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TỦ SÁCH HUYỀN HỌC - 2020 

Tác giả nói rõ 

 
Kể từ khi tác giả viết chuyên mục về Đẩu số trên các 

báo và tạp chí đến nay, nghe đồn không ít. 

Có nhiều tin đồn khác nhau, không ngoài Tuệ Tâm trai 

chủ ở nơi khác treo hiệu, sư phụ, sư huynh, sư đệ, sư tỷ 

muội cùng đồ đệ của Tuệ Tâm trai chủ nhiều nơi nào đó làm 

người đoán mệnh, v.v.... 

Kỳ thực, tác giả từ nghiệp dư nghiên cứu Đẩu số tới nay, 

không có mở lớp nhận học trò, cũng không treo hiệu thu phí, 

càng không có bất kỳ sư huynh, sư đệ, sư tỷ muội cùng đồ 

đệ. 

Những người tác giả quen biết thì cũng đều biết: Tuệ 

Tâm trai chủ bất luận ở chuyên mục trên tạp chí hoặc là tự 

mình đoán mệnh, đều là không nhận chút báo đáp. 

Cũng có người hỏi với tác giả: Phải chăng dùng các bút 

danh khác để biên soạn chuyên mục hoặc ra sách, sự thật ở 

trên, ngoại trừ năm 1980 từng ở "Đài Loan nhật báo" lấy 

Phức Lô làm bút danh soạn ra Tử vi đẩu số, rốt cuộc không 

có sử dụng bút danh nào khác ngoài Tuệ Tâm trai chủ để 

biên soạn bất kỳ sách vở hoặc chuyên mục. 

Đến tới cuối tháng 7 năm 1986 thì dừng lại, bút danh 

kém nổi bật do công ty Thời báo xuất bản và Tự Lập Vãn 

Báo xuất bản ra bên ngoài, cũng không có bất kỳ công ty 

xuất bản khác, bút danh khác, sách báo khác. 

Ngoài ra, ân sư đã nghiên cứu tinh hoa Tử vi đẩu số đã 

mấy chục năm, hứng thú thuần tuý nghiệp dư, nếu như là 

thỉnh thoảng làm người đoán mệnh, cũng không bao giờ 
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tiếp nhận thù lao; năm đó tuổi tác đã cao, đã từng nhiều 

lần nhấn mạnh, tác giả là đệ tử duy nhất. 

Để tránh sự hiểu lầm của độc giả - tác giả đã nộp đơn 

lên Cục Tiêu chuẩn Trung ương của Bộ Kinh tế để xin giấy 

chứng nhận đăng ký nhãn hiệu dịch vụ - số đăng ký là 

12680 , cũng nhân đây nói rõ. 

Tháng 8 năm Bính Dần - Tuệ Tâm trai chủ     
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Lời nói đầu 

 
"Hắn rất có tiền!" 

Đây là một câu nói chúng ta thường dùng để hình dung 

giàu có. Không thể phủ nhận như thế, người càng nhiều 

tiền, càng có năng lực lợi nhuận thứ mình muốn. Lúc tham 

khảo ở cung Tài bạch, chúng ta đầu tiên phân tích cái gì là 

"Tiền ". 

Bất luận Đài tệ, đô la Mỹ, Francs Pháp có thể bảng Anh 

cũng là tiền, cũng đều là "Tiền tệ". Muốn mua tài sản, du 

lịch, lập nghiệp hay là thỏa mãn bốn thứ cần thiết của người 

hiện đại như quần áo, ăn uống, đi lại và cư trú, nghề 

nghiệp, đại bộ phận lúc đó đều cần "Tiền tệ". 

"Tiền tệ", đúng là "người trung gian" của giao dịch hàng 

hoá, ở lúc trước không có phát minh Tiền tệ, nhân loại lấy 

vật đổi vật, để đổi lấy cái mình muốn. 

(1) Năng lực trao đổi như thế cũng đủ, rất dễ dàng đạt 

được cái mình muốn (dùng nhãn quan của người hiện đại để 

nhìn nhận, loại người này có rất nhiều "Tiền"). 

(2) Bởi vì mình cũng có lượng vật phẩm, có thể tự cấp 

tự túc, thế nhưng cũng được người trao đổi cùng (dùng 

nhãn quang của người hiện đại để nhìn nhận, loại người này 

có nhất nhiều "Tích trữ"). 

Nếu như thay góc độ để hình dung một người như thế 

nào là giàu có, hình dung không phải là sử dụng "Anh rất 

lắm tiền" hay là "Anh ấy rất lắm của cải", mà là anh ấy ở 

phương diện tiền bạc, có "lực trao đổi" rất lớn, cũng chính là 

"lực vận dụng", khiến cho anh ấy có thể tự cấp tự túc, thì 
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khiến cho anh ấy có thể tích trữ. 

Hiện nay trên thế giới, đại bộ phận quốc gia đều có tiền 

tệ, nhưng từ khi nhân loại phát minh tiền tệ cho tới nay, 

chủng loại giá trị tiền tệ của mỗi quốc gia, đều đã qua hơn 

nhiều thay đổi, từ trong cung Tài bạch chỗ phải điều tra, 

không phải một người sử dụng loại tiền tệ, có bao nhiêu 

tiền, mà là phải nắm giữ, cá nhân đang ở phân khúc nào 

"Giảo hoán đệ lực", “Tẩy thông nghị lực", và lựa chọn dò xét 

xem có hay không có tích trữ, làm thế nào để hưởng thụ 

vật chất, đối với tiền bạc phải chăng đã thoả mãn mà khoái 

lạc ..... vân vân. Hiểu các thừa nhận kể trên, vốn trong 

sách lấy Tử vi đẩu số nghiên cứu nguyên tắc và phương 

pháp tiền bạc, không phân cổ kim nội ngoại, mở rộng bốn 

biển đều chuẩn. 

Cuốn sách chuyên luận "Tiền tài", thế nhưng tiền tài và 

sự nghiệp là không thể chia cắt, có hứa với nhiều người giỏi 

về quản lý tài chính đối với kinh doanh sẽ tiếp tục xuất bản 

sách 

Tháng 8 năm Bính Dần - Tuệ Tâm trai chủ 
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Chương I: 

Tiền bạc tổng luận 
 

Lấy Tử vi đẩu số để tham khảo tình trạng tài chính trọn 

đời cá nhân, là đem các bộ phận dưới đây phối hợp khởi 

thảo nghiên cứu: 

Một, lấy tính chất và hiện tượng của các sao trong cung 

tài bạch làm chủ, đều phối hợp cung vị tam phương cung 

Tài bạch, đó chính là cung Mệnh, cung Sự nghiệp, tính chất 

và hiện tượng các sao trong cung Phúc đức cùng nhau 

nghiên cứu. Hiện tượng các sao Giáp cấp tại cung Tài bạch 

được giải thích trong cuốn sách, lấy bao hàm tính chất, hiện 

tượng các sao tam phương cung Tài bạch. 

Hai, kể từ khi hình thành, mỗi Đại hạn, Lưu niên, Lưu 

nguyệt quản các hiện tượng từng giai đoạn. 

Ba, tính chất và ý nghĩa mỗi một các sao thuộc Giáp, Ất, 

Bính, Đinh, Mậu cấp. Trước đây, quan trọng nhất mạnh yếu 

do tính chất các sao trong cung Tài bạch và tam phương 

cung Tài bạch có thể luận giải một cá nhân thu nhập tiền 

bạc nhiều ít, làm giàu, phải chăng sở trường về quản lý tài 

chính, phải chăng có thể thành người giàu có, thì sau này, 

tính chất và ý nghĩa các sao trong cung Tài bạch cùng với 

tam phương tại mỗi Đại hạn, Lưu niên, Lưu nguyệt đều như 

nhau, tức có thể hiểu rõ số mệnh một cá nhân có thể kế 

thừa tài sản thế hệ trước, và khi nào làm việc vất vả để 

kiếm tiền, khi nào có thể làm ít hưởng nhiều đối với thái độ 

tiền bạc phải chăng có thể chuyển biến trong cuộc sống, khi 

nào có tích trữ, tiết kiệm, khi nào dễ tổn thất vân ... vân; 
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Giống như phân tích trực diện, đem bình diện cùng trực 

diện phối hợp nghiên cứu, cũng chính là đem tình trạng tiền 

bạc của bản mệnh, cùng thời gian tạo thành vận khí biến 

hóa, tan làm một thể. 

Còn như đã nói trước ba thứ hạng nền tảng cơ bản, tính 

chất đến ý nghĩa của các sao Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu cấp, 

thì tại nghiên cứu trong mười hai cung vị bất luận cái gì một 

cung vị trước, đều cần phải nhận thức rõ ràng trước, chủ 

yếu là các tính chất cơ bản của các các sao, ý nghĩa, vị trí 

khác nhau mười hai cung vị, Đại hạn, Lưu niên biến hóa làm 

các ý nghĩa mở rộng ra khác nhau. Về tính chất, ý nghĩa cơ 

bản các sao, cuốn sách sẽ không lặp lại nữa. 

 
Tiết thứ nhất: Nhận thức cung Tài bạch 

Cung Tài bạch trong mệnh bàn, bất kể cung Mệnh ở 

đâu trong mười hai cung, đều lấy cung Mệnh làm chủ, 

ngược chiều kim đồng hồ hướng giống như hình 1: Giả 

thuyết cung Mệnh của người nào đó thì tại cung Hợi trong 

mệnh bàn, quy tắc nghiên cứu cuộc sống số phận người nào 

đó, ngoại trừ xem các sao cung Mệnh (cung Hợi) còn phải 

đồng thời phối hợp cung Tài bạch, cung Thiên di và cung Sự 

nghiệp. Tiếp theo tổng hợp đặc điểm các sao cung Mệnh, 

cung Tài bạch, cung Thiên di, cung Sự nghiệp, còn phải tiếp 

tục xem thêm cung Phúc đức, hoàn chỉnh luận giải tình 

huống khả năng vận may tiền bạc một cá nhân suốt đời. 
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Hợi 

Hình 1 

Chú: Đường vẽ liền là tam phương của cung Mệnh 

Đường nét đứt là tam phương của cung Tài bạch 
 

Từ khi cổ nhân phát minh, thiết kế hoàn chỉnh Tử vi đẩu 

số, bất kể nghiên cứu một cung vị trong mệnh bàn, đều 

phải đồng thời phối hợp "Tam phương" cung vị đó, vậy 

chính là (1) lấy cung vị đó làm chủ, ngược chiều kim đồng 

hồ cách nhau 5 cung vị, (2) cũng vậy lại lấy cung vị đó làm 

chủ (ct: cung làm chủ ở bước 1), bất kể hướng ngược chiều 

kim đồng hồ, hoặc thuận kim đồng hồ, đều cách nhau 7 

cung vị từ cung vị này, (3) lấy hướng thuận thì cách nhau 

thứ 5 cung vị , đấy là nghiên cứu nguyên tắc tối cơ bản các 

cung vị. 
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Cho nên cổ nhân đem tam phương cung Mệnh định làm 

cung Tài bạch, cung Thiên di đến cung Sự nghiệp, bởi vì 

làm cung Tài bạch xuất hiện hiện tượng giàu có, các sao 

trong cung Thiên di cùng bổ sung phối hợp các sao cung 

Mệnh, lấy cung Sự nghiệp xuất hiện hiện tượng sự nghiệp, 

sinh hoạt của con người quan hệ mật thiết. Thậm chí các 

sao trong cung Phúc đức có thể luận giải đầy đủ thái độ một 

cá nhân là xử sự con người, và sinh hoạt vật chất, tình 

trạng sinh hoạt tinh thần. 

Bây giờ lấy mệnh bàn A nào đó làm ví dụ, lấy đường nét 

đứt biểu thị cung Tài bạch người nào đó cùng tam phương 

tới liên quan, độc giả có lẽ có thể tìm kiếm, tam phương 

cung Tài bạch cùng cung Mệnh và tam phương cung Mệnh 

có một số điểm tương đồng, như lấy cung Tài bạch là cung 

Mệnh, lúc đó cung Sự nghiệp là nguyên cung Mệnh, cung 

Thiên di là cung Phúc đức của nguyên cung Mệnh, cung Sự 

nghiệp và nguyên cung Mệnh, điều này cũng có nghĩa, các 

sao trong Tài trên mệnh bàn ở trên có thể thêm vị trí các 

sao có phối hợp với nhau, vận dụng, tình hình làm cản trở, 

dưới đây, chúng ta phân biệt tham khảo cung Tài bạch cùng 

mối quan hệ cung Thiên di, cung Sự nghiệp. 

 

Cung Tài bạch cùng cung Mệnh 

 

Một, phối hợp với nhau: cung Tài bạch cùng cung Mệnh, 

thì ở lúc nghiên cứu cung Tài bạch, phải đồng thời nghiên 

cứu cung vị hai bên (cung Mệnh - cung Sự nghiệp). Một cá 

nhân như để ý giàu có ở đâu, tiền có thể được tiết kiệm, tài 

sản có nhiều ít, phải xemcung Tài bạch, nhưng chính xác có 
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kiếm rất nhiều tiền, phải chăng sở trường về giải quyết tiền 

bạc, chính là phải xem cung Mệnh. 

Hai, vận dụng với nhau: Ví dụ như lúc cung Mệnh có sao 

Lộc tồn, nếu như cung Tài bạch có sao Hóa lộc, lúc đó Lộc 

tồn cùng sao Hóa lộc có thể phối hợp nhau , khiến cho một 

cá nhân nhiều cơ hội làm giàu, làm giàu vậy rất thuận lợi. 

Ba, cản trở với nhau: Nếu như các sao trong cung Tài 

bạch tốt, (ví dụ như có Lộc tồn và sao Hóa lộc đồng cung), 

biểu thị giàu có rất nhiều, nhưng nếu như trong cung Mệnh 

có Địa kiếp hoặc Địa không hoặc sao Hóa kỵ đồng thời cung 

Mệnh có một vài sát tinh, có thể làm cản trở cung Tài bạch. 

Khiến cho tiền bạc dễ có các loại tổn thất. 

Nếu như cung Mệnh các sao ổn định, như sao Thiên phủ 

tọa cung Mệnh, vốn chủ có thể có tích trữ, tiết kiệm, nhưng 

mà cung Tài bạch có Địa kiếp, Địa không hoặc sao Hóa kỵ, 

tuy trong mệnh có "Kho tiền", nhưng không tránh được có 

thể tổn thất tiền bạc, tại Đại hạn, Lưu niên không tốt thì 

thậm chí không còn tiền. 

 
Cung Tài bạch cùng cung Phúc đức 

Cung Tài bạch cùng cung Phúc đức trong mệnh bàn làm 

đối cung với nhau, các sao phối hợp với nhau, vận dụng cho 

kiểm soát, có thể rõ ràng hơn bình thường. Bây giờ trong 

cuộc sống thực, thu nhập nhiều ít và cung Phúc đức là thái 

độ xử thế, cũng phản ánh một cá nhân cách nhìn cùng 

phương thức xử lý đối với tiền tài  

Một, phối hợp với nhau: cung Tài bạch các sao tốt, các 

sao trong cung Phúc đức cũng tốt, biểu thị tiêu chuẩn một 
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cá nhân không chỉ có thu nhập cao, mà còn có cuộc sống ổn 

định, hơn nữa không phải lao lực kiếm tiền. 

Hai, vận dụng với nhau: trong cung Tài bạch có sao Lộc 

tồn, mà cung Phúc đức có Hóa lộc, thành là "Song lộc giao 

lưu", biểu thị nhiều chỗ có thể buôn bán kiếm tiền, cũng có 

thể có nhiều vật chất hưởng thụ 

Nếu như các sao trong cung Tài bạch có sao Lộc tồn, mà 

trong cung Phúc đức lại có sao Thiên đồng, sao Thái âm và 

sao Hóa lộc,thì chẳng nhưng thu nhập tốt, vật chất sinh 

hoạt tốt,đời sống tinh thần cũng thỏa mãn vui vẻ 

Phán đoán cuộc sống vật chất tiếp tục tốt, có thể do 

trong cung Phúc đức có "Hóa lộc" đều có thể khẳng định bất 

luận là sao nào hóa lộc. Phán đoán cuộc sống tinh thần tốt 

hoặc xấu, có một dạng phương pháp tiêu chuẩn khác, trong 

tương lai tác giả có thể thảo luận trong Chuyên thư về cuộc 

sống dựa trên cung Phúc đức. 

Ba, kiềm chế lẫn nhau: Nếu như cung Tài bạch các sao 

tốt, nhưng mà cung Phúc đức có sao Hóa kỵ, hoặc là lúc Lục 

sát tinh tới đồng cung, thì dù có thu nhập tốt nhưng mà 

không thể có cuộc sống vật chất hưởng thụ tốt. Nếu như 

trong cung Tài bạch có một Lục sát tinh tới hoặc sao Hóa kỵ 

đồng cung, các sao cung Phúc đức tuy tốt, thậm chí cung 

Mệnh cũng có sao tốt, nhưng mong muốn cuộc sống hưởng 

thụ vật chất, xác định không thể được hoàn toàn như ý 

nguyện. 
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Cung Tài bạch cùng cung Sự nghiệp 

Mối quan hệ giữa cung Tài bạch cùng cung Sự nghiệp, 

có thể được chia làm ba phương diện đến để thảo luận. 

Một, phối hợp với nhau: Phải luận giải một cá nhân có 

tiền nhiều ít, xem cung Tài bạch, phải biết lấy nghề nghiệp 

gì kiếm tiền, xác định phải xem cung Sự nghiệp. 

Hai, vận dụng với nhau: cung Tài bạch nếu có Địa kiếp, 

Địa không hoặc sao Hóa kỵ thì biểu thị dễ dàng tổn tài, 

hoặc thu nhập không cao, nếu như trong cung Sự nghiệp 

không tồn tại Lục sát tinh, sao Hóa kỵ đồng cung, mà có 

Lục cát tinh tương trợ thì biểu thị Sự nghiệp tốt, nhưng mà 

không thể dự trữ giàu có, hoặc thu nhập trung bình. 

Nếu như trong cung Sự nghiệp có Hóa lộc, lại có Lục cát 

tinh tương trợ thì người kinh doanh là đại xí nghiệp, tuy 

nhiên giàu có cũng không tránh được có thời gian tổn thất, 

nhưng mà công ty lớn thu nhập rất cao, thu nhập cao đến 

định lượng lớn phải tổn thất để cân bằng kết quả, so với 

thặng dư thu nhập bình thường vẫn dư ra rất nhiều, cái này 

chính là kết quả “hỗ tương lưu thông”. 

Nếu như trong cung Tài bạch có Lộc tồn, sao Hóa lộc 

đồng cung, mà trong cung Sự nghiệp không bị sao chủ Giáp 

cấp, cung đối diện của cung Sự nghiệp có ít nhất một trong 

Lục sát tinh hoặc sao Hóa kỵ đồng cung, khả năng làm mua 

bán tương đối đơn giản, không phải là một công ty lớn. 

Nhưng thu nhập rất phong phú, mà vào ra có xe hơi, ở ngôi 

nhà hoàng tráng (ví dụ lâu đài), nghiễm nhiên doanh nhân 

lớn, cũng là cung Sự nghiệp cùng cung Tài bạch lưu thông 

một loại hiện tượng. 
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Về cung sự nghiệp, đem cung sự nghiệp làm chủ,trong 

sách sẽ một lần nữa cùng độc giả cộng đồng nghiên cứu sau. 

Ba, kiềm chế lẫn nhau: Có một vài giai đoạn, phát triển 

sự nghiệp cần phải có tài lực to lớn làm hỗ trợ (ví dụ như để 

mở công xưởng), nếu như các sao cung Tài bạch không cát, 

không có Lộc tồn hoặc Hóa lộc, cung Sự nghiệp cũng thiếu 

sao Lộc tồn, thì thường thường kiềm chế lẫn nhau, hoặc bởi 

vì thiếu kinh phí, mà không thể để bắt đầu. Hoặc tuy có sự 

nghiệp, kinh phí không đủ, không thể tiếp tục đầu tư khiến 

cho sự nghiệp không thể tiếp tục phát triển. 

 
Cung Tài bạch cùng Đại hạn 

Bất kể cung Tài bạch ở đâu trong mệnh bàn, con người 

sinh ra đều có một Đại hạn, sẽ cùng cung Tài bạch có thể 

chiếu với nhau, hoặc Đại hạn đó là ở chính cung Tài bạch. 

Bởi vì Đại hạn có hai dạng đi nghịch và đi thuận, cho 

nên theo Dương nam, Âm nữ (Đại hạn đi thuận) đến Dương 

nữ, Âm nam (Đại hạn đi nghịch) mà có thể phát sinh sau 

đây hai dạng hiện tượng. 

Một, Dương nam, Âm nữ: lúc sau khi sinh ra thì Đại hạn 

đầu quan trọng nhất, Đại hạn thứ 3 đến Đại hạn thứ 5, đều 

có cơ hội cung Tài bạch cùng chiếu. Bởi vì các sao cung Tài 

bạch tốt hoặc xấu, có thể gián tiếp ảnh tốt hoặc xấu hành 

vận. Lấy Đại hạn thứ 5 làm minh họa (như hình 2), nếu như 

Sự nghiệp tốt, gián tiếp có thể ảnh hưởng vận may tiền bạc. 
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72-81 

 

 

Tỵ 

82-91 

cung Tài bạch 

 

Ngọ Mùi Thân 

62-71 

 

 

Thìn 

B nào đó 

 

Dương nam 

(Âm nữ cũng tương đồng) 

 

Thủy nhị cục 

Dậu 

52-61 

 

 

Mão 

2-11 

cung Mệnh 

 

Tuất 

 

42-51 

cung Sự 

nghiệp 

 

Dần 

32-41 

 

 

Sửu 

22-31 

 

 

Tí 

12-21 

 

 

Hợi 

 

Hình 2 

 

Hai, Dương nữ, Âm nam: Sau khi sinh ra, Đại hạn này 

quan trọng nhất có thể cung Tài bạch chiếu, cung vị Đại 

hạn thứ năm này là cung Tài bạch. Các sao cung Tài bạch 

đối với Đại hạn đó có ảnh hưởng trực tiếp, các sao trong 

cung Tài bạch thuận lợi, tương đối dễ dàng có vận may tiền 

bạc tốt, mà hiểu nắm vững số mệnh, có thể phối hợp số 

mệnh, "xu cát tị hung". (như hình 3) 
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43-52 

cung Tài bạch 

 

Tỵ 

33-42 

 

 

Ngọ 

23-32 

 

 

Mùi 

13-22 

 

 

Thân 

53-62 

 

 

Thìn 

C nào đó 

 

Dương nữ (Âm nam cũng 

tương đồng) 

 

Mộc tam cục 

3-12 

cung Mệnh 

 

Dậu 

63-72 

 

 

Mão Tuất 

73-82 

 

 

Dần 

 

83-72 

cung Sự 

nghiệp 

 

Sửu Tí Hợi 

 

Hình 3 
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Tiết thứ hai: Tiền bạc cùng Đại hạn 

 
"Đại hạn" thì trong Tử vi đẩu số là một danh từ đặc biệt, 

lấy 10 năm làm một đơn vị, được sử dụng cho phân biệt các 

giai đoạn đời người. Mỗi con người dựa vào cục số khác 

nhau trong mệnh bàn, tuổi bắt đầu Đại hạn đến để phân 

biệt Đại hạn, Mộc tam cục, lấy "3" làm số gốc bắt đầu các 

Đại hạn, Kim tứ cục, lấy "4" làm số bắt đầu các Đại hạn. 

Thổ ngũ cục, lấy "5" làm số bắt đầu các Đại hạn, Hỏa lục 

cục, lấy "6" làm số bắt đầu các Đại hạn. 

Trong dòng chảy cuộc sống của bất kỳ con người đều có 

Đại hạn, phần lớn con người, mỗi vận khí tiền bạc của Đại 

hạn, không thể hoàn toàn tương đồng, vì vậy tạo thành 

biến hóa lên xuống vận khí tiền bạc, để luận giải mối quan 

hệ Đại hạn cùng tiền bạc, cần phải tham khảo bốn bộ phận 

sau đây: 

Một, thể loại của Đại hạn. 

Hai, biến hoá của Đại hạn. 

Ba, nhận dạng Đại hạn. 

Bốn, phối hợp Đại hạn cùng Lưu niên, Lưu nguyệt, Lưu 

nhật, Lưu thời. 

Một, thể loại của Đại hạn. 

1. Loại hình vững chắc: Lấy chỉ số vật giá đến luận, 

cuộc sống trong mỗi Đại hạn thu nhập đến chi tiêu cố định, 

đã không có phát tài lớn, cũng không tổn thất quan trọng; 

hoặc dựa vào vận khí Lưu niên tốt xấu khác nhau, cho nên 

có phân biệt  thu nhập nhiều ít, nhưng thu nhập nhiều lúc 
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bởi vì cần thiết chi tiêu thêm tiền, mà khiến cho tích trữ của 

mỗi đại hạn đều không sai biệt lắm. 

Đặc biệt, kể từ khi làm việc, mỗi Đại hạn đều có thu 

nhập cao, hoặc mỗi Đại hạn đều có thu nhập thấp, vậy 

thuộc loại bình ổn. 

2, Loại khó khăn biến hóa: 10 năm tốt, 10 năm xấu, có 

lúc thu nhập cao, có lúc thu nhập thấp, có lúc có thu nhập, 

có lúc không thu nhập. 

3, Loại kế thừa: Có một vài con người có thể kế thừa 

sản nghiệp người khác, hoặc kế thừa tổ nghiệp. Quan trọng 

nhất Đại hạn thứ ba hoặc thứ năm, đại hạn này khả năng 

tương đối khác nhau. 

4, Loại biến hóa đột nhiên: Có Đại hạn nào đó đặc biệt 

tốt, khiến cho "kẻ nghèo" chợt thành "giàu có"; hoặc Đại 

hạn nào đó đặc biệt xấu, khiến cho bắt đầu có tích trữ, tiết 

kiệm, không ngờ suy thoái, thậm chí từ giờ trở đi mang nợ. 

5, Loại thất bại hoàn toàn: Thiếu niên chí hướng phù 

hợp, có thu nhập cao, nhưng chỉ có 10 năm ngắn ngủi hoặc 

không đến 10 năm vận tốt. Phía sau nửa cuộc đời sở hữu 

Đại hạn đều không cát. 

6, Loại "tuổi già" phát đạt: Thiếu niên không cát, tuổi 

già đột nhiên có thu nhập cao, mà thành "giàu có". 

 
Hai, biến hoá của Đại hạn. 

Cơ bản trên vận khí tiền bạc mỗi con người đều bởi vì  

Đại hạn khác nhau mà có hình thái không giống nhau, cho 

dù Đại hạn là loại "Vững chắc" cũng không ngoại lệ. Cho 

nên người "giàu có", thì tiền bạc có thời gian không tốt, 
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người nghèo khó trong cuộc sống thì có thể có vận khí tốt, 

mang đến thêm tiền bạc. 

Trong cung Mệnh có Lộc tồn,  Hóa lộc, Lục cát tinh chiếu, 

tuy nhiên trong điều kiện số mệnh tiên thiên tốt hơn, đương 

lúc vận trình không thể có Lộc tồn, Hóa lộc, Lục cát tinh Đại 

hạn chiếu thì tình trạng tiền bạc không tốt. Trái lại, nếu như 

trong cung Mệnh có Địa kiếp, Địa không, sao Hóa kỵ, tuy 

nhiên trong cung Mệnh tiên thiên không được cơ hội trở 

thành "giàu có", nhưng mà theo đến có Hóa lộc, Hóa quyền, 

Hóa khoa, Lộc tồn và Lục cát tinh Đại hạn hoặc Lưu niên 

chiếu thì có thu nhập cao hoặc cơ hội phát tài (nhưng không 

nên kinh doanh). 

Một khi hiểu nắm vững số mệnh con người, có thể dựa 

vào nỗ lực bản thân, mà được đạt đến thu nhập cao,tại lúc 

thu nhập tốt thì cẩn thận vận dụng,lấy dự trữ Đại hạn 

không tốt, nguồn thu nhập không thuận khi sử dụng. Một 

khi tình trạng kinh tế của một người không tốt, nếu như có 

thể trong thời gian bình thường thêm nhiều vất vả, tiết 

kiệm chi tiêu, chỉ cầu qua ngày, không được mộng tưởng 

kiếm tiền lớn, không dễ dàng vì tiền tổn hại tinh thần hoặc 

lo lắng 

Ba, nhận dạng Đại hạn. 

Ngoài ra, tổ tiên để lại sản nghiệp về sau cuộc sống xác 

định có tiền ở ngoài, con người bình thường xuất hiện hiện 

tượng sau đây trong mệnh bàn Đại hạn, khả năng có tình 

hình kinh tế tốt hơn, hoặc thành người giàu có. 

1. Cung Tài bạch và tam phương cung Mệnh có Lộc tồn, 

Hóa lộc, Lục cát tinh đồng cung hoặc có thể chiếu, mà 
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không bị Lục sát tinh, sao Hóa kỵ đồng cung hoặc có thể 

chiếu, sau khi sinh ra trôi đến Đại hạn thứ 5, chỉ cần không 

bị sao Hóa kỵ đồng cung hoặc có thể chiếu Đại hạn đó, 

thường thường thì cuộc sống tiền bạc có thời gian dồi dào 

nhất. (xin vui lòng xem thêm ví dụ mệnh D nào đó). 

2, Đại hạn không bị Địa kiếp, Địa không hoặc sao Hóa 

kỵ đồng cung hoặc có thể chiếu, mà chỉ cần có Lộc tồn hoặc 

Hóa lộc trong cung Mệnh Đại hạn hoặc tam phương, tức 

biểu thị tình hình kinh tế tốt đẹp. (xin vui lòng xem thêm ví 

dụ mệnh E nào đó). 

3, Đại hạn không bị Địa kiếp, Địa không hoặc sao Hóa 

kỵ đồng cung hoặc có thể chiếu, cho dù không được Lộc tồn 

hoặc Hóa lộc cùng một sao trong Lục cát tinh đến đồng 

cung hoặc có thể chiếu, cũng có thể thu nhập tốt, mà 

không dễ có tổn thất cùng chi tiêu ngoài ý muốn. (xin vui 

lòng xem thêm ví dụ mệnh F nào đó). 

4, Nếu như trong Đại hạn có Lộc tồn của Bản mệnh, Hóa 

lộc hoặc một trong Lục cát tinh, cũng có một trong Lục sát 

tinh, sao Hóa kỵ đồng thời có thể chiếu, vốn chủ tiền đến 

tiền đi. Nhưng nếu như có thể sao Hóa lộc Đại hạn chiếu, 

(sao Hóa quyền đến Hóa khoa tới) mà không bị sao Hóa kỵ 

thiên can Đại hạn quấy rối, cũng có thể thêm thu nhập, 

nhưng dự trữ khó khăn. Trái lại, nếu như không thể có Hóa 

lộc, sao Hóa quyền hoặc Hóa khoa Đại hạn đó chiếu, không 

xét phải chăng có sao Hóa kỵ Đại hạn đó chiếu, đều khá dễ 

có khó khăn các vấn đề tài chính (xin vui lòng xem thêm ví 

dụ Mệnh: G, H nào đó). 
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5, Nếu như cung Mệnh Đại hạn không được Hóa lộc hoặc 

sao Lộc tồn đồng cung hoặc có chiếu, mà có Địa kiếp, Địa 

không, Hóa kỵ và trong Lục cát tinh đến, tình trạng các vấn 

đề tài chính có thể do hiệu quả của người nắm vững mà "xu 

cát tị hung". Không kinh doanh, không đầu tư, không mua 

bán cổ phiếu, cắt hết nhưng phải Lục cát tinh tới giúp đỡ, 

thu nhập trên có cơ hội tăng thêm, tuy vậy khả năng tăng 

thêm chi tiêu hoặc có tổn thất khác, nhưng hoàn toàn 

không đến mức "khuynh gia bại sản". (xin vui lòng xem 

thêm ví dụ mệnh H nào đó). 

Nếu như đầu tư kinh doanh và mua bán cổ phiếu, bất 

luận hợp tác hoặc độc quyền đầu tư, đều không tránh được 

có tổn thất quan trọng, hoặc dễ dẫn đến thiếu nợ, nếu như 

bản cung Mệnh cùng với tam phương cát lợi, hoặc có thể 

được Lục cát tinh Đại hạn tới trợ, không sợ tổn thất lớn,nạn 

lao ngục hoặc mang nợ 

6, Trong Đại hạn nếu gặp sao Hóa lộc, Lộc tồn, Lục cát 

tinh, Lục sát tinh, Hóa kỵ dĩ nhiên quan trọng, nhưng tính 

chất các sao Giáp cấp cũng có thể ảnh hưởng tình hình kinh 

tế, điểm chính như sau: 

1. Đại hạn gặp các sao Thiên cơ, Thái âm, Thiên 

đồng, Thiên lương, Thái Dương, Cự môn, nếu như có sao 

Lộc tồn hoặc Hóa lộc đồng cung thì là lúc biểu thị được tiền 

bạc nhiều không thể dự trữ, nhưng đa phần kiêm chức hoặc  

bên ngoài thêm cơ hội tiền tài. 

2, Đại hạn gặp các sao Thiên cơ, Thái âm, Thiên 

đồng, Thiên lương, Thái Dương, Cự môn, nếu như có Hóa 

lộc, Lộc tồn đến , sao Địa kiếp, Địa không, Hóa kỵ đồng 
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cung hoặc có chiếu, người kinh doanh nhưng không tránh 

được tổn thất. 

3, Đại hạn gặp các sao Thất sát, Phá quân, Tham 

Lang, Vũ khúc, Liêm trinh, như có Lộc tồn, Hóa lộc, Lục cát 

tinh đồng cung hoặc có chiếu, mà không Lục sát tinh hoặc 

sao Hóa kỵ đồng cung hoặc có chiếu thì thường thường có 

đột phá cải thiện tính chất, mà còn như cung Tài bạch Đại 

hạn đó có Hóa lộc, tiền bạc thu nhập rất phong phú, so với  

Thái âm, Thái Dương, Cự môn các loại sao tại Đại hạn Hóa 

lộc thì thu nhập được thực tế, nhận được nhiều sự tín nhiệm.  

4, Đại hạn gặp các sao Thất sát, Phá quân, Tham 

Lang, Vũ khúc, Liêm trinh, nếu như có sao Địa kiếp, Địa 

không có Hóa kỵ đồng cung hoặc chiếu, mà không có Lộc 

tồn, Hóa lộc, Lục cát tinh đồng cung, tiêu chuẩn kinh doanh 

cùng mua bán cổ phiếu cũ tổn thất rất quá mức. Số tiền 

vượt quá xa mà Địa kiếp, Địa không, Hóa kỵ cùng các sao 

Thiên cơ, Thái âm, Thiên đồng, Thiên lương, Thái Dương, Cự 

môn đồng cung hoặc chiếu có thể gây ra thì khả năng phát 

sinh tổn thất nhiều lần. 

 
Bốn, phối hợp Đại hạn cùng Lưu niên, Lưu nguyệt, Lưu 

nhật, Lưu thời. 

Phương pháp phán đoán vận khí tiền bạc Lưu niên, Lưu 

nguyệt, Lưu nhật, Lưu thời, cùng phương pháp nhận dạng 

Đại hạn trước đây tương đồng, cần thiết phải đặc biệt 

nghiên cứu Lưu niên, Lưu nguyệt, Lưu nhật, Lưu thời cùng 

nguyên tắc phối hợp Đại hạn. 
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(1) Tốt xấu của Đại hạn, đủ để quyết định tình trạng 

tiền bạc một cá nhân tại 10 năm, thậm chí một năm nào tại 

10 năm, tháng nào, hoặc lúc nào một ngày bắt đầu chuyển 

tốt hoặc biến xấu, thì phải phối hợp Lưu niên, Lưu nguyệt, 

Lưu nhật bắt đầu nghiên cứu.  

(2) Nếu như Đại hạn tốt, lúc cung Mệnh Lưu niên cùng 

cung Mệnh Đại hạn tương đồng thì Lưu niên đó cũng tốt. 

Như Lưu nguyệt hành đến cùng Đại hạn, lúc cung Mệnh Lưu 

niên cung vị tương đồng thì Lưu nguyệt cũng cát. Nếu như 

Đại hạn xấu thì để ý cũng tương tự. 

(3) Nếu như Đại hạn tốt, lúc Lưu niên gặp Hóa lộc, Hóa 

quyền, Hóa khoa và Lục cát tinh thì cũng tốt. 

(4) Nếu như Đại hạn xấu, lúc Lưu niên gặp Hóa lộc, Hóa 

quyền, Hóa khoa và Lục cát tinh thì cũng có thu nhập tiền 

bạc tốt , nhưng rất có thể, không thể kéo dài, chỉ có duy trì 

vài năm. 

(5) Phương pháp phối hợp Lưu nhật cùng Lưu niên, Lưu 

nguyệt cũng có thể tham khảo phương pháp phối hợp Lưu 

niên, Lưu nguyệt cùng Đại hạn. 

(6) Trúng thưởng bất ngờ, gặt hái được người khác tặng 

quà vật có giá trị, rõ ràng khó khăn từ dự đoán trong Đại 

hạn, mà có thể tìm từ manh mối từ trong Lưu niên, Lưu 

nguyệt trước đó. 

(7) Lưu thời chẳng qua là thời gian nào đó trong một 

ngày. Thời gian đó có thu nhập hoặc có tổn thất, đối với từ 

mua bán cổ phiếu, hoặc là bị mất tiền bạc, mua sắm vân ... 

vân, rõ ràng có mối quan hệ trực tiếp. Cần phải cùng Lưu 

nhật đến phối hợp nghiên cứu sao cấp Đinh, Mậu.  
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Phương pháp nghiên cứu vận khí tiền bạc tại Lưu niên, 

Lưu nguyệt, Lưu nhật cùng phương pháp nghiên cứu Đại 

hạn tương đồng. 
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Ví dụ mệnh D nào đó. 

Tam phương cung Tài bạch mệnh D có sao Hóa lộc chiếu, 

cung Tài bạch lại có sao Hữu bật, Văn Xương trong Lục cát 

tinh, sao Tả phụ, Văn Khúc trong Lục cát tinh có chiếu tới, 

đến sau Đại hạn thứ 5 Nhâm Ngọ thì không bị sao Hóa kỵ 

của Đại hạn Nhâm Ngọ chiếu. Đại hạn Nhâm Ngọ cung Tài 

bạch có sao Hóa lộc, cung đối diện là Lộc tồn, sao Thiên mã, 

thì cuộc sống trong thời gian tiền bạc dồi dào nhất. 
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Ví dụ mệnh E nào đó. 

Cung Mệnh của E, cung Tài bạch gốc không thuận lợi, 

nhất là sao Địa kiếp độc tọa Tài bạch, khó khăn không có 

tích trữ, tiết kiệm và dễ có trạng thái Hổ ăn thức ăn Mèo. 
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Nhưng Đại hạn Bính Tuất của mệnh ví dụ E. Không bị 

Địa kiếp, Địa không, Hóa kỵ chiếu và có sao Thái Dương 

Hóa lộc Bản mệnh chiếu. Cũng có sao Thiên đồng Hóa lộc 

Đại hạn Bính Tuất chiếu, không chỉ tình trạng kinh tế tốt 

đẹp và danh lợi song thu. 

Bởi vì mệnh E có sao Thiên phủ tọa mệnh, rất giỏi kiếm 

tiền, và chưa kinh doanh: Nỗ lực nghề nghiệp, tại tiếp theo 

Đại hạn Bính tuất là Đại hạn Đinh Hợi vừa có thể cẩn thận 

giữ gìn, cho nên mệnh ví dụ E nào đó tính đến Dân quốc 75 

(năm 1986), có tích góp, thì tự nắm vững trong liên tiếp 

mệnh, ví dụ tốt của "xu cát tị hung". 
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Ví dụ mệnh F nào đó 

Ví dụ mệnh F nào đó, hạn đi đến Đại hạn Ất Dậu, Cung 

Tài bạch Đại hạn có Thiên tướng, Hữu bật, Linh tinh, sao 

Thiên mã, không bị có Lộc tồn, sao Hóa lộc chiếu, nhưng có 
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Lục cát tinh tương trợ, có thu nhập cao, vậy không tổn thất 

bất ngờ, rất dồi dào. 

Ví dụ mệnh F nào đó, Bản mệnh hiển thị con người 

không có nhiều tích trữ, tiết kiệm, nhưng Đại hạn Ất Dậu tại 

phương diện tiền bạc thì khổ lực mà đạt được. Đáng tiếc 

dựa vào bản thân có tích trữ, tiết kiệm nhất định, tại Đại 

hạn Giáp Thân vội vàng kinh doanh, tổn thất toàn bộ. 
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Ví dụ mệnh G nào đó. 

Ví dụ mệnh G đi đến Đại hạn Canh Tuất, trong cung Tài 

bạch có sao Thiên lương, sao Lộc tồn, sao Thái âm Hóa lộc 

chiếu, sao Thiên cơ Hóa khoa, sao Thiên đồng Hóa quyền, 
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vậy Địa không, Địa kiếp, trong Lục sát tinh có chiếu đến sao 

Thái âm Hóa kỵ Đại hạn Canh Tuất; vốn chủ tiền đến tiền đi, 

bởi vì có sao Thái Dương Hóa lộc Đại hạn Canh Tuất chiếu, 

cho nên thu nhập rất phong phú, nhưng không thể dự trữ. 
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Ví dụ mệnh H nào đó. 

Ví dụ mệnh H nào đó lúc đến Đại hạn Bính Thân, cung 

Tài bạch Đại hạn làm sao Liêm trinh Hóa kỵ, có sao Thiên 

phủ đồng cung, có sao Đà la, Địa không, Kình dương trong 
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Lục sát tinh tới chiếu, mà không có sao Lộc tồn, Hóa lộc, 

Hóa quyền hoặc Hóa khoa của Đại hạn Bính Thân chiếu tới 

Bản mệnh, cũng không Lục cát tinh tương trợ, có thể công 

việc mới khó khăn, vậy nhưng tại Lưu niên trong Đại hạn 

Bính Thân tốt thì có thể giải trừ một phần. 
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Tiết thứ ba:  

Tính chất và hiện tượng các sao tọa tại Cung Tài bạch 

 
I/ Các sao Giáp cấp: 

Sao Tử vi 

Sao Tử vi tọa tại cung Tài bạch thì có đặc tính sau đây: 

Một, nơi sự giàu sang có phạm vi rất rộng, đặc biệt mỗi 

nước trên thế giới thông dụng tiền tệ riêng, có thể kim ngân 

châu báu, cổ phiếu, đất đai, nhà các loại. 

Hai, dễ dàng có đủ vật có giá trị tính chất trừu tượng, 

hoặc là bởi vì sự vật trừu tượng mà làm giàu. Ví dụ như 

người kinh doanh đã nổi tiếng, do đó lấy thanh danh làm để 

kêu gọi mà phù hợp kinh doanh thuận lợi, hoặc là bản thân 

có đủ thiện chí, bởi vì chữ tín tốt mà làm giàu. 

Ba, bất kể nghèo hoặc giàu, đều không tính toán qua 

loa tiền bạc, vậy không sở trường về kế hoạch, tính toán 

tiền bạc, bẩm sinh đối với giải quyết tiền bạc, thiếu suy 

nghĩ chuyên nghiệp. 

Bốn, có thể hưởng thụ tiền bạc người khác để lại (không 

phải kế thừa), ví dụ như sinh ra tại gia đình giàu có, từ nhỏ 

xác định có thể hưởng thụ tiền của, hoặc là có thể hưởng từ 

bố mẹ, hoặc là có thể được hưởng từ tiền bạc của anh em, 

bạn bè cung cấp hoặc là cung Tài bạch Đại hạn, Lưu niên có 

sao Tử vi thì có thể phương thức phù hợp từ người khác chi 

trợ tiền bạc kịp thời. 

Năm, có lúc có hiện tượng trên phương diện tiền bạc 

không được đầy đủ sung túc như người ngoài nói. Ví dụ như 

kinh doanh thất bại, nhưng vẫn ở nhà lầu, có xe hơi thay đi 

bộ, trang phục đẹp, xem đến cuộc sống phong phú, nhưng 
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đều không tự lực kiếm lấy chi phí cuộc sống (dựa vào anh 

em Thân hữu giúp đỡ, hoặc dựa vào cuộc sống bán tháo 

trang sức vàng gia đình hiện tại, mà người ngoài đều không 

biết thực tình), hoặc là tuy có bất động sản, cổ phiếu, 

nhưng bởi vì không cách nào bán, khiến cho người khác cho 

rằng giàu có vân ... vân. 

 
Sao Tử vi tại cung Tí hoặc Ngọ 

Sao Tử vi tọa cung Tài bạch tại cung Tí hoặc Ngọ chính 

xác làm độc tọa thì cung đối diện là sao Tham Lang. Chỉ cần 

không bị bất kỳ các sao đồng cung, lúc này có thể bày tỏ 

đặc tính sao Tử vi. Nhất là tại cung Ngọ thì khác biệt nhất, 

cũng khả năng liên quan có nghề nghiệp tốt, hoặc địa vị rất 

cao, đối với tiền bạc rõ ràng biết quý trọng, có thể đủ suy 

tính nhập và xuất. 

Nếu như có sao Lộc tồn đồng cung, có Lục cát tinh chiếu 

hoặc có Lộc tồn cùng một sao hoặc một số các sao trong 

Thiên khôi, Thiên việt, Tả phụ, Hữu bật Hóa khoa, Văn Khúc 

Hóa khoa tới đồng cung, tiêu chuẩn có thể thu nhập cao, 

đều có tích trữ, tiết kiệm. 

 

Sao Tử vi tại cung Sửu hoặc Mùi 

Sao Tử vi tọa cung Tài bạch, tại cung Sửu hoặc Mùi, 

phải có sao Phá quân đồng cung. 

Sao Phá quân không phải sao tiền bạc, chủ bắt đầu, 

thay đổi, do đó cùng sao Tử vi đồng cung thì thích hợp sử 

dụng tiền bạc nhất, mà không phải lấy tích trữ, tiết kiệm 

thành giàu có. Thông thường Tử vi, Phá quân tọa cung Tài 
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bạch đối với tiền bạc đều coi thường rõ rệt mà rõ ràng lặp đi 

lặp lại từ Sự nghiệp hoặc bề ngoài cá nhân hiện nay đến 

mối quan hệ giữa con người, đã không có sở trường về giải 

quyết tiền bạc, vậy thường là hiện tượng tiền đến tiền đi. 

Nếu như có sao Hóa lộc và một trong hai sao Thiên khôi, 

Thiên việt và các sao Tả phụ, Hữu bật, Văn Xương, Văn 

Khúc đồng cung; hoặc có sao Hóa lộc và một trong hai sao 

Thiên khôi, Thiên việt đồng cung, có hai sao Tả phụ, Hữu 

bật, hoặc hai sao Văn Xương, Văn Khúc tương giáp (hoặc 

bốn sao Tả, Hữu, Xương, Khúc đồng thời tương giáp) lúc đó 

có thu nhập cao, cũng có thể thành giàu có. 

Nếu như có bất kỳ một sao trong Địa không hoặc Địa 

kiếp hoặc sao Hóa kỵ đồng cung; lại có hai sao Hỏa tinh, 

Linh tinh tương giáp, lúc đó tiền bạc dao động rất lớn, 

không tránh được tổn thất. Nếu như có một trong Lục sát 

tinh tới đồng cung, chủ phí lực làm giàu, rõ ràng khó khăn 

dự trữ. 

 
Sao Tử vi tại cung Dần hoặc Thân 

Tử vi tọa cung Tài bạch tại cung Dần hoặc Thân phải có 

sao Thiên phủ đồng cung. 

Sao Thiên phủ là tài khố trên trời, tọa cung Tài bạch thì 

trời sinh tức có dự trữ tiền bạc, quan niệm trân trọng tiền 

bạc, sao Tử vi đồng cung cũng có thể dự trữ các loại hình 

thức sự giàu sang (bao gồm đất đai, cổ phiếu), đã được 

trang bị thành người giàu có, hoặc là phải có điều kiện cơ 

bản tích trữ, tiết kiệm. 
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Nếu như có Lộc tồn, sao Thiên mã đồng cung, đều có 

Lục cát tinh chiếu hoặc là có một sao hoặc một số các sao 

trong Lộc tồn, Thiên khôi, Thiên việt, Tả phụ, Hữu bật, Văn 

Xương Hóa khoa, Văn Khúc Hóa khoa đồng cung, thì có thể 

thu nhập cao, và nhiều làm giàu cơ hội, đều có thể thành 

giàu có. 

Nếu như có sao Địa không, Địa kiếp, sao Hóa kỵ đồng 

cung, tiền bạc không tránh được dao động tổn thất, hoặc dễ 

dẫn đến thiếu nợ, nếu như cùng một sao hoặc một số trong 

đó Hỏa tinh, Linh tinh, Đà la các loại đồng cung; hoặc là có 

Lục sát tinh chiếu, vất vả phí lực làm giàu, dự trữ khó khăn. 

 
Sao Tử vi tại cung Mão hoặc Dậu  

Sao Tử vi tọa cung Tài bạch tại Mão hoặc Dậu thì phải 

có sao Tham Lang đồng cung. 

Sao Tham Lang vốn có tính chất đấu tranh rõ rệt, tửu 

sắc cùng tiền bạc không liên quan nhau, cho nên kiếm tiền 

cùng sao Tử vi đồng cung là chi phí rõ ràng cao và thường 

thường cần lấy cạnh tranh và tâm thái tính toán đến giải 

quyết tiền bạc. 

Sao Tham Lang Hóa lộc hoặc là có sao Lộc tồn đồng 

cung thì lúc đó phạm vi làm giàu càng rộng, cơ hội vậy tăng 

thêm, nếu như cùng sao Tử vi rất tham lam, Đại hạn tốt thì 

có thu nhập rất cao mà trước đó không ngờ tới, nhưng vậy 

rất khó khăn dự trữ. 

Nếu như có sao Địa không, Địa kiếp hoặc Hóa kỵ đồng 

cung, tiền bạc không tránh được dao động tổn thất, cũng 
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khó khăn dự trữ. Nếu như cùng Kình dương đồng cung, 

hoặc là có Lục sát tinh chiếu, vất vả phí lực làm giàu. 

 

Sao Tử vi tại cung Thìn hoặc Tuất  

Sao Tử vi tọa cung Tài bạch tại cung Thìn hoặc Tuất thì 

phải có sao Thiên tướng đồng cung. 

Sao Thiên tướng khá có tinh thần phục vụ, đối với tiền 

bạc rõ ràng không để ý, vậy Thiên tướng tọa cung Tài bạch 

thường thường ra tay phóng khoáng hoặc do hoàn cảnh tạo 

thành, phải giúp đỡ người khác, cùng sao Tử vi cùng ở tại 

cung Thìn hoặc Tuất thì lại bởi vì ảnh hưởng Thiên la, Địa 

võng cho nên chỉ là thu nhập bình thường, rõ ràng khó khăn 

để trở thành giàu có. 

Nếu như Bản cung Mệnh có sao Lộc tồn, hoặc sao Hóa 

lộc, hoặc là cung Sự nghiệp có sao Hóa lộc, sao Lộc tồn thì 

lúc đó có thể thu nhập cao, cuộc sống cơm áo không thiếu 

vậy có thể thành giàu có, nhưng mà đều không có sở 

trường về giải quyết tiền bạc. 

Có hai sao Thiên khôi, Thiên việt giáp Tử vi, Thiên tướng 

thì có thể tăng thêm thu nhập, thường có nhiều lợi nhuận 

bất ngờ. 

Một Lục sát tinh tới cùng hai sao Tử vi, Thiên tướng 

đồng cung thì đối với tổn hại rõ ràng nhỏ. Nhưng mà Địa 

không, Địa kiếp hai sao, đối với hai saoTử vi, Thiên tướng, 

lúc đó có tạo thành tiền bạc dao động và tổn thất. 
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Sao Tử vi tại cung Tỵ hoặc Hợi 

Sao Tử vi tại cung Tỵ hoặc Hợi, phải có Sao Thất sát 

đồng cung. 

Sao Thất sát đều không phải sao tiền bạc, mà còn có 

tính chất biến hóa, tọa cung Tài bạch vốn không chủ giàu 

có, cùng sao Tử vi đồng tọa, tuy nhiên tiền bạc thường có ý 

định khác, ước tính lên xuống thu nhập tiền bạc biến hóa 

rất lớn. Lúc Đại hạn hoặc tình hình năm tốt thì thu nhập rất 

cao, trái lại cũng khả năng thất bại mà không thu nhập, 

hoặc có tổn thất to lớn. 

Nếu như có sao Lộc tồn, sao Thiên mã đồng cung, đều 

có Lục cát tinh chiếu, hoặc là có một sao hoặc một số các 

sao trong Lộc tồn cùng Thiên khôi, Thiên việt, Tả phụ, Hữu 

bật, Văn Xương Hóa khoa, Văn Khúc Hóa khoa đồng cung, 

lúc đó có thể thu nhập cao, người kinh doanh lúc đó thường 

thường có kinh phí lưu động rất lớn, tư bản Sự nghiệp rất 

cao; nhưng phải cảnh giác thay đổi và không thể lâu dài 

tiếp tục thu nhập cao. 

Nếu như có Địa không, sao Địa kiếp, sao Hóa kỵ đồng 

cung, tiền bạc không tránh được dao động tổn thất, hoặc để 

dẫn đến thiếu nợ, Nếu như cùng một sao hoặc một số trong 

Hỏa tinh, Linh tinh, Đà la các loại đồng cung; hoặc là có Lục 

sát tinh chiếu, vất vả nỗ lực làm giàu, khó khăn dự trữ. 
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Sao Thiên cơ 

Sao Thiên cơ tọa tại cung Tài bạch thì có đặc điểm sau 

đây: 

Một, cuộc sống tiền bạc có trạng thái không ổn định. 

Gặp Lộc tồn, Hóa lộc, Lục cát tinh thì có thu nhập cao 

nhưng vậy dễ có dao động hoặc là tổn thất. Nếu như cùng 

Lục sát tinh, sao Hóa kỵ đồng cung, không tránh được tiền 

đến tiền đi, thậm chí thiếu nợ, hoặc bởi vì tài dẫn đến đi 

kiện cáo. 

Hai, trong cuộc sống khó khăn lấy một loại nghề nghiệp 

cố định làm giàu hoặc nhiều lần thay đổi nghề nghiệp hoặc 

là kiêm chức. 

Ba, thích theo nghề nghiệp làm giàu có tính chất đầu cơ, 

tính chất mạo hiểm, tính chất biến hóa. 

Bốn, bởi vì âm mưu luôn luôn từ bản tính cho nên nhiều 

sở trường về sử dụng "Kỹ xảo" kiếm tiền. 

Năm, trong cuộc sống có cơ hội để tạo ra lợi nhuận các 

loại tiền bạc có tính chất " đại lý trung gian ". Ví dụ như tiền 

thù lao người đại diện mua bán và chiết khấu vận chuyển 

hàng hoá vân ... vân. 

Sáu, Đại hạn, Lưu niên gặp sao Thiên cơ tại phương 

thức làm giàu trên có biến hóa. Gặp Lục cát tinh, Hóa lộc, 

sao Lộc tồn thì có cơ hội tăng thêm thu nhập. Gặp Lục sát 

tinh hoặc sao Hóa kỵ thì nguồn thu nhập cuối cùng dừng 

hoặc giảm ít thu nhập. 

Bảy, sao Thiên cơ đối với Tứ hóa tinh cực kỳ mẫn cảm. 

Hóa lộc phải chủ làm giàu hoặc tăng thêm cơ hội làm giàu. 

Hóa kỵ tại trên tiền bạc sẽ có hoảng loạn, biến đổi. Nếu như 
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cùng một trong Lục sát tinh hoặc sao Hóa kỵ đồng cung, 

cho dù có Hóa lộc hoặc sao Lộc tồn đồng cung, cũng không 

thích hợp kinh doanh. 

 

Sao Thiên cơ tại cung Tí hoặc Ngọ 

Sao Thiên cơ tại cung Tí hoặc Ngọ, cung đối diện là sao 

Cự môn. Bởi vì hai cung Tí, Ngọ sao Thiên cơ là nhập miếu 

độc tọa, sao Thiên cơ tại mệnh bàn là cung vị rất tốt, lấy 

cung Ngọ tốt nhất, cung Tí thứ hai. 

Sao Thiên cơ tuy bản tính lưu động, nhưng tọa cung Tài 

bạch tại cung Ngọ thì cung Mệnh là sao Thái âm, có thể làm 

cho tâm tình vui vẻ mà dồi dào, đối với tiền bạc cũng không 

quá lưu ý. Tuy tiền bạc không tránh được có trạng thái 

không ổn định, nhưng mà có thể thu nhập cao. Sao Thiên 

cơ tại cung Tí thì sao Thái âm tại cung Mệnh lạc hãm, cho 

nên thu nhập có thể tốt hơn nhưng mà tâm tình và đời 

người biến hóa không bằng sao Thái âm tại cung Tuất thì ổn 

định. 

Nếu như có Lộc tồn hoặc sao Hóa lộc đồng cung đều có 

một Lục cát tinh chiếu hoặc là có một hoặc số sao trong Lộc 

tồn hoặc Hóa lộc cùng Thiên khôi, Thiên việt, Tả phụ, Hữu 

đồng, Văn Xương Hóa khoa, Văn Khúc Hóa khoa đồng cung, 

lúc đó có thể thu nhập cao, đều có tích trữ, tiết kiệm. 

Nếu như có Địa kiếp, Địa không hoặc sao Hóa kỵ đồng 

cung, tiền bạc không tránh được dao động tổn thất, cũng 

khó khăn dự trữ. Nếu như cùngmột sao hoặc một số trong 

Hỏa tinh, Linh tinh, Kình dương các loại sát tinh đồng cung 

hoặc là có Lục sát tinh chiếu, vất vả nỗ lực làm giàu. 
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Sao Thiên cơ tại cung Sửu hoặc Mùi 

Sao Thiên cơ tại cung Sửu hoặc Mùi, thì là lạc hãm độc 

tọa, cung đối diện là sao Thiên lương. 

Nếu như sao Thiên cơ Hóa lộc cùng sao Văn Xương Hóa 

khoa hoặc Văn Khúc Hóa khoa đồng cung, có sao Thiên khôi, 

Thiên việt, có hai sao Tả phụ, Hữu bật tương giáp chiếu, lúc 

đó chủ có thu nhập cao và có danh tiếng, chỉ cần Hóa lộc, 

cho dù chỉ có hai sao trong Lục cát tinh có chiếu hoặc giáp 

hỗ trợ cũng chủ thu nhập tốt. 

Sao Thiên cơ nếu như không Hóa lộc, cũng không Lục 

cát tinh tương trợ, lúc đó tay trắng làm nên sự nghiệp, quá 

trình làm giàu lo lắng lao lực, vậy có khó khăn. Nếu như 

Hóa kỵ, hoặc có Lục sát tinh tới đồng cung mà không bị Hóa 

lộc, quy tắc tiền bạc trên không tránh bị có tổn thất và khó 

khăn. 

 

Sao Thiên cơ tại cung Dần hoặc Thân 

Sao Thiên cơ tọa tại cung Dần thì phải có sao Thái âm 

đồng cung. 

Sao Thái âm tọa cung Tài bạch thì khiến cho con người 

đối với tiền bạc không quá khắt khe, vậy rất dễ dàng thoả 

mãn, cùng sao Thiên cơ đồng cung, tuy nhiên khả năng tài 

sản thừa kế đời trước hoặc lĩnh hội cơ hội từ gia đình giúp 

đỡ, nhưng mà do không được giúp đỡ từ sao Lộc tồn, sao 

Hóa lộc và Lục cát tinh thì đều không có thật sự giàu có, chỉ 

là cơm áo không thiếu, khó khăn lấy dồi dào thật sự. 

Nếu như có Lộc tồn hoặc sao Hóa lộc và sao Thiên mã 

đồng cung, đều có Lục cát tinh chiếu hoặc là có một sao 
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hoặc một số các sao trong Lộc tồn hoặc Hóa lộc cùng Thiên 

khôi, Thiên việt, Tả phụ, Hữu bật, Văn Xương Hóa khoa, 

Văn Khúc Hóa khoa đồng cung, lúc đó có thể thu nhập cao, 

hoặc nhiều cơ hội làm giàu. 

Nếu như có Địa kiếp, sao Địa không, sao Hóa kỵ đồng 

cung, tiền bạc không tránh được dao động tổn thất, hoặc để 

dẫn đến thiếu nợ, nếu như cùng một sao hoặc một số trong 

Hỏa tinh, Linh tinh, Đà la các loại đồng cung, hoặc là có Lục 

sát tinh chiếu, vất vả nỗ lực làm giàu, khó khăn dự trữ. 

 

Sao Thiên cơ tại cung Mão hoặc Dậu 

Sao Thiên cơ tại cung Mão hoặc Dậu, phải có sao Cự 

môn đồng cung. 

Sao Cự môn tọa cung Tài bạch, do làm giàu thì tranh 

luận không cần thiết hoặc là có nhiều cạnh tranh, thì rất 

không siêng năng. Cùng sao Thiên cơ đồng cung, tiêu chuẩn 

loại trừ làm giàu vất vả, nhưng cũng khó khăn dự trữ. 

Nhưng làm đại lý, nghề nghiệp tính chất phục vụ rõ ràng 

thuận lợi. 

Nếu như sao Thiên cơ Hóa khoa, hoặc là sao Cự môn 

Hóa lộc, lại có sao Lộc tồn đồng cung, làm giàu trong vất vả, 

cuối cùng có thể thành giàu có. Ví dụ như người tuổi Tân, 

cung Mệnh tại cung Sửu, cung Tài bạch tại cung Dậu, sao 

Cự môn Hóa lộc, có sao Lộc tồn đồng cung, không bị bất kỳ 

sát tinh khác, sao Hóa kỵ đồng cung. 

Nếu như có Địa kiếp, Địa không hoặc sao Hóa kỵ đồng 

cung, tiền bạc không tránh được dao động tổn thất, cũng 

khó khăn dự trữ. Nếu như cùng một sao hoặc một số trong 
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Hỏa tinh, Linh tinh, Kình dương các loại sát tinh đồng cung 

hoặc là có Lục sát tinh chiếu, không chỉ vất vả nỗ lực làm 

giàu, người cạnh tranh, vậy dễ dàng có quan phi tố tụng, 

bất ngờ tổn thất. 

 

Sao Thiên cơ tại cung Thìn hoặc Tuất 

Sao Thiên cơ tại cung Thìn hoặc Tuất, phải có sao Thiên 

lương đồng cung. 

Sao Thiên lương là có kế thừa di sản tổ tiên hoặc tiếp 

nhận tiền bạc người khác, hoặc đặc tính làm ít hưởng nhiều. 

Cho nên, tại Thiên lương hoặc sao Thiên cơ Hóa lộc, hoặc có 

sao Lộc tồn, Lục cát tinh chiếu, chủ giàu có, mà còn nhiều 

phương diện đến tiền bạc, (ví dụ như kiêm chức, hoặc là 

làm nhiều dạng công việc), nhưng mà cuộc sống tiền bạc 

thay đổi, đều không ổn định, bởi vì sao Thiên lương thì khác 

biệt cao, cùng Thiên cơ đồng cung thì tiền bạc càng nhiều, 

bối rối càng nhiều. Như có một trong Hỏa tinh, Linh tinh, 

Kình dương, Đà la các loại đồng cung, dao động tiền bạc có 

tăng thêm, vậy dễ dàng có hoảng loạn và khủng hoảng. Sợ 

nhất sao Thiên cơ Hóa kỵ, lại có Địa kiếp hoặc sao Địa 

không đồng cung, tiền bạc lúc có lúc không, Đại hạn tốt thì 

có lợi ích vật chất tốt, nhưng rất khả năng không tích trữ, 

tiết kiệm. Đại hạn kém thì không tránh được thiếu nợ. 

 

Sao Thiên cơ tại cung Tỵ hoặc Hợi 

Sao Thiên cơ tại cung Tỵ hoặc Hợi, thì là độc tọa. 

Nếu như có Lộc tồn hoặc sao Hóa lộc, sao Thiên mã và 

Lục cát tinh tương trợ, quần áo và thức ăn phong phú 
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nhưng không chắc chắn có tích trữ, tiết kiệm, tiền bạc cũng 

có trạng thái không ổn định. Tại cung Tỵ tuy rõ ràng thuận 

lợi, nhưng tại trong quá trình làm giàu lo lắng nỗ lực. 

Nếu như có một trong bốn sát tinh Hỏa tinh, Linh tinh, 

Kình dương, Đà la tới đồng cung, lúc đó tiền bạc thu nhập 

không phong phú, như có Địa kiếp hoặc sao Địa không, sao 

Hóa kỵ đồng cung, dễ dàng có tổn thất và thiếu nợ, không 

thích hợp kinh doanh nhất. 

 

Sao Thái Dương 

Sao Thái Dương tọa tại cung Tài bạch, có đặc điểm sau 

đây:  

Một, tại cung nhập miếu hoặc vượng độc tọa, bất luận 

có hay không có cao thu nhập, đều chủ ra tay phóng 

khoáng, Hóa lộc thì chú trọng cuộc sống vật chất hưởng thụ. 

Hai, không kể có sao Thiên lương đồng cung khác, nhiều 

thì dựa vào nỗ lực bản thân mà đạt đến giàu có. 

Ba, nhập miếu cung, chỉ cần không bị một Lục sát tinh 

tới hoặc sao Hóa kỵ đồng cung, có thu nhập cao. Lạc hãm 

hoặc là bình hòa, lúc đó không nói có không một Lục sát 

tinh tới hoặc sao Hóa kỵ, vất vả nỗ lực làm giàu. 

Bốn, luôn luôn có các loại cơ hội, sẽ vay tiền hoặc mượn 

tiền người thân, bạn bè chi tiêu. 

Năm, nhập miếu hoặc vượng cung thì dễ phù hợp hiển 

quý tới tiền bạc, ví dụ như bởi do sáng tác, cạnh tranh, lĩnh 

vực mà làm giàu, hoặc phù hợp có người địa vị tặng quà, 

ban phát tiền bạc. Hoặc là bởi vì bản thân có điều kiện quý 

hiển hoặc danh tiếng mà làm giàu, ví dụ như có bác sĩ hoặc 
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chuyên gia hàng đầu, thì thường bởi vì diễn thuyết trên tivi 

mà làm giàu. 

 

Sao Thái Dương tại cung Tí hoặc Ngọ 

Sao Thái Dương tại cung Tí hoặc Ngọ thì độc tọa, cung 

đối diện là sao Thiên lương. 

Sao Thái Dương tại cung Tí là lạc hãm, làm giàu thì vất 

vả nỗ lực, nhưng sử dụng lấy hàng loạt tiêu hao tâm trí và 

lao lực, có khả năng trên vấn đề tiền bạc tìm được cách “ xu 

cát tỵ hung”  hiệu quả. 

 

Nếu như có Lộc tồn hoặc sao Hóa lộc đồng cung, hoặc là 

có Lộc tồn, Hóa lộc, Hóa quyền, Hóa khoa và Lục cát tinh 

chiếu, tiêu chuẩn thành tựu cuộc sống thường thường 

không quan tâm cùng "Tiền bạc". Mặc dù cũng có trong 

phạm vi thu nhập cao nhưng đối mặt liên quan đến lời nói, 

tiền bạc thu nhập cao chỉ là "bổ sung" thể hiện khác của 

thành tựu cá nhân. Liên quan đối với tiền bạc, thu nhập 

nhiều ít vậy đều không để ý. 

Nếu như có Lộc tồn hoặc sao Hóa lộc đồng cung, đều có 

Lục cát tinh chiếu hoặc là có một sao hoặc một số các sao 

trong Lộc tồn hoặc Hóa lộc cùng Thiên khôi, Thiên việt, Tả 

phụ, Hữu bật, Văn Xương Hóa khoa, Văn Khúc Hóa khoa 

đồng cung, lúc đó có thể thu nhập rất cao, đều có tích trữ, 

tiết kiệm. 

Nếu như có Địa kiếp, Địa không hoặc sao Hóa kỵ đồng 

cung, tiền bạc không tránh được dao động tổn thất, khó 

khăn để dự trữ. Nếu như cùng một sao hoặc một số trong 
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Hỏa tinh, Linh tinh, Kình dương các loại sát tinh đồng cung 

hoặc là có Lục sát tinh chiếu, vất vả nỗ lực làm giàu. 

Sao Thái Dương tại cung Ngọ thì là nhập miếu, thì trong 

mười hai cung là cung mãnh liệt nhất, do đó chỉ cần độc tọa, 

cho dù không được Lộc tồn hoặc sao Hóa lộc đồng cung, 

hoặc có một trong hai sao Hỏa tinh, Linh tinh, Kình dương, 

Đà la đồng cung, chỉ cần Bản cung Mệnh không bị sao Địa 

kiếp hoặc Địa không đồng cung vậy có thể thu nhập trung 

bình trở lên. 

Nếu như có Lộc tồn hoặc sao Hóa lộc đồng cung, đều có 

Lục cát tinh chiếu hoặc là có một sao hoặc một số các sao 

trong Lộc tồn hoặc Hóa lộc cùng Thiên khôi, Thiên việt, Tả 

phụ, Hữu bật, Văn Xương Hóa khoa, Văn Khúc Hóa khoa tới 

đồng cung, lúc đó có thu nhập rất cao, thành giàu có, thậm 

chí tiền bạc, quyền thế, địa vị đều có, có thể cân bằng phú 

và quý. 

Nếu như có Địa kiếp, Địa không hoặc sao Hóa kỵ đồng 

cung, tiền bạc không tránh bị dao động tổn thất, khó khăn 

để dự trữ. Nếu như cùng một sao hoặc một số trong Hỏa 

tinh, Linh tinh, Kình dương các loại sát tinh đồng cung, hoặc 

là có Lục sát tinh chiếu, vất vả nỗ lực làm giàu. Nhưng vậy 

có tiền bạc đột phá, cũng có tích trữ, tiết kiệm. 

 

Sao Thái Dương tại cung Sửu hoặc cung Mùi 

Sao Thái Dương tại cung Sửu hoặc cung Mùi, phải có 

sao Thái âm đồng cung. 

Sao Thái âm đồng cung khiến cho con người tại tinh 

thần và tiền bạc đều có cảm giác dồi dào: Cho nên nếu như 
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sao Thái âm Hóa lộc, lại có Lục cát tinh đồng cung hoặc 

chiếu, chủ có thu nhập cao, thậm chí kế thừa tiền bạc đời 

trước hoặc là bởi vì kế thừa sự nghiệp danh vọng đời trước 

mà đạt được tiền bạc. Vận khí tiền bạc trước xấu sau tốt, từ 

ít mà nhiều. 

Nếu như có một Lục sát tinh tới hoặc sao Hóa kỵ đồng 

cung, thì chăm chỉ nỗ lực làm giàu. Tiền đến tiền đi, khó 

khăn để dự trữ, dễ dàng có tổn thất. 

Như sao Thái Dương Hóa lộc, tại cung Mùi rõ ràng thuận 

lợi, như sao Thái âm Hóa lộc, tại cung Sửu rõ ràng thuận lợi. 

 

Sao Thái Dương tại cung Dần hoặc cung Thân 

Sao Thái Dương tại cung Dần hoặc cung Thân, phải có 

sao Cự môn đồng cung. 

Hai sao cùng ở tại cung Tài bạch, không xét có hay 

không có Hóa lộc, Lộc tồn, hoặc là Lục cát tinh đồng cung 

hoặc có chiếu, đều chủ chăm chỉ nỗ lực làm giàu, cần phải 

sử dụng tài ăn nói, cũng có thể cần phải cạnh tranh. 

Nếu như có Lộc tồn hoặc sao Hóa lộc và sao Thiên mã 

đồng cung, đều có Lục cát tinh chiếu hoặc là có Lộc tồn 

hoặc Hóa lộc cùng một sao hoặc một số sao trong Thiên 

khôi, Thiên việt, Tả phụ, Hữu bật, Văn Xương Hóa khoa, 

Văn Khúc Hóa khoa tới đồng cung, lúc đó có thể danh lợi 

song thu. Vào cung Dần rõ ràng thuận lợi. 

Nếu như có Địa kiếp, Địa không, Hóa kỵ đồng cung, tiền 

bạc không tránh được dao động tổn thất, dễ có quan phi tố 

tụng, hoặc để dẫn đến thiếu nợ; 
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Nếu như cùng một sao hoặc một số trong Hỏa tinh, Linh 

tinh, Đà la các loại đồng cung; hoặc là có Lục sát tinh chiếu, 

vất vả nỗ lực làm giàu, khó khăn dự trữ. Vào cung Dần bị 

sát tinh ảnh hưởng rõ ràng nhẹ. 

 

Sao Thái Dương tại cung Mão hoặc Dậu 

Sao Thái Dương tại cung Mão hoặc Dậu, phải có sao 

Thiên lương đồng cung. 

Sao Thiên lương chủ có thể tài sản "Kế thừa", hoặc là sự 

nghiệp (ví dụ như đời trước, công ty kinh doanh sản phẩm 

có "Nhãn hiệu nổi tiếng"), hoặc là bởi vì mọi người biết được 

hãng hiệu kinh doanh lớn mà làm giàu, nhưng cũng không 

tránh được có khó khăn tiền bạc mà lo lắng. 

Sao Thái Dương cùng sao Thiên lương bất kể tại cung 

Mão hoặc Dậu, cuộc sống không tránh được gặp phải một 

thứ hoàn cảnh khó khăn trở lên, làm tiền bạc phiền não. 

Hoặc có tiền bạc khó khăn, tuy có hưởng thụ cuộc sống vật 

chất tốt rất, nhưng cũng có thiếu nợ không ít. 

Nếu như có Lộc tồn hoặc Hóa lộc đồng cung, đều có Lục 

cát tinh chiếu; hoặc là có một sao hoặc một số các sao 

trong Lộc tồn hoặc Hóa lộc cùng Thiên khôi, Thiên việt, Tả 

phụ, Hữu bật, Văn Xương Hóa khoa, Văn Khúc Hóa khoa 

đồng cung, lúc đó có thể thu nhập cao, tại cung Mão thành 

là "giàu có", tại cung Dậu cũng có thể tích trữ, tiết kiệm. 

Nếu như có Địa kiếp, Địa không hoặc sao Hóa kỵ đồng 

cung, tiền bạc không tránh được dao động tổn thất, cũng 

khó khăn dự trữ. Nếu như cùng một sao hoặc một số trong 

Hỏa tinh, Linh tinh, Kình dương các loại sát tinh đồng cung, 
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hoặc là có Lục sát tinh chiếu, vất vả nỗ lực làm giàu, nhưng 

cuối cùng có tích trữ, tiết kiệm. 

 

Sao Thái Dương tại cung Thìn hoặc Tuất 

Sao Thái Dương tại cung Thìn hoặc Tuất, thì là độc tọa, 

cung đối diện là sao Thái âm. 

Tại cung Thìn là cung lớn, làm giàu không siêng năng, 

nhưng mà không tránh được bôn ba. 

Nếu như có sao Hóa lộc hoặc là một sao trong Tả phụ, 

Hữu bật đồng cung, đều có Thiên khôi, Thiên việt tương 

giáp, có Hóa quyền, Hóa khoa chiếu có thể danh lợi song 

thu. 

Nếu như có Lục sát tinh tới và sao Hóa kỵ đồng cung, lại 

có trong Lục sát tinh chiếu tới sát tinh khác, lúc đó vất vả 

nỗ lực làm giàu, lại không tránh được dao động và tổn thất, 

thậm chí để dẫn đến thiếu nợ. 

Sao Thái Dương tại cung Tuất là lạc hãm, cung đối diện 

thì sao Thái âm lạc hãm thì là "Nhật nguyệt phản bối", mặc 

dù vất vả nỗ lực làm giàu, nhưng phối hợp các sao cung 

Mệnh, cẩn thận chọn phương thức làm giàu, cũng có thể 

đặc biệt khuất phục, danh lợi song thu, ví dụ như: lợi dụng 

nhiều nghề nghiệp ban đêm, học tập, hoặc là đảm nhận 

công tác nghệ thuật. 

Nếu như có một sao trong sao Hóa lộc hoặc là Tả phụ, 

Hữu bật đồng cung, đều có Thiên khôi, Thiên việt tương 

giáp, lúc đó chủ có thu nhập cao, cũng có thể thành giàu có. 

Nếu như có một trong Lục sát tinh tới và sao Hóa kỵ 

đồng cung, lại có trong Lục sát tinh chiếu tới sát tinh khác, 
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lúc đó vất vả nỗ lực làm giàu, lại không tránh được dao 

động và tổn thất, thậm chí để dẫn đến thiếu nợ. 

 

Sao Thái Dương tại cung Tỵ hoặc Hợi 

Sao Thái Dương tại cung Tỵ hoặc Hợi thì độc tọa, cung 

đối diện có sao Cự môn. 

Tại cung Tỵ là vượng cung, chỉ cần có Lục cát tinh chiếu , 

Hóa lộc, Hóa quyền, Hóa khoa, bất kể có hay không một 

Lục sát tinh hoặc sát tinh đồng cung, liên quan đều có thể 

nghề nghiệp đủ thoả mãn, vui mừng, mà còn có thu nhập 

trung bình trở lên. Thường thường có thể danh lợi song thu. 

Cho dù có một Lục sát tinh tới đồng cung, cũng có thể 

ổn định mà còn thu nhập trung bình trở lên, nhưng người 

kinh doanh dễ dàng có tổn thất, sóng gió. 

Nếu như có một trong Lục sát tinh và sao Hóa kỵ đồng 

cung, lại hội chiếu một trong số các lục sát tinh khác, lúc đó 

vất vả nỗ lực làm giàu lại không tránh được dao động và 

tổn thất, thậm chí để dẫn đến thiếu nợ. 

Sao Thái Dương tại cung Hợi thì là lạc hãm, vất vả nỗ 

lực làm giàu, mà còn không tránh được bôn ba, nhưng nếu 

không bị một Lục sát tinh tới và sao Hóa kỵ đồng tọa đối với 

tiền bạc giữ gìn cẩn thận, chăm chỉ dự trữ, trung niên và 

tuổi già có thể có tích trữ, tiết kiệm nếu như cung Phúc 

đức ,không có Tả phụ, Hữu bật, Thiên khôi, Thiên việt và 

sao Hóa lộc nhiều thì tiết kiệm qua ngày, cuộc sống vật 

chất hưởng thụ không tốt. 

Nếu như có Lộc tồn hoặc sao Hóa lộc và sao Thiên mã 

đồng cung, đều có Lục cát tinh chiếu, hoặc là có một sao 


