
Lá Số Tử Vi Và Bình Giải Chi Tiết

Hỏ a (-) TẬT- ÁCH TẬT- ÁCH / 75/ 75 Tị

LƯ Ơ NG LƯ Ơ NG < - M ộ c - h đ >< - M ộ c - h đ >
Đại-Hao
Thiê n-Sứ
Phúc-Đức
Thiê n-Đức
Kiế p -Sát

T u yệ tT u yệ t

Hỏ a
(+)

TÀI- BẠCHTÀI- BẠCH
(Thân) (Thân) / 8 5/ 8 5

Ng ọ

S ÁT S ÁT < + K i m- mđ >< + K i m- mđ >
T h i ê n -Kh ô iT h i ê n -Kh ô i
Vă n -Xư ơ n gV ă n -Xư ơ n g
Thiê n-Phúc
Phục-Binh

H ỏ a -T i n h  H ỏ a -T i n h     
L i n h -T i n h  L i n h -T i n h     

Pho ng -Cáo
Điế u-Khách
Thiê n-Tài
T R IỆTT R IỆ T

T h a iT h a i

Thổ (-) TỬ - TỨ C TỬ - TỨ C / 9 5/ 9 5 Mùi
Quan-Phủ

Đ à -L a  Đ à -L a     
Đ ị a -K h ô n g  Đ ị a -Kh ô n g     

Hồ ng -Lo an
Trực-Phù
Địa-G iải
Quả-Tú
T R IỆ TT R IỆ T

D ư ỡ n gD ư ỡ n g

Kim (+)PHU- THÊ PHU- THÊ / 10 5/ 10 5 Thân

LIÊM  LIÊM  < - Hỏ a - v đ >< - Hỏ a - v đ >
Vă n -K h ú cVă n -K h ú c
Lộ c-Tồ n
Bác-Sỉ
Thái-Tuế
Thiê n-G iải
Lưu-Hà

T r ư ờ n g -S i n hT r ư ờ n g -S i n h

Thổ (+) THIÊN- DI THIÊN- DI / 6 5/ 6 5 Thìn

TỬ - VI TỬ - VI < + Th ổ - v đ >< + Th ổ - v đ >
TƯ Ớ NG TƯ Ớ NG < + Th ủ y - v đ >< + Th ủ y - v đ >
T ả -Ph ùT ả -Ph ù
Quố c-Ấn
Bệ nh-Phù
Bát-Tọ a
Bạch-Hổ
Ho a-Cái
Thiê n-La

M ộM ộ

M ã oM ã o T h ìnT h ìn T ỵT ỵ N g ọN g ọ

D ầ nD ầ n

Tê n :Tê n :  Nguyễn Hồng Phúc 
Nă m S i n h :Nă m S i n h :  CANH THÂN 

Dư ơ n g - Na m Dư ơ n g - Na m 
Th á n g :Th á n g :  1
Ng à y :Ng à y :  19
G i ờG i ờ  THÌN 

B ả n - M ệ n hB ả n - M ệ n h  Thạch- lưu-Mộc 
Cụ c :Cụ c :  Thổ-ngũ-cục 

THÂN c ư  TAI- B ACH (Th a n )  THÂN c ư  TAI- B ACH (Th a n )  / 8 5 : /  8 5 : tạ i  c u n g  NGỌ tạ i  c u n g  NGỌ 
S a o  Ch ủ  M ệ n h :S a o  Ch ủ  M ệ n h :  Liêm Trinh

S a o  Ch ủ  Th â n :S a o  Ch ủ  Th â n :  Thiên Lương
M ệ n h :M ệ n h :  Thạch Lựu Mộc (cây lựu kiểng)

Cầ m T i n h :Cầ m T i n h :  Xương con khỉ, xuất tướng tinh con chó
sói. 

Câ n  l ư ợ n g :Câ n  l ư ợ n g :  2 lượng 8 chỉ 
Trực Khai

Con nhà THANH ĐẾ (cô quạnh)
Ông Quan Đế độ mạng

Xem thêm Tử Bình

2 0 2 3 Xe mTu o n g .n e t2 0 2 3 Xe mTu o n g .n e t

M ù iM ù i

Sử uS ử u T h â nT h â n

T íT í H ợ iH ợ i T u ấ tT u ấ t D ậ uD ậ u

Kim (-) HUYNH- ĐỆ HUYNH- ĐỆ / 115/ 115 Dậu
Lực-Sĩ

K ìn h -D ư ơ n g  K ìn h -D ư ơ n g     
T h i ê n -Kh ô n gT h i ê n -K h ô n g
Thiế u-Dươ ng
Thiê n-Hình
Đào -Ho a
Phá-To ái

M ộ c -D ụ cM ộ c -D ụ c

Mộ c(-) NÔ - BỘ C NÔ - BỘ C / 55/ 55 Mão

CƠ  CƠ  < - Th ổ - mđ >< - Th ổ - mđ >
CỰ  CỰ  < - Th ủ y - mđ >< - Th ủ y - mđ >
Hỉ-Thần

Đ ị a -K i ế p  Đ ị a -K i ế p     
Thiê n-Thươ ng
Thiê n-Quí
Lo ng -Đức

T ửT ử

Thổ (+) MỆNH MỆNH / 5/ 5 Tuất

P HÁ P HÁ < - Th ủ y - đ đ >< - Th ủ y - đ đ >
H ữ u -B ậ tH ữ u -Bậ t
Thanh-Lo ng
Thiê n-Khố c
Thai-Phụ
Tam-Thai
Tang -Mô n
Địa-Võ ng

Q u a n -Đ ớ iQ u a n -Đ ớ i

Mộ c(+) Q UAN- LỘ C Q UAN- LỘ C / 45/ 45 Dần

THAM  THAM  < - Th ủ y - đ đ >< - Th ủ y - đ đ >
T h i ê n -V i ệ tT h i ê n -V i ệ t
Phi-Liê m
Thiê n-Hư
Phượ ng -Các
Giải-Thần
Tuế -Phá
Thiê n-Thọ
Thiê n-Mã
Thiê n-Trù

Bệ n hBệ n h

Thổ (-)
ĐIỀN- TRẠCH ĐIỀN- TRẠCH //

3535
Sửu

NHẬT NHẬT < + Hỏ a - đ đ >< + Hỏ a - đ đ >
NGUYỆT NGUYỆT < - Th ủ y - đ đ >< - Th ủ y - đ đ >
H ó a -L ộ cH ó a -L ộ c
H ó a -KỵH ó a -K ỵ
Đườ ng -Phù
Tấu-Thơ
Thiê n-Hỉ
Tử-Phù
Thiê n-Riê u
Thiê n-Y
Ng uyệ t-Đức
T U Ầ NT U ẦN

Su yS u y

Thủy(+) PHÚC- ĐỨ C PHÚC- ĐỨ C / 25/ 25 Tý

VŨ VŨ < - K i m- v đ >< - K i m- v đ >
P HỦ P HỦ < - Th ổ - mđ >< - Th ổ - mđ >
H ó a -Q u yề nH ó a -Q u yề n
Tướ ng -Quân
Lo ng -Trì
Đẩu-Quân
Quan-Phù
T U Ầ NT U ẦN

Đ ế -V ư ợ n gĐ ế -Vư ợ n g

Thủy(-) PHỤ- MẪU PHỤ- MẪU / 15/ 15 Hợ i

ĐỒNG ĐỒNG < + Th ủ y - đ đ >< + Th ủ y - đ đ >
H ó a -Kh o aH ó a -Kh o a
Thiê n-Quan
Tiể u-Hao
Ân-Quang
Thiế u-Âm
Cô -Thần
LN Van-Tinh:

L â m -Q u a nL â m -Q u a n

XemTuong

T HÔNG T IN CÁ NHÂNT HÔNG T IN CÁ NHÂN

Họ  T ênHọ  T ên Nguyễn Hồng Phúc

Ngày Sinh T âyNgày Sinh T ây Thứ Tư Ngày 5 Tháng 3 Năm 1980

Ngày Sinh ÂmNgày Sinh Âm 19/1/1980 -  Ngày Đinh Sửu Tháng Mậu Dần Năm Canh Thân

Giờ  SinhGiờ  Sinh Giáp Thìn (7:00)

Giớ i T ínhGiớ i T ính Dương Nam

T uổ iT uổ i 44 tuổi Canh Thân

T iết  khíT iết  khí Sinh vào mùa Kinh trập (Sâu nở) -  Kinh độ mặt trời 345°

T rựcT rực Trực Khai

Cân LượngCân Lượng 2 lượng 8 chỉ

www.XemTuong.net

http://gieoque.xemtuong.net/KHHB/tubinh/index.php?name=Nguy%E1%BB%85n+H%E1%BB%93ng+Ph%C3%BAc&day=5&month=3&year=1980&gio=&phut=&gender=1&isLunar=&fixhour=&submit=xem
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MệnhMệnh Thạch Lựu Mộc (cây lựu kiểng)

Cầm T inhCầm T inh Xương con khỉ, xuất tướng tinh con chó sói.

Sao  Chủ MệnhSao  Chủ Mệnh Liêm Trinh

Sao  Chủ T hânSao  Chủ T hân Thiên Lương

Co n NhàCo n Nhà Con nhà THANH ĐẾ (cô quạnh)

Độ  MạngĐộ  Mạng Ông Quan Đế độ mạng

Màu SắcMàu Sắc hạp màu: đen, xanh -  kỵ: trắng, đỏ

T HÔNG T IN CÁ NHÂNT HÔNG T IN CÁ NHÂN

Thân chào Quý Anh Nguyễn Hồng Phúc. 
Chúng tôi xin gởi đến Quý Anh Nguyễn Hồng Phúc lá số trọn đời này và luận giải cùng Quý Anh những vấn đề mà Quý Anh đang quan tâm
trong lá số. Trong một số đoạn bình giải, có những đoạn được trích nguyên văn trong sách Tử Vi xưa nên văn phong có phần hơi thẳn
thắn, nếu có phiền lòng thì xin Quý Anh Nguyễn Hồng Phúc thông cảm bỏ qua vì đó là những lời bình được lập trình để bình giải lá số.

T ổ ng Quát  Bì nh Giả iT ổ ng Quát  Bì nh Giả i
Quý Anh tuổi Canh Thân là người thông minh, ham học hỏi, lại có tính tò mò, muốn tìm hiểu sự việc đến nơi đến chốn, rất phù hợp với các
ngành báo chí, truyền thông, thám hiểm...Với bản tính năng động, thích đổi thay...khó thành công trong công việc có tính chuyên môn, cần
sự kiên nhẫn. 
Tuổi trẻ có nhiều cao vọng, tự tin ở bản thân, thích tính chuyện lớn, đôl khi Xa rời thực tế, dẫn đến thất bại ê chề. 
Với tuổi mạng tương khắc, công danh sự nghiệp gặp nhiều thăng trầm, duyên nợ cũng không thuận. Có người phế bỏ việc đời, thích lang
thang, sống đời nghệ sĩ. Có người, nhìn đời bằng đôi măt cao ngạo, chán chường muốn thoát tục băng con đường của Tôn Giáo. Ngoại
trừ Quý Anh thuận sanh ban ngày của hai mùa Ðông, Xuân là thuận số, có quý nhân giúp đỡ nhưng cũng khó tránh khỏi rối răm, đa đoan
trong cuộc sống. Phải đi vào Hậu Vận mới được thanh thản, an nhàn. 
Tuy mỗi người đều có số phận khác nhau, nhưng không phải do ai đặt để. Tất cả đều tự mình gây tạo. Nếu biết cư xử hợp đạo lý, có lòng
thương người, biết tính toán lợi mình, lợi người, sẵn sàng chia xẻ khó khăn với người thì dù có sinh lỗi số cũng gặp nhiều may mắn, sự
nghiệp vững vàng, gia đình hạnh phúc. Nếu sinh thuận số mà sống ích kỷ hại nhân thì công danh tài lộc có lên đến tột đỉnh cũng sẽ dễ
dàng tan hoại, cuối đời phải trả giá cao. Vì vậy, số phận của mỗi người không bằng được luật Nhân Quả tự nhiên. Người Xưa có câu: "Xưa
nay Nhân định thắng Thiên cũng nhiều", nên lấy đó làm phương châm trong cuộc sống, chắc chắn sẽ được tốt đẹp.

Đoán xem số mạng tuổi này,
Bởi vì lỗi số sanh rày ban đ êm.
Nếu mà sanh đặng Đông Xuân,

Hai mùa vượng tướng ung dung thanh nhàn.
Tánh người nhờ ở hiền lương,

Gia đạo dời đổi, lương duyên không bền.
Số người duyên nợ đa đoan,

Đời sau mới đặng phỉ quyền yến anh.
Tuổi nhỏ chẳng đặng yên thân,

Trở về lớn tuổi mới yên thanh nhàn.
Nếu mà niệm Phật tụng kinh,

Ngày sau con cháu phước kành hưởng lâu.
T iền vận nhà cửa đổi thay,

Nhiều lúc giàu có khiến rồi phải tan.
Hạn năm Quý Mão  20 23 Bì nh Giả iHạn năm Quý Mão  20 23 Bì nh Giả i
Trong năm Quý Mão 2023 này, Quý Anh gặp Mã bị đao :Mã bị đao : Ngựa chiến bị thương. Đông xông tây đột, làm bao nhiêu công chuyện cho Quý
Anh kẻ nọ để rốt cuộc mình bị thiệt hại, nhưng nếu ta thận trọng một tí thì chẳng hề gì. Về tình cảm: Phải lo cho thành danh rồi mới nên
nghĩ đến hôn nhơn.

Trong Năm Quý Mão 2023 này, Quý Anh Canh Thân 44 tuổi gặp sao T hái ÂmT hái Âm. Người có sao này được kiết t inh, làm ăn phát đạt, mọi
chuyện hạnh thông vào tháng 9. Tuy nhiên tháng 11 âl kỵ sanh đẻ cho Nữ giới hay bịnh hoạn Nam giới. Bởi vì, sao này cửu kiết thập nhứt
ác. 

www.XemTuong.net



Trong năm Quý Mão 2023 này Quý Anh gặp hạn Diêm VươngDiêm Vương  Làm ăn thuận lợi, vui vẻ nhưng phải chăm lo cho sức khỏe, tránh bệnh tật.

Trong năm Quý Mão 2023 này, Quý Anh 44 tuổi, gặp hạn T am T aiT am T ai . Hạn tam tai tức là hạn của 3 năm liên tiếp đến với mỗi tuổi. Tam - Ba,
số 3, thứ ba; Tai-  tai họa, họa hại. Trong một đời người, cứ 12 năm thì có 3 năm liên tiếp gặp hạn tam tai. Về cơ bản: năm đầu Tam tai,
không nên bắt đầu làm việc trọng đại; năm giữa tam tai, không nên dừng việc đang tiến hành (vì thường sau đó tiếp tục dễ gặp trở ngại);
năm cuối Tam tai, không nên kết thúc việc quan trọng vào đúng năm này.

Trong năm Quý Mão 2023 này, Quý Anh 44 tuổi, Phạm Kim Lâu lục s úcKim Lâu lục s úc (Gây hoạ cho con vật nuôi trong nhà, nếu không có vật nuôi thì
không cần quan tâm). Nam kỵ cất nhà mua xe, nữ ký cưới chồng năm có Kim Lâu.

Trong năm Quý Mão 2023 này, Quý Anh 44 tuổi Không phạm Ho ang ỐcHo ang Ốc, mà được Nhì Nghi tấn phát địa sinh tài. Làm nhà tuổi này tài lộc
tiến phát, ruộng đất nhiều, nhà cửa hưng vượng, giàu có. Xem chi t iết sao hạn

Quỷ Cố c  T o án MệnhQuỷ Cố c  T o án Mệnh
Để chắc chắn và đi sâu hơn trong phần bình giải lá số tử vi, chúng tôi kết hợp thêm phần phụ đoán theo Quỷ Cốc Toán Mệnh để Quý Anh
có thể biết rõ hơn về số mệnh mình. Xem Tướng chấm net nhận thấy tứ trụ của Quý Anh có Lưỡng Đầu Kiềm là Canh GiápCanh Giáp , ứng với quẻ
T RẠCH LÔI T ÙYT RẠCH LÔI T ÙY. Theo Quỷ Cốc tiên sinh, đây là cục LAN SINH HOA VIÊNLAN SINH HOA VIÊN (Lan sinh trong vườn hoa), nghĩa là: Mạng có con quý dấy
nhà lập nghiệp (Mệnh trung hữu quí tử hưng gia lập nghiệp )

Các câu thơ sau chứa đựng nhiều hàm ý tiên định của Quỷ Cốc Tiên Sinh và cùng lời bình giản lược:
• Thử mệnh hữu tâm cơ đa chí khí, lập tính chất phác tác sự lão thành, thân tình như thu thủy cốt nhục tựa hàn hôi, xảo mưu đa tiến thoái
cử dụng phí lương lường, thi ân chiêu oán hận thiêu hương dẫn họa ương, hảo sự tha đà �� cơ hội sai thất, nhược yếu tâm túc kỵ mã
thừa long 
• Mệnh này có tâm gây dựng sự nghiệp nhiều chí khí, tánh tình chất phác ngay thực làm việc già dặn chín chắn, người thân trong họ như
nước mùa thu, gia đình ruột thịt như là tro lạnh không có tinh, khéo léo mưu tính lo toan nhiều tiến thóai, dấy khởi lên làm và dùng việc gì
cũng uổng phí sự đo lường tính toán, làm ơn cho người thì đem lại sự oán hờn, đốt hương cầu phúc lại dẫn đến tai họa, việc tốt trắc trở
lần lữa khiến cho cơ hội bị sai lạc mất đi, nếu như là muốn tâm tư được đầy đủ sẽ cưỡi rồng lên ngựa. xem chi t iết

Lượ ng Số  Bì nh Giả iLượ ng Số  Bì nh Giả i
Số  2 lượng 8Số  2 lượng 8
Một đời mưu sự tựa phiêu bồng 
Tổ nghiệp bao nhiêu cũng sạch không 
Thay họ đổi tên đi xứ khác 
Cơ đồ gầy dựng mới còn mong.

Nói chung, Quý Anh có số lượng và số chỉ nầy tâm trí rối loạn. Công việc làm ăn tính toán đều bỏ dở, đời sống tạm bợ, được không mừng
mất không lo. Có của phụ ấm mà không được hưởng. Duyên nợ đôi lần dang dở sau mới bền.

Mệnh bì nh g iả iMệnh b ì nh g iả i  
CAN CHI T ƯƠ NG HÒA:CAN CHI T ƯƠ NG HÒA: Quý Anh có căn bản vững chắc và có đầy đủ khả năng đễ đạt được những gì Quý Anh có (không nhờ vào sự
may mắn). Ngoài ra Quý Anh có cung Mệnh ở thế sinh nhập (cung mệnh ở cung dương). Thế thu vào, thế hưởng lợị Thường là người kỷ
lưởng làm việc gì củng suy xét, tính toán cẩn thận trước khi bắt tay vàọ 
MỆNH KHẮC CỤC:MỆNH KHẮC CỤC: Quý Anh nếu muốn thành công thì phải có nhiều nghị lực vì cuộc đời Quý Anh sẻ gặp nhiều trở ngại để làm hỏng đại
sự. 

T uổ i T hân:T uổ i T hân: Sao chủ Mệnh: LIÊM-TRINH. Sao chủ Thân: THIÊN-LƯƠNG. 

Thông minh, cương nghị, quả cảm, tự đắc, hiếu thắng, ưa hoạt động (PHÁ miếu, vượng, đắc-địa). Có tài thao lược biết dùng thủ đoạn và
mưu cơ, đặc biệt về ngành võ nghiệp. Và thêm đức tính can đảm, ham hoạt động, thích đi xa mạo hiểm. Về công danh sự nghiệp thì cũng
được phú quí vinh hoa nhưng không bền vì gặp nhiều thăng trầm thất thường. Tuy vậy nhưng cũng được danh tiếng lừng lẩỵ Phái nữ, đây
là người tài giỏi, đảm đang, gan dạ nhưng lại hay ghen tương. 

Phú: "Trai bất nhân Phá Quân Thìn Tuất, Gái bạc tình Tham sát nhàn cung". 

Mệnh có Mộ, Tam-Thai, Bát-Tọa: Cách Mộ-trung-Thai-Tọạ Người văn võ toàn tàị 

www.XemTuong.net
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Tính bướng bỉnh, ương ngạnh, ngoan cố, hay ưu tư, lo lắng phiền muộn, cô độc, thích chơi bời ăn ngon, mặc đẹp. Có thể bị mồ côi sớm
(Tang-Môn (Mộc) Hãm-địa). Thường ưu tư, lo việc người, gánh vác việc thiên hạ. Riêng Mộc mệnh: "Tang Môn thuộc mộc, Mộc Mệnh
phùng thử, thường nhị tán (có 2 tang). 
"Thai lâm mệnh vị, đa học thiếu thời": Nhỏ đã học hành thông bác nhiềụ Ưa chuộng sự thanh nhàn, an phận, không thích hiếu động. Có
thể vì vậy mà nếu có danh thì cũng ít người biết t iếng tâm của mình (Tam-Thai (Thủy)). 
Bụng dạ khó lường (Địa-Võng (Thổ)). Gặp sao tốt thì lại hung nếu gặp sao hung thì lại tốt. 
Hay cứu giúp người khác, cẩn thận, cặn kẻ, có nhiều mưu trí, tài năng, có nhiều bạn bè, nhiều người giúp đở, ủng hộ. Sớm lìa bỏ gia đình
để đi lập nghiệp ở phương xa (Hữu-Bật (Thổ)). Riêng đàn bà thì hiền lành, lương thiện. Rất kỵ gặp LIÊM-TRINH vì dễ bị tù tội ngoài ra nếu
gặp Kình-Dương, Đà-La xung phá thì hà tiện. Đặc tính chính của Quý Anh là xa quê hương lập nghiệp. 
Chuộng hình thức bề ngoài, tự đắc, kiêu hảnh, hiếu danh. Lợi ích cho việc thi cử, cầu công danh, bằng sắc (Thai-Phù (Kim)). 
Vui vẻ, hòa nhã, may mắn cho việc thi cử, công danh, hôn nhân, sanh nở (Thanh-Long (Thủy)). 
Đa sầu, đa cảm, thường hay suy nghĩ xa xôi, lãng trí, yếm thế. Nếu Đắc-địa thì là người có tài ngôn ngữ, lý luận hùng hồn, đanh thép và sự
nghiệp thường bị sụp đổ, thất bại lúc ban đầu tuy nhiên về già thì sẻ thành tựu sự nghiệp (Thiên-Khốc (Thủy)). 
Biểu tượng cho chức vị, quyền hành. Có đầu óc đua chen, tranh đấụ Ngoài ra Quan-Đới tượng trưng cho cái đai ngọc hay là sợi dây
thừng. "Quan Đới là giai đoạn biết đội nón chít khăn để hưng gia lập nghiệp. Ban đầu bần hàn càng về sau càng quí hiển, nếu lại ở ngôi bản
vị quí nhân thì tuổi trẻ đã đắc lộ thanh vân." (Trích sách Tử Vi đẩu số toàn thư của Vũ Tài Lục trang 266) 
Nếu bạn tin vào thuyết "Nhân Qủa" thì người tuổi Thân có sao Thiên-Tài ở TÀI-BẠCH: Nên chi t iêu rộng rãi nhưng cũng nên lo đến tương
lai (trích TỬ VI CHỈ NAM của Song-An Đỗ-văn-Lưu, Cam-Vũ trang 286). 

T hân b ì nh g iả i  T hân b ì nh g iả i  
Thân cư Tài-Bạch: Người đời đánh giá trị đạo đức và nhân phẩm của con người trên cách xữ dụng đồng tiền. Giàu mà nhân đức hoặc
nghèo mà thanh bạch. Ngoài ra đồng tiền cũng là thước đo sự thành công trên đường đời (về mặt vật chất) và là căn bản của hạnh phúc.
Thành ra cung này còn nói cho ta biết Quý Anh có phải là người làm nô lệ cho đồng tiền hay làm chủ đồng tiền. Ngoài ra tài chánh của Quý
Anh liên quan rất mật thiết với nghề nghiệp của họ. 
Thân có Thiên-Khôi tọa thủ, tất là con trưởng. Nếu không sau cũng đoạt trưởng. Hạn gặp cung này sẻ gặp nhiều may mắn. Nếu là kẻ sỉ đi
thi tất đổ cao ví như bẻ được cành quế. Đối với xã hội Quý Anh ra đời sẻ được nhiều người quí mến, trọng vọng. 
Thân có Hỏa-Tinh và Linh-Tinh tọa thủ ở miếu vượng địa (Dần, Mão,Thìn,Tỵ, Ngọ) cung là cách quí, phải luận là phúc không phải hung
họạ 
Thân có THẤT-SÁT tọa thủ, tất không thể trường thọ được. 

Phụ Mẫu b ì nh g iả i  Phụ Mẫu b ì nh g iả i  
Cha mẹ xa cách nhaụ Con thường phải xa cha mẹ nhưng gia đình sung túc (THIÊN-ĐỒNG đơn thủ tại Hợi). 
Thường thì cha mẹ nghèo hèn hay chết sớm hoặc không thể sống gần cha mẹ được (Địa-Không, Địa-Kiếp hội hợp). 
Cha mẹ là loại người ít giao thiệp. Cha mẹ không hợp tính nhaụ Cha mẹ và con không thể ở gần nhaụ lâu được (Cô-Thần, Quả-Tú). Nếu
Cô-Quả lại gặp nhiều sát- t inh xâm phạm, tất sớm khắc một trong hai thân. Nên làm con nuôi họ khác. 
Được cha mẹ thương yêu đặc biệt hay có thể có cha mẹ nuôi hay đở đầu (Ân-Quang, Thiên-Quí). 
Sớm xa cách cha hay mẹ hay con không thể sống gần cha mẹ được (Kình, Đà, Địa-Không, Địa-Kiếp). 
Cha mẹ thông minh, nhân hậu, có danh chức (Hóa-Khoa (Thủy)). 
Được cha mẹ thương yêu đặc biệt hay có thể có cha mẹ nuôi hay đở đầu (Ân-Quang (Mộc)). 
Cha mẹ không thích giao thiệp, ít giao thiệp, ít bạn bè có gì thì hay giữ trong lòng ít khi thổ lộ ra ngoài (Cô-Thần (Thổ)). 
Cha mẹ có từ tâm, mộ về tôn giáo, tín ngưỡng. Thiện tâm, nhân hậu, hiền lành, đức độ, hay làm việc thiện, hay cứu giúp người, có khiếu đi
tu (Thiên-Quan (Hỏa)). 
Có quan chức, có danh thơm tiếng tốt, có văn tài, có khả năng mô phạm. Thường có nghề văn hóa (dạy học, viết văn, khảo cứu). Ngoài ra
còn hóa giải được những sát- t inh sau: Kình, Đà, Không, Kiếp, Hỏa-Tinh, Linh-Tinh. Nếu gặp Sát- tinh thì có nghĩa là không đổ đạt cao hay
chậm khoa bảng chứ không làm mất tư chất thông minh, năng tài văn hóa, khả năng lý thuyết (Hóa-Khoa (Thủy)) 
Cha mẹ thông minh, hiếu học, có khả năng học vấn, khả năng thành danh sĩ (LN Văn-Tinh (Hỏa)). 
Cha mẹ người âm thầm suy tính, dễ tin, dễ bị thiệt thòi vì đôi khi chủ quan. Thông minh, vui vẻ, hòa nhã, nhân hậu, từ thiện (Thiếu-Âm
(Thủy)). 

Phúc  đ ức  b ì nh g iả i  Phúc  đ ức  b ì nh g iả i  
Giàu sang vinh hiễn hành sự mọi việc khôn khéo; suốt đời khá giả, phong lưu (Quyền, Lộc hội hợp). 
Ông bà có quan chức (Tướng, Ấn). 
Phải lập nghiệp xa quê hương mới khá giả. Họ hàng xa sút nhất là ngành trưởng (Tuần, Triệt). 
Gia tăng phúc thọ. Nhiều con cháu (Đế-Vượng (Kim)). 
Được phú quí, dòng họ khá giả (Long-Trì (Thủy)). 
Được hưỡng phúc. Được nhiều người vị nể. Họ hàng danh giá truyền từ đời này sang đời khác (Hóa-Quyền (Thủy)). 

Điền t rạc h b ì nh g iả i  Đ iền t rạc h b ì nh g iả i  
Chú ý:Chú ý: cung Điền xấu thì con người nghèo về nhà cửa, ruộng vườn, xe cộ, hoa màu, cơ xưởng làm ăn, vật phẩm sản xuất. Cung Điền xấu
không có nghĩa là nghèo tiền bạc (trích Tử-Vi Tổng Hợp của cụ Nguyễn Phát Lộc, trang 398). 
Rất nhiều nhà đất, một phần là của tiền nhân để lại, còn một phần do tự tay lập nên (NHẬT, NGUYỆT đồng cung). 
Làm ăn, tạo lập cơ nghiệp ở phương xa (TUẦN án ngử). 

Quan lộ c  b ì nh g iả i  Quan lộ c  b ì nh g iả i  
Có chức vị về quân sự nhưng nhỏ thấp. Suốt đời không được toại nguyện. Công danh trắc trở. Nhưng nếu buôn bán lại phát đạt (THAM
đơn thủ tại Dần). 
Chuyên về cơ khí hay làm nghề vận tải (Mã, Hỏa, Linh). 
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Gặp được thời vận tốt (Mã, Khốc, Khách). 
Người gặp thờị Quan lộc gặp nhiều may mắn (Thanh-Long, Quan-Đới). 
Có danh chức lớn. Được tín nhiệm, trọng dụng. Nếu Khôi, Việt lại gặp nhiều sao sáng sủa hội hợp tất nắm giữ được đầu mới những công
việc lớn và được chỉ huy một số người dưới quyền (Khôi, Việt). 
Có uy quyền. Ăn nói hùng hồn. Ra đường được nhiều người kính phục. Lúc thiếu thời gặp nhiều trở ngại trên đường công danh, đến khi
đứng tuổi mới được xứng ý toại lòng. Nên chuyên về pháp lý hay chính trị (Khốc, Hư: Sáng sủa tốt đẹp). Mờ ám xấu xa: Hay gặp sự phiền
lòng, công danh trắc trở. 
Nên làm công việc có tính chất lưu động. Có tài tổ chức và thao lược (Thiên-Mã (Hỏa)). 

Nô  bộ c  b ì nh g iả i  Nô  bộ c  b ì nh g iả i  
Gặp được tôi tớ đắc lực, trung tín (Thiên-Quí (Thổ)). 
Tôi tớ phản chủ, hại chủ hoặc gặp bạn bè xấu, bị bạn bè lường gạt. Ngoài ra còn có nghĩa là gặp nhân tình ám hại, bòn của hoặc bêu xấu
(Địa-Kiếp (Hỏa)). 

T hiên d i  b ì nh g iả i  T h iên d i  b ì nh g iả i  
Được nhiều người kính nể hay lui tới những chổ quyền quí. Ra ngoài được hưởng nhiều tài lộc, dễ có tiền. Lời nói được nhiều người t in
phục (TỬ, TƯỚNG). 
Có bằng sắc phẩm hàm (Tướng Quân ngộ Quốc Ấn). 
Ra ngoài được nhiều người yêu mến và gần nơi quyền quí (Hoa Cái). 

T ật  ác h b ì nh g iả i  T ật  ác h b ì nh g iả i  
Bộ máy tiêu hóa không được lành mạnh tuy nhiên có bệnh thì mau khỏi (Hao). 
Phú: "Ba phương chiếu lại một phường, Thấy sao Tử Phủ, Thiên Lương cùng là, Thiên Quan, Thiên Phúc hợp hòa, Giải Thần, Nguyệt Đức
một tòa trừ hung." 
Có mỗ xẻ (Thiên Hình). 
Cứu giải những bệnh tật hay tại ương nhỏ (Thiên-Đức (Hỏa)). 
Cứu giải những bệnh tật hay tại ương nhỏ (Phúc-Đức (Thổ)). 

T ài  bạc h b ì nh g iả i  T à i  bạc h b ì nh g iả i  
"Đại Phú do Thiên, T iểu Phú do cần cù". 
Chú ý: Cung Tài chỉ diễn tả tình trạng sinh kế tổng quát của cuộc đời, chớ không mô tả hết sự thăng trầm của từng giai đoạn. Thành thử,
muốn biết cái nghèo trong từng chi t iết, trong từng thời kỳ, người xem số phải đoán các cung Hạn (trích Tử-Vi Tổng Hợp của cụ Nguyễn
Phát Lộc, trang 398). 
T iền tài tụ tán thất thường nhưng hay tìm được những mối lợi, và hay kiếm được những món tiền một cách bất ngờ, thường gọi là hoạnh
tài (THẤT-SÁT đơn thủ tại Ngọ). 
Dễ kiếm tiền, hay gặp quí nhân giúp đở (Thiên-Khôi, Thiên-Việt). 
Không có của để lại cho con hay không được hưởng gia tài để lại hay tiền bạc chỉ đủ tiêu dùng (TRIỆT). 
Bị trộm cắp, bị ghen ghét, đố kỵ vì t iền. Cũng có thể bị người sang đoạt, ăn chận. Kiếm tiền bằng thủ đoạn (Phục-Binh (Hỏa)). 
Thích cờ bạc (Văn-Xương (Kim)). 
Chỉ sự hạnh thông về tiền bạc, sự may mắn trong việc tạo sản không phải đấu tranh chật vật. Thường dùng tiền của để bố thí, làm việc
thiện, việc xã hội (Thiên-Phúc (Hỏa)). 

T ử t ức  b ì nh g iả i  T ử t ức  b ì nh g iả i  
Sinh nhiều nuôi ít, khó nuôi con. Sau này con cũng không khá giả và thường bất hòa với cha mẹ. Hoặc có thể bị tuyệt tự. Hoặc nếu có con
thì cũng phải mang tật, bệnh, hay là hạng ngổ nghịch khó dạy dỗ (Kình, Đà, Không, Kiếp). 
Phú: "Tử cung Không Kiếp trùng gia, Nuôi con không mát đã ba bốn lần". Con khó nuôi, con sinh ba bốn lần mới đậu (Địa-Không, Địa-
Kiếp). 
Hiếm con, con cô độc (Quả-Tú (Thổ)). 
Có thể có con nuôi, con đở đầu hoặc nhờ người khác nuôi con mình. Ngoài ra còn có nghĩa là nuôi con riêng của vợ hay của chồng
(Dưỡng (Mộc)). 
Hiếm muộn con hoặc ít con hoặc phải sống xa con hoặc có con phá sản (Địa-Không (Hỏa)). 
Con khéo tay (Hồng-Loan (Thủy)). 
Con đầu bất lợi (Đà) 
Khó sinh hoặc khó nuôi con đầu lòng (TRIỆT). 
Con đầu lòng yểu tướng hoặc bị sãy thai, hoặc rất khó nuôi (Vô chính diệu có Tuần hoặc Triệt tọa thủ). 

Phu /  T hê b ì nh g iả i  Phu /  T hê b ì nh g iả i  
Trai phải ba mươi vợ mới thành. Gái cũng ba đời chồng mới đúng số. Ngộ Dương, Đà, Hỏa, Linh, vợ chồng tất phải phân lỵ Ba lần lập gia
đình. Trai lấy vợ khổ, gái lấy chồng nghèo (LIÊM đơn thủ tại Thân). 
Người phối ngẩu đảm đang (Trường Sinh, Đế Vượng). 
Trai lấy vợ đẹp, thông minh có học và thường có vợ lẻ, nhân tình (Văn-Khúc (Thủy)). 
Nên chậm cưới hỏi để tránh bất hòa, chia ly sau này, người phối ngẫu có của (Lộc-Tồn (Thổ)). 
Hay có sự xích mích, cãi vã, xung đột trong gia đình do đó dễ đưa đến sự mất mát tình thương (Thái-Tuế (Hỏa)). 

Huynh đ ệ b ì nh g iả i  Huynh đ ệ b ì nh g iả i  
Chị em gái rất dâm đãng (Đào, Thiên-Riêu, Hỉ). 
Anh chị em xung khắc (Kình). 
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Trong nhà anh chị em thường xung khắc hay ghen ghét nhau (Thiên-Hình (Hỏa)). 

Hô n nhân /  Hỉ  t í n  Hô n nhân /  Hỉ  t í n  
Hạn t uổ i năm15:Hạn t uổ i năm15: Hạn t uổ i năm16:Hạn t uổ i năm16: Hạn t uổ i năm17 :Hạn t uổ i năm17 : Hạn t uổ i năm18:Hạn t uổ i năm18: Hạn t uổ i năm19:Hạn t uổ i năm19: Hạn t uổ i năm20:Hạn t uổ i năm20: Hạn t uổ i năm21:Hạn t uổ i năm21:
Hạn t uổ i năm22:Hạn t uổ i năm22: Hạn t uổ i năm23:Hạn t uổ i năm23: Hạn t uổ i năm24 :Hạn t uổ i năm24 : Hạn t uổ i năm25:Hạn t uổ i năm25: Hạn t uổ i năm26:Hạn t uổ i năm26: Hạn t uổ i năm27 :Hạn t uổ i năm27 : Hạn t uổ i năm28:Hạn t uổ i năm28:
Hạn t uổ i năm29:Hạn t uổ i năm29: Hạn t uổ i năm30:Hạn t uổ i năm30: Hạn t uổ i năm31:Hạn t uổ i năm31: Hạn t uổ i năm32:Hạn t uổ i năm32: Hạn t uổ i năm33:Hạn t uổ i năm33: Hạn t uổ i năm34 :Hạn t uổ i năm34 : Hạn t uổ i năm35:Hạn t uổ i năm35:
Hạn t uổ i năm36:Hạn t uổ i năm36: Hạn t uổ i năm37 :Hạn t uổ i năm37 : Hạn t uổ i năm38:Hạn t uổ i năm38: Hạn t uổ i năm39:Hạn t uổ i năm39: Hạn t uổ i năm4 0:Hạn t uổ i năm4 0: Hạn t uổ i năm4 1:Hạn t uổ i năm4 1: Hạn t uổ i năm4 2:Hạn t uổ i năm4 2:
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Hô n nhân /  Hỉ  t í n  Hô n nhân /  Hỉ  t í n  
Cung hạnCung hạn  cung Tí. 
Đám hỏi (Long, Riêu, Hỉ). 
Làm cho khó khăn, chậm trể cuộc hôn nhân (TUẦN). 
Kén chọn hay ngăn trở (Đẩu-Quân (Hỏa)). 
Chỉ sự phản bội, phụ rẩy trong tình yêu (Quan-Phù (Hỏa)). 
Cung hạnCung hạn  cung Sữụ 
Có hỉ tín (Thiên-Đức, Nguyệt-Đức, Đào, Thiên-Hỉ). 
Làm cho khó khăn, chậm trể cuộc hôn nhân (TUẦN). 
Đám hỏi (Long, Riêu, Hỉ). 
Làm cho khó khăn, chậm trể cuộc hôn nhân (TUẦN). 
Cung hạnCung hạn  cung Dần. 
Cung hạnCung hạn  cung Mãọ 
Cung hạnCung hạn  cung Thìn. 
Cung hạnCung hạn  cung Tỵ. 
Có hỉ tín (Thiên-Đức, Nguyệt-Đức, Đào, Thiên-Hỉ). 
Cung hạnCung hạn  cung Ngọ. 
Cung hạnCung hạn  cung Mùị 
Cung hạnCung hạn  cung Thân. 
Cung hạnCung hạn  cung Dậụ 
Có hỉ tín (Thiên-Đức, Nguyệt-Đức, Đào, Thiên-Hỉ). 
Nhanh chóng, bất ngờ, bất thần, đột ngột (Thiên-Không (Hỏa)). 
Cung hạnCung hạn  cung Tuất. 
Có con xinh đẹp (Thai, Thanh-Long, Thiên-Hỉ). 
Cung hạnCung hạn  cung Hợị 
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Hạn t uổ i năm51:Hạn t uổ i năm51: 
Hạn t uổ i năm52:Hạn t uổ i năm52: Có con (Thai, Thanh-Long, Đế-Vượng). 
Có con (Thai, Thiên-Phúc, Khôi, Việt, Thanh-Long, Long-Trì). 

Hạn t uổ i năm53:Hạn t uổ i năm53: Có con xinh đẹp (Thai, Thanh-Long, Thiên-Hỉ). 

Hạn t uổ i năm54 :Hạn t uổ i năm54 :

Hạn t uổ i  Hạn t uổ i  
Người tuổi Thân kỵ năm: Dần, Ngọ và sao Hỏa-Tinh hay sao Linh-Tinh nhập hạn. Hạn Tam-Tai: Dần, Mão, Thìn. Năm hạn: Ngọ. Năm xung:
Dần. 

Hạn xấu Hạn xấu 
Cung hạnCung hạn  cung Tí. 
Cung hạnCung hạn  cung Sữụ 
Cung hạnCung hạn  cung Dần. 
Cung hạnCung hạn  cung Mãọ 
THIÊN-CƠ gặp Thương, Sứ: Coi chừng đau ốm, khẩu thiệt, có tang. 
Cung hạnCung hạn  cung Thìn. 
Cung hạnCung hạn  cung Tỵ. 
Cung hạnCung hạn  cung Ngọ. 
Tang, Hổ, Điếu, Binh (Tứ Hung): Rất độc, báo hiệu cho tai nạn, họa lớn, tang tóc. 
Cung hạnCung hạn  cung Mùị 
Cung hạnCung hạn  cung Thân. 
Cung hạnCung hạn  cung Dậụ 
Thiên-Không ngộ Đào-Hoa là cách Bán-Thiên-Triết-Sĩ (chim bay lưng trời gảy cánh) báo cho biết sự việc xảy ra một cách bất ngờ, đột
ngột. 
Cung hạnCung hạn  cung Tuất. 
Tang, Hổ, Điếu, Binh (Tứ Hung): Rất độc, báo hiệu cho tai nạn, họa lớn, tang tóc. 
Tang, Mã, Khốc, Hư: Coi chừng có tang. 
Cung hạnCung hạn  cung Hợị 

Hạn t ổ ng quát  Hạn t ổ ng quát  
Cung hạn:Cung hạn: cung Tí. 
Nếu gặp TUẦN-TRIỆT án ngử, hay gặp nhiều sao sáng sủa tốt đẹp hội hợp, cũng giải trừ được một phần lớn những sự chẳng lành. 
Hóa-Quyền gặp TUẦN-TRIỆT án ngử: Công danh trắc trở, thường bị t iểu nhân gièm pha hay nói xấụ Nếu có uy quyền thì có thể bị chiết
giảm hay chỉ là Hữu danh vô thực. 
Tướng-Quân gặp TUẦN-TRIỆT án ngử: Coi chừng bị tai nạn. Nếu không cũng bị mất quyền hay bị giáng chức. 
Thăng quan, t iến chức (Tướng Quân, Quốc Ấn). 
Phú: "Tứ Linh Cái Hổ Phượng Long, Công danh quyền thế lẫy lừng một phen." 
Cung hạn:Cung hạn: cung Sữụ 
Nếu gặp TUẦN-TRIỆT án ngử, hay gặp nhiều sao sáng sủa tốt đẹp hội hợp, cũng giải trừ được một phần lớn những sự chẳng lành. 
NHẬT gặp Long-Trì: Coi chừng bị đau mắt. 
NHẬT gặp Riêu, Đà, Kỵ: Coi chừng bị đau mắt nặng, nếu không cũng bị đau yếu, hao tán tiền tài, nếu có quan chức coi chừng bị truất-
giáng. 
Hóa-Lộc: Tài lộc phong phú. Đau ốm chóng khỏị Thăng quan tiến chức. 
Hóa-Kỵ sáng sủa gặp NHẬT, NGUYỆT sáng sủa hội hợp: Có thể bị đau mắt nhưng tiền tài, danh vọng đều tốt và được nhiều tin mừng. 
Cung hạn:Cung hạn: cung Dần. 
Thiên-Hư: Coi chừng sức khỏe kém, hay có chuyện buồn bực hay có thể bị đau răng. 
Thiên-Mã gặp Khốc, Khách: Có uy quyền, nếu có quan chức tất được cao thăng. 
Giải-Thần: Coi chừng sao 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. Trong trường hợp này Giải-Thần chính là Tử-Thần. 
Phát tài (đại hạn 10 năm, tiểu hạn 1 năm) (Mã ngộ Thiên Khốc). 
Cung hạn:Cung hạn: cung Mãọ 
Thổ-Mệnh: Hạn đến cung Mão, thuộc quẻ Chấn thuộc Mộc. Thổ khắc Mộc, vã lại Chấn là biểu tượng của sấm sét, điện, lửạ Vì thế Bản-
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Mệnh đã suy nhược lại bị hoại thương. Do đó thường hay mắc bệnh điên cuồng, hay bệnh khí huyết rất nguy hiểm. 
THIÊN-CƠ gặp Thương, Sứ: Coi chừng đau ốm, khẩu thiệt, có tang. 
THIÊN-CƠ gặp Tang, Khốc: Coi chừng bị té ngã hay có tang. 
CỰ-MÔN có Tang: Coi chừng bị đau ốm nặng, hay có đại tang. 
Ân-Quang, Thiên-Quí: Mọi chuyện như ý, danh tài hưng vượng, luôn luôn gặp quí nhân phù trợ. Nếu bị đau ốm thì chóng khỏị 
Tứ Vinh: Phú có câu: "Qúi, Ân: Mùi, Sửu hạn cầu, Đường mây gặp bước cao sâu cửu trùng". Bởi vậy thi cử nếu hạn gặp được Ân, Quí dễ
dàng đổ đạt, mà gặp lúc đau ốm cũng chống khỏị Quang, Quí gặp được Thai -  Phụ, Phong Cáo gọi là Tứ -  vinh càng dễ hiển đạt. Quang,
Quí gặp Tả, Hữu, Thanh Long, Khôi, Việt, Hoa -  Cái, Hồng Loan là thượng cách, thế nào cũng có chức tước lớn. Phú có câu: "Quí, Ân,
Thanh, Việt, Cái, Hồng, Trai cận Cửu -  trùng, gái tắc cung phị" 
Cung hạn:Cung hạn: cung Thìn. 
Bát-Tọa: Có danh chức, tài lộc dồi dàọ 
Thăng quan, t iến chức (Tướng Quân, Quốc Ấn). 
Phú: "Tứ Linh Cái Hổ Phượng Long, Công danh quyền thế lẫy lừng một phen." 
Cung hạn:Cung hạn: cung Tỵ. 
Đại, T iểu-Hao gặp Moc, Kỵ: Coi chừng có thể bị mổ xẻ. 
Đại, T iểu-Hao gặp Tuyệt: Coi chừng có thể bị phá sản. 
Cung hạn:Cung hạn: cung Ngọ. 
Nếu gặp TUẦN-TRIỆT án ngử, hay gặp nhiều sao sáng sủa tốt đẹp hội hợp, cũng giải trừ được một phần lớn những sự chẳng lành. 
Hỏa-Tinh sáng sủa tốt đẹp và nhập Hạn tại Mão, Ngọ: T iền tài phong phú, thăng quan tiến chức. Tuy nhiên vào cuối Hạn nhà có thể bị
hỏa hoạn. 
Linh-Tinh gặp THẤT-SÁT, PHÁ-QUÂN: Coi chừng bị tù tộị 
Thiên-Khôi gặp TUẦN, TRIỆT án ngử: Coi chừng bị mắc tai nạn khủng khiếp hay bị thương tích ở đầụ Có thể bị giáng chức nếu có chức
vụ. 
Thai-Phù, Phong-Cáo: Có danh chức. 
Có bằng cấp, được khen thưởng (Thai Phụ, Phong Cáo). 
Hạn xấu có Tứ Hung (Tang, Hổ, Điếu, Binh). 
Cung hạn:Cung hạn: cung Mùị 
Nếu gặp TUẦN-TRIỆT án ngử, hay gặp nhiều sao sáng sủa tốt đẹp hội hợp, cũng giải trừ được một phần lớn những sự chẳng lành. 
Đà-La sáng sủa tốt đẹp: Mưu sự tất thành một cách nhanh chóng. Nhưng may đi liền với rủị 
Đà-La gặp Hỏa, Linh: Coi chừng có tranh chấp, ẩu đả, mất của, đau yếu nặng. 
Thiên-Giải, Địa-Giải: Giải trừ được tai họạ 
Cung hạn:Cung hạn: cung Thân. 
Lộc-Tồn: Mọi sự hạnh thông, danh tài hưng vượng. Thăng quan tiến chức. Nếu đau ốm thì được chóng khỏị Gặp quí nhân phù trợ. 
Xương, Khúc gặp Tuế: Có quan chức lớn, cầu danh tất toại lòng. Nếu viết văn tất nổi t iếng xa gần. 
Thiên-Giải, Địa-Giải: Giải trừ được tai họạ 
Cung hạn:Cung hạn: cung Dậụ 
Kình Dương sáng sủa tốt đẹp: Coi chừng bị đau yếu, lo buồn, mưu sự tất thành một cách nhanh chóng, nhưng rồi lại bị phá tan ngaỵ
Trong cái may có chứa đựng nhiều cái rủị 
Kình Dương gặp Lực-Sỉ: Coi chừng công danh trắc trở. Nếu có công trạng cũng không được nhiều người biết đến. 
Thiên-Không: Nếu đang đau ốm chắc chắn là sẻ qua khỏị Tuy nhiên mọi mưu sự thì chẳng được toại ý, kinh doanh thất bại, buôn bán thua
lỗ. Nếu không có thể bị vướng vào vòng tù tộị 
Cung hạn:Cung hạn: cung Tuất. 
PHÁ-QUÂN gặp SÁT, Linh: Coi chừng bị tù tộị 
Tang-Môn: Coi chừng đau bệnh, mất của, tù tội hay có thể có tang. 
Thiên-Khốc: Có chuyện buồn phiền, đau yếụ Mưu sự trước khó sau dễ. 
Tam-Thai: Có danh chức, tài lộc dồi dàọ 
Thai-Phù, Phong-Cáo: Có danh chức. 
Tứ Vinh: Phú có câu: "Qúi, Ân: Mùi, Sửu hạn cầu, Đường mây gặp bước cao sâu cửu trùng". Bởi vậy thi cử nếu hạn gặp được Ân, Quí dễ
dàng đổ đạt, mà gặp lúc đau ốm cũng chống khỏị Quang, Quí gặp được Thai -  Phụ, Phong Cáo gọi là Tứ -  vinh càng dễ hiển đạt. Quang,
Quí gặp Tả, Hữu, Thanh Long, Khôi, Việt, Hoa -  Cái, Hồng Loan là thượng cách, thế nào cũng có chức tước lớn. Phú có câu: "Quí, Ân,
Thanh, Việt, Cái, Hồng, Trai cận Cửu -  trùng, gái tắc cung phị" 
Có bằng cấp, được khen thưởng (Thai Phụ, Phong Cáo). 
Hạn xấu có Tứ Hung (Tang, Hổ, Điếu, Binh). 
Cung hạn:Cung hạn: cung Hợị 
Hóa-Khoa: Mọi sự thông suốt. Đang đau yếu hay mắc tai nạn thì sẻ được cứu giảị 
Ân-Quang, Thiên-Quí: Mọi chuyện như ý, danh tài hưng vượng, luôn luôn gặp quí nhân phù trợ. Nếu bị đau ốm thì chóng khỏị 

Hạn t uổ i năm5:Hạn t uổ i năm5: Thai-Phù, Phong-Cáo: Có danh chức. 
Thiên-Khốc: Có chuyện buồn phiền, đau yếụ Mưu sự trước khó sau dễ. 
Tang-Môn: Coi chừng đau bệnh, mất của, tù tội hay có thể có tang. 
Tam-Thai: Có danh chức, tài lộc dồi dàọ 

Hạn t uổ i năm6:Hạn t uổ i năm6: Tang-Môn gặp Hổ, Khốc, Hư: Coi chừng có chuyện buồn phiền, đau yếu, hay có bệnh phổị 
Thai-Phù, Phong-Cáo: Có danh chức. 
Thiên-Khốc: Có chuyện buồn phiền, đau yếụ Mưu sự trước khó sau dễ. 
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Tang-Môn: Coi chừng đau bệnh, mất của, tù tội hay có thể có tang. 
Tam-Thai: Có danh chức, tài lộc dồi dàọ 

Hạn t uổ i năm7 :Hạn t uổ i năm7 : Thai-Phù, Phong-Cáo: Có danh chức. 
Thiên-Khốc: Có chuyện buồn phiền, đau yếụ Mưu sự trước khó sau dễ. 
Tang-Môn: Coi chừng đau bệnh, mất của, tù tội hay có thể có tang. 
Tam-Thai: Có danh chức, tài lộc dồi dàọ 

Hạn t uổ i năm8:Hạn t uổ i năm8: Tang-Môn gặp Hổ, Khốc, Hư: Coi chừng có chuyện buồn phiền, đau yếu, hay có bệnh phổị 
Thai-Phù, Phong-Cáo: Có danh chức. 
Thiên-Khốc: Có chuyện buồn phiền, đau yếụ Mưu sự trước khó sau dễ. 
Tang-Môn: Coi chừng đau bệnh, mất của, tù tội hay có thể có tang. 
Tam-Thai: Có danh chức, tài lộc dồi dàọ 

Hạn t uổ i năm9:Hạn t uổ i năm9: Thai-Phù, Phong-Cáo: Có danh chức. 
Thiên-Khốc: Có chuyện buồn phiền, đau yếụ Mưu sự trước khó sau dễ. 
Tang-Môn: Coi chừng đau bệnh, mất của, tù tội hay có thể có tang. 
Tam-Thai: Có danh chức, tài lộc dồi dàọ 

Hạn t uổ i năm10:Hạn t uổ i năm10: Thai-Phù, Phong-Cáo: Có danh chức. 
Thiên-Khốc: Có chuyện buồn phiền, đau yếụ Mưu sự trước khó sau dễ. 
Tang-Môn: Coi chừng đau bệnh, mất của, tù tội hay có thể có tang. 
Tam-Thai: Có danh chức, tài lộc dồi dàọ 

Hạn t uổ i năm11:Hạn t uổ i năm11: Tang-Môn gặp Khốc, Không: Coi chừng bị mất của, hay có thể phải thay đổi chổ ở, công việc. 
Thai-Phù, Phong-Cáo: Có danh chức. 
Thiên-Khốc: Có chuyện buồn phiền, đau yếụ Mưu sự trước khó sau dễ. 
Tang-Môn: Coi chừng đau bệnh, mất của, tù tội hay có thể có tang. 
Tam-Thai: Có danh chức, tài lộc dồi dàọ 

Hạn t uổ i năm12:Hạn t uổ i năm12: Tang-Môn gặp Điếu, Tuế: Coi chừng tai nạn xe cộ hay té ngã nếu không, thì có thể bị kiện tụng. 
Thai-Phù, Phong-Cáo: Có danh chức. 
Thiên-Khốc: Có chuyện buồn phiền, đau yếụ Mưu sự trước khó sau dễ. 
Tang-Môn: Coi chừng đau bệnh, mất của, tù tội hay có thể có tang. 
Tam-Thai: Có danh chức, tài lộc dồi dàọ 

Hạn t uổ i năm13:Hạn t uổ i năm13: PHÁ-QUÂN gặp Hình, Linh, Hỏa, Việt: Coi chừng bị điện giật hay bị sét đánh, hay bị tai nạn vì đao thương súng đạn. 
Tang-Môn gặp Điếu, Hình: Coi chừng bị bệnh nặng hay có tang lớn. Nếu không, nên phòng ngừa tai nạn xe cộ hay té ngã từ trên cao
xuống. 
Thai-Phù, Phong-Cáo: Có danh chức. 
Thiên-Khốc: Có chuyện buồn phiền, đau yếụ Mưu sự trước khó sau dễ. 
Tang-Môn: Coi chừng đau bệnh, mất của, tù tội hay có thể có tang. 
Tam-Thai: Có danh chức, tài lộc dồi dàọ 

Hạn t uổ i năm14 :Hạn t uổ i năm14 : Thai-Phù, Phong-Cáo: Có danh chức. 
Thiên-Khốc: Có chuyện buồn phiền, đau yếụ Mưu sự trước khó sau dễ. 
Tang-Môn: Coi chừng đau bệnh, mất của, tù tội hay có thể có tang. 
Tam-Thai: Có danh chức, tài lộc dồi dàọ 

Hạn t uổ i năm15:Hạn t uổ i năm15: Ân-Quang, Thiên-Quí: Mọi chuyện như ý, danh tài hưng vượng, luôn luôn gặp quí nhân phù trợ. Nếu bị đau ốm thì
chóng khỏị 
Hóa-Khoa: Mọi sự thông suốt. Đang đau yếu hay mắc tai nạn thì sẻ được cứu giảị 

Hạn t uổ i năm16:Hạn t uổ i năm16: Ân-Quang, Thiên-Quí: Mọi chuyện như ý, danh tài hưng vượng, luôn luôn gặp quí nhân phù trợ. Nếu bị đau ốm thì
chóng khỏị 
Hóa-Khoa: Mọi sự thông suốt. Đang đau yếu hay mắc tai nạn thì sẻ được cứu giảị 

Hạn t uổ i năm17 :Hạn t uổ i năm17 : Ân-Quang, Thiên-Quí: Mọi chuyện như ý, danh tài hưng vượng, luôn luôn gặp quí nhân phù trợ. Nếu bị đau ốm thì
chóng khỏị 
Hóa-Khoa: Mọi sự thông suốt. Đang đau yếu hay mắc tai nạn thì sẻ được cứu giảị 

Hạn t uổ i năm18:Hạn t uổ i năm18: Ân-Quang, Thiên-Quí: Mọi chuyện như ý, danh tài hưng vượng, luôn luôn gặp quí nhân phù trợ. Nếu bị đau ốm thì
chóng khỏị 
Hóa-Khoa: Mọi sự thông suốt. Đang đau yếu hay mắc tai nạn thì sẻ được cứu giảị 
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Hạn t uổ i năm19:Hạn t uổ i năm19: Ân-Quang, Thiên-Quí: Mọi chuyện như ý, danh tài hưng vượng, luôn luôn gặp quí nhân phù trợ. Nếu bị đau ốm thì
chóng khỏị 
Hóa-Khoa: Mọi sự thông suốt. Đang đau yếu hay mắc tai nạn thì sẻ được cứu giảị 

Hạn t uổ i năm20:Hạn t uổ i năm20: Ân-Quang, Thiên-Quí: Mọi chuyện như ý, danh tài hưng vượng, luôn luôn gặp quí nhân phù trợ. Nếu bị đau ốm thì
chóng khỏị 
Hóa-Khoa: Mọi sự thông suốt. Đang đau yếu hay mắc tai nạn thì sẻ được cứu giảị 

Hạn t uổ i năm21:Hạn t uổ i năm21: Ân-Quang, Thiên-Quí: Mọi chuyện như ý, danh tài hưng vượng, luôn luôn gặp quí nhân phù trợ. Nếu bị đau ốm thì
chóng khỏị 
Hóa-Khoa: Mọi sự thông suốt. Đang đau yếu hay mắc tai nạn thì sẻ được cứu giảị 

Hạn t uổ i năm22:Hạn t uổ i năm22: Ân-Quang, Thiên-Quí: Mọi chuyện như ý, danh tài hưng vượng, luôn luôn gặp quí nhân phù trợ. Nếu bị đau ốm thì
chóng khỏị 
Hóa-Khoa: Mọi sự thông suốt. Đang đau yếu hay mắc tai nạn thì sẻ được cứu giảị 

Hạn t uổ i năm23:Hạn t uổ i năm23: Ân-Quang, Thiên-Quí: Mọi chuyện như ý, danh tài hưng vượng, luôn luôn gặp quí nhân phù trợ. Nếu bị đau ốm thì
chóng khỏị 
Hóa-Khoa: Mọi sự thông suốt. Đang đau yếu hay mắc tai nạn thì sẻ được cứu giảị 

Hạn t uổ i năm24 :Hạn t uổ i năm24 : Ân-Quang, Thiên-Quí: Mọi chuyện như ý, danh tài hưng vượng, luôn luôn gặp quí nhân phù trợ. Nếu bị đau ốm thì
chóng khỏị 
Hóa-Khoa: Mọi sự thông suốt. Đang đau yếu hay mắc tai nạn thì sẻ được cứu giảị 

Hạn t uổ i năm25:Hạn t uổ i năm25: THIÊN-PHỦ: Công danh hiển đạt, t iền tài tăng tiến. 
Tướng-Quân gặp THIÊN-TƯỚNG: Có uy quyền chức tước lớn. 
Tướng-Quân: Có uy quyền. 

Hạn t uổ i năm26:Hạn t uổ i năm26: Nếu gặp TUẦN-TRIỆT án ngử, hay gặp nhiều sao sáng sủa tốt đẹp hội hợp, cũng giải trừ được một phần lớn những
sự chẳng lành. 
THIÊN-PHỦ: Công danh hiển đạt, t iền tài tăng tiến. 
Hóa-Quyền gặp TUẦN-TRIỆT án ngử: Công danh trắc trở, thường bị t iểu nhân gièm pha hay nói xấụ Nếu có uy quyền thì có thể bị chiết
giảm hay chỉ là Hữu danh vô thực. 
Long-Trì gặp Điếu: Coi chừng bị té ngã xuống sông, hồ. 
Tướng-Quân gặp TUẦN-TRIỆT án ngử: Coi chừng bị tai nạn. Nếu không cũng bị mất quyền hay bị giáng chức. 

Hạn t uổ i năm27 :Hạn t uổ i năm27 : Nếu gặp TUẦN-TRIỆT án ngử, hay gặp nhiều sao sáng sủa tốt đẹp hội hợp, cũng giải trừ được một phần lớn những
sự chẳng lành. 
THIÊN-PHỦ: Công danh hiển đạt, t iền tài tăng tiến. 
Hóa-Quyền gặp TUẦN-TRIỆT án ngử: Công danh trắc trở, thường bị t iểu nhân gièm pha hay nói xấụ Nếu có uy quyền thì có thể bị chiết
giảm hay chỉ là Hữu danh vô thực. 
Tướng-Quân gặp TUẦN-TRIỆT án ngử: Coi chừng bị tai nạn. Nếu không cũng bị mất quyền hay bị giáng chức. 

Hạn t uổ i năm28:Hạn t uổ i năm28: Nếu gặp TUẦN-TRIỆT án ngử, hay gặp nhiều sao sáng sủa tốt đẹp hội hợp, cũng giải trừ được một phần lớn những
sự chẳng lành. 
THIÊN-PHỦ: Công danh hiển đạt, t iền tài tăng tiến. 
Hóa-Quyền gặp TUẦN-TRIỆT án ngử: Công danh trắc trở, thường bị t iểu nhân gièm pha hay nói xấụ Nếu có uy quyền thì có thể bị chiết
giảm hay chỉ là Hữu danh vô thực. 
Long-Trì gặp Điếu: Coi chừng bị té ngã xuống sông, hồ. 
Tướng-Quân gặp TUẦN-TRIỆT án ngử: Coi chừng bị tai nạn. Nếu không cũng bị mất quyền hay bị giáng chức. 

Hạn t uổ i năm29:Hạn t uổ i năm29: Nếu gặp TUẦN-TRIỆT án ngử, hay gặp nhiều sao sáng sủa tốt đẹp hội hợp, cũng giải trừ được một phần lớn những
sự chẳng lành. 
THIÊN-PHỦ gặp Tam-Không: Coi chừng bị phá sản, đau yếu, mưu sự chẳng được toại lòng, hay mắc lừa tiểu nhân. 
Hóa-Quyền gặp TUẦN-TRIỆT án ngử: Công danh trắc trở, thường bị t iểu nhân gièm pha hay nói xấụ Nếu có uy quyền thì có thể bị chiết
giảm hay chỉ là Hữu danh vô thực. 
Tướng-Quân gặp TUẦN-TRIỆT án ngử: Coi chừng bị tai nạn. Nếu không cũng bị mất quyền hay bị giáng chức. 

Hạn t uổ i năm30:Hạn t uổ i năm30: Nếu gặp TUẦN-TRIỆT án ngử, hay gặp nhiều sao sáng sủa tốt đẹp hội hợp, cũng giải trừ được một phần lớn những
sự chẳng lành. 
THIÊN-PHỦ: Công danh hiển đạt, t iền tài tăng tiến. 
Hóa-Quyền gặp TUẦN-TRIỆT án ngử: Công danh trắc trở, thường bị t iểu nhân gièm pha hay nói xấụ Nếu có uy quyền thì có thể bị chiết
giảm hay chỉ là Hữu danh vô thực. 
Tướng-Quân gặp TUẦN-TRIỆT án ngử: Coi chừng bị tai nạn. Nếu không cũng bị mất quyền hay bị giáng chức. 
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Hạn t uổ i năm31:Hạn t uổ i năm31: Nếu gặp TUẦN-TRIỆT án ngử, hay gặp nhiều sao sáng sủa tốt đẹp hội hợp, cũng giải trừ được một phần lớn những
sự chẳng lành. 
THIÊN-PHỦ: Công danh hiển đạt, t iền tài tăng tiến. 
Hóa-Quyền gặp TUẦN-TRIỆT án ngử: Công danh trắc trở, thường bị t iểu nhân gièm pha hay nói xấụ Nếu có uy quyền thì có thể bị chiết
giảm hay chỉ là Hữu danh vô thực. 
Long-Trì gặp Mộc Dục: Coi chừng tai nạn sông nước. Đàn bà gặp hạn này rất đáng lo ngại khi sanh sở. 
Tướng-Quân gặp TUẦN-TRIỆT án ngử: Coi chừng bị tai nạn. Nếu không cũng bị mất quyền hay bị giáng chức. 

Hạn t uổ i năm32:Hạn t uổ i năm32: Nếu gặp TUẦN-TRIỆT án ngử, hay gặp nhiều sao sáng sủa tốt đẹp hội hợp, cũng giải trừ được một phần lớn những
sự chẳng lành. 
THIÊN-PHỦ: Công danh hiển đạt, t iền tài tăng tiến. 
Hóa-Quyền gặp TUẦN-TRIỆT án ngử: Công danh trắc trở, thường bị t iểu nhân gièm pha hay nói xấụ Nếu có uy quyền thì có thể bị chiết
giảm hay chỉ là Hữu danh vô thực. 
Tướng-Quân gặp TUẦN-TRIỆT án ngử: Coi chừng bị tai nạn. Nếu không cũng bị mất quyền hay bị giáng chức. 

Hạn t uổ i năm33:Hạn t uổ i năm33: Nếu gặp TUẦN-TRIỆT án ngử, hay gặp nhiều sao sáng sủa tốt đẹp hội hợp, cũng giải trừ được một phần lớn những
sự chẳng lành. 
THIÊN-PHỦ: Công danh hiển đạt, t iền tài tăng tiến. 
Hóa-Quyền gặp TUẦN-TRIỆT án ngử: Công danh trắc trở, thường bị t iểu nhân gièm pha hay nói xấụ Nếu có uy quyền thì có thể bị chiết
giảm hay chỉ là Hữu danh vô thực. 
Tướng-Quân gặp TUẦN-TRIỆT án ngử: Coi chừng bị tai nạn. Nếu không cũng bị mất quyền hay bị giáng chức. 

Hạn t uổ i năm34 :Hạn t uổ i năm34 : THIÊN-PHỦ: Công danh hiển đạt, t iền tài tăng tiến. 
Tướng-Quân gặp THIÊN-TƯỚNG: Có uy quyền chức tước lớn. 
Tướng-Quân: Có uy quyền. 

Hạn t uổ i năm35:Hạn t uổ i năm35: NHẬT gặp Long-Trì: Coi chừng bị đau mắt. 
NHẬT gặp Riêu, Đà, Kỵ: Coi chừng bị đau mắt nặng, nếu không cũng bị đau yếu, hao tán tiền tài, nếu có quan chức coi chừng bị truất-
giáng. 
NGUYỆT gặp Đà, Kỵ: Coi chừng bị đau mắt, hay hao tàị 
Hóa-Lộc: Tài lộc phong phú. Đau ốm chóng khỏị Thăng quan tiến chức. 

Hạn t uổ i năm36:Hạn t uổ i năm36: Nếu gặp TUẦN-TRIỆT án ngử, hay gặp nhiều sao sáng sủa tốt đẹp hội hợp, cũng giải trừ được một phần lớn những
sự chẳng lành. 
NHẬT gặp Riêu, Đà, Kỵ: Coi chừng bị đau mắt nặng, nếu không cũng bị đau yếu, hao tán tiền tài, nếu có quan chức coi chừng bị truất-
giáng. 
NGUYỆT gặp Đà, Kỵ: Coi chừng bị đau mắt, hay hao tàị 
Hóa-Kỵ gặp Hồng, Đào: Coi chừng tơ duyên rắc rốị 
Hóa-Lộc: Tài lộc phong phú. Đau ốm chóng khỏị Thăng quan tiến chức. 

Hạn t uổ i năm37 :Hạn t uổ i năm37 : Nếu gặp TUẦN-TRIỆT án ngử, hay gặp nhiều sao sáng sủa tốt đẹp hội hợp, cũng giải trừ được một phần lớn những
sự chẳng lành. 
NHẬT gặp Riêu, Đà, Kỵ: Coi chừng bị đau mắt nặng, nếu không cũng bị đau yếu, hao tán tiền tài, nếu có quan chức coi chừng bị truất-
giáng. 
NGUYỆT gặp Đà, Kỵ: Coi chừng bị đau mắt, hay hao tàị 
Hóa-Lộc: Tài lộc phong phú. Đau ốm chóng khỏị Thăng quan tiến chức. 

Hạn t uổ i năm38:Hạn t uổ i năm38: Nếu gặp TUẦN-TRIỆT án ngử, hay gặp nhiều sao sáng sủa tốt đẹp hội hợp, cũng giải trừ được một phần lớn những
sự chẳng lành. 
NHẬT gặp Riêu, Đà, Kỵ: Coi chừng bị đau mắt nặng, nếu không cũng bị đau yếu, hao tán tiền tài, nếu có quan chức coi chừng bị truất-
giáng. 
NGUYỆT gặp Đà, Kỵ: Coi chừng bị đau mắt, hay hao tàị 
Hóa-Kỵ gặp Hồng, Đào: Coi chừng tơ duyên rắc rốị 
Hóa-Lộc: Tài lộc phong phú. Đau ốm chóng khỏị Thăng quan tiến chức. 

Hạn t uổ i năm39:Hạn t uổ i năm39: Nếu gặp TUẦN-TRIỆT án ngử, hay gặp nhiều sao sáng sủa tốt đẹp hội hợp, cũng giải trừ được một phần lớn những
sự chẳng lành. 
NHẬT gặp Riêu, Đà, Kỵ: Coi chừng bị đau mắt nặng, nếu không cũng bị đau yếu, hao tán tiền tài, nếu có quan chức coi chừng bị truất-
giáng. 
NGUYỆT gặp Đà, Kỵ: Coi chừng bị đau mắt, hay hao tàị 
Lộc-Tồn gặp Hóa-Lộc đồng cung: Phát tàị 
Hóa-Lộc: Tài lộc phong phú. Đau ốm chóng khỏị Thăng quan tiến chức. 

Hạn t uổ i năm4 0:Hạn t uổ i năm4 0: Nếu gặp TUẦN-TRIỆT án ngử, hay gặp nhiều sao sáng sủa tốt đẹp hội hợp, cũng giải trừ được một phần lớn những
sự chẳng lành. 
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NHẬT gặp Riêu, Đà, Kỵ: Coi chừng bị đau mắt nặng, nếu không cũng bị đau yếu, hao tán tiền tài, nếu có quan chức coi chừng bị truất-
giáng. 
NGUYỆT gặp Đà, Kỵ: Coi chừng bị đau mắt, hay hao tàị 
Hóa-Lộc: Tài lộc phong phú. Đau ốm chóng khỏị Thăng quan tiến chức. 

Hạn t uổ i năm4 1:Hạn t uổ i năm4 1: Nếu gặp TUẦN-TRIỆT án ngử, hay gặp nhiều sao sáng sủa tốt đẹp hội hợp, cũng giải trừ được một phần lớn những
sự chẳng lành. 
NHẬT gặp Riêu, Đà, Kỵ: Coi chừng bị đau mắt nặng, nếu không cũng bị đau yếu, hao tán tiền tài, nếu có quan chức coi chừng bị truất-
giáng. 
NGUYỆT gặp Đà, Kỵ: Coi chừng bị đau mắt, hay hao tàị 
Hóa-Lộc: Tài lộc phong phú. Đau ốm chóng khỏị Thăng quan tiến chức. 

Hạn t uổ i năm4 2:Hạn t uổ i năm4 2: Nếu gặp TUẦN-TRIỆT án ngử, hay gặp nhiều sao sáng sủa tốt đẹp hội hợp, cũng giải trừ được một phần lớn những
sự chẳng lành. 
NHẬT gặp Riêu, Đà, Kỵ: Coi chừng bị đau mắt nặng, nếu không cũng bị đau yếu, hao tán tiền tài, nếu có quan chức coi chừng bị truất-
giáng. 
NGUYỆT gặp Đà, Kỵ: Coi chừng bị đau mắt, hay hao tàị 
Hóa-Lộc: Tài lộc phong phú. Đau ốm chóng khỏị Thăng quan tiến chức. 

Hạn t uổ i năm4 3:Hạn t uổ i năm4 3: NHẬT gặp Long-Trì: Coi chừng bị đau mắt. 
NHẬT gặp Riêu, Đà, Kỵ: Coi chừng bị đau mắt nặng, nếu không cũng bị đau yếu, hao tán tiền tài, nếu có quan chức coi chừng bị truất-
giáng. 
NGUYỆT gặp Đà, Kỵ: Coi chừng bị đau mắt, hay hao tàị 
Hóa-Lộc: Tài lộc phong phú. Đau ốm chóng khỏị Thăng quan tiến chức. 

Hạn t uổ i năm4 4 :Hạn t uổ i năm4 4 : NHẬT gặp Long-Trì: Coi chừng bị đau mắt. 
NHẬT gặp Riêu, Đà, Kỵ: Coi chừng bị đau mắt nặng, nếu không cũng bị đau yếu, hao tán tiền tài, nếu có quan chức coi chừng bị truất-
giáng. 
NGUYỆT gặp Đà, Kỵ: Coi chừng bị đau mắt, hay hao tàị 
Hóa-Lộc: Tài lộc phong phú. Đau ốm chóng khỏị Thăng quan tiến chức. 

Hạn t uổ i năm4 5:Hạn t uổ i năm4 5: Thiên-Mã gặp Khốc, Khách: Có uy quyền, nếu có quan chức tất được cao thăng. 
Thiên-Hư: Coi chừng sức khỏe kém, hay có chuyện buồn bực hay có thể bị đau răng. 
Giải-Thần: Coi chừng sao 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. Trong trường hợp này Giải-Thần chính là Tử-Thần. 

Hạn t uổ i năm4 6:Hạn t uổ i năm4 6: Thiên-Mã gặp Khốc, Khách: Có uy quyền, nếu có quan chức tất được cao thăng. 
Thiên-Hư: Coi chừng sức khỏe kém, hay có chuyện buồn bực hay có thể bị đau răng. 
Giải-Thần: Coi chừng sao 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. Trong trường hợp này Giải-Thần chính là Tử-Thần. 

Hạn t uổ i năm4 7 :Hạn t uổ i năm4 7 : Thiên-Mã gặp Khốc, Khách: Có uy quyền, nếu có quan chức tất được cao thăng. 
Thiên-Hư: Coi chừng sức khỏe kém, hay có chuyện buồn bực hay có thể bị đau răng. 
Giải-Thần: Coi chừng sao 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. Trong trường hợp này Giải-Thần chính là Tử-Thần. 

Hạn t uổ i năm4 8:Hạn t uổ i năm4 8: Thiên-Mã gặp Khốc, Khách: Có uy quyền, nếu có quan chức tất được cao thăng. 
Thiên-Hư: Coi chừng sức khỏe kém, hay có chuyện buồn bực hay có thể bị đau răng. 
Giải-Thần: Coi chừng sao 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. Trong trường hợp này Giải-Thần chính là Tử-Thần. 

Hạn t uổ i năm4 9:Hạn t uổ i năm4 9: Thiên-Mã gặp Khốc, Khách: Có uy quyền, nếu có quan chức tất được cao thăng. 
Thiên-Hư: Coi chừng sức khỏe kém, hay có chuyện buồn bực hay có thể bị đau răng. 
Giải-Thần: Coi chừng sao 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. Trong trường hợp này Giải-Thần chính là Tử-Thần. 

Hạn t uổ i năm50:Hạn t uổ i năm50: Thiên-Mã gặp Khốc, Khách: Có uy quyền, nếu có quan chức tất được cao thăng. 
Thiên-Hư: Coi chừng sức khỏe kém, hay có chuyện buồn bực hay có thể bị đau răng. 
Giải-Thần: Coi chừng sao 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. Trong trường hợp này Giải-Thần chính là Tử-Thần. 

Hạn t uổ i năm51:Hạn t uổ i năm51: Thiên-Mã gặp Khốc, Khách: Có uy quyền, nếu có quan chức tất được cao thăng. 
Thiên-Hư: Coi chừng sức khỏe kém, hay có chuyện buồn bực hay có thể bị đau răng. 
Giải-Thần: Coi chừng sao 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. Trong trường hợp này Giải-Thần chính là Tử-Thần. 
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Hạn t uổ i năm52:Hạn t uổ i năm52: Thiên-Mã gặp Khốc, Khách: Có uy quyền, nếu có quan chức tất được cao thăng. 
Thiên-Hư: Coi chừng sức khỏe kém, hay có chuyện buồn bực hay có thể bị đau răng. 
Giải-Thần: Coi chừng sao 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. Trong trường hợp này Giải-Thần chính là Tử-Thần. 

Hạn t uổ i năm53:Hạn t uổ i năm53: Thiên-Mã gặp Khốc, Khách: Có uy quyền, nếu có quan chức tất được cao thăng. 
Thiên-Hư: Coi chừng sức khỏe kém, hay có chuyện buồn bực hay có thể bị đau răng. 
Giải-Thần: Coi chừng sao 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. Trong trường hợp này Giải-Thần chính là Tử-Thần. 

Hạn t uổ i năm54 :Hạn t uổ i năm54 : Thiên-Mã gặp Khốc, Khách: Có uy quyền, nếu có quan chức tất được cao thăng. 
Thiên-Hư: Coi chừng sức khỏe kém, hay có chuyện buồn bực hay có thể bị đau răng. 
Giải-Thần: Coi chừng sao 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. Trong trường hợp này Giải-Thần chính là Tử-Thần. 

Hạn t uổ i năm55:Hạn t uổ i năm55: Thổ-Mệnh: Hạn đến cung Mão, thuộc quẻ Chấn thuộc Mộc. Thổ khắc Mộc, vã lại Chấn là biểu tượng của sấm sét, điện,
lửạ Vì thế Bản-Mệnh đã suy nhược lại bị hoại thương. Do đó thường hay mắc bệnh điên cuồng, hay bệnh khí huyết rất nguy hiểm. 
THIÊN-CƠ gặp Thương, Sứ: Coi chừng đau ốm, khẩu thiệt, có tang. 
Ân-Quang, Thiên-Quí: Mọi chuyện như ý, danh tài hưng vượng, luôn luôn gặp quí nhân phù trợ. Nếu bị đau ốm thì chóng khỏị 

Hạn t uổ i năm56:Hạn t uổ i năm56: Thổ-Mệnh: Hạn đến cung Mão, thuộc quẻ Chấn thuộc Mộc. Thổ khắc Mộc, vã lại Chấn là biểu tượng của sấm sét, điện,
lửạ Vì thế Bản-Mệnh đã suy nhược lại bị hoại thương. Do đó thường hay mắc bệnh điên cuồng, hay bệnh khí huyết rất nguy hiểm. 
THIÊN-CƠ gặp Thương, Sứ: Coi chừng đau ốm, khẩu thiệt, có tang. 
Ân-Quang, Thiên-Quí: Mọi chuyện như ý, danh tài hưng vượng, luôn luôn gặp quí nhân phù trợ. Nếu bị đau ốm thì chóng khỏị 

Hạn t uổ i năm57 :Hạn t uổ i năm57 : Thổ-Mệnh: Hạn đến cung Mão, thuộc quẻ Chấn thuộc Mộc. Thổ khắc Mộc, vã lại Chấn là biểu tượng của sấm sét, điện,
lửạ Vì thế Bản-Mệnh đã suy nhược lại bị hoại thương. Do đó thường hay mắc bệnh điên cuồng, hay bệnh khí huyết rất nguy hiểm. 
THIÊN-CƠ gặp Thương, Sứ: Coi chừng đau ốm, khẩu thiệt, có tang. 
Ân-Quang, Thiên-Quí: Mọi chuyện như ý, danh tài hưng vượng, luôn luôn gặp quí nhân phù trợ. Nếu bị đau ốm thì chóng khỏị 

Hạn t uổ i năm58:Hạn t uổ i năm58: Thổ-Mệnh: Hạn đến cung Mão, thuộc quẻ Chấn thuộc Mộc. Thổ khắc Mộc, vã lại Chấn là biểu tượng của sấm sét, điện,
lửạ Vì thế Bản-Mệnh đã suy nhược lại bị hoại thương. Do đó thường hay mắc bệnh điên cuồng, hay bệnh khí huyết rất nguy hiểm. 
THIÊN-CƠ gặp Thương, Sứ: Coi chừng đau ốm, khẩu thiệt, có tang. 
Ân-Quang, Thiên-Quí: Mọi chuyện như ý, danh tài hưng vượng, luôn luôn gặp quí nhân phù trợ. Nếu bị đau ốm thì chóng khỏị 

Hạn t uổ i năm59:Hạn t uổ i năm59: Thổ-Mệnh: Hạn đến cung Mão, thuộc quẻ Chấn thuộc Mộc. Thổ khắc Mộc, vã lại Chấn là biểu tượng của sấm sét, điện,
lửạ Vì thế Bản-Mệnh đã suy nhược lại bị hoại thương. Do đó thường hay mắc bệnh điên cuồng, hay bệnh khí huyết rất nguy hiểm. 
THIÊN-CƠ gặp Thương, Sứ: Coi chừng đau ốm, khẩu thiệt, có tang. 
Ân-Quang, Thiên-Quí: Mọi chuyện như ý, danh tài hưng vượng, luôn luôn gặp quí nhân phù trợ. Nếu bị đau ốm thì chóng khỏị 

Hạn t uổ i năm60:Hạn t uổ i năm60: Thổ-Mệnh: Hạn đến cung Mão, thuộc quẻ Chấn thuộc Mộc. Thổ khắc Mộc, vã lại Chấn là biểu tượng của sấm sét, điện,
lửạ Vì thế Bản-Mệnh đã suy nhược lại bị hoại thương. Do đó thường hay mắc bệnh điên cuồng, hay bệnh khí huyết rất nguy hiểm. 
THIÊN-CƠ gặp Thương, Sứ: Coi chừng đau ốm, khẩu thiệt, có tang. 
Ân-Quang, Thiên-Quí: Mọi chuyện như ý, danh tài hưng vượng, luôn luôn gặp quí nhân phù trợ. Nếu bị đau ốm thì chóng khỏị 

Hạn t uổ i năm61:Hạn t uổ i năm61: Thổ-Mệnh: Hạn đến cung Mão, thuộc quẻ Chấn thuộc Mộc. Thổ khắc Mộc, vã lại Chấn là biểu tượng của sấm sét, điện,
lửạ Vì thế Bản-Mệnh đã suy nhược lại bị hoại thương. Do đó thường hay mắc bệnh điên cuồng, hay bệnh khí huyết rất nguy hiểm. 
THIÊN-CƠ gặp Thương, Sứ: Coi chừng đau ốm, khẩu thiệt, có tang. 
Ân-Quang, Thiên-Quí: Mọi chuyện như ý, danh tài hưng vượng, luôn luôn gặp quí nhân phù trợ. Nếu bị đau ốm thì chóng khỏị 

Hạn t uổ i năm62:Hạn t uổ i năm62: Thổ-Mệnh: Hạn đến cung Mão, thuộc quẻ Chấn thuộc Mộc. Thổ khắc Mộc, vã lại Chấn là biểu tượng của sấm sét, điện,
lửạ Vì thế Bản-Mệnh đã suy nhược lại bị hoại thương. Do đó thường hay mắc bệnh điên cuồng, hay bệnh khí huyết rất nguy hiểm. 
THIÊN-CƠ gặp Thương, Sứ: Coi chừng đau ốm, khẩu thiệt, có tang. 
Ân-Quang, Thiên-Quí: Mọi chuyện như ý, danh tài hưng vượng, luôn luôn gặp quí nhân phù trợ. Nếu bị đau ốm thì chóng khỏị 

Hạn t uổ i năm63:Hạn t uổ i năm63: Thổ-Mệnh: Hạn đến cung Mão, thuộc quẻ Chấn thuộc Mộc. Thổ khắc Mộc, vã lại Chấn là biểu tượng của sấm sét, điện,
lửạ Vì thế Bản-Mệnh đã suy nhược lại bị hoại thương. Do đó thường hay mắc bệnh điên cuồng, hay bệnh khí huyết rất nguy hiểm. 
THIÊN-CƠ gặp Thương, Sứ: Coi chừng đau ốm, khẩu thiệt, có tang. 
Ân-Quang, Thiên-Quí: Mọi chuyện như ý, danh tài hưng vượng, luôn luôn gặp quí nhân phù trợ. Nếu bị đau ốm thì chóng khỏị 

Hạn t uổ i năm64 :Hạn t uổ i năm64 : Thổ-Mệnh: Hạn đến cung Mão, thuộc quẻ Chấn thuộc Mộc. Thổ khắc Mộc, vã lại Chấn là biểu tượng của sấm sét, điện,
lửạ Vì thế Bản-Mệnh đã suy nhược lại bị hoại thương. Do đó thường hay mắc bệnh điên cuồng, hay bệnh khí huyết rất nguy hiểm. 
THIÊN-CƠ gặp Thương, Sứ: Coi chừng đau ốm, khẩu thiệt, có tang. 
Ân-Quang, Thiên-Quí: Mọi chuyện như ý, danh tài hưng vượng, luôn luôn gặp quí nhân phù trợ. Nếu bị đau ốm thì chóng khỏị 
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Hạn t uổ i năm65:Hạn t uổ i năm65: Bát-Tọa: Có danh chức, tài lộc dồi dàọ 

Hạn t uổ i năm66:Hạn t uổ i năm66: Bát-Tọa: Có danh chức, tài lộc dồi dàọ 

Hạn t uổ i năm67 :Hạn t uổ i năm67 : Bát-Tọa: Có danh chức, tài lộc dồi dàọ 
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Bổ  T úc  Bì nh Giả iBổ  T úc  Bì nh Giả i
(Dựa theo Diễn Cầm Tam Thế của Dương Công Hầu)

Quý Anh sinh mùa Kinh trập (Sâu nở), nhằm Trực Khai. Quý Anh người long đong tứ bề. Nhưng tính tình vui vẻ.

Quý Anh Sanh nhằm ngày Thái Dương, lòng sáng láng, phước lộc nhiều, có nghề nghiệp, bằng không có nghề nghiệp thì cha mẹ chết
sớm.

Quý Anh cốt Rồng, người đặng sang trọng lại có oai quyền tài lợi phát đạt, lại có danh tiếng, ở đặng yên, tánh đặng vui vẻ, không muốn đi
xa xứ.

Quý Anh có tánh thông minh có nghề đờn tinh thông, có danh tiếng và vui vẻ, đi đến đâu cũng được người trọng hậu quí thể.

Quý Anh Số phạm Tam Hình Sát thì trong đời phải ngừa kẻo bị bắt giam cầm, như có phước thì qua đặng thì không.

Quý Anh Số phạm Đại Hao thì trong đời phải ngừa sự làm ăn thất bại, và tiền tài cẩn thận kẻo hao bớt thình lình, rắn nên dè dặt.

Quý Anh số gặp Tai Sát, thân hay có tât bệnh, không lìa và hay có tai nạn thường, hay khắc vợ chồng và con cái.

Quý Anh số gặp Yến Từ, tâm tánh khéo, thân hình đi đứng nhẹ nhàng, siên năng nói chuyện, ít buồn rầu, đặng mạnh khỏe trong mình.

Quý Anh Kiếp trước có tu hành và có cứu người, cho nên kiếp này đặng lộc thật đầy đủ, của tiền nhiều, có điền viên rộng, có chức phận
sang trọng, đặng sống lâu, đi xa xứ khá hơn, trong mình có tật kín, vợ chồng buổi đầu không thành và con đầu lòng khó bảo dưỡng.

Số Quý Anh phạm Chánh Lộc tánh cần kiệm, đi lưu lạc xứ khác khi tuổi lớn làm ăn trở nên sự nghiệp , vợ chồng con cháu vui vẻ.
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Số Quý Anh phạm Toại Lộc tánh hạnh nhiều mưu kế, có tánh tham, xảo trá, anh em, vợ chồng con cháu có nhưhg không hòa hiệp.

Quý Anh không có số nuôi heo và các lòai thú, nếu nuôi thì hay sanh ra nhiều trắc trở lắm, lại thêm không lớn, không sanh đẻ bất lợi.

Quý Anh số nhằm Chữ Kiên, cha mẹ cho ruộng đất giữ đặng hay tự tạo cũng đặng thành, và đặng thịnh vượng, làm ăn nghề rụông thường
gặp đặng mùa bền vững. Cổ nhân nói rằng: 'Hữu phước thì hữu Điền, vô phước thì vô điền', bởi chữ phước có chữ điền. Sách cổ có câu
nói rằng: 'Đức năng thắng số', dẫu số có đất đai mà không có đức dù có giữ gìn cũng không còn, muốn có đất đai trước phải bồi công tích
đức sau mới có.

Quý Anh học nhiều nhưng thông hiểu thì ít, cho nên cái sự học không nhờ giúp gì được cho ngày sau. Bất dĩ là học cho biết chữ để nói
chuyện với đời đó thôi, chứ khó đỗ đạt.

Quý Anh phạm số phá sản nhà vợ, khi có vợ sẽ phá hại cha mẹ vợ và của vợ. Dầu có lãnh hết gia tài thì cũng phá hết.

Quý Anh gặp số Lâm Quan, đường tình duyên xấu, phải chịu trọn đời. 
Lờ i bình giải:Lờ i bình giải:
Hởi thân phận bạc sau này,
Lâm Quan rủi gặp, nỗi này đớn đâu,
Vợ chồng ai cũng ước ao,
Tại sao có bạn khác nào như không,
Các sông, các núi vợ chồng,
Y tình không hạp loan phòng quạnh hiu,
Nhớ trông buồn tuổi bao nhiêu,
Đến khi gặp mặt khó yêu tình chàng.

Quý Anh gặp số Bảo Thủ, số này vợ chồng đồng lòng, làm ăn khá. 
Lờ i bình giải:Lờ i bình giải:
Số này nguyệt lão khéo se, 
Trăm năm tơ tóc chớ e chi phiền, 
Lương duyên chung thuỷ đặng yên, 
Của tiền giữ gìn phỉ nguyền ước mơ, 
Xóm giềng ai nấy cũng nhờ,
Vợ chồng vĩnh viễn phụng thờ tổ t iên, 
Gần nhau bán chuyện ít nhiều,
Của tiền thâu nhập luôn phiên để dành.

Quý Anh sanh co,n nuôi được 1 đứa, nếu phước đức nhiều thì sanh con trai, còn ít thì đổi sang con gái. Số này chỉ xem riêng cho Quý
Anh, còn số của người hôn phối nữa, hai bên cộng chung lại thì sẽ khác hơn số dự đoán. Nếu đứa con nào nó ưa cha hơn, thì là con của
cha nó, còn đứa nào ưa mẹ hơn thì là con của mẹ nó, đó là cái quả tiền kiếp như vậy. Vợ chồng sinh con dư số định thì đó là quả báo tiền
kiếp, bởi thế sinh trong số định thì nó có hiếu, còn sanh dư thì đó là con Trời, con Phật, con Ma, đó là con đi báo quả, đã không có hiếu
còn hại cha mẹ.

Quý Anh có huynh đệ là Lâm Quan, hãy xem câu thơ phía dưới thì rõ hào anh em kiết hung sẽ được tận tường. 
Số ta sanh gặp làm quan,
Anh em sung túc hiển vang như là, 
Một gốc sanh đặng đôi ba,
Mỗi người mỗi ý vô ra lo lường, 
Cố tính chiếu mang thảm thương,
Phải chịu cô quạnh một đường riêng lo, 
Đời sanh gặp nỗi gây go,
Hai ba bốn nhánh toan lo nhiều bề.

Xem tuổi ông Huỳnh đế biết sang hèn, Quý Anh sinh mùa Kinh trập (Sâu nở), có số này tu đắc quả, vợ chồng thay đổi một lần mới nên. 
Câu t hơ  t ả:Câu t hơ  t ả:
Số này sanh ở tại chân,
Tu hành đắc quả có hơn người thường,
Biết đời nên igúp nghĩa thương,
Khá tu nhơn đức lo lường ngày sau,
Chỗ cha mẹ ở đặng nào,
Vợ chồng thứ nhứt khắc hào,
Đời sau mới đặng vẹn bề,
Gia đình khác xứ mới hề lập nên.

Quý Anh có số Không Gia, Phàm nhằm số không gia, khi cất nhà ở trong nhà, người đàn bà hay đau bệnh máu huyết thường người đàn
ông hay đau tốn của tiền thường, nhưng ở đặng lâu dài.

Giờ sinh của Quý Anh được Cha mẹ song toàn, tánh ý mau lẹ, anh em khá, con đầu lòng nuôi không đặng , cốt nhục bất hoà, tánh hiền
từ, tay có nghề nghiệp làm ăn , thuở nhỏ bình thường, đến 12 tuổi phát tài.

(Lưu ý:Phần bình giải có thể 'câu này đá câu kia' nhưng hoàn toàn đúng theo số của Quý Anh, có thể nó chỉ đúng ở một khoản thời gian
nào đó trong cuộc đời. Phần lặp lại nhiều có khả năng xảy ra nhất.)
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Hỏ i  Đáp:Hỏ i  Đáp:
Thỉnh thoảng chúng tôi lại nghe những thắc mắc, đại khái là : trong cùng một giờ, một ngày, một tháng, một năm có hàng vạn vạn người
sinh ra, không lẽ cuộc đời họ cũng giống nhau ư? 
Điều ấy đã chép ngay phần đầu của “Tử Vi Kinh”, trong bài phú “Tử Vi cốt tủy” như sau :

“Phú, thọ, quý, vinh, yểu, bần, ai, khổ, 
Do ư phúc trạch cát hung. 
Thương, tang, hình, khổn, hạnh, lạc, hỉ, hoan, 
Thị tại vận hành hung cát.”

Chìa khóa của khoa Tử Vi là do câu trên. Khi xem số Tử Vi, thông thường tín nam, tín nữ chỉ chú ý đến những cung Mệnh, Tài, Quan cùng
vận hạn. Ít người chú ý đến cung Phúc cũng như cung Tật Ách. 
Thật ra, cung Phúc rất quan trọng. Nó ảnh hưởng đến ba cung Phu Thê, Tài Bạch, Thiên Di là lẽ đương nhiên. Nó gần như khống chế
toàn cuộc đời về : giàu nghèo, thọ yểu, sang hèn, vinh nhục, sầu thảm và khổ cực. Tùy theo cung Phúc tốt hay xấu mà biết đương số giàu
hay nghèo, sống thọ hay chết yểu, sang hay hèn, cuộc đời bi ai hay toại chí, đắc thế, … 
Cung Phúc bao gồm nhiều yếu tố cuộc đời. Mà cung Phúc chủ yếu ứng vào ngôi mộ mà đương số được hưởng phúc. Ngoài ra cung Phúc
còn chịu ảnh hưởng của âm đức tích được hồi t iền kiếp của đương số, âm đức của phụ mẫu, huynh đệ, thê tài, … Và nếu tại đương kiếp
tích được nhiều âm đức thì cung Phúc giải được những khắc phá (nếu có) để trở nên tốt hơn. 
Như vậy, những người cùng số, có cuộc đời hao hao giống nhau, nhưng tùy theo cung Phúc mà phú, thọ, quý, vinh, yểu, bần, ai, khổ khác
nhau. 
  
Như số những người chết cùng một lúc như chiến tranh, thiên tai, đắm thuyền, … Không lẽ số những người đó đều đến ngày ly thế cả hay
sao ? 
Hoặc câu hỏi khác. Vận số của một người vốn là trường thọ, sống đến ngoài bảy mươi. Tại sao chỉ mới ngoài hai mươi là đã gặp tai nạn
mà chết ? 
Thật ra mấy vấn đề trên, trong bài phú “Tử Vi cốt tủy” cũng có đề cập, tạm dịch như sau :

“Vận con phải thua vận cha, 
Vận người không bằng vận nhà, 
Vận nhà không bằng vận làng, 
Vận làng không bằng vận châu, 
Vận châu không bằng vận nước, 
Vận nước không bằng vận thiên hạ.”

Do đó, ví như hai đứa trẻ cùng số, nhưng thời ấu thơ sống với phụ mẫu, vận số phải chịu ảnh hưởng bởi vận số của phụ mẫu. Nếu phụ
mẫu giàu sang, thì dù số đứa trẻ xấu vẫn được ấm no. Còn như phụ mẫu cô bần, thì dù số đứa trẻ tốt vẫn phải chịu cảnh cơ hàn. Đó là
“vận con phải thua vận cha”. 
Rộng hơn chút nữa, một người ở trong làng, dù số tốt hay xấu cũng phải chịu chung số phận của cả làng. Tỷ như hai người cùng có số
giàu. Một người sống trong làng giàu, thì của cải súc tích. Còn người sống trong làng khó, thì chỉ giàu so với người trong làng, nghĩa là
kha khá vậy thôi.
Rộng hơn nữa, một châu không có người chết, nhưng vận nước có binh ách, châu cũng chịu chung số phận, ắt có nhiều người chết.
Một ví dụ khác, khi người ta đi cùng thuyền, cũng giống như ở cùng làng, nếu hơn phân nửa người trong thuyền tận số thì thuyền đắm. Số
còn lại bị chết oan theo. Trường hợp này gọi là “uổng tử”. Những người chết oan theo dạng này rất tội, hồn oan vất vưởng nơi cõi thế,
trở thành “uổng tử quỷ”, không được đi đầu thai ngay mà phải chờ đến khi đúng số mới được nhập âm tào. 
Tuy vậy, nếu như đương số có nhiều âm đức, hoặc được phúc tinh chiếu mệnh, quý nhân phò trợ thì không đến nỗi chết oan, bất quá hao
tài tán của vậy thôi.

Lờ i  Kết :Lờ i  Kết :
Qua phần luận đoán vừa nói trên, chúng tôi hy vọng Quý Anh đã có lời giải đáp cho những vấn đề mà Quý Anh đang quan tâm. Quý Anh có
thể xem thêm phần đoán vận mệnh qua Tứ Trụ -  Bát Tự để biết rỏ hơn về vận mệnh mình.
Xem Tướng chấm net chân thành chúc Quý Anh Nguyễn Hồng Phúc thật nhiều sức khỏe và vạn sự như ý.
Trân Trọng.
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