XUÂN T¯ TRONG ƒY ...
ViŒt Chi NguyÍn-H»u Quang
Trong câu thÖ Tú XÜÖng ‘Xuân tØ trong Ãy m§i ban ra’, ‘trong
Ãy’ nghiã là Kinh-Çô Hu‰, còn xuân nghiã là LÎch HiŒp-k›, ÇÜ®c
dùng tåi ViŒt-Nam tØ næm Gia-long thÙ 12 tÙc næm Quš-dÆu (1813).
Tên HiŒp-k› này vÓn có tØ næm K›-mão (1339), dÜ§i triŠu Vua TrÀn
Hi‰n-Tông, th‹ theo l©i tâu cuä quan Thái-sº Cøc-lŒnh Nghi-hÆulang ñ¥ng-L¶ 鄧 輅. Th©i Vua Lê Chuá TrÎnh ª ngoài B¡c, LÎch Ta
ÇÜ®c g†i là Khâm-thø欽 受, phÕng theo LÎch Thø-thì 受 時 nhÜ ghi trong
thiên LÍ-nghi-chí trong LÎch-triŠu Hi‰n-chÜÖng Loåi-chí 歷 朝 憲 章
類 誌 cuä Phan Huy Chú 潘 輝 ㊟ (1782-1840). Chúa NguyÍn trong Nam
cÛng dùng LÎch này. Sau khi thÓng-nhÃt sÖn-hà (1802), Vua Gialong m§i chính-thÙc ban LÎch Vån-toàn 萬全, phÕng theo LÎch Thìhi‰n 時 憲 cuä Nhà Thanh. CuÓn LÎch HiŒp-k› cuÓi cùng cuä TriŠu
NguyÍn ÇÜ®c ban-hành næm ƒt-dÆu (1945) tÙc næm ñåi-Nam Bäo-Çåi
thÙ 20. Sau này, trong Nam ta có LÎch Tam-tông-mi‰u vÅn theo sát
phép LÎch HiŒp-k›.
NgÜ©i là m¶t con vÆt tò mò (Blaise Pascal). HÒi còn
nhÕ,chúng ta ai mà ch£ng muÓn bi‰t tåi sao låi ch†n ngày Mùng
M¶t tháng giêng là lúc ti‰t tr©i còn giá lånh ª ngoài B¡c VN,
làm ngày ÇÀu næm và muÓn tìm hi‹u vŠ ‘LÎch Ta’ và ‘LÎch Tàu’,
còn g†i là ‘Nông-lÎch’, hay Âm-dÜÖng H®p-lÎch 陰 陽 合 歷, nghiã là
lÎch phÓi-h®p næm, có bÓn muà Xuân, Hå, Thu, ñông và tám ti‰t
chính (bát-ti‰t) trong 24 ti‰t-khí cuä m¥t tr©i, v§i tháng có
træng m§i (Sóc朔), træng tròn (v†ng望), tháng Çû, thi‰u cuä m¥t
træng. Sau này, nh© có h†c CÖ-h†c ThuÀn-lš (Mécanique Rationelle
= Classical Mechanics) là môn h†c vŠ chuy‹n-Ç¶ng cuä m†i cÓ-th‹,
CÖ-h†c Thiên-th‹ (Mécanique Céleste = Celestial Mechanics) là
môn h†c vŠ chuy‹n-Ç¶ng cuä m†i thiên-th‹ (m¥t tr©i và træng
sao), và có Ç†c các thiên ‘LuÆt-lÎch-chí’律 歷 志 trong TiŠn-HÆu
Hán-thÜ cÛng nhÜ Sº-kš, tôi låi càng mê lÎch hÖn. HÒi còn làm
ûy-viên toán-khoa-kÏ trong ‘Ñy-ban QuÓc-gia Soån-thäo Danh-tØ
Khoa-h†c’, khoäng 1968-1969, có lÀn tôi có bàn v§i GS NghiêmToän vŠ chuyŒn ‘luÆt-lã’律 呂, tÙc là 12 nguyŒt-lŒnh áp-døng chung
cho âm-nhåc, âm-vÆn và lÎch-pháp. Sau Çó, GS có t¥ng tôi m¶t bài
giäng vŠ ‘LuÆt-lã’tåi ñåi-h†c Væn-khoa Sài-Gòn.
Trung-Hoa Çã có lÎch rÃt s§m, khªi ÇÀu b¢ng lÎch Can-Chi干 枝
phôi-thai tØ th©i Hoàng-Ç‰, lên ngôi næm Giáp-tí, tÙc næm 2697
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TrÜ§c Công-nguyên (TCN) và Âm-dÜÖng H®p-lÎch Çã có tØ th©i Vua
Nghiêu (lên ngôi næm Giáp-thìn, 2357 TCN), cæn-cÙ theo Thiên
Nghiêu-Çi‹n trong Kinh ThÜ, và hoàn-thành sau Quy-lÎch cuä ta,
theo ‘Thông-thÜ’ cuä TrÎnh-TiŠu (1104-1162). Ngoài ra, h† còn có
LÎch VÆn-khí 運 氣 chÌ dùng trong ñông-y.
Dân ta vÓn dï sÓng vŠ nghŠ nông : ‘ NhÃt sï nhì nông, h‰t gåo
chåy rông, nhÃt nông nhì sï’. Nói Ç‰n muà-màng cuä nhà nông là
phäi nói Ç‰n th©i-ti‰t. Th©i nguyên nghiã là muà (nhÜ tÙ-th©i là
bÓn muà), và ti‰t (tØ Çó suy ra ti‰ng T‰t) bao gÒm cä ti‰t tr©i
quanh næm lÅn ti‰t-tÃu vÀn-vø cuä Thái-dÜÖng-hŒ trong bÀu tr©i
tinh-tú. Ca-dao có câu :
NgÜ©i
Tôi Çây Çi
Trông
Trông mÜa,

ta Çi cÃy lÃy công,
cÃy còn trông nhiŠu bŠ.
tr©i, trông ÇÃt, trông mây,
trông gió, trông ngày, trông Çêm.

LÎch làm ra cÓt phøc-vø nhà nông nên phäi d¿a vào chuy‹n-Ç¶ng
tÜÖng-ÇÓi cuä M¥t Tr©i, M¥t Træng ÇÓi v§i Trái ñÃt.
VŠ phiá M¥t tr©i, chu-kÿ m¶t næm là 365.24220 ngày ÇÜ®c chia
thành bÓn muà và tám ti‰t chính nhÜ trong v‰ câu ÇÓi cuä Tamnguyên Yên-Ç° ‘TÙ th©i bát-ti‰t canh chung thûy’㆕ 時 ㈧ 節 更 終 始.
TÙ-th©i chÌ bÓn muà bi‹u-trÜng b¢ng bÓn quÈ kép ChÃn, Ly, ñoài,
Khäm, còn bát-ti‰t chÌ tám ti‰t chính cuä M¥t Tr©i Çánh dÃu ÇÀu
muà và gi»a muà (Læp-xuân, Xuân-phân, LÆp-hå, Hå-chí, LÆp-thu,
Thu-phân, Læp-ñông và ñông-chí), bi‹u-trÜng b¢ng các Hào SÖ và
TÙ bÓn quÈ nêu trên và bi‹u-hiŒn b¢ng tám Çi‹m mÓc trên ellipse
Hoàng-Çåo (Écliptique = Ecliptic) mà chúng ta có th‹ xác-ÇÎnh
dÍ-dàng b¢ng Công-thÙc Binet cuä ñ¶ng-h†c (Cinématique =
Kinematics) và ñÎnh-luÆt Képler thÙ ba cuä CÖ-h†c Thiên-th‹ ÇÜ®c
hiŒn-Çåi-hoá nh© lš-thuy‰t Ç¶c-Çáo cuä Hamilton-Jacobi trong Çó
m†i cÓ-th‹ ÇŠu bi‰n thành sóng !
VŠ phiá M¥t Træng, v§i chu-kÿ 29.530589 ngày, nên phäi có
tháng Çû 30 ngày và tháng thi‰u 29 ngày. N‰u ta lÃy b¶i-sÓ chung
nhÕ nhÃt cuä hai chu-kÿ NhÆt/NguyŒt, ta së ÇÜ®c Çúng 19 næm Ùng
v§i 235 tuÀn træng (chÜÖng-nguyŒt章 ㈪tÙc chu-trình Méton). SÓ
thØa cuä phép chia 235/19 là 7, cho ta thÃy r¢ng trong 19 næm có
7 tháng nhuÀn. Ngoài ra ngày ÇÀu tháng (Mùng m¶t) phäi là ngày
træng m§i b¡t ÇÀu b¢ng th©i-Çi‹m M¥t Tr©i, M¥t Træng và Quä ñÃt
tø-h¶i nghiã là th£ng hàng nhÃt (Conjonction = Conjunction) và
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ngày gi»a tháng træng tÙc ngày r¢m phäi là ngày træng tròn. Vì
tuÀn træng 29 ngày có lÈ nên th©i-Çi‹m tø-h¶i có th‹ rÖi vào
bÃt-kÿ gi© phút nào trong ngày ÇÜa Ç‰n mâu-thuÅn tiêu-chuÄn ÇÎnh
ngày Mùng M¶t trong LÎch Ta và LÎch Tàu. Trên nguyên-t¡c, ngày
Mùng M¶t së là ngày trong Çó th©i-Çi‹m tu-h¶i gÀn nºa Çêm nhÃt.
Th©i-Çi‹m Ãy ÇÜ®c g†i là ThiÍu 朓 n‰u nh¢m bu°i sáng và Nøc 朒 n‰u
nh¢m bu°i chiŠu, Çúng theo ÇÎnh-nghiã cuä câu løc-bát trong T¿ñÙc Thánh-ch‰ T¿-h†c Giäi-nghiã-ca 嗣 德 聖 製 ㉂ ㈻ 解 義 歌 cuä Vua T¿ñÙc (1829-1883) :
Nøc là b»a sóc træng non,
Thi‹u là b»a hÓi træng còn mái tây.
Theo ñÜ©ng-vÆn, Quäng-vÆn v.v. ch» 朓 Ç†c là Thi‹u (Th° + LiÍu).
Các ch» Nøc, Thi‹u ÇÜ®c dùng nhan-nhän trong TiŠn-Hán-ThÜ, TùythÜ hay Hoàng-c¿c Kinh-th‰.
Xin nh¡c låi là Thiên-væn ñông-Á xÜa chia các sao trong vùng
B¡c-c¿c-khuyên (étoiles circumpolaires = Circumpolar stars) trên
thiên-cÀu chi‰u lên m¥t ph£ng xích-Çåo thành 12 cung tØ Tí Ç‰n
H®i. Chuôi sao B¡c-Çäu trong Ti‹u-hùng-tinh (Ursa Minor) chÌ vào
cung Tí thì g†i là Ki‰n-Tí v.v.
Âm-dÜÖng H®p-lÎch bi‰n-Ç°i theo TriŠu-Çåi: Nhà Hå lÃy Ki‰nDÀn làm tháng Giêng, Nhà ThÜÖng/Ân lÃy Ki‰n-Sûu làm tháng Giêng
và Nhà Chu låi lÃy Ki‰n-Tí làm tháng Giêng. K‹ tØ th©i TÀn/Hán
trª Çi, tháng DÀn m§i nghiÍm-nhiên ÇÜ®c ch†n làm tháng giêng.
Sº-gia TÜ-mã Thiên (145-78 ?)tåo ra LÎch TÙ-phân ㆕ 分 (1 næm =
365 1/4 ngày), còn LÜu-Hâm (#46 TCN-23) t°ng-h®p ra LÎch TamthÓng ㆔ 統 dùng Kinh DÎch m¶t cách triŒt-Ç‹, còn ñ©i Nguyên và
Minh ÇŠu dùng LÎch Thø-thì, Ç©i Thanh låi dùng LÎch Thì-hi‰n
v.v.
Ngày nay tåi các nÜ§c ñông-Á nh»ng ai còn n¥ng nghiŒp bói
toán (Tº-Bình, Hà Låc Lš-sÓ, Kÿ-môn ñ¶n-giáp, Løc Nhâm
ñåi-Ç¶n, Thái ƒt ThÀn-kinh, Thi‰t-bän ThÀn-sÓ, Quä Lão Tinhtông, Tinh-bình H¶i-häi v.v.), vÅn phäi dùng Ç‰n Vån-niên-lÎch
(VNL) có ghi Çày Çû LÎch Can Chi (LCC), nghiã là cä næm, tháng,
ngày gi© ÇŠu dùng Can Chi. ñ‹ Ç¶c-giä không có VNL, tôi xin
trình bÀy luôn vài công-thÙc Çåi-sÓ cây nhà lá vÜ©n Ç‹ Ç°i
dÜÖng-lÎch (DL) ra LCC.
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DÜ§i Çây tôi së ÇÜa ra m¶t phÜÖng-thÙc dÍ hi‹u, dÍ nh§, và
dÍ dùng hÖn nhiŠu, tuy r¢ng hÒi cuÓi thÆp-niên 1960 tôi Çã trình
làng hai cách tính ng¡n g†n, m¶t Ç‹ tính sÓ thÙ-t¿ σ cuä Can-Chi
κχ trong Hoa-Giáp (ω = 60 næm), và m¶t ÇŠ Ç°i DL ra næm α,
tháng β, ngày γ, gi© δ trong LCC.
Can Giáp ƒt
Bính ñinh MÆu
K› Canh Tân Nhâm Quš
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10A
κ
Chi Tš
Sºu DÀn Mão
Thìn TÎ Ng†
Mùi Thân Dæu TuÃt H®i
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10A 11=B 12C
χ
Trong bäng này các ch» A, B, C ám-chÌ các sÓ 10, 11, 12 trong
cÖ-sÓ-hŒ 16 (Hexadecimal) quen-thu¶c cuä ñiŒn-Toán (Computer
Science). NhÜ vÆy, can κ là m¶t sÓ nguyên dÜÖng thoä: 1 <= κ <=
10 và ‘Ç£ng-th¥ng’ 等 剩 10 (Mod 10) nghiã là phäi c¶ng thêm 10
m‡i khi trª thành âm, và trØ b§t 10 khi > 10 (Khi b¢ng 10 thì
khÕi trØ). Chi là m¶t sÓ nguyên dÜÖng thoä: 1 <= χ <= 12 và
Ç£ng-th¥ng 12 (Mod 12) nghiã là phäi c¶ng thêm 12 m‡i khi trª
thành âm, và trØ b§t 12 khi > 12 (Khi b¢ng 12 thì khÕi trØ).
TÜÖng-t¿, sÓ thÙ-tÜ σ cuä can-chi trong m¶t Hoa-giáp là m¶t sÓ
nguyên dÜÖng thoä:1 <= σ <= 60 và ‘Ç£ng-th¥ng’ 60 (Mod 60) nghiã
là phäi c¶ng thêm 60 m‡i khi trª thành âm, và trØ b§t 60 m‡i khi
> 60 (Khi b¢ng 60 thì khÕi trØ). Trong hŒ-thÓng ViŒt Chi, ta có:
σ≡ 6 κ – 5 χ
Trong Y-DÎch, can và løc-phû (6) là dÜÖng, còn chi và ngÛ-tång
(-5) là âm.
Cách tính næm can-chi:
Næm 1 CL (mn = Tân-dÆu = 8A) ÇÜ®c dùng làm gÓc cho các næm TCN
(BC), còn næm 1 CL (AD), tÙc Canh-thân (mn = 79), låi là gÓc cho
các næm CL. G†i tuyŒt-trÎ (Valeur absolue = Absolute value) m¶t
næm là abcd, nhÜ næm nay là 2001.
κ≡ m ＋ d (Mod 10) và χ≡ n ＋ (abcd Mod 12), cho các næm CL.
κ≡ m － d (Mod 10) và χ≡ n － (abcd Mod 12), cho các næm TCN.
Ví dø næm 1911, κ≡ 7 ＋ 1 = 8 (Tân); χ≡ 9 ＋ 3 = 12 (H®i) =>
Tân-h®i. ñÙc Kh°ng-tº sinh næm 479 TCN: κ≡ 8 － 9 = 9 (Nhâm);còn:
χ≡ 10 － 9 = -1 ≡ 11 (TuÃt) => Nhâm-tuÃt. Ví dø, sang næm là næm
2002 : κ≡ 7 + 2 = 9 (Nhâm); χ≡ 9 + 10 = 19 ≡ 7 (Ng†). NhÜ vÆy sang næm
là næm Nhâm-ng†.
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Cách tính tháng can-chi:
Có âm Bäng dÜ§i Çây cho ngày DL (Næm thÜ©ng và næm nhuÆn),
tháng DL, tháng ÂL và tháng Can-Chi (tÙc Ki‰n ho¥c chi tÜÖngÙng).
Ngày
5
5+
5+ 5+ 6+
7+
7+
8+
8+
7+
Tháng
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Tháng
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ki‰n
DÀn Mão Thìn TÎ Ng† Mùi Thân Dæu TuÃt H®i

7+
6
12
1
11 12
Tš Sºu

Các sÓ nhÜ 5+ có nghiã là ngày 5 tây cho næm thÜ©ng và 5+1
tÙc 6 tây cho các næm DL nhuÆn nhÜ næm 2000 ch£ng hån. Còn Can
cuä m¶t tháng n së là 2c + n, n‰u g†i c là can cuä næm Çang
tính. NhÜ sang næm là Nhâm-ng† (c = 9), tháng giêng së là tháng
2 x 9 + 1 = 19 ≡ 9, nghiã là tháng Nhâm-dÀn.
Cách tính ngày can-chi:
M¶t ngày DL së ÇÜ®c vi‰t dÜ§i dång abcd.ef.gh, v§i ef
(tháng) ª trong khoäng 1-12 và gh (ngày) ª trong khoäng
1-31. G†i ngày tính là a1b1c1d1.e1f1.g1h1.
Bäng dÜ§i Çây cho ta sÓ ngày trong m‡i tháng DL, các kš-hiŒu
∩, ∪ lÀn lÜ®t chÌ các ch‡ lÒi lõm trên g© hai n¡m tay trái và phäi
Ç‹ sát nhau. SÓ 28+ chÌ sÓ ngày trong tháng 2 DL: 28 cho næm
thÜ©ng và 28 + 1 = 29 cho næm nhuÆn. Phép tính gÒm ba bÜ§c:
Tháng
N¡m
Tay
SÓ
ngày

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

∩

∪

∩

∪

∩

∪

∩

∩

∪

∩

∪

∩

31

28+

31

30

31

30

31

31

30

31

30

31

1) Ch†n m¶t T‰t DL gÓc a0b0c0d0.e0f0.g0h0 v§i can chi bi‰t trÜ§c
κ0χ0. ThÜ®ng-nguyên Giáp-tí (1864-1923) së lÃy gÓc 1865.1.1 v§i
can-chi Tân-mùi (88), Trung-nguyên Giáp-tí (1924-1983) së lÃy
gÓc 1925.1.1 v§i can-chi ƒt-dÆu (2A), và Hå-nguyên Giáp-tí
(1984-2043) së có gÓc 1985.1.1 v§i can-chi Canh-tí (71).
2) Tính hiŒu-sÓ a2b2c2d2.e2f2.g2h2 gi»a næm tính và næm gÓc là có
th‹ suy ra can chi κ0χ0 cuä ngày muÓn tìm tØ công-thÙc cuä t°ngnhÆt-sai Σ:
Σ = 5 x a2b2c2d2 + 30 x e2f2 + g2h2 + N + ñ - 2d

v§i N là sÓ næm nhuÆn gi»a næm gÓc và næm tính, ñ là sÓ
tháng DL Çû k‹ tØ ÇÀu næm và d là dÜ-sÓ cuä tháng 2 DL
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tÙc là 1 ngày nhuÆn (29 - 28 =1). MuÓn có ñ chÌ cÀn Ç‰m
xem có bao nhiêu dÃu ∩ trÜ§c tháng tính. Còn N së ÇÜ®c
tính b¢ng công-thÙc:
N = e2f2 div 4
nghiã là thÜÖng-sÓ nguyên (integer) cuä phép chia
e2f2/4. Nh§ trØ 1 n‰u th©i-khoäng tØ næm gÓc Ç‰n næm
tính có chÙa næm DL không nhuÆn 1900.
Ví-dø 1: 1985.1.1 N = 120 div4 = 30-1=29
-1865.1.1 Σ =5x120+30x0+29+0-0(Mod 60)= 29 =>
120.0.0 κ =8+9=17(Canh);χ=8+5=13≡1(Ti)
Ví-dø 2: 2001.12.25 N = 16 div 4 = 4
-1985.01.01 Σ =5x16+30x11+24+4+6-2=442≡22
16.11.24 κ =7+2=9(Nhâm);χ=1+10=11(TuÃt)
HiŒn nay toàn cÀu ÇŠu dùng dÜÖng-lÎch (DL) và lÃy Xuân-phân
(21 tháng 3 DL) là ngày ÇÀu muà xuân, tÙc là lúc khí tr©i b¡t
ÇÀu Ãm-áp trª låi. Còn ñông-Á xÜa dùng låi lÃy ti‰t Læp-xuân Ç‹
khªi ÇÀu cho tháng DÀn, tháng ÇÀu næm theo ti‰t-khí. Âm-dÜÖng
H®p-lÎch b¡t ÇÀu b¢ng ngày Nguyên-Çán (Mùng M¶t T‰t), tÙc ngày
sóc gÀn ti‰t LÆp-xuân nhÃt. Nên chi, ª ngoài B¡c (VN) hay tåi
B¡c-MÏ, ti‰t tr©i m§i lånh-lëo vÆy. NhÜng chính lúc Çó m§i vØa
qua khÕi ti‰t ñåi-hàn là lúc tr©i lånh nhÃt trong næm, nhÜng sau
Çó ti‰t tr©i m§i tØ tØ Ãm hÖn. Lúc Çó ai ai cÛng nhân tÜÖng-ÇÓi
ränh rang tìm dÎp g¥p låi ngÜ©i thân, ngÜ©i quen, ho¥c giä ª
tình-trång ch© Ç®i dao hàn b§t c¡t da mà sºa-soån Çón xuân vŠ.
Vì vÆy ngày xÜa ngày T‰t m§i Çánh dÃu m¶t dÎp vui mØng Çoàn-tø
gia-Çình và tø-h†p bè bån và luôn th‹ Çón mØng thiên-nhiên Çang
bØng sÓng låi.
Sau T‰t, m†i ngÜ©i ÇŠu løc-tøc trª låi làm viŒc. Phäi ch©
khoäng 45 ngày sau m§i sang ti‰t Xuân-phân Ãm- áp khªi ÇÀu muà
xuân DL, chung cho toàn-th‰-gi§i.
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