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 LỜI MỞ ĐẦU 
 

 Tượng Lý Tân Niên - 2017 
 

 Diễn đàn Ấm Trà Dịch Lý xin trân trọng chào đón các bạn ! 
Trong buổi Họp Mặt Đầu Xuân Đinh Dậu 2017, Thầy xin nói về chủ đề 

“Sức mạnh của Trí Lực và Tượng Lý” trong cuộc sống, đặc biệt là những ngày 
“đầu năm mới”. 
 
 Theo cái lý của dịch thì mọi hình hài, hình tượng, hình ảnh, danh tượng, sắc 
thái, âm thanh, lời nói, hành động, cách cư xử… đều có cái lý riêng của nó. Nên 
trong Dịch Học gọi là “Tượng nào Lý đó”. Vì vậy, từ ngàn xưa tiền nhân đã đặc 
biệt chú trọng trong cách giáo dục con cháu trong từng lời ăn tiếng nói, cách sống, 
nề nếp gia phong lễ giáo như thế nào, để có được đời sống văn hóa, ấm no hạnh 
phúc hơn… 
  
 Từ triết lý đó, nên người xưa cũng đặc biệt chú ý cách trưng bày những hình 
tượng trong nhà cửa, phố phường, nơi công cộng… mang cái lý đời sống lạc quan, 
vui tươi, ấm no, hòa thuận và hạnh phúc. 
  

Nhân buổi họp mặt đầu xuân Đinh Dậu – 2017 cũng là kỷ niệm 5 năm của 
Diễn Đàn Ấm Trà Dịch Lý được thành lập. Thầy có đôi dòng gởi đến tất cả anh 
chị em quyển TƯỢNG LÝ TÂN NIÊN ĐINH DẬU 2017 này. Mong rằng đây là 
món quà đầy ý nghĩa tinh thần và manh nha cho sự thành công mỹ mãn của tất cả 
chúng ta trong năm mới ĐINH DẬU này. 

 
Chúc gia đình Ấm Trà Dịch Lý một năm mới Phúc – Lộc – Thọ - Khang - Ninh 

Ngày 27/12/2016 lúc 16h12’ 
Nhằm ngày 29/11/Bính Thân giờ Thân 

Lý – Trung Phu 
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TƯỢNG LÝ VÀ TRÍ LỰC 
 

Theo lý Dịch thì mọi hình hài, hình tượng, hình ảnh, danh tượng, sắc thái, 
âm thanh, lời nói, hành động, cách cư xử, tình huống, sự kiện…tất cả được diễn ra, 
được tạo thành đều đi trong Lý Đồng dị và Luật cấu tạo hóa thành. Nói cách khác: 
Bởi Lý Đồng Dị nên mọi thứ phải Biến Hóa, bởi Biến Hóa nên mọi thứ phải 
Đồng Dị, nói ngắn gọn là mọi thứ phải đi trong Lý Đồng Dị Biến Hóa – Biến Hóa 
Đồng Dị. 

Từ “Lý Đồng Dị và Luật Hóa Thành” mà vạn hữu (mọi thứ kể cả hữu hình 
lẫn vô hình) có sự động tĩnh, giao, cảm qua lại với nhau để biến hóa mà sinh 
thành ra tượng (hình, hài, sắc, tướng… của  vạn hữu), Tượng và Lý như hình với 
bóng như cặp âm dương bồi đắp giao cảm cho nhau hết sức linh thiêng và ứng 
nghiệm trong từng giây phút, ở cả quá khứ, hiện tại và vị lai ...chúng cứ thế mà 
sinh sinh hóa hóa liên lũy tiếp nối không sao tách rời ra được, hễ có Lý là phải có 
Tượng, hễ có Tượng thì phải có Lý. Nên trong Dịch Học gọi là: 

 “Tượng nào Lý đó – Lý nào Tượng đó” nói ngắn gọn hơn là: 
“ Tượng lý – Lý tượng” của vạn hữu vậy. 
Vì vậy vào thời điểm khởi đầu của một sự lý: Một cuộc sống (giờ sinh ra), 

một sự kiện (giờ khai trương …), một giai đoạn, một năm mới (giờ giao thừa)… 
luôn luôn có Tượng Lý của nó, tượng lý này mang một thông điệp rất ứng nghiệm 
linh thiêng cho sự lý đó, gọi là “thời điểm thiêng liêng” vậy.  

Có hai loại Tượng Lý: Tượng lý chủ quan và Tượng lý khách quan. 
- Tượng lý chủ quan được tạo thành do sức mạnh của trí lực và công sức 

của ta cố ý, chủ tâm, chủ đích, hướng tới để đạt được trong tương lai. 
o Lưu ý: Trong lúc chúng ta chủ động tạo Tượng Lý chủ quan cũng 

đôi khi bị khách quan chi phối không tạo được dẫn đến lỡ việc không 
thành. Chỗ này gọi là “mưu sự tại nhân mà thành sự tại thiên”. 

- Tượng lý khách quan được tạo thành do các yếu tố ngẫu nghiên từ bên 
ngoài, mà ta không thể kiểm soát, không can thiệp được. 
o Ở chỗ này gọi là “điềm lành, điềm báo, điềm trời, ý trời, ngẫu nhiên 

vậy…” 
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 Vì vậy thời khắc Giao Thừa và những ngày đầu năm mới luôn luôn được 
tiền nhân chú ý đặc biệt và chú tâm tạo dựng những Tượng lý chủ quan mà trưng 
bày trong nhà và cả nơi công cộng xóm làng trong những ngày, giờ đầu năm mới, 
nhằm có được một năm đạt được mong muốn như Tượng Lý chủ quan đã tạo. 

Thí dụ: Những Tượng lý chủ quan  trong những ngày đầu Tân Niên:  
- Trong nhà phải trữ đầy lương thực: Lúa, gạo, nước, cá, thịt, tiền, vàng, 

tài lộc…(lưu ý mỗi hoàn cảnh nào thì đầy đủ theo hoàn cảnh đó). 
- Trưng bày những kỳ hoa dị thảo đẹp mắt, xanh tươi, hoa thơm quả ngọt. 
- Nhà cửa thì sửa sang quét dọn, sơn phết cho mới đẹp, sáng sủa, (những 

vật dụng hư, bể, ô uế thì bỏ hết). 
- Y phục thì mua sắm, sửa sang mới mẻ, chỉnh tề, sang trọng. 
- Ngôn ngữ lời nói thốt ra phải được văn hay ý đẹp, lời chúc tốt đẹp, thuận 

lợi, may mắn, thành công mỹ mãn…gọi là Lời Chúc Tết. 
- Viết lên những ý mong muốn, mục tiêu sẽ đạt được trong cuộc sống qua 

những câu đối bằng những thể loại thư pháp mạnh mẽ, vững chãi… 
- Khi gặp nhau trong những ngày đầu xuân thì Chúc Tết, tặng quà, lì xì 

may mắn cho nhau để có Tượng lý may mắn, tài lộc cả năm… 
- Khi sum họp gia đình, bạn hữu thì hát những bài hát có ý nghĩa vui tươi, 

yêu đời, sum họp, lạc quan, hạnh phúc như bài Ly Rượu Mừng, bài Ấm 
Trà Dịch Lý, bài Xuân Họp Mặt… 

- Trường hợp trong năm làm ăn chưa toàn mỹ mà còn thiếu nợ thì những 
ngày giáp tết (gần tết) cũng phải đến nói lời khất nợ cho hợp phải quấy, 
yên lòng mát dạ người chủ nợ, hầu để những ngày đầu năm không đến 
nhà mà đòi nợ, thì cả năm mang tượng lý làm ăn thiếu thốn… 

� Tùy theo mỗi dân tộc quốc gia, địa phương khác nhau mà có những 
Tượng Lý riêng theo quan niệm của dân tộc, địa phương, quốc gia đó… 

Tất cả những tượng lý thí dụ trên phải có hình tượng tròn trịa, đầy đặn, 
sạch đẹp, nguyên vẹn, hương thơm, may mắn, thành công, sum hợp và hạnh 
phúc. 

Ngoài ra còn những Tượng Lý của các sự kiện như: Cưới hỏi, Khai trương, 
Tân gia, Chúc thọ, Sinh nhật, Hội họp, Khánh thành, Lễ tốt nghiệp…Tất cả đều 
được tạo thành theo Tượng Lý Chủ Quan. 

Dân tộc ta đã thấm nhuần Triết Lý Âm Dương trong đời sống, nên có những 
Tượng Lý hữu hình thì có những Tượng Lý Vô hình. 
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Những Tượng Lý Vô hình của Tân Niên như: Lễ Cúng đưa, rước ông Táo, 
Lễ cúng Tảo Mộ Ông Bà tổ tiên, Lễ cúng rước, đưa ông bà, Lễ cúng Giao Thừa là 
Lễ tạ ơn Trời Đất, và cầu xin Tân Niên được mưa thuận gió hòa, đời sống nhân 
dân được Phúc – Lộc – Thọ - Khang – Ninh, và những Tượng Lý Văn học, Lễ giáo, 
Tình hiếu thảo với phụ mẫu, tình thầy trò, những đức tin con người cần đạt được 
như Nhân – Lễ - Nghĩa – Trí – Tín, tình yêu quê hương đất nước, đồng bào dân 
tộc… tất cả được thể hiện qua các câu đối viết bằng Thư pháp, bằng những ấn 
phẩm điêu khắc, nghệ thuật khác… 

Bốn yếu tố cần thiết khi tạo Tượng lý chủ quan tốt: 
1/Chọn Tượng Lý muốn đạt tới: 
 a/ Phải có Trí Tri Ý để tạo ra Tượng Lý tốt: 

- Trí: Là Hiểu, là tư duy, là sự suy nghĩ ra Tượng Lý nào hợp lý, khả thi 
trong đời sống, lưu ý là không hạn chế khả năng hiện tại của mình. 

- Tri: Là Biết, là tiên tri, là “tri thiên mệnh” của người học dịch. Là biết 
được cái “thời” của ta. 

- Ý: Là đưa ra ý muốn đạt được phải cụ thể rõ ràng chi tiết để tạo nên 
Tượng Lý, hình tượng hóa, trước mắt ở hiện tại. 

- Tượng lý phải: Tốt cho nhân loại, thế giới, đất nước, dân tộc, tập thể, 
gia đình và bản thân. 

 b/ Thể loại:  
Có nhiều thể loại hình tượng bằng các vật thể, tranh ảnh, văn thơ, câu đối, 

lời chúc, câu niệm, thư pháp, danh ngôn, hiện tượng, sự kiện, gởi email cho chính 
mình, cho bạn bè, làm Clip Tượng Lý cho chính mình… 

2/ Thời điểm động khai Tượng Lý:  
 Chọn Năm – Tháng – Ngày – Giờ theo công thức hữu thường phù hợp với 

Tượng Lý để khai trương, khai mở, thí dụ như: 
- Thượng (treo tranh ảnh) Dịch Ảnh (đọc bài Dịch Ảnh xuân 2016) gia 

đình sum họp vui tươi, hạnh phúc, đầm ấm vào giờ có Tượng: 
o  Gia Nhân – Tiệm; Hàm – Tụy; Tụy – Tỷ; Thuần Kiền – Lý… 

- Tượng Lý Mùa gặt thì khai tượng vào giờ: 
o Đại Hữu – Thuần Kiền; Đại hữu – Đỉnh, Gia Nhân – Tiệm… 

3/ Sức mạnh của Trí Tri Ý Lực:   
- Thời điểm khai tượng lý ta phải tập trung tinh thần Trí Lực (sức mạnh 

của trí, tư duy, của ý nghĩ), gọi là truyền thần vào Tượng Lý bằng cách 
tịnh tâm – tập trung tinh thần – đưa ý niệm vào, thời gian ít nhất là 10 
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phút, nhiều hơn thì tốt hơn. Tưởng tượng hòa hợp cùng Tượng Lý như 
đã đạt được ở tương lai. 

 
4/ Thường trụ truyền thần vào Tượng Lý 

- Trong mỗi ngày phải chọn ra một thời gian nhất định để ta tập trung 
Trí Lực truyền thần vào Tượng Lý, hình dung ra rõ ràng, cụ thể, chi tiết 
theo Tượng Lý đó và tưởng tượng hòa hợp cùng Tượng Lý như đã đạt 
được ở tương lai.  

- Lưu ý: Nếu có tập thể cùng truyền thần thì sức mạnh sẽ vô biên. 
Nói về Tượng Lý khách quan: 
1/ Phương pháp tạo Tượng Lý khách quan tốt (như ý): 
 Cuộc sống là sự tương tác giữa hai yếu tố Chủ quan và khách quan, chúng 

như Âm với Dương, có sức hút giao cảm, tương ứng với nhau không tách rời nhau 
được. Nếu ta chủ động từ trong tư tưởng, tư duy, sự suy nghĩ cho tới hành động 
tạo Tượng Lý chủ quan tốt, có tính tích cực thì sẽ tương ứng giao cảm với môi 
trường xung quanh và sẽ có lực hút tương ứng các Tượng Lý khách quan tốt, tích 
cực về với ta, gọi là Luật “Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu”, “Luật 
vạn vật hấp dẫn”. Nên ông bà ta có câu: “Ăn ở có đức mặc sức mà ăn”; “Ở hiền 
gặp lành”; “Phúc chí tâm linh, họa lai thần ám”; “Hòa khí sinh tài”; “Gia hòa 
vạn sự hưng”…  

- Từ đó ta phải có tư tưởng, hành động tích cực, cầu tiến, hiếu sinh, hướng 
thượng, vị tha để vươn tới đời sống lạc quan, vui tươi, thịnh vượng, hạnh phúc cho 
đất nước, tập thể, gia đình và cá nhân. 

- Tạo Tượng Lý chủ quan tốt là phương pháp đưa Tượng Lý khách quan tốt 
về với ta. 

2/ Đón nhận Tượng Lý khách quan chưa như ý như thế nào:  
 Khi chúng ta đã có những tư tưởng hành động theo Tượng Lý chủ quan tốt 
rồi mà một lúc nào đó những Tượng Lý khách quan chưa tốt vẫn đến với ta thì ta 
vẫn đón nhận trong sự sáng suốt của trí tuệ, ta phải nhận ra thông điệp của Tạo 
Hóa đã nhắn nhủ gì qua Tượng Lý chưa tốt đó. Theo Lý Dịch thì ở đâu cũng có 
âm dương, âm dương là 1 cặp luôn luôn tồn tại không sao tách rời ra được, có âm 
thì phải có dương, có dương thì phải có âm, trong âm có dương và trong dương 
cũng có âm, tức là có tốt thì phải có xấu, có xấu thì phải có tốt, trong tốt có xấu và 
trong xấu có tốt, từ đó ta nhận ra điểm tốt trong cái chưa tốt của Tượng Lý khách 



Thanh Từ Dịch học Sĩ: Trần Quốc Thái 

8 

 

quan, cũng như ta phải học tập, rèn luyện ở bản thân nhiều hơn, để ngày càng 
trưởng thành hơn trong cuộc sống, nên có câu “Thất bại là mẹ thành công”.  

Góc nhìn thứ hai là ta chủ động hơn trong tình huống bị động của Tượng Lý 
khách quan chưa tốt, tức là “ta xoay chuyển càn khôn từ bị thành được”  

Thí dụ: 
- Từ: “Bị gặp hoàn cảnh khó khăn mà ta thất bại” 
- Thành ra:“Được gặp hoàn cảnh khó khăn mà ta rèn luyện được nghị lực 

tốt hơn, mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn…” 
Cũng như: Vì hoàn cảnh quá thuận lợi mà ta mất đi tính phấn đấu, tính rèn luyện 
nghị lực, để khi gặp hoàn cảnh khó khăn thì ta thiếu nghị lực để vượt qua. 
 Cuộc đời là sự hòa quyện của âm dương, của sự khó khăn và thuận lợi, của 
sự như ý và chưa như ý, nên với tinh thần biến hóa xoay chuyển của Dịch Lý thì 
đâu đâu cũng có giải pháp để cân bằng, để được sống thay vì bị sống, được thành 
công, được hạnh phúc, được bình an, được tự tại.  
 “Âm dương hòa quyện trong trời đất 
 Thăng trầm nhịp điệu tiếng du dương…” 
    (Trích bài hát Ấm Trà Dịch Lý – Trần Quốc Thái) 

Đời vốn vĩ là chuỗi nối dài sự hòa quyện của âm dương, sự thăng trầm của danh 
lợi như từng nốt nhạc, một dòng nhịp điệu ngắn dài nhanh chậm của thời vận trong 
điệp khúc Lý Âm Dương của Tạo Hóa. Trong đó ta vừa đóng vai vừa hát vừa làm 
khán giả vừa thưởng thức tiếng du dương vang vọng mãi không dứt.  

Đời đúng là bản nhạc Dịch Biến đầy thi vị, người đủ hùng tâm, nghị lực, giàu 
lòng bác ái, đủ đức hy sinh thì mới tĩnh tâm, lắng nghe, khai mở Trí Lực mà giác 
ngộ thấu hiểu sự huyền diệu của Tạo Hóa. 

Tại sao chúng ta nên tạo những Tượng Lý chủ quan trong đời sống: 
 Tượng Lý chủ quan như một định hướng, một mục tiêu trong cuộc sống. Tạo 

dựng Tượng Lý chủ quan là một hình thức nhắc nhở mỗi ngày, mỗi phút để ta có 
từng bước hành động đi đến mục tiêu đề ra. Điểm thứ hai là ta có sự nung chí, 
quyết tâm của tinh thần của Trí Tri Ý Lực là sức mạnh kỳ diệu mà Tạo Hóa ban 
cho bộ não của con người.  

Con người chúng ta sống trên dòng sông dịch biến, mỗi bước tiến là một nỗ lực 
của thân thể và tinh thần, hòa hợp cùng dòng chảy của Dịch. 

 “Hồng trần nhật nguyệt xoay năm tháng 
 Lý Dịch vô hình chuyển hóa sinh…”  
    (Trích bài hát Ấm Trà Dịch Lý – Trần Quốc Thái) 
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Lý Dịch tuy vô hình nhưng vận chuyển hóa hóa sinh sinh chi phối mọi thứ, nên 
ta phải biết “hòa nhịp cùng dòng chảy của Dịch mà tận nhân lực” thì kết quả đạt 
được rất cao.  

Thế nào là “hòa nhịp cùng dòng chảy của Dịch” ? Trong mỗi thời điểm chúng 
ta sống đều có một Tượng dịch (một quẻ dịch), có một Tượng Lý khách quan, mỗi 
Tượng dịch đều có một nghĩa lý của nó. Nên ta có hành động, ý nghĩ, trí lực, và 
tạo dựng Tượng lý chủ quan phù hợp với Tượng dịch, với Tượng Lý khách quan, 
đó là ta đã hòa hợp với dòng chảy biến động của Dịch rồi.  

Tóm lại: Để có một Tượng Lý Tân Niên ta phải tạo dựng tuần tự qua bốn 
bước trên, và lắng nghe động tĩnh của Tượng Lý khách quan có phù hợp với 
Tượng Lý chủ quan (ta chủ động tạo) không, nếu phù hợp hoặc trùng khớp thì 
gọi là Thiên Nhân hợp nhất thì sự ứng hợp chắc chắn sẽ đạt được. 

 
Trước thềm năm mới Xuân Đinh Dậu 2017 Thầy chúc toàn thể anh chị em tạo 

dựng được  những Tượng Lý  Yêu thương – Hạnh phúc – May mắn và Thành đạt. 
Chúc toàn thể độc giả một năm mới Phúc – Lộc – Thọ - Khang – Ninh. 

Ngày 27/12/2016 lúc 16h12’ 
Nhằm ngày 29/11/Bính Thân giờ Thân 

Lý – Trung Phu 
Thanh Từ Dịch Học Sĩ Trần Quốc Thái 
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TƯỢNG LÝ: ĐỒNG TÂM HIỆP LỰC – QUÝ NHÂN 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TƯỢNG LÝ: KIM NGỌC MÃN ĐƯỜNG – TÀI LỘC 
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TƯỢNG LÝ: SỐNG HẠNH PHÚC 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TƯỢNG LÝ: GIA NHÂN 
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TƯỢNG LÝ: QUÝ NHÂN VÀ TÀI LỘC 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TƯỢNG LÝ: MÙA THU HOẠCH – Lôi Hỏa Phong 
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NHỮNG NGÀY GIỜ THÍCH HỢP LÀM 
 LỄ TẢO MỘ TỔ TIÊN - LỄ TRI ÂN CUỐI NĂM - CHUẨN BỊ ĐÓN TẾT 

☯☯☯ 

I/ Thứ sáu Ngày 20/01/2017 nhằm ngày 23 tháng chạp Bính Thân 
Dựng Nêu và đưa Ông Táo về Trời: 
1. Giờ Thìn 7h - 9h: Đại Tráng – Hằng:  
 1. Ông táo bay lên Trời về nơi cũ => Lễ cúng đưa Ông Táo về Trời 
 2. Động sự hướng thượng nội tộc....................=> Lễ Tảo mộ, thăm mộ, hài cốt tổ tiên. 

=>Chăm sóc bàn thờ ông bà 
trong nhà. 

3. Lễ cúng Thầy Tổ cho sự nghiệp bền vững => Lễ cúng tổ các ngành nghề. 
             => Lễ tri ân Thầy, người trên. 
 4. Làm sạch đẹp lại trang sức cưới của vợ chồng.=> Đời sống vợ chồng hướng thượng 
tình nghĩa bền vững. 
2. Giờ Ngọ 11h – 13h: Phong – Thuần Chấn: 
 1. Đẹp ý khi đi lên  => Lễ cúng đưa Ông Táo về Trời 

2. Hòa hợp như ý phù hộ con cháu làm ăn thịnh vượng => Lễ Tảo mộ, thăm mộ, hài 
cốt tổ tiên.      =>Chăm sóc bàn thờ ông bà trong nhà. 

3. Được mùa, thịnh vượng khi động đến người trên => Lễ cúng tổ các ngành nghề. 
    => Lễ tri ân Thầy, người trên, người ân nghĩa. 

II/ Thứ bảy Ngày 21/1/2017 nhằm ngày 24 tháng chạp Bính Thân 
1. Giờ Thìn từ 7h - 9h: Trung phu- Ích: 
     1.Tín ngưỡng được lợi ..............................=> Lễ chỉnh chu bàn thờ trong nhà, ngoài 
sân. 
 2. Niềm tin, phóng sinh có lợi……………………..    => Lễ phóng sinh tạo đức.  
2. Giờ Tỵ từ 9h - 11h: Gia Nhân - Ích: 
 1. Dâng lộc quả lên ông bà, tỏ lòng hiếu thảo - Con cháu được nảy nở  tài lộc 

2. Gia tộc thêm lợi ích            => Lễ Tảo mộ 
                                                                 => Thăm hài cốt ông bà 
3. Giờ Dậu từ 17h - 19h: Tiệm – Gia Nhân: 
 1. Phúc lộc cho người nhà..........=> Lễ sắm quà cho người nhà, con cháu, nhân viên. 
 2. Phúc Lộc tại gia....................=> Lễ Sửa sang, thỉnh 3 tượng Lộc Thọ Phúc. 
 3. Phúc Lộc lân cận..................=> Lễ giúp người nghèo, neo đơn đón tết. 

III/ Thứ ba Ngày 24/1/2017 nhằm ngày 27 tháng chạp Bính Thân 
1. Giờ Mùi từ 13h - 15h: Khôn - Sư:  
 1. Tặng quà đầu xuân ...........................=> Lễ tri ân người nhà, thầy, cô, huynh đệ… 
 2. Phúc lộc dồi dào ................=> Dâng lộc hiếu thảo may mắn lên cha mẹ, người lớn 
2. Giờ Thân từ 15h - 17h: Thái - Lâm:  

1. Nghĩ đến Thầy Tổ...........................=> Lễ cúng Tổ các ngành nghề.   
         => Lễ tri ân Thầy, người trên. 
 2. Ánh sáng trí tuệ.................................=> Lễ Đức Thần Minh (Tọa thiền tâm không) 
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IV/ Thứ tư Ngày 25/1/2017 nhằm ngày 28 tháng chạp Bính Thân 

1. Giờ Mão từ 5h - 7h: Cấu – Đỉnh: 
    Gặp đỉnh hương……………………..=> Sửa sang chỉnh trang bàn thờ.    

Gặp người lớn được như ý ..............  => Tri ân người lớn, tặng quà tết ông bà. 
                => Xông trầm cả nhà 
2. Giờ Mùi từ 13h - 15h: Thuần Kiền – Lý: 
    Nghi lễ cúng rước ông táo, tổ tiên .....=> Tri ân người lớn, tặng quà tết ông bà. 
          => Biếu tiền hiếu thảo để ông bà lì xì Tết con cháu. 

V/ Thứ năm Ngày 26/1/2017 nhằm ngày 29 tháng chạp Bính Thân: 
1. Giờ Thìn từ 7h -9h: Hàm – Cách: 

Cảm nhận tươi trẻ khi thay đổi  => Tổng vệ sinh nhà cửa, sắp xếp đổi mới nội thất. 
2. Giờ Thân từ 15h – 17h: Cách – Phong: 

Đổi mới đẹp hơn, được mùa, có quý nhân => Mua sắm quần áo, làm đẹp 
        => Thay đổi, sắp xếp lại nội thất đẹp hơn 

VI/ Thứ sáu Ngày 27/1/2017 nhằm ngày 30 tháng chạp Bính Thân: 
3. Giờ Tỵ từ 9h – 11h: Đại hữu – Khuể: 

Tài lộc được hỗ trợ, phù hộ  => Lễ Rước Ông Táo. 
4. Giờ Dậu từ 17h – 19h : Đỉnh – Đại Hữu: 

Động đỉnh hương, lư hương được tài lộc => Lễ Rước tổ tiên về ăn Tết. 
Để cái đỉnh xông trầm trên bàn thờ Ông Bà tổ tiên. 
Cần xông trầm bằng cái đỉnh để mỗi tầng một đỉnh cho hương thơm cả nhà. 
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LÝ DỊCH TRONG LỄ ĐƯA ÔNG TÁO 

 
 
 

 Cách Tết 7 ngày  là một chu kỳ  hóa sinh.  Thuần Kiền  động biến 7 lần thì hào  
dương đáo lại là Phục  => tức là sao khi đưa Ông Táo về  Trời và sau 7 ngày sinh  
hóa thì quá trình về Trời đã xong thì bắt đầu bước sang năm mới. 
Tích Ông Táo là 2 ông 1 bà được nhân cách hóa Quẻ Ly trong Dịch Lý là tượng lửa  

Quẻ Ly =>  ☲ là 2 dương 1 âm. Tức 2 ông và 1 bà. 

 

 ☯Nghĩa Âm về tinh thần: 

 Bếp là nơi  nấu ăn nuôi dưỡng con người,  là  nơi rất  quan trọng, được dân gian nhân 
cách hóa lên, gọi là Thần Táo (cũng nhằm nhắc nhở người nấu ăn nên có tấm lòng, tình 
thương, có tâm bình an, hướng đến  “vì sức khỏe của mọi người”; tránh tâm trạng bực bội, 
không vui có thể làm cho những món ăn được nấu từ Bếp không được hoàn hảo).  
 Hình thức đưa Ông Táo về Trời tâu Ngọc Hoàng mọi chuyện tốt xấu trong mỗi gia đình  
nói riêng và chuyện thế  gian nói chung, là một việc “xem xét lại mình, kiểm điểm lại mình 
có làm điều gì tốt xấu trong năm qua để  ăn năn hối lỗi, sám hối, xưng tội, mà phục thiện 
hơn, cầu mong tòa án lương tâm soi xét và  cải thiện ở tương lai”.  
 Ý này có từ quẻ Ly (lửa), mọi việc trước Lửa, ánh sáng của Thần Mặt Trời, Thần Táo, 
Thần Đèn đều được sáng tỏ quang minh. 
 

 ☯Nghĩa Dương về công việc làm hằng ngày:  

 Ngày 23 tháng chạp là còn 1 tuần nữa là hết năm, là thời điểm thích hợp để kết thúc 
ngưng mọi việc trong năm mà sửa soạn quét dọn tu sửa nhà cửa chuẩn bị cho năm mới được 
bắt đầu bằng Tượng Lý mới mẽ, sạch sẽ khang trang. 
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LỄ CÚNG ĐƯA ÔNG TÁO 

Bắt đầu giờ Thìn (7h -9h) ngày 23 tháng chạp năm Bính Thân (20/1/2017) 
Đại Tráng – Hằng 

 
    

 
 Thuần Đoài Gia Nhân Tùy 
 Đại Tráng  Quải Hằng   
  
  
 
 
 
 
 
 
 

Hoặc giờ Ngọ (11h -13h) ngày 23 tháng chạp năm Bính Thân (20/1/2017) 
Phong – Thuần Chấn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ☯ Lễ vật cúng đưa Ông Táo: 

 1/ Nhang: 3 cây 
 2/ Mâm trái cây: loại to, màu trắng, xanh lá, tròn 
 3/ Hoa màu trắng - vàng – xanh, loại to 
 4/ Ba chung nước trà 
 5/ Thực phẩm chay hoặc mặn (tùy gia chủ) 
 6/ Đỉnh xông trầm thơm. 

☳  ☱  ☳ 
☰  ☰  ☴ * 

Hôm nay giờ lành tháng tốt, thuận theo lẽ Dịch Biến của Trời Đất:  
Đại Tráng –Hằng: Ông Táo lên Trời thương dân tình dưới thế 
 Con tên là: .....................................................cư ngụ tại gia trạch:....................................................... này 
xin trình lễ vật hoa, quả hương thơm. Kính xin Thần Táo nhận lễ về Trời tâu cùng Thượng Đế và xin 
cho: 
 -  Thiên Hạ thái bình, Vạn Thảo khai hoa kết trái, Nhân tình khai ngôn thuận nhĩ, công việc 
thuận lợi may mắn – Lòng người hướng thượng vị tha, nhân cách tình nghĩa, Quốc thái dân an.. 
Lưu ý: Xông trầm trong đỉnh hương, viết lời khấn này trên giấy để khi cúng xong thì đốt  

Hôm nay giờ lành tháng tốt, thuận theo lẽ Dịch Biến của Trời Đất:  
Phong – Thuần Chấn: Ông Táo lên Trời ủng hộ dân tình đời sống văn minh làm ăn thịnh vượng. 
 Con tên là: .....................................................cư ngụ tại gia trạch:....................................................... này 
xin trình lễ vật hoa, quả hương thơm. Kính xin Thần Táo nhận lễ về Trời tâu cùng Thượng Đế và xin 
cho: 
 -  Thiên Hạ thái bình, Vạn Thảo khai hoa kết trái, Nhân tình khai ngôn thuận nhĩ, công việc 
thuận lợi may mắn – Lòng người hướng thượng vị tha, tính cách nhân hòa, thịnh vượng.. 
Lưu ý: Xông trầm trong đỉnh hương, viết lời khấn này trên giấy để khi cúng xong thì đốt  
  

☳    ☳ 
☲    ☳ * 
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☯ Lễ dựng Nêu vào giờ Ngọ Ngày 23 tháng chạp Bính Thân AL 

Tượng Phong – Thuần Chấn 
 

    ẤM TRÀ DỊCH LÝ 
Ấm Trà Dịch Lý nơi truyền thụ, 
Kinh Truyền Hồng Lạc, lẽ Càn Khôn. 
Âm dương hoà quyện trong trời đất, 
Thăng trầm nhịp điệu tiếng du dương ! 
 
Nâng ấm Ô Long trà, Thái cực. 
Đong đầy nghĩa tình chén Âm dương. 
Hương thơm hòa nhạc trà tri kỷ ! 
Ơn Thầy nghĩa trò tiếng tri âm ! 
 
Hồng trần nhật nguyệt xoay năm tháng, 
Lý Dịch vô hình chuyển hoá sinh,   
Tâm can mở rộng cùng non nước, 
Thăng trầm suy vượng cùng thế nhân . 
 
Thỏa chí bên nhau cùng tuế nguyệt ! 
Nhân tình thế thái luận hóa sinh. 
Tri âm trợ trưởng thời hưng vượng, 
Anh hào Tiệm bước chí vang danh. 
 
Minh triết âm dương cùng trí lực 
Nương dòng dịch biến, hết bâng khuâng 
Tâm minh tỉnh thức đường thiên lý 
Vô thường hoàn vũ sống vui tươi 
 

Ngày 3/12/2016 lúc 14h22’ T.Kiền – Lý 
Thanh Từ Dịch Học Sĩ Trần Quốc Thái  

 

 

☯ HÌNH THỨC DỰNG NÊU 

1. Cây tre còn gốc rễ và ngọn, ngay thẳng. Dựng trước sân nhà. 
2. Trên ngọn cây tre có treo một vòng tròn bằng tre, trên vòng tròn có nhiều dải vải màu đỏ (phướn). 
3. Treo 2 cái giỏ, có bánh tét, trái cây 
4. Khánh bằng đất (gió thổi kêu lên tiếng). 
5. Lá dứa, Cành Đa (lá thiên tuế), Lông ngỗng, Câu chúc, Trầu cau vôi, Rượu và phẩm vật... 
6. Đèn lồng (tối được thắp sáng). 
7. Xương rồng, lá bùa trừ ma quỷ. 
Trước Tết 7 ngày thì làm lễ dựng Nêu và sau Tết 7 ngày thì hạ Nêu. Thời nay thời gian dựng và hạ nêu có thể linh động ít hơn 
tùy theo hoàn cảnh riêng của từng vùng miền. 
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LỄ RƯỚC ÔNG TÁO 
Giờ Dậu từ 17h - 19h: Đỉnh – Đại Hữu: Thứ sáu Ngày 30 Tết (27/1/2017) 

 

☲    ☲ 
☴    ☰ 

                                          Đỉnh             Đại Hữu 

 
 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

☯ Lễ vật cúng rước Ông Táo: 

 1/ Nhang: 3 cây 
 2/ Mâm trái cây: loại trái trắng, xanh, tròn (trái dừa gọt tròn) 
 3/ Bánh in hình tròn màu trắng, có chữ Thọ - Lộc – Phúc (hoặc cắt chữ dán lên)... 
 3/ Hoa màu trắng, xanh to. 
 4/ ba chung nước trà 
 5/ Đỉnh xông trầm thơm. 
 

Lưu ý: Tất cả các lễ cúng thì gia đạo phải có hòa khí vui vẻ, dù bất kỳ 
chuyện gì xảy ra cũng giải quyết theo tinh thần bình an, tha thứ, độ lượng 
vui vẻ… 
  

 
Hôm nay giờ lành tháng tốt, thuận theo lẽ Dịch Biến của Trời Đất:  
Đỉnh – Đại Hữu: Lễ Ông Táo về trần thế, hiển linh phù hộ gia đạo nhiều tài lộc 
 Con tên là: .....................................................cư ngụ tại gia trạch:....................................................... này 
xin trình lễ vật hoa, quả hương thơm. Kính xin Thần Táo nhận lễ về Trần thế, hiển linh độ trì: 
 -  Thiên hạ thái bình, Lòng người độ lượng vị tha, đời sống thịnh vượng Kim ngọc mãn đường 
 
Thành tâm khấn bái. 

* 
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LỄ RƯỚC CỬU HUYỀN THẤT TỔ VỀ ĂN TẾT 
 

Giờ Dậu từ 17h - 19h: Đỉnh – Đại Hữu: Thứ sáu Ngày 30 Tết (27/1/2017) 
 

☲    ☲ 
☴    ☰ 

 

    Đỉnh               Đại Hữu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

☯ Lễ vật cúng rước Cửu Huyền: 

 1/ Nhang: 3 cây to 
 2/ Mâm trái cây: 5 loại trái có 5 màu (Trắng - Xanh - Vàng - Đỏ - Đen) 
 3/ Bánh in hình tròn màu trắng, xanh lá có chữ Thọ - Lộc – Phúc (hoặc cắt chữ dán 
lên). 
 3/ Hoa màu trắng, xanh lá và to. 
 4/ ba chung nước trà 
 5/ Đỉnh xông trầm thơm. 
 6/ Cúng chay hoặc mặn tùy  
 (Cúng mặn thì phải có 3 chung rượu, Cúng chay thì không có rượu) 
  

Hôm nay giờ lành tháng tốt, thuận theo lẽ Dịch Biến của Trời Đất:  
Đỉnh – Đại Hữu: Lễ Rước vong linh Gia Tiên về gia đạo đoàn tụ con cháu, hiển linh phù hộ gia 
đạo thuận hòa vui vẻ, làm ăn ngày càng nhiều tài lộc, 
 Con tên là: .....................................................cư ngụ tại gia trạch:....................................................... 
này xin trình lễ vật hoa, quả hương thơm. Kính xin Cửu Huyền Thất Tổ nhận lễ về Trần thế, hiển linh 
độ trì: 
 -  Thiên hạ thái bình, Gia đạo hòa thuận, đối xử độ lượng vị tha, đời sống thịnh vượng 
Kim ngọc mãn đường. 
 
Thành tâm khấn bái. 

* 
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TƯỢNG DỊCH THỜI KHẮC GIAO THỪA 
HẰNG – ĐẠI TRÁNG 

Giờ Tí Ngày mùng 1 Năm Đinh Dậu (0h Ngày 28/1/2017) 
 
 

  
 

     Hằng                         Đại Tráng 
THÔNG ĐIỆP NỔI BẬT TRONG NĂM Đinh Dậu - 2017 

1. Thông điệp chung năm Bính Thân 
• Tình nghĩa tri âm hướng thượng, thịnh vượng. 

• Tình nghĩa vợ chồng thăng hoa, hướng thượng. 

• Bất động sản, cao ốc thịnh vượng lên. 

• Việc cũ được thịnh vượng. 

• Ân nghĩa cao thượng. 
2. Thời trang: 

• Y phục truyền thống thịnh. 
3. Hình thức: 

• Nội tâm, tình cảm, cố tri hướng thượng vượng khí. 

• Vững mạnh, chắc chắn tự tin, tự chủ thì bền vững… 
4. Sản phẩm: 

• Bất động sản, nhà cửa, đất đai vượng. 

• Sản phẩm quen thuộc, quen mắt, thói quen, xưa cũ được thời. 

• Ngành xây dựng được mùa. 

• Sản phẩm truyền thống được mùa. 

• Hàng không bền vững. 
5. Tâm tính:  

• Tình nghĩa cao thượng, vị tha. 

• Tình cảm vợ chồng cần hướng thượng vị tha thì bền vững. 
6. Thành ngữ Dịch lý: Hằng – Đại Tráng: 

• Bằng hữu đối đãi ân tình thì thịnh vượng. 

• Chậm mà chắc. 

• Chậm mà vượng. 

• Bền vững khi tự tin. 

• Khiêm nhường mà tiến. 

• Ôn cố tri tân thì vượng phát. 
7. Kiến thức: 

• Văn hóa xưa được phát triển. 

• Học và kinh nghiệm kết hợp thì phát triển. 

☳      ☳ 
☴      ☰ *
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LỄ ĐÓN GIAO THỪA 
THEO LÝ HẰNG – ĐẠI TRÁNG 

Giờ Tí 23h ngày 30/12/Bính Thân – 1h ngày Mùng 1 tháng giêng Năm Đinh Dậu 
 (0h5' Thứ bảy, Ngày 28/1/2017 DL) 

 
 

 
 
 

   Hằng     Đại Tráng 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

☯ Lễ vật cúng Giao Thừa: 

 1/ Nhang: 3 cây nhang trầm to 
 2/ Mâm trái cây: 5 loại trái có 5 màu (Trắng - Xanh - Vàng - Đỏ - Đen) 
 3/ Bánh in nhiều màu, hình tròn hoa sen, có chữ Thọ - Lộc – Phúc (hoặc cắt chữ dán)... 
 3/ Hoa Hồng, Cát Tường, Hoa Vạn Thọ, và các loại hoa quen thuộc các màu, lớn có, 
nhỏ có. 
 4/ Ba chung nước trà 
 5/ Đỉnh xông trầm thơm. 
 Màu xanh lá chủ đạo 

☯ Lưu ý: Không được cãi vã trong bất kỳ tình huống nào trong thời điểm hành lễ đón 

Giao Thừa. 
 
 
CHÚC CÁC BẠN BUỔI LỄ GIAO THỪA TÂM BÌNH AN THƯ GIÃN VÀ HẠNH PHÚC 

 
  

☳      ☳ 
☴      ☰ *

 
Lời Khấn: Hôm nay giờ lành tháng tốt, Giờ tý Mùng 1 tháng giêng năm Đinh Dậu, thuận theo lẽ 
Dịch Biến của Trời Đất:  
Hằng – Đại Tráng: Sống có đạo nghĩa được vượng phát thịnh đại.. 
 Con tên là: .....................................................cư ngụ tại gia trạch:....................................................... 
này xin trình lễ vật hoa, quả hương thơm. Kính xin các chư vị Thần Minh cai quản năm Đinh Dậu về 
nhận lễ và hộ trì cho 
 - Năm mới:Thiên hạ thái binh, gia đạo hòa thuận hướng thượng vị tha, sức khỏe bình an,  
khỏe mạnh, nhà nhà được thịnh vượng viên mãn.  

Phúc Lộc Thọ Khang Ninh. 
Thành tâm khấn bái. 
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NHỮNG NGÀY GIỜ THÍCH HỢP LÀM 
TRONG NHỮNG NGÀY ĐẦU NĂM 

☯☯☯ 

I/ Thứ bảy Ngày 28/1/2017 nhằm ngày Mùng 1 Tết Đinh Dậu 
 1. Giờ Tí từ 0h - 1h: Hằng – Đại Tráng: 

 1. Tri ân báo hiếu Gia Tiên:=> Lễ cúng dâng hương hoa quả bàn thờ Gia Tiên 
2. Hành thiền hướng thượng: => Khai thiền hướng thượng đầu năm  

                          
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

3. Lời chúc hướng thượng=> Gửi email hoặc thư chúc tết cho người phương xa. 
 

2. Giờ Thìn từ 7h - 9h: Đại Tráng – Quải: 
  1. Thịnh vượng lời dứt khoát mạnh mẽ  => Lễ chúc Tết lì xì may mắn. 
 Lưu ý: Lời chúc phải rõ ràng mạnh mẽ dứt khoát, ý nghĩa phát triển thịnh vượng. 
    
 3. Giờ Thân 15h - 17h: Hằng - Giải:  

1. Giãi bày cùng tri âm...................=> Lễ Hàn huyên tâm sự 
  2. Lời nói thâm tình .......................=> Lễ Tri ân khách hàng thân thiết, bằng 
hữu, người lớn tuổi...(Gởi mail lời cảm ơn...) 
  3. Bất động sản được bán...............=> Lễ Cúng bán đất, nhà  
 

Lấy cục đất, cát, của miếng đất, nhà để trên bàn hương án cúng cùng hoa, quả, nhang, 
đèn ở trước sân nhà đang ở,  rồi bỏ vào thùng nước giải tứ phương. 

4. Giờ Dậu 17h - 19h: Giải - Sư: 
  1. Lời giúp đỡ của Thầy.............................=> Lễ thỉnh ngôn Minh Sư.  
Trong đời ai cũng phải có một vị Thầy nâng đỡ tinh thần, về Thầy đó thỉnh ngôn nếu cần. 
  2. Ban phát giúp đỡ trẻ em nghèo..............=> Lễ giúp trẻ nghèo hiếu học. 
 3. Thông tin được quần chúng ủng hộ.......=> Lễ gởi thông tin quảng cáo. 

Lời Khấn Gia Tiên:  
 Hôm nay giờ lành đầu năm, tượng Hằng – Đại Tráng:  
Con tên………………………………………………………………………… 
Xin thành tâm dâng hương đăng hoa quả lên Cửu Huyền Thất Tổ nhận nơi lòng thành.  
Con nguyện sống theo nề nếp gia quy, đạo nghĩa của Tổ Tiên truyền dạy.  
Xin Tổ Tiên gia hộ cho cho họ hàng, gia đạo tình nghĩa thêm bền chặc làm ăn ngày thêm 
thịnh vượng. 
 
Lời Khấn khi hành thiền:  
Con xin nguyện ơn trên và bản thân: Thường hằng hành thiền tịnh tâm cho tinh thần minh 
mẫn, trí tuệ sáng suốt, thân thể cường tráng, khỏe mạnh, đời sống hạnh phúc. 
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4. Khởi hành đi Lễ Khấn nguyện được ủng hộ nơi tín ngưỡng => Đi Lễ ơn trên 
(Chùa, nhà Thờ…) 

  5. Giải trí đầu xuân => Đi hội xuân 
 
 
II/ Chủ Nhật Ngày 29/1/2017 nhằm ngày Mùng 2 Tết Đinh Dậu 

1. Giờ Tỵ từ 9h - 11h: Gia Nhân - Tiệm: 
Tạo Tượng Lý Tài Lộc 

  1. Nẩy nở phúc lộc........................=> Lễ trồng cây Kim ngọc mãn đường. 
             => Để Tiền vào bóp, ví .... 
 
Cây tiền tài: Đồng xu 1 đô chồng 9 đồng; Tiền giấy 1 cộc 31 tờ 1 đô ==> để trong tủ tiền, 

két sắt.... Lưu ý Tiền được lót nhung êm. 
Tạo Tượng Lý Gia đình nề nếp, làm ăn sinh sôi nẩy nở 

  2. Gia đình đầy phúc lộc ..........=> chụp ảnh đẹp rạng rỡ để chưng suốt năm, lưu 
ý quanh ảnh phải có tượng tốt như trái cây, tiền vàng, ngọc ngà .... 
  3. Tiền tài nẩy nở......................=> Lễ đón tài lộc lì xì may mắn 
  4. Chúc Tết may mắn để đón lộc => Lời chúc làm ăn sinh sôi nẩy nở phát 
triển. 
 (Tất cả những đồng tiền được nhận trong giờ này đều là tiền CÁI sẽ đẻ ra nhiều hơn, 
nên đều được đón nhận trân trọng và cất giữ trong năm). 
  5. Tài lộc sinh sôi....................=> Lễ Khai trương cửa hàng công ty. 
  6. Chụp Dịch Ảnh gia đình, bạn bè, đồng nghiệp …tài lộc đầu năm 

 
LỜI KHẤN KHAI TRƯƠNG CÔNG TY, CỬA HÀNG... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

☯ Lễ vật cúng Khai trương: 

  1/ Nhang: 5 cây cắm trước sau cắm 3 cây nhang. 
  2/ Mâm trái cây: Loại có chùm, nhiều thứ. 
  3/ Hoa: loại có chùm 
  4/ Ba chung trà. 

 
Lời khấn khai trương: 
 Hôm nay giờ lành Gia Nhân Tiệm: Nẩy nở phúc lộc 
Con tên ...........................................là ........của Cty..................................................... 
Xin khấn các chư vị Thần Linh cai quản gia trạch này về chứng nhận lễ vật, và ủng 
hộ cho lễ khai trương cty làm ăn được đông khách hàng, Tài lộc sinh sôi, nhân viên 
hòa thuận vui vẻ. Ngũ phúc lâm môn. 
Thành tâm khấn bái 
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  5/ Cúng chay mặn tùy ý. 
  6/ Tiền sẽ lì xì nhân viên đầu năm. 

2. Giờ Ngọ từ 11h - 13h: Ích – Trung Phu: 
1. Tín ngưỡng có ích lợi => Đi Lễ Chùa, Nhà Thờ, cúng dường, từ thiện… 
2. Ở nhà thì cúng các bàn thờ sẽ có lộc 

 
 
III/ Thứ tư Ngày 1/2/2017 nhằm ngày Mùng 5 Tết Đinh Dậu 
 1. Giờ Thìn từ 7h - 9h: Thăng - Sư: 
  1. Xuất hành được quý nhân trợ giúp.....=> Lễ xuất hành Tân Niên. 
                 (nếu bắt đầu đi làm việc) 
  2. Thăng tiến nhờ Thầy...........................=> Lễ thỉnh ngôn minh Sư. 
  3. Thăng tiến nhờ Tập thể.......................=> Lễ Cam kết đồng tâm.  

Cùng tập thể anh em cộng sự cam kết đồng tâm hiệp lực 
2. Giờ Tỵ từ 9h - 11h: Sư - Giải: 

  1. Ủng hộ khi được giãy bày.................. => Lễ giãi bày cùng cấp trên ủng hộ. 
            => Tâm sự, quan tâm hỏi thăm bạn 
bè, gia đình sẽ được ủng hộ 
  2. Quần chúng được cứu giải...................=> Lễ từ thiện tân niên. 
  3. Nhờ Thầy giải ách................................=> Lễ thỉnh ngôn minh sư. 
             => Lễ cúng giải tam tai, hạn... 
 3. Giờ Thân từ 15h - 17h: Thái - Thăng: 
  1. Sự hiểu biết được tinh tấn............................=> Lễ Khai trí Tân Niên. 

Đọc sách, hoặc nghe giảng pháp, thỉnh ngôn Minh Sư 
2 .Lễ Khai Bút đầu năm:  

Tâm Thân an lạc thần thái minh mẫn, lấy bút mình thích hoặc Bút này đã 
được mua vào Tượng Lý chủ quan Tốt. 
Viết đẹp bài thơ:  

“Tân niên minh trí khai thần bút 
Thảo nét công danh vạn sự thành 
Thân tâm hòa ái cùng nhân thế 
Gia hòa an lạc bách sự hưng”. 

   (Ghi họ tên và ký tên) 
 

3. Khai Ấn: Sau khi viết bài thơ khai bút thì ký tên và lấy ấn ra đóng để 
khai ấn. 

Đọc sách Dịch Lý khai trí Tân Niên 
 
 

  4 Chụp Dịch Ảnh thăng quan tiến chức đầu năm 
 



Thanh Từ Dịch học Sĩ: Trần Quốc Thái 

25 

 

 
IV/ Thứ năm Ngày 2/2/2017 nhằm ngày Mùng 6 Đinh Dậu 
 1. Giờ Mùi từ 13h - 15h: Thuần Kiền - Cấu. 
  1. Đồng hành hợp tác........................=> Lễ ký kết hợp tác. 
  2. Gặp gỡ người lớn, sếp...................=> Lễ chúc tết người lớn. 
  3. Liên lạc gắn kết bền vững.............=> Lễ viết mail kêu gọi hợp tác, thăm 
viếng, hỏi thăm, tạo mối thâm tình... 
  4. Gặp nhau bền vững.......................=> Lễ Kết nối. (Mời bạn bè đồng vai, 
bằng hữu họp mặt chúc tết lì xì may mắn).  
  5. Thiên ý hội ngộ.............................=> Lễ khai quẻ Tân niên 
  6. Chụp Dịch Ảnh tạo Tượng Lý tài lộc đầu năm 
 
V/ Thứ bảy Ngày 4/2/2017 nhằm ngày Mùng 8 Tết Đinh Dậu 

1. Giờ Tỵ từ 9 - 11h: Đại Hữu - Đỉnh: Xông trầm cả nhà 
  1. Ánh sáng học thức.....................=> Lễ Khai Bút, Khai Ấn, Khai Trí, Khai 
Máy Ảnh 
  Viết bài thơ khai bút khai ấn: 

“Tân niên minh trí khai thần bút 
Thảo nét công danh vạn sự thành 
Thân tâm hòa ái cùng nhân thế 
Gia hòa an lạc bách sự hưng”. 

   (Ghi họ tên và ký tên) 
 

2. Khai Ấn: Sau khi viết bài thơ khai bút thì ký tên và lấy ấn ra đóng để 
khai ấn. 

Đọc sách Dịch Lý khai trí Tân Niên 
  3. Ánh sáng trí tuệ rèn luyện....................=> Lễ Tịnh Tâm Tọa Thiền. 
  (Đốt hương trầm tọa thiền) 
  4. Giàu có khi an định..............................=> Lễ An Tọa 
  (Đổi ghế ngồi cố định, không xoay). 
  5. Bếp lửa nhà giàu..................................=> Lễ cúng Khai bếp Tân niên. 
  6. Chụp Dịch Ảnh tạo Tượng Lý tài lộc đầu năm 

Cúng bàn thờ ông Táo, Hoa, Quả, Nhang, Đèn, trà thơm, xông đỉnh trầm hương 
  
Lưu ý: Các nhà hàng lớn nên làm Lễ Khai Bếp Tân niên, dù cho nhà hàng đã hoặc chưa khai 
trương. 
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VI/ Thứ hai Ngày 6/2/2017 nhằm ngày Mùng 10 Tết Đinh Dậu 

1. Giờ Tỵ từ 9h - 11h: Gia Nhân – Ích 
- Phát sinh nhiều lợi ích => Lễ Khai Trương công ty, công việc… 
- Nhân viên có tài lộc => Lễ lì xì lộc may mắn cho nhân viên đầu năm. 
- Triển khai có tài lộc => Phát động triển khai kế hoạch đầu năm có tài lộc. 
- Lễ chụp Dịch Ảnh tài lộc toàn nhân viên công ty, gia đình, bạn bè… 
- Cúng đưa Gia Tiên về trời 

 
LỜI KHẤN KHAI TRƯƠNG CÔNG TY, CỬA HÀNG... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

☯ Lễ vật cúng Khai trương: 

  1/ Nhang: 5 cây cắm trước sau cắm 3 cây nhang. 
  2/ Mâm trái cây: Loại có chùm, nhiều thứ. 
  3/ Hoa: loại có chùm 
  4/ Ba chung trà. 
  5/ Cúng chay mặn tùy ý. 
  6/ Tiền sẽ lì xì nhân viên đầu năm. 
  7/ Chụp hình tạo Tượng Lý sum họp đoàn kết toàn nhân viên cty thành công. 

3. Giờ Ngọ từ 11h - 13h: Ích – Trung Phu: 
1/ Tín ngưỡng có ích lợi => Đi Lễ Chùa, Nhà Thờ, cúng dường, từ thiện… 
2/ Ở nhà thì cúng các bàn thờ sẽ có lộc 

 
2. Giờ Dậu từ 17h – 19h: Tiệm – Gia Nhân:  

- Trở về nề nếp gia phong đời thường => Lễ hạ Nêu 
- Lễ cúng đưa Gia Tiên về trời 

 

 

 
Lời khấn khai trương: 
 Hôm nay giờ lành Gia Nhân – Ích: Nẩy nở phúc lộc 
Con tên ...........................................là ........của Cty..................................................... 
Xin khấn các chư vị Thần Linh cai quản gia trạch này về chứng nhận lễ vật, và ủng 
hộ cho lễ khai trương cty làm ăn được đông khách hàng, Tài lộc sinh sôi, nhân viên 
hòa thuận vui vẻ. Ngũ phúc lâm môn. 
Thành tâm khấn bái 



Thanh Từ Dịch học Sĩ: Trần Quốc Thái 

27 

 

Tượng Lý Đồng Nhân – Đại Hữu 

Dịch Ảnh: Sum họp rạng rỡ vui tươi  
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NHỮNG VIỆC NÊN LÀM VÀ CẦN TRÁNH TRONG NHỮNG NGÀY TÂN NIÊN 

☯☯☯ 

 Những việc cần làm: 
Lời nói và hành vi có ý nghĩa tốt đẹp: 

 Thuận lợi, may mắn. 
 Vui vẻ vừa ý. 
 Cử chỉ thanh lịch. 
 Tâm rộng độ lượng. 
 Treo tranh ảnh hình tượng cát tường, vui vẻ hòa ái, sum họp, hoa quả... 

 
 

 

 Những việc cần tránh: 
Tránh lời nói và hành vi có ý nghĩa xấu, tiêu cực: 

 Lời nói xui xẻo. 
 Lời nói đùa quá đáng. 
 Cử chỉ thái độ buồn rầu u ám. 
 Thái độ thô lỗ 
 Hình ảnh cô độc, khô héo, úa tàn. 
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 Tài lộc là sao Lộc 
 Công việc thuận lợi là sao Thiên Mã 
 Người giúp đỡ là sao Quý Nhân 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Thiên can của 
Tuổi - Năm 

Sao Quý Nhân 
(Tuổi hoặc hướng) 

Giáp - Mậu - Canh Sửu - Mùi 

Ất - Kỷ Tý - Thân 

Bính - Đinh Hợi-Dậu (Tây Bắc, Tây) 

Nhâm - Quý Mão-Tị 

Tân Dần-Ngọ 

  
Thiên Can của 

Tuổi - Năm 
Sao Lộc 

(Tuổi hoặc hướng) 
Giáp Dần 
Ất Mão 
Bính Tị 
Đinh Ngọ (hướng Nam) 
Mậu Tị 
Kỷ Ngọ 
Canh Thân 
Tân Dậu 
Nhâm Hợi 
Quý Tý 
  

Địa Chi của 
Tuổi - Năm 

Sao Thiên Mã 
(Tuổi hoặc hướng) 

Thân - Tý - Thìn Dần 
Tị - Dậu - Sửu Hợi (Tây Bắc) 
Dần - Ngọ - Tuất Thân 
Hợi - Mão - Mùi Tị 

GHI CHÚ  HƯỚNG 
Tý:    Bắc 
Sửu, Dần:   Đông Bắc 

Mão:    Đông 
Thìn, Tị:   Đông Nam 

Ngọ:    Nam 
Mùi, Thân:   Tây Nam 

Dậu:    Tây 
Tuất, Hợi:   Tây Bắc 

PHONG THỦY 
TUỔI VÀ HƯỚNG LỘC – MÃ – QUÝ NHÂN 
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Năm 2017 thì Sao Ngũ Hoàng ở Hướng Nam nên khu vực này cần để hũ muối hóa giải 
và tránh ngồi làm việc hoặc để giường ngủ khu vực này. Nếu hướng nhà là chánh Đông Bắc thì 
treo thêm chuông gió loại 6 ống màu trắng bằng kim loại ở chính cửa chánh hướng. 

Hũ muối hóa giải: 1 kg muối hột + 1 lít nước + 1 đồng bạc + 6 đồng xu. Bỏ chung vô 
và không đậy nắp. 

Để hết năm 2017 là đến ngày lập xuân Tết Mậu Tuất 
Cách tìm vị trí sao Ngũ Hoàng đơn giản: 
- Để điện thoại smartphone ở giữa nhà (tâm nhà). 
- Mở la bàn lên và xoay chiều thuận khi thấy số 157.5 độ đánh dấu. Đến 202.5 độ đánh 

dấu 
- Trong khu vực từ 157.5 độ đến 202.5 độ là khu vực của sao Ngũ Hoàng. Tránh nằm, 

làm việc, Bếp, cửa....Trường hợp không dời chỗ nằm qua phòng khác, hoặc không đóng cứa suốt 
được thì khắc chế bằng Hủ Muối, hoặc Chuông Gió. 

 

 

SAO NGŨ HOÀNG 
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TƯỢNG LÝ CỦA DỊCH TƯỢNG BAO LÌ XÌ 
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THANH TỪ DỊCH HỌC SĨ TRẦN QUỐC THÁI 
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 VÒNG TAY DỊCH LÝ 
(Hát theo dòng nhạc bài Nối Vòng Tay Lớn của TCS) 
- Dịch lý âm dương quy luật hóa sinh,  
- Cho ta một nhân sinh quan, để thấy hai 
chiều. 
- Cuộc sống vô tư, ta đi hay về,  
- Giàu sang và danh tiếng lớn cũng là một 
phần 
- Trời cho ta có. Xây dựng, một phần là ta. 
 
- Một kiếp nhân sinh, Lợi, Tình với Danh, 
- Ta nên hòa vòng âm dương Tạo Hóa xoay 
vần. 
- Được - mất, an nhiên, tư duy trong đời: 
- Bàn tay mình luôn cố gắng, hóa thành do 
Trời.  
- Từ đây hạnh phúc, tâm bình, cuộc đời lạc 
quan. 
 
- Đời vốn có luôn luôn hai chiều, 
- Mình hãy nhớ trong âm luôn là 
- Nhiều thành phần, luôn là dương.  
- Mình hãy sống cho đi thật nhiều 
- Và tiếp nối cha ông truyền thừa 
  
- Làm rạng ngời lý âm dương. 
 
- Đời vốn cho ta hai phần trắng đen.  
- Ta nên dùng màu đen kia rèn chí nung tài. 
- Phần trắng ta nên, chia nhau, chung cùng 
- Hòa ra nhiều muôn sắc thái, an lành, chan 
hòa 
- Từ đây hạnh phúc luôn về một nhà hòa vui. 

 Ngày 20/11/2014  
Viết trong cảm xúc đong đầy tình Thầy Trò của các bạn ! 

Thanh Từ DHS Trần Quốc Thái 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
VỀ ĐÂY HỘI NGỘ 
Bao/ lâu rồi/ bạn chưa trở về đây 
Nơi/ấm áp/ trà thơm/ tình vẫn đượm. 
Luôn/ nhắc nhớ/ bạn bè xa/ mấy bận. 
Nợi/ áo cơm/ chưa về được/ nơi nầy. 
Kẽ / đầu làng/ cuối bãi/ cuối trời tây. 
Sao/ quên được/ ấm trà thơm/ dịch lý 
Suốt/ canh tàn/ bên ấm/ trà thơm 
Bình/ đã cạn/ chung vơi/ lòng chưa cạn. 
 
Kể/ nhau nghe/ chuyện vui buồn/ viễn xứ. 
Nhắc/ nhau nghe/ những kỷ niệm/ ngày 
xưa 
Chia/ sẻ nhau/ những đắng cay/ hạnh 
phúc. 
Nổi/ niềm riêng/ sao nói hết/ cho vừa. 
 
Còn/ cơ duyên/ ta về đây/ hội ngộ 
Hãy/ nâng chung/ trà ấm/ chúc mừng 
nhau. 
Mai/ người về/ trả nợ đời/ cơm áo. 
Biết/ đến hôm nào/ ta gặp nhau. 
Mai/ người về/ với dòng đời/ cơ biến! 
Sẽ/ có một ngày/ ta gặp nhau. 

Nhạc và lời của Trịnh Long Tường.  
(Có chỉnh lại vài từ cho hợp tinh thần Ấm Trà Dịch Lý) 
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LY RƯỢU MỪNG  

Nhạc sĩ: Phạm Đình Chương  

Ngày xuân nâng chén ta chúc nơi 
nơi  
Mừng anh nông phu vui lúa thơm 
hơi  
Người thương gia lợi tức  
Người công nhân ấm no  
Thoát ly đời gian lao nghèo khó  
á a a a  
Nhấp chén đầy vơi  
Chúc người người vui  
á a a a  
Muôn lòng xao xuyến duyên đời  
Rót thêm tràn đầy chén quan san  
Chúc người binh sĩ lên đàng  
Chiến đấu công thành  
Sáng cuộc đời lành  
Mừng người vì Nước quên thân 
mình  
Kìa nơi xa xa có bà mẹ già  
Từ lâu mong con mắt vương lệ 
nhòa  
Chúc bà một sớm quê hương  
 

 
Bước con về hòa nỗi yêu thương  
á a a a  
Hát khúc hoan ca thắm tươi đời lính  
á a a a  
Chúc mẹ hiền dứt u tình  
Rượu hân hoan mừng đôi uyên 
ương  
Xây tổ ấm trên cành yêu đương  
Nào cạn ly, mừng người nghệ sĩ  
Tiếng thi ca nét chấm phá tô thêm 
đời mới  
Bạn hỡi, vang lên  
Lời ước thiêng liêng  
Chúc non sông hoà bình, hoà bình  
Ngày máu xương thôi tuôn rơi  
Ngày ấy quê hương yên vui  
đợi anh về trong chén tình đầy vơi  
Nhấc cao ly này  
Hãy chúc ngày mai sáng trời tự do  
Nước non thanh bình  
Muôn người hạnh phúc chan hoà  
Ước mơ hạnh phúc nơi nơi  
Hương thanh bình dâng phơi phới 
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THƯƠNG QUÁ VIỆT NAM 
(Lời II của Thầy Xuân Phong) 

 
Em nghe gì không hỡi em,  
Nghe đây nói tiếng nói thật thà. 
Em nghe gì không hỡi em,  
Ta đang hát với một mình Ta. 
 
Hát đi em. Hát đi em.  
Hát cho lòng người buồn vui lên. 
Hát đi em. Hát đi em.  
Hát cho lòng hận thù trôi xa. 
 
Yêu thương người, yêu thương ta. 
Cho vơi bớt khổ đau muôn nhà. 
Yêu quê mẹ, yêu quê cha. 
Yêu luôn những mái tranh làng xa. 
 
Ta vui cười trên đôi môi.  
Đem vui thú đến cho muôn nhà. 
Ca tuyệt vời, ta ca lên.  
Như ai sắp chói rạng ngày xuân. 
 
Sáng như trăng. Sáng như trăng.  
Sáng như mặt trời hồng lên cao. 
Sáng như trăng. Sáng như sao. 
Sáng cho mặc tình đời trôi xa. 
 
Như chim trời, chim non cao.  
Chim tung cánh xoá tan sương mù. 
Nguơn thanh bình, chim yên vui. 
Chim ca hát, tiếng ca Việt Nam.  
 

Em nghe gì không hỡi em,  
Nghe đây nói tiếng nói thật thà. 
Em nghe gì không hỡi em,  
Ta đang hát với một mình Ta. 
 
Hát đi em. Hát đi em.  
Hát cho lòng người buồn vui lên. 
Hát đi em. Hát đi em.  
Hát cho lòng hận thù trôi xa. 
 
Yêu thương người, yêu thương ta. 
Cho vơi bớt khổ đau muôn nhà. 
Yêu quê mẹ, yêu quê cha. 
Yêu luôn những mái tranh làng xa. 
 
Ta vui cười trên đôi môi.  
Đem vui thú đến cho muôn nhà. 
Ca tuyệt vời, ta ca lên.  
Như ai sắp chói rạng ngày xuân. 
 
Triết âm dương tiếng quê hương 
Đã bao năm người Việt tuyên dương 
Đến nay đương đủ khoa trương  
Phổ biến cho người việt muôn phương. 
 
Như chim trời, chim non cao.  
Chim tung cánh xoá tan sương mù. 
Nguơn thanh bình, chim yên vui. 
Chim ca hát, tiếng ca Việt Nam.  
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Mùa Xuân Trên Thành Phố Hồ Chí Minh  
Sáng tác: Xuân Hồng  
 
Mùa xuân này về trên quê ta  
Khắp đất trời biển rộng bao la,  
Cây xanh tươi ra lá trổ hoa  
Chào mùa xuân về với mọi nhà.  
 
Thành phố Hồ Chí Minh quê ta  
Đã viết nên thiên anh hùng ca,  
Thiên anh hùng ca ngàn năm sáng chói  
Lưu danh đến muôn đời.  
 
Thành phố Hồ Chí Minh năm nay  
Mùa xuân về rợp bóng cờ bay.  
Nước thêm trong dòng sông Bến Nghé  
Chợ thêm đông chợ vui Bến Thành.  
 
Mùa xuân trên thành phố Hồ Chí Minh quang vinh!  
Ôi đẹp biết bao biết mấy tự hào.  
Sài Gòn ơi cả nước vẫy chào.  
Cờ sao đang tung bay cao qua hết rồi những năm thương đau.  
Xa ba mươi năm nay đã gặp nhau vui sao nước mắt lại trào.  
 
Mùa xuân trên thành phố Hồ Chí Minh quang vinh!  
Ôi hạnh phúc biết bao, bao năm vẫn đợi chờ.  
Mà niềm vui như đến bất ngờ.  
Ngày đi như trong đêm mơ tuổi lớn rồi mà như ngây thơ.  
Ôi ta đang đi đi giữa rừng hoa hay ta đi giữa rừng cờ.  
 
Mùa xuân trên thành Phố Hồ Chí Minh là mùa xuân đẹp nhất quê mình. 
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KÍNH CHÚC TẤT CẢ QUÝ VỊ ĐÓN XUÂN ĐINH DẬU 2017 

PHÚC  -  LỘC -  THỌ -   KHANG -   NINH 
 

Thanh Từ Dịch Học Sĩ Trần Quốc Thái 
http://amtradichly.vn 



Thanh Từ Dịch học Sĩ: Trần Quốc Thái 

41 

 

 


