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VỀ NGUỒN 
Ngày 22/4/2018 

 
Chúng ta đã có một chuyến Về Nguồn nhân ngày Giỗ Tổ Dịch Lý VN - Người 

đã bỏ cả cuộc đời dấn thân truy tìm chân lý, tìm lẽ thật của cuộc đời, để lại cho nhân 
loại một phương pháp luận vô cùng minh triết, một "đạo biến thông" biến hóa khôn 
lường theo cái lẽ biến động muôn hình vạn trạng của hồng trần sáng tối - âm dương 
huyền vi và hiển hiện này.  

Tại sao phải tìm cái lẽ thật ? Tìm cái chân lý ấy để làm gì ? 
Bởi cuộc đời vốn có cả âm dương: ẩn - hiện; sáng - tối; trung thành - phản 

bội; thành - bại; thật - giả; hợp - tan, sinh - tử... Nếu ta đi trong vòng đời chân - giả 
mà ta không biết lúc nào thật lúc nào giả, lúc nào thành lúc nào bại, lúc nào còn 
duyên lúc nào hết duyên, ai trung thành - ai phản bội, thậm chí cũng người đó mà 
lúc nào trung thành - lúc nào phản bội; lúc nào nhớ - lúc nào quên...thì cuộc đời ta 
sẽ gặp rất nhiều những tình huống ngỡ ngàng, hụt hẫng, bất ngờ rồi không ngờ...để 
rồi ta rơi vào trạng thái bất mãn, thất vọng, mất niềm tin, chán đời, uất ức, bất đắc 
chí, chán sống, thậm chí ta không còn bình tĩnh nữa mà có biểu hiện lúc cười lúc 
khóc mà người đời gọi là mất trí ... 
 Bởi lẽ đó nên Tổ đã dấn thân cả đời và nghiệm ra lẽ thật để truyền bá cái chân 
lý âm dương để nhân loại hết trông lầm - nghe lạc - hiểu sai nữa. Từ đó có tầm nhìn 
đúng thật, biết thật, và hiểu thật đúng mọi sự việc, mọi tình huống trong đời sống 
hiện tại mà ta đang sống động vui buồn, thức ngủ, đi đứng, thăng trầm, chìm nổi với 
nó sao cho thật an nhiên với cái được và mất, bình an với cái thành và bại, ứng xử 
đúng với cái chân và giả của cuộc đời nhằm có cuộc sống hạnh phúc hơn ! 
 Một lần nữa chúng ta thành tâm tri ân Sư Tổ.  
 Riêng Thầy từ lúc có duyên gặp Dịch Lý Việt Nam, bản thân ngộ ra lẽ thật, 
từ đó thấy tự tin, mạnh dạn trưởng thành hơn trong cuộc sống, thấy môn học thật có 
ý nghĩa cho đời nên Thầy có tâm nguyện “học của tiền nhân thì phải để lại cho 
hậu thế”. Nên Thầy tự lấy làm sứ mệnh truyền bá Dịch Lý Việt Nam cho các bạn, 
cho sau này.  
 Dịch không là gì cả - Dịch là cái lý vô hình vô ảnh  - Nhưng Dịch lại là tất 
cả.  
 Tại sao nói “Dịch không là cả” ?  

Vì có biết bao người không biết Dịch họ cũng sống cũng làm việc, cũng thành 
công - cũng thất bại, cũng hạnh phúc - cũng đau khổ… rồi có bao nhiêu người biết 
Dịch cũng làm việc cũng sống, cũng thành công - cũng thất bại, cũng đau khổ - cũng 
hạnh phúc...Có biết tới Dịch hay không biết tới Dịch đều cũng sống - cũng chết, 
cũng trôi lăn trong biển cả âm dương lẫn lộn này, nên Dịch cũng không là gì cả ! 
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Tại sao nói “Dịch là cái lý vô hình vô ảnh” ? 
Dịch chỉ là cái lý, cái lẽ, cái quy luật không hình, không bóng, không thấy, 

không sờ mó được. Có ai nói tôi thấy được Dịch, tôi sờ được Dịch bao giờ, mà chỉ 
nói tôi biết Dịch, tôi hiểu Dịch là cùng là hết. Cái lý cái lẽ này nó vô hình, vô bóng 
nên ta không thấy không sờ được nhưng nó có, chứ không phải là không có, nên mới 
nói Dịch là vô hình vô bóng là vậy !  

Tại sao nói “Dịch là tất cả” ? 
Dịch là cái lý của sự dịch chuyển, dịch biến, là cái luật của sự biến đổi, biến 

hóa, mọi thứ đều nhờ có lý dịch này nên mới thay đổi, mới chuyển động, mới biến 
hóa, mới sinh ra, mới mất đi để tạo nên xã hội vũ trụ có không gian có thời gian này. 
Mọi thứ trong không gian này đều phải dịch chuyển, biến đổi - thời gian cũng phải 
trôi qua trôi qua mãi mãi không ngừng nghỉ. Ở đâu mà không có cái lý của sự thay 
đổi, cái lý của dịch, nên Dịch có mặt ở khắp mọi nơi, ở đâu cũng có lẽ dịch nên Dịch 
là tất cả 

Để nhận biết lý dịch có mặt mọi lúc, mọi nơi, nên Thầy sẽ phân tích chỉ dẫn 
các bạn kiểm soát cái lý dịch trong hai ngày trong chuyến Về Nguồn này. 

7h sáng ngày 21/4/2018 nhằm mùng 6/3/Mậu Tuất Theo công thức hữu 
thường thì là Dịch Tượng Đại Tráng - Hằng, xe khởi hành đưa đoàn chúng ta về nơi 
Bia Tưởng Niệm nhân ngày Giỗ Sư Tổ, toàn bộ ý nghĩa chuyến đi của chúng ta đều 
theo cái lý của Đại Tráng - Hằng. 

• Đại Tráng - Hằng: Ý nghĩa dịch tượng được xuyên suốt cả chuyến đi:  
• Khởi hành xuất phát bị chậm hơn giờ thông báo theo ý Thầy. 
• Hướng về người Tổ đứng đầu cao nhất về DLVN tại nơi ghi nhớ công 

ơn trên bia rùa trường tồn theo thời gian 
• Thầy kể về cuộc đời hy sinh vật chất thường ngày  của tổ để nghiên 

cứu đạo lý của thánh hiền trường cửu từ xưa. 
• Những câu chuyện áp dụng dịch lý vào đời sống của mỗi cá nhân đã 

làm các huynh đệ đồng môn hiểu sâu và trưởng thành hơn về dịch lý. 
• Nhân chuyến đi nhớ ơn tổ sẽ làm cho tình huynh đệ tỷ muội đồng môn 

thêm thâm tình gắn bó. 
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☯11h39’ngày 21/4/2018 nhằm mùng 6/3/Mậu Tuất: Phong - T.Chấn đoàn 

xuống xe đi vào Thiền Viện Trúc Lâm Phương Nam để lễ Phật 
• Phong - Thuần Chấn  được thể hiện qua các sự động tĩnh: 
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• Đoàn xếp thành hai hàng đi vào 
• Có máy flycam bay lên cao quây phim cả đoàn đẹp mắt 
• Đoàn vào lễ Phật, đi tham quan nhiều ngả 
• Đoàn đi qua điểm thứ hai để ăn trưa (Mỹ Khánh) 
• Để đến tập trung tại nhà hàng phải đi bộ qua nhiều lối ngắm cảnh quan 

và thú nuôi. 
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•  
• Đến nhà hàng đã bày tiệc trưa sẵn 3 bàn ăn, Thầy muốn ngồi quây quần 

cạnh bờ ao sen đẹp nên phải dời bàn ra điểm thứ hai ở cạnh ao. 
• Flycam khởi động bay lên quay cảnh sum hợp ăn uống vui vẻ của cả 

đoàn 

☯ 14h ngày 21/4/2018 nhằm mùng 6/3/Mậu Tuất: Thuần Chấn - Phục được thể 

hiện qua các sự động tĩnh: 

 
 

• Sau khi dự tiệc trưa xong thì đi trở ra thì đoàn ghé vào nhà mát trên ao 
cá Koi thật đẹp. 
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• Các bạn mua thức ăn xuống hồ cho cá lội vây quanh bình thức ăn 
• Cá lội vẫy đuôi mạnh làm văng cả nước lên làm người cho ăn có cảm 

giác sợ hãi, cứ đứng lên ngồi xuống đứng lên ngồi xuống, né qua né 
lại..  
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• Các bạn cứ thay phiên lập lại việc cho cá ăn thật thú vị,  
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• Máy ảnh - Flycam thay phiên nhau hoạt động ghi hình để lại kỷ niệm 
• Rồi cả đoàn kéo nhau đi trở lại xe tiếp tục chuyến đi. 

☯ 17h ngày 21/4/2018 nhằm mùng 6/3/Mậu Tuất: Giải - Vị Tế  được thể hiện 

qua các sự động tĩnh: 
• Giải - Vị Tế:  Nước được phun ra để rửa sạch bụi bẩn trên bia đá. 
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☯ Đạo lý của Giải – Vị Tế:  

• Giải đi những bụi bẩn của thời gian, bia rùa sẽ sạch đẹp. 
• Thân: Tắm gội cho thân thể sạch sẽ. 
• Tâm: Buông bỏ những tạp niệm của trần gian, lòng người sẽ thanh thản. 
• Trí: Biết phân tích điều thất bại, cuộc đời dễ thành công. 
• Chuyện đời: Biết gạt bỏ những ưu phiền, thì tâm sẽ vui tươi. 
• Ứng xử: Biết tha thứ lỗi lầm, thì tâm ta mau trưởng thành. 
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Bia rùa được ráp từ 3 khối đá, nặng 3 tấn 
Được dựng vào khánh thành ngày 7 -11 - 2015 
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• Những cành hoa được cắt tỉa nửa phần gọn gàng  

 
• Điện làm nóng keo để đính các cánh hoa đã cắt rời lên bia để trang trí 
• Bia rùa được tô điểm vài nơi bằng những cánh hoa được cắt rời cành. 
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• Không gian hoàng hôn nửa tối nửa sáng, u tịch nơi này bị phá tan bởi 

những tiếng hát tiếng đàn của cả đoàn.  
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• Trong khi ta về lại nhớ ta đi 
• Đi lên non cao đi về biển rộng 
• Đôi tay nhân gian chưa từng - độ lượng 
• Ngọn gió hoang vu thổi buốt xuân thì... 
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BIA RÙA KHẮC TÊN SƯ TỔ DỊCH LÝ VIỆT NAM 
NGÀI XUÂN PHONG DỊCH LÝ SĨ NGUYỄN VĂN MÌ 

 

      
Bài thơ Giải – Vị Tế 
“Chịu đời vị tế cây lìa nhánh 
Dâng hiến cho đời trọn sắc hoa 
Ai bảo dở dang là vô dụng 
Nửa nguyên - nguyên nửa đạo đất trời” 
   Thanh Từ DHS Trần Quốc Thái 
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 ☯ 19h ngày 21/4/2018 nhằm mùng 6/3/Mậu Tuất: Tiểu Quá - Phong 

được thể hiện qua các sự động tĩnh sau: 
 - Tiểu Quá - Phong:  
  - Từng nhánh hoa nhỏ được kết hợp lại thật đẹp mắt. 
  - Giữa không gian thiếu ánh sáng bia được hoa kết tập thật đẹp 
  - Một phút mặc niệm cả đoàn thành tâm hướng về Tổ 
  - Lời bài hát Tổ viết được gán ghép vào dòng nhạc bài Thương Quá 
Việt Nam được cả đoàn hợp ca rất lớn rất hay trong không gian tĩnh mịch nhưng 
rất linh thiêng như Tổ về sum họp. 
 
 
 

 
Dâng hương tưởng nhớ ân sư  

Dịch Học Sĩ Nam Thanh Phan Quốc Sử 
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Phút mặc niệm trước bia Sư Tổ 
 - Đoàn về muộn nên đói quá và dự tiệc đông vui và ăn ngon. 
 - Cái quai chỉnh lửa của cái lẩu bị gẫy rớt xuống bàn - nên lẩu này ngon. 

• Vật nhỏ động gãy rớt khỏi còn cho ta biết tối nay hợp mặt thật vui. 
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☯21h ngày 21/4/2018 nhằm mùng 6/3/Mậu Tuất: Dự - Giải được thể hiện qua 

các sự động tĩnh sau: 

 Dự - Giải  
• Không khí dự tiệc vui vẻ sôi nổi thì 

có bạn ăn xong sớm và mở loa hát 
nhạc vui vẻ. 

• Sau đó mọi người cũng thuận theo 
tiếng nhạc mà hát nhảy múa  thật 
sôi nổi, kéo nhau đi vòng tròn cả 
hội trường. 

• Thầy cũng hòa theo dòng nhạc sôi 
nổi mà quyết định đưa cả nhóm ra 
ngoài sân vườn hát giải trí văn 
nghệ dịch lý. 

• Vừa hát - vừa phân tích, giải thích ý 
nghĩa mỗi bài hát theo quẻ dịch.  

• Những bản tình khúc Bolero - Slow 
trữ tình du dương giữa đêm làm cho 
tinh thần thư giãn thoải mái và yêu 
thương.  
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 ☯ Đạo lý của Dự - Giải 

Thuận theo cuộc sống mà buông bỏ. 
Hòa thuận vui vầy lại thảnh thơi. 
Tiếng nhạc du dương lòng thanh thản. 
Hồng trần dương cảnh sướng như tiên. 
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☯ 9h ngày 22/4/2018 nhằm mùng 7/3/Mậu Tuất: Gia Nhân - Ích được thể hiện 

qua các sự động tĩnh sau: 
 Gia Nhân - Ích: Phạm vi Bia Sư Tổ và Thầy Sử 

• Học trò dâng hoa, quả, hương tưởng nhớ công ơn Tổ và Thầy 
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Nén nhang tưởng nhớ công ơn Thầy 

Nén nhang tưởng nhớ công ơn Sư Tổ 
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- Học trò hát các bài ca truyền thống 
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- Chụp hình kỷ niệm một chuyến Về Nguồn giỗ Sư Tổ năm 2018  

“Dịch không là gì cả - Dịch là cái lý vô hình vô tướng  - Nhưng Dịch lại là tất cả” 
Chúng ta đã trải qua 2 ngày Về Nguồn, trải qua những hoạt động từ nhỏ đến 

lớn, tất cả đều đi trong cái lý của Dịch. Mỗi giờ mỗi tượng dịch đã ứng nghiệm 
trong mỗi động tác của chúng ta. Để chứng minh cho cái lẽ dịch vô hình vô tướng 
nhưng lại có mặt khắp mọi việc, mọi ý nghĩa, mọi hành động, mọi biến động của 
tất cả.  

 Trở lại tượng lúc đoàn khởi hành: Đại Tráng – Hằng 

 Chúng ta đã có một chuyến đi Về Nguồn tâm hướng về công đức của Thầy 
và Tổ thật là đáng nhớ, chúng ta có hai ngày bên nhau trò chuyện, làm việc mà mỗi 
lúc tình cảm huynh đệ tỷ muội thêm gắn bó, thâm tình đồng đạo và thư giãn trong 
suốt chuyến đi.  

Thầy mong rằng trong mỗi chúng ta hãy ghi nhớ đạo lý của Đại Tráng – Hằng 
để cuộc sống thêm Chân – Thiện – Mỹ và Thăng hoa hơn trong đời sống thường 
Hằng này.  

Thanh Từ Dịch Học Sĩ Trần Quốc Thái 
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VỀ NGUỒN 
Nhớ xưa Thầy dắt con về 
Thăm phần mộ tổ, tràn đầy hương linh. 
Trần gian Tổ đã khai truyền 
Hồng Lạc Dịch Lý cho người Việt Nam. 
 
Ngày nay Thầy đã đi xa 
Nhớ Thầy con nguyện tâm truyền Dịch Xưa. 
Đức – tâm – thần trí – vô tư, 
Xin thầy gia hộ cho tròn lòng son. 
 
Ngày nay Thầy đã đi xa 
Nhớ thời diễm phúc bên Thầy năm xưa, 
Tiếng đàn, lời hát âm dương, 
Thâu đêm lý dịch gẫm suy sự đời. 
 
Ngày nay con dẫn môn sinh, 
Theo Thầy thuở trước trung trinh với nguồn. 
Đây hoa Đại Lộc nẩy chồi 
Gia Nhân kết nụ trổ bông, phúc đầy. 
          

  Thanh Từ DHS Trần Quốc Thái 
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