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Thiên đạo hành phương (Xuất hành đi lễ đầu năm) 
 

1. Nếu xuất hành trong tiết Lập Xuân từ ngày 24 tháng Chạp đến mùng 9 tháng Giêng 

(4/2/2013-18/2/2013): Nên đi về phương Nam - Đại Cát (phương hướng xuất hành tính 

theo trung tâm địa phương nơi mình ở). 

2. Nếu xuất hành sau tiết Lập Xuân (từ mùng 10 Tết, tức 19/2/2013): Nên đi về phương Tây 

Nam - Đại Cát (phương hướng xuất hành tính theo trung tâm địa phương nơi mình ở). 

 

Các tuổi xông đất đầu năm 
 

Có 4 tuổi: Tị, Dậu, Sửu, Thân (4 tuổi chính) và Tý, Ngọ, Mão (3 tuổi bàng). 4 tuổi chính có 

thể chọn được phúc tài thọ lộc đều được. Tý chỉ có thể chọn Lộc. Mão chọn Phúc. Ngọ chọn 

Thọ - an khang, sức khỏe 

 

Ngày giờ tốt cho xuất hành đầu năm, khai trương, ký kết,…. 
 

• Mùng 2 tháng giêng (thứ hai) giờ tốt: giờ Ngọ, giờ Mùi (riêng giờ Ngọ có thể khai trương 

mở cửa hàng) 

• Mùng 3 tháng giêng: giờ Thìn (có thể làm lễ cầu phúc, cầu tử tôn, cầu đinh) 

• Mùng 4 tháng giêng: giờ Tị, Mùi (giờ Mùi có thể làm lễ giải hạn, hoặc cầu địa vị quan 

chức) 

• Mùng 5 tháng giêng: giờ Thìn 

• Mùng 6 tháng giêng: giờ Ngọ xuất hành đầu năm 

• Mùng 8 tháng giêng: giờ Thìn (xuất hành) 

• Mùng 10 tháng giêng: giờ Thìn, Tị khai bút ấn đầu năm  

• Ngày 11 tháng giêng: giờ Tị khai bút đầu năm  

• Ngày 16 tháng giêng: giờ Tị ký hợp đồng kinh doanh, khai trương, tiến hành các hoạt 

động đầu năm cho công ty  

•  Ngày 25 tháng giêng: giờ Thìn đi lễ, lễ cầu Phúc đầu năm (cầu siêu linh) 


