Lá Số Tử Vi Và Bình Giải Chi Tiết
Hỏ a (-) H U YN H - Đ Ệ / 113 Tị

Hỏ a (+)

T Ử - VI < + T h ổ - mđ >
S ÁT < + K i m- v đ >

T h i ê n -K h ô i
V ă n -K h ú c
Thiê n-Phúc
Phục -Binh
Thiê n-Hư
Thiê n-Khố c
Ân-Q uang
Tuế -Phá
Thiê n-Tài
T R IỆT

Đại-Hao
Bát-Tọ a
Tử -Phù
Ng uyệ t-Đứ c
Phá-To ái
Kiế p -Sát
T U ẦN
Bệ nh

MỆN H / 3 Ng ọ

Thổ (-)

PH Ụ - MẪU / 13 Mùi
Đ à -L a

L i n h -T i n h

H ữ u -B ậ t
Q uố c -Ấn
Bệ nh-Phù
H ỏ a -T i n h
Pho ng -Cáo
Lo ng -Trì
Q uan-Phù
Ho a-Cái
Thiê n-La
T U ẦN
Suy
Mộ c (-)

T hân

Dậu

Ng ọ

C Ơ < - T h ổ - mđ >
LƯ Ơ N G < - M ộ c - mđ >

Tỵ

TỬ - TỨ C / 9 3 Mão

TƯ Ớ NG < + Th ủ y - h đ >
Hỉ-Thần
Hồ ng -Lo an
Thiế u-Âm
Thiê n-Hình
Đ ế -V ư ợ n g

Thai-Phụ
Thiê n-Q uí
Đẩu-Q uân
Bạc h-Hổ
Lư u-Hà

Mộ

PH U - TH Ê / 10 3 Thìn M ù i

T ê n : Nguyễn Hồng Phúc
N ă m S i n h : CANH TÍ
Dư ơ n g - Na m
Th á n g : 7
N g à y : 12
G i ờ DẦN
B ả n - M ệ n h Bích- thượng- Thổ
C ụ c : Mộc- tam- cục
T H ÂN c ư Q U AN - LO C ( T h a n ) / 4 3: tạ i c u n g
T U ẤT
S a o C h ủ M ệ n h : Tham Lang
S a o C h ủ T h â n : Linh Tinh
M ệ n h : Bích Thượng Thổ (đấp đắp tường)
C ầ m T i n h : Xương con chuột, xuất tướng tinh con dê.
C â n l ư ợ n g : 4 lượng 0 chỉ
Trực Thu
Con nhà HUỲNH ĐẾ (quan lộc, cô quạnh)
Ông Quan Đế độ mạng
Xem thêm Tử Bình

T u yệ t
T u ấ t Kim (-) Đ IỀN - TR ẠC H / 3 3 Dậu
H ợ i LIÊM < - H ỏ a - h đ >

P HÁ < - Th ủ y - h đ >
Lự c -Sĩ
K ì n h -D ư ơ n g
Đ ị a -K h ô n g
Tam-Thai
Thiê n-Hỉ
Phúc -Đứ c
Thiê n-Đứ c
Đào -Ho a
T hai
Tí
Thổ (+)

Mộ c (+)

TÀI- BẠC H / 8 3 Dần Thổ (-)

Mão

Dần

TẬT- ÁC H / 7 3 Sử u Thủy(+)

TH IÊN - D I / 6 3

N H ẬT < + H ỏ a - v đ >
CỰ < - Th ủ y - v đ >

VŨ < - K i m- mđ >
T H AM < - T h ủ y - mđ >

ĐỒ NG < + Th ủ y - v đ >
N G U YỆT < - T h ủ y - v đ >

T h i ê n -V i ệ t
H ó a -L ộ c
Phi-Liê m
Tang -Mô n
Thiê n-G iải
Thiê n-Mã
Cô -Thần
Thiê n-Trù
L â m -Q u a n

H ó a -Q u y ề n
Đư ờ ng -Phù
Tấu-Thơ

H ó a -K h o a
H ó a -K ỵ
Tư ớ ng -Q uân
Thái-Tuế
M ộ c -D ụ c

Đ ị a -K i ế p
Thiê n-Sứ
T h i ê n -K h ô n g
Thiế u-Dư ơ ng
Địa-G iải
Q u a n -Đ ớ i

Dư ỡ ng
Tý Thủy(-)

Ngày Sinh Âm
Ngày Sinh Xấu
Giờ Sinh
Giớ i T ính
T uổ i
T iết khí
T rự c

Thiê n-Q uan
Tiể u-Hao
Thiê n-Thư ơ ng
Trự c -Phù
LN Van-Tinh:
T r ư ờ n g -S i n h

Cân Lư ợ ng
Mệnh

Nguyễn Hồng Phúc
Chủ Nhật Ngày 30 T háng 8 Năm 2020
12/7/2020 - Ngày Ất T ỵ T háng Giáp T hân Năm Canh T ý
Ngày 12 T háng 7 Năm 2020 phạm ngày xấu Kim thần thất sát.
Mậu Dần (4:01)
Dương Nam
0 tuổi Canh T ý
Sinh vào mùa Xử thử (Mưa ngâu) - Kinh độ mặt trời 150°
T rực T hu
4 lượng 0 chỉ
Bích T hượng T hổ (đấp đắp tường)
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N Ô - BỘ C / 5 3 Hợ i

P HỦ < - Th ổ - đ đ >

T HÔNG T IN CÁ NHÂN

Ngày Sinh T ây

Tuất

Sử u

XemT uong

Họ T ên

Q U AN - L Ộ C
(Th â n ) / 4 3

T ả -P h ù
Thanh-Lo ng
Phư ợ ng -Các
G iải-Thần
Điế u-Khác h
Thiê n-Thọ
Q uả-Tú
Địa-Võ ng

2 0 19 Xe mT u o n g .n e t
T hìn

PH Ú C - Đ Ứ C /
Thân
23

V ă n -X ư ơ n g
Lộ c -Tồ n
Bác -Sỉ

Lo ng -Đứ c
Thiê n-Riê u
Thiê n-Y
T R IỆT

Tử
Thổ (+)

Kim
(+)

Q uan-Phủ

Cầm T inh

Xương con chuột,
xuất tướng
tinh NHÂN
con dê.
T HÔNG
T IN CÁ

Sao Chủ Mệnh

T ham Lang

Sao Chủ T hân

Linh T inh

Co n Nhà

Con nhà HUỲNH ĐẾ (quan lộc, cô quạnh)

Độ Mạng

Ông Quan Đế độ mạng

Màu Sắc

hạp màu: đỏ, vàng - kỵ: đen, xanh

T hân chào Quý Cháu T rai Nguyễn Hồng Phúc.
Chúng tôi xin gởi đến Quý Cháu Nguyễn Hồng Phúc lá số trọn đời này và luận giải cùng Quý Cháu những vấn đề mà Quý Cháu đang quan
tâm trong lá số. T rong một số đoạn bình giải, có những đoạn được trích nguyên văn trong sách T ử Vi xưa nên văn phong có phần hơi
thẳn thắn, nếu có phiền lòng thì xin Quý Cháu 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 Giải
Quý Cháu T rai tuổi Canh T ý là người cương trực, phân minh, tự tin Ở bản thân, khó có người hợp tác chân thành. Bản chất năng động,
hăng say nhưng không bền Chí. Làm việc gì cũng muốn thấy liền kết quả, khó theo đuổi công việc có tính lâu dài. Với nhiệt tâm, nhiệt tình
cộng với sự can đảm, Quý Cháu T rai có thể làm những việc mà người khác không dám làm, dễ trở thành người có tiếng, có danh trong xã
hội.
Với tuổi mạng tương khắc, cuộc Sống lắm phen lận đận, nếu Sanh vào mùa Ðông, là người có Chức có quyền nhưng vượt qua nhiều cơn
giông bão.
Khi đi vào Hậu Vận, có người Vẫn Chưa thành sự nghiệp, nhưng đa phần đều sung Sướng hơn thời T iền, T rung Vận. Dù ở hoàn cảnh
nào, Quý Cháu T rai cũng không bao giờ bằng lòng với hiện tại, trong lòng vẫn nuôi những mong ước Cao Xa, Chí "tang bồng hồ thỉ" Vẫn
đeo đẳng tâm hồn, ngoại trừ Quý Cháu T rai biết nương vào T ôn Giáo, chấp nhận hiện tại, mới được an vui.
Bây giờ Quý Cháu T rai với tuổi còn quá nhỏ, được sự bảo dưỡng của gia đình, cần cố gắng chăm chỉ học hành, vân lời Bố Mẹ, trau dồi
tánh đức, vì việc học chính là con đường tươi sáng đưa đến sự nghiệp rỡ ràng trong mai sau, là vốn liếng chắc thật, để có dịp báo hiếu
Mẹ Cha, đền đáp công ơn sinh thành, dưỡng dục, là hành trang đầy đủ để tiến bước trong cuộc đời vốn nhiều sóng gió phía trước.

Canh T ý,mạng T hổ cung Càn,
Đất ở đầu vách khó mà tìm ra.
Nhỏ thời vất vả phiêu lưu,
Lớn lên lập nghiệp lắm ưu lắm phiền.
Số tuổi khẳng khái đảm đương,
T hấy mạnh hiếp yếu thì thường nhảy vào.
Bạc tiền như thể chim bao,
Giàu có như thể sớm vào tối ra.
T ạo lập lắm cửa lắm nhà,
Mua cất rồi bán thế là trắng tay.
T hấy người yếu thế cô đơn,
Có tiền cũng giúp chẳng cần đền ơn.
Số tuổi có chức có quyền,
Có tay quán xuyến có quyền khiển binh.
Vợ chồng xung khắc hay rầy,
T hế mà con cháu đầy nhà phải lo.

Q u ỷ C ố c T o á n Mệ n h
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 T oán Mệnh để Quý
Cháu T rai có thể biết rõ hơn về số mệnh mình. Xem T ướng chấm net nhận thấy tứ trụ của Quý Cháu T rai có Lưỡng Đầu Kiềm là Canh
Mậu , ứng với quẻ T RẠCH SƠ N HÀM . T heo Quỷ Cốc tiên sinh, đây là cục KHÁT MÃ ẨM T UYỀN (Ngựa khát uống nước suối), nghĩa là:
Gặp lúc cùng cực được người giúp đỡ (Cùng cực chi thời đắc nhân phù trợ )
Các câu thơ sau chứa đựng nhiều hàm ý tiên định của Quỷ Cốc T iên Sinh và cùng lời bình giản lược:
• T hử mệnh tự cô vân xuất trục dã ốc thừa phong, tâm tại tứ phương ý tồn tha xứ, hướng dị hướng thành lập, biệt xứ kinh doanh Đông
ngạn tài tùng tây ngạn tú, Nam viên chủng trúc Bắc viên âm, phụ mẫu như quá khách, huynh đệ tợ tàn tinh, bất luyến cố hương sinh
xứ lạc, thụ ân thâm xứ tiện vi gia.
• Mệnh này tựa như mây đơn côi ra khỏi hang, như là nhà đồng quê đón gió,tâm ở bốn phương mà ý còn nơi chốn khác, ngoảnh đi nơi
khác thành lập hướng, bờ đông trồng cây tùng mà lại tốt ở bờ tây, vườn Nam trồng cây trúc vườn Bắc lại xanh tươi, cha mẹ như khách
qua đường, anh em như sao tàn khi rạng sáng, chẳng vương vấn vui nơi cố hương sinh trưởng, nơi thụ ơn sâu chốn ấy mới là nhà. xem
chi tiết

Lượ ng Số Bì nh Giải

www.XemTuong.net

Số 4 lư ợ ng
Cuộc đời đã trãi lắm phong sương
Nay được giàu sang rạng tổ đường
Mọi việc tính gì đều được nấy
T ương lai lộc thọ ắt miên trường.
Nói chung, Quý Cháu T rai có số lượng và số chỉ nầy lúc nhỏ có phần gian truân, nhưng thời gian ngắn thôi Cuộc sống từ 25 tuổi trở lên
mới được phát đạtCông danh sự nghiệp được hanh thông Về sau dược hưởng của hoạch tài chẳng qua đó là chổ tích đức phùng đức.

Mệ n h b ì n h g i ả i
CAN SINH CHI: Quý Cháu T rai được trời ưu đải để làm việc. Vừa có khả năng vừa gặp may mắn thuận lợi để đưa đến thành công dễ
dàng. Ngoài ra Quý Cháu T rai có cung Mệnh ở thế sinh nhập (cung mệnh ở cung dương). T hế thu vào, thế hưởng lợị T hường là người kỷ
lưởng làm việc gì củng suy xét, tính toán cẩn thận trước khi bắt tay vàọ
CỤC KHẮC MỆNH: Sự thành công của Quý Cháu T rai thường gặp nhiều gian khổ hoặc gặp cảnh trái ý hoặc gặp môi trường không thích
hợp.
T uổ i T í: Sao chủ Mệnh: T HAM-LANG. Sao chủ T hân: Linh-T inh.
CỰ, NHẬT chiếu tại Mệnh: tốt đẹp và vinh hiễn như CỰ, NHẬT tọa thủ tại Mệnh.
T ọa-quí-hướng-quí: Ở đâu cũng được người quí mến, trọng vọng (Mệnh có T hiên-Khôi và đối cung có T hiên-Việt). Nếu có thêm cát tinh
hợp chiếu thì văn chương lừng lẩỵ Hạn đến thường gặp nhiều may mắn. T hiên Khôi, T hiên Việt. Khôi có nghĩa là cái mũ của quan võ, Việt
là cái búa của ông tướng nên chủ uy quyền tước vị. T rong gia đình, người có Khôi-việt thường làm trưởng, nhưng nếu là người đoạt
trưởng thì lo hết cho gia đình. Còn ngoài xã hội, thường là người cầm đầu, hoặc thường được gần những bậc quý nhân hay nguyên thủ.
Đây là loại người thông minh, có năng khiếu về nhiều phương diên, đặc biệt có tài văn chương hay biện thuyết, làm gì cũng hơn người, chỉ
huy thiên hạ, ăn trên ngồi trước, tính tình cao thượng, khoáng đạt. Khôi -Việt là sao của bậc thiên tài đa năng. Nói chung Khôi Việt là đệ
nhất Phúc T inh của T ử Vi, gặp hung hóa cát, chủ phúc, lộc, thọ.
Khốc Hư T í Ngọ đồng cung: T iền bần hậu phú (cung T í có T hiên-Khốc, T hiên-Hư ).
Mệnh vô-chính-diệu: Người thông minh, khôn ngoan và có một đặc tính rất đặc biệt là khi gặp phải một vấn đề cần phải giải quyết dứt
khoát thì thường hay lưỡng lự, đắn đọ

Người nhân hậu, từ thiện, hay gặp may mắn, hiếu thảo, thành tín, chung thủy, có óc tín ngưỡng, có căn đi tu, trọng ân nghiã. Nhờ ở đức
hạnh xữ thế và thiện tâm sẳn có nên được thiên hạ quý mến (Ân-Quang (Mộc)).
Có nhiều cao vọng. Có năng khiếu nhận xét sắc bén, biết lợi dụng thời cơ, hoàn cảnh, biết quyền biến. Gặp nhiều sao tốt-đẹp: Hay giúp
đở, phò tá liên quan đến việc quân sự. Gặp nhiều sao-xấu: Gian quyệt, lừa đảo, làm những việc ám muội, hảm hạị Có thể bị người hảm hại
vào vòng tù tội hoặc bị khinh bỉ hay có thể bị chết thê thảm (Phục-Binh (Hỏa))
Có văn tài lỗi lạc, nhất là tài hùng biện, nói năng đanh thép, hùng hồn, khiếu hoạt động chính trị (T hiên-Hư (T hủy) ở T í, Ngọ).
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 (T hiên-Khốc (T hủy)).
T hường là con trưởng nếu không sau cũng đoạt trưởng và có vẻ mặt thanh túù. T hông minh, học hành xuất sắc về nhiều môn, có năng
khiếu về nhiều phương diện, biết quyền biến, mưu trí của người quân tử, có tài tổ chức, tính tình cao thượng, khoáng đạt (T hiên-Khôi
(Hỏa)). Được nhiều người biết đến. T uy nhiên nếu gặp T UẦN, T RIỆT , Hóa-Kỵ, T hiên-Hình và Sát-tinh thì sự thông minh bị giảm đi nhiều
hoặc không được chức tước lớn. Hạn gặp Văn-Xương thì được tiền tài xung túc hoặc thăng quan tiến chức. Ngoài ra Quý Cháu T rai giúp
đời bằng những hành động tích cực (trích T Ử VI NGHIỆM LÝ T OÀN T HƯ của cụ T hiên-Lương trang 72-73).
Mệnh có Xương, Khúc gặp T uần, T riệt thành xấu xa: đường công danh trắc trở, hay bị tai họa, tuổi thọ chiết giảm.
Người có Xương Khúc ở Mệnh có vẻ mặt thanh tú, khôi ngô hợp với quí tướng, đàn bà thì có nhan sắc. T rường hợp phụ nữ có Xương
Khúc đắc địa tọa thủ ở 6 cung T hìn T uất Sửu Mùi T ỵ Hợi thì có thân hình đẹp, có thể theo kiểu thẩm mỹ hiện thờị Lưu Ý cần phải có
Xương Khúc phối chiếụ Về tính tình: T hông minh, hiếu học, học giỏi, suy xét, phân tích, lý luận giỏi, có năng khiếu rất sắc bén về văn
chương, mỹ thuật, âm nhạc. Dễ xúc động, đa tình, đa cảm, dễ buồn, dễ khóc. Phái nam thì có tâm hồn đàn bà, nặng về tình cảm, nhút nhát,
hay e lệ. Ngoài ra còn có nghiã là thích trang điểm, chưng diện. T rường hợp hãm địa thì có nghiã là có hoa tay, khéo tay, giỏi về thủ công,
mỹ nghệ. Nếu có T hiên Riêu đồng cung thì đa nghi, tin dị đoan, người có tính đồng bóng. Biết dùng lý trí để suy xét, phân tích, lý luận. Có
năng khiếu rất sắc bén về văn chương, mỹ thuật, âm nhạc. Rất dồi dào tình cãm, dễ xúc động (Văn-Khúc (T hủy)). Rất kỵ gặp T ứ-Sát
(Kình-Dương, Đà-La, Hỏa-T inh, Linh-T inh) hoặc ở cung hãm-địa (Ngọ, T uất). Riêng đàn bà, tuy thông minh, xinh đẹp, tài hoa nhưng hơi
dâm một tí vì tính chất đào hoa của sao nàỵ
Người có từ tâm, mộ về tôn giáo, tín ngưỡng. T hiện tâm, nhân hậu, hiền lành, đức độ, hay làm việc thiện, hay cứu giúp người, có khiếu đi
tu (T hiên-Phúc (Hỏa)).
Người ưa chống đối, phá cũ, đổi mới, tranh luận, bàn cảị T inh nghịch, phá phách, có tính quật khởi và thường hay mắc bệnh về răng (T uếPhá (Hỏa)).
T uổi trẻ lận đận, nghèo, cực khổ, bôn ba, hay đau ốm. Có thể mồ côi sớm hay sớm ra đời lập nghiệp. Sinh bất phùng thờị Nếu có T ứ hay
T am-Không thì làm nên danh phận nhưng không bền, và tuổi thiếu niên vất vả (T RIỆT ở Mệnh).
Mệnh T riệt, T hân T uần: cần phải vô chính diệu mới làm nên. Về già thì an nhàn.
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T hân Mệnh đồng cung tại T í, Ngọ vô chính diệu gặp nhiều sao xấu thì cùng khổ hoặc chết non. Nếu có Hóa Lộc tọa thủ thì giàu nhưng
kém thọ. Không có Hóa Lộc thì nghèo nhưng sống lâụ
T hâm trầm, kín đáo, hay suy nghĩ sâu xa, đa sầu, đa cảm (bi quan). Có tài tính toán, biết mưu cơ kế hoặch. " T ử là giai đọan già nua suy
yếu của ngũ hành. Lực không còn theo tâm nữa; cần phải được sự phù giúp mới có thể thành công." (T rích sách T ử Vi đẩu số toàn thư
của Vũ T ài Lục trang 266)
Nếu bạn tin vào thuyết "Nhân Qủa" thì người tuổi T í có sao T hiên-T ài ở Mệnh: Nên trao dồi nhân đức, khả năng mới có thể gặt hái được
những kết quả mong muốn (trích T Ử VI CHỈ NAM của Song-An Đỗ-văn-Lưu, Cam-Vũ trang 286).

T hân bì nh giải
T hân cư Quan-Lộc: Người có cách này thường hoạt động, làm việc không mệt mõi và rất đam mê với công việc chuyên môn của mình. Đây
là một con người rất có tinh thần trách nhiệm.

P h ụ Mẫ u b ì n h g i ả i
Cha hay mẹ có tật hoặc bị điếc hay có thể bị mất sớm hoặc chia ly (Kình Dương, Đà-La).
Sớm khắc một trong hai thân. Nếu không, tất phải sớm xa cách hai thân (T RIỆT án ngử).
Nếu không mồ côi thì cũng có chuyện buồn rầu vì cha mẹ (Đà-La (Kim)).
Phú: "Kình Đà cha mẹ cùng con bất đồng" Lúc nhỏ đã khắc với cha mẹ (Đà).
Cha mẹ có lòng mộ đạo, ưa làm điều lành, an phận, ít mạo hiểm. Đức độ, đoan chính, hòa nhã, từ bi, hay giúp đở làm phúc. Là người bạn
tốt, biết chiều đải nhân nhượng, không làm hại, trái lại hay giúp đở, tha thứ (Long-Đức (T hủy)). Nếu đi với Đào-Hoa, Hồng-Loan thì là
người có duyên, có phẩm hạnh, thu hút người khác bằng tính nết đoan trang.
Cha mẹ có tinh thần ganh đua (Quan-Phủ (Hỏa)).
Cha mẹ chơi bời, trụy lạc, dễ sa ngã (T hiên-Riêu (T hủy)).

Phúc đ ức bì nh giải
Ông bà có quan chức (T hai Phụ, Phong Cáo).
T ổ ấm phân ly (Hỏa T inh, Linh T inh).
Giảm thọ, họ hàng ly tán, những người khá giả lại chết non (T ang-Môn, Bạch-Hổ).
Được thần linh che chở, sống thọ, dòng họ đoàn kết đùm bọc cho nhau hay khi chết được người hiến đất cho chôn cất (T hiên-Quí (T hổ)).
T ổn thọ hay gia đình không được toàn vẹn (Bạch-Hổ (Kim)).
Được gia tăng tuổi thọï, được hưỡng phúc. T hường trong họ hiếm người và đôi khi tranh chấp lẫn nhau hay ly tán nhưng cũng được khá
giả. Vì Lộc T ồn ở đây nói lên sẻ được hưỡng di sản của tổ phụ hay cha mẹ để lại hoặc ít ra thì cũng được hưỡng chút ít của cải của thân
tộc để lại (Lộc-T ồn (T hổ)).

Điền t rạc h bì nh giải
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 T ử-Vi T ổng Hợp của cụ Nguyễn Phát Lộc, trang 398).
Lập nghiệp ở buổi đầu hay bị thất bại về sau mới được bền vững (LIÊM, PHÁ đồng cung).
Hủy hoại tổ nghiệp. Nếu buổi đầu mua tậu được nhà đất, về sau cũng bán hết (Kình Dương, Địa-Không, Địa-Kiếp).
Mua tậu nhà đất một cách nhanh chóng. Nhưng đã mua nhanh, tất bán cũng nhanh (Địa-Không, Địa-Kiếp).
Gặp nhiều may mắn trong việc tạo sản, không phải đấu tranh chật vật. Có tiền bạc, điền sản hay không lo âu về tiền bạc, điền sản mặc dù
rất ít (T am-T hai (T hủy)).
Có thể tài sản không có gì hay tài sản bị sang đoạt, bị phá sản, bị tai họa về tài sản (nhà cháy, ...) hoặc sang đoạt hay tạo lập tài sản bằng
phương pháp táo bạo, ám muội (Địa-Không (Hỏa) hãm-địa).

Quan lộ c bì nh giải
Gặp được thời vận tốt (Mã, Khốc, Khách).
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.

Nô b ộ c b ì n h g i ả i
Nhân viên giúp việc đắc lực (T HIÊN-PHỦ).
Khó thuê mướn người làm. Nếu có người giúp việc cũng là hạng gian xảo, nay đến mai đị Bạn bè là phường du đãng hoang đàng hay lui tới
bòn của (Hao).
T hường gặp bạn bè, tôi tớ làm hao tốn tiền bạc, của cải như bị ăn chận, bị trộm cấp ... (T iểu-Hao (Hỏa)).

T hiên di bì nh giải
Luôn luôn gặp quí nhân phù trợ. Được nhiều người kính trọng buôn bán phát tài (ĐỒNG, NGUYỆT đồng cung tại T í).
Hay được lui tới chổ quyền quí. Ra ngoài có danh giá, được nhiều người kính trọng (Hóa-Quyền, Hóa-Khoa).
Có bằng sắc phẩm hàm (T ướng Quân ngộ Quốc Ấn).
Phú: "T hiên Di Hoá Kỵ ra ngoài, Kẻ thù người oán chẳng ai gần mình."
Bị miệng tiếng trong việc giao thiệp hoặc liên quan đến việc kiện cáo, cải vã với người ngoài (T hái-T uế (Hỏa)).
Hay mắc thị phi và gặp nhiều sự phiền lòng. Ngoài ra có thể Quý Cháu T rai làm công việc liên quan đến hóa chất hay liên quan đến quality
control, environmental protection, ISO, những nghề làm đụng chạm tới quyền lợi của kẻ khác như thanh trạ Đặc biệt khi có T hân cư T hiênDi (Hóa-Kỵ (T hủy)).
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T ật ác h bì nh giải
Bệnh ở chân (T HAM).
Giải trừ bệnh tật tại ương (Địa-Giãi (T hổ)).
Cứu giải những bệnh tật hay tại ương nhỏ (T hiếuĐương (Hỏa)).
Nếu có nhiều sao cứu giải thì qua khỏi bệnh tật một cách nhanh chóng bất ngờ. Nếu có nhiều sao tác họa thì rất nguy nan (Hóa-Quyền
(T hủy)).

T ài bạc h bì nh giải
"Đại Phú do T hiên, T iểu Phú do cần cù".
Chú ý: Cung T ài chỉ diễn tả tình trạng sinh kế tổng quát của cuộc đời, chớ không mô tả hết sự thăng trầm của từng giai đoạn. T hành thử,
muốn biết cái nghèo trong từng chi tiết, trong từng thời kỳ, người xem số phải đoán các cung Hạn (trích T ử-Vi T ổng Hợp của cụ Nguyễn
Phát Lộc, trang 398).
Giàu có lớn. Dễ kiếm tiền (CỰ, NHẬT đồng cung tại Dần).
Giàu có lớn, dễ kiếm tiền (NHẬT tọa thủ từ Dần đến Ngọ).
NHẬT đắc-địa tọa thủ: Nếu gặp Sát-tinh vẫn có tiền của và vẫn được sang trọng.
Dễ kiếm tiền, hay gặp quí nhân giúp đở (T hiên-Khôi, T hiên-Việt).
Hà tiện. Khéo giữ của (Cô-T hần, Quả-T ú).
Buôn bán phát tài, này đây mai đó. Dễ kiếm tiền nhất là kinh doanh nơi xa, chống trở nên giàu có (Hóa-Lộc và T hiên-Mã).
Hao hụt của cải (T hiên-Giải (Hỏa)).
Hóa Lộc: Cái giàu có của Hóa Lộc không phải đua chen lăn lộn nhiều với sinh kế. Hóa Lộc có thể là một Mạnh T hường Quân, dám bố thí,
hiến củạ
Lúc phát thì tiền vào như nước (T hiên-Mã (Hỏa)).
Khéo giữ của (Cô-T hần (T hổ)).

T ử t ức bì nh giải
May mắn lắm mới có hai con. Nếu muộn sinh mới dễ nuôi và sau này con mới khá giả (T ƯỚNG đơn thủ tại Mão).
Nhiều con, đông con (Đế-Vượng, T rường-Sinh).
Muộn con, đa sinh, thiểu dưỡng (T hiên-Hình (Hỏa)).
Con khéo tay (Hồng-Loan (T hủy)).

Phu / T hê bì nh giải
Vợ nhiều tuổi hơn chồng, nhưng xinh đẹp, đảm đang và hiền thục "Hiền mỹ chi thê". Sớm gặp người hiền lương. Lấy nhau dễ dàng, làm ăn
khá giả và thường là quen thuộc từ trước, hay có họ hàng xa với nhaụ T rai lấy vợ đẹp, gái lấy chồng hiền, hòa hợp cho đến lúc mãn chiều
xế bóng (CƠ, LƯƠNG đồng cung).
Có thể tự do kết hôn, vợ chồng lấy nhau không cần môi giới (T ả-Phù, Hữu-Bật).
Người phối ngẩu có bằng sắc (T hai Phụ, Phong Cáo).
Người phối ngẩu có bằng sắc (T ướng Quân, Quốc Ấn).
Người phối ngẩu xảo trá "Bông hồng cắm bải cức trâu" (Hoả, Linh).
Chồng thường kiện vợ, thường hay tranh chấp với nhau vì Quan Phù chỉ sự phản bội, sự thiếu chung thuỷ (Quan Phù).
Kết hôn với người khác làng, khác xóm hoặc dang dỡ mối tình đầụ T hí dụ như bị hồi hôn sau khi có lễ Hỏị Nên muộn lập gia đình hay đi xa
mà thành hôn phối mới tránh được hình khắc. Hoặc ít nhất cũng phải hai ba độ buồn thương chia cách (T UẦN án ngử).

Hu y n h đ ệ b ì n h g i ả i
Anh chị em đều được phú quí (T Ử, SÁT đồng cung).
T rong gia đình thiếu hòa khí, anh chị em thường xa cách nhau lại có người phá tán chơi bời (Hao).

Hô n n h â n / Hỉ t í n
Hạn t uổ i năm23: Hạn t uổ i năm24 : Hạn t uổ i năm25: Hạn t uổ i năm26: Hạn t uổ i năm27 : Hạn t uổ i năm28: Hạn t uổ i năm29:
Hạn t uổ i năm30: Hạn t uổ i năm31: Hạn t uổ i năm32: Hạn t uổ i năm33: Hạn t uổ i năm34 : Có hỉ tín (T hanh-Long, Hồng, Đào).
Có hỉ tín (Sát, Phá, Liêm, T ham, Hồng).
Có hỉ tín (T hiên-Đức, Nguyệt-Đức, Đào, T hiên-Hỉ).
Có hỉ tín (T hiên-Đức, Nguyệt-Đức, Hồng, T hiên-Hỉ).
Chỉ việc cưới hỏi bất thành, trai gái phải đau khổ vì mối tình bất toại (Địa-Không (Hỏa) Hãm-địa).
Sao này không bao giờ có lợi cho hôn nhân và cho hạnh phúc lứa đôị Nếu Hạn rơi vào thì việc lập gia đình sẻ khó thành (PHÁ-QUÂN
Hãm-địa).
Có bà mai giúp nên duyên vợ chồng (Nguyệt-Đức, Đào, Hồng).
Có tình duyên, bồ bịch (T hiên-Hỉ, Hồng, Đào).
Chỉ việc cưới hỏi bất thành, trai gái phải đau khổ vì mối tình bất toại (Địa-Không (Hỏa) Hãm-địa).
Sao này không bao giờ có lợi cho hôn nhân và cho hạnh phúc lứa đôị Nếu Hạn rơi vào thì việc lập gia đình sẻ khó thành (PHÁ-QUÂN
Hãm-địa).
Hạn t uổ i năm35: Có hỉ tín (T hiên-Đức, Nguyệt-Đức, Đào, T hiên-Hỉ).
Chỉ việc cưới hỏi bất thành, trai gái phải đau khổ vì mối tình bất toại (Địa-Không (Hỏa) Hãm-địa).
Sao này không bao giờ có lợi cho hôn nhân và cho hạnh phúc lứa đôị Nếu Hạn rơi vào thì việc lập gia đình sẻ khó thành (PHÁ-QUÂN
Hãm-địa).
Hạn t uổ i năm36: Có hỉ tín (T hanh-Long, Hồng, Đào).
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Có hỉ tín (Sát, Phá, Liêm, T ham, Hồng).
Có hỉ tín (T hiên-Đức, Nguyệt-Đức, Đào, T hiên-Hỉ).
Có hỉ tín (T hiên-Đức, Nguyệt-Đức, Hồng, T hiên-Hỉ).
Chỉ việc cưới hỏi bất thành, trai gái phải đau khổ vì mối tình bất toại (Địa-Không (Hỏa) Hãm-địa).
Sao này không bao giờ có lợi cho hôn nhân và cho hạnh phúc lứa đôị Nếu Hạn rơi vào thì việc lập gia đình sẻ khó thành (PHÁ-QUÂN
Hãm-địa).
Có bà mai giúp nên duyên vợ chồng (Nguyệt-Đức, Đào, Hồng).
Có tình duyên, bồ bịch (T hiên-Hỉ, Hồng, Đào).
Chỉ việc cưới hỏi bất thành, trai gái phải đau khổ vì mối tình bất toại (Địa-Không (Hỏa) Hãm-địa).
Sao này không bao giờ có lợi cho hôn nhân và cho hạnh phúc lứa đôị Nếu Hạn rơi vào thì việc lập gia đình sẻ khó thành (PHÁ-QUÂN
Hãm-địa).
Hạn t uổ i năm37 : Hạn t uổ i năm38: Hạn t uổ i năm39: Hạn t uổ i năm4 0: Hạn t uổ i năm4 1: Có hỉ tín (T hiên-Đức, Nguyệt-Đức, Đào,
T hiên-Hỉ).
Chỉ việc cưới hỏi bất thành, trai gái phải đau khổ vì mối tình bất toại (Địa-Không (Hỏa) Hãm-địa).
Sao này không bao giờ có lợi cho hôn nhân và cho hạnh phúc lứa đôị Nếu Hạn rơi vào thì việc lập gia đình sẻ khó thành (PHÁ-QUÂN
Hãm-địa).
Hạn t uổ i năm4 2: Hạn t uổ i năm4 3: Hạn t uổ i năm4 4 : Hạn t uổ i năm4 5: Hạn t uổ i năm4 6: Hạn t uổ i năm4 7 : Hạn t uổ i năm4 8:
Hạn t uổ i năm4 9: Hạn t uổ i năm50: Hạn t uổ i năm51: Có con xinh đẹp (T hai, T hanh-Long, T hiên-Hỉ).
Hạn t uổ i năm52: Hạn t uổ i năm53: Hạn t uổ i năm54 : Hạn t uổ i năm55: Hạn t uổ i năm56: Hạn t uổ i năm57 : Hạn t uổ i năm58:
Hạn t uổ i năm59: Hạn t uổ i năm60: Có tình duyên, bồ bịch (T hiên-Hỉ, Hồng, Đào).
SONG-HỈ (Hồng, Đào, T hiên-Hỉ, T hiên-Đức, Long-Đức, Phúc-Đức, T hai).
Hạn t uổ i năm61: Hạn t uổ i năm62:

Hô n n h â n / Hỉ t í n
Cung hạn cung T í.
Cung hạn cung Sữụ
Có hỉ tín (T hiên-Đức, Nguyệt-Đức, Đào, T hiên-Hỉ).
Chỉ việc cưới hỏi bất thành, trai gái phải đau khổ vì mối tình bất toại (Địa-Kiếp (Hỏa) Hãm-địa).
Nhanh chóng, bất ngờ, bất thần, đột ngột (T hiên-Không (Hỏa)).
Cung hạn cung Dần.
Cung hạn cung Mãọ
Cung hạn cung T hìn.
Cung hạn cung T ỵ.
Có hỉ tín (T hiên-Đức, Nguyệt-Đức, Đào, T hiên-Hỉ).
Làm cho khó khăn, chậm trể cuộc hôn nhân (T UẦN).
Cung hạn cung Ngọ.
Cung hạn cung Mùị
Cung hạn cung T hân.
Cung hạn cung Dậụ
Có hỉ tín (T hiên-Đức, Nguyệt-Đức, Đào, T hiên-Hỉ).
Chỉ việc cưới hỏi bất thành, trai gái phải đau khổ vì mối tình bất toại (Địa-Không (Hỏa) Hãm-địa).
Sao này không bao giờ có lợi cho hôn nhân và cho hạnh phúc lứa đôị Nếu Hạn rơi vào thì việc lập gia đình sẻ khó thành (PHÁ-QUÂN
Hãm-địa).
Cung hạn cung T uất.
Cung hạn cung Hợị
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Hạn t uổ i năm52:

Hạ n t u ổ i
Người tuổi T í kỵ năm: Dần, T hân, T í, Ngọ và Hạn T am-T ai: Dần, Mão, T hìn. Năm hạn: Dần, T hân. Năm xung: Ngọ.

Hạ n x ấ u
Cung hạn cung T í.
Cung hạn cung Sữụ
Cung hạn cung Dần.
T ang, Hổ, Điếu, Binh (T ứ Hung): Rất độc, báo hiệu cho tai nạn, họa lớn, tang tóc.
T ang, Mã, Khốc, Hư: Coi chừng có tang.
T ang, Quả, Khốc, Hư: Coi chừng có tang.
Cung hạn cung Mãọ
Cung hạn cung T hìn.
Cung hạn cung T ỵ.
T HẤT -SÁT gặp Hao: Coi chừng bị đau ốm nặng, hay có tang.
Cung hạn cung Ngọ.
T ang, Hổ, Điếu, Binh (T ứ Hung): Rất độc, báo hiệu cho tai nạn, họa lớn, tang tóc.
Cung hạn cung Mùị
Cung hạn cung T hân.
Cung hạn cung Dậụ
Cung hạn cung T uất.
T ang, Hổ, Điếu, Binh (T ứ Hung): Rất độc, báo hiệu cho tai nạn, họa lớn, tang tóc.
Cung hạn cung Hợị

Hạ n t ổ n g q u á t
Cung hạn: cung T í.
NGUYỆT gặp Hỏa, Linh: Coi chừng bị đau yếu, hay kiện cáọ
Hóa-Khoa: Mọi sự thông suốt. Đang đau yếu hay mắc tai nạn thì sẻ được cứu giảị
Hóa-Kỵ (T hủy): T iểu-Hạn, một năm làm ăn không haỵ Đại-Hạn, mười năm lận đận. Nếu gặp thêm T hái-T uế thì bị tai họa bất ngờ về tiền
bạc, tai tiếng, miệng tiếng, công việc buôn bán.
Long-T rì gặp Mộc Dục: Coi chừng tai nạn sông nước. Đàn bà gặp hạn này rất đáng lo ngại khi sanh sở.
T ướng-Quân: Có uy quyền.
T hăng quan, tiến chức (T ướng Quân, Quốc Ấn).
Cung hạn: cung Sữụ
T HAM-LANG có Không, Kiếp: Coi chừng bị hao tốn tiền tài, hay bị truất giáng nếu có công danh.
Hóa-Quyền gặp T HAM, VŨ: Mọi mưu sự đều được toại lòng. Danh tài hưng vượng và có uy quyền hiển hách.
T hiên-Giải, Địa-Giải: Giải trừ được tai họạ
T hiên-Không: Nếu đang đau ốm chắc chắn là sẻ qua khỏị T uy 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 Dần.
CỰ-MÔN có T ang: Coi chừng bị đau ốm nặng, hay có đại tang.
Hóa-Lộc: T ài lộc phong phú. Đau ốm chóng khỏị T hăng quan tiến chức.
T ang-Môn: Coi chừng đau bệnh, mất của, tù tội hay có thể có tang.
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T hiên-Mã gặp Khốc, Khách: Có uy quyền, nếu có quan chức tất được cao thăng.
T hiên-Giải, Địa-Giải: Giải trừ được tai họạ
Phát tài (đại hạn 10 năm, tiểu hạn 1 năm) (Mã ngộ Lộc)
Phú: "Mã ngộ T rường Sinh, thanh vân đắc lộ" (Công danh hiển hách) Phát tài (đại hạn 10 năm, tiểu hạn 1 năm) (Mã ngộ T rường Sinh).
Phát tài (đại hạn 10 năm, tiểu hạn 1 năm) (Mã ngộ T hiên Khốc).
Hạn xấu có T ứ Hung (T ang, Hổ, Điếu, Binh).
Cung hạn: cung Mãọ
Cung hạn: cung T hìn.
Nếu gặp T UẦN-T RIỆT án ngử, hay gặp nhiều sao sáng sủa tốt đẹp hội hợp, cũng giải trừ được một phần lớn những sự chẳng lành.
Hỏa-T inh gặp Linh-T inh, Mộäc Dục: Coi chừng bị phỏng.
Long-T rì gặp Mộc Dục: Coi chừng tai nạn sông nước. Đàn bà gặp hạn này rất đáng lo ngại khi sanh sở.
Quốc-Ấn gặp T UẦN, T RIỆT : Công danh trắc trở. Nếu có quan chức tất bị truất giáng.
T hai-Phù, Phong-Cáo: Có danh chức.
T ứ 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 T hai - Phụ, Phong Cáo gọi là T ứ - vinh càng dễ hiển đạt. Quang,
Quí gặp T ả, Hữu, T hanh Long, Khôi, Việt, Hoa - Cái, Hồng Loan là thượng cách, thế nào cũng có chức tước lớn. Phú có câu: "Quí, Ân,
T hanh, Việt, Cái, Hồng, T rai cận Cửu - trùng, gái tắc cung phị"
Có bằng cấp, được khen thưởng (T hai Phụ, Phong Cáo).
T hăng quan, tiến chức (T ướng Quân, Quốc Ấn).
Phú: "T ứ Linh Cái Hổ Phượng Long, Công danh quyền thế lẫy lừng một phen."
Cung hạn: cung T ỵ.
Nếu gặp T UẦN-T RIỆT án ngử, hay gặp nhiều sao sáng sủa tốt đẹp hội hợp, cũng giải trừ được một phần lớn những sự chẳng lành.
T Ử-VI tại T ỵ, Hợi, Mão, Dậu: Danh tài bình thường và nếu có tai họa cũng khó mà giải trừ. Coi chừng nếu Đại-T iểu-hạn trùng-phùng (cùng
một cung) lại có T UẦN-T RIỆT án ngử, tất tính mạng lâm nguy, rất đáng lo ngạị
T HẤT -SÁT gặp Hao: Coi chừng bị đau ốm nặng, hay có tang.
Bát-T ọa: Có danh chức, tài lộc dồi dàọ
Mất quyền chức, lưu vong, chạy trốn (T ử Vi gặp Không Kiếp).
Cung hạn: cung Ngọ.
Mộc-Mệnh: Hạn đến cung Ngọ, thuộc quẻ Ly, thuộc Hỏạ Mộc sinh Hỏa, ví như củi gổ nhóm lửa sau tan thành tro than. Vì thế Bản-Mệnh
tuy sáng sủa rực rở, nhưng chẳng được lâu bền. Do đó khó tránh được những tại ương, họa hạị
Nếu gặp T UẦN-T RIỆT án ngử, hay gặp nhiều sao sáng sủa tốt đẹp hội hợp, cũng giải trừ được một phần lớn những sự chẳng lành.
T hiên-Khôi gặp T UẦN, T RIỆT 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.
T hiên-Khốc: Có chuyện buồn phiền, đau yếụ Mưu sự trước khó sau dễ.
T hiên-Hư: Coi chừng sức khỏe kém, hay có chuyện buồn bực hay có thể bị đau răng.
Ân-Quang, T hiên-Quí: Mọi chuyện như ý, danh tài hưng vượng, luôn luôn gặp quí nhân phù trợ. Nếu bị đau ốm thì chóng khỏị
Hạn xấu có T ứ Hung (T ang, Hổ, Điếu, Binh).
Cung hạn: cung Mùị
Nếu gặp T UẦN-T RIỆT 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
Cung hạn: cung T hân.
Lộc-T ồn: Mọi sự hạnh thông, danh tài hưng vượng. T hăng quan tiến chức. Nếu đau ốm thì được chóng khỏị Gặp quí nhân phù trợ.
Ân-Quang, T hiên-Quí: Mọi chuyện như ý, danh tài hưng vượng, luôn luôn gặp quí nhân phù trợ. Nếu bị đau ốm thì chóng khỏị
T hai-Phù, Phong-Cáo: Có danh chức.
T ứ 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 T hai - Phụ, Phong Cáo gọi là T ứ - vinh càng dễ hiển đạt. Quang,
Quí gặp T ả, Hữu, T hanh Long, Khôi, Việt, Hoa - Cái, Hồng Loan là thượng cách, thế nào cũng có chức tước lớn. Phú có câu: "Quí, Ân,
T hanh, Việt, Cái, Hồng, T rai cận Cửu - trùng, gái tắc cung phị"
Có bằng cấp, được khen thưởng (T hai Phụ, Phong Cáo).
Phú: "T ứ Linh Cái Hổ Phượng Long, Công danh quyền thế lẫy lừng một phen."
Cung hạn: cung Dậụ
LIÊM-T RINH gặp T HAM, SÁT , PHÁ: Coi chừng đau yếu, hay bị oán trách.
LIÊM-T RINH gặp PHÁ đồng cung gặp Kiếp, Kình: Coi chừng kiện tụng, tù tộị
PHÁ-QUÂN gặp LIÊM, Hỏa: Coi chừng bị hao tán, tù tộị
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
T rong 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.
Đào-Hoa gặp Không, Kiếp, Bệnh-Phù: Coi chừng bị mắc bệnh phong tình.
T am-T hai: Có danh chức, tài lộc dồi dàọ
Cung hạn: cung T uất.
Giải-T hần: Coi chừng sao Giải-T hần chỉ có thể giải trừ được những bệnh tật, tai nạn nhỏ. Nếu gặp những bệnh tật, tai nạn lớn, Giải-T hần
không những bất lực mà còn làm cho người ta phải sớm lìa trần thế. T rong trường hợp này Giải-T hần chính là T ử-T hần.
Hạn xấu có T ứ Hung (T ang, Hổ, Điếu, Binh).
Cung hạn: cung Hợị
T HIÊN-PHỦ: Công danh hiển đạt, tiền tài tăng tiến.
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Đại, T iểu-Hao gặp T hiên-T hương: Coi chừng túng thiếu, đói khổ.
Hạn t uổ i năm3: Mộc-Mệnh: Hạn đến cung Ngọ, thuộc quẻ Ly, thuộc Hỏạ Mộc sinh Hỏa, ví như củi gổ nhóm lửa sau tan thành tro than. Vì
thế Bản-Mệnh tuy sáng sủa rực rở, nhưng chẳng được lâu bền. Do đó khó tránh được những tại ương, họa hạị
Phục-Binh gặp T ang-Môn: Coi chừng có tang lớn.
Ân-Quang, T hiên-Quí: Mọi chuyện như ý, danh tài hưng vượng, luôn luôn gặp quí nhân phù trợ. Nếu bị đau ốm thì chóng khỏị
T hiên-Khốc: Có chuyện buồn phiền, đau yếụ Mưu sự trước khó sau dễ.
T hiên-Hư: Coi chừng sức khỏe kém, hay có chuyện buồn bực hay có thể bị đau răng.
Hạn t uổ i năm4 : Mộc-Mệnh: Hạn đến cung Ngọ, thuộc quẻ Ly, thuộc Hỏạ Mộc sinh Hỏa, ví như củi gổ nhóm lửa sau tan thành tro than. Vì
thế Bản-Mệnh tuy sáng sủa rực rở, nhưng chẳng được lâu bền. Do đó khó tránh được những tại ương, họa hạị
Nếu gặp T UẦN-T RIỆT án ngử, hay gặp nhiều sao sáng sủa tốt đẹp hội hợp, cũng giải trừ được một phần lớn những sự chẳng lành.
T hiên-Khôi gặp T UẦN, T RIỆT 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.
Phục-Binh gặp T ang-Môn: Coi chừng có tang lớn.
Phục-Binh gặp T uế, Kỵ: Coi chừng có chuyện tranh chấp, kiện cáọ
Ân-Quang, T hiên-Quí: Mọi chuyện như ý, danh tài hưng vượng, luôn luôn gặp quí nhân phù trợ. Nếu bị đau ốm thì chóng khỏị
T hiên-Khốc: Có chuyện buồn phiền, đau yếụ Mưu sự trước khó sau dễ.
T hiên-Hư: Coi chừng sức khỏe kém, hay có chuyện buồn bực hay có thể bị đau răng.
Hạn t uổ i năm5: Mộc-Mệnh: Hạn đến cung Ngọ, thuộc quẻ Ly, thuộc Hỏạ Mộc sinh Hỏa, ví như củi gổ nhóm lửa sau tan thành tro than. Vì
thế Bản-Mệnh tuy sáng sủa rực rở, nhưng chẳng được lâu bền. Do đó khó tránh được những tại ương, họa hạị
Nếu gặp T UẦN-T RIỆT án ngử, hay gặp nhiều sao sáng sủa tốt đẹp hội hợp, cũng giải trừ được một phần lớn những sự chẳng lành.
T hiên-Khôi gặp T UẦN, T RIỆT 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.
Phục-Binh gặp T ang-Môn: Coi chừng có tang lớn.
Ân-Quang, T hiên-Quí: Mọi chuyện như ý, danh tài hưng vượng, luôn luôn gặp quí nhân phù trợ. Nếu bị đau ốm thì chóng khỏị
T hiên-Khốc: Có chuyện buồn phiền, đau yếụ Mưu sự trước khó sau dễ.
T hiên-Hư: Coi chừng sức khỏe kém, hay có chuyện buồn bực hay có thể bị đau răng.
Hạn t uổ i năm6: Mộc-Mệnh: Hạn đến cung Ngọ, thuộc quẻ Ly, thuộc Hỏạ Mộc sinh Hỏa, ví như củi gổ nhóm lửa sau tan thành tro than. Vì
thế Bản-Mệnh tuy sáng sủa rực rở, nhưng chẳng được lâu bền. Do đó khó tránh được những tại ương, họa hạị
Nếu gặp T UẦN-T RIỆT án ngử, hay gặp nhiều sao sáng sủa tốt đẹp hội hợp, cũng giải trừ được một phần lớn những sự chẳng lành.
T hiên-Khôi gặp T UẦN, T RIỆT 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.
Phục-Binh gặp T ang-Môn: Coi chừng có tang lớn.
Phục-Binh gặp T uế, Kỵ: Coi chừng có chuyện tranh chấp, kiện cáọ
Ân-Quang, T hiên-Quí: Mọi chuyện như ý, danh tài hưng vượng, luôn luôn gặp quí nhân phù trợ. Nếu bị đau ốm thì chóng khỏị
T hiên-Khốc: Có chuyện buồn phiền, đau yếụ Mưu sự trước khó sau dễ.
T hiên-Hư: Coi chừng sức khỏe kém, hay có chuyện buồn bực hay có thể bị đau răng.
Hạn t uổ i năm7 : Mộc-Mệnh: Hạn đến cung Ngọ, thuộc quẻ Ly, thuộc Hỏạ Mộc sinh Hỏa, ví như củi gổ nhóm lửa sau tan thành tro than. Vì
thế Bản-Mệnh tuy sáng sủa rực rở, nhưng chẳng được lâu bền. Do đó khó tránh được những tại ương, họa hạị
Nếu gặp T UẦN-T RIỆT án ngử, hay gặp nhiều sao sáng sủa tốt đẹp hội hợp, cũng giải trừ được một phần lớn những sự chẳng lành.
T hiên-Khôi gặp T UẦN, T RIỆT 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.
Phục-Binh gặp T ang-Môn: Coi chừng có tang lớn.
Ân-Quang, T hiên-Quí: Mọi chuyện như ý, danh tài hưng vượng, luôn luôn gặp quí nhân phù trợ. Nếu bị đau ốm thì chóng khỏị
T hiên-Khốc: Có chuyện buồn phiền, đau yếụ Mưu sự trước khó sau dễ.
T hiên-Hư: Coi chừng sức khỏe kém, hay có chuyện buồn bực hay có thể bị đau răng.
Hạn t uổ i năm8: Mộc-Mệnh: Hạn đến cung Ngọ, thuộc quẻ Ly, thuộc Hỏạ Mộc sinh Hỏa, ví như củi gổ nhóm lửa sau tan thành tro than. Vì
thế Bản-Mệnh tuy sáng sủa rực rở, nhưng chẳng được lâu bền. Do đó khó tránh được những tại ương, họa hạị
Nếu gặp T UẦN-T RIỆT án ngử, hay gặp nhiều sao sáng sủa tốt đẹp hội hợp, cũng giải trừ được một phần lớn những sự chẳng lành.
T hiên-Khôi gặp T UẦN, T RIỆT 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.
Phục-Binh gặp T ang-Môn: Coi chừng có tang lớn.
Ân-Quang, T hiên-Quí: Mọi chuyện như ý, danh tài hưng vượng, luôn luôn gặp quí nhân phù trợ. Nếu bị đau ốm thì chóng khỏị
T hiên-Khốc: Có chuyện buồn phiền, đau yếụ Mưu sự trước khó sau dễ.
T hiên-Hư: Coi chừng sức khỏe kém, hay có chuyện buồn bực hay có thể bị đau răng.
Hạn t uổ i năm9: Mộc-Mệnh: Hạn đến cung Ngọ, thuộc quẻ Ly, thuộc Hỏạ Mộc sinh Hỏa, ví như củi gổ nhóm lửa sau tan thành tro than. Vì
thế Bản-Mệnh tuy sáng sủa rực rở, nhưng chẳng được lâu bền. Do đó khó tránh được những tại ương, họa hạị
Nếu gặp T UẦN-T RIỆT án ngử, hay gặp nhiều sao sáng sủa tốt đẹp hội hợp, cũng giải trừ được một phần lớn những sự chẳng lành.
T hiên-Khôi gặp T UẦN, T RIỆT án ngử: Coi chừng bị mắc tai nạn khủng khiếp hay bị thương tích ở đầụ Có thể bị giáng chức nếu có chức
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vụ.
Phục-Binh gặp T ang-Môn: Coi chừng có tang lớn.
Ân-Quang, T hiên-Quí: Mọi chuyện như ý, danh tài hưng vượng, luôn luôn gặp quí nhân phù trợ. Nếu bị đau ốm thì chóng khỏị
T hiên-Khốc: Có chuyện buồn phiền, đau yếụ Mưu sự trước khó sau dễ.
T hiên-Hư: Coi chừng sức khỏe kém, hay có chuyện buồn bực hay có thể bị đau răng.
Hạn t uổ i năm10: Mộc-Mệnh: Hạn đến cung Ngọ, thuộc quẻ Ly, thuộc Hỏạ Mộc sinh Hỏa, ví như củi gổ nhóm lửa sau tan thành tro than.
Vì thế Bản-Mệnh tuy sáng sủa rực rở, nhưng chẳng được lâu bền. Do đó khó tránh được những tại ương, họa hạị
Nếu gặp T UẦN-T RIỆT án ngử, hay gặp nhiều sao sáng sủa tốt đẹp hội hợp, cũng giải trừ được một phần lớn những sự chẳng lành.
T hiên-Khôi gặp T UẦN, T RIỆT 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.
Phục-Binh gặp T ang-Môn: Coi chừng có tang lớn.
Ân-Quang, T hiên-Quí: Mọi chuyện như ý, danh tài hưng vượng, luôn luôn gặp quí nhân phù trợ. Nếu bị đau ốm thì chóng khỏị
T hiên-Khốc: Có chuyện buồn phiền, đau yếụ Mưu sự trước khó sau dễ.
T hiên-Hư: Coi chừng sức khỏe kém, hay có chuyện buồn bực hay có thể bị đau răng.
Hạn t uổ i năm11: Mộc-Mệnh: Hạn đến cung Ngọ, thuộc quẻ Ly, thuộc Hỏạ Mộc sinh Hỏa, ví như củi gổ nhóm lửa sau tan thành tro than.
Vì thế Bản-Mệnh tuy sáng sủa rực rở, nhưng chẳng được lâu bền. Do đó khó tránh được những tại ương, họa hạị
Nếu gặp T UẦN-T RIỆT án ngử, hay gặp nhiều sao sáng sủa tốt đẹp hội hợp, cũng giải trừ được một phần lớn những sự chẳng lành.
T hiên-Khôi gặp T UẦN, T RIỆT 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.
Phục-Binh gặp T ang-Môn: Coi chừng có tang lớn.
Ân-Quang, T hiên-Quí: Mọi chuyện như ý, danh tài hưng vượng, luôn luôn gặp quí nhân phù trợ. Nếu bị đau ốm thì chóng khỏị
T hiên-Khốc: Có chuyện buồn phiền, đau yếụ Mưu sự trước khó sau dễ.
T hiên-Hư: Coi chừng sức khỏe kém, hay có chuyện buồn bực hay có thể bị đau răng.
Hạn t uổ i năm12: Mộc-Mệnh: Hạn đến cung Ngọ, thuộc quẻ Ly, thuộc Hỏạ Mộc sinh Hỏa, ví như củi gổ nhóm lửa sau tan thành tro than.
Vì thế Bản-Mệnh tuy sáng sủa rực rở, nhưng chẳng được lâu bền. Do đó khó tránh được những tại ương, họa hạị
Phục-Binh gặp T ang-Môn: Coi chừng có tang lớn.
Ân-Quang, T hiên-Quí: Mọi chuyện như ý, danh tài hưng vượng, luôn luôn gặp quí nhân phù trợ. Nếu bị đau ốm thì chóng khỏị
T hiên-Khốc: Có chuyện buồn phiền, đau yếụ Mưu sự trước khó sau dễ.
T hiên-Hư: Coi chừng sức khỏe kém, hay có chuyện buồn bực hay có thể bị đau răng.
Hạn t uổ i năm13:
Hạn t uổ i năm14 : Nếu gặp T UẦN-T RIỆT án ngử, hay gặp nhiều sao sáng sủa tốt đẹp hội hợp, cũng giải trừ được một phần lớn những
sự chẳng lành.
Hạn t uổ i năm15: Nếu gặp T UẦN-T RIỆT án ngử, hay gặp nhiều sao sáng sủa tốt đẹp hội hợp, cũng giải trừ được một phần lớn những
sự chẳng lành.
Hạn t uổ i năm16: Nếu gặp T UẦN-T RIỆT án ngử, hay gặp nhiều sao sáng sủa tốt đẹp hội hợp, cũng giải trừ được một phần lớn những
sự chẳng lành.
Hạn t uổ i năm17 : Nếu gặp T UẦN-T RIỆT án ngử, hay gặp nhiều sao sáng sủa tốt đẹp hội hợp, cũng giải trừ được một phần lớn những
sự chẳng lành.
Hạn t uổ i năm18: Nếu gặp T UẦN-T RIỆT án ngử, hay gặp nhiều sao sáng sủa tốt đẹp hội hợp, cũng giải trừ được một phần lớn những
sự chẳng lành.
Hạn t uổ i năm19: Nếu gặp T UẦN-T RIỆT án ngử, hay gặp nhiều sao sáng sủa tốt đẹp hội hợp, cũng giải trừ được một phần lớn những
sự chẳng lành.
Hạn t uổ i năm20: Nếu gặp T UẦN-T RIỆT án ngử, hay gặp nhiều sao sáng sủa tốt đẹp hội hợp, cũng giải trừ được một phần lớn những
sự chẳng lành.
Hạn t uổ i năm21:
Hạn t uổ i năm22:
Hạn t uổ i năm23: Lộc-T ồn: Mọi sự hạnh thông, danh tài hưng vượng. T hăng quan tiến chức. Nếu đau ốm thì được chóng khỏị Gặp quí
nhân phù trợ.
T hai-Phù, Phong-Cáo: Có danh chức.
Ân-Quang, T hiên-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 năm24 : Lộc-T ồn: Mọi sự hạnh thông, danh tài hưng vượng. T hăng quan tiến chức. Nếu đau ốm thì được chóng khỏị Gặp quí
nhân phù trợ.
Lộc-T ồn gặp Hóa-Lộc: Đại phát tàị
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Lộc-T ồn gặp Mã : Mưu sự toại lòng, danh tài hưng vượng. Nếu đi buôn bán chác chắn là buôn một bán mườị
Bạch-Hổ gặp Phi-Liêm: Mọi chuyện thông suốt, danh tài hoạnh phát, trong nhà có chuyện vui mừng.
T hai-Phù, Phong-Cáo: Có danh chức.
Ân-Quang, T hiên-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 năm25: Bạch-Hổ gặp T ấu-T hơ: Mưu sự toại lòng. Nếu có quan chức tất được thăng quan tiến chức. Nếu thi cử thì chắc chắn
sẻ đổ.
T hai-Phù, Phong-Cáo: Có danh chức.
Ân-Quang, T hiên-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 năm26: Lộc-T ồn: Mọi sự hạnh thông, danh tài hưng vượng. T hăng quan tiến chức. Nếu đau ốm thì được chóng khỏị Gặp quí
nhân phù trợ.
Lộc-T ồn gặp Hóa-Lộc: Đại phát tàị
Lộc-T ồn gặp Mã : Mưu sự toại lòng, danh tài hưng vượng. Nếu đi buôn bán chác chắn là buôn một bán mườị
Bạch-Hổ gặp Phi-Liêm: Mọi chuyện thông suốt, danh tài hoạnh phát, trong nhà có chuyện vui mừng.
T hai-Phù, Phong-Cáo: Có danh chức.
Ân-Quang, T hiên-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 năm27 : Lộc-T ồn: Mọi sự hạnh thông, danh tài hưng vượng. T hăng quan tiến chức. Nếu đau ốm thì được chóng khỏị Gặp quí
nhân phù trợ.
T hai-Phù, Phong-Cáo: Có danh chức.
Ân-Quang, T hiên-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 năm28: Lộc-T ồn: Mọi sự hạnh thông, danh tài hưng vượng. T hăng quan tiến chức. Nếu đau ốm thì được chóng khỏị Gặp quí
nhân phù trợ.
T hai-Phù, Phong-Cáo: Có danh chức.
Ân-Quang, T hiên-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 năm29: Lộc-T ồn: Mọi sự hạnh thông, danh tài hưng vượng. T hăng quan tiến chức. Nếu đau ốm thì được chóng khỏị Gặp quí
nhân phù trợ.
T hai-Phù, Phong-Cáo: Có danh chức.
Ân-Quang, T hiên-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 năm30: Lộc-T ồn: Mọi sự hạnh thông, danh tài hưng vượng. T hăng quan tiến chức. Nếu đau ốm thì được chóng khỏị Gặp quí
nhân phù trợ.
T hai-Phù, Phong-Cáo: Có danh chức.
Ân-Quang, T hiên-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 năm31: Lộc-T ồn: Mọi sự hạnh thông, danh tài hưng vượng. T hăng quan tiến chức. Nếu đau ốm thì được chóng khỏị Gặp quí
nhân phù trợ.
T hai-Phù, Phong-Cáo: Có danh chức.
Ân-Quang, T hiên-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 năm32: Lộc-T ồn: Mọi sự hạnh thông, danh tài hưng vượng. T hăng quan tiến chức. Nếu đau ốm thì được chóng khỏị Gặp quí
nhân phù trợ.
T hai-Phù, Phong-Cáo: Có danh chức.
Ân-Quang, T hiên-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 năm33: LIÊM-T RINH gặp T HAM, SÁT , PHÁ: Coi chừng đau yếu, hay bị oán trách.
LIÊM-T RINH gặp PHÁ đồng cung gặp Kiếp, Kình: Coi chừng kiện tụng, tù tộị
LIÊM-T RINH gặp Kình, Đà: Coi chừng gặp nhiều sự rủi ro, hay phải bận lòng lo lắng.
Kình Dương gặp Đà, Không, Kiếp: Coi chừng bị mất của, hay mắc lừa, đau ốm, có tang.
Kình Dương gặp Lực-Sỉ: Coi chừng công danh trắc trở. Nếu có công trạng cũng không được nhiều người biết đến.
Đào-Hoa gặp Không, Kiếp, Bệnh-Phù: Coi chừng bị mắc bệnh phong tình.
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
T rong cái may có chứa đựng nhiều cái rủị
T am-T hai: Có danh chức, tài lộc dồi dàọ
Hạn t uổ i năm34 : LIÊM-T RINH gặp T HAM, SÁT , PHÁ: Coi chừng đau yếu, hay bị oán trách.
LIÊM-T RINH gặp PHÁ đồng cung gặp Kiếp, Kình: Coi chừng kiện tụng, tù tộị
LIÊM-T RINH gặp Kình, Đà: Coi chừng gặp nhiều sự rủi ro, hay phải bận lòng lo lắng.
Kình Dương gặp Đà, Không, Kiếp: Coi chừng bị mất của, hay mắc lừa, đau ốm, có tang.
Kình Dương gặp Lực-Sỉ: Coi chừng công danh trắc trở. Nếu có công trạng cũng không được nhiều người biết đến.
Đào-Hoa gặp SÁT , PHÁ, LIÊM, T HAM, Hồng: Nên duyên vợ chồng, trong nhà có chuyện vui mừng.
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

www.XemTuong.net

T rong cái may có chứa đựng nhiều cái rủị
T am-T hai: Có danh chức, tài lộc dồi dàọ
Hạn t uổ i năm35: LIÊM-T RINH gặp T HAM, SÁT , PHÁ: Coi chừng đau yếu, hay bị oán trách.
LIÊM-T RINH gặp PHÁ đồng cung gặp Kiếp, Kình: Coi chừng kiện tụng, tù tộị
LIÊM-T RINH gặp Kình, Đà: Coi chừng gặp nhiều sự rủi ro, hay phải bận lòng lo lắng.
Kình Dương gặp Đà, Không, Kiếp: Coi chừng bị mất của, hay mắc lừa, đau ốm, có tang.
Kình Dương gặp Lực-Sỉ: Coi chừng công danh trắc trở. Nếu có công trạng cũng không được nhiều người biết đến.
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
T rong cái may có chứa đựng nhiều cái rủị
T am-T hai: Có danh chức, tài lộc dồi dàọ
Hạn t uổ i năm36: LIÊM-T RINH gặp T HAM, SÁT , PHÁ: Coi chừng đau yếu, hay bị oán trách.
LIÊM-T RINH gặp PHÁ đồng cung gặp Kiếp, Kình: Coi chừng kiện tụng, tù tộị
LIÊM-T RINH gặp Kình, Đà: Coi chừng gặp nhiều sự rủi ro, hay phải bận lòng lo lắng.
Kình Dương gặp Đà, Không, Kiếp: Coi chừng bị mất của, hay mắc lừa, đau ốm, có tang.
Kình Dương gặp Lực-Sỉ: Coi chừng công danh trắc trở. Nếu có công trạng cũng không được nhiều người biết đến.
Đào-Hoa gặp SÁT , PHÁ, LIÊM, T HAM, Hồng: Nên duyên vợ chồng, trong nhà có chuyện vui mừng.
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
T rong cái may có chứa đựng nhiều cái rủị
T am-T hai: Có danh chức, tài lộc dồi dàọ
Hạn t uổ i năm37 : LIÊM-T RINH gặp T HAM, SÁT , PHÁ: Coi chừng đau yếu, hay bị oán trách.
LIÊM-T RINH gặp PHÁ đồng cung gặp Kiếp, Kình: Coi chừng kiện tụng, tù tộị
LIÊM-T RINH gặp Kình, Đà: Coi chừng gặp nhiều sự rủi ro, hay phải bận lòng lo lắng.
Kình Dương gặp Đà, Không, Kiếp: Coi chừng bị mất của, hay mắc lừa, đau ốm, có tang.
Kình Dương gặp Lực-Sỉ: Coi chừng công danh trắc trở. Nếu có công trạng cũng không được nhiều người biết đến.
Đào-Hoa gặp Không, Kiếp, Bệnh-Phù: Coi chừng bị mắc bệnh phong tình.
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
T rong cái may có chứa đựng nhiều cái rủị
T am-T hai: Có danh chức, tài lộc dồi dàọ
Hạn t uổ i năm38: LIÊM-T RINH gặp T HAM, SÁT , PHÁ: Coi chừng đau yếu, hay bị oán trách.
LIÊM-T RINH gặp PHÁ đồng cung gặp Kiếp, Kình: Coi chừng kiện tụng, tù tộị
LIÊM-T RINH gặp Kình, Đà: Coi chừng gặp nhiều sự rủi ro, hay phải bận lòng lo lắng.
Kình Dương gặp Đà, Không, Kiếp: Coi chừng bị mất của, hay mắc lừa, đau ốm, có tang.
Kình Dương gặp Lực-Sỉ: Coi chừng công danh trắc trở. Nếu có công trạng cũng không được nhiều người biết đến.
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
T rong cái may có chứa đựng nhiều cái rủị
T am-T hai: Có danh chức, tài lộc dồi dàọ
Hạn t uổ i năm39: LIÊM-T RINH gặp T HAM, SÁT , PHÁ: Coi chừng đau yếu, hay bị oán trách.
LIÊM-T RINH gặp PHÁ đồng cung gặp Kiếp, Kình: Coi chừng kiện tụng, tù tộị
LIÊM-T RINH gặp Kình, Đà: Coi chừng gặp nhiều sự rủi ro, hay phải bận lòng lo lắng.
Kình Dương gặp Đà, Không, Kiếp: Coi chừng bị mất của, hay mắc lừa, đau ốm, có tang.
Kình Dương gặp Lực-Sỉ: Coi chừng công danh trắc trở. Nếu có công trạng cũng không được nhiều người biết đến.
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
T rong cái may có chứa đựng nhiều cái rủị
T am-T hai: Có danh chức, tài lộc dồi dàọ
Hạn t uổ i năm4 0: LIÊM-T RINH gặp T HAM, SÁT , PHÁ: Coi chừng đau yếu, hay bị oán trách.
LIÊM-T RINH gặp PHÁ đồng cung gặp Kiếp, Kình: Coi chừng kiện tụng, tù tộị
LIÊM-T RINH gặp Kình, Đà: Coi chừng gặp nhiều sự rủi ro, hay phải bận lòng lo lắng.
Kình Dương gặp Đà, Không, Kiếp: Coi chừng bị mất của, hay mắc lừa, đau ốm, có tang.
Kình Dương gặp Lực-Sỉ: Coi chừng công danh trắc trở. Nếu có công trạng cũng không được nhiều người biết đến.
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
T rong cái may có chứa đựng nhiều cái rủị
T am-T hai: Có danh chức, tài lộc dồi dàọ
Hạn t uổ i năm4 1: LIÊM-T RINH gặp T HAM, SÁT , PHÁ: Coi chừng đau yếu, hay bị oán trách.
LIÊM-T RINH gặp PHÁ đồng cung gặp Kiếp, Kình: Coi chừng kiện tụng, tù tộị
LIÊM-T RINH gặp Kình, Đà: Coi chừng gặp nhiều sự rủi ro, hay phải bận lòng lo lắng.
Kình Dương gặp Đà, Không, Kiếp: Coi chừng bị mất của, hay mắc lừa, đau ốm, có tang.
Kình Dương gặp Kiếp, Lưu-Hà: Coi chừng tai nạn đao thương.
Kình Dương gặp Lực-Sỉ: Coi chừng công danh trắc trở. Nếu có công trạng cũng không được nhiều người biết đến.
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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
T rong cái may có chứa đựng nhiều cái rủị
T am-T hai: Có danh chức, tài lộc dồi dàọ
Hạn t uổ i năm4 2: LIÊM-T RINH gặp T HAM, SÁT , PHÁ: Coi chừng đau yếu, hay bị oán trách.
LIÊM-T RINH gặp PHÁ đồng cung gặp Kiếp, Kình: Coi chừng kiện tụng, tù tộị
LIÊM-T RINH gặp Kình, Đà: Coi chừng gặp nhiều sự rủi ro, hay phải bận lòng lo lắng.
Kình Dương gặp Đà, Không, Kiếp: Coi chừng bị mất của, hay mắc lừa, đau ốm, có tang.
Kình Dương gặp Lực-Sỉ: Coi chừng công danh trắc trở. Nếu có công trạng cũng không được nhiều người biết đến.
Đào-Hoa gặp Không, Kiếp, Bệnh-Phù: Coi chừng bị mắc bệnh phong tình.
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
T rong cái may có chứa đựng nhiều cái rủị
T am-T hai: Có danh chức, tài lộc dồi dàọ
Hạn t uổ i năm4 3: Giải-T hần: Coi chừng sao Giải-T hần chỉ có thể giải trừ được những bệnh tật, tai nạn nhỏ. Nếu gặp những bệnh tật, tai
nạn lớn, Giải-T hần không những bất lực mà còn làm cho người ta phải sớm lìa trần thế. T rong trường hợp này Giải-T hần chính là T ửT hần.
Hạn t uổ i năm4 4 : Long-T rì gặp Điếu: Coi chừng bị té ngã xuống sông, hồ.
Giải-T hần: Coi chừng sao Giải-T hần chỉ có thể giải trừ được những bệnh tật, tai nạn nhỏ. Nếu gặp những bệnh tật, tai nạn lớn, Giải-T hần
không những bất lực mà còn làm cho người ta phải sớm lìa trần thế. T rong trường hợp này Giải-T hần chính là T ử-T hần.
Hạn t uổ i năm4 5: Giải-T hần: Coi chừng sao Giải-T hần chỉ có thể giải trừ được những bệnh tật, tai nạn nhỏ. Nếu gặp những bệnh tật, tai
nạn lớn, Giải-T hần không những bất lực mà còn làm cho người ta phải sớm lìa trần thế. T rong trường hợp này Giải-T hần chính là T ửT hần.
Hạn t uổ i năm4 6: Long-T rì gặp Điếu: Coi chừng bị té ngã xuống sông, hồ.
Giải-T hần: Coi chừng sao Giải-T hần chỉ có thể giải trừ được những bệnh tật, tai nạn nhỏ. Nếu gặp những bệnh tật, tai nạn lớn, Giải-T hần
không những bất lực mà còn làm cho người ta phải sớm lìa trần thế. T rong trường hợp này Giải-T hần chính là T ử-T hần.
Hạn t uổ i năm4 7 : Giải-T hần: Coi chừng sao Giải-T hần chỉ có thể giải trừ được những bệnh tật, tai nạn nhỏ. Nếu gặp những bệnh tật, tai
nạn lớn, Giải-T hần không những bất lực mà còn làm cho người ta phải sớm lìa trần thế. T rong trường hợp này Giải-T hần chính là T ửT hần.
Hạn t uổ i năm4 8: Giải-T hần: Coi chừng sao Giải-T hần chỉ có thể giải trừ được những bệnh tật, tai nạn nhỏ. Nếu gặp những bệnh tật, tai
nạn lớn, Giải-T hần không những bất lực mà còn làm cho người ta phải sớm lìa trần thế. T rong trường hợp này Giải-T hần chính là T ửT hần.
Hạn t uổ i năm4 9: Giải-T hần: Coi chừng sao Giải-T hần chỉ có thể giải trừ được những bệnh tật, tai nạn nhỏ. Nếu gặp những bệnh tật, tai
nạn lớn, Giải-T hần không những bất lực mà còn làm cho người ta phải sớm lìa trần thế. T rong trường hợp này Giải-T hần chính là T ửT hần.
Hạn t uổ i năm50: Giải-T hần: Coi chừng sao Giải-T hần chỉ có thể giải trừ được những bệnh tật, tai nạn nhỏ. Nếu gặp những bệnh tật, tai
nạn lớn, Giải-T hần không những bất lực mà còn làm cho người ta phải sớm lìa trần thế. T rong trường hợp này Giải-T hần chính là T ửT hần.
Hạn t uổ i năm51: Giải-T hần: Coi chừng sao Giải-T hần chỉ có thể giải trừ được những bệnh tật, tai nạn nhỏ. Nếu gặp những bệnh tật, tai
nạn lớn, Giải-T hần không những bất lực mà còn làm cho người ta phải sớm lìa trần thế. T rong trường hợp này Giải-T hần chính là T ửT hần.
Hạn t uổ i năm52: Giải-T hần: Coi chừng sao Giải-T hần chỉ có thể giải trừ được những bệnh tật, tai nạn nhỏ. Nếu gặp những bệnh tật, tai
nạn lớn, Giải-T hần không những bất lực mà còn làm cho người ta phải sớm lìa trần thế. T rong trường hợp này Giải-T hần chính là T ửT hần.
Hạn t uổ i năm53: T HIÊN-PHỦ: Công danh hiển đạt, tiền tài tăng tiến.
Đại, T iểu-Hao gặp T hiên-T hương: Coi chừng túng thiếu, đói khổ.
Hạn t uổ i năm54 : T HIÊN-PHỦ: Công danh hiển đạt, tiền tài tăng tiến.
Đại, T iểu-Hao gặp T hiên-T hương: Coi chừng túng thiếu, đói khổ.
Hạn t uổ i năm55: T HIÊN-PHỦ: Công danh hiển đạt, tiền tài tăng tiến.
Đại, T iểu-Hao gặp T hiên-T hương: Coi chừng túng thiếu, đói khổ.
Hạn t uổ i năm56: T HIÊN-PHỦ: Công danh hiển đạt, tiền tài tăng tiến.
Đại, T iểu-Hao gặp T hiên-T hương: Coi chừng túng thiếu, đói khổ.
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Hạn t uổ i năm57 : T HIÊN-PHỦ: Công danh hiển đạt, tiền tài tăng tiến.
Đại, T iểu-Hao gặp T hiên-T hương: Coi chừng túng thiếu, đói khổ.
Hạn t uổ i năm58: T HIÊN-PHỦ: Công danh hiển đạt, tiền tài tăng tiến.
Đại, T iểu-Hao gặp T hiên-T hương: Coi chừng túng thiếu, đói khổ.
Hạn t uổ i năm59: T HIÊN-PHỦ: Công danh hiển đạt, tiền tài tăng tiến.
Đại, T iểu-Hao gặp T hiên-T hương: Coi chừng túng thiếu, đói khổ.
Hạn t uổ i năm60: T HIÊN-PHỦ: Công danh hiển đạt, tiền tài tăng tiến.
Đại, T iểu-Hao gặp T hiên-T hương: Coi chừng túng thiếu, đói khổ.
Hạn t uổ i năm61: T HIÊN-PHỦ: Công danh hiển đạt, tiền tài tăng tiến.
Đại, T iểu-Hao gặp T hiên-T hương: Coi chừng túng thiếu, đói khổ.
Hạn t uổ i năm62: T HIÊN-PHỦ: Công danh hiển đạt, tiền tài tăng tiến.
Đại, T iểu-Hao gặp T hiên-T hương: Coi chừng túng thiếu, đói khổ.
Hạn t uổ i năm63: NGUYỆT gặp Đà, Kỵ: Coi chừng bị đau mắt, hay hao tàị
Long-T rì gặp Mộc Dục: Coi chừng tai nạn sông nước. Đàn bà gặp hạn này rất đáng lo ngại khi sanh sở.
T ướng-Quân: Có uy quyền.
Hóa-Khoa: Mọi sự thông suốt. Đang đau yếu hay mắc tai nạn thì sẻ được cứu giảị
Hạn t uổ i năm64 : NGUYỆT gặp Đà, Kỵ: Coi chừng bị đau mắt, hay hao tàị
Long-T rì gặp Mộc Dục: Coi chừng tai nạn sông nước. Đàn bà gặp hạn này rất đáng lo ngại khi sanh sở.
T ướng-Quân: Có uy quyền.
Hóa-Khoa: Mọi sự thông suốt. Đang đau yếu hay mắc tai nạn thì sẻ được cứu giảị
Hạn t uổ i năm65: NGUYỆT gặp Đà, Kỵ: Coi chừng bị đau mắt, hay hao tàị
Long-T rì gặp Mộc Dục: Coi chừng tai nạn sông nước. Đàn bà gặp hạn này rất đáng lo ngại khi sanh sở.
T ướng-Quân: Có uy quyền.
Hóa-Khoa: Mọi sự thông suốt. Đang đau yếu hay mắc tai nạn thì sẻ được cứu giảị
Hạn t uổ i năm66: NGUYỆT gặp Đà, Kỵ: Coi chừng bị đau mắt, hay hao tàị
Long-T rì gặp Mộc Dục: Coi chừng tai nạn sông nước. Đàn bà gặp hạn này rất đáng lo ngại khi sanh sở.
T ướng-Quân: Có uy quyền.
Hóa-Khoa: Mọi sự thông suốt. Đang đau yếu hay mắc tai nạn thì sẻ được cứu giảị
Hạn t uổ i năm67 : NGUYỆT gặp Đà, Kỵ: Coi chừng bị đau mắt, hay hao tàị
Long-T rì gặp Mộc Dục: Coi chừng tai nạn sông nước. Đàn bà gặp hạn này rất đáng lo ngại khi sanh sở.
T ướng-Quân: Có uy quyền.
Hóa-Khoa: Mọi sự thông suốt. Đang đau yếu hay mắc tai nạn thì sẻ được cứu giảị
Hạn t uổ i năm68: NGUYỆT gặp Đà, Kỵ: Coi chừng bị đau mắt, hay hao tàị
Long-T rì gặp Mộc Dục: Coi chừng tai nạn sông nước. Đàn bà gặp hạn này rất đáng lo ngại khi sanh sở.
T ướng-Quân: Có uy quyền.
Hóa-Khoa: Mọi sự thông suốt. Đang đau yếu hay mắc tai nạn thì sẻ được cứu giảị
Hạn t uổ i năm69: T HIÊN-ĐỒNG gặp Kình Dương, Linh-T inh: T oại ý trong việc cầu hôn.
NGUYỆT gặp Đà, Kỵ: Coi chừng bị đau mắt, hay hao tàị
Long-T rì gặp Mộc Dục: Coi chừng tai nạn sông nước. Đàn bà gặp hạn này rất đáng lo ngại khi sanh sở.
T ướng-Quân: Có uy quyền.
Hóa-Khoa: Mọi sự thông suốt. Đang đau yếu hay mắc tai nạn thì sẻ được cứu giảị
Hạn t uổ i năm7 0: NGUYỆT gặp Đà, Kỵ: Coi chừng bị đau mắt, hay hao tàị
Long-T rì gặp Mộc Dục: Coi chừng tai nạn sông nước. Đàn bà gặp hạn này rất đáng lo ngại khi sanh sở.
T ướng-Quân: Có uy quyền.
Hóa-Khoa: Mọi sự thông suốt. Đang đau yếu hay mắc tai nạn thì sẻ được cứu giảị
Hạn t uổ i năm7 1: NGUYỆT gặp Đà, Kỵ: Coi chừng bị đau mắt, hay hao tàị
Long-T rì gặp Mộc Dục: Coi chừng tai nạn sông nước. Đàn bà gặp hạn này rất đáng lo ngại khi sanh sở.
T ướng-Quân: Có uy quyền.
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 năm7 2: NGUYỆT gặp Đà, Kỵ: Coi chừng bị đau mắt, hay hao tàị
Long-T rì gặp Mộc Dục: Coi chừng tai nạn sông nước. Đàn bà gặp hạn này rất đáng lo ngại khi sanh sở.
T ướng-Quân: Có uy quyền.
Hóa-Khoa: Mọi sự thông suốt. Đang đau yếu hay mắc tai nạn thì sẻ được cứu giảị
Hạn t uổ i năm7 3: T HAM-LANG có Không, Kiếp: Coi chừng bị hao tốn tiền tài, hay bị truất giáng nếu có công danh.
Địa-Không gặp T HAM: T iền tài hao tán, mọi chuyện đều bế tắc.
Địa-Không gặp Hóa-Quyền: Đường công danh trắc trở, thường bị người xung quanh nói xấu hay gièm phạ
Hóa-Quyền gặp T HAM, VŨ: Mọi mưu sự đều được toại lòng. Danh tài hưng vượng và có uy quyền hiển hách.
T hiên-Giải, Địa-Giải: Giải trừ được tai họạ
T hiên-Không: Nếu đang đau ốm chắc chắn là sẻ qua khỏị T uy 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
Hạn t uổ i năm7 4 : T HAM-LANG có Không, Kiếp: Coi chừng bị hao tốn tiền tài, hay bị truất giáng nếu có công danh.
Địa-Không gặp T HAM: T iền tài hao tán, mọi chuyện đều bế tắc.
Địa-Không gặp Hóa-Quyền: Đường công danh trắc trở, thường bị người xung quanh nói xấu hay gièm phạ
Hóa-Quyền gặp T HAM, VŨ: Mọi mưu sự đều được toại lòng. Danh tài hưng vượng và có uy quyền hiển hách.
T hiên-Giải, Địa-Giải: Giải trừ được tai họạ
T hiên-Không: Nếu đang đau ốm chắc chắn là sẻ qua khỏị T uy 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
Hạn t uổ i năm7 5: T HAM-LANG có Không, Kiếp: Coi chừng bị hao tốn tiền tài, hay bị truất giáng nếu có công danh.
Địa-Không gặp T HAM: T iền tài hao tán, mọi chuyện đều bế tắc.
Địa-Không gặp Hóa-Quyền: Đường công danh trắc trở, thường bị người xung quanh nói xấu hay gièm phạ
Hóa-Quyền gặp T HAM, VŨ: Mọi mưu sự đều được toại lòng. Danh tài hưng vượng và có uy quyền hiển hách.
T hiên-Giải, Địa-Giải: Giải trừ được tai họạ
T hiên-Không: Nếu đang đau ốm chắc chắn là sẻ qua khỏị T uy 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
Hạn t uổ i năm7 6: T HAM-LANG có Không, Kiếp: Coi chừng bị hao tốn tiền tài, hay bị truất giáng nếu có công danh.
Địa-Không gặp T HAM: T iền tài hao tán, mọi chuyện đều bế tắc.
Địa-Không gặp Hóa-Quyền: Đường công danh trắc trở, thường bị người xung quanh nói xấu hay gièm phạ
Hóa-Quyền gặp T HAM, VŨ: Mọi mưu sự đều được toại lòng. Danh tài hưng vượng và có uy quyền hiển hách.
T hiên-Giải, Địa-Giải: Giải trừ được tai họạ
T hiên-Không: Nếu đang đau ốm chắc chắn là sẻ qua khỏị T uy 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
Hạn t uổ i năm7 7 : T HAM-LANG có Không, Kiếp: Coi chừng bị hao tốn tiền tài, hay bị truất giáng nếu có công danh.
Địa-Không gặp T HAM: T iền tài hao tán, mọi chuyện đều bế tắc.
Địa-Không gặp Hóa-Quyền: Đường công danh trắc trở, thường bị người xung quanh nói xấu hay gièm phạ
Hóa-Quyền gặp T HAM, VŨ: Mọi mưu sự đều được toại lòng. Danh tài hưng vượng và có uy quyền hiển hách.
Bạch-Hổ gặp T ấu-T hơ: Mưu sự toại lòng. Nếu có quan chức tất được thăng quan tiến chức. Nếu thi cử thì chắc chắn sẻ đổ.
T hiên-Giải, Địa-Giải: Giải trừ được tai họạ
T hiên-Không: Nếu đang đau ốm chắc chắn là sẻ qua khỏị T uy 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
Hạn t uổ i năm7 8: T HAM-LANG có Không, Kiếp: Coi chừng bị hao tốn tiền tài, hay bị truất giáng nếu có công danh.
Địa-Không gặp T HAM: T iền tài hao tán, mọi chuyện đều bế tắc.
Địa-Không gặp Hóa-Quyền: Đường công danh trắc trở, thường bị người xung quanh nói xấu hay gièm phạ
Hóa-Quyền gặp T HAM, VŨ: Mọi mưu sự đều được toại lòng. Danh tài hưng vượng và có uy quyền hiển hách.
T hiên-Giải, Địa-Giải: Giải trừ được tai họạ
T hiên-Không: Nếu đang đau ốm chắc chắn là sẻ qua khỏị T uy 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
Hạn t uổ i năm7 9: T HAM-LANG có Không, Kiếp: Coi chừng bị hao tốn tiền tài, hay bị truất giáng nếu có công danh.
Địa-Không gặp T HAM: T iền tài hao tán, mọi chuyện đều bế tắc.
Địa-Không gặp Hóa-Quyền: Đường công danh trắc trở, thường bị người xung quanh nói xấu hay gièm phạ
Hóa-Quyền gặp T HAM, VŨ: Mọi mưu sự đều được toại lòng. Danh tài hưng vượng và có uy quyền hiển hách.
T hiên-Giải, Địa-Giải: Giải trừ được tai họạ
T hiên-Không: Nếu đang đau ốm chắc chắn là sẻ qua khỏị T uy 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
Hạn t uổ i năm80: T HAM-LANG có Không, Kiếp: Coi chừng bị hao tốn tiền tài, hay bị truất giáng nếu có công danh.
Địa-Không gặp T HAM: T iền tài hao tán, mọi chuyện đều bế tắc.
Địa-Không gặp Hóa-Quyền: Đường công danh trắc trở, thường bị người xung quanh nói xấu hay gièm phạ

www.XemTuong.net

Hóa-Quyền gặp T HAM, VŨ: Mọi mưu sự đều được toại lòng. Danh tài hưng vượng và có uy quyền hiển hách.
T hiên-Giải, Địa-Giải: Giải trừ được tai họạ
T hiên-Không: Nếu đang đau ốm chắc chắn là sẻ qua khỏị T uy 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
Hạn t uổ i năm81: T HAM-LANG có Không, Kiếp: Coi chừng bị hao tốn tiền tài, hay bị truất giáng nếu có công danh.
Địa-Không gặp T HAM: T iền tài hao tán, mọi chuyện đều bế tắc.
Địa-Không gặp Hóa-Quyền: Đường công danh trắc trở, thường bị người xung quanh nói xấu hay gièm phạ
Hóa-Quyền gặp T HAM, VŨ: Mọi mưu sự đều được toại lòng. Danh tài hưng vượng và có uy quyền hiển hách.
T hiên-Giải, Địa-Giải: Giải trừ được tai họạ
T hiên-Không: Nếu đang đau ốm chắc chắn là sẻ qua khỏị T uy 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
Hạn t uổ i năm82: T HAM-LANG có Không, Kiếp: Coi chừng bị hao tốn tiền tài, hay bị truất giáng nếu có công danh.
Địa-Không gặp T HAM: T iền tài hao tán, mọi chuyện đều bế tắc.
Địa-Không gặp Hóa-Quyền: Đường công danh trắc trở, thường bị người xung quanh nói xấu hay gièm phạ
Hóa-Quyền gặp T HAM, VŨ: Mọi mưu sự đều được toại lòng. Danh tài hưng vượng và có uy quyền hiển hách.
T hiên-Giải, Địa-Giải: Giải trừ được tai họạ
T hiên-Không: Nếu đang đau ốm chắc chắn là sẻ qua khỏị T uy 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

Bổ T úc Bì nh Giải
(Dựa theo Diễn Cầm T am T hế của Dương Công Hầu)
Quý Cháu T rai sinh mùa Xử thử (Mưa ngâu), nhằm T rực T hu. Quý Cháu T rai người long đong chịu nhiều vất vả. Cung phúc đức sẽ giúp
Quý Cháu T rai vượt qua những khó khăng trong cuộc sống, hãy cố gắng làm nhiều việc thiện để tích phước.
Quý Cháu T rai Sanh nhằm ngày T hiên Hoàng, khắc cha mẹ, khắc vợ chồng, không ở chỗ cha mẹ sanh, đi tới xứ khác lập thân nên.
Quý Cháu T rai cốt Ngựa, số người đặng sang trọng, ăn mặc đầy đủ, tánh hay đi xứ này, xứ kia, tướng mạo tốt, mưu mô giỏi, tay chân
lanh lẹ.
Quý Cháu T rai có mạng làm giàu, hay ăn của bốn phương, học tập văn chương dễ lấy khoá, số có tiền và lúa gạo.
Quý Cháu T rai Số phạm Đại Bại thì lập gia đình không thành nhưng có chỗ khác tốt thì đỡ nhẹ bớt, bằng không sự nghiệp phiêu lưu.
Quý Cháu T rai số gặp Địa Sát, thường gặp tai nạn, kỵ con, khắc vợ chồng nhưng có nghề giỏi làm ăn no đủ.
Quý Cháu T rai số gặp Sơn Lộc, thuở nhỏ cách xa cha mẹ lo làm ăn, mỗi việc chi cũng chẳng đủ, tuổi lớn đặng thịnh vượng, vàng bạc đầy
rương.
Quý Cháu T rai Kiếp trước có tánh hay bàn luận điều lành, hay bố thí cho người nghèo hèn bằng tiền gạo, kiếp này đi đến đâu thì người ta
kính trọng đến đó, thuở nhỏ làm ăn bình thường, lớn tuổi làm ăn phát đạt, có chức phận, vợ chồng buổi đầu, con đầu lòng khó bảo
dưỡng, có nghề lớn, có tật đau lưng hay tật chân.
Số Quý Cháu T rai đặng Hiệp Lộc thì đặng giàu sang kinh vinh có tánh thông minh, thân mạng không tai họa, hưởng vinh hoa.
Số Quý Cháu T rai có tài lộc thịnh vượng, có ruộng vườn, có tánh tốt, việc ăn mặc đủ, gặp hung hoá hiền, cầu quan có qúy nhân người
kính trọng.
Số Quý Cháu T rai phạm Sát Lộc số bôn ba lội lặc, mưu sanh kế mị thường, để sanh nhai, đến tuổi gần già làm ăn mới khá.
Quý Cháu T rai có số nuôi được trâu heo và các lòai thú nhưng nuôi 2, 3 lứa đầu có hao tổn lôi thôi, rồi sau đặng trở nên thịnh vượng
lắm.
Quý Cháu T rai số nhằm Chữ Không, dầu có ruộng cha mẹ cho, giữ cũng không còn, đến khi nghèo còn 2 bàn tay trắng, rồi có ý lo tạo,
hay là mua đặng ít nhiều rồi mới mở đặng nên. 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 Cháu T rai học hành rất thông minh, học ít hiểu nhiều, sự học rất phát đạt, dầu học văn hay học võ, cũng đều đỗ đạt được dễ dàng,
khi đỗ khoa thì được khoa cao, không có lấy nhỏ.
Quý Cháu T rai có số này thi gặp nhằm năm T ý năm T hìn thì rất dễ đỗ đạt cao, còn nhằm năm khác nếu thi đỗ thì cung phúc đức phải thật
tốt.
Quý Cháu T rai có số này thi gặp nhằm năm Mùi thì rất dễ đỗ đạt cao, còn nhằm năm khác nếu thi đỗ thì cung phúc đức phải thật tốt.
Quý Cháu T rai có số này thi gặp nhằm năm Ngọ thì rất dễ đỗ đạt cao, còn nhằm năm khác nếu thi đỗ thì cung phúc đức phải thật tốt.
Quý Cháu T rai có số này tuy học dở, nhưng phải ráng cần học đến sau cũng lấy khoa, ngày sau cũng được công danh.
Quý Cháu T rai có số này thi kỳ nhì (lần hai) lấy được tiểu khoa, nhưng mà làm việc với thượng thẩm quan.
Quý Cháu T rai phạm số này thì không có vợ, nếu có kết hôn thì vợ chồng sanh đều không tốt, ngày sau có trắc trở, việc lương duyên rắc
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rối.
Quý Cháu T rai gặp số T rường Sanh, tốt về đường tình duyên.
Lờ i bình giải:
Mẹ cha tích đức dày công,
Nay nên con hưởng phước hồng T rường Sanh.
Vợ chồng duyên nợ đặng thành,
T răm năm tơ tóc yến anh giao hoà.
Sống lâu an hưởng một nhà,
T rọn đời có một đâu là có hai.
T ôi trai, tớ gái hàng ngày,
Số này có đức hậu lại đặng nhờ.
Quý Cháu T rai gặp số Hòa Hiệp, số này vợ chồng thuận thảo làm ăn khá.
Lờ i bình giải:
Số này duyên phận trời cho,
Làm chi đặng nấy chớ lo ưu phiền,
Chung tình vĩnh viễn đặng yên,
Sớm trưa chung hưởng phỉ nguyền T rần Châu,
T rong ngoài trai gái tớ hầu,
Gia đình sắp đặt nơi đâu chỉnh tề,
Phu thê loan lạc một bề,
T rường sanh thọ hưởng chớ bề lo chi.
Quý Cháu T rai sanh con, nuôi được 5 đứa, nếu phước đức nhiều thì sanh con trai, còn ít thì đổi sang con gái. Số này chỉ xem riêng cho
Quý Cháu T rai, 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 T rời, con Phật, con Ma, đó là con đi báo quả, đã
không có hiếu còn hại cha mẹ.
Quý Cháu T rai có huynh đệ là T rường Sanh, hãy xem câu thơ phía dưới thì rõ hào anh em kiết hung sẽ được tận tường.
May thay số phận T rường Sanh,
Mến thương cốt nhục phước lành đủ đông,
Anh em khó đặng một dòng,
Hoặc khác cha mẹ ở trong số này,
Anh em cách trở đông tây,
Một nhà chung ở sanh rầy với nhau,
T hương thì giúp đỡ trước sau,
Phải đều riêng ở mới mau nên nhà.
Xem tuổi ông Huỳnh đế biết sang hèn, Quý Cháu T rai sinh mùa Xử thử (Mưa ngâu), được số này nhỏ cực lớn khá ,không nhờ anh em.
Câu t hơ t ả:
Sanh nhiều chỗ ở trên vai,
T uổi xuân cực khổ nào hay vận thời,
Ba mươi gặp vận thới lai,
Sắp lên lớn tuổi tiền tài thiếu chi,
Chừng ấy trâu ruộng thiếu gì,
Số trời đã định phải thì thua ai,
Anh em số phận tiền tài,
Chuyện mình mình liệu khó bề cậy nương.
Quý Cháu T rai 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 Cháu T rai được Cha mẹ song toàn , tánh người siêng năng , ăn mặc không thiếu , anh em khá, có con 2, 3 đứa tánh tốt,
văn chương giỏi, sự nghiệp nên.
Quý Cháu T rai sinh vào ngày 12 tháng 7 năm 2020 đã phạm vào ngày xấu Kim thần thất sát. Các ngày xấu này sẽ phần nào ảnh hưởng
đến cuộc đời Quý Cháu T rai nhiều hay ít sẽ còn lệ thuộc vào cung phúc đước của Quý Cháu T rai.
(Lưu ý:Phần bình giải có thể 'câu này đá câu kia' nhưng hoàn toàn đúng theo số của Quý Cháu T rai, 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.)

Hỏ i Đ á p :
T hỉnh 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 “T ử Vi Kinh”, trong bài phú “T ử Vi cốt tủy” như sau :
“Phú, thọ, quý, vinh, yểu, bần, ai, khổ,
Do ư phúc trạch cát hung.
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T hương, tang, hình, khổn, hạnh, lạc, hỉ, hoan,
T hị tại vận hành hung cát.”
Chìa khóa của khoa T ử Vi là do câu trên. Khi xem số T ử Vi, thông thường tín nam, tín nữ chỉ chú ý đến những cung Mệnh, T ài, Quan cùng
vận hạn. Ít người chú ý đến cung Phúc cũng như cung T ật Ách.
T hật ra, cung Phúc rất quan trọng. Nó ảnh hưởng đến ba cung Phu T hê, T ài Bạch, T hiên 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. T ùy 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 tiền 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. T ại sao chỉ mới ngoài hai mươi là đã gặp tai nạn
mà chết ?
T hật ra mấy vấn đề trên, trong bài phú “T ử 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. T ỷ 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. T rường 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.
T uy 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 :
Qua phần luận đoán vừa nói trên, chúng tôi hy vọng Quý Cháu T rai đã có lời giải đáp cho những vấn đề mà Quý Cháu T rai đang quan tâm.
Quý Cháu T rai có thể xem thêm phần đoán vận mệnh qua T ứ T rụ - Bát T ự để biết rỏ hơn về vận mệnh mình.
Xem T ướng chấm net chân thành chúc Quý Cháu T rai Nguyễn Hồng Phúc thật nhiều sức khỏe và vạn sự như ý.
T rân T rọng.
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