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BỘ LỤC BẠI: ĐẠI HAO-TIỂU HAO
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BỘ LỤC BẠI: ĐẠI HAO-TIỂU HAO

GIẢNG VIÊN: SƠN CHU        EMAIL: CHUDINHSON@GMAIL.COM      MOBILE/ZALO: 083.859.4444

• Song Hao vào cung Mệnh Thân hay Tật ách thì thường có bệnh ở bộ may

tiêu hóa.

• Hao gặp Hỏa – Linh - Diêu thường hay mắc nghiện.

• Gặp các sao đào hoa thì chủ về tai họa sắc tình.

• Gặp sát tinh thì hay bị trộm cắp, mất mát tài sản

• “Lưỡng hao chiếu thủ điền tài, tán nhiều tụ ít mấy ai nên giàu”

• “Tài Phúc nhi phùng Hao Kiếp, đơn ảnh cô bần”

• “Lao đao tối một sớm ba, Đại Hao Hóa Kị trùng gia mệnh vì”

Đắc địa Hãm địa

Hoang hủy, làm hao hụt tài lộc. Gây ra sự ly
tán, xa cách.

Hoang hủy, làm hao hụt tài lộc. Gây ra sự ly
tán, xa cách.
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BỘ LỤC BẠI: TANG MÔN-BẠCH HỔ

GIẢNG VIÊN: SƠN CHU        EMAIL: CHUDINHSON@GMAIL.COM      MOBILE/ZALO: 083.859.4444
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BỘ LỤC BẠI: TANG MÔN-BẠCH HỔ

GIẢNG VIÊN: SƠN CHU        EMAIL: CHUDINHSON@GMAIL.COM      MOBILE/ZALO: 083.859.4444

• Gặp Tấu đồng cung: ví như Hổ đội hòm sắt nên lợi ích cho việc học 

hành, thi cử, cầu công danh. 

• Gặp Phi đồng cung, ví như Hổ mọc cánh: vui vẻ, nhanh nhẹn, lợi ích 

cho việc thi cử, cầu công danh, đem những sự may mắn đáng mừng 

đến một cách mau chóng.

Đắc địa Hãm địa

Dũng mãnh, bạo tợn, bi thảm. Gây tang

thương, bệnh tật, tai họa. Làm hao hụt

tài lộc.

Dũng mãnh, bạo tợn, bi thảm. Gây tang

thương, bệnh tật, tai họa. Làm hao hụt

tài lộc. Phương hại đến công danh.
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BỘ LỤC BẠI: THIÊN KHỐC-THIÊN HƯ

GIẢNG VIÊN: SƠN CHU        EMAIL: CHUDINHSON@GMAIL.COM      MOBILE/ZALO: 083.859.4444
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BỘ LỤC BẠI: THIÊN KHỐC – THIÊN HƯ

GIẢNG VIÊN: SƠN CHU        EMAIL: CHUDINHSON@GMAIL.COM      MOBILE/ZALO: 083.859.4444

Đắc địa Hãm địa

Đa sầu, đa cảm, buồn rầu, hoảng hốt, hay

suy nghĩ xa xôi, gây ra bệnh tật, tang

thương, làm ngăn trở mọi công việc buổi

đầu (tiên trở, hậu thành). Đắc địa lại khiến

cho lời nói thêm đanh thép.

Đa sầu, đa cảm, buồn rầu, hoảng hốt, hay

suy nghĩ xa xôi, gây ra bệnh tật, tang

thương, làm ngăn trở mọi công việc buổi

đầu (tiên trở, hậu thành).
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BỘ LỤC QUÝ: LONG TRÌ – PHƯỢNG CÁC

GIẢNG VIÊN: SƠN CHU        EMAIL: CHUDINHSON@GMAIL.COM      MOBILE/ZALO: 083.859.4444

LONG TRÌ: Thủy

PHƯỢNG CÁC: Mộc (đới Thổ)

Chủ về: khoa cử, công danh

• Thông minh nhân hậu, ôn hòa, vui vẻ, bình tĩnh. Có liên quan đến việc cưới hỏi, sinh nở. 

Đem lại nhiều may mắn, làm cho công danh tài lộc hưng vượng, làm cho nhà đất thêm 

cao đẹp, rộng rãi.

• Gặp Xương, Khúc, Khôi, Việt, Tả, Hữu: kết hợp thành bộ “hiền thần” chuyên phò tá Tử, 

Phủ, khiến uy quyền của Tử, Phủ càng thêm hiển hách.

• Gặp Phi đem lại những sự may mắn, vui mừng một cách nhanh chóng.
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BỘ LỤC QUÝ:  TAM THAI – BÁT TỌA

GIẢNG VIÊN: SƠN CHU        EMAIL: CHUDINHSON@GMAIL.COM      MOBILE/ZALO: 083.859.4444

TAM THAI: Thủy

BÁT TỌA: Mộc

Chủ về: tôn quý

• Khôn ngoan, bệ vệ, phúc hậu, thích an nhàn. Khi tiêu cực thì lại thành lười 

nhác, chậm chạp.

• Đem lại sự may mắn.

• Làm cho nhà đất thêm cao đẹp.
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BỘ LỤC QUÝ: ÂN QUANG – THIÊN QUÝ

GIẢNG VIÊN: SƠN CHU        EMAIL: CHUDINHSON@GMAIL.COM      MOBILE/ZALO: 083.859.4444

ÂN QUANG: Mộc. Chủ về: danh dự, phục vụ người khác

THIÊN QUÍ: Thổ. Chủ về: quan tước, phục vụ người khác

• Thông minh, vui vẻ, ôn hòa, trọng ân nghĩa. Nhân hậu, từ thiện. Cứu khổ, 

phò nguy. Giải trừ bệnh tật tai họa. Đem lại nhiều sự may mắn. Chế được tinh 

hoa nguyệt, dâm đãng của sao Đào, Hồng.

• Gặp Sát tinh vô hại.
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THIÊN KHÔNG

GIẢNG VIÊN: SƠN CHU        EMAIL: CHUDINHSON@GMAIL.COM      MOBILE/ZALO: 083.859.4444

THIÊN KHÔNG: Hỏa

• Hoang hủy, phá tán, gian hùng, quỷ quyệt, nhưng chẳng làm nên việc gì.

• Cung Mệnh có Không, Đào tọa thủ đồng cung: xảo trá, đa mưu, túc trí.

• Cung Mệnh, Không, Hồng, tọa chủ đồng cung: thích ẩn dật, tu hành.
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THIÊN HÌNH

GIẢNG VIÊN: SƠN CHU        EMAIL: CHUDINHSON@GMAIL.COM      MOBILE/ZALO: 083.859.4444

THIÊN HÌNH: Hỏa

• Đắc địa: Dần, Thân, Mão, Dậu

• Dũng mãnh, sát phạt, có oai phong. Liên quan đến sự chém giết, mổ cắt, châm chích.

Chuyên về quân sự, chế được tính hoa nguyệt, dâm đãng của Đào, Hồng.

• Cung Mệnh, Thân an tại Dần, có Hình tọa thủ, đắc cách (Hổ hàm kiếm: Hổ ngậm kiếm): 

dũng mãnh tài giỏi, biết điều khiển ba quân, thường hiển đạt về võ nghiệp.

• Gặp Tướng, Binh, Ấn kết hợp thành bộ sao uy dũng kiêm nhiếp cả văn võ.

• Gặp Sát tinh: gây tai họa khủng khiếp, đâm chém, giết chóc, tù đầy.

• Gặp Lộc, Y: có liên quan đến y dược.

• Gặp Tuần, Triệt án ngữ: mất hết uy lực: ví như thanh kiếm gãy.
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THIÊN DIÊU – THIÊN Y

GIẢNG VIÊN: SƠN CHU        EMAIL: CHUDINHSON@GMAIL.COM      MOBILE/ZALO: 083.859.4444

THIÊN DIÊU: Thủy

• Đắc địa: Dần, Mão, Dậu, Tuất

• Đa nghi, huyễn hoặc, có tín ngưỡng, nếu Hãm địa thì dâm đãng.

• Đắc địa: dìm vào tửu sắc cũng không bị nhơ nhuốc, hư hại. Riêu Đắc địa ví như sen 

mọc trong bùn.

• Hãm địa: nguy khốn vì tửu sắc.

• Gặp Xương, Khúc: dâm đãng, giảm thọ.

• Gặp Đào, Hồng: lẳng lơ, hoa nguyệt, bất chính.

• Gặp Long, Phượng: tốt đẹp, vui vẻ. Có liên quan đến việc cưới hỏi, sinh nở, làm cho

công danh tài lộc hưng vượng.

• Cung Mệnh có Diêu tọa thủ: răng xấu, hay đau. Nếu Diêu gặp nhiều sao mờ ám xấu xa 

hội hợp không thể sống lâu được.

THIÊN Y: Thủy

• Sạch sẽ, cẩn thận, cứu giải bệnh tật.
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BỘ TAM MINH: ĐÀO HOA – HỒNG LOAN – THIÊN HỈ

GIẢNG VIÊN: SƠN CHU        EMAIL: CHUDINHSON@GMAIL.COM      MOBILE/ZALO: 083.859.4444

ĐÀO HOA: Mộc

HỒNG LOAN: Thủy (đới Kim)

• Vui vẻ, mau mắn, đa tình, lẳng lơ, hoa nguyệt. Chủ mọi sự thuộc về đàn bà, con gái.

• Có ảnh hưởng đến vợ hay chồng. Có lý do đến việc cưới hỏi, lợi ích cho việc thi cử, 

cầu công danh. Đem lại nhiều sự vui mừng.

• Làm cho Tử, Phủ, Nhật, Nguyệt thêm rực rỡ, tốt đẹp.

• Đào, Hồng, Hỉ, kết hợp thành bộ sao Tam Minh, gia tăng sức sáng cho Nhật, Nguyệt.

• Cung Mệnh, Thân có Đào hay Hồng Tọa thủ: đàn ông hai đời vợ (hay có vợ lẽ), đàn 

bà hai đời chồng.

• Cung Mệnh có Đào hay Hồng tọa thủ, gặp nhiều Sát tinh hội, hợp tất không thể sống 

lâu được.

• Đàn bà mà cung Mệnh, Thân có Đào hay Hồng Tọa thủ, gặp Riêu, Đà, Kỵ hội hợp là 

người bất chính, không giữ được toàn danh tiết. Nếu Đào hay Hồng lại gặp Binh, 

Tướng, Thai hội họp tất bị hãm hiếp, chửa hoang.

THIÊN HỈ: Thủy

• Vui vẻ, hòa nhã, đem lại nhiều sự may mắn đáng mừng, lợi ích cho công việc cầu 

danh, cưới hỏi và sinh nở.
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CÁC SAO PHỤ TINH CẤP 3 CÒN LẠI

GIẢNG VIÊN: SƠN CHU        EMAIL: CHUDINHSON@GMAIL.COM      MOBILE/ZALO: 083.859.4444

CÔ THẦN, QUẢ TÚ: Thổ

• Cô độc, lạnh lùng, khó tính, khắc nghiệt, không thích giao thiệp. Giữ gìn của cải bền 

vững. Có hại cho việc cưới hỏi, cho sự đoàn tự, chung sống của vợ chồng và sự tiếp nối 

giòng dõi.

THAI PHỤ: Kim (đới Thổ)

PHONG CÁO: Thổ (đới Thủy)

• Tự đắc, khoe khoang, hiếu danh, ưa hình thức bề ngoài. Lợi ích cho việc thi cử, cầu 

công danh. Chủ: bằng sắc.

QUỐC ẤN: Thổ

• Lợi ích cho việc thi cử, cầu công danh. Gìn giữ chức vị, quyền hành.

• Gặp Tuần, Triệt án ngữ: ngăn trở mọi công việc, bế tắc, thất bại. Bãi miễn chức vị.

ĐƯỜNG PHÙ: Mộc

• Đường bệ, uy nghi. Lợi ích công việc cầu công danh. Giúp cho việc mua tậu nhà đất 

được dễ dàng, làm cho nhà đất thêm cao đẹp, rộng rãi.

• Gặp Hổ đồng cung: có sự bắt bớ, tù đày.
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CÁC SAO PHỤ TINH CẤP 3 CÒN LẠI

GIẢNG VIÊN: SƠN CHU        EMAIL: CHUDINHSON@GMAIL.COM      MOBILE/ZALO: 083.859.4444

THIÊN TÀI: Thổ

• Gặp sao mờ ám xấu xa: giảm bớt ảnh hưởng xấu của sao đó.

• Gặp sao sáng sủa tốt đẹp: giảm bớt ảnh hưởng tốt của sao đó.

• Gặp Nhật, Nguyệt sáng sủa (Tài, Nhật đồng cung hay Tài, Nguyệt đồng 

cung): che lấp ánh sáng của Nhật, Nguyệt,…

• Gặp Nhật, Nguyệt mờ ám (Tài, Nhật đồng cung, hay Tài, Nguyệt đồng cung): 

làm cho Nhật Nguyệt sáng tỏ.

• Gặp Nhật, Nguyệt đồng cung tại Sửu, Mùi (Tài, Nhật, Nguyệt đồng cung) làm 

cho Nhật, Nguyệt thêm rực rỡ tốt đẹp.

THIÊN THỌ: Thổ

• Điềm đạm, hòa nhã, nhân hậu, từ thiện, gia tăng phúc thọ.

LƯU NIÊN VĂN TINH: Hỏa

• Thông minh, chuộng bằng sắc. Lợi ích cho việc học hành thi cử, cầu công 

danh.
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CÁC SAO PHỤ TINH CẤP 3 CÒN LẠI

GIẢNG VIÊN: SƠN CHU        EMAIL: CHUDINHSON@GMAIL.COM      MOBILE/ZALO: 083.859.4444

HOA CÁI: Kim

• Đẹp đẽ, bên ngoài có vẻ uy nghi. Chủ: Phú quí, quyền thế. Lợi ích cho việc 

cầu công danh.

• Gặp Hổ, Long, Phượng: kết hợp thành bộ sao Tứ Linh. Chủ: công danh, 

chức vị, uy quyền.

• Gặp Mộc, Riêu hội hợp: có tính dâm đãng.

• Cung Mệnh có Cái, Ấn Tọa thủ đồng cung: người thanh cao.

THIÊN TRÙ: Thổ

• Hay ăn uống, thích rượu thịt. Gia tăng tài lộc.

THIÊN QUAN QUÍ NHÂN: Hỏa

THIÊN PHÚC QUÍ NHÂN: Thổ

• Có đức độ, có lòng tín ngưỡng tôn giáo, nhân hậu, từ thiện, cứu khổn, phù 

nguy. Giải trừ bệnh tật, tai họa. Gia tăng phúc thọ.
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CÁC SAO PHỤ TINH CẤP 3 CÒN LẠI

GIẢNG VIÊN: SƠN CHU        EMAIL: CHUDINHSON@GMAIL.COM      MOBILE/ZALO: 083.859.4444

THIÊN GIẢI: Hỏa
ĐỊA GIẢI: Thổ
GIẢI THẦN: Mộc
• Có đức độ, khoan hòa, nhân hậu, từ thiện, cứu khổn, phò nguy. Giải trừ bệnh tật 
tai họa. Gia tăng phúc thọ.
• Cung Điền trạch hay cung Tài bạch có Giải thần Tọa thủ, tất không thể giàu có lớn 
được. Của cải hay bị hao hụt.

THIÊN ĐỨC – NGUYỆT ĐỨC: Hỏa
• Có đức độ, đoan chính, nhân hậu. Giải trừ được những bệnh tật nhỏ. Chế được 
tinh hoa nguyệt, dâm đãng của Đào, Hồng.

ĐẨU QUÂN: Hỏa
• Nghiêm nghị, khắc nghiệt. Giữ gìn của cải bền vững. Không lợi ích cho sự sinh 
nở.
• Gặp nhiều Sát tinh hội hợp: gian giảo, quỷ quyệt.
• Cung Quan lộc có Đẩu Tọa thủ, gặp nhiều sao sáng sủa, tốt đẹp hội hợp, nhất là 
Tử, Phủ: được hưởng phú quí song toàn, lại có uy quyền hiển hách, danh tiếng 
lừng lẫy.
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CÁC SAO PHỤ TINH CẤP 3 CÒN LẠI

GIẢNG VIÊN: SƠN CHU        EMAIL: CHUDINHSON@GMAIL.COM      MOBILE/ZALO: 083.859.4444

KIẾP SÁT: Hỏa

• Sát phạt giết chóc, gây tai họa. Chủ: sự đâm chém, mổ cắt, châm chích.

• Tọa thủ tại cung Mệnh hay cung Tật ách, có đặc tính như Địa kiếp, thường 

gọi là Địa kiếp thứ hai.

LƯU HÀ: Thủy

• Thâm trầm, gian hiểm, độc ác, sát phạt, giết chóc, gây tai họa.

• Gặp Kiếp Sát đồng cung: tác họa một cách khủng khiếp.

• Cung Mệnh có Lưu Tọa thủ: đàn ông chết ở giữa nơi đường xá: đàn bà chết 

khi lâm bồn.
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CÁC SAO PHỤ TINH CẤP 3 CÒN LẠI

GIẢNG VIÊN: SƠN CHU        EMAIL: CHUDINHSON@GMAIL.COM      MOBILE/ZALO: 083.859.4444

PHÁ TOÁI: Hỏa (đới Kim)

• Táo bạo, chóng chán, phá ngang, hao tán. Gây trở ngại trong mọi công việc.

• Cung Mệnh có Phá Toái tọa thủ gặp Phá quân đồng cung (Toái - Quân lưỡng 

Phá): dũng mãnh, hiển đạt về võ nghiệp, có uy danh lừng lẫy.

THIÊN LA – ĐỊA VÕNG:

• Hiểm ác, kìm hãm. Gây rắc rối, ngăn trở mọi công việc. Chủ: sự bắt bớ, giam 

cầm.

THIÊN THƯƠNG: Thổ

THIÊN SỨ: Thủy

• Buồn thảm. Ngăn trở mọi công việc. Đem lại nhiều sự không may, gây tang 

thương, bệnh tật, tai họa.

• Gặp Xương, Khúc: tác họa một cách khủng khiếp.
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