Thanh Từ Dịch học Sĩ: Trần Quốc Thái

1

Thanh Từ Dịch học Sĩ: Trần Quốc Thái

LỜI MỞ ĐẦU

PHÚC TƯỚNG VÀ TÂM ĐỨC
Diễn đàn Ấm Trà Dịch Lý trân trọng chào đón các bạn !
Trong quyển Cẩm Nang Đầu Xuân thường niên của Ấm Trà Dịch Lý năm
nay Nhâm Dần 2022, chúng ta lại có dịp “Về Đây Hội Ngộ” bên chung trà ấm áp
tình huynh đệ tỷ muội để bàn về “Phúc Tướng và Tâm Đức” cũng là món quà đầu
xuân tặng cho nhau, chúc cho nhau một năm mới Tâm Trí Minh Mẫn và Thân
Thể Khỏe Mạnh cùng mọi sự hanh thông trên bước đường học Dịch lẫn công danh
để ngày một trưởng thành và hạnh phúc hơn.
“Cung kính tâm thành tặng chữ Kim
Chúc cho non nước xanh như Ngọc
Tân niên gia quyến đều viên Mãn
Xuân về phúc lộc đáo gia Đường”
Thanh Từ DHS Trần Quốc Thái
“Cung chúc tân xuân – Kim ngọc mãn đường” xin chúc tất cả anh chị em
một năm mới đón nhận những món quà của cuộc sống ban cho, đó là Tình yêu
thương và tấm lòng bao dung - độ lượng là đức tính quý nhất của tạo hóa ban
cho chúng ta. Với tấm lòng ấy là chúng ta đã có “Phúc Tướng” được phát ra từ
“Tâm Đức” của chính mình. Vì sao ? Vì với tấm lòng bao dung và độ lượng thì
tâm trí ta không dung nạp sự bất hòa, bất như ý, từ đó lòng ta luôn bình an tự tại,
tâm trí ta minh mẫn và lúc nào ta cũng có tâm trạng tỉnh thức thì lời nói ta tạo ra
phước báo đem niềm vui hòa ái đến với mọi người thì ta và người đều có hào quang
của Phúc Tướng.
Đầu xuân Thầy gởi đến tất cả anh chị em 4 chữ vàng: Phúc Tướng tại Tâm
Đức 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 Nhâm Dần 2022 này.
Chúc gia đình Ấm Trà Dịch Lý và toàn thể nhân loại năm mới
Phúc – Lộc – Thọ - Khang - Ninh
Ngày 9/1/2022 lúc 9h00’
Nhằm ngày 7/12/Tân Sửu giờ Tỵ: Gia Nhân - Ích
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HỌP MẶT ĐẦU XUÂN DIỄN ĐÀN ẤM TRÀ DỊCH LÝ
PHÚC TƯỚNG VÀ TÂM ĐỨC NHÂM DẦN 2022
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PHÚC TƯỚNG VÀ TÂM ĐỨC
Thanh Từ Dhs Trần Quốc Thái
Nhân dịp xuân về chào đón tân niên, trong không khí thiêng liêng của những ngày đầu
năm mới, bên chung trà ấm áp của tiết trời “Tam Dương Khai Thái” Trời Đất giao hòa, âm
dương cân bằng chồi non nẩy lộc, hoa xuân khai nở, nhà nhà sum họp, nhạc xuân đong đầy lòng
người yêu thương, môi hồng hàm tiếu, ái ngôn chúc Tết:

“Cung kính tâm thành tặng chữ Kim
Chúc cho non nước xanh như Ngọc
Tân niên gia quyến đều viên Mãn
Xuân về phúc lộc đáo gia Đường”
Đầu xuân ta bàn về 2 chữ “Phúc và Đức”.
Trước tiên ta định nghĩa “phúc” là gì ?
- Những điều tốt lành. Trong Kinh Thi chia ra 5 loại phúc như sau:
o Sống có đạo đức
o Giàu
o An lành
o Sống thọ
o Sống vui, khỏe hết tuổi trời
Nên mỗi khi xuân đến mọi người hay viết thư pháp “Ngũ Phúc Lâm Môn”. Ý muốn là
năm điều phúc lành đến nhà trong năm mới.
1. Hai góc nhìn âm dương về Phúc: Hưởng Phúc – Tạo Phúc.
a. Hưởng phúc:
 Đứa bé được sinh ra với thân thể hình hài đầy đủ, khỏe mạnh, tâm trí thông minh
trí tuệ, đó là bé đã hưởng phúc của cha mẹ ông bà tổ tông…
 Nên tục ngữ có câu: Con nhờ đức mẹ, phúc đức tại mẫu.
b. Tạo phúc:
 Trong dân tộc ta có nhiều ca dao, thành ngữ nói về nếp sống tạo phúc như sau:
 “Lọ là cầu khẩn Phật Trời
Cứu được một người, phúc đẳng hà sa”.
 “Cha mẹ để của bằng non
Không bằng để đức cho con ở đời”.
 “Chẳng tham quan cả nhà cao
Tham nơi đức hạnh mai sau được nhờ”
 “Cha mẹ hiền lành để đức cho con”
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Với 2 góc nhìn âm dương về chữ PHÚC thì thường chúng ta hay nghĩ là Hưởng Phúc, chứ
ít khi nghĩ tới Tạo Phúc mà thường Tạo Đức, tại sao ?
2. Phúc và Đức là mối liên hệ âm dương ?
- Đức là gốc mà Phúc là ngọn. Đức là nhân và Phúc là quả, nên ca dao có câu:
o “Có tiền thì hậu mới hay
Đã vun cây đức, ắt đầy lòng nhơn”
Ca dao – tục ngữ
o “Chẳng tham quan cả nhà cao
Tham nơi đức hạnh mai sau được nhờ”
Ca dao – tục ngữ
o “Cha mẹ để của bằng non
Không bằng để đức cho con ở đời”
Ca dao – tục ngữ
o “Có đức, mặc sức mà ăn”. (thành ngữ)
o “Công cha đức mẹ cao dày
Cưu mang trứng nước những ngày ngây thơ
Nuôi con khó nhọc đến giờ
Trưởng thành con phải biết thờ song thân”.
Ca dao – tục ngữ
Từ đó ta thấy Đức là phần trọng yếu là tiền thân của Phúc, Đức là phần ẩn tàng của mỗi
con người được cha mẹ, ông bà, tổ tiên gầy dựng từ trước mà ta khó thấy biết nên thường được
gọi là Âm Đức, từ đó nhân gian ta có những câu ca dao, tục ngữ khuyên người sống phải biết
Tạo Âm Đức như sau:
o “Hoa thơm nhờ hương nhờ nhụy,
Người có giá trị nhờ đạo đức tác phong”.
Ca dao – tục ngữ
o “Dĩ Đức hành nhân” (thành ngữ)
Tạm dịch là: Làm người hãy lấy đức mà đối nhân xử thế.
o “Dĩ Đức trị dân” (thành ngữ)
Tạm dịch là: Làm vua, quan hãy lấy đức mà trị quốc.
o “Ăn ở có đức, mặc sức mà ăn”
Ca dao – tục ngữ
o “Ở hiền thì lại gặp lành
Những người nhân đức trời dành phúc cho”
Ca dao – tục ngữ
Từ đó cho ta thấy mối liên hệ mật thiết giữa Đức và Phúc, nên có thể hiểu là Âm Đức
mới tạo nên Dương Phúc. Như vậy khi làm Công Đức thì nên lặng lẽ âm thầm từ tâm, từ hành
động nhân nghĩa và điều quan trọng là không nói ra, không kể lể ra, không phơi bày ra thì mới
đúng là Tạo Âm Đức.
5

Thanh Từ Dịch học Sĩ: Trần Quốc Thái

o “Những người đạo đức hiền hòa
Đi đâu cũng được người ta tôn thờ”
Ca dao – tục ngữ
Làm người thì phải biết: “Tu nhân tích đức” (thành ngữ)
Đức khi so với tài năng thì đức là trọng yếu hơn nhiều
o “Tài bất thắng đức” (thành ngữ)
o “Có tài mà không có đức là người vô dụng
o Có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó”
(Chủ tịch Hồ Chí Minh)
o “Thiện căn ở tại lòng ta,
Chữ Tâm kia mới bằng ba chữ Tàì”
(Nguyễn Du)
Khi con người sống có nhân đức thì không những người đời tôn trọng mà ngay cả quỷ
thần cũng kính trọng nên thành ngữ có câu:
o “Đức trọng quỷ thần kinh
Đạo cao long hổ phục”
3. Phúc Tướng là gì ?
Trong triết lý Nhân Tướng Học bàn về Phúc Tướng qua nhiều bộ vị hình tướng như:
1. Giọng nói: ấm áp, hòa ái, ổn trọng, tin tưởng, yên tâm…cho người đối diện.
2. Khuôn mặt đầy đặn hài hòa cân phân xương cốt và thịt, bất kể tròn hay dài.
3. Ánh mắt: Hiền hòa, độ to nhỏ vừa phải, tròng đen lớn, ánh nhìn hiền hậu yêu
thương, tin tưởng, thân thiện, thông minh, phối hợp với mày vừa phải, thanh tú ôm
trọn mắt.
4. Xương và thịt toàn thân phối hợp hài hòa, phần thịt da trội hơn đôi chút.
5. Mũi miệng ngay thẳng đoan trang.
6. Cử chỉ hành động linh hoạt, chính xác, thân trọng đi khinh.
7. Người có tâm tánh hiền hòa, hành động nhân nghĩa, hay giúp người.
8. Thông minh trí tuệ biết kềm chế cảm xúc trong mọi tình huống, từ việc nhỏ đến
việc lớn. Gặp biến động không biến sắc mặt, trầm tĩnh ổn trọng và sáng suốt.
Người có Phúc Tướng thì gặp họa hóa cát, gặp nguy hóa lành. Ai có được Phúc Tướng
thì được Hưởng Phúc, đồng thời cũng là người có Tâm Tạo Đức để Phúc cho con cháu.
Trong 8 điều kiện tạo nên Phúc Tướng trên thì điều thứ 7 và 8 là điều trọng yếu nhất, mà tôi
gọi là Phúc Tâm và cũng là chữ Đức. Người biết Tạo Đức là người có Phúc Tâm là nguồn
cội của chữ PHÚC.
4. Tâm Đức là gì ? Có thể tạo ra Phúc Tướng, bằng cách nào ?
1. Người có Tâm thì tự nhiên sẽ tạo ra Đức trong cuộc sống.
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o Tâm là lòng nhân ái xuất phát từ trái tim biết thương người được thể hiện từ ánh
mắt hiền từ, yêu thương, hành động cử chỉ tận tụy, nhiệt tình, khí phách trượng
nghĩa, anh hùng biết bảo vệ lẽ phải, hỗ trợ giúp đỡ người yếu, từ việc nhỏ đến
việc lớn.
o Người đời thường phân biệt việc lớn nhỏ, trọng khinh nặng nhẹ mà quên rằng
việc trước khi lớn thì phải nhỏ, thành ngữ có câu “lỗ nhỏ đắm thuyền” đó sao.
Người có Tâm thì luôn luôn có Đức trong cuộc sống. Sự đời có quá khứ - hiện
tại – tương lai, có tiền có hậu, có trước có sau. Người có Tâm là có lòng nhân
ái ở hiện tại, người có Đức là làm việc tốt biết nghĩ tới tương lai hậu vận lâu
dài về sau, nên thành ngữ có câu “làm ơn thì làm cho trót”, đã giúp người thì
giúp cho trọn vẹn, không giúp nửa chừng, bỏ dở.
2. Thế nào là sống có Đức
o Là người sống biết không làm khổ mình và không làm khổ người từ ý nghĩ, lời
nói, cử chỉ, hành động.
o Là người có trí tuệ biết suy xét, phân biệt đúng sai trong ý nghĩ, lời nói, cử chỉ,
hành động, để mình và người được yên vui, hạnh phúc.
o Là người có lòng nhân ái biết yêu thương giúp mình, giúp người đúng lúc.
3. Từ cách sống có Đức thì làm thế nào để có Phúc Tướng cụ thể rõ ràng hơn.
1. Là người sống biết bồi dưỡng tâm trí.
 Biết học hỏi kiến thức ở mọi phương diện trong cuộc sống, biết cầu tiến
và tu tâm dưỡng tánh để tâm trí minh mẫn thông tuệ.
 Biết tu sửa tâm tánh từng giây, từng phút để hoàn thiện tâm trí và phát
triển tâm linh.
 Luôn nghĩ điều tốt lành, tư duy tích cực và chúc phúc cho mọi người, bất
kể người khác như thế nào.
2. Là người sống biết điều dưỡng thân thể.
 Biết giữ gìn thân thể từ sinh hoạt, ăn uống, ngủ, nghỉ, làm việc, thể dục,
giải trí… điều độ để có thân thể khỏe mạnh đầy đặn, thần sắc sáng sủa.
 Biết phát huy ưu điểm và bổ khuyết bản thân để ngày hoàn thiện hơn.
3. Tướng tùy tâm sinh – Tướng tùy tâm diệt
 Trong triết lý Nhân Tướng Học có câu: Tướng tùy tâm sinh và tướng
tùy tâm diệt. Hỏi chẳng lẽ tâm có thể đổi tướng từ nhỏ thành lớn, hoặc
từ cao thành thấp được ư ? Vậy hiểu thế nào sự liên hệ Tướng và Tâm.
 Tâm là lý trí là kiến thức là khí phách là tình yêu thương, là tuệ căn
của mỗi người. Từ đó tự biết rèn luyện bản thân qua Cốt Cách của
mình.
o Cốt là phần xương được thụ hưởng phúc từ cha mẹ sinh cho. Gọi
là yếu tố tiên thiên, khách quan, ta không thay đổi được.
o Cách là phẩm cách, là cách sống, là cách làm thiện làm ác, là cách
hành cử từ hành động còn gọi là nhân cách, tính cách của mỗi
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người. Gọi là yếu tố hậu thiên, chủ quan ta có thể tự thay đổi
được.
o Tướng tùy tâm sinh: có nghĩa là lấy hậu thiên bồi bổ tiên thiên.
Biết giọng nói quá nhỏ, thiếu hơi, thì phải tập luyện thể dục cho
phổi đủ khí, tập đọc văn bản mỗi ngày cho rõ chữ mạnh mẽ…Biết
mình nóng tánh, thiếu kềm chế cảm xúc làm mất khôn thì phải tập
luyện xét mình qua mỗi việc từ nhỏ tới lớn mà rèn bản tính tốt
hơn, trầm tĩnh, nhẫn nại hơn. Biết phần thịt thiếu kém phần xương
thì bổ cho đầy đặn cân đối hài hòa với xương cốt. Biết lòng mình
chưa rộng lượng thì cần nhìn những hoàn cảnh kém may mắn để
yêu thương, chia sẽ hơn. Biết ánh mắt chưa ổn trọng thì tập nhìn
định thần để trầm tĩnh hơn. Biết tài kém thì cần quyết tâm học hỏi
cầu tiến để rèn luyện cao…Vậy là đã lấy Tâm mà bồi Tướng.
o Tướng tùy tâm diệt: Trong Nhân Tướng Học quan trọng nhất là
Nguyên khí – Thần khí – Khí Phách. Nếu Nguyên khí tiên thiên
đầy đủ mà tiêu xài quá đáng qua lối sống phung phí thì sẽ bị tiêu
hao và dẫn đến Thần khí suy, Thần suy thì Phách nhược…vậy là
đã lấy Tâm mà diệt Tướng. Trong lịch sử nhân loại, có nhiều vị
vua vì thiếu tâm, thiếu đức mà phung phí đến giảm thọ mất triều.
4. Là người sống có lòng nhân ái biết thương người, giúp người cần thiết
và đúng lúc.
 Sống biết yêu thương giúp người đúng lúc, đúng việc, biết vì đại nghĩa,
vì dân tộc, vì nhân loại mà quên thân là Đại Công Đức, khi qua đời thì
được dân tộc tôn vinh là Thánh.
5. Người sống có Đạo Đức luôn có hào quang phúc lành bảo vệ và tỏa sáng
cho mọi người đối diện. Tại sao?
 Tâm trí con người là nguồn siêu năng lượng, có khả năng biến hóa
khôn lường và tạo ra siêu năng lượng lượng tử trong từng ý nghĩ, tư
duy, yêu thương, tích cực và chúc phúc. Nguồn năng lượng lượng tử
này được tích tụ đủ lớn thì phát ra hào quang phúc lành, đồng thời
cộng hưởng kết tập với năng lượng lượng tử dương của môi trường xung
quanh tạo nên hào quang phúc lành bảo vệ cho chính mình và ảnh hưởng
tốt đến người đối diện và cả người mà ta nghĩ đến.
 Muốn tạo năng lượng lượng tử đủ lớn thì ta phải đạt Tâm Tỉnh Thức
(đọc bài Phúc Lộc Tại Tâm xuân Tân Sửu 2021) trong từng giây phút,
kết hợp với sự thanh tịnh của tâm hồn và trí tuệ, xa lìa với mọi dục
vọng của thế sự, là đến lúc hợp nhất giữa tiểu ngã và đại ngã. Tất cả
chỉ là một, và một là tất cả. Sống chan hòa yêu thương hạnh phúc
cùng vũ trụ.
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5. Thành quả tự nhiên
Muốn có được Phúc Tướng thì ta phải sống có Tâm Đức, sống tốt cho chính mình
và tốt cho người, biết vị tha hơn vị kỷ, tất cả được thể hiện từng giây, từng phút, từng giờ,
từng ngày, từng tháng, từng năm và cả đời từ ý nghĩ, tư duy, lời nói, cử chỉ, hành động,
việc làm, ở mọi phương diện từ bản thân, người nhà, người ngoài, người trên, người dưới,
người quen và cả người chưa quen…
Muốn được như vậy thì là cả một đời người là một chuỗi tháng ngày Trải nghiệm
– Tu Tập - Trưởng Thành – Thăng Tiến Tâm Linh, đến lúc này tâm ta cũng không
màng đạt được Phúc Tướng hay chưa mà tự nhiên Phúc Tướng hiển hiện ngay ở thời
điểm này.
Trước thềm năm mới, chúc các bạn tu tập đời sống Tâm Đức để Phúc Tướng tự
nhiên đến cùng chung vui với mọi người trong cuộc sống Hạnh Phúc và Thịnh Vượng.
Chúc các bạn một năm: Phúc – Lộc – Thọ - Khang – Ninh

Thanh Từ Dịch Học Sĩ Trần Quốc Thái

Tượng lý: Tam dương khai thái
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Kỷ niệm 10 năm thành lập Ấm Trà Dịch Lý 28-11-2021
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Tượng Lý Gia Nhân – Tiệm

Tượng Lý Gia Nhân – Tiệm: Gia đình sum họp song lộc
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Họp Mặt Đầu Xuân Tân Sửu 2021 – Tượng lý Thuận Buồm Xuôi Gió

Tượng lý: Họp mặt ấm áp
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Họp Mặt Đầu Xuân Tân Sửu 2021 – Tại Golden Bay Đà Nẵng 16.1.2021
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Họp Mặt Xuân Tân Sửu 2021
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NHỮNG NGÀY GIỜ THÍCH HỢP LÀM
LỄ TẢO MỘ TỔ TIÊN - TRI ÂN CUỐI NĂM - CHUẨN BỊ ĐÓN TẾT NGUYÊN ĐÁN
☯☯☯
Lưu ý: Tất cả ngày tháng đều ghi theo âm lịch
I/ Ngày 9 tháng chạp (tháng 12) Tân Sửu – âm lịch
1. Giờ Mão từ 5h - 7h: Quẻ Bí - Di:
1. Sửa sang tu bổ - nơi an nghỉ ông bà… => Lễ Tảo mộ
2. Sửa sang trang trí nhà cửa......=> 6h sáng sửa sang quét dọn trong nhà, ngoài sân.
2. Giờ Thìn từ 7h – 9h : Quẻ Di – Phệ Hạp
1. Chà xát khu nhà bếp … => Chùi rửa khu vực nhà bếp
2. Chùi rửa chăm sóc tu bổ… => Lau chùi bàn thờ.
3. Giờ Tỵ từ 9h - 11h: Quẻ Cổ - Thuần Tốn:
- Sửa sang kho, nhà cửa
=> Sửa sang quét dọn trong nhà ngoài sân.
=> sửa, tu bổ trang hoàng nhà cửa.
II/ Ngày 10 tháng chạp Tân Sửu – âm lịch
1. Giờ Mùi từ 13h - 15h: Quẻ Thuần Khôn - Sư:
1. Vong linh được ủng hộ
=> Lễ Tảo mộ mồ mả ông bà, thăm hài cốt ông bà.
2. Người lớn được ủng hộ, giúp đỡ => Lễ tri ân cha mẹ, thầy, cô, huynh đệ…
3. Dân lành được ủng hộ......
=> Biếu quà tết cho người kém may mắn
4. Đất đai ủng hộ
=> Cúng Thổ Thần, Thổ Địa tại đất sở hữu.
2. Giờ Thân từ 15h - 17h: Quẻ Thái - Lâm:
1. Nghĩ đến Thầy Tổ...........................=> Lễ cúng Tổ các ngành nghề.
=> Lễ tri ân thầy, người trên, thỉnh ngôn ân sư
2. Ánh sáng trí tuệ...............................=> Lễ Đức Thần Minh (Tọa thiền tâm không)
=>
Xem xét bản thân trải qua 1 năm để trưởng thành.
3. Soi sáng thần trí => Treo câu tượng lý văn hóa
III/ Ngày 11 tháng chạp Tân Sửu – âm lịch
1. Giờ Mão từ 5h sáng sớm - 7h: Quẻ Cấu – Đỉnh:
- Gặp đỉnh hương……………………..=> Sửa sang chỉnh trang bàn thờ.
- Chăm sóc Thần Táo
=> Sửa sang việc nhà bếp, bàn bếp
=> Sửa sang xông trầm bàn thờ
=> Lễ Tảo Mộ
2. Giờ Mùi từ 13h - 15h: Quẻ Thuần Kiền – Lý:
- Nghi lễ người lớn….=> Tri ân người lớn, tặng quà tết ông bà.
- Chỉnh chu hình thức…=> Sắm y phục mới, sắm đồ tết…
=> Sửa sang chỉnh trang bàn thờ, nhà cửa.
- Chính thức lễ
=> Thỉnh, an vị tượng Phúc – Lộc – Thọ.
3. Giờ Hợi từ 21h – 23h: Quẻ Cấu – Thuần Kiền:
- Gặp sự hoàn chỉnh, thành công mỹ mãn… => Ghi mục lục vật phẩm Tượng lý khai
bút : Bút, Tập, ấn, liễn thư pháp, tranh, ảnh, liễn câu slogan năm mới
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IV/ Ngày 12 tháng chạp Tân Sửu – âm lịch
1. Giờ Thìn từ 7h -9h: Quẻ Hàm – Cách:
- Cảm nhận tươi trẻ khi thay đổi => Tổng vệ sinh nhà cửa, sắp xếp đổi mới nội thất.
- Thọ nhận sự đổi chủ
=> Cúng Thổ Thần tại đất, nhà sở hữu để bán mau mắn.
2. Giờ Thân từ 15h – 17h: Quẻ 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.
- Thọ nhận khi đổi chủ
=> Cúng Thổ Thần tại đất sở hữu để bán may mắn.
V/ Ngày 13 tháng chạp Tân Sửu – âm lịch
1. Giờ Tỵ từ 9h – 11h: Quẻ Đại hữu – Khuể:
Tài lộc hỗ trợ
=> Phát quà từ thiện giúp người kém may mắn ăn Tết.
2. Giờ Dậu từ 17h – 19h Quẻ Đỉnh – Đại Hữu:
Động đỉnh hương, lư hương được tài lộc
1. Thăm viếng mồ mả ông bà người thân.
2. Thăm viếng hài cốt người thân
3. Xông trầm nhà ở và công ty cho ấm áp chuẩn bị đón năm mới
4. Cần xông trầm bằng cái đỉnh, để mỗi tầng một đỉnh cho hương thơm cả nhà.
5. Mua hoa xuân.
6. Mua bóp ví (nếu muốn thay)
7. Mua hoặc an vị tháp Văn Xương lên bàn học để học được kết quả tốt.
8. Thỉnh an vị tượng Phúc – Lộc – Thọ
VI Ngày 14 tháng chạp Tân Sửu – âm lịch
1. Giờ Ngọ từ 11h – 13h Quẻ Phong – Cách:
1. Thay đổi sẽ được mùa: => Đổi mới sự trang trí nhà cửa để đón xuân
=> Trang trí sắp xếp mới mẻ lại bàn làm việc
2. Được mùa khi đổi chủ => Cúng Thổ Thần tại đất, nhà sở hữu để bán tốt.
=> Cúng đất đai nhà cửa để bán được tốt
2. Giờ Thân từ 15h – 17h Quẻ Hằng – Đại Tráng:
- Tri ân người trên: => Biếu quà tri ân đến người trên
=> Tặng quà xuân cho vợ (chồng)
=> Thăm viếng biếu quà hiếu thảo cho cha mẹ ông bà, Thầy, Sếp
3. Giờ Dậu từ 17h – 19h Quẻ Giải – Dự:
o Tẩy uế cuối năm cho nhà cửa, công ty
VII Ngày 15 tháng chạp Tân Sửu – âm lịch
1. Giờ Tỵ từ 9h – 11h Quẻ Gia Nhân – Bí
1. Nhà cửa trang trí rực rỡ => Mua hoa xuân trang trí nhà cửa
2. Con cháu sáng sủa => Mua sắm y phục, trang sức
3. Trang trí gia đường => Sửa sang nhà cửa dán câu đối Tết tượng lý tốt.
2. Giờ Dậu từ 17h – 19h Quẻ Tiệm – Quan
1. Phúc lộc hiện ra => Mua hoa xuân trang trí nhà cửa
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2. Phúc lộc hiện ra => Thỉnh tượng Phúc Lộc Thọ
VIII Ngày 16 tháng chạp Tân Sửu – âm lịch
1. Giờ Tỵ từ 9h – 11h Quẻ Truân – Ích
- Dọn sạch những thứ vướng víu lối đi trong và ngoài nhà, sân vườn…
- Dọn sạch các vũng nước đọng ngoài nhà, đường đi và sân vườn.
2. Giờ Dậu từ 17h – 19h Quẻ Tỷ - Tụy
- Sắp xếp lại phòng riêng tư
- Về nguồn => Viếng nhà thờ tộc, tổ ngành
3. Giờ Tuất từ 19h – 21h Quẻ Nhu – Thái
- Xem kế hoạch cuối năm để viết kế hoạch cho năm mới
IX Ngày 17 tháng chạp (12) Tân Sửu - âm lịch
1. Giờ Thìn từ 7h – 9h Quẻ Di – Phục
- Trở về dung dưỡng => Về quê Tảo mộ ông bà
2. Giờ Tỵ từ 9h – 11h Quẻ Cổ - Đại Súc
- Sửa, quét dọn, thanh lý kho => Sửa chữa, quét dọn, thanh lý kho
=> Quét dọn, lau sạch nhà cửa để đón xuân
3. Giờ Mùi từ 13h – 15h Quẻ Thuần Cấn – Bác
- Gom dọn đồ bẩn, ô uế => Quét dọn, lau sạch nhà cửa để đón xuân
4. Giờ Thân từ 15h – 17h Quẻ Bác – Tấn
- Chỉnh sửa lại mặt tiền nhà cho đẹp
=> Chỉnh sửa mặt tiền nhà, bảng số nhà cho mới đẹp, không bị che khuất
X Ngày 18 tháng chạp (12) Tân Sửu - âm lịch.
1. Giờ Thìn từ 7h – 9h Quẻ Thăng – Thái
- Ở trên thông thoáng sạch => Lau bàn thờ sạch đẹp, làm cho thơm
2. Giờ Tỵ từ 9h – 11h Quẻ Sư – Thuần Khôn
- Ông Địa ủng hộ => Lau bàn thờ, cúng Ông Địa, Thần Tài
=> Cúng đất, cúng nhà nếu làm ngành kinh doanh bất động sản
3. Giờ Thân từ 15h – 17h Quẻ Thái – Nhu
- Văn hóa gia đình => Treo tượng lý cho gia đạo hòa thuận sum vầy, sung túc.
“Tân xuân phúc lộc sớm đáo Gia
Niên về tôn tử tựu gia Đường
Thịnh đại gia môn tâm hiếu Hạnh
Vượng đức nhân hòa gia vạn Phúc”.
XI Ngày 19 tháng chạp (12) Tân Sửu - âm lịch
1. Giờ Mão từ 5h – 7h Quẻ Cấu – Thuần Kiền
- Gặp ông bà => Lễ Tảo Mộ, thăm viếng lăng mộ, hài cốt ông bà…
2. Giờ Mùi từ 13h – 15h Quẻ Thuần Kiền – Đại Hữu
- Người lớn minh mẫn độ lượng => Thăm viếng người trên, vấn kiến.
- Ánh sáng thịnh vượng cho chính mình => Sắm y phục mới đón tân niên
XII Ngày 20 tháng Chạp (12) Tân Sửu – âm lịch
1. Giờ Thìn từ 7h – 9h Quẻ Hàm – Tụy
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- Tình cảm sum vầy => Treo tượng lý tình cảm sum vầy (ảnh vợ chồng đẹp)
=> Treo tượng tổ chim gia đình ấm áp sum vầy sung túc.
=> Mua hoa chưng ngày Tết
XIII Ngày 21 tháng Chạp (12) Tân Sửu – âm lịch
1. Giờ Tỵ từ 9h – 11h Quẻ Đại Hữu – Thuần Kiền
- Ánh sáng người lớn => Tri ân người trên
=> Vấn kiến người trên
=> Mua hoa chưng ngày Tết
- Ánh sáng thịnh vượng cho chính mình => Sắm y phục mới đón tân niên.
XIV Ngày 22 tháng Chạp (12) Tân Sửu – âm lịch
1. Giờ Thìn từ 7h – 9h Quẻ Đại Tráng – Quải
- Dựng câu liễn nêu ý hướng thượng thịnh vượng => Lễ Dựng Nêu
2. Giờ Thân từ 15h – 17h Quẻ Hằng – Giải
- Tình nghĩa giãi bày => Tặng quà người ơn nghĩa trong xã hội
- Chuyện cũ được ân xá => Lời xin lỗi được ân xá, trong năm nếu có lỗi với ai thì đến
xin lỗi sẽ được bỏ qua.
3. Giờ Dậu từ 17h – 19h Quẻ Giải – Sư
- Lời hóa giải của bậc thầy => Nếu cần bậc thầy tư vấn thì đến vấn kiến.
- Hóa giải được ủng hộ => Lau dọn nhà cửa, sắp xếp nội, ngoại thất cho sạch đẹp.
- => Đi từ thiện, giúp người kém may mắn
XV Ngày 23 tháng Chạp (12) Tân Sửu – âm lịch
1. Giờ Tỵ từ 9h – 11h Gia Nhân – Tiệm
- Ông Táo ban phúc lộc => Lễ cúng đưa Ông Táo về Trời (theo truyền thống dân tộc)
- Gia đình có phúc lộc => Treo câu tượng lý: “Hòa khí sinh tài” – “Gia đạo hòa
thuận, cả nhà thịnh vượng”
=> Mua sắm y phục năm mới.
=> Tri ân bậc phụ mẫu.
=> Tặng quà đồng nghiệp, nhân viên, lối xóm, người thân, tri kỷ.
- => Mua hoa chưng ngày Tết
- => Lễ dựng Nêu
2. Giờ Ngọ từ 11h – 13h Quẻ Ích – Trung Phu
- Lợi ích cho tưởng nhớ trong lòng => Lễ Tảo mộ, lễ viếng hài cốt người thân.
3. Giờ Mùi từ 13h – 15h Quẻ Thuần Tốn – Hoán
- Nơi nhập kho được lau sạch => Dọn kho
XVI Ngày 24 tháng Chạp (12) Tân Sửu – âm lịch
1. Giờ Thìn từ 7h – 9h Quẻ Ký Tế - Kiển
- Hoàn chỉnh sự bề bộn => Dọn, lau nhà sạch đẹp
2. Giờ Dậu từ 17h – 19h Quẻ Tỷ - Quan
- Quan sát ngoại thất tư gia => chỉnh trang mặt tiền nhà, sân nhà, ngoại thất
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XVII Ngày 26 tháng Chạp (12) Tân Sửu – âm lịch
1. Giờ Thìn từ 7h – 9h Quẻ Thăng – Sư
- Thăng tiến nhờ Thầy => Nhờ người lớn, thầy, sư phụ vấn kế để thăng tiến.
2. Giờ Tỵ từ 9h – 11h Quẻ Sư – Giải
- Thầy hóa giải khó khăn => Nhờ thầy, chuyên gia… hóa giải khó khăn
- Ủng hộ sự cho đi => Đi từ thiện giúp người kém may mắn
3. Giờ Thân từ 15h – 17h Quẻ Thái – Thăng
- Văn hóa thăng hoa => Treo câu slogan để thăng tiến phát triển
=> “Trí tuệ minh mẫn – Sự nghiệp thịnh vượng”
XIII Ngày 27 tháng Chạp (12) Tân Sửu – âm lịch
1. Giờ Mùi từ 13h – 15h Quẻ Thuần Kiền – Cấu
- Cầu kiến người trên => Vấn kiến bậc thầy, người trên.
=> tạ ơn người trên, sư phụ.
XIX Ngày 29 tháng Chạp (12) Tân Sửu – âm lịch
1. Giờ Tỵ từ 9h – 11h Quẻ Đại Hữu – Đỉnh
- Bếp nhà ấm áp thịnh vượng => Lễ Cúng Cửu Huyền Ông Bà mừng tân niên
- => Chưng cây cảnh, hoa trái đón mừng năm mới
- => Lễ Cúng Rước Ông Táo
- => Tiệc sum họp gia đình đón năm mới Thịnh Vượng
2. Giờ Dậu từ 17h – 19h Quẻ Đỉnh – Cấu
- Bếp nhà ấm áp thịnh vượng => Lễ Cúng Cửu Huyền Ông Bà mừng tân niên
=> Lễ Cúng Rước Ông Táo
- => Chưng cây cảnh, hoa trái đón mừng năm mới.
- => Tiệc sum họp gia đình đón năm mới Thịnh Vượng

Tượng lý: Phong Sơn Tiệm
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Thanh Từ Dịch học Sĩ: Trần Quốc Thái

LỄ CÚNG ĐƯA ÔNG TÁO
Bắt đầu giờ Tỵ (9h – 11h sáng) ngày 23 tháng chạp năm Tân Sửu – âm lịch
Gia Nhân – Tiệm

*

䷤

䷴

Gia Nhân
Gia đình

Tiệm
có phúc lộc

Hôm nay giờ lành tháng tốt, thuận theo lẽ Dịch Biến của Trời Đất: Gia Nhân – Tiệm: Ông Táo lên Trời
xin cho mọi gia đình có nếp sống tôn ty trật tự, gia đạo hòa thuận, yêu thương, có phúc 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 Trời tâu cùng Thượng Đế và xin
cho:
- Thiên Hạ thái bình, Vạn thảo khai hoa kết trái, Nhân tình khai ngôn mỹ từ, công việc thuận
lợi may mắn – Lòng người biết tu thân trưởng thành, sống tinh thần hướng thượng yêu thương nhau.
Lưu ý: Xông trầm trong đỉnh hương, viết lời khấn này trên giấy để khi cúng đọc 3 lần xong thì đốt.

Hoặc giờ Thìn (19h - 21h) ngày 23 tháng chạp năm Tân Sửu
Quan – Tỷ

䷓

䷇

Quan

Tỷ

*

Hôm nay giờ lành tháng tốt, thuận theo lẽ Dịch Biến của Trời Đất:
Quan – Tỷ: Ông Táo lên Trời xin được ban phước lành, cho dân tình sống biết giúp đỡ nhau để đời
sống được ấm no hạnh phúc trưởng thành.
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 – Người người biết sống vị tha, tu thân trưởng thành, biết giúp nhau thịnh vượng.
Ghi chú : Xông trầm trong đỉnh hương, viết lời khấn này trên giấy để khi cúng xong thì đốt

☯ Lễ vật cúng đưa Ông Táo:
1/ Nhang: 3 cây
2/ Mâm trái cây: loại to và loại có chùm
3/ Hoa Cát Tường và Đồng Tiền
4/ Ba chung nước trà
5/ Thực phẩm chay hoặc mặn (tùy gia chủ)
6/ Đỉnh xông trầm thơm.
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Thanh Từ Dịch học Sĩ: Trần Quốc Thái

Bông Lúa Ngày Mùa
Quê tôi có bông lúa vàng,
Hạt ngọc của trời cho ta no ấm.
Cho em tấm lòng trong trắng,
Cho anh nghĩa khí nam nhi,
Cho đời hạnh phúc yêu thương !
Quê tôi có bông lúa vàng,
Hạt ngọc của đời cho ta trân quý !
Tri ân đến người mưa nắng !
Cho ta hạt lúa hôm nay,
Đưa ngọc trời quý về nhà !
Hạt châu lấp lánh, vươn đọng hồng đôi má em !
Lòng anh son sắc, vun trồng hạt lúa yêu thương !
Bông lúa tươi cười, đong đưa, dáng em mỹ miều,
Tà áo trắng bay, trên đồng lúa vàng hoa nắng.
Anh gói tâm hồn, hoa vàng bông lúa cho em !
Ngôi nhà hạnh phúc mùa xuân đã về
Hôm nay mùa gặt lúa vàng,
Hạt ngọc của trời cho ta no ấm.
Quê hương đẹp mùa hoa lúa !
Cho ta cuộc sống ấm êm,
Muôn nhà hạnh phúc thanh bình.
Ngày 19/9/2019 lúc 22h Cấu – Đỉnh
Thanh Từ Dịch Học Sĩ Trần Quốc Thái

☯ Lễ dựng Nêu vào giờ Tỵ từ 9h – 11h
Ngày 23 tháng chạp năm Tân Sửu (Âm Lịch)
Tượng Gia Nhân – Tiệm

LƯU Ý:
Trong mỗi nhà nên dựng Cây Nêu trong giờ Gia Nhân – Tiệm này để có Tượng lý “Gia đạo có
phúc lộc”
- Nhà có sân trước thì dựng ở sân trước nhà, để treo câu đối và quà tết, Cây Nêu có ý
nghĩa nêu lên ý chí, mục tiêu, lý tưởng hạnh phúc muốn đạt được trong năm mới…
- Hoặc dựng cây Nêu nhỏ ở bàn phòng khách, bàn làm việc cao chừng 50cm
- Tượng Lý treo trên cây Nêu:
o Câu đối: Tân niên gia quyết đều viên mãn – Xuân về phúc lộc đáo gia đường
o Gói quà tết
o Tiền
o Hoa, quả
o Bông lúa (lộc trời)
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Thanh Từ Dịch học Sĩ: Trần Quốc Thái

Link youtube: https://www.youtube.com/watch?v=yc_EjpTsjJQ
Link youtube Karaoke: https://www.youtube.com/watch?v=AmI_6qhIHis

22

Thanh Từ Dịch học Sĩ: Trần Quốc Thái

Link youtube: https://youtu.be/l1jHsDcZZyE
Link youtube Karaoke: https://youtu.be/KOGW-VN-c8Y
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Thanh Từ Dịch học Sĩ: Trần Quốc Thái

LỄ RƯỚC ÔNG TÁO (có 2 giờ trong cùng ngày 29 Tết)
Giờ thứ nhất: Giờ Tỵ từ 9h - 11h ngày 29/12/ Tân Sửu âm lịch quẻ: Đại Hữu – Đỉnh

䷍

䷱

Đại Hữu

Đỉnh

*

Hôm nay giờ lành tháng tốt, thuận theo lẽ Dịch Biến của Trời Đất:
Đại Hữu – Đỉnh (hoặc Đỉnh – Cấu): Lễ Đón Ông Táo về gia đình, hiển linh phù hộ gia đạo sống yêu
thương, hòa thuận, 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 Trần thế, hiển linh độ trì:
- Thiên hạ thái bình, lòng người độ lượng vị tha, tiếp đãi thuận hòa, đời sống thịnh vượng.
- Gia đạo yêu thương, hòa thuận và tài lộc tích tụ - Nhà nhà bếp ấm kim ngọc mãn đường
Thành tâm khấn bái.

Giờ thứ hai: Giờ Dậu từ 17h - 19h ngày 29/12/ Tân Sửu âm lịch quẻ: Đỉnh – Cấu

䷱

䷫

*

Đỉnh

Cấu

Lời khấn như giờ Tỵ (ở trên)
☯ Lễ vật cúng đón Ông Táo:
1/ Nhang: 3 cây
2/ Mâm trái cây đầy
3/ Bánh in có chữ Phúc – Lộc – Thọ
3/ Hoa Đồng Tiền – Cát Tường
4/ Ba chung nước trà
5/ Đỉnh xông trầm thơm.
6/ Tượng pha lê Đồng Nhân và Đại Hữu

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…
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Thanh Từ Dịch học Sĩ: Trần Quốc Thái

LỄ CÚNG CỬU HUYỀN THẤT TỔ MỪNG TÂN NIÊN
(Có 2 giờ cúng: Giờ Tỵ - Giờ Dậu)
Giờ thứ nhất: Giờ Tỵ từ 9h - 11h ngày 29/12/ Tân Sửu âm lịch (29 Tết): Đại Hữu – Đỉnh
Giờ thứ nhì: Giờ Dậu từ 17h - 19h ngày 29/12/ Tân Sửu âm lịch (29 Tết): Đỉnh – Cấu

䷍

*

䷱

Đại Hữu

Đỉnh

Lời Khấn: Hôm nay giờ lành tháng tốt, thuận theo lẽ Dịch Biến của Trời Đất: Đại Hữu – Đỉnh
(Nếu cúng giờ Tỵ) hoặc Đỉnh – Cấu (Nếu cúng giờ Dậu)
Lễ đón vong linh Gia Tiên về gia đạo đoàn tụ con cháu, Ông Bà hiển linh phù hộ gia đạo thuận
hòa yêu thương nhau, vui với công việc làm ăn đạt kết quả thành đạt thịnh vượng, kim ngọc
mãn đường trong năm mới.
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, yêu thương độ lượng vị tha, làm việc hanh
thông, tài lộc sinh sôi nẩy nở, đời sống thịnh vượng hạnh phúc.
Thành tâm khấn bái.

Cúng xong, gia đình quây quần dùng cơm ấm áp nói chuyện vui vẻ lời hay ý đẹp.
☯ Lễ vật cúng rước Cửu Huyền:
1/ Nhang: 3 cây to
2/ Mâm trái cây: Trái to và trái loại có chùm
3/ Bánh in có chữ Thọ - Lộc – Phúc (hoặc cắt chữ dán lên).
3/ Hoa Đồng Tiền và hoa Cát Tường.
4/ Tượng Đồng Nhân và Đại Hữu
5/ Ba chung nước trà
6/ Đỉnh xông trầm thơm.
Đại Hữu
7/ Cúng chay hoặc mặn tùy
(Cúng mặn thì phải có 3 chung rượu, Cúng chay thì không có rượu)
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Đồng Nhân

Thanh Từ Dịch học Sĩ: Trần Quốc Thái

TƯỢNG DỊCH (QUẺ) THỜI KHẮC GIAO THỪA
HOÁN – DI – THUẦN KHẢM
Giờ Tý Ngày mùng 1 Tháng 1 Năm Nhâm Dần - 2022 (0h – 1h sáng)

䷺

䷚

Hoán

Di

*

䷜
Thuần Khảm

THÔNG ĐIỆP NỔI BẬT TRONG NĂM NHÂM DẦN – 2022
QUA GÓC NHÌN CỦA TƯỢNG DỊCH HOÁN – DI – THUẦN KHẢM
1. Thông điệp chung cần chú ý trong năm Nhâm Dần.
 Sự hoán đổi:
 Hoán đổi thì tốt chỉ khi đang ở thời khó khăn.
 Đương khó mà khách quan đưa cơ hội thay đổi thì nên đổi.
 Cần linh hoạt hoán đổi khi thời khó
 Phàm gặp khó chủ kiến muốn thay đổi, chưa chắc đổi được, mà phải
phụ thuộc các yếu tố khách quan nữa thì mới đổi được.
 Đang khó mà càng muốn giữ thì càng dễ mất.
 Nhẫn đeo lâu cần tháo ra chùi rửa để nuôi dưỡng yêu thương.
 Phàm sợ thay đổi nên khi thay đổi, lòng vấn vương, căng thẳng…là
vì chưa hiểu luật thiên nhiên
 Phàm thuận theo sự thay đổi, lòng thanh thản tự tại là người hiểu
luật thiên nhiên.
 Nói về sự khó khăn:
 Sự khó khăn nào rồi cũng đến thời được tháo gỡ.
 Khi gặp khó khăn ta cần thay đổi góc nhìn thì sẽ có giải pháp tháo gỡ.
 Khó khăn cần có để trải nghiệm thì mới trưởng thành.
 Kiên định khi gặp khó là người nghĩa khí, biết thay đổi để kiên định
là người vừa thông minh vừa nghĩa khí.
 Gặp vấn đề điều đầu tiên hãy nghĩ đến giải pháp, đó là người thông
minh.
 Gặp vấn đề mà lấy cảm xúc để giải quyết đó là người trực tính.
 Nói về buộc và mở:
 Tạo hóa có buộc thì ắt có mở, vấn đề là ta có bình tâm chờ và nghiệm
ra giải pháp để mở không ?
 Buộc là để mở - mở là để buộc
 Buộc và mở đều không quan trọng mà quan trọng là giải pháp.
 Buộc là để kết thúc – Mở là để bắt đầu.
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Thanh Từ Dịch học Sĩ: Trần Quốc Thái



2.
3.

4.

5.

6.
7.

Nhận định:
 Thời khách quan khó thì phải thay đổi theo.
 Nếu thay đổi mà khó thì không cần thay đổi.
 Cố gắng hết sức ở chủ quan rồi, còn lại để khách quan quyết định.
 Hình ảnh cụ thể:
 Đinh đóng tường, không dùng nữa thì phải nhổ hết đi.
 Những dây gút cần tháo ra.
Thời trang:
 Đổi mới truyền thống.
Giải pháp nhân sự:
 Thiết lập nhân sự nồng cốt.
 Nhờ yếu tố khách quan mới thấy sự trung thành.
 Sẵn sàng cùng nhau hỗ trợ khó khăn cho đồng nghiệp.
Giải pháp kinh doanh:
 Thay đổi truyền thống.
 Thay đổi hệ thống.
 Giữ mình chờ thời – cũng là giải pháp khôn ngoan.
 Càng động càng thua.
Tâm tính:
 Thấy khó mà chạy là chưa nghĩa khí.
 Thấy khó quá sức mình mà bỏ chạy lại là người có trí.
Màu sắc:
 Xanh dương pha xanh lá: tỷ lệ: 5/5 => Xanh dương đậm
Thành ngữ Dịch lý: Hoán – Thuần Khảm:
 Thay đổi lại gặp khó.
 Thay đổi khi gặp khó.
 Càng thay đổi càng khó.
 Để yên thì lại qua.
 Gió thổi nước bốc hơi hết.
 Gió thổi người đang ướt  lạnh run  qua được thì người khô.
 Cần giữ ấm cơ thể.
 Quyền biến giữa kiên định và linh động.
 Tháo nơ.
 Mở gút dây

☯☯☯
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Thanh Từ Dịch học Sĩ: Trần Quốc Thái

LỄ NHẤT ĐÓN GIAO THỪA
Giờ Tý từ 23h ngày 29/12/ Tân Sửu al – 1h ngày 1/1/Nhâm Dần al
Theo lý Hoán – Thuần Khảm

䷺

䷜

*

Hoán

Thuần Khảm

Lời Khấn: Hôm nay giờ lành tháng tốt, Giờ tý Mùng 1 tháng giêng năm Nhâm Dần, thuận theo lẽ
Dịch Biến của Trời Đất:
Hoán – Thuần Khảm: tan mất sự khó khăn => sẽ đưa cuộc sống hòa bình và hạnh phúc.
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 Nhâm Dần
về nhận lễ và hộ trì cho
- Năm mới: Thiên hạ thái binh, gia đạo hòa thuận hướng thượng vị tha, đời sống nhân
tình đối đãi nhau bằng đạo lý tình nghĩa để cho nhau trưởng thành, sức khỏe bình an, khỏe
mạnh, nhà nhà được thịnh vượng, hạnh phúc viên mãn.
Phúc Lộc Thọ Khang Ninh.

☯ Lễ vật cúng Giao Thừa:
1/ Nhang: 3 cây nhang trầm vừa
2/ Mâm trái cây: tươi tốt, thuần túy quê hương + 1 bông
lúa (lộc trời)
3/ Bánh in hình tròn, hình hoa sen, có chữ Thọ - Lộc –
Phúc (hoặc cắt chữ dán, hoặc tự tay viết chữ đẹp lên giấy màu
vàng)
3/ Hoa Hồng, Cát Tường, Hoa Đồng Tiền và các loại hoa
quen thuộc khác.
4/ Ba chung nước trà
5/ Đỉnh xông trầm thơm.
6/ Tượng Đại Hữu và Đồng Nhân
Lưu ý: Trong lúc cúng tâm trạng phải vui vẻ
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Đại Hữu

Đồng Nhân

Thanh Từ Dịch học Sĩ: Trần Quốc Thái

LỄ NHỊ ĐÓN GIAO THỪA
Giờ Sửu từ 1h - 3h mùng 1/1/Nhâm Dần âm lịch
Theo lý Tiệm – Gia Nhân

䷴

䷤

Tiệm

Gia Nhân

*

Lời Khấn: Hôm nay giờ lành tháng tốt, Giờ Sửu Mùng 1 tháng giêng năm Nhâm Dần, thuận theo lẽ
Dịch Biến của Trời Đất:
Tiệm – Gia Nhân: Phúc lộc nẩy nở gia đạo hạnh phúc ấm no, thịnh vượng.
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 Nhâm Dần
về nhận lễ và hộ trì cho
- Năm mới: Thiên hạ thái bình, gia đạo nề nếp hòa thuận, đời sống tâm hồn thêm khai tâm mở trí
☯ Lưu ý: Không được cãi vã trong bất kỳ tình huống nào trong thời điểm hành lễ đón
trưởng thành, mọi người khỏe mạnh, nhà nhà được thịnh vượng, hạnh phúc viên mãn.
Giao Thừa.
Phúc Lộc Thọ Khang Ninh.
Thành tâm khấn bái.

☯ Lễ vật cúng Giao Thừa:
1/ Nhang: 3 cây nhang trầm vừa
2/ Mâm trái cây: tươi tốt, thuần túy quê hương + 1 bông
lúa (lộc trời)
3/ Bánh in hình tròn, hình hoa sen, có chữ Thọ - Lộc –
Phúc (hoặc cắt chữ dán, hoặc tự tay viết chữ đẹp lên giấy màu
vàng)
3/ Hoa Hồng, Cát Tường, Hoa Đồng Tiền và các loại hoa
quen thuộc khác.
4/ Ba chung nước trà
5/ Đỉnh xông trầm thơm.
6/ Tượng Đại Hữu và Đồng Nhân

Đại Hữu

Đồng Nhân

Lưu ý: Trong lúc cúng tâm trạng phải vui vẻ
CHÚC CÁC BẠN BUỔI LỄ GIAO THỪA TÂM BÌNH AN THƯ GIÃN VÀ HẠNH PHÚC
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NHỮNG NGÀY GIỜ VIỆC LÀM THÍCH HỢP
TRONG NHỮNG NGÀY ĐẦU NĂM
☯☯☯

I/ Mùng 1 Tết Nhâm Dần (âm lịch)
1. Giờ Thìn từ 7h – 9h quẻ Trung Phu – Lý
a. Đạo lý nội tộc – nề nếp gia đình
=> Lễ cúng cơm buổi sáng bàn thờ Gia Tiên
Lời Khấn Gia Tiên:
Hôm nay giờ lành đầu năm:
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 họ hàng, gia đạo hòa thuận sống có tình nghĩa thêm bền chặt làm
ăn ngày thêm thịnh vượng kim ngọc mãn đường.
Lời Khấn khi hành thiền:
Con xin nguyện ơn trên và bản thân: Thường hằng hành thiền tịnh tâm cho tinh thần
thêm minh mẫn, trí tuệ sáng suốt, thân thể cường tráng, khỏe mạnh, đời sống hạnh phúc,
thế giới được thái bình thịnh vượng.

b. Đường đi của ý tưởng => Thiền tĩnh tâm
=> Thiền thu và phát năng lượng tích cực
c. Lễ tín ngưỡng => Đi Lễ năm mới nơi tín ngưỡng.
2. Giờ Tỵ từ 9h – 11h quẻ Gia Nhân – Bí
a. Gia đình sáng sủa => Họp mặt tân niên đón tượng lý tốt
=> Lì xì may mắn đầu xuân.
b. Đồng môn thông hiểu nhau => Họp mặt đồng nghiệp, bạn bè.
3. Giờ Thân từ 15h – 17h quẻ Hoán – Quan
o Hoán đổi khi xem xét, quan sát => Cúng đất đai nhà cửa đã đầu tư để bán.
4. Giờ Dậu từ 17h – 19h quẻ Tiệm – Quan
o Từng bước được thực hiện – Phúc lộc được thấy – trật tự trải qua
 Họp mặt tân niên chụp hình Dịch Ảnh
 Lì xì măy mắn đầu xuân
 Viết kế hoạch tân niên
 Cúng Thần xe cho cả năm xe chạy tốt và có tài lộc.
 Đón Tượng Lý tốt tân niên => Đi thỉnh câu đối Tết ông đồ viết…
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II/ Mùng 2 Tết Nhâm Dần (âm lịch)
1. Giờ Ngọ từ 11h – 13h quẻ Tĩnh - Nhu
a. Tĩnh tâm họp mặt => Họp mặt lắng nghe nội tâm, triết lý lắng nghe.
2. Giờ Dậu từ 17h – 19h quẻ Tỷ - Tụy
o Sum họp về gốc => Họp mặt gia đình đầu xuân => lì xì
3. Giờ Tuất từ 19h – 21h quẻ Nhu – Thái
a. Kế hoạch được hanh thông
=> Khai bút tân niên
=> Viết kế hoạch tân niên
=> Đọc sách minh triết
b. Hợp mặt vui vẻ
=> Họp mặt tân niên

III/ Mùng 4 Tết Nhâm Dần (âm lịch)
1. Giờ Tý: 0h – 1h: Thái – Lâm:
Khai bút – Khai ấn – Viết kế hoạch cho năm mới.
2. Giờ Thìn: 7h – 9h: Thăng - Thái:
1. Phương tiện vận chuyển được hanh thông => Cúng Thần xe.
2. Sự thăng hoa của ý tưởng được gặp:
=> Uống trà thiền nghĩ đến đề tài cần sáng tạo.
3. Giờ Tỵ: 9h – 11h: Sư –T. Khôn:
1. Ủng hộ của vong linh => Vong linh ủng hộ => cúng vong
=> Lời khấn tích cực được vong linh ủng hộ
2. Ủng hộ từ thiện quần chúng => Khởi viết dự án từ thiện tân niên.
3. Tiền níu nhau đông hơn
=> Đặt tiền may mắn vào két.
4. Đất đai ủng hộ
=> Cúng Thổ Địa, Cúng đất.
=> Khai trương ngành Bất Động Sản
5. Ủng hộ phụ nữ => Khai trương các ngành làm đẹp phụ nữ
6. Tiền ủng hộ => Khai trương ngành tiền tệ
7. Ủng hộ quần chúng => Khai trương bách hóa - Khai trương bán gạo.
8. Ủng hộ Mẹ, cho phái nữ => Lì xì may mắn cho mẹ, cho vợ, phái nữ.
9. Thỉnh lộc của đất => Cúng bông hoa bàn thờ Thổ Địa có quả đất (lấy đất vo
tròn thành quả đất, hoặc vào nhà sách mua quả địa cầu nhỏ)
Đọc bài thơ này với lòng yêu thương và biết ơn Mẹ Thiên Nhiên
QUẢ ĐẤT
Tôi yêu thương quả đất
Tôi cảm ơn tình đất
Đất nuôi tôi cả đời
Tôi trồng cây yêu thương
Đất yêu thương tất cả
Tạo màu xanh hy vọng
Đất cho tôi cất nhà
Đất thành ngọc, vàng quí
Đất vẽ đường tôi đi
Tôi cảm ơn lòng mẹ
Đất nâng đỡ con người
Mẹ hiền hậu thiên nhiên
Đất cho tôi lộc quả
Thanh Từ Dịch học sĩ Trần Quốc Thái
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4. Giờ Thân từ 15h - 17h: Thái – Nhu hoặc giờ Tý tức lúc 0h – 1h: Thái - Lâm
1. Sự nghiên cứu được thông thái......=> Lễ Khai trí Tân Niên.
Đọc sách, hoặc nghe giảng pháp, hoặc đến Minh Sư để thỉnh ngôn.
2 .Lễ Khai Bút – Khai Ấn đầu năm:
Tâm Thân an lạc thần thái minh mẫn. Lấy bút mình thích và đã được mua
vào giờ Tượng Lý tốt (giờ tốt). Và sổ vàng dành riêng để Khai Bút Tân Niên.
o Viết đẹp bài thơ 1:
“Cung kính tâm thành nhận chữ Kim
Chúc cho non nước xanh như Ngọc
Tân niên gia quyến đều viên Mãn
Xuân về phúc lộc đáo gia Đường”.
Thanh Từ Dịch học sĩ Trần Quốc Thái
o Viết chữ đẹp bài thơ 2:
“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”.
Thanh Từ Dịch học sĩ Trần Quốc Thái

o Viết chữ đẹp bài thơ 3: dành cho các bạn đang học vấn
Tân niên minh trí khai thần bút.
Chí nguyện chuyên tâm học vấn đường.
Mai sau khí phách anh hào bước.
Phúc lộc gia môn thọ miên trường.
(Ghi họ tên và ký tên, đóng dấu)
o Viết chữ đẹp bài thơ 4: dành cho các bạn cầu tình duyên
Năm mới hội ngộ ánh tơ hồng,
Hào quang tỏ rạng duyên tình thắm.
Nam tài nữ tú đồng nhân tiệm,
Long phụng hòa minh thọ phúc đường.
(Ghi họ tên và ký tên, đóng dấu)
o Viết chữ đẹp bài 5:
Tân niên hội ngộ duyên tình thắm
Anh tài nữ tú sánh trăm năm
o Viết chữ đẹp câu: dành cho gia đạo
“Gia hòa vạn sự hưng”.
(Ghi họ tên và ký tên, đóng dấu)
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3 Khai Ấn:
a. Sau khi viết bài thơ khai bút
b. Viết kế hoạch cho bản thân – Cty – gia đình
c. Ký tên và lấy ấn ra đóng để khai ấn.
Đọc sách Dịch Lý, sách chuyên môn để khai trí Tân Niên
4. Chụp Dịch Ảnh thăng quan tiến chức đầu năm
5. Đón câu đối Tượng Lý tốt tân niên => Đi thỉnh câu đối Tết ông đồ viết…

IV/ Mùng 5 Tết Nhâm Dần (âm lịch)
1. Giờ Mão từ 5h - 7h: Cấu – Thuần Kiền.
- Khai bút – Khai ấn viết kế hoạch tân niên
- Khai trí: Đọc sách thánh hiền
1. Giờ Mùi từ 13h - 15h: Thuần Kiền – Đại Hữu.
1. Chính thức được toại nguyện........=> Lễ Khai Bút , Khai Ấn
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 hiển lộ............................=> Lễ khai quẻ Tân niên
6. Chụp Dịch Ảnh tạo Tượng Lý tài lộc đầu năm
7 . Khai bút - Khai ấn:
a. Sau khi viết bài thơ khai bút
b. Viết kế hoạch cho bản thân – Cty – gia đình
c. Ký tên và lấy ấn ra đóng để khai ấn.
Đọc sách Dịch Lý, sách chuyên môn để khai trí Tân Niên
8. Ánh sáng trí tuệ được hóa thành:
=> Lễ Tịnh Tâm Tọa Thiền. (Đốt hương trầm tọa thiền)
9. Bếp lửa tài lộc:
=> Lễ cúng Khai bếp Tân niên.
=> Ngành nấu ăn thì làm Lễ cúng Ông Táo.
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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V/ Mùng 6 Tết Nhâm Dần (âm lịch)
1. Giờ Thìn từ 7h - 9h: Quẻ Hàm – Tụy
1. Thọ nhận tình cảm => Tặng quà tình cảm
o Viết chữ đẹp bài thơ 4: dành cho các bạn cầu tình duyên
Bài thơ Khai Bút Cầu Duyên
Năm mới hội ngộ ánh tơ hồng,
Hào quang tỏ rạng duyên tình thắm.
Nam tài nữ tú đồng nhân tiệm,
Long phụng hòa minh thọ phúc đường.
(Ghi họ tên và ký tên, đóng dấu)
Tân niên hội ngộ duyên cầm sắc
Nam tài nữ hạnh sánh trăm năm
Long vân tế hội tụ chi tài
Long kiến trường trình rạng rỡ danh
2

Chụp Dịch Ảnh:
o Tạo Tượng Lý tài lộc đầu năm
o Upload hình ảnh đẹp đầu xuân lên Facebook… làm hình nền điện thoại…
Cúng bàn thờ ông Táo, Hoa, Quả, Nhang, Đèn, trà thơm, xông đỉnh trầm hương
4. Khai trương:
o Tình cảm hội tụ => Lễ khai trương các ngành nghề hoa.
o Lì xì chúc tết may mắn đầu xuân.
2 . Giờ Tỵ 9h – 11h quẻ Tụy – Tỷ:
- Lễ hạ Nêu
- Lễ cúng đưa Gia Tiên về trời
- Tiệc sum họp tân niên
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VI/ Mùng 7 Tết Nhâm Dần (âm lịch)
1. Giờ Tỵ 9h – 11h: Đại Hữu – Thuần Kiền:
- Kim ngọc đạt thành:
 Khai Trương cty lớn
 Khai bút – khai ấn
 Để tiền vào két sắt
 Nạp tiền vào ngân hàng
 An vị câu đối tượng lý tốt tân niên trong phòng làm việc, phòng
khách, phòng giám đốc…
LỜI KHẤN vào Giờ Đại Hữu – Thuần Kiền: KHAI TRƯƠNG CÔNG TY, CỬA HÀNG...

Lời khấn khai trương:
Hôm nay giờ lành Đại Hữu – Thuần Kiền: Nhiều tài lộc được hóa thành
Con tên ...........................................là chủ.của Cty.....................................................
Xin khấn các chư vị Thần Linh cai quản gia trạch này chứng nhận lễ vật, và ủng hộ
cho lễ khai trương cty làm ăn được nhiều khách hàng tốt bụng, Tài lộc sinh sôi, nhân
viên hòa thuận vui vẻ, nhiệt huyết tận tình, kim ngọc mãn đường.
Thành tâm khấn bái

☯ Lễ vật cúng Khai trương:
1/ Nhang: 3 cây cắm trước sau cắm 5 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 (dùng để lì xì nhân viên đầu năm).
7/ Tượng Đồng Nhân – và Đại Hữu
8/ Bánh Phúc – Lộc – Thọ
9/ Chụp hình tạo Tượng Lý sum họp - đoàn kết toàn
nhân viên trong cty thành công.
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VII/ Mùng 8 Tết Nhâm Dần (âm lịch)
1. Giờ Thân từ 15h - 17h: Hằng – Giải:
- Bất động sản được giải ngân
=> Cúng đất đã đầu tư
2. Giờ Thân từ 17h - 19h: Giải - Sư:
- Chuyển đổi được ủng hộ
=> Cúng đất đã đầu tư

VIII/ Mùng 9 Tết Nhâm Dần (âm lịch)
1. Giờ Tỵ từ 9h - 11h: Gia Nhân – Tiệm:
Tạo Tượng Lý Tài Lộc nẩy nở
=> Xếp mô hình ý tưởng mục tiêu vươn tới…
1. Nẩy nở phúc lộc:
=> Lễ trồng cây Kim ngọc mãn đường.
=> Để Tiền vào bóp, ví, tủ tiền, két sắt ....
Tiền, vàng may mắn: Đồng xu loại 1 đô chồng 9 đồng; Tiền giấy 1 cộc 31 tờ 1 đô: vàng: 3,1
chỉ, lượng ==> để trong tủ tiền, két sắt....
Lưu ý: Tiền, vàng… được lót nhung êm.
Tạo Tượng Lý Gia đình nề nếp, làm ăn sinh sôi nẩy nở
=> Chụp ảnh, vẽ tranh, thượng tranh gia đình sum họp yêu thương hạnh
phúc, đời sống thịnh vượng.
2. Gia đình đầy phúc lộc:
=> chụp ảnh đẹp rạng rỡ để chưng suốt năm, lưu ý cảnh tượng 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:
=> Chụp ảnh đẹp gia đình, bạn bè, đồng nghiệp …tài lộc đầu năm
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7. Khai trương các ngành nghề đều được
LỜI KHẤN KHAI TRƯƠNG CÔNG TY, CỬA HÀNG...

Lời khấn khai trương:
Hôm nay giờ lành Gia Nhân – Tiệm: Nẩy nở phúc lộc
Con tên ...........................................là…………….......của Cửa hàng,
Cty..............................................................................................................................
Xin khấn các chư vị Thần Linh cai quản gia trạch này 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. Phúc Lộc Đồng Lâm.
Thành tâm khấn bái

☯ 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/ Tượng Lý Đại Hữu & Đồng Nhân
7/ Tiền sẽ lì xì nhân viên đầu năm.
8/ Chụp hình tạo Tượng Lý sum họp đoàn kết toàn nhân viên cty thành công.

Đại Hữu
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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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PHONG THỦY
TUỔI VÀ HƯỚNG LỘC – MÃ – QUÝ NHÂN
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

Nhâm - Quý

Mão-Tị

Tân

Dần-Ngọ

Thiên Can của
Tuổi - Năm
Giáp
Ất
Bính
Đinh
Mậu
Kỷ
Canh
Tân
Nhâm
Quý

Sao Lộc
(Tuổi hoặc hướng)
Dần
Mão
Tị
Ngọ
Tị
Ngọ
Thân
Dậu
Hợi
Tý

Địa Chi của
Tuổi - Năm
Thân - Tý - Thìn
Tị - Dậu - Sửu
Dần - Ngọ - Tuất
Hợi - Mão - Mùi

Sao Thiên Mã
(Tuổi hoặc hướng)
Dần
Hợi (Tây bắc)
Thân
Tị
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GHI CHÚ
Tý:
Sửu, Dần:

HƯỚNG
Bắc
Đông Bắc

Mão:

Đông

Thìn, Tị:
Ngọ:
Mùi, Thân:
Dậu:
Tuất, Hợi:

Đông Nam
Nam
Tây Nam
Tây
Tây Bắc
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SAO NGŨ HOÀNG
Năm 2022 thì Sao Ngũ Hoàng ở Trung Cung (giữa nhà) nên khu vực này cần để hũ
muối hóa giải và tránh ngồi làm việc hoặc để giường ngủ khu vực giữa nhà này.
Hũ muối hóa giải: 2 kg muối hột + 1 đồng bạc + 6 đồng xu + đổ nước vô cao hơn mặt
muối lẫn đồng xu 2 phân. Không đậy nắp.
Để khu vực Trung Cung (giữa nhà) hết năm 2022 là đến ngày Lập Xuân Tết Quý Mão
Cách xác định khu vực Trung Cung (giữa nhà):
- Là khu vực hình chữ nhật có diện tích là 1 cạnh bằng 1/3 chiều dài nhà và cạnh còn lại
bằng 1/3 chiều ngang nhà.
- Tránh nằm, làm việc, để bếp....Trường hợp không dời chỗ nằm qua vị trí khác, hoặc
không dời bếp qua chỗ khác được thì khắc chế bằng Hũ Muối.
Thí dụ: Nhà dài 12m x ngang 4m thì Trung Cung là hình chữ nhật có diện tích
Là: 4m (là 1/3 của chiều dài nhà 12m) x 1,33m (là 1/3 chiều ngang nhà 4m)
Hình nhà dài 12m x ngang 4m
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Link youtube: https://www.youtube.com/watch?v=bFjsgn7OnR8
Link youtube Karaoke: https://www.youtube.com/watch?v=gz1i1r0cMTQ
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VÒNG TAY DỊCH LÝ
(Hát theo dòng nhạc bài Nối Vòng Tay Lớn của TCS)

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.
Nợ/ 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.

- 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.

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.

- 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.

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.

- 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

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

Viết trong cảm xúc đong đầy tình Thầy Trò của các bạn !

Thanh Từ DHS Trần Quốc Thái
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LY RƯỢU MỪNG
Bước con về hòa nỗi yêu thương
áaaa
Hát khúc hoan ca thắm tươi đời lính
áaaa
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

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
áaaa
Nhấp chén đầy vơi
Chúc người người vui
áaaa
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
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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 NHÂM DẦN - 2022
PHÚC - LỘC - THỌ - KHANG - NINH

Thanh Từ Dịch Học Sĩ Trần Quốc Thái
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