
TRANG  72    ÁI H�U CÔNG CHÁNH 
 

 
Ngoài ra theo các nhà ��a lý, �nh h	�ng c�a lý thuy�t v� ng� hành c�ng r�t quan tr�ng trong m�i 
lãnh v&c mà các nhà ��a lý �ó quan tâm t�i. Khi xét m�t y�u t� nào �ó c�ng c�n ph�i xét t�i vic 
t	�ng sinh và t	�ng kh�c ng� hành c�a y�u t� �ó lên các y�u t� liên h. Chúng tôi ch	a có �� 
“công l&c” �� bàn sâu vào v�n �� này v�i các b�n, m+i l�n bàn t�i ng� hành, tôi b� nh�c ��u 
hành, còn �áng s
 h�n c� Bà Xã hành n�a. 

Phong th�y là m�t V!n Hoá Th�n Bí và Bao La, d&a vào c� s� lý thuy�t c�a Kinh D�ch mà theo 
D�ch H�c thì m�i vic ��u thay ��i, không có gì c� ��nh. H�n n�a �ã tin vào V!n Hoá Th�n Bí 
thì ph�i tin là có s� m�ng, vì th� vic áp d#ng Phong Th�y nhi�u khi c�ng không thay ��i �	
c 
nhi�u s� m�ng c�a m�t ng	�i. Các h�c gi� Phong Th�y ti�n b�i �ã nói r,ng �ây là m�t V!n Hoá 
Th�n Bí bi�n �o r�t th�n k0, có ng	�i nhìn th�y � �ây hào quang c�a trí tu nh	ng c�ng có ng	�i 
xin � �ây s
i dây �� t& trói mình    � 

 
 

 
 

 

 

 

V�  �ây, th�y  c�nh  nh�  ng��i 
Nh�  n�i  h�i  ng�  nh�  l�i  ��i  trao . 
Ðêm  x�a  d��i  ánh tr�ng  sao 
Em  nh�  tiên  n�  l�c  vào  ��i  anh . 
 
Tình  ��m  th�m  tu�i  xuân  xanh 
Nh�  men  r��u  ng�t  nh�  cành  hoa  t��i . 
Ð�p  thay  tình  thu�  �ôi  m��i 
Em  là  ng��i  m�ng  tr�n  ��i  không  quên. 
 
Nh�ng  tình  ngày  �y  ch�ng  b�n 
Anh  ng��i  chi�n  s�  lênh  �ênh  núi  r�ng . 
Khi  anh  v��t  su i  b�ng  sông 
H!u  ph��ng  chim  �ã  s�  l"ng  bay  xa . 
 
V�  �ây, nhìn  l�i  quê  nhà 
Tr�ng  sao  còn  �ó, lòng  ta  tho�ng  bu"n . 
H��ng  tình  d��ng  mãi   v�n  v��ng 
Xa  r"i  thu�  �y  yêu  ���ng  m�n  n"ng . 
 
 Tô  V�n  (15/12/2003) 

 
 
 
 
 
Em �i, ��ng ��i mùa Xuân 
Tha h��ng ch�t ng�t khúc luân v# g
y 
M i bu"n nh$ l	 trên tay 
%ong ��a n��c m�t, ��ng cay n&i s
u 
T�i h�n em khóc �êm thâu 
Cho sông thành thác trôi sâu v� ngu"n 
 
Em �i, H� ��n trong v��n 
Không hong �m tr�n n'o ���ng tha h��ng 
%�a em ��n cõi vô th��ng 
Tìm quê h��ng m�t, khôn l��ng bi(n dâu 
Ng!m h�n cho ��n ngàn sau 
Non �i theo n��c trôi mau n�i nào 
 
Em �i, Thu b��c nôn nao 
Vào trong ni�m nh�, xôn xao ph  ph��ng 
V�i tay tìm l�i quê h��ng 
Gi!t mình ch)  có s
u th��ng �ón ch� 
V�ng tênh, xa cách h�ng h� 
Ngàn n�m hóa �á v*n ch� ph��ng nao 
 
Em �i, %ông ch�ng �ón chào 
C�n giông bão táp, sóng trào �áy tim 
Chân ta mòn m$i gót chim 
Lê la ki�p s ng ��m chìm n&i �au 
Bao gi� tr�i h�t m�a ngâu 
Quê ta thôi cách vó câu d!m ���ng 
 
 V��ng Th�o H��ng 

 




