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Bàn về vận khí tháng 07 (al) năm Nhâm Dần 

Tháng 7 âm lịch năm nay nhằm vào Mậu Thân. Mậu gặp đất Dần, Nhâm gặp đất 

Thân, là Nguyệt Can được trường sinh từ Thái Tuế, Tuế Can được trường sinh từ 

Nguyệt Lệnh, thật là mừng như trẩy hội, như cây lúa trổ được nước đổ trên nguồn. 

Vạn tượng sinh sôi, xóa nhòa đi cái tâm lý tháng Ngâu sụt sùi mưa móc, cũng 

chẳng còn vảng vất cái âm khí của Cô Hồn. Tuy vậy, có lẽ đâu đó sẽ có rất nhiều 

đàn lễ cầu siêu sau những tháng năm đại dịch. 

 

VỀ CON NGƯỜI 

Tuổi Giáp: Một vài ý tưởng cũ phải chấm dứt để chuẩn bị cho những việc khác 

hiệu quả hơn. 
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Tuổi Ất: Gặp nhiều may mắn, những cơ hội mới được phôi thai, có quý nhân giúp 

đỡ, tiền bạc thuận lợi. 

Tuổi Bính: Có những hư hao về tiền bạc và sức khỏe. 

Tuổi Đinh: Dễ có thêm bạn mới, được nhiều người quan tâm, có cơ hội, dễ đào 

hoa. 

Tuổi Mậu: Sức khỏe và tài sản có phần sa sút, được lộc nhỏ. 

Tuổi Kỷ: Được người quan tâm, chú ý đào hoa, cần kiểm soát cảm xúc, tài lộc tốt, 

được giúp đỡ. 

Tuổi Canh: Tiền bạc dồi dào, công danh dễ đạt, vận khí tốt tươi, nên tranh thủ cơ 

hội. 

Tuổi Tân: An nhàn hưởng lợi, tài lộc đề huề, đừng ngủ quên trên chiến thắng. 

Tuổi Nhâm: Sinh lực dồi dào, ý chí vươn cao, thời điểm tốt để triển khai những 

công việc mới. 

Tuổi Quý: Phát sinh những ý tưởng mới, cơ hội vẫn đang ở phía trước, nỗ lực sẽ 

thành công lớn. 

Tuổi Thân và Dần: Chú ý nóng nảy, thay đổi tâm tánh, cẩn trọng giao thông, chăm 

lo sức khỏe. Nhất là Bính Thân, Bính Dần, Mậu Thân, Mậu Dần, Giáp Thân, Giáp 

Dần. 

Tuổi Tỵ: Có những niềm vui và cơ hội được trên cho nhưng dễ bị tiểu nhân chọc 

phá, cẩn trọng thị phi, nhất là Kỷ Tỵ, Đinh Tỵ, Quý Tỵ. 

Tuổi Hợi: Có sự trì trệ và dây dưa trong công việc, mọi việc khá vất vả, nhất la 

Quý Hợi, Đinh Hợi. 
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Các tuổi khác: Cần có thêm thông tin để dự đoán. 

VỀ KINH TẾ - XÃ HỘI – NHÀ Ở 

Xăng dầu tiếp tục giảm giá, ít nhất là nửa đầu tháng. 

Vàng bạc khả năng đi ngang với biến động không quá lớn, xu hướng giảm cao hơn 

tăng. 

Bất động sản tiếp tục trầm lắng nhưng bắt đầu có cơ hội cho nhà đầu tư tìm nguồn 

giá rẻ, chú ý khu vực Đông Bắc và nhà hướng Đông Bắc dễ sinh lợi hơn. 

Cổ phiếu diễn biến trái chiều, một số mã ngành như sắt thép, xăng dầu, chứng 

khoán, xây dựng còn khó khăn, trong khi ngành cao su, ngân hàng, thực phẩm có 

nhiều khởi sắc. 

Giao thông, thủy sản, thủy lợi bắt đầu có những giải pháp hay. 

Những phong trào mới được xuất hiện, tạo những làn sóng dư luận tốt, tích cực cho 

xã hội. 

Tuyệt đối không tu sửa, phá dỡ mái nhà, nền nhà và khu vực cầu thang trung cung, 

nếu phạm ắt có tai họa. 

Nhà có cửa ở Tây Nam dễ ốm đau, sinh bệnh, nên đặt nghê phong thủy để hóa sát. 

Nhà hướng Tây, Tây Bắc hoặc có cổng, cửa tại phía này nên cẩn trọng thị phi và 

những vật kim loại. 
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VỀ HƯỚNG DẪN NGHI LỄ CÚNG RẰM THÁNG BẢY VÀ CÁC THỦ TỤC 

TÂM LINH 

1. Sự tích về ngày xá tội vong nhân 

 

Có một buổi tối, A Nan ngồi trong tịnh thất thì thấy một con ngạ quỷ thân thể khô 

gầy, cổ nhỏ mà dài, miệng nhả ra lửa bước vào. Quỷ cho biết rằng ba ngày sau A 

Nan sẽ chết và sẽ luân hồi vào cõi ngạ quỷ miệng lửa mặt cháy như nó. A Nan nhờ 

quỷ bày cho cách tránh khỏi khổ đồ. Quỷ nói: "Ngày mai ông phải thí cho bọn ngạ 

quỷ chúng tôi mỗi đứa một hộc thức ăn, lại vì tôi mà cúng dường Tam Bảo thì ông 

sẽ được tăng thọ mà tôi đây cũng sẽ được sanh về cõi trên". A Nan đem chuyện 

bạch với Ðức Phật. Phật bèn đặt cho bài chú gọi Là "Cứu Bạt Diệm Khẩu Ngạ Quỷ 

Ðà La Ni", đem tụng trong lễ cúng để được thêm phước. 

Phật tử Trung Hoa gọi lễ cúng này là Phóng diệm khẩu, tức là cúng để bố thí và 

cầu nguyện cho loài quỷ đói miệng lửa được giải thoát, nhưng dân gian thì hiểu 
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rộng ra và trại đi thành cúng cô hồn, tức là cúng thí cho những vong hồn vật vờ 

không nơi nương tựa vì không có ai là thân nhân trên trần gian cúng bái. 

2. Sự tích lễ Vu Lan báo hiếu 

 

Mục Kiền Liên là một trong mười đệ tử của Phật Thích Ca. Sau khi đắc đạo, ngài 

muốn báo ân phụ mẫu bèn dùng thiên nhãn quan sát khắp nơi, thấy song thân đang 

bị giam hãm với hình dạng quỷ đói, bụng to như núi, cổ nhỏ như kim, vô cùng khổ 

sở. Mục Kiền Liên cầm một bát thức ăn dùng thần lực mang đến cho mẹ, nhưng 

thức ăn vừa đưa sát miệng liền hoá thành lửa cháy. Ông bất lực, đi bái kiến và nhờ 

Phật Thích Ca cứu giúp. 

Phật nói: “Cha mẹ ngươi thời còn sống đạ tạo ra vô số tội lỗi, cho nên sau khi chết 

phải bị đoạ vào địa ngục làm quỷ đói để chịu quả báo, một mình ngươi không thể 
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đủ sức cầu độ cho họ được, mà phải dựa vào uy lực của tăng chúng mười phương 

mới mong giải thoát nổi. Vào ngày rằm từ tháng 4 đến tháng 7 hàng năm, tất cả 

tăng chúng đều cùng tụ họp tinh tiến tu hành, đến ngày rằm tháng 7 thì kết thúc và 

trong ngày này sẽ có nhiều tăng chúng đắc chánh quả. Ngày ấy, nếu ngươi muốn 

cứu song thân khỏi khổ quỷ đói, phải cúng dường cơm chay cho tăng chúng, như 

vậy công đức rất lớn, không những việc làm đó có thể giải thoát cho song thân 

ngươi khỏi khổ quỷ đói, mà thậm chí còn có thể khiến 7 kiếp của song thân người 

còn được hưởng phúc trên trời. Giá như cha mẹ ngươi còn tại thế, thì việc cầu cúng 

ấy cũng có thể khiến họ được thêm phúc đức và trường thọ”. 

Mục Kiền Liên làm theo lời Phật dạy, quả nhiên cha mẹ của tôn giả thoát được 

kiếp quỷ đói và siêu thăng. Phật cũng dạy rằng, chúng sanh ai muốn báo hiếu cho 

cha mẹ cũng theo cách này thì sẽ được hiệu quả. Lễ Vu Lan có từ ngày đó. 

3. Sự tích mưa Ngâu 
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Ngưu Lang là người nông dân trần thế, còn Chức Nữ là con gái thứ bảy của Ngọc 

Hoàng. Một lần Chức Nữ hạ phàm tắm trong rừng vắng, bị Ngưu Lang giấu mất 

đôi cánh, không thể về trời, nàng ở lại kết thành chồng vợ. Một hôm Ngưu Lang đi 

vắng, Chức Nữ vô tình tìm thấy bộ cánh của mình trong bồ thóc, thương nhớ mẹ 

cha, nàng bèn lắp cánh bay về thiên giới. Ngọc Hoàng biết chuyên rất giận nhưng 

cũng đồng ý cho cha con Ngưu Lang lên trình diện một lần. Sau đó Chức Nữ sai 

đàn quạ đen đưa chồng con trở về hạ giới nhưng mải ham ăn, lũ quạ làm rơi cha 

con Ngưu lang khi gần tiếp đất, khiến họ bị ngã xuống rất đau. 

Chức Nữ ngày đêm thương nhớ, bèn xin vua cha cho chồng con chuyển hẳn lên 

trời. Ngọc Hoàng đồng ý nhưng luật thiên đình không cho thần tiên lấy người hạ 

giới nên Vương Mẫu Nương Nương phẩy tay một cái, vạch ra dòng sông Ngân hà, 

cho hai cha con ở bên kia, mỗi năm được đoàn tụ một lần vào ngày mùng 7 tháng 7 

âm lịch, gọi là ngày Thất tịch. Đến ngày này, lũ quạ đen phải đội đá bắc cầu (gọi là 

cầu ô thước) để chuộc lỗi năm xưa cho chàng và nàng gặp gỡ. Vì vậy, hàng năm 

vào những ngày này, nỗi niềm thương nhớ rơi xuống thành mưa, mưa Ngâu có từ 

chuyện đó. 

4. Tục cúng rằm tháng bảy của người Việt 

Cứ đến dịp này, người ta lại trở về quê để thắp hương cho tổ tiên nguồn cội. Các 

dòng họ ở miền Trung thường tổ chức tế lề lớn vào dịp rằm tháng bảy với nghi 

thức vô cùng tôn nghiêm, lễ vật kỳ công dâng cúng vì họ cho rằng “cả năm được 

rằm tháng bảy, cả thảy được rằm tháng giêng”. Đây là văn hóa uống nước nhớ 

nguồn của dân tộc, cần phải giữ gìn và phát huy bản sắc. 

Bên cạnh việc cúng tôn thần, tổ tiên vào rằm tháng bảy, người dân nước ta còn có 

một mâm cúng cô hồn để an ủi tảo sa tảo lạc. Hoạt động này là một sự mở rộng 

thuyết Phóng diệm khẩu của Trung Hoa, đem tình thương của người trần thế mà 
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đối đãi với những vong hồn không nơi nương tựa, phiêu bạt kỳ hồ, không hề phân 

biệt, đồng thời mong muốn họ sau khi thụ hưởng lễ vật thì đừng quấy gia môn, lưu 

phước lưu ân cho tín chủ. 

Bên cạnh đó, nhà chùa cũng tổ chức nhiều lễ cầu siêu cho các gia đình, bao gồm cả 

tổ tiên dòng họ, cho đến oan hồn tử nạn và cả thai nhi đoản mệnh. Sự kết hợp đạo 

và đời đã làm tính chất của tôn giáo và dân tộc được hòa quyện hơn, nâng giá trị 

nhân văn lên một tầm cao mới. 

HƯỚNG DẪN CÚNG RẰM THÁNG BẢY 
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1. Bài cúng 

Muôn ngàn kính lễ! 

- Hoàng Thiên Hậu Thổ Chư Vị Tôn Thần 

- Đương Niên Hành Khiển Chí Đức Tôn Thần 

- Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát 

- Đức Thập Điện Diêm Vương 

- Đức Mục Kiền Liên Tôn Giả 

- Đương Cảnh Thành Hoàng Bản Thổ Đại Vương, Bản Gia Táo Quân, Phúc Đức 

Chính Thần, Long Mạch, Địa Mạch, Tài Mạch, cùng các vị Thần Linh cai quản xứ 

này, các vị tiền chủ hậu chủ. 

- Cao cao tằng khảo, cao tằng tổ tỉ, tổ tỉ hiển khảo, cô di tỉ muội, bá thúc huynh đệ, 

nội viên ngoại gia dòng họ……………. 

Chúng con là:………………………………….sinh sống tại………. 

Phỏng theo lệ cũ: 

Nhân dịp Trung nguyên, Ngài Diêm vương mở Quỷ Môn Quan, Đức Mục Kiền 

Liên vu lan báo hiếu, chúng con sửa soạn hoa đăng, trà quả, kim ngân tài mã, chay 

mặn lòng thành, dâng lên trước án tại số nhà………………… 

Chúng con kính mời: 

- Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát, Đức Thập Điện Diêm Vương, Đức Mục Kiền Liên 

Tôn Giả, Đương Cảnh Thành Hoàng Bản Thổ Đại Vương, Bản Gia Táo Quân, 

Phúc Đức Chính Thần, Long Mạch, Địa Mạch, Tài Mạch, các vị Thần Linh cai 

quản xứ này, cùng các vị tiền chủ hậu chủ; 
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- Chúng con kính mời gia tiên tiền tổ, liệt tổ liệt tông dòng họ…..chi phái……; 

Cùng hiển linh, giáng phó đàn tràng, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật. 

Chúng con thiết nghĩ: 

- Người trần tục được Trời, Đất, Phật, Thánh, Thần, Tiên, Tông Tổ dẫn đường; 

Vong linh có Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát và Thập Điện Diêm Vương cai quản. 

Chúng con sinh nơi trần thế, tuệ cạn chướng sâu, nghiệp dày phúc mỏng, được sinh 

sống, công việc như ngày hôm nay là nhờ ân trên che chở, tiên tổ độ trì và đức hi 

sinh của các bậc tiền nhân mới được như vậy. Chúng con nào dám quên ơn. 

- Nay đường trần chưa tỏ, đường âm chưa thông, có điều gì sơ suất xin được lượng 

thứ bỏ qua, đồng thời hướng dẫn chỉ bảo để chúng con tiến bộ. 

Nhân dịp Trung nguyên, Ngài Diêm vương mở Quỷ Môn Quan, Đức Mục Kiền 

Liên vu lan báo hiếu, chúng con xin được: 

- Bày tỏ tấm lòng tôn kính, tri ân với các bậc bề trên, mong các Ngài tiếp tục hộ 

quốc an dân, mang lại phúc khí cho non sông xã tắc. Đặc biệt, xin được bày tỏ lòng 

kính nhớ tri ân với các bậc tiền nhân đã hi sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ 

quốc, các anh hùng liệt sĩ và gia tiên các dòng họ. Xin nguyện cầu cho các tất cả 

mọi hương linh được siêu thoát an lạc, tương trợ cõi trần. 

- Chúng con lại nghĩ, cây có gốc mới nở ngành xanh cội, nước có nguồn mới bể cả 

sông sâu, ai người sinh trưởng bởi đâu, ngẩng trông tiên tổ trên đầu thương yêu. 

Chút lòng thanh bạch dâng lên, mặn chay, trà quả… tỏ niềm tâm can. 

- Đồng thời, cúi xin các Ngài và gia tiên phù hộ độ trì cho toàn thể gia đình chúng 

con được mạnh khỏe, đoàn kết, sáng tạo, thịnh vượng, an lạc về tinh thần, yên ổn 



 

VIỆN PHONG THỦY 

HOÀNG GIA VIỆT NAM                                                              

 

PHONG THỦY NGUYỄN HOÀNG 12 

 

về thân thể, sáng suốt về trí tuệ, thành đạt về công danh, chuyển họa vi phúc, 

chuyển tai vi tường, một tấm lòng thành, cúi xin cẩn tấu! 

2. Chuẩn bị 

- Nhang, đèn, hoa, quả, xôi, gà, gạo, muối, bánh kẹo, chè cháo, kim ngân tài mã... 

- Rùa, chim, cá... 

- Ngày tốt để cúng: 12, 14, 15 tháng 7 âm lịch 

- Tốt nhất là cúng ở quê nhà, tốt nhì là cúng tại gia, thứ ba tại chùa. Nếu không thể 

làm tại ba nơi trên, thì chỉ cần ngồi nơi tĩnh lặng, tưởng nhớ tổ tiên, cảm ơn trời đất 

cũng đủ để thần linh chứng giám. 

3. Phóng sinh giải hạn  

- Viết tên tuổi, địa chỉ vào một mảnh giấy đỏ, nếu thả rùa thì có thể thẳng lên mai 

rùa 

- Mang ra bờ sông, hồ ngẩng xin trời đất chứng giám, nói rõ nguyện cầu, tên tuổi, 

địa chỉ. 

- Sau đó thả rùa, cá xuống nước (chim thì có thể thả tại nhà), rồi hóa giấy đỏ. 

- Lưu ý có lễ nhỏ cúng tại đây cũng được, không có cũng không sao. không dùng 

rùa tai đỏ, không vứt túi ni lông xuống sông, hồ. 

Hướng dẫn Kích tài lộc tháng 7(al) năm Nhâm Dần 

PHẦN 1: CÔNG TÁC CHUẨN BỊ 

1. Chuẩn bị vật phẩm chiêu tài 
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Cách 1: Lọ muối đựng tiền xu 

1,8 kg muối trắng 

01 lọ thủy tinh miệng tròn, sao cho muối khoảng 2/3 lọ 

06 đồng tiền xu, tiền cổ càng tốt 

Đổ muối vào lọ, cho 06 đồng xu lên mặt trên, đổ đầy nước và không đậy nắp 

 

 

Cách 2: Linh vật phong thủy (một hoặc một số loại sau đây) 

Tì hưu 01 cặp 

Cóc thiềm thừ 01 vị 

Chất liệu bằng đồng hoặc đồng mạ vàng 

Cách 3: Vật phẩm khác (một hoặc một số loại sau đây) 

Bảo bình chiêu tài 01 chiếc 
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Chuỗi hồ lô ngũ đế 01 chuỗi 

Hồ lô bát tiên 01 chiếc 

Chất liệu đồng hoặc đồng mạ vàng 

Cây xanh to lá, không có gai 

Bóng đèn điện 
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2. Cách thực hiện 

Bước 1: Chuẩn bị vật phẩm chiêu tài 

Bước 2: Xác định vị trí kích cần xử lý, cụ thể trong phần 2 

Bước 3: Chọn ngày giờ kích hoạt tài lộc: Xem hướng dẫn chi tiết ở phần 3 

Bước 4: Thắp hương cẩn cáo thần linh (nếu có bàn thờ), hoặc tâm niệm trời đất, 

đúng ngày giờ thì an vị lọ muối vào vị trí. 

PHẦN 2: THỰC HIỆN CHUNG CHO THÁNG 7 – MẬU THÂN 

Vị trí kích hoạt: Vị trí ĐÔNG BẮC (từ 22.5 tới 67.5 độ) 

PHẦN 3: CHỌN NGÀY GIỜ (TÍNH THEO ÂM LỊCH) 

Sinh ngày/năm Giáp – 54, 64, 74, 84, 94: 01/07, 07/07, 08/07 

Sinh ngày/năm Ất – 55, 65, 75, 85, 95, 2005: 02/07, 06/07 

Sinh ngày/năm Bình – 56, 66, 76, 86, 96, 2006: 29/06, 03/07, 05/07 

Sinh ngày/năm Đinh – 47, 57, 67, 77, 87, 97, 2007:    30/06, 03/07, 05/07 

Sinh ngày/năm Mậu – 48, 58, 68, 78, 88, 98:      29/06, 01/07, 07/07 

Sinh ngày/năm Kỷ – 49, 59, 69, 79, 89, 99:     30/06, 02/07, 06/07 

Sinh ngày/năm Canh – 50, 60, 70, 80, 90, 2000: 01/07, 02/07, 07/07 

Sinh ngày/năm Tân – 51, 61, 71, 81, 91: 30/06, 03/07, 08/07 

Sinh ngày/năm Nhâm – 52, 62, 72, 82, 92: 05/07, 09/07 

Sinh ngày/năm Quý – 53, 63, 73, 83, 93: 29/06, 06/07, 09/07 



 

VIỆN PHONG THỦY 

HOÀNG GIA VIỆT NAM                                                              

 

PHONG THỦY NGUYỄN HOÀNG 16 

 

Cách chọn giờ: Bạn xem trong luận giải mỗi ngày chọn giờ tốt trong ứng dụng cố 

vấn phong thủy để thực hiện kích hoạt. 

 

Chúc anh chị học viên và hội viên nhiều may mắn và duyên lành. 

Nguyễn Hoàng 

#Hết. 

 


