
L∏ch )m d§!ng cûa Trung quôc và Vi~(t Nam [cùng m~çt sô n§†c khác ÷ ∆çng ⁄], t~uc g~oi

tÕt là )m l∏ch, tuy là l∏ch c∞ truy‹n, nh§ng ∂~&t c! s÷ tr(n nh˜ng phép tính vç cùng chính xác, khçng

phåi ai tuñ ti~(n quyêt ∂∏nh nh§ thê nào cüng ∂§~!c. Khçng phåi vì có m~çt sô Êng d~ung h!i m( tín

hay kém l— lu~)n [nh§ bói toán, ngày lành ngày d˜, v.v.] mà n‹n tång cûa l∏ch này khçng khoa h~oc.

M~oi ng§Åi ∂‹u biêt l∏ch )m d§!ng v‰a d~§a tr(n m~&t trÅi, v‰a d~§a tr(n m~&t tr&ng.

Do d~§a l(n m~&t trÅi, n(n n&m m~&t trÅi [année tropique, nói theo ph§!ng T)y] ∂§~!c chia làm

24 ∂o~an b‡ng nhau, m|i ∂o~an khoång 15 ngày [chính xác là 365,242200 : 24 = 15,218425 ngày].

∆iªm ∂i ∂äu m|i ∂o~an g~oi là tiêt khí. Có hai lo~ai tiêt khí xen k\ nhau theo thÊ t~§ thÅi gian : tiêt

khí ∂äu và tiêt khí gi˜a [tiêt khí gi˜a còn có t(n là trung khí, là lo~ai tiêt khí quan tr~ong nhât]. Các

∂iªm tiêt khí ∂§~!c tính theo v∏ trí cûa trái ∂ât tr(n quÿ ∂~ao chung quanh m~&t trÅi, khçng phåi tuñ

— ri(ng ai. Trung khí kh÷i ∂iªm r!i ∂úng vào ngày trái ∂ât xa m~&t trÅi nhât, Pháp g~oi là apogée,
và ngày ∂ó khoa h~oc ∂~&t t(n là ngày ∂çng chí [solstice d’hiver], nh‡m 22-12 d§!ng l∏ch [ho~&c 21-12

do nh˜ng n&m nhu~)n cûa d§!ng l∏ch]. M§Åi m~çt trung khí kia cÊ nôi ∂uçi nhau v†i khoång cách

∂‹u ∂~&n là 15,218425 x 2 = 30,436850 ngày. Trung khí thÊ t§ t(n là xu)n ph)n [équinoxe de prin-
temps, 20 ho~&c 21-3], trung khí thÊ båy là h~a chí [solstice d’été, 21 ho~&c 22-6], trung khí thÊ m§Åi

là thu ph)n [équinoxe d’automne, 22 ho~&c 23-9], ∂‹u y h~(t v†i các ngày mùa trong d§!ng l∏ch.

Do d~§a l(n m~&t tr&ng, n(n chi‹u dài cûa tháng )m l∏ch xoay quanh thÅi gian trung bình là

29,530588 ngày. ThÅi gian này cüng khçng do ai t~§ — ∂~&t ra, mà là thÅi gian gi˜a hai ngày sóc.

Sóc là thÅi ∂iªm chính xác mà t‰ trái ∂ât nhìn l(n m~&t tr&ng khçng thây chút ánh sáng nào do

m~&t trÅi soi chiêu vào, Pháp g~oi là nouvelle lune, ta g~oi nçm na là khçng tr&ng vì ch¤ng thây ánh

sáng t‰ m~&t tr&ng phån chiêu xuông trái ∂ât [b÷i lúc ây m~&t tr&ng ∂Êng ngay gi˜a m~&t trÅi và

trái ∂ât, phän sáng do m~&t trÅi chiêu l(n m~&t tr&ng ∂‹u n‡m tr~on phía b(n kia so v†i ta]. Còn s÷

dΩ båo trung bình là vì thÅi gian gi˜a hai sóc khçng ∂öng ∂‹u, nó n‡m gi˜a sô thâp là 29,25 ngày

và sô cao là 29,83 ngày [b÷i vào mùa ∂çng, trái ∂ât cùng m~&t tr&ng ÷ xa m~&t trÅi h!n, n(n m~&t

tr&ng phåi mât th(m chút ít thÅi giÅ ∂ª l§~!n vòng chung quanh trái ∂ât, còn vào mùa hè, vì cå

hai ÷ gän m~&t trÅi h!n, n(n quay nhanh h!n tí t~eo ; ∂ây là nh˜ng ∂∏nh lu~)t v~)t l— v‹ thi(n v&n].

Kh∞ n|i là nêu muôn ∂∏nh sô ngày trong tháng cho ti~(n l~!i [cän thê], thì khçng thª lây ∂úng

29,530588 hay 29,25 hay 29,83, mà phåi lây sô ch_n 29 ho~&c 30. Nh§ng lúc nào 29, lúc nào 30 ?

Khœi ph)n v)n : chƒ cän tính ∂úng hay quan sát ∂úng giÅ phút xåy ra hi~(n t§~!ng sóc [xin nhÕc

l~ai ây là gi)y phút hoàn toàn khçng tr&ng], röi quy ∂∏nh ngày chÊa ∂~§ng hi~(n t§~!ng ∂ó là möng

m~çt, cho dù sóc xåy ra lúc 0 giÅ 0 phút 0 gi)y, hay 7 giÅ 39 phút, hay 18 giÅ 6 phút, hay 23 giÅ 59

phút 59 gi)y... thì t~§ nhi(n có tháng thiêu hay tháng ∂û, khçng nhÅ ai ∂∏nh theo cåm hÊng ri(ng.

Thí d~u th~)t cûa n&m 2001 : Sóc xåy ra ngày 21-7 d§!ng l∏ch lúc 2 g 45, v~)y möng m~çt tháng

6 n&m T)n Tæ là ngày 21-7. Khoång m~çt tháng sau, quan sát [hay tính b‡ng toán h~oc thi(n v&n]

thây sóc r!i vào ngày 19-8 d§!ng l∏ch lúc 9 g 56, möng m~çt tháng 7 )m l∏ch s\ là ngày 19-8, và tháng

6 v‰a qua là tháng thiêu [vì t‰ 21-7 t†i 19-8 có 29 ngày]. Khoång m~çt tháng sau n˜a, sóc r!i vào

ngày 17-9 d§!ng l∏ch lúc 17 g 28, möng m~çt tháng 8 )m l∏ch s\ là ngày 17-9, và tháng 7 v‰a dÊt

cüng l~ai là tháng thiêu [vì t‰ 19-8 t†i 17-9 có 29 ngày]. Sang tháng sau, sóc r!i vào ngày 17-10 d§!ng

l∏ch lúc 2 g 24, möng m~çt tháng 9 )m l∏ch s\ là ngày 17-10, và tháng 8 v‰a röi thì län này là tháng

∂û [vì t‰ 17-9 t†i 17-10 có 30 ngày]. Kêt lu~)n : ∂û hay thiêu là do v∏ trí cûa nh˜ng ngày sóc Û E
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L∏ch )m d§!ng v‰a d~§a l(n m~&t trÅi, v‰a d~§a l(n m~&t tr&ng. M~çt n&m m~&t trÅi có 365,242200

ngày, m§Åi hai tháng tr&ng g~çp l~ai thành trung bình 29,530588 x 12 = 354,367056 ngày. Nêu tính

m~çt n&m göm 12 tháng tr&ng thì m|i n&m )m l∏ch s\ h~ut ∂i khoång 11 ngày so v†i m~&t trÅi [mà

nçng nghi~(p thì cän d~§a theo thÅi tiêt, theo mùa, tÊc theo s~§ ∂∏nh h§†ng cûa m~&t trÅi]. N(n m†i

∂~&t ra vân ∂‹ r‡ng thƒnh thoång phåi ch(m th(m m~çt tháng ∂ª bÕt k∏p d§!ng l∏ch [tính ∂úng theo

khoa h~oc là cÊ trong vòng 19 n&m, g~oi là chu kñ Méton, thì phåi th(m 7 tháng m†i ∂~at s~§ hoà nh∏p

gi˜a m~&t trÅi và m~&t tr&ng]. Ai cüng rõ ∂)y s\ là vai trò cûa nh˜ng tháng g~oi là tháng nhu~)n.

Nh§ng ai ∂∏nh ∂o~at tháng nào là tháng nhu~)n, n&m nào là n&m nhu~)n ? N&m nhu~)n thì có

thª hiªu là n&m châp chÊa th(m tháng nhu~)n, thành 13 tháng, dài khoång 383 hay 384 ngày [thay

vì 354 hay 355 ngày nh§ n&m th§Ång]. Còn tháng nhu~)n ? C)u trå lÅi rât dfl dàng và h~!p l— : s÷

dΩ cän tháng nhu~)n vì có s~§ so le gi˜a m~&t trÅi và m~&t tr&ng, thì cÊ lçi hai m~&t này ra mà bÕt t~çi

và bÕt giåi quyêt. Nói th~)t chÊ khçng ∂ùa : m~&t trÅi cho ta trung khí, m~&t tr&ng cho ta tháng tr&ng,

thì biêt ∂)u ∂em so sánh nhau l~ai ch¤ng tìm ra giåi pháp. Gi˜a hai trung khí là 30,436850 ngày,

gi˜a hai sóc là trung bình 29,530588 ngày. Bình th§Ång trung khí và sóc xen k\ nhau vì chi‹u dài

hai ∂o~an thÅi gian này chƒ x( xích nhau, nghΩa là th§Ång gi˜a hai sóc ∂‹u có trung khí. Mà gi˜a

hai sóc là tháng )m l∏ch, n(n ta kêt lu~)n r‡ng : thçng th§Ång m|i tháng có chÊa trung khí. Tuyv~)y

cüng có lúc hai sóc nôi tiêp nhau mà khçng g~&p trung khí ÷ gi˜a, vì khoång cách 29,530588 ngày

[hay ngÕn h!n vào mùa hè] r!i g~on vào khoång cách 30,436850 ngày, vôn r~çng h!n m~çt tí. Thê là

l)u l)u có tháng )m l∏ch khçng chÊa trung khí, và chuy~(n này cÊ 19 n&m thì xåy ra 7 län. Thçi,

chÕc bà con ai cüng hiªu röi : ∂ây là nh˜ng tháng nhu~)n do chính m~&t trÅi và m~&t tr&ng hi~(p l~§c

∂∏nh ra Û N&m Bính Tuât 2006 có tháng 7 nhu~)n, do trÅi tr&ng ∂∏nh v~)y. Län t†i là tháng 5 n&m

K˝ SŸu 2009. N&m 1984-85, chính vì giÅ giâc ∂iªm sóc khác ngày nhau [tính theo múi giÅ, xem

phía sau], mà tháng nhu~)n thÅi ây r!i vào tháng 10 Giáp T— ÷ Trung quôc và vào tháng 2 „t SŸu

÷ Vi~(t Nam, khiên Têt Vi~(t Nam n&m „t SŸu 1985 ∂ên s†m h!n Têt Trung quôc m~çt tháng.

Ngày möng m~çt Têt là ngày chÊa ∂~§ng hi~(n t§~!ng sóc [khçng tr&ng] ∂äu ti(n cûa m|i n&m

)m d§!ng l∏ch. D~§a l— lu~)n tr(n, sóc r!i trúng ngày nào thì ∂ó là ngày Têt. Phän sóc dfl hiªu, chƒ

nói cho rõ th(m r‡ng lúc xåy ra sóc là thÅi ∂iªm chung cho toàn thê gi†i, giÅ phút ghi tr(n ∂öng

hö có thª khác nhau tuñ mình ∂ang ÷ ∂)u, múi giÅ nào, nh§ng lúc là m~çt lúc, cùng lúc, ∂öng thÅi.

Còn ngày thì t§!ng ∂ôi h!n, thí d~u ÷ Vi~(t Nam ∂ang ngày 15-1 höi 10 giÅ sáng, thì t~ai Paris

mùa ∂çng chƒ m†i 4 giÅ khuya, lúc ây California còn ÷ vào ngày 14-1 höi 19 giÅ tôi. ∆ª tính ngày

giÅ cho &n kh†p nhau, các n§†c tr(n thê gi†i ∂ã cùng nhau quy ∂∏nh giÅ quôc tê g~oi là giÅ UTC

[universal time coordinated], x§a là giÅ GMT, tÊc là giÅ d~oc theo kinh tuyên ch~ay ngang qua ∂ài

thi(n v&n Greenwich tr§†c kia. GiÅ các n!i tr(n thê gi†i thì tính theo múi giÅ và theo quy ∂∏nh

ri(ng cûa m|i n§†c. Thí d~u : Pháp ∂∏a l— n‡m ngay tr(n kinh tuyên Greenwich nh§ng theo múi

giÅ UTC+1 cho trùng v†i ∂a sô các n§†c Trung }u. Hoa Kñ thì có bôn giÅ giâc ∂∏nh theo bôn múi

UTC-5, -6, -7, -8 [nh§ng ranh gi†i ∂∞i giÅ tuñ theo ∂∏a ph~)n các tiªu bang, khçng phåi ngay ngÕn

theo kinh tuyên]. Trung quôc lãnh th∞ dàn ra tr(n bôn múi [UTC+5, +6, +7, +8] nh§ng t‰ l)u ∂ã

quyêt ∂∏nh lây múi giÅ BÕc Kinh [UTC+8] làm giÅ duy nhât cho toàn quôc. Vi~(t Nam n‡m g~on trong

múi giÅ UTC+7 n(n khçng phåi b&n kho&n ∂i‹u gì và cüng khçng có nhu cäu phåi ∂∞i l~(ch giÅ

nh§ Pháp vào mùa hè [mùa hè, Pháp cùng m~çt sô n§†c xích l(n m~çt giÅ ∂ª tiêt ki~(m n&ng l§~!ng].

N&m 2007, thÅi ∂iªm sóc dùng làm ngày Têt xåy ∂ên cùng m~çt lúc tr(n cå thê gi†i vào ngày

17-2 lúc 16 giÅ 14 phút, giÅ quôc tê UTC, tÊc là ∂öng thÅi vào ngày 17-2 lúc 17 giÅ 14 phút, giÅ

Paris [UTC+1 trong mùa ∂çng], vào ngày 17-2 lúc 23 giÅ 14 phút, giÅ Hà N~çi [UTC+7], và vào ngày

18-2 lúc 0 giÅ 14 phút, giÅ BÕc Kinh [UTC+8]. Nói cách khác, ngay ∂úng thÅi ∂iªm có hi~(n t§~!ng

sóc ∂∏nh ∂o~at ngày ây là ngày Têt, Vi~(t Nam v@n còn ∂ang n‡m vào ngày 17-2 th(m 46 phút n˜a,

trong khi Trung quôc thì ∂ã b§†c sang ngày kê tiêp 18-2 t‰ 14 phút röi. GiÅ giâc trÅi ∂ât và giao

§†c quôc tê ∂ã minh ∂∏nh t‰ l)u nh§ thê, ∂)u ai có thª bÕt ép d)n Trung quôc [ho~&c ng§Åi chi(m

bái truy‹n thông Trung quôc] toa r~)p theoVi~(t Nam [ch¤ng h~an] mà &n Têt vào ngày 17-2-2007 Û K



L∏ch )m d§!ng cûa Trung quôc và Vi~(t Nam [cùng m~çt sô n§†c khác ÷ ∆çng ⁄], t~uc g~oi tÕt là
)m l∏ch, tuy là l∏ch c∞ truy‹n, nh§ng ∂~&t c! s÷ tr(n nh˜ng phép tính vç cùng chính xác, khçng phåi ai
tuñ ti~(n quyêt ∂∏nh nh§ thê nào cüng ∂§~!c. Khçng phåi vì có m~çt sô Êng d~ung h!i m( tín hay kém l—
lu~)n [nh§ bói toán, ngày lành ngày d˜, v.v.] mà n‹n tång cûa l∏ch này khçng khoa h~oc.

M~oi ng§Åi ∂‹u biêt l∏ch )m d§!ng v‰a d~§a tr(n m~&t trÅi, v‰a d~§a tr(n m~&t tr&ng.
Do d~§a l(n m~&t trÅi, n(n n&m m~&t trÅi [année tropique, nói theo ph§!ng T)y] ∂§~!c chia làm 24

∂o~an b‡ng nhau, m|i ∂o~an khoång 15 ngày [chính xác là 365,242200 : 24 = 15,218425 ngày]. ∆iªm ∂i
∂äu m|i ∂o~an g~oi là tiêt khí. Có hai lo~ai tiêt khí xen k\ nhau theo thÊ t~§ thÅi gian : tiêt khí ∂äu và tiêt
khí gi˜a [tiêt khí gi˜a còn có t(n là trung khí, là lo~ai tiêt khí quan tr~ong nhât]. Các ∂iªm tiêt khí ∂§~!c
tính theo v∏ trí cûa trái ∂ât tr(n quÿ ∂~ao chung quanh m~&t trÅi, khçng phåi tuñ — ri(ng ai. Trung khí kh÷i

∂iªm r!i ∂úng vào ngày trái ∂ât xa m~&t trÅi nhât, Pháp g~oi là apogée, và ngày ∂ó khoa h~oc ∂~&t t(n là
ngày ∂çng chí [solstice d’hiver], nh‡m 22-12 d§!ng l∏ch [ho~&c 21-12 do nh˜ng n&m nhu~)n cûa d§!ng
l∏ch]. M§Åi m~çt trung khí kia cÊ nôi ∂uçi nhau v†i khoång cách ∂‹u ∂~&n là 15,218425 x 2 = 30,436850
ngày. Trung khí thÊ t§ t(n là xu)n ph)n [équinoxe de printemps, 20 ho~&c 21-3], trung khí thÊ båy là
h~a chí [solstice d’été, 21 ho~&c 22-6], trung khí thÊ m§Åi là thu ph)n [équinoxe d’automne, 22 ho~&c 23-9],
∂‹u y h~(t v†i các ngày mùa trong d§!ng l∏ch.

Do d~§a l(n m~&t tr&ng, n(n chi‹u dài cûa tháng )m l∏ch xoay quanh thÅi gian trung bình là
29,530588 ngày. ThÅi gian này cüng khçng do ai t~§ — ∂~&t ra, mà là thÅi gian gi˜a hai ngày sóc. Sóc

là thÅi ∂iªm chính xác mà t‰ trái ∂ât nhìn l(n m~&t tr&ng khçng thây chút ánh sáng nào do m~&t trÅi soi
chiêu vào, Pháp g~oi là nouvelle lune, ta g~oi nçm na là khçng tr&ng vì ch¤ng thây ánh sáng t‰ m~&t tr&ng
phån chiêu xuông trái ∂ât [b÷i lúc ây m~&t tr&ng ∂Êng ngay gi˜a m~&t trÅi và trái ∂ât, phän sáng do m~&t
trÅi chiêu l(n m~&t tr&ng ∂‹u n‡m tr~on phía b(n kia so v†i ta]. Còn s÷ dΩ båo trung bình là vì thÅi gian
gi˜a hai sóc khçng ∂öng ∂‹u, nó n‡m gi˜a sô thâp là 29,25 ngày và sô cao là 29,83 ngày [b÷i vào mùa
∂çng, trái ∂ât cùng m~&t tr&ng ÷ xa m~&t trÅi h!n, n(n m~&t tr&ng phåi mât th(m chút ít thÅi giÅ ∂ª l§~!n
vòng chung quanh trái ∂ât, còn vào mùa hè, vì cå hai ÷ gän m~&t trÅi h!n, n(n quay nhanh h!n tí t~eo ;
∂ây là nh˜ng ∂∏nh lu~)t v~)t l— v‹ thi(n v&n].

Kh∞ n|i là nêu muôn ∂∏nh sô ngày trong tháng cho ti~(n l~!i [cän thê], thì khçng thª lây ∂úng
29,530588 hay 29,25 hay 29,83, mà phåi lây sô ch_n 29 ho~&c 30. Nh§ng lúc nào 29, lúc nào 30 ? Khœi
ph)n v)n : chƒ cän tính ∂úng hay quan sát ∂úng giÅ phút xåy ra hi~(n t§~!ng sóc [xin nhÕc l~ai ây là gi)y
phút hoàn toàn khçng tr&ng], röi quy ∂∏nh ngày chÊa ∂~§ng hi~(n t§~!ng ∂ó là möng m~çt, cho dù sóc xåy
ra lúc 0 giÅ 0 phút 0 gi)y, hay 7 giÅ 39 phút, hay 18 giÅ 6 phút, hay 23 giÅ 59 phút 59 gi)y... thì t~§ nhi(n
có tháng thiêu hay tháng ∂û, khçng nhÅ ai ∂∏nh theo cåm hÊng ri(ng.

Thí d~u th~)t cûa n&m 2001 : Sóc xåy ra ngày 21-7 d§!ng l∏ch lúc 2 g 45, v~)y möng m~çt tháng 6
n&m T)n Tæ là ngày 21-7. Khoång m~çt tháng sau, quan sát [hay tính b‡ng toán h~oc thi(n v&n] thây sóc
r!i vào ngày 19-8 d§!ng l∏ch lúc 9 g 56, möng m~çt tháng 7 )m l∏ch s\ là ngày 19-8, và tháng 6 v‰a qua
là tháng thiêu [vì t‰ 21-7 t†i 19-8 có 29 ngày]. Khoång m~çt tháng sau n˜a, sóc r!i vào ngày 17-9 d§!ng
l∏ch lúc 17 g 28, möng m~çt tháng 8 )m l∏ch s\ là ngày 17-9, và tháng 7 v‰a dÊt cüng l~ai là tháng thiêu

[vì t‰ 19-8 t†i 17-9 có 29 ngày]. Sang tháng sau, sóc r!i vào ngày 17-10 d§!ng l∏ch lúc 2 g 24, möng m~çt
tháng 9 )m l∏ch s\ là ngày 17-10, và tháng 8 v‰a röi thì län này là tháng ∂û [vì t‰ 17-9 t†i 17-10 có 30

ngày]. Kêt lu~)n : ∂û hay thiêu là do v∏ trí cûa nh˜ng ngày sóc Û E
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L∏ch )m d§!ng v‰a d~§a l(n m~&t trÅi, v‰a d~§a l(n m~&t tr&ng. M~çt n&m m~&t trÅi có 365,242200 ngày,
m§Åi hai tháng tr&ng g~çp l~ai thành trung bình 29,530588 x 12 = 354,367056 ngày. Nêu tính m~çt n&m
göm 12 tháng tr&ng thì m|i n&m )m l∏ch s\ h~ut ∂i khoång 11 ngày so v†i m~&t trÅi [mà nçng nghi~(p thì
cän d~§a theo thÅi tiêt, theo mùa, tÊc theo s~§ ∂∏nh h§†ng cûa m~&t trÅi]. N(n m†i ∂~&t ra vân ∂‹ r‡ng thƒnh
thoång phåi ch(m th(m m~çt tháng ∂ª bÕt k∏p d§!ng l∏ch [tính ∂úng theo khoa h~oc là cÊ trong vòng
19 n&m, g~oi là chu kñ Méton, thì phåi th(m 7 tháng m†i ∂~at s~§ hoà nh∏p gi˜a m~&t trÅi và m~&t tr&ng].
Ai cüng rõ ∂)y s\ là vai trò cûa nh˜ng tháng g~oi là tháng nhu~)n.

Nh§ng ai ∂∏nh ∂o~at tháng nào là tháng nhu~)n, n&m nào là n&m nhu~)n ? N&m nhu~)n thì có thª hiªu
là n&m châp chÊa th(m tháng nhu~)n, thành 13 tháng, dài khoång 383 hay 384 ngày [thay vì 354 hay
355 ngày nh§ n&m th§Ång]. Còn tháng nhu~)n? C)u trå lÅi rât dfl dàng và h~!p l— : s÷ dΩ cän tháng nhu~)n
vì có s~§ so le gi˜a m~&t trÅi và m~&t tr&ng, thì cÊ lçi hai m~&t này ra mà bÕt t~çi và bÕt giåi quyêt. Nói th~)t
chÊ khçng ∂ùa : m~&t trÅi cho ta trung khí, m~&t tr&ng cho ta tháng tr&ng, thì biêt ∂)u ∂em so sánh nhau

l~ai ch¤ng tìm ra giåi pháp. Gi˜a hai trung khí là 30,436850 ngày, gi˜a hai sóc là trung bình 29,530588

ngày. Bình th§Ång trung khí và sóc xen k\ nhau vì chi‹u dài hai ∂o~an thÅi gian này chƒ x( xích nhau,
nghΩa là th§Ång gi˜a hai sóc ∂‹u có trung khí. Mà gi˜a hai sóc là tháng )m l∏ch, n(n ta kêt lu~)n r‡ng :
thçng th§Ång m|i tháng có chÊa trung khí. Tuyv~)y cüng có lúc hai sóc nôi tiêp nhau mà khçng g~&p

trung khí ÷ gi˜a, vì khoång cách 29,530588 ngày [hay ngÕn h!n vào mùa hè] r!i g~on vào khoång cách
30,436850 ngày, vôn r~çng h!n m~çt tí. Thê là l)u l)u có tháng )m l∏ch khçng chÊa trung khí, và chuy~(n
này cÊ 19 n&m thì xåy ra 7 län. Thçi, chÕc bà con ai cüng hiªu röi : ∂ây là nh˜ng tháng nhu~)n do chính
m~&t trÅi và m~&t tr&ng hi~(p l~§c ∂∏nh ra Û N&m Bính Tuât 2006 có tháng 7 nhu~)n, do trÅi tr&ng ∂∏nh v~)y.
Län t†i là tháng 5 n&m K˝ SŸu 2009. N&m 1984-85, chính vì giÅ giâc ∂iªm sóc khác ngày nhau [tính
theo múi giÅ, xem phía sau], mà tháng nhu~)n thÅi ây r!i vào tháng 10 Giáp T— ÷ Trung quôc và vào
tháng 2 „t SŸu ÷ Vi~(t Nam, khiên Têt Vi~(t Nam n&m „t SŸu 1985 ∂ên s†m h!n Têt Trung quôc

m~çt tháng.

Ngày möng m~çt Têt là ngày chÊa ∂~§ng hi~(n t§~!ng sóc [khçng tr&ng] ∂äu ti(n cûa m|i n&m )m
d§!ng l∏ch. D~§a l— lu~)n tr(n, sóc r!i trúng ngày nào thì ∂ó là ngày Têt. Phän sóc dfl hiªu, chƒ nói cho
rõ th(m r‡ng lúc xåy ra sóc là thÅi ∂iªm chung cho toàn thê gi†i, giÅ phút ghi tr(n ∂öng hö có thª khác
nhau tuñ mình ∂ang ÷ ∂)u, múi giÅ nào, nh§ng lúc là m~çt lúc, cùng lúc, ∂öng thÅi.

Còn ngày thì t§!ng ∂ôi h!n, thí d~u ÷ Vi~(t Nam ∂ang ngày 15-1 höi 10 giÅ sáng, thì t~ai Paris mùa
∂çng chƒ m†i 4 giÅ khuya, lúc ây California còn ÷ vào ngày 14-1 höi 19 giÅ tôi. ∆ª tính ngày giÅ cho &n
kh†p nhau, các n§†c tr(n thê gi†i ∂ã cùng nhau quy ∂∏nh giÅ quôc tê g~oi là giÅ UTC [universal time
coordinated], x§a là giÅ GMT, tÊc là giÅ d~oc theo kinh tuyên ch~ay ngang qua ∂ài thi(n v&n Greenwich
tr§†c kia. GiÅ các n!i tr(n thê gi†i thì tính theo múi giÅ và theo quy ∂∏nh ri(ng cûa m|i n§†c. Thí d~u :
Pháp ∂∏a l— n‡m ngay tr(n kinh tuyên Greenwich nh§ng theo múi giÅ UTC+1 cho trùng v†i ∂a sô các
n§†c Trung }u. Hoa Kñ thì có bôn giÅ giâc ∂∏nh theo bôn múi UTC-5, -6, -7, -8 [nh§ng ranh gi†i ∂∞i
giÅ tuñ theo ∂∏a ph~)n các tiªu bang, khçng phåi ngay ngÕn theo kinh tuyên]. Trung quôc lãnh th∞ dàn
ra tr(n bôn múi [UTC+5, +6, +7, +8] nh§ng t‰ l)u ∂ã quyêt ∂∏nh lây múi giÅ BÕc Kinh [UTC+8] làm
giÅ duy nhât cho toàn quôc. Vi~(t Nam n‡m g~on trong múi giÅ UTC+7 n(n khçng phåi b&n kho&n ∂i‹u
gì và cüng khçng có nhu cäu phåi ∂∞i l~(ch giÅ nh§ Pháp vào mùa hè [mùa hè, Pháp cùng m~çt sô n§†c
xích l(n m~çt giÅ ∂ª tiêt ki~(m n&ng l§~!ng].

N&m 2007, thÅi ∂iªm sóc dùng làm ngày Têt xåy ∂ên cùng m~çt lúc tr(n cå thê gi†i vào ngày 17-2

lúc 16 giÅ 14 phút, giÅ quôc tê UTC, tÊc là ∂öng thÅi vào ngày 17-2 lúc 17 giÅ 14 phút, giÅ Paris [UTC+1
trong mùa ∂çng], vào ngày 17-2 lúc 23 giÅ 14 phút, giÅ Hà N~çi [UTC+7], và vào ngày 18-2 lúc 0 giÅ

14 phút, giÅ BÕc Kinh [UTC+8]. Nói cách khác, ngay ∂úng thÅi ∂iªm có hi~(n t§~!ng sóc ∂∏nh ∂o~at ngày
ây là ngày Têt, Vi~(t Nam v@n còn ∂ang n‡m vào ngày 17-2 th(m 46 phút n˜a, trong khi Trung quôc

thì ∂ã b§†c sang ngày kê tiêp 18-2 t‰ 14 phút röi. GiÅ giâc trÅi ∂ât và giao §†c quôc tê ∂ã minh ∂∏nh t‰
l)u nh§ thê, ∂)u ai có thª bÕt ép d)n Trung quôc [ho~&c ng§Åi chi(m bái truy‹n thông Trung quôc]
toa r~)p theo Vi~(t Nam [ch¤ng h~an] mà &n Têt vào ngày 17-2-2007 Û K


