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LỜI GIỚI THIỆU
Cách đây hai năm, cô tôi ở Việt Nam qui liễu, vì nhu cầu cần
tính các ngày Tuần cửu, Tiểu tường và Đại tường tôi nhờ vào quyển
Kinh Thiên Đạo & Thế Đạo hướng dẫn cách tính và dùng phần mềm
Microsoft Excel để lập công thức tính cùng in ra giấy. Khi tôi gởi hồ sơ
cách tính dạng MS Excel cho người em họ, con cô tôi ở Việt Nam, thì
lại không dùng được vì không cùng ấn bản. Tôi lại phải đổi ra ấn bản
thích ứng với các phần mềm MS Excel ấn bản cũ hơn.
Để được phổ thông, và tránh sự đòi hỏi người dùng cần phải có
chương trình MS Excel, nên tôi viết lại công thức cách tính với hình
thức trang Web (webpage) và dùng Javascript để lập công thức tính. Với
phương cách này người xử dụng có thể tính và in ra. Tuy nhiên, vì cách
chỉnh các thông số khi in không đồng nhất giứa các phần mềm lướt mạn
(browser) như Fire Fox, Internet Explorer nên đã gây khó khăn cho người
xử dụng. Sau cùng, vì để tiện lợi, dễ dàng xử dụng hơn trong việc tính
và in Lịch Tuần Cửu, Tiểu Tường và Đại Tường, chúng tôi mạo muội
làm quyển ebook nhỏ này bao gồm bản tính Lịch Tuần Cửu – Tiểu
Tường – Đại Tường và Sớ Văn, mẫu dùng đọc khi hành lễ.
Dù đã cẩn thận trong cách viết chu trình, cũng như trong việc
trình bày, tuy nhiên, rất có thể có những lỗi lầm, sơ sót chưa được phát
hiện, mong chư Đạo Hữu, Đạo Tâm góp ý giúp chỉnh sữa, bổ túc cho
tập sách nhỏ này được thêm phần hoàn hảo. Xin vui lòng gởi điện thư
vào địa chỉ tamnguyen351@live.com, thành thật tri ơn.
Trân trọng,
California, ngày 21/04/2012
Tầm Nguyên

HƯỚNG DẪN CÁCH XỬ DỤNG
Lịch Tuần Cửu – Tiểu Tường – Đại Tường và Sớ Văn
được làm với dạng mẫu để điền và in ra giấy (PDF Form) nên có thể
điền trực tiếp các sự kiện thích ứng cần thiết vào các phần có gạch dưới.
Khi được mở đến trang có Lịch Tuần Cửu – Tiểu Tường –
Đại Tường hay Sớ Văn thì con trỏ chuột (cursor) nhấp nháy (blinks)
ngay trong ô điền trên cùng ở phần đầu trang (nếu vì lý do kỷ thuật nào
đó mà con trỏ chuột không ở vào vị trí, thì có thể nhấn phím Tab (Tab
key) để di chuyển con trỏ chuột vào khoảng muốn điền), chỉ cần đánh máy
trực tiếp vào (thí dụ như Tên Họ người quá cố), rồi nhấn phím Tab
(hit Tab key) thì con trỏ chuột sẽ di chuyển vào ô điền thứ hai (thí dụ:
Ngày). Tương tự mỗi khi đánh máy điền xong một sự kiện, thì chỉ cần
nhấn phím Tab thì con trỏ chuột sẽ đi đến sự kiện kế tiếp cần điền khác.
Khi điền xong Năm Qui Vị/Liễu, nhấn phím Tab thì phần mềm sẽ tự
động tính và điền các ngày Tuần cửu, Tiểu Tường và Đại Tường ở Bản
Tuần Cửu – Tiểu Tường – Đại Tường ở phía dưới theo ngày Dương
Lịch và Âm Lịch. Cùng một thể cách khi qua trang kế để điền sự kiện
cần thiết vào mẫu Sớ Văn.
Sau khi điền xong, nếu cần in bản Lịch Tuần Cửu – Tiểu
Tường – Đại Tường, hay Sớ Văn, chọn số trang thích ứng , thí
dụ như để in Lịch Tuần Cửu – Tiểu Tường – Đại Tường chọn
trang 5, tương tự để in Sớ Văn chọn số trang 6 và 7 để in.
Khi xử dụng nếu gặp khó khăn nào cần sự trợ giúp thêm, xin
gởi điện thư vào địa chỉ tamnguyen351@live.com chúng tôi sẽ cố gắng
trả lời sớm nhất như có thể được.

LỊCH TUẦN CỬU – TIỂU TƯỜNG – ĐẠI TƯỜNG
Đạo Hữu: ______________________________
Qui Vị/Qui Liễu: Ngày _____ Tháng _____ Năm _______ DL

BẢN TUẦN CỬU – TIỂU TƯỜNG – ĐẠI TƯỜNG
N gày Kỷ N iệm
Ngày Qui Vị/Liễu
Nhứt Cửu
Nhị Cửu
Tam Cửu
Tứ Cửu
Ngũ Cửu
Lục Cửu
Thất Cửu
Bát Cửu
Cửu Cửu
Tiểu Tường
Đại Tường

N gày D ương L ịch

N gày Âm L ịch

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
(Bát thập _______ niên)
TAM GIÁO QUI NGUYÊN, NGŨ CHI PHỤC NHỨT
Thời duy
Thiên vận __________ niên, _____________________ ngoạt,
___________________________ nhựt, ______ thời, hiện tại
_______________ quốc, ______________________ tỉnh,
_____________________ huyện, ____________________
xã, cư trụ ______________ chi trung.
Kim hữu đệ tử _________________________________
___________, cộng đồng chư Chức sắc hiệp dữ Chức việc, Đạo hữu
nam nữ đẳng quì tại ______________, thành tâm trình tấu:
HUỲNH KIM KHUYẾT NỘI
HUYỀN KHUNG CAO THƯỢNG ĐẾ NGỌC HOÀNG ĐẠI THIÊN TÔN.
DIÊU TRÌ KIM MẪU VÔ CỰC THIÊN TÔN.

TAM TÔNG CHƠN GIÁO
TÂY PHƯƠNG GIÁO CHỦ THÍCH CA MÂU NI THẾ TÔN.
THÁI THƯỢNG ĐẠO TỔ TAM THANH ỨNG HÓA THIÊN TÔN.
KHỔNG THÁNH TIÊN SƯ HƯNG NHO THẠNH THẾ THIÊN TÔN.

TAM KỲ PHỔ ĐỘ TAM TRẤN OAI NGHIÊM
THƯỜNG CƯ NAM HẢI QUAN ÂM NHƯ LAI.
LÝ ĐẠI TIÊN TRƯỞNG KIÊM GIÁO TÔNG ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
HIỆP THIÊN ĐẠI ĐẾ QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN.
GIA TÔ GIÁO CHỦ CỨU THẾ THIÊN TÔN.
THÁI CÔNG TƯỚNG PHỤ QUẢN PHÁP THIÊN TÔN.
TAM CHÂU BÁT BỘ HỘ PHÁP THIÊN TÔN.
THẬP PHƯƠNG CHƯ PHẬT, VẠN CHƯỞNG CHƯ TIÊN, LIÊN ĐÀI CHI HẠ.

CUNG VI
____________ chi tuần, _____________________ tánh,
____________ niên canh, ______________ tuế, nguyên sanh
tại ___________, nhập môn ______ niên, __________ ngoạt,
_______________ nhựt, tại ____________ tùng thị pháp điều
Tam Kỳ Phổ Độ, lập công bồi đức ______________________
Kim triêu Thiên số chi kỳ, vãng ư _____________ niên,
_____________________ ngoạt ____________________ nhựt,
______ thời nhi chung tại __________________________
(Hiếu quyến hay Thân quyến) _______________ khẩn thỉnh
chư Chức sắc Thiên phong, hiệp dữ Chức việc, Đạo hữu nam nữ đẳng
quì tại ____________ thành tâm cầu nguyện Đức Đại Từ Phụ,
các Đấng Thiêng Liêng, Địa Tạng Vương Bồ Tát cứu độ vong hồn
__________________ siêu thăng Tịnh độ.
Chư đệ tử đồng thành tâm khấu bái cẩn sớ thượng tấu
DĨ VĂN

HƯỚNG DẪN ĐIỀN SỚ TUẦN-CỬU
Cách điền vào như sau:
– Là Chức-Sắc:
Cung-Vi: Nhứt-Cửu chi tuần, Phạm Văn X cố tánh, Tân-Mùi (năm sanh
của đương-sự) niên canh, lục thập nhứt tuế, nguyên sanh tại Tây-Ninh tỉnh,
Trảng-Bàng huyện, Lộc-Hưng xã. Nhập-môn Ất-Dậu niên, thất ngoạt, nhị thập nhựt
tại Lộc-Hưng Thánh-Thất, tùng thị pháp-điều Tam-Kỳ Phổ-Độ lập công bồi
đức thọ Thiên-ân Lễ-Sanh Thượng-(...X...)-Thanh.
– Là Chức-Việc:
Cung-Vi: Nhứt-Cửu chi tuần, Phạm-Văn-X cố-tánh, Tân-Mùi (năm sanh
của đương-sự) niên canh, lục thập nhứt tuế, nguyên sanh tại Tây-Ninh tỉnh, TrảngBàng huyện, Lộc-Hưng xã. Nhập-môn Ất-Dậu niên, thất ngoạt, nhị thập nhựt tại
Lộc-Hưng Thánh-Thất, tùng thị pháp-điều Tam-Kỳ Phổ-Độ lập công bồi-đức
thọ phẩm Chánh-Trị-Sự.
– Là đạo-hữu: thì sau chữ “lập công bồi đức” là dứt. (Không ghi
thêm chi nữa.)
– Nếu không biết năm sanh thì bỏ luôn chữ niên canh không đọc.
– Lưu Ý:
• Trong lòng sớ khi gặp tháng Giêng, không viét là Nhứt Ngoạt
mà phải viết Chánh ngoạt.
• Về ngày: thì từ ngày mùng Một đến mùng Chín thì phải thêm
chữ Sơ, thí dụ: Sơ nhứt nhựt, Sơ nhị nhựt, v. v...

TÀI LIỆU THAM KHẢO
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