
 
 

 

                           TRI�T LÝ VI�T L�CH 
      

                                            �ông Lan 
 
 

 
           B�n ch�t h� th�ng l�ch pháp bao g�m nh�ng cách tính v� quãng cách th	i gian c
a 
m�t n�m, khi �i�m c
a m�t n�m. C� hai y�u t� �i li�n v�i nh�ng thiên th� ���c dùng 
làm ph��ng ti�n �� �o l�	ng. N�u dùng s� chuy�n ��ng bi�u ki�n c
a m�t tr	i là d��ng 
l�ch, n�u dùng s� tu�n hoàn c
a m�t tr�ng thì là âm l�ch. ��ng c� thúc ��y vi�c làm l�ch 
có th� thu�c tôn giáo v�i m�c tiêu qui ��nh các ngày l� nh�  Ai C�p hay La Mã c� ��i, 
nên l�ch pháp th�	ng do các t� t� �i�u khi�n. Ho�c do nh�ng nhu c�u th�c ti�n c
a �	i 
s�ng nh� tr�ng t�a, gieo g�t, ho�c �� qui ��nh gi	 trong vi�c canh th c tu�n phòng. Lý do 
th  ba c
a ��ng c� thúc ��y vi�c làm l�ch có tính cách tri�t lý nhân sinh: Con ng�	i 
chiêm ng!m các hi�n t��ng thiên th�, s� v�n hành c
a tr�ng, sao, m�t tr	i, r�i rung c�m 
sâu xa s� bi�n ��ng có chu k" t� nhiên �y, �� r�i rút ra t# lòng mình nh�ng nguyên t!c 
s�ng còn, thâu nh�p thiên nhiên làm ích d�ng trong cu�c t�n sinh c
a vòng ngoài hi�n 
t��ng l$n vòng trong b�n th�. 
   
     Nh� ta �ã bi�t, thuy�t Kim ��nh �ã �i tr��c các khám phá khoa h%c m�i nh�t.  Ngày 
hôm nay thì gi�i nghiên c u kh�o c�, h�i d��ng, di truy�n…�ã ��ng lo�t tuyên d��ng 
��i t�c Bách Vi�t là gi�ng dân xu�t hi�n ��u tiên  mi�n �ông Nam Á, làm ch
 hai n�n 
v�n minh lúa n��c Hoà Bình và tr�ng ��ng �ông S�n. Tr��c �ó, Kim ��nh �ã hùng h�n 
kh&ng ��nh ch
 quy�n v�n hoá c
a Vi�t t�c, nh�n m�nh y�u t� b�n ��a c
a Vi�t, Vi�t 
Nho, mà Kh�ng T' ch� �óng vai trò san ��nh . 
 
       Trên tinh th�n �y, khi tìm hi�u v� n�n l�ch pháp c�, c(ng chính là VI)T L*CH. 
     
      Khi vua Nghiêu truy�n ngôi cho vua Thu�n (g�c Vi�t) ngài c�n tr%ng nh!c r+ng: 
“Thiên chi l�ch s� t�i nh, cung”.  Cái ��o Lý c
a l�ch s� n+m ngay trong t�i trung cung 
c
a lòng, trung cung �ó là TÂM. Ch� v�i m�t ý th c Nhân Ch
 cao �� c
a Vi�t Nho m�i 
truy�n ��t câu ��nh ngh,a v� l�ch s� sâu xa th�n di�u nh� th�. Trong cái c�m th c v� s� 
v�n hành c
a các vì thiên th�, con ng�	i là ch
 nhân �� chiêm ng!m, s!p x�p, �i�u hòa 
cu�c s�ng. Cái tâm th c giao c�m cùng v( tr� �y là tâm th c nhân ch
. Nh� v�y Tri�t Lý 
c
a Vi�t L�ch là NHÂN CH-và N.I TÂM, không  nh� nh�ng ý th c  ��t l� thu�c, lý 
trí và duy v�t. 
          
     Ta th�y l�ch c
a ta th�	ng ��a các câu ca dao, t�c ng�, châm ngôn xen vào l�ch, �ó 
chính là tinh th�n ��a ý th c nhân ch
 và n�i tâm vào di�n hành c
a th	i gian. Lâu ngày 
con ng�	i quên �i m�t ý ngh,a �ó, ý ngh,a quay tr v� th�m cung lòng mình, ý ngh,a tri�t 
lý c
a l�ch. �ó là m�t m�t mát l�n lao, khi ta quên �i r�t nhi�u y�u t� tâm linh trong �	i 
s�ng. �ó là lý do c�n có cu�c ph�c ho�t nh�ng ngu�n n�ng l�c tâm linh �ã t# r�t lâu b� 



m�t ��	ng v�. Cho nên l�ch ch� còn là th	i khóa bi�u cho các công vi�c có tính ch�t v�t 
b�n: �n u�ng, làm l�ng...Trong khi ý ngh,a cu�i cùng c
a l�ch là ��	ng V� Tính Th�: 
Tham d� cùng v�n hành c
a thiên nhiên, Thông giao cùng t�o v�t, Hòa h�p v�i ánh sáng, 
tr�ng sao . . . 
     
      B�n v�n c� ��i nh�t v� Vi�t L�ch là Nghiêu �i�n, m ��u Kinh Th�. �ây là m�t k�t 
qu� cu�i cùng c
a m�t s� suy t� tìm ki�m �ã kéo dài không bi�t bao nhiêu th� k/ t# 
tr��c.   B�n v�n then ch�t �y rút g%n nh� sau: 
    Nh�t trung tinh �i�u d, �n Trung-Xuân. 
    Nh�t v,nh tinh H0a d, chính Trung-H�. 
    D� trung tinh H� d, chính Trung-Thu. 
    D� v,nh tinh Mão d, chính Trung-�ông. 
    Tu� tam bách l�c th�p l�c nh�t. 
    D, Nhu�n nguy�t chính t  th	i. 
 
     = “ Khi ngày dài b+ng �êm thì l�y sao �i�u �� �n ��nh Xuân –Phân. 
     Khi ngày dài thì l�y sao H0a �� ��nh H� Chí. 
     Khi �êm ngày dài  b+ng nhau thì l�y sao H� �� ��nh Trung –Thu. 
     Khi �êm dài thì l�y sao Mão �� ��nh �ông Chí. 
     Nh� th� m�t n�m có 366 ngày. 
     Dùng tháng nhu�n �� �i�u ch�nh b�n mùa cho h�p th	i ti�t”. 
     Giai �o�n này là th	i ��i sáng t�o mà �ã ��t �� chính xác nh�t v� quãng dài c
a m�t 
n�m, ��a ra khi �i�m m�t n�m h�p lý nh�t, và bi�u l� cách nhân b�n t�i �a. 
     Sau này m1i th	i vua lên ngôi ��u coi  lich pháp là vi�c quan tr%ng b�c nh�t, ��u c�i 
ch� l�ch cho sát v�i t� nhiên. Quách Th
 Kính �	i T�ng so sánh tr��c sau và xác ��nh 
quãng n�m là 365, 5 gi	 49’ 12’’. 
     Theo thiên v�n hi�n ��i m�t n�m là 365, 5 gi	 48’ 6/10. Nh� v�y s� cách bi�t nhau 
gi�a Vi�t L�ch và D��ng L�ch ch� có trong vòng m�t phút. 
     Có 3 Lo�i l�ch �ang l�u hành: 
       1- Âm L�ch 
       2- D��ng L�ch  
       3-Âm D��ng L�ch 
 
     1- Âm L�ch  
 
     Âm l�ch là l�ch c�n c  vào s� tu�n hoàn c
a m�t tr�ng. M�t tr�ng xoay quanh trái ��t, 
c  m�t chu k" là m�t tháng, dài 29 ngày, 12 gi	, 44 phút, m�t n�m âm l�ch có 354 ngày ít 
h�n n�m theo d��ng l�ch là 11 ngày. C  ba n�m thì âm l�ch s2 nhanh h�n d��ng l�ch m�t 
tháng và 36 n�m c
a âm l�ch s2 nhanh h�n d��ng l�ch m�t n�m. Cho nên ��u n�m c
a 
âm l�ch ch�y kh!p các mùa trong n�m c
a d��ng l�ch. 
     Ng�	i H�i Giáo trên th� gi�i �ang dùng  lo�i Âm L�ch này. Ngày c
a ng�	i H�i Giáo 
khi ��u t# lúc m�t tr	i l�n kho�ng lúc 6 gi	 chi�u. Tháng c
a ng�	i H�i Giáo là lúc b!t 
��u khi h% nhìn th�y tr�ng l�3i li�m lên, sau khi m�t tr	i l�n. N�m c
a H�i Giáo nh� �ã 
nói  trên ch� có 354 ngày. 
 
     2- D��ng L�ch 



     
     D��ng l�ch, ng��c l�i v�i Âm l�ch, c�n c  vào s� quan sát m�t tr	i �� quy ��nh th	i 
gian cho n�m, r�i t# n�m tính ra tháng, t# tháng tính ra ngày. 
     D��ng L�ch là y c  vào vòng quay c
a ��a c�u chung quanh m�t tr	i mà �n ��nh m1i 
n�m có 365 ngày và m1i chu k" 4 n�m l�i có m�t n�m 366 ngày (tháng hai 29 ngày). 
D��ng l�ch c(ng c�n c  vào v� trí c
a trái ��t v�i m�t tr	i và �� nghiêng c
a tr�c ��a c�u 
v�i các tia m�t tr	i mà xác ��nh mùa. 
     Trái ��t di chuy�n quanh m�t tr	i  v�i v�n t�c kho�ng 29.77 km/giây, trên m�t qu4 
��o hình b�u d�c chi�u dài kho�ng 939.500.000km, mà m�t tr	i là trung tâm.  
     Vì tr�c trái ��t nghiêng ch#ng 66 �� 33’ ��i v�i m�t  ph&ng qu4 ��o c
a nó, nên m�t 
ph&ng này c!t m�t tr	i theo m�t ��	ng tròn l�n nghiêng kho�ng 23 �� 27’ ��i v�i thiên 
xích ��o. N�u ta � ng t# trái ��t nhìn lên b�u tr	i, ta t�ng nh� m�t tr	i chuy�n ��ng 
chung quanh trái ��t theo m�t ��	ng c� ��nh hàng n�m. ��	ng này g%i là hoàng ��o. 
 
     3- Âm - D��ng L�ch 
      
     Là lo�i l�ch c�n c  vào c� vòng quay c
a m�t tr�ng l$n m�t tr	i. Tây ph��ng dùng m�t 
tr	i theo hàng ngang t c lúc m�t tr	i l�n, còn �ông ph��ng dùng m�t tr	i hàng d%c.   
Ph��ng pháp là c�n c  trên nh�ng vòm sao chung quanh b!c c�c, tính t# sao B!c ��u tr 
ra, r�i chia ra 4 cung, m1i cung t��ng  ng v�i m�t vì sao làm ch
, trong Nghiêu �i�n là: 
�i�u, H0a, H�, Mão �i v�i 4 mùa Xuân, H�, Thu, �ông, còn  gi�a là trung cung dành 
cho sao B!c ��u, l�y chu1i sao ��i Hùng làm nh� kim ��ng h� �� tính gi	.  R�i t# 4 
cung �ó m r�ng ra c� n�m l�y 4 cung làm �ích �i�m cho 4 mùa. Hai mùa �ông H� theo 
m�t tr	i, hai mùa Xuân Thu theo h� th�ng m�t tr�ng: 
     �ông H� chí nh�t 
     Xuân Thu chí nguy�t 
     D, bi�t t  th	i chi t� 
     Vua Thu�n �ã cho làm m�t b�u tr	i nhân t�o có các vòng hoàng ��o và xích ��o v�i 
các tinh tú b+ng châu ng%c n�m vào các v� trí cân x ng có tr�c xoay b�u tròn �� nh�n ra 
s� chuy�n ��ng c
a các tinh tú trên vòm tr	i. Trong ph��ng pháp này, t# sao B!c ��u 
kéo d%c xu�ng, s2 xác ��nh ���c 28 ngôi sao c� ��nh hàng ngày cùng vòm tr	i xoay 
quanh sao B!c ��u, g%i là “ nh� th�p bát tú” (1), do �ó thành l�p h� th�ng 28 sao tinh t� 
và chính xác h�n h�  th�ng hàng ngang b� h�n c�c vào nh�ng sao  g�n ch1 m�t tr	i l�n. 
H� th�ng hàng d%c này là c�n b�n c
a nh� th�p bát tú, có m�t không hai trong thiên v�n 
c� ��i, không nh�ng qui ��nh ���c quãng n�m, tháng mà còn c� quãng tu�n và gi	. �ã 
th� l�i x�p ��t còn bao hàm ���c ý ngh,a tri�t lý, m1i mùa có 7 sao thì tháng ��u 2 sao, 
tháng gi�a 3, và tháng cu�i 2 sao. �ó là ph��ng pháp âm-d��ng l�ch mà �� sai ch�y so 
v�i thiên v�n h%c ngày nay ch� chênh l�ch m�t phút nh� �	i T�ng, Quách Th
 Kính �ã so 
sánh.Vi�t L�ch �i�u hòa Nh�t -Nguy�t -Tinh �� gây s� hòa h�p qua s� bi�u l� tr�ng sao: 
làm th� nào ngày r+m thì tr�ng tròn, mùa thì �i �úng ti�t… Nh	 Hòa h�p nên Nh�t 
Nguy�t tinh th�n (th�n là m�t quãng c
a vòng tr	i chia 12 nh� hoàng ��o) ��u ���c gi� 
s!c thái riêng v�i nh�ng ch c v� riêng: Nh�t coi vòng n�m, Nguy�t coi vòng tháng, Tinh 
th�n coi vòng gi	. D��ng L�ch ch� c�n c  trên m�t tr	i bi�u l� tính m�t chi�u, �àn áp 
ngay trên c� tr�ng sao. Ch� v�i quan ni�m ��ng nh�t th� c
a Minh Tri�t Vi�t Nho, con  
ng�	i m�i ���c an h�ng v�i nh�ng ti�t nh�p v�n chuy�n c
a c� m�t tr	i l$n tr�ng sao 
v�i nh�ng ngày h�i hè �ình �ám c
a t  th	i xuân h� thu �ông, bát ti�t, l�p xuân, l�p h�, 



l�p thu, l�p �ông, r�i �ông chí, h� chí, xuân phân, thu phân… t�t c� là 24 ti�t nh�p Giao 
Hòa v�i ch� Th	i c
a n�n Vi�t L�ch �ông Ph��ng. Ta dùng t# T�t, chính là ti�t, ti�t nh�p 
hòa âm th�ng nh�t Tr	i-��t-Ng�	i thành Nh�t Th� trong n�n ��o Lý c
a Vi�t L�ch.      
 
__________________________________________________ 
     (1) Chú thích 
 1-Hai m��i tám sao (tú) chia ra 4 chòm, 7 sao m�t chòm: 
     Chòm Thanh Long cho mùa Xuân, phía �ông: Giác, Cang, �ê, Phòng, Tâm,Vi, C�. 
     Chòm Chu T��c cho mùa H�, phía Nam: T�nh, Qu�, Li�u, Tinh, Tr��ng, D�c, Ch�n. 
     Chòm B�ch H� cho mùa Thu, phía Tây: Khuê, Lâu, V�, Mão, T�t, Ch
y, Sâm 
     Chòm Huy�n Võ cho mùa �ông, phía B!c: ��u, Ng�u, N�, H�, Nguy, Th�t, Bích .  
 
          M�t �i�m n�n t�ng khác trong Vi�t L�ch là giá tr� c
a Nhân Ch
 Tính trong vòng 
con giáp. Vòng con giáp là vòng 60 n�m mà nhi�u n�i x�a �ã dùng �� ghi niên k/, nó 
c�n c  trên ��	ng �i c
a sao M�c Tinh, c  60 n�m thì �i h�t m�t vòng chung quanh m�t 
tr	i. Cách tính này �ã xu�t hi�n r�t s�m bên Sumer nh�ng nó �ã ch�t d�n vì b�t ti�n vì  
ch� có 60 n�m trong lúc l�ch s' g�m nhi�u ngàn n�m. Cho ��n khi s� công nh�n n�m  
��ng Christ ra �	i làm k/ nguyên tr nên ph� c�p thì cách tính theo 60 n�m b� chôn táng 
h&n, ngo�i tr# bên Vi�n �ông vì ít giao thi�p v�i Tây Âu nên m�i công nh�n Công 
Nguyên h�n tr�m n�m nay. Th� là t# �ó, vòng 60 n�m ch� còn là v�n �� kh�o c�.  
     Nh�ng bên Vi�n �ông, tuy công nh�n công l�ch, nh�ng trong �	i s�ng v$n còn nh!c 
��n tên c
a n�m theo con giáp: N�m ngoái là n�m K/ S'u (2009),  n�m nay là Canh D�n 
(2010). Ta th' tìm hi�u ý ngh,a tri�t h%c c
a cách g%i n�m theo vòng con  giáp này. Vòng 
con giáp g�m c� hai vòng: 
       Vòng trong là vòng thiên can, g�m: 
                              1. Giáp                  
                              2. 5t 
                              3. Bính              
                              4.�inh                
                              5.M�u 
                              6. K/ 
                              7. Canh 
                              8. Tân 
                              9. Nhâm 
               10. Quí 
     Vòng ngoài là vòng ��a chi 12 con v�t là: 
                            1.Tí : Chu�t  
                            2.S'u : Trâu                                       
                            3.D�n : Hùm           
                            4.Mão : Mèo   
                            5.Thìn : R�ng  
                            6. T6: R!n 
                            7. Ng%: Ng�a 
                            8. Mùi: Dê 
                            9. Thân: Kh� 
                            10. D�u: Gà 



                             11. Tu�t: Chó 
                             12: H�i: Heo 
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                                        Hình trên: Vòng Thiên Can & �i� Chi  
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                                     Hình trên:    M�	i Hai Con V�t �i� Chi 
 

 
 



 
 Nh� Kinh D�ch �ã nói trong H� t#: 
     T�i Thiên thành t��ng 
     T�i ��a thành hình. 
     Thiên can là ch� cái gì uyên nguyên lung linh tr#u t��ng: Giáp, 5t, Bính, �inh... th�t 
ra ch&ng có rõ r�t �i�u gì c�. N�i ��t tr#u t��ng m�c hình tích c� th�, ta m�i có ���c 12 
con v�t rõ ràng cho ��a chi. Nh� th�, hai vòng thiên can và ��a chi chính là hai vòng 
t��ng và hình giao nhau làm nên ý ngh,a c
a thiên ��a chi giao trong cách g%i tên n�m 5t 
Mùi, Giáp Thân… �ó là TRI7T LÝ SONG TRÙNG, L89NG H:P, HAI CHI;U KÍCH 
mà ta th�y th�p thoáng �âu �ây NGUYÊN LÝ TIÊN R<NG c
a Vi�t T�c. 
 
     Ta  th' xem b�ng Hoàng ��o c
a Tây âu là : 
 
            1. Miên D��ng: The Ram 
            2. Kim Ng�u: The Bull 
 3. Song T': The Twins  
            4. B!c gi�i: The Crab 
 5. S� T':  The Lion                   
            6. X' N�: The Virgin 
            7. Thiên X ng: The Balance    
            8.Thiên Y�t: The Scorpion 
 9. Nhân mã: The Archer  
           10. Mai Y�t (dê): The Goat 
           11. B�o Bình: The Water Bearer    
           12. Song Ng�: The Fishes 
 
 



 

  
 
 
                                                 B�ng Hoàng ��o  
 
     
 
 B�ng Hoàng ��o thì xa l� và tr#u t��ng, và toàn là thú r#ng, ch� tr# có dê (mai y�t) là 
loài thú �ã ���c thu�n hóa. Song t' và x' n� là ng�	i nh�ng ��a v� con ng�	i trong vòng 
hoàng ��o quá nh0 nhoi, ch� chi�m có 2 cung trong s� 12. ��y chính là hình �nh c
a tri�t 
h%c c� �i�n Tây Ph��ng: thiên v� tr#u t��ng, nh� v�n �� h�u th�, s� h�u c
a ý ni�m, 
nh�ng s� phân bi�t gi�a t�n h�u (existence) và b�n tính (essence), toàn là nh�ng �� tài 
nh c ��u xa xôi làm cho ng�	i h%c tri�t xong c�m th�y khô c�n c� tâm h�n. Thêm n�a, 
chính vì tri�t h%c quá xa r	i �	i s�ng, nên ��a v� con ng�	i b� b0 r�i, trong b�ng hoàng 
��o thì là con ng�	i b� v�t hóa hoàn toàn v�i các tên g%i c
a nh�ng con v�t xa l�. 
     Ng��c h&n l�i v�i tri�t lý duy lý, duy ni�m �y, v�i cách g%i n�m b+ng hai vòng thiên 
can và ��a chi c
a Vi�t L�ch, TRI7T LÝ NHÂN CH- �ã tr%n v=n th�m th�u n�i �ây: ��a 



chi ch� 12 con v�t thì nh�ng con thú r#ng ���c ch%n ít, �a s� là nh�ng con v�t nh0 bé và 
thân c�n v�i con ng�	i, �ã ���c con ng�	i thu�n hóa. Hùm là con thú r#ng m�nh thì l�i 
b� con ng�	i sai s', cho làm ��i bi�u cho s� hùng d(ng c
a con ng�	i, h�n c� tr	i và ��t. 
Tr	i bao la cao c� thì b� con ng�	i cho xu�ng ��a v� con v�t nh0 nh�t: 
    
    Thiên khai � tí 
    ��a t�ch � s'u 
    Nhân sinh � d�n. 
 
     Th�t th�, ch� v�i v�i tâm th c NHÂN CH- nên con ng�	i dùng hình �nh con thú 
m�nh m2 nh�t �� ch� ��nh vai trò c
a mình trong hành trình tham d� vào kh� n�ng �i�u 
hoà thiên ��a, chuy�n giao dòng s�ng tri�n miên “ Nhân Sinh Nh� D�n” nh� câu chuy�n 
khai thiên l�p ��a c
a Huy�n Tho�i  C� Vi�t  . 
            
      Trong c�nh Thái Hoang ban s� khi tr	i ��t ch�a phân bi�t thì �ã có ông Bàn C� xu�t 
hi�n tr��c r�i. Vi�c làm tr��c h�t c
a ông là sinh ra âm d��ng. Âm d��ng là ti�t �i�u 
uyên nguyên c
a v�n v�t, có tính quân bình, mà con ng�	i ph�i có nhi�m v� n!m v�ng 
hai ��u m�i �y, ��nh v� cho c� hai ���c chính trung, vì con ng�	i sinh ra tr��c. Sách nói 
m�t ngày ông Bàn C� bi�n ��i chín l�n, m1i l�n ông l�n lên m�	i th��c thì ��t c(ng dày 
b�y nhiêu, tr	i c(ng cao thêm b�y nhiêu. Ông Bàn C� s�ng 18 ngàn n�m nên ��t c�c d�y, 
tr	i c�c cao. B�y gi	 ông khóc, n��c m!t ông làm ra hai sông Hoàng Hà và D��ng T'. 
H�i th thành gió, ông ��a m!t xem xét chung quanh thành s�m ch�p, khi ông vui tính 
thì tr	i �=p, lúc ông n�i gi�n thì tr	i t�i l�i, mây mù ph
 kín. Khi ông ch�t xác ông rã ra 
thành t#ng m�nh làm thành n�m dãy núi trong thiên h�. Hai con m!t làm nên m�t tr	i và 
m�t tr�ng. M3 ch�y ra hóa thành bi�n c� sông ngòi, tóc �âm r� vào ��t m%c lên th�o m�c. 
Sâu b% trên thân xác ông làm nên loài ng�	i. 
H1n mang chi s� 
V� phân thiên ��a 
Bàn C� th
 xu�t 
Th
y phán âm d��ng 
Thiên khai � tí 
��a t�ch � s'u 
Nhân sinh � d�n... 
    Câu chuy�n ông Bàn C� là khi �o�n c
a Tri�t lý �ông ph��ng. Ông Bàn C� chính là 
con ng�	i ��i Ngã Tâm Linh. Th� h1n mang ch�a có gì, chính s� xu�t hi�n c
a con 
ng�	i v�i t�t c� cái ý th c c
a nó, v( tr� m�i ���c hi�n hình. Không có ta, v( tr� không 
là gì c�. Không hoa xuân, n!ng h�, không tr	i ��t, nh�t nguy�t, tinh, th�n, làm gì có 
nh�ng chòm sao Thanh Long, Chu T��c... Do �ó con ng�	i Nhân Ch
 Bàn C� xu�t hi�n 
tr��c, r�i m�i phân ��nh âm d��ng, truy nh�n v( tr�. Cho nên, thiên nh0 bé lo!t cho!t 
nh� chu�t, ��a k�nh càng to l�n nh� trâu, nh�ng ông Bàn C�, con ng�	i v�i ch� Nhân 
xu�t hi�n nh� là vua, là chúa t�, m�nh m2 và quy�n uy nh� chúa s�n lâm. Ý th c làm ch
 
v�n v�t nh� là ý th c ung dung c
a con c%p �i trong cánh r#ng già. Giang s�n này c
a ta. 
V( tr� này là ���c ta truy nh�n mà có. Ta chính danh ��nh ph�n cho v�n v�t. Ta chiêm 
ng!m tr	i ��t v�n hành mà rút ra nh�ng nguyên t!c t� �áy lòng. Cái m�nh c
a ta là cái ý 
th c m�nh m2 hùng d(ng c
a con ng�	i k�t h�p, t�� thành t# linh thiêng c
a v( tr� v�n 
v�t. Ng�	i là linh � c c
a tr	i ��t. Nhân gi� k" thiên ��a chi � c. 



     Chúng ta �ã b��c sang m�t không gian khác. Không còn c�nh nô l� s� hãi các th�n 
minh, con ng�	i nhân ch
 trong câu chuy�n Bàn C� �ã nói lên giá tr� cao c� c
a mình 
gi�a tr	i và ��t. 
      
 Tr%n v=n h�n n�a, n�i quê h��ng c
a Nhân Ch
, ta th�y ��a v� con ng�	i còn cao quí, 
th�n tiên bay b�ng vào cõi vô biên, linh di�u bi�n hóa nh� Ng�	i Vi�t Là Con R�ng 
Cháu Tiên c
a Huy�n S' Vi�t. Con ng�	i �ã có nh�ng ch�m phá thanh thoát nh= nhàng 
v�i �ôi cánh Tiên n��ng, con ng�	i �ã kinh l�ch bi�n hóa nh� R�ng thiêng u�n khúc. 
Nét-g�p-�ôi �ã T�n Thi�n và T�n M4  R�ng-Tiên. Nhân Ch
 tính �ã tr%n v=n khai m 
n�i trang ��u Huy�n S' Vi�t. Xin hãy th�ng ngo�n, ti�p c�n, chiêm ng�3ng Kinh Tiên 
R�ng nh� m�t Khai Ng� ��	ng v� Tính Th� Viên Dung c
a �óa Hoa An Vi Vi�t ��o. 
 
     Nh� ta th�y tri�t lý Tây ph��ng b!t ��u v�i n�n t�ng c
a th�n tho�i, l� thu�c th�n 
minh, sau l�i ng� sang nhân b�n duy lý, duy v�t... Th�t ra h% ch�y t# h�t c�c �oan này 
sang m�t c�c �oan khác: h�t duy linh thì duy v�t. Hình nh� ch�y t# m�t c�c �oan này 
sang m�t c�c �oan khác d� dàng h�n là d#ng l�i n�i m�i quân bình. Ch� quân bình nghe 
t�ng nh� quá thông th�	ng, gi�n d� nh�ng trên th�c t�, nó l�i khó gi� h�n là sa vào b�t 
c�p hay thái quá. Th�o nào Minh Tri�t Vi�t Nho c  ch� truy�n �	i cho nhau cái ��o 
Trung, Doãn ch�p k" Trung! Doãn ch�p quy�t Trung!.. 

                       
                      N�u liên h� ���c vi�c th� th�n minh v�i ch� �	 nô l� kh
n cùng bên Âu 

Tây, vi�c tôn th� Ng��i ��a ��n m	t xã h	i bình quân không có giai c�p bên 
Vi�n ông, chúng ta m�i th�y ý ngh�a thâm tr�m sâu s�c và hi�u nghi�m trong 
t�ng khía c�nh c�a v�n hóa nh� n�n Tri�t Lý Vi�t L�ch trong m
i liên h� n�m 
ng�m v�i C� C�u Tri�t Lý Nhân Ch� c�a NÉT - G�P- ÔI - TIÊN- R�NG . 

                                                  
                     Và  c�m nh�n m	t Mùa Xuân - V�n Xuân trong TÂM TH�C VI�T. 
. 

 
�ông Lan 


