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Tặng vực VERDON, 
sống với vực là sống với 

siêu hình học cùng tri thức học 

 để thấy cho thấu: nhận thức học 
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BÚT LÝ& THI LUẬN:  

SỐNG CHUNG VỚI VỰC 

Bút lý về vực sau khi đã sống cùng với vực.Thi 

luận về vực sau khi đã sống còn với vực. Bút lý-

thi luận sau khi đã sống mòn với vực. Bút lý-thi 

luận sau khi đã sống sót với vực. Sống chung 

với vực để thấy cho thấu  vũ trụ quan, thế giới 

quan, nhân sinh quan chỉ là một.  
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VỰC TÌNH  

Khi ta đứng cạnh vách núi rồi nhìn xuống vực 

sâu, chúng ta vừa thấy sự thuỷ chung của một 

người tình bị bội tình, đang nằm dưới vực. 

Chúng ta cũng thấy luôn chân dung kẻ bội tình, 

sẽ ở mãi dưới vực sâu, không sao rời khỏi vực 

để nhận lại nhân lộ của mình. Vì kẻ bội tình đã 

làm mất nhân đạo của mình, khi đã bội tình 

nhân tâm của người tình. 
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VỰC NGƯỜI  

Vực người có thượng nguồn nơi người mang 

tâm địa hại người. Vực người có trung nguồn 

nơi người mang ý đồ hại người. Vực người có 

hạ nguồn nơi người mang toan tính hại 

người.  Nhưng sâu hơn nữa là vực của các tác 

nhân thâm, độc, ác, hiểm rắp tâm hại người, giờ 

bị vạch mặt chỉ tên. Những thủ phạm này phải 

nằm liệt ở những chỗ giá lạnh của vực thẳm.  
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VỰC DÀI  

Vực dài theo nhân đạo để cứu vớt lầm than. Vực 

dài theo nhân tính để cứu rỗi khổ đau. Vực dài 

theo nhân tâm để cứu chữa niềm đau. Vực dài 

theo năm tháng của lửa thử vàng gian nan thử 

sức. Vực dài theo kiếp người của “thương người 

như thể thương thân”. Vực dài theo “đường dài 

ngựa chạy biệt tăm/ Người thương có nghĩa 

mấy năm cũng chờ”. 
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VỰC THAM  

Vực tham có lòng tham không đáy. Tham quan 

để tham ô, tham quyền để tham nhũng, vì quá 

tham tiền mà không thấy vực sâu, không thấu 

vực tối, không thấm vực lạnh. Vực lạnh có khi 

là ngục lạnh của chính kẻ tham khi bị lột mặt 

nạ. Vực lạnh có khi làm cóng lạnh cả gia đình 

kẻ tham trong đời sống xã hội. Vực lạnh có khi 

làm đông lạnh từ đời này sang đời kia. Vực lạnh 

của kẻ tham là vực không đáy, lạnh khôn cùng. 
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VỰC HẸP  

Vực hẹp biết khép lại vô cảm của ngoảnh mặt 

làm ngơ. Vực hẹp biết khép kín vô giác của 

quay mặt bỏ đi. Vực hẹp biết khép chặt vô tình 

của ai chết mặc ai. Vực hẹp biết khép sâu vô 

tâm của ai chết mặc ai. Vực hẹp biết nối hai đầu 

để nhân tâm gặp nhân từ. Vực hẹp biết kết hai 

mối để nhân ái gặp nhân đức. Vực hẹp biết liền 

hai cực để nhân đạo gặp nhân nghĩa.  
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VỰC MẸ  

Vực mẹ có mẹ thức khuya dậy sớm vì con. Vực 

mẹ có mẹ đầu tắt mặt tối sớm hôm cho con. Vực 

mẹ có mẹ dãi nắng dầm mưa tại con. Vực mẹ 

có mẹ một nắng hai sương bởi con. Mẹ ơi, đời 

mẹ vực sâu, phận mẹ vực lạnh, kiếp mẹ vực côi. 

Thương mẹ quá đã nâng nhân lộ của con ra khỏi 

vực. 
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VỰC CHA 

Vực cha có cha đầu sóng ngọn gió thủa con sơ 

sinh. Vực cha có cha đứng mũi chịu sào thủa 

con thiếu thời. Vực cha có cha trong chớp bể 

mưa nguồn thủa con trưởng thành. Vực cha có 

cha góc bể chân trời thủa con chờ thành 

nhân. Vực cha, vực mẹ, cũng có con cứ cầu xin: 

“Đêm đêm thắp ngọn đèn trời/ Cầu cho cha mẹ 

sống đời với con”.  
 

 



 

VỰC. THI LUẬN. LÊ HỮU KHÓA 11 

 

VỰC NHÀ  

Vực nhà có anh em đã rơi vào vực sâu của gà 

nhà bôi mặt đá nhau. Vực nhà có chị em đã rơi 

vào vực tối của khôn nhà dại chợ. Vực nhà có 

anh, chị, em đã sa vào vực lạnh của nuôi ong 

tay áo, rồi rơi luôn vào vực cóng của nuôi cáo 

dòm nhà. Vực nhà có rợ kiếp của mang voi dày 

mả tổ, có man kiếp của huynh đệ tương tàn. Vực 

nhà có nội xâm sâu dân mọt nước, nội gián phản 

dân hại nước, có nội tặc buôn dân bán nước. 
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VỰC THỜI  

Vực thời lộ diện, khi kẻ gian lộ tâm địa bất 

lương. Vực thời lộ dạng, khi kẻ gian lộ ý đồ bất 

chính. Vực thời lộ ra, khi kẻ gian lộ toan tính 

bất đức. Vực thời lộ sâu, khi kẻ gian lộ chân 

tướng bất nhân. Vực thời lộ luôn, khi kẻ gian 

biến thời thế ăn hiển ở lành thành thế thời của 

bất nhân thất đức. 
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VỰC VÔ 

Vực vô của vô minh đã rơi xuống vô tâm.Vực 

vô của vô tri đã rơi sâu vào vô tình. Vực vô của 

vô trí đã rơi xa vào vô giác. Vực vô của vô luân 

đã rơi hẳn vào vô cảm. Vực vô của vô nhân đã 

rơi mất vào bất nhân. Vực vô của vô cùng sâu, 

vực vô của vô tận tối, vực vô của vô biên 

lạnh… 
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VỰC OAN 

Vực oan có dân lành một sớm một chiều thành 

dân oan, màn trời chiếu đất. Vực oan có oan 

phận trước có trong ấm ngoài êm, giờ thì đầu 

đường xó chợ, giờ thì cơm thừa canh cặn. Vực 

oan có dân oan tự sát, tự vẫn, tự thiêu, giờ là 

oan hồn trong vực oan, không rời nhân sinh, 

không lìa nhân gian, không bỏ nhân thế. Vực 

oan của dân oan vẫn gào, thét, hét, la để kêu oan 

từ đáy vực oan. 
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VỰC ĐEN  

Vực đen có dân đen tối tăm mặt mũi vì cơm áo 

gạo tiền. Vực đen có dân đen thức khuya dậy 

sớm vì chén cơm manh áo. Vực đen có dân đen 

một nắng hai sương vì giá áo túi cơm. Vực đen 

có dân đen bị lùa vào vực sâu của súc tính đói 

ăn khát uống. Vực đen có dân đen bị xóa đi 

nhân tính, vì đang bị mục súc hoá. 
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VỰC BẠN  

Vực bạn của thủa thiếu thời đồng cam cộng khổ 

với bạn. Vực bạn của thủa sinh thời đầu sóng 

ngọn gió với bạn. Vực bạn của thủa cạn thời 

nằm gai nếm mật với bạn. Vực bạn của thủa 

vắng thời hạt muối cắn đôi với bạn. Bạn ơi, 

trong vực bạn có tình bạn biết sống chết bên 

nhau, biết vượt thử thách, vượt thăng trầm, vượt 

trầm luân… vượt vực.  
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VỰC KIẾP 

Vực kiếp có nhân kiếp bị tà lộ lừa nhân vị. Vực 

kiếp có nhân sinh bị gian lộ bẫy nhân bản. Vực 

kiếp có nhân gian bị quỷ lộ xóa nhân tính. Hãy 

đứng lên khai thị bằng nhân tri của nhân trí. Hãy 

ngẩng đầu lên khai minh bằng nhân đức của 

nhân ái. Hãy bước tới để khai phóng bằng nhân 

tâm của nhân từ. Vực kiếp buộc nhân kiếp 

không được nhắm mắt, cúi đầu, khom lưng, 

khoanh tay, quỳ gối. Hãy đứng lên để leo, để 

thoát, để vượt vực kiếp mà nhân lại nhân kiếp 

bằng nhân quyền biết cõng nhân phẩm rời xa 

vực sâu. 
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VỰC ĐỜI 

Trong đời người, chúng ta thất bại nhiều lần, 

khi thất bại là thảm bại thì chúng ta đang ở đáy 

vực sâu. Vậy mà sao chúng ta lại đủ sức đứng 

lên, leo ngược lên trên vực, để làm lại từ đầu. 

Khi ta thoát được vực sâu, thì ta mới nhận ra: 

nội lực sống còn của ta thật mãnh liệt, mà vực 

sâu chính là dàn nhún, dàn phóng. Khi ta đứng 

cạnh vách núi rồi nhìn xuống vực sâu, chúng ta 

vừa thấy sự thuỷ chung của một người tình bị 

bội tình, đang nằm dưới vực. Chúng ta cũng 

thấy luôn chân dung kẻ bội tình, sẽ ở mãi dưới 

vực sâu, không sao rời khỏi vực để nhận lại 

nhân lộ của mình. Vì kẻ bội tình đã làm mất 

nhân đạo của mình, khi đã bội tình nhân 

tâm của người tình.  
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VỰC SỐNG 

Có những mần non mọc dưới vực, có những 

chồi non trổi lên từ vực, có sức sống luôn muốn 

vươn lên từ vực. Có những con người bị vùi 

xuống sâu, nhưng vẫn hòi sinh từ đáy vực, tái 

sinh từ vực tối, rồi hiện sinh ngay trong vực 

thẳm, rồi tự biết trườn lên cao về phía ánh sáng, 

cao hơn núi, rộng hơn chân trời, để bảo vệ nhân 

phẩm bằng nhân quyền. Nơi mà bóng tối của 

vực sâu chính là dàn nhún của nhân vị, dàn 

phóng của nhân bản, để nhân tính chính là sức 

đẩy từ vực sâu. 
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VỰC CHẾT 

Vực chết của những cây cối bị ngã gục chết sau 

giông bão dưới đáy vực, có những súc vật sa 

chân rơi chết dưới vực sâu, có cả con người tới 

chọn vực để chấm dứt đời mình. Vực chết biết 

nhận những cái chết ngẫu nhiên. Vực chết biết 

đón những cái chết tự nhiên. Vực chết biết tiếp 

những cái chết tức tưởi. Vực chào, đón, nhận, 

tiếp những thảm nạn. Vực ẵm, bế, bồng, cỏng, 

những oan sai. Vực biết làm nhận việc mà núi, 

đồi, biển, rừng không chịu nhận, không muốn 

làm. Nên vực biết giữ di sản những nỗi oan. 
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VỰC NGẬP  

Vực ngập giông lũ, ngập xác cây cành. Vực 

ngập bão lũ, ngập thân đại thụ, vực ngập giông, 

bão, vực ngập cả cuồng phong. Vực ngập luôn 

mùa màng, mùa trước bị mùa sau ngập, rồi mùa 

tới sẽ tới ngập mùa sau. Vực ngập màu xuân bị 

hè ngập khô cháy. Vực ngập mùa thu sẽ bị mùa 

đông vùi trong cóng lạnh. Vực nhập thời gian 

của quá khứ bị hiện tại chôn sống bằng nỗi 

quên. Nỗi quên tàn nhẫn xóa đi niềm nhớ không 

nguôi. Vực ngập bây giờ và ở đây của hiện tại, 

vì ký ức đã vực bị chôn sống… ngập sống rồi! 
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VỰC NGỘP 

Vực ngộp vì gió tới nhiều quá… vực ngộp vì 

giông tới ào ạt quá… vực ngộp vì bão tới hung 

tợn quá… Vực có cây cỏ bị ngộp lạnh, vực có 

thú vật bị ngộp cóng, Vực có luôn người đang 

ngộp thở. Vực lo cho người… người lo cho vực, 

cả hai, cả ba, cả bốn, cả muôn loài trong vực 

đang lo âu, lo sợ giữa vực ngộp đây ! 
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VỰC KHÁT 

Vực đang khát, thì con suối xưa trở lại, suối ơi, 

có lời thề nào với vực không?  Năm ngoái vực 

cũng khát, vậy mà không thấy được bóng dáng 

của suối xưa. Suối xưa về từ núi xuân tươi? Suối 

xưa về từ đồi hạ lửa? Suối xưa về từ rừng thu 

vắng? Suối xưa về từ nguồn đông cóng? Suối 

xưa đi xa về lại nhà là vực, vực-nhà có ký ức 

xưa, có kỷ niệm xưa, có tấm lòng xưa. Suối xưa 

đã về căn nhà vực xưa rồi. 
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VỰC KHÔ 

Vực khô vì khát, vì đói, vì hạn, cây vực trơ 

cành, lá vực vắng hoa, bóng vực biệt tích nhân 

diện, thân vực biệt tăm nhân dạng … từ lâu… 

từ khi vực khát. Vực khô mặt không còn nước 

mắt, vực khô thân không chút mồ hôi. Não bộ 

vực vắng sinh vật. Não trạng vực vắng thực vật. 

Não vực buồn lo cùng tim, cùng máu của vực. 

Vực ơi! nếu mai mưa không tới, thì mốt giông 

sẽ tới. Vực ơi! nếu không thi ngày kia nghe nói 

bão sẽ nỗi lên ngay đáy vực. 
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VỰC TỐI  

Vực tối khi trời tối, vậy mà giữa ban ngày vực 

cũng tối, vì bóng vực bên này làm tối dáng vực 

bên kia, rồi dáng đứng bên kia làm tối luôn bên 

này. Tối qua tối lại. Hoàng hôn bên này là tà 

dương bên kia, đêm bên này là khuya bên kia. 

Vực cứ tạo năm canh giữa thanh thiên bạch 

nhật. Người tới thăm vực với não lý tối tăm, với 

với não luận tối mù, với não bộ tối sâu, với não 

trạng tối thẳm… Tội nghiệp vực sống với kiếp 

tối của mình, sống luôn kiếp tối của người xa kẻ 

lạ… của người dưng nước lã. 
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VỰC SÁNG 

Vực cao sáng nhờ sao, vực sâu sáng nhờ đóm 

đóm, vực thắm sáng nhờ mắt người. Người thấy 

vực sáng từ ban mai, người thấy vực sáng từ trí 

người sáng. Người thấu vực sáng từ ban trưa, 

người thấu vực sáng từ tri người sáng. Người 

thấm vực sáng từ ban chiều, người thấm vực 

sáng từ tâm người sáng. Người thương vực sáng 

từ ban khuya, người thương vực sáng từ đáy não 

người sáng. 
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VỰC NGHIỆP 

Nghiệp lực của vực phải ẵm núi. Nghiệp lực của 

vực phải bế đồi. Nghiệp lực của vực phải bồng 

rừng. Nghiệp lực của vực phải cỏng mưa. 

Nghiệp lực của vực đón gió. Nghiệp lực của vực 

phải tiếp giông. Nghiệp lực của vực phải nhận 

bão. Nghiệp lực của vực phải mời hạn. Nghiệp 

lực của vực phải ẵm, bế, bồng, cỏng mọi thực 

vật của vực. Nghiệp lực của vực phải đón, tiếp, 

nhận, mời mọi sinh vật của vực. Nghiệp lực của 

vực phải cưu mang luôn mọi chướng nghiệp 

khác? 
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VỰC KIẾP  

Vực kiếp phải ẵm nhiều kiếp, có kiếp núi mệt 

quỵ bên vực, có kiếp đồi đuối ngã cạnh vực, có 

kiếp rừng rã rời trong vực, có cả kiếp khô ráo tự 

thủa nào ngay đáy vực. Vực kiếp phải bế nhiều 

kiếp khác nữa, có kiếp đại thụ đã xong kiếp, 

đang nằm ngửa thân giữa vực. Vực kiếp phải 

bồng bao kiếp thú rừng, lầm đường lạc lối, tử 

vong ngay vực. Vực kiếp phải cõng cả kiếp 

người không hiểu tại sao lại muốn ngừng nhân 

kiếp tại đây? 
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VỰC ĐỌNG 

Vực đọng lại cả xác lẫn hồn bao sinh vật tới trao 

thân gửi phận cho vực, có cây cối trao tuổi thọ 

cho vực, có cỏ hoa gửi thanh xuân cho vực. Có 

suối vượt bao chớp bể mưa nguồn, xin được yên 

thân trong vực. Có cả biển thủa xưa đầu sóng 

ngọn gió, tới vực xin được dung thân. Có luôn 

giông của góc bể chân trời, cũng xin ở trọ, ở 

nhờ, ở tạm… rồi ở luôn với vực. 
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VỰC XUÔI 

Vực xuôi theo triền núi cho mưa thuận gió hòa, 

vực xuôi theo dốc đồi cho thuận buồm xuôi gió, 

vực xuôi theo rừng im cho biển êm sóng lặng. 

Vực xuôi theo gió cho mát cây, vực xuôi theo 

giông có cây thay lá, vực xuôi theo bão cho bão 

an tâm. Vực xuôi theo nhân dạng cho trong ấm 

ngoài êm, vực xuôi theo nhân diện biết nhìn đời 

bằng mắt thương. 
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VỰC LỰC 

Vực lực có nội lực giữ gió, giữ mây, vực lực có 

sung lực cầm thân giông, cầm chân bão. Vực 

lực có hùng lực biến lộc thành chồi, hóa nụ yếu 

thành hoa mạnh. Vực lực có mãnh lực chuyển 

mây thành mưa, chuyển giông hạn thành mưa 

nguồn. Vực lực có tổng lực gọi cây ra trái, gọi 

thú nhập bầy, gọi người viếng vực, đến vực, 

sống bên vực, sống với vực bằng tiềm lực biết 

yêu mọi loại, thương muôn loài.  
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VỰC YỂU 

Vực yểu rồi khi rừng quỵ, cây ngã, lá chết cạnh 

chồi, cành rụng nghiến hoa. Vực yểu rồi khi núi 

bị cạo, đồi bị trọc, người không còn muốn ghé 

thăm, ghé chơi, ghé tạm, dừng chân cạnh vực. 

Vực yểu rồi khi mùa hạ dài mãi trong cơn hạn 

triền miên, trong biền biệt thú rừng đi không trở 

lại. Vực yểu rồi khi mùa đông lạnh vô cảm, 

cóng vô tình, buốt vô tâm, giá vô giác. Vực yểu 

rồi khi mùa xuân trống sắc hoa, khi mùa xuân 

rỗng tiếng chim hót lời tự do cùng vực. Vực yểu 

rồi khi mùa thu không vàng của thu vàng, mà 

mùa thu đã đỏ màu lửa… đỏ màu máu… một 

màu máu khô… 
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VỰC SINH  

Vực sinh sống với muôn loài, muôn loại; vực 

sinh sống với rừng, núi, đồi, đất bằng mưa 

thuận gió hòa. Vực biết sinh tồn trong giông ba 

bão táp cùng mây gió thủa chớp bể mưa nguồn. 

Vực biết cả sinh ly từ góc bể chân trời khi giông 

làm gục rừng, khi bão làm trọc đồi. Vực biết 

luôn sinh tử, khi rừng vĩnh viễn vùi thân, khi 

đồi vĩnh viễn chôn thân, khi núi vỉnh viễn trọc 

kiếp! 
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VỰC SÓT 

Vực đang đếm cây, cành quỵ gục sau 

giông, Vực đang xót lá, hoa tơi tả sau 

giông, vực đang xót xa tủi thân, buồn phận… 

Vì núi không còn là núi, núi khuyết rồi. Vì đồi 

không còn là đồi, đồi rỗng rồi. Vì rừng không 

còn là rừng, rừng trống rồi… Kể cả người 

không còn là người nữa, vì nhân tâm lẫn nhân 

từ, vì nhân ái lẫn nhân đức, vì nhân đạo lẫn nhân 

nghĩa, vì nhân bản lẫn nhân vị, vì nhân tính lẫn 

nhân hậu đã bị trọc hết rồi! 
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VỰC ĐAU 

Vực đau từ đáy vực đau lên, với cơn hạn triền 

miên, cây cỏ rũ rục, thú rừng biền biệt mãi, với 

nhân dạng biệt tăm luôn. Vực đau từ đáy vực 

loan ra, mây biệt tích, mưa biệt diện, rừng mặc 

cây, núi mặc đồi, ai chết mặc ai. Nhân diện mặc 

nhân dạng, nhân cách mặc nhân tính, bây chết 

mặc bây. Vực đau vì nhân tính mất rồi, chỉ còn 

súc tính: đói ăn khát uống, mạnh được yếu thua 

thôi… 
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VỰC KHỔ 

Vực khổ vừa đau khi cây vực thiếu 

nước. Vực khổ đủ đau khi suối vực rỗng 

nước. Vực khổ tràn đau khi rừng của vực gục 

cùng đồi của vực quỵ Vực khổ ngập đau khi núi 

tan với trời trắng mắt. Vực khổ ngợp đau khi 

trời không còn uy lực gọi mây, khi trời không 

còn uy quyền gọi mưa, khi trời không còn uy vũ 

mời giông, đón bão. Vực khổ trọn đau khi 

người không nhớ vực, khi người quên vực, khi 

người không còn thấy vực.  
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VỰC ĐẦY 

Vực đầy gió khi giông qua, vực dầy giông khi 

bão sắp tới, vực đầy tâm cảnh gió, vực dầy tâm 

trạng giông, vực tràn tâm nạn bão. Vực đầy 

tiếng lá khi xuân về, vực dầy sắc hoa khi xuân 

nán. Vực đầy tiếng hạn khi hạ tới, vực dầy khô 

khát khi hè ngủ. Vực đầy lá rơi khi thu gọi, vực 

dầy trơ cành khi thu trụ. Vực đầy tiếng cành gẫy 

khi đông sang, vực dầy tuyết nặng khi cóng say 

mèm. Vực đầy kiếp vực, vì vực dầy mọi kiếp. 
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VỰC VƠI 

Vực vơi lá mùa thu, vực vơi cành mùa đông, 

vực vơi hoa mùa hạ, vực vơi cả mùa xuân khi 

bão tới. Vực vơi tàng lá, vực vơi cỏ hoa, vực 

vơi bước thú, vực vơi nhân dạng khi người đã 

quên rừng, quên núi, quên đồi… quên vực. Vực 

vơi gió, khi giông đã lầm đường lạc lối. Vực vơi 

giông, khi bão đã lạc đường đi nẽo về. Vực vơi 

người khi nhân thế vắng thong dong, vực vơi 

người khi nhân gian trống thư thái, vực vơi 

người khi nhân sinh rổng thong thả. Vực vơi 

người, khi người chỉ toan tính bằng tâm-vực 

truy cùng diệt tận người. 
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VỰC ĐẾM 

Vực ngày đêm đếm gió, vực sáng tối đếm 

giông, vực đếm bão trong tàn tối, vực đếm luôn 

lốc lúc tàn canh. Vực đếm sao rơi trong khuya 

khoắt, vực đếm mây trời giờ giờ, ngày ngày. 

Vực đếm bước chân thú lầm đường, vực đếm cả 

chân người lạc lối. Vực đếm bao vách cheo leo, 

vực đếm bao cây tàn phận. Vực đếm nhiều mùa 

xuân tươi, vực đếm bao mùa thu úa. Vực đếm 

từ cực hạn của hạ tới cực cóng của đông. Vực 

đếm ầm thầm, vực đếm lẳng lặng. Vực đếm say 

sưa, vực đếm triền miên … bao biền biệt. 
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VỰC ĐONG 

Vực khát đong cho đầy mưa, vực hạn đong cho 

đầy lũ. Vực đói đong cho đầy gió, vực đầy suối 

rồi, lại muốn đong cho đầy nguồn. Vực đong lá 

mùa thu, vực đong hoa mùa xuân. Vực đong gió 

mùa hạ, vực đong bão mùa đông.  Vực đong cho 

đầy kiếp người chưa chịu đọng, vực đong cho 

đầy phận người chưa chịu kết. Vực đong nữa 

đầy ý nguyện rã rời, vực đong mãi cho tràn ý 

lực tã tơi. 
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VỰC CÂN 

Vực cân lòng rừng đang trùm phủ vực, vực cân 

cõi đồi đang đè trỉu vai vực, vực cân lượng núi 

đang ngộp thở vực. Vực cân lòng gió đang vờn 

cưởng vực, vực cân cơn giông đang vần vũ vực, 

vực cân ngực bão đang đè nén vực. Vực cân 

bước người, chân người, thân người để cân 

phận người, kiếp người… 
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VỰC ĐO 

Vực đo diện tích rừng, vực đo chu vi đồi, vực 

đo sức đè núi. Vực đo luôn ngồn gió, vực đo cả 

cơn giông, vực đo đoán mùa bão.  Vực đo sâu 

lòng đất bằng chớp bể mưa nguồn, vực đo cao 

hướng trời đầy nắng sớm chiều mưa. Vực đo 

rộng hương mây bằng góc bể chân trời, vực đo 

cao hướng trời đầy vật đổi sao dời. Vực đo dài 

biển khơi bằng đầu sóng ngọn gió, vực đo thâm 

biển sâu để đo lòng người biết đổi trắng thay 

đen… 
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