
Nguyễn Trãi với Kinh dịch 
 

Nguyễn Trãi là khai quốc công thần dưới triều Lê sơ. Người đã thảo “Bình Ngô đại cáo”, một 
thiên cổ hùng văn bất hủ của dân tộc ta. Là một danh nhân văn hoá thế giới, năm 1980 thế 
giới đã tổ chức kỷ niệm 600 năm ngày sinh của ông. 

Trong “Nhị Khê Nguyễn tộc thế phả” viết: Tổ tiên Nguyễn Trãi ở xã Chi Ngạn, huyện 
Phượng Sơn (tức Phượng Nhãn, thuộc trấn Kinh Bắc) nay là Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Vào 
thế kỷ XIV, triều vua Trần Phế Đế (Hiện), gia đình ông dời đến cư trú ở làng Nhị Khê, tổng 
Cổ Hiền, huyện Thượng Phúc, phủ Thường Tín, trấn Sơn Nam thượng, (nay thuộc xã Nhị 
Khê, huyện Thường Tín, tỉnh Hà Tây). Nguyễn Trãi, hiệu Ức Trai, sinh năm Canh Thân 
(1380), cha là Nguyễn Ứng Long (tức Phi Khanh). Mẹ là Trần Thị Thái con gái quan Tư đồ 
Trần Nguyên Đán (cháu bốn đời của Thái sư Trần Quang Khải). 

Ngày 28 tháng 2 năm Canh Thìn (1400), Hồ Quý Ly cướp ngôi vua Trần Thiếu Đế (án) nhà 
Minh lấy cớ đó đưa quân sang xâm lược nước ta. Tướng quân Minh là Trương Phụ bắt cha 
con Hồ Quý Ly giải về Trung Quốc, chúng bắt theo cả Nguyễn Phi Khanh. Nguyễn Trãi cùng 
Nguyễn Phi Hùng đến ải Nam Quan để tiễn biệt cha. Cha khuyên ông nên trở về “báo quốc, 
trả thù nhà”. Theo lời cha, trên đường trở về thì ông bị quân Minh bắt giam lỏng ở thành 
Đông Quan (Hà Nội), tướng nhà Minh là Hoàng Phúc nhiều lần mua chuộc, dụ dỗ ông ra làm 
quan phục vụ mưu đồ đô hộ của giặc ngoại xâm. Với lòng yêu nước, thương dân tha thiết ông 
không phản bội lại tổ quốc, thà chịu cảnh sống nghèo khổ bằng nghề dạy học để chờ thời cơ: 

“Góc thành Nam lều một gian, 

No nước uống, thiếu cơm ăn 

Con đòi trốn, dường ai quyến, 

Bầy ngựa gầy, thiếu kẻ chăn 

Ao bởi hẹp hòi khôn thả cá 

Nhà quen xú xứa, ngại nuôi vằn. 

Triều quan chẳng phải, ẩn chẳng phải. 

Góc thành Nam, lều một gian”. 

(Nguyễn Trãi toàn tập, Quốc âm thi tập, Thủ vĩ ngâm) 

Sau Nguyễn Trãi đã cùng Trần Nguyên Hãn trốn thoát khỏi thành Đông Quan vào theo nghĩa 
quân Lam Sơn. Ông đem Bình Ngô sách dâng lên cho Lê Lợi. Nội dung của Bình Ngô sách 
không bàn đến cách đánh thành mà chỉ chú ý vào việc thu phục lòng người. Lê Lợi coi Bình 
ngô sách là kim chỉ nam trong việc hoạch định sách lược, chiến lược chỉ đạo nghĩa quân Lam 
Sơn chống giặc Minh. Ngày 2 tháng giêng năm Mậu Tuất (ngày 7 tháng 2 năm 1418). Lê Lợi 
xưng là Bình Đình Vương phất cờ khởi nghĩa, mở đầu cuộc kháng chiến chống quân Minh 
kéo dài suốt 10 năm gian khổ, nằm gai nếm mật, vào sinh ra tử, quân sư Nguyễn Trãi luôn ở 
bên cạnh Lê Lợi bàn mưu định kế đánh quân Minh xâm lược. Trong cuộc kháng chiến trường 



kỳ đó, nghĩa quân dùng lối đánh du kích tiêu hao sinh lực địch, “Vây thành diệt viện” đã làm 
cho quân Minh khốn đốn ở thành Đông Quan phải cầu thêm quân cứu viện. Nhà Minh sai 
tướng An Viễn Hầu Liễu Thăng dẫn 10 vạn quân và Kiềm Quốc Công Mộc Thạch dẫn 5 vạn 
quân theo hai đường sang cứu viện. Trước thế giặc to lớn Nguyễn Trãi bàn với Lê Lợi cử Đại 
Tư Đồ Trần Nguyên Hãn hạ thành Xương Giang trước khi viện binh của Liễu Thăng đến. Sau 
đó, đưa quân mai phục ở Chi Lăng. Ngày 20 tháng 9 năm Đinh Mùi (1427), nghĩa quân đã 
chém đầu Liễu Thăng ở Mã Yên, làm nên chiến thắng Chi Lăng đánh bại 10 vạn viện binh 
của nhà Minh, đạo quân của Mộc Thạch nghe tin 10 vạn quân bộ bị nghĩa quân Lam Sơn đánh 
bại, Liễu Thăng bị chém mất đầu nên quân của Mộc Thanh không đánh tự tan. Vương Thông 
bị bao vây trong thành Đông Quang, cùng kế phải xin hoà. 

Ngày 15 tháng 4 năm Mậu Thân (1428), cuộc kháng chiến chống quân Minh của nghĩa quân 
Lam Sơn đã giành được thắng lợi hoàn toàn. Lê Lợi nên làm vua lấy niên hiệu Thuận Thiên, 
Quốc hiệu Đại Việt, kinh đô Đông Kinh -  Thăng Long (Hà Nội). Nguyễn Trãi được Vua Lê 
Thái Tổ uỷ thác đã thảo chiếu “Bình Ngô đại cáo” (đây là bản Tuyên ngôn độc lập lần thứ hai 
của Việt nam trong lịch sử chống giặc ngoại xâm). 

Mười năm cùng vua Lê Thái Tổ lãnh đạo nghĩa quân Lam Sơn chống quân Minh, ngoài việc 
vạch sách lược, chiến lược, Nguyễn Trãi còn là một nhà ngoại giao tài tình, giao thiệp với 
quan quân nhà Minh. Nội dung các thư tịch của Nguyễn Trãi còn lưu lại cho thấy nhiều lần 
ông vận dụng học thuyết Chu Dịch, âm dương ngũ hành để thực hiện kế sách đối ngoại giành 
thắng lợi trên mặt trận ngoại giao của nghĩa quân Lam Sơn trước một kẻ thù lớn mạnh rất 
mưu mô và xảo quyệt. Trong bài “Đầu mục nước An Nam kính gửi các tù tướng của thiên 
triều” (Triều Minh), Nguyễn Trãi viết: Kinh Dịch có câu rằng: “Quân đi phải có kỉ luật, nếu 
không có kỉ luật thì dẫu phải cũng gặp sự không hay”. Ý là Nguyễn Trãi nhắc đến quả Sư là 
một trong 64 quẻ Kinh Dịch do hạ Khảm thượng Khôn hợp thành, hình quẻ là, tên là quẻ Địa 
Thuỷ Sư, tượng trưng cho “binh chúng” (quân đội). Ý nghĩa của quẻ Sư là ở chỗ nêu ra quy 
luật “dụng binh”. Lời quẻ nhấn mạnh hai nguyên tắc: 

Một là: Tiền đề của việc dụng binh là “chính” (Chính nghĩa), tức là cho rằng “nhân nghĩa chi 
sư” (quân đội nhân nghĩa) “năng dĩ chúng chính” (có khả năng sử dụng lựclượng quân sự để 
bảo vệ chính nghĩa) thì có thể “độc thiên hạ nhi dân tòng chi) (dù khiến thiên hạ phải khổ mà 
dân vẫn theo) (lời Thoán truyện). 

Hai là: Ra quân thắng hay bại mấu chốt là ở chỗ chọn tướng có xứng đáng hay không. Cho 
nên ắt phải dùng bậc “trượng nhân” hiền minh thì mời có thể được cát lợi. Sáu hài trong quẻ 
lần lượt nên ra các yếu lĩnh về các mặt trong việc dụng binh. Hào Sơ lục nói về sự cần thiết về 
kỷ luật quân đội phải rất nghiêm minh. Hào Cửu nhị vạch rõ điều kiện để chủ soái thành công. 
Hào Lục tam trình bầy về bài học thất bại. Hào Lục tứ chỉ rõ tình trạng triệt quân rút lui. Hào 
Lục ngũ nói về tiêu chuẩn chọn tướng của “quân chủ”. Hào Thượng lục thể hiện pháp tắc xét 
công ban thưởng. Từ yếu lĩnh dụng binh mà quẻ Sư vạch ra, quẻ Sư thật đáng gọi là một bộ 
cương lĩnh chung về binh pháp cổ đại. Nếu từ nguyên tắc dụng binh thì phải có tính chính 
nghĩa mà xét, thì lại có thể coi đó đều tóm tắt quan trọng nhất trong tư tưởng chiến tranh của 
Chu Dịch. Tuân Tử - Nghị binh nói: “Việc binh y là để ngăn bạo trừ hại. Chứ chẳng phải là 
tranh đoạt”. Trong Hào Sư lục quẻ Sư, là hào âm ở ngôi đầu tiên dưới quẻ, lời hào nói: “Sư 
xuất dĩ luật, phủ tang, hung”. Có nghĩa là: Ra qân phải dùng pháp luật hiệu lệnh để ước thúc, 
kỷ luật quân đội không tốt ắt có sự hung hiểm (nguy hiểm chẳng lành). “Phủ tang” nghĩa như 
“bất thiện”, có nghĩa là không tốt. “Phủ: đây nghĩa như “bất” (chẳng). “Tang” như “thiện”, có 
nghĩa là tốt. Đây là thuyết minh về hào Sơ lục ở chỗ bắt đầu của quẻ Sư, tượng trưng cho 
quân đội mới bắt đầu xuất phát, nên nhắc nhở là phải nghiêm minh quân pháp. Nếu không ắt 



sẽ “hung” (chẳng lành”. Sư là quẻ bàn về cách dùng binh. Đánh trận không phải trò đùa vui, 
mạng ai nấy làm, mà phải có quân kỳ. 

NGUYỄN TRÃI VỚI PHẠM TRÙ THỜI TRONG KINH 
DỊCH 
 
Trong  64 quẻ của Kinh Dịch, mỗi quẻ đều có quy luật phát sinh, phát triển, biến đổi tượng 
trưng  một sự vật, một hiện tượng nào đó bối cảnh nhất định. Bối cảnh nhất định này tồn tại 
theo ý nghĩa, Chu dịch gọi là Thời. 

64 quẻ biểu thị 64 thời, tức là xây dựng 64 bối cảnh nhất định, và từ trong giới tự nhiên, xã 
hội loài người, biểu thị những góc độ khác nhau về những sự lý có ý nghĩa điển hình.Ví dụ: 
quẻ Thái tượng trưng sự lý của thời thông thái. Quẻ tụng tượng trưng sự lý của thời kiện tụng, 
tranh giành. Quẻ Vị Tế tượng trưng sựlý của cái thời sự việc chưa xong v.v…Tình trạng biến 
đổi của sáu hào ở mỗi quẻ đều phản ánh qui luật của sự phát triển đến một giai đoạn nào đó ở 
trong thời nhất định. Do vậy nghiên cứu 64 quẻ, không thể không nắm vững khái niệm Thời 
của quẻ. 

Thời biến, là một phạm trù triết học nêu lên sự thay đổi của bốn mùa. Lời trong Thoán truyện 
quẻ Bí: “Quan hồ thiên văn, dĩ sát thời biến” (Quan sát thiên văn, để tìm hiểu sự thay đổi của 
bốn mùa). Sử ký - Thiên quan thư: “Chung thuỷ cổ kim, thâm quan thời biến” (Sau trước xưa 
nay, thấu rõ bốn mùa thay đổi). 

Thời dụng, Chri về thời nhất định được nêu trong quẻ Dịch và ý nghĩa vận dụng chủ yếu của 
chúng, về sau có nghĩa dẫn thân là công dụng ứng hợp với thời đại tức là có ích cho đương 
thời. Trong thoát truyện của 64 quẻ Dịch có 3 quả là Khảm, Khuê, Kiển đã ca ngợi “thời 
dụng” đây là một trong “Thán quái tam thể”, Thoán truyện quẻ Khảm nói: “Hiểm chi thời 
dụng” Hạng An Thế trong sách Chu Dịch ngoại từ: “Ba quẻ Khảm, Khuê, Kiển đều không 
phải là việc tốt, nhưng thánh nhân đều có lúc dùng đến chúng. Vì vậy nói: “Thời dụng lớn lắm 
thay” , là muốn người ta phân biệt cho rành vậy. Thời chỉ tắc chí, thời hành tắc hành, Lời 
Thoái truyện quẻ Cấn. Nghĩa là: Thời đáng dừng thì dừng, đáng tiến thì tiến. Đây là nói đạo 
“chỉ” trong quẻ Cấn phi tận dụng thích hợp với thời, không thể tuỳ tiện, nhằm giải thích nghĩa 
của tên quẻ Cấn. 

Vương Bật - Chu dịch chú: “Đạo chỉ không thể dùng luôn, chỉ áp dụng khi không thể “hành”, 
vận dụng hợp thời thì đạo sẽ sáng”… 

Sáu hào của Quẻ Kiền biểu hiện thuần dương nên rất mạnh, có địa vị đặc biệt trong 64 quẻ, là 
đầu mối của âm dương, là cội nguồn của muôn vật. Mỗi quẻ của Chu dịch sẽ đại biểu cho một 
thời đại, mỗi hào đại biểu cho một giai đoạn phát triển của thời đại. Xét về mặt triết học, quẻ 
tĩnh,c òn hào thì chuyển động. 

Kiền là kiện (vững mạnh), chuyển động, biến đổi không ngừng, có ý chí vươn lên. Kiện là 
tính chất và ý nghĩa của quẻ Kiền. Trời có sức sống vững mạnh, cho nên quẻ Kiền tượng 
trưng là trời. Trong sách Hán thư - Nguỵ Tương truyện: Sự biến đổi của trời đất ắt hản là do 
âm dương, còn phân biệt âm dương dùng mặt trời để ghi nhớ. Mặt trời chuyển động tạo nên 
sự thay đổi của bốn mùa nóng lạnh…Vì thế, lời quẻ Kiền là: Nguyên, hanh, lợi, trinh cũng 
chính là xuân, hạ, thu, đông. Nguyên là bắt đầu, tức là mùa xuân; hanh tức mùa hạ; lợi tức 



mùa thu; trinh tức mùa đông, thời gian cứ lập lại theo chu kỳ, đây là quy luạt của tự nhiên, tức 
là kiện. 

Sáu hào của quẻ Kiền còn nói đến khí của trời và đạo của người quân tử. Khí của trời đất có 
lên xuống, đạo của người quân tử có thịnh suy. Chu Dịch lầy rộng tượngi trưng cho 6 hào. 
Rồng là động vật có thể bay lên trời, có thể lặn xuống nước. Đó là sức tưởng tượng của con 
người, còn thựct ế nó không tồn tại, mà là sự chắp vá bởi nhiều đặc trưng của các động vật 
khác tạo thành. Lời Thoán truyện quẻ Càn: Thời thừa lục long dĩ ngự thiên, hay: Đại minh 
chung thuỷ, lục vị thời thành, cùng giải thích chữ “lợi” trong quái từ quẻ Càn. Nghĩa là: Sáu 
hào quẻ Càn như dương khí theo thời mà cưỡi 6 con rồng lớn để giá ngự trời đất. “Lục long” 
chỉ 6 hào quẻ Càn, có nghĩa, 6 hào như 6 con rồng theo thời mà thống ngự đạo trời, giống như 
giới tự nhiên theo trình tự 4 mùa mà tiến triển đến mùa Thu, vạn vật đều thành thục, đem lại 
lợi ích cho thiên hạ. 

Trong thư tịch của Nguyễn Trãi, ông hay dùng chữ “Thời” (Quân Trung từ mệnh tập), chữ 
Thời được Ông nhắc đến 24 lần (Bài 34 Lại thư dụ Vương Thông), NguyểnTãi viết: “Tôi 
thường xem Kinh Dịch 384 hào mà cốt yếu là ở chữ Thời, cho nên người quân tử theo thời 
thông biến, nghĩa chữ Thời to tát sao!... Thời sao! Thời sao! thực không nên lỡ. Kinh thư có 
câu: “Ai trước thời, giết không tha” (tiên thời giả vô xá, hậu thời giả sát vô xá). Vì thế mà 
người lấy tuỳ thời xử trung làm quý. Song từ xưa đến nay, kẻ vu nhọc tục sĩ không hiểu thời 
vụ, hiểu thời vụ hoạ chăng chỉ có bậc tuấn kiệt thôi. Như ngài chỉ có thể là bậc tuấn kiệt thời 
vụ đấy…Nguyễn Trãi viết: Người làm tướng phai hiểu thời không biến. Thời có thịnh có suy, 
quan hệ ở vận trời: việc có thành bại, thực ra là bởi tại người làm. Chính vì thế, cho nên 
Nguyễn Trãi nói tiếp: “Kể ra người dùng binh giỏi là ở chỗ biết rõ thời thế mà thôi. Được thời 
có thế, thì mất biến thành còn, nhỏ hoá ra lớn, mất thời không thế thì mạnh hoá ra yếu, yên 
thành ra nguỵ, sự thay đổi ấy chỉ trong không trở bàn tay”. (bài 35 Lại dụ Vương Thông). 
Thấu hiểu sâu sắc phạm trù Thời trong Dịch lý, nên thư gửi cho Sơn Thọ, Nguyễn Trãi viết: 
“Tôi nghe trời có bốn mùa, phải như thành thổ mới vượng; người có bốn đức, phải nhờ dđều 
tín đêểlàm. Nếu hành thổ không thịnh, điều tín không có, thì đạo trời tất hỏng, việc người tất 
hư. Cho nên hoàng cực lấy thổ ở giữa, dân linh lấy tín làm thực, mà sau công việc của trời của 
người mới được thoả đáng” (Quân trung từ mệnh tập, bài Lại thư cho Sơn Thọ). Nguyễn Trãi 
nói, trời có bốn mùa, tức là xuân, hạ, thu, đông. Người có bốn đức là: Hiếu, Lễ, Trung, Tín. 
Còn về hành thổ, không chỉlà một trong ngũ hành: mộc, hoả, thổ, kim, thuỷ, mà còn chứa 
đựng ý nghĩa của mối quan hệ tam tài:Thiên, địa, nhân. Đất là chỉ bốn phương: đông, tây, 
nam, bắc. Nguyễn Trãi vận dụng đạo tam tài của chu dịch, là đề xuất đến phép vĩnh hằng, phổ 
biến, khách quan; là bao quát đạo trời, đất, người, vũ trụ muôn vật biến háo và đạo người sinh 
tồn, phát triển của phạm trù thời biến Hay nói cách khác đây chính là phương thức tư duy 
chỉnh thể của Chu dịch hào đồng trời, đất, người thành một thể thống nhất. Đó cũng là một 
đặc trưng chủ yếu của tư duy truyền thống Trung Quốc, nó có ưu điểm và đặc điểm của tính 
chỉnh thể của Chu dịch hoà đồng trời, đất, người thành một thể thống nhất. Đó cũng là một 
đặc trưng chủ yếu của tư duy truyền thống Trung Quốc, nó có ưu điểm và đặc điểm của tính 
chỉnh thể, tính hoàn bị, tính khách quan, tính hợp lý đã sản sinh ảnh hưởng rất lớn đối với văn 
hoá tư tưởng truyền thống Trung Hoa cổ đại. Chắc hẳn tướng giặc Minh cùng thừa hiểu điều 
đó. Cái điều mà trong sách kinh điển, Tứ thư, Ngũ kinh…đều nhắc đến: Thiên thời địa lợi 
không bằng nhân hoà. Hiểu rõ cội nguồn của vấn đề Nguyễn Trãi nói: “Nếu hành thổ không 
thịnh, điều tín không rõ, thì đạo trời tất hỏng, việc người tất hư”. 

Đọc thơ văn Nguyễn Trãi, chúng ta càng thấy rõ ông vận dụng học thuyết âm dương biến dịch 
vô cùng cao siêu, uyên bác. Bởi vì, 64 quẻ Chu dịch đều cấu tạo bởi hai hào âm (--) và dương 
(-). Mỗi quẻ gồm 6 hào, 64 quẻ có 384 hào. Quy luật phát triển, biến hoá, sản sinh của mỗi 



quẻ đều tượng trưng cho sự vật một cách thống nhất. Bối cảnh nhất định này tồn tại ngheo 
nghĩa của quẻ, Chu dịch gọi là Thời, Thế giới khách quan của 64 quẻ được miêu tả thành quá 
trình phát triển đầy sinh động, không ngừng biến hoá. Muôn vật vũ trụ từng phút từng giờ 
biến đổi, sự việc và con người cũng như vậy, cho nên nói là “Biến dịch” Dịch là biến đổi. 
Điều cốt yếu nhất của Dịch là Biến dịch. Trên thực tế, tượng của 6 hào: 1, 2, 3, 4, 5, 6 tuyệt 
diệu là ở chỗ, cái tác giả Chu Dịch mượn cái đó đểk xây dựng một toạ độ thời gian, không 
gian biểu hiện tượng quẻ vận động hoặc biến đổi vo hạn. Thứ tự các hào: 1, 2, 3, 4, 5, 6 bao 
gồm 2 tượng số, đặc tính của nó thể hiện rõ không gian bằng cácvị trí khác nhau.Ví dụ, mặc 
dù ở trong quẻ Kiền hoặc quẻ Khôn cấu tạo thuần bằng hào dương hoặc âm, nhưng do vị trí 
hào khác nhau, cho nên ý nghĩa của quẻ cũng khác nhau… 

Trong lịch sử nghiên cứu về Chu dịch, có rất nhiều học giả giải thích, coi “Long” là khí 
dương, do khí dương lên xuống, chìm nổi thể hiện ra mùa vụ khác nhau. Lại có học giả cho là 
“Sao”. Cho dù cách nhìn có khác nhau nhưng lại cũng có một điểm, dù coi “long” là “sao” 
hay coi “long” là dương khí cũng đều là lấy vị trí khác nhau để thể hiện màu vụ khác nhau. 
Cũng tức là nói, tượng số của hào 1, 2, 3,4, 5, 6 đã thể hiện rõ thời gian và không gian. Tượng 
số này thể hiện rõ tính thống nhất thời gian, không gian, một mình làm hai nhiệm vụ. 

Chu Dịch, dịch truyện hay nói đến sự vật phát triển, coi trọng sự vật mới, không ngừng phát 
triển và nảy sinh. Hệ từ hạ, chương I viết: “Thiên dịa chi đại đức viết sinh” (Đức lớn của trời 
đất là sản sinh). 

Hệ từ thượng, chương V viết: “Thịnh đức đại nghiệp chi hỉ tai. Phú hữu chi vị đại nghiệp, 
nhật tân chi vị thịnh đức, sinh sinh chi vị Dịch”. 

(Đức rất thịnh, sự nghiệp rất lớn. Giàu có goi là nghiệp lớn, càng ngày càng mới gọi là đức 
thịnh. Sinh sinh hoá hoá gọi là dịch). 

Sinh là đưức lớn của trời đất, không ngừng sản sinh vật mới, sự vật mới thay thế sự vật cũ, kế 
tục không ngừng. Đó là ngày càng mới, sinh sinh hoá hoá không ngừng, là đức thịnh của trời 
đất, cũng là tinh thần căn bản của Dịch. 

Nguyễn Trãi thông qua thời biến, thời dụng trong Kinh Dịch để khuyên báo Vương Thông: 
Người làm tướng phải hiểu thời thông biến. Thời có thịnh có suy, quan hệ ở vận trời; việc có 
thành bại, thực ra là bởi tại người làm. Chính vì thế, cho nên Nguyễn Trãi nói tiêp: “Kể ra 
người dùng binh giỏi là ở chỗ biết rõ thời thế mà thôi. Được thời có thể, thì mất biến thành 
còn, nhỏ hoá ra lớn, mất thời không thế, thì mạnh hoá ra yếu, yên thành ra nguy, sự thay đổi 
ấy chỉ trong khoảng trở bàn tay”. (Bài 35 Lại dụ Vương Thông). 

Nguyễn Trãi đã dùng lời trong Kinh Dịch để đánh vào lòng quân sĩ giặc Minh xâm lược, nó 
mang ý nghĩa vô cùng lớn lao, giác ngộ làm lung lạc ý chí chiến đấu kẻ thù. Vạch ra cho 
chúng thấy được những kết qủa bi thảm của tội ác mà chúng đã gây ra cho con dân nước Đại 
Việt. Mặt khác ông khẳng định cuộc chiến traãnham lợc của quan quân Minh triều là một 
cuộc chiến tranh xâm lược, cuộc chiến phi nghĩa kết cục sẽ bị thất bại hoàn toàn. Ông nêu rõ: 
Kinh dịch có câu: “Cùng tắc biến, biến tắc thông” (bài 37 Lại thư Vương Thông). Quy luật 
của vũ trụ: Cùng tắc biến, biến tắc thông, chu dịch, quy luật này phản ánh rõ. Trong thế giới 
muôn vật đều không ngừng biến đổi: “Nhật trung tắc trắc, nguyệt doanh tắc thiên, thiên địa 
doanh hư, được thời tiêu tức, nhi huống - nhân hồ? (quẻ Phong, lời thoán) - Mặt trời ở giữa 
trời rồi xế, mặt trăng đầy rồi thì lặn, trời đất đầy vi cùng với thời gian tan đi nở ra, huống chi 
người nhỉ? Huống chi là quỉ thần nhỉ? Càng là tận cùng, cực điểm thì sẽ có biến, biến mới có 



thể thông, mới có thể lâu dài. Đó chính là tư tưởng: “Vật cực tất phản” trong Chu dịch đã 
được Nguyễn Trãi vận dụng linh hoạt vào trong chiến lược dụ tướng Vương Thông ra 
hàng.             

 

 


