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THÁNG 1 NĂM 2021 

5 1 3 9 
V.Vọng 

2 

Tiểu hàn (Tháng Kỷ Sửu): 05/01/2021 - 10:23 

4 6 8 Đại hàn (Tháng Kỷ Sửu): 20/01/2021 - 03:39 
9 2 7 Tam sát: Đông (45-135) 

 
01/01/2021- Thứ Sáu -19/11 - Kỷ Dậu 9 5 7 3 

Lữ 
8 

Trực Thâu - Sao Lâu kim (cát) 8 1 3 
Tam sát: Đông (45-135) 4 6 2 
Kim phù: Hoắc tinh Quẻ ngày: V.Vọng-->Ích 
Tam tuyệt: Ly 
►HOÀNG ĐẠO: Minh Đường hoàng đạo (minh phụ, quý nhân tinh) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Nguyệt Tài, U Vi tinh, Mẫu Thương 2, Minh đường   
* Hung tinh: Tiểu Hồng Sa, Địa phá, Thần cách, Băng tiêu ngoạ hãm, Hà khôi, Cẩu Giảo, Lỗ ban 
sát, Không phòng   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: THÂU - sao Tiểu hồng sa chiếu. Có Đáo 
châu tinh, chủ việc đến quan mà sau đó tán, chỉ nên mai táng, tốt vừa, kị các việc khởi tạo - khai 
trương - xuất hành - nhập trạch - giá thú, phạm vào thì quan phi - lãnh thoái - tổn thương tài vật, 
xấu. Các ngày Dậu còn lại (?) cũng bất lợi. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Đại dịch Thổ - Bảo - Thu nhật 
* Cát thần: Thiên ân, Mẫu thương, Kìm đường, Trừ thần, Minh đường, Ô phệ. 
* Hung thần: Hà khôi, Đại thời, Đại bại. Hàm trì, Ngũ li. 
* Nên: Tắm gội, cắt tóc sửa móng, lấp hang hố, quét dọn, đuổi bắt, săn bắn. 
* Kiêng: Cầu phúc cầu tự, dâng biểu sớ, nhận phong tước vị, họp thân hữu, đội mũ cài trâm, xuất 
hành, lên quan nhậm chức, gặp dân, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, thu nạp người, di chuyển, kê giường, 
giải trừ, mời thầy chữa bệnh, cắt may, đắp đê, tu tạo động thổ, dựng cột gác xà, sửa kho, rèn đúc, 
đan dệt, nấu rượu, khai trương, lập ước, giao dịch, nạp tài, mở kho xuất tiền hàng, xếp đặt buồng đẻ, 
khơi mương đào giếng, đánh cá, đi thuyền, gieo trồng, chăn nuôi, nạp gia súc, phá thổ, an táng, cải 
táng. 

02/01/2021- Thứ Bảy -20/11 - Canh Tuất 1 6 8 9 
Bĩ 
9 

Trực Khai - Sao Vị thổ (cát) 9 2 4 
Tam sát: Bắc (315-45) 5 7 3 
Kim phù: Hoà đao Quẻ ngày: Cấu-->Đỉnh 
Tam tuyệt: Khảm 
►HOÀNG ĐẠO: Thiên Hình hắc đạo (thiên hình) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Sinh khí, Đại Hồng Sa 2   
* Hung tinh: Hoang vu 3, Vãng vong (Thổ kỵ), Tứ thời cô quả, Quỷ khốc   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: KHAI - ngày Vãng vong. Tiểu táng cũng 
phải chuẩn bị đầy đủ và có vì gấp dùng, chỉ là ngày tốt vừa. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Thoa xuyến Kim - Nghĩa - Khai nhật 
* Cát thần: Thiên an, Thời dương, Sinh khí. 
* Hung thần: Ngũ hư, Cửu không, Vãng vong, Thiên hình. 
* Nên: Cúng tế, cầu phúc cầu tự, họp thân hữu, nhập học, giải trừ, cắt may, tu tạo động thổ, xếp đặt 
buồng đẻ, khơi mương đào giếng, đặt cối đá, gieo trồng, chăn nuôi. 
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* Kiêng: Dâng biểu sớ, nhận phong tước vị, xuất hành, lên quan nhậm chức, gặp dân, cưới gả, thu 
nạp người di chuyến, mời thầy chữa bệnh, sửa kho, đan dệt, khai trương, lập ước giao dịch, nạp tài, 
mở kho xuất tiền hàng, chặt cây, đuổi bắt, săn bắn, đánh cá. 

03/01/2021- Chủ Nhật - 21/11 - Tân Hợi 2 7 9 7 
Tỷ 
7 

Trực Bế - Sao Mão nhật (hung) 1 3 5 
Tam sát: Tây (225-315) 6 8 4 
Kim phù: SÁT CỐNG Quẻ ngày: Tụng-->Khốn 
Tam tuyệt: Khôn 
►HOÀNG ĐẠO: Chu Tước hắc đạo (thiên tụng) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Phúc hậu   
* Hung tinh: Chu tước hắc đạo, Tội chỉ   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: BẾ - Tân Hợi là ngày phụ nhân chi kim - 
Âm phủ quyết dị chi kỳ, một năm bốn mùa duy chỉ tháng hai có ngày Tân Hợi tốt, các ngày Hợi 
còn lại đều không thể dùng vậy. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Thoa xuyến Kim - Bảo - Bế nhật 
* Cát thần: Thiên ân, Vương nhật. 
* Hung thần: Du họa, Huyết chi, Trùng nhật, Chu tước. 
* Nên: Tắm gội, cắt may, đắp đê, lấp hang hố. 
* Kiêng: Cầu phúc cầu tự, dâng biểu sớ, nhận phong tước vị, họp thân hữu, xuất hành, lên quan 
nhậm chức, gặp dân, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, thu nạp người, di chuyển, giải trừ, kê giường, mời 
thầy chữa bệnh, châm cứu, tu tạo động thổ, dựng cột gác xà, nấu rượu, khai trương, mở kho xuất 
tiền hàng, xếp đặt buồng đẻ, khơi mương đào giếng, phá thổ, an táng, cải táng. 

04/01/2021- Thứ hai - 22/11 - Nhâm Tý 3 8 1 8 
Chấn 

1 
Trực Kiến - Sao Tất nguyệt (cát) 2 4 6 
Tam sát: Nam (135-225) 7 9 5 
Kim phù: TRỰC TINH Quẻ ngày: Độn-->Đ.Nhân 
Tam tuyệt: Chấn 
►HOÀNG ĐẠO: Kim Quỹ hoàng đạo (nguyệt tiên, phúc đức tinh) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Thiên tài, Mãn đức tinh, Kính Tâm, Quan nhật Nguyệt Đức, Thiên Quý 1  
* Hung tinh: Thổ phủ, Thiên ôn, Nguyệt Yếm đại hoạ, Nguyệt Kiến chuyển sát, Phủ đầu dát  Thiên 
địa chuyển sát, Âm thác, Dương thác 
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: KIẾN - Hỏa tinh. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Tang phá Mộc - Chuyên - Kiến nhật 
* Cát thần: Nguyệt đức, Thiên ân, Lâm nhật, Kính an, Kim quĩ, Ô phệ đối. 
* Hung thần: Nguyệt kiến, Tiểu thời, Thổ phủ, Nguyệt yếrn, Địa hỏa,.Tứ kỵ, Lục xà, Đại hội, Âm 
dương câu thác. 
* Nên:  
* Kiêng: Mọi việc không nên làm. 

05/01/2021- Thứ Ba - 23/11 - Quý Sửu 4 9 2 6 
Bí 
8 

Trực Kiến - Sao Chủy hỏa (hung) 3 5 7 
Tam sát: Đông (45-135) 8 1 6 
Kim phù: Giác kỷ Quẻ ngày: Bĩ-->Tụng 
Tam tuyệt: Chấn 
►HOÀNG ĐẠO: Chu Tước hắc đạo (thiên tụng) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Yếu yên (thiên quý) Thiên Quý 2  
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* Hung tinh: Tiểu Hồng Sa, Thổ phủ, Vãng vong (Thổ kỵ), Chu tước hắc đạo, Tam tang, Không 
phòng  Dương thác 
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: NGÀY KIẾN - Vãng vong, Hồng sa. 
Quý Sửu tuy vượng nhưng lục sát nhập trung cung, tổn thương nhân khẩu, xấu. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Tang chá Mộc - Phạt - Kiến nhật 
* Cát thần: Thiên ân, Thủ nhật, Yếu an. 
* Hung thần: Nguyệt kiến, Tiểu thời, Thổ phủ, Vãng vong, Bát chuyên, Xúc thủy long, Chu tước, 
Dương thác. 
* Nên: Họp thân hữu. 
* Kiêng: Cầu phúc cầu tự, dâng biểu sớ, nhận phong tước vị, đội mũ cài trâm, xuất hành, lên quan 
nhậm chức, gặp dân, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, thu nạp người, di chuyển, đi xa trở về, kê giường, 
giải trừ, cắt tóc, sửa móng, mời thầy chữa bệnh, cắt may, đắp đê, tu tạo động thổ, dựng cột gác xà, 
sửa kho, rèn đúc, đan dệt, nấu rượu, khai trương, lấp ¬ớc, giao dịch, nạp tài, mở kho xuất tiền hàng, 
xếp đặt buồng đẻ, khơi mương đào giếng, đặt cối đá, lấp hang hố, sửa tường, dỡ nhà phá tường, chặt 
cây, đuổi bắt, săn bắn, đánh cá, đi thuyền, gieo trồng, chăn nuôi, phá thổ an táng, cải táng. 

06/01/2021- Thứ Tư - 24/11 - Giáp Dần 5 1 3 7 
K.Tế 

9 
Trực Trừ - Sao Sâm thủy (hung) 4 6 8 
Tam sát: Bắc (315-45) 9 2 7 
Kim phù: NHÂN CHUYÊN Quẻ ngày: Càn-->Lý 
Tam tuyệt: Tốn 
►HOÀNG ĐẠO: Kim Quỹ hoàng đạo (nguyệt tiên, phúc đức tinh) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Thiên tài, U Vi tinh, Tuế hợp Nguyệt Không  
* Hung tinh: Kiếp sát, Hoang vu 1, Địa Tặc   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: NGÀY TRỪ - Giáp Dần có Hỏa tinh, và 
Hoàng la, Tử đàn, Thiên hoàng, Địa hoàng, Bảo liễu (xe ngọc quý), Khố châu phúc lộc, Văn 
Xương, Lộc mã quan ích là những sao tốt chiếu lâm, nên khởi tạo, hôn nhân, an táng, nhập trạch, 
khai trương, xuất hành, trăm việc thuận lợi, dùng ngày đó gia môn phát đạt, động thổ thấy tiến tài 
sản, tên là "Đăng hổ bảng". Theo "Thích kỷ biện phương", Dần ở tháng chạp là thiên tặc, là ngày 
Dần trong tháng có Hỏa tinh thì không ghi, đó là hai thuyết nên tồn lưu để tham khảo. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Đại khê Thủy - Chuyên - Trừ nhật 
* Cát thần: Nguyệt không, Tứ tướng, Thời đức, Tướng nhật, Cát kì, Ngọc vũ, Ngũ hợp, Kim quỹ, Ô 
phệ đối. 
* Hung thần: Kiếp sát, Thiên tặc, Ngũ hư, Bát phong, Bát chuyên. 
* Nên: Tắm gội, quét dọn. 
* Kiêng: Cúng tế, xuất hành, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, mời thầy chữa bệnh, sửa kho, mở kho xuất 
tiền hàng, đánh cá, đi thuyền. 

07/01/2021- Thứ Năm - 25/11 - Ất Mão 6 2 4 1 
Lâm 

4 
Trực Mãn - Sao Tỉnh mộc (cát) 5 7 9 
Tam sát: Tây (225-315) 1 3 8 
Kim phù: Lập tảo Quẻ ngày: Lý-->T.Phu 
Tam tuyệt: Nam Khôn, nữ Cấn 
►HOÀNG ĐẠO: Thiên Đức hoàng đạo (thiên đức, bảo quang tinh) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Thiên phú, Địa tài, Lộc khố, Dân nhật, thời đức, Kim đường Thiên đức hợp 1, Nguyệt 
đức hợp  
* Hung tinh: Thổ ôn (thiên cẩu), Thiên ôn, Phi Ma sát (Tai sát), Quả tú   
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► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: NGÀY MÃN - Thiên phú, Thổ ôn, 
không nên động thổ, Thiên ôn một năm. Nếu dùng ngày Mão vào việc cưới, gặp cha mẹ, ăn hỏi, 
cũng tốt nhỏ nhưng có lục bất thành, lục bất hợp, cái đó ngừng. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Đại khuê Thủy - Chuyên - Mãn nhật 
* Cát thần: Thiên đức hợp, Nguyệt đức hợp, Tứ tướng, Dân nhật, Thiên vu, Phúc đức, Thiên 
thương, Kim đường, Ngũ hợp, Bảo quang, Ô phệ đối. 
* Hung thần: Tai sát, Thiên hỏa, Địa nang. 
* Nên: Cúng tế, cầu phúc cầu tự, dâng biểu sớ, nhận phong tước vị, họp thân hữu, đội mũ cài trâm, 
xuất hành, lên quan nhậm chức, gặp dân, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, thu nạp người, di chuyển, giải 
trừ, cắt may, dựng cột gác xà, đan dệt, khai trương, lập ước, giao dịch, nap tài, mở kho xuất tiền 
hàng, chăn nuôi, nạp gia súc, an táng, cải táng. 
* Kiêng: Mời thầy chữa bệnh, đắp đê, tu tạo động thổ, sửa kho, xếp.dặt, buồng đẻ, khơi mương đào 
giếng đặt cối đá, sửa tường, sửa đường, dỡ nhà phá tường, săn bắn, đánh cá, gieo trồng, phá thổ. 

08/01/2021- Thứ Sáu - 26/11 - Bính Thìn 7 3 5 4 
Đoài 

1 
Trực Bình - Sao Quỷ kim (hung) 6 8 1 
Tam sát: Nam (135-225) 2 4 9 
Kim phù: Yêu tinh Quẻ ngày: Đ.Nhân-->Ly 
Tam tuyệt: Càn 
►HOÀNG ĐẠO: Bạch Hổ hắc đạo (thiên sát) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Thiên Mã   
* Hung tinh: Sát chủ, Tiểu Hao, Nguyệt Hư, Nguyệt Sát, Băng tiêu ngoạ hãm, Hà khôi, Cẩu Giảo, 
Bạch hổ   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: NGÀY BÌNH - Có Đáo châu tinh, việc 
đến quan mà sau đó tán. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Sa trung Thổ - Bảo - Bình nhật 
* Cát thần: Thiên mã, Bất tương 
* Hung thần: Hà khôi, Tử thần, Nguyệt sát, Nguyệt hư, Bạch hổ. 
* Nên:  
* Kiêng: Mọi việc không nên làm. 

09/01/2021- Thứ Bảy - 27/11 - Đinh Tị 8 4 6 2 
T.Súc 

8 
Trực Định - Sao Liễu thổ (hung) 7 9 2 
Tam sát: Đông (45-135) 3 5 1 
Kim phù: Hoắc tinh Quẻ ngày: V.Vọng-->Tùy 
Tam tuyệt: Đoài 
►HOÀNG ĐẠO: Ngọc Đường hoàng đạo (thiên khai, thiếu vi tinh) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Thiên thành, Mãn đức tinh, Tam Hợp 1, Ngọc đường   
* Hung tinh: Đại Hao (Tử khí, quan phú), Cửu không, Tội chỉ, Ly sàng 1   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: NGÀY ĐỊNH - Thiên thành. Một thuyết 
nói là Quan phù tinh phi, nhưng nói là ngày Tử khí, nếu phương tu tạo trực với Phi cung Châu 
huyện, Quan phù, thấy ngay, nếu như phương đó hợp với cát thần tụ tập sẽ cầu cái đó xấu dùng 
cũng được. Đinh Tị là Chính tứ phế, xấu, một năm bốn mùa (quý), dùng ngày Tị chủ khẩu thiệt, tuy 
có Hỷ thần hoá giải cũng thuộc khó thoát. Như tốt thì vượng, xấu thì suy, tất cần xét rõ mệnh tuổi 
và sơn hướng không phạm xung khắc thì mới có thể dùng. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Sa trung Thổ - Chuyên - Định nhật 
* Cát thần: Tam hợp, Thời âm, Lục nghi, Ngọc đường. 
* Hung thần: Yếm đối, Chiêu dao, Tử khí, Tứ phế, Cửu khảm, Cửu tiêu, Trùng nhật. 
* Nên:  
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* Kiêng: Cầu phúc cầu tự, dâng biểu sớ, nhận phong tước vị, họp thân hữu, đội mũ cài trâm, xuất 
hành, lên quan nhậm chức, gặp dân, đính hôn, ăn hỏi, cưới gậ, thu nạp người, di chuyển, đi xa trở 
về, kê giường, giải trừ, cắt tóc, sửa móng, mời thầy chữa bệnh, cắt may, đắp đê, tu tạo động thổ, 
dựng cột gác xà, sửa kho, rên dúc, đan dệt, nấu rượu, khai trương, lập ước giao dịch, nạp tài, mở 
kho xuất tiền hàng, xếp đặt buồng đẻ, khơi mương đào giếng, dặt cối đá, sửa tường, dỡ nhà phá 
tường, chặt cây, đuổi bắt, săn bắn, đánh cá, đi thuyền, gieo trồng, chăn nuôi, phá thổ, an táng, cải 
táng. 

10/01/2021- Chủ Nhật - 28/11 - Mậu Ngọ 9 5 7 3 
Đỉnh 

4 
Trực Chấp - Sao Tinh nhật (hung) 8 1 3 
Tam sát: Bắc (315-45) 4 6 2 
Kim phù: Hoà đao Quẻ ngày: Cấu-->Càn 
Tam tuyệt: Cấn 
►HOÀNG ĐẠO: Thiên Lao hắc đạo (tỏa thần) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Minh tinh, Kính Tâm, Giải thần   
* Hung tinh: Hoang vu 2, Nguyệt Hoả, Độc Hoả   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: NGÀY CHẤP - Các ngày Ngọ còn lại là 
tốt vừa. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Thiên thượng Hỏa - Nghĩa - Chấp nhật 
* Cát thần: Kính an, Giải thần. 
* Hung thần: Nguyệt hại, Đại thời, Đại bại, Hàm trì, Tiểu hao, Ngũ hư, Thiên lao. 
* Nên: Tắm gội, cắt tóc sửa móng, chặt cây, đuổi bắt, săn bắn. 
* Kiêng: Cầu phúc cầu tự, dâng biểu sớ, nhận phong tước vị, họp thân hữu, đội mũ cài trâm, xuất 
hành, lên quan nhậm chức, gặp dân, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, thu nap người, di chuyển, kê giường, 
giải trừ, mời thầy chữa bệnh, đắp đê, tu tạo động thổ, dựng cột gác xà, sửa kho, lợp mái, đan dệt, 
nấu rượu khai trương, lập ước, giao dịch, nạp tài? mở kho xuất tiền hàng, xếp đặt buồng đẻ, đánh 
cá, đi thuyên, gieo trồng, chăn nuôi, nạp gia súc, phá thổ, an táng, cải táng. 
11/01/2021- Thứ hai - 29/11 - Kỷ Mùi 1 6 8 1 

Thăng 
2 

Trực Phá - Sao Trương nguyệt (cát) 9 2 4 
Tam sát: Tây (225-315) 5 7 3 
Kim phù: SÁT CỐNG Quẻ ngày: Tụng-->Bĩ 
Tam tuyệt: Ly 
►HOÀNG ĐẠO: Huyền Vũ hắc đạo (thiên ngục) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Nguyệt giải, Phổ hộ (Hội hộ), Hoàng Ân   
* Hung tinh: Nguyệt phá, Lục Bất thành, Thần cách, Huyền Vũ Trùng Tang, Trùng phục  
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: NGÀY PHÁ - Kỷ Mùi là Sát nhập trung 
cung, xấu. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Thiên thượng Hỏa - Chuyên - Phá nhật 
* Cát thần: Thổ hộ 
* Hung thần: Nguyệt phá, Đại hao, Tứ kích, Cửu không, Phục nhật, Bát chuyên, Huyền vũ. 
* Nên: Cúng tế, dỡ nhà phá tường. 
* Kiêng: Cầu phúc cầu tự, dâng biểu sớ, nhận phong tước vị, họp thân hữu, đội mũ cài trâm, xuất 
hành, lên quan nhậm chức, gặp dân, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, thu nạp người, di chuyển, kê giường, 
giải trừ, cắt tóc sửa móng, mời thầy chữa bệnh, cắt may, đắp đê, tu tạo động thổ, dựng cột gác xà, 
sửa kho, rèn đúc, đan dệt, nấu rượu, khai trương, lập ước, giao dịch, nạp tài, mở kho xuất tiền hàng, 
xếp đặt buồng đẻ, khơi mương đào giếng, đặt cối đá, lấp hang hố ờ, s¬a tường, chặt cây, gieo trồng, 
chăn nuôi, nạp gia súc, phá thổ, an táng, cái táng. 

12/01/2021- Thứ Ba - 30/11 - Canh Thân 2 7 9 7 
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Trực Nguy - Sao Dực hỏa (hung) 1 3 5 Khảm 
1 Tam sát: Nam (135-225) 6 8 4 

Kim phù: TRỰC TINH Quẻ ngày: Độn-->Bĩ 
Tam tuyệt: Khảm 
►HOÀNG ĐẠO: Tư Mệnh hoàng đạo (nhật tiên, phượng liễn tinh) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Thiên Quan, Ngũ phú, Phúc Sinh, Hoạt điệu, Mẫu Thương 1, Đại Hồng Sa 1 Thiên đức 
1, Nguyệt Đức  
* Hung tinh: Lôi công, Thổ cẩm   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: NGÀY NGUY - Canh Thân là Thiên 
đức, Nguyệt đức, nên sửa chôn (?), an táng, mưu trù làm việc nho nhỏ là thứ cát (tốt vừa), nếu nhà 
to, có hàng nghìn, hàng trăm thợ trở lên, thì những việc khởi tạo, khai trương, nhập trạch, hôn nhân, 
lại không nên, vì là ngày Sát nhập trung cung, không lợi cho người gia trưởng. Mùa xuân tuy có 
Thiên đức, Nguyệt đức cũng không có tác dụng gì, tổn thương tay, chân, người thợ phá mất, tổn 
hoại khí huyết, làm lớn thì nhanh thấy, làm nhỏ thì ứng chậm. Nếu làm chuồng trâu, dê, lợn, thì 
trong 60 ngày, 120 ngày sẽ thấy hổ lang làm bị thương, lại sinh ôn dịch thời khí. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Thạch lựu Mộc - Chuyên - Nguy nhật 
* Cát thần: Thiên đức, Nguyệt đức, Mậu thương, Dương đức, Ngũ phú, Phúc sinh, Trừ thần, Tư 
mệnh, Ô phệ. 
* Hung thần: Du họa, Ngũ li, Bát chuyên. 
* Nên: Cúng tế, dâng biểu sớ, nhận phong tước vị, họp thân hữu, xuất hành, nên quan nhậm chức, 
gặp dân, di chuyển, tắm gội, cắt tóc sửa móng, cắt may, tu tạo động thổ, dựng cột gác xà, sửa kho, 
nấu rượu, khai trương, lập ước giao dịch, nạp tài, mở kho xuất tiền hàng, quét dọn, chặt cây, đuổi 
bắt, gieo trồng, chăn nuôi, nạp gia súc, phá thổ, an táng, cải táng. 
* Kiêng: Cầu phúc cầu tự, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, kê giường, giải trừ, mời thầy chữa bệnh, đan 
dệt, săn bắn, đánh cá. 

13/01/2021- Thứ Tư - 1/12 - Tân Dậu 3 8 1 8 
T.Quá 

3 
Trực Thành - Sao Chẩn thủy (cát) 2 4 6 
Tam sát: Đông (45-135) 7 9 5 
Kim phù: Bốc mộc Quẻ ngày: Cách-->Phong 
Tam tuyệt: Khôn 
►HOÀNG ĐẠO: Câu Trần hắc đạo (địa ngục) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Thiên hỷ, Tam Hợp 2, Mẫu Thương 2 Nguyệt Ân  
* Hung tinh: Thụ tử, Thiên Ngục, Thiên Hoả, Câu Trận, Cô thần, Lỗ ban sát   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: NGÀY THÀNH - Thiên hỉ.  Tân Dậu là 
Kim loan (nhạc ngựa bằng vàng), tốt vừa. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Thạch lựu Mộc - Chuyên - Thành nhật 
* Cát thần: Mẫu thương Nguyệt ân, Tam hợp, Lâm nhật, Thiên hỉ, Thiên y, Trừ thần, Ô phệ. 
* Hung thần: Tứ hao, Đại sát, Ngũ li, Câu trần. 
* Nên: Cúng tế, cầu phúc cầu tự, dâng biểu sớ, nhận phong tước vị, nhập học, xuất hành, lên quan 
nhậm chức, gặp dân, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, thu nạp người, dì chuyển, giải trừ, tắm gội, cắt tóc, 
sửa móng, mời thầy chữa bệnh, cắt may, đắp đê, tu tạo động thổ, dựng cột gác xà, sửa kho, đan dệt, 
khai trương, lập ước, giao dịch, nạp tài, mở kho xuất tiền hàng, quét dọn, chặt cây, đuổi bắt, gieo 
trồng, chăn nuôi, nạp gia súc, phá thổ, an táng. 
* Kiêng: Họp thân hữu, nấu rượu. 

14/01/2021- Thứ Năm - 2/12 - Nhâm Tuất 4 9 2 4 
Tụy 

4 
Trực Thâu - Sao Giác (cát) 3 5 7 
Tam sát: Bắc (315-45) 8 1 6 
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Kim phù: Giác kỷ Quẻ ngày: Tùy-->V.Vọng 
Tam tuyệt: Chấn 
►HOÀNG ĐẠO: Thanh Long hoàng đạo (thiên quý, thái ất tinh) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Thánh tâm, Đại Hồng Sa 2, Thanh Long Thiên Quý 1  
* Hung tinh: Thiên Cương (hay Diệt Môn), Địa phá, Hoang vu 3, Ngũ Quỹ, Nguyệt Hình, Ngũ hư, 
Tứ thời cô quả, Quỷ khốc   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: NGÀY THÂU - Có Đáo châu tinh, việc 
đến công đường mà sau đó tán. Nhâm Tuất là Sát nhập trung cung, trăm việc đều kị. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Đại hải Thủy - Phạt - Thu nhật 
* Cát thần: Thánh tâm, Thanh long. 
* Hung thần: Thiên cương, Nguyệt hình, Ngũ hư. 
* Nên: Cúng tế, đuổi bắt, săn bắn. 
* Kiêng: Cầu phúc cầu tự, dâng biểu sớ, nhận phong tước vị, họp thân hữu, đội mũ cài trâm, xuất 
hành, lên quan nhậm chức, gặp dân, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, thu nạp người, di chuyển, kê giường, 
giải trừ, cắt tóc, sửa móng, mời thầy chữa bệnh, cắt may, đắp đê, tu tạo động thổ, dựng cột gác xà, 
sửa kho, rèn đúc, đan dệt, nấu rượu, khai trương, lập ước, giao dịch, nạp tài, mở kho xuất tiền hàng, 
xếp đặt buồng đẻ, khơi mương đào giếng, đặt cối đá, lấp hang hố, sửa tường, dỡ nhà phá tường, chặt 
cây, đánh cá, đi thuyền, gieo trồng, chăn nuôi, nạp gia súc, phá thổ, an táng, cải táng. 

15/01/2021- Thứ Sáu - 3/12 - Quý Hợi 5 1 3 6 
Bác 

6 
Trực Khai - Sao Cang (hung) 4 6 8 
Tam sát: Tây (225-315) 9 2 7 
Kim phù: NHÂN CHUYÊN Quẻ ngày: Đ.Quá-->Quải 
Tam tuyệt: Tốn 
►HOÀNG ĐẠO: Minh Đường hoàng đạo (minh phụ, quý nhân tinh) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Sinh khí, Nguyệt Tài, Âm Đức, Ích Hậu, Dịch Mã, Phúc hậu, Minh đường Thiên Quý 2  
* Hung tinh: Thiên tặc, Nguyệt Yếm đại hoạ, Nhân Cách  Âm thác 
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: NGÀY KHAI - Thiên tặc, Nguyệt yếm. 
Quý Hợi là ngày cùng của lục giáp, không thể dùng. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Đại hải Thủy - Chuyên - Khai nhật 
* Cát thần: Âm đức, Vương nhật, Dịch mã, Thiên hậu, Thời dương, Sinh khí, Ích hậu, Minh đường. 
* Hung thần: Nguyệt yếm, Địa hỏa, Tứ cùng, Lục xà, Trùng nhật, Đại hội, Âm thác. 
* Nên:  
* Kiêng: Mọi việc không nên làm. 

16/01/2021- Thứ Bảy - 4/12 - Giáp Tý 9 5 7 1 
Khôn 

1 
Trực Bế - Sao Đê thổ (hung) 8 1 3 
Tam sát: Nam (135-225) 4 6 2 
Kim phù: Hoà đao Quẻ ngày: Khốn-->Tụy 
Tam tuyệt: Nam Khôn, nữ Cấn 
►HOÀNG ĐẠO: Thiên Hình hắc đạo (thiên hình) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Cát Khánh, Tục Thế, Lục Hợp Nguyệt Không Thiên Xá 
* Hung tinh: Thiên Lại, Hoả tai, Hoàng Sa, Nguyệt Kiến chuyển sát, Phủ đầu dát   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: NGÀY BẾ - Hoàng sa. Giáp Tý là Thiên 
xá, là Tiến thần. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Hải trung Kim - Nghĩa - Bế nhật 
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* Cát thần: Nguyệt không, Thiên ân, Thiên xá, Thiên nguyện, Tứ tướng, Quan nhật, Lục hợp, Tục 
thế. 
* Hung thần: Thiên lại, Chí tử, Huyết chi, Thổ phù, Qui kị, Huyết kỵ, Thiên hình. 
* Nên: Cúng tế, tắm gội, cắt may, đan dệt, nấu rượu, an táng. 
* Kiêng: 

17/01/2021- Chủ Nhật - 5/12 - Ất Sửu 1 6 8 3 
P.Hạp 

6 
Trực Kiến - Sao Phòng nhật (cát) 9 2 4 
Tam sát: Đông (45-135) 5 7 3 
Kim phù: SÁT CỐNG Quẻ ngày: Hàm-->Tụy 
Tam tuyệt: Càn 
►HOÀNG ĐẠO: Chu Tước hắc đạo (thiên tụng) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Yếu yên (thiên quý) Thiên đức hợp 1, Nguyệt đức hợp  
* Hung tinh: Tiểu Hồng Sa, Thổ phủ, Vãng vong (Thổ kỵ), Chu tước hắc đạo, Tam tang, Không 
phòng   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: NGÀY KIẾN - Vãng vong, Hồng sa. Ất 
Sửu, Kỷ Sửu, nên khai sơn, phạt cỏ, hưng công, động thổ, giá thú, khai trương, xuất hành, nhập 
trạch, là ngày tốt vừa. Đinh Sửu là Sát nhập trung cung, không nên khua nhạc, trống, làm ồn ào, hôn 
nhân, mọi việc đó hại gia trưởng, trạch mẫu. Quý Sửu tuy vượng nhưng lục sát nhập trung cung, tổn 
thương nhân khẩu, xấu. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Hải trung Kim - Chế - Kiến nhật 
* Cát thần: Thiên đức hợp, Nguyệt đức hợp, Thiên ân, Tứ tướng, Thủ nhật, Yếu an. 
* Hung thần: Nguyệt kiến, Tiểu thời, Thổ phủ, Vãng vong, Chu tước. 
* Nên: Cúng tế, cầu phúc cầu tự, họp thân hữu, đính hôn, ăn hỏi, giải trừ, cắt may, dựng cột gác xà, 
nạp tài, mở kho xuất tiền hàng, chăn nuôi, nạp gia súc, an táng. 
* Kiêng: Dâng biểu sớ, nhận phong tước vị, đội mũ cài trâm, xuất hành, lên quan nhậm chức, gặp 
dân, cưới gả, thu nạp người, di chuyển, mời thầy chữa bệnh, đắp đê, tu tạo động thổ, sửa kho, xếp 
đặt buồng đẻ, khơi mương đào giếng, đặt cối đá, sửa tường, sửa đường, dỡ nhà phá tường, chặt cây, 
đuổi bắt, săn bắn, đánh cá, gieo trồng, phá thổ. 

18/01/2021- Thứ hai - 6/12 - Bính Dần 2 7 9 2 
G.Nhân 

4 
Trực Trừ - Sao Tâm nguyệt (hung) 1 3 5 
Tam sát: Bắc (315-45) 6 8 4 
Kim phù: TRỰC TINH Quẻ ngày: Tụy-->Tỷ 
Tam tuyệt: Đoài 
►HOÀNG ĐẠO: Kim Quỹ hoàng đạo (nguyệt tiên, phúc đức tinh) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Thiên tài, U Vi tinh, Tuế hợp   
* Hung tinh: Kiếp sát, Hoang vu 1, Địa Tặc   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: NGÀY TRỪ - Bính Dần có Hỏa tinh, và 
Hoàng la, Tử đàn, Thiên hoàng, Địa hoàng, Bảo liễu (xe ngọc quý), Khố châu phúc lộc, Văn 
Xương, Lộc mã quan ích là những sao tốt chiếu lâm, nên khởi tạo, hôn nhân, an táng, nhập trạch, 
khai trương, xuất hành, trăm việc thuận lợi, dùng ngày đó gia môn phát đạt, động thổ thấy tiến tài 
sản, tên là "Đăng hổ bảng". Theo "Thích kỷ biện phương", Dần ở tháng chạp là thiên tặc, là ngày 
Dần trong tháng có Hỏa tinh thì không ghi, đó là hai thuyết nên tồn lưu để tham khảo. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Lô trung Hỏa - Nghĩa - Trừ nhật 
* Cát thần: Thiên ân, Thời đức, Tướng nhật, Cát kì, Bất tương, Ngọc vũ, Ngũ hợp, Kim quĩ, Ô phệ 
đối. 
* Hung thần: Kiếp sát, Thiên tặc, Ngũ hư. 
* Nên: Tắm gội, quét dọn. 
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* Kiêng: Cúng tế, dâng biểu sớ, nhận phong tước vị, xuất hành, mời thầy chữa bệnh, sửa kho, mở 
kho xuất tiền hàng. 

19/01/2021- Thứ Ba - 7/12 - Đinh Mão 3 8 1 6 
Tổn 

9 
Trực Mãn - Sao Vĩ hỏa (cát) 2 4 6 
Tam sát: Tây (225-315) 7 9 5 
Kim phù: Bốc mộc Quẻ ngày: Quải-->Đ.Tráng 
Tam tuyệt: Cấn 
►HOÀNG ĐẠO: Thiên Đức hoàng đạo (thiên đức, bảo quang tinh) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Thiên phú, Địa tài, Lộc khố, Dân nhật, thời đức, Kim đường   
* Hung tinh: Thổ ôn (thiên cẩu), Thiên ôn, Phi Ma sát (Tai sát), Quả tú   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: NGÀY MÃN - Thiên phú, Thổ ôn, 
không nên động thổ, Thiên ôn một năm. Nếu dùng ngày Mão vào việc cưới, gặp cha mẹ, ăn hỏi, 
cũng tốt nhỏ nhưng có lục bất thành, lục bất hợp, cái đó ngừng. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Lô trung Hỏa Nghĩa - Mãn nhật 
* Cát thần: Thiên ân, Dân nhật, Thiên vu, Phúc đức, Thiên thương, Bất tương, Kim quĩ, Ngũ hợp, 
Bảo quang, Ô phệ đối. 
* Hung thần: Tai sát, Thiên hỏa. 
* Nên: Cúng tế. 
* Kiêng: Cầu phúc cầu tự, dâng biểu sớ, nhận phong tước vị, họp thân hữu, đội mũ cài trâm, xuất 
hành, lên quan nhậm chức, gặp dân, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, thu nạp người, di chuyển, kê giường, 
cắt tóc, sửa móng, mời thầy chữa bệnh, cắt may, đắp đê, tu tạo động thổ, dựng cột gác xà, sửa kho, 
rèn đúc, đan dệt, nấu rượu, khai trương lập ước, giao dịch, nạp tài, mở kho xuất tiền hàng, xếp đặt 
buồng đẻ, khơi mương đào giếng, đặt cối đá, lấp hang hố, sửa tường, dỡ nhà phá tường, chặt cây, 
đánh cá, gieo trồng, chăn nuôi, nạp gia súc, phá thổ, an táng, cải táng. 

20/01/2021- Thứ Tư - 8/12 - Mậu Thìn 4 9 2 9 
Lý 
6 

Trực Bình - Sao Cơ thủy (cát) 3 5 7 
Tam sát: Nam (135-225) 8 1 6 
Kim phù: Giác kỷ Quẻ ngày: Đoài-->Lý 
Tam tuyệt: Ly 
►HOÀNG ĐẠO: Bạch Hổ hắc đạo (thiên sát) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Thiên Mã   
* Hung tinh: Sát chủ, Tiểu Hao, Nguyệt Hư, Nguyệt Sát, Băng tiêu ngoạ hãm, Hà khôi, Cẩu Giảo, 
Bạch hổ   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: NGÀY BÌNH - Có Đáo châu tinh, việc 
đến quan mà sau đó tán. Mậu Thìn thảo mộc điêu linh, lúc đó ngũ hành không có khí, và là thoái 
tinh, lại kiêm Sát nhập trung cung, mọi việc bất lợi, xấu. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Đại lâm Mộc - Chuyên - Bình nhật 
* Cát thần: Thiên ân, Thiên mã. 
* Hung thần: Hà khôi, Tử thần, Nguyệt sát, Nguyệt hư, Ngũ mộ, Bạch hổ. 
* Nên:  
* Kiêng: Mọi việc không nên làm. 

21/01/2021- Thứ Năm - 9/12 - Kỷ Tị 5 1 3 8 
Đ.Tráng 

2 
Trực Định - Sao Đẩu mộc (cát) 4 6 8 
Tam sát: Đông (45-135) 9 2 7 
Kim phù: NHÂN CHUYÊN Quẻ ngày: Cách-->Hàm 
Tam tuyệt: Khảm 
►HOÀNG ĐẠO: Ngọc Đường hoàng đạo (thiên khai, thiếu vi tinh) 
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►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Thiên thành, Mãn đức tinh, Tam Hợp 1, Ngọc đường   
* Hung tinh: Đại Hao (Tử khí, quan phú), Cửu không, Tội chỉ, Ly sàng 1 Trùng Tang, Trùng phục  
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: NGÀY ĐỊNH - Thiên thành. Một thuyết 
nói là Quan phù tinh phi, nhưng nói là ngày Tử khí, nếu phương tu tạo trực với Phi cung Châu 
huyện, Quan phù, thấy ngay, nếu như phương đó hợp với cát thần tụ tập sẽ cầu cái đó xấu dùng 
cũng được. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Đại lâm Mộc - Nghĩa - Định nhật 
* Cát thần: Tam hợp, Thời âm, Lục nghi, Ngọc đường. 
* Hung thần: Yếm đối, Chiêu dao, Tử khí, Cửu khảm, Cửu tiêu, Phục nhật, Trùng nhật. 
* Nên: Họp thân hữu, đội mũ cài trâm, gặp.dân, đính hôn, ăn hỏi, thu nạp người, cắt may, tu tạo, 
động thổ, dựng cột gác xà, sửa kho, đan dệt, nấu rượu, lập ước giao dịch, nạp tài, đặt cối đá, chăn 
nuôi, nạp gia súc. 
* Kiêng: Xuất hành, cưới gả, giải trừ, mời thầy chữa bệnh, rèn đúc, xếp đặt buồng đẻ, lấp hang hố, 
đánh cá, đi thuyền, gieo trồng, phá thổ; an táng, cải táng. 

22/01/2021- Thứ Sáu - 10/12 - Canh Ngọ 6 2 4 8 
Hằng 

9 
Trực Chấp - Sao Ngưu kim (hung) 5 7 9 
Tam sát: Bắc (315-45) 1 3 8 
Kim phù: Lập tảo Quẻ ngày: Tùy-->Đoài 
Tam tuyệt: Khôn 
►HOÀNG ĐẠO: Thiên Lao hắc đạo (tỏa thần) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Minh tinh, Kính Tâm, Giải thần Thiên đức 1, Nguyệt Đức  
* Hung tinh: Hoang vu 2, Nguyệt Hoả, Độc Hoả   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: NGÀY CHẤP - Canh Ngọ là Thiên đức, 
Nguyệt đức, như Canh Ngọ làm Canh sơn Giáp hướng có thể thâu vào nạp âm, huống hồ ngày đó 
có dùng giờ Canh Thìn, giờ đó gặp tam hợp chiếu Thân, Canh diện Canh lộc, cư Thân, Thìn mã 
trực Nhâm Thân đó sinh thành lộc mã nhật, sẽ là mã gặp lộc tinh, Thánh nhân nam diện tinh, có 
Hoàng la, Tử đàn, Thiên hoàng, Địa hoàng, Kim ngân bảo lâu, là những sao tốt che, chiếu, chủ về 
thêm con cháu, vượng gia môn, tiến điền sản, đạt lộc vị. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Lộ bàng Thổ - Phạt - Chấp nhật 
* Cát thần: Thiên đức, Nguyệt đức, Kính an, Giải thần, Ô phệ. 
* Hung thần: Nguyệt hại, Đại thời, Đại bại, Hàm trì, Tiểu hao, Ngũ hư, Thiên hình 
* Nên: Cúng tế, cầu phúc cầu tự, dâng biểu sớ, nhận phong tước vị, họp thân hữu, xuất hành, lên 
quan nhậm chức, gặp dân, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, di chuyến, giải trừ, tắm gội, cắt tóc sửa móng, 
cắt may tu tạo động thổ, dựng cột gác xà, sửa kho, chặt cây, duỗi bắt gieo trồng, chăn nuôi, nạp gia 
súc, phá thổ, an táng. 
* Kiêng: Mời thầy chữa bệnh, lợp mái, đan dệt, săn bắn, đánh cá. 

23/01/2021- Thứ Bảy - 11/12 - Tân Mùi 7 3 5 9 
Tụng 

3 
Trực Phá - Sao Nữ thổ (hung) 6 8 1 
Tam sát: Tây (225-315) 2 4 9 
Kim phù: Yêu tinh Quẻ ngày: Đ.Quá-->Khốn 
Tam tuyệt: Chấn 
►HOÀNG ĐẠO: Huyền Vũ hắc đạo (thiên ngục) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Nguyệt giải, Phổ hộ (Hội hộ), Hoàng Ân Nguyệt Ân  
* Hung tinh: Nguyệt phá, Lục Bất thành, Thần cách, Huyền Vũ   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: NGÀY PHÁ - Tân Mùi là Sát nhập trung 
cung, xấu. 
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► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Lộ bàng Thổ - Nghĩa - Phá nhật 
* Cát thần: Nguyệt ân, Phổ hộ. 
* Hung thần: Nguyệt phá, Đại hao, Tứ kích, Cửu không, Huyền vũ. 
* Nên: Cúng tế, giải trừ, dỡ nhà phá tường. 
* Kiêng: Cầu phúc cầu tự, dâng biểu sớ, nhận phong tước vị, họp thân hữu, đội mũ cài trâm, xuất 
hành, lên quan nhậm chức, gặp dân, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, thu nạp người, di chuyển, kê giường, 
cắt tóc sửa móng, mời thầy chữa bệnh, cắt may, đắp đê, tu tạo động thổ, dựng cột gác xà, sửa kho, 
rèn đúc, đan dệt, nấu rượu, khai trương, lập ước, giao dịch, nạp tài, mở kho xuất tiền hàng, xếp đặt 
buồng đẻ, khơi mương đào giếng, đặt cối đá, lấp hang hố, sửa tường, chặt cây, đánh cá, gieo trồng, 
chăn nuôi, nạp gia súc, phá thổ, an táng, cải táng. 

24/01/2021- Chủ Nhật - 12/12 - Nhâm Thân 8 4 6 1 
Sư 
7 

Trực Nguy - Sao Hư nhật (hung) 7 9 2 
Tam sát: Nam (135-225) 3 5 1 
Kim phù: Hoắc tinh Quẻ ngày: Khốn-->Khảm 
Tam tuyệt: Tốn 
►HOÀNG ĐẠO: Tư Mệnh hoàng đạo (nhật tiên, phượng liễn tinh) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Thiên Quan, Ngũ phú, Phúc Sinh, Hoạt điệu, Mẫu Thương 1, Đại Hồng Sa 1 Thiên Quý 
1  
* Hung tinh: Lôi công, Thổ cẩm   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: NGÀY NGUY - Nhâm Thân, chỉ nên 
mai táng. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Kiếm phong Kim - Nghĩa - Nguy nhật 
* Cát thần: Mẫu thương, Dương đức, Ngũ phú, Phúc sinh, Trừ thần, Tư mệnh, Ô phệ. 
* Hung thần: Du họa, Ngũ li. 
* Nên: Cúng tế, tắm gội, cắt tóc sửa móng, đan dệt, nấu rượu, khai trương, nạp tài, mở kho xuất tiền 
hànoơ quét dọn, chặt cây, săn bắn, gieo trồng, chăn nuôi, nạp gia súc, phá thổ, an táng. 
* Kiêng: Cầu chúc cầu tự, họp thân hữu, đính hôn, ăn hỏi, giải trừ, mời thầy chữa bệnh, lập ước 
giao dịch, khơi mương. 

25/01/2021- Thứ hai - 13/12 - Quý Dậu 9 5 7 2 
Tiệm 

7 
Trực Thành - Sao Nguy nguyệt (hung) 8 1 3 
Tam sát: Đông (45-135) 4 6 2 
Kim phù: Hoà đao Quẻ ngày: Hàm-->T.Quá 
Tam tuyệt: Nam Khôn, nữ Cấn 
►HOÀNG ĐẠO: Câu Trần hắc đạo (địa ngục) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Thiên hỷ, Tam Hợp 2, Mẫu Thương 2 Thiên Quý 2  
* Hung tinh: Thụ tử, Thiên Ngục, Thiên Hoả, Câu Trận, Cô thần, Lỗ ban sát   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: NGÀY THÀNH - Thiên hỉ. Quý Dậu là 
khi kim vượng. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Kiếm phong Kim - Nghĩa - Thành nhật 
* Cát thần: Mâu thương, Tam hợp, Lâm nhật, Thiên hỉ, Thiên y, Trừ thần, Ô phệ. 
* Hung thần: Địa nang, Đại sát, Ngũ li, Câu trần. 
* Nên: Dâng biểu sớ, nhận phong tước vị, nhập học, xuất hành, lên quan nhậm chức, gặp dân, đính 
hôn, ăn hỏi, cưới gả, thu nạp người, di chuyển, giải trừ, tắm gội, cắt tóc, sửa móng, mời thầy chữa 
bệnh, cắt may, dựng cột gác xà, đan dệt, nấu rượu, khai trương, lập ước, giao dịch, nạp tài, quét 
dọn, chăn nuôi, nạp gia súc, an táng. 
* Kiêng: Họp thân hữu, đắp đê, tu tạo động thổ, sửa kho, xếp đặt buồng đẻ, khơi mương đào giếng, 
đặt cối đá, sửa tường, sửa đường, dỡ nhà phá tường, gieo trồng, phá thổ. 
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26/01/2021- Thứ Ba - 14/12 - Giáp Tuất 1 6 8 7 
Kiển 

2 
Trực Thâu - Sao Thất hỏa (cát) 9 2 4 
Tam sát: Bắc (315-45) 5 7 3 
Kim phù: SÁT CỐNG Quẻ ngày: Tụy-->Bĩ 
Tam tuyệt: Càn 
►HOÀNG ĐẠO: Thanh Long hoàng đạo (thiên quý, thái ất tinh) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Thánh tâm, Đại Hồng Sa 2, Thanh Long Nguyệt Không  
* Hung tinh: Thiên Cương (hay Diệt Môn), Địa phá, Hoang vu 3, Ngũ Quỹ, Nguyệt Hình, Ngũ hư, 
Tứ thời cô quả, Quỷ khốc   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: NGÀY THÂU - Có Đáo châu tinh, việc 
đến công đường mà sau đó tán. Giáp Tuất tám phương đều trắng, ở 24 hướng mọi thần đều chầu 
trời Nguyên nữ, ngày đó trộm sửa có thể dùng. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Sơn đầu Hỏa - Chế - Thu nhật 
* Cát thần: Nguyệt không, Tứ tướng, Thánh tâm, Thanh long. 
* Hung thần: Thiên cương, Nguyệt hình, Ngũ hư, Bát phong. 
* Nên: Cúng tế, đuổi bắt, săn bắn. 
* Kiêng: Cầu phúc cầu tự, dâng biểu sớ, nhận phong tước vị, họp thân hữu, đội mũ cài trâm, xuất 
hành, lên quan nhậm chức, gặp dân, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, thu nạp người, di chuyển, kê giường, 
cắt tóc, sửa móng, mời thầy chữa bệnh, cắt may, đắp đê, tu tạo động thổ, dựng cột gác xà, sửa kho, 
rèn đúc, đan dệt, nấu rượu, khai trương, ]ập ¬ớc, giao dịch, nạp tài, mở kho xuất tiền hàng, xếp đặt 
buồng đẻ, khơi mương đào giếng, đặt cối đá, lấp hang hố, sửa tường, sửa đường, dỡ nhà phá tường, 
chặt cây đánh cá, đi thuyền, gieo trồng, chăn nuôi, nạp gia súc, phá thổ, an táng, cải táng. 

27/01/2021- Thứ Tư - 15/12 - Ất Hợi 2 7 9 3 
Tấn 

3 
Trực Khai - Sao Bích thủy (cát) 1 3 5 
Tam sát: Tây (225-315) 6 8 4 
Kim phù: TRỰC TINH Quẻ ngày: Quải-->Đ.Quá 
Tam tuyệt: Đoài 
►HOÀNG ĐẠO: Minh Đường hoàng đạo (minh phụ, quý nhân tinh) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Sinh khí, Nguyệt Tài, Âm Đức, Ích Hậu, Dịch Mã, Phúc hậu, Minh đường Thiên đức 
hợp 1, Nguyệt đức hợp  
* Hung tinh: Thiên tặc, Nguyệt Yếm đại hoạ, Nhân Cách   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: NGÀY KHAI - Thiên tặc, Nguyệt yếm. 
Ất Hợi có Văn Xương tinh. Kỷ Hợi có Hỏa tinh, có Văn Xương hiển quý tinh, nên đặt móng, buộc 
giàn, hôn nhân, khai trương, nhập trạch, xuất hành, trù mưu làm mọi việc, đều tốt trọn vẹn. Nên 
dùng giờ Mậu Thìn. Là ngày tuy phạm Thiên tặc nhưng lại có Thiên cẩu hộ chi bất phòng, cho nên 
không hại vì thế là tốt trên hết. Nếu như gặp ngày này sanh nhân đại hoại chi mạng. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Sơn đầu Hỏa - Nghĩa - Khai nhật 
* Cát thần: Thiên đức hợp, Nguyệt đức hợp, Tứ tướng, Âm đức, Vương nhật, Dịch mã, Thiên hậu, 
Thời dương, Sinh khí, Ích hậu, Minh đường. 
* Hung thần: Nguyệt yếm, Địa hỏa, Trùng nhật. 
* Nên: Cúng tế, cầu phúc cầu tự, dâng biểu sớ, nhận phong tước vị, họp thân hữu, nhập học, giải 
trừ, tắm gội, cắt may, tu tạo động thổ, dựng cột rác Xà, Sửa kho, khai trương, nạp tài, mở kho xuất 
tiền hàng, xếp đặt buồng đẻ, khơi mương đào giếng, đặt cối đá, chăn nuôi, nạp gia súc. 
* Kiêng: Xuất hành, lên quan nhậm chức, gặp dân, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, di chuyển, đi xa trở 
về, mời thầy chữa bệnh, chặt cây, săn bắn, đánh cá, gieo trồng. 
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28/01/2021- Thứ Năm - 16/12 - Bính Tý 3 8 1 6 
Di 
3 

Trực Bế - Sao Khuê mộc (hung) 2 4 6 
Tam sát: Nam (135-225) 7 9 5 
Kim phù: Bốc mộc Quẻ ngày: Đoài-->Tùy 
Tam tuyệt: Cấn 
►HOÀNG ĐẠO: Thiên Hình hắc đạo (thiên hình) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Cát Khánh, Tục Thế, Lục Hợp   
* Hung tinh: Thiên Lại, Hoả tai, Hoàng Sa, Nguyệt Kiến chuyển sát, Phủ đầu dát   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: NGÀY BẾ - Hoàng sa. Bính Tý là Thiên 
địa chuyển trục, không nên hưng công, động thổ, phạm cái đó rất xấu. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Giản hạ Thủy - Phạt - Bế nhật 
* Cát thần: Quan nhật, Lục hợp, Bất tương, Tục thế, Ô phệ đối. 
* Hung thần: Thiên lại, Chí tử, Huyết chi, Thổ phù, Qui kị, Huyết kỵ, Xúc thủy long, Thiên hình. 
* Nên: Cúng tế, tắm gội, đan dệt, nấu rượu, an táng, cải táng. 
* Kiêng: Cầu phúc cầu tự, dâng biểu sớ, nhận phong tước vị, họp thân hữu, đội mũ cài trâm, xuất 
hành, lên quan nhậm chức, gặp dân, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, thu nạp người, di chuyển, ai xa trở 
về, kê giường, giải trừ, mời thầy chữa bệnh, chữa mắt, châm cứu, đắp đê, tu tạo động thổ, dựng cột 
gác xà, sửa kho, khai trương, lập ước, giao dịch, nạp tài, mở kho xuất tiền hàng, xếp đặt buồng đẻ, 
khơi mương đào giếng, đặt cối đá, sửa tường, sửa đường, dỡ nhà phá tường, đánh cá, đi thuyền, 
gieo trồng, chăn nuôi, nạp gia súc, phá thổ. 

29/01/2021- Thứ Sáu - 17/12 - Đinh Sửu 8 4 6 4 
Tùy 

7 
Trực Kiến - Sao Lâu kim (cát) 7 9 2 
Tam sát: Đông (45-135) 3 5 1 
Kim phù: Giác kỷ Quẻ ngày: Cách-->Tùy 
Tam tuyệt: Ly 
►HOÀNG ĐẠO: Chu Tước hắc đạo (thiên tụng) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Yếu yên (thiên quý)   
* Hung tinh: Tiểu Hồng Sa, Thổ phủ, Vãng vong (Thổ kỵ), Chu tước hắc đạo, Tam tang, Không 
phòng   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: NGÀY KIẾN - Vãng vong, Hồng sa. Ất 
Sửu, Kỷ Sửu, nên khai sơn, phạt cỏ, hưng công, động thổ, giá thú, khai trương, xuất hành, nhập 
trạch, là ngày tốt vừa. Đinh Sửu là Sát nhập trung cung, không nên khua nhạc, trống, làm ồn ào, hôn 
nhân, mọi việc đó hại gia trưởng, trạch mẫu. Quý Sửu tuy vượng nhưng lục sát nhập trung cung, tổn 
thương nhân khẩu, xấu. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Giản hạ Thủy - Bảo - Kiến nhật 
* Cát thần: Thủ nhật, Bất tường, Yếu an. 
* Hung thần: Nguyệt kiến, Tiểu thời, Thổ phủ, Vãng vong, Chu tước 
* Nên:  
* Kiêng: Cầu phúc cầu tự, dâng biểu sớ, nhận phong tước vị, họp thân hữu, đội mũ cài trâm, xuất 
hành, lên quan nhậm chức, gặp dân, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, thu nạp người, di chuyển, giải trừ, 
cắt tóc, sửa móng, mời thầy chữa bệnh, đắp đê, tu tạo động thổ, dựng cột gác xà, sửa kho, mở kho 
xuất tiền hàng, xếp đặt buồng đẻ, khơi mương đào giếng, đặt cối đá, sửa tường, sửa đường, dỡ nhà 
phá tường, chặt cây, đuổi bắt, săn bắn, đánh cá, gieo trồng, phá thổ, an táng cải táng. 
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30/01/2021- Thứ Bảy - 18/12 - Mậu Dần 5 1 3 8 
Phong 

6 
Trực Trừ - Sao Vị thổ (cát) 4 6 8 
Tam sát: Bắc (315-45) 9 2 7 
Kim phù: NHÂN CHUYÊN Quẻ ngày: Tùy-->Truân 
Tam tuyệt: Khảm 
►HOÀNG ĐẠO: Kim Quỹ hoàng đạo (nguyệt tiên, phúc đức tinh) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Thiên tài, U Vi tinh, Tuế hợp   
* Hung tinh: Kiếp sát, Hoang vu 1, Địa Tặc   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: NGÀY TRỪ - Mậu Dần có Hỏa tinh 
nhưng là tốt vừa, ngày đó có thể dùng. Theo "Thích kỷ biện phương", Dần ở tháng chạp là thiên tặc, 
là ngày Dần trong tháng có Hỏa tinh thì không ghi, đó là hai thuyết nên tồn lưu để tham khảo. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Thành đầu Thổ - Phạt - Trừ nhật 
* Cát thần: Thời đức, Tướng nhật, Cát kì, Ngọc đường, Ngũ hợp, Kim quỹ. 
* Hung thần: Kiếp sát, Thiên tặc, Ngũ hư. 
* Nên: Tắm gội, quét dọn. 
* Kiêng: Cúng tế, dâng biểu sớ, nhận phong tước vị, xuất hành, mời thầy chữa bệnh, sửa kho, mở 
kho xuất tiền hàng, phá thổ, an táng, cải táng. 

31/01/2021- Chủ Nhật - 19/12 - Kỷ Mão 6 2 4 7 
Tiết 

8 
Trực Mãn - Sao Mão nhật (hung) 5 7 9 
Tam sát: Tây (225-315) 1 3 8 
Kim phù: Lập tảo Quẻ ngày: Đ.Quá-->Hằng 
Tam tuyệt: Khôn 
►HOÀNG ĐẠO: Thiên Đức hoàng đạo (thiên đức, bảo quang tinh) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Thiên phú, Địa tài, Lộc khố, Dân nhật, thời đức, Kim đường   
* Hung tinh: Thổ ôn (thiên cẩu), Thiên ôn, Phi Ma sát (Tai sát), Quả tú Trùng Tang, Trùng phục  
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: NGÀY MÃN - Thiên phú, Thổ ôn, 
không nên động thổ, Thiên ôn một năm. Nếu dùng ngày Mão vào việc cưới, gặp cha mẹ, ăn hỏi, 
cũng tốt nhỏ nhưng có lục bất thành, lục bất hợp, cái đó ngừng. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Thành đầu Thổ - Phạt - Mãn nhật 
* Cát thần: Thiên ân, Dân nhật, Thiên vu, Phúc đức, Thiên thương, Bất tường, Kim đường, Ngũ 
hợp, Bảo quang. 
* Hung thần: Tai sát, Thiên hỏa, Phục nhật. 
* Nên: Cúng tế. 
* Kiêng: Cầu phúc cầu tự, dâng biểu sớ, nhận phong tước vị, họp thân hữu, đội mũ cài trâm, xuất 
hành, lên quan nhậm chức, gặp dân, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, thu nạp người, di chuyển, kê giường, 
giải trừ, cắt tóc, sửa móng, mời thầy chữa bệnh, cắt may, đắp đê, tu tạo động thổ, dựng cột gác xà, 
sửa kho, rèn đúc, lợp mái, đan dệt, nấu rượu, khai trương, lập ước, giao dịch, nạp tài, mở kho xuất 
tiền hàng, xếp đặt buồng đẻ, khơi mương đào giếng, đặt cối đá, lấp hang hố, sửa tường, sửa đường, 
dỡ nhà phá tường, gieo trồng, chăn nuôi, nạp gia súc, phá thổ, an táng, cải táng. 
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THÁNG 2 NĂM 2021 
4 9 2 3 

Ly 
1 

Lập xuân (Tháng Canh Dần): 03/02/2021 - 21:58 

3 5 7 Vũ thủy (Tháng Canh Dần): 18/02/2021 - 17:43 

8 1 6 Tam sát: Bắc (315-45) 
 

01/02/2021- Thứ hai -20/12 - Canh Thìn 7 3 5 1 
Thái 

9 
Trực Bình - Sao Tất nguyệt (cát) 6 8 1 
Tam sát: Nam (135-225) 2 4 9 
Kim phù: Yêu tinh Quẻ ngày: Khốn-->Tụng 
Tam tuyệt: Chấn 
►HOÀNG ĐẠO: Bạch Hổ hắc đạo (thiên sát) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Thiên Mã Thiên đức 1, Nguyệt Đức  
* Hung tinh: Sát chủ, Tiểu Hao, Nguyệt Hư, Nguyệt Sát, Băng tiêu ngoạ hãm, Hà khôi, Cẩu Giảo, 
Bạch hổ   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: NGÀY BÌNH - Có Đáo châu tinh, việc 
đến quan mà sau đó tán. Canh Thìn là Thiên đức, Nguyệt đức, nên làm nhỏ cũng tốt vừa. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Bạch lạp Kim - Nghĩa Bình nhật 
* Cát thần: Thiên đức, Nguyệt đức, Thiên ân, Thiên mã, Bất tương. 
* Hung thần: Hà khôi, Tử thần, Nguyệt sát, Nguyệt hư, Bạch hổ. 
* Nên: Cúng tế, sửa đường. 
* Kiêng: Cầu phúc cầu tự, dâng biểu sớ, nhận phong tước vị, họp thân hữu, đội mũ cài trâm, xuất 
hành, lên quan nhậm chức, gặp dân, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, thu nạp người, di chuyển, kê giường, 
giải trừ, cắt tóc, sửa móng, đắp đê, tu tạo động thổ, dựng cột gác xà, sửa kho, rèn đúc, đan dệt, nấu 
rượu, khai trương, lập ước, giao dịch, nạp tài, mở kho xuất tiền hàng, xếp đặt buồng đẻ, khơi 
mương đào giếng, đặt cối đá, lấp hang hố, sửa tường, dỡ nhà, phá tường săn bắn, đánh cá, gieo 
trồng, chăn nuôi, nạp gia súc, phá thổ, an táng, cải táng. 

02/02/2021- Thứ Ba -21/12 - Tân Tị 8 4 6 3 
Đ.Hữu 

7 
Trực Định - Sao Chủy hỏa (hung) 7 9 2 
Tam sát: Đông (45-135) 3 5 1 
Kim phù: Hoắc tinh Quẻ ngày: Hàm-->Cách 
Tam tuyệt: Tốn 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Thiên thành, Mãn đức tinh, Tam Hợp 1, Ngọc đường Nguyệt Ân  
* Hung tinh: Đại Hao (Tử khí, quan phú), Cửu không, Tội chỉ, Ly sàng 1   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: NGÀY ĐỊNH - Thiên thành. Một thuyết 
nói là Quan phù tinh phi, nhưng nói là ngày Tử khí, nếu phương tu tạo trực với Phi cung Châu 
huyện, Quan phù, thấy ngay, nếu như phương đó hợp với cát thần tụ tập sẽ cầu cái đó xấu dùng 
cũng được. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Bạch lạp Kim - Phạt - Định nhật 
* Cát thần: Thiên ân, Nguyệt ân, Tam hợp, Thời âm, Lục nghi, Ngọc đường. 
* Hung thần: Yếm đối, Chiêu dao, Tử khí, Cửu khảm, Cửu tiêu, Trùng nhật. 
* Nên: Cúng tế, cầu phúc cầu tự, họp thân hữu, đội mũ cài trâm, lên quan nhậm chức, gặp dân, đính 
hôn, ăn hỏi, thu nạp người, di chuyển, cắt may, tu tạo động thổ, dựng cột gác xà, sửa kho, đan dệt, 
lập ước giao dịch, nạp tài, mở kho xuất tiền hàng, đặt cối đá, chăn nuôi, nạp gia súc. 
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* Kiêng: Xuất hành, cưới gả, giải trừ, mời thầy chữa bệnh, rèn đúc, nấu rượu, xếp đặt buồng đẻ, lấp 
hang hố, đánh cá, đi thuyền, gieo trồng, phá thổ, an táng, cải táng. 

03/02/2021- Thứ Tư - 22/12 - Nhâm Ngọ 9 5 7 2 
Tốn 

1 
Trực Định - Sao Sâm thủy (hung) 8 1 3 
Tam sát: Bắc (315-45) 4 6 2 
Kim phù: Yêu tinh Quẻ ngày: Tụy-->Khốn 
Tam tuyệt: Đoài 
►HOÀNG ĐẠO: Bạch Hổ hắc đạo (thiên sát) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Thiên Mã, Nguyệt Tài, Tam Hợp 1, Dân nhật, thời đức Thiên đức hợp 1, Nguyệt Không  
* Hung tinh: Đại Hao (Tử khí, quan phú), Hoàng Sa, Ngũ Quỹ, Bạch hổ, Tội chỉ   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: NGÀY ĐỊNH - Là Hoàng sa, Tử đàn, 
Thiên hoàng, Địa hoàng, Kim ngân, Khố lâu, Điền đường, Nguyệt tài khố trữ tinh che, chiếu, nên 
khởi tạo, an táng, dời chỗ ở, khai trương, xuất hành, trong vòng 60 ngày, 120 ngày, tiến hoạnh tài, 
điền sản hoặc nhân phụ (vì sự giúp đỡ) ký thành gia (làm thêm gá vào nhà cũ), làm lớn thì phát lớn, 
làm nhỏ thì phát nhỏ, chủ về ruộng, tằm thu lớn, vàng bạc đầy kho. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Dương liễu Mộc - Chế - Định nhật 
* Cát thần: Thiên đức hợp, Nguyệt không, Thiên ân, Thời đức, Dân nhật, Tam hợp, Lâm nhật, 
Thiên mã, Thời âm, Ô phệ. 
* Hung thần: Tử khí, Bạch hổ 
* Nên: Cúng tế, cầu phúc cầu tự, dâng biểu sớ, nhận phong tước vị, họp thân hữu, đội mũ cài trâm, 
xuất hành, lên quan nhậm chức, gặp dân, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, thu nạp người, di chuyến, giải 
trừ, cắt may, tu tạo động thổ, dựng cột gác xà, sửa kho, đan dệt, nấu rượu, khai trương, lập ước, 
giao dịch, nạp tài, mở kho xuất tiền hàng, đặt cối đá, gieo trồng, chăn nuôi, nạp gia súc, phá thổ, an 
táng. 
* Kiêng: Mời thầy chữa bệnh, lợp mái, khơi mương, săn bắn, đánh cá. 

04/02/2021- Thứ Năm - 23/12 - Quý Mùi 1 6 8 4 
Khốn 

8 
Trực Chấp - Sao Tỉnh mộc (cát) 9 2 4 
Tam sát: Tây (225-315) 5 7 3 
Kim phù: Hoắc tinh Quẻ ngày: Quải-->Đoài 
Tam tuyệt: Cấn 
►HOÀNG ĐẠO: Ngọc Đường hoàng đạo (thiên khai, thiếu vi tinh) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Thiên thành, Kính Tâm, Ngọc đường   
* Hung tinh: Thiên ôn   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: NGÀY CHẤP - Là Thiên tặc, có Chu 
tước, Câu giảo, trong vòng 60 ngày, 120 ngày lục súc hại, lừa ngựa thành ác tật. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Dương liễu Mộc - Phạt - Chấp nhật 
* Cát thần: Thiên ân, Kính an, Ngọc đường 
* Hung thần: Tiểu hao, Xúc thủy long 
* Nên: Họp thân hữu, đuổi bắt. 
* Kiêng: Mời thầy chữa bệnh, sửa kho, khai trương, lập ước giao dịch, nạp tài, mở kho, xuất tiền 
hàng, đánh cá, đi thuyền. 

05/02/2021- Thứ Sáu - 24/12 - Giáp Thân 2 7 9 3 
V.Tế 

9 
Trực Phá - Sao Quỷ kim (hung) 1 3 5 
Tam sát: Nam (135-225) 6 8 4 
Kim phù: Hoà đao Quẻ ngày: Đoài-->Tiết 
Tam tuyệt: Ly 
►HOÀNG ĐẠO: Thiên Lao hắc đạo (tỏa thần) 
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►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Minh tinh, Nguyệt giải, Giải thần, Phổ hộ (Hội hộ), Dịch Mã Thiên Quý 1  
* Hung tinh: Nguyệt phá Trùng Tang  
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: NGÀY PHÁ - Có Chu tước, Câu giảo, bị 
gọi vì việc quan, khẩu thiệt, giảm gia súc và của, trong vòng 3-5 năm thấy mộ đàn bà, việc xấu. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Tỉnh tuyền Thủy - Phạt - Phá nhật 
* Cát thần: Dịch mã, Thiện hậu, Phổ hộ, Giải thần, Trừ thần, Ô phệ. 
* Hung thần: Nguyệt phá, Đại hao, Phục nhật, Ngũ li, Thiên lao 
* Nên: Cúng tế, giải trừ, tắm gội, mời thầy chữa bệnh, quét dọn, dỡ nhà phá tường. 
* Kiêng: Cầu phúc cầu tự, dâng biểu sớ, nhận phong tước vị, họp thân hữu, đội mũ cài trâm, xuất 
hành, lên quan nhậm chức, gặp dân, đính hôn, cưới gả, thu nạp người, di chuyển, kê giường, cắt tóc 
sửa móng, cắt may, đắp đê, tu tạo động thổ, dựng cột gác xà, sửa kho, rèn đúc, đan dệt, nấu rượu, 
khai trương, lập ước, giao dịch, nạp tài, mở kho xuất tiền hàng, xếp đặt buồng đẻ, khơi mương đào 
giếng, đặt cối đá, lấp hang hố, sửa tường, sửa đường, chặt cây, gieo trồng, chăn nuôi, nạp gia súc, 
phá thổ, an táng, cải táng. 

06/02/2021- Thứ Bảy - 25/12 - Ất Dậu 3 8 1 9 
Độn 

4 
Trực Nguy - Sao Liễu thổ (hung) 2 4 6 
Tam sát: Đông (45-135) 7 9 5 
Kim phù: SÁT CỐNG Quẻ ngày: Cách-->Phong 
Tam tuyệt: Khảm 
►HOÀNG ĐẠO: Huyền Vũ hắc đạo (thiên ngục) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Phúc Sinh, Cát Khánh, Âm Đức Thiên Quý 2  
* Hung tinh: Thiên Lại, Hoang vu 2, Nhân Cách, Huyền Vũ, Ly sàng 1   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: NGÀY NGUY - - Ngày Dậu không nên 
dùng. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Tỉnh tuyền Thủy - Phạt - Nguy nhật 
* Cát thần: Âm đức, Phúc sinh, Trừ thần, Ô phệ. 
* Hung thần: Thiên lại, Chí tử, Ngũ hư, Ngũ li, Huyền vũ 
* Nên: Cúng tế, tắm gội, cắt tóc sửa móng, quét dọn, đánh cá, phá thổ, an táng. 
* Kiêng: Cầu phúc cầu tự, dâng biểu sớ, nhận phong tước vị, họp thân hữu, đội mũ cài trâm, xuất 
hành, lên quan nhậm chức, gặp dân, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, thu nạp người, di chuyển, kê giường, 
giải trừ, mời thầy chữa bệnh, đắp đê, tu tạo động thổ, dựng cột gác xà, sửa kho, khai trương, lập 
ước, giao dịch, nạp tài, mở kho xuất tiền hàng, xếp đặt buồng đẻ, gieo trồng, chăn nuôi, nạp gia súc. 

07/02/2021- Chủ Nhật - 26/12 - Bính Tuất 4 9 2 6 
Cấn 

1 
Trực Thành - Sao Tinh nhật (hung) 3 5 7 
Tam sát: Bắc (315-45) 8 1 6 
Kim phù: TRỰC TINH Quẻ ngày: Tùy-->V.Vọng 
Tam tuyệt: Khôn 
►HOÀNG ĐẠO: Tư Mệnh hoàng đạo (nhật tiên, phượng liễn tinh) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Thiên hỷ, Thiên Quan, Tam Hợp 2, Hoàng Ân Nguyệt Đức, Nguyệt Ân  
* Hung tinh: Thụ tử, Nguyệt Yếm đại hoạ, Cô thần, Quỷ khốc   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: NGÀY THÀNH - Thiên hỉ, lại là Địa 
võng, mọi việc không nên phạm cái đó, chủ về gia trưởng bệnh, nhân khẩu không có nghĩa, lạnh 
lùng mà lui (lãnh thoái). Lại nói Bính Tuất là sát tập trung cung, phạm vào cái đó chủ về khởi đầu 
giết người, anh em bất nghĩa, tử biệt sinh ly, kị trước nhất là khởi tạo, hôn giá, nhập trạch, tu tác. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Ốc thượng Thổ - Bảo - Thành nhật 
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* Cát thần: Nguyệt đức, Nguyệt ân, Tứ tướng, Dương đức, Tam hợp, Thiên hỉ, Thiên y, Tư mệnh. 
* Hung thần: Nguyệt yếm, Địa hỏa, Tứ kích, Đại sát 
* Nên: Cúng tế, cầu phúc cầu tự, dâng biểu sớ, nhận phong tước vị, họp thân hữu, nhập học, thu nạp 
người, giải trừ, cắt may, đắp đê, tu tạo động thổ, dựng cột gác xà, sửa kho, đan dệt, nấu rượu, khai 
trương, lập ước, giao dịch, nạp tài, mở kho xuất tiền hàng, đặt cối đá, chăn nuôi, nạp gia súc, an 
táng. 
* Kiêng: Xuất hành, lên quan nhậm chức, gặp dân, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, di chuyển, đi xa trở 
về, mời thầy chữa bệnh, săn bắt, đánh cá, gieo trồng. 

08/02/2021- Thứ hai - 27/12 - Đinh Hợi 5 1 3 8 
Dự 
8 

Trực Thâu - Sao Trương nguyệt (cát) 4 6 8 
Tam sát: Tây (225-315) 9 2 7 
Kim phù: Bốc mộc Quẻ ngày: Đ.Quá-->Quải 
Tam tuyệt: Chấn 
►HOÀNG ĐẠO: Câu Trần hắc đạo (địa ngục) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Thánh tâm, Ngũ phú, U Vi tinh, Lục Hợp, Mẫu Thương 1 Thiên đức 1  
* Hung tinh: Kiếp sát, Địa phá, Hà khôi, Cẩu Giảo, Câu Trận, Thổ cẩm   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: NGÀY THÂU - Có Câu giảo, không nên 
dùng vào việc, phạm cái đó tổn gia trưởng, hại tử tôn, trong vòng 60 ngày, 120 ngày, chủ phương 
Nam Bạch y hình hại, nam nữ nhiều tai vạ, rất xấu. Duy có ngày bình địa chi với nguyệt kiến âm 
dương hợp đức, là tốt vừa phải (thứ cát). 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Ốc thượng Thổ - Phạt - Thu nhật 
* Cát thần: Thiên đức, Mẫu thương, Tứ tướng, Lục hợp, Ngũ phúc, Bất tương, Thánh tâm. 
* Hung thần: Hà khôi, Kiếp sát, Trùng nhật, Cầu tần. 
* Nên: Cúng tế, cầu phúc cầu tự, dâng biểu sớ, nhận phong tước vị, họp thân hữu, xuất hành, lên 
quan nhậm chức, gặp dân, đính hôn, ăn hỏi, thu nạp người, di chuyển, giải trừ, tắm gội, cắt may, tu 
tạo động thổ, dựng cột gác xà, sửa kho, đan dệt, nấu rượu, khai trương, lập ước, giao dịch, nạp tài, 
mở kho xuất tiền hàng, đuổi bắt, gieo trồng, chăn nuôi, nạp gia súc. 
* Kiêng: Cưới gả, cắt tóc, mời thầy chữa bệnh, săn bắn, đánh cá. 
09/02/2021- Thứ Ba - 28/12 - Mậu Tý 6 2 4 7 

Truân 
4 

Trực Khai - Sao Dực hỏa (hung) 5 7 9 
Tam sát: Nam (135-225) 1 3 8 
Kim phù: Giác kỷ Quẻ ngày: Khốn-->Tụy 
Tam tuyệt: Tốn 
►HOÀNG ĐẠO: Thanh Long hoàng đạo (thiên quý, thái ất tinh) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Sinh khí, Ích Hậu, Mẫu Thương 2, Đại Hồng Sa 1, Thanh Long   
* Hung tinh: Thiên Ngục, Thiên Hoả, Phi Ma sát (Tai sát), Lỗ ban sát   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: NGÀY KHAI - Ngày Mậu Tý, duy thủy 
thổ sinh người, dùng cái đó rất tốt, trong có Hoàng la, Tử đàn, Thiên hoàng, Địa hoàng, Kim ngân, 
tàng tài trữ, liên châu, chúng tinh che, chiếu. Trong vòng 60 ngày, 120 ngày được rất nhiều của, quý 
nhân tiếp dẫn, giữ chức lộc, mưu việc thì nhiều may mắn, vượng lục súc, thêm tài sản, cũng nên an 
táng. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Tích lịch Hỏa - Chế - Khai nhật 
* Cát thần: Mẫu thương, Thời dương, Sinh khí, Ích hậu, Thanh long 
* Hung thần: Tai sát, Thiên hỏa 
* Nên: Cúng tế, nhập học, tắm gội. 
* Kiêng: Đội mũ cài trâm, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, mời thầy chữa bệnh, thu nạp người, đan dệt, 
nấu rượu, chặt cây, săn bắn, đánh cá, phá thổ, an táng, cải táng. 
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10/02/2021- Thứ Tư - 29/12 - Kỷ Sửu 7 3 5 9 
V.Vọng 

2 
Trực Bế - Sao Chẩn thủy (cát) 6 8 1 
Tam sát: Đông (45-135) 2 4 9 
Kim phù: NHÂN CHUYÊN Quẻ ngày: Hàm-->Tụy 
Tam tuyệt: Nam Khôn, nữ Cấn 
►HOÀNG ĐẠO: Minh Đường hoàng đạo (minh phụ, quý nhân tinh) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Tuế hợp, Đại Hồng Sa 2, Minh đường Thiên Phúc 1  
* Hung tinh: Hoang vu 3, Địa Tặc, Hoả tai, Nguyệt Hư, Nguyệt Sát, Tứ thời cô quả   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: NGÀY BẾ - Không lợi cho hôn nhân, 
khởi tạo, phòng hổ và rắn làm hại, lừa ngựa đá phải thành ác tật, bần, bệnh, rất xấu. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Tích lịch Hỏa - Chuyên - Bế nhật 
* Cát thần: Bất tương, Tục thế, Minh đường 
* Hung thần: Nguyệt sát, Nguyệt hư, Huyết chi, Thiên tặc, Ngũ hư, Thổ phù, Qui kị, Huyết kị 
* Nên:  
* Kiêng: Mọi việc không nên làm 
11/02/2021- Thứ Năm - 30/12 - Canh Dần 8 4 6 3 

Ly 
1 

Trực Kiến - Sao Giác (cát) 7 9 2 
Tam sát: Bắc (315-45) 3 5 1 
Kim phù: Lập tảo Quẻ ngày: Tụy-->Tỷ 
Tam tuyệt: Ly 
►HOÀNG ĐẠO: Thiên Hình hắc đạo (thiên hình) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Mãn đức tinh, Yếu yên (thiên quý), Phúc hậu   
* Hung tinh: Thổ phủ, Lục Bất thành, Vãng vong (Thổ kỵ), Lôi công Trùng phục  
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: NGÀY KIẾN - Ngày Vãng vong, không 
lợi cho việc khởi tạo, kết hôn nhân, lạp thái, chủ về gia trưởng bị bệnh, bị gọi vì việc quan, trong 
vòng 60 ngày và 120 ngày tổn tiểu khẩu, trong vòng một năm thấy trùng tang, trăm việc không nên 
dùng. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Tùng bách Mộc - Chế - Kiến nhật 
* Cát thần: Vương nhật, Thiên thương, Bất tương, Yếu an, Ngũ hợp, Ô phệ đối. 
* Hung thần: Nguyệt kiến, Tiểu thời, Thổ phủ, Vãng vong, Thiên hình 
* Nên: Họp thân hữu, cắt may, lập ước giao dịch, nạp tài, nạp gia súc 
* Kiêng: Cúng tế, cầu phúc cầu tự, dâng biểu sớ, nhận phong tước vị, xuất hành, lên quan nhậm 
chức, gặp dân, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, thu nạp người, di chuyển, giải trừ, cắt tóc, sửa móng, mời 
thầy chữa bệnh, đắp đê, tu tạo động thổ, dựng cột gác xà, sửa kho, đan dệt, nấu rượu, mở kho xuất 
tiền hàng, xếp đặt buồng đẻ, khơi mương đào giếng, đặt cối đá, sửa tường, sửa đường, dỡ nhà phá 
tường, chặt cây, đuổi bắt, săn bắn, đánh cá, gieo trồng, phá thổ, an táng, cải táng. 
12/02/2021- Thứ Sáu - 1/1 - Tân Mão 9 5 7 2 

T.Phu 
3 

Trực Trừ - Sao Cang (hung) 8 1 3 
Tam sát: Tây (225-315) 4 6 2 
Kim phù: Yêu tinh Quẻ ngày: Bác-->Khôn 
Tam tuyệt: Khảm 
►HOÀNG ĐẠO: Chu Tước hắc đạo (thiên tụng) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh:  Nguyệt đức hợp  
* Hung tinh: Chu tước hắc đạo, Nguyệt Kiến chuyển sát   
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► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: NGÀY TRỪ - Không nên khởi tạo, hôn 
nhân, phạm vào cái đó thì trong vòng 60 ngày tổn gia trưởng, bị gọi vì việc quan, trong vòng 3-5 
năm thấy xấu, lãnh thoái, chủ về huynh đệ bất nghĩa, mọi nghiệp chia tan, gặp phải người ác, sinh ly 
tử biệt. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Tùng bách Mộc - Chế - Trừ nhật 
* Cát thần: Nguyệt đức hợp, Quan nhật, Cát kì, Bất tương, Ngọc vũ, Ngũ hợp, Ô phệ đối. 
* Hung thần: Đại thời, Đại bại, Hàm trì 
* Nên: Cúng tế, cầu phúc cầu tự, dâng biểu sớ, nhận phong tước vị, họp thân hữu, xuất hành, lên 
quan nhậm chức, gặp dân, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, di chuyển, giải trừ, tắm gội, cắt tóc, sửa móng, 
mời thầy chữa bệnh, cắt may, tu tạo động thổ, dựng cột gác xà, sửa kho lập ước giao dịch, quét dọn, 
gieo trồng, chăn nuôi, nạp gia súc, phá thổ, an táng, cải táng. 
13/02/2021- Thứ Bảy - 2/1 - Nhâm Thìn 1 6 8 6 

Đ.Súc 
4 

Trực Mãn - Sao Đê thổ (hung) 9 2 4 
Tam sát: Nam (135-225) 5 7 3 
Kim phù: Hoắc tinh Quẻ ngày: Đ.Súc-->Cổ 
Tam tuyệt: Khôn 
►HOÀNG ĐẠO: Kim Quỹ hoàng đạo (nguyệt tiên, phúc đức tinh) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Thiên phú, Thiên tài, Lộc khố Thiên đức hợp 1, Nguyệt Không  
* Hung tinh: Thổ ôn (thiên cẩu), Thiên tặc, Cửu không, Quả tú, Phủ đầu dát, Tam tang, Không 
phòng   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: NGÀY MÃN - Là Thiên phúc, Thiên tặc, 
là Thiên la,  
Những ngày Thìn còn lại cũng không tốt. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Trường lưu Thủy - Phạt - Mãn nhật 
* Cát thần: Thiên đức hợp, Nguyệt không, Thủ nhật, Thiên vu, Phúc đức, Lục nghi, Kim đường, 
Kim quĩ 
* Hung thần: Yếm đối, Chiêu dao, Cửu không, Cửu khảm, Cửu tiêu. 
* Nên: Cúng tế, cầu phúc cầu tự, dâng biểu sớ, nhận phong tước vị, xuất hành, lên quan nhậm chức, 
gặp dân, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, thu nạp người, di chuyển, giải trừ, mời thầy chữa bệnh, cắt may, 
tu tạo động thổ, dựng cột gác xà, sửa kho, đan dệt, khai trương, lập ước giao dịch, nạp tài, mở kho 
xuất tiền hàng, chăn nuôi, nạp gia súc, an táng. 
* Kiêng: Rèn đúc, khơi mương đào giếng, lấp hang hố, săn bắn, đánh cá, đi thuyền, gieo trồng. 
14/02/2021- Chủ Nhật - 3/1 - Quý Tị 2 7 9 4 

Quải 
6 

Trực Bình - Sao Phòng nhật (cát) 1 3 5 
Tam sát: Đông (45-135) 6 8 4 
Kim phù: Hoà đao Quẻ ngày: Tổn-->Di 
Tam tuyệt: Chấn 
►HOÀNG ĐẠO: Thiên Đức hoàng đạo (thiên đức, bảo quang tinh) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Địa tài, Hoạt điệu, Kim đường   
* Hung tinh: Sát chủ, Thiên Cương (hay Diệt Môn), Tiểu Hồng Sa, Tiểu Hao, Hoang vu 1, Nguyệt 
Hoả, Độc Hoả, Thần cách, Băng tiêu ngoạ hãm, Nguyệt Hình, Ngũ hư   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: NGÀY BÌNH - Là Tiểu hồng sa, có Chu 
tước, Câu giảo đáo châu tinh, phạm vào cái đó chủ về bị gọi vì việc quan, tổn gia trưởng trạch, đàn 
bà, con gái trong vòng 3-5 năm lớp lớp bất lợi, phá của, rất hung, ruộng tằm không thu được sản 
vật, chết vì tự thắt cổ, bị người ác cướp bóc. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Trường lưu Thủy - Chế - Bình nhật 
* Cát thần: Tướng nhật, Bảo quang. 
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* Hung thần: Thiên cương, Tử thần, Nguyệt hình, Nguyệt hại, Du họa, Ngũ hư, Trùng nhật 
* Nên: Sửa đường 
* Kiêng: Cầu phúc cầu tự, dâng biểu sớ, nhận phong tước vị, họp thân hữu, đội mũ cài trâm, mời 
thầy chữa bệnh, cắt may, đắp đê, tu tạo động thổ, dựng cột gác xà, sửa kho, rèn đúc, đan dệt, nấu 
rượu, khai trương, lập ước giao dịch, nạp tài, mở kho xuất tiền hàng, xếp đặt buồng đẻ, khơi mương 
đào giếng, đặt cối đá, sửa tường, dỡ nhà phá tường, gieo trồng, chăn nuôi, nạp gia súc, phá thổ, an 
táng, cải táng. 
15/02/2021- Thứ hai - 4/1 - Giáp Ngọ 3 8 1 9 

Càn 
1 

Trực Định - Sao Tâm nguyệt (hung) 2 4 6 
Tam sát: Bắc (315-45) 7 9 5 
Kim phù: SÁT CỐNG Quẻ ngày: Bí-->Di 
Tam tuyệt: Tốn 
►HOÀNG ĐẠO: Bạch Hổ hắc đạo (thiên sát) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Thiên Mã, Nguyệt Tài, Tam Hợp 1, Dân nhật, thời đức Thiên Quý 1  
* Hung tinh: Đại Hao (Tử khí, quan phú), Hoàng Sa, Ngũ Quỹ, Bạch hổ, Tội chỉ Trùng Tang  
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: NGÀY ĐỊNH - Là Hoàng sa, Tử đàn, 
Thiên hoàng, Địa hoàng, Kim ngân, Khố lâu, Điền đường, Nguyệt tài khố trữ tinh che, chiếu, nên 
khởi tạo, an táng, dời chỗ ở, khai trương, xuất hành, trong vòng 60 ngày, 120 ngày, tiến hoạnh tài, 
điền sản hoặc nhân phụ (vì sự giúp đỡ) ký thành gia (làm thêm gá vào nhà cũ), làm lớn thì phát lớn, 
làm nhỏ thì phát nhỏ, chủ về ruộng, tằm thu lớn, vàng bạc đầy kho. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Sa thạch Kim - Bảo - Định nhật 
* Cát thần: Thời đức, Dân nhật, Tam hợp, Lâm nhật, Thiên mã, Thời âm, Ô phệ. 
* Hung thần: Tử khí, Phụt nhật, Bạch hổ 
* Nên: Cúng tế, cầu phúc cầu tự, dâng biểu sớ, nhận phong tước vị, họp thân hữu, đội mũ cài trâm, 
xuất hành, lên quan nhậm chức, gặp dân, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, thu nạp người, di chuyển, cắt 
may, tu tạo động thổ, dựng cột gác xà, sửa kho, đan dệt, nấu rượu, khai trương, lập ước giao dịch, 
nạp tài, đặt cối đá, chăn nuôi, nạp gia súc. 
* Kiêng: Giải trừ, mời thầy chữa bệnh, lợp mái, mở kho xuất tiền hàng, xếp đặt buồng đẻ, gieo 
trồng, phá thổ, an táng cải táng. 
16/02/2021- Thứ Ba - 5/1 - Ất Mùi 4 9 2 7 

Tỉnh 
6 

Trực Chấp - Sao Vĩ hỏa (cát) 3 5 7 
Tam sát: Tây (225-315) 8 1 6 
Kim phù: TRỰC TINH Quẻ ngày: Di-->P.Hạp 
Tam tuyệt: Nam Khôn, nữ Cấn 
►HOÀNG ĐẠO: Ngọc Đường hoàng đạo (thiên khai, thiếu vi tinh) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Thiên thành, Kính Tâm, Ngọc đường Thiên Quý 2  
* Hung tinh: Thiên ôn  Tứ thời đại mộ 
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: NGÀY CHẤP - Là Thiên tặc, có Chu 
tước, Câu giảo, trong vòng 60 ngày, 120 ngày lục súc hại, lừa ngựa thành ác tật. 
Ất Mùi sát tập trung cung càng kị khởi tạo, nhập trạch (về nhận nhà mới), hôn nhân, khai trương, tu 
chỉnh. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Sa thạch Kim - Chế - Chấp nhật 
* Cát thần: Kính an, Ngọc đường 
* Hung thần: Tiểu hao, Ngũ mộ 
* Nên: Đuổi bắt, đánh cá 
* Kiêng: Đội mũ cài trâm, xuất hành, lên quan nhậm chức, gặp dân, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, thu 
nạp người, di chuyến, kê giường, giải trừ, mời thầy chữa bệnh, tu tạo động thổ, dựng cột gác xà, sửa 
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kho, khai trương, lập ước, giao dịch, nạp tài, mở kho xuất tiền hàng, xếp đặt buồng đẻ, gieo trồng, 
chăn nuôi, nạp gia súc, phá thổ, an táng, cải táng. 
17/02/2021- Thứ Tư - 6/1 - Bính Thân 5 1 3 8 

Giải 
4 

Trực Phá - Sao Cơ thủy (cát) 4 6 8 
Tam sát: Nam (135-225) 9 2 7 
Kim phù: Bốc mộc Quẻ ngày: Cổ-->Tốn 
Tam tuyệt: Càn 
►HOÀNG ĐẠO: Thiên Lao hắc đạo (tỏa thần) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Minh tinh, Nguyệt giải, Giải thần, Phổ hộ (Hội hộ), Dịch Mã Nguyệt Đức, Nguyệt Ân  
* Hung tinh: Nguyệt phá   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: NGÀY PHÁ - Có Chu tước, Câu giảo, bị 
gọi vì việc quan, khẩu thiệt, giảm gia súc và của, trong vòng 3-5 năm thấy mộ đàn bà, việc xấu. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Sơn hạ Hỏa - Chế - Phá nhật 
* Cát thần: Nguyệt đức, Nguyệt ân, Tứ tướng, Dịch mã, Thiên hậu, Phổ hộ, Giải thần, Trừ thần, Ô 
phệ. 
* Hung thần: Nguyệt phá, Đại hao, Ngũ li, Thiên lao. 
* Nên: Cúng tế, giải trừ, tắm gội, mời thầy chữa bệnh, quét dọn, dỡ phá nhà tường 
* Kiêng: Cầu phúc cầu tự, dâng biểu sớ, nhận phong tước vị, họp thân hữu, đội mũ cài trâm, xuất 
hành, lên quan nhậm chức, gặp dân, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, thu nạp người, di chuyển, kê giường, 
cắt tóc, sửa móng, cắt may, đắp đê, tu tạo động thổ, dựng cột gác xà, sửa kho, rèn đúc, đan dệt, nấu 
rượu, khai trương, lập ước, giao dịch, nạp tài, mở kho xuất tiền hàng, xếp đặt buồng đẻ, khơi 
mương đào giếng, đặt cối đá, lấp hang hố, sửa tường, sửa đường, chặt cây, săn bắn, đánh cá, gieo 
trồng, chăn nuôi, nạp gia súc, phá thổ, an táng, cải táng. 
18/02/2021- Thứ Năm - 7/1 - Đinh Dậu 6 2 4 4 

Hàm 
9 

Trực Nguy - Sao Đẩu mộc (cát) 5 7 9 
Tam sát: Đông (45-135) 1 3 8 
Kim phù: Giác kỷ Quẻ ngày: Mông-->Sư 
Tam tuyệt: Đoài 
►HOÀNG ĐẠO: Huyền Vũ hắc đạo (thiên ngục) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Phúc Sinh, Cát Khánh, Âm Đức Thiên đức 1  
* Hung tinh: Thiên Lại, Hoang vu 2, Nhân Cách, Huyền Vũ, Ly sàng 1   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: NGÀY NGUY - Duy có ngày Đinh Dậu 
có Thiên đức, Phúc tinh che, chiếu, nên an táng, hoàn phúc nguyện, xuất hành, khai trương, vào 
việc quan gặp quý, tốt, chỉ không nên các việc khởi tạo, hôn nhân, giá thú, vẫn cái đó vào ngày đó. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Sơn hạ Hỏa - Chế - Nguy nhật 
* Cát thần: Thiên đức, Tứ tướng, Âm đức, Phúc sinh, Trừ thần, Ô phệ. 
* Hung thần: Thiên lại, Chí tử, Ngũ hư, Ngũ li, Huyền vũ. 
* Nên: Cúng tế, cầu phúc cầu tự, dâng biểu sớ, nhận phong tước vị, xuất hành, lên quan nhậm chức, 
gặp dân, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, di chuyển, kê giường, giải trừ, tắm gội, sửa móng, cắt may, tu 
tạo động thổ, dựng cột gác xà, sửa kho, nạp tài, mở kho xuất tiền hàng, quét dọn, gieo trồng, chăn 
nuôi, nạp gia súc, phá thổ, an táng. 
* Kiêng: Họp thân hữu, cắt tóc, mời thầy chữa bệnh, săn bắn, đánh cá. 
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19/02/2021- Thứ Sáu - 8/1 - Mậu Tuất 4 9 2 1 
Khiêm 

6 
Trực Thành - Sao Ngưu kim (hung) 3 5 7 
Tam sát: Bắc (315-45) 8 1 6 
Kim phù: NHÂN CHUYÊN Quẻ ngày: Cấn-->Bí 
Tam tuyệt: Cấn 
►HOÀNG ĐẠO: Tư Mệnh hoàng đạo (nhật tiên, phượng liễn tinh) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Thiên hỷ, Thiên Quan, Tam Hợp 2, Hoàng Ân   
* Hung tinh: Thụ tử, Nguyệt Yếm đại hoạ, Cô thần, Quỷ khốc   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: NGÀY THÀNH - Thiên hỉ, lại là Địa 
võng, mọi việc không nên phạm cái đó, chủ về gia trưởng bệnh, nhân khẩu không có nghĩa, lạnh 
lùng mà lui (lãnh thoái). Lại nói Mậu Tuất là sát tập trung cung, phạm vào cái đó chủ về khởi đầu 
giết người, anh em bất nghĩa, tử biệt sinh ly, kị trước nhất là khởi tạo, hôn giá, nhập trạch, tu tác. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Bình địa Mộc - Chuyên - Thành nhật 
* Cát thần: Dương đức, Tam hợp, Thiên hỉ, Thiên y, Tư mệnh 
* Hung thần: Nguyệt yếm, Địa hỏa, Tứ kích, Đại sát. 
* Nên: Nhập học 
* Kiêng: Cầu phúc cầu tự, dâng biểu sớ, nhận phong tước vị, họp thân hữu, đội mũ cài trâm, xuất 
hành, lên quan nhậm chức, gặp dân, đính hôn, ăn hỏi, cưới xin, thu nạp người, di chuyển, đi xa trở 
về, kê giường, giải trừ, cắt tóc, sửa móng, mời thầy chữa bệnh, cắt may, đắp đê, tu tạo động thổ, 
dựng cột gác xà, sửa kho, rèn đúc, đan dệt, nấu rượu, khai trương, lập ước, giao dịch, nạp tài, mở 
kho xuất tiền hàng, xếp đặt buồng đẻ, khơi mương đào giếng, đặt cối đá, lấp hang hố, sửa tường, 
sửa đường, dỡ nhà phá tường, chặt cây, gieo trồng, chăn nuôi, nạp gia súc, phá thổ, an táng, cải 
táng. 
20/02/2021- Thứ Bảy - 9/1 - Kỷ Hợi 5 1 3 2 

Quan 
2 

Trực Thâu - Sao Nữ thổ (hung) 4 6 8 
Tam sát: Tây (225-315) 9 2 7 
Kim phù: Lập tảo Quẻ ngày: Bác-->Mông 
Tam tuyệt: Ly 
►HOÀNG ĐẠO: Câu Trần hắc đạo (địa ngục) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Thánh tâm, Ngũ phú, U Vi tinh, Lục Hợp, Mẫu Thương 1 Thiên Phúc 1  
* Hung tinh: Kiếp sát, Địa phá, Hà khôi, Cẩu Giảo, Câu Trận, Thổ cẩm   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: NGÀY THÂU - Có Câu giảo, không nên 
dùng vào việc, phạm cái đó tổn gia trưởng, hại tử tôn, trong vòng 60 ngày, 120 ngày, chủ phương 
Nam Bạch y hình hại, nam nữ nhiều tai vạ, rất xấu. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Bình địa Mộc - Chế - Thu nhật 
* Cát thần: Mẫu thương, Lục hợp, Ngũ phú, Bất tương, Thánh tâm 
* Hung thần: Hà khôi, Kiếp sát, Trùng nhật, Câu trần 
* Nên: Cúng tế, cầu phúc cầu.tự, họp thân hữu, đính hôn, thu nạp người, tắm gội, đan dệt, nấu rượu, 
khai trương, lập ước, giao dịch, nạp tài, mở kho xuất tiền hàng, đuổi bắt, đánh cá, gieo trồng, chăn 
nuôi, nạp gia súc. 
* Kiêng: Cưới gả, mời thầy chữa bệnh, phá thổ, an táng, cải táng. 
21/02/2021- Chủ Nhật - 10/1 - Canh Tý 6 2 4 2 

Ích 
9 

Trực Khai - Sao Hư nhật (hung) 5 7 9 
Tam sát: Nam (135-225) 1 3 8 
Kim phù: Yêu tinh Quẻ ngày: Đ.Súc-->Tổn 
Tam tuyệt: Khảm 
►HOÀNG ĐẠO: Thanh Long hoàng đạo (thiên quý, thái ất tinh) 
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►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Sinh khí, Ích Hậu, Mẫu Thương 2, Đại Hồng Sa 1, Thanh Long   
* Hung tinh: Thiên Ngục, Thiên Hoả, Phi Ma sát (Tai sát), Lỗ ban sát Trùng phục  
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: NGÀY KHAI - Ngày Canh Tý duy thủy 
thổ sinh người, dùng cái đó rất tốt, trong có Hoàng la, Tử đàn, Thiên hoàng, Địa hoàng, Kim ngân, 
tàng tài trữ, liên châu, chúng tinh che, chiếu. Trong vòng 60 ngày, 120 ngày được rất nhiều của, quý 
nhân tiếp dẫn, giữ chức lộc, mưu việc thì nhiều may mắn, vượng lục súc, thêm tài sản, cũng nên an 
táng. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Bích thượng Thổ - Bảo - Khai nhật 
* Cát thần: Mẫu thương, Thời dương, Sinh khí, Bất tương, Ích hậu, Thanh long, Ô phệ đối. 
* Hung thần: Tai sát, Thiên hỏa, Địa nang 
* Nên: Cúng tế, nhập học, tắm gội 
* Kiêng: Đội mũ cài trâm, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, thu nạp người, mời thầy chữa bệnh, chữa mắt, 
châm cứu, cắt may, đắp đê, tu tạo động thổ, sửa kho, đan dệt, nấu rượu, xếp đặt buồng đẻ, khơi 
mương đào giếng, đặt cối đá, sửa đường, dỡ nhà phá tường, săn bắn, đánh cá, gieo trồng phá thổ.. 
22/02/2021- Thứ hai - 11/1 - Tân Sửu 7 3 5 1 

M.Di 
3 

Trực Bế - Sao Nguy nguyệt (hung) 6 8 1 
Tam sát: Đông (45-135) 2 4 9 
Kim phù: Hoắc tinh Quẻ ngày: Tổn-->Khuể 
Tam tuyệt: Khôn 
►HOÀNG ĐẠO: Minh Đường hoàng đạo (minh phụ, quý nhân tinh) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Tuế hợp, Đại Hồng Sa 2, Minh đường Nguyệt đức hợp  
* Hung tinh: Hoang vu 3, Địa Tặc, Hoả tai, Nguyệt Hư, Nguyệt Sát, Tứ thời cô quả   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: NGÀY BẾ - Không lợi cho hôn nhân, 
khởi tạo, phòng hổ và rắn làm hại, lừa ngựa đá phải thành ác tật, bần, bệnh, rất xấu. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Bích thượng Thổ - Nghĩa - Bế nhật 
* Cát thần: Nguyệt đức hợp, Bất tương, Tục thế, Minh đường. 
* Hung thần: Nguyệt sát, Nguyệt hư, Huyết chi, Thiên tặc, Ngũ hư, Thổ phù, Qui kị, Huyết kị. 
* Nên: Cúng tế 
* Kiêng: Cầu phúc cầu tự, dâng biểu sớ, nhận phong tước vị, họp thân hữu, đội mũ cài trâm, xuất 
hành, lên quan nhậm chức, gặp dân, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, thu nạp người, di chuyển, đi xa trở 
về, kê giường, giải trừ, cắt tóc, sửa móng, mời thầy chữa bệnh, chữa mắt, châm cứu, cắt may, đắp 
đê, tu tạo động thổ, dựng cột gác xà, sửa kho, rèn đúc, đan dệt, nấu rượu, khai trương, lập ước, giao 
dịch, nạp tài, mở kho xuất tiền hàng, xếp đặt buồng đẻ, khơi mương đào giếng, đặt cối đá, lấp hang 
hố, sửa tường, sửa đường, dỡ nhà phá tường, săn bắn, đánh cá, gieo trồng, chăn nuôi, nạp gia súc, 
phá thổ, an táng, cải táng. 
23/02/2021- Thứ Ba - 12/1 - Nhâm Dần 8 4 6 9 

Đ.Nhân 
7 

Trực Kiến - Sao Thất hỏa (cát) 7 9 2 
Tam sát: Bắc (315-45) 3 5 1 
Kim phù: Hoà đao Quẻ ngày: Bí-->G.Nhân 
Tam tuyệt: Chấn 
►HOÀNG ĐẠO: Thiên Hình hắc đạo (thiên hình) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Mãn đức tinh, Yếu yên (thiên quý), Phúc hậu Thiên đức hợp 1, Nguyệt Không  
* Hung tinh: Thổ phủ, Lục Bất thành, Vãng vong (Thổ kỵ), Lôi công   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: NGÀY KIẾN - Ngày Vãng vong, không 
lợi cho việc khởi tạo, kết hôn nhân, lạp thái, chủ về gia trưởng bị bệnh, bị gọi vì việc quan, trong 
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vòng 60 ngày và 120 ngày tổn tiểu khẩu, trong vòng một năm thấy trùng tang, trăm việc không nên 
dùng. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Kim bạc Kim - Bảo - Kiến nhật 
* Cát thần: Thiên đức hợp, Nguyệt không, Vương nhật, Thiên thương, Yếu an, Ngũ hợp, Ô phệ đối. 
* Hung thần: Nguyệt kiến, Tiểu thời, Thổ phủ, vãng vong, Thiên hình. 
* Nên: Họp thân hữu, đính hôn, ăn hỏi, giải trừ, cắt may, dựng cột gác xà, lập ước giao dịch, nạp 
tài, chăn nuôi, nạp gia súc, an táng, cải táng. 
* Kiêng: Cúng tế, dâng biểu sớ, nhận phong tước vị, xuất hành, lên quan nhậm chức, gặp dân, cưới 
gả, thu nạp người, di chuyển, mời thầy chữa bệnh, đắp đê, tu tạo động thổ, sửa kho, xếp đặt buồng 
đẻ, khơi mương đào giếng, đặt cối đá, sửa tường, sửa đường, dỡ nhà phá tường, chặt cây, đuổi bắt, 
săn bắn, đánh cá, gieo trồng, phá thổ. 
24/02/2021- Thứ Tư - 13/1 - Quý Mão 9 5 7 8 

Q.Muội 
7 

Trực Trừ - Sao Bích thủy (cát) 8 1 3 
Tam sát: Tây (225-315) 4 6 2 
Kim phù: SÁT CỐNG Quẻ ngày: Di-->Phục 
Tam tuyệt: Tốn 
►HOÀNG ĐẠO: Chu Tước hắc đạo (thiên tụng) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh:    
* Hung tinh: Chu tước hắc đạo, Nguyệt Kiến chuyển sát  Thiên địa  chính chuyển 
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: NGÀY TRỪ - Không nên khởi tạo, hôn 
nhân, phạm vào cái đó thì trong vòng 60 ngày tổn gia trưởng, bị gọi vì việc quan, trong vòng 3-5 
năm thấy xấu, lãnh thoái, chủ về huynh đệ bất nghĩa, mọi nghiệp chia tan, gặp phải người ác, sinh ly 
tử biệt. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Kim bạc Kim - Bảo - Trừ nhật 
* Cát thần: Quan nhật, Cát kì, Ngọc Vũ, Ngũ hợp, Ô phệ đối. 
* Hung thần: Đại thời, Đại bại, Hàm trì, Chu tước 
* Nên: Họp thân hữu, xuất hành, lên quan nhậm chức, gặp dân, đính hôn, giải trừ, tắm gội, cắt tóc 
sửa móng tay, mời thầy chữa bệnh, lập ước giao dịch, quét dọn, phá thổ, cải táng. 
* Kiêng: Đào giếng. 
25/02/2021- Thứ Năm - 14/1 - Giáp Thìn 1 6 8 3 

Khuể 
2 

Trực Mãn - Sao Khuê mộc (hung) 9 2 4 
Tam sát: Nam (135-225) 5 7 3 
Kim phù: TRỰC TINH Quẻ ngày: Cổ-->Đ.Súc 
Tam tuyệt: Nam Khôn, nữ Cấn 
►HOÀNG ĐẠO: Kim Quỹ hoàng đạo (nguyệt tiên, phúc đức tinh) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Thiên phú, Thiên tài, Lộc khố Thiên Quý 1  
* Hung tinh: Thổ ôn (thiên cẩu), Thiên tặc, Cửu không, Quả tú, Phủ đầu dát, Tam tang, Không 
phòng Trùng Tang  
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: NGÀY MÃN - Là Thiên phúc, Thiên tặc, 
là Thiên la,  
Lại nói: Giáp Thìn tuy có khí khích giống với Mậu Thìn, cung mà sát tập trung, trăm việc đều kị, 
phạm phải cái đó thì chủ về việc khởi đầu giết người, của bị giảm (thoái), rất hung. 
Những ngày Thìn còn lại cũng không tốt. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Phúc đăng Hỏa - Chế - Mãn nhật 
* Cát thần: Thủ nhật, Thiên vu, Phúc đức, Lục nghi, Kim đường, Kim quĩ 
* Hung thần: Yếm đối, Chiêu dao, Cửu không, Cửu khảm, Cửu tiêu, Phục nhật. 
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* Nên: Cúng tế, cầu phúc, dâng biểu sớ, nhận phong tước vị, họp thân hữu, cắt may, đan dệt. 
* Kiêng: Lên quan nhậm chức, gặp dân, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, thu nạp người, mời thầy chữa 
bệnh, sửa kho, rèn đúc, khai trương, lập ước, giao dịch, nạp tài, mở kho xuất tiền hàng, lấp hang hố, 
đánh cá, đi thuyền, gieo trồng, phá thổ, an táng, cải táng. 
26/02/2021- Thứ Sáu - 15/1 - Ất Tị 2 7 9 7 

Nhu 
3 

Trực Bình - Sao Lâu kim (cát) 1 3 5 
Tam sát: Đông (45-135) 6 8 4 
Kim phù: Bốc mộc Quẻ ngày: Mông-->Bác 
Tam tuyệt: Càn 
►HOÀNG ĐẠO: Thiên Đức hoàng đạo (thiên đức, bảo quang tinh) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Địa tài, Hoạt điệu, Kim đường Thiên Quý 2  
* Hung tinh: Sát chủ, Thiên Cương (hay Diệt Môn), Tiểu Hồng Sa, Tiểu Hao, Hoang vu 1, Nguyệt 
Hoả, Độc Hoả, Thần cách, Băng tiêu ngoạ hãm, Nguyệt Hình, Ngũ hư   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: NGÀY BÌNH - Là Tiểu hồng sa, có Chu 
tước, Câu giảo đáo châu tinh, phạm vào cái đó chủ về bị gọi vì việc quan, tổn gia trưởng trạch, đàn 
bà, con gái trong vòng 3-5 năm lớp lớp bất lợi, phá của, rất hung, ruộng tằm không thu được sản 
vật, chết vì tự thắt cổ, bị người ác cướp bóc. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Phúc đăng Hỏa - Bảo - Bình nhật 
* Cát thần: Tướng nhật, Bảo quang 
* Hung thần: Thiên cương, Tử thần, Nguyệt hại, Du họa, Ngũ hư, Trùng nhật 
* Nên: Sửa đường. 
* Kiêng: Cầu phúc cầu tự, dâng biểu sớ, nhận phong tước vị, họp thân hữu, đội mũ cài trâm, xuất 
hành, lên quan nhậm chức, gặp dân, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, thu nạp người, di chuyến, kê giường, 
giải trừ, cắt tóc, sửa móng, mời thầy chữa bệnh, cắt may, đắp đê, tu tạo động thổ, dựng cột gác xà, 
sửa kho, rèn đúc, đan dệt, nấu rượu, khai trương, lập ước, giao dịch, nạp tài, mở kho xuất tiền hàng, 
xếp đặt buồng đẻ, khơi mương đào giếng, đặt cối đá, lấp hang hố, sửa tường, sửa đường, dỡ nhà phá 
tường, gieo trồng, chăn nuôi, nạp gia súc, phá thổ, an táng, cải táng. 
27/02/2021- Thứ Bảy - 16/1 - Bính Ngọ 3 8 1 4 

Đ.Quá 
3 

Trực Định - Sao Vị thổ (cát) 2 4 6 
Tam sát: Bắc (315-45) 7 9 5 
Kim phù: Giác kỷ Quẻ ngày: Cấn-->Bác 
Tam tuyệt: Đoài 
►HOÀNG ĐẠO: Bạch Hổ hắc đạo (thiên sát) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Thiên Mã, Nguyệt Tài, Tam Hợp 1, Dân nhật, thời đức Nguyệt Đức, Nguyệt Ân  
* Hung tinh: Đại Hao (Tử khí, quan phú), Hoàng Sa, Ngũ Quỹ, Bạch hổ, Tội chỉ   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: NGÀY ĐỊNH - Là Hoàng sa, Tử đàn, 
Thiên hoàng, Địa hoàng, Kim ngân, Khố lâu, Điền đường, Nguyệt tài khố trữ tinh che, chiếu, nên 
khởi tạo, an táng, dời chỗ ở, khai trương, xuất hành, trong vòng 60 ngày, 120 ngày, tiến hoạnh tài, 
điền sản hoặc nhân phụ (vì sự giúp đỡ) ký thành gia (làm thêm gá vào nhà cũ), làm lớn thì phát lớn, 
làm nhỏ thì phát nhỏ, chủ về ruộng, tằm thu lớn, vàng bạc đầy kho. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Thiên hà Thủy - Chuyên - Định nhật 
* Cát thần: Nguyệt đức, Nguyệt ân, Tứ tướng, Thời đức, Dân nhật, Tam hợp, Lâm nhật, Thiên mã, 
Thời âm, Ô phệ. 
* Hung thần: Tử khí, Bạch hổ 
* Nên: Cúng tế, cầu phúc cầu tự, dâng biểu sớ, nhận phong tước vị, họp thân hữu, đội mũ cài trâm, 
xuất hành, lên quan nhậm chức, gặp dân, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, thu nạp người, di chuyển, giải 
trừ, cắt may, tu tạo động thổ, dựng cột gác xà, sửa kho, đan dệt, nấu rượu, khai trương, lập ước, 
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giao dịch, nạp tài, mở kho xuất tiền hàng, đặt cối đá, gieo trồng, chăn nuôi, nạp gia súc, phá thổ, an 
táng. 
* Kiêng: Mời thầy chữa bệnh, lợp mái, săn bắn, đánh cá. 
28/02/2021- Chủ Nhật - 17/1 - Đinh Mùi 4 9 2 6 

Cổ 
7 

Trực Chấp - Sao Mão nhật (hung) 3 5 7 
Tam sát: Tây (225-315) 8 1 6 
Kim phù: NHÂN CHUYÊN Quẻ ngày: Bác-->Tấn 
Tam tuyệt: Cấn 
►HOÀNG ĐẠO: Ngọc Đường hoàng đạo (thiên khai, thiếu vi tinh) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Thiên thành, Kính Tâm, Ngọc đường Thiên đức 1  
* Hung tinh: Thiên ôn   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: NGÀY CHẤP - Là Thiên tặc, có Chu 
tước, Câu giảo, trong vòng 60 ngày, 120 ngày lục súc hại, lừa ngựa thành ác tật. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Thiên hà Thủy - Bảo - Chấp nhật 
* Cát thần: Thiên đức, Tứ tướng, Kính an, Ngọc đường 
* Hung thần: Tiểu hao, Bát chuyên 
* Nên: Cúng tế, cầu phúc cầu tự, dâng biểu sớ, nhận phong tước vị, họp thân hữu, xuất hành, lên 
quan nhậm chức, gặp dân, di chuyển, giải trừ, cắt may, tu tạo động thổ, dựng cột gác xà, nạp tài, mở 
kho xuất tiền hàng, đuổi bắt, gieo trồng, chăn nuôi, nạp gia súc, an táng. 
* Kiêng: Đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, cắt tóc, mời thầy chữa bệnh, săn bắn, đánh cá. 
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THÁNG 3 NĂM 2021 
3 8 1 2 

T.Phu 
3 

Kinh trập (Tháng Tân Mão): 05/03/2021 - 15:53 

2 4 6 Xuân phân (Tháng Tân Mão): 20/03/2021 - 16:37 

7 9 5 Tam sát: Tây (225-315) 
 

01/03/2021- Thứ hai -18/1 - Mậu Thân 5 1 3 2 
Hoán 

6 
Trực Phá - Sao Tất nguyệt (cát) 4 6 8 
Tam sát: Nam (135-225) 9 2 7 
Kim phù: Lập tảo Quẻ ngày: Đ.Nhân-->V.Vọng 
Tam tuyệt: Ly 
►HOÀNG ĐẠO: Thiên Lao hắc đạo (tỏa thần) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Minh tinh, Nguyệt giải, Giải thần, Phổ hộ (Hội hộ), Dịch Mã   
* Hung tinh: Nguyệt phá   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: NGÀY PHÁ - Có Chu tước, Câu giảo, bị 
gọi vì việc quan, khẩu thiệt, giảm gia súc và của, trong vòng 3-5 năm thấy mộ đàn bà, việc xấu. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Đại dịch Thổ - Bảo - Phá nhật 
* Cát thần: Dịch mã, Thiên hậu, Phổ hộ, Giải thần, Trừ thần. 
* Hung thần: Nguyệt phá, Đại hao, Ngũ li, Thiên hao 
* Nên: Cúng tế, giải trừ, tắm gội, mời thầy chữa bệnh, quét dọn, dỡ nhà, phá tường. 
* Kiêng: Cầu phúc cầu tự, dâng biểu sớ, nhận phong tước vị, họp thân hữu, đội mũ cài trâm, xuất 
hành, lên quan nhậm chức, gặp dân, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, thu nạp người, di chuyển, kê giường, 
cắt tóc, sửa móng, cắt may, đắp đê, tu tạo động thổ, dựng cột gác xà, rèn đúc, đan dệt, nấu rượu, 
khai trương, lập ước giao dịch, sửa kho, nạp tài, mở kho xuất tiền hàng, xếp đặt buồng đẻ, khơi 
mương đào giếng, đặt cối đá, lấp hang hố, sửa tường sửa đường, chặt cây gieo trồng, chăn nuôi, nạp 
gia súc, phá thổ, an táng, cải táng. 

02/03/2021- Thứ Ba -19/1 - Kỷ Dậu 6 2 4 3 
Lữ 
8 

Trực Nguy - Sao Chủy hỏa (hung) 5 7 9 
Tam sát: Đông (45-135) 1 3 8 
Kim phù: Yêu tinh Quẻ ngày: V.Vọng-->Ích 
Tam tuyệt: Khảm 
►HOÀNG ĐẠO: Huyền Vũ hắc đạo (thiên ngục) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Phúc Sinh, Cát Khánh, Âm Đức Thiên Phúc 1  
* Hung tinh: Thiên Lại, Hoang vu 2, Nhân Cách, Huyền Vũ, Ly sàng 1   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: NGÀY NGUY - Ngày Dậu không nên 
dùng. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Đại dịch Thổ - Bảo - Nguy nhật 
* Cát thần: Thiên ân, Âm đức, Phúc sinh, Trừ thần, Ô phệ. 
* Hung thần: Thiên lại, Chí tử, Ngũ hư, Ngũ li, Huyền vũ 
* Nên: Cúng tế, tắm gội, cắt tóc sửa móng, quét dọn, đánh cá, phá thổ, an táng. 
* Kiêng: Cầu phúc cầu tự, dâng biểu sớ, nhận phong tước vị, họp thân hữu, đội mũ cài trâm, xuất 
hành, lên quan nhậm chức, gặp dân, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, thu nạp người, di chuyển, kê giường, 
giải trừ, mời thầy chữa bệnh, đắp đê, tu tạo động thổ, dựng cột gác xà, sửa kho, khai trương, lập 
ước, giao dịch, nạp tài, mở kho xuất tiền hàng, xếp đặt buồng đẻ, gieo trồng, chăn nuôi, nạp gia súc. 
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03/03/2021- Thứ Tư - 20/1 - Canh Tuất 7 3 5 9 
Bĩ 
9 

Trực Thành - Sao Sâm thủy (hung) 6 8 1 
Tam sát: Bắc (315-45) 2 4 9 
Kim phù: Hoắc tinh Quẻ ngày: Cấu-->Đỉnh 
Tam tuyệt: Khôn 
►HOÀNG ĐẠO: Tư Mệnh hoàng đạo (nhật tiên, phượng liễn tinh) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Thiên hỷ, Thiên Quan, Tam Hợp 2, Hoàng Ân   
* Hung tinh: Thụ tử, Nguyệt Yếm đại hoạ, Cô thần, Quỷ khốc Trùng phục Âm thác 
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: NGÀY THÀNH - Thiên hỉ, lại là Địa 
võng, mọi việc không nên phạm cái đó, chủ về gia trưởng bệnh, nhân khẩu không có nghĩa, lạnh 
lùng mà lui (lãnh thoái). Lại nói Canh Tuất là sát tập trung cung, phạm vào cái đó chủ về khởi đầu 
giết người, anh em bất nghĩa, tử biệt sinh ly, kị trước nhất là khởi tạo, hôn giá, nhập trạch, tu tác. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Thoa xuyến Kim - Nghĩa - Thành nhật 
* Cát thần: Thiên ân, Dương đức, Tam hợp, Thiên hỉ, Thiên y, Tư mệnh. 
* Hung thần: Nguyệt yếm, Địa hỏa, Tứ kích, Đại sát, Âm thác. 
* Nên: Nhập học. 
* Kiêng: Cầu phúc cầu tự, dâng biểu sớ, nhận phong tước vị, họp thân hữu, đội mũ cài trâm, xuất 
hành, lên quan nhậm chức, gặp dân, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, thu nạp người, di chuyển, đi xa trở 
về, kê giường, giải trừ, cắt tóc, sửa móng, mời thầy chữa bệnh, cắt may, đắp đê, tu tạo động thổ, 
dựng cột gác xà, sửa kho, rèn đúc, đan dệt, nấu rượu, khai trương, lập ước, giao dịch, nạp tài, mở 
kho xuất tiền hàng, xếp đặt buồng đẻ, khơi mương đào giếng, đặt cối đá, lấp hang hố, sửa tường, 
sửa đường, dỡ nhà phá tường, chặt cây, gieo trồng, chăn nuôi, nạp gia súc, phá thổ, an táng, cải 
táng. 

04/03/2021- Thứ Năm - 21/1 - Tân Hợi 8 4 6 7 
Tỷ 
7 

Trực Thâu - Sao Tỉnh mộc (cát) 7 9 2 
Tam sát: Tây (225-315) 3 5 1 
Kim phù: Hoà đao Quẻ ngày: Tụng-->Khốn 
Tam tuyệt: Chấn 
►HOÀNG ĐẠO: Câu Trần hắc đạo (địa ngục) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Thánh tâm, Ngũ phú, U Vi tinh, Lục Hợp, Mẫu Thương 1 Nguyệt đức hợp  
* Hung tinh: Kiếp sát, Địa phá, Hà khôi, Cẩu Giảo, Câu Trận, Thổ cẩm   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: NGÀY THÂU - Có Câu giảo, không nên 
dùng vào việc, phạm cái đó tổn gia trưởng, hại tử tôn, trong vòng 60 ngày, 120 ngày, chủ phương 
Nam Bạch y hình hại, nam nữ nhiều tai vạ, rất xấu. Duy có ngày Tân Hợi địa chi với nguyệt kiến 
âm dương hợp đức, là tốt vừa phải (thứ cát). 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Thoa xuyến Kim - Bảo - Thu nhật 
* Cát thần: Nguyệt đức hợp, Thiên ân, Mẫu thương, Lục hợp, Ngũ phú, Bất tương, Thánh tâm. 
* Hung thần: Hà khôi, Kiếp sát, Trùng nhật, Câu trần 
* Nên: Cúng tế, cầu phúc cầu tự, dâng biểu sớ, nhận phong tước vị, họp thân hữu, xuất hành, lên 
quan nhậm chức, gặp dân, đính hôn, ăn hỏi, thu nạp người, di chuyển, giải trừ, tắm gội, cắt may, tu 
tạo động thổ, dựng cột gác xà, sửa kho, đan dệt, nấu rượu, khai trương, lập ước giao dịch, nạp tài, 
mở kho xuất tiền hàng, đuổi bắt, gieo trồng, chăn nuôi, nạp gia súc. 
* Kiêng: Cưới gả, mời thầy chữa bệnh, nấu rượu, săn bắn, đánh cá. 
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05/03/2021- Thứ Sáu - 22/1 - Nhâm Tý 9 5 7 8 
Chấn 

1 
Trực Thâu - Sao Quỷ kim (hung) 8 1 3 
Tam sát: Nam (135-225) 4 6 2 
Kim phù: TRỰC TINH Quẻ ngày: Độn-->Đ.Nhân 
Tam tuyệt: Chấn 
►HOÀNG ĐẠO: Tư Mệnh hoàng đạo (nhật tiên, phượng liễn tinh) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Thiên đức hợp 2, Thiên Quan, Tuế hợp, Mẫu Thương 2, Đại Hồng Sa 1   
* Hung tinh: Sát chủ, Thiên Cương (hay Diệt Môn), Địa phá, Địa Tặc, Băng tiêu ngoạ hãm, Nguyệt 
Hình, Tội chỉ, Lỗ ban sát   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: NGÀY THÂU - Kị hôn nhân, khởi tạo, 
nhập trạch, khai trương, phạm cái đó trong vòng ba năm tất thoái của, không tiến thêm, chủ về 
không kiện cáo thì sản nghiệp cũng hư hao. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Tang chá Mộc - Chuyên - Thu nhật 
* Cát thần: Thiên ân, Mẫu thương, Dương đức, Tư mệnh, Ô phệ đối. 
* Hung thần: Thiên cương, Nguyệt hình, Đại thời, Đại bại, Hàm trì, Thiên tặc, Tứ hao. 
* Nên:  
* Kiêng: Mọi việc không nên làm. 

06/03/2021- Thứ Bảy - 23/1 - Quý Sửu 1 6 8 6 
Bí 
8 

Trực Khai - Sao Liễu thổ (hung) 9 2 4 
Tam sát: Đông (45-135) 5 7 3 
Kim phù: Bốc mộc Quẻ ngày: Bĩ-->Tụng 
Tam tuyệt: Tốn 
►HOÀNG ĐẠO: Câu Trần hắc đạo (địa ngục) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Sinh khí, Kính Tâm, Đại Hồng Sa 2, Hoàng Ân   
* Hung tinh: Hoang vu 3, Cửu không, Tứ thời cô quả   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: NGÀY KHAI - Không lợi về tạo tác, sửa 
sang, hôn nhân, gặp cha mẹ, phạm cái đó chủ về điền, tằm không có thu hoạch, trong nhà có người 
đẻ bị nguy, bị tai nạn về nước sôi và bỏng lửa. Quý Sửu là sát nhập trung cung càng xấu, chủ về 
quan không, tổn nhân khẩu, tiểu nhân vào làm hại. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Tang chá Mộc - Phạt - Khai nhật 
* Cát thần: Thiên ân, Thời dương, Sinh khí, Thiên thương, Kính an. 
* Hung thần: Ngũ hư, Cửu không, Cửu khảm, Cửu tiêu, Địa nang, Bát chuyên, Xúc thủy long, Câu 
trần. 
* Nên: Cúng tế, cầu phúc cầu tự, dâng biểu sớ, nhận phong tước vị, họp thân hữu, nhập học, xuất 
hành, lên quan nhậm chức, gặp dân, di chuyển, giải trừ, mời thầy chữa bệnh, cắt may, dựng cột gác 
xà, chăn nuôi, nạp gia súc. 
* Kiêng: Đội mũ cài trâm, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, thu nạp người, đắp đê, tu tạo động thổ, sửa 
kho, rèn đúc, khai trương, lập ước, giao dịch, nạp tài, mở kho xuất tiền hàng, xếp đặt buồng đẻ, khơi 
mương đào giếng, đặt cối đá, lấp hang hố, sửa tường, sửa đường, dỡ nhà phá tường, chặt cây, săn 
bắn, đánh cá, đi thuyền, gieo trồng, phá thổ. 

07/03/2021- Chủ Nhật - 24/1 - Giáp Dần 2 7 9 7 
K.Tế 

9 
Trực Bế - Sao Tinh nhật (hung) 1 3 5 
Tam sát: Bắc (315-45) 6 8 4 
Kim phù: Giác kỷ Quẻ ngày: Càn-->Lý 
Tam tuyệt: Nam Khôn, nữ Cấn 
►HOÀNG ĐẠO: Thanh Long hoàng đạo (thiên quý, thái ất tinh) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
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* Cát tinh: Ngũ phú, Cát Khánh, Phổ hộ (Hội hộ), Phúc hậu, Thanh Long Nguyệt Đức, Thiên Quý 1  
* Hung tinh: Hoàng Sa, Ngũ Quỹ   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: NGÀY BẾ - Hoàng sa, có Hoạt dược 
tinh nên ghép ván làm sinh cơ, nhưng bất lợi về tu tạo, động thổ, hôn nhân, nhập trạch, khai trương. 
Là ngày mà ngũ hành vô khí, bình thường mà dùng thì có thể, tuy không có hại lớn, không dùng là 
hay nhất. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Đại khê Thủy - Chuyên - Bế nhật 
* Cát thần: Nguyệt đức, Vương nhật, Ngũ phú, Phổ hộ, Ngũ hợp, Thanh long, Ô phệ đối. 
* Hung thần: Du họa, Huyết chi, Qui kị, Bát chuyên 
* Nên: Cắt may, đắp đê, sửa kho, đan dệt, nấu rượu, lập ước giao dịch, nạp tài, lấp hang hố, gieo 
trồng, chăn nuôi, nạp gia súc, phá thổ, an táng, cải táng. 
* Kiêng: Cúng tế, cầu phúc cầu tự, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, di chuyển, đi xa trở về, giải trừ, mời 
thầy chữa bệnh, chữa mắt, châm cứu, săn bắn, đánh cá. 

08/03/2021- Thứ hai - 25/1 - Ất Mão 3 8 1 1 
Lâm 

4 
Trực Kiến - Sao Trương nguyệt (cát) 2 4 6 
Tam sát: Tây (225-315) 7 9 5 
Kim phù: NHÂN CHUYÊN Quẻ ngày: Lý-->T.Phu 
Tam tuyệt: Càn 
►HOÀNG ĐẠO: Minh Đường hoàng đạo (minh phụ, quý nhân tinh) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Phúc Sinh, Quan nhật, Minh đường Thiên Quý 2  
* Hung tinh: Thiên Ngục, Thiên Hoả, Thổ phủ, Thần cách, Nguyệt Kiến chuyển sát Trùng Tang 
Thiên địa chuyển sát, Dương thác 
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: NGÀY KIẾN - Không nên dùng việc, 
phạm cái đó tổn gia trưởng, và con trai út (thiếu phòng), con cháu gặp ôn dịch, nghèo khổ, khóc lóc, 
lớp, lớp chồng chất, trong vòng 3-5 năm, xa hơn thì 9 năm, bị kiện ngang trái, bại vong. Tháng hai 
vào ngày Mão đều là ngày trời đất chuyển sát. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Đại khuê Thủy - Chuyên - Kiến nhật 
* Cát thần: Quan nhật, Lục nghi, Phúc sinh, Ngũ hợp, Minh đường, Ô phệ đối. 
* Hung thần: Nguyệt kiến, Tiểu hao, Thổ phủ, Yếm đối, Chiêu dao, Phục nhật, Dương thác. 
* Nên: Cúng tế, họp thân hữu, xuất hành, lên quan nhậm chức, gặp dân, cắt may, lập ước giao dịch. 
* Kiêng: Cầu phúc, dâng biểu sớ, nhận phong tước vị, đính hôn, ăn.hỏi, cưới gả, giải trừ, cắt tóc sửa 
móng, mời thầy chữa bệnh, đắp đê, tu tạo động thổ, dựng cột gác xà, sửa kho, mở kho xuất tiền 
hàng, xếp đặt buồng đẻ, khơi mương đào giếng, đặt cối đá, sửa tường, dỡ nhà phá tường, chặt cây, 
đánh cá, đi thuyền, gieo trồng, phá thổ, an táng, cải táng. 
09/03/2021- Thứ Ba - 26/1 - Bính Thìn 4 9 2 4 

Đoài 
1 

Trực Trừ - Sao Dực hỏa (hung) 3 5 7 
Tam sát: Nam (135-225) 8 1 6 
Kim phù: Lập tảo Quẻ ngày: Đ.Nhân-->Ly 
Tam tuyệt: Đoài 
►HOÀNG ĐẠO: Thiên Hình hắc đạo (thiên hình) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: U Vi tinh   
* Hung tinh: Thụ tử, Nguyệt Hoả, Độc Hoả, Phủ đầu dát, Tam tang   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: NGÀY - Không lợi cho dời chỗ ở, về nhà 
mới, hôn nhân, khai trương các loại, mưu trù làm việc, phạm cái đó trong vòng 60 ngày, 120 ngày, 
chủ bị gọi vì việc quan, tốn của, bại ruộng vườn, tằm, mất sản nghiệp. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Sa trung Thổ - Bảo - Trừ nhật 
* Cát thần: Tứ tướng, Thủ nhật, Cát kì. 
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* Hung thần: Nguyệt hại, Thiên hình. 
* Nên: Cúng tế, xuất hành, lên quan nhậm chức, gặp dân, di chuyển, giải trừ, tắm gội, cắt tóc, sửa 
móng, cắt may, tu tạo động thổ, dựng cột gác xà, quét dọn gieo trồng. 
* Kiêng: Cầu phúc cầu tự, dâng biểu sớ, nhận phong tước vị, họp thân hữu, đính hôn, ăn hỏi, cưới 
gả, thu nạp người, mời thầy chữa bệnh, sửa kho, đan dệt, nấu rượu, khai trương, lập ước giao dịch, 
nạp tài, mở kho xuất tiền hàng, xếp đặt buồng đẻ, chăn nuôi, nạp gia súc, phá thổ, an táng, cải táng. 
10/03/2021- Thứ Tư - 27/1 - Đinh Tị 5 1 3 2 

T.Súc 
8 

Trực Mãn - Sao Chẩn thủy (cát) 4 6 8 
Tam sát: Đông (45-135) 9 2 7 
Kim phù: Yêu tinh Quẻ ngày: V.Vọng-->Tùy 
Tam tuyệt: Cấn 
►HOÀNG ĐẠO: Chu Tước hắc đạo (thiên tụng) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Thiên phú, Nguyệt Tài, Thánh tâm, Lộc khố, Dịch Mã Nguyệt Ân  
* Hung tinh: Thổ ôn (thiên cẩu), Hoang vu 1, Vãng vong (Thổ kỵ), Chu tước hắc đạo, Câu Trận, 
Quả tú, Không phòng   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: NGÀY MÃN - Vãng vong, Thiên không, 
không nên động thổ, nếu tu tạo trăm việc đều tốt. Nếu như ở hai cung Càn, Tốn khởi tạo đều tốt, 
xuất hành, khai trương, hôn nhân, nhập trạch, trong có Hoàng la, Tử đàn, Điền đường, Khố trữ tinh, 
che, chiếu, trong năm đó nhà sinh quý tử, ruộng, tằm hưng vượng, suốt đời tốt lành. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Sa trung Thổ - Chuyên - Mãn nhật 
* Cát thần: Nguyệt ân, Tứ tướng, Tướng nhật, Dịch mã, Thiên hậu, Thiên vu, Phúc đức, Thánh tâm. 
* Hung thần: Ngũ hư, Bát phong, Thổ phù, Đại sát, Vãng vong, Trùng nhật, Chu tước. 
* Nên: Cúng tế, cầu phúc cầu tự, họp thân hữu, đính hôn, ăn hỏi, giải trừ, cắt may, dựng cột gác xà, 
đan dệt, khai trương, lập ước giao dịch, nạp tài, chăn nuôi. 
* Kiêng: Dâng biểu sớ, nhận phong tước vị, xuất hành, lên quan nhậm chức, gặp dân, cưới gả, thu 
nạp người, di chuyển, cắt tóc, mời thầy chữa bệnh, đắp đê, tu tạo động thổ, sửa kho, mở kho xuất 
tiền hàng, xếp đặt buồng đẻ, khơi mương đào giếng, đặt cối đá, sửa tường, sửa đường, dỡ nhà phá 
tường, đuối bắt, săn bắn, đánh cá, đi thuyền, gieo trồng, phá thổ, an táng, cải táng. 
11/03/2021- Thứ Năm - 28/1 - Mậu Ngọ 6 2 4 3 

Đỉnh 
4 

Trực Bình - Sao Giác (cát) 5 7 9 
Tam sát: Bắc (315-45) 1 3 8 
Kim phù: Hoắc tinh Quẻ ngày: Cấu-->Càn 
Tam tuyệt: Ly 
►HOÀNG ĐẠO: Kim Quỹ hoàng đạo (nguyệt tiên, phúc đức tinh) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Thiên tài, Ích Hậu, Dân nhật, thời đức Thiên Phúc 1  
* Hung tinh: Thiên Lại, Tiểu Hao, Lục Bất thành, Hà khôi, Cẩu Giảo   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: NGÀY BÌNH - Chỉ nên làm sinh cơ, như 
các việc hôn nhân, tu tạo, dùng cái đó trong 60 ngày, 120 ngày bị gọi vì việc quan, tổn nhân khẩu, 
3-6-9 năm lạnh lùng mà lui. (Sinh cơ là thọ mộc (?) và sinh cơ - tức quan tài và gò mả làm trước, 
khi chủ còn sống). 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Thiên thượng Hỏa - Nghĩa - Bình nhật 
* Cát thần: Thời đức, Dân nhật, Ích hậu, Kim quĩ 
* Hung thần: Hà khôi, Tử thần, Thiên lại, Chí tử. 
* Nên: Cúng tế, sửa tường, sửa đường. 
* Kiêng: Cầu phúc cầu tự, dâng biểu sớ, nhận phong tước vị, họp thân hữu, đội mũ cài trâm, xuất 
hành, lên quan nhậm chức, gặp dân, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, thu nạp người, di chuyển, kê giường, 
giải trừ, mời thầy chữa bệnh, cắt may, đắp đê, tu tạo động thổ, dựng cột gác xà, sửa kho, rèn đúc, 
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lợp mái, đan dệt, nấu rượu, khai trương, lập ước, giao dịch, nạp tài, mở kho xuất tiền hàng, xếp đặt 
buồng đẻ, khơi mương đào giếng, gieo trồng, chăn nuôi, nạp gia súc, phá thổ, an táng, cải táng. 
12/03/2021- Thứ Sáu - 29/1 - Kỷ Mùi 7 3 5 1 

Thăng 
2 

Trực Định - Sao Cang (hung) 6 8 1 
Tam sát: Tây (225-315) 2 4 9 
Kim phù: Hoà đao Quẻ ngày: Tụng-->Bĩ 
Tam tuyệt: Khảm 
►HOÀNG ĐẠO: Thiên Đức hoàng đạo (thiên đức, bảo quang tinh) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Địa tài, Âm Đức, Mãn đức tinh, Tục Thế, Tam Hợp 1, Kim đường Nguyệt đức hợp  
* Hung tinh: Đại Hao (Tử khí, quan phú), Hoả tai, Nhân Cách   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: NGÀY ĐỊNH - Không lợi việc hôn nhân, 
khởi tạo, hệ âm cung, chủ việc không nên hướng vào trong nhà, động làm nên nhất thiết sửa sang 
phía ngoài nhà thì sẽ không hại. Ngày Mùi đều bất lợi. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Thiên thượng Hỏa - Chuyên - Định nhật 
* Cát thần: Nguyệt đức hợp, Âm đức, Tam hợp, Thời âm, Tục thế, Bảo quang. 
* Hung thần: Tử khí, Huyết kỵ, Bát chuyên. 
* Nên: Cúng tế, cầu phúc cầu tự, dâng biểu sớ, nhận phong tước vị, họp thân hữu, đội mũ cài trâm, 
xuất.hành, lên quan nhậm chức, gặp dân thu nạp người, di chuyển, giải trừ, cắt may, tu tạo động 
thổ, dựng cột gác xà, sửa kho, đan dệt, nấu rượu lập ước giao dịch, nạp tài, đặt cối đá, gieo trồng, 
chăn nuôi, nạp gia súc, an táng. 
* Kiêng: Đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, mời thầy chữa bệnh, châm cứu, săn bắn, đánh cá. 
13/03/2021- Thứ Bảy - 1/2 - Canh Thân 8 4 6 7 

Khảm 
1 

Trực Chấp - Sao Đê thổ (hung) 7 9 2 
Tam sát: Nam (135-225) 3 5 1 
Kim phù: SÁT CỐNG Quẻ ngày: Cách-->Phong 
Tam tuyệt: Khôn 
►HOÀNG ĐẠO: Bạch Hổ hắc đạo (thiên sát) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Thiên đức 2, Thiên Mã, Nguyệt giải, Giải thần, Yếu yên (thiên quý) Nguyệt Không  
* Hung tinh: Kiếp sát, Bạch hổ   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: NGÀY CHẤP - Có Thiên, Nguyệt nhị 
đức. Duy ngày Canh Thân là Xuân chính tứ phế, trăm việc phải tránh, kiêng. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Thạch lựu Mộc - Chuyên - Chấp nhật 
* Cát thần: Nguyệt không, Thiên mã, Yến an, Giải thần, Trừ thần, Ô phệ. 
* Hung thần: Kiếp sát, Tiểu hao, Tứ phế, Ngũ li, Bát chuyên, Bạch hổ. 
* Nên: Tắm gội, quét dọn, đuổi bắt, đánh cá. 
* Kiêng: Cầu phúc cầu tự, dâng biểu sớ, nhận phong tước vị, họp thân hữu, đội mũ cài trâm, xuất 
hành, lên quan nhậm chức, gặp dân, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, thu nạp người, di chuyển, kê gi¬ờng, 
giải trừ, cắt tóc sửa móng, mời thầy chữa bệnh, cắt may, đắp đê, tu tạo động thổ, dựng cột gác xà, 
sửa kho, rèn đúc, đan dệt, nấu rượu, khai trương, lập ước, giao dịch, đặt cối đá, lấp hang hố, sửa 
tường, dỡ nhà phá tường, gieo trồng, chăn nuôi, nạp gia súc, phá thổ, an táng, cải táng. 
14/03/2021- Chủ Nhật - 2/2 - Tân Dậu 9 5 7 8 

T.Quá 
3 

Trực Phá - Sao Phòng nhật (cát) 8 1 3 
Tam sát: Đông (45-135) 4 6 2 
Kim phù: TRỰC TINH Quẻ ngày: Tùy-->V.Vọng 
Tam tuyệt: Chấn 
►HOÀNG ĐẠO: Ngọc Đường hoàng đạo (thiên khai, thiếu vi tinh) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
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* Cát tinh: Thiên thành, Ngọc đường   
* Hung tinh: Tiểu Hồng Sa, Nguyệt phá, Hoang vu 2, Thiên tặc, Nguyệt Yếm đại hoạ, Phi Ma sát 
(Tai sát), Ngũ hư, Ly sàng 1 Trùng phục Âm thác 
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: NGÀY PHÁ - Tiểu hồng sa, Thiên tặc, 
không lợi cho việc hôn nhân, tu tạo, phạm cái đó, trong vòng 60 ngày, 120 ngày bị gọi vì việc quan, 
khẩu thiệt, người âm trở lại, hao miệng nhỏ, tật bệnh. Tân Dậu chính tứ phế càng xấu, ngày đó là 
ngày Nguyệt phá, rất xấu. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Thạch lựu Mộc - Chuyên - Phá nhật 
* Cát thần: Ngọc vũ, Ngọc đường, Trừ thần, Ô phệ. 
* Hung thần: Nguyệt phá, Đại hao, Tai sát, Thiên hỏa, Nguyệt yếm, Địa hỏa, Tứ phế, Ngũ li, Âm 
thác. 
* Kiêng: Mọi việc không nên làm. 
15/03/2021- Thứ hai - 3/2 - Nhâm Tuất 1 6 8 4 

Tụy 
4 

Trực Nguy - Sao Tâm nguyệt (hung) 9 2 4 
Tam sát: Bắc (315-45) 5 7 3 
Kim phù: Bốc mộc Quẻ ngày: Đ.Quá-->Quải 
Tam tuyệt: Tốn 
►HOÀNG ĐẠO: Thiên Lao hắc đạo (tỏa thần) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Minh tinh, Hoạt điệu, Lục Hợp   
* Hung tinh: Thiên ôn, Nguyệt Hư, Nguyệt Sát, Quỷ khốc   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: NGÀY NGUY - Nên hợp phản (Ghép 
ván gỗ thành quan tài), làm sinh cơ. Nếu tu tạo, đi gặp cha mẹ, hôn nhân thì không lợi con trai 
trưởng, trước là thoái điền địa, lửa, trộm vào lừa. Lại nói Nhâm Tuất là Sát nhập trung cung, càng 
xấu. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Đại hải Thủy - Phạt - Nguy nhật 
* Cát thần: Lục hợp, Kim đường. 
* Hung thần: Nguyệt sát, Nguyệt hư, Tứ kích, Thiên lao 
* Nên: Đánh cá 
* Kiêng: Cầu phúc cầu tự, dâng biểu sớ, nhận phong tước vị, xuất hành, lên quan nhậm chức, gặp 
dân, giải trừ, cắt tóc, sửa móng, mời thầy chữa bệnh, cắt may, đắp đê, tu tạo động thổ, dựng cột gác 
xà, sửa kho, rèn đúc, đan dệt, nấu rượu, khai trương, lập ước, giao dịch, nạp tài, mở kho xuất tiền 
hàng, xếp đặt buồng đẻ, khơi mương đào giếng, đặt cối đá, lấp hang hố, sửa tường, dỡ nhà phá 
tường, gieo trồng, chăn nuôi. 
16/03/2021- Thứ Ba - 4/2 - Quý Hợi 2 7 9 6 

Bác 
6 

Trực Thành - Sao Vĩ hỏa (cát) 1 3 5 
Tam sát: Tây (225-315) 6 8 4 
Kim phù: Giác kỷ Quẻ ngày: Khốn-->Tụy 
Tam tuyệt: Nam Khôn, nữ Cấn 
►HOÀNG ĐẠO: Huyền Vũ hắc đạo (thiên ngục) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Thiên hỷ, Tam Hợp 2, Mẫu Thương 1   
* Hung tinh: Huyền Vũ, Lôi công, Cô thần, Thổ cẩm   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: NGÀY THÀNH - Thiên hỉ, có Thiên 
hoàng, Địa hoàng, Hoàng la, Tử đàn, Ngọc đường,Tụ bảo tinh, che, chiếu, nên hôn nhân, khai 
trương, nhập trạch, xuất hành, khởi tạo, an táng, định tảng (đặt móng), buộc giàn, trong vòng 60 
ngày, 120 ngày tiến hoành tài, quý nhân tiếp dẫn, mưu việc rất tốt. Là Quý Hợi trong tháng đó tốt 
trên hết. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Đại hải Thủy - Chuyên - Thành nhật 
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* Cát thần: Mẫu thương, Tam hợp, Lâm nhật, Thiên hỉ, Thiên y. 
* Hung thần: Trùng nhật, Huyền vũ 
* Nên: Tắm gội 
* Kiêng: Cưới xin, phá thổ, an táng, cải táng. 
17/03/2021- Thứ Tư - 5/2 - Giáp Tý 6 2 4 1 

Khôn 
1 

Trực Thâu - Sao Cơ thủy (cát) 5 7 9 
Tam sát: Nam (135-225) 1 3 8 
Kim phù: Hoắc tinh Quẻ ngày: Hàm-->Tụy 
Tam tuyệt: Càn 
►HOÀNG ĐẠO: Tư Mệnh hoàng đạo (nhật tiên, phượng liễn tinh) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Thiên đức hợp 2, Thiên Quan, Tuế hợp, Mẫu Thương 2, Đại Hồng Sa 1 Nguyệt Đức, 
Thiên Quý 1  
* Hung tinh: Sát chủ, Thiên Cương (hay Diệt Môn), Địa phá, Địa Tặc, Băng tiêu ngoạ hãm, Nguyệt 
Hình, Tội chỉ, Lỗ ban sát   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: NGÀY THÂU - Kị hôn nhân, khởi tạo, 
nhập trạch, khai trương, phạm cái đó trong vòng ba năm tất thoái của, không tiến thêm, chủ về 
không kiện cáo thì sản nghiệp cũng hư hao. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Hải trung Kim - Nghĩa - Thu nhật 
* Cát thần: Nguyệt đức, Thiên ân, Mẫu thương, Dương đức, Tư mệnh 
* Hung thần: Thiên cương, Nguyệt hình, Đại thời, Đại bại, Hàm trì, Thiên tặc, Tứ kỵ, Bát long. 
* Nên: Cúng tế, tắm gội, đuổi bắt 
* Kiêng: Cầu phúc cầu tự, dâng biểu sớ, nhận phong tước vị, họp thân hữu, đội mũ cài trâm, xuất 
hành, lên quan nhậm chức, gặp dân, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, thu nạp người, di chuyển, kê giường, 
giải trừ, cắt tóc, sửa móng, mời thầy chữa bệnh, cắt may, đắp đê, tu tạo động thổ, dựng cột gác xà, 
sửa kho, rèn đúc, đan dệt, nấu rượu, khai trương, lập ước, giao dịch, nạp tài, mở kho xuất tiền hàng, 
xếp đặt buồng đẻ, khơi mương đào giếng, đặt cối đá, lấp hang hố, sửa tường, sửa đường, dỡ nhà phá 
tường, săn bắn, đánh cá, đi thuyền, gieo trồng, chăn nuôi, nạp gia súc, phá thổ, an táng, cải táng. 
18/03/2021- Thứ Năm - 6/2 - Ất Sửu 7 3 5 3 

P.Hạp 
6 

Trực Khai - Sao Đẩu mộc (cát) 6 8 1 
Tam sát: Đông (45-135) 2 4 9 
Kim phù: Hoà đao Quẻ ngày: Tụy-->Tỷ 
Tam tuyệt: Đoài 
►HOÀNG ĐẠO: Câu Trần hắc đạo (địa ngục) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Sinh khí, Kính Tâm, Đại Hồng Sa 2, Hoàng Ân Thiên Quý 2  
* Hung tinh: Hoang vu 3, Cửu không, Tứ thời cô quả Trùng Tang  
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: NGÀY KHAI - Không lợi về tạo tác, sửa 
sang, hôn nhân, gặp cha mẹ, phạm cái đó chủ về điền, tằm không có thu hoạch, trong nhà có người 
đẻ bị nguy, bị tai nạn về nước sôi và bỏng lửa. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Hải trung Kim - Chế - Khai nhật 
* Cát thần: Thiên ân, Thời dương, Sinh khí, Thiên thương, Bất tương, Kính an 
* Hung thần: Ngũ hư, Cửu không, Cửu khảm, Cửu tiêu, Phục nhật, Câu trần 
* Nên: Cúng tế, cầu tự, dâng biểu sớ, nhận phong tước vị, họp thân hữu, xuất hành, lên quan nhậm 
chức, gặp dân, cưới gả, di chuyển, giải trừ, mời thầy chữa bệnh, cắt may, tu tạo động thổ, dựng cột 
gác xà, xếp đặt buồng đẻ, khơi mương đào giếng, đặt cối đá, chăn nuôi, nạp gia súc. 
* Kiêng: Đội mũ cài trâm, thu nạp người, sửa kho, rèn đúc, khai trương, lập ước, giao dịch, nạp tài, 
mở kho xuất tiền hàng, lấp hang hố, chặt cây, săn bắn, đánh cá, đi thuyền, gieo trồng, phá thổ, an 
táng, cải táng. 
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19/03/2021- Thứ Sáu - 7/2 - Bính Dần 8 4 6 2 
G.Nhân 

4 
Trực Bế - Sao Ngưu kim (hung) 7 9 2 
Tam sát: Bắc (315-45) 3 5 1 
Kim phù: SÁT CỐNG Quẻ ngày: Quải-->Đ.Tráng 
Tam tuyệt: Cấn 
►HOÀNG ĐẠO: Thanh Long hoàng đạo (thiên quý, thái ất tinh) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Ngũ phú, Cát Khánh, Phổ hộ (Hội hộ), Phúc hậu, Thanh Long   
* Hung tinh: Hoàng Sa, Ngũ Quỹ   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: NGÀY BẾ - Hoàng sa, có Hoạt dược 
tinh nên ghép ván làm sinh cơ, nhưng bất lợi về tu tạo, động thổ, hôn nhân, nhập trạch, khai trương. 
Là ngày mà ngũ hành vô khí, bình thường mà dùng thì có thể, tuy không có hại lớn, không dùng là 
hay nhất. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Lô trung Hỏa - Nghĩa - Bế nhật 
* Cát thần: Thiên ân, Tứ tướng, Vương nhật, Ngũ phú, Bất tương, Phổ hộ, Ngũ hợp, Thanh long, Ô 
phệ đối. 
* Hung thần: Du họa, Huyết chi, Qui kị 
* Nên: Cắt may, đắp đê, sửa kho, đan dệt, nấu rượu, lập ước giao dịch, nạp tài, lấp hang hố, gieo 
trồng, chăn nuôi, nạp gia súc, phá thổ, cải táng. 
* Kiêng: Cúng tế, cầu phúc cầu tự, dâng biểu sớ, nhận phong tước vị, họp thân hữu, xuất hành, lên 
quan nhậm chức, gặp dân, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, thu nạp người, di chuyển, đi xa trở về, kê 
giường, giải trừ, mời thầy chữa bệnh, chữa mắt, châm cứu, tu tạo động thổ, dựng cột gác xà, khai 
trương, mở kho xuất tiền hàng, xếp đặt buồng đẻ, khơi mương đào giếng. 
20/03/2021- Thứ Bảy - 8/2 - Đinh Mão 9 5 7 6 

Tổn 
9 

Trực Kiến - Sao Nữ thổ (hung) 8 1 3 
Tam sát: Tây (225-315) 4 6 2 
Kim phù: TRỰC TINH Quẻ ngày: Đoài-->Lý 
Tam tuyệt: Ly 
►HOÀNG ĐẠO: Minh Đường hoàng đạo (minh phụ, quý nhân tinh) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Phúc Sinh, Quan nhật, Minh đường Nguyệt Ân  
* Hung tinh: Thiên Ngục, Thiên Hoả, Thổ phủ, Thần cách, Nguyệt Kiến chuyển sát   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: NGÀY KIẾN - Không nên dùng việc, 
phạm cái đó tổn gia trưởng, và con trai út (thiếu phòng), con cháu gặp ôn dịch, nghèo khổ, khóc lóc, 
lớp, lớp chồng chất, trong vòng 3-5 năm, xa hơn thì 9 năm, bị kiện ngang trái, bại vong. Tháng hai 
vào ngày Mão đều là ngày trời đất chuyển sát. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Lô trung Hỏa - Nghĩa - Kiến nhật 
* Cát thần: Thiên ân, Nguyệt ân, Tứ tướng, Quan nhật, Lục nghi, Phúc sinh, Ngũ hợp, Minh 
đường;, Ô phệ đối. 
* Hung thần: Nguyệt kiến, Tiểu thời, Thổ phủ, Yếm đối, Chiêu dao  
* Nên: Cúng tế, cầu phúc cầu tự, họp thân hữu, xuất hành, lên quan nhậm chức, gặp dân, đính hôn, 
ăn hỏi, di chuyển, giải trừ, mời thầy chữa bệnh, cắt may, dựng cột gác xà, lập ước giao dịch, nạp tài, 
mở kho xuất tiền hàng, chăn nuôi, cải táng. 
* Kiêng: Cưới gả, cắt tóc, đắp đê, tu tạo động thổ, sửa kho, xếp đặt buồng đẻ, khơi mương đào 
giếng, đặt cối đá, sửa tường, sửa đường, dỡ nhà phá tường, chặt cây, đánh cá, đi thuyền, gieo trồng, 
phá thổ. 

https://www.facebook.com/hanoi2004


Phùng Văn Chiến biên soạn  LỊCH DỤNG SỰ NĂM TÂN SỬU 2021 
 

https://www.facebook.com/hanoi2004 39 
 

21/03/2021- Chủ Nhật - 9/2 - Mậu Thìn 1 6 8 9 
Lý 
6 

Trực Trừ - Sao Hư nhật (hung) 9 2 4 
Tam sát: Nam (135-225) 5 7 3 
Kim phù: Bốc mộc Quẻ ngày: Cách-->Hàm 
Tam tuyệt: Khảm 
►HOÀNG ĐẠO: Thiên Hình hắc đạo (thiên hình) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: U Vi tinh Thiên Phúc 1  
* Hung tinh: Thụ tử, Nguyệt Hoả, Độc Hoả, Phủ đầu dát, Tam tang   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: NGÀY - Không lợi cho dời chỗ ở, về nhà 
mới, hôn nhân, khai trương các loại, mưu trù làm việc, phạm cái đó trong vòng 60 ngày, 120 ngày, 
chủ bị gọi vì việc quan, tốn của, bại ruộng vườn, tằm, mất sản nghiệp. Mậu Thìn sát tập trung cung 
càng xấu, trong ba năm mất người trưởng trạch, cái vật làm quái hỏa, trộm vào lừa. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Đại lâm Mộc - Chuyên - Trừ nhật 
* Cát thần: Thiên ân, Thủ nhật, Cát kì 
* Hung thần: Nguyệt hại, Thiên hình 
* Nên: Xuất hành, lên quan nhậm chức, gặp dân, giải trừ, tắm gội, cắt tóc sửa móng, quét dọn. 
* Kiêng: Cầu phúc cầu tự, dâng biểu sớ, nhận phong tước vị, họp thân hữu, đính hôn, ăn hỏi, cưới 
gả, thu nạp người, mời thầy chữa bệnh, sửa kho, đan dệt, nấu rượu, khai trương, lập ước giao dịch, 
nạp tài, mở kho xuất tiền hàng, xếp đặt buồng đẻ, chăn nuôi, nạp gia súc, phá thổ, an táng, cải táng. 
22/03/2021- Thứ hai - 10/2 - Kỷ Tị 2 7 9 8 

Đ.Tráng 
2 

Trực Mãn - Sao Nguy nguyệt (hung) 1 3 5 
Tam sát: Đông (45-135) 6 8 4 
Kim phù: Giác kỷ Quẻ ngày: Tùy-->Đoài 
Tam tuyệt: Khôn 
►HOÀNG ĐẠO: Chu Tước hắc đạo (thiên tụng) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Thiên phú, Nguyệt Tài, Thánh tâm, Lộc khố, Dịch Mã Nguyệt đức hợp  
* Hung tinh: Thổ ôn (thiên cẩu), Hoang vu 1, Vãng vong (Thổ kỵ), Chu tước hắc đạo, Câu Trận, 
Quả tú, Không phòng   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: NGÀY MÃN - Vãng vong, Thiên không, 
không nên động thổ, nếu tu tạo trăm việc đều tốt. Nếu như ở hai cung Càn, Tốn khởi tạo đều tốt, 
xuất hành, khai trương, hôn nhân, nhập trạch, trong có Hoàng la, Tử đàn, Điền đường, Khố trữ tinh, 
che, chiếu, trong năm đó nhà sinh quý tử, ruộng, tằm hưng vượng, suốt đời tốt lành. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Đại lâm Mộc - Nghĩa - Mãn nhật 
* Cát thần: Nguyệt đức hợp, Tướng nhật, Dịch mã, Thiên hậu, Thiên vu, Phúc đức, Thánh tâm. 
* Hung thần: Ngũ hư, Thổ phù, Đại sát, Vãng vong, Trùng nhật, Chu tước 
* Nên: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự, họp thân hữu, đính hôn, ăn hỏi, giải trừ, cắt may, dựng cột gác xà, 
đan dệt, khai trương, lập ước giao dịch, nạp tài, mở kho xuất tiền hàng, chăn nuôi, nạp gia súc. 
* Kiêng: Dâng biểu sớ, nhận phong tước vị, xuất hành, lên quan nhậm chức, gặp dân, cưới gả, thu 
nạp người, di chuyển, mời thầy chữa bệnh, đắp đê, tu tạo động thổ, sửa kho, xếp đặt buồng đẻ, khơi 
mương đào giếng, đặt cối đá, sửa tường, dỡ nhà phá tường, đuổi bắt, săn bắn, đánh cá, gieo trồng, 
phá thổ. 
23/03/2021- Thứ Ba - 11/2 - Canh Ngọ 3 8 1 8 

Hằng 
9 

Trực Bình - Sao Thất hỏa (cát) 2 4 6 
Tam sát: Bắc (315-45) 7 9 5 
Kim phù: NHÂN CHUYÊN Quẻ ngày: Đ.Quá-->Khốn 
Tam tuyệt: Chấn 
►HOÀNG ĐẠO: Kim Quỹ hoàng đạo (nguyệt tiên, phúc đức tinh) 
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►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Thiên tài, Ích Hậu, Dân nhật, thời đức Nguyệt Không  
* Hung tinh: Thiên Lại, Tiểu Hao, Lục Bất thành, Hà khôi, Cẩu Giảo   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: NGÀY BÌNH - Chỉ nên làm sinh cơ, như 
các việc hôn nhân, tu tạo, dùng cái đó trong 60 ngày, 120 ngày bị gọi vì việc quan, tổn nhân khẩu, 
3-6-9 năm lạnh lùng mà lui. (Sinh cơ là thọ mộc (?) và sinh cơ - tức quan tài và gò mả làm trước, 
khi chủ còn sống). 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Lộ bàng Thổ - Phạt - Bình nhật 
* Cát thần: Nguyệt không, Thời đức, Dân nhật, Ích hậu, Kim quĩ, Ô phệ. 
* Hung thần: Hà khôi, Tử thần, Thiên lại, Chí tử. 
* Nên: Cúng tế, sửa đường, sửa tường. 
* Kiêng: Cầu phúc, cầu tự, dâng biểu sớ, nhận phong tước vị, họp thân hữu, đội mũ cài trâm, xuất 
hành, lên quan nhậm chức, gặp dân, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, thu nạp người, di chuyển, kê giường, 
giải trừ, mời thầy chữa bệnh, cắt may, đắp đê, tu tạo động thổ, dựng cột gác xà, sửa kho, rèn đúc, 
lợp mái, đan dệt, nấu rượu, khai trương, lập ước, giao dịch, nạp tài, mở kho xuất tiền hàng, xếp đặt 
buồng đẻ, khơi mương đào giếng, gieo trồng, chăn nuôi, nạp gia súc, phá thổ, an táng, cải táng. 
24/03/2021- Thứ Tư - 12/2 - Tân Mùi 4 9 2 9 

Tụng 
3 

Trực Định - Sao Bích thủy (cát) 3 5 7 
Tam sát: Tây (225-315) 8 1 6 
Kim phù: Lập tảo Quẻ ngày: Khốn-->Khảm 
Tam tuyệt: Tốn 
►HOÀNG ĐẠO: Thiên Đức hoàng đạo (thiên đức, bảo quang tinh) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Địa tài, Âm Đức, Mãn đức tinh, Tục Thế, Tam Hợp 1, Kim đường   
* Hung tinh: Đại Hao (Tử khí, quan phú), Hoả tai, Nhân Cách Trùng phục  
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: NGÀY ĐỊNH - Không lợi việc hôn nhân, 
khởi tạo, hệ âm cung, chủ việc không nên hướng vào trong nhà, động làm nên nhất thiết sửa sang 
phía ngoài nhà thì sẽ không hại. Ngoài ra, mọi ngày Mùi đều bất lợi. 
 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Lộ bàng Thổ - Nghĩa - Định nhật 
* Cát thần: Âm đức, Tam hợp, Thời âm, Tục thế, Bảo quang 
* Hung thần: Tử khí, Huyết kị 
* Nên: Cúng tế, cầu phúc cầu tự, họp thân hữu, đội mũ cài trâm, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, thu nạp 
người, cắt may, tu tạo động thổ, dựng cột gác xà, sửa kho, đan dệt, lập ước giao dịch, nạp tài, đặt 
cối đá, nạp gia súc. 
* Kiêng: Giải trừ, mời thầy chữa bệnh, châm cứu, nấu rượu, xếp đặt buồng đẻ, gieo trồng 
25/03/2021- Thứ Năm - 13/2 - Nhâm Thân 5 1 3 1 

Sư 
7 

Trực Chấp - Sao Khuê mộc (hung) 4 6 8 
Tam sát: Nam (135-225) 9 2 7 
Kim phù: Yêu tinh Quẻ ngày: Hàm-->T.Quá 
Tam tuyệt: Nam Khôn, nữ Cấn 
►HOÀNG ĐẠO: Bạch Hổ hắc đạo (thiên sát) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Thiên đức 2, Thiên Mã, Nguyệt giải, Giải thần, Yếu yên (thiên quý)   
* Hung tinh: Kiếp sát, Bạch hổ   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: NGÀY CHẤP - Có Thiên, Nguyệt nhị 
đức, nên tu tạo, động thổ, mai táng, hôn nhân, khai trương, nhập trạch, xuất hành, và có Hoàng la, 
Tử đàn, Kim ngân khố lâu, Bảo tàng tinh, che, chiếu, trong vòng 3-6-9 năm rất vượng, thêm nhân 
khẩu, sinh quý tử, tăng điền sản, rất tốt. 
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► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Kiếm phong Kim - Nghĩa - Chấp nhật 
* Cát thần: Thiên mã, Yến an, Giải thần, Trừ thần, Ô phệ. 
* Hung thần: Kiếp sát, Tiểu hao, Ngũ li, Bạch hổ 
* Nên: Tắm gội, quét dọn, đuổi bắt, đánh cá. 
* Kiêng: Cầu phúc cầu tự, dâng biểu sớ, nhận phong tước vị, họp thân hữu, đội mũ cài trâm, xuất 
hành, lên quan nhậm chức, gặp dân, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, thu nạp người, di chuyển, kê giường, 
giải trừ, cắt tóc sửa móng, mời thầy chữa bệnh, cắt may, đắp đê, tu tạo động thổ, dựng cột gác xà, 
sửa kho, rèn đúc, đan dệt, nấu rượu, khai trương, lập ước giao dịch, nạp tài, mở kho xuất tiền hàng, 
xếp đặt buồng đẻ, khơi mương đào giếng, đặt cối đá, lấp hang hố, sửa tường, dỡ nhà phá tường, 
gieo trồng, chăn nuôi, nạp gia súc, phá thổ, an táng, cải táng. 
26/03/2021- Thứ Sáu - 14/2 - Quý Dậu 6 2 4 2 

Tiệm 
7 

Trực Phá - Sao Lâu kim (cát) 5 7 9 
Tam sát: Đông (45-135) 1 3 8 
Kim phù: Hoắc tinh Quẻ ngày: Tụy-->Bĩ 
Tam tuyệt: Càn 
►HOÀNG ĐẠO: Ngọc Đường hoàng đạo (thiên khai, thiếu vi tinh) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Thiên thành, Ngọc đường   
* Hung tinh: Tiểu Hồng Sa, Nguyệt phá, Hoang vu 2, Thiên tặc, Nguyệt Yếm đại hoạ, Phi Ma sát 
(Tai sát), Ngũ hư, Ly sàng 1   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: NGÀY PHÁ - Tiểu hồng sa, Thiên tặc, 
không lợi cho việc hôn nhân, tu tạo, phạm cái đó, trong vòng 60 ngày, 120 ngày bị gọi vì việc quan, 
khẩu thiệt, người âm trở lại, hao miệng nhỏ, tật bệnh. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Kiếm phong Kim - Nghĩa - Phá nhật 
* Cát thần: Ngọc vũ, Trừ thần, Ngọc đường, Ô phệ. 
* Hung thần: Nguyệt phá, Đại hao, Tai sát, Thiên hỏa, Nguyệt yếm, Địa hỏa, Ngũ hư, Ngũ li. 
* Nên:  
* Kiêng: Mọi việc không nên làm 
27/03/2021- Thứ Bảy - 15/2 - Giáp Tuất 7 3 5 7 

Kiển 
2 

Trực Nguy - Sao Vị thổ (cát) 6 8 1 
Tam sát: Bắc (315-45) 2 4 9 
Kim phù: Hoà đao Quẻ ngày: Quải-->Đ.Quá 
Tam tuyệt: Đoài 
►HOÀNG ĐẠO: Thiên Lao hắc đạo (tỏa thần) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Minh tinh, Hoạt điệu, Lục Hợp Nguyệt Đức, Thiên Quý 1  
* Hung tinh: Thiên ôn, Nguyệt Hư, Nguyệt Sát, Quỷ khốc   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: NGÀY NGUY - Nên hợp phản (Ghép 
ván gỗ thành quan tài), làm sinh cơ. Nếu tu tạo, đi gặp cha mẹ, hôn nhân thì không lợi con trai 
trưởng, trước là thoái điền địa, lửa, trộm vào lừa. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Sơn đầu Hỏa - Chế - Nguy nhật 
* Cát thần: Nguyệt đức, Thiên nguyện, Lục hợp, Kim đường. 
* Hung thần: Nguyệt sát, Nguyệt hư, Tứ kích, Thiên lao. 
* Nên: Cúng tế, cầu phúc cầu tự, dâng biểu sớ, nhận phong tước vị, họp thân hữu, xuất hành, lên 
quan nhậm chức, gặp dân, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, thu nạp người, di chuyển, kê giường, giải trừ, 
cắt may, tu tạo động thổ, dựng cột gác xà, sửa kho, đan dệt, nấu rượu, khai trương, lập ước giao 
dịch, nạp tài, gieo trồng, chăn nuôi, nạp gia súc, an táng, cải táng. 
* Kiêng: (Không). 
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28/03/2021- Chủ Nhật - 16/2 - Ất Hợi 8 4 6 3 
Tấn 

3 
Trực Thành - Sao Mão nhật (hung) 7 9 2 
Tam sát: Tây (225-315) 3 5 1 
Kim phù: SÁT CỐNG Quẻ ngày: Đoài-->Tùy 
Tam tuyệt: Cấn 
►HOÀNG ĐẠO: Huyền Vũ hắc đạo (thiên ngục) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Thiên hỷ, Tam Hợp 2, Mẫu Thương 1 Thiên Quý 2  
* Hung tinh: Huyền Vũ, Lôi công, Cô thần, Thổ cẩm Trùng Tang  
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: NGÀY THÀNH - Thiên hỉ, có Thiên 
hoàng, Địa hoàng, Hoàng la, Tử đàn, Ngọc đường,Tụ bảo tinh, che, chiếu, nên hôn nhân, khai 
trương, nhập trạch, xuất hành, khởi tạo, an táng, định tảng (đặt móng), buộc giàn, trong vòng 60 
ngày, 120 ngày tiến hoành tài, quý nhân tiếp dẫn, mưu việc rất tốt. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Sơn đầu Hỏa - Nghĩa - Thành nhật 
* Cát thần: Mẫu thương, Tam hợp, Lâm nhật, Thiên y, Bất tương 
* Hung thần: Tứ cùng, Bát long, Phục nhật, Trùng nhật, Huyền vũ 
* Nên: Dâng biểu sớ, nhận phong tước vị, họp thân hữu, nhập học, xuất hành, nên quan nhậm chức, 
gặp dân, di chuyển, tắm gội, mời thầy chữa bệnh, cắt may, đắp đê, tu tạo động thổ, dựng cột gác xà, 
đan dệt, nấu rượu, đặt cối đá, chăn nuôi, nạp gia súc. 
* Kiêng: Đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, thu nạp người, sửa kho, khai trương, lập ước giao dịch, nạp tài, 
mở kho xuất tiền hàng, gieo trồng, phá thổ, an táng, cải táng. 
29/03/2021- Thứ hai - 17/2 - Bính Tý 4 9 2 6 

Di 
3 

Trực Thâu - Sao Tất nguyệt (cát) 3 5 7 
Tam sát: Nam (135-225) 8 1 6 
Kim phù: TRỰC TINH Quẻ ngày: Cách-->Tùy 
Tam tuyệt: Ly 
►HOÀNG ĐẠO: Tư Mệnh hoàng đạo (nhật tiên, phượng liễn tinh) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Thiên đức hợp 2, Thiên Quan, Tuế hợp, Mẫu Thương 2, Đại Hồng Sa 1   
* Hung tinh: Sát chủ, Thiên Cương (hay Diệt Môn), Địa phá, Địa Tặc, Băng tiêu ngoạ hãm, Nguyệt 
Hình, Tội chỉ, Lỗ ban sát   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: NGÀY THÂU - Kị hôn nhân, khởi tạo, 
nhập trạch, khai trương, phạm cái đó trong vòng ba năm tất thoái của, không tiến thêm, chủ về 
không kiện cáo thì sản nghiệp cũng hư hao. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Giản hạ Thủy - Phạt - Thu nhật 
* Cát thần: Mâu thương, Tứ tướng, Dương đức, Bất tương, Tư mệnh, Ô phệ đối. 
* Hung thần: Thiên cương, Nguyệt hình, Đại thời, Thiên tặc, Hàm trì, Đại bại, Xúc thủy long. 
* Nên:  
* Kiêng: Mọi việc không nên làm. 
30/03/2021- Thứ Ba - 18/2 - Đinh Sửu 1 6 8 4 

Tùy 
7 

Trực Khai - Sao Chủy hỏa (hung) 9 2 4 
Tam sát: Đông (45-135) 5 7 3 
Kim phù: Bốc mộc Quẻ ngày: Tùy-->Truân 
Tam tuyệt: Khảm 
►HOÀNG ĐẠO: Câu Trần hắc đạo (địa ngục) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Sinh khí, Kính Tâm, Đại Hồng Sa 2, Hoàng Ân Nguyệt Ân  
* Hung tinh: Hoang vu 3, Cửu không, Tứ thời cô quả   
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► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: NGÀY KHAI - Không lợi về tạo tác, sửa 
sang, hôn nhân, gặp cha mẹ, phạm cái đó chủ về điền, tằm không có thu hoạch, trong nhà có người 
đẻ bị nguy, bị tai nạn về nước sôi và bỏng lửa. Đinh Sửu là sát nhập trung cung càng xấu, chủ về 
quan không, tổn nhân khẩu, tiểu nhân vào làm hại. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Giản hạ Thủy - Bảo - Khai nhật 
* Cát thần: Nguyệt ân, Tứ tường, Thời dương, Sinh khí, Thiên thương, Bất tương, Kính an. 
* Hung thần: Ngũ hư, Bát phong, Cửu không, Cửu khảm, Cửu tiêu, Câu trần.  
* Nên: Cúng tế, cầu phúc cầu tự, dâng biểu sớ, nhận phong tước vị, họp thân hữu, nhập học, xuất 
hành, lên quan nhậm chức, gặp dân, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, di chuyển giải trừ, mời thầy chữa 
bệnh, cắt may, tu tạo động thổ, dựng cột gác xà, xếp đặt buồng đẻ, khơi mương đào giếng, đặt cối 
đá, chăn nuôi, nạp gia súc. 
* Kiêng: Đội mũ cài trâm, thu nạp người, cắt tóc, sửa kho, khai trương, lập ước giao dịch, nạp tài, 
mở kho xuất tiền hàng, lấp hang hố, chặt cây, săn bắn, đánh cá, đi thuyền, gieo trồng. 
31/03/2021- Thứ Tư - 19/2 - Mậu Dần 2 7 9 8 

Phong 
6 

Trực Bế - Sao Sâm thủy (hung) 1 3 5 
Tam sát: Bắc (315-45) 6 8 4 
Kim phù: Giác kỷ Quẻ ngày: Đ.Quá-->Hằng 
Tam tuyệt: Khôn 
►HOÀNG ĐẠO: Thanh Long hoàng đạo (thiên quý, thái ất tinh) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Ngũ phú, Cát Khánh, Phổ hộ (Hội hộ), Phúc hậu, Thanh Long Thiên Phúc 1 Thiên Xá 
* Hung tinh: Hoàng Sa, Ngũ Quỹ   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: NGÀY BẾ - Hoàng sa, có Hoạt dược 
tinh nên ghép ván làm sinh cơ, nhưng bất lợi về tu tạo, động thổ, hôn nhân, nhập trạch, khai trương. 
Là ngày mà ngũ hành vô khí, bình thường mà dùng thì có thể, tuy không có hại lớn, không dùng là 
hay nhất. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Thành đầu thổ - Phạt - Bế nhật 
* Cát thần: Thiên xá, Vương nhật, Ngũ phú, Phổ hộ, Ngũ hợp, Thanh long. 
* Hung thần: Du họa, Huyết chi, Qui kị. 
* Nên: Cắt may, đắp đê, sửa kho, đan dệt, nấu rượu, lập ước giao dịch, nạp tài, lấp hang hố, gieo 
trồng, chăn nuôi, nạp gia súc, an táng. 
* Kiêng: Cúng tế, cầu phúc cầu tự, di chuyển, đi xa trở về, giải trừ, mời thầy chữa bệnh, chữa mắt, 
châm cứu, săn bắn, đánh cá. 
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THÁNG 4 NĂM 2021 
2 7 9 6 

Đ.Súc 
4 

Thanh minh (Tháng Nhâm Thìn): 04/04/2021 - 20:34 

1 3 5 Cốc vũ (Tháng Nhâm Thìn): 20/04/2021 - 03:33 

6 8 4 Tam sát: Nam (135-225) 
 

01/04/2021- Thứ Năm -20/2 - Kỷ Mão 3 8 1 7 
Tiết 

8 
Trực Kiến - Sao Tỉnh mộc (cát) 2 4 6 
Tam sát: Tây (225-315) 7 9 5 
Kim phù: NHÂN CHUYÊN Quẻ ngày: Khốn-->Tụng 
Tam tuyệt: Chấn 
►HOÀNG ĐẠO: Minh Đường hoàng đạo (minh phụ, quý nhân tinh) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Phúc Sinh, Quan nhật, Minh đường Nguyệt đức hợp  
* Hung tinh: Thiên Ngục, Thiên Hoả, Thổ phủ, Thần cách, Nguyệt Kiến chuyển sát   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: NGÀY KIẾN - Không nên dùng việc, 
phạm cái đó tổn gia trưởng, và con trai út (thiếu phòng), con cháu gặp ôn dịch, nghèo khổ, khóc lóc, 
lớp, lớp chồng chất, trong vòng 3-5 năm, xa hơn thì 9 năm, bị kiện ngang trái, bại vong. Tháng hai 
vào ngày Mão đều là ngày trời đất chuyển sát. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Thành đầu Thổ - Phạt - Kiến nhật 
* Cát thần: Nguyệt đức hợp, Thiên ân, Quan nhật, Lục nghi, Phúc sinh, Ngũ hợp, Minh đường 
* Hung thần: Nguyệt kiến, Tiểu thời, Thổ phù, Yếm đối, Chiêu dao, Tiểu hội. 
* Nên:  
* Kiêng: Mọi việc không nên làm. 

02/04/2021- Thứ Sáu -21/2 - Canh Thìn 4 9 2 1 
Thái 

9 
Trực Trừ - Sao Quỷ kim (hung) 3 5 7 
Tam sát: Nam (135-225) 8 1 6 
Kim phù: Lập tảo Quẻ ngày: Hàm-->Cách 
Tam tuyệt: Tốn 
►HOÀNG ĐẠO: Thiên Hình hắc đạo (thiên hình) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: U Vi tinh Nguyệt Không  
* Hung tinh: Thụ tử, Nguyệt Hoả, Độc Hoả, Phủ đầu dát, Tam tang   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: NGÀY - Không lợi cho dời chỗ ở, về nhà 
mới, hôn nhân, khai trương các loại, mưu trù làm việc, phạm cái đó trong vòng 60 ngày, 120 ngày, 
chủ bị gọi vì việc quan, tốn của, bại ruộng vườn, tằm, mất sản nghiệp. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Bạch lạp Kim - Nghĩa - Trừ nhật 
* Cát thần: Thiên không, Thiên ân, Thủ nhật, Cát kì* Hung thần: Nguyệt hại, Thiên hình. 
* Nên: Xuất hành, lên quan nhậm chức, gặp dân, giải trừ, tắm gội, cắt tóc sửa móng, quét dọn. 
* Kiêng: Cầu phúc cầu tự, dâng biểu sớ, nhận phong tước vị, họp thân hữu, đính hôn, ăn hỏi, cưới 
gả, thu nạp người, mời thầy chữa bệnh, sửa kho, đan dệt, nấu rượu, khai trương, lập ước giao dịch, 
nạp tài, mở kho xuất tiền hàng, xếp đặt buồng đẻ chăn nuôi, nạp gia súc, phá thổ, an táng, cải táng. 
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03/04/2021- Thứ Bảy - 22/2 - Tân Tị 5 1 3 3 
Đ.Hữu 

7 
Trực Mãn - Sao Liễu thổ (hung) 4 6 8 
Tam sát: Đông (45-135) 9 2 7 
Kim phù: Yêu tinh Quẻ ngày: Tụy-->Khốn 
Tam tuyệt: Nam Khôn, nữ Cấn 
►HOÀNG ĐẠO: Chu Tước hắc đạo (thiên tụng) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Thiên phú, Nguyệt Tài, Thánh tâm, Lộc khố, Dịch Mã   
* Hung tinh: Thổ ôn (thiên cẩu), Hoang vu 1, Vãng vong (Thổ kỵ), Chu tước hắc đạo, Câu Trận, 
Quả tú, Không phòng Trùng phục  
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: NGÀY MÃN - Vãng vong, Thiên không, 
không nên động thổ, nếu tu tạo trăm việc đều tốt. Nếu như ở hai cung Càn, Tốn khởi tạo đều tốt, 
xuất hành, khai trương, hôn nhân, nhập trạch, trong có Hoàng la, Tử đàn, Điền đường, Khố trữ tinh, 
che, chiếu, trong năm đó nhà sinh quý tử, ruộng, tằm hưng vượng, suốt đời tốt lành. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Bạch lạp Kim - Phạt - Mãn nhật 
* Cát thần: Thiên ân, Tướng nhật, Dịch mã, Thiên hậu, Thiên vu, Phúc đức, Thánh tâm. 
* Hung thần: Ngũ hư, Thổ phù, Đại sát, Vãng vong, Trùng nhật, Chu tước. 
* Nên: Cúng tế, cầu phúc, họp thân hữu, cắt may, đan dệt, khai trương, lập ước giao dịch, nạp tài. 
* Kiêng: Dâng biểu sớ, nhận phong tước vị, lên quan nhậm chức, gặp dân, đính hôn, ăn hỏi, cưới 
gả, thu nạp người, di chuyển, mời thầy chữa bệnh, đắp đê, tu tạo động thồ, sửa kho, nấu rượu, mở 
kho xuất tiền hàng, xếp đặt buồng đẻ, khơi mương, đào giếng, đặt cối đá, sửa tường, sửa đường, dỡ 
nhà phá tường, đuổi bắt, săn bắn đánh cá, gieo trồng, phá thổ, an táng, cải táng. 

04/04/2021- Chủ Nhật - 23/2 - Nhâm Ngọ 6 2 4 2 
Tốn 

1 
Trực Mãn - Sao Tinh nhật (hung) 5 7 9 
Tam sát: Bắc (315-45) 1 3 8 
Kim phù: Hoà đao Quẻ ngày: Quải-->Đoài 
Tam tuyệt: Nam Khôn, nữ Cấn 
►HOÀNG ĐẠO: Thiên Hình hắc đạo (thiên hình) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Dân nhật, thời đức Thiên đức 1, Nguyệt Đức  
* Hung tinh: Thiên Ngục, Thiên Hoả, Thổ ôn (thiên cẩu), Phi Ma sát (Tai sát)   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: NGÀY MÃN - Thiên phú. Nhâm Ngọ là 
Thiên đức, Nguyệt đức, dùng là tốt vừa (thứ cát). 
 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Dương liễu Mộc - Chế - Mãn nhật 
* Cát thần: Thiên đức, Nguyệt đức, Thiên ân, Thời đức, Dân nhật, Thiên vu, Phúc đức, Ô phệ. 
* Hung thần: Tai sát, Thiên hỏa, Địa nang, Đại sát, Thiên hành. 
* Nên: Cúng tế, cầu phúc cầu tự, dâng biểu sớ, nhận phong tước vị, họp thân hữu, xuất hành, lên 
quan nhậm chức, gặp dân, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, thu nạp người, di chuyển, giải trừ, cắt may, 
dựng cột gác xà, đan dệt, khai trương, lập ước, giao dịch, nạp tài, mở kho xuất tiền hàng, chăn nuôi, 
nạp gia súc, an táng. 
* Kiêng: Mời thầy chữa bệnh, đắp đê, tu tạo động thổ, sửa kho, lợp mái, xếp đặt buồng đẻ, khơi 
mương đào giếng, đặt cối đá, sửa tường, dỡ nhà phá tường, săn bắn, đánh cá, gieo trồng, phá thổ. 

05/04/2021- Thứ hai - 24/2 - Quý Mùi 7 3 5 4 
Khốn 

8 
Trực Bình - Sao Trương nguyệt (cát) 6 8 1 
Tam sát: Tây (225-315) 2 4 9 
Kim phù: SÁT CỐNG Quẻ ngày: Đoài-->Tiết 
Tam tuyệt: Càn 
►HOÀNG ĐẠO: Chu Tước hắc đạo (thiên tụng) 
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►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Hoạt điệu   
* Hung tinh: Sát chủ, Thiên Cương (hay Diệt Môn), Tiểu Hao, Nguyệt Hư, Nguyệt Sát, Chu tước 
hắc đạo, Tội chỉ   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: NGÀY BÌNH - Cũng giống như tháng 
giêng, tháng năm, không nên dùng, tức là mưu trù nho nhỏ (tiểu tiểu doanh) là cũng không lợi. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Dương liễu Mộc - Phạt - Bình nhật 
* Cát thần: Thiên ân, 
* Hung thần: Thiên cương, Tử thần, Nguyệt sát, Nguyệt hư, Xúc thủy long, Chu tước. 
* Nên:  
* Kiêng: Mọi việc không nên làm. 

06/04/2021- Thứ Ba - 25/2 - Giáp Thân 8 4 6 3 
V.Tế 

9 
Trực Định - Sao Dực hỏa (hung) 7 9 2 
Tam sát: Nam (135-225) 3 5 1 
Kim phù: TRỰC TINH Quẻ ngày: Cách-->Phong 
Tam tuyệt: Đoài 
►HOÀNG ĐẠO: Kim Quỹ hoàng đạo (nguyệt tiên, phúc đức tinh) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Thiên tài, Kính Tâm, Tam Hợp 1 Thiên Quý 1  
* Hung tinh: Đại Hao (Tử khí, quan phú), Nguyệt Yếm đại hoạ, Vãng vong (Thổ kỵ)   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: NGÀY ĐỊNH - Giáp Thân nên phát chặt 
cây cỏ, phá đất, định tảng, buộc giàn, an táng rất tốt, trong 2-3 năm thêm con, cháu, tiến tài 
lộc.Ngày Thân lại thuộc Vãng vong, xuất hành, xuất quân, phó nhậm (nhận việc đi trước) không lấy 
ngày này. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Tỉnh tuyền Thủy - Phạt - Định nhật 
* Cát thần: Tam hợp, Lâm nhật, Thời âm, Kính an, Trừ thần, Kim quĩ, Ô phệ. 
* Hung thần: Nguyệt yếm, Địa hỏa, Tử khí, Vãng vong, Ngũ li, Hành ngận. 
* Nên: Tắm gội, quét dọn. 
* Kiêng: Cầu phúc cầu tự, dâng biểu sớ, nhận phong tước vị, họp thân hữu, đội mũ cài trâm, xuất 
hành, lên quan nhậm chức, gặp dân, đính hôn, cưới gả, thu nạp người, di chuyển, đi xa trở về, kê 
giường, giải trừ, cắt tóc sửa móng, mời thầy chữa bệnh, cắt may, đắp đê, tu tạo động thổ, dựng cột 
gác xà, sửa kho, rèn đúc, đan dệt, nấu rượu, khai trương, lập ước, giao dịch, nạp tài, mở kho xuất 
tiền hàng, xếp đặt buồng đẻ, khơi mương đào giếng, đặt cối đá, lấp hang hố, sửa tường, sửa đường, 
chặt cây đuổi bắt, săn bắn, đánh cá, gieo trồng, chăn nuôi, nạp gia súc phá thổ, an táng, cải táng. 

07/04/2021- Thứ Tư - 26/2 - Ất Dậu 9 5 7 9 
Độn 

4 
Trực Chấp - Sao Chẩn thủy (cát) 8 1 3 
Tam sát: Đông (45-135) 4 6 2 
Kim phù: Bốc mộc Quẻ ngày: Tùy-->V.Vọng 
Tam tuyệt: Cấn 
►HOÀNG ĐẠO: Thiên Đức hoàng đạo (thiên đức, bảo quang tinh) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Địa tài, Nguyệt giải, Phổ hộ (Hội hộ), Lục Hợp, Kim đường Thiên Quý 2  
* Hung tinh: Hoang vu 2, Ly sàng 1   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: NGÀY CHẤP - Ất Dậu nên tu tạo, nhập 
trạch, hôn nhân, khai trương, xuất hành. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Tỉnh tuyền Thủy - Phạt - Chấp nhật 
* Cát thần: Thiên nguyện, Lục hợp, Bất tương, Phổ hộ, Trừ thần, Bảo quang, Ô phệ. 
* Hung thần: Đại thời, Đại bại, Hàm trì, Tiểu hao, Ngũ hư, Thổ phù, Ngũ li. 
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* Nên: Cúng tế, cầu phúc cầu tự, dâng biểu sớ, nhận phong tước vị, xuất hành, lên quan nhậm chức, 
gặp dân, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, thu nạp người, di chuyển, giải trừ, tắm gội, cắt tóc sửa móng, 
mời thầy chữa bệnh, cắt may, dựng cột gác xà, đan dệt, nấu rượu, khai trương, lập ước, giao dịch, 
nạp tài, quét dọn, đuổi bắt, đánh cá, chăn nuôi, nạp gia súc. 
* Kiêng: Họp thân hữu, đắp đê, tu tạo động thổ, sửa kho, xếp đặt buồng đẻ, khơi mương đào giếng, 
đặt cối đá, sửa tường, sửa đường, dỡ nhà phá tường, gieo trồng, phá thổ. 

08/04/2021- Thứ Năm - 27/2 - Bính Tuất 1 6 8 6 
Cấn 

1 
Trực Phá - Sao Giác (cát) 9 2 4 
Tam sát: Bắc (315-45) 5 7 3 
Kim phù: Giác kỷ Quẻ ngày: Đ.Quá-->Quải 
Tam tuyệt: Ly 
►HOÀNG ĐẠO: Bạch Hổ hắc đạo (thiên sát) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Thiên Mã, Phúc Sinh, Giải thần Nguyệt Không  
* Hung tinh: Nguyệt phá, Lục Bất thành, Cửu không, Bạch hổ, Quỷ khốc   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: NGÀY PHÁ - Trực với Nguyệt kiến 
xung phá mọi việc, không nên dùng.  Bính Tuất là Sát nhập trung cung, càng xấu. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Ốc thượng Thổ - Bảo - Phá nhật 
* Cát thần: Nguyệt không, Tứ tướng, Thiên mã, Bất tương, Phúc sinh, Giải thần. 
* Hung thần: Nguyệt phá, Đại hao, Tứ kích, Cửu không, Cửu khảm, Cửu tiêu, Bạch hổ. 
* Nên: Cúng tế, giải trừ, tắm gội, mời thầy chữa bệnh, dỡ nhà phá tường. 
* Kiêng: Cầu phúc cầu tự, dâng biểu sớ, nhận phong tước vị, họp thân hữu, đội mũ cài trâm, xuất 
hành, lên quan nhậm chức, gặp dân, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, thu nạp người, di chuyển, kê giường, 
cắt tóc sửa móng, cắt may, đắp đê, tu tạo động thổ, dựng cột gác xà, sửa kho, rèn đúc, đan dệt, nấu 
rượu, khai trương, lập ước, giao dịch, nạp tài, mở kho xuất tiền hàng, xếp đặt buồng đẻ, khơi 
mương đào giếng, đặt cối đá, lấp hang hố, sửa tường, chặt cây, đánh cá, đi thuyền, gieo trồng, chăn 
nuôi, nạp gia súc, phá thổ, an táng, cải táng. 
09/04/2021- Thứ Sáu - 28/2 - Đinh Hợi 2 7 9 8 

Dự 
8 

Trực Nguy - Sao Cang (hung) 1 3 5 
Tam sát: Tây (225-315) 6 8 4 
Kim phù: NHÂN CHUYÊN Quẻ ngày: Khốn-->Tụy 
Tam tuyệt: Khảm 
►HOÀNG ĐẠO: Ngọc Đường hoàng đạo (thiên khai, thiếu vi tinh) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Thiên thành, Cát Khánh, Tuế hợp, Mẫu Thương 1, Ngọc đường Thiên đức hợp 1, 
Nguyệt đức hợp  
* Hung tinh: Thụ tử, Địa Tặc, Thổ cẩm   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: NGÀY NGUY - Thiên thành, có hung 
bạo. Đinh Hợi lại trực Hắc sát. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Ốc thượng Thổ - Phạt - Nguy nhật 
* Cát thần: Thiên đức hợp, Nguyệt đức hợp, Mẫu thương, Tứ tương, Bất tương, Ngọc đường. 
* Hung thần: Du họa, Thiên tặc, Trùng nhật 
* Nên: Cúng tế, dâng biểu sớ, nhận phong tước vị, họp thân hữu, lên quan nhậm chức, gặp dân, 
đính hôn, ăn hỏi, di chuyển, kê giường, tắm gội, cắt may, tu tạo động thổ, dựng cột gác xà, nạp tài, 
gieo trồng, chăn nuôi, nạp gia súc. 
* Kiêng: Cầu phúc cầu tự, xuất hành, cưới gả, giải trừ, cắt tóc, mời thầy chữa bệnh, sửa kho, mở 
kho xuất tiền hàng, săn bắn, đánh cá. 
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10/04/2021- Thứ Bảy - 29/2 - Mậu Tý 3 8 1 7 
Truân 

4 
Trực Thành - Sao Đê thổ (hung) 2 4 6 
Tam sát: Nam (135-225) 7 9 5 
Kim phù: Lập tảo Quẻ ngày: Hàm-->Tụy 
Tam tuyệt: Khôn 
►HOÀNG ĐẠO: Thiên Lao hắc đạo (tỏa thần) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Thiên hỷ, Minh tinh, Thánh tâm, Tam Hợp 2, Mẫu Thương 2, Đại Hồng Sa 1   
* Hung tinh: Hoàng Sa, Cô thần, Lỗ ban sát, Không phòng   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: NGÀY THÀNH - Hoàng sa, Thiên hỉ. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Tích lịch Hỏa - Chế - Thành nhật 
* Cát thần: Mẫu thương, Tam hợp, Thiên hỉ, Thiên y, Thiên thương, Thánh tâm. 
* Hung thần: Qui kị, Phục nhật, Thiên lao. 
* Nên: Cúng tế, cầu phúc, họp thân hữu, nhập học, xuất hành, lên quan nhậm chức, gặp dân, đính 
hôn, ăn hỏi, cưới gả, thu nạp người, tắm gội, mời thầy chữa bệnh, cắt may, đắp đê, tu tạo động thổ, 
dựng cột gác xà, sửa kho, đan dệt, nấu rượu, khai trương, lập ước giao dịch, nạp tài, đặt cối đá, gieo 
trồng, chăn nuôi, nạp gia súc. 
* Kiêng: Di chuyển, đi xa trở về, phá thổ, an táng, cải táng. 
11/04/2021- Chủ Nhật - 30/2 - Kỷ Sửu 4 9 2 9 

V.Vọng 
2 

Trực Thâu - Sao Phòng nhật (cát) 3 5 7 
Tam sát: Đông (45-135) 8 1 6 
Kim phù: Yêu tinh Quẻ ngày: Tụy-->Tỷ 
Tam tuyệt: Chấn 
►HOÀNG ĐẠO: Huyền Vũ hắc đạo (thiên ngục) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: U Vi tinh, Ích Hậu, Đại Hồng Sa 2   
* Hung tinh: Tiểu Hồng Sa, Địa phá, Hoang vu 3, Thần cách, Băng tiêu ngoạ hãm, Hà khôi, Cẩu 
Giảo, Ngũ hư, Tứ thời cô quả Trùng Tang, Trùng phục  
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: NGÀY THÂU - Tiểu hồng sa, Thiên tặc. 
Sửu cũng  là không tốt, phòng tiểu nhân hình hại. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Tích lịch Hỏa - Chuyên - Thu nhật 
* Cát thần: Bất tương, Ích hậu 
* Hung thần: Hà khôi, Ngũ hư, Huyền Vũ 
* Nên: Cúng tế, thu nạp người, nạp tài, đuổi bắt, đánh cá, nạp gia súc. 
* Kiêng: Cầu phúc cầu tù, dâng biểu sớ, nhận phong tước vị, họp thân hữu, đội mũ cài trâm, xuất 
hành, lên quan nhậm chức, gặp dân, đính hôn, ăn lỏi, cưới gả, di chuyển, kê giường, giải trừ, mời 
thầy chữa bệnh, cắt may, đắp đê, tu tạo động thổ, dựng cột gác xà, sửa kho, rèn đúc, đan dệt, nấu 
rượu, khai trương, lập ước giao dịch, mở kho xuất tiền hàng, xếp đặt buồng đẻ, khơi mương đào 
giếng, phá thổ, an táng, cải táng. 
12/04/2021- Thứ hai - 1/3 - Canh Dần 5 1 3 3 

Ly 
1 

Trực Khai - Sao Tâm nguyệt (hung) 4 6 8 
Tam sát: Bắc (315-45) 9 2 7 
Kim phù: Hoắc tinh Quẻ ngày: P.Hạp-->Chấn 
Tam tuyệt: Tốn 
►HOÀNG ĐẠO: Tư Mệnh hoàng đạo (nhật tiên, phượng liễn tinh) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Sinh khí, Thiên Quan, Tục Thế, Dịch Mã, Phúc hậu, Hoàng Ân Nguyệt Ân  
* Hung tinh: Thiên tặc, Hoả tai   
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► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG:  NGÀY KHAI - Thiên tặc. Dần là tốt 
vừa, nhưng có lục bất thành, lục bất hợp ở đó, ngưng dùng cái đó, cuối cùng là bất lợi, nên cẩn thận 
cái đó. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Tùng bách Mộc - Chế - Khai nhật 
* Cát thần: Nguyệt ân, Dương đức, Vương nhật, Dịch mã, Thiên hậu, Thời dương, Sinh khí, Lục 
nghi, Tục thế, Ngũ hợp, Tư mệnh, Ô phệ đối. 
* Hung thần: Yếm đối, Chiêu dao, Huyết kị. 
* Nên: Dâng biểu sớ, nhận phong tước vị, họp thân hữu, nhập học, xuất hành, lên quan nhậm chức, 
gặp dân, đính hôn, ăn hỏi, đi chuyển, giải trừ, mời thầy chữa bệnh cắt may, tu tạo động thổ, dựng 
cột gác xà, khai trương, lập ước giao dịch, nạp tài, mở kho xuất tiền hàng, xếp đặt buồng đẻ, khơi 
mương đào giếng, đặt cối đá, gieo trồng, chăn nuôi. 
* Kiêng: Cúng tế, cưới gả, châm cứu, đan dệt, chặt cây, săn bắn đánh cá, đi thuyền. 
13/04/2021- Thứ Ba - 2/3 - Tân Mão 6 2 4 2 

T.Phu 
3 

Trực Bế - Sao Vĩ hỏa (cát) 5 7 9 
Tam sát: Tây (225-315) 1 3 8 
Kim phù: Hoà đao Quẻ ngày: Đỉnh-->Đ.Hữu 
Tam tuyệt: Nam Khôn, nữ Cấn 
►HOÀNG ĐẠO: Câu Trần hắc đạo (địa ngục) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Yếu yên (thiên quý)   
* Hung tinh: Thiên Lại, Nguyệt Hoả, Độc Hoả, Câu Trận, Nguyệt Kiến chuyển sát   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: NGÀY BẾ - Không nên tạo tác, hôn 
nhân, mai táng, nhập trạch, phạm cái đó tổn thương, tật đau, lãnh thoái, xấu cho trăm việc, không 
nên dùng. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Tùng bách Mộc - Chế - Bế nhật 
* Cát thần: Quan nhật, Yếu an. Ngũ hợp, Ô phệ đối.  
* Hung thần: Nguyệt. hại, Thiên lại Chí tử, Huyết chi, Câu trần. 
* Nên: Lấp hang hố 
* Kiêng: Cầu phúc cầu tự, dâng biểu sớ, nhận phong tước vị, họp thân hữu, đội mũ cài trâm, xuất 
hành, lên quan nhậm chức, gặp dân, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, thu nạp người, di chuyển, kê giường, 
giải trừ, mời thầy chữa bệnh, chữa mắt, châm cứu, đắp đê, tu tạo động thổ, dựng cột gác xà, sửa 
kho, đan dệt, nấu rượu, khai trương, lập ước, giao dịch, nạp tài, mở kho xuất tiền hàng, xếp đặt 
buồng đẻ, khơi mương đào giếng, gieo trồng, chăn nuôi, nạp gia súc, phá thổ, an táng, cải táng. 
14/04/2021- Thứ Tư - 3/3 - Nhâm Thìn 7 3 5 6 

Đ.Súc 
4 

Trực Kiến - Sao Cơ thủy (cát) 6 8 1 
Tam sát: Nam (135-225) 2 4 9 
Kim phù: SÁT CỐNG Quẻ ngày: V.Tế-->Tấn 
Tam tuyệt: Ly 
►HOÀNG ĐẠO: Thanh Long hoàng đạo (thiên quý, thái ất tinh) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Mãn đức tinh, Thanh Long Thiên đức 1, Nguyệt Đức  
* Hung tinh: Thổ phủ, Thiên ôn, Ngũ Quỹ, Nguyệt Hình, Phủ đầu dát, Tam tang   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: NGÀY KIẾN - Có Địa võng, Câu giảo, 
không lợi về tu tạo, an táng, hôn nhân, khai trương, phạm cái đó chủ bị bỏng nước sôi, bỏng lửa, 
chim ác (chim thiu) làm hại, tự do sinh nam, sinh nữ nhưng đều rất xấu xí, có ác tật, vô ích. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Trường lưu Thủy - Phạt - Kiến nhật 
* Cát thần: Thiên đức, Nguyệt đức, Thổ phủ, Thanh long. 
* Hung thần: Nguyệt kiến, Tiểu thời, Thủ nhật, Ngọc vũ, Nguyệt hình. 
* Nên: Cúng tế. 
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* Kiêng: Mời thầy chữa bệnh, đắp đê, tu tạo động thổ, sửa kho, xếp đặt buồng đẻ, khơi mương đào 
giếng, đặt cối đá, sửa tường, sửa đường, dỡ nhà phá tường, chặt cây, săn bắn, đánh cá, gieo trồng, 
phá thổ. 
15/04/2021- Thứ Năm - 4/3 - Quý Tị 8 4 6 4 

Quải 
6 

Trực Trừ - Sao Đẩu mộc (cát) 7 9 2 
Tam sát: Đông (45-135) 3 5 1 
Kim phù: TRỰC TINH Quẻ ngày: Lữ-->Tấn 
Tam tuyệt: Khảm 
►HOÀNG ĐẠO: Minh Đường hoàng đạo (minh phụ, quý nhân tinh) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Nguyệt Tài, Ngũ phú, Âm Đức, Minh đường   
* Hung tinh: Kiếp sát, Hoang vu 1, Nhân Cách, Huyền Vũ, Lôi công   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: NGÀY TRỪ - Quý Tị, Thiên thượng 
Không vong, lại phạm thổ quỷ cũng không nên dung, đều là tất ứng mọi việc. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Trường lưu Thủy - Chế - Trừ nhật 
* Cát thần: Âm đức, Tướng nhật, Cát kì, Ngũ phú, Kim đường, Minh đường. 
* Hung thần: Kiếp sát, Ngũ hư, Trùng nhật. 
* Nên: Tắm gội, quét dọn. 
* Kiêng: Cầu phúc cầu tự, dâng biểu sớ, nhận phong tước vị, họp thân hữu, đội mũ cài trâm, xuất 
hành, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, thu nạp người, di chuyển, kê giường, mời thầy chữa bệnh, cắt may, 
đắp đê, tu tạo động thổ, dựng cột gác xà, sửa kho, rèn đúc, xếp đặt buồng đẻ, khơi mương đào 
giếng, đặt cối đá, lấp hang hố, sửa tường, dỡ nhà phá tường, phá thổ, an táng, cải táng. 
16/04/2021- Thứ Sáu - 5/3 - Giáp Ngọ 9 5 7 9 

Càn 
1 

Trực Mãn - Sao Ngưu kim (hung) 8 1 3 
Tam sát: Bắc (315-45) 4 6 2 
Kim phù: Bốc mộc Quẻ ngày: Tấn-->Bác 
Tam tuyệt: Khôn 
►HOÀNG ĐẠO: Thiên Hình hắc đạo (thiên hình) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Dân nhật, thời đức Thiên Quý 1  
* Hung tinh: Thiên Ngục, Thiên Hoả, Thổ ôn (thiên cẩu), Phi Ma sát (Tai sát)   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: NGÀY MÃN - Thiên phú. Giáp Ngọ có 
thổ quỷ. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Sa thạch Kim - Bảo - Mãn nhật 
* Cát thần: Thời đức, Dân nhật, Thiên vu, Phúc đức, Ô phệ. 
* Hung thần: Tai sát, Thiên hỏa, Đại sát, Thiên hình. 
* Nên: Cúng tế. 
* Kiêng: Cầu phúc cầu tự, dâng biểu sớ, nhận phong tước vị, họp thân hữu, đội mũ cài trâm, xuất 
hành, lên quan nhậm chức, gặp dân, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, thu nạp người, di chuyển, kê giường, 
giải trừ, cắt tóc sửa móng, mời thầy chữa bệnh, cắt may, đắp đê, tu tạo động thổ, dựng cột gác xà, 
sửa kho, rèn đúc, lợp mái, đan dệt, nấu rượu, khai trương, lập ước, giao dịch, nạp tài, mở kho xuất 
tiền hàng, xếp đặt buồng đẻ, khơi mương đào giếng, đặt cối đá, lấp hang hố, sửa tường, dỡ nhà phá 
tường, gieo trồng, chăn nuôi, nạp gia súc, an táng, cải táng. 
17/04/2021- Thứ Bảy - 6/3 - Ất Mùi 1 6 8 7 

Tỉnh 
6 

Trực Bình - Sao Nữ thổ (hung) 9 2 4 
Tam sát: Tây (225-315) 5 7 3 
Kim phù: Giác kỷ Quẻ ngày: Đ.Hữu-->Càn 
Tam tuyệt: Chấn 
►HOÀNG ĐẠO: Chu Tước hắc đạo (thiên tụng) 
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►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Hoạt điệu Thiên Quý 2  
* Hung tinh: Sát chủ, Thiên Cương (hay Diệt Môn), Tiểu Hao, Nguyệt Hư, Nguyệt Sát, Chu tước 
hắc đạo, Tội chỉ  Tứ thời đại mộ 
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: NGÀY BÌNH - Cũng giống như tháng 
giêng, tháng năm, không nên dùng, tức là mưu trù nho nhỏ (tiểu tiểu doanh) là cũng không lợi. Nếu 
như Ất Mùi càng thêm xấu, hiểm. Cái số trực Thiên cang, lại phạm Câu giảo, Chu tước. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Sa thạch Kim - Chế - Bình nhật 
* Cát thần:  
* Hung thần: Thiên cương, Tử thần, Nguyệt sát, Nguyệt hư, Chu tước. 
* Nên:  
* Kiêng: Mọi việc không nên làm. 
18/04/2021- Chủ Nhật - 7/3 - Bính Thân 2 7 9 8 

Giải 
4 

Trực Định - Sao Hư nhật (hung) 1 3 5 
Tam sát: Nam (135-225) 6 8 4 
Kim phù: NHÂN CHUYÊN Quẻ ngày: Khuể-->Q.Muội 
Tam tuyệt: Tốn 
►HOÀNG ĐẠO: Kim Quỹ hoàng đạo (nguyệt tiên, phúc đức tinh) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Thiên tài, Kính Tâm, Tam Hợp 1 Nguyệt Không  
* Hung tinh: Đại Hao (Tử khí, quan phú), Nguyệt Yếm đại hoạ, Vãng vong (Thổ kỵ)   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: NGÀY ĐỊNH - Bính Thân nên phát chặt 
cây cỏ, phá đất, định tảng, buộc giàn, an táng rất tốt, trong 2-3 năm thêm con, cháu, tiến tài lộc. 
Ngày Thân lại thuộc Vãng vong, xuất hành, xuất quân, phó nhậm (nhận việc đi trước) không lấy 
ngày này. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Sơn hạ Hỏa - Chế - Định nhật 
* Cát thần: Nguyệt không, Tứ tướng, Tam hợp, Lâm nhật, Thời âm, Kính an, Trừ thần, Kim quĩ, Ô 
phệ. 
* Hung thần: Nguyệt yếm, Địa hỏa, Tử khí, Vãng vong, Ngũ li, Liễu lệ. 
* Nên: Cúng tế, tắm gội, quét dọn. 
* Kiêng: Cầu phúc cầu tự, dâng biểu sớ, nhận phong tước vị, họp thân hữu, đội mũ cài trâm, xuất 
hành, lên quan nhậm chức, gặp dân, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, thu nạp người, di chuyển, đi xa trở 
về, kê giường, giải trừ, cắt tóc, sửa móng, mời thầy chữa bệnh, cắt may, đắp đê, tu tạo động thổ, 
dựng cột gác xà, sửa kho, rèn đúc, đan dệt, nấu rượu, khai trương, lập ước, giao dịch, nạp tài, mở 
kho xuất tiền hàng, xếp đặt buồng đẻ, khơi mương đào giếng, đặt cối đá, lấp hang hố, sửa tường, 
sửa đường, dỡ nhà phá tường, săn bắn, đánh cá, gieo trồng, chăn nuôi, nạp gia súc, phá thổ, an táng, 
cải táng. 
19/04/2021- Thứ hai - 8/3 - Đinh Dậu 3 8 1 4 

Hàm 
9 

Trực Chấp - Sao Nguy nguyệt (hung) 2 4 6 
Tam sát: Đông (45-135) 7 9 5 
Kim phù: Lập tảo Quẻ ngày: Ly-->Lữ 
Tam tuyệt: Nam Khôn, nữ Cấn 
►HOÀNG ĐẠO: Thiên Đức hoàng đạo (thiên đức, bảo quang tinh) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Địa tài, Nguyệt giải, Phổ hộ (Hội hộ), Lục Hợp, Kim đường Thiên đức hợp 1, Nguyệt 
đức hợp  
* Hung tinh: Hoang vu 2, Ly sàng 1   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: NGÀY CHẤP - Đinh Dậu an táng thì tốt 
vừa 
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► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Sơn hạ Hỏa - Chế - Chấp nhật 
* Cát thần: Thiên đức hợp, Nguyệt đức hợp, Tứ tướng, Lục hợp, Bất tương, Phổ hộ, Trừ thần, Bảo 
quang, Ô phệ. 
* Hung thần: Đại thời, Đại bại, Hàm trì, Tiểu hao, Ngũ hư, Thổ phù, Ngũ li. 
* Nên: Cúng tế, cầu phúc cầu tự, dâng biểu sớ, nhận phong tước vị, xuất hành, lên quan nhậm chức, 
gặp dân, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, thu nạp người, di chuyển, giải trừ, tắm gội, sửa móng, mời thầy 
chữa bệnh, cắt may, dựng cột gác xà, đan dệt, nấu rượu, lập ước giao dịch, nạp tài, mở kho xuất tiền 
hàng, quét dọn, gieo trồng, đuổi bắt, chăn nuôi, nạp gia súc, an táng. 
* Kiêng: Họp thân hữu, cắt tóc, đắp đê, tu tạo động thổ, sửa kho, xếp đặt buồng đẻ, khơi mương đào 
giếng, đặt cối đá, sửa tường, sửa đường, dỡ nhà phá tường, săn bắn, đánh cá, gieo trồng, phá thổ. 
20/04/2021- Thứ Ba - 9/3 - Mậu Tuất 4 9 2 1 

Khiêm 
6 

Trực Phá - Sao Thất hỏa (cát) 3 5 7 
Tam sát: Bắc (315-45) 8 1 6 
Kim phù: Yêu tinh Quẻ ngày: P.Hạp-->Khuể 
Tam tuyệt: Càn 
►HOÀNG ĐẠO: Bạch Hổ hắc đạo (thiên sát) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Thiên Mã, Phúc Sinh, Giải thần   
* Hung tinh: Nguyệt phá, Lục Bất thành, Cửu không, Bạch hổ, Quỷ khốc   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: NGÀY PHÁ - Trực với Nguyệt kiến 
xung phá mọi việc, không nên dùng. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Bình địa Mộc - Chuyên - Phá nhật 
* Cát thần: Thiên mã, Phúc sinh, Giải thần. 
* Hung thần: Nguyệt phá, Đại hao, Tức kích, Cửu không, Cửu khảm, Cửu tiêu, Phục nhật, Bạch hổ. 
* Nên: Cúng tế, giải trừ, tắm gội, mời thầy chữa bệnh, dỡ phá nhà tường. 
* Kiêng: Cầu phúc cầu tự, dâng biểu sớ, nhận phong tước vị, họp thân hữu, đội mũ cài trâm, xuất 
hành, lên quan nhậm chức, gặp dân, đính hôn, ăn hỏi, cưới xin, thu nạp người, di chuyển, kê 
giường, cắt tóc sửa móng, cắt may, đắp đê, tu tạo động thổ, dựng cột gác xà, sửa kho, rèn đúc, đan 
dệt, nấu rượu, khai trương, lập ước, giao dịch, nạp tài, mở kho xuất tiền hàng, xếp đặt buồng đẻ, 
khơi mương đào giếng, đặt cối đá, lấp hang hố, sửa tường, chặt cây, đánh cá, đi thuyền, gieo trồng, 
chăn nuôi, nạp gia súc, phá thổ, an táng, cải táng. 
21/04/2021- Thứ Tư - 10/3 - Kỷ Hợi 2 7 9 2 

Quan 
2 

Trực Nguy - Sao Bích thủy (cát) 1 3 5 
Tam sát: Tây (225-315) 6 8 4 
Kim phù: Hoắc tinh Quẻ ngày: Đỉnh-->V.Tế 
Tam tuyệt: Đoài 
►HOÀNG ĐẠO: Ngọc Đường hoàng đạo (thiên khai, thiếu vi tinh) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Thiên thành, Cát Khánh, Tuế hợp, Mẫu Thương 1, Ngọc đường   
* Hung tinh: Thụ tử, Địa Tặc, Thổ cẩm Trùng Tang, Trùng phục  
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: NGÀY NGUY - Thiên thành, có hung 
bạo. Kỷ Hợi có Hỏa tinh, có Văn Xương tinh, che, chiếu, học nên rất tốt, các việc còn lại tốt vừa. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Bình địa Mộc - Chế - Nguy nhật 
* Cát thần: Mẫu thương, Bất tương, Ngọc đường 
* Hung thần: Du họa, Thiên tặc, Trùng nhật 
* Nên: Kê giường, tắm gội, nạp tài, đánh cá, gieo trồng, chăn nuôi, nạp gia súc. 
* Kiêng: Cầu phúc cầu tự, xuất hành, cưới gả, giải trừ, mời thầy chữa bệnh, sửa kho, mở kho xuất 
tiền hàng, phá thổ, an táng, cải táng. 
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22/04/2021- Thứ Năm - 11/3 - Canh Tý 3 8 1 2 
Ích 
9 

Trực Thành - Sao Khuê mộc (hung) 2 4 6 
Tam sát: Nam (135-225) 7 9 5 
Kim phù: Hoà đao Quẻ ngày: V.Tế-->Mông 
Tam tuyệt: Cấn 
►HOÀNG ĐẠO: Thiên Lao hắc đạo (tỏa thần) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Thiên hỷ, Minh tinh, Thánh tâm, Tam Hợp 2, Mẫu Thương 2, Đại Hồng Sa 1 Nguyệt Ân  
* Hung tinh: Hoàng Sa, Cô thần, Lỗ ban sát, Không phòng   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: NGÀY THÀNH - Hoàng sa, Thiên hỉ.  
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Bích thượng Thổ - Bảo - Thành nhật 
* Cát thần: Mẫu thương, Nguyệt ân, Tam hợp, Thiên hỉ, Thiên y, Thiên thương, Thánh tâm, Ô phệ 
đối. 
* Hung thần: Qui kị, Thiên lao. 
* Nên: Cúng tế, cầu phúc cầu tự, họp thân hữu, nhập học, xuất hành, lên quan nhậm chức, gặp dân, 
đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, thu nạp người, giải trừ, tắm gội, mời thầy chữa bệnh, cắt may, đắp đê, tu 
tạo động thổ, dựng cột gác xà, sửa kho, nấu rượu, khai trương, lập ước, giao dịch, nạp tài, mở kho 
xuất tiền hàng, đặt cối đá, gieo trồng, chăn nuôi, nạp gia súc, phá thổ, cải táng. 
* Kiêng: Di chuyển, đi xa trở về, đan dệt. 
23/04/2021- Thứ Sáu - 12/3 - Tân Sửu 4 9 2 1 

M.Di 
3 

Trực Thâu - Sao Lâu kim (cát) 3 5 7 
Tam sát: Đông (45-135) 8 1 6 
Kim phù: SÁT CỐNG Quẻ ngày: Lữ-->Độn 
Tam tuyệt: Ly 
►HOÀNG ĐẠO: Huyền Vũ hắc đạo (thiên ngục) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: U Vi tinh, Ích Hậu, Đại Hồng Sa 2   
* Hung tinh: Tiểu Hồng Sa, Địa phá, Hoang vu 3, Thần cách, Băng tiêu ngoạ hãm, Hà khôi, Cẩu 
Giảo, Ngũ hư, Tứ thời cô quả   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: NGÀY THÂU - Tiểu hồng sa, Thiên tặc. 
Sửu cũng  là không tốt, phòng tiểu nhân hình hại. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Bích thượng Thổ - Nghĩa - Thu nhật 
* Cát thần: Ích hậu  
* Hung thần: Hà khôi, Ngũ hư, Huyền vũ 
* Nên: Cúng tế, thu nạp người, nạp tài, đuổi bắt, đánh cá, nạp gia súc. 
* Kiêng: Cầu phúc cầu tự, dâng biểu sớ, nhận phong tước vị, họp thân hữu, đội mũ cài trâm, xuất 
hành, nên quan nhậm chức, gặp dân, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, di chuyển, kê giường, giải trừ, mời 
thầy chữa bệnh, đắp đê, tu tạo động thổ, dựng cột gác xà, sửa kho, rèn đúc, đan dệt, nấu rượu, khai 
trương, lập ước giao dịch, mở kho xuất tiền hàng, xếp đặt buồng đẻ, khơi mương đào giếng, phá 
thổ, an táng, cải táng. 
24/04/2021- Thứ Bảy - 13/3 - Nhâm Dần 5 1 3 9 

Đ.Nhân 
7 

Trực Khai - Sao Vị thổ (cát) 4 6 8 
Tam sát: Bắc (315-45) 9 2 7 
Kim phù: TRỰC TINH Quẻ ngày: Tấn-->Dự 
Tam tuyệt: Khảm 
►HOÀNG ĐẠO: Tư Mệnh hoàng đạo (nhật tiên, phượng liễn tinh) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Sinh khí, Thiên Quan, Tục Thế, Dịch Mã, Phúc hậu, Hoàng Ân Thiên đức 1, Nguyệt 
Đức  
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* Hung tinh: Thiên tặc, Hoả tai   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: NGÀY KHAI - Thiên tặc. Nhâm Dần có 
Thiên đức, Nguyệt đức, chỉ nên mai táng và ghép ván làm sinh cơ, dùng cái đó thêm con cháu, tiến 
điền địa, thăng quan chức, tốt trên hết. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Kim bạc Kim - Bảo - Khai nhật 
* Cát thần: Thiên đức, Nguyệt đức, Dương đức, Vương nhật, Dịch mã, Thiên hậu, Thời dương, 
Sinh khí, Lục nghi, Tục thế, Ngũ hợp, Tư mệnh, Ô phệ đối. 
* Hung thần: Yếm đối, Chiêu dao, Huyết kị. 
* Nên: Dâng biểu sớ, nhận phong tước vị, họp thân hữu, nhập học, xuất hành, lên quan nhậm chức, 
gặp dân, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, di chuyển, giải trừ, mời thầy chữa bệnh, cắt may, tu tạo động 
thổ, dựng cột gác xà, sửa kho, khai trương, lập ước giao dịch, xếp đặt buồng đẻ, đặt cối đá, gieo 
trồng, chăn nuôi, nạp gia súc. 
* Kiêng: Cúng tế, châm cứu, khơi trương, chặt cây, săn bắn, đánh cá. 
25/04/2021- Chủ Nhật - 14/3 - Quý Mão 6 2 4 8 

Q.Muội 
7 

Trực Bế - Sao Mão nhật (hung) 5 7 9 
Tam sát: Tây (225-315) 1 3 8 
Kim phù: Bốc mộc Quẻ ngày: Đ.Hữu-->Đỉnh 
Tam tuyệt: Khôn 
►HOÀNG ĐẠO: Câu Trần hắc đạo (địa ngục) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Yếu yên (thiên quý)   
* Hung tinh: Thiên Lại, Nguyệt Hoả, Độc Hoả, Câu Trận, Nguyệt Kiến chuyển sát  Thiên địa  chính 
chuyển 
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: NGÀY BẾ - Không nên tạo tác, hôn 
nhân, mai táng, nhập trạch, phạm cái đó tổn thương, tật đau, lãnh thoái, xấu cho trăm việc, không 
nên dùng. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Kim bạc kim - Bảo - Bế nhật 
* Cát thần: Quan nhật, Yếu an, Ngữhợp, Ô phệ đối. 
* Hung thần: Nguyệt hại, Thiên lại, Chí tử, Huyết chi, Câu trần. 
* Nên: Lấp hang hố 
* Kiêng: Cầu phúc cầu tự, dâng biểu sớ, nhận phong tước vị, họp thân hữu, đội mũ cài trâm, xuất 
hành, lên quan nhậm chức, gặp dân, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, thu nạp người, di chuyển, kê giường, 
giải trừ, mời thầy chữa bệnh, chữa mắt, châm cứu, đắp đê, tu tạo động thổ, dựng cột gác xà, sửa 
kho, đan dệt, nấu rượu, khai trương, lập ước, giao dịch, nạp tài, mở kho xuất tiền hàng, xếp đặt 
buồng đẻ, khơi mương đào giếng, gieo trồng, chăn nuôi, nạp gia súc, phá thổ, an táng, cải táng. 
26/04/2021- Thứ hai - 15/3 - Giáp Thìn 7 3 5 3 

Khuể 
2 

Trực Kiến - Sao Tất nguyệt (cát) 6 8 1 
Tam sát: Nam (135-225) 2 4 9 
Kim phù: Giác kỷ Quẻ ngày: Khuể-->P.Hạp 
Tam tuyệt: Chấn 
►HOÀNG ĐẠO: Thanh Long hoàng đạo (thiên quý, thái ất tinh) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Mãn đức tinh, Thanh Long Thiên Quý 1  
* Hung tinh: Thổ phủ, Thiên ôn, Ngũ Quỹ, Nguyệt Hình, Phủ đầu dát, Tam tang  Dương thác 
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: NGÀY KIẾN - Có Địa võng, Câu giảo, 
không lợi về tu tạo, an táng, hôn nhân, khai trương, phạm cái đó chủ bị bỏng nước sôi, bỏng lửa, 
chim ác (chim thiu) làm hại, tự do sinh nam, sinh nữ nhưng đều rất xấu xí, có ác tật, vô ích. Ngày 
Giáp Thìn là Sát nhập trung cung, càng xấu, chủ về trong ba năm nhà bị phá, người mất. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Phúc đăng Hỏa - Chế - Kiến nhật 
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* Cát thần: Thủ nhật, Ngọc vũ, Thanh long. 
* Hung thần: Nguyệt kiến, Tiểu thời, Thổ phủ, Nguyệt hình, Dương thác. 
* Nên:  
* Kiêng: Cầu phúc cầu tự, dâng biểu sớ, nhận phong tước vị, họp thân hữu, đội mũ cài trâm, xuất 
hành, lên quan nhậm chức, gặp dân, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, thu nạp người, di chuyển, kê giường, 
giải trừ, cắt tóc sửa móng, mời thầy chữa bệnh, cắt may, đắp đê, tu tạo động thổ, dựng cột gác xà, 
sửa kho, rèn đúc, đan dệt, nấu rượu, khai trương, lập ước, giao dịch, nạp tài, mở kho xuất tiền hàng, 
xếp đặt buồng đẻ, khơi mương đào giếng, đặt cối đá, lấp hang hố, sửa tường, sửa đường, dỡ nhà phá 
tường, chặt cây, gieo trồng, chăn nuôi, nạp gia súc, phá thổ, an táng, cải táng. 
27/04/2021- Thứ Ba - 16/3 - Ất Tị 8 4 6 7 

Nhu 
3 

Trực Trừ - Sao Chủy hỏa (hung) 7 9 2 
Tam sát: Đông (45-135) 3 5 1 
Kim phù: NHÂN CHUYÊN Quẻ ngày: Ly-->P.Hạp 
Tam tuyệt: Tốn 
►HOÀNG ĐẠO: Minh Đường hoàng đạo (minh phụ, quý nhân tinh) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Nguyệt Tài, Ngũ phú, Âm Đức, Minh đường Thiên Quý 2  
* Hung tinh: Kiếp sát, Hoang vu 1, Nhân Cách, Huyền Vũ, Lôi công   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: NGÀY TRỪ - Ất Tị có 10 thứ ác xấu. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Phúc đăng Hỏa - Bảo - Trừ nhật 
* Cát thần: Âm đức, Tướng nhật, Cát kì, Ngũ phú, Kim đường, Minh đường. 
* Hung thần: Kiết sát, Ngũ hư, Trùng nhật 
* Nên: Tắm gội, quét dọn. 
* Kiêng: Cầu phúc cầu tự, dâng biểu sớ, nhận phong tước vị, họp thân hữu, đội mũ cài trâm, xuất 
hành, lên quan nhậm chức, gặp dân, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, thu nạp người, di chuyển, kê giường, 
giải trừ, cắt tóc sửa móng, mời thầy chữa bệnh, cắt may, đắp đê, tu tạo động thổ, dựng cột gác xà, 
nạp tài, mở kho xuất tiền hàng, xếp đặt buồng đẻ, khơi mương đào giếng, đặt cối đá, lấp hang hố, 
sửa tường, sửa đường, dỡ nhà phá tường, gieo trồng, chăn nuôi, nạp gia súc, phá thổ, an táng, cải 
táng. 
28/04/2021- Thứ Tư - 17/3 - Bính Ngọ 9 5 7 4 

Đ.Quá 
3 

Trực Mãn - Sao Sâm thủy (hung) 8 1 3 
Tam sát: Bắc (315-45) 4 6 2 
Kim phù: Lập tảo Quẻ ngày: P.Hạp-->Di 
Tam tuyệt: Nam Khôn, nữ Cấn 
►HOÀNG ĐẠO: Thiên Hình hắc đạo (thiên hình) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Dân nhật, thời đức Nguyệt Không  
* Hung tinh: Thiên Ngục, Thiên Hoả, Thổ ôn (thiên cẩu), Phi Ma sát (Tai sát)   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: NGÀY MÃN - Thiên phú.Bính Ngọ bình 
thường, không thể thấy tốt. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Thiên hà Thủy - Chuyên - Mãn nhật 
* Cát thần: Nguyệt không, Tứ tướng, Thời đức, Dân nhật, Thiên vu, Phúc đức, Ô phệ. 
* Hung thần: Tai sát, Thiên hỏa, Đại sát, Thiên hình. 
* Nên: Cúng tế. 
* Kiêng: Cầu phúc cầu tự, dâng biểu sớ, nhận phong tước vị, họp thân hữu, đội mũ cài trâm, xuất 
hành, lên quan nhậm chức, gặp dân, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, thu nạp người, di chuyển, kê giường, 
giải trừ, cắt tóc, sửa móng, mời thầy chữa bệnh, cắt may, đắp đê, tu tạo động thổ, dựng cột gác xà, 
sửa kho, rèn đúc, lợp mái, đan dệt, nấu rượu, khai trương, lập ước, giao dịch, nạp tài, mở kho xuất 
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tiền hàng, xếp đặt buồng đẻ, khơi mương đào giếng, đặt cối đá, lấp hang hố, sửa tường, sửa đường, 
dỡ nhà phá tường, gieo trồng, chăn nuôi, nạp gia súc, phá thổ, an táng, cải táng. 
29/04/2021- Thứ Năm - 18/3 - Đinh Mùi 5 1 3 6 

Cổ 
7 

Trực Bình - Sao Tỉnh mộc (cát) 4 6 8 
Tam sát: Tây (225-315) 9 2 7 
Kim phù: Yêu tinh Quẻ ngày: Đỉnh-->Cấu 
Tam tuyệt: Càn 
►HOÀNG ĐẠO: Chu Tước hắc đạo (thiên tụng) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Hoạt điệu Thiên đức hợp 1, Nguyệt đức hợp  
* Hung tinh: Sát chủ, Thiên Cương (hay Diệt Môn), Tiểu Hao, Nguyệt Hư, Nguyệt Sát, Chu tước 
hắc đạo, Tội chỉ   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: NGÀY BÌNH - Cũng giống như tháng 
giêng, tháng năm, không nên dùng, tức là mưu trù nho nhỏ (tiểu tiểu doanh) là cũng không lợi. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Thiên hà Thủy - Bảo - Bình nhật 
* Cát thần: Thiên đức, Nguyệt đức hợp, Tứ tướng. 
* Hung thần: Thiên cương, Tử thần, Nguyệt sát, Nguyệt hư, Bát chuyên, Chu tước. 
* Nên: Cúng tế, sửa đường 
* Kiêng: Cầu phúc cầu tự, dâng biểu sớ, nhận phong tước vị, họp thân hữu, đội mũ cài trâm, xuất 
hành, lên quan nhậm chức, gặp dân, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, thu nạp người, di chuyển, kê.giường, 
giải trừ, cắt sửa móng, mời thầy chữa bệnh, cắt may, đắp đê, tu tạo động thổ, dựng cột gác xà, sửa 
kho, rèn đúc, đan dệt, nấu rượu, khai trương, lập ước, giao dịch, nạp tài, mở kho xuất tiền hàng, xếp 
đặt buồng đẻ, khơi mương đào giếng, đặt cối đá, lấp hang hố, sửa tường, dỡ nhà phá tường, săn bắn, 
đánh. cá, gieo trồng, chăn nuôi, nạp gia súc, phá thổ, an táng, cải táng. 
30/04/2021- Thứ Sáu - 19/3 - Mậu Thân 2 7 9 2 

Hoán 
6 

Trực Định - Sao Quỷ kim (hung) 1 3 5 
Tam sát: Nam (135-225) 6 8 4 
Kim phù: Hoắc tinh Quẻ ngày: V.Tế-->Giải 
Tam tuyệt: Đoài 
►HOÀNG ĐẠO: Kim Quỹ hoàng đạo (nguyệt tiên, phúc đức tinh) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Thiên tài, Kính Tâm, Tam Hợp 1   
* Hung tinh: Đại Hao (Tử khí, quan phú), Nguyệt Yếm đại hoạ, Vãng vong (Thổ kỵ)   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: NGÀY ĐỊNH - Mậu Thân, Thiên cang, 
Không vong, Xương quỷ, bại vong, xấu. Ngày Thân lại thuộc Vãng vong, xuất hành, xuất quân, phó 
nhậm (nhận việc đi trước) không lấy ngày này. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Đại dịch Thổ - Bảo - Định nhật 
* Cát thần: Tam hợp, Lâm nhật, Thời âm, Kính an, Trừ thần, Kim quĩ 
* Hung thần: Nguyệt yếm, Địa hỏa, Tử khí, Vãng vong, Phục nhật, Ngũ li, Cô thần. 
* Nên: Tắm gội, quét dọn. 
* Kiêng: Cầu phúc cầu tự, dâng biểu sớ, nhận phong tước vị, họp thân hữu, đội mũ cài trâm, xuất 
hành, lên quan nhậm chức, gặp dân, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, thu nạp người, di chuyển, đi xa trở 
về, kê giường, giải trừ, cắt tóc sửa móng, mời thầy chữa bệnh, cắt may, đắp đê, tu tạo động thổ, 
dựng cột gác xà, sửa kho, rèn đúc, đan dệt, nấu rượu, khai trương, lập ước, giao dịch, nạp tài, mở 
kho xuất tiền hàng, xếp đặt buồng đẻ, khơi mương đào giếng, đặt cối đá, lấp hang hố, sửa tường, 
sửa đường, dỡ nhà phá tường, chặt cây, đuổi bắt, săn bắn, đánh cá, gieo trồng, chăn nuôi, nạp gia 
súc, phá thổ, an táng, cải táng. 
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THÁNG 5 NĂM 2021 
1 6 8 4 

Quải 
6 

Lập hạ (Tháng Quý Tị): 05/05/2021 - 13:47 

9 2 4 Tiểu mãn (Tháng Quý Tị): 21/05/2021 - 02:36 

5 7 3 Tam sát: Đông (45-135) 
 

01/05/2021- Thứ Bảy -20/3 - Kỷ Dậu 3 8 1 3 
Lữ 
8 

Trực Chấp - Sao Liễu thổ (hung) 2 4 6 
Tam sát: Đông (45-135) 7 9 5 
Kim phù: Hoà đao Quẻ ngày: Lữ-->Ly 
Tam tuyệt: Cấn 
►HOÀNG ĐẠO: Thiên Đức hoàng đạo (thiên đức, bảo quang tinh) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Địa tài, Nguyệt giải, Phổ hộ (Hội hộ), Lục Hợp, Kim đường   
* Hung tinh: Hoang vu 2, Ly sàng 1 Trùng Tang, Trùng phục  
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: NGÀY CHẤP - Kỷ Dậu có cửu thổ quỷ. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Đại dịch Thổ - Bảo - Chấp nhật 
* Cát thần: Thiên ân, Lục hợp, Bất tương, Phổ hộ, Trừ thần, Ô phệ. 
* Hung thần: Đại thời, Đại bại, Hàm trì, Tiểu hao, Ngũ hư, Thổ phù, Ngũ li. 
* Nên: Cúng tế, cầu phúc, đính hôn, cưới gả, thu nạp người, giải trừ, tắm gội, cắt tóc sửa móng, mời 
thầy chữa bệnh, đan dệt, nấu rượu, quét dọn, đuổi bắt, đánh cá, nạp gia súc, an táng. 
* Kiêng: Họp thân hữu, đắp đê, tu tạo động thổ, sửa kho, khai trương, lập ước, giao dịch, nạp tài, 
mở kho xuất tiền hàng, xếp đặt buồng đẻ, khơi mương đào giếng, đặt cối đá, sửa tường, sửa đường, 
dỡ nhà phá tường, gieo trồng, phá thổ. 

02/05/2021- Chủ Nhật -21/3 - Canh Tuất 4 9 2 9 
Bĩ 
9 

Trực Phá - Sao Tinh nhật (hung) 3 5 7 
Tam sát: Bắc (315-45) 8 1 6 
Kim phù: SÁT CỐNG Quẻ ngày: Tấn-->V.Tế 
Tam tuyệt: Ly 
►HOÀNG ĐẠO: Bạch Hổ hắc đạo (thiên sát) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Thiên Mã, Phúc Sinh, Giải thần Nguyệt Ân  
* Hung tinh: Nguyệt phá, Lục Bất thành, Cửu không, Bạch hổ, Quỷ khốc   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: NGÀY PHÁ - Trực với Nguyệt kiến 
xung phá mọi việc, không nên dùng. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Thoa xuyến Kim - Nghĩa - Phá nhật 
* Cát thần: Thiên ân, Nguyệt ân, Thiên mã, Phúc sinh, Giải thần. 
* Hung thần: Nguyệt phá, Đại hao, Tứ kích, Cửu không, Cửu khảm, Cửu tiêu, Bạch hổ. 
* Nên: Cúng tế, giải trừ, tắm gội, mời thầy chữa bệnh, dỡ phá nhà tường. 
* Kiêng: Cầu phúc cầu tự, dâng biểu sớ, nhận phong tước vị, họp thân hữu, đội mũ cài trâm, xuất 
hành, lên quan nhậm chức, gặp dân, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, thu nạp người, di chuyển, kê giường, 
cắt tóc sửa móng, cắt may, đắp đê, tu tạo động thổ, dựng cột gác xà, sửa kho, rèn đúc, đan dệt, nấu 
rượu, khai trương, lập ước, giao dịch, nạp tài, mở kho xuất tiền hàng, xếp đặt buồng đẻ, khơi 
mương đào giếng, đặt cối đá, lấp hang hố, sửa tường, chặt cây, đánh cá, đi thuyền, gieo trồng, chăn 
nuôi, nạp gia súc, phá thổ, an táng, cải táng. 
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03/05/2021- Thứ hai - 22/3 - Tân Hợi 5 1 3 7 
Tỷ 
7 

Trực Nguy - Sao Trương nguyệt (cát) 4 6 8 
Tam sát: Tây (225-315) 9 2 7 
Kim phù: TRỰC TINH Quẻ ngày: Đ.Hữu-->Khuể 
Tam tuyệt: Khảm 
►HOÀNG ĐẠO: Ngọc Đường hoàng đạo (thiên khai, thiếu vi tinh) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Thiên thành, Cát Khánh, Tuế hợp, Mẫu Thương 1, Ngọc đường   
* Hung tinh: Thụ tử, Địa Tặc, Thổ cẩm   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: NGÀY NGUY - Thiên thành, có hung 
bạo. Tân Hợi đàn bà đó kim, "âm phủ đã đến kỳ quyết điều khiển", âm khí toàn thịnh, không có chỗ 
hợp ở dương gian. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Thoa xuyến Kim - Bảo - Nguy nhật 
* Cát thần: Thiên ân, Mẫu thương, Ngọc đường 
* Hung thần: Du họa, Thiên tặc, Trùng nhật 
* Nên: Họp thân hữu, kê giường, tắm gội, nạp tài, đánh cá, gieo trồng, chăn nuôi, nạp gia súc. 
* Kiêng: Cầu phúc cầu tự, xuất hành, cưới gả, giải trừ, mời thầy chữa bệnh, sửa kho, nấu rượu, mở 
kho xuất tiền hàng, phá thổ, an táng, cải táng. 

04/05/2021- Thứ Ba - 23/3 - Nhâm Tý 6 2 4 8 
Chấn 

1 
Trực Thành - Sao Dực hỏa (hung) 5 7 9 
Tam sát: Nam (135-225) 1 3 8 
Kim phù: Bốc mộc Quẻ ngày: Khuể-->Tổn 
Tam tuyệt: Khôn 
►HOÀNG ĐẠO: Thiên Lao hắc đạo (tỏa thần) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Thiên hỷ, Minh tinh, Thánh tâm, Tam Hợp 2, Mẫu Thương 2, Đại Hồng Sa 1 Thiên đức 
1, Nguyệt Đức  
* Hung tinh: Hoàng Sa, Cô thần, Lỗ ban sát, Không phòng   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: NGÀY THÀNH - Hoàng sa, Thiên hỉ. 
Nhâm Tý tuy có Thiên đức, Nguyệt đức, là nhất bạch, chủ việc Mộc đả bảo bình chung (gỗ đánh 
vào bình quí cuối cùng), là nơi tắm gội ở phương Bắc, ngũ hành không có khí, phú lực nông, nhưng 
mưu trù nho nhỏ, làm thì có thể. Nếu như khai trương, xuất hành, nhập trạch, sửa sang, và hôn 
nhân, hạng (?), dùng ngày đó sẽ thấy xấu, bại, họa hại, tai thương. Ngày đó gọi là bình vỡ băng tiêu 
(phạn giải băng tiêu). 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Tang chá Mộc - Chuyên - Thành nhật 
* Cát thần: Thiên đức, Nguyệt đức, Thiên ân, Mẫu thương, Tam hợp, Thiên hỉ, Thiên y, Thiên 
thương, Thánh tâm, Ô phệ đối. 
* Hung thần: Tứ hao, Qui kị, Thiên lao. 
* Nên: Cúng tế, cầu phúc cầu tự, dâng biểu sớ, nhận phong tước vị, họp thân hữu, nhập học, xuất 
hành, lên quan nhậm chức, gặp dân, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, thu nạp người, giải trừ, tắm gội, mời 
thầy chữa bệnh, cắt may, đắp đê, tu tạo động thổ, dựng cột gác xà, sửa kho, đan dệt, nấu rượu, khai 
trương, lập ước giao dịch, nạp tài, đặt cối đá, gieo trồng, chăn nuôi, nạp gia súc, phá thổ, an táng, 
cải táng. 
* Kiêng: Di chuyển, đi xa trở về, khơi mương, săn bắn, đánh cá. 
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05/05/2021- Thứ Tư - 24/3 - Quý Sửu 7 3 5 6 
Bí 
8 

Trực Thành - Sao Chẩn thủy (cát) 6 8 1 
Tam sát: Đông (45-135) 2 4 9 
Kim phù: TRỰC TINH Quẻ ngày: Ly-->Đ.Nhân 
Tam tuyệt: Khôn 
►HOÀNG ĐẠO: Ngọc Đường hoàng đạo (thiên khai, thiếu vi tinh) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Thiên hỷ, Thiên thành, Tam Hợp 2, Ngọc đường Thiên Phúc 2  
* Hung tinh: Câu Trận, Cô thần, Tội chỉ   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: NGÀY THÀNH - Thiên hỉ, Thiên thành, 
ngược lại, phạm Chu tước, Câu giảo, dùng cái đó bị gọi việc quan, khẩu thiệt, tiểu nhân vu vạ bừa 
bãi, mất hỏng. Quý Sửu là Sát nhập trung cung, càng xấu, số ngày đó phạm không vong, phá tài, 
tiểu nhân hãm hại. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Tang chá Mộc - Phạt - Thành nhật 
* Cát thần: Thiên ân, Tam hợp, Lâm nhật, Thiên hỉ, Thiên y, Lục nghi, Ngọc đường. 
* Hung thần: Yếm đối, Chiêu dao, Tử kích, Qui kị, Bát chuyên, Xúc thủy long. 
* Nên: Dâng biểu sớ nhận phong tước vị, họp thân hữu, nhập học, xuất hành, nên quan nhậm chức, 
gặp dân, thu nạp người, mời thầy chữa bệnh, cắt may, đắp đê, tu tạo động thổ, dựng cột gác xà, sửa 
kho, đan dệt, nấu rượu, khai trương, lập ước giao dịch, nạp tài, đặt cối đá, nạp gia súc. 
* Kiêng: Đội mũ cài trâm, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, di chuyển, đi xa trở về, đánh cá, đi thuyền. 

06/05/2021- Thứ Năm - 25/3 - Giáp Dần 8 4 6 7 
K.Tế 

9 
Trực Thâu - Sao Giác (cát) 7 9 2 
Tam sát: Bắc (315-45) 3 5 1 
Kim phù: Bốc mộc Quẻ ngày: P.Hạp-->Chấn 
Tam tuyệt: Chấn 
►HOÀNG ĐẠO: Thiên Lao hắc đạo (tỏa thần) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Minh tinh, Kính Tâm, Mẫu Thương 1 Nguyệt Không  
* Hung tinh: Thiên Cương (hay Diệt Môn), Kiếp sát, Địa phá, Thiên ôn, Nguyệt Hoả, Độc Hoả, 
Băng tiêu ngoạ hãm, Thổ cẩm, Ly sàng 2   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: NGÀY THÂU - Giống như ngày Sửu, 
cũng không lợi. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Đại khê Thủy - Chuyên - Thu nhật 
* Cát thần: Nguyệt không, Mẫu thương, Kính an, Ngũ hợp, Ô phệ đối. 
* Hung thần: Thiên cương, Kiếp sát, Nguyệt hại, Thổ phù, Bát chuyên, Thiên lao. 
* Nên: Đuổi bắt. 
* Kiêng: Cúng tế, cầu phúc cầu tự, dâng biểu sớ, nhận phong tước vị, họp thân hữu, đội mũ cài 
trâm, xuất hành, lên quan nhậm chức, gặp dân, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, thu nạp người, di chuyển, 
kê giường, giải trừ, cắt tóc sửa móng, mời thầy chữa bệnh, đắp đê, tu tạo động thổ, dựng cột gác xà, 
sửa kho, mở kho xuất tiền hàng, xếp đặt buồng đẻ, khơi mương đào giếng, đặt cối đá, lấp hang hố, 
sửa tường, sửa đường, dỡ nhà phá tường, gieo trồng, chăn nuôi, nạp gia súc, phá thổ, an táng, cải 
táng. 

07/05/2021- Thứ Sáu - 26/3 - Ất Mão 9 5 7 1 
Lâm 

4 
Trực Khai - Sao Cang (hung) 8 1 3 
Tam sát: Tây (225-315) 4 6 2 
Kim phù: Giác kỷ Quẻ ngày: Đỉnh-->Đ.Hữu 
Tam tuyệt: Tốn 
►HOÀNG ĐẠO: Huyền Vũ hắc đạo (thiên ngục) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
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* Cát tinh: Sinh khí, Âm Đức, Phổ hộ (Hội hộ), Mẫu Thương 2 Nguyệt đức hợp  
* Hung tinh: Sát chủ, Nhân Cách, Phi Ma sát (Tai sát), Huyền Vũ, Lỗ ban sát   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: NGÀY KHAI - Ất Mão có Hoàng la, Tử 
đàn, Thiên hoàng, Địa hoàng tinh che, chiếu, xuất hành, hôn giá, tạo tác, khai trương, nhập trạch, 
mọi việc đều rất tốt, chủ về mưu việc được hanh thông, có quý nhân tiếp dẫn, tiến tài lộc. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Đại khuê Thủy - Chuyên - Khai nhật 
* Cát thần: Nguyệt đức hợp, Mẫu thương, Âm đức, Thời dương, Sinh khí, Phổ hộ, Ngũ hợp, Ô phệ 
đối. 
* Hung thần: Tai sát, Thiên hỏa, Tứ hao, Huyền vũ. 
* Nên: Cúng tế, cầu phúc cầu tự, dâng biểu sớ, nhận phong tước vị, họp thân hữu, nhập học, xuất 
hành, lên quan nhậm chức, gặp dân, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, di chuyển, giải trừ, cắt may, tu tạo 
động thổ, dựng cột.gác xà, sửa kho, khai trương, lập ước, giao dịch, nạp tài, xếp đặt buồng đẻ, đặt 
cối đá, chăn nuôi, nạp gia súc. 
* Kiêng: Mời thầy chữa bệnh, đào giếng, chặt cây, săn bắn, đánh cá, gieo trồng. 

08/05/2021- Thứ Bảy - 27/3 - Bính Thìn 1 6 8 4 
Đoài 

1 
Trực Bế - Sao Đê thổ (hung) 9 2 4 
Tam sát: Nam (135-225) 5 7 3 
Kim phù: NHÂN CHUYÊN Quẻ ngày: V.Tế-->Tấn 
Tam tuyệt: Nam Khôn, nữ Cấn 
►HOÀNG ĐẠO: Tư Mệnh hoàng đạo (nhật tiên, phượng liễn tinh) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Thiên Quan, Phúc Sinh, Cát Khánh, Đại Hồng Sa 1 Thiên đức hợp 1, Thiên Quý 1  
* Hung tinh: Hoang vu 3, Nguyệt Hư, Nguyệt Sát, Tứ thời cô quả Trùng Tang  
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: NGÀY BẾ - Bính Thìn hỏa tinh, mưu trù 
nho nhỏ làm thì được, không nên khởi tạo, hôn nhân, dời đồ, khai trương, rất xấu. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Sa trung Thổ - Bảo - Bế nhật 
* Cát thần: Thiên đức hợp, Thời đức, Dương đức, Phúc sinh, Tư mệnh. 
* Hung thần: Nguyệt sát, Nguyệt hư, Huyết kỵ, Ngũ hư, Phục nhật. 
* Nên: Cúng tế. 
* Kiêng: Cầu phúc cầu tự, dâng biểu sớ, nhận phong tước vị, họp thân hữu, đội mũ cài trâm, xuất 
hành, lên quan nhậm chức, gặp dân, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, thu nạp người, di chuyển, kê giường, 
giải trừ, cắt tóc sửa móng, mời thầy chữa bệnh, chữa mắt, châm cứu, cắt may, đắp đê, tu tạo động 
thố, dựng cột gác xà, sửa kho, rèn đúc, đan dệt, nấu rượu, khai trương, lập ước, giao dịch, nạp tài, 
mở kho xuất tiền hàng, xếp đặt buồng đẻ, khơi mương đào giếng, đặt cối đá, lấp hang hố, sửa 
tường, sửa đường, dỡ nhà phá tường, săn bắn, đánh cá, gieo trồng, chăn nuôi, nạp gia súc, phá thổ, 
an táng, cải táng. 
09/05/2021- Chủ Nhật - 28/3 - Đinh Tị 2 7 9 2 

T.Súc 
8 

Trực Kiến - Sao Phòng nhật (cát) 1 3 5 
Tam sát: Đông (45-135) 6 8 4 
Kim phù: Lập tảo Quẻ ngày: Lữ-->Tấn 
Tam tuyệt: Càn 
►HOÀNG ĐẠO: Câu Trần hắc đạo (địa ngục) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Phúc hậu, Đại Hồng Sa 2, Hoàng Ân Thiên Quý 2  
* Hung tinh: Thụ tử, Tiểu Hồng Sa, Thổ phủ, Lục Bất thành  Dương thác 
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: NGÀY KIẾN - Tiểu hồng sa, không lợi 
cho xuất hành, giá thú, an táng, tạo tác, nhập trạch, khai trương, phạm cái đó chủ lãnh thoái, tật 
bệnh, ruộng, tằm không có thu hoạch, chết ở nơi xa không về, tài sản phá tán, ngày đó là ngày thụ 
tử. 
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► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Sa trung Thổ - Chuyên - Kiến nhật 
* Cát thần: Vương nhật. 
* Hung thần: Nguyệt kiến, Tiểu thời, Thổ phủ, Trùng nhật, Câu trần, Dương thác. 
* Nên: Họp thân hữu, lên quan nhậm chức, gặp dân, cắt may. 
* Kiêng: Cầu phúc cầu tự, dâng biểu sớ, nhận phong tước vị, xuất hành, đính hôn, ăn hỏi, giải trừ, 
cắt tóc sửa móng, mời thầy chữa bệnh, đắp đê, tu tạo động thổ, dựng cột gác xà, sửa kho, mở kho 
xuất tiền hàng, xếp đặt buồng đẻ, khơi mương đào giếng, đặt cối đá, sửa tường, sửa đường dỡ nhà 
phá tường, chặt cây, gieo trồng, phá thổ, an táng cải táng. 
10/05/2021- Thứ hai - 29/3 - Mậu Ngọ 3 8 1 3 

Đỉnh 
4 

Trực Trừ - Sao Tâm nguyệt (hung) 2 4 6 
Tam sát: Bắc (315-45) 7 9 5 
Kim phù: Yêu tinh Quẻ ngày: Tấn-->Bác 
Tam tuyệt: Đoài 
►HOÀNG ĐẠO: Thanh Long hoàng đạo (thiên quý, thái ất tinh) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Thánh tâm, U Vi tinh, Thanh Long   
* Hung tinh: Hoàng Sa, Nguyệt Kiến chuyển sát, Ly sàng 1   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: NGÀY TRỪ - Hoàng sa. Ngày Mậu Ngọ 
là thiên địa chuyển sát, dùng cái đó xấu. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Thiên thượng Hỏa - Nghĩa - Trừ nhật 
* Cát thần: Tứ tướng, Quan nhật, Cát kì, Thánh tâm, Thanh long. 
* Hung thần: Đại thời, Đại bại, Hàm trì, Tuế bạc. 
* Nên: Cúng tế, tắm gội, quét dọn. 
* Kiêng: Cầu phúc cầu tự, dâng biểu sớ, nhận phong tước vị, họp thân hữu, đội mũ cài trâm, xuất 
hành, lên quan nhậm chức, gặp dân, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, thu nạp người, di chuyển, kê giường, 
giải trừ, mời thầy chữa bệnh, đắp đê, tu tạo động thổ, dựng cột gác xà, sửa kho, lợp mái, khai 
trương, lập ước giao dịch, nạp tài, mở kho xuất tiền hàng, xếp đặt buồng đẻ, đánh cá, đi thuyền, 
gieo trồng, chăn nuôi, nạp gia súc. 
11/05/2021- Thứ Ba - 30/3 - Kỷ Mùi 4 9 2 1 

Thăng 
2 

Trực Mãn - Sao Vĩ hỏa (cát) 3 5 7 
Tam sát: Tây (225-315) 8 1 6 
Kim phù: Hoắc tinh Quẻ ngày: Đ.Hữu-->Càn 
Tam tuyệt: Cấn 
►HOÀNG ĐẠO: Minh Đường hoàng đạo (minh phụ, quý nhân tinh) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Thiên phú, Nguyệt Tài, Lộc khố, Ích Hậu, Minh đường Nguyệt Ân  
* Hung tinh: Thổ ôn (thiên cẩu), Thiên tặc, Nguyệt Yếm đại hoạ, Cửu không, Quả tú, Phủ đầu dát, 
Tam tang   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: NGÀY MÃN - Thiên phú, Thiên tặc.  Kỷ 
Mùi có Hỏa tinh, là tốt vừa, nên định tảng, tạo giàn, mai táng, nhưng hai việc hôn nhân, khởi tạo là 
không chịu được. Lại theo tu tạo lịch nói là ngày Bạch hổ nhập trung cung, dùng cái đó không thể là 
lợi, cần tra lại năm, tháng, ngày, nếu như có cát tinh, và mệnh cung cùng hợp phương thì được, nếu 
có dính với Nguyệt yếm, Thiên tặc, phạm những cái đó chủ về xấu, lãnh thoái. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Thiên thượng Hỏa - Chuyên - Mãn nhật 
* Cát thần: Nguyệt ân, Tứ tướng, Thủ nhật, Thiên vu, Phúc đức, Ích hậu, Minh đường. 
* Hung thần: Nguyệt yếm, Địa hỏa, Cửu không, Cửu khảm, Cửu tiêu, Đại sát, Bát chuyên, Cô thần, 
Âm thác. 
* Nên: Cúng tế. 
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* Kiêng: Cầu phúc cầu tự, dâng biểu sớ, nhận phong tước vị, họp thân hữu, đội mũ cài trâm, xuất 
hành, lên quan nhậm chức, gặp dân, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, thu nạp người, di chuyển, đi xa trở 
về, kê giường, giải trừ, cắt tóc, sửa móng, mời thầy chữa bệnh, cắt may, đắp đê, tu tạo động thổ, 
dựng cột gác xà, sửa kho, rèn đúc, đan dệt, nấu rượu, khai trương, lập ước giao dịch, nạp tài, mở 
kho xuất tiền hàng, xếp đặt buồng đẻ, khơi mương đào giếng, đặt cối đá, lấp hang hố, sửa tường, 
sửa đường, dỡ nhà phá tường, chặt cây, đánh cá, đi thuyền, gieo trồng, chăn nuôi, nạp gia súc, phá 
thổ, an táng, cải táng. 
12/05/2021- Thứ Tư - 1/4 - Canh Thân 5 1 3 7 

Khảm 
1 

Trực Bình - Sao Cơ thủy (cát) 4 6 8 
Tam sát: Nam (135-225) 9 2 7 
Kim phù: Hoà đao Quẻ ngày: Hằng-->Đ.Tráng 
Tam tuyệt: Ly 
►HOÀNG ĐẠO: Thiên Hình hắc đạo (thiên hình) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Ngũ phú, Tục Thế, Lục Hợp Nguyệt Đức  
* Hung tinh: Tiểu Hao, Hoang vu 1, Hoả tai, Hà khôi, Cẩu Giảo, Lôi công, Nguyệt Hình, Ngũ hư   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: NGÀY BÌNH - Chu tước, Câu giảo, 
không lợi cho xuất hành, an táng, hôn nhân, nhập trạch, chủ về bị gọi vì việc quan, khẩu thiệt, âm 
nhân, trẻ em sinh tai ách. Ngày Canh Thân là Sát nhập trung cung, càng xấu, tất chủ về tiểu nhân lôi 
kéo vào việc vạ, phá của, sinh con xấu như con quái, có tai nguy về thủy, hỏa. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Thạch lựu Mộc - Chuyên - Bình nhật 
* Cát thần: Nguyệt đức, Tướng nhật, Lục hợp, Ngũ phú, Tục thế, Trừ thần, Ô phệ. 
* Hung thần: Hà khôi, Tử thần, Nguyệt hình, Du họa, Ngũ hư, Huyết kỵ, Ngũ lí, Bát chuyên, Thiên 
hình. 
* Nên: Cúng tế, dâng biểu sớ, nhận phong tước vị, họp thân hữu, xuất hành, lên quan nhậm chức, 
gặp dân, thu nạp người, di chuyển, tắm gội, cắt tóc sửa móng, cắt may, tu tạo, động thổ, dựng cột 
gác xà, sửa kho, nấu rượu, khai trương, lập ước giao dịch, nạp tài, mở kho xuất tiền hàng, quét dọn, 
sửa tường, gieo trồng, chăn nuôi, nạp gia súc, phá thổ, an táng. 
* Kiêng: Cầu phúc cầu tự, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, kê giường, giải trừ, mời thầy chữa bệnh, châm 
cứu, đan dệt, săn bắn, đánh cá. 
13/05/2021- Thứ Năm - 2/4 - Tân Dậu 6 2 4 8 

T.Quá 
3 

Trực Định - Sao Đẩu mộc (cát) 5 7 9 
Tam sát: Đông (45-135) 1 3 8 
Kim phù: SÁT CỐNG Quẻ ngày: Giải-->Dự 
Tam tuyệt: Khảm 
►HOÀNG ĐẠO: Chu Tước hắc đạo (thiên tụng) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Mãn đức tinh, Nguyệt giải, Yếu yên (thiên quý), Tam Hợp 1, Dân nhật, thời đức Thiên 
đức 1, Thiên Phúc 1  
* Hung tinh: Thiên Ngục, Thiên Hoả, Đại Hao (Tử khí, quan phú), Ngũ Quỹ, Chu tước hắc đạo   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: NGÀY ĐỊNH - Tuy có Cửu thổ quỷ, 
không nên động thổ, mai táng, nếu mưu trù nho nhỏ là ở vào tháng tư. Ngày Dậu là ngày tốt vừa, 
như hôn nhân, nhập trạch, nên cấm không dùng, chủ về xấu. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Thạch lựu Mộc - Chuyên - Định nhật 
* Cát thần: Thiên đức, Dân nhật, Tam hợp, Thời âm, Yếu an, Trừ thần, Ô phệ. 
* Hung thần: Tử khí, Ngũ li, Chu tước. 
* Nên: Cúng tế, cầu phúc cầu tự, dâng biểu sớ, nhận phong tước vị, đội mũ cài trâm, xuất hành, lên 
quan nhậm chức, gặp dân, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, thu nạp người, di chuyển, giải trừ, tắm gội, cắt 
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tóc sửa móng, cắt may, tu tạo động thổ, dựng cột gác xà, sửa kho, đan dệt, khai trương, lập ước, 
giao dịch, nạp tài, đặt cối đá, quét dọn, gieo trồng, chăn nuôi, nạp gia súc, phá thổ, an táng. 
* Kiêng: Họp thân hữu, mời thầy chữa bệnh, nấu rượu, săn bắn, đánh cá. 
14/05/2021- Thứ Sáu - 3/4 - Nhâm Tuất 7 3 5 4 

Tụy 
4 

Trực Chấp - Sao Ngưu kim (hung) 6 8 1 
Tam sát: Bắc (315-45) 2 4 9 
Kim phù: TRỰC TINH Quẻ ngày: T.Quá-->Dự 
Tam tuyệt: Khôn 
►HOÀNG ĐẠO: Kim Quỹ hoàng đạo (nguyệt tiên, phúc đức tinh) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Thiên tài, Tuế hợp, Giải thần   
* Hung tinh: Địa Tặc, Không phòng, Quỷ khốc Trùng phục  
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: NGÀY CHẤP - Có Câu giảo. Ngày 
Nhâm Tuất là Sát nhập trung cung, trăm việc đều rất xấu. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Đại hại Thủy - Phạt - Chấp nhật 
* Cát thần: Ngọc vũ, Giải thần, Kim quĩ. 
* Hung thần: Tiểu hao, Thiên tặc. 
* Nên: Dâng biểu sớ, giải trừ, tắm gội, cắt tóc sửa móng, mời thầy chữa bệnh, đuổi bắt. 
* Kiêng: Xuất hành, sửa kho, khai trương, lập ước giao dịch, nạp tài, mở kho xuất tiền hàng, khơi 
mương. 
15/05/2021- Thứ Bảy - 4/4 - Quý Hợi 8 4 6 6 

Bác 
6 

Trực Phá - Sao Nữ thổ (hung) 7 9 2 
Tam sát: Tây (225-315) 3 5 1 
Kim phù: Bốc mộc Quẻ ngày: Dự-->Khôn 
Tam tuyệt: Chấn 
►HOÀNG ĐẠO: Thiên Đức hoàng đạo (thiên đức, bảo quang tinh) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Dịch Mã, Kim đường Thiên Phúc 2  
* Hung tinh: Nguyệt phá, Thần cách, Vãng vong (Thổ kỵ)   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: NGÀY PHÁ - Vãng vong, Chu tước, 
Câu giảo, hại về bị gọi vì việc quan, tiểu nhân mùa thu thì tại đó chủ về tổn tiền tài, bị tạp bệnh. 
Quý Hợi ở tháng giêng, tư, bỏ, càng xấu. Là ngày Hợi trong tháng thì mọi việc đều kị. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Đại hải Thủy - Chuyên - Phá nhật 
* Cát thần: Dịch mã, Thiên hậu, Thiên thương, Kim đường, Bảo quang. 
* Hung thần: Nguyệt phá, Đại hao, Tứ phế, Vãng vong, Trùng nhật, Âm dương giao phá. 
* Nên:  
* Kiêng: Mọi việc không nên làm. 
16/05/2021- Chủ Nhật - 5/4 - Giáp Tý 3 8 1 1 

Khôn 
1 

Trực Nguy - Sao Hư nhật (hung) 2 4 6 
Tam sát: Nam (135-225) 7 9 5 
Kim phù: Yêu tinh Quẻ ngày: Đ.Tráng-->Quải 
Tam tuyệt: Tốn 
►HOÀNG ĐẠO: Bạch Hổ hắc đạo (thiên sát) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Thiên Mã, Hoạt điệu Nguyệt Không  
* Hung tinh: Thiên Lại, Hoang vu 2, Bạch hổ   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: NGÀY NGUY - Giáp Tý là kim tự tử, 
ngũ hành vô khí. Nhâm Tý là mộc đả bảo bình, nơi mà phương Bắc tắm gội, phúc lực mỏng, lại là 
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Sát tứ phế, dùng cái đó tổn nhân khẩu, chủ lãnh thoái, rất xấu. Giáp Tý là thấy ngay tiêu sách (xơ 
xác cô đơn), tổn phá. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Hải trung Kim - Nghĩa - Nguy nhật 
* Cát thần: Nguyệt không, Thiên ân, Thiên mã, Bất tương 
* Hung thần: Thiên lại, Chí tử, Ngũ hư, Bạch hổ. 
* Nên: Họp thân hữu, tắm gội 
* Kiêng: Cầu phúc cầu tự, dâng biểu sớ, nhận phong tước vị, họp thân hữu, đội mũ cài trâm, xuất 
hành, lên quan nhậm chức, gặp dân, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, thu nạp người, di chuyển, kê giường, 
giải trừ, mời thầy chữa bệnh, đắp đê, tu tạo động thổ, sửa kho, khai trương, lập ước, giao dịch, nạp 
tài, mớ kho xuất tiền hàng, xếp đặt buồng đẻ, gieo trồng, chăn nuôi, nạp gia súc. 
17/05/2021- Thứ hai - 6/4 - Ất Sửu 4 9 2 3 

P.Hạp 
6 

Trực Thành - Sao Nguy nguyệt (hung) 3 5 7 
Tam sát: Đông (45-135) 8 1 6 
Kim phù: Hoắc tinh Quẻ ngày: Q.Muội-->Khuể 
Tam tuyệt: Nam Khôn, nữ Cấn 
►HOÀNG ĐẠO: Ngọc Đường hoàng đạo (thiên khai, thiếu vi tinh) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Thiên hỷ, Thiên thành, Tam Hợp 2, Ngọc đường Nguyệt đức hợp  
* Hung tinh: Câu Trận, Cô thần, Tội chỉ   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: NGÀY THÀNH - Thiên hỉ, Thiên thành, 
ngược lại, phạm Chu tước, Câu giảo, dùng cái đó bị gọi việc quan, khẩu thiệt, tiểu nhân vu vạ bừa 
bãi, mất hỏng. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Hải trung Kim - Chế - Thành nhật 
* Cát thần: Nguyệt đức hợp, Thiên ân, Tam hợp, Lâm nhật, Thiên hỉ, Thiên y, Lục nghi, Ngọc 
đường. 
* Hung thần: Yếm đối, Chiêu dao, Tứ kích, Qui kị. 
* Nên: Cúng tế, cầu phúc cầu tự, dâng biểu sớ, nhận phong tước vị, họp thân hữu, nhập học, xuất 
hành, lên quan nhậm chức, gặp dân, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, thu nạp người, giải trừ, mời thầy 
chữa bệnh, cắt may, đắp đê, tu tạo động thổ, dựng cột gác xà, sửa kho, đan dệt, nấu rượu, khai 
trương, lập ước giao dịch, nạp tài, đặt cối đá, chăn nuôi, nạp gia súc, an táng. 
* Kiêng: Đội mũ cài trâm, di chuyển, đi xa trở về, săn bắn, đánh cá, gieo trồng. 
18/05/2021- Thứ Ba - 7/4 - Bính Dần 5 1 3 2 

G.Nhân 
4 

Trực Thâu - Sao Thất hỏa (cát) 4 6 8 
Tam sát: Bắc (315-45) 9 2 7 
Kim phù: Hoà đao Quẻ ngày: Phong-->T.Quá 
Tam tuyệt: Càn 
►HOÀNG ĐẠO: Thiên Lao hắc đạo (tỏa thần) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Minh tinh, Kính Tâm, Mẫu Thương 1 Thiên đức hợp 1, Thiên Quý 1  
* Hung tinh: Thiên Cương (hay Diệt Môn), Kiếp sát, Địa phá, Thiên ôn, Nguyệt Hoả, Độc Hoả, 
Băng tiêu ngoạ hãm, Thổ cẩm, Ly sàng 2 Trùng Tang  
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: NGÀY THÂU - Giống như ngày Sửu, 
cũng không lợi. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Lô trung Hỏa - Nghĩa - Thu nhật 
* Cát thần: Thiên đức hợp, Thiên ân, Mẫu thương, Kính an, Ngũ hợp, Ô phệ đối. 
* Hung thần: Thiên cương, Kiếp sát, Nguyệt hại, Thổ phù, Phục nhật, Thiên lao. 
* Nên: Dâng biểu sớ, nhận phong tước vị, họp thân hữu, xuất hành, lên quan nhậm chức, gặp dân, 
đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, thu nạp người, di chuyển, giải trừ, cắt may, dựng cột gác xà, lập ước giao 
dịch, nạp tài, đuổi bắt, chăn nuôi, nạp gia súc. 
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* Kiêng: Cúng tế, mời thầy chữa bệnh, đắp đê, tu tạo động thổ, sửa kho, xếp đặt buồng đẻ, khơi 
mương đào giếng, đặt cối đá, sửa tường, sửa đường, dỡ nhà phá tường, săn bắn, đánh cá, gieo trồng, 
phá thổ. 
19/05/2021- Thứ Tư - 8/4 - Đinh Mão 6 2 4 6 

Tổn 
9 

Trực Khai - Sao Bích thủy (cát) 5 7 9 
Tam sát: Tây (225-315) 1 3 8 
Kim phù: SÁT CỐNG Quẻ ngày: Chấn-->Q.Muội 
Tam tuyệt: Đoài 
►HOÀNG ĐẠO: Huyền Vũ hắc đạo (thiên ngục) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Sinh khí, Âm Đức, Phổ hộ (Hội hộ), Mẫu Thương 2 Thiên Quý 2  
* Hung tinh: Sát chủ, Nhân Cách, Phi Ma sát (Tai sát), Huyền Vũ, Lỗ ban sát   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: NGÀY KHAI - Các ngày Mão là tốt vừa. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Lô trung Hỏa - Nghĩa - Khai nhật 
* Cát thần: Thiên ân, Mẫu thương, Âm đức, Thời dương, Sinh khí, Phổ hộ, Ngũ hợp, Ô phệ đối. 
* Hung thần: Tai sát, Thiên hỏa, Huyền vũ. 
* Nên: Cúng tế, nhập học. 
* Kiêng: Cắt tóc, mời thầy chữa bệnh, đan dệt, nấu rượu, đào giếng, chặt cây, săn bắn, đánh cá. 
20/05/2021- Thứ Năm - 9/4 - Mậu Thìn 7 3 5 9 

Lý 
6 

 
Trực Bế - Sao Khuê mộc (hung) 6 8 1 
Tam sát: Nam (135-225) 2 4 9 
Kim phù: TRỰC TINH Quẻ ngày: Hằng-->Giải 
Tam tuyệt: Cấn 
►HOÀNG ĐẠO: Tư Mệnh hoàng đạo (nhật tiên, phượng liễn tinh) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Thiên Quan, Phúc Sinh, Cát Khánh, Đại Hồng Sa 1   
* Hung tinh: Hoang vu 3, Nguyệt Hư, Nguyệt Sát, Tứ thời cô quả   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: NGÀY BẾ - Mậu Thìn là Sát nhập trung 
cung, không lợi cho tu tạo, khai trương, nhập trạch, an táng, phạm cái đó tổn nhân khẩu, lục súc 
không vượng, tài sản có bị mất. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Đại lâm Mộc - Chuyên - Bế nhật 
* Cát thần: Thiên ân, Tứ tướng, Thời đức, Dương đức, Phúc sinh, Tư mệnh. 
* Hung thần: Nguyệt sát, Nguyệt hư, Huyết chi, Ngũ hư, Tuyệt âm. 
* Nên:  
* Kiêng: Mọi việc không nên làm. 
21/05/2021- Thứ Sáu - 10/4 - Kỷ Tị 8 4 6 8 

Đ.Tráng 
2 

Trực Kiến - Sao Lâu kim (cát) 7 9 2 
Tam sát: Đông (45-135) 3 5 1 
Kim phù: Bốc mộc Quẻ ngày: Giải-->Sư 
Tam tuyệt: Ly 
►HOÀNG ĐẠO: Câu Trần hắc đạo (địa ngục) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Phúc hậu, Đại Hồng Sa 2, Hoàng Ân Nguyệt Ân  
* Hung tinh: Thụ tử, Tiểu Hồng Sa, Thổ phủ, Lục Bất thành   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: NGÀY KIẾN - Tiểu hồng sa, không lợi 
cho xuất hành, giá thú, an táng, tạo tác, nhập trạch, khai trương, phạm cái đó chủ lãnh thoái, tật 
bệnh, ruộng, tằm không có thu hoạch, chết ở nơi xa không về, tài sản phá tán, ngày đó là ngày thụ 
tử. 
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► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Đại lâm Mộc - Nghĩa - Kiến nhật 
* Cát thần: Nguyệt ân, Tứ tướng, Vương nhật. 
* Hung thần: Nguyệt kiến, Tiểu thời, Thổ phù, Trùng nhật, Câu trần, Tiểu hội, Thuần dương, 
Dương thác. 
* Nên:  
* Kiêng: Mọi việc không nên làm. 
22/05/2021- Thứ Bảy - 11/4 - Canh Ngọ 9 5 7 8 

Hằng 
9 

Trực Trừ - Sao Vị thổ (cát) 8 1 3 
Tam sát: Bắc (315-45) 4 6 2 
Kim phù: Giác kỷ Quẻ ngày: T.Quá-->Hàm 
Tam tuyệt: Khảm 
►HOÀNG ĐẠO: Thanh Long hoàng đạo (thiên quý, thái ất tinh) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Thánh tâm, U Vi tinh, Thanh Long Nguyệt Đức  
* Hung tinh: Hoàng Sa, Nguyệt Kiến chuyển sát, Ly sàng 1   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: NGÀY TRỪ - Hoàng sa. Canh Ngọ là 
Nguyệt đức. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Lộ bàng Thổ - Phạt - Trừ nhật 
* Cát thần: Nguyệt đức, Quan nhật, Cát kì, Thánh tâm, Thanh long, Ô phệ. 
* Hung thần: Đại thời, Đại bại, Hàm trì 
* Nên: Cúng tế, cầu phúc cầu tự, dâng biểu sớ, nhận phong tước vị, họp thân hữu, lên quan nhậm 
chức, gặp dân, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, di chuyển, giải trừ, tắm gội, cắt tóc sửa móng, mời thầy 
chữa bệnh, cắt may, tu tạo động thổ, dựng cột gác xà, sửa kho, quét dọn, gieo trồng, chăn nuôi, nạp 
gia súc, phá thổ, an táng, cải táng. 
* Kiêng: Lợp mái, đan dệt, săn bắn, đánh cá. 
23/05/2021- Chủ Nhật - 12/4 - Tân Mùi 1 6 8 9 

Tụng 
3 

Trực Mãn - Sao Mão nhật (hung) 9 2 4 
Tam sát: Tây (225-315) 5 7 3 
Kim phù: NHÂN CHUYÊN Quẻ ngày: Dự-->Tấn 
Tam tuyệt: Khôn 
►HOÀNG ĐẠO: Minh Đường hoàng đạo (minh phụ, quý nhân tinh) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Thiên phú, Nguyệt Tài, Lộc khố, Ích Hậu, Minh đường Thiên đức 1, Thiên Phúc 1  
* Hung tinh: Thổ ôn (thiên cẩu), Thiên tặc, Nguyệt Yếm đại hoạ, Cửu không, Quả tú, Phủ đầu dát, 
Tam tang   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: NGÀY MÃN - Thiên phú, Thiên tặc.  
Ngày Tân Mùi có Thiên đức, Nguyệt đức đều là tốt vừa, nên định tảng, tạo giàn, mai táng, nhưng 
hai việc hôn nhân, khởi tạo là không chịu được. Lại theo tu tạo lịch nói là ngày Bạch hổ nhập trung 
cung, dùng cái đó không thể là lợi, cần tra lại năm, tháng, ngày, nếu như có cát tinh, và mệnh cung 
cùng hợp phương thì được, nếu có dính với Nguyệt yếm, Thiên tặc, phạm những cái đó chủ về xấu, 
lãnh thoái. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Lộ bàng Thổ - Nghĩa - Mãn nhật 
* Cát thần: Thiên đức, Thủ nhật, Thiên vu, Phúc đức, Ích hậu, Minh đường. 
* Hung thần: Nguyệt yếm, Địa hỏa, Cửu không, Cửu khảm, Cửu tiêu, Đại sát, Cô thần. 
* Nên: Cúng tế. 
* Kiêng: Đội mũ cài trâm, xuất hành, lên quan nhậm chức, gặp dân, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, di 
chuyển, đi xa trở về, mời thầy chữa bệnh, rèn đúc, nấu rượu, lấp hang hố, chặt cây, săn bắn, đánh 
cá, đi thuyền, gieo trồng. 
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24/05/2021- Thứ hai - 13/4 - Nhâm Thân 2 7 9 1 
Sư 
7 

Trực Bình - Sao Tất nguyệt (cát) 1 3 5 
Tam sát: Nam (135-225) 6 8 4 
Kim phù: Lập tảo Quẻ ngày: Đ.Tráng-->Hằng 
Tam tuyệt: Chấn 
►HOÀNG ĐẠO: Thiên Hình hắc đạo (thiên hình) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Ngũ phú, Tục Thế, Lục Hợp   
* Hung tinh: Tiểu Hao, Hoang vu 1, Hoả tai, Hà khôi, Cẩu Giảo, Lôi công, Nguyệt Hình, Ngũ hư 
Trùng phục  
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: NGÀY BÌNH - Chu tước, Câu giảo, 
không lợi cho xuất hành, an táng, hôn nhân, nhập trạch, chủ về bị gọi vì việc quan, khẩu thiệt, âm 
nhân, trẻ em sinh tai ách. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Kiếm phong Kim - Nghĩa - Phá nhật 
* Cát thần: Tướng nhật, Lục hợp, Ngũ phú, Tục thế, Trừ thần, Ô phệ. 
* Hung thần: Hà khôi, Tử thần, Nguyệt hình, Du họa, Ngũ hư, Huyết kỵ, Ngũ li, Thiên hình. 
* Nên: Cúng tế, tắm gội, quét dọn, sửa đường. 
* Kiêng: Cầu phúc cầu tự, dâng biểu sớ, nhận phong tước vị, xuất hành, kê giường, giải trừ, mời 
thầy chữa bệnh, châm cứu, cắt may, đắp đê, tu tạo động thổ, dựng cột gác xà, sửa kho, rèn đúc, xếp 
đặt buồng đẻ, khơi mương đào giếng, đặt cối đá, lấp hang hố, dỡ nhà, phá tường. 
25/05/2021- Thứ Ba - 14/4 - Quý Dậu 3 8 1 2 

Tiệm 
7 

Trực Định - Sao Chủy hỏa (hung) 2 4 6 
Tam sát: Đông (45-135) 7 9 5 
Kim phù: Yêu tinh Quẻ ngày: Q.Muội-->Chấn 
Tam tuyệt: Tốn 
►HOÀNG ĐẠO: Chu Tước hắc đạo (thiên tụng) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Mãn đức tinh, Nguyệt giải, Yếu yên (thiên quý), Tam Hợp 1, Dân nhật, thời đức Thiên 
Phúc 2  
* Hung tinh: Thiên Ngục, Thiên Hoả, Đại Hao (Tử khí, quan phú), Ngũ Quỹ, Chu tước hắc đạo   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: NGÀY ĐỊNH - Tuy có Cửu thổ quỷ, 
không nên động thổ, mai táng, nếu mưu trù nho nhỏ là ở vào tháng tư. Ngày Dậu là ngày tốt vừa, 
như hôn nhân, nhập trạch, nên cấm không dùng, chủ về xấu. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Kiếm phong Kim - Nghĩa - Định nhật 
* Cát thần: Dân nhật, Tam hợp, Thời âm, Yếu an, Trừ thần, Ô phệ. 
* Hung thần: Tử khí, Ngũ li, Chu tước. 
* Nên: Đội mũ cài trâm, xuất hành, lên quan nhậm chức, gặp dân, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, thu nạp 
người, di chuyển, tắm gội, cắt tóc sửa móng, cắt may, tu tạo động thổ, dựng cột gác xà, sửa kho, 
đan dệt, nấu rượu, khai trương, lập ước giao dịch, nạp tài, đặt cối đá, quét dọn, chăn nuôi, nạp gia 
súc, phá thổ, an táng. 
* Kiêng: Họp thân hữu, giải trừ, mời thầy chữa bệnh, xếp đặt buồng đẻ, gieo trồng. 
26/05/2021- Thứ Tư - 15/4 - Giáp Tuất 4 9 2 7 

Kiển 
2 

Trực Chấp - Sao Sâm thủy (hung) 3 5 7 
Tam sát: Bắc (315-45) 8 1 6 
Kim phù: Hoắc tinh Quẻ ngày: Phong-->Chấn 
Tam tuyệt: Nam Khôn, nữ Cấn 
►HOÀNG ĐẠO: Kim Quỹ hoàng đạo (nguyệt tiên, phúc đức tinh) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Thiên tài, Tuế hợp, Giải thần Nguyệt Không  
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* Hung tinh: Địa Tặc, Không phòng, Quỷ khốc   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: NGÀY CHẤP - Có Câu giảo. Duy có 
ngày Giáp Tuất mưu trù nho nhỏ là tốt vừa, hai mươi bốn hướng mọi thứ Sát trầu trời đã có sửa 
sang, thì có thể hôn nhân, an táng, nhập trạch, khai trương, không có chỗ nào nên dùng, chủ về tổn 
trạch trưởng (người lớn nhất trong hộ), hại tay chân, hao tiền tài, rất xấu. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Sơn đầu Hỏa - Chế - Chấp nhật 
* Cát thần: Nguyệt không, Bất tương, Ngọc vũ, Giải thẩn, Kim quĩ 
* Hung thần: Tiểu hao, Thiên tặc. 
* Nên: Dâng biểu sớ, cưới gả, giải trừ, tắm gội, cắt tóc, sửa móng, mời thầy chữa bệnh, đuổi bắt. 
* Kiêng: Xuất hành, sửa kho, khai trương, lập ước giao dịch, nạp tài, mở kho xuất tiền hàng. 
27/05/2021- Thứ Năm - 16/4 - Ất Hợi 5 1 3 3 

Tấn 
3 

Trực Phá - Sao Tỉnh mộc (cát) 4 6 8 
Tam sát: Tây (225-315) 9 2 7 
Kim phù: Hoà đao Quẻ ngày: Chấn-->Phục 
Tam tuyệt: Càn 
►HOÀNG ĐẠO: Thiên Đức hoàng đạo (thiên đức, bảo quang tinh) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Dịch Mã, Kim đường Nguyệt đức hợp  
* Hung tinh: Nguyệt phá, Thần cách, Vãng vong (Thổ kỵ)   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: NGÀY PHÁ - Vãng vong, Chu tước, 
Câu giảo, hại về bị gọi vì việc quan, tiểu nhân mùa thu thì tại đó chủ về tổn tiền tài, bị tạp bệnh. Là 
ngày Hợi trong tháng thì mọi việc đều kị. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Sơn đầu Hỏa - Chế - Phá nhật 
* Cát thần: Nguyệt đức hợp, Dịch mã, Thiên hậu, Thiên thương, Bất tương, Kim đường, Bảo quang. 
* Hung thần: Nguyệt phá, Đại hao, Vãng vong, Trủng nhật. 
* Nên: Cúng tế, giải trừ, tắm gội, dỡ nhà phá tường. 
* Kiêng: Cầu phúc cầu tự, dâng biểu sớ, nhận phong tước vị, họp thân hữu, đội mũ cài trâm, xuất 
hành, lên quan nhậm chức, gặp dân, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, thu nạp người, di chuyến, kê giường, 
cắt tóc sửa móng, mời thầy chữa bệnh, cắt may, đắp đê, tu tạo động thổ, dựng cột gác xà, sửa kho, 
rèn đúc, đan dệt, nấu rượu, khai trương, lập ước, giao dịch, nạp tài, mở kho xuất tiền hàng, xếp đặt 
buồng đẻ, khơi mương đào giếng, đặt cối đá, lấp hang hố, sửa tường, chặt cây, đuối bắt, săn bắn, 
đánh cá, gieo trồng, chăn nuôi, nạp gia súc, phá thổ, an táng, cải táng. 
28/05/2021- Thứ Sáu - 17/4 - Bính Tý 6 2 4 6 

Di 
3 

Trực Nguy - Sao Quỷ kim (hung) 5 7 9 
Tam sát: Nam (135-225) 1 3 8 
Kim phù: SÁT CỐNG Quẻ ngày: Hằng-->Đ.Quá 
Tam tuyệt: Đoài 
►HOÀNG ĐẠO: Bạch Hổ hắc đạo (thiên sát) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Thiên Mã, Hoạt điệu Thiên đức hợp 1, Thiên Quý 1  
* Hung tinh: Thiên Lại, Hoang vu 2, Bạch hổ Trùng Tang  
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: NGÀY NGUY - Bính Tý khởi tạo, hôn 
nhân, hưng công, động thổ, xuất hành, khai trương, di đồ thì sẽ tiến nhân khẩu, thêm con cháu, 
vượng điền, tàm (tằm), tăng tài sản, làm lớn thì phát lớn, làm nhỏ thì phát nhỏ. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Giản hạ Thủy - Phạt - Nguy nhật 
* Cát thần: Thiên đức hợp, Thiên mã, Bất tương, Ô phệ đối. 
* Hung thần: Thiên lại, Chí tử, Tứ kỵ, Thất điểu, Ngũ hư, Phục nhật, Xúc thủy long, Bạch hổ. 
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* Nên: Cúng tế, cầu phúc cầu tự, dâng biểu sớ, nhận phong tước vị, họp thân hữu, xuất hành, 
lên.quan nhậm chức, gặp dân, di chuyển, kê giường, giải trừ, tắm gội, cắt may, tu tạo động thổ, 
dựng cột gác xà, sửa kho, gieo trồng, chăn nuôi, nạp gia súc. 
* Kiêng: Đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, mời thầy chữa bệnh, săn bắn, đánh cá, đi thuyền, an táng. 
29/05/2021- Thứ Bảy - 18/4 - Đinh Sửu 2 7 9 4 

Tùy 
7 

Trực Thành - Sao Liễu thổ (hung) 1 3 5 
Tam sát: Đông (45-135) 6 8 4 
Kim phù: TRỰC TINH Quẻ ngày: Giải-->V.Tế 
Tam tuyệt: Cấn 
►HOÀNG ĐẠO: Ngọc Đường hoàng đạo (thiên khai, thiếu vi tinh) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Thiên hỷ, Thiên thành, Tam Hợp 2, Ngọc đường Thiên Quý 2  
* Hung tinh: Câu Trận, Cô thần, Tội chỉ   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: NGÀY THÀNH - Thiên hỉ, Thiên thành, 
ngược lại, phạm Chu tước, Câu giảo, dùng cái đó bị gọi việc quan, khẩu thiệt, tiểu nhân vu vạ bừa 
bãi, mất hỏng. Đinh Sửu là Sát nhập trung cung, càng xấu, số ngày đó phạm không vong, phá tài, 
tiểu nhân hãm hại. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Giản hạ Thủy - Bảo - Thành nhật 
* Cát thần: Tam hợp, Lâm nhật, Thiên hỉ, Thiên y, Lục nghi, Ngọc đường. 
* Hung thần: Yếm đối, Chiêu dao, Tứ kính, Qui kị. 
* Nên: Dâng biểu sớ, nhận phong tước vị, họp thân hữu, nhập học, xuất hành, lên quan nhậm chức, 
gặp dân, đính hôn, ăn hỏi, thu nạp người, mời thầy chữa bệnh, cắt may, đắp đê, tu tạo động thổ, 
dựng cột gác xà, sửa kho, đan dệt, nấu rượu, khai trương, lập ước giao dịch, nạp tài, đặt cối đá, nạp 
gia súc. 
* Kiêng: Đội mũ cài trâm, cưới gả, di chuyển, đi xa trở về, cắt tóc, đánh cá, đi thuyền. 
30/05/2021- Chủ Nhật - 19/4 - Mậu Dần 8 4 6 8 

Phong 
6 

Trực Thâu - Sao Tinh nhật (hung) 7 9 2 
Tam sát: Bắc (315-45) 3 5 1 
Kim phù: Bốc mộc Quẻ ngày: T.Quá-->Phong 
Tam tuyệt: Ly 
►HOÀNG ĐẠO: Thiên Lao hắc đạo (tỏa thần) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Minh tinh, Kính Tâm, Mẫu Thương 1   
* Hung tinh: Thiên Cương (hay Diệt Môn), Kiếp sát, Địa phá, Thiên ôn, Nguyệt Hoả, Độc Hoả, 
Băng tiêu ngoạ hãm, Thổ cẩm, Ly sàng 2   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: NGÀY THÂU - Giống như ngày Sửu, 
cũng không lợi. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Thành đầu thổ - Phạt - Thu nhật 
* Cát thần: Mẫu thương, Tứ tướng, Kính an, Ngũ hợp. 
* Hung thần: Thiên cương, Kiếp sát, Nguyệt hại, Thổ phù, Thiên lao. 
* Nên: Đuổi bắt. 
* Kiêng: Cúng tế, cầu phúc cầu tự, dâng biểu sớ, nhận phong tước vị, họp thân hữu, đội mũ cài 
trâm, xuất hành, lên quan nhậm chức, gặp dân, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, thu nạp người, di chuyển, 
kê giường, giải trừ, cắt tóc sửa móng, mời thầy chữa bệnh, cắt may, đắp đê, tu tạo động thổ, dựng 
cột gác xà, sửa kho rèn đúc, đan dệt, nấu rượu, khai trương, lập ước giao dịch, nạp tài, mở kho xuất 
tiền hàng, xếp đặt buồng đẻ, khơi mương đào giếng, đặt cối đá, lấp hang hố, sửa tường, sửa đường 
dỡ nhà, phá tường, gieo trồng, chăn nuôi, nạp gia súc, phá thổ, an táng, cải táng. 
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31/05/2021- Thứ hai - 20/4 - Kỷ Mão 9 5 7 7 
Tiết 

8 
Trực Khai - Sao Trương nguyệt (cát) 8 1 3 
Tam sát: Tây (225-315) 4 6 2 
Kim phù: Giác kỷ Quẻ ngày: Dự-->Giải 
Tam tuyệt: Khảm 
►HOÀNG ĐẠO: Huyền Vũ hắc đạo (thiên ngục) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Sinh khí, Âm Đức, Phổ hộ (Hội hộ), Mẫu Thương 2 Nguyệt Ân  
* Hung tinh: Sát chủ, Nhân Cách, Phi Ma sát (Tai sát), Huyền Vũ, Lỗ ban sát   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: NGÀY KHAI - Các ngày Mão là tốt vừa. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Thành đầu Thổ - Phạt - Khai nhật 
* Cát thần: Thiên ân, Mẫu thương, Nguyệt ân, Tứ tướng, Âm đức, Thời dương, Sinh khí, Phổ hộ, 
Ngũ hợp. 
* Hung thần: Tai sát, Thiên hỏa, Địa nang, Huyền vũ. 
* Nên: Cúng tế, nhập học. 
* Kiêng: Mời thầy chữa bệnh, đắp đê, tu tạo động thổ, sửa kho, xếp đặt buồng đẻ, khơi mương đào 
giếng, đặt cối đá, sửa tường, sửa đường, dỡ nhà phá tường, chặt cây, săn bắn, đánh cá, gieo trồng, 
phá thổ, an táng, cải táng. 
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THÁNG 6 NĂM 2021 
9 5 7 9 

Càn 
1 

Mang chủng (Tháng Giáp Ngọ): 05/06/2021 - 17:51 

8 1 3 Hạ chí (Tháng Giáp Ngọ): 21/06/2021 - 10:31 

4 6 2 Tam sát: Bắc (315-45) 
 
01/06/2021- Thứ Ba -21/4 - Canh Thìn 1 6 8 1 

Thái 
9 

Trực Bế - Sao Dực hỏa (hung) 9 2 4 
Tam sát: Nam (135-225) 5 7 3 
Kim phù: NHÂN CHUYÊN Quẻ ngày: Đ.Tráng-->Q.Muội 
Tam tuyệt: Khôn 
►HOÀNG ĐẠO: Tư Mệnh hoàng đạo (nhật tiên, phượng liễn tinh) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Thiên Quan, Phúc Sinh, Cát Khánh, Đại Hồng Sa 1 Nguyệt Đức  
* Hung tinh: Hoang vu 3, Nguyệt Hư, Nguyệt Sát, Tứ thời cô quả   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: NGÀY BẾ - Ngày Canh Thìn tuy có trực 
Nguyệt đức, nhưng lại là Thiên địa chuyển sát chi ngưng. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Bạch lạp Kim - Nghĩa - Bế nhật 
* Cát thần: Nguyệt đức, Thiên ân, Thời đức, Dương đức, Phúc sinh, Tư mệnh. 
* Hung thần: Nguyệt sát, Nguyệt hư, Huyết chi, Ngũ hư. 
* Nên: Cúng tế. 
* Kiêng: Cầu phúc cầu tự, dâng biểu sớ, nhận phong tước vị, họp thân hữu, đội mũ cài trâm, xuất 
hành, lên quan nhậm chức, gặp dân, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, thu nạp ngườị, di chuyển, kê giường, 
giải trừ, cắt tóc, sửa móng, mời thầy chữa bệnh, chữa mắt, châm cứu, cắt may, đắp đê, tu tạo động 
thổ, dựng cột gác xà, sửa kho, rèn đúc, đan dệt, nấu rượu, khai trương, lập ước, giao dịch, nạp tài, 
mở kho xuất tiền hàng, xếp đặt buồng đẻ, khơi mương đào giếng, đặt cối đá, lấp hang hố, sửa 
tường, săn bắn, đánh cá, gieo trồng, nạp gia súc, phá thổ, an táng, cải táng. 
02/06/2021- Thứ Tư -22/4 - Tân Tị 2 7 9 3 

Đ.Hữu 
7 

Trực Kiến - Sao Chẩn thủy (cát) 1 3 5 
Tam sát: Đông (45-135) 6 8 4 
Kim phù: Lập tảo Quẻ ngày: Q.Muội-->Lâm 
Tam tuyệt: Chấn 
►HOÀNG ĐẠO: Câu Trần hắc đạo (địa ngục) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Phúc hậu, Đại Hồng Sa 2, Hoàng Ân Thiên đức 1, Thiên Phúc 1  
* Hung tinh: Thụ tử, Tiểu Hồng Sa, Thổ phủ, Lục Bất thành   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: NGÀY KIẾN - Tiểu hồng sa, không lợi 
cho xuất hành, giá thú, an táng, tạo tác, nhập trạch, khai trương, phạm cái đó chủ lãnh thoái, tật 
bệnh, ruộng, tằm không có thu hoạch, chết ở nơi xa không về, tài sản phá tán, ngày đó là ngày thụ 
tử. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Bạch lạp Kim - Phạt - Kiến nhật 
* Cát thần: Thiên đức, Thiên ân, Vương nhật 
* Hung thần: Nguyệt kiến, Tiểu thời, Thổ phủ, Trùng nhật, Câu trần 
* Nên: Cúng tế, cầu phúc cầu tự, dâng biểu sớ, nhận phong tước vị, họp thân hữu, lên quan nhậm 
chức, gặp dân, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, di chuyển, giải trừ, mời thầy chữa bệnh, cắt may, dựng cột 
gác xà, chăn nuôi, nạp gia súc. 

https://www.facebook.com/hanoi2004


Phùng Văn Chiến biên soạn  LỊCH DỤNG SỰ NĂM TÂN SỬU 2021 
 

https://www.facebook.com/hanoi2004 72 
 

* Kiêng: Xuất hành, đắp đê, tu tạo động thổ, sửa kho, nấu rượu, xếp đặt buồng đẻ, khơi mương đào 
giếng, đặt cối đá, sửa tường, sửa đường, dỡ nhà phá tường, chặt cây, săn bắn, đánh cá, gieo trồng, 
phá thổ. 
03/06/2021- Thứ Năm - 23/4 - Nhâm Ngọ 3 8 1 2 

Tốn 
1 

Trực Trừ - Sao Giác (cát) 2 4 6 
Tam sát: Bắc (315-45) 7 9 5 
Kim phù: Yêu tinh Quẻ ngày: Phong-->Cách 
Tam tuyệt: Tốn 
►HOÀNG ĐẠO: Thanh Long hoàng đạo (thiên quý, thái ất tinh) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Thánh tâm, U Vi tinh, Thanh Long   
* Hung tinh: Hoàng Sa, Nguyệt Kiến chuyển sát, Ly sàng 1 Trùng phục  
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: NGÀY TRỪ - Hoàng sa. Duy Giáp Ngọ, 
Nhâm Ngọ có Hoàng la, Tử đàn, Thiên hoàng, Địa hoàng, các tinh che, chiếu, nên tu tạo, hôn nhân, 
khai trương, xuất hành, nhập trạch, trong vòng 60 ngày, 120 ngày, tăng điền địa, tiến nhân khẩu, 
sinh quý tử, rất vượng. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Dương liễu Mộc - Chế - Trừ nhật 
* Cát thần: Thiên ân, Quan nhật, Cát kì, Thánh tâm, Thanh long, Ô phệ. 
* Hung thần: Đại thời, Đại bại, Hàm trì. 
* Nên: Cúng tế, cầu phúc, họp thân hữu, xuất hành, lên quan nhậm chức, gặp dân, giải trừ, tắm gội, 
cắt tóc sửa móng, mời thầy chữa bệnh, quét dọn, phá thổ, an táng. 
* Kiêng: Lợp mái, khơi mương. 
04/06/2021- Thứ Sáu - 24/4 - Quý Mùi 4 9 2 4 

Khốn 
8 

Trực Mãn - Sao Cang (hung) 3 5 7 
Tam sát: Tây (225-315) 8 1 6 
Kim phù: Hoắc tinh Quẻ ngày: Chấn-->P.Hạp 
Tam tuyệt: Nam Khôn, nữ Cấn 
►HOÀNG ĐẠO: Minh Đường hoàng đạo (minh phụ, quý nhân tinh) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Thiên phú, Nguyệt Tài, Lộc khố, Ích Hậu, Minh đường Thiên Phúc 2  
* Hung tinh: Thổ ôn (thiên cẩu), Thiên tặc, Nguyệt Yếm đại hoạ, Cửu không, Quả tú, Phủ đầu dát, 
Tam tang   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: NGÀY MÃN - Thiên phú, Thiên tặc. Lại 
theo tu tạo lịch nói là ngày Bạch hổ nhập trung cung, dùng cái đó không thể là lợi, cần tra lại năm, 
tháng, ngày, nếu như có cát tinh, và mệnh cung cùng hợp phương thì được, nếu có dính với Nguyệt 
yếm, Thiên tặc, phạm những cái đó chủ về xấu, lãnh thoái. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Dương liễu Mộc - Phạt - Mãn nhật 
* Cát thần: Thiên ân, Thiên nhật, Thiên vu, Phúc đức, Ích hậu, Minh đường. 
* Hung thần: Nguyệt yếm, Địa hỏa, Cửu không, Cửu khảm, Cửu tiêu, Đại sát, Xúc thủy long, Cô 
thần. 
* Nên: Cúng tế. 
* Kiêng: Cầu phúc cầu tự, dâng biểu sớ, nhận phong.tước vị, họp thân hữu, đội mũ cài trâm, xuất 
hành, lên quan nhậm chức, gặp dân, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, thu nạp người, dị chuyển, đi xa trở 
về, kê giường, giải trừ, cắt tóc sửa móng, mời thầy chữa bệnh, cắt may, đắp đê, tu tạo động thổ, 
dựng cột gác xà, sửa kho, rèn đúc, đan dệt, nấu rượu, khai trương, lập ước giao dịch, nạp tài, mở 
kho xuất tiền hàng, xếp đặt buồng đẻ, khơi mương đào giếng, đặt cối đá, lấp hang hố, sửa tường, 
sửa đường, dỡ nhà phá tường, chặt cây, đánh cá, đi thuyền, gieo trồng, chăn nuôi, nạp gia súc, an 
táng, cái táng. 
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05/06/2021- Thứ Bảy - 25/4 - Giáp Thân 5 1 3 3 
V.Tế 

9 
Trực Mãn - Sao Đê thổ (hung) 4 6 8 
Tam sát: Nam (135-225) 9 2 7 
Kim phù: SÁT CỐNG Quẻ ngày: Hằng-->Đ.Tráng 
Tam tuyệt: Nam Khôn, nữ Cấn 
►HOÀNG ĐẠO: Thanh Long hoàng đạo (thiên quý, thái ất tinh) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Thiên phú, Lộc khố, Dịch Mã, Thanh Long   
* Hung tinh: Sát chủ, Thổ ôn (thiên cẩu), Hoang vu 1, Quả tú, Tội chỉ   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: NGÀY MÃN - Thiên phú, Thiên hỉ. 
Giáp Thân nên an táng, khởi tạo, hôn nhân, nhập trạch, khai trương xuất hành, thì tốt vừa, không 
nên động thổ. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Tỉnh tuyền Thủy - Phạt - Mãn nhật 
* Cát thần: Tướng nhật, Dịch mã, Thiên hậu, Thiên vu, Phúc đức, Bất tương, Trừ thần, Thanh long, 
Ô phệ. 
* Hung thần: Ngũ hư, Bát phong, Ngũ li 
* Nên: Cúng tế, cầu phúc, dâng biểu sớ, nhận phong tước vị, xuất hành, cưới gả, thu nạp người, di 
chuyển, giải trừ, tắm gội, cắt tóc sửa móng, cắt may, đan dệt, khai trương, nạp tài, lấp hang hố, quét 
dọn, phá thổ, an táng. 
* Kiêng: Họp thân hữu, lên quan nhậm chức, gặp dân, đính hôn, ăn hỏi, kê giường, mời thầy chữa 
bệnh, sửa kho, lập ước giao dịch, mở kho xuất tiền hàng, đánh cá, đi thuyền. 
06/06/2021- Chủ Nhật - 26/4 - Ất Dậu 6 2 4 9 

Độn 
4 

Trực Bình - Sao Phòng nhật (cát) 5 7 9 
Tam sát: Đông (45-135) 1 3 8 
Kim phù: TRỰC TINH Quẻ ngày: Giải-->Dự 
Tam tuyệt: Càn 
►HOÀNG ĐẠO: Minh Đường hoàng đạo (minh phụ, quý nhân tinh) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Nguyệt Tài, Kính Tâm, Tuế hợp, Hoạt điệu, Dân nhật, thời đức, Hoàng Ân, Minh đường   
* Hung tinh: Thiên Cương (hay Diệt Môn), Thiên Lại, Tiểu Hồng Sa, Tiểu Hao, Địa Tặc, Lục Bất 
thành, Thần cách   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: NGÀY BÌNH - Tiểu hồng sa, có Chu 
tước, Câu giảo, Đáo châu tinh, bị gọi vì việc quan, tổn trưởng, sơ, nhà xuống cảnh lênh đênh (linh 
đình), trăm việc không nên phạm cái đó, rất xấu. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Tỉnh tuyền Thủy - Phạt - Bình nhật 
* Cát thần: Dân nhật, Bất tương, Kính an, Trừ thần, Minh đường, Ô phệ. 
* Hung thần: Thiên cương, Tử thần, Thiên lại, Chí tử, Thiên tặc, Ngũ li. 
* Nên: Tắm gội, cắt tóc sửa móng, quét dọn, sửa tường, sửa đường 
* Kiêng: Cầu phúc cầu tự, dâng biểu sớ, nhận phong tước vị, họp thân hữu, đội mũ cài trâm, xuất 
hành, lên quan nhậm chức, gặp dân, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, thu nạp người, di chuyển, kê giường, 
giải trừ, mời thầy chữa bệnh, cắt may, đắp đê, tu tạo động thổ, dựng cột gác xà, sửa kho, rèn đúc, 
đan dệt, nấu rượu, khai trương, lập ước, giao dịch, nạp tài, mở kho xuất tiền hàng, xếp đặt buồng đẻ, 
khơi mương đào giếng, gieo trồng, chăn nuôi, nạp gia súc, phá thổ, an táng, cải táng. 
07/06/2021- Thứ hai - 27/4 - Bính Tuất 7 3 5 6 

Cấn 
1 

Trực Định - Sao Tâm nguyệt (hung) 6 8 1 
Tam sát: Bắc (315-45) 2 4 9 
Kim phù: Bốc mộc Quẻ ngày: T.Quá-->Dự 
Tam tuyệt: Đoài 
►HOÀNG ĐẠO: Thiên Hình hắc đạo (thiên hình) 
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►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Nguyệt giải, Phổ hộ (Hội hộ), Tam Hợp 1 Nguyệt Đức, Thiên Quý 1  
* Hung tinh: Đại Hao (Tử khí, quan phú), Quỷ khốc  Tứ thời đại mộ 
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: NGÀY ĐỊNH - Bính Tuất là ngày Sát 
nhập trung cung, tuy có cát tinh chiếu giải, nhưng cuối cùng thì khó được ích. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Ốc thượng Thổ - Bảo - Định nhật 
* Cát thần: Nguyệt đức, Tam hợp, Lâm nhật, Thời âm, Thiên thương, Bất tương, Phổ hộ. 
* Hung thần: Tử khí, Ngũ mộ, Thiên hình 
* Nên: Cúng tế, cầu phúc cầu tự, dâng biểu sớ, nhận phong tước vị, họp thân hữu, đội mũ cài trâm, 
xuất hành, lên quan nhậm chức, gặp dân, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, thu nạp người, di chuyển, giải 
trừ, cắt may, tu tạo động thổ, dựng cột gác xà, sửa kho, rèn đúc, đan dệt, nấu rượu, lập ước, giao 
dịch, nạp tài, đặt cối đá, gieo trồng, chăn nuôi, nạp gia súc, an táng. 
* Kiêng: Mời thầy chữa t)ệnh, săn bắn, đánh cá. 
08/06/2021- Thứ Ba - 28/4 - Đinh Hợi 8 4 6 8 

Dự 
8 

Trực Chấp - Sao Vĩ hỏa (cát) 7 9 2 
Tam sát: Tây (225-315) 3 5 1 
Kim phù: Giác kỷ Quẻ ngày: Dự-->Khôn 
Tam tuyệt: Cấn 
►HOÀNG ĐẠO: Chu Tước hắc đạo (thiên tụng) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Thiên đức 2, Ngũ phú, Phúc Sinh Thiên Quý 2  
* Hung tinh: Kiếp sát, Chu tước hắc đạo, Không phòng Trùng Tang  
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: NGÀY CHẤP - Đinh Hợi, Kỷ Hợi, cũng 
là tốt vừa. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Ốc thượng Thổ - Phạt - Chấp nhật 
* Cát thần: Ngũ phú, Phúc sinh 
* Hung thần: Kiếp sát, Tiểu hao, Tứ cùng, Thất mã Phục nhật, Trùng nhật, Chu tước. 
* Nên: Cúng tế, tắm gội, đuổi bắt. 
* Kiêng: Cầu phúc cầu tự, dâng biểu sớ, nhận phong tước vị, họp thân hữu, đội mũ cài trâm, xuất 
hành, lên quan nhậm chức, gặp dân, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, thu nạp người, di chuyển, kê giường, 
giải trừ, cắt tóc sửa móng, mời thầy chữa bệnh, cắt may, đắp đê, tu tạo động thổ, dựng cột gác xà, 
sửa kho, rèn đúc, đan dệt, nấu rượu, khai trương, lập ước giao dịch, nạp tài, mở kho xuất tiền hàng, 
xếp đặt buồng đẻ, khơi mương đào giếng, đặt cối đá, lấp hang hố, sửa tường, dỡ nhà, phá tường, 
gieo trồng, chăn nuôi, nạp gia súc, phá thổ, an táng, cải táng. 
09/06/2021- Thứ Tư - 29/4 - Mậu Tý 9 5 7 7 

Truân 
4 

Trực Phá - Sao Cơ thủy (cát) 8 1 3 
Tam sát: Nam (135-225) 4 6 2 
Kim phù: NHÂN CHUYÊN Quẻ ngày: Đ.Tráng-->Quải 
Tam tuyệt: Ly 
►HOÀNG ĐẠO: Kim Quỹ hoàng đạo (nguyệt tiên, phúc đức tinh) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Thiên tài, Giải thần Nguyệt Ân  
* Hung tinh: Thụ tử, Thiên Ngục, Thiên Hoả, Nguyệt phá, Hoang vu 2, Thiên tặc, Phi Ma sát (Tai 
sát), Ngũ hư   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: NGÀY PHÁ - Thiên tặc, không nên 
cưới, đi gặp cha mẹ, tạo tác, an táng, nhập trạch, mọi việc phạm cái đó bị gọi về việc quan, tổn lục 
súc, điền sản không thu, rất xấu. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Tích lịch Hỏa - Chế - Phá nhật 
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* Cát thần: Nguyệt ân, Tứ tướng, Lục nghi, Giải thần, Kim quĩ 
* Hung thần: Nguyệt phá, Đại hao, Tai sát, Thiên hỏa, Yếm đối, Chiêu dao, Ngũ hư. 
* Nên:  
* Kiêng: Mọi việc không nên làm. 
10/06/2021- Thứ Năm - 1/5 - Kỷ Sửu 1 6 8 9 

V.Vọng 
2 

Trực Nguy - Sao Đẩu mộc (cát) 9 2 4 
Tam sát: Đông (45-135) 5 7 3 
Kim phù: Lập tảo Quẻ ngày: Hoán-->Quan 
Tam tuyệt: Khảm 
►HOÀNG ĐẠO: Thiên Đức hoàng đạo (thiên đức, bảo quang tinh) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Địa tài, Thánh tâm, Cát Khánh, Âm Đức, Kim đường   
* Hung tinh: Nguyệt Hoả, Độc Hoả, Nguyệt Hư, Nguyệt Sát, Nhân Cách, Huyền Vũ   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: NGÀY NGUY - Những ngày Sửu không 
tốt, tổn lục súc, bị gọi vì việc quan, trăm việc không lợi. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Tích lịch Hỏa - Chuyên - Nguy nhật 
* Cát thần: Tứ tướng, Âm đức, Thánh tâm, Bảo quang 
* Hung thần: Nguyệt sát, Nguyệt hư, Tứ kích, Nguyệt hại. 
* Nên: Cúng tế. 
* Kiêng: Cầu phúc cầu tự, dâng biểu sớ, nhận phong tước vị, họp thân hữu, đội mũ cài trâm, xuất 
hành, lên quan nhậm chức, gặp dân, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, thu nạp người, di chuyển, kê giường, 
giải trừ, cắt tóc sửa móng, mời thầy chữa bệnh, cắt may, đắp đê, tu tạo động thổ, dựng cột gác xà, 
sửa kho, rèn đúc, đan dệt, nấu rượu khai trương, lập ước, giao dịch, nạp tài, mở kho xuất tiền hàng, 
xếp đặt buồng đẻ, khơi mương đào giếng, đặt cối đá, lấp hang hố, sửa tường, dỡ nhà phá tường, 
gieo trồng, chăn nuôi, nạp gia súc, phá thổ, an táng, cải táng. 
11/06/2021- Thứ Sáu - 2/5 - Canh Dần 2 7 9 3 

Ly 
1 

Trực Thành - Sao Ngưu kim (hung) 1 3 5 
Tam sát: Bắc (315-45) 6 8 4 
Kim phù: Yêu tinh Quẻ ngày: Tiệm-->Quan 
Tam tuyệt: Khôn 
►HOÀNG ĐẠO: Bạch Hổ hắc đạo (thiên sát) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Thiên đức hợp 2, Thiên hỷ, Thiên Mã, Ích Hậu, Tam Hợp 2, Mẫu Thương 1   
* Hung tinh: Hoàng Sa, Bạch hổ, Lôi công, Cô thần, Thổ cẩm, Ly sàng 2   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: NGÀY - Hoàng sa, thiên hỉ. Canh Dần 
có Hoàng la, Tử đàn, Thiên hoàng, Địa hoàng, Kim ngân khố lâu, Ngọc đường bảo tàng, là những 
cát tinh cùng chiếu, hưng công, động thổ, định tảng, buộc giàn, nhập trạch, khai trương, trong vòng 
60 ngày, 120 ngày sẽ thêm của, tăng, nhà cửa từ đó giầu thịnh, đường đời thấy an khang, rất tốt. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Tùng bách Mộc - Chế - Thành nhật 
* Cát thần: Mẫu thương, Tam hợp. Chiến mã, Thiên hỉ, Thiên y, Ích hậu, Ngũ hợp, Ô phệ đối. 
* Hung thần: Đại sát, Qui kị, Bạch hổ. 
* Nên: Họp thân hữu, nhập học, xuất hành, lên quan nhậm chức, gặp dân, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, 
thu nạp người, mời thầy chữa bệnh, cắt may, đắp đê, tu tạo động thố, dựng cột gác xà, sửa kho, nấu 
rượu, khai trương, lập ước, giao dịch, nạp tài, đặt cối đá, gieo trồng, chăn nuôi, nạp gia súc, phá thổ, 
cải táng. 
* Kiêng: Cúng tế, di chuyển, đi xa trở về, đan dệt. 
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12/06/2021- Thứ Bảy - 3/5 - Tân Mão 3 8 1 2 
T.Phu 

3 
Trực Thâu - Sao Nữ thổ (hung) 2 4 6 
Tam sát: Tây (225-315) 7 9 5 
Kim phù: Hoắc tinh Quẻ ngày: Quan-->Bĩ 
Tam tuyệt: Chấn 
►HOÀNG ĐẠO: Ngọc Đường hoàng đạo (thiên khai, thiếu vi tinh) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Thiên thành, U Vi tinh, Tục Thế, Mẫu Thương 2, Ngọc đường Nguyệt đức hợp, Thiên 
Phúc 1  
* Hung tinh: Địa phá, Hoả tai, Ngũ Quỹ, Băng tiêu ngoạ hãm, Hà khôi, Cẩu Giảo, Vãng vong (Thổ 
kỵ), Cửu không, Lỗ ban sát   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: NGÀY THÂU - Vãng vong, có Chu 
tước, Câu giảo, tiểu nhân hình hại, vạ nạn triền miên, bị gọi vì việc quan, khẩu thiệt, tổn lục súc, 
trăm việc không nên, rất xấu. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Tùng bách Mộc - Chế - Thu nhật 
* Cát thần: Nguyệt đức hợp, Mẫu thương, Tục thế, Ngũ hợp, Ngọc đường, Ô phệ đối. 
* Hung thần: Hà khôi, Đại thời, Đại bại, Hàm trì, Cửu khảm, Cửu tiêu, Huyết kỵ, Vãng vong. 
* Nên: Cúng tế. 
* Kiêng: Dâng biểu sớ, nhận phong tước vị, xuất hành, lên quan nhậm chức, gặp dân, cưới gả, thu 
nạp người, di chuyển, mời thầy chữa bệnh, châm cứu, rèn đúc, nấu rượu, đào giếng, lấp hang hố, 
đuổi bắt, săn bắn, đánh cá, đi i.huyền, gieo trồng. 
13/06/2021- Chủ Nhật - 4/5 - Nhâm Thìn 4 9 2 6 

Đ.Súc 
4 

Trực Khai - Sao Hư nhật (hung) 3 5 7 
Tam sát: Nam (135-225) 8 1 6 
Kim phù: Hoà đao Quẻ ngày: T.Súc-->Đ.Súc 
Tam tuyệt: Tốn 
►HOÀNG ĐẠO: Thiên Lao hắc đạo (tỏa thần) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Sinh khí, Minh tinh, Yếu yên (thiên quý), Đại Hồng Sa 1 Thiên Phúc 2, Nguyệt Không  
* Hung tinh: Hoang vu 3, Tứ thời cô quả   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: NGÀY KHAI - Thiên thành. Nhâm Thìn, 
có Hoàng la, Tử đàn, là những sao tốt che, chiếu, dùng ngày đó thì điền sản và lục súc hưng vượng, 
sinh quý tử, trăm việc rất tốt. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Trường lưu Thủy Phạt - Khai nhật 
* Cát thần: Nguyệt không, Thời đức, Thời dương, Sinh khí, Yếu an 
* Hung thần: Ngũ hư, Cửu không, Thiên lao 
* Nên: Cúng tế, cầu phúc cầu tự, dâng biểu sớ, nhận phong tước vị, họp thân hữu, nhập học, xuất 
hành, lên quan nhậm chức, gặp dân, đính hôn, ăn hỏi, di chuyển, giải trừ, mời thầy chữa bệnh, cắt 
may, đắp đê, tu tạo động thổ, dựng cột gác xà, xếp đặt buồng đẻ, đặt cối đá, gieo trồng, chăn nuôi. 
* Kiêng: Thu nạp người, sửa kho, khai trương, lập ước giao dịch, nạp tài, mở kho xuất tiền hàng, 
khơi mương, chặt cây, săn bắn, đánh cá. 
14/06/2021- Thứ hai - 5/5 - Quý Tị 5 1 3 4 

Quải 
6 

Trực Bế - Sao Nguy nguyệt (hung) 4 6 8 
Tam sát: Đông (45-135) 9 2 7 
Kim phù: SÁT CỐNG Quẻ ngày: T.Phu-->Tiết 
Tam tuyệt: Nam Khôn, nữ Cấn 
►HOÀNG ĐẠO: Huyền Vũ hắc đạo (thiên ngục) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Phúc hậu, Đại Hồng Sa 2   

https://www.facebook.com/hanoi2004


Phùng Văn Chiến biên soạn  LỊCH DỤNG SỰ NĂM TÂN SỬU 2021 
 

https://www.facebook.com/hanoi2004 77 
 

* Hung tinh:  Trùng phục  
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: NGÀY BẾ - Các ngày Tị không tốt. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Trường lưu Thủy - Phạt - Bế nhật 
* Cát thần: Vương nhật, Ngọc vũ 
* Hung thần: Du họa, Huyết chi, Trùng nhật, Huyền vũ 
* Nên: Cắt may, đắp đê, lấp hang hố. 
* Kiêng: Cầu phúc cầu tự, dâng biểu sớ, nhận phong tước vị, họp thân hữu, xuất hành, lên quan 
nhậm chức, gặp dân, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, thu nạp người, di chuyển, kê giường, giải trừ, mời 
thầy chữa bệnh, chữa mắt, châm cứu, tu tạo động thổ, dựng cột gác xà, khai trương, mở kho xuất 
tiền hàng, xếp đặt buồng đẻ, khơi mương đào giếng, phá thổ, an táng, cải táng. 
15/06/2021- Thứ Ba - 6/5 - Giáp Ngọ 6 2 4 9 

Càn 
1 

Trực Kiến - Sao Thất hỏa (cát) 5 7 9 
Tam sát: Bắc (315-45) 1 3 8 
Kim phù: TRỰC TINH Quẻ ngày: G.Nhân-->Tiệm 
Tam tuyệt: Ly 
►HOÀNG ĐẠO: Tư Mệnh hoàng đạo (nhật tiên, phượng liễn tinh) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Thiên Quan, Mãn đức tinh, Quan nhật   
* Hung tinh: Thổ phủ, Thiên ôn, Nguyệt Yếm đại hoạ, Nguyệt Hình, Nguyệt Kiến chuyển sát, Ly 
sàng 1   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: NGÀY KIẾN - Giáp Ngọ là Thiên xá, 
tuy hệ chuyển sát, nhưng dùng cái đó tốt vừa. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Sa thạch Kim - Bảo - Kiến nhật 
* Cát thần: Thiên xá, Đương đức, Quan nhật, Kim đường, Tư mệnh, Ô phệ. 
* Hung thần: Nguyệt kiến Tiểu thời, Thổ phủ, Nguyệt hình, Nguyệt yếm, Địa hỏa, Thổ phù. 
* Nên: Cúng tế. 
* Kiêng: Cầu phúc cầu tự, dâng biểu sớ, nhận phong tước vị, họp thân hữu, đội mũ cài trâm, xuất 
hành, lên quan nhậm chức, gặp dân, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, thu nạp người, di chuyển, đi xa trở 
về, kê giường, giải trừ, cắt tóc, sửa móng, mời thầy chữa bệnh, cắt may, đắp đê, tu tạo động thổ, 
dựng cột gác xà, sửa kho, rèn đúc, lợp mái, đan dệt, nấu rượu, khai trương, lập ước, giao dịch, nạp 
tài, mở kho xuất tiền hàng, xếp đặt buồng đẻ, khơi mương đào giếng, đặt cối đá, lấp hang hố, sửa 
đường, dỡ nhà phá tường, chặt cây, săn bắn, đánh cá, gieo trồng, chăn nuôi, nạp gia súc, phá thổ, an 
táng, cải táng. 
16/06/2021- Thứ Tư - 7/5 - Ất Mùi 7 3 5 7 

Tỉnh 
6 

Trực Trừ - Sao Bích thủy (cát) 6 8 1 
Tam sát: Tây (225-315) 2 4 9 
Kim phù: Bốc mộc Quẻ ngày: Ích-->T.Phu 
Tam tuyệt: Khảm 
►HOÀNG ĐẠO: Câu Trần hắc đạo (địa ngục) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Lục Hợp   
* Hung tinh: Câu Trận, Phủ đầu dát, Tam tang   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: NGÀY TRỪ - Duy Ất Mùi là một ngày 
rất bất lợi, nếu lấy vợ, khai trương, nhập trạch, tu tạo, chủ về thoái nhân khẩu, sinh bệnh tật, tổn 
của. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Sa thạch Kim - Chế - Trừ nhật 
* Cát thần: Thủ nhật, Cát kì, Lục hợp, Bất tương. 
* Hung thần: Câu trần. 
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* Nên: Họp thân hữu, xuất hành, lên quan nhậm chức, gặp dân, đính hôn. cưới gả, tllu nạp người, 
giải trừ, tắm gội, cắt tóc, sửa móng, đan dệt, nấu rượu, lập ước giao dịch, nạp tài, quét dọn, nạp gia 
súc, an táng. 
* Kiêng: Mời thầy chữa bệnh, gieo trồng. 
17/06/2021- Thứ Năm - 8/5 - Bính Thân 8 4 6 8 

Giải 
4 

Trực Mãn - Sao Khuê mộc (hung) 7 9 2 
Tam sát: Nam (135-225) 3 5 1 
Kim phù: Giác kỷ Quẻ ngày: Tốn-->Hoán 
Tam tuyệt: Khôn 
►HOÀNG ĐẠO: Thanh Long hoàng đạo (thiên quý, thái ất tinh) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Thiên phú, Lộc khố, Dịch Mã, Thanh Long Nguyệt Đức, Thiên Quý 1  
* Hung tinh: Sát chủ, Thổ ôn (thiên cẩu), Hoang vu 1, Quả tú, Tội chỉ   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: NGÀY MÃN - Thiên phú, Thiên hỉ. 
Bính Thân nên an táng, khởi tạo, hôn nhân, nhập trạch, khai trương xuất hành, thì tốt vừa, không 
nên động thổ. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Sơn hạ Hỏa - Chế - Mãn nhật 
* Cát thần: Nguyệt đức, Tướng nhật, Dịch mã, Thiên hậu, Thiên vu, Phúc đức, Bất tường, Trừ thần, 
Thanh long, Ô phệ. 
* Hung thần: Ngũ hư, Ngũ li. 
* Nên: Cúng tế, cầu phúc cầu tự, dâng biểu sớ, nhận phong tước vị, họp thân hữu, xuất hành, lên 
quan nhậm chức, gặp dân, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, thu nạp người, di chuyển, tắm gội, cắt tóc sửa 
móng, mời thầy chữa bệnh, cắt may, tu tạo động thổ, dựng cột gác xà, sửa kho, đan dệt, khai 
trương, lập ước giao dịch, nạp tài, mở kho xuất tiền hàng, lấp hang hố, quét dọn, gieo trồng, chăn 
nuôi, nạp gia súc, phá thổ, an táng. 
* Kiêng: Kê giường, săn bắn, đánh cá. 
18/06/2021- Thứ Sáu - 9/5 - Đinh Dậu 9 5 7 4 

Hàm 
9 

Trực Bình - Sao Lâu kim (cát) 8 1 3 
Tam sát: Đông (45-135) 4 6 2 
Kim phù: NHÂN CHUYÊN Quẻ ngày: Hoán-->Tụng 
Tam tuyệt: Chấn 
►HOÀNG ĐẠO: Minh Đường hoàng đạo (minh phụ, quý nhân tinh) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Nguyệt Tài, Kính Tâm, Tuế hợp, Hoạt điệu, Dân nhật, thời đức, Hoàng Ân, Minh đường 
Thiên Quý 2  
* Hung tinh: Thiên Cương (hay Diệt Môn), Thiên Lại, Tiểu Hồng Sa, Tiểu Hao, Địa Tặc, Lục Bất 
thành, Thần cách Trùng Tang  
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: NGÀY BÌNH - Tiểu hồng sa, có Chu 
tước, Câu giảo, Đáo châu tinh, bị gọi vì việc quan, tổn trưởng, sơ, nhà xuống cảnh lênh đênh (linh 
đình), trăm việc không nên phạm cái đó, rất xấu. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Sơn hạ Hỏa - Chế - Bình nhật 
* Cát thần: Dân nhật, Kính an, Trừ thần, Minh đường, Ô phệ. 
* Hung thần: Thiên cương, Tử thần, Thiên lại, Chí tử, Thiên tặc, Phục nhật, Ngũ li. 
* Nên: Tắm gội, quét dọn, sửa tường sửa đường. 
* Kiêng: Cầu phúc cầu tự, dâng biểu sớ, nhận phong tước vị, họp thân hữu, đội mũ cài trâm, xuất 
hành, lên quan nhậm chức, gặp dân, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, thu nạp người, di chuyển, kê giường, 
giải trừ, cắt tóc, mời tllầy chữa bệnh, cắt may, đắp đê, tu tạo động thổ, dựng cột gác xà, sửa kho, rèn 
đúc, đan dệt, nấu rượu, khai trương, lập ước, giao dịch, nạp tài, mở kho xuất tiền hàng, xếp đặt 
buồng đẻ, khơi mương đào giếng, gieo trồng, chăn nuôi, nạp gia súc, phá thổ, an táng, cải táng. 
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19/06/2021- Thứ Bảy - 10/5 - Mậu Tuất 1 6 8 1 
Khiêm 

6 
Trực Định - Sao Vị thổ (cát) 9 2 4 
Tam sát: Bắc (315-45) 5 7 3 
Kim phù: Lập tảo Quẻ ngày: Tiệm-->Cấn 
Tam tuyệt: Tốn 
►HOÀNG ĐẠO: Thiên Hình hắc đạo (thiên hình) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Nguyệt giải, Phổ hộ (Hội hộ), Tam Hợp 1 Nguyệt Ân  
* Hung tinh: Đại Hao (Tử khí, quan phú), Quỷ khốc   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: NGÀY ĐỊNH - Mậu Tuất, có Hoàng la, 
Tử đàn, Thiên hoàng, Địa hoàng, Kim ngân bảo tàng, Điền bồi tầng, Châu tụ thâm, Giá mã quy, 
Thánh du thuận, các tinh che, chiếu, rất tốt. Nếu khởi tạo, hưng công, động thổ, nhập trạch, khai 
trương, hôn nhân, mai táng, mọi việc thì được gia quan, tiến tài, sinh quý tử, thêm hoành tài. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Bình địa Mộc - Chuyên - Định nhật 
* Cát thần: Nguyệt ân, Tứ tướng,, Tam hợp, Lâm nhật, Thời âm, Thiên thương, Bất tương, Phổ hộ 
* Hung thần: Tủ khí, Thiên hình. 
* Nên: Cúng tế, cầu phúc cầu tự, dâng biểu sớ, nhận phong tước vị, họp thân hữu, đội mũ cài trâm, 
xuất hành, lên quan nhậm chức, gặp dân, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, thu nạp người, di chuyển, cắt 
may, tu tạo động thổ, dựng cột gác xà, sửa kho, đan dệt, nấu rượu, lập ước giao dịch, nạp tài, mở 
kho xuất tiền hàng, đặt cối đá, chăn nuôi, nạp gia súc. 
* Kiêng: Giải trừ, mời thầy chữa bệnh, xếp đặt buồng đẻ, gieo trồng. 
20/06/2021- Chủ Nhật - 11/5 - Kỷ Hợi 2 7 9 2 

Quan 
2 

Trực Chấp - Sao Mão nhật (hung) 1 3 5 
Tam sát: Tây (225-315) 6 8 4 
Kim phù: Yêu tinh Quẻ ngày: Quan-->Tỷ 
Tam tuyệt: Nam Khôn, nữ Cấn 
►HOÀNG ĐẠO: Chu Tước hắc đạo (thiên tụng) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Thiên đức 2, Ngũ phú, Phúc Sinh   
* Hung tinh: Kiếp sát, Chu tước hắc đạo, Không phòng   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: NGÀY CHẤP - Kỷ Hợi, cũng là tốt vừa. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Bình địa Mộc - Chế - Chấp nhật 
* Cát thần: Tứ tướng, Ngũ phú, Phúc sinh 
* Hung thần: Kiếp sát, Tiểu hao, Trùng nhật, Chu tước. 
* Nên: Cúng tế, tắm gội đuổi bắt. 
* Kiêng: Cầu phúc cầu tự, dâng biểu sớ, nhận phong tước vị, họp thân hữu, đội mũ cài trâm, xuất 
hành, lên quan nhậm chức, gặp dân, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, thu nạp người, di chuyển, kê giường, 
giải trừ, cắt tóc sửa móng, mời thầy chữa bệnh, cắt may, đắp đê, tu tạo động thổ, dựng cột gác xà, 
sửa kho, rèn đúc, đan dệt, nấu rượu, khai trương, lập ước giao dịch, nạp tài, mở kho xuất tiền hàng, 
xếp đặt buồng đẻ, khơi mương đào giếng, đặt cối đá, lấp hang hố, sửa tường, dỡ nhà phá tường, 
gieo trồng, chăn nuôi, nạp gia súc, phá thổ, an táng, cải táng. 
21/06/2021- Thứ hai - 12/5 - Canh Tý 3 8 1 2 

Ích 
9 

Trực Phá - Sao Tất nguyệt (cát) 2 4 6 
Tam sát: Nam (135-225) 7 9 5 
Kim phù: Hoắc tinh Quẻ ngày: T.Súc-->Tốn 
Tam tuyệt: Càn 
►HOÀNG ĐẠO: Kim Quỹ hoàng đạo (nguyệt tiên, phúc đức tinh) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Thiên tài, Giải thần   
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* Hung tinh: Thụ tử, Thiên Ngục, Thiên Hoả, Nguyệt phá, Hoang vu 2, Thiên tặc, Phi Ma sát (Tai 
sát), Ngũ hư   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: NGÀY PHÁ - Thiên tặc, không nên 
cưới, đi gặp cha mẹ, tạo tác, an táng, nhập trạch, mọi việc phạm cái đó bị gọi về việc quan, tổn lục 
súc, điền sản không thu, rất xấu. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Bích thượng Thổ - Bảo - Phá nhật 
* Cát thần: Lục nghi, Giải thần, Kim quĩ, Ô phệ đối. 
* Hung thần: Nguyệt phá, Đại hao, Tai sát, Thiên hỏa, Yếm đối, Chiêu dao, Ngũ hư. 
* Nên:  
* Kiêng: Mọi việc không nên làm. 
22/06/2021- Thứ Ba - 13/5 - Tân Sửu 7 3 5 1 

M.Di 
3 

Trực Nguy - Sao Chủy hỏa (hung) 6 8 1 
Tam sát: Đông (45-135) 2 4 9 
Kim phù: Hoà đao Quẻ ngày: T.Phu-->Ích 
Tam tuyệt: Đoài 
►HOÀNG ĐẠO: Thiên Đức hoàng đạo (thiên đức, bảo quang tinh) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Địa tài, Thánh tâm, Cát Khánh, Âm Đức, Kim đường Nguyệt đức hợp, Thiên Phúc 1  
* Hung tinh: Nguyệt Hoả, Độc Hoả, Nguyệt Hư, Nguyệt Sát, Nhân Cách, Huyền Vũ   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: NGÀY NGUY - Những ngày Sửu không 
tốt, tổn lục súc, bị gọi vì việc quan, trăm việc không lợi. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Bích thượng Thổ - Nghĩa - Nguy nhật 
* Cát thần: Nguyệt đức hợp, Âm đức, Thánh tâm, Bảo quang 
* Hung thần: Nguyệt sát, Nguyệt hư, Nguyệt hại, Tứ kích 
* Nên: Cúng tế. 
* Kiêng: Đội mũ cài trâm, mời thầy chữa bệnh, nấu rượu, săn bắn, đánh cá. 
23/06/2021- Thứ Tư - 14/5 - Nhâm Dần 6 2 4 9 

Đ.Nhân 
7 

Trực Thành - Sao Sâm thủy (hung) 5 7 9 
Tam sát: Bắc (315-45) 1 3 8 
Kim phù: SÁT CỐNG Quẻ ngày: G.Nhân-->Ích 
Tam tuyệt: Cấn 
►HOÀNG ĐẠO: Bạch Hổ hắc đạo (thiên sát) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Thiên đức hợp 2, Thiên hỷ, Thiên Mã, Ích Hậu, Tam Hợp 2, Mẫu Thương 1 Thiên Phúc 
2, Nguyệt Không  
* Hung tinh: Hoàng Sa, Bạch hổ, Lôi công, Cô thần, Thổ cẩm, Ly sàng 2   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: NGÀY - Hoàng sa, thiên hỉ. Nhâm Dần 
của tháng tuy có sao tốt chiếu ở trong giữa, chỉ có Sát tinh tương khắc mà thành tốt vừa. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Kim bạc Kim - Bảo - Thành nhật 
* Cát thần: Nguyệt không, Mẫu thương, Tam hợp, Thiên mã, Thiên hỉ, Thiên y, Ích hậu, Ngũ hợp, 
Ô phệ đối. 
* Hung thần: Đại sát, Qui kị, Bạch hổ. 
* Nên: Dâng biểu sớ, họp thân hữu, nhập học, xuất hành, lên quan nhậm chức, gặp dân, đính hôn, 
ăn hỏi, cưới gả, thu nạp người, mời thầy chữa bệnh, cắt may, đắp đê, tu tạo động thổ, dựng cột gác 
xà, sửa kho, đan dệt, nấu rượu, khai trương, lập ước, giao dịch, nạp tài, đặt cối đá, gieo trồng, chăn 
nuôi, nạp gia súc, phá thổ, an táng, cải táng. 
* Kiêng: Cúng tế, di chuyển, đi xa trở về, khơi mương 
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24/06/2021- Thứ Năm - 15/5 - Quý Mão 5 1 3 8 
Q.Muội 

7 
Trực Thâu - Sao Tỉnh mộc (cát) 4 6 8 
Tam sát: Tây (225-315) 9 2 7 
Kim phù: TRỰC TINH Quẻ ngày: Ích-->V.Vọng 
Tam tuyệt: Ly 
►HOÀNG ĐẠO: Ngọc Đường hoàng đạo (thiên khai, thiếu vi tinh) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Thiên thành, U Vi tinh, Tục Thế, Mẫu Thương 2, Ngọc đường   
* Hung tinh: Địa phá, Hoả tai, Ngũ Quỹ, Băng tiêu ngoạ hãm, Hà khôi, Cẩu Giảo, Vãng vong (Thổ 
kỵ), Cửu không, Lỗ ban sát Trùng phục  
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: NGÀY THÂU - Vãng vong, có Chu 
tước, Câu giảo, tiểu nhân hình hại, vạ nạn triền miên, bị gọi vì việc quan, khẩu thiệt, tổn lục súc, 
trăm việc không nên, rất xấu. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Kim bạc Kim - Bảo - Thu nhật 
* Cát thần: Mẫu thương, Tục thế, Ngũ hợp, Ngọc đường, Ô phệ đối. 
* Hung thần: Hà khôi, Đại thời, Đại bại, Hàm in, Cửu khảm, Cửu tiêu, Huyết kỵ, Vãng vong. 
* Nên: Cúng tế 
* Kiêng: Cầu phúc cầu tự, dâng biểu sớ, nhận phong tước vị, họp thân hữu, đội mũ cài trâm, xuất 
hành, lên quan nhậm chức, gặp dân, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, thu nạp người, di chuyển, kê giường, 
giải trừ, mời thầy chữa bệnh, châm cứu, cắt may, đắp đê, tu tạo động thổ, dựng cột gác xà, sửa kho, 
rèn đúc, đan dệt, nấu rượu, khai trương, lập ước, giao dịch, nạp tài, mở kho xuất tiền hàng, xếp đặt 
buồng đẻ, khơi mương đào giếng, đặt cối đá, lấp hang hố, đuổi bắt, săn bắn, đánh cá, đi thuyền, gieo 
trồng, chăn nuôi, nạp gia súc, phá thổ, an táng, cải táng. 
25/06/2021- Thứ Sáu - 16/5 - Giáp Thìn 4 9 2 3 

Khuể 
2 

Trực Khai - Sao Quỷ kim (hung) 3 5 7 
Tam sát: Nam (135-225) 8 1 6 
Kim phù: Bốc mộc Quẻ ngày: Tốn-->Cổ 
Tam tuyệt: Khảm 
►HOÀNG ĐẠO: Thiên Lao hắc đạo (tỏa thần) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Sinh khí, Minh tinh, Yếu yên (thiên quý), Đại Hồng Sa 1   
* Hung tinh: Hoang vu 3, Tứ thời cô quả   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: NGÀY KHAI - Thiên thành. Giáp Thìn 
là Sát tập trung cung, rất xấu. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Phúc đăng Hỏa - Chế - Khai nhật 
* Cát thần: Thời đức, Thời dương, Sinh khí, Yếu an. 
* Hung thần: Nguyệt hư, Bát phong, Cửu không, Địa nang, Thiên lao. 
* Nên: Cúng tế, cầu phúc cầu tự, dâng biểu sớ, nhận phong tước vị, họp thân hữu, nhập học, xuất 
hành, lên quan nhậm chức, gặp dân, đính hôn, ăn hỏi, di chuyển, giải trừ, mời thầy chữa bệnh, cắt 
may, dựng cột gác xà, chăn nuôi. 
* Kiêng: Thu nạp người, đắp đê, tu tạo động thổ, sửa kho, khai trương, lập ước giao dịch, nạp tài, 
mở kho xuất tiền hàng, xếp đặt buồng đẻ, khơi mương đào giếng, đặt cối đá, sửa tường, sửa đường 
dỡ nhà phá tường, chặt cây, săn bắn, đánh cá, đi thuyền, gieo trồng, phá thổ. 
26/06/2021- Thứ Bảy - 17/5 - Ất Tị 3 8 1 7 

Nhu 
3 

Trực Bế - Sao Liễu thổ (hung) 2 4 6 
Tam sát: Đông (45-135) 7 9 5 
Kim phù: Giác kỷ Quẻ ngày: Hoán-->Khảm 
Tam tuyệt: Khôn 
►HOÀNG ĐẠO: Huyền Vũ hắc đạo (thiên ngục) 

https://www.facebook.com/hanoi2004


Phùng Văn Chiến biên soạn  LỊCH DỤNG SỰ NĂM TÂN SỬU 2021 
 

https://www.facebook.com/hanoi2004 82 
 

►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Phúc hậu, Đại Hồng Sa 2   
* Hung tinh:    
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: NGÀY BẾ - Ất Tị có Hoàng la, Tử đàn, 
che, chiếu, hưng công, tạo tác, động thổ, tu tạo đường trì, thương khố (làm hoặc sửa đường, ao, kho 
chứa), chuồng trại trâu, dê, hôn nhân, khai trương, xuất hành, nhiều ích lợi, nhà cửa, con cháu 
Xương (vượng) thịnh, điền sản bội thu, nhân khẩu an khang, rất tốt. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Phúc đăng Hỏa - Bảo - Bế nhật 
* Cát thần: Vương nhật, Ngọc vũ 
* Hung thần: Du họa, Huyết chi, Trùng nhật, Huyền vũ 
* Nên: Cắt may, đắp đê, lấp hang hố. 
* Kiêng: Cầu phúc cầu tự, dâng biểu sớ, nhận phong tước vị, họp thân hữu, xuất hành, lên quan 
nhậm chức, gặp dân, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, thu nạp người, di chuyển, kê giường, giải trừ, mời 
thầy chữa bệnh, châm cứu, tu tạo động thổ, dựng cột gác xà, khai trương, mở kho xuất tiền hàng, 
xếp đặt buồng đẻ, khơi mương đào giếng, gieo trồng, phá thổ, an táng, cải táng. 
27/06/2021- Chủ Nhật - 18/5 - Bính Ngọ 2 7 9 4 

Đ.Quá 
3 

Trực Kiến - Sao Tinh nhật (hung) 1 3 5 
Tam sát: Bắc (315-45) 6 8 4 
Kim phù: NHÂN CHUYÊN Quẻ ngày: Tiệm-->G.Nhân 
Tam tuyệt: Chấn 
►HOÀNG ĐẠO: Tư Mệnh hoàng đạo (nhật tiên, phượng liễn tinh) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Thiên Quan, Mãn đức tinh, Quan nhật Nguyệt Đức, Thiên Quý 1  
* Hung tinh: Thổ phủ, Thiên ôn, Nguyệt Yếm đại hoạ, Nguyệt Hình, Nguyệt Kiến chuyển sát, Ly 
sàng 1  Thiên địa  chính chuyển, Thiên địa chuyển sát, Âm thác, Dương thác 
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: NGÀY KIẾN - Những ngày Ngọ mai 
táng cũng không lợi, nếu dùng chủ về bị gọi vì việc quan, khẩu thiệt, cô quả, cùng khổ, bệnh tật. 
Cái tháng năm gặp Ngọ đều hệ Thiên địa chuyển sát. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Thiên hà Thủy - Chuyên - Kiến nhật 
* Cát thần: Nguyệt đức, Dương đức, Quan nhật, Kim đường, Tư mệnh, Ô phệ. 
* Hung thần: Nguyệt kiến, Tiểu thời, Thổ phủ, Nguyệt hình, Nguyệt yếm, Địa hỏa, Thổ phù, Đại 
hội, Âm dương câu thác. 
* Nên:  
* Kiêng: Mọi việc không nên làm. 
28/06/2021- Thứ hai - 19/5 - Đinh Mùi 1 6 8 6 

Cổ 
7 

Trực Trừ - Sao Trương nguyệt (cát) 9 2 4 
Tam sát: Tây (225-315) 5 7 3 
Kim phù: Lập tảo Quẻ ngày: Quan-->Hoán 
Tam tuyệt: Tốn 
►HOÀNG ĐẠO: Câu Trần hắc đạo (địa ngục) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Lục Hợp Thiên Quý 2  
* Hung tinh: Câu Trận, Phủ đầu dát, Tam tang Trùng Tang  
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: NGÀY TRỪ là ngày Mùi: Những ngày 
Mùi nếu làm việc nhỏ thì có thể dùng nhưng tốt vừa. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Thiên hà Thủy - Bảo - Trừ nhật 
* Cát thần: Thiên nguyện, Thủ nhật, Cát kì, Lục hợp. 
* Hung thần: Phục nhật, Bát chuyên, Câu trần. 

https://www.facebook.com/hanoi2004


Phùng Văn Chiến biên soạn  LỊCH DỤNG SỰ NĂM TÂN SỬU 2021 
 

https://www.facebook.com/hanoi2004 83 
 

* Nên: Cúng tế, cầu phúc cầu tự, dâng biểu sớ, nhận phong tước vị, họp thân hữu, xuất hành, lên 
quan nhậm chức, gặp dân, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, thu nạp người, di chuyển, giải trừ, tắm gội, sửa 
móng, cắt may, tu tạo động thổ, dựng cột gác xà, sửa kho, đan dệt, nấu rượu, khai trương, lập ước, 
giao dịch, nạp tài, quét dọn, gieo trồng, chăn nuôi, nạp gia súc. 
* Kiêng: Cắt tóc, mời thầy chữa bệnh. 
29/06/2021- Thứ Ba - 20/5 - Mậu Thân 5 1 3 2 

Hoán 
6 

Trực Mãn - Sao Dực hỏa (hung) 4 6 8 
Tam sát: Nam (135-225) 9 2 7 
Kim phù: Yêu tinh Quẻ ngày: T.Súc-->T.Phu 
Tam tuyệt: Nam Khôn, nữ Cấn 
►HOÀNG ĐẠO: Thanh Long hoàng đạo (thiên quý, thái ất tinh) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Thiên phú, Lộc khố, Dịch Mã, Thanh Long Nguyệt Ân  
* Hung tinh: Sát chủ, Thổ ôn (thiên cẩu), Hoang vu 1, Quả tú, Tội chỉ   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: NGÀY MÃN - Thiên phú, Thiên hỉ. Mậu 
Thân, nên an táng, khởi tạo, hôn nhân, nhập trạch, khai trương xuất hành, thì tốt vừa, không nên 
động thổ. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Đại dịch Thổ - Bảo - Mãn nhật 
* Cát thần: Nguyệt ân, Tứ tướng, Tướng nhật, Dịch mã, Thiên hậu, Thiên vu, Phúc đức, Bất tương, 
Trừ thần, Thanh long. 
* Hung thần: Ngũ hư, Ngũ li 
* Nên: Cúng tế, cầu phúc cầu tự, dâng biểu sớ, nhận phong tước vị, xuất hành, lên quan nhậm chức, 
gặp dân, cưới gả, thu nạp người, di chuyển, giải trừ, tắm lội, cắt tóc sửa móng, mời thầy chữa bệnh, 
cắt may, tu tạo động thổ, dựng cột gác xà, đan dệt, khai trương, nạp tài, lấp hang hố, quét dọn, gieo 
trồng, chăn nuôi. 
* Kiêng: Họp thân hữu, đính hôn, ăn hỏi, kê giường, sửa kho, lập ước giao dịch, mở kho xuất tiền 
hàng. 
30/06/2021- Thứ Tư - 21/5 - Kỷ Dậu 8 4 6 3 

Lữ 
8 

Trực Bình - Sao Chẩn thủy (cát) 7 9 2 
Tam sát: Đông (45-135) 3 5 1 
Kim phù: Hoắc tinh Quẻ ngày: T.Phu-->Lý 
Tam tuyệt: Càn 
►HOÀNG ĐẠO: Minh Đường hoàng đạo (minh phụ, quý nhân tinh) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Nguyệt Tài, Kính Tâm, Tuế hợp, Hoạt điệu, Dân nhật, thời đức, Hoàng Ân, Minh đường   
* Hung tinh: Thiên Cương (hay Diệt Môn), Thiên Lại, Tiểu Hồng Sa, Tiểu Hao, Địa Tặc, Lục Bất 
thành, Thần cách   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: NGÀY BÌNH - Tiểu hồng sa, có Chu 
tước, Câu giảo, Đáo châu tinh, bị gọi vì việc quan, tổn trưởng, sơ, nhà xuống cảnh lênh đênh (linh 
đình), trăm việc không nên phạm cái đó, rất xấu. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Đại dịch Thổ - Bảo - Bình nhật 
* Cát thần: Thiên ân, Tứ tường, Dân nhật, Kính an, Trừ thần, Minh đường, Ô phệ. 
* Hung thần: Thiên cương, Tử thần. Thiên lại, Chí tử, Thiên tặc, Ngũ li. 
* Nên: Cúng tế, tắm gội: cắt tóc sửa móng, quét dọn, sửa tường, sửa đường 
* Kiêng: Cầu phúc cầu tự, dâng biểu sớ, nhận phong tước vị, họp thân hữu, đội mũ cài trâm, xuất 
hành, lên quan nhậm chức, gặp dân, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, thu nạp người, di chuyển, kê giường, 
giải trừ, mời thầy thừa bệnh, cắt may, đắp đê, tu tạo động thổ, dựng cột gác xà, sửa kho, rèn đúc, 
đan dệt, nấu rượu, khai trương, lập ước, giao dịch, nạp tài, mở kho xuất tiền hàng, xếp đặt buồng đẻ, 
khơi mương đào giếng gieo trồng, chăn nuôi, nạp gia súc, phá thổ, an táng, cải táng. 
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THÁNG 7 NĂM 2021 
8 4 6 7 

Tỉnh 
6 

Tiểu thử (Tháng Ất Mùi): 07/07/2021 - 04:05 

7 9 2 Đại thử (Tháng Ất Mùi): 22/07/2021 - 21:26 

3 5 1 Tam sát: Tây (225-315) 
 
01/07/2021- Thứ Năm -22/5 - Canh Tuất 7 3 5 9 

Bĩ 
9 

Trực Định - Sao Giác (cát) 6 8 1 
Tam sát: Bắc (315-45) 2 4 9 
Kim phù: Hoà đao Quẻ ngày: G.Nhân-->Bí 
Tam tuyệt: Đoài 
►HOÀNG ĐẠO: Thiên Hình hắc đạo (thiên hình) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Nguyệt giải, Phổ hộ (Hội hộ), Tam Hợp 1   
* Hung tinh: Đại Hao (Tử khí, quan phú), Quỷ khốc   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: NGÀY ĐỊNH - Canh Tuất có Hoàng la, 
Tử đàn, Thiên hoàng, Địa hoàng, Kim ngân bảo tàng, Điền bồi tầng, Châu tụ thâm, Giá mã quy, 
Thánh du thuận, các tinh che, chiếu, rất tốt. Nếu khởi tạo, hưng công, động thổ, nhập trạch, khai 
trương, hôn nhân, mai táng, mọi việc thì được gia quan, tiến tài, sinh quý tử, thêm hoành tài. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Thoa xuyến Kim - Nghĩa - Định nhật 
* Cát thần: Thiên ân, Tam hợp, Lâm nhật, Tời âm, Thiên thương, Phổ hộ  
* Hung thần: Tử khí, Thiên hình 
* Nên: Cúng tế, cầu phúc, dâng biểu sớ, nhận phong tước vị, họp thân hữu, đội mũ cài trâm, lên 
quan nhậm chức, gặp dân, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, nạp người, cắt may, tu tạo động thổ, dựng cột 
gác xà, sửa kho, nấu rượu, lập ước giao dịch, nạp tài, đặt cối đá, nạp gia súc. 
* Kiêng: Giải trừ, mời thầy chữa bệnh, đan dệt, xếp đặt buồng đẻ, gieo trồng. 
02/07/2021- Thứ Sáu -23/5 - Tân Hợi 6 2 4 7 

Tỷ 
7 

Trực Chấp - Sao Cang (hung) 5 7 9 
Tam sát: Tây (225-315) 1 3 8 
Kim phù: SÁT CỐNG Quẻ ngày: Ích-->Truân 
Tam tuyệt: Cấn 
►HOÀNG ĐẠO: Chu Tước hắc đạo (thiên tụng) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Thiên đức 2, Ngũ phú, Phúc Sinh Nguyệt đức hợp, Thiên Phúc 1  
* Hung tinh: Kiếp sát, Chu tước hắc đạo, Không phòng   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: NGÀY CHẤP - Tân Hợi là ngày âm phủ 
hỏa thoái. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Thoa xuyến Kim - Bảo - Chấp nhật 
* Cát thần: Nguyệt đức hợp, Thiên ân, Ngũ phú, Phúc sinh 
* Hung thần: Kiết sát, Tiểu hao, Trùng nhật, Chu tước. 
* Nên: Cúng tế, tắm gội, đuổi bắt. 
* Kiêng: Cưới gả, mời thầy chữa bệnh, sửa kho, nấu rượu, khai trương, lập ước giao dịch, nạp tài, 
mở kho xuất tiền hàng, săn bắn, đánh cá. 
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03/07/2021- Thứ Bảy - 24/5 - Nhâm Tý 5 1 3 8 
Chấn 

1 
Trực Phá - Sao Đê thổ (hung) 4 6 8 
Tam sát: Nam (135-225) 9 2 7 
Kim phù: TRỰC TINH Quẻ ngày: Tốn-->T.Súc 
Tam tuyệt: Ly 
►HOÀNG ĐẠO: Kim Quỹ hoàng đạo (nguyệt tiên, phúc đức tinh) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Thiên tài, Giải thần Thiên Phúc 2, Nguyệt Không  
* Hung tinh: Thụ tử, Thiên Ngục, Thiên Hoả, Nguyệt phá, Hoang vu 2, Thiên tặc, Phi Ma sát (Tai 
sát), Ngũ hư   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: NGÀY PHÁ - Thiên tặc, không nên 
cưới, đi gặp cha mẹ, tạo tác, an táng, nhập trạch, mọi việc phạm cái đó bị gọi về việc quan, tổn lục 
súc, điền sản không thu, rất xấu. Nhâm Tý là chính tứ phế, càng xấu, ngày đó trăm việc không lợi, 
phạm vào thụ tử. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Tang chá Mộc - Chuyên - Phá nhật 
* Cát thần: Nguyệt không, Thiên ân, Lục nghi, Giải thần, Kim quĩ, Ô phệ đối. 
* Hung thần: Nguyệt phá. Đại Thao, Tai sát, Thiên hỏa, Yếm đối, Chiêu dao, Tứ phế, Ngũ hư, Âm 
dương kích xung. 
* Nên:  
* Kiêng: Mọi việt không nên làm. 

04/07/2021- Chủ Nhật - 25/5 - Quý Sửu 4 9 2 6 
Bí 
8 

Trực Nguy - Sao Phòng nhật (cát) 3 5 7 
Tam sát: Đông (45-135) 8 1 6 
Kim phù: Bốc mộc Quẻ ngày: Hoán-->Quan 
Tam tuyệt: Khảm 
►HOÀNG ĐẠO: Thiên Đức hoàng đạo (thiên đức, bảo quang tinh) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Địa tài, Thánh tâm, Cát Khánh, Âm Đức, Kim đường   
* Hung tinh: Nguyệt Hoả, Độc Hoả, Nguyệt Hư, Nguyệt Sát, Nhân Cách, Huyền Vũ Trùng phục  
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: NGÀY NGUY - Quý Sửu không nên giá 
thú, đi gặp cha mẹ, tạo tác, an táng, nhập trạch, phạm cái đó thì điền sản không thu, tài vật thất 
thoát, hổ cắn, rắn hại, nhiều sự xấu. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Tang chá Mộc - Phạt - Nguy nhật 
* Cát thần: Thiên ân, Âm đức, Thánh tâm, Bảo quang. 
* Hung thần: Nguyệt sát, Nguyệt hư, Nguyệt hại, Tứ kích, Bát chuyên, Xúc thủy long. 
* Nên: Cúng tế 
* Kiêng: Cầu phúc cầu tự, dâng biểu sớ, nhận phong tước vị, họp thân hữu, đội mũ cài trâm, xuất 
hành, lên quan nhậm chức, gặp dân, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, thu nạp người, di chuyển, kê giường, 
giải trừ cắt tóc, sửa móng, mời thầy chữa bệnh cắt may, đắp đê, tu tạo động thổ, dựng cột gác xà, 
sửa kho, rèn đúc, đan dệt, nấu rượu, khai trương, lập ước, giao dịch, nạp tài, mở kho xuất tiền hàng, 
xếp đặt buồng đẻ, khơi mương đào giếng, đặt cối đá, lấp hang hố, sửa tường, dỡ nhà phá tường, 
đánh cá, đi thuyền, gieo trồng, chăn nuôi, nạp gia súc, phá thổ, an táng, cải táng. 

05/07/2021- Thứ hai - 26/5 - Giáp Dần 3 8 1 7 
K.Tế 

9 
Trực Thành - Sao Tâm nguyệt (hung) 2 4 6 
Tam sát: Bắc (315-45) 7 9 5 
Kim phù: Giác kỷ Quẻ ngày: Tiệm-->Quan 
Tam tuyệt: Khôn 
►HOÀNG ĐẠO: Bạch Hổ hắc đạo (thiên sát) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
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* Cát tinh: Thiên đức hợp 2, Thiên hỷ, Thiên Mã, Ích Hậu, Tam Hợp 2, Mẫu Thương 1   
* Hung tinh: Hoàng Sa, Bạch hổ, Lôi công, Cô thần, Thổ cẩm, Ly sàng 2   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: NGÀY - Hoàng sa, thiên hỉ. Giáp Dần có 
Hoàng la, Tử đàn, Thiên hoàng, Địa hoàng, Kim ngân khố lâu, Ngọc đường bảo tàng, là những cát 
tinh cùng chiếu, hưng công, động thổ, định tảng, buộc giàn, nhập trạch, khai trương, trong vòng 60 
ngày, 120 ngày sẽ thêm của, tăng, nhà cửa từ đó giầu thịnh, đường đời thấy an khang, rất tốt. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Đại khê Thủy - Chuyên - Thành nhật 
* Cát thần: Mẫu thương, Tam hợp, Thiên mã, Thiên hỉ, Thiên y, Ích hậu, Ngũ hợp, Ô phệ đối. 
* Hung thần: Đại sát, Qui kị, Bát chuyên, Bạch hổ. 
* Nên: Họp thân hữu, nhập học, xuất hành, lên quan nhậm chức, gặp dân, thu nạp người, mời thầy 
chữa bệnh, cắt may, đắp đê, tu tạo động thổ, dựng cột gác xà, sửa kho, đan dệt, nấu rượu, khai 
trương, lập ước, giao dịch nạp tài, đặt cối đá, gieo trồng, chăn nuôi, nạp gia súc, phá thổ, cải táng. 
* Kiêng: Cúng tế, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, di chuyển, đi xa trở về, mở kho xuất tiền hàng. 

06/07/2021- Thứ Ba - 27/5 - Ất Mão 2 7 9 1 
Lâm 

4 
Trực Thâu - Sao Vĩ hỏa (cát) 1 3 5 
Tam sát: Tây (225-315) 6 8 4 
Kim phù: NHÂN CHUYÊN Quẻ ngày: Quan-->Bĩ 
Tam tuyệt: Chấn 
►HOÀNG ĐẠO: Ngọc Đường hoàng đạo (thiên khai, thiếu vi tinh) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Thiên thành, U Vi tinh, Tục Thế, Mẫu Thương 2, Ngọc đường   
* Hung tinh: Địa phá, Hoả tai, Ngũ Quỹ, Băng tiêu ngoạ hãm, Hà khôi, Cẩu Giảo, Vãng vong (Thổ 
kỵ), Cửu không, Lỗ ban sát   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: NGÀY THÂU - Vãng vong, có Chu 
tước, Câu giảo, tiểu nhân hình hại, vạ nạn triền miên, bị gọi vì việc quan, khẩu thiệt, tổn lục súc, 
trăm việc không nên, rất xấu. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Đại khuê Thủy - Chuyên - Thu nhật 
* Cát thần: Mẫu thương, Tục thế, Ngũ hợp, Ngọc đường, Ô phệ đối. 
* Hung thần: Hà khôi, Đại thời, Đại bại, Hàm trì, Tứ hao, Cửu khảm, Cửu tiêu, Huyết kỵ, Vãng 
vong. 
* Nên: Cúng tế. 
* Kiêng: Cầu phúc cầu tự, dâng biểu sớ, nhận phong tước vị, họp thân hữu, đội mũ cài trâm, xuất 
hành, lên quan nhậm chức, gặp dân, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, thu nạp người, di chuyển, kê giường, 
giải trừ, mời thầy chữa bệnh, chữa mắt, châm cứu, cắt may, đắp đê, tu tạo động thổ, dựng cột gác 
xà, sửa kho, rèn đúc, đan dệt, nấu rượu, khai trương, lập ước, giao dịch, nạp tài, mở kho xuất tiền 
hàng, xếp đặt buồng đẻ, khơi mương đào giếng, lấp hang hố, đuổi bắt, săn bắn, đánh cá, đi thuyền, 
gieo trồng, chăn nuôi, nạp gia súc, phá thổ, an táng, cải táng. 

07/07/2021- Thứ Tư - 28/5 - Bính Thìn 1 6 8 4 
Đoài 

1 
Trực Thâu - Sao Cơ thủy (cát) 9 2 4 
Tam sát: Nam (135-225) 5 7 3 
Kim phù: Yêu tinh Quẻ ngày: T.Súc-->Đ.Súc 
Tam tuyệt: Chấn 
►HOÀNG ĐẠO: Bạch Hổ hắc đạo (thiên sát) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Thiên Mã, Phổ hộ (Hội hộ), Đại Hồng Sa 1 Thiên Quý 1  
* Hung tinh: Thiên Cương (hay Diệt Môn), Địa phá, Hoang vu 3, Bạch hổ, Ngũ hư, Tứ thời cô quả   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: THÂU - Bính Thìn là ngày tốt vừa, lợi 
cho thâu phương tu lý (sửa chữa nơi tạm bợ), là điềm thêm điền sản - vượng lục súc, cũng nên an 
táng - mưu cầu. 
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► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Sa trung Thổ - Bảo - Thu nhật 
* Cát thần: Thời đức, Thiên mã, Phổ hộ. 
* Hung thần: Thiên cương, Ngũ hư, Địa nang, Bạch hổ. 
* Nên: Cúng tế, thu nạp người, nạp tài, đuổi bắt, chăn nuôi, nạp gia súc. 
* Kiêng: Cầu phúc cầu tự, dâng biểu sớ, nhận phong tước vị, họp thân hữu, đội mũ cài trâm, xuất 
hành, lên quan nhậm chức, gặp dân, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, di chuyển, kê giường giải trừ, mời 
thầy chữa bệnh, cắt may, đắp đê, tu tạo động thổ, dựng cột gác xà, sửa kho, rèn đúc, đan dệt, nấu 
rượu, khai trương, lập ước giao dịch, mở kho xuất tiền hàng, xếp đặt buồng đẻ, khơi mương đào 
giếng, đặt cối đá, sửa tường, sửa đường, dỡ nhà phá tường, gieo trồng, phá thổ, an táng, cải táng. 

08/07/2021- Thứ Năm - 29/5 - Đinh Tị 9 5 7 2 
T.Súc 

8 
Trực Khai - Sao Đẩu mộc (cát) 8 1 3 
Tam sát: Đông (45-135) 4 6 2 
Kim phù: Hoắc tinh Quẻ ngày: T.Phu-->Tiết 
Tam tuyệt: Tốn 
►HOÀNG ĐẠO: Ngọc Đường hoàng đạo (thiên khai, thiếu vi tinh) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Sinh khí, Thiên thành, Phúc Sinh, Dịch Mã, Phúc hậu, Đại Hồng Sa 2, Ngọc đường 
Thiên Quý 2  
* Hung tinh: Thiên tặc, Nguyệt Yếm đại hoạ  Âm thác 
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: KHAI - Thiên thành - Thiên tặc, chỉ nên 
làm phúc. Ngày Tị bất lợi, phạm Nguyệt yếm, xấu. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Sa trung Thổ - Chuyên - Khai nhật 
* Cát thần: Vương nhật, Dịch mã, Thiên hậu, Thời dương, Sinh khí, Phúc sinh, Ngọc đường. 
* Hung thần: Nguyệt yếm, Địa hỏa, Trùng nhật, Đại hội, Âm thác. 
* Nên:  
* Kiêng: Mọi việc không nên làm. 
09/07/2021- Thứ Sáu - 30/5 - Mậu Ngọ 8 4 6 3 

Đỉnh 
4 

Trực Bế - Sao Ngưu kim (hung) 7 9 2 
Tam sát: Bắc (315-45) 3 5 1 
Kim phù: Hoà đao Quẻ ngày: G.Nhân-->Tiệm 
Tam tuyệt: Nam Khôn, nữ Cấn 
►HOÀNG ĐẠO: Thiên Lao hắc đạo (tỏa thần) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Minh tinh, Cát Khánh, Lục Hợp   
* Hung tinh: Thụ tử, Thiên Lại, Vãng vong (Thổ kỵ), Nguyệt Kiến chuyển sát, Ly sàng 1 Trùng 
phục  
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: BẾ - ngày Vãng vong. Mậu Ngọ là trùng 
tang, không thể dùng. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Thiên thượng Hỏa Nghĩa - Bế nhật 
* Cát thần: Thiên nguyện, Tứ tướng, Quan nhật, Lục hợp, Bất tương. 
* Hung thần: Thiên lại, Chí tử, Huyết chi, Vãng vong, Thiên lao, Trục trận. 
* Nên: Cúng tế. 
* Kiêng: Cầu phúc cầu tự, dâng biểu sớ, nhận phong tước vị, họp thân hữu, đội mũ cài trâm, xuất 
hành, lên quan nhậm chức, gặp dân, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, thu nạp người, di chuyển, kê giường, 
giải trừ, mời thầy chữa bệnh, chữa mắt, châm cứu, đắp đê, tu tạo động thổ, dựng cột gác xà, sửa 
kho, lợp mái, khai trương, lập ước giao dịch, nạp tài, mở kho xuất tiền hàng, xếp đặt buồng đẻ, khơi 
mương đào giếng, đuổi bắt, săn bắn, đánh cá, gieo trống, chăn nuôi, nạp gia súc. 
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10/07/2021- Thứ Bảy - 1/6 - Kỷ Mùi 7 3 5 1 
Thăng 

2 
Trực Kiến - Sao Nữ thổ (hung) 6 8 1 
Tam sát: Tây (225-315) 2 4 9 
Kim phù: SÁT CỐNG Quẻ ngày: Kiển-->Tỷ 
Tam tuyệt: Càn 
►HOÀNG ĐẠO: Huyền Vũ hắc đạo (thiên ngục) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Thánh tâm Thiên đức hợp 1, Nguyệt đức hợp  
* Hung tinh: Thổ phủ, Thần cách, Huyền Vũ, Phủ đầu dát, Tam tang, Không phòng Trùng Tang  
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: NGÀY KIẾN 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Thiên thượng Hỏa - Chuyên - Kiến nhật 
* Cát thần: Thiên đức hợp, Nguyệt đức hợp, Tứ tướng, Thủ nhật, Thánh tâm. 
* Hung thần: Nguyệt kiến, Tiểu thời, Thổ phủ, Phục nhật, Bát chuyên, Huyền vũ, Dương thần. 
* Nên: Cúng tế, họp thân hữu, xuất hành, lên quan nhậm chức, gặp dân, di chuyển, cắt may, nạp tài, 
chăn nuôi, nạp gia súc. 
* Kiêng: Cầu phúc cầu tự, dâng biểu sớ, nhận phong tước vị, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, cắt 
tóc sửa móng, mời thầy chữa bệnh, đắp đê, tu tạo động thổ, dựng cột gác xà, sửa kho, rèn đúc, đan 
dệt, nấu rượu, khai trương, lập ước, giao dịch, nạp tài, mở kho xuất tiền hàng, xếp đặt buồng đẻ, 
khơi mương đào giếng, đặt cối đá, lấp hang hố, sửa tường, sửa đường, dỡ nhà phá tường, chặt cây, 
săn bắn, đánh cá, gieo trồng, phá thổ, an táng, cải táng. 
11/07/2021- Chủ Nhật - 2/6 - Canh Thân 6 2 4 7 

Khảm 
1 

Trực Trừ - Sao Hư nhật (hung) 5 7 9 
Tam sát: Nam (135-225) 1 3 8 
Kim phù: TRỰC TINH Quẻ ngày: Tỷ-->Tụy 
Tam tuyệt: Đoài 
►HOÀNG ĐẠO: Tư Mệnh hoàng đạo (nhật tiên, phượng liễn tinh) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Thiên Quan, U Vi tinh, Tuế hợp, Ích Hậu Nguyệt Không  
* Hung tinh: Kiếp sát, Hoang vu 1, Địa Tặc, Ngũ Quỹ   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: TRỪ - Canh Thân dùng phải thận trọng. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Thạch lựu Mộc Chuyên - Trừ nhật 
* Cát thần: Nguyệt không, Dương đức, Tướng nhật, Cát kì, Ích hậu, Trừ thần, Tư mệnh, Ô phệ. 
* Hung thần: Kiếp sát, Thiên tặc, Ngũ hư, Ngũ li, Bát chuyên. 
* Nên: Cúng tế, tắm gội, quét dọn. 
* Kiêng: Dâng biểu sớ, nhận phong tước vị, họp thân hữu, đội mũ cài trâm, xuất hành, lên quan 
nhậm chức, gặp dân, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, thu nạp người, di chuyển, kê giường, mời thầy chữa 
bệnh, cắt may, đắp đê, tu tạo động thổ, dựng cột gác xà, sửa kho, rèn đúc, đan dệt, nấu rượu, khai 
trương, lập ước, giao dịch, nạp tài, mở kho xuất tiền hàng, xếp đặt buồng đẻ, khơi mương đào 
giếng, đặt cối đá, lấp hang hố, sửa tường, dỡ nhà phá tường, gieo trồng, chăn nuôi, nạp gia súc. 
12/07/2021- Thứ hai - 3/6 - Tân Dậu 5 1 3 8 

T.Quá 
3 

Trực Mãn - Sao Nguy nguyệt (hung) 4 6 8 
Tam sát: Đông (45-135) 9 2 7 
Kim phù: Bốc mộc Quẻ ngày: Nhu-->Thái 
Tam tuyệt: Cấn 
►HOÀNG ĐẠO: Câu Trần hắc đạo (địa ngục) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Thiên phú, Lộc khố, Tục Thế, Dân nhật, thời đức Nguyệt Ân  
* Hung tinh: Thổ ôn (thiên cẩu), Hoả tai, Phi Ma sát (Tai sát), Câu Trận, Quả tú   
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► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: MÃN - Thiên hỉ - Thiên phú. Tân Dậu, 
nên đốn cây - buộc giàn - định tảng - khởi tạo, là hai ngày tốt vừa. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Thạch lựu Mộc Chuyên - Mãn nhật 
* Cát thần: Nguyệt ân, Dân nhật, Thiên vu, Phúc đức, Thiên thương, Tục thế, Trừ thần, Ô phệ. 
* Hung thần: Tai sát, Thiên hỏa, Huyết kỵ, Ngũ li, Câu trần 
* Nên: Cúng tế, tắm gội, quét dọn. 
* Kiêng: Cầu phúc cầu tự, dâng biểu sớ, nhận phong tước vị, họp thân hữu, đội mũ cài trâm, xuất 
hành, lên q¬uan nhậm chức, gặp dân, đính hôn, ăn hỏi cưới gả, thu nạp người, di chuyển, kê 
giường, giải trừ, cắt tóc sửa móng, mời thầy chữa bệnh, châm cứu, cắt may, đắp đê, tu tạo động thổ, 
dựng cột gác xà, sửa kho, rèn đúc, lợp mái, đan dệt, nấu rượu, khai trương, lập ước giao dịch, nạp 
tài, mở kho xuất tiền hàng, xếp đặt buồng đẻ, khơi mương đảo giếng, đặt cối đá, lấp hang hố, sửa 
tường, dỡ nhà phá tường, gieo trồng, chăn nuôi, nạp gia súc, phá thổ, an táng, cải táng. 
13/07/2021- Thứ Ba - 4/6 - Nhâm Tuất 4 9 2 4 

Tụy 
4 

Trực Bình - Sao Thất hỏa (cát) 3 5 7 
Tam sát: Bắc (315-45) 8 1 6 
Kim phù: Giác kỷ Quẻ ngày: Tiết-->T.Phu 
Tam tuyệt: Ly 
►HOÀNG ĐẠO: Thanh Long hoàng đạo (thiên quý, thái ất tinh) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Nguyệt giải, Yếu yên (thiên quý), Thanh Long   
* Hung tinh: Sát chủ, Tiểu Hao, Nguyệt Hư, Nguyệt Sát, Băng tiêu ngoạ hãm, Hà khôi, Cẩu Giảo, 
Quỷ khốc   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: BÌNH - có các sao Chu tước - Câu giảo - 
Đáo châu soi chiếu, không lợi cho các việc nhập trạch - hôn nhân, phạm vào thì là điềm dẫn đến 
phạm pháp, rất xấu. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Đại hải Thủy - Phạt - Bình nhật 
* Cát thần: Bất tương, Yếu an, Thanh long. 
* Hung thần: Hà khôi, Tử thần, Nguyệt sát, Nguyệt hư, Thổ phù. 
* Nên: 
* Kiêng: Mọi việc không nên làm. 
14/07/2021- Thứ Tư - 5/6 - Quý Hợi 3 8 1 6 

Bác 
6 

Trực Định - Sao Bích thủy (cát) 2 4 6 
Tam sát: Tây (225-315) 7 9 5 
Kim phù: NHÂN CHUYÊN Quẻ ngày: K.Tế-->Kiển 
Tam tuyệt: Khảm 
►HOÀNG ĐẠO: Minh Đường hoàng đạo (minh phụ, quý nhân tinh) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Nguyệt Tài, Âm Đức, Mãn đức tinh, Tam Hợp 1, Minh đường   
* Hung tinh: Đại Hao (Tử khí, quan phú), Nhân Cách, Lôi công   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: ĐỊNH - Quý Hợi là ngày cuối cùng của 
lục giáp, ngũ hành vô khí; ngày đó không nên dùng. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Đại hải Thủy - Chuyên - Định nhật 
* Cát thần: Âm đức, Tam hợp, Thời âm, Lục nghi, Ngọc vũ, Minh đường. 
* Hung thần: Yếm đối, Chiêu dao, Tử khí, Tứ phế, Trùng nhật. 
* Nên: Tắm gội. 
* Kiêng: Cầu phúc cầu tự, dâng biểu sớ, nhận phong tước vị, họp thân hữu, đội mũ cài trâm, xuất 
hành, lên quan nhậm chức, gặp dân, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, thu nạp người, di chuyển, kê giường, 
giải trừ, mời thầy chữa bệnh, cắt may, đắp đê, tu tạo động thổ, dựng cột gác xà, sửa kho, rèn đúc, 
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đan dệt, nấu rượu, khai trương, lập ước giao dịch, nạp tài, mở kho xuất tiền hàng, xếp đặt buồng đẻ, 
khơi mương đào giếng, đặt cối đá, lấp hang hố, sửa tường, đánh cá, đi thuyền, gieo trồng, chăn 
nuôi, nạp gia súc, phá thổ, an táng, cải táng. 
15/07/2021- Thứ Năm - 6/6 - Giáp Tý 8 4 6 1 

Khôn 
1 

Trực Chấp - Sao Khuê mộc (hung) 7 9 2 
Tam sát: Nam (135-225) 3 5 1 
Kim phù: Hoà đao Quẻ ngày: Truân-->Tiết 
Tam tuyệt: Khôn 
►HOÀNG ĐẠO: Thiên Hình hắc đạo (thiên hình) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Giải thần Thiên đức 1, Nguyệt Đức  
* Hung tinh: Thiên ôn, Hoang vu 2, Nguyệt Hoả, Độc Hoả, Hoàng Sa, Cửu không   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: CHẤP - có Hoàng sa. Giáp Tý tuy đứng 
đầu của lục giáp, ở tháng giêng tháng sáu trực Thiên đức - Nguyệt đức tại sao không nên dùng? Vì 
là tự tử chi kim, ngũ hành vô khí, người bình thường không thể gách vác được Hắc sát này, khí này 
chiếu từ phương Bắc tới; 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Hải trung Kim - Nghĩa - Chấp nhật 
* Cát thần: Thiên đức, Nguyệt đức, Thiên ân, Kim đường, Giải thần. 
* Hung thần: Nguyệt hại, Đại thời, Đại bại, Hàm trì, Tiểu hao, Ngũ hư, Cửu khảm, Cửu tiêu, Qui kị, 
Thiên hình. 
* Nên: Cúng tế, cầu phúc cầu tự, dâng biểu sớ, nhận phong tước vị, họp thân hữu, xuất hành, lên 
quan nhậm chức, gặp dân, đính hôn, ăn hỏi, giải trừ, tắm gội, cắt tóc sửa móng, cắt may, tu tạo động 
thổ, dựng cột gác xà, sửa kho, đuổi bắt, chăn nuôi, nạp gia súc, an táng. 
* Kiêng: Di chuyển, đi xa trở về, mời thầy chữa bệnh, rèn đúc, mở kho xuất tiền hàng, lấp hang hố, 
săn bắn, đánh cá, đi thuyền, gieo trồng. 
16/07/2021- Thứ Sáu - 7/6 - Ất Sửu 7 3 5 3 

P.Hạp 
6 

Trực Phá - Sao Lâu kim (cát) 6 8 1 
Tam sát: Đông (45-135) 2 4 9 
Kim phù: SÁT CỐNG Quẻ ngày: Tỉnh-->Khảm 
Tam tuyệt: Chấn 
►HOÀNG ĐẠO: Chu Tước hắc đạo (thiên tụng) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh:    
* Hung tinh: Tiểu Hồng Sa, Nguyệt phá, Lục Bất thành, Chu tước hắc đạo, Nguyệt Hình   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: PHÁ - Tiểu hồng sa. Ngày này không có 
cát tinh, không thể mưu cầu, vạn bất đắc dĩ trong lúc đợi đến ngày giờ tốt, cần dùng gấp thì chỉ có 
thể làm những việc nho nhỏ. Nếu các việc như khởi tạo - khai trương - xuất hành - hôn nhân, dùng 
thì là điềm tổn lục súc - dẫn đến kiện cáo. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Hải trung Kim - Chế - Phá nhật 
* Cát thần: Thiên ân. 
* Hung thần: Nguyệt phá, Đại hao, Tứ kích, Cửu không, Chu tước. 
* Nên:  
* Kiêng: Mọi việc không nên làm. 
17/07/2021- Thứ Bảy - 8/6 - Bính Dần 6 2 4 2 

G.Nhân 
4 

Trực Nguy - Sao Vị thổ (cát) 5 7 9 
Tam sát: Bắc (315-45) 1 3 8 
Kim phù: TRỰC TINH Quẻ ngày: Khảm-->Khốn 
Tam tuyệt: Tốn 
►HOÀNG ĐẠO: Kim Quỹ hoàng đạo (nguyệt tiên, phúc đức tinh) 
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►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Thiên tài, Ngũ phú, Hoạt điệu, Mẫu Thương 1 Thiên Quý 1  
* Hung tinh: Tội chỉ, Thổ cẩm, Ly sàng 2   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: NGUY - Mùa hạ là quỷ thần không 
vong. Các ngày Dần tốt vừa. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Lô trung Hỏa - Nghĩa - Nguy nhật 
* Cát thần: Thiên ân, Mẫu thương, Ngũ phú, Ngũ hợp, Kim quĩ, Ô phệ đối. 
* Hung thần: Du họa 
* Nên: Họp thân hữu, đính hôn, kê giường, đan dệt, nấu rượu, khai trương, lập ước giao dịch, nạp 
tài, mở kho xuất tiền hàng, gieo trồng, chăn nuôi, nạp gia súc, phá thổ, cải táng. 
* Kiêng: Cúng tế, cầu phúc cầu tự, giải trừ, mời thầy chữa bệnh. 
18/07/2021- Chủ Nhật - 9/6 - Đinh Mão 5 1 3 6 

Tổn 
9 

Trực Thành - Sao Mão nhật (hung) 4 6 8 
Tam sát: Tây (225-315) 9 2 7 
Kim phù: Bốc mộc Quẻ ngày: Kiển-->Khiêm 
Tam tuyệt: Nam Khôn, nữ Cấn 
►HOÀNG ĐẠO: Thiên Đức hoàng đạo (thiên đức, bảo quang tinh) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Thiên hỷ, Địa tài, Kính Tâm, Tam Hợp 2, Mẫu Thương 2, Hoàng Ân, Kim đường Thiên 
Quý 2  
* Hung tinh: Thiên Ngục, Thiên Hoả, Cô thần, Lỗ ban sát   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: THÀNH - Thiên hỉ. Ngày Mão tốt vừa. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Lô trung Hỏa - Nghĩa - Thành nhật 
* Cát thần: Thiên ân, Mẫu thương, Tam hợp, Lâm nhật, Thiên hỉ, Thiên y, Kính an, Ngũ hợp, Bảo 
quang, Ô phệ đối. 
* Hung thần: Đại sát 
* Nên: Dâng biểu sớ, nhận phong tước vị, họp thân hữu, nhập học, xuất hành, lên quan nhậm chức, 
gặp dân, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, thu nạp người, di chuyển, mời thầy chữa bệnh, cắt may, đắp đê, 
tu tạo động thổ, dựng cột gác xà, sửa kho, đan dệt, nấu rượu, khai trương, lập ước giao dịch, nạp tài, 
đặt cối đá, gieo trồng, chăn nuôi, nạp gia súc, phá thổ, cải táng. 
* Kiêng: Cắt tóc, đào giếng. 
19/07/2021- Thứ hai - 10/6 - Mậu Thìn 4 9 2 9 

Lý 
6 

Trực Thâu - Sao Tất nguyệt (cát) 3 5 7 
Tam sát: Nam (135-225) 8 1 6 
Kim phù: Giác kỷ Quẻ ngày: Tỷ-->Quan 
Tam tuyệt: Càn 
►HOÀNG ĐẠO: Bạch Hổ hắc đạo (thiên sát) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Thiên Mã, Phổ hộ (Hội hộ), Đại Hồng Sa 1   
* Hung tinh: Thiên Cương (hay Diệt Môn), Địa phá, Hoang vu 3, Bạch hổ, Ngũ hư, Tứ thời cô quả 
Trùng phục  
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: THÂU - Mậu Thìn cũng không tốt. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Đại lâm Mộc - Chuyên - Thu nhật 
* Cát thần: Thiên ân, Tứ tướng, Thời đức, Thiên mã, Phổ hộ. 
* Hung thần: Thiên cương, Ngũ hư. Ngũ mộ, Bạch hổ. 
* Nên: Cúng tế, nạp tài, đuổi bắt. 
* Kiêng: Cầu phúc cầu tự, dâng biểu sớ, nhận phong tước vị, họp thân hữu, đội mũ cài trâm, xuất 
hành, lên quan nhậm chức, gặp dân, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, thu nạp người, di chuyển, kê giường, 
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giải trừ, mời thầy chữa bệnh, cắt may, đắp đê, tu tạo động thổ, dựng cột gác xà, sửa kho, rèn đúc, 
đan dệt, nấu rượu, khai trương, lập ước, giao dịch, mở kho xuất tiền hàng, xếp đặt buồng đẻ, khơi 
mương đào giếng, gieo trồng, chăn nuôi, nạp gia súc, phá thổ, an táng, cải táng. 
20/07/2021- Thứ Ba - 11/6 - Kỷ Tị 3 8 1 8 

Đ.Tráng 
2 

Trực Khai - Sao Chủy hỏa (hung) 2 4 6 
Tam sát: Đông (45-135) 7 9 5 
Kim phù: NHÂN CHUYÊN Quẻ ngày: Nhu-->Tỉnh 
Tam tuyệt: Đoài 
►HOÀNG ĐẠO: Ngọc Đường hoàng đạo (thiên khai, thiếu vi tinh) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Sinh khí, Thiên thành, Phúc Sinh, Dịch Mã, Phúc hậu, Đại Hồng Sa 2, Ngọc đường 
Thiên đức hợp 1, Nguyệt đức hợp  
* Hung tinh: Thiên tặc, Nguyệt Yếm đại hoạ Trùng Tang  
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: KHAI - Thiên thành - Thiên tặc, chỉ nên 
làm phúc. Ngày Tịbất lợi, phạm Nguyệt yếm, xấu. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Đại lâm Mộc - Nghĩa - Khai nhật 
* Cát thần: Thiên đức hợp, Nguyệt đức hợp, Tứ tướng, Vương nhật, Dịch mã, Thiên hậu, Thời 
dương, Sinh khí, Phúc sinh, Ngọc đường. 
* Hung thần: Nguyệt yếm, Địa hỏa, Trùng nhật, Phục nhật, Âm thác. 
* Nên: Cúng tế, nhập học. 
* Kiêng: Cầu phúc cầu tự, dâng biểu sớ, nhận phong tước vị, họp thân hữu, đội mũ cài trâm, xuất 
hành, lên quan nhậm chức, gặp dân, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, thu nạp người, di chuyển, đi xa trở 
về, kê giường, giải trừ, cắt tóc, sửa móng, mời thầy chữa bệnh, cắt may, đắp đê, tu tạo động thổ, 
dựng cột gác xà, sửa kho, rèn đúc, đan dệt, nấu rượu, khai trương, lập ước, giao dịch, nạp tài, mở 
kho xuất tiền hàng, xếp đặt buồng đẻ, khơi mương đào giếng, đặt cối đá, lấp hang hố, sửa tường, 
sửa đường, dỡ nhà phá tường, chặt cây, săn bắn, đánh cá, gieo trồng, chăn nuôi, nạp gia súc, phá 
thổ, an táng, cải táng. 
21/07/2021- Thứ Tư - 12/6 - Canh Ngọ 2 7 9 8 

Hằng 
9 

Trực Bế - Sao Sâm thủy (hung) 1 3 5 
Tam sát: Bắc (315-45) 6 8 4 
Kim phù: Lập tảo Quẻ ngày: Tiết-->Truân 
Tam tuyệt: Cấn 
►HOÀNG ĐẠO: Thiên Lao hắc đạo (tỏa thần) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Minh tinh, Cát Khánh, Lục Hợp Nguyệt Không  
* Hung tinh: Thụ tử, Thiên Lại, Vãng vong (Thổ kỵ), Nguyệt Kiến chuyển sát, Ly sàng 1   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: BẾ - ngày Vãng vong. Canh Ngọ táng 
nhỏ thì tốt vừa, các việc khác không nên. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Lộ bàng Thổ - Phạt - Bế nhật 
* Cát thần: Nguyệt không, Quan nhật, Lục hợp, Ô phệ. 
* Hung thần: Thiên lại, Chí tử, Huyết chi, Vãng vong, Thiên lao 
* Nên: Nấu rượu, lấp hang hố, phá thổ, an táng. 
* Kiêng: Cầu phúc cầu tự, dâng biểu sớ, nhãn phong tước vị, họp thân hữu, đội mũ cài trâm, xuất 
hành, lên quan nhậm chức, gặp dân, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, thu nạp người, di chuyển, kê giường, 
giải trừ, mời thầy chữa bệnh, chữa mắt, châm cứu, đắp đê, tu tạo động thổ, dựng cột gác xà, sửa 
kho, lợp mái, đan dệt, khai trương, lập ước, giao dịch, nạp tài, mở kho xuất tiền hàng, xếp đặt buồng 
đẻ, khơi mương đào giếng, đuổi bắt, săn bắn. đánh cá, gieo trồng, chăn nuôi, nạp gia súc. 
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22/07/2021- Thứ Năm - 13/6 - Tân Mùi 1 6 8 9 
Tụng 

3 
Trực Kiến - Sao Tỉnh mộc (cát) 9 2 4 
Tam sát: Tây (225-315) 5 7 3 
Kim phù: Yêu tinh Quẻ ngày: K.Tế-->Truân 
Tam tuyệt: Ly 
►HOÀNG ĐẠO: Huyền Vũ hắc đạo (thiên ngục) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Thánh tâm Nguyệt Ân  
* Hung tinh: Thổ phủ, Thần cách, Huyền Vũ, Phủ đầu dát, Tam tang, Không phòng   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: NGÀY KIẾN 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Lộ bàng Thổ - Nghĩa - Kiến nhật 
* Cát thần: Nguyệt ân, Thủ nhật, Thánh tâm. 
* Hung thần: Nguyệt kiến, Tiểu thời, Thổ phủ, Huyền vũ. 
* Nên: Cúng tế, cầu phúc cầu tự, họp thân hữu, xuất hành, nên quan nhậm chức, đính hôn, ăn hỏi, di 
chuyển, cắt may, dựng cột gác xà, nạp tài, mở kho xuất tiền hàng, chăn nuôi. 
* Kiêng: Mời thầy chữa bệnh, đắp đê, tu tạo động thổ, sửa kho, nấu rượu, xếp đặt buồng đẻ, khơi 
mương đào giếng, đặt cối đá, sửa tường sửa đường, dỡ nhà phá tường, chặt cây, gieo trồng, phá thổ. 
23/07/2021- Thứ Sáu - 14/6 - Nhâm Thân 9 5 7 1 

Sư 
7 

Trực Trừ - Sao Quỷ kim (hung) 8 1 3 
Tam sát: Nam (135-225) 4 6 2 
Kim phù: Hoắc tinh Quẻ ngày: Truân-->Tùy 
Tam tuyệt: Khảm 
►HOÀNG ĐẠO: Tư Mệnh hoàng đạo (nhật tiên, phượng liễn tinh) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Thiên Quan, U Vi tinh, Tuế hợp, Ích Hậu   
* Hung tinh: Kiếp sát, Hoang vu 1, Địa Tặc, Ngũ Quỹ   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: TRỪ -Nhâm Thân cũng rất tốt. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Kiếm phong Kim - Nghĩa - Trừ nhật 
* Cát thần: Dương đức, Tướng nhật, Cát kì, Bất tương, Ích hậu, Trừ thần, Tư mệnh, Ô phệ. 
* Hung thần: Kiếp sát, Thiên tặc, Ngũ hư, Ngũ li. 
* Nên: Cúng tế, tắm gội, quét dọn. 
* Kiêng: Dâng biểu sớ, nhận phong tước vị, họp thân hữu, đội mũ cài trâm, xuất hành, lên quan 
nhậm chức, gặp dân, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, thu nạp người, di chuyển, kê giường, giải trừ, cắt tóc 
sửa móng, mời thầy chữa bệnh, cắt may, đắp đê, tu tạo động thổ, dựng cột gác xà, sửa kho, rèn đúc, 
đan dệt, nấu rượu, khai trương lập ước, giao dịch, nạp tài, mở kho xuất tiền hàng, xếp đặt buồng đẻ, 
khơi mương đào giếng, đặt cối đá, lấp hang hố, sửa tường, dỡ nhà phá tường, gieo trồng, chăn nuôi, 
nạp gia súc. 
24/07/2021- Thứ Bảy - 15/6 - Quý Dậu 8 4 6 2 

Tiệm 
7 

Trực Mãn - Sao Liễu thổ (hung) 7 9 2 
Tam sát: Đông (45-135) 3 5 1 
Kim phù: Hoà đao Quẻ ngày: Tỉnh-->Thăng 
Tam tuyệt: Khôn 
►HOÀNG ĐẠO: Câu Trần hắc đạo (địa ngục) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Thiên phú, Lộc khố, Tục Thế, Dân nhật, thời đức   
* Hung tinh: Thổ ôn (thiên cẩu), Hoả tai, Phi Ma sát (Tai sát), Câu Trận, Quả tú   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: MÃN - Thiên hỉ - Thiên phú. Quý Dậu là 
ngày tiểu táng, lại phạm Hắc sát, chỉ có thể dành cho việc cấp dùng. 
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► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Kiếm phong Kim - Nghĩa - Mãn nhật 
* Cát thần: Dân nhật, Thiên vu, Phúc đức, Thêm thương, Bất tương, Tục thế, Trừ thần, Ô phệ. 
* Hung thần: Tai sát, Thiên hỏa, Huyết kỵ, Ngũ li, Câu trần. 
* Nên: Cúng tế, tắm gội, quét dọn. 
* Kiêng: Cầu phúc cầu tự, dâng biểu sớ, thần phong tước vị, họp thân hữu, đội mũ cài trâm, xuất 
hành, lên quan nhậm chức, gặp dân, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, thu nạp người, di chuyển, kê giường, 
giải trừ, cắt tóc sửa móng, mời thầy chữa bệnh, châm cứu, cắt may, đắp đê, tu tạo động thổ, dựng 
cột gác xà, sửa kho, rèn đúc, lợp mái, đan dệt nấu rượu, khai trương, lập ước giao dịch, nạp tài, mở 
kho xuất tiền hàng, xếp đặt buồng đẻ, khơi mương đào giếng, đặt cối đá, lấp hang hố, sửa tường, dỡ 
nhà phá tường, gieo trồng, chăn nuôi, nạp gia súc, phá thổ, an táng, cai táng. 
25/07/2021- Chủ Nhật - 16/6 - Giáp Tuất 7 3 5 7 

Kiển 
2 

Trực Bình - Sao Tinh nhật (hung) 6 8 1 
Tam sát: Bắc (315-45) 2 4 9 
Kim phù: SÁT CỐNG Quẻ ngày: Khảm-->Hoán 
Tam tuyệt: Chấn 
►HOÀNG ĐẠO: Thanh Long hoàng đạo (thiên quý, thái ất tinh) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Nguyệt giải, Yếu yên (thiên quý), Thanh Long Thiên đức 1, Nguyệt Đức  
* Hung tinh: Sát chủ, Tiểu Hao, Nguyệt Hư, Nguyệt Sát, Băng tiêu ngoạ hãm, Hà khôi, Cẩu Giảo, 
Quỷ khốc   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: BÌNH - có các sao Chu tước - Câu giảo - 
Đáo châu soi chiếu, không lợi cho các việc nhập trạch - hôn nhân, phạm vào thì là điềm dẫn đến 
phạm pháp, rất xấu. Riêng có Giáp Tuất là ngày Huyền nữ thâu tu (lén lút trang điểm), tám phương 
đều trống không, là ngày 24 hướng chư thần chầu trời, có khí, có thể dùng. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Sơn đầu Hỏa - Chế - Bình nhật 
* Cát thần: Thiên dực: nguyệt đức, Bất tương, Yếu an, Thanh long. 
* Hung thần: Hà khôi, Tử thần, Nguyệt sát, Nguyệt hư, Thổ phù. 
* Nên: Cúng tế. 
* Kiêng: Cầu phúc cầu tự, dâng biểu sớ, nhận phong tước vị, họp thân hữu, đội mũ cài trâm, xuất 
hành, lên quan nhậm chức, gặp dân, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, thu nạp người, di chuyển, kê giường, 
giải trừ, cắt tóc, sửa móng, mời thầy chữa bệnh, cắt may, đắp đê, tu tạo động thổ, dựng cột gác xà, 
sửa kho, rèn đúc, đan dệt, nấu rượu, khai trương, lập ước giao dịch, nạp tài, mở kho xuất tiền hàng, 
xếp đặt buồng đẻ, khơi mương đào giếng, đặt cối đá, lấp hang hố, sửa tường, sửa đường, dỡ nhà phá 
tường, săn bắn, đánh cá, gieo trồng, chăn nuôi, nạp gia súc, phá thổ, an táng, cải táng. 
26/07/2021- Thứ hai - 17/6 - Ất Hợi 6 2 4 3 

Tấn 
3 

Trực Định - Sao Trương nguyệt (cát) 5 7 9 
Tam sát: Tây (225-315) 1 3 8 
Kim phù: TRỰC TINH Quẻ ngày: Kiển-->K.Tế 
Tam tuyệt: Tốn 
►HOÀNG ĐẠO: Minh Đường hoàng đạo (minh phụ, quý nhân tinh) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Nguyệt Tài, Âm Đức, Mãn đức tinh, Tam Hợp 1, Minh đường   
* Hung tinh: Đại Hao (Tử khí, quan phú), Nhân Cách, Lôi công   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: ĐỊNH - Ất Hợi có Văn Xương trực nhật, 
nên xuất hành - nhập trạch - hôn nhân - nhập học - tu tạo - động thổ - yết kiến quan chức - gặp 
người cao quý, là điềm chiêu tài lộc - sinh quý tử, làm lớn phát lớn, làm nhỏ phát nhỏ. Ngày Ất Hợi 
có Văn Xương tại Ngọ, Văn Xương là Thái dương, cung Ngọ là chỗ của Thái dương, cho nên có 
sao Văn Xương trực nhật là điều rất tốt. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Sơn đầu Hỏa - Nghĩa - Định nhật 
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* Cát thần: Âm đức, Tam hợp, Thời âm, Lục nghi, Ngọc vũ, Minh đường. 
* Hung thần: Yếm đối, Chiêu dao, Tử khí, Trùng nhật. 
* Nên: Họp thân hữu, đội mũ cài trâm, gặp dân, đính hôn, ăn hỏi, thu nạp người, tắm gội, cắt may, 
tu tạo động thổ, dựng cột gác xà, sửa kho, đan dệt, nấu rượu, lập ước, giao dịch, nạp tài, đặt cối đá, 
chăn nuôi, nạp gia súc. 
* Kiêng: Cưới gả, giải trừ, mời thầy chữa bệnh, xếp đặt buồng đẻ, đánh cá, đi thuyền, gieo trồng, 
phá thổ, an táng, cải táng. 
27/07/2021- Thứ Ba - 18/6 - Bính Tý 5 1 3 6 

Di 
3 

Trực Chấp - Sao Dực hỏa (hung) 4 6 8 
Tam sát: Nam (135-225) 9 2 7 
Kim phù: Bốc mộc Quẻ ngày: Tỷ-->Khảm 
Tam tuyệt: Nam Khôn, nữ Cấn 
►HOÀNG ĐẠO: Thiên Hình hắc đạo (thiên hình) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Giải thần Thiên Quý 1  
* Hung tinh: Thiên ôn, Hoang vu 2, Nguyệt Hoả, Độc Hoả, Hoàng Sa, Cửu không   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: CHẤP - có Hoàng sa. Bính Tý lợi cho 
khởi tạo - hưng công - động thổ - làm nhà kho - nhập trạch - di đồ - khai trương - xuất hành. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Giản hạ Thủy Phạt - Chấp nhật 
* Cát thần: Kim đường, Giải thần, Ô phệ đối. 
* Hung thần: Nguyệt hại, Đại thời, Đại bại, Hàm trì, Tiểu hao, Tứ kỵ, Thất mã, Ngũ hư, Cửu khảm, 
Cửu tiêu, Qui kị, Xúc thủy long; Thiên hình. 
* Nên: Tắm gội, cắt tóc sửa móng đuổi bắt. 
* Kiêng: Cầu phúc cầu tự, dâng biểu sớ, nhận phong tước vị, họp thân hữu, đội mũ cài trâm, xuất 
hành, lên quan nhậm chức, gặp dân, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, thu nạp người, di chuyển, đi xa trở 
về, kê giường, giải trừ, mời thầy chữa bệnh, đắp đê, tu tạo động thổ, dựng cột gác xà, sửa kho, rèn 
đúc, đan dệt, nấu rượu, khai trương, lập ước, giao dịch, nạp tài, mở kho xuất tiền hàng, xếp đặt 
buồng đẻ, lấp hang hố, đánh cá, đi thuyền, gieo trồng, chăn nuôi, nạp gia súc, phá thổ, an táng, cải 
táng. 
28/07/2021- Thứ Tư - 19/6 - Đinh Sửu 4 9 2 4 

Tùy 
7 

Trực Phá - Sao Chẩn thủy (cát) 3 5 7 
Tam sát: Đông (45-135) 8 1 6 
Kim phù: Giác kỷ Quẻ ngày: Nhu-->Tiết 
Tam tuyệt: Càn 
►HOÀNG ĐẠO: Chu Tước hắc đạo (thiên tụng) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh:  Thiên Quý 2  
* Hung tinh: Tiểu Hồng Sa, Nguyệt phá, Lục Bất thành, Chu tước hắc đạo, Nguyệt Hình   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: PHÁ - Tiểu hồng sa. Ngày này không có 
cát tinh, không thể mưu cầu, vạn bất đắc dĩ trong lúc đợi đến ngày giờ tốt, cần dùng gấp thì chỉ có 
thể làm những việc nho nhỏ. Nếu các việc như khởi tạo - khai trương - xuất hành - hôn nhân, dùng 
thì là điềm tổn lục súc - dẫn đến kiện cáo. Đinh Sửu là Sát nhập trung cung, phạm vào là giết người, 
xấu không thể nói. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Giản hạ Thủy - Bảo - Phá nhật 
* Cát thần:  
* Hung thần: Nguyệt phá, Đại hao, Nguyệt hình, Tứ kích, Cửu không, Chu tước. 
* Nên:  
* Kiêng: Mọi việc không nên làm. 
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29/07/2021- Thứ Năm - 20/6 - Mậu Dần 8 4 6 8 
Phong 

6 
Trực Nguy - Sao Giác (cát) 7 9 2 
Tam sát: Bắc (315-45) 3 5 1 
Kim phù: NHÂN CHUYÊN Quẻ ngày: Tiết-->Đoài 
Tam tuyệt: Đoài 
►HOÀNG ĐẠO: Kim Quỹ hoàng đạo (nguyệt tiên, phúc đức tinh) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Thiên tài, Ngũ phú, Hoạt điệu, Mẫu Thương 1   
* Hung tinh: Tội chỉ, Thổ cẩm, Ly sàng 2 Trùng phục  
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: NGUY - Mùa hạ là quỷ thần không 
vong. Các ngày Dần tốt vừa. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Thành đầu Thổ - Phạt - Nguy nhật 
* Cát thần: Mẫu thương, Tứ tướng, Ngũ phúc, Ngũ hợp, Kim quĩ. 
* Hung thần: Du họa 
* Nên: Họp thân hữu, xuất hành, lên quan nhậm chức, gặp dân, đính hôn, ăn hỏi, di chuyển, kê 
giường, cắt may, tu tạo động thổ, dựng cột gác xà, sửa kho, đan dệt, nấu rượu, khai trương, lập ước 
giao dịch, nạp tài, mở kho xuất tiền hàng, gieo trồng, chăn nuôi, nạp gia súc. 
* Kiêng: Cúng tế, cầu phúc cầu tự, giải trừ, mời thầy chữa bệnh. 
30/07/2021- Thứ Sáu - 21/6 - Kỷ Mão 2 7 9 7 

Tiết 
8 

Trực Thành - Sao Cang (hung) 1 3 5 
Tam sát: Tây (225-315) 6 8 4 
Kim phù: Lập tảo Quẻ ngày: K.Tế-->M.Di 
Tam tuyệt: Cấn 
►HOÀNG ĐẠO: Thiên Đức hoàng đạo (thiên đức, bảo quang tinh) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Thiên hỷ, Địa tài, Kính Tâm, Tam Hợp 2, Mẫu Thương 2, Hoàng Ân, Kim đường Thiên 
đức hợp 1, Nguyệt đức hợp  
* Hung tinh: Thiên Ngục, Thiên Hoả, Cô thần, Lỗ ban sát Trùng Tang  
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: THÀNH - Thiên hỉ. Ngày Mão tốt vừa. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Thành đầu Thổ - Phạt - Thành nhật 
* Cát thần: Thiên đức hợp, Nguyệt đức hợp, Thiên ân, Mẫu thương, Tứ tướng, Tam hợp, Lâm nhật, 
Thiên hỉ, Thiên y, Kính an, Ngũ hợp, Bảo quang. 
* Hung thần: Đại sát, Phục nhật 
* Nên: Cúng tế, cầu phúc cầu tự, dâng biểu sớ, nhận phong tước vị, họp thân hữu, nhập học, xuất 
hành, lên quan nhậm chức, gặp dân, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, thu nạp người, di chuyển, giải trừ, 
mời thầy chữa bệnh, cắt may, đắp đê, tu tạo động thổ, dựng cột gác xà, sửa kho, đan dệt, nấu rượu, 
khai trương, lập ước, giao dịch, nạp tài, mở kho xuất tiền hàng, đặt cối đá, gieo trồng, chăn nuôi, 
nạp gia súc. 
* Kiêng: Đào giếng, săn bắn, đánh cá. 
31/07/2021- Thứ Bảy - 22/6 - Canh Thìn 1 6 8 1 

Thái 
9 

Trực Thâu - Sao Đê thổ (hung) 9 2 4 
Tam sát: Nam (135-225) 5 7 3 
Kim phù: Yêu tinh Quẻ ngày: Truân-->Ích 
Tam tuyệt: Ly 
►HOÀNG ĐẠO: Bạch Hổ hắc đạo (thiên sát) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Thiên Mã, Phổ hộ (Hội hộ), Đại Hồng Sa 1 Nguyệt Không  
* Hung tinh: Thiên Cương (hay Diệt Môn), Địa phá, Hoang vu 3, Bạch hổ, Ngũ hư, Tứ thời cô quả   
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► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: THÂU - Canh Thìn là Đằng sà - Chu 
tước, không nên dùng. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Bạch lạp Kim - Nghĩa - Thu nhật 
* Cát thần: Nguyệt không, Thiên ân, Thời đức, Thiên mã, Phổ hộ. 
* Hung thần: Thiên cương, Ngũ hư, Bạch hổ. 
* Nên: Cúng tế, thu nạp người, nạp tài, đuổi bắt, gieo trồng, chăn nuôi, nạp gia súc. 
* Kiêng: cầu phúc cầu tự, dâng biểu sớ, nhận phong tước vị, họp thân hữu, đội mũ cài trâm, xuất 
hành, lên quan nhậm chức, gặp dân, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, di chuyển, kê giường, giải trừ, mời 
thầy chữa bệnh, cắt may, đắp đê, tu tạo động thố, dựng cột gác xà, sửa kho, rèn đúc, đan dệt, nấu 
rượu, khai trương, lập ước giao dịch, mở kho xuất tiền hàng, xếp đặt buồng đẻ, khơi mương đào 
giếng, phá thổ, an táng, cải táng. 
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THÁNG 8 NĂM 2021 
7 3 5 8 

Giải 
4 

Lập thu (Tháng Bính Thân): 07/08/2021 - 13:53 

6 8 1 Xử thử (Tháng Bính Thân): 23/08/2021 - 04:34 

2 4 9 Tam sát: Nam (135-225) 
 
01/08/2021- Chủ Nhật -23/6 - Tân Tị 9 5 7 3 

Đ.Hữu 
7 

Trực Khai - Sao Phòng nhật (cát) 8 1 3 
Tam sát: Đông (45-135) 4 6 2 
Kim phù: Hoắc tinh Quẻ ngày: Tỉnh-->Nhu 
Tam tuyệt: Khảm 
►HOÀNG ĐẠO: Ngọc Đường hoàng đạo (thiên khai, thiếu vi tinh) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Sinh khí, Thiên thành, Phúc Sinh, Dịch Mã, Phúc hậu, Đại Hồng Sa 2, Ngọc đường 
Nguyệt Ân  
* Hung tinh: Thiên tặc, Nguyệt Yếm đại hoạ   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: KHAI - Thiên thành - Thiên tặc, chỉ nên 
làm phúc. Ngày Tị bất lợi, phạm Nguyệt yếm, xấu. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Bạch lạp Kim - Phạt - Khai nhật 
* Cát thần: Thiên ân, Nguyệt ân, Vương nhật, Dịch mã, Thiên hậu, Thời dương, Sinh khí, Phúc 
sinh, Ngọc đường. 
* Hung thần: Nguyệt yếm, Địa hỏa, Trùng nhật 
* Nên: Cúng tế, nhập học. 
* Kiêng: Cầu phúc cầu tự, dâng biểu sớ, nhận phong tước vị, họp thân hữu, đội mũ cài trâm, xuất 
hành, lên quan nhậm chức, gặp dân, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, thu nạp người, di chuyển, đi xa trở 
về, kê giường, giải trừ, cắt tóc, sửa móng, mời thầy chữa bệnh, cắt may, đắp đê, tu tạo động thổ, 
dựng cột gác xà, sửa kho, rèn đúc, đan dệt, nấu rượu, khai trương, lập ước, giao dịch, nạp tài, mở 
kho xuất tiền hàng, xếp đặt buồng đẻ, khơi mương đào giếng, đặt cối đá, lấp hang hố, sửa tường, 
sửa đường, dỡ nhà phá tường, chặt cây, săn bắn, đánh cá, gieo trồng, chăn nuôi, nạp gia súc, phá 
thổ, an táng, cải táng. 
02/08/2021- Thứ hai -24/6 - Nhâm Ngọ 8 4 6 2 

Tốn 
1 

Trực Bế - Sao Tâm nguyệt (hung) 7 9 2 
Tam sát: Bắc (315-45) 3 5 1 
Kim phù: Hoà đao Quẻ ngày: Khảm-->Tỷ 
Tam tuyệt: Khôn 
►HOÀNG ĐẠO: Thiên Lao hắc đạo (tỏa thần) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Minh tinh, Cát Khánh, Lục Hợp   
* Hung tinh: Thụ tử, Thiên Lại, Vãng vong (Thổ kỵ), Nguyệt Kiến chuyển sát, Ly sàng 1   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: BẾ - ngày Vãng vong. Nhâm Ngọ táng 
nhỏ thì tốt vừa, các việc khác không nên. Mậu Ngọ là trùng tang, không thể dùng. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Dương liễu Mộc - Chế - Bế nhật 
* Cát thần: Thiên ân, Quan nhật, Lục hợp, Bất tương, Ô phệ. 
* Hung thần: Thiên lại, Chí tử, Huyết chi, Vãng vong, Thiên lao 
* Nên: Đan dệt, nấu rượu, lấp hang hố, phá thổ, an táng. 
* Kiêng: Cầu phúc cầu tự, dâng biểu sớ, nhận phong tước vị, họp thân hữu, đội mũ cài trâm, xuất 
hành, lên quan nhậm chức, gặp dân, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, thu nạp người, di chuyển, kê giường, 
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giải trừ, mời thầy chữa bệnh, chữa mắt, châm cứu, cắt may, đắp đê, tu tạo động thổ, dựng cột gác 
xà, sửa kho, rèn đúc, đan dệt, nấu rượu, khai trương, lập ước, giao dịch, nạp tài, mở kho xuất tiền 
hàng, xếp đặt buồng đẻ, khơi mương đào giếng, đuổi bắt, săn bắn, đánh cá, gieo trồng, chăn nuôi, 
nạp gia súc. 
03/08/2021- Thứ Ba - 25/6 - Quý Mùi 7 3 5 4 

Khốn 
8 

Trực Kiến - Sao Vĩ hỏa (cát) 6 8 1 
Tam sát: Tây (225-315) 2 4 9 
Kim phù: SÁT CỐNG Quẻ ngày: Kiển-->Tỷ 
Tam tuyệt: Chấn 
►HOÀNG ĐẠO: Huyền Vũ hắc đạo (thiên ngục) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Thánh tâm   
* Hung tinh: Thổ phủ, Thần cách, Huyền Vũ, Phủ đầu dát, Tam tang, Không phòng   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: NGÀY KIẾN 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Dương liễu Mộc - Phạt - Kiến nhật 
* Cát thần: Thiên ân, Thủ nhật, Bất tương, Thánh tâm 
* Hung thần: Nguyệt kiến, Tiểu thời, Thổ phủ, Xúc thủy long, Huyền vũ. 
* Nên: Cúng tế, họp thân hữu, xuất hành, lên quan nhậm chức, gặp dân, cưới gả. 
* Kiêng: Cầu phúc cầu tự, dâng biểu sớ, nhận phong tước vị, đính hôn, ăn hỏi, giải trừ, cắt tóc sửa 
móng, mời thầy chữa bệnh, đắp đê, tu tạo động thổ, sửa kho, mở kho xuất tiền hàng, xếp đặt buồng 
đẻ, khơi mương đào giếng, đặt cối đá, sửa tường, sửa đường, dỡ nhà phá tường, chặt cây, đánh cá, 
đi thuyền, gieo trồng, phá thổ, an táng, cải táng. 
04/08/2021- Thứ Tư - 26/6 - Giáp Thân 6 2 4 3 

V.Tế 
9 

Trực Trừ - Sao Cơ thủy (cát) 5 7 9 
Tam sát: Nam (135-225) 1 3 8 
Kim phù: TRỰC TINH Quẻ ngày: Tỷ-->Tụy 
Tam tuyệt: Tốn 
►HOÀNG ĐẠO: Tư Mệnh hoàng đạo (nhật tiên, phượng liễn tinh) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Thiên Quan, U Vi tinh, Tuế hợp, Ích Hậu Thiên đức 1, Nguyệt Đức  
* Hung tinh: Kiếp sát, Hoang vu 1, Địa Tặc, Ngũ Quỹ   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: TRỪ - Giáp Thân có các sao Thiên đức - 
Nguyệt đức - Hoàng la - Tử đàn che chiếu, lợi cho dựng cột - khởi tạo - an táng - động thổ - khai 
sơn - phạt cỏ - xuất hành - khai trương, trăm việc đều tốt. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Tỉnh tuyền Thủy - Phạt - Trừ nhật 
* Cát thần: Thiên đức, Nguyệt đức, Dương đức, Tướng nhật, Cát kì, Bất tương, Ích hậu, Trừ thần, 
Tư mệnh, Ô phệ. 
* Hung thần: Kiếp sát, Thiên tặc, Ngũ hư, Bát phong, Ngũ li. 
* Nên: Cúng tế, cầu phúc cầu tự, dâng biểu sớ, nhận phong tước vị, họp thân hữu, lên quan nhậm 
chức, gặp dân, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, di chuyển, giải trừ, tắm gội, cắt tóc sửa móng, cắt may, tu 
tạo động thổ, dựng cột gác xà, quét dọn, gieo trồng, chăn nuôi, nạp gia súc, phá thổ, an táng, cải 
táng. 
* Kiêng: Xuất hành, kê giường, mời thầy chữa bệnh, sửa kho, mở kho xuất tiền hàng, săn bắn, đánh 
cá. 
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05/08/2021- Thứ Năm - 27/6 - Ất Dậu 5 1 3 9 
Độn 

4 
Trực Mãn - Sao Đẩu mộc (cát) 4 6 8 
Tam sát: Đông (45-135) 9 2 7 
Kim phù: Bốc mộc Quẻ ngày: Nhu-->Thái 
Tam tuyệt: Nam Khôn, nữ Cấn 
►HOÀNG ĐẠO: Câu Trần hắc đạo (địa ngục) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Thiên phú, Lộc khố, Tục Thế, Dân nhật, thời đức   
* Hung tinh: Thổ ôn (thiên cẩu), Hoả tai, Phi Ma sát (Tai sát), Câu Trận, Quả tú   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: MÃN - Thiên hỉ - Thiên phú. Ất Dậu nên 
đốn cây - buộc giàn - định tảng - khởi tạo, là hai ngày tốt vừa. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Tỉnh tuyền Thủy - Phạt - Mãn nhật 
* Cát thần: Dân nhật, Thiên vu, Phúc đức, Thiên thương, Bất tương, Tục thế, Trừ thần, Ô phệ. 
* Hung thần: Tai sát, Thiên hỏa, Huyết kỵ, Ngũ li, Câu trần. 
* Nên: Cúng tế, tắm gội, quét dọn. 
* Kiêng: Cầu phúc cầu tự, dâng biểu sớ, nhận phong tước vị, họp thân hữu, đội mũ cài trâm, xuất 
hành, lên quan nhậm chức, gặp dân, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, thu nạp người, di chuyển, kê giường, 
giải trừ, cắt tóc sửa móng, mời thầy chữa bệnh, châm cứu, cắt may, đắp đê, tu tạo động thổ, dựng 
cột gác xà, sửa kho, rèn đúc, đan dệt, nấu rượu, khai trương, lập ước, giao dịch, nạp tài, mở kho 
xuất tiền hàng, xếp đặt buồng đẻ, khơi mương đào giếng, đặt cối đá, lấp hang hố, sửa tường, dỡ nhà 
phá tường, gieo trồng, chăn nuôi, nạp gia súc, phá thổ, an táng, cải táng. 
06/08/2021- Thứ Sáu - 28/6 - Bính Tuất 4 9 2 6 

Cấn 
1 

Trực Bình - Sao Ngưu kim (hung) 3 5 7 
Tam sát: Bắc (315-45) 8 1 6 
Kim phù: Giác kỷ Quẻ ngày: Tiết-->T.Phu 
Tam tuyệt: Càn 
►HOÀNG ĐẠO: Thanh Long hoàng đạo (thiên quý, thái ất tinh) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Nguyệt giải, Yếu yên (thiên quý), Thanh Long Thiên Quý 1  
* Hung tinh: Sát chủ, Tiểu Hao, Nguyệt Hư, Nguyệt Sát, Băng tiêu ngoạ hãm, Hà khôi, Cẩu Giảo, 
Quỷ khốc  Tứ thời đại mộ 
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: BÌNH - có các sao Chu tước - Câu giảo - 
Đáo châu soi chiếu, không lợi cho các việc nhập trạch - hôn nhân, phạm vào thì là điềm dẫn đến 
phạm pháp, rất xấu. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Ốc thượng Thổ - Bảo - Bình nhật 
* Cát thần: Yếu an, Thanh long  
* Hung thần: Hà khôi, Tử thần. Nguyệt sát, Nguyệt hư, Thổ phù. Địa nang 
* Nên:  
* Kiêng: Mọi việc không nên làm. 
07/08/2021- Thứ Bảy - 29/6 - Đinh Hợi 3 8 1 8 

Dự 
8 

Trực Bình - Sao Nữ thổ (hung) 2 4 6 
Tam sát: Tây (225-315) 7 9 5 
Kim phù: Bốc mộc Quẻ ngày: K.Tế-->Kiển 
Tam tuyệt: Càn 
►HOÀNG ĐẠO: Câu Trần hắc đạo (địa ngục) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Nguyệt giải, Hoạt điệu, Phổ hộ (Hội hộ) Nguyệt đức hợp  
* Hung tinh: Thiên Cương (hay Diệt Môn), Tiểu Hao, Hoang vu 1, Nguyệt Hoả, Độc Hoả, Băng 
tiêu ngoạ hãm, Câu Trận, Ngũ hư   
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► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: BÌNH - Đằng sà quấn quanh, tổn nhân 
khẩu - gặp kiện cáo - khẩu thiệt - tai bay vạ gió, xấu. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Ốc thượng Thổ - Phạt - Bình nhật 
* Cát thần: Nguyệt đức hợp, Tướng nhật, Phổ hộ. 
* Hung thần: Thiên cương, Tử thần, Nguyệt hại, Du họa, Ngũ hư, Bát phong, Địa nang, Trùng nhật, 
Câu trần. 
* Nên: Cúng tế, dâng biểu sớ, nhận phong tước vị, họp thân hữu, xuất hành, lên quan. nhậm chức, 
gặp dân, đính hôn, ăn hỏi, di chuyển, tắm gội, cắt may, dựng cột gác xà, chăn nuôi, nạp gia súc. 
* Kiêng: Cầu phúc cầu tự, cưới gả, giải trừ, cắt tóc, mời thầy chữa bệnh, đắp đê, tu tạo động thổ, 
sửa kho, xếp đặt buồng đẻ, khơi mương đào giếng, đặt cối đá, gieo trồng, phá thổ. 
08/08/2021- Chủ Nhật - 1/7 - Mậu Tý 2 7 9 7 

Truân 
4 

Trực Định - Sao Hư nhật (hung) 1 3 5 
Tam sát: Nam (135-225) 6 8 4 
Kim phù: Giác kỷ Quẻ ngày: Bác-->Tấn 
Tam tuyệt: Đoài 
►HOÀNG ĐẠO: Thanh Long hoàng đạo (thiên quý, thái ất tinh) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Phúc Sinh, Tam Hợp 1, Dân nhật, thời đức, Hoàng Ân, Thanh Long Thiên đức hợp 1  
* Hung tinh: Đại Hao (Tử khí, quan phú)   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: ĐỊNH - Mậu tý tốt vừa. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Tích lịch Hỏa - Chế - Định nhật 
* Cát thần: Thiên đức hợp, Thời đức, Dân nhật, Tam hợp, Lâm nhật, Thời âm, Phúc sinh, Thanh 
long. 
* Hung thần: Tử khí. 
* Nên: Cúng tế, cầu phúc cầu tự, dâng biểu sớ, nhận phong tước vị, họp thân hữu, đội mũ cài trâm, 
xuất hành, lên quan nhậm chức, gặp dân, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, thu nạp người, di chuyển, giải 
trừ, tắm gội, cắt may, tu tạo động thổ, dựng cột gác xà, sửa kho, đan dệt, nấu rượu, khai trương, lập 
ước giao dịch, nạp tài, mở kho xuất tiền hàng, đặt cối đá, gieo trồng, chăn nuôi, nạp gia súc, an 
táng. 
* Kiêng: Mời thầy chữa bệnh, săn bắn, đánh cá. 
09/08/2021- Thứ hai - 2/7 - Kỷ Sửu 1 6 8 9 

V.Vọng 
2 

Trực Chấp - Sao Nguy nguyệt (hung) 9 2 4 
Tam sát: Đông (45-135) 5 7 3 
Kim phù: NHÂN CHUYÊN Quẻ ngày: Đ.Súc-->T.Súc 
Tam tuyệt: Cấn 
►HOÀNG ĐẠO: Minh Đường hoàng đạo (minh phụ, quý nhân tinh) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Mẫu Thương 2, Minh đường   
* Hung tinh: Thụ tử, Sát chủ, Ngũ Quỹ   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: CHẤP - Có Chu tước - Câu giảo - Đằng 
xà - Bạch hổ nhập trung cung là các hung thần, không nên dùng việc, phạm thì là điềm thoái tài - 
thương nhân khẩu. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Tích lịch Hỏa - Chuyên - Chấp nhật 
* Cát thần: Mẫu thương, Minh đường. 
* Hung thần: Tiểu hao, Qui kị. 
* Nên: Đuổi bắt, gieo trồng, chăn nuôi, nạp gia súc. 
* Kiêng: Đội mũ cài trâm, di chuyển, đi xa trở về, sửa kho, khai trương, lập ước giao dịch, nạp tài, 
mở kho xuất tiền hàng. 
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10/08/2021- Thứ Ba - 3/7 - Canh Dần 9 5 7 3 
Ly 
1 

Trực Phá - Sao Thất hỏa (cát) 8 1 3 
Tam sát: Bắc (315-45) 4 6 2 
Kim phù: Lập tảo Quẻ ngày: Tổn-->Lâm 
Tam tuyệt: Ly 
►HOÀNG ĐẠO: Thiên Hình hắc đạo (thiên hình) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Thánh tâm, Giải thần, Dịch Mã Thiên Quý 1  
* Hung tinh: Nguyệt phá, Nguyệt Hình, Không phòng Trùng Tang  
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: PHÁ - Giáp Dần là Chính tứ phế, Canh 
Dần - Mậu Dần - Bính Dần đều không tốt, mọi việc không nên, là điềm kiện cáo - thoái tài - nhân 
khẩu thở than rên rỉ. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Tùng bách Mộc - Chế - Phá nhật 
* Cát thần: Dịch mã, Thiên hậu, Thánh tâm, Giải thần, Ngũ hợp, Ô phệ đối. 
* Hung thần: Nguyệt phá, Đại hao, Nguyệt hình, Phục nhật, Thiên hình. 
* Nên:  
* Kiêng: Mọi việc không nên làm. 
11/08/2021- Thứ Tư - 4/7 - Tân Mão 8 4 6 2 

T.Phu 
3 

Trực Nguy - Sao Bích thủy (cát) 7 9 2 
Tam sát: Tây (225-315) 3 5 1 
Kim phù: Yêu tinh Quẻ ngày: Bí-->Cấn 
Tam tuyệt: Khảm 
►HOÀNG ĐẠO: Chu Tước hắc đạo (thiên tụng) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Cát Khánh, Ích Hậu Thiên Quý 2  
* Hung tinh: Thiên Lại, Hoang vu 2, Chu tước hắc đạo   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: NGUY - Ngày Mão tốt vừa. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Tùng bách Mộc - Chế - Nguy nhật 
* Cát thần: Ích hậu, Ngũ hợp, Ô phệ đối. 
* Hung thần: Thiên lại, Chí tử, Ngũ hư, Thố phù, Câu trần. 
* Nên: Cúng tế, họp thân hữu, cải táng. 
* Kiêng: Cầu phúc cầu tự, dâng biểu sớ, nhận phong tước vị, đội mũ cài trâm, xuất hành, lên quan 
nhậm chức, gặp dân, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, thu nạp người, di chuyến, kê giường, giải trừ, mời 
thầy chữa bệnh, đắp đê, tu tạo động thổ, dựng cột gác xà, sửa kho, nấu rượu, khai trương, lập ước 
giao dịch, nạp tài, mở kho xuất tiền hàng, xếp đặt buồng đẻ, khơi mương đào giếng, đặt cối đá, sửa 
tường, sửa đường, dỡ nhà phá tường, gieo trồng, chăn nuôi, nạp gia súc, phá thổ. 
12/08/2021- Thứ Năm - 5/7 - Nhâm Thìn 7 3 5 6 

Đ.Súc 
4 

Trực Thành - Sao Khuê mộc (hung) 6 8 1 
Tam sát: Nam (135-225) 2 4 9 
Kim phù: Hoắc tinh Quẻ ngày: Di-->Tổn 
Tam tuyệt: Khôn 
►HOÀNG ĐẠO: Kim Quỹ hoàng đạo (nguyệt tiên, phúc đức tinh) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Thiên hỷ, Thiên tài, Tục Thế, Tam Hợp 2, Mẫu Thương 1 Nguyệt Đức, Nguyệt Ân  
* Hung tinh: Hoả tai, Nguyệt Yếm đại hoạ, Cô thần   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: THÀNH - có Thiên hỷ. Nhâm Thìn có 
Nguyệt đức, là ngày táng, tốt vừa, không nên dùng vào việc lớn. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ:  Trường lưu Thủy - Phạt - Thành nhật 
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* Cát thần: Nguyệt đức, Mẫu thương, Nguyệt ân, Tứ tướng, Tam hợp, Thiên hỉ, Thiên y, Tục thế, 
Kim quĩ. 
* Hung thần: Nguyệt yến, Địa hỏa, Tứ kích, Đại sát, Huyết kị. 
* Nên: Cúng tế, cầu phúc cầu tự, dâng biểu sớ, nhận phong tước vị, họp thân hữu, nhập học, thu nạp 
người, giải trừ, cắt may, đắp đê, tu tạo động thổ, dựng cột gác xà, sửa kho, đan dệt, nấu rượu, khai 
trương, lập ước giao dịch, nạp tài, mở kho xuất tiền hàng, đặt cối đá, chăn nuôi, nạp gia súc, an 
táng. 
* Kiêng: Xuất hành, lên quan nhậm chức, gặp dân, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, di chuyển, đi xa trở 
về, mời thầy chữa bệnh, châm cứu, khơi mương, săn bắn, đánh cá, gieo trồng. 
13/08/2021- Thứ Sáu - 6/7 - Quý Tị 6 2 4 4 

Quải 
6 

Trực Thâu - Sao Lâu kim (cát) 5 7 9 
Tam sát: Đông (45-135) 1 3 8 
Kim phù: Hoà đao Quẻ ngày: Cổ-->Mông 
Tam tuyệt: Chấn 
►HOÀNG ĐẠO: Thiên Đức hoàng đạo (thiên đức, bảo quang tinh) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Địa tài, Ngũ phú, U Vi tinh, Yếu yên (thiên quý), Lục Hợp, Kim đường Thiên đức 1  
* Hung tinh: Tiểu Hồng Sa, Kiếp sát, Địa phá, Thần cách, Hà khôi, Cẩu Giảo, Lôi công, Thổ cẩm   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: THÂU - Tiểu hồng sa. Có Chu tước - 
Câu giảo - Đằng xà, mọi việc bất lợi, phạm thì dẫn đến kiện cáo - tổn nhân khẩu, rất xấu. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Trường lưu Thủy - Chế - Thu nhật 
* Cát thần: Thiên đức, Tứ tướng, Lục hợp, Ngũ phú, Bất tương, Yếu an, Bảo quang. 
* Hung thần: Hà khôi, Kiếp sát, Trùng nhật. 
* Nên: Cúng tế, cầu phúc cầu tự, dâng biểu sớ, nhận phong tước vị, họp thân hữu, lên quan nhậm 
chức, gặp dân, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, thu nạp người, di chuyển, giải trừ, cắt may, tu tạo động 
thổ, dựng cột gác xà, sửa kho, đan dệt, nấu rượu, khai trương, lập ước giao dịch, nạp tài, mở kho 
xuất tiền hàng, đuổi bắt, gieo trồng, chăn nuôi, nạp gia súc. 
* Kiêng: Xuất hành, mời thầy chữa bệnh, săn bắn, đánh cá. 
14/08/2021- Thứ Bảy - 7/7 - Giáp Ngọ 5 1 3 9 

Càn 
1 

Trực Khai - Sao Vị thổ (cát) 4 6 8 
Tam sát: Bắc (315-45) 9 2 7 
Kim phù: SÁT CỐNG Quẻ ngày: Mông-->V.Tế 
Tam tuyệt: Tốn 
►HOÀNG ĐẠO: Bạch Hổ hắc đạo (thiên sát) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Thiên Mã, Nguyệt Tài, Đại Hồng Sa 1   
* Hung tinh: Thiên Ngục, Thiên Hoả, Hoàng Sa, Phi Ma sát (Tai sát), Bạch hổ, Lỗ ban sát Trùng 
phục  
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: KHAI - Hoàng sa. Giáp Ngọ là tốt vừa; 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Sa thạch Kim - Bảo - Khai nhật 
* Cát thần: Thiên mã, Thời dương, Sinh khí, Bất tương, Ngọc vũ, Ô phệ. 
* Hung thần: Tai sát, Thiên hỏa, Bạch hổ. 
* Nên: Cúng tế, nhập học 
* Kiêng: Đội mũ cài trâm, đính hôn, ăn hỏi, thu nạp người, kê giường, mời thầy chữa bệnh, lợp mái, 
đan dệt, nấu rượu, mở kho xuất tiền hàng, chặt cây, săn bắn, đánh cá. 
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15/08/2021- Chủ Nhật - 8/7 - Ất Mùi 4 9 2 7 
Tỉnh 

6 
Trực Bế - Sao Mão nhật (hung) 3 5 7 
Tam sát: Tây (225-315) 8 1 6 
Kim phù: TRỰC TINH Quẻ ngày: Cấn-->Tiệm 
Tam tuyệt: Nam Khôn, nữ Cấn 
►HOÀNG ĐẠO: Ngọc Đường hoàng đạo (thiên khai, thiếu vi tinh) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Thiên thành, Tuế hợp, Đại Hồng Sa 2, Ngọc đường Thiên Phúc 1  
* Hung tinh: Hoang vu 3, Địa Tặc, Nguyệt Hư, Nguyệt Sát, Tứ thời cô quả   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: BẾ - các sao Thiên thành - Thiên tặc soi 
chiếu, Ất Mùi là Sát nhập trung cung, nếu làm các việc như trong phòng đóng đinh - gõ vật - huyên 
náo - kêu gọi ồn ào, làm kinh động thần sát, hình phạt đến với gia trưởng, tổn thương đầu mặt tay 
chân, rất xấu, là điềm tai nạn đổ máu nước sôi lửa bỏng - tai họa bay đến - tiểu nhân làm hại - kiện 
cáo - khẩu thiệt triền miên. Hễ là ngày có Sát nhập trung cung đều nên phỏng theo cái này mà kiêng 
chọn. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Sa thạch Kim - Chế - Bế nhật 
* Cát thần: Mẫu thương, Bất tương, Kim đường, Ngọc đường. 
* Hung thần: Nguyệt sát, Nguyệt hư, Huyết chi, Thiên tặc, Ngũ hư. 
* Nên:  
* Kiêng: Mọi việc không nên làm. 
16/08/2021- Thứ hai - 9/7 - Bính Thân 3 8 1 8 

Giải 
4 

Trực Kiến - Sao Tất nguyệt (cát) 2 4 6 
Tam sát: Nam (135-225) 7 9 5 
Kim phù: Bốc mộc Quẻ ngày: Bác-->Khôn 
Tam tuyệt: Ly 
►HOÀNG ĐẠO: Thiên Lao hắc đạo (tỏa thần) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Minh tinh, Mãn đức tinh, Phúc hậu Nguyệt Không  
* Hung tinh: Thổ phủ, Lục Bất thành   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: KIẾN - Bính Thân là ngũ hành không có 
khí, càng là điềm xấu. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Sơn hạ Hỏa - Chế - Kiến nhật 
* Cát thần: Nguyệt không, Vương nhật, Thiên thương, Trừ thần, Ô phệ. 
* Hung thần: Nguyệt kiến, Tiểu thời, Thổ phủ, Ngũ li, Thiên lao 
* Nên: Xuất hành, lên quan nhậm chức, gặp dân, thu nạp người, tắm gội, cắt may, nạp tài, quét dọn, 
nạp gia súc. 
* Kiêng: Cầu phúc cầu tự, dâng biểu sớ, nhận phong tước vị, họp thân hữu, đính hôn, ăn hỏi, kê 
giường, giải trừ, cắt tóc, sửa móng, mời thầy chữa bệnh, đắp đê, tu tạo động thổ, dựng cột gác xà, 
sửa kho, lập ước giao dịch, mở kho xuất tiền hàng, xếp đặt buồng đẻ, khơi mương đào giếng, đặt cối 
đá, sửa tường, sửa đường, dỡ nhà phá tường, chặt cây, gieo trồng, phá thổ, an táng, cải táng. 
17/08/2021- Thứ Ba - 10/7 - Đinh Dậu 2 7 9 4 

Hàm 
9 

Trực Trừ - Sao Chủy hỏa (hung) 1 3 5 
Tam sát: Đông (45-135) 6 8 4 
Kim phù: Giác kỷ Quẻ ngày: Đ.Súc-->Cổ 
Tam tuyệt: Khảm 
►HOÀNG ĐẠO: Huyền Vũ hắc đạo (thiên ngục) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Âm Đức Nguyệt đức hợp  
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* Hung tinh: Thiên ôn, Nhân Cách, Vãng vong (Thổ kỵ), Cửu không, Huyền Vũ, Tội chỉ, Nguyệt 
Kiến chuyển sát, Phủ đầu dát  Thiên địa  chính chuyển 
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: TRỪ - Vãng vong. Đinh Dậu hung bại; 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Sơn hạ Hỏa - Chế - Trừ nhật 
* Cát thần: Nguyệt đức hợp, Âm đức, Quan nhật, Cát kì, Trừ thần, Ô phệ. 
* Hung thần: Đại thời, Đại bại, Hàm trì, Cửu khảm, Cửu tiêu, Vãng vong, Ngũ li, Huyền vũ. 
* Nên: Cúng tế, cầu phúc cầu tự, đính hôn, ăn hỏi, giải trừ, tắm gội, sửa móng, cắt may, tu tạo động 
thổ, dựng cột gác xà, sửa kho, quét dọn, chăn nuôi, nạp gia súc, phá thổ, an táng. 
* Kiêng: Dâng biểu sớ, nhận phong tước vị, họp thân hữu, xuất hành, lên quan nhậm chức, gặp dân, 
cưới gả, thu nạp người, di chuyển, cắt tóc, mời thầy chữa bệnh, rèn đúc, lấp hang hố, đuổi bắt, săn 
bắn, đánh cá, đi thuyền, gieo trồng. 
18/08/2021- Thứ Tư - 11/7 - Mậu Tuất 1 6 8 1 

Khiêm 
6 

Trực Mãn - Sao Sâm thủy (hung) 9 2 4 
Tam sát: Bắc (315-45) 5 7 3 
Kim phù: NHÂN CHUYÊN Quẻ ngày: Tổn-->Di 
Tam tuyệt: Khôn 
►HOÀNG ĐẠO: Tư Mệnh hoàng đạo (nhật tiên, phượng liễn tinh) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Thiên phú, Thiên Quan, Lộc khố, Kính Tâm Thiên đức hợp 1  
* Hung tinh: Thổ ôn (thiên cẩu), Thiên tặc, Quả tú, Tam tang, Ly sàng 1, Quỷ khốc   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: MÃN - Thiên phú - Thiên tặc. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Bình địa Mộc - Chuyên - Mãn nhật 
* Cát thần: Thiên đức hợp, Mẫu thương, Dương đức, Thủ nhật, Thiên vu, Phúc đức, Lục nghi, Kính 
an, Tư mệnh. 
* Hung thần: Yếm đồi, Chiêu dao, Thiên cẩu, Cửu không. 
* Nên: Dâng biểu sớ, nhận phong tước vị, họp thân hữu, xuất hành, lên quan nhậm chức, gặp dân, 
đính hôn, ăn hỏi, cưới gả thu nạp người, di chuyến, giải trừ, mời thầy chữa bệnh, cắt may, tu tạo 
động thổ, dựng cột gác xà, sửa kho, đan dệt, khai trương, lập ước giao dịch, nạp tài, mở kho xuất 
tiền hàng, lấp hang hố, gieo trồng, chăn nuôi, nạp gia súc, an táng. 
* Kiêng: Cúng tế, săn bắn, đánh cá. 
19/08/2021- Thứ Năm - 12/7 - Kỷ Hợi 9 5 7 2 

Quan 
2 

Trực Bình - Sao Tỉnh mộc (cát) 8 1 3 
Tam sát: Tây (225-315) 4 6 2 
Kim phù: Lập tảo Quẻ ngày: Bí-->Di 
Tam tuyệt: Chấn 
►HOÀNG ĐẠO: Câu Trần hắc đạo (địa ngục) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Nguyệt giải, Hoạt điệu, Phổ hộ (Hội hộ)   
* Hung tinh: Thiên Cương (hay Diệt Môn), Tiểu Hao, Hoang vu 1, Nguyệt Hoả, Độc Hoả, Băng 
tiêu ngoạ hãm, Câu Trận, Ngũ hư   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: BÌNH - Đằng sà quấn quanh, tổn nhân 
khẩu - gặp kiện cáo - khẩu thiệt - tai bay vạ gió, xấu. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Bình địa Mộc - Chế - Bình nhật 
* Cát thần: Tướng nhật, Phổ hộ. 
* Hung thần: Thiên cương, Tử thần, Nguyệt hại, Du họa, Ngũ hư, Trùng nhật, Câu trần. 
* Nên: Cúng tế, tắm gội, sửa tường, sửa đường. 
* Kiêng: Cầu phúc tự, dâng biểu sớ, nhận phong tước vị, họp thân hữu, đội mũ cài trâm, xuất hành, 
lên quan nhậm chức, gặp dân, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, thu nạp người, di chuyển, kê giường, giải 
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trừ, mời thầy chữa bệnh, cắt may, đắp đê, tu tạo động thố, dựng cột gác xà, sửa kho, rèn đúc, đan 
dệt, nấu rượu, khai trương, lập ước giao dịch, nạp tài, mở kho xuất tiền hàng, xếp đặt buồng đẻ, 
khơi mương đào giếng, gieo trồng, chăn nuôi, nạp gia súc, phá thổ, an táng, cải táng. 
20/08/2021- Thứ Sáu - 13/7 - Canh Tý 8 4 6 2 

Ích 
9 

Trực Định - Sao Quỷ kim (hung) 7 9 2 
Tam sát: Nam (135-225) 3 5 1 
Kim phù: Yêu tinh Quẻ ngày: Di-->P.Hạp 
Tam tuyệt: Tốn 
►HOÀNG ĐẠO: Thanh Long hoàng đạo (thiên quý, thái ất tinh) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Phúc Sinh, Tam Hợp 1, Dân nhật, thời đức, Hoàng Ân, Thanh Long Thiên Quý 1  
* Hung tinh: Đại Hao (Tử khí, quan phú) Trùng Tang  
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: ĐỊNH - Canh tý tốt vừa. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Bích thượng Thổ - Bảo - Định nhật 
* Cát thần: Thời đức, Dân nhật, Tam hợp, Lâm nhật, Thời âm, Phúc sinh, Thanh long, Ô phệ đối. 
* Hung thần: Tử khí, Tứ kỵ, Cửu hổ, Phục nhật. 
* Nên: Cúng tế, cầu phúc cầu tự, họp thân hữu, đội mũ cài trâm, xuất hành, lên quan nhậm chức, 
gặp dân, thu nạp người, di chuyển, tắm gội, cắt may, tu tạo động thổ, dựng cột gác xà, sửa kho, nấu 
rượu, khai trương, lập ước giao dịch, nạp tài, mở kho xuất tiền hàng, đặt cối đá, chăn nuôi, nạp gia 
súc. 
* Kiêng: Đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, mời thầy chữa bệnh, đan dệt, xếp đặt buồng đẻ, gieo 
trồng, phá thổ, an táng, cải táng. 
21/08/2021- Thứ Bảy - 14/7 - Tân Sửu 7 3 5 1 

M.Di 
3 

Trực Chấp - Sao Liễu thổ (hung) 6 8 1 
Tam sát: Đông (45-135) 2 4 9 
Kim phù: Hoắc tinh Quẻ ngày: Cổ-->Tốn 
Tam tuyệt: Nam Khôn, nữ Cấn 
►HOÀNG ĐẠO: Minh Đường hoàng đạo (minh phụ, quý nhân tinh) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Mẫu Thương 2, Minh đường Thiên Quý 2  
* Hung tinh: Thụ tử, Sát chủ, Ngũ Quỹ  Tứ thời đại mộ 
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: CHẤP - Có Chu tước - Câu giảo - Đằng 
xà - Bạch hổ nhập trung cung là các hung thần, không nên dùng việc, phạm thì là điềm thoái tài - 
thương nhân khẩu. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Bích thượng Thổ - Nghĩa - Chấp nhật 
* Cát thần: Mẫu thương, Minh đường. 
* Hung thần: Tiểu hao, Ngũ mộ, Qui kị 
* Nên: Đuổi bắt. 
* Kiêng: Đội mũ cài trâm, xuất hành, lên quan nhậm chức, gặp dân, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, thu 
nạp người, di chuyển, đi xa trở về, kê giường, giải trừ, mời thầy chữa bệnh, tu tạo động thổ, dựng 
cột gác xà, sửa kho, nấu rượu, khai trương, lập ước giao dịch, nạp tài, mở kho xuất tiền hàng, xếp 
đặt buồng đẻ, gieo trồng, chăn nuôi, nạp gia súc, phá thổ, an táng, cải táng. 
22/08/2021- Chủ Nhật - 15/7 - Nhâm Dần 6 2 4 9 

Đ.Nhân 
7 

Trực Phá - Sao Tinh nhật (hung) 5 7 9 
Tam sát: Bắc (315-45) 1 3 8 
Kim phù: Hoà đao Quẻ ngày: Mông-->Sư 
Tam tuyệt: Càn 
►HOÀNG ĐẠO: Thiên Hình hắc đạo (thiên hình) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 

https://www.facebook.com/hanoi2004


Phùng Văn Chiến biên soạn  LỊCH DỤNG SỰ NĂM TÂN SỬU 2021 
 

https://www.facebook.com/hanoi2004 107 
 

* Cát tinh: Thánh tâm, Giải thần, Dịch Mã Nguyệt Đức, Nguyệt Ân  
* Hung tinh: Nguyệt phá, Nguyệt Hình, Không phòng   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: PHÁ - Riêng một ngày Nhâm Dần là có 
Nguyệt đức, chỉ lợi cho an táng. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Kim bạc Kim - Bảo - Phá nhật 
* Cát thần: Nguyệt đức, Nguyệt ân, Tứ tướng, Dịch mã, Thiên hậu, Thánh tâm, Giải thần, Ngũ hợp, 
Ô phệ đối. 
* Hung thần: Nguyệt phá, Đại hao, Nguyệt hình, Thiên hình. 
* Nên: Tắm gội. 
* Kiêng: Cúng tế, cầu phúc cầu tự, dâng biểu sớ, nhận phong tước vị, họp thân hữu, đội mũ cài 
trâm, xuất hành, lên quan nhậm chức, gặp dân, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, thu nạp người, di chuyển, 
kê giường, giải trừ, cắt tóc sửa móng, mời thầy chữa bệnh, cắt may, đắp đê, tu tạo động thổ, dựng 
cột gác xà, sửa kho, rèn đúc, đan dệt, nấu rượu, khai trương, lập ước giao dịch, nạp tài, mở kho xuất 
tiền hàng, xếp đặt buồng đẻ, khơi mương đào giếng, đặt cối đá, lấp hang hố, sửa tường, chặt cây, 
săn bắn, đánh cá, gieo trồng, chăn nuôi, nạp gia súc, phá thổ, an táng, cải táng. 
23/08/2021- Thứ hai - 16/7 - Quý Mão 5 1 3 8 

Q.Muội 
7 

Trực Nguy - Sao Trương nguyệt (cát) 4 6 8 
Tam sát: Tây (225-315) 9 2 7 
Kim phù: SÁT CỐNG Quẻ ngày: Cấn-->Bí 
Tam tuyệt: Đoài 
►HOÀNG ĐẠO: Chu Tước hắc đạo (thiên tụng) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Cát Khánh, Ích Hậu Thiên đức 1  
* Hung tinh: Thiên Lại, Hoang vu 2, Chu tước hắc đạo   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: NGUY -Quý Mão có các sao Thiên đức - 
Hoàng la - Tử đàn - Kim ngân khố lâu - Ngọc đường tụ bảo che chiếu, nên khởi tạo - hôn nhân - giá 
thú - hưng công - động thổ - đặt móng - buộc giàn - khai trương - xuất hành - làm nhà kho - nhập 
trạch - nhậm chức - chuồng trại trâu dê, là điềm gia nghiệp xương thịnh - nhân khẩu hưng vượng - 
sinh quý tử - tiến hoành tài - phú quý hài lòng. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Kim bạc Kim - Bảo - Nguy nhật 
* Cát thần: Thiên đức, Tứ tướng. Ích hậu, Ngũ hợp, Ô phệ đối. 
* Hung thần: Thiên lại, Chí tử, Ngũ hư, Thổ phù, Chu tước. 
* Nên: Cúng tế, cầu phúc cầu tự, dâng biểu sớ, nhận phong tước vị, họp thân hữu, xuất hành, lên 
quan nhậm chức, gặp dân, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, di chuyển, kê giường, giải trừ, cắt may, dựng 
cột gác xà, lập ước giao dịch, nạp tài, mở kho xuất tiền hàng, chăn nuôi, nạp gia súc, an táng, cải 
táng. 
* Kiêng: Mời thầy chữa bệnh, đắp đê, tu tạo động thổ, sửa kho, xếp đặt buồng đẻ, khơi mương đào 
giếng, đặt cối đá, sửa tường, sửa đường, dỡ nhà phá tường, săn bắn, đánh cá, gieo trồng, phá thổ. 
24/08/2021- Thứ Ba - 17/7 - Giáp Thìn 7 3 5 3 

Khuể 
2 

Trực Thành - Sao Dực hỏa (hung) 6 8 1 
Tam sát: Nam (135-225) 2 4 9 
Kim phù: TRỰC TINH Quẻ ngày: Bác-->Mông 
Tam tuyệt: Cấn 
►HOÀNG ĐẠO: Kim Quỹ hoàng đạo (nguyệt tiên, phúc đức tinh) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Thiên hỷ, Thiên tài, Tục Thế, Tam Hợp 2, Mẫu Thương 1   
* Hung tinh: Hoả tai, Nguyệt Yếm đại hoạ, Cô thần Trùng phục Âm thác 
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: THÀNH - có Thiên hỷ. Giáp Thìn là 
Bạch hổ nhập trung cung, phạm thì trong vòng 3-6-9 năm lặng lẽ gặp hung. 

https://www.facebook.com/hanoi2004


Phùng Văn Chiến biên soạn  LỊCH DỤNG SỰ NĂM TÂN SỬU 2021 
 

https://www.facebook.com/hanoi2004 108 
 

► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Phúc đăng Hỏa - Chế - Thành nhật 
* Cát thần: Mẫu thương, Tam hợp, Thiên hỉ, Thiên y, Tục thế, Kim quĩ. 
* Hung thần: Nguyệt yếm, Địa hỏa, Tứ kích, Đại sát, Huyết kỵ, Âm thác. 
* Nên: Cúng tế, nhập học. 
* Kiêng: Cầu phúc cầu tự, dâng biểu sớ, nhận phong tước vị, họp thân hữu, đội mũ cài trâm, xuất 
hành, lên quan nhậm chức, gặp dân, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, thu nạp người, di chuyển, đi xa trở 
về, kê giường, giải trừ, cắt tóc, sửa móng, mời thầy chữa bệnh, châm cứu, cắt may, đắp đê, tu tạo 
động thổ, dựng cột gác xà, sửa kho, rèn đúc, đan dệt, nấu rượu, khai trương, lập ước, giao dịch, nạp 
tài, mở kho xuất tiền hàng, xếp đặt buồng đẻ, khơi mương đào giếng, đặt cối đá, lấp hang hố, sửa 
tường, sửa đường, dỡ nhà phá tường, chặt cây, gieo trồng, chăn nuôi, nạp gia súc, phá thổ, an táng, 
cải táng. 
25/08/2021- Thứ Tư - 18/7 - Ất Tị 6 2 4 7 

Nhu 
3 

Trực Thâu - Sao Chẩn thủy (cát) 5 7 9 
Tam sát: Đông (45-135) 1 3 8 
Kim phù: Bốc mộc Quẻ ngày: Đ.Súc-->Tổn 
Tam tuyệt: Ly 
►HOÀNG ĐẠO: Thiên Đức hoàng đạo (thiên đức, bảo quang tinh) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Địa tài, Ngũ phú, U Vi tinh, Yếu yên (thiên quý), Lục Hợp, Kim đường Thiên Phúc 1  
* Hung tinh: Tiểu Hồng Sa, Kiếp sát, Địa phá, Thần cách, Hà khôi, Cẩu Giảo, Lôi công, Thổ cẩm   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: THÂU - Tiểu hồng sa. Có Chu tước - 
Câu giảo - Đằng xà, mọi việc bất lợi, phạm thì dẫn đến kiện cáo - tổn nhân khẩu, rất xấu. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Phúc đăng Hỏa - Bảo - Thu nhật 
* Cát thần: Lục hợp, Ngũ phú, Bất tương, Yếu an, Bảo quang. 
* Hung thần: Hà khôi, Kiếp sát, Trùng nhật. 
* Nên: Họp thân hữu, đính hôn, cưới gả, thu nạp người, đan dệt, nấu rượu, khai trương, lập ước giao 
dịch, nạp tài, mở kho xuất tiền hàng, đuổi bắt, chăn nuôi, nạp gia súc. 
* Kiêng: Xuất hành, mời thầy chữa bệnh, gieo trồng. 
26/08/2021- Thứ Năm - 19/7 - Bính Ngọ 5 1 3 4 

Đ.Quá 
3 

Trực Khai - Sao Giác (cát) 4 6 8 
Tam sát: Bắc (315-45) 9 2 7 
Kim phù: Giác kỷ Quẻ ngày: Tổn-->Khuể 
Tam tuyệt: Khảm 
►HOÀNG ĐẠO: Bạch Hổ hắc đạo (thiên sát) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Thiên Mã, Nguyệt Tài, Đại Hồng Sa 1 Nguyệt Không  
* Hung tinh: Thiên Ngục, Thiên Hoả, Hoàng Sa, Phi Ma sát (Tai sát), Bạch hổ, Lỗ ban sát   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: KHAI - Hoàng sa. Bính Ngọ là ngày, lợi 
cho các việc thông gia gặp nhau - cưới gả - tu tạo - mai táng - khai trương - xuất hành - nhập trạch - 
động thổ, trong vòng 60-120 ngày chiêu tài - phúc đến bất ngờ - điền sản hưng vượng - quý nhân 
tiếp dẫn - nhân quyến an khang. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Thiên hà Thủy - Chuyên - Khai nhật 
* Cát thần: Nguyệt không, Thiên mã, Thời dương, Sinh khí, Ngọc vũ, Ô phệ. 
* Hung thần: Tai sát, Thiên hỏa, Bạch hổ. 
* Nên: Cúng tế, nhập học. 
* Kiêng: Đội mũ cài trâm, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, thu nạp người, mời thầy chữa bệnh, lớp mái, 
đan dệt, nấu rượu, chặt cây săn bắn, đánh cá. 
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27/08/2021- Thứ Sáu - 20/7 - Đinh Mùi 4 9 2 6 
Cổ 
7 

Trực Bế - Sao Cang (hung) 3 5 7 
Tam sát: Tây (225-315) 8 1 6 
Kim phù: NHÂN CHUYÊN Quẻ ngày: Bí-->G.Nhân 
Tam tuyệt: Khôn 
►HOÀNG ĐẠO: Ngọc Đường hoàng đạo (thiên khai, thiếu vi tinh) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Thiên thành, Tuế hợp, Đại Hồng Sa 2, Ngọc đường Nguyệt đức hợp  
* Hung tinh: Hoang vu 3, Địa Tặc, Nguyệt Hư, Nguyệt Sát, Tứ thời cô quả   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: BẾ - các sao Thiên thành - Thiên tặc soi 
chiếu, Đinh Mùi dùng vào việc nhỏ cũng tốt vừa. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Thiên hà Thủy - Bảo - Bế nhật 
* Cát thần: Nguyệt đức hợp, Mẫu thương, Kim đường, Ngọc đường. 
* Hung thần: Nguyệt sát, Nguyệt hư, Huyết chi, Thiên tặc, Ngũ hư, Bát phong, Bát chuyên. 
* Nên: Cúng tế. 
* Kiêng: Cầu phúc cầu tự, dâng biểu sớ, nhận phong tước vị, họp thân hữu, đội mũ cài trâm, xuất 
hành, lên quan nhậm chức, gặp dân, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, thu nạp người, di chuyển, kê giường, 
giải trừ, cắt tóc sửa móng, mời thầy chữa bệnh, chữa mắt, châm cứu, cắt may, đắp đê, tu tạo động 
thổ, dựng cột gác xà, sửa kho, rèn đúc, đan dệt, nấu rượu, khai trương, lập ước, giao dịch, nạp tài, 
mở kho xuất tiền hàng, xếp đặt buồng đẻ, khơi mương đào giếng, đặt cối đá, lấp hang hố, sửa 
tường, dỡ nhà phá tường, săn bắn, đánh cá, đi thuyền, gieo trồng, chăn nuôi, nạp gia súc, phá thổ, an 
táng, cải táng. 
28/08/2021- Thứ Bảy - 21/7 - Mậu Thân 3 8 1 2 

Hoán 
6 

Trực Kiến - Sao Đê thổ (hung) 2 4 6 
Tam sát: Nam (135-225) 7 9 5 
Kim phù: Lập tảo Quẻ ngày: Di-->Phục 
Tam tuyệt: Chấn 
►HOÀNG ĐẠO: Thiên Lao hắc đạo (tỏa thần) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Minh tinh, Mãn đức tinh, Phúc hậu Thiên đức hợp 1 Thiên Xá 
* Hung tinh: Thổ phủ, Lục Bất thành   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: KIẾN - Mậu Thân có Thiên xá, 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Đại địch Thổ - Bảo - Kiến nhật 
* Cát thần: Thiên đức hợp, Thiên xá, Vương nhật, Thiên thương, Bất tương, Trừ thần. 
* Hung thần: Nguyệt kiến, Tiểu thời, Thổ phủ, Ngũ li, Thiên lao. 
* Nên: Cúng tế, cầu phúc cầu tự, dâng biểu sớ, nhận phong tước vị, họp thân hữu, xuất hành, lên 
quan nhậm chức, gặp dân, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, thu nạp người, di chuyển, giải trừ, tắm gội, cắt 
tóc sửa móng, mời thầy chữa bệnh, cắt may, dựng cột gác xà, nạp tài, quét dọn, chăn nuôi, nạp gia 
súc, an táng. 
* Kiêng: 
29/08/2021- Chủ Nhật - 22/7 - Kỷ Dậu 7 3 5 3 

Lữ 
8 

Trực Trừ - Sao Phòng nhật (cát) 6 8 1 
Tam sát: Đông (45-135) 2 4 9 
Kim phù: Yêu tinh Quẻ ngày: Cổ-->Đ.Súc 
Tam tuyệt: Tốn 
►HOÀNG ĐẠO: Huyền Vũ hắc đạo (thiên ngục) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Âm Đức   
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* Hung tinh: Thiên ôn, Nhân Cách, Vãng vong (Thổ kỵ), Cửu không, Huyền Vũ, Tội chỉ, Nguyệt 
Kiến chuyển sát, Phủ đầu dát   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: TRỪ - Vãng vong. Kỷ Dậu là Cửu thổ 
quỷ; 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Đại dịch Thổ - Bảo - Trừ nhật 
* Cát thần: Thiên ân, Âm đức, Quan nhật, Cát kì, Trừ thần, Ô phệ.  
* Hung thần: Đại thời, Đại bại, Hàm trì, Cửu khảm, Cửu tiêu, Vãng vong, Ngũ li, Huyền vũ. 
* Nên: Giải trừ, tắm gội, cắt tóc sửa móng, quét dọn, phá thổ, an táng. 
* Kiêng: Dâng biểu sớ, nhận phong tước vị, họp thân hữu, xuất hành, lên quan nhậm chức, gặp dân, 
đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, thu nạp người, di chuyển, mời thầy chữa bệnh, rèn đúc, lập ước giao dịch, 
lấp hang hố, đuổi bắt, săn bắn, đánh cá, đi thuyền, gieo trồng. 
30/08/2021- Thứ hai - 23/7 - Canh Tuất 1 6 8 9 

Bĩ 
9 

Trực Mãn - Sao Tâm nguyệt (hung) 9 2 4 
Tam sát: Bắc (315-45) 5 7 3 
Kim phù: Hoắc tinh Quẻ ngày: Mông-->Bác 
Tam tuyệt: Nam Khôn, nữ Cấn 
►HOÀNG ĐẠO: Tư Mệnh hoàng đạo (nhật tiên, phượng liễn tinh) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Thiên phú, Thiên Quan, Lộc khố, Kính Tâm Thiên Quý 1  
* Hung tinh: Thổ ôn (thiên cẩu), Thiên tặc, Quả tú, Tam tang, Ly sàng 1, Quỷ khốc Trùng Tang  
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: MÃN - Thiên phú - Thiên tặc. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Thoa xuyến Kim - Nghĩa - Mãn nhật 
* Cát thần: Thiên ân, Mẫu thương, Dương đức, Thủ nhật, Thiên vu, Phúc đức, Lục nghi, Kính an, 
Tư mệnh. 
* Hung thần: Yếm đối, Chiêu dao, Thiên cẩu, Cửu không, Phục nhật. 
* Nên: Dâng biểu sớ, nhận phong tước vị, họp thân hữu, cắt may, lấp hang hố, gieo trồng, chăn 
nuôi, nạp gia súc. 
* Kiêng: Cúng tế, lên quan nhậm chức, gặp dân, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, thu nạp người, mời thầy 
chữa bệnh, sửa kho, đan dệt, khai trương, lập ước giao dịch, nạp tài, mở kho xuất tiền hàng, đánh 
cá, đi thuyền, phá thổ, an táng, cải táng. 
31/08/2021- Thứ Ba - 24/7 - Tân Hợi 9 5 7 7 

Tỷ 
7 

Trực Bình - Sao Vĩ hỏa (cát) 8 1 3 
Tam sát: Tây (225-315) 4 6 2 
Kim phù: Hoà đao Quẻ ngày: Cấn-->Bác 
Tam tuyệt: Càn 
►HOÀNG ĐẠO: Câu Trần hắc đạo (địa ngục) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Nguyệt giải, Hoạt điệu, Phổ hộ (Hội hộ) Thiên Quý 2  
* Hung tinh: Thiên Cương (hay Diệt Môn), Tiểu Hao, Hoang vu 1, Nguyệt Hoả, Độc Hoả, Băng 
tiêu ngoạ hãm, Câu Trận, Ngũ hư   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: BÌNH - Đằng sà quấn quanh, tổn nhân 
khẩu - gặp kiện cáo - khẩu thiệt - tai bay vạ gió, xấu. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Thoa xuyến Kim - Bảo - Bình nhật 
* Cát thần: Thiên ân, Tướng nhật, Phổ hộ. 
* Hung thần: Thiên cương, Tử thần, Nguyệt hại, Du họa, Tứ cùng, Cửu thổ, Ngũ hư, Trùng nhật, 
Câu trần. 
* Nên: Cúng tế, tắm gội, sửa tường, sửa đường. 
* Kiêng: Cầu phúc cầu tự, dâng biểu sớ, nhận phong tước vị, họp thân hữu, đội mũ cài trâm, xuất 
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hành, lên quan nhậm chức, gặp dân, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, thu nạp người, di chuyển, kê giường, 
giải trừ, cắt tóc, sửa móng, mời thầy chữa bệnh, cắt may, đắp đê, tu tạo động thổ, dựng cột gác xà, 
sửa kho, rèn đúc, đan dệt, nấu rượu, khai trương, lập ước, giao dịch, nạp tài, mở kho xuất tiền hàng, 
xếp đặt buồng đẻ, khơi mương đào giếng, gieo trồng, chăn nuôi, nạp gia súc, phá thổ, an táng, cải 
táng. 
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THÁNG 9 NĂM 2021 
6 2 4 4 

Hàm 
9 

Bạch lộ (Tháng Đinh Dậu): 07/09/2021 - 16:52 

5 7 9 Thu phân (Tháng Đinh Dậu): 23/09/2021 - 02:20 

1 3 8 Tam sát: Đông (45-135) 
 

01/09/2021- Thứ Tư -25/7 - Nhâm Tý 8 4 6 8 
Chấn 

1 
Trực Định - Sao Cơ thủy (cát) 7 9 2 
Tam sát: Nam (135-225) 3 5 1 
Kim phù: SÁT CỐNG Quẻ ngày: Bác-->Tấn 
Tam tuyệt: Đoài 
►HOÀNG ĐẠO: Thanh Long hoàng đạo (thiên quý, thái ất tinh) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Phúc Sinh, Tam Hợp 1, Dân nhật, thời đức, Hoàng Ân, Thanh Long Nguyệt Đức, 
Nguyệt Ân  
* Hung tinh: Đại Hao (Tử khí, quan phú)   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: ĐỊNH - Nhâm tý là Mộc đả bảo bình 
thủy, không gặp thời, là lá rụng của cây. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Tang chá Mộc - Chuyên - Định nhật 
* Cát thần: Nguyệt đức, Thiên ân, Nguyệt ân, Tứ tướng, Thời đức, Dân nhật, Tam hợp, Lâm nhật, 
Thời âm, Phúc sinh, Thanh long, Ô phệ đối. 
* Hung thần: Tử khí 
* Nên: Cúng tế, cầu phúc cầu tự, dâng biểu sớ, nhận phong tước vị, họp thân hữu, đội mũ cài trâm, 
xuất hành, lên quan nhậm chức, gặp dân, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, thu nạp người, di chuyển, giải 
trừ, tắm gội, cắt may, tu tạo động thố, dựng cột gác xà, sửa kho, đan dệt, nấu rượu, khai trương, lập 
ước, giao dịch, nạp tài, mở kho xuất tiền hàng, xếp đặt buồng đẻ, khơi mương đào giếng, đặt cối đá, 
gieo trồng, chăn nuôi, nạp gia súc, phá thổ, an táng, cải táng. 
* Kiêng: Mời thầy chữa bệnh, khơi mương, săn bắn, đánh cá. 

02/09/2021- Thứ Năm -26/7 - Quý Sửu 7 3 5 6 
Bí 
8 

Trực Chấp - Sao Đẩu mộc (cát) 6 8 1 
Tam sát: Đông (45-135) 2 4 9 
Kim phù: TRỰC TINH Quẻ ngày: Đ.Súc-->T.Súc 
Tam tuyệt: Cấn 
►HOÀNG ĐẠO: Minh Đường hoàng đạo (minh phụ, quý nhân tinh) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Mẫu Thương 2, Minh đường Thiên đức 1  
* Hung tinh: Thụ tử, Sát chủ, Ngũ Quỹ   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: CHẤP - Có Chu tước - Câu giảo - Đằng 
xà - Bạch hổ nhập trung cung là các hung thần, không nên dùng việc, phạm thì là điềm thoái tài - 
thương nhân khẩu. Quý Sửu là Sát nhập trung cung, quyết không thể dùng, lại là ngày thụ mệnh 
vậy. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Tang chá Mộc - Phạt - Chấp nhật 
* Cát thần: Thiên Đức, Thiên ân, Mẫu thương, Tứ tướng, Minh đường. 
* Hung thần: Tiểu hao, Qui kị, Bát chuyên, Xúc thủy long. 
* Nên: Cúng tế, cầu phúc cầu tự, dâng biểu sớ, nhận phong tước vị, họp thân hữu, xuất hành, lên 
quan nhậm chức, gặp dân, giải trừ, mời thầy chữa bệnh, cắt may, tu tạo động thổ, dựng cột gác xà, 
sửa kho, nạp tài, mở kho xuất tiền hàng, đuổi bắt, gieo trồng, chăn nuôi, nạp gia súc, an táng. 
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* Kiêng: Đội mũ cài trâm, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, di chuyển, đi xa trở về, săn bắn, đánh cá, đi 
thuyền. 

03/09/2021- Thứ Sáu - 27/7 - Giáp Dần 6 2 4 7 
K.Tế 

9 
Trực Phá - Sao Ngưu kim (hung) 5 7 9 
Tam sát: Bắc (315-45) 1 3 8 
Kim phù: Bốc mộc Quẻ ngày: Tổn-->Lâm 
Tam tuyệt: Ly 
►HOÀNG ĐẠO: Thiên Hình hắc đạo (thiên hình) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Thánh tâm, Giải thần, Dịch Mã   
* Hung tinh: Nguyệt phá, Nguyệt Hình, Không phòng Trùng phục  
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: PHÁ - Giáp Dần là Chính tứ phế, Canh 
Dần - Mậu Dần - Bính Dần đều không tốt, mọi việc không nên, là điềm kiện cáo - thoái tài - nhân 
khẩu thở than rên rỉ. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Đại khê Thủy - Chuyên - Phá nhật 
* Cát thần: Dịch mã, Thiên hậu, Thánh tâm, Giải thần, Ngũ hợp, Ô phệ đối. 
* Hung thần: Nguyệt phá, Đại hao, Nguyệt hình, Tứ phế, Bát chuyên, Thiên hình. 
* Nên:  
* Kiêng: Mọi việc không nên làm. 

04/09/2021- Thứ Bảy - 28/7 - Ất Mão 5 1 3 1 
Lâm 

4 
Trực Nguy - Sao Nữ thổ (hung) 4 6 8 
Tam sát: Tây (225-315) 9 2 7 
Kim phù: Giác kỷ Quẻ ngày: Bí-->Cấn 
Tam tuyệt: Khảm 
►HOÀNG ĐẠO: Chu Tước hắc đạo (thiên tụng) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Cát Khánh, Ích Hậu Thiên Phúc 1  
* Hung tinh: Thiên Lại, Hoang vu 2, Chu tước hắc đạo   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: NGUY - Ất Mão là chính tứ phế, xấu. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Đại khuê Thủy - Chuyên - Nguy Nhật 
* Cát thần: Ích hậu, Ngũ hợp, Ô phệ đối. 
* Hung thần: Thiên lại, Chí tử, Tứ phế, Ngũ hư, Thổ phù, Chu tước, Tam âm. 
* Nên:  
* Kiêng: Mọi việc không nên làm. 

05/09/2021- Chủ Nhật - 29/7 - Bính Thìn 4 9 2 4 
Đoài 

1 
Trực Thành - Sao Hư nhật (hung) 3 5 7 
Tam sát: Nam (135-225) 8 1 6 
Kim phù: NHÂN CHUYÊN Quẻ ngày: Di-->Tổn 
Tam tuyệt: Khôn 
►HOÀNG ĐẠO: Kim Quỹ hoàng đạo (nguyệt tiên, phúc đức tinh) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Thiên hỷ, Thiên tài, Tục Thế, Tam Hợp 2, Mẫu Thương 1 Nguyệt Không  
* Hung tinh: Hoả tai, Nguyệt Yếm đại hoạ, Cô thần   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: THÀNH - có Thiên hỷ. Bính Thìn là 
ngày táng, tốt vừa,không nên dùng vào việc lớn. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Sa trung Thổ - Bảo - Thành nhật 
* Cát thần: Nguyệt không, Mẫu thương, Tam hợp, Thiên hỉ, Thiên y, Tục thế, Kim quĩ. 
* Hung thần: Nguyệt yếm, Địa hỏa, Tứ kích, Đại sát, Huyết kị. 
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* Nên: Cúng tế, nhập học. 
* Kiêng: Cầu phúc cầu tự, dâng biểu sớ, nhận phong tước vị, họp thân hữu, đội mũ cài trâm, xuất 
hành, lên quan nhậm chức, gặp dân, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, thu nạp người, di chuyển, đi xa trở 
về, kê giường, giải trừ, cắt tóc sửa móng, mời thầy chữa bệnh, châm cứu, cắt may, đắp đê, tu tạo 
động thổ, dựng cột gác xà, sửa kho, rèn đúc, đan dệt, nấu rượu, khai trương, lập ước, giao dịch, nạp 
tài, mở kho xuất tiền hàng, xếp đặt buồng đẻ, khơi mương đào giếng, đặt cối đá, lấp hang hố, sửa 
tường, sửa đường, dỡ nhà phá tường, chặt cây, gieo trồng, chăn nuôi, nạp gia súc, phá thổ an táng, 
cải táng. 

06/09/2021- Thứ hai - 30/7 - Đinh Tị 3 8 1 2 
T.Súc 

8 
Trực Thâu - Sao Nguy nguyệt (hung) 2 4 6 
Tam sát: Đông (45-135) 7 9 5 
Kim phù: Lập tảo Quẻ ngày: Cổ-->Mông 
Tam tuyệt: Chấn 
►HOÀNG ĐẠO: Thiên Đức hoàng đạo (thiên đức, bảo quang tinh) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Địa tài, Ngũ phú, U Vi tinh, Yếu yên (thiên quý), Lục Hợp, Kim đường Nguyệt đức hợp  
* Hung tinh: Tiểu Hồng Sa, Kiếp sát, Địa phá, Thần cách, Hà khôi, Cẩu Giảo, Lôi công, Thổ cẩm   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: THÂU - Tiểu hồng sa. Có Chu tước - 
Câu giảo - Đằng xà, mọi việc bất lợi, phạm thì dẫn đến kiện cáo - tổn nhân khẩu, rất xấu. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Sa trung Thổ - Chuyên - Thu nhật 
* Cát thần: Nguyệt đức hợp, Lục hợp, Ngũ phú, Yếu an, Bảo quang. 
* Hung thần: Hà khôi, Kiếp sát, Địa nang, Trùng nhật. 
* Nên: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự, dâng biểu sớ, nhận phong tước vị, họp thân hữu, lên quan nhậm 
chức, gặp dân, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, thu nạp người, di chuyển giải trừ, cắt may, dựng cột gác 
xà, dan dệt, nấu rượu, khai trương, lập ước, giao dịch, nạp tài, mở kho xuất tiền hàng, đuổi bắt, chăn 
nuôi, nạp gia súc. 
* Kiêng: Xuất hành, cắt tóc, mời thầy chữa bệnh, đắp đê, tu tạo động thổ, sửa kho, xếp đặt buồng 
đẻ, khơi mương đào giếng, đặt cối đá, sửa tường, sửa đường, dỡ nhà phá tường, săn bắt, đánh cá, 
gieo trồng, phá thổ. 

07/09/2021- Thứ Ba - 1/8 - Mậu Ngọ 2 7 9 3 
Đỉnh 

4 
Trực Thâu - Sao Thất hỏa (cát) 1 3 5 
Tam sát: Bắc (315-45) 6 8 4 
Kim phù: Hoắc tinh Quẻ ngày: Thái-->Nhu 
Tam tuyệt: Chấn 
►HOÀNG ĐẠO: Kim Quỹ hoàng đạo (nguyệt tiên, phúc đức tinh) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Thiên tài, Phúc Sinh, Tuế hợp, Đại Hồng Sa 1, Hoàng Ân   
* Hung tinh: Thiên Cương (hay Diệt Môn), Địa phá, Địa Tặc, Băng tiêu ngoạ hãm, Cửu không, Lỗ 
ban sát   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: THÂU - Phúc tinh, tiếc là từ phá đến 
xung, Riêng Mậu Ngọ có Hỏa tinh, bất lợi. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Thiên thượng Hỏa - Nghĩa - Thu nhật 
* Cát thần: Bất tương, Phúc sinh, Kim quĩ. 
* Hung thần: Thiên cương, Đại thời, Đại bại, Hàm trì, Thiên tặc, Tứ hao, Cửu khảm, Cửu tiêu. 
* Nên: Cúng tế, đuổi bắt. 
* Kiêng: Cầu phúc cầu tự, dâng biểu sớ, nhận phong tước vị, họp thân hữu, đội mũ cài trâm, xuất 
hành, lên quan nhậm chức, gặp dân, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, thu nạp người, di chuyển, kê giường, 
giải trừ, mời thầy chữa bệnh, cắt may, đắp đê, tu tạo động thổ, dựng cột gác xà, sửa kho, rèn đúc, 
lợp mái, đan dệt, nấu rượu, khai trương, lập ước, giao dịch, nạp tài, mở kho xuất tiền hàng, xếp đặt 
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buồng đẻ, khơi mương đào giếng, đặt cối đá, lấp hang hố, đánh cá, đi thuyền, gieo trồng, chăn nuôi, 
nạp gia súc, phá thổ, an táng, cải táng. 

08/09/2021- Thứ Tư - 2/8 - Kỷ Mùi 1 6 8 1 
Thăng 

2 
Trực Khai - Sao Bích thủy (cát) 9 2 4 
Tam sát: Tây (225-315) 5 7 3 
Kim phù: Hoà đao Quẻ ngày: Lâm-->Tổn 
Tam tuyệt: Tốn 
►HOÀNG ĐẠO: Thiên Đức hoàng đạo (thiên đức, bảo quang tinh) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Sinh khí, Địa tài, Âm Đức, Đại Hồng Sa 2, Kim đường   
* Hung tinh: Thụ tử, Hoang vu 3, Nhân Cách, Tứ thời cô quả   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: KHAI - Kỷ Mùi là ngày tốt vừa, chỉ nên 
làm các việc phạt cỏ - mở núi (khai sơn) - nhổ cây - an táng. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Thiên thượng Hỏa - Chuyên - Khai nhật 
* Cát thần: Mẫu thương, Âm đức, Thời dương, Sinh khí, Thiên thương, Bảo quang. 
* Hung thần: Ngũ hư, Cửu không, Thổ phù, Bát chuyên. 
* Nên: Cúng tế, cầu phúc cầu tự, dâng biểu sớ, nhận phong tước vị, họp thân hữu, nhập học, xuất 
hành, lên quan nhậm chức, gặp dân, di chuyển, giải trừ, cắt may, dựng cột gác xà, chăn nuôi, nạp 
gia súc. 
* Kiêng: Đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, thu nạp người, mời thầy chữa bệnh, đắp đê, tu tạo động thổ, sửa 
kho, khai trương lập ước giao dịch, nạp tài, mở kho xuất tiền hàng, xếp đặt buồng đẻ, khơi mương 
đào giếng, đặt cối đá, sửa tường, sửa đường, dỡ nhà phá tường, chặt cây săn bắn, đánh cá, gieo 
trồng phá thổ. 
09/09/2021- Thứ Năm - 3/8 - Canh Thân 9 5 7 7 

Khảm 
1 

Trực Bế - Sao Khuê mộc (hung) 8 1 3 
Tam sát: Nam (135-225) 4 6 2 
Kim phù: SÁT CỐNG Quẻ ngày: M.Di-->Khiêm 
Tam tuyệt: Nam Khôn, nữ Cấn 
►HOÀNG ĐẠO: Bạch Hổ hắc đạo (thiên sát) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Thiên Mã, Thánh tâm, Ngũ phú, Cát Khánh, Phúc hậu Nguyệt Đức, Thiên Quý 1  
* Hung tinh: Thiên ôn, Bạch hổ, Lôi công   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: BẾ - Canh Thân là Thiên đức, Nguyệt 
đức, nên xuất hành - sửa mới - động thổ - hưng công - đặt móng - buộc giàn - hôn nhân - nhập trạch 
- an táng - khai trương - làm kho chứa - chuồng trâu dê lợn, lợi con cháu - vượng điền sản - tiến 
hoành tài - nhà cửa phát đạt, tốt nhất (thượng cát). 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Thạch lựu Mộc - Chuyên - Bế nhật 
* Cát thần: Nguyệt đức, Vương nhật, Thiên mã, Ngũ phú, Thánh tâm, Trừ thần, Ô phệ. 
* Hung thần: Du họa, Huyết chi, Ngũ li, Bát chuyên, Bạch hổ. 
* Nên: Cúng tế, tắm gội, cắt tóc sửa móng, cắt may, đắp đê, sửa kho, nấu rượu, lập ước giao dịch, 
nạp tài, lấp hang hố, quét dọn, gieo trồng, chăn nuôi, nạp gia súc, phá thổ, an táng. 
* Kiêng: Cầu phúc cầu tự, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, kê giường, giải trừ, mời thầy chữa bệnh, chữa 
mắt, châm cứu, đan dệt, săn bắn, đánh cá. 
10/09/2021- Thứ Sáu - 4/8 - Tân Dậu 8 4 6 8 

T.Quá 
3 

Trực Kiến - Sao Lâu kim (cát) 7 9 2 
Tam sát: Đông (45-135) 3 5 1 
Kim phù: TRỰC TINH Quẻ ngày: Phục-->Lâm 
Tam tuyệt: Càn 
►HOÀNG ĐẠO: Ngọc Đường hoàng đạo (thiên khai, thiếu vi tinh) 
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►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Thiên thành, Quan nhật, Ích Hậu, Ngọc đường Thiên Quý 2  
* Hung tinh: Thiên Ngục, Thiên Hoả, Tiểu Hồng Sa, Thổ phủ, Nguyệt Hình, Nguyệt Kiến chuyển 
sát, Phủ đầu dát Trùng Tang Thiên địa chuyển sát, Dương thác 
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: KIẾN - Tiểu hồng sa - Thiên thành. Là 
lúc ngũ hành tự bại, trăm việc đều xấu, đồng thời lại phạm Thiên địa chuyển sát, càng xấu, gặp kiện 
cáo - đẻ khó - nước lửa sinh tai họa - con cháu chạy tan tác, nhà bại không ngừng. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Thạch lựu Mộc - Chuyên - Kiến nhật 
* Cát thần: Quan nhật, Lục nghi, Ích hậu, Trừ thần, Ngọc đường, Ô phệ. 
* Hung thần: Nguyệt kiến, Tiểu thời, Thổ phủ, Nguyệt hình, Yếm đối, Chiêu dao, Phục nhật, Ngũ 
li, Dương thác. 
* Nên: Cúng tế, tắm gội, quét dọn. 
* Kiêng: Cầu phúc cầu tự, dâng biểu sớ, nhận phong tước vị, họp thân hữu, đội mũ cài trâm, xuất 
hành, lên quan nhậm chức, gặp dân, đính hôn, ăn hỏi cưới gả, thu nạp người, di chuyển, kê giường, 
giải trừ, cắt tóc sửa móng, mời thầy chữa bệnh, cắt may, đắp đê, tu tạo động thổ, dựng cột gác xà, 
sửa kho, rèn đúc, lợp mái, đan dệt, nấu rượu, khai trương, lập ước giao dịch, nạp tài, mở kho xuất 
tiền hàng, xếp đặt buồng đẻ, khơi mương đào giếng, đặt cối đá, lấp hang hố, sửa tường, sửa đường, 
dỡ nhà phá tường, chặt cây, đánh cá, đi thuyền, gieo trồng, chăn nuôi, nạp gia súc, phá thổ, an táng, 
cải táng. 
11/09/2021- Thứ Bảy - 5/8 - Nhâm Tuất 7 3 5 4 

Tụy 
4 

Trực Trừ - Sao Vị thổ (cát) 6 8 1 
Tam sát: Bắc (315-45) 2 4 9 
Kim phù: Bốc mộc Quẻ ngày: Thăng-->Sư 
Tam tuyệt: Đoài 
►HOÀNG ĐẠO: Thiên Lao hắc đạo (tỏa thần) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Minh tinh, U Vi tinh, Tục Thế   
* Hung tinh: Hoả tai, Nguyệt Hoả, Độc Hoả, Tam tang, Ly sàng 1, Quỷ khốc   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: TRỪ - Nhâm Tuất là Sát nhập trung 
cung, mọi việc không nên, phạm vào là điềm thất tài - lãnh thoái, rất xấu. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Đại hải Thủy - Phạt - Trừ nhật 
* Cát thần: Mẫu thương, Tứ tướng, Thủ nhật, Cát kì, Tục thế. 
* Hung thần: Nguyệt hại, Huyết kỵ, Thiên lao. 
* Nên: Cúng tế, xuất hành, lên quan nhậm chức, gặp dân, di chuyển, giải trừ tắm gội, cắt tóc, sửa 
móng, cắt may, tu tạo, động thổ, dựng cột gác xà, quét dọn, gieo trồng. 
* Kiêng: Cầu phúc cầu tự, dâng biểu sớ, nhận phong tước vị, họp thân hữu, đính hôn, ăn hỏi, cưới 
gả, thu nạp người, mời thầy chữa bệnh, châm cứu, sửa kho xuất tiền hàng, xếp đặt buồng đẻ, khơi 
mương, chăn nuôi, nạp gia súc, phá thổ, an táng, cải táng. 
12/09/2021- Chủ Nhật - 6/8 - Quý Hợi 6 2 4 6 

Bác 
6 

Trực Mãn - Sao Mão nhật (hung) 5 7 9 
Tam sát: Tây (225-315) 1 3 8 
Kim phù: Giác kỷ Quẻ ngày: Sư-->Giải 
Tam tuyệt: Cấn 
►HOÀNG ĐẠO: Huyền Vũ hắc đạo (thiên ngục) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Thiên đức hợp 2, Thiên phú, Lộc khố, Nguyệt giải, Yếu yên (thiên quý), Dịch Mã 
Nguyệt Ân  
* Hung tinh: Sát chủ, Thổ ôn (thiên cẩu), Hoang vu 1, Huyền Vũ, Quả tú   
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► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: MÃN - Thiên phú. Quý Hợi là ngày cuối 
cùng của lục giáp, ngũ hành không có khí, không thể dùng. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Đại hải Thủy - Chuyên - Mãn nhật 
* Cát thần: Nguyệt ân, Tứ tướng, Tướng nhật, Dịch mã, Thiên hậu, Thiên vu, Phúc đức, Yếu an. 
* Hung thần: Ngũ hư, Đại sát, Trùng nhật, Huyền vũ. 
* Nên: Cúng tế, giải trừ, tắm gội. 
* Kiêng: Cưới gả, sửa kho, mở kho xuất tiền hàng, phá thổ, an táng, cải táng. 
13/09/2021- Thứ hai - 7/8 - Giáp Tý 2 7 9 1 

Khôn 
1 

Trực Bình - Sao Tất nguyệt (cát) 1 3 5 
Tam sát: Nam (135-225) 6 8 4 
Kim phù: Hoắc tinh Quẻ ngày: Khiêm-->Kiển 
Tam tuyệt: Ly 
►HOÀNG ĐẠO: Tư Mệnh hoàng đạo (nhật tiên, phượng liễn tinh) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Thiên Quan, Dân nhật, thời đức Thiên Phúc 1, Nguyệt Không  
* Hung tinh: Thiên Lại, Tiểu Hao, Lục Bất thành, Hà khôi, Cẩu Giảo, Vãng vong (Thổ kỵ)   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: BÌNH - Vãng vong, Chu tước - Câu giảo, 
dẫn đến kiện cáo, tổn trạch trưởng.Giáp Tý cũng có Hỏa tinh, nhưng là Bắc phương Hắc sát chi khí, 
không thể dùng. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Hải trung Kim - Nghĩa - Bình nhật 
* Cát thần: Nguyệt không, Thiên ân, Thời đức, Dương đức, Dân nhật, Ngọc vũ, Tư mệnh. 
* Hung thần: Hà khôi, Tử thần, Thiên lại, Chí tử, Vãng vong. 
* Nên: Cúng tế, tắm gội, sửa đường, sửa tường. 
* Kiêng: Cầu phúc cầu tự, dâng biểu sớ, nhận phong tước vị, họp thân hữu, đội mũ cài trâm, xuất 
hành, lên quan nhậm chức, gặp dân, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, thu nạp người, di chuyển, kê giường, 
giải trừ, mời thầy chữa bệnh, cắt may, đắp đê, tu tạo động thổ, dựng cột gác xà, sửa kho, rèn đúc, 
đan dệt, nấu rượu, khai trương, lập ước, giao dịch, nạp tài, mở kho xuất tiền hàng, xếp đặt buồng đẻ, 
khơi mương đào giếng, đuổi bắt, săn bắn, đánh cá, gieo trồng, chăn nuôi, nạp gia súc, phá thổ, an 
táng, cải táng. 
14/09/2021- Thứ Ba - 8/8 - Ất Sửu 1 6 8 3 

P.Hạp 
6 

Trực Định - Sao Chủy hỏa (hung) 9 2 4 
Tam sát: Đông (45-135) 5 7 3 
Kim phù: Hoà đao Quẻ ngày: Khôn-->Bác 
Tam tuyệt: Khảm 
►HOÀNG ĐẠO: Câu Trần hắc đạo (địa ngục) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Mãn đức tinh, Tam Hợp 1, Mẫu Thương 2 Nguyệt đức hợp  
* Hung tinh: Đại Hao (Tử khí, quan phú) Trùng phục  
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: ĐỊNH - Ất Sửu - Đinh Sửu là tốt vừa. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Hải trung Kim - Chế - Định nhật 
* Cát thần: Nguyệt đức hợp, Thiên ân, Mẫu thương, Tam hợp, Thời âm, Kim đường. 
* Hung thần: Tử khí, Câu trần. 
* Nên: Cúng tế, cầu phúc cầu tự, dâng biểu sớ, nhận phong tước vị, họp thân hữu, xuất hành, lên 
quan nhậm chức, gặp dân, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, thu nạp người, di chuyến, giải trừ, cắt may, tu 
tạo động thổ, dựng cột gác xà, sửa kho, đan dệt, nấu rượu, lập ước giao dịch, nạp tài, đặt cối đá, 
chăn nuôi, nạp gia súc, an táng. 
* Kiêng: Đội mũ cài trâm, mời thầy chữa bệnh, săn bắn, đánh cá, gieo trồng. 
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15/09/2021- Thứ Tư - 9/8 - Bính Dần 9 5 7 2 
G.Nhân 

4 
Trực Chấp - Sao Sâm thủy (hung) 8 1 3 
Tam sát: Bắc (315-45) 4 6 2 
Kim phù: SÁT CỐNG Quẻ ngày: Thái-->Thăng 
Tam tuyệt: Khôn 
►HOÀNG ĐẠO: Thanh Long hoàng đạo (thiên quý, thái ất tinh) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Thiên đức 2, Giải thần, Thanh Long   
* Hung tinh: Kiếp sát, Hoàng Sa   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: CHẤP - Hoàng sa. Ngày Dần cũng tốt 
vừa, có thể dùng. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Lô trung Hỏa - Nghĩa - Chấp nhật 
* Cát thần: Thiên ân, Giải thần, Ngũ hợp, Thanh long, Ô phệ đối. 
* Hung thần: Kiếp sát, Tiểu hao, Địa nang, Qui kị 
* Nên: Tắm gội, đuổi bắt. 
* Kiêng: Cúng tế, cầu phúc cầu tự, dâng biểu sớ, nhận phong tước vị, họp thân hữu, đội mũ cài 
trâm, xuất hành, lên quan nhậm chức, gặp dân, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, thu nạp người, di chuyển, 
đi xa trở về, kê giường, giải trừ, cắt tóc, sửa móng, mời thầy chữa bệnh, cắt may, đắp đê, tu tạo 
động thổ, dựng cột gác xà, sửa kho rèn đúc, đan dệt, nấu rượu, khai trương, lập ước, giao dịch, nạp 
tài, mở kho xuất tiền hàng, xếp đặt buồng đẻ, khơi mương đào giếng, đặt cối đá, lấp hang hố, sửa 
tường, sửa đường, dỡ nhà phá tường, gieo trồng, chăn nuôi nạp gia súc, phá thổ, an táng, cải táng. 
16/09/2021- Thứ Năm - 10/8 - Đinh Mão 8 4 6 6 

Tổn 
9 

Trực Phá - Sao Tỉnh mộc (cát) 7 9 2 
Tam sát: Tây (225-315) 3 5 1 
Kim phù: TRỰC TINH Quẻ ngày: Lâm-->Phục 
Tam tuyệt: Chấn 
►HOÀNG ĐẠO: Minh Đường hoàng đạo (minh phụ, quý nhân tinh) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Minh đường   
* Hung tinh: Nguyệt phá, Hoang vu 2, Thiên tặc, Nguyệt Yếm đại hoạ, Thần cách, Phi Ma sát (Tai 
sát), Tội chỉ, Ngũ hư, Không phòng   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: PHÁ - Thiên tặc. Ngày Mão bất lợi, có 
Chu tước - Câu giảo, dẫn đến kiện cáo - khẩu thiệt, đồng thời phạm Nguyệt yếm là xấu. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Lô trung Hỏa - Nghĩa - Phá nhật 
* Cát thần: Thiên ân, Ngũ hợp, Minh đường, Ô phệ đối. 
* Hung thần: Nguyệt phá, Đại sao, Tai sát, Thiên hỏa, Nguyệt yếm, Địa hỏa, Ngũ hư. 
* Nên:  
* Kiêng: Mọi việc không nên làm. 
17/09/2021- Thứ Sáu - 11/8 - Mậu Thìn 7 3 5 9 

Lý 
6 

Trực Nguy - Sao Quỷ kim (hung) 6 8 1 
Tam sát: Nam (135-225) 2 4 9 
Kim phù: Bốc mộc Quẻ ngày: M.Di-->Phục 
Tam tuyệt: Tốn 
►HOÀNG ĐẠO: Thiên Hình hắc đạo (thiên hình) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Kính Tâm, Hoạt điệu, Lục Hợp, Mẫu Thương 1   
* Hung tinh: Nguyệt Hư, Nguyệt Sát   
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► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: NGUY - Mậu Thìn là cỏ cây tàn lụi, 
không tốt. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Đại lâm Mộc - Chuyên - Nguy nhật 
* Cát thần: Thiên ân, Mẫu thương, Lục hợp, Bất tương, Kính an. 
* Hung thần: Nguyệt sát, Nguyệt hư, Tứ kính, Thiên hình. 
* Nên:  
* Kiêng: Cầu phúc cầu tự, dâng biểu sớ, nhận phong tước vị, xuất hành, lên quan nhậm chức, gặp 
dân, giải trừ, cắt tóc sửa móng, mời thầy chữa bệnh, cắt may, đắp đê, tu tạo động thổ, dựng cột gác 
xà, sửa kho, rèn đúc, xếp đặt buồng đẻ, khơi mương đào giếng, đặt cột đá, lấp hang hố, sửa tường, 
dỡ nhà phá tường. 
18/09/2021- Thứ Bảy - 12/8 - Kỷ Tị 6 2 4 8 

Đ.Tráng 
2 

Trực Thành - Sao Liễu thổ (hung) 5 7 9 
Tam sát: Đông (45-135) 1 3 8 
Kim phù: Giác kỷ Quẻ ngày: Phục-->Chấn 
Tam tuyệt: Nam Khôn, nữ Cấn 
►HOÀNG ĐẠO: Chu Tước hắc đạo (thiên tụng) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Thiên hỷ, Nguyệt Tài, Phổ hộ (Hội hộ), Tam Hợp 2   
* Hung tinh: Ngũ Quỹ, Chu tước hắc đạo, Câu Trận, Cô thần, Thổ cẩm   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: THÀNH - Thiên hỉ. Kỷ Tị, có các sao Tử 
đàn - Đới lộc dịch mã, tập hợp ở Khúc đường che chiếu, nên khởi tạo nhà kho - hôn nhân - nhập 
trạch - hưng công - động thổ - khai trương - xuất hành - chuồng dê ngựa đều rất tốt, trăm việc thuận 
lợi. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Đại lâm Mộc - Nghĩa - Thành nhật 
* Cát thần: Tam hợp, Lâm nhật Thiên y, Phổ hộ. 
* Hung thần: Trùng nhật, Chu tước. 
* Nên: Cúng tế, cầu phúc cầu tự, dâng biểu sớ, nhận phong tước vị, họp thân hữu, nhập học, lên 
quan nhậm chức, gặp dân, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, thu nạp người, di chuyển, mời thầy chữa bệnh, 
cắt may, đắp đê, tu tạo động thổ, dựng cột gác xà, sửa kho, đan dệt, nấu rượu, khai trương, lập ước 
giao dịch, nạp tài, đặt cối đá, gieo trồng, chăn nuôi, nạp gia súc. 
* Kiêng: Xuất hành, phá thổ, an táng, cải táng. 
19/09/2021- Chủ Nhật - 13/8 - Canh Ngọ 5 1 3 8 

Hằng 
9 

Trực Thâu - Sao Tinh nhật (hung) 4 6 8 
Tam sát: Bắc (315-45) 9 2 7 
Kim phù: NHÂN CHUYÊN Quẻ ngày: Thăng-->Tỉnh 
Tam tuyệt: Càn 
►HOÀNG ĐẠO: Kim Quỹ hoàng đạo (nguyệt tiên, phúc đức tinh) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Thiên tài, Phúc Sinh, Tuế hợp, Đại Hồng Sa 1, Hoàng Ân Nguyệt Đức, Thiên Quý 1  
* Hung tinh: Thiên Cương (hay Diệt Môn), Địa phá, Địa Tặc, Băng tiêu ngoạ hãm, Cửu không, Lỗ 
ban sát   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: THÂU - Phúc tinh, tiếc là từ phá đến 
xung, Canh Ngọ cũng bất lợi. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Lộ bàng Thổ - Phạt - Thu nhật 
* Cát thần: Nguyệt đức, Phúc sinh, Kim quĩ, Ô phệ. 
* Hung thần: Thiên cương, Đại thời, Đại bại, Hàm trì, Thiên tặc, Cửu khảm, Cửu tiêu 
* Nên: Cúng tế, đuổi bắt. 
* Kiêng: Xuất hành, mời thầy chữa bệnh, sửa kho, rèn đúc, lợp mái, đan dệt, mở kho xuất tiền hàng, 
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lấp hang hốc, săn bắn, đánh cá, đi thuyền, gieo trồng. 
20/09/2021- Thứ hai - 14/8 - Tân Mùi 4 9 2 9 

Tụng 
3 

Trực Khai - Sao Trương nguyệt (cát) 3 5 7 
Tam sát: Tây (225-315) 8 1 6 
Kim phù: Lập tảo Quẻ ngày: Sư-->Mông 
Tam tuyệt: Đoài 
►HOÀNG ĐẠO: Thiên Đức hoàng đạo (thiên đức, bảo quang tinh) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Sinh khí, Địa tài, Âm Đức, Đại Hồng Sa 2, Kim đường Thiên Quý 2  
* Hung tinh: Thụ tử, Hoang vu 3, Nhân Cách, Tứ thời cô quả Trùng Tang  
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: KHAI - Đinh Mùi - Kỷ Mùi - Tân Mùi - 
Quý Mùi đều là những ngày tốt vừa, chỉ nên làm các việc phạt cỏ - mở núi (khai sơn) - nhổ cây - an 
táng. Riêng Ất Mùi trăm việc không lợi, xấu, phạm phải là cảnh suy bại tử tuyệt. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Lộ bàng Thổ - Nghĩa - Khai nhật 
* Cát thần: Mẫu thương, Âm đức, Thời dương, Sinh khí, Thiên thương, Bất tương, Bảo quang. 
* Hung thần: Ngũ hư, Cửu không, Thổ phù, Phục nhật. 
* Nên: Cúng tế, cầu phúc cầu tự, dâng biểu số, nhận phong tước vị, họp thân hữu, nhập học, xuất 
hành, lên quan nhậm chức, gặp dân, cưới gả, di chuyển, giải trừ, cắt may, dựng cột gác xà, chăn 
nuôi, nạp gia súc. 
* Kiêng: Thu nạp người, mời thầy chữa bệnh, đắp đê, tu tạo động thổ, sửa kho, nấu rượu, khai 
trương, lập ước giao dịch, nạp tài, mở kho xuất tiền hàng, xếp đặt buồng đẻ, khơi mương đào giếng, 
đặt cối đá, sửa tường, sửa đường, dỡ nhà phá tường, chặt cây, săn bắn, đánh cá, gieo trồng, phá thổ, 
an táng, cải táng. 
21/09/2021- Thứ Ba - 15/8 - Nhâm Thân 3 8 1 1 

Sư 
7 

Trực Bế - Sao Dực hỏa (hung) 2 4 6 
Tam sát: Nam (135-225) 7 9 5 
Kim phù: Yêu tinh Quẻ ngày: Khiêm-->M.Di 
Tam tuyệt: Cấn 
►HOÀNG ĐẠO: Bạch Hổ hắc đạo (thiên sát) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Thiên Mã, Thánh tâm, Ngũ phú, Cát Khánh, Phúc hậu   
* Hung tinh: Thiên ôn, Bạch hổ, Lôi công   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: BẾ - Nhâm Thân là tốt vừa. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Kiếm phong Kim - Nghĩa - Bế nhật 
* Cát thần: Tứ tướng, Vương nhật, Thiên mã, Ngũ phú, Bất tương, Thánh tâm, Trừ thần, Ô phệ. 
* Hung thần: Du họa, Huyết chi, Ngũ li, Bạch hổ. 
* Nên: Cúng tế, tắm gội, cắt tóc sửa móng, cắt may, đắp đê, sửa kho, đan dệt, nấu rượu, nạp tài, lấp 
hang hố, quét dọn, gieo trồng, chăn nuôi, nạp gia súc, phá thổ, an táng. 
* Kiêng: Cầu phúc cầu tự, dâng biểu sớ, nhận phong tước vị, họp thân hữu, xuất hành, lên quan 
nhậm chức, gặp dân, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, thu nạp người, di chuyển, kê giường, giải trừ, mời 
thầy chữa bệnh, chữa mắt, châm cứu, tu tạo động thổ, dựng cột gác xà, khai trương, lập ước, giao 
dịch, nạp tài, mở kho xuất tiền hàng, xếp đặt buồng đẻ, khơi mương đào giếng. 
22/09/2021- Thứ Tư - 16/8 - Quý Dậu 2 7 9 2 

Tiệm 
7 

Trực Kiến - Sao Chẩn thủy (cát) 1 3 5 
Tam sát: Đông (45-135) 6 8 4 
Kim phù: Hoắc tinh Quẻ ngày: Khôn-->Sư 
Tam tuyệt: Ly 
►HOÀNG ĐẠO: Ngọc Đường hoàng đạo (thiên khai, thiếu vi tinh) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
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* Cát tinh: Thiên thành, Quan nhật, Ích Hậu, Ngọc đường Nguyệt Ân  
* Hung tinh: Thiên Ngục, Thiên Hoả, Tiểu Hồng Sa, Thổ phủ, Nguyệt Hình, Nguyệt Kiến chuyển 
sát, Phủ đầu dát   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: KIẾN - Tiểu hồng sa - Thiên thành. Là 
lúc ngũ hành tự bại, trăm việc đều xấu, đồng thời lại phạm Thiên địa chuyển sát, càng xấu, gặp kiện 
cáo - đẻ khó - nước lửa sinh tai họa - con cháu chạy tan tác, nhà bại không ngừng. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Kiếm phong Kim - Nghĩa - Kiến nhật 
* Cát thần: Nguyệt ân, Tứ tướng, Quan nhật, Lục nghi, Ích hậu, Trừ thần, Ngọc đường, Ô phệ. 
* Hung thần: Nguyệt kiến; Tiểu thời, Thổ phủ, Nguyệt hình, Yếm đối, Chiêu dao, Ngũ li. 
* Nên: Cúng tế, tắm gội, quét dọn. 
* Kiêng: Cầu phúc cầu tự, dâng biểu sớ, nhận phong tước vị, họp thân hữu, đội mũ cài trâm, xuất 
hành, lên quan nhậm chức, gặp dân, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, thu nạp người, di chuyển, kê giường, 
giải trừ, cắt tóc sửa móng, mời thầy chữa bệnh, cắt may, đắp đê, tu tạo động thổ, dựng cột gác xà, 
sửa kho, rèn đúc, đan dệt, nấu rượu, khai trương, lập ước giao dịch, nạp tài, mở kho xuất tiền hàng, 
xếp đặt buồng đẻ, khơi mương đào giếng, đặt cối đá, lấp hang hố, sửa tường, sửa đường, dỡ nhà phá 
tường, chặt cây, đánh cá, đi thuyền, gieo trồng, chăn nuôi, nạp gia súc, phá thổ, an táng, cải táng. 
23/09/2021- Thứ Năm - 17/8 - Giáp Tuất 1 6 8 7 

Kiển 
2 

Trực Trừ - Sao Giác (cát) 9 2 4 
Tam sát: Bắc (315-45) 5 7 3 
Kim phù: Hoà đao Quẻ ngày: Thái-->Lâm 
Tam tuyệt: Khảm 
►HOÀNG ĐẠO: Thiên Lao hắc đạo (tỏa thần) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Minh tinh, U Vi tinh, Tục Thế Thiên Phúc 1, Nguyệt Không  
* Hung tinh: Hoả tai, Nguyệt Hoả, Độc Hoả, Tam tang, Ly sàng 1, Quỷ khốc   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: TRỪ - Giáp Tuất, nên làm các việc hưng 
công - động thổ - nhập trạch - khai trương - hôn nhân, dùng thì tốt vừa. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Sơn đầu Hỏa - Chế - Trừ nhật 
* Cát thần: Nguyệt không, Mẫu thương, Thủ nhật, Cát kì, Tục thế. 
* Hung thần: Nguyệt hại, Huyết kỵ, Thiên lao. 
* Nên: Cúng tế xuất hành, lên quan nhậm chức, gặp dân, giải trừ, tắm gội, cắt tóc, sửa móng, quét 
dọn, gieo trồng. 
* Kiêng: Cầu phúc cầu tự, dâng biểu sớ, nhận phong tước vị, họp thân hữu, đính hôn, ăn hỏi, cưới 
gả, thu nạp người, mời thầy chữa bệnh, châm cứu, sửa kho, đan dệt, nấu rượu, khai trương, lập ước 
giao dịch, nạp tài, mở kho xuất tiền hàng, xếp đặt buồng đẻ, chăn nuôi, nạp gia súc, phá thổ, an 
táng, cải táng. 
24/09/2021- Thứ Sáu - 18/8 - Ất Hợi 9 5 7 3 

Tấn 
3 

Trực Mãn - Sao Cang (hung) 8 1 3 
Tam sát: Tây (225-315) 4 6 2 
Kim phù: SÁT CỐNG Quẻ ngày: Lâm-->Q.Muội 
Tam tuyệt: Khôn 
►HOÀNG ĐẠO: Huyền Vũ hắc đạo (thiên ngục) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Thiên đức hợp 2, Thiên phú, Lộc khố, Nguyệt giải, Yếu yên (thiên quý), Dịch Mã 
Nguyệt đức hợp  
* Hung tinh: Sát chủ, Thổ ôn (thiên cẩu), Hoang vu 1, Huyền Vũ, Quả tú Trùng phục  
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: MÃN - Thiên phú. Ất Hợi có Văn 
Xương là sao quý hiển, 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Sơn đầu Hỏa - Nghĩa - Mãn nhật 
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* Cát thần: Nguyệt đức hợp, Tướng nhật, Dịch mã, Thiên hậu, Thiên vu, Phúc đức, Yếu an. 
* Hung thần: Ngũ hư, Đại sát, Trùng nhật, Huyền vũ. 
* Nên: Cúng tế, cầu phúc cầu.tự, dâng biểu sớ, nhận phong tước vị, họp thân hữu, xuất hành, lên 
quan nhậm chức, gặp dân, đính hôn, ăn hỏi, thu nạp người, di chuyển, giải trừ, tắm gội, mời thầy 
chữa bệnh, cắt may, tu tạo động thồ, dựng cột gác xà, sửa kho, đan dệt, khai trương, lập ước giao 
dịch, nạp tài, mở kho xuất tiền hàng, lấp hang hố, chăn nuôi, nạp gia súc. 
* Kiêng: Cưới gả, săn bắn, đánh cá, gieo trồng. 
25/09/2021- Thứ Bảy - 19/8 - Bính Tý 8 4 6 6 

Di 
3 

Trực Bình - Sao Đê thổ (hung) 7 9 2 
Tam sát: Nam (135-225) 3 5 1 
Kim phù: TRỰC TINH Quẻ ngày: M.Di-->K.Tế 
Tam tuyệt: Chấn 
►HOÀNG ĐẠO: Tư Mệnh hoàng đạo (nhật tiên, phượng liễn tinh) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Thiên Quan, Dân nhật, thời đức   
* Hung tinh: Thiên Lại, Tiểu Hao, Lục Bất thành, Hà khôi, Cẩu Giảo, Vãng vong (Thổ kỵ)   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: BÌNH - Vãng vong, Chu tước - Câu giảo, 
dẫn đến kiện cáo, tổn trạch trưởng. Bính Tý là khi nước trong sạch, lợi cho khởi tạo - giá thú - nhập 
trạch - xuất hành - động thổ, dùng thì lại tốt. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Giản hạ Thủy - Phạt - Bình nhật 
* Cát thần: Thời đức, Dương đức, Dân nhật, Ngọc vũ, Tư mệnh, Ô phệ đối.  
* Hung thần: Hà khôi, Tử thần, Thiên lại, Chí tử, Vãng vong, Xúc thủy long. 
* Nên: Cúng tế, tắm gội, sửa đường, sửa tường. 
* Kiêng: Cầu phúc cầu tự, dâng biểu sớ, nhận phong tước vị, họp thân hữu, đội mũ cài trâm, xuất 
hành, lên quan nhậm chức, gặp dân, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, thu nạp người, di chuyển, kê giường, 
giải trừ, mời thầy chữa bệnh, cắt may, đắp đê, tu tạo động thổ, dựng cột gác xà, nạp tài, mở kho 
xuất tiền hàng, xếp đặt buồng đẻ, khơi mương đào giếng, đuổi bắt, săn bắn, đánh cá, đi thuyền, gieo 
trồng, chăn nuôi, nạp gia súc, phá thổ, an táng, cải táng. 
26/09/2021- Chủ Nhật - 20/8 - Đinh Sửu 7 3 5 4 

Tùy 
7 

Trực Định - Sao Phòng nhật (cát) 6 8 1 
Tam sát: Đông (45-135) 2 4 9 
Kim phù: Bốc mộc Quẻ ngày: Phục-->Di 
Tam tuyệt: Tốn 
►HOÀNG ĐẠO: Câu Trần hắc đạo (địa ngục) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Mãn đức tinh, Tam Hợp 1, Mẫu Thương 2   
* Hung tinh: Đại Hao (Tử khí, quan phú)   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: ĐỊNH - Đinh Sửu là tốt vừa. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Giản hạ Thủy - Bảo - Định nhật 
* Cát thần: Mẫu thương, Tam hợp, Thời âm, Kim đường. 
* Hung thần: Tử khí, Câu trần. 
* Nên: Họp thân hữu, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, thu nạp người, cắt may, tu tạo động thổ, dựng cột 
gác xà, sửa kho, đan dệt, nấu rượu, lập ước giao dịch, nạp tài, đặt cối đá, chăn nuôi, nạp gia súc, đội 
mũ cài trâm, giải trừ, cắt tóc, mời thầy chữa bệnh, xếp đặt buồng đẻ, gieo trồng. 
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27/09/2021- Thứ hai - 21/8 - Mậu Dần 6 2 4 8 
Phong 

6 
Trực Chấp - Sao Tâm nguyệt (hung) 5 7 9 
Tam sát: Bắc (315-45) 1 3 8 
Kim phù: Giác kỷ Quẻ ngày: Thăng-->Thái 
Tam tuyệt: Nam Khôn, nữ Cấn 
►HOÀNG ĐẠO: Thanh Long hoàng đạo (thiên quý, thái ất tinh) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Thiên đức 2, Giải thần, Thanh Long   
* Hung tinh: Kiếp sát, Hoàng Sa   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: CHẤP - Hoàng sa. Ngày Dần cũng tốt 
vừa, có thể dùng. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Thành đầu Thổ - Phạt - Chấp nhật 
* Cát thần: Giải thần, Ngũ hợp, Thanh long. 
* Hung thần: Kiếp sát, Tiểu hao, Qui kị. 
* Nên: Tắm gội, đuổi bắt. 
* Kiêng: Cúng tế, cầu phúc cầu tự, dâng biểu sớ, nhận phong tước vị, họp thân hữu, đội mũ cài 
trâm, xuất hành, lên quan nhậm chức, gặp dân, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, thu nạp người, di chuyển, 
đi xa trở về, kê giường, giải trừ, cắt tóc, sửa móng, mời thầy chữa bệnh, cắt may, đắp đê, tu tạo 
động thổ, dựng cột gác xà, sửa kho, rèn đúc, đan dệt, nấu rượu, khai trương, lập ước, giao dịch, nạp 
tài, mở kho xuất tiền hàng, xếp đặt buồng đẻ, khơi mương đào giếng, đặt cối đá, lấp hang hố, sửa 
tường, dỡ nhà phá tường, gieo trồng, chăn nuôi, nạp gia súc, phá thổ, an táng, cải táng. 
28/09/2021- Thứ Ba - 22/8 - Kỷ Mão 5 1 3 7 

Tiết 
8 

Trực Phá - Sao Vĩ hỏa (cát) 4 6 8 
Tam sát: Tây (225-315) 9 2 7 
Kim phù: NHÂN CHUYÊN Quẻ ngày: Sư-->Khôn 
Tam tuyệt: Càn 
►HOÀNG ĐẠO: Minh Đường hoàng đạo (minh phụ, quý nhân tinh) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Minh đường   
* Hung tinh: Nguyệt phá, Hoang vu 2, Thiên tặc, Nguyệt Yếm đại hoạ, Thần cách, Phi Ma sát (Tai 
sát), Tội chỉ, Ngũ hư, Không phòng   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: PHÁ - Thiên tặc. Kỷ Mão dùng việc thì 
tốt vừa. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Thành đẳu Thổ - Phạt - Phá nhật 
* Cát thần: Thiên ân, Ngũ hợp, Minh đường. 
* Hung thần: Nguyệt phá, Đại hao, Tai sát, Thiên hỏa, Nguyệt yếm, Địa hỏa, Ngũ hư, âm đạo xung 
dương. 
* Nên:  
* Kiêng: Mọi việc không nên làm. 
29/09/2021- Thứ Tư - 23/8 - Canh Thìn 9 5 7 1 

Thái 
9 

Trực Nguy - Sao Cơ thủy (cát) 8 1 3 
Tam sát: Nam (135-225) 4 6 2 
Kim phù: Lập tảo Quẻ ngày: Khiêm-->Khôn 
Tam tuyệt: Đoài 
►HOÀNG ĐẠO: Thiên Hình hắc đạo (thiên hình) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Kính Tâm, Hoạt điệu, Lục Hợp, Mẫu Thương 1 Nguyệt Đức, Thiên Quý 1  
* Hung tinh: Nguyệt Hư, Nguyệt Sát   
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► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: NGUY - Canh Thìn là thiên địa tương 
nghi (trời đất cùng nghi ngờ nhau), không tốt. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Bạch lạp Kim - Nghĩa - Nguy nhật 
* Cát thần: Nguyệt đức, Thiên ân, Mẫu thương, Thiên nguyện, Lục hợp, Kính an. 
* Hung thần: Nguyệt sát, Nguyệt hư, Tứ kích, Thiên hình. 
* Nên: Cúng tế, cầu phúc cầu tự, dâng biểu sớ, nhận phong tước vị, họp thân hữu, xuất hành, lên 
quan nhậm chức, gặp dân, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, thu nạp người, di chuyển, kê giường, giải trừ, 
cắt may, tu tạo động thồ, dựng cột gác xà, sửa kho, nấu rượu, khai trương, lập ước giao dịch, nạp 
tài, gieo trồng, chăn nuôi, nạp gia súc, an táng. 
30/09/2021- Thứ Năm - 24/8 - Tân Tị 3 8 1 3 

Đ.Hữu 
7 

Trực Thành - Sao Đẩu mộc (cát) 2 4 6 
Tam sát: Đông (45-135) 7 9 5 
Kim phù: Yêu tinh Quẻ ngày: Khôn-->Dự 
Tam tuyệt: Cấn 
►HOÀNG ĐẠO: Chu Tước hắc đạo (thiên tụng) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Thiên hỷ, Nguyệt Tài, Phổ hộ (Hội hộ), Tam Hợp 2 Thiên Quý 2  
* Hung tinh: Ngũ Quỹ, Chu tước hắc đạo, Câu Trận, Cô thần, Thổ cẩm Trùng Tang  
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: THÀNH - Thiên hỉ. các ngày Tị tốt vừa. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Bạch lạp Kim - Phạt - Thành nhật 
* Cát thần: Thiên ân, Tam hợp, Lâm nhật, Thiên hỉ, Thiên y, Bất tương, Phổ hộ. 
* Hung thần: Phục nhật, Trùng nhật, Chu tước. 
* Nên: Cúng tế, cầu phúc cầu tự, dâng biểu sớ, nhận phong tước vị, họp thân hữu, nhập học, lên 
quan nhậm chức, gặp dân, đính hôn, ăn.hỏi, cưới gả, thu nạp người, di chuyển, mời thầy chữa bệnh, 
cắt may, đắp đê, tu tạo động thổ, dựng cột gác xà, sửa kho, đan dệt, khai trương, lập ước giao dịch, 
nạp tài, đặt cối đá, gieo trồng, chăn nuôi, nạp gia súc. 
* Kiêng: Xuất hành, nấu rượu, phá thổ, an táng, cải táng. 
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THÁNG 10 NĂM 2021 
6 2 4 

4 
Hàm 

9 

Hàn lộ (Tháng Đinh Dậu): 08/10/2021 - 08:38 
5 7 9 Sương giáng (Tháng Đinh Dậu): 23/10/2021 - 11:50 
1 3 8 Tam sát: Đông (45-135) 

 
01/10/2021- Thứ Sáu -25/8 - Nhâm Ngọ 2 7 9 2 

Tốn 
1 

Trực Thâu - Sao Ngưu kim (hung) 1 3 5 
Tam sát: Bắc (315-45) 6 8 4 
Kim phù: Hoắc tinh Quẻ ngày: Thái-->Nhu 
Tam tuyệt: Ly 
►HOÀNG ĐẠO: Kim Quỹ hoàng đạo (nguyệt tiên, phúc đức tinh) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Thiên tài, Phúc Sinh, Tuế hợp, Đại Hồng Sa 1, Hoàng Ân   
* Hung tinh: Thiên Cương (hay Diệt Môn), Địa phá, Địa Tặc, Băng tiêu ngoạ hãm, Cửu không, Lỗ 
ban sát   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: THÂU - Phúc tinh, tiếc là từ phá đến 
xung, Nhâm Ngọ là Hỏa tinh, dùng vào việc là tốt vừa. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Dương liễu.Mộc - Chế - Thu nhật 
* Cát thần: Thiên ân, Tứ tướng, Bất tương, Phúc sinh, Kim quĩ, Ô phệ. 
* Hung thần: Thiên cương, Đại thời, Đại bại, Hàm trì, Thiên tặc, Cửu khảm, Cửu tiêu. 
* Nên: Cúng tế, đuổi bắt. 
* Kiêng: Cầu phúc cầu tự, dâng biểu sớ, nhận phong tước vị, họp thân hữu, đội mũ cài trâm, xuất 
hành, lên quan nhậm chức, gặp dân, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, thu nạp người, di chuyển, kê giường, 
giải trừ, mời thầy chữa bệnh, cắt may, đắp đê, tu tạo động thổ, dựng cột gác xà, sửa kho, rèn đúc, 
lợp mái, đan dệt, nấu rượu, khai trương, lập ước giao dịch, nạp tài, mở kho xuất tiền hàng, xếp đặt 
buồng đẻ, khơi mương đào giếng, lấp hang hố, đánh cá, đi thuyền, gieo trồng, chăn nuôi, nạp gia 
súc phá thổ, an táng, cải táng. 
02/10/2021- Thứ Bảy -26/8 - Quý Mùi 1 6 8 4 

Khốn 
8 

Trực Khai - Sao Nữ thổ (hung) 9 2 4 
Tam sát: Tây (225-315) 5 7 3 
Kim phù: Hoà đao Quẻ ngày: Lâm-->Tổn 
Tam tuyệt: Khảm 
►HOÀNG ĐẠO: Thiên Đức hoàng đạo (thiên đức, bảo quang tinh) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Sinh khí, Địa tài, Âm Đức, Đại Hồng Sa 2, Kim đường Nguyệt Ân  
* Hung tinh: Thụ tử, Hoang vu 3, Nhân Cách, Tứ thời cô quả   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: KHAI - Quý Mùi là ngày tốt vừa, chỉ nên 
làm các việc phạt cỏ - mở núi (khai sơn) - nhổ cây - an táng. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Dương liễu Mộc - Phạt - Khai nhật 
* Cát thần: Thiên ân, Mẫu thương, Nguyệt ân, Tứ tướng, Âm đức, Thời dương, Sinh khí, Thiên 
thương, Bất tương, Bảo quang. 
* Hung thần: Ngũ hư, Cửu không, Thổ phù, Xúc thủy long. 
* Nên: Cúng tế, cầu phúc cầu tự, dâng biểu sớ, nhận phong tước vị, họp thân hữu, nhập học, xuất 
hành, lên quan nhậm chức, gặp dân, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, di chuyển, giải trừ, cắt may, dựng cột 
gác xà, chăn nuôi, nạp gia súc. 
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* Kiêng: Thu nạp, mời thầy chữa bệnh, đắp đê, tu tạo động thổ, sửa kho, khai trương, lập ước giao 
dịch, nạp tài, mở kho xuất tiền hàng, xếp đặt buồng đẻ, khơi mương đào giếng, đặt cối đá, sửa 
tường, sửa đường, dỡ nhà phá tường, chặt cây, săn bắt, đánh cá, đi thuyền, gieo trồng, phá thổ. 
03/10/2021- Chủ Nhật - 27/8 - Giáp Thân 9 5 7 3 

V.Tế 
9 

Trực Bế - Sao Hư nhật (hung) 8 1 3 
Tam sát: Nam (135-225) 4 6 2 
Kim phù: SÁT CỐNG Quẻ ngày: M.Di-->Khiêm 
Tam tuyệt: Khôn 
►HOÀNG ĐẠO: Bạch Hổ hắc đạo (thiên sát) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Thiên Mã, Thánh tâm, Ngũ phú, Cát Khánh, Phúc hậu Thiên Phúc 1, Nguyệt Không  
* Hung tinh: Thiên ôn, Bạch hổ, Lôi công   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: BẾ - Giáp Thân là tốt vừa. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Tỉnh tuyền Thủy - Phạt - Bế nhật 
* Cát thần: Nguyệt không, Vương nhật, Thiên mã, Ngũ phú, Bất tương, Thánh tâm, Trừ thần, Ô 
phệ. 
* Hung thần: Du họa, Huyết chi, Ngũ li, Bạch hổ. 
* Nên: Cúng tế, tắm gội, cắt tóc sửa móng, cắt may, đắp đê, đan dệt, nấu rượu, nạp tài, lấp hang hố, 
quét dọn, gieo trồng, chăn nuôi, nạp gia súc, phá thổ, an táng. 
* Kiêng: Cầu phúc cầu tự, dâng biểu sớ, nhận phong tước vị, họp thân hữu, xuất hành, lên quan 
nhậm chức, gặp dân, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, thu nạp người, di chuyển, kê giường, giải trừ, mời 
thầy chữa bệnh, chữa mắt, châm cứu, tu tạo động thổ, dựng cột gác xà, khai trương, lập ước giao 
dịch, mở kho, xếp tiền hàng, xếp đặt buồng đẻ, khơi mương đào giếng. 
04/10/2021- Thứ hai - 28/8 - Ất Dậu 8 4 6 9 

Độn 
4 

Trực Kiến - Sao Nguy nguyệt (hung) 7 9 2 
Tam sát: Đông (45-135) 3 5 1 
Kim phù: TRỰC TINH Quẻ ngày: Phục-->Lâm 
Tam tuyệt: Chấn 
►HOÀNG ĐẠO: Ngọc Đường hoàng đạo (thiên khai, thiếu vi tinh) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Thiên thành, Quan nhật, Ích Hậu, Ngọc đường Nguyệt đức hợp  
* Hung tinh: Thiên Ngục, Thiên Hoả, Tiểu Hồng Sa, Thổ phủ, Nguyệt Hình, Nguyệt Kiến chuyển 
sát, Phủ đầu dát Trùng phục  
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: KIẾN - Tiểu hồng sa - Thiên thành. Là 
lúc ngũ hành tự bại, trăm việc đều xấu, đồng thời lại phạm Thiên địa chuyển sát, càng xấu, gặp kiện 
cáo - đẻ khó - nước lửa sinh tai họa - con cháu chạy tan tác, nhà bại không ngừng. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Tỉnh tuyền Thủy - Phạt - Kiến nhật 
* Cát thần: Nguyệt đức hợp, Quan nhật, Lục nghi, Ích hậu, Trừ thần, Ngọc đường, Ô phệ. 
* Hung thần: Nguyệt kiến, Tiểu thời, Thổ phủ, Nguyệt hình, Yếm đối, Chiêu dao, Ngũ li. 
* Nên: Cúng tế, tắm gội, quét dọn. 
* Kiêng: Họp thân hữu, mời thầy chữa bệnh, đắp đê, tu tạo động thổ, sửa kho, xếp đặt buồng đẻ, 
khơi mương đào giếng, đặt cối đá, sửa tường, sửa đường, dỡ nhà phá tường, chặt cây, săn bắn, đánh 
cá, gieo trồng, phá thổ. 
05/10/2021- Thứ Ba - 29/8 - Bính Tuất 7 3 5 6 

Cấn 
1 

Trực Trừ - Sao Thất hỏa (cát) 6 8 1 
Tam sát: Bắc (315-45) 2 4 9 
Kim phù: Bốc mộc Quẻ ngày: Thăng-->Sư 
Tam tuyệt: Tốn 
►HOÀNG ĐẠO: Thiên Lao hắc đạo (tỏa thần) 
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►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Minh tinh, U Vi tinh, Tục Thế   
* Hung tinh: Hoả tai, Nguyệt Hoả, Độc Hoả, Tam tang, Ly sàng 1, Quỷ khốc   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: TRỪ - Bính Tuất là Sát nhập trung cung, 
mọi việc không nên, phạm vào là điềm thất tài - lãnh thoái, rất xấu. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Ốc thượng Thổ - Bảo - Trừ nhật 
* Cát thần: Mẫu thương, Thủ nhật, Cát kì, Tục thế. 
* Hung thần: Nguyệt hại, Huyết kỵ, Thiên lao. 
* Nên: Cúng tế, xuất hành, lên quan nhậm chức, gặp dân, giải trừ, tắm gội, cắt tóc sửa móng, quét 
dọn, gieo trồng. 
* Kiêng: Cầu phúc cầu tự, dâng biểu sớ, nhận phong tước vị, họp thân hữu, đính hôn, ăn hỏi, cưới 
gả, thu nạp người, mời thầy chữa bệnh, châm cứu, sửa kho, đan dệt, nấu rượu, khai trương, lập ước 
giao dịch, nạp tài, mở kho xuất tiền hàng, xếp đặt buồng đẻ, chăn nuôi, nạp gia súc, phá thổ, an 
táng, cải táng. 
06/10/2021- Thứ Tư - 1/9 - Đinh Hợi 6 2 4 8 

Dự 
8 

Trực Mãn - Sao Bích thủy (cát) 5 7 9 
Tam sát: Tây (225-315) 1 3 8 
Kim phù: Giác kỷ Quẻ ngày: Lý-->Đoài 
Tam tuyệt: Nam Khôn, nữ Cấn 
►HOÀNG ĐẠO: Huyền Vũ hắc đạo (thiên ngục) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Thiên đức hợp 2, Thiên phú, Lộc khố, Nguyệt giải, Yếu yên (thiên quý), Dịch Mã   
* Hung tinh: Sát chủ, Thổ ôn (thiên cẩu), Hoang vu 1, Huyền Vũ, Quả tú   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: MÃN - Thiên phú. Đinh Hợi có các sao 
Hoàng la - Tử đàn - Thiên hoàng - Địa hoàng - Hoa thái thao trì - Lộc mã che chiếu, lợi cho các 
việc khởi tạo - hưng công - động thổ - buộc giàn - nhập trạch - giá thú - khai trương - xuất hành - 
mưu cầu, làm lớn phát lớn, làm nhỏ phát nhỏ, trong vòng 60-120 ngày, chậm là đến trong vòng một 
năm liền thấy hoạch tài, thành gia sinh quý tử - vượng điền sản - hưng lục súc. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Ốc thượng Thổ - Phạt - Mãn nhật 
* Cát thần: Tướng nhật, Dịch mã, Thiên hậu, Thiên vu, Phúc đức, Yếu an. 
* Hung thần: Ngũ hư, Bát phong, Đại sát, Trùng nhật, Huyền vũ.  
* Nên: Cúng tế, cầu phúc, dâng biểu sớ, nhận phong tước vị, họp thân hữu, xuất hành, thu nạp 
người, di chuyển, tắm gội, cắt may, đan dệt, khai trương, lập ước giao dịch, nạp tài, lấp hang hố. 
* Kiêng: Lên quan nhậm chức, gặp dân, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, cắt tóc, mời thầy chữa bệnh, sửa 
kho, mở kho xuất tiền hàng, đánh cá, đi thuyền, phá thổ, an táng, cải táng. 
07/10/2021- Thứ Năm - 2/9 - Mậu Tý 5 1 3 7 

Truân 
4 

Trực Bình - Sao Khuê mộc (hung) 4 6 8 
Tam sát: Nam (135-225) 9 2 7 
Kim phù: NHÂN CHUYÊN Quẻ ngày: Đ.Nhân-->Độn 
Tam tuyệt: Càn 
►HOÀNG ĐẠO: Tư Mệnh hoàng đạo (nhật tiên, phượng liễn tinh) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Thiên Quan, Dân nhật, thời đức   
* Hung tinh: Thiên Lại, Tiểu Hao, Lục Bất thành, Hà khôi, Cẩu Giảo, Vãng vong (Thổ kỵ)   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: BÌNH - Vãng vong, Chu tước - Câu giảo, 
dẫn đến kiện cáo, tổn trạch trưởng. Mậu Tý lợi cho khởi tạo - giá thú - nhập trạch - xuất hành - động 
thổ, dùng thì lại tốt. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Tích lịch Hỏa - Chế - Bình nhật 
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* Cát thần: Thời đức, Dương đức, Dân nhật, Ngọc vũ, Tự mệnh. 
* Hung thần: Hà khôi, Tử thần, Thiên lại, Chí tử, Vãng vong. 
* Nên: Cúng tế, tắm gội, sửa tường, sửa đường. 
* Kiêng: Cầu phúc cầu tự, dâng biểu sớ, nhận phong tước vị, họp thân hữu, đội mũ cài trâm, xuất 
hành, lên quan nhậm chức, gặp dân, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, thu nạp người, di chuyển, kê giường, 
giải trừ, mời thầy chữa bệnh, chữa mắt, cắt may, đắp đê, tu tạo động thổ, dựng cột gác xà, sửa kho, 
rèn đúc, đan dệt, nấu rượu, khai trương, lập ước, giao dịch, nạp tài, mở kho xuất tiền hàng, xếp đặt 
buồng đẻ, đào giếng, đuổi bắt, săn bắn, đánh cá, gieo trồng, chăn nuôi, nạp gia súc, phá thổ, an táng, 
cải táng. 
08/10/2021- Thứ Sáu - 3/9 - Kỷ Sửu 4 9 2 9 

V.Vọng 
2 

Trực Bình - Sao Lâu kim (cát) 3 5 7 
Tam sát: Đông (45-135) 8 1 6 
Kim phù: Yêu tinh Quẻ ngày: V.Vọng-->Lý 
Tam tuyệt: Càn 
►HOÀNG ĐẠO: Huyền Vũ hắc đạo (thiên ngục) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Phúc Sinh, Hoạt điệu, Mẫu Thương 2   
* Hung tinh: Thiên Cương (hay Diệt Môn), Tiểu Hồng Sa, Tiểu Hao, Nguyệt Hư, Nguyệt Sát, Thần 
cách Trùng Tang, Trùng phục  
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: BÌNH - Tiểu hồng sa. Có phúc sinh, tiếc 
là gặp nguyệt kiến xung phá, Chu tước - Câu giảo, dẫn đến kiện cáo - túng quẫn, mọi việc bất lợi. 
Trong ngày này có phúc sinh, cũng chỉ có thể dùng nếu mưu cầu nho nhỏ, nhưng cuối cùng không 
lợi ích gì. Dùng việc lớn thì thấy ngay nó xấu. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Tích lịch Hỏa - Chuyên - Bình nhật 
* Cát thần: Mẫu thương, Phúc sinh. 
* Hung thần: Thiên cương, Tử thần, Nguyệt sát, Nguyệt hư, Huyền vũ. 
* Nên:  
* Kiêng: Mọi việc không nên làm. 
09/10/2021- Thứ Bảy - 4/9 - Canh Dần 3 8 1 3 

Ly 
1 

Trực Định - Sao Vị thổ (cát) 2 4 6 
Tam sát: Bắc (315-45) 7 9 5 
Kim phù: Hoắc tinh Quẻ ngày: Cấu-->Tụng 
Tam tuyệt: Đoài 
►HOÀNG ĐẠO: Tư Mệnh hoàng đạo (nhật tiên, phượng liễn tinh) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Thiên Quan, Tam Hợp 1 Thiên Quý 1, Nguyệt Ân  
* Hung tinh: Thụ tử, Đại Hao (Tử khí, quan phú), Nguyệt Yếm đại hoạ, Cửu không, Lôi công   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: ĐỊNH - Canh Dần có các sao Hoàng la - 
Tử đàn - Thiên hoàng - Địa hoàng che chiếu, nên khởi tạo - giá thú - xuất hành - nhập trạch - khai 
trương, tất cả mọi việc, là điềm tiến tài - sinh quý tử - hưng gia đạo - vượng lục súc, rất tốt. Canh 
Dần, tuy phạm Nguyệt yếm, nhưng trong có nhiều sao tốt che chiếu, cho nên rất tốt. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Tùng bách Mộc - Chế - Định nhật 
* Cát thần: Nguyệt ân, Dương đức, Tam hợp, Lâm nhật, Thời âm, Ngũ hợp, Tư mệnh, Ô phệ đối. 
* Hung thần: Nguyệt yếm, Địa hỏa, Tử khí, Cửu khảm, Cửu tiêu, Hành ngận. 
* Nên:  
* Kiêng: Cầu phúc cầu tự, dâng biểu sớ, nhận phong tước vị, họp thân hữu, đội mũ cài trâm, xuất 
hành, lên quan nhậm chức, gặp dân, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, thu nạp người, di chuyến, đi xa trở 
về, kê giường, giải trừ, cắt tóc sửa móng, mời thầy chữa bệnh, chữa mắt, châm cứu, cắt may, đắp 
đê, tu tạo động thổ, dựng cột gác xà, sửa kho, rèn đúc, đan dệt, nấu rượu, khai trương, lập ước, giao 
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dịch, nạp tài, mở kho xuất tiền hàng, xếp đặt buồng đẻ, khơi mương đào giếng, đặt cối đá, lấp hang 
hố, sửa tường, sửa đường, dỡ nhà phá tường, chặt cây, đánh cá, đi thuyền, gieo trồng, chăn nuôi, 
nạp gia súc, phá thổ, an táng, cải táng. 
10/10/2021- Chủ Nhật - 5/9 - Tân Mão 2 7 9 2 

T.Phu 
3 

Trực Chấp - Sao Mão nhật (hung) 1 3 5 
Tam sát: Tây (225-315) 6 8 4 
Kim phù: Hoà đao Quẻ ngày: Tụng-->Hoán 
Tam tuyệt: Cấn 
►HOÀNG ĐẠO: Câu Trần hắc đạo (địa ngục) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Thánh tâm, Lục Hợp Thiên đức hợp 1, Nguyệt đức hợp, Thiên Quý 2  
* Hung tinh: Hoang vu 2, Câu Trận   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: CHẤP - Tân Mão có Hoàng la - Tử đàn - 
Thiên hoàng - Địa hoàng, là những sao tốt che chiếu, nên giá thú - khai trương - khởi tạo kho chứa - 
xuất hành - nhập trạch - động thổ - sửa mới, chủ tiến tài - tăng nhân khẩu - hưng gia đạo - vượng lục 
súc, rất tốt. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Tùng bách Mộc - Chế - Chấp nhật 
* Cát thần: Thiên đức hợp, Nguyệt đức hợp, Thiên nguyện, Lục hợp, Bất tương, Thánh tâm, Ngũ 
hợp, Ô phệ đối. 
* Hung thần: Đại thời, Đại bại, Hàm trì, Tiểu hao, Ngũ hư, Câu trần. 
* Nên: Cúng tế, cầu phúc cầu tự, dâng biểu sớ, nhận phong tước vị, họp thân hữu, xuất hành, lên 
quan nhậm chức, gặp dân, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, thu nạp người, di chuyến, giải trừ, mời thầy 
chữa bệnh, cắt may, tu tạo động thổ, dựng cột gác xà, sửa kho, đan dệt, khai trương, lập ước giao 
dịch, nạp tài, đuổi bắt, gieo trồng, chăn nuôi, nạp gia súc, phá thổ, an táng, cải táng. 
11/10/2021- Thứ hai - 6/9 - Nhâm Thìn 1 6 8 6 

Đ.Súc 
4 

Trực Phá - Sao Tất nguyệt (cát) 9 2 4 
Tam sát: Nam (135-225) 5 7 3 
Kim phù: SÁT CỐNG Quẻ ngày: Độn-->Lữ 
Tam tuyệt: Ly 
►HOÀNG ĐẠO: Thanh Long hoàng đạo (thiên quý, thái ất tinh) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Giải thần, Ích Hậu, Mẫu Thương 1, Thanh Long Nguyệt Không  
* Hung tinh: Nguyệt phá, Lục Bất thành, Vãng vong (Thổ kỵ)   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: PHÁ - Vãng vong. Thiên đức - Nguyệt 
đức, tu tạo thì tốt nhỏ, kị giá thú - khai trương - nhập trạch - đi ở (đồ cư), chủ tổn lục súc - hao tài - 
dẫn đến khẩu thiệt. Những ngày Thìn còn lại càng không tốt, 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Trường lưu Thủy - Phạt - Phá nhật 
* Cát thần: Nguyệt không, Mẫu thương, Tứ tướng, Bất tương, Ích hậu, Giải thần, Thanh long. 
* Hung thần: Nguyệt phá, Đại hao, Tứ kích, Cửu không, Vãng vong. 
* Nên: Cúng tế, giải trừ, tắm gội, dỡ nhà phá tường. 
* Kiêng: Cầu phúc cầu tự, dâng biểu sớ, nhận phong tước vị, họp thân hữu, đội mũ cài trâm, xuất 
hành, lên quan nhậm chức, gặp dân, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, thu nạp người, di chuyển, kê giường, 
cắt tóc, sửa móng, mời thầy chữa bệnh, cắt may, đắp đê, tu tạo động thổ, dựng cột gác xà, sửa kho, 
rèn đúc, đan dệt, nấu rượu, khai trương, lập ước, giao dịch, nạp tài, mở kho xuất tiền hàng, xếp đặt 
buồng đẻ, khơi mương đào giếng, đặt cối đá, lấp hang hố, sửa tường, chặt cây, đuổi bắt, săn bắn, 
đánh cá, gieo trồng, chăn nuôi, nạp gia súc, phá thổ, an táng, cải táng. 
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12/10/2021- Thứ Ba - 7/9 - Quý Tị 9 5 7 4 
Quải 

6 
Trực Nguy - Sao Chủy hỏa (hung) 8 1 3 
Tam sát: Đông (45-135) 4 6 2 
Kim phù: TRỰC TINH Quẻ ngày: Bĩ-->Tụy 
Tam tuyệt: Khảm 
►HOÀNG ĐẠO: Minh Đường hoàng đạo (minh phụ, quý nhân tinh) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Nguyệt Tài, Cát Khánh, Âm Đức, Tuế hợp, Tục Thế, Minh đường   
* Hung tinh: Thiên ôn, Địa Tặc, Hoả tai, Nhân Cách, Huyền Vũ, Thổ cẩm   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: NGUY - Những ngày Tị còn lại tốt vừa, 
chỉ nên làm việc nhỏ thì có thể dùng, không lợi cho hôn nhân - chuyển chỗ ở - khai trương - xuất 
hành, phạm phải thì hung bại. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Trường lưu Thủy - Chế - Nguy nhật 
* Cát thần: Tứ tướng, Âm đức, Bất tương, Tục thế, Minh đường. 
* Hung thần: Du họa, Thiên tặc, Huyết kỵ, Trùng nhật. 
* Nên: Cúng tế, họp thân hữu, lên quan nhậm chức, gặp dân, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, di chuyển, 
kê giường, cắt may, tu tạo động thổ, dựng cột gác xà, nạp tài, săn bắn, gieo trồng, chăn nuôi. 
* Kiêng: Cầu phúc cầu tự, xuất hành, giải trừ, mời thầy chữa bệnh, châm cứu, sửa kho, mở kho xuất 
tiền hàng, phá thổ, an táng, cải táng. 
13/10/2021- Thứ Tư - 8/9 - Giáp Ngọ 8 4 6 9 

Càn 
1 

Trực Thành - Sao Sâm thủy (hung) 7 9 2 
Tam sát: Bắc (315-45) 3 5 1 
Kim phù: Bốc mộc Quẻ ngày: Càn-->Cấu 
Tam tuyệt: Khôn 
►HOÀNG ĐẠO: Thiên Hình hắc đạo (thiên hình) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Nguyệt giải, Yếu yên (thiên quý), Tam Hợp 2, Đại Hồng Sa 1   
* Hung tinh: Sát chủ, Lỗ ban sát, Không phòng   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: THÀNH - Thiên hỷ. Các ngày Ngọ còn 
lại là tốt vừa, đều có thể dùng. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Sa thạch Kim - Bảo - Thành nhật 
* Cát thần: Tam hợp, Thiên hỉ, Thiên y, Thiên thương, Yếu an, Ô phệ. 
* Hung thần: Thiên hình 
* Nên: Họp thân hữu, nhập học, xuất hành, lên quan nhậm chức, gặp dân, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, 
thu nạp người, di chuyển, mời thầy chữa bệnh, cắt may, đắp đê, tu tạo động thổ, dựng cột gác xà, 
nạp tài, đặt cối đá, nạp gia súc, phá thổ, an táng. 
* Kiêng: Lợp mái, mở kho xuất tiền hàng. 
14/10/2021- Thứ Năm - 9/9 - Ất Mùi 7 3 5 7 

Tỉnh 
6 

Trực Thâu - Sao Tỉnh mộc (cát) 6 8 1 
Tam sát: Tây (225-315) 2 4 9 
Kim phù: Giác kỷ Quẻ ngày: Lý-->V.Vọng 
Tam tuyệt: Chấn 
►HOÀNG ĐẠO: Chu Tước hắc đạo (thiên tụng) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: U Vi tinh, Đại Hồng Sa 2   
* Hung tinh: Địa phá, Hoang vu 3, Băng tiêu ngoạ hãm, Hà khôi, Cẩu Giảo, Chu tước hắc đạo, 
Nguyệt Hình, Ngũ hư, Tứ thời cô quả   
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► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: THÂU - Ất Mùi có Chu tước - Câu giảo 
- Bạch hổ, sát nhập trung cung, 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Sa thạch Kim - Chế - Thu nhật 
* Cát thần: Mẫu thương, Ngọc vũ. 
* Hung thần: Hà khôi, Nguyệt hình, Ngũ hư, Chu tước. 
* Nên: Đuổi bắt, săn bắn. 
* Kiêng: Cầu phúc cầu tự, dâng biểu sớ, nhận phong tước vị, họp thân hữu, đội mũ cài trâm, xuất 
hành, lên quan nhậm chức, gặp dân, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, thu nạp người, di chuyển, kê giường, 
giải trừ, cắt tóc, sửa móng, mời thầy chữa bệnh, cắt may, đắp đê, tu tạo động thổ, dựng cột gác xà, 
sửa kho, rèn đúc, đan dệt, nấu rượu, khai trương, lập ước, giao dịch, nạp tài, mở kho xuất tiền hàng, 
xếp đặt buồng đẻ, khơi mương đào giếng, đặt cối đá, lấp hang hố, sửa tường, dỡ nhà phá tường, 
gieo trồng, chăn nuôi, nạp gia súc, phá thổ, an táng, cải táng. 
15/10/2021- Thứ Sáu - 10/9 - Bính Thân 6 2 4 8 

Giải 
4 

Trực Khai - Sao Quỷ kim (hung) 5 7 9 
Tam sát: Nam (135-225) 1 3 8 
Kim phù: NHÂN CHUYÊN Quẻ ngày: Đ.Nhân-->V.Vọng 
Tam tuyệt: Tốn 
►HOÀNG ĐẠO: Kim Quỹ hoàng đạo (nguyệt tiên, phúc đức tinh) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Sinh khí, Thiên tài, Dịch Mã, Phúc hậu Thiên đức 1, Nguyệt Đức  
* Hung tinh: Thiên tặc   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: KHAI - Thiên tặc. Các ngày Thân còn lại 
là tốt vừa. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Sơn hạ Hỏa - Chế - Khai nhật 
* Cát thần: Thiên đức, Nguyệt đức, Vương nhật, Dịch mã, Thiên hậu, Thời dương, Sinh khí, Kim 
đường, Trừ thần, Kim quĩ, Ô phệ. 
* Hung thần: Yếm đối, Chiêu dao, Ngũ li. 
* Nên: Cúng tế, cầu phúc cầu tự, dâng biểu sớ, nhận phong tước vị, họp thân hữu, xuất hành, lên 
quan nhậm chức, gặp dân, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, di chuyển, giải trừ, tắm gội, cắt tóc, sửa móng, 
mời thầy chữa bệnh, cắt may, tu tạo động thổ, dựng cột gác xà, sửa kho, khai trương, xếp đặt buồng 
đẻ, khơi mương đào giếng, đặt cối đá, quét dọn, gieo trồng, chăn nuôi, nạp gia súc 
* Kiêng: Kê giường, chặt cây, săn bắn, đánh cá. 
16/10/2021- Thứ Bảy - 11/9 - Đinh Dậu 5 1 3 4 

Hàm 
9 

Trực Bế - Sao Liễu thổ (hung) 4 6 8 
Tam sát: Đông (45-135) 9 2 7 
Kim phù: Lập tảo Quẻ ngày: V.Vọng-->Ích 
Tam tuyệt: Nam Khôn, nữ Cấn 
►HOÀNG ĐẠO: Thiên Đức hoàng đạo (thiên đức, bảo quang tinh) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Địa tài, Kim đường   
* Hung tinh: Thiên Lại, Nguyệt Hoả, Độc Hoả, Nguyệt Kiến chuyển sát, Phủ đầu dát  Thiên địa  
chính chuyển 
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: BẾ - Lúc này là giao giới hai mùa thu và 
đông, đều là sát thương. Những ngày Dậu còn lại cũng nên dùng vào việc nhỏ, nhưng mà ngũ hành 
không có khí, tên là ngày “bạo bại, sát trọng”*, không nên khởi tạo - hôn nhân - nhập trạch - khai 
trương, dùng thì lãnh thoái, xấu. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Sơn hạ Hỏa - Chế - Bế nhật 
* Cát thần: Quan nhật, Trừ thần, Bảo quang, Ô phệ. 
* Hung thần: Nguyệt hại, Thiên lại, Chí tử, Huyết chi, Ngũ li. 
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* Nên: Tắm gội, sửa móng, lấp hang hố, quét dọn. 
* Kiêng: Cầu phúc cầu tự, dâng biểu sớ, nhận phong tước vị, họp thân hữu, đội mũ cài trâm, xuất 
hành, lên quan nhậm chức, gặp dân, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, thu nạp người, di chuyển, kê giường, 
giải trừ, cắt tóc, mời thầy chữa bệnh, chữa mắt, châm cứu, đắp đê, tu tạo động thổ, dựng cột gác xà, 
sửa kho, đan dệt, nấu rượu, khai trương, lập ước giao dịch, nạp tài, mở kho xuất tiền hàng, xếp đặt 
buồng đẻ, khơi mương đào giếng, gieo trồng, chăn nuôi, nạp gia súc, phá thổ, an táng, cải táng. 
17/10/2021- Chủ Nhật - 12/9 - Mậu Tuất 4 9 2 1 

Khiêm 
6 

Trực Kiến - Sao Tinh nhật (hung) 3 5 7 
Tam sát: Bắc (315-45) 8 1 6 
Kim phù: Yêu tinh Quẻ ngày: Cấu-->Đỉnh 
Tam tuyệt: Ly 
►HOÀNG ĐẠO: Bạch Hổ hắc đạo (thiên sát) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Thiên Mã, Mãn đức tinh   
* Hung tinh: Thổ phủ, Bạch hổ, Tội chỉ, Tam tang, Ly sàng 1, Quỷ khốc   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: KIẾN - Ngày Tuất bất lợi, nếu như dùng 
cái đó thì tổn tài, bần cùng, rất xấu. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Bình địa Mộc - Chuyên - Kiến nhật 
* Cát thần: Mẫu thương, Thủ nhật, Thiên mã. 
* Hung thần: Nguyệt kiến, Tiểu thời, Thổ phủ, Phục nhật, Bạch hổ, Tiểu hội, Cô dương. 
* Nên:  
* Kiêng: Mọi việc không nên làm. 
18/10/2021- Thứ hai - 13/9 - Kỷ Hợi 3 8 1 2 

Quan 
2 

Trực Trừ - Sao Trương nguyệt (cát) 2 4 6 
Tam sát: Tây (225-315) 7 9 5 
Kim phù: Hoắc tinh Quẻ ngày: Tụng-->Khốn 
Tam tuyệt: Khảm 
►HOÀNG ĐẠO: Ngọc Đường hoàng đạo (thiên khai, thiếu vi tinh) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Thiên thành, Ngũ phú, Kính Tâm, Hoàng Ân, Ngọc đường   
* Hung tinh: Kiếp sát, Hoang vu 1 Trùng Tang, Trùng phục  
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: TRỪ - Thiên thành. Kỷ Hợi là Hỏa tinh, 
chỉ có khởi tạo - giá thú là tốt. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Bình địa Mộc - Chế - Trừ nhật 
* Cát thần: Tướng nhật, Cát kì, Ngũ phú, Kính an, Ngọc đường. 
* Hung thần: Kiếp sát, Ngũ hư, Thổ phù, Trùng nhật. 
* Nên: Tắm gội, quét dọn. 
* Kiêng: Cầu phúc cầu tự, dâng biểu sớ, nhận phong tước vị, họp thân hữu, đội mũ cài trâm, xuất 
hành, lên quan nhậm chức, gặp dân, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, thu nạp người, di chuyển, kê giường, 
mời thầy chữa bệnh, cắt may, đắp đê, tu tạo động thổ, dựng cột gác xà, sửa kho, rèn đúc, mở kho 
xuất tiền hàng, xếp đặt buồng đẻ, khơi mương đào giếng, đặt cối đá, lấp hang hố, sửa tường, dỡ nhà 
phá tường, gieo trồng, phá thổ, an táng, cải táng. 
19/10/2021- Thứ Ba - 14/9 - Canh Tý 2 7 9 2 

Ích 
9 

Trực Mãn - Sao Dực hỏa (hung) 1 3 5 
Tam sát: Nam (135-225) 6 8 4 
Kim phù: Hoà đao Quẻ ngày: Độn-->Đ.Nhân 
Tam tuyệt: Khôn 
►HOÀNG ĐẠO: Thiên Lao hắc đạo (tỏa thần) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
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* Cát tinh: Thiên phú, Minh tinh, Lộc khố, Phổ hộ (Hội hộ), Dân nhật, thời đức Thiên Quý 1, 
Nguyệt Ân  
* Hung tinh: Thiên Ngục, Thiên Hoả, Thổ ôn (thiên cẩu), Hoàng Sa, Phi Ma sát (Tai sát), Ngũ Quỹ, 
Quả tú   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: MÃN - Hoàng sa - Thiên phú. Ngày Tý 
không nên dùng việc. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Bích thượng Thổ - Bảo - Mãn nhật 
* Cát thần: Nguyệt ân, Thời đức, Dân nhật, Thiên vu, Phúc đức, Phổ hộ, Ô phệ đối. 
* Hung thần: Tai sát, Thiên hỏa, Tứ kỵ, Cửu hổ, Đại sát, Qui kị, Thiên lao. 
* Nên: Cúng tế, tắm gội. 
* Kiêng: Cầu phúc cầu tự, dâng biểu sớ, nhận phong tước vị, họp thân hữu, đội mũ cài trâm, xuất 
hành, lên quan nhậm chức, gặp dân, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, thu nạp người, di chuyển, đi xa trở 
về, kê giường, giải trừ, cắt tóc, sửa móng, mời thầy chữa bệnh, cắt may, đắp đê, tu tạo động thổ, 
dựng cột gác xà, sửa kho, rèn đúc, lợp mái, đan dệt, nấu rượu, khai trương, lập ước giao dịch, nạp 
tài, mở kho xuất tiền hàng, xếp đặt buồng đẻ, khơi mương đào giếng, đặt cối đá, lấp hang hố, sửa 
tường, dỡ nhà phá tường, gieo trồng, phá thổ, an táng, cải táng. 
20/10/2021- Thứ Tư - 15/9 - Tân Sửu 1 6 8 1 

M.Di 
3 

Trực Bình - Sao Chẩn thủy (cát) 9 2 4 
Tam sát: Đông (45-135) 5 7 3 
Kim phù: SÁT CỐNG Quẻ ngày: Bĩ-->Tụng 
Tam tuyệt: Chấn 
►HOÀNG ĐẠO: Huyền Vũ hắc đạo (thiên ngục) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Phúc Sinh, Hoạt điệu, Mẫu Thương 2 Thiên đức hợp 1, Nguyệt đức hợp, Thiên Quý 2  
* Hung tinh: Thiên Cương (hay Diệt Môn), Tiểu Hồng Sa, Tiểu Hao, Nguyệt Hư, Nguyệt Sát, Thần 
cách  Tứ thời đại mộ 
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: BÌNH - Tiểu hồng sa. Có phúc sinh, tiếc 
là gặp nguyệt kiến xung phá, Chu tước - Câu giảo, dẫn đến kiện cáo - túng quẫn, mọi việc bất lợi. 
Trong ngày này có phúc sinh, cũng chỉ có thể dùng nếu mưu cầu nho nhỏ, nhưng cuối cùng không 
lợi ích gì. Dùng việc lớn thì thấy ngay nó xấu. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Bích thượng Thổ - Nghĩa - Bành nhật 
* Cát thần: Thiên đức hợp, Nguyệt đức hợp, Mẫu thương, Phúc sinh. 
* Hung thần: Thiên cương, Tử thần, Nguyệt sát, Nguyệt hư, Địa nang, Huyền vũ. 
* Nên: Cúng tế. 
* Kiêng: Cầu phúc cầu tự, dâng biểu sớ, nhận phong tước vị, họp thân hữu, đội mũ cài trâm, xuất 
hành, lên quan nhậm chức, gặp dân, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, thu nạp người, di chuyển, kê giường, 
giải trừ, cắt tóc sửa móng, mời thầy chữa bệnh, cắt may, đắp đê, tu tạo động thổ, dựng cột gác xà, 
sửa kho, rèn đúc, đan dệt, nấu rượu, khai trương, lập ước, giao dịch, nạp tài, mở kho xuất tiền hàng, 
xếp đặt buồng đẻ, khơi mương đào giếng, đặt cối đá, lấp hang hố, sửa tường, sửa đường, dỡ nhà phá 
tường, săn bắn, đánh cá, gieo trồng, phá thổ, an táng, cải táng. 
21/10/2021- Thứ Năm - 16/9 - Nhâm Dần 9 5 7 9 

Đ.Nhân 
7 

Trực Định - Sao Giác (cát) 8 1 3 
Tam sát: Bắc (315-45) 4 6 2 
Kim phù: TRỰC TINH Quẻ ngày: Càn-->Lý 
Tam tuyệt: Tốn 
►HOÀNG ĐẠO: Tư Mệnh hoàng đạo (nhật tiên, phượng liễn tinh) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Thiên Quan, Tam Hợp 1 Nguyệt Không  
* Hung tinh: Thụ tử, Đại Hao (Tử khí, quan phú), Nguyệt Yếm đại hoạ, Cửu không, Lôi công   
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► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: ĐỊNH - Nhâm Dần phạm Nguyệt yếm, 
Thụ tử, không giải thích. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Kim bạc Kim - Bảo - Định nhật 
* Cát thần: Nguyệt không, Tứ tướng Dương đức, Tam hợp, Lâm nhật, Thời âm, Ngũ hợp, Tư mệnh, 
Ô phệ đối. 
* Hung thần: Nguyệt yếm, Địa hỏa, Tử khí, Cửu khảm, Cửu tiêu, Liễu lệ. 
* Nên:  
* Kiêng: Cúng tế, cầu phúc cầu tự, dâng biểu sớ, nhận phong tước vị, họp thân hữu, đội mũ cài 
trâm, xuất hành, lên quan nhậm chức, gặp dân, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, thu nạp người, di chuyển, 
đi xa trở về, kê giường, giải trừ, cắt tóc sửa móng, mời thầy chữa bệnh, cắt may, đắp đê, tu tạo động 
thổ, dựng cột gác xà, sửa kho, rèn đúc, đan dệt, nấu rượu, khai trương, lập ước, giao dịch, nạp tài, 
mở kho xuất tiền hàng, xếp đặt buồng đẻ, khơi mương đào giếng, đặt cối đá, lấp hang hố, sửa 
tường, sửa đường, dỡ nhà phá tường, chặt cây, đánh cá, đi thuyền, gieo trồng, chăn nuôi, nạp gia 
súc, phá thổ, an táng, cải táng. 
22/10/2021- Thứ Sáu - 17/9 - Quý Mão 8 4 6 8 

Q.Muội 
7 

Trực Chấp - Sao Cang (hung) 7 9 2 
Tam sát: Tây (225-315) 3 5 1 
Kim phù: Bốc mộc Quẻ ngày: Lý-->T.Phu 
Tam tuyệt: Nam Khôn, nữ Cấn 
►HOÀNG ĐẠO: Câu Trần hắc đạo (địa ngục) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Thánh tâm, Lục Hợp   
* Hung tinh: Hoang vu 2, Câu Trận   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: CHẤP - Ngày Mão tốt vừa. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Kim bạc Kim - Bảo - Chấp nhật 
* Cát thần: Tứ tướng, Lục hợp, Bất tương, Thánh tâm, Ngũ hợp, Ô phệ đối. 
* Hung thần: Đại thời, Đại bại, Hàm trì, Tiểu hao, Ngũ hư, Câu trần. 
* Nên: Cúng tế, cầu phúc cầu tự, họp thân hữu, xuất hành, lên quan nhậm chức, gặp dân, đính hôn, 
ăn hỏi, cưới gả, thu nạp người, di chuyển, giải trừ, mời thầy chữa bệnh, cắt may, tu tạo động thổ, 
dựng cột gác xà, đan dệt, nấu rượu, đuổi bắt, săn bắn, gieo trồng, chăn nuôi, nạp gia súc, phá thổ, an 
táng, cải táng. 
* Kiêng: Sửa kho, khai trương, lập ước giao dịch, nạp tài, mở kho xuất tiền hàng, đào giếng. 
23/10/2021- Thứ Bảy - 18/9 - Giáp Thìn 7 3 5 3 

Khuể 
2 

Trực Phá - Sao Đê thổ (hung) 6 8 1 
Tam sát: Nam (135-225) 2 4 9 
Kim phù: Giác kỷ Quẻ ngày: Đ.Nhân-->Ly 
Tam tuyệt: Càn 
►HOÀNG ĐẠO: Thanh Long hoàng đạo (thiên quý, thái ất tinh) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Giải thần, Ích Hậu, Mẫu Thương 1, Thanh Long   
* Hung tinh: Nguyệt phá, Lục Bất thành, Vãng vong (Thổ kỵ)   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: PHÁ - Giáp Thìn là Sát nhập trung cung, 
rất xấu. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Phúc đăng Hỏa - Chế - Phá nhật 
* Cát thần: Mẫu thương, Ích hậu, Giải thần, Thanh long. 
* Hung thần: Nguyệt phá, Đại hao, Tứ kích, Cửu không, Vãng vong. 
* Nên: Cúng tế, giải trừ, tắm gội, dỡ nhà phá tường. 
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* Kiêng: Cầu phúc cầu tự, dâng biểu sớ, nhận phong tước vị, họp thân hữu, đội mũ cài trâm, xuất 
hành, lên quan nhậm.chức, gặp dân, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, thu nạp người, di chuyển, kê giường, 
cắt tóc sửa móng, mời thầy chữa bệnh, cắt may, đắp đê, tu tạo động thổ, dựng cột gác xà, sửa kho, 
rèn đúc, đan dệt, nấu rượu, khai trương, lập ước, giao dịch, nạp tài, mở kho xuất tiền hàng, xếp đặt 
buồng đẻ, khơi mương đào giếng, đặt cối đá, lấp hang hố, sửa tường, chặt cây, đuổi bắt, săn bắn, 
đánh cá, gieo.trồng, chăn nuôi, nạp gia súc, phá thổ, an táng, cải táng. 
24/10/2021- Chủ Nhật - 19/9 - Ất Tị 9 5 7 7 

Nhu 
3 

Trực Nguy - Sao Phòng nhật (cát) 8 1 3 
Tam sát: Đông (45-135) 4 6 2 
Kim phù: NHÂN CHUYÊN Quẻ ngày: V.Vọng-->Tùy 
Tam tuyệt: Đoài 
►HOÀNG ĐẠO: Minh Đường hoàng đạo (minh phụ, quý nhân tinh) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Nguyệt Tài, Cát Khánh, Âm Đức, Tuế hợp, Tục Thế, Minh đường   
* Hung tinh: Thiên ôn, Địa Tặc, Hoả tai, Nhân Cách, Huyền Vũ, Thổ cẩm   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: NGUY - Ất Tị, nên phạt cỏ - an táng - 
hưng công - tạo tác - giá thú - khai trương - nạp thái (nộp lễ vật xin cưới) - di cư - xuất hành - nhập 
trạch, chủ có ích cho con cháu - gia đạo hưng thịnh - phát tài, rất tốt. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Phúc đăng Hỏa - Bảo - Nguy nhật 
* Cát thần: Âm đức, Tục thế, Minh đường. 
* Hung thần: Du họa, Thiên tặc, Huyết kỵ, Trùng nhật. 
* Nên: Cúng tế, kê giường, săn bắn. 
* Kiêng: Cầu phúc cầu tự, xuất hành, giải trừ, mời thầy chữa bệnh, châm cứu, sửa kho, mở kho xuất 
tiền hàng, gieo trồng, phá thổ, an táng, cải táng. 
25/10/2021- Thứ hai - 20/9 - Bính Ngọ 8 4 6 4 

Đ.Quá 
3 

Trực Thành - Sao Tâm nguyệt (hung) 7 9 2 
Tam sát: Bắc (315-45) 3 5 1 
Kim phù: Lập tảo Quẻ ngày: Cấu-->Càn 
Tam tuyệt: Cấn 
►HOÀNG ĐẠO: Thiên Hình hắc đạo (thiên hình) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Nguyệt giải, Yếu yên (thiên quý), Tam Hợp 2, Đại Hồng Sa 1 Thiên đức 1, Nguyệt Đức  
* Hung tinh: Sát chủ, Lỗ ban sát, Không phòng   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: THÀNH - Thiên hỷ. Bính Ngọ, Thiên 
đức - Nguyệt đức, có các sao Hoàng la - Tử đàn - Thiên hoàng - Địa hoàng - Kim ngân khố lâu che 
chiếu, nên khởi tạo - giá thú - nhập trạch - xuất hành - kinh doanh - khai trương - động thổ - an táng, 
toàn bộ đều tốt, tất cả phát tài - phú quý - sinh con trai - nô tỳ tự đến - mưu vọng luôn luôn thắng 
lợi.  
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Thiên hà Thủy - Chuyên - Thành nhật 
* Cát thần: Thiên đức, Nguyệt đức, Tam hợp, Thiên hỉ, Thiên y, Thiên thương, Yếu an, Ô phệ. 
* Hung thần: Thiên hình 
* Nên: Cúng tế, cầu phúc cầu tự, dâng biểu sớ, nhận phong tước vị, họp thân hữu, nhập học, xuất 
hành, lên quan nhậm chức, gặp dân, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, thu nạp người, di chuyển, giải trừ, 
mời thầy chữa bệnh, cắt may, đắp đê, tu tạo động thố, dựng cột gác xà, sửa kho, đan dệt, nấu rượu, 
khai trương, lập ước, giao dịch, nạp tài, đặt cối đá, gieo trồng, chăn nuôi, nạp gia súc, phá thổ, an 
táng, cải táng. 
* Kiêng: Lợp mái, săn bắn, đánh cá. 
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26/10/2021- Thứ Ba - 21/9 - Đinh Mùi 7 3 5 6 
Cổ 
7 

Trực Thâu - Sao Vĩ hỏa (cát) 6 8 1 
Tam sát: Tây (225-315) 2 4 9 
Kim phù: Yêu tinh Quẻ ngày: Tụng-->Bĩ 
Tam tuyệt: Ly 
►HOÀNG ĐẠO: Chu Tước hắc đạo (thiên tụng) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: U Vi tinh, Đại Hồng Sa 2   
* Hung tinh: Địa phá, Hoang vu 3, Băng tiêu ngoạ hãm, Hà khôi, Cẩu Giảo, Chu tước hắc đạo, 
Nguyệt Hình, Ngũ hư, Tứ thời cô quả   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: THÂU - Đinh Mùi cũng xấu. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Thiên hà Thủy - Bảo - Thu nhật 
* Cát thần: Mẫu thương, Ngọc vũ. 
* Hung thần: Hà khôi, Nguyệt hình, Ngũ hư, Bát phong, Bát chuyên, Chu tước. 
* Nên: Đuổi bắt, săn bắn. 
* Kiêng: Cầu phúc cầu tự, dâng biểu sớ, nhận phong tước vị, họp thân hữu, đội mũ cài trâm, xuất 
hành, lên quan nhậm chức, gặp dân, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, thu nạp người, di chuyển, kê giường, 
giải trừ, cắt tóc sửa móng, mời thầy chữa bệnh, cắt may, đắp đê, tu tạo động thổ, dựng cột gác xà, 
sửa kho, rèn đúc đan dệt, nấu rượu, khai trương, lập ước giao dịch, đặt cối đá, lấp hang hố, sửa 
tường, dỡ nhà phá tường, đánh cá, gieo trồng, chăn nuôi, nạp gia súc, phá thổ, an táng, cải táng. 
27/10/2021- Thứ Tư - 22/9 - Mậu Thân 6 2 4 2 

Hoán 
6 

Trực Khai - Sao Cơ thủy (cát) 5 7 9 
Tam sát: Nam (135-225) 1 3 8 
Kim phù: Hoắc tinh Quẻ ngày: Độn-->Bĩ 
Tam tuyệt: Khảm 
►HOÀNG ĐẠO: Kim Quỹ hoàng đạo (nguyệt tiên, phúc đức tinh) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Sinh khí, Thiên tài, Dịch Mã, Phúc hậu  Thiên Xá 
* Hung tinh: Thiên tặc   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: KHAI - Thiên tặc. Mậu Thân là Thiên 
xá, là lúc nước trong sạch, có các sao Hoàng la - Tử đàn - Tụ lộc đới mã che chiếu, nên an táng - 
làm sinh cơ, nhưng là ngày Tây trầm, ngũ hành không có khí, thêm nữa là đang lúc “thu mộ chi 
hậu”, không nên khởi tạo - hôn nhân - nhập trạch - khai trương, riêng an táng thì giành được tốt 
lành, có ích cho con cháu, nhà cửa phát đạt. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Đại dịch Thổ - Bảo - Khai nhật 
* Cát thần: Thiên xá, Vương nhật, Dịch mã, Thiên hậu, Thời dương, Sinh khí, Lục nghi, Kim 
đường, Trừ thần, Kim quĩ. 
* Hung thần: Yếm đối, Chiêu dao, Phục nhật, Ngũ li. 
* Nên: Cúng tế, cầu phúc cầu tự, dâng biểu sớ, nhận phong tước vị, họp thân hữu, nhập học, xuất 
hành, lên quan nhậm chức, gặp dân, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, thu nạp người, di chuyển, giải trừ, 
tắm gội, cắt tóc sửa móng, mời thầy chữa bệnh, cắt may, tu tạo động thổ, dựng cột gác xà, sửa kho, 
khai trương, xếp đặt buồng đẻ, khơi mương đào giếng, đặt cối đá, quét dọn, gieo trồng, chăn nuôi, 
nạp gia súc. 
* Kiêng: Kê giường, chặt cây, săn bắn, đánh cá. 
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28/10/2021- Thứ Năm - 23/9 - Kỷ Dậu 5 1 3 3 
Lữ 
8 

Trực Bế - Sao Đẩu mộc (cát) 4 6 8 
Tam sát: Đông (45-135) 9 2 7 
Kim phù: Hoà đao Quẻ ngày: Bĩ-->Quan 
Tam tuyệt: Khôn 
►HOÀNG ĐẠO: Thiên Đức hoàng đạo (thiên đức, bảo quang tinh) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Địa tài, Kim đường   
* Hung tinh: Thiên Lại, Nguyệt Hoả, Độc Hoả, Nguyệt Kiến chuyển sát, Phủ đầu dát Trùng Tang, 
Trùng phục  
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: BẾ - Lúc này là giao giới hai mùa thu và 
đông, đều là sát thương. Kỷ Dậu là Cửu thổ quỷ, 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Đại dịch Thổ - Bảo - Phế nhật 
* Cát thần: Thiên ân, Quan nhật, Trừ thần, Bảo quang, Ô phệ. 
* Hung thần: Nguyệt hại, Thiên lại, Chí tử, Huyết chi, Ngũ li. 
* Nên: Tắm gội, cắt tóc sửa móng, lấp hang hố, quét dọn. 
* Kiêng: Cầu phúc cầu tự, dâng biểu sớ, nhận phong tước vị, họp thân hữu, đội mũ cài trâm, xuất 
hành, lên quan nhậm chức, gặp dân, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, thu nạp người, di chuyển, kê giường, 
giải trừ, mời thầy chữa bệnh, chữa mắt châm cứu, đắp đê, tu tạo động thổ, dựng cột gác xà, sửa kho, 
rèn đúc, đan dệt, nấu rượu, khai trương, lập ước, giao dịch, nạp tài, mở kho xuất tiền hàng, xếp đặt 
buồng đẻ, khơi mương đào giếng, đặt cối đá, lấp hang hố, sửa tường, chặt cây, đuổi bắt, săn bắn, 
đánh cá, gieo trồng, chăn nuôi, nạp gia súc, phá thổ, an táng, cải táng. 
29/10/2021- Thứ Sáu - 24/9 - Canh Tuất 9 5 7 9 

Bĩ 
9 

Trực Kiến - Sao Ngưu kim (hung) 8 1 3 
Tam sát: Bắc (315-45) 4 6 2 
Kim phù: SÁT CỐNG Quẻ ngày: Càn-->Đ.Hữu 
Tam tuyệt: Chấn 
►HOÀNG ĐẠO: Bạch Hổ hắc đạo (thiên sát) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Thiên Mã, Mãn đức tinh Thiên Quý 1, Nguyệt Ân  
* Hung tinh: Thổ phủ, Bạch hổ, Tội chỉ, Tam tang, Ly sàng 1, Quỷ khốc  Dương thác 
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: KIẾN - Ngày Tuất bất lợi, nếu như dùng 
cái đó thì tổn tài, bần cùng, rất xấu. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Thoa xuyến Kim - Nghĩa - Kiến nhật 
* Cát thần: Thiên ân, Mẫu thương, Nguyệt ân, Thủ nhật, Thiên mã. 
* Hung thần: Nguyệt kiến, Tiểu thời, Thổ phủ, Bạch hổ, Dương thác. 
* Nên: Cúng tế, họp thân hữu, xuất hành, lên quan nhậm chức, gặp dân, di chuyển, cắt may, nạp tài, 
chăn nuôi, nạp gia súc. 
* Kiêng: Cầu phúc cầu tự, dâng biểu sớ, nhận phong tước vị, đính hôn, ăn hỏi, giải trừ, cắt tóc sửa 
móng, mời thầy chữa bệnh, đắp đê, tu tạo động thổ, dựng cột gác xà, sửa kho, rèn đúc, đan dệt, nấu 
rượu, khai trương, lập ước, giao dịch, nạp tài, mở kho xuất tiền hàng, xếp đặt buồng đẻ, khơi 
mương đào giếng, đặt cối đá, lấp hang hố, sửa tường, sửa đường, dỡ nhà phá tường, chặt cây, gieo 
trồng, phá thổ, an táng, cải táng. 
30/10/2021- Thứ Bảy - 25/9 - Tân Hợi 3 8 1 7 

Tỷ 
7 

Trực Trừ - Sao Nữ thổ (hung) 2 4 6 
Tam sát: Tây (225-315) 7 9 5 
Kim phù: TRỰC TINH Quẻ ngày: Lý-->Đoài 
Tam tuyệt: Tốn 
►HOÀNG ĐẠO: Ngọc Đường hoàng đạo (thiên khai, thiếu vi tinh) 
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►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Thiên thành, Ngũ phú, Kính Tâm, Hoàng Ân, Ngọc đường Thiên đức hợp 1, Nguyệt đức 
hợp, Thiên Quý 2  
* Hung tinh: Kiếp sát, Hoang vu 1   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: TRỪ - Thiên thành. Tân Hợi thuần là khí 
âm, không có chỗ dùng ở dương gian. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Thoa xuyến Kim - Bảo - Trừ nhật 
* Cát thần: Thiên đức hợp, Nguyệt đức hợp, Thiên ân, Tướng nhật, Cát kì, Ngũ phú, Kính an, Ngọc 
đường. 
* Hung thần: Kiếp sát, Tứ cùng, Cửu vĩ, Ngũ hư, Thổ phù, Trùng nhật. 
* Nên: Cúng tế, cầu phúc cầu tự, dâng biểu sớ, nhận phong tước vị, họp thân hữu, xuất hành, lên 
quan nhậm chức, gặp dân, di chuyển, tắm gội, cắt tóc sửa móng, cắt may, dựng cột gác xà, đan dệt, 
quét dọn, chăn nuôi, nạp gia súc. 
* Kiêng: Đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, thu nạp người, mời thầy chữa bệnh, đắp đê, tu tạo động thổ, sửa 
kho, nấu rượu, khai trương, lập ước giao dịch, nạp tài, mở kho xuất tiền hàng, xếp đặt buồng đẻ, 
khơi mương đào giếng, đặt cối đá, lấp hang hố, sửa tường, sửa đường, dỡ nhà phá tường, săn bắn, 
đánh cá, gieo trồng, phá thổ, an táng, cải táng. 
31/10/2021- Chủ Nhật - 26/9 - Nhâm Tý 2 7 9 8 

Chấn 
1 

Trực Mãn - Sao Hư nhật (hung) 1 3 5 
Tam sát: Nam (135-225) 6 8 4 
Kim phù: Bốc mộc Quẻ ngày: Đ.Nhân-->Độn 
Tam tuyệt: Nam Khôn, nữ Cấn 
►HOÀNG ĐẠO: Thiên Lao hắc đạo (tỏa thần) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Thiên phú, Minh tinh, Lộc khố, Phổ hộ (Hội hộ), Dân nhật, thời đức Nguyệt Không  
* Hung tinh: Thiên Ngục, Thiên Hoả, Thổ ôn (thiên cẩu), Hoàng Sa, Phi Ma sát (Tai sát), Ngũ Quỹ, 
Quả tú   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: MÃN - Hoàng sa - Thiên phú. Nhâm Tý 
là Mộc đả bảo bình, thảo mộc điêu linh, rất xấu. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Tang chá Mộc - Chuyên - Mãn nhật 
* Cát thần: Nguyệt không, Thiên ân, Tứ tướng, Thời đức, Dân nhật, Thiên vu, Phúc đức, Thổ hộ, Ô 
phệ đối. 
* Hung thần: Tai sát, Thiên hỏa, Đại sát, Qui kị, Thiên lao. 
* Nên: Cúng tế, tắm gội.  
* Kiêng: Cầu phúc cầu tự, dâng biểu sớ, nhận phong tước vị, họp thân hữu, đội mũ cài trâm, xuất 
hành, lên quan nhậm chức, gặp dân, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, thu nạp người, di chuyển, đi xa trở 
về, kê giường, giải trừ, cắt tóc sửa móng, mời thầy chữa bệnh, cắt may, đắp đê, tu tạo động thổ, 
dựng cột gác xà, sửa kho, rèn đúc, lợp mái, đan dệt, nấu rượu, khai trương, lập ước giao dịch, nạp 
tài, mở kho xuất tiền hàng, xếp đặt buồng đẻ, khơi mương đào giếng, đặt cối đá, sửa tường, dỡ nhà 
phá tường, gieo trồng, chăn nuôi, nạp gia súc, phá thổ, an táng, cải táng. 
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THÁNG 11 NĂM 2021 
4 9 2 2 

Quan 
2 

Lập đông (Tháng Kỷ Hợi): 07/11/2021 - 11:58 

3 5 7 Tiểu tuyết (Tháng Kỷ Hợi): 22/11/2021 - 09:33 

8 1 6 Tam sát: Tây (225-315) 
 

01/11/2021- Thứ hai -27/9 - Quý Sửu 1 6 8 6 
Bí 
8 

Trực Bình - Sao Nguy nguyệt (hung) 9 2 4 
Tam sát: Đông (45-135) 5 7 3 
Kim phù: Giác kỷ Quẻ ngày: V.Vọng-->Lý 
Tam tuyệt: Càn 
►HOÀNG ĐẠO: Huyền Vũ hắc đạo (thiên ngục) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Phúc Sinh, Hoạt điệu, Mẫu Thương 2   
* Hung tinh: Thiên Cương (hay Diệt Môn), Tiểu Hồng Sa, Tiểu Hao, Nguyệt Hư, Nguyệt Sát, Thần 
cách   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: BÌNH - Tiểu hồng sa. Có phúc sinh, tiếc 
là gặp nguyệt kiến xung phá, Chu tước - Câu giảo, dẫn đến kiện cáo - túng quẫn, mọi việc bất lợi. 
Trong ngày này có phúc sinh, cũng chỉ có thể dùng nếu mưu cầu nho nhỏ, nhưng cuối cùng không 
lợi ích gì. Dùng việc lớn thì thấy ngay nó xấu. Quý Sửu là sát nhập trung cung, càng xấu. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Tang chá Mộc - Phạt - Bình nhật 
* Cát thần: Thiên ân, Mẫu thương, Tứ tướng, Phúc sinh. 
* Hung thần: Thiên cương, Tử thần, Nguyệt sát, Nguyệt h, Bát chuyên, Xúc thủy long, Huyền vũ. 
* Nên:  
* Kiêng: Mọi việc không nên làm. 

02/11/2021- Thứ Ba -28/9 - Giáp Dần 9 5 7 7 
K.Tế 

9 
Trực Định - Sao Thất hỏa (cát) 8 1 3 
Tam sát: Bắc (315-45) 4 6 2 
Kim phù: NHÂN CHUYÊN Quẻ ngày: Cấu-->Tụng 
Tam tuyệt: Đoài 
►HOÀNG ĐẠO: Tư Mệnh hoàng đạo (nhật tiên, phượng liễn tinh) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Thiên Quan, Tam Hợp 1   
* Hung tinh: Thụ tử, Đại Hao (Tử khí, quan phú), Nguyệt Yếm đại hoạ, Cửu không, Lôi công  Âm 
thác 
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: ĐỊNH - Riêng chỉ Giáp Dần là chính tứ 
phế, xấu. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Đại khê Thủy - Chuyên - Định nhật 
* Cát thần: Dương đức, Tam hợp, Lâm nhật, Thời âm, Ngũ hợp, Tư mệnh, Ô phệ đối. 
* Hung thần: Nguyệt yếm, Địa hỏa, Tử khí Tứ phế, Cửu khảm, Cửu tiêu, Bát chuyên, Cô thần, Âm 
thác. 
* Nên:  
* Kiêng: Cúng tế, cầu phúc cầu tự, dâng biểu sớ, nhận phong tước vị, họp thân hữu, đội mũ cài 
trâm, xuất hành, lên quan nhậm chức, gặp dân, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, thu nạp người, di chuyển, 
đi xa trở về, kê giường, giải trừ, cắt tóc sửa móng, mời thầy chữa bệnh, cắt may, đắp đê, tu tạo động 
thổ, dựng cột gác xà, sửa kho, rèn đúc, đan dệt, nấu rượu, khai trương, lập ước, giao dịch, nạp tài, 
mở kho xuất tiền hàng, xếp đặt buồng đẻ, khơi mương đào giếng, đặt cối đá, lấp hang hố, sửa 
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tường, sửa đường, dỡ nhà phá tường, chặt cây, đánh cá, đi thuyền, gieo trồng, chăn nuôi, nạp gia 
súc, phá thổ, an.táng, cải táng. 

03/11/2021- Thứ Tư - 29/9 - Ất Mão 8 4 6 1 
Lâm 

4 
Trực Chấp - Sao Bích thủy (cát) 7 9 2 
Tam sát: Tây (225-315) 3 5 1 
Kim phù: Lập tảo Quẻ ngày: Tụng-->Hoán 
Tam tuyệt: Cấn 
►HOÀNG ĐẠO: Câu Trần hắc đạo (địa ngục) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Thánh tâm, Lục Hợp   
* Hung tinh: Hoang vu 2, Câu Trận   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: CHẤP - Riêng Ất Mão là chính tứ phế, 
xấu. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Đại khuê Thủy -.Chuyên - Chấp nhật 
* Cát thần: Lục hợp, Thánh tâm. Ngũ hợp, Ô phệ đối. 
* Hung thần: Đại thời, Đại bại, Hàm trì, Tiểu hao, Tứ phế, Ngũ hư, Câu trần. 
* Nên: Cúng tế, đuổi bắt, săn bắn. 
* Kiêng: Cầu phúc cầu tự, dâng biểu sớ, nhận phong tước vị, họp thân hữu, đội mũ cài trâm, xuất 
hành, lên quan nhậm chức, gặp dân, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, thu nạp người, di chuyển, đi xa trở 
về, kê giường, giải trừ, cắt tóc sửa móng, mời thầy chữa bệnh, cắt may, đắp đê, tu tạo động thổ, 
dựng cột gác xà, sửa kho, rèn đúc, đan dệt, nấu rượu, khai trương, lập ước, giao dịch, nạp tài, mở 
kho xuất tiền hàng, xếp đặt buồng đẻ, khơi mương đào giếng, đặt cối đá, lấp hang hố, sửa tường, 
sửa đường, dỡ nhà phá tường, chặt cây, đánh cá, đi thuyền, gieo trồng, chăn nuôi, nạp gia súc, phá 
thổ, an táng, cải táng. 

04/11/2021- Thứ Năm - 30/9 - Bính Thìn 7 3 5 4 
Đoài 

1 
Trực Phá - Sao Khuê mộc (hung) 6 8 1 
Tam sát: Nam (135-225) 2 4 9 
Kim phù: Yêu tinh Quẻ ngày: Độn-->Lữ 
Tam tuyệt: Ly 
►HOÀNG ĐẠO: Thanh Long hoàng đạo (thiên quý, thái ất tinh) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Giải thần, Ích Hậu, Mẫu Thương 1, Thanh Long Thiên đức 1, Nguyệt Đức  
* Hung tinh: Nguyệt phá, Lục Bất thành, Vãng vong (Thổ kỵ)   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: PHÁ - Vãng vong. Thiên đức - Nguyệt 
đức, tu tạo thì tốt nhỏ, kị giá thú - khai trương - nhập trạch - đi ở (đồ cư), chủ tổn lục súc - hao tài - 
dẫn đến khẩu thiệt. Những ngày Thìn còn lại càng không tốt, Mậu Thìn - Giáp Thìn là Sát nhập 
trung cung, rất xấu. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Sa trung Thổ - Bảo - Phá nhật 
* Cát thần: Thiên đức, Nguyệt đức, Mẫu thương, Ích mẫu, Giải thần, Thanh long. 
* Hung thần: Nguyệt phá, Đại hao, Tứ kích, Cửu không, Vãng vong. 
* Nên: Cúng tế, giải trừ, tắm gội, dỡ nhà phá tường. 
* Kiêng: Cầu phúc cầu tự, dâng biểu sớ, nhận phong tước vị, họp thân hữu, đội mũ cài trâm, xuất 
hành, lên quan nhậm chức, gặp dân, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, thu nạp người, di chuyển, kê giường, 
cắt tóc, sửa móng, mời thầy chữa bệnh, cắt may, đắp đê, tu tạo động thổ, dựng cột gác.xà, sửa kho, 
rèn đúc, đan dệt, nấu rượu, khai trương, lập ước, giao dịch, nạp tài, mở kho xuất tiền hàng, xếp đặt 
buồng đẻ, khơi mương đào giếng, đặt cối đá, lấp hang hố, sửa tường, chặt cây, đánh cá, đi thuyền, 
gieo trồng, chăn nuôi, nạp gia súc, phá thổ, an táng, cải táng. 
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05/11/2021- Thứ Sáu - 1/10 - Đinh Tị 6 2 4 2 
T.Súc 

8 
Trực Nguy - Sao Lâu kim (cát) 5 7 9 
Tam sát: Đông (45-135) 1 3 8 
Kim phù: Hoắc tinh Quẻ ngày: Cách-->Hàm 
Tam tuyệt: Khảm 
►HOÀNG ĐẠO: Minh Đường hoàng đạo (minh phụ, quý nhân tinh) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Nguyệt Tài, Cát Khánh, Âm Đức, Tuế hợp, Tục Thế, Minh đường   
* Hung tinh: Thiên ôn, Địa Tặc, Hoả tai, Nhân Cách, Huyền Vũ, Thổ cẩm   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: NGUY -Ngày Tị còn lại tốt vừa, chỉ nên 
làm việc nhỏ thì có thể dùng, không lợi cho hôn nhân - chuyển chỗ ở - khai trương - xuất hành, 
phạm phải thì hung bại. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Sa trung Thổ - Chuyên - Nguy nhật 
* Cát thần: Âm đức, Tục thế, Minh đường. 
* Hung thần: Du họa, Thiên tặc, Huyết kỵ, Trùng nhật. 
* Nên: Cúng tế, kê giường, săn bắn.  
* Kiêng: Cầu phúc cầu tự, xuất hành, giải trừ, cắt tóc, mời thầy chữa bệnh, châm cứu, sửa kho, mở 
kho xuất tiền hàng, phá thổ, an táng, cải táng. 

06/11/2021- Thứ Bảy - 2/10 - Mậu Ngọ 5 1 3 3 
Đỉnh 

4 
Trực Thành - Sao Vị thổ (cát) 4 6 8 
Tam sát: Bắc (315-45) 9 2 7 
Kim phù: Hoà đao Quẻ ngày: Tùy-->Đoài 
Tam tuyệt: Khôn 
►HOÀNG ĐẠO: Thiên Hình hắc đạo (thiên hình) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Nguyệt giải, Yếu yên (thiên quý), Tam Hợp 2, Đại Hồng Sa 1   
* Hung tinh: Sát chủ, Lỗ ban sát, Không phòng   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: THÀNH - Thiên hỷ. Các ngày Ngọ còn 
lại là tốt vừa, đều có thể dùng. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Thiên thượng Hỏa - Nghĩa - Thành nhật 
* Cát thần: Tam hợp, Thiên hỉ, Thiên y, Thiên thương, Bất tương, Yếu an. 
* Hung thần: Tứ hao, Phục nhật, Thiên hình 
* Nên: Họp thân hữu, nhập học, xuất hành, lên quan nhậm chức, gặp dân, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, 
thu nạp người, di chuyển, mời thầy chữa bệnh, cắt may, đắp đê, tu tạo động thổ, dựng cột gác xà, 
sửa kho, đan dệt, nấu rượu, khai trương, lập ước giao dịch, nạp tài, đặt cối đá, nạp gia súc. 
* Kiêng: Lợp mái, phá thổ, an táng, cải táng. 

07/11/2021- Chủ Nhật - 3/10 - Kỷ Mùi 4 9 2 1 
Thăng 

2 
Trực Thành - Sao Mão nhật (hung) 3 5 7 
Tam sát: Tây (225-315) 8 1 6 
Kim phù: Hoắc tinh Quẻ ngày: Đ.Quá-->Khốn 
Tam tuyệt: Khôn 
►HOÀNG ĐẠO: Minh Đường hoàng đạo (minh phụ, quý nhân tinh) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Thiên hỷ, Nguyệt Tài, Phúc Sinh, Tam Hợp 2, Minh đường Nguyệt đức hợp  
* Hung tinh: Vãng vong (Thổ kỵ), Cô thần   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: THÀNH - Tam hợp với nguyệt kiến, 
Ngày Mùi tốt vừa. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Thiên thượng Hỏa - Chuyên - Thành nhật 
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* Cát thần: Nguyệt đức hợp, Tam hợp, Lâm nhật, Thiên hỉ, Thiên y, Lục nghi, Phúc sinh, Minh 
đường. 
* Hung thần: Yếm đối, Chiêu dao, Tứ kích, Vãng vong, Bát chuyên. 
* Nên: Cúng tế, cầu phúc cầu tự, họp thân hữu, nhập học, giải trừ, cắt may, đắp đê, tu tạo động thổ, 
dựng cột gác xà, sửa kho, đan dệt, nấu rượu, khai trương, lập ước giao dịch, nạp tài, đặt cối đá, gieo 
trồng, chăn nuôi, nạp gia súc, an táng. 
* Kiêng: Dâng biểu sớ, nhận phong tước vị, xuất hành, lên quan nhậm chức, gặp dân, đính hôn, ăn 
hỏi, cưới gả, thu nạp người, di chuyển, mời thầy chữa bệnh, đuổi bắt, săn bắt, đánh cá. 

08/11/2021- Thứ hai - 4/10 - Canh Thân 3 8 1 7 
Khảm 

1 
Trực Thâu - Sao Tất nguyệt (cát) 2 4 6 
Tam sát: Nam (135-225) 7 9 5 
Kim phù: Hoà đao Quẻ ngày: Khốn-->Khảm 
Tam tuyệt: Chấn 
►HOÀNG ĐẠO: Thiên Hình hắc đạo (thiên hình) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Mẫu Thương 1, Đại Hồng Sa 1 Thiên đức hợp 1, Nguyệt Không  
* Hung tinh: Thụ tử, Thiên Cương (hay Diệt Môn), Kiếp sát, Địa phá, Nguyệt Hoả, Độc Hoả, Băng 
tiêu ngoạ hãm, Thổ cẩm, Không phòng   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: THÂU - Lại phạm Đáo châu tinh, dùng 
cái đó dẫn đến kiện cáo - tổn nhân khẩu. Canh Thân là Thụ tử vô khí, lại là Sát nhập trung cung, 
phạm thì chủ sát nhân, rất xấu. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Thạch lựu Mộc - Chuyên - Thu nhật 
* Cát thần: Thiên đức hợp, Nguyệt không, Mẫu thương, Trừ thần, Ô phệ. 
* Hung thần: Thiên cương, Kiếp sát, Nguyệt hại, Ngũ li, Bát chuyên, Thiên hình. 
* Nên: Cúng tế, cầu phúc cầu tự, dâng biểu sớ, nhận phong tước vị, họp thân hữu, xuất hành, lên 
quan nhậm chức, gặp dân, thu nạp người, di chuyển, giải trừ, tắm gội, cắt tóc sửa móng, cắt may, tu 
tạo động thổ, dựng cột gác xà, sửa kho, nạp tài, quét dọn, chặt cây, đuổi bắt, gieo trồng, chăn nuôi, 
nạp gia súc, phá thổ, an táng. 
* Kiêng: Đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, kê giường, mời thầy chữa bệnh, đan dệt, săn bắn, đánh cá. 
09/11/2021- Thứ Ba - 5/10 - Tân Dậu 2 7 9 8 

T.Quá 
3 

Trực Khai - Sao Chủy hỏa (hung) 1 3 5 
Tam sát: Đông (45-135) 6 8 4 
Kim phù: SÁT CỐNG Quẻ ngày: Hàm-->T.Quá 
Tam tuyệt: Tốn 
►HOÀNG ĐẠO: Chu Tước hắc đạo (thiên tụng) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Sinh khí, Thánh tâm, Mẫu Thương 2   
* Hung tinh: Sát chủ, Phi Ma sát (Tai sát), Chu tước hắc đạo, Lỗ ban sát   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: KHAI - Ngày Dậu tốt vừa. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Thạch lựu Mộc - Chuyên - Khai nhật 
* Cát thần: Mẫu thương, Thời d¬ỡng Sinh khí, Thánh tâm, Trừ thần, Ô phệ. 
* Hung thần: Tai sát, Thiên hỏa, Tứ hao, Ngũ li, Chu tước. 
* Nên: Cúng tế. nhập học, tắm gội, quét dọn. 
* Kiêng: Họp thân hữu, đội mũ cài trâm, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, thu nạp người, mời thầy chữa 
bệnh, sửa kho, đan dệt, nấu rượu, khai trương, lập ước giao dịch, nạp tài, mở kho xuất tiền hàng, 
chặt cây, săn bắn, đánh cá. 
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10/11/2021- Thứ Tư - 6/10 - Nhâm Tuất 1 6 8 4 
Tụy 

4 
Trực Bế - Sao Sâm thủy (hung) 9 2 4 
Tam sát: Bắc (315-45) 5 7 3 
Kim phù: TRỰC TINH Quẻ ngày: Tụy-->Bĩ 
Tam tuyệt: Nam Khôn, nữ Cấn 
►HOÀNG ĐẠO: Kim Quỹ hoàng đạo (nguyệt tiên, phúc đức tinh) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Thiên tài, Cát Khánh, Ích Hậu, Đại Hồng Sa 2 Thiên Quý 1  
* Hung tinh: Hoang vu 3, Nguyệt Hư, Nguyệt Sát, Tứ thời cô quả, Quỷ khốc Trùng Tang, Trùng 
phục  
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: BẾ - Hỏa tinh. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Đại hải Thủy - Phạt - Bế nhật 
* Cát thần: Ích hậu, Kim quỹ. 
* Hung thần: Nguyệt sát, Nguyệt hư, Huyết chi, Ngũ hư, Phục nhật. 
* Nên:  
* Kiêng: Mọi việc không nên làm. 
11/11/2021- Thứ Năm - 7/10 - Quý Hợi 9 5 7 6 

Bác 
6 

Trực Kiến - Sao Tỉnh mộc (cát) 8 1 3 
Tam sát: Tây (225-315) 4 6 2 
Kim phù: Bốc mộc Quẻ ngày: Quải-->Đ.Quá 
Tam tuyệt: Càn 
►HOÀNG ĐẠO: Thiên Đức hoàng đạo (thiên đức, bảo quang tinh) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Tục Thế, Phúc hậu, Kim đường Thiên Quý 2  
* Hung tinh: Thổ phủ, Thiên ôn, Hoả tai, Lục Bất thành, Thần cách, Ngũ Quỹ, Cửu không, Lôi 
công, Nguyệt Hình  Dương thác 
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: KIẾN - Không lợi cho khởi tạo - khai 
trương - giá thú - nhập trạch - xuất hành - an táng, dùng thì dẫn đến kiện cáo - tổn gia trưởng. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Đại hải Thủy - Chuyên - Khai nhật 
* Cát thần: Vương nhật, Tục thế, Bảo quang. 
* Hung thần: Nguyệt kiến, Tiểu thời, Thổ phủ, Nguyệt hình, Tứ cùng, Lục xà, Cửu khảm, Cửu tiêu, 
Huyết kỵ, Trùng nhật, Dương thác. 
* Nên: Cúng tế, tắm gội. 
* Kiêng: Cầu phúc cầu tự, dâng biểu sớ, nhận phong tước vị, họp thân hữu, đội mũ cài trâm, xuất 
hành, lên quan nhậm chức, gặp dân, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, thu nạp người, di chuyển, kê giường, 
giải trừ, cắt tóc sửa móng, mời thầy chữa bệnh, châm cứu, cắt may, đắp đê, tu tạo động thổ, dựng 
cột gác xà, sửa kho, rèn đúc, đan dệt, nấu rượu, khai trương, lập ước giao dịch, nạp tài, mở kho xuất 
tiền hàng, xếp đặt buồng đẻ, khơi mương đào giếng, đặt cối đá, lấp hang hố, sửa tường, sửa đường, 
dỡ nhà phá tường, chặt cây, đánh cá, đi thuyền, gieo trồng, chăn nuôi, nạp gia súc, phá ~hổ, an táng, 
cải táng. 
12/11/2021- Thứ Sáu - 8/10 - Giáp Tý 5 1 3 1 

Khôn 
1 

Trực Trừ - Sao Quỷ kim (hung) 4 6 8 
Tam sát: Nam (135-225) 9 2 7 
Kim phù: Yêu tinh Quẻ ngày: Đoài-->Tùy 
Tam tuyệt: Đoài 
►HOÀNG ĐẠO: Bạch Hổ hắc đạo (thiên sát) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Thiên Mã, U Vi tinh, Yếu yên (thiên quý) Nguyệt Đức Thiên Xá 
* Hung tinh: Bạch hổ, Nguyệt Kiến chuyển sát, Phủ đầu dát   
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► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: TRỪ - Mặc dù là ngũ hành vượng tướng, 
nhưng là giao giới ban đầu giữa hai mùa thu và đông, có chuyển sát là xấu. Người xưa nói rằng 
"chuyển sát nhi thương, vị khả khinh dụng" (chuyển sát cho nên tổn thương, không thể coi nhẹ mà 
dùng). Giáp Tý là Thiên xá, không phải là Chuyển Sát (dùng cái đó không hại !?). 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Hải trung Kim - Nghĩa - Trừ nhật 
* Cát thần: Nguyệt đức, Thiên ân, Thiên xá, Tứ tướng, Quan nhật, Thiên mã, Cát kì, Yếu an. 
* Hung thần: Đại thời, Đại bại, Hàm trí, Bạch hổ. 
* Nên: Cúng tế, cầu phúc cầu tự, dâng biểu sớ, nhận phong tước vị, họp thân hữu, xuất hành, lên 
quan nhậm chức, gặp dân, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, di chuyển, tắm gội, cắt tóc sửa móng, mời thầy 
chữa bệnh, cắt may, tu tạo động thổ, dựng cột gác xà, sửa kho, nạp tài, quét dọn, gieo trồng, chăn 
nuôi, nạp gia súc, an táng. 
* Kiêng: 
13/11/2021- Thứ Bảy - 9/10 - Ất Sửu 4 9 2 3 

P.Hạp 
6 

Trực Mãn - Sao Liễu thổ (hung) 3 5 7 
Tam sát: Đông (45-135) 8 1 6 
Kim phù: Hoắc tinh Quẻ ngày: Cách-->Tùy 
Tam tuyệt: Cấn 
►HOÀNG ĐẠO: Ngọc Đường hoàng đạo (thiên khai, thiếu vi tinh) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Thiên phú, Thiên thành, Lộc khố, Ngọc đường Thiên đức 1, Nguyệt Ân  
* Hung tinh: Thổ ôn (thiên cẩu), Thiên tặc, Nguyệt Yếm đại hoạ, Câu Trận, Quả tú, Tam tang   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: MÃN - Thiên phú - Thiên thành - Thiên 
tặc,Ngày Sửu không nên dùng, chỉ có thể thanh hồn nhập mộ, thông thường kim nhập cung Sửu là 
ngũ hành không có khí, lại phạm Nguyệt yếm thiên tặc là xấu. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Hải trung Kim - Chế - Mãn nhật 
* Cát thần: Thiên đức, Thiên ân, Nguyệt ân, Tứ tướng, Thủ nhật, Thiên vu, Phúc đức, Ngọc vũ, 
Ngọc đường. 
* Hung thần: Nguyệt yếm, Địa hỏa, Cửu không, Đại sát, Qui kị, Cô thần. 
* Nên: Cúng tế 
* Kiêng: Đội mũ cài trâm, xuất hành, lên quan nhậm chức, gặp dân, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, di 
chuyển, đi xa trở về, mời thầy chữa bệnh, chặt cây, săn bắn, đánh cá, gieo trồng. 
14/11/2021- Chủ Nhật - 10/10 - Bính Dần 3 8 1 2 

G.Nhân 
4 

Trực Bình - Sao Tinh nhật (hung) 2 4 6 
Tam sát: Bắc (315-45) 7 9 5 
Kim phù: Hoà đao Quẻ ngày: Tùy-->Truân 
Tam tuyệt: Ly 
►HOÀNG ĐẠO: Thiên Lao hắc đạo (tỏa thần) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Minh tinh, Ngũ phú, Lục Hợp   
* Hung tinh: Tiểu Hao, Hoang vu 1, Hà khôi, Cẩu Giảo, Ngũ hư   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: BÌNH - Thiên phú - Thiên thành. Có Đáo 
châu tinh, làm việc ở cơ quan hành chính rồi sau đó bị sa thải. Ngày Dần xấu. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Lô trung Hỏa - Nghĩa - Định nhật 
* Cát thần: Thiên ân, Thời đức, Tướng nhật, Lục hợp, Ngũ phú, Kim đường, Ngũ hợp, Ô phệ đối. 
* Hung thần: Hà Khôi, Tử thần, Du họa, Ngũ hư, Thiên lao. 
* Nên: Họp thân hữu, xuất hành, lên quan nhậm chức, gặp dân, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, thu nạp 
người, di chuyển, cắt may, tu tạo động thổ, dựng cột gác xà, sửa kho, đan dệt, nấu rượu, khai 
trương, lập ước giao dịch, nạp tài, mở kho xuất tiền hàng, sửa tường, sửa đường, gieo trồng, chăn 
nuôi, nạp gia súc, phá thổ, an táng, cải táng. 
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* Kiêng: Cúng tế, cầu phúc cầu tự, giải trừ, mời thầy chữa bệnh. 
15/11/2021- Thứ hai - 11/10 - Đinh Mão 2 7 9 6 

Tổn 
9 

Trực Định - Sao Trương nguyệt (cát) 1 3 5 
Tam sát: Tây (225-315) 6 8 4 
Kim phù: SÁT CỐNG Quẻ ngày: Đ.Quá-->Hằng 
Tam tuyệt: Khảm 
►HOÀNG ĐẠO: Huyền Vũ hắc đạo (thiên ngục) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Âm Đức, Mãn đức tinh, Tam Hợp 1, Dân nhật, thời đức Thiên Phúc 1  
* Hung tinh: Thiên Ngục, Thiên Hoả, Đại Hao (Tử khí, quan phú), Nhân Cách, Huyền Vũ   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: ĐỊNH - Ngày Mão là tốt vừa. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Lô trung Hỏa - Nghĩa - Định nhật 
* Cát thần: Thiên ân, Âm đức, Dân nhật, Tam hợp, Thời đức, Ngũ hợp, Ô phệ đối. 
* Hung thần: Tử khí, Huyền vũ. 
* Nên: Họp thân hữu, đội mũ. cài trâm, xuất hành, lên quan nhậm chức, gặp dân, đính hôn, ăn hỏi, 
cưới gả, thu nạp người, di chuyển, cắt may, tu tạo động thổ, dựng cột gác xà, sửa kho, đan dệt, nấu 
rượu, khai trương, lập ước giao dịch, nạp tài, mở kho xuất tiền hàng, sửa tường, sửa đường, gieo 
trồng, chăn nuôi, nạp gia súc, phá thổ, cải táng. 
* Kiêng: Giải trừ, cắt tóc, mời thầy chữa bệnh, xếp đặt buồng đẻ, đào giếng, gieo trồng. 
16/11/2021- Thứ Ba - 12/10 - Mậu Thìn 1 6 8 9 

Lý 
6 

Trực Chấp - Sao Dực hỏa (hung) 9 2 4 
Tam sát: Nam (135-225) 5 7 3 
Kim phù: TRỰC TINH Quẻ ngày: Khốn-->Tụng 
Tam tuyệt: Khôn 
►HOÀNG ĐẠO: Tư Mệnh hoàng đạo (nhật tiên, phượng liễn tinh) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Thiên Quan, Tuế hợp, Giải thần, Hoàng Ân   
* Hung tinh: Địa Tặc, Tội chỉ   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: CHẤP - Mậu Thìn là Sát nhập trung 
cung, rất xấu. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Đại lâm Mộc - thuyên - Chấp nhật 
* Cát thần: Thiên ân, Dương đức, Giải thần, Tư mệnh. 
* Hung thần: Tiểu hao, Thiên tặc, Thổ phù 
* Nên: Dâng biểu sớ, họp thân hữu, giải tít., tắm gội, cắt tóc sửa móng, mời thầy chữa bệnh, đuổi 
bắt, săn bắn. 
* Kiêng: Xuất hành, đắp đê, tu tạo động thố, sửa kho, khai trương, lập ước giao dịch, nạp tài, mở 
kho xuất tiền hàng, xếp đặt buồng đẻ, khơi mương đào giếng, đặt cối đá, sửa tường, sửa đường, dỡ 
nhà phá tường, gieo trồng, phá thổ. 
17/11/2021- Thứ Tư - 13/10 - Kỷ Tị 9 5 7 8 

Đ.Tráng 
2 

Trực Phá - Sao Chẩn thủy (cát) 8 1 3 
Tam sát: Đông (45-135) 4 6 2 
Kim phù: Bốc mộc Quẻ ngày: Hàm-->Cách 
Tam tuyệt: Chấn 
►HOÀNG ĐẠO: Câu Trần hắc đạo (địa ngục) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Kính Tâm, Dịch Mã Nguyệt đức hợp  
* Hung tinh: Tiểu Hồng Sa, Nguyệt phá, Ly sàng 1   
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► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: PHÁ - Ngày Tiểu hồng sa, lại phạm Chu 
tước - Câu giảo, mọi việc không nên. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Đại lâm Mộc - Nghĩa - Phá nhật 
* Cát thần: Nguyệt đức hợp, Dịch mã, Thiên hậu, Thiên thương, Bất tương, Kính an. 
* Hung thần: Nguyệt phá, Đại hao, Trùng nhật, Câu trần. 
* Nên: Cúng tế, giải trừ, mời thầy chữa bệnh, dỡ nhà phá tường. 
* Kiêng: cầu phúc cầu tự, dâng biểu sớ, nhận phong tước vị, họp thân hữu, đội mũ cài trâm, xuất 
hành, lên quan nhậm chức, gặp dân, đính hôn, cưới hỏi, cưới gả, thu nạp người, di chuyển, kê 
giường, cắt tóc sửa móng, mời thầy chữa bệnh, cắt may, đắp đê, tu tạo động thổ, dựng cột gác xà, 
sửa kho, rèn đúc, đan dệt, nấu rượu, khai trương, lập ước giao dịch, nạp tài, mở kho xuất tiền hàng, 
xếp đặt buồng đẻ, khơi mương đào giếng, đặt cối đá, lấp hang hố, sửa tường, sửa đường, dỡ nhà phá 
tường, chặt cây, đánh cá, đi thuyền, gieo trồng, chăn nuôi, nạp gia súc, phá thổ, an táng, cải táng. 
18/11/2021- Thứ Năm - 14/10 - Canh Ngọ 8 4 6 8 

Hằng 
9 

Trực Nguy - Sao Giác (cát) 7 9 2 
Tam sát: Bắc (315-45) 3 5 1 
Kim phù: Giác kỷ Quẻ ngày: Tụy-->Khốn 
Tam tuyệt: Tốn 
►HOÀNG ĐẠO: Thanh Long hoàng đạo (thiên quý, thái ất tinh) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Nguyệt giải, Hoạt điệu, Phổ hộ (Hội hộ), Thanh Long Thiên đức hợp 1, Nguyệt Không  
* Hung tinh: Thiên Lại, Hoang vu 2, Hoàng Sa   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: NGUY - Hoàng sa. Ngày Ngọ là tốt vừa. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Lộ bàng Thổ - Phạt - Nguy nhật 
* Cát thần: rlhiên đức hợp, Nguyệt không, Bất tương, Phổ hộ, Thanh long, Ô phệ. 
* Hung thần: Thiên lại, Chí tử, Ngũ hư. 
* Nên: Cúng tế, cầu phúc cầu tự, dâng biểu sớ, nhận phong tước vị, họp thân hữu, xuất hành, lên 
quan nhậm chức, gặp gân, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, di chuyển, kê giường, cắt may, giải trừ, tu tạo 
động thổ, dựng cột gác xà, sửa kho, chặt cây, gieo trồng, chăn nuôi, nạp gia súc, phá thổ, an táng. 
* Kiêng: Mời thầy chữa bệnh, lợp mái, đan dệt, săn bắn, đánh cá. 
19/11/2021- Thứ Sáu - 15/10 - Tân Mùi 7 3 5 9 

Tụng 
3 

Trực Thành - Sao Cang (hung) 6 8 1 
Tam sát: Tây (225-315) 2 4 9 
Kim phù: NHÂN CHUYÊN Quẻ ngày: Quải-->Đoài 
Tam tuyệt: Nam Khôn, nữ Cấn 
►HOÀNG ĐẠO: Minh Đường hoàng đạo (minh phụ, quý nhân tinh) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Thiên hỷ, Nguyệt Tài, Phúc Sinh, Tam Hợp 2, Minh đường   
* Hung tinh: Vãng vong (Thổ kỵ), Cô thần   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: THÀNH - Tam hợp với nguyệt 
kiến,Ngày Mùi tốt vừa. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Lộ bàng Thổ - Nghĩa - Thành nhật 
* Cát thần: Tam hợp, Lâm nhật, Thiên hỉ, Thiên y, Lục nghi, Phúc sinh, Minh đường. 
* Hung thần: Yếm đối, Chiêu dao, Tứ kích, Vãng vong. 
* Nên: Cúng tế, cầu phúc, họp thân hữu, nhập học, đính hôn, ăn hỏi, cắt may, đắp đê, tu tạo động 
thổ, dựng cột gác xà, sửa kho, đan dệt, khai trương, lập ước, giao dịch, nạp tài, đặt cối đá, nạp gia 
súc. 
* Kiêng: Dâng biểu sớ, nhận phong tước vị, xuất hành, lên quan nhậm chức, gặp dân, cưới gả, thu 
nạp người, di chuyển, mời thầy chữa bệnh, nấu rượu, đuổi bắt, săn bắn, đánh cá, đi thuyền. 
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20/11/2021- Thứ Bảy - 16/10 - Nhâm Thân 6 2 4 1 
Sư 
7 

Trực Thâu - Sao Đê thổ (hung) 5 7 9 
Tam sát: Nam (135-225) 1 3 8 
Kim phù: Lập tảo Quẻ ngày: Đoài-->Tiết 
Tam tuyệt: Càn 
►HOÀNG ĐẠO: Thiên Hình hắc đạo (thiên hình) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Mẫu Thương 1, Đại Hồng Sa 1 Thiên Quý 1  
* Hung tinh: Thụ tử, Thiên Cương (hay Diệt Môn), Kiếp sát, Địa phá, Nguyệt Hoả, Độc Hoả, Băng 
tiêu ngoạ hãm, Thổ cẩm, Không phòng Trùng Tang, Trùng phục  
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: THÂU - Lại phạm Đáo châu tinh, dùng 
cái đó dẫn đến kiện cáo - tổn nhân khẩu. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Kiếm phong Kim - Nghĩa - Thân nhật 
* Cát thần: Mẫu thương, Trừ thần, Ô phệ. 
* Hung thần: Thiên cương, Kiếp sát, Nguyệt hại, Phục nhật, Ngũ li, Thiên hình. 
* Nên: Tắm gội, quét dọn, chặt cây, đuổi bắt, săn bắn. 
* Kiêng: Cầu phúc cầu tự, dâng biểu sớ, nhận phong tước vị, họp thân hữu, đội mũ cài trâm, xuất 
hành, lên quan nhậm chức, gặp dân, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, thu nạp người, di chuyển, kê giường, 
cắt tóc sửa móng, mời thầy chữa bệnh, cắt may, đắp đê, tu tạo động thổ, dựng cột gác xà, sửa kho, 
rèn đúc, đan dệt, nấu rượu, khai trương, lập ước giao dịch, nạp tài, mở kho xuất tiền hàng, xếp đặt 
buồng đẻ, khơi mương đào giếng, đặt cối đá, lấp hang ổ, sửa tường, sửa đường, dỡ nhà phá tường, 
chặt cây, đánh cá, đi thuyền, gieo trồng, chăn nuôi, nạp gia súc, phá thổ, an táng, cải táng. 
21/11/2021- Chủ Nhật - 17/10 - Quý Dậu 5 1 3 2 

Tiệm 
7 

Trực Khai - Sao Phòng nhật (cát) 4 6 8 
Tam sát: Đông (45-135) 9 2 7 
Kim phù: Yêu tinh Quẻ ngày: Cách-->Phong 
Tam tuyệt: Đoài 
►HOÀNG ĐẠO: Chu Tước hắc đạo (thiên tụng) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Sinh khí, Thánh tâm, Mẫu Thương 2 Thiên Quý 2  
* Hung tinh: Sát chủ, Phi Ma sát (Tai sát), Chu tước hắc đạo, Lỗ ban sát   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: KHAI - Ngày Dậu tốt vừa. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Kiếm phong Kim - Nghĩa - Khai nhật 
Cát thần Mẫu thương, Thời dương, Sinh khí, Thánh tâm, Trừ thần, Ô phệ. 
* Hung thần: Tai sát, Thiên hỏa, Ngũ li, Chi tước. 
* Nên: Cúng tế, nhập học, tắm gội, quét dọn. 
* Kiêng: Họp thân hữu, đội mũ cài trâm, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, mời thầy chữa bệnh, đan dệt, 
nấu rượu, lập ước giao dịch chặt cây, săn bắn, đánh cá. 
22/11/2021- Thứ hai - 18/10 - Giáp Tuất 4 9 2 7 

Kiển 
2 

Trực Bế - Sao Tâm nguyệt (hung) 3 5 7 
Tam sát: Bắc (315-45) 8 1 6 
Kim phù: Hoắc tinh Quẻ ngày: Tùy-->V.Vọng 
Tam tuyệt: Cấn 
►HOÀNG ĐẠO: Kim Quỹ hoàng đạo (nguyệt tiên, phúc đức tinh) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Thiên tài, Cát Khánh, Ích Hậu, Đại Hồng Sa 2 Nguyệt Đức  
* Hung tinh: Hoang vu 3, Nguyệt Hư, Nguyệt Sát, Tứ thời cô quả, Quỷ khốc   
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► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: BẾ - Hỏa tinh. Giáp Tuất là Nguyệt đức, 
nên giá thú - khai trương - xuất hành - nhập trạch, nhưng không lợi cho động thổ - khởi tạo - mai 
táng - chuyển chỗ ở. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Sơn đầu Hỏa - Chế - Bế nhật 
* Cát thần: Nguyệt đức, Tứ tướng, Ích hậu, Kim quĩ. 
* Hung thần: Nguyệt sát, Nguyệt hư, Huyết chi, Ngũ hư, Bát phong. 
* Nên: Cúng tế 
* Kiêng: Cầu phúc cầu tự, dâng biểu sớ, nhận phong tước vị, họp thân hữu, đội mũ cài trâm, xuất 
hành, lên quan nhậm chức, gặp dân, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, thu nạp người, di chuyển, kê giường, 
cắt tóc sửa móng, mời thầy chữa bệnh, cắt may, đắp đê, tu tạo động thổ, dựng cột gác xà, sửa kho, 
rèn đúc, đan dệt, nấu rượu, khai trương, lập ước giao dịch, nạp tài, mở kho xuất tiền hàng, xếp đặt 
buồng đẻ, khơi mương đào giếng, đặt cối đá, lấp hang hố, sửa tường, sửa đường, dỡ nhà phá tường, 
chặt cây, đánh cá, đi thuyền, gieo trồng, chăn nuôi, nạp gia súc, phá thổ, an táng, cải táng. 
23/11/2021- Thứ Ba - 19/10 - Ất Hợi 3 8 1 3 

Tấn 
3 

Trực Kiến - Sao Vĩ hỏa (cát) 2 4 6 
Tam sát: Tây (225-315) 7 9 5 
Kim phù: Hoà đao Quẻ ngày: Đ.Quá-->Quải 
Tam tuyệt: Ly 
►HOÀNG ĐẠO: Thiên Đức hoàng đạo (thiên đức, bảo quang tinh) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Tục Thế, Phúc hậu, Kim đường Thiên đức 1, Nguyệt Ân  
* Hung tinh: Thổ phủ, Thiên ôn, Hoả tai, Lục Bất thành, Thần cách, Ngũ Quỹ, Cửu không, Lôi 
công, Nguyệt Hình   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: KIẾN - Không lợi cho khởi tạo - khai 
trương - giá thú - nhập trạch - xuất hành - an táng, dùng thì dẫn đến kiện cáo - tổn gia trưởng. Ất 
Hợi cũng chỉ nên mưu cầu làm nhỏ, bởi vì tháng 10 kiến Hợi không lợi. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Sơn đầu Hỏa - Nghĩa - Kiến nhật 
* Cát thần: Thiên đức, Nguyệt ân, Tứ tướng, Vương nhật, Tục thế, Bảo quang. 
* Hung thần: Nguyệt kiến, Tiểu thời, Thổ phủ, Nguyệt hình, Cửu khảm, Cửu tiếu, Huyết chi, Trùng 
nhật. 
* Nên: Cúng tế, tắm gội. 
* Kiêng: Đội mũ cài trâm, cưới gả, mời thầy chữa bệnh, châm cứu, đắp đê, tu tạo động thổ, sửa kho, 
rèn đúc, xếp đặt buồng đẻ, khai mương đào giếng, đặt cối đá, lấp hang hố, sửa tường, sửa đường, dỡ 
nhà phá tường, chặt cây, săn bắn, đánh cá, đi thuyền, gieo trồng, phá thổ. 
24/11/2021- Thứ Tư - 20/10 - Bính Tý 2 7 9 6 

Di 
3 

Trực Trừ - Sao Cơ thủy (cát) 1 3 5 
Tam sát: Nam (135-225) 6 8 4 
Kim phù: SÁT CỐNG Quẻ ngày: Khốn-->Tụy 
Tam tuyệt: Khảm 
►HOÀNG ĐẠO: Bạch Hổ hắc đạo (thiên sát) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Thiên Mã, U Vi tinh, Yếu yên (thiên quý)   
* Hung tinh: Bạch hổ, Nguyệt Kiến chuyển sát, Phủ đầu dát   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: TRỪ - Mặc dù là ngũ hành vượng tướng, 
nhưng là giao giới ban đầu giữa hai mùa thu và đông, có chuyển sát là xấu. Người xưa nói rằng 
"chuyển sát nhi thương, vị khả khinh dụng" (chuyển sát cho nên tổn thương, không thể coi nhẹ mà 
dùng). 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Giản hạ Thủy - Phạt - Trừ thần 
* Cát thần: Quan nhật, Thiên mã, Cát kì, Yếu an, Ô phệ đối. 
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* Hung thần: Đại thời, Đại bại, Hàm trì, Xúc Thủy long, Bạch hổ. 
* Nên: Xuất hành, lên quan nhậm chức, gặp dân, di chuyển, giải trừ, tắm gội, cắt tóc, sửa móng, 
mời thầy chữa bệnh, quét dọn, phá thổ, cải táng. 
* Kiêng: Đánh cá, đi thuyền. 
25/11/2021- Thứ Năm - 21/10 - Đinh Sửu 1 6 8 4 

Tùy 
7 

Trực Mãn - Sao Đẩu mộc (cát) 9 2 4 
Tam sát: Đông (45-135) 5 7 3 
Kim phù: TRỰC TINH Quẻ ngày: Hàm-->Tụy 
Tam tuyệt: Khôn 
►HOÀNG ĐẠO: Ngọc Đường hoàng đạo (thiên khai, thiếu vi tinh) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Thiên phú, Thiên thành, Lộc khố, Ngọc đường Thiên Phúc 1  
* Hung tinh: Thổ ôn (thiên cẩu), Thiên tặc, Nguyệt Yếm đại hoạ, Câu Trận, Quả tú, Tam tang   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: MÃN - Thiên phú - Thiên thành - Thiên 
tặc, Đinh Sửu là Sát nhập trung cung, không lợi cho khởi tạo - giá thú, kiêng các việc trống nhạc ồn 
ào, và đóng đinh vào cửa, sự việc gây kinh động thần sát làm tổn hại người và súc vật. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Giản hạ Thủy - Bảo - Mãn nhật 
* Cát thần: Thủ nhật, Thiên vu, Phúc đức, Ngọc vũ, Ngọc đường. 
* Hung thần: Nguyệt yếm, Địa hỏa, Cửu không, Đại sát, Qui kị, Cô thần. 
* Nên: Cúng tế. 
* Kiêng: Cầu phúc cầu tự, dâng biểu sớ, nhận phong tước vị, họp thân hữu, đội mũ cài trâm, xuất 
hành, lên quan nhậm chức, gặp dân, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, thu nạp người, di chuyển, đi xa trở 
về, kê giường, giải trừ, cắt tóc sửa móng, mời thầy chữa bệnh, cắt may, đắp đê, tu tạo động thổ, 
dựng cột gác xà, sửa kho, rèn đúc, đan dệt, nấu rượu, khai trương, lập ước giao dịch, nạp tài, mở 
kho xuất tiền hàng, xếp đặt buồng đẻ, khơi mương đào giếng, đặt cối đá, lấp hang hố, sửa tường, 
sửa đường, dỡ nhà phá tường, chặt cây, đánh cá, đi thuyền, gieotrồng, chăn nuôi, nạp gia súc, phá 
thổ, an táng, cải táng. 
26/11/2021- Thứ Sáu - 22/10 - Mậu Dần 9 5 7 8 

Phong 
6 

Trực Bình - Sao Ngưu kim (hung) 8 1 3 
Tam sát: Bắc (315-45) 4 6 2 
Kim phù: Bốc mộc Quẻ ngày: Tụy-->Tỷ 
Tam tuyệt: Chấn 
►HOÀNG ĐẠO: Thiên Lao hắc đạo (tỏa thần) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Minh tinh, Ngũ phú, Lục Hợp   
* Hung tinh: Tiểu Hao, Hoang vu 1, Hà khôi, Cẩu Giảo, Ngũ hư   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: BÌNH - Thiên phú - Thiên thành. Có Đáo 
châu tinh, làm việc ở cơ quan hành chính rồi sau đó bị sa thải.Ngày Dần xấu. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Thành đầu Thổ - Phạt - Bình nhật 
* Cát thần: Thời đức, Tướng nhật, Lục hợp, Ngũ phú, Kim đường, Ngũ hợp. 
* Hung thần: Hà khôi, Tử thần, Du họa, Ngũ hư, Địa nang, Thiên lao. 
* Nên: Họp thân hữu, xuất hành, lên quan nhậm chức, gặp dân, đính hôn, ăn hỏi, cưới hỏi, thu nạp 
người, di chuyển, cắt may, dựng cột gác xà, đan dệt, nấu rượu? khai trương, lập ước giao dịch, nạp 
tài, mở kho xuất tiền hàng chăn nuôi, nạp gia súc, nạp tài, mở kho xuất tiền hàng, chăn nuôi, nạp gia 
súc, phá thổ, an táng, cải táng. 
* Kiêng: Cúng tế, cầu phúc cầu tự, giải trừ, mời thầy chữa bệnh, đắp đê, tu tạo động thổ, sửa kho, 
xếp đặt buồng đẻ, khơi mương đào giếng, đặt cối đá, sửa tường, sửa đường, dỡ nhà phá tường, gieo 
trồng phá thổ. 
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27/11/2021- Thứ Bảy - 23/10 - Kỷ Mão 8 4 6 7 
Tiết 

8 
Trực Định - Sao Nữ thổ (hung) 7 9 2 
Tam sát: Tây (225-315) 3 5 1 
Kim phù: Giác kỷ Quẻ ngày: Quải-->Đ.Tráng 
Tam tuyệt: Tốn 
►HOÀNG ĐẠO: Huyền Vũ hắc đạo (thiên ngục) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Âm Đức, Mãn đức tinh, Tam Hợp 1, Dân nhật, thời đức Nguyệt đức hợp  
* Hung tinh: Thiên Ngục, Thiên Hoả, Đại Hao (Tử khí, quan phú), Nhân Cách, Huyền Vũ   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: ĐỊNH - Kỷ Mão, nên dùng cho các việc 
động thổ - hưng công - đặt móng - đặt nóc - giá thú - nhập trạch - xuất hành - khai trương thì có các 
sao tốt chiếu đến. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Thành đầu Thổ - Phạt - Định nhật 
* Cát thần: Nguyệt đức hợp, Thiên ân, Âm đức, Dân nhật, Tam hợp, Thời âm, Bất tương, Ngũ hợp. 
* Hung thần: Tử khí, Huyền vũ. 
* Nên: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự, dâng biểu sớ, nhận phong tước vị, họp thân hữu, đội mũ cài trâm, 
xuất hành, lên quan nhậm chức, gặp dân, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, thu nạp người, di chuyển, giải 
trừ, cắt may, tu tạo động thổ, dựng cột gác xà, sửa kho, đan dệt, nấu rượu, khai trương, lập ước giao 
dịch, nạp tài, đặt cối đá, gieo trồng, chăn nuôi, nạp gia súc, an táng. 
* Kiêng: Mời thầy chữa bệnh, đào giếng, săn bắn, đánh cá. 

28/11/2021- Chủ Nhật - 24/10 - Canh Thìn 7 3 5 1 
Thái 

9 
Trực Chấp - Sao Hư nhật (hung) 6 8 1 
Tam sát: Nam (135-225) 2 4 9 
Kim phù: NHÂN CHUYÊN Quẻ ngày: Đoài-->Lý 
Tam tuyệt: Nam Khôn, nữ Cấn 
►HOÀNG ĐẠO: Tư Mệnh hoàng đạo (nhật tiên, phượng liễn tinh) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Thiên Quan, Tuế hợp, Giải thần, Hoàng Ân Thiên đức hợp 1, Nguyệt Không  
* Hung tinh: Địa Tặc, Tội chỉ   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: CHẤP - Ngày Thìn đều bất lợi 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Bạch lạp Kim - Nghĩa - Chấp nhật 
* Cát thần: Thiên đức hợp, Nguyệt không, Thiên ân, Dương đức, Bất tương, Giải thần, Tư mệnh. 
* Hung thần: Tiểu hao, Thiên tặc, Thổ phù. 
* Nên: Cúng tế, cầu phúc cầu tự, dâng biểu sớ, nhận phong tước vị, họp thân hữu, lên quan nhậm 
chức, gặp dân, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, di chuyển, giải trừ, tắm gội, cắt tóc sửa móng, mời thầy 
chữa bệnh, cắt may, dựng cột gác xà, đuổi bắt, chăn nuôi, nạp gia súc, an táng. 
* Kiêng: Xuất hành, đắp đê, tu tạo động thổ, sửa kho, đan dệt mở kho xuất tiền hàng, xếp đặt buồng 
đẻ, khơi mương đào giếng, đặt cối đá, sửa tường, sửa đường, dỡ nhà phá tường, săn bắn, đánh cá, 
gieo trồng, phá thổ. 
29/11/2021- Thứ hai - 25/10 - Tân Tị 2 7 9 3 

Đ.Hữu 
7 

Trực Phá - Sao Nguy nguyệt (hung) 1 3 5 
Tam sát: Đông (45-135) 6 8 4 
Kim phù: Lập tảo Quẻ ngày: Cách-->Hàm 
Tam tuyệt: Càn 
►HOÀNG ĐẠO: Câu Trần hắc đạo (địa ngục) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Kính Tâm, Dịch Mã   
* Hung tinh: Tiểu Hồng Sa, Nguyệt phá, Ly sàng 1   
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► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: PHÁ - Ngày Tiểu hồng sa, lại phạm Chu 
tước - Câu giảo, mọi việc không nên.  
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Bạch lạp Kim - Phạt - Phá nhật 
* Cát thần: Thiên ân, Dịch mã, Thiên hậu, Thiên thương, Bất tương, Kính an. 
* Hung thần: Nguyệt phá, Đại hao, Trùng nhật, Câu trần. 
* Nên: Mời thầy chữa bệnh, dỡ nhà phá tường. 
* Kiêng: Cầu phúc cầu tự, dâng biểu sớ, nhận phong tước vị, họp thân hữu, đội mũ cài trâm, xuất 
hành, lên quan nhậm chức, gặp dân, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, thu nạp người, di chuyển, đi xa trở 
về, kê giường, giải trừ, cắt tóc sửa móng, cắt may, đắp đê, tu tạo, động thổ, dựng cột gác xà, sửa 
kho, rèn đúc, đan dệt, nấu rượu, khai trương, lập ước giao dịch, nạp tài, mở kho xuất tiền hàng, xếp 
đặt buồng đẻ, khơi mương đào giếng, đặt cối đá, lấp hang hố, chặt cây, gieo trồng, chăn nuôi, nạp 
gia súc, phá thổ, an táng, cải táng. 
30/11/2021- Thứ Ba - 26/10 - Nhâm Ngọ 5 1 3 2 

Tốn 
1 

Trực Nguy - Sao Thất hỏa (cát) 4 6 8 
Tam sát: Bắc (315-45) 9 2 7 
Kim phù: Yêu tinh Quẻ ngày: Tùy-->Đoài 
Tam tuyệt: Đoài 
►HOÀNG ĐẠO: Thanh Long hoàng đạo (thiên quý, thái ất tinh) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Nguyệt giải, Hoạt điệu, Phổ hộ (Hội hộ), Thanh Long Thiên Quý 1  
* Hung tinh: Thiên Lại, Hoang vu 2, Hoàng Sa Trùng Tang, Trùng phục  
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: NGUY - Hoàng sa. Ngày Ngọ là tốt vừa. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Dương liễu Mộc - Chế - Nguy nhật 
* Cát thần: Thiên ân, Bất tương, Phổ hộ, Thanh long, Ô phệ. 
* Hung thần: Thiên lại, Chí tử, Ngũ hư, Phục nhật. 
* Nên: Cúng tế, họp thân hữu, cắt may, chặt cây, săn bắn. 
* Kiêng: Cầu phúc cầu tự, dâng biểu sớ, nhận phong tước vị, đội mũ cài trâm, xuất hành, lên quan 
nhậm chức, gặp dân, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, thu nạp người, di chuyển, kê giường, giải trừ, mời 
thầy chữa bệnh, đắp đê, tu tạo động thổ, dựng cột gác nhà, sửa kho, lợp mái, khai trương, lập ước 
giao dịch, nạp tài, mở kho xuất tiền hàng, xếp đặt buồng đẻ, khơi mương đào giếng, gieo trồng, 
chăn nuôi, nạp gia súc, phá thổ, an táng, cải táng. 
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THÁNG 12 NĂM 2021 
3 8 1 

2 
Ích 
9 

Đại tuyết (Tháng Canh Tý): 07/12/2021 - 04:56 
2 4 6 Đông chí (Tháng Canh Tý): 21/12/2021 - 22:59 
7 9 5 Tam sát: Nam (135-225) 

 
01/12/2021- Thứ Tư -27/10 - Quý Mùi 4 9 2 4 

Khốn 
8 

Trực Thành - Sao Bích thủy (cát) 3 5 7 
Tam sát: Tây (225-315) 8 1 6 
Kim phù: Hoắc tinh Quẻ ngày: Đ.Quá-->Khốn 
Tam tuyệt: Cấn 
►HOÀNG ĐẠO: Minh Đường hoàng đạo (minh phụ, quý nhân tinh) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Thiên hỷ, Nguyệt Tài, Phúc Sinh, Tam Hợp 2, Minh đường Thiên Quý 2  
* Hung tinh: Vãng vong (Thổ kỵ), Cô thần   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: THÀNH - Tam hợp với nguyệt kiến, 
riêng Quý Mùi có Hỏa tinh, Thủy nhập Tần châu, là sao quý nhân, gặp các sao Hoàng la - Tử đàn - 
Kim ngân liên châu che chiếu, nên khởi tạo - giá thú - nạp thái (nạp lễ vật khi xin cưới) - ăn hỏi - 
xuất hành - gặp quý nhân - gia trạch an ninh mãi mãi, chủ 100 ngày đến tròn một năm được quý 
nhân tiếp dẫn - tiến điền sản - sinh quý tử - phát phúc, tốt trên hết. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Dương liễu Mộc - Phạt - Thành nhật 
* Cát thần: Thiên ân, Tam hợp, Lâm nhật, Thiên hỉ, Thiên y, Lục nghi, Phúc sinh, Minh đường. 
* Hung thần: Yếm đối, Chiêu dao, Tứ kích, Vãng vong, Xúc thủy long. 
* Nên: Cúng tế, cầu phúc, họp thân hữu, nhập học, đính hôn, ăn hỏi, cắt may, đắp đê, tu tạo động 
thổ, dựng cột gác xà, sửa kho, đan dệt, nấu rượu, khai trương, lập ước giao dịch, nạp tài, đặt cối đá, 
nạp gia súc. 
* Kiêng: Dâng biểu sớ, nhận phong tước vị, xuất hành, lên quan nhậm chức, gặp dân, cưới gả, thu 
nạp người, di chuyển, mời thầy chữa bệnh, đuổi bắt, săn bắn, đánh cá, đi thuyền. 
02/12/2021- Thứ Năm -28/10 - Giáp Thân 3 8 1 3 

V.Tế 
9 

Trực Thâu - Sao Khuê mộc (hung) 2 4 6 
Tam sát: Nam (135-225) 7 9 5 
Kim phù: Hoà đao Quẻ ngày: Khốn-->Khảm 
Tam tuyệt: Ly 
►HOÀNG ĐẠO: Thiên Hình hắc đạo (thiên hình) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Mẫu Thương 1, Đại Hồng Sa 1 Nguyệt Đức  
* Hung tinh: Thụ tử, Thiên Cương (hay Diệt Môn), Kiếp sát, Địa phá, Nguyệt Hoả, Độc Hoả, Băng 
tiêu ngoạ hãm, Thổ cẩm, Không phòng   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: THÂU - Lại phạm Đáo châu tinh, dùng 
cái đó dẫn đến kiện cáo - tổn nhân khẩu. Riêng Giáp Thân là lúc nước trong sạch, thủy thổ trường 
sinh ở Thân, lợi cho an táng - giá thú - xuất hành - nhập trạch - động thổ - khai trương - khởi tạo - 
mưu việc, chủ trong vòng 100 ngày đến tròn một năm quý nhân tự đến đề bạt - mọi việc toại ý.  
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Tỉnh tuyền Thủy - Phạt - Thu nhật 
* Cát thần: Nguyệt đức, Mẫu thương, Tứ tướng, Trừ thần, Ô phệ. 
* Hung thần: Thiên cương, Kiếp sát, Nguyệt hại, Ngũ li, Thiên hình. 
* Nên: Cúng tế, cầu phúc cầu tự, dâng biểu sớ, nhận phong tước vị, họp thân hữu, xuất hành, lên 
quan nhậm chức, gặp dân, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, thu nạp người, di chuyển, giải trừ, tắm gội, cắt 
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tóc sửa móng, cắt may, tu tạo động thố, dựng cột gác xà, sửa kho, nạp tài, quét dọn, chặt cây, đuổi 
bắt, gieo trồng, chăn nuôi, nạp gia súc, phá thổ, an táng, cải táng. 
* Kiêng: Kê giường, mời thầy chữa bệnh, mở kho xuất tiền hàng, săn bắn, đánh cá. 
03/12/2021- Thứ Sáu - 29/10 - Ất Dậu 2 7 9 9 

Độn 
4 

Trực Khai - Sao Lâu kim (cát) 1 3 5 
Tam sát: Đông (45-135) 6 8 4 
Kim phù: SÁT CỐNG Quẻ ngày: Hàm-->T.Quá 
Tam tuyệt: Khảm 
►HOÀNG ĐẠO: Chu Tước hắc đạo (thiên tụng) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Sinh khí, Thánh tâm, Mẫu Thương 2 Thiên đức 1, Nguyệt Ân  
* Hung tinh: Sát chủ, Phi Ma sát (Tai sát), Chu tước hắc đạo, Lỗ ban sát   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: KHAI - Ất Dậu có Thiên đức, là ngày 
mai táng, nên đón dâu - nhập trạch - khởi tạo - khai trương, dùng là tốt nhất, chủ về tăng điền trạch - 
được chức lộc - gia đình rạng rỡ - nô tỳ tình nghĩa - đầy tớ tự đến làm thuê - mọi việc trôi chảy. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Tỉnh tuyền Thủy - Phạt - Khai nhật 
* Cát thần: Thiên đức, Mẫu thương, Nguyệt ân, Tứ tướng, Thời dương, Sinh khí, Thánh tâm, Trừ 
thần, Ô phệ. 
* Hung thần: Kiếp sát, Thiên hỏa, Ngũ li, Chu tước. 
* Nên: Cúng tế, cầu phúc cầu tự, dâng biểu sớ, nhận phong tước vị, nhập học, xuất hành, lên quan, 
nhậm chức, gặp dân, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, di chuyển, giải trừ, tắm gội, cắt tóc, sửa móng, cắt 
may, tu tạo động thầy dựng cột gác xà, sửa kho, khai trương, nạp tài, mở kho xuất tiền hàng, xếp đặt 
buồng đẻ, khơi mương đào giếng, đặt cối đá, quét dọn, chăn nuôi, nạp gia súc. 
* Kiêng: Họp thân hữu, mời thầy chữa bệnh, chặt cây, săn bắn, đánh cá, gieo trồng. 
04/12/2021- Thứ Bảy - 1/11 - Bính Tuất 1 6 8 6 

Cấn 
1 

Trực Bế - Sao Vị thổ (cát) 9 2 4 
Tam sát: Bắc (315-45) 5 7 3 
Kim phù: TRỰC TINH Quẻ ngày: P.Hạp-->Khuể 
Tam tuyệt: Khôn 
►HOÀNG ĐẠO: Kim Quỹ hoàng đạo (nguyệt tiên, phúc đức tinh) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Thiên tài, Cát Khánh, Ích Hậu, Đại Hồng Sa 2   
* Hung tinh: Hoang vu 3, Nguyệt Hư, Nguyệt Sát, Tứ thời cô quả, Quỷ khốc   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: BẾ - Hỏa tinh. Bính Tuất  trăm việc xấu 
bại. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Ốc thượng Thổ - Bảo - Bế nhật 
* Cát thần: Ích hậu, Kim quĩ. 
* Hung thần: Nguyệt sát, Nguyệt hư, Huyết chi, Ngũ hư. 
* Nên:  
* Kiêng: Mọi việc không nên làm. 
05/12/2021- Chủ Nhật - 2/11 - Đinh Hợi 9 5 7 8 

Dự 
8 

Trực Kiến - Sao Mão nhật (hung) 8 1 3 
Tam sát: Tây (225-315) 4 6 2 
Kim phù: Bốc mộc Quẻ ngày: Đỉnh-->V.Tế 
Tam tuyệt: Chấn 
►HOÀNG ĐẠO: Thiên Đức hoàng đạo (thiên đức, bảo quang tinh) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Tục Thế, Phúc hậu, Kim đường Thiên Phúc 1  
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* Hung tinh: Thổ phủ, Thiên ôn, Hoả tai, Lục Bất thành, Thần cách, Ngũ Quỹ, Cửu không, Lôi 
công, Nguyệt Hình   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: KIẾN - Không lợi cho khởi tạo - khai 
trương - giá thú - nhập trạch - xuất hành - an táng, dùng thì dẫn đến kiện cáo - tổn gia trưởng. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Ốc thượng Thổ - Phạt - Kiến nhật 
* Cát thần: Vương nhật, Tục thế, Bảo quang 
* Hung thần: Nguyệt kiến, Tiểu thời, Thổ phủ, Nguyệt hình, Cửu khảm, Cửu tiêu, Huyết kỵ, Trùng 
nhật. 
* Nên: Cúng tế, tắm gội. 
* Kiêng: Cầu phúc cầu tự, dâng biểu sớ, nhận phong tước vị, họp thân hữu, đội mũ cài trâm, xuất 
hành, lên quan nhậm chức, gặp dân, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, thu nạp người, di chuyển, kê giường, 
giải trừ, cắt tóc sửa móng, mời thầy chữa bệnh, cắt may, châm cứu, đắp đê, tu tạo động thổ, dựng 
cột gác xà, sửa kho, rèn đúc, đan dệt, nấu rượu, khai trương, lập ước giao dịch, nạp tài, mở kho xuất 
tiền hàng, xếp đặt buồng đẻ, khơi mương đào giếng, đánh cá, đi thuyền, gieo trồng, chăn nuôi, nạp 
gia súc. 
06/12/2021- Thứ hai - 3/11 - Mậu Tý 8 4 6 7 

Truân 
4 

Trực Trừ - Sao Tất nguyệt (cát) 7 9 2 
Tam sát: Nam (135-225) 3 5 1 
Kim phù: Giác kỷ Quẻ ngày: V.Tế-->Mông 
Tam tuyệt: Tốn 
►HOÀNG ĐẠO: Bạch Hổ hắc đạo (thiên sát) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Thiên Mã, U Vi tinh, Yếu yên (thiên quý)   
* Hung tinh: Bạch hổ, Nguyệt Kiến chuyển sát, Phủ đầu dát   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: TRỪ - Mặc dù là ngũ hành vượng tướng, 
nhưng là giao giới ban đầu giữa hai mùa thu và đông, có chuyển sát là xấu. Người xưa nói rằng 
"chuyển sát nhi thương, vị khả khinh dụng" (chuyển sát cho nên tổn thương, không thể coi nhẹ mà 
dùng). 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Tích lịch Hỏa - Chế - Mãn nhật 
* Cát thần: Nguyệt đức hợp, Thủ nhật, Thiên vu, Phúc đức, Ngọc vũ, Ngọc đường. 
* Hung thần: Nguyệt yếm, Địa hỏa, Cừu không, Đại sát, Qui kị, Cô thần. 
* Nên: Cúng tế. 
* Kiêng: Cầu phúc cầu tự, dâng biểu sớ, nhận phong tước vị, đội mũ cài trâm, xuất hành, lên quan 
nhậm chức, gặp dân, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, thu nạp người, di chuyển, kê giường, giải trừ, mời 
thầy chữa bệnh, đắp đê, tu tạo động thổ, dựng cột gác xà, sửa kho, khai trương, lập ước giao dịch, 
nạp tài, mở kho xuất tiền hàng, xếp đặt buồng đẻ, khơi mương đào giếng, đánh cá đi thuyền, gieo 
trống, chăn nuôi, nạp gia súc. 
07/12/2021- Thứ Ba - 4/11 - Kỷ Sửu 7 3 5 9 

V.Vọng 
2 

Trực Trừ - Sao Chủy hỏa (hung) 6 8 1 
Tam sát: Đông (45-135) 2 4 9 
Kim phù: Lập tảo Quẻ ngày: Lữ-->Độn 
Tam tuyệt: Tốn 
►HOÀNG ĐẠO: Bạch Hổ hắc đạo (thiên sát) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Thiên phú, Thiên Mã, Lộc khố, Phúc Sinh, Dịch Mã   
* Hung tinh: Sát chủ, Thổ ôn (thiên cẩu), Hoang vu 1, Hoàng Sa, Bạch hổ, Quả tú   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: MÃN - Hoàng sa - Thiên phú. Chính là 
thổ ôn, chỉ không nên động thổ, nhưng mà có phúc tinh cùng với các sao Hoàng la - Tử đàn - Thiên 
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hoàng - Địa hoàng che chiếu, nên hôn nhân - nhập trạch - khởi tạo - an táng - xuất hành - khai 
trương, trăm sự trôi chảy. Canh Dần tốt vừa, 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Tùng bách Mộc - Chế - Mãn nhật 
* Cát thần: Thời đức, Tướng nhật, Dịch mã, Thiên hậu, Thiên mã, Thiên vu, Phúc đức, Bất tương, 
Phúc sinh, Ngũ hợp, Ô phệ đối. 
* Hung thần: Ngũ hư, Qui kị, Bạch hổ. 
* Nên: Dâng biểu sớ, nhận phong tước vị, họp thân hữu, xuất hành, cưới gả, thu nạp người, giải trừ, 
cắt may, tu tạo động thổ, dựng cột gác xà, khai trương, lập ước giao dịch, nạp tài, lấp hang hố, gieo 
trồng, chăn nuôi, phá thổ, cải táng. 
* Kiêng: Cúng tế, lên quan nhậm chức, gặp dân, đính hôn, ăn hỏi, di chuyển, đi xa trở về, mời thầy 
chữa bệnh, sửa kho, đan dệt, mở kho xuất tiền hàng. 
08/12/2021- Thứ Tư - 5/11 - Canh Dần 6 2 4 3 

Ly 
1 

Trực Mãn - Sao Sâm thủy (hung) 5 7 9 
Tam sát: Bắc (315-45) 1 3 8 
Kim phù: Yêu tinh Quẻ ngày: Tấn-->Dự 
Tam tuyệt: Nam Khôn, nữ Cấn 
►HOÀNG ĐẠO: Thanh Long hoàng đạo (thiên quý, thái ất tinh) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Thiên phú, Thiên Mã, Lộc khố, Phúc Sinh, Dịch Mã   
* Hung tinh: Sát chủ, Thổ ôn (thiên cẩu), Hoang vu 1, Hoàng Sa, Bạch hổ, Quả tú   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: MÃN - Hoàng sa - Thiên phú. Chính là 
thổ ôn, chỉ không nên động thổ, nhưng mà có phúc tinh cùng với các sao Hoàng la - Tử đàn - Thiên 
hoàng - Địa hoàng che chiếu, nên hôn nhân - nhập trạch - khởi tạo - an táng - xuất hành - khai 
trương, trăm sự trôi chảy. Canh Dần tốt vừa, 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Tùng bách Mộc - Chế - Mãn nhật 
* Cát thần: Thời đức, Tướng nhật, Dịch mã, Thiên hậu, Thiên mã, Thiên vu, Phúc đức, Bất tương, 
Phúc sinh, Ngũ hợp, Ô phệ đối. 
* Hung thần: Ngũ hư, Qui kị, Bạch hổ. 
* Nên: Dâng biểu sớ, nhận phong tước vị, họp thân hữu, xuất hành, cưới gả, thu nạp người, giải trừ, 
cắt may, tu tạo động thổ, dựng cột gác xà, khai trương, lập ước giao dịch, nạp tài, lấp hang hố, gieo 
trồng, chăn nuôi, phá thổ, cải táng. 
* Kiêng: Cúng tế, lên quan nhậm chức, gặp dân, đính hôn, ăn hỏi, di chuyển, đi xa trở về, mời thầy 
chữa bệnh, sửa kho, đan dệt, mở kho xuất tiền hàng. 
09/12/2021- Thứ Năm - 6/11 - Tân Mão 5 1 3 2 

T.Phu 
3 

Trực Bình - Sao Tỉnh mộc (cát) 4 6 8 
Tam sát: Tây (225-315) 9 2 7 
Kim phù: Hoắc tinh Quẻ ngày: Đ.Hữu-->Đỉnh 
Tam tuyệt: Càn 
►HOÀNG ĐẠO: Ngọc Đường hoàng đạo (thiên khai, thiếu vi tinh) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Thiên thành, Tuế hợp, Hoạt điệu, Dân nhật, thời đức, Ngọc đường   
* Hung tinh: Thụ tử, Thiên Cương (hay Diệt Môn), Thiên Lại, Tiểu Hao, Địa Tặc, Lục Bất thành, 
Nguyệt Hình   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: BÌNH - Thiên tặc. Tân Mão có Hỏa tinh, 
lại phạm Chu tước - Câu giảo, dùng thì dẫn đến kiện cáo - tổn tài vật - khởi việc tranh đấu - tổn hại 
tình nghĩa - nhiều bệnh hiểm nghèo. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Tùng bách Mộc - Chế - Bình nhật 
* Cát thần: Dân nhật, Bất tương, Ngũ hợp, Ngọc đường, Ô phệ đối. 
* Hung thần: Thiên cương, Tử thần, Nguyệt hình, Thiên lại, Chí tử, Thiên tặc, Địa nang. 
* Nên:  
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* Kiêng: Mọi việc không nên làm. 
10/12/2021- Thứ Sáu - 7/11 - Nhâm Thìn 4 9 2 6 

Đ.Súc 
4 

Trực Định - Sao Quỷ kim (hung) 3 5 7 
Tam sát: Nam (135-225) 8 1 6 
Kim phù: Hoà đao Quẻ ngày: Khuể-->P.Hạp 
Tam tuyệt: Đoài 
►HOÀNG ĐẠO: Thiên Lao hắc đạo (tỏa thần) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Minh tinh, Thánh tâm, Tam Hợp 1 Nguyệt Đức, Thiên Quý 1  
* Hung tinh: Đại Hao (Tử khí, quan phú)  Tứ thời đại mộ 
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: ĐỊNH - Tuy nói tốt, lại có thiên la địa 
võng là hung, quý nhân không đến, mưu cầu việc không lợi, Sát nhập trung cung, phạm thì sát 
nhân, xấu. Riêng Nhâm Thìn dù phạm Quan phù, nhưng trong có các sao Thiên đức - Hoàng la - Tử 
đàn - Thiên hoàng - Địa hoàng che chiếu, chỉ nên an táng - đặt cửa - giá thú - nhập trạch, những 
việc khác dùng phải thận trọng. Nhưng vẫn là ngày Tử khí, phạm Quan phù - Kiếp sát, phi cung 
Quan phù cùng đến phương này, cho nên không lợi. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Trường lưu Thủy - Phạt - Định nhật 
* Cát thần: Nguyệt đức, Tam hợp, Thời âm, Thiên thương, Bất tương, Thánh tâm. 
* Hung thần: Tử khí, Ngũ mộ, Thiên lao. 
* Nên: Cúng tế, cầu phúc cầu tự, dâng biểu sớ, nhận phong tước vị, họp thân hữu, đội mũ cài trâm, 
xuất hành, lên quan nhậm chức, gặp dân, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, thu nạp người, di chuyển, giải 
trừ, cắt may, tu tạo động thổ, dựng cột gác xà, sửa kho, đan dệt, nấu rượu, lập ước, giao dịch, nạp 
tài, đặt cối đá, gieo trồng, chăn nuôi, nạp gia súc, an táng. 
* Kiêng: Mời thầy chữa bệnh, khơi mương, săn bắn, đánh cá. 
11/12/2021- Thứ Bảy - 8/11 - Quý Tị 3 8 1 4 

Quải 
6 

Trực Chấp - Sao Liễu thổ (hung) 2 4 6 
Tam sát: Đông (45-135) 7 9 5 
Kim phù: SÁT CỐNG Quẻ ngày: Ly-->P.Hạp 
Tam tuyệt: Cấn 
►HOÀNG ĐẠO: Huyền Vũ hắc đạo (thiên ngục) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Thiên đức 2, Ngũ phú, Ích Hậu Thiên Quý 2  
* Hung tinh: Kiếp sát, Lôi công, Ly sàng 1 Trùng Tang, Trùng phục  
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: CHẤP là ngày Tị: Quý Tị có các sao 
Hoàng la - Tử đàn - Thiên hoàng - Địa hoàng che chiếu, nên an táng - đặt cửa - hưng công - động 
thổ - giá thú - nhập trạch - xuất hành - khai trương - mưu cầu, mọi việc dùng thì thêm nhân khẩu - 
vượng gia đạo - sinh quý tử - tăng điền địa, rất tốt. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Trường lưu Thủy - Chế - Chấp nhật 
* Cát thần: Ngũ phú, Ích hậu 
* Hung thần: Kiếp sát, Tiểu hao, Phục nhật, Trùng nhật, Huyền vũ. 
* Nên: Cúng tế, đuổi bắt, săn bắn. 
* Kiêng: cầu phúc cầu tự, dâng biểu sớ, nhận phong tước vị, họp thân hữu, đội mũ cài trâm, xuất 
hành, lên quan nhậm chức, gặp dân, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, thu nạp người, di chuyển, kê giường, 
giải trừ, cắt tóc sửa móng, mời thầy chữa bệnh, cắt may, đắp đê, tu tạo động thổ, dựng cột gác xà, 
sửa kho, rèn đúc, đan dệt, nấu rượu, khai trương, lập ước, giao dịch, nạp tài, mở kho xuất tiền hàng, 
xếp đặt buồng đẻ, khơi mương đào giếng, đặt cối đá, lấp hang hố, sửa tường, dỡ nhà phá tường, 
gieo trồng, chăn nuôi, nạp gia súc, phá thổ, an táng, cải táng. 
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12/12/2021- Chủ Nhật - 9/11 - Giáp Ngọ 2 7 9 9 
Càn 

1 
Trực Phá - Sao Tinh nhật (hung) 1 3 5 
Tam sát: Bắc (315-45) 6 8 4 
Kim phù: TRỰC TINH Quẻ ngày: P.Hạp-->Di 
Tam tuyệt: Ly 
►HOÀNG ĐẠO: Tư Mệnh hoàng đạo (nhật tiên, phượng liễn tinh) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Thiên Quan, Giải thần, Tục Thế Nguyệt Ân  
* Hung tinh: Thiên Ngục, Thiên Hoả, Nguyệt phá, Hoang vu 2, Thiên tặc, Hoả tai, Phi Ma sát (Tai 
sát), Ngũ hư   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: PHÁ - sao Thiên tặc chiếu. Nhâm Ngọ là 
Hỏa tinh cạnh Nguyệt đức, chỉ có thể cho việc nho nhỏ cần dùng gấp. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Sa thạch Kim - Bảo - Phá nhật 
* Cát thần: Nguyệt ân, Tứ tướng Dương đức, Lục nghi, Tục thế, Giải thần, Tư mệnh, Ô phệ. 
* Hung thần: Nguyệt phá, Đại hao, Tai sát, Thiên hỏa, Yếm đối, Chiêu dao, Ngũ hư, Huyết kị. 
* Nên:  
* Kiêng: Mọi việc không nên làm. 
13/12/2021- Thứ hai - 10/11 - Ất Mùi 1 6 8 7 

Tỉnh 
6 

Trực Nguy - Sao Trương nguyệt (cát) 9 2 4 
Tam sát: Tây (225-315) 5 7 3 
Kim phù: Bốc mộc Quẻ ngày: Đỉnh-->Cấu 
Tam tuyệt: Khảm 
►HOÀNG ĐẠO: Câu Trần hắc đạo (địa ngục) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Cát Khánh, Nguyệt giải, Yếu yên (thiên quý)   
* Hung tinh: Nguyệt Hoả, Độc Hoả, Nguyệt Hư, Nguyệt Sát, Ngũ Quỹ, Câu Trận   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: NGUY - Ất Mùi là Sát nhập trung cung, 
càng xấu. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Sa thạch Kim - Chế - Nguy nhật 
* Cát thần: Tứ tướng, Yếu an. 
* Hung thần: Nguyệt sát, Nguyệt hư, Nguyệt hại, Tứ kích, Câu trần. 
* Nên: Cúng tế, chặt cây, săn bắn. 
* Kiêng: Cầu phúc cầu tự, dâng biểu sớ, nhận phong tước vị, họp thân hữu, đội mũ cài trâm, xuất 
hành, lên quan thậm chức, gặp dân, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, thu nạp người, di chuyển, kê giường, 
giải trừ, cắt tóc, sửa móng, mời thầy chữa bệnh, cắt may, đắp đê, tu tạo động thổ, dựng cột gác xà, 
sửa kho, rèn đúc, đan dệt, nấu rượu, khai trương, lập ước, giao dịch, nạp tài, mở kho xuất tiền hàng, 
xếp đặt buồng đẻ, khơi mương đào giếng, đặt cối đá, lấp hang hố, sửa tường, dỡ nhà phá tường, 
gieo trồng, chăn nuôi, nạp gia súc, phá thổ, an táng, cải táng. 
14/12/2021- Thứ Ba - 11/11 - Bính Thân 9 5 7 8 

Giải 
4 

Trực Thành - Sao Dực hỏa (hung) 8 1 3 
Tam sát: Nam (135-225) 4 6 2 
Kim phù: Giác kỷ Quẻ ngày: V.Tế-->Giải 
Tam tuyệt: Khôn 
►HOÀNG ĐẠO: Thanh Long hoàng đạo (thiên quý, thái ất tinh) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Thiên đức hợp 2, Thiên hỷ, Tam Hợp 2, Mẫu Thương 1, Đại Hồng Sa 1, Hoàng Ân, 
Thanh Long Thiên Phúc 1, Nguyệt Không  
* Hung tinh: Cửu không, Cô thần, Thổ cẩm   
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► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: THÀNH - sao Thiên hỷ chiếu. Ngày 
Bính Thân dùng việc, kinh phạm quỷ khóc thần gào, càng nên cẩn thận vậy. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Sơn hạ Hỏa - Chế - Thành nhật 
* Cát thần: Nguyệt không, Mẫu thương Tam hợp, Thiên hỉ, Thiên y, Ngọc vũ, Trừ thần, Thanh 
long, Ô phệ. 
* Hung thần: Cửu khảm, Cửu tiêu, Thổ phù, Đại sát, Ngũ li. 
* Nên: Dâng biểu sớ, nhận phong tước vị, họp thân hữu, nhập học, xuất hành, lên quan nhậm chức, 
gặp dân, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, thu nạp người, di chuyển, giải trừ, tắm gội, cắt tóc sửa móng, 
mời thầy chữa bệnh, cắt may, dựng cột gác xà, đan dệt nấu rượu, khai trương, lập ước giao dịch, 
nạp tài, quét dọn, chặt cây, chăn nuôi, nạp gia súc, an táng. 
* Kiêng: Kệ giường, đắp đê, tu tạo động thổ, sửa kho, rèn đúc, xếp đặt buồng đẻ, khơi mương đào 
giếng, đạt cối đá, lấp hang hố, sửa tường, sửa đường, dỡ nhà phá tường, đánh cá, đi thuyền, gieo 
trồng, phá thổ. 
15/12/2021- Thứ Tư - 12/11 - Đinh Dậu 8 4 6 4 

Hàm 
9 

Trực Thâu - Sao Chẩn thủy (cát) 7 9 2 
Tam sát: Đông (45-135) 3 5 1 
Kim phù: NHÂN CHUYÊN Quẻ ngày: Lữ-->Ly 
Tam tuyệt: Chấn 
►HOÀNG ĐẠO: Minh Đường hoàng đạo (minh phụ, quý nhân tinh) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Nguyệt Tài, U Vi tinh, Mẫu Thương 2, Minh đường Nguyệt đức hợp  
* Hung tinh: Tiểu Hồng Sa, Địa phá, Thần cách, Băng tiêu ngoạ hãm, Hà khôi, Cẩu Giảo, Lỗ ban 
sát, Không phòng   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: THÂU - sao Tiểu hồng sa chiếu. Có Đáo 
châu tinh, chủ việc đến quan mà sau đó tán, chỉ nên mai táng, tốt vừa, kị các việc khởi tạo - khai 
trương - xuất hành - nhập trạch - giá thú, phạm vào thì quan phi - lãnh thoái - tổn thương tài vật, 
xấu. Các ngày Dậu còn lại (?) cũng bất lợi. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Sơn hạ Hỏa - Chế - Thu nhật 
* Cát thần: Nguyệt đức hợp, Mẫu thương, Kim đường, Trừ thần, Minh đường, Ô phệ. 
* Hung thần: Hà khôi, Đại thời, Đại bại, Hàm trì, Ngũ li. 
* Nên: Cúng tế, tắm gội, sửa móng, quét dọn, đuổi bắt. 
* Kiêng: Họp thân hữu, cắt tóc, mời thầy chữa bệnh, săn bắn, đánh cá. 
16/12/2021- Thứ Năm - 13/11 - Mậu Tuất 7 3 5 1 

Khiêm 
6 

Trực Khai - Sao Giác (cát) 6 8 1 
Tam sát: Bắc (315-45) 2 4 9 
Kim phù: Lập tảo Quẻ ngày: Tấn-->V.Tế 
Tam tuyệt: Tốn 
►HOÀNG ĐẠO: Thiên Hình hắc đạo (thiên hình) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Sinh khí, Đại Hồng Sa 2   
* Hung tinh: Hoang vu 3, Vãng vong (Thổ kỵ), Tứ thời cô quả, Quỷ khốc   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: KHAI - ngày Vãng vong. Tiểu táng cũng 
phải chuẩn bị đầy đủ và có vì gấp dùng, chỉ là ngày tốt vừa. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Bình địa Mộc - Chuyên - Khai nhật 
* Cát thần: Thời dương, Sinh khí. 
* Hung thần: Ngũ li, Cửu không, Vãng vong, Thiên hình. 
* Nên: Cúng tế, cầu phúc cầu tự, họp thân hữu, nhập học, giải trừ, cắt may, tu tạo động thổ, dựng 
cột gác xà, xếp đặt buồng đẻ, khơi mương đào giếng, đặt cối đá, gieo trồng, chăn nuôi. 
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* Kiêng: Dâng biểu sớ, nhận phong tước vị, xuất hành, lên quan nhậm chức, gặp dân, cưới gả, thu 
nạp người, di chuyển, mời thầy chữa bệnh, sửa kho, khai trương, lập ước giao dịch, nạp tài, mở kho 
xuất tiền hàng, chặt cây, đuổi bắn săn bắn, đánh cá. 
17/12/2021- Thứ Sáu - 14/11 - Kỷ Hợi 6 2 4 2 

Quan 
2 

Trực Bế - Sao Cang (hung) 5 7 9 
Tam sát: Tây (225-315) 1 3 8 
Kim phù: Yêu tinh Quẻ ngày: Đ.Hữu-->Khuể 
Tam tuyệt: Nam Khôn, nữ Cấn 
►HOÀNG ĐẠO: Chu Tước hắc đạo (thiên tụng) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Phúc hậu   
* Hung tinh: Chu tước hắc đạo, Tội chỉ   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: BẾ - Kỷ Hợi, có các sao Văn xương quý 
hiển, Hoàng la - Tử đàn - Thiên hoàng - Địa hoàng - Liên châu thiên đăng - Tụ lộc đới mã - Kim 
ngân khố lâu - Bảo tàng che chiếu, nên khởi tạo - mưu cầu, trăm việc đều tốt, tám phương 24 hướng 
đều lợi, dùng thì gia đạo sung túc - sinh quý tử - tiến tài lộc - vượng lục súc. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Bình địa Mộc - Chế - Bế nhật 
* Cát thần: Vương nhật. 
* Hung thần: Du họa, Huyết chi, Trùng nhật, Chu tước. 
* Nên: Tắm gội, cắt may, đắp đê, lấp hang hố. 
* Kiêng: Cầu phúc cầu tự, dâng biểu sớ, nhận phong tước vị, họp thân hữu, xuất hành, lên quan 
nhậm chức, gặp dân, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, thu nạp người, di chuyển, kê giường, giải trừ, mời 
thầy chữa bệnh, chữa mắt, châm cứu, tu tạo động thổ, dựng cột gác xà, khai trương, mở kho xuất 
tiền hàng, xếp đặt buồng đẻ, khơi mương đào giếng, phá thổ, an táng, cải táng. 
18/12/2021- Thứ Bảy - 15/11 - Canh Tý 5 1 3 2 

Ích 
9 

Trực Kiến - Sao Đê thổ (hung) 4 6 8 
Tam sát: Nam (135-225) 9 2 7 
Kim phù: Hoắc tinh Quẻ ngày: Khuể-->Tổn 
Tam tuyệt: Ly 
►HOÀNG ĐẠO: Kim Quỹ hoàng đạo (nguyệt tiên, phúc đức tinh) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Thiên tài, Mãn đức tinh, Kính Tâm, Quan nhật   
* Hung tinh: Thổ phủ, Thiên ôn, Nguyệt Yếm đại hoạ, Nguyệt Kiến chuyển sát, Phủ đầu dát  Thiên 
địa  chính chuyển 
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: KIẾN - Hỏa tinh.  
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Bích thượng Thổ - Bảo - Kiến nhật 
* Cát thần: Quan nhật, Kính an, Kim quĩ, Ô phệ đối. 
* Hung thần: Nguyệt kiến, Tiểu thời, Thổ phù, Nguyệt yếm, Địa hỏa. 
* Nên:  
* Kiêng: Mọi việc không nên làm. 
19/12/2021- Chủ Nhật - 16/11 - Tân Sửu 4 9 2 1 

M.Di 
3 

Trực Trừ - Sao Phòng nhật (cát) 3 5 7 
Tam sát: Đông (45-135) 8 1 6 
Kim phù: Hoà đao Quẻ ngày: Ly-->Đ.Nhân 
Tam tuyệt: Khảm 
►HOÀNG ĐẠO: Thiên Đức hoàng đạo (thiên đức, bảo quang tinh) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Địa tài, Âm Đức, Phổ hộ (Hội hộ), Lục Hợp, Kim đường   
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* Hung tinh: Nhân Cách, Huyền Vũ, Tam tang   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: TRỪ - Thiên ôn. Ngày Sửu tốt vừa. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Bích thượng Thổ - Nghĩa - Trừ nhật 
* Cát thần: Âm đức, Thủ nhật, Cát kì, Lục hợp, Bất tương, Phổ hộ, Bảo quang. 
* Hung thần:  
* Nên: Cúng tế, cầu phúc, họp thân hữu, lên quan nhậm chức, gặp dân, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, 
thu nạp người, giải trừ, cắt tóc sửa móng, mời thầy chữa bệnh, đan dệt, lập ước, giao dịch, nạp tài, 
quét dọn, nạp gia súc, an táng. 
* Kiêng: Đội mũ cài trâm, nấu rượu. 
20/12/2021- Thứ hai - 17/11 - Nhâm Dần 3 8 1 9 

Đ.Nhân 
7 

Trực Mãn - Sao Tâm nguyệt (hung) 2 4 6 
Tam sát: Bắc (315-45) 7 9 5 
Kim phù: SÁT CỐNG Quẻ ngày: P.Hạp-->Chấn 
Tam tuyệt: Khôn 
►HOÀNG ĐẠO: Bạch Hổ hắc đạo (thiên sát) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Thiên phú, Thiên Mã, Lộc khố, Phúc Sinh, Dịch Mã Nguyệt Đức, Thiên Quý 1  
* Hung tinh: Sát chủ, Thổ ôn (thiên cẩu), Hoang vu 1, Hoàng Sa, Bạch hổ, Quả tú   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: MÃN - Hoàng sa - Thiên phú. Chính là 
thổ ôn, chỉ không nên động thổ, nhưng mà có phúc tinh cùng với các sao Hoàng la - Tử đàn - Thiên 
hoàng - Địa hoàng che chiếu, nên hôn nhân - nhập trạch - khởi tạo - an táng - xuất hành - khai 
trương, trăm sự trôi chảy. Nhâm Dần tốt vừa. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Kim bạc Kim - Bảo - Mãn nhật 
* Cát thần: Nguyệt đức, Thời đức, Tướng nhật, Dịch mã, Thiên hậu, Thiên mã, Thiên vu, Phúc đức, 
Bất tương, Phúc sinh. Ngũ hợp, Ô phệ đối. 
* Hung thần: Ngũ hư, Qui kị, Bạch hổ. 
* Nên: Dâng biểu sớ, nhận phong tước vị, họp thân hữu, xuất hành, lên quan nhậm chức, gặp dân, 
đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, thu nạp người, giải trừ, mời thầy chữa bệnh, cắt may, tu tạo động thố, 
dựng cột gác xà, sửa kho, đan dệt, khai trương, lập ước giao dịch, nạp tài, mở kho xuất tiền hàng, 
lấp hang hố, gieo trồng, chăn nuôi, nạp gia súc, phá thổ, an táng, cải táng. 
* Kiêng: Cúng tế, di chuyển, đi xa trở về, khơi mương, săn bắn, đánh cá. 
21/12/2021- Thứ Ba - 18/11 - Quý Mão 2 7 9 8 

Q.Muội 
7 

Trực Bình - Sao Vĩ hỏa (cát) 1 3 5 
Tam sát: Tây (225-315) 6 8 4 
Kim phù: TRỰC TINH Quẻ ngày: Đỉnh-->Đ.Hữu 
Tam tuyệt: Chấn 
►HOÀNG ĐẠO: Ngọc Đường hoàng đạo (thiên khai, thiếu vi tinh) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Thiên thành, Tuế hợp, Hoạt điệu, Dân nhật, thời đức, Ngọc đường Thiên Quý 2  
* Hung tinh: Thụ tử, Thiên Cương (hay Diệt Môn), Thiên Lại, Tiểu Hao, Địa Tặc, Lục Bất thành, 
Nguyệt Hình Trùng Tang, Trùng phục  
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: BÌNH - Thiên tặc. Ngày Mão chủ cha 
con - anh em bất nghĩa - tranh đấu - tự tử, kẻ ác cướp hại - tan hoang, rất xấu. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Kim bạc Kim - Bảo - Bình nhật 
* Cát thần: Dân nhật, Ngũ hợp, Ngọc đường, Ô phệ đối. 
* Hung thần: Thiên cương, Tử thần, Nguyệt hình, Thiên lại, Chí tử, Thiên tặc, Phục nhật. 
* Nên:  
* Kiêng: Mọi việc không nên làm. 
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22/12/2021- Thứ Tư - 19/11 - Giáp Thìn 4 9 2 3 
Khuể 

2 
Trực Định - Sao Cơ thủy (cát) 3 5 7 
Tam sát: Nam (135-225) 8 1 6 
Kim phù: Bốc mộc Quẻ ngày: V.Tế-->Tấn 
Tam tuyệt: Tốn 
►HOÀNG ĐẠO: Thiên Lao hắc đạo (tỏa thần) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Minh tinh, Thánh tâm, Tam Hợp 1 Nguyệt Ân  
* Hung tinh: Đại Hao (Tử khí, quan phú)   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: ĐỊNH - Tuy nói tốt, lại có thiên la địa 
võng là hung, quý nhân không đến, mưu cầu việc không lợi, Sát nhập trung cung, phạm thì sát 
nhân, xấu. Ngày Tử khí, phạm Quan phù - Kiếp sát, phi cung Quan phù cùng đến phương này, cho 
nên không lợi. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Phúc đăng Hỏa - Chế - Định nhật 
* Cát thần: Nguyệt ân, Tứ tướng, Tam hợp, Lâm nhật, Thời âm, Thiên thương, Thánh tâm. 
* Hung thần: Tử khí, Thiên lao. 
* Nên: Cúng tế, cầu phúc cầu tự, dâng biểu sớ, nhận phong tước vị, họp thân hữu, đội mũ cài trâm, 
xuất hành, lên quan nhậm chức, gặp dân, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, thu nạp người, di chuyển, cắt 
may, tu tạo động thổ, dựng cột gác xà, sửa kho, đan dệt, nấu rượu, lập ước giao dịch, nạp tài, đặt cối 
đá, chăn nuôi, nạp gia súc. 
* Kiêng: Giải trừ, mời thầy chữa bệnh, mở kho xuất tiền hàng, xếp đặt buồng đẻ, gieo trồng. 
23/12/2021- Thứ Năm - 20/11 - Ất Tị 5 1 3 7 

Nhu 
3 

Trực Chấp - Sao Đẩu mộc (cát) 4 6 8 
Tam sát: Đông (45-135) 9 2 7 
Kim phù: Giác kỷ Quẻ ngày: Lữ-->Tấn 
Tam tuyệt: Nam Khôn, nữ Cấn 
►HOÀNG ĐẠO: Huyền Vũ hắc đạo (thiên ngục) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Thiên đức 2, Ngũ phú, Ích Hậu   
* Hung tinh: Kiếp sát, Lôi công, Ly sàng 1   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: CHẤP là ngày Tị: Ất Tị có các sao 
Hoàng la - Tử đàn - Thiên hoàng - Địa hoàng che chiếu, nên an táng - đặt cửa - hưng công - động 
thổ - giá thú - nhập trạch - xuất hành - khai trương - mưu cầu, mọi việc dùng thì thêm nhân khẩu - 
vượng gia đạo - sinh quý tử - tăng điền địa, rất tốt. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Phúc đăng Hỏa - Bảo - Chấp nhật 
* Cát thần: Tứ tướng, Ngũ phú, Ích hậu. 
* Hung thần: Kiếp sát, Tiểu hao, Trùng nhật, Huyền vũ. 
* Nên: Cúng tế, đuổi bắt, săn bắn. 
* Kiêng: Cầu phúc cầu tự, dâng biểu sớ, nhận phong tước vị, họp thân hữu, đội mũ cài trâm, xuất 
hành, lên quan nhậm chức, gặp dân, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, thu nạp người, di chuyển, kê giường, 
cắt tóc, sửa móng, mời thầy chữa bệnh, cắt may, đắp đê, tu tạo động thổ, dựng cột gác xà, sửa kho, 
rèn đúc, đan dệt, nấu rượu, khai trương, lập ước, giao dịch, nạp tài, mở kho xuất tiền hàng, xếp đặt 
buồng đẻ, khơi mương đào giếng, đặt cối đá, lấp hang hố, sửa tường, dỡ nhà phá tường, gieo trồng, 
chăn nuôi, nạp gia súc, phá thổ, an táng, cải táng. 
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24/12/2021- Thứ Sáu - 21/11 - Bính Ngọ 6 2 4 4 
Đ.Quá 

3 
Trực Phá - Sao Ngưu kim (hung) 5 7 9 
Tam sát: Bắc (315-45) 1 3 8 
Kim phù: NHÂN CHUYÊN Quẻ ngày: Tấn-->Bác 
Tam tuyệt: Càn 
►HOÀNG ĐẠO: Tư Mệnh hoàng đạo (nhật tiên, phượng liễn tinh) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Thiên Quan, Giải thần, Tục Thế Thiên Phúc 1, Nguyệt Không  
* Hung tinh: Thiên Ngục, Thiên Hoả, Nguyệt phá, Hoang vu 2, Thiên tặc, Hoả tai, Phi Ma sát (Tai 
sát), Ngũ hư   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: PHÁ - sao Thiên tặc chiếu. Bính Ngọ là 
chính tứ phế, xấu. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Thiên hà Thủy - Chuyên - Phá nhật 
* Cát thần: Nguyệt không, Dương đức, Lục nghi, Tục thế, Giải thần, Tư mệnh, Ô phệ. 
* Hung thần: Nguyệt phá, Đại hao, Tai sát, Thiên hỏa, Yếm đối, Chiêu dao, Tứ phế, Ngũ hư, Huyết 
kỵ, Âm dương kích xung. 
* Nên:  
* Kiêng: Mọi việc không nên làm. 
25/12/2021- Thứ Bảy - 22/11 - Đinh Mùi 7 3 5 6 

Cổ 
7 

Trực Nguy - Sao Nữ thổ (hung) 6 8 1 
Tam sát: Tây (225-315) 2 4 9 
Kim phù: Lập tảo Quẻ ngày: Đ.Hữu-->Càn 
Tam tuyệt: Đoài 
►HOÀNG ĐẠO: Câu Trần hắc đạo (địa ngục) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Cát Khánh, Nguyệt giải, Yếu yên (thiên quý) Nguyệt đức hợp  
* Hung tinh: Nguyệt Hoả, Độc Hoả, Nguyệt Hư, Nguyệt Sát, Ngũ Quỹ, Câu Trận   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: NGUY - Đinh Mùi là lúc nước biển 
trong sạch, dùng thì trăm việc đều tốt. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Thiên hà Thủy - Bảo - Nguy nhật 
* Cát thần: Nguyệt đức hợp, Yếu an 
* Hung thần: Nguyệt sát, Nguyệt hư, Nguyệt hại, Tứ kích, Bát chuyên, Câu trần. 
* Nên: Cúng tế, chặt cây. 
* Kiêng: Đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, cắt tóc, mời thầy chữa bệnh, săn bắn, đánh cá. 
26/12/2021- Chủ Nhật - 23/11 - Mậu Thân 8 4 6 2 

Hoán 
6 

Trực Thành - Sao Hư nhật (hung) 7 9 2 
Tam sát: Nam (135-225) 3 5 1 
Kim phù: Yêu tinh Quẻ ngày: Khuể-->Q.Muội 
Tam tuyệt: Cấn 
►HOÀNG ĐẠO: Thanh Long hoàng đạo (thiên quý, thái ất tinh) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Thiên đức hợp 2, Thiên hỷ, Tam Hợp 2, Mẫu Thương 1, Đại Hồng Sa 1, Hoàng Ân, 
Thanh Long   
* Hung tinh: Cửu không, Cô thần, Thổ cẩm   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: THÀNH - sao Thiên hỷ chiếu. Mậu Thân 
là lúc ngũ hành có khí, gặp Hoàng la - Tử đàn - Kim ngân bảo tàng khố lâu, là những sao tốt che 
chiếu, mọi hành động - trăm phúc cùng đến - mọi việc trôi chảy - sinh quý tử - vượng tài lộc.  
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Đại dịch Thổ - Bảo - Thành nhật 
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* Cát thần: Mẫu thương, Tam hợp, Thiên hỉ, Thiên y, Ngọc vũ, Trừ thần, Thanh long. 
* Hung thần: Cửu khảm, Cửu tiêu, Thổ phù, Đại sát, Ngũ li. 
* Nên: Họp thân hữu, nhập học, xuất hành, lên quan nhậm chức, gặp dân, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, 
thu nạp người, di chuyển, giải trừ, tắm gội, cắt tóc, sửa móng, mời thầy chữa bệnh, cắt may, dựng 
cột gác xà, đan dệt, nấu rượu, khai trương, lập ước, giao dịch, nạp tài, quét dọn, chặt cây, chăn nuôi, 
nạp gia súc. 
* Kiêng: Kê giường, đắp đê, tu tạo động thổ, sửa kho, rèn đúc, xếp đặt buồng đẻ, khơi mương đào 
giếng, đặt cối đá, lấp hang hố, sửa tường, dỡ nhà phá tường, đánh cá, đi thuyền, gieo trồng, phá thổ. 
27/12/2021- Thứ hai - 24/11 - Kỷ Dậu 9 5 7 3 

Lữ 
8 

Trực Thâu - Sao Nguy nguyệt (hung) 8 1 3 
Tam sát: Đông (45-135) 4 6 2 
Kim phù: Hoắc tinh Quẻ ngày: Ly-->Lữ 
Tam tuyệt: Ly 
►HOÀNG ĐẠO: Minh Đường hoàng đạo (minh phụ, quý nhân tinh) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Nguyệt Tài, U Vi tinh, Mẫu Thương 2, Minh đường   
* Hung tinh: Tiểu Hồng Sa, Địa phá, Thần cách, Băng tiêu ngoạ hãm, Hà khôi, Cẩu Giảo, Lỗ ban 
sát, Không phòng   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: THÂU - sao Tiểu hồng sa chiếu. Có Đáo 
châu tinh, chủ việc đến quan mà sau đó tán, chỉ nên mai táng, tốt vừa, kị các việc khởi tạo - khai 
trương - xuất hành - nhập trạch - giá thú, phạm vào thì quan phi - lãnh thoái - tổn thương tài vật, 
xấu. Các ngày Dậu còn lại (?) cũng bất lợi. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Đại dịch Thổ - Bảo - Thu nhật 
* Cát thần: Thiên ân, Mẫu thương, Kìm đường, Trừ thần, Minh đường, Ô phệ. 
* Hung thần: Hà khôi, Đại thời, Đại bại. Hàm trì, Ngũ li. 
* Nên: Tắm gội, cắt tóc sửa móng, lấp hang hố, quét dọn, đuổi bắt, săn bắn. 
* Kiêng: Cầu phúc cầu tự, dâng biểu sớ, nhận phong tước vị, họp thân hữu, đội mũ cài trâm, xuất 
hành, lên quan nhậm chức, gặp dân, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, thu nạp người, di chuyển, kê giường, 
giải trừ, mời thầy chữa bệnh, cắt may, đắp đê, tu tạo động thổ, dựng cột gác xà, sửa kho, rèn đúc, 
đan dệt, nấu rượu, khai trương, lập ước, giao dịch, nạp tài, mở kho xuất tiền hàng, xếp đặt buồng đẻ, 
khơi mương đào giếng, đánh cá, đi thuyền, gieo trồng, chăn nuôi, nạp gia súc, phá thổ, an táng, cải 
táng. 
28/12/2021- Thứ Ba - 25/11 - Canh Tuất 1 6 8 9 

Bĩ 
9 

Trực Khai - Sao Thất hỏa (cát) 9 2 4 
Tam sát: Bắc (315-45) 5 7 3 
Kim phù: Hoà đao Quẻ ngày: P.Hạp-->Khuể 
Tam tuyệt: Khảm 
►HOÀNG ĐẠO: Thiên Hình hắc đạo (thiên hình) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Sinh khí, Đại Hồng Sa 2   
* Hung tinh: Hoang vu 3, Vãng vong (Thổ kỵ), Tứ thời cô quả, Quỷ khốc   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: KHAI - ngày Vãng vong. Tiểu táng cũng 
phải chuẩn bị đầy đủ và có vì gấp dùng, chỉ là ngày tốt vừa. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Thoa xuyến Kim - Nghĩa - Khai nhật 
* Cát thần: Thiên an, Thời dương, Sinh khí. 
* Hung thần: Ngũ hư, Cửu không, Vãng vong, Thiên hình. 
* Nên: Cúng tế, cầu phúc cầu tự, họp thân hữu, nhập học, giải trừ, cắt may, tu tạo động thổ, xếp đặt 
buồng đẻ, khơi mương đào giếng, đặt cối đá, gieo trồng, chăn nuôi. 

https://www.facebook.com/hanoi2004


Phùng Văn Chiến biên soạn  LỊCH DỤNG SỰ NĂM TÂN SỬU 2021 
 

https://www.facebook.com/hanoi2004 164 
 

* Kiêng: Dâng biểu sớ, nhận phong tước vị, xuất hành, lên quan nhậm chức, gặp dân, cưới gả, thu 
nạp người di chuyến, mời thầy chữa bệnh, sửa kho, đan dệt, khai trương, lập ước giao dịch, nạp tài, 
mở kho xuất tiền hàng, chặt cây, đuổi bắt, săn bắn, đánh cá. 
29/12/2021- Thứ Tư - 26/11 - Tân Hợi 6 2 4 7 

Tỷ 
7 

Trực Bế - Sao Bích thủy (cát) 5 7 9 
Tam sát: Tây (225-315) 1 3 8 
Kim phù: SÁT CỐNG Quẻ ngày: Đỉnh-->V.Tế 
Tam tuyệt: Khôn 
►HOÀNG ĐẠO: Chu Tước hắc đạo (thiên tụng) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Phúc hậu   
* Hung tinh: Chu tước hắc đạo, Tội chỉ   
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: BẾ - Tân Hợi là ngày phụ nhân chi kim - 
Âm phủ quyết dị chi kỳ, một năm bốn mùa duy chỉ tháng hai có ngày Tân Hợi tốt, các ngày Hợi 
còn lại đều không thể dùng vậy. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Thoa xuyến Kim - Bảo - Bế nhật 
* Cát thần: Thiên ân, Vương nhật. 
* Hung thần: Du họa, Huyết chi, Trùng nhật, Chu tước. 
* Nên: Tắm gội, cắt may, đắp đê, lấp hang hố. 
* Kiêng: Cầu phúc cầu tự, dâng biểu sớ, nhận phong tước vị, họp thân hữu, xuất hành, lên quan 
nhậm chức, gặp dân, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, thu nạp người, di chuyển, giải trừ, kê giường, mời 
thầy chữa bệnh, châm cứu, tu tạo động thổ, dựng cột gác xà, nấu rượu, khai trương, mở kho xuất 
tiền hàng, xếp đặt buồng đẻ, khơi mương đào giếng, phá thổ, an táng, cải táng. 
30/12/2021- Thứ Năm - 27/11 - Nhâm Tý 3 8 1 8 

Chấn 
1 

Trực Kiến - Sao Khuê mộc (hung) 2 4 6 
Tam sát: Nam (135-225) 7 9 5 
Kim phù: TRỰC TINH Quẻ ngày: V.Tế-->Mông 
Tam tuyệt: Chấn 
►HOÀNG ĐẠO: Kim Quỹ hoàng đạo (nguyệt tiên, phúc đức tinh) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Thiên tài, Mãn đức tinh, Kính Tâm, Quan nhật Nguyệt Đức, Thiên Quý 1  
* Hung tinh: Thổ phủ, Thiên ôn, Nguyệt Yếm đại hoạ, Nguyệt Kiến chuyển sát, Phủ đầu dát  Thiên 
địa chuyển sát, Âm thác, Dương thác 
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: KIẾN - Hỏa tinh. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Tang phá Mộc - Chuyên - Kiến nhật 
* Cát thần: Nguyệt đức, Thiên ân, Lâm nhật, Kính an, Kim quĩ, Ô phệ đối. 
* Hung thần: Nguyệt kiến, Tiểu thời, Thổ phủ, Nguyệt yếrn, Địa hỏa,.Tứ kỵ, Lục xà, Đại hội, Âm 
dương câu thác. 
* Nên:  
* Kiêng: Mọi việc không nên làm. 
31/12/2021- Thứ Sáu - 28/11 - Quý Sửu 4 9 2 6 

Bí 
8 

Trực Trừ - Sao Lâu kim (cát) 3 5 7 
Tam sát: Đông (45-135) 8 1 6 
Kim phù: Bốc mộc Quẻ ngày: Lữ-->Độn 
Tam tuyệt: Tốn 
►HOÀNG ĐẠO: Thiên Đức hoàng đạo (thiên đức, bảo quang tinh) 
►NGỌC HẠP THÔNG THƯ: 
* Cát tinh: Địa tài, Âm Đức, Phổ hộ (Hội hộ), Lục Hợp, Kim đường Thiên Quý 2  
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* Hung tinh: Nhân Cách, Huyền Vũ, Tam tang Trùng Tang, Trùng phục  
► ĐỔNG CÔNG TUYỂN TRẠCH NHẬT YẾU DỤNG: TRỪ - Thiên ôn. Ngày Sửu tốt vừa. 
► HIỆP KỶ BIỆN PHƯƠNG THƯ: Tang chá Mộc - Phạt - Trừ nhật 
* Cát thần: Thiên ân, Thiên nguyện, Âm đức, Thủ nhật, Cát kì, Lục hợp, Phổ hộ, Bảo quang. 
* Hung thần: Phục nhật, Bát chuyên, Xúc thủy long. 
* Nên: Cúng tế, cầu phúc cầu tự, dâng biểu sớ, nhận phong tước vị, họp thân hữu, xuất hành, lên 
quan nhậm chức, gặp dân, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, thu nạp người, di chuyển, giải trừ, tắm gội, cắt 
tóc, sửa móng, mời thầy chữa bệnh, cắt may, tu tạo động thổ, dựng cột gác xà, đan dệt, nấu rượu, 
khai trương, lập ước, giao dịch, nạp tài, quét dọn, gieo trồng, chăn nuôi, nạp gia súc. 
* Kiêng: Đội mũ cài trâm, đánh cá, đi thuyền. 

https://www.facebook.com/hanoi2004


Phùng Văn Chiến biên soạn  LỊCH DỤNG SỰ NĂM TÂN SỬU 2021 
 

https://www.facebook.com/hanoi2004 166 
 

Tham khảo: CỬU DIỆU TINH 
 NAM  NỮ 

Nhất LA hầu 1 KẾ đô 
Nhị THỔ tú 2 Vân hán 
Tam THUỶ diệu 3 Mộc ĐỨC 
Tứ Thái BẠCH 4 Thái ÂM 

Ngũ Thái DƯƠNG 5 THỔ tú 
Lục VÂN hán 6 LA hầu 
Thất KẾ đô 7 Thái DƯƠNG 
Bát Thái ÂM 8 Thái BẠCH 
Cửu Mộc ĐỨC 9 THUỶ diệu 

 
Lấy các chữ số tuổi âm lịch của người xem cộng với nhau, kết quả trừ đi 9 cho đến khi còn số dư là 
9 hay nhỏ hơn. lấy số dư tra vào bảng trên. 
 

1. LA HẦU (Mộc) 
La hầu sao ấy nặng thay, 

Tháng giêng Tháng bảy kỵ ngay chẳng hiền 
Môn trung đổ bác hao tiền 

Tửu, sắc, tài khí đảo điên những là 
Đàn ông nặng hơn đàn bà 

Nữ nhân khẩu thiệt sanh mà giận nhau 
Hao tài tốn của ốm đau 

Sinh ra ẩu đả lao đao chẳng hiền 
Đàn ông bản mệnh chẳng yên 

Tai nạn phản phúc của tiền tổn hao 
Ăn ở ngay thẳng không sao 

Rủi bị nguy hiểm ốm đau nhẹ nhàng 
 Hung tinh thuộc Mộc mạng Kim và Mộc rất kỵ. Biểu hiện sự trói buộc, thường đem đến sự 
buồn rầu tai nạn, tang sự thưa kiện, thân bại danh liệt, mất chân tay Tai nạn giao thông. Đàn ông 
gặp sao này mà vợ có thai thì lại may làm ăn phát đạt và vợ sinh sản cũng bình an. Nếu cần thay đổi 
nghề nghiệp nên tiến hành vì cơ hội tốt đang chờ đợi. 
 Hạn chế mặc toàn đồ đen. Không qua sông khi sóng to gió lớn, dễ bị thuỷ tai, đừng mưu lợi 
về đường thuỷ. Đi ra ngoài gặp người đàn bà xoã tóc nên quay về vì có thể sẽ gặp tai nạn. 
 

2. THỔ TÚ sao ấy phải lo 
Tuy là ít nặng giữ cho vẹn toàn 
Tháng tư, tháng tám chẳng an 

Kỵ hai tháng đó thiếp chàng bi ai 
Làm ăn thì cũng có tài 

Khiến cho đau ốm khỏi rầy ốm đau 
Mang lời chịu tiếng biết bao 

Bán buôn phải giữ kẻo hao mất đồ 
Tham tài dục lợi của vô 

Đưa ra thì bị hung đồ đoạt đi 
Tin người ngon ngọt phải nguy 
Thi ân tích đức việc gì cũng qua 

 Hợp cho người mệnh thổ, nhưng có nỗi buồn man mác, không có chủ định vững vàng, hay 
hoài nghi công việc làm ăn, không hăng hái song không gặp tai hoạ, già cả bị bệnh hoạn thì khó 
khoẻ được. Gia đạo sẽ được đoàn tụ, người đi xa trở về. Đi thi có nhiều trển vọng đỗ đạt. Biểu thị 
nhà đất, béo, chửa, vùng bụng, hay có giấc mộng dữ dội. Phòng ốm đau, cảm cúm nặng. 
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 Tháng kỵ kiêng mua đồ nữ trang do người mang đến tận nơi bán lại. Bất ngờ lúc sáng sớm 
(mặt trời chưa mọc) có những người thân thích đến nhà rủ đến nơi có đồi đất thì nên tìm cách từ 
chối. 
 

3. THUỶ DIỆU thuộc về thuỷ tinh 
Trong năm nhịn nhục chống kình hiểm nguy 

Đạo tặc phản phúc có khi 
Huyền vũ chiếu mạng làm thì tà gian 

Nam nữ vận mệnh chẳng an 
Tháng tư, tháng tám luỵ toàn bi ai 

Văn thư khẩu thiệt có hoài 
Noi hành dụm miệng lo bày kế mưu 

Tang khó chẳng khởi sầu ưu 
Mất đồ hao của phiêu lưu giữ gìn 

Gặp người quen lạ chớ tin 
Bạc tiên mượn hỏi chớ khinh mà lầm 

 Hợp người mệnh Mộc và Kim. Đem đến sự bất ngờ, sự may mắn trong làm ăn buôn bán. 
Đàn bà có thai cũng được tốt và bình an. Mạng Hoả sẽ gặp đôi phần trở ngại. Nên cẩn ngôn dè dặt 
chớ gắt gỏng, nếu không gia đình không yên. Biểu thị đau các khớp, đốt xương, thận, có hoạ ở ao, 
hồ, biển, bồn tắm, cầu phà, vào mùa mưa xấu. 
 Tháng kỵ nếu đang mưu bàn công việc hay xuất hành mà bất ngờ thấy trời báo mây mưa đó 
là điềm báo việc tính thất bại ra đi gặp nạn không may. Ngoài ra nếu có ai đem gửi món đồ có hình 
thức thon dài thì không nên nhận, cũng không mua lại đồ cũ có màu sắc đen. 
 

4. THÁI BẠCH sao ấy nặng thay, 
Nam nữ máu huyết kỵ rày gươm đao. 

Kim tinh Bạch hổ vì sao 
Cữ mặc đồ trắng chiếu vào Tây phương. 

Cưới gả tạo lập gia đường, 
Tháng 5 kỵ lắm, tổn thương chẳng hiền, 

Bi ai tang khó hao tiền, 
Không tai cũng bệnh trung niên khỏi nào. 

Có người cũng nhẹ không sao, 
Có kẻ bị vướng tù lao giam cầm, 

Bởi do tích đức thiện tâm, 
Quý nhân cứu giúp ai đâm được mình. 

Sao hung tợn (có khi hơn cả La hầu). Ai thuộc mệnh Kim và Hoả đều đại kỵ. Tai nạn đao 
kiếm, phẫu thuật, tù tội, mất chức... kỵ cả cưới gả làm nhà cửa. Mất máu, chảy máu, tiêu tốn tiền 
của (nếu bố thí, tiêu tiền thì sẽ không xảy ra sự mất máu). Nếu người thuộc Hoả lục cục thì không 
nên mổ xẻ vì dễ nhiễm trùng, khó cầm máu, sau phẫu thuật phải chú ý giữ gìn. dễ mất bộ phận trên 
người. 

Tháng kỵ gặp lúc mặt trời vừa lặn, bất ngờ có người mời đi dự tiệc hoặc bày trò cờ bạc là 
điềm phá sản, tai nạn ngã gây thương tích. Nếu toan mưu định việc gì về thương mại vừa ra ngoài 
trông thấy người đàn bà đội khăn tang là điềm bất lợi. 

 
5.THÁI DƯƠNG chiếu mạng tuổi ta, 

Tháng 10, tháng 6 có mà tiền vô, 
Cầu Trời, lạy Phật nam mô, 

Sao tốt ở phải cây khô ra chồi, 
Sao tốt vận xấu than ôi, 

Thái dương, Thái bạch đi đôi khác gì, 
Hạn nặng phải tránh kẻo nguy, 
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Chớ ỷ sao tốt mắc thì vạ lây. 
Thái dương gặp Mộc là cây 

Mùa thu bị khắc hoạ lây đến mình. 
Ăn ở ngay thẳng thật tình, 

Làm ăn tấn phát quang minh đắc tài 
Mặt trời, hoan lạc, hồi sinh, dục tính. Dễ hỏng thận, đứt mạch máu não. 
Nam giới thường làm ăn phát đạt, may mắn về làm ăn buôn bán, thăng quan tiến chức.  
Nữ giới có nhiều sự hân hoan, bạn hữu giúp đỡ, nhiều tiền bạc làm ăn thịnh vượng. Chưa 

chồng có thể thành hôn trong năm. Có thai thì cũng bình an, trẻ sinh ra khoẻ mạnh, dễ nuôi. Người 
già đau ốm nhẹ cũng khó qua khỏi được. 

Đề phòng say mê đắm đuối tình ái lãng mạn. Là sao phá binh: phá những gì đã có. Người có 
tướng lùn chú ý phòng kỵ. Cầu mưu việc gì cũng không nên chung hùn. Tháng kỵ không nên đeo 
ngọc thạch trong người, không giữ ngoại tệ, đi ra ngoài thấy cành cây gãy rơi bên vệ đường là điềm 
nạn. Không biết giữ gìn dễ hỏng thận, não do quá hỷ sinh bi. 

 
6. VẬN HỚN cũng nhẹ không sao, 
Mãn năm khẩu thiệt lao đao sơ sài, 

Đầu năm đổ bác bạc bài, 
Thua nhiều ăn ít hao tài chẳng an, 

Văn thư khẩu thiệt đa đoan, 
Mang lời chịu tiếng bị quan quở hành. 

Hoả Đức chiếu mạng chẳng lành, 
Dằn tính nóng nảy tụng tranh chẳng hiền, 

Tháng  tư, tháng 8 phải kiêng, 
Kỵ trong hai tháng chẳng yên gia đình, 

Gặp ai gây gổ làm thinh, 
Nhịn nhục qua khỏi thì mình chẳng sao. 

Lửa, điện, bugi, nhiệt độ, sự nóng nảy, sự đấu tranh, mất mát, bực bội. Kẻ tiểu nhân hãm 
hại. Giấy tờ, chữ ký, đơn từ, cái miệng. Hai con mắt. Đề phòng việc củi lửa trước khi ra khỏi nhà, 
cấm con em đến những nơi phát hoả, không cho chơi đèn lửa. Lúc trưa bất ngờ có ai đến bàn bạc rủ 
làm việc tư lợi thì đó là điềm báo bất lợi. Khi ra đi bất ngờ thấy máu đỏ là điềm báo nạn nên quay 
về. Phòng điện, cháy nổ, cẩn thận việc phát ngôn “Bệnh tòng khẩu nhập, hoạ tòng khẩu xuất”. Biểu 
hiện nhịp não, nhịp đời sống. 

 
7. KẾ ĐÔ chiếu mạng năm nay, 
Tháng 3, tháng 9 bi ai khóc ròng. 
Đàn bà vận mạng long đong, 

Ốm đau hao tán hạn trong năm này. 
Như trời u ám kéo mây, 

Đàn ông tuy nhẹ cũng lây như nàng. 
Phúc lớn qua khỏi đặng yên, 

Không thì tai hoạ vướng mang có ngày, 
Phòng ngừa làm vấp rủi thay, 

Thi ân bố đức thẳng ngay nhẹ nhàng. 
Tham tài dục lợi chẳng an, 

Thương người phải mắc chớ than chớ buồn 
Cái mưu, mẹo, thủ đoạn. Kiện tụng, thù hằn, hãm hại, chia cắt, ly dị... Hung tinh thường 

đem đến sự buồn bã chán nản, thờ ơ. Sao tài lộc sinh nở, thăng quan tiến chức nhưng cũng lại là 
triệt phá tinh: vật tổn, tang phế gia bần, người thân vô cớ mang buồn đến cho ta.  

Đàn ông hiếu sắc dễ bị con gái làm nhục. Đàn bà gặp sao này có thai lại may lạ thường cho 
cả người chồng và khi sinh nở cũng được yên lành. Đàn bà không có thai nghén thì lao đao lận đận 
lắm, làm ăn gặp nhiều trở ngại chẳng có lợi gì cả. 
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Trong gia đình mua sắm được đồ đạc hay đồ trang trí nhà cửa. 
Kiêng mặc đồ toàn trắng, kiêng đeo kim cương, trang sức quý. Ra đi bất ngờ trông tấy người 

đàn bà xoã tóc, khóc kể lể là điềm không hay. Xẩm tối có người đến xin ngủ nhờ nên từ chối tuyệt 
đối. 

 
8. THÁI ÂM chiếu mạng năm nay, 
Khỏi bị đau mắt trặc tay trẹo giò. 

Đàn ông ít nặng nhẹ lo 
Đàn bà khẩu thiệt đôi co rày rà, 
Thân nhân lân cận chẳng hoà, 

Nói hành nói lén vậy mà sau lưng, 
Ốm đau qua khỏi thì mừng, 

Hao tài tổn sức ta đừng có than, 
Bản mệnh chẳng vững không an, 

Phòng người phản phúc vu oan cho mình 
Đất bằng sóng dậy thình lình 

Câu trận chiếu mạng chống kình chẳng nên. 
Làm chủ tài sản, bất động sản, nhà cửa có may, được kẻ khác đề cao những chức vụ quan 

trọng. Trái lại lại có tang tóc. Nữ nhân đầm ấm vui vẻ, thoả nguyện ước mơ, khoái cảm. Nam do 
duyên kỳ ngộ có thể gặp người tình hoặc sẽ lấy vợ. Hoan lạc, hồi xuân, dục tính. 

Cố tránh những cuộc đứng chung hay đảm bảo những gì có tính trách nhiệm cho tương lai. 
Không nên đi xem xác chết. Ngồi trên ô tô trông thấy mèo hay chó trắng băng qua đường thì nên 
quay về. Nếu ai mang đồ vật không hoá đơn đến nhà bán hoặc nhờ giới thiệu thì nên từ chối. 

 
9. MỘC ĐỨC nhằm tuổi năm nay, 

Tháng 10, tháng chạp đặng hay tin mừng, 
Có kẻ trợ giúp không chừng, 

 Bạc tiền vay hỏi đem dưng lẹ làng. 
Thanh long chiếu mạng vững vàng, 
Có người rủ bảo chỉ đườnglàm ăn, 

Cũng như trời tối gặp trăng, 
Cá kia gặp nước làm ăn có đường. 

Sao tốt Mộc đức, Thái dương, 
Nếu gặp hạn nặng bình thường chẳng nên, 

Ăn ở ngay thẳng gặp hên, 
Lòng ở bạc ác bề trên quở hành. 

Danh giá vẻ vang, giấy tờ phong thăng, tiền của. Làm quan được thăng quan, người thường 
được quý nhân phù trợ. Việc sở cầu đều được xứng ý. Nhưng cũng có tiểu nhân hãm hại, không 
được đến nơi có cãi vã. Người ốm đến xin ở nhờ nhà đi lấy thuốc nên từ chối. Ra đi bất ngờ gặp con 
vật có lông màu xanh nằm chết thì đó là điềm nạn. Nếu có việc thì lẳng lặng mà làm đừng đem kể 
với người khác mà chuốc lấy bực mình. Nữ nhân đừng có ghen bóng ghen gió. 
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GIỜ HOÀNG ĐẠO VÀ  HẮC ĐẠO  
Ngày 

Giờ Tý Sửu Dần Mão Thìn Tị Ngọ Mùi Thân Dậu Tuất Hợi 

Thanh Long Thân Tuất Tý Dần Thìn Ngọ Thân Tuất Tý Dần Thìn Ngọ 
Minh 
Đường Dậu Hợi Sửu Mão Tị Mùi Dậu Hợi Sửu Mão Tị Mùi 

Thiên Hình Tuất Tý Dần Thìn Ngọ Thân Tuất Tý Dần Thìn Ngọ Thân 
Chu Tước Hợi Sửu Mão Tị Mùi Dậu Hợi Sửu Mão Tị Mùi Dậu 
Kim Quĩ Tý Dần Thìn Ngọ Thân Tuất Tý Dần Thìn Ngọ Thân Tuất 

Kim Đường Sửu Mão Tị Mùi Dậu Hợi Sửu Mão Tị Mùi Dậu Hợi 
Bạch Hổ Dần Thìn Ngọ Thân Tuất Tý Dần Thìn Ngọ Thân Tuất Tý 

Ngọc Đường Mão Tị Mùi Dậu Hợi Sửu Mão Tị Mùi Dậu Hợi Sửu 
Thiên Lao Thìn Ngọ Thân Tuất Tý Dần Thìn Ngọ Thân Tuất Tý Dần 
Huyền Vũ Tị Mùi Dậu Hợi Sửu Mão Tị Mùi Dậu Hợi Sửu Mão 
Tư Mệnh Ngọ Thân Tuất Tý Dần Thìn Ngọ Thân Tuất Tý Dần Thìn 
Câu Trận Mùi Dậu Hợi Sửu Mão Tị Mùi Dậu Hợi Sửu Mão Tị 

Ngày 
Tháng                       

T11 
Tý 

T12 
Sửu 

T1 
Dần 

T2 
Mão 

T3 
Thìn 

T4 
Tị 

T5 
Ngọ 

T6 
Mùi 

T7 
Thân 

T8 
Dậu 

T9 
Tuất 

T10 
Hợi 

 

Ví dụ : + Ngày Tý giờ Thanh Long Hoàng đạo là giờ Thân. 
   + Tháng 7 (Thân) ngày Tý là ngày Thanh Long Hoàng đạo. 
Ý nghĩa của các ngày, giờ Hoàng đạo và Hắc đạo như sau: 
1. Thanh Long Hoàng đạo: Tốt cho mọi việc, đứng đầu trong các giờ Hoàng đạo. 
2. Minh Đường Hoàng đạo: Có lợi cho việc gặp các vị đại nhân, lợi cho thăng quan, 
tiến chức. 
3. Kim Quĩ Hoàng đạo: Tốt cho việc cưới hỏi. 
4. Kim Đường (Bảo Quang) Hoàng đạo: Hanh thông mọi việc. 
5. Ngọc Đường Hoàng đạo: Tốt cho mọi việc, trừ việc bùn đất, bếp núc. Rất tốt cho 
việc giấy tờ, công văn, học hành, khai bút. 
6. Tư Mệnh Hoàng đạo : Mọi việc đều tốt. 
7. Thiên Hình Hắc đạo : Rất kị kiện tụng. 
8. Chu Tước Hắc đạo : Kị các việc tranh cãi, kiện tụng. 
9. Bạch Hổ Hắc đạo : Kị mọi việc, trừ việc săn bắn, tế tự. 
10. Thiên Lao Hắc đạo : Mọi việc bất lợi, trừ việc trấn thần. 
11. Nguyên Vũ (Huyền Vũ ) Hắc đạo : Kị kiện tụng, giao tiếp. 
12. Cẩu Trận Hắc đạo : Rất kị cho việc dời nhà, làm nhà, tang lễ.  
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