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BÀI 5- 14 CHÍNH TINH

PHÂN LOẠI - TÍNH CHẤT
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CÁC THÔNG TIN VỀ 1 SAO

GIẢNG VIÊN: SƠN CHU        EMAIL: CHUDINHSON@GMAIL.COM      MOBILE/ZALO: 0566.09.7777

Đặc tính cơ bản 
(Lý)

Hỉ - Kị (Tính)

Biểu hiện ở các 
cung

ADNH Hỉ-Kị

Nhóm Từ khóa
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CÁCH LUẬN ĐOÁN Ý NGHĨA 1 SAO Ở 1 CUNG

GIẢNG VIÊN: SƠN CHU        EMAIL: CHUDINHSON@GMAIL.COM      MOBILE/ZALO: 0566.09.7777

SAO CUNG MỆNH

• Mối quan hệ

• Ngũ hành-Sinh vượngCung
• Từ khóa

• Trạng thái

• Hợp Kị
Sao

• Ý nghĩa Giới hạn 

• Hợp KịMệnh

Tiêu cực Tích cực
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SAO TỬ VI– CÁC ĐẶC TÍNH CƠ BẢN

GIẢNG VIÊN: SƠN CHU        EMAIL: CHUDINHSON@GMAIL.COM      MOBILE/ZALO: 0566.09.7777

STT Đặc điểm Ý nghĩa

1 Tên chính Tử vi

2 Tên khác Đế, Cực

3 Nam Bắc Bắc đẩu tinh (chủ tinh)

4 Ngũ hành Dương Thổ

5 Nhóm Đế tinh

6 Cung Địa bàn Dần

7 Cung Nhân bàn Quan Lộc

8 Tượng quẻ Càn

9 Đặc tính Tôn quý

10 Tượng ở người
Đế vương, đàn ông, người có thế, người cao, tráng kiện, thủ 

lãnh

11 Sự việc Sự việc quy mô lớn, hoặc tinh tế

12 Đồ vật Đồ cao cấp, vật tinh xảo, đồng hồ, máy tính, đồ cổ, trân châ

13 Địa hình Núi cao, nhà cao tầng, đất gò, cơ cấu chính phủ

14 Cơ thể Mạch Đốc, não bộ, tì vị, hệ tiêu hóa

15 Màu sắc Màu tím
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SAO TỬ VI - ĐẶC TRƯNG HÌNH DÁNG TÍNH CÁCH

GIẢNG VIÊN: SƠN CHU        EMAIL: CHUDINHSON@GMAIL.COM      MOBILE/ZALO: 0566.09.7777

Đặc trưng

❖ Người có sao Tử vi ở cung Mệnh, sắc mặt vàng tím, hình thể đẫy đà, tướng mạo chin

chắn, ánh mắt trong sáng. Nam vai rộng lưng dày, cứng rỏi uy nghiêm, nữ thon thả

thanh tú, sáng trọng

❖ Cá tính khiêm nhường chính trực, ngoài cương trong nhu, tâm địa lương thiện, có

lòng nhân hậu, luôn biết nghĩ cho người khác, có khi chất tôn quý, yêu ghét phân

minh. Thích hư vinh, tự tin lại háo thắng, giỏi hung biện. Không có chủ kiến, thích

chiếm hữu, xử sự cảm tính, dễ chuốc lấy phiền muộn. Thông minh hiếu học, có tài

quản lý, có khả năng lãnh đạo. Làm việc chăm chỉ, coi trọng niềm vui cuộc sống, yêu

cầu hoàn mỹ, thích sự vật mới mẻ.

❖ Nữ giới cung Mệnh có sao Tử vi ở cung Mệnh Thân, ngoai các đặc trưng nêu trên còn

có làn da mịn màng và dung mạo xinh đẹp, nghi biểu đoan trang, có giáo dục, là vợ

hiện mẹ tốt điển hình. Phần lớn lấy được bạn đời có địa vị xã hội cao, sống hạnh phúc

mỹ mãn về cả vật chất lẫn tinh thần.

Miếu Vượng Đắc địa Bình hòa

Thông minh,trung hậu, nghiêm 
cẩn, uy nghi

Thông minh, thao lược, hay 
liều lĩnh

Kém thông minh, nhân 
hậu
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SAO TỬ VI – TỪ KHÓA VÀ HỈ KỊ

GIẢNG VIÊN: SƠN CHU        EMAIL: CHUDINHSON@GMAIL.COM      MOBILE/ZALO: 0566.09.7777

Cứu giảiÔng vua, Người lãnh đạo tối cao

- Hợp với cung nào?

- Tất cả các cung

- Hợp với sao nào?

- Chính tính: Phủ, Tướng

- Bộ sao quần thần: Tả Hữu Khoa Quyền 

Lộc, Khôi Việt, Xương Khúc. Lộc tồn, 

Thiên Mã….

- Bất lợi cho cung nào?

- Không có

- Bất lợi khi đi với sao nào

- Không vong: Tuần Triệt

- Sát tinh,cô tinh: Kình Đà, Không Kiếp

- Có thể chế được Hỏa, Linh
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SAO TỬ VI - CÁC TỔ HỢP CHỦ YẾU

GIẢNG VIÊN: SƠN CHU        EMAIL: CHUDINHSON@GMAIL.COM      MOBILE/ZALO: 0566.09.7777

Tử Vi có 3 loại tổ hợp chủ yếu:

1. bách quan triều củng, nhập miếu, lục cát Lộc Mã tương hội;

2. tại dã cô quân, không có lục cát Lộc Mã tương hội;

3. vô đạo chi quân, tứ sát cùng chiếu.
Loại cách cục thứ nhất: đa phần là những danh nhân trong xã hội, nắm giữ quyền bính,

có thể phát triển sự nghiệp chính trị. Ngoài lục cát Lộc Mã còn có các sao khác có thể gia

tăng mức độ hiển quý của cách cục, như Long Trì, Phượng Các, Thiên Quan, Thiên Phúc,

Tam Thai, Bát Tọa, Thai Phụ, Phong Cáo, Ân Quang, Thiên Quý…

Loại cách cục thứ hai, là chỉ cách cục không có lục cát Lộc Mã tương hội, cũng không có

tứ sát cùng chiếu, giống như ông vua ở đồng hoang, không có bề tôi tương trợ. Cách cục

này tuy thành tựu không cao, nhưng có thể nắm quyền hành trong phạm vi lĩnh vực chuyên

môn của mình.

Nếu gặp không diệu xung chiếu hội hợp, như Địa Kiếp, Địa Không, Triệt Không, Tuần

Không, thời xưa thì có thể xuất gia tu đạo, ngày nay thì có thể phát triển nghiên cứu triết

học, cần suy xét chỉnh thể cách cục để luận đoán.

Loại cách cục thứ 3 có thể biểu hiện rõ nhất khuyết điểm trong tính cách của sao Tử Vi, 

như kiêu ngạo, tự phụ, cô độc, chí lớn nhưng tài mọn…
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SAO TỬ VI - 12 VỊ TRÍ TRÊN LÁ SỐ

GIẢNG VIÊN: SƠN CHU        EMAIL: CHUDINHSON@GMAIL.COM      MOBILE/ZALO: 0566.09.7777
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SAO TỬ VI – Ý NGHĨA CƠ BẢN Ở CÁC CUNG KHÁC

GIẢNG VIÊN: SƠN CHU        EMAIL: CHUDINHSON@GMAIL.COM      MOBILE/ZALO: 0566.09.7777

• Ở cung Huynh đệ: lúc cách cục tốt, chủ việc được những người bạn hiển quý 

giúp đỡ, nên chung vốn làm ăn, nhưng quyền lực có thể nằm trong tay đối 

phương.

• Ở cung Tử tức, cung Phu thê: lúc cách cục tốt, biểu thị có thể được hiển quý 

hoặc con cái hay vợ (chồng) có sự nghiệp đạt thành tựu; ngược lại, thể hiện 

đối phương khó có thể chung sống.

Tử Phủ ở cung phu thê, kết hôn muộn, nếu kết hôn sớm thì dễ chia li; Tử Phủ 

ở cung tử nữ thì ít con cái.  

• Ở cung Tài bạch: tiền bạc ổn định. 

• Ở cung Tật ách: tuổi già bị cao huyết áp, phú quý nhưng đau ốm bệnh tật.  

• Ở cung Thiên di: ra ngoài có quý nhân, có thể được trưởng bối giúp đỡ, quan 

hệ giao tế rất tốt, tuổi trung niên trở lên có thể kết giao với những người có địa 

vị, được những người có vai vế trong xã giúp đỡ mà thành đạt.  
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SAO TỬ VI – Ý NGHĨA  CƠ BẢN Ở CÁC CUNG KHÁC

GIẢNG VIÊN: SƠN CHU        EMAIL: CHUDINHSON@GMAIL.COM      MOBILE/ZALO: 0566.09.7777

• Ở cung Nô bộc: cả đời gian lao, nịnh nọt, bợ đỡ người. 

Chủ việc cấp dưới khó chế ngự, chi phối, cho dù tổ hợp tốt, chẳng qua cũng 

chỉ là thể hiện thành tựu của người khác; nên chọn những công việc cần hoàn 

thành độc lập. 

• Ở cung Quan lộc: sao Tử Vi nhập cung sự nghiệp là rất tốt, hóa quyền là tốt 

nhất.

• Ở cung Điền trạch: ở nhà lớn, có cơ quan, xí nghiệp gần kề. Tử Tham, Tử Phá 

ở cung điền trạch, thì nhà ở khu vực rất náo nhiệt.

• Ở cung Phúc đức: cả đời được quý nhân tương trợ, ra ngoài gặp quý nhân, 

người ta không giúp không được.

• Ở cung Phụ mẫu: cha mẹ được khỏe mạnh, cho dù có hội hợp sát tinh cũng 

hình khắc không nghiêm trọng.
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SAO TỬ VI – MỘT SỐ CÂU PHÚ

GIẢNG VIÊN: SƠN CHU        EMAIL: CHUDINHSON@GMAIL.COM      MOBILE/ZALO: 0566.09.7777

❖ TỬ VI CƯ NGỌ VÔ HÌNH KỴ GIÁP ĐINH KỶ VỊ CHÍ CÔNG KHANH

→ Cung Mệnh an tại Ngọ, có Tử Vi toạ thủ nên rất tốt đẹp nhất là tuổi Giáp, Đinh, Kỷ, thì được

hưởng cả phú lẫn quy, nếu bị thiên Hinh, Hoá Kỵ, hay Kinh Dương, Đà Là xâm phạm, chỉ bình

thường.

❖ TƯ VI PHỤ BẬT ĐÔNG CUNG NHẤT HÔ BÁCH NẶC

→ Cung Mệnh có Tử Vi, Tả Pha, Hửu Bật toạ thủ đồng cung là người giàu sang uy quyền hiển

hách, gọi một tiếng trăm người dạ.

❖ ĐẾ TOẠ LY CUNG TAM KỲ HÌNH ẤN KHÔI XƯƠNG HỒNG BẬT, MỸ MẠO TÀI

HÙNG, HẠN HỮU CỰ SÁT ĐÀ LINH: CHU DU CAM HẬN MỆNH VONG

→ Chu du cung Mệnh an tại Ngọ, có Tử vi toạ thủ gặp Khoa, Quyền, Lộc, Hinh, Ấn, Khôi,

Xương, Hồng, Bệt hội hợp là người dung mạo đẹp đẽ lại tài trí và anh hùng, hạn gặp cự, Sái,

Đà, Linh, đành ôm hận mà cheat.

❖ NGÔI TỬ VI ĐÓNG VÀO CHỐN HÃM QUYỀN CỨU THA THIỂU GIẢM VÔ UY.

→ Sao Tử Vi cư hãm địa thì sự giải không được mạnh mẽ.

❖ VẬN SUY HẠN SUY, HỶ TỬ VI GHI GIẢI HUNG ÁC

→ Vận hạn suy mà gặp được Tử Vi thì đáng mừng vì giải được hung nguy.

❖ MỆNH VIÊN BẰNG NGỘ TỬ VI ĐẦU PHÙNG NHƯỢC ĐỊA HẠN SUY CHẲNG SỜN

→ Cung Mệnh Thân có Tử Vi toạ thủ, nếu gặp hạn suy thì cũng không đáng lo ngại.
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SAO TỬ VI – MỘT SỐ CÂU PHÚ

GIẢNG VIÊN: SƠN CHU        EMAIL: CHUDINHSON@GMAIL.COM      MOBILE/ZALO: 0566.09.7777

❖ Đế toạ ly cung Tam Kỳ Hình Ấn Khôi Xương Hồng Bật, mỹ mạo tài hung, hạn hữu 

Cự Sát Đà Linh, Chu Du cam hận mệnh vong

(Tử Vi đóng Ngọ hội hợp với Khoa Quyền Lộc, Hình Ấn, Khôi Xương là người tài 

giỏi, tướng mạo khôi ngô, nếu gặp vận hạn có Cự, Sát, Đà, Linh (Cự Môn, Đà La, 

Linh Tinh hoặc Thất Sát, Đà La, Linh Tinh) thì giống như Chu Du đời tam quốc nuốt 

hận mà chết)

❖ Đế lạc nhàn cung, gia Khúc Xương đa ngôn giảo hoạt

(Tử Vi đóng Tí Mão Dậu hội tụ Xương Khúc thì giảo hoạt và ưa nói quá sự thực)

❖ Trong khi Tử Vi Đẩu Số Toàn Thư có câu: ”Tử Vi Quyền Lộc ngộ Dương Đà tuy 

hoạch cát nhi vô đạo” nghĩa là Tử Vi có Quyền Lộc nên danh có của nhưng nếu gặp 

thêm Dương Đà nữa thì tâm chất bất nhân vô đạo.

❖ Tử Vi mạc phùng Kiếp Không Hồng Đào nhập Mệnh giảm thọ

(Tử Vi mà gặp Kiếp Không, Hồng Đào tại Mệnh tất không thọ)

❖ Tử Phủ đồng cung, Tuần Không xâm nhập, đế vô quyền nan giải hung tinh hạn ngộ

(Tử Vi Thiên Phủ tại Mệnh bị Tuần Không, vua thành vô quyền khó giải cứu cho vận 

gặp hung tinh)
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SAO TỬ VI – MỘT SỐ CÂU PHÚ

GIẢNG VIÊN: SƠN CHU        EMAIL: CHUDINHSON@GMAIL.COM      MOBILE/ZALO: 0566.09.7777

❖ Dần mộc, Phủ Vi hội Tam Kỳ, Kình Bật cư lai, Mệnh xuất võ do văn quyền hành cứ 

phục chúng nhân, mạc phùng Không Kiếp hư vô

(Dần cung, Tử Vi Thiên Phủ có Khoa thêm Kình Dương Hữu Bật có văn tài nhưng lại 

theo nghiệp võ, thành công người đời kiêng nể, nhưng nếu bị Không Kiếp lại thành sôi 

hỏng bỏng không)

❖ Tử Phá mộ cung vô ưu họa ách, vận lai Phụ Bật nguyên vọng đắc như cầu, Thân kiêm 

Hồng Lộc Hóa Khoa khánh hội long vân

(Tử Vi Phá Quân ở Sửu Mùi Thìn Tuất không lo những họa tai lặt vặt, tới vận gặp Tả 

Hữu thì mưu sự thành tựu, nếu cung Thân lại được Hóa Khoa, Hóa Lộc, Hồng Loan 

cảnh thêm hay).

❖ Đế toạ Thiên La Thân cư Triệt xứ, Giáp Kỷ nhân chung niên nan toại chí đa trái thê nhi

(Tử Vi đóng Thìn, cung Thân bị sao Triệt án ngữ, tuổi Giáp tuổi Kỷ suốt đời không toại 

chí, còn khổ vì vợ vì con)

❖ Tứ Sát Tốn cung, đề huề bảo kiếm, Hỏa Tuyệt nhập xâm đa sát. Hạn hội Hồng Khoa Ấn 

Mã dị lập chiến công.

(Tử Vi Thất Sát ở cung Tỵ gặp Hỏa Tinh và sao Tuyệt thành người đa sát nếu có Hồng 

Loan, Hóa Khoa, Quốc Ấn, Thiên Mã hội tụ làm võ tướng dễ lập công to)
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SAO TỬ VI – MỘT SỐ CÂU PHÚ

GIẢNG VIÊN: SƠN CHU        EMAIL: CHUDINHSON@GMAIL.COM      MOBILE/ZALO: 0566.09.7777

❖ Tử Phủ Vũ Tướng Tả Hữu Long Phượng Khoa Quyền Lộc Ấn, quần thần khánh hội 

chi cách gia Kình Kiếp loạn thế nan thành đại sự

(Cách quần thần khánh hội Tử Phủ Vũ Tướng Long Phượng Tả Hữu Khoa Quyền 

Lộc Ấn nếu bị Kình Dương Địa Kiếp gặp thời loạn bất thành đại sự)

❖ Tử Tham Tả Hữu hội trung

Có người con gái trốn chồng theo trai

(Ở cách này Tả Hữu biến chất, tuy nhiên Tử Tham Tả Hữu còn phải thêm cả Tang 

Hổ nữa thì mới liều như thế)

❖ Tử Tham Khôi Việt phương Đoài

Long thần kỳ đảo ai ai cúng dường

(Tử Tham đóng ở Dậu cung gặp Khôi Việt dễ đi vào nghề thầy chùa thầy cúng)

❖ TỬ VI DỮ CHƯ SÁT ĐỒNG CUNG, CHỮ CÁT HỘI CHIẾU, QUÂN TỬ TẠI 

DÃ, TIỂU NHÂNTẠI VỊ CHỦ NHÂN GIAN TRÁ, CÁCH THIỆN

❖ Cung Mệnh có Tử Vi và Sát Tinh toạ thủ gặp Cát Tinh hội chiếu là người ca lánh 

việc thiện, gian mạnh xáo trá thời có địa vị, nếu ngay thẳng tất nghèo khổ cô đơn.
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SAO THIÊN CƠ– CÁC ĐẶC TÍNH CƠ BẢN

GIẢNG VIÊN: SƠN CHU        EMAIL: CHUDINHSON@GMAIL.COM      MOBILE/ZALO: 0566.09.7777

STT Đặc điểm Ý nghĩa

1 Tên chính Thiên Cơ

2 Tên khác Thiện tú

3 Nam Bắc Nam đẩu tinh (3)

4 Ngũ hành Âm Mộc

5 Nhóm Cát tinh, Thiện tinh, Thọ tinh

6 Chủ cung Địa bàn Sửu

7 Chủ Cung Nhân bàn Huynh đệ

8 Tượng quẻ

9 Đặc tính Linh biến (biến hóa linh hoạt)

10 Tượng ở người Anh em, người ngang vai, thân cận, chú, bác, nhà thiêt kế, bậc thầy

11 Sự việc Di chuyển, tư tưởng, tôn giáo, triết học, thuật số, học thuật, khó xử, 

biến động, logic, cơ duyên

12 Đồ vật Trục răng cưa, cây cối, trụ điện, cửa sổ lầu cao, cơ khí, máy điện, 

giàn cây

13 Địa hình Núi cao, nhà trong khu yên tĩnh, đất gò, cơ cấu chính phủ

14 Tương cơ thể Tứ chi, gân cốt, hay  nằm mơ, gan, thần kinh suy nhược

15 Màu sắc Lam, Lục
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SAO THIÊN CƠ- ĐẶC TRƯNG HÌNH DÁNG TÍNH CÁCH

GIẢNG VIÊN: SƠN CHU        EMAIL: CHUDINHSON@GMAIL.COM      MOBILE/ZALO: 0566.09.7777

Miếu Vượng Đắc Hãm

Sáng suốt, khéo léo, có cơ mưu, nhân hậu, từ 
thiện

Kém sáng suốt nhưng vẫn từ thiện. 

❖ Thân hình tầm thước, có người lại mập mạp, có người gầy, nhưng ánh mắt lanh lợi, uy

nghi, nghiêm trang, vẻ mặt thân thiết, hòa thiện, lịch sự, ăn mặc đúng mực, giọng nói nhã

nhặn cử chỉ tao nhã.

❖ Thông minh, tính nóng, tâm thiện, thích làm điều thiện, hiếu nghĩa với cha mẹ, không

làm chuyện bất nhân bất nghĩa, được mọi người tín nhiệm. Hiếu học hiêu động, đa tài đa

nghệ, phản ứng nhanh nhạy, túc trí đa mưu. Xử sự có bài bản, lâm nguy mà không rối

loạn. Suy nghĩ tỉ mỉ, có khả năng quan sát, giỏi phân tích, hoạch định , giao thiệp, nhiều

chủ kiến, có thể không ngừng đưa ra ý tưởng độc đáo. Công bằng hiếu nghĩa, thích cống

hiến, có tinh thần tập thể, có hứng thú với tôn giáo, mệnh lý, Cảm tính hoặc đa sầu đa

cảm, hay ảo tường, tửu lượng tốt, cố chấp, không chịu thua kém, có duyên với khác giới,

tình cảm dứt khoát. Tâm tính , công việc, sư nghiệp, môi trường cư trú nhiều thay đổi

❖ Nữ dung mạo xinh đẹp, trang phục thanh nhã, tâm lý phóng khoáng. Có lúc cứng rắn mà

khôn khéo
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Mưu sĩ - Hợp với cung nào?

- 12 cung đều tốt

- Hợp với sao nào?

- Thiên Lương, Cự Môn

- Khoa Quyền Lộc

- Phúc tinh: Tài Thọ, …

- Văn tinh, khoa tinh

- Bất lợi cho cung nào?

- 12 cung đều tốt

- Bất lợi khi đi với sao nào

- Hóa Kị : kìm hãm

- Tuần triệt: kìm hãm

- Sát tinh,Hình tinh : Thiên cơ 

“yếu đuối”

Cơ duyên
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• Ở cung Phu thê: nhiều lời, vợ chồng cãi vã không ngừng.

• Ở cung Tử tức: con cái hiếu động, hoạt bát.

• Ở cung Tài bạch: tính lưu động của tiền tài rất lớn, là người làm ăn, buôn bán, 

gặp hành hạn thì tiền tài huy động càng nhiều.

• Ở cung Tật ách: dễ sinh bệnh, thêm sát tinh thì càng nghiêm trọng.

→ Cung tật ách của Cơ Cự ở Mão Dậu, không lợi cho mắt. Thiên Cơ gan hỏa 

vượng, mất ngủ, thần kinh suy nhược, viêm khớp, cơ thể dễ mệt mỏi.

• Ở cung Thiên di: rất có đầu óc trong việc kết giao bạn bè.

• Ở cung Nô bộc: Bạn bè, người dưới có sự lưu động lớn.
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• Ở cung Quan lộc: có biến đổi lớn trong sự nghiệp.

• Ở cung Điền trạch: thường chuyển nhà, nhà ở bên đường lớn, đối diện có cây 

cột.

• Ở cung Phúc đức: lao tâm khổ tứ, công việc nhiều, không được yên lòng.

• Ở cung Phụ mẫu: Phá Quân tọa Tý Ngọ, việc Thiên Cơ ở Sửu Mùi cho thấy 

cha mẹ sớm suy yếu.
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❖ Cơ viên phú tính từ tâm

Cung Mệnh có Cơ Miếu địa, Vượng địa hay Đắc địa tọa thủ, là người có lòng từ thiện.

❖ Thiên cơ gia ác sát đồng cung, cẩu thâu thử thiết

Cung Mệnh có Cơ Miếu địa, Vượng địa hay Đắc địa tọa thủ, gặp nhiều Sát tinh đồng 

cung, là người quỷ quyệt xảo trá. Nhưng nếu cung Mệnh có Cơ Hãm địa tọa thủ, lại gặp 

nhiều Sát tinh đồng cung tất là hạng trộm cướp bất lương.

❖ Thiện ấm triều cương, nhân từ chi trưởng

Cung Mệnh an tại Thìn, Tuất, có Cơ (Thiên) Lương (Ấm) tọa thủ đồng cung, nên rất 

nhân từ và chắc chắn là được hưởng phúc thọ song toàn. Đây, nếu Cô, Lương gặp Tuần, 

Triệt án ngữ hay gặp nhiều Sát tinh hội hợp, thật chỉ có tu hành mới được yên thân, 

hưởng phúc và sống lâu.

❖ Cơ lượng hội hợp thiện đàm binh, cư Tuất diệc vi mỹ luận

Cung Mệnh an tại Thìn, Tuất có Cơ, Lương tọa thủ đồng cung, là người học rộng tài cao, 

hay bàn xét về chính lược, chiến lược.

❖ Cơ lương thủ mệnh gia cát diệu, phú quý song toàn

Cung Mệnh an tại Thìn, Tuất, có Cơ, Lương tọa thủ đồng cung, gặp nhiều sao sáng sủa 

tốt đẹp hội hợp, chắc chắn là được hưởng giàu sang trọn đời.
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❖ Cơ, Lương, Tứ Sát, Tướng Quân xung,

Vũ khách, tăng lưu Mệnh sở phùng

Cung Mệnh an tại Thìn, Tuất, có Cơ, Lương tọa thủ đồng cung, gặp Kình Đà, Hỏa, Linh 

hội hợp, gặp Tướng xung chiếu, tất là hạng võ sĩ giang hồ hay thầy tu.

❖ Thìn cung Cơ Lương Giáp Nhâm dương nữ lợi tử thương phu, Ất Quí âm nam do phú 

thành vinh, duy thê khắc hại

(Cung Thìn lập Mệnh Cơ Lương thủ, người nữ tuổi Giáp Nhâm sinh con nhiều nhưng ăn 

ở không vừa bụng chồng (không nhất định là sát chồng). Người nam tuổi Ất, Quí làm ăn 

có tiền mà thành vinh hiển nhưng lại gặp vợ lăng loàn)

❖ Cơ Nguyệt Cấn Khôn nhi hội Riêu Xương thi tứ dâm tàng

(Mệnh Cơ Nguyệt ở Dần hay Thân mà lại thêm Xương Riêu thường suy nghĩ đến chuyện 

dâm. Riêng cho nữ mạng thôi)
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Kỷ tuế Cơ Nguyệt Đồng Lương, hạn đáo trúc la gia lâm Phụ Bật, đăng vân nhất bộ

(Mệnh mang cách Cơ Nguyệt Đồng Lương mà người tuổi Kỷ, khi gặp vận Sát Phá Tham thì

lại đột phát công danh. Ý chỉ Mệnh có Khoa gặp vận Hóa Quyền)

Ất Tân tuế văn đoàn hỷ ngộ Hư Kình Tuế Khách hạn lâm hoạnh đạt võ công

(Tuổi Ất Tân mang cách Cơ Nguyệt Đồng Lương mà gặp vận Thiên Hư, Kình Dương, Thái

Tuế, Điếu Khách bất ngờ tạo được võ công. Câu này không có căn cứ vững vàng)

Cơ hội Phục Binh nơi Ngọ vị

Vận gặp thời chức vụ quản binh

Thiên Di Cơ Mã cùng ngồi

Đông trì Tây tẩu pha phôi cõi ngoài

(Thiên Cơ gặp Thiên Mã tại Thiên di cung, thường làm việc ở nước ngoài, nơi xa quê hương

bản quán)

Thiên Cơ Khốc Hư chẳng màng

Phổi kia hãy phải lo toan lấy mình
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STT Đặc điểm Ý nghĩa

1 Tên chính Thái Dương

2 Tên khác Nhật, Đan Trì, Kim Ô

3 Nam Bắc Trung Thiên (chủ)

4 Ngũ hành Dương Hỏa

5 Nhóm Quý tinh (Đế tính )

6 Cung Địa bàn Dậu

7 Cung Nhân bàn Quan Lộc

8 Tượng quẻ Ly

9 Đặc tính Quang minh (ánh sáng, tươi sáng)

10 Tượng ở người
Quý tộc, cha chồng, con trai, nhân vật chính trị, người có tập quán 

sinh hoạt vào ban đêm

11 Sự việc Chính trị, công ích, văn giáo sự nghiệp, dịch mã, xung lực

12 Đồ vật mắt, nguồn năng lượng, mô tơ, đèn điện, gas

13 Địa hình Công xưởng, trường học, cơ quan nhà nước, cây xăng, cột phát sóng

14 Cơ thể Tim, bệnh lốm đốm, mụn, mach máu, đầu lưỡi, não, chân trái

15 Màu sắc Đỏ, vàng chanh
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❖ Tướng mạo đường đường, thể cách khôi ngô đẹp đẽ, mặt sáng như trăng rằm, giọng

nói ngân vang.

❖ Nam giới dám yêu dám ghét, quang minh lỗi lạc, là người trung hậu, không tính

toán thị phi. Cá tính phóng khoáng, thành tín, thích làm điều thiện, công bằng nghĩa

khí, phục vụ đại chúng. Tấm lòng độ lượng, khẳng khái, tràn đầy tự tin tích cực tiến

thủ, hành động nhanh nhạy, nhưng khó tránh phù hoa, Năng động, có tính cách lãnh

đạo và khả năng tổ chức, giỏi hùng biện, thẳng thắn, dễ làm mất lòng người. Tinh

lực dồi dào, không câu nệ tiểu tiết, sĩ diện, có khuynh hướng chi phối nguời khác

mạnh mẽ, giỏi giao tế, thích nổi bật

❖ Nữ năng động hướng ngoại nhưng hơi bốc đồng, độc lập tự chủ, phóng khoáng, có

tính cách nam nhi, mạnh mẽ, giỏi giang, có duyên với khác giới, có thể giao thiệp tự

tin với nam giới, tình cảm nhiều trắc trở, biết cư xử đúng mực với tình cảm nam nữ,

thường lấy được chồng có tính cách ôn hòa

Miếu Vượng Đắc Hãm

Thông minh, nhân hâu, hơi nóng nảy, 

tăng tài, tiến lộc, uy quyền hiển hách

Kém thông minh, nhân hậu, hay nhầm 

lẫn, giảm uy quyền
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Quyền lộcSang Quý - Hợp với cung nào?

- Quan, Tị, Ngọ, cung ban 

ngày

- Hợp với sao nào?

- Quyền tinh, Tá tinh: Tả Hữu, 

Xương Khúc,

- Quý tính: Khôi việt,…

- Tam minh: Đào hổng hỉ

- Bất lợi cho cung nào?

- 12 cung đều tốt

- Riêng Mệnh (khắc phái nam 

trong lục thân)

- Bất lợi khi đi với sao nào

- Sát tinh :  Kình, Đà, Hỏa 

Linh

- Ám tinh: Cự, Riêu, Đà ,Kị

Tỏa sáng

Ông, Cha, Chồng, con 

trai

Mắt trái
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Ở cung phu thê: hội hợp cát tinh thì người nội trợ hiền hậu, thông minh, bạn đời có gia thế phồn 

thịnh; thêm sát tinh, với nam mệnh thì không lợi cho vợ (vợ có thể hay đau ốm, thậm chí qua đời 

sớm), nữ mệnh cũng luận như vậy.

Thái Dương ở cung phu thê của cung Tuất, thêm sát tinh, hóa kỵ là bất lợi nhất, có thể sớm mất 

vợ/chồng hoặc ly hôn.

Tại cung Dậu, Thái Dương ở Hợi, thêm sát tinh hóa kỵ cũng luận như trên.

Ở cung tử tức: hội hợp Tam Thai, Bát Tọa, Lộc Tồn, nhiều con, con cái có thành tựu rất lớn.

Thái Dương ở cung dương miếu hãm, biểu thị nhiều con trai; nữ mệnh Thái Dương hóa kỵ ở cung 

tử nữ có thể sinh non.

Ở cung tài bạch: tài vận tốt, nhưng có thể vì sĩ diện mà phung phí, nếu tiệt không lại càng hoang 

phí.

Ở cung tật ách: cao huyết áp, nhiều bệnh liên quan đến đầu, não bộ.
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Ở cung nô bộc: hiếu khách, nhiều bạn bè, cũng thường được bạn bè giúp đỡ.

Ở cung quan lộc: cả đời được nắm quyền lực, làm quản lý, ở địa vị của người lãnh đạo.

Ở cung điền trạch: có liên quan đến nhà ở lân cận, địa hãm biểu thị ánh sáng không tốt.

Ở cung phúc đức: cả đời nhiều quý nhân tương trợ, tình hình tiền bạc, tài chính tốt.

Ở cung phụ mẫu: thêm sát tinh, cha mất sớm, có thể bị cao huyết áp; đồng cung với quả tú cũng 

luận như vậy.
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❖Nhật Nguyệt Dương Đà khắc thân

(Nhật Nguyệt gặp Dương Đà phần lớn khắc người thân).

❖Nhật Nguyệt Tật Ách, Mệnh cung Không, yêu đà mục cổ 

(Mệnh Nhật Nguyệt gặp Tuần Triệt Không Vong hoặc ở cung Tật Ách có Nhật 

Nguyệt gặp Tuần Triệt thường có tật ở mắt hoặc ở sống lưng)

❖Thái Dương đắc địa được sao Thiên hình cũng đắc địa dễ phát võ nghiệp

❖Nhật Nguyệt phản bối hà vọng thanh quang, tố hỉ ngoại triều Khôi Việt

(Thái Dương Thái Âm hãm tất tối ám, nhưng nếu được Khôi Việt hội tụ vào 

Mệnh lại là người có khả năng thông tuệ đặc sắc).

❖ Nhật, Nguyệt lạc Mùi cung, vi nhân tiền cần hậu lãn

(Thái Dương hoặc Thái Âm đóng tại Mùi, làm việc lúc đầu chăm chỉ lúc sau vì 

lười mà bỏ dở).
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❖Dương Âm Thìn Tuất, Nhật Nguyệt bích cung. Nhược vô minh không diệu tu cần. 

Song đắc giao huy nhi phùng Xương Tuế Lộc Quyền Thai Cáo Tả Hữu nhất cử thành 

danh chúng nhân tôn phục.

(Thái Dương ở Thìn, Thái Âm ở Tuất là cách Nhật Nguyệt đắc địa ở bích cung, bích là 

bức vách chỉ ý chí, Thìn Tuất là Thổ, ngược lại nếu Thái Dương tại Tuất, Thái Âm tại 

Thìn thì cần gặp Tuần Triệt Thiên Không Địa Không để đảo lộn thế hãm. Đã song huy 

rồi mà gặp cả Xương Tuế Lộc Quyền Tả Hữu Thai Cáo thì danh phận phấn phát sớm 

chiều).

❖Nhật Nguyệt Sửu Mùi ái ngộ Tuần Không, Quí Ân, Xương Khúc ngoại triều tất 

đường quán xuất chính 

(Nhật Nguyệt đóng Sửu hay Mùi mà có Tuần Không, lại được Ấn Quang, Thiên Qúy lại 

được Văn Xương, Văn Khúc có thể xuất chính làm quan về ngành văn)

❖Nhật Nguyệt Sửu Mùi, âm dương hỗn hợp, tự giảm quang huy, kỵ phùng Kiếp Triệt

(Nhật Nguyệt đóng Sửu hay Mùi nơi Mệnh cung, cả hai đều giảm đi vẻ rực rỡ và rất sợ 

gặp Địa Kiếp và Triệt không).
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❖Nhật Nguyệt Sửu Mùi, âm dương hỗn hợp, tự giảm quang huy, kỵ phùng Kiếp 

Triệt

(Nhật Nguyệt đóng Sửu hay Mùi nơi Mệnh cung, cả hai đều giảm đi vẻ rực rỡ và 

rất sợ gặp Địa Kiếp và Triệt không).

❖Nhật Nguyệt Khoa Lộc Sửu cung, định thị phương bá công

(Nhật Nguyệt đồng cung tại Sửu cùng đóng với Khoa Lộc thì có thể sẽ được vinh 

hiển).

❖Nhật Nguyệt Mệnh Thân cư Sửu Mùi, tam phương vô cát phản vi hung

(Mệnh Thân Sửu Mùi có Nhật Nguyệt đồng cung toạ thủ mà các cung tam hợp 

chiếu không gặp sao nào tốt là hung mệnh – cả đời sẽ chẳng nên cơm cháo gì).

❖Nhật Nguyệt chiếu hư không, học nhất tri thập

(Mệnh VCD được Nhật Nguyệt miếu vượng hợp chiếu thì học một biết mười)

❖Giáp Nhật giáp Nguyệt cận đắc quý nhân

(Mệnh giáp Nhật Nguyệt đắc địa thường được gần cận bậc quý nhân)

❖Nhật lạc nhàn cung, sắc thiểu xuân dung

(Mệnh có Thái Dương hãm thì vẻ mặt thường buồn bã, nhăn nhĩ).
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❖Nhật tại Tỵ cung, quang mỹ huy thiên, kiêm lai Lộc Mã Tràng Tồn Phụ Bật, thế sự 

thanh bình vi phú cách, nhược kiêm Tướng Ấn Binh Hình vô lại Tuần Triệt loạn thế công 

thành

(Thái Dương thủ Mệnh ở Tỵ, ánh sáng rực rỡ, đứng cùng Lộc Mã Tràng Sinh hoặc Lộc 

Tồn, Tả Hữu thì thời bình giàu có ; nếu đi cùng Tướng Quân, Quốc Ấn mà không gặp 

Tuần Triệt thì thời loạn thành công)

❖Nhật cư Hợi địa, Nhật trầm ải nội, ngoại củng tam kỳ, Tả Hữu Hồng Khôi kỳ công 

quốc loạn dị viên thành, hoan ngộ Long Phượng Hổ Cái bất kiến sát tinh thế thịnh phát 

danh tài

(Thái Dương thủ Mệnh ở Hợi, ví như mặt trời lặn xuống biển, nếu được Khoa Quyền 

Lộc và Tả Hữu Hồng Loan Thiên Khơi ở đời loạn hay lập công lạ. Nếu được bộ Tứ Linh 

Long Phượng Hổ Cái mà không gặp sát tinh thì vào thời binh đao ắt nổi danh là người 

tài cao).

❖Thái Dương tại Thuỷ, Nhật trầm thuỷ để loạn thế phùng quân, mạc ngộ sát tinh tu 

phòng đao nghiệp

(Thái Dương đóng Hợi thủ Mệnh tức là cách Nhật trầm thuỷ để, thời lạo phị giúp quân 

vương lập chiến công, nhưng nếu bị sát tinh thì khĩ tránh khỏi hoạ binh đao).
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❖Nhật Nguyệt vô minh thi phùng Riêu Kỵ Kiếp Kình ư Mệnh Giải, tật nguyên 

lưỡng mục

(Nhật Nguyệt hãm địa mà gặp Thiên Riêu, Hóa Kị, Kình Dương, Địa Kiếp ở Mệnh 

hay Tật Ách có ngày hư mắt )

❖ Nhật Nguyệt nhi phùng Hình Hoả, thân thiểu hạc hình

(Mệnh có Nhật Nguyệt mà gặp Thiên Hình, Hỏa Tinh thì dáng gày gò, mình hạc 

xương mai).

❖Xét xem đến chốn thuỷ cung

Kị tinh yểm Nhật uý đồng Kình Dương

(Thái Dương hãm ở Hợi Tí mà lại gặp Kình Dương là rất xấu)

❖ Nhật Nguyệt gặp Đà Linh chốn hãm

Hố Kỵ gia mục ám thong manh

(Nhật Nguyệt hãm ở Hợi Tí mà gặp Đà La, Linh Tinh lại thêm Hố Kỵ thì mắt 

hỏng, mắt thong manh).
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❖Thiên Tài gặp Nhật bất minh

Tính ưa lếu láo những khinh Phật Trời

(Thái Dương hãm thủ Mệnh mà lại gặp sao Thiên Tài thì tính tình lếu láo, ưa nhạo 

báng).

❖Mấy người phú quý nan tồn

Bởi vầng ô thỏ đóng miền sát tinh.

(Giàu sang phú quý không bền bởi tại Nhật Nguyệt đi cùng với hung sát tinh).

❖Con em xa khứ xa hoàn

Bởi vì Nhật Nguyệt chiều miền Nô cung
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STT Đặc điểm Ý nghĩa

1 Tên chính Vũ Khúc

2 Tên khác Vũ, Tướng tinh

3 Nam Bắc Bắc đẩu (6)

4 Ngũ hành Âm Kim

5 Nhóm Tài Tinh, Cô tinh

6 Cung Địa bàn Tuất

7 Cung Nhân bàn Tài Bạch

8 Tượng quẻ

9 Đặc tính Chinh phục

10 Tượng ở người
Quân nhân, người làm ăn, nhân vật chính trị, nhân viên ngành tiền tệ, 

cảnh sát

11 Sự việc Việc liên quan tới tiền, tôn giáo, ăn chay

12 Đồ vật trang sức bằng vàng, hộp thiếc, hộp sắt, kim loại, két sắt

13 Địa hình
Cơ quan kinh doanh tiền, miếu thổ địa, đồn công an, doanh trại quân 

đội, tiệm ăn chạy, đồi đá lởm chởm, gò núi nhỏ, chùa tháp

14 Cơ thể Đại tràng, bệnh hô hấp (mũi, khí quản, phổi)

15 Màu sắc Trắng
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❖Mặt vuông, không cao lớn, đến trung niên xương cốt thẳng, vai rộng lưng

dày

❖Ánh mắt kiên nghị nhưng hòa nhã, động tác nhanh nhẹn, giọng nói cao ngân

vang, dễ thu hút sự chú ý. Uy nghiêm, khi không cười thì có vẻ hung dữ, có

tác phong lãnh tụ

❖Nam cường tráng rắn chắc, thích thể thao, sức khỏe tốt. Tính cương nghị

nhưng phong khoáng. Quyết đoán. Hơi nóng vội. Đôi khi độc đoán. Tâm

trực lương thiện, trọng nghĩa, không sợ khó khăn, nhiệt tình làm việc

❖Nữ xinh đẹp, tính mạnh, bảo thủ, cô độc, thích nắm quyền trong nhà

Miếu Vượng Đắc Hãm

Thông minh. Uy quyền, tài lộc dồi 

dào, hiển hách. Cứng rắn. Cô độc

Kém thông minh.Tham lam, keo kiệt, 

bủn xỉn, dễ gặp quan phi, kiện tụng, 

hình phạt, oan trái, phá tán, vất vả, 

lao lực.Cứng rắn. Cô độc
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Cứng rắn, Cô độc Tài lộc

- Hợp với cung nào?

- Mệnh Tài Quan Phúc,….

- Hợp với sao nào?

- Tài tinh: Phủ, Nhật Nguyệt, Tướng,Lộc tồn, Hóa

lộc….

- Văn tinh: Xương Khúc,… → làm mềm tính cứng rắn

- Bất lợi cho cung nào?

- Lục thân, …

- Bất lợi khi đi với sao nào

- Hao tinh: Phá quân, Song Hao,…

- Sát tinh, hình tinh, cô tinh: Kình Đà, KK, Kị, phục

binh…

- Tuần Triệt

- Liêm trinh

- Đặc biệt rất sợ Hỏa, Linh
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• Ở cung Phu thê: kết hôn muộn, thật thà, chất phác, thêm Dương Đà, tiệt không, 

hóa kỵ, cuộc sống gia đình rất thú vị.

• Ở cung Tử tức: con cái có sức sống, thích nghiên cứu về đồ chơi..

• Ở cung Tài bạch: tài vận tốt đẹp.

• Ở cung Tật ách: mũi nhạy cảm, dễ bị dị ứng, ngoại lệ có trường hợp hội hợp 

Dương Đà, Phá Tướng, Vũ Phủ ở cung tật ách thì không sinh bệnh.

• Ở cung Thiên di: Cả đời nhiều biến động, không được yên ổn.

• Ở cung Nô bộc: quan hệ giao tế tốt, thêm sát tinh thì ngược lại, hội hợp Phá 

Quân, Tham Lang thì biến hóa lớn.

• Ở cung Quan lộc: làm việc liên quan đến kinh tế, tài chính, tính toán, hóa lộc 

hóa quyền thì sự nghiệp rất phát triển.

• Ở cung điền trạch: kề tòa nhà lớn, vật thể hình trụ, thêm sát tinh, ở gần chợ.

• Ở cung phúc đức: cả đời vất vả, gian nan, có thể kiếm tiền, nhưng không thể 

hưởng thụ



42

SAO VŨ KHÚC– MỘT SỐ CÂU PHÚ

GIẢNG VIÊN: SƠN CHU        EMAIL: CHUDINHSON@GMAIL.COM      MOBILE/ZALO: 0566.09.7777

❖ “Vũ Khúc Phá Quân đồng ư Tài Bạch, tài đáo thủ nhi thành công” (Vũ 

Khúc Phá Quân ở Tài Bạch tiền vào tay rồi lại hết)

❖ “Vũ Khúc Văn Khúc rất hay

Hội Khoa Quyền Lộc là tay anh hùng”

❖Vũ Khúc Kiếp Sát hội Kình Dương nhân tài trì đao (Vũ Khúc hội Kình 

Dương lại cả sao Kiếp Sát nữa, nam mệnh dễ đi vào con đường cướp trộm)

❖ ”Thiên Phủ Vũ Khúc đóng Tài Bạch, Điền Trạch lại thêm Quyền Lộc hẳn 

sẽ thành phú ông”

❖ Vũ Khúc Thất Sát ư Mão địa, mộc yểm lôi kinh (

Vũ Khúc Thất Sát ở Mão, mộc yểm lôi kinh ý chỉ tai nạn. Ở Mão hay xảy ra 

bị thương nơi đầu vì tường đổ, cây gẫy, sét đánh. Ở Dậu hay xảy ra té ngã, xe 

cộ và thú vật cắn. Vũ Khúc Thất Sát Mão hay Dậu mà thấy Thiên Hình Song 

Hao hay Sát Kị cũng là số bị cướp trộm, kể cả luôn vào vận hạn.
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❖ Linh Xương Đà Vũ hạn chí đầu hà 

Linh Tinh, Văn Xương, Đà La, gặp Vũ khúc ở vận hạn chết sông nước hoặc 

tự trầm hoặc tai nạn. 

❖Vũ Quyền Thất Sát ở cùng

Thai Tọa Khôi Việt ba phương chiếu về

Ấy là phát võ uy nghi”

❖“Vũ Tướng Lộc Mã giao trì phát tài ư viễn quận

Vũ Tướng Lộc Mã an bài

Buôn xa hoạch phát mấy người dám đương”

Vũ Khúc Thiên Tướng ham hoạt động ít chịu nhàn tản, nhiều sáng tạo lực rất 

sung sức để san bằng khó khăn. Xa quê hương bản quán dễ phát triển với đầu 

óc kinh doanh tài giỏi.
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❖Thân cư Vũ Khúc, hắc tử trung tang

(Vũ Khúc đóng Thân trong mình có nhiều nốt ruồi. Câu này không lấy gì làm 

đúng lắm)

❖Vũ Xương Tỵ Hợi đinh

Lục Giáp súy biên đình

(Vũ Khúc đóng Tỵ hay Hợi mà gặp Văn Xương, người tuổi Giáp phát về nghiệp 

võ. Vì Vũ Khúc đóng cùng với Phá Quân ở hai cung trên, tuổi Giáp hội tụ được 

Khoa Quyền Lộc lại có nhị hợp Lộc Tồn nếu đóng Hợi)

❖Vũ Tham Thìn Tuất, Mậu Canh dương nữ vô hạnh hữu tài; Kiếp Không hung 

kiến phùng Hà, Nhẫn vận lâm mệnh vị nan toàn

(Vũ Tham thủ Mệnh đóng hai cung Thìn Tuất, số gái tuổi Canh Mậu tài giỏi mà 

vô hạnh, vận trình gặp hạn Không Kiếp đi cùng với Lưu Hà, Kình Dương tính 

mạng nguy)

❖Vũ Khúc, Tham Lang, Hóa Kị kỹ nghệ chi nhân

(Vũ Tham mà gặp Hóa Kị ở Mệnh vào nghề xuất sắc như một kỹ sư giỏi, thợ 

khéo)
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❖Vũ Phá Tỵ Hợi đãng tử vô lương

(Vũ Phá đóng Tỵ Hợi ích kỉ và lắm thủ đoạn, không thích sống với khuôn 

thể nền nếp)

❖Vũ Khúc lâm Cô Thần Hàn Nguyên tần tần khử quỉ

(Vũ Khúc gặp Cô Thần như Hàn Nguyên xưa giỏi về đạo pháp trừ ma quỉ)

❖Vũ Khúc Khôi Việt miếu vượng, tài chức chi quan

(Vũ Khúc miếu vượng gặp Thiên Khôi, Thiên Việt giỏi về công việc tài 

chánh)

❖Sao Vũ Tướng ở đầu cung ấy

Nghề bách công ai thấy cũng dùng
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STT Đặc điểm Ý nghĩa

1 Tên chính Thiên Đồng

2 Tên khác Đồng, Phúc diệu

3 Nam Bắc Nam đẩu (4)

4 Ngũ hành Dương Thủy

5 Nhóm Phúc tinh, Thọ tinh

6 Cung Địa bàn Dậu

7 Cung Nhân bàn Phúc Đức

8 Tượng quẻ

9 Đặc tính Phục tùng

10 Tượng ở người Con cái, thầy dạy học

11 Sự việc ẩm thức, bánh trái , đồ ăn vặt

12 Đồ vật
đồ chơi, cò vây, ống nước, rãnh nước, y phục, giải trí, những thứ liên 

quan tới nước

13 Địa hình hoa viên, miếu thổ địa, nơi gần sông, giếng, suối, hầm nước, quán ăn

14 Cơ thể Kinh Phế, Tai,bệnh bàng quang, bệnh thoát vị bẹn

15 Màu sắc Trắng
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• Thân hình đẩy đà, mặt đầy đặn, trẻ con, mắt thanh tú, nhu hòa, nữ da trắng

xinh đẹp

• Khiêm tốn ôn hòa, giữ lời hứa, ứng đối có lễ, nhân từ chính trực, hơi mềm yếu,

thông kinh sử, thích mới chán cũ, hiểu kỳ, học rộng nhưng không tinh, có hoài

bão lớn, nói nhiều làm ít. Lạc quan mà không tích cực

• Tư duy nhanh nhạy. Hài hước, nhẫn nại, giao tế tốt, ít nổi giận. Thích hành

thiện, coi trọng ăn ngon mặc đẹp

• Nữ dã trắng mịn mang, thông minh lanh lợi, thân thiết nhu thuận, cười duyên,

được đàn ông yêu mến.

Miếu Vượng Đắc Hãm

Phúc thọ song toàn, được 

hưởng giàu sang lại sống thọ. 

Tay trắng gây dựng sự 

nghiệp, sau nhiều lần thay 

đổi, về già sẽ thành công

Phúc khí kém, khó được hưởng giàu sang, cuộc đời 

bôn ba vất vả, hay thay đổi nghề nghiệp, công việc, chỗ 

ở, cũng như chuyện gia đạo cũng hay thay đổi. Làm 

việc trước cần cù, sau lười nhác nên mọi việc khó 

thành. Có tính dâm, ưa sắc dục, hưởng thụ. 
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Canh cảiPhúc khí

- Hợp với cung nào?

- 12 cung đều tốt (mang nghĩa Phúc)

- Hợp với sao nào?

- Bộ Cơ Nguyệt Đồng Lương

- Phúc tinh: Tài Thọ, …

- Quý tính: Khôi việt,…

- Song Lộc

- Bất lợi cho cung nào?

- 12 cung đều tốt

- Bất lợi khi đi với sao nào

- Kị tinh

- Thiên Mã

- Hỏa Linh
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Ở cung Phụ mẫu Thiên đồng là Phúc tinh nên ở cung Phụ mẫu cát lợi vô cùng. Cha mẹ đương số 

khá giả, hòa hợp và thọ cao (Trường hợp sao này đắc địa, cần phải xem xét hai ngôi Thái âm và 

Thái dương để quyết đoán). Sao này hãm địa thì cha mẹ vất vả nhưng về già an nhàn, tuổi thọ cao 

Ở cung Phúc Đức Họ hàng đông đúc, đa đinh, quý hiển, âm phúc của tổ tiên rất dày. Nhất là 

những người mệnh Thủy hoặc mệnh Mộc thì được độ trì, che chở và giúp đỡ rất nhiều. Âm phần 

của tổ tiên thường ở nơi thấp, bằng phẳng (cánh đồng, bãi bằng, trống trải) 

Ở cung Điền trạch Được thừa hưởng đất đai của tổ tiên và có thể gây dựng mua bán thêm. Thiên 

đồng là tượng biến động nên mua bán nhà đất dễ dàng, thường xuyên tu sửa, trang trí. Nhà ở của 

đương số thường ở gần chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, mua sắm 

Ở cung Quan lộc Gặp may mắn trong sự nghiệp, có rất nhiều lĩnh vực ngành nghề để lựa chọn 

tùy theo sự hội hợp (Kinh doanh thực phẩm, hàng tiêu dùng, các dịch vụ giải trí mang lại niềm 

vui, làm về y dược, dậy trẻ, xem số, quân đội, khoa học công nghệ…) 

Ở cung Nô bộc Nhiều bạn bè là nam giới, nếu cát lợi thì tốt, gặp các sao hưởng thụ sa ngã thì bạn 

bè lười nhác, nhậu nhẹt bê tha 
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Ở cung Thiên di Gặp quý nhân nâng đỡ, và nhiều sự may mắn khi xuất ngoại 

Ở Cung Tật ách: Thiên đồng thuộc Dương Thủy nên đề phòng bệnh về thận và hệ tiết 

niệu. Thiên đồng chỉ thực phẩm nên đề phòng bệnh do ăn uống, tiêu hóa (dạ dày, tiêu 

chảy, đại tràng, ký sinh trùng, ngộ độc thực phẩm…)

Ở cung Tài bạch Tay trắng dựng cơ đồ, kiếm được tiền thì cũng không xem trọng đồng 

tiền, thường giúp đỡ người khác, nên chú trọng đầu tư vào các ngành mang tính chất 

phục vụ, giải trí… 

Ở cung Tử tức Sinh con trai nhiều hơn, con cái hiền lành, hiếu thảo 

Ở cung Phu thê Xấu, vì tượng động nên quan hệ vợ chồng thay đổi, trước mặn nồng 

sau lạnh nhạt, dễ xảy ra tình trạng ngoại tình, ly hôn, tái giá, tục huyền nhất là sao này 

hãm địa và đi cùng với song hao. 

Ở cung Huynh đệ Nhà thường có nhiều anh em trai. Quan hệ hai bên tốt, anh chị em 

có người thành đạt giàu có
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❖ Thiên Đồng ngộ Kiếp Không bất cát

(Thiên Đồng thủ mệnh gặp Kiếp Không thành xấu)

❖ Đồng Âm Ngọ, Bính Mậu tuế cư phúc tăng tài hoạch, gia hãm Long Trì tu phòng 

mục tật

(Đồng Âm đóng Ngọ tuổi Bính Mậu công danh phát đạt, tiền tài phấn chấn, ngại 

gặp Long Trì tất có tật ở mắt)

❖ Đồng Âm tại Tí, Nguyệt Lãng Thiên Môn, dung nhan mỹ ái, Hổ Khốc Riêu Tang 

xâm nhập chung thân đa lệ phối duyên

(Đồng Âm thủ Mệnh tại Tí, như mặt trăng sáng nơi cửa trời nhan sắc xinh đẹp, nếu 

bị Bạch Hổ, Thiên Khốc, Thiên Riêu, Tang Môn xâm nhập thì dang dở, khổ tình hay 

góa bụa)

❖ “Đồng Ngọ hãm, Đinh nhân nghi chi”. Đồng Âm Ngọ hãm địa, nhưng tuổi Đinh lại 

tốt vì có Điệp Lộc. Vậy thì Thiên Đồng cần Điệp Lộc.

❖ Thiên Đồng tại Tuất, Đinh Tân nhân ngộ phản vi kì

❖ ”Nữ mệnh bị sát xung phá ắt hẳn hình phu khắc tử, Nguyệt Lương xung phá và hợp 

thường làm thứ thất hay lẽ mọn”.
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❖ Phúc Diệu phùng Việt diệu ư Tí cung định thị hải hà dục tú

(Đồng Âm đóng tại Tí thủ mệnh gặp Thiên Việt có vẻ đẹp sang trọng uy nghi)

❖ Phúc điệu nhi ngộ Cự Môn thê nhi lãng đãng

(Thiên Đồng Cự Môn Đồng cư thủ Mệnh lận đận cuộc đời, nhưng Thiên Đồng Cự 

Môn đóng phối cung thì hoặc muộn chồng, muộn vợ con hoặc gãy đổ duyên tình)

❖ Đồng Lương viên, ngộ Khôi Quyền tăng phùng Linh Kị, giao lại Song Lộc doanh 

thương dị đạt phú cường (Đồng Lương đóng Mệnh gặp Thiên Khôi Hóa Quyền lại có 

Linh Kị và Song Lộc chiếu làm thương mại dễ nên giàu)

❖ ‘Thiên Đồng Tuất cung Hóa Kị Mệnh ngộ phản vi giai (Thiên Đồng tại Tuất hội Hóa 

Kị thủ Mệnh hóa ra tốt)

❖ “Đồng đóng cung Tuất yên vì

Hãm cung nhưng lại được bề hiển vinh

Nhờ sao Hóa Kị thêm xinh

Ấy là ưng hợp dễ thành giàu sang”

❖ ‘Thiên Đồng Kình Dương cư Ngọ vị, uy chấn biên cương’
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STT Đặc điểm Ý nghĩa

1 Tên chính Liêm Trinh

2 Tên khác Liêm, Trinh, Tù

3 Nam Bắc Bắc đẩu (5)

4 Ngũ hành Âm Hỏa

5 Nhóm Tù tinh, Đào hoa tinh

6 Cung Địa bàn Ngọ

7 Cung Nhân bàn

8 Tượng quẻ

9 Đặc tính Nóng nảy, vội vàng

10 Tượng ở người Thương nhân, nhân viên mậu dịch, nhân viên ngành CN nặng

11 Sự việc Đào hoa, điện tử, điện tuyến

12 Đồ vật Máy móc, dụng cụ, điện khí, ti vi, vi tính, công nghiệp nặng, máu

13 Địa hình chốn phong nguyệt, pháp viện, trại giam, vườn trái cây

14 Cơ thể Tiểu tràng ( ruột non),  bệnh nan y, tim, huyêt dịch, ý niệm tự sát

15 Màu sắc Đỏ
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Miếu Vượng Đắc Hãm

Chủ về uy quyền, tài lộc. Nếu đóng vào 

cung Quan lộc thì là đắc vị, sẽ phát huy 

được uy lực của mình, chủ về quyền thế.

Mất tình quyền. Tính “tù” phát tác, dễ mang

tai họa hình ngục, dễ phải chịu hình phạt

của pháp luật, bị bắt bớ, giam cầm. Lại còn

chủ về nghèo khổ, cô đơn

• Thân hình tầm thước, mày rộng, miệng rộng, mặt vuông, mắt sáng, mày lộ cốt, rang

miệng rõ rang, nói năng nhanh nhẩu, tinh thần vượng. Nóng nảy, cá tính mạnh, thâm

thằng, không câu nệ, có hào khí, đa nghi,

• Hiếu thắng, dễ nổi cáu, thích mảo hiểm, cũng tự biết mình

• Trọng lý , thị phi phân minh, dám làm dám chịu, có tinh thần trách nhiệm, thích quan

niệm mới, thông minh, tri thức uyên bác, quan niệm đạo đức kém linh hoạt.

• Giàu lòng tiến thủ, có năng lực lãnh đạo, yêu nghề, thích náo nhiệt, thích xoi mói, dễ

mặc lỗi với người khác. Khẳng khái với bạn bè

• Nữ mệnh thông minh xinh đẹp, đoan trang, thanh tú khéo léo, hay ghen. Được nhiều

người khác giới ái mộ, hết lòng vì gia đình



59

SAO LIÊM TRINH– TỪ KHÓA VÀ HỈ KỊ

GIẢNG VIÊN: SƠN CHU        EMAIL: CHUDINHSON@GMAIL.COM      MOBILE/ZALO: 0566.09.7777

Quyền lộcHình ngục

- Hợp với cung nào?

- Mệnh, Quan

- Hợp với sao nào?

- Bộ Tử Phủ Vũ Tướng

- Quyền tinh, Tá tinh: Tả Hữu, Xương Khúc,

- Quý tính: Khôi việt,…

- Bất lợi cho cung nào?

- 12 cung đều tốt

- Bất lợi khi đi với sao nào

- Sát tinh :  Kình, Đà, Hỏa Linh

- Tù tinh, Hình tinh, Kị tinh: Tuế, Hổ, Phù, Phủ, 

Hình, Kị

- Dâm tinh: Riêu , Y, 

Thứ Đào Hoa

Biến đổi phức tạp
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Ở cung Phụ mẫu độc thủ, hội hợp cát tinh thì cha mẹ được hưởng thọ, hội hợp sát tinh thì cha mẹ 

mất sớm.

Ở cung Phúc Đức vất vả, không được an nhàn.

Ở cung Điền trạch gần nơi ở có cột thu lôi, cây cối, thêm hóa kỵ, đồ điện trong nhà dễ hư hỏng.

Ở cung Quan lộc sự nghiệp phát triển, có thể nắm quyền.

Ở cung Nô bộc biến hóa rất lớn.

Ở cung Thiên di vất vả, gian nan.

Ở Cung Tật ách: có thể mắc các bệnh như tá tràng, hoa liễu, u, bướu…

Ở cung Tài bạch dễ làm việc ở cơ quan nhà nước, hóa kỵ thì hao tổn tiền tài.

Ở cung Tử tức cá tính mạnh, con cái có thể phân chia đồ chơi.

Ở cung Phu thê tình cảm thực thà, chất phác, vợ chồng kính nhau như khách.. 
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❖ Liêm Trinh Thất Sát phản vi tích phu chi nhân; Liêm Trinh Thất Sát lưu đãng thiên 

nhai.

❖ Thất Sát Liêm Trinh đồng vị, lộ thượng mai thi

❖ Liêm Hỏa Không Kiếp Phá Quân

Hãm cung thắt cổ nợ trần hết duyên

Liêm Phá tại Mão Dậu cung

Sát tinh cùng hội công danh khó màng”

❖ Liêm Trinh Tham Sát Phá Quân phùng

Văn Khúc Thiên Di tác cự nhung”

❖ Liêm Trinh Bạch Hổ hình tượng nan đào (Liêm Trinh gặp Bạch Hổ hay bị dính vào 

pháp luật, tù tội hoặc bị phạt tiền)

❖ Liêm Trinh Phá Quân hiểm phòng vô hạn.

(Số có Liêm Phá ở Mệnh luôn luôn phải đề phòng những hiểm nguy)
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❖ Liêm tại Cấn, Khôn cung, nữ mệnh trích lệ thương phu, nhược lại cô quả không 

môn tiềm ẩn; nam nhân bất đa truân tai ách ư thương lê

(Liêm Trinh độc thủ Dần hay Thân, số gái dễ xa chồng phải nhỏ nước mắt thương 

nhớ, nếu lại gặp phải Cô Thần Quả Tú thì xa hẳn hoặc góa chồng. sống đơn độc, trai 

được vợ hiền mà vợ lại chết sớm)

❖ Liêm tọa Thân cung phùng Phụ Bật

Cách kiêm Hóa cát phúc quang vinh

(Liêm Trinh tọa thủ ở Thân có Tả Phụ hay Hữu Bật mà được Hóa Lộc, Hóa Quyền 

hay Hóa Khoa thì giàu sang)

❖ Liêm Sát Sửu Mùi, Ất Kỷ âm nam khí hùng trí dũng, Tuần Triệt vô xâm kiêm hữu 

Khoa Sinh hạn đá danh tài tốc phát

(Liêm Trinh Thất Sát đồng Sửu hay Mùi không bị Tuần Triệt anh hùng trí dũng tuổi 

Ất, tuổi Kỷ gặp vận hạn có Hóa Khoa Tràng Sinh thì phấn phát mau chóng)

❖ Liêm phùng Văn Quế cánh bôn ba

(Liêm Trinh đứng bên Văn Khúc càng bôn ba)
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❖ Trọng Do uy mãnh Liêm Trinh nhập miếu hội Tướng Quân

(Liêm Trinh đứng miếu địa cùng sao Tướng Quân là người anh hùng dám đương 

đầu như thầy Trọng Do học trò Khổng Tử)

❖ Vương Lương ải ngục Liêm Trinh hãm Địa Kiếp ư Hỏa cung

(Liêm Trinh đóng Tỵ gặp Địa Kiếp như vl ngộ nạn trong ngục thất)

❖ Liêm Trinh Tỵ Hợi chớ bàn

Chàng Tiêu thuở trước tân toan ngục trường

❖ Công danh đợi tuổi tác cao

Giáp Liêm giáp Sát đoán nào có sai

(Mệnh cung bị Liêm Trinh, Thất Sát giáp thì về già mới nên công danh)

❖ Liêm Hao Tài Bạch cùng ngồi

Phá tan tổ nghiệp ra người lãng nhân

(Liêm Trinh Phá Quân vào Tài Bạch phá tổ nghiệp bỏ quê hương mà đi)

❖ Tham Liêm đồng độ đảo điên

Trai thì phiêu lãng gái duyên dâm tàng
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Thực thi

Tham mưu

Lãnh đạo Tử vi

Thái
dương

Thiên
đồng

Vũ khúc

Thiên cơ

Liêm
trinh
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STT Đặc điểm Ý nghĩa

1 Tên chính Thiên Phủ

2 Tên khác Phủ

3 Nam Bắc Nam đầu (1)

4 Ngũ hành Âm thổ

5 Nhóm Đế tinh, Thọ tinh

6 Cung Địa bàn Dần

7 Cung Nhân bàn Tài Bạch, Điền trạch

8 Tượng quẻ Khôn

9 Đặc tính Thủ thành

10 Tượng ở người
Đại thần, người làm nông, chăn nuôi, người đi làm hưởng lương, 

nhân viên ngành tiền tệ

11 Sự việc Tài bạch, tính toán, so bì, lảm nhảm, lương bổng

12 Đồ vật Bò, Dê, nông sản, động sản, bất động sản

13 Địa hình nhà cao tầng, núi đồi, khu nhà cao cấp, ngân hàng, kiến trúc lớn

14 Cơ thể Mach Nhâm, tuyến tụy, tiêu hóa, dạ dày, phong thấp, hôi miệng

15 Màu sắc Vàng 
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❖ Thường thì tướng người đậm, hơi có thịt, đầy đặn, trắng trẻo, thường cao lớn, hay dong

dảy, mặt mày có nét hiền lành phúc hậu. Tính khí ôn lương, nhẹ nhàng hơn Tử Vi,

nhưng mạnh dạn hơn CNDL. Gặp Tử Vi ở Dần Thân khó tránh bị mụn, Gặp các sao

khác như Liêm Phủ, Thìn Tuất, Vũ Phủ, Tí Ngọ, vẫn đẹp đẻ, phương phi

❖ Thiên phủ nhập Mệnh cung, tướng mạo thanh kỳ, thân hình vừa phải, mặt hình tròn,

thân thể đầy đặn mập mạp. Tính cách ôn hòa ổn định đoan chính, tinh thần sung mãn,

không câu nệ tiểu tiết, có tính hoàn đồng, nhiều bạn bè tri kỷ, được nhiều người tin cậy,

suốt đời có nhiều quý nhân tương trợ.

❖ Nữ mệnh Thiên phủ, có khí chất của bậc phu nhân, thân thể hơi béo, trung niên mập

mạp. Ôn nhu lại có tính hòa đồng, thái độ làm người ổn trọng, không xử trí theo cảm

tính, hành sự có lý trí, giỏi về xử lý quan hệ giao tế.

Miếu - Vượng - Đắc địa Bình hòa

Nhân hậu, từ thiện, gia tăng quyền lộc. Cứu 

giải tai ương bệnh tật.

Nhân hậu, từ thiện, gia tăng quyền lộc. 
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Bình ổnUy quyền, Tài Lộc

- Hợp với cung nào?

- Mệnh, Thân, Tài, Quan, Phúc,…

- Hợp với sao nào?

- Quyền - Quý tinh: Tử vi, Tả Hữu, 

Xương Khúc, Khôi Việt

- Tài tinh: Vũ, Nhật, Nguyệt, Tướng, Lộc 

tồn, Hóa lộc….

- Văn tinh: Xương Khúc,… → làm mềm 

tính cứng rắn

- Bất lợi cho cung nào?

- Không có, …

- Bất lợi khi đi với sao nào

- Hao tinh: Song Hao,…

- Sát tinh: Không Kiếp…

- Tối kỵ Tuần - Triệt, Thiên không
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Ở cung Phụ mẫu cha mẹ có tiền bạc, nhà cửa, đất đai.

Ở cung Phúc Đức cả đời được hưởng thụ, không lo về tiền bạc.

Ở cung Điền trạch ở nhà cao cấp, gần nơi ở có ngân hàng.

Ở cung Quan lộc sự nghiệp phát triển, có thể nắm quyền.

Ở cung Nô bộc được bạn bè hỗ trợ. Thêm sát tinh, vì bạn bè mà tổn thất tiền bạc.

Ở cung Thiên di ra ngoài gặp quý nhân.

Ở Cung Tật ách: khỏe mạnh.

Ở cung Tài bạch cả đời kiếm tiền.

Ở cung Tử tức Thông minh, hồn nhiên, chân tay linh hoạt.

Ở cung Phu thê tìm được người bạn đời giỏi giang, cá tính mạnh, biết quản lý gia đình, giỏi quản lý 

kinh tế, tài chính, nam mệnh có vợ đi làm bên ngoài, hôn nhân mĩ mãn.
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❖ Thiên Phủ hội hợp với Hỏa Linh Dương Đà là con người gian trá lắm thủ đoạn thích 

dùng quyền thuật”

❖ Nam Thiên Phủ giao long vãng đực

(Mệnh đàn ông có Thiên Phủ tọa thủ là người làm việc thận trọng suy nghĩ chín chắc)

❖ Thiên Phủ tối kị Không tinh nhi ngộ Thanh Long phản vi cát tường

(Thiên Phủ sợ gặp Không Kiếp, nếu được Thanh Long thì tốt lắm)

❖ Phủ cư địa võng nhược lâm Tuần Không Nhâm Đinh tuế, mãn thế hoài bão nan phùng 

vận lộ

(Thiên Phủ tại Tuất mà bị Tuần Không, tuổi Đinh Nhâm cả đời hoài bão không đạt)

❖ Thiên Phủ kị ngộ Không tinh lại nhập tài cung tán hao vô độ

(Thiên Phủ không hợp với Tuần Triệt Kiếp Không án ngữ Thiên Phủ ở cung tài bạch 

thì tiền bạc hao tán hoài)

❖ Thiên Phủ lâm Tuất cung vô sát tấu, Giáp Kỷ nhân yêu kim hư thả phú

(Thiên Phủ đóng Tuất thủ Mệnh không bị sát tinh, người tuổi Giáp Kỷ dễ phát công 

danh và cũng dễ làm giàu)
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❖ Thiên Phủ cư Ngọ Tuất Thiên Tướng lai triều Giáp nhân nhất phẩm chi quí

(Thiên Phủ đóng Ngọ hay Tuất có Thiên Tướng chầu, người tuổi Giáp chức lớn)

❖ Phủ tướng lai triều chung thân Phúc Lộc

(Mệnh có Phủ Tướng chầu, suốt đời có Lộc, tiền bạc dư dả, tốt nhất là ở hai cung tài bạch, 

quan lộc chiếu lên, có kèm lộc càng hay)

❖ Phủ Vũ Tí cung, Giáp Đinh nhân phúc vượng danh hương; hung lại Tuần Kiếp danh sứ nhân 

khi ư Canh Nhâm tuế, tài phúc trường hành

(Cung Mệnh có Thiên Phủ ở Tí, người tuổi Giáp Đinh hưởng phúc nên danh nên giá nếu bị 

Tuần Không, Địa Kiếp thì dễ mang tiếng mang tai, riêng tuổi Canh Nhâm không đáng ngại)

❖ Thiên Phủ Lộc Tồn Xương Khúc cự vạn chi tư

(Mệnh có Thiên Phủ Lộc Tồn Xương Khúc là số giàu)

❖ Phủ Vũ Khúc an bài cung Tí

❖ Người Giáp Đinh cách ấy rất hay

Gặp phải Tuần Kiếp rủi thay

Tiếng bia miệng xấu tháng ngày không yên

Nhưng gặp tuổi Canh Nhâm chế ngự

Phúc tài kia vẫn cứ hanh thông”
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❖ Thiên Phủ Xương Khúc Tả Hữu cao đệ ân vinh.

(Mệnh Thiên Phủ cùng Tả Hữu Xương Khúc công thành danh toại)

❖ Thiên Phủ cư Tài bạch diệt thị đa tài, ngộ Thiên hình tất hao tổn

(Thiên Phủ đóng Tài bạch thì tiền cũng nhiều, nhưng bị Thiên Hình thành hao tốn)

❖ Phủ phùng Đà Tuế Tỵ cung

❖ Cuồng ngôn loạn ngữ nói rông tháng ngày

Phủ phùng Không xứ tài suy

Thuỷ chung nan bảo tư cơ lưu truyền

Phủ bị Không Kiếp đồng cung”

❖ Gặp Thanh Long lại biến thành vòng cát tinh

(Phủ gặp Không Kiếp đồng cung, có Thanh Long lại trở nên tốt hẳn như ở trên đã bàn)

❖ Dần cung Tử Phủ khá tường

❖ “Tam Hóa Kình Bật là phường văn nhân

Ấy văn cách chuyển sang võ tướng

Nắm quyền uy bốn hướng phục tòng

Nếu gặp Không Kiếp giao lâm

Ất danh hư ảo có lầm được đâu”
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STT Đặc điểm Ý nghĩa

1 Tên chính Thiên Tướng

2 Tên khác Tướng, Ấn

3 Nam Bắc Nam đẩu

4 Ngũ hành Dương thủy

5 Nhóm Ấn tính, Quyền Tinh

6 Cung Địa bàn Ngọ

7 Cung Nhân bàn

8 Tượng quẻ

9 Đặc tính Tuân theo, thuận theo

10 Tượng ở người Quan bậc thấp, nhan viên kế toán, nhân viên phục vụ

11 Sự việc Hương thụ, cầu học,  thích biểu hiện

12 Đồ vật Cơm áo, hồ phun nước, suối nhỏ, con dấu, ấn, chi phiếu, văn kiện

13 Địa hình Cửa hàng bán quần áo, quán ăn tự phục vụ, tiệm bán nông dược

14 Cơ thể Khuôn mặt, dung mạoThận, bàng quan, bệnh ở nửa thân dưới

15 Màu sắc Vàng
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❖ Người có sao Thiên tướng ở cung Mênh Thân: thể hình tầm thước hoặc hơi thấp, da

trắng, cử chỉ đoan trang, tướng mạo đôn hâu, mày thanh mắt tú. Tính tình hôn hòa, lời

nói thành thực, cảm động lòng người, tâm địa lương thiện, có lòng trắc ẩn, hòa nhã

khảng khái, biết hi sinh, sẵn lòng giúp đỡ người.

❖ Thích ăn ngon mặc đẹp, thông minh chín chắn, suy nghĩ chu toàn, giàu trí mưu, nói

năng hành động thận trọng, lao động chăm chỉ, làm việc có đầu có cuối. Khiêm tốn đsoi

xử với người khác lịch sự, tiến thoái có căn cứ, ứng đối đúng mực, trung thực đáng tin

cậy, giỏi điều hòa, quan hệ giao tế tốt, trải nghiệm phong phú, thích văn nghệ, giàu tài

năng hoạch định. Thích hư vinh, hoài bão lớn nhưng không ưa mạo hiểm, dễ cả tin,

thiếu chí lớn

❖ Nữ dung mạo xinh đẹp, có vẻ đẹp tâm hồn, thông minh tự tin chăm chỉ, có lòng khoan

dung, nói năng thận trọng, nhân phẩm ưu tú, thích giao tế, có nhiều bạn, sau khi kết hôn

biết chăm lo cho chồng con, là vợ hiền mẹ tốt. Nếu miếu vượng thì tài lộc thuận lợi

Miếu - Vượng - Đắc địa Hãm địa

Thông minh, đôn hậu, thẳng thắn, ưa thanh 
sắc, hưởng giàu sang, phúc thọ song toàn

Đôn hậu,Kém thông minh, dễ sa mê, thích 
chơi, ko lo xa, được hưởng phúc thọ no đủ
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Đam MêCân Bằng Bền

- Hợp với cung nào?

- 12 cung đều hợp

- Hợp với sao nào?

- Thiên Phủ

- Quyền - Quý tinh: Tử vi, Tả Hữu, Xương 

Khúc, Khôi Việt

- Tài tinh: Vũ, Nhật, Nguyệt, Tướng, Lộc 

tồn, Hóa lộc….

- Bất lợi cho cung nào?

- Không có, …

- Bất lợi khi đi với sao nào

- Tuần triệt

- Hình tinh, Kị tinh (kể cả giáp)

- Sát tinh (trừ khi miếu gặp kình đà)
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Ở cung Phụ mẫu thêm Tả Hữu Xương Khúc, là công nhân viên chức.

Ở cung Huynh Đệ anh em hòa thuận.

Ở cung Điền trạch ở nhà cao cấp, gần nơi ở có ngân hàng.

Ở cung Quan lộc bình ổn, ít biến đổi.

Ở cung Nô bộc được bạn bè hỗ trợ. Thêm sát tinh, vì bạn bè mà tổn thất tiền bạc.

Ở cung Thiên di ra ngoài gặp quý nhân.

Ở Cung Tật ách: bệnh ở cơ quan sinh sản, tiết niệu.

Ở cung Tài bạch miếu địa thì con đường tiền tài vững chắc, hãm địa lại thêm nhiều sát tinh, có thể 

vì rắc rối trong giấy tờ, công văn mà phá tài.

Ở cung Tử tức con cái tham ăn.

Ở cung Phu thê người bạn đời có khí chất tốt, hướng nội, đức hạnh, ít nói, thêm hóa lộc thì giàu có, 

giỏi quản lý tài chính, song sức khỏe không được tốt lắm, Thiên Tướng hãm địa ở cung phu thê, 

chủ việc nếu lấy vợ hai lần thì vợ chồng được bách niên giai lão, nếu không thì cả đời cãi vã; nam 

mệnh thêm Đà La hoặc Không Kiếp, vợ chết trước chồng.
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❖ Thiên Tướng tối hỉ cư Thê vị

(Nam mạng có Thiên Tướng đồng Thê cung tất gặp người vợ đảm lược quán xuyến)

❖ Tướng ngộ Cái Đào Khúc Mộc thuần tước dâm phong, hạn ngộ Cơ Riêu vô phu tự giải 

cố miên

(số nữ Thiên Tướng gặp Hoa Cái Đào Hoa Mộc Dục Văn Khúc thì nhan sắc xinh đẹp 

nhưng dâm đãng, vận gặp Thiên Cơ Thiên Riêu đêm nằm thao thức tơ tưởng chuyện 

gái trai như con chim chìa vôi đến ngày động đực)

❖ Tướng Liêm tại Ngọ, Khoa Hình Quyền củng, Hàn Tín đạt cao võ thượng chi công

(Mệnh lập Ngọ Liêm Tướng thủ hội Khoa Hình Quyền như Hàn Tín xưa đăng đàn bái 

tướng lập võ công oanh liệt).

❖ Tí Ngọ Tướng Liêm phùng Phụ Bật thái y đắc thế

(Mệnh đóng Tí hay Ngọ Liêm Tướng thủ được Tả Hữu thì làm thầy thuốc giỏi).

❖ Thiên Tướng Tử Vi Thân phùng Phá, kiêm ngộ Vượng Tuần đa mưu yếm trá

(Thiên Tướng Tử Vi thủ Mệnh Thân, Phá Quân mà gặp Tuần Không, Đế Vượng là con 

người lắm mưu lắm thủ đoạn và gian hùng)
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❖ Thiên Tướng Tử Vi Tuất Thìn khởi năng đạt công danh chi chí

(Thìn Tuất an Mệnh Tử Vi Thiên Tướng thủ không gặp thêm cát tinh thì khó nên danh 

phận với đời).

❖ Ấn mang liệt vị phong hầu,

Sao lành Tướng Cáo hội vào Mệnh cung

(Cung Mệnh có Thiên Tướng Phong Cáo thì công danh địa vị cao)

❖ Thiên Tướng Không Kiếp cư quan

Công danh chẳng được tân toan nhiều bề

(Thiên Tướng gặp Không Kiếp ở Quan Lộc, công danh chịu lắm khó khăn cay đắng 

thăng trầm gian nan)

❖ Thiên Tướng ngộ Lộc xung trung tọa

Cửa mận đào có gã tình nhân

(Mệnh Thiên Tướng gặp Hóa Lộc chiếu hay Hóa Lộc đứng cùng thì dễ quyến rũ đàn bà 

con gái, cũng thường là số đa thê)
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STT Đặc điểm Ý nghĩa

1 Tên chính Thái Âm

2 Tên khác Nguyệt, Quế trì

3 Nam Bắc Trung thiên (chủ tinh)

4 Ngũ hành Âm thủy

5 Nhóm Phú tinh

6 Cung Địa bàn Mão

7 Cung Nhân bàn Điền trạch

8 Tượng quẻ Khảm

9 Đặc tính Nhu thuận, Mềm mại, Ồn Hòa

10 Tượng ở người Công chúa, mẹ, vợ, con gái, y tá, hộ lý, nhân viên văn giáo, nhân viên nghệ thuật

11 Sự việc BĐS, làm đẹp, nghệ thuật vườn cảnh, sáng tác, thiết kế, thời trang, làm đẹp

12 Đồ vật
Vật phẩm hóa trang, trang điểm,bất động sản, mĩ phẩm, vật dụng của phái nữ, 

sôfa

13 Địa hình
tiệm ăn, nước chỗ trũng, ruộng vườn, nhà trọ, khách sạn, phòng ăn, miếu, chung 

quanh biệt thự sang trọng

14 Cơ thể Tam tiêu lạc,  âm thủy hao tổn, thận, bàng quang, da, gan

15 Màu sắc Trắng Ngọc, Lam Nhạt, Tím Nhạt
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❖Thái âm nhập Mệnh cung, mặt vuông tròn, thân hình trung bình, hơi béo, da

trắng sáng. Tâm tính ôn hòa, thanh tú ngay thẳng, thông minh tuấn tú. Khí

chất tốt đẹp, tính tình đoan chính, khiêm tốn hữu lễ, giỏi về tâm kế, xử xử

trong quan hệ nhân tế hài hòa, tránh xung đột chính diện, xử lý các mối quan

hệ đều chu toàn. Tính thanh khiết trong sạch, chú trọng sinh hoạt tình cảm,

thích an tĩnh. Là người có chủ nghĩa yêu cái đẹp. Đại thể đối với nhân sinh có

tư tưởng rất lãng mạn, có những lúc không thích được giao phó những việc

thực hành.

❖Nữ mệnh thanh tú, mắt sáng, răng trắng, khuôn mặt đẹp đẽ động lòng người,

nhu tình tự thủy, làm cho nam sĩ khuynh đảo.

Miếu Vượng Đắc Hãm

Khoan hòa, nhân hậu, từ thiện. Chủ sự phú 

túc, nhiều nhà đất, hay gặp may mắn.

Từ thiện, kém sáng suốt, hay nhầm lẫn. 

Chủ sự phá tán, suy bại.
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Phú

- Hợp với cung nào?

- 12 cung đều tốt

- Hợp với sao nào?

- Bộ Cơ Nguyệt Đồng Lương, Thái dương hội 

chiếu.

- Tam minh: Đào - Hồng - Hỉ,…

- Tài tinh: Thiên phủ, Vũ khúc, song Lộc…

- Bất lợi cho cung nào?

- Không có (nhưng không hợp Nam Mệnh)

- Bất lợi khi đi với sao nào

- Tam ám: Diêu – Đà – Kị

- Lục sát: Không, Kiếp, Kình, Đà, Hỏa, Linh

Nhu
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Ở cung Phụ mẫu hãm địa, thêm sát tinh hoặc gặp Bạch Hổ, mẹ mất sớm, hội hợp với Cô Thần 

cũng luận như vậy.

Ở cung Phúc Đức nam mệnh cả đời được thoải mái, có duyên với người khác giới.

Ở cung Điền trạch nhà ở gần khu trồng cây cảnh, công viên, vườn hoa, hãm địa thì không đủ ánh 

sáng, thêm sát tinh hóa kỵ, mẹ qua đời sớm.

Ở cung Quan lộc sự nghiệp bình ổn, nếu hóa quyền, hóa lộc thì ít biến động.

Ở cung Nô bộc vượng địa, dễ có nữ thư ký, hãm địa thì không cát lợi.

Ở cung Thiên di nữ giới có thể được sự trợ giúp từ bên ngoài; hóa quyền, có điềm đi xa..

Ở Cung Tật ách: nữ mệnh mắc bệnh phụ khoa, nam mệnh mắc bệnh về tiết niệu

Ở cung Tài bạch chuyện tiền bạc cả đời được thuận lợi, suôn sẻ, hãm địa, thêm hóa kỵ thì vô cớ 

phá tài, rất đáng ngại.

Ở cung Tử tức Thái Âm ở cung âm thì sinh con gái trước, ngược lại thì sinh con trai, người sinh 

vào ban ngày sẽ có ít con cái.

Ở cung Phu thê vượng địa thì người phối ngẫu cao quý mà xinh đẹp, hãm địa thì người phối ngẫu 

sớm già



87

SAO THÁI ÂM– MỘT SỐ CÂU PHÚ

GIẢNG VIÊN: SƠN CHU        EMAIL: CHUDINHSON@GMAIL.COM      MOBILE/ZALO: 0566.09.7777

❖ Thái âm cư Tý Bính Đinh phú quý trung lương (dạ sinh nhân hợp cục).

❖ Thái âm Vũ khúc Lộc tồn đồng Tả Hữu tương phùng phú quý ông.

❖ Thái âm đồng Văn khúc ư thê cung thiềm cung chiết quế (Văn xương đồng 

diệc nhiên, tại Thân Mệnh xảo nghệ chi nhân).

❖ Thái âm Dương Đà tất chủ nhân ly tài tán.

❖ Nguyệt lãng thiên môn vu Hợi địa đăng vân chấp chưởng đại quyền (Tý sinh 

nhân dạ thì sinh hợp cục. Bất quý tắc đại phú).

❖ Nguyệt diệu Thiên lương nữ dâm bần (Thái âm Dần Thân Tị, đa chủ dâm bần, 

hoặc thiên phòng thị tỳ. Nhược Tham lang, Văn xương, Văn khúc, đồng vu phu 

cung tất chiêu phối hiền minh chi phu).
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STTĐặc điểm Ý nghĩa

1 Tên chính Tham Lang

2 Tên khác Tham

3 Nam Bắc Bắc đẩu (1)

4 Ngũ hành Âm Thủy(Thể)-Dương Mộc(Hình)

5 Nhóm Đào hoa, Thọ tinh, Tài Tinh

6 Cung Địa bàn Thìn

7 Cung Nhân bàn

8 Tượng quẻ

9 Đặc tính Dục vọng, Họa Phúc 

10 Tượng ở người Nghệ nhân, giáo sư, người trong giới showbiz

11 Sự việc Đào hoa, dục vọng, lòng tham, cờ bạc, rượu chè

12 Đồ vật Nguyên liệu, nghệ phẩm, nhạc cụ, rượu, cây lớn

13 Địa hình
quán rượu, nơi dạy khi công, miếu, công ty chứng khoán, chợ đêm, 

nghĩa trang

14 Cơ thể Mật, gan, thận, bàn chân, cơ quan sinh dục

15 Màu sắc Xanh
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• Cung mệnh có Tham lang miếu vượng hay đắc địa tọa thủ thì thân hình cao lớn,

đẫy đà, da trắng, mặt đầy đặn, lông tóc rậm rạp, thông minh, trung hậu nhưng hiếu

thắng và tự đắc, ưa hoạt động, có óc kinh doanh, có tài tổ chức. Lòng ham dục,

hay mưu tính những việc to lớn, làm việc muốn chóng xong, hay chán nản và bỏ

dở. Tham hãm địa nhiều dục vọng, cũng có đầu óc kinh doanh, nhưng không quả

quyết, không bền chí. Thường chuyên về các ngành kỹ nghệ, thủ công hay buôn

bán.

• Nữ Mệnh Tham lang miếu vượng hay đắc địa là người tài giỏi, đảm đang, gan góc,

bạo tợn, hay ghen tuông, được hưởng giàu sang và sống lâu. Nếu hội được nhiều

cát tinh thì phú quý, phúc thọ song toàn. Tham hãm địa thì cuộc đời vất vả, nhiều

bệnh tật. Tham lang dù miếu hay hãm vào nữ mệnh thì chuyện tình duyên đều gặp

cảnh vui ít buồn nhiều.

Miếu Vượng Đắc Hãm

Đa dục, ưa tửu sắc chơi bời. Chủ về uy 

quyền, tài lộc. Còn chủ về học vấn, tài 

hoa, đa tài đa nghệ.

Dâm, tham, hung bạo, chuyên tác họa, 

hay nhầm lẫn. Chủ sự xuất thế.
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Uy quyền – Tài lộcHọa - Phúc

- Hợp với cung nào?

- Không có
- Hợp với sao nào?

- Hợp nhất là Hỏa - Linh
- Quyền tinh, Tá tinh: Tả Hữu, Quyền, Lộc
- Quý tính: Khôi việt,…

- Bất lợi cho cung nào?

- 12 cung đều có sự bất lợi
- Bất lợi khi đi với sao nào

- Sát tinh:  Kình, Đà, Không, Kiếp
- Tù tinh, Hình Kị, 
- Dâm tinh: Đào - Hồng - Diêu

Chính Đào Hoa

Biến đổi phức tạp
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Ơ cung Huynh Đệ có anh em dị bào.

Ở cung Phụ mẫu hãm địa, thêm sát tinh hoặc gặp Bạch Hổ, mẹ mất sớm, hội hợp với Cô Thần 

cũng luận như vậy.

Ở cung Phúc Đức có khẩu phúc, diễm phúc, nếu hóa kỵ thì gặp khó khăn trong chuyện tình cảm.

Ở cung Điền trạch tuổi trẻ không có nhà cửa, thêm hóa quyền, hóa lộc thì có.

Ở cung Quan lộc sự nghiệp bình ổn, nếu hóa quyền, hóa lộc thì ít biến động.

Ở cung Nô bộc vận thiếu niên gặp Tham Lang thì cấp dưới không đắc lực, thêm sát tinh thì cấp 

dưới có biến động

Ở cung Thiên di hội hợp tiệt không, sát tinh hoặc lưu dương lưu sát, nếu cung điền trạch không 

cát thì sẽ gặp kẻ trộm.

Ở Cung Tật ách: thêm hóa kỵ là bệnh hoa liễu

Ở cung Tài bạch kiếm tiền từ việc vui chơi giải trí, từ người khác giới.

Ở cung Tử tức con cái ham chơi.

Ở cung Phu thê kiếm tiền từ việc vui chơi giải trí, từ người khác giới.
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❖ Tham lang ngộ Linh Hỏa tứ Mộ cung hào phú gia tư hầu bá (Quý Thìn Tuất 

cung giai, Sửu Mùi cung thứ chi, nhược thủ chiếu câu khả luận cát).

❖ Tham lang nhập miếu thọ nguyên trường

❖ Tham lang hội sát vô cát diệu đồ tể chi nhân

❖ Tham lang Tý Ngọ Mão Dậu thử thiết cẩu thâu chi bối chung Thân bất năng 

hữu vi (Thân Tý Thìn nhân Mệnh tọa Tý cung, Dần Ngọ Tuất nhân Mệnh tọa 

Ngọ cung, Hợi Mão mạt nhân Mệnh tọa Mão cung, Tị Dậu Sửu nhân Mệnh tọa 

Dậu cung thị dã).

❖ Tham lang gia cát tọa trường sinh thọ khảo vĩnh như Bành Tổ (Dần Ngọ Tuất 

hỏa sinh nhân, Mệnh tọa Dần mộc Thân kim).

❖ Tham lang Tị Hợi gia sát bất vi đồ hộ diệc tao hình, hưởng phúc bất cửu.

❖ Tham Vũ đồng hành vãn cảnh biên di thần phục (tam thập niên hậu phát tài, 

tọa Mệnh Vũ khúc thủ chiếu. Thìn Tuất cung giai, Sửu Mùi cung thứ chi).
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❖ Tham Vũ tiên bần nhi hậu phú lợi kỷ tổn nhân (Mệnh hữu Tử vi Nhật Nguyệt Tả Hữu 

Xương khúc, hạn phùng Lộc Quyền Khoa, tắc quý hiển).

❖ Tham lang gia sát đồng hương nữ thâu hương nhi nam thử thiết.

❖ Tham lang Vũ khúc đồng thủ Thân vô cát Mệnh phản bất trường (Mệnh vô cát diệu, 

Thân hữu Tham Vũ, cô bần).

❖ Tham Nguyệt Đồng Sát hội Cơ Lương tham tài vô yếm tác kinh thương.

❖ Tham ngộ Dương Đà cư Hợi Tý danh vi phiếm thủy đào hoa (nam nữ tham hoa, mê tửu, 

táng thân, hữu cát diệu tắc cát).

❖ Tham lang Đà la tại Dần cung hào viết phong lưu thải trượng.

❖ Tham vũ Thân cung vi hạ cách (Hóa kỵ phương luận).

❖ Tham Vũ tứ Sinh tứ Mộ cung Phá quân Kỵ Sát bách công thông

❖ Tham Vũ Phá quân vô cát diệu mê luyến tửu dĩ vong Thân (hoặc tác thủ nghệ).

❖ Tham lang Liêm trinh đồng độ nam đa lãng đãng nữ đa dâm

❖ Nữ Mệnh Tham lang đa tật đố (tại Hợi Tý, ngộ Dương Đà tật đố chi lưu. phùng Lộc Mã 

bất mỹ).
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STT Đặc điểm Ý nghĩa

1 Tên chính Cự Môn

2 Tên khác Cự, Ám

3 Nam Bắc Bắc đẩu (2)

4 Ngũ hành Âm Thủy

5 Nhóm Ám tinh, Cô tinh

6 Cung Địa bàn

7 Cung Nhân bàn

8 Tượng quẻ

9 Đặc tính Ám muội

10 Tượng ở người
Học giả, thầy lang, thầy pháp, tiểu nhân, tiên đạo, người dùng miệng 

lưỡi kiếm tiền

11 Sự việc điều tiếng thị phi nhiều chuyện, hay nói, mất mát, trộm cắp

12 Đồ vật Xúc sắc, xe tải, hộ khẩu, ngũ cốc, linh hồn, đàn lễ

13 Địa hình
ÂM miếu, mạch nước ngầm, mồ mả, chỗ u ám, địa đạo đường sắt, 

tiệm thuốc bắc,  bệnh viện, nghĩa trang, nơi sản xuất thi công

14 Cơ thể Dạ dày, tuyến tụy, bệnh hen suyễn, bệnh ngầm, mắt, miệng, da

15 Màu sắc Trắng Xám
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• Cự môn nhập Mệnh, là người có nhãn quang lợi hại, khuôn mặt vuông tròn, nhập

miếu thân thể cao lớn mập mạp, đôn hậu thanh tú, lạc hãm tất ngũ đoản (đầu, mặt,

thân, chân, tay đều ngắn) nhỏ gầy, tiếng nói cao mà nhanh. Cử chỉ tùy tiện, không

chú trọng lễ nghi. Cự nhập mệnh cung, chủ nhân khẩu tài tốt, hội hợp với cát tinh,

phần nhiều thích hợp với nghề nghiệp ăn nói, giỏi về chỗ quan hệ xã hội, nói năng

giả dối, giỏi về thổi phồng, là người giỏi giao tiếp. Suốt đời vất vả cực nhọc, vất

vả cực nhọc phấn đấu thì sau này có thể có thành tựu đáng nói.

• Nữ mệnh Cự môn nhập mệnh cung, lòng tự trọng mạnh, mẫn cảm, đa nghi, keo

kiệt, độ lượng nhỏ hẹp, tùy hứng, tự cho là đúng, thích gánh vác công việc, yêu

quý tiền tài, tính tình đại thể không tốt.

Miếu Vượng Đắc Hãm

Nhân hậu, vui vẻ, ăn nói đanh thép. Chủ

uy quyền, tài lộc.

Gian trá, kém sáng suốt, hay nhầm lẫn, 

thường gây ra thị phi, kiện cáo, tai họa.
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Uy quyền – Tài lộcThị phi, ám muội

- Hợp với cung nào?

- Không có

- Hợp với sao nào?

- Hợp với Thái dương, Quyền Lộc

- Quý tính: Khôi việt,…

- Bất lợi cho cung nào?

- 12 cung đều có sự bất lợi

- Bất lợi khi đi với sao nào

- Sát tinh: Kình, Đà, Không, Kiếp

- Tù tinh, Hình Kị, 

- Dâm tinh: Đào - Hồng - Diêu
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Ở cung Phụ mẫu thêm kỵ thì cha mẹ ly hôn, tuổi thơ không được nhận tình cảm của cha, hoặc 

cha làm thủy thủ hay phải công tác xa nhà.

Ở cung Phúc Đức hóa kỵ thì hung.

Ở cung Điền trạch không giữ sản nghiệp của tổ tiên, ở gần đường sắt, cầu hoặc cống ngầm, gần 

nhà có người nhiều chuyện.

Ở cung Quan lộc kinh doanh bí mật, nếu đăng ký kinh doanh thì lại bất lợi.

Ở cung Nô bộc cấp dưới không được việc.

Ở cung Thiên di vô cớ phát sinh tai họa, tai họa từ trên trời giáng xuống.

Ở Cung Tật ách: thêm sát tinh thì thị lực có vấn đề, mắc bệnh về da.

Ở cung Tài bạch tiền tài có được có liên quan đến miệng lưỡi, nếu là công nhân viên chức, có 

tượng tham ô.

Ở cung Tử tức thêm sát tinh thì sinh non, duyên phận với con cái mỏng.

Ở cung Phu thê miệng lưỡi phân tranh, đơn thủ mà không thêm sát tinh, vợ hiền hậu, tài giỏi, có 

tài ăn nói, đồng cung với Lộc Tồn, chủ có được thê tài, nhờ vợ mà được giàu có, thêm sát tinh thì 

li dị, ở Tý Ngọ Sửu Mùi Thìn Tuất cũng là như vậy.
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❖ Cự môn định chủ thị phi

❖ Cự mônThìn cung Hóa kỵ Tân nhân Mệnh ngộ phản vi kỳ

❖ Cự môn Sửu Mùi vi hạ cách

❖ Cự môn Đà la tất sinh dị chí

❖ Cự môn Dương Đà vu Thân Mệnh tật ách luy hoàng khốn nhược đạo nhi xướng

❖ Cự môn tứ sát hãm nhi hung

❖ Cự Hỏa Dương Đà phùng ác diệu phòng ải tử đầu hà

❖ Cự Hỏa Linh tinh phùng ác hạn tử vu ngoại đạo

❖ Cự tú Thiên cơ vi phá đãng (nữ Mệnh Cự Cơ vu Mão Dậu, tuy phú Quý bất miễn 

dâm dật, nhược hãm địa hạ tiện).

❖ Cự Nhật Dần cung lập Mệnh Thân tiên trì danh nhi thực lộc

❖ Cự Nhật Mệnh cung Dần vị thực lộc trì danh

❖ Cự Nhật Thân cung lập Mệnh Dần, trì danh thực lộc
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❖ Cự môn Tý Ngọ Khoa Quyền Lộc thạch trung ẩn Ngọc phúc hưng long (phú nhi 

Tý Quý, Tân Quý nhân thượng cách, Đinh Kỷ nhân thứ chi, Bính Mậu chủ nam).

❖ Cự Nhật Mệnh lập Thân cung diệc diệu.

❖ Cự tại Hợi cung Nhật tại Tị thực lộc trì danh

❖ Cự tại Tị cung Nhật tại Hợi phản vi bất giai

❖ Cự Nhật củng chiếu diệc vi kỳ (giả như Nhật Ngọ cung cự tại Tuất cung thị dã, 

đa phương luận Nhật kỵ hãm).

❖ Cự Cơ cư Mão, Ất Tân Kỷ Bính chí công khanh (bất Quý tức phú, Giáp nhân 

bình thường hà dã, nhân Giáp Lộc đáo Dần Mão cung hữu Kình dương phá cách 

nhĩ).

❖ Cự Cơ Dậu thượng hóa cát giả túng hữu tài quan dã bất chung (như trị cô bần đa 

hữu thọ, cự phú tức yểu vong. Gia hóa kỵ vưu hung, nhược Thái tuế tại thiên di 

cung tài quan Hóa lộc).
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SAO CỰ MÔN – LÁ SỐ MẪU
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STT Đặc điểm Ý nghĩa

1 Tên chính Thiên Lương

2 Tên khác Lương, Ấm

3 Nam Bắc Nam đẩu

4 Ngũ hành Âm Thổ

5 Nhóm Ấm tinh, Thọ Tinh

6 Cung Địa bàn

7 Cung Nhân bàn Phụ mẫu

8 Tượng quẻ

9 Đặc tính Quản chế

10 Tượng ở người
Người già,  thầy thuốc, thầy bói, nhân viên công ích, nhân viên tôn 

giáo

11 Sự việc tự thiện, giáo dục

12 Đồ vật Dược liệu

13 Địa hình bệnh viện, biệt thự, cổ thụ, chùa miếu, phòng ăn cao cấp, nhà khách

14 Cơ thể Lá lách, dạ dày

15 Màu sắc Vàng Trắng
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❖ Người có sao Thiên lương ở Mệnh Thân thân hình thon thả và cao, da trắng, vẻ mặt thanh tú, khôi

ngô,phúc hậu hiền hòa

❖ Nếu miếu vượng đắc địa: tính tình trọng hậu, nhân từ, biết xử thế, thông minh, lý luận giỏi, trực giác

thâm sâu, có nhiều cơ mưu, có óc sáng tạo, luận giải trong mỏi lĩnh vực , có óc khảo cứu, tham mưu,

cả đời phong lưu

❖ Nếu hãm địa ở cung Dâu, có tính nhân hậu, không bền chí, nhưng cuộc đời lãng đãng, thiếu sự suy

xét cẩn thận tính khí xuề xòa dễ nhầm lẫn

❖ Nễu hãm ở cung Tỵ Hợi nhân hậu, nhưng nông nỏi, ít chịu ngồi yên tại chỗ, hay bay nhảy nay đây

mai đó, chóng chán, hay thay đổi ý định, công việc, phong lưu khoái lạc, dễ rơi vào tứ đổ tường,

rộng rãi, ăn xài hoang phí, khó giữ của

❖ Trong mọi tình huống tính nổi bất là nhân hậu từ thiện, khoan hòa, chiều chuồng, nhẫn nhục, sự

khôn ngoan, mềm mỏng khi xử thế, khiêm cung hiền lành

❖ Cốt cách từ bi, nho phong đạo cốt, tâm địa bác ái, nhân từ như nhà tu, người hiền triết, chất phác như

bậc chính nhân quân tử, lấy lễ đãi người, dùng sự thành thật, khiêm cung để xử thế

Miếu Vượng Đắc Hãm

Rất thông minh, nhân hậu và từ thiện, 

giàu sang trọn đời

Nhân hậu, kém thông minh, nông nổi, thích chơi

bời, không bền chí, hoang phí, phiêu dạt



108

SAO THIÊN LƯƠNG – TỪ KHÓA VÀ HỈ KỊ

GIẢNG VIÊN: SƠN CHU        EMAIL: CHUDINHSON@GMAIL.COM      MOBILE/ZALO: 0566.09.7777

Thanh CaoTừ Thiện

- Hợp với cung nào?

- 12 cung đều tốt
- Hợp với sao nào?

- Văn tinh → thông minh lỗi lạc
- Tủa Hữu Lộc Hình Y Quang Quý -> Ngành 

y dược
- Trợ tinh, tá tinh tốt: KQL, Tả Hữu,….

- Bất lợi cho cung nào?

- Không có (nhưng khi nữ nhập mệnh 

bị khắc lục thân)
- Bất lợi khi đi với sao nào

- Hỏa Linh → dễ bệnh
- Tuần Triệt → vất vả lao khổ
- Thiên Mã → tăng tính phiêu dạt
- Hóa Lộc, Lộc tồn
- Hình tinh

Hình khắc, Phiêu bạt (hãm)
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Ở cung Phụ mẫu trường thọ.

Ở cung Phúc Đức cả đời không được yên lòng.

Ở cung Điền trạch giàu có, ở nơi cao ráo, gần bệnh viện.

Ở cung Quan lộc vượng địa thì sự nghiệp ổn định.

Ở cung Nô bộc vượng địa thì cát, hãm địa thì hung, thêm tứ sát thì đời sống tinh thần không tốt

Ở cung Thiên di giao du rộng, gặp hạn niên, miếu địa thì gặp thời cơ tốt, được quý nhân phù trợ, 

hãm địa thì có thể phải nằm viện, thêm Không Kiếp, hội sát tinh thì không nên đi xa

Ở Cung Tật ách: cả đời khỏe mạnh.

Ở cung Tài bạch tiền tài đến từ cơ cấu công vụ, cơ quan nhà nước, được ung dung, thoải mái, 

không phải lao tâm lao lực, hóa lộc hóa quyền thì có thể kiếm tiền từ cổ phiếu, vé số…

Ở cung Tử tức con cái có thể lập thân trong lĩnh vực kỹ thuật, năng lực học tập tốt, thông minh, 

tài cán
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❖ Thiên Lương nan bảo tư tài, dị dữ nhân

(Thiên Lương không giỏi điều khiển quản thủ tiền bạc dễ vì nịnh nọt yêu thích mà đem 

tiền cho đi)

❖ Lương tại Tỵ tắc dật du

(Thiên Lương thủ Mệnh Tỵ cung ưa chơi bời rông dài)

❖ Thiên Lương ngộ Mã nữ Mệnh tiện nhi dâm

(Mệnh Tỵ Hợi, Thiên Lương đứng cùng Thiên Mã số đàn bà dâm tiện)

❖ Thiên Lương gia cát tọa thiên di hoạch phát kinh thương

(Thiên Lương ít thành công về kinh thương, nhưng nếu từ cung xung chiếu Mệnh là cung 

Thiên Di mà thấy Thiên Lương cùng với nhiều sao tốt khác vào buôn bán kinh doanh lại 

hoạnh phát)

❖ Lương Nhật Mão cung tướng mạo phương viên

(Thái Dương thủ Mệnh tại Mão thì mặt mày vuông vắn sáng sủa)

❖ Ấn tinh phùng Khôi tinh ư Hợi địa, ưng chi sơn nhạc giáng thần

(Thiên Lương đứng với sao Thiên Khôi tại Hợi thủ Mệnh thì vóc dáng khôi vĩ như sơn 

thần)



112

SAO THIÊN LƯƠNG- – MỘT SỐ CÂU PHÚ

GIẢNG VIÊN: SƠN CHU        EMAIL: CHUDINHSON@GMAIL.COM      MOBILE/ZALO: 0566.09.7777

❖ Lương phùng Hao Sát tại Tỵ cung đao nghiệp hình thương

(Thiên Lương gặp Hao Sát ở Tỵ bị tai nạn hình thương vì gươm đao)

❖ “Thiên Lương ngộ Hỏa chiếu qua

Hại người hại của thật là tang thương”

❖ “Cung Tỵ Hợi Lương cùng Thiên Mã

Chí đổi thay ấy gã phiêu linh

Còn như nữ mệnh cho rành

Cách này thấy rõ dâm tình hạ lưu”

❖ “Đồng Lương hội Dần Thân một khối

Trọn đời người tránh khỏi tai ương”

❖ Thiên Lương hãm địa kiến Dương Đà, thương phong bại tục chi lưu

(Thiên Lương ở đất hãm gặp Kình Dương Đà La hay làm chuyện ẩu, thương phong bại tục)

❖ Thiên Lương hãm địa ngộ Hỏa Dương phá cục, hạ tiên cô quả yểu triết

(Thiên Lương vào đất hãm gặp Hỏa Tinh, Kình Dương sống cô đơn, không thọ và tính nết 

thấp hèn)

❖ “Thiên Lương gặp Mã chẳng bàn

Có chồng còn bỏ then làng bướm hoa”
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STT Đặc điểm Ý nghĩa

1 Tên chính Thất Sát

2 Tên khác Sát

3 Nam Bắc Nam đẩu (6)

4 Ngũ hành Âm Kim- Dương Hỏa

5 Nhóm Hình tinh, Cô tinh

6 Cung Địa bàn Thân

7 Cung Nhân bàn

8 Tượng quẻ

9 Đặc tính Sát phạt

10 Tượng ở người Tướng quân, quân nhân, cảnh sát

11 Sự việc đánh nhau, ngoại thương, chảy máu, kỹ thuật chuyên nghiệp

12 Đồ vật Dao sắc nhọn, hung khí, võ khí, y liệu, dụng cụ phẫu thuật

13 Địa hình
Công xương CN nặng, sở cảnh sát, doanh trại QĐ, vùng đât cao 

hoang vu, lạnh lẽo

14 Cơ thể Màng tim, màng ngoài tim, phổi,khí quản, cột sống, ruột

15 Màu sắc Vàng Trắng
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Người có sao Thất sát ở Mệnh Thân măt to, tướng mạo uy nghiêm, ánh mắt sắc bén, thân hình hơi

mập tròn, động tác nhanh nhẹn, giọng nói lớn, nữ giới xương lông mày hơi nổi cao, đường nét rõ

ràng, ngũ quan đoan chính, dung mạo đáng yêu

Tính nóng nảy hỷ nộ thất thường, vui buồn mừng giận đều biểu hiện ra ngoài. Độc lập mạo hiểm,

giàu chí phấn đấu, có khi khái anh hung, thích cạnh tranh, không thích bị câu thúc, nghị lực kiên

cường, trí dung quả đoán, có hoài bão, có tầm nhìn xa, có cái tâm vì toàn cục và có khí phách làm

việc lớn, không câu nệ tiểu tiết, Thích ra lệnh, tinh thần không ổn định, lời nói dễ gây xung đột, thích

làm việc lớn, độc đoán, không nghĩ đến hậu quả, thỉnh thoảng hơi lập dị.

Nữ cá tính hướng ngoại, hành sự phóng khoáng, độc lập có cá tính, sau khi kết hôn nên ra ngoài làm

việc , nếu không ở nhà thường chèn ép chồng, gây ảmh hưởng đến quan hệ vợ chồng.

Nếu miếu vượng gặp sao quyền lộc thì tài quyền áp chúng, chí cao hơn chồng, vượng phu ích tử. Nếu

lạc hãm hoặc gặp tứ sát thì thường cô khắc

Miếu Vượng Đắc Hãm

Thông minh,Can đảm, dũng mãnh, nhiều mưu,nóng

nảy, cương nghị, uy quyền lớn

,hiếu thắng, hay nói đại ngôn

Hung bạo, liều lĩnh, hay gây tai họa. chủ về, hình

thương, chết chóc, đoản thọ. Gây ra tai nạn, thương

tích, tàn tật, bạo bại, cô đơn, nghèo khổ.
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Cương, Cô độcLí trí

- Hợp với cung nào?

- Quan lộc, Tài bạch, Điền trạch

- Hợp với sao nào?

- Đế tinh: Tử , Phủ

- Liêm trinh

- Bộ Binh – Hình – Tướng - Ấn

- Quý tinh: Tử vi, Hóa Quyền, Tả Hữu, Khôi Việt.

- Bất lợi cho cung nào?

- Lục thân, Tật ách…

- Bất lợi khi đi với sao nào

- Sát tinh: Không Kiếp, Kình Đà, Hỏa Linh

- Thiên hình, Hóa Kị.

- Cô quả

Uy dũng
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Ở cung Phụ mẫu tính chất cơ bản không tốt, chủ không có duyên với phụ mẫu, dễ xa lìa cha 

mẹ, “sớm xa lìa nhà cửa, tổ tiên”, gặp Hỏa Tinh đồng độ, hoặc hội Thiên Mã, càng chuẩn 

xác, nếu Thất Sát không hội Hỏa Tinh, nhưng cung mệnh lại có Hỏa Tinh, thì cũng có tính 

chất này. Lại gặp các sát Hình Kỵ Hao, chủ hình khắc.

Ở cung Phúc Đức chủ tính cách tích cực, không thích an nhàn, cho nên gặp cát diệu thì chủ 

tích cực mà có thành quả, chủ “phúc dày chí cao”, cũng chủ dựa vào trí tuệ mà làm việc, 

không phải lao động chân tay.

Ở cung Điền trạch thông thường là không cát lợi, chủ không được thừa kế tổ nghiệp, gặp cát 

thì cũng là tự mình nỗ lực mà gây dựng điền sản

Ở cung Quan lộc , thông thường thích hợp với hoạt động công thương nghiệp, gặp Địa 

Không, Địa Kiếp, nếu không theo công thương nghiệp thì phá bại, sự nghiệp không phát 

triển. Gặp Lộc diệu mới có thể phát đạt.Ở cung Nô bộc cấp dưới không nghe theo sự chỉ 

huy, phân công của mình.
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Ở cung Thiên di thường vì công việc mà bôn ba bên ngoài, lạc hãm thì có tai nạn giao thông, 

thêm tứ sát, Không Kiếp thì bôn ba vất vả, Liêm Sát ở Sửu Mùi thì bôn tẩu khắp nơi.

Ở Cung Tật ách: chủ bệnh về phổi, hội hợp Loan Hỷ thì chủ đổ máu.

Ở cung Tài bạch Thần Tài đến rồi đi vội vã, nếu ở tứ mã được Lộc Mã giao trì thì năng lực kiếm 

tiền rất giỏi, gặp không vong, phá bại, Vũ Sát Dương Nhận hội ở tài bạch thì chủ thị phi, phá tài.

Ở cung Tử tức thêm Kình Dương, có chuyện đẻ non, Thất Sát ở Tý Ngọ và Vũ Sát ở Mão Dậu thì 

càng nghiêm trọng.

Ở cung Phu Thê: vợ chồng tình cảm lạnh nhạt, ở riêng, ở Thìn Tuất lại càng ứng nghiệm. Cung 

phu thê ở Tý Ngọ tọa Thất Sát, người vợ có cá tính mạnh, bản mệnh là Liêm Trinh, nếu hội thêm 

Dương Linh, ắt là phải cưới 2 lần. Thất Sát thêm Dương Linh ở cung phu thê, cả đời nhiều chuyện 

đào hoa, 2 lần kết hôn, phu thê ở Dần Thân thì phân ly, phu thê ở Thìn Tuất thì đồng sàng dị 

mộng.

Ở cung Huynh Đệ: không nhiều anh em, anh em lại không ở cùng nhau.
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❖ Thất Sát cư Quan đắc vị uy áp vạn nhân

(Thất Sát đóng Quan Lộc đắc địa, uy quyền. Uy quyền gồm vị thế và oai nghiêm. Thất 

Sát cư Quan chỉ huy mật vụ đắc lực)

❖ Thất Sát phùng Thái Tuế trí dũng hữu dư

(Thất Sát đi bên Thái Tuế vừa dám làm vừa giỏi liệu công việc)

❖ Sát Phá hỉ trợ Kình Dương

(Thất Sát Phá Quân có Kình Dương trợ thành công mau phát mạnh nhưng nhiều nguy 

hiểm ví như người cưỡi cọp)

❖ Thất Sát thủ tha tài vi kỷ vật

(Thất Sát tinh tấn lướt được đằng chân lên đằng đầu, lấy của người làm của mình)

❖ Thất Sát Phá Quân nghi xuất ngoại, chư ban thủ nghệ bất năng tịnh

(Mệnh Thất Sát hay Phá Quân nên làm nơi xa, có nghề nhưng không giỏi tay nghề lắm. 

Đây là chỉ vào Thất Sát Phá Quân hãm)

❖ Thất Sát trùng phùng tứ sát, yêu đà bối khúc trận trung vong

(Thất Sát hãm thêm Hỏa Linh Không Kiếp thì dễ có tật trên người, thường gặp hiểm nguy 

nơi trận mạc)
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❖ Thất Sát Hỏa Dương bần thả tiện đồ tể chi nhân

(Thất Sát hãm thủ Mệnh gặp Kình Dương Hỏa Tinh chỉ chuyên ăn người và hung bạo, 

cũng không nên danh phận được)

❖ Thất Sát thủ chiếu, tuế hạn Kình Dương, Ngọ sinh nhân Mệnh an Mão Dậu chư hưng 

vong

(Thất Sát thủ hay chiếu Mão Dậu, niên vận gặp Kình Dương, người tuổi Ngọ gặp một 

ngã rẽ thay đổi cuộc đời mình)

❖ Sát Kinh tại Ngọ, mã đầu đới tiễn, tương giao sát điệu, Bính Mậu nhân mệnh vị nan 

toàn

(Mệnh Thất Sát Kình Dương ở Ngọ, gặp vận nhiều sát tinh, người tuổi Bính Mậu nguy 

đến tính mạng)

❖ Thân phùng Sát Phá Liêm Tham hạn lâm Địa Võng Hình Khôi sát điệu Kỵ Đà xâm 

nhập, Thục gia trường nội, Dực Đức mệnh vong

(Cung Thân có Sát Phá Liêm Tham hội tụ đến vận hạn vào cung Địa Võng (Tuất) có 

Kỵ Đà, Thiên Hình, Thiên Khôi như ông Trương Phi bị ám toán chết ngay trong trướng 

phủ)
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❖ Sát cư Ly Khảm nam nhân, thê hiền đa hội, mạc ngộ Kiếp Riêu số phụ ái cô thân. Nữ 

mệnh trai oán hồng nhan nan tự chủ

(Thất Sát thủ Mệnh Ngọ số trai gặp vợ hiền, nhưng nếu có Kiếp Riêu thì lại thích sống độc 

thân. Còn mệnh Nữ thường oan trái rơi lệ vì tình)

❖ Sát phùng Hình Hổ hãm tại tử cung thai lệ chi ai

(Sát gặp Hình Hổ tử cung, đến già chưa thấy tay bồng con thơ)

❖ Sát Phá Tham tại Nữ mệnh nhi ngộ Văn Xương ư Tân Đinh tuế sương phụ chi nhân

(Mệnh Sát Phá Tham gặp sao Văn Xương người nữ tuổi Tân Đinh thì góa chồng hoặc ly 

phu)

❖ Sát Phá Tham tại phối cung đắc Quyền Lộc Khúc Xương mệnh phụ chi nhân

Quí tuế ưu phùng Cô Quả, quả phụ chi nhân

(Cung phu có Sát Phá Tham đắc địa hội Quyền Lộc lấy chồng quyền chức cao làm mệnh 

phụ nhưng tuổi Quí mà thấy thêm Cô Thần, Quả Tú thì lại thành quả phụ góa chồng)

❖ Sát Riêu cư hỏa địa nữ nhân ba đào xuất hải, phùng Quyền Lộc tham bác chi nhân

(Thất Sát Thiên Riêu thủ Mệnh ở Tỵ hay Ngọ đàn bà có cuộc sống lênh đênh, được Quyền 

Lộc thì sành sỏi thành công gây cơ dựng nghiệp)
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❖ Sát Hình tọa củng liêm trực vô tư

(Mệnh Thất Sát hội chiếu Thiên Hình hoặc đồng cung là người liêm khiết chính 

trực)

❖ Mệnh VCD hạn ngộ Trúc La Đào Hồng, Suy Tuyệt, Khổng Minh nan cầu trường 

thọ

(Mệnh không chính tinh vận đến Trúc La; Sát Phá Tham hội với Đào Hoa, Hồng 

Loan và Suy hay Tuyệt như Khổng Minh có lập đàn cúng tế vẫn khó thọ)

❖ Sát Phá Liêm Tham tam kỳ gia hội lai triều, Hồng Hình Tả Hữu uy danh nhất thế chi 

nhân

Phùng Kị Không Triệt chung thân tác sự nan thành

(Sát Phá Liêm Tham đắc địa hội tụ vào Mệnh cùng với Khoa Quyền Lộc Hồng Loan 

Thiên Hình Tả Hữu là người uy danh lừng lẫy. Nhưng hễ bị Tuần Triệt Hóa Kị thì 

làm việc gì cũng chẳng nên vì làm toàn chuyện bốc giời mà không có phận)

❖ Thất Sát đan thủ Mệnh viên vô khả cửu trùng lâm chi hạn

(Thất Sát Thìn Tuất vận lại gặp Thất Sát thì khó tránh tai ương thất bại)
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❖ Thất Sát phùng Dương Đà ư Tật ách tàn tật chi nhân

(Thất Sát gặp Dương Đà ở cung Tật Ách tất có tật thương)

❖ Thất Sát lưu niên Bạch Hổ hình lục tai truân

(Thất Sát hãm thủ mệnh lưu niên gặp sao Bạch Hổ tất bị kiện tụng cò bót)

❖ Thất Sát lâm Thân Mệnh, lưu niên Hình Kị tai thương

(Thất Sát vào Thân Mệnh, lưu niên có Hình Kị gặp tai nạn thương tích)

❖ Sát lâm Tuyệt địa hội Dương Đà Nhan Hồi yểu triết

(Sát đứng với sao Tuyệt gặp Kình Đà không thọ)

❖ Thất Sát Phá Quân chuyên ý Dương Linh chi ngược

(Thất Sát Phá Quân hãm địa thủ mệnh gặp Kình Dương, Linh Tinh cuộc đời 

khó khăn chướng ngại, dễ thành dễ bại)
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STT Đặc điểm Ý nghĩa

1 Tên chính Phá Quân

2 Tên khác Phá, Hao

3 Nam Bắc Bắc đẩu

4 Ngũ hành Âm thủy

5 Nhóm Hao tinh, Cô tinh

6 Cung Địa bàn Tý

7 Cung Nhân bàn Phu Thê, Tử Tức, Nô bộc

8 Tượng quẻ

9 Đặc tính Hủy hoại

10

Tượng ở người Tù nhân, nhân viên thúc đẩy tiêu thụ, quân nhân, cảnh sát, vận tải, 

mậu dịch

11 Sự việc Biến động lớn, cách mạng

12 Đồ vật Biển lớn, tủ kệ hàng hóa

13 Địa hình Chợ đồ ăn, tiệm tạp hóa, bến tàu, bờ biển, bãi rác, kho hàng

14 Cơ thể Bàng quang, tai nản chảy máu, thận, thần kinh não

15 Màu sắc Đen
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Người có sao Phá quân ở Mệnh Thân thân hình ngắn, chân tay ngắn, lưng dày, mày rộng. Tính

cứng rắn, hung bạo và dễ xung động, bốc đồng ngạo mạn, thiếu hòa đồng. Hiếu thắng, dám nói,

giỏi hùng biện, giảo trá gian hoạt, thích báo thù, ân oán phân minh, hay làm tổn thương người

khác, giúp người làm ác chứ không giúp ngừoi làm thiện.

Tình cảm phong phú, tâm tư độc đáo, thường sống lập dị, bất mãn với hiện trạng, không câu nệ

tiểu tiết, mọi việc đều làm theo ý mình, quyết định hành sự nhanh chóng, dễ làm mất lòng người

khác, có duyên với tôn giáo, triết học. Xa cốt nhục, thù lục thân, nhưng nhờ thế mà phát phúc.

Chịu nỗ lực, vất vả bôn ba, thân tâm thường không được nhàn nhã. Tính nóng, quả đoán, có tinh

thần khai sáng, dám đương đầu, không sợ cường bạo, có khả năng lãnh đạo, mọi việc đều tự xông

phá, khoáng đạt lạc quan, phản ứng nhanh nhạy.

Nữ thường tự trọng cao, độc lập tự chủ, hiểu kỳ, có ham muốn chiếm hữu, thích sao làm vậy, thích

hư vinh, bốc đồng, dám nói thẳng thường cảm thấy cô độc lao khổ, Sau khi kết hôn nên ra ngoài

làm việc để giữ cho vợ chồng hòa mục

Miếu Vượng Đắc Hãm

Can đảm, dũng mãnh, cương quả, đôi khi gian

hiểm. Chủ về uy quyền, dễ thành công trong võ

nghiệp hoặc thương trường, phú quý.

.

Hung bạo, liều lĩnh, gian ác, thường gây ra sự

phá tán, bại hoại, tai họa. Chủ về hao tán, hình

khắc, chia ly, thoái tổ ly tông, bôn ba lao lục,

phá bại, bệnh tật, tai họa, chết chóc.
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Hao tánUy quyền đôc tài

- Hợp với cung nào?

- 12 cung đều không hợp

- Hợp với sao nào?

- Bộ: Binh Hình Tướng Ấn

- Lộc tồn, Hóa lộc

- Quyền - Quý tính: Tử vi, Khôi Việt, Tả Hữu, Hóa

quyền.

- Bất lợi cho cung nào?

- 12 cung

- Bất lợi khi đi với sao nào

- Hao tinh

- Dâm tinh: Đào, Diêu

- Xương - Khúc

Làm cách mạng
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Ở cung Phúc Đức bản thân không được yên ổn, nhiều chuyện hình thương.

Ở cung Điền trạch nhà gần chợ, lộn xộn, tạp nham, thường chuyển nhà.

Ở cung Quan lộc , đồng cung với Hỏa Linh, sống lay lắt qua ngày, người làm ăn buôn bán 

phải vay tiền khắp nơi, thường thay đổi công việc..

Ở cung Thiên di bôn ba vất vả bên ngoài, không được yên ổn.

Ở Cung Tật ách: nam mệnh mắc bệnh ở sinh thực khí, nữ mệnh mắc bệnh phụ khoa.

Ở cung Tài bạch phát lên nhanh chóng, trước có tổn thất rồi sau lại được lợi. Ở hãm địa 

thêm Không Kiếp, có khả năng phát tài..

Ở cung Phu Thê: quan hệ hôn nhân không bình thường, trước và sau hôn nhân có hiện 

tượng sống chung với người khác, thêm sát tinh thì kết hôn nhiều lần.

Ở cung Huynh Đệ: mỗi người ôm ấp một chí riêng, không ai chịu ai.
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❖ Phá tại Khảm Ly tam thiếu tam công quyền đắc trọng

(Phá Quân Tí Ngọ quyền cao chức trọng)

❖ Phá Quân Tí Ngọ cung vô sát, quan tư thanh hiển chí tam công

(cùng một nghĩa như câu trên)

❖ “Phá toạ Khảm Ly cô thân độc ảnh

Bật Kình tọa cùng dự thủ danh gia”

❖ (Phá Quân Tí Ngọ gặp Hữu Bật Kình Dương làm nên thành công, nhưng dễ cô độc 

thường phải lìa bỏ quê hương, người thân)

❖ Phá Liêm hãm cư Mão Dậu bằng Nguyệt Đức dĩ từ nhân

(Phá Quân thủ Mệnh tại Mão Dậu có Nguyệt Đức thì lại thành người tốt bụng)

❖ Phá Quân Mão Dậu mặc ngộ Kiếp Kình tu phòng hình ngục

(Phá Quân ở Mão Dậu nếu gặp Kình Dương Địa Kiếp phải lo họa ngục hình)

❖ Phá Kình Mão Dậu nhi phùng Khoa Bật khởi ngụy Hoàng Sào

(Phá Quân Mão Dậu gặp Hữu Bật Hóa Khoa sẽ như Hoàng Sào làm phản loạn)

❖ Phá cư Mộ cương quả chi nhân, phùng thời loạn thế ngộ Hình Lộc chấn động uy danh

(Phá Quân thủ Mệnh tại Sửu Mùi hay Thìn Tuất lúc đắc thế trong thời loạn mà gặp Thiên 

Hình Hóa Lộc uy quyền lớn)
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❖ Phá Liêm ngộ Hỏa tử nghiệp vô nghi

(Mệnh Phá Liêm Hỏa Tinh hay vận thấy Phá Liêm Hỏa sinh nghề tử nghiệp)

❖ Phá Hao Dương Linh Quan Lộc vị, đác sứ khất cầu

(Phá Quân Song Hao Kình Dương Linh Tinh vào cung Quan Lộc có lúc không có bát 

mà ăn, thất bại xuống đến đất đen)

❖ Phá Quân Hỏa Tinh bôn ba lao bác

(thủ Mệnh Phá Quân đứng cùng Hỏa Tinh cuộc đời thường bôn ba chìm nổi)

❖ Tề tửu kiến Kim phu giai do Phá Quân phùng Thiên Mã

(Phá Quân thủ Mệnh hội Thiên Mã tính ưa ganh ghét thù hận)

❖ Lã Bất Vi thương phú chi nhân, hạn phùng Phá Tướng Tử Tham Quyền Ấn Hồng Hình 

Phụ Bật quyền nhiếp tân triều chi tiếm đế

(Lã Bất Vi chỉ là tay buôn bán đến vận hạn gặp Phá Quân Thiên Tướng, Tử Vi Tham 

Lang thêm Hóa Quyền, Quốc Ấn, Hồng Loan, Thiên Hình, Tả Phù, Hữu Bật bỗng 

nhiên mà quyền khuynh thiên hạ. Hạn này chỉ có thể đến Hợi hay Tỵ mới gặp đủ các 

sao kể trên) Phá ngộ Kị Tang cư Nô Bộc đa chiêu oán nộ

(Phá Quân với Hóa Kị Tang Hổ ở cung Nô Bộc dễ bị người oán giận. Phá Quân hãm ở 

cung Nô Bộc cũng vậy)
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❖ Tật cung hạnh phùng Phá Sát, nhi ngộ Song Hao, Mộc Kị sang độc ung thư

(Cung Tật Ách có Phá Quân Thất Sát thì tốt, nhưng nếu thấy luôn cả Hóa Kị Mộc 

Song Hao lại bị ung thư mụn độc)

❖ Dần Thân Phá Hỏa Việt lâm ư Tân Đinh tuế, cơ sảo tài hành hạn lưu Mã, Tuyệt sát 

tinh tứ chi nan bảo (Phá Quân đóng Dần Thân gặp Thiên Việt có tay nghề giỏi, nhưng 

với tuổi Đinh Tân gặp vận lưu Thiên Mã, Tuyệt và các sát tinh thì có tai nạn gẫy tay 

gẫy chân)

❖ Dần cung Phúc tọa, tối hiềm Phá Liêm Dương Việt Linh lục bại dị sinh đức tổn tài 

suy

(Cung Phúc Đức thấy Phá Quân Liêm Trinh Kình Dương Thiên Việt Linh Tinh thì gia 

đình không yên, tiền bạc mất mát)

❖ Phá Quân ngộ Hỏa Linh Đà Nhẫn; Lâm Tuất Thìn nết hẳn gian phi

(Nhẫn là sao Kình Dương)
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