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Quãm vạu cón
Khỏi mĩ pặp sổ chõng bang nưng khong ải pú âu vạy haử. Lai tưa bớng nhương hên
lai khu lắc ngõn khong cỗn Tãy cuông vịak ép hiễn âu pững khu lắc ngõn khong chựa cỗn
ứn mã xủ. Lẹo chang piến thái chọp chaư cỗn Tãy. Hák va pặp xư điêu khong ải pú cọ báu
tục põ. Khỏi chắng pay dam tiện tỗ pững cỗn mĩ sổ, hụ đu mự, bớng ăn đaư nẳng cuông pặp
sổ chẩu báu hễ mĩ lỏ chép âu, lăng hốk pi xọk xáo khỏi chắng tẳng cốk xỏn hỗm pên pặp xư
nị.
Cuông dan xọk xáo khỏi đảy dọn lắm lai pững ải Lõ văn Ội, Lưỡng văn Cu, Cẫm
văn Chung cắp lai pi nọng ứn maứ mết chaư mết hãnh choi khỏi hụ xáo tọn tẵm âu pững
khu li mã xỏn hỗm pên pặp xư nị. Lăng xíp pi xủ dống, đảy lai pi nọng choi quãm khỏi
chắng xỏm panh tứm tẽn xaứ haử mẵn chọp tó lịch vạn niên khong hưỡn mưỡng. Cai xong
pi in ók đảy lai pi nọng chỗm hặp cóp hỗm xaứ tưa nị khỏi chắng xỏm panh haử li chăn vạy
lũn lăng bớng.
Chăm va đảy lai pi nọng choi dưa lẹo hák va cọ báu lút thiếu đảy pững khu báu tục
põ no pọm, khỏi mong cõng lai pi nọng choi quãm tứm xaứ maứ haử tục põ.
Đảy dọn muôn lắm lai
Lõ văn Lả

Lời nói đầu
Tôi có một quyển sách xem giờ, ngày, tháng, năm tốt xấu Thái của ông cụ để lại
cho. Nhiều lần xem càng thấy tri thức của người Thái càng phong phú, học tập ở các dân
tộc khác về sử dụng. Rồi lại khéo léo biến hóa nó thành tri thức của mình. Nhưng mà chỉ
một quyển của ông cụ để lại cũng chưa đủ. Tôi mới phải đi thăm học hỏi ở nhiều người có
quyển sổ lịch Thái, biết xem lịch Thái. Xem xét thấy cái nào trong quyển sổ của mình
không có thì chép bổ sung vào, Sau sáu năm mới hoàn thành, làm thành quyển lịch xem giờ
ngày tháng tốt xấu này của người Thái.
Trong thời gian tìm hiểu, tôi xin chân thành cảm ơn ông Lò văn Ội, Lường văn Cu,
Cầm văn Chung và nhiều ông khác đã giúp đỡ tôi biết tìm hiểu những tri thức hay tuyển
chọn vào quyển sách này. Qua hai năm phô tô ra được nhiều người góp ý sửa chữa thêm
cho hoàn chỉnh. phù hợp với lịch vạn niên của Nhà nước. lần này lại sửa tiếp để để lại cho
thế hệ sau tiếp tục nghiên cứu.
Tôi đã được nhiều người góp ý xây dựng thêm, nhưng không tránh khỏi những thiếu
sót, chưa được đầy đủ lắm, rất mong nhiều anh em bổ xung thêm vào cho thật đầy đủ.
Xin chân thành cảm ơn.
Lò văn Lả
Năm 2012
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up& Es*a <lJ <cG- Ông Lôi Công
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ud AS UM* EbN ip yd* Us& PUG uk boc Yt* iN*:
Đu chỡ, mự, bươn, pi đảy chứ pững khu bók taử nị:
Xem giờ, ngày, tháng, năm cần ghi nhớ những nguyên tắc sau đây:

1 - {C ooc {N*- {N* ooc yM*- yM* ooc yF- yF ooc diN- diN ooc {CCẵm ók Nặm- Nặm ók Mạy- Mạy ók Phãy- Phãy ók Đin- Đin ók CẵmKim sinh Thủy- Thủy sinh Mộc- Mộc sinh Lửa- Lửa sinh Thổ- Thổ sinh kim-

2 - {C d{b yM*- yM* d{b diN- diN d{b {N*- {N* d{b yF- yF d{b {CCẵm đắp mạy- Mạy đắp đin- Đin đắp nặm- Nặm đắp phãy- Phãy đắp cẵm.
Kim dập Mộc- Mộc dập Thổ- Thổ dập Thủy- Thủy dập Lửa- Lửa dập Kim-

3 - M> x>N yM* eHG- M> eH yF eHG- M> ux {C eHG- M> <dG {N* eHGMũa xuân mạy hãnh- Mũa hẽ phãy hãnh- Mũa xu cẵm hãnh- Mũa đông
nặm hãnh.
Mùa xuân thổ mạnh- Mùa hè lửa mạnh- Mùa thu kim mạnh- Mùa đông
thủy mạnh.

4 - cab H{b [l* yM*- HaJ AMG [l* yF- Apc c}d [l* diN- <kd H>G* [l {CEta& ca& [l* {N*-

Cáp Hặp lỏ mạy- Hãi Mỡng lỏ phãy- Pớk Cắt lỏ đin- Khốt Huộng lỏ cẵmTáu Cá lỏ nặm.
Giáp, Ất thuộc mộc- Bính, Đinh thuộc lửa- Mậu, Kỷ thuộc thổ- Canh, Tân
thuộc kim - Nhâm, Quý thuộc thủy-

5 - x$- Ys*- ix [l* {C

- iZ- X-Ga*- #Md [l* yF.

- Xăn- Chaử- Xi lỏ cẵm

- Nhĩ- Xngạ- Mệt lỏ phãy

- Thân,Tý, Thìn, thuộc kim

- Dần, Ngọ, Tuất thuộc lửa.

- Yx*- EHa*- Ep*a [l* {N*

- YC*- Ema*- <Md [l* diN.

- Xaử- Hậu- Pảu lỏ nặm
- Tỵ, Dậu, Sửu thuộc thủy

- Caự- Mảu- Một lỏ đin.
- Hợi, Mão, Mùi thuộc thổ.

6 - AHb c$ ( id ):- cab c}d- H{b <kd- HaJ H*>G- AMG Eta&.
Hợp căn ( li): Cáp Cắt- Hặp Khốt- Hãi Huộng- Mỡng Táu.
Hợp nhau ( tốt): Giáp, Kỷ- Ất, Canh- Bính, Tân- Đinh, Nhâm.

7 - xoG AHb ( id ): Ys* Ep*a- iZ YC*- Ema* #Md- ix EHa*- XGa* <Md- Yx* x$.
Xong hợp ( li ): Chaử Pảu- Nhĩ Caự- Mảu Mệt- Xi Hậu- Xngạ Một- Xaử Xăn.
Hai hợp ( tốt): Tý, Sửu- Dần, Hợi- Mão, Tuất- Thìn, Dậu- Ngọ, Mùi- Tỵ,Thân.

8 - [l* Eka* c$ ( Eka* {L c$ )- Lỏ khảu căn (khẩu lẵm căn)
Phụ thuộc nhau (cùng một vế):
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- cab H{b [l* yM* EfG <dG- Cáp Hặp lỏ mạy phương đông.
Giáp, Ất thuộc thổ phương đông.

- HaJ AMG [l* yF EfG naM- Hãi Mỡng lỏ phãy phương nam.
Bính, Đinh thuộc lửa phương nam.

- Apc c}d [l* diN caG ASG- Pớk Cắt lỏ đin cang chơng.
Mậu, Kỷ thuộc đất ở giữa.

- Ys* YC* [l* {N-* Chaử Caự lỏ nặm- Tý, Hợi thuộc thủy.

- iZ Ema* [l* yM*- Nhĩ, Mẩu lỏ mạy- Dần, Mão thuộc thổ.

- Yx* XGa* [l* yF- Xaử, Xngạ lỏ phãy- Tỵ, Ngọ thuộc lửa.
- x$ EHa* [l* {C- Xăn, hậu lỏ cẵm- Thân, dậu thuộc kim.
- ix #Md <Md Ep*a [l* diN- Xi, Mệt, Một, Pảu lỏ đin.

Thìn, Tuất, Mùi, Sửu thuộc thổ.

9 - xuG c$ (k*a c$ ): cab <kd- AMG ca&- HaJ Eta&- H{b H>G*Xung căn (khả căn): Cáp Một- Mỡng Cá- Hãi Táu- Hặp Huộng.
Sung nhau ( triệt nhau): Giáp, Canh- Đinh, Quý- Bính, Nhâm- Ất, Tân.

10 - xoG xuG(Eba ux yd): Xong xung (báu xủ đảy) Hai sung (không dùng
được)

- Ys* XGa*- Ep*a <Md- iZ x$- Yx* YC*- Ema* EHa*- ix #MdChaử Xngạ- Pảu Một- Nhĩ Xăn- Xaử Caự- Mẩu Hậu- Xi Mệt.
Tý, Ngọ- Sửu, Mùi- Dần, Thân- Tỵ, Hợi- Mão, Dậu- Thìn, Tuất.

11 - HiG c$: iZ HiG Yx*- Ys* HiG x$- Ep*a <Md #Md hac HiG c$Hĩnh căn: Nhĩ hĩnh Xaử- Chaử hĩnh Xăn- Pảu. Một, Mệt hák hĩnh căn.
Chiếu nhau: Dần chiếu Tỵ- Tý chiếu Thân- Sửu, Mùi, Tuất khác chiếu nhau.

12 - <hc kaJ&: Ys* <Md Ep*a {s c$- Ep*a kaJ& XGa*- iZ kaJ& Yx*- Ema* kaJ& ixYC* EHa* #Md kaJ& c$Hốk khái: Chaử Một Pảu chăm căn- Pảu khái Xngạ- Nhĩ khái Xaử- Mẩu
khái Xi- Caự Hậu Mệt khái căn.
Sáu chiếu: Tý, Mùi, Sửu gần nhau- Sửu chiếu Ngọ- Dần chiếu Tỵ- Mão
chiếu Thìn- Hợi, Dậu, Tuất chiếu nhau.
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13 - UM*- maJ- <t- AS - Mự- Mai- Tô, chỡ- Ngày- ký hiệu- con- giờ
UM* Mự

UM* Mự

maJ Mai

ngày can

ngày chi

Ký hiệu

cab

Ys*

Cáp Giáp
Hặp

Ất
Bính

Pảu

Mỡng Đinh

Thìn

Eta&
Táu Nhâm

c&a
Cá

Quý

<t uG
Tỵ

<t Ma*

Ngọ

<t eb*

11 - 13
13 - 15

Tô bẻ Con dê

x$

<t LiG

Thân

15 - 17

Tô lĩnh Con khỉ

<t yc&

EHa*
Hậu Dậu

Tô cáy Con gà

#Md

<t ma

Mệt Tuất

17 - 19
19 - 21

Tô ma Con chó

YC
Caự

9 - 11

Tô mạ Con ngựa

Mùi

Xăn

7-9

Tô ngũ Con rắn

<Md
Một

5-7

Tô luỗng Con
rồng

XGa*

H*>G
Huộng Tân

<t L>G

Xngạ

3-5

Tô mẽo Con mèo

Yx*

<kd
Khốt Canh

<t eMV

ix

Xaử

1-3

Con hổ

Mảu Mão

c}d
Cắt Kỷ

<t Ex Tô xưa

Ema*

Xi

23 - 1

Tô quãi Con trâu

Dần

Apc
Mậu

<t CVaJ

Sửu

Nhĩ

AS Chỡ giờ

Con chuột

iZ

AMG

Pớk

Tý

Ep*a

HaJ
Hãi

<t un Tô nu,

Chaử

H{b

<t Tô Con

<t um

Hợi

Tô mu Con lợn
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21 - 23

14 - AbG& UM* il- Bớng mự li- Xem ngày tốt:
1 - UM* cab Ys*: {N* ooc yM*- il NoJ*- UM* <cc eKVc {C.
Mự cáp chaử: Nặm ók mạy- Li nọi- Mự cốk khọe cẵm.
Ngày giáp tý: Thủy ra mộc- Tốt ít- Ngày đầu tiên kỵ.

2 - UM* H{b Ep*a: yM* k}d diN- UM* Eba& ilMự hặp pảu: Mạy khắt đin- Mự báu li.
Ngày ất sửu: Mộc khắc thổ- Ngày không tốt

3 - UM* HaJ iZ: yM* ooc yF- UM* il laJMự hãi nhĩ: Mạy ók phãy- Mự li lai.
Ngày bính dần: Mộc sinh lửa. Ngày rất tốt.

4 - UM* AMG Ema*: yM* ooc yF- UM* il laJ-

Mự mỡng mẩu: Mạy ók phãy- Mự li lai.
Ngày đinh mão: Mộc sinh lửa- Ngày rất tốt.

5 - UM* Apc ix: UM* L>G dIV- F*a diN yp TaG dIV- UM* EMa M>.
Mự pớk xi: Mự luỗng điêu- Phạ đin pay tãng điêu- Mự mãu mũa.
Ngày mậu thìn: Ngày một vế. Trời đất cùng một phía- Ngày mung lung.

6 - UM* c}d Yx*: UM* yF ooc yM*- UM* il NoJ*Mự cắt xaử: Mự phãy ók mạy- Mự li nọi.
Ngày kỷ tỵ: Ngày lửa sinh mộc. Ngày tốt ít.

7 - UM* <kd XGa*: UM* yF k}d {C- UM* HaJ* laJMự khốt xngạ: Mự phãy khắt cẵm- Mự hại lai.
Ngày canh ngọ: Ngày lửa khắc kim- Ngày rất xấu.

8 - UM* H*>G <Md: UM* diN ooc {C- UM* il NoJ*Mự huộng một: Mự đin ók cẵm- Mự li nọi.
Ngày tân mùi: Ngày thổ sinh kim. Ngày tốt ít.

9 - UM* Eta& x$: UM* {C ooc {N*- UM* F*a diN sac La c$- UM* il N*oJMự táu xăn: Mự cẵm ók nặm- Mự phạ đín chák lã căn- Mự li nọi.
Ngày nhâm thân: Ngày kim sinh thủy- Ngày trời đất chia ly. Ngày tốt ít.

10 - UM* ca& EHa*: UM* {C ooc {N*- UM* Fa diN sac La c$- UM* il N*oJMự cá hậu: Mự cẵm ók nặm- Mự phạ đin chák lã căn- Mự li nọi.
Ngày quý dậu: Ngày kim sinh thủy. Ngày trời đất chia ly. Ngày tốt ít.

11 - UM* cab #Md: UM* yF k}d diN- UM* H*aJ N*oJMự cáp mệt: Mự phãy khắt đin- Mự hại nọi.
Ngày giáp tuất: Ngày hỏa khắc thổ- Ngày xấu ít.
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12 - UM* H{b YC*: UM* {N* ooc yM*- UM* il N*oJ- UM* l*a xudMự hặp caự: Mự nặm ók mạy- Mự li nọi- Mự lả xút.
Ngày ất hợi: Ngày thủy sinh mộc. Ngày tốt ít. Ngày cuối cùng.

13 - UM* HaJ Ys*: UM* {N* k}d diN- UM* H*aJ laJMự hãi chaử: Mự nặm khắt đin- Mự hại lai.
Ngày bính tý: Ngày thủy khắc thổ. Ngày rất xấu.

14 - UM* AMG Ep*a: UM* yF ooc diN- UM* il laJMự mỡng pảu: Mự phãy ók đin- Mự li lai.
Ngày đinh sửu: Ngày lửa sinh thổ. Ngày rất tốt.

15 - UM* Apc iZ: UM* yM* k}d diN- UM* H*aJ laJ-

Mự pớk nhĩ: Mự mạy khắt đin- Mự hại lai.
Ngày mậu dần: Ngày mộc khắc thổ. Ngày rất xấu

16 - UM* c}d Ema*: UM* yM* k}d diN- UM* H*aJ laJMự cắt mảu: Mự mạy khắt đin- Mự hại lai.
Ngày kỷ mão: Ngày mộc khắc thổ. Ngày rất xấu.

17 - UM* <kd ix: UM* diN ooc {C- UM* il N*oJMự khốt xi: Mự đin ók cẵm- Mự li nọi.
Ngày canh thìn: Ngày thổ sinh kim. Ngày tốt ít.

18 - UM* H*>G Yx*: UM* yF k}d {C- UM* H*aJ laJMự huông xaử: Mự phãy khắt cẵm- Mự hại lai.
Ngày tân tỵ: Ngày lửa khắc kim. Ngày rất xấu.

19 - UM* Eta& XGa*: UM* {N* k}d yF- UM* H*aJ N*oJMự táu xngạ: Mự nặm khắt phãy- Mự hại nọi.
Ngày nhâm ngọ: Ngày thủy khắc lửa. Ngày tốt ít.

20 - UM* ca& <Md: UM* diN k}d {N*- UM* H*aJ laJMự cá một: Mự đin khắt nặm- Mự hại lai.
Ngày quý mùi: Ngày thổ khắc thủy. Ngày rất xấu.

21 - UM* cab x$: UM* {C k}d {N*- UM* F*a diN sac La- UM* H*aJ laJMự cáp xăn: Mự cẵm khắt nặm- Mự phạ đin chák lã- Mự hại lai.
Ngày giáp thân: Ngày kim khắc thủy. Ngày trời đất chia ly. Ngày rất xấu.

22 - UM* H{b EHa*: UM* {C k}d yM*- UM* H*aJ laJ uS& na* VIcMự hặp hậu: Mự cẵm khắt mạy- Mự hại lai chu nả vịak.
Ngày ất dậu: Ngày kim khắc mộc. Ngày rất xấu cho mọi công việc.
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23 - UM* HaJ #Md: UM* yF ooc diN- il laJMự hãi mệt: Mự phãy ók đin- Li lai.
Ngày bính tuất: Ngày lửa sinh thổ. Ngày rất tốt.

24 - UM* AMG YC*: UM* yF d{b diN- H*aJ laJ-

Mự mỡng Caự: Mự phãy đắp đin- Hại lai.
Ngày đinh hợi: Ngày lửa dập thổ. Ngày rất xấu.

25 - UM* Apc Ys*: UM* diN k}d {N*- H*aJ N*oJMự pớk chaử: Mự đin khắt nặm- Hại nọi.
Ngày mậu tý: Ngày thổ khắc thủy- Xấu ít.

26 - UM* c}d Ep*a: UM* caN is L>G AoM dIV- diN- Eb&a il ic* laJMự cắt pảu: Mự can chi luỗng âm điêu- Đin- Báu li kỷ lai.
Ngày kỷ sửu: Ngày can chi một chiều âm. Thuộc đất. Không tốt lắm.

27 - UM* <kd iZ: UM* {C k}d yM*- H*aJ N*oJMự khốt nhĩ: Mự cẵm khắt mạy- Hại nọi.
Ngày canh dần: Ngày kim khắc mộc- Ngày xấu ít.

28 - UM* H*>G Ema*: UM* {C k}d yM*- H*aJ N*oJMự huộng mảu: Mự cẵm khắt mạy- Hại nọi.
Ngày tân mão: Ngày kim khắc mộc- Ngày xấu ít.

29 - UM* Eta& ix: UM* diN k}d {N*- H*aJ N*oJMự táu xi: Mự đin khắt nặm- Hại nọi.
Ngaỳ nhâm thìn: Ngày thổ khắc thủy. Ngày xấu ít.

30 - UM* ca& Yx*: UM* {N* k}d yF- H*aJ N*oJMự cá xaử: Mự nặm khắt phãy- Hại nọi.
Ngày quý tỵ: Ngày thủy khắc hỏa. Ngày xấu ít.

31 - UM* cab XGa*: UM* yM* ooc yF- il laJMự cáp xngạ: Mự mạy ók phãy- li lai.
Ngày giáp ngọ: Ngày mộc sinh lửa. Ngày rất tốt.

32 - UM* H{b <Md: UM* yF k}d diN- H*aJ N*oJ-

Mự hặp một: Mự phãy khắt đin- Hại nọi.
Ngày ất mùi: Ngày hỏa khắc thổ. Ngày xấu ít.

33 - UM* HaJ x$: UM* yF k}d {N*- H*aJ laJMự hãi xăn: Mự phãy khắt đin- Hại lai.
Ngày bính thân: Ngày hỏa khắc thủy. Ngày rất xấu.

11

34 - UM* AMG EHa*: UM* yM* k}d diN- F*a diN sac La c$- H*aJ N*oJMự mỡng hậu: Mự phãy khắt đin- Phạ đin chák lã căn- Hại nọi.
Ngày đinh dậu: Ngày hỏa khắc thổ. Ngày trời đất chia ly. Xấu ít.

35 - UM* Apc #Md: UM* L>G EjG dIV- diN- Eba& Eka* {L c$Mự pớk mệt: Mự luỗng dương điêu- Đin- Báu khẩu lẵm căn.
Ngày mậu tuất: Ngày một chiều dương.Thuộc thổ. Ngày không hòa hợp nhau.

36 - UM* c}d YC*: UM diN k}d {N- H*aJ N*oJMự cắt caự: Mự đin khắt nặm- Hại nọi.
Ngày kỷ hợi: Ngày thổ khắc thủy. Xấu ít.

37 – UM* <kd Ys: UM* diN k}d {N*- il laJMự khốt chaử: Mự đin khắt nặm- Li lai.
Ngày canh tý: Ngày thổ khắc thủy. Ngày rất tốt.

38 - UM* H>G* Ep*a: UM* diN ooc {C- il N*oJ-

Mự huộng pảu: Mự đin ók cẵm- Li nọi.
Ngày tân sửu: Ngày thổ sinh kim. Tốt ít.

39 - UM* Eta& iZ: UM* {N* ooc yM*- F*a diN Ek*a c$- il laJMự táu nhĩ: Mự nặm ók phãy- Phạ đin khẩu căn- Li lai.
Ngày nhâm dần: Ngày thủy sinh hỏa. Trời đất hòa hợp. Ngày rất tốt.

40 - UM* ca& Ema*: UM* {N* ooc yM*- F*a diN Ek*a c$- il laJ-

Mự quý mão: Mự nặm ók mạy- Phạ đin khẩu căn- Li lai.
Ngày quý mão: Ngày thủy sinh mộc. Trời đất hòa hợp. Ngày rất tốt.

41 - UM* cab ix: UM* yM* k}d diN- H*aJ N*oJ-

Mự cáp xi: Mự mạy khắt đin- Hại nọi.
Ngày giáp thìn: Ngày mộc khắc thổ. Ngày xấu ít.

42 - UM* H{b Yx*: UM* yM* ooc yF- Eba& il ic* laJMự hặp xaử: Mự mạy ók phãy- Báu li kỷ lai.
Ngày ất tỵ: Ngày mộc sinh hỏa. Ngày không tốt lắm.

43 - UM* HaJ XGa*: UM* L>G dIV EjG- #Jd x}G [C* Eba& Eka* {L c$Mự hãi xngạ: Mự luông điêu dương- Dệt xăng cọ báu khẩu lẵm căn.
Ngày bính ngọ:Ngày một chiều dương.Ngày làm gì cũng không hòa hợp nhau.

44 - UM* AMG <Md: UM* yF ooc diN- il laJMự mỡng một: Mự phãy ók đin- Li lai.
Ngày đinh mùi: Ngày hỏa sinh thổ. Rất tốt.
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45 - UM* Apc x$: UM* diN ooc {C- M> ux H*aJ- M> oUN& il laJMự pớk xăn: Mự đin ók cẵm- Mũa xu hại- Mũa ứn li lai.
Ngày mậu thân: Ngày thổ sinh kim. Mùa thu xấu. Mùa khác rất tốt.

46 - UM* c}d EHa*: UM* diN ooc {C- F*a diN Eba& Ek*a {L c$- Eb&a ilMự cắt hậu: Mự đin ók cẵm- Phạ đin báu khẩu lẵm căn- Báu li.
Ngày kỷ dậu: Ngày thổ sinh kim. Trời đất không hòa hợp nhau. Không tốt.

47 - UM* <kd #Md: UM* diN ooc {C- il N*oJMự khốt mệt: Mự đin ók cẵm- Li nọi.
Ngày canh tuất: Ngày thổ sinh kim. Ngày tốt ít.

48 - UM* H*>G YC*: UM* {C ooc {N*- il laJMự huộng caự: Mự cẵm ók nặm- Li lai.
Ngày tân hợi: Ngày kim sinh thủy- Ngày rất tốt

49 - UM* Eta& Ys*: UM* L>G dIV EjG- {N*- #Jd VIc Eba& yd* ilMự táu chaử: Mự luỗng điêu dương- Nặm- Dệt vịak báu đảy li.
Ngày nhâm tý: Ngày một chiều dương. Thuộc thủy- Ngày làm việc không tốt.

50 - UM* ca& Ep*a: UM* diN k}d {N*- H*aJ laJMự cá pảu: Mự đin khắt nặm- Hại lai.
Ngày quý sửu: Ngày thổ khắc thủy- Ngày rất xấu.

51 - UM* cab iZ: UM* L>G dIV EjG- {N*- H*aJMự cáp nhĩ: Mự luỗng điêu dương- Nặm- Hại.
Ngày giáp dần: Ngày một chiều dương. Thuộc thủy- Xấu.

52 - UM* H{b Ema*: UM* L>G dIV AoM- yM*- Eb&a ilMự hặp mảu: Mự luỗng điêu âm- Mạy- Báu li.
Ngày ất mão: Ngày một chiều âm. Thuộc mộc- không tốt,

53 - UM* HaJ ix: UM* yM* ooc diN- il laJMự hãi xi: Mự mạy ók đin- Li lai.
Ngày bính thìn: Ngày mộc sinh thổ. Rất tốt.

54 - UM* AMG Yx*: UM* L>G dIV AoM- yF- Eba& il-

Mự mỡng xaử: Mự luỗng điêu âm- Phãy- Báu li.
Ngày đinh tỵ: Ngày một chiều âm. Thuộc hỏa- Không tốt.

55 - UM* Apc X*Ga: UM* yF ooc yM*- il N*oJMự pớk xngạ: Mự phãy ók mạy- Li nọi.
Ngày mậu ngọ: Ngày hỏa sinh mộc. Ngày tốt ít.
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56 - UM* c}d <Md: UM* L>G dIV AoM- diN- #Jd x}G [C* Eba& Eka* {L c$Mự cắt một: Mự luỗng điêu âm- Đin- Dệt xăng cọ báu khẩu lẵm căn.
Ngày kỷ mùi: Ngày một chiều âm. Thuộc thổ. Ngày làm gì cũng không
hòa hợp nhau.

57 - UM* <kd x$: UM* esc La c$- Eba& Eka* {L c$-L>G EjG dIV- {C- H*aJ laJMự khốt xăn: Mự chék lã căn- Báu khẩu lẵm căn- Luông dương điêu- Hại lai.
Ngày canh thân: Ngày chia ly nhau, không hòa hợp. Một chiều dương.
Thuộc kim. Ngày rất xấu.

58 - UM* H*>G EHa*: UM* esc La- Eba& Eka* {L c$- L>G dIV AoM- {C- H*aJ laJMự huộng hậu: Mự chék lã- Báu khẩu lẵm căn- Luỗng âm điêu- Cẵm- Hại lai.
Ngày tân dậu: Ngày chia ly, không hòa hợp, một chiều âm. Thuộc kimNgày rất xấu.

59 - UM* Eta& #Md: UM* diN k}d {N*- H*aJ laJMự táu mệt: Mự đin khắt nặm- Hại lai.
Ngày nhâm tuất: Ngày thổ khắc thủy. Ngày rất xấu.

60 - UM* ca& YC*: UM* L>G dIV AoM- {N*- UM* la* xud- UM* Eba& il- {C Eba& yd* #Jd x}GMự cá caự: Mự luỗng điêu âm- Nặm- Mự lả xút- Mự báu li- Cẵm báu
đảy dệt xăng.
Ngày quý hợi: Ngày một chiều âm. Thuộc thủy. Ngày cuối cùng.
Ngày không tốt, kiêng không làm bất cứ việc gì,
ToJ& Lic VaN* nIN koG
HVaG t>N& - #l ciVJ& gUV& #Jd ooc
Theo lịch vạn niên của Hoàng Tuấn làm ra.
NHÀ XUẤT BẢN VĂN HÓA - THÔNG TIN
HÀ NỘI 1999
Theo lịch vạn niên của Lê quý Ngưu
NHÀ XUÂT BẢN VĂN HÓA DÂN TỘC
HÀ NỘI 2000
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15 - AbG& AS il AS HaJ* c>G UM* Q Bớng chỡ li chỡ hại cuông mự nưng.
Bảng xem giờ tốt xấu trong ngày.
UM* Mự
ngày
AS
chỡ
giờ
il
Li
tốt
il
Li
tốt
H*aJ
hại
xấu
H*aJ
hại
xấu
il
Li
tốt
il
Li
tốt
HaJ*
hại
xấu
il
Li
tốt
H*aJ
hại
xấu
H*aJ
hại
xấu
il
Li
tốt
H*aJ
hại
xấu

i
Z
nhĩ
dần

Ema*
mẩu
mão

i
x
xi
thìn

Yx*
xaử
tỵ

XGa*
xngạ
ngọ

<Md
một
mùi

x$
xăn
thân

EHa*
hậu
dậu

#Md
mệt
tuất

YC*
caự
hợi

Ys*
chaử
tý

Ep*a
pảu
sửu

Ys*
Chaử
Tý
Ep*a
pảu
sửu
iZ
nhĩ
dần
Ema
mảu
mão
ix
xi
thìn
Yx*
xaử
tỵ
XGa*
xngạ
ngọ
<Md
một
mùi
x$
xăn
thân
EHa*
hậu
dậu
#Md
mệt
tuất
YC*
caự
hợi

i
Z
Nhĩ
Dần
Ema*
mảu
mão
ix
xi
thìn
Yx*
xaử
tỵ
XGa*
xngạ
ngọ
<Md
một
mùi
x$
xăn
thân
EHa*
hậu
dậu
#Md
mệt
tuất
YC*
caự
hợi
Ys*
chaử
tý
Epa*
pảu
sửu

i
x
Xi
Thìn
Yx*
xaử
tỵ
XGa*
xngạ
ngọ
<Md
một
mùi
x$
xăn
thân
EHa*
hậu
dậu
#Md
mệt
tuất
YC*
caự
hợi
Ys*
chaử
tý
Ep*a
pảu
sửu
iZ
nhĩ
dần
Ema*
mảu
mão

XGa*
Xngạ
Ngọ
<Md
một
mùi
x$
xăn
thân
EHa
hậu
dậu
#Md
mệt
tuất
YC*
caự
hợi
Ys*
chaử
tý
Ep*a
pảu
sửu
iZ
nhĩ
dần
Ema*
mảu
mão
ix
xi
thìn
Yx*
xaử
tỵ

x$
Xăn
Thân
EHa*
hậu
dậu
#Md
mệt
tuất
YC*
caự
hợi
Ys*
chaử
tý
Ep*a
pảu
sửu
iZ
nhĩ
dần
Ema*
mảu
mão
ix
xi
thìn
Yx*
xaử
tỵ
X-Ga*
xngạ
ngọ
<Md
một
mùi

#Md
Mệt
Tuất
YC*
caự
hợi
Ys
chaử
tý
Ep*a
pảu
sửu
iZ
nhĩ
dần
Ema*
mảu
mão
ix
xi
thìn
Yx*
xaử
tỵ
XGa*
xngạ
ngọ
<Md
một
mùi
x$
xăn
thân
EHa*
hậu
dậu

Ys*
Chaử
Tý
Ep*a
pảu
sửu
iZ
nhĩ
dần
Em*a
mảu
mão
ix
xi
thìn
Yx*
xaử
tỵ
X-Ga*
xngạ
ngọ
<Md
một
mùi
x$
xăn
thân
EHa*
hậu
dậu
#Md
mệt
tuất
YC*
caự
hợi

i
Z
Nhĩ
Dần
Ema*
mảu
mão
ix
xi
thìn
Yx*
xaử
tỵ
XGa*
xngạ
ngọ
<Md
một
mùi
x$
xăn
thân
EHa*
hậu
dậu
#Md
mệt
tuất
YC*
caự
hợi
Ys*
chaử
tý
Ep*a
pảu
sửu

i
x
Xi
Thìn
Yx*
xaử
tỵ
XGa*
xngạ
ngọ
<Md
một
mùi
x$
xăn
thân
EHa*
hậu
dậu
#Md
mệt
tuất
YC*
caự
hợi
Ys*
chaử
tý
Ep*a
pảu
sửu
iZ
nhĩ
dần
Ema*
mảu
mão

X*Ga
Xngạ
Ngọ
<Md
một
mùi
x$
xăn
thân
EHa*
hậu
dậu
#Md
mệt
tuất
YC*
caự
hợi
Ys*
chaử
tý
Ep*a
pảu
sửu
iZ
nhĩ
dần
Ema*
mảu
mão
ix
xi
thìn
Yx*
xaử
tỵ

x$
Xăn
Thân
EHa*
hậu
dậu
#Md
mệt
tuất
YC*
caự
hợi
Ys*
chaử
tý
Ep*a
pảu
sửu
iZ
nhĩ
dần
Ema*
mảu
mão
ix
xi
thìn
Yx*
xaử
tỵ
XGa*
xngạ
ngọ
<Md
một
mùi
mùi

#Md
Mệt
Tuất
YC*
caự
hợi
Ys
chaử
tý
Ep*a
pảu
sửu
iZ
nhĩ
dần
Ema*
mảu
mão
ix
xi
thìn
Yx*
xaử
tỵ
XGa*
xngạ
ngọ
<Md
một
mùi
x$
xăn
thân
EHa*
hậu
dậu
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16 - M> x>N [l* yM*- M> eH [l* yFMũa xuân lỏ mạy- Mũa hẽ lỏ phãy.
Mùa xuân thuộc cây- Mùa hè thuộc lửa.

M> ux [l* {C- M> <dG [l* {N*.
Mũa xu lỏ cẵm- Mũa đông lỏ nặm.
Mùa thu thuộc kim- Mùa đông thuộc thủy.

17 - tiG& EbN yT ooc EbN AoM Lic
Tính bươn Tãy ók bươn âm lịch
Tính tháng Thái ra tháng âm lịch

- EbN sIG

<t LiG

#pN EbN #sd AoM Lic.

Tô lĩnh
Con khỉ

Pên bươn chết âm lịch.
Tháng bảy âm lịch.

<t yc&

#pN EbN epd AoM Lic.

Tô cáy
Con gà

Pên bươn pét âm lịch.
Tháng tám âm lịch.

<t ma

#pN EbN Eca* AoM Lic.

Tô ma
Con chó

Pên bươn cảu âm lịch.
Tháng chín âm lịch.

<t um

#pN EbN xib AoM Lic

Tô mu
Con lợn

Pên bươn xíp âm lịch.
Tháng mười âm lịch.

- EbN ha*

<t un

#pN EbN xib #od AoM Lic.

Bươn hả

Tô nu

Pên bươn xíp ết âm lịch.

Bươn chiêng
Tháng giêng

- EbN iZ&
Bươn nhi
Tháng hai

- EbN xaM
Bươn xam
Tháng ba

- EbN ix&
Bươn xí
Tháng tư

Tháng năm
- EbN <hc
Bươn hốk
Tháng sáu

- EbN #sd
Bươn chết

Tháng bảy
- EbN epd
Bươn pét

Con chuột
<t CVaJ

Tháng mười một âm lịch.
#pN EbN xib xoG AoM Lic.

Tô quãi
Con trâu

Pên bươn xíp xong âm lịch.
Tháng mười hai âm lịch.

<t Ex

#pN EbN sIG AoM Lic.

Tô xưa

Pên bươn chiêng âm lich.

Con hổ
<t eMV ( <t [w* )

Tháng giêng âm lịch.
#pN EbN xoG AoM Lic.

Tô mẽo ( Tô thỏ )

Pên bươn xong âm lịch.
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Tháng tám

- EbN Eca*
Bươn cảu
Tháng chín

- EbN xib
Bươn xíp
Tháng mười

- EbN xib #od

Con mèo ( con thỏ) Tháng hai âm lịch.

<t L>G

#pN EbN xaM AoM Lic.

Tô luỗng
Con rồng

Pên bươn xam âm lịch.
Tháng ba âm lịch.

<t uG ( <t EGc )

#pN EbN ix& AoM Lic.

Tô ngũ ( Tô ngựak ) Pên bươn xí âm lịch.
Con rắn ( con thuồng luồng) Tháng tư âm lịch.

<t Ma*

#pN EbN ha* AoM Lic.

Bươn xíp ết
Tô mạ
Tháng mười một Con ngựa

- EbN xib xoG
Bươn xíp xong
Tháng mười hai

Pên bươn hả âm lịch.
Tháng năm âm lịch.

<t eb*

#pN EbN <hc AoM Lic.

Tô bẻ
Con dê

Pên bươn hốk âm lịch.
Tháng sáu âm lịch.
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18 - Lic Ab&G 1200 ip- Lịch bớng 1200 pi- Lịch 1200 năm
STT

N¨m can chi

Pi Tãy ip yT

N¨m d−¬ng lÞch - Pi dương lịch

ToJ& ip EjG Lic

1

Gi¸p tý, C¸p

2

Êt söu, Hặp pảu 905– 965– 1025– 1085– 1145– 1205– 1265– 1325– 1385– 1445
1505– 1565– 1625– 1685– 1745- 1805– 1865– 1925– 1985– 2045

3

BÝnh dÇn, Hãi

chaử, cab Ys*

904- 964- 1024- 1084- 1144- 1204 - 1264-1324- 1384 -1444
1504- 1564- 1624- 1684- 1744– 1804– 1864– 1924– 1984-2044

H{b Ep*a

nhĩ

HaJ iZ

906– 966– 1026-1086– 1146– 1206– 1266– 1326– 1386– 1446
1506– 1566– 1626– 1686– 1746– 1806– 1866– 1926– 1986- 2046

4

§inh m·o,Mỡng 907– 967– 1027– 108– 1147– 1207– 1267– 1327– 1387– 1447
1507– 1567– 1627– 1687-1747– 1807– 1867– 1927– 1987– 2047
mảu AMG Ema*

5

MËu th×n, Pớk

6

Kû tþ, Cắt xaử

7

Canh ngä, Khốk

8

T©n mïi, Huộng

9

Nh©m th©n, Táu

10

xi Apc ix

c}d Yx*
xngạ <kd XGa*
một H>G* <Md
xăn Eta& x$
Quý dËu, Cá
hậu ca& EHa*

11

Giap tuÊt, Cáp

12

Êt hîi Hặp

mệt cab #Md
caự H{b YC*

13

BÝnh tý, Hãi

14

§inh söu, Mỡng

15

MËu dÇn, Pớk

chaử HaJ Ys*
pảu AMG Ep*a
nhĩ Apc iZ

908– 968– 1028– 1088– 1148– 1208– 1268– 1328– 1388– 1948
1508– 1568– 1628– 1688– 1748– 1808– 1868– 1928– 1988– 2048
909– 969– 1029– 1089– 1149– 1209– 1269– 1329– 1389– 1449
1509– 1569– 1629– 1689– 1749– 1809– 1869– 1929– 1989– 2049
910– 970– 1030– 1090– 1150– 1210– 1270– 1330– 1390– 1450
1510– 1570– 1630– 1690– 1750– 1810– 1870– 1930– 1990– 2050
911– 971– 1031– 1091– 1151– 1211– 1271– 1331– 1391– 1451
1511– 1571– 1631– 1691– 1751– 1811– 1871– 193 – 1991- 2051
912– 972– 1032– 1092– 1152– 1212– 1272– 1332– 1392– 1452
1512– 1572– 1632– 1692– 1752– 1812– 1872– 1932– 1992– 2052
913– 973– 1033– 1093– 1153– 1213– 1273– 1333– 1393– 1453
1513– 1573– 1633– 1693– 1753– 1813– 1873– 1933– 1993– 2053
914– 974– 1034– 1094– 1154– 1214– 127– 1334– 1394– 1454
1514– 1574– 1634– 1694– 1754– 1814– 1874– 1934– 1994– 2054
915– 975– 1035– 1095– 1155– 1215– 1275– 1335– 1395– 1455
1515– 1575– 1635– 1695– 1755– 1815– 1875– 1935– 1995- 2055
916– 976– 1036– 1096– 1156– 1216– 1276– 1336– 1396– 1456
1516– 1576– 1636– 1696– 1756– 1816– 1876– 1936– 1996- 2056
917– 977– 1037– 1097– 1157– 1217– 1277– 1337– 1397– 1457
1517– 1577– 1637– 1697– 1757– 1817– 1877– 1937– 1997- 2057
918– 978– 1038– 1098– 1158– 1218– 1278– 1338– 1398– 1458
1518– 1578– 1638– 1698– 1758– 1818– 1878– 1938– 1998- 2058

18

16

Kû m·o, Căt

17

Canh th×n, Khốt

mảu c}d Ema*

<kd ix

xi

919– 979– 1039– 1099– 1159– 1219– 1279– 1339– 1399– 1459
1519– 1579– 1639– 1699– 1759 1819– 1879– 1939– 1999– 2059
920– 980 – 1040– 1100– 1160– 1220– 1280– 1340 1400– 14601520– 1580– 1640– 1700– 1760– 1820– 1880– 1940– 2000- 2060

18

T©n tþ, Huộng

19

Nh©m ngä, Táu

20

Quý mïi, Cá

21

Giap th©n, Cáp

22

Êt dËu, Hặp hậu

23

BÝnh tuÊt, Hãi

24

§inh hîi, Mỡng

25

MËu tý, Pớk

26

Kû söu, Cắt pảu 929– 989– 1049– 1109– 1169– 1229– 1289– 1349– 1409– 1469
1529– 1589– 1649– 1709– 1769– 1829– 1889– 1949– 2009– 2069

27

Canh dÇn, Khốt

xaử H>G* Yx*
xngạ Eta& XGa*
một ca& <Md
xăn cab x$

H{b EHa*
mệt HaJ #Md
caự AMG YC*
chaử Apc Ys*

921– 981– 1041– 1101– 1161– 1221– 1281– 1341– 1401– 1461
1521– 1581– 1641– 1701– 1761– 1821– 1881– 1941– 2001- 2061
922– 982– 1042– 1102– 1162– 1222– 1282– 1342– 1402– 1462
1522– 1582– 1642– 1702– 1762– 1822– 1882– 1942– 2002– 2062
923– 983– 1043– 1103– 1163– 1223– 1283– 1343– 1403– 1463
1523- 1583– 1643– 1703– 1763– 1823– 1883– 1943– 2003– 2063
924– 984– 1044– 1104– 1164– 1224– 1284– 1344– 1404– 1464
1524– 1584– 1644– 1704– 1764– 1824– 1884– 1944– 2004– 2064
925– 985– 1045– 1105– 1165– 1225– 1285– 1345– 1405– 1465
1525– 1585– 1645– 1705– 1765– 1825 1885– 1945– 2005– 2065
926– 986– 1046– 1106– 1166– 1226– 1286- 1346– 1406– 1466
1526– 1586– 1646– 1706– 1766– 1826– 1886– 1946– 2006– 2066
927– 987– 1047– 1107– 1167– 1227– 1287– 1347– 1407– 1467
1527– 1587– 1647– 1707– 1767– 1827– 1887- 1947– 2007– 2067
928– 988– 1048– 1108– 1168– 1228– 1288– 1348– 1408– 1468
1528– 1588– 1648– 1708– 1768– 1828– 1888– 1848– 2008– 2068

c}d Ep*a

nhĩ

<kd iZ

930– 990– 1050– 1110– 1170– 1230– 1290– 1350– 1410– 1470
1530– 1590– 1650– 1710– 1770– 1830– 1890– 1950– 2010– 2070

28

T©n m·o, Huộng 931– 991– 1051– 1111– 1171– 1231– 1291– 1351– 1411– 1471
1531– 1591– 1651– 1711– 1771– 1831– 1891– 1951– 2011– 2071
mảu H>G* Ema*

29

Nh©m th×n, Táu
xi

Eta& ix

932– 992– 1052– 1112– 1172– 1232– 1292– 1352– 1412– 1472
1532– 1592– 1652– 1712– 1772– 1832– 1892– 1952– 2012– 2072

30

Quý tþ, Cá xaử

31

Gi¸p ngä, Cáp

32

Êt mïi, Hặp một 935– 995- 1055– 1115– 1175– 1235– 1295– 1355– 1415– 1475
1535– 1595– 1655– 1715– 1775– 1835– 1895– 1955– 2015– 2075

33

BÝnh th©n, Hãi

ca& Yx*
xngạ cab XGa*

933– 993– 1053– 1113– 1173– 1233– 1293– 1353– 1413– 1473
1533– 1593– 1653– 1713– 1773– 1833– 1893– 1953– 2013– 2073
934– 994– 1054– 1114– 1174– 1234– 1294– 1354– 1414– 1474
1534– 1594– 1654– 1714– 1774– 1834– 1894– 1954– 2014– 2074

H{b <Md

xăn HaJ x$

936– 996– 1056– 1116– 1176– 1236– 1296– 1356– 1416– 1476
1536– 1596– 1656– 1716– 1776– 1836– 1896– 1956– 2016– 2076

19

34

§inh dËu, Mỡng

35

MËu tuÊt, Pớk

36

Kû hîi, Cắt caự

37

Canh tý, Khốt

38

T©n söu, Huộng

39

Nh©m dÇn, Táu

hậu AMG EHa*
mệt Apc #Md

c}d YC*
chaử <kd Ys*
pảu H>G* Ep*a
nhĩ

Eta& iZ

937– 997– 1057– 1117– 1177– 1237– 1297– 1357– 1417– 1477
1537– 1597– 1657– 1717– 1777– 1837– 1897– 1957– 2017– 2077
938– 998– 1058– 1118– 1178– 1238– 1298– 1358– 1418– 1478
1538– 1598– 1658– 1718– 1778– 1838– 1898– 1958– 2018– 2078
939– 999– 1059– 1119– 1179– 1239– 1299– 1359– 1419– 1479
1539– 1599– 1659– 1719– 1779– 1839– 1899– 1959- 2019– 2079
940– 1000– 1060– 1120– 1180– 1240– 1300– 1360– 1420– 1480
1540– 1600– 1660– 1720– 1780– 1840– 1900– 1960– 2020– 2080
941– 1001– 1061– 1121– 1181– 1241– 1301– 1361– 1421– 1481
1541– 160– 166– 1721– 1781– 1841– 1901– 1961– 2021– 2081
842– 1002– 1062– 1022– 1182– 1242– 1302– 1362– 1422– 1482
1542– 1602– 1662– 1722– 1782– 1842– 1902– 1962– 2022– 2082

40

Quý m·o, Cá

41

Gi¸p th×n,

944– 1004– 1064– 1124– 1184– 1244– 1304– 1364– 1424– 1484
1544– 1604– 1664– 1724– 1784– 1844– 1904– 1964– 2024– 2084

42

Êt tþ , Hặp xaử

945– 1005– 1065– 1125– 1185– 1245– 1305– 1365– 1425– 1485
1545– 1605– 1665– 1725– 1785– 1845– 1905– 1965– 2025– 2085

43

Bính ngọ, Hãi

44

Đinh mùi, Mỡng 947– 1007– 1067– 1127– 1187– 1247– 1307– 1367– 1427– 1487
1547– 1607– 1667– 1727– 1787– 1847– 1907– 1967– 2027– 2087
một AMG <Md

45

MËu th©n, Pớk

46

Kû dËu, Căt hậu

47

Canh tuÊt, Khốk

48

T©n hîi, Huộng

mảu ca& Ema*
Cáp xi cab ix

H{b Yx*
xngạ HaJ XGa*

xăn Apc x$

c}d EHa*
mệt <kd #Md
caự H>G* YC*

943– 1003– 1063– 1123– 1183– 1243– 1303– 1363– 1423– 1483
1543– 1603– 1663– 1723– 1783– 1843– 1903– 1963– 2023– 2083

946– 1006– 1066– 1126– 1186– 1246– 1306– 1366– 1426– 1486
1546– 1606– 1666– 1726– 1786– 1846– 1906– 1966– 2026– 2086

948– 1008– 1068– 1128– 1188– 1248– 1308– 1368– 1428– 1488
1548– 1608– 1668– 1728– 1788– 1848– 1908– 1968– 2028– 2088
949– 1009– 1069– 1129– 1189– 1249– 1309– 1369– 1429– 1489
1549– 1609– 1669– 1729– 1789– 1849– 1909– 1969– 2029– 2089
950– 1010– 970– 1130– 1190– 1250– 1310– 1370– 1430– 1490
1550– 1610– 1670– 1730– 1790– 1850– 1910– 1970– 2030– 2090
951– 1011– 1071– 1131– 1191– 1251– 1311– 1371– 1431– 1491
1551– 1611– 1671– 1731– 1791– 1851– 1911– 1971– 2031– 2091

49

Nh©m tý, Táu

50

Quý söu, Cá pảu 953– 1013– 1073– 1133– 1193– 1253– 1313– 1373– 1433– 1493
1553– 1613– 1673– 1733– 1793– 1853– 1913– 1973– 2033– 2093

51

Gi¸p dÇn, Cáp

chaử Eta& Ys*

952– 1012– 1072– 1132– 1192– 1252– 1312– 1372– 1432– 1492
1552– 1612– 1672– 1732– 1792– 1852– 1912– 1972– 2032– 2092

ca& Ep*a

nhĩ

cab iZ

954– 1014– 1074- 1134– 1194– 1254– 1314– 1374– 1434– 1494
1554– 1614– 1674– 1734– 1794– 1854– 191 – 1974– 2034– 2094

20

52
53

Êt m·o, Hặp
mảu H{b Ema*

955– 1015– 1075– 1135– 1195– 1255– 1315– 1375– 1435– 1495
1555– 1615– 1675– 1735– 1795– 1855– 1915– 1975– 2035– 2095

BÝnh th×n,

956- 1016– 1076– 1136– 1196– 1256– 1316– 1376– 1436– 1496
1556– 1616– 1676– 1736– 1796– 1856– 1916– 1976– 2036– 2096

54

§inh tþ, Mỡng

957– 1017– 1077– 1137– 1197– 1257– 1317- 1377– 1237– 1497
1557– 1617– 1677– 1737– 1797– 1857– 1917– 1977– 2037– 2097

55

MËu ngä, Pớk

56

Kû mïi, Cắt một 959– 1019– 1079– 1139– 1199– 1259– 1319– 1379– 1439– 1499
1559– 1619– 1679– 1739– 1799– 1859– 1919– 1979– 2039– 2099

57

Canh th©n, Khốt

Hãi xi HaJ ix
xaử AMG Yx*
xngạ Apc XGa*

958– 1018– 1078– 1138– 1198– 1258– 1318– 1378– 1438– 1498
1558– 1618– 1678– 1738– 1798– 1858– 1918– 1978– 2038– 2098

c}d <Md

xăn <kd x$

58

T©n dËu, Huộng

59

Nh©m tuÊt Táu

60

Quý hîi, Cá caự

hậu H>G* EHa*
mệt Eta& #Md

ca& YC*

960– 1020– 1080– 1140– 1200– 1260– 1320– 1380– 1440– 1500
1560– 1620– 1680– 1740– 1800– 1860– 1920– 1980– 2040- 2100
961– 1021– 1081– 1141– 1201– 1261– 1321– 1381– 1441– 1501
1561– 1621– 1681– 1741– 1801– 1861– 1921– 1981– 2041– 2101
962– 1022– 1082– 1142– 1202– 1262– 1322– 1382– 1442– 1502
1562– 1622– 1682– 1742– 1802– 1862– 1922– 1982– 2042- 2102
963– 1023– 1083– 1143– 1203– 1263– 1323– 1383– 1443– 1503
1563– 1623– 1683– 1743– 1803– 1863– 1923– 1983– 2043– 2103

21

22

12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
sIG <Md Eca*

sIG x$ HoG

coG Chiêng
một cảu cong

FUM
Chiêng xăn
hõng phữm

sIG EHa* FUM
doc Chiêng
hậu phữm lót

23

FUM laJ*

H{b yx*

Phữm lải

Hặp xảy

12

11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
H{b yx*
Hặp xảy

H{b taJ
Hặp tai

{k& yd*

yx* Es*a

yx* xiN

Khắm đảy

Xảy chảu

Xảy xin

24

12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
TaJ paV

XIV paV

Tãi pao

Xiễu pao

sIG Ema*

Eba& #Jd x}G

p>J& uo& la

sIG Yx* P>J& uo&

Chiêng nhi
báu dệt xăng

Chiêng mảu
puối ú la

Chiêng xaử
puối ú cã
lương

sIG iZ&

25

Ca EdG

12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
sIG XGa*

sIG XGa*

p>J& maJ* SaJ p>J maJ* SaJ
HaG kVaN

HaG kVaN

Chiêng xngạ
puối mải chãi
hãng khoan

Chiêng xngạ
puối mải chãi
hãng khoan

sIG <Md
<tN yP&
Chiêng một
tôn pay

26

sIG x$

sIG EHa*

#VN <TG diN

p>J& #dc NoJ*

Chiêng xăn
vễn tỗng đin
puối ék

Chiêng hậu
puối lếch nọi
puối tạo

p>J& eoc

p>J& TaV*

12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
sIG #Md

sIG YC*

d}c m$*

exG yF

Chiêng mệt
đắk mẳn

Chiêng caự
xanh phãy

sIG Ys*

sIG Ep*a

et& edd et& Ed*

maJ* ooc

p>J& maJ* ZiG
Chiêng chaử té
đét té lửa puối
mải nhĩnh

p>J& hoc
Chiêng pảu mải
ók puối hók

27

S*aG
<t Ga haJ
Chạng tô ngã
hai

12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
p>J& [P EHN
I d}c l>G
x
Puối po hưỡn
xia lắc luông

Eba& in S>
Báu ni chũa

Eba& #xN
ha Eba*
Báu xên
ha khuôn

28

Eba& poN xIN*
Báu pon xiển

Eba& #xN <Md
#xN yw
Báu xên một
xên thay

12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
p&>J {k&

d}c muN

Pa l>G

d>G il

Puối khắm
pa luông

Lắc mun
luông ni

EmG Et*a
EmG l}G

EmG UH
Mương tảu
mương lăng
mương hữ

29

h> Ix caG Ix

<t*N HoN

Hua xia cang
xia lả xia

Tổn hõn
luông

l*a Ix

l>G

12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
if L}c ciN

<t*N

Eb&a #xN k>N

HoN NoJ*

Phi lặc kin
báu xên
khuôn

Tổn hõn nọi

Efc yd* il
Phứak đảy li

30

Efc Ix

[x L}c NoJ*

Eb&a il

p>J& [P EHN

Phứak xia
báu li

Xo lặc nọi
puối po hưỡn

12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
p>J& eM& EHN

p>J& oaJ*

p>J& io&

Puối me hưỡn

Puối ải

Puối í

31

Eba& {s*

{k& Pa*

Eba& jUd

Eba& ud CVaM

Báu chẳm
báu dứt

Khắm pạ báu
đu quãm

12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Eba& yp ud

Eba& yp yh*

uf* yx*
Báu pay đu
phủ xảy

uf* taJ

LoG& EHN
LoG& LaG&

yp oUN& Eba&
Ma EHN

eNN CaN*

Báu pay hảy
phủ tai

Long hưỡn
long lang

Pay ứn báu
mã hưỡn

Minh hắk
Nẽn cạn

32

MiG& h}c

12
11
10
9

8
7
6
5
4
3
2
1
Eba& Eoa IM

ud il l}c yd*

Báu âu mĩa

Đu li lắc đảy

Eba& Eoa El*a

Eba& #Jd

Eba& t}d <fM

Báu âu lảu xú
khun

Bua dệt húk
pẽ

Báu tắt phôm
kẻo luông

ux& kuN

33

uhc eP

ecV* l>G

12
11
10
9
8

7
6
5
4
3
2
1
Eba& yp TaG
Báu pay tãng

Eba& Eka*

Ela* EHN
Báu khẩu
lẩu hưỡn

Eba& Eka*

Eba& Eka* El*a

Ela* Na

baN* El*a EMG

Báu khẩu
lẩu nã

Báu khẩu lẩu
bản lẩu
mưỡng

34

Ex tUN&
Xưa tứn

12
11

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
<LG yp

wUc yd*
Lỗng pay
thứk đảy

Eba& cIV& Ca
Báu kiếu cã

xaV Eba&
ha f>

Xao báu
ha phua

35

Eba& #Jd

<Md X&a yw
Báu dệt một
xa thay

SaG* taJ
taG& haJ
Chạng tai
táng hai

12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
p>J& uf* Ewa*

Eba& t}G*

Eba& t}G* H>*

Eba& wIG in

Eba& yp hoM*

Puối phủ thảu

EHN Ym&

Báu tẳng hụa

Báu thiêng ni

um cVaG

Báu tẳng
hưỡn maứ

Báu pay hỏm
mu quang

36

12
11
10
9
8
7
6

5

4
3
2
1
Eba& #kN dab
taM dab

Eba& taM yw
Báu tam thay

Eba& taM d>*
Báu tam đủa

Báu khên
dáp tam đáp

37

Eba& t}G* wIG Na
Báu tẳng
thiêng nã

Eba& #Jd NuG&
NoN
Báu dệt nung
nõn

12
11

10

9
8
7

HaJ

HaJ

H{b

H{b

H{b
cab

cab

ca&

ca&

Eta&

Eta&

H>G*

6
5
4
3
2
1
Eba& F$ <Sc
Báu phẵn
chộk

H{b

H>G*

<kd

<kd

c}d

c}d

Apc

Apc

AMG

AMG

HaJ

HaJ

H{b

H{b

<xN haV Eba& #xN
k>N Xôn hao
báu xên khuôn

Apc

c}d

Apc

c}d

HaJ AMG

HaJ AMG
cab H{b
cab H{b
Et&a

ca

Eta&

ca&

Eta&

ca&

<kd

H>G*

<kd H>G*
<kd H>G*
PUN* ip

Eba& [t& yd

Eba& [t& xud

Pựn pi

Báu tó đay

Báu tó xút

38

12 <Md cab
11 ca&
AMG

10 Eta& HaJ
9 H>G* H{b
8 <kd cab
7 ca& AMG
6 Eta& HaJ
5 H>G* H{b
4 <kd cab
3 ca& AMG
2 Eta& HaJ
1 H>G* H{b
Eka* yH& pac

Eba& [x&

Eca* coG

Uo Uh

ewV diN
Theo đin téch

yc& o$ dIV

NuN& Ex& Fa

{N* NoG Lad

<tN* caV

Khảu hay pák
cáy ăn điêu

Báu xó nun
xứa phã

Cảu cong nặm
nõng lạt

Ư hư tổn cao

39

etc

12

UM* AMG

xoG {C&

11

UM* AMG

ix& {C&

10

UM* AMG

<hc {C&

9

UM* H{b

epd {C&

8

UM* H{b

xib {C&

7

UM* H{b

xib xoG {C&

6

UM* ca&

xib ix& {C&

5

UM* ca&

xib <hc {C&

4

UM* ca&

xib epd {C&

3

UM* H>G*

XaV {C&

2

UM* H>G*

XaV xoG {C&

1

UM* H>G*

XaV ix& {C&

PUN* EbN

<dN EbN

Pựn bươn

Đôn bươn

ka* CVaJ

Eba& Ma EHN

Eba& #Jd

taJ q

Efa FuG*

Khả quãi
tai cỗn

Phau phụng
báu mã hưỡn

Báu dệt
chĩ phãy

40

iS yF

12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Eba& LoM* fa

Eba& kUN*

Eba& Zib da

EHN Ym&

Báu lọm pha
báu nhịp đa

Báu khửn
hưỡn maứ

Eba& Eoa doG*
Ma wuN
Báu âu lỏng
mã thun
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<dN na*

<dN l}G

Đôn nả

Đôn lăng

12

xib xoG {C&

11

cib #od {C&

10

xib {C&

9

Eca* {C&

8

epd {C&

7

#sd {C&

6

<hc {C&

5

ha {C&

4

ix& {C&

3

xaM {C&

2

xoG {C&

1

{C& Q

<dN doG

<dN Yh*

<dN EbN

Đôn long

Đôn haử

Đôn bươn
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iP& NoG*

Eba& yp yh*

Pi nọng báu
dam căn

Báu pay hảy
phủ tai

Eba& jaM c$

uf* taJ

12

AMG Ema*

Eta& iZ ca& Ema*

11

HaJ iZ

Eta& Ys* ca& Epa

10

H{b Ep*a

Eta& #Md ca& YC*

9

cab Ys*

Eta& x$ ca& EHa*

8

ca& YC*

7

Eta& #Md

Eta& ix ca& YC*

6

H*>G EH*a

Eta iZ ca Yx

5

<kd x$

Eta* Ys ca& Ep*a

4

c}d <Md

Eta& #Md ca& YC*

3

Apc X-Ga*

Eta& x$ ca& EHa*

2

AMG Yx*

Eta& XGa& ca&

1

Eta& ix

Eta& XGa* ca&
<Md

Eba& Ix& Luc Eta*
jaM LuG ta
Báu xía lụk tảu
dam lũng ta

Eba& iS d}G CVaJ
Báu chĩ
đăng quãi

ka CVaJ d{b
wuN Khả quãi
đắp thun
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SoG eNN l>G
Chõng nẽn
luông

<Md
Eta& ix ca& Yx*
SoG eNN
NoJ*
Chõng nẽn nọi

12

H{b <Md

<kd iZ H>G* Ema*

11

cab X-Ga*

<kd Ys* H>G* Ep*a

10

ca& Yx*

<kd #Md H>G* YC

9

Eta& ix

<kd x$ H>G* EHa*

8

H>G* Ema*

7

<kd iZ

<kd ix H>G* Yx*

6

c}d Ep*a

<kd iZ H>G* Ema*

5

Apc Ys*

<kd Ys* H>G* Ep*a

4

AMG YC*

<kd #Md H>G* YC*

3

HaJ #Md

<kd x$ H>G* EHa*

2

H{b EHa*

<kd XGa**

<Md

H>G* <Md
<kd ix H>G* Yx*

cab x$

1
ca {Z& Eba* [c eHV&
Ca nhăm bảu co
heo

<kd XGa* H>G*

#VN <TG diN
Vễn tỗng đin

Eba& #xN FoN
Báu xên phõn
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p>J& na* {cCa ekV
Puối nả
căm cã kheo

PUN* <Pc PUN* {H
Pựn pộk
pựn hẵm

12

ca& YC*

11

Eta& #Md

10

H>G* EHa*

9

<kd x$

8

c}d <Md

7

Apc XGa*

6

AMG Yx*

5

HaJ ix

4

H{b Ema*

3

cab iZ

2

ca& Ep*a

1

Eta& Ys*

hab HaG l>G
Háp hãng
luông

hab HaG
NoJ*

Eba& [t& ic&

Eba& [t& SoG

Báu tó ký

Báu tó chõng

Háp hãng nọi
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doG ewN
Eba& #Jd ciN
Long then
báu dệt kin

12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
l}c <CN&

pac noN

Đắc côn

Pák non

h> CVaJ t}*G
CVaJ TaV&
Hua quãi tẳng
hua quãi tao
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Eba& yp Axc

ut poG&

Báu pay xớk

ut t$
Tu póng tu tăn

12

HaJ

H{b <Md

cab HaJ

11

HaJ

cab X-Ga*

ca& AMG

10

HaJ

ca&

Yx

c}d <kd

9

cab

Eta&

ix

H*>G

H{b

8

cab

H>G* Ema*

cab

HaJ

7

cab

<kd

iZ

ca&

AMG

6

Eta&

c}d

Ep*a

c}d

<kd

5

Eta&

Apc

Ys*

H>G*

H{b

4

Eta&

AMG

YC*

cab

HaJ

3

<kd

HaJ

#Md

ca&

AMG

2

<kd

H{b

EHa*

c}d

1

<kd

cab

x$

H>G* H{b

Eba& #Jd

Eba& ec* h>

Eba& t}d Ex*

NuG& NoN

uf* p>J&

uf* YP*

f> IM
Eba& haM H>*

<kd

P}c YP*
Pặc paự

Báu dệt
Báu ke hua
Báu tắt xửa
Phua mĩa báu
nung nõn
phủ puối
phủ paự
ham hụa
125 na* VIc [S* #Jd UH m*oJ EbN is* iM PUG UM* il yd* et*M ooc n*}G m*oJ EbN Uh s&}G #Jdyd*
125 công việc cần làm thì chỉ có ngày tốt làm được được ghi ra để biết theo ô
ghỉ ra
47

48

49
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Ab&G #Jd EHN- Bớng dệt hưỡn- Xem làm nhà
1 – Ab&G ip ooc UH Ab&G <t*N c*>J {C
+ <t*N c*>J {C iM 12 K}c: <t*N c*>J {C- MuN KuN N*oJ- S*oJ <tc {t-&

{Z& yl ec*V- eH&V moG- SoG pod- Zod F*a xad- tad EHN MuN- wuN L&aG yH*yx* #sb laJ- G> CVaJ lod- Zod buN x*>J- c>G $* is* iM xaM hoG* Sob c{b ip
ooc Es*a s&}G #Jd EHN yd*- O$* [l* : <t*N c*>j {C- {Z& yd ec*V- Zod F*a xadAb&G ip ooc EXG l}G :
Bớng pi ók hữ bớng tổn cuổi cẵm:
Tổn cuổi cẵm mĩ 12 khặc: Tổn cuổi cẵm- Mũn khũn nọi- Chọi tốk tắmNhăm đay kẻo- Heo mong- Chõng pót- Nhọt phạ sát- Tát hưỡn mũn- Thun lang
hạy- Xảy chếp lai- Ngũa quãi lót- Nhọt bun xuổi- Cuông nặn chỉ mĩ xam hỏng
chọp cắp pi ók chẩu chắng dệt hưỡn đảy. Ặn lỏ: Tỏn cuổi cẵm, Nhăm đay kẻo,
Nhọt phạ sát. Bớng pi xưỡng lăng:

Xem năm sinh thì phải xem gốc chuối vàng:
Gốc chuối vàng có mười hai nấc: bắt đầu từ Gốc chuối vàng di đến ít
hạnh phúc, số phận thấp, lên thang ngọc, không có đám tang, số phận phổi, tột
đỉnh số phận, trong nhà hay cãi nhau, nhà nghèo, ốm đau nhiều, trâu bò trụy
thai, số phận hết. Trong đó có ba năm vừa với tuổi của mình được làm nhà: Gốc
chuối vàng, lên thang ngọc, tột đỉnh số phận.
Xem năm sinh như sau:
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Ab&G <t*N c*>J {C- Bớng tổn cuổi cẵm
1 - <t*N c*>J {C: 1 13

Xem năm sinh để làm nhà như sau:
( Tính tuổi âm )

2 - MuN KuN N*oJ: 2 14
3 - S*oJ <tc {t&: 3 15

4 - {Z& yl ec*V: 4 16
5 – eH&V moG: 5
6 - SoG pod:

6

17

18

7 - Zod F*a xad: 7 19

8 - tad EHN MuN: 8 20

9 - wuN L&aG yH* : 9

21

25

37

27

39

26

28

29

30

31

38

40

41

43

42

32 44

33 45

10 – yx* #sb laJ: 10 22 34
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11 - G> CVaJ lod: 11 23 35 47

12 - Zod buN x*>J: 12 24 36 48

49 Tổn cuổi cẵm. Gốc chuối vàng
50 Mũn khũn nọi. Ít hạnh phúc
51 Chọi tốt tắm. Số phận thấp

52 Nhăm đay kẻo. Lên thang ngọc
53 Heo mong. Chết không có tang

54 Chõng pót. Số phận phổi

55 Nhọt phạ sát. Tột đỉnh cuộc đời

56 Tát hưỡn mũn. Trong nhà hay cãi nhau
57 Thun lang hạy. Nhà nghèo

58 Xảy chếp lai. Ốm đau nhiều

59 Ngũa quaĩ lót. Trâu bò trụy thai
60 Nhọt bun xuổi. Số phận hết

N{b Ab&G h&uN et& <t*N c*>J* {C, yp MuN KuN N*oJ, S*oJ <tc {t&, {Z& yd ec*V, eH*V
moG SoG pod, Zod F*a xad, tad EHN MuN, wuN L&aG yH,* yx* #sb laJ, G> GVaJ lod,
Zod buN x*>J. eL*V N{b yp Ym& ET*a Hod ip Es*a is& t*}G EHN. Hod ip il s&}G #pN #Jd EHN.
Nặp bớng hún té tổn cuổi cẵm, pay mũn khũn nọi, chọi tốk tắm, nhăm đay
kẻo, heo mong, chõng pót, nhọt phạ sát, tát hưỡn mũn, thun lang hạy, xảy chếp
lai, ngũa quãi lót, nhọt bun xuổi. Lẹo nặp pay maứ tạu họt pi chảu chí dệt hưỡn.
Họt pi li chắng pên dệt hưỡn.
Đếm từ hình vẽ gốc chuối vàng, đi theo ít hạnh phúc, số phận thấp, lên
thang ngọc, chết không có tang, số phận phổi, tột đỉnh cuộc đời, trong nhà hay
cãi nhau, nhà nghèo, ốm đau nhiều, trâu bò trụy thai, số phận hết. Rồi tiếp tục
đếm cho đến năm mình sẽ định làm nhà. Đến năm tốt mới nên làm nhà.
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+ UM* {C Eba& #Jd EHN Ym&- #xN k>N- #xN kUN* Ex* ( ToJ&& UM* EbN yT )
Mự cẵm báu dệt hưỡn maứ- Xên khuân- Xên khửn xửa ( Toi lịch Tãy )
Ngày kiêng không làm nhà mới, cúng linh hồn, cúng lấy áo chủ. Theo lịch
Thái:

- EbN 12 ( EbN 6 AoM Lic ) UM* 1- 5- 14- 23- UM* Ep*a UM* Yx-*
Bươn 12 ( bươn 6 âm lịch ) mự 1- 5- 14- 23- mự pảu mự xaửTháng 12 ( tháng 6 âm lịch) ngày 1- 5- 14- 23- ngày sửu, tỵ.

- EbN 11 ( EbN 5 AoM Lic ) UM* 5- 14- 23- UM* EHa* UM* Ys*Bươn 11 ( bươn 5 âm lịch ) mự 5- 14- 23- mự hậu, mự chaửTháng 11( tháng 5 âm lịch ) ngày 5- 14- 23- Ngày dậu, tý.

- EbN 10 ( EbN 4 AoM Lic ) UM* 5- 14- 23- UM* Ema* UM* YC*Bươn 10 ( bươn 4 âm lịch ) mự 5- 14- 23- mự mẩu- mự caựTháng 10 ( Tháng 4 âm lịch ) Ngày 5- 14- 23- ngày mão, hợi.
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- EbN 9 ( EbN 3 AoM Lic ) UM* {C& 1- 5- 14- 23- UM* iZ UM* #MdBươn 9 ( bươn 3 âm lịch ) mự căm 1- 5- 14- 23- mự nhĩ- mự mệtTháng 9 ( tháng 3 âm lịch ) ngày 1- 5- 14- 23- ngày dần, tuất.

- EbN 8 ( EbN 2 AoM Lic ) UM* 5- 11- 14- 18- 23- UM* ix UM* XGa-*
Bươn 8 ( bươn 2 âm lịch) mự 5- 11- 14- 18- 23- mự xi- mự xngạTháng 8 ( tháng 2 âm lịch ) ngày 5- 11- 14- 18- 23- ngày thìn, ngọ.

- EbN 7 ( EbN 1 AoM Lic ) UM* 5- 10- 14- 23- UM* x$ UM* YC*Bươn 7 ( bươn 1 âm lịch ) mự 5- 10- 14- 23- mự xăn- mự caựTháng 7 ( tháng giêng âm lịch ) ngày 5- 10- 14- 23- ngày thân, hợi.

- EbN 6 ( EbN12 AoM Lic ) UM* 1- 3- 5- 14- 16- 23 UM* YC* UM* #MdBươn 6 ( bươn 12 âm lịch ) mự 1- 3- 5- 14- 16- 23- mự caự- mự mệtTháng 6 ( tháng 12 âm lịch ) ngày 1- 3- 5- 14- 16- 23- ngày hợi, tuất.

- EbN 5 ( EbN 11 AoM Lic ) UM* 5- 14- 23- UM* XGa* UM* YC* UM* Ys*Bươn 5 ( bươn 11 âm lịch ) mự 5- 14- 23- mự xngạ- mự caự- mự chaửTháng 5 ( tháng 11 âm lịch ) ngày 5- 14- 23- ngảy ngọ, hợi, tý.

- EbN 4 ( EbN 10 AoM Lic ) UM 4- 5- 14- 23- UM* EHa* UM* Yx-*
Bươn 4 ( bươn 10 âm lịch ) mự 4- 5- 14- 23- mự hậu- mự xaửTháng 4 ( tháng 10 âm lịch ) ngày 4- 5- 14- 23- ngaỳ dậu, tỵ.

- EbN 3 ( EbN 9 AoM Lic ) UM* 1- 3- 5- 8- 14- 23- UM* ixBươn 3 ( bươn 9 âm lịch ) mự 1- 3- 5- 8- 14- 23- mự xiTháng 3 ( tháng 8 âm lịch ) ngày 1- 3- 5- 8- 14- 23- ngày thìn.

- EbN 2 ( EbN 8 AoM Lic ) UM* 5- 6- 11- 14- 23 UM* YC* UM* Ema-*
Bươn 2 ( bươn 8 âm lịch ) mự 5- 6- 11- 14- 23- mự caự- mự mẩuTháng 2 ( tháng 8 âm lịch ) ngày 5- 6- 11- 14- 23- ngày hợi, mão-

- EbN sIG ( EbN 7 AoM Lic ) UM* 1- 5- 14- 23- UM* Ep*a UM* iZBươn chiêng ( bươn 7 âm lịch ) mự 1- 5- 14- 23- mự pẩu- mự nhĩTháng giêng ( tháng 7 âm lịch ) ngày 1- 5- 14- 23- ngày sửu, dần.

+ #Jd EHN yd* {C tUM& UM* c>G EbN l}G iN:
Dệt hưỡn đảy cẵm tứm mự cuông bươn lăng nị:
Làm nhà còn phải kiêng các ngày trong tháng như sau:

- EbN sIG UM* {C& Q

- EbN xoG UM* 6 {C&
- EbN xaM UM* 8 {C&

Bươn chiêng mự căm 1

Tháng giêng ngày mồng 1

Bươn 2 mự 6 căm

Tháng hai ngày 6

Bươn 3 mự 8 căm

Tháng ba ngày 8
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- EbN ix& UM* 10 {C

- EbN ha* UM* 11 {C

- EbN <hc UM* 6 {C&
- EbN #sd UM* 7 {C&

- EbN epd UM* 8 {C&

- EbN Eca* UM* 9 {C&

- EbN xib UM* 20 {C&

Bươn 4 mự 10 căm

Tháng tư ngày 10

Bươn 5 mự 10 căm

Tháng năm ngày 11

Bươn 6 mự 6 căm

Tháng sáu ngày 6

Bươn 7 mự 7 căm

Tháng 7 ngày 7

Bươn 8 mự 8 căm

Tháng tám ngày 8

Bươn 9 mự 9 căm

Tháng chín ngày 9

Bươn 10 mự 20 căm

Tháng 10 ngày 20

+ EbN xaM EbN <hc EbN Eca EbN xib xoG {C tUM& PUG UM*: H{b Ep*a- cab #MdH*>G <Md- Eta& ix- ca& Ema*- UM* Ys*-

Bươn 3 bươn 6 bươn 9 bươn 12 cẵm tứm pững mự: hặp pảu- Cáp mệtHuộng một- Táu xi- Cá mẩu- mự chaử.
Tháng ba, sáu, chín, mười hai còn kiêng thêm ngày: ất sửu, giáp tuất, tân
mùi, nhâm thìn, quý mão, ngày tý-

+ EbN sIG UM* iZ UM* x$ Bươn chiêng mự nhĩ mự xăn.Tháng giêng ngày dần, thân.
+ EbN iZ&- EbN ha*- EbN epd UM* Ys*- XGa*- EHa*-

Bươn nhi- bươn 5- bươn 8 mự chaử- Xngạ- hậu.
Tháng hai, năm, tám ngày tý, ngọ, dậu.

UM* Eba& t*}G EHN Ym&- Mự báu tẳng hưỡn maứ- Ngày không làm nhà mới
- EbN sIG: UM* ix UM* <Md-Bươn chiêng: mự xi, mự một-Tháng giêng:ngày thìn,mùi.

- EbN 2: UM* ix UM* #Md- Bươn 2: mự xi, mự mệt- Tháng 2 ngày thìn, tuất.
- EbN 3:UM* ix- Bươn 3: mự xi- Tháng 3 ngày thìn.

- EbN 4: UM* ix UM* x$- Bươn 4: mự xi, mự xăn- Tháng 4 ngày thìn, thân

- EbN 5: UM* X-Ga* UM* x$- Bươn 5: mự xngạ, mự xăn- Tháng 5 ngày ngọ, thân.

- EbN 6: UM* Ema*- Bươn 6: mự mẩu- Tháng 6: ngày mão.

- EbN 7: UM* iZ UM* Ema-* Bươn 7: mự nhĩ, mự mẩu- Tháng 7: ngày dần, mão.
- EbN 8: UM* ix UM* EHa*- Bươn 8: mự xi, mự hậu- Tháng 8: ngày thìn, dậu.

- EbN 9: UM* iZ UM* #Md- Bươn 9: mự nhĩ, mự mệt- Tháng 9: ngày dần, tuất.
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- EbN 10: UM* iZ UM* #Md- Bươn 10: mự nhĩ, mự mệt- Tháng 10: ngày dần, tuất.

- EbN 11: UM* x$ UM* EHa-* Bươn 11: mự xăn, mự hậu- Tháng 11: ngày thân, dậu.
- EbN 12: UM* XGa* UM* iZ- Bươn 12: mự xngạ, mự nhĩ- Tháng 12 ngày ngọ, dần.

UM* #Jd EHN il: Mự dệt hưỡn maứ li- Ngày làm nhà mới tốt
- EbN Q- EbN 7- EbN ix&- EbN xib UH uj& PUG UM*: cab XGa*- HaJ Ys*- AMG Ema*- c}d
Ep*a- H*>G <Md- Eta& Ys*- ca& Ema*-

Bươn 1- bươn 7- bươn 4- bươn 10 hữ dú pững mự: Cáp xngạ- Hãi chaửMỡng mẩu- Cắt pảu- Huộng một- Táu chaử- Cá hậu.
Tháng giêng, bảy, tư, mười là các ngày: giáp ngọ, bính tý, đinh mão, kỷ
sửu, tân mùi, nhâm tý, quý mão.

- EbN xoG- EbN ha*- EbN epd- EbN xib #od UH PUG UM*: HaJ iZ- H{b YC*- cab
x$- Eta& iZ- H*>G YC*- <kd x$Bươn 2- bươn 5- bươn 8- bươn 11 hữ pững mự: Hãi nhĩ- Hặp caự- Cáp
xăn- Táu nhĩ- Huộng caự- Khốt xăn.
Tháng hai, năm, tám, mười một các ngày: bính dần, ất hợi, giáp thân,
nhâm thìn, tân hợi, canh thân.

UM* t}G* EHN Ym& yp TaG l}c Za Yh* toG* daV #dc EbN Yd [C* laJ:
Mự tẳng hưỡn maứ pay tãng lắc nhã haử tỏng đao lếch bươn đaư cọ lai:
Ngày dựng nhà mới,đi đường xa đừng có chiếu sao kim,tháng nào cũngvậy:

- UM* 3- 6- 10 {C& daV #dc uj& yt EfG
Mự 3- 6- 10 căm đao lếch dú tây phương.
Ngày mồng 3- 6- 10 sao kim ở tây phương.

- UM* 7- 14- 15- 17- 21- 23- {C& daV #dc uj& <dG EfG
Mự 7- 14- 15- 17- 21- 23- căm đao lếch dú đông phương.
Ngày 7- 14- 15- 17- 21- 23 sao kim ở phương đông.

- UM* 24 {C& daV #dc uj& uS& EfG Eba& ilMự 24 căm đao lếch dú chu phương, báu li.
Ngày 24 sao kim ở mọi hướng, không tốt.

- UM* 12- 19- 20- {C& daV #dc uj& {N*Mự 12- 19- 20 căm đao lếch dú nặm.
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Ngày 12- 19- 20 sao kim ở nước.

- UM* 9- 26- 27- 28- 29- {C& daV #dc uj& F*a
Mự 9- 26- 27- 28- 29 căm đao lếch dú phạ.
Ngày 9- 26- 27- 28- 29 sao kim ở trời.

- PUG UM& 1-2-4-5-8-11-13-16-18-22-25-30 {C& Eba& iM daV #dc- il laJPững mự 1-2-4-5-8-11-13-16-18-22-25-30 căm báu mĩ đao lếch, li lai.
Các ngày 1-2-4-5-8-11-13-16-18-22-25-30 không có sao kim, rất tốt.

UM [c& t}G* EHN- yp TaG l}c Za Yh* eMN& PUG UM* :
Mự có tẳng hưỡn, pay tãng lắc nhã haử men pững mự:
Ngày bắt đầu làm nhà đầu tiên, đi đường xa không trùng với các ngày:

- EbN sIG: UM* ca& Ep*a ec&G UM* ix- Bươn chiêng: mự cá pảu cánh mự xiTháng giêng các ngày quý sửu và thìn.

- EbN iZ&: UM* H{b <Md ec&G UM YC*- Bươn nhi: mự hặp một cánh mự caựTháng hai các ngày ất mùi, hợi.

- EbN xaM: UM cab iZ ec&G UM* Ys*- Bươn xam: mự cáp nhĩ cánh mự chaửTháng ba các ngày giáp dần, tý.

- EbN ix&: UM* Apc x$ ec&G UM* Ep*a- Bươn xí: mự pớk xăn cánh mựu pảuTháng tư các ngày mậu thân, sửu.

- EbN ha*: UM* AMG Ema* ec&G UM* x$- Bươn hả: mự mỡng mẩu cánh mự xăn.
Tháng năm các ngày đinh mão, thân.

- EbN <hc: UM* H>G* EHa* ec&G UM* EHa*- Bươn hốk: mự huộng hậu cánh mự hậuTháng sáu các ngày tân dậu, dậu.

- EbN #sd: UM* cab #Md ec&G UM* #Md- Bươn chết: mự cáp mệt cánh mự mệtTháng bảy các ngày giáp tuất, tuất.

- EbN epd: UM* Eta& ix ec&G UM* ix- Bươn pét: mự táu xi cánh mự xiTháng tám các ngày nhâm thìn, thìn.

- EbN Eca*: UM* H>G* YC* ec&G UM* XGa*- Bươn cảu: mự huộng caự cánh mự xngạTháng chín các ngày tân hợi, ngọ.

- EbN xib: UM* AMG Yx* ec&G UM* <Md- Bươn xíp: mự mỡng xaử cánh mự mộtTháng mười các ngày đinh tỵ, mùi
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- EbN xib #od: UM* Apc x$ ec&G UM* iZ- Bươn xíp ết: mự pớk xăn cánh mự nhĩTháng 11 các ngày mậu thân, dần.

- EbN xib xoG: UM* HaJ XGa* ec&G UM* Ema*- Bươn 12 mự hãi xngạ cánh mự mảuTháng 12 các ngày bính ngọ, mão.

UM* Eba& kUN* EHN Ym&Mự báu khửn hưỡn maứ- Ngày không lên nhà mới

- EbN sIG UM* <Md- Bươn chiêng mự một- Tháng giêng ngày mùi.
- EbN iZ& UM* x$- Bươn nhi mự xăn- Tháng 2 ngày thân.

- EbN xaM UM* EHa*- Bươn xam mự hậu- Tháng 3 ngày dậu.

- EbN ix& UM* #Md- Bươn xí mự mệt- Tháng 4 ngày tuất.

- EbN ha* UM* YC*- Bươn hả mự caự- Tháng 5 ngày hợi.

- EbN <hc UM* Ys*- Bươn hốk mự chaử- Tháng 6 ngày tý.

- EbN #sd UM* Ep*a- Bươn chết mự pảu- Tháng 7 ngày sửu.
- EbN epd UM* iZ- Bươn pét mự nhĩ- Tháng 8 ngày dần.

- EbN Eca* UM* Ema*- Bươn cảu mự mảu- Tháng 9 ngày mão.
- EbN xib UM* ix- Bươn xíp mự xi- Tháng 10 ngày thìn.

- EbN xib #od UM* Yx*- Bươn xíp ết mự xaử- Tháng 11 ngày tỵ

- EbN xib xoG UM* XGa*- Bươn xíp xong mự xngạ- Tháng 12 ngày ngọ.

UM* taM ix Eba& #Jd uS* uk: Mự tam xi báu dệt chu khu
Ngày kiêng kỵ không làm mọi việc:

#xN FoN- t}G* EHN Ym&- Eba& Eoa f> Eoa IM:
Xên phõn- Tẳng hưỡn maứ- Báu au phua au mĩa:
Cúng bái- Làm nhà mới- Không lấy vợ gả chồng:

- EbN sIG: UM* YC* taJ #sd q- Bươn chiêng: mự caự tai chết cỗnTháng giêng ngày hợi chết 7 người.
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- EbN iZ: UM Ys* UM* EHa* taJ xoG q- Bươn nhi: mự chaử, mự hậu tai xong cỗnTháng 2 ngày tý, dậu chết 2 người.

- EbN xaM: UM* ix UM* Yx* taJ ix& q- Bươn xam: mự xi, mự xaử tai xí cỗnTháng 3 ngày thìn, tỵ chết 4 người.

- EbN ix&: UM* EHa* UM* Yx* taJ xaM q - Bươn xí: mự hậu, mự xaử tai xam cỗn
Tháng 4 ngày dậu, tỵ chết 3 người.

- EbN ha*: UM* YC* UM* XGa* taJ xaM q- Bươn hả mự caự, mự xngạ tai xam cỗnTháng 5 ngày hợi, ngọ chết 3 người.

- EbN <hc: UM* #Md UM* YC* taJ xaM q- Bươn hốk: mự mệt, mự caự tai xam cỗnTháng 6 ngày tuất, hợi chết 3 người.

- EbN #sd: UM x$ UM XG*a taJ ix& q- Bươn chết: mự xăn, mự xngạ, tai xí cỗnTháng 7 ngày thân, ngọ chết 4 người.

- EbN epd: UM* ix UM* EHa* UM* XGa* taJ <hc qBươn pét mự xi, mự hậu, mự xngạ, tai hốk cỗnTháng 8 ngày thìn, dậu, ngọ chết 6 người.

- EbN Eca*: UM* iZ UM* #Md taJ ix& q- Bươn cảu: mự nhĩ, mự mệt tai xí cỗnTháng 9 ngày dần, tuất chết 4 người.

- EbN xib: UM* YC* taJ q Q- Bươn xíp: mự caự, tai cỗn nưngTháng 10 ngày hợi chết 1 người.

- EbN xib #od: UM* Ys* UM* EHa* taJ <hc qBươn xíp ết: mự chaử, mự hậu tai hốk cỗnTháng 11 ngày tý, dậu chết 6 người.

- EbN xib xoG: UM* Yx* UM Ep*a taJ ha* qBươn xíp xong: mự xaử, mự pảu, tai hả cỗnTháng 12 ngày tỵ, sửu chết 5 người.

UM* Nac Zad- Mự nạk nhạt- Ngày " Nạk nhạt "
- EbN sIG EbN iZ& EbN xaM Nac Zad uj& EbG* ta #VN oocBươn chiêng, bươn nhi, bươn xam nạk nhạt dú bưởng ta vễn ókTháng giêng, hai, ba " nạk nhạt " ở hướng mặt trời lên.

- EbN ix& EbN ha* EbN <hc Nac Zad uj& Eb*G h> {N-*
Bươn xí, bươn hả, bươn hốk nạk nhạt dú bưởng hua nặmTháng tư, năm, sáu " nạk nhạt " ở hướng đầu nguồn nước.
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- EbN #sd EbN epd EbN Eca* Nac Zad uj& Eb*G ta #VN <tcBươn chết, bươn pét, bươn cảu nạk nhạt dú bưởng ta vễn tốkTháng 7, 8, 9 " nạk nhạt " ở hướng mặt trời lặn.

- EbN xib EbN xib #od EbN xib xoG Nac Zad uj& Eb*G la* {N*Bươn xíp, bươn xíp ết, bươn xíp xong nạk nhạt dú bưởng lả nặmTháng 10, 11, 12 " nạk nhạt " ở hướng cuối nguồn nước.

UM* #VN <TG diN: Mự vễn tỗng đin- Ngày giỗ đất- EbN sIG: UM* Ema* UM* EHa-* Bươn chiêng mự mảu mự hậu- Tháng giêng ngày mão, dậu.
- EbN iZ&: UM* Ep*a UM* EHa- Bươn nhi mự pảu, mự hậu- Tháng 2 ngày sửu, dậu.

- EbN xaM: UM* Ep*a UM* Yx*- Bươn xam: mự pảu, mự xaử- Tháng 3 ngày sửu, tỵ.
- EbN ix&: UM* Ys* UM* Yx- Bươn xí: mự chaử, mự xaử- Tháng 4 ngày tý, tỵ.

- EbN ha*: UM* iZ UM* EHa- Bươn hả: mự nhĩ, mự hậu- Tháng 5 ngày dần, dậu.

- EbN <hc: UM* Ema* UM* EHa- Bươn hốk: mự mảu, mự hậu- Tháng 6 ngày mão, dậu.
- EbN #sd: UM* iZ- Bươn chết: mự nhĩ- Tháng 7 ngày dần.
- EbN epd: UM* Yx*- Bươn pét: mự xaử- Tháng 8 ngày tỵ.
- EbN Eca*: UM* ix- Bươn cảu: mự xi- Tháng 9 ngày thìn.

- EbN xib: UM* Ys*- Bươn xíp: mự chaử- Tháng 10 ngày tý.

- EbN xib #od: UM* Ys-* Bươn xíp ết: mự chaử- Tháng 11 ngày tý.

- EbN xib xoG: UM* XGa- Bươn xíp xong: mự xngạ- Tháng 12 ngày ngọ.
UM* yG coN Enc: Mự ngay cõn nước- Ngày nước lên
- EbN sIG EbN #sd UM* 5- 19 {C& AS ix AS Yx-*

Bươn chiêng, bươn chết mự 5- 19 căm chỡ xi chỡ xaửTháng giêng, tháng bảy ngày 5- 19 giờ thìn, giờ tỵ.

- EbN iZ& EbN epd UM* 3- 19 {C& AS Yx* AS XGa*Bươn nhi, bươn pét mự 3- 19 căm chỡ xaử chỡ xngạTháng hai, tháng 8 ngày 3- 19 giờ tỵ, giờ ngọ.

- EbN xaM EbN Eca* UM* 1- 13- 27 {C& AS iZ AS Ema-*
Bươn xam, bươn cảu mự 1- 13- 27 căm chỡ nhĩ, chỡ mảuThang 3, tháng 9 ngày 1- 13- 27 giờ dần, giờ mão.
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- EbN ix& EbN xib UM* 10- 25 {C& AS <Md AS x$Bươn xí bươn xíp mự 10- 25 căm chỡ một chỡ xănTháng 4, tháng 10 ngày 10- 25 giờ mùi, giờ thân.

- EbN ha* EbN xib #od UM* 5- 23 {C& AS EHa* AS #MdBươn hả, bươn xíp ết mự 5- 23 căm chỡ hậu chỡ mệtTháng 5, tháng 11 ngày 3- 23, giờ dậu, giờ tuất.

- EbN <hc EbN xib xoG UM* 7- 21 {C& AS YC* AS Ys-*
Bươn hốk, bươn xíp xong mự 7- 21 căm chỡ caự chỡ chaử.
Tháng 6, tháng 12 ngày 7- 21, giờ hợi, giờ tý.

UM* Za xac h>- Za #xN k>N- Za ja EHN :
Mự nhã xák hua- nhã xên khuôn- nhã da hưỡn:
Ngày không gội đầu, không cúng hồn, không sửa nhà:

- ix& UM* #VN <TG {N*: H>G* Ema*- ca& Ema*- c}d Ema*- AMG Ema*Xí mự vễn tỗng nặm: huộng mẩu, cá mẩu, cắt mẩu, mỡng mẩu.
Bốn ngày giỗ nước: Tân mão, Quý mão, Kỷ mão, Đinh mão.

- UM* #VN <TG diN: Apc iZ- Eta& iZ- Apc ixMự vễn tỗng đin: pớk nhĩ, Táu nhĩ, pớk xiNgày giỗ đất: Mậu dần, Nhâm dần, Mậu thìn.

EbN Q UM* Ema* UM* EHa*- Bươn1 mự mẩu, mự hậu-Tháng giêng ngày mão,ngày dậu.
EbN xoG UM* Ep*a UM* EHa*- Bươn 2 mự pảu, mự hậu- Tháng 2 ngày sửu, ngày dậu.
EbN xaM UM* Ep*a UM* Yx*- Bươn 3 mự pảu, mự xaử- Tháng 3 ngày sửu, ngày tỵ.

EbN ix& UM* Ys* UM* Yx*- Bươn 4 mự chaử, mự xaử- Tháng 4 ngày tý, ngày tỵ.

EbN ha* UM* iZ UM* EHa*- Bươn 5 mự nhĩ, mự hậu- Tháng 5 ngày dần, ngày dậu.

EbN <hc UM* Ema* UM* EHa*- Bươn 6 mự mảu, mự hậu- Tháng 6 ngày mão, ngày dậu.

EbN #sd UM* iZ- Bươn 7 mự nhĩ- Tháng 7 ngày dần.

EbN epd UM* Yx*- Bươn 8 mự xaử- Tháng 8 ngày tỵ.
EbN Eca* UM* ix- Bươn 9 mự xi- Tháng 9 ngày thìn.

EbN xib UM* Ys*- Bươn 10 mự chaử- Tháng 10 ngày tý.
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EbN xib #od UM* Ys*- Bươn 11 mự chaử- Tháng 11 ngày tỵ.

EbN xib xoG UM* XGa*- Bươn 12 mự xngạ- Tháng 12 ngày ngọ.

- ix& UM* #VN <TG F*a: AMG EHa*- Eta& Ys*- ca& <Md- Apc XGa*Xí mự vễn tỗng phạ: mỡng hậu, Táu chaử, Cá một, Pớk xngạ .
Bốn ngày giỗ trời: Đinh dậu, Nhâm tý, Quý mùi, Mậu ngọ.

ha UM* AbG& AS il ToJ& Lic yT :
Ha mự bớng chỡ li toi lịch Tãy:
Tìm ngày, giờ tốt theo lịch Thái:

1 - UM* cab UM* Ep*a AS il uj& AS Ep*a- AS <MdMự cáp mự pảu chỡ li dú chỡ pảu, chỡ một.
Ngày giáp, ngày sửu giờ tốt là giờ sửu, giờ mùi.

- UM* H{b UM* c}d AS il uj& AS Ys*- AS x$Mự hặp, mự cắt chỡ li dú chỡ chaử, chỡ xăn.
Ngày ất, ngày kỷ giờ tốt ở giờ tý, giờ thân.

- UM* <Md UM* H>G* AS il uj& AS XGa-*
Mự một mự huộng chỡ li dú chỡ xngạ.
Ngày mủi, ngày tân giờ tốt ở giờ ngọ.

- UM* HaJ UM* AMG AS il uj& AS YC*- AS EHa-*
Mự hãi mự mỡng chỡ li dú chỡ caự, chỡ hậu.
Ngày bính, ngày đinh ở giờ hợi, giờ dậu.

- UM* Eta& UM* ca& AS il uj& AS Ema*- AS YC*Mự táu mự cá chỡ li dú chỡ mẩu, chỡ caự.
Ngày nhâm, ngày quý ở giờ mão, giờ hợi.

2 - UM* cab uj& AS iZ- Mự cáp dú chỡ nhĩ- Ngày giáp ở giờ dần.

- UM* H{b uj& AS Ema- Mự hặp dú chỡ mẩu- Ngày ất ở giờ mão.

- UM* HaJ UM* Apc uj& AS Yx- Mự hãi dú chỡ xaử- Ngày bính ở giờ tỵ.
- UM* AMG UM* c}d uj& AS XGa- Mự mỡng mự cắt dú chỡ xngạNgày đinh ở giờ ngọ.

- UM* <Md uj& AS x$- Mự một dú chỡ xăn- Ngày mùi ở giờ thân.

- UM* H>G* uj& AS EHa*- Mự huộng dú chỡ hậu- Ngày tân ở giờ dậu.

- UM* Eta& uj& AS YC*- Mự táu dú chỡ caự- Ngày nhâm ở giờ hợi.
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- UM* ca& uj& AS Ys*- Mự cá dú chỡ chaử- Ngày quý ở giờ tý.

3 - UM* cab uj& AS EHa*- Mự cáp dũ chỡ hậu- Ngày giáp ở giờ dậu.
- UM* H{b uj& AS x$- Mự hặp dũ chỡ xăn- Ngày ất ở giờ thân.

- UM* HaJ uj& AS Ys- Mự hãi dú chỡ chaử- Ngày bính ở giờ tý.

- UM* AMG uj& AS YC*- Mự mỡng dú chỡ caự- Ngày đinh ở giờ hợi.

- UM* Apc uj& AS XGa*- Mự pớk dú chỡ xngạ- Ngày mậu ở giờ ngọ.
- UM* c}d uj& AS iZ- Mự cắt dú chỡ nhĩ- Ngày kỷ ở giờ dần.

- UM* <kd uj& AS XGa*- Mự khốt dú chỡ xngạ- Ngày mùi ở giờ ngọ.
- UM* H>G uj AS Yx*- Mự huộng dú chỡ xaử- Ngày tân ở giờ tỵ.

- UM* Eta& uj& AS <Md- Mự táu dú chỡ một- Ngày nhâm ở giờ mùi.
- UM* ca& uj& AS ix- Mự cá dú chỡ xi- Ngày quý ở giờ thìn.

Ab&G UM* t*}G EHN- Bớng mự tẳng hưỡn- Xem ngày dựng nhà
1 - UM* cab Ys*- Mự cáp chaử- Ngày giáp tý:

- daV AMG uj& <dG b}c- Đao mỡng dú đông bắc- Sao vui ở đông bắc.

- daV koG uj& <dG naM- Đao khong dú đông nam- sao của ở đông nam.

- oa Kad uj& <dG naM- A khạt ở đông nam- A khạt ở đông nam.
- h*oG Ep&a uj& AS XGa* AS YC*- Hỏng páu dú chỡ xngạ, caự-

Giờ không tốt ở giờ ngọ, hợi.

2 - UM* H{b Ep*a- Mự hặp pảu- Ngày ất sửu:
- xuG c}d- <Md- ca& <Md- H{b <Md-Xung cắt, một, cá một, hặp mộtXung kỷ, mùi, qúy mùi, ất mùi.

- daV AMG uj& yt b}c- Đao mỡng dú tây bắc- Sao vui ở tây bắc.

- daV AGN {C uj& <dG naM- Đao ngẫn dú đông nam- Sao bạc ở đông nam.

- oa Kad uj& <dG naM- A khạt dú đông nam- A khạt ở đông nam.

- h*oG Ep&a uj& AS <Md AS YC*- Hỏng páu dú chỡ một, caự- Trống không ở giờ mùi, hợi.
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3 - UM* HaJ iZ- Mự hãi nhĩ- Ngày bính dần:

- xuG <kd x$- Eta& x$- HaJ x$- Xung khốt xăn, Táu xăn, Hãi xănXung canh thân, nhâm thân, bính thân.

- daV AMG uj& yt naM- Đao mỡng dú tây nam- Sao vui ở tây nam.
- daV koG uj& EfG <dG- Đao khong dú phương đông- Sao của ở phương đông.

- oa Kad uj& siG& naM- A khạt dú chính nam- A khạt ở chính nam.

- h*oG Ep&a uj& AS x$ AS YC*- Hỏng páu dú chỡ xăn, cạư. Trống không ở giờ

thân, hợi.

4 - UM* AMG Ema*- Mự mỡng mảu- Ngày đinh mão:

- xuG H*>G- ca&- AMG- Ema*- xung huộng, cá, mỡng, mảu- Sung tân, nhâm, đinh, mão.
- daV AGN uj& s&iG naM- Đao ngẫn dú chính nam- Sao bạc ở chính nam.

- daV koG uj s&iG <dG- Đao khong dú chính đông- Sao của ở chính đông.

- oa Kad uj& s&iG naM- A khạt dú chính nam- A khạt ở chính nam.

- h*oG Ep&a uj& AS EHa* AS YC*- Hỏng páu dú chỡ hậu, caự- Trống không ở giờ dậu, hợi.
5 - UM* Apc ix- Mự pớk xi- Ngày mậu thìn:

- xuG Apc- Eta&- HaJ- #Md- Xung pớk, táu, hãi, mệt- Xung mậu, nhâm, bính,
tuất.

- daV AMG uj& <dG naM- Đao mỡng dú đông nam- Sao vui ở đông nam.
- caJ #KN* uj& s&iG b}c- Cai khệt dũ chính bắc- Cai khệt ở chính bắc.
- oa Kad uj& s&iG naM- A khạt dú chính nam- A khạt ở chính nam.

- h*oG Ep&a uj& AS #Md AS YC*- Hỏng páu dú chỡ mệt, caự- Trống không ở giờ tuất, hợi.
6 - UM* c}d Yx*- Mự cắt xaử- Ngày kỷ tỵ:

- xuG ca&- AMG- c}d- YC*- Xung cá, mỡng, cắt, caự- Xung nhâm, đinh, kỷ, hợi.
- daV AMG uj& <dG b}c- Đao mỡng dú đông bắc- Sao vui ở đông bắc.

- daV koG uj& siG& naM- Đao khong dú chính nam- Sao của ở chính nam.
- oa Kad uj& siG& naM- A khạt dú chính nam- A khạt ở chính nam.

- h*oG Ep*a uj& AS #Md AS YC- Hỏng páu dú chỡ mệt, caự- Trống không ở giờ tuất, hợi.
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7 - UM* <kd XGa*- Mự khốt xngạ- Ngày canh ngọ:

- xuG cab- HaJ- <kd- Ys*- Xung cáp, hãi, khốt, chaử- Xung giáp, bính, canh,tý.
- daV AMG uj& yt b}c- Đao mỡng dú tây bắc- Sao vui ở tây bắc.

- caJ #KN* uj yt naM- Cai khệt dú tây nam- Cai khệt ở tây nam.

- oa Kad uj& s&iG naM- A khạt dú chính nam- A khạt ở chính nam.

- h*oG Ep&a uj& AS Ys* AS YC*- Hỏng páu dú chỡ chaử, caự- Trống không ở giờ tý, hợi.
8 - UM* H>G* <Md- Mự huộng một- Ngày tân mùi:

- xuG H{b- H*>G- AMG- Ep*a- Xung hặp, huộng, mỡng, pảu- Xung ất, tân, đinh,
sửu.

- daV AMG uj& yt naM- Đao mỡng dú tây nam- Sao vui ở tây nam.
- daV koG uj& yt naM- Đao khong dú tây nam- Sao của ở tây nam.

- oa Kad uj& yt naM- A khạt dú tây nam- A khạt ở tây nam.

- h*oG Ep&a uj& AS Ep*a AS YC*- Hỏng páu dú chỡ pảu, caự- Trống không ở giờ sửu, hợi.
9 - UM& Eta& x$- Mự táu xăn- Ngày nhâm thân:

- xuG HaJ x$- Eta& x$- Xung hãi xăn, táu xăn- Xung bính thân, nhâm thân.

- daV AMG uj& s&iG naM- Đao mỡng dú chính nam- Sao vui ở chính nam.
- daV koG uj& yt b}c- Đao khong dú tây bắc- Sao của ở tây bắc.

- oa Kad uj* yt naM- A khạt dú tây nam- A khạt ở tây nam.

- h*oG Ep&a uj& AS YC*- Hỏng páu dú chỡ caự- Trống không ở giờ hợi.
10 - UM* ca& EHa* - Mự cá hậu - Ngày quý dậu:

- xuG AMG- ca&- H*>G- Ema*-Xung mỡng, cá, huộng, mảu-Xung đinh, quý, tân,
mão

- daV AMG uj& <dG naM- Đao mỡng dú đông nam- Sao vui ở đông nam.
- daV koG uj s&iG yt- Đao khong dú chính tây- Sao của ở chính tây.
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- oa Kad uj& yt naM- A khạt dú tây nam- A khạt ở tây nam.

- h*oG Ep&a uj& AS Ema* AS YC*- Hỏng páu dú chỡ mảu, caự- Trống không ở giờ mão, hợi.
11 - UM* cab #Md- Mự cáp mệt- Ngày giáp tuất:

- xuG cab- Apc- <kd- ix- Xung cáp, pớk, khốt, xi- Xung giáp, mậu, canh, thìn.
- daV AMG uj& <dG b}c- Đao mỡng dú đông bắc- Sao vui ở đông bắc.

- daV koG uj& <dG naM- Đao khong dú đông nam- Sao của ở đông nam.
- oa Kad uj& yt naM- A khạt dú tây nam- A khạt ở tây nam.

- h*oG Ep&a uj& AS ix AS EHa*- Hỏng páu dú chỡ xi, hậu- Trống không ở giờ
thìn,dậu.

12 - UM* H{b YC*- Mự hặp caự- Ngày ất hợi:

- xuG c}d EHa*- EHa*- Xung cắt hậu, hậu- Xung kỷ dậu, dậu.

- daV AMG uj& yt b}c- Đao mỡng dú tây bắc- Sao vui ở tây bắc.

- daV koG uj& <dG naM- Đao khong dú đông nam- Sao của ở đông nam.
- oa Kad uj& yt naM- A khạt dú tây nam- A khạt ở tây nam.

- hoG* Ep&a uj& AS EHa* AS YC*- Hỏng páu dú chỡ hậu, caự- Trống không ở giờ dậu, hợi.
13 - UM* HaJ Ys*- Mự hãi chaử- Ngày bính tý:
- xuG <Md- HaJ- Apc XGa*- Xung một, hãi, pợ xngạ- Sung mùi, bính, mậu ngọ.
- daV AMG uj& yt naM- Đao mỡng dú tây nam- Sao vui ở tây nam.

- daV koG uj& s&iG <dG- Đao khong dú chính đông- Sao của ở chính đông.

- oa Kad uj& yt naM- A khạt dú tây nam- A khạt ở tây nam.

- h*oG Ep&a uj& AS XGa* AS EHa*- Hỏng páu dú chỡ xngạ, hậu- Trống không ở giờ Ngọ, dậu
14 - UM* AMG Ep*a- Mự mỡng pảu- Ngày đinh sửu:

- xuG H*>G- c}d- <Md- xung huộng, cắt, một- Xung tân, kỷ, mùi.

- daV AMG uj& s&iG naM- Đao mỡng dú chính nam- Sao vui ở chính nam.
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- daV koG uj& s&iG <dG- Đao khong dú chính đông- Sao của ở chính đông.
- oa Kad uj& s&iG yt- A khạt dú chính tây- A khạt ở chính tây.

- h*oG Ep&a uj& AS <Md AS EHa*- Hỏng páu dú chỡ một, hậu- Trống không ở giờ mùi, dậu.
15 - UM* Apc iZ - Mự pớk nhĩ - Ngày mậu dần:

- xuG Eta&- Apc- cab- x$-Xung táu, pớk, cáp, xăn- Xung nhâm, mậu, giáp, thân.
- daV AMG uj& <dG naM- Đao mỡng dú đông nam- Sao vui ở đông nam.
- daV koG uj& s&iG b}c- Đao khong dú chính bắc- Sao của ở chính bắc.

- oa Kad uj& s&iG yt- A khạt dú chính tây- A khạt ở chính tây.

- h*oG Ep&a uj& AS x$ AS EHa*- Hỏng páu dú chỡ xăn, hậu- Trống không ở giờ thân, dậu
16 - UM* c}d Ema*- Mự cắt mẩu- Ngày kỷ mão:

- xuG ca&- c}d- H{b EHa*- Xung cá, cắt, hặp hậu- Xung quý, kỷ, ất dậu.

- daV AMG uj& <dG naM- Đao mỡng dú đông nam- Sao vui ở đông nam.
- daV koG uj& yt naM- Đao khong dú tây nam- Sao của ở tây nam.
- oa Kad uj& s&iG yt- A khạt dú chính tây- A khạt ở chính tây.

- h*oG Ep&a uj& AS x$- Hỏng páu dú chỡ xăn- Trống không ở giờ thân.
17 - UM* <kd ix- Mự khốt xi- Ngày canh thìn:

- xuG cab- <Md- #Md- Xung cáp, một, mệt- Xung giáp, mùi, tuất.
- daV AMG uj& yt b}c- Đao mỡng dú tây bắc- Sao vui ở tây bắc.

- daV koG uj& yt naM- Đao khong dú tây nam- Sao của ở tây nam.
- oa Kad uj& s&iG yt- A khạt dú chính tây- A khạt ở chính tây.

- h*oG Ep&a uj& AS EHa* AS #Md- Hỏng páu dú chỡ hâu, mệt- Trống không ở giờ dậu tuất.
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18 - UM* H>G* Yx- Mự huông xaử- Ngày tân tỵ:

- xuG c}d- H{b- H*>G Yx*- Xung cắt, hặp, huộng xaử- Xung kỷ, ất, tân tỵ.
- daV AMG uj& yt naM- Đao mỡng dú tây nam- Sao vui ở tây nam.

- daV koG uj& yt naM- Đao khong dú tây nam- Sao của ở tây nam.
- oa Kad uj& s&iG yt- A khạt dú chính tây- A khạt ở chính tây.

- h*oG Ep&a uj& AS EHa* AS YC*- Hỏng páu dú chỡ hâu, caự- Trống không ở giờ dậu, hợi.
19 - UM* Eta& XGa*- Mự táu xngạ- Ngày nhâm ngọ:

- xuG HaJ- Eta&- <kd Ys*- Xung hãi, táu, khốt chaử- Xung bính, nhâm, canh tý.

- daV AMG uj& si&G naM- Đao mỡng dú chính nam- Sao vui ở chính nam.
- daV koG uj& yt b}c- Đao khong dú tây bắc- Sao của ở tây bắc.

- oa Kad uj& yt b}c- A khạt dú tây bắc- A khạt ở tây bắc.

- h*oG Ep&a uj& AS EHa* AS Ep*a- Hỏng páu dú chỡ hậu, pảu- Trống không ở giờ dậu, sửu.
20 - UM* ca& <Md- Mự cá một- Ngày quý mùi:
- xuG AMG- ca& EHa*- Xung mỡng, cá hậu- Xung đinh, quý dậu.

- daV AMG uj& <dG naM- Đao mỡng dú đông nam- Sao vui ở đông nam.
- daV koG uj& s&iG yt- Đao khong dú chính tây- Sao của ở chính tây.

- oa Kad uj& yt b}c- A khạt dú tây bắc- A khạt ở tây bắc.

- h*oG Ep&a uj& AS EHa* AS Ep*a- Hỏng páu dú chỡ hậu, pảu- Trống không ở giờ dậu, sửu.
21 - UM* cab x$- Mự cáp xăn- Ngày giáp thân:

- xuG Apc- HaJ iZ- Xung pớk, hãi nhĩ- Xung mậu, bính dần.

- daV AMG uj& <dG b}c- Đao mỡng dú đông bắc- Sao vui ở đông bắc.

- daV koG uj& s&iG naM- Đao khong dú chính nam- Sao của ở chính nam.

- oa Kad uj yt b}c - A khạt dú tây bắc - A khạt ở tây bắc.

- h*oG Ep&a uj& AS iZ- AS <Md- Hỏng páu dú chỡ nhĩ, một- Trống không ở giờ dần, mùi.
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22 - UM* H{b EHa*- Mự hặp hậu- Ngày ất dậu:

- xuG c}d- AMG- H{b Ema- Xung cắt, mỡng, hặp mẩu- Xung kỷ, đinh, ất mão.
- daV AMG uj& yt naM- Đao mỡng dú tây nam- Sao vui ở tây nam.

- daV koG uj& <dG naM- Đao khong dú đông nam- Sao của ở đông nam.
- oa Kad uj& yt b}c- A khạt dú tây bắc- A khạt ở tây bắc.

- h*oG Ep&a uj AS Ema* AS #Md- Hỏng páu dú chỡ mẩu, mệt- Trống không ở giờ mão, tuất
23 - UM* HaJ #Md- Mự hãi mệt- Ngày bính tuất:

- xuG <kd- HaJ- Eta& iZ- Xung khốt, hãi, táu nhĩ- Xung canh, bính, nhâm đàn.
- daV AMG uj& yt b}c- Đao mỡng dú tay bắc- Sao vui ở tây bắc.

- daV koG uj& si&G yt- Đao khong dú chính tây- Sao của ở chính tây.
- oa Kad uj& yt b}c- A khạt dú tây bắc- A khạt ở tây bắc.

- h*oG Ep&a uj& AS ix AS <Md- Hỏng páu dú chỡ xi, một- Trống không ở giờ thìn, mùi.
24 - UM* AMG YC*- Mự mỡng caự- Ngày đinh hợi:

- xuG AMG- H*>G- ca& Yx- Xung mỡng, huộng, cá xaử- Xung đinh, tân, quý tỵ.
- daV AMG uj& s&iG naM- Đao mỡng dú chính nam- Sao vui ở chính nam.
- daV koG uj si&G yt- Đao khong dú chính tây- Sao của ở chính tây.
- oa Kad uj& yt b}c- A khạt dú tây bắc- A khạt ở tây bắc.

- h*oG Ep&a uj& AS Yx* AS <Md- Hỏng páu dú chỡ xaử, một- Trống không ở giờ tỵ, mùi.
25 UM* Apc Ys*- Mự pớk chaử- Ngày mậu tý:
- xuG Apc- cab XGa*- Xung pớk, cáp xnga- Xung mậu, giáp ngọ.

- daV AMG uj& <dG naM- Đao mỡng dú đông nam- Sao vui ở đông nam
- daV koG uj& s&iG b}c- Đao khong dú chính bắc- Sao của ở chính bắc.

- oa Kad uj& si&G b}c- A khạt dú chính bắc- A khạt ở chính bắc.

- h*oG Ep&a uj& AS XGa* AS <Md-Hỏng páu dú chỡ xngạ, một- Trống không ở giờ ngọ, mùi
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26 - UM* c}d Ep*a- Mự cắt pảu- Ngày kỷ sửu:

- xuG ca&- c}d- H{b Ep*a- Xung cá, cắt, hặp pảu- Xung quý, kỷ, ất sửu.
- daV AMG uj& <dG b}c- Đao mỡng dú đông bắc- Sao vui ở đông bắc.

- daV koG uj& s&iG naM- Đao khong dú chính nam- Sao của ở chính nam.

- oa Kad uj& s&iG b}c- A khạt dú chính bắc- A khạt ở chính bắc.

- h*oG Ep&a uj& AS XGa*-AS <Md-Hỏng páu dú chỡ xngạ, một - Trống không ở giờ ngọ, mùi
27 - UM* <kd iZ- Mự khốt nhĩ- Ngày canh dần:
- xuG cab- Apc- <kd x$- Xung cáp, pớk, khốt xăn- Xung giáp, mậu, canh thân.

- daV AMG uj& yt b}c- Đao mỡng dú tây bắc- Sao vui ở tây bắc.

- daV koG uj& yt b}c- Đao khong dú tây bắc- Sao của ở tây bắc.

- oa Kad uj& si&G EfG b}c- A khạt dú chính bắc- A khạt ở chính bắc.

- h*oG Ep&a uj& AS x$ AS <Md- Hỏng páu dú chỡ xăn, một- Trống không ở giờ thân, mùi.
28 - UM* H>G* Ema*- Mự huộng mẩu- Ngày tân mão:
- xuG H{b- c}d- H*>G- Xung hặp, cắt, huộng- Xung ất, kỷ, tân.

- daV AMG uj& yt naM- Đao mỡng dú tây nam- Sao vui ở tây nam.

- daV koG uj& yt naM- Đao khong dú tây nam- Sao của ở tây nam.

- oa Kad uj& s&iG EfG b}c- A khạt dú chính phương bắc- A khạt ở chính phương bắc.

- h*oG Ep&a uj& AS EHa* AS <Md- Hỏng páu dú chỡ hậu, một- Trống không ở giờ dậu,mùi.
29 - UM* Eta& ix- Mự táu xi- Ngày nhâm thìn:

- xuG HaJ- cab- Eta& #Md- Xung hãi, cáp, táu mệt- Xung bính, giáp, nhâm tuất.

- daV AMG uj& yt naM- Đao mỡng dú tây nam- Sao vui ở tây nam.
- daV koG uj& yt b}c- Đao khong dú tây bắc- Sao của ở tây bắc.

- oa Kad uj& s&iG EfG b}c- A khạt dú chính phương bắc- A khạt ở chính phương bắc.

-h*oG Ep&a uj& AS #Md AS <Md- Hỏng páu dú chỡ mệt, một- Trống không ở giờ tuất,mùi.
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30 - UM* ca& Yx*- Mự cá xaử- Ngày quý tỵ:

- xuG AMG- H{b- ca& YC*- Xung mỡng, hặp, cá caự- Xung đinh, ất, quý hợi.
- daV AMG uj& <dG naM- Đao mỡng dú đông nam- Sao vui ở đông nam.
- daV koG uj& s&iG yt- Đao khong dú chính tây- Sao của ở chính tây.
- oa Kad uj& F*a- A khạt dú phạ- A khạt ở trời.

- h*oG Ep&a uj& AS EHa* AS <Md- Hỏng páu dú chỡ hậu, một- Trống không ở giờ dậu, mùi.
31 - UM* cab XGa*- Mự cáp xngạ- Ngày giáp ngọ:
- xuG Apc- cab- Eta& Ys*- Xung pớk, cáp, táy chaử- Xung mậu, giáp, nhâm tý.
- daV AMG uj& <dG b}c- Đao mỡng dú đông bắc- Sao vui ở đông bắc.

- daV koG uj& <dG naM- Đao khong dú đông nam- Sao của ở đông nam.
- oa Kad uj& F*a- A khạt dú phạ- A khạt ở trời.

- h*oG Ep&a uj& AS Ys* AS ix- Hỏng páu dú chỡ chaử, xi- Trống không ở giờ tý, thìn.
32 - UM* H{b <Md- Mự hặp mô- Ngày ất mùi:

- xuG c}d- H{b- ca& Ep*a- Xung cắt, hặp, cá pảu- Xung kỷ, ất, quý sửu.
- daV AMG uj& yt b}c- Đao mỡng dú tây bắc- Sao vui ở tây bắc.

- daV koG uj& <dG naM- Đao khong dú đông nam- Sao của ở đông nam.

- oa Kad uj& F*a- A khạt dú phạ- A khạt ở trời.

- h*oG Ep&a uj& AS Ep*a AS ix- Hỏng páu dú chỡ pảu, xi- Trống không ở giờ sửu, thìn.
33 - UM* HaJ x$- Mự hãi xăn- Ngày bính thân:

- xuG HaJ- Eta& iZ- Xung hãi, táu nhĩ- Xung bính, nhâm dần.

- daV AMG uj& yt naM- Đao mỡng dú tây nam- Sao vui ở tây nam.

- daV koG uj& s&iG <dG- Đao khong dú chính đông- Sao của ở chính đông.

- oa Kad uj& F*a- A khạt dú phạ- A khạt ở trời.

- h*oG Ep&a uj& AS iZ AS ix- Hỏng páu dú chỡ nhĩ, xi- Trống không ở giờ dần, thìn.
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34 - UM AMG EHa*- Mự mỡng hậu- Ngày đinh dậu:

- xuG H*>G- AMG- Xung huộng, mỡng- Xung tân, đinh.

- daV AMG uj& s&iG naM- Đao mỡng dú chính nam- Sao vui ở chính nam.

- daV koG uj& s&iG <dG- Đao khong dú chính đông- Sao của ở chính đông.
- oa Kad uj& F*a- A khạt dú phạ- A khạt ở trời.

- h*oG Ep&a uj& AS Ema* AS ix- Hỏng páu dú chỡ mẩu, xi- Trống không ở giờ mão, thìn.
35 - UM* Apc #Md- Mự pớk mệt- Ngày mậu tuất:

- xuG Apc- Eta&- HaJ ix- Xung pớk, táu, hãi xi- Xung mậu, nhâm, bính thìn.
- daV AMG uj& <dG naM- Đao mỡng dú đông nam- Sao vui ở đông nam.
- daV koG uj& s&iG b}c- Đao khong dú chính bắc- Sao của ở chính bắc.
- oa Kad uj& F*a- A khạt dú phạ- A khạt ở trời.

- h*oG Ep&a uj& AS Yx* AS ix- Hỏng páu dú chỡ xaử, xi- Trống không ở giờ tỵ, thìn.
36 - UM* c}d YC*- Mự cắt caự- Ngày kỷ hợi:

- xuG ca&- c}d- AMG Yx*- Xung cá, cắt, mỡng xaử- Xung quý, kỷ, đinh tỵ.
- daV AMG uj& <dG b}c- Đao mỡng dú đông bắc- Sao vui ở đông bắc.

- daV koG uj& <dG b}c- Đao khong dú đông bắc- Sao của ở đông bắc.
- oa Kad uj& F*a- A khạt dú phạ- A khạt ở trời.

- h*oG Ep&a uj& AS Yx* AS ix- Hỏng páu dú chỡ xaử, xi- Trống không ở giờ tỵ, thìn.
37 - UM* <kd Ys*- Mự khốt chaử- Ngày canh tý:
- xuG cab- <kd- HaJ XGa*-Xung cáp,khốt, hãi xngạ-Xung giáp, canh, bính ngọ.
- daV AMG uj& yt naM- Đao mỡng dú tây nam- Sao vui ở tây nam.

- daV koG uj& yt naM- Đao khong dú tây nam- Sao của ở tây nam.

- oa Kad uj& F*a- A khạt dú phạ- A khạt ở trời.

- h*oG Ep&a uj& AS XGa* AS ix- Hỏng páu dú chỡ xngạ, xi- Trống không ở giờ ngọ, thìn.
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38 - UM* H>G* Ep*a- Mự huộng pảu- Ngày tân sửu:

- xuG H{b- H>G*- AMG <Md- Xung hặp, huộng, mỡng một- Xung ất, tân, đinh mùi.

- daV AMG uj& yt naM- Đao mỡng dú tây nam- Sao vui ở tây nam.

- daV koG uj& yt naM- Đao khong dú tây nam- Sao của ở tây nam.

- oa Kad uj& F*a- A khạt dú phạ- A khạt ở trời.

- h*oG Ep&a uj& AS <Md AS ix- Hỏng páu dú chỡ một, xi- Trống không ở giờ mùi, thìn.
39 - UM* Eta& iZ- Mự táu nhĩ- Ngày nhâm dần:
- xuG HaJ- Eta&- <kd x$- Xung hãi, táu, khốt xăn- Xung bính, nhâm, canh thân.
- daV AMG uj& s&iG naM- Đao mỡng dú chính nam- Sao vui ở chính nam.
- daV koG uj& yt b}c- Đao khong dú tây bắc- Sao của ở tây bắc.

- oa Kad uj& F*a- A khạt dú phạ- A khạt ở trời.

- h*oG Ep&a uj& AS x$ AS ix- Hỏng páu dú chỡ xăn, xi- Trống không ở giờ thân, thìn.
40 - UM* ca& Ema*- Mự cá mẩu- Ngày quý mão:

- xuG AMG- ca& EHa*- Xung mỡng, cá hậu- Xung đinh, quý dậu.

- daV AMG uj& <dG naM- Đao mỡng dú đông nam- Sao vui ở đông nam.

- daV koG uj& yt EfG- Đao khong dú tay phương- Sao của ở tây phương.
- oa Kad uj& F*a- A khạt dú phạ- A khạt ở trời.

- h*oG Ep&a uj& AS EHa* AS ix- Hỏng páu dú chỡ hậu, xi- Trống không ở giờ dậu, thìn.
41 - UM* cab ix- Cáp xi- Ngày giáp thìn:

- xuG Apc- cab- <kd #Md- Xung pớk, cáp, khốt mệt- Xung mậu, giáp, canh tuất.

- daV AMG uj& <dG b}c- Đao mỡng dú đông bắc- Sao vui ở đông bắc.

- daV koG uj& <dG naM- Đao khong dú đông nam- Sao của ở đông nam.
- oa Kad En F*a- A khạt dú phạ- A khạt ở trời.

- h*oG Ep&a uj& AS <Md AS iZ- Hỏng páu dú chỡ một, nhĩ- Trống không ở giờ mùi, dần.
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42 - UM* H{b Yx*- Mự hặp xaử- Ngày ất tỵ:

- xuG c}d- H{b- H*>G YC*- Xung cắt, hặp, huông caự- Xung kỷ, ất, tân hợi.
- daV AMG uj& yt b}c- Đao mỡng dú tây bắc- Sao vui ở tây bắc.

- daV koG uj& s&iG <dG- Đao khong dú chính đông- Sao của ở chính đông.
- oa Kad uj& En F*a- A khạt dú nưa phạ- A khạt ở trên trời.

- h*oG Ep&a uj& AS YC* AS iZ- Hỏng páu dú chỡ caự, nhĩ- Trống không ở giờ hợi, dần.
43 - UM* HaJ XGa*- Mự hãi xngạ- Ngày bính ngọ:

- xuG Apc- HaJ- <kd Ys*- Xung pớk, hãi, khốt chaử- Xung mậu, bính, canh tý.
- daV AMG uj& yt naM- Đao mỡng dú tây nam- Sao vui ở tây nam.

- daV koG uj& s&iG <dG- Đao khong dú chính đông- Sao của ở chính đông.
- oa Kad uj& En F*a- A khạt dú nưa phạ- A khạt ở trên trời.

- h*oG Ep&a uj& AS Ep*a AS iZ- Hỏng páu dú chỡ pảu, nhĩ- Trống không ở giờ sửu, dần.
44 - UM* AMG <Md- Mự mỡng một- Ngày đinh mùi:

- xuG Eta&- Apc iZ- Xung táu, pợ nhĩ- Xung nhâm, mậu dần.

- daV AMG uj& yt naM- Đao mỡng dú tây nam- Sao vui ở tây nam.

- daV koG uj& s&iG b}c- Đao khong dú chính bắc- Sao của ở chính bắc.

- oa Kad uj& F*a- A khạt dú phạ- A khạt ở trời.

- h*oG Ep&a uj& AS iZ AS Ep*a- Hỏng páu dú chỡ nhĩ, pảu- Trống không ở giờ dần, sửu.
45 - UM* Apc x$- Mự pớk xăn- Ngày mậu thân:

- xuG Eta&- Apc iZ- Xung táu, pớk nhĩ- Xung nhâm, mậu dần.

- daV AMG uj& yt naM- Đao mỡng dú tây nam- Sao vui ở tây nam.

- daV koG uj& s&iG b}c- Đao khong dú chính bắc- Sao của ở chính bắc.

- oa Kad uj& F*a- A khạt dú phạ- A khạt ở trời.

- h*oG Ep&a uj& AS Ep*a AS iZ- Hỏng páu dú chỡ pảu, nhĩ- Trống không ở giờ dần sửu.
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46 -UM* c}d EHa*- Mự cắt hậu- Ngày kỷ dậu:

- xuG ca&- c}d- H{b EHa*- Xung cá, cắt, hặp hậu- Xung quý, kỷ, ất dậu.

- daV AMG uj& <dG b}c- Đao mỡng dú đông bắc- Sao vui ở đông bắc.

- daV koG uj& s&iG naM- Đao khong dú chính nam- Sao của ở chính nam.
- oa Kad uj& <dG b}c- A khạt dú đông bắc- A khạt ở đông bắc.

- h*oG Ep&a uj& AS Ema* AS iZ- Hỏng páu dú chỡ mẩu, nhĩ- Trống không ở giờ mão, dần.
47 - UM* <kd #Md- Mự khốt mệt- Ngày canh tuất:

- xuG cab- Apc- <kd ix- Xung cáp, pớk, khốt xi- Xung giáp, mậu, canh thìn.
- daV AMG uj& yt b}c- Đao mỡng dú tây bắc- Sao vui ở tây bắc.

- daV koG uj& s&iG naM- Đao khong dú chính nam- Sao của ở chính nam.
- oa Kad uj& <dG b}c- A khạt dú đông bắc- A khạt ở đông bắc.

hoG Ep&a uj& AS ix AS iZ- Hỏng páu dú chỡ xi, nhĩ- Trống không ở giờ thìn, dần.
48 - UM* H>G* YC*- Mự huộng caự- Ngày tân hợi:
- xuG H{b- c}d- H*>G Yx*- Xung hặp, cắt, huộng xaử- Xung ất, kỷ, tân tỵ.

- daV AMG uj& yt naM- Đao mỡng dú tây nam- Sao vui ở tây nam.

- daV koG uj& yt naM- Đao khong dú tây nam- Sao của ở tây nam.
- oa Kad uj& <dG b}c- A khạt dú đông bắc- A khạt ở đông bắc.

- h*oG Ep&a uj& AS Yx* AS Ema*- Hỏng páu dú chỡ xaử, mẩu- Trống không ở giờ tỵ,mão.
49 - UM* Eta& Ys*- Mự táu chaử- Ngày nhâm tý:
- xuG HaJ- Eta&- <kd XGa*- Xung hãi, táu, khốt xngạ- Xung bính, nhâm, canh ngọ

- daV AMG uj& s&iG naM- Đao mỡng dú chính nam- Sao vui ở chính nam.
- daV koG uj& yt b}c- Đao khong dú tây bắc- Sao của ở tây bắc.

- oa Kad uj& <dG b}c- A khạt dú đông bắc- A khạt ở đông bắc.

- h*oG Ep&a uj& AS XGa* AS iZ- Hỏng páu dú chỡ xngạ, nhĩ- Trống không ở giờ ngọ, dần.
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50 - UM* ca& Ep*a- Mự cá pẩu- Ngày quý sửu:

- xuG AMG- EHa*- ca& <Md- Xung mỡng, hậu, cá một- Xung đinh, dậu, quý mùi.
- daV AMG uj& <dG naM- Đao mỡng dú đông nam- Sao vui ở đông nam.

- daV koG uj& s&iG yt- Đao khong dú chính tây- Sao của ở chính tây.

- oa Kad uj& <dG b}c - A khạt dú đông bắc- A khạt ở đông bắc.

- h*oG Ep&a uj& AS <Md AS iZ- Hỏng páu dú chỡ một, nhĩ- Trống không ở giờ mùi, dần.
51 - UM cab iZ- Mự cáp nhĩ- Ngày giáp dần:

- xuG Apc- cab- HaJ x$- Xung pớk, cáp, hãi xăn- Xung mậu, giáp, bính thân.
- daV AMG uj& <dG b}c- Đao mỡng dú đông bắc- Sao vui ở đông bắc.

- daV koG uj& <dG naM- Đao khong dú đông nam- Sao của ở đông nam.
- oa Kad uj& <dG b}c- A khạt dú đông bắc- A khạt dú đông bắc.

- h*oG Ep&a uj& AS Yx* AS x$- Hỏng páu dú chỡ xaử, xăn- Trống khong ở giờ tỵ, thân.
52 - UM* H{b Ema*- Mự hặp mẩu- Ngày ất mão:

- xuG AMG- c}d- H{b EHa*- Xung mỡng, cắt, hặp hậu- Xung mậu, kỷ, ất dậu.
- daV AMG uj& yt b}c- Đao mỡng dú tây bắc- Sao vui ở tây bắc.

- daV koG uj& yt naM- Đao khong dú tây nam- Sao của ở tây nam.
- oa Kad uj& s&iG <dG- A khạt dú chính đông- A khạt ở chính đông.

- h*oG Ep&a uj& AS EHa* AS Ys*- Hỏng páu dú chỡ hậu, chaử- Trống không ở giò dậu, tý.
53 - UM* HaJ ix- Mự hãi xi- Ngày bính thìn:

- xuG <kd- HaJ- Eta& #Md- Xung khốt, hãi, táu mệt- Xung canh, bính, nhâm tuất.

- daV AMG uj& yt naM- Đao mỡng dú tây nam- Sao vui ở tây nam.

- daV koG uj& s&iG <dG- Đao khong dú chính đông- Sao của ở chính đông.
- oa Kad uj& s&iG <dG- A khạt dú chính đông- A khạt ở chính đông.

- h*oG Ep&a uj& AS <Md #Md Ys*- Hỏng páu dú chỡ một, mệt chaử- Trốngkhông ở giờ mùi,
tuất, tý.
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54 - UM AMG Yx- Mự mỡng xaử- Ngày đinh tỵ:

- xuG AMG- H*>G- ca& YC*- Xung mỡng, huộng, cá caự- Xung đinh, tân, quý hợi
- daV AMG uj& s&iG naM- Đao mỡng dú chính nam- Sao vui ở chính nam.

- daV koG uj& s&iG <dG- Đao mỡng dú chính đông- Sao vui ở chính đông.

- oa Kad uj& <dG EfG- A khạt dú đông phương- A khạt ở đông phương.

- h*oG Ep&a uj& AS Ys* AS YC*- Hỏng páu dú chỡ chaử, caự- Trống không ở giờ tý, hợi.
55 - UM* Apc XGa- Mự pớk xngạ- Ngày mậu ngọ:

- xuG Eta&- Apc- Eta& Ys*- Xung táu, pớk, táu chaử- Xung nhâm, mậu, nhâm tý.

- daV AMG uj& <dG naM- Đao mỡng dú đông nam- Sao vui ở đông nam.
- daV koG uj& si&G b}c- Đao khong dú chính bắc- Sao của ở chính bắc.

- oa Kad uj& si&G <dG- A khạt dú chính đông- A khạt ở chính đông.

- h*oG Ep&a uj& AS Ys* AS Ep*a- Hỏng páu dú chỡ chaử, pảu- Trống không ở giờ tý, sửu.
56 - UM c}d <Md- Mự cắt môt- Ngày kỷ mùi:

- xuG ca&- c}d- H{b Ep*a- Xung cá, cắt, hặp pảu Xung quý, kỷ, ất sửu.
- daV AMG uj& <dG b}c- Đao mỡng dú đông bắc- Sao vui ở đông bắc.

- daV koG uj& s&iG naM- Đao khong dú chính nam- Sao của ở chính nam.

- oa Kad uj& s&iG <dG- A khạt dú chính đông- A khạt ở chính đông.

- h*oG Ep&a uj& AS Ep*a AS Ys*- Hỏng páu dú chỡ pảu, chaử- Trống không ở giờ sửu, tý.
57 - UM* <kd x$- Mự khốt xăn- Ngày canh thân:

- xuG cab- Apc- <kd iZ- Xung cáp, pớk, khốt nhĩ- Xung giáp, mậu, canh thìn.
- daV AMG uj& yt b}c- Đao mỡng dú tây bắc- Sao vui ở tây bắc.

- daV koG uj& yt naM- Đao khong dú tây nam- Sao của ở tây nam.
- oa Kad uj& <dG naM- A khạt dú đông nam- A khạt ở đông nam.

- h*oG Ep&a uj& AS Ys* AS iZ- Hỏng páu dú chỡ chaử, nhĩ- Trống không ở giờ tý, thìn.
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58 - UM* H>G* EHa*- Mự huộng hậu- Ngày tân dậu:

- xuG H{b- c}d- H*>G Ema*- Xung hặp, cắt, huộng mảu- Xung ất, kỷ, tân mão.
- daV AMG uj& yt naM- Đao mỡng dú tây nam- Sao vui ở tây nam.

- daV koG uj& yt naM- Đao khong dú tây nam- Sao của ở tây nam.
- oa Kad uj& <dG naM- A khạt dú đông nam- A khạt ở đông nam.

- h*oG Ep&a uj& AS Ys* AS ix- Hỏng páu dú chỡ chaử, xi- Trống không ở giờ tý, thìn.
59 - UM* Eta #Md- Mự táu mệt- Ngày nhâm tuất:

- xuG HaJ- Eta&- cab ix- Xung hãi, táu, cáp xi- Xung bính, nhâm, giáp thìn.
- daV AMG uj& siG& naM- Đao mỡng dú chính nam- Sao vui ở chính nam.
- daV koG uj& yt b}c- Đao khong dú tây bắc- Sao của ở tây bắc.
- oa Kad uj& <dG naM- A khạt dú đông nam- A khạt ở đông nam.

- h*oG Ep&a uj& AS Ys* AS ix- Hỏng páu dú chỡ chaử, xi- Trống không ở giờ tý, thìn.
60- UM* ca& YC*- Mự cá caự- Ngày quý hợi:

- xuG AMG- ca&- c}d- Xung mỡng, cá, cắt. Xung đinh, quý, kỷ -

- daV AMG uj& <dG naM- Đao mỡng dú đông nam- Sao vui ở đông nam.
- daV koG uj& s&iG yt- Đao khong dú chính tây- Sao của ở chính tây.
- oa Kad uj& <dG naM- A khạt dú đông nam- A khạt ở đông nam.

- h*oG Ep&a uj& AS Ys* AS ix- Hỏng páu dú chỡ chaử, xi- Trống không ở giờ tý, thìn.

UM* kud Exa EHN Exa eH*Khút sau hưỡn sâu hẹ- đào cột nhà, cột chính:

- #hN toN& diN Es*a EHN uj& il m$* JUNHên tón đin chẩu hưỡn dú li mẳn dữn.
Thấy hòn đất chủ nhà ở yên lành sống lâu.
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- #hN #dc #hN duc Yh* Es*a EHN Eoa Yb TuM& [h& Eoa Za epd {N* ooJ* x}d doN*

eLV* Eoa ooc Ix il laJ-

Hên đếch hên đúk haử chẩu hưỡn âu baư tum hó âu nhã pét nặm ỏi sắt lỏn
lẹo âu ók xia li lai.
Thấy sắt thấy xương cho chủ nhà lấy lá " tum " gói lấy, đừng dính đường
mật rồi mang ra khỏi thì rất tốt.

- #hN ES* s}c yd* G> CVaJHên chựak đảy ngũa quãi - Thấy dây thừng được bò trâu.

- #hN XaJ s}c yd* Eka* yd* koGHên xãi chắc đảy khẩu đảy khong - Thấy cát sẽ được thóc lúa, được của.

- #hN yM* #hN waN& yF s}c yF- #hN ToG edG s}c H*oN Ys Yh* Es*a- Es*a
EHN [x il-

Hên mạy hên thán phãy- Hên tõng đanh chắc họn chaư haử chẩu, chẩu
hưỡn xo li.
Thấy cây, than cây, thấy đồng đỏ sẽ nóng lòng cho mình, chủ nhà xin thì tốt.

- #hN s}c yd* AGN {CHên chắc đảy ngẫn cẵm- Thấy cái khác sẽ được vàng bạc.

- #hN AGN iM buN il laJ Yh* Eoa {N* AfG* {N* o*oJ [x il- #hN x}G- x}G [C* il [x il
laJ [x eLV L}c kud IxHên ngẫn mĩ bun li haử âu nặm phẩng nặm ỏi xi li. Hên xăng, xăng cọ li
xo li lai, xo lẹo lặc khút xia.
Thấy bạc có số tốt, phải lấy mật ong hoặc đường xin thì tốt. Thấy gì cùng tốt,
xin rồi bí mật mang ra đi bí mật đào.

UM* puc Exa EHN Exa eH*Púk sâu hưỡn- sâu hẹk- Dưng cột nhà cột chính.

- SaJ* yp {c* siG& <dG EfG UH Es*a EHN EZG& Ys SaJ* yp {c* yt EfG UH Es*a EHN Eba&
ilChại pay cẳm chính đông phương hữ chẩu hưỡn chaư chại pay cẳm tây phương
hữ chẩu hưỡn báu li.
Nghiêng về phía chính đông phương thì chủ nhà lòng nghiêng đi tây
phương thì chủ nhà không tốt.
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- SaJ* yp {c* b}c EfG UH Es*a EHN EHG& M}c da& c$Chại pay bắc phương hữ chẩu hưỡn mặc đá căn.
Nghiêng về phía bắc phương thì chủ nhà hay chửi nhau.

- SaJ* yp {c* siG& naM UH Es*a EHN uj& il #jN YsChại pay cẳm chính nam hữ chẩu hưỡn dú li dên chaư.
Nghiêng đi phía nam phương thì chủ nhà ở yên lành, mát lòng.

c>G VoG <hc xib UM* UH iM xib #sd UM* PoM* LaG& PoM* EHN:
Cuông võng hốk xíp mự hữ mĩ xíp chết mự pọm lang pọm hưỡn:
Trong vòng sáu mươi ngày thì có mười bảy ngày trên nhà, dưới gầm sàn có đủ:

- UM* cab Ys*

- UM* H>G* Yx*

Mự cáp chaử

Ngày giáp tý

Mự huộng xaử

Ngày tân tỵ

- UM* HaJ XGa* Mự hãi xngạ

- UM* H{b Ep*a

- UM* H{b EH*a

- UM* Apc x$
- UM* Apc ix

- UM* HaJ x$

- UM* Eta& Ys*

- UM* c}d Yx*

- UM* AMG EH*a
- UM* cab iZ

- UM* Et&a x$

- UM* <kd Ys*
- UM* AMG Yx*

- UM* ca& EHa*

- UM* H{b Yx*

Mự hặp pảu

Ngày bính ngọ
Ngày ất sửu

Mự hặp hậu

Ngày ất dậu

Mự pớk xăn

Ngày Mậu thân

Mự pớk xi

Ngày mậu thìn

Mự hãi xăn

Ngày bính thân

Mự táu chaử

Ngày nhâm tý

Mự cắt xaử

Ngày kỷ tỵ

Mự mỡng hậu

Ngày đinh dậu

Mự cáp nhĩ

Ngày giáp dần

Mự táu xăn

Ngày nhâm thân

Mự khốt chaử

Ngày canh tý

Mự mỡng xaử

Ngày đinh tỵ

Mự cá hậu

Ngày quý dậu

Mự hặp xaử

Ngày ất tỵ
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Ab&G Po*M L&aG P*oM EHN UH Ab&G PUG h&uN Yt* iN* Bớng pọm lang pọm hưỡn hữ bớng pững hún taử nị
Xem ngày tốt làm nhà thì xem hình vẽ dưới đây:
AbG P*oM La&G P*oM EHN UH yd* uH*:
- h&uN Q eo* EV*a q m*a eP&: xaM q [l* EHN m*a eP& q, xoG q [l* m*a eP& N*oJ, q Q
[l* eo&V enV, Eb*a iM q [l* EHN d{b xIV- q NoN [l* #sb H*aJ.
- h&uN <t CVaJ eo& EV*a ES&G koG EHN j*aV- xaM CVaJ [l* H&}G iM- xoG CVaJ [l* eo&V
enV- CVaJ Q [l* C}d CuG- Eb&a iM CVaJ [l* [k& yH* laJ Eb&a #Jd x}G ooc yd*.
Bớng pọm lang pọm hưỡn hữ đảy hụ:
Hún cỗn é vạu cỗn mả pe: xam cỗn lỏ hưỡn mả pe, xong cốn lỏ mả pe nọi,
cỗn nưng lỏ éo neo, báu mĩ cỗn lỏ đắp xiêu, cỗn nõn lỏ chếp hại.
Hún quãi é vạu chương khong hưỡn dảo, xam quãi lỏ hăng mĩ , xong quãi lỏ
yếu neo, quãi nưng khó hạy, báu mĩ quãi lỏ cặt khó hạy lai báu dệt xăng ók đảy.
Hình vẽ dưới đay biểu hiện như sau:
- Hình người biểu hiện số người trong nhà, ba người đứng là khỏe mạnh
cả, nằm là ốm đau, chỉ có hai người số người sinh nở không nhiều, một người là
ít người không phát triển, không có người nghĩa là người trong nhà sẽ chết hết.
- Hình con trâu biểu hiện của cải của gia đình nhiều hay ít, ba trâu là giàu
có, hai trâu là khó khăn, một trâu là nghèo, không có trâu là khốn túng khổ sở.
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UM* cab Ys* N}G&

H{b Ep*a xaJ Ek

HaJ iZ if [t& SoG

AMG Ema*

TuG ciN #jN

<tc hoG* hoG&

Yt* LaG&

Mỡng mảu
Đinh mão

Mự cáp chaử năng
tung kin dên
Ngày giáp tý

Apc ix
Pớk xi
Mậu thìn

Eta& x$
Táu xăn
Nhâm thân

Hặp pảu xai khưa
tốk hỏng hóng
Ngày ất sửu

Hãi nhĩ phi tó
chõng taử lang
Ngày bính dần

c}d Yx*
Cắt xaử
Kỷ tỵ

<kd XGa*
Khốt xngạ
Canh ngọ

ca& EHa*
Cá hậu
Qúy dậu

cab #Md
Cáp mệt
Giáp tuất
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H*>G <Md
Huộng một
Tân mùi

H{b YC*
Hặp caự
Ất hợi

HaJ Ys*
Hãi chaử
Bính tý

<kd ix
Khốt xi
Canh thìn

cab x$
Cáp xăn
Giáp thân

AMG Ep*a*
Mỡng pảu
Đinh sửu

Apc iZ
Pớk nhĩ
Mậu thìn

H*>G Yx*
Huộng xaử
Tân tỵ

Eta& XGa*
Táu xngạ
Nhâm ngọ

H{b EHa*
Hặp hậu
Ất dậu

HaJ #Md
Hãi mệt
Bính tuất
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c}d Ema*
Cắt mẩu
Kỷ mão

ca& <Md
Cá một
Quý mùi

AMG YC*
Mỡng caự
Đinh hợi

Apc Ys*
Pớk chaử
Mậu tý

c}d Ep*a*
Căt pảu
Kỷ sửu

Eta& ix
Táu xi
Nhâm thìn

ca& Yx*
Cá xaử
Quý tỵ

HaJ x$
Hãi xăn
Bính thân

AMG EHa*
Mỡng hậu
Đinh dậu
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<kd iZ
Khốt nhĩ
Canh thìn

H*>G Ema*
Huộng mẩu
Tân mão

cab XG*a
Cáp xngạ
Giáp ngọ

H{b <Md
Hặp mùi
Ất mùi

Apc #Md
Pớk mệt
Mậu tuất

c}d YC*
Cắt caự
Kỷ hợi

<kd Ys*
Khốt chaử
Canh tý

H*>G Ep*a
Huộng pảu
Tân sửu

Eta& iZ
Táu nhĩ
Nhâm thìn

cab ix
Cáp xi
Giáp thìn

H{b Yx*
Hặp xaử
Ất tỵ

HaJ XGa*
Hãi xngạ
Bính ngọ

AMG <Md
Mỡng một
Đinh mùi

Apc x$
Pớk xăn
Mậu thân

c}d EHa*
Cắt hậu
Kỷ dậu

<kd #Md
Khốt mệt
Canh tuất

H*>G YC*
Huộng caự
Tân hợi
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ca& Ema*
Cá mẩu
Quý mão

Eta& Ys&
Táu chaử
Nhâm tý

ca Ep*a
Cá pảu
Quý sửu

cab iZ
Cáp nhĩ
Giáp dần

HaJ ix
Hãi xi
Bính thìn

AMG Yx*
Mỡng xaử
Đinh tỵ

Apc XGa*
Pợk xngạ
Mậu ngọ

c}d <Md
Căt một
Kỷ mùi

H*>G EHa*
Huộng hậu
Tân dậu

Eta& #Md
Táu mệt
Nhâm tuất

ca& YC*
Cá caự
Quý hợi

<kd x$
Khốt xăn
Canh thân
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H{b Ema*
Hặp mảu
Ất mão

Ab&G Eoa f> Eoa IM
Bớng âu phua âu mĩa- Xem lấy chồng lấy vợ.
+ c>G EbN Ab&G UM* Eoa f> Eoa IM il [l* UM*: 4- 9- 14 {C-&
Cuông bươn bớng mự au phua au mĩa li lỏ mự: 4- 9- 14 căm.
Trong tháng xem ngày lấy chồng lấy vợ tốt là ngày: 4- 9-14-

+ UM* {C Eba& Eoa f> Eoa IM - Mự căm báu phua au mĩaNgày kiêng không lấy chồng lấy vợ:

- EbN sIG: UM* EHa* UM* iZ UM* YC* UM* Yx*- Bươn chiêng: mự hậu, nhĩ, caự, xaử.
Tháng giêng: ngày dậu, dần, hợi, tỵ

- EbN iZ&: UM* EHa* UM* ix UM* <Md- Bươn nhi: mự hậu, xi, một.
Tháng hai: ngày dậu, thìn, mùi.

- EbN xaM: UM* EHa* UM* ix UM* YC* UM* XGa*- Bươn xam: mự hậu, xi, caự, xngạ.
Tháng ba: ngày dậu, thìn, hợi, ngọ.

- EbN ix&: UM* x$ UM* XGa* UM* EHa*- Bươn xí: mự xăn, xngạ, hậu.
Tháng tư: ngày thân, ngọ, dậu.

- EbN ha*: UM* x$ UM* iZ UM* Ema* UM* EHa* UM* #Md- Bươn hả: mự xăn, nhĩ, mảu, hậu, mệt.
Tháng năm: ngày thân, dần, mão, dậu, mùi.

- EbN <hc: UM* x$ UM* EHa UM* ix- Bươn hốk: mự xăn, hậu, xi.
Tháng sáu: ngày thân, dậu, thìn.

- EbN #sd: UM* x$ UM* #Md UM* iZ- Bươn chết: mự xăn, mệt, nhĩ.
Tháng bảy: ngày thân, mùi, dần.

- EbN epd: UM* EHa* UM* YC* UM* Yx* UM* <Md UM* x$- Bươn pét: mự hậu, caự, một, xăn.
Tháng bảy: ngày dậu, hợi, mùi, thân.

- EbN Eca*: UM* x$ UM* YC* UM* iZ UM* XGa* UM* Ys*- Bươn cảu: mự xăn, caự, nhĩ, xngạ,
chaử - Tháng chín: ngày thân, hợi, dần, ngọ, tý.

- EbN xib: UM* x$ UM* iZ UM* Ys* UM* ix- Bươn xíp: mự xăn, nhĩ, chaử, xi.
Tháng mười: ngày thân, dần, tý, thìn.

- EbN xib #od: UM* <Md UM* EHa* UM* Ys* UM* Ep*a- Bươn xíp ết: mự một, hậu, chaử, pảu.
Tháng mười một: ngày mùi, dậu, tý, sửu.

- EbN xib xoG: UM* Ys* UM* iZ- Bươn xíp xong: mự chaử, nhĩ.
Tháng mười hai: ngày tý, dần.
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+ UM* xaV Eba& Eoa f>- Mự xao báu au phua- Ngày con gái không lấy chồng

- EbN sIG: UM* iZ UM* EHa*- Bươn chiêng: mự nhĩ, hậu- Tháng giêng: ngày dần, dậu.
- EbN iZ&: UM* ix UM* EHa*- Bươn nhi: mự xi, hậu- Tháng hai: ngày thìn, dậu.

- EbN xaM: UM* ix UM* EHa*- Bươn xam: mự xi, hậu- Tháng ba: ngày thìn, dậu

- EbN ix&: UM* x$ UM* XGa*- Bươn xí: mự xăn, xngạ- Tháng tư: ngày thân, ngọ.

- EbN ha*: UM* iZ UM* x$- Bươn hả: mự nhĩ, xăn- Tháng năm: ngày dần, thân.

- EbN <hc: UM* EHa* UM* x$- Bươn hốk: mự hậu, xăn- Tháng sáu: ngày dậu, thân.

- EbN #sd: UM* #Md UM* x$- Bươn chết: mự mệt, xăn- Tháng bảy: ngày mùi, thân.

- EbN epd: UM* Yx* UM* YC* UM* EHa*- Bươn pét: mự xaử, caự, hậu.

Tháng tám: ngày tỵ, hợi, dậu.

- EbN Eca*: UM* YC* UM* x$- Bươn cảu: mự caự, xăn- Tháng chín: ngày hợi, thân.
- EbN xib: UM* iZ UM* x$- Bươn xíp: mự nhĩ, xăn- Tháng mười: ngày dần, thân.
- EbN xib #od: UM* <Md- Bươn xíp ết: mự một- Tháng mười một: ngày mùi.

- EbN xib xoG: UM* Ys*- Bươn xíp xong: mự chaử- Tháng mười hai: ngày tý.
+ UM* baV& Eba& Eoa IM- Mự báo báu au mĩa- Ngày con trai không lấy vợ:

- EbN sIG: UM* YC*- Bươn chiêng: mự caự- Tháng giêng: ngày hợi.

- EbN iZ&: UM* <Md UM* ix- Bươn nhi: mự một, xi- Tháng hai: ngày mùi, thìn.

- EbN xaM: UM* XGa* UM* YC*- Bươn xam: mự xngạ, caự- Tháng ba: ngày ngọ, hợi.

- EbN ix&: UM* XGa* UM* EHa*- Bươn xí: mự xngạ, hậu- Thang tư: ngày ngọ, dậu.
- EbN ha*: UM* #Md UM* EHa* UM Ema*- Bươn hả: mự mệt, hậu, mảu.

Tháng năm ngày: mùi, dậu, mão.

- EbN <hc: UM* Ema* UM* ix- Bươn hốk: mự mảu, xi- Tháng sáu: ngày mão, thìn.
- EbN #sd: UM* iZ UM* x$- Bươn chết: mự nhĩ, xăn- Tháng bảy: ngày dần, thân.

- EbN Eca*: UM* iZ UM* Ys* UM* XGa*- Bươn cảu: mự nhĩ, chaử, xngạ.
Tháng chín: ngày dần, tý, ngọ.

- EbN xib: UM* Ys* UM* ix- Bươn xíp: mự chaử, xi- Tháng chín: ngày tý, thìn.
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- EbN xib #od: UM* Ys* UM* Ep*a UM* EHa*- Bươn xíp ết: mự chaử, pảu, hậu.
Tháng mười một: ngày tý, sửu, dậu.

- EbN xib xoG: UM* Ys* UM* iZ- Bươn xíp xong: mự chaử, nhĩ Tháng mười hai: ngày tý, dần.

+ UM* <k&G moG Eba& Eoa IM- Mự khỗng mong báu au mĩaNgày trống không không lấy vợ:

- EbN sIG: UM* iZ- Ema*- Ep*a- XGa*- Bươn chiêng: mự nhĩ, pảu, xngạ.
Tháng giêng: ngày dần, sửu, ngọ.

- EbN iZ&: UM* iZ- Ema*- XGa*- Bươn nhi: mự nhĩ, mảu, xngạ.
Tháng hai: ngày dần, mão, ngọ.

- EbN xaM: UM iZ- Ema*- XGa*- x$- Bươn xam: mự nhĩ, mảu, xăn.
Tháng ba: ngày dần, mão, thân.

- EbN ix&: UM Ys*- Ep*a- ix- x$- Bươn xí: mự chaử, pảu, xi. xăn.
Tháng tư: ngày tý, sửu, thìn, thân.

- EbN ha*: UM* Ys*- ix- XGa*- x$- Bươn hả: mự chaử, xi, xngạ, xăn.
Tháng năm: ngày tý, thìn, ngọ, thân.

- EbN <hc: UM* ix- x$- Bươn hốk: mự xi, xăn- Tháng sáu: ngày thìn, thân.
- EbN #sd: UM* Ys*- Yx*- EHa*- Bươn chết: mự chaử, xaử, hậu.
Tháng bảy: ngày tý, tỵ, dậu.

- EbN epd: UM* Ep*a- EHa*- Yx*- XGa*- Bươn pét: mự pảu, hậu. xaử, xngạ.
Tháng tám: ngày sửu, dậuu, tỵ, ngọ.

- EbN Eca*: UM* Ep*a- Yx*- x$- EHa*- Bươn cảu: mự pảu, xaử, xăn, dậu.
Tháng chín: ngày sửu, tỵ, thân, dậu.

- EbN xib: UM* #Md- YC*- Ep*a- <Md- Bươn xíp: mự mệt, caự, pảu, một.
Tháng mười: ngày tuất, hợi, sửu, mùi.

- EbN xib #od: UM* #Md- YC*- <Md- x$- Bươn xíp ết: mự mệt, caự, một, xăn.
Tháng mười một: ngày tuất, hợi, mùi, thân.

- EbN xib xoG: UM* #Md- YC*- <Md- x$- Bươn xíp xong: mự mệt, caự, một, xăn.
Tháng mười hai: ngày tuất, hợi, mùi, thân.
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Us& ti&G [K* M&iG c$ Eoa f> Eoa IM
Chứ tính khọ minh căn au phua au mĩa.
Nhớ tính đúng mệnh nhau mà lấy chồng lấy vợ.

- M&iG {C Eoa M&iG yM*: ALG yh* ha Luc- H*aJ laJMinh cẵm au minh mạy: lỡng hảy ha lụk. Hại lai.
Mệnh kim lấy mệnh mộc: thường hay khóc tìm con. Rất xấu.

- M&iG {C Eoa M&iG {C: Eb&a il Eb&a H*aJMinh cẵm au minh cẵm: báu li báu hại.
Mệnh kim lấy mệnh kim: không tốt cũng không xấu.

- M&iG {C Eoa M&iG {N*: iM Luc ZiG SaJ H&}G iM EXG {N-*
Minh cẵm au minh nặm: mĩ lụk nhĩnh chãi hăng mĩ xưỡng nặm.
Mệnh kim lấy mệnh thủy: có con gái trai giàu có như nước.

- M&iG {C Eoa M&iG yF: ALG k*a h> c$ [k& H*aJ-

Minh cẵm au minh phãy: lỡng khả hua căn khó hại.
Mệnh kim lấy mệnh hỏa: thường hay cãi nhau, nghèo khổ.

- M&iG {C Eoa M&iG diN: H&}G iM- iM Luc ZiG SaJ- koG laJ EXG n*}G utMinh cẵm au minh đin: hăng mĩ, mĩ lụk nhĩnh chãi,khong lai xưỡng
nẳngtủ.
Mệnh kim lấy mệnh thổ: giàu có, có con gái trai, của nhiều ở trong tủ.

- M&iG yM* Eoa M&iG {C: ALG k*a h> c$ VaG Ix c$-

Minh mạy au minh cẵm: lỡng khả hua căn, vãng căn.
Mệnh mộc lấy mệnh kim: hay cãi nhau, bỏ nhau.

- M&iG yM* Eoa M&iG yF: iM Luc ZiG SaJ- koG Ma EXG {N-*
Minh mạy au minh phãy: mĩ lụk nhĩnh chãi. Khong mã xưỡng năm.
Mệnh mộc lấy mệnh hỏa: có con gái trai. Của về như nước.

- M&iG yM* Eoa M&iG diN: f> IM m*$ JUN EXG <oG ebc <t*- iM Luc ZiG SaJ-

Minh mạy au minh đin: phua mĩa mẳn dữn xưỡng ông Bách Tổ. Mĩ lụk nhĩnh chãi

Mệnh mộc lấy mệnh thổ: vợ chông sống lâu như ông Bách Tổ, có con gái
trai

- M&iG yM* Eoa M&iG yM*: H*aJ w&oG il w&oG-

Minh mạy au minh mạy: hại thóng li thóng.
Mệnh mộc lấy mệnh mộc: xấu nửa, tốt nửa.

- M&iG {N* Eoa M&iG {C: x&iG koG hac Ma ux& #tM EHNMinh nặm au minh cẵm: xính không hák mã têm hưỡn.
Mệnh thủy lấy mệnh kim của cải khắc đến đầy nhà.
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- M&iG {N* Eoa M&iG {N*: f> IM Eb&a eM&N c$- ip Yd [C* yd* yh* if taJMinh nặm au minh nặm: phua mĩa báu men căn. pi đaư cọ đảy hảy phi tai.
Mệnh thủy lấy mệnh thủy: vợ chồng không hợp nhau, năm nào cũng được
đi khóc người chết.

- M&iG {N* Eoa M&iG yF: Eb&a #pN EHN- H*aJMinh nặm au minh phãy: báu pên hưỡn. Hại.
Mệnh thủy lấy mệnh hỏa: không nên nhà, rất xấu.

- M&iG {N* Eoa M&iG diN: [k* <k&N VaG Ix c$Minh nặm au minh đin: khó khốn vãng xia căn.
Mệnh thủy lấy mệnh thổ: nghèo khổ, bó nhau.

- M&iG yF Eoa M&iG {C: #Jd x}G [C* Eb&a #pN H*aJ laJMinh phãy au minh cẵm: dệt xăng cọ báu pên, hại lai.
Mệnh hỏa lấy mệnh kim: làm gì cũng không được, rất xấu.

- M&iG yF Eoa M&iG yM*: EHN j*aV T&IG oaN H&}G iM il laJMinh phãy au minh nặm: hưỡn dảo tiêng an hăng mĩ li lai.
Mệnh hỏa lấy mệnh thủy: nhà cửa bình an giàu có nhiều.

- M&iG yF Eoa M&iG {N*: #TG ip yd* yh* if taJ- #Jd x}G [C* Eb&a #pN-

Minh phãy au minh nặm: tễnh pi đảy hảy phi tai. Dệt xăng cọ báu pên.
Mệnh hỏa lấy mệnh thủy: cả năm chỉ đi khóc người chết, làm gì cũng không
nên.

- M&iG yF Eoa M&iG diN: Es*a yd* #pN cVaN uj& L*a hac iM x&iG koGMinh phãy au minh đin: chảu đảy pên quan dú lạ hák mĩ xính khong.
Mệnh hỏa lấy mệnh thổ: mình được làm quan ở không khác có của cải.

- M&iG yF Eoa M&iG yF: Ys H*oN M}c k*a h> c$-

Minh phãy au minh phãy: chaư họn mặc khả hua căn.
Mệnh hỏa lấy mệnh hỏa; nóng tính hay cãi nhau.

- M&iG diN Eoa M&iG {C: uj& L*a hac iM x&iG koG il laJMinh đin au minh cẵm: dú lạ hák mĩ xính khong, li lai.
Mệnh thổ lấy mệnh kim: ở không khác có của cải rất tốt

- M&iG diN Eoa M&iG yM*: iM Luc ZiG SaJ H&}G iM il laJ-

Minh đin au minh mạy: mĩ lụk nhĩnh chãi, hăng mĩ, li lai.
Mệnh thổ lấy mệnh mộc: có con gái trai, giàu có, rất tốt.

- M&iG diN Eoa M&iG {N*: H*aJ laJ Eb&a #pN EHN- ip Ys [C* yd* yh* if taJMinh đin au minh nặm: hại lai báu pên hưỡn. Pi đaư cọ đảy hảy phi tai.
Mệnh thổ lấy mệnh thủy: rất xấu không nên nhà. Năm nào cũng phải đi khóc
người chết.
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- M&iG diN Eoa M&iG yF: #Jd EJ*N x}G [C* #pN- il laJMinh đin au minh phãy; dệt xăng cọ pên. Li lai.
Mệnh thổ lấy mệnh hỏa: làm gì cũng nên, rất tốt.

- M&iG diN Eoa MiG diN: iM Luc ZiG SaJ- m*$ JUN c{b c$- H&}G iM il laJMinh đin au minh đin: mĩ lụk nhĩnh chãi. mẳn dữn cắp căn. Hăng mĩ li lai.
Mênh thổ lấy mệnh thổ: có con gái trai, sống lâu với nhau, giàu có. Rất tốt.
Dưới đây là hình xem ngày tốt con gái đi nhà chồng, theo bốn mùa:
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h&uN d>G EbN- Hún đuông bươn- Hình mặt trăng

AbG& ca La ip xiG- Bớng ca lã pi sinh- Xem phỏng đoán năm sinh

G>
Ngũa
Bò

Kud

eMV

Khụt
Số mệnh

Mẽo
Mèo

S*aG

xiG

Chạng
Voi

Xinh
Sinh

un

Nac

Ex

Nu
Chuột

Nạk
Rái cá

Xưa
Hổ

o$ iN* ip Luc q uf* SaJ UH N{b et& Ex Ma Nac- uf* ZiG UH N{b et& G> Ma Kud-

N{b Cob C>J& eMN& <t Yd Yh* ud o$ iN*:
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Ăn nị pi lụk cỗn phủ chãi nặp té xưa mã nạk- Phủ nhĩnh nặp té ngũa mã
khụt. Nặp cọp cuôi men tô đaư haử đu ăn nị:
Cái này năm sinh con người con trai đếm từ hổ sang rái cá. Con gái đếm
từ bò sang số mệnh, Đếm vòng tròn đúng chỗ con nào thì xem giải nghĩa dưới
đây:

- Hod ip AP&G Ex UH Za Yh* Exa& uc* AGN- F}G AhN NaN s}c #pN <Zd- ip $* uf*
EPN& s}c x{b Ix Yh* #pN CVaM- Za yd* yw& k*oJ Ma EHN Eba& il- Yh* p&oJ pa #sd
<t- p&oJ uC& hoJ Q-

Họt pi pơng xưa: hữ nhã haử xấu củ ngẫn. Phẵng hơn nãn chắc pên nhột.
Pi nặn phủ pươn chắc xắp xia haử pên quãm. Nhã đảy tháy khỏi mã hưỡn báu li.
Haử pói pa chết tô. Pói cu hoi nưng.
Đến năm con hổ: thì đừng cho người khác vay tiền. Nghe lâu dài sẽ có
việc không tốt. Năm đó người ta sẽ đuổi đi vì có lời không tốt. Không được lấy
người ở về nhà không tốt. Phải thả cá bảy con, kèm theo một con ốc.

- Hod ip AP&G Nac- ip $* uf* xaV [l* uH* M}c ux*- hac Va& ALG uH* p>J& ToG*- ip $*
Za ka* uG- Za NuG& Ex* fa* ESG& {d Eba& il- Yh* poJ& pa #sd <t poJ& uC& hoJ QHọt pi pơng nạk: pi nặn phủ xao hụ mặc xủ. Hák va lỡng hụ puối tọng. Pi
nặn nhã khả ngũ. Nhã nung xửa phả chương đăm báu li. Haử pói pa chết tô cu
hoi nưng.
Đến năm con rái cá: năm đó con gái biết yêu hay dùng. Nhưng mà trong
lòng sẽ bị bệnh. Năm đó đừng giết rắn. Đừng mặc áo đồ đen không tốt. Phải thả
bảy con cá, kèm theo một con ốk.

- Hod ip AP&G un Yh* p&oJ pa duc ix& <t- poJ& uC& hoJ Q il- ip $* Za <Zc

ciN s}c yd* IM uf* Q Eba& [C* yd* koG PIG Ys- Za Yh* Exa& uc* koG n}G*- Za Yh* q
Es*a yp uj& doM Exa&Họt pi pơng nu: haử pói pa đúk xí tô. Pói cu hoi tô nưng li. Pi nặn nhã
nhộc kin. Chắc đảy mĩa phủ nưng báu cọ đảy khong piễng chaư. Nhã haử xấu củ
khong nẳng. Nhã haử cỗn chảu pay dú lom xấu.
Đến năm con chuột: phải thả con cá trê bốn con, kèm theo một con ốk thì
tốt. Năm đó đừng tham ăn. Sẽ được một người vợ hoặc là được của cải vừa lòng,
Không cho người khác vay mượn của cải với mình. Đừng cho người mình đi ở
với người khác.

- Hod ip AP&G S*aG UH T&aN s}c x{b Ix- xIN NaJ Yh* #pN cVaN Eba& s}c yd*
sac Ix iT& uj& Yh* eT* Yh* yk eLV*- s&}G p&oJ pa XaV <t- p&oJ XaV hoJ uC&- ip $*
Za yp TaG l}c Eb*G s&iG b}c Eba& il-
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Họt pi pơng chạng: hữ tan cắc xắp xia. Xiên nãi haử pên quan báu chắc
đảy chák xia ti dú haử tẹ haử khay lẹo. Chắng pói pa xão tô. Pói xão hoi cu. Pi
nặn nhã pay tãng lắc bưởng chính bắc báu li.
Đến năm con voi: khéo người ta đuổi đi. Bên ngoại cho làm quan, có thể
phải rời nơi ở thật mới cởi mở được. Phải thả cá hai mươi con. Thả hai mươi con
ốk kèm theo. Năm đó đừng đi đường xa phía chính bắc. không tốt.

- Hod ip AP&G G> Yh* US* k&oJ ETa* uH* xIN* Eba& UH s}c IM x{b Ix Yh* #pN CVaM

Eba& [C* Yh* s&IM {C ciN k&oJ ip $* eLV*-

Họt pi pơng ngũa: haử chự khói tạu hụ xiển báu hữ chắc mĩa xắp xia haử
pên quãm báu cọ haử chiếm cẵm kin khói pi nặn lẹo.
Đến năm con bò: phải được giữ đến khi biết rõ nếu không vợ sẽ đuổi đi để
có lời hoặc kiếm thức ăn để qua năm đó.

- Hod ip APG& Kud Yh* p&oJ pa iM #cd #sd <t- p&oJ uC& hoJ Q ilip $* Za {p* yM* Yz&- Za NuG& Ex* fa* ESG& edG Yh* sIM& x}d xiG& tiN ELa& #TG xoG

tiN EP& M$ s}c [l #Jd Yh* <t-

Họt pi pơng khụt: haử pói pa mĩ kết chết tô. Pói cu hoi nưng hữ li. Pi nặn
nhã pẳm mạy nhaứ. Nhã nung xửa phả chương đanh haử chiếm xắt xính tin lau
tễnh xong tin pưa mẵn chắc dêt haử tô.
Đến năm số mệnh: phải thả cá có vẩy bảy con. Thả kèm theo một con ốk
thì tốt. Năm đó đừng chặt cây to. Đừng mặc áo dùng vải đỏ phải kiếm con vật
bốn chân, vì nó sẽ làm hại cho mình.

- Hod ip AP&G eMV- ip $* Za yd* ka& Luc c{b IM Eba& il- Za NuG& Ex* fa* ESG& ElG
Eba& il- Za yp TaG l}c Eb*G ta #VN <tc ELa& TaG naM EfG Eba& il- Yh* p&oJ pa
duc ix& <t- p&oJ uC& hoJ QHọt pi pơng mẽo: Pi nặn nhã đảy khá lụk cắp mĩa báu li. Nhã nung xửa
phả chương lương báu li. Nhã pay tãng lắc bưởng ta vễn tốk lau tãng nam
phương báu li. Haử pói pa đúk xí tô, pói cu hoi nưng.
Đến năm con mèo: Năm đó không đưọc gả con cái và vợ không tốt. Đừng
mặc áo, dùng vải vàng không tốt. Đừng đi đường xa phía mặt trời lặn và phía
phương nam không tốt. Thả cá trê bốn con. kèm theo một con ốk

- Hod ip AP&G xiG Za NuG& Ex* fa* ESG& {d Eba& il- p$ <fd x}d <t l>G Z}G

s}c yd* IM uf* Q- hac Va& IM Eca& s}c x{b Ix Yh* #pN CVaM- Yh* p&oJ pa iM #cd
xoG <t.
Họt pi pâng sinh: nhã nung xửa phả chương đăm báu li. Păn phốt xắt tô
luông nhẵng chắc đảy mĩa phủ nưng. Hák va mĩa cáu chắc xắp xia haử pên
quãm. Haử pói pa mĩ kết xong tô.
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Đến nay sinh: đừng mặc áo dùng đồ đen không tốt. Chia con vật to, có khi
được một vợ. Nhưng mà vợ cũ sẽ đuổi đi vì có lời không hay. Phải thả cá có vẩy
hai con.

AbG& UM* h*oJ b*}G MiG& #dc N*oJ- Bớng mự hỏi bẳng minh đếk nọi.
Xem ngày treo ống nhau trẻ con.

- ip Ys* Za Eoa yp h*oJ M&aG naM EfG- Pi chaử nhã au pay hỏi mang nam
phương. Năm tý đừng mang đi treo phía nam phương.

- ip Ep*a Za Eoa yp h*oJ M&aG <dG EfG-Pi pảu nhã au pay hỏi mang đông phương.
Năm sửu đừng mang đi treo ở phía phương đông.

- ip iZ Za Eoa yp h*oJ M&aG naM EfG- Pi nhĩ nhã au pay hỏi mang nam phương.
Năm dần đừng mang đi treo phía nam phương.

- ip Ema* Za Eoa yp h*oJ M&aG yt EfG- Pi mảu nhã au pay hỏi mang tây phương.
Năm mão đừng mang đi treo ở phía tây phương.

- ip ix Za Eoa yp h*oJ M&aG b}c EfG- Pi xi nhã au pay hỏi mang bắc phương.
Năm thìn đừng mang đi treo ở phía bắc phương.

- ip Yx* Za Eoa yp h*oJ M&aG <dG EfG-Pi xaử nhã au pay hỏi mang đông phương
Năm tỵ đừng mang đi treo phía đông phương.

- ip XGa* Za Eoa yp h*oJ M&aG naM EfG- Pi xngạ nhã au pay hỏi mang nam
phương- Năm ngọ đừng mang đi treo phía nam phương.

- ip <Md Za Eoa yp h*oJ M&aG yt EfG- Pi một nhã au pay hỏi mang tây phương.
Năm mùi đừng mang đi treo phía tây phương.

- ip x$ Za Eoa yp h*oJ M&aG b}c EfG- Pi xăn nhã au pay hỏi mang bắc phương.
Năm thân đừng mang đi treo phía bắc phương.

- ip EHa* Za Eoa yp h*oJ M&aG <dG EfG-Pi hậu nhã au pay hỏi mang đông phương
Năm dậu đừng mang đi treo phía đông phương.

- ip #Md Za Eoa yp h*oJ M&aG b}c EfG- Pi mệt nhã au pay hỏi mang bắc phương.
Năm tuất đừng mang đi treo phía bắc phương.

- ip YC* Za Eoa yp h*oJ M&aG <dG EfG-Pi caự nhã au pay hỏi mang đông phương
Năm hợi đừng mang đi treo phía đông phương.

h*oJ M&aG $* Eba& Yz&- Hỏi mang nặn báu nhaứ- Treo phía đó không lớn.
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UM* ja BaJ #hN na* #dc N*oJ Eba& Yz&
Mự da bãi hên nả đêch nọi báu nhaứNgày "da bãi" sinh trẻ con không lớn.

- UM* Ys* AS Ys*- Mự chaử chỡ chaử- Ngày tý giờ tý.
- UM* Ep*a AS Ep*a- Mự pảu chỡ pảu- Ngày sửu giờ sửu.

- UM* iZ AS iZ- Mự nhĩ chỡ nhĩ- Ngày dần giờ dần.

- UM* Ema* AS Ema*- Mự mảu chỡ mảu- Ngày mão giờ mão.

- UM* ix AS ix- Mự xi chỡ xi- Ngày thìn giờ thìn.

- UM* Yx* AS Yx*- Mự xaử chỡ xaử- Ngày tỵ giờ tỵ-

- UM* XGa* AS XGa- Mự xngạ chỡ xngạ- Ngày ngọ giờ ngọ.

- UM* <Md AS <Md- Mự một chỡ một- Ngày mùi giờ mùi.

- UM* x$ AS x$- Mự xăn chỡ xăn- Ngày thân giờ thân.
- UM* EHa* AS EHa- Mự hậu chỡ hậu- Ngày dậu giờ dậu.

- UM* #Md AS #Md- Mự mệt chỡ mệt- Ngày tuất giờ tuất.
- UM* YC* AS YC- Mự caự chỡ caự- Ngày hợi giò hợi.

koJ& EbN yF #xN yd* s}G& Z}G- Khói bươn phãy xên đảy chắng nhẵng.
Qua tháng lửa phải cúng mới sống.

AbG& UM* #hN na* #TG laJ ZiG SaJ
Bớng mự hên nả tễnh lai nhĩnh chãi.
Xem ngày sinh tất cả gái trai.

- <tc Fac AS Ys* AS Ema* AS XGa* AS EHa* UH <tc haJ- soM k>N uj& caG ASG&Tốk phạk chỡ chaử chỡ mảu chỡ xngạ chỡ hậu hữ tốk hai, chom khuôn dú cang
chơng. Sinh ra giờ tý, mão, ngọ, hậu thì ra ngửa, chỏm đầu ở giữa.

- <tc Fac AS Ep*a AS ix AS <Md AS #Md UH <tc eX eCG- soM k>N uj MaG&
XaJ*
Tốk phạk chỡ pảu chỡ xi chỡ một chỡ mệt ók xẽ cãnh, chom khuôn dú tãng sại.
Sinh giờ sửu, thìn, mùi, tuất ra nghiêng, chỏm đầu ở bên trái.
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- <tc Fac AS iZ AS Yx* AS x$ AS YC* UH <tc k>M*- soM k>N uj& faJ& kVaTốk phạk chỡ nhĩ, chỡ xaử, chỡ caự hữ tốk khuổm, chom khuôn dú mang khoa.
Sinh giờ dần, tỵ, hợi thì ra úp, chỏm đầu ở bên phải.

- <tc d{b LiV* UH #pN xoG soM k>N- Tốk lặp lịu hữ pên xong chom khuôn.
Sinh ra loay hoay có hai chỏm đầu.

UM* AS cVaN xad <LG #hN na* #dc N*oJ Eba& Yz&
Mự chỡ quan sát lỗng hên nả đếch nọi báu nhaứ.
Ngày giờ "quan sát" xuống sinh trẻ con không lớn.

- EbN sIG: AS YC* AS Yx*- Bươn chiêng chỡ caự chỡ xaử. Tháng giêng giờ hợi, tỵ
- EbN iZ&: AS #Md AS ix- Bươn nhi chỡ mệt chỡ xi. Tháng hai giờ tuất, thìn.

- EbN xaM: AS EHa* AS Ema*- Bươn xam chỡ hậu chỡ mảu. Tháng ba giờ dậu, mão.
- EbN ix&: AS x$ AS iZ- Bươn xí chỡ xăn chỡ nhĩ. Tháng tư giờ thân, dần.

- EbN ha*: AS <Md AS Ep*a- Bươn hả chỡ một chỡ pảu. Tháng năm giờ mùi, sửu.

- EbN <hc: AS XGa* AS Ys*-Bươn hốk chỡ xngạ chỡ chaử. Tháng sáu giờ ngọ, tý

- EbN #sd: AS Yx* AS YC*- Bươn chết chỡ xaử chỡ caự. Tháng bảy giờ tỵ, hợi.
- EbN epd: AS ix AS #Md- Bươn pét chỡ xi chỡ mệt. Tháng tám giờ thìn, tuất.

- EbN Eca*: AS Ema* AS EHa*- Bươn cảu chỡ mảu, hậu. Tháng chín giờ mão, dậu

- EbN xib: AS iZ AS x$- Bươn xíp chỡ nhĩ chỡ xăn. Tháng mười giờ dần, thân
- EbN xib #od: AS Ep*a AS <Md- Bươn xíp ết chỡ pảu chỡ một. Tháng 11 giờ sửu mùi
- EbN xib xoG: AS Ys* AS XGa* - Bươn xíp xong chỡ chaử chỡ xngạ.
Tháng 12 giờ tý, ngọ

UM* Yh* #dc NoJ* eob Ux uH* GaJ&
Mự haử đếch nọi ép xư hụ ngai.
Ngày cho trẻ đi học chữ biết nhanh.
-UM* cab #Md UM* HaJ #Md UM* AMG YC* UM* HaJ XGa* UM* c}d Yx* UM* H>G* Ema* UM* Eta& ix Mự cáp mệt, hãi mệt, mỡng caự, hái xngạ, cắt xaử, huộng mảu, táu xi.
Ngày giáp tuất, bính tuất, đinh hợi, bính ngọ, kỷ tỵ, tân mão, nhâm thìn.
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- EbN Yd [C* laJ Yh* eMN& UM 4- 9- 10 {C&Bươn đaư cọ lai haử men mự: 4- 9- 10 căm.
Tháng nào cũng vậy phải đúng ngày 4 - 9 - 10.

TaJ AS ooc Luc q
Tãi chỡ ók lụk cỗn- Đoán giờ sinh con người

- ooc AS Ys*- coN& yc& k$- et& 23 AS Hod AS Q #TG CUN- if <fc Yh* #pN
Yz& uJ buNÓk chỡ chaử: cón cáy khăn, té 23 chỡ họt chỡ nưng tễnh cữn. Phi phốk
haử pên nhaứ dũ bun.
Sinh giờ tý: trước gà gáy, từ 23 giờ đến 1 giờ đêm, Số phận làm to, sống an nhàn.

- ooc AS Ep*a- AS yc& k$- et& AS Q Hod 3 AS #TG CUN- <PN* AGN {C t}G* eTN&Ók chỡ pảu: chỡ cáy khăn, té chỡ nưng họt 3 chỡ tễnh cữn. Pộn ngẫn cẵm tẳng ten.

Sinh giờ sửu: giờ gà gáy, từ 1 giờ đến 3 giờ đêm, Hơn bạc vàng lên trên.

- ooc AS iZ- AS S$* HuG&- et& 3 AS Hod 5 AS HuG&- YS* Eba& eMN& ewN <pGÓk chỡ nhĩ: chỡ chặn hung, té 3 chỡ họt 5 chỡ hung, chaự báu men then pông.
Sinh giờ dần: giờ gần sáng, từ 3 giờ đến 5 giờ sáng, sinh không phải then đặt.

- ooc AS Ema*- AS tUN& ESa*- et& 5 AS Hod 7 AS tUN& ESa*- Luc yp tiN Eba& SaN*Ók chỡ mảu: chỡ tứn chạu, té 5 chỡ họt 7 chỡ tứn chạu, lụk pay tin báu chạn.
Sinh giờ mão: giờ sáng sớm, từ 5 giờ đến 7 giò sáng sớm, con đi chân không lười.

- ooc AS ix- AS GaJ- et& 7 AS Hod 9 AS tUN& ESa*- uH* taN* TaN& [C* ha- Eba& uH*
taN* TaN& [C* haÓk chỡ xi: chỡ ngãi, té 7 chỡ họt 9 chỡ tứn chạu. Hụ tản tan cọ ha, báu hụ
tản tan cọ ha.
Sinh giờ thìn: giờ sáng sớm, từ 7 giờ đến 9 giờ sáng sớm. Biết nói người
ta cùng tìm đến, không biết nói người ta cũng sẽ tìm đến.

- ooc AS Yx*- AS yp p&a- et& 9 AS Hod 11 AS #TG #VN- ta #hN h$* TaN& Eba& uH*Ók chỡ xaử: chỡ pay pá, té 9 chỡ họt 11 chỡ cang vễn. Ta hên tan báu hụ.
Sinh giờ tỵ: giờ đi rừng, từ 9 giờ đến 11 giờ trưa. Mắt thấy người ta coi
như không biết.

- ooc AS X-Ga*- AS caG #VN- et& 11 AS Hod 13 AS- ba& uZ* EP& CaN #tGÓk chỡ xngạ: chỡ cang vễn, té 11 chỡ họt 13 chỡ. Bá nhủ pưa cãn tênh.
Sinh giờ ngọ: giữa trưa, từ 11 giờ đến 13 giờ. Vai nhũn bởi đòn đè.

100

- ooc AS <Md- AS S*aJ {C&- et& 13 AS Hod 15 AS #TG {C&- q <Tc ba Na Eka*Ók chỡ một: chỡ chại căm, té 13 chỡ họt 15 chỡ tễnh căm. Cỗn tộk ba nã khẩu.
Sinh giờ mùi: giờ sế chiều, từ 13 giờ đến 15 giờ chiều. Người khổ đau một mình.

- ooc AS x$- AS #TG {C&- et& 15 AS Hod 17 AS- UM ETa* xaG* N}G& poGÓk chỡ xăn: chỡ tễnh căm, té 15 chỡ họt 17 chỡ. Mữ tạu xảng năng pong.
Sinh giờ thân: giờ chiều, từ 15 giờ đến 17 giờ. Tay chống nách ngồi lo.

- ooc AS EHa*- AS ciN eLG- et& 17 AS Hod 19 AS MUd- CiG moG EP& wUc imÓk chỡ hậu: chỡ kin lãnh, té 17 chỡ họt 19 chỡ mựt. Kĩnh mong pưa thứk mi.
Sinh giờ dậu: giờ ăn cơm tối, từ 17 giờ đến 19 giờ. Mình mốc vì va phải gấu.

- ooc AS #Md- AS #TG CUN- et& 19 AS Hod 21 AS- AS VIc TaN& s}G& ha- AS ciN
TaN& LUM eLV*Ók chỡ mệt: chỡ tễnh cữn, té 19 chỡ họt 21 chỡ. chỡ vịak tan chắng ha,
chỡ kin tan lữm lẹo.
Sinh giờ tuất: giờ ban đêm, từ 19 giờ đến 21 giờ. Khi có vịệc người ta tìm
đến, giờ ăn người ta quên mất.

- ooc AS YC*- AS caG CUN- et& 21 AS Hod 23 AS- AS ud il l}c yd*- EJN* yd*

TaN& s}G& ePG- iM eHG TaN& s}G& YS*-

Ók chỡ caự: chỡ cang cữn, té 21 chỡ họt 23 chỡ. Chỡ đu li lắc đảy, dượn
đảy tan chắng pãnh, mĩ hãnh tan chắng chaự.
Sinh giờ hợi: giờ giữa đêm, từ 21 giờ đến 23 giờ. Giờ tốt khôn ngoan, làm
được người ta mới quý, có sức người ta mới sai.

TaJ UM* #VN ooc- Tãi mự vễn ók- Đoán ngày sinh1 - UM* cab Ys*: hiN uj& {N* YN Ta& #pN wud Ha HoNMự cáp chaử: Hin dú nặm naữ ta pên thút hã hõn.
Ngày gíáp tý: Đất ở nước nẩy mầm cây xanh rờn.

2 - UM* H{b Ep*a: dab xud NaG& <pG& ooN&- xaV* xud NoJ* <pG ooN& iH HoN cIV* ELa
Ca {h* EHcMự hặp pảu: Đáp xút nang pống ón. Xảo xút nọi pống ón hĩ hõn kiểu lẫu
cã hẳm hựak.
Ngày ất sửu: Kiếm hết kỳ nẩy mần. Sào cây nhỏ nẩy mầm tươi tốt cuỗn
cây lâu gianh chói lọi.

3 - UM HaJ iZ: pac SaG& GoN #pN CVaJ uj& caG noG Ta& LacMự hãi nhĩ: Pák chang ngõn pên quãi dú cang nong ta lạk.
Ngày bính dần: nói không đúng thành trâu giữa ao ở không.
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4 - UM* AMG Ema*: EH PaJ HaJ* #pN EGc- EH F*a Ecd #pN EGc uj& {N* wa* w>GMự mỡng mảu: Hữa pãi hại pên ngựak- Hữa phạ cướt pên ngựak dú nặm
thả thuông.
Thuyền xấu thành thuồng luồng- Thuyền trời sinh biến thành thuồng luồng
ở trong nước yên lành.

5 - UM* Apc ix: SaG* EcN& Ta& #pN V}G- ca {C Eta* <LG G>bMự pớk xi: chạng cướn ta pên vẵng. Ca cẵm tảu lỗng nguộm.
Ngày mậu thìn: voi phá bến thành vũng. Đại bàng xuống úp đậy.

6 - UM* c}d Yx*: Exa ToG l>G s}c H}c- S}c Eoa xaV* {L Yz& Ma ekVNMự cắt xaử: xâu tõng luông chắc hắk, chặc au xảo lẵm nhaứ mã khoen.
Ngày kỷ tỵ: cột đồng to sẽ gẫy, lôi lấy xào to về treo.

7 - UM* <kd XGa: EHN ewN l>G Eba& S*aJ- if puc yM* {L Yz& Ma PaMự khốt xngạ: hưỡn then luông báu chại, phi púk mạy lắm nhaứ mã pã.
Ngày canh ngọ: nhà then luông không xiêu, ma lấy cây to về kèm đỡ.

8 - UM* H*>G <Md: CVaM yL& woJ* c>G F*a uf* NoJ* #pN [P& EHNMự huộng một: quãm lay thỏi cuông phạ phủ nọi pên po hưỡn.
Ngày tân mùi: lời chảy theo bầu trời, người dân thành chủ nhà.

9 - UM* Eta& x$: yM* t}G* Ga& s}c h}c- sa laJ s}c etG* Eoa h>Mự táu xăn: mạy tẳng nga chắc hắc, cha lai chắc tảnh au hua.
Ngày nhâm thân: cây cành đứng sẽ gãy, bàn nhiều phải giữ lấy đầu.

10 - UM* ca& EHa*: oaJ* haG LaJ s}c CVa&- xoG Ewa* S>N c$ inMự cá hậu: ải hang lãi chắc qua, xong thảu chuỗn căn ni.
Ngày quý dậu: ông nói rông về qua, hai già rủ nhau rời.

11 - UM* cab #Md: eM& {N* Yz& kaN wa* F$ q paG Ym&Mự cáp mệt: me nặm nhaứ khan thả phẵn cỗn pang maứ.
Ngày giáp tuất: con sông lớn sinh ra chờ chém người thời mới.

12 - UM* H{b YC*: [b& {C l>G s}c <LG- Luc TaN& taN* CVaM Ym& Ma haMự hặp caự: bó cẵm luông chắc lỗng, lụk tan tản quãm maứ mã ha.
Ngày ất hợi: mỏ vàng to sẽ xuống, con người khác sẽ có lời mới tìm đến.

13 - UM* HaJ Ys*: yM* uj& p&a #pN noN- xaV laJ EC*a <SM MiG&Mự hãi chaử: mạy dú pá pên non, xao lai cậu chỗm minh.
Ngày bính tý: cây ở rừng bị dòi, nhiều gái rộn người yêu.

14 - UM* AMG Ep*a: SaG& F}G CVaM uj& iT& m$* Eba& KaMự mỡng pảu: chang phẵng quãm dú ti mẳn báu khã.
Ngày đinh sửu: khéo nghe lời ở yên không đi.
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15 - UM* Apc iZ: pa uj& {N* SiG eM& M$ in- o$ il Eba& Ma Yx*Mự pớk nhĩ: pa dú nặm chĩnh me mẵn ni, ăn li báu mã xaử.
Ngày mậu thìn: cá ở nước tranh gái nó chuyển, của tốt không đến mình.

16 - UM* c}d Ema*: ewN puc yM* ja Loc efG eNN- EkG <pG& cIV* EkG {C LoN
Cad- oaJ* haG LaJ Eba& CVa&Mự cắt mảu: then púk mạy da lọ phanh nẽn, khương pống kiểu khương
cẵm lõn cạt. Ải hang lãi báu qua.
Ngày kỷ mão: then trồng cây thuốc thần dược ở cạnh mệnh, móc mọc cuốn
móc buộc phải cuốn. Ông duôi vằn không qua.

17 - UM* <kd ix: noG l>G CaN* #pN ELd- Axc wuM& <LM* T>& EMGMự khốt xi: nong luông cạn pên lượt, xớk thúm lộm tua mưỡng.
Ngày canh thìn: hồ to vỡ thành máu, giặc chết đống khắp mường.

18 - UM* H>G* Yx*: NaG buN N}G& SoG xuG- ciN Ela* H$* Ewa* caV& CVaM JUNMự huộng xaử: nãng bun năng chõng xung, kin lẩu hặn thảu cáo quãm dữn.
Ngày tân tỵ: số ngồi chõng cao, uống rượu đến già nói lời sống lâu.

19 - UM* Eta& XGa*: ewN l>G Yh* ja Loc- Ewa* h> hoc JUN AhGMự táu xngạ: then luông haử da lọ, thảu hua hók dữn hơng.
Ngày nhâm ngọ: thiên hoàng cho thuốc thần, già tóc bạc sống lâu.

20 - UM* ca& <Md: iM yd LaN s{b F*a- Axc Yz& Eta* epd LaN* Eba& inMự cá một: mĩ đay lãn chắp phạ, xớk nhaứ tảu pét lận báu ni.
Ngày quý mùi: có thang bắc đến trời, giặc to đến tám chục vạn không rời.

21 - UM* cab x$: Luc oiN& kUN* [h ewN- Ma N}G& HIG c$ #pN Es*aMự cáp xăn: Lụk ín khửn ho then, mã năng hiễng căn pên chảu.
Ngày giáp thân: con quý lên lầu then, cùng ngồi bên nhau làm chủ.

22 - UM* H{b EHa*: EHN ewN l>G x$& SaJ*- il [T& Z}G puc yM* {L Yz& EMG <bNMự hặp hậu: hưỡn then luông xắn chại, li to nhẵng púk mạy lẵm nhaứ
mưỡng bôn
Ngày ất dậu: nhà thiên hoàng rung nghiêng, may còn trồng cây to mường trời.

23 - UM* HaJ #Md: noG ex ekV x$ CVaM- il [T& #TG laJ Ma SoJ& S>N c$ paN*
poGMự hãi mệt: nong xe kheo xăn quãm, li to tễnh lai mã choi chuỗn căn pản pong.
Ngày bính tuất: ao xe xanh có lời, may tất cả đến cùng nhau đắp chắn.

24 - UM* AMG YC*: {N* coG* Ta& #pN B}G- eNN <LG il EP& ewN CuM* Yh*Mự mỡng caự: nặm cỏng ta pên vẵng, nẽn lỗng li pưa then cụm haử.
Ngày đinh hợi: nước dưới bến thành vực sau, mệnh xuống tốt vì then phủ hộ.
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25 - UM* Apc Ys*: eCG& NaG o$ x$- <dG xIG* <pG& c>G EHN XaV hoG*Mự pớk chaử: kanh nãng ăn xăn, đông xiểng pống cuông hưỡn xão hỏng.
Ngày mậu tý: đùi nàng săn thịt bắp, rừng mọc trong nhà hai mươi gian.

26 - UM* c}d Ep*a: eM& #VN il x$ CaN- buN Eba& PIG ewN poGMự cắt pảu: me vễn li xăn can, bun báu piễng then pong.
Ngày kỷ sửu: ngày tốt vừa nửa, mệnh không bằng then đặt.

27 - UM* <kd iZ: TaN& ELa& woJ* NuG& Eca&- H$* Ewa* caV& CVaM in Eba& baGMự khốt nhĩ: Tan lau thỏi nung cáu, hặn tháu cáo quãm ni báu bang.
Ngày canh dần: người ta hỏi mặc cũ, đến già nói lời rời chỗ không ngớt.

28 - UM* H>G* Ema*- eM& xa* na* LaJ xoG Ewa* S>N c$ in- <tN HoG& iH x$ kadTaN& etG& waJ ciN Luc pac ApcMự huộng mảu: me xả nả lãi xong thảu chuốn căn ni. Tổn hong hĩ xăn
khát. Tan tánh thai kin lụk pák pớk
Ngày tân mão: bà Xá mặt rỗ hai bà rủ nhau rời chốn. Rãnh dài đứt quãng
dài đứt quãng. Người ta xếp đặt ăn con mình.

29 - UM* Eta& ix: eM& ZiG <Pb [P& SaJ- #VN taJ ewN Eba& SoJ&- F*a HoG* Eba& {T #hN#TG EMG HaM yH& Na ciN Eka*-

Mự táu xi: me nhĩnh pộp po chãi, vễn tai then báu choi, Phạ họng báu tẵm
hên. Tễnh mưỡng hãm hay nã kin khẩu.
Ngày nhâm thìn: con gái gặp con trai, số chết then không giúp. Trời kêu
không thấy. Cả mường tạm nghỉ ruộng nương ăn cơm.

30 - UM* ca& Yx*: ewN En Yh* ja Loc- EJN* Ewa* h> hoc Eba& taJMự cá xaử: Then nưa haử da lọk, dượn thảu hua hók báu tai.
Ngày quý tỵ: then trên cho thuốc thần, làm đến già tóc bạc không chết.

31 - UM* cab XGa*: EH Ec Hod PoM*- EHN kuN Eba& [P yV*- #VN <LG PoM* na* yc&tUN* ESa* yP& Ma <HM-

Mự cáp xngạ: hữa cưa họt pọm, hưỡn khun báu põ vạy, vễn lỗng pọm nả
cáy, tứn chậu pay mã hỗm.
Ngày giáp ngọ: thuyền muối đến cùng một lúc, nhà khun không đủ chỗ để,
ngày xuống cùng gà gáy, sáng sớm dân đến đông đủ.

32 - UM* H{b <Md: x>G kuN eNN Ma #pN TaV*- CUd oaV& yd* EMG Yz& yP& <SMMự hặp một: xuông khun nẽn mã pên tạo, cựt áo đảy mưỡng nhaứ pay chỗm.
Ngày ất mùi: Số khun xuống làm tạo, mong ước được mương to dân xum vầy.
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33 - UM* HaJ x$: <HG l>G XoN* laJ S*aG- <HG c*VaG EP& ewN CuM*Mự hãi xăn: hỗng luông xọn lai chạng, hỗng quảng pưa then cụm.
Ngày bính thân: chuồng to dồn nhiều voi, chuồng rộng vì then phù hộ.

34 - UM* AMG EHa*: <tN MiG& dIV s}c taV& Ix {L&- #TG EMG P}d uj& Ega GiN HaJ*Mự mỡng hậu: tôn minh điêu chắc táo xia lẵm, tễnh mưỡng pặc dú ngau
nghĩn hại.
Ngày đinh dậu: một mình không biết sẽ lìa khỏi cây, cả mường lo lắng sẽ
có việc xấu.

35 - UM* Apc #Md: ekV* EH& SoN #pN wud- S*oM #pN wud Ha HoN TaN& ka*Mự pớk mệt: khẻo hưa chõn pên thút, chọm pên thút hã hõn tan khả.
Ngày mậu tuất: răng sáng nẩy mầm, vừa ra mầm tươi xanh người ta giết.

36 - UM* c}d YC*: {N* kaV Yx x$ kad- ha xaV& yP& Eta* #t& Lad <SM NaGMự cắt caự: năm khao xaư xăn khát, ha xáo pay tảu tễ lạt chỗm nãng.
Ngày kỷ hợi: nước trong vắt sẽ đứt, tìm kiếm dân về tế mừng nàng.

37 - UM* <kd Ys*: H{b ja NoN Eka* uH- AwG soM uP s}G& Ewa*- JUN H$* Ewa* Eba& taJMự khốt chaử: Hặp da nõn khảu hũ, thơng chom pũ chắng thảu, dữn hặn
tháu báu tai.
Ngày canh tý: đón thuốc ngủ vào lỗ, đến đỉnh núi mới già, sống đến già
không chết.

38 - UM* H>G* Ep*a: ewN En caV& CVaM m$*- H$* Ewa* caV& CVaM JUNMự huộng pảu: then nưa cáo quãm mẳn, hặn thảu cáo quãm dữn.
Ngày tân sửu: then trên cáo lời bền, đến già còn sống lâu.

39 - UM* Eta& iZ: ELa Ca xoJ* NuG& H$* Ewa*- caV& CVaM moM* Eba& baGMự táu nhĩ: Lẫu cã xỏi nung hặn thảu, cáo quãm mỏm báu bang.
Ngày nhâm dần: lâu giang mặc đến già, cáo lời buồn không ngớt.

40 - UM* ca& Ema*: <dG l>G x$ #pN Ela&- LIb {N* Yz& EM En- Eb EJ na* yp Axc-

#VN taJ [T& eM& SaG*- xaG* [t& ELd Eba& baG- LaN LaN n}G* #VN CUN Eba& H>J*Mự cá mảu: đông luông xăn pên láu, liệp nặm nhaứ mữa nưa, bưa dữa nả
pay xớk, Vễn tai to me chạng, xảng to lượt báu bang, lãn lãn nẳng vễn
cữn báu huội.
Ngày quý mão: rừng to sẽ thành rừng ót, men theo sông lớn lên trên, luôn
luôn đi đánh giặc. Ngày chết to bằng voi, sườn hứng máu không ngớt, lo
lo lắng lắng cả ngày đêm không nguôi.

41 - UM& cab ix: ewN En <SM NaG #pN Ena*- #VN <LG C*aN Ix {L <tc {t&Mự cáp xi: then nưa chỗm nãng pên nẩu, vễn lỗng cạn xia lẵm tốc tắm.
Ngày giáp thìn: then trên mừng nàng thành vợ, ngày xuống rời khỏi cây
xuống thấp.
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42 - UM* H{b Yx*: NaG EHN iZ x$ <LG&Mự hặp xaử: nãng hươn nhi xăn lông.
Ngày ất tỵ: nàng nhà lòng tốt

43 - UM* HaJ XGa*: EHN buN FoG PIG paN FoG la* hadMự hãi xngạ: hưỡn bun phõng piễng pan phõng lả hát.
Ngày bính ngọ: nhà số phận sóng bằng sóng cuối thác.

44 - UM* AMG <Md: kaG <dM& {S* Lod SoG&- LaM& d}G #VN CUN Eba& H>J*Mự mỡng một: khang lốm chặm lọt chong, lam đăng vễn cữn báu huội.
Ngày đinh mùi: dầm thụt xuống sàn, nhìn về sau cả ngày đêm không hết.

45 - UM* Apc x$: {t EH LoM* ta #VN Eba& iM uf* na* LaJ Yd CaG*Ngày mậu thân: tăm hữa lọm ta vễn báu mĩ phủ nả lãi đaư cạng.
Ngày mậu thân: giã thuyền vây mặt trời không có người mặt rỗ nào còn.

46 - UM* c}d EHa*: x>G cuN eNN kUN* eTN&- eNN MiG& TaV* EMG TaN& Ha etG*Mự cắt hậu: xuông cun nẽn khửn ten, nẽn minh tạo mưỡng hã tảnh.
Ngày kỷ dậu: số phận lên trên, mệnh tạo mường ta nuôi nấng.

47 - UM* <kd #Md: ewN En <tc k>G& S*aG- hac iM SoG Yt* LaG& #pN F}GMự khốt mệt: then nưa tốk khuống chạng, hák mĩ chõng taử lang pên phẵng.
Ngày canh tuất: then trên rơi xuống sân voi, khắc có võng gầm sàn đón.

48 - UM* H>G* YC*: yd* AGN yd* EMG Yz& yP& <SMMự huộng caự: đảy ngỡn đảy mưỡng nhaứ pay chỗm.
Ngày tân hợi: được bạc được mường lớn dân xum vầy.

49 - UM& Eta& Ys*: VoJ VoJ yh* ha Luc [C moG eG* eHG laJ c$* uj&Mự táu chaử: või või hảy ha lụk cõ mong nghẹ hãnh lai cẳn dú.
Ngày nhâm tý: mong ngõng khóc tìm con họng trống không có sức ngăn ở.

50 - UM ca Ep*a: <wG LaJ h*oJ d}G EPN eLG GaJ f> t*oN d&aMự cá pảu: thông lãi hỏi đăng pươn, lãnh ngãi phua tỏn đá.
Ngày quý sửu: túi hoa đeo mũi người, bữa cơm chòng chặn chửi mắng.

51 - UM* cab iZ: mac ELc yV* coG* Ga& M$ ciN- ewN En p$ Yx& eNN caG F*aMự cáp nhĩ: mák lựa vạy cỏng nga mẵn kin, then nưa păn xaứ nẽn cang phạ.
Ngày giáp dần: quả chọn để dướí cành nó ăn, then trên chia mệnh giữa trời.

52 - UM* H{b Ema*: Ys ux* [P& Eba& kaNMự hặp mảu: chaư xủ po báu khan.
Ngày ất mão: lòng muốn đực không đáp.
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53 - UM* HaJ ix: <tc eM& EHN {h* EHcMự hãi xăn: tốk me hưỡn hẳm hựak.
Ngày bính thân: rời vào bà chủ nhà lướt thướt.

54 - UM* AMG Yx*: Luc Eka* ToG* x$ NuG&Mự mỡng xaử: lụk khẩu tọng xăn nung.
Ngày đinh tỵ: con vào lòng đòi mặc.

55 - UM* Apc XGa*: wa* F*a pac if p$Mự pớk xngạ: thả phạ pák phi păn. Ngày mậu ngọ: chờ trời nói ma chia.

56 - UM* c}d <Md: #VN CUN TaN& ha YS*Mự cắt một: vễn cữn tan ha chaư.
Ngày kỷ mùi: ngày đêm người ta cần sai khiến.

57 - UM* <kd x$: [Z PuN Ex* V$ k>N- Eka <mc EPN& TaV* TaN&Mự khốt xăn: nhõ pũn xửa văn khuôn. Khảu mốc pươn tạo tan.
Ngày canh thân: nâng áo gọi hồn, vào lòng người tạo khác rồi.

58 - UM* H>G* EHa*: HuG* SiG eM& ca SiG eM&Mự huộng hậu: hụng chĩnh me ca chĩnh me.
Ngày tân dậu: diều hâu tranh gái, quạ tranh gái.

59 - UM* Eta& #Md: uH* taN* TaN& [C* ha- Eba& uH* taN* TaN& [C* haMự táu mệt: hụ tản tan cọ ha, báu hụ tản tan cọ ha.
Ngày nhâm tuất: biết nói người ta cũng tìm dến, không biết nói người ta
cũng tìm đến.

60 - UM* ca& YC*: Fa LaJ EH& xoG PaJMự cá caự: phã lãi hưa xong pãi.
Ngày quý hợi: chăn hoa sáng hai kỳ.
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Ab&G EbN ooc Luc qBớng bươn ók lụk cỗn- Xem tháng sinh con người.

- EbN sIG: Eba& wIG CaVM #pN in-

Bươn chiêng báu thiêng quãm pên ni.
Tháng giêng không từ trối lời phải chuyển.

- EbN iZ&: iP& ES NoG* #Jd caVN-

Bươn nhi: pi chữa nong dệt quan.
Tháng hai: anh rủ em làm quan.

- EbN xaM: t*aN CaVM EMG Ma EVa*- Bươn xam: tản quãm mưỡng mã vạu.
Tháng ba: nói lời mường về đến mình.

- EbN ix&: N*oG ES iP& #Jd caVN-

Bươn xí: nọng chữa pi dệt quan.
Tháng tư: em rủ anh làm quan.

- EbN ha*: yp Ca* Eba& Ma EHN-

Bươn hả: pay cạ báu mã hưỡn.
Tháng năm: đi buôn không quay về nhà.

- EbN <hc: <Tc H$* Ewa* Eba& baG- Bươn hốk: tộk hặn tháu báu bang.
Tháng sáu: buồn đến già không nguôi.

- EbN #sd: #Jd NoJ* yd* ciN laJ-

Bươn chết: dệt nọi đảy kin lai.
Tháng bảy: làm ít được ăn nhiều.

- EbN epd: taN* CaVM eCN* TaN& S}G- Bươn pét: tản quãm kẹn tan chẵng.
Tháng tám: nói lời nghiệt người ta ghét.

- EbN Eca*: boc ETa* <dN& #tM h>- EbN xib: jib Luc TaN& Ma LIG*-

Bươn cảu: bók tạu đốn têm hua.
Tháng chín: hoa trầu rơi đầy đầu.
Bươn xíp: díp lụk tan mã liệng.
Tháng mười: nhặt con người khác về nuôi.

- EbN xib #od: #Jd Ebá #Jd hac yd* ciN- Bươn xíp ết: Dệt báu dệt hák đảy kin.
Tháng mười một: không làm khác được ăn.

- EbN xib xoG: Ewa* d}G moG fiG edd- Bươn xíp xong: thảu đăng mong phinh
đét- Tháng mười hai: già lưng mốc sưởi nắng.
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TaJ ip xiG Luc q #TG laJTãi pi sinh lụk cỗn- Đoán năm sinh con người.

1 - ip Ys*: MaN& #T F*a da Ecd Ma yd* XaV ip #pN id- Eba& #sb s}c fid EPN& iC Qyd* ha* xib ip s}c fid EPN&- yd* <hc xib ha* taJ iC Q- yd epd xib #od EbN xib
AS GaJ xaJ taJ h$* eLV*- yd* ciN eHG Luc ix& q-

Pi chaử: Man tễ phạ đa cướt mã đảy xão pi pên li. Báu chếp chắc phít
pươn kỹ nưng. Đảy hả xíp pi chắc phít pươn. Đảy hốk xíp hả tai kỹ nưng. Đảy
pét xíp ết bươn xíp chỡ ngãi tai hẳn lẹo. Đảy kin hãnh lụk xí cỗn.
Năm tý: Mệnh đặt cho sinh ra được hai mươi tuổi sống an nhàn. Không
đau ốm, sẽ làm trái người khác một kỳ. Được năm mươi năm sẽ trái người ta
một lần. Được sau mươi lăm năm bị một kỳ hạn. Được tám mươi mốt tuổi tháng
mười, giờ cơm trưa thì chết. Được ăn sức con bốn người.

2 - ip Ep*a: MaN& uf* SaJ Ecd Ma yd* XaV ip #pN il- xaM xib ip taJ iC Q- ha* xib ip
taJ iC Q- yd* #sd xib Eca* ip EbN kUN* xib xoG {C& taJ h$* eLV*- yd* ciN eHG
Luc #sd q-

Pi pảu: Man phủ chãi cướt mã đảy xão pi pên li. Xam xíp pi tai kỹ nưng.
Hả xíp pi tai kỹ nưng. Đảy chết xíp cảu pi, bươn khửn xíp xong căm tai hẳn lẹo.
Đảy lin hãnh lụk chết cỗn.
Năm sửu: Là con trai sinh ra được hai mươi tuổi sống an nhàn. Ba mươi
tuổi bị một kỳ hạn. Năm mươi tuổi bị một kỳ hạn. Được bảy mươi chín tuổi,
tháng lên ngày mười hai thì chết. Được ăn sức con bảy người.

3 - ip iZ: MaN& ip Ex Ecd Ma yd* xib ip taJ iC Q- yd* xaM xib ip taJ iC Q- yd* ix&
xib Eca* ip taJ iC Q- yd* <hc xib taJ iC Q- yd* epd xib EbN epd ix& {C& taJ
h$* eLV*- Eba& yd* ciN eHG Luc x}c qPi nhĩ: Man pi xưa cướt mã đảy xíp pi tai kỹ nưng. Đảy xam xíp pi tai kỹ
nưng. Đảy xí xíp cảu pi tai kỹ nưng. Đảy hốk xíp pi tai kỹ nưng. Đảy pét xíp
bươn pét xí căm tai hẳn lẹo. Báu đảy kin hãnh lụk xắc cỗn.
Năm dần: năm con hổ sinh ra được mười tuổi bị một kỳ hạn. Được ba
mươi tuổi một kỳ hạn. Được bốn mươi chín tuổi một kỳ hạn. Được sáu mươi
tuổi một kỳ hạn. Được tám mươi tuổi tháng tám ngày mồng bốn thì chết. Không
được ăn sức con nào.
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4 - ip Ema*: MaN& uf* ZiG yd* xoG ip taJ iC Q- yd* xib xoG ip taJ iC Q- yd*

XaV ip taJ iC Q- yd* xaM xib ip taJ iC Q- yd* ha* xib ip #pN il- yd* epd xib ip

taJ iC Q- yd* epd xib xoG EbN Eca* xib {C& taJ h$* eLV*- yd* ciN eHG Luc
xoG q-

Pi mảu: Man phủ nhĩnh đảy xong pi tai kỹ nưng. Đảy xíp xong pi tai kỹ
nưng. Đảy xão pi tai kỹ nưng. Đảy xam xíp pi tai kỹ nưng. Đảy hả xíp pi pên li.
Đảy pét xíp pi tai kỹ nưng. Đảy pét xíp xong bươn cảu xíp căm tai hẳn lẹo. Đảy
kin hãnh lụk xong cỗn.
Năm mão: Về con gái sinh được hai năm thì bị một kỳ hạn. Được hai
mươi tuổi bị một kỳ hạn. Được ba mươi tuổi bị một kỳ hạn. Được năm mươi
tuổi sống an nhàn. Được tám mươi tuổi bị một kỳ hạn. Được tám mươi hai tuổi
tháng chín ngày mồng mười thì chết. Được ăn sức con hai người.

5 - ip ix: MaN #T F*a da yd* xaM xib ha* ip #pN id- yd* epd xib Eca* ip EbN Eca*
xoG {C& taJ h$* eLV*- yd* ciN eHG Luc xoG qPi xi: Man tễ phạ đa đảy xam xíp hả pi pên li. Đảy pét xíp cảu pi bươn cảu
xong căm tai hẳn lẹo. Đảy kin hãnh lụk xong cỗn.
Năm thìn: Mệnh xuống được ba mươi lăm năm sống an nhàn. Được tám
mươi chín tuổi tháng chín mồng hai thì chết. Được ăn sức con hai người.

6 - ip Yx*: MaN& uf* SaJ Ecd Ma yd* XaV ip taJ iC Q- yd* XaV xaM ip #pN idyd* ha* xib ip taJ iC Q-yd* epd xib ip taJ h$* eLV*- yd* ciN eHG Luc xoG qPi xaử: Man phủ chãi cướt mã đảy xão pi tai kỹ nưng. Đảy xão xam pi pên li.
Đảy hả xíp pi tai kỹ nưng.Đảy pét xíp pi tai hẳn lẹo. Đảy kin hãnh lụk xong cỗn.
Năm tỵ: Mệnh trai sinh ra được hai mươi tuổi bị một kỳ hạn. Được hai
mươi ba sống an nhàn. Được năm mươi năm bị một kỳ hạn. Được tám mươi tuổi
thì chết. Được ăn súc con hai người.

7 - ip XGa*: MaN& uf* ZiG Ecd Ma yd* XaV ip taJ iC Q- yd* epd xib ip EbN ix& xoG
{C& taJ eT*- yd* ciN eHG Luc xoG qPi xngạ: Man phủ nhĩnh cướt mã đảy xão pi tai kỹ nưng. Đảy pét xíp pi
bươn xí xong căm tai tẹ. Đảy kin hãnh lụk xong cỗn.
Năm ngọ: Vế con gái sinh ra được hai mươi tuổi thì bị một kỳ hạn. Được
tám mươi tuổi tháng tư mồng hai thì chết hẳn. Được ăn sức con hai người.
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8 - ip <Md: MaN& #T F*a da uf* TaV* yd* ciN EMG- uf* NoJ* yd* #pN caVN- uf* ZiG yd*

#pN IM kuN- yd* xib ip taJ iC Q- yd* xaM xib taJ iC Q- yd* <hc xib #sd taJ
iC Q- yd* #sd xib Eca* taJ iC Q- yd Eca* xib ip EbN Eca* xoG {C& taJ eT*- yd*

ciN eHG Luc xaM q Pi một: Man tễ phạ đa phủ tạo đảy kin mưỡng. Phủ nọi đảy pên quan. Phủ
nhĩnh đảy pên mĩa khun. Đảy xíp pi tai kỹ nưng. Đảy xam xíp tai kỹ nưng. Đảy
hốk xíp chết tai kỹ nưng. Đảy chết xíp cảu tai kỹ nưng. Đảy cảu xíp pi bươn cảu
xong căm tai tẹ. Đảy kin hãnh lụk xong cỗn.
Năm mùi: Mệnh trời xuống họ tạo được ăn mường, họ dân được làm
quan. Con gái được làm vợ quan. Được mười tuổi bị một kỳ hạn. Được ba mươi
tuổi bị một kỳ hạn. Được sáu mươi bẩy bị một kỳ hạn. Được bẩy mươi chín tuổi
bị một kỳ hạn. Được chín mươi tuổi tháng chín mồng hai thì chết thật. Được ăn
sức con hai người.

9 - ip x$: MaN& cac Xac Ecd Ma et& NoJ* yd* XaV ip F*a ka* EHN iC Q Eba& UH
yF ym* EHN iC Q Eba UH NaN* s}c fa& EHN iC Q- yd* xaM xib s}c wUc ja iC QkoJ& h$* UH #pN il- TaN H}c laJ- yd* <hc xib taJ iC Q- yd* epd xib taJ iC
Q- yd* Eca* xib EbN #sd #sd {C& taJ h$* eLV*- Eba& yd* ciN eHG Luc x}c qPi xăn: Man cák xạk cướt mã té nọi đảy xão pi phạ khả hưỡn kỹ nưng,
báu hữ phãy mảy hưỡn kỹ nưng, báu hữ nạn chắc phá hưỡn kỹ nung. Đảy xam
xíp chắc thứk da kỹ nưng. Khói hẳn hữ pên li. Tan hặc lai. Đảy hốk xíp pi tai kỹ
nưng. Đảy pét xíp tai kỹ nưng. Đảy cảu xíp bươn chết chết căm tai hẳn lẹo. Báu
đảy kin hãnh lụk xắc cỗn.
Năm thân: Mệnh trên trời xuống từ bé được hai mươi tuổi sấm sét đánh
nhà một kỳ hoặc lửa cháy nhà một kỳ hoặc là có ai phá nhà một lần. Được ba
mươi có khi bị một kỳ thuốc độc. Qua đó thì tốt, người ta rất mến. Được sáu
mươi tuổi bị một kỳ hạn. Được tám mươi tuổi bị một kỳ hạn. Được chín mươi
tháng bẩy mồng bẩy thì chết thật. Không được ăn sức con người nào.

10 - ip EHa*: MaN& iN* Ecd Ma yd* xib ip taJ iC Q- yd* XaV ip #pN in iC Q- xaM

xib ip taJ iC Q- ix& xib xoG ip taJ iC Q- epd xib Eca* ip taJ eT*- Eba& yd* ciN
eHG Luc x}c q-

Pi hậu: Man nị cướt mã đảy xíp pi tai kỹ nưng, Đảy xão pi pên ni kỹ
nưng. Xam xíp pi tai kỹ nưng. Xí xíp xong pi tai kỹ nưng. Pét xíp cảu pi tai tẹ.
Báu đảy kin hãnh lụk xắc cỗn.
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Năm dậu: Số này sinh ra được mười tuổi thì bị nạn một kỳ. Được hai
mươi tuổi phải rời chỗ một lần. Ba mươi tuổi bị một kỳ hạn. Bốn mươi hai bị
một kỳ hạn. Tám mươi chín tuổi thì chết thật. Không được ăn sức con người
nào.

11 - ip #Md: MaN& if Ex* Ecd Ma yd* xaM xib ip taJ iC Q- yd* ix& xib ip s}c fid EPN&
iC Q- ha* xib ip taJ iC Q- <hc xib ip taJ iC Q- Eca* xib epd EbN epd {C& taJ

h$* eLV*- Eba& yd* ciN eHG Luc x}c q-

Pi mệt: Man pi xưa cướt mã đảy xam xíp pi tai kỹ nưng. Đảy xí xíp pi
chắc phít pươn kỹ nưng. Hả xíp pi tai kỹ nưng. Hốk xíp pi tai kỹ nưng. Cảu xíp
pét bươn pét căm tai hẳn lẹo. Báu đảy kin hãnh lụk xắc cỗn.
Năm tuất: Mệnh sinh ra đưọc ba mươi tuổi bị hạn một kỳ. Được bốn mươi
tuổi có khi trái người ta một kỳ. Năm mươi tuổi bị một kỳ hạn. Sáu mươi tuổi bị
một kỳ hạn. Chín mươi tám tháng tám mồng tám chết hẳn. Không được ăn súc
con người nào.

12- ip YC*: MaN& #T F*a da Ecd Ma yd* xib ip taJ iC Q- yd* XaV ip taJ iC Q<hc xib ip taJ iC Q- yd* epd xib epd EbN ooc xoG {C& taJ h$* eLV*Pi caự: Man tễ phạ đa cướt mã đảy xíp pi tai kỹ nung. Đảy xão pi tai kỹ
nưng. Hốk xíp pi tai kỹ nưng. Đảy pét xíp pét bươn ók xong căm tai hẳn lẹo.
Năm hợi: Mệnh trời xuống sinh ra đưọc mười tuổi bị một kỳ hạn. Đưọc
hai mươi tuổi bị một kỳ hạn. Sáu mươi tuổi bị một kỳ hạn. Được tám mươi tám
tháng sinh mồng hai thì chết hẳn.

uf Yd Ecd Ma ip iC* Yh* #xN toN* s}G& koJ& ilPhủ đaư cướt mã pi kỵ haử xên tỏn chắng khói li.
Ai sinh ra năm kỵ phải cúng đón mới qua khỏi.

Yt* iN* [l* eM&N h&uN Luc q ooc ip x}G is& #pN eNV UX: #G #Jd ciN EXG UXis #Jd VIc x}G- ciN uj& EXG YdTaử nị lỏ men hún lụk cỗn ók pi xăng chí dệt kin nẽo xữ: Nghễ dệt vịak
xăng, kin dú xưỡng đaư.
Dưới đây là hình để xem đoán con người sinh ra năm nào: sẽ làm ăn thế
nào, làm nghề gì, sinh sống ăn ở ra sao.
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ip cab Ys*

ip H{b Ep*a

Pi cáp chaử Năm giáp tý

Pi hặp pảu

i HaJ iZ
p
Pi hãi nhĩ Năm bính dần

Năm ất sửu

i AMG Ema*
p
Pi mỡng mảu Năm đinh mão
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ip Apc ix
Pi pớk xi Năm mậu thìn

i c}d Yx*
p
Pi cắt xaử
Năm kỷ tỵ

i <kd XGa*
p
Pi khốt xngạ Năm canh ngọ

i H*>G <Md
p
Pi huộng một Năm tân mùi
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i Eta& x$
p
Pi táu xăn Năm nhâm thân

i ca& EHa*
p
Pi cá hậu Năm quý dậu

i cab #Md
p
Pi cáp mệt
Năm giáp tuất

i H{b YC*
p
Pi hặp caự Năm ất hợi
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ip HaJ Ys*
Pi hãi chaử Năm bính tý

i AMG Ep*a
p
Pi mỡng pảu Năm đinh sửu

i Apc iZ
p
Pi pớk nhĩ Năm mậu dần

i c}d Ema*
p
Pi cắt mảu Năm kỷ mão
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i <kd ix
p
Pi khốt xi Năm canh thìn

i H*>G Yx*
p
Pi huộng xaử Năm tân tỵ

i Eta& XGa*
p
Pi táu xngạ Năm nhâm ngọ

i ca& <Md
p
Pi cá một Năm quý mùi
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i cab x$
p
Pi cáp xăn Năm giáp thân

i H{b EHa*
p
Pi hặp hậu Năm ất dậu

i HaJ #Md
p
Pi hãi mệt Năm bính tuất

i AMG YC*
p
Pi mỡng caự Năm đinh hợi
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i Apc Ys*
p
Pi pớk chaử Năm mậu tý

ip c}d Ep*a
Pi cắt pảu Năm kỷ sửu

i <kd iZ
p
Pi khốt nhĩ Năm canh dần

i H*>G Ema*
p
Pi huộng mảu Năm tân mão
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ip Eta& ix
Pi táu xi Năm nhâm thìn

i ca& Yx*
p
Pi cá xaử Năm quý tỵ

i cab XGa*
p
Pi cáp xngạ Năm giáp ngọ

i H{b <Md
p
Pi hặp một Năm ất mùi
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i HaJ x$
p
Pi hãi xăn Năm bính thân

i AMG EHa*
p
Pi mỡng hậu Năm đinh dậu

i Apc #Md
p
Pi pớk mệt Năm mậu tuất

i c}d YC*
p
Pi cắt caự Năm kỷ hợi
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i <kd Ys*
p
Pi khốt chaử Năm canh tý

i H*>G Ep*a
p
Pi huộng pảu Năm tân sửu

i Eta& iZ
p
Pi táu nhĩ Năm nhâm dần

i ca& Ema*
p
Pi cá mẩu
Năm quý mão
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ip cab ix
Pi cáp xi Năm giáp thìn

i H{b Yx*
p
Pi hặp xaử Năm ất tỵ

i HaJ XGa*
p
Pi hãi xngạ Năm bính ngọ

i AMG <Md
p
Pi mỡng một Năm đinh mùi
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i Apc x$
p
Pi pớk xăn Năm mậu thân

i c}d EHa*
p
Pi cắt hậu Năm kỷ dậu

i <kd #Md
p
Pi khốt mệt Năm canh tuất

i H*>G YC*
p
Pi huộng caự Năm tân hợi
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i Eta& Ys*
p
Pi táu chaử Năm nhâm tý

i ca& Ep*a
p
Pi cá pảu Năm quý sửu

i cab iZ
p
Pi cáp nhĩ Năm giáp dần

i H{b Ema*
p
Pi hặp mảu Năm ất mão
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i HaJ ix
p
Pi hãi xi Năm bính dần

ip AMG Yx*
Pi mỡng xaử Năm đinh tỵ

i Apc XG*a
p
Pi pớk xngạ Năm mậu ngọ

ip c}d <Md
Pi cắt một Năm kỷ mùi
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i <kd x$
p
Pi khốt xăn Năm canh thân

i H*>G EHa*
p
Pi huộng hậu Năm tân dậu

i Eta& #Md
p
Pi táu mệt Năm nhâm tuất

i ca& YC*
p
Pi cá caự Năm quý hợi
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#VN ooc UM* Eca* coGMự vễn ók cảu cong- Xem số phận sinh theo cảu cong.

UM* #VN ooc Luc q #TG laJ :
Mự vễn ók lụk cỗn tễnh lai:
Ngày sinh của tất cả mọi người:

- UM* Eca* coG: #VN taJ <Pb b&aG yH*- <LM* yx* <Pb Ex& FaMự cảu cong: vễn tai pộp báng hại, lộm xảy pộp xứa phã.
Sinh ngày cảu cong: ngày chết dịp xấu, ốm đau cùng chăn đệm.

- UM* HoG FUM: <LM* yx* Eba& <Pb Ex& FaMự hõng phữm: Lộm xảy báu pộp xứa phã.
Ngày hõng phữm: ốm đau không cùng chăn đệm.

- UM* FUM dod: <Tc ha xiG& eVN JacMự phữm lót: tộc ha sính vẽn dạk. Ngày phữm lót: buồn tìm họ rất khó.

- UM* FUM daJ*: S}c tiN Ex* h&iG PIGMự phữm lải: chặc tin xửa hính piễng. Ngày phữm lải: kéo gấu áo mới bằng.

- UM* ux* P}c: taN* xIG xuG PIG Eba& wuc- taN* xIG xuG Eba& eMN& ewN <pGMự xủ pặc: tản xiêng xung piễng báu thúc, Tản xiêng xung báu men then pông.
Ngày xủ pặc: nói tiếng to không bằng ngọn. Nói tiếng to không đúng mệnh
then đặt.

- UM* H{b yx*: LIG* Luc Eta* Eba* yd* ciN eHG- iM Luc Eta* ZiG SaJMự hặp xảy: Liệng lụk tảu báu đảy kin hãnh. Mĩ lụk tảu nhĩnh chãi.
Ngày hặp xảy: nuôi con không được ăn sức. Có con gái trai.

- UM* H{b taJ: eLG GaJ #hN [T& Luc {k& Pa*Mự hặp tai: Lãnh ngãi hên to lụk khắm pạ.
Ngày hặp tai: Bữa cơm toàn nhìn thấy con cầm dao.

- UM* k>N yd*: pac cVaN TaN& F}G ePGMự khuôn đảy: Pák quan tan phẵng pãnh.
Ngày khuôn đảy: Nói quan nghe mến.

- UM* yx* Es*a: LIG* Luc Eta* yd* ciN eHGMự xảy chẩu: Liệng lụk tảu đảy kin hãnh.
Ngày xảy chẩu: Nuôi con cái được ăn sức.

- UM* yx* xiN: Za taN* xIG xuG eP* TaN&- ciN JoN* eHG Luc* TaN&Mự xảy xin: Nhã tản xiêng xung pẹ tan. Kin dọn hãnh lụk tan.
Ngày xảy xin: Đừng nói tiếng hơn người. Được ăn nhờ con người khác.
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- UM* TaJ paV: uH* oaN& Is* Tuc PaJMự tãi pao: Hụ án chỉa chu pãi. Ngày tãi pao: biết đọc các loại giấy.

- UM* eXV paV: {k& <wG LaJ T>& baN*- f}c dab LaJ T>& baN*Mự xẽo pao: khắm thông lãi tua bản. Phắc đáp lãi tua bản.
Ngày xẽo pao: Cầm túi hoa khắp bản. Đeo thanh kiếm khắp bản.

Ab&G Ec*a coG HoG FUM
EbN

EbN

Ec*a

HoG

FUM

FUM

ux*

H{b

H{b

k>N

yx*

yx*

TaJ

eXV

ecV

yT

coG

FUM

lod

laJ

P}c

yx*

taJ

yd*

Es*a

xiN

paV

paV

7

sIG

<Md

x$

EH*a

#Md

YC*

Ys*

Ep*a

iZ

Em*a

ix

Yx*

XG*a

8

iZ&

XG*a

<Md

x$

EH*a

#Md

YC*

Ys*

Ep*a

iZ

Em*a

ix

Yx*

9

xaM

Yx*

XG*a

<Md

x$

EH*a

#Md

YC*

Ys*

Ep*a

iZ

Em*a

ix

10

ix&

ix

Yx*

XG*a

<Md

x$

EH*a

#Md

YC*

Ys*

Ep*a

iZ

Em*a

11

h*a

Em*a

ix

Yx*

XG*a

<Md

x$

EH*a

#Md

YC*

Ys*

Ep*a

iZ

12

<hc

iZ

Em*a

ix

Yx*

XG*a

<Md

x$

EH*a

#Md

YC*

Ys*

Ep*a

1

#sd

Ep*a

iZ

Em*a

ix

Yx*

XG*a

<Md

x$

EH*a

#Md

YC*

Ys*

2

epd

Ys*

Ep*a

iZ

Em*a

ix

Yx*

XG*a

<Md

x$

EH*a

#Md

YC*

3

Ec*a

YC*

Ys*

Ep*a

iZ

Em*a

ix

Yx*

XG*a

<Md

x$

EH*a

#Md

4

xib

#Md

YC*

Ys*

Ep*a

iZ

Em*a

ix

Yx*

XG*a

<Md

x$

EH*a

5

xib

EH*a

#Md

YC*

Ys*

Ep*a

iZ

Em*a

ix

Yx*

XG*a

<Md

x$

xib

x$

EH*a

#Md

YC*

Ys*

Ep*a

iZ

Em*a

ix

Yx*

XG*a

#Md

6

#od
xoG
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IG* Ab&G UM* Ec*a coG HoG FUM:
Nghịa bớng cảu cong hõng phữm
Giải nghĩa xem ngày cảu cong hõng phữm.

1 - Ec*a coG: Ec*a coG Ek*a- Ec*a coG pa- Ec*a coG z*aCảu cong: cảu cong khảu, cảu cong pa, cảu cong nhả.
Chín đống: chín đống thóc, chín đống cá, chín đống gianh.

2 - HoG FUM: HoG- Ex&- Hõng phữm: hõng, xứa . Hõng phữm: đặt dưới, đệm
3 - FUM lod: Yk& <k- Phữm lót: khaứ khô. Phữm lót: khô ráo.

4 - FUM laJ: Eb*a iM x}G- Phữm lải: báu mĩ xăng. Phữm lải: không có gì.
5 - ux* P}c: M&>N AMG- M&>N M*>-

Xủ pặc: muôn mỡng, muôn mụa. Xủ pặc: vui mừng, vui sướng.

6 - H{b yx*: t*oN #sb H*aJ - Hặp xảy: tỏn chếp hại. Hặp xảy: đón ốm đau
7 - H{b taJ: t*oN taJ- H&aJ o&>J-

Hặp tai: tỏn tai, hại uối. Hặp tai: đón chết, bẩn thỉu.

8 - {k& yd*: Eoa yd&- #Jd #pNKhắm đảy: au đảy, dệt pên. Khắm đảy: lấy được, làm nên

9 - yx* Es*a: Es*a #sb H*aJ- Xảy chẩu: chẩu chếp hại. Xảy chẩu: mình ốm đau.
10 - yx* xiN: VaG Ix #sb H*aJ- Xảy xin: vãng xia chếp hại. Xảy xin:
loại bỏ ốm đau.

11 - TaJ paV: Es*a hac uH* #Jd VIc Tãi pao: chảu hák hụ dệt vịak. Tãi pao: mình khắc biết làm việc.

12 - eXV paV: VIc H*aJ VIc il c>G [H* XoG yT b*aN yT k>G iM ooc hac iM Q
Ma EV*a ux&Xẽo pao: Vịak hại vịak li cuông họ xõng tãy bản tãy khuống mĩ ók hák mĩ
cỗn mã vạu xú.
Xẽo pao: việc xấu trong họ hàng trong bản xung quang khắc có người về
báo cho biết.

+ UM* il laJ: ux* P}c-yx* xiN. Mự li lai: xủ pặc, xảy xin. Ngày tốt: xủ pặc, xảy xin.
+ UM* il N*oJ: {k& yd*- TaJ paV- XIV paV- Mự li nọi: Khắm đảy, tãi pao, xẽo pao.
Ngày tốt ít: Khắm đảy, Tãi pao. Xẽo pao.
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+ UM H*aJ laJ H*aJ N*oJ: H{b yx*- H{b taJ- Ec*a coGMự hại lai hại nọi: hặp xảy, hặp tai, cảu cong.
Ngày rất xấu, xấu ít: hặp xảy, hặp tai, cảu cong.

PUG UM* iN* UH il [t& VIc ebN& h&> caG eH*V <t p&a - #Jd eh MoG s*uM p}d tuc pa ...
Pững mự nị hữ li tó vịak bén, húa, cang hẹo tô pá,dệt he mong chủm pắt túk pa...
Các ngày này tốt với các việc săn bắn, mắc bẫy con thú rừng, làm chài
lưới đánh bắt cá....

dIG& <x& Luc q uf* Ym&
Liếng số lụk cỗn phủ maứ - Cân số con người mới sinh.

AS xiG ooc - Chỡ ók - Giờ sinh
- ooc AS Ys*: Ib* <hc b}c

1,60

eM&N M&iG <t un

Ók chỡ chaử: bỉa hốk bắc 1,6 lạng Men minh nu.
Sinh giờ tý: một lạng sáu 1,6 lạng Đúng mệnh chuột

- ooc AS Ep*a : <hc b}c
Ók chỡ pảu: hốk bắc
Sinh giò sửu: sáu ly

- ooc AS iZ: #sd b}c
Ók chỡ nhĩ: chết bắc
Sinh giờ dần: bảy ly

- ooc AS Ema* : Ib* Q
Ók chỡ mảu: bỉa nưng
Sinh giờ mão: một lạng

- ooc AS ix: Eca* b}c
Ók chỡ xi: cảu bắc
Sinh giờ thìn: chín li

- ooc AS Yx*: Ib* <hc

0.60

eM&N MiG <t CVaJ

0,60
0,60

Men minh quãi
Đúng mệnh trâu.

0,70

eM&N MiG <t Ex

0,70
0,70

Men minh tô xưa
Đúng mệnh hổ

1,00

eM&N MiG <t [w* ( eMV )

1,00
1,00

Men minh tô thỏ ( tô mẽo )
Đúng mệnh con thỏ ( con mèo )

0,90

eM&N M&iG <t L>G

0,90
0,90

Men minh tô luỗng
Đúng mệnh con rồng

1,60

eM&N Mi&G <t uG

Ók chỡ xaử: bỉa hốk
1,60
Sinh giờ tỵ: một lạng sáu 1,60

- ooc AS XGa* : Ib* Q
Ók chỡ xngạ: bỉa nưng
Sinh giờ ngọ: một lạng

Men minh tô ngũ
Đúng mệnh con rắn

1,00

eM&N MiG <t M*a

1,00
1,00

Men minh tô mạ
Đúng mệnh con ngựa
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- ooc AS <Md: epd b}c
Ók chỡ một: pét bắc
Sinh giờ mùi: tám li

- ooc AS x$: epd b}c
Ók chỡ xăn: pét bắc
Sinh giờ thân: tám li

- ooc AS EHa*: Eca* b}c
Ók chỡ hậu: cảu bắc
Sinh giờ dậu: chín li

- ooc AS #Md: <hc b}c
Ók chỡ mệt: hốk bắc
Sinh giờ tuất: sáu li

- ooc AS YC*: <hc b}c
Ók chỡ caự: hốk li
Sinh giờ hợi: sáu li

0,80

eM&N Mi&G <t eb*

0,80
0,80

Men minh tô bẻ
Đúng mệnh con dê

0,80

eM&N M&iG <t LiG

0,80
0,80

Men minh tô lĩnh
Đúng mệnh khỉ

0,90

eM&N M&iG <t yc&

0,90
0,90

Men minh tô cáy
Đúng mệnh con gà

0.60

eM&N M&iG <t ma

0,60
0,60

Men minh tô ma
Đúng mệnh con chó.

0,60

eM&N M&iG <t um

0,60
0,60

Men minh tô mu
Đúng mệnh con lợn

UM* xiG Luc q uf* YmMự sinh lụk cỗn phủ maứ - Ngày sinh con người mới.

- ooc {C& Q: ha b}c o,50 Ib- Ók căm nưng hả bắc 0,5- Sinh mồng 1
- ooc xoG {C&: Ib* Q 1,00 -

0,5 lạng

Ók mự 2 căm bỉa nưng. Sinh ngảy 2

1,00 -

- ooc xaM {C&: epd b}c 0,80 - Ók mự 3 căm pét bắc . Sinh ngày 3

0,80 -

Ók mự 4 căm bỉa hả. Sinh ngày 4

1,50 -

- ooc ix& {C&: Ib* ha* 1,50 -

- ooc ha* {C&: Ib* <hc 1,60 - Ók mự 5 căm bỉa hốk. Sinh ngày 5

- ooc <hc {C&: Ib* ha* 1,50 -

Ók mự 6 căm bỉa hả.

- ooc #sd {C&: epd b}c 0,80- Ók mự 7 căm pét bắc.

1,60 -

Sinh ngày 6 1,50 Sinh ngày 7

0,80 -

Sinh ngày 8

1,60 -

- ooc Eca* {C&: epd b}c 0,80- Ók mự 9 căm pét bắc. Sinh ngày 9

0.8 -

- ooc epd {C&: Ib* <hc 1,60 - Ók mự 8 căm bỉa hốk.
- ooc xib {C&: Ib* <hc 1,60-

Ók mự 10 căm bỉa hốk. Sinh ngày 10

1,60 -

- ooc xib #od {C&: Eca b}c 0,90- Ók mự 11 căm cảu bắc.Sinh ngày 11 0,90 -
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- ooc xib xoG {C&: Ib #sd 1,70- Ók mự 12 căm bỉa chết. Sinh ngày 12 1,70 -

- ooc xib xaM {C: epd b}c 0,80- Ók mự 13 căm pét bắc. Sinh ngày 13 0,80 - ooc xib ix& {C&: Ib& #sd 1,70- Ók mự 14 căm bỉa chết. Sinh ngày 14

- ooc xib ha* {C&: Ib& Q 1,00- Ók mự 15 căm bỉa nưng. Sinh ngày 15

- ooc xib <hc: epd b}c 0,60- Ók mự 16 căm hốk bắc. Sinh ngày 16
- ooc xib #sd: Eca* b}c 0,90- Ók mự 17 căm cảu bắc. Sinh ngày 17
- ooc xib epd: Ib* epd 1,80- Ók mự 18 căm bỉa pét. Sinh ngày 18

1,70 1,00 0,60 0,90 1,80 -

- ooc xib Eca*: ha b}c 0,50- Ók mự 19 căm hả bắc. Sinh ngày 19

0,50 -

Ók mự 20 căm bỉa hả. Sinh ngày 20

1,50 -

- ooc XaV #od: Ib* Q 1,00- Ók mự 21 căm bỉa nưng. Sinh ngày 21

1,00 -

- ooc XaV {C&: Ib* ha* 1,50-

- ooc XaV xoG: Eca* b}c 0,90- Ók mự 22 căm cảu bắc. Sinh ngày 22 0,90 - ooc XaV xaM: epd b}c 0,80- Ók mự 23 căm pét bắc. Sinh ngày 23 0,80 - ooc XaV ix&: Eca b}c 0,90- Ók mự 24 căm cảu bắc. Sinh ngày 24

0,90 -

- ooc XaV ha*: Ib* ha 1,50- Ók mự 25 căm bỉa hả. Sinh ngày 25

1,50 -

- ooc XaV #sd: Ib* #sd 1,70- Ók mự 27 căm bỉa chết. Sinh ngày 27

1,70 -

- ooc XaV Eca*: Ib* <hc 1,60- Ók mự 29 căm bỉa hốk. Snh ngày 29

1,60 -

- ooc XaV <hc: epd b}c 0,80- Ók mự 26 căm pét bắc. Sinh ngày 26 0,80 - ooc XaV epd: epd b}c 0,80- Ók mự 28 căm pét bắc. Sinh ngày 28 0,80 - ooc xaM xib: <hc b}c 0,60- Ók mự 30 căm hốk bắc. Sinh ngaỳ 30

EbN xiG Luc q uf Ym Bươn sinh lụk cỗn phủ maứ- Tháng sinh con người mới.

- waG& jIG ( EbN #sd yT )

0,60 Ib*

Tháng giêng ( bươn chết Tãy ) 0,60 bỉa
Tháng giêng ( tháng 7 Thái ) 0,60 lạng

- waG& haJ ( EbN epd yT )
Tháng hai ( Bươn pét Tãy )
Tháng hai ( tháng 8 Thái )

Ez& Ex
Nhứa xưa
Thịt hổ

0,70 Ib*

Ez& eMV

0,70 0,70 -

Nhứa mẽo
Thịt mèo
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0,60 -

- waG& ba ( EbN Eca* yT )

1,80 Ib*

Ez& L>G

1,80 1,80 -

Nhứa luỗng
Thịt rồng

0,90 Ib*

Ez& u G

0,90 0,90 -

Nhứa ngũ
Thịt rắn

- waG& {n ( EbN xib #od yT )

0,50 Ib*

Ez& M*a

- waG& Exa& ( EbN xib xoG yT )

1,60 Ib*

Ez& eb*

Tháng ba ( bươn cảu Tãy )
Tháng ba ( tháng chín Thái )

- waG& Ut ( EbN xib yT )
Tháng tư ( bươn xíp Tãy )
Tháng tư ( tháng mười Thái)

Tháng sáu ( bươn xíp xong Tãy) 1,60 Tháng sau ( tháng 12 Thái )
1,60 -

- waG& yb* ( EbN sIG yT )

0,90 Ib*

Tháng bảy ( bươn chiêng Tãy ) 0,90 Tháng bảy ( tháng giêng Thái ) 0,90 -

- waG& taM& ( EbN iZ& yT )
Tháng tám ( bươn nhi Tãy )
Tháng tám ( tháng hai Thái )

- waG& siN& ( EbN xaM yT )

Tháng mười ( bươn xí Tãy )
Tháng mười ( tháng tư Thái )

- waG& <Md ( EbN ha* yT )

Nhứa lĩnh
Thịt khỉ

Ez& yc&

1,50 1,50 -

Nhứa cáy
Thịt gà

1,80 Ib*

Ez& ma
Nhứa ma
Thịt chó

0,80 Ib*

Ez& um

0,80 0,80 -

Nhứa mu
Thịt lợn

0,90 Ib*

Ez& un

Tháng một ( bươn hả Tãy )
0,90 Tháng một ( tháng năm Thái ) 0,90 -

- waG& Sab ( EbN <hc yT )

Ez& LiG

1,50 Ib*

Tháng chín ( bươn xam Tãy ) 1,80 Tháng chín ( Tháng ba Thái 1,80 -

- waG& EmJ ( EbN ix& yT )

Nhứa bẻ
Thịt dê

0,50 Ib*

Tháng chạp ( bươn hốk Tãy ) 0,50 Tháng chạp ( tháng sáu Thái ) 0,50 -
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Nhứa nu
Thịt chuột

Ez& CVaJ
Nhứa quãi
Thịt trâu

dIG& ip xiG Liếng pi sinh - Cân năm sinh
ip

M&iG

d&IG

Pi Năm

Minh Mệnh

Liếng- Cân

1 - cab Ys*

{C uj& {N*

1,2 Ib*

Cẵm dú nặm
Vàng ở nước

1,20 bỉa
1,20 lạng

{C uj& {N*

0,9 Ib*

Cẵm dú nặm
Vàng ở nước

0,90 bỉa
0,90 lạng

yF iS yF,

0,6 Ib*

Phãy chĩ phãy
Lửa ở bếp

0,60 bỉa
0,60 lạng

yF iS yF

0,7 Ib*

Phãy chĩ phãy
Lửa ở bếp

0,70 bỉa
0,70 lạng

yM* uj& <dG

1,20 Ib*

Mạy dú đông
Cây ở rừng

1,20 bỉa
1,20 lạng

yM* uj& <dG

0,50 Ib*

Cắt xaử
Kỷ tỵ

Mạy dú đông
Cây ở rừng

0,50 bỉa
0,50 lạng

7 - <kd XGa*

diN edN caG

0,90 Ib*

Đin đen cang
Đất ở giữa

0,90 bỉa
0,90 lạng

diN edN caG

0,80 Ib*

Đin đen cang
Đất ở giữa

0,80 bỉa
0,80 lạng

{C Mu&N

0,70 Ib*

Cắm mun
Vàng vụn

0,70 bỉa
0,70 lạng

Cáp chaử
Giáp tý

2 - H{b Ep*a
Hặp pảu
Ất sửu

3 - HaJ iZ
Hãi nhĩ
Bính dần

4 - AMG Ema*
Mỡng mảu
Đinh mão

5 - Apc ix
Pớk xi
Mậu thìn

6 - c}d Yx*

Khốt xngạ
Canh ngọ

8 - H>G* <Md
Huộng một
Tân mùi

9 - Eta& x$
Táu xăn
Nhâm thân

10 - ca& EHa*
Cá hậu
Quý dậu

{C Mu&N

0,80 Ib*

Cẵm mun
Vàng vụn

0,80 bỉa
0,80 lạng
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11 - cab #Md
Cáp mệt
Giáp tuất

12 - H{b YC*
Hặp caự
Ất hợi

13 - HaJ Ys*
Hãi chaử
Bính tý

14 - AMG Ep*a
Mỡng pảu
Đinh sửu

15 - Apc iZ
Pớk nhĩ
Mậu dần

16 - c}d Ema*
Cắt mảu
Kỷ mão

17 - <kd ix
Khốk xi
Canh thìn

18 - H>G* Yx*

yF ym* p&a

1,50 Ib*

Phãy mảy pá
Lửa cháy rừng

1,50 bỉa
1,50 lạng

yF ym* p&a

0,90 Ib*

Phãy mảy pá
Lửa cháy rừng

0,90 bỉa
0,90 lạng

{N* T&a LiN

1,60 Ib*

Nặm ta lĩn
Nước bến máng

1,60 bỉa
1,60 lạng

{N* T&a LiN

0,80 Ib*

Nặm ta lĩn
Nước bến máng

0,80 bỉa
0,80 lạng

diN fa EHN

0,80 Ib*

Đin pha hưỡn
Đất vách nhà

0,80 bỉa
0,80 lạng

diN fa EHN

1,90 Ib*

Đin pha hưỡn
Đất vách nhà

1,90 bỉa
1,90 lạng

{C L>M

1,20 Ib*

Cẵm luỗm
Vàng tráng

1,20 bỉa
1,20 lạng

{C L>M

0,60 Ib*

Huộng xaử Cẵm luỗm
Tân tỵ
Vàng tráng

19 - Eta& XGa*

0,60 bỉa
0,60 lạng

yM* l}c H*>

0,80 Ib*

Táu xngạ Mạy lắc hụak
Nhâm ngọ Cây cọc rào

20 - ca& <Md
Cá một
Quý mùi

21 - cab x$
Cáp xăn
Giáp thân

22 - H{b EHa*
Hặp hậu

0,80 bỉa
0,80 lạng

yM* l}c H*>

0,70 Ib*

Mạy lắc hụak
Cây cọc rào

0,70 bỉa
0,70 lạng

{N* [b&

0,50 Ib*

Nặm bó
Nước mó

0,50 bỉa
0,50 lạng

{N* [b&

1,50 Ib*

Nặm bó

1,50 bỉa
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Ất dậu

23 - HaJ #Md
Hãi mệt
Bính tuất

24 - AMG YC*
Mỡng caự
Đinh hợi

25 - Apc Ys*
Pớk chaử
Mậu tý

26 - c}d Ep*a
Cắt pảu
Kỷ sửu

27 - <kd iZ
Khốt nhĩ
Canh dần

28 - H>G* Ema*
Huộng mảu
Tân mão

29 - Eta& ix
Táu xi
Nhâm thìn

30 - ca& Yx*
Cá xaử
Quý tỵ

31 - cab XGa*
Cáp xngạ
Giáp ngọ

32 - H{b <Md
Hặp một
Ất mùi

33 - HaJ x$
Hãi xăn
Bính thân

34 - AMG EHa*

Nước mó

1,50 lạng

diN C$ eWG

0,60 Ib*

Đin cẵn thãnh
Đất rào thành

0,60 bỉa
0,60 lạng

diN C$ eWG

1,60 Ib*

Đin cẵn thãnh
Đất rào thành

1,60 bỉa
1,60 lạng

{C F*a

1,50 Ib*

Cẵm phạ
Vàng trời

1,50 bỉa
1,50 lạng

{C F*a

0,70 Ib*

Cẵm phạ
Vàng trời

0,70 bỉa
0,70 bỉa

yM* H*>

0,90 Ib*

Mạy hụak
Cây rào

0,90 bỉa
0,90 lạng

yM* H*>

1,20 Ib*

Mạy hụak
Cây rào

1,20 bỉa
1,20 lạng

{N* h>*J

1,00 Ib*

Nặm huổi
Nước khe suối

1,00 bỉa
1,00 lạng

{N* h*>J

0,70 Ib*

Nặm huổi
Nước khe suối

0,70 bỉa
0,70 lạng

{C c>G XaJ

1,50 Ib*

Cẵm cuông xãi
Vàng trong cát

1,50 bỉa
1,50 lạng

{C c>G XaJ

0,60 Ib*

Cẵm cuông xãi
Vàng trong cát

0,60 bỉa
0,60 lạng

yF ym* yH&

0,50 Ib*

Phãy mảy hay
Lửa cháy nương

0,50 bỉa
0,50 lạng

yF ym* yH*

1,40 Ib*
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Mỡng hậu
Đinh dậu

35 - Apc #Md
Pớk mệt
Mậu tuất

36 - c}d YC*
Cắt caự
Kỷ hợi

37 - <kd Ys*
Khốt chaử
Canh tý

38 - H>G* Ep*a
Huộng pảu
Tân sửu

39 - Et&a iZ
Táu nhĩ
Nhâm dần

40 - ca& Ema*
Cá mảu
Quý mão

41 - cab ix
Cáp xi
Giáp thìn

42 - H{b Yx*
Hặp xaử
Ất tỵ

43 - HaJ XGa*
Hãi xngạ
Bính ngọ

44 - AMG <Md

Phãy mảy hay
Lửa cháy nương

1,40 bỉa
1,40 lạng

yM* uj& El&a

1,40 Ib*

Mạy dú láu
Cây ở rừng thưa

1,40 bỉa
1,40 lạng

yM* uj& El&a

0,90 Ib*

Mạy dú láu
Cây ở rừng thưa

0,90 bỉa
0,90 lạng

diN fa EHN

0,70 Ib*

Đin pha hưỡn
Đất vách nhà

0,70 bỉa
0,70 lạng

diN fa EHN

0,70 Ib*

Đin pha hưỡn
Đất vách nhà

0,70 bỉa
0, 70 lạng

{C Poc

0,90 Ib*

Cẵm pọk
Vàng ốp

0,90 bỉa
0,90 lạng

{C Poc

1,20 Ib*

Cẵm pọk
Vàng ốp

1,20 bỉa
1,20 lạng

yF eL&N

0,8 Ib*

Phãy len
Lửa chạy

0,80 bỉa
0,70 lạng

yF eL&N

0,70 Ib*

Phãy len
Lửa chạy

0,70 bỉa
0,70 lạng

{N *<fN

1,30 Ib*

Nặm phôn
Nước mưa

1,30 bỉa
1,30 lạng

{N* <fN

0,50 Ib*

Mỡng một Nặm phôn
Đinh mùi
Nước mưa

45 - Apc x$
Pớk xăn
Mậu thân

0,90 bỉa
0,90 lạng

diN efN& diN

1,60 Ib*

Đin phén đin
Đất mặt đất

1,60 bỉa
1,60 lạng
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46 - c}d EHa*
Cắt hậu
Kỷ dậu

47 - <kd #Md
Khốt mệt
Canh tuấ

48 - H>G* YC*

diN ef&N diN

0,50 Ib*

Đin phén đin
Đất mặt đất

0,50 bỉa
0,50 lạng

{C eV&N UM eV&N uh

0,90 Ib*

Cẵm ven mữ óng hu
Vàng nhẵn, hoa tai

0,90 bỉa
0,90 lạng

{C eV&N UM eV&N uh

1,70 Ib*

Huộng caự Cẵm ven mữ óng hu
Tân hợi
Vàng nhẵn, hoa tai

49 - Eta& Ys*
Táu chaử
Nhâm tý

50 - ca& Ep*a
Cá pảu
Quý sửu

51 - cab iZ
Cáp nhĩ
Giáp dần

52 - H{b Ema*
Hặp mảu
Ất mão

53 - HaJ ix
Hãi xi
Bính thìn

54 - AMG Yx*
Mỡng xaử
Đinh tỵ

55 - Apc XGa*
Pớk xngạ
Mậu ngọ

56 - c}d <Md
Căt một
Kỷ mùi

57 - <kd x$
Khốt xăn

1,70 bỉa
1,70 lạng

[c Fac yM*

0,50 Ib*

Co phạk mạy
Cây dát cây

0,50 bỉa
0,50 lạng

[c Fac yM*

0,70 Ib*

Co phạk mạy
Cây dát cây

0,70 bỉa
0,70 lạng

{N T&a k&aJ

1,20 Ib*

Nặm ta khái
Nước bến Khái

1,20 bỉa
1,20 lạng

{N* T&a k&aJ

0,80 Ib*

Nặm Ta khái
Nước Bến Khái

0,80 bỉa
0,80 lạng

diN XaJ

0,80 Ib*

Đin xãi
Đất cât

0,80 bỉa
0,80 lạng

diN XaJ

0,60 Ib*

Đin xãi
Đất cát

0,60 bỉa
0,60 lạng

yF F*a

1,90 Ib*

Phãy phạ
Lửa trời

1,90 bỉa
1,90 lạng

yF F*a

0,60 Ib*

Phãy phạ
Lửa trời

0,60 bỉa
0,60 lạng

[c mac yM* N*oJ

0,80 Ib*

Co mák mạy nọi

0,80 bỉa
139

Canh thân

58 - H>G* EHa*
Huộng hậu
Tân dậu

59 - Eta& #Md
Táu mệt
Nhâm tuất

60 - ca& YC*
Cá caự
Quý hợi

Cây quả nhỏ

0,80 lạng

[c mac yM* N*oJ

1,60Ib*

Co mák mạy nọi
Cay quả nhỏ

1,60 bỉa
1,60 lạng

{N* #b*

1,00 Ib*

Nặm bể
Nước biển

1,00 bỉa
1,00 bỉa

{N* #b*

0,60 Ib*

Nặm bể
Nước biển

0,60 bỉa
0,60 lạng

CaVM poN <x& n}c Eba
Quãm pon số nắc bau- Lời giải số nặng nhẹ

1 - xoG Ib* xoG- 2,20 Ib*: <t naV duc CUM- [M& dIV hac <k* <kN& TIV CVa& ciN
[x tiG& Ma Eba& [P ciN- xoG UM Eba& yd* J}G* ETa& S>& q- Mi&G dIV H*aJ uS& AS- H&uG {C& TIV
x&aV ciN yM- yG yG EJ*N iM h&oN [P ciN- ALJ q siG <k&N [l o&aV [P UH yd*Xong bỉa xong: Tô nao đúk cữm, mo điêu hák khổ khốn tiễu qua kin xo
tính mã báu põ kin. Xong mữ báu đảy dặng tạu chua cỗn. Minh điêu hại chu
chỡ. Hung căm tiễu xáo ha kin mãy. Ngay ngay dượn mĩ hón põ kin. Đỡi cỗn
chinh khốn lo áo põ hữ đảy.
Hai lạng hai: thân rét xương lạnh, một mình khác khốn khổ tìm kiếm xin
không đủ ăn. Hai bàn tay không được nghỉ cả đời người. Một mình khổ khốn
thường xuyên. Đi xin ăn mày hàng ngày. Ngày ngày làm không đủ ăn. Cả đời
người chỉ lo âu làm sao đủ ăn.

2 - xoG Ib* xaM- 2,30 Ib*: EtG& iN* tiG& Ma fuc Eba& laJ- #Jd VIc x}G [C* Jac- <tc
baN* C&aG EMG #pN q haVG jaG JaJ- ALJ q x}c m&$- hac V&a #Jd x}G [C* Eb&a
#pN- Eb&a AZ iP& N*oG- AS Yd [C* S}c yp CV&aG c&uNXong bỉa xam: Tướng nị tính mã phúc báu lai, dệt vịak xăng cọ dạk.Tốk
bản cang mưỡng pên cỗn hoang dang dãi. Đỡi cỗn xắc mắn. Hák va dệt xăng cọ
báu pên, báu nhỡ pi nọng, chỡ đaư cọ chặc pay quang cún.
Hai lạng ba: Tướng này phúc không nhiều, làm việc gì cũng khó khăn.
Dời bản qua mường thành người hoang lang thang. Đời người có chăm chỉ,
nhưng mà làm gì cũng không nên, không nhờ anh em bạn bè, lúc nào cũng
muốn đi lang thang.
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3 - xoG Ib* ix&- 2,40: EtG& iN* tiG& Ma <x& buN NoJ*- EHN jaV* <k* <kN& Eba& iM AS baGduc ELd suM* um& Eba& APG&- yp CaG* haG& diN EPN& #Jd q H$* Ewa*- q Eb&a iM fucEHN j*aV <k* <k&N Eb&a H*>J- {L [M& dIV Eb&a iM iP& N*oG S&oJ- #TG S&> q Uc& uj& iT& o&UN-

Xong bỉa xí: tướng nị tính mã số bun nọi, hưỡn dảo khổ khốn báu mĩ chỡ
bang. Dúk lượt chủm mú báu pơng. Pay cạng háng đin pươn dệt cỗn hặn thảu.
Cỗn báu mĩ phúc. Hưỡn dảo khổ khốn báu huội. Lẵm mo điêu báu mĩ pi nọng
choi, tễnh chua cỗn cứ dú ty ứn.
Hai lạng tư: Tướng này số phận nhỏ. Nhà cửa vất vả không bao giờ đỡ.
Anh em họ hàng không cậy dựa. Đi tha phương đất khác đến già. Người không
có phúc. Nhà cửa vất vả không ngớt. Một mình sống không có anh em giúp đờ,
cả đời người cứ ở nơi khác.

4 - xoG Ib* ha*- 2,50: EtG& iN* tiG& Ma #G Ep*a up& Eba& iM x}G- EHN jaV* Ca* kaJ NoJ*
Q- wa* caV& suM* um& duc ELd {d T{b CUN x}c m$&- #TG S>& Es*a uf* dIV hac [l <wJf*aJ AGN [P& eM& yV* Yh* [C* <j&G tIV Ix #md- ha ciN Jac EJ*N [C* yd* N*oJ- q dIV

iP& N*oG Yf [C* S}G- <c& #Jd EJ*N #TG S&> Eb&a <c*M <xb-

Xong bỉa hả: Tướng nị nghễ pảu pú báu mĩ xăng. Hưỡn dảo cạ khai nọi
nưng. Thả cáo chủm mú đúk lượt đẳm tặp cữn xắc mắn. Tễnh chua chảu phủ
điêu hák lo thôi. Phải ngỡn po me vạy haử cọ dống tiêu xia mết. Ha kin dạk,
dượn cọ đảy nọi. Cỗn điêu pi nọng phaư cọ chẵng. Cố dệt dượn tễnh chua báu
cổm xốp.
Hai lạng rưỡi: Tướng này nghề nghiệp ông cụ kỵ không có gì. Nhà cửa
buôn bán nhỏ. Chỉ chờ mong anh em họ hàng dạy bảo quay lại chăm chỉ. Cả đời
chỉ một mình khác lo âu. Tiền bạc bố mẹ để cho tiêu dùng hết. Tìm kiếm ăn khó
khăn, làm được ít.Một mình anh em ai cũng ghét. Cố làm ăn cả đời không đủ ăn.

5 - xoG Ib* <hc- 2,60 Ib*: ooc q Ma <k* <kN& <Tc Jac s}G& iM ciN iM NuG&- cac
VIc Es*a [k& [M& hac t}d taV& Ca* kaJ [T& Yd [C* Eba& yd* baG Ys- ooc ut EHN yp
l}c Ep*a up& [C* yd* {g& et& ESa*- d}G Ma ciN NuG& [C* Eba& yd* <kN& [l ic* laJ JaN& [l*-

<c& EJ*N s&}G [P ciN- q dIV Eb&a iM Yf S&oJ eHG- yp uj& diN Noc s&}G ha yd* ciNuj& diN #cVJ Es*a EJ*N Eb&a [P ciN-

Xong bỉa hốk: ók cỗn mã khổ khốn tộk dạk chắng mĩ kin mĩ nung. Các
vịak chẩu khó mo hák tắt táo cạ khai to đaư cọ báu đảy bang chaư. Ók tu hưỡn
pay lắc pảu pú cọ đảy ngắm té chậu. Lăng mã kin nung cọ báu đảy khốn lo kỷ
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lai dan lỏ.Cố dượn chắng põ kin. Cỗn điêu báu mĩ phaư choi hãnh. Pay dú đin
nọk chắng ha đảy kin. Kin dú đin quê chẩu dượn báu põ kin.
Hai lạng bảy: Sinh ra khổ khốn vất vả mới có ăn đủ dùng. Mọi công việc
một mình khắc lo liệu tẩn tảo buôn bán bao nhiêu cũng vẫn phải lo âu. Đi ra
khỏi cửa nhà các cụ kỵ dã nghĩ từ trước rồi. Về sau ăn ở cũng không phải lo lắng
nhiều. Cố làm khác có ăn. Một mình không ai giúp sức. Đi ở nơi khác mới làm
ăn được. Làm ăn ở quê mình không đủ ăn.

6 - xoG Ib* #sd- 2,70 Ib*: ooc ADJ q Ma #Jd VIc x}G [C* NoJ* <x BaN- APG&
oiG Ep*a up& [H* eNV Jac- ix Ma <oG Q Tub HVaG #Jd yp et& ESa*- Ewa* Ma [l Eba& yd*

AhG iH- q Eb&a M}c iP& N*oG- Eb&a yd* <jG t&IV f*aJ AGN [P& eM&- EJ*N [T& Yd [C* Eb&a
H}&G- EJ*N #TG ip [C* Eb&a joM yd* ux ToG Q-

Xong bỉa chết: Ók đỡi cỗn mã dệt vịak xăng cọ nọi xô bãn. Pơng inh pảu
pú họ nẽo dạk. Xi mã ông nưng Tụp Hoãng dệt pay té chậu. Thảu mã lo báu đảy
hơng hĩ. Cỗn báu mặc pi nọng. Báu đảy dống tiêu phải ngỡn po me. Dượn to
đaư cọ báu hăng. Dượn tễnh pi cọ báu dom đảy xu tõng nưng.
Hai lạng bảy: Sinh ra đời người việc gì cũng ít bàn bạc. Dựa dẫm cậy nhờ
ông cụ dòng họ khó. Đã có ông Tụp Hoàng làm trước rồi. Về già không lo đưọc
lau dài. Người không thích bạn bè. Không được tiêu dùng tiền của bố mẹ. Cố
làm bao nhiêu cũng không giàu. Làm ăn cả năm cũng không dành để được một
đồng xu.

7 - xoG Ib* epd- 2,80 Ib*: ADJ q ooc Ma #Jd x}G Eba& yd* enN* <sM- h> EHN
et& Ep*a up& EXG uj& c>G LaG f$- US& Va& Eba& kaN iT& pIN& [H* eNV [C* daG& yd* ZaJ* iT& uj&
xoG xaM ET& Eba& x&a- ALJ q <sM uF EXG b}*G EH yl- Eb&a #hN Eb&a yd* f*aJ AGN [P&
eM&- epc EXG LaG f$- yd* p&IN [H* p&IN #tN s&}G ha yd* ciN- hac V&a Uc& yd* p&IN iT&

uj& xoG xaM ET& s&}G #pN-

Xong bỉa pét: Đỡi cỗn ók mã dệt xăng báu đảy nẻn chôm. Hua hưỡn té
pảu pú xưỡng dú cuông lãng phăn. Chư va báu khan ty piến họ nẽo cọ đáng đảy
nhại ty dú xong xam tưa báu xá. Đỡi cỗn chôm phũ xưỡng bẳng hưỡn lay.Báu
hên báu đảy phải ngỡn po me. Pék xưỡng lãng phăn. Đảy piến họ piến tên chắng
ha kin đảy. Hák va cứ đảy piến ty dú xong xam tưa chắng pên.
Hai lạng tám: Đời người sinh ra làm gì cũng không yên tâm. Nếp nhà từ
đời ông cha như trong giấc mơ. Cần phải rời chỗ ở hai ba chỗ, thay họ đổi tên
mới được. Đời người bồng bềnh như ở trên thuyền trôi. Không thấy không được
tiền bạc của bố mẹ. dường như giấc mơ. Phải đổi họ thay tên mới làm ăn được.
Nhưng mà phải chuyển chỗ ở hai ba lần mới làm ăn được.
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8 - xoG Ib* Eca*- 2,90 Ib*: et& coN& <x& buN Eba& #H il- US& Va& iM <cG na* ta <tc
d}G #pN EXG Yd ix& xib t>J* [C* s}G& yd* #Jd c{b ZaJ* EHN pIN& [H* s}G& yd* il- AS
Z}G t*>J N*oJ EJ*N x}G [C* Eb&a #pN- [T& yd* EJ*N H*$ Ew*a s&}G AZ&- caJ ix& xib t*>J*

s&}G <xM [P- yd* p&IN VIc #Jd s&}G ilXong bỉa cảu: Té cón số bun báu hễ li. Chư va mĩ công nả ta tốk lăng pên
xưỡng đaư. Xí xíp tuổi cọ chắng đảy dệt cắp nhại hưỡn piến họ chắng đảy li.
Chỡ nhắng tuổi nọi dượn xăng cọ báu pên. To đảy dượn hặn thảu chắng nhơ.
Cai xí xíp tuổi chắng xôm põ. Đảy piến vịak dệt chắng li.
Hai lạng chín: Từ trước số phận chưa tốt. Nếu có công về sau mới biết thế
nào. Bốn mươi tuổi phải được rời chỗ ở, thay họ mới tốt. Khi tuổi còn bé làm gì
cúng không nên. Phải cố làm đến già mới đỡ. Phải thay việc làm mới tốt.

9 - xaM Ib*- 3 Ib: <k* <k* <kN& <kN& <c& eHG eLN& EfG <dG yp EfG yt UM* Yd s}G&
yd il- yd* Eoa {L [M& Es*a x}c m$& Ewa* Ma s}G& yd* koJ& <kN& [l- S*iV [k& [M& #Jd EJ*N
yp iT& iN* iT& YN uj& AS Yd s&}G is& yd* oIN Ys- yd* <c& EJ*N c{b joM H*$ Ew*a s&}G iS
k&oJ Ix P>N [lXam bỉa: Khổ khổ khốn khốn cố hãnh len phương đông phương tây mự
đaư chắng đảy li. Đảy au lẵm mo chẩu xắc mắn thảu mã chắng đảy khói khốn lo.
Chịu khó mo dệt dượn, pay ty nị ty naữ dú chỡ đaư chắng chí đảy yên chaư. Đảy
cố dượn cắp dom hặn thảu chắng chí khói xia puỗn lo.
Ba lạng: Vất vả khó nhọc chạy phương đông phương tây đến ngày nào đó
sẽ tốt. Phải lấy bản thân mình chăm chỉ mới vượt qua lo âu. Bản thân chịu khó
làm lụng, đi chỗ này chỗ kia sẽ đến lúc yên tâm. Phải cố làm và tiết kiệm đến
già mới vượt qua được lo phiền.

10 - xaM Ib* #od- 3,1 Ib*: tiG& Ma <k* <kN& [l- UM* Yd moc Pac s}G& #hN ta #VNjac yd* iT& EHN Ep&a up #Jd EHN Es*a- caG ip daG EHN ciN NuG& TaM* TuG* yd* il
NoJ* Q- ALJ q AS Yd [C& [k& [M& #Jd EJ*N- yd* <sc s&oG s&}G #pN- Za Yf& MoN
koG [P& eM& #Jd H&}G- AS Z}G noM& EJ*N yd GaJ&Xam bỉa ết: tính mã khổ khốn lo, mự đaư mók pạk chắng hên ta vễn. Dák
đảy ty hưỡn pảu pú dệt hưỡn chảu. Cang pi đang hưỡn kin nung tạm tụng đảy li
nọi nưng. Đỡi cỗn chỡ đaư cọ khó mo dệt dượn. Đảy chốk chóng chắng pên.
Nhã phaứ mõn khong po me dệt hăng. Chỡ nhẵng nóm dượn đảy ngai.
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Ba lạng mốt: Sẽ vất vả lo âu, ngày nào xương mù tan mới thấy mặt trời.
Sẽ được nhà ông cha để lại làm nhà mình. Giữa năm ngôi nhà mình tạm đủ ăn
tiêu dùng một ít. Đời người lúc nào cũng lo làm ăn. Phải thục sự cố gắng mới
nên. Đừng mong của cải bố mẹ làm giàu. Khi còn trẻ thì làm ăn được dễ.

11 - xaM Ib* xoG- 3,2 Ib*: AS coN& <x& eNN hac buN Eba& ASG&- VIc x}G [C* [l Jachac yd* AGN GoJ paN*- paN* {N* yd* Hod AS daG kUN* ciN NuG& [P AS $* na* ta

#pN [C* Hod bad dIV- AS Z}G n&oM #Jd x}G [C* Eb&a #pN- EP& iM f*aJ AGN [C* EXG
{N* yl <wJ- Ew*a ec& Ma s&}G EJ*N ooc- [C* iM tI&G iM KaVXam bỉa xong: chỡ cón số nẽn bun báu chơng. Viạk xăng cọ lo dạk. Hák
đảy ngỡn põ pản. Pản nặm đảy họt chỡ đang khửn kin nung põ, chỡ nặn nả ta
pên cọ họt bát điêu. Chỡ nhẵng nóm dệt xăng cọ báu pên. Pưa mĩ phải ngỡn
xưỡng nặm lay thôi. Thảu ké mã chắng dượn ók. Cọ mĩ tiếng khão.
Ba lạng hai: Khi trước số phận chưa cân bằng. Việc gì cũng lo khó khăn.
Khác được tiền đủ đắp. Ngăn nước đến lúc đang lên sinh hoạt đủ, khi đó mặt
mũi cùng đến một lúc. Khi còn trẻ làm việc gì cũng không nên. Vì có tiền của
như nứóc chảy thôi. Về già mới làm ăn được. Có tiếng vang.

12- xaM Ib* xaM- 3,3 Ib*: AS coN& #Jd VIc x}G [C* #pN Jac Sa- Eca* oaV& xib xoG [l
[C* ooc Ix La*- c>G woG& S>& q M$ hac epc EXG {N* yl yp Ix- d}G Ma <x& Es*a
Hod hac yd* {C edG- AS Z}G n&oM #Jd x}G [C* Eb&a #pN- {g& H*oJ uk P$ EJ&G [C*
P$ L*a <wJ- w&oG S&> q [C* epc EXG {N* yl <wJ- k*oN Ew*a s&}G EJ*N #hN f*aJ

AGN-

Xam bỉa xam: Chỡ cón dệt vịak xăng cọ dạk chã. Cảu áo xíp xong lo cọ
ók xia lạ. Cuông thóng chua cỗn mẵn hák pék xưỡng nặm lay pay xia. Đăng mã
số chẩu họt hák đảy cẵm đanh.Chỡ nhắng nóm dệt xăng cọ báu pên. Ngắm họi
khu pẵn dương cọ pẵn lạ thôi. Thóng chua cỗn xưỡng nặm lay thôi. Khỏn thảu
chắng dượn hên phải ngỡn.
Ba lạng ba: Khi trước làm việc gì cũng khó khăn. Chín mong mười hai lo
cũng không. Trong nửa đời người dường như nước cuốn trôi đi. Về sau số đến
khắc đưọc vàng đỏ. Khi còn trẻ làm gì cũng không nên. Nghĩ trăm điều nghìn kế
cũng chỉ nghìn không. Nửa đời người như nước trôi thôi. Khi về già mới làm ra
nhìn thấy tiền bạc.
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13 - xaM Ib* ix&- 3,4I b: <x& in* ik* oaJ* fuc yd* EXG Yd US& Va& EHN jaV* <c& n}c ciN

n}c NuG& laJ ooc Ix EHN iL* Ix Ep*a up& eVN il laJ #md ES*a yd* #Fd eTV in* Uw&

JUN- ALJ q EM n*a s}c #pN EXG Yd- Ek*a d*aV s&}G il- VaG o*aJ #OM yp ut- <x&
Es*a yp ut n*}G EHN m&IV EHN #LN <wJ-

Xam bỉa xí: Số nị khỉ ải phúc đảy xưỡng đaư chư va hưỡn dảo cố nắc kin
nắc nung lai ók xia hưỡn lị xia pảu pú vẽn li lai mết chạu đảy phết tẹo ni thức
dữn. Đỡi cỗn mữa nả chắc pên xưỡng đaư. Khảu đạo chắng li. Vãng ải ễm pay
tu. Số chảu pay tu nẳng hưỡn niếu hưỡn lễn thôi.
Ba lạng ba: Số này được phúc thế nào không rõ, nhà cửa nặng việc ăn ở.
Ra khỏi nhà chia tay ông cha mới tốt, sống lâu. Đời người về sau không đoán
chắc được. Vào đạo mới tốt. Bỏ bố mẹ đi tu. Số mình phải đi tu nhà miếu nhà
chùa thôi.

14 - xaM Ib* ha*- 3,50: ooc Ma fuc buN Eba& Cob CV>J& c$ UH Ep*a up& SIN& <LG
NoJ* Ca* kaJ ciN uj& Efa* #Jd EXG Eca& AS Hod ciN NuG& AhN AS Eca&- <x& q Eb&a yd*
APG Ys Es*a oa&V- f*aJ AGN [P& eM& Eoa yV* Yh* [C* N*oJ <wJ- ha ciN yd* <xM [P
<wJ- F*a Yh* ciN M$ hac iM ciN <wJXam bỉa hả: Ók mã phúc bun báu cọp cuôi căn hữ pảu pú chiễn lỗng nọi,
cạ khai kin dú phảu dệt xưỡng cáu, chỡ họt kin nung hơn chỡ cáu. Số cỗn báu
đảy pỡng chaư chảu áo. Phải ngỡn po me vạy haử cọ nọi thôi. Ha kin đảy xôm
põ thôi. Phạ haử kin hák mĩ kin thôi.
Ba lạng rưỡi: Sinh ra số phận không vòng đến nhau, vì ông cha chuyển
xuống ít, buôn bán dường như cũ. Số người không đạt được như ý muốn. Tiền
bạc bố mẹ để cho cũng ít. Kiếm ăn đủ bữa thôi. Đến khi trời cho ăn ở hơn cũ.

15 - xaM Ib* <hc 3,6 Ib&: Eba& wa* <k* <kN& caJ ADJ xiG ooc M$ hac #pN EHN fuc
haV* h$- M$ hac iM fuc et& ESa* sIV& xoG& <LG SoJ& ToJ& <x ALG ^- q Eb&a yd*

[k& [M &ic* laJ- q dIV hac #Jd EHN [C* Eb&a US& G&aJ [l*- iM fuc F*a S&oJ H*oJ AFN [C*
Eb&a j*aN [l x}GXam bỉa hốk: báu thả khổ khốn cai đỡi sinh ók mẵn hák pên hưỡn phúc
hảo hăn. Mẵn hák mĩ phúc té chậu chiếu xóng lỗng choi toi số lỡng lỡng. Cỗn
báu đảy khó mo kỷ lai. Cỗn điêu hák dệt hưỡn cọ báu ngai lỏ. Mĩ phúc phạ choi
họi phẫn cọ báu dản lo xăng.

145

Ba lạng sáu: Không chờ vất vả qua đời sinh ra nõ đã thành nhà có phúc
khỏe mạnh. Đã có phúc từ xưa xuống giúp theo luôn luôn. Người không phải vất
vả mới. Một mình khắc lo liệu làm không phải dễ. Có số trời giúp trăm phần
trăm không lo gì.

16 - xaM Ib* #sd- 3,7 Ib*: <x& iN* cac uk VIc Eba& #pN iP& NoG* Eba& SoJ& eHG- q dIV
hac ZaG&- EHN up& koG Ep*a {S& Va& iM NoJ* Q- AS Eka* Ma Exa& hac uH*- AS ooc yp
TaG Eba& #hN n}G*- <x& q #Jd x}G [C* Eb&a #pN- q dIV hac #Jd- Eb&a iM iP& N*oG
S&oJ eHG- f*aJ AGN [P& eM& Eoa yV* Yh* [T& Yd [C* <jG tIV Ix #md-

Xam bỉa chết: Số nị các khu vịak báu pên pi nọng báu choi hãnh. Cỗn
điêu hák nhang. Hưỡn pú không pảu chăm va mĩ nọi nưng, chỡ khảu mã hưỡn
sáu hák hụ. Chỡ ók pay tãng báu hên nẳng. Số cỗn dệt xăng cọ báu pên. Cỗn
điêu hák dệt. Báu mĩ pi nọng choi hãnh. Phải ngỡn po me au vạy haử to đaư cọ
dống tiêu xia mết.
Ba lạng bảy: Số này các việc không nên anh em không giúp sức. Một
mình khác đi. Nhà cụ của kỵ tuy rằng có một ít, khi bước vào nhà người ta khắc
biết. Khi đi đường người ta không thấy với mình. Số người làm gì cũng không
nên. Một mình khác làm. Không có anh em giúp sức. Của cải bố mẹ để cho bao
nhiêu tiêu dùng hết.

17 - xaM Ib* epd- 3,80: {L CiG duc n}G Azd xuG c{b HuG& Yx- ESa Eka* <c& daV

[H* eNV AhN Asb APG& oiG- wa* Hod t>J* daG is& Hod xaM xib <hc Eka* daV*
ekV& yd* NuG& Ex* daV edG- q Ys <L&G- eob Hoc uH* V$ iw <d*- Hod t*>J xaM
xib <hc ip k*UN En yd* #Jd sUc CIVN l>GXam bỉa pét: Lẵm kĩnh đúk năng nhất xung hung xaư.Chẫu khảu cố đạo
họ nẽo hơn chấp pơng inh. Thả họt tuổi đang chí họt xam xíp hốk khẩu đạo khéo
đảy nung xửa đao đanh. Cỗn chaư lông. Ép học hụ vẵn thi đổ. Họt tuổi xam xíp
hốk pi khửn nưa đảy dệt chức quyễn luông.
Ba lạng tám: Bản thân xương da rất cao sáng trong. Mình vào cố đạo họ
hàng chấp nhận, cậy nhờ. Trông chờ đến tuổi ba mươi sáu vào đạo sẽ đưọc mặc
áo sao đỏ. Người thông minh. Học tập biết nhanh thi đỗ. Đến tuổi ba mươi sáu
trở lên được làm chức to.

18 - xaM Ib* Eca*- 3,90: EtG& iN* {L CiG oaV& Eba& <LG& yk- cac VIc x}G ooc hac
#Jd Ix La*- <kN& Ys <c& eHG miV Tac #pN EHN Hod AS yd* Ma eT* uj& n}G* c>G
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LaG f$- <x& q #TG S&> Eb&a uk x}G - #Jd x}G [C* Jac c{b Eb&a #pN- [k& [M& ooc eHG
#Jd EJ*N [T& Yd [C* EXG LaG f$ <wJ -

Xam bỉa cảu: Tướng nị lẵm kĩnh áo báu lông khay. Các việc xăng ók hák
dệt xia lạ. Khốn chaư cố hãnh mưu tạk pên hưỡn họt chỡ đảy mã tẹ dú nẳng
cuông lãng phăn. Số cỗn tễnh chua báu khu xăng. Dệt xăng cọ dạk cắp báu pên.
Khó mo ók hãnh dệt dượn to đaư cọ xưỡng lãng phăn thôi.
Ba lạng chín: Tướng này bản thân không cởi mở. Các việc gì làm ra cũng
đều không công. Cố gắng bầy mưu kế làm nên nhà, đến khi được thật thì như
một giấc mơ. Số người cả đời làm không nên gì. Làm gì cũng khó và không nên.
Vất vả ra sức làm bao nhiêu cũng như giấc mơ mà thôi.

19 - ix Ib*- 4 Ib*: ADJ q ooc Ma ciN NuG& iM ALG ^- cac VIc hac uj& c>G Ys Es*acaG na* moc EmJ SiV* caJ Ma <tc d}G UX Yd [C* yd* uj& il SuM& #jN- VIc #Jd

EJ*N sUc CIVN Z}G iH yp n*a- Eb&a V&a VIc x}G uf* dIV Es*a hac yd* hac iM- AS c&oN

Es*a EJ*N [k& [M& l}G Ma Es*a is& yd* xuG Ex&GXí bỉa: Đỡi cỗn ók mã kin nung mĩ lỡng lỡng. Các vịak hák dú cuông
chaư chảu. Cang nả mók mươi chịu cai mã tốk lăng xữ đaư cọ đảy dú li chum
dên. Vịak dệt dượn chức quyễn nhẵng hĩ pay nả. Báu va vịak xăng phủ điêu
chảu hák đảy hák mĩ. Chỡ cón chảu khó mo lăng mã chí đay sung sướng.
Bốn lạng: Đời người sinh ra ăn mặc có thường xuyên. Mọi công việc đều
nằm trong óc. Giữa mây mù qua đi thế nào cũng được yên lành sáng tươi. Việc
làm ăn, chức quyền còn dài ở đằng trước. Không quản việc gì một mình khắc
được khắc có. Thời trước mình làm vất vả về sau mình sẽ được sung sướng.

20 - ix& Ib* #od- 4,1 Ib*: <x& iN* tiG& Ma Eba& epc GaJ&- #Jd q UH #Jd yd* koG daccaG ip hac iM fuc yp Ma Eba& epc EXG coN& <x& Eba& <LG&- <x& iN* Eb&a epc <x& q
o&UN- x}c m&$ uH* l}c AhN EP&N- w&oG S&> q yd* xuG Ex&G- Eb&a [k& [M& epc et&
c&oNXí bỉa ết: Số nị tính mã báu pék ngai. Dệt cỗn hữ đảy khong lák. Cang pi
hák mĩ phúc pay mã báu pék xưỡng cón số báu lông. Số nị báu pék số cỗn ứn.
Xắc mắn hụ chang hơn pươn. Thóng chua cỗn đảy sung sướng. Báu khó mo pék
té cón.
Bốn lạng mốt: Số này tính ra không phải dễ. Làm người thì được của lạ.
Giữa năm khắc có phúc đi lại không như trước số không thông. Số này không
giống người khác. Chăm chỉ khôn ngoan hơn người ta. Nửa đời người được
sung sướng. Không vất vả như trước đây.
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21 - ix Ib* xoG- 4,2 Ib*: yd* M>N& AMG AS Yd x>N& [T& M>N& AMG <wJ- EXG Yd #Jd

na* ehV& ePV* yk US& Va& caG ip <x& iM [P* AS $* na* ta ejG ADJ PoM* c$ Ma- VIc
iN* M&>N UH Uc& o*iN M&>N- Za <k&N [l x}G EH*- hac <x& Es*a Hod M$ hac H&}G iM c{b
sUc CIVN [C* iMXí bỉa xong: Đảy muôn mỡng chỡ đaư xuấn to muôn mỡng thôi. Xưỡng
đaư dệt nả héo pẹo khay, chư va cang pi số mĩ pọ chỡ nặn nả ta danh đỡi pọm
căn mã. Vịak nị muôn hữ cứ ỉn muôn. Nhã khốn lo xăng hựa. Hák số chảu họt
mẵn hák mĩ cắp chức quyễn cọ mĩ.
Bốn lạng hai: Được vui mừng lúc nào thì vui mừng lúc đó thôi. Lúc nào
cũng làm mặt nhăn nhó không cởi mở, đến giữa năm số đến thì mặt mũi danh lợi
cùng đến. Việc này vui thì cứ vui, đừng lo âu gì nữa. Vì số mình đến nó khắc có
và chức quyền cũng có.

22 - ix Ib* xaM- 4,30 Ib*: #Jd q Ys cVaG* tiG& <wG miG- #Jd VIc x}G [C* yd* AbG&
APG& q il uf* sUc Yz& ciV& AzN ciN NuG& #TG ADJ <x& et& F*a Eba& yd* [k& [M& <kN& [l
x}G d}G hac APG Ys- [C* Ys il c{b uH* l}c- #Jd VIc x}G [C* iM q il S&oJ- ALJ q
F*a hac et&G Yh* eLV*- Eb&a w*a x}G EJ*N laJ [C* hac iM ciNXí bỉa xam: Dệt cỗn chaư quảng tính thông minh. Dệt vịak xăng cọ đảy
bớng pơng cỗn chaư li phủ chức nhaứ quý nhân, kin nung tễnh đỡi số té phạ báu
đảy khó mo khốn lo xăng lăng hák pỡng chaư, cọ chaư li hụ lắc. Dệt vịak xăng
cọ mĩ cỗn li choi. Đỡi cỗn phạ hák tánh haử lẹo. Báu thả xăng dượn lai cọ hák
mĩ kin.
Bốn lang ba: Làm người tấm lòng rộng mở, trí thông minh. Làm việc gì
cũng được dựa vào người có chức to quý nhân. Ăn mặc cả đời số từ trên trời
xuống không được lo nghĩ gì về sau sẽ được vừa lòng, tấm lòng tốt, khôn ngoan.
Làm việc gì cũng có người giúp. Đời người đã có trời định cho rồi. Không phải
làm nhiều cũng đủ ăn.

23 - ix& Ib* ix&- 4,4 Ib*: VaN VIc et& F*a Eba& wa* ECa x}G Yf& Ys uH* s}c AoN q ut ba&
ooc Ma Yh* daG& AS t>J* noM& AGN {C Eba& #H yd* d}G& Ys- d}G Ewa* ec& Ma M$

hac Eba& yd* <kN& [d x}G- #Jd x}G [C* hac iM F*a p$ <LG Yh* eL*V- iM VIc x}G yp
yL* [x ha Ex&a x}G ic* laJ- iM fuc iM dUc F*a hac et&G Yh* eL*V- daG t*>J q UH
Eb&a iM AGN- k*oN Ew*a s&}G ha Ys il c{b Eb&a <k&N [l x}G-
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Xí bỉa xí: Bãn vịak tự té phạ báu thả cãu xăng phaứ chaư hụ ơn cỗn tu bá
ók mã haử đáng chỡ tuổi nóm ngỡn cẵm báu hễ đảy đắng chaư. Lăng thảu ké mã
mẵn hák báu đảy khốn lo xăng. Dệt xăng hák mĩ phạ păn lỗng haử lẹo. Mĩ vịak
xăng pay lạy xo ha xấu xăng kỷ lai. Mĩ phúc mĩ đức phạ hák tánh haử lẹo. Đang
tuổi cỗn hữ báu mĩ ngỡn. Khỏn thảu chắng ha chaư li cắp báu khốn lo xăng.
Bốn lạng tư: Bàn việc gì đã có từ trên trời không cần phải cầu tự mong
ước gì. Người tu sẽ bảo cho, đang ở tuổi trẻ chưa đươc vừa ý.Về sau già không
phải lo nghĩ gì. Làm việc gì đã có trời xếp đặt cho rồi. Không phải đi cậy nhờ
xin xỏ ai cả. Có phúc có đức trời xếp đặt cho rồi. Đang tuổi người thì không có
tiền. Về già mới sáng lòng và không phải lo nghĩ gì.

24 - ix& Ib* ha*- 4,50 Ib*: ejG ADJ tiG& Ma #pN EXG Yd coN& d}G [C* hac yd* <k*
<kN& ALG ^- c>G <x& LIG* Luc ZiG SaJ Jac duc ELd SoJ& Es*a [C* Eba& laJ eHG-

H&}G iM sUc CIVN UH t&iG eNV Yd- c&oN [k& Ys l}G Ma yp Abd b*a- LI*G Luc Jac
eLV* Luc is& L*IG Es*a iM AFN eVN N*oJ <wJ-

Xí bỉa hả: Danh đỡi tính mã pên xưỡng đaư cón lăng cọ hák đảy khổ khốn
lỡng lỡng. Cuông số liệng lụk nhĩnh chãi dạk, đúk lượt choi chảu cọ báu lai
hãnh. Hăng mĩ chức quyễn hữ tính nẽo đaư. Cón khó chaư lăng mã pay vất vả.
Liệng lụk dạk lẹo lụk chí liệng chảu mĩ phẫn vẽn nọi thôi.
Bốn lạng rưỡi: Danh lợi thế nào trước sau cũng sẽ luôn luôn bị khốn khổ.
Số nuôi con gái trai khó, họ hàng giúp mình không nhiều. Giàu sang chức quyền
sẽ tính thế nào. Trước khốn lo về sau vất vả. Nuôi con khó rồi, con sẽ nuôi mình
phần ít thôi.

25 - ix Ib* <hc- 4,6 Ib*: <dG yt naM b}c <wG <d*G uS& TaG pIN& [H* ZaJ* boN& {X*
eVN il laJ- ciN NuG& Eba& wIV&- <x& et& F*a p$ <LG Tuc TaG EHN c{b Ewa* ec& [C*
hac yd* EXG dIV- q n}c iP& N*oG c{b [H* l}c- yp #Jd Luc L*IG Ex&a eVN il- ALJ
q Es*a xuG Ex&G Eb&a iM AS TuN [l*- w&oG S&> q hac il laJ-

Xí bỉa hốk: Đông tay năm bắc thông đồng chu tãng piến họ nhại bón xặm
vẽn li lai. Kin nung báu thiếu. Số té phạ păn lỗng tụk tãng hưỡn cắp thảu ké cọ
hák đảy xưỡng điêu. Cỗn nắc pi nọng cắp họ lắc. Pay dệt lụk liệng xấu vẽn li.
Đỡi cỗn chảu sung sướng báu mĩ chỡ tũn lỏ. Thóng chua cỗn hák li lai.
Bốn lạng sáu: Đông tay năm bắc thông thạo hết mọi đường, chuyển nơi ở
đổi họ sẽ tốt hơn. Ăn mặc không thiếu. Số từ trên trời xuống nhà cửa đầy đủ, về
già cũng như vậy. Người nặng anh em họ hàng xa. Đi làm con nuôi người khác
thì tốt hơn. Cuộc đời của mình được sung sướng tột bậc. Nửa cuộc đời rất tốt.
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26 - ix& Ib* #sd- 4,7 Ib*: <x& iN* tiG& Ma hac VoG ip <Md- IM H}c Luc ePG Es*a hac

M>N& AMG- ADJ q ooc Ma <x& fuc hac iM HUN* HUN*- EVa* TaG AGN {C paN {N* yl

Eba& kad- <x& q Ew*a s&}G il- Luc IM il Eb&a AC*N x}G yd* boc- ALJ q hac iM fuc il

eL*V- [C* iM AkN& ECa yd* AGN laJ ooc MaXí bỉa chết: Số nị tính mã hák võng pi một. Mĩa hặc lụk pãnh chảu hák
muôn mỡng. Đỡi cỗn ók mã số phúc hák mĩ hưn hựn. Vạu tãng ngỡn cẵm pan
nặm lay báu khát. Số cỗn thảu chắng li. Lụk mĩa li báu cận xăng đảy bók. Đỡi
cỗn hák mĩ phúc li lẹo. Cọ mĩ khấn cẫu đảy ngỡn lai ók mã.
Bốn lạng bảy: Số này tính ra số mùi. Vợ yêu con quý mình khắc vui
mừng. Đời người sinh ra số phúc về ầm ầm. Nói về bạc vàng như nước chảy về
không ngớt. Số người già mới tốt. Vợ con không cần phải dạy bảo. Đời người
khắc có con tốt rồi. Cũng phải cầu khấn được tiền về nhiều.

27 - ix& Ib* epd- 4,8 Ib*: AS ESa* TaG <x& Eba& #H yk- Ewa* ec& fid L>G MiG& hac <k*iP& NoG* suM* um& Eba& iM APG& oiG- ooc Ma Ewa* ec& hac Eba& baG- AS Z}G N*oJ Eb&a iM
AV*N H*aN x}G- AS Ew*a <xM [P- iP& N*oG [H* HaG Eb&a iM q Yd S&oJ Es*a- #Jd EJ*N
Hod AS Ew*a hac yd* AZ& baGXí bỉa pét: Chỡ chậu tãng số báu hễ khay. Thảu ké phít luỗng minh hák
khổ. Pi nọng chủm mú báu mĩ pơng inh. Ók mã thảu ké hák báu bang. Chỡ
nhẵng nọi báu mĩ vận hạn xăng. Chỡ thảu xôm põ. Pi nọng họ hãng báu mĩ cỗn
đaư choi chảu. Dệt dượn họt chỡ tháu hák đảy nhơ bang.
Bốn lạng tám: Lúc đầu số chưa mở. Về già sai số mệnh sẽ khổ. Anh em
họ hàng không chỗ cậy nhờ. Sinh ra già cả không bao giờ đỡ vất vả. Khi còn bé
không có vận hạn gì. Về già thì đỡ. Anh em họ hàng không có ai giúp mình.
Làm ăn đến già sẽ được đỡ khổ hơn.

28 - ix& Ib* Eca*- 4,9 Ib*: <x& iN* tiG& Ma <x& Eba& haV*- hac #Jd hac #pN EHN jaV* et&
Yd H}G& iM q #n* naG q P>c PaJ koJ* YS* kaN #pN ADJ q Eba& Ahdq iM fuc- hac #Jd yd* EHN j*aV- Yf [C* #n*- iM q yv* EHa ALG ^Xí bỉa cảu: Số nị tính mã số báu hảo. Hák dệt hák pên hưỡn dảo té đaư
hăng mĩ cỗn nể nang cỗn puộk pai khỏi chaự khan pên đỡi cỗn báu hớt. Cỗn mĩ
phúc. Hák dệt đảy hưỡn dảo, phaư cọ nể, mĩ cỗn vảy hãu lỡng lỡng.

150

Bốn lạng chín: Số này tính về sức không khỏe. Khác làm khác thành nhà
cửa từ khi nào giàu có, thấy người về đến phục dịch sẽ làm nên. Người có phúc.
Khắc làm được nhà cửa, ai cũng nể. Có người chầu vẩy thường xuyên.

29 - ha* Ib*- 5 Ib*: iV US #tN iV ADJ <k* #md UM*- caG ip fuc buN [P* laJ ET&- Ewa* Ma
hac iM daV AGN daV {C s{b sIV toG* Hod Eba& epc EXG coN& ta {t& xuG- <P*

sUc CIVN s&}G yd* EJ*N [k& [M&- AS daG h*aV eHG laJ VIc [k& [M&- Hod AS Ew*a AGN
hac ha Es*a- Eb&a yd* [k& [M& EXG et& c&oN [l*-

Hả bỉa: Vĩ chư tên vĩ đỡi khổ mết mự. Cang pi phúc bun pọ lai tưa. Thảu
mã hák mĩ đao ngỡn cẵm chắp chiếu tỏng họt báu pék xưỡng cón ta tắm xung.
Pộ chức quyễn chắng đảy dượn khó mo. Chỡ đang hảo hãnh lai vịak khó mo.
Họt chỡ thảu ngỡn hák mã chảu. Báu đảy khó mo xưỡng té cón.
Năm lạng: Quạt tên là quạt khổ cả ngày. Giữa năm số tốt gặp nhiều lần.
Về già khắc có sao bạc vàng chiếu vào không giống như trước đây thấp cao. Vì
chức quyền phải làm vất vả. Khi còn sức khỏe nhiều việc khó khăn. Khi đến già
tiền khác đến với mình. Không phải vất vả như trước .

30 - ha Ib* #od- 5,10 Ib*: #TG ADJ hiG& iM cac VIc <wG <LG& Eba& wa* [k& Ys hac

<LG& yk iP& NoG* oaV LuG yd* JoN* d}G& Ys- EHN jaV* #pN eLV* fuc <LG& Ma-

ALJ q xuG Ex&G- Eb&a yd* EJ*N [k& Ys [C* hac iM ciN- iP& N*oG [H* HaG eM&N c$ il#Jd #pN EHN j*aV- #Jd x}G [C* il #mdHả bỉa ết: Tễnh đỡi hák mĩ các vịak thông đổng báu thả khó chaư hák
lông khay, pi nọng ao lũng đảy dọn đắng chaư. Hưỡn dảo pên lẹo phúc lông mã.
Đỡi cỗn sung sướng. Báu đảy dượn khó chaư cọ hák mĩ kin. Pi nọng họ hãng
men căn li. Dệt pên hưỡn dảo. Dệt xăng cọ li mết.
Năm lạng mốt: Cả đời sẽ có các việc thông suất không cần suy nghĩ khác
cởi mở, anh em chú bác được nhờ vừa lòng. Nhà cửa có phúc đến. Đời người
sung sướng. Không phai lao động vất vả cũng sẽ có đủ ăn. Anh em họ hàng vừa
lòng nhau tốt. Xây dựng gia đình đàng hoàng. Làm gì cũng tốt hết.

31 - ha* Ib& xoG- 5,20 Ib*: #TG S>& <k* <wG cac VIc Eba& wa* [k& Ys M$ hac il iM

fuc HuG& EH& [H* XoG hac M>N& Uj* jaM- ESG& koG yd* d}G& Ys- S&> q #Jd x}G [C*
iM l}c v$ #Jd #pN #md- Eb&a EJ*N laJ [C* hac yd* xuG Ex&G- [H* HaG Es*a [C* hac
yd* xuG Ex&G EXG LaG o&aV #md-
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Hả bỉa xong: Tễnh chua khổ các vịak báu thả khó chaư mẵn hák li mĩ
phúc hung hữa, họ xõng hák muôn dự dam. Chương khong đảy đắng chaư. chua
cỗn dệt xăng cọ mĩ lắc văn dệt pên mết. Báu dượn lai cọ hák đảy sung sướng.
Họ hãng chảu cọ hák đảy sung sướng xưỡng lãng áo mết.
Năm lạng hai: Tất cả các việc khổ không cần suy nghí khác có phúc sáng
rực, họ hàng vui đến thăm. Của cải được như ý muốn. Cả đời làm gì đều có
khôn ngoan làm nên hết. Không cần làm cũng được sung sướng. Họ hàng mình
cũng được sung sướng theo ước mong hết.

32 - ha* Ib* xaM- 5,3 Ib*: EtG& iN* tiG& Ma fuc SuM& edG- et&G EHN da jaV* Ca* kaJ
HuG& ADJ- ooc q Ma F*a hac H}c Yh* ciN NuG& K}c Va& S>& q H}G& iM Q- ALJ q
yd* xuG Ex&G Azd- #Jd EJ*N hac iM- S&> q #Jd #pN EP& F*a Yh* uj& #TG diN- Es*a

[C* il Azd [l*Hả bỉa xam: Tướng nị tính mã phúc chum đanh. Tánh hưỡn đa dảo cạ
khai hung đỡi. Ók cỗn mã phạ hák hặc haử kin nung, khặc va chua cỗn hăng mĩ
nưng. Đỡi cỗn đảy sung sướng nhất. Dệt dượn hák mĩ. Chua cỗn dệt pên pưa
phạ haử dú tếnh đin. Chảu cọ li nhất lỏ.
Năm lạng ba: Tướng này tính xem phúc nở đỏ. Xây dựng gia đình buôn
bán sáng đời. Sinh ra trời khác mến cho ăn mặc, thật là giàu một đời người. Đời
người được sung sướng nhất. Làm ăn khác có. Đời người làm nên vì trời cho
sống trên mặt đất. Mình thật là tốt đấy.

33 - ha* Ib* ix&- 5,4 Ib: EtG& iN* tiG& Ma na* HuG& Yx Ux xaN #tM puM wa* #pN <cG
TaG* ciN NuG& [P Ys uj& oIN m$*- s}G& US& ADJ q iM fuc HuG& EH cVaG* Q [l*- iM fuc il
laJ- Ux xaN j*oJ iw <d* V$- #Jd EJ*N [P ciN c{b yd* oIN HaN- Azd [l* uf* q Q iM
fuc il n*}G EMG L&uMHả bỉa xí: Tướng nị tính mã nả hung saư xư san têm pum thả pên công
tạng kin nung põ chaư dú yên mẳn. Chắng chư đỡi cỗn mĩ phúc hung hữa quảng
nưng lỏ. Mĩ phúc li lai. Xư san dỏi thi đổ vẵn. Dệt dượn põ kin cắp đảy yên hãn.
Nhất lỏ phủ cỗn nưng mĩ phúc li nẳng mưỡng lum.
Năm lạng tư: Tướng này tính xem mặt mũi sáng sủa, chữ nghĩa đầy bụng
đợi chờ nên công trạng, ăn ở vừa lòng ở yên. Mới thật là một người có phúc
sáng sủa rộng rãi. Có phúc rất tốt. Chữ nghĩa giỏi thi đỗ nhanh. Làm đủ ăn và
được yên. Là một con ngưòi có phúc tốt ở trần gian.
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34 - ha* Ib* ha*- 5,50 Ib: eoN& Ma* hoJ* AJG SiG tiG& US& c{b #tN Z}G NoJ* #Jd VIc

#pN TaM* caN cVaN SIV liG& fuc <Lc Hod ALG ^ H}G& iM il yd* HuG& <cM* [H* HaG
AfG& suM* um&- Abd Uc& #Jd x}G [C* eo& SiG Ex&a- AS Z}G n&oM M}c #s iP& N*oG- iM AS Q

fuc <Lc hac Ma ux&- iM Luc iM f*aJ AGN yd* xuG Ex&GHả bỉa hả: Én mạ hỏi dỡng chĩnh tĩnh chư cắp tên, nhẵng nọi dệt vịak pên
tạm can quan chiễu lính phúc lộc họt lỡng lỡng, hăng mĩ li đảy hung cổm họ
hãng phớng chủm mú. Bớt cứ dệt xăng cọ é chĩnh xấu. Chỡ nhắng nóm mặc chê
pi nọng. Mĩ chỡ nưng phúc lộc hák mã xú. Mĩ lụk mĩ phải ngỡn đảy sung sướng.
Năm lạng năm: Đua ngựa tranh ống tre đặt tên. Khi còn nhỏ làm việc tạm
quan chiễu lấy lộc đến thường xuyên. Giàu có khang trang phủ đủ họ hàng. Làm
bất cứ việc gì cũng hay tranh người khác. Khi còn trẻ hay chê anh em. Đến lúc
nào đó phúc lộc khác đến. Có con có tiền của sung sướng.

35 - ha* Ib* <hc- 5,60 Ib*: EtG& iN* tiG& Ma IG* il& <wG ADJ CiG q fuc buN il <jG
Eba& CVaM <xM <kM baN [C hac yd* SiM Ma eLV* HUN* ^ AGN {C yl Ma #tM- q uH*
l}c efb t}c- iM fuc <Lc Eb&a TuN- hac VIc [k& [M& <kM HUN [C* yd* s>b #mdhac V&a m*oJ UM* m*oJ eTN H&}G iM ooc EH*Hả bỉa hốk: Tướng nị tính mã nghịa lý thông đỡi kĩnh cỗn phúc bun li
dông báu quãm xổm khôm ban cọ hák đảy chĩm mã lẹo, hựn hựn ngỡn cẵm lay
mã têm. Cỗn hụ lắc phép tắc. Mĩ phúc lộc báu tũn. Hák vịak khó mo khôm hữn
cọ đảy chuốp mết. Hák va mỏi mự mỏi tẽn hăng mĩ ók hựa.
Năm lạng sáu: Tướng này tính xem nghĩ lý thông đời, bản thân có phúc
tốt, dùng không chê chua đắng ngọt cũng được nếm rồi. xong bạc vàng chảy đến
đầy. Người hiếu biết phép tắc, có phuc lộc không ngớt. Những việc vất vả đắng
cay đã trải qua rồi. Nhưng mà mỗi ngày lại được thêm giàu có nữa.

36 - ha* Ib* #sd- 5,70 Ib*: fuc <Lc #tM x>N VaN VIc PoM* {C& CiG HuG& Yx ExG
paN na* US& xuG oaV& uj& tIG& Yf jaN* SiG yd* #TG ADJ <xM ExG& paN V>G tIN uj&iM fuc <Lc iM t&IG KaV il S$&- Es*a yd* xuG Ex&G #TG S&>- iM t&IG KaV Yz& Yf [C*
#n*- ciN uj& EXG tIN iN* [l*Hả bỉa chết: Phúc lộc têm xuân, bãn việc pọm căm kĩnh hung xaư, xưỡng
pan nả chư xung áo dú tiếng phaư dản chĩnh đảy, tễnh đỡi xôm xướng pan
buỗng tiên dú. Mĩ phúc lộc mĩ tiếng khão li chăn. Chảu đảy sung sướng tễnh
chua. Mĩ tiếng khão nhaứ phaư cọ nể. Kin dú xưỡng tiên nị lỏ.
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Năm lạng bảy: Phúc lộc đầy vườn, bàn việc cùng bản thân sáng sủa, như
mặt mũi cao ráo có tiếng ai cũng sợ tranh lấy. Cả đời sung sướng như buồng tiên
ở. Có phúc lộc có tiếng tăm ai cũng kính nể. Ăn ở như tiên đấy.

37 - ha* Ib* epd- 5,80 Ib*: ADJ q ooc Ma fuc <LG& xoG& x$ PoM* daG& Ys- na*
ta ejG ADJ xoG PoM* H}G& iM- sUc CVIN N}G& HaG xuG uj& En- Ex* oaV& baV* edG

xaJ {C TaJ* HaG cVaN- fuc <Lc c{b ALJ q AHb c$- Luc iM sUc iM CIVN iM [n
#md- iw <d* Yz& c{b w}G cVaN yd* NuG Ex* ESa p>Hả bỉa pét: Đỡi cỗn ók mã phúc lông xóng xăn pọm đáng chaư. Nả ta
danh đỡi xong pọm hăng mĩ. Chức quyễn năng hãng xung nưa. Xửa áo bào
đanh xai cẵm tại hãng quan. Phúc lộc cắp đỡi cỗn hợp căn. Lụk mĩ chức mĩ
quyễn mĩ no mết. Thi đổ nhaứ cắp thăng quan đảy nung xửa chẫu pua.
Năm lạng tám: Đời người sinh ra số phận sáng trong được như ý. Mặt mũi
danh lợi cùng giàu có. Chức quyền ngồi hàng trên. Áo bào đỏ dây vàng ở hàng
quan. Phúc lộc và đời người như nhau. Con có chức có quyền có đủ cả.Thi đỗ to
và thăng quan tiến chức được mặc áo chầu vua.

38 - ha* Ib* Eca- 5,90 Ib: CoJ& tiG& EtG& iN* ekG EtG& SiV* Hoc HIN yd* xuG #pN

l>G TaJ* caV& daG IM EFN hoJ* [Z Ma eVN& daG& oaVJ juG- q Ut* #t& c{b S*oG
eHG il laJ- l}G Ma eob Hoc Azd L*iG uH* l}c- yd* #Jd cVaN- yp ex M*a iM
t&IG KaVHả bỉa cảu: Cõi tính tướng nị khanh tướng chịu học hiễn đảy xung pên
luông tài cao đang mĩa phươn hỏi nhõ mã vẽn đáng oai dung. Cỗn tử tế chọng
hãnh li lai. Lăng mã ép học nhất định hụ lắc. Đảy dệt quan. Pay xe mạ mĩ tiếng
khão.
Năm lạng chín: Coi tướng này khanh tướng chịu học được to tài cao đáng
vợ người về theo nâng đỡ lên oai dung. Người tử tế sức khỏe tốt hiền lành. Sau
này học tập khôn ngoan. Được làm quan, đi xe ngựa có tiếng tăm.

39 - <hc Ib*- 6 Ib*: SIV* LiG& ciN VaN bIN US& V$* HuG& Ep*a HuG& up #pN <cG AjN <cM*
NuG& NoN Azd LiG* Eba& <tN& wIV& yH& Na x>N EHc {X* #tM [P- UM* Q hac iM #tN
n*}G b*aG iM t&IG- is& #pN q Q iM t&IG- Ex* ESa p> [C* iM N&uG- yH& Na f*aJ AGN [C *iMHốk bỉa: Chiệu lĩnh kin bãn biên chư vặn hung pảu hung pú pên công dân
cổm nung nõn nhất định báu tốn thiếu hay nã xuân hựak xặm têm põ. Mự nưng
hák mĩ tên nẳng bảng mĩ tiếng. Chí pên cỗn nưng mĩ tiếng. Xửa chẫu pua cọ mĩ
nung. Hay nã phải ngỡn cọ mĩ.
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Sáu lạng: Triều đình bàn bạc ghi tên ngời sáng cụ kỵ, thành công dân đầy
đủ sinh sống nhất định không thiếu ruộng nương vừơn tượn càng thêm đủ. Có
ngày khác có tên trên bảng có tiếng tăm. Sẽ thành người có tiếng. Áo chầu vua
cũng có mặc. Ruộng nương tiền của cũng có.

40 - <hc Ib* #od- 6,1 Ib*: Eba& #Jd c>G SIV* LiG ekc ciN maN Azd diG* #Jd #w
AjJ H}G& Ej&a l>G F*a Yh* <wG miG Ux xaN W>c US& AfG& cVa& kaV Oad #tN suG-

Eb&a #Jd sUc cVaN l>G n*}G EHN p> [C* #pN q iM Yz& n*}G ef&N diN- q uH* l}c
uj& EMG L&uM Ux xaN x}G [C* uH* #md-

Hốk bỉa ết: Báu dệt cuông chiêu lĩnh khéck kin man nhất định dệt thế giới
hăng dẫu luông phạ haử thông minh xư san thuộc chư phấng quá khao át tên
chung. Báu dệt chức quan luông nẳng hưỡn pua cọ pên cỗn mĩ nhaứ nẳng phén
đin. Cỗn hụ lắc dú mưỡng lum xư xan xăng cọ hụ mết.
Sáu lạng mốt: Không làm việc trong triều đình, gọi làm nhất định cho thế
giới giàu sang, trời cho thông minh chữ nghĩa có tên chung. Không làm chức
quan to ở trong nhà vua cũng thành người có quyền to ở trên trái đất này. Người
thông minh trên trần gian chữ nghĩa naò cũng biết hết.

41 - <hc Ib* xoG- 6,20 Ib: EtG& iN* xiG ooc fuc Eba& TuN- eob Hoc Azd diG*
p*aN [H* XoG- Ex* oaV& edG xaJ {C #Jd EtG& ekG H}G& iM EJa kaG- W>c c$ epc
eNV dIV- <x& q iN* iM fuc <FN Yz&- q iM t&IG uH* Ux n*}G c>G [H*- is& yd* #Jd cVaN
Yz& N&uG Ex* ESa p>- AS N*$ s&}G H&}G iM- iM Luc Et*a c{b x}G [C* iM [n-

Hốk bỉa xong: Tướng nị sinh ók phúc báu tũn. Ép học nhất định pản họ
xõng. Xửa áo đanh xai cẵm dệt tướng khanh hăng mĩ dẫu khang. Thuộc căn pék
nẽo điêu. Số cỗn nị mĩ phúc phỗn nhaứ. Cỗn mĩ tiếng hụ xư nẳng cuông họ. Chí
đảy dệt quan nhaứ nung xửa chẫu pua. Chỡ nặn chắng hăng mĩ. Mĩ lụk tảu cắp
xăng cọ mĩ no.
Sáu lạng hai: Tướng này sinh ra có phúc không ngớt. Học tập nhất dịnh
đùm bọc họ hàng. Áo đỏ dây vàng làm tướng khanh giàu có. Thuộc giống nhau
cả. Số người này có phúc lớn. Người có tiếng biết chữ ở trong họ. Sẽ được làm
quan to mặc áo chầu vua. Khi đó mới giàu co. Có con cái, của gì cũng có đủ.

42 - <hc Ib* xaM- 6,30 Ib*: <x& iN* #Jd cVaN fuc <Lc iH H}G& iM yd* Ma K}c Eba&
epc US& #tN uj& n}G* baG* {C HuG& SVIN& yV* HuG& EfG EHN jaV* wIN Ha* H}G iM- <x& q

EXG Yd [C* yd* #Jd cVaN- H&}G iM- Luc laN laJ q- iM t&IG bIN <x& #Jd cVaN
n*}G wIN H*a155

Hốk bỉa xam: Số nị dệt quan phúc lộc hĩ hăng mĩ đảy mã khặc báu pék
chư tên dú nẳng bảng cẵm hung chiễn vạy hung phương hưỡn dảo thiên hạ hăng
mĩ. Số cỗn xưỡng đaư cọ đảy dệt quan, hăng mĩ, lụk lan lai cỗn. Mĩ tiếng biên sổ
dệt quan nẳng thiên hạ.
Sáu lạng ba: Số này làm quan phúc lộc dài, giàu có không giống tên ở
bảng danh dự để lại cho gia đình thiên hạ giàu có. Số người như thế nào cũng
được làm quan, giàu có, con cháu nhiều người. Có tiếng ghi số làm quan ở thiên
hạ.

43 - <hc Ib* ix&- 6,4 Ib&: EtG& iN* oVaJ CVIN Eba& iM #w* Yf daG oaV& Va& xaJ {C N}G&
SoG xuG H}G& iM il yd* Yf& [T& LaN Sad yV* US& [H* eNV- sUc Yz& CIVN l>G iM oVaJ

#H&G- N&uG Ex* ESa p> uj& n*}G EHN p>- H&}G iM Luc laN laJ Eb&a iM Yf <P*N- iM CVaM

t&IG SIN yV* EM n*aHốk bỉa xí: Tướng nị oai quyễn báu mĩ thể phaư đáng áo va xai cẵm nẳng
chõng xung, hăng mĩ li đảy phaứ to lãn chạt vạy chư họ nẽo. Chức nhaứ quyễn
luông mĩ ọai hênh. Nung xửa chấu pua dú nẳng hưỡn pua. Hăng mĩ lụk lan lai
báu mĩ phaư pộn. Mĩ quãm tiếng chiễn vạy mữa nả.
Sáu lạng tư: Số này oai quyền không có ai dám nghĩ nói dây vàng ở chõng
cao. Giàu có để lại cho dòng họ. Chức to oai quyền lớn. Mặc áo chẩu vua ở nhà
vua. Giàu có con cháu nhiều người. Có tiếng tăm để lại cho đời sau.

44 - <hc Ib* ha*- 6,50 Ib*: CoJ& tiG& <x& iN* fuc Eba& US& Va& eh& Va& H}G& iM tIG& KaV Z*aJ
ekN HuG& EH& epc EXG SiG diG* Enc oab baG efN& diN q xud Zod s}c na*oVaJ tIG& ef kUN* n}G* ETa* TuM VUc- ALJ [C* #pN il- H&}G iM- iM Luc laN AhN EP&N#Jd cVaN #md AfN Ab&G VIc {N* diN il- #jN yP& oIN HaN- iM t&IG <H&M ef&N diNHốk bỉa hả: Coi tính số nị phúc báu chư va hé va hăng mĩ tiếng khão nhại
khen hung hưa pék xưỡng chĩnh định áp bang phén đin cỗn xung nhọt chắc nả.
Oai tiếng phẻ khửn nẳng tau tum vực, Đỡi cọ pên li, hăng mĩ, mĩ lụk lan hơn
pươn. Dệt quan mết phân bớng vịak năm đin li. Dên pay yên hãn. Mĩ tiếng hôm
phén đin.
Sáu lạng rưỡi: Hãy tính số này từ khi sinh ra giàu có tiếng tăm sáng ngời
khắp trái đất tột đỉnh. Oai tiếng thét lên tột vực. Cuộc đời sang, giàu có, có con
cháu hơn người ta. Làm quan trông coi đất nước. Dân yên, có tiếng khắp trái đát.
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45 - <hc Ib* <hc- 6,60 Ib*: ADJ q iM fuc Q coG AGN coG {C #tM EHN jaV et&

Yd H}G& iM et& <x& Fa* <LG Ma baG {C #tM {X* HuG& EHG Ep*a up&- <x& q Azd iM fuc il-

joM yd* laJ AGN {C Kud exG- F*a <fc Yh* H&}G iM- iM [n& iM ta sUc Yz& CIVN
l>G iM t&IG-

Hốk bỉa hốk: Đỡi cỗn mĩ phúc nưng cong ngỡn cong cẵm têm hưỡn dảo té
đaư hăng mĩ té số phạ lỗng mã bảng cẵm têm xặm hung hưỡng pảu pú. Số cỗn
nhất mĩ phúc li. Dom đảy lai ngỡn cẵm khụt sanh. Phạ phốk haử hăng mĩ. Mĩ nó
mĩ ta chức nhaứ quyễn luông mĩ tiếng.
Sáu lạng sáu: Đời người có một phúc đống tiền đống vàng đầy nhà từ khi
nào, giàu có từ số trời cho vàng càng thêm sáng nhà cụ kỵ. Số người có phúc tốt.
Để giành được bạc vàng của quý. Trời phân cho giàu sang. Có măng có mắt
chức cao quyền to có tiếng.

46 - <hc Ib* #sd- 6,7 Ib* : <x& iN* ooc Ma fuc hac cVaG*- EHN jaV* yH& Na {X*
EHG HuG& ooc ADJ q Ma cIN suG UX& [P #tN et& Yd <LG Ma cac VIc <wG waV*q iM <x& #Jd ciN EM F*a pac {j- HuG& n*a ES&G koG iM laJ yd* xuG Ex&G APG YsH&}G iM Luc laN laJ c{b l}c v$Hốk bỉa chết: Số nị ók mã phúc hák quảng. Hưỡn dảo hay nã sặm hưỡng
hung, ók đỡi cỗn mã kiên chung xư põ, tên té đaư lỗng mã các vịak thông thạo.
Cỗn mĩ số dệt kin pưa phạ pák dăm. Hung nả chương khong mĩ lai đảy sung
sướng pỡng chaư. Hăng mĩ lụk lan lai cắp lắc văn.
Sáu lạng bảy: Số này sinh ra phúc rộng. Nhà cửa ruộng nương càng thêm
rực sáng. Đời sinh ra kiên chung thẳng thắn, thông thạo mọi công việc. Người
có số làm ăn vỉ có trời nói thiêng. Mặt mũi có tiếng, của cải có nhiều sung sướng
vừa lòng. Giàu có con cháu nhiều và thông minh.

47 - <hc Ib* epd- 6,8 Ib* : H}G& iM EJa kaG Eba& wa* [l- miV #c& VaN* {C EHN jaV* Eba&
wa* #Jd xib ip Eba& epc VIc et& coN&- #G Ep*a up& #Jd yV* P$ Sad- F*a Yh* eL*V Eb&a
AC*N [x ha Yf- Eb&a ha {g& <k&N [l x}G- AS Ew*a il AhN AS n&oM- iM sUc CIVN et&
S&> Ep*a up& yV* Yh*Hốk bỉa pét: Hăng mĩ dấu khang báu thả lo. Mưu kế vạn cẵm hưỡn dảo
báu thả dệt xíp pi báu pék vịak té cón. Nghễ pảu pú dệt vạy pẵn chạt. Phạ haử
lẹo báu cận xo ha phaư. Báu ha ngắm khốn lo xăng. Chỡ thảu li hơn chỡ nóm.
Mĩ chức quyễn té chua pảu pú vạy haử.
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Sáu lạng tám: Giàu có không phải lo. Mưu kế vạn lời nhà cửa không cần
làm mười năm không giống việc trước đây. Nghề ông cha làm để ngàn đời. Trời
cho rồi không cần xin xỏ ai. Không cần lo nghĩ gì. Khi già tốt hơn khi còn trẻ.
Có chức quyền từ khi ông cha để lại cho.

48 - <hc Ib* Eca*- 6,90 Ib: <oG siG& US& ADJ q daV* NuG& ciN ooc Ma H}G& iM #TG
laJ- ekM* en cac uk fuc <Lc UT* et& F*a diN Yh* oaN EhG* H}G& iM ca& ADJ q- iM

fuc N&uG Ex* ESa p> n*}G EMG L&uM- ALJ uf& c&iVJ Yf [C* j*aN- F*a Yh* iM viG hVaALJ q H&}G iM xuG Ex&GHốk bỉa cảu: Ông chính chư đới nưng đảo nung kin ók mã hăng mĩ tếnh
lai. Khẻm ne các khu phúc lộc tự té phạ đin haử an hưởng hăng mĩ cá đỡi cỗn.
Mĩ phúc nung xửa chẫu pua nẳng mưỡng lum. Đỡi phủ quý phaư cọ dản. Phạ
haử mĩ vinh hoa. Đỡi cỗn hăng mĩ sung sướng.
Sáu lạng chín: Ông chính là một đời sinh ra giàu có hơn cả. Mọi phúc lộc
từ khi trời đất cho an hưởng giàu có cả đời người. Có phúc mặc áo chầu vua ở
dưới trần gian. Đời phú quý ai cũng sợ. Trời cho có vinh hoa. Đời người giàu co
sung sướng.

49 - #sd Ib*- 7 Ib*: <x& iN* tiG& Ma AWN fuc <Lc VIc x}G s}G& [l <k* <kN& Ys H}G& iM il

yd* et& F*a da <LG ewN <pG joM- <x& q iM fuc <Lc Yz& EXG AWN ew&G- V>M
#Jd x}G Ix L*a eHG- F*a Eoa Yh* iM uf* c&iVJ eL*V c{b is& yd* #Jd cVaN Yz& ESa
p>Chết bỉa: Số nị tính mã thẫn phúc lộc vịak xăng chắng lo khổ khốn chaư
hăng mĩ li đảy té phạ đa lỗng then pông dom. Số cỗn mĩ phúc lộc nhaứ xưỡng
thẫn thánh. Buỗn dệt xăng xia lạ hãnh. Phạ âu haử mĩ phủ quý lẹo cắp chí đảy
dệt quan nhaứ chẫu pua.
Bảy lạng: Số này tính về phúc lộc việc gì phải lo khốn khổ lòng giàu có
có từ trời then đưa xuống để dành cho. Số người có phúc lộc to như thần thánh.
Đừng có làm gì phí sức. Trời cho có phú quý rồi và sẽ được làm quan to chầu
vua.

50 - #sd Ib* #od- 7,10 Ib*: <x& iN* hac #pN K}c uf* dIV Eba& epc <cG EHa* ekG EtG&
uj& YN c>G ooc Ma EXG iN*- M$ hac iM fuc xuG ExG* H}G iM il yd* uS EJG& TuN VUc
En- <x& iN* Eb&a epc <x& q o&UN- is& yd* <c&G EHa ek&G Et&G EXG p>- #TG S&> iM fuc
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Chết bỉa ết: Số nị hák pên khặc phủ điêu báu pék công hậu khanh tướng
dú naữ cuông ók mã xưỡng nị. Mẵn hák mĩ phúc xung xưởng hăng mĩ li đảy
bưởng tũn vực nưa. Số nị báu pék số cỗn ứn. Chí đảy cống hãu khánh tướng
xưỡng pua. Tễnh chua mĩ phúc nhaứ xưỡng pua. Xưỡng tô luỗng mết vực phân.
Bảy lạng mốt: Số này có bậc một người không giống công hầu khanh
tướng ở trong sinh ra thế này. Nó khắc có phúc sung sướng giàu có đến tột vực
trên. Số này không giống số người khác. Sẽ được công hầu khanh tướng như
vua. Như con rồng hết bậc phân.

AbG& <x& q buN #Jd ciN EXG UX:
Bớng số cỗn bun dệt kin xưỡng xữ- Xem số người sinh ra làm ăn thế nào.

ip [l* Ez&- EbN [l* duc- UM* [l* n}G- AS [l* ELd-

Pi lỏ nhứa- bươn lỏ đúk- mự lỏ năng- chỡ lỏ lượt.
Năm là thị - Tháng là xương- Ngày là da- Giờ là máu.

AbG& UM* yp Axc yp TaG
Bớng mự pay tặp xợk pay tãng - Xem ngày đi đánh giặc, đi đường.

UM* yp Axc yp TaG l}c Za Yh* toG* EtG&- EbN Yd [C* il:
Mự pay tặp xớk pay tãng lắk nhã haử tỏng tướng, bươn đaư co lai:
Ngày đi đánh giặc, đi đường xa đừng chiếu tướng sao, thắng nào cũng vậy:

- UM* {C& Q- 11 {C&- 21 {C* EtG& uj& <dG EfGMự căm nưng- 11- 21 căm tướng dú đông phương.
Ngày mồng 1, 11, 21 tướng ở đông phương.

- UM& 2 {C&- 12 {C&- 22 {C* EtG& uj& <dG naMMự 2- 12- 22 căm tướng dú đông nam- Ngày 2,12, 22 tướng ở đông nam.

- UM& 3 {C&- 13 {C*- 23 {C& EtG& uj& naM EfGMự 3-13- 23 căm tướng dú nam phương
Ngày 3, 13, 23 tướng ở nam phương

- UM* 4 {C&- 14 {C&- 24 {C& EtG& uj& naM ytMự 4, 14, 24 căm tướng dú năm tây- Ngày 4, 14, 24 tướng ở nam tây.

- UM& 5 {C&- 15 {C&- 25 {C &EtG& uj& yt EfGMự 5, 15, 25 căm tướng dú tây phươngNgày 5, 15, 25 tướng ở tây phương.
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- UM* 6 {C&- 16 {C&- 26 {C& EtG& uj& yt b}cMự 6- 16- 26 căm tướng dú tây bắc-.Ngày 6, 16, 26 tướng ở tây bắc.

- UM* 7 {C&- 17 {C&- 27 {C& EtG& uj& b}c EfGMự 7- 17- 27 căm tướng dú bắc phương.
Ngày 7, 17, 27 tướng ở bắc phương.

- UM* 8 {C&- 18 {C&- 28 {C& EtG& uj& <dG EfGMự 8- 18- 28 căm tướng dú đông phương.
Ngày 8, 18, 28 tướng ở đông phương.

- UM&* 9 {C&- 19 {C&- 29 {C& EtG& uj& F*aMự 9- 19- 29 căm tướng dú phạ.- Ngày 9, 19, 29 tướng ở trên trời.

- UM* 10 {C&- 20 {C&- 30 {C& EtG& uj& diNMự 10, 20, 30 căm tướng dú đin. Ngày 10, 20, 30 tướng ở dưới đất.

UM* <LG yp wUc yd*
Mự lỗng pay thứk đảy- Ngày đi sẽ được.

- EbN Q: UM* XGa*- UM* x$- UM* EHa*Bươn nưng: mự xngạ- xăn- hậu. Tháng một: ngày ngọ, thân, dậu.

- EbN xoG: UM* iZ- UM* Ema-* UM* EHa*Bươn xong: mự nhĩ- mảu- hậu - Tháng hai: ngày dần, mão, dậu.

- EbN xaM: UM* #Md- UM EHa-* UM* XGa*Bươn xam: mự mệt- hậu- xngạ - Tháng ba: ngày tuất, dậu, ngọ.

- EbN ix&: UM* YC-* UM* Ys-* UM* EHa*- UM* <MdBướn xí: mự caự- chaử- hậu- một - Tháng tư: ngày: hợi, tý,dậu, mùi.

- EbN ha*: UM* Ema* UM* EHa* UM* ix UM* Yx*Bươn hả: mự mảu, hậu,xi, xaử - Tháng năm: ngày mão, dậu,thìn, tỵ.

- EbN <hc: UM* Ys-* UM* Ema*- UM* ix- UM* iZBươn hốk: mự chaử- mảu- xi- nhĩ - Tháng sáu: ngày tý, mão, thìn, dần.

- EbN #sd: UM* iZ- UM* XGa*- UM* Yx*- UM* ix- UM* EHa*Bươn chết: mự nhĩ- xngạ- xaử- xi- hậu- Tháng bảy: ngày: dần, ngọ, tỵ,thìn, dậu.

- EbN epd: UM* iZ- UM* EHa*- UM* XGa*Bươn pét: mự nhĩ- hậu- xngạ - Thắng tám: ngày dần, dậu, ngọ.
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- EbN Eca*: UM* #Md- UM* YC*- UM* ix- UM* Yx*Bươn cảu: mự mệt- caự- xi- xaử - Tháng chín: ngày:tuất, hợi, thìn, tỵ.

- EbN xib: UM* iZ- UM* YC*- UM* <Md- UM* Yx*- UM* EHa*Bươn xíp: mự nhĩ- caự- một- xaử- hậu - Tháng mười: ngày hợi, mùi, tỵ, dậu

- EbN xib #od: UM* iZ- UM* YC*- UM* <Md- UM* Yx*- UM* EHa*Bươn xíp ết: mự nhĩ- caự- một- xaử, hậu Tháng mười một: ngày dần, hợi, mùi, dậu.

- EbN xib xoG: UM* iZ- UM* <Md- UM* ix- UM* x$- UM* Ema*Bươn xíp xong: mự nhĩ- một- xi- xăn- mảuTháng mười hai: ngày dần, mùi, thìn, thân, mão.

UM* {C Eb&a yp TaG
Mự cẵm báu pay tãng- Ngày kiêng không lên đường.

- {C Q: yp oUN& s}c Ix koGCăm nưng pay ứn chắc xia không- Mồng một đi đau sẽ mất của.

- 2 {C&: yp TaG Exa& s}c L}cXong căm pay tãng xấu chắc lặc- Ngày 2 đi đường sẽ bị trộm.

- 3 {C&: yp TaG uf* Yz& H}c Yh* koG <P* PIG YsXam căm pay tãng phủ nhaứ hặc haử khong pộ piễng chaư.
Ngày 3 đi đường quan to mến cho của vì biết làm vừa lòng.

- 4 {C&: yp TaG s}c Ix koGXí căm pay tãng chắc xia khong- Mồng bốn đi đường sẽ mất của.

- 5 {C&: yp TaG Eba& ilHả căm pay tãng báu li- Mồng năm đi đường không tốt.

- 6 {C&: yp TaG s}c yxHốk căm pay tãng chắc xảy- Mồng sáu đi đường sẽ ốm.

- 7 {C&: yp TaG s}c yd* koG ilChết căm pay tãng chắc đảy khong li- Mồng bảy đi đường sẽ được của tốt.

- 8 {C&: yp TaG Exa& s}c fucPét căm pay tãng xáu chắc phúc- Mồng tám đi đường sẽ được phúc.
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- 9 {C&: yp TaG kuN NaG s}c Yh* koG ilCảu căm pay tãng khun nãng chắc haử khong li.
Mồng chín đi đường Khun Nàng cho của tốt.

- 10 {C&: yp TaG uf* Yz& H}c yd* koG ilXíp căm pay tãng phủ nhaứ hặc haử khong li.
Mồng mười đi đường quan to mến cho của tốt.

- 11 {C&: yp TaG s}c taJXíp ết căm pay tãng chắc tai- Mười một đi đưỡng sẽ chết.

- 12 {C&: yp TaG s}c #sb yx*Xíp xong căm pay tãng chắc chếp xảy- Mười hai đi đường sẽ bị ốm đau.

- 13 {C&: yp TaG uf* Yz& H}cXíp xam căm pay tãng phủ nhaứ hặc- Mười ba đi đường người có chức to mến.

- 14 {C&: yp TaG s}c s>b HaJ*Xíp xí căm pay tãng chắc chuốp hại. Mười bốn đi đường sẽ bị hại.

- 15 {C&: yp TaG S}c yd* koG PIG YsXíp hả căm pay tãng chắc đảy khong piễng chaư.
Mười lăm đi đường sẽ được của vừa lòng.

- 16 {C&: yp TaG yd* koGXíp hốk pay tãng đảy khong- Mười sáu đi đường được của.

- 17 {C&: yp TaG Eoa x}G [C* yd*Xíp chết căm pay tãng âu xăng cọ đảy Mười bảy đi đường muốn gì được ấy.

- 18 {C*: yp TaG s}c #sb yx* <LM* taJXíp pét căm pay tãng chắc chếp xảy lộm tai.
Mười bảy đi đường sẽ bị ốm đau chết.

- 19 {C*: yp TaG yd* koGXíp cảu pay tãng đảy khong- Mười chín đi đường được của.

- 20 {C&: yp TaG S}c yd* koG doM xIV&Xão căm pay tãng chặc đảy khong lom xiếu.
Hai mươi đi đường sẽ được của người khác.

- 21 {C&: yp TaG [C* yd* koG doM TaN&Xão ết căm pay tãng cọ đảy khong lom tan.
Hai mười đi đường sẽ được của của người.
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- 22 {C&: yp TaG xIV& s}c L}c koGXão xong căm pay tãng xiếu chắc lặc khong.
Hai hai đi đường người ta sẽ lấy trộm của mình.

- 23 {C&: yp TaG Eba& il- Xão xam pay tãng báu li- Hai ba đi đường không tốt.

- 24 {C&: yp TaG Exa& s}c Ym-

Xão xí căm pay tãng xáu chắc maư- Hai tư đi đường người ta sẽ vu oan.

- 25 {C&: yp TaG uf* ZiG H}cXão hả căm pay tãng phủ nhĩnh hặc- Hai lăm đi đường con gái mến.

- 26 {C&: yp TaG TaN& s}c fucXão hốk căm pay tãng tan chắc phúk- Hai sáu đi đường người ta sẽ có phúc.

- 27 {C&: yp TaG s}c Ix koGXão chết căm pay tãng chắc xia khong- Hai bảy đi đường sẽ bị mất của.

- 28 {C&: yp TaG kuN NaG H}cXão pét căm pay tãng khun nãng hặc- Hai tám đi đường khun bà nàng mến.

- 29 {C&: yp TaG S}c yd* koG doM TaN&Xão cảu căm pay tãng chắc đảy khong lom tan.
Hai chín đi đường sẽ được của ở người ta.

- 30 {C&: yp TaG Eba& ilXam xíp căm pay tãng báu li- Ba mười đi đường không tốt.
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ca La ha ciN c{b yp TaG
Ca lã hả ha kin cắp pay tãng- Ca lã năm kiếm ăn và đi đường.

#TG CUN
Tễnh cữn
Ban đêm

I I
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#TG {C&
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AbG& ca La ha*- Bớng ca lã hả- Xem ca lã năm.
- UM* ca La ZaM ha* tUN& ESa* #hN <c hVa yp oUN& yd* ciN Ela* <kM& ekG <PN* iP&
NoG*- uf* kaV Yh* koG- Ix koG AS iN* q c>G EHN hac Eoa- q {d edG #pN
hid- s}c Z}G yd* xaM UM* s}c yd* Eba& [C* #sd UM* yd*- Va& koG l>G uf* SaJ Eoa uj&
EbG* ta #VN ooc- Ma Eoa q kaV ElG #pN q iM ik* eMG G>N faJ& mid EbG* kVaM$ UX-& Luc {k& Pa* ecG& k$- wUc EHN l>G ha c$ Eba& uj&- M$ uj& EHN NoJ* uj& Ta&
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[b& Eba& Ix- #sd UM* uH* kaV& Z}G yd*- koJ& iN* Yh* xaV& EbG* ta #VN <tc- #Jd Axc uf*

kaV eP* uf* {d- k&aV HaJ* uf* ZiG Ma boc- kaV& Eba& iM uf* SaJ Ma boc ec* koJ& iN*
#sd UM* kaV&-

Mự ca lã nhãm hả tứn chậu hên tô hoa pay ứn đảy kin lẩu, khốm khanh
pộn pi nọng, phủ khao haử khong. Xia khong chớ nị cỗn cuông hưỡn hák au.
Cỗn đăm đanh pên hít. Chắc nhẵng đảy xam mự chắc đảy báu cọ chết mự đảy.
Va không luông phủ chãi au dú bưởng ta vễn ók. Mã âu cỗn khao lương pên cỗn
mĩ khỉ mãnh nguỗn phái mít bưởng khoa, mẵn xư, lụk khắm pạ cánh khăn thúc
hưỡn luông ha căn báu dú, mẵn dú hưỡn nọi dú ta bó báu xia. Chết mự hụ kháo
nhẵng đảy. Khói nị haử xáo bưởng ta vễn tốk. Dệt xớk phủ khao pẹk phủ dăm.
Kháo hại phủ nhĩnh mã bók. Kháo báu mĩ phủ chãi mã bók kẻ khói nị chết mự
kháo.
Ngày ca lã có bốn chấm hoa, đi chơi được uống rượu, đua bạn thắng
người ta, có người trắng cho của. Mất của giờ này người trong nhà khắc lấy.
Người đen găm bị ghẻ, còn được, ba ngày hoặc bảy ngày sau có tin. Nếu của to
thì nam lấy, ở phía mặt trời mọc, người lấy có nốt ruồi ở thái dương bên phải, nó
là người cầm dao và khăn, nhà to không ở mà đi ở nhà bé cạnh mó nước, không
mất. Bảy ngày biết tin còn được. Qua đó phải đi tìm phía mặt trời lặn. Đánh giặc
người trắng thắng người đen. Có tin buồn thì nữ về báo. Báo mất của con trai
đến. qua đó bảy ngày thì có tin.

- ZaM ca La tUM& ESa* uo GaJ yp oUN yd* ciN Ela*- Ix koG ZaM iN* q {d Eoa- Luc
M$ na* ciV& caG- ekN paV* EbG* kVa Eba& [C* d}G paV-* M$ Eoa eM& HaG* #Jd IM- EHN
M$ uj& tiN uP faJ& XaJ* MaG& ta #VN ooc- EHN M$ #pN cVaN Eba& [C* taM TaG*- Va&

Eba& yd* eMN& Ix koG- ZaM $* Ix eT*- koJ& iN* Z}G yd* q uj& EbG* ta #VN ooc Ma

EVa* Z}G yd* eMN& hac Eoa Ma ha- <Pb Axc ZaM $ uf* {d eP uf* kaV- uf* ZiG Ma EVa*
[C* iM, uf* Ma EVa* [C* iM eT*Nhãm ca lã tứn chậu u ngãi pay ứn đảy kin lẩu. Xia khong nhãm nị cỗn
đăm âu. Lụk mẵn nả kiú cang khen pảo bưởng khoa báu cọ đăng pảo, mẵn âu
me hạng dệt mĩa, hưỡn mẵn dú tin pũ phái mang ta vễn ók. Hưỡn mẵn pên quan
báu cọ tam tạng. Va báu đảy men xia khong. Nhãm nặn xia tẹ. Khói nị nhẵng
đảy cỗn dú bưởng ta vễn ók mã vạu nhẵng đảy men hák âu mã ha. Pộp xớk
nhãm nặn phủ đăm pẹk phủ khao.Phủ nhĩnh mã vạu cọ mĩ, phủ mã vạu cọ mĩ tẹ.
Xem ca lã buổi sớm đi chơi được uống rượu. Mất của giờ này người đen
lấy. Con nó mặt gẫy tay có sẹo bên phải hoặc là mũi bị sứt, nó lấy gái bỏ chồng
làm vợ, nhà nó ở chên núi bên phía mặt trời mọc. Nhà nó làm quan hoặc chức
vụ nhỏ. Nếu không được coi như mất hẳn. Qua đó còn có người ở phía mặt trời
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mọc về báo còn được, khắc có người mang đến cho. Đánh giặc giờ này người
đen thắng người trắng. Có tin người phụ nữ về báo, là tin có thật.

- ZaM fa& ix& ta #VN TIG& yp oUN yd* ciN Ela* <k&M ekG <Pb uf* ZiG s}c Yh*
koG- Ix koG ZaM iN* iM q {d c>G EHN Eoa Va& uf* oUN& uf* SaJ uj& EbG* ta #VN ooc

Ma Eoa- EHN M$ piN& h> yl yp la* {N* M$ iM Luc uf* Q- yd* ha* UM* kaV&- #Jd Axc uf*
kaV eP* uf* {d- kaV& HaJ& Eba& iM kaV& il iM eT*- koJ& iN* yp ha EbG* ta #VN <tc ha*

UM* yd*-

Nhãm phá xí ta vễn tiêng pay ứn đảy kin lẩu khốm khanh, pộp phủ nhĩnh
chắc haử khong. Xia khong nhãm nị mĩ cỗn đăm cuông hưỡn âu va phủ ứn phủ
chãi dú bưởng ta vễn ók mã âu. Hưỡn mẵn pín hua đay pay lả nặm, mẵn mĩ lụk
phủ nưng, đảy hả mự kháo. Dệt xớk phủ khao pẹk phủ đăm. Kháo hại báu mĩ
kháo li mĩ tẹ. Khói nỉ pay ha bưởng ta vễn tốk hả mự đảy.
Hình trái khuấy mặt trời lên trưa đi chơi được uống rựơu đua bạn, gặp con
gái cho của. Mất của giờ này có người đen trong nhà lấy, nếu người khác lấy là
con trai ở phía mặt trời mọc về lấy. Nhà nó quay đầu thang đi phía cuối dòng
nước, nó có một con, được năm ngày thì có tin. Đánh giặc người trắng thắng
người đen. Tin buồn không có, tin vui có thật. Qua đây tìm bên phía mặt trời
mọc năm ngày sau được.

- AS <FM Ma uo& eLG yp oUN& <Pb iP& NoG* uf* {d ta l>G pac ekG uh M$ paV*
eoN XaJ* M$ ebV* ciN eVN laJ- EM na* [P* {C Jac UM ooc M$ il- Ix koG ZaM iN*
q kaV edG Eoa- Luc M$ #pN ik* eMG G>N faJ& mid EbG* XaJ* Eba& [C* uf* M$ [k&
Z}G yd*- uf* ZiG boc Z}G AhG- yd* xaM UM* uH kaV& Eba& [C* ha* UM* uH* kaV& Eba& [C* EPN&
hac yp Eoa EbG ta #VN <tc Ma <xG& Eba& Ix Z}G yd*- <Pb Axc ZaM iN* uf* kaV [Z

eP* coN uf* {d- uf* k&aV Ma boc iM eT*- uf {d Ma boc Eba& iM yd* ciN Ela* <k&M ekGChỡ phỗm mã ú lãnh pay ứn pộp pi nọng phủ đăm ta luông pák khanh hu
mẵn pảo én sại mẵn bẻo kin vẽn lai. Mữa nả pọ cẵm dák mữ ók mắn li. Xia
khong nhãm nị cỗn khao đanh âu. Lụk mẵn pên khỉ mãnh nguỗn phái mít bưởng
sại báu cọ phủ mẵn khó nhẵng đảy. Phủ nhĩnh bók nhắng hơng, đảy xam mự hụ
kháo, báu cọ hả mự hụ kháo báu cọ pươn hák pay âu bưởng ta vễn tốk mã xống
báu xia nhẵng đảy. Pộp xớk nhãm nị phủ khao pẹk cón phủ đăm. Phủ khao mã
bók mĩ tẹ. Phủ đăm mã bók báu mĩ, đảy kin lẩu khốm khanh.
Giờ buổi cơm chiều đi chơi gặp anh em người đen mắt to, nói to, vết sẹo
bên trái, nó hay lừa ăn nhiều. Về sau sẽ thành người tốt. Mất của giờ này có
người trắng hồng lấy, con nó có nốt ruồi bên thái dương trái, hoặc nó là người
nghèo, còn được. Còn lâu phục nữ mới báo tin, được ba ngày thì có tin, hoặc
năm ngày có tin, hoặc người ta khác lấy phía mặt trời mọc mang đến trả. Đánh
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giặc giờ này người trắng thắng người đen. Người trắng về báo tin có thật, người
đen về báo không có. Được uống rượu đua bạn.

- ZaM fid xoc un SaJ ux* {C& yp oUN& yd* ciN Ela* <k&M ekG- Ix koG ZaM iN* uf*
oUN& Eoa M$ UH ekV* HaJ* Eoa yp yV* Yt* LuM& yM* l>G faJ& XaJ*- uf* SaJ pac ekG

yp ha n}G* M$ s}G& yd-* Eba& [C* M$ Eoa yp yV* n}G* EHN eM& maJ* Es*a EHN hac

boc- koJ& iN* Eba& yd* [C* hac taJ ka* Ix- yp ha EbG* ta #VN <tc Ix koG ZaM

$* q n}G* c>G EHN Eoa il-

Nhãm phít sók nu chãi xủ cẵm pay ứn dảy kin lẩu khốm khanh. Xia khong
nhãm nị phủ ứn âu, mẵn hữ khẻo hại âu pay vạy taử lùm mạy luông phái sại.
Phủ chãi pák khanh pay ha nẳng mẵn chắng đảy. Báu cọ mẵn âu pay vạy nẳng
hưỡn me mải chẩu hưỡn hák bók. Khói nị báu đảy cọ hák tai khả xia. Pay ha
bưởng ta vễn ta vễn tốk xia khong, nhãm năn cỗn cuông hưỡn au li.
Giờ cuột nhảy, con trai có lời nói tốt đi chơi được uống rượu đua bạn. Mất
của giờ này người khác lấy, nó có răng rất xấu, nó mang đi dấu ở gốc cây to phía
bên trái. Người nói mạnh đi tìm thì được. Nếu không nó mang đi cất ở nhà con
gái góa, chủ nhà khác báo tin. Qua đấy thì không được. Đi tìm phía mặt trời lặn
thì mất của, khi đó người trong nhà lấy.
Giải thích hình vẽ:
- Bốn chấm: đi kiếm ăn được ít, đi săn được con nhỏ, đi buôn đuwọc ít.
- Một la mã: đi kiếm ăn nếu được thì được to- Đi săn nếu được thì được
con to, không khéo sẽ bị nó hại. Đi buôn được to.
- Hai la mã: đi kiếm ăn được vừa. Đi săn được con vừa phải không thiệt.
Đi buông cũng được.
- Hình chéo: Đi săn sẽ bị hại. Đi kiếm ăn, di buôn không được.
- Ô trống không là không may mắn.
Dưới mỗi ô là ngày trong tháng đi kiếm ăn, đi săn, đi buôn.
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C&a La ud q #sb n}c taJ eHG
Ca lã đu cỗn chếp nắc tai hãnh- Ca lã xem người ốm nặng sống chết

ha ip N{b t*}G <cc et& N*iV eM& UM ( 1 ) yp t&iG UM* cab Cob C>&J Hod N*iV

<x& 1- 2- 3- 4 ip daG TuN <x Yd [l* t&iG ip c{b t*}G <cc EbN w&aG jIG- eLV* N{b
Cob C>&J yp EbN TuN Ni*V Yd t&iG t*}G <cc UM* {C& Q- N{b TuN <x& Yd t&iG AS Ys*
AS daG ud TuN NiV* Yd: 1- 2- 3- 4- uf* ziG [S* eM&N ip- EbN- UM*- AS TuN N*iV <x 3 UH
H*aJ tUc [l* eM&N ewN <LG H{b- uf* SaJ Eka UM* ip EbN AS TuN Ni*V <x&G NoN Eb&a t&UN
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eL*V- tUc [l* taJ [l*- V&a q ZiG SaJ n}c t&iG CVaM eM&N ip EbN UM* AS TuN N*iV <x&

2 - 4 UH Eb&a P>N [l taJ hac uH* il- V&a UM* ip EbN AS Eb&a <Pb P*oM [S* N*iV <x& H*aJ
UH AhG ekV <wJ-

Ha pi nặp tẳng cốk té nịu me mữ (1) tính mự cáp cọp cuôi họt nịu số 1, 2,
3, 4 pi đang tũn số đaư lỏ tính pi cắp tẳng cốk bươn tháng giêng. Lẹo nặp cọp
cuôi pay bươn tũn nịu đaư tính mự tẳng cốk mự căm nưng. Nặp tũn số đaư tính
chỡ chaử, chỡ đang đu tũn nịu đaư: 1, 2, 3, 4 . phủ nhĩnh chọ men pi, bươn, mự,
chỡ tũn nịu số 3 hữ hại tức lỏ men then lỗng hặp. Phủ chãi khẩu mự pi bươn chỡ
tũn nịu xống nõn báu tứn lẹo. Tức lỏ tai lỏ. Va cỗn nhĩnh chãi nắc tính quãm
men pi bươn mự chỡ tũn nịu số 2,4 hữ báu puỗn lo tai hák hụ li. Va mự pi bươn
pộp pọm chọ nịu số hại hữ hơng kheo thôi.
Tìm năm đếm bắt đầu từ ngón tay cái ( số 1 ) tính ngày vòng quay đến
ngón số 1, 2, 3, 4, thì hết số nào là tính năm, bắt đầu đếm tháng giêng. Đếm
vòng quay đến tháng tận ngón nào lại bắt đầu đếm ngày mồng một, đến tận số
nào lại đếm giờ đến số nào thì tính giờ tý, xem giờ ở ngón nào 1, 2, 3, 4, . Phụ
nữ đúng năm, tháng, này, giờ đến số 3 thì xấu, đúng là then xuống đón lên rồi.
Con trai thì vào năm tháng ngày giờ số nằm không dạy, tức là chết. Nếu con gái
trai ốm nặng nếu đến số 2, 4 thì không lo gì sẽ khỏi. Nếu mà năm tháng đúng
ngón số xấu thì lâu mới khỏi.
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C&a La <hc t&iG AS il H*aJ
Ca lã hốk tính chỡ li hại- Ca lã sáu tính giờ tốt xấu.

1 - Đại an il oIN- Li yên
2 – Lưu niên Eb&a il Eb&a H*aJ <od NaN - Báu li báu hại ốt nãn.
3 – Túc hỷ

M&>N AMG - Muôn mỡng-

4 – xích khẩu laJ CVaM - Lai quãm.
5 - Tiểu cát

<xM [P - Xôm põ

6 – Không vong

h*oG Ep&a - Hỏng páu.
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t&iG [k* <x& 1 [l [l* EbN w&aG jIG- N{b Cob C&>J yp <x& 2 - 3 - 4 - 5 - 6 EbN

daG TuN [k* Yd [l* t*}G <cc UM* {C& Q eL*V UM* daG ud TuN [k* Yd [l* t*}G <cc N{b AS

Ys* eL*V AS daG ud TuN [k* Yd il H*aJ s&}G t&iG p}d AS il H*aJ T&oJ maJ ec* Yt*
iN*:
Tính khỏ số nưng lỏ men tháng giêng, nặp cọp cuôi pay số 2, 3, 4, 5, 6
bươn đang tũn khỏ đaư lỏ tẳng cốk mự căm nưng, lẹo mự đang tũn khỏ đaư lỏ
tẳng cốk nặp chỡ chaử, lẹo chỡ đang đu tũn khỏ đaư li hại chắng tính pắt chỡ li
hại toi mai kẻ taử nị:
Tính ngón số 1 là tháng giêng, đếm vòng quay đi số 2, 3, 4, 5, 6, tháng
đến số ngón nào là bắt đầu đếm ngày mồng một, rồi ngày đến tận số nào lại bắt
đàu đếm giờ tý, rồi giờ đến số nào tốt xấu rồi mới bắt giờ xấu tốt theo giải nghĩa
dưới đây:

- d*aJ oaN: oIN Ys- VIc il H*aJ c>G UM* Q- h*a UM*- #sd UM* s&}G uH*Đại an: yên chaư, vịak li hại cuông mự nưng, hả mự, chết mự chắng hụ.
Đại an: yên tâm, việc tốt xấu trong một ngày, năm ngày, bảy ngày mới biết.

- liV nIN: VIc Eja ja c>G xoG UM*- epd UM*- xib UM* UuHLưu niên: vịak dau da cuông xong mự, pét mự, xíp hụ
Lưu niên: việc thuốc thang trong hai ngày, tám ngày, mười ngày thì biết.

- tuc ih*: VIc M&>N AMG c>G xaM- <x& CUN - Ec*a UM* s&}G uH*Túc hỷ: vịak muôn mỡng cuông xam, số cữn, cảu mự chắng hụ.
Túc hỷ: việc vui mừng trong ba, số quay lại, chín ngày mới biết.

- xic Ek*a: laJ CVaM c>G ix& UM*- #sd UM*- xib UM* s&}G uHXích khẩu: lai quãm cuông xí mự, chết mự, xíp mự chắng hụ.
Xích khẩu: nhiều lời trong bốn ngày, bảy ngày, mười ngày mới biết.

- t*IV cad: VIc <xM [P c>G UM* Q- h*a UM*- #sd UM* s&}G uH-*
Tiểu cát: Vịak xôm põ cuông mự nưng, hả mự, chết mự chắng hụ.
Tiểu cát: Việc vừa phải trong một ngày, năm ngày, bảy ngày mới biết.

- <kG voG: h*oG Ep&a c>G xaM UM*- <hc UM*- Ec*a UM* s&}*G uH*Không vong: hỏng páu cuông xam mự, hốk mự cảu mự chắng hụ.
Không vong: không trong ba ngày, sáu ngày, chín ngày mới biết.
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CVaM poN: Quãm pon - Giải nghĩa.
- d*aJ oaN: uj& il- Ix L}c Eb&a yp l}c- q yp Eb&a #H Ma- #Sb H*aJ Eb&a j*aN- VIc

c>G EHN il- Ak&N ECa x}G yp TaG EfG naN yt-

Đại an: dú li, xia lặc báu pay lắc, cỗn pay báu hễ mã, chếp hại báu dản,
việc cuông hưỡn li, Khấn cẫu xăng pay tãng phương nam tây.
Đại an: ở yên, mất cắp không đi xa, người đi chưa thấy về, đau ốm không
sợ. Việc trong nhà tốt. Cầu khấn gì đi phương nam tây.

- liV nIN: {g& x}G [C& Eb&a #pN- #Jd x}G [C* AhG iH yp #C&GLưu niên: Ngắm xăng cọ báu pên, dệt xăng cọ hơng hĩ pay kênh.
Lưu niên: Nghĩ gì cũng không nên, làm gì cũng lâu dài đi mãi.

- tuc ih*: Ak&N ECa c{b ha x}G [C* ha TaG EfG naM- VIc cVaN iM q H}c- #sb
H*aJ Eb&a #pN x}G- c>G EHN oIN il- CV&a q is& [l HodTúc hỷ: Khấn cẫu cắp ha xăng cọ ha tãng phương nam. Vịak quan mĩ cỗn
hặc. Chếp hại báu pên xăng. Cuông hưỡn yên li. Qua cỗn chí lo họt.
Túc hỷ: Cầu khấn, tìm kiếm gì đi hướng nam. Việc quan có người mến.
Đau ốm không việc gì. Trong nhà tốt. Người đến thăm sắp đến.

- xic Ek*a: #Jd VIc x}G [C* iM VIc G$ As* c{b CVa c$- Ix koG yd* x&aV V$ AS*M
Eb&a yd*- q YS* Noc [S* iM VIc j*aN [l- Ak&N ECa TaG EfG ytXích khảu: Dệt vịak xăng cọ mĩ vịak ngăn trở cắp quã căn. Xia khong đảy
xáo vẵn chậm báu đảy. Cỗn chaự nọk chọ mĩ vịak dản lỏ. Khấn cầu phương tây.
Xích khảu: Làm việc gì cũng có việc ngăn cản và xen kẽ nhau. Mất của
phải tìm nhanh chậm không được. Người giúp việc ngoài có việc sợ sệt. Cầu
khấn phía phương tây.

- t*IV cad: VIc q ZiG UH il- x&aV koG Ix TaG EfG <dG- q yp TaG [l Hod#pN #sb iM if #Jd Yh*Tiểu cát: Vịak cỗn nhĩnh hữ li. Xáo khong xia tãng phương đông. Cỗn
pay tãng lo họt. Pên chếp mĩ phi dệt haử.
Tiểu cát: Việc phụ nữ thì tốt. Tìm của mất đi phương đông. Người đi
đường sắp đến. Đau ốm thì có ma làm cho.

- <kG voG: {g& #Jd x}G [C* Eb&a #pN- q yp l}c iM VIc [l- Ix koG Eb&a yd*- VIc

cVaN H*aJ- #sb yx& iM if Yz& #Jd Yh*-

Khong vong: Ngắm dệt xăng cọ báu pên. Cỗn pay lắc mĩ vịak lỏ. Xia
khong báu đẩy. Vịak quan hại. Chếp xảy mĩ phi dệt haử.
Không vong: Nghĩ làm gì cũng không nên. Người đi xa có việc không tốt.
Mất của không được. Việc quan xấu. Đau ốm có ma làm cho.
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C&a La xib xoG p}d AS il H*aJ
Ca lã xíp xong pắt chỡ li hại- Ca lã mười hai bắt giờ tốt xấu

x&aV ha EbN: t&iG EbN w&aG jIG et& [k* <x& 1 yp 2 3 4 5 eL*V CUN N{b UT* [k*

<x& 5 t&aV CUN l}G Ma d&> 11 eL*V N{b CUN Ma [k* 12 #pN w&aG haJ- N{b EbN daG

ud TuN [k* Yd [l* t&iG UM* {C& Q- eL*V UM* daG ud TuN b&oN Yd t&iG AS Ys*- t&iG EbN UM*
c{b AS Cob C>&J yp T&oJ ix& N*iV UM yp EH* TuN AS daG ud s&}G p}d N{b Eoa xib <oG
AWN s&}G t&iG N{b Eoa xib xoG <oG AwN s&}G t&iG N{b t*}G <cc Eoa <oG AWN w&aJ
Aod yp xud Hod <oG AWN d*aJ cad- hac V&a s&}G Eoa xaM AWN d}G miG- AWN
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Eh*a c{b d*aJ cad <wJ EP& xaM <oG AWN iN* et&G ud VIc EMG L&uM EHa- Z}G #sd
AWN N*$ Exa ud b&oN oUN <wJ –

Xáo ha bươn, tính bươn tháng giêng té khỏ số 1 pay 2, 3, 4,5 lẹo cũn nặp
tự khỏ số 5 táo cữn mã lăng mã đúa 11 lẹo nặp cữn mã khỏ 12 pên tháng hai.
Nặp bươn đang đu tũn khỏ đaư lỏ tính mự căm nưng. Lẹo mự đang đu tũn bón
đaư tính chỡ chaử. Tính bươn mự cắp chỡ cọp cuôi pay toi xí nịu mữ pay hựak
tũn chỡ đang đu chắp pắt nặp âu xíp xong thẫn ông thẫn chắng tính nặp tẳng cốk
âu thẫn thái ớt pay xút họt thẫn đại cát. Hák va chắng âu xam thẫn đăng minh,
thẫn hảu cắp đại cát thôi pưa xam ông thẫn nị tánh đu vịak mưỡng lum hẫu.
Nhẵng chết thẫn nặn xau đu bón ứn thôi.
Tìm lấy tháng, tính tháng giêng từ ngón số 1 đi số 2, 3,4, 5, rồi quay đến
từ số 5 trở lại đến ngón 11, rồi lại đếm ngón 12 thành tháng hai. Đếm tháng
đang xem đến ngón nào là tính mồng một. Rồi ngày đang xem đến ngón nào thì
tinh giờ tý. Tính tháng ngày và giờ xuôi vòng theo bốn ngón tay đi luôn cho đến
giờ đang xem mới bắt đếm lấy con số 12 ông thần. Rồi mới bắt đầu đếm từ ông
thần thái ớt cho đến thần đại cát. Nhưng mà chỉ lấy ba ông thần đăng minh, thần
hậu và đại cát thôi, bởi vì ba ông thần này trông coi việc trần gian ta, còn bảy
ông thần còn lại họ trông nom chỗ khác.

1 – AWN wIN EcG - Thần thiên cương - Thẫn thiên cương.
2 – AWN w&aJ Aod - Thần thái ớt - Thẫn thái ớt

3 – AWN w}G cVaG - Thần thăng quang - Thẫn thăng quang
4 – AWN t*IV cad - Thần tiểu cát- Thẫn tiểu cát.

5 – AWN sIVN <tG - Thần chuyên tông - Thẫn chuyên tông.
6 – AWN ToG <kJ - Thần tong khôi - Thẫn tõng khôi

7 – AWN Ha <kJ - Thần hà khôi - Thẫn hã khôi.

8 – AWN l}G miG: yM <x& 1 - Thần đăng minh, số 1 - Thẫn lăng minh số 1
9 – AWN Eh*a: yF <x& 2 - Thần hậu: lửa số 2 - Thẫn hảu : phãy số 2
10 – AWN d*aJ cad : #dc ToG <x& 3 - Thần đại cát: sắt đồng số 3
Thẫn đại cát: sắt đồng: số 3 .
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h*a eMV* Eb&a [Z c$- Hả mẹo báu nhõ căn- Năm mẹo không nâng nhau
- #dc ToG Eb&a [Z yM*- yM* Eb&a [Z diN- diN Eb&a [Z {N*- {N* Eb&a [Z yF- yF Eb&a [Z #dc
Đếk tõng báu nhõ mạy. Mạy báu nhó đin. Đin báu nhõ nặm. Nặm báu nhõ
phãy. Phãy báu nhõ đếk.
Sắt đồng không nâng cây. Cây không nâng đất. Đất không nâng nước.
Nước không nâng hỏa. Hỏa không nâng sắt.

h*a eM*V [S* c$- Hả mẹo chọ căn- Năm mẹo bị nhau.
#dc [C* #pN {N*- {N* [C* #pN yM*- yM* #pN yF- yF #pN diN- diN #pN #dcĐếk cọ pên nặm. Nặm cọ pên mạy. Mạy pên phãy. Phãy pên đin. Đin pên đếk.
Sắt thành thủy. Thủy thành mộc. Mộc thành hỏa. Hỏa thành thổ. Thổ thành sắt.

UM* EfG TaG

Mự phương tãng - Ngày đi đường.

1 - UM* cab Ys*: yp TaG B}G oaN Ca* kaJ Eoa IM Eka* VIc cVaN il- ooc <dG EfG
yd* koG- ooc yt EfG yd* ciN Ela*- ooc naM EfG il laJ- ooc b}c EfG Eba&
il- AS nUG* GaJ ciN GaJ ilMự cáp chaử: Pay tãng bẵng an, cạ khai, âu mĩa, khẩu viạk quan li. Ók
đông phương đảy khong. Ók tay phương đảy kin lẩu. Ók nam phương li lai. Ók
bắc phương báu li. Chỡ nửng ngãi, kin ngãi li.
Ngày giáp tý: Đi đường bình an, buôn bán, lấy vợ, vào làm việc quan tốt.
Đi hướng đông phương được của. Đi hướng tây phương được uống rượu, Đi
hướng nam phương rất tốt. Đi hướng bắc phương không tốt. Giờ làm cơm trưa,
ăn cơm trưa tốt.

2 - UM* H{b Ep*a: yp TaG yd* ciN Ela*- Ca* kaJ il- VIc cVaN il- ooc <dG EfG yd*

ciN- ooc yt EfG il laJ- ooc naM EfG b}c EfG Eba& il- AS nUG* GaJ ta #VN
TIG ciN eLG il-

Mự hặp pảu: Pay tãng đảy kin lẩu, cạ khai li, vịak quan li. Ók đông
phương đảy kin lẩu. Ók tây phương li lai. Ók nam phương bắc phương báu li.
Chỡ nửng ngãi ta vễn tiêng kin lãnh li.
Ngày ất sửu: Đi đường được uống rượu, buôn bán tốt, việc quan tốt. Đi
hướng đông phương được uống rượu. Đi hướng tây phương rất tốt. Đi hướng
nam phương bắc phương không tốt. Giờ làm cơm trưa, mặt trời đứng bóng ăn
cơm chiều tốt.
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3 - UM* HaJ iZ: yp TaG B}G oaN- Ca* kaJ il- ooc <dG EfG yd* koG- ooc

naM EfG il- ooc yt EfG b}c EfG Eba& il- AS #TG #VN yp oUN Ma EHN il-

Mự hãi nhĩ: Pay tãng bẵng an, cạ khai li. Ók đông phương đảy khong. Ók
nam phương li. Ók tây phương bắc phương báu li. Chỡ tễnh vễn pay ứn mã
hưỡn li.
Ngày bính dần: Đi đường bình an, buôn bán tốt. Đi hướng đông phương
được của. Đi hướng nam phương tốt. Đi hướng tây phương bắc phương không
tốt. Giờ buổi trưa đi đâu về nhà tốt.

4 - UM* AMG Ema*: yp TaG Eba& il- s}c #pN in Ix koG- ooc <dG EfG yt EfG Eba&
il- ooc naM EfG yd* koG- ooc b}c EfG il laJ- AS xaJ GaJ ciN eLG ilMự mỡng mảu: Pay tãng báu li, chắc pên ni xia khong. Ók đông phương
tây phương báu li. Ók nam phương đảy khong. Ók bắc phương li lai. Chỡ xai
ngãi kin lãnh li.
Ngày đinh mão: Đi đường không tốt, sẽ phải rời chỗ, mất của. Đi hướng
đông phương tây phương không tốt. Đi hướng nam phương được của. Đi hướng
bắc phương rất tốt. Giờ tốt buổi trưa ăn cơm, cơm chiều tốt.

5 - UM* Apc ix: yp TaG B}G oaN- Ca* kaJ il- ooc <dG EfG il NoJ*- ooc yt
EfG Eba& il- ooc naM EfG yd* ciN Ela*- ooc b}c EfG yd* koG [P Ys- AS xaJ
GaJ ta #VN TIG& nUG* eLG ilMự pớk xi: Pay tãng bẵng an, cạ khai li. Ók đông phương li nọi. Ók tây
phương báu li. Ók nam phương đảy kin lẩu. Ók bắc phương đảy khong põ chaư.
Chỡ xai ngãi, ta vễn tiêng nửng lãnh li.
Ngày mậu thìn: Đi đường bình an, buôn bán tốt. Đi hương đông phương
tốt ít. Đi hướng tây phương không tốt. Đi hướng nam phương được uống rượu.
Đi hướng bắc phương được của vừa ý. Giờ cơm trưa, mặt trời đứng bóng nấu
cơm chiều tốt.

6 - UM* c}d Yx*: yp TaG Eba& il HaJ* laJ- EfG Yd il s}G& ooc- ooc <dG EfG ilooc naM EfG yd* koG- b}c EfG il NoJ*- AS S$* HuG& nUG* GaJ nUG* eLG ciN

eLG il Z}G GiN SId-

Mự cắt xaử: Pay tãng báu li hại lai. Phương đaư li chắng ók. Ók đông
phương li. Ók nam phương đảy khong. Bắc phương li nọi. Chỡ chặn hung nửng
ngãi nửng lãnh kin lãnh li nhắng nghĩn chiệt.
Ngày kỷ tỵ: Đi đường không tốt, rất xấu. Hướng nào tốt mới đi. Đi hương
đông phương tốt. Đi hướng nam phương được của. Bắc phương tốt ít. Giờ tang
tảng sáng, sôi cơm trưa, sôi cơm chiều, cơm chiều tốt, còn tự ái.
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7 - UM* <kd XGa*: yp TaG il NoJ*- Ca* kaJ Eoa IM il- ooc <dG EfG yd* koG-

ooc yt EfG b}c EfG naM EfG Eba& il- AS yc& k$ nUG* GaJ ciN GaJ nUG* eLG

ciN eLG il- hac Eba yd* x}G-

Mự khốk xngạ: Pay tãng li nọi. Cạ khai âu mĩa li. Ók đông phương đảy
khong. Ók tây phương, bắc phương, nam phương báu li. Chỡ cáy khăn, nửng
ngãi kin ngãi nửng lãnh kin lãnh li. Hák báu đảy xăng.
Ngày canh ngọ: Đi đường tốt ít. Buôn bán lấy vợ tốt. Đi hướng đông
phương được của. Đi hướng tây phương, bắc phương, nam phương không tốt.
Giờ gà gáy sôi cơm trưa, ăn cơm trưa, sôi cơm chiều ăm cơm chiều tốt. Nhưng
mà không được gì.

8 - UM* H>G* <Md: yp TaG s}c yx*- ooc <dG EfG s}c yx*- ooc yt EfG da&
c$- ooc naM EfG yd* koG- b}c EfG il laJ- AS nUG* GaJ ciN GaJ ciN eLG

<LG& il

Mự huộng một: Pay tãng chắc xảy. Ók đông phương chắc xảy. Ók tây
phương đá căn. Ók nam phương đảy khong. Bắc phương li lai. Chỡ nửng ngãi
kin lãnh lông li.
Ngày tân mùi: Đi đướng ốm. Đi hướng đông phương ốm. Đi hướng tây
phương cãi nhau. Đi hướng nam phương được của. Bắc phương rất tốt. Giờ sôi
cơm trưa ăn cơm chiều thông tốt.

9 - UM* Eta& x$: yp TaG il laJ- Ca* kaJ yd* koG- ooc <dG EfG B}G oaN yd*
koG- ooc yt EfG [P* uf* Ewa* UH il- naM EfG Eba& il- ooc b}c EfG il- AS yc&
k$ xac Eka* GaJ ilMự táu xăn: Pay tãng li lai. Cạ khai đảy khong. Ók đông phương bẵng an
đảy khong. Ók tây phương pọ phủ thảu hữ li. Nam phương báu li. Ók bắc
phương li. Chỡ cáy khăn xák khảu ngãi li.
Ngày nhâm thân: Đi đường rất tốt. Buôn bán được của. Đi hướng đông
phương bình an được của. Đi hướng tây phương gặp người già thì tốt. Nam
phương báu li. Giờ gà gáy giã gao sớm thì tốt.

10 - UM* ca& EHa*: yp TaG B}G oaN- Ca* kaJ Eoa IM il- ooc <dG EfG da& c$- ooc
yt EfG yd* koG- ooc naM EfG yd* ciN Ela*- ooc b}c EfG il- AS S$* HuG&
nUG* GaJ ciN eLG ilMự cá hậu: Pay tãng bẵng an. Cạ khai âu mĩa li. Ók đông phương đá căn.
Ók tây phương đảy khong. Ók nam phương đảy kin lẩu. Ók bắc phương li. Chỡ
chặn hung nửng ngãi kin lãnh li.
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Ngày quý dậu: Đi đường bình an. Buôn bán lấy vợ tốt. Đi hướng đông
phương chửi nhau. Đi hướng tây phương được của. Đi hướng nam phương được
uống rượu. Đi hướng bắc phương tốt. Giờ tang tảng sáng, xôi cơm trưa, ăn cơm
chiều tốt.

11 - UM* cab #Md: yp TaG s}c yx* #sb <LM* taJ- ooc <dG EfG Eba& il- ooc yt
EfG il- ooc naM EfG da& c$- ooc b}c EfG Ix koG- AS yc& k$ xac Eka* GaJ

ciN eLG il-

Mự cáp mệt: Pay tãng chắc xảy chếp lộm tai. Ók đông phương báu li. Ók
tây phương li. Ók nam phương đá căn. Ók bắc phương xia khong. Chỡ cáy khăn
sák khảu ngãi kin lãnh li.
Ngày giáp tuất: Đi đường sẽ ốm đau chết. Đi hướng đông phương không
tốt. Đi hướng tây phương tốt. Đi hướng nam phương chửi nhau. Đi hướng bắc
phương mất của. Giờ gà gáy giã gạo trưa cơm chiều thì tốt.

12 - UM* H{b YC*: yp TaG Eba& il- ooc <dG EfG Exa& s}c Ecb&- ooc yt EfG ilooc naM EfG Eba& il- ooc b}c EfG Ix koG- AS S$* HuG& nUG* GaJ yp oUN& Ma
EHN baG SaJ* ciN eLG ilMự hặp caự: Pay tãng báu li. Ók đông phương xấu chắc cướp. Ók tây
phương li. Ók nam phương báu li. Ók bắc phương xia khong. Chớ chặn hung
nửng ngãi pay ứn mã hưỡn bang chại kin lãnh li.
Ngày ất hợi: Đi đường không tốt. Đi hướng đông phương người ta sẽ
cướp của. Đi hướng tây phương tốt. Đi hướng nam phương không tốt. Đi hướng
bắc phương mất của. Giờ tang tảng sáng, sôi cơm trưa, đi đâu về nhà buổi chiều
ăn cơm tốt.

13 - UM* HaJ Ys*: yp TaG Eba& il- ooc <dG EfG yd* koG- ooc yt EfG yd* ciN
Ela*- ooc naM EfG il- ooc b}c EfG Eba& il- AS xac Eka* GaJ nUG* GaJ ta #VN
T&IG ilMự hãi chaử: Pay táng báu li. Ók đông phương đảy khong. Ók tây
phương đảy kin lẩu. Ók nam phương li. Ók bắc phương báu li. Chỡ sák khẩu
ngãi ta vễn tiêng li.
Ngày bính tý: Đi đường không tốt. Đi hướng đông phương được của. Đi
hướng tây phương được uống rượu. Đi hướng nam phương tốt. Đi hướng bắc
phương không tốt. Giờ gĩa gạo trưa mặt trời đứng bóng thì tốt.

14 - UM* AMG Ep*a: yp TaG yd* ciN Ela*- jaM iP& NoG* [C* uj&- Ca* kaJ Eoa IM il- ooc

<dG EfG il NoJ*- ooc naM EfG Eba& il- ooc b}c EfG il- AS ciN GaJ ta #VN
T&IG ciN eLG il178

Mự mỡng pảu: Pay tãng đảy kin lẩu. Dam pi nọng cọ dú. Cạ khai âu mĩa
li. Ók đông phương li nọi. Ók nam phương báu li. Ók bắc phương li. Chỡ kin
ngãi ta vễn tiêng kin lãnh li.
Ngày đinh sửu: Đi đường được uống rượu. Thăm anh em ở nhà. Buốn
bán, lấy vợ tốt. Đi hướng đông phương tốt ít. Đi hướng nam phương không tốt.
Đi hướng bắc phương tốt. Giờ ăn cơm trưa mặt trời đứng bóng ăn cơm chiều tốt.

15 - UM* Apc iZ: yp TaG B}G oaN- Ca* kaJ Eoa IM il- ooc <dG EfG yd* koG-

ooc yt EfG s}c yx*- ooc naM EfG yd* koG- ooc b}c EfG Ix koG- AS xac

Eka* GaJ ciN eLG il-

Mự pớk nhĩ: Pay tãng bẵng an. Cạ khai âu mĩa li. Ók đông phương đảy
khong. Ók tây phương chắc xảy. Ók nam phương đảy khong. Ók bắc phương
xia khong. Chỡ sák khẩu ngãi kin lãnh li.
Ngày mậu dần: Đi đường bình an. Buôn bán, lấy vợ tốt. Đi hướng đông
phương được của. Đi hướng tây phương sẽ ốm. Đi hướng nam phương được
của. Đi hướng bắc phương mất của. Giờ giã gạo trưa ăn cơm chiều tốt.

16 - UM* c}d Ema*: yp TaG yd* ciN Ela* ciN SiN*- Ca* kaJ Eoa IM VIc cVaN il- ooc

<dG EfG da& c$- ooc yt EfG s}c yx*- ooc naM EfG yd* koG- ooc b}c
EfG Ix koG- AS xac Eka* GaJ ciN eLG il-

Mự cắt mảu: Pay tãng đảy kin lẩu kin chịn. Cạ khai âu mĩa vịak quan li.
Ók đông phương đá căn. Ók tây phương chắc xảy. Ók nam phương đảy khong.
Ók bắc phương xia khong. Chỡ sák khảu ngãi kin lãnh li.
Ngày kỷ mão: Đi đường được uống rượu ăn thịt. Buôn bán, lấy vợ, việc
quan tốt. Đi hướng đông phương chửi nhau. Đi hướng tây phương sẽ bị ốm. Đi
hướng nam phương được của. Đi hướng bắc phương mất của. Giờ giã cơm trưa
ăn cơm chiều tốt.

17 - UM* <kd ix: yp TaG <Pb HaJ*- ooc <dG EfG il NoJ*- ooc yt EfG ilooc naM EfG b}c EfG il- AS #TG #VN ciN eLG ilMự khốk xi: Pay tãng pộp hại. Ók đông phương li nọi. Ók tây phương li.
Ók nam phương bắc phương li. Chỡ tếnh vễn kin lãnh li.
Ngày canh thìn: Đi đượng gặp nạn. Đi hướng đông phương tốt ít. Đi
hướng tây phương tốt. Đi hướng nam phương bắc phương tốt. Giờ buổi trưa ăn
cơm chiều tốt.

18 - UM* H>G* Yx*: yp TaG Eba& il- ooc <dG EfG Eba& il- ooc yt EfG da& c$ooc naM EfG yd* koG- ooc b}c EfG il- AS S$* HuG& nUG* GaJ ciN eLG ilMự huộng xaử: Pay tãng báu li. Ók đông phương báu li. Ók tây phương
đá căn. Ók nam phương đảy khong. Ók bắc phương li. Chỡ chặn hung nửng ngãi
kin lãnh li.
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Ngày tân tỵ: Đi đường không tốt. Đi hướng đông phương không tốt. Đi
hướng tây phương chửi nhau. Đi hướng nam phương được của. Đi hướng bắc
phương tốt. Giờ tang tảng sáng sôi cơm trưa ăn cơm chiều tốt.

19 - UM* Eta& XGa*: yp TaG yd* ciN Ela*- VIc cVaN il- Ca* kaJ il- ooc <dG EfG
il NoJ*- ooc yt EfG naM EfG Eba& il- ooc b}c EfG yd* koG- AS yc& k$ ciN
GaJ ciN eLG il-

Mự táu xngạ: Pay tãng đảy kin lẩu. Vịak quan li. Cạ khai li. Ók đông
phương li nọi. Ók tây phương nam phương báu li. Ók bắc phương đảy khong.
Chỡ cáy khăn kin ngãi kin lãnh li.
Ngày nhâm ngọ: Đi đường được uống rượu. Việc quan tốt. Buôn bán tốt.
Đi hướng đông phương tốt ít. Đi hướng tây phương nam phương không tốt. Đi
hướng bắc phương được của. Giờ gà gáy ăm cơm trưa ăn cơm chiều tốt.

20 - UM* ca& <Md: yp TaG B}G oaN- Ca* kaJ VIc cVaN il- ooc <dG EfG yd* ciN

Ela* ciN SiN*- ooc yt EfG Eba& il- ooc naM EfG b}c EfG il- AS nUG* GaJ ciN
GaJ yp oUN& Ma EHN il-

Mự cá một: Pay tãng bẵng an. Cạ khai vịak quan li. Ók đông phương đảy
kin lẩu kin chịn. Ók tây phương báu li. Ók nam phương bắc phương li. Chỡ
nửng ngãi kin ngãi pay ứn mã hưỡn li.
Ngày quý mùi: Đi đường bình an. Buôn bán, việc quan tốt. Đi hướng
đông phương được uống rượu ăn thịt. Đi hướng tây phương không tốt. Đi hướng
nam phương bắc phương tốt. Giờ sôi cơm trưa, ăn cơm trưa đi đâu về nhà tốt.

21 - UM* cab x$: yp TaG il ecG& HaJ* [T& c$- ooc <dG EfG il- ooc yt EfG
Eba& il- ooc naM EfG b}c EfG Eba& il- AS yc& k$ xac Eka* GaJ ilMự cáp xăn: Pay tãng li cánh hại to căn. Ók đông phương li. Ók tây
phương nam phương bắc phương báu li. Chỡ cáy khăn sák khảu ngãi li.
Ngày giáp thân: Đi đường tốt và xấu bắng nhau. Đi hương đông phương
tốt. Đi hướng tây phương nam phương bắc phương không tốt. Giờ gà gáy gần
sáng giã gạo trưa tốt.

22 - UM* H{b EHa*: yp TaG ooc <dG EfG il laJ- ooc yt EfG Eba& il- ooc naM
EfG yd* ciN Ela*- ooc b}c EfG il NoJ*- AS yc& k$ S$* HuG& nUG* GaJ ciN eLG
G> CVaJ Ma baN il-

Mự hặp hậu: Pay tãng ók đông phương li lai. Ók tây phương báu li. Ók
nam phương đảy kin lẩu. Ók bắc phương li nọi. Chỡ cáy khăn chặn hung nửng
ngãi kin lãnh ngũa quãi mã bản li.
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Ngày ất dậu: Đi đường theo hướng đông phương rất tốt. Đi hướng tây
phương không tốt. Đi hướng nam phương được uống rượu. Đi hướng bắc
phương tốt ít. Giò gà gáy gần sáng ăn cơm trưa ăn cơm chiều trâu bò về bản tốt.

23 - UM* HaJ #Md: yp TaG yd* ciN Ela*- EHa cVaN Ca* kaJ il- ooc <dG EfG yt

EfG naM EfG il- ooc b}c EfG il ecG& HaJ* [T& c$- AS yc& k$ xac Eka* GaJ
ciN eLG G> CVaJ Ma baN il-

Mự hãi mệt: Pay tãng đảy kin lẩu. Hãu quan cạ khai li. Ók đông phương
tây phương nam phương li. Ók bắc phương li cánh hại to căn. Cáy khăn sák
khảu ngãi kin lãnh ngũa quãi mã bản li.
Ngày bính tuất: Đi đường được uống rượu. Hầu quan buôn bán tốt. Đi
hương đông phương tây phương nam phương tốt. Đi hướng bắc phương tốt và
xấu bằng nhau. Gà gáy giã gạo trưa cơm chiều trâu bò về bản tốt.

24 - UM* AMG YC*: yp TaG il- ooc <dG EfG il NoJ* Q- ooc yt EfG il laJ-

ooc naM EfG Eba& il- ooc b}c EfG Ix koG- AS S$* HuG* nUG* GaJ yp oUN& Ma
EHN SaJ* {C& ilMự mỡng caự: Pay tãng li. Ók đông phương li nọi. Ók tây phương li lai.
Ók nam phương báu li. Ók bắc phương xia khong. Chỡ chặn hung nửng ngãi
pay ứn mã hưỡn chại căm li.
Ngày đinh hợi: Đi đường tốt. Đi hướng đông phương tốt ít. Đi hướng tây
phương rất tốt. Đi hướng nam phương không tốt. Đi hướng bắc phương mất của.
Giờ tang tảng sáng sôi cơm trưa đi đâu về nhà về chiều tốt.

25 - UM* Apc Ys*: yp TaG B}G oaN- Ca* kaJ Eoa IM il- ooc <dG EfG il laJooc yt EfG yd* ciN Ela*- ooc naM EfG il- ooc b}c EfG Eba& il- AS nUG* GaJ

xaJ GaJ ta #VN TIG& il-

Mự pớk chaử: Pay tãng bẵng an. Cạ khai âu mĩa li. Ók đông phương li lai.
Ók tây phương đảy kin lẩu. Ók nam phương li. Ók bắc phương báu li. Chỡ nửng
ngãi xai ngãi ta vễn tiêng li.
Ngày mậu tý: Đi đường bình an. Buôn bán lấy vợ tốt. Đi hướng đông phương rất
tốt. Đi hướng tây phương được uống rượu. Đi hương nam phương tốt. Đi hướng
bắc phương không tốt. Giờ sôi cơm trưa muộn mặt trời đứng bóng tốt.

26 - UM* c}d Ep*a: yp TaG ooc <dG EfG il- ooc yt EfG il laJ- ooc naM
EfG Ix koG- ooc b}c EfG il- AS ciN GaJ #TG #VN TI&G ilMự cắt pảu: Pay tãng ók đông phương li. Ók tây phương li lai. Ók nam
phương xia khong. Ók bắc phương li. Chỡ kin ngãi tễnh vễn tiềng li.
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Ngày kỷ sửu: Đi đường hướng đông phương tốt. Đi hướng tây phương rất
tốt. Đi hướng nam phương mất của. Đi hướng bắc phương tốt. Giờ ăn cơm trưa
mặt trời đứng bóng tốt.

27 - UM* <kd iZ: yp TaG yd* ciN Ela*- Ca* kaJ il- ooc <dG EfG yd* koG- ooc

yt EfG Eba& il- ooc naM EfG b}c EfG il- AS S$* HuG& ciN GaJ #TG #VN yp oUN&

Ma EHN il-

Mự khốt nhĩ: Pay tãng đảy kin lẩu. Cạ khai li. Ók đông phương đảy
khong. Ók tây phương báu li. Ók nam phương bắc phương li. Chỡ chặn hung
kin ngãi tễnh vễn pay ứn mã hưỡn li.
Ngày canh dần: Đi đường được uống rượu. Buôn bán tốt. Đi hướng đông
phương được của. Đi hướng tây phương không tốt. Đi hướng nam phương bắc
phương tốt. Giờ tang tảng sáng ăn cơm trưa giữa trưa đi đâu về nhà tốt.

28 - UM* H>G* Ema*: yp TaG HaJ* laJ eT*- EfG Yd il s}G& ooc- naM EfG il- AS

xac Eka* GaJ il-

Mự huộng mảu: Pay tãng hại lai tẹ. Phương đaư li chắng ók. Nam phương
li. Chỡ sák khảu ngãi li.
Ngày tân mão: Đi đường rất xấu. Phương nào tốt mới đi. Nam phương tốt.
Giờ giã gạo trưa tốt.

29 - UM* Eta& ix: yp TaG B}G oaN- yd* ciN Ela*- jaM iP& NoG* [C* uj& EHN- Ca* kaJ
Eoa x}G [C* yd*- ooc <dG EfG yt EfG Eba& il- ooc naM EfG il yd* ciN Ela*ooc b}c EfG yd* koG- AS #TG #VN nUG* GaJ ilMự táu xi: Pay tãng bẵng an, đảy kin lẩu. Dam pi nọng cọ dú hưỡn. Cạ
khai âu xăng cọ đảy. Ók đông phương tây phương báu li. Ók nam phương li đảy
kin lẩu. Ók bắc phương đảy khong. Chỡ tếnh vễn nửng ngãi li.
Ngày nhâm thìn: Đi đường bình an, được uống rượu. Đi thăm anh em
cũng có ở nhà. Buôn bán lấy gì cũng được. Đi hướng đông phương tây phương
không tốt. Đi hướng nam phương tốt được uống rượu. Ra bắc phương được của.
Giờ trưa nấu cơm trưa tốt.

30 - UM* ca Yx*: yp TaG Eba& il- s}c <LM* taJ- ooc <dG EfG il NoJ*- ooc yt
EfG da& c$- ooc naM EfG yd* koG- ooc b}c EfG Eba& il- AS S$* HuG& nUG*

GaJ ciN GaJ ciN eLG il-

Mự cá xaử: Pay tãng báu li, chắc lộm tai. Ók đông phương li nọi. Ók tay
phương đá căn. Ók nam phương đảy khong. Ók bắc phương báu li. Chỡ chặn
hung nửng ngãi kin ngãi kin lãnh li.
Ngày quý tỵ: Đi đường không tốt, sẽ bị ốm chết. Đi hướng đông phương
tốt ít. Đi hướng tây phương chửi nhau. Đi hướng nam phương được của. Đi
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hướng bắc phương không tốt. Giờ tang tảng sáng sôi cơm trưa ăm cơm trưa ăn
cơm chiều tốt.

31 - UM* cab XGa*: yp TaG B}G oaN- Eoa x}G yp Eba& yd*- ooc <dG EfG yd*
koG- ooc yt EfG naM EfG Eba& il- b}c EfG il laJ- AS yc& k$ ciN GaJ ciN

eLG il-

Mự cáp xngạ: Pay tãng bẵng an. Au xăng pay báu đảy. Ók đông phương
đảy khong. Ók tây phương nam phương báu li. Bắc phương đi lai. Chỡ cáy khăn
kin ngãi kin lãnh li.
Ngày giáp ngọ: Đi đường bình an. Lấy gì đi theo không được. Đi hướng
đông phương được của. Đi hướng tây phương nam phương không tốt. Bắc
phương rất tốt. Giờ gà gáy, cơm trưa cơm chiều tối tốt.

32 - UM* H{b <Md: yp TaG B}G oaN- Ca* kaJ il- ooc <dG EfG Eba& il- ooc naM

EfG il- ooc yt EfG Eba& il- ooc b}c EfG il laJ- AS nUG* GaJ ciN GaJ yp oUN&
Ma EHN ciN eLG il-

Mự hặp một: Pay tãng bẵng an. Cạ khai li. Ók đông phương báu li. Ók
nam phương li. Ók tây phương báu li. Ók bắc phương li lai. Chỡ nửng ngãi kin
ngãi pay ứn mã hưỡn kin lãnh li.
Ngày ất mùi: Đi đường bình an. Buôn bán tốt. Đi hướng đông phương
không tốt. Đi hướng nam phương không tốt. Đi hướng tây phương không tốt. Đi
hướng bắc phương rất tốt. Giờ sôi cơm trưa đi đâu về nhà ăn cơm chiều tối tốt.

33 - UM* HaJ x$: yp TaG il- Eka* VIc cVaN Eba& il- ooc <dG EfG yd* koGooc yt EfG [P* uf* l>G- ooc naM EfG Eba& il- ooc b}c EfG il laJ- AS yc&

k$ xac Eka* eLG il-

Mự hãi xăn: Pay tãng li. Khẩu vịak quan báu li. Ók đông phương đảy
khong. Ók tây phương pọ phủ luông. Ók nam phương báu li. Ók bắc phương li
lai. Chỡ cáy khăn sák khẩu lãnh li.
Ngày bính thân: Đi đường tốt. Vào viêc quan không tốt. Đi hướng đông
phương được của- Đi tây phương gặp quan to. Đi hướng nam phương không tốt.
Đi bắc phương rất tốt. Giờ gà gáy giã gạo chiều tốt.

34 - UM* AMG EHa*: yp TaG ooc <dG EfG yd* koG- ooc yt EfG Eba& il- ooc
naM EfG yd* ciN Ela*- ooc b}c EfG il laJ- AS yc& k$ S$* HuG& nUG* GaJ ciN
eLG G> CVaJ Ma baN il-
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Mự mỡng hậu: Pay tãng ók đông phương đảy khong. Ók tây phương báu
li. Ók nam phương đảy kin lẩu. Ók bắc phương li lai. Chỡ cáy khăn chặn hung
nửng ngãi kin lãnh ngũa quãi mã bản li.
Ngày đinh dậu: Đi đường theo hướng phương đông được của. Đi hướng
tây phương không tốt. Ra nam phương được uống tượu. Ra bắc phương rất tốt.
Giờ gà gáy gần sáng sôi cơm trưa, ăn cơm trưa ăn cơm chiều trâu bò về bản tốt.

35 - UM* Apc #Md: yp TaG ooc <dG EfG Ix koG- ooc yt EfG il- ooc naM

EfG Eba& il- ooc b}c EfG il- AS yc& k$ xac Eka* GaJ G> CVaJ Ma baN* ciN
eLG il-

Mự pớk mệt: Pay tãng ók đông phương xia khong. Ók tây phương li. Ók
nam phương báu li. Ók bắc phương li. Chỡ cáy khăn sák khảu ngãi ngũa quãi
mã bản kin lãnh li.
Ngày mậu tuất: Đi đường theo hướng đông phương mất của. Đi hướng tây
phương tốt. Đi hướng nam phương tốt. Giờ gà gáy giã gạo trưa trâu bò về bản ăn
com chiều tối tốt.

36 - UM* c}d YC*: yp TaG il NoJ*- Ca* kaJ Eba& il- ooc <dG EfG il NoJ*- ooc

yt EfG il laJ- ooc naM EfG s}c yx*- ooc b}c EfG Ix koG- AS S$* HuG& nUG*
GaJ ciN GaJ ciN eLG SaJ* {C& ilMự cắt caự: Pay tãng li nọi. Cạ khai báu li. Ók đông phương li nọi. Ók tây
phương li lai. Ók nam phương chắc xảy. Ók bắc phương xia khong. Chỡ chặn
hung nửng ngãi kin lãnh chại căm li.
Ngày kỷ hợi: Đi đường tốt ít. Buôn bán không tốt. Đi hướng đông phương
tốt ít. Đi hướng tây phương rất tốt. Đi hướng nam phương sẽ ốm đau. Đi hướng
bắc phương mất của. Giờ tang tảng sáng sôi cơm trưa ăn cơm chiều về chiều tốt.

37 - UM* <kd Ys*: yp TaG B}G oaN- Ca* kaJ wUc yd*- Eoa IM EHa cVaN il- ooc
<dG EfG yt EfG naM EfG il- ooc b}c EfG Eba& il- AS nUG GaJ #TG #VN ilMự khốt chaử: Pay tãng bẵng an. Cạ khai thứk đảy. Âu mĩa hãu quan li.
Ók đông phương tây phương nam phương li. Ók bắc phương báu li. Chỡ nửng
ngãi tếnh vễn li.
Ngày canh tý: Đi đường bình an. Buôn bán sẽ được. Lấy vợ hầu quan tốt.
Đi hướng đông phương tây phương nam phương tốt. Đi hướng bắc phương
không tốt. Giờ sôi cơm trưa giữa trưa tốt.

38 - UM* H>G* Ep*a: yp TaG ooc <dG EfG TaN c$- ooc yt EfG il- ooc naM
EfG Eba& il- ooc b}c EfG il- AS ciN GaJ #TG #VN ciN eLG ilMự huộng pảu: Pay tãng ók đông phương tãn căn. Ók tây phương li. Ók
nam phương báu li. Ók bắc phương li. Chỡ kin ngãi tếnh vễn kin lãnh li.
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Ngày tân sửu: Đi đường theo hương đông phương nói xấu nhau. Đi hướng
tây phương tốt. Đi hướng nam phương không tốt. Đi hướng bắc phương tốt. Giờ
ăn cơm trưa giữa trưa ăn cơm chiều tốt.

39 - UM* Eta& iZ: yp TaG B}G oaN- EHa cVaN Eoa IM il- ooc <dG EfG yd* koG-

ooc yt EfG Eba& il- ooc naM EfG b}c EfG il laJ- AS ciN GaJ #TG #VN ciN
eLG il-

Mự táu nhĩ: Pay tãng bẵng an. Hẫu quan âu mĩa li. Ók đông phương đảy
khong. Ók tây phương báu li. Ók nam phương bắc phương li lai. Chỡ kin ngãi
tễnh vễn kin lãnh li.
Ngày nhâm dần: Đi đường bình an. Hầu quan lấy vợ tốt. Đi hướng đông
phương được của. Đi hướng tây phương không tốt. Đi hướng nam phương bắc
phương rất tốt. Giờ ăn cóm trưa giữa trưa cơm chiều tốt.

40 - UM* ca& Ema*: yp TaG ooc <dG EfG yt EfG Eba& il- ooc naM EfG yd*
koG- ooc b}c EfG il laJ- AS xac Eka* GaJ ciN eLG il-

Mự cá mảu: Pay tãng ók đông phương tây phương báu li. Ók nam phương
đảy khong. Ók bắc phương li lai. Chỡ sák khảu ngãi kin lãnh li.
Ngày qúy mão: Đi đường theo hướng đông phương tây phương không tốt.
Đi hướng nam phương được của. Đi hướng bắc phương rất tốt. Giờ giã gạo trưa,
cơm chiều tốt.

41 - UM* cab ix: yp TaG yd* ciN Ela* ciN SiN*- EHa cVaN Ca kaJ il- ooc <dG
EfG il NoJ*- ooc yt EfG Eba& il- ooc naM EfG yd* koG- ooc b}c EfG il

laJ- AS #TG #VN ciN eLG il-

Mự cáp xi: Pay tãng đảy kin lẩu kin chịn. Hãu quan cạ khai li. Ók đông
phương li nọi. Ók tây phương báu li. Ók nam phương đảy khong. Ók bắc
phương li lai. Chỡ tếnh vễn kin lãnh li.
Ngày Giáp thìn: Đi đường được uống rượu ăn thịt. Hầu quan và buông bán tốt.
Đi hướng đông phương tốt ít. Đi hướng tây phương không tốt. Đi hướng nam
phương được của. Đi hướng bắc phương rất tốt. Giờ buổi trưa cơm chiều tốt.

42 - UM* H{b Yx*: yp TaG il NoJ*- ooc <dG EfG yt EfG Eba& il- ooc naM EfG
il- b}c EfG il NoJ- AS S$* HuG& nUG* GaJ nUG* eLG ciN eLG ilMự hặp xaử: Pay tãng li nọi. Ók đông phương tây phương báu li. Ók nam
phương li. Bắc phương li nọi. Chớ chặn hung nửng ngãi nửng lãnh kin lãnh li.
Ngày ất tỵ: Đi đường tốt ít. Đi hướng đông phương tây phương không tốt.
Đi hướng nam phương tốt. Bắc phương tốt ít. Giờ tang tảng sáng sôi cơm trưa
sôi cơm chiều ăn cơm chiều tốt.
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43 - UM* HaJ XGa*: yp TaG il- Ca* kaJ Eoa IM il NoJ*- ooc <dG EfG yd* koG-

ooc yt EfG naM EfG Eba& il- ooc b}c EfG il laJ- AS yc& k$ ciN GaJ nUG*

eLG il-

Mự hãi xngạ: Pay tãng li. Cạ khai âu mĩa li nọi. Ók đông phương đảy
khong. Ók tây phương nam phương báu li. Ók bắc phương li lai. Chỡ cáy khăn
kin ngãi nửng lãnh li.
Ngày bính ngọ: Đi đường tốt. Buôn bán lấy vợ tốt ít. Đi hướng đông
phương được của. Đi hướng tây phương nam phương không tốt. Đi hướng bắc
phương rất tốt. Giờ gà gáy ăn cơm trưa sôi cơm chiều tốt.

44 - UM* AMG <Md: yp TaG Eba& il- ooc <dG EfG yt EfG Eba& il- ooc naM EfG
b}c EfG il- AS nUG* GaJ ciN eLG yp oUN Ma EHN ilMự mỡng một: Pay tãng báu li. Ók đông phương tây phương báu li. Ók
nam phương bắc phương li. Chỡ nửng ngãi kin lãnh pay ứn mã hưỡn li.
Ngày đinh mùi: Đi đường không tốt. Đi hướng đông phương tây phương
không tốt. Đi hướng nam phương bắc phương tốt. Giờ sôi cơm trưa ăn cơm
chiều đi đau về nhà thì tốt.

45 - UM* Apc x$: yp TaG B}G oaN- Ca* kaJ il- ooc <dG EfG yd* koG- ooc
yt EfG <Pb uf* l>G- ooc naM EfG Eba& il- ooc b}c EfG il laJ- AS yc& k$
xac Eka* eLG il-

Mự pớk xăn: Pay tãng bẵng an. Cạ khai đi. Ók đông phương đảy khong.
Ók tây phương pộp phủ luông. Ók nam phương báu li. Ók bắc phương li lai.
Chỡ cáy khăn sák khảu lãnh li.
Ngày mậu thân: Đi đường bình an. Buôn bán tốt. Đi hướng đông phương
được của. Đi hướng tây phương gặp quan to. Đi hướng nam phương không tốt.
Đi hướng bắc phương rất tốt. Giờ gà gáy giã cơm chiều tốt.

46 - UM* c}d EHa*: yp TaG ooc <dG EfG Ix koG- ooc yt EfG naM EfG b}c
EfG il- AS yc& k$ nUG* GaJ ciN GaJ yp oUN& Ma EHN ciN eLG ilMự cắt hậu: Pay tãng ók đông phương xia khong. Ók hướng tây phương
nam phương bắc phương li. Chỡ cáy khăn nửng ngãi kin ngãi pay ứn mã hưỡn
kin lãnh li.
Ngày kỷ dậu: Đi đường hướng đông phương mất của. Đi hướng tây
phương nam phương bắc phương tốt. Giờ gà gáy sôi cơm sáng ăn cơm trưa đi
đâu về nhà ăn cơm chiều tốt.
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47 - UM* <kd #Md: yp TaG B}G oaN- Ca* kaJ Eoa IM il- ooc <dG EfG Ix koG-

ooc yt EfG yd* koG- ooc naM EfG yd* ciN Ela* ciN SiN*- ooc b}c EfG ilAS yc& k$ xac Eka* GaJ ciN eLG il-

Mự khốt mệt: Pay tãng bẵng an. Cạ khai âu mĩa li. Ók đông phương xia
khong. Ók tây phương đảy khong. Ók nam phương đảy kin lẩu kin chịn. Ók bắc
phương li. Chỡ cáy khăn sák khảu ngãi kin lãnh li.
Ngày canh tuất: Đi đường bình an. Buôn bán lấy vợ tốt. Đi hướng đông
phương mất của. Đi hướng tây phương đựơc của. Đi hướng nam phương được
uống rượu ăn thịt. Đi hướng bắc phương tốt. Giờ gà gáy giã cơm trưa ăn cơm
chiều tốt.

48 - UM* H>G* YC*: yp TaG ooc <dG EfG yd* ciN Ela* ciN SiN*- ooc yt EfG ilooc naM EfG Eba& il- ooc b}c EfG d*aV biG- AS S$* HuG* ciN GaJ ciN eLG ilMự huộng caự: Pay tãng ók đông phương đảy kin lẩu kin chịn. Ók tây
phương li. Ók nam phương báu li. Ók bắc phương đảo binh. Chỡ chặn hung kin
ngãi kin lãnh li.
Ngày tân hợi: Đi đường theo hướng đông phương được uống rượu ăn thịt.
Đi hướng tây phương tốt. Đi hướng nam phương không tốt. Đi hướng băc
phương đảo binh. Giờ tang tảng sáng ăn cơm trưa ăn chiều tốt.

49 - UM* Eta& Ys* : yp TaG ooc <dG EfG yd* koG- ooc yt EfG yd* ciN Ela*ooc naM EfG il- ooc b}c EfG <Pb Axc- AS nUG* GaJ #TG #VN ilMự táu chaử: Pay tãng ók đông phương đảy khong. Ók tây phương đảy
kin lẩu. Ók nam phương li. Ók bắc phương pộp xớk. Chỡ nửng ngãi tễnh vễn li.
Ngày nhâm tý: Đi đường theo hướng đông phương được của. Đi hướng
tây phương được uống rượu. Đi hướng nam phương tốt. Đi hướng bắc phương
gặp giặc. Giờ nấu cơm trưa giữa trưa tốt.

50 - UM* ca& Ep*a: yp TaG yd* ciN Ela* ciN SiN*- Eoa IM il- ooc <dG EfG il- ooc

yt EfG naM EfG Eba& il- ooc b}c EfG il- AS ciN GaJ #TG #VN ciN eLG il-

Mự cá pảu: Pay tãng đảy kin lẩu kin chịn. Âu mĩa li. Ók đông phương li.
Ók tây phương nam phương báu li. Ók bắc phương li. Chỡ kin ngãi tếnh vễn kin
lãnh li.
Ngày quý sửu: Đi đường được uống rượu ăn thịt. Lấy vợ tốt. Đi hướng
đông phương tốt. Đi hướng tây phương nam phương không tốt. Đi hướng bắc
phương tốt. Giờ ăn cơm trưa giữa trưa ăn cơm chiều tốt.

51 - UM* cab iZ: yp TaG Eba& il- ooc <dG EfG il NoJ*- ooc yt EfG naM EfG
Eba& il- ooc b}c EfG il- AS S$* HuG& ciN GaJ #TG #VN ciN eLG il-
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Mự cáp nhĩ: Pay tãng báu li. Ók đông phương li nọi. Ók tây phương nam
phương báu li. Ók bắc phương li. Chỡ chặn hung kin ngãi tễnh vễn kin lãnh li.
Ngày giáp dần: Đi đường không tốt. Đi hướng đông phương tốt ít. Đi
hướng tây phương nam phương không tốt. Đi hướng bắc phương tốt. Giờ tang
tảng sáng giữa trưa ăn cơm chiều tốt.

52 - UM* H{b Ema*: yp TaG Ca* kaJ Eoa IM il- ooc <dG EfG Eba& il- ooc yt EfG
Eba& il- ooc naM EfG yd* ciN Ela*- ooc b}c EfG yd* koG- AS #TG #VN nUG*

eLG ciN eLG il-

Mự hặp mảu: Pay tãng cạ khai âu mĩa đi. Ók đông phương báu li. Ók tây
phương báu li. Ók nam phương đảy kin lẩu. Ók bắc phương đảy khong. Chỡ
tễnh vễn nửng lãnh kin lãnh li.
Ngày ất mão: Đi đường buôn bán lấy vợ tốt. Đi hướng đông phương
không tốt. Đi hướng tây phương không tốt. Đi hướng nam phương được uống
rượu. Đi hướng bắc phương được của. Giờ giữa trưa xôi cơm chiều, ăn cơm
chiều tốt.

53 - UM* HaJ ix: yp TaG il NoJ*- ooc <dG EfG yd* koG- ooc yt EfG Eba& il-

ooc naM EfG yd* ciN Ela*- ooc b}c EfG yd* koG- AS #TG #VN nUG* eLG ciN
eLG il-

Mự hãi xi: Pay tãng li nọi. Ók đông phương đảy khong, Ók tây phương
báu li. Ók nam phương đảy kin lẩu. Ók bắc phương đảy khong. Chỡ tếnh vễn
nửng lãnh kin lãnh li.
Ngày bính thìn: Đi đường tốt ít. Đi hướng đông phương được của. Đi
hướng tây phương không tốt. Đi hướng nam phương được uống rượu. Đi hướng
bắc phương được của. Giờ giữa trưa sôi cơm chiều ăn cơm chiều tốt.

54 - UM* AMG Yx*: yp TaG il NoJ*- ooc <dG EfG yd* koG- ooc yt EfG Eba& ilooc naM EfG b}c EfG il laJ- AS HuG& nUG* GaJ ciN GaJ nUG* eLG ciN eLG ilMự mỡng xaử: Pay táng li nọi. Ók đông phương đảy khong. Ók tây
phương báu li. Ók nam phương bắc phương li lai. Chỡ chặn hung nửng ngãi kin
ngãi nửng lãnh kin lãnh li.
Ngày đinh tỵ: Đi đường tốt ít. Đi hướng đông phương được của. Đi hướng
tây phương không tốt. Đi hướng nam phương bắc phương rất tốt. Giờ tang tảng
sáng sôi cơm trưa ăn cơm trưa sôi cơm chiều ăn cơm chiều tốt.

55 - UM* Apc XGa*: yp TaG Eba& il- ooc <dG EfG Eba& il- ooc yt EfG da& c$ooc naM EfG HaJ* laJ- ooc b}c EfG yd* koG- AS yc& k$ ciN GaJ nUG* eLG
ciN eLG il-
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Mự pớk xngạ: Pay tãng báu li. Ók đông phương báu li. Ók tây phương đá
căn. Ók nam phương hại lai. Ók bắc phương đaỷ khong. Chỡ cáy khăn kin ngãi
nửng lãnh kin lãnh li.
Ngày mậu ngọ: Đi đường không tốt. Đi hướng đông phương không tốt.Đi
hướng tây phương chửi nhau. Đi hướng nam phương rất xấu. Đi hướng bắc
phương được của. Giờ gà gáy ăn cơm trưa sôi cơm chiều ăn cơm chiều tốt.

56 - UM* c}d <Md: yp TaG s}c yx*- ooc <dG EfG Eba& il- ooc yt EfG naM

EfG b}c EfG Eba& il- AS nUG* GaJ ciN eLG il-

Mự cắt một: Pay tãng chắc xảy. Ók đông phương báu li. Ók tây phương
nam phương bắc phương báu li. Chỡ nửng ngãi kin lãnh li.
Ngày kỷ mùi: Đi đường sẽ ốm. Đi hướng đông phương không tốt. Đi
hướng tây phương nam phương bắc phương không tốt. Giờ sôi cơm trưa ăn cơm
chiều tốt.

57 - UM* <kd x$: yp TaG TaN c$ Eba& il- ooc <dG EfG Eba& il- ooc yt EfG

Eba& il- ooc naM EfG s}c taJ- ooc b}c EfG Eba& il- UM* $* EfG Yd [C* Eba& il yp

TaG l}c Eba& yp yd* s}c taJ x$ taJ eT*- AS Yd il s}G& yp- AS yc& k$ il- tUN&
ESa* xac Eka* eLG ilMự khốk xăn: Pay tãng tãn căn báu li. Ók đông phương báu li. Ók tây
phương báu li. Ók nam phương chắc tai. Ók bắc phương báu li. Mự nặn phương
đaư cọ báu li pay tãng lắc báu pay đảy chắc tai xăn tai tẹ. Chỡ đaư li chắng pay.
Chỡ cáy khăn li. Tứn chậu sák khẩu lãnh li.
Ngày canh thân: Đi đường nói xấu nhau không tốt. Đi hướng đông
phương không tốt. Đi hướng tây phương không tốt. Đi hướng nam phương có
khi chết. Đi hướng bắc phương không tốt. Ngày đó phương nào cũng không tốt,
đi đường xa không được đi, sẽ chết thật. Giờ nào tốt mới đi. Giờ gà gáy tốt.
Sáng sớm giã gạo trưa tốt.

58 - UM* H>G* EHa*: yp TaG yd* ciN Ela*- ooc <dG EfG yd* Ix koG- ooc yt
EfG il NoJ*- ooc naM EfG yd* ciN Ela*- ooc b}c EfG il- AS S$* HuG& nUG* GaJ
ciN eLG G> CVaJ Ma baN ilMự huộng hậu: Pay tãng đảy kin lẩu. Ók đông phương đảy xia khong, Ók
tây phương li nọi. Ók nam phương đảy kin lẩu. Ók bắc phương li. Chỡ chặn
hung nửng ngãi kin lãnh ngũa quãi mã bản li.
Ngày tân dậu: Đi đường được uống rượu. Đi hướng đông phương phải chi
của. Đi hướng tây phương tốt ít. Đi hướng nam phương được uống rượu. Đi
hướng bắc phương tốt. Giờ tang tảng sáng xôi cơm trưa ăn cơm chiều trâu bò về
bản tốt.
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59 - UM* Eta& #Md: yp TaG il NoJ*- ooc <dG EfG yt EfG Eba& il- ooc naM EfG

na* edG eT*- ooc b}c EfG #pN CVaM Ix koG x&$ laJ- AS Yd il s}G& yp- AS
xac Eka* GaJ ciN eLG G> CVaJ Ma baN il-

Mự táu mệt: Pay tãng li nọi. Ók đông phương tây phương báu li. Ók nam
phương nả đanh tẹ. Ók bắc phương pên quãm xia khong xắn lai. Chỡ đaư li
chắng pay. Chỡ sák khảu ngãi kin lãnh ngũa quãi mã bản li.
Ngày nhâm tuất: Đi đường tốt ít. Đi hướng đông phương tây phương
không tốt. Đi hướng nam phương mặt đỏ thật. Đi hướng bắc phương thành lời
mất của sợ lắm. Giờ nào tốt mới đi. Giờ gĩa cơm trưa ăn cơm chiều trâu bò về
bản tốt.

60 - UM* ca& YC*: yp TaG Ca* kaJ Eoa IM il- ooc <dG EfG Eba& il- ooc yt EfG
il- ooc naM EfG HaJ*- ooc b}c EfG Ix koG- AS S$* HuG nUG* GaJ yp oUN& Ma
SaJ* {C& ciN eLG il-

Mự cá caự: Pay tãng cạ khai âu mĩa li. Ók đông phương báu li. Ók tây
phương li. Ók nam phương hại. Ók bắc phương xia khong. Chỡ chặn hung nửng
ngãi pay ứn mã chại căm kin lãnh li.
Ngày quý hợi: Đi đường buôn bán lấy vợ tốt. Đi hướng đông phương không
tốt. Đi hướng tây phương tốt. Đi hướng nam phương xấu. Đi hướng bắc phương
mất của. Giờ tang tảng sáng xôi cơm trưa, đi đâu về chiều ăn cơm chiều tốt.

EVa* tUM& AS ooc TaG ToJ& UM* EfG TaG
1 - UM* cab Ys*: ooc TaG AS iZ- Ema*- x$- EHa* ilMự cáp chaử: ók tãng chỡ nhĩ, mẩu, xăn, hậu li.
Ngày giáp tý: đi đường giờ dần, mão, thân, dậu tốt.

2 - UM* H{b Ep*a: ooc TaG AS Ema*- ix- <Md- x$- EHa* ilMự hặp pảu: ók tãng chỡ mảu, xi, một, xăn, hậu li.
Ngày ất sửu: đi đường giờ mão, thìn, mùi, thân, dậu tốt.

3 - UM* HaJ iZ: ooc TaG AS Ep*a- iZ- Ema*- ix- Yx*- XGa* ilMự hãi nhĩ: ók tãng chỡ pảu, nhĩ, mảu, xi, xaử, xngạ li.
Ngày bings dần: đi đường giờ sửu, dần, mão, thìn, tỵ ngọ tốt.

4 - UM* AMG Ema*: ooc TaG AS iZ- ix- Yx*- XGa*- <Md ilMự mỡng mẩu: ók tãng chỡ nhĩ, xi, xaử, xngạ, một li.
Ngày đinh mão: đi đường giờ dần, thìn, tỵ, ngọ, mùi tốt.
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5 - UM* Apc ix: ooc TaG AS iZ- Ema*- Ep*a- EHa*- XGa*- #Md- YC* ilMự pớk xi: ók tãng chỡ nhĩ, mảu, pảu, hậu, xngạ, mệt, caự li.
Ngày mậu thìn: đi đường giờ dần, mão, sửu, dậu, ngọ, tuất, hợi tốt.

6 - UM* c}d Yx*: ooc TaG AS iZ- Ema- Yx*- XGa*- EHa*- #Md- YC* ilMự cắt xaử: ók tãng chỡ nhĩ, mảu, xaử, xngạ, hậu, mệt, caự li.
Ngày kỷ tỵ: đi đường giờ dần, mão, tỵ, ngọ, dậu, tuất, hợi tốt.

7 - UM* <kd XGa*: ooc TaG AS Ema*- ix- <Md- x$ ilMự khốk xngạ: ók tãng chỡ mảu, xi, một, xăn li.
Ngày canh ngọ: đi đường giờ mão, thìn, mùi, thân tốt.

8 - UM* H>G* <Md: ooc TaG AS Ys*- XGa*- <Md- x$- #Md- YC* ilMự huộng một: ók tãng chỡ chaử, xngạ, một, xăn, mệt, caự li.
Ngày tân mùi: đi đường giờ tý, ngọ, mùi, thân, tuất, hợi tốt.

9 - UM* Eta& x$: ooc TaG AS Ys*- Ema*- ix- Yx*- <Md- x$- EHa* ilMự táu xăn: ók tãng chỡ chaử, mảu, xi, xaử, môt, xăn, hậu li.
Ngày nhâm thân: đi đường giờ tý, mão, thìn, tỵ, mùi, thân, dậu tốt.

10 - UM* ca& EHa*: ooc TaG AS iZ- Ema- Yx- <Md- x$- EHa* ilMự cá hậu: ók tãng chỡ nhĩ, mảu, xaử, môt, xăn, hậu li.
Ngày quý dậu: Đi đường giờ dần, mão, tỵ, mùi, thân, dậu tốt.

11 - UM* cab #Md: ooc TaG AS iZ- Ema*- ix- #Md- YC* ilMự cáp mệt: ók tãng chỡ nhĩ, mảu, xi, mệt, caự li.
Ngày giáp tuất: đi đường giờ dần, mão, thìn, tuất, hợi tốt.

12 - UM* H{b YC*: ooc TaG AS Ep*a- XGa*- YC* ilMự hặp caự: ók tãng chỡ pảu, xngạ, caự li.
Ngày ất hợi: đi đường giờ sửu, ngọ, hợi tốt.

13 - UM* HaJ Ys*: ooc TaG AS iZ- Ema*- x$ ilMự hãi chaử: ók tãng chỡ nhĩ, mảu, xăn li.
Ngày bính tý: đi đường giờ dần, mão, thân tốt.

14 - UM* AMG Ep*a: ooc TaG AS Ys*- Ep*a- EHa*- x$ ilMự mỡng pảu: ók tãng chỡ chaử, pảu, hậu, xăn li.
Ngày đinh sửu: đi đường giờ tý, sửu, dậu, thân tốt.

15 - UM* Apc iZ: ooc TaG AS Ys*- Ep*a- ix- EHa* ilMự pớk nhĩ: ók tãng chỡ chaử, pảu, xi, hậu li.
Ngày mậu dần: đi đường giờ tý, sửu, thìn, dậu tốt.
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16 - UM* c}d Ema*: ooc TaG AS iZ- XGa*- <Md- x$- Ema* ilMự cắt mảu: ók tãng chỡ nhĩ, xngạ, một, xăn, mảu li.
Ngày kỷ mão: đi đường giờ dần, ngọ, mùi, thân, mão tốt.

17 - UM* <kd ix: ooc TaG AS ix- x$- EHa* ilMự khốk xi: ók tãng chỡ xi, xăn, hậu li.
Ngày canh thìn: đi đường giờ thìn, thân, dậu tốt.

18 - UM* H>G* Yx*: ooc TaG AS XGa*- x$- EHa* ilMự huộng xaử: ók tãng chỡ xngạ, xăn, hậu li.
Ngaỳ tân tỵ: đi đường giờ ngọ, thân, dậu tốt.

19 - UM* Eta& XGa*: ooc TaG AS ix- Yx*- XGa*- <Md- x$ ilMự táu xngạ: ók tãng chỡ xi, xaử, xngạ, một, xăn li.
Ngày nhâm ngọ: đi đường giờ thìn, tỵ, ngọ, mùi, thân tốt.

20 - UM* ca& <Md: ooc TaG AS iZ- Ema*- XGa*- <Md- EHa*- #Md- YC* ilMự cá một: ók tãng chỡ nhĩ, mảu, xngạ, một, hậu, mệt, caự li.
Ngày quý mùi: đi đường giờ dần, mão, ngọ, mùi, dậu, tuất, hợi tốt.

21 - UM* cab x$: ooc TaG AS Ys*- Ep*a- ix- Yx* ilMự cáp xăn: ók tãng chỡ chaử, pảu, xi, xaử, li.
Ngày giáp thân: đi đường giờ tý, sửu, thìn, tỵ tốt.

22 - UM* H{b EHa*: ooc TaG AS Ys*- Ep*a- iZ- ix- Yx* ilMự hặp hậu: ók tãng chỡ chaử, pảu, nhĩ, xi, xaử li.
Ngày ất dậu: Đi đường giờ tý, sửu, dần, thìn, tỵ tốt.

23 - UM* HaJ #Md: ooc TaG AS iZ- Ema*- ix- x$- EHa* ilMự hãi mệt: ók tãng chỡ nhĩ, mảu, xi, xăn, hậu li.
Ngày bính tuất: Đi đường giờ dần, mão, thìn, thân, dậu tốt.

24 - UM* AMG YC*: ooc TaG AS ix- Yx*- XGa*- <Md- x$- #Md- YC* il
Mự mỡng caự: ók tãng chỡ xi, xaử, xngạ, một, xăn, mệt, caự li.
Ngày đinh hợi: đi đường giờ thìn, tỵ, ngọ, mùi, thân, tuất, hợi tốt.

25 - UM* Apc Ys*: ooc TaG AS iZ- Ema*- x$- EHa* ilMự pớk chaử: ók tãng chỡ nhĩ, mảu, xăn, hâu li.
Ngày mậu tý: đi đường giờ dần, mão, thân, dậu tốt.

26 - UM* c}d Ep*a: ooc TaG AS Ep*a- iZ il NoJ*- AS Yx*- ix- XGa*- EHa*- #Md ilMự cắt pảu: ók tãng chỡ pảu, nhĩ li nọi, chỡ xaử xi, xngạ, hậu, mệt li.
Ngày kỷ sửu: đi đường giờ sửu, dần tốt ít. giờ thìn, ngọ, dậu, tuất tốt.
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27 - UM* <kd iZ: ooc TaG AS Ep*a- x$- #Md ilMự khốt nhĩ: ók tãng chỡ pảu, xăn, mệt li.
Ngày canh dần: đi đường giờ sửu, thân, tuất tốt.

28 - UM* H>G* Ema*: ooc TaG AS Ep*a- iZ- x$- EHa*- #Md- YC* ilMự huộng mảu: ók tãng chỡ pảu, nhĩ, xăn, hậu, mệt, caự li.
Ngày tân mão: đi đường giờ sửu, dần, thân, dậu, tuất, hợi tốt.

29 - UM* Eta& ix: ooc TaG AS Ys*- Ep*a- ix- XGa*- #Md- YC* ilMự táu xi: ók tãng chỡ chaử, pảu, xi, xngạ, mệt, caự li.
Ngày nhâm thìn: đi đường giờ tý, sửu, thìn, ngọ, tuất, hợi tốt.

30 - UM* ca& Yx*: ooc TaG AS iZ- x$- EHa* ilMự ca xaử: ók tãng chỡ nhĩ, xăn, hậu li.
Ngày quý tỵ: đi đường giờ dần, thân, dậu tốt.

31 - UM* cab XGa*: ooc TaG AS Ep*a- iZ- Yx*- EHa* ilMự cáp xngạ: ók tãng chỡ pảu, nhĩ, xaử, hậu li.
Ngày giáp ngọ: đi đường giờ sửu, dần, tỵ, dậu tốt.

32 - UM* H{b <Md: ooc TaG AS Ys*- Ep*a- Ema*- ix- Yx*- <Md*- EHa*- #Md ilMự hặp một: ók tãng chỡ chaử, pảu, mảu, xi, xaử, một, hậu, mệt li.
Ngày ất mùi: đi đường giờ tý, sửu, mão, thìn, tỵ, mùi, dậu, tuất tốt.

33 - UM* HaJ x$: ooc TaG AS Ys*- Ep*a- iZ- Ema*- ix- Yx*- XGa* ilMự hãi xăn: ók tãng chỡ chaử, pảu, nhĩ, mảu, xi, xaử, xngạ li.
Ngày bính thân: đi đường giờ tý, sửu, dần, mão, thìn, tỵ, ngọ tốt.

34 - UM* AMG EHa*: ooc TaG AS Ys*- Ep*a- iZ- Ema*- ix- Yx*- XGa*- <Md- x$ ilMự mỡng hậu: ók tãng chỡ chaử, pảu, nhĩ, mảu, xi, xaử, xngạ, một, xăn li.
Ngày đinh dâu: đi đường giờ tý, sửu, dần, mão, thìn, tỵ, ngọ, mùi, thân tốt.

35 - UM* Apc #Md: ooc TaG AS Ema*- ix- EHa* ilMự pớk mệt: ók tãng chỡ mảu, xi, hậu li.
Ngày mậu tuất: đi đường giờ mão, thìn, dậu tốt.

36 - UM* c}d YC*: ooc TaG AS Ema*- ix- Yx*- XGa* ilMự cắt caự: ók tãng chỡ mảu, xi, xaử, xngạ li.
Ngày kỷ hợi: đi đường giờ mão, thìn, tỵ, ngọ tốt.

37 - UM* <kd Ys*: ooc TaG AS Ys*- iZ- Ema*- XGa*- #Md- YC* ilMự khốt chaử: ók tãng chỡ chaử, nhĩ, mảu, xngạ, mệt, caự li
Ngày canh tý: đi đương giờ tý, dần, mão, ngọ, tuất, hợi tốt.

38 - UM* H>G* Ep*a: ooc TaG AS XGa*- <Md- x$- EHa*- #Md ilMự huộng pảu: ók tãng chỡ xngạ, một, xăn, hậu, mệt li.
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Ngày tân sửu: đi đường giờ ngọ, mùi, thân, dậu, tuất tốt.

39 - UM* Eta& iZ: ooc TaG AS Ys*- ix- x$ ilMự táu nhĩ: ók tãng chỡ chaử, xi, xăn, li.
Ngày nhâm dần: đi đường giờ tý, thìn, thân tốt.

40 - UM* ca& Ema*: ooc TaG AS iZ- ix- x$- XGa* ilMự cá mảu: ók tãng chỡ nhĩ, xi, xăn, xngạ li.
Ngày quý mão: đi đường giờ dần, thìn, thân, ngọ tốt.

41 - UM* cab ix: ooc TaG AS iZ- Ema*- ix ilMự cáp xi: ók tãng chỡ nhĩ, mảu, xi li.
Ngày giáp thìn: đi đường giờ dần, mão, thìn tốt.

42 - UM* H{b Yx*: ooc TaG AS iZ- Ema*- XGa* ilMự hặp xaử: ók tãng chỡ nhĩ, mảu, xngạ li.
Ngày ất tỵ: đi đường giờ dần, mão, ngọ tốt.

43 - UM* HaJ XGa*: ooc TaG AS iZ- Ema*- XGa*- <Md- x$ ilMự hãi xngạ: ók tãng chỡ nhĩ, mảu, xngạ, một, xăn li.
Ngày bính ngọ: đi đường giờ dần, mão, ngọ, mùi, thân tốt.

44 - UM* AMG <Md: ooc TaG AS Ys*- Ep*a- XGa*- <Md- #Md ilMự mỡng một: ók tãng chỡ chaử, pảu, xngạ, một, mệt li.
Ngày đinh mùi: đi đường giờ tý, sửu, ngọ, mùi, tuất tốt.

45 - UM* Apc x$: ooc TaG AS iZ- Ema*- ix- XGa*- <Md ilMự pớk xăn: ók tãng chỡ nhĩ, mảu, xi, xngạ, một li.
Ngày mậu thân: đi đường giờ dần, mão, ngọ, mùi tốt.

46 - UM* c}d EHa*: ooc TaG AS iZ- Ep*a- Ema*- <Md ilMự cắt hậu: ók tãng chỡ nhĩ, pảu, mảu, một li.
Ngày kỷ dậu: đi đường giờ dần, sửu, mão, mùi tốt.

47 - UM* <kd #Md: ooc TaG AS Ema*- ix- Yx*- <Md- x$- EHa* ilMự khốt mệt: ók tãng chỡ mảu, xi, xaử, một, xăn, hậu li.
Ngày canh tuất: đi đường giờ mão, thìn, tỵ, thân, mùi, dậu tốt.

48 - UM* H>G* YC*: ooc TaG AS iZ- Ema*- XGa*- x$- EHa* ilMự huộng caự: ók tãng chỡ nhĩ, mảu, xngạ, xăn hậu li.
Ngảy tân hợi: đi đường giờ dần, mão, ngọ, thân, dậu tốt.

49 - UM* Eta& x$: ooc TaG AS ix- XGa*- <Md ilMự táu xăn: ók tãng chỡ xi, xngạ, một li.
Ngày nhâm thân: đi đường giờ thìn, ngọ, mùi tốt.
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50 - UM* ca& Ep*a: ooc TaG AS Ep*a- iZ- EHa*- Yx*- x$- #Md ilMự cá pảu: ók tãng chỡ pảu, nhĩ, hậu, xaử, xăn, mệt li.
Ngày quý sửu: đi đường giờ sửu, dần, dậu, tỵ, thân, tuất tốt.

51 - UM* cab iZ: ooc TaG AS Ys*- Ep*a- iZ ilMự cáp nhĩ: ók tãng chỡ chaử, pảu, nhĩ li.
Ngày giáp dần: đi đường giờ tý, sửu, dần tốt.

52 - UM* H{b Ema*: ooc TaG AS Ys- XGa*- ix- Yx- <Md- x$- #Md- YC* ilMự hặp mảu: ók tãng chỡ chaử, xngạ, xi, xaử, một, xăn, mệt, caự li
Ngày ất mão: đi đường giờ tý, ngọ, thìn, tỵ, mùi, thân, tuất, hợi tốt.

53 - UM* HaJ ix: ooc TaG AS Ys*- ix- XGa*- <Md- x$- EHa*- #Md- YC* ilMự hãi xi: ók tãng chỡ chaử, xi, xngạ, một, xăn, hậu, mệt, caự li.
Ngày bính thìn: đi đường giờ tý, thìn, ngọ, mùi, thân, dậu, tuất, hợi tốt.

54 - UM* AMG Yx*: ooc TaG AS Ys*- XGa*- <Md- x$- EHa*- YC*- #Md ilMự mỡng xaử: ók tãng chỡ chaử, xngạ, một, xăn, hậu, caự, mệt li.
Ngày đinh tỵ: đi đường giờ tý, ngọ, mùi, thân, dậu, hợi, tuất tốt.

55 - UM* Apc XGa*: ooc TaG AS Ys*- Ep*a- ix- XGa*- <Md- x$- #Md ilMự pớk xngạ: ók tãng chỡ chaử, pảu, xi, xngạ, một, xăn, mệt li.
Ngày mậu ngọ: đi đường giờ tý, sửu, thìn, ngọ, mùi, thân, tuất tốt.

56 - UM* c}d <Md: ooc TaG AS Ep*a- iZ- Ema*- XGa*- #Md- YC* ilMự cắt một: ók tãng chỡ pảu, nhĩ, mảu, xngạ, mệt, caự li.
Ngày kỷ mùi: đi đường giờ sửu, dần, mão, ngọ, tuất, hợi tốt.

57 - UM* <kd x$: ooc TaG AS Ep*a- iZ- Ema*- EHa*- YC* ilMự khốt xăn: ók tãng chỡ pảu, nhĩ, mảu, hậu, caự li.
Ngày canh thân: đi đường giờ sửu, dần, mão, dậu, hợi tốt.

58 - UM* H>G* EHa*: ooc TaG AS iZ- Ema*- XGa*- <Md- x$ ilMự huộng hậu: ók tãng chỡ nhĩ, mảu, xngạ, một, xăn li.
Ngày tân dậu: đi đường giờ dần, mão, ngọ, mùi, thân tốt.

59 - UM* Eta& #Md: ooc TaG AS ix- x$- EHa* ilMự táu mệt: ók tãng chỡ xi, xăn, hậu li.
Ngày nhâm tuất: đi đường giờ thìn, thân, dậu tốt.

60 - UM* ca& YC*: ooc TaG AS iZ- XGa*- <Md- x$- #Md- YC* ilMự cá caự: ók tãng chỡ nhĩ, xngạ, một, xăn, mệt, caự li.
Ngày quý hợi: đi đường giờ dần, ngọ, mùi, thân, tuất, hợi tốt.
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AbG& UM* #Jd ciN
Bớng mự dệt kin- Xem ngày làm ăn.

1 - cab Ys*: eMN& #VN il <tc hoG* LaJ Ux- eMN& poG& F*a Yh* puN- poG NaJ
PaN CVa& p&a- x}d xiG EM <HM yd* d}G& YsMự cáp chaử: men vễn li tốk hỏng lãi xư. Men póng phạ haử pun. Póng
naĩ pãn qua pá. xắt xính mữa hỗm đảy dắng chaư.
Ngày giáp tý: Ngày tốt thuộc về chữ nghĩa. Đúng ngày trờì cho làm. Ngày
người chủ đi rừng. thú rừng về tập trung được vừa lòng.

2 - H{b Ep*a: Za S>N c$ Eta* ekc- Za eHc eh MoG- Za poG CVaM YS* kuN
NaG s}c haG&Mự hặp pảu: Nhã chuốn căn tảu khék, nhã hẹk he mong. Nhã pong quãm
chaự khun nãng chắc háng.
Ngày ất sửu: Đừng rủ nhau đi làm khék. Đừng bắt đầu đan chài lưới.
Đừng nói lời sai khun sẽ xa rời nàng.

3 - HaJ iZ: eNN da <FM yp* Lad- yd* #TG SaG* io& NaG- Za CVa& kuN Yt* wuN* xiN

EHN baG EP& yH*- Za yk Ela* ux kuN- jIV SId FuN #pN in- Za ik& Ma* eTV TaG#TG laJ #hN Yf& ka*-

Mự hãi nhĩ: Nẽn đa phỗm pay lạt. Đảy tễnh chạng í nãng. Nhã qua khun
taử thũn xin hưỡn bang pưa hạy. Nhã khay lẩu xú khun. Diêu chiệt phũn pên ni.
Nhã khí mạ tẽo tãng, tễnh lai hên phaứ khả.
Ngày bính dần: Số xuống đi chợ, được cả voi lẫn nàng. Đừng đi chơi với
khun nhà cửa sẽ nghèo khó. Đừng mở rượu mời khun, sẽ bị hại phải đi rời.
Đừng cưỡi ngựa đi đường, người ta thấy sẽ mong giết.

4 - AMG Ema*: Za faN& Yh* puc EHN if T}c [T #pN yx*- il [T& epG <Lc #pd yc yx&
eP P*oM P{b laJMự mỡng mẩu: Nhã phán haử púk hưỡn, phi tặc tõ pên xảy. Li to panh
lộk pết cáy pe pọm lắm lai.
Ngày đinh mão: Đừng phán dựng cột nhà, ma sẽ chào bại ốm. Tốt hơn
sửa chuồng gà vịt sẽ tốt nhiều.

5 - Apc ix: Za eHc x>N c{b Na P}c eHG laJ Eba& ma*- il {t& Yh* ux& fa* f> H}c

IM [t& Ewa*- Za LoN Eka* baN* Ym& iM tUb Tuc PaJ- Za k>J& yM* LoM* G> CVaJ s}c
ciN za*-
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Mự pớk xi: Nhã hẹk xuân cắp nã pặk hãnh lai báu mả. Li tắm haử xú phả
phua hặc mĩa tó thảu. Nhã lõn khảu bản maứ mĩ tứp tụk pãi. Nhã khuối mạy lọm
hụak quãi chắc kin nhả.
Ngày mậu thìn: Đừng bắt đầu làm vườn và ruộng sức khỏe nhiều nhưng
không phát triển. Tốt cho cưới xin vợ chồng sống đến già. Đừng mong muốn
vào bản mới rậm rạp nhiều thứ lắm. Đừng lấy cây chắn vây rào trâu ăn cỏ.

6 - c}d Yx*: Za YS* Ux ha NaG- TIV TaG <Pb MaG& HaJ*- Za oaN& tac h> dab jIV
Eba& il bad Es*a-

Mự cắt xaử: Nhã chaư xư ha nãng, tiễu tẫng pộp mang hại. Nhã an tạ hua
đáp diêu báu li bát chảu.
Ngày kỷ tỵ: Đừng chuyển thư cho nàng, đi đường sẽ bị nạn. Đừng đố
quay đầu kiếm không khéo mình sẽ bị khía chân tay.

7 - <kd XGa*: Za x*aG MaN& xud- Fa P}c V}G laJ hac Exa*- Za Eka* xud NoN
NaG- jIV Eba& JUN AwG Ewa*Mự khột xngạ: Nhã xảng man xút, phã pặk vẵng lai hák xẩu. Nhã khảu
xút nõn nãng, diêu báu dữn thơng thảu.
Ngày canh ngọ: Đừng sửa rèm màn, vải dùng nhiều nó phai. Đừng vào
màn ngủ với nàng, sẽ không sống đến già.

8 - H>G* <Md: eNN da <FM <Hb TaN&- yd* faN& TaV* laJ PaJ- Yh* eoN& G>
CVaJ eP& ilMự huộng một: Nẽn đa phỗm hộp tan, đảy phán tạo lai pãi. Phaứ én ngũa
quãi pe li.
Ngày tân mùi: Số đặt xuống gặp người to, được gặp tạo nhiều nơi. Mong
muốn trâu bò phát triển.

9 - Eta& x$: Yh* eHc Ela* yh Yz&- kuN maJ xac LoG H}c ePG Eba& HaG*- UM* $*
Za ebV* TaN& Eba& F}GMự táu xăn: Haử hẹk lẩu hay nhaứ, khun mai sák lọng hặc pãnh báu hạng.
Mự nặn nhã bẻo tan báu phẵng.
Ngày nhâm thân: Phải làm rượu chum to, khun đánh dấu cho thương mến
không bỏ. Ngày đó đừng nói dối người ta không nghe.

10 - ca& EHa*: Yh* haG* ESG& T{b Axc- Eba& <Hb [C* hac eP*- VaN F}G FuJ* Ma ux&

EHN ha jaV* uj& il-

Mự cá hậu: Haử hảng chương tặp xớk, báu hộp cọ hák pẹk. Vãng phẵng
phụi mã xú hưỡn ha dảo dú li.
Ngày quý dậu: Phải chuẩn bị đồ đánh giặc, không đánh cũng thắng. Bỏ
việc lang thang về nhà ở yên.

197

11 - cab #Md: HaJ* TaV* uS& o$- Za S>N Eta* ekc- Za ebc daG* yp yc- V$ Eba&

il yx* Es*a-

Mự cáp mệt: Hại tạo chu ăn. Nhã chuỗn tảu khék. Nhã bék đảng pay cay.
Vẵn báu li xảy chảu.
Ngày giáp tuất: Hại tạo mọi thứ. Đừng rủ nhau đi làm khách. Đừng kéo
nhau đi xa, không khéo lại ốm mình.

12 - H{b YC*: Yh* EZa* un <TG Na- pa laJ il #TG Eka*- Za iv Eca* p}c boc- Eba&
wUc F*a #TG laJMự hặp caự: Haử nhảu nu tông nã, pa lai li tễnh khẩu. Nhã vi cảu pắk
bók. Báu thứk phạ tễnh lai.
Ngày ất hợi: phải diệt chuột ngoài đồng. cá nhiều tốt cả lúa. Đừng chải
búi tóc cắm hoa, không thách cả trời.

13 - HaJ Ys*: Za eoN& Ma* eTV TaG- p> NaG Eba& xaG* MaN&- V}G laJ p>J& yx- xib
{C& yh* c>G xud ZoN ^Mự hãi chaử: Nhã én mạ tẽo tãng. Pua nãng báu xảng man. Vẵng lai puối
xảy. Xíp căm hảy cuông xút nhõn nhõn.
Ngày bính tý: Đừng cưỡi ngựa đi đường. Vua nàng không sửa màn, bỏ
nhiều ốm mình. Ngày mồng mười khóc trong màn rên rỉ.

14 - AMG Ep*a: Za ES c$ <hM* coG Ix yP& EMG p>J& Ewa*- Yh* haG* ESG& yp Axcyd* G> CVaJ la* <LN*Mự mỡng pảu: Nhã chữa căn hổm cong xia pay mưỡng puối thảu. Haử
hảng chương pay xớk. Đảy ngũa quãi lả lộn.
Ngày đinh sửu: Đừng rủ nhau đậy cồng mất dân mường ốm già. Phải
chuẩn bị đồ đánh giặc, được trâu bò về nhiều.

15 - Apc iZ: Yh* oaN& taV& h> dab SoN* yd* ESG& koG- Za yp Axc <Hb if xaG

[C* EP* Yh* t}d <fM eVN ehV& wUc ma* #TG laJ- Za #Jd t}G& HoG N}G&- Za #Jd
xad HoG NoNMự pớk nhĩ: Haử án táo hua đáp chọn đảy chương khong. Nhã pay xớk
hộp phi xang cõ pưa haử tắt phôm vẽn héo thứk mả tễnh lai. Nhã dệt tắng hõng
năng, nhã dệt sát hõng nõn.
Ngày mậu dần: Phải quay đầu kiếm chọn lấy của. Đừng đi đáng giặc ma,
ma sẽ cho cắt tóc ốm đau tất cả. Đừng làm ghế ngồi, đừng làm dát ngủ.
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16 - c}d Ema*: Za faN& Yh* puc EHN s}c taJ coG <NM hoG*- Yh* F$ EH yV* YN

Ta& yp Ca* yd* xiG& koG Ma M>N&- Za da <FM <Hb TaN& Yh* faN& woJ* <oN* xaV&
kaN wUc CVaM kuN ux*-

Mự cắt mảu: Nhã phán haử púk hưỡn chắc tai cong nỗm hỏng. Haử phẵn
hữa vạy naữ ta pay cạ đảy xính không mã muôn. Nhã đá phỗm hộp tan haử phán
thỏi ổn xáo khan thứk quãm khun xủ.
Ngày kỷ mão: Đừng nói cho dựng cột nhà sẽ chết đống cả nhà. Đóng
thuyền để ở bến đi buốn được của cải về vui mừng. Đừng chửi đánh người ta
phải có lời tốt với khun mới được.

17 - <kd ix: Yh* puc EHN laJ ip EbN G> CVaJ #tM LaG&- Za ES c$ L*oM H>*
Eba& ilMự khốt xi: Haử púk hưỡn lai pi bươn ngũa quaĩ têm lang. Nhã chữa căn
lọm hụak báu li.
Ngày canh thìn: Phải dựng nhà nhiều năm tháng trâu bò đầy gầm sàn.
Đừng rủ nhau vây rào không tốt.

18 - H>G* Yx*: Za <tc Ta& YN Na- Za epG if AkN {d* if ELa& {X* #pN #sb- Za #kN

dab jIV Eba& il bab Es*a-

Mự huộng xaử: Nhã tốk ta naữ nã. Nhã panh phi khấn đẳm phi lau xặm
pên chếp. Nhã khên đáp diêu báu li bát chảu.
Ngày tân tỵ: Đừng xuống bến bên ruộng. Đừng sửa ma khấn đẳm ma sẽ
làm cho càng bị đau ốm. Đừng tôi kiếm không khéo lại cứa mình.

19 - Eta& XGa*: Za ES c$ f$* ESc f$* yd* hac fuc <t- Za #Jd siM paN #sb uh
ta eP* Es*aMự táu xngạ: Nhã chữa căn phẳn chựa phẳn đảy hák phúk tô. Nhã dệt
chim pan chếp hu ta pẹk chảu.
Ngày nhâm ngọ: Đừng rủ nhau bện dây thừng, dây bện được sẽ tự buộc
mình. Đừng làm các nêm đau tai mắt thắng mình.

20 - ca& <Md: Za F$ eP <mc daG xaG yd* ZoM* Ix <t- Yh haG* ESG& yp AxcuS xiG& Eoa yd* d}G& YsMự cá một: Nhã phẵn pẽ mốk đang xang đảy nhọm xia tô. Haử hảng
chương pay xớk. Chu xính âu đảy đắng chaư.
Ngày quý mùi: Đừng phá vải thổ cẩm mốk cần phải nhuộm lại. Phải
chuẩn bị đồ đi đánh giặc. Mọi cái lấy được vừa lòng.
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21 - cab x$: Yh* ES c$ LoM* H>* c*$ CVaJ- laJ ip EbN P{b M> eP& ma*Mự cáp xăn: Haử chữa căn lọm hụak cẳn quãi. Lai pi bươn pặp mũa pe mả.
Ngày giáp thân: Phải rủ nhau rào chắn trâu, nhiều năm tháng phát triển.

22 - H{b EHa*: Yh kud diN LoM* H>*- puc Efc M$ c>J* ooJ* eP& ilMự hặp hậu: Haử khút đin lọm hụak, púk phứak mẵn cuổi ỏi pe li.
Ngày ất dậu: Phải đào đất làm rào, trồng khoai sắn chuối mía phát triển.

23 - HaJ #Md: Za F$ <Sc xac doG*- jIV toG* yM* wUc if- Yh* Eoa yM* epG iL&
pa LoG& PoM* taJ coG- Za poG CVaM yp AxcMự hãi mệt: Nhã phẵn chộk sák lỏng, diêu tỏng mạy thứk phi. Haử âu
mạy panh li pa long pọm tai cong. Nhã pong quãm pay xớk.
Ngày bính tuất: Đững đẽo cối máng, cầm cây chạm ma. Phải lấy cây sửa
lóng cá, cá chạy về chết đống. Đừng bàn chuyện đi đánh giặc.

24 - AMG YC*: Yh* xaG* iT& x>N f}c- F$ <tc diN hac ma*- yp Axc {j il laJMự mỡng caự: Haử xảng ti xuân phắk, phẵn tốk đin hák mả. Pay xớk dăm li lai.
Ngày đinh hợi: Phải chăm vườn rau, gieo xuống đất khắc tốt xanh. Đi đánh giặc
bí mật rất tốt.

25 - Apc Ys: Za F$ Ek* waM #kN Mid Pa Ix laJ- Za <xN <dc CVaJ Yt* LaG&Yh* haG* ESG& yp AxcMự pớk chaử: Nhã phẵn khửa tham khên mịt pạ xia lai. Nhã xôn đốc quãi
taử lang. Haử hảng chương pay xớk.
Ngày mậu tý: Đừng chắt phá linh tinh hỏi tôi dao mất công. Đừng làm
vòng buộc trâu gầm sàn. Phải chuẩn bị đồ đi đánh giặc.

26 - c}d Ep*a: Za puc Eka* YN Na P}c eHG laJ Eba& ma*- Za Yh* AGN {C TaN&- Za
fa& Yh* #Jd doG if PoG* Eoa #Jd Ym&-

Mự cắt pảu: Nhã púk khảu naữ nã pặk hãnh lai báu mả. Nhã haử ngỡn
cẵm tan. Nhã phá haử dệt đong phi pọng âu dệt maứ.
Ngày kỷ sửu: Đừng trồng lúa ngoài ruộng phí sức nhiều không tốt. Đừng
cho tiền bạc người ta. Đừng phá làm đong ma sẽ phải làm nữa.

27 - <kd iZ: Za ka& p> NaG Yh* TaN&- jIV Eba& il H$* Ewa*- Za {T x>N puc macP}c xaG* yd* hac IxMự khốt nhĩ: Nhã khá pua nãng haử tan, diêu báu li hặn thảu. Nhã tẵm
xuân púk mák, pặk xảng đảy hák xia.
Ngày canh dần: Đừng gả nàng cho người ta, không khéo đến già không
tốt. Đừng sửa vườn trồng cây ăn quả, sức làm được nhưng sẽ mất.
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28 - H>G* Ema*: Za oaN& taV* Eka* Ew&N Eba& il- Yh* S>N c$ Eka* baN* Ym& yd*
koG Ym& Ma EHN-

Mự huộng mảu: Nhã án tảo khảu xuân thướn báu li. Haử chuỗn căn khảu
bản maứ đảy khong maứ mã hưỡn.
Ngày tân mão: Đừng vào rừng cây không tốt. Phải rủ nhau vào bản mới sẽ
được của về nhà.

29 - Eta& ix: Za oaN& taV <CM ca* ka* x}d EN* Eba& taJ- Za Eoa yM* epG SaN Luc
laN <tc #xM* ym Eba& ilMự táu xi: Nhã án tảo cỗm cả khả xắt nựa báu tai. Nhã âu mạy panh chãn
lụk lan tốk xểm may báu li.
Ngày nhâm thìn: Đừng tôi dao sắc bén giết súc vật sẽ không chết. Đừng
lấy cây sửa sàn, con cháu rơi sợi chỉ không tốt.

30 - ca& Yx*: yp Axc Yh* Luc oaJ* o>N TaG- yd* laJ NaG <PN* Yf&- yd* koJ*
Ym& Ma EHN- Za ES c$ Eta* ekcMự cá xaử: Pay xớk haử lụk ải uôn tãng. Đảy lai nàng pộn phaứ. Đảy
khỏi maứ mã hưỡn. Nhã chữa căn tảu khék.
Ngày quý tỵ: Đi đánh giặc cho con của bố dẫn đường. Được nhiều nàng
hơn ước mơ. Được tôi tớ mới về nhà. Đừng rủ nhau đi làm khách.

31 - cab XGa*: Yh* TaV* EMG LuM& oaN& taV- yd* xaV laJ #TG yP& EMG cVaG*- yh*
xIG coG did lIG {N* yl NoG YN Ta&Mự cáp xngạ: Haử tạo mưỡng lum án tao, đảy xao lai tễnh pay mưỡng
quảng. Hảy xiêng cong đít liêng nặm lay nõng naữ ta.
Ngày giáp ngọ: Để cho tạo trần gian xem đao, được nhiều gái cả dân
mường rộng. Khóc như tiếng còng nước lũ chảy ngoài bến.

32 - H{b <Md: Yh* ka* CVaJ LIG& yP&- yd* uj& haV* #TG TaV* uS& qMự hặp một: Haử khả quãi liệng pay, đảy dú hảo tễnh pay chu cỗn.
Ngày ất mùi: Phải giết trâu đãi dân, được khỏe mạnh cả mọi người dân.

33 - HaJ x$: Yh* eP* HaJ* epG VIG AFN ExN Eka*- Eba& yd* Yh* jUM woJ* <CN*
xaV& CVaM Eba& HaG*Mự hãi xăn: Haử pẹk hại panh viễng phẫn xươn khảu. Báu đảy haử dưm
thỏi cộn xáo quãm báu hạng.
Ngày bính thân: Phải thắng xấu sửa thành lũy để giành lương thực. Không
cho mượn lời tìm kiếm không buông.
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34 - AMG EHa*: <FN exN Eta* ekc- faN& kuN jIV SId FuN CVaM HaJ*Mự mỡng hậu: Phỗn xen tảu khék, phán khun diêu chiệt phũn quãm hại.
Ngày đinh dậu: Quân triệu khách đến, chê khun nhiều tự ái lời xấu.

35 - Apc #Md: #Jd x}G HaJ* coN il d}G- CVaM EVa* SIN LaG Va& p> NaG s}c ka&
Luc TaG yd* eLV* haG& PaG laJMự pớk mệt: Dệt xăng hại cón li lăng. Quãm vạu chiễn lãng và pua nãng
chắc khá lụk tãng đảy lẹo háng pãng lai.
Ngày mậu tuất: Làm gì cũng xấu trước tốt sau. Lời ngày xưa nói vua nàng
gả con đi đường sẽ bị xa cách nhiều.

36 - c}d YC*: Za ES c$ Cad haG*- jIV taJ <tc xIb yM*- Za xod daG* yp ycs}c Ix <t EP&N ka*Mự cắt caự: Nhã chữa căn cạt hảng, diêu tai tốk xiếp mạy. Nhã xót đảng
pay cay, chắc xia tô pươn khả.
Ngày kỷ hợi: Đừng rủ nhau làm sàn, sẽ bị chết theo cây. Đừng mang đồ đi
xa bản thân sẽ bị người ta giết.

37 - <kd Ys&: yp Axc LUM yF exN EHa*- TaN& yp Ca* yd xiM* LaN- io& CVaJ TIV

maJ xaV Eba& yd*-

Mự khốk chaử: Pay xớk lữm phãy xen hậu. Tan pay cạ đảy xỉm lãn. Í quãi
tiễu mai xao báu đảy.
Ngày canh tý: Đi đánh giặc quên lửa bảo mối. Người ta đi buôn phải vứt
làn. Nái trâu đi dạm hỏi gái không được.

38 - H>G* Ep*a: Za <wc laJ* #kN huc- Luc Eta* eoV& VaG laJ- Za LoN puc c>J*
ooJ* YN x>N- s}c #pN yM* eP* Es*aMự huộng pảu: Nhã thốk lải khên húk. Lụk tảu éo vãng lai. Nhã lõn púk
cuổi ỏi naữ xuân. Chắc pên mạy pẹk chảu.
Ngày tân sửu: Đừng kéo tơ làm vải, con cháu nũng nịu để đó. Đừng trồng
chuối mía ngoài vườn. Sẽ thành cây thắng mình.

39 - Eta& iZ: Za {T x>N puc mac- Za pac n}G* q S}G L{b d}G M$ s}c T{b #Jd
HaJ*- yp Axc Yh* Luc o*aJ o>N TaG- yd* F}G FaJ Ma* ik&Mự táu nhĩ: Nhã tẵm xuân púk mák, nhã pák nẳng cỗn chẵng lặp đăng
mẵn chắc tặp dệt hại. Pay xớk haử lụk ải uôn tãng. Đảy phẵng phãi mạ khí.
Ngày nhâm dần: Đừng làm vườn trồng cây ăn quả, đừng nói với người
mình ghét về sau nó sẽ hại mình. Đi đánh giặc cho con bố dẫn đường. Phải
nghe lời con ngựa mình cưỡi.
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40 - ca& Ema*: Za Zib exV& LaJ GaN- taN* Eba& il yx* Es*a- Za Eoa yM* epG SaNLuc laJ s}c <tc HaJ*-

Mự cá mảu: Nhã nhịp xéo lãi ngãn. Tản báu li xảy chảu. Nhã âu mạy panh
chãn. Lụk lan chắc tốk hại.
Ngày quý mão: Đừng khâu vá thêu thùa. Làm không tốt hại mình. Đừng
lấy cây sửa sàn, con cháu sẽ bị rơi hại.

41 - cab iZ: Za <LG EHN yp Ca* - s}c CUN La* <wG Ep&a Ma laJ- TIV maJ xaV
taG& yc s}c S>N c$ HaG*Mự cáp nhĩ: Nhã lỗng hưỡn pay cạ, chắc cữn lạ thông páu mã lai. Tiễu
mai xao táng cay chắc cuốn căn hạng.
Ngày giáp dần: Đừng ra khỏi nhà đi buôn sẽ quay về không, túi rỗng về
không. Đi hỏi vợ ở xa sẽ li dị nhau thôi mà.

42 - H{b Yx*: Yh* epG eTN& SoG NoN- <LM ooN #jN uj& haG* Yh #jN naV- #Jd
xaJ eh MoG il laJMự hặp xaử: Haử pang ten chõng nõn, lỗm on dên dú hảng haử dên nao.
Dệt xai he mõng li lai.
Ngày ất tỵ: Phải sữa chóng trên ngủ, gió mát lạnh. Làm dây chài lưới tốt.

43 - HaJ XGa*: Za haJ na #Jd pUN- ja {j HuN wUc Es*a- Za Eka* p&a F$ <ScyM* SaG <Tc Ma ux&-

Mự hãi xngạ: Nhã hai nả dệt pưn, da dăm hũn thứk chảu. Nhã khẩu pá
phẵn chộk, mạy chãng tộk mã xú.
Ngày bính ngọ: đừng ngửa mặt làm tên, sẽ có thuốc độc đến mình. Đừng
vào rùng đẽo cối, cây than buồn thảm đến.

44 - AMG <Md: Yh* ka* CVaJ LIG* TaN&- eLV* mac baN <LG <FM Tuc- q yd* LaG
<mc <PN* Yf&Mự mỡng một: Haử khả quãi liệng tan, lẹo mák ban lỗng phỗm tụk. Cỗn
đảy lãng mốk pộn phaứ.
Ngày đinh mùi: Phải mổ trau nuôi người t, rồi qủa ngọt xuống đầy đủ.
Người được hơn như lòng mong ước.

45 - Apc x$: Yh ebc Ela* yh Yz g$ kuN- s}c SoJ& CVaM TaV* kuNMự pớk xăn: Haử bék lẩu hay nhaứ ngăn khun, chắc choi quãm tạo khun.
Ngày Mậu thân: Phải vác chum rượu to mừng khun, sẽ có lời giúp tạo khun.

46 - c}d EHa*: Za Eta* ekc- #Jd iM xiG& koG uj& EHN epG yV*Mự cắt hậu: Nhã tảu khék, dệt mĩ xính khong dú hưỡn panh vạy.
Ngày kỷ dậu: Đừng đi theo khách, làm ra của cải phải ở nhà giữ lấy.

203

47 - <kd #Md: Za ka& Luc Eta* EM f>- p> xud Fa yV* Ep&aMự khốt mệt: Nhã khá lụk tảu mữa phua, pua xút phã vạy páu.
Ngày canh tuất: Đừng gả con đi nhà chồng, mang chăn màn để không.

48 - H>G* YC*: Za S>N c$ Eta* ekc- Za eHc Eka* baN* Ym& Ix yP& fa* <tN&
coGMự huộng caự:Nhã chuỗn căn tảu khék, nhã hẹk bản maứ xia pay phả tốn cong.
Ngày tân hợi: Đừng rủ nhau làm khách, đừng làm bản mới mất dân tốn của.

49 - Eta& Ys*: Za puG epG koG NuG&- jIV UH Eoa in Za iT yp oUN&Mự táu chaử: Nhã pung panh khong nung, diêu hữ âu ni nhã ty pay ứn.
Ngày nhâm tý: Đừng sửa sang đồ mặc, sẽ có lúc phải rời đi ở chỗ khác.

50 - ca& Ep*a: Za xaN H>* c$* x>N- eM& <LG um <h* [h*Mự cá paủ: Nhã xan hụak cẳn xuân, me lỗng mu hổ hó.
Ngày quý sửu: Đừng đan rào ngăn vườn, nái lợn cuốn bó.

51 - cab iZ: Yh* [t& ic& #Jd L*a- Za epG {d* epG if- Kud SId Eba& yd* il- iM xiG& koG
Yh* UX* Ma La* Mac kiVMự cáp nhĩ: Haử tó ký dệt lạ, nhã panh đẳm pang phi, khụt chiệt báu đảy
li. Mĩ xính khong haử sự mã lạ mák khiu.
Ngày giáp dần: Cho đóng khung dệt vải để không. Đừng cúng sửa đẳm
sưa ma, của thiêng tự ái không được tốt. Có của cải cho mua về quả thiu.

52 - H{b Ep*a: Za eHc #Jd Ex& NoN- Za VoN puc c>J* ooJ* YN x>NMự hặp pảu: Nhã hẹk dệt xứa nõn, nhã võn púk cuổi ỏi naữ xuân.
Ngày ất sửu: Đừng bắt đầu làm chăn đệm, đừng ước trồng chuối mía ở vườn.

53 - HaJ ix: Yh it coG d>G CuM* baN*- Yh* VaN yP& p$ Na- Za Pa CVaM CIN*
TaN&- Za jaM Yh* kuN diNMự hãi xi: Haử ty cong luông cụm bản, haử vãn pay păn nã. Nhã pã quãm
kiện tan. Nhã dam haử khun đin.
Ngày bính thìn: Phải đánh cồng to phù hộ bản, phải bàn dân chia ruộng.
Đừng lấy lời đi kiện người ta. Đừng dối cho khun đất.

54 - AMG Yx*: Za faN& Yh* poN xaV if P$ #TG Eoa <LM*Mự mỡng xaử: Nhã phán haử pon xao phi pẵn tênh âu lộm.
Ngày đinh tỵ: Đừng phán cho gái ma cuốn lấy ngã.

55 - Apc XGa*: eNN #VN il #VN GaM <FM TaV* caV& ES kUN* uS& ewN- xaM exN eP&
ix& LaN*- Yh* {x& daG* UT ePN* yp Axc- UM caJ h> Ma q {h*- Za faN& Yh* H{b xIV& Ix
#dN Luc Eta*204

Mự pớk xngạ: Nẽn vễn li vễn ngãm phỗm tạo cáo chữa khửn chu then.
Xam xen pẽ xí lạn. Haử xắm đảng tữ pẹn pay xớk. Mữ cái hua mã cỗn hẳm. Nhã
phán haử hặp xiếu xia đên lụk tảu.
Ngày mậu ngọ: Số tốt lành cùng tạo báo rủ lên mọi then. Ba triệu vải thổ
cẩm bốn mươi vạn. Phải cho cầm đảng đội mũ đi đánh giặc. Tay bắc qua đầu về
có ngươi chém. Đừng mong đón người khác sẽ mất con cháu mình.

56 - c}d <Md: Za hVaJ SaJ yp maJ eMG eMN <FM exN <Hb P$ LaN yd& Eba
J}c x}G-

Mự cắt môt: Nhã hoãi chãi pay mai mãnh men phỗm xen hộp pẵn lạn đảy
báu dặc xăng.
Ngày kỷ mùi: Đừng hoài trai đi mối con bọ đúng phải quân triệu đánh
ngàn vạn không nghỉ được trong chốc lát.

57 - <kd x$: Za Eka* p&a ha GaN- Tuc q ciN Eb& PoM il [T& Yh* YS* kuN Ewa* <oN*
x&aV TaN& wUc CVaM kaN ux* yd* Luc EoJ* Luc io UT EHNMự khốt xăn: Nhã khảu pá ha ngãn, tụk cỗn kin bứa pọm li to haử, chaự
khun thảu ổn xáo tan thứk quãm khan xủ đảy lụk ưởi lụk í tứ hưỡn.
Ngày canh thân: Đừng vào rừng coi thường, mọi người ăn cùng bửa, tốt
cho việc sai khun già tìm người ta, đúng lời được con chị con già về coi nhà.

58 - H>G* EHa*: #XG #VN il #VN GaM wUc yd* puc epG koG NuG& ux& Fa t}d Ex*
fUN P{b il- ib h> p}c boc yM* xaV ux* M}c Ma doMMự huộng hậu: Xễnh vễn li vễn ngãm đảy púk panh khong nung xú phã
tắt xứa phưn pặp li. Bi hua pắc bók mạy xao xủ mặc mã lom.
Ngày tân dậu: Đúng thật ngày tốt lành phải sắp đặt sửa đồ mặc cắt áo
được chiếc tốt. Chải đầu cắm hoa cây gái yêu về theo.

59 - Eta& #Md: Za ebc {L yM ekV dIV Ma baN*- jIV toG yM* wUc if- Za ec* Ex*
yp [M {d* il [C* Va& HaJ*Mự táu mệt: Nhã bék lẵm mạy kheo điêu mã bản, diêu tong mạy thứk phi.
Nhã kẻ xửa pảy mo đẳm li cọ va hại.
Ngày nhâm tuất: Đừng vác một cây xanh về bản, với lá dong cây động
phải ma. Đừng cởỉ áo che thân đẳm tốt cũng nói xấu.

60 - ca& YC*: yp p&a Yh* Luc oaJ* o>N TaG- yd* cVaG FaN Ma M>N& ciN Ela*Mự cá caự: Pay pá haử lụk ải uôn tãng. Đảy quang phãn mã hưỡn kin lẩu.
Ngày quý hợi: Đi rừng cho con bố dẫn đường. Được hươu nai về nhà uống
rượu.
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UM* #hN #kN- Mự hên khên- Ngày thấy điểm gở.
- EbN sIG: UM* EHa* UM* x$ UM* #Md* c>G EHN- UM* <Md UM* XGa* iP& NoG*- UM* Ys* UM* Ep*a

hVa eNV-

Bươn chiêng: mự hậu, mự xăn, mự mêt cuông hưỡn. Mự một, mự xngạ pi
nọng. Mự chaử, mự pảu hoa nẽo.
Tháng giêng: Ngày dậu, thân, tuất trong nhà. Ngày mùi, ngọ anh em,
Ngày tý, sửu người khác.

- EbN iZ&: UM* YC* UM* Ema* UM* ix c>G EHN- UM* XGa* UM* x$ UM* EHa UM* #Md iP& NoG*Bươn nhi: Mự caự, mự mảu, mự xi cuông hưỡn. Mự xngạ, mự xăn, mự
hậu, mự mệt pi nọng.
Tháng hai: Ngày hợi, mão, thìn trong nhà. Ngày ngọ, thân, dậu anh em.

- EbN xaM: UM* x$ UM* EHa* UM* #Md c>G EHN- UM* XGa* iP& NoG*- UM* ix UM* Yx* hVa eNVBươn xam: Mự xăn, mự hậu, mự mệt cuông hưỡn. Mự xngạ, pi nọng. Mự
xi, mự xaử hoa nẽo.
Tháng ba: ngày thân, dậu, tuất trong nhà. Ngày ngọ anh em. Ngày thìn, tỵ
người khác.

- EbN ix&: UM* ix UM* Yx* c>G EHN- UM* XGa* iP& NoG*- UM* YC* UM* Ys* hVa eNVBươn xí: Mự xi, mự xaử cuông hưỡn. Mự xngạ pi nọng. Mự caự, mự
chaử hoa nẽo.
Tháng tư: Ngày thìn, tỵ trong nhà. Ngày ngọ anh em. Ngày hợi tý người khác.

- EbN ha*: UM* XGa* UM* #Md c>G EHN- UM* YC* UM* Ys* iP* NoG*Bươn hả: Mự xngạ, mự mệt cuông hưỡn. Mự caự, mự chaử pi nọng.
Tháng năm: Ngày ngọ, tuất trong nhà. Ngày hợi, tý anh em.

- EbN <hc: UM* iZ c>G EHN- UM* #Md UM* YC* iP& NoG*Bươn hốk: Mự nhĩ cuông hưỡn. Mự mệt mự caự pi nọng.
Tháng sáu: Ngày trong nhà. Ngày tuất, ngày hợi anh em

- EbN #sd: UM* EHa* UM* #Md c>G EHN- UM* XGa* UM* <Md UM* iZ iP& NoG*- UM XGa* UM* <Md
hVa eNVBươn chết: Mự hậu, mự mệt cuông hưỡn. Mự xngạ, mự một, mự nhĩ pi
nọng. Mự xngạ, mự một hoa nẽo.
Tháng bảy: Ngày dậu, tuất trong nhà. Ngày ngọ, mùi, thìn anh em. Ngày
ngọ, mùi người khác.

- EbN epd: UM* Ys* UM* Ep*a UM* iZ c>G EHN- UM* YC* UM* Ys* UM* Ep*a iP& NoG*- UM* XGa* UM*
<Md hVa eNV-
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Bươn pét: Mự chaử, mự pảu, mự nhĩ cuông hưỡn. Mự caự, mự chaử, mự
pảu pi nọng. Mự xngạ, mự một hoa nẽo.
Tháng tám: Ngày tý, sửu, dần trong nhà. Ngày hợi, tý, sửu anh em. Ngày
ngọ, mùi người khác.

- EbN Eca*: UM* x$ UM* EHa* UM* #Md c>G EHN- UM* YC* UM* Ep*a UM* Ys iP& NoG*- UM* Ema* UM* iZ
hVa eNVBươn cảu: Mự xăn, mự hậu, mự mệt cuông hưỡn. Mự caự, mự pảu, mự
chaử pi nọng. Mự mảu, mự nhĩ hoa nẽo.
Tháng chín: Ngày thân, dậu, tuất trong nhà. Ngày hợi, sửu tý anh em.
Ngày mão, dần người khác.

- EbN xib: UM* Ys* UM* Ep*a UM* iZ c>G EHN- UM* Ema* UM* ix iP& NoG*- UM* #Md UM* x$ UM* YC*
hVa eNV-

Bươn xíp: mự chaử, mự pảu, mự nhĩ cuông hưỡn. Mự mảu mự xi pi nọng.
Mự mệt, mự xăn, mự caự hoa nẽo.
Tháng mười: Ngày tý, sửu, dần trong nhà. Ngày mão, thìn anh em. Ngày
tuất, thân, hợi người khác.

- EbN xib #od: UM* x$ UM* EHa* c>G EHN- UM* ix UM* Yx* UM* XGa* UM* <Md iP& NoG*- UM* YC*
UM* Ys* UM* Ep*a hVa eNVBươn xíp ết: Mự xăn, mự hậu cuông hưỡn. Mự xi, mự xaử, mự xngạ, mự
một pi nọng. Mự caự mự chaử, mự pảu hoa nẽo.
Tháng mười một: Ngày thân, dâu trong nhà. Ngày thìn, tỵ, ngọ mùi anh
em. Ngày hợi, tý, sửu người khác.

- EbN xib xoG: UM* iZ UM* Ema* UM* ix c>G EHN- UM* XGa* UM* <Md iP& NoG*- UM* YC* UM* Ys*
UM* Ep*a UM* iZ UM* Ema* hVa eNVBươn xíp xong: Mự nhĩ, mự mảu, mự xi cuông hưỡn. Mự xngạ, mự một
pi nọng, Mự caự, mự chaử, mự pảu, mự nhĩ, mự mảu hoa nẽo.
Tháng mười hai: Ngày dần, mão, thìn trong nhà. Ngày ngọ, mùi anh em.
Ngày hợi, tý, sửu, dần, mão người khác.

UM* PiG uh- Mự pĩnh hu- Ngày váng tai.
- UM* Ys*: iM CVaM Hod- Mự chaử: mĩ quãm họt- Ngày tý: có lời tới.

- UM* Ep*a: HaJ* coN& il l}G- Mự pảu: hại cón li lăng- Ngày sửu: xấu trước tốt sau

- UM* iZ: Ix koG- Mự nhĩ: xia khong- Ngày dần: mất của.
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- UM* Ema*: xIV& oaV& AwG Eba& UH- Mự mảu: xấu áo thơng báu hữ. Ngày mão: Người
ta nghĩ đến hay không.

- UM* ix: ekc Ma Hod- Mự xi: khék mã họt- Ngày thìn: khách đến.
- UM* Yx*: iM EZG&- Mự xaử: mĩ nhương- Ngày tỵ: có việc.

- UM* XGa*: yd* koG- Mự xngạ: đảy khong- Ngày ngọ: được của.

- UM* <Md: da& c$- Mự một: đá căn- Ngày mùi: mắng nhau.

- UM* x$: yd* <SM- Mự xăn: đảy chỗm- Ngày thân: được chúc mừng.
- UM* EHa*: il ekc Ma Hod- Mự hậu: li khék mã họt- Ngày dậu: khách đã đến.

- UM* #Md: k>N Ma EHN- Mự mệt: khuôn mã hưỡn- Ngày tuất: hồn về nhà.
- UM* YC*: il- Mự caự: li- Ngày hơị: tốt.

UM* XM}c {N* XLaJ - Mự xmặc nặm xlãi - Ngày sặc nước miếng.
- UM* Ys*: yd* ciN Ela* ciN SiN*- Mự chaử: Đảy kin lẩu kin chịn.
Ngày tý: được uống rượu ăn thịt.

- UM* Ep*a : yd* ciN EXG dIV- Mự pảu: Đảy kin xưỡng điêu.
Ngảy sửu: được ăn như nhau.

- UM* iZ: iP& NoG* oaV& AwG UH iM EZG&- Mự nhĩ: Pi nọng áo thơng hữ mĩ nhương.
Ngày dần: anh em nghĩ đến chắc có việc.

- UM* Ema*: iM EZG&- Mự mảu: Mĩ nhương- Ngày mão: có việc.
- UM* ix: iM EZG&- Mự xi: Mĩ nhương- Ngày thìn: có việc

- UM* Yx:* iM CVaM Hod Eba& UH iM EZ&G- Mự xaử: Mĩ quãm họt báu cọ mĩ nhương.
Ngày tỵ: Có lời báo đến hoặc là có việc.

- UM* XGa*: yd* <SM- Mự xngạ: Đảy chỗm- Ngày ngọ: được chúc mừng.

- UM* <Md: yd x}G&- Mự môt: Đảy xăng- Ngày mùi: được gì.
- UM* x$: il- Mự xăn: li- Ngày thân: tốt.

- UM* EHa*: Ix koG- Mự hậu: xia khong- Ngày dậu: mất của.
- UM* #Md: iM EZ&G- Mự mệt: Mĩ nhương- Ngày tuất: có việc.

- UM* YC*: ViG oaN- Mự caự: Vĩnh an- Ngày hợi: Bình an.
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UM* AS yc& eM& k$ - Mự chỡ cáy me khăn - Ngày giờ gà mái gáy.
- AS Ys* Ep*a iZ il d}G& Ys- Chỡ chaử, pảu, nhĩ li đắng chaư.
Giờ tý, sửu, dần tốt vừa lòng.

- AS Ema* iM VIc cVaN- Chỡ mảu mĩ vịak quan- Giờ mão có việc quan
- AS ix iM ekc Hod- Chỡ xi mĩ khék mã họt- Giờ thìn có khách đến.

- AS Yx* yd* ciN Ela* ciN SiN*- Chỡ xaử đảy kin lẩu kin chịn.

Giờ tỵ được uống rượu ăn thịt.

- AS XGa* AS <Md iM VIc Hod- Chỡ xngạ chỡ một mĩ vịak họt.
Giờ ngọ, mùi có việc đến.

- AS x$ iM VIc [M- Chỡ xăn mĩ vịak mõ - Giờ thân có việc bói toán.

- AS EHa* iM q CIN- Chỡ mệt mĩ cỗn kiện. Giờ dậu có người kiện cáo.
- AS #Md US* yF Yh* il eT*- Chỡ mệt chự phãy li tẹ-

Giờ tuất cần phải giữ lửa cẩn thận.

- AS YC* HaJ* laJ- Chỡ caự hại lai- Giờ hợi rất xấu.

UM* HoN* na* - Mự họn nả - Ngày nóng mặt

- UM* Ys* yd* <SM- Mự chaử đảy chỗm- Ngày tý được chúc mừng.
- UM* Ep*a iM EZG&- Mự pảu mĩ nhương- Ngày sửu có việc đến.

- UM* iZ iM ekc Hod- Mự nhĩ mĩ khék mã họt- Ngày dần có khách đến thăm.
- UM* Ema* yd* ciN Ela* ciN SiN*- Mự mảu đảy kin lẩu kin chịn -

Ngày mão được uống rượu ăn thịt.

- UM& ix iM ekc Hod- Mự xi mĩ khék mã họt- Ngày thìn có khách đến thăm.
- UM* Yx* q Ma- Mự xaử mĩ cỗn mã- Ngày tỵ có người đến.

- UM* XGa* iM q Ma- Mự xngạ mĩ cỗn mã- Ngày ngọ có người đến.

- UM* <Md EZG& Ys- Mự một nhương chaư- Ngày mùi có việc lòng.
- UM* x$ yd* koG- Mự xăn đảy khong- Ngày thân được của.

- UM* EHa* #hN xac #hN x*oJ- Mự hậu hên sák hên xỏi.

Ngày dậu thấy xác thấy xích.

- UM* #Md UM* YC* il - Mự mệt mự caự li - Ngày tuất ngày hợi tốt.
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UM* ciN Eka* eCN* - Mự kin khảu kẹn - Ngày ăn cơm bị nghẹn.
- UM* Ys* Exa& oaV& AwG- Mự chaử sấu áo thơng- Ngày tý người khác nghĩ đến.
- UM* Ep*a yd* ciN Ela* ciN SiN*- Mự pảu đảy kin lẩu kin chịn-

Ngày sửu được uống rượu ăn thịt.

- UM* iZ s}c fid EPN&- Mự nhĩ chắc phít pươn- Ngày dần có thể làm trái người.
- UM* Ema* iM q Ma Hod- Mự mảu mĩ cỗn mã họt- Ngày mão có người đến.
- UM* ix yd* da& c$ Eba& UH yx* #sb- Mự xi đảy đá căn báu cọ chếp.

Ngày thìn được mắng chửi nhau hoặc ốm đau

- UM* Yx* iM CVaM Ma Hod- Mự xaử mĩ quãm mã họt- Ngày tỵ có tin đến.
- UM* XGa* yd* ciN Ela- Mự xngạ đảy kin lẩu- Ngày ngọ được uống rượu.
- UM* x$ il- Mự xăn li- Ngày thân tốt.

- UM* EHa* yd* da& c$- Mự hậu đảy đá căn- Ngày dậu được chửi mắng nhau.

- UM* #Md il laJ- Mự mệt li lai- Ngày tuất rất tốt.

- UM* YC* HaJ* laJ- Mự caự hại lai- Ngày hợi rất xấu.

eMN& UM* HaJ* Yh* #Jd if <Md LIG* ec* IxMen mự hại haử dệt phi một liệng kẻ xia.
Đúng ngày xấu phải cúng xá đi.

UM* exG hiG& hoJ* Eka* EHN
Mự xanh hính hỏi khảu hưỡn - Ngày đom đóm vào nhà

- UM* Ys* il NoJ*- Mự chaử li nọi- Ngày tý tốt ít.

- UM* Ep*a il laJ- Mự pảu li lai- Ngày sửu rất tốt.
- UM* iZ yd* da& c$- Mự nhĩ đảy đá căn- Ngày dần được chửi mắng nhau.

- UM* Ema* iM q Ma Hod- Mự mảu mĩ cỗn mã họt- Ngày mão có người đến.

- UM* ix yd* da& c$ Eba& UH yx* #sb- Mự xi đảy đá căn báu hữ xảy chếp.

Ngày thìn được chửi mắng nhau hoặc ốm đau.

- UM* Yx* iM CVaM Ma Hod- Mự xaử mĩ quãm mã họt- Ngay tỵ có tin đến.
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- UM* XGa* yx* #sb Eba& UH Ix koG- Mự xngạ xảy chếp báu hữ xia khong.
Ngày ngọ ốm đau hoặc mất của.

- UM* <Md il- Mự một li- Ngày mùi tốt.

- UM* x$ kaV& VIc Ix- Mự xăn kháo vịak xia- Ngày thân có tin mất của.

- UM* EHa* yd* da& c$- Mự hậu đảy đá căn- Ngày dậu được chửi mắng nhau.
- UM #Md il laJ- Mự mệt li lai- Ngày tuất rất tốt.

- UM* YC* HaJ* laJ- Mự caự hại lai- Ngày hợi rất xấu.

eMN& UM* HaJ* Yh* #Jd if <Md LIG* ec* Ix-

Men mự hại haử dệt phi môt kẻ xia.
Đúng ngày xấu phâỉ làm cúng xá đi.

UM* ud B>N

- Mự đu buỗn - Ngày xem buồn.

1 - EbN sIG- Bươn chiêng- Tháng giêng:
- {C& Q AS xaJ GaJ GiN B>N Ys yp CVa& UH wUc #xNCăm nưng chỡ xai ngãi nghĩn buỗn chaư pay qua hữ thứk xên.
Ngày mỗng một giờ trưa ăn cơm thấy buồn lòng muốn đi chơi thì phải cúng.

- ha {C& AS xaJ GaJ j&a k{b UH #pN CVaMHả căm chỡ xai ngãi dá khắp hữ pên quãm.
Mồng năm giờ trưa ăn cơm dá hát thì có lời.

- xib {C& AS x$ AS Ys* yp tuc eh UH Exa& woN& ka* Xíp căm chỡ xăn chỡ chaử pay túk he hữ xấu thón khả.
Mồng mười giờ thân, tý đi quăng chài thì người ta đón giết.

- XaV {C& AS Ys* yp oUN& UH Exa& ha koGXáo căm chỡ chaử pay ứn hữ xấu ha khong.
Hai mươi giờ tý đi đâu thì người ta xin của.

- XaV epd {C& AS #TG #VN GiN il laJ UH inXão pét căm chỡ tễnh vễn nghĩn li lai hữ ni.
Hai mươi tám giữa trưa nghe thấy rất tốt thì sẽ phải rời chỗ.

2 - EbN iZ&- Bươn nhi- Tháng hai :

- 6 {C& AS xaJ GaJ GiN B>N Ys laJ UH s}c Ix x}G Eba& UH yx* h> doN*Hốkcăm chỡ xai ngãi nghĩn buỗn chaư lai hữ chắc xia xăng báu hữ xảy hua đỏn.
Mồng 6 giờ cơm trưa nghe thấy buồn nhiều thì sẽ mất gì hoặc ốm đến đầu trọc.
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- 7 {C& AS eLG j&a CVa& ciN Ela* EHN iP& NoG* yp UH <tc yl Eba& UH wUc jaChết căm chỡ lãnh dá qua kin lẩu hưỡn pi nọng pay hữ tốk đay báu hữ thứk da.
Mồng 7 giờ cơm chiều đi uống rượu nhà anh em thì rơi thang hoặc bị ngọ độc

- 13 {C& AS nUG* GaJ B>N Ys laJ UH #pN CVaMXíp xam căm chỡ nửng ngãi buỗn chaư lai hữ pên quãm.
Mười ba giờ sôi cơm trưa buồn nhiều thì có lời.

- 18 {C& AS yp p&a Ma EHN j&a CVa& LaG oaV& wuN yp UH if yP& yd kV$Xíp pét chỡ pay pá mã hưỡn dá qua lang áo thun pay hữ phi pay đảy khuôn.
Mười tám giờ đi rừng về dá xuống sàn đi thì ma lấy hồn.

3 - EbN xaM- Bươn xam- Tháng ba:
- xoG {C& AS S$* HuG& j&a SId laJ UH EPN& Yh* koGXong căm chỡ chặn hung dá chiệt lai hữ pươn haử khong.
Mồng hai giờ tang tảng sáng bà buồn nhiều thì người ta cho của.

- 8 {C& uf* Ewa* j&a NoN #VN EPN& PoM* #Jd inPét căm thảu dá nõn vễn pươn pọm dệt ni.
Mồng tám dá ngủ trưa người ta cùng làm cho chuyển nơi.

- 10 {C& AS Eka* NoN j&a CVa& n}G* IM eM& NoJ* yp UH if <Md woN& yp UH s}c yx*Xíp căm chỡ khảu nõn dá qua nẳng mĩa me nọi pay hữ phi một thón pay hữ xảy.
Mồng mười giờ đi ngủ nếu đi nằm với vợ lẽ thì ma một lấy đi thì ốm.

- 16 {C& AS yp oUN& [T& M> ta UH q Yf& EHN <Cd IxXíp hốk căm chỡ pay ứn to mũa ta hữ cỗn phaứ hưỡn cột xia.
Mồng mười giờ đi đâu về mắt mờ thỉ có người mong nhà cột xiêu.

4 - EbN ix&- Bươn xi&-Tháng tư:

- 7 {C& AS Yx* GiN B>N Ys laJ UH #pN CVaM hac Eba& Ix x}GChết căm chỡ xaử nghĩn buỗn chaư lai hữ pên quãm hák báu xia xăng.
Mồng bảy giờ tỵ nghe buồn nhiều thì có lời nhưng mà không mất gì.

- 15 {C& Ys <LG LaG& yp UH <tc ydXíp hả căm chaư lỗng lang pay hữ tốk đay.
Mười lăm lòng muốn xuống sàn đi thì sẽ bị rơi thang.

- 16 {C& AS <Md {N* ta hac ooc UH iP& NoG* MaG& eM taJ- AS Ema* j&a yp p&a UH Ex
ciN Eba& UH <tc daN&Xíp hốk căm chỡ một nặm ta hák ók hữ pi nọng mang me tai. Chỡ mảu dá
pay pá hữ xưa kin báu hữ tốk đán.
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Mười sáu giờ mùi nước mắt chảy thì anh am bên mẹ chết. Giờ mão dá đi
rừng sẽ bị hổ ăn hoặc bị ngã rơi núi đá.

5 - EbN ha*- Bươn hả- Tháng năm :

- EbN ha* AS S$* HuG& GiN moM* UH kaV& il HodBươn hả chỡ chặn hung nghĩn mỏm hữ kháo li họt.
Tháng năm giờ tang tảng sáng nghe thấy buồn thì có tin tốt đến.

6 - EbN <hc- Bươn hốk- Tháng sáu: Eba& Va& CVaM x}G- Baú va quãm
xăng- Không nói gì.

7 - EbN #sd- Bươn chết- Tháng bảy:
- {C& Q tUN& ESa* Eba& j&a pac n}G* Yf- yp TaG UH uG tod Eba& UH toG* ha yx*

hac Eba& taJ-

Căm nưng tứn chạu dá pák nẳng phaư, pay tãng hữ ngũ tót báu hữ tỏng ha
xảy hák báu tai.
Mồng một buổi sớm dá đi với ai, đi đường thì bị rắn cắn hoặc bị dịch bị
dịch bệnh ốm nhưng mà không chết.

- 6 {C& AS <Md j&a h> laJ UH #pN CVaMHốk căm chỡ một dá hua lai hữ pên quãm.
Mồng sáu dá cười nhiều thì có lời.

- 9 {C& Eka* NoN Eba& d{b k>N <dGCảu căm khảu nõn báu đắp khuôn đông.
Mồng chín vào ngủ không say thì hồn bị lạc.

8 - EbN epd- Bươn pét- Tháng tám :
- xaM {C& AS xaJ GaJ eMG uh c}d xaM xIG EbG* XaJ* UH Ix koGXam căm chỡ xai ngãi mãnh hu cắt xam xiêng bưởng xại hữ xia không.
Mồng ba giờ cơm trưa con ve tai cắn tai bên trái ba lần thì mất của.

- 6 {C& AS GaJ j&a oab yp UH t*oG Ha Eba& UH wUc #xN* EHNHốk căm chỡ ngãi dá pay áp hữ tỏng ha báu hữ thứk xên hưỡn.
Mồng sáu giờ cơm trưa dá đi tắm thì dịch bệnh không có thì phải cúng nhà.

- 7 {C& AS GaJ ym* <Cxb EMG En UH kaV& xIV taJ HodChết căm chỡ ngaĩ mảy cô xốp mưỡng hữ kháo xiếu tai họt.
Mồng bảy giờ cơm trưa chết khúc gỗ đầu mường thì có tin người chết đến.
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- 9 {C& AS x$ j&a x$ UH #pN CVaM wUc inCảu căm chỡ xăn dá xăn hữ pên quãm thứk ni.
Mồng chín giờ thân thì có lời không tốt phải chuyển đi.

- 12 {C& AS S$* HuG& j&a pac n}G* ekc laJ UH #pN CVaMXíp xong căm chỡ chặn hung dá pák nẳng khék lai hữ pên quãm.
Mười hai giờ tang tảng sáng dá nói chuyện với khach nhiều thì có lời.

- 14 {C& AS #Md <PN& {N* <tc Yt* LaG& Ix xoG UH yd* da& c$Xíp xí căm chỡ mệt pôn nặm tốk taử lang xia xong hữ đảy đá căn.
Mười hai giờ tuất phú nước xuống ngầm sàn nhà mất hai được chửi mắng
nhau.

- 20 {C& iP& NoG* Eoa Ela* Ma ux& ciN laJ UH #pN CVaMXão căm pi nọng âu lảu mã xú kin lai hữ pên quãm.
Ngày hai mươi anh em lấy rượu về uống với thì sẽ có nhiều lời.

- 22 {C& AS GaJ GiN B>N Ys UH EPN& Yh* koGXáo xong căm chỡ ngãi nghĩn buỗn chaư hữ pươn haử khong.
Hai mươi hai giờ cơm trưa nghe thấy buồn thì người ta cho của.

- 25 {C& AS #TG #VN eMG uh c}d EbG* XaJ* UH Ix koG oaN La*Xão hả căm tễnh vễn mãnh hu cắt bưởng sại hữ xia khong an lạ.
Hai lăm giữa trưa con cắn tai bên trái thì mất của không.

9 - EbN Eca- Bươn cảu- Tháng chín:

Eba& iM CVaM x}G- Báu mĩ xăng. Không có gì.

10 - EbN xib- Bươn xíp- Tháng mười:
Eba& iM CVaM x}G- Báu mĩ xăng- Không có gì.
11 - EbN xib #od- Bươn xíp ết- Tháng mười một:
- 10 {C& AS HuG& moG j&a pac F}G ekc laJ UH wUc inXíp căm chỡ hung mong manh dá pák phẵng khék lai hữ thứk ni.
Mồng mười giờ tang tảng sáng dá nói nghe khách nhiều thì sẽ bị chuyển.

- 16 {C& AS x$ B>N Ys laJ UH Ix koG16 căm chỡ xăn buỗn chaư lai hữ xia khong.
Ngày 16 giờ thân buồn nhiều thì sẽ bị mất của.
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- 23 {C& AS eLG GiN B>N Ys yp CVa& UH t*oG if yp #xN Eba& hoM&23 căm chỡ lãnh nghĩn buỗn chaư pay qua hữ tỏng phi pay xên báu hóm.
Ngày 23 giờ cơm chiều buồn đi chơi thì bị ma cuỗi cúng không khỏi.

- 29 {C& AS #Md Eka* NoN oaV& AwG iP& NoG* UH kaV& il Hod Eba& UH yd* koG29 căm chỡ mệt khảu nõn áo thơng pi nọng hữ kháo li họt báu hữ đảy khong.
Ngày 29 giờ tuất giờ vào ngủ nghĩ đến anh em thì có tin tốt đến hoặc được của.

12 - EbN xib xoG- Bươn xíp xong Tháng mười hâi:

- 3 {C& AS nUG GaJ Ys yp CVa& LaG& UH CVaJ s}c [T Eba& [C* <tc ydXam căm chỡ nửng ngãi pay qua lang hữ quãi chắc tõ báu cọ tốk đay.
Mồng ba giở sôi cơm trưa đi xuống ngầm sàn nhà sẽ bị trâu húk hoặc rơi thang.

- 16 {C& AS eLG j&a h> laJ UH xIV& woN kaV&16 căm chỡ lãnh dá hua lai hữ xiếu thon kháo.
Ngày 16 giờ cơm chiều dá cười nhiều thì người ta sẽ đồn tin nhiều.

UM* exd f$-

Mự xét phăn- Ngày xem mơ.

1 - cab Ys*: ekc s}c Ma yd* T}c Eba& [C* ilCáp chaử: Khék chắc mã đảy tặc báu cọ liNgày giáp tý: Khách có thể đến phải chào hoặc tốt.

2 - H{b Ep*a: yd* xaM UM* s}G yd* koG Eba& [C* yd ciN SiN* Eba& [C* kaV& taJHặp pảu: Đảy xam mự chắng đảy khong báu cọ đảy kin chịn báu cọ kháo tai.
Ngày ất sửu: được ba ngày mới được của, hoặc được ăn thịt hoặc có tin
người chết.

3 - HaJ iZ: yd* ciN Ela* ciN SiN* Eba& [C* iM q taJHãi nhĩ: Đảy kin lẩu kin chịn báu cọ mĩ cỗn tai.
Bính dần: được uống rượu ăn thịt hoặc có người chết.

4 - AMG Ema*: Exa Eoa koG Ma Yh Eba [C Eba idMỡng mảu: xấu âu khong mã haử báu cọ báu mĩ.
Đinh mão: Người ta mang của đến cho hoặc không có.

5 - Apc ix: yd* koG Eba& [C* iP& NoG* PaJ& Ix Eba& [C* Eba& ilPớk xi: Đảy khong báu cọ pi nọng pai xia báu cọ báu li.
Mậu thìn: Được của hoặc anh em trốn đi hoặc không tốt.
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6 - c}d Yx*: iM q uj& {c* <dG EfG Ma HodMự cắt xaử: Mĩ cỗn dú cẳm đông phương mã họt.
Ngày Kỷ tỵ: Có người ở đông phương về đến.

7 - <kd XGa*: c>G EHN Es*a Eba& ilKhốt xngạ: Cuông hưỡn chảu báu li.
Canh ngọ: trong nhà mình không tốt.

8 - H>G* <Md: yd* ciN SiN* Eba& [C* ekc Ma EHN Eba& [C* ilHuộng một: Đảy kin chịn báu cọ khék mã hưỡn báu cọ li.
Tân mùi: Được ăn thịt hoặc khách đến nhà hoặc tốt.

9 - Eta& x$: yd* koG Eba& [C* iM q Ma Eoa CVaM ilTáu xăn: Đảy khong báu cọ mĩ cỗn mã âu quãm li.
Nhâm thân: Được của hoặc có người về lấy lời tốt.

10 - ca& EHa*: s}c iM CVaM {c* <dG EfG Ma kaV& yd* koGCá hậu: Chắc mĩ quãm cẳm đông phương mã kháo đảy khong.
Quý dậu: Sẽ có lời bên đông phương về báo đưọc của.

11 - cab #Md: yd* ciN SiN* <t p&a Eba& [C* yd* koG ilCáp mệt: Đảy kin chịn tô pá báu cọ đảy khong li.
Giáp tuất: Được ăn thịt thú rừng hoặc được của quý.

12 - H{b YC*: iM q uj& {c* <dG EfG Ma EVa* VIc Eba& [C* yd* koG Eba& [C* yd* #sbHặp caự: Mĩ cỗn dú cẳm đông phương mã vạu vịak báu cọ đảy khong báu
cọ đảy chếp.
Ất hợi: Có người ở bên đông phương về báo việc hoặc được của hoặc bị ốm.

13 - HaJ Ys*: iM q uj& {c* <dG Ma EVa* Ix koG Eba& [C* Eba& iMHãi chaử: Mĩ cốn dú cẳm đông mã vạu xia khong báu cọ báu mĩ.
Bính tý: Có người ở đông phương về báo mất của hoặc không có.

14 - AMG Ep*a: yd* sUc Eba& [C* iM q uj& {c* <dG Ma ciN Ela* ciN SiN* n}G* Eba& [C* ilMỡng pảu: Đảy chứk báu cọ mĩ cỗn dú cẳm đông mã kin lẩu kin chịn
nẳng báu cọ li.
Đinh sửu: Được chức hoặc có người ở đông phương về uống rượu ăn thịt
với hoặc tốt.

15 - Apc iZ: Es*a yd* sUc Eba& [C* iM q uj& {c* <dG Ma ciN n}G*Pớk nhĩ: Chảu đảy chức báu cọ mĩ cỗn dú cẳm đông mã kin nẳng.
Mậu dần: Mình được chức hoặc có người ở phía đông về ăn theo.

16 - c}d Ema*: iM q uj& <dG EfG Ma ha ciN Ela* n}G* Eba& UH kaV& taJCắt mảu: Mĩ cỗn dú đông phương mã ha kin lẩu nẳng báu hữ kháo tai.
Kỷ mão: Có người ở đông phương về tìm uống rượu với, hoặc có tin chết.
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17 - <kd ix: yd* ciN Ela* ciN SiN* Eba& [C* ilKhốt xi: Đảy kin lẩu kin chịn báu cọ li.
Canh thìn: Được uống rượu ăn thịt hoặc tốt.

18 - H>G* Yx*: iM q Ma EVa* VIc x}G ux& Eba& [C* yd* ciN Ela* Eba& [C* ilHuộng xaử: Mĩ cỗn mã vạu vịak xăng xú báu cọ đảy kin lẩu báu cọ li.
Tân tỵ: Có người về báo việc gì hoặc được uống rượu hoặc tốt.

19 - Eta& XGa: iM q uj& {c* <dG Ma ciN Ela* n}G* il laJ uS VIc Eba& [C* Eba& ilTáu xngạ: Mĩ cỗn dú cẳm đông mã kin lẩu nẳng li lai chu vịak báu cọ báu li.
Nhâm ngọ: Có người ở phía đông về uống rượu theo rất tốt cho mọi việc
hoặc không tốt.

20 - ca& <Md: iM q Ma ciN Ela* n}G* Eba& [C* Eba& ilCá một: Mĩ cỗn mã kin lẩu nẳng báu cọ báu li.
Quý mùi: Có người về uống rượu theo hoặc không tốt.

21 - cab x$: c>G EHN yx* Eba& [C* yd* CVaN il NoJ* QCáp xăn: Cuông hưỡn xảy báu cọ đảy quãm li nọi nưng.
Giáp thân: trong nhà ốm hoặc được lời tốt một tý.

22 - H{b EHa*: f$ JoG Yd #pN NoJ* O$* Eba& [C* ekc Ma EHNHặp hậu: Phăn dõng đaư pên nọi ặn báu cọ khék mã hưỡn.
Ất dậu: Mơ thế nào bị ít hoặc khách đến nhà.

23 - HaJ #Md: iM eM& ZiG Ma ha ciN GaJ n}G* Eba& [C* Eba ilHãi mệt: Mĩ me nhính mã ha kin ngãi nẳng báu cọ báu li.
Bính tuất: có một phụ nữ về xin ăn cơm trưa hoặc không tốt.

24 - AMG YC*: ekc s}c Ma Eba& [C* yd* xaM UM* yd ciN SiN* Ma EHN Eba& [C& Ix koGMỡng caự: Khék chắc mã báu cọ đảy xam mự đảy kin chịn mã hưỡn báu
cọ xia khong.
Đinh hợi: Khách sẽ đến hoặc được ba ngày được ăn thịt về nhà hoặc mất của.

25 - Apc Ys*: iM q uj& {c* <dG Eoa koG Ma Yh* Eba& [C* yd* ciN Ela*Pớk chaử: Mĩ cỗn dú cẳm đông âu khong mã haử báu cọ đảy kin chịn.
Mậu tý: Có người ở phía đông lấy của về cho hoặc được ăn thịt.

26 - c}d Ep*a: yd* ciN Ela* Eba& UH ekc Ma Eba& [C* kaV& taJ HodCắt pảu: Đảy kin lẩu báu hữ khék mã báu cọ kháo tai họt.
Kỷ sửu: Được uống rượu hoặc khách đến hoặc có tin người chết đến.

27 - <kd iZ: kaV& iP& NoG* taJ Hod Eba& [C* ilKhốt nhĩ: Kháo pi nọng tai họt báu cọ li.
Canh dần: Có tin anh em chết đến hoặc tốt.
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28 - H>G* Ema*: iP& NoG* {c* <dG yd* koG Eba& [C* ekc MaHuộng mảu: Pi nọng cẳm đông đảy khong báu cọ khék mã.
Tân mão: Anh em phía đông được của hoặc có khách đến.

29 - Eta& ix: iM q Ma EVa* il NoJ* QTáu xi: Mĩ cỗn mã vậu li nọi nưng. Nhâm thìn: Có người về báo tốt một tý.

30 - ca& Yx*: iP& NoG* F*oN Ma uj& n}G*Cá xaử: Pi nọng phọn mã dú nẳng. Quý tỵ: anh em dồn về ở theo.

31 - cab XGa*: iM q uj& {c* naM Ma ciN Ela* n}G* Eba& [C* iM q uj& {c* b}c Ma EVa* CVaM
HodCáp xngạ: Mĩ cỗn dú cẳm nam mã kin lẩu nẳng báu cọ mĩ cỗn dú cẳm bắc
mã vạu quãm họt.
Giáp ngọ: Có người ở phía nam về uống rượu theo hoặc có người ở phía
bắc về có lời nói đến.

32 - H{b <Md: iM q uj& {c* b}c Ix koG Ma EVa* ux& Eba& [C* ilHặp một: Mĩ cỗn dú cẳm bắc xia khong mã vạu xú báu cọ li.
Ất mùi: Có người ở phía bắc mất của về báo tin hoặc tốt.

33 - HaJ x$: ZiG SaJ da& c$ Eba& [C* iM ekc Eba& [C* AwG YsHãi xăn: Nhĩnh chãi đá căn báu cọ mĩ khék báu cọ thơng chaư.
Bính thân: Trai gái chửi mắng nhau hoặc có khách hoặc được vừa lòng.

34 - AMG EHa*: q uj& {c* <dG Ma EVa* CVaM NoJ* QMỡng hậu: Cỗn dú cẳm đông mã vạu quãm nọi nưng.
Đinh dậu: Có người ở phía đông đến nói lời tốt một tý.

35 - Apc #Md: iM q Eca& uj& {c* <dG Ma Hod Eba& [C* ilPớk mệt: Mĩ cỗn cáu dú cẳm đông mã họt báu cọ li.
Mậu tuất: Có người cũ ở phía đông về đến hoặc tốt.

36 - c}d YC*: il Eba& [C* iM q uj& {c* naM Ma EVa ilCắt caự: Li báu cọ mĩ cỗn dú cẳm nam mã vạu li.
Kỷ hợi: Tốt hoặc có người ở phía nam về báo tin tốt.

37 - <kd Ys: iM iP& N*oG Ma ha ciN Ela n*}G Eb&a [C* ilKhốt chaử: Mĩ pi nọng mã ha kin lẩu nẳng báu cọ li.
Canh tý: Có anh em về đến xin uống rượu theo hoặc tốt.

38 - H>G Ep*a: EHN Es*a yd* koG Eba& [C* AwG YsHuộng pảu: Hưỡn chảu đảy khong báu cọ thơng chaư.
Tân sửu: Nhà mình được của hoặc vừa lòng.
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39 - Eta& iZ: yd* da& Exa& Eba& [C* Exa& Eoa Ez& Ma kaV& UH AwG YsTáu nhĩ: Đảy đá xấu báu cọ xấu âu nhứa mã kháo hữ thơng chaư.
Nhâm dần: Được chửi mắng người ta hoặc người ta lấy thịt về biếu vừa lòng.

40 - ca& Ema*: yd* ciN Ela* Eba& UH iM CVaMCá mảu: Đảy kin lẩu báu hữ mĩ quãm. Quý mão: được uống rượu hoặc có lời.

41 - cab ix: Eba& iM CVaM il Eba& [C* iM CVaM HaJ*Cáp xi: Báu mĩ quãm li báu cọ mĩ quãm hại.
Giáp thìn: Không có lời tốt cũng không có lời xấu.

42 - H{b Yx*: if ha ciN GaJ n}G* Eba& UH kaV& CVaM Ma Hod Eba& [C* yd* yp TaGHặp xaử: Phi ha kin ngãi nẳng báu hữ kháo quãm mã họt báu cọ đảy pay tãng.
Ất tỵ: Ma đễn tìm ăn cơm trưa hoặc có tin lời đến hoặc phải lên đường.

43 - HaJ XGa*: iM eM& ZiG Ma waM VIc n}G* Eba& [C* iM ekc Ma Eba& [C* yx* #sbHãi xngạ: Mĩ me nhĩnh mã tham vịak nẳng báu cọ khék mã báu cọ xảy chếp.
Bính ngọ: Có con gái đến tìm việc hoặc có khách hoặc ốm đâu.

44 -AMG <Md: iM eM& ZiG Ma EVa* VIc ux& Eba& [C* iP& NoG* Ma Hod Eba& [C* yF s}c ym*Mỡng một: Mĩ me nhĩnh mã vạu vịak xú báu cọ pi nọng mã họt báu cọ
phãy chắc mảy.
Đinh mùi:Có con gái về báo cho biết việc hoặc anh em về đến hoặc có lửa cháy.

45 - Apc x$: s}c iM VIc l>G Eba& [C* uf* l>G s}c da& c>G xaM UM* Za yp TaG YdPớk xăn: Chắc mĩ vịak luông báu cọ phủ luông chắc đá cuông xam mự
nhã pay tãng đaư.
Mậu thân: Sẽ có việc to hoặc quan chức to chửi mắng trong ba ngày đừng
đi đâu.

46 - c}d EHa*: yd* ciN Ela* Eba& [C* iM VIc cVaN Eba& [C* ilCắt hậu: Đảy kin lẩu báu cọ mĩ vịak quan báu cọ li.
Kỷ dậu: Được uống rượu hoặc có việc quan hoặc tốt.

47 - <kd #Md: il Eba& [C* iP& NoG* Ma EHNKhốt mệt: Li báu cọ pi nọng mã hưỡn. Canh tuất: tốt hoặc anh em đến nhà.

48 - H>G* YC*: iM q Ma EVa* CVaM ilHuộng caự: Mĩ cỗn mã vạu quãm li - Tân hợi: Có người về báo lời tốt.

49 - Eta& Ys*: yd* ciN Ela* Eba& [C* iM q {c* b}c Eoa koG Ma Yh*Táu chaử: Đảy kin lẩu báu cọ mĩ cỗn cẳm bắc âu khong mã haử.
Nhâm tý: Được uống rượu hoặc có người ở phía bắc lấy của về cho.
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50 - ca& Ep*a: yd* koG Eba& [C* yd* CVaM il Exa&Cá pảu: Đảy khong báu cọ đảy quãm li xấu.
Quý sửu: Được của hoặc được lời tốt với người ta.

51 - cab iZ: iM q Ma Hod il laJCáp nhĩ: Mĩ cỗn mã họt li lai - Giáp dần: Có người đến rất tốt.

52 - H{b Ema*: f> IM da& c$ Eba& [C* iM VIc AwG YsHặp mảu: Phua mĩa đá căn báu cọ mĩ vịak thơng chaư.
Ất mão: Vợ chồng cãi cửi nhau hoặc có việc chất đầy lòng.

53 - HaJ ix: iM q uj& {c* <dG Ma EVa* CVaM HaJ* ux&Hãi xi: Mĩ cỗn dú cẳm đông mã vạu quãm hại xú.
Bính thìn: Có người ở phía đông về nói lời xấu cho biết.

54 - AMG Yx*: yd koG il laJ Eba& [C* HaJ* laJMỡng xaử: Đảy khong li lai báu cọ hại lai.
Đinh tỵ: Được của rất tốt hoặc rất xấu.

55 - Apc XGa*: iM q il Eba& [C* Ix koGPớk xngạ: Mĩ cỗn li báu cọ xia khong- Mậu ngọ: Có người tốt hoặc mất của.

56 - c}d <Md: il Eba& [C* iM ekc Ma Eba& [C* yx*Cắt một: Li báu cọ mĩ khék mã báu cọ xảy.
Kỷ mùi: Tốt hoặc có khách đến hoặc ốm đau.

57 - <kd x$: il laJ Eba& [C* ekc Ma EHN Eba& [C* yx*Khốt xăn: Li lai báu cọ khék mã hưỡn báu cọ xảy.
Canh thân: Rất tốt hoặc có khách đến nhà hoặc ốm đau

58 - H>G* EHa*: VIc oIN Ys Eba& yd* AwGHuộng hậu: Vịak yên chaư báu đảy thơng. Tân dậu: Việc yên lòng không đén.

59 - Eta& #Md: il yd* ciN Ela* il laJTáu mệt: Li đảy kin lẩu li lai- Nhâm tuất: Tốt được uống rượu rất tốt.

60 - ca& YC*: uf* l>G Eba& iM AwG x}GCá caự: Phủ luông báu mĩ thơng xăng Quý hợi: Người chức to không đến làm gì.

220

LaG f$ T&oJ Lic ecV
Lãng phăn toi âm lịch- Giấc mơ theo âm lịch

1 - f$ #hN F*a yk ut: fad T*aJPhăn hên phạ khay tu: phát tại- Mơ thấy trời mở cửa phát tài.

2 - f$ #hN edd H&uG Yx& Es*a: UH #pN #sbPhăn hên đét hung xaứ chẩu: hữ pên chếp Mơ thấy trời nắng sáng đến mình thì ốm đau.

3 - f$ #hN ta #VN l>G EbN ooc: EHN J*aV uj& il ha ciN G&aJPhăn hên ta vễn luông bươn ók: hưỡn dảo dú li ha kin ngai.
Mơ thấy mặt trời to trăng mọc: nhà cửa ở yên tìm kiếm ăn dễ.

4 - f$ #hN edd s&IV Ek*a c>G EHN: yd* #Jd T*aV T}G s}cPhăn hên đét chiếu khảu cuông hưỡn: đảy dệt tạo tẵng chắc.
Mơ thấy nắng chiếu vào trong nhà: được làm tạo chắc chắn.

5 - f$ #hN F*a <bd: Eb&a il EXG Yd [C* iM VIc H*aJPhăn hên phạ bốt: Báu li xưỡng đaư cọ mĩ vịak.
Mơ thấy trời râm: không tốt thế nào cũng có việc.

6 - f$ #hN F*a edG: il #hN f*a n*}G F*a {d UH H*aJPhăn hên phạ đanh: li hên phả nẳng phạ đăm hữ hại.
Mơ thấy trời đỏ: tốt thấy mây ở trời đen thì xấu.

7 - f$ #hN ta #VN <tc: o*aJ oaV- LuG taJPhăn hên ta vễn tốk: ải ao ải lũng tai.
Mơ thấy mặt trời lặn: ông chú ông bác chết.

8 - f$ #hN EbN <tc: #OM L>- p*a taJPhăn hên bươn tốk: ễm lũa ễm pả tai.
Mơ thấy trăng lặn: bà thím bà bá chết.

9- f$ #hN o*uM Eoa ta #VN: ooc Luc SaJ- EbN ooc Luc ZiGPhăn hên ủm âu ta vễn ók lụk chãi- bươn hữ ók lụk nhĩnh.
Mơ thấy bế lấy mặt trời thì sinh con trai. bế trăng thì con gái.

10 - f$ #hN ta #VN- d>G EbN- daV: yd* US& LaG ilPhăn hên ta vễn, bươn, đao: đảy chư lãng li.
Mơ thấy mặt trời, mặt trăng, sao được tên tốt.

11 - f$ #hN <fN <LM l>G: iM q c>G HaG c>G EHN taJPhăn hên phôn lỗm luông: Mĩ cỗn cuông hãng cuông hưỡn tai.
Mơ thấy mưa gió to: Có người trong họ hàng trong nhà chết.
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12 - f$ #hN F*a k*a: #Jd x}G uS& uk ilPhăn hên phạ khả: dệt xăng chu khu li.
Mơ thấy trời đánh: làm mọi việc đều tốt.

13 - f$ #hN moc EmJ: #Jd x}G [C* Eb&a #pNPhăn hên mók mươi: dệt xăng cọ báu pên.
Mơ thấy sương mù nước sương làm gì cũng không nên.

14 - f$ #hN EbN Hu&G Yx& Es*a: yd* il uS& ukPhăn hên bươn hung xaứ chảu: đảy li chu khu.
Mơ thấy trăng chiếu sáng vào mình: tốt mọi việc

15 - f$ #hN yp TaG [S& F*a <fN: yd* ciN El*aPhăn hên pay tãng chọ phạ phôn: đảy kin lẩu.
Mơ thấy đi đường bị mưa: được uống rượu.

16 - f$ #hN F*a k*a q ZiG: ooc Luc SaJPhăn hên phạ khả cỗn nhĩnh: ók lụk chãi.
Mơ thấy trời đánh phụ nữ: sinh con trai.

17 - f$ #hN F*a k*a Es*a: yd* H&}G iM c{b #Jd T*aVPhăn hên phạ khả chẩu: Đảy hăng mĩ cắp dệt tạo.
Mơ thấy trời đánh mình: được giàu có và làm tạo.

18 - f$ #hN moc {d: H*aJ- moc d&oN: il- moc edG: ilPhăn hên mók đăm hại, mốk đón li, mók đanh li.
Mơ thấy sương mù đen: hại, sương trắng: tốt. sương đỏ: tốt.

19 - f$ #hN F*a <fN: iM CVaM H*aJ- F*a edd: yd* w}G cVaNPhăn hên phạ phôn mĩ quãm hại. Phạ đét đảy thăng quan.
Mơ thấy trời mưa có lời xấu, trời nắng được thăng quan.

20 - f$ #hN Es*a uj& c>G p&a uP: yd* LaG ilPhăn hên chảu dú cuông pá pũ: đảy lãng li.
Mơ thấy mình ờ trong rừng núi: được tốt.

21 - f$ #hN diN F*UN: yd* p&IN iT& uj&- f$ kU*N uP diN: #pN #sb Eb&a il.
Phăn hên đin phựn: đảy piến ty dú. Phăn khửn pú đin: pên chếp báu li.\
Mơ thấy đất lật: phải chuyển chố ở. Mơ lên núi đất: bị ốm đau không khỏi.

22 - f$ #hN d&aN eGc: UH ooc Luc- iM LucPhăn hên đán ngạch: hữ ók lụk, mĩ lụk.
Mơ thấy đá gạch thì sinh con, có con.

23 - f$ #hN uP C*aN Ec&N: #pN #sb taJPhăn hên pũ cạn cướn: pên chếp tai. Mơ thấy núi lở trượt: bị ốm chết.
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24 - f$ #hN Eoa d&aN Ek*a EHN: H&}G iM- fad T*aJPhăn hên âu đán khẩu hưỡn: hăng mĩ phát tại.
Mơ thấy lấy đá vào nhà: giàu có phát tài.

25 - f$ #hN uP xuG: #Jd x}G [C* is& #pN- <LG uP xuG: iM VIc H*aJPhăn hên pũ sung: dệt xăng cọ chí pên. Lỗng pũ sung: mĩ vịak hại.
Mơ lên núi cao: làm gì cũng nên. Xuống núi cao: có việc xấu.

26 - f$ yp caJ uP HaJ: #sb UH il- iM VIc H*aJ UH k&oJPhăn pay cai pũ hãi: chếp hữ li. Mĩ vịak hại hữ khói.
Mơ đi qua núi Hài: đau ốm sẽ khỏi. Có việc xấu thì sẽ qua.

27 - f$ #hN EHN mI&V #hN AWN t&UN: yd* uS& LaG ilPhăn hên hưỡn miếu hên thẫn tứn: đảy chu lãng li.
Mơ thấy nhà miếu thấy thần đứng dạy: được mọi việc tốt.

28 - f$ #hN if c{b if T{b c$: eTN JUNPhăn hên phi cắp phi tặp căn: tẽn dữnMơ thấy ma và ma đánh nhau: thêm sống lâu.

29 - f$ #hN haM <LG q taJ Ek*a EHN: yd* #Jd T*aVPhăn hên ham lỗng cỗn tai khảu hưỡn: đảy dệt tạo.
Mơ thấy khiêng qua tài vào nhà: được làm tạo.

30 - f$ #hN AWN ew&G: c>G EHN #Jd #pN uS* ukPhăn hên thẫn thánh: cuông hưỡn dệt pên chu khu.
Mơ thấy thần thánh: trong nhà làm nên mọi thứ.

31 - f$ #hN AWN ew&G T{b Es*a: Eb&a ilPhăn hên thần thánh tặp chảu báu li.
Mơ thấy thần thánh đánh mình không tốt.

32 - f$ #hN AWN ew&G Ek*a EHN: yd* fuc <Lc- il uS* o$Phăn hên thẫn thánh khảu hưỡn: đảy phúc lộc, li chu ăn.
Mơ thấy thần thánh vào nhà: được phúc lộc, tốt mọi thứ.

33 - f$ #hN o*iN xaV ta Es*a h>: Ix koGPhăn hên ỉn xao ta chảu hua: xia khong.
Mơ thấy đi chơi gái mắt mình cười: mất của.

34 - f$ #hN q taJ CUN Ma: yd* koGPhăn hên cỗn tai cữn mã: đảy khong.
Mơ thấy người chết sống lại: được của.

35 - f$ #hN q c{b if uj T&oJ c$: yd* uf& c&iVJ- yd* il uS& EJ&GPhăn hên cỗn cắp phi dú toi căn: đảy phủ quý, đảy li chu dương.

223

Mơ thấy người và ma ở với nhau: được phú quý, tốt mọi việc.

36 - f$ #hN Es*a Nu&G Ex* d&oN: Ex&a {g #Jd H*aJ Yh* Es*aPhăn hên chảu nung xửa đón: Xấu ngắm dệt hại haử chảu.
Mơ thấy mình mặc áo trắng: người ta nghĩ hại mình.

37 - f$ #hN Es*a oab- oab h>: cac uk H*VaN N*aN yp Ix #mdPhăn hên chảu áp, áp hua: các khu hoạn nạn pay xia mết.
Mơ thấy mình đi tắm ngội đầu: các việc hoạn nạn chảy đi hết.

38 - f$ #hN q taJ CUN ooc: iM CVaM ka&V HodPhăn hên cỗn tai cữn ók: Mĩ quãm kháo họt.
Mơ thấy người chết sống lại: có tin về đến.

39 - f$ #hN Luc taJ: yd& LaG il- F$ Ex&a: ilPhăn hên lụk tai: đảy lãng li. phẵn xấu: li.
Mơ thấy con chết: được may mắn. Chém người ta: tốt.

40 - f$ #hN Ex&a T{b Es*a: eTN eHGPhăn hên xấu tặp chảu: tẽn hãnh.
Mơ thấy người ta đánh mình: thêm sức mạnh.

41 - f$ #hN k*a um: il- k*a eb*: Eb&a ilPhăn hên khả mu: li. Khả bẻ: báu li.
Mơ thấy mổ lợn: tốt, mổ dê: không tốt.

42 - f$ #hN k*a #pd- yc&- <Nc: IM uj& Eb&a x*IGPhăn hên khả pết, cáy, nộk: mĩa dú báu xiếng.
Mơ thấy mổ vịt, gà, chim: vợ ốm.

43 - f$ #hN k*a CVaJ k*a G>: il ciN El*aPhăn hên khả quãi khả ngũa: li kin lẩu.
Mơ thấy mổ trâu, bò: tốt uống rượu.

44 - f$ #hN k*a ma: Eb&a il- k*a Es*a: ilPhăn hên khả ma: báu li. Khả chảu: li
Mơ thấy mổ chó: không tốt. Giết mình: tốt.

45 - f$ #hN cVaN T{b Es*a: iM [H* HaG c>G EHN taJPhăn hên quan tặp chảu: Mĩ họ hãng cuông hưỡn tai.
Mơ thấy quan đánh mình: có họ hàng trong nhà chết.

46 - f$ #hN N&}G uj& c>G EHN Is*: il- N&}G EHN cVaN p>: ilPhăn hên năng dú cuông hưỡn chỉa: li- Năng hưỡn quan pua: li.
Mơ thấy ngồi ở trong nhà giấy: tốt. Ngồi trong nhà quan vua: tốt.
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47 - f$ #hN q

<c&J #LV Es*a: il #BG #sb yx*-

Phăn hên cỗn cối lễu chẩu: li bệnh chếp xảy.
Mơ thấy người đá mình: Khỉ bệnh ốm đau.

48 - f$ #hN Es*a N&}G ciN El*a n*}G EHN En: il uS& EJ&GPhăn hên chảu năng kin lẩu nẳng hưỡn nưa: li chu dương.
Mơ thấy mình ngồi uống rượu ở nhà trên: tốt mọi cái.

49 - f$ #hN Es*a Ek*a EHN Is* C*IN Ex&a: ilPhân hên chảu khảu hưỡn chỉa kiện xấu: li.
Mơ thấy mình vào nhà giấy kiện người ta: tốt.

50 - f$ #hN q uT taJ c>G EHN fa: iM VIc cVaNPhăn hên cỗn tũ tai cuông hưỡn pha: Mĩ vịak quan.
Mơ thấy tù chết trong nhà pha: Có việc quan.

51 - f$ #hN Es*a wUc <X*J: UH iM #sb- H*aJPhăn hên chảu thứk xội: hữ mĩ chếp, hại.
Mơ thấy mình bị tội: sẽ ốm đau, xấu.

51 - f$ #hN yF F*a ym* ut t&aG EHN: iM VIc H*aJPhăn hên phãy phạ mảy tu táng hưỡn: Mĩ vịak hại.
Mơ thấy lửa cháy cửa, cửa sổ nhà: có việc xấu.

53 - f$ #hN {N* w*>M Es*a: is& iM fuc <Lc HodPhăn hên nặm thuổm chảu: Chí mĩ phúc lộc họt.
Mơ thấy nước ngập mình: Sẽ có phúc lộc đến.

54 - f$ ka*M #hN {N* ku*M EH: yd* ciN El*aPhăn khảm hên nặm khủm hữa: đảy kin lẩu.
Mơ qua sông thấy nước vào thuyền: được uống rượu.

55 - f$ #hN pac ut yk c*VaG: yd* il LaG o&aVPhăn hên pák tu khay quảng: đảy li lãng áo.
Mơ thấy cánh cửa mở rộng: được như mong ước.

56 - f$ #hN EHN d}G Ca ooc z*a: iM VIc B>NPhăn hên hưỡn đăng cã ók nhả: Mĩ vịak buỗn.
Mơ thấy mái nhà mọc cỏ: có việc buồn.

57 - f$ #hN yF ym* Fa: il laJPhăn hên phãy mảy phã: li lai- Mơ thấy lửa cháy chăn: rất tốt.

58 - f$ #hN {N* [b& eh*G: EHN [S* VIc xIV xacPhăn hên nặm bó hảnh: hưỡn chọ vịak xiêu xák.
Mơ thấy nước mó cạn: nhà bị tiêu tan nát.
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59 - f$ #hN yM* taJ iM ooc Yb: ooc laJ Luc laJ laNPhăn hên mạy tai mĩ baư ók: ók lai lụk lai lan.
Mơ thấy cây chết mọc lá: sinh nhiều con cháu.

60 - f$ #hN pac ut hac yk: IM d*iN uS* Phăn hên pák tu hák khay: mĩa đỉn chụ.
Mơ thấy cánh cửa nhà khắc mở: vợ ngoại tình.

61 - f$ #hN q L}c Ecb Ek*a EHN: EHN iM xIV xacPhăn hên cỗn lặc cướp khảu hưỡn: hưỡn mĩ xiêu xák.
Mơ thấy người trộm cướp vào nhà: nhà sẽ bị tiêu tan.

62 - f$ #hN c>G EHN ooc [c yM*: [P& eM* #sb H*aJ taJPhăn hên cuông hưỡn ók co mạy: po me chếp hại tai.
Mơ thấy trong nhà mọc cây: bố mẹ ốm chết.

63 - f$ #hN ut t&aG h{b: #Jd x}G [C& Eb&a ilPhăn hên tu táng hắp: dệt xăng cọ báu li.
Mơ thấy cửa đóng: làm gì cũng không tốt.

64 - f$ #hN yF ym* EHN: yd* LaG ilPhăn hên phãy mảy hưỡn: đảy lãng li. Mơ thấy lửa cháy nhà: được việc tốt.

65 - f$ #hN Ex&a fuc Es*a: iM #sbPhăn hên xấu phúk chảu: mĩ chếp. Mơ thấy người ta chói mình: bị ốm.

66 - f$ #hN p&a <dG iM laJ yM* laJ z*a: ilPhăn hên pá đông lai mạy nhả: li - Mơ thấy rừng nhiều cây cỏ: tốt.

67 - f$ #hN Es*a Eoa AGN {C Yh* Ex&a: Eb&a ilPhăn hên chảu âu ngỡn cẵm haử xấu: báu li.
Mơ thấy mình lấy bạc vàng cho người ta: không tốt.

68 - f$ #hN boc Ex&a #Jd yH* Na x>N: iP& N*oG uj& l}c MaPhăn hên bók xấu dệt hay nã xuân: pi nọng dú lắc mã.
Mơ thấy bảo người ta làm nương ruộng vườn: anh em ở xa đến.

69 - f$ #hN p$ AGN {C Yh* Ex&a: iM laJ CVaM H*aJPhăn hên păn ngỡn cẵm haử xấu: mĩ lai quãm hại.
Mơ thấy chia bạc vàng cho người ta: có nhiều lời xấu

70 - f$ #hN L>G biN: fad T*aJ l>GPhăn hên luỗng bin: phát tại luông - Mơ thấy rồng bay: phát tài to.

71 - f$ #hN Es*a yp yw Na {d Na: yd* yp TaGPhăn hên chảy pay thay nã đăm nã: đảy pay tãng.
Mơ thấy mình đi cày ruộng cấy lúa: được đi đường.
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72 - f$ #hN ciN Ek*a El*a c{b Ex&a: iM CVaM H*aJPhăn hên kin khảu lẩu cắp xấu: mĩ quãm hại.
Mơ thấy mình ăn cơm uống rượu với người ta: có lời hại mình.

73 - f$ #hN k*a #kb tod: eTN JUNPhăn hên khả khếp tót: tẽn dữn Mơ thấy giết con rết cắn mình: thêm sống lau.

74 - f$ #hN EHN j*aV yH* Na xac xIV: yd* ilPhăn hên hưỡn dảo hay nã xák xiêu: đảy li.
Mơ thấy nhà cửa ruộng nương tan tác: được tốt.

75 - f$ #hN puc mac puc f}c: ilPhăn hên púk mák púk phắk: li - Mơ thấy trồng cây ăn quả trồng rau: tốt.

76 - f$ #hN <t Et&a Ek*a noG: iM VIc eM& ZiGPhăn hên tô táu khảu nong: mĩ vịak me nhĩnh.
Mơ thấy con rùa vào ao: có việc đàn bà.

77 - f$ #hN <t uG Ek*a EHN: il - <t uG tod: yd* koGPhăn hên tô ngũ khảu hưỡn: li - Tô ngũ tót: đảy khong.
Mơ thấy con rắn vào nhà: tốt . Con rắn cắn: được của.

78 - f$ #hN <t G> Ek*a EHN: iM q c&iVPhăn hên tô ngũa khảu hưỡn: mĩ cỗn kiú.
Mơ thấy con bò vào nhà: có người cứu nạn.

79 - f$ yd* AGN: M> x>N M> H*a il- uw <dG Eb&a ilPhăn đảy ngỡn: mũa xuân mũa hạ li. Mũa đông báu li.
Mơ được bạc: mùa xuân mùa hạ tốt. Mùa đông không tốt.

80 - f$ #hN yp TaG [P* cVaN: ilPhăn hên pay tãng pọ quan: li - Mơ thấy đi đường gặp quan: tốt.

81 - f$ #hN uj* c>G EHN k{b M&>N: iM q taJPhăn hên dú cuông hưỡn khắp muôn: mĩ cỗn tai.
Mơ thấy ở trong nhà hát vui: có người chết.

82 - f$ #hN EHN wUc <X*J: Eb&a ilPhăn hên hưỡn thứk sội: báu li. Mơ thấy nhà bị tội: không tốt.

83 - f$ #hN yp tuc pa: il - yd* pa #pN b}d yoPhăn hên pay túk pa: li - Đảy pa pên bắt ay.
Mơ đi câu cá: tốt . Được cá: bị cúm.
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UM* T{b Axc- Mự tặp xớk- Ngày đánh giặc.
1 - #Jd Axc doM efN& F*a- Dệt xớk lom phén phạ- Làm giặc ở trần gian:
- UM* Ys* AS ix q Q eP* HoJ* qMự chaử chỡ xi cỗn nưng pẹ họi cỗnNgày tý giờ thìn một mình thắng trăm người.

- UM* Ep*a AS #Md uf* Q eP* HoJ* QMự pảu chỡ mệt phủ nưng pẹ họi cỗnNgày sửu giờ tuất một mình thắng trăm người.

- UM* iZ AS Yx* q Q eP* ha* HoJ*Mự nhĩ chỡ xaử cỗn nưng pẹ họi cỗn.
Ngày dần giờ tỵ một mình thắng trăm người.

- UM* Ema* AS Yx* AS XGa* q Q eP* ha* HoJ*Mự mảu chỡ xaử, xngạ cỗn nưng pẹ họi cỗn.
Ngày mão giờ tỵ, ngọ một mình thắng trăm người.

- UM* ix AS <Md q Q eP* HoJ* QMự xi chỡ một cỗn nưng pẹ họi cỗn.
Ngày thìn giờ dần một mình thắng trăm người.

- UM* Yx* yp AS iZ q Q eP* HoJ* QMự xaử pay chỡ nhĩ cỗn nưng pẹ họi cỗn.
Ngày tỵ đi giờ thìn một mình thắng trăm người.

- UM* XGa* yp AS Ema* q Q eP* HoJ* QMự xngạ pay chỡ mảu cỗn nưng pẹ họi cỗn.
Ngày ngọ đi giờ mão một mình thắng trăm người.

- UM* <Md yp AS ix uf* Q eP* HoJ* QMự một pay chỡ xi phủ nưng pẹ họi cỗn.
Ngày mùi đi giờ thìn một người thắng trăm người.

- UM* x$ yp AS Yx* uf* Q eP* #sd HoJ*Mự xăn pay chỡ xaử phủ nưng pẹ chết họi.
Ngày thân đi giờ tỵ một mình thắng bảy trăm.

- UM* EHa* yp AS Yx* AS XGa* uf* Q eP* #sd HoJ*Mự hậu pay chỡ xaử, xngạ phủ nưng pẹ chết họi.
Ngày dậu đi giờ tỵ, ngọ một mình thắng bảy trăm.

228

- UM* #Md AS <Md uf* Q eP* HoJ* QMự mệt chỡ một phủ nưng pẹ họi nưng.
Ngày tuất giờ mùi một mình thắng một trăm.

- UM* YC* AS x$ uf* Q eP* HoJ* QMự caự chỡ xăn phủ nưng pẹ họi cỗn.
Ngày hợi giờ thân một mình thắng trăm người.

2 - #Jd Axc ToJ& efN& F*a il laJ
Dệt xớk toi phén phạ li lai- Làm giặc theo trời rất tốt.

- #hN Axc UM* Ys* UH yh* xaM xIG s}G& [t& EHa eP*Hên xớk mự chaử hữ hảy xam xiêng chắng tó hãu pẹ.
Thấy giặc ngày tý khóc ba tiếng mới đánh thì ta thắng.

- UM* Ep*a #hN Axc yt* pUN yF ebN& eLV* s}G& [t& EHa eP*Mự pảu hên xớk tảy pưn phãy bén lẹo chắng tó hãu pẹ.
Ngày sửu thấy giặc đốt tên lửa bắn rồi mới đánh ta thắng.

- UM* iZ #hN Axc UH ecM na* kUN F*a eLV* s}G& HIc Axc xaM xIG s}G& [t& EHa eP*Mự nhĩ hên xớk hữ kem nả khửn phạ lẹo chắng hịak xớk xam xiêng chắng
tó hãu pẹ.
Ngày dần thấy giặc thì giương nỏ lên trời rồi mới kêu mắng giặc ba tiếng
mới đánh thì ta thắng.

- UM* Ema* #hN Axc cIV* k}d <fM s}G& ZaG& yp ux& Axc xaM bad tiN s}G& [t& EHa eP*Mự mảu hên xớl kiểu khắt phôm chắng nhang pay xú xớk xam bát chắng
tó hãu pẹ.
Ngày mão thấy giặc cuốn búi tóc bước đi với giặc ba bước mới đánh thì ta
thắng.

- UM* ix #hN Axc UH jUN uj& Yh* Axc [Z tiN coN& eLV* s}G& [t& EHa eP*Mự xi hên xớk hữ dưn dú haử xớk nhõ tin cón lẹo chắng tó hãu pẹ.
Ngày thìn thấy giặc thì đứng yên cho giặc bước chân trước mới đánh ta
thắng.

- UM* Yx* #hN Axc UH yh* ha* xIG s}G& HIc Axc Ma eCM s}G& [t& EHa ePMự xaử hên xớk hữ hảy xam xiêng chắng hịak xớk mã kẽm chắng tó hãu pẹ.
Ngày tỵ thấy giặc thì khóc ba tiếng mới gọi giặc về gần mới dánh ta thắng.
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- UM* XGa* #hN Axc UH yh* #sd xIG s}G& [t& EHa eP*Mự xngạ hên xớk hữ hảy chết xiêng chắng tó hãu pẹ.
Ngày ngọ thấy giặc thì khóc bảy tiếng mới đánh ta thắng.

- UM* <Md #hN Axc UH yh* ha* xIG Axc hac PaJ&Mự một hên xớk hữ hảy hả xiêng xớk hák pai.
Ngày mùi thấy giặc khóc năm tiếng giặc khác chạy trốn.

- UM* x$ #hN Axc <tb UM eLV* s}G& yt* pUN yF ebN& coN& s}G& [t& EHa eP*Mự xăn hên xớk tốp mữ lẹo chắng tảy pưn phãy bén cón chắng tó hãu pẹ.
Ngày thân thấy giặc vỗ tay rồi mới đốt tên lửa bắn trước mới đánh ta thắng.

- UM* EHa* #hN Axc UH da& Axc #sd xIG eLV* s}G& [t& EM TaG {c* yt EfGMự hậu hên xớk hữ đá xớk chết xiêng lẹo chắng tó mữa tãng cẳm tây phương.
Ngày dậu thấy gặc thì chửi giặc bảy tiếng rồi mới đánh đi về phía phương tay.

- UM* #Md #hN Axc UH HIc Axc xaM xIG s}G& [t& EHa eP*Mự mệt hên xớk hữ hịak xớk xam xiêng chắng tó hãu pẹ.
Ngày tuất thấy giặc thì kêu giặc ba tiếng mới đánh ta thắng.

- UM* YC* #hN Axc UH HIc Axc Eca* xIG s}G& [t& EHa eP*Mự caự hên xớk hữ hịak xớk cảu xiêng chắng tó hãu pẹ.
Ngày hợi thấy giặc thì gọi giặc chín tiếng mới đánh ta thắng.

3 - yp Axc Za toG* EtG&Pay xớk nhã tỏng tướng. Đi đánh giặc đừng chiếu tướng:

- {C& Q EtG& uj siG& <dGCăm nưng tướng dú chính đông- Mồng một tướng ở chính đông.

- 2 {C& EtG& uj& <dG naMXong căm tướng dú đông nam- Mồng hai tướng ở đông nam.

- 3 {C& EtG& uj& siG& naMXam căm tướng dú chính nam- Mồng ba tướng ở chính nam.

- 4 {C& EtG& uj& naM ytXí căm tướng dú nam tây- Mồng bốn tướng ở nam tây.

- 5 {C& EtG& uj& siG& ytHả căm tướng dú chính tây- Mồng năm tướng ở chính tây.

- 6 {C& EtG& uj& yt b}cHốk căm tướng dú tây bắc- Mồng sáu tướng ở tây bắc.
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- 7 {C& EtG& uj& siG& b}cChết căm tướng dú chính bắc- Mồng bảy tướng ở chính bắc.

- 8 {C& EtG& uj& <dG b}cPét căm tướng dú đông bắc- Mồng tám tướng ở đông bắc.

- 9 {C& EtG& uj& F*aCảu căm tướng dú phạ- Mồng chín tướng ở trên trời.

- 10 {C* EtG& uj& diNXíp căm tướng dú đin- Mồng mười tướng ở đất.

EtG& uj& F*a Za piN& paJ <oG& paJ saV& EM F*aTướng dú phạ nhã pín pai ống pai cháo mưa phạTướng ở trên trời đừng quay đầu súng ngọn giáo lên trời.

EtG& uj& diN Za piN& paJ <oG& paJ dab <LG diNTướng dú đin nhã pín pai ống pai đáp lỗng đin.
Tướng ở đất đừng quay đầu súng ngọn kiếm xuống đất.

4 - UM* yp Axc il- Mự pay xớk li - Ngày đi đánh giặc tốt.
UM* yp Axc ud o$ iN* Yh* il Eba& #pN x}G- yp Axc:
Mự pay xớk đu ăn nị haử li báu pên xăng. Pay xớk:
Ngày đi đánh giặc phải xem cho kỹ thì không việc gì. Đi đánh giặc:

- {C& Q biG ik& uj& <dG EfG EHa yp TaG yt EfGCăm nưng binh khí dú đông phương hãu pay tãng tây phương.
Mồng một binh khí ở đông phương ta đi đường tây phương.

- 2 {C& biG ik& uj& naM EfG EHa yp TaG b}c EfGXong căm binh khí dú nam phương hãu pay tãng bắc phương.
Mồng hai binh khí ở nam phương ta đi đường bắc phương.

- 3 {C& biG ik& uj& yt EfG x{b Axc yp TaG <dG EfGXam căm binh khí dú tây phương xắp xớk pay tãng đông phương.
Mồng ba binh khí ở tây phương đuổi giặc đi hướng đông phương.

- 4 {C& biG ik& uj& b}c EfG x{b Axc yp naM EfGXí căm binh khí dú băc phương xắp xớk pay nam phương.
Mồng bốn binh khí ở bắc phương đuổi giặc đi nam phương.

- 5 {C& biG ik& uj& <dG EfG x{b Axc yp yt EfGHả căm binh khí dú đông phương xắp xớk pay tây phương.
Mồng năm binh khí ở đông phương đuổi giặc đi tây phương.
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- 6 {C& biG ik& uj& naM EfG x{b Axc yp b}c EfGHốk căm binh khí dú nam phương xắp xớk pay bắc phương.
Mồng sáu binh khí ở nam phương đuổi giặc đi bắc phương.

- 7 {C& biG ik& uj& yt EfG x{b Axc yp <dG EfGChết căm binh khí dú tây phương xắp xớk pay đông phương.
Mồng bảy binh khí ở tây phương đuổi giặc đi đông phương.

- 8 {C& biG ik& uj& b}c EfG x{b Axc yp naM EfGPét căm binh khí dú bắc phương xắp xớk pay nam phương.
Mồng tám binh khí ở bắc phương đuổi giặc đi nam phương.

- 9 {C& biG ik& uj& <dG EfG x{b Axc yp yt EfGCảu căm binh khí dú đông phương xắp xớk pay tây phương.
Mồng chín binh khí ở đông phương đuổi giặc đi tay phương.

- 10 {C& 20 {C& 30 {C& biG ik& uj& F*a x{b Axc yp Ut& EfGXíp căm, xão căm, xam xíp căm binh khí dú phạ xắp xớk pay tứ phương.
Ngày mồng mươi, hai mươi, ba mươi binh khí ở trời đuổi giặc đi tứ phương.

AbG UM* EbN Eba& il Bớng mự bươn báu li- Xem ngày tháng không tốt.

- EbN sIG UM* cab x$ Eba& yp #Jd x}G- UM* cab x$ Eba& [t& xud Fa #Jd Ex&- TaV* Eb&a
yd* cod Ena* NaG noM& NoN xoG- yk SoG il SoG GaN Eba& Exa*- Eba& yd* Eoa
yM* ekV T{b Luc Eta* caG CUN kV$ ooN <tc p&a yM*Bươn chiêng mự cáp xăn báu pay dệt xăng. Mự cáp xăn báu tó xút phã dệt
xứa. Tạo báu đảy cót nảu nãng nóm nõn xong. Khay chõng li chõng ngãm báu
xẩu. Báu đảy âu mạy kheo tặp lụk tảu cang cữn khuôn on tốk pá mạy.
Tháng giêng ngày giáp thân không đi làm gì. Ngày giáp thân không làm
màn, chăn, áo. Tạo không được nằm ôm nàng trẻ ngủ hai. Mở chõng đẹp không
mốc. Không được lấy cây xanh đánh con giữa đêm khuya hồn sợ đi vào rừng.

- EbN iZ& UM* H{b EHa* iv h> Eba& yd* zIM eVN& if eLN& Eta* Eoa koG Eba& VaG Eba& ilBươn nhi mự hặp hậu bi hua báu đảy nhiểm ven phi len tảu âu khong báu
vãng báu li.
Tháng hai ngày ất dậu chải đầu không soi gương ma chạy lấy của không
bỏ không được tốt.
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- EbN xaM UM* HaJ #Md Eba& yd* HoN yM* x{b yL& G> CVaJ- if #hN M$ s}c #Jd
taJ XId Es*a-

Bươn xam mự hãi mệt báu đảy hõn mạy xắp lay ngũa quãi. Phi hên mẵn
chắc dệt tai xiệt chảu.
Tháng ba ngày bính tuất không được chặt cây đuổi trâu bò. Ma thấy nó sẽ
làm cho thiệt mình.

- EbN ix& UM* AMG YC* Eba& yd* [t& SoG il N}G& PIG ciN Ela* Eba& Ewa* ec& laJ ipBươn xí mự mỡng caự báu đảy tó chõng li năng piễng kin lẩu báu thảu ké lai pi.
Tháng tư ngày đinh hợi không được làm chõng ngồi uống rượu không sống gìa.

- EbN ha* UM* Apc Ys* Eba& yd* #kN huc eP #Jd Eba& kad Es*a taJBươn hả mự pớk chaử báu đảy khên húk pẽ dệt báu khát chảu tai.
Tháng năm ngày mậu tý không được dệt vải thổ cẩm làm không đứt mình chết.

- EbN <hc UM* c}d Ep*a Ewa* d}G moG Eba& yd fiG edd caG SaN if #hN if {k& CaN
Ma Efa*Bươn hốk mự cắt pảu thảu đăng mong báu đảy phinh đét cang chãn hên
phi khắm cãn mã phẩu.
Tháng sáu ngày kỷ sửu già lưng mốc không đươc sưởi nắng giữa sàn thấy
ma cầm đòn về canh giữ.

- EbN #sd UM* <kd iZ Luc TaN& <LM* caG k>G& Za ud Ma EHN Luc Es*a yx*Bươn chết mự khốt nhĩ lụk tan lộm cang khuống nhã đu mã hưỡn lụk chảu
xảy.
Tháng bảy ngày canh dần có con người ta ngã giữa sân đừng xem về nhà
con mình ốm.

- EbN epd UM* H>G* Ema* Eba& Ix& Luc Eta* yp #xN n}G* LuG ta SoM* da L*a CUN Ma
Es*aBươn pét mự huộng mảu báu xía lụk pay xên nẳng lũng ta chom đa lạ cữn
mã chảu.
Tháng tám ngày tân mão không địu con đi cúng bên ngoại vừa đặt xong
phải quay về nhà mình.

- EbN Eca* UM* Eta& ix #kN huc SoN ta* LaG& if s}c LaG& huc kUN MuG EHN Es*a EHN

Eba& il-

Bươn cảu mự táu xi khên húk chõn tả lang phi chắc lạk húk khửn mũng
hưỡn chảu hưỡn báu li.
Tháng chín ngày nhâm thìn kéo sợi làm vải dưới gầm sàn ma sẽ thấy kéo
lên mặc chủ nhà mình không tốt.
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- EbN xib UM* ca& Yx* Eba& xaN <bM PaN ux* ekc Eba& yd& ebc Ela* yh Yz& G$ kuN

M$ s}c {c* #Jd in-

Bươn xíp mự cá xaử báu san bôm pãn xủ khék báu đảy bék lẩu hay nhaứ
ngăn khun mẵn chắc cẳm dệt ni.
Tháng mười ngày quý tỵ không đan mâm cơm đón khách không được vác
rượu chum to mừng khun nó sẽ làm cho phải rời chỗ.

- EbN xib #od UM* cab XGa* yd* wod dab ka* TaN& Ix #VN taJ Es*a Eb&a Ewa* LIG*
Luc Eta* Eba& #pNBươn xíp ết mự cáp xngạ đảy thót đáp khả tan xia vễn tai chảu báu thảu
liệng lụk tảu báu pên.
Tháng mười một ngày giáp ngọ phải rút kiếm giết người ta chết mình
không già nuôi con cái không nên.

- EbN xib xoG UM* H{b <Md Eba& yd* da& Luc Eta* caG CUN k>N ooN- <tc TaG*
coG eM& Eba* ka* SaG* #xN [C* Eba& CUNBươn xíp xong mự hặp một báu đảy đá lụk tảu cang cữn khuôm on. Tốk
tạng cong me bảu khả chạng xên cọ báu cữn.
Tháng mười hai ngày ất mùi không được chửi mắng con cái giữa đêm
khuya hồn thất lạc. Rơi xuống thác đống bà mụ cúng voi cũng không trở lại.
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h&uN Ab&G Ix koG- T&oJ xib xoG UM*- t}*G <cc UM* Ys* (

) yp T&oJ #kM

<LG <H Ep*a iZ Em*a ix Yx* XG*a <Md x$ EH*a #Md YC*- h> CVaJ ooc Noc [l* Eb&a

yd*- h> CVaJ Ek*a c>G UH Z}G yd*- AS [C* Ab&G EXG N*$.

Hún bớng xia khong- Toi xíp xong mự. Tẳng cốk mự chaử ók pay toi
khêm lỗng hỗ pảu nhĩ mảu xi xaử xngạ một xăn hậu mệt caự. Hua quãi ók nọk
lỏ báu đảy, hua quãi khẩu cuông nhẵng đảy, Chỡ cọ bớng xưỡng nặn.
Hình xem đoán mất của. Theo mười hai ngày. Bắt đầu từ ngày tý ( có ký
hiệu ở hình vẽ) đi theo kim đồng hồ đến sửu dần mão thìn tỵ ngọ mùi thân dậu
tuất hợi. Đầu trâu ra phía ngoài là không được, đầu trâu quay vào trong còn
được. Giờ cũng xem như vậy.

UM* koG Ix- Mự khong xia- Ngày mất của;
- UM* Ys* q {d Eoa Eba& [C* uf* kaV EoaMự chaử cỗn đăm âu báu cọ cỗn khao âu.
Ngày tý người đen lấy hoặc người trắng lấy.
- UM* Ep*a uf* kaV Eoa- Mự pảu phủ khao âu- Ngày sửu người trắng lấy.

- UM* iZ q {d edG Eoa Eba& yd*- Mự nhĩ cỗn đăm đanh âu báu đảy-

Ngày dần người đen đó lấy không được

- UM* Ema* q ik* SaN* Eoa Z}G yd*- Mự mảu cỗn khỉ chạn âu nhẵng đảy.
Ngày mão người lười lấy còn được

- UM* ix uf* SaJ L}c Luc M$ Eoa IM eM& HaG* Ix eLV*Mự xi phủ chãi lặc lụk mẵn âu mĩa me hạng xia lẹo.
Ngày thìn con trai lấy con nó lấy vợ con gái bỏ chồng mất hẳn.

- UM* Yx* q {t& L}c Z}G yd* Eba& Ix- Mự xaử cỗn tắm lặc nhẵng đảy báu xia.
Ngày tỵ người thấp lấy trộm còn được không mất.

- UM& X&Ga c>G EHN L}c Z}G yd* Eba& IxMự xngạ cuông hưỡn lặc nhắng đảy báu xia.
Ngày ngọ trong nhà trộm còn được không mất.

- UM* <Md q na* LaJ L}c Z}G yd*- Mự một cỗn nả lãi lặc nhẵng đảy.
Ngày mùi người mặt rỗ trộm còn được.

- UM* x$ q SaJ uj& x*$ ( uj& Yx* ) L}c Ix eT*Mự xăn cỗn chãi dú xăn ( dú xaử ) lặc xia tẹ.
Ngày thân con trai ở gần trộm mất thật.
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- UM* EHa* q {d L}c Z}G yd*- Mự hậu cỗn đăm lặc nhắng đảy.
Ngày dậu người đen trộm còn được

- UM* #Md koG l>G Z}G yd* q na* {d EoaMự mệt khong luông nhẵng đảy cỗn nả đăm âu.
Ngày tuất của to còn được người mặt đen lấy.

- UM* YC* q {d Eoa Z}G yd*- Mự caự cỗn đăm âu nhắng đảyNgày hợi người đen lấy còn được.

AS [C* AbG& eNV iN*- Chỡ cọ bớng nẽo nặn- Giờ cũng xem như vậy.

h&uN AbG Ix koG:

h> pa Ek*a yd*- Hua pa khẩu đảy - Đầu cá vào còn được

h> pa ooc Eb&a yd*- Hua pa ók báu đảy- Đầu cá ra không được
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+ UM* il #Jd ETa Ma*: UM& cab Ys*- cab x$- H{b Yx*- AMG Ema*- AMG EHa*AMG <Md- Apc #Md- c}d Ema*- <kd Ys*- H>G* Ema*- Eta& iZ- Eta& Ys*Mự li dệt tãu mạ: Mự cáp chaử, cáp xăn, hặp xaử, mỡng mảu, mỡng hậu,
mỡng một, pớk mệt, cắt mảu, khốt chaử, huộng mảu, táu nhĩ, táu chaử.
Ngày làm tàu ngựa tốt: ngày giáp tý, giáp thân, ất tỵ, đinh mão, đinh dậu,
đinh mùi, mậu tuất, kỷ mão, canh tý, tân mão, nhâm dần, nhâm tý.

+ UM* il #Jd AVG CVaJ: UM* cab Ys*- cab #Md- cab XGa*- H{b YC*- HaJ Ys*Apc x$- <kd ix- <kd iZ- <kd Ys*- Eta& XGa*- Eta& iZ- Eta& Ys*- ca& <MdMự li dệt vỡng quãi: mự cáp chaử, cáp mệt, cáp xngạ, hặp caự, hãi chaử,
pớk xăn, khốt xi, khốt nhĩ, khốt chaử, táu xngạ, táu nhĩ, táu chaử, cá một.
Ngày tốt làm vây trâu: ngày giáp tý, giáp tuất, giáp ngọ, ất hợi, bính tý,
mậu thân, canh thìn, canh tý, nhâm ngọ, nhâm dần, nhâm tý, quý mùi.

+ UM* il t}G* Coc um: UM* cab Ys*- Apc ix- Eta& x$- ca& EHa*- ca& <MdMự li dệt kọk mu: mự cáp chaử, pớk xi, táu xăn, cá mảu, cá một.
Ngày tốt làm chuồng lợn: ngày giáp tý, mậu thìn, nhâm thân, quý mão, quý
mùi.

+ UM* il #Jd <Lc #pd <Lc yc&: H{b Ep*a- Apc #MdMự li dệt lộc pết cáy: mự hặp pảu, pớk mệt.
Ngày tốt làm chuồng gà, vịt: ất sửu, mậu tuất.

+ F*a d}G ip Ym&- Phạ đăng pi maứ- Ngày sấm đầu năm mới:

- d}G EbG* io& xaN #Tb Ela* yk ut hiN ip $* il Eka* yH Eka* Na-

Đăng bưởng í xan tệp lẩu khay tu hin pi nặn li khảu hay khảu nã.
Sấm rèn phía Í San đúng dịp mở cửa đất năm đó tốt cho lũa nương lúa ruộng.

- d}G EbG* p> La Fac #Tb Ela* yk ut hiN q s}c taJ laJĐăng bưởng pua lã phạk tệp lẩu khay tu hin cỗn chắc tai lai.
Sấm rền phía vua lã phạk tệp rượu mở cửa đất người chết nhiều.

- d}G EbG* oa Zad #Md #Tb Ela* yk ut #dc q uj ilĐăng bưởng a nhạt mệt tệp lẩu khay tu đếk cỗn dú li.
Sấm rền phía a nhạt mệt tệp rượu mở cửa sắt người ở yên tốt.
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- d}G EbG* t}c PiN #Tb Ela* yk ut yF yF s}c ym* eLG* n}c Eka* yH& Eka* Na
Eba& il-

Đăng bưởng tắc pịn tệp lẩu khay tu phãy phãy chắc mảy lạnh nắc khảu
hay khảu nã báu li.
Sấm rền phía tắc pịn tệp lẩu mở cửa lửa lửa sẽ cháy hạn nặng lúa nương
lúa ruộng không tốt.

- d}G EbG* [h La il ba da yk ut #dc ip $* Eba& <fN laJ q s}c yx* p>J& laJ
taJ n}c-

Đăng bưởng ho lã li ba đa khay tu đếk pi nặn báu phôn cỗn chắc xảy puối
lai tai nắc.
Sấm rền phía ho la ba đa mở cử sắt năm đó mưa không nhiều người đau
ốm nhiều chết lắm.

- d}G EbG* s}c kid #Tb Ela* yk ut {N* ip $* <fN laJ Eka* yH& Eka* Na il q uj& ilĐăng bưởng chắc khít tệp lẩu khay tu nặm pi nặn phôn lai khẩu hay khẩu
nã li cỗn đú li.
Sấm rền phía chắc khít tệp lẩu mở cửa nước năm đó mưa nhiều lúa nương
lúa ruộng tốt người yên lành tốt.

- d}G EbG* FaJ& Z{b #Tb da yk ut ToG ip $* <fN <tc n}c {N* NoG n}c q s}c
taJ n}cĐăng bưởng phai nhặp tệp đa khay tu tõng pi nặn phôn tốk nắc nặm nõng
nắc cỗn chắc tai nắc.
Sấm rền phía phai nhập tệp đa mở cửa đồng năm đó mưa rơi nặng nước lũ
to người chắc chết nhiều

- d}G EbG* uo doN #Tb Ela* yk ut AGN ip $* {N* s}c wuM& Lad yH& Na q s}c jac
Eka* n}c laJĐăng bương u đon tệp lẩu khay tu ngỡn pi nặn chắc thúm lạt hay nã cỗn
chắc dák khẩu nắc lai.
Sấm rền phía U đon tệp lẩu mở cửa bạc năm đó chắc lũ to tràn ruộng
nương con người sẽ đói lúa nặng nhiều.
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+ UM* F*a d}G ip Ym&
Mự phạ đăng pi maứ- Ngày sấm đầu năm:

- UM* Ys*: Eka* il laJ q #sb yx* laJ- Mự chaử: khảu li lai cỗn chếp xảy lai.
Ngày tý lúa rất tốt người ốm đâu nhiều.

- UM* Ep*a: Eka* il q il- Mự pảu: khảu li cỗn li - Ngày sửu: lúa tốt người tốt.

- UM* iZ: Eka* il woG&- Mự nhĩ: khảu li thóng. Ngày dần: lúa tốt một nửa.
- UM* Ema*: Eka* il q um yc& Eba& il- Mự mảu: khảu li cỗn mu cáy báu li -

Ngày mão: lúa tốt, người lợn gà không tốt.

- UM* ix: Eka #pN Z$& q #pN HaJ* laJ- Mự xi: khảu pên nhăn cỗn pên hại lai.
Ngày thìn: lúa bị sâu người ốm đau nhiều.

- UM* Yx*: Eka*- q- um- yc& il- Mự xaử: khảu, cỗn, mu, cáy li Ngày tỵ: lúa, người, lợn, gà tốt.

- UM* XGa*: Eka*- q- um- yc& il laJ- Mự xngạ: khảu, cỗn, mu, cáy li lai.
Ngày ngọ: lúa, người, lợn, gà rất tốt.

- UM* <Md: Eka* #pN puc #pN Z$& q #pN yx* laJMự một: khảu pên púk pên nhăn cỗn chếp xảy lai.
Ngày mùi: lúa nên giống bị sâu lửa người đau ốm nhiều.

- UM* x$: Eka* Eba& il <t <HM laJ- Mự xăn: Khảu báu li tô hỗm lai.
Ngày thân: lúa không tốt sâu bọ nhiều.

- UM* EHa*: Eka* q il Eba& iM <t <HM- Mự hậu: khảu cỗn li báu mĩ tô hỗm.
Ngày dậu: lúa người tốt không có sâu bọ.

- UM* #Md: Eka* il q #pN yx* laJ- Mự mệt: khảu li cỗn pên xảy lai.
Ngày tuất: lúa tốt người bị ốm nhiều.

- UM* YC* : Eka* Eba& il q uj& il- Mự caự: khảu báu li cỗn dú li.
Ngày hợi: lúa không tốt người ở yên lành tốt.
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+ UM* Eba& eH* yH& Na Mự báu hẹ hay nã- Ngày không bắt đầu làm ruộng nương:

- EbN sIG: UM* Ys* UM* Yx* <Nc ciN- Bươn chiêng: mự chaử mự xaử nộk kin.
Tháng giêng ngày tý, tỵ chim ăn.

- EbN iZ&: UM* XGa* UM* Ep*a <Nc ciN- Bươn nhi: mự xngạ mự pảu nộk kin.
Tháng hai: ngày ngọ, sửu chim ăn.

- EbN xaM: UM& iZ UM* Yx* <Nc ciN- Bươn xam: mự nhĩ, mự xaử nộk kin.
Tháng ba: ngày dần, tỵ chim ăn.

- EbN ix&: UM* XGa* UM* Ema* un ciN- Bươn xí: mự xngạ mự mảu nu kin.
Tháng tư: ngày ngọ, mão chuột ăn.

- EbN ha*: UM* EHa* UM* ix <Nc ciN- Bươn hả: mự hậu, mự xi nộk kin.
Tháng năm: ngày dậu, thìn chim ăn.

- EbN <hc: UM* #Md UM* Yx* un ciN- Bươn hốk: mự mệt mự xaử nu kin.
Tháng sáu: ngày tuất, tỵ chuột ăn.

- EbN #sd: UM* XGa* UM* YC cVaG ciN- Bươn chết: mự xngạ mự caự quang kin.
Tháng bảy: ngày ngọ, hợi nai ăn.

- EbN epd: UM* <Md UM* Ys* if ciN- Bươn pét: mự một mự chaử phi kin.
Tháng tám: ngày mùi, tý, ma ăn.

- EbN Eca*: UM* ix UM* Ys* Z$* ciN- Bươn cảu: mự xi mự chaử nhăn kin.
Tháng chín: ngày thìn, tý sâu lửa ăn.

- EbN xib: UM* iZ UM* EHa* p>c ciN- Bươn xíp: mự nhĩ mự hậu puốk kin.
Tháng mười ngày dần, hậu mối ăn.

- EbN xib #od; UM* #Md UM* iZ <Nc ciN- Bươn xíp ết: mự mệt mự nhĩ nộk kin.
Tháng mười một: ngày tuất, dần chim ăn.

- EbN xib xoG: UM* YC* UM* ix <Md ciN- Bươn xíp xong: mự caự mự xi một kin.
Tháng mười hai: ngày hợi thìn kiến ăn.

[L v$ la*- Lõ văn Lả - Lò văn Lả
xoM* epG eLV* EbN 12 ip 2012
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Lý lịch bản thân
- Họ và tên: Lò văn Lả - bí danh: Lò văn Muôn
- Ngày tháng năm sinh: 22 - 2 - 1941
- Quê quán: Bản Cọ, phường Chiềng An, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.
- Trú quán: tổ 7, phường Tô Hiệu, thành phố Sơn La.
- Hội viên: - Hội Văn Học Nghệ Thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam.
- Văn Học Nghệ Thuật tỉnh Sơn La.
- Hội Nhà báo Việt Nam, tỉnh Sơn La
- Hội khoa học lịch sử tỉnh Sơn La.
Quá trình công tác:
- 1956 - 1959 học tại trường sư phạm miền núi trung ương Hà nội.
- 1959 - 1964 dạy tiếng, chữ Thái tại trường sư phạm sơ cấp khu tự trị Tây bắc.
- 1964 - 1970 Làm biên dịch báo chữ Thái Tây bắc và làm phóng viên báo Tây
Bắc, thuộc khu ủy Tây Bắc.
- 1970 - 1976 công tác tại Ban tuyên giáo khu ủy Tây Bắc.
- 1977 - 2002 công tác tại Đài phát thanh Tây Bắc, đài phát thanh truyền hình
Sơn La.
- Năm 2002 vê hưu.
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