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NỘI DUNG PHẦN LUẬN ĐOÁN CƠ BẢN

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

ĐÁNH GIÁ TỔNG QUAN

ĐÁNH GIÁ MỆNH THÂN

ĐÁNH GIÁ CÁC CUNG CÒN LẠI
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MỤC TIÊU LUẬN ĐOÁN

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

Phân 
loại

•Mẫu người

•Xu hướng 
hành vi

Đoán
•Tổng quan

•Xu thế các 
mối quan hệ
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LUẬN TỔNG QUAN

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

Mệnh/Th
ân

Phú/Bần

Thọ-Yểu

May-Rủi

Sang-
Hèn

Mệnh

Hạn

Thân
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TRÌNH TỰ  LUẬN ĐAONS

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

Tổng quan

• Thu thâp thông tin + Đánh giá Tổng Quan

Mệnh Thân

• Đanh giá cung Mệnh

• Đánh giá cung Thân

Các cung 
khác

• Xác định và đánh giá cường cung

• Đánh giá các cung còn lại
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CÁC VẤN ĐỀ CHÍNH

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

Mệnh/
Thân

Xã hội

Sức 
khỏe

Hôn 
nhân

Con cái

Sự 
nghiệp

Tài Lộc

Tính

Hạn

Lý
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PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN

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

Cách tiếp cậ

Bám sát 
Mệnh 
THân

Ý nghĩa 
cung

Ý nghĩa 
Sao

Suy diễn 
từ khóa
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CÁC TRƯỜNG PHÁI TỬ VI ĐẨU SỐ

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

Tử vi đẩu 
số

Nam phái

Việt Nam

- Phúc tông

- Thiên Lương

- Đông A

- …
Tam hợp

Bắc phái

Phi tinh

Tứ hóa

Trung châu phái
Vương 

Đình Chi

Nhất diệp tri thu
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CÁC YẾU TỐ CẦN XEM XÉT

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

1. Âm dương

2. Mệnh Cục

3. Ngu Hành

Năm sinh

Cung 
Mệnh

Sao

Yếu tố bên 
ngoài

Sao



Ý NGHĨA CUNG MỆNH TRÊN LÁ SỐ TỬ VI

Mệnh

Thân

Phụ

Bào

Phối

Từ

Tài

TậtDi

Nô

Quan

Điền

Phúc

Cung Mệnh là cung vị then chốt quan trọng nhất

trong 13 cung trên lá số, cung này có mối quan

hệ qua lại mật thiết với tất cả các cung còn lại,

giống như đầu não của con người.

Cung Mệnh là cái bản thể của Bạn từ lúc sinh ra

cho đến lúc về với cát bụi, ấy chính là mệnh Trời

(thiên mệnh) quy định mọi điều hay dở trong đó.

Cung Mệnh chi phối đến mọi cung, mọi vấn đề,

và ngược lại, tất cả các cung, tất cả mọi vấn đề

đều tác động ngược về Mệnh.

Xem cung Mệnh có thể có thể luận đoán vận

mệnh giới hạn của một người. Các sao trong

cung Mệnh thể hiện hình dáng, cá tính, xu

hướng hành vi, tài năng và thành tựu một đời

người.



Ý NGHĨA CUNG THÂN TRÊN LÁ SỐ TỬ VI

CHUYÊN GIA TƯ VẤN: SƠN CHU        EMAIL: CHUDINHSON@GMAIL.COM      MOBILE/ZALO: 083.859.4444

Cung Thân là một cung đặc biệt trên lá số. Cung này luôn nằm

chung với 1 trong 6 cung là: Mệnh ,Phu thê ,Tài bạch,Quan lộc,Thiên

Di, Phúc đức. Cung Thân là cái hữu dụng của Bạn, tức là nó phản

ảnh cái điều kiện, môi trường, khả năng thực thi của Mệnh. Cung

Thân cũng tác động đến tất cả các cung, các vấn đề, và ngược lại.

Cung Thân dùng đề luận đoán vận thế thực tế của một người. Sức

ảnh hưởng của cung Thân tuy thua cung Mệnh nhưng lớn hơn 11

cung còn lại.

Để có thể ví dụ rõ hơn về ý nghĩa của cung Mệnh và cung Thân và sự

tương quan giữa hai cung, ta có thể đưa ra hình ảnh cung Mệnh chính

là chiếc xe hơi. Có nhiều loại xe hơi do các hãng khác nhau thiết kế

với hình dạng, màu sắc, chất liệu, cấu hình phần cứng và phần mềm

không giống nhau. Nhưng xét riêng trong một phiên bản xe, với cùng

một thiết kế thì việc sản xuất ra dù đến hàng triệu cái trong một quy

tình được kiểm soát chặt chẽ thì vẫn tạo ra các xe thực hoàn toàn

không giống nhau. Cung Thân chính là chiếc người lái xe thật đã

được sản xuất ra và đem vào sử dụng. Nó và cung Mệnh là một thể

thông nhất không tách rời.



Ý NGHĨA CÁC CUNG KHÁC TRÊN LÁ SỐ TỬ VI

Toàn bộ các cung nhân bàn còn lại gồm Huynh đệ, Phu thê, Tử tức, Tài bạch, Tật

ách, Thiên di, Nô bộc, Quan lộc, Điền trạch, Phúc đức, Phụ mẫu được hiểu là hình

ảnh phản chiếu, là kết quả, là hệ quả của sự cư xử và thể hiện của Cung Mệnh và

cung Thân trong lĩnh vực mà nó quản lý

Cung Phụ Mẫu : Có thể chỉ ra bối cảnh gia đình, địa vị của cha mẹ, tình thân giữa

bản thân và cha mẹ.

Cung Phúc Đức : Phản ánh phản ánh mối quan hệ với họ hàng dòng tộc, phúc khí,

sư may mắn, danh tiếng của tổ tiên để lại. Cung này cũng phán ảnh tình trạng cát

hung có liên quan đến đời sống tinh thần như trạng thái tâm lí, nhân sinh quan, sở

thích, hay thị hiếu.

Cung Điền Trạch : Dùng để luận đoán xem có được thừa kế cơ nghiệp tổ tiên hay

không, cho đến tình trạng tạo dựng bất động sản và hoàn cảnh cư trú.

Cung Quan Lộc : Còn gọi là cung sự nghiệp, hoặc cung học vấn, cung ấp những

thông tin liên quan đến sự nghiệp, học tập thành hay bại.



Cung Nô Bộc : Còn gọi là cung giao hữu, dùng để luận đoán về các mối quan hệ giao tế

như với đồng nghiệp, người hợp tác làm ăn, bạn bè, cấp dưới.

Cung Thiên Di : Dùng để luận đoán về vận ở bên ngoài, mức độ phát huy tài năng và

biểu hiện nắng động của một người.

Cung Tật Ách : Có thể cung cấp những thông tin về thể chất và tình hình sức khỏe của

một con người, có ốm đau, bệnh tật gì đặc biệt không.

Cung Tài Bạch : Là cung sinh tài, dùng để luận đoán về tài vận, năng lực và Phương

thức quản lý tài chính, tình hình kinh tế của một người.

Cung Tử Tức : Dùng để luận đoán khả năng có thể sinh con cái nhiều hay ít, giới tính

nổi trội, cá tính, tư chất và trình độ học vấn của con cái.

Cung Phu Thê : Dùng để luận đoán tình cảm, kết hôn sớm hay muộn, tình trạng của

người phối ngẫu, đời sống hôn nhân có mĩ mãn hay Cung Huynh Đệ : Dùng luận đoán

mối quan hệ giữa bản thân với anh chị em ruột thịt, anh chị em họ hàng, đồng nghiệp,

bạn bè thân thiết cho đến việc bản thân có được anh chị em giúp đỡ hay không.

Ý NGHĨA CÁC CUNG KHÁC TRÊN LÁ SỐ TỬ VI
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LUẬN HẠN

LUẬN ĐOÁN VÀ K Ĩ  NĂNG GIAO TIẾP KHI  LUẬN ĐOÁN



15GIẢNG VIÊN: SƠN CHU        EMAIL: CHUDINHSON@GMAIL.COM      MOBILE/ZALO: 083.859.4444

KHỞI HẠN– PHÂN LOẠI HẠN

0 tuổi ĐV1 ĐV2 ĐV3 ĐV4 ĐV5 ĐV6 ĐV7 ĐV8 ĐV9

Cục số

Đại vận  10 năm

Năm 1

Năm 2

……

Năm 10

L
ư

u
 đ

ạ
i 

v
ậ
n

Đại vận

Năm 
Tý

Năm 
Sửu

Năm 
Dần

Năm 
Mão

……
Năm 
Tuất

Năm 
Hợi

Lưu niên tiểu vận

1 tuổi 2 tuổi 3 tuổi 4 tuổi …… 11 tuổi 12 tuôi

Đồng hạn (hạn trẻ em)

Trong tử vi, người ta đánh giá thời vận của một đời người thông qua 

khái niệm VẬN HẠN, có nhiều cách phân chia như sau:

10 năm

Tý Sửu Dần Mão …… Tuất Hợi

Lưu nguyệt, lưu  nhật, lưu thời vận
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CÁC SAO LƯU NIÊN

CÁC SAO AN THEO CAN CHI NĂM TÍNH TOÁN 

Thường an 9 sao sau

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

Cách an giống theo cách an sao cố định, chỉ thay Can hoặc Chi 

năm sinh bằng Can hoặc Chi năm tính toán

1. Lưu Hóa Lộc

2. Lưu Hóa Quyền

3. Lưu Hóa Khoa

4. Lưu Hóa Kị

Nên an thêm 4 sao này nữa
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MỤC TIÊU LUẬN ĐOÁN

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

Sự 
kiện

• Theo Cung

• Theo Sao

• Theo luật 
Nhân-Quả

Cát 
Hung

• Cát Hung

• Hợp Kị

• Tính thời cuộc
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NỘI DUNG PHẦN LUẬN ĐOÁN VẬN HẠN

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

NẴM VỮNG CÁCH CỤC 
MỆNH/THÂN

NHẬN ĐỊNH CÁT HUNG

XEM XÉT SỰ PHÙ HỢP
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TRÌNH TỰ  LUẬN ĐOÁN

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

ĐẠI VẬN

• Gốc đại vận

• Chiều dịch chuyển

LƯU NIÊN ĐẠI 
VẬN

• Khởi từ ngày sinh (âm lịch)

• Tính Cát Hung do Đại Vận bao 
hàm

LƯU NGUYỆT, 
NHẬT, THỜI

• Tính cát hung do Lưu niên đại 
vận bao hàm

• Độ chính xác không cao

Sao Lưu
• Phân nhóm

• Chú ý Lưu Tứ Hóa

Lưu 
Thái 
Tuế

• Sự kiện sẽ xảy ra

• Có tính hoàn cảnh 
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PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN

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

Cách tiếp cậ

Bám sát 
Đại vận

Phân 
nhóm sự 

kiện xảy ra

Định Cát 
Hung

Suy diễn 
từ khóa
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CÁC YẾU TỐ CẦN XEM XÉT

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

1. Gốc đại hạn mười năm

2. Lưu đại hạn một năm

3. Lưu niên tiểu hạn một năm

• Sự tương sinh, tương khắc giữaCung nhập hạn và Bản Mệnh.

• Cung nhập hạn và Chính diệu nhập hạn (nếu có)

• Chính diệu nhập hạn và Bản Mệnh (nếu có)

4. Chính diệu nhập hạn và chính tọa thủ Mệnh thuộc cùng nhóm hay khác nhóm

5. Sự tốt xấu của các sao hội hợp nhập hạn

6. Đặc biệt chú ý đến Sát tinh và Bại tinh (nếu có)
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CÁC YẾU TỐ CẦN KẾT HỢP NHẬN ĐỊNH

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

1. Quan sát vận hạn, nếu thấy có nhiều sự tương sinh là tốt đẹp. Trái lại, nhiều sự tương khắc là 

xấu xa. Thuận lý: cung nhập hạn sinh Chính diệu nhập hạn, Chính diệu nhập hạn lại sinh Bản 

Mệnh.

2. Tại cung nhập hạn, trong số những sao hội hợp nếu quá nửa tốt đẹp được coi ở hạn tốt. Trái 

lại nếu quá nửa xấu xa, phải coi là hạn xấu.

3. Nhận xét vị trí và ảnh hưởng tốt xấu của những sao lưu động, đặc biệt chú ý lưu Thái Tuế.

4. Cân nhắc sự tốt xấu của đại hạn mười năm, lưu đại hạn một năm, lưu niên tiểu hạn một năm 

và ảnh hưởng của những sao lưu động.

5. Vận hạn ở cung nào phải đặc biệt chú ý đến những sự hay dở và những việc xảy ra trong 

phạm vi cung đó. Thí dụ: Vận hạn ở cung Quan Lộc, tất trong khoảng mười năm hay một năm 

(tùy theo đại hạn mười năm hay lưu niên tiểu hạn một năm) thường có nhiều việc xảy đến, 

liên quan tới công danh sự nghiệp.

6. Kết hợp tính chất của những sao hội hợp nhập hạn để luận đoán những sự may mắn, tốt lành 

hay không tai ương họa hại. Muốn rộng đường luận đoán, đồng thời đi sâu vào chi tiết của 

vận hạn, nên hỏi: “Thức ăn, thức uống, vật dụng và cơ thể, biểu tượng bằng các sao”. Sự kết 

hợp này chỉ nên áp dụng triệt để và đặc biệt trong lưu niên tiểu hạn.

7. Luận đoán rất cẩn thận, trước hết là cung Phúc Đức sau đến Mệnh, Thân, để cân nhắc họa 

phúc. Sự tốt xấu của ba cung này thưởng làm tăng hay giảm những sự đáng mừng hay đáng lo 

trong vận hạn.
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MÔI LIÊN HỆ GIỮA CÁC LOẠI HẠN

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

1. Liên hệ giữa đại hạn và lưu niên đại hạn

• Trong khoảng đại hạn mười năm tốt đẹp, xem lưu niên đại hạn một 

năm xấu cũng không đáng lo ngại vì ảnh hưởng cứu giải của đại hạn đã 

giải trừ được một phần lớn những tai ương họa hại của lưu niên đại hạn

• Trái lại, trong khoảng đại hạn mười năm xấu xa, xem lưu niên đại hạn

một năm tốt thì tất nhiên sự tốt đẹp cũng bị giảm bớt.

2. Liên hệ giữa lưu niên đại và lưu nguyệt hạn

• Hạn một năm tốt đẹp nhưng trong năm đó hạn một tháng lại xấu cũng 

không đáng lo ngại.

• Trái lại hạn một năm xấu xa nhưng trong năm đó hạn một tháng lại tốt 

thì tất nhiên sự tốt đẹp cũng bị giảm bớt.
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MÔI LIÊN HỆ GIỮA BẢN MỆNH VÀ CUNG NHẬP HẠN

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

1. Kim Mệnh: hạn đến cung Tý, thuộc quẻ Khảm (thuộc Thủy) Kim sinh Thủy, ví như vàng 

chảy ra nước nên Bản Mệnh bị hao tổn, bởi vậy thường mắc tai ương, rất đáng lo ngại.

2. Mộc Mệnh: hạn đến cung Ngọ, thuộc quẻ Ly (thuộc Hỏa) Mộc sinh Нỏa, ví như củi gỗ 

nhóm lửa sau tán thành tro than nên Bản Mệnh tuy sáng sủa rực rỡ, nhưng chẳng được 

lâu bền, bởi vậy rất khó tránh những tai ương họa hại.

3. Thủy Mệnh: hạn đến cung Dần, thuộc quẻ Cấn (thuộc Mộc) Thủy dưỡng Mộc, ví như 

nước tưới tắm cho cây cỏ, về sau bị khô сạn nên Bản Mệnh lâm vào chỗ bế tắc, bởi vậy 

mọi việc đều bị trắc trở, không được xứng ý toại lòng.

4. Hỏa Mệnh: hạn đến cung Dậu, thuộc quẻ Đoài (thuộc Kim) Hỏa khắc Kim, ví như lửa

5. nung vàng nóng chảy nên Bàn Mệnh bị nguy khốn, bởi vậy khó mà tránh thoát được 

những tai ương khủng khiếp.

6. Thổ Mệnh: hạn đến cung Mão, thuộc quẻ Chấn (thuộc Mộc) Thổ khắc Mộc, vả lại Chấn 

là biểu tượng của sấm sét điện lửa nên Bản Mệnh đã suy nhược lại bị hoại thương, bởi 

vậy thường hay mắc bệnh điên cuồng hay bệnh khí huyết rất nguy hiểm.

Những trường hợp trên đây, nếu gặp Tuần, Triệt án ngữ, hay gặp nhiều sao sáng sủa tốt đẹp, 

cũng giải trừ được một phần lớn những sự chẳng lành.
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1. Mệnh tốt không bằng Thân tốt, Thân tốt không bằng hạn tốt.

2. Mệnh tốt chỉ được xứng ý toại lòng lúc còn trẻ tuổi. Đến lúc đứng tuổi về hậu 

vận lại cần phải có Thân tốt mới khá giả.

3. Nhưng Mệnh, Thân tốt cũng không bằng Hạn tốt. 

• Nếu Mệnh, Thân mờ ám, nhưng hạn rực rỡ cũng vẫn phát đạt ví như lúa 

non gặp mưa thuận, gió hòa. 

• Mệnh tốt, Thân tốt, Hạn cũng tốt tất được hưởng giàu sang sung sướng từ 

lúc cất tiếng khóc chào đời cho đến khi nhắm mắt trở về với cát bụi. 

• Mệnh,Thân thật rực rỡ, nhưng chẳng may gặp Hạn suy kém cũng đỡ lo 

ngại, vì Mệnh Thân đây có thể giải trừ khá nhiều sự chẳng lành. 

4. Đáng lo buồn nhất là Mệnh xấu, Thân xấu, Hạn cũng xấu. Thật là một đời 

cùng khốn, nếu chết non là may mắn, còn sống ngày nào tất phải điêu đứng 

ngày đó.
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- Mệnh có Tử, Phủ, Cự, Nhật, Cơ, Nguyệt, Đổng, Lương sáng sủa tốt đẹp. Hạn 

lại phải gặp những sao cũng thuộc nhóm đó và cũng phải sáng sủa tốt đẹp mới 

được hiển hách, mới được xứng ý toại lòng.

- Mệnh có Sát, Phá, Liêm, Tham, Sát tinh hay Bại tinh sáng sủa tốt đẹp. Hạn phải 

gặp những sao cũng thuộc nhóm đó và cũng phải sáng sủa tốt đẹp thì mọi sự mới 

được hành thông và danh tài hưng vượng. (nên chú ý rằng Sát tinh hay Bại tinh 

thường phủ tá cho Sát, Phá, Liêm, Tham). Trong trường hợp này nếu Hạn gặp 

Sát, Phá, Liêm, Tham mờ ám xấu xa nhưng lại được Sát tinh hay Bại tinh sáng 

sủa tốt đẹp hội hợp cũng không đáng lo ngại.

- Mệnh, Tử, Phủ, Cự, Nhật, Cơ Nguyệt, Đồng, Lương sáng sủa tốt đẹp. Hạn gặp 

Sát, Phá,Liêm, Tham, Sát tinh hay Bại tinh cùng sáng sủa tốt đẹp, tất trong cái 

may có chứa đựng nhiều cái rủi, tuy khá giả nhưng luôn luôn phải đề phòng mọi 

tai họa bất kỳ (ngoại trừ tuổi Kỷ) nhưng nếu Sát, Phá, Liêm, Tham, Sát tinh hay 

Bại tinh nhập Hạn lại mờ ám xấu xa, tất không thể tránh được tai ương họa hại và 

hay phải lo nghĩ buồn phiền.
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- Mệnh có Sát, Phá, Liêm, Tham, Sát tinh hay Bại tinh sáng sủa tốt đẹp. Hạn gặp 

Tử, Phủ, Cự, Nhật, Cơ, Nguyệt, Đồng, Lương cũng sáng sủa tốt đẹp, tuy khá giả 

nhưng vẫn chưa được toại nguyện. Nếu Tử, Phủ, Cự, Nhật, Cơ, Nguyệt, Đồng, 

Lương nhập Hạn lại mờ ám xấu xa tất mọi sự đều bế tắc, thành ít bại nhiều.

- Mệnh có Vũ, Tướng sáng sủa tốt đẹp, Hạn lại gặp Tử, Phủ, Cự, Nhật, Cơ, 

Nguyệt, Đồng, Lương hay gặp Sát, Phá, Liêm, Tham, hay gặp Sát tinh, Bại tinh 

nhưng tất cả đều sáng sủa tốt đẹp cũng vẫn phát đạt tài quan song mỹ. Trong 

trường hợp này nếu những sao nhập Hạn kể trên lại mờ ám xấu xa cũng không 

đáng lo ngại lắm.

- Mệnh có Tử, Phủ, Cự, Nhật, Cơ, Nguyệt, Đồng, Lương hay Sát, Phá, Liêm, 

Tham, hay Sát tinh, Bại tinh tất cả đều sáng sủa tốt đẹp. Hạn gặp Vũ, Tướng 

cũng sáng sủa tốt đẹp tất danh tài hoạnh phát, gặp nhiều sự may mắn. Cũng trong 

trường hợp này nếu Vũ, Tướng nhập Hạn lại mờ ám xấu xa tất danh tài bị chiết 

giảm đôi chút nhưng cũng không đáng lo ngại lắm.).
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- Mệnh vô Chính diệu cần gặp Sát, Phá, Liêm, Tham hay Sát tinh, Bại tinh sáng 

sủa tốt đẹp nhập Hạn hơn là Tử, Phủ, Cự, Nhật, Cơ, Nguyệt, Đồng, Lương sáng 

sủa tốt đẹp nhập Hạn. Mệnh vô Chính diệu có Hạn gặp Sát, Phá, Liêm, Tham, 

Sát tinh hay Bại tinh dù tốt đẹp hay xấu xa thì mưu sự bao giờ cũng trước khó 

sau dễ, có vượt được trở ngại ban đầu về sau mới khá giả. Trong trường hợp này, 

nếu những sao kể trên nhập Hạn lại sáng sủa tốt đẹp, chắc chắn là danh tài hoạnh 

phát mọi sự đều hành thông. Nhưng nếu trái lại, những sao kể trên nhập Hạn lại 

mờ ám xấu xa, tuy vẫn khá giả nhưng thường may ít rủi nhiều và hay phải lo lắng 

buồn phiền.

- Mệnh vô Chính diệu, cung nhập Hạn cũng vô Chính diệu tất mọi sự đều dở 

dang bế tắc, không được xứng ý toại lòng vì thành ít bại nhiều. Trong trường hợp 

này nếu cung nhập hạn vô Chính diệu lại gặp Tuần, Triệt án ngữ tất mọi sự hành 

thông danh tài hưng vượng.

- Mệnh rất mờ ám xấu xa, nhưng nếu cung nhập Hạn lại là cung Mệnh, cũng 

không đáng lo ngại (ngoại trừ trường hợp Không, Kiếp thủ Mệnh).
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- Mệnh vô Chính diệu cần gặp Sát, Phá, Liêm, Tham hay Sát tinh, Bại tinh sáng 

sủa tốt đẹp nhập Hạn hơn là Tử, Phủ, Cự, Nhật, Cơ, Nguyệt, Đồng, Lương sáng 

sủa tốt đẹp nhập Hạn. Mệnh vô Chính diệu có Hạn gặp Sát, Phá, Liêm, Tham, 

Sát tinh hay Bại tinh dù tốt đẹp hay xấu xa thì mưu sự bao giờ cũng trước khó 

sau dễ, có vượt được trở ngại ban đầu về sau mới khá giả. Trong trường hợp này, 

nếu những sao kể trên nhập Hạn lại sáng sủa tốt đẹp, chắc chắn là danh tài hoạnh 

phát mọi sự đều hành thông. Nhưng nếu trái lại, những sao kể trên nhập Hạn lại 

mờ ám xấu xa, tuy vẫn khá giả nhưng thường may ít rủi nhiều và hay phải lo lắng 

buồn phiền.

- Mệnh vô Chính diệu, cung nhập Hạn cũng vô Chính diệu tất mọi sự đều dở 

dang bế tắc, không được xứng ý toại lòng vì thành ít bại nhiều. Trong trường hợp 

này nếu cung nhập hạn vô Chính diệu lại gặp Tuần, Triệt án ngữ tất mọi sự hành 

thông danh tài hưng vượng.

- Mệnh rất mờ ám xấu xa, nhưng nếu cung nhập Hạn lại là cung Mệnh, cũng 

không đáng lo ngại (ngoại trừ trường hợp Không, Kiếp thủ Mệnh).



MỐI LIÊN HỆ GIỮA NĂM TUỔI VÀ NĂM HẠN, NĂM XUNG

Tuổi Năm Hạn Năm Xung Phụ Chú

Tý Dần, Thân Tý Ngọ

Sửu, 

Ngọ

Sửu, Ngọ Rất đáng lo ngại nếu có Sát nhập Hạn

Dần, 

Mão

Tỵ, Hợi Dần, Thân, Mão, Dậu

Thìn Thìn, Tuất Ngoài ra lại rất kỵ gặp Hạn đến cung 

Thìn, Tuất và cung An Thân

Tỵ Tỵ, Hợi Ngoài ra lại rất kỵ gặp Hạn đến cung Tỵ 

và cung An Thân

Mùi Dậu, Hợi Rất đáng lo ngại nếu có nhập Hạn

Thân Ngọ Thân, Dần Rất kỵ gặp Hỏa, Linh nhập Hạn

Dậu Dậu, Mão Rất kỵ gặp Kình, Đà nhập Hạn

Tuất Tỵ Tuất, Thìn Ngoài ra lại rất kỵ gặp Hạn đến 

cung Tuất, Thìn và cung An Thân

Hợi Hợi, Tý Rất kỵ gặp Kình, Đà nhập Hạn



ẢNH HƯỞNG CỦA NHỮNG SAO NHẬP HẠN

Nhận định ảnh hưởng của Nam đẩu tinh và Bắc đẩu tinh

1. Nam Đẩu tinh sáng sủa tốt đẹp nhập Hạn, hợp với Dương Nam, Âm Nữ.

2. Bắc Đẩu tính sáng sủa tốt đẹp nhập Hạn, hợp với Âm Nam, Dương Nữ.

3. Nam Đẩu tính nhập Hạn bất cứ ở vị trí nào dù tốt hay xấu, cùng chỉ có ảnh 

hưởng mạnh mẽ trong khoảng thời gian cuối Hạn, còn trong khoảng đầu rất 

ôn hòa.

• Nhập đại hạn mười năm chỉ mạnh mẽ trong khoảng năm năm cuối

• Nhập tiểu hạn một năm chỉ mạnh mẽ trong khoảng nửa năm cuối.

4. Bắc Đẩu tinh nhập Hạn bất cứ ở vị trí nào dù tốt hay xấu, cũng chỉ có ảnh 

hưởng mạnh mẽ trong khoảng thời gian đầu Hạn, còn trong khoảng cuối rất 

ôn hòa.

• Nhập đại hạn mười năm chỉ mạnh mẽ trong khoảng năm năm đầu.

• Nhập tiểu hạn mười năm chỉ mạnh mẽ trong khoảng nửa năm đầu.
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Tử Vi

- Tử Vi vô hãm nhưng nếu nhập Hạn tại Tỵ, Hợi, Mão, Dậu sự tốt đẹp cũng suy 

giảm, danh tài bình thường và nếu có tai họa cũng khó mà giải trừ cho qua khỏi.

- Đại tiểu hạn trùng phùng (cùng một cung) có Tử Vi gặp Tuần, Triệt án ngữ tất 

tính mạng lâm nguy, rất đáng lo ngại.

- Phủ, Vũ, Tướng, Tả, Hữu, Khoa, Quyền, Lộc: hoạnh phát danh tài gặp nhiều 

sự may mắn.

- Khôi, Việt: có danh giá, nếu tranh chấp với ai cũng thắng lợi.

- Tam Không, Kiếp, Kỵ: đau ốm nặng, mất của phá sản

- Kình, Đà, Kiếp, Kỵ: đau ốm, mắc lừa.
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Liêm Trinh

- Sáng sủa tốt đẹp lại gặp nhiều sao rực rỡ hội hợp, nên danh vị cao thăng, tài 

lộc dồi dào.

- Tỵ, Hợi: giao du với người lạ rất bất lợi, hay sinh hiềm thù, dễ mắc tù tội.

- Tỵ, Hợi, Sửu, Mùi gặp Hỏa, Linh: mắc tai nạn khủng khiếp, hay bị lừa đảo, 

hãm hại.

- Tỵ, Hợi gặp Hình: không thoát được lao tù.

- Tham, Sát, Phá: đau yếu bị oán trách.

- Phá đồng cung gặp Kiếp, Kình: mắc kiện tụng, dễ bị tù tội.

- Kình, Đà: gặp nhiều sự rủi ro, hay phải bận lòng lo lắng

- Hình, Kỵ, Kình, Đà: tai nạn về đao thương hay súng đạn, khó tránh được lưu 

huyết.
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Vũ Khúc

- Sáng sủa tốt đẹp: tài lộc hưng vượng, nếu gặp thêm Tà, Hữu, Xương, Khúc lại 

càng phát đạt, chắc chắn là tài quan song mỹ, nếu gặp thêm Quyền tất được cử 

đi trọng trấn biên thùy.

- Mờ ám xấu xa: mọi sự đều bế tắc, không mắc tai nạn cũng hao tán tiền tài, 

truất giáng quan chức.
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Thái Dương

- Sáng sủa tốt đẹp: hoạnh phát danh tài.

- Mờ ám xấu xa: đau yếu, có bệnh ở mắt hay đầu (nhức đầu), hao tán tiền tài, 

sức khỏe của cha, hay chồng (nếu là đàn bà gặp Hạn) suy kém. Nếu chẳng may 

lại gặp thêm Tang, Kỵ, Đà phải quyết đoán là cha chết, hay chồng chết

- Long Trì: đau mắt

- Long Trì, Thanh Long: trong nhà có người mắc tai nạn sông nước (cung nhập 

Hạn ứng phương nào, tất tai nạn xảy ra tư phương đó).

- Riêu, Đà, Kỵ: đau mắt nặng, nếu không cũng bị đau yếu, hao tán tiền tài, nếu 

có quan chức tất bị truất giáng.

- Hỏa, Linh, Kình, Đà: mọi việc đều trắc trở, sức khỏe сủa cha hay chồng rất 

kém, đau mắt nặng, sản nghiệp tiêu hao.
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Thiên Cơ

- Sáng sủa tốt đẹp: kinh doanh phát tài, mọi sự hành thông, thường quyền hành lớn trong 

tay, lại gặp được nhiều qúy nhân phù trợ, nếu gặp thêm Lộc lại càng phát đạt.

- Mờ ám xấu xa: chẳng được yên thân, trong nhà rối ren bất hòa, bên ngoài nhiều sự lôi 

thôi như thị phi, khẩu thiệt, nếu chẳng may lại gặp thêm Kình, Đà, Cự hội hợp, thật là 

khó tránh được tai họa. Trong trường hợp này, nếu gốc đại hạn mười năm mờ ám phải 

quyết đoán là chết.

- Nguyệt, Đồng, Lương, Tả, Hữu, Sát tinh: gặp thời làm quyền gian.

- Lương, Tuế, Tang: ngã đau từ trên cao rớt xuống, trong nhà có tang.

- Cự, Hỏa, Kình, Thường, Sứ: tang thương, đau ốm, khẩu thiệt, kiện tụng.

- Kỵ, Hỏa, Kình, Thương, Sứ: đau ốm nặng, hao tán tiền tài, có tang hay tai nạn khủng 

khiếp.

- Thương, Sứ: đau ốm, khẩu thiệt, có tang.

- Tang, Khốc: có tang lớn, hay ngã đau.

- Khốc, Hỏa, Kình: trong nhà có sự tranh chấp, thiếu hòa khí.

- Khốc, Hư: mắc bệnh phổi, ho nhiều.

- Quả: túng thiếu (nếu Mệnh có Hao tọa thủ tất bị chết đói).
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Thiên Phủ

- Thiên Phủ vô hãm nhưng nếu gặp Tam Không, tất bị phá sản, đau yếu, mưu sự 

chẳng được toại lòng, hay mắc lừa tiểu nhân.

- Xa lánh Tam Không: thật là kho tài lộc, gặp Hạn này chắc chắn là công danh 

hiển đạt, tăng tài tiến hỉ, nếu may mắn gặp thêm Khoa, Quyền, Lộc phải quyết 

đoán là tài quan song mỹ
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Thái Âm

- Sáng sủa tốt đẹp: tài lộc phong túc, thường mua tậu được nhà đất, có danh giá, 

hay gặp việc cưới xin vui vẻ, thêm con thêm cháu, mọi sự đều hành thông.

- Mờ ám xấu xa: tiền tài hao tán, hay đau yếu, thường đau bụng hay đau mắt, có 

thể mắc kiện cáo, trong lòng như có sự hối hận, đêm ngày cắn rứt, sức khỏe của 

mẹ (hay của vợ) suy kém, rất đáng lỡ ngạt. Trong trường hợp này, nếu chẳng 

may gặp thêm Đà, Tuế, Hổ phải quyết đoán là mẹ chết.

- Long Trì, Sát: đau bụng (bộ máy tiêu hóa)

- Đà, Kỵ: đau mắt nặng, mất của.

- Hỏa, Linh: đau yếu, mắc kiện cáo.

- Hình: mắt bị thương vì va chạm nhằm vật kim khí bén nhọn.



ẢNH HƯỞNG CỦA NHỮNG SAO NHẬP HẠN

Tham Lang

- Sáng sủa tốt đẹp: mọi sự hành thông, có công danh, có hoạnh tài, nếu nhập 

Hạn tại Tứ Mộ hợp với tuổi Thìn, Tuất, Sửu, Mùi nên lại càng phát đạt hiển 

hách. Trong trường hợp này, nếu may mắn gặp thêm Hỏa, Linh phải quyết đoán 

là hoạnh phát danh tài.

- Mờ ám xấu xa: hao tán tiền tài, chơi bời phóng đãng đến nỗi mang tai họa, mọi 

sự đều bế tắc, nếu có công danh chắc chắn là bị truất giáng.

- Vũ, Lộc, Mã: có danh chức và tài lộc.

- Hồng, Đào: thành gia thất (lấy vợ lấy chồng)

- Lương, Kỵ: vật bằng gỗ, đá rơi xuống người gây nên thương tích.

- Riêu, Kỵ: tai nạn về sông nước, mắc khẩu thiệt, hay kiện tụng, có sự lo buồn.

- Không, Kiếp: mọi sự đều bế tắc, hao tổn tiền tài, nếu có công danh tất bị truất 

giáng.

- Hổ: súc vật hay ác thú cắn đá (đáng lo ngại nhất là Tham nhập Hạn tại Dần, 

Tuất) nếu không, tất mắc tai nạn xe cộ.
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Cự Môn

- Sáng sủa tốt đẹp, là Quyền tinh: mưu sự được toại lòng, hoạnh phát danh tài, 

nói được nhiều người nghe theo, nếu mắc kiện cáo hay tranh chấp với người 

khác thì cũng thắng lợi. Nên chú ý, trong trường hợp Cự nhập Hạn tại Hợi, gặp 

Lộc tất không nên mưu những việc quá lớn. Nếu nuôi nhiều cao vọng như “ném 

kiếm lên sao Đẩu, sao Ngưu” chắc chắn là phải thất bại đau đớn.

- Mờ ám xấu xa: hay phiền lòng, mắc khẩu thiệt, thị phi, kiện cáo, hao tán tiền 

tài, đau yếu, có tang, nếu có quan chức tất bị bãi truất. Rất đáng lo ngại về tai 

nạn xe cộ nếu Cự nhập Hạn tại tại Tứ Mộ. Trong trường hợp này, nếu gốc đại 

hạn mười năm cũng xấu xa mờ ám, phải quyết đoán là chết.

- Kỵ: tai nạn sông nước, khẩu thiệt, thị phi.

- Tang: đau ốm nặng, có tang lớn.

- Tang, Hỏa, Linh: đau ốm, tán tài, có tang, nếu không nhà bị cháy (cung nhập 

Hạn ứng phương nào tất cháy từ phương đó).
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Thiên Tướng

- Sáng sủa tốt đẹp: mưu sự được toại lòng, danh tài hưng vượng, thường có 

hoạnh tài, không chủ ý làm mà được hưởng.

- Mờ ám xấu xa: cũng không đáng lo ngại nhưng nếu gặp thêm Sát tinh nhập 

Hạn, tất hay mắc kiện cáo, đau ốm và mắc lừa. Trong trường hợp này, nếu gốc 

đại hạn mười năm cũng xấu xa mờ ám phải quyết đoán là tính mạng lâm nguy.

- Không, Kiếp: rắc rối trong công việc, thường bị tiểu nhân ghen ghét, ám hại, 

lừa lọc nhưng cũng chẳng đáng lo ngại.

- Khôi, Hình: tai nạn về đao thương, đầu mặt bị hư hại, nếu không cũng mắc 

bệnh thuộc về mặt hay đầu phải châm chích, mổ xẻ, công danh trắc trở.

- Tuần, Triệt án ngữ: đau ốm, tiểu nhân mưu hại, mắc tai nạn xe cộ hay đao 

thương, đầu và mặt bị đau đớn. Rất đáng lo ngại nếu cung nhập hạn vào cung 

Thiên Di. Gặp Hạn này, mưu sự

chẳng được toại lòng, công danh trắc trở, nếu có quan chức tất bị bãi truất, nếu 

là võ quan chắc chắn là bị giáng cấp và chẳng may phải ra trận thật là khó toàn 

tính mạng.
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Thất Sát

- Sáng sủa tốt đẹp: trong nhà có hòa khí, danh tài hưng vượng. Trong trường hợp 

này nếu Sát nhập Hạn tại Dần, Thân là tài quan song mỹ, mưu sự tất thành một 

cách nhanh chóng.

- Mờ ám xấu xa: hay gặp những chuyện buồn bực, đau ốm, thường có tang, làm 

việc thất bại. Trong trường hợp này nếu gặp thêm Sát tinh, nhất là Kình, Đà thật 

là khó thoát được tai nạn xe cộ hay đao thương. Sát nhập Hạn tại Thìn, Tuất nếu 

gốc đại hạn mười năm cũng xấu xa phải quyết đoán là сhết

- Liêm, Tham, Phượng: bị trách oán.

- Phá, Hình: tù tội.

- Phá, Hao, Mộc, Kỵ: mắc chứng ung thư hay có mụn nhọt phải mổ xẻ, châm 

chích.

- Kình, Phục, Không, Hao, Hỏa, Linh, Kỵ, Kiếp: tính mạng lâm nguy (xem kỹ 

gốc đại hạn mười năm để quyết đoán sống chết)

- Hao: đau ốm nặng, có tang.

- Kỵ: thân thể bị đau đớn, hay mang tiếng nhục nhã.
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Phá Quân

- Sáng sủa tốt đẹp: tài lộc dồi dào, công danh hiến đạt, nếu lại gặp thêm Xương, 

Khúc, Khôi, Việt là tài quan song mỹ, phú qúy đến cực độ.

- Mờ ám xấu xa: đau ốm nặng, thường mắc tội tù, có tang, nếu có quan chức tất 

bị bãi truất, vợ con không được yên ổn. Trong trường họp này, nếu lại gặp thêm 

Sát tinh và gốc lại hạn cũng xấu xa phải quyết đoán là sinh mạng lâm nguy. Đàn 

bà có Phá mờ ám xấu xa nhập Hạn thật là khó tránh được bệnh khí huyết

- Liêm, Hỏa: hao tán, mắc tù tội

- Sát tinh: tù tội.

- Hình: đòn đánh, ẩu đả, nếu không cũng mắc tù tội.

- Hình, Linh, Hỏa, Việt: điện giật hay sét đánh, tai nạn về đao thương hay súng 

đạn.

- Phượng: bị trách oán.

- Tuế: mắc kiện tụng.

- Quả: tai nạn dọc đường.

- Phục, Tướng, Riêu, Thai: đàn ông rắc rối tơ duyên, đàn bà mắc lừa vì tình.
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Kình Dương

- Khó tránh được tai họa.

- Xương, Vũ, La: chết đuối hay mắc tù tội.

- Sát, Phá: tù tội.

- Việt: sét đánh.



ẢNH HƯỞNG CỦA NHỮNG SAO NHẬP HẠN

Không, Kiếp

- Sáng sủa tốt đẹp: mưu sự tất thành một cách nhanh chóng, hoạnh phát danh tài 

nhưng hay đau yếu và có mụn nhọt

- Mờ ám xấu xa: đau yếu (bệnh khí huyết) mắc lừa mất của, nếu có quan chức 

tất bị truất giáng.

- Tham: mọi sự đều bế tắc, hao tán tiền tài.

- Tử, Phủ, Khôi, Việt: mắc lừa, mất của

- Tả, Hữu: đi lừa người khác.

- Sát, Tuế, Thiên Không, Phục, Kình, Hao: tính mạng lâm nguy, khó mà tránh 

thoát được những tai họa khủng khiếp. Nếu gốc đại hạn mười năm cũng xấu xa 

mờ ám phải quyết đoán là chết một cách thê thảm.

- Hỏa, Linh, Kỵ, Tuế, Hao, Phụс: mắc tai nạn nguy hiểm, nếu không cũng bị 

cướp của phá nhà. Nếu gốc đại hạn mười năm cùng xấu xa mờ ám phải quyết 

đoán là bị giết chết.

- Quyền: công danh trắc trở, thường bị người xung quanh nói xấu hay gièm pha.

- Phù: lo buồn, mắc kiện cáo.



ẢNH HƯỞNG CỦA NHỮNG SAO NHẬP HẠN

Lộc Tồn

- Mọi sự hành thông, danh tài hưng vượng. nếu có quan chức, tất được cao 

thăng, nếu đau ốm cũng chóng khỏi vì gặp thầy thuốc, có qúy nhân phù trợ, sức 

khỏe càng ngày càng tăng tiến.

- Khoa, Quyền, Tả, Hữu: hoạnh phát danh tài phú qúy đến cực độ.

- Hóa Lộc: đại phát tài (Hóa Lộc chiếu mới thật tốt đẹp) nếu cùng Lộc Tồn nhập 

Hạn đồng cung sự tốt đẹp tất bị chiết giảm.

- Mã: mưu sự được toại lòng, danh tài hưng vượng, nếu đi xa buôn bán chắc 

chán là buôn một bán mười.

- Không, Kiếp: đau yếu, mắc lừa, mất của.

- Không, Kiếp, Tuế: tính mạng lâm nguy. Nếu gốc đại hạn mười năm cũng xấu 

xa mờ ám phải quyết đoán là chết hay mắc tù tội
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Tả, Hữu

- Nhiều sao sáng sủa tốt đẹp: mọi sự hành thông, hoạnh phát danh tài, hay gặp 

qúy nhân phù trợ, trong nhà có việc vui mừng, rực rỡ nhất là Tả Hữu nhập Hạn 

tại Tứ Mộ.

- Nhiều sao mờ ám xấu xa: nhân ly, tài tán, đau yếu, buồn phiền, ra ngoài bị 

nhiều người khinh bỉ.

- Khoa, Quyền, Lộc: quan chức cao thăng, được lui tới gần bậc nguyên thủ, tài 

lộc phong túc.

- Sát tinh: có tang, đau yếu, mắc lừa, mất của, mọi sự đều bế tắc.
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Xương, Khúc

- Sáng sủa tốt đẹp, mưu sự được toại lòng. Nếu đi thì tất đỗ cao, nếu Khúc và 

Vũ nhập Hạn đồng cung là tài quan song mỹ.

- Mờ ám xấu xa: sức khỏe suy kém, hao tán tiền tài, phiền lòng về việc giấy tờ 

nhầm lẫn, mắc kiện tụng.

- Đồng, Tả, Hữu: tài lộc dồi dào, cầu danh được toại lòng.

- Liêm, Kình, Đà: mắc tai nạn khủng khiếp, nếu không cũng không thoát được 

tù tội, nếu gốc đại hạn mười năm cũng xấu xa mờ ám phải quyết đoán là chết.

- Kỵ: công danh trắc trở, đau yếu, có tang.

- Mộc: phiền lòng vì giấy tờ nhầm lẫn.

- Tuế: có quan chức lớn, cầu danh được toại lòng, nếu viết văn tất nổi tiếng xa 

gần.

- Sát tinh: mắc tai nạn khủng khiếp, nếu không cũng mắc kiện cáo, hao tán tiền 

tài. Trong trường hợp này nếu gặp Linh thật là khó tránh được tù tội.
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Thiên Khôi

- Tử, Phủ, Việt, Xương, Khúc: hoạnh phái danh tài, phú qúy đến cực độ, nếu có 

tranh chấp với ai cũng thắng lợi.

- Hình: có thương tích ở đầu, hoặc bị đánh đập, hoặc mắc tai nạn về đao thương.

- Tuần, Triệt án ngữ: mắc tai nạn khủng khiếp, đầu bị thương rất nặng, nếu có 

quan chức tất bị bãi truất.
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Hóa Lộc

- Giải trừ tai họa.

- Tài lộc phong túc: nếu có ốm đau cũng chóng qua khỏi, nếu có quan chức, tất 

được cao thăng. Hóa Lộc nhập Hạn cần gặp Lộc Tồn chiếu hơn là đồng cung.

- Tham, Vũ: mọi sự hành thông, danh tài hưng vượng, nếu kinh doanh lại càng 

phát đạt.
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Hóa Quyền

- Nhiều sao sáng sủa tốt đẹp: thân thể khỏe mạnh, hoạnh phát danh tài, có uy 

quyền hiển hách, thường phải thay đổi chỗ ở hay chức vụ.

- Nhiều sao mờ ám xấu xa: tai họa liên miên, nếu ốm đau lại thêm phần trầm 

trọng, công danh trắc trở.

- Tham, Vũ: mưu sự được toại lòng, danh tài hưng vượng, có uy quyền hiển 

hách.

- Tuần, Triệt án ngữ: công danh trắc trở, thường bị tiểu nhân gièm pha hay nói 

xấu, nếu có uy quyền cũng bị chiết giảm hay hữu danh vô thực.
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Hóa Khoa

- Giải trừ tai họa.

- Mọi sự hành thông, đang đau yếu hay mắc tai nạn, gặp Hạn có Khoa chắc chắn 

là qua khỏi được.

- Khôi, Việt, Xương, Khúc: nếu đi thi tất đỗ cao, nếu có quan chức tất được cao 

thăng, mưu sự được toại lòng.
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Hóa Kỵ

- Sáng sủa tốt đẹp: mưu sự được toại lòng, danh tài hưng vượng, nhưng kém sức 

khỏe và hay mắc thi phi. Trong trường hợp này, nếu Kỵ gặp Nhật, Nguyệt sáng sủa 

tốt đẹp hội hợp tuy mắt bị đau nhưng tài quan song mỹ, hỉ khí đầy nhà.

- Mờ ám xấu xa: đau yếu liên miên, có tang thương, mất của, mắc thị phi, kiện cáo, 

nếu có quan chức, tất bị truất giáng.

- Phá, Tuế: cãi nhau đánh lộn.

- Phá, Kình: đánh nhau lớn, bị thương nặng.

- Sát, Đà: đau yếu nặng, nếu không, cũng bị nhục nhã, đi xa thường mắc nạn ở dọc 

đường.

- Đà, Hổ: mắc tai nạn khủng khiếp về xe cộ hay đao thương.

- Kình, Đà: đau yếu, mắc thị phi, kiện cáo, có tang

- Không, Kiếp: tai nạn liên miên, mất của, nếu có quan chức tất bị bãi truất vì ăn hối 

lộ.

- Hình, Kiếp: mắc tai nạn về đao thương hay bị mổ xẻ

- Hồng, Đào: tơ duyên rắc rối, đàn bà con gái gặp Hạn này, thật tà khó giữ toàn 

danh tiết.
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Song Hao

- Thay đổi chỗ ở hay công việc, nếu không, cùng phải xa nhà, đang đau ốm, gặp Hạn có 

Song Hao tất chóng qua khỏi.

- Sáng sủa tốt đẹp: hoạnh phát danh tài, dễ kiếm tiền.

- Mờ ám xấu xa: mắc lừa, mất của, đau yếu, buồn phiền. Trong trường hợp này, nếu 

Song Hao lại gặp Vũ, Phủ hay Lộc, chắc chắn là tiền tài bị hao tán rất nhiêu, buôn bán 

thua lỗ và hay bị mất trộm, mắc lừa, thường mắc bệnh ở bộ máy tiêu hóa

- Gốc đại hạn mười năm có Song Hao hội hợp Không, Kiếp, Suy, Phù, Toái, Tử, Kỵ và 

Tiểu hạn

một năm lại gặp Hình, Phi, Phủ, Mệnh, Bệnh, Mộ, Phục, Hổ hội hợp, phải quyết đoán là 

сhết trong lao tù.

- Phá: hao tán tiền tài, túng thiếu.

- Hình, Kiếp: đau yếu, hay bị châm chích mổ xẻ, nếu không cũng mất trộm, mất cướp.

- Thương: túng thiếu, đói khổ.

- Mộc, Kỵ: có bệnh phải mổ xẻ.

- Tuyệt: phá sản.
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Tang Môn

- Có tang, nếu không cũng đau yếu (có thể mạch máu), mất của, tù tội.

- Phá, Kỵ (nhập Hạn tại cung Nô): làm ơn nên oán.

- Hổ, Khốc: trong nhà có người chết, của cải hao tán, nuôi súc vật không lợi.

- Hổ, Khốc, Hư: buồn phiền, đau yếu, có bệnh lao phổi, ho nhiều

- Hổ, Khốc, Mã: súc vật nuôi trong nhà chết chóc rất nhiều

- Khốc, Không: mất của, thay đổi chỗ ở hay công việc.

- Hình, Điếu: có tang lớn, đau yếu nặng, nếu không cũng mắc tai nạn xe cộ hay 

ngã từ cao xuống.

- Điếu, Tuế: mắc tai nạn xe cộ, ngã đau, nếu không cũng mắc kiện tụng.

- Điếu: có tang lớn.

- Hỏa: cháy nhà (cung nhập Hạn ứng phương nào tất cháy ở phương đó).
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Bạch Hổ

- Có tang, mất của, đau yếu (bệnh khí huyết hay xương cốt).

- Tham: mắc tai nạn xe cộ, hay bị ác thú cắn đá (đáng lo ngại nhất là nhập Hạn 

tại cung Dần, Tuất).

- Sát: mắc tai nạn đao thương, nếu không, cũng bị tù tội.

- Hình, Kiếp: mắc tai nạn xe cộ hay ngã đau.

- Khốc: chó cán.

- Khốc, Riêu: chó dại cắn, nếu không cũng bị giống vật có sừng húc hay đá bị 

thương.

- Phi: mọi sự hành thông, hoạnh phát hoạnh tài, trong nhà có chuyện vui mừng.

- Tấu: mưu sự được toại lòng, có quan chức được cao thăng, nếu đi thi chắc 

chắn là đỗ
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Thiên Khốc

Đau yếu, buồn phiền, mưu sự trước khó sau dễ dàng.

Thiên Hư

Buồn bực, kém sức khỏe, hay đau răng.
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Long, Phượng

- Trong nhà có việc vui mừng.

- Hỉ: nên duyên vợ chồng, mưu sự được toại lòng

- Mã, Sinh, Vượng: có con.

- Thai: có tin mừng (có mang thai).

- Riêu, Hỉ: mọi sự hành thông, hỉ khí đầy nhà, nếu có quan chức tất được cao 

thăng, gặp Hạn này ví như người gặp thời vậy.

- Thai, Phụ: tai nạn sông nước, đàn bà gặp Hạn này rất đáng lo ngại khi sinh nở.

- Long, Không, Kiếp: mắc nạn sông nước rất đáng lo ngại.

- Long, Điếu: ngã xuống sông hay xuống ao.

- Phượng, Không, Kiếp: bị trách oán, nếu không cũng mắc bệnh ở tai.
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Đào Hoa

- Nhiều sao sáng sủa tốt đẹp: mọi sự hành thông, danh tài hưng vượng, hỉ khí 

đầy nhà.

- Nhiều sao mờ ám xấu xa: có tang, đau yếu, rắc rối tơ duyên.

- Tử, Phủ, Vũ, Tướng, Hồng: mọi sự hành thông, danh tài hưng vượng, hỉ khí 

đầy nhà.

- Sát, Phá, Liêm, Tham, Hồng: nên duyên vợ chồng, trong nhà có chuyện vui 

mừng.

- Cơ, Cự, Tả, Hữu, Tuế: sức khỏe suy kém, tính mạng như ngọn đèn trước gió.

- Số đàn bà, Mệnh có Đào tọa thủ cung Phụ Mẫu có Tang tọa thủ, Hạn lại đến 

cung Mệnh, chắc chắn là phải góa chồng hay bỏ chồng.

- Hồng, Hỉ, Riêu: có nhân tình

- Không, Kiếp, Bệnh, Phù: mắc bệnh phong tình
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Hồng Loan

- Nhiều sao sáng sủa tốt đẹp: mọi sự hành thông, thăng quan tiến chức, hỉ khí 

đầy nhà.

- Nhiều sao mờ ám xấu xa: đau yếu, buồn phiền, có tang, sức khỏe của mẹ, vợ 

hay con gái suy kém.

- Tả, Hữu, Long, Phượng, Riêu: hoạnh phát danh tài, trong nhà có việc mừng 

(cưới hỏi, sinh con).

- Thanh Long: mắc tai nạn bất ngờ

- Không, Kiếp, Bệnh, Phù: mắc bệnh phong tình.
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Quang, Qúy

- Giải trừ tai họa

- Nhiều sao sáng sủa tốt đẹp: mọi sự hành thông, danh tài hưng vượng, luôn luôn 

gặp qúy nhân phù trợ.

- Nhiều sao mờ ám xấu xa: nếu đau ốm cũng chóng qua khỏi vì gặp thầy gặp 

thuốc, nếu mắc tai nạn cũng gặp qúy nhân đến giải cứu.

Thai, Tọa

Có danh chức, tài lộc, dồi dào.

Tướng Quân

- Có uy quyển.

- Thiên Tướng: có uy quyền lớn.

- Hình, Ẩn: nếu có quan chức, tất được cao thăng, nếu là võ quan, chắc chắn là có 

binh quyền lớn trong tay.

- Tuần, Triệt án ngữ: mắc nạn đao thương hay xe cộ, đầu và mặt bị đau đớn, nếu 

không cũng bị mất quyền thế, bị truất giáng quan chức.
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Phục Binh

- Nhiều sao sáng sủa tốt đẹp: mọi sự hành thông, được nhiều người phục tùng và 

lui tới giúp đỡ.

- Nhiều sao mở ám xấu xa: mắc lừa, mất trộm, mất của, thường bị mưu hại.

- Tang: có tang lớn.

- Hổ: có tang, mắc kiện cáo, mắc tù tội.

- Hình, Không, Kiếp: mắc lừa, mất cướp, bị đánh dập.

- Tuế, Kỵ: lo buồn vì sự tranh chấp, kiện cáo.

- Thai, Hồng Đào: tơ duyên rắc rối, đàn bà gặp Hạn này thường hay bị mắc lừa 

vì tình, có thể chửa hoang.

- Riêu, Hồng Đào: có nhân tình.
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Quốc Ấn

- Nhiều sao sáng sủa tốt đẹp: thăng quan, tiến chức, có uy quyền.

- Nhiều sao mờ ám xấu xa: lo buồn, bối rối vì công việc, mưu sự chẳng được 

toại lòng.

- Tuần, Triệt: công danh trắc trở, nếu có quan chức tất bị truất giáng.

Đường Phù

- Nhiều sao sáng sủa tốt đẹp: danh tài hưng vượng, cố uy quyền, mua tậu được 

nhà đất.

- Nhiều sao mờ ám xấu xa: mắc kiện cáo, tù tội, nếu không cũng đau ốm nặng.

- Long, Phượng: mua tậu được nhà đất.

- Hổ: có tang, đau yếu, nếu không cũng mắc tù tội hay bị lưu đày.
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Thiên Mã

- Thay đổi chỗ ở hay công việc, nếu không, cũng phải xa nhà.

- Tử, Phủ: danh tài hưng vượng, phủ qúy đến cực độ.

- Không, Kiếp, Tuế: đau yếu nặng, nếu không cũng mắc tai nạn khủng khiếp. Trong 

trường hợp này, nếu gốc đại hạn mười năm cũng xấu xa mồ ám, phải quyết đoán là 

chết.

- Đà, Thai: bôn ba, nay đây mai đó, hay chay đổi chí hướng và công việc, mắc tai 

nạn, chân tay có thương tích đau đớn.

- Khốc, Khách: có uy quyền, nếu có quan chức, nhất là võ chức tất được cao thăng.

- Hình: mắc tai nạn xe cộ ngã đau, chân tay có thương tích, nếu không cũng mắc tai 

nạn đao thương.

- Tuyệt: mọi sự đều bế tắc, đau yếu, mất của.

- Tuần, Triệt: mọi sự đều bế tắc, mưu sự chẳng được toại lòng, công danh trắc trở, 

nếu có quan chức tất bị bãi truất, đau yếu mất của, mắc tai nạn xe cộ, ngã đau, chân 

tay có thương tích. Gặp Hạn này nếu thay đối chỗ ở cũng đỡ lo ngại một phần nào 

những sự chẳng lành.
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Thai, Cáo :  Có danh chức.

Thiên Giải, Địa Giải:  Giải trừ tai họa.

Giải Thần

- Nhiều sao sáng sủa tốt đẹp: danh tài kém hưng vượng

- Nhiều sao mờ ám xấu xa: giải trừ tai họa, nếu đau ốm cũng chóng khỏi vì gặp thầy 

gặp thuốc, nếu mắc tai nạn cũng sớm gặp qúy nhân đến giải cứu.

- Gốc đại hạn mười năm rất xấu xa mờ ám, tiểu hạn cũng thế lại thêm Giải Thần nhập 

Hạn phải quyết đoán là chết một cách nhanh chóng. Giải Thần chỉ có thể giải trừ được 

những bệnh tật, tai nạn nhỏ, nếu gặp những bệnh tật, tai nạn lớn Giải Thần không 

những bất lực mà còn làm cho người ta phải sớm lìa trần thế. Trường hợp này Giải 

Thần chính là tử thần vậy.

Thiên Không

- Mưu sự chẳng được toại lòng, cơ nghiệp sa sút, mắc lừa, mất của, kinh doanh thất bại, 

buôn bán thua lỗ, nếu không cũng mắc tù tội.

- Đang đau yếu, gặp Hạn có Thiên Không, chắc chắn là qua khỏi. Trong trường hợp này 

nếu lại gặp Tuần, Triệt án ngữ, phải quyết đoán là chết, chưa có thể khỏi bệnh được.
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Khi luận đoán vận hạn không những phải xem gốc đại hạn mười năm, lưu đại hạn 

một năm và lưu niên tiểu hạn, mà lại còn phải chú ý đến ảnh hưởng của nhưng sao 

lưu động vận trên các cung số tùy theo từng năm xem Hạn. Những sao đó là: Thái 

Tuế, Tang Môn, Bạch Hổ, Thiên Khốc, Thiên Hư, Lộc Tồn, Kình Dương, Đà La và 

Thiên Mã.

Tại các cung số cũng đã có sẵn những sao như trên, nhưng là sao tĩnh hay sao cố 

định. Để khỏi nhầm lẫn với sao cố định, mỗi sao lưu động được đặt thêm một chữ 

“Lưu” ở đầu. Khi xem hạn một năm phải áp dụng những phương pháp đặc biệt để 

tìm ra sao lưu động. Mỗi sao lưu động cũng có tính chất như mỗi sao cố định.
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Lưu Thái Tuế, Lưu Tang Môn, Lưu Bạch Hổ

Tiểu hạn năm nào, tất có Lưu Thái Tuế tại cung có tên của năm đó, theo thứ tự 12 

địa chi. Lưu Thái Tuế tại cung nào, phải đặc biệt chú ý đến cung đó. Mọi sự hay dở 

của năm xem Hạn đều có liên quan mật thiết đến cung có Lưu Thái Tuế. Lưu Thái 

Tuế gặp nhiều sao sáng sủa tốt đẹp lại càng rực rỡ. Trái lại mờ ám nếu gặp nhiều 

sao xấu xa.

Lưu Thái Tuế tại cung nào, Lưu Tang Môn sau đó hai cung theo chiều thuận, Lưu 

Bạch Hổ tại cung xung chiếu cung có Lưu Tang Môn. Nếu Lưu Tang Môn, Lưu 

Bạch Hổ gặp nhiều Sát tinh hay Bại tinh, tất trong Hạn phải gặp nhiều sự chẳng 

lành như ốm đau, tang tóc. Nguy hại nhất là Luu Tang Môn gặp Tang Môn cố định 

đồng cung, hay Lưu Bạch Hổ gặp Bạch Hổ cố định đồng cung. Trong trường hợp 

này, nếu gốc đại hạn xấu xa mờ ám, tiểu hạn cũng đen tối tất phải mạng vong, 

không thể cứu giải được.

Thí dụ: Tiểu hạn năm Mùi, Lưu Thái Tuế tại cung Mùi, Lưu Tang Môn tại cung 

Dậu, Lưu Bạch Hổ tại cung Mão. Lưu Thái Tuế tại cung Mùi là cung Tài Bạch, vậy 

trong năm Mùi những sự hay dở xảy ra đều có liên quan đến tiền bạc, của cải.
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Lưu Thiên Khốc, Lưu Thiên Hư

Bắt đầu từ cung Ngọ, kể là năm Tý, đếm theo chiều nghịch đến cung có tên của 

năm xem Hạn (theo thứ tự 12 địa chi) đến cung nào Lưu Thiên Khốc tại cung đó, 

đếm theo chiều thuận đến cung có tên của năm xem Hạn (theo thứ tự 12 địa chi) 

đến cung nào Lưu Thiên Hư tại cung đó Lưu Thiên Khốc, Lưu Thiên Hư, giống như 

Sát tinh hay Bại tinh, thường gây nên những sự buồn phiền, đau ốm. Nguy hại nhất 

là Lưu Thiên Khốc lại gặp Thiên Khốc cố định đồng cung, hay Lưu Thiên Hư lại 

gặp Thiên Hư cố định đồng cung, thật là khó tránh được tai ương, họa hại, nếu 

không gặp nhiều sao tốt đẹp hội hợp cứu giải.

Thí dụ: Tiểu hạn năm Mùi, Lưu Thiên Khốc tại cung Hợi, Lưu Thiên Hư tại 

cung Sửu.
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Lưu Lộc Tồn, Lưu Kình Dương, Lưu Đà La

Để tìm Lưu Lộc Tồn, phải biết rõ tên của năm xem Hạn (theo thứ tự 10 Can). Nếu 

Lưu Lộc Tồn gặp nhiều sao sáng sủa tốt đẹp hội hợp, nhất là Lộc Tồn và Thiên Mã 

cố định, tất mọi sự hành thông, danh tài hưng vượng. Trái lại, gặp nhiều Sát tinh 

hay Bại tinh như Không, Kiếp, Song Hao, tất bị hao tán tiền bạc, và gặp nhiều sự 

phiền lòng. 

Lưu Kình Dương, Lưu Đà La gặp nhiều Sát tinh hay Bại tinh, thường gây nên tai 

ương họa hại. Lưu Kình Dương gặp Kình Dương cố định đồng cung, hay Lưu Đà 

La gặp Đà La cố định đồng cung, thật là khó tránh được những tai họa khủng khiếp. 

Đáng lo ngại nhất là Lưu Kình Dương hay Lưu Đà La gặp Thất Sát đồng cung.

Thí dụ: Tiểu hạn năm Ất Mùi, Lưu Lộc Tồn tại cung Mão, Lưu Kình Dương tại 

cung Thìn, Lưu Đà La tại cung Dần
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Lưu Thiên Mã

Lưu Thiên Mã cũng như Thiên Mã cố định, rất cần gặp Lộc và rất kỵ gặp Tuần, 

Triệt án ngữ, Lưu Thiên Mã gặp Thiên Mã cố định đồng cung, hay gặp Lộc Tồn cố 

định đồng cung, hay Lưu Lộc Tồn đồng cung, tất danh tài hưng vượng. Lưu Thiên 

Mã tại cung nào, tất trong tiểu hạn có sự di chuyển hay thay đổi có liên quan đến 

cung đó.

Thí dụ: Tiểu hạn năm Tý, Lưu Thiên Mã tại cung Dần là cung Phụ Mẫu. Vậy trong 

năm Tý thường có sự di chuyển hay thay đổi có liên quan đến cha mẹ, như đổi chỗ 

ở, đổi nghề nghiệp hay đi xa.
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