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Theo tín ngưỡng cổ truyền, ngày 23 tháng Chạp là ngày Táo Quân cưỡi cá chép vàng 

lên trời báo cáo với Ngọc Hoàng Thượng đế những điều tai nghe mắt thấy ở trần gian; 

tất cả những việc tốt, việc xấu, những gì đã làm được và chưa làm được của con người 

dưới hạ giới một cách khách quan, trung thực. 

Mặc dù các gia đình cúng ông Công ông Táo theo truyền thống nhưng nhiều người 

thực sự không rõ ông Công ông Táo là ai? Tại sao lại cúng ông Công ông Táo? Và tại 

sao cúng ông Công ông Táo lại là một trong những lễ cúng quan trọng nhất trong năm? 

Theo quan niệm của người xưa, Thổ Công, Thổ Địa, Thổ Kỳ là ba vị thần tiên được 

Trung ương Hoàng Đế phái xuống để làm các vị thần cai quản những gia đình ở hạ 

giới. 

Họ đều là nguyên thần của các vị thần tiên trên trời được nhận sắc lệnh của Ngọc Đế 

mà xuống cai quản ở trần gian. Họ là đại diện cho thần tiên. 

1- Thổ Địa Long Mạch Tôn Thần. Cai quản đất đai âm trạch và long mạch của gia 

đình. Ta hay gọi là "Thổ thần thổ địa". 

2- Đông Trù Tư Mệnh Táo Phủ Thần Quân. Cai quản toàn bộ mọi sinh hoạt và bếp 

núc của gia đình. Đây chính là vị thần tấu sớ lên Ngọc Đế. Ta hay gọi là "Thổ công 

táo quân". 

3- Ngũ Phương Ngũ Thổ Phúc Đức Chính Thần. Cai quản toàn bộ việc mua bán hàng 

hoá đồ ăn thức uống cho gia đình. Ta hay gọi là "Thổ kỳ". 

Sự tích ba vị Thổ Công, Thổ Kỳ, Thổ Địa được Việt Hóa thành huyền tích "2 ông 1 

bà" - nhưng vẫn quen gọi chung là Táo Quân hoặc Ông Táo do kết quả của thuyết tam 
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vị nhất thể (thuyết Ba ngôi) khá phổ biến trong các tín ngưỡng, tôn giáo ngày xưa. 

Chuyện rằng: 

Trọng Cao có vợ là Thị Nhi ăn ở với nhau đã lâu mà không con, nên sinh ra buồn 

phiền, hay cãi cọ nhau. Một hôm, Trọng Cao giận quá, đánh vợ. Thị Nhi bỏ nhà ra đi 

sau đó gặp và bằng lòng làm vợ Phạm Lang. Khi Trọng Cao hết giận vợ, nghĩ lại mình 

cũng có lỗi nên đi tìm vợ. Khi đi tìm vì tiền bạc đem theo đều tiêu hết nên Trọng Cao 

đành phải đi ăn xin. 

Khi Trọng Cao đến ăn xin nhà Thị Nhi, thì hai bên nhận ra nhau. Thị Nhi rước Trọng 

Cao vào nhà, hai người kể chuyện và Thị Nhi tỏ lòng ân hận vì đã trót lấy Phạm Lang 

làm chồng. 

Phạm Lang trở về nhà, sợ chồng bắt gặp Trọng Cao nơi đây thì khó giải thích, nên Thị 

Nhi bảo Trọng Cao ẩn trong đống rơm ngoài vườn. Phạm Lang về nhà liền ra đốt đống 

rơm để lấy tro bón ruộng. Trọng Cao không dám chui ra nên bị chết thiêu. Thị Nhi 

trong nhà chạy ra thấy Trọng Cao đã chết bởi sự sắp đặt của mình nên nhào vào đống 

rơm đang cháy để chết theo. 

Phạm Lang gặp tình cảnh quá bất ngờ, thấy vợ chết không biết tính sao, liền nhảy vào 

đống rơm đang cháy để chết theo vợ. 

Linh hồn của ba vị được đưa lên Thượng Đế. Thượng Đế thấy ba người đều có nghĩa, 

nên sắc phong cho làm Táo Quân, gọi chung là: Định Phúc Táo Quân, nhưng mỗi 

người giữ một việc: 

Phạm Lang làm Thổ Công, trông coi việc bếp. Danh hiệu: Đông Trù Tư Mệnh Táo 

Phủ Thần Quân 

Trọng Cao làm Thổ Địa, trông coi việc nhà cửa. Danh hiệu: Thổ Địa Long Mạch Tôn 

Thần 

Thị Nhi làm Thổ Kỳ, trông coi việc chợ búa. Danh hiệu: Ngũ Phương Ngũ Thổ Phúc 

Đức Chánh Thần. 
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Như vậy Táo Quân, theo truyền thuyết, là vua bếp, gồm táo bà và hai táo ông. Việc 

thờ thần bếp ở mỗi gia đình là tín ngưỡng có từ xa xưa, ý mong muốn một cuộc sống 

luôn đầm ấm, hạnh phúc, mọi người luôn thương yêu, quý trọng nhau. 

Lễ vật cúng Táo Quân của người Việt gồm có ba bộ mã, hai bộ đàn ông tượng trưng 

cho hai Táo ông và một bộ đàn bà tượng trưng cho Táo bà. Ngoài ra còn có vàng mã 

khác, hương, hoa, oản, quả, cau, trầu. Một mâm cỗ được chuẩn bị cẩn thận, đầy đủ. 

Trong ngày cúng ông Táo, người dân còn chuẩn bị một đôi hoặc 3 con cá chép sống, 

thả trong chậu nước. Sau khi cúng sẽ đem thả ở sông, ao, hồ, nghĩa là "phóng sinh" để 

đưa ông Táo về trời. Tục cúng cá chép chỉ người miền Bắc hay làm. Vậy tại sao dân 

gian lại cúng cá chép để ông Táo cưỡi về trời mà không phải một loài vật khác? 

Theo tài liệu cổ ghi lại, đời Tống (Trung Quốc), người dân cúng một con ngựa giấy 

làm phương tiện cho ông Công ông Táo cưỡi và có 2 con cá (không nói rõ cá gì), một 

thủ lợn ninh nhừ làm đồ ăn cho Táo. 

Tại Việt Nam, theo tài liệu của ông Phan Kế Bính ghi lại năm 1915 cho biết, người 

Việt Nam cúng ông Công ông Táo một con cá chép để làm “ngựa” cho Táo lên trời. 

Truyền thuyết có kể, vào một năm, trời hạn hán, vì số Rồng quá ít, không đủ làm mưa 

điều hoà cho khắp mọi nơi, Trời mới đặt ra một kì thi kén các vật lên làm Rồng gọi là 

“Thi Rồng”. Khi chiếu Trời ban xuống, vua Thủy Tề loan báo cho tất cả các cư dân 

dưới nước tham gia vào cuộc thi. Cuộc thi có ba kì. Mỗi kì vượt qua một đợt sóng. 

Con vật nào đủ sức, đủ tài, vượt được cả ba đợt thì mới được hóa Rồng. 

Trong một tháng trời, đại diện của bao nhiêu loài thuỷ tộc đến thi đều bị loại cả vì 

không con nào vượt được cả ba đợt sóng. Sau có cá Rô nhảy qua được một đợt nhưng 

cũng bị rơi ngay. Rồi đến Tôm nhảy qua được hai đợt, ruột, gan, vây, vẩy, râu, đuôi, 

đã gần hoá Rồng, nhưng đến lượt thứ ba đuối sức ngã bổ xuống mà lưng đã còng lại. 

Đến lượt con cá chép vào thi thì gió thổi ào ào, mây kéo ầm trời. Cá chép ta trải qua 

bao gian nan khổ ải, trầy vi tróc vảy, mệt mỏi đau đớn, tưởng chừng không thể vượt 
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qua. Cuối cùng, với quyết tâm phi thường, khổ tận cam lai, Cá chép vượt được Vũ 

môn, hóa Rồng, lập tức vẩy, đuôi, râu, sừng mọc đủ, vóc dáng oai linh, liền phun gió 

táp, mưa sa, muôn loài sung sướng, sự sống hồi sinh. Bởi vậy, cá chép tượng trưng 

cho sự nỗ lực không ngừng, công thành danh toại, phú quý vinh hoa. 

 

Cây có gốc nở ngành xanh ngọn 

Nước có nguồn mới bể cả sông sâu 

Tạ mộ là một nghi lễ cuối năm được các gia đình Việt thực hiện từ lâu đời. Người xưa 

cho rằng, mồ mả là nhà ở của người đã khuất. Dù ở đâu, mộ phần cũng được đặt dưới 

sự quản lý của các vị tôn thần. Vì thế, vào dịp cuối năm, người ta thường ra nghĩa 

trang thắp hương dâng lễ, cảm tạ thần linh suốt một năm qua đã bảo vệ cho mồ yên 

mả đẹp, giúp đỡ các hương linh gia tộc được vững vàng an lạc, không bị tà khí xâm 

lăng, lầm đường lạc lối. 

Đời người, ai mà chẳng phải qua những thăng trầm dâu bể. Trong vạn nẻo cơ đồ, sao 

tránh khỏi những khó khăn, vấp ngã. Mỗi lần như vậy, từ trong sâu thẳm đáy lòng, ắt 

hẳn chúng ta vẫn thầm cầu mong trời đất, tổ tiên phù hộ. Và nữa, mỗi khi có được 

chút thành tựu trong sự nghiệp của mình, có lẽ ai cũng muốn vinh quy bái tổ, tỏ rõ ơn 

trên, cũng là hợp với đạo trời đạo người. 

Để tiện lợi, người dân đã kết hợp lễ tạ với việc quét dọn mộ phần và mời tổ tiên về 

nhà ăn Tết, gộp lại thanh một, gọi chung là lễ Chạp, vì thường được tiến hành từ sau 

23 đến ngày 30 tháng Chạp. Cần lưu ý rằng, Tạ mộ khác với tảo mộ. Tạ mộ nhằm mục 

đích chính là tạ ơn thần linh cai quản nghĩa trang còn tảo mộ lại mang hàm ý sửa sang 

cho mới mẻ mộ phần, hòa chung với dương khí đầu xuân năm mới. Tạ mộ thực hiện 

vào cuối năm còn Tảo mộ triển khai vào đầu năm như Nguyễn Du từng viết: Thanh 

minh trong tiết tháng ba/ Lễ là tảo mộ, hội là đạp thanh 

Muốn được đầy đủ, Lễ Chạp cần phải thực hiện bốn bước như sau: 
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Trước khi đi:  Chủ nhà nên thắp nhang báo cáo tôn thần, gia tiên nội tộc. Nếu chưa 

bao sái ban thờ thì nên thực hiện rồi mới đi. Bao sái bàn thờ, là thủ tục làm gọn sạch 

không gian thờ cúng trong nhà. Gia chủ cần chuẩn bị khăn sạch, rượu trắng và nước 

thơm để lau dọn bát hương, đồ thờ. Trước đó cần chọn ngày giờ tốt, thắp hương xin 

phép thần linh, tiên tổ. Trong quá trình bao sái, gia chủ nên nhấc hẳn bát hương ra 

khỏi vị trí để việc làm sạch được triệt để. Nếu bát hương có nhiều chân nhang, cần rút 

tỉa bớt cho gọn gàng, vừa sach sẽ tôn nghiêm, lại an toàn tránh cháy nổ. Sau đó, hóa 

toàn bộ chân nhang và những cành vàng lá ngọc, vàng mã mà trong năm đã rước từ 

nơi khác về để chuẩn bị thay loạt mới. Tro sau hóa được rắc thả trôi sông hoặc tìm gốc 

cây sạch để bón. Cuối cùng, nhớ sắp đặt lại bát hương theo đúng vị trí cũ, tránh nhầm 

lẫn sau khi bao sái. Nhiều gia đình thực hiện nghi lễ bao sái bàn thờ cùng ngày với 

ông Công ông Táo. 

Trong nhà nên cử người đại diện như ông, cha, con trưởng, cháu đích tôn… đi lễ tạ, 

trường hợp thiếu vắng thì nên chọn người lớn tuổi hoặc trụ cột gia đình đi thay. Nếu 

là đàn bà con gái thì nên chọn ngày thanh sạch. Gia đình chuẩn bị sẵn một ít hoa quả, 

nhang nến, mặn ngọt tùy tâm. 

Đến nghĩa trang: Gia chủ cần thắp hương ở miếu Thần Linh trước (nếu có). Đây là 

nơi thờ Địa Tạng Vương hoặc Sơn Thần Thổ Địa. Họ là những người cai quản âm 

phần, long mạch, hương linh. Một chút thành tâm khấn vái, cảm tạ các vị đã chăm lo 

cho mộ chí được vẹn nguyên, long mạch được hưng vượng, vong hồn được chuyên 

chính an vui. Họ chở che cho cả gia tiên bốn mùa êm ấm, sao có thể lãng quên một 

công lao to lớn như vậy.  

Đến mộ: Sau khi thắp hương cảm tạ thần quản trang thì tiến về phía mộ phần gia tộc. 

Chú ý đi đường lớn, tránh lối hoang ngõ tắt vì ở đó tà khí hưng vượng, dễ xâm lấn vào 

người, gây ra những điều bất lợi. Đến nơi thì bày biện lễ vật (nếu có), thắp hương báo 

cáo, xin phép sửa sang, quét dọn, đắp đất, nhổ cỏ, trồng hoa… Trong quá trình này 

không nên để vương vãi, lộn xộn. Đặc biệt tránh dẫm đạp vô ý lên mộ phần nhà khác. 
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Sau cùng, gia chủ khấn mời tổ tiên nội ngoại cùng trở về nhà thờ dòng họ, bàn giờ gia 

đình để cháu con thay nhau hương khói, tưởng nhớ tri ân cho đúng đạo hiếu sinh người 

Việt. 

Về nhà: Trưa hoặc chiều hôm đó, gia đình nên làm mâm cơm kính mời tiên tổ giáng 

phó bàn thờ, vui cùng con cháu. Với nhiều nhà, sau khi dâng cúng tổ tiên, đây cũng là 

bữa cơm tất niên xum vầy sau một năm làm ăn xa cách, lại quây quần bên nồi bánh 

chưng ôn cố tri tân,  điểm lại những chìm nổi đã qua và bắt đầu những niềm hy vọng 

cho một năm mới cận kề. Với những người xa quê, đây là những khoảnh khắc ấm lòng 

nhất, nó còn đọng mãi trên mỗi bước hành trình. 

Thanh minh là một trong thập nhị tiết khí được người Trung Quốc cổ đại lập lịch cho 

nhà nông. Lịch này ra đời dựa trên tốc độ di chuyển của Trái đất quanh Mặt trời. Có 

thể chia quỹ đạo Trái đất thành 24 cung đường bằng nhau. Cứ mỗi nửa tháng Trái đất 

lại đi được một cung đường như vậy tương đương một góc khoảng 15 độ tính từ mặt 

trời. 

Mỗi lần Trái đất đi đến điểm giao của các cung đường thì rất tình cờ, các hành tinh 

khác cũng có một vị trí tương tác mạnh mẽ đến trời đất, trong đó có cả mặt trăng. Vào 

ngày này, trời đất có những tần số xung chiếu khác biệt, gây ra các hiện tượng tự nhiên 

mà qua hàng ngàn năm, cổ nhân đã đúc kết được. 

Ví dụ: Sau Lập Xuân, sẽ có mưa rào, nên gọi là tiết Vũ Thủy. Kế đó hai tuần, sâu sẽ 

nở nhiều, bướm ong dìu dặt, người ta gọi là tiết Kinh Trập (sâu nở). Lại tiếp tục hai 

tuần, cỏ cây đạt đến sự phát triển thịnh vượng, cũng là lúc chính giữa mùa xuân, nên 

gọi là Xuân Phân. Lại sau hai tuần, mưa hết, sương tan, gió lạnh cũng tàn, là lúc đất 

trời trong trẻo, bừng sáng, nên gọi là tiết Thanh Minh... 

Tục xưa như cụ Nguyễn Du đã lẩy: "Thanh minh trong tiết tháng ba/ lễ là tảo mộ, hội 

là đạp thanh". Sau một thời gian mưa xuân tưới nhuần, cỏ cây mặc sức. Đây là lúc trời 

đất giao hòa, âm dương thông khí, rất tốt cho việc chăm sóc mộ phần, nhổ cỏ, quét 
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vôi, người trần có dịp bày tỏ tấm lòng, kẻ âm cũng cảm được an vui thanh thản, rồi 

sau đó đi làm ăn xa cũng thấy yên tâm. 

Hoạt động thăm nom mồ mả, chỉnh sửa đầu năm gọi là "tảo mộ", tức là làm sạch, làm 

mới khuôn viên. Không cần lễ lạt cầu kỳ, tùy tâm nhang khói. Cái cốt là tưởng nhớ tổ 

tiên, phát quang bụi rậm, xóa bỏ nơi ẩn náu của bọn tà vong quỷ quái. Bởi vậy, nên 

chọn người đàn ông hoặc mạnh khỏe trong nhà để tiến hành tảo mộ. Khi tảo mộ tránh 

dẫm đạp lên mộ nhà người khác, nhất là trẻ con. 

 

Theo sách “Đông sơn vân đạo trung nhân biên”, ngày xưa ở núi Chung Nam có rất 

nhiều gốc đào cổ thụ, là quê của Chung Quỳ. Ông rất mạnh mẽ, thông minh, trí dũng 

hơn người, thi đỗ trạng nguyên nhưng vì tướng mạo xấu xí mà bị đuổi về, không được 

công nhận. Chung Quỳ uất ức, lao đầu vào cột mà chết. Chuyện đến Thiên Đình, Ngọc 

Hoàng liền chủ trì công đạo, phong cho ông làm Tướng quân diệt trừ yêu quái, dụng 

phép âm phù, giúp đỡ bao công, đòi lại công bằng cho bá tánh. 

Đến thời Đường Minh Hoàng, Chung Quỳ báo mộng cho vua biết ông được hạ phàm 

giúp vua diệt quỷ trừ yêu, gìn giữ thái bình cho dân chúng. Nhà mua mô tả chi tiết, 

sau đó được Đạo Tử vẽ lại y chang giấc mộng của mình, vua càng thêm tin tưởng, liền 

lệnh ban thưởng cho những người có công diệt trừ yêu quái. Cũng từ đây, dân gian 

bắt đầu sử dụng tranh Chung Quỳ do Ngô Đạo Tử vẽ để treo trong nhà hoặc trước cửa 

như một dạng bùa chú trừ tà hữu hiệu. 

Ngoài ra, từ ngày 23 ông Táo lên Trời, người dân xứ Bắc lại cắm hoa đào trước sân 

để xua đuổi tà ma. Sở dĩ hoa đào có thể ngăn yêu cản quái vì bọn chúng rất sợ Chung 

Quỳ, sợ luôn những cả cây đào trên núi Chung Nam quê ông thủa bé. Mỗi lần thấy 

bóng dáng cây đào ở đâu thì bọn quỷ ma lại tránh xa vì sợ Chung Quỳ ở đó. Cũng vì 

thế, từ lâu các nhà phong thủy đã coi gỗ đào như một vật phẩm trừ tà hữu hiệu. 
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Mang lại may mắn, giàu sang, chung thủy 

Từ năm ngàn năm trước, các nhà chiêm tinh đã biết được số 05 là một số đặc biệt, nó 

nằm ở trung tâm của vũ trụ, có sức mạnh vô biên, chi phối vạn vật. Có lẽ vì thế, những 

thứ liên quan đến Trời – Đất – Con người đều có chữ số 05 kỳ diệu. Trong phong thủy, 

vạn vật được sinh ra từ năm loại khí là Kim – Thủy – Mộc – Hỏa – Thổ, chúng tuần 

hoàn tương sinh, tương khắc, đều đặn thuận hòa, có sinh có diệt, tạo ra sự vận động 

cân bằng vĩnh cửu. Trong Đạo Khổng lấy Nhân – Nghĩa – Lễ - Trí – Tín  làm “ngũ 

thường” để giáo huấn nhân sinh sống sao cho đúng. Tư tưởng này trở thành thứ chuẩn 

mực đo đếm sự thành công và phẩm cách con người trong suốt cả ngàn năm, cho đến 

tận bây giờ vẫn chưa hề lạc hậu. Lại một quan điểm khác lấy năm loại là Phúc – Lộc 

– Thọ - Khang – Ninh để đánh giá một gia đình, dòng tộc. 

Hoa đào có màu hồng là màu nóng của dương, trái với mùa đông giá lạnh là khí của 

âm. Đông qua xuân tới, hết âm sang dương, một cánh hoa đào bé nhỏ cũng đủ đánh 

thức vạn tượng sinh sôi. Hoa đào nguyên thủy có năm cánh. Các nhà phong thủy học 

giả cho rằng, hoa đào ngày tết vừa dùng để trừ tà, vừa có thể đại diện cho Kim – Thủy 

– Mộc – Hỏa – Thổ, lại tượng trưng cho Nhân – Nghĩa – Lễ - Trí – Tín, lại hàm ý ngũ 

phúc lâm môn Phúc – Lộc – Thọ - Khang – Ninh. Một loài hoa kỳ diệu như vậy mà 

nở vào ngày tết, chưng ở trước nhà sẽ giàu sang phú quý, mạnh khỏe cát tường, nhân 

duyên tươi thắm, thật là trăm đường lợi lạc. 

 

Theo ông Nguyễn Đổng Chi, trong kho tàng văn học dân gian Việt Nam, có kể lại sự 

tích cây nêu như sau: 

Ngày xưa Quỷ chiếm toàn bộ đất, còn Người chỉ làm thuê, và nộp phần lớn lúa thu 

hoạch cho Quỷ. Quỷ ngày càng bóc lột Người quá tay, và cuối cùng Quỷ tự cho mình 

hưởng quyền "ăn ngọn cho gốc". 
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Người chỉ được hưởng rạ, tuyệt đường sinh nhai nên cầu cứu Đức Phật giúp đỡ. Phật 

bảo Người đừng trồng lúa mà trồng khoai lang. Mùa thu hoạch ấy, Người được hưởng 

trọn củ khoai, còn Quỷ chỉ hưởng lá và dây khoai, đúng theo phương thức 'ăn ngọn 

cho gốc'. 

Mùa kế, Quỷ chuyển qua phương thức "ăn gốc cho ngọn". Phật bảo Người lại chuyển 

sang trồng lúa. Kết quả, Quỷ hưởng toàn rạ, lại hỏng ăn. 

Quỷ tức lộn ruột nên mùa sau tuyên bố "ăn cả gốc lẫn ngọn". Phật trao cho Người 

giống cây ngô (bắp) để gieo khắp nơi. Quỷ lại không được gì, còn Người thì thu hoạch 

cơ man là bắp ngô. Cuối cùng Quỷ nhất định bắt Người phải trả lại tất cả ruộng đất 

không cho làm rẽ nữa. 

Phật bàn với Người điều đình với Quỷ, xin miếng đất bằng bóng chiếc áo cà sa treo 

trên ngọn cây tre. Quỷ thấy không thiệt hại gì nên đồng ý. Khi đó Phật dùng phép 

thuật để bóng chiếc áo cà sa đó che phủ toàn bộ đất đai khiến Quỷ mất đất phải chạy 

ra biển Đông. 

Mất đất sống, Quỷ huy động quân vào cướp lại. Phật bày Người tấn công bằng máu 

chó, lá dứa, tỏi, vôi bột... Quỷ thua và bị đày ra biển Đông. Trước khi đi, Quỷ xin Phật 

thương tình cho phép một năm được vài ba ngày vào đất liền viếng thăm phần mộ của 

tổ tiên cha ông. Phật thương hại nên hứa cho. 

Do đó, hàng năm, cứ vào dịp Tết Nguyên Đán là những ngày Quỷ vào thăm đất liền, 

người ta theo tục cũ trồng cây nêu để Quỷ không bén mảng đến chỗ Người cư ngụ. 

Trên nêu có treo khánh đất, có tiếng động phát ra khi gió rung để nhắc nhở bọn Quỷ 

nghe mà tránh. Trên ngọn cây nêu còn buộc một bó lá dứa hoặc cành đa mỏ hái để 

cho Quỷ sợ. Ngoài ra, người ta còn vẽ hình cung tên hướng mũi nhọn về phía Đông 

và rắc vôi bột xuống đất trước cửa ra vào trong những ngày Tết để cấm cửa Quỷ. 

Tuy nhiên, theo thời gian, cây nêu cũng được người dân sáng tạo tùy theo mục đích 

và phong tục vùng miền. Nhiều nơi, khi khai hoang rừng, rẫy, người dân chặt ngang 
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04 cây to ở 04 góc rồi cắm cây nêu lên đó như một sự ghi dấu lãnh thổ, báo hiệu cho 

người khác hay quỷ thần không được xâm phạm. 

Lễ dựng nêu 

Đa số lễ dựng nêu được thực hiện vào ngày 23 hoặc 28 tháng Chạp. Cây nêu thường 

cao từ 5-6m, thậm chí cao tối đa nhất có thể. Nêu thường được làm từ thân tre, trang 

trí đẹp mắt bằng vải, giấy màu hay câu đối. Tre có nhiều đốt, tượng trưng các nấc lên 

trời, cáo tế với Ngọc Hoàng Thượng Đế. 

Bên dưới gốc, rắc bột vôi trắng tạo thành vòng tròn hoặc rắc hình cánh cung, mũi tên 

hướng ra phía cổng để xua đuổi tà ma. 

Trên đỉnh nêu được treo nhiều vật mang đặc trưng tín ngưỡng từng vùng như cờ 

phướn, chuông khánh, bụi gai, vàng mã… với nhiều màu sắc sặc sỡ và tạo ra âm thanh 

khi gió thổi.  

Tất cả giống như một dạng bùa chú dân gian nhằm cảm tạ trời đất cùng các vị thần 

linh đã chở che, giúp cho mùa màng bội thu, gia đình hạnh phúc, đồng thời cũng bày 

tỏ sự thuận lẽ âm dương, đánh dấu địa bàn, xua đuổi tà ma ngoại đạo. 

Trong suốt thời gian đón tết vui xuân, người dân thường tổ chức vui chơi quây quần 

xung quanh gốc nêu. Ở những dân tộc vùng cao, với người già, trẻ con và nam thanh 

nữ tú, trong bộ xiêm y đậm màu bản sắc dân tộc, chơi các trò chơi dân gian, tạo ra một 

bầu không khí ấm cúng, vui vẻ, đoàn kết, gần gũi, bình an. 

Đối với đồng bào miền xuôi, trong những năm gần đây, cây nêu có vẻ như được dựng 

nhiều hơn vào dịp tết. Người ta còn tận dụng thân nêu làm cột cờ, trên đó treo cờ Đảng 

hoặc cờ Tổ quốc, từ xa nhìn lại, cả làng quê đỏ rực một màu hồng kỳ yêu thương, thật 

là thích mắt. 

Sau những ngày đón tết vui xuân, người dân mọi miền lại chuẩn bị trở về với cuộc 

sống hàng ngày. Người ở nhà ra đồng, đi chợ. Người ở xa sửa soạn xuất hành. Trước 
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khi bắt đầu nước vào một năm lao động sản xuất, nhà nhà đều tổ chức một mâm cơm 

cúng, gọi là lễ khai hạ. 

Lễ khai hạ cũng là lễ hạ nêu. Thông thường, đến ngày mùng 7 Tết, người dân làm lễ 

khai hạ. Đây là lúc kết thúc 3 ngày tết 7 ngày xuân. Vào lễ hạ nêu, người ta làm một 

mâm cơm thịnh soạn, kính cáo thần linh, mời tiên tổ trở về âm giới, rồi đốt hóa vàng 

mã. Mùng 7 tết cũng là lúc Táo Phủ Thần Quân từ thiên giới quay lại gia đình, lũ quỷ 

dữ cũng hết hạn trở về thăm nhà, phải ra biển Đông, nên việc dựng nêu đuổi quỷ cũng 

không cần nữa, cây nêu được hạ xuống như một sự thắng lợi của Người trong việc chế 

ngự tà ma suốt 10 ngày tết. 

Có thể nói, cây nêu ngày tết là một phong tục cổ truyền rất đẹp, có ý nghĩa nhân văn 

to lớn, vừa phản ánh đạo hiếu làm người, lại thông hiểu được âm dương trời đất, thật 

đáng duy trì. 

 

Đêm trừ tịch còn gọi là đêm ba mươi. Theo chiết tự, “tịch” có nghĩa là đêm, là bóng 

tối và tĩnh lặng, “tịch” cũng có nghĩa là cái chiếu, là chỗ ngồi, vị trí vạn vật. “Trừ” có 

nghĩa là thay đổi, cũng có nghĩa là bỏ đi. Trừ tịch nghĩa là quãng thời gian kết thúc 

năm cũ, là lúc yên tĩnh lạ thường, tận cùng đêm tối, để buông bỏ và quét dọn những 

muộn phiền, cố chấp, những tranh đấu, bon chen, những bực bội, giận hờn, những đớn 

đau, cũ kỹ… để bắt đầu một sự yêu thương, tươi mới, háo hức và đầy năng lượng, bởi 

chỉ một lúc nữa thôi, mùa xuân đã tới, vạn tượng canh tân, đất trời hoa giao hỉ lạc. 

Vào đêm trừ tịch, trời đất giao hòa, người ta thường chuẩn bị 02 lễ cúng giao thừa: 

một ở trong nhà và một ở ngoài trời. Việc này bắt nguồn từ xa xưa với quan niệm trời 

đất xoay chuyển hàng năm thì thần linh luân phiên cai quản. Con người ta sống được 

trên đời, phúc họa không chỉ do mình tạo ra mà còn do sự phán quyết của trời cao và 

tiên tổ.  

Về lễ cúng giao thừa ngoài trời, cần phải nói tới Sao Mộc, hay còn gọi là Mộc Tinh. 

Đây là ngôi sao lớn nhất trong hệ Mặt Trời, đường kính của nó gấp khoảng 13 lần và 
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khối lượng hơn 300 lần so với Trái Đất. Nếu như Trái Đất chỉ có một tiểu hành tinh 

xoay quanh là Mặt Trăng thì sao Mộc có đến 600 tiểu hành tinh xoanh quanh như vậy. 

Vì thế, Mộc Tinh như một dũng tướng oai phong với đoàn tùy tùng đồ sộ. Bằng trường 

khí cực mạnh của mình, Mộc Tinh như một cơn bão khổng lồ chạy quanh quỹ đạo của 

nó.  

Điều đặc biệt là Mộc Tinh đi hết một vòng Mặt Trời mất đúng 12 năm, mỗi năm di 

chuyển đến một trị trí trên đường hoàng đạo, ứng với vị trí của 12 địa chi từ Tý đến 

Hợi. Người xưa cho rằng, tùy vào vị trí của Mộc Tinh trên quỹ đạo ứng với địa chi 

nào thì vũ trụ sẽ phân công một vị quan phụ trách cho năm đó, gọi là Quan Hành 

Khiển Thập Nhị Chi Thần hay còn gọi là Thái Tuế Tinh Quân. Bên cạnh mỗi vị Quan 

Hành Khiển là quan văn, thi hành mệnh lệnh Ngọc Hoàng, trên có thể sai khiến quỷ 

thần, dưới có thể thống lĩnh nhân gian, thì còn có sự trợ giúp của của vị quan võ gọi 

là Hành Binh và vị Phán Quan chuyên ghi chép mọi hành vi tốt xấu của từng nhà, từng 

người để cuối năm tâu lên Thượng Đế. Ngoài ra, còn có hàng vạn thiên binh thiên 

tướng được nhà trời sai đi giám sát. 

Vương hiệu của 12 vị hành binh, hành khiển, phán quan cụ thể như sau: 

Năm Tý: Chu Vương Hành Khiển, Thiên Ôn hành binh chi thần, Lý Tào phán quan. 

Năm Sửu: Triệu Vương Hành Khiển, Tam Thập lục thương hành binh chi thần, Khúc 

Tào phán quan. 

Năm Dần: Nguy Vương Hành khiển, Mộc Tinh hành binh chi thần, Tiêu Tào phán 

quan. 

Năm Mão: TrịnhVương Hành khiển, Thạch Tinh hành binh chi thần, Liễu Tào phán 

quan. 

Năm Thìn: Sở Vương Hành khiển, Hoả Tinh hành binh chi thần, Biểu Tào phán quan. 

Năm Tị: Ngô Vương Hành khiển, Thiên Hao hành binh chi thần, Hứa Tào phán quan. 
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Năm Ngọ: Tần Vương Hành khiển, Thiên Mao hành binh chi thần, Ngọc Tào phán 

quan. 

Năm Mùi: Tống Vương Hành khiên, Ngũ Đạo hành binh chi thần, Lâm Tào phán 

quan. 

Năm Thân: Tề Vương Hành khiển, Ngũ Miếu hành binh chi thần, Tống Tào phán 

quan. 

Năm Dậu: Lỗ Vương Hành khiển, Ngũ Nhạc hành binh chi thần, Cự Tào phán quan. 

Năm Tuất: Việt Vương Hành khiển, Thiên Bá hành binh chi thần, Thành Tào phán 

quan. 

Năm Hợi: Lưu Vương Hành khiển, Ngũ Ôn hành binh chi thần, Nguyễn Tào phán 

quan. 

Giao thừa là lúc quan mới đến nhận chức, quan cũ bàn giao nhiệm vụ, hai quan hành 

khiển dẫn thiên binh thiên tướng, tuần qua một lượt các nhà. Nếu gia chủ chuẩn bị sẵn 

một lễ để nghênh đón Thái Tuế vào tiết giao thừa thì các Ngài sẽ chứng, giúp cho một 

năm mạnh khỏe, thịnh vượng, an lành. 

Lưu ý rằng, giao thừa bắt đầu từ giờ Tý. Gia chủ có thể bắt đầu cúng trong khoảng từ 

11h đêm đến 01 giờ sáng, chứ không nhất thiết phải đợi đến 0 giờ mới thực hiện. Lễ 

đón các quan hành khiển được cúng ngoài sân hoặc hiên nhà. Không cần lễ lạt cầu kỳ 

nhưng nên có tối thiểu hoa, đăng, trà, quả, nước, kẹo nhiều màu, đặt trên một cái mâm, 

bố trí sao cho khi hành lễ thì mặt người quay về hướng Nam là được. Thực tế nhiều 

người chưa biết nên khấn ngoài trời thế nào, việc này mỗi người có một khả năng 

nhưng cần lưu ý ba điều quan trọng. 

Một là cần phải kính thưa cho đúng, nếu không thuộc tôn hiệu các quan hành khiển 

thì chỉ cần gọi Cựu niên hành khiển, Tân niên hành khiển, chí đức tôn thần, thiên binh 

thiên tướng cùng Thành Hoàng Bản Cảnh, Thổ Công, Thổ Địa, Thổ Kỳ. 
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Hai là cần nguyện cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, nhà nhà hưng thịnh, 

đất nước phú cường, rồi mới đến khấn nguyện cho gia đình và bản thân. 

Ba là, như nười xưa đã nói “trên đầu ba thước có thần linh” chỉ cần tâm khởi là thần 

biết, nên nhất nhất phải có sự thành kính sâu xa, thân tâm khẩu phải thống nhất giãi 

bày, thật thà chính trực, thì phép nhiệm màu sẽ sớm được ban. Nếu người nào cố tình 

đánh tráo lý do, mưu cầu bất chính, hối lộ thần linh thì chẳng những không được ban 

ân mà còn bị thánh nhân trừng phạt. 

Sau khi cúng giao thừa ngoài trời thì gia chủ tiến hành cúng gia tiên trong nhà để báo 

cáo tổ tiên, cầu mong một năm mới an lành, thịnh vượng. 

 

Người xưa cho rằng, đầu xuân năm mới nếu gia chủ được người hợp tuổi đến xông đất 

nhà mình thì cả năm sẽ may mắn, tràn đầy phúc khí. Nếu chẳng may người không hợp 

lại đến nhà mình đầu tiên thì cả năm sẽ xui xẻo. Vì vậy, việc chọn tuổi xông đất từ lâu 

đã trở thành một nhu cầu quan trọng trong mỗi gia đình. Năm nay Nhâm Dần, Viện 

Phong Thủy Hoàng Gia Việt Nam đã tổng hợp các tuổi tốt cho gia chủ như bảng dưới 

đây. 

Hướng dẫn chọn tuối xông đất đầu năm Nhâm Dần 

Tuổi âm lịch chủ nhà Tuổi âm lịch người xông đất 

1930, 1940, 1950, 1960, 1970, 

1980, 1990, 2000 

1965, 1967, 1973, 1979, 1985, 1991, 1995, 1997, 

2003, 2005, 2009, 2015 

1931, 1941, 1951, 1961, 1971, 

1981, 1991, 2001 

1962, 1969, 1974, 1978, 1990, 1993, 1998, 2002, 

2005, 2010, 2014, 2017 

1932, 1942, 1952, 1962, 1972, 

1982, 1992, 2002 

1965, 1967, 1971, 1977, 1997, 1983, 1989, 1995, 

2007, 2009,2013, 2017 

1933, 1943, 1953, 1963, 1973, 

1983, 1993, 2003 

1965, 1968, 1972, 1978, 1984, 1989, 2013, 1996, 

1998, 2008, 2018 
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1934, 1944, 1954, 1964, 1974, 

1984, 1994, 2004 

1962, 1967, 1969, 1973,1974, 1979, 1985, 1991, 

1997, 1998, 2003, 2009, 2015 

1935, 1945, 1955, 1965, 1975, 

1985, 1995, 2005 

1960, 1970, 1972, 1990, 1984, 1996, 2000, 2008, 

2010 

1936, 1946, 1956, 1966, 1976, 

1986, 1996 

1965, 1969, 1971, 1977, 1983, 1989, 1993, 1995, 

2005, 2007, 2013, 2017 

1937, 1947, 1957, 1967, 1977, 

1987, 1997 

1962, 1969, 1971, 1972, 1978, 1982, 1990, 1993, 

1995, 2002, 2005, 2007, 2012, 2014, 2017 

1938, 1948, 1958, 1968, 1978, 

1988, 1998 

1965, 1967, 1969, 1973, 1977, 1979, 1983, 1985, 

1989, 1991, 1993, 1997, 2003, 2009, 2013, 2015 

1939, 1949, 1959, 1969, 1979, 

1989, 1999 

1960, 1964, 1972, 1974, 1978, 1984, 1990, 1994, 

2002, 2008, 2014 

 

Quan điểm cho rằng “đầu có xuôi thì đuôi mới lọt” đã ăn sâu vào mọi ngõ ngách của 

cuộc sống người dân chúng ta. Nó như một mặc định gắn liền mối quan hệ giữa tâm 

lý rủi may với năng lượng, sự quyết tâm và sức sáng tạo trong công việc. Đầu năm ai 

cũng muốn vận hội hanh thông, làm ăn suôi sẻ, làm quan có ngày khai ấn, kẻ sĩ có 

ngày khai bút, nhà nông có ngày khai canh, làm thợ có ngày khai công, thương nhân 

có ngày mở hàng.  

Mở hàng lấy may là một phong tục lâu đời của người dân Á Đông. Không chỉ là mở 

hàng đầu năm mà còn có mở hàng đầu tháng, mở hàng đầu ngày, mở hàng khai trương 

hay mở hàng sản phẩm mới. Trong hoạt động khai trương hay tung sản phẩm mới ra 

thị trường, nếu như tiếp thị truyền thông đóng vai trò bố cáo rộng rãi cho thiên hạ thì 

mở hàng lại là nghi thức quan trọng trong sự kiện đó, mang đậm dấu ấn tâm linh, kỳ 

vọng may mắn, thành công của người chủ. 

Ở các vùng nông thôn, các bà các chị vẫn mang bó rau, con cá, mớ gạo ra chợ đầu 

năm để mua bán lấy may. Có người mua bán mở hàng ngay từ sáng mùng 1 tết, có 
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người sau mùng 7 tết mới mở hàng. Người ta đợi. Họ đợi cho đến khi nào được ngày 

đẹp thì mới mở hàng. Vì nếu mở hàng được ngày đẹp, coi như may mắn cả năm nên 

dù có chậm trễ vẫn phải đợi. Sau khi mở hàng năm mới, nếu ngày tết vẫn còn, người 

dân sẽ dừng lại việc chợ búa để tiếp tục ăn tết, coi như giải tỏa được một việc quan 

trọng. 

Vào đêm mùng 7 rạng ngày 8 Tết hàng năm, ở tỉnh Nam Định, dân tình đổ về chợ 

Viềng để giao dịch rất đông, đến nỗi có thể “bỏ tổ bỏ tiên, không bỏ chợ Viềng mùng 

8”.  Người bán có thể bán bất cứ đồ vật gì, thường là đồ cũ đã qua sử dụng, bán không 

phải để lấy lời, mà  bán đi cái rủi, cầu lấy cái may . Người mua cũng đến đó tìm thứ 

mình muốn, đôi khi mua mà không dùng, đơn giản là mua để lấy may.  

Ở thành phố, các doanh nghiệp cũng hết sức quan tâm đến ngày mở hàng năm mới. 

Nếu may mắn mở hàng được sớm, doanh nghiệp có thể nghỉ tết dài hơn cho đến ngày 

đi làm trở lại. Nếu hàng hóa đó không thể bán vào dịp này, người ta sẽ coi ngày mở 

hàng chính là ngày bắt đầu đi làm lại. Chính bởi thế, các ông chủ doanh nghiệp thường 

phải chọn ngày làm việc cho năm mới mà không nhất thiết phải trùng với lịch của 

chính phủ. 

Tục mở hàng đầu năm, đối với hoạt động bán hàng tại nhà hoặc cửa hàng bán lẻ, việc 

mở hàng nhất định phải thực hiện bên trong, không mua bán ngoài đường. Người mở 

hàng bắt buộc phải trả đủ. Việc nợ tiền đầu năm giống như một sự chiếm dụng tài sản, 

sẽ mang đến xui xẻo về tài chính suốt mười hai tháng tiếp theo, cho nên đó là một điều 

đại kỵ, nếu không đủ tiền người bán nhất định sẽ không bán, ngược lại nếu đủ tiền, 

người mua sẽ mua được giá rẻ do người bán ra lộc lấy may. 

Mở hàng năm mới là một việc khá trọng đại. Dù bận bịu đến mấy, đúng giờ đã định, 

gia chủ sẽ có mặt ở cửa hàng hoặc công ty. Đầu tiên là mở cửa chính, cửa sổ, bật đèn 

cho thật sáng để thu nạp thiên khí giao hòa đầu xuân. Tiếp theo là dọn dẹp không gian, 

sắp xếp đồ đạc cho gọn gàng, ngăn nắp để cả năm thuận lợi. Sau nữa là bày biện ban 

thờ. Trên bàn thờ ngày này thường được trang trí đẹp đẽ, với đầy đủ hoa quả, bánh 
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kẹo, rượu, nước, xôi, gà, kim ngân, tài mã… Gia chủ thắp nhang thay nước, cảm tạ 

trời đất, khấn vái thần linh một cách nghiêm trang, sâu lắng. Trong những rì rầm khấn 

nguyện đó, người ta luôn mong muốn được thần linh che chở, phù hộ độ trì cho mạnh 

khỏe, bình an, mua may bán đắt, cả năm phát tài. 

Đối với những gia chủ cẩn thận và mặt hàng tương đối thông dụng, người ta sẽ đặt 

vấn đề trước với người mở hàng, hẹn ngày giờ tốt để họ đến giao dịch để tránh những 

người xung tuổi hay nặng vía vô tình tới mua. Còn đối với những mặt hàng khó bán 

hoặc những gia chủ quan điểm tùy duyên, họ cho rằng người mua là do đất trời xui 

khiến, cứ để tự nhiên, nên ngày mở hàng ai mua cũng được, chỉ cần có người mua đầu 

tiên là có thể đóng cửa về sớm, nếu hôm đó chưa có người mua thì cũng không sao, 

việc mở hàng coi như hoàn tất. 

Hướng dẫn xuất hành, khai trương đầu năm Nhâm Dần 

Ngày 

Tuổi tốt để xuất hành, khai 

trương, 

mở hàng năm mới 

Giờ tốt Hướng tốt 

Mùng 1  Tết 

Thứ 3 

Ất Dậu 

1960, 1961, 1966, 1967, 1970, 

1971, 1976, 1977, 1980, 1981, 

1986, 1990, 1991, 1996, 1997, 

2000, 2001 

0:00 - 0:55 

7:10 - 8:50 

11:05 - 12:46 

Tây Bắc 

Đông Nam 

Mùng 2 Tết 

Thứ 4 

Bính Tuất 

1961, 1971, 1981, 1991, 2001, 

1967, 1977, 1987, 1997, 1963, 

1975, 1999 

5:30 – 6:55 

9:10 – 10:50 

13:05 – 14:50 

Tây Nam 

Đông 

Mùng 3 Tết 

Thứ 5 

Đinh Hợi 

1962, 1966, 1967, 1972, 1976, 

1982, 1986, 1987, 1992, 1996, 

1997, 2002 

7:15 – 8:55 

11:10 – 12:48 

15:15 – 16:45 

Nam 

Đông 

Mùng 4 Tết 

Thứ 6 

Mậu Tý 

1963,  1965, 1969, 1973, 1975, 

1979, 1983, 1985, 1989, 1993, 

1995, 1999, 2003, 2005 

6:00 – 6:56 

9:00 – 10:48 

13:10 – 14:50 

Đông Nam 

Bắc 
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Mùng 5  Tết 

Thứ 7 

Kỷ Sửu 

1960, 1964, 1968, 1970, 1974, 

1978, 1980, 1984, 1988, 1990, 

1994, 1998, 2000, 2004 

7:00 – 8:55 

11:05 – 12:46 

15:10 – 16:46 

Đông Bắc 

Nam 

Mùng 6 Tết 

Chủ nhật 

Canh Dần 

1961, 1964, 1965, 1971, 1974, 

1975, 1981, 1984, 1985, 1991, 

1994, 1995, 2001, 2004, 2005 

5:30 – 6:48 

9:10 – 10:50 

13:05 – 14:55 

Tây Bắc 

Tây Nam 

Mùng 7  Tết 

Thứ 2 

Tân Mão 

1962, 1963, 1965, 1966, 1972, 

1973, 1975, 1976, 1982, 1983, 

1985, 1986, 1992, 1993, 1995, 

1996, 2002, 2003 

7:10 - 8:50 

11:05 - 12:46 

15:10 – 16:50 

Tây Nam 

Mùng 8  Tết 

Thứ 3 

Nhâm Thìn 

1967, 1969, 1977, 1981, 1987, 

1993, 1997, 2005 

5:30 – 6:55 

9:10 – 10:50 

13:05 – 14:50 

Nam 

Tây 

 

Mùng 9 Tết 

Thứ 4 

Quý Tỵ 

1962, 1963, 1966, 1968, 1972, 

1972, 1976, 1978, 1982, 1986, 

1988, 1992, 1993, 1996, 1998 

7:15 – 8:55 

11:10 – 12:48 

15:15 – 16:45 

Đông Nam 

Tây Bắc 

Mùng 10 Tết 

Thứ 5 

Giáp Ngọ 

1961, 1967, 1969, 1971, 1977, 

1979, 1981, 1987, 1989, 1991, 

1997, 1999, 2001 

6:00 – 6:56 

9:00 – 10:48 

13:10 – 14:50 

Đông Bắc 

Đông Nam 

 

Theo quan niệm dân gian, việc quét nhà trong ngày Tết sẽ quét đi theo cả lộc xuân, 

gia đình sẽ bị xui xẻo. Tục này bắt nguồn từ một điển tích của Trung Quốc ghi 

trong "Sưu thần ký". Đó là câu chuyện về người lái buôn tên là Âu Minh, đi qua hồ 

Thanh Thảo được thủy thần cho một người hầu tên là Như Nguyệt, đem về nhà được 

vài năm thì Âu Minh ăn nên làm ra, nhà rất giàu. Một hôm, nhân ngày mồng một Tết, 

không biết vì lý do gì Âu Minh đánh Như Nguyệt, cô sợ quá chui vào đống rác ở góc 

nhà. Vợ Âu Minh không để ý nên vô tình quét nhà hót luôn cả đống rác có Như Nguyệt 

bên trong đổ đi. Từ đó nhà Âu Minh lại nghèo đi. Người ta bảo Như Nguyệt chính là 
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thần tài và lập bàn thờ để thờ (có lẽ vì vậy mà bàn thờ thần tài thường để ở góc nhà). 

Từ đó có tục kiêng hót rác trong ba ngày đầu năm do người ta sợ hót mất thần tài ẩn 

trong đó đổ đi, sự làm ăn sẽ không phát đạt. 

Đầu năm vạn tượng sinh sôi, cỏ cây tươi tốt, trời đất giao hòa, nhất là sáng ngày mùng 

một. Gió xuân mát mẻ mang lại điềm lành, mưa xuân lất phất gieo mầm tài lộc, nắng 

xuân nhè nhẹ đưa đến vận may. Dịp tốt hiếm hoi như vậy sao có thể bỏ qua cho được, 

nhà nhà sẽ mở cửa nghênh đón thần linh, tiếp nhận vận mới. Vì thế, không nên ngồi 

trước cửa, sẽ cản trở khí xuân xâm nhập. Trừ trường hợp cả nhà phải đi chúc tết, còn 

không, nhất định phải mở toang cửa chính để nạp đầy phúc khí cho một năm phát lộc 

phát tài, bình an, hỉ lạc. 

Màu đen tượng trưng cho xui xẻo, tang tóc. Mặc y phục màu đen trong dịp tết làm 

giảm dương khí của trời đất, tạo ra cảm giác bất ổn cho người xung quanh. Màu đen 

cũng là tín vật của sao Cự Môn, ngôi sao thường mang lại những điều mờ ám, xấu xa, 

gợi đến một năm không thuận lợi. Vào ngày tết, những bộ quần áo, trang sức, phụ 

kiện màu sắc sặc sỡ, sáng sủa thường được mọi người đón nhận tích cực hơn, vì nó 

mang lại năng lượng của vận đỏ. 

Phong thủy có nói “sơn quản nhân đinh, thủy quản tài”. Thủy tượng trưng cho tài lộc, 

của cải. Ngày đầu năm mới, giếng khơi nhất định không được cạn, bể nước chắc chắn 

phải đầy, vòi nước cần đảm bảo hoạt động, có như vậy thì cả năm sẽ phát đạt, ngược 

lại thì vất vả gian nan. Nước còn biểu thị cho sự sống, vạn sự từ thủy mà ra, thủy là 

nguồn cơn của sự sống. Vì thế, từ lâu nhiều người cho rằng, đầu năm không cho nước 

vì sợ kém tài, mười hai tháng khó. 
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Lửa tượng trưng cho dương khí của trần gian. Lửa phá tan bóng tối, giá lạnh. Lửa xua 

đuổi muông thú, quỷ ma. Lửa mang đến ấm áp, tình thương, tự tin, may mắn. Giữ lửa 

là một trong những thói quen từ ngàn xưa, thời ăn lông ở lỗ đến tận bây giờ. Một thứ 

quý giá như vậy sao có thể cho người khác vào ngày đầu năm. Nếu cho đi thì sẽ mất 

lộc. Dân gian quan điểm ngày mùng một tết nhất định phải đỏ lửa, thậm chí không 

được tắt lửa trong suốt cả ngày. Vì thế, cần phải chuẩn bị đầy đủ diêm, bật lửa trong 

ba ngày tết, tránh phải đi người khác, dễ bị mất lòng. 

Tương tự như lửa và nước, tiền bạc là một trong những tài sản luôn được con người 

tìm kiếm, gây dựng và bảo vệ. Vay mượn đầu năm là việc không nên làm. Người có 

tiền nếu không cho vay thì sợ mất lòng người hỏi, nếu cho vay thì sợ mất lộc nhà 

mình, thật là khó nghĩ. Vì thế, trong bảy ngày xuân, đi đâu cũng phải chuẩn bị một 

chút tiền, tránh sự thiếu thốn, đi vay không được, đi mượn không xong, đã xui lại càng 

thêm xui nữa. 

Mọi sự rạn nứt đều để lại những tổn thương, thậm chí không thể hàn gắn, nói gì đến 

chuyện vẹn nguyên. Rơi vỡ từ lâu là một điềm báo chẳng mấy tốt lành. Việc này được 

các bậc cha mẹ hết sức lưu tâm dặn dò trẻ nhỏ hay con gái mới về nhà chồng. Vì thế, 

vào những ngày đầu năm, làm việc gì cũng phải cẩn thận, tránh sự bất cẩn làm rơi vỡ 

đồ dùng, nhất là ngày mùng một. 

Hòa khí là chất men để tạo ra năng lượng và sáng tạo. Mọi sự mâu thuẫn đầu năm dễ 

mang lại cảm giác tiêu cực, báo hiệu một năm không mấy vui vẻ, tàng chứa thị phi, 

xung đột. Nếu đầu năm có những sự căng thẳng, bất hòa thì hỉ thần sẽ rời xa gia chủ. 

Vì thế, nhẫn nhịn, tươi tắn, xởi lởi trong dịp tết là một việc nên làm. 
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Tết là lúc tống cựu nghênh tân. Xui xẻo cho qua, đón chào may mắn. Tết là lúc tổng 

kết lại thành bại của một năm, rút ra những bài học mới. Tết cũng là khi chuẩn bị tinh 

thần, nguồn lực để bắt đầu một kế hoạch hành động, khí thế ào ào, nhà nhà nô nức. 

Trong không khí tưng bừng như vậy, sự buồn bã trở nên lạc lõng và không khuyến 

khích. Người ta cũng nói, buồn nản dẫn đường cho quỷ ma kết bạn, nên dù có xẩy ra 

chuyện gì, trong ba ngày tết vẫn nên lạc quan, mạnh mẽ thì vạn sự tất lành, tai quan 

nạn khỏi. 

Nói điềm gở là một điều kiêng kỵ không riêng gì ngày tết. Với nhiều người, nói gở sẽ 

báo ứng nên họ rất kiêng sợ, không dám và không muốn nghe thấy những lời này. Nếu 

ai đó nói điều không hay, ngày lập tức sẽ bị người khác quở trách và đính chính vì sợ 

quỷ ma nghe thấy. Trong ba ngày tết, điều đó lại càng phải đặc biệt lưu tâm, nhất là 

khi đến nhà người khác. 

Trong cuộc sống hàng ngày, quàng vai, vỗ vai ở góc độ nào đó thể hiện sự thân mật 

nhất định. Tuy nhiên, với không ít người, đây lại là một hành động không mang lại 

cảm giác thoải mái, giống như bị o ép, khống chế, gợi cho lên những bại lộ, khó khăn 

sắp đến. Vào dịp tết nhất, nếu bị người khác vỗ vai, linh cảm một năm sẽ chẳng hay 

ho gì. Vì vậy tốt nhất là đừng nên dại dột làm điều đó, hãy chậm lại một chút trước 

khi thể hiện cảm xúc của mình. 

Người dân nước ta có nhiều món ăn kiêng kỵ, nhất là đầu tháng, ngày rằm. Tết nhất 

thì việc đó được nâng lên một tầm quan trọng mới. Tùy theo tính chất ngành nghề và 

phong tục mà mỗi vùng miền có những kiêng kỵ khác nhau. Cả ba miền kiêng ăn chịt 

chó, thịt vịt, mực. Miền Trung kiêng ăn trứng vịt lộn, cá mè, kiêng đu đủ. Miền Nam 

kiêng ăn cua, ăn tôm, kiêng ăn chuối vì mọi người quan niệm rằng như thế sẽ đen đủi 
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cả năm. Vì vậy, nếu gia chủ không kiêng thì cũng nên lưu ý khi chọn món ăn mời 

khách vào dịp tết. 

Đầu xuân là lúc thiên - địa - nhân hợp nhất giao hòa, giấc ngủ giống như một cách để 

con người tiếp nhận điều đó một cách thảnh thơi và đầy đủ nhất. Vì thế, dân gian cho 

rằng nếu bị đánh thức trong năm mới thì cả năm sẽ phải chịu sự hối thúc trong công 

việc, không làm chủ được cuộc sống, còn chúc Tết người đang ngủ coi như trù ẻo họ 

muốn họ bệnh tật, đau yếu quanh năm. Vì vậy, nếu đến nhà ai để chúc tết mà họ vẫn 

đang ngủ, hãy kiên nhẫn đợi họ thức giấc hoặc quay lại vào một thời điểm khác sẽ tốt 

hơn. 

Đương nhiên rồi, mùng một tết có chuyện chết chóc là điều đại kỵ. Chẳng những gia 

chủ không may vì trong nhà có người khuất núi mà hàng xóm láng giềng, bạn bè thân 

hữu cũng rất ngại đến hỗ trợ chăm lo hậu sự hay phúng viếng ma chay. Đơn giản vì 

người ta quan niệm, nhà có tang sẽ xui, ngày đầu tiên năm mới mà tiếp xúc bầu không 

khí ai oán, tang thương sẽ xui xẻo cả năm, ốm đau, hoạn nạn, phá tài, giáng chức. Vì 

thế, nếu phát tang mùng một, gia chủ sẽ phải tự mình lo liệu, chẳng mấy người tới 

thăm, sự đau khổ càng tăng lên gấp bội, tốt nhất là lùi lại vài ngày thì hơn. 

Theo quan điểm người xưa, nhà có tang hẳn là đang trong thời vận kém, làm ăn vất 

vả, vạn sự khó thông. Thời gian đen đủi này kéo dài cho đến khi mãn tang người mất. 

Nếu vẫn trong thời kỳ chịu tang, gia chủ không đi chúc tết làng xóm, họ hàng vào 

những ngày đầu năm mới, sợ rằng sẽ đem đến những xui xẻo cho gia chủ. Cho nên, 

những người này, thường ở nhà tiếp khách mà không đi ra ngoài vui tết đón xuân, âu 

cũng là một cách giữ gìn điềm may, ít nhất là tránh tâm lý tiêu cực cho những gia đình 

mình đến. 
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Theo quan niệm dân gian, ngày Vía Thần Tài thường sẽ rơi vào ngày mùng 10 âm lịch 

hàng tháng. Ngày vía Thần Tài là một sự kiện quan trọng không chỉ với người làm 

kinh tế. Đó còn là dịp những ai đang mưu cầu sự ổn định, thịnh vượng trong công việc 

cũng như đứng trước hành trình khám phá những thử thách mới của cuộc sống, sẽ phải 

lưu tâm. Bởi ý nghĩa tích cực, nhiều may mắn và sự an lành trong ngày vía Thần Tài 

đem lại. Nhưng liệu những điều bạn biết là đã chính xác và trọn vẹn? 

Có một vài sự tích về Thần Tài nhưng không thống nhất. Đa phần ngày vía của các vị 

Thần được thờ ở nhân gian là ngày các vị ấy từ giã cõi trần để trở về thiên giới sau 

một nhiệm vụ được Ngọc Hoàng phân công hay một sự sơ suất hoặc bị trừng phạt nào 

đó. 

Tương truyền, ngày Thần Tài về trời là ngày 10 tháng Giêng âm lịch. Trước khi đi, 

thần và người vẫn luôn có những ân tình mà người xưa gọi là lưu phước lưu ân cho 

tín chủ. Vì thế, dân gian cho rằng, vào ngày vía Thần Tài thì nếu ai tưởng nhớ sẽ được 

Thần Tài phù hộ. 

Từ lâu người dân nước ta đã thờ thần Lửa, thần Nước, thần Bếp, thần Thổ Địa, thần 

Lộc… và thần Tài cũng nằm trong hệ sinh thái tín ngưỡng thờ Thần. Thần Tài xuất 

hiện trước hết từ Trung Quốc rồi theo các tiểu thương người Hoa du nhập vào Việt 

Nam trở thành một biểu tượng tinh thần cho việc sung túc và thịnh vượng. 

Thần Tài được thờ phổ biến trong các công ty, cửa hàng, nơi những người kinh doanh 

thực hiện. Vì thế, ban thờ Thần Tài được đặt ở một vị trí quan trọng và chăm sóc hàng 

ngày. Những người không kinh doanh buôn bán hiếm khi lập ban thờ Thần Tài nhưng 

trong tâm khảm vẫn mong cầu một đấng siêu nhiên có thể trợ giúp cho mình may mắn 

trong việc mưu cầu tiền bạc. Vì thế, vẫn có một hấp lực không nhỏ đối với những 

người này mỗi khi được nhìn thấy hay nhắc đến những vật phẩm cầu may. 
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Thông thường, vào ngày vía thần Tài, người dân hay đi mua vàng để cầu may. Vì sao 

vậy? Vàng là một trong những vật có giá trị nhất về mặt kinh tế, là biểu tượng cho sự 

tích lũy và giàu có. Việc mua vàng để cầu may vào ngày vía Thần Tài là một quan 

điểm có tính chất truyền miệng trong dân gian, bắt nguồn từ tín ngưỡng thờ Thần của 

một bộ phận người Á Đông. Hoạt động mua vàng vào ngày vía Thần Tài mang nặng 

tính chất kỳ vọng riêng tư về mưu cầu lợi ích chứ hoàn toàn không có giá trị về mặt 

phong thủy hay năng lực tâm linh, mà đơn giản là được các tiệm vàng dẫn dắt để tăng 

doanh thu của họ. 

Nếu coi Thần Tài mà một đại sứ được trời đất phân công để cai quản và trợ giúp tài 

lộc cho thế gian, thì nhân ngày này, mọi người nên cảm tạ trời đất, ơn trên đã ban cho 

mình đồ ăn, thức uống và của cải. Việc bày tỏ tấm lòng thành kính có thể thực hiện 

tại bất cứ đâu, vào lúc nào, vì người xưa cho rằng “trên đầu ba thước có thần linh” nên 

chỉ cần tâm khởi là thần biết, miễn sao thực lòng, chứ không câu nệ về hình thức. 

Đối với những người thờ Thần Tài, nên dọn dẹp lau sạch ban thờ, rút tỉa chân nhang 

rồi chuẩn bị một lễ cúng gồm có hoa tươi, quả tốt, thịt heo quay và kẹo ngũ sắc, lạy 

05 lạy rồi thành tâm khấn vái là được. Người dân cũng có thể mua một vật cầu may 

được Thần Tài ưa thích để chưng lên bàn thờ như tì hưu, thiềm thừ, bảo bình, túi tài 

lộc, tiền ngũ đế hoặc ra ngân hàng gửi một khoản tiết kiệm tượng trưng chứ không 

nhất thiết phải mua vàng với giá đắt đỏ. 

 

Tết Nguyên Tiêu bắt  nguồn từ Trung Hoa, kéo dài từ đêm ngày 14 đến hết ngày 15 

tháng Giêng âm lịch. Tương truyền Hán Vũ Đế có một sủng thần tên là Đông Phương 

Sóc, tính tình lương thiện, khôi hài. Mùa đông năm nọ, tuyết rơi liền mấy hôm, Đông 

Phương Sóc đến ngự hoa viên, chợt phát hiện có một cung nữ nước mắt đầm đìa đang 

định nhảy xuống giếng tự vẫn. Đông Phương Sóc vội chạy đến ngăn lại, hỏi rõ sự tình. 

Thì ra, cô cung nữ tên là Nguyên Tiêu, từ khi vào cung đến nay cô chưa được gặp 
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mặt người thân, mỗi năm khi Xuân đến lại càng nhớ nhà, cảm thấy mình không báo 

hiếu được cho song thân nên tìm đến cái chết. Đông Phương Sóc cảm động, liền hứa 

rằng nhất định sẽ tìm cách để cô đoàn tụ với gia đình. 

Một ngày nọ, Đông Phương Sóc xuất cung, bày một gian hàng xem bói trong kinh 

thành Trường An. Nhiều người tranh nhau nhờ xem quẻ. Quẻ của mỗi người đều 

là "ngày rằm tháng Giêng lửa bén đến thân". Trong phút chốc, cả kinh thành Trường 

An hoảng sợ, mọi người tranh nhau cầu xin, tìm cách giải trừ tai ương. Đông Phương 

Sóc bảo rằng: "Chiều tối ngày rằm tháng Giêng, Hoả thần sẽ phái một thần nữ áo đỏ 

xuống phàm trần tra xét. Thần nữ chính là sứ giả phụng theo ý chỉ thiêu đốt kinh thành 

Trường An. Ta sao lục lại lời kệ đưa cho mọi người, có thể vào ngày hôm đó nghĩ ra 

được biện pháp". 

Nói xong liền vất xuống đất một tờ thiếp đỏ rồi sải bước ra đi. Mọi người vội nhặt lên 

đem đến hoàng cung bẩm báo Hoàng thượng. Hán Vũ Đế cầm xem, chỉ thấy bên trên 

viết rằng: "Trường An gặp nạn, lửa thiêu Đế khuyết, ngày 15 lửa trời, đỏ rực suốt 

đêm". 

Vũ Đế kinh hãi liền cho mời Đông Phương Sóc túc trí đa mưu đến. Đông Phương giả 

vờ suy nghĩ rồi nói: "Thần nghe nói Hoả thần rất thích ăn bánh trôi, nàng Nguyên Tiêu 

trong cung chẳng phải là người thường nấu cho bệ hạ ăn đó sao"? "Đêm rằm tháng 

Giêng bệ hạ bảo nàng Nguyên Tiêu làm bánh trôi, bệ hạ thắp hương dâng cúng, truyền 

lệnh cho nhà nhà trong kinh thành đều làm bánh trôi đồng loạt dâng cúng Hoả thần. 

Truyền dụ cho thần dân vào đêm đó treo đèn, khắp thành đốt pháo, nổi lửa, giống như 

cả thành có lửa, làm như vậy có thể qua mặt được Thượng Đế. Ngoài ra, thông báo 

cho dân chúng ngoài thành vào đêm rằm tháng Giêng vào thành xem hoa đăng, để tiêu 

tai giải nạn". 

Hán Vũ Đế nghe qua liền mừng rỡ, thực thi y lời Đông Phương Sóc. Đến ngày rằm 

tháng Giêng, trong thành Trường An treo đèn kết hoa, người người vui chơi vô cùng 

náo nhiệt. Cha mẹ nàng Nguyên Tiêu cũng dẫn em gái của nàng vào thành. Khi họ 
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nhìn thấy trên đèn treo trong cung viết hai chữ "Nguyên Tiêu" liền hét lớn: "Nguyên 

Tiêu! Nguyên Tiêu!" Nàng Nguyên Tiêu nghe được và cuối cùng đoàn tụ với gia đình. 

Cứ như thế náo nhiệt suốt cả đêm, kinh thành Trường An quả nhiên vô sự. Hán Vũ Đế 

rất vui mừng liền hạ lệnh từ đó về sau, mỗi năm đến rằm tháng Giêng đều làm bánh 

trôi dâng cúng Hỏa thần, cả thành treo đèn đốt lửa. Vì bánh trôi do nàng Nguyên Tiêu 

làm rất ngon nên ngày đó còn gọi là Tết Nguyên Tiêu. Bánh Nguyên Tiêu cũng gọi 

là thang viên – viên tròn trong nước, xuất phát từ ý nghĩa sum họp và sự tốt lành sinh 

lợi. 

Bánh Nguyên Tiêu rất giống với bánh trôi của Việt Nam ta, nhưng cách làm lại khác: 

nhân bánh được cán mỏng và cắt miếng, sau cho vào chiếc sàng rung trong có chứa 

sẵn bột gạo nếp, rung đến đâu bột nếp bám đầy nhân đến đó cho đến khi vê thành 

chiếc bánh tròn, cỡ bằng quả bóng bàn. Bánh Nguyên Tiêu đã trở thành nét văn hóa 

đẹp trong truyền thống Trung Hoa, tựa như chiếc bánh chưng xanh của người Việt. 

Chữ “nguyên” có nghĩa là là “đầu”, chữ “tiêu” có nghĩa là “đêm”. Nguyên tiêu là đêm 

rằm đầu tiên của năm mới. Tết nguyên tiêu được Việt hóa thành tết Thượng nguyên. 

Người Việt có tết Thượng nguyên vào ngày rằm tháng giêng, tết Trung nguyên vào 

rằm tháng bảy và tết Hạ nguyên vào rằm tháng mười. 

Từ xưa, vào dịp tết nguyên tiêu, nhà vua lại cho mời các quan vào vườn thượng uyển, 

cùng ngắm hoa bình thơ, luận bàn thế cuộc, thật là một dịp vui vẻ trong năm. Các đồ 

nho cũng coi đầu xuân là lúc thỏa lòng sáng tác, thường tụ tập bên nhau để thỏa lòng 

văn sĩ cùng các mặc khách tao nhân. Bác Hồ cũng đã viết “rằm xuân lồng lộng trăng 

soi/sông xuân nước lẫn màu trời thêm xuân”, nghĩa là rất đẹp và đầy sức sống. Đặc 

biệt, từ năm 2003, rằm tháng giêng còn được ấn định là Ngày Thơ Việt Nam, với nhiều 

hoạt động chào mừng khắp cả nước nhằm tôn vinh văn học nước nhà, nhất là thi ca 

xướng họa. 
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Theo phong tục cổ truyền nước ta, tháng giêng là tháng hội hè và văn hóa tâm linh cao 

độ. Đây là khoảng thời gian người người nô nức đi lễ Phật, lễ Thánh, lễ Tổ Tiên. 

Không ít đình, đền, chùa, miếu tổ chức khai hội vào dịp này với nhiều hoạt động phong 

phú, tạo ra một bầu không khí vừa vui vẻ, vừa đông đúc, vừa hy vọng tin tưởng, vừa 

thành kính sâu xa. Từ ra tết đến rằm tháng Giêng, các nhà chùa vẫn tổ chức những 

khóa lễ cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, nhà nhà hưng thịnh, đất hước 

phú cường, theo đúng tinh thần “đạo pháp và dân tộc”. Rằm tháng Giêng cũng là ngày 

mà ánh sáng từ bi của Phật có pháp lực mạnh mẽ, phổ chiếu nhân gian, nên người ta 

vẫn nói  “Lễ Phật quanh năm không bằng ngày rằm tháng Giêng”. 

Đối với người dân ở các làng quê, rằm tháng giêng là dịp tri ân nguồn cội. Dù có đi 

đâu về đâu, làm ăn xa mấy, cũng cố gắng về quê lễ tổ, mỗi nhà thường làm một mâm 

cúng tổ rất linh đình. Cỗ đi họ (cỗ mang vào nhà thờ dòng họ) thường không thể thiếu 

gà trống, thủ lợn, bánh chưng, xôi, trầu cau và rượu. Người dân dâng lễ hết sức cầu 

kỳ. Những con gà được ngậm hoa, che lọng, vươn cổ, dang cánh, đủ dáng đủ kiểu, 

đứng trên lưng rùa làm từ củ cây chuối. Gà đi họ phải được chọn lựa kỹ càng, dáng 

cao, mình lớn, mào đỏ, trọng lượng từ 3kg trở lên. Các gia đình thường nuôi gà từ bé 

để dành cúng tổ, nếu không thì trước tết sẽ mua, mang về nuôi bằng cơm gạo của nhà 

trong vài tháng cho sạch sẽ, rồi đến ngày rằm mới làm thịt dâng lên. Các dòng họ còn 

tổ chức chấm thi và trao giải cho những mâm cỗ đẹp nhất, tạo ra một sự thi đua giữa 

các gia đình, qua đó dạy dỗ cháu con thấm nhuần đạo lý. 

Bên cạnh lễ cúng vào ngày giỗ tổ, ngày tết nguyên đán, rằm tháng giêng và rằm tháng 

bảy, thì tùy theo dòng họ, thường cứ năm năm hay mười năm lại tổ chức đại lễ một 

lần. Đây là dịp tổng kết lại quá trình phát triển dòng tộc, rà soát, bổ sung gia phả cho 

đầy đủ. Trước mỗi kỳ đại lễ, các dòng họ đều có sự chuẩn bị rất chu đáo, thậm chí bắt 

đầu từ vài năm trước, bao gồm cả việc kêu gọi đóng góp về tài chính của các thành 

viên trong tộc. Đến kỳ tế lễ, phần hội có thể kéo dài tới ba ngày. Nhiều trò chơi dân 

gian được tổ chức vui nhộn như cầu kiều, đánh đu, cờ người, bóng chuyền, đấu vật 

giữa các làng hay các dòng  họ với nhau. Đông đảo hậu duệ, quan khách, xóm làng sẽ 
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tập trung vui vui chơi và tế lễ, riêng con cháu ngoại luôn được đón tiếp nhiệt tình và 

trọng thể. Qua dịp này, cũng là cơ hội để mọi người giao lưu, người đi xa với người ở 

nhà có thể gặp gỡ, nhận họ hàng thân thích, thể hiện sự đoàn kết, hưng vượng của 

dòng họ. Đúng là “Cả năm được rằm tháng bảy, cả thảy được rằm tháng giêng”. 

 

 

Muôn ngàn kính lễ Trời Đất! 

Muôn ngàn kính lễ Trời Đất, Hoàng Thiên Hậu Thổ Chư Vị Tôn Thần, Đương Niên 

Hành Khiển Chí Đức Tôn Thần, Đương Cảnh Thành Hoàng Bản Thổ Đại Vương, Bản 

Gia Táo Quân, Ngũ Phương Ngũ Thổ Phúc Đức Chính Thần, Long Mạch Địa Mạch 

Tài Mạch cùng các vị Thần Linh cai quản xứ này. 

Thời gian thấm thoắt, nay đã hết năm, hôm nay nhân dịp ông Táo chuẩn bị chầu trời, 

gia đình chúng con là (tên – tuổi – địa chỉ) kính mời các ngài Đông Trù Tư Mệnh Táo 

Phủ Thần Quân, Thổ Địa Long Mạch Tôn Thần, Ngũ Thổ Ngũ Phương Phúc Đức 

Chính Thần, Long Mạch Địa Mạch Tài Mạch cùng các vị Tôn Thần hiển linh giáng 

phó đàn tràng, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật hoa tươi quả tốt, chén nước 

cơi trầu, kim ngân y phục, chay mặn lòng thành, dâng lên trước án. 

Gia chủ chúng con phận dày phúc mỏng, được sinh sống như ngày hôm nay là nhờ ơn 

trên che chở, tiên tổ độ trì mới được như vậy. Thể theo đạo lý, uống nước nhớ nguồn, 

chúng con vô cùng cảm tạ trời đất thần linh, cúi xin các vị Táo Quân hướng dẫn chỉ 

bảo cho sáng mắt sáng lòng, ngày càng tiến bộ. Trong năm gia đình còn điều gì chưa 

phải, cúi xin rộng lượng bỏ qua, các ngài về với Ngọc Hoàng xin lưu phước ban ân 

cho tín chủ. 

Kính chúc Ngọc Hoàng Thượng Đế, các vị Táo Quân cùng chư vị ân trên minh đức 

viễn quang, phù trì cho thiên hạ sang năm mới thái bình, hạnh phúc, hộ quốc an dân, 
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gia đình chúng con được mạnh khỏe, cát tường, bình an, hỉ lạc, gia đạo hanh thông, 

công danh tài lộc. 

Chúng con xin ngàn lần cảm tạ! 

Hoa, quả, đèn nến, xôi đỏ, gà trống trắng, ba ly rượu đỏ - trắng – vàng, ba ly trà khác 

loại. 

Ba bộ mũ – áo - hài, cho các Táo: Thổ Công màu đỏ, Thổ Địa màu vàng, Thổ Kỳ màu 

trắng. 

Cá chép 3 con, nếu mua được ba con ba màu, đỏ, vàng, trắng là tốt nhất 

Lễ cúng thường diễn ra trước 12h trưa ngày 23 tháng Chạp. 

 

Mục đích: Tiễn quan năm cũ, đón quan năm mới 

Chuẩn bị: Hoa, quả, kẹo nhiều màu, vàng lá, vàng vó, 5 chén nước, năm chén rượu, 

đèn nến, mũ quan hành khiển, chè bánh, xôi gà (tùy tâm), bài khấn… Có thể dùng cốc 

gạo để cắm hương hoặc cắm hương lên quả cũng được 

Nơi cúng: Ngoài sân hoặc ban công 

Hướng cúng: Gia chủ quay mặt về phía hướng Tây Bắc hoặc Đông Nam để cúng. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRIỀU ĐẠI HỒ CHÍ MINH – NHIỆM KỲ NGUYỄN PHÚ TRỌNG NĂM THỨ 

IV 

Con kính lạy chín phương Trời mười phương chư Phật, chư Phật mười phương 

Con kính lạy Đức Đương Lai Hạ Sinh Di Lặc Tôn Phật 

Con kính lạy Đức Bồ Tát Quán Thế Âm cứu khổ cứu nạn chúng sinh 
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Con kính lạy Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị Tôn Thần 

Con kính lạy Ngài Cựu Niên Đương Cai Hành Khiển 

Con kính lạy Ngài Tân Đương Niên Thiên Quan 

Con kính lạy các Ngài Bản Gia Táo Quân, Ngũ Thổ Ngũ Phương Phúc Đức Chính 

Thần, Long Mạch Địa Mạch Tài Mạch, cùng Chư vị Tôn Thần 

Nay là phút giao thừa năm giữa năm Tân Sửu và năm Nhâm Dần 

Chúng con là:.……………….sinh năm…………., .........tuổi, cư ngụ tại 

……………………… Nhân phút thiêng liêng giao thừa vừa tới, năm cũ qua đi đón 

mừng năm mới, tam dương khai thái , vạn tượng canh tân. Nay Ngài Thái Tuế Tôn 

Thần, trên vâng lệnh Ngọc Hoàng Đại Đế giám sát muôn dân, dưới bảo hộ sinh linh 

tảo trừ yêu nghiệt. Quan cũ về triều cửa khuyết, lưu phúc, lưu ân. Quan mới xuống 

thay thế đức hiếu sinh, ban tài tiếp lộc, nhân buổi tân xuân, tín chủ chúng con thành 

tâm sửa biện hương hoa phẩm vật, nghi lễ cung trần, dâng lên trước án, cúng dàng 

Phật Thánh, dâng hiến Tôn Thần, đốt nén tâm hương, dốc lòng bái thỉnh. 

Chúng con kính mời: Ngài Cựu Niên Đương Cai Thái Tuế, Ngài Tân Niên Đương 

Cai Thái Tuế - Nguy Vương Hành khiển, Mộc Tinh hành binh chi thần, Tiêu Tào phán 

quan., Ngài Bản Gia Táo Quân, Ngũ Thổ Ngũ Phương Phúc Đức Chính Thần, Long 

Mạch Địa Mạch Tài Mạch, cùng Chư vị Thần Linh cai quản xứ này, cúi xin giáng lâm 

đàn tràng, thụ hưởng lễ vật, chứng giám lòng thành. 

Chúng con thiết nghĩ: sinh nơi trần thế, tuệ cạn chướng sâu, nghiệp dày phúc mỏng, 

được sinh sống, công việc như ngày hôm nay là nhờ ân trên che chở. Chúng con đường 

trần chưa tỏ, đường âm chưa thông, sao tránh khỏi những sai lầm đạo lý, cúi xin sám 

hối bỏ qua, mong các Ngài khai tâm khai trí, hướng đường chỉ lối cho chúng con tiến 

bộ. 

Nay phút giao thừa vừa tới, xin nguyện cho dân tộc: quốc thái dân an, mưa thuận 

gió hòa, nhà nhà hưng thịnh, đất nước phú cường. 
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Nguyện cho tín chủ: minh niên khang khái, vạn sự tốt lành, bốn mùa tám tiết bình an, 

gia đạo hưng long thịnh vượng, bách sự hanh thông, ngày ngày được hưởng ơn trên, 

dẹp kẻ tiểu nhân, tai quan nạn khỏi, có được phước duyên gặp nhiều người hiền bạn 

tốt, làm nhiều việc thiện giúp đời. 

Chúng con kính cẩn: tiến dâng lễ vật, cầu nguyên thành tâm, cúi xin chín phương 

Trời mười phương Chư Phật cùng Chư Vị Tôn Thần chứng giám, phù hộ độ trì.  

Nam Mô A Di Đà Phật! 

Nam Mô A Di Đà Phật! 

Nam Mô A Di Đà Phật! 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRIỀU ĐẠI HỒ CHÍ MINH  

NHIỆM KỲ CHỦ TỊCH NGUYỄN XUÂN PHÚC NĂM THỨ 2 

Muôn ngàn kính lễ Trời, Đất, Phật, Thánh, Thần, Tiên 

Muôn ngàn kính lễ hồn thiêng sông núi nước Việt Nam! 

Con xin cung thỉnh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đức Thánh Trần, Đức Thánh Võ, các bậc 

tiên đế, tiền nhân liệt tổ 

Cùng gia tiên tiền tổ nhà con (ghi họ tên)………… 

Hòa cùng gió mây ngự về nơi này (địa chỉ số nhà)… 

Giao thừa chứng lễ! 

Con kính mời Thiên sứ nhà trời: Nguy Vương Hành khiển, Mộc Tinh hành binh chi 

thần, Tiêu Tào phán quan, cùng quần thần giáng thế. Cho con dâng lễ chắp tay: 

Kim ngân tài mã đã bày 

Hoa thơm trái ngọt mặn chay ít nhiều 
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Tấm lòng không chỉ bấy nhiêu 

Cúi xin tấu lạy ít điều sau đây 

Sinh ra ở cõi trần này 

Ơn trên đâu biết cao dày mà đo 

Thân tâm trí của trời cho 

Cũng là tích đức ông bà tổ tiên 

Nghiệp dày phúc mỏng cho nên 

Cúi xin cảm tạ ơn trên độ trì 

Triệu năm tạo hóa sơ khi 

Vạn năm bờ cõi đền nghì tiền nhân 

Gốc nguồn mấy bận gian truân 

Lá xanh khắc dạ ghi tâm phụng thờ 

Nước non chín đợi mười chờ 

Hậu sinh xin được phất cờ trong nôi 

Đông qua xuân đã tới rồi 

Cỏ cây thay sắc, đất trời thanh cao 

Trước là tạ lễ ơn sâu 

Sau là sám hối bể dâu lỗi lầm 

Sinh ra trong cõi phàm trần 

Âm dương chưa tỏ lẽ gần nẻo xa 

Tránh sao những chuyện sa đà 
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Thân tâm chưa rõ chính tà mà tu 

Thôi thì phận mỏng cánh dù 

Cúi xin gột rửa để ru lại mình 

Trời cao phán xử anh minh 

Tổ tông nghiêm khắc niệm tình mà thương 

Giúp cho con cháu tỏ tường 

Cầm tay chỉ lối vẽ đường ban danh 

Bỏ qua lầm lỗi đã đành 

Lại còn dạy dỗ cho thành mới thôi  

Chúng con xin hứa một lời 

Quyết tâm sửa chữa cho đời thêm nay 

Tiếp theo xin một điều này 

Quan Âm Bồ Tát ra tay bồ đề 

Thần Linh, Tiên Tổ tiếp kê  

Cho trong gia đạo khỏi bề oan gia 

“Giải kết giải kết giải oan kết 

Giải liễu oan hòa hiệp tẩy tâm 

Dịch lự phát kiền thành 

Kim đối Phật tiền cầu giải kết 

Giải kết giải kết giải oan kết 

Giải liễu tiền sinh oan trái nghiệp 
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Bách niên vạn kiếp, giải oan thù 

Vô lương vô biên, ắt giải thoát 

Giải liễu oan, diệt liễu tội 

Nguyện kiến đương lai long hoa hội 

Long hoa tam hội nguyện tương phùng 

Vô lượng bồ đề chân bất thoái 

Án sỉ lâm, án bộ lâm diệt 

Kim tra kim tra tăng kim tra 

Ngô kim vị ngữ giải kim tra 

Chung bất nhữ dữ kết kim tra 

Án cường chung cường cát chung cát 

Ma ha hội lý hữu thù luật 

Nhất thiết oan gia ly ngã thân 

Ma ha bát nhã ba la mật. 

Nam mô đại từ đại bi, cứu khổ cứu nạn, quảng đại linh cảm bạch y Quan Thế Âm Bồ 

Tát. Nam mô đại từ đại bi, cứu khổ cứu nạn, quảng đại linh cảm bạch y Quan Thế Âm 

Bồ Tát. Nam mô đại từ đại bi, cứu khổ cứu nạn, quảng đại linh cảm bạch y Quan Thế 

Âm Bồ Tát”. 

Bây giờ xin rộng đường mây 

Giang sơn xã tắc đổi thay chuyển vần 

Bình an, mạnh khỏe, thanh tân 

Dân giàu, nước mạnh, đông xuân thịnh cường 
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Con xin trời phật tình thương 

Xin ơn trên chỉ nẻo đường ngược xuôi 

Tổ tiên xin đảnh lễ người 

Giúp cho gia sự tốt tươi vẹn toàn 

Bốn mùa tám tiết an khang 

Thời thời hỉ lạc, bình an, mạnh giàu 

Ngoài ra còn những niềm sau 

Con xin cho đủ nông sâu thực lòng: 

(liệt kê những việc làm được và chưa làm được của năm cũ, sau đó liệt kê ước nguyện 

cụ thể cho năm mới) ……………… 

Đầu năm con kính như vầy 

Ơn trên cho quả được đầy cầu mong 

Nhiệm màu sắc sắc không không 

Chúng con xin được ngẩng trông độ trì. 

Nam mô A Di Đà Phật! 

Nam mô A Di Đà Phật! 

Nam mô A Di Đà Phật! 

 

Muôn ngàn kính lễ Trời, Đất, Phật, Thánh, Thần, Tiên! 

Muôn ngàn kính lễ Đương niên Hành khiển Chí đức Tôn thần, Đương Cảnh Thành 

Hoàng Bản Thổ Đại Vương, Bản Gia Táo Quân, Phúc Đức Chính Chính Thần Ngũ 

Phương Ngũ Thổ, Long Mạch Địa Mạch Tài Mạch cùng các vị thần linh cai quản xứ 

này! 
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Muôn ngàn kính lễ gia tiên nội ngoại dòng họ….! 

Chúng con là………….Địa chỉ…….. 

Nhân dịp năm mới, chúng con đã mời các vị tôn thần cùng tiên linh nội ngoại về vui 

tết đón xuân cùng con cháu. Trời đất giao hòa, cỏ cây tươi tốt, được nhờ ơn trên, chúng 

con đã có những ngày đoàn tụ thật đầm ấm và hạnh phúc. Nay tết kỳ đã mãn, chúng 

sửa soạn hoa đăng trà quả, kim ngân tài mã, chay mặn lòng thành, dâng lên trước án. 

Chúng con kính mời các vị tôn thần, gia tiên nội ngoại cùng hiển linh giáng phó đàn 

tràng, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật. 

Chúng con xin được bày tỏ lòng biết ơn, xin tiễn các quan về nơi thiên giới, hương 

linh tổ tiên về cõi vĩnh hằng và chúng con lại bắt đầu trở lại công việc cho một năm 

mới với biết bao nỗi niềm hi vọng. Xin các vị tôn tần và gia tiên phù hộ cho toàn gia 

mạnh khỏe, bình an, thuận buồm xuôi gió, tai qua nạn khỏi, vạn sự cát tường, sáng 

suốt về trí tuệ, phát triển về kinh tế, thành đạt về công danh, có được phước duyên gặp 

nhiều người hiền bạn tốt, làm nhiều việc thiện cho đời. 

Chúng con kính biếu các vị tôn thần và gia tiên nội ngoại kim ngân tài mã, y phục, đồ 

dùng. Nam mô Thần Vũ Lâm Sứ Giả, phép tiên biến ít thành nhiều, nhờ Tôn Hành 

Giả chia đều khắp nơi. 

Chúng con xin ngàn lần cảm tạ! A Di Đà Phật! 

Nhâm ở trên trời là mây khí, xuống đất là thủy trạch. Nhâm là dương thủy, ào ạt 

tuôn trào, chủ về lạc quan vui vẻ. Dần là đầu xuân, nhờ thủy mà tươi tốt. Dần nằm 

tại Cấn, là hang lớn ở đông bắc, vốn là núi non nơi Mậu Thổ sinh ra, nên Dần là 

hang rộng. Người sinh năm Dần cầm tinh con hổ, làm lợi cho người tuổi Giáp và 

Tân. Nhâm Dần mạng Kim Bạc Kim hay còn gọi là Kim Bạch Kim, là kim mỏng, 
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dùng làm hoa văn, nên cần dùng thủy dũa, hoa văn phải khảm trên gỗ thì mới hiển lộ 

giá trị của mình. 

Nhâm là đại lượng của trời, Dần là đại lượng của đất, Dần gặp Nhâm vui mừng, 

Nhâm gặp Dần ủ rũ. Nghĩa là vận khí và những cơ hội của năm 2022 không có nhiều 

thuận lợi. Con người tuy rất háo hức trên mọi mặt trận nhằm phục hồi kinh tế và 

bình thường hóa trở lại nhưng đó là điều không dễ, cần phải kiên trì nỗ lực. Thành 

tựu của năm nay không tự nhiên mà có, ít lộc trời cho, nên ai ai cũng phải cố gắng 

hết mình mới mong có kết quả tốt đẹp. 

Năm Nhâm Dần sao Ngũ Hoàng nhập trung cung, tính thổ, màu vàng, nắm ngôi cao 

quý, hiệu lệnh bốn phương. Sao này đắc lệnh thì nhân đinh tiền tài đều vượng, sự 

nghiệp hanh thông nhưng khi thất lệnh thì biến thành đại hung đại họa, nhẹ thì hao 

tài, đau ốm, nặng thì phá sản, chết người. Thái Tuế năm Dần hàm nghĩa đổi thay, 

vạn vật bắt đầu sinh trưởng. Tuy là sức sống dồi dào nhưng chưa phải là lúc xung 

khai bố cáo, vẫn là trong giai đoạn nuôi dưỡng chờ thời. 

Người tuổi Tân là những người sinh năm 1951, 1961, 1971, 1981, 1991, 2001 có 

nhiều cơ hội gặp gỡ, thai nghén ý tưởng, bàn bạc cơ hội kinh doanh. Hãy gạn đục 

khơi trong, sàng lọc thật kỹ để chọn cho mình đối tác đúng, mô hình đúng, tránh 

lãng phí nguồn lực và thời gian. Người tuổi Tân năm nay cũng có sự giúp đỡ từ 

người khác, vì thế nếu có khó khăn hoạn nạn, hãy bình tĩnh xử lý để quý nhân tương 

trợ. 

Người tuổi Bính và Mậu là những người sinh năm 1956, 1958, 1966, 1968, 1976, 

1978, 1986, 1988, 1996, 1998 có khả năng sẽ cho ra đời một thứ gì đó, xác lập một 

quyết định quan trọng sau quá trình nuôi dưỡng ý tưởng, đó có thể là mở cửa hàng, 

công ty, tạo sản phẩm mới, thị trường mới, chức vụ mới, kết hôn, mua nhà… 



 

VIỆN PHONG THỦY                                                                                       Nghi Lễ Phổ Dụng 

HOÀNG GIA VIỆT NAM                                                         

 

 
41 

Người tuổi Giáp và Ất là những người sinh năm 1954, 1955, 1964, 1965, 1974, 

1975, 1984, 1985, 1994, 1995 dễ phát triển tài chính và sự nghiệp. Họ khá thuận lợi 

trong các cơ hội kinh doanh, thi tuyển, cất nhắc vị trí, thậm chí còn có những khoản 

lộc bất ngờ. Đây là một năm tốt lành, người tuổi Giáp, Ất nên tranh thủ tận dụng để 

gia tăng tài sản và vị thế của mình. 

Người tuổi Quý là những người sinh năm 1963, 1973, 1983, 1993, 2003 dễ được 

người khác để ý. Những tình cảm mới có thể được tao ngộ, nhóm nhen. Nếu bạn là 

người cô đơn, đó là một điều hoan hỉ, đừng bỏ lỡ dịp may này để kiếm cho mình một 

người tâm đầu ý hợp. Nếu bạn là người đã có gia đình, nên cảnh giác và kiểm soát 

cảm xúc, đừng để con tim lạc mình lỗi nhịp, đây là một gia vị tốt cho cuộc sống, hãy 

biến nó thành động lực để kết giao và mở mang mối quan hệ nhưng đừng đi quá giới 

hạn. 

Tuổi Thân đến hạn năm xung, tuổi Dần đến hạn năm tuổi. Hạn không phải là xấu, 

“hạn” là “kỳ hạn”, năm hạn là năm đến kỳ đổi thay. Đổi thay có thể diễn ra ở một 

hoặt một số khía cạnh như: tình cảm, đối tác, sức khỏe, nơi ở, thị trường, nơi làm, vị 

trí, thu nhập… Tùy theo tháng sinh, ngày sinh, giờ sinh, phong thủy nhà ở, mộ phần 

mà có thể thay đổi theo chiều hướng tốt lên hoặc xấu đi. Nghĩa là cùng hạn năm tuổi 

hoặc hạn năm xung nhưng có người thì đổi tốt, có người lại đổi xấu. 

Tuổi Hợi và tuổi Tỵ có gặp hạn hình, hợp Thái Tuế. Đây là sao chủ quản của năm, 

những tuổi hình Thái Tuế thì mọi việc khó khăn, tuổi hợp Thái Tuế thì dễ bị tiểu 

nhân chọc phá. Hai tuổi này cùng với người tuổi Dần và Thân tạo thành một nhóm 

dễ gặp thị phi, mâu thuẫn, ốm đau, hao tài, trục trặc. Vì thế, trong năm nay, những 

người tuổi Dần, Thân, Tỵ, Hợi nên chú ý về sức khỏe, hài hòa trong giao tiếp, cẩn 

trọng trong giấy tờ để chủ động giảm bớt rủi ro, tránh để xảy ra những phiền toái 

trong cuộc sống. 
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Bính và Đinh là những người sinh năm 1936, 1937, 1946, 1947, 1956, 1957, 1966, 

1967, 1976, 1977, 1986, 1987, 1996, 1997, 2006, 2007 cũng cần phải cẩn thận. 

Người tuổi Bính dễ gặp rắc rối ngoài ý muốn, khó dự đoán trước như mất cắp, sự cố 

giao thông, tai họa bất thình lình rơi xuống. Người tuổi Đinh tuy có nhiều cơ hội gặp 

gỡ, giao thương nhưng nếu không kiểm soát được hành vi có thể bị liên lụy về phá 

luật hoặc tổn thất về tài chính. 

Ngoài ra, những tuổi Sửu, Mão, Thìn cũng không có nhiều thuận lợi do vận khí của 

năm Nhâm không tương trợ. Tuy vậy, nếu những người này sinh vào năm Giáp, Ất, 

Bính, Tân, Mậu, Quý thì lại có sự giúp sức của năm Dần, nên sẽ chuyển hung thành 

cát. Bên cạnh đó, tổ hợp ngày, tháng, giờ sinh sẽ phối hợp với năm sinh để xét lường 

họa phúc, một mình trụ năm chỉ là những phán đoán tạm thời, chưa đầy đủ. Những 

tuổi này cần nhất là sự lạc quan, chịu khó, quyết tâm thì nhất định sẽ chuyển chậm 

thành nhanh, suy thành vượng. 

Nhà hướng Tây tốt, dễ được tài chính, cẩn trọng thị phi. Nhà hướng Tây Bắc xấu, dễ 

bị hình phạt, tang phục. Nhà hướng Bắc xấu, dễ ốm đau, tai nạn, hình phạt, tang 

khóc. Nhà hướng Đông Bắc tốt xấu lẫn lộn, dễ được tài lộc, thăng tiến với nhà chính 

giữa Đông Bắc, nếu lệch trái hoặc phải thì cẩn thận hao tài, thị phi, dịch bệnh. Nhà 

hướng Đông tương đối tốt, dễ bị dịch bệnh đối với nhà chính Đông, nếu lệch trái 

hoặc lệch phải thì không sao, có cơ hội tài chính. Nhà hướng Đông Nam xấu, dễ bị 

mâu thuẫn, hao tài, bệnh tật, tang tóc. Nhà hướng Nam tốt xấu lẫn lộn, dễ bị kiện 

tụng, pháp luật đối với nhà Chính Nam, nếu lệch trái thì không sao, lệch phải thì tốt.  

Nhà hướng Tây Nam cũng cát hung phân nửa, dễ được đỗ đạt nếu chính giữa Tây 

Nam, lệch trái dễ bị hao tài, lệch phải dễ bị ốm đau, phá sản. 

Cách hạn chế hung sát năm Nhâm Dần: Từ tâm nhà tính ra, tránh tu sửa khu vực 

giữa nhà, nóc nhà, Đông Nam, Tây Nam, Tây Bắc, Bắc, Đông Bắc, chính Bắc, chính 
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Nam, nếu phạm dễ bị hao tài, thị phi, ốm đau, tang tóc. Tại các hướng đó, nên tĩnh 

không nên động, hạn chế mở cửa đi lại, nên đặt nghê phong thủy để hóa sát.  

Vùng địa lý: Kinh tế miền Bắc phát triển tốt hơn miền Nam, miền Nam tốt hơn miền 

Trung. Phía Tây và Tây Bắc kinh tế phát triển nhưng thị phi nhiều, kiện tụng liên 

miên, dễ có tranh chấp, xung đột. Phía Nam có sự phát triển mạnh về côn nghệ 

thông tin, năng lượng, giải trí nhưng dễ hỏa hoạn, cháy nổ, điều này diễn ra khá 

thường xuyên nên cần lưu ý. Phía Bắc kinh tế phát triển, chính sách ra nhiều, đề 

phòng giá lạnh và mưa lũ. Đông Bắc kinh tế rộn ràng, đất đai tăng giá. Miền Trung, 

Tây Nguyên và Tây Nam Bộ nên cẩn trọng dịch bệnh. Đông Nam Bộ có những 

chính sách tốt ra đời, nhiều cải tiến trong quản lý điều hành vĩ mô. Đông Bắc Bộ có 

sự tăng trưởng tốt nhưng chứa đựng nhiều rủi ro về kinh tế và sức khỏe. Đây là nhận 

định chung trên cả nước nhưng cũng là dự báo cho nội khu của mỗi tỉnh thành. 

Các ngành nghề: Tài chính, chứng khoán tiếp tục có đà tăng giá tốt. Vàng bạc, sắt 

thép vẫn nối dài xu hướng gia tăng giá cả. Bất động sản có sự phục hồi nhẹ nhưng 

không đồng đều. Vật liệu xây dựng và ngành xây dựng có sự phục hồi ấn tượng. Ô 

tô, xe máy thoát ra được tình trạng trì trệ so với năm ngoái. Giáo dục, đào tạo gặp 

nhiều khó khăn, lúng túng. Xăng dầu, gas, than đá có sự tăng giá khá mạnh. Y tế tiếp 

tục tất bật vì có nhiều việc phải làm, một số bệnh dịch mới có thể phát sinh. Du lịch 

và giao thông có sự hoạt động cầm chừng và không liên tục, có lẽ đủ để duy trì mà 

khó thu được lợi nhuận. Nhà hàng, ăn uống, lưu trú cũng không dễ phục hồi nhưng 

đã có nhiều chuyển biến so với năm trước.  

Dịch bệnh: Virus Sars CoV-2 và những biến chủng của nó tiếp tục lây lan và có thể 

kết thúc trong năm nay. Điều đáng mừng là covid sẽ quẫy lên trong nửa đầu năm rồi 

suy yếu, biến chủng mới sẽ gây ảnh hưởng lớn ở các nước phương Tây, còn ở 

phương Đông thì không cần quá lo ngại, chủng này nhiều khả năng sẽ bắt đầu 

thuyên giảm vào mùa hè. Thuốc điều trị Covid có thể được phát minh và thử nghiệm 
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thành công ở một số nơi nhưng có lẽ thuốc đặc trị tốt hơn cả sẽ được sản xuất từ một 

nước ở Trung hoặc Nam Á.  Một số bệnh mới xuất hiện, nhất là thận, dạ dày, đường 

ruột, sâu bọ. 

Về an ninh xã hội: Xung đột vũ trang có thể xảy ra ở một số nơi, nhất là ở Trung 

Đông, Tây Bắc Á và một vài vùng biển phía Tây. Dễ xuất hiện hỏa hoạn, cháy rừng, 

cháy nhà, cháy nổ. Thị phi xã hội giảm xuống. Không chỉ Việt Nam, thế giới cũng sẽ 

có một đợt sàng lọc nhân sự quan trọng để chuẩn bị bước vào một giai đoạn mới. 

Một số tôn giáo, tín ngưỡng có xu hướng hội tụ, giao thao với nhau và gắn chặt vào 

đặc trưng dân tộc, những dấu hiệu này đã xuất hiện trong những năm gần đây nhưng 

năm nay sẽ bộc lộ khá rõ ràng. Nhìn chung, Nhâm Dần là một năm bán cát bán 

hung, con người cần phải chăm chỉ, siêng năng, thương yêu chia sẻ để vài năm nữa 

có những bước ngoặt lớn. 
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Trong các giờ chúng tôi cho viên phong thủy thảo luận về chủ đề xoay quanh chữ 

“phúc”, đa số đều thấy nó rất gần gũi mà lại khá xa xôi, như đâu đó quanh mình nhưng 

mơ hồ khó nắm bắt, khó phác thảo được chân dung, khó định nghĩa bằng từ ngữ. Vậy 

phúc là gì? Muốn hưởng phúc phải biết phúc. Không biết phúc thì làm sao hưởng? 

Nếu nghĩ dốt là khổ, thông minh chính là phúc. Nếu nghĩ nghèo là khổ, giàu có chính 

là phúc. Nếu nghĩ yếu là khổ, khỏe mạnh chính là phúc. Nếu nghĩ buồn là khổ, vui vẻ 

chính là phúc. Nếu nghĩ xấu là khổ, xinh đẹp chính là phúc. Nếu nghĩ mồ côi là khổ, 

còn cha mẹ chính là phúc. Nếu nghĩ vô sinh là khổ, có con chính là phúc. Nếu nghĩ 

độc thân là khổ, có vợ chồng chính là phúc. Nếu nghĩ đói rét là khổ, no ấm chính là 

phúc. Nếu nghĩ binh đao là khổ, thái bình chính là phúc. Nếu nghĩ lạc hậu là khổ, tân 

tiến chính là phúc. Nếu nghĩ dị đoan là khổ, tiếp nhận khoa học chính là phúc... Suy 

cho cùng, "biết đủ" chính là phúc. 

Phúc từ đâu mà ra? Muốn có phúc phải "tích đức". Đức là gì? Đức hy sinh. Đức chăm 

chỉ. Đức nhẫn nhịn. Đức thương người. Đức hiếu thảo. Đức lễ độ. Đức vị tha. Đức 

tuân thủ luật pháp. Đức hành xử xã hội...Bản chất của đức là những thói quen tốt. Tích 

đức là gieo hạt. Gieo hạt thì cần có thời gian, chăm chút, từ từ. Vậy cần phải bao lâu 

mới có được phúc? Nhanh chậm tùy người, tùy tâm mà chuyển, vì phúc là quả, đức là 

hạt. Có cách nào làm tắt không? Làm việc thiện là một cách gieo tốt. Vận động người 

khác làm việc thiện lại còn tốt hơn. Tự mình hành thiện thì mới kêu gọi được người 

khác hành thiện. Thực hiện cả hai việc đó là rút ngắn được quá trình thu hoạch. Nhưng 

phải làm từ tâm, không thể bỏ tiền ra để mua phúc. Có như vậy mới bình an vì bình 

an là gốc của phúc. Nếu tích đức là gieo hạt thì phúc chính là hoa thơm, là trái ngọt. 

Hưởng phúc là ăn trái ngọt đó... Có phải vậy không? 

Viết đến đây chúng tôi chợt nhớ lời nhà văn Mỹ Hellen Keller “tôi đã khóc khi không 

có giày để đi, cho đến khi tôi nhìn thấy một người không có chân để đi giày”. 
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       Trước hết cần lưu ý rằng, nhân - quả là luật của vũ trụ, chi phối mọi thứ, bao trùm 

tất cả, các tôn giáo không tự nghĩ ra luật này mà chỉ là truyền tải luật của vũ trụ tới 

con người dưới dạng kinh pháp mà thôi. Karl Marx là nhà triết học duy vật biện chứng, 

trong những khám phá của ông có cặp phạm trù nổi tiếng “lượng – chất”, đủ về lượng 

thì nhảy về chất. Đó là một phát kiến vĩ đại cho loài người nhưng cũng chỉ là một phần 

nhỏ luật nhân quả mà thôi. Luật nhân quả mà chúng tôi đề cập ở đây, nó bao gồm 

nhưng không giới hạn bởi luật nhân quả trong Phật giáo. Theo luật này, có ba nguyên 

tắc để giàu có, đó là: tích cực cho đi, chăm chỉ sáng tạo, nâng cao trí tuệ. 

Tích cực cho đi: Thứ nhất là vật cho. Bố thí càng nhiều thì tài sản càng tăng. Người 

nghèo khó mà giúp kẻ cơ hàn thì sẽ được thoát nghèo. Người dư giả mà giúp kẻ khó 

khăn sẽ trở nên giàu có. Thứ nhì là cách cho: Cho mà không tôn trọng người nhận thì 

sau này được Phú mà không ai Quý, ít được thương yêu. Dâng cúng cho bậc chân tu 

mà lòng còn tiếc rẻ thì sau này sẽ Giàu mà không Sang, lúc nào cũng khắc khổ. Làm 

phước mà không tu thân thì giàu có nhưng tham vọng, tu thân mà không làm phước 

thì khổ cực suốt đời. Bố thí với tâm cầu phước báo thì giàu nhưng bản ngã lớn. Tích 

cực đắp đường bắc cầu thì sung túc đủ đầy. Thứ ba là yêu thương vạn vật: Con người 

suy cho cùng thì cũng chỉ là một hành phần rất nhỏ trong vũ trụ mà thôi. Chúng ta 

không có quyền dùng trí thông minh và sự hẹp hòi của mình để tàn phá xung quanh, 

nhằm phục vụ cho nhu cầu của mình. Hãy yêu thương và tri ân vạn vật. Khỏe hay yếu, 

hạnh phúc hay khổ đau, thành công hay thất bại của con người đều nhờ sự cung cúc 

tận tình của vạn vật. 

Chăm chỉ, sáng tạo: Người chăm chỉ làm việc nhưng không chịu động não thì chỉ đủ 

ăn, giỏi lắm thì dư dật chút ít. Người tích cực suy nghĩ, tính toán cân đo nhưng không 

chịu bắt tay thực hiện thì cũng chỉ là dạng hủ nho hoang tưởng, thi thoảng uốn lưỡi 

kiếm dăm bữa cơm, rồi cũng không thể giàu có được. Người vừa lười suy nghĩ, lại 

biếng thực thi thì chỉ là nằm chờ sung rụng, số tốt mấy rồi cũng đến ngày mạt vận 

hoang tàn. Người vừa nỗ lực lao động lại sáng tạo không ngừng thì sớm muộn cũng 
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công danh hiển đạt, phú quý vinh hoa. Lười biếng lao động hay lười biếng suy nghĩ 

đều không thể giàu có. Đừng đổ lỗi cho số phận khi chưa làm hết khả năng. 

Nâng cao trí tuệ: Con người được tạo ra để thử thách và phát triển theo ý của trời. 

Người làm tốt sẽ được thăng cấp, tức là đổi vận khá hơn, người làm sai sẽ bị giáng 

cấp, tức là chuyển sang vận kém. Muốn làm tốt cần phải không ngừng nâng cao trí 

tuệ. Muốn nâng cao trí tuệ thì cần lưu ý mấy quy luật sau: Cẩn thận trong từng việc 

nhỏ nhặt sẽ thông minh lên dần dần. Sống chân thật sẽ biết được sự thật, trí tuệ sẽ 

không được tăng lên khi sự thật bị dối trá. Biết được điều hay lập tức dạy người không 

giấu diếm, sau ngày học một biết mười, kiến thức uyên thâm, ngày càng tinh tấn. 

Khiêm tốn sẽ làm tăng sở trường. Kinh người dở, dập người tài, lừa gạt người ngu, 

không ngăn kẻ xấu sẽ trở nên đần độn, mất trí, tai biến, tiêu tan năng lực. 

Tâm sự của Chuyên gia Phong thủy Nguyễn Hoàng, Giám đốc Viện Phong Thủy 

Hoàng Gia Việt Nam, chủ nhiệm Hôi đồng soạn thảo báo cáo này: 

“Mười hai tuổi tôi được đại sư Minh Kính truyền cho tử vi, tướng số. Lên đại học lại 

tiếp tục tầm sư học đạo, nghiên cứu về bát trạch, huyền không, kinh dịch...rồi bôn ba 

nhiều công việc khác nhau. Suốt 20 năm tư vấn, thực hành và trải nghiệm trên nhiều 

lĩnh vực, đúc kết và đối chiếu với khoa học hiện đại, tôi lại càng kinh ngạc bội phần 

với trí tuệ người xưa. Nhưng không phải ai cũng hiểu rõ ngọn nguồn, lại nhiều dị bản, 

đa số bán tín bán nghi về mối liên hệ mật thiết giữa con người và vũ trụ, vô tình bất 

kính với trời đất, trái lẽ âm dương, nên không được bình an, hạnh phúc… Sau nhiều 

lần trăn trở, tôi đã thành lập Viện Phong Thủy Hoàng Gia Việt Nam để phổ cập những 

kiến thức căn bản chánh tông, loại bỏ những dị đoan tiêu cực, đồng thời hướng dẫn 

thực hành, để bất kỳ ai cũng có thể áp dụng được. Với lòng nhiệt thành tri ân tạo hóa 

và phương pháp truyền tải dễ hiểu, các lớp học của tôi từ cơ bản, nâng cao đến chuyên 

sâu vẫn luôn kín chỗ, thậm chí có nhiều doanh nhân nổi tiếng hay các học giả, quan 
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chức cũng tìm đến để nâng cao năng lực của mình. Phong thủy có thể là mảnh ghép 

cuối cùng để bạn chấm dứt những ngày bế tắc, mang lại bình an, thịnh vượng.  

Sau 30 tuổi, gánh nặng lập thân dựng nghiệp trĩu vai con người. Những bất an thu 

nhập, lo lắng cho gia đình, con cái học hành, xây nhà dựng cửa, bảo vệ hạnh phúc lứa 

đôi... đã chiếm gần hết thời gian và sức khỏe. Đây cũng là lúc sức vai còn trẻ nhưng 

có mấy người đạt được ước mong, trầy trật nhiều lần vẫn không toại nguyện. Bấm chí 

quyết tâm, học hành chu đáo vẫn nuôi hoài bão "nhân định thắng thiên". 

Thời gian thấm thoắt, đã ngoài 40, những sứ mệnh thời 30 vẫn còn dang dở, lại gánh 

thêm trọng trách phát huy truyền thống cha ông, chấn hưng gia tộc, phát triển nhân 

đinh, sửa sang mồ mả... Đến tuổi trung niên, chí còn chưa nản, khởi nghiệp tới lui, có 

lúc tưởng chừng quả chín trong tay thì bỗng nhiên đổ vỡ. Lên lên xuống xuống chỉ số 

ít bứt phá thành danh, còn số đông vẫn ngậm ngùi làm lại. Đến lúc này thì tư tưởng 

"nhân định thắng thiên" cũng đã phần nào lung lay, bắt đầu mơ hồ đặt ra câu hỏi "thế 

nào là số phận?". 

Nháy mắt năm lại mười năm, sang tuổi ngũ tuần, kẻ thành danh thì lo giữ gìn cơ 

nghiệp, người thất bại thì đau đáu chuyện cháu con, làm sao cho không lặp lại những 

gì trước đó, ít nhiều cảm thấy bất lực, có nhu cầu nương tựa tổ tông, trời đất. Tâm 

huyết còn lại dành hết cho hậu sinh, mong sao được trời thương, tổ đãi. Những nẻo 

đường tìm kiếm kim cổ vị lai, gạt đi những u mê giả dối, lại gặp được âm dương, ngũ 

hành, can chi, sinh khắc... Học những thứ đó thật như cuối hầm gặp đuốc, khôn xiết 

mừng vui. 

Những học viên phong thủy của tôi, đa số đều bắt đầu như thế. Cứ mỗi tháng, tôi lại 

khai giảng lớp Phong thủy Online cho các học viên từ xa, khóa học kéo dài 01 – 03 

tháng tùy khóa, mỗi tuần 02 buổi tối đào tạo trực tuyến với một lượng người giới hạn. 

Bên cạnh sách giáo trình đồ họa và bài tập thực hành được gửi trước thì đến giờ lên 

lớp mọi người đều có thể thảo luận rôm rả để làm sáng tỏ vấn đề. Video sẽ ghi lại sau 

mỗi buổi học như vậy và gửi đường link cho học viên để tiện bề khảo cứu”. 
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Những người chưa được hữu duyên để học tập một cách bài bản về kiến thức này, 

nhưng thực sự tin tưởng về mối quan hệ thiên – địa – nhân, thì cũng có thể thông qua 

Viện Phong thủy Hoàng Gia Việt Nam để được tư vấn nhiều dịch vụ:  

1. Giải lá số và hướng dẫn cải vận 

2. Chọn năm sinh con theo ý muốn 

3. Đặt tên cho con đúng phong thủy 

4. Tư vấn, thiết kế phong thủy nhà ở 

5. Tư vấn, thiết kế phong thủy mộ phần 

6. Kích nhân duyên 

7. Kích tài lộc 

8. Kích danh quan 

9. Hóa giải hung họa 

10. Xem quẻ dịch ra quyết định. 

------------ 
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