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 Cúng Giao Thừa: 

Đặt một bàn giữa nhà gồm: 1 bình bông, 1 dĩa trái cây (Mãn cầu, đu đủ, xoài, quýt, bưởi), một trái 
dưa hấu, bánh chưng, bánh in, một gói trà, 2 đèn cầy, ba nhang lớn, 3 chung rượu, 3 chung nước 
trà, giấy tiền vàng bạc (Giấy quý nhơn phù trợ). 
Một dĩa nhỏ đựng hai trái quýt đỏ, hai tán đường, một bao lì xì đỏ (Có tiền), để cúng xong rước tài 
lộc vào bàn thờ Thần Tài.  
          Cầm 3 nhang lớn quay mặt ra cửa Khấn:  
“Nam mô thập phương thường trụ Tam Bảo tác đại chứng minh, giờ này là giờ giao thừa năm Nhâm 
Dần đã hết, năm Quý Mão đã đến. Con và cả gia đình thành kính cung thỉnh mười phương Chư 
Phật, Chư Đại Bồ Tát, Chư Hiền Thánh Tăng, Hỷ Thần, Tài Thần, Quý Thần, đáo nhập gia môn phù 
hộ cho cả gia đình trọn năm mới trong nhà bình yên, mạnh khoẻ, làm ăn phát đạt, vạn sự an khang, 
kiết tường như ý”. 
          Khấn xong, quay mặt vào nhà xá ba xá, cắm nhang lên, đốt 5 cây nhang nhỏ,khấn:  Giờ lành 
đầu năm con cung thỉnh Thần Tài đáo nhập gia môn, phù hộ trong nhà trọn năm tài lộc dồi dào, 
nhiều may mắn”. Xá ba xá, bưng dĩa (hai trái quýt, hai tán đường, bao lì xì) và năm cây nhang đem 
vào bàn Thần Tài để và cắm nhang khấn: con cung thỉnh tài thần tọa vị  phù hộ trong gia đình hạnh 
phúc tài lộc dồi dào. 
 

 Xuất hành hướng tốt: Hỷ Thần Tây Bắc, Quý Thần Đơng Bắc, Tài Thần Chánh Đông .  

 Giờ tốt xuất hành: Từ giao thừa đến 1giờ, giờ Sửu từ 01g đến 03g, giờ Dần từ 03g đến 05g. Giờ 
Mẹo từ 05g đến 07g. Giờ Thìn từ 07g đến 09g Giờ Tỵ từ 09g đến 11g   
(Giờ xấu: giờ Ngọ từ 11g đến 13g. giờ Mùi 13g đến 15g, giờ Thân 15g đến 17g.) 
 

 Ngày Mùng 3 cúng tất: (Cúng kiếu ông bà) khấn: “Hôm nay ngày mùng 3 tết, ông bà đã về ăn 

tết với con cháu 3 ngày,  con cầu nguyện  cho ông bà được siêu thoát, phù hộ cho con cháu làm ăn 
phát đạt, sở cầu như ý.  
Kính cầu nguyện ông Trịnh Vương Hành Khiến, ông Thạch Tinh Liểu Tào Hành Binh, phù hộ cho cả 
gia đình từ lớn đến nhỏ trọn năm không bệnh hoạn tai ách. 
 

 Ngày Tốt Khai Trương:  
        Ngày mùng một bá vô cấm kỵ Tốt, mùng 2 sát chủ (xấu), ngày 3 Tam Nương (Xấu), ngày 04 
(trung bình), ngày 5 (trung bình),ngày 6 (tốt), ngày 7 Tam Nương (Xấu), ngày mùng 8 Tốt, mùng 9 
sát chủ(xấu), ngày 10 trung bình, ngày 11 trung bình, ngày 12 (tốt), ngày 13 Tam Nương (Xấu), ngày 
14 sát chủ (xấu), ngày 15 sát chủ (xấu), ngày 16 trung bình, ngày 17 trung bình, 18 tam nương (xấu), 
19 tốt, 20 tốt, 21 sát chủ (xấu),... 
* Cúng Sao Cầu An đầu năm ngày mùng 8 âm lịch 7g tối.  
* Tuổi Thân Tý Thìn:  Tam Tai năm thứ 1. 


