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HỆ THỐNG CÁC SAO TRONG TỬ VI

GIẢNG VIÊN: SƠN CHU        EMAIL: CHUDINHSON@GMAIL.COM      MOBILE/ZALO: 0566.09.7777
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Chính tinh (14)
Tử Cơ Nhật Vũ Đồng Liêm
Phủ Âm Tham Cự Tướng

Lương Sát Phá

Sao Năm (57)

Can Năm (28)
Vòng Lộc Tồn, Tứ Hóa, Kinh Đà, Khôi Việt, 
Ấn, Phù, Quan Phúc, Lưu Hà, Thiên Trù, 
LNVT, Bác sĩ

Chi Năm (29)
Vòng Thái tuế, Long Phượng, Khốc Hư, Thiên
Nguyệt đức,, Hồng Hỉ, Tài Thọ, Cô Quả, Đào
Mã Cái, Toái, Kiếp sát, 

Sao Tháng (8)
Tả, Hữu, Hình, Riêu, Y, 
Thiên, Địa, Giải Thần

Sao Ngày (4) Thai Tọa, Quang Quý

Sao Giờ (8)
Không Kiếp, Xương Khúc, 

Hỏa Linh,  Phụ Cáo

Sao Khác (20)
Vòng trường sinh,  La -Võng, 
Thương Sứ, Đẩu quân, Thiên

không, Tuần Triệt

1. Lưu Lộc tồn
2. Lưu thái tuế
3. Lưu thiên mã
4. Lưu Kình dương
5. Lưu Đà La
6. Lưu Tang môn
7. Lưu Bạch hổ
8. Lưu Thiên Khốc
9. Lưu Thiên hư
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SỰ PHÂN CẤP ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC SAO

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

14 Chính
tinh

Tứ Hóa

Phụ tinh
cấp 1

Phụ tinh
cấp 2,3
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HỆ THỐNG CÁC SAO PHỤ TINH CẤP 1 QUAN TRỌNG

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

Lục Cát

Lộc-Mã
Tứ hóa

Lục Sát

Hình-Tuế
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HỆ THỐNG CÁC SAO PHỤ TINH CẤP 1 QUAN TRỌNG – CÁT TINH

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

Của người

Khôi Việt

Tả Hữu

Của mình

Xương
Khúc

Thiên Mã

Của xã hội

Lộc tồn
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SAO VĂN XƯƠNG

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

Phấn son trang điểmCao thượng, Thanh Nhã

❖ Bắc đẩu tinh

❖ Dương Kim (đới Thổ)

❖ Nhóm: văn tinh

❖ Chủ: văn chương, mỹ thuật, giỏi văn

❖ Hợp với cung nào?

Thìn Tuất Sửu Mùi Tị Hợi

❖ Hợp với sao nào?

Các sao cát

❖ Bất lợi cho cung nào?

Dần, Ngọ

❖ Bất lợi khi đi với sao nào

Các sao Hung

Sát tinh: giảm thọ

Dâm tinh

Hóa Kị
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SAO VĂN KHÚC

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

Ngụy biệnHùng biện

❖ Nam đẩu tinh

❖ Dương Thủy (đới Hỏa)

❖ Nhóm: văn tinh

❖ Chủ: thi cử, giỏi biện luận

❖ Hợp với cung nào?

Thìn Tuất Sửu Mùi Tị Hợi

❖ Hợp với sao nào?

Các sao cát

❖ Bất lợi cho cung nào?

Dần, Ngọ

❖ Bất lợi khi đi với sao nào

Các sao Hung

Sát tinh: giảm thọ

Dâm tinh

Hóa Kị
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CÁC CÂU PHÚ VỀ XƯƠNG KHÚC

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

• Văn Xương, Văn Khúc vi nhân đa học đa năng

Mệnh có Xương, Khúc là người học rộng, tài cao

• Xương Khúc giáp mệnh tối vi kỳ

Mệnh có Xương Khúc giáp hai bên là quí cách

• Nữ nhân Xương khúc thông minh phú quí chỉ đa dâm

Ðàn bà mệnh có Xương khúc thì thông minh, giàu sang nhưng dâm

đãng.

• Xương Khúc Tỵ Hợi, phi tắc phú

Mệnh ở Tỵ Hợi có Xương, Khúc thì không sang cũng giàu.

• Xương Khúc Liêm trinh ư Tỵ Hợi, Vi nhân bất thiện tao hình

Mệnh ở Tỵ Hợi có Xương khúc gặp Liêm trinh đồng cung với Tham lang

thì gian dối tham lam, dễ bị tù tội.
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CÁC CÂU PHÚ VỀ XƯƠNG KHÚC

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

• Xương, Khúc, Phá quân phùng, hình khắc đa lao toái

Mệnh có Xương khúc gặp Phá quân thì lao đao vất vả và dễ bị tù tội.

• Xương Khúc, Lộc tồn do vi kỳ đặc

Mệnh có Xương Khúc đồng cung với Lộc tồn là người có tài lạ lùng.

• Văn Xương hội Liêm trinh, chi táng mệnh thiên niên

Mệnh ở Sửu Mùi có Liêm Sát Mệnh ở Tỵ Hợi có Liêm Tham Mệnh ở Mão

Dậu có Liêm Phá đồng cung với Văn xương thì không sống lâu

• Nhị Khúc vượng cung, uy danh hiển hách

Mệnh có Vũ khúc đồng cung với Văn khúc thì nổi danh quyền thế.

• Nhị Khúc triều viên, phùng Tả Hữu, tướng tướng chi tài

Mệnh có Văn khúc, Vũ khúc, Tả Hữu hội hợp chiếu vô là người văn võ

toàn tài.
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SAO TẢ PHÙ

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

Xâm phạm quấy nhiễuGiúp đỡ, trợ lực

❖ Bắc đẩu tinh

❖ Dương Thổ

❖ Nhóm: Trợ tinh, phù tinh

❖ Chủ: trợ lực, thi hành mệnh lệnh

- Hợp với cung nào?

- Tất cả các cung, trừ Mão Dậu

- Hợp với sao nào?

- - Hợp sao cát, làm thêm át

- Bất lợi cho cung nào?

- Mão Dậu

- Bất lợi khi đi với sao nào

- Gặp sao Hung, làm thêm hung
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SAO HỮU BẬT

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

Giành giậtTrợ lực

❖ Bắc đẩu tinh

❖ Dương Thủy

❖ Nhóm: Trợ tinh, phù tinh

❖ Chủ: trợ lực, quản mệnh lệnh

- Hợp với cung nào?

- Tất cả các cung, trừ Mão Dậu

- Hợp với sao nào?

- - Hợp sao cát, làm thêm cát

- Bất lợi cho cung nào?

- Mão Dậu

- Bất lợi khi đi với sao nào

- Gặp sao Hung, làm thêm hung
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CÁC CÂU PHÚ VỀ SAO TẢ PHÙ HỮU BẬT

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

• Tả Hữu đồng cung, phi ta y tử

Mệnh có Tả, Hữu đồng cung thì được hưởng giàu sang, quần gấm áo hoa đẹp đẽ.

• Tả Hữu, Văn Xương, vị chí thai phụ

Mệnh có Tả Hữu gặp Văn xương thì làm lên chức lớn.

• Hữu Bật Thiên tướng phúc lai lâm

Mệnh có Thiên tướng, Hữu bật đồng cung, được hưởng phúc đức phú quí.

• Phụ Bật giáp Ðế phúc lai lâm

Mệnh có Tử vi, hai bên giáp Tả, giáp Hữu, được hưởng phúc, có uy quyền hiển 

hách.

• Tả Hữu đơn thủ chiếu mệnh ly tông thứ xuất

Mệnh vô chính diệu chỉ có Tả Hữu đồng cung thì phải lập nghiệp phương xa.

• Mộ phùng Tả Hữu tôn cư bát tọa chi quí

Mệnh ở tứ mộ có Tả Hữu thì sớm được công danh.
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SAO THIÊN KHÔI

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

Bị trở ngạiĐược trợ giúp

❖ Nam đẩu tinh

❖ Dương Hỏa (đới Kim)

❖ Nhóm: Văn tinh, Quý tính

❖ Chủ: Khoa giáp quyền tước, quản tài danh

- Hợp với cung nào?

- 12 cung đều hợp

- Hợp với sao nào?

- Hợp với các sao cát

- Đặc biệt: Tử Phủ, Nhật Nguyệt

- Bất lợi cho cung nào?

- 12 cung đều hợp

- Bất lợi khi đi với sao nào

- Không hợp các sao hung

- Hỏa, Linh, Hình: gặp tai họa
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SAO THIÊN VIỆT

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

Bị phiền nãoĐược trợ giúp

❖Nam đẩu tinh

❖Âm Hỏa (đới Mộc)

❖Nhóm: Văn tinh, Quý tính

❖Chủ: Khoa giáp quyền tước, quản tài danh

- Hợp với cung nào?

- 12 cung đều hợp

- Hợp với sao nào?

- Hợp với các sao cát

- Đặc biệt: Tử Phủ, Nhật Nguyệt

- Bất lợi cho cung nào?

- 12 cung đều hợp

- Bất lợi khi đi với sao nào

- Không hợp các sao hung

- Hỏa, Linh, Hình: gặp tai họa
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CÁC CÂU PHÚ VỀ SAO THIÊN KHÔI THIÊN VIẾT

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

• Thiên Khôi, Thiên Việt, cái thế văn chương, vi phúc thọ, đa chiếu quế

Mệnh có Khôi, Việt là người giỏi văn chương, sống lâu, thi đỗ cao. Ví 

như bẻ được cành quế tượng trưng danh vọng.

• Khôi, Việt, Xương, Khúc, Lộc tồn phùng, Hình Sát vô hung, đại phú quí

Mệnh có Khôi Việt, Xương, Khúc và Lộc tồn đồng cung hay hội chiếu lại 

không bị Hóa kỵ Thiên hình cản phá thì giàu sang lớn.

• Khôi tinh lâm Mệnh vị chí tam công, Khôi tinh giáp mệnh vi kỳ cách

Mệnh có Thiên Khôi thì làm lớn, nếu được Khôi Việt giáp mệnh thì được 

mọi người kính nể, yêu quí.

• Khôi Việt trùng phùng sát thấu, cố tật vưu đa

Cung mệnh có Khôi Việt lại bị sát tinh hội chiếu thì mang bệnh tật khó 

chữa khỏi.
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SAO LỘC TỒN

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

Giải tai áchPhú quý

❖ Bắc đẩu tinh (4)

❖ Dương thổ (đới thủy)

❖ Nhóm: tài tinh, quý tinh

❖ Chủ: quyền tước, tài lộc, phúc thọ

- Hợp với cung nào?

- 12 cung đều hợp

- Hợp với sao nào?

- Hợp với các sao cát

- Đặc biệt: Thiên mã

- Bất lợi cho cung nào?

- 12 cung đều hợp

- Bất lợi khi đi với sao nào

- Không vong

- Kị hoặc Sát tinh xung phá
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SAO THIÊN MÃ

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

Ý chíDịch mã

❖ Trung thiên

❖ Dương hỏa

❖ Nhóm: tài tinh, quý tinh

❖ Chủ: quyền tước, tài lộc, phúc thọ

- Hợp với cung nào?

- Tị, Dần

- Hợp với sao nào?

- Hợp với các sao cát

- Đặc biệt: Lộc tồn

- Bất lợi cho cung nào?

- 12 cung đều hợp

- Bất lợi khi đi với sao nào

- Không vong

- Kị hoặc Sát tinh xung phá
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CÁC CÂU PHÚ VỀ SAO LỘC TỒN

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

• Lộc Tồn hậu trọng đa y thực

Cung mệnh có Lộc tọa thủ, gặp nhiều sao sáng sủa tốt đẹp hội hợp, nên suốt đời 

được hưởng giàu sang, được ăn miếng ngon, mặc đồ tốt. Nếu Cung Mệnh an tại Hợi, 

có Lộc tọa thủ, gặp nhiều sao sáng sủa tốt đẹp hội hợp, chắc chắn là tài quan song 

mỹ, được hưởng phú qúy đến cực độ.

• Lộc Tồn tại viên, chi tứ tổ nghiệp

Cung Mệnh có Lộc tọa thủ, nên có của cải do tiền nhân để lại.

• Lộc triều viên, thân vinh qúy hiển

Mệnh sáng sủa tốt đẹp, có Lộc chiếu, nên rất qúy hiển.

• Lộc Tồn Tý, Ngọ vị, Mệnh, Thân, Thiên Di phùng chi, lợi lộc nghi

Cung Mệnh, Thân hay Thiên Di an tại Tý, Ngọ, có Lộc tọa thủ, gặp nhiều sao 

sáng sủa tốt đẹp hội hợp, nên rất giàu sang, tiền của chất đống lên trong kho lẫm.
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CÁC CÂU PHÚ VỀ SAO LỘC TỒN

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

• Lộc phùng xung Phá, cát dã thành hung

Cung Mệnh có Lộc tọa thủ, gặp Phá xung chiếu nên rất mờ ám xấu xa. Có cách này, nên 

tiền tài thiếu thốn, suốt đời phải lo lắng vi sinh kế, và hay mắc tai họa.

• Song Lộc trùng phùng, chung thân phú qúy

Cung Mệnh có Lộc Tồn tọa thủ, gặp Hóa Lộc chiếu, hay có Hóa Lộc tọa thủ, gặp Lộc Tồn 

chiếu, hay có Lộc Tồn, Hóa Lộc tọa chủ đồng cung và nhiều sao sáng sủa tốt đẹp hội 

hợp, chắc chắn là được hưởng giàu sang trọn đời.

• Minh Lộc, Ám Lộc, vị chí công khanh (Cẩm thượng thiêm hoa)

Cung Mệnh sáng sủa tốt đẹp, có Lộc Tồn tọa thủ, cung nhị hợp có Hóa Lộc tọa thủ, hay 

cung Mệnh sáng sủa tốt đẹp có Hóa Lộc tọa thủ, cung nhị hợp có Lộc Tồn tọa thủ, như 

vậy thật là rực rỡ. Có cách này như gấm thêu hoa, chắc chắn là được hưởng giàu sang, 

có quan chức lớn và uy quyền hiển hách. (Trường hợp Minh Lộc, Ám Lộc cồn gọi là Uyên 

Ương Lộc Hội).
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CÁC CÂU PHÚ VỀ SAO LỘC TỒN

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

• Song Lộc thủ Mệnh, Lã Hậu chuyên quyền

Cung Mệnh có Lộc Tồn và Hóa Lộc tọa thủ đồng cung, gặp nhiều sao sáng sủa tốt đẹp 

hội hợp, là người độc đoán, có óc lãnh tụ và thích chuyên quyền như Lã Hậu đời Hán 

vậy.

• Song Lộc trùng phùng, chung thân phú qúy

Lộc, Mã tối hỷ giao tri, chúng nhân sủng ái

Cung Mệnh Lộc tọa thủ, gặp Mã xung chiếu, hay Mã tọa thủ, Lộc xung chiếu, như vậy 

thật là rực rỡ tốt đẹp. Có cách này, tất được hưởng giàu sang dễ kiếm tiền và được nhiều 

người mến chuộng.

• Lộc đáo, Mã đáo kỵ Kiếp, Không, Tuế

Cung Mệnh có Lộc tọa thủ gặp Mã xung chiếu, hay có Mã tọa thủ gặp Lộc xung chiếu, 

nếu lại gặp thêm Kiếp, Không, Tuế hội hợp, tất là mờ ám xấu xa. Có cách này, nên suốt 

đời chẳng mấy khi được xứng ý toại lòng, công danh trắc trở, hay phải lo lẳng về sinh kế 

và khó tránh thoát được tai họa.
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CÁC CÂU PHÚ VỀ SAO THIÊN MÃ

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

• Thiên mã nhập mệnh mẫn tiệp đa năng.

Mệnh có Thiên mã là người có nhiều tài chịu khó

• Mã ngộ Trường sinh thanh vân đắc lộ 

Mệnh có Thiên mã, Trường sinh thì đường công danh dễ dàng.

• Tính cần Mã, Khúc ư tứ thập nhi tiền 

Cung Mệnh có Thiên mã, Vũ khúc thì cần kiệm nên giàu có trước năm 40 tuổi.

• Chích Hỏa phần Thiên Mã, bất nghi viễn hành

Mệnh có Thiên mã, không nên đi xa vào những năm tiểu vận có Hỏa Linh dễ gặp tai nạn.

• Hình Hỏa kỵ phần Thiên mã 

Mệnh có Thiên Hình, Hỏa Linh gặp Thiên mã thì nguy hiểm

• Thiên mã ngọ Tam thai, anh hùng vô đối 

Mệnh có Thiên mã gặp Tam thai đồng cung là người anh hùng vô địch.
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• Mã Ngộ không vong chung thân bôn tẩu

Ðàn bà cung mệnh có Thiên Mã gặp Tuần Triệt, Ðịa Không, Thiên Không thì cả

đời long đong vất vả. 

• Thiên lương, Thiên mã vi nhân phiêu đãng phong lưu

Mệnh có Thiên lương gặp Thiên Mã đồng cung là người thích chơi bời, nay đây 

mai đó.

• Lộc đảo, Mã đảo kỵ Kiếp, Không

Cung Mệnh có Lộc tồn được Thiên mã xung chiếu hay ngược lại mệnh có Mã 

được Lộc chiếu nhưng lại bị Không Kiếp hội hợp thì công danh sự nghiệp lại đổ 

vỡ, tai họa đầy nhà.
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Tinh thần

Hỏa tinh

Linh tinh

Tăng tốc
sự việc

Địa Không

Địa Kiếp

Thân thể

Kình
Dương

Đà La
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Đoản thọCứng rắn mạnh mẽ

❖ Nam đẩu tinh

❖ Dương Hỏa

❖ Nhóm: Sát tinh, đoản thọ tinh

❖ Chủ: Sát phạt

- Hợp với cung nào?

- Không hợp cung nào

- Hợp với sao nào?

- Tham lang ở Tứ mộ

- Kình dương ở tứ mộ

- Bất lợi cho cung nào?

- Bất lợi 12 cung

- Bất lợi khi đi với sao nào

- Liêm, Cự, Tham, Phá

- Giáp cung có Hóa Kị
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Đoản thọMãnh liệt, tai nạn

❖ Nam đẩu tinh

❖ Âm Hỏa

❖ Nhóm: Sát tinh, đoản thọ tinh

❖ Chủ: Sát phạt

- Hợp với cung nào?

- Không hợp cung nào

- Hợp với sao nào?

- Tham lang ở Tứ mộ

- Kình dương ở tứ mộ

- Bất lợi cho cung nào?

- Bất lợi 12 cung

- Bất lợi khi đi với sao nào

- Liêm, Cự, Tham, Phá

- Giáp cung có Hóa Kị
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Những ý nghĩa tốt của Hỏa, Linh:

Vốn là hai sát tinh nên Hỏa, Linh ít ý nghĩa tốt, trừ phi đắc địa ở các cung 

ban  ngày (Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ) và nếu gặp thêm nhiều cát tinh.

a. Về mặt tính tình: Nếu đắc địa, Hỏa Linh có nghĩa:

–can đảm, dũng mãnh, có chí khí

–có sức khỏe dồi dào (như Lực Sĩ)

– ít khi mắc tai nạn

–nóng nảy, táo bạo, liều lĩnh

–hay phá phách, nghịch ngợm

b. Về mặt phú quý:

–Người sinh năm Dần, Mão, Tỵ, Ngọ có Hỏa Linh đắc địa là hợp cách. Nếu 

gặp  thêm cát tinh thì chắc chắn phú quý trọn đời.

–Người mà cung Mệnh ở hướng Đông Nam (Mão, Ngọ) có Hỏa Linh đắc địa 

tọa  thủ cũng hợp cách, phú quý.

–Nếu cung Mệnh ở hướng Tây (Dậu) và Bắc (Tý) có Hỏa Linh đắc địa chiếu 

cũng  được phú quý nhưng không bền.
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Những ý nghĩa xấu của Hỏa, Linh:

Vốn là sát tinh, Hỏa Linh hãm địa rất xấu về các phương diện tính tình, bệnh lý, 

tai  họa, phúc thọ.

a. Về tính tình

– thâm hiểm, gian ác

– liều lĩnh, nóng nảy, đa sầu

b. Về bệnh lý:

– thường bị bệnh thần kinh hay khí huyết,bị nghiện, sức khỏe ngày càng giảm

c. Về tai họa:

– hay bị tai họa khủng khiếp, bị mang tật trong mình

d. Về phúc thọ:

–yểu tử

–Những bất lợi trên đặc biệt xảy ra cho người có Mệnh đóng ở Tây (Dậu) và Bắc  

(Tý) có Hỏa Linh hãm địa tọa thủ. Vì là sao Hỏa nên sự tác họa rất mau.

–Vốn xấu vì hãm địa, Hỏa Linh càng xấu khi gặp sát tinh hãm địa khác:

–Hỏa Linh Kình: công danh trắc trở, tài lộc kém, hay bị tai nạn

–Hỏa Linh Mã Kình Đà: tay chân bị tàn tật

Riêng việc giáp Hỏa Linh cũng là biểu hiện của bại cách, suốt đời phải tha 

phương,  bất đắc chí, bất mãn.
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CUNG MỆNH, THÂN

–Linh tinh đắc địa : can đảm, mọi sự việc thường bị trắc trở.

–Linh cư Mão, Dậu ngộ Tham : công danh hoạnh phát

–Linh cư Sửu Mùi ngộ Tham : tuổi Mậu kỷ làm nên danh tướng.

–Linh, Hỏa, Kình, Đà (tứ sát) thủ Mệnh : Mệnh cát Phúc hãm : gian tà  

biển lận.

–Tứ sát cập Cự : dâm dật.

(Linh cũng như Hỏa và thường đi đôi với nhau mới có hiệu lực lớn. Vậy  

hãy xem lại chỗ nói về Hỏa tinh .)

HẠN

–Linh, Xương, Vũ, La : phòng chết trôi.

–Linh, Việt : phòng điện, sét.

–Linh, Sát, Phá : phòng bị tù.
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• Vũ Khúc Dương Đà kiêm hỏa tú, táng mệnh nhân tài

(Mệnh hoặc vận hạn có Vũ Khúc Kình Đà Hỏa tinh vì tiền mà tang mạng)

• Hỏa Linh thủ xung nữ dâm dục

(Hỏa Linh đóng Mệnh cung hoặc xung chiếu đàn bà đa dâm)

• Thất Sát LinhTinh trận vong yểu triết

(Thất Sát gặp LinhTinh số không thọ, thường hung tử)

• Linh Tinh Phá Quân bôn ba lao bác tài tinh khuynh

(Linh Tinh Phá Quân hãm cuộc đời long đong vất vả và tiền bạc phá bại)

• Linh Hỏa Dương Đà thủ Mệnh yêu đã bối khúc chi nhân  (Tại Mệnh 

hội tụ Kình Đà Linh Hỏa dễ bị tật như còng lưng)

• Hỏa Linh tương ngộ nhập miếu danh chấn chư bang  (Hỏa 

Linh ở Mệnh nơi miếu địa công danh hiển hách)

• Linh Tinh toạ Mệnh nhập miếu vũ chức cư đa  (Linh 

Xương Đà Vũ hạn ngộ đầu hà)

• Linh Xương Đà Vũ hạn ngộ đầu hà

(Vận hạn thấy Linh Tinh hãm gặp Đà La Vũ Khúc hãm hay Văn Xương có thể chết)

• Hỏa Linh dũ Phá đương Thân, bại điền tài ư tổ nghiệp

(Hỏa Linh đứng với Phá Quân ở Thân không phải cung Thân thường phá điền tài  của 

tổ nghiệp)
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• Linh Hỏa miếu vi nhân đại Đởm

(Linh Hỏa thủ Mệnh miếu địa là người can trường to gan)

• Hỏa Linh Dương Đà vi tứ sát đơn phùng Cơ nhi hữu duyên

(Tứ Sát Hỏa Linh Dương Đà một trong bốn sát ấy gặp Thiên Cơ là người có  

duyên).

• Hỏa Tinh Linh Tinh chuyên tác tọa, ngộ Kiếp Không Thiên Sứ họa trùng trùng  (Hỏa 

Linh ưa gây họa gặp thêm Kiếp Không ở chỗ Thiên Sứ họa còn gấp bội)

• Linh phùng Sứ, Mã hội Dương Đà hữu tật tứ chi

(Cung Tật ách nơi sao Thiên Sứ đóng lại thấy cả Dương Đà chân tay có tật)

• Hỏa Linh hãm ư tử tức đáo lão vô nhị khốc

(Hỏa Linh hãm vào cung tử tức, hiếm con hoặc lúc già xa con)

• Linh Hỏa Hình Tang tối hiềm tử tức, hạnh ngộ Nhật Nguyệt tịnh minh lão lai tất hữu  

(Linh Hỏa Hình Tang ở cung con, nếu như có Nhật Nguyệt song hữu thì khi về già  cũng 

có người nối dõi)

• Hỏa Linh nhập Mệnh miếu, kiến chư cát, lập vũ công

(Hỏa Tinh hay Linh Tinh miếu địa đóng mệnh gặp thêm các cát tinh lập đựơc võ  

công)

• Hỏa Linh tương ngộ nhập miếu danh chấn chư bang  (Hỏa với 

Linh đồng cung ở đất miếu danh tiếng khắp nơi)
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• Hỏa Linh hãm hội Dương Đà bảo cưỡng tai thâm.

(Hỏa Linh ở đất hãm gặp Kình Đà thì lúc nhỏ lắm bệnh tật)

• Nữ Mệnh Hỏa Tinh tâm độc, nội lang, khắc phu khắc tử

(Đàn bà Hỏa Tinh thủ mệnh giỏi tháo vát nhưng tâm độc và dữ dằn khắc 

chồng  khắc con)

• Đà La Hỏa Linh đồng cung giới dịch chi tật

(Mệnh hay Tật Ách có Đà La Hỏa Linh dễ mắc chứng phong ngứa, sưng gan)

• “Hỏa Linh ngộ hãm Thiên Cơ

Hẳn trong Mệnh ấy có tà chứ không”

• (Hỏa Linh hãm gặp Thiên Cơ hãm, người thật khùng như bị ma làm)

• “Hỏa Linh Trì Mộc sáng soi

Lánh mình lửa cháy, nước sôi chớ gần”

• “Hỏa Linh ngộ Mã oán gia

Đề phòng hỏa hoạn mới là khỏi tai”

• “Linh Tinh Việt Hỏa đoài biên

Thạch trung hương hỏa thất kiềm sinh tai”

• (Linh Tinh, Hỏa Tinh, Thiên Việt ở Dậu dễ bị tai họa về nhà cửa)
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• “Kiếp Không da ắt đen hoàn

Hỏa Linh mặt khó sầu đăm đêm ngày”

(Mệnh Hỏa Linh mặt mày ít tươi tỉnh, thường xấc sược, giận dữ)

• “Đất tứ mộ Linh Tinh Tham Vũ

Có uy quyền chớ ngộ Kình Dương”

• “Tuất Thìn Xương Khúc Đà Linh

Sát gia Mệnh hạn gieo mình trầm vong”

• “Kình Dương Kị Hỏa một bài

Hãm mà thủ mệnh thật loài ác tinh”

• “Dương Linh toạ thủ Mệnh ai

Lại gặp Bạch Hổ hoạ tai đao hình”

• “Linh phùng Sát Phá hạn hành

Văn Vương xưa cũng giam mình ngục trung”

• “Phu cung Riêu Sát Kình Dương

Hội giao Linh Hỏa gái toan giết chồng”

• “Cự Môn Linh Hỏa tương phùng  Ba lần mối lái 

chẳng xong mối sầu”

(Linh Hỏa đây đóng vào cung Phu thê)
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• “Linh Tinh hà tiện bao nhiêu

Phá Quân kia lại tiêu liều tiêu vung “

• (Linh Tinh ở cung Phu thê có vợ hay chồng hà tiện)

• “Kiếp Không Linh Hỏa xấu xa

Sinh con lại gặp những lại gặp những tà ác tinh”

• (Kiếp Không Linh Hỏa vào tử tức hiếm con, con bất hiếu, bất mục)

• “Bóng tà vẫn kém hào con

Bởi chưng Linh Hỏa Thái Âm hãm nhàn”

• “Hỏa Linh Dương Nhẫn lâm vào

Có sinh con cũng liệt vào tật thương”

• “Thiên Hình giữ của tốt sao

Linh Tinh hà tiện nên giàu đáng khen”

• (Linh Tinh đây ở cung Tài Bạch)

• “Thiên Lương ngộ Hỏa chớ lầm

Hại người tổn vật mấy lần họa sinh.”

• Hỏa Tinh ở Dần Ngọ Tuất là miếu địa. Hỏa Tinh tại Tỵ Dậu Sửu là đắc địa. Hỏa  Tinh 

vào Hợi Mão Mùi là lợi địa. Hỏa Tinh đứng Thân Tí Thìn là hãm địa.

• Linh Tinh đóng Dần Ngọ Tuất, Thìn, Tỵ, Mùi là miếu địa. Linh Tinh hãm ở Tý Hợi  Dậu

Sửu.
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Nóng nảyPhá hoại , hình thương

❖Bắc đẩu tinh

❖Dương kim (đới Hỏa)

❖Nhóm: Sát tinh, hình tinh

❖Chủ: Sát phạt

- Hợp với cung nào?

- Thìn Tuất Sửu Mùi

- Hợp với sao nào?

- Hỏa tinh

- Bất lợi cho cung nào?

- Mão Dậu Ngọ

- Bất lợi khi đi với sao nào

- Liêm, Cự, Tham, Phá

- Giáp cung có Hóa Kị
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Ý nghĩa tính tình:

Kình là sao võ nên ý nghĩa mạnh bạo, thích hợp với phái nam hơn phái nữ, đặc biệt là  tuổi 

Dương.

a. Nếu Kình đắc địa ở Thìn, Tuất, Sửu, Mùi:

– tính khí cương cường, quả quyết, nóng nảy, thích mạo hiểm, làm những chuyện táo  bạo, 

bí mật,nhiều mưu trí, hay tự đắc, kiêu căng, bất khuất, sỗ sàng, ngang tàng

Đi cùng với Thiên Tướng, Thất Sát hay Kiếp Sát, Thiên Hình, Kình Dương càng lộ tính  

nóng nảy, giận dữ, hay sát phạt, dễ bị khích, tự ái rất lớn.

b. Kình hãm địa:

–hung bạo, liều lĩnh, bướng bỉnh, ngỗ ngược, gian trá, độc ác hay phá, giết, chọc,  tính 

của tiểu nhân và đạo tặc

–dâm dật, khắc chồng con (nữ), bệnh tật  Nếu gặp sát tinh 

thì sự hung càng mạnh.

c. Kình ở Ngọ, Dần, Thân, Mão, Dậu:

–ở Ngọ: rất độc, có nghĩa như yểu, chết bất đắc, bị tai nạn dữ và bất ngờ hoặc  tàn tật.

–ở Dần, Thân: rất tai hại cho tuổi Giáp, Mậu: thường phá tán tổ nghiệp, mang tật,  lao khổ, 

có xa nhà mới sống lâu.

–ở Mão, Dậu: cũng nguy khốn cho tuổi Giáp, Mậu.
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Tai ách, khốn khóThị phi, ám toán

❖Bắc đẩu tinh

❖Âm kim (đới Hỏa)

❖Nhóm: Sát tinh, Kị tinh

❖Chủ: Sát phạt

- Hợp với cung nào?

- Thìn Tuất Sửu Mùi

- Hợp với sao nào?

- Linh tinh

- Bất lợi cho cung nào?

- Trừ các cung đắc địa

- Bất lợi khi đi với sao nào

- Liêm, Cự, Tham, Phá

- Giáp cung có Hóa Kị
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Ý nghĩa tính tình:

Nếu đắc địa ở Thìn, Tuất, Sửu, Mùi, Tỵ, Hợi thì:- can đảm, dũng mãnh – thâm trầm,  có cơ 

mưu thủ đoạn, gian hiểm

Nếu hãm địa, Đà La có nghĩa:- hung bạo, gian hiểm, độc ác – dâm dật
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• Kình Dương cư Tí Ngọ Mão Dậu hãm địa, tác họa hưng ương hình khắc  thậm

(Kình Dương đóng Tí Ngọ Mão Dậu gây ra tai họa hình khắc)

• Kình Dương nhập miếu gia cát, phú quí thanh dương

(Kình Dương miếu địa gặp cát tinh, giàu sang dương thanh)

• Kình Dương Hỏa Tinh hãm vi hạ cách

(Kình Dương đứng cùng Hỏa Tinh ở hãm địa là hạ cách)

• Kình Dương thủ mệnh, Thất Sát Phá Quân xung chủ hình khắc

• Dương Đà Hỏa Linh phùng cát phát, hung tắc kị

(Dương Đà Hỏa Linh với cát tinh phấn phát thêm hung tinh rất xấu)

• Kình Dương đối thủ tại Dậu cung, tuế điệt Dương Đà Canh mệnh hung  (Kình Dương 

đóng Thiên Di, gặp hạn lưu Kình Đà người tuổi Canh nguy  biến)

• Dương Đà hiệp Kị vi bại cục

(Kình Dương Đà La hiệp Hóa Kị là cách thất bại)

• Kình Dương trùng phùng lưu niên, Tây Thi vẫn mệnh

(Kình Dương mệnh gặp lưu niên hạn Kình Dương Tây Thi uổng mạng)
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• Dương cư Đoài Chấn, lục Mậu lục Giáp phúc nan toàn

(Kình Dương xung chiếu Mệnh tư Dậu hoặc Mão, người tuổi Mậu Giáp  cuộc đời lắm 

tai ương)

• Kình Dương gặp Âm Đồng (Tí hay Ngọ) thêm Phượng Các, Giải Thần uy  danh lừng lẫy

• Dương Đà Quan Phủ ư hãm địa loạn thuyết chi nhân

(Mệnh có Kình Đà hãm địa đứng bên Quan Phủ ưa nói bậy, nói quá kỳ  thực, nói lung

tung)

• Dương Linh tọa mệnh, lưu niên Bạch Hổ tai thương

(Mệnh Kình Dương Linh Tinh, vận lưu niên gặp Bạch Hổ tai họa)

• Thân nội Tuế phùng Đà Kị mạc đạo phồn hoa

(cung Thân có Thái Tuế đi với Đà La Hóa Kị là người thô lỗ quê mùa)

• Tật Ách kiêu Đà Nhẫn phản mục tật sầu  (cung Tật Ách bị 

Kình Đà dễ đau mắt)

• Đà La lâm phụ vi, bất tu Quả Tú diệc tăng bi

(Phu cung xuất hiện sao Đà hãm không cần Quả Tú cũng thành chia xa)

• Mệnh Dương Đà gia Kiếp thọ giảm

(Mệnh Kình Đà thêm Địa Kiếp không thọ hung)
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• Kình Hư Tuế Khách gia lâm, mãn thế đa phùng tang sự

(Mệnh Kình Dương, Thái Tuế, Điếu Khách hội tụ cuộc đời lắm tang tóc  buồn rầu)

• “Luận Mệnh tất suy tính thiện ác  Cự Phá Kình 

Dương tính tất cương”

• (Cự Môn Kình Dương, Phá Quân Kình Dương tính tình cứng rắn)

• Dương Nhẫn bất nghi Nhật Nguyệt bệnh tật triền miên

(Kình Dương gặp Nhật Nguyệt lâm bệnh trong người hoặc có bệnh lưu  cứu 

không khỏi)

• Riêu Đà Kị kế giao họa vô đơn chí

(Mệnh hội tụ Diêu, Đà, Kị lận đận tai ương hoài)

• “Đà Kị Nhẫn thủ ư Phu vị

Hại chồng con chước quỉ ghê thay”

• “Dương Hình Riêu Sát cung Phu  Lại gia Linh Hỏa 

vợ lo giết chồng”

• “Dương Đà bệnh ấy phòng mòn

Tuế Đà vạ miệng xuất ngôn chiêu hiềm”
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• Kình Hư Tuế Khách gia lâm, mãn thế đa phùng tang sự

(Mệnh Kình Dương, Thái Tuế, Điếu Khách hội tụ cuộc đời lắm tang tóc  buồn rầu)

• “Luận Mệnh tất suy tính thiện ác  Cự Phá Kình 

Dương tính tất cương”

• (Cự Môn Kình Dương, Phá Quân Kình Dương tính tình cứng rắn)

• Dương Nhẫn bất nghi Nhật Nguyệt bệnh tật triền miên

(Kình Dương gặp Nhật Nguyệt lâm bệnh trong người hoặc có bệnh lưu  cứu 

không khỏi)

• Riêu Đà Kị kế giao họa vô đơn chí

(Mệnh hội tụ Diêu, Đà, Kị lận đận tai ương hoài)

• “Đà Kị Nhẫn thủ ư Phu vị

Hại chồng con chước quỉ ghê thay”

• “Dương Hình Riêu Sát cung Phu  Lại gia Linh Hỏa 

vợ lo giết chồng”

• “Dương Đà bệnh ấy phòng mòn

Tuế Đà vạ miệng xuất ngôn chiêu hiềm”
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• “Đà Không lâm thủ Điền Tài

Luận rằng số ấy sinh lai nghèo hèn”

• “Dương Nhẫn phùng Tuyệt Linh chốn hãm  Công cù lao bú 

mớm như không”

• (Cung Tử Tức có Tuyệt Linh Tinh và Dương Nhẫn, khó nuôi con, hoặc con  cái có cũng 

bằng không)

• “Kình Riêu Hoa Cái Thai Đà

Vận phùng năm ấy đậu hoa phải phòng”

• “Tứ hung ngộ quí nơi Thân Dậu  Đến Phật Đài cầu đảo 

mới xong”

• (Vận đến Dậu Kình Đà Hỏa Linh gặp Tử Vi, Thiên Phủ phải làm việc thiện  để mà tránh tai

họa)

• “Đào Hồng mặt mũi xinh tươi

Kỵ, Hình, Đà, Nhẫn là người tật thương”

• “Thái Dương đóng chốn thủy cung  Gặp Kình hay Kỵ yểu 

vong hoặc mù”

• (Thái Dương ở Hợi Tí Kị Hình. Theo kinh nghiệm thì chỉ bị tật ở mắt, mắt  kéo màng, chứ 

không phải yểu vong với mù)

• “Hỏa Dương Tham Tướng Tị cung  Hoặc là tứ mộ nổi

danh tướng tài”
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• “Sát Phá Liêm Tham lâm vào

Kình Đà Kị ấy trách nào bạo hung”

• “Ngọ cung tam Hóa hợp Kình

Người sinh Bính Mậu biên đình nổi danh”

• “Dương Linh thủ Mệnh mấy ai

Lại gặp Bạch Hổ họa tai đao hình”

• “Kị Đà Thái Tuế họp bài

Cảnh đời nào được mấy người thong dong”

• “Tuế Đà Cự Kị vận nghèo

Một thân xuống thác lên đèo chẳng yên”

• “Kiếp Không Hình Kị Đà Dương

Gian nan bệnh tật mọi đường khảm kha.”

• “Phủ Đà Tuế đóng Tỵ cung

Cuồng ngôn loạn ngữ nói rông tháng ngày”

• “Hình Kình cư Ngọ đồng gia

Sát Kiếp lại chiếu ắt là ngục trung”

• “Thìn Tuất Thất Sát xem qua  Hình Kình hội ngộ ắt là đảo điên”
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• “Nguyệt hãm Đà Hổ Tuế xung

Hại thay điềm mẹ thoát vòng trần gian “

• “Dương Đà Thất Sát phải hay

Chiếu thủ Thân Mệnh tháng ngày khổ đau”

• (Tâm tư không mấy vui, bi quan)

• “Mấy người đông tẩu tây trì

Phá Quân Thiên Việt hợp về Kình Dương”

• “Thất Sát hãm thật đáng kinh

Vận niên gặp phải lưu Kình sợ thay”

• “Kỵ Liêm Phá Vũ xấu xa

Giáp cùng Không Kiếp Kình Đà sao nên”

• “Hóa Kị thi rớt lắm khi

Dương phùng Kiếp Sát học gì cho xong”

• “Đà Tham tửu sắc la đà.

Tuế Đà miệng lưỡi ắt là sai ngoa”

• (Đà La Tham Lang vào Thê ăn chơi. Tuế Đà vào Thê cung vợ chua ngoa)

• “Dương Đà Kỵ Nhật Nguyệt xung  Chim cưu thói ấy vợ 

chồng chán nhau”

(Dương Đà Kị vào cung Phối vợ chồng khó ăn ở trọn vẹn)
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• “Kình Dương mà gặp Thiên Hư  Hữu sinh vô 

dưỡng âu lo một đời “

(Kình Dương Thiên Hư ở cung tử tức)

• “Kình Đà Không Kiếp Khốc Hư

Sinh con điếc lác ngẩn ngơ thêm buồn “

• “Đà Không nghèo khó tai ương

Lưỡng hao tài tán bốn phương thêm phiền”

• (Đà La Thiên Không ở cung Tài Bạch)

• “Đà La độc thủ tốt sao

Phúc cung chánh diệu đệ bào tiệm hưng”

• (Đà La độc thủ ở cung Huynh Đệ không bị các hung sát tinh khác)

• “Đà La Không Kiếp án ngăn  Đẹp gì trong họ ắt 

rằng suy hao  Hỏa Linh hình khắc cô đơn

Kình Đà cha mẹ cùng con bất đồng”

• (Kình Đà đóng vào cung Phụ Mẫu mà là Kình Đà hãm địa)

• Kình Dương Tham Lang đồng cung tại Ngọ thủ mệnh uy chấn biên cương  (Kình 

Tham đóng Ngọ có quyền có thế)
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• Kình Dương Mão Dậu thủ Mệnh yểu triết hình thương  (Mệnh đóng 

Dậu Mão có Kình Dương thủ hay bị tai nạn)

• Kình Dương thủ mệnh, Hóa Kị Kiếp Không xung phá ly tổ khắc thân  (Kình 

Dương thủ Mệnh nơi đất hãm gặp Kị Hỏa Linh xung phá lưu lạc cô  đơn)

• Kình Đà Linh Hỏa phùng cát phát tài, hung tắc kị

(Kình Đà Linh Hỏa đắc địa, gặp sao tốt thì phát bị hung lại kém hay)

• Kình Dương trùng phùng lưu niên hung

(Kình Dương ở đại hạn, lưu niên gặp Kình Dương là hung)

• Đà La hội Nhật Nguyệt Kị tinh nam nữ đa khắc, hữu mục tật

(Đà La đứng với Hóa Kị và Nhật Nguyệt khắc vợ khắc chồng, bị tật nơi  mắt)

• Đà La hãm hội Cự Môn Thất Sát hình khắc lục thân

(Đà La đóng hãm cung gặp Cự Môn Thất Sát khó gần người thân).
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Tai nạnBị cướp trắng

❖ Trung thiên

❖ Âm Hỏa

❖ Nhóm: Sát tinh,

❖ Chủ: Sát phạt, phá tán

- Hợp với cung nào?

- Không hợp cung nào

- Hợp với sao nào?

- Không hợp sao nào

- Bất lợi cho cung nào?

- Bất lợi 12 cung, nhất là Tài,Phúc

- Bất lợi khi đi với sao nào

- Tài tinh

- Đào hoa tinh

- Sát tinh
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Gánh vácPhá tài

❖ Trung thiên

❖ Dương Hỏa

❖ Nhóm: Sát tinh,

❖ Chủ: Sát phạt, phá tán

- Hợp với cung nào?

- Không hợp cung nào

- Hợp với sao nào?

- Không hợp sao nào

- Bất lợi cho cung nào?

- Bất lợi 12 cung, nhất là Tài,Phúc

- Bất lợi khi đi với sao nào

- Tài tinh

- Đào hoa tinh

- Sát tinh
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Ý NGHĨA TÍNH TÌNH

a) NẾU KIẾP, KHÔNG ĐẮC ĐỊA

– có mưu trí, thâm trầm và lợi hại.

– có can đảm, táo bạo, dám nói dám làm

– rất kín đáo, bí mật, hay giấu diếm.

– hay suy xét, mưu trí cao thâm.

– có thủ đoạn cao, hay dùng thủ đoạn gian quyệt.

– ích kỷ.

Những đặc tính này đúng cho cả hai phái.

b) NẾU KIẾP, KHÔNG HÃM ĐỊA

–ích kỷ tột độ trắng trợn và bất hạnh, dù hại đến công nghĩa hay quyền lợi kẻ khác cũng  

không lùi bước : chỉ biết có mình, bất chấp kẻ khác.

–tự kỷ ám thị, suy tật xấu của người tử tật xấu của mình.

–xảo quyệt, gian tà, biển lận, tham lam, tóm lại tính nết của một lưu manh hạng nặng, tham  

nhũng, hối lộ, lường gạt, gian lận, trộm cướp, bất lương, hiếp dâm. Nết của Không Kiếp  

không những là nết của tiểu nhân mà là nết của phường côn đồ.

Nếu có thêm sao xấu nữa thì càng chắc chắn.

Những đặc tính này đưa đến nhiều hậu quả khắc nghiệt đến tai họa phúc thọ
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Ý nghĩa công danh, tài lộc:

Cho dù đắc địa, Kiếp Không cũng không bảo đảm trọn vẹn và lâu dài công danh và tài lộc. Sự nghiệp sẽ

hoạnh phát nhưng hoạnh phá. Uy quyền và tiền bạc gặp phải nhiều thăng trầm, lúc thịnh lúc suy, nếu có

phú quý lớn thì hoặc không hưởng được lâu hoặc phải có lần phá sản, lụnbại.

Nếu hãm địa, nhất định phải cực kỳ nghèo khổ, vất vả, không có sự nghiệp và sinh kế. Kiếp Không giáp  

Mệnh cũng liên lụy ít nhiều đến bản thân, công danh, tài lộc như phải vất vả, tha phương lập nghiệp, bị  

mưu hại, trộm cắp.

3. Ý nghĩa phúc thọ, tai họa:

Nếu đắc địa, cuộc đời phải vất vả cực nhọc, tuy tai họa tiềm tàng nhưng không mấy hung hiểm. Dù sao,  

phải chịu nhiều cảnh thăng trầm, khi vinh, khi nhục. Nếu gặp phải sát tinh thì sự phá hoại dễ dàng phát  tác 

mau chóng.
Nếu hãm địa, Kiếp Không ví như một nghiệp chướng bám vào vận mệnh con người, có ảnh hưởng đa  
diện và nặng nề, như:
–bị tật nguyền vĩnh viễn, bệnh nặng

–hung họa nhiều và nặng nề

–nghèo khổ, cô độc, vô sản, phải đi xa làm ăn

–yểu mạng

Riêng phụ nữ thì:

–sát phu, sát con

–bị tai nạn trinh tiết, ảnh hưởng đến suốt đời

–hồng nhan bạc mệnh và đa truân, hay lụy vì tình.

Đặc biệt, nếu gặp sát tinh, dù là đắc địa thì cũng phải gián đoạn phu thê (vợ/chồng chết sớm). Nếu gặp

Đào, Hồng thì ngoài việc yểu mạng, phụ nữ phải bị hãm hiếp, mất trinh, đàn bà thì thất tiết, gia đạo phải

nhiều lần tan vỡ, bị ruồng bỏ hoặc có thể bị giết vì tình.
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• Địa Kiếp độc thủ thị kỳ phi nhân

(Mệnh Địa Kiếp đứng một mình luôn luôn cho ý mình là phải. Địa Kiếp độc thủ làm  

tăng tính phản trào lưu đến mức quá lạm mà nên thế)

• Dần Thân Không Kiếp nhi ngộ quí tinh thăng trầm vô độ

(Mệnh Dần Thân Không Kiếp thủ chiếu đứng cùng với cát tinh như Tử Phủ Đồng  

Lương Khôi Việt, Xương Khúc thường lên voi xuống chó)

• Tỵ Hợi Kiếp Không nhi phùng Quyền Lộc hoạnh đạt tung hoành

(Kiếp Không Tỵ Hợi có Quyền Lộc tài giỏi nghênh ngang nhưng cũng lại rất bôn ba,  

mau phát mau tàn chóng)

• Sinh sứ Kiếp Không thủ Mệnh do như bán thiên triết sỉ

(Kiếp Không thủ Mệnh ở Tỵ Hợi Dần Thân là nơi của sao Tràng sinh lên như diều  

gặp gió, xuống như chúi vào bùn đen).

• Kiếp Cơ ngộ Hỏa tất ngộ hỏa tai

(Mệnh Thiên Cơ Địa Kiếp gặp Hỏa Tinh xung chiếu hoặc đồng cung hay gặp hỏa  

hoạn)

• Nhan Hồi yểu tư do hữu Kiếp Không Đào Hồng Đà Linh tọa thủ

(Thầy Nhan Hồi chết yểu chỉ vì Mệnh có Kiếp Không Đà Linh toạ thủ. Số thầy Nhan  

Hồi làm sao mà biết chính xác thế. Chẳng qua chỉ mượn cái chết yểu của một  người 

tương đối tiếng tăm để đặt cách cho các sao thôi, vì vậy cũng có câu  khác:”Căn 

Xương hãm ư Thiên thương Nhan Hồi yểu triết”)
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• Kiếp Không Phục Binh phùng Dương nhẫn lột thượng kiếp đồ  (Mệnh Kiếp 

Không Phục Binh Kình Dương làm côn đồ kẻ cướp)

• Địa Kiếp chi đan tâm phương lẫm

(Địa Kiếp thủ Mệnh với nhiều quí tinh thì lòng dạ sắt son, với thị kỷ phi nhân gần  nhau, lòng 

dạ sắt son đôi lúc cũng vì thị kỷ mà ra)

• Mệnh cung ngộ Kiếp Tham lãng lý hành thuyền

(Mệnh Địa Kiếp đứng cùng Tham Lang cuộc đời nổi trôi bất định. Kiếp Tham Ngọ  Tí Mão Dậu 

không phải là Tỵ Hợi)

• Mệnh Không Thân Kiếp lại hội song Hao ư chính diệu, thiểu học đa thành mạc ngộ  Phúc Âm, 

Hao tinh niên thọ nan cầu vượng hưởng

(Mệnh Không Thân Kiếp thêm song Hao mà Mệnh không chính tinh thì học giỏi.  Nhưng Mệnh 

Không Thân Kiếp lại tối kị gặp Đồng Lương. Phá Quân hãm thì khó  thọ)

• “Mệnh Thân dù có lâm Không Kiếp  Gia Triệt Tuần 
chẳng khiếp tai nguy.”

• “Kiếp Không Hình Kỵ Đà Dương  Gian nan bệnh tật 
mọi đường lo âu”

• “Tử cung Không Kiếp trùng gia

Binh phùng huyết tán, thai bảo phù hoa”

(Cung tử tức có Không Kiếp khó khăn khi sanhnở)
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• “Phúc cung hãm ngộ Kiếp Không  

Họ hàng lắm kẻ hành hung ở ngoài”

• “Kiếp Không tan sạch ra tro

Đề phòng kẻo phải lộ đồ nam kha “

• (Vận hạn gặp Kiếp Không hãm phải thận trọng không thì bao thành quả đã 

tạo  dựng mất mát hết)

• “Phu Thê Không Kiếp trùng xung  

Trải hai ba bộ mới xong cửa nhà.”

• “Kiếp Không ai nấy khá ngừa

Lâm vào huynh đệ đơn sơ một mình”  

(Thiếu anh em hoặc xa cách anh em)

• – “Đà La Địa Kiếp chiếu phương

Gặp Hỏa Linh nạn bất tường chẳng sai”

• “Tử phùng Không Kiếp hiển gian  

Hoặc là tứ sát trong làng gian phi “

• – “Không Kiếp Tỵ Hợi đồng sang

Công danh hoạnh phát phải tường cơ vi”
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“Mấy người thu ấn triệt hồi

Bởi sao Không Kiếp đứng ngồi không yên”

“Cung Quan mừng được Đào Hồng

Thiên di tối kị Kiếp Không lâm vài”

“Kìa ai tiền phú hậu bần

Bởi chưng Không Kiếp chiếu tuấn vận sau”

“Đất Tí Ngọ Sửu Thân bó Lộc 

Hội Kiếp Không là gốc tàn suy “

“Lộc ngộ Không Kiếp đồng qui 

Cũng là vô dụng hóa vi cơ hàn.”

“Tuế ngộ Không Kiếp vận suy  Cứu tinh 

Mệnh có Tử Vi mới lành”

“Hồng Đào Không Kiếp đồng danh  Ấy 

phương yểu tử đã dành một hai “

(Hồng với Kiếp Không khó công danh phú quí. Đào Hoa Không Kiếp lận đận tình  

duyên không phải yểu tử)
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• “Quyền Hao Không Kiếp chớ màng

Kẻ trên biếm loại khỏi đàng công danh”

• “Địa Kiếp với Hồng sanh phu vị

Cung Mệnh hay duyên ấy trăm năm “

• “Mệnh xấu duyên dứt tơ tằm

Sinh ly sẽ định loan phòng mười năm “

• Triệt Tuần Không Kiếp giao lâm Mối mang

dang dở ba lần mới nên

(Triệt Tuần Không Kiếp vào cung phối)

• Thiên Di Không Kiếp khốn sao

Hồn qui dặm liễu gặp nào người thân.

• “Không Kiếp Thiên Tướng gian truân Khoa

tinh niên thiếu giữ tuần đăng khoa”

(Đây là Không Kiếp đóng cung Quan Lộc cùng với Thiên Tướng)
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