (không gian đóng, làm tăng áp suất) 
+ (nổ)}.  Hoặc trình bày một cách khác là J:{ nóng, nhiệt độ cao + chất khí  
+  không gian đóng)  làm gia tăng áp suất  làm nổ}.  Hay là trình bày 
một cách khác nữa là J:{ đun chất khí ở nhiệt độ cao [trong điều kiện] 
không gian đóng [sẽ] làm gia tăng áp suất [và nếu tiếp tục sẽ] làm nổ }. 
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Hình 16A: Hiện Tượng Đun Khí Trong Điều Kiện Không Gian Đóng Dẫn Tới Nổ  
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K:{(chất khí) + (lạnh, nhiệt độ thấp) + (không gian đóng) +(chất lỏng) + 
(làm giảm áp suất)}.  Hoặc trình bày một cách khác là K:{ chất khí + lạnh,  
nhiệt độ thấp + không gian đóng   chất lỏng + làm giảm áp suất}.  Hay 
trình bày một cách khác nữa là K:{ làm lạnh chất khí ở nhiệt độ thấp [trong 
điều kiện] không gian đóng [sẽ] biến chất khí thành chất lỏng [và] làm hạ 
áp suất môi trường của không gian đóng}. 
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Hình 16B: Hiện Tượng Khí Ngưng Đọng Thành Chất Lỏng, Trong Điều Kiện 
Không Gian Khép kín 
 
 
Nhìn vào nội dung của hai tập hợp J và K chúng ta thấy gì?  Phải chăng chúng 
mô tả phản ứng của chất khí dưới hai điều kiện khác nhau, một cái là khí bị đun 
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nóng trong không gian khép kín nên phát nổ còn một cái là khí bị làm lạnh trong 
không gian khép kín nên ngưng đọng thành chất lỏng? 
 
Nếu lấy 4 quái theo thứ tự ly-cấn-khôn-chấn như vòng cung L trong hình 17A và 
lấy 6 quái theo thứ tự cấn-khôn-chấn-ly-càn-tốn như vòng cung M trong hình 
17B, chúng ta sẽ có tập hợp L và tập hợp M đại diện cho thể-dạng-tính-trạng-
hành của thế giới hiện tượng được mô tả như sau: 
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Hình 17A: Hiện Tượng Đun Chất Đặc Trong Điều Kiện Không Gian Đóng, Tới 
Phát Nổ 
 
 

L:{( đun nóng) + (chất đặc) + (không gian đóng) + (nổ)}.  Hay trình bày một 
cách khác là L:{ đun nóng + chất đặc + không gian đóng  phát nổ}. 
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Hình 17A: Hiện Tượng Chất Đặc Phát Nhiệt Và  Sức Đẩy Do Kích Nổ Trong Điều 
Kiện Không Gian Đóng 
 
 

M:{(chất đặc) + (không gian đóng) + (kích nổ) + (phát nhiệt) + (bay lên, 
không gian) + (phát ra âm thanh)}.  Hay trình bày một cách khác là M:{ 
hợp chất đặc + không gian đóng +  kích nổ  nhiệt + sức đẩy bay lên + 
âm thanh}. 

 
Nhìn vào nội dung của hai tập hợp L và M chúng ta thấy gì?  Có phải chăng 
chúng mô tả phản ứng của một chất đặc trong hai điều kiện khác nhau, một cái 
là chất đặc được đun nóng trong môi trường khép kín đến phát nổ, thí dụ như 
một thùng thuốc súng bị lửa đốt nóng đến phát nổ, còn một cái là chất đặc được 
kích nổ trong môi trường khép kín nên phát nhiệt, phát âm thanh và sức đẩy, thí 
dụ như một viên đạn được kích hỏa hoặc là một hỏa tiễn sử dụng nhiên liệu đặc 
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được kích hỏa để đốt nhiên liệu rồi lửa phụt ra và hỏa tiễn  bay lên bầu trời với 
âm thanh vang động?   
 
Dựa vào một số thí dụ vừa rồi để nghiệm chứng luận điểm cho rằng “tiên thiên 
bát quái đồ là một mô hình có khả năng mô tả nguồn gốc phát sinh vũ trụ cũng 
như mô tả quy luật vận hành khách quan và bất biến của những hiện tượng biến 
đổi vật chất trong vũ trụ” thì có lẽ cũng chẳng quá đáng để chúng ta nói là luận 
điểm trên không phải là không có nền tảng.  Hay nói một cách khác ít rào đón 
hơn là dường như tiên thiên bát quái đồ rất có khả năng mô tả nguồn gốc phát 
sinh vũ trụ và sự vận hành của mọi hiện tượng khách quan trong vũ trụ.  Để có 
thể đi tới sự khẳng định dĩ nhiên là cần tốn nhiều thời gian và sự nghiên cứu của 
nhiều người. 
 
 

C. Mô Hình Vũ Trụ            
Và sau cùng, chúng ta có thể tự hỏi nếu tiên thiên bát quái là đồ hình mô tả một 
vũ trụ nằm trong phạm trù có thể thấy hiểu được và lý giải được thì (1) có một mô 
hình nào khác tương đương với tiên thiên bát quái đồ hay không và (2) có vũ trụ 
nào khác nằm ngoài phạm trù có thể thấy hiểu được và lý giải được hay không?  
Nếu như có những vũ trụ nằm ngoài phạm trù có thể thấy hiểu và lý giải được thì 
những vũ trụ đó được mô tả như thế nào? 
 
Chúng ta hãy bỏ một ít thời gian để nhìn lại hình 1 mà chúng ta đã từng nhìn 
qua.  Kết hợp nội dung của “bảng thiết kế tiến trình từ vô cực tới vạn vật” với nội 
dung đã giải trình về sự hình thành của tiên thiên bát quái đồ, chúng ta không 
khó để nhận ra sự liên quan mật thiết giữa tiên thiên bát quái đồ với hệ thống số 
nhị phân.  Nếu “vô cực nhi thái cực, thái cực sinh lưỡng nghi, lưỡng nghi sinh tứ 
tượng, tứ tượng sinh bát quái, bát quái sinh càn khôn vạn vật” được chấp nhận là 
một mô hình của vũ trụ khởi nguyên và vận hành thì có lẽ cũng không quá đáng 
để chúng ta đề xuất “0 20  21  22  23  2n” là một mô hình tương đương 
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với tiên thiên bát quái đồ.  Từ mô hình vũ trụ khởi nguyên và vận hành diễn tả 
qua hệ thống số nhị phân này biết đâu những vũ trụ nằm ngoài phạm trù có thể 
thấy hiểu được và lý giải được cùng với vũ trụ nằm trong phạm trù thấy hiểu được 
và lý giải được của chúng ta sẽ có cấu trúc như sự mô tả của hình 18.  
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Hình 18: Đồ Hình Một Vũ Trụ Lớn Nằm Ngoài Phạm Trù Có Thể Thấy Biết  
& Lý Giải  
 
 
Cấu trúc mô tả trong hình 18, tạm gọi là cấu trúc 2DX, chỉ là một vũ trụ phẳng.  
Nếu như có một vũ trụ lớn hơn nữa và không phải là một vũ trụ phẳng thì phải 
chăng vũ trụ đó có thể được mô tả bằng một hình 3D với rất nhiều tầng của cấu 
trúc 2DX, tạm gọi là cấu trúc 3DX, và không nhất thiết là phải “ngay hàng thẳng 
lối” theo trục tung xuyên qua số 0?  Và nếu như mỗi lớp cấu trúc của vũ trụ 3DX 
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không cứng như một phiến kim loại mà lại chuyển dịch dập dềnh sinh động theo 
hình sóng như rất nhiều mạng lưới cá trải song song bị nước làm nhấp nhô thì 
toàn thể đại cấu trúc đó có phải chăng mô tả một đại vũ trụ với cái cái mô hình 
gọi là lưới trời đế thích? 
 
 

2. Hậu Thiên Bát Quái Đồ & Hà Đồ 
Một cụm chữ khác cũng phổ thông không kém trong thế giới dịch học mà các học 
giả, các đạo gia, các nhà bói toán và ngay cả các vị tu luyện bùa chú hầu hết đều 
biết đến, đó là “thiên nhất sanh thủy, địa lục thành chi, địa nhị sanh hỏa, thiên 
thất thành chi, thiên tam sanh mộc, địa bát thành chi, địa tứ sanh kim, thiên cửu 
thành chi, thiên ngũ sanh thổ, địa thập thành chi.”    Vậy thì cụm chữ đầy huyền 
bí này là cái gì?  
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Hình 20: Bảng Giải Mã Từ Thiên Nhất Sanh Thủy Tới Địa Thập Thành Chi 
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Cũng giống như đã giải trình cụm chữ đầu tiên, chúng ta sẽ thẳng thắn  trả lời 
cụm chữ thứ hai này là cái gì.  Nhưng trước khi tiếp tục cuộc du hành lý thú, 
chúng ta hãy bỏ chút thời gian để nhìn vào hình 20 được tạm gọi là bảng giải mã 
từ thiên nhất sanh thủy tới địa thập thành chi. 
 
Các bạn nhìn thấy gì trong bảng giải mã đó?  Có phải chăng nó mô tả sự liên hệ 
giữa và quy luật tổng quát của âm dương, ngũ hành và độ số trong đó: 

• một âm một dương, một sinh, một thành, một động một tịnh, một trước 
một sau;  

• càn sinh thủy rồi mới sinh mộc, khôn sinh hỏa rồi mới sinh kim, sau chót là 
sinh thổ.  

• 1, 7, 3, 9, 5 là độ số trời còn 6, 2, 8, 4, 10 là độ số đất và tổng số của độ 
số thiên là 25, tổng số của độ số địa là 30, và tổng số của độ số thiên lẫn 
địa là 55 (25 + 30);  

• thủy 1, hỏa 7, mộc 3, kim 9, và thổ 5 là tiên thiên ngũ hành còn thuỷ 6,  
hỏa 2, mộc 8, kim 4, thổ 10 là hậu thiên ngũ hành. 

 
Đồng thời nó còn cho thấy sự liên hệ giữa cụm chữ bí ẩn này với hệ số nhị phân, 
thể hiện qua hai trạng thái 0 (inactive, low) và 1 (active, high) trong dạng sóng 
điện kỹ thuật số, cũng như giúp xác định tính chất của dương động và âm tịnh 
của lưỡng nghi.  Nếu các bạn vẫn còn nhớ nội dung trong hình 1 mô tả tiến trình 
từ  thái cực tới vạn vật và hình 18 mô tả một vũ trụ lớn trong đó dãy số 0  20  
21  22  23  2n đại diện cho vũ trụ của chúng ta [thế giới của đối đãi, của nhị 
nguyên, của những hiện tượng nằm trong phạm trù con người có thể thấy hiểu 
được và nó chỉ là một phần nhỏ trong vũ trụ lớn đó] thì chúng ta sẽ nhận ra một 
sự khế hợp nhất quán và xuyên suốt từ cụm chữ đầu tiên là “vô cực sinh thái 
cực, thái cực sinh lưỡng nghi, lưỡng nghi sinh tứ tượng, tứ tượng sinh bát quái, 
bát quái sinh càn khôn vạn vật” đã triển khai ở đoạn trước cho tới cụm chữ “thiên 
nhất sanh thủy, địa lục thành chi, địa nhị sanh hỏa, thiên thất thành chi, thiên tam 
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sanh mộc, địa bát thành chi, địa tứ sanh kim, thiên cửu thành chi, thiên ngũ sanh 
thổ, địa thập thành chi” mà chúng ta đang đề cập ở đoạn này.           
 
Chưa hết, cụm chữ thần bí này còn cho chúng ta biết nguồn gốc của ngũ hành 
và sự liên hệ của ngũ hành đối với âm dương và độ số cũng như sự phân định 
ngũ hành ra thành tiên thiên ngũ hành và hậu thiên ngũ hành.       
 
Tuy chúng ta đã giải mã khá tường tận về cụm chữ này nhưng, thật ra thì nó 
muốn tới cái gì?  Ở đoạn trên chúng ta đã giải mã cụm chữ “vô cực sinh thái cực, 
thái cực sinh lưỡng nghi, lưỡng nghi sinh tứ tượng, tứ tượng sinh bát quái, bát 
quái sinh càn khôn vạn vật” và tìm ra cái rốt ráo mà cổ thánh [vị cha đẻ của cụm 
chữ] đã muốn đưa ngón tay chỉ vào chính là cái tiên thiên bát quái đồ hay nói 
cho khoa học hơn là chỉ vào một vũ trụ đồ mô tả sự khởi nguyên và quy luật vận 
hành của vũ trụ trong phạm trù có thể thấy hiểu và lý giải được.  Cũng giống như 
vậy, chúng ta cần phải tìm ra sự thật là cổ thánh muốn chỉ ngón tay vào cái gì khi 
đã nói “thiên nhất sanh thủy, địa lục thành chi, địa nhị sanh hỏa, thiên thất thành 
chi, thiên tam sanh mộc, địa bát thành chi, địa tứ sanh kim, thiên cửu thành chi, 
thiên ngũ sanh thổ, địa thập thành chi.”  Một bí ẩn lớn phải không?   
 
Theo GS Lê Văn Quán, tác giả của cuốn Chu Dịch Vũ Trụ Quan xuất bản năm 
1995, NXB Giáo Dục, thì năm vì sao Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ nằm trong thái 
dương hệ của chúng ta xuất hiện trên bầu trời theo quy luật vận hành như sau:     
 

Sao Thủy nằm ở bầu trời hướng Bắc; vào canh 1 (canh tý) và canh 6 
(canh tỵ); vào mùng 1, 6, 11, 16, 21, 26; vào tháng 11 và tháng 6.  
 
Sao Hỏa nằm ở bầu trời hướng Nam; vào canh 2 (canh sửu) và canh 7 
(canh ngọ); vào ngày mùng 2, 7, 12, 17, 22, 27; vào tháng 12 và tháng 7. 
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Sao Mộc nằm ở bầu trời hướng Đông; vào canh 3 (canh dần) và canh 8 
(canh mùi); vào ngày mùng 3, 8, 13, 18, 23, 28; vào tháng 3 và tháng 8.  
 
Sao Kim nằm ở bầu trời hướng Tây; vào canh 4 (canh mão) và canh 9 
(canh thân); vào ngày mùng 4, 9, 14, 19, 24, 29; vào tháng 4 và tháng 9. 
 
Sao Thổ nằm ở bầu trời trung ương; vào canh 5 (canh thìn)  và canh 10 
(canh dậu) ; vào ngày mùng 5, 10, 25, 20, 25, 30; vào tháng 5 và tháng 
10. 
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Caøn sinh Thuûy roài sinh Moäc

25 voøng troøn traéng (döông)
30 voøng troøn ñen (aâm)
55 voøng troøn toång coäng

Khoân sinh Hoûa roài sinh Kim

6 ñen (-)
1 traéng (+) 

2 ñen (-)
7 traéng (+) 

 
Hình 21: Hà Đồ và Ngũ Hành Phương Vị 
 
 
Nếu vị trí và độ số 5 thiên cầu theo sự trình bày của GS Lê Văn Quán đúng với 
khoa học thiên văn thì cụm chữ bí ẩn của cổ thánh bỗng chốc trở thành sáng tỏ.  
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Cụm chữ đó chính là thông tin về cấu trúc của hà đồ.  Vâng, là hà đồ, như trong 
hình 21 cho thấy, là một bản đồ định vị trí trên mặt đất dùng 5 vì sao trong thái 
dương hệ để làm cột móc cho 4 hướng chính với một điểm trung tâm và một trục 
càn- khôn để chỉ trục của địa cầu.   
 
Từ trong cụm chữ đó chúng ta thấy nguyên thủy của cái gọi là  ngũ hành “kim, 
mộc, thủy, hỏa, thổ” chỉ là “tên” của các vì sao dùng để định phương hướng và vị 
trí trên mặt đất.  Cũng cũng từ cụm chữ đó chúng ta xác định được chiều xoay 
của quy luật vận động nhờ rút ra từ chữ “sanh” và tương quan thứ tự trước sau: 
thủy tới mộc, rồi hỏa tới kim, sau cùng mới tới thổ ở trung tâm.  Và, có phải chăng 
vì 5 sao này xác định vị trí và phương hướng “để đi” và xác định chiều “xoay” 
thuận nghịch của quy luật chuyển động nên được gọi là “ngũ hành”?   
 
 

-6
+1

Höôùng Baéc-Sao Thuûy
Khí Laïnh-Muøa Ñoâng
Phöông Vò Nhaâm, Quyù
Giai Ñoaïn Taøng
Quaùi Khaûm

-2
+7

Höôùng Nam-Sao Hoûa
Khí Noùng-Muøa Heø
Phöông Vò Bính, Ñinh
Giai Ñoaïn Tröôûng
Quaùi Ly

-8  
+3 

H
öôùng

Ñ
oâng-SaoM

oäc
K

híA
Ám

-M
uøa

X
uaân

Phöông
V

òG
iaùp, A

Át
G

iaiÑ
oaïn

Sinh
Q

uaùi?

+9
  

-4

H
öô

ùng
Ta

ây-
Sa

o 
K

im
K

hí
M

aùt
-M

uøa
Th

u
Ph

öô
ng

V
òC

an
h,

 T
aân

G
ia

iÑ
oa

ïn
Th

u 
Q

ua
ùi?

5/10
Sao Thoå
Maäu, Kyû

CAØN

KHOÂN

 
Hình 22: Phương Hướng, Khí Hậu, Mùa Tiết , Ngũ hành, Âm Dương, Độ Số, 
Chiều Vận Hành, Và Hành Trạng Trong Hà Đồ 
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Và rồi với thông tin sơ khởi từ cụm chữ bí ẩn đó, chúng ta có thể suy luận và bổ 
sung thêm một số thông tin hợp lý, dựa vào những trải nghiệm của con người đối 
với quy luật vận hành khách quan của thiên nhiên và dựa vào quy ước do con 
người đặt ra để mô tả hành trạng quen thuộc của thiên nhiên và mô tả phương vị 
trên mặt địa cầu, như trong hình 22.  Thí dụ như là hướng bắc thì khí hậu lạnh 
nhất so với hướng nam khí nóng, hướng đông khí ấm và hướng tây khí mát [trải 
nghiệm].  Khí hậu lạnh nhất trong hành trạng của thời tiết thì ta gọi là mùa đông 
so với khí hậu nóng bức vào mùa hè, ấm áp vào mùa xuân và mát mẻ vào mùa 
thu [qui ước].  Khí hậu ấm áp của mùa xuân đi liền với hiện tượng cây cỏ nẩy 
chồi vươn lên khỏi mặt đất cho nên hành trạng của chu kỳ thiên nhiên sinh hóa 
trong giai đoạn này được gọi là giai đoạn sinh [trải nghiệm].  Mùa hè cây cỏ tốt 
tươi lớn chắc cho nên được gọi là trưởng.  Mùa thu cây cỏ kết trái rồi tàn úa nên 
gọi là thu.  Mùa đông trơ trụi, sự sống biến mất nên gọi là tàng.  Mỗi hướng bao 
trùm không gian quá rộng [90 độ] nên hướng bắc được phân ra thành hai phương 
vị nhâm và quý, hướng đông được phân ra thành hai phương vị giáp và ất, hướng 
nam được phân ra thành hai phương vị bính và đinh, hướng tây được phân ra 
thành hai phương vị canh và tân, trung ương gọi là mậu kỷ gọi chung là ngũ hành 
phương vị [qui ước].  Nhâm-quý thủy, giáp-ất mộc, bính-đinh hỏa, canh-tân kim,  
mậu-kỷ thổ gọi chung là ngũ hành danh chất trong đó nhâm là tiên thiên thủy và 
quý là hậu thiên thủy, giáp tiên thiên mộc và ất hậu thiên mộc, bính tiên thiên hỏa 
và đinh hậu thiên hỏa, canh tiên thiên kim và tân hậu thiên kim, mậu tiên thiên 
thổ và kỷ hậu thiên thổ.  Mỗi mùa cũng được phân định thành hai mốc thời điểm.  
Mùa xuân thì có lập xuân và xuân phân.  Mùa hạ thì có lập hạ và hạ chí.  Mùa 
thu thì có lập thu và thu phân. Mùa đông thì có lập đông và đông chí [trải nghiệm 
+ qui ước].  Một chu kỳ của Thái Tuế [mộc tinh xoay quanh mặt trời] là 12 năm, 
chu kỳ của một tuế [một năm] là 12 tháng, chu kỳ của một ngày là 12 canh giờ 
cùng được gọi theo thứ tự tí, sửu , dần, mão, thìn, tỵ, ngọ, mùi, thân, dậu, tuất, 
hợi [trải nghiệm + qui ước].  Một chu kỳ của Thái Ất [sao thiên cực bắc] là 25920 
năm, một nửa chu kỳ được gọi là một hội dài 12960 năm, mỗi hội có 12 vận và 
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mỗi vận dài 1080 năm, mỗi vận gồm có 6 nguyên và mỗi nguyên dài 180 năm, 
mỗi nguyên có 3 hoa giáp và mỗi hoa giáp dài 60 năm [trải nghiệm + qui ước].    
       
Quan tâm tới việc bổ sung thêm thông tin vào Hà Đồ, câu hỏi đã từng được đặt 
ra là “việc xác định mùa đông nằm chung với khí lạnh và phương bắc còn mùa 
hè nằm chung với khí nóng và phương nam thì không có gì để thắc mắc, nhưng 
còn mùa xuân thì tại sao lại được đặt nằm chung với phương đông và mùa thu 
nằm chung với phương tây mà không là ngược lại, trong khi cả hai phía đều là 
nằm giữa nóng và lạnh như nhau?”  Câu trả lời đã nằm sẵn trong thông tin sơ 
khởi đó là “trời sinh thủy rồi mới sinh mộc, đất sinh hỏa rồi mới sinh kim” để chỉ 
chiều vận hành của thiên nhiên sinh hóa như vòng cung trong hình 21 và 22 cho 
thấy.  Như vậy thì theo vòng thuận từ khí lạnh đến khí nóng rồi từ khí nóng trở về 
khí lạnh.  Ấm nằm giữa lạnh tới nóng.  Mát nằm giữa nóng tới lạnh.  Đã xác định 
được vị trí của bốn khí thì xác định được vị trí của bốn mùa.  Xác định được vị trí 
của bốn mùa rồi thì vị trí của bốn hành trạng sinh, trưởng, thu, tàng dĩ nhiên là 
phải đi theo. 
 
Dựa vào thông tin sơ khởi và thông tin bổ sung, chúng ta cũng có thể xác định 
được 4 quái nằm trên hai trục như trong hình 22.  Càn và khôn nằm trên trục 
không gian.  Khảm và ly nằm trên trục năng lượng.  Trục không gian và trục năng 
lượng là hai trục trong số bốn trục của tiên thiên bát quái đồ.  Hay nói một cách 
khác là hai tượng trong số bốn tượng theo ngôn ngữ dịch học hoặc hai nguyên tố 
trong số bốn nguyên tố theo ngôn ngữ của tác giả. 
 
Cũng với thông tin có được từ cụm chữ bí ẩn cho biết vị trí của trục càn-khôn và 
chiều vận hành chúng ta có được chìa khóa để mở một cánh cửa bí mật khác: 
bát quái hậu thiên.  Một khi trục không gian càn-khôn lìa bỏ chính vị để về nằm 
cạnh trục năng lượng khảm-ly thì hai trục còn lại, trục vật chất hữu hình đoài-cấn 
và trục vật chất vô hình chấn-tốn, bắt buộc phải về nằm cạnh nhau.  Sự tái phối 
trí các trục để chuyển tiên thiên bát quái đồ thành hậu thiên bát quái đồ diễn ra 
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theo tiến trình (1) trục càn-khôn xoay thuận 1/8 vòng tròn [xoay 45 độ theo chiều 
kim đồng hồ] về nằm cạnh trục khảm-ly chiếm vị trí của trục chấn-tốn rồi  kế tiếp 
(2) trục chấn-tốn xoay thuận 3/8 vòng tròn [xoay 135 độ theo chiều kim đồng hồ] 
trám vào chỗ trống vị trí nguyên thủy của trục càn-khôn, như trong hình 23.  Hay 
nói một cách khác là trục càn-khôn và trục chấn-tốn hoán đổi vị trí cho nhau 
nhưng sự hoán đổi tuân thủ quy luật thuận hành [thay vì càn qua tốn, tốn qua 
càn theo chiều một thuận một nghịch].   
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Hình 23: Từ Tiên Thiên Bát Quái Biến Qua Hậu Thiên Bát Quái   
 
 
Như vậy thì “càn khôn thất chính” đã biến tiên thiên thành ra hậu thiên.  Và hậu 
thiên bát quái đồ sau khi điều chỉnh để trục khảm-ly nằm theo trục hướng bắc 
nam thì nó sẽ giống với hình 24.             
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Hình 24: Hậu Thiên Bát Quái Đồ 
 
 
Chưa hết, cũng từ thông tin chứa đựng trong cụm chữ bí ẩn đó, chúng ta có thể 
tìm ta ra sự liên hệ mật thiết giữa hà đồ và hậu thiên bát quái.  Chồng hậu thiên 
bát quái lên hà đồ chúng ta sẽ có được cái mà ngôn ngữ dịch học gọi là “hậu 
thiên bát quái phối hà đồ” giống như hình 25.  Tuy nói là phối nhưng chữ phối có 
vẻ không hợp lý.  Phối là đem cái này ráp với cái kia, là tìm cách cho cái này ăn 
khớp với cái kia, và cho kết quả là ráp đúng hay ráp sai.  Còn ở đây hậu thiên bát 
quái và hà đồ “phải đi chung” với nhau vì là một cặp song sinh, đã tự ăn khớp với 
nhau vì là hai phần bất khả ly của một tổng thể được cổ thánh mã hóa vào cụm 
chữ bí ẩn.  Chức năng của cái này chỉ có thể phát huy trọn vẹn hoặc ý nghĩa của 
cái này chỉ có thể được hiểu trọn vẹn khi có mặt của cái kia cùng lúc.  Và, chức 
năng của tổng thể chỉ có thể phát huy trọn vẹn hoặc ý nghĩa của tổng thể chỉ có 
thể được hiểu trọn vẹn khi có mặt của hai cái cùng lúc.  Và với một tổng thể thì 
vấn đề chỉ có thể là tìm cách cho cái này tách rời ra khỏi cái kia và chỉ có sự  
chọn lựa là cho cái này tách rời cái kia hay không mà thôi.  Hay nói một cách 
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khác nó là một tiến trình hoàn toàn ngược lại với phối.  Tuy nhiên chúng ta cứ 
tạm gọi là “hậu thiên bát quái phối hà đồ” như trước đi.  Sở dĩ chúng ta phải nói 
đến điều này là vì muốn nhấn mạnh tính chất quan trọng của cái gọi là “bất khả 
ly” đối với việc tìm hiểu cái tổng thể mà chúng ta sẽ nói đến và muốn cho mọi 
người thấy rằng câu hỏi hậu thiên bát quái đi chung với hà đồ là đúng hay sai sẽ 
không còn là một nghi vấn cần thiết nữa.    
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Hình 25: Hậu Thiên Bát Quái Phối Hà Đồ Bước 1 
 
 
Với bát quái đồ thì 4 tượng đã thể hiện qua 4 trục phân thành 8 quái còn hà đồ 
thì tiên thiên ngũ hành và hậu thiên ngũ hành vẫn chưa phân ly và hướng chính 
phụ vẫn chưa thành hình cho nên hà đồ phải chuyển động để  phân thành 4 trục 
8 phương vị là điều tất yếu để phối hợp trọn vẹn với hậu thiên bát quái.  Chuyển 
động của hà đồ cũng tuân thủ quy luật thuận hành [xoay theo chiều kim đồng hồ] 
tuy nhiên có hai thể hiện được ghi nhận qua hai đồ hình.  Đồ hình thứ nhất thể 
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hiện sự chuyển động tiên thiên độ số của hà đồ.  Đồ hình thứ hai thể hiện sự 
chuyển động hậu thiên độ số của hà đồ.   
 
Khi những độ số tiên thiên [những số mang dấu cộng] xoay 1/8 vòng tròn thuận 
chiều [xoay 45 độ theo chiều kim đồng hồ] thì những độ số hậu thiên sẽ xuất 
hiện “như là” đã xoay nghịch [giống như xe chạy tới thì thấy cây cỏ chạy lùi] và 
chúng ta sẽ có được đồ hình bát quái hậu thiên phối hà đồ giống như hình 26A.   
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Hình 26A: Hậu Thiên Bát Quái Phối Hà Đồ Với Những  
Độ Số Tiên Thiên Xoay Thuận  
 
 
Ngược lại, khi những độ số hậu thiên [những số mang dấu trừ] xoay 1/8 vòng 
tròn thuận chiều [xoay 45 độ theo chiều kim đồng hồ] thì những độ số dương 
xuất hiện “như là” đã xoay nghịch và chúng ta sẽ có được đồ hình bát quái hậu 
thiên phối hà đồ giống như hình 26B.    
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Hình 26B: Hậu Thiên Bát Quái Phối Hà Đồ Với Những  
Độ Số Hậu Thiên Xoay Thuận 
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Hình 27: Hậu Thiên Bát Quái Phối Hà Đồ Toàn Vẹn 
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Khi hai thể hiện xuất hiện cùng một lúc với chuyển động tiên thiên nằm bên trong 
và chuyển động hậu thiên nằm bên ngoài, tức là thể hiện sự chuyển động trọn 
vẹn của hà đồ, thì chúng ta sẽ có được đồ hình bát quái hậu thiên phối hà đồ 
toàn vẹn giống như hình 27.   
 
Nhìn vào đồ hình 27 các bạn thấy gì?  Có phải chăng là một đồ hình mô tả thế 
giới thiên nhiên với những quy luật vận hành khách quan và những hành trạng 
bất biến của thiên nhiên?  Có phải chăng nó mô tả sự tương quan giữa vũ trụ và 
mặt địa cầu [tiêu biểu thể hiện qua phương hướng]?  Có phải chăng nó mô tả sự 
tương quan giữa con người với thiên nhiên vạn hữu [tiêu biểu là thể hiện qua 
hành trạng]?         
 
Tới đây thì chúng ta có thể kết luận là hà đồ và hậu thiên bát quái không xuất 
hiện từ lưng thú vật mà xuất hiện từ cụm chữ huyền bí  “thiên nhất sanh thủy, địa 
lục thành chi, địa nhị sanh hỏa, thiên thất thành chi, thiên tam sanh mộc, địa bát 
thành chi, địa tứ sanh kim, thiên cửu thành chi, thiên ngũ sanh thổ, địa thập 
thành chi.”  Và nếu những câu hỏi trên được trả lời là “đúng như vậy” thì di sản 
của cổ thánh để lại quả thật chứa đựng sự minh triết tuyệt vời và sự quán thông 
thế giới hiện tượng có một không hai.      
 
Như đã từng nói qua trong phần lý giải về tiên thiên bát quái đồ, 4 nguyên tố tối 
sơ là năng lượng, không gian, vật chất hữu hình và vật chất vô hình được mô tả 
qua hình tượng 4 trục là trục năng lượng, trục không gian, trục vật chất vô hình 
và trục vật chất hữu hình.  Sự tác động của 2 nguyên lực, động và bất động, lên 
4 nguyên tố làm cho mỗi trục  thể hiện thành hai mặt đối lập.  Từ chỗ đó, tượng 
không gian bày ra thành không gian dương tượng và không gian âm tượng.  
Tượng năng lượng bày ra thành năng lượng dương tượng và năng lượng âm 
tượng.  Tượng vật chất hữu hình bày ra thành vật chất hữu hình dương tượng và 
vật chất hữu hình âm tượng.  Tượng vật chất vô hình bày ra thành vật chất vô 
hình dương tượng và vật chất vô hình âm tượng.  Theo đó xác định 8 nguyên tính 
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là không gian dương tính, không gian âm tính, năng lượng dương tính, năng 
lượng âm tính, vật chất vô hình dương tính, vật chất vô hình âm tính, vật chất 
hữu hình dương tính, và vật chất hữu hình âm tính.  Dạng-tính-thể-trạng-hành 
của mọi hiện tượng trong phạm trù có thể thấy hiểu và lý giải được được đại diện 
bởi 8 nguyên tính tối sơ này.  Mỗi tập hợp của mọi hiện tượng có cùng 8 nguyên 
tính tối sơ được biểu trưng bằng 8 quái và được đặt tên là càn, khôn, cấn, chấn, 
tốn, ly, khôn, đoài. 
 
Tiên thiên bát quái đồ lẫn hậu thiên bát quái đồ đều lấy 4 trục nguyên tố chứa 8 
nguyên tính đặt chồng lên nhau biểu thị cho sự thuần tác và hổn tác của hai 
nguyên lực lên bốn nguyên tố mà tạo tác thành vũ trụ vạn vật.  Tuy nhiên, trong 
hậu thiên bát quái đồ thì trục năng lượng khảm-ly và trục vật chất vô hình chấn-
tốn được phân bố vào bốn phương chánh là bắc-nam-đông-tây [còn gọi là tứ 
chính] còn trục không gian càn-khôn và trục vật chất hữu hình đoài-cấn thì phân 
bố vào bốn phương bàng [còn gọi là tứ duy] so sánh với tiên thiên bát quái đồ thì 
trục không gian càn-khôn và trục năng lượng khảm-ly nằm ở bốn phương chánh 
còn trục vật chất vô hình chấn-tốn và trục vật chất hữu hình đoài-cấn thì nằm ở 
bốn phương bàng.  Sự khác biệt giữa tiên thiên bát quái đồ và hậu thiên bát quái 
đồ trong cách phân bố bốn trục có lý do của nó.  Với vũ trụ vật lý, được mô tả 
qua tiên thiên bát quái đồ, thì không gian và năng lượng là hai yếu tố chính còn 
vật chất hữu hình và vật chất vô hình là hai yếu tố phụ.  Điều này không nằm 
ngoài suy nghĩ của khoa học: hiện hữu của vũ trụ chỉ là thể hiện của năng lượng 
trong không gian.  Hay nói một cách khác là năng lượng và không gian “bày ra” 
vật chất vô hình và hữu hình.  Với thiên nhiên sinh hoá và thế giới của con người 
mô tả qua hậu thiên bát quái phối hà đồ, thì năng lượng và vật chất vô hình là hai 
yếu tố chánh còn không gian và vật chất hữu hình chỉ là hai yếu tố phụ.  Sự phân 
bố năng lượng và vật chất vô hình vào hai trục chính “dường như” là hợp lý.  Nói 
là  “dường như” vì chúng ta chưa đi sâu vào lý giải và và chưa đưa ra những phối 
kiểm qua ứng dụng để thấy mức độ chính xác.  Kiến thức của đông phương xác 
quyết mọi hiện tượng trong phạm trù có thể lý giải và thấy hiểu được đều là thể 
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hiện của âm dương và ngũ hành.  Mà ngũ hành thì có tiên thiên, có hậu thiên, có 
danh, có hình, có chất.  Danh là tên gọi [name] là qui ước gán vào.  Hình thì có 
hữu hình (form) và vô hình (formless).  Hữu hình thì có thể thấy biết còn vô hình 
thì chỉ có thể nhận biết.  Chất có sắc chất và tánh chất.  Sắc chất có thể thấy 
cũng có thể không thấy còn tánh chất (characteristic) thì không thấy mà chỉ có 
thể nhận biết.  Thí dụ như ngũ phương vị gồm nhâm-quý, bính đinh, giáp-ất, 
canh-tân, mậu-kỷ là danh của ngũ hành hữu danh [chỉ là qui ước, đặt tên để gọi].  
Thí dụ như ngũ nguyên gồm nguyên tinh, nguyên thần, nguyên tình, nguyên 
tánh, nguyên khí là hình của ngũ hành vô hình [tuy vô hình mà hữu chất] và ngũ 
đức gồm nhân, nghĩa, lễ, trí, tính cũng là hình của ngũ hành vô hình [nhưng vô 
hình và cũng vô chất].  Thí dụ như ngũ tặc gồm trược tinh, thần thức, quỷ phách, 
du hồn, vọng ý là chất của ngũ hành hữu chất [có đủ hai thứ sắc chất và tánh 
chất].  Thí dụ như ngũ thức gồm hỉ, nộ, ái, lạc, dục cũng là chất của ngũ hành 
hữu chất [cũng hữu chất nhưng chỉ có tánh chất].  Hệ từ thượng chương 4 tiết 2 
có viết “ngưỡng dĩ quan ư thiên văn, phủ dĩ sát ư địa lý,  thị cố tri u minh tri cố, 
nguyên thủy phản chung cố tri sinh tử chi thuyết, tinh khí vi vật, du hồn vi biết, thị 
cố tri quỷ thần, chi tình trạng.”  Tạm dịch là: ngẩng lên xem thiên văn, cuối xuống 
xét địa lý, cho nên biết cái cớ của sáng tối, quay về nơi khởi nguồn của vạn vật 
theo dõi đến cuối cùng nên biết được lý lẽ của sống chết, tinh khí hợp lại sinh ra 
vạn vật, hồn thoát ra tạo nên biến hóa nên biết được tình trạng của quỷ thần.  
Đoạn văn này cho thấy sự quan trọng của hai yếu tố hình và chất.  Mà hình và 
chất thì chỉ là một cách nói khác của hai yếu tố năng lượng và vật chất vô hình.  
Và trong thế giới hậu thiên thì hai yếu tố này càng quan trọng hơn nhiều cho nên 
năng lượng và vật chất vô hình được phân bố vào hai trục chính không phải là 
điều không hợp lý. 
 
Sự khác biệt căn bản giữa hai đồ hình dẫn chúng ta đến câu hỏi là: 4 nguyên tố 
và 8 nguyên tính đại diện cho những gì trong thế giới sinh hoá vi diệu?  Hay nói 
một cách khác từ góc độ ngược lại là 4 trục và 8 quái nên được hiểu như thế nào 
để giúp chúng ta khả dĩ lý giải một cách hợp lý trùng trùng hiện tượng trong thế 
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giới vi diệu sinh hóa?  Cụm chữ “vi diệu sinh hoá” ở đây nên được hiểu là nó bao 
gồm sinh hoá thiên nhiên và sinh hoá nhân tạo, sinh hoá của ngoại giới và sinh 
hoá của nội giới, sinh hoá hữu hình và sinh hóa vô hình, sinh hoá đơn giản và 
sinh hóa phức hợp, sinh hoá trừu tượng và sinh hóa phi trừu tượng, sinh hoá hiện 
thực và sinh hóa siêu thực, sinh hoá bất dịch và sinh hóa biến dịch [giao dịch].  
Dầu là từ ngữ để diễn đạt có khác nhau giữa “vũ trụ vật lý” với “thiên nhiên sinh 
hoá” và với “thế giới vi diệu sinh hóa” nhưng tất cả đều phải “truy cập tới,” phải 
“quy về được,” phải “liên kết với” yếu tính tối sơ của tám quái.  Nói một cách khác 
là tất cả mọi lý giải, đã được hoặc sẽ được lý giải, đều phải khế hợp, nhất quán 
và xuyên suốt.  Và, như thế, mỗi quái trong hậu thiên bát quái đồ có thể hiểu như 
sau:  
  
Trục không gian càn-khôn không phải chỉ là không gian của vũ trụ vật lý mà còn 
là không gian của thế giới vi diệu sinh hóa.  Thí dụ như người ta nói “thiên khí 
của càn giáng xuống, cốc khí của khôn bốc lên”  hoặc nói “sự sống ngộp ngạt” 
hay “cảm giác hụt hẫng” đều là ngôn ngữ diễn tả không gian của thế giới vi diệu 
sinh hoá.   
 
Trục năng lượng khảm-ly không phải chỉ là năng lượng của vũ trụ vật lý mà còn 
là năng lượng của thế giới vi diệu sinh hóa. Thí dụ như người ta nói “thận hoá 
hàn, tâm hóa nhiệt” hoặc nói “nhiệt tình với bạn” hay “tình yêu nóng bỏng, tánh 
nóng, thái độ lạnh lùng” đều là ngôn ngữ diễn tả năng lượng của thế giới vi diệu 
sinh hoá.          
 
Trục vật chất vô hình chấn tốn không phải chỉ là vật chất vô hình của vũ trụ vật lý 
mà còn là vật chất vô hình của thế giới vi diệu sinh hóa.  Thí dụ người ta nói “cốc 
khí của lá lách, hoả khí của tim, thủy khí của thận” hoặc nói “hồn, phách, vía” 
hoặc nói “giá trị bản quyền, tài sản vô hình” đều là ngôn ngữ diễn tả vật chất vô 
hình của thế giới vi diệu sinh hoá.  
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Trục vật chất hữu hình đoài cấn không phải chỉ là vật chất hữu hình của vũ trụ 
vật lý mà còn là tượng vật chất hữu hình của thế giới vi diệu sinh hóa.  Thí dụ có 
người nói “ngoại hình đẹp, màu sắc quyến rũ” hoặc nói  “tiền, chứng khoán” đều 
là từ ngữ diễn tả vật chất hữu hình của thế giới vi diệu sinh hoá.   
 
Tuy mỗi quái đại diện cho một yếu tính tối sơ [nguyên tính], tức hữu hạn và bất 
biến dịch, nhưng thể hiện của thế giới vi diệu sinh hóa đại diện bởi quái đó thì 
biến dịch vô hạn.  Lấy quái càn làm một thí dụ.  Nguyên tính của càn là không 
gian dương tính.  Khi triển khai để lý giải ở một tầng thấp hơn thì “không gian 
dương tính” có nghĩa là  “không gian mở” là “trống rỗng, thông thoáng” là “có thể 
chứa đựng”  là “có thể làm giảm áp suất.”  Những từ vựng này được thiết lập rõ 
ràng và có giới hạn để mô tả không gian dương tính.  Nhưng, theo đó những thể 
hiện của thế giới vi diệu sinh hoá đại diện bởi không gian dương tính không chỉ là 
“không gian” mà còn là “bất cứ thứ gì” [vạn vật] từ những từ vựng được thiết lập 
“rõ ràng và có giới hạn” đó  “sinh hoá” ra.  Hay nói một cách giản dị hơn là khi 
thấy những lý giải như là cha, là người lãnh đạo, là thể chế dân chủ, là tánh si 
xuất hiện dưới “cái dù” của quái càn không gian dương tính thì đừng vội cho là vô 
lý chỉ vì đơn giản bám vào khái niệm càn là không gian mà cha, người lãnh đạo, 
thể chế, hoặc tánh si không phải là không gian.  Hay nói một cách khác nữa, để 
lý giải thế giới vi diệu sinh hoá, tám quái nên được hiểu như sau: 
 
Càn là tượng không gian dương tính.  Lý giải ở một tầng thấp hơn thì “không gian 
dương tính” có nghĩa là “không gian mở,” là “trống rỗng, thông thoáng,” là “có thể 
chứa đựng,” là “có thể làm giảm áp suất,” là “có thể che.” Nguyên thủy của 
những từ ngữ này dùng để mô tả thể-dạng-tính-trạng-hành của vũ trụ vật lý tiên 
thiên bát quái đồ.  Trong thế giới vi diệu sinh hoá hậu thiên bát quái đồ, những từ 
ngữ này vượt ngoài giới hạn không gian vật lý.  Chúng còn mô tả cả thể-dạng-
tính-trạng-hành của không gian sống, không gian của thế giới vi diệu sinh hóa.  
Do đó, càn: 
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• không những là không gian mở, là không gian thông thoáng mà còn là thể 
chế tự do, là chế độ dân chủ, là xã hội đa nguyên, là nhà nước pháp trị, là 
kinh tế thị trường, là cơ chế phân quyền [vì những hệ thống/ cơ chế chính 
trị, kinh tế, xã hội quyết định không gian sống của con người]; 

• không những là mở, là thông thoáng mà còn là tự do, là dân chủ, là đa 
nguyên, là đa chiều, là là pháp trị, là phân quyền, là tản quyền, là minh 
bạch;  

• không những là mở, là thông thoáng mà còn là thế giới bên ngoài, là ý chí 
cao xa, là hay lo việc lớn, là bày tỏ, là hiển lộ;  

• không những là rộng, là thông thoáng mà khi rộng và thông thoáng nhưng 
không thấy rõ thì thành là mông lung, là mất định hướng, là lạc lối, là si, là 
yêu [ái là bản chất của tánh si];  

• không những là làm giảm áp suất mà còn là làm giảm áp lực tâm lý, là làm 
giảm sự ngộp ngạt tù túng tâm lý, là thoát ra bên ngoài, là hướng ngoại, là 
làm việc bên ngoài;  

• không những là làm giảm áp suất mà còn là làm giảm áp lực sinh lý, là 
trược tinh tẩu lậu [tinh khí thoát ra ngoài], là lập gia đình;  

• không những là có thể chứa đựng mà còn là bao dung, là mở vòng tay để 
đón người, là tâm rộng lượng, là lòng quảng đại, là quân tử;  

• không những là che mà còn là hứng lấy áp lực, là tàng cây, là dù, là lộng, 
là cha, là chồng, là người lãnh đạo, là cái đầu, là người trên, là xếp, là 
chính quyền.    

 
Khôn là tượng không gian âm tính.  Lý giải ở một tầng thấp hơn thì “không gian 
âm tính” có nghĩa là “không gian đóng,” là “khép kín, chắn,” là “đã chiếm dụng, 
không chứa thêm,” là “có thể nâng đỡ, chở,” là “có thể làm tăng áp suất.” Nguyên 
thủy của những từ ngữ này dùng để mô tả thể-dạng-tính-trạng-hành của vũ trụ 
vật lý tiên thiên bát quái đồ.  Trong thế giới vi diệu sinh hoá hậu thiên bát quái đồ, 
những từ ngữ này vượt ngoài giới hạn không gian vật lý.  Chúng còn mô tả cả 
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thể-dạng-tính-trạng-hành của không gian sống, không gian của thế giới vi diệu 
sinh hóa.  Do đó, khôn: 

• không những là không gian đóng, là không gian khép kín mà còn là hệ 
thống đóng, là hệ thống khép kín, là thể chế độc tài, là chế độ áp bức, là 
xã hội thiếu tự do, là nhà nước khống trị, là kinh tế trung ương quy hoạch, 
là cơ chế tập quyền [vì những hệ thống/ cơ chế chính trị, kinh tế, xã hội 
quyết định không gian sống của con người]; 

• không những là đóng, là khép kín mà còn là thiếu tự do, là phi dân chủ, là 
đơn cực, là độc tôn, là áp bức, là độc tài, là khống trị, là tập quyền, là bịt 
kín thông tin, là che dấu sự thật, là chèn ép dân, là chuyên quyền, là độc 
đoán;  

• không những là không gian khép kín mà còn có nghĩa là thế giới bên 
trong, là thế giới gia đình, là thế giới nội tâm, là thế giới âm thầm chịu 
đựng, thế giới thần bí, thế giới cô độc, thế giới cô đơn; 

• không những là khép kín mà còn là âm thầm, là câm nín, là giấu giếm, là 
kín đáo, là giữ trong  lòng, là sự bảo mật, là cái bụng; 

• không những làm tăng áp suất mà còn là làm tăng áp lực tâm lý, là nhẫn 
nhục, là thuận tùng, là chiều lòn, là cam chịu, là làm vợ, là làm dân, là 
người tiêu thụ, là người cấp dưới; 

• không những làm tăng áp suất mà còn là làm tăng áp lực sinh lý, là giai 
đoạn thai to bụng nặng, là lao động  quá sức;  

• không những là làm tăng áp suất mà còn là làm tăng áp lực xã hội là áp 
chế, là cai trị, là cưỡng bách, là bắt phải làm theo, là bắt phải phục tùng, là 
đàn áp, là vi phạm nhân quyền, là sách nhiễu;  

• không những là nâng đỡ, là chở mà còn là làm mẹ, là vượt biển [sinh con], 
là chiếc bè chở con qua bể khổ, là sự hy sinh trọn vẹn cho con và chồng, 
là tình thương không bến bờ dành cho con, là niềm vui [lạc], là thức thần 
[thức thần là chủ của vui, của tham]; 
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• không những là nâng đỡ mà còn là nâng đỡ sự sống, là nuôi sống, là thị 
trường, là nơi giao dịch mua bán, là cơ quan tạo cốc khí nuôi thân, là lá 
lách, là ứng vào thịt, là hóa thấp;  

• không những là đã chiếm dụng mà còn là giai đoạn thai nhi chiếm đầy 
bụng mẹ sẵn sàng chào đời;  

• không những là không chỗ để chứa thêm mà còn là tâm hẹp hòi [tâm địa 
hẹp hòi], là óc bảo thủ, là ngoan cố;  

• không những là chắn mà còn là thành lũy, là ngăn chận hiểm họa, là đón 
ngừa biến cố, là liệu phòng đói no, là tích lũy tài sản, là lo xa nhưng khi 
tích lũy mà tới chỗ thái quá thì thành ra là bỏn sẻn, là tham lam và khi lo 
xa tới chỗ thái quá thì thành ra là ích kỷ, là tiểu nhơn. 

 
Ly là tượng năng lượng dương tính.  Lý giải ở một tầng thấp hơn thì “năng lượng 
dương tính” có nghĩa là “nóng, tỏa sáng, cháy bùng, nhiệt độ cao hơn nhiệt độ 
của môi trường, bốc lên, có thể làm tăng nhiệt, có thể hóa nhiệt, có thể đốt cháy.”  
Nguyên thủy của những từ ngữ này dùng để mô tả dạng-tính-thể-trạng-hành của 
vũ trụ vật lý tiên thiên bát quái đồ.  Trong thế giới vi diệu sinh hoá hậu thiên bát 
quái đồ, những từ ngữ này vượt ngoài giới hạn năng lượng vật lý.  Chúng mô tả 
năng lượng sống, loại năng lượng tiêu thụ và thể hiện, của thế giới vi diệu sinh 
hóa.  Do đó, ly: 

• không những là năng lượng dương tính mà còn là sinh lực dương tính, là 
sức sống thể hiện, là giai đoạn thai nhi lớn nhanh trong bụng mẹ, là giai 
đoạn con gái lớn nhanh trong vòng tay mẹ, là giai đoạn trước khi làm mẹ, 
là trung nữ, là con gái giữa, là hậu bối bên mẹ, là tánh khí sôi nổi, là sự 
hưng phấn, là bồng bột, là nhiệt tình, là hăng hái, là chân tình, là hiến 
dâng, là con tim, là tạng tâm;  

• không những là năng lượng dương tính mà còn là năng lượng thanh nhẹ, 
là nguyên thần, là lễ nghi [nguyên thần là gốc của của lễ nghi, nhiệt tình];  

• không những là nóng, là tỏa sáng mà còn là nhan sắc đẹp sáng, là phong 
cách nóng bỏng, là gợi cảm, là hấp dẫn, là quyến rũ; 
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• không những là nóng, là tỏa sáng mà còn là mặt trời, là mắt; 
• không những là nóng mà còn là nóng tính, là cộc cằn; 
• không những là nóng, là có thể hóa nhiệt mà còn là bị bệnh nhiệt, bị bệnh 

cuồng; 
• không những là năng lượng sống mà còn là năng lượng sát phạt, là tranh 

đoạt, là tranh dành, là tranh thủ, là chiếm lĩnh, là thu tóm; 
• không những là năng lượng sát phạt mà còn là năng lượng hủy diệt là 

súng, là đạn, là bom, là đầu đạn nguyên tử, là chiến tranh; 
• không những là năng lượng sát phạt và hủy diệt mà còn là năng lượng tiêu 

thụ, là tiêu thụ, là mua sắm, là xài, là dùng, là nhu cầu; 
• không những là lửa, là nóng trong ý nghĩa vật lý mà còn là lửa, là nóng 

theo qui ước xã hội, là vùng nóng (hot zone), là vùng chiến, và hỏa lực 
(fire power), là vũ khí (fire-arm).   

 
Khảm là tượng năng lượng âm tính.  Lý giải ở một tầng thấp hơn thì  “năng lượng 
âm tính” có nghĩa là “lạnh, trầm xuống, chảy tràn vào chỗ thấp, rung chuyển khi 
bên ngoài xúc chạm vào, tối tăm, nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ của môi trường, có 
thể làm giảm nhiệt, có thể hóa hàn, có thể làm đông lạnh, có thể làm tắt.”  
Nguyên thủy của những từ ngữ này dùng để mô tả dạng-tính-thể-trạng-hành của 
vũ trụ vật lý tiên thiên bát quái đồ.  Trong thế giới vi diệu sinh hoá hậu thiên bát 
quái đồ, những từ ngữ này vượt ngoài giới hạn năng lượng vật lý.  Chúng mô tả 
năng lượng sống, loại năng lượng sáng tạo và tiềm phục, của thế giới vi diệu sinh 
hóa.  Do đó, ly: 

• không những là năng lượng âm tính mà còn là sinh lực âm tính, là sức 
sống tàng ẩn, là nguyên tinh, là tinh trùng, là mầm trong hạt, là ngòi sống 
của chu kỳ kế tiếp, là quả thận;  

• không những là năng lượng âm tính, là tính rung chuyển khi có vật ngoài 
xúc chạm mà còn là động dục, là năng lượng nặng trược, là năng lượng 
nhục dục, là giai đoạn thanh xuân trước khi lập gia đình, là giai đoạn sung 
mãn dục tình, là dục tình; 
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• không những thấm xuống, là chảy tràn vào chỗ thấp mà còn là nước, là 
dòng chảy; 

• không những là nhiệt độ thấp, là có thể làm cho tắt lửa nóng mà còn là 
“sắc đẹp thủy tinh,” là “nhan sắc nõn giá,” là thuần khiết; 

• không những là lạnh mà còn là tánh khí trầm lặng, là lãnh đạm, là hờ 
hững, là thờ ơ, là phong cách lạnh lùng; 

• không những là lạnh, là có thể hóa hàn mà còn là bị bệnh trầm cảm, là bị 
bệnh hàn; 

• không những là năng lượng âm tính, là tối tăm mà còn là thâm hiểm, là ưu 
lự, là toan tính, là bày mưu, là nghĩ kế, là trí, là mưu trí, là làm kế hoạch, là 
đưa ra quyết sách, là thâm sâu, là cái vực, là uyên, là hiểu biết đến cùng 
cực, là lãm;  

• không những là năng lượng sống mà còn là năng lượng sáng tạo, là sáng 
tác, là sáng chế, là tạo ra cái mới, là sản xuất;  

• không những là năng lượng sáng tạo mà còn là năng lượng tái tạo, là phục 
hồi, là phục sinh, là phục hoạt;  

• không những là năng lượng tái tạo mà còn là năng lượng đáp ứng, là 
cung, là cung cấp dịch vụ, là phân phối hàng hóa, là bán ra thị trường;   

• khảm vừa nằm ở giai đoạn trước khi làm cha vừa nằm cạnh vị trí của cha 
vừa đối lập với vị trí trung nữ cho nên là trung nam, là con trai giữa, là hậu 
bối bên cha; 

 
Cấn là tượng vật chất hữu hình dương tính.  Lý giải ở một tầng thấp hơn thì “vật 
chất hữu hình dương tính” có nghĩa là “đặc, cứng, ngưng kết, làm cho vững vàng, 
làm cho nặng hơn.”  Nguyên thủy của những từ ngữ này dùng để mô tả dạng-
tính-thể-trạng-hành của vũ trụ vật lý tiên thiên bát quái đồ.  Trong thế giới vi diệu 
sinh hoá hậu thiên bát quái đồ, những từ ngữ này vượt ngoài giới hạn vật chất 
hữu hình của vũ trụ vật lý.  Chúng có khả năng mô tả cả dạng-tính-thể-trạng-
hành của vật chất hữu hình trong thế giới sống.  Do đó, cấn: 
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• không những là đặc, là cứng mà còn là thô, là xốp, là vật liệu lấy ra từ 
quặng mõ, là nguyên liệu, là chưa tinh chế, là chưa mài giũa, là chưa hữu 
dụng, là chưa thành nhân;  

• không những là cứng mà còn là cứng cáp, là vươn lên, là ngóc lên, là trổ 
mã, là dậy thì, là đứng sừng sững, là núi đồi, là trụ cột, là tháp, là chày, là 
cán, là vật để cắm vào, là dương vật, là người nam;  

• không những là vật chất hữu hình trong ý nghĩa vật lý mà còn là vật chất 
hữu hình theo qui ước xã hội, là tài sản hữu hình (tangible assets), là bất 
động sản;  

• không những là cứng trong ý nghĩa vật lý [vật chất hữu hình có tính cứng 
vật lý] mà còn là cứng theo qui ước xã hội [vật chất hữu hình có tính cứng 
qui ước], là tài sản cứng (hard assets), là công cụ sản xuất, là vật dụng 
cứng (hardwares); 

• không những là cứng trong ý nghĩa vật lý mà còn là cứng trong thái độ hay 
trong quyết sách, là thẳng tay trừng trị, là đánh trực diện, là không kiêng 
nể, là nhổ tận gốc, là tiêu diệt, là không nhượng bộ;  

• không những là ngưng kết mà còn là dừng lại, là chựng lại, là khựng lại, là 
đậu lại, là chựng lại sự hồn nhiên, là không còn vâng lời cha mẹ, là ương 
ngạnh, là giai đoạn hướng ngoại, là giai đoạn định hình cá tính, là hình 
thành kiến chấp;  

• không những là ngưng kết của vật chất mà còn là ngưng đọng của vị, là 
nếm; 

• không những là ngưng, là chựng mà còn là trì trệ, là đình hoãn, là đình 
chỉ, là bị ngăn trở, là bị chận đứng, là chưa thể tiến hành, là cần giải tỏa, 
là đình công;  

• không những là làm cho nặng hơn mà còn là làm cho nặng hơn giá trị của 
bản thân và của sự liên hệ với người khác, là chân tình, là tánh thiện, là 
mừng [hỉ], là du hồn [du hồn là chủ của mừng];  

• không những là làm cho nặng hơn mà còn là làm nặng [tăng] áp lực cho 
xã hội, còn là làm nặng nề hơn tình hình đôi co giữa hai thế lực, là chống 
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đối, là phản kháng, là đấu tranh, là đối đầu, là đối kháng, là chống cự, là 
biểu tình, là xuống đường;  

• không những là nặng, là làm cho nặng hơn mà còn là làm cho chìm, là 
làm cho đắm, là làm cho sụp, là làm cho bị chôn vùi, là rớt xuống, là chìm, 
là suy thoái, là rớt vào khủng hoảng;  

• vừa nằm ở giai đoạn trước khi thành trung nam vừa nằm gần cha cho nên 
là giai đoạn thiếu niên, là thiếu nam, là con trai út, là tiểu bối bên cha.  

 
Đoài là tượng vật chất hữu hình âm tính.  Lý giải ở một tầng thấp hơn thì “vật chất 
hữu hình âm tính” có nghĩa là “mềm, lỏng, nhỏ, có thể bốc hơi, làm cho nhẹ hơn.”  
Nguyên thủy của những từ ngữ này dùng để mô tả dạng-tính-thể-trạng-hành của 
vũ trụ vật lý tiên thiên bát quái đồ.  Trong thế giới vi diệu sinh hoá hậu thiên bát 
quái đồ, những từ ngữ này vượt ngoài giới hạn vật chất hữu hình của vũ trụ vật 
lý.  Chúng có khả năng mô tả dạng-tính-thể-trạng-hành  của cả vật chất hữu hình 
trong thế giới sống.  Do đó, đoài: 

• không những là mềm, là lỏng mà còn là nơi mềm lỏng tụ hội, là ao đầm, là 
bọc nước chứa thai nhi, là giai đoạn thụ thai, là trứng, là âm hộ, là miệng, 
là vật ngậm lấy, là người nữ;  

• không những là mềm, là lỏng mà còn trạng thái mềm lỏng hòa vào nhau, 
là nhuyễn, là sệt, là dễ thẩm thấu, là dễ nắn, là chất bùn, là chất bã, là 
cream, là lotion, là gel, là paste, là thức ăn nhuyễn, là ruột non, là ruột già;  

• không những là mềm mà còn là dẻo, là dễ cột, là dây, là sợi, là chỉ, là tóc, 
là trói, là buộc; 

• không những là mềm trong ý nghĩa vật lý [vật chất hữu hình có tính mềm 
vật lý] mà còn là mềm trong ý nghĩa định tính do qui ước xã hội [vật chất 
hữu hình có tính mềm qui ước], là phần mềm (software), là tiền tệ (soft 
power), là chứng khoán, là tài sản mềm (soft assets), là công sức lao 
động, là kiến thức, là trình độ, là kỹ năng nghề nghiệp, là kinh nghiệm làm 
việc;   
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• không những lỏng trong ý nghĩa vật lý mà còn là lỏng trong ý nghĩa định 
tính theo qui ước xã hội, là sự lưu hoạt của tiền tệ (credit liquidity), là sự 
lưu hoạt của chứng khoán (security liquidity), là có thể biến thành tiền, là 
biến thành tiền (liquidation);  

• không những là lỏng mà còn là làm cho nổi lên, là làm cho đi lên, là làm 
cho thoát khỏi suy thoái, là ra khỏi khủng hoảng, là đi lên, là kinh tế phục 
hồi;  

• không những là lỏng trong ý nghĩa vật lý mà còn là lỏng lẽo trong quy củ 
và sự vận hành, là nới lỏng kiểm soát, là bớt siết chặt ngân sách, là bơm 
thêm dự trữ trong chính sách tiền tệ, là hạ lãi suất, là giảm bớt yêu cầu;  

• không những là nhỏ mà còn là vi tế, là tinh vi, là khéo léo, là biến hóa 
không chừng, là mầu nhiệm, là diệu, là vi diệu; 

• không những là làm cho nhẹ hơn mà còn là làm cho nhẹ hơn áp lực tâm 
lý, là hòa duyệt, là cùng nhịp, là không trái ý nhau, là không thái quá, là 
không bất cập, là đẹp lòng, là ưa thích;  

• không những là làm cho nhẹ hơn mà còn là làm cho nhẹ áp lực cho xã 
hội, là làm cho tình hình giữa hai thế lực đang đôi co bớt căng thẳng, là 
đàm phán, là điều đình, là thương lượng, là thương thuyết, là hòa giải, là 
xét xử, là là giải quyết, là thông qua, là biểu quyết xong, là có thể tiến 
hành, là lưu thông, là luân chuyển, là ký kết, là hợp đồng;  

• không những là làm cho nhẹ hơn mà còn là làm cho nhẹ hơn giá trị của 
bản thân và của sự liên hệ với người khác, là giận dữ, là phẫn nộ, là tánh 
hung, là quỷ phách [quỷ phách là chủ của hung, của nộ];  

• vừa nằm ở  giai đoạn trước khi thành trung nữ vừa nằm gần mẹ cho nên là 
giai đoạn của thiếu nữ, là thiếu nữ, là con gái út, là tiểu bối bên mẹ.     

  
Chấn là tượng vật chất vô hình dương tính.  Lý giải ở một tầng thấp hơn thì “vật 
chất vô hình dương tính” có nghĩa là “quang khí, ánh chớp, lóe sáng, làm cho hóa 
quang, làm cho nổ.”  Nguyên thủy của những từ ngữ này dùng để mô tả dạng-
tính-thể-trạng-hành của vũ trụ vật lý tiên thiên bát quái đồ.  Trong thế giới vi diệu 
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sinh hoá hậu thiên bát quái đồ, những từ ngữ này vượt ngoài giới hạn vật chất vô 
hình của vũ trụ vật lý.  Chúng có khả năng mô tả cả dạng-tính-thể-trạng-hành 
của vật chất vô hình trong thế giới sống.  Do đó, chấn: 

• không phải chỉ là làm cho nổ mà còn là làm cho chấn động, là trạng thái 
lúc đạt tới tột đỉnh khoái cảm và xuất tinh, là trạng thái của tứ đại phân rã 
lúc chết, là chết, là rơi rụng, là chấm dứt; 

• không phải chỉ là chấn động mà còn là rung động, là phập phều, là phồng 
ra thóp vào, là phồng lên xẹp xuống, là mũi, là phổi, là tạng phế, là hóa 
táo, là ứng vào da;   

• không phải chỉ là chấn động mà còn là phập phồng, là hồi hộp, là run rẩy, 
là co giật, là nẩy giật, là co thắt của cơ bấp; 

• không phải chỉ làm chấn động ra trong ý nghĩa vật lý mà còn là chấn động 
trong ý nghĩa dư luận xã hội, là tai tiếng, là tiếng đồn, là nổ ra những sự 
kiện ô nhục, là xì-căn-đăng; 

• không phải chỉ là làm cho nổ trong ý nghĩa vật lý mà còn là làm cho nổ ra 
trong ý nghĩa dư luận xã hội, là tố cáo, là tố giác, là bôi nhọ công khai, là 
gây ra hiểu lầm;   

• không phải chỉ là lóe sáng mà còn là sự bừng tỉnh của tâm thức, sự phản 
tỉnh của thái độ, sự xét lại của tư duy, sự hồi tưởng, sự hoài niệm, là giai 
đoạn già lão, là tàn phai, là héo úa, là lão hóa; 

• không phải chỉ là hóa quang trong ý nghĩa vật lý mà còn là trải nghiệm lúc 
hồn phách thoát ra, là trở về cỏi sáng, là tiếp điển, là nhận lấy điển quang;  

• không phải chỉ hoá quang trong ý nghĩa vật lý mà còn là làm cho thấy 
trong ý nghĩa dư luận xã hội, là giải thích, là biện minh, là trưng ra bằng 
chứng; 

• không phải chỉ là ánh chớp mà còn là thần tốc, là tốc độ, là thật nhanh 
chóng;  

• không phải chỉ là quang khí trong ý nghĩa vật lý mà còn là quang khí trong 
tánh cách của con người, là uy nghi, là can liệt, là nghĩa khí, là nguyên 
tình [nguyên tình là gốc của uy nghi, can liệt, nghĩa khí];  
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• nằm ở giai đoạn già lão lại nằm sau giai đoạn làm cha và cạnh cha nên là 
lão nam, là trưởng nam, là trưởng bối bên cha. 

 
Tốn là tượng vật chất vô hình âm tính.  Lý giải ở một tầng thấp hơn thì “vật chất 
vô hình âm tính” có nghĩa là “không khí, từ trường, hoá âm, làm cho phát ra âm 
thanh, làm cho nghe tiếng.”  Nguyên thủy của những từ ngữ này dùng để mô tả 
dạng-tính-thể-trạng-hành của vũ trụ vật lý tiên thiên bát quái đồ.  Trong thế giới vi 
diệu sinh hoá hậu thiên bát quái đồ, những từ ngữ này vượt ngoài giới hạn vật 
chất vô hình của vũ trụ vật lý.  Chúng có khả năng mô tả dạng-tính-thể-trạng-
hành của vật chất vô hình trong thế giới sống.  Do đó, tốn: 

• không những là vật chất vô hình vật lý mà còn là vật chất vô hình theo qui 
ước xã hội, là tài sản vô hình (intangible asset),  là bản quyền (copyright), 
là thương hiệu (name brand), là giá trị của thương hiệu (goodwill); 

• không những là từ trường mà còn là sức hút của trái đất, là trọng lực, là 
nam châm, là từ hóa, là làm cho có từ trường, là từ trường của vật thể,  

• không những là từ trường vật lý mà còn là từ trường của con người, là sức 
thu hút, là sức hấp dẫn [không do nhan sắc như ở ly];  

• không những là không khí mà còn là gió, là nhập vào, là len vào, là thâm 
nhập, là len lén, là nhè nhẹ, là rụt rè, là thập thò, là e lệ, là nhún nhường, 
là bâng khuâng, là lãng đãng, là dìu dịu, là bềnh bồng, là quấn quít, là 
ngây ngất, là choáng váng là vấn vương, là nhớ nhung;  

• không những là không khí, là gió mà còn là hơi thở, là mây trời, là phiêu 
bồng, là lan tỏa, là bay, là lay động, là mềm mại, là mỏng manh; 

• không những là không khí, là hơi thở, là nhập vào mà còn là hơi thở đầu 
đời nhập vào dòng sống, là chào đời, là nứt mộng, là đâm chồi, là nhú ra, 
là lú ra, là giai đoạn sơ sinh, là vô tư, là ngây thơ, là nhân hậu, là nhu hòa, 
là nguyên tánh [nguyên tánh là gốc của nhu hoà, nhân hậu], là tạng can;  

• không những là âm thanh, là làm phát ra âm thanh mà còn là tiếng nói, là 
nhạc, là dư luận, là truyền thông, là phát sóng, là truyền tải thông tin, là 
tuyên truyền;  
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• không những là làm cho nghe tiếng mà còn là làm cho nghe thấy ước 
muốn, làm cho nghe thấy ý kiến, là đệ đạt nguyện vọng, là đề nghị yêu 
sách, là trình bày ý kiến, là đưa ra quan điểm, là thố lộ ý nghĩ, là tiết lộ nội 
tâm, là tâm sự với người khác; 

• không những là làm cho nghe tiếng mà còn là làm cho nghe thấy sự thật, 
là bàn bạc, là hội thảo, là nghiên cứu, là điều tra, là tường trình, là báo 
cáo, là phản hồi tin tức; 

• tốn nằm sau khôn vừa đối lập với chấn tức là vừa nằm sau giai đoạn làm 
mẹ, vừa nằm cạnh mẹ, vừa nằm ở vị trí đối lập với  lão nam, trưởng nam 
nên là lão nữ, là trưởng nữ, là trưởng bối bên mẹ.  

   
  

Höôùng Baéc-Thuûy-Muøa Ñoâng-Taøng

Höôùng Nam-Hoûa-Muøa Heø-Tröôûng

H
öôùng

Ñ
oâng-M

oäc-M
uøa

X
uaân-Sinh

H
öô

ùng
Ta

ây-
K

im
-M

uøa
Th

u-
Th

u

5-10
Thoå

Maäu Kyû

1

2

3

4

5
6

7

8

D

E

F
G

H

A

B
C

Daàn

TîThaân

Hôïi

 
Hình 28: Chu Kỳ Sinh Hoá Của Con Người Và Thiên Nhiên 
 
 

 69



Bây giờ thì một số ý nghĩa của 8 quái đã được thành lập do đó chúng ta đã có thể 
quay trở lại với đồ hình bát quái tiên thiên phối hà đồ để suy nghiệm về nó.  Nhìn 
vào Hình 28 các bạn thấy gì?  Có phải chăng nó là một đồ hình mô tả thế giới vi 
diệu sinh hoá như đã nói? 
 
Xét về mặt thiên nhiên sinh hoá, bên trong vòng đai đỏ của đồ hình mô tả chu kỳ 
sinh hóa của con người qua tám giai đoạn là (1) thụ thai ở đoài, (2) thai nhi phát 
triển nhanh ở ly, (3) thai nhi chiếm đầy bụng mẹ ở khôn, (4) hài nhi chào đời ở 
tốn, (5) thiếu niên háo ăn mau lớn ở cấn, (6) thanh xuân sung mãn ở khảm, (7) 
lập gia đình ở càn, (8) già nua và chết ở chấn.   
 
Từ tốn tới chấn [4  8] là một nửa dương của vòng tròn chu kỳ sinh hoá.  Một 
nửa đó mô tả trạng thái sống động của một đời người.  Từ chấn tới tốn [8  4] là  
âm của vòng tròn chu kỳ sinh hóa.  Một nửa này mô tả trạng thái tiềm ẩn của một 
đời người.  Chào đời ở tốn [4] và vĩnh biệt cõi đời ở chấn [8].  Ra khỏi bụng mẹ 
[thân mẫu] ở tốn [4] và trở về bụng mẹ [địa mẫu] ở chấn [8].  Tử sinh đối đãi.  Tử 
rồi sinh, sinh rồi tử quay tròn không dứt.  Chết ở chấn [8] nên không còn thấy mặt 
ở đoài [1] và thụ thai cũng ở đoài [1].  Một sinh mạng cũ chấm dứt ở chấn [8], một 
sinh mạng mới bắt đầu ở đoài [1], chấm dứt và bắt đầu nằm liền nhau trong vòng 
tròn sinh hoá.  Khởi hiện một sinh mạng mới nơi đoài [1], vắng mặt một sinh 
mạng cũ cũng ở đoài [1].  Nơi khởi hiện và nơi biến mất không hai không khác 
trong vòng tròn sinh hoá.    
 
Chồng vợ giao cấu đạt tới khoái cảm tột đỉnh của dục tình trải nghiệm trạng thái 
rúng động toàn thân nên nói là nổ ra, là chấn động ở chấn [8].  Tinh trùng gặp 
trứng mà hoài thai nên nói là hòa duyệt ở đoài [1].  Bào thai lớn dần thành hình 
vóc thai nhi tuy có nguyên thần nhưng chưa nảy sinh hay hấp thụ tư tưởng ô 
nhiễm nên nói là sáng đẹp ở ly [2].  Sống cùng sự sống của mẹ, theo từng nhịp 
đập của mẹ nên nói là thuận hòa ở khôn [3].  Mở mắt chào đời, nhập vào dòng 
sống với tất cả trong sạch không tranh không chấp nên nói là hoà nhập, nhún 
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nhường ở tốn [4].  Lớn lên và không thể duy trì được sự ngây thơ hồn nhiên 
nhưng tánh vẫn thiện nên nói là chửng lại [ngưng lại] ở cấn [5].  Lớn thêm nữa thì 
đầu óc đã nhồi đầy kiến chấp và toan tính nên nói là thâm hiểm, là thấm đẫm ở 
khảm [6].  Lập gia đình, trở thành cha mẹ, lao vào tranh dành miếng cơm manh 
áo cho gia đình, già dặn với kinh nghiệm và quyết đoán trong hành động nên nói  
là cương quyết mãnh liệt ở càn [7].  Trở nên già nua tàn tạ, lý trí có những lúc 
hoài niệm và tự vấn, tâm thức có những lúc sáng tỏ tỉnh ngộ, rồi nhựa sống khô  
kiệt, lúc đang chết trải nghiệm sự rúng động do tứ đại phân rã nên nói là loé 
sáng, là chấn động ở chấn [8].  Nơi trải nghiệm sự chấn động của hồn phách 
xuất ra cũng là nơi trải nghiệm sự chấn động của khoái cảm dục tình cho nên 
đoạ cũng đó mà siêu cũng đó.     
 
Chu kỳ sinh hóa của con người có một nửa ẩn một nửa hiện, một nửa thế giới 
bên trong, một nửa thế giới bên ngoài,  một nửa tịnh một nửa động, một nửa sinh 
một nửa diệt.  Từ chấn tới tốn [8  4] là ẩn, là thế giới bên trong, là tịnh, là sinh.  
Từ tốn tới chấn [4  8] là hiện, là thế giới bên ngoài, là động, là diệt.  Ẩn là vì 
không ai thấy và cũng chẳng thấy ai.  Hiện là vì thấy người và người cũng thấy.  
Thế giới bên trong là vì còn nằm trong bụng mẹ.  Thế giới bên ngoài vì đã lìa 
bụng mẹ.  Tịnh là vì lặng lẽ tùy thuộc vào mẹ và nạp khí tiên thiên mà sống.  
Động là vì lăng xăng tranh đấu và tùy thuộc vào khí hậu thiên mà nuôi mạng.  
Sinh vì từ không mà trở thành có.  Diệt vì từ có mà trở về không.   
 
Bên ngoài vòng đai đỏ của đồ hình mô tả chu kỳ sinh hoá của thiên nhiên qua 8 
giai đoạn là (a) biến mất ở tân, (b) im lìm ở nhâm, (c) ngũ vùi ở quý, (d) bừng dậy 
thập thò ở giáp, (e) mềm mại mong  manh ở ất, (f) vươn ra lớn mạnh ở bính, (g) 
vững chắc đầy đủ ở đinh, (h) tàn lụi rũ chết ở canh.     
 
Nếu nhìn thật kỷ thì 8 giai đoạn sinh hóa của con người và 8 giai đoạn sinh hóa 
của thiên nhiên có sự liên hệ mật thiết được mô tả trên đồ hình như sau:   
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Giai đoạn 1 = giai đoạn A = tân -4 đoài  
Giai đoạn 2 = giai đoạn  F = bính +7 ly 
Giai đoạn 3 = giai đoạn  G = đinh -2 khôn 
Giai đoạn 4 = giai đoạn D = tốn +3 giáp 
Giai đoạn 5 = giai đoạn E = cấn -8 ất 

 Giai đoạn 6 = giai đoạn B = nhâm +1 khảm 
 Giai đoạn 7 = giai đoạn C = quý -6 càn 
 Giai đoạn 8 = giai đoạn  H = canh +9 chấn 
  
Thứ tự của những giai đoạn từ 1  8 trong chu kỳ sinh hóa của con người 
chuyển dịch theo hướng ngược kim đồng hồ.  Thứ tự của những giai đoạn từ A   
H trong chu kỳ sinh hóa của thiên nhiên chuyển dịch theo hướng  kim đồng hồ.  
Tuy một thuận một nghịch nhưng giữa con người và ngoại giới có một sự tương 
quan chặt chẽ.  
 
Vạn vật bừng dậy ở xuân-mộc khởi động một nửa chu kỳ sống động của vòng 
sinh hoá.  Cây cỏ mọc mầm, vỡ đất thập thò lú ra ở giáp [D = tốn +3 giáp], mong 
manh mềm mại ở ất [E = cấn -8 ất].  Con người nhú đầu chui ra khỏi bụng mẹ, hít 
thở không khí lần đầu nhập vào dòng sống sinh động ở tốn [4 = tốn +3 giáp], 
mong manh tuổi thơ ở cấn [5 = cấn -8 ất].   
 
Vạn vật tăng trưởng ở hạ-hỏa, vươn ra lớn mạnh ở bính [F = bính +7 ly], vững 
chắc đầy đủ ở đinh [G = đinh -2 khôn].  Con người lớn khôn chững chạc ở đông-
thủy, động dục ở tuổi thanh xuân nơi khảm [6 = nhâm +1 khảm], lập gia đình và 
tiêu hao sinh lực ở càn [7 = quý -6 càn].   
 
Vạn vật thu liễm và tàn tạ ở thu-kim.  Cây cỏ già rụng ở canh [H = canh +9 chấn] 
và tàn lụi biến mất ở tân [A = tân -4 đoài].  Con người cũng cạn cùn sinh lực, 
chấm dứt sự sống ở chấn [8 = canh +9 chấn] và biến mất ở đoài [1 = tân -4 đoài].   
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Vạn vật quy tàng ở đông thủy, im lìm ở nhâm [B = nhâm +1 khảm] ngũ vùi ở quý 
[C = quý -6 càn].  Con người ẩn náo trong bụng mẹ ở  hạ hỏa, thai nhi phát triển 
nhanh ở ly [2 = bính +7 ly], chiếm đầy bụng mẹ ở khôn [3 = đinh -2 khôn]. 
 
Chu kỳ sinh hóa của con người và chu kỳ sinh hoá của thiên nhiên vừa đồng vừa 
dị.  Con người và thiên nhiên vừa cọng hưởng vừa đối lập.  Đồng ở xuân-thu, dị ở 
đông-hạ.  Cọng hưởng ở giáp-ất, canh-tân.  Đối lập ở nhâm-quý, bính-đinh.  
Trong chu kỳ của thiên nhiên sinh hoá, vạn vật quy tàng im lìm ở càn-khảm.  
Trong chu kỳ sinh hoá của con người, thai nhi lớn dần trong bụng mẹ ở ly-khôn.  
Giai đoạn quy tàng trong chu kỳ sinh hóa của thiên nhiên thì vạn vật đi vào đông 
miên để tiết kiệm năng lượng.  Chu kỳ sinh hóa của con người thì giai đoạn nằm 
trong bụng mẹ hài nhi tích cực hấp thụ năng lượng để lớn lên.      
 
Như vậy, toàn thể đồ hình hậu thiên bát quái phối hà đồ [hình 28] vừa mô tả chu 
kỳ sinh hóa của con người vừa mô tả chu kỳ sinh hóa của vạn vật và mô tả sự 
tương quan giữa chu kỳ sinh hóa của con người với chu kỳ sinh hóa của vạn vật. 
 
Nếu chúng ta muốn có một vài “dấu ấn” hổ trợ cho tính hợp lý của đồ hình mô tả 
chu kỳ sinh hóa của con người vừa lý giải xong, hãy thử nhìn vào kho tàng y học 
cổ truyền.  Theo Ths. Bs. Kiều Xuân Dũng, Học Viện Y Dược Học Cổ Truyền Việt 
Nam, trong cuốn Kinh Dịch Diễn Giảng, do NXB Y Học xuất bản tại Hà Nội năm 
2006, trang 37 có viết: 

• 2 tháng thai có chất nước hợp với quẻ đoài; 
• 3 tháng khí dương làm sôi nước hợp với quẻ ly; 
• 8 tháng da thịt đầy đủ hợp với quẻ khôn; 
• Hải Thượng Lãng Ông nói: loài người sinh ra ở hội dần  [Hội dần chính là 

chỗ của Giáp +3 Tốn như trong hình 28].    
 
Dầu rằng sự sắp xếp tuần tự 8 quẻ cho 9 tháng phát triển của thai nhi trong sách 
của BS. Kiều Xuân Dũng không trùng khớp với thứ tự các quái trong đồ hình mô 
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tả chu kỳ sinh hoá trong hình 28 hoặc đơn giản hơn là hình 29, nhưng chỉ bằng 
vào bao nhiêu thông tin y dịch học đó chúng ta cũng đã có thể phối kiểm mức độ 
trùng khớp giữa tiến trình phát triển của thai nhi [từ giai đoạn thụ thai cho tới giai 
đoạn sinh ra đời] với đồ hình mô tả chu kỳ sinh hóa của con người.   
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Hình 29: Chu Kỳ Sinh Hóa Của Con Người 
 
Những điều được mô tả là “thai có chất nước hợp với quẻ đoài,” “dương khí làm 
sôi nước hợp với quẻ ly,” “da thịt đầy đủ hợp với quẻ khôn,” “sinh ra ở hội dần” 
chính xác là những thể-dạng-tính-trạng-hành đã được lý giải cho mỗi quái của 
hậu thiên bát quái đồ.  Thứ tự trước sau của đoài-ly-khôn-dần được mô tả theo 
thời gian phát triển của thai nhi [dầu rằng có những quẻ khác chen vào đi nữa 
cũng không làm mất thứ tự trước sau của đoài-ly-khôn-dần] cũng hoàn toàn phù 
hợp với thứ tự trước sau của 4 quái đoài  ly  khôn  tốn trong đồ hình mô tả 
chu kỳ sinh hoá của con người như trong hình 29.  Và một khi vị trí của bốn quái 
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đoài-ly-khôn-tốn được xác định thì 4 quái còn lại cũng đương nhiên được xác 
định. 
 
Dưới ánh sáng của khoa học hiện đại, tiến trình phát triển của bào thai từ tuần 
thứ hai cho đến tuần thứ 8 sau khi thụ tinh là giai đoạn phôi.  Từ tuần thứ 9 trở về 
sau là giai đoạn phát triển cơ thể của thai, thời kỳ dành hoàn toàn cho sự tăng 
trưởng và hoàn chỉnh.  Từ sáu tháng về sau, bào thai đã có thể sống bên ngoài 
bụng mẹ [với sự trợ giúp của y khoa].   Lúc sáu tháng bào thai có chiều dài trung 
bình từ 25cm đến 30cm và cân nặng khoảng 454g.  Bào thai đặc biệt lớn nhanh 
vào ba tháng cuối. Thai nhi lên cân nhanh khoảng 900g mỗi tháng và tiếp tục lên 
cân để trẻ sinh ra bình quân cân nặng từ 2,7kg đến 3,8kg với chiều dài 52,5cm.  
Những thông tin này cho thấy ba quái xếp theo thứ tự đoài-thủy-khôn để mô tả 
tiến trình cấu tạo sinh mạng được hổ trợ bởi bằng chứng khoa học.   
 
Không những hậu thiên bát quái đồ có khả năng mô tả chu kỳ sinh hóa của con 
người, đồ hình có khả năng mô tả những hiện tượng sinh lý và tâm lý của con 
người.  Chúng ta thử xét đến một vài trường hợp để xem mô hình có giải thích 
được những trải nghiệm quen thuộc trong thế giới hiện tượng.       
 
Nếu lấy 5 quái theo thứ tự đoài-cấn-khảm-càn-chấn trên hậu thiên bát quái đồ 
như vòng cung A, trong hình 30, chúng ta sẽ có tập hợp A đại diện cho thể-dạng-
tính-trạng-hành của thế giới hiện tượng được mô tả như sau: 
 

A:{(nữ/ âm hộ) + (nam/ dương vật) +(thận/ dục/ nguyên tinh) + (trọc tinh/ 
tinh xuất ra ngoài) + (chấn động/ run rẩy/ co giật)}.  Hay trình bày một 
cách khác là A:{âm hộ người nữ [phối] với dương vật người nam [làm cho] 
thận động dục [rồi] nguyên tinh biến thành trọc tinh xuất ra ngoài [ theo đó 
cơ thể] chấn động và co giật}.   
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Hình 30: Trải Nghiệm Của Giao Hợp Sinh Lý 
 
 
Những chữ trong ngoặc vuông [   ] là thêm vào để giúp làm sáng nghĩa.  Nhìn 
vào nội dung của tập hợp A chúng ta thấy gì?  Phải chăng là nó mô tả hiện tượng 
giao cấu của hai bộ phận sinh dục khác giới tính, cũng là sự giao hợp giữa người 
nam và người nữ, với thứ tự trước sau của những giai đoạn trải nghiệm sinh lý? 
 
Nếu chỉ lấy hai quái theo thứ tự cấn, đoài trên hậu thiên bát quái đồ như vòng 
cung M trong hình 31 và hai quái theo thứ tự đoài, cấn như vòng cung N cũng 
trong hình 31.  Chúng ta sẽ có hai tập hợp M và N đại diện cho thể-dạng-tính-
trạng-hành của thế hiện tượng được mô tả như sau: 
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M:{(nam, chựng lại, kéo dài, cứng) + (nữ, cùng nhịp, hòa duyệt, đẹp 
lòng)}.  Hay trình bày một cách khác là N:{nam chựng lại, kéo dài, cứng [vì 
thế] nữ cùng nhịp, hòa duyệt, đẹp lòng}. 

 
N:{(nữ, cùng nhịp, hoà duyệt, đẹp lòng) + (nam, chựng lại, kéo dài, cứng)}.  
Hay trình bày một cách khác là N:{nữ cùng nhịp, hoà duyệt, đẹp lòng [là 
nhờ vào] nam chựng lại, kéo dài, cứng}. 
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Hình 31: Ứng Xử Trong Giao Hợp Sinh Lý 
 
  
Nhìn vào nội dung của hai tập hợp trên chúng ta thấy được gì?  Phải chăng nó 
mô tả cách ứng xử của đôi bạn tình để có thể cùng đạt được sự thỏa mãn trọn 
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vẹn?  Có phải chăng nó cho biết đôi bạn tình cần phải làm thế nào để đạt được 
sự hài lòng đó?     
 
Hai tập hợp M và N đại diện cho hai trường hợp khác nhau của sự kết hợp hai 
quái đoài và cấn.  Với tập hợp M thì cấn là gốc còn đoài là ngọn, gốc là chỗ phát 
xuất hành động còn ngọn là đối tượng của hành động, gốc là chỗ chủ động còn 
ngọn là chỗ động, gốc là chủ còn ngọn là khách.  Nếu nhìn theo cách xếp của 
chu dịch thì cấn là nội quái đoài là ngoại quái, cấn nằm dưới đoài nằm trên.  Còn 
tập hợp N thì ngược lại với M.  
 
Sự kết hợp của hai quái đoài và cấn đã được chu dịch lý giải thành hai trường 
hợp.  Nếu đoài trên cấn dưới thì sự kết hợp được lý giải theo quẻ trạch sơn hàm 

. Thoán truyện viết “Hàm, cảm dã, nhu thượng nhi cương hạ, nhị khí cảm ứng 
dĩ tương dự, chỉ nhi duyệt, nam há nữ, thị dĩ hanh lợi trinh. . .”  Tạm dịch: hàm là 
cảm ứng, mềm ở trên cứng ở dưới, hai khí cảm ứng nên cùng tham dự, cùng vui 
thỏa, nam nhường nữ, như thế sẽ tốt đẹp lâu dài.  Theo Kinh Dịch Đại Toàn của 
Nhân Tử Nguyễn Văn Thọ và Huyền Linh Yến Lê thì chữ hàm có nghĩa là cảm 
ứng, là phổ quát và chữ hàm 咸 là chữ cảm 感 không có chữ tâm.  Như vậy, suy 
ra có thể nói chữ hàm có nghĩa là cảm ứng sinh lý chứ không phải là cảm ứng 
tâm lý.  Nói cách khác, hàm là cảm ứng thuần túy xác thịt.  Tạm gạt qua một bên 
những lý giải nghiêng về chính trị, xã hội, đạo đức và hãy tìm hiểu ý nghĩa lời 
thoán dưới lăng kính sinh lý thì quẻ trạch sơn hàm cũng có thể được lý giải là: 
đoài nằm trên cấn nằm dưới, mô tả cảm ứng xác thịt, nữ nằm ở trên nam nằm ở 
dưới, cả hai sẽ cùng đạt khoái cảm cùng được vừa ý, nam nằm dưới nữ, như thế 
sẽ tốt đẹp lâu dài . . . . Trải nghiệm tình dục của con người cho thấy quẻ sơn 
trạch hàm hoàn toàn chính xác khi nói về tư thế làm tình “nữ trên nam dưới” và 
sự thỏa mãn của cả hai, quan tâm nhất là sự thỏa mãn của người nữ, do tư thế 
đó giúp kéo dài thời gian giao cấu tránh được tình trạng “lỗi nhịp” giữa đôi bạn 
tình.  Từ thỏa mãn sinh lý giúp cho người nữ vui vẻ [duyệt] về mặt tâm lý từ đó 
giúp bảo đảm được sự chung thủy [trinh] của người bạn tình.   
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Như vậy, chẳng phải là quẻ trạch sơn hàm đã gián tiếp nói lên người nữ là “đối 
tượng của hành động” và tính cách “khách” được tôn trọng trong sinh hoạt tình 
dục đúng như lý giải của tập hợp M trong hình 31 đó sao?  Chẳng phải là hai chữ 
“vì thế” trong lý giải của tập hợp M đã gián tiếp nói lên kết quả “chựng lại, kéo 
dài” tự nhiên của vị thế nữ trên nam dưới được quẻ trạch sơn hàm mô tả đó sao?  
 
Ngược lại, nếu như cấn trên đoài dưới thì sự kết hợp được giải thích theo quẻ sơn 
trạch tổn .  Thoán truyện viết “Tổn, tổn hạ ích thượng, kỳ đạo thượng hành, 
hữu phu, nguyên cát, vô cữu, khả trinh, lợi hữu du vãng, hạt chi dụng . . .”  Tạm 
dịch: hao mất, người bên dưới mất mát người bên trên được lợi, ấy là nguyên ủy 
làm người trên, có chân thành, tốt đẹp như lúc đầu, không lỗi, có thể duy trì, lợi 
sẽ tới, biết dùng thế nào chứ.  Tượng viết “Sơn hạ hữu trạch, tổn, quân tử dĩ 
trừng phẫn truất dục.”  Tạm dịch: núi trên đầm dưới, tổn hại, quân tử lo dẹp giận 
trừ dục.  Tạm gạt qua một bên những lý giải nghiêng về chính trị, xã hội, đạo đức 
và hãy tìm hiểu ý nghĩa lời thoán dưới lăng kính sinh lý thì lời thoán có thể hiểu là: 
nữ nằm dưới nam nằm trên là tổn hại, vì là thỏa mãn cho người nam mà không 
thỏa mãn cho người nữ, ấy là đạo lý của chuyện nam nằm trên, nếu bạn tình đủ 
chân thành thì mới duy trì được như lúc đầu, nếu bạn tình không trách móc phàn 
nàn, thì mới khả dĩ duy trì được quan hệ, mới có cơ tiến triển, biết phải làm thế 
nào chứ? . . .  Và lời tượng có thể hiểu là: nam ở trên nữ ở dưới là tổn hại, người 
đàn ông biết chuyện thì lo dẹp trừ sự phẫn uất tâm lý và giải trừ sự ẩn ức sinh lý 
của bạn tình.  Trải nghiệm tình dục của con người cho thấy quẻ sơn trạch hàm 
hoàn toàn chính xác khi nói về tư thế làm tình “nam trên nữ dưới” và hệ lụy mang 
đến do tư thế này gây ra, tư thế mà người nam khó có thể kéo dài thời gian giao 
cấu so với tư thế người nữ nằm trên.  Nếu không khéo thì người nữ không được 
thỏa mãn.  Kéo dài tình trạng không được thỏa mãn sinh lý sẽ đưa đến những 
tổn hại về tâm lý và tổn hại về quan hệ của hai người, thể hiện dễ thấy nhất của 
tổn hại tâm lý là sự gắt gỏng hay phẫn nộ bất chợt và sự tổn hại của quan hệ thể 
hiện cao nhất là người bạn tình của mình sẽ đi tìm người bạn tình khác.  Có tổn 
hại hay không và tổn hại tới đâu thì còn tùy thuộc vào mức độ “phiền não” do sự 
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lỗi nhịp gây ra trong sinh hoạt tình dục và tùy thuộc vào sự chân thành trong tình 
cảm của đôi bạn tình, vì thế lời thoán mới nói “nếu như bạn tình không trách 
móc” và “nếu bạn tình đủ chân thành.”  Một khi đã có đủ chân thành thì mọi thứ 
đều có thể phơi bày để thấy rõ vấn đề, để hiểu rõ nhau.  Và người đàn ông biết 
chuyện sẽ biết làm sao để thiết lập sự thằng bằng và hài hòa về cả hai mặt sinh 
lý và tâm lý cho chính mình và cho người bạn tình của mình.   
 
Như vậy, chẳng phải là quẻ sơn trạch tổn đã nhấn mạnh việc người nam phải 
biết điều tiết để đáp ứng nhu cầu của bạn tình đó sao?  Chẳng phải là lý giải của 
tập hợp N trong hình 31 cũng đã nhấn mạnh điều này với những chữ “là nhờ vào” 
đó sao?   
 
Nếu vận dụng vào lãnh vực tư vấn tâm sinh lý cho cá nhân thì hai quẻ sơn trạch 
hàm và trạch sơn tốn nói riêng hay hậu thiên bát quái đồ nói chung không kém 
khoa học và không thiếu sự “thông tình đạt lý” phải không?  
 
Nếu lấy 6 quái theo thứ tự đoài-ly-khôn-tốn-cấn-khảm trên hậu thiên bát quái đồ, 
như vòng cung B trong Hình 32, và 6 quái theo thứ tự cấn-khảm-càn-chấn-đoài-
ly, như vòng cung C trong hình 32, chúng ta sẽ có được hai tập hợp B và C đại 
diện cho dạng-tính-thể-trạng-hành của thế giới hiện tượng được mô tả như sau: 
 

B:{(người nữ) + (trái tim/ dâng hiến) + (kín đáo/ tế nhị) + (len lén/ thâm 
nhập) + (người nam) + (ưu lự/ dục tình)}.  Hay trình bày một cách khác là 
B:{(người nữ + trái tim, dâng hiến + kín đáo, tế nhị)  (len lén, thâm nhập) 

 (người nam + ưu lự, dục tình)}.  Hay trình bày một cách khác nữa là 
B:{nàng đã yêu chàng [nên] kín đáo, tế nhị, len lén thâm nhập [vào trái tim 
chàng] rồi [cuối cùng thì] chiếm trọn tâm tư của chàng}.  

 
C:{(người nam) + (ưu lự/ dục tình) + (bày tỏ/ tình yêu/ mãnh liệt) + (làm 
rung động/ làm xúc động) + (người nữ) + (con tim)}.  Hay trình bày một 
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cách khác C:{(người nam + ưu lự dục tình + bày tỏ tình yêu mãnh liệt)  
(làm rung động, làm xúc động + người nữ + con tim)}.   Hay trình bày một 
cách khác nữa C:{chàng đã yêu nàng [nên không ngại] bày tỏ tình yêu 
mãnh liệt của mình [và sự bày tỏ đó] đã làm rung động, làm xúc động con 
tim nàng}. 

 
  

Caøn

Ñoaøi

Ly

Khaûm

ToánChaán

Khoân

Caán
Ngöôøi Nam

Ngöôøi Nöõ

Öu Löï
Duïc Tình

Baøy Toû
Tình Yeâu
Maûnh Lieät

Laøm Rung Ñoäng
Laøm Xuùc Ñoäng

Len Leùn
Thaâm Nhaäp

Traùi Tim
Söïï Daâng Hieán

Kín Ñaùo
Teá Nhò
OÂn Nhu

C

B

 
Hình 32: Trải Nghiệm Giao Hợp Tâm Lý 
 
     
Nhìn vào nội dung của hai tập hợp trên người ta thấy gì?  Phải chăng nó mô tả 
hiện tượng tâm lý “phải lòng nhau” giữa nam nữ, trong đó cho thấy hình ảnh một 
người nam yêu một người nữ nên đã bày tỏ tình yêu và đã làm rung động con tim 
nàng đồng thời cho thấy hình ảnh của một người nữ yêu một người nam nhưng 
kín đáo tế nhị và tình yêu của nàng đã len lén thâm nhập vào và chinh phục trọn 
vẹn tâm tư của người nam?  
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Nếu lấy 5 quái theo thứ tự khảm-càn-chấn-đoài-ly trên hậu thiên bát quái đồ, như 
vòng cung D trong hình 33, và lấy 5 quái theo thứ tự ly-khôn-tốn-cấn-khảm trên 
hậu thiên bát quái đồ, như vòng cung E trong Hình 33, chúng ta sẽ có hai tập 
hợp D và E đại diện cho thể-dạng-tính của thế giới hiện tượng được mô tả như 
sau: 

 
 

Caøn

Ñoaøi

Ly

Khaûm

ToánChaán

Khoân

Caán
Ngöôøi Nam

Ngöôøi Nöõ

Thoâng Minh
Möu Trí, Öu Löï
Duïc Tình

Taâm Roäng Löôïng
Loøng Quaûng Ñaïi
YÙ Chí Cao Xa
Quaân Töû
Tình Yeâu

Söï Rung Ñoäng
Söï Xuùc Ñoäng

Thaâm Nhaäp
Len Leùn
Vöôn Vaán

Nhan Saéc
Traùi Tim, Chaân Thaønh
Söïï Daâng Hieán

Kín Ñaùo
Teá Nhò
OÂn Nhu

D

E

 
Hình 33: Quy Luật Hấp Dẫn Bạn Tình Với Những Yếu Tố Tâm Sinh Lý 
 
 

D:{(thông minh, mưu trí) + (tình yêu/ tâm rộng lượng/ lòng quảng đại/ ý chí 
cao xa/ tính quân tử) + (sự rung động/ sự xúc động) + (người nữ) + trái 
tim)}.  Hay trình bày một cách khác là D:{(thông minh, mưu trí + tình yêu, 
tâm rộng lượng, lòng quảng đại, ý chí cao xa, tính quân tử)  (sự rung 
động, sự xúc động + người nữ + con tim)}.  Hay trình bày một cách khác 
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nữa là D:{tình yêu [cộng với] thông minh, mưu trí, tâm rộng lượng, lòng 
quảng đại, ý chí cao xa, tánh quân tử [của chàng đã làm cho] con tim 
nàng rung động}. 

 
E:{(nhan sắc/ trái tim/ chân thành/ sự dâng hiến) + (kín đáo/ tế nhị/ ôn 
nhu) + (len lén/ thâm nhập/ vươn vấn) + (người nam + ưu lự/ dục tình)}.  
Hay trình bày một cách khác là E:{(nhan sắc, trái tim, chân thành, sự dâng 
hiến + kín đáo, tế nhị, ôn nhu)  (len lén, thâm nhập, vươn vấn + người 
nam + ưu lự, dục tình)}.  Hay trình bày một cách khác nữa là E:{nhan sắc, 
trái tim, sự chân thành, sự hiến dâng [cộng với] sự kín đáo, tế nhị, ôn nhu 
của nàng [đã] len lén thâm nhập làm vươn vấn lòng chàng [rồi cuối cùng 
là] chiếm cứ trọn vẹn tâm tư}. 

 
Nhìn vào nội dung của hai tập hợp này người ta thấy gì?  Có phải chăng nó mô 
tả quy luật hấp dẫn bạn tình trong đó một tập hợp của những yếu tố tâm sinh lý 
tạo nên sự hấp dẫn để thu hút người khác phái dành cho người nữ hoàn toàn 
khác với tập hợp của những yếu tố dành cho người nam?   Có phải chăng trải 
nghiệm của con người cho thấy những gì được mô tả bởi đồ hình rất là chính xác, 
nếu cảm xúc và ứng xử của con người không bị cương toả hay bị bóp méo bởi áp 
lực và toan tính?       
 
Ngoài trái tim của người nữ, người nam còn có những tiêu chuẩn khác bao gồm: 
nhan sắc, sự chân thành, sự hiến dâng, sự kín đáo, sự tế nhị, và tính tình ôn nhu 
của người nữ.  Ngoài tình yêu thực sự của người nam, người nữ còn có những 
tiêu chuẩn khác bao gồm: tâm rộng lượng, lòng quảng đại, ý chí cao xa, tính 
quân tử, và sự bày tỏ tình yêu của người nam [bằng lời và bằng hành động cụ 
thể, không phải chỉ một lần mà luôn luôn].      
 
Ở đây mô hình đặc biệt làm sáng tỏ hiện tượng “rung động” ở chấn và “thâm 
nhập” ở tốn trong giao hưởng tâm lý của đôi bạn tình.  Như vậy, thử nhìn vào sự 
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kết hợp của hai yếu tố rung động và thâm nhập đại diện bởi hai quái chấn và tốn 
xem người xưa lý giải như thế nào. 
 
Sự kết hợp của hai quái chấn tốn được chu dịch lý giải thành hai trường hợp.  
Nếu chấn trên tốn dưới thì sự kết hợp được giải thích theo quẻ lôi phong hằng .  
Thoán truyện viết: “Hằng, cửu dã.  Cương thượng nhi nhu hạ, lôi phong tương dự, 
tốn nhi động, cương nhu giai ứng, hằng. Hằng hanh vô cữu, lợi trinh. .  .  .”  Tạm 
dịch: hằng, là trường cửu.  Cứng bên trên mà mềm bên dưới, sét gió cùng tham 
dự, tốn thuộc động, cứng mềm đều đáp ứng, là trường cửu.  Hằng hưởng thụ mà 
không lỗi, được thỏa lòng lâu dài.  Đại tượng truyện viết: “Lôi phong, hằng. Quân 
tử dĩ lập bất dịch phương.”  Tạm dịch: lôi phong, là trường cửu.  Quân tử giữ lấy 
hướng bất dịch.  Tạm gạt qua một bên những lý giải nghiêng về chính trị, xã hội, 
đạo đức để chỉ nhìn từ góc độ giao hưởng tâm lý của một đôi bạn tình thì thoán 
truyện cũng có thể được lý giải là: rung động đi trước kết hợp với thâm nhập theo 
sau thì trường cửu, thể hiện rung động ở mặt nổi mà len lỏi thâm nhập ở bề sâu, 
rung động và thâm nhập đồng tham dự, thâm nhập vốn là động, nên mặt nổi hay 
bề sâu đều chịu ảnh hưởng, thế là lâu dài.  Hằng hanh thông mà không lỗi, được 
việc lâu dài.  Và đại tượng truyện cũng có thể được lý giải là: rung động đi trước 
kết hợp với thâm nhập theo sau là thế lâu dài, người đàn ông biết chuyện nên giữ 
lấy cái thế lâu dài đó.      
 
Ngược lại, nếu tốn trên chấn dưới thì sự kết hợp được giải thích theo quẻ phong 
lôi ích  .  Thoán truyện viết: “Ích, tổn thượng ích hạ, dân duyệt vô cương, tự 
thượng há hạ, kỳ đạo đại quang. . .”  Tạm dịch: ích là hao bên trên lợi bên dưới, 
dân vui vô ngần, tự trên nhường dưới,  ấy con đường sáng rực. . .  Đại tượng 
truyện viết: “Phong lôi ích, quân tử dĩ kiến thiện tắc thiên, hữu quá tắc cải . . .”  
Tạm dịch: phong lôi ích, quân tử thấy đúng thì theo, thấy quá đáng thì chỉnh.  
Tạm gạt qua một bên những lý giải nghiêng về chính trị, xã hội, đạo đức để chỉ 
nhìn từ góc độ giao hợp tâm lý của một đôi bạn tình thì thoán truyện của quẻ 
phong lôi ích cũng có thể lý giải là: thâm nhập đi trước kết hợp với rung động 
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theo sau là có ích, hao để thâm nhập được cái bổ ích của rung động, làm đối 
tượng vui vô ngần, tự chịu hao trước để được cái ích của rung động đến sau, ấy 
là con đường rất sáng.  Và đại tượng truyện có thể lý giải là: thâm nhập đi trước 
kết hợp với rung động theo sau là có ích, người đàn ông biết chuyện thấy tốt thì 
nghiêng theo, thấy quá đáng thì chỉnh.     
 
Cả hai quẻ đều mô tả phương cách chinh phục tâm lý của đối phương với hai yếu 
tố chính là rung động [bề mặt] và thâm nhập [chiều sâu], chỉ khác nhau ở chỗ 
quẻ lôi phong hằng tạo rung động tâm lý trước để thâm nhập sâu vào tình cảm 
của đối phương còn quẻ phong lôi ích thì thâm nhập trước vào tâm lý của đối 
phương để tạo sự rung động tình cảm.  Phái nam có khuynh hướng dễ bộc lộ 
tình cảm và mãnh liệt hơn trong cách bộc lộ so với phái nữ nên thích hợp hơn với 
hành trạng lôi phong hằng.  Còn phái nữ kín đáo tế hơn trong tình cảm và tế nhị 
hơn trong cách bộc lộ cho nên hợp với hành trạng phong lôi ích.  Điều này đúng 
với quy luật hấp dẫn bạn tình được mô tả trong hình 32, trong đó phái nam thì 
làm rung động đối tượng nữ còn phái nữ thì thâm nhập đối tượng nam.  Trong khi 
hai quẻ lôi phong hằng và phong lôi ích cung cấp thông tin “làm thế nào để chinh 
phục tình cảm đối phương” thì nội dung của đồ hình 32 không những cũng cung 
cấp thông tin đó mà còn cung cấp thêm thông tin “điều gì làm cho đối phương 
rung động” hoặc “điều gì có thể thâm nhập vào tình cảm của đối phương.”    
 
Và nếu vận dụng vào lãnh vực tư vấn tâm sinh lý cho cá nhân thì hai quẻ lôi 
phong hằng và phong lôi ích nói riêng và mô hình hậu thiên bát quái đồ nói 
chung không kém khoa học và không thiếu sự “thông tình đạt lý” phải không? 
 
Nếu lấy 4 quái theo thứ tự cấn-khảm-càn-chấn trong hậu thiên bát quái đồ, như 
vòng cung X trong hình 34, và 4 quái theo thứ tự đoài-ly-khôn-tốn, như vòng 
cung Y trong hình 34, chúng ta sẽ có được hai tập hợp X và Y đại diện cho thể-
dạng-tính của thế giới hiện tượng được mô tả như sau: 
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Caøn

Ñoaøi
Ly

Khaûm

ToánChaán

Khoân

Caán

Con Gaùi UÙt
Thieáu Nöõ
Tieåu Boái Beân Meï Con Gaùi Giöõa

Trung Nöõ
Haäu Boái Beân Meï

MEÏ

Con Gaùi Tröôûng
Laõo Nöõ
Tröôûng Boái BeânMeï

Con Trai UÙt
Thieáu Nam
Tieåu Boái Beân Cha

Con Trai Giöõa
Trung Nam
Haäu Boái Beân Cha

CHA

X

Y

Con Trai Tröôûng
Laõo Nam
Tröôûng Boái Beân Cha

 
Hình 34: Cấu Trúc Của Một Gia Đình 

 
 
X:{(con trai út) + (con trai giữa) + (cha) + (con trai trưởng)} hay trình bày 
một cách khác là X:{con trai út + con trai giữa + cha + con trai trưởng}. 

 
Y:{(con gái út) + (con gái giữa) + (mẹ) + (con gái trưởng)} hay trình bày 
một cách khác là Y:{con gái út + con gái giữa + mẹ + con gái trưởng}. 

 
Nhìn vào nội dung của hai tập hợp này người ta thấy gì?  Có phải chăng chúng 
mô tả cấu trúc của một gia đình? Có phải chăng hình ảnh của một bà chị cả 
đứng bên cạnh mẹ là để nói rằng vai trò của bà chị cả là sẵn sàng thay thế cho 
mẹ để đảm nhiệm vai trò làm mẹ, nếu như vì một lý do nào đó mẹ không còn có 
mặt trong gia đình?  Có phải chăng hình ảnh của một ông anh cả đứng bên cạnh 
cha là để nói rằng vai trò của ông anh cả là sẵn sàng thay thế cho cha để đảm 
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nhiệm vai trò làm cha, nếu như vì một lý do nào đó cha không còn có mặt trong 
gia đình?  Tại sao đứng giữa mẹ và đứa em trai còn nhỏ [một thiếu nam] lại là bà 
chị cả và đứng giữa cha và đứa em gái nhỏ là ông anh cả mà không là thành 
viên khác của gia đình?  Có phải chăng điều này là để nói rằng ông anh cả và bà 
chị cả phải đảm trách vai trò tư vấn cho đứa em nhỏ khác phái tính, để nó có 
thông tin và kiến thức về thế giới khác phái tính, cùng lúc là đảm trách vai trò 
người bảo vệ cho đứa em nhỏ trên hành trình học hỏi và khám phá của nó?  
 
Nhìn vào đồ hình 34, ngoài cấu trúc của một gia đình, chúng ta còn thấy được 
gì?  Phải chăng nó mô tả cấu trúc của một dòng tộc trong đó bao gồm họ nội và 
họ ngoại; họ nội bao gồm trưởng bối của cha, cha, hậu bối của cha và tiểu bối 
của cha; họ ngoại bao gồm trưởng bối của mẹ, mẹ, hậu bối của mẹ và tiểu bối 
của mẹ?   
 
Cũng là từ đồ hình này, phải chăng nó cũng mô tả những giai đoạn của một đời 
người, từ khi sinh ra cho đến lúc già chết?  Phải chăng nó cũng mô tả quy luật 
hấp dẫn đối tượng cùng trang lứa khác phái, đối xứng qua trục?  Phải chăng nó 
cũng mô tả trục càn khôn là lằn ranh của luân lý để dừng lại, đồng thời lằn ranh 
đó cũng là là giới tuyến phải vượt qua để tiến tới việc thiên kinh địa nghĩa? 
 
Nếu lấy hai quái theo thứ tự từ càn tới khôn trên hậu thiên bát quái như vòng 
cung G trong hình 35 và lấy hai quái theo thứ tự từ khôn tới càn trên hậu thiên 
bát quái như vòng cung H trong hình 35, chúng ta sẽ có được hai tập hợp G và H 
đại diện cho thể-dạng-tính-trạng-hành của thế giới hiện tượng được mô tả như 
sau: 
 

G:{(thể chế dân chủ/ kinh tế thị trường) à (dân chúng/ người tiêu thụ)}.  
Hay trình bày một cách khác là G:{thể chế dân chủ/ kinh tế thị trường 
[phục vụ] dân chúng/ người tiêu thụ} 
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H:{(thể chế độc tài/ kinh tế quy hoạch) à (chính quyền)}.  Hay trình bày 
một cách khác là H:{thể chế độc tài/ kinh tế quy hoạch [phục vụ] chính 
quyền} 

 
 

Caøn

Ñoaøi

Ly

Khaûm

ToánChaán

Khoân

Caán

Chính Quyeàn
Theå Cheá Daân Chuû
Kinh Teá Thò Tröôøng

Daân Chuùng
Ngöôøi Tieâu Thuï
Theå Cheá Ñoäc Taøi
Kinh Teá Quy Hoaïch

G

H

 
Hình 35: Tương Quan Giữa Cơ Chế Với Đối Tượng Nó Phục Vụ. 
 
 
Nhìn vào hai tập hợp này chúng ta thấy gì?  Có phải chăng chúng mô tả tương 
quan giữa một cơ chế quyết định không gian sống của con người trong một xã 
hội và đối tượng mà cơ chế đó thực sự phục vụ?  Có phải chăng nó mô tả là thể 
chế dân chủ đứng ở thế đối lập với dân và cơ chế kinh tế thị trường đứng ở thế 
đối lập với người tiêu thụ nhưng đối tượng để thể chế/ cơ chế này phục vụ thực 
sự là dân chúng và người tiêu thụ trong khi thể chế độc tài đứng ở thế cùng với 
nhân dân và kinh tế quy hoạch đứng ở thế cùng với người tiêu thụ nhưng đối 
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tượng để thể chế/ cơ chế này phục vụ thực sự lại là chính quyền, hay nói cho 
đúng hơn là phục vụ cho những kẻ đang nắm quyền? 
 
Hai tập hợp G và H đại diện cho hai trường hợp khác nhau của sự kết hợp hai 
quái càn và khôn.  Với tập hợp G thì càn là gốc còn khôn là ngọn, gốc là chỗ phát 
xuất hành động còn ngọn là đối tượng của hành động, gốc là chỗ chủ động còn 
ngọn là chỗ động, gốc là chủ còn ngọn là khách.  Nếu nhìn theo cách xếp của 
chu dịch thì càn là nội quái khôn là ngoại quái, càn nằm dưới khôn nằm trên.  
Còn tập hợp H thì ngược lại với G.  
 
Sự kết hợp của hai quái càn và khôn cũng được chu dịch lý giải thành hai trường 
hợp.  Nếu khôn trên càn dưới thì sự kết hợp được lý giải theo quẻ địa thiên thái 

.  Thoán truyện viết “Thái. Tiểu vãng đại lai cát hanh. Tắc thị thiên địa giao nhi 
vạn vật thông dã.  Thượng hạ giao nhi kỳ chí đồng dã. Nội dương nhi ngoại âm.  
Nội kiện nhi ngoại thuận.  Nội quân tử nhi ngoại tiểu nhân.  Quân tử đạo trưởng.  
Tiểu nhân đạo tiêu dã.”  Tạm dịch: thái, cái nhỏ đi cái lớn tới là tốt lành hanh 
thông, trời đất giao hòa thì vạn vật thông dung, trên dưới giao hòa thì chí hướng 
như nhau, trong dương ngoài âm, trong thì mạnh mà ngoài thì thuận, trong quân 
tử ngoài tiểu nhân, quân tử thịnh tiểu nhân suy.                    
 
Như vậy, quẻ địa thiên thái không phải là chủ trương lấy càn làm gốc khôn làm 
ngọn, giữ gốc cho cứng mạnh lấy ngọn mà chiều lòn, giữ quân tử làm chủ đãi 
tiểu nhân như khách quý giống như là lý giải của tập hợp G trong hình 35 đó 
sao?  Không phải là quẻ thiên địa thái chủ trương lấy cái dung chứa vô cùng của 
đạo càn làm cái gốc và lấy cái nâng đỡ của đạo khôn để dưỡng nuôi cái ngọn, và 
nhờ đó sẽ nhìn thấy trên dưới đồng lòng, trong ngoài an định và thịnh vượng, 
cũng không khác với lý giải của tập hợp G trong hình 35 đó sao?    

 

Nếu càn trên khôn dưới thì sự kết hợp được lý giải theo quẻ thiên địa bĩ .  Bĩ là 
lao lung, là bế tắc.  Theo Kinh Dịch Đại Toàn của Nhân Tử Nguyễn Văn Thọ và 
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Huyền Linh Yến Lê thì “bĩ là thời kỳ tiểu nhân lũng đoạn chính quyền, mặc tình 
làm mưa, làm gió; Còn người quân tử thì bất đắc dụng, bất phùng thời. . .  Quẽ Bĩ 
ứng vào thời kỳ mà con người lấy vật chất làm trọng tâm, lấy sự đấu tranh làm 
phương châm hành động, lấy sự thỏa mãn thị hiếu, thị dục làm cứu cánh, lấy sự 
thành công bên ngoài làm tiêu chuẩn mà đánh giá con người.  Thời ấy tất cả cái 
đẹp đẽ đều phô ra ngoài, con người trở nên phù phiếm, phiến diện.  Đạo đức, 
nhân nghĩa cũng hời hợt nơi đầu môi cửa miệng, và được lồng vào những lễ nghi 
bên ngoài, được giăng nơi đầu đường, xó chợ, dưới hình thức bích chương và 
biểu ngữ . . . nhưng trên thực tế, đạo đức, nhân nghĩa đã rời khỏi lòng con 
người.”  Thoán truyện cũng đã viết “Bĩ chi phỉ nhân. Bất lợi quân tử trinh.  Đại 
vãng tiểu lai. Tắc thiên địa bất giao nhi vạn vật bất thông dã.  Thượng hạ bất giao 
nhi thiên hạ vô bang dã.  Nội âm nhi ngoại dương.  Nội nhu nhi ngoại cương.  Nội 
tiểu nhân nhi ngoại quân tử.  Tiểu nhân đạo trưởng.  Quân tử đạo tiêu dã.”  Tạm 
dịch: Bĩ ấy bất chính, chẳng may cho quân tử chính đáng, lớn đi nhỏ lại, thì trời 
đất chẳng giao hòa vạn vật chẳng thông dung, trên dưới chẳng giao hòa thiên hạ 
hỗn loạn, trong âm ngoài dương, trong mềm ngoài cứng, trong thì tiểu nhân 
ngoài thì quân tử, tiểu nhân được thế, quân tử suy vi.              
 
Như vậy, không phải là quẻ thiên địa bĩ vạch ra cho thấy tình trạng kẻ hèn kém 
bất chính nắm quyền hành điều khiển còn nhân tài chân chính thì bị xua đuổi bạc 
đãi cho nên guồng máy chính trị mới xảy ra chuyện trong thì mục nát ngoài thì 
khắc nghiệt và đất nước rơi vào tình huống thượng bất chính hạ tất loạn đó hay 
sao?  Không phải là quẻ thiên địa bĩ cho thấy những bế tắc, hỗn loạn, bất chính 
xảy ra là do thể chế chính trị đã lấy cái “gây ra áp lực” của đạo khôn làm gốc v à 
lấy cái “mông lung mê muội” của đạo càn làm ngọn đó hay sao?  Không phải là 
tập hợp H trong hình 35 cũng đã chứa đựng những lý giải này đó sao?             
 
Đối chiếu giữa hai tập hợp G và H, không phải là trải nghiệm thực tế cho thấy tập 
hợp G có khả năng hơn xa so với tập hợp H trong việc mang lại sự ổn định và 
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thịnh vượng cho một quốc gia đó hay sao?  Cũng không khác sự khác biệt giữa 
quẻ địa thiên thái và quẻ thiên địa bĩ đó hay sao?   
 
Có thể nói hai tập hợp G và H thực ra là hai mô hình cơ chế chính trị và là hai mô 
hình cơ chế kinh tế đối lập nhau với những tính cách và hệ quả rất rõ rệt.  Xem ra 
chu dịch và hậu thiên bát quái đồ không thiếu khả năng thực dụng cũng không 
thiếu sự thông tình đạt lý khi được soi dưới lăng kính chính trị và kinh tế, có đúng 
vậy không?  
 
Nếu lấy 5 quái theo thứ tự càn, chấn, đoài, ly, khôn như vòng cung X trong hình 
36 và lấy 5 quái theo thứ tự khôn, tốn, cấn, khảm, càn như vòng cung Y cũng 
trong hình 36, chúng ta sẽ có được hai tập hợp G và H đại diện cho thể-dạng-
tính-trạng-hành của thế giới hiện tượng được mô tả như sau: 
 
 

Caøn

Ñoaøi

Ly

Khaûm

ToánChaán

Khoân

Caán
Tröøng trò
Khoâng khoan nhöôïng
Choáng ñoái
Phaûn khaùng

Ñieàu ñình
Ñaøm phaùn
Thöông thuyeát
Xeùt xöû

Möu keá, 
Toan tínhChính quyeàn

Theå cheá daân chuû
Minh baïch
Phôi baøy

Giaûi thích
Tröng ra baèng chöùng
Coâng khai toá caùo
Laøm noå ra dö luaän

Laøm cho nghe
Tuyeân truyeàn
Leùn Luùt
Ñieàu tra
Töôøng trình

Tranh thuû
Tranh ñoaït

Daân chuùng
Theå cheá ñoäc taøi
Böng bít
Che daáu

X

Y

 
Hình 36: Thể Hiện Của Cơ Chế Chính Trị 
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X:{(thể chế dân chủ, minh bạch, phơi bày) + (công khai tố cáo, làm nổ ra 
dư luận, trưng ra bằng chứng, giải thích) + (điều đình, đàm phán, thương 
thuyết, xét xử) + (tranh thủ, tranh đoạt) + (dân chúng)}.  Hay trình bày một 
cách khác là X:{(thể chế dân chủ, minh bạch, phơi bày) (công khai tố 
cáo, làm nổ ra dư luận, trưng ra bằng chứng, giải thích) (điều đình, đàm 
phán, thương thuyết) (tranh thủ, tranh đoạt)  (dân chúng)}.  Hoặc trình 
bày một cách khác nữa là X:{chính thể dân chủ, minh bạch, phơi bày [cho 
nên có thể] công khai tố cáo, làm nổ ra dư luận, trưng ra bằng chứng, giải 
thích [rồi] điều đình, đàm phán, thương thuyết, xét xử [để] tranh thủ, tranh 
đoạt [kết quả nhằm phục vụ] dân chúng}. 

 
Y:{(thể chế độc tài, bưng bít, che dấu) + (tuyên truyền, làm cho nghe,  lén 
lúc, điều tra, báo cáo) + (trừng trị, không khoan nhượng, chống đối, phản 
kháng) + (chính quyền}.  Hay trình bày một cách khác là Y:{ (thể chế độc 
tài, bưng bít, che dấu)  (tuyên truyền, làm cho nghe, lén lúc, điều tra, 
tường trình)  (trừng trị, không khoan nhượng, chống đối, phản kháng)  
(chính quyền)}.  Hoặc trình bày một cách khác nữa là Y:{thể chế độc tài 
bưng bít, che dấu [nên vận dụng] tuyên truyền làm cho nghe [và] lén lúc 
điều tra, báo cáo [rồi] trừng trị không khoan nhượng [những đối tượng] 
chống đối, phản kháng [nhằm phục vụ] chính quyền}. 

 
Nhìn vào hai tập hợp X và Y chúng ta thấy được gì?  Có phải chăng trải nghiệm 
của nhân loại trên mặt địa cầu đã dạy cho chúng ta biết là những thể hiện của cơ 
chế [cũng như tâm thức, hành vi, phương cách và động lực] được mô tả ở đồ 
hình 36 rất là trung thực, rất là chính xác?   
 
Nếu lấy 6 quái theo thứ tự càn, đoài, ly, khôn, cấn, khảm như vòng cung O trong 
hình 37 và lấy 6 quái theo thứ tự khôn, cấn, khảm, càn, đoài, ly như vòng cung P 
cũng trong hình 37, chúng ta sẽ có được hai tập hợp O và P đại diện cho thể-
dạng-tính-trạng-hành của thế giới hiện tượng được mô tả như sau:  
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Caøn

Ñoaøi

Ly

Khaûm

ToánChaán

Khoân

Caán

Taøi Saûn Höõu Hình
Taøi Saûn Cöùng
Coâng Cuï Saûn Xuaát
Baát Ñoäng Saûn
Nguyeân Lieäu

Tieàn
Hôïp Ñoàng
Thöông Löôïng
Söùc Lao Ñoäng
Trình Ñoä
Kieán Thöùc
Kyõ Naêng
Kinh Nghieäm

Saûn Xuaát, Cheá Taïo
Cung Caáp Haøng Hoaù Dòch Vuï
Cung, Baùn

Cô Cheá Thò Tröôøng
Nhaø Saûn Xuaát

Caàu, Tieâu Thuï
Mua, Xaøi, Möôùn
Chieám Lónh, Thu Toùm

Daân chuùng
Ngöôøi Tieâu Thuï
Coâng Nhaân

O

P

 
Hình 37: Quy Luật Vận Hành Kinh Tế 
 
 

O:{(nhà sản xuất, cơ chế thị trường) + (tiền, thương lượng, hợp đồng) + 
(mua, mướn) + (công nhân) + (bất động sản, công cụ sản xuất, nguyên 
liệu) + (sản xuất, cung cấp hàng hóa dịch vụ)}.  Hay trình bày một cách 
khác là O:{nhà sản xuất [qua] cơ chế thị trường [dùng] tiền thương lượng 
hợp đồng [để] mua mướn công nhân, bất động sản, công cụ sản xuất, 
nguyên liệu [dùng vào việc] sản xuất, cung cấp hàng hóa dịch vụ}. 

 
P:{(dân chúng, người tiêu thụ, công nhân) + (bất động sản, công cụ sản 
xuất, nguyên liệu) + (sản xuất, cung cấp hàng hóa dịch vụ) + (nhà sản 
xuất, cơ chế thị trường) + (tiền, thương lượng, hợp đồng) + (mua xài, tiêu 
thụ)}.  Hay trình bày một cách khác là P:{dân chúng [và là] người tiêu thụ 
[đã cung cấp] công nhân, bất động sản, công cụ sản xuất, nguyên liệu 

 93



[dùng vào việc] sản xuất, cung cấp hàng hoá dịch vụ [cho] nhà sản xuất 
[qua] cơ chế thị trường [sẽ nhận được] tiền [theo] thương lượng, hợp đồng 
[để] mua sắm, tiêu thụ}.   

 
Hoặc lý giải khác hơn P:{(dân chúng) + (bất động sản, công cụ sản xuất, 
nguyên liệu) + (hàng hóa dịch vụ) + (cơ chế thị trường) + (tiền, thương 
lượng, hợp đồng, sức lao động, trình độ, kỹ năng, kiến thức, kinh nghiệm) 
+ (mua xài, tiêu thụ)}.  Hoặc trình bày một cách khác là P:{dân chúng 
[muốn có] bất động sản, công cụ sản xuất, nguyên liệu và hàng hoá dịch 
vụ [thì qua] cơ chế thị trường [có thể] thương lượng, hợp đồng [để sử dụng] 
sức lao động, trình độ, kỹ năng, kiến thức, kinh nghiệm [đổi lấy] tiền [mà] 
mua sắm}. 

 
Nhìn vào nội dung của hai tập hợp O và P chúng ta thấy gì?  Có phải chăng cả 
hai đều mô tả quy luật vận hành của cơ chế kinh tế thị trường?  Có phải chăng 
trải nghiệm thực tế cho chúng ta thấy sự mô tả này qua hậu thiên bát quái đồ rất 
là chính xác? 
 
Bây giờ thì chúng ta hãy thay lăng kính chính trị và kinh tế để nhìn hậu thiên bát 
quái đồ dưới một lăng kính khác. 
 
Nếu lấy toàn thể hậu thiên bát quái phối hà đồ, như hình 27, nhưng giản lược 
hoá để dễ nhìn hơn, như hình 38, chúng ta thấy gì?   
 
Phải chăng đồ hình mô tả bản thể của con người, bao gồm những yếu tố hình và 
chất, trong đó bao gồm yếu tố hữu chất hữu hình như là tạng và hữu chất vô 
hình như là tạng khí [hoặc như là nguyên tinh, nguyên thần, nguyên tình, nguyên 
tánh, nguyên khí, cái gọi là ngũ hành vô hình mà hữu chất] lẫn những yếu tố vô 
chất vô hình như bản tánh hay linh hồn [hoặc như là nhân, nghĩa, lễ, trí, tính, cái 
gọi là ngũ hành vô hình và vô chất]?   
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Hình 38: Bản Thể  Con Người 
 
 
Tìm trong kho tàng dịch học của tôn giáo, chúng ta bắt gặp bài thuyết giảng giáo 
lý của Đức Thái Thượng Đạo Tổ như sau:8  

 
“Vũ trụ khởi thủy là một thể hồng mông vô cực, mờ mờ ảo ảo, không hình 
tượng, không âm thanh, không trời đất, núi sông, tinh tú.  Vạn tượng giai 
không.  Trong cõi hồng mông có một điểm linh thông vi diệu gọi là thái cực.  
Thái cực có đặc tính cực tịnh.  Thái cực hàm chứa ẩn tàng một sinh cơ, 
điều hòa động tịnh, sanh trời, sanh đất, sanh người, sanh vạn vật, sanh 
tiên, sanh phật.  Sau khi thái cực sanh lưỡng nghi, là âm dương, thì có cơ 
biến hóa tạo nên thế giới hậu thiên sanh sanh tử tử, tấn thối tồn vong, 

 
8 Tý  thời, đêm 15 tháng 3 năm Quý  Sửu (17.4.1973) – Cao Đài Đại Đạo 
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thạnh suy bỉ thái . . . tức phát sinh ra hàng hàng lớp lớp đối tượng. [cuối 
đoạn 1]   
 
Thủy tổ loài người là Bàn Cổ do tiên thiên chân khí sinh ra, là thái cực.   
Thái cực sanh ra ngôi thái dương.  Trong ngôi thái dương có ngôi thiếu âm.  
Ngôi thiếu âm trưởng thành hóa sanh ra ngôi thái âm.  Thái dương tượng 
trưng cho nam giới.  Thái âm tượng trưng cho nữ giới.  Từ đây nam nữ phối 
ngẫu mà có nhân loại. [cuối đoạn 2] 
 
Tiên thiên thận khí của cha phát động phối hợp với hậu thiên thận khí của 
mẹ sanh ra tạng thận.  Tiên thiên tâm khí của mẹ phát động phối hợp với 
hậu thiên tâm khí của cha sinh ra tạng tâm.  Tiên thiên can khí của cha 
phát động phối hợp với hậu thiên can khí của mẹ sinh ra tạng can.  Tiên 
thiên phế khí của mẹ phát động phối hợp với hậu thiên phế khí của cha 
sanh ra tạng phế.  Tiên thiên tỳ khí của cha phát động phối hợp với hậu 
thiên tỳ khí của mẹ sanh ra tạng tỳ.  [cuối  đoạn 3] 

 
Ngũ tạng động biến sanh ra ngũ tặc.  Tâm động phát sanh ra tánh mừng 
và niệm.  Thận động phát sanh ra tình dục và sợ hãi.  Can động phát sinh 
ra lo lắng.  Tỳ động phát sinh ra tư lự, dục vọng. [cuối đoạn 4] 
 
Tánh mạng tiên thiên động nên càn biến ra ly, khôn biến thành khảm gọi 
là càn-khôn thất chánh.  Thất chánh nên có sinh tử luân hồi. [cuối đoạn 5]   
 
Tiên thiên ngũ hành tạo nên tánh.  Hậu thiên ngũ hành tạo nên mạng.  
Tánh mạng có tiên thiên chân tánh mạng.  Thánh nhân tượng là 'bát thuần 
càn' vốn bất sanh bất tử.  Hậu thiên tánh mạng là thất chân, thất chánh 
nên có sanh có tử.  Phàm nhân tượng là 'thủy hỏa vị tế.' [cuối đoạn 6] 
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Ngũ hành tiên thiên thiên sanh ngũ ngươn.  Ngươn tinh thuộc nhâm thủy.  
Ngươn tánh thuộc giáp mộc.  Ngươn khí thuộc mậu thổ. Ngươn thần thuộc 
bính hỏa.  Ngươn tình thuộc canh kim. [cuối đoạn 7] 
 
Ngũ ngươn sanh ngũ đức là nhân nghĩa, lễ, trí, tín.  Trí do ngươn tinh thể 
thuần túy phát sanh.  Nhân do ngươn tánh thể nhu hòa phát sanh. Tín do 
ngươn khí thể thuần nhất phát sanh.  Lễ do ngươn thần thể viên thông 
phát sanh.  Nghĩa do ngươn tình thể can liệt phát sanh. [cuối đoạn 8] 
 
Ngũ ngươn là khí của ngũ hành.  Ngũ đức là tánh của ngũ hành.  Ngũ 
ngươn sanh lúc tiên thiên ẩn trong hậu thiên hỗn luân thành một khí.  Tuy 
hình tích chưa hiển lộ nhưng lý ngũ ngươn, ngũ đức đã sẵn đủ trong thái 
cực.  Chỗ này gọi là 'bổn lai diện mục' của con người có  trước khi sanh 
nên gọi là tiên thiên. [cuối đoạn 9] 
 
Ngũ hành hậu thiên sanh ngũ vật.  Thức thần thuộc đinh hỏa.  Trược tinh 
thuộc quý thủy.  Du hồn thuộc ất mộc.  Quỷ phách thuộc tân kim. Vọng ý 
thuộc kỷ thổ. [cuối đoạn 10]  
 
Ngũ vật sanh ngũ tặc: mừng, giận, buồn, vui, muốn.  Vui do thức thần 
tánh tham phát sanh.  Buồn do trược tinh tánh si phát sanh.  Mừng do du 
hồn tánh thiện phát sanh.  Giận do quỷ phách tánh dữ phát sanh.  Muốn 
do vọng ý tánh loạn phát sanh. [cuối đoạn 11]  
 
Trong ngũ vật hồn phách sanh ra trước.  Hồn là linh quang là hạt giống 
luân hồi chuyển kiếp.  Thành người, thành quỷ, thành thần, thành thánh 
cũng chính nó.  Thân xác chưa sanh hồn đã có trước.  Khi chết, khí chưa 
dứt hồn đã lìa xa.  Hồn thọ hậu thiên mộc khí hiệp với ngươn tánh mà tồn 
tại.  Phách là phần linh của khí huyết thọ hậu thiên kim khí mà tựu thành.  
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Ngũ vật (ngũ thức), ngũ tặc có sau khi sanh thân nên thuộc hậu thiên. 
[cuối đoạn 12] 
 
Lúc ban sơ tiên thiên, hậu thiên hiệp một nên ngũ vật, ngũ tặc nhờ ngũ 
ngươn, ngũ đức dung hóa.  Nếu có động, do tiên thiên làm chủ nên anh 
nhi toàn thiện, toàn nhân.  Tịnh là ngũ ngươn, động là ngũ đức.  Nếu có tỏ 
ra mừng, giận, buồn, vui cũng chỉ là vô tâm tự nhiên. [cuối đoạn 13]   
 
Con người lúc còn trong bụng mẹ, bị bào thai bịt kín nên hô hấp theo lỗ 
rốn rồi vận chuyển theo đường nhâm-đốc, gọi là vận hành tiên thiên chơn 
tức.  Sau khi lọt lòng mẹ lỗ rốn bị bít nên thở theo miệng-mũi, gọi là hậu 
thiên phàm tức.  Từ đây phải sống nhờ hoàn toàn bên ngoài hậu thiên.  
Cho nên phần linh hồn phải mượn hậu thiên, nên tâm bị lệ thuộc đối tượng 
của thế giới hữu hình.  Kịp đến lúc thiên quý chi kỳ, tức 16 tuổi, khí huyết 
phương cương, tiên thiên đầy đủ là lúc lục dương thuần toàn.  Nhưng hễ 
dương cực thì âm sanh.  Âm sanh tiến lên là dương thối lần.  Vì đua sống 
theo tình đời giả tạo nên vật dục sở tế, khí bẩm sở cầu.  Chạy theo lòng 
ham muốn trong cuộc sống vật chất làm cho hồn phách chẳng định, thức 
thần nổi dậy, tinh khiếu hạ lậu, ý loạn tâm mê.  Ngũ vật, ngũ tặc dấy lên 
làm cho ngũ ngươn, ngũ đức lu mờ.  Đến lúc âm toàn dương tận con 
người phải chết và mất đi một kiếp làm người. [cuối đoạn 14]  
 
Duy có hàng thánh triết suốt thông mọi lẽ, biết dưỡng dương khi tiên thiên 
chưa dứt, biết thối âm khi hậu thiên khởi sanh.  Lấy hậu thiên hàm dưỡng 
tiên thiên, lấy tiên thiên chế phục hậu thiên.  Suốt đời trọn giữ cái lý 'chấp 
trung thủ nhất' mà đi thẳng vào cỏi thánh.” [cuối đoạn 15] 

 
Các bạn thấy gì khi đọc nội dung của đoạn văn trên?  Bên cạnh góc độ siêu 
hình, có phải chăng bản thể của con người được mô tả một cách trùng khớp với 
mô hình hậu thiên bát quái phối hà đồ như trong hình 38?  
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Hình 39: Câu Chuyện Cuộc Sống 
  
 
Với ngôn ngữ của dịch học và với chỗ phát sinh từ đạo giáo có lẽ không khó cho 
đa số người hoài nghi về giá trị khoa học của đoạn thuyết giảng trên.  Nhưng nếu 
chúng ta cố gắng nghiên cứu thật cặn kẽ thì sẽ nhận ra là bên sau lớp ngôn ngữ 
dường như huyền bí đó là một nền tảng khoa học cũng không kém thú vị.  Thí dụ 
như đoạn thứ hai: “Thủy tổ loài người là Bàn Cổ do tiên thiên chân khí sinh ra, là 
thái cực.  Thái cực sanh ra ngôi thái dương.  Trong ngôi thái dương có ngôi thiếu 
âm.  Ngôi thiếu âm trưởng thành hóa sanh ra ngôi thái âm.  Thái dương tượng 
trưng cho nam giới.  Thái âm tượng trưng cho nữ giới.  Từ đây nam nữ phối ngẫu 
mà có nhân loại.”   Dịch học nói rằng từ thái cực sinh ra lưỡng nghi rồi sinh ra tứ 
tượng bát quái rồi hình thành vũ trụ vạn vật. Nếu dịch lý đúng là như vậy thì phải 
chứng minh được con người là sản phẩm của một tiến trình tương tự.   
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Nhìn vào bức ảnh D trong hình 39 mô tả giai đoạn phôi thai vừa hình thành với 
hợp tử đầu tiên, chúng ta không thể nào không liên tưởng đến ngôi thái cực trong 
tiến trình hình thành tiểu vũ trụ con người.   
 
Khoa học ngày nay cũng thấy biết rất rõ là sự mang thai bắt đầu khi một tế bào 
giới tính nam [tinh trùng, giao tử nam] kết hợp với một tế bào giới tính nữ [noãn, 
giao tử nữ] để tạo thành một tế bào mới duy nhất được gọi là một hợp tử.  Phần 
lớn tế bào đều có hàng ngàn gien và được sắp xếp trên các dải mô gọi là các 
nhiễm sắc thể (NST) và có tất cả là 23 đôi NST [hay tổng cộng một bộ gồm 46 
NST].  Nhưng trứng và tinh trùng đều khác với mọi tế bào trong cơ thể con người 
vì chúng chỉ mang một nửa tính di truyền so với những tế bào khác.  Tức là mỗi 
giao tử này chỉ có 23 NST.  Sự kết hợp một nửa bộ NST từ người cha và một nửa 
kia từ người mẹ làm nên “tế bào đầu tiên và duy nhất” để từ đó bắt đầu hành 
trình cấu thành sinh mạng của một con người.  Tế bào đầu tiên và duy nhất đó 
không phải là thái cực đó sao?  Không phải là thủy tổ phát sinh ra loài người đó  
sao?  Không phải là thời điểm bàn cổ sơ khai sao?  Hợp tử đó là sự kết hợp của 
hai giao tử không giống như bất cứ một tế bào nào khác, là động lực khởi nguồn 
của sự sống, là khởi điểm của hành trình biến thành sinh mạng.  Thái cực đó 
[hay nói theo khoa học là hợp tử]  từ thời điểm thể hiện không phải là đã có sẵn 
lưỡng nghi [hay nói theo khoa học là hai giao tử] nằm bên trong rồi hay sao?  Mỗi 
giao tử tự thân là tinh trùng của cha và trứng của mẹ.  Chúng không phải là thái 
dương và thái âm đại diện cho nam và nữ hay sao?  Tự thân của mỗi giao tử có 
chứa sẵn một nửa bộ NST và cần phải có đủ bộ mới thành hình được tế bào đầu 
tiên.  Mỗi một nửa bộ nhiễm sắc thể đó là mầm của con người sẽ hình thành, là 
mầm của tội tổ tông truyền, là mầm của thân nghiệp.  Hai cái của một nửa bộ 
NST đó không phải là thiếu dương và thiếu âm sao?  Thiếu dương và thiếu âm 
tàng ẩn trong thái dương và thái âm [hay nói theo khoa học là hai cái nữa bộ 
NST đó nằm ẩn trong tinh và noãn] không phải là tứ tượng mà dịch học nói đến 
hay sao?  
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Đoạn thứ nhất trong bài thuyết giảng đã nói “Vũ trụ khởi thủy là một thể hồng 
mông vô cực, mờ mờ ảo ảo, không hình tượng, không âm thanh, không trời đất, 
núi sông, tinh tú.  Vạn tượng giai không.  Trong cõi hồng mông có một điểm linh 
thông vi diệu gọi là thái cực.  Thái cực có đặc tính cực tịnh.  Thái cực hàm chứa 
ẩn tàng một sinh cơ, điều hòa động tịnh, sanh trời, sanh đất, sanh người, sanh 
vạn vật, sanh tiên, sanh phật.  Sau khi thái cực sanh lưỡng nghi, là âm dương, thì 
thì có cơ biến hóa tạo nên thế giới hậu thiên sanh sanh tử tử, tấn thối tồn vong, 
thạnh suy bỉ thái . . . tức phát sinh ra hàng hàng lớp lớp đối tượng.”  Từ giây phút 
thể hiện, hợp tử được niêm mạc tử đón nhận và dường như im lìm [nhìn từ phiến 
diện] nhưng sinh sinh hóa hóa bên trong để phôi lớn lên thành thai rồi thành 
hình.  Thái cực hợp tử đó không phải là có đặc tính cực tịnh nhưng hàm chứa 
sinh cơ sao?  Không phải là một điểm linh thông vi diệu sao?  Vũ trụ khởi thủy 
của sự sống trong bụng mẹ không phải là một thể hồng mông vô cực mờ mờ ảo 
ảo, không hình tượng, không âm thanh sao?             
    
Đoạn thứ chín nói “Ngũ ngươn là khí của ngũ hành.  Ngũ đức là tánh của ngũ 
hành.  Ngũ ngươn sanh lúc tiên thiên ẩn trong hậu thiên hỗn luân thành một khí.  
Tuy hình tích chưa hiển lộ nhưng lý ngũ ngươn, ngũ đức đã sẵn đủ trong thái 
cực.  Chỗ này gọi là 'bổn lai diện mục' của con người có  trước khi sanh nên gọi 
là tiên thiên.  Khi khí tiên thiên còn ẩn trong hậu thiên hổn luân thành một khí thì 
ngũ ngươn, ngũ đức đã sẵn đủ trong thái cực.”  Cái gọi là “ngũ ngươn ngũ đức đã 
sẵn đủ trong thái cực” đó không phải là “lập trình” đã được viết trước rồi hay sao?  
Cái gọi là bổn lai diện mục trước khi sinh đó không phải đã được quyết định trước 
rồi hay sao?  Hình dạng và tánh nết của con người không phải là đã nằm trong 
46 NST từ giai đoạn thái cực-hợp tử hay sao?      
 
Đoạn thứ năm nói “Tánh mạng tiên thiên động nên càn biến ra ly, khôn biến 
thành khảm gọi là càn-khôn thất chánh.  Thất chánh nên có sinh tử luân hồi.”  
Với kiến thức khoa học chúng ta biết là tuần thứ 6 phôi mầm trở thành bào thai 
thực sự nhỏ cỡ một hạt đậu với với một hệ thần kinh nguyên thủy thành hình và 
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một hệ huyết mạch riêng.  Hệ huyết mạch riêng có thể thuộc một nhóm máu 
khác với nhóm máu của mẹ.  Những mạch máu sẽ trở thành dây cuốn rốn.  Tim 
thành hình tuần thứ 7.  Các cơ quan sinh dục phát triển trong thời kỳ đầu của bào 
thai.  Trước tiên là tuyến sinh dục trung tính sao đó mới trở thành là tinh hoàn ở 
nam và buồng trứng ở nữ.  Nếu phôi mang nhiễm sắc thể XY, tuần thứ 7 chất 
kháng nguyên HY tạo ra tuyến sinh dục trung tính để tạo ra tinh hoàn.  Tinh hoàn 
sản xuất hóc môn nam testosterons.  Hóc môn nam làm hệ sinh dục nam phát 
triển với dương vật của bé trai có thể thấy vào tuần 12.  Nếu ảnh hưởng của hóc 
môn không hiện diện ở thời điểm này, hệ sinh dục nữ sẽ thành hình mặc dù có 
nhiễm sắc thể XY.  Nếu phôi có nhiễm sắc thể XX, tuyến sinh dục trung tính phát 
triển thành buồng trứng và âm vật của bé gái có thể thấy vào tuần 14.  Bộ ảnh 
“Câu Chuyện Sự Sống” của Lennart Nilsson trong hình 42 cũng cho thấy não và 
tim hình thành đầu tiên trong tuần thứ 6 và 7.  Không phải là những chữ “não, trí, 
tạng thận, tim, máu huyết, tạng tâm” được mô tả trong đồ hình hậu thiên bát quái 
đều nằm trên trục khảm ly hay sao?  Không phải những bộ phận xuất hiện sớm 
nhất trong tiến trình cấu tạo sinh mạng con người ở cuối giai đoạn phôi đầu giai 
đoạn  thai đều được mô tả trên trục khảm-ly hay sao?  Với tiên thiên bát quái mô 
tả  vũ trụ thì trục càn-khôn nằm ở chính vị bắc nam, còn với hậu thiên bát quái thì 
khảm-ly nằm ở chính vị, mà trục khảm-ly thì mô tả những thể hiện đầu tiên của 
tiến trình tạo dựng sinh mạng con người.  Như vậy, không phải là càn khôn thất 
chánh nên đã có sinh tử luân hồi hay sao?   
 
Đoạn thứ ba nói “Tiên thiên thận khí của cha phát động phối hợp với hậu thiên 
thận khí của mẹ sanh ra tạng thận.  Tiên thiên tâm khí của mẹ phát động phối 
hợp với hậu thiên tâm khí của cha sinh ra tạng tâm.  Tiên thiên can khí của cha 
phát động phối hợp với hậu thiên can khí của mẹ sinh ra tạng can.  Tiên thiên 
phế khí của mẹ phát động phối hợp với hậu thiên phế khí của cha sanh ra tạng 
phế.  Tiên thiên tỳ khí của cha phát động phối hợp với hậu thiên tỳ khí của mẹ 
sanh ra tạng tỳ.”   
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HOÛA
Taâm

MOÄC
Can

THOÅ
Tyø

KIM
Pheá

THUÛY
Thaän

5 Ñoä Soá +
(Thieân)

5 Ñoä Soá –
(Ñòa)

5 HAØNH
5 Taïng

1

Thieân nhaát sanh thuûy, ñòa luïc thaønh chi

7 3 9 5

2 8 4 106

Ñòa nhò sanh hoûa, thieân thaát thaønh chi
Thieân tam sanh moäc, ñòa baùt thaønh chi

Ñòa töù sanh kim, thieân cöûu thaønh chi
Thieân nguõ sinh thoå, ñòa thaäp

Tieân thieân thaän khí cuûa cha phaùt ñoäng hôïp vôùi haäu thieân thaän khí cuûa meï
sinh ra taïng thaän (1 xanh + 1 ñoû).

TT taâm khí meï + HT taâm khí cha taïng taâm (2 ñoû + 2 xanh).
TT can khí cha + HTcan khí meï taïng can (3+3).

TT pheá khí meï+ HT pheá khí cha 
taïng pheá (4 ñoû + 4 xanh).

TT tyø khí cha + HT can khí meï
taïng can (5 xanh + 5 ñoû).

1 7 3 9 5

6 2 8 4 10

Meï

Tieân
Thieân

Haäu
Thieân

Cha

Haäu
Thieân

Tieân
Thieân

 
Hình 20B: Nam Nữ Phối Ngẫu 
 
 
Ngũ tạng là căn mạng của con người.  Như vậy thì khi nói ngũ tạng của cha 
phối hợp với ngũ tạng của mẹ không phải là nói sự hòa hợp thể xác của nam với 
thể xác của nữ mà sinh con hay sao?  Không phải là “từ đây nam nữ phối ngẫu 
mà có nhân loại” hay sao?  Tiên thiên thận khí của cha phát động phối hợp với 
hậu thiên thận khí của mẹ sanh ra tạng thận không phải là “thiên nhất sinh thủy 
địa lục thành chi” hay sao?  Toàn bộ tiến trình phối ngẫu [hay phối ngũ hay phối 
ngũ hành] đó không phải là từ câu nói mật nhiệm được giải mã ở hình 20 và 
giản hóa giống như như hình 20B hay sau?  Và, không phải là 5 tạng khí của 
cha và 5 tạng khí của mẹ đã nằm trong lập trình NST chứa trong giao tử nam và 
giao tử nữ để rồi sau đó phối ngẫu thành hợp tử hay sao? 
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Một số thí dụ đã được đưa ra bao gồm nhiều lãnh vực từ vật lý cho tới tâm lý, từ 
kinh tế cho tới chính trị, từ sinh lý cho tới siêu hình chỉ đơn giản là muốn chứng 
minh sơ khởi sự hợp lý của hậu thiên bát quái phối hà đồ qua ứng dụng và tính 
cách chặt chẽ, nhất quán trong lý giải.  Chúng ta sẽ triển khai rộng hơn ở phần 
ứng dụng về sau này còn bây giờ thì cần trở lại với công việc đang triển khai dở 
dang.         
 
 

3. Lạc Thư, 9 Cung Và 12 Cung 
Từ hình bát quái phối hà đồ toàn vẹn chúng ta có thể lấy bát quái hà đồ, phần 
nằm bên trong vòng xanh của hình 27, để xếp vào 9 cung và được kết quả của 
một hình bát quái hà đồ cửu cung giống như hình 40.  Sự phối hợp của những 
yếu tố âm dương, độ số, tứ tượng, ngũ hành, và bát quái vẫn duy trì như từ trước 
đến giờ.   
 
 

Höôùng Baéc-Thuûy-Muøa Ñoâng-Taøng
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Hình 27: Bát Quái Phối Hà Đồ Toàn Vẹn 
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Hình 40: Bát Quái Hà Đồ Phối 9 Cung   
 
 
Rồi từ hình 40, bát quái hà đồ cửu cung, chúng ta chỉ cần đem hành hỏa với 
hành kim hoán vị cho nhau là có được kết quả của một hình bát quái lạc thư cửu 
cung như trong hình 41.   
 
Cũng từ hình bát quái phối hà đồ toàn vẹn chúng ta có thể lấy bát quái hà đồ, 
phần nằm bên ngoài vòng xanh của hình 27, để xếp vào 12 cung và được kết 
quả của một hình bát quái hà đồ thập nhị cung giống như hình 42, một đồ hình 
căn bản của môn tử vi.  Sự phối hợp của những yếu tố âm dương, độ số, tứ 
tượng, ngũ hành, và bát quái vẫn duy trì như từ trước đến giờ. 
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Haø Ñoà

Laïc Thö

20 ñieåm ñen (-)
25 ñieåm traéng (+)
45 ñieåm ñen traéng

30 ñieåm ñen (-)
25 ñieåm traéng (+)
55 ñieåm ñen traéng

 
Hình 41: Từ Hà Đồ Biến Ra Lạc Thư 
 
 

Giaùp Moäc+3
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Hình 42: Bát Quái Hà Đồ Phối 12 Cung 
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4. Những Quy Luật Phối Hợp Giữa Âm Dương, 
Ngũ Hành, Độ Số, 10 Thiên Can Và 12 Địa Chi 
Và cũng từ hình bát quái phối hà đồ toàn vẹn, hình 27, chúng ta cũng rút ra được 
một số quy luật phối hợp giữa âm dương, ngũ hành, độ số, 10 thiên can và 12 địa 
chi như cho thấy trong hình 43 và 44. 
 

Döông Nghi (+)

AÂm Nghi (-)

Trung/ Hôïp/ Hoøa
Cuûa AÂm Döông, 
Ñoä Soá, Nguõ Haønh

Nguõ Haønh

Nhaâm

Quyù

Thuûy

Giaùp

AÁt Taân

Canh

Ñinh

Bính

KimHoûaMoäc

Maäu/ Kyû
Thoå

5 / 10

AÂm Döông Hoøa
Nguõ Haønh Hôïp
Ñoä Soá Trung

AÁt Moäc

Giaùp Moäc

Ñinh Hoûa

Bính Hoûa

Taân Kim

Canh Kim

Quyù Thuûy

Nhaâm Thuûy

Kyû Thoå

Ñoä Soá Thieân

Ñoä Soá Ñòa

+3

-8

+7

-2

+9

-4

+1

-6

+3 +7 +9 +1

-8 -2 -4 -6

10
5

Maäu Thoå

 
Hình 43: Quy Luật Phối Hợp Âm Dương, Ngũ  
Hành Và Độ Số Với 10 Thiên Can 
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Bính Hoûa
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Hình 44: Quy Luật Phối Hợp Âm Dương, Ngũ Hành,  
Độ Số Và 10 Thiên Can Với 12 Địa Chi 
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5. Những Khám Phá Về Thuyết Ngũ Hành 
Trong quá trình triển khai vừa qua -từ tiên thiên bát quái cho đến hậu thiên bát 
quái phối hà đồ, đến phân bố hậu thiên bát quái phối hà đồ trên 9 cung,  đến lạc 
thư, đến phân bố hậu thiên bát quái phối hà đồ trên 12 cung, và cuối  cùng là 
những quy luật phối hợp giữa âm dương, ngũ hành, độ số, thiên can và địa chi-  
chúng ta dễ dàng nhận ra tính hệ thống của toàn bộ lý giải cũng như dễ dàng 
nhận ra sự hợp lý của mỗi phiến lý giải.  Cũng không khó cho chúng ta nhận ra 
cốt lõi của toàn bộ dịch học gói gọn trong hai vế với sáu mươi bảy lời.  Tuy nhiên, 
có một điều rất thú vị là cũng trong suốt quá trình triển khai đó chúng ta đã không 
tìm thấy bằng chứng để hổ trợ cho hệ thống lý thuyết ngũ hành quen thuộc.  Nói 
như thế cũng chưa đúng lắm.  Có lẽ sẽ chính xác hơn nếu nói rằng trong suốt 
quá trình triển khai vừa qua chúng ta đã tìm thấy bằng chứng để phủ nhận lý 
thuyết ngũ hành quen thuộc.    
 
Hệ thống lý thuyết ngũ hành quen thuộc được xây dựng trên cơ sở: (1) ngũ hành 
là 5 loại vật chất gồm kim loại, gổ, nước, lửa, đất; (2) Năm hành này tuân thủ quy 
luật tương sinh gồm có thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, 
kim sinh thủy; (3) Đồng thời năm hành này cũng tuân thủ quy luật tương khắc 
gồm có thổ khắc thủy, thủy khắc hỏa, hỏa khắc kim, kim khắc mộc, mộc khắc 
thổ.  Tất cả những ứng dụng của lý thuyết ngũ hành đều xây trên nền móng “5 
loại vật chất + 2 quy luật sinh khắc” này.  Rồi từ nền móng đó phát sinh ra những 
quy luật khác như là hình, xung, hóa, hợp. . . cùng với những lý luận và ứng dụng 
kèm theo.       
 
Có thể nói là lý thuyết ngũ hành rất phổ biến và ứng dụng của thuyết ngũ hành 
thâm nhập hầu hết mọi ngõ ngách của những xã hội á châu.  Điều này chứng tỏ 
nó có sức hút rất lớn đối với quần chúng.   
 
Tuy là vậy, nhưng chỉ với một chút suy nghĩ vượt trên mê tín, chúng ta không thể 
không nhìn thấy sự phi lý rõ rệt của lý thuyết ngũ hành và sự tùy tiện trong ứng 
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dụng đến mức độ khó chấp nhận.  Với tôi,  dầu cho kho lý thuyết và ứng dụng 
của ngũ hành có nhiều tới đâu, có biến hóa tới đâu, có diễm ảo tới đâu, có ly kỳ 
tới đâu, có tinh vi tới đâu đi nữa thì cũng vẫn không che dấu được sự sai lầm từ 
nền móng.  Đó là, thế giới này không tạo dựng bởi năm loại vật chất kim, mộc, 
thủy, hỏa, thổ.  Thế giới này không vận hành theo quy luật thủy sinh mộc, mộc 
sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, kim sinh thủy.  Thế giới này cũng không vận 
hành theo quy luật thổ khắc thủy, thủy khắc hỏa, hỏa khắc kim, kim khắc mộc, 
mộc khắc thổ.  Kho tàng lý thuyết của ngũ hành chỉ là một toà lâu đài đẹp xây 
bằng hơi nước.  Ứng dụng lý thuyết ngũ hành vào các môn tiên tri, tiên đoán thì 
xác suất đúng sai của chúng không hơn được xác suất sấp ngửa của một đồng 
tiền rớt trên mặt bàn.   
 
Xin lưu ý cho là tôi không phủ nhận lý thuyết ngũ hành mà chỉ phủ nhận “lý 
thuyết ngũ hành quen thuộc” đặt trên nền móng “5 vật chất + 2 quy luật sinh 
khắc.”                          
 
Như vừa nói, suốt trong quá trình triển khai mật nghĩa của sáu mươi bảy lời trong 
hai vế chúng ta đã không tìm thấy một bằng chứng nào hỗ trợ cho thuyết ngũ 
hành quen thuộc.  Ngược lại chúng ta chỉ có bằng chứng cho thấy ngũ hành [tên 
gọi của 5 ngôi sao] là để chỉ về phương hướng và vị trí, như trong hình 21 và 22.   
 
Năm hướng và năm phương vị đó gồm có: 

• Sao thủy ở hướng bắc, phương vị nhâm-quý.   
• Sao hỏa ở hướng nam phương vị bính-đinh.  
• Sao mộc ở hướng đông, phương vị giáp-ất. 
• Sao kim ở hướng tây, phương vị canh-tân. 
• Sao Thổ ở giữa, phương vị mậu-kỷ.   
 

 

 109



-6
+1

Höôùng Baéc
Sao Thuûy

-2
+7

Höôùng Nam
Sao Hoûa

-8  
+3 

H
öôùng

Ñ
oâng

Sao M
oäc+9

  
-4

H
öô

ùng
T

aây
Sa

o 
K

im

5/10
Sao Thoå

CAØN

KHOÂN

Caøn sinh Thuûy roài sinh Moäc

25 voøng troøn traéng (döông)
30 voøng troøn ñen (aâm)
55 voøng troøn toång coäng

Khoân sinh Hoûa roài sinh Kim

6 ñen (-)
1 traéng (+) 

2 ñen (-)
7 traéng (+) 

 
Hình 21: Hà Đồ Và Phương Vị 
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Hình 22: Phương Hướng, Khí Hậu, Mùa Tiết , Ngũ hành, Âm Dương, Độ Số, 
Chiều Vận Hành, Và Hành Trạng Trong Hà Đồ 
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Thêm vào đó chữ “sinh” đi liền với thứ tự trước sau “thủy, mộc, hỏa, kim, thổ” chỉ 
có thể được hiểu là chiều vận hành, giống như vòng cung màu đỏ trong hình 21 
và 22 đã vạch ra, và theo đó thì chữ khắc cũng phải được hiểu là vòng vận hành 
ngược lại.  Tuyệt đối không có một chút chứng cớ nào cho thấy chữ sinh có nghĩa 
là đẻ ra hoặc giúp cho và chữ khắc có nghĩa là phá hoại hoặc làm hại như thuyết 
ngũ hành quen thuộc luôn nói tới.   
 
Nếu kim, mộc, thủy, hỏa, thổ là 5 loại vật chất giống như lý thuyết ngũ hành quen 
thuộc luôn nói tới thì tại sao không gọi chúng là ngũ chất mà lại gọi là ngũ hành?  
Còn căn cứ theo từ điển Thiều Chửu thì ngũ hành là “cái để dùng, của dùng như 
ngày xưa gọi vàng, gỗ, đất, lửa, nước là ngũ hành金木水火土為五行 ý nói năm 
thứ ấy là cái người ta cần dùng hằng ngày vậy.”  Nếu đúng là như thế thì từ chỗ 5 
vật dụng tối yếu cho đời sống của con người đi tới chỗ 5 vật chất tương sinh 
tương khắc lẫn nhau cấu tạo nên mọi thứ mọi cái như lý thuyết ngũ hành quen 
thuộc luôn nói tới thì khoảng cách quả thật là không gần. 
 
Cũng căn cứ theo từ điển Thiều Chửu thì chữ hành 行 trong tiếng hán có nghĩa là 
đi, là bước đi, là trải qua, là sắp tới, là biến đổi không ngừng.  Chữ hành trong 
những ý nghĩa “đi, bước chân đi” hoàn toàn khế hợp với lý giải ngũ hành là để chỉ 
phương hướng, để định vị, để làm sao đi tới nơi về tới chốn.  Chữ hành trong ý 
nghĩa “trải qua, sắp tới, biến đổi không ngừng” lại càng đặc biệt vì không những 
hoàn toàn khế hợp với lý giải ngũ hành là để chỉ phương hướng, trong đó bao 
gồm cả chiều xoay thuận nghịch đối với một định vị , mà còn hoàn toàn khế hợp 
với hành trạng của tứ tượng.  Chính điểm này giúp chúng ta mở ra một cánh cửa 
khác để nghiệm xét vấn đề ngũ hành: đó là sự khế hợp và không khế hợp giữa tứ 
tượng bát quái với ngũ hành. 
 
Nếu lý giải thuyết ngũ hành trên căn bản kim, mộc, thủy, hỏa, thổ là để chỉ 5 loại 
vật chất với 2 quy luật tương sinh tương khắc thì làm sao năm hành có thể phối 
hợp được với bốn tượng và tám quái?  Thêm vào đó, như đã nói, bằng vào kiến 

 111



thức của nhân loại ngày hôm nay, rõ ràng thế giới này không cấu thành bởi 5 loại 
vật chất cũng không vận hành bởi quy luật tương sinh tương khắc như lý thuyết 
ngũ hành quen thuộc luôn vận dụng.        
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Hình 27: Hậu Thiên Bát Quái Phối Hà Đồ Toàn Vẹn 
 
 
Nhưng ngược lại nếu lý giải thuyết ngũ hành trên căn bản thủy, mộc, hỏa, kim, 
thổ là để chỉ 4 hướng bắc, đông, nam, tây và trung tâm còn sinh hoặc khắc là để 
chỉ chiều xoay thuận hoặc nghịch so với phương hướng của một định vị thì năm 
hành kết hợp với bốn tượng và tám quái lại là một điều hoàn toàn khả dĩ và hoàn 
toàn hợp lý.   Trong trường hợp này ngũ hành, tứ tượng và bát quái không những 
khế hợp về mặt cấu trúc mà còn khế hợp về mặt thể hiện thế giới hiện tượng một 
cách dung thông.  Không chỉ vậy, đây còn là một sự kết hợp của hai vế chứa 
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đựng trong 67 lời.  Sự kết hợp làm cho lý-sự của vô cực, thái cực, lưỡng nghi, tứ 
tượng, ngũ hành, bát quái có thể “hiển bày” vạn tượng trong một đồ hình đơn 
giản, đồ hình 27.  Một sự kết hợp trọn vẹn và kỳ ảo!   
 
Đồ hình 27 được cho là “một kết hợp trọn vẹn và kỳ ảo” là vì việc trời, việc  đất, 
việc người đồng thể hiện.  Được cho là trọn vẹn và kỳ ảo là vì lý của trời, lý của 
đất, lý của người đồng thể hiện.  Được cho là trọn vẹn và kỳ ảo là vì lý sự của cá 
nhân, lý sự của tập thể, lý sự của nhân loại đồng thể hiện.  Được cho là trọn vẹn 
và kỳ ảo là vì lý sự vô hình, lý sự hữu hình, lý sự qui ước đồng thể hiện.  Được 
cho là trọn vẹn và kỳ ảo là vì nó hàm chứa minh triết của đông phương.  Được 
cho là trọn vẹn và kỳ ảo là vì nó vạch ra phạm trù đồng quy và hiệp nhất của các 
giáo lý đông tây.   
 
Dưới lăng kính hình học, chúng ta biết những vòng tròn đồng tâm O thì chỉ có 
một tâm điểm O ở giữa.  Rời khỏi tâm điểm O đi dần ra ngoài thì có vô lượng 
vòng tròn bán kính r=n, từ số dương n>0 tiến tới số dương cực lớn và mỗi vòng 
tròn cũng có vô số điểm nằm trên vòng tròn đó.  Một điểm của tâm O thì không 
xê dịch nhưng một điểm ngoài tâm O thì có thể chuyển động trên quỷ đạo gọi là 
vòng tròn và cứ mỗi một vòng tròn thì gồm vô lượng điểm cách tâm O một 
khoảng cách r không đổi.   
 
Dưới lăng kính minh triết thì vòng ngoài là chỗ của nhiều còn tâm trung là nơi của 
một.  Vòng ngoài là trú xứ của sinh sinh hoá hóa còn tâm trung là trú xứ của diệu 
diệu huyền huyền.  Từ tâm đi ra ngoài là hướng ngoại, từ ngoài trở về tâm là 
hướng nội.  Từ tâm đi ra ngoài là con đường của nhơn dục còn từ ngoài trở về 
tâm là con đường của thiên lý. Hướng ngoại để có nhiều, hướng nội để giữ một.  
Theo nhiều là lý do của điên đảo, quay cuồng.  Giữ một là cái gốc của thường 
tịnh lặng lẽ.  Tâm trung là đền thánh của nhơn sanh, tiến vào đền thánh lễ bái 
không ngoài một chữ tín của đức thổ.  Vòng ngoài là nhà lửa của tam giới, lìa bỏ 
đền thánh để chui vào nhà lửa vui đùa không ngoài một chữ dục của vọng ý.   
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Dưới lăng kính minh triết, tâm trung là chỗ để giữ đạo tam tòng: tòng thiên, tòng 
địa và tòng nhân.  Vòng ngoài là chỗ để giới trì tứ đức: đức nhân của mộc, đức 
nghĩa của kim, đức trí của thủy, đức lễ của hỏa.  Thế nào là giữ đạo tam tòng?  
Trời vốn “dĩ dị tri” đất vốn “dĩ giản năng.”  Mà giản dị thì “dị tắc dị tri, giản tắc dị 
tòng”9 dễ biết dễ theo.  Một khi đã dễ biết dễ theo thì có lắm người biết nhiều 
người theo do đó mà thành tựu công nghiệp lớn “dị tri tắc hữu thân, dị tòng tắc 
hữu công, hữu thân tắc khả cửu, hữu công tắc khả đại, khả cửu tắc hiền nhân chi 
đức, khả đại tắc hiền nhân chi nghiệp.”10  Nắm được đạo lý giản dị là nắm được 
đạo lý trong thiên hạ.  Đã nắm được đạo lý trong thiên hạ thì đứng giữa cùng với 
trời và đất “dị giản nhi thiên hạ chi lí đắc hĩ, thiên hạ chi lý đắc nhi thành vị hồ kì 
trung hĩ.”11  Đứng chung được với trời đất tức là đã giữ đạo tam tòng.  Thế nào là 
giới trì tứ đức?  Trời đất không có tư tâm, thánh nhân không có tư tâm, cho nên 
mới nói trời đất bất nhân coi vạn vật như chó rơm, thánh nhân bất nhân coi bá 
tánh như chó rơm, “thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cẩu, thánh nhân bất nhân, 
dĩ bách tính vi sô cẩu.”12  Trời đất hành sự chẳng vì mình cũng chẳng vì ai.  
Thánh nhân hành sự chẳng vì mình cũng chẳng vì ai.  Hành sự chẳng vì mình 
cũng chẳng vì ai chánh thật là giới trì.  Ở giữa thiên hạ, lấy thiên hạ làm lòng 
mình, coi hết thảy như trẻ thơ, “tại thiên hạ, hấp hấp vị thiên hạ hỗn kỳ tâm, 
thánh nhân dai hài nhi,”13 đó chánh thật là đức nhân.  Lấy đạo giúp cho người 
lãnh đạo, không lấy bạo quyền cưỡng bức thiên hạ, “dĩ đạo tá nhân chủ dả, bất dĩ 
binh cường thiên hạ,” giữ cái vô danh mộc mạc để trí vô dục, tâm yên tịnh, thiên 
hạ được bình yên “dĩ vô danh chi phác, vô danh chi phác phù diệc tương vô dục, 
bất dục chi tỉnh, thiên hạ tương tự định,”14 đó mới chánh thật là đức nghĩa.  
Không can thiệp dân sẽ tự nhiên vô tư, không áp bức dân sẽ tự nhiên ngay 
thẳng, không bày vẽ dân sẽ tự nhiên giàu có, không tham lam dân sẽ tự nhiên 

                                                 
9 Hán Văn trích từ Hệ Từ Truyện, Chương 1 của Kinh Dịch 
10 Hán Văn trích từ Hệ Từ Truyện, Chương 1 của Kinh Dịch 
11 Hán văn trích từ Hệ Từ Truyện, Chương 1 của Kinh Dịch 
12 Đạo Đức Kinh, Hư Dụng, Lão Tử 
13 Đạo Đức Kinh, Nhiệm Đức, Lão Tử 
14 Đạo Đức Kinh, Vi Chính, Lão Tử 
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thật thà, “ngã vô vi nhi dân tự hóa, ngã hiếu tĩnh nhi dân tự chính, ngã vô sự nghi 
dân tự phú, ngã vô dục nhi dân tự phác,”15 cho nên lấy ngay thẳng mà trị quốc, 
lấy vô sự mà giữ yên thiên hạ, “dĩ chính trị quốc . . . dĩ vô sự thủ thiên hạ,”16 giúp 
dân từ bỏ cái quá độ để quay về với tự nhiên, “phục chúng nhân chi sở quá, dĩ 
phụ vạn vật chi tự nhiên,”17 lấy thấp làm nền, lấy hèn là gốc “dĩ tiện vi bản, dĩ hạ 
vi cơ” để ngồi trên mà dân không thấy nặng, ở trước mà dân không thấy ngại, “xử 
thượng nhi dân bất trọng, xử tiền nhi dân bất hại,”18 đó mới chánh thật là đức lễ.  
Biết đủ không nhục, biết ngừng không nguy, được cái lâu bền, “tri túc bất nhục, 
tri chỉ bất đải, khả dĩ trường cửu,”19 làm trọn vẹn mà dường như dở dang nhưng 
dùng mãi chẳng hư, có đầy đủ mà dường như trống rỗng nhưng dùng mãi không 
hết, rất ngay thẳng mà như cong, rất hay mà như dở, rất hùng biện mà như ấp 
úng, “đại thành nhược khuyết kỳ dung bất lệ, đại doanh nhược xung kỳ dụng bất 
cùng, đại trực nhược khuất, đại xảo nhược chuyết, đại biện nhược nột,”20  không 
ra cửa mà biết khắp thiên hạ, thấy rõ đạo trời, “bất xuất hạ tri thiên hạ, bất khuy 
dũ kiến thiên đạo,”21 quay về gốc tịnh, phục mệnh thường hằng, “chí hư cực . . . 
phục mệnh viết hằng,”22 đó mới chánh thật là đức trí.  Ở chỗ điên đảo, quay 
cuồng mà vẫn ung dung tự tại là nhờ trong không xa đạo tam tòng ngoài không 
lìa giới tứ đức.  Giữ đạo tam tòng, giới trì tứ đức là cung cách của hiền thánh.     
          
Dưới lăng kính minh triết, tâm trung là trái tim nguyên thể và vô nhiễm.  Vòng 
ngoài là nơi đã làm cho máu của Đức Chúa chảy ra.  Ngài “có khả năng chuyển 
hóa, đem tù hãm tối tăm, đốt tan trong ánh sáng, những nghiêng lệch tạm thời, 
bỗng chốc về đúng chỗ, trời người đất dung thông, thế giới hoát đại đồng, thiêng 

                                                 
15 Đạo Đức Kinh, Thuần Phong, Lão Tử 
16 Đạo Đức Kinh, Thuần Phong, Lão Tử 
17 Đạo Đức Kinh, Thuần Phong, Lão Tử 
18 Đạo Dức Kinh, Hậu Kỷ, Lão Tử. 
19 Đạo Đức Kinh, Lập Giới, Lão Tử 
20 Đạo Đức Kinh, Hồng Đức, Lão Tử 
21 Đạo Đức Kinh, Giám Viễn, Lão Tử 
22 Đạo Đức Kinh, Quy Căn, Lão Tử 
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liêng và huyền nhiệm”23 là vì tâm nội chưa từng lìa nguyên thể và vô nhiễm, thân 
ngoại chưa từng lìa tôn nghiêm và hiền thiện.  Ở chỗ ác trược tối tăm mà vẫn  
nguyên thể và vô nhiễm, vẫn tôn nghiêm và hiền thiện là phẩm hạnh của đấng 
chúa thánh thần.   
 
Dưới lăng kính minh triết, tâm trung là chỗ vô chấp, vô cầu, vô sinh, vô diệt, bất 
đồng, bất dị.  Vòng ngoài là chỗ không thực tánh thực tướng, của chấp trước, của 
trùng trùng duyên khởi, của huyễn hóa, của vô minh, của sinh diệt, của biển 
nghiệp lực.   Tâm trung là thế giới của “diệu trạm tổng trì bất động tôn,”24 là đại 
viên cảnh trí, là đương xứ tức chân, là tuyệt thánh khí trí, là bất động hiện quán, 
là bản lai diện mục, là sanditthiko, là akàliko, là opanayiko.  Vòng ngoài là thế 
giới “như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệc như điển,”25 là “hoa đốm giữa hư 
không,”26 là lý trí vọng thức, là chỗ “gate, gate, paragate, parasamgate,”27  là khổ 
đế và tập đế.  Tâm trung là nhà của như lai. Vòng ngoài là chỗ hiển bày vạn 
pháp.  Thường tịnh thường lặng ngay giữa chốn điên đảo quay cuồng là vì tâm 
nội chưa từng lìa nhà như lai, thân ngoại chưa từng lìa pháp giới; là vì vốn thấy rõ 
tất cả pháp đều huyễn hóa nên lìa tâm thức phân biệt chẳng thấy bốn tướng 
nhân-ngã-chúng-sanh-thọ- giả, chẳng thương, chẳng ghét; là vì vốn thấy rõ mọi 
hiện tượng thế gian đều “không thêm, không bớt, không dơ, không sạch”28 nên 
chẳng lìa “bình đẳng tánh trí,” chẳng  buông bỏ gì, chẳng nắm giữ gì, chẳng đến, 
chẳng đi; là vì vốn thấy rõ “thế gian như chiêm bao mà khởi lòng đại bi”29 nên 
chẳng lìa thực tại hiện tiền, trong huyễn cảnh hiện huyễn  thân dụng huyễn pháp 
nương huyễn phương tiện cứu độ huyễn chúng sanh, tùy duyên bất biến.  Giữa 

                                                 
23 Thơ của Hà Hưng Quốc 
24 Kinh Thủ Lăng Nghiêm 
25 Kinh Kim Cang 
26 Kinh Hoa Nghiêm 
27 Kinh Bát Nhã Tâm 
28 Kinh Bát Nhã Tâm 
29 Kinh Lăng Già 

 116



thế gian mà không bị những cái khổ của thế gian trói buộc chính là tự tại của bồ 
tát. 
 
Dưới lăng kính minh triết, tâm trung là Đạo, vòng ngoài là Danh.  Danh là chỗ 
của có-không.  Không là tên gọi lúc khởi đầu trời đất, là “vô, danh thiên địa chi 
thủy.”30 Có là tên gọi lúc nảy sinh, là “hữu, danh vạn vật chi mẫu.”31  Thánh nhân 
lấy cái không để chiêm ngưỡng sự kỳ diệu, lấy cái có để xem xét sự tinh vi, “cố 
thường vô dục dĩ quan kỳ diệu, thường hữu dục dĩ quan kỳ hiếu.” 32 Có không 
cùng hiện hữu.  Thánh nhân không thiên vị.  Theo đạo tự nhiên nên không cố 
làm, dạy đạo tự nhiên nên không cố nói, cùng một thể với đạo, “xử vô vi chi sự, 
hành bất ngôn chi giáo.”33  Ở chỗ có-không thánh nhân làm khe nước cho người 
khát, thành việc mà không kể công, thành công mà không ở lại, rỗng tâm, no 
lòng, mềm chí, cứng xương, khiến dân không dám tham, khiến kẻ trí không dám 
dùng thủ đoạn, thường hay cứu người nên không bị bỏ rơi, thường hay cứu vật 
nên không bị vứt đi. Thân tuy ở Danh nhưng tâm thì ở Đạo.  Lòng đạo vốn trống 
không nên dung chứa vô cùng.           
 
Dưới lăng kính minh triết, tâm trung là đất của tiên thiên, vòng ngoài là chỗ của 
hậu thiên.  “Tiên thiên thì tịch tịnh như nhiên, bất sanh bất diệt, hậu thiên thì  luôn 
luôn biến dịch và có cơ biến hóa hai chiều: chiều sanh và chiều tử;”34 tâm trung 
là chỗ của “thái cực hiện nơi cung vô cực, là hoa khai kiến phật; thái cực có hiện 
nơi cung vô cực thì vô cực mới thành chí huyền chí diệu,” mới là “huyền chi hựu 
huyền.”35  Tâm nội là chỗ “dùng chơn thủy giúp cho hỏa minh linh,” là nơi “để đức 
cương kiện hiệp với đức nhu thuận,” là chân thổ để “mậu kỷ hiệp nhau biến thành 
đao khuê,” là điểm để “chân trí linh tri tương hiệp, chân tình chân tánh đồng khí, 

                                                 
30 Đ ạo Đ ức Kinh, Lão Tử 
31 Đ ạo Đ ức Kinh, Lão Tử 
32 Đ ạo Đ ức Kinh, Lão T ử 
33 Đ ạo Đ ức Kinh, Lão T ử 
34 Dịch Lý Khai Nguyên của Đức Đông Phương Lão Tổ, thánh giáo Cao Đài. 
35 Đức Lão Tử 
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cương nhu phối nhau quay về trung chánh;”36 hợp nội ngoại chi đạo để “kiến tố” 
để “phục mệnh”37 chính là chỗ dụng tâm của tiên gia. 
 
Giữa trung tâm với vòng bên ngoài của đồ hình có thể tóm lại trong một chữ 
“hành.”  Nó hàm chứa sự thông dung và diệu dụng.  Nó hàm chứa sự tự nhiên và 
vô ngại.  Nó hàm chứa một thế giới nhị nguyên trong trạng thái tương tác hài hòa.  
Thiết lập hoặc trở về với sự tương tác hài hòa đó chính là nền tảng của minh triết 
phương đông.      
 
Chữ hành tỏa sáng minh triết của đông phương không cho thấy một chút dấu vết 
nào để có thể nói ngũ hành là 5 loại vật chất.  Cũng không thấy dấu vết nào của 
hai quy luật sinh khắc chi phối hay vận hành thế giới hiện tượng lẫn thế giới siêu 
hình như thuyết ngũ hành quen thuộc thường nói đến.  Giữa ngũ hành trên nền 
tảng minh triết của đông phương với ngũ hành trên nền tảng mê tín mà đa số đều 
quen thuộc là một khoảng cách mênh mông.  Cái gì tạo ra sự cách biệt mênh 
mông đó thì không thể khẳng định, nhưng có một điều có thể khẳng định là đem 
ngũ hành minh triết mà hạ xuống đẳng cấp của 5 loại vật chất vàng, gổ, nước, 
lửa, đất rồi tùy tiện lý luận thì không khác nào đem những vì sao trên trời  mà chà 
đạp dưới chân hoặc đem quy luật sinh khắc của lý thuyết ngũ hành mê tín mà vẽ 
ra sự vận hành của vụ trụ và nhân sinh thì không khác nào đem cái cọ cực kỳ thô 
phù để họa bức tranh cực kỳ tinh xảo.           
 
Tìm trong kho tàng đạo học chúng ta cũng có không ít bằng chứng nói về ngũ 
hành.  Trong một bài giảng về âm dương ngũ hành Đức Đông Phương Lão Tổ đã 
nói: 
 

“Thánh Nhân ngày xưa nhìn thấy lẽ siêu xuất của vũ trụ vạn vật, vạch ra 
Bát Quái, tham cứu Đồ Thơ, tác thành Dịch Đạo, lưu lại cho đời tìm hiểu 

                                                 
36 Trích thánh giáo Cao Đài. 
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mối manh huyền bí của vũ trụ vạn vật. Tuy hình tướng lý thuyết bên ngoài, 
nhưng bên trong chứa đựng luật tắc ảo diệu biến hóa của Thái Cực Âm 
Dương. Người tu luyện nương vào đó để nhìn thấy sự luân động của bộ 
máy tối linh, nhận thấy được cái gì là chân thật, bất biến để gìn giữ, cái gì 
là giả tạm, sanh diệt diệt sanh trong thời gian nào đó để không bám víu. 
 
Thiên nhất sanh thủy, Địa lục thành chi; Địa nhị sanh hỏa, Thiên thất 
thành chi; Thiên tam sanh mộc, Địa bát thành chi; Địa tứ sanh kim, Thiên 
ngũ thành chi; Thiên ngũ sanh thổ, Địa thập thành chi. Một sanh một 
thành một âm một dương, một động một tịnh.  
 
Bởi có danh có chất nên gọi là Ngũ-Hành Tiên-Thiên. Bởi có hình có 
tướng nên gọi là Ngũ-Hành Hậu-Thiên. Trong trời đất vạn vật không có vật 
chi hóa sanh biến dưỡng mà không có Tiên Thiên, Hậu Thiên Ngũ Hành 
áp dụng vào nhân thân. Người tu luyện phải thấu suốt những tác năng 
sinh động hữu hình trong chính bản thân để hòa hợp tu chứng.  
 
Ngươn Thần, ngươn Tinh, ngươn Tính, ngươn Tình, ngươn Khí là Ngũ 
Hành vô hình. Thức Thần, trược Tinh, quỷ Phách, du Hồn, vọng Ý là Ngũ 
Hành hữu chất. Bính Đinh, Nhâm Quý, Canh Tân, Giáp Ất, Mồ Kỷ là Ngũ 
Hành phương vị. Đó là hữu danh, hữu chất, vô hình là nguồn gốc của 
Nhân, Lễ, Nghĩa, Trí, Tín. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân là tượng của Ngũ Hành 
ứng với phương vị để truyền sản tác thông, nguyên căn tổ khiếu của ngũ 
ngươn, ngũ tạng, lục phủ là hình trong hình, chất trong chất. Do đó có hỉ, 
nộ, ai, lạc, dục.  
 
Biết được sự liên hệ mật thiết giữa máy Tạo tuần hoàn, nhân thân cùng vũ 
trụ thì tu luyện là cần thiết cho con  người. Khi đã tạo thành, con người 
sống trong hai khí Tiên Thiên, Hậu Thiên; tinh thần hòa lẫn vật chất; hữu 
hình vật chất thì biến hiện, vô hình thì tiềm ân, thế nên con người chỉ thấy 
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giá trị của vật chất mà không thấy giá trị của tinh thần, vì vật chất hữu 
hình, quyến rũ, lôi cuốn, con người càng ngày càng bám víu; trong khi  
Chơn Tâm linh tánh càng ngày càng bị phủ mờ. Hỉ, nộ, ai, lạc, dục theo 
ngũ quan nhập vào tàn phá Ngũ Tạng Lục Phủ, làm thân phải bị thương 
tổn, khuynh khuyết, hoại tàn.  
 
Muốn trị được chứng nội thương ấy, người tu luyện cần phải chuyên chú 
trong việc luyện kỷ. Dương là đầu mối hóa sanh, tác thành vạn vật. Một 
Âm  không sanh, một Dương không trưởng; Âm thạnh, Dương suy ắt bại 
hoại. Tạo thế quân bình cho trong định ngoài an là đời sống tự do, tự tại. 
Vượt ngoài lý Âm Dương là phản bổn hoàn nguyên, vĩnh cửu trường tồn. 
Tai nghe tiếng trần mà chẳng phân biệt; mắt nhìn thấy sắc trần mà chẳng 
phân biệt; mũi ngửi mùi trần mà chẳng phân biệt; lưỡi nếm vị trần mà 
chẳng phân biệt. Chính vì sự phân biệt mà có ưa ghét, thân thù, khao 
khát, ước vọng để kết thành của nghiệp luân hồi. Vui, giận, buồn, vui, 
thương, cảm khi chưa phát gọi là trung.  Khi phát ra đúng tiết điệu hòa hài 
cảm ứng với nội tâm, ngoài cảm gọi là hòa. Trung Hòa là yếu tố đạt đến 
chỗ trong định ngoài an, để sống một cuộc sống siêu thoát; mà sống cuộc 
sống siêu thoát thì Tiên Phật cũng thế thôi.”38  

 
Qua đoạn giáo lý trên chúng ta thấy được ngũ hành trên nền tảng của đạo học 
cũng không có một chút dấu vết nào để có thể nói ngũ hành là 5 loại vật chất.  
Và không thấy dấu vết nào của hai quy luật tương sinh và tương khắc chi phối 
hay vận hành thế giới hiện tượng lẫn thế giới siêu hình như ngũ hành sai lạc 
thường nói tới.   
 
 

6. Nghi Vấn Lạc Thư 

                                                 
38 Giáo Lý Cao Đài 

 120



Trong tiến trình, chúng ta đã có nói sơ qua về lạc thư.  Sự khác biệt giữa hà đồ 
và lạc thư không nhiều, chỉ đơn giản là sự hoán vị giữa cặp số 4-9 với cặp số 2-7 
tức là sự hoán vị giữa hành kim với hành hỏa.  Nhưng vấn đề được đặt ra ở đây 
là tại sao lại phải hoán đổi vị trí kim với hỏa?  Dựa trên căn bản nào để hoán vị?  
Có bằng chứng nào trực tiếp hỗ trợ cho căn bản của sự hoán vị đó?  Nhìn lại 
nguồn gốc xuất phát của các độ số và vị trí của các vì sao, chẳng phải là “cặp số 
4-9 + sao kim + hướng tây” không thể tách rời nhau và “cặp số 2-7 + sao hỏa + 
hướng nam” không thể tách rời nhau hay sao?  Không thể tách rời nhau bởi vì sự 
hiện hữu của chúng chỉ đúng trong điều kiện chúng đi chung với nhau mà thôi.  
Chẳng phải là sự tách rời một phần tử nào đó [sao, hướng, độ số] ra khỏi tập hợp 
tức khắc sẽ phá hủy ngay cái điều kiện mà mỗi phần tử của tập hợp đã tựa trên 
căn bản đó để mà tiếp tục đúng [tồn tại] hay sao?  Chẳng phải là sự hoán vị đó 
đã xâm phạm ngay cả nguyên lý đã giúp thiết lập cấu trúc của bát quái và hà đồ 
hay sao?   Chẳng phải là sự hoán vị đó sẽ làm hỗn loạn và lệch lạc tính như 
nhất, xuyên suốt, và hợp lý của 10 độ số, 8 quái, 5 hành, 10 thiên can và 12 địa 
chi kết hợp thành hệ thống hay sao?       
 
Không chỉ có thế, nếu lý thuyết ngũ hành và lý thuyết sinh khắc của ngũ hành bị 
loại bỏ thì liệu là sự tồn tại của lạc thư có còn hợp lý hay không?  Nhưng tại sao 
lại phải có sự hiện hữu của lạc thư?  Không phải là đồ hình hậu thiên bát quái 
phối hà đồ đã có khả năng giải thích tất cả mọi hiện tượng sinh hoá trong đó rồi 
hay sao?  Phải chăng là đã có sự lầm lẫn trong tên gọi khi người ta tách hà đồ ra 
khỏi bát quái để đem phối vào cửu cung rồi gọi sản phẩm mới đó là lạc thư,  hay 
nói một cách khác lạc thư chính là hà đồ phối cửu cung?  Hoặc là về sau nữa 
người ta đã gán ghép gượng gạo ngũ hành sai lạc với hà đồ cửu cung, nương 
vào lý thuyết sinh khắc sai lạc, nên mới có chuyện hoán vị kim hoả và tên gọi lạc 
thư? 
 
Hay là, hai chữ lạc thư nguyên thỉ rất có thể trỏ vào một sản phẩm hoàn toàn 
khác chứ không phải chỉ là một đồ hình biến dạng của hà đồ. Về sau, với sự 
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vắng mặt hoàn toàn của sản phẩm đó trong khi tên gọi của nó tiếp tục sống mãi 
nên mới đưa tới chuyện nhập nhằn lầm lẫn?   
 
Có lẽ sự hiện hữu và giá trị của lạc thư vẫn là một nghi vấn chưa có đáp án. 
 
 

7.  Việt Dịch Ứng Dụng 
Việt dịch không có lập sẵn quẻ cũng không có lập sẵn lời, như chu dịch.  Việt 
dịch chỉ dựa vào 8 quái, tượng trưng của 8 nguyên tính đại diện cho thể-dạng-
tính-trạng-hành của thế giới hiện tượng nằm trong phạm trù có thể hiểu được và 
lý giải được.   Hay nói cho đúng hơn, Việt dịch chỉ gom gọn trong hai đồ hình.  
Một cái là tiên thiên bát quái đồ, tạm gọi là Việt Dịch Tiên Thiên Đồ và một cái là 
hậu thiên bát quái phối hà đồ, tạm gọi là Việt Dịch Hậu Thiên Đồ.   
 
Vì việt dịch không lập sẵn quẻ cho nên  không bị đóng khung trong một số quẻ 
nhất định như là chu dịch.  Mỗi quẻ của việt dịch có thể lên đến 8 quái nhờ đó mà 
mỗi quẻ có thể chứa đựng nhiều thông tin hơn.  Theo đó, tuy không lời và nhiều 
biến hóa mà ý nghĩa của quẻ lại được sáng tỏ hơn.  Tùy sự việc mà lời được vận 
dụng, tùy sự ứng hiện của các quái mà cục diện được thành lập, tùy lời và cục 
diện mà lý nghĩa của quẻ được triển khai.   
 
Nói cho có vẽ khoa học hơn thì Việt Dịch Tiên Thiên Đồ và Việt Dịch Hậu Thiên 
Đồ là hai mô hình có thể kích hoạt để tìm đáp án mà 8 quái của mỗi mô hình 
chính là 8 biến số dẫn đến đáp án.  Tùy thuộc vào lĩnh vực hoặc vấn đề truy cứu 
mà mỗi biến số được xác định (defined) bằng lời.  Tùy vào điều kiện có hưởng 
ứng hay không của mỗi biến số mà cấu trúc được thiết lập.  Tùy vào lời và cấu 
trúc đã thiết lập mà lý nghĩa của tổng thể được triển khai và dẫn đến đáp án. 
 
Lấy quẻ hay gieo quẻ bằng phương pháp nào không phải là chuyện quan trọng.  
Theo qui ước nào cũng được miễn là lấy một trong tám quái để xác định đâu là 
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gốc rồi xếp tất cả các quái theo thứ tự của đồ hình hậu thiên bát quái.  Tất cả các 
hiện quái kết hợp với mũi tên chỉ gốc ngọn làm nên cấu trúc [còn gọi là cục diện] 
của một quẻ.       
 
Giả dụ như một quẻ được gieo ra theo thứ tự trước sau như sau : càn, ly, cấn, 0, 
khảm, 0, khôn, đoài.  Xếp tất cả quái vào mô hình mẫu theo thứ tự càn-0-đoài-ly-
khôn-0-cấn-khảm.  Nếu qui ước lấy quái đầu tiên làm gốc, và ngọn hướng theo 
chiều ngược kim đồng hồ, thì quái càn là gốc và quái khảm là ngọn, như trong 
hình 45A.  Một tập hợp của 6 hiện quái theo thứ tự càn- đoài-ly-khôn-cấn-khảm 
được thành lập với càn là gốc và khảm là ngọn làm nên cấu trúc [còn gọi là cục 
diện] của quẻ.  Quẻ 45A chính là “tùy sự ứng hiện của các quái mà cục diện 
được thành lập” và cũng chính là “tùy vào điều kiện có hưởng ứng hay không của 
mỗi biến số mà cấu trúc được thiết lập.” 
 
 

Caøn

Ñoaøi

Ly

Khaûm

ToánChaán

Khoân

Caán

Goác

  
Hình 45A : Tùy Ứng Hiện Của Quái Mà Cục Diện Được Thành Lập 
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Giả dụ như vấn đề đang được  truy cứu thuộc lĩnh vực kinh tế có tính cách tổng 
quát thì một số từ vựng kinh tế thích hợp sẽ được chọn lọc để gắn vào mỗi quái, 
như trong hình 45B.  Cho nên mới nói “tùy sự việc mà lời được vận dụng.”  Đó 
cũng là “tùy thuộc vào lĩnh vực hoặc vấn đề truy cứu mà mỗi biến số được xác 
định bằng lời.”  Và như đã từng trình bày, tất cả từ vựng được chọn lọc để gắn 
vào mỗi quái đều phải “truy cập tới,” phải “quy về được,” phải “liên kết với” yếu 
tính tối sơ của quái đó.   
 
Sau khi đã có cục diện và lời, như trong hình 45B, thì việc triển khai nghĩa lý của 
quẻ không là việc khó.  Với hai giả dụ trên, đáp án sẽ được mô tả đại khái như 
sau:  
 
 

Caøn

Ñoaøi

Ly

Khaûm

ToánChaán

Khoân

Caán

Taøi Saûn Höõu Hình
Taøi Saûn Cöùng
Coâng Cuï Saûn Xuaát
Baát Ñoäng Saûn
Nguyeân Lieäu

Tieàn
Hôïp Ñoàng
Thöông Löôïng
Söùc Lao Ñoäng
Trình Ñoä
Kieán Thöùc
Kyõ Naêng
Kinh Nghieäm

Saûn Xuaát, Cheá Taïo
Cung Caáp Haøng Hoaù Dòch Vuï
Cung, Baùn

Cô Cheá Thò Tröôøng
Nhaø Saûn Xuaát

Caàu, Tieâu Thuï
Mua, Xaøi, Möôùn
Chieám Lónh, Thu Toùm

Daân chuùng
Ngöôøi Tieâu Thuï
Coâng Nhaân

 
Hình 45B : Tùy Việc Mà Lời Được Chọn 
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Quẻ 45B :{(nhà sản xuất, cơ chế thị trường) + (tiền, thương lượng, hợp 
đồng) + (mua, mướn) + (công nhân) + (bất động sản, công cụ sản xuất, 
nguyên liệu) + (sản xuất, cung cấp hàng hóa dịch vụ)}.  Hay trình bày một 
cách khác là Quẻ 45B :{nhà sản xuất [qua] cơ chế thị trường [dùng] tiền 
thương lượng hợp đồng [để] mua mướn công nhân, bất động sản, công cụ 
sản xuất, nguyên liệu [dùng vào việc] sản xuất, cung cấp hàng hóa dịch 
vụ}. 

 
Thông tin [văn bản] chứa đựng trong đáp án của quẻ 45B có nghĩa lý như thế 
nào, sâu cạn tới đâu thì tùy thuộc vào suy nghĩ của người đặt câu hỏi. 
 
Khác với chu dịch, lối thiếp lập quẻ của Việt Dịch sẽ không cho ra trường hợp 
trùng quái [hai quái giống nhau].  Và với lối cho đáp án của Việt Dịch sẽ không có 
lời giải thích cho từng hào của quẻ.    
 
Nếu là ứng dụng trong bói toán thì vấn đề “có linh hay không” không phụ thuộc 
vào môn bói toán, cũng không phụ thuộc vào qui ước của môn bói toán đó, cũng 
không phụ thuộc vào phương pháp thiết lập quẻ mà phụ thuộc vào sự tương 
thông  tâm linh của người xin quẻ với cõi giới vô hình.  Bói toán chỉ là vận dụng 
một qui ước truyền thông giữa con người với chúng sinh của cõi giới vô hình để 
“nhờ vả.”  Họ, chúng sinh của cõi vô hình, có đáp ứng hay không và cho đáp án 
đúng hay sai thì không ai biết được.   Việt Dịch chỉ một trong số những phương 
tiện. 
 
Nếu là ứng dụng vào tiên đoán hoặc suy nghiệm có tính cách khoa học hay triết 
học thì việt dịch tiên thiên đồ và việt dịch hậu thiên đồ có nhiều triển vọng cho 
những khám phá lý thú. 
 
Triển khai ứng dụng của việt dịch cần rất nhiều thời gian để nghiên cứu.  Nó 
không phải là chủ đề của bài viết này vì vậy chúng ta nên dừng lại ở đây.   
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8. Vài Lời Để Khép Lại 
Đúng ra tác giả có thể tóm tắt tất cả những điểm chính đã viết để chúng ta cùng 
lược lại nhưng vì điều này có lẽ cũng không thật sự cần thiết cho nên xin được 
phép được khép lại bài viết ở đây.  Xin cảm ơn tất cả quý vị. 
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