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I/ [Can cung] nhất định là [mật mã] 

Sự phối hợp tinh diệu bên trong cung chỉ là bày tỏ tượng [quy 

cách] mà thôi và không chủ cát hung. 

Nếu muốn luận cát hung phải kiểm tra nơi có can của cung vị 

tứ hóa. 

Dựa vào sao hóa phi rơi vào cung vị, nơi bố cục sản sinh mà 

luận cát hung. 

Ngã cung (tam phương cung Mệnh) là cung phát xạ tứ hóa 

tách ra diễn dịch. 

Ngã cung (tam phương) phi Hóa kỵ nhập phương tam hợp 

[Mệnh gốc] (Mệnh, Tài, Quan) Kỵ này thuộc về cát. 

Ngã cung phi Hóa kỵ nhập ngã cung để xem như [có Kỵ] 

Nhưng nếu cung có Kỵ nhập gặp sản sinh tự hóa [dễ thay đổi 

sau giao dịch] tính chất của nó đã biến đổi (thay đổi xấu) 

Nhưng mà Hóa kỵ nhập (Thiên, Phúc, Phu), bởi vì xung (Mệnh, 

Tài, Quan) thuộc về hung. 

Hóa lộc nhập tha cung (tha cung của bàn Mệnh gốc) mà trùng 
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điệp [ngã cung của bàn Lưu niên] 

Lộc này đều không phải là tài lộc, chẳng qua là [Lộc làm 

nguyên nhân] 

Lộc tồn có can phi Hóa kỵ nếu nhập xung Lộc năm sinh sẽ có 

hành vận 2 tốt giáp 1 xấu. 

Lộc năm sinh có can phi Hóa kỵ nếu nhập xung Lộc tồn, kết 

cục sẽ bị kẹp chết. 

Có Lộc tại cung nhưng gặp Hóa kỵ phi nhập làm khống chế. 

Có Kỵ tại cung nhưng nếu như Hóa lộc phi nhập là Lộc nhập 

[động không đáy] Hóa lộc này uổng phí tâm cơ. 

Lộc năm sinh và Kỵ năm sinh của tiên thiên đồng tọa là [Lộc 

Kỵ giao chiến khởi phục bất định] 

Hậu thiên chung cung vị, Hóa lộc, Hóa kỵ phi nhập chung 

cung vị, cái này là song Kỵ. 

Không cùng cung vị, Hóa lộc, Hóa kỵ phân biệt phi nhập 

chung cung vị, cái này là [Lộc Kỵ chiến khắc] 

Lưu ý: ngã cung có Lộc năm sinh, nếu như gặp Hóa lộc tha 

cung (Tử nữ) đi vào. 

Bày tỏ tha cung Tử nữ (cổ đông) muốn đến theo cùng, mong 

muốn cùng nhau hưởng thụ vị trí phúc khí tốt, cái này là [biến dịch] 

Can tha cung phi Hóa kỵ nhập ngã cung gặp Lộc năm sinh, 

cái này là [Kỵ trảo Lộc] bày tỏ tha cung định sử dụng Lộc năm 

sinh của ngã cung âm mưu lợi ích. 

[Cung vị X nào đó] phi Hóa lộc bất luận phi nhập [cung Y nào] 

Phải điều tra rõ [cung vị Y] đó có hoặc không có [Hóa quyền] 

có thể ngăn cản sự tình hoặc là giúp đỡ bảo vệ tiết ra bên ngoài. 
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Nếu như có [Hóa quyền] điều kiện tốt nhất có thể ngăn cản / 

giúp đỡ bảo vệ tiết ra bên ngoài. 

Lưu ý: Hóa lộc gốc là [cát tinh] nhưng cung vị của [Lộc nhập] 

tuyệt không được có [tự hóa] bởi vì [tự hóa] thì hóa không. 

Mệnh can Bính có Văn xương Hóa khoa, ôn hòa, lịch sự, nho 

nhã, thuần khiết, ham học, không buồn chán, hiền hòa, tác phong 

trách nhiệm, tinh tế, yêu thích lời nói tình cảm. 

Huyền không, tứ hóa lần thứ 2. 

Quyết định cát hoặc là hung. 

 

II/ [Nhân dịch tứ hóa] của [can cung phi Hóa lộc, Hóa 

kỵ] 

Giả thuyết [cung chủ sự] bất kỳ. 

Bất kỳ hai lần chuyển tứ hóa đều cần nhập tam phương tứ 

chính của [cung chủ sự] 

Sản sinh [hội hợp hoặc là xung chiếu] mới có thể luận đoán 

cát hung. 

a, Lộc chuyển Lộc là điềm lành đến từ ở đâu 

Ví dụ, cung chủ sự là cung A (Tài bạch), can cung phi Hóa lộc 

nhập cung B (tam phương tứ chính Mệnh, Tài, Quan, Phúc của 

cung A) 

Lần thứ 2, can cung B phi Hóa lộc nhập tam phương tứ chính 

mệnh Tài Quan Phúc của cung A) 

b, Lộc chuyển Kỵ là điềm xấu, xấu do vị trí nào. 

Ví dụ, cung chủ sự là cung A (Mệnh), can cung phi Hóa lộc 
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nhập cung B (tam phương tứ chính Mệnh, Tài, Quan, Phúc của 

cung A) 

Lần thứ 2, can cung B phi Hóa kỵ nhập (tam phương tứ chính 

Mệnh, Tài, Quan, Phúc của cung A) 

c, Kỵ chuyển Lộc là điềm xấu, cái này là nguyên nhân của Kỵ. 

Ví dụ, cung chủ sự là cung A (Thiên di), can cung Hóa kỵ 

nhập cung B (tam phương tứ chính Phúc, Phu, Mệnh của cung A) 

Lần thứ 2, can cung B phi Hóa lộc nhập (tam phương tứ chính 

Phúc, Phu, Mệnh của cung A) 

d, Kỵ chuyển Kỵ là điềm xấu, cái này là kết quả của Kỵ. 

Ví dụ, cung chủ sự là cung A (Phu thê), can cung phi Hóa kỵ 

nhập cung B (tam phương tứ chính Phúc, Thiên, Quan của cung A) 

Lần thứ 2, can cung B phi Hóa kỵ nhập (tam phương tứ chính 

Phúc, Thiên, Quan của cung A) 

Ví dụ cung chủ sự là cung A (Phu thê) can cung phi Hóa kỵ 

nhập cung B. 

Lần thứ 2, can cung B phi Hóa kỵ nhập (đối cung của cung B 

quay lại xung) lưỡng Kỵ tương xung là điềm xấu. 

Tứ hóa năm sinh là "Tiên thiên" tứ hóa. 

Mà cung Mệnh tứ hóa là "Hậu thiên" tứ hóa gây ra cải chính. 

Bởi vì bố trí sắp xếp mệnh bàn, cùng tứ hóa năm sinh đến 

được "Công thức hóa". 

Cho nên có thể lấy can cung Mệnh làm sản sinh tới tứ hóa. 

Phải răn dạy, đối với tinh diệu cung Mệnh đưa ra có thể phù 

hợp điều tiết của sự thực chân tướng, mới là rõ chân ngôn của Đẩu 
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số. 

Điền trạch có Tham lang Kỵ năm sinh (Ất Sửu) ở nhà không 

chịu nổi cô quạnh, cuộc sống nhiều màu sắc, nhiều vẻ thích hưởng 

thụ, đào hoa rất nhiều, tranh chấp bối rối liên tục. 

[Kỵ năm sinh chuyển Kỵ] can Ất làm Thái âm Hóa kỵ nhập 

[Phúc gốc](Giáp Tí) Phúc đức bị trùng, nếu như tham lam toan 

mưu mưu cầu tiền bạc, sợ rằng có mất phúc, tổn thọ. 

Tứ hóa của [Mệnh, Tài, Quan] rơi vào cung của bàn Mệnh gốc 

(thiên bàn) 

Nếu như [Đại hạn] đi vào cung đó hoặc là đối cung (chiếu 

hoặc là trùng) chính là xuất hiện được ứng. 

(Ví dụ [Tài gốc] phi Hóa kỵ nhập Dậu xung Mão, [Đại hạn] đi 

vào Mão hoặc là Dậu, hạn này thì vận hạn tiền bạc không tốt là 

"định số" 

Kiểm tra, can [Tài đại hạn] phi Hóa kỵ nhập cung, [Lưu niên] 

đi vào đối cung bị Kỵ xung, mất tiền bạc là "ứng số") 

Bàn Đại hạn (địa bàn) tứ hóa phi nhập bàn Mệnh gốc (thiên 

bàn) 

Xem xét cát hung của "định số" xen vào nhập [bàn Lưu niên] 

(nhân bàn) có thể suy đoán cát hung của [Lưu niên], cái này là 

"ứng số". 

("Định số" so với "ứng số" là quan trọng, nếu như" định số" 

không cát thì "ứng số" tuy cát cũng là cát vô ích) 

Can cung Đại hạn (can cung nào đó) phi Hóa kỵ nhập A xung 

[đối cung B] 

Xem xét [cung vị Lưu niên] C tương ứng chính là cho biết 

[cung C] năm đó có "phá hỏng" (gây trở ngại) của [cung nào đó 
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Đại hạn] 

(Can cung [Mệnh, Tài, Quan Đại hạn] phi Hóa kỵ không được 

phép xung "Mệnh lưu niên" C. 

Nếu như xung thì hung, hung tượng kéo dài 3 năm, và phần 

còn lại các cung thì hung tượng ứng 1 năm) 

Ví dụ, can Tật đại hạn phi Kỵ xung Mệnh lưu niên, năm đó 

thân thể sức khỏe không tốt (can Mệnh đại hạn phi Kỵ xung Tật 

lưu niên, luận tương tự) 

(Chú ý Tật đại hạn xung lưu Mệnh mà lưu Mệnh trùng điệp 

Mệnh gốc sợ rằng có uy hiếp tính mệnh) 

[Cung A Mệnh gốc] phi Hóa kỵ xung [cung A Đại hạn](hoặc là 

xung [cung Mệnh đại hạn]) cái này thuộc về vấn đề của [vận hạn] 

Ngược lại [cung A Đại hạn] phi Hóa kỵ nhập [Thiên gốc xung 

Mệnh gốc] cũng thuộc về vấn đề của [vận hạn] 

Sử dụng [cung Mệnh đại hạn] cùng [cung Tài đại hạn] của 

hạn đó tương ứng tứ hóa. 

Quan sát sao hóa rơi vào cung hóa tượng để đưa ra tổng hợp 

phán đoán. 

Do phương tam hợp [ngã phương] của cung Mệnh là cung 

phát xạ, 

Lúc sao Kỵ hóa xuất, nếu như phi nhập phương tam hợp 

[Mệnh, Tài, Quan] đều thuộc về cát tượng tốt. 

Nếu như lúc sao Kỵ hóa phi nhập tới cung là đối cung của 

phương tam hợp "Ngã" [Thiên, Phúc, Phu], 

Bởi vì Kỵ xung tới cung là phương tam hợp của "Ngã", đều 

thuộc về hung tượng xấu. 
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[Kỵ nhập] là theo cậy nhờ hoặc là gây trở ngại. 

Tha cung phi Hóa kỵ [nhập] ngã cung, cái này là [biến dịch] 

bày tỏ ngã cung biến đổi xấu. 

[Kỵ xung] là vô duyên hoặc là làm hại. 

Nếu như tha cung phi Hóa kỵ [xung] ngã cung cũng tương tự 

thuộc về [biến dịch] nhưng chưa là trực tiếp làm hại mệnh chủ. 

[Cung Mệnh] 

Chủ thể trong Mệnh bàn bày tỏ linh hồn trong đường đi cả đời, 

hợp lại cai quản trật tự lĩnh vực cuộc sống này (mệnh bàn) 

Bổ nhiệm lãnh đạo, chỉ huy, quản lý theo từng giai đoạn. 

Tại [hành vận] theo từng giai đoạn tới điều phối. 

Thì trùng điệp của cung Mệnh và cung vị hành vận (Đại hạn, 

Lưu niên) cùng thay đổi mối quan hệ, được gọi là [bố cục] 

Tứ hóa của can Mệnh phi sao tới rơi vào cung (cung vị Đại 

hạn, Lưu niên) cân nhắc tới [điều độ] 

[Mệnh gốc] quản lý [Đại hạn] mà ứng tại [Lưu niên] 

[Cung Mệnh là Phúc của Phu] giải thích mệnh chủ là phúc khí 

của phối ngẫu (căn cứ tinh thần) 

Can Mệnh tự hóa Kỵ là [Phúc của Phu] tự hóa Kỵ, bày tỏ 

tượng của vợ chồng duyên mỏng. 

[Cung Mệnh là Quan của Tài] là khí số vị cung Tài bạch (xem 

khuynh hướng của tiền bạc) 

Xem tài phú không dứt, tham khảo bên trong cung Tài bạch 

có sao cát hung, đồng thời phải chú ý sao tại cung Mệnh, để quan 

sát phải chăng khí số đã tận. 
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Nếu như [cung Thiên di] có can phi Hóa kỵ xung Mệnh, chủ 

mệnh chủ này trước 30 tuổi sáng nghiệp nhất định bị thất bại. 

Cần phải trước đi làm nhận lấy lương và làm giàu kinh nghiệm, 

giúp cho trải nghiệm, là tốt. 

Nếu như sao Kỵ năm sinh tại Mệnh, [Đại hạn] phi Hóa lộc 

nhập Mệnh, cái này là "Hóa lộc giải Kỵ" mà không "Lộc gặp xung 

phá" không phải "song Kỵ" 

Loại Hóa lộc giải Kỵ, dường như tại Đại hạn này kiếm tiền trả 

nợ thì đúng là việc tốt. 

Cung Mệnh, nếu can cung có Mậu hoặc Kỷ là cây nến, Mệnh 

thiêu đốt bản thân chiếu sáng người khác. 

(Mậu có Thiên cơ Hóa kỵ, Kỷ có Văn Khúc Hóa kỵ như nhau 

thấy Phá quân hóa Kỵ) 

Do phương tam hợp (ngã phương) của cung Mệnh làm bệ 

phát xạ, can cung của nó phi Hóa kỵ "nhập" (Mệnh, Tài, Quan) 

"Kỵ" này thuộc về cát. 

Nếu như cung Mệnh có tứ sát + Âm sát thì [can Mệnh phi Hóa 

kỵ](mang theo Sát, Hóa kỵ) Hóa kỵ này rất hung. 

Đang [hành hạn hoặc là Lưu niên] đi vào [can Mệnh phi Hóa 

kỵ] Kỵ nhập hoặc là Kỵ xung tới cung, có thể phát sinh dằn vặt 

cùng khảo nghiệm. 

[Mệnh] can cung tứ hóa lúc phi nhập các cung (có tự hóa) xác 

định cùng các cung sản sinh mối quan hệ đối đãi. 

1. Suy đoán Hóa lộc, Hóa quyền, Hóa khoa của can Mệnh lúc 

rơi vào tới cung vị. 

a) Tam cát hóa rơi nhập cung vị tam hợp Mệnh gốc (Mệnh, 

Tài, Quan) chủ quy cách quý, là tự lực cánh sinh. 
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b) Tam cát hóa rơi nhập (Phu, Thiên, Quan), các cung vị làm 

tam hợp chiếu. 

Vẫn chủ quy cách quý nhưng cần dựa vào giúp đỡ của người 

khác mới dễ thành công. 

Hóa lộc đại biểu tình cảm mềm mỏng, linh hoạt, thuận theo 

tốt, giống như tình cảm nam nữ. 

Hóa quyền, Quyền đại biểu ưa thích chiếu cố, ý nghĩ rõ ràng 

là ép buộc hoặc là ngang ngược, loại tựa như yêu mến của cha mẹ 

mang theo quan tâm dạy dỗ. 

Hóa khoa đại biểu quan tâm thích hợp, có tiết chế không 

nhiều không ít, rõ ràng là duyên còn ít nhưng chuyên tinh.  

Can Mệnh phi Hóa khoa nhập Nô bộc có khuynh hướng chọn 

lựa kỹ càng, tinh tế lựa chọn hai bên, có thể với nhau là quý nhân. 

Can Mệnh phi Hóa khoa nhập Tử nữ, bày tỏ hành vi giáo hoá 

mức độ nào đó. 

Can Mệnh phi Hóa khoa nhập Huynh đệ, Phu thê, Phụ mẫu 

đều có tình trạng dường như giống nhau. 

Can Mệnh phi Hóa khoa nhập Tật ách, dáng người thon thả, 

khoẻ mạnh. 

Can Mệnh phi Hóa khoa nhập Quan lộc có thể vĩnh viễn liên 

tục kinh doanh hướng tới xí nghiệp nhỏ. 

2. Suy đoán Hóa kỵ của can Mệnh lúc rơi tới cung vị. 

a) Hóa kỵ rơi nhập cung vị tam hợp Mệnh gốc (Mệnh, Tài, 

Quan) chủ không phải mất, là quy cách của nó. 

Chỉ biểu hiện khả năng dễ xâm phạm tiểu nhân, gây trở ngại 

cản trở nhiều. 
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b) Hóa kỵ rơi nhập các cung vị (Phu, Thiên, Quan) chính là 

xung tam hợp. 

Vẫn chủ quy cách của mất quý, dễ thay đổi ước nguyện và chí 

hướng ban đầu, cần phải đi làm nhận lấy lương. 

Hóa kỵ, đại biểu để con người hao phí thần khí, có chỉ điểm ra 

cảm giác đã yêu thích lại còn oán hận. 

Nếu như can Mệnh tự hóa Kỵ, thể hiện ra cố chấp mà chính 

trực, để mọi người cảm thấy đáng thương vừa đáng yêu thích. 

(Nếu như bên trong cung không có tứ hóa năm sinh, tự hóa 

Kỵ (hóa xuất) của nó tuy bày tỏ là người khẳng khái nhưng mà có 

thị phi. 

Nếu như can mệnh tự hóa Kỵ, Kỵ tới Thiên di, chủ ở bên 

ngoài có thị phi) 

Nô bộc, can Kỷ làm Vũ khúc Hóa lộc nhập Mệnh mà can Mệnh 

chuyển Thiên đồng Hóa lộc nhập [Huynh gốc chiếu Nô gốc] 

Và can Tài làm Thiên lương Hóa lộc nhập Nô gốc thì bạn bè là 

loại trả công, vả lại con người cực kỳ có tình ý. 

Nhưng nếu Văn Khúc Hóa kỵ cùng nhập Mệnh. 

Thì Lộc, Kỵ can Nô cùng nhập Mệnh làm thành Lộc tùy Kỵ tẩu, 

nguyên nhân và kết quả cùng mất, song Kỵ xung Thiên gốc ở bên 

ngoài bất lợi khó khăn. 

(Can cung phi Hóa lộc, Hóa kỵ nhập đồng cung hoặc là phân 

biệt nhập cung vị 1-6. 

Từ tình trạng sao Hóa lộc xem nguyên nhân. 

Mà tình trạng sao Hóa kỵ xem kết quả. 

Sao Hóa quyền can cung cho biết quá trình của nó) 
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Nếu như Hóa lộc, Quyền, Kỵ đồng cung thì xem tình trạng sao 

Hóa khoa can cung quan sát tới. 

3. [Can Mệnh tứ hóa] tới rơi vào cung, phải chú ý tình trạng 

sao hóa bên trong cung nơi nhập (bởi vì có thể có kết quả va chạm 

không giống nhau) 

Thậm chí tứ hóa rơi vào cung, sao hóa tại nơi bên trong [đối 

cung] cũng có thể ảnh hưởng suy đoán. 

<Xin vui lòng tham khảo B như là B5, “Nguyên tắc luận đoán 

cát hung của can cung tứ hóa”, trong “Ngã văn đấu sổ kiền khôn 

Đại nội”> 

Can Mệnh phi Hóa kỵ. 

Can cung bất kỳ phi Hóa kỵ nhập cung Thiên di xung Mệnh, 

Đại hạn đi tới Thiên di bày tỏ có thể "phá sản" 

Tất cả can cung phi Hóa kỵ. 

Không được nhập Phụ mẫu, Tật ách, Phu thê, Quan lộc các 

loại (lấy Tật ách chủ yếu) tứ chính vị, nếu như Kỵ nhập tứ chính vị 

thì là "kiếp số" 

Hóa kỵ nhập Phụ mẫu xung Tật ách, đại kiếp nạn, đa phần tử 

vong. 

Hóa kỵ nhập Quan lộc xung Phu thê đại kiếp nạn, đa phần tử 

vong. 

Hóa kỵ nhập Tật ách xung Phụ mẫu, chủ mang theo bệnh kéo 

dài, không chết cũng không tốt hơn. 

Hóa kỵ nhập Phu thê xung Quan lộc, chủ mang theo bệnh kéo 

dài, không chết cũng không tốt hơn. 

Can cung Hóa kỵ nếu như nhập tứ bại địa hoặc là tứ mộ địa 
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gặp Hóa lộc năm sinh (Lộc này là phá Lộc) thì Kỵ xung phá Lộc lấy 

hung luận tới. 

Cung dương <Mệnh, Tài, Quan><Phu, Thiên, Phúc> 

Mệnh 1 Phu 3 Tài 5 Thiên 7 Quan 9 Phúc 11 

(Can cung dương phi Hóa kỵ nhập cung dương, tai vạ rõ ràng 

nhẹ, can cung dương phi Hóa kỵ nhập cung âm, rõ ràng là không 

may mắn) 

Cung âm <Huynh, Tật, Điền><Tử, Nô, Phụ> 

Huynh 2 Tử 4 Tật 6 Nô 8 Điền 10 Phụ 12 

(Can cung âm phi Hóa kỵ nhập cung âm, tai vạ rõ ràng nhẹ, 

can cung âm phi Hóa kỵ nhập cung dương, rõ ràng là không may 

mắn) 

Cung âm phi Hóa kỵ nhập xung cung dương hoặc là cung 

dương phi Hóa kỵ nhập xung cung âm, có thể sản sinh mối quan 

hệ đối đãi. 

 Can cung Lục thân phi Hóa kỵ nhập Huynh đệ xung Nô bộc 

là hiện tượng "ít" hoặc là "không có". 

(Vạn vật đều không được xung Nô bộc) nhập Nô bộc xung 

Huynh đệ thì khả năng "không có". 

[Tài, Quan] phi Hóa kỵ nhập tuyến Huynh - Nô, chủ mất tiền 

bạc hoặc là sự nghiệp bất lợi mà mất tiền bạc. 

[Tài, Quan] phi Hóa kỵ nhập tuyến Phụ - Tật, chủ tượng của 

sự nghiệp phá sản. 

Ngã cung là thể, cung Mệnh, Tài bạch, Quan lộc, Điền trạch, 

Phúc đức, Tật ách. 

Ngã cung phi Hóa kỵ nhập tha cung [thể xung dụng] rõ ràng 
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không trở ngại lớn, hành vận đi vượt nơi Kỵ xung xác định tốt. 

Tha cung là dụng, Huynh đệ, Phu thê, Tử nữ, Nô bộc, Phụ 

mẫu. 

Tha cung phi Hóa kỵ nhập ngã cung [dụng xung thể] thì 

không cát, có thể có điềm báo của xảy ra sự cố. 

Dùng chung cung Thiên di (nói) 

Can Tật lưu niên nhập [Quan lộc mệnh gốc] xung [Phu gốc] 

chủ tử vong (Kỵ nhập tuyến tử vong) 

Tứ chính vị (tam phương Mệnh, Tài, Quan) 

Tứ chính cung Mệnh là Mệnh – Thiên - Tử - Điền, Mệnh - Điền 

là đồng loại, Tử - Thiên là dị loại. 

Ngã phương (Mệnh, Tài, Quan) phi Hóa kỵ nhập đồng loại 

thuộc về cát, phi Hóa kỵ nhập dị loại (xung đồng loại) thuộc về 

hung. 

Dị loại phi Hóa kỵ nhập ngã phương hoặc là xung ngã phương 

đồng loại đều thuộc về hung. 

Tứ chính cung Tài là Tài - Phúc - Huynh - Nô. 

Tứ chính cung Quan là Phu – Quan - Phụ - Tật. 

Tam phương cung Mệnh. 

Cung Mệnh (là phúc hệ), tứ chính vị (Mệnh, Thiên, Tử, Điền) 

trong đó Mệnh - Điền là đồng loại, Tử - Thiên là dị loại. 

Cung Tài (là lộc hệ), tứ chính vị (Tài, Phúc, Huynh, Nô) trong 

đó Tài - Huynh là đồng loại, Phúc - Nô là dị loại. 

Cung Quan (là thọ hệ), tứ chính vị (Quan, Phu, Phụ, Tật) 

trong đó Quan - Tật là đồng loại, Phu - Phụ là dị loại. 
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[Tuyến Phụ - Tật mệnh gốc](thọ hệ) phi Hóa kỵ xung [tuyến 

Phúc - Tài đại hạn] Phúc đức bị xung, suy nghĩ không mở, làm lộ 

ra bản thân hoàn toàn không dứt, đúng là việc đáng tiếc. 

<Lưu ý: [sát tinh tại cung] mà can cung tứ hóa tới rơi vào 

cung> 

a. Hỏa tinh, [Mệnh] can Quý làm Tham lang Hóa kỵ nhập [Tài 

gốc](Tân Hợi) xung [Phúc gốc](Ất Tỵ) trùng điệp [Mệnh lưu niên 1 

tuổi] 

b. Không, Kiếp, [Tài] can Tân làm Cự môn Hóa lộc nhập [Tử 

gốc](Nhâm Tí) gặp Cự môn Kỵ năm sinh [Lộc nhập động không 

đáy] mà lại song Kỵ. 

[Tử gốc là Tật của Phúc] có song Kỵ, thể của phúc khí bị gây 

trở ngại. 

[Tử gốc](Nhâm Tí) trùng điệp [Tử đại hạn] + [Tật lưu niên 1 

tuổi] bày tỏ lúc sinh ra sức khỏe thể chất không tốt. 

Không, Kiếp, can Tân làm Văn xương Hóa kỵ nhập [Tật 

gốc](Canh Tuất) xung phá Thái âm Lộc năm sinh cũng là song Kỵ 

sẽ có tai vạ. 

[Tật gốc](Canh Tuất) là [Tật đại hạn] + [Nô lưu niên 1 tuổi] 

song Kỵ xung [Huynh lưu niên 1 tuổi] 

Cũng là khí số của thân thể bị xung, đồng dạng, bày tỏ thân 

thể không tốt. 

c. Kình dương, [Quan] can Đinh làm Cự môn Hóa kỵ nhập [Tử 

gốc](Nhâm Tí) gặp Cự môn Kỵ năm sinh, song Kỵ xung [Điền gốc] 

[Tử gốc] trùng điệp [Tật lưu niên 1 tuổi] 

d. Đà la, [Phúc] can Ất làm Thái âm Hóa kỵ nhập [Tật 

gốc](Canh Tuất) xung phá Thái âm Lộc năm sinh sẽ có tai vạ. 
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Xung cung [Phụ gốc](Giáp Thìn) trùng điệp [Phụ đại hạn] + 

[Huynh lưu niên 1 tuổi] <Huynh lưu niên là Quan của Tật lưu 

niên> (kiếp số vị) 

Căn cứ nói trên [sát tinh tại cung] tứ hóa để quan sát, có thể 

biết lúc mệnh chủ sinh ra thể chất dứt khoát không tốt. 

Tam phương cung vị [Thê, Tài, Tử, Lộc]  

Phu, Phúc, Thiên là tam phương cung Phu [Thê đồng dạng] 

Mệnh, Tài, Quan là tam phương cung Mệnh [Tài đồng dạng] 

Tử, Nô, Phụ là tam phương cung Tử [Tử đồng dạng] 

Huynh, Điền, Tật là tam phương cung Điền [Lộc đồng dạng] 

Cung phát xạ tứ hóa nhập hoặc là xung cung vị đồng loại chủ 

[vận hạn] 

Cung phát xạ nếu như tại Thìn, Tuất, Sửu, Mùi, nếu Kỵ nhập 

Thìn, Tuất, Sửu, Mùi cùng nhóm tứ chính, chính là trạng thái tĩnh, 

không sao cả. 

Thìn, Tuất, Sửu, Mùi nếu Kỵ nhập Dần, Thân, Tỵ, Hợi (tứ mã) 

là "Khố tùy mã tẩu" suy cho cùng thì hung, sau đó mới phát triển. 

Thìn, Tuất, Sửu, Mùi nếu Kỵ nhập cung Thiên di ở mã địa nên 

đi xa quê người để dốc sức làm, mưu cầu phát triển, không nên cố 

thủ tổ tông. 

Thìn, Tuất, Sửu, Mùi tại bàn Mệnh gốc, chủ yếu phá di sản tổ 

tiên, phá hết sạch mới phát triển. 

Thìn, Tuất, Sửu, Mùi tại bàn Đại hạn, chủ yếu phá lớn, phá 

hết sạch mới phát triển hoặc là phá tới giới hạn cuối mới phát triển. 

Thìn, Tuất, Sửu, Mùi tại bàn Lưu niên, chủ yếu phá lớn, phá 

hết sạch mới phát triển hoặc là phá tới cuối năm mới phát triển. 
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Kỵ là kết quả, nếu ban đầu không có lấy [Kỵ truy Kỵ] xem xét  

nơi của nó tượng lộ ra. 

Ví dụ, [Tật đại hạn] phi Hóa kỵ nhập cung, lại [Kỵ truy Kỵ] 

Truy tìm cung vị của nơi Kỵ xung là [cung Mệnh hoặc là Tật 

ách của Lưu niên gì] thì năm đó sẽ có vấn đề. 

Can cung (Mệnh, Tài, Quan) phi Hóa kỵ. 

Nhập Điền trạch, một can cung bất kỳ phi Hóa kỵ nhập Điền 

trạch, nên đặc biệt chú ý. 

Đang Đại hạn đi vào tam hợp vị cung Mệnh, động tĩnh đều 

không có lợi, sản sinh tính chất nguy hiểm, sợ rằng phá sản. 

Nếu như các cung Mệnh gốc, can cung của nó phi Hóa kỵ 

xung phá Lộc năm sinh sẽ chủ cung đó có phá hỏng. 

(Các cung Đại hạn, can cung phi Hóa kỵ xung phá Lộc năm 

sinh, cung đó Đại hạn này, chủ việc có phá vỡ) 

Cung Quan lộc (Thiên hình) của Thiên diêu, can phi Hóa kỵ 

nhập Phu thê, chủ lừa gạt tiền bạc phong nguyệt. 

(Nam mệnh đầu trâu mặt ngựa, nữ mệnh yết hoa bảo mẫu) 

Nếu như can cung Hóa lộc Hóa kỵ phân biệt nhập cung vị 1-6, 

coi như tương tự Lộc Kỵ đồng cung xuất hiện hung tính mạnh mẽ. 

(Ví dụ, Mệnh phi Lộc nhập Tật mà Mệnh phi Kỵ nhập Phúc 

hoặc là Mệnh phi Lộc nhập Tử mà Mệnh phi Kỵ nhập Quan) 

Can cung Mệnh phi Hóa kỵ 

Can ngã cung (Mệnh, Tài, Quan) phi Hóa kỵ, lúc nhập tới 

cung mà can Nô phi Hóa kỵ nhập đối cung. 

Mệnh chủ dễ cùng bạn bè có thể bởi vì các vấn đề tài chính 
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không rõ ràng, minh bạch mà gây nên xung đột song phương, qua 

lại xấu (Đại hạn, Lưu niên luận tương tự) 

Lúc phi nhập tới cung, nhất định suốt đời bị lo lắng phiền não, 

cung vị để ý cần phải đặc biệt chú ý. 

Nếu như nhập các cung Phụ, Tật, Quan, Phu, chủ mọi thứ bất 

lợi, cả đời nhiều khó khăn, nội tâm nhiều đau khổ. 

Bởi vì tam hợp phương (ngã phương) của cung Mệnh là bệ 

phát xạ, can cung Hóa kỵ "nhập" (Mệnh, Tài, Quan) "Kỵ" này 

thuộc về cát. 

Can cung Mệnh phi Hóa kỵ nhập Phu thê xung Quan lộc. 

(Nếu như đang [Phụ đại hạn 4] trùng điệp [Quan gốc] thì hình 

thành [Phụ đại hạn][Tài của Nô đại hạn] bị xung, chủ mất tiền bạc) 

Hoặc là nói không dễ dàng kiếm lời từ tiền bạc của chúng sinh. 

Mà đồng thời can Mệnh phi Hóa lộc nhập [Tử nữ] chủ mệnh 

chủ vì đào hoa tình sắc các loại mà mất tiền bạc. 

(Lộc nhập là nguyên nhân của mất tiền bạc) 

Nếu như Hóa lộc nhập Huynh gốc thì vì "bạn thân mất tiền 

bạc" 

Can Mệnh phi Kỵ xung Quan lộc (Mệnh phi Kỵ xung Quan lộc) 

vay tiền kinh doanh sự nghiệp, bày tỏ sự nghiệp nhất định có thể 

bị thất bại, không có cách nào sử dụng tiền để giải quyết. 

Không nên tự mình kinh doanh sự nghiệp (cung Quan lộc sợ 

bị Kỵ xung, thích có Kỵ) 

4. Kỵ nhập tam hợp Mệnh gốc (Tài Quan) quy cách không 

phải mất chỉ là dễ xâm phạm tiểu nhân, gây trở ngại cản trở, ảnh 

hưởng nhiều năng lực thể hiện. 



Cung Mệnh bí truyền Dương Trinh Tường 

 

 

khosachquy.com 19 dịch: Hư Không 

 

5. Kỵ nhập (Phu thiên Phúc) gốc, cái này là [xung] tam hợp 

Mệnh gốc, cái này là quy cách của [mất quý] dễ thay đổi ước 

nguyện ban đầu (chí hướng) 

Quy cách này cần phải chủ yếu đi làm, theo nhận lấy lương. 

 

III/ 3 chuyển Lộc Kỵ [1 Kỵ 2 Lộc 3 Hóa kỵ] 

Để quan sát kết quả cát hung của Hóa kỵ này. 

Can Mệnh phi Hóa kỵ nhập [Nô gốc ] là thiếu nợ bạn bè (thùy 

tượng sơ hóa) 

Nếu như can Nô chuyển Hóa lộc nhập Tài hoặc là Quan hoặc 

là Điền, chủ bạn bè có thể giúp đỡ mệnh chủ kiếm tiền (2 chuyển 

cho biết quá trình) 

Mệnh cách dạng này không được cho mượn tiền bạc đến bạn 

bè, trái lại càng nhiều càng tốt dựa vào giúp đỡ, giúp đỡ của bạn 

bè vẫn có thể phát tài. 

Tiếp tục, bởi vì Lộc nhập tới cung, can cung lại chuyển Kỵ tới 

rơi vào cung để xem xét kết quả (3 chuyển xem kết quả) 

Loại  quan điểm khác. 

[Mệnh] can Bính làm Liêm trinh Hóa kỵ nhập [Tài gốc](Nhâm 

Thân) là tượng bày tỏ tiết kiệm (sơ hóa) 

[2 chuyển Lộc][Tài bạch] can Nhâm chuyển Thiên lương Hóa 

lộc nhập [Nô gốc](Kỷ Tỵ) mệnh chủ bằng lòng đưa tài lộc đến 

người khác. 

Gặp Thiên lương tự hóa Khoa, hiện tượng tồn tại lo lắng, 

không yên tĩnh (2 chuyển cho biết quá trình) 

[3 Hóa kỵ][Nô gốc](Kỷ Tỵ) Văn Khúc Hóa kỵ nhập [Mệnh] cho 
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mượn tiền bạc đến bạn bè. 

Và [Nô gốc] can Kỷ có Vũ khúc Hóa lộc cũng nhập [Mệnh] 

Lộc, Kỵ cùng nhau nhập, nếu như muốn bạn bè trả lại tiền 

bạc phải xem sắc mặt bạn bè, sẽ sinh ra thị phi (3 chuyển cho biết 

kết quả) 

Mệnh cách này tuyệt đối không được phép đưa tiền bạc cho 

mượn đến người khác, những gì đã biến mất không bao giờ có thể 

quay trở lại, tốt nhất ngược lại đến mượn tiền bạc. 

<Ví dụ> 

Nếu như người sinh ra năm Quý, giờ sinh Thân, nghịch hành 

Đại hạn thứ 4 [Mệnh đại hạn 4] đi vào [Tử gốc](Quý Dậu) 

[Nô đại hạn 4] tại [Phúc gốc](Bính Dần) 

[Nô đại hạn 4] can Bính làm Liêm trinh Hóa kỵ chuyển nhập 

[Tài gốc] tượng của "Bạn bè đến thì mất tiền bạc" (sơ hóa) 

Can Tài chuyển Lộc nhập [Nô gốc] mệnh chủ tự nguyện đưa 

tài lộc đến người khác, còn lại quá trình sau cùng kết luận như 

trên nói ra. 

<Ghi chú: Ở Lộc Kỵ, lúc 3 chuyển hóa, nếu như vượt qua [Nô 

gốc] bày tỏ phải trải qua tay của bạn bè, do đó sẽ có tiêu hao mất. 

Nếu như 3 chuyển hóa thành trống rỗng thì nhất định có thị 

phi> 

<Nếu như sơ hóa 2 chuyển đều nhập tam hợp, xác định 

không cần 3 chuyển, 

Nhưng chú ý nhập [tam hợp Mệnh gốc] nơi trùng điệp tới 

[bàn Đại hạn] là cung gì. 

Nếu như là [Nô đại hạn] tác dụng rõ ràng sâu xa nhưng mà 
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làm cản trở vướng mắc> 

<Ví dụ> 

Nếu như cung Mệnh có Vũ Tham tốt nhất đến phương can 

"Kỷ" (Vũ Lộc, Tham Quyền) 

Ví dụ: sắp xếp văn phòng tại phương can "Kỷ" ở trong công ty 

hoặc là để công ty sắp xếp chỗ ở tại phương can "Kỷ". 

Can [Mệnh đại hạn] Hóa kỵ lúc nhập tới cung vị, tốt nhất thập 

niên này không được đi đụng. 

Ví dụ: Giường ngủ, bàn làm việc các loại, chỉ định cho chủ yếu 

làm việc cần phải tránh né. 

Tính cách Mệnh chủ không ổn định người ngoài cảm nhận 

không vui vẻ (thực sự thỉnh thoảng vui vẻ) 

(Mệnh có Lộc năm sinh, can phi Hóa kỵ nhập Thiên hoặc là 

Mệnh có Lộc năm sinh, Thiên gặp Kỵ năm sinh hoặc là Mệnh có 

Lộc năm sinh, can Thiên tự hóa Kỵ 

Hoặc là can mệnh tự hóa Lộc mà can thiên tự hóa Kỵ hoặc là 

Thiên có Lộc sinh và tự hóa Kỵ, luận như nhau) 

 

IV/ Quan phù tinh diệu: 

Thiên hình, Cự môn, Tham lang, Liêm trinh, Thái dương, Thái 

âm, Văn xương, Văn Khúc, vân ... vân 

Tinh diệu Quan phù ở trên, nếu như do tuyến Phu - Quan, 

Huynh - Nô là nơi Kỵ hóa xuất gặp sát đồng độ thì dễ dẫn theo 

liên quan Quan phù. 

Thiên hình tại cung Mệnh, cung Điền trạch, cung Tật ách. 
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Nếu như mệnh chủ không đúng theo làm công việc liên quan 

pháp luật thì thường dễ dính dáng rắc rối trước pháp luật. 

Liêm trinh, Tham lang tại cung Tài bạch. 

Đang hành vận khiến cho nó Hóa kỵ, thì coi chừng bởi vì 

tham ô, đánh bạc, tính hiếu sắc, các loại tình trạng mà xâm phạm 

Quan phù. 

Cự môn Hóa kỵ thuộc về giả dối, lừa gạt, gièm pha, trộm cắp, 

gây hại danh dự, các tình trạng dính líu đến pháp luật. 

Thái dương, Thái âm Hóa kỵ thuộc về thương nghiệp quốc 

doanh, hợp tác kế hoạch làm lợi cho người khác, các tình trạng 

xâm phạm Quan phù. 

Văn xương Hóa kỵ thuộc về tai nạn giao thông, phát giác vi 

phạm làm giả tài liệu, vi phạm quyền tác giả, các tình trạng xâm 

phạm Quan phù. 

Văn Khúc Hóa kỵ thuộc về tai nạn giao thông, gây hại công 

vụ, các loại xâm phạm Quan phù. 

Văn Khúc Hóa kỵ dễ có chất thần kinh không có lợi, tài liệu 

khảo thí công danh hoặc là có tài phá tiền bạc tốt hoặc là tình cảm 

làm phiền bối rối. 

Văn xương Hóa kỵ bày tỏ bôn ba, chất thần kinh không ổn 

định hoặc là xuất hiện cận thị hoặc có bệnh của hệ thống hô hấp. 

Văn xương Hóa kỵ nên chú ý tài liệu khảo thí, hợp đồng bảo 

lãnh, con dấu giám định, các loại sai lầm có lẽ cẩn thận giải quyết. 

Mệnh can Tân có Văn xương Hóa kỵ, thân thể kém thường để 

cha mẹ lo lắng. 

Thiên lương, Tham lang, Thiên cơ, Thái dương, Thái âm, các 

sao chủ hợp học thuật của thần tiên (rõ ràng có quan niệm tôn 
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giáo) 

[Cung Mệnh] có Địa không hoặc Địa kiếp, nếu như Hóa kỵ 

nhập [Thiên] xung [Mệnh] hóa tượng này rõ ràng có ý định hoặc là 

hành vi xuất gia (tu hành) 

 

V/ Cung vị chuyển đổi của [cung Mệnh] 

[Cung Mệnh là Mệnh của Mệnh] quan sát hành vi, cử chỉ, tính 

tình bên ngoài của mệnh chủ, mệnh cách cao thấp cùng đối đãi 

giữa người thân. 

Vận thế tiên thiên mệnh chủ cùng nghề nghiệp thích hợp. 

[Quan của Tài] bày tỏ hành vi chi tiêu tiền bạc của mệnh chủ, 

tình trạng khí số vân ... vân. 

[Cung Mệnh là Thiên của Thiên] để quan sát hành vi mệnh 

chủ ở ngoài, thể hiện đánh giá mối quan hệ đối đãi giữa mọi người. 

Can Mệnh tự hóa Kỵ bày tỏ tính cách của mệnh chủ không ổn 

định, tự ti, cảm thấy nặng nề, ý thức bản thân mạnh mẽ không 

thích thiếu nợ tình người hoặc là lợi dụng. 

Khác, bày tỏ không tốt bởi ràng buộc bản thân hoặc là nắm 

bắt cơ hội (mối quan hệ giữa mọi người kém) 

Cung Mệnh tự hóa Kỵ bày tỏ tính cách mệnh chủ mẫn cảm, 

không ổn định, nghi kỵ, tự ti, thẳng thắn mà "Cương phức tự 

dụng" (ct: cố chấp, bướng bỉnh, khăng khăng giữ ý mình) 

Tuy nhân duyên kém nhưng luyến tiếc tình cảm sẵn lòng bố 

thí, cay đắng, nhọc nhằn, lận đận. 

Bày tỏ tính cách mệnh chủ thẳng thắn, nóng nảy, không ổn 

định, ý thức bản thân mạnh mẽ, tự ti, cảm thấy nặng nề. 
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Chẳng ngờ thiếu nợ tình người cũng không lợi dụng, sẽ không 

ràng buộc bản thân hoặc là nắm bắt cơ hội. 

[Phúc của Phu] tự hóa Kỵ bày tỏ vợ chồng duyên mỏng. 

Cung Mệnh tự hóa Lộc chủ có nhân duyên, đa tình [Lộc xuất] 

che chở người khác. 

Làm người xử sự rõ ràng tròn trịa, nói chuyện khiêm tốn, rõ 

ràng bao hàm có kỹ xảo nhưng tự lập, hơi ích kỷ. 

Lưu ý: can Mệnh phi Hóa kỵ tới rơi vào cung. 

Nếu như can Mệnh phi Hóa kỵ nhập tha cung (Huynh, Phu, Tử, 

Nô, Phụ) xung ngã cung [Quan, Điền, Tật] lại làm không có lợi. 

[Cung Mệnh là Phụ của Huynh] để quan sát công danh việc 

học của anh em, mối quan hệ đối đãi của anh em cùng cơ chế nhà 

nước. 

Hình tượng anh em đối ngoại hoặc là thể hiện hành vi tính 

cách. 

Bố vợ của anh em hoặc là gia cảnh phối ngẫu. 

[Cung Mệnh là Quan của Tử của Huynh] thể hiện sự nghiệp 

việc học của con cái anh em. 

[Cung Mệnh là Huynh của Phụ] để quan sát tình huống anh 

em (bá thúc) của cha mệnh chủ. 

Hoặc là [Huynh của Phụ] bày tỏ tầng cấp, thể loại hoặc thành 

tựu qua lại của mệnh chủ cùng cơ cấu Nhà nước. 

[Cung Mệnh là Phúc của Phu] để quan sát sở thích, quan niệm, 

tư duy sâu sắc của phối ngẫu cùng thọ nguyên phối ngẫu. 

Can Mệnh tự hóa Kỵ là [Phúc của Phu] tự hóa Kỵ bày tỏ tượng 

của vợ chồng duyên mỏng. 
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[Cung Mệnh là Phu của Phúc] để quan sát lý tưởng của mệnh 

chủ, ý tưởng phát triển hoài bão, tình trạng thi hành (thành bại) 

[Cung Mệnh là Quan của Tài] để quan sát vận hạn tiền bạc 

mệnh chủ cùng tình trạng quản lý tài chính. 

[Cung Mệnh là Quan của Tài] Tử vi tự hóa Khoa, có năng lực 

lập kế hoạch quản lý tài chính, dự trữ phòng bị tiền bạc của lúc 

không cần. 

[Cung Mệnh là Tài của Quan] để quan sát tình trạng tài vụ, 

kinh phí, nguồn thu nhập của sự nghiệp mệnh chủ. 

Cùng tình trạng khả năng hưởng lợi đạt được của công việc 

hoặc sự nghiệp. 

[Cung Mệnh là Nô của Tật] để quan sát thân thể, tâm tính, 

tính cách mệnh chủ hoặc bệnh tật ẩn của thân thể hoặc là kiếp số 

thân thể bị che giấu. 

[Cung Mệnh là Nô của Tật] để quan sát sức khỏe thân thể 

mệnh chủ cùng tình huống đối đãi của chúng sinh (phối ngẫu hoặc 

là người khác giới) 

[Cung Mệnh là Tật của Nô] để quan sát bản chất tu dưỡng 

hoặc tình trạng khoẻ mạnh của chúng sinh mà mệnh chủ giao du. 

Cũng có thể quan sát thành tựu chúng sinh giao du. 

[Cung Mệnh là Điền của Tử] để quan sát tình trạng gia đình 

của Con cái mệnh chủ (gia vận, gia sản, tài khố các loại) 

[Cung Mệnh là Tử của Điền] để quan sát giao tiếp đầu tư của 

gia đình mệnh chủ vân ... vân, tình hình chi tiêu. 

VI/ Cung Mệnh tự hóa: 

Cung Mệnh tự hóa, mệnh chủ làm việc rõ ràng thường không 
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bắt đầu khảo nghiệm, rõ ràng là sẽ giúp tự tìm lý do có đầu không 

có đuôi. 

1/ Cung Mệnh tự hóa Lộc 

Chủ có nhân duyên, đa tình, Lộc xuất che chở người khác, đối 

đãi xử sự rõ ràng linh hoạt, khiêm tốn, nói chuyện khá là súc tích. 

Có kỹ xảo nhưng tự lập, hơi ích kỷ. 

Lưu ý: can cung Mệnh phi Hóa kỵ tới rơi vào. 

Nếu như cung Mệnh gốc tự hóa Lộc mà cung Thiên di cũng tự 

hóa Lộc. 

Đại hạn thứ 1 hoặc thuận hành, nghịch hành Đại hạn thứ 7, 

Đại hạn vào Mệnh hoặc là Thiên, lưu ý cả hai thất bại. 

Lộc năm sinh tại Mệnh đa tình, đáng tiếc tự mình thủ thân 

như ngọc, rất tự trọng. 

Nếu như can mệnh lại tự hóa Lộc thì bày tỏ thích thể diện bề 

ngoài rất lạc quan, thực chất không đều xác định lạc quan. 

Nếu như can Nô làm Thiên đồng Hóa kỵ nhập Mệnh (Ất Mùi) 

xung phá Cự môn Lộc năm sinh. 

Hóa tượng này bày tỏ chúng sinh định làm cản trở, chia nhau 

tài lộc mệnh chủ, mệnh chủ không có lợi và sẽ có vô số tai vạ, 

không thể là người bảo đảm được người khác. 

<Ví dụ> 

[Cung Mệnh] cung Mệnh (Mậu Tí) Tham lang tự hóa Lộc, 

Thiên khôi, Linh tinh. 

Mệnh can Mậu làm Tham lang tự hóa Lộc (Mậu Tí) 

Can Mệnh tự hóa Lộc thể hiện lạc quan (bên ngoài), nhân 
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duyên tốt, tính cách độc lập, trí tuệ cao. 

Tự hóa Lộc tương đương với Hóa lộc nhập Mệnh (Phúc đức 

của Phu thê) bày tỏ mệnh chủ nghĩ cách quan tâm ở sâu tâm hồn 

phối ngẫu. 

Nếu như tam cát hóa ở tuyến Mệnh - Thiên thì làm việc bằng 

chủ quan, tự mình ra vẻ quyết định. 

Hóa lộc nhập Mệnh, Hóa khoa nhập Phu bày tỏ có đào hoa, 

tình cảm nhiều bối rối. 

Can Mệnh can tự hóa Lộc, can Thiên tự hóa Kỵ, tính cách 

mệnh chủ không ổn định, người ngoài cảm nhận không vui vẻ 

(thực sự thỉnh thoảng vui vẻ) 

Mậu, Tham lang tự hóa Lộc, yêu thích tiền bạc, tham tiền 

nhưng đối với thái độ kiếm tiền, sử dụng tiền rõ ràng khinh rẻ, 

lỏng lẻo. 

Âm nữ, cung Mệnh gốc Tham lang tự hóa Lộc (Lộc xuất) cùng 

cung Phu thê Liêm trinh tự hóa Kỵ (Kỵ xuất) 

Sao đào hoa lớn nhỏ đều tự hóa, bày tỏ tình cảm suốt đời 

cùng hôn nhân sẽ không có kết quả tốt. 

Linh tinh nhập Mệnh, nhân tính giấu tại bên trong tình cảm 

cứng rắn, kiên cường, biến động chẳng lành của nó bùng nổ thì 

khó để dự phòng (có lẽ mệnh chủ minh bạch) 

Hành vi, tác phong của Mệnh chủ hoặc là có thể bởi vì đột 

nhiên phát sinh yêu ghét nhất thời mà biến hóa lên xuống. 

 

2/ Cung Mệnh tự hóa Quyền 

Chủ mệnh chủ có khả năng phản ứng nhạy bén, có tính chất 
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đầu sỏ, ngoan cố, tùy hứng, thông minh, tranh luận tốt, thích đấu 

tranh mạnh mẽ, thích giành chiến thắng. 

Chiếm quyền lực hoặc là tranh giành quyền lãnh đạo, rõ ràng 

vất vả. 

Lưu ý: [cung Mệnh] cùng [cung Tật ách] là [nhất lục cộng 

tông], [cung Mệnh] có Tham lang tự hóa Quyền, [cung Tật ách] có 

Văn xương Kỵ năm sinh. 

Hình thành [Quyền, Kỵ dây dưa] bày tỏ tính cách mệnh chủ 

khó để tìm ra tiết lộ vui mừng, tức giận, rõ ràng không bình 

thường, không dễ tiếp thu ý kiến của người khác. 

Can Mệnh làm Cự môn tự hóa Quyền, mệnh chủ ỷ vào đang 

khẩu tài tốt, thích cùng người khác tranh luận, cãi chày cãi cối, 

tính cách có lý lẽ, không bỏ qua người khác. 

Nữ mệnh thuộc về người phụ nữ lưỡi dài, thích thổi phồng mà 

lại nói lung tung tứ xứ. 

Cung Mệnh có Quyền năm sinh mà tự hóa Quyền, bày tỏ 

chống cự không hiệu quả mà từ bỏ chống lại hoặc là nói "Hổ đầu 

xà vĩ" (ct: đầu hổ đuôi rắn) 

Tử vi tự hóa Quyền, có khả năng phát sinh lực lãnh đạo, tính 

tình nóng nảy (hành vi rõ ràng có thể có đầu không có đuôi) thích 

động, khẳng khái bôn ba hải phái (dễ chi nhiều hơn thu) 

[Mệnh gốc] Thiên cơ tự hóa Quyền [Đại hạn 7] đi vào [Thiên 

gốc], không chinh chiến thiên hạ xác định không xứng đáng bản 

thân (Viên Thế Khải) 

Can cung Mệnh tự hóa Quyền mà can mệnh Hóa kỵ nhập 

Quan xung Phu, hóa tượng này bày tỏ đường tình cảm nhất định 

nhấp nhô khó đi. 
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(Bị hoặc là không bị phải xem hành hạn có biết [ứng] ở năm 

nào) 

Can Mệnh tự hóa Quyền mà can Mệnh phi Hóa kỵ nhập [Quan 

gốc] xung [Phu gốc] sợ rằng trên đường tình cảm gập gềnh quanh 

co. 

Can cung Mệnh tự hóa Quyền mà can Mệnh phi Hóa kỵ nhập 

Tài xung Phúc, hóa tượng này bày tỏ suốt đời vì tiền bạc làm việc 

chăm chỉ, vô phúc có thể hưởng. 

<Phúc đức là Quan của Phu> 

Can cung Mệnh tự hóa Quyền mà can Mệnh phi Hóa kỵ nhập 

thiên gặp Cự môn Kỵ năm sinh hóa tượng này là [Nghịch thủy kỵ] 

Bày tỏ quy cách "Kỵ trùng lãng hoa" có thể sáng nghiệp 

tương lai, tựa như thổ cẩm, thích hợp mở ra nhà máy theo làm sản 

xuất, tạo ra sự nghiệp. 

Can cung Mệnh tự hóa Quyền mà can Mệnh phi Hóa kỵ nhập 

[Điền gốc] gặp tự hóa Lộc hình thành song Kỵ xung [Tử gốc] 

Can cung Mệnh tự hóa Quyền mà can Mệnh phi Hóa kỵ nhập 

[Tử gốc] xung [Điền gốc] 

Canh làm Vũ khúc tự hóa Quyền, Lộc tồn đồng độ, không có 

may mắn giúp đỡ, sợ rằng mến Lộc quá đáng, chỉ cần phải gìn giữ 

cái đã có, chưa hẳn lợi cho tự mình làm sáng nghiệp. 

Có lợi nghề nghiệp kinh tế - tài chính, có thể thành phú cục 

nhưng đẹp không bằng Hóa lộc (Lộc tồn thì Dương, Đà giáp) 

Kỷ làm Tham lang tự hóa Quyền. 

Lưu ý: [cung Mệnh] cùng [cung Tật ách] là [nhất lục cộng 

tông], [cung Mệnh] có Tham lang tự hóa Quyền, [cung Tật ách] có 

Văn xương Kỵ năm sinh. 
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Hình thành [Quyền, Kỵ dây dưa] bày tỏ tính cách mệnh chủ 

khó để tìm ra tiết lộ vui mừng, tức giận, rõ ràng không có bình 

thường, không dễ tiếp thu ý kiến của người khác. 

Lưu ý: nếu can Mệnh phi Hóa lộc nhập [Phu gốc], Lộc Kỵ can 

mệnh này phân chia nhập cung vị [nhất lục cộng tông] là tượng 

của tiêu hao. 

[Lộc chuyển Kỵ] Phu can Nhâm làm Vũ khúc Hóa kỵ nhập  

Phúc gốc]([Quan của Phu]) hóa tượng này mặc dù mệnh chủ đối 

với phối ngẫu khá tốt. 

Đáng tiếc [Lộc chuyển Kỵ] nhập [Quan của Phu] hôn nhân sợ 

rằng khó duy trì không có thay đổi. 

Đinh làm Thiên đồng tự hóa Quyền, nữ mệnh có Thiên đồng 

Hóa quyền càng khó phán đoán, bởi vì do nơi ác diệu, sát diệu 

cùng xuất hiện. 

Hóa quyền, ngược lại dễ thúc đẩy suy đồi, hưởng thụ cuộc 

sống haong phí, thối nát, mà lại không bị ảnh hưởng hoàn cảnh 

khách quan. 

Suy đồi của nó thường hay xuất phát từ quyết định của chính 

mình. 

Cung Mệnh, Thiên đồng tự hóa Quyền (sao văn thư) nhất giới 

văn nhân, bắt đầu mở sự nghiệp cách mệnh (Tôn Trung Sơn) 

Can Ất tại Mệnh, Thiên lương tự hóa Quyền, bày tỏ là người 

"Cô phương tự thưởng" (ct: tự cho mình thanh cao, mèo khen mèo 

dài đuôi), lòng tự trọng rất cao cùng người khác ít hợp, đa nghi, 

ngang ngược. 

Canh làm Vũ khúc tự hóa Quyền, Lộc tồn đồng độ không 

thuận lợi giúp đỡ, sợ rằng mến Lộc quá đáng. 
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Đơn độc, cần phải gìn giữ cái đã có, không hẳn lợi cho tự 

mình làm sáng nghiệp, có lợi nghề nghiệp kinh tế - tài chính, có 

thể thành phú cục nhưng tốt không bằng Hóa lộc (Lộc tồn, Dương 

Đà giáp) 

Can Tân tại Mệnh (Tân Hợi) Thái dương tự hóa Quyền. 

 

3/ Cung Mệnh tự hóa Khoa 

Bày tỏ ăn nói của mệnh chủ tốt, lương thiện, lý luận có tu 

dưỡng, có phong độ, hiền hòa, không tranh luận, để mọi người có 

thiện cảm. 

Bày tỏ mệnh chủ có thể bởi vì nỗ lực của bản thân hậu thiên 

mà nhận danh vị cùng danh tiếng. 

Cung Mệnh tự hóa Khoa, bề ngoài xem đến người có văn hóa, 

có phong độ thực sự, có đang bản chất tản mạn thần tiên. 

Bất cứ việc gì không có nhiều loại mức độ nghiêm trọng, khẩn 

cấp hoặc là nói không biết cửa sinh tử. 

Tử vi tự hóa Khoa, tính cách có xu hướng đến dễ dãi qua loa, 

tự mình ổn định sức khỏe, cũng yêu thích danh tiếng (trân trọng 

danh tiếng) 

Tử vi tự hóa Khoa, hành động tao nhã, tài ăn nói ôn hòa, hiền 

lành, trong phân tích lấy đạo lý thuyết phục mọi người (lão sư tốt) 

Hữu bật tự hóa Khoa 

Tại Tử, Mão, Thìn, Tỵ, Mùi, Hợi miếu vượng, Văn Khúc tự hóa 

Khoa may mắn, chủ có lợi khoa thi, có thể ghi tên bảng vàng 

"Danh lợi song thu" (ct: đạt được cả danh tiếng và vật chất) 

Tại đất Dần, Thân bình hòa, tại đất Ngọ, đất Tuất lạc hãm. 
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Văn Khúc tự hóa Khoa, chủ vô ích mà không thực, mọi thứ 

mượn cớ che đậy, thích khoe khoang, nói khoác, lời văn của nó 

nhiều. 

Mà cung Mệnh gốc có Văn Khúc tự hóa Khoa nhập đến [Tài 

đại hạn] bày tỏ hạn này mệnh chủ tiến tài ổn định thuần khiết. 

 

4/ Cung Mệnh tự hóa Kỵ 

Bày tỏ tính cách mệnh chủ mẫn cảm, không ổn định, nghi kỵ, 

tự ti, bộc trực và "Cương phức tự dụng" (ct: cố chấp, bướng bỉnh, 

khăng khăng giữ ý mình) 

Tuy nhân duyên kém nhưng luyến tiếc tình cảm sẵn lòng bố 

thí, cay đắng, nhọc nhằn, lận đận. 

Bày tỏ tính cách mệnh chủ thẳng thắn, nóng nảy không ổn 

định, ý thức bản thân mạnh mẽ, tự ti, cảm thấy nặng nề, không 

ngờ thiếu nợ tình người cũng không lợi dụng. 

Sẽ không ràng buộc bản thân hoặc là nắm bắt cơ hội, duyên 

vợ chồng mỏng. 

[Cung Mệnh là Phúc của Phu] cung Mệnh tự hóa Kỵ cũng là 

tượng của duyên vợ chồng mỏng. 

Cung Mệnh tự hóa Kỵ biểu thị tai nạn bị thương đều là đến do 

bởi tính cách và hành động bản thân gây nên. 

[Bàn Mệnh gốc] có Thái dương tự hóa Kỵ ở [Thiên gốc] bày tỏ 

là người "Cương phức tự dụng" (ct: cố chấp, bướng bỉnh, khăng 

khăng giữ ý mình) tính cách quyết định mệnh vận (Tưởng Giới 

Thạch) 

Tự hóa Kỵ phát sinh không quen với thất bại, cô đơn mà vất 

vả, thành công ít mà bị thất bại nhiều. 
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Khác, có duyên tôn giáo đối với huyền học, triết học, có thiên 

phú đặc biệt, chú ý vấn đề sức khỏe xương cột sống (ê lưng, lưng 

đau) 

Nếu như không có Kỵ năm sinh tự hóa làm [hóa xuất] chủ là 

người khẳng khái, cũng có thị phi. 

Tự hóa Kỵ thì xung tới đối cung, do đó can cung Mệnh tự hóa 

Kỵ, Kỵ tới Thiên di, chủ ở bên ngoài có thị phi. 

Tự hóa Kỵ (Kỵ xuất) là con người chính trực, tam cát không 

có cách nào phi nhập, "Cương phức tự dụng" (ct: cố chấp, bướng 

bỉnh, khăng khăng giữ ý mình), nói chuyện thẳng thắng, khẳng 

khái, thích bố thí, không thích nợ tình người. 

Chú ý vấn đề sức khỏe xương cột sống (ê lưng, lưng đau) 

Tự hóa Kỵ, chủ vận hạn suốt đời không may mắn, rất nhiều 

công việc đều làm không tốt. 

(Càng nhiều càng tốt tránh chủ tinh của tự hóa Kỵ, nơi đại 

biểu hàm ý tới việc và vật hoặc là phương vị của nó mà ít dẫn đến 

sự tình của sao Kỵ 

Tới phương hướng của Hóa lộc, hành động để mà "xu cát tị 

hung") 

Cung Mệnh gặp Hóa kỵ năm sinh, nếu như lại gặp tự hóa Kỵ, 

chủ suốt đời lận đận, đau khổ không thể tả, cả đời bất lợi, tất cả 

công việc thất bại.  

Cung Mệnh có Thái âm Kỵ năm sinh tự hóa Kỵ, nữ mệnh quy 

cách của hồng nhan bạc mệnh. 

Cung Mệnh gặp Hóa kỵ năm sinh, nếu như lại gặp Không, 

Kiếp lúc giáp, mệnh chủ suốt đời cùng cực khốn đốn, nghèo hèn, 

không có phương pháp "Xuất nhân đầu địa" (ct: xuất sắc, nổi bật, 
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vượt trội, hơn hẳn một bậc), thậm chí yểu thọ. 

Cung Mệnh gặp Hóa kỵ năm sinh tương ngộ Mộc dục, nếu như 

lại gặp tự hóa Kỵ, cái này phù hợp "tam quỷ sát" chủ suốt đời lận 

đận, đau khổ không thể tả. 

Mộc dục, Kỵ ở Tí, Thìn không hẳn bị liên luỵ người khác giới. 

Cung Mệnh tự hóa Kỵ mà nếu như gặp Lộc của Mệnh nhập 

Phu thê, vợ chồng nhiều lời oán giận, tính chất cuộc sống đạm bạc. 

Cung Mệnh tự hóa Kỵ. 

Nếu như can cung Phu thê phi Kỵ nhập Mệnh, bởi vì cung 

Mệnh đã tự hóa Kỵ vì vậy Kỵ (can Phu phi Kỵ) tăng không dứt, bày 

tỏ số phận lấy ly hôn kết thúc. 

Cung gốc (Mệnh, Tài, Quan, Điền) tự hóa Kỵ, Lưu niên gặp tới 

nhất định có thể ra nước ngoài. 

Nhu tinh tự hóa Kỵ, tuy tính cách có thể biểu hiện chắc chắn 

nhưng quan sát của người ngoài đối với mệnh chủ không tốt. 

(Hóa kỵ mở ra hiện tại một mặt không tốt, tự hóa Quyền tuy 

có điểm phách khí quan sát hãy còn tốt) 

Cương tinh tự hóa Kỵ thì có thể biểu hiện thái quá kiên cường 

bất khuất, để mọi người không có cách tiếp thu. 

Đinh làm Cự môn tự hóa Kỵ, tính tình nóng nảy và thường có 

miệng nói chuyện sai lầm, bày tỏ đều không hoàn hảo trọn vẹn. 

Đinh làm Cự môn tự hóa Kỵ tại Sửu, Mùi có Thiên đồng, Cự 

môn Hóa kỵ nếu như tại Mệnh ở Đinh Mùi gặp Mộc dục, can Đinh 

làm tự hóa Kỵ tam quỷ sát. 

Đinh làm Cự môn tự hóa Kỵ, chủ có miệng lưỡi thị phi, Hình, 

Tang trước thất bại sau thành công, thường nói chuyện không phù 
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hợp thể mặc dù yêu thích mở miệng. 

Dễ dẫn tới người khác quả thực ác cảm. 

Hãm địa nhiều phá vỡ, tiêu hao, các việc giả dối, lừa gạt. 

Đinh làm Cự môn tự hóa Kỵ, chủ yêu thích quản lý khoảng 

công việc cả đời, gây rắc rối sự nghiệp, không thuận. 

[Phúc của Phu] tự hóa Kỵ, nam nữ sống trước hôn nhân, tất 

nhiên có thử vượt sai lầm đau khổ của tình yêu. 

Bệnh đa nghi của phối ngẫu và nghi kỵ đều lặp đi lặp lại rất 

dính con người. 

Đinh làm Cự môn tự hóa Kỵ chủ công việc thì thị phi, tính 

cách nhiều mềm mỏng, nhạt nhẽo, đánh giá năng lực chấp hành 

không đủ cho nên vuột thời cơ, cơ hội tốt. 

Khác, khẩu tài biến ngu muội, nói chuyện không phù hợp hình 

thể, dễ đắc tội người khác, sự nghiệp trước thất bại sau thành 

công. 

Mượn sao Cự môn tự hóa Kỵ lại tự hóa Kỵ, chủ vận hạn suốt 

đời không may mắn, rất nhiều công việc đều làm không tốt. 

Can Cung Mệnh tự hóa Kỵ rõ ràng cố chấp (người ngoài thì 

cảm nhận biểu hiện của mệnh chủ) thường thường trách không 

đạt nguyện vọng, bày tỏ đều sai lầm. 

(Kỵ năm sinh tại Mệnh, cố chấp trời sinh) 

Cá tính bộc trực, nóng nảy không ổn định, thường tự ti (mặc 

dù ý thức bản thân mạnh mẽ) không thích lợi dụng (chẳng ngờ 

mắc nợ tình người) 

Liêm trinh thuộc về sao cầm tù, hóa tới sao Liêm trinh tự hóa 

Kỵ ở Mệnh, bày tỏ dễ bày tỏ dễ vội vàng làm tiếp xúc vi phạm 
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pháp luật. 

Thái dương tại cung Giáp, can tự hóa Kỵ, bày tỏ cha mẹ cùng 

cực khốn đốn. 

[1 hàm 3] cung Mệnh là 1, cung Phu thê là 3, giải thích hạnh 

phúc  mệnh chủ cùng phối ngẫu "Tức tức tương quan" (ct: gắn bó 

chặt chẽ, quan hệ mật thiết) 

Chú ý, nếu như Đại hạn thứ nhất [cung Mệnh đại hạn] đi vào 

[Mệnh gốc] gặp tự hóa Kỵ. 

(Quan sát can Mệnh phi Hóa lộc rơi vào cung nào, mở rộng 

đánh giá phát sinh sự cố gì) 

[Cung Mệnh đại hạn] trùng điệp [Mệnh gốc] gặp tự hóa Kỵ 

(quan sát can mệnh Hóa lộc rơi vào cung nào, mở rộng đánh giá 

phát sinh sự cố gì) 

Nếu như can Mệnh phi Hóa lộc nhập Mệnh gốc 1 [cung Mệnh 

là Mệnh của Mệnh] 

Nhập sinh số cung, cung Mệnh tự hóa "Tự sinh tự diệt" sẽ có 

phát sinh tai ách. 

Nếu như can Mệnh phi Hóa lộc nhập Huynh gốc [Huynh đệ là 

Huynh của Mệnh] 

Nếu như can Mệnh phi Hóa lộc nhập Phu gốc [Phu thê là Phu 

của Mệnh] 

Nếu như can Mệnh phi Hóa lộc nhập Tử gốc [Tử nữ là Tử của 

Mệnh] 

Nếu như can Mệnh phi Hóa lộc nhập Tài gốc 5 [Tài bạch là Tài 

của Mệnh] 

Nhập sinh số cung, cung Mệnh tự hóa "Tự sinh tự diệt" sẽ có 
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phát sinh tai ách. 

Nếu như can Mệnh phi Hóa lộc nhập Tật gốc [Tật ách là Tật 

của Mệnh] 

Nếu như can Mệnh phi Hóa lộc nhập Thiên gốc [Thiên di là 

Thiên của Mệnh] 

Nếu như can Mệnh phi Hóa lộc nhập Nô gốc [Nô bộc là Nô của 

Mệnh] 

Nếu như can Mệnh phi Hóa lộc nhập Quan gốc 9 [Quan lộc là 

Quan của mệnh] 

Nhập sinh số cung, cung Mệnh tự hóa "Tự sinh tự diệt" sẽ có 

phát sinh tai ách. 

Nếu như can Mệnh phi Hóa lộc nhập Điền gốc 10 [Điền trạch 

là Điền của Mệnh] 

Nhập sinh số cung, cung Mệnh tự hóa "Tự sinh tự diệt" sẽ có 

phát sinh tai ách. 

Luận đào hoa, suy đoán đối phương khác giới chưa kết hôn. 

Nếu như can Mệnh phi Hóa lộc nhập Phúc gốc [Phúc đức là 

Phúc của Mệnh] 

Nếu như can Mệnh phi Hóa lộc nhập Phụ gốc [Phụ mẫu là Phụ 

của Mệnh] 
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 [Cung Mệnh] để quan sát bản chất, tướng mạo lâu dài của 

mệnh chủ (bên ngoài) cách cục cao thấp con đường phía trước 

(mệnh vận gặp phải) vân ... vân 

Cùng với tham khảo tam phương tứ chính (Tài, Quan, Thiên) 

của cung Mệnh. 

Can Mệnh tự hóa Lộc. 

Chú ý, can Mệnh phi Hóa kỵ tới rơi vào cung vị nào, quan sát 

tinh tế tường tận cung vị mà Hóa lộc, Hóa kỵ rơi vào là gì, để có 

thể phán đoán chuẩn xác mối quan hệ đối đãi. 

[Nhân dịch tứ hóa] của [can cung phi Hóa lộc, Hóa kỵ] 

Giả thuyết [cung chủ sự] bất kỳ 

Bất kỳ hai lần chuyển tứ hóa đều cần nhập tam phương tứ 

I/ Can cung Mệnh tự hóa Lộc: 
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chính của [cung chủ sự] 

Sản sinh [hội hợp hoặc là xung chiếu] mới có thể luận đoán 

cát hung. 

a. Lộc chuyển Lộc là điềm tốt đến từ ở đâu. 

Ví dụ, cung chủ sự nhập cung (Tài bạch), can cung phi Hóa 

lộc nhập cung B (tam phương tứ chính Mệnh, Tài, Quan, Phúc của 

cung A) 

Lần thứ 2, can cung B phi Hóa lộc nhập (tam phương tứ chính 

Mệnh, Tài, Quan, Phúc của cung A) 

b. Lộc chuyển Kỵ là điềm xấu phá hoại do từ đâu. 

Ví dụ, cung chủ sự nhập cung (Mệnh), can cung phi Hóa lộc 

nhập cung B (tam phương tứ chính Mệnh, Tài, Quan, Phúc của 

cung A) 

Lần thứ 2, can cung B Hóa kỵ nhập (tam phương tứ chính 

Mệnh, Tài, Quan, Phúc của cung A) 

c. Kỵ chuyển Lộc là điềm xấu, cái này là nguyên nhân của Kỵ. 

Ví dụ, cung A là cung chủ sự (Thiên di), can cung phi Hóa kỵ 

nhập cung B ( tam phương tứ chính Phúc, Phu, Mệnh của cung A) 

Lần thứ 2, can cung B phi Hóa lộc nhập (tam phương tứ chính 

Phúc, Phu, Mệnh của cung A) 

d. Kỵ chuyển Kỵ là điềm xấu, cái này là kết quả của Kỵ. 

Ví dụ, cung chủ sự nhập cung (Phu thê), can cung phiHóa kỵ 

nhập cung B (tam phương tứ chính Phúc, Thiên, Quan của cung A) 

Lần thứ 2, can cung B phi Hóa kỵ nhập (tam phương tứ chính 

Phúc, Thiên, Quan của cung A) 
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Ví dụ, cung A là cung chủ sự (Phu thê), can cung Hóa kỵ nhập 

cung B. 

Lần thứ 2, can cung B phi Hóa kỵ nhập (đối cung của cung B 

quay lại xung) 

Lưỡng Kỵ tương xung là điềm xấu. 

[Can cung] nhất định là [mật mã] 

Sự phối hợp tinh diệu bên trong cung chỉ là bày tỏ tượng [quy 

cách] mà thôi, không phải chủ cát hung. 

Nếu như muốn luận cát hung của nó, phải có quan sát chỗ có 

[can cung] tứ hóa của cung vị. 

Dựa theo sao hóa phi rơi vào cung vị, nơi bố cục sản sinh mà 

luận cát hung. 

Can cung Mệnh phi Hóa lộc coi như tương tự Lộc năm sinh, 

đại biểu phương hướng kiếm tiền, xét rõ xem Hóa lộc phi nhập 

cung gì (rơi vào điểm phương vị) 

Có Lộc năm sinh, can lại tự hóa Kỵ, tính cách mệnh chủ 

không ổn định người ngoài cảm nhận không vui vẻ (thực sự thỉnh 

thoảng vui vẻ) 

(Mệnh có Lộc năm sinh mà can phi Hóa kỵ nhập Thiên hoặc là 

Mệnh có Lộc năm sinh mà Thiên gặp Kỵ năm sinh hoặc là Mệnh có 

Lộc năm sinh mà can Thiên tự hóa Kỵ 

Hoặc là can Mệnh tự hóa Lộc mà can Thiên tự hóa Kỵ hoặc là 

Thiên có Lộc năm sinh và tự hóa Kỵ luận như nhau) 

Bên trong cung nếu như có Kỵ năm sinh hoặc là tự hóa Kỵ, 

lúc Lộc, Quyền, Khoa của nó tứ hóa thì có thể đắn đo bản thân 

như vậy không thành thực. 
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(Tức là đầu nguồn không sạch sẽ, bên trong cung có Hóa kỵ) 

Can cung Mệnh phi Hóa lộc rơi vào điểm, bày tỏ phương vị 

kiếm tiền. 

Can cung Mệnh phi Hóa lộc đại diện phương hướng kiếm tiền, 

xét rõ xem Hóa lộc phi nhập cung gì (rơi vào điểm phương vị) 

[Cung Mệnh] là [cung Phúc đức của cung Phu thê] 

1.) Nếu như can Mệnh tự hóa Lộc. 

2.) Mà can Mệnh làm Hóa kỵ phi nhập [cung Phúc đức], là chủ 

tự kỷ, chính là chủ bản thân chỉ toan mưu hưởng thụ, thích nhàn 

hạ đừng nhọc, không kinh doanh tiền bạc.. 

Do đó, bất luận [cung Mệnh hoặc là cung Phu thê], chỉ cần có 

Hóa kỵ nhập tuyến Tài bạch - Phúc đức, khoảng đối đãi vợ chồng 

tất nhiên không tốt. 

Là bởi vì [1 hàm 3], [3 cùng với 5] vậy. 

Can Mệnh làm Tử vi tự hóa Khoa, bày tỏ mệnh chủ dễ dãi, 

làm việc qua loa, thích nổi tiếng, có thể cuộc đời ổn định, cũng 

thích nghiên cứu kế hoạch, thiết kế. 

Tử, Tham tại Mệnh, Kỷ làm Tham lang tự hóa Quyền, bày tỏ 

mệnh chủ tích cực đánh giá kết quả cơ hội, nhanh chóng, tập 

trung, chính xác, thần tốc nhưng khao khát xa xôi rộng lớn. 

Mệnh can Nhâm làm Tử vi tự hóa Quyền, bày tỏ tính cách 

mệnh chủ chắc chắn, phản ứng thần tốc, nhanh chóng nhanh nhạy, 

thích đấu tranh quyền lực, "Cương phức tự dụng" (ct: cố chấp, 

bướng bỉnh, khăng khăng giữ ý mình), tư tưởng thích theo sau cái 

ác. 

[Cung Mệnh là Thiên của Thiên] Tử vi tự hóa Quyền là động 

thái dịch mã mạnh mẽ, có thể có công danh khu vực khác (nắm 
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quyền) 

Tử, Phá tại Mệnh, can Ất làm Tử vi tự hóa Khoa, bày tỏ mệnh 

chủ coi trọng hình tượng, yêu thích thể diện đẹp, cử chỉ minh bạch, 

tài ăn nói ôn hòa, hoà nhã. 

Thiên về tại phân tích lý luận lấy làm giáo hoá, chỉ quy cách 

đúng là giáo sư tốt, cũng vui mừng đến giúp đỡ mọi người. 

[Cung Mệnh là Quan của Tài] Tử vi tự hóa Khoa, có thể lập kế 

hoạch quản lý tài chính, dự trữ phòng bị tiền bạc của lúc không 

cần. 

Tử, Tướng tại Mệnh, can Mậu làm Hữu bật Hóa khoa. 

Nếu như nhập tuyến [Mệnh - Thiên] bản thân đĩnh đạc tốt, có 

khí chất nhưng lãng mạn đa tình, lực giúp đỡ của quý nhân đặc 

biệt mạnh mẽ, làm việc thuận lợi. 

Tử, Tướng tại Mệnh, can Nhâm làm Tử vi tự hóa Quyền, bày 

tỏ mệnh chủ tính tình nóng nảy, thích động, bôn ba hải phái 

không ổn định, không biết tiết chế. 

Tự hóa Quyền có khả năng có năng lực lãnh đạo. 

[Cung Mệnh là Tài của Quan] Tử vi tự hóa Quyền, đối diện 

bàn tay tố cáo kinh phí của sự nghiệp kinh doanh, rõ ràng là 

khẳng khái hải phái. 

[Cung Mệnh là Quan của Tài] tự hóa Quyền sợ rằng dễ có tình 

trạng chi nhiều hơn thu. 

Tử, Tướng tại Mệnh, can Nhâm làm Tả phụ Hóa khoa, bày tỏ 

làm việc đầy đủ nhanh nhẹn tốt. 

Hòa đồng, dễ được người khác giới hoan nghênh, ngưỡng mộ. 

Nếu như nhập tuyến [Mệnh - Thiên] đối diện cuộc đời có kế 
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hoạch, có thể gặp hung hóa cát mà giải trừ tai ách. 

Tử, Phá tại mệnh, can Quý làm Phá quân tự hóa Lộc, bày tỏ 

tính chất Phá quân cứng rắn. 

Nhưng mà tự hóa Lộc thì giàu có, có tình người, vị độ lượng 

nhiều, ưa thích kết bạn, yêu thích tụ họp náo nhiệt. 

Phá quân tự hóa Lộc có thể làm cho thay đổi của Phá quân rõ 

ràng là ổn định, có thể chủ động để bắt đầu "Phá cựu lập tân" (ct: 

loại bỏ cái cũ thay bằng cái mới) điều hòa phân giải tranh chấp. 

Cung Mệnh tự hóa Lộc chủ có nhân duyên, đa tình, Lộc xuất 

che chở người khác, làm người xử sự rõ ràng tròn trịa, nói chuyện 

khiêm tốn rõ ràng súc tích. 

Có kỹ xảo nhưng tự lập, hơi ích kỷ. 

Tử, Phủ tại Mệnh, can Ất làm Tử vi tự hóa Khoa bày tỏ bản 

thân dựa vào lấy tính chất mạnh mẽ, không có chủ kiến, dễ dãi, 

qua loa, lười làm việc, "Hổ đầu xà vĩ" (ct: đầu hổ đuôi rắn). 

Cung Mệnh tự hóa Khoa, bày tỏ nói năng của mệnh chủ tốt, 

hòa hợp, lý luận có tu dưỡng có đĩnh đạc, hiền lành, không tranh 

luận, cho phép mọi người có thiện cảm. 

Bày tỏ mệnh chủ có thể bởi vì nỗ lực của bản thân hậu thiên, 

mà để có được danh vị cùng danh tiếng. 

Cung Mệnh tự hóa Khoa bề ngoài xem đến người có văn hóa, 

có phong độ, thực tế có nổi bật bản chất con người tự do, nhàn hạ. 

Bất cứ việc gì không có nhiều loại mức độ nghiêm trọng, khẩn 

cấp hoặc là nói không biết cửa sinh tử. 

Tử vi tự hóa Khoa, tính cách có xu hướng đến dễ dãi qua loa, 

bản thân ổn định, khoẻ mạnh, cũng yêu thích danh tiếng (yêu quý 

danh tiếng) 
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Tử, Phủ tại Mệnh, can Nhâm làm Tử vi tự hóa Quyền, bày tỏ 

mệnh chủ có oai nghiêm. 

[Cung Mệnh là Quan của Quan] can mệnh Tử vi tự hóa Quyền, 

bày tỏ thái độ làm việc của mệnh chủ trước nôn nóng sau buông 

lỏng. 

Cung Mệnh tự hóa Quyền, chủ mệnh chủ có khả năng phản 

ứng nhạy bén, có tính chất đầu sỏ, ngoan cố, tự do, thông minh, 

thích tranh luận, thích đấu tranh mạnh mẽ, thích giành chiến 

thắng. 

Chiếm quyền lực hoặc là tranh giành quyền lãnh đạo, rõ ràng 

vất vả. 

<Ví dụ> 

Liêm trinh tại Mệnh Kỷ (Sửu, Mão, Tỵ, Mùi, Dậu, Hợi), can Kỷ 

hóa Vũ khúc Lộc, Tham lang Quyền, Thiên lương Khoa, Văn Khúc 

Kỵ. 

Nếu như can Mệnh làm Vũ khúc Hóa lộc nhập Mệnh gốc [Tài 

bạch][Phúc đức] thì mệnh chủ đối với năng lực điều phối tiền bạc 

khá tốt. 

Liêm trinh tại Mệnh Sửu, Mùi (Vũ Lộc ở Phụ (Quan của Quan), 

Tham Quyền ở Huynh (Điền của Tài), Lương Khoa ở Phúc (Thiên 

của Tài)) 

Liêm trinh tại Mệnh Mão, Dậu (Vũ Lộc, Tham Quyền ở Quan, 

Lương Khoa ở Tật) 

Liêm trinh tại Mệnh ở Tỵ, Hợi (Vũ Lộc ở Quan, Tham Quyền ở 

Mệnh, Lương Khoa ở Điền) 

Thiên đồng tại Mệnh, Vũ khúc sẽ ở Phụ, Tham lang phân phối 

ở (Phụ, Tử, Nô, Tật), Thiên lương phân phối ở (Mệnh, Quan, Thiên, 
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Phúc, Phu) 

Nếu như cung Mệnh có Vũ, Tham, tốt nhất đến phương hướng 

can "Kỷ" (Vũ Lộc, Tham Quyền) 

Ví dụ: sắp xếp văn phòng ở phương can "Kỷ" ở trong công ty 

hoặc là để công ty sắp xếp chỗ ở tại phương can "Kỷ". 

Can Mệnh đại hạn phi Hóa kỵ, nơi cung vị nhập tốt nhất 10 

năm này không nên đi gặp. 

Ví dụ: Giường ngủ, bàn làm việc các loại, chỉ định cho chủ yếu 

làm việc cần phải tránh né. 

Can Mệnh tự hóa Lộc. 

Can ngã cung phi Hóa lộc nhập ngã cung, Hóa kỵ nhập tha 

cung, cái này chỉ cần phát sinh giao dịch sẽ có ảnh hưởng đối đãi. 

(Như tiền bạc cho mượn đến người khác, xác định có thể tổn 

thất, bởi vì Lộc tùy Kỵ tẩu) 

 Can cung Mệnh phi Hóa lộc coi như tương tự Lộc năm sinh, 

đại biểu phương vị kiếm tiền, xét rõ xem Hóa lộc phi nhập cung gì 

(rơi vào chỉ điểm cho phương vị) 

Can cung bất kỳ phi Hóa lộc, bất luận phi nhập cung vị bất kỳ, 

tốt nhất phải có sao "Quyền" coi giữ (cản trở) may mắn nhất. 

Mà Hóa lộc nhập tới cung vị, tuyệt không được gặp tự hóa, 

nếu như tự hóa thì hóa là không. 

Can Mệnh tự hóa Lộc, nếu như cung Thiên có Lộc sinh chiếu 

Mệnh, cái này là [Lộc đối đầu lẫn nhau], Hóa lộc này tăng lực may 

mắn. 

Can Mệnh có Thái âm, Thiên đồng Lộc năm sinh và tự hóa Lộc, 

nên lưu ý biểu hiện làm việc, dễ sa vào đến "Hổ đầu xà vĩ" (ct: 
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đầu hổ đuôi rắn) có đầu không có đuôi. 

Nếu như Mệnh can Bính làm Liêm trinh Hóa kỵ nhập [Tử gốc] 

trùng [Điền gốc] bày tỏ thích sống bên ngoài, hoạt động giao tiếp, 

không thích trở về nhà, không có quan niệm gia đình. 

Cung Mệnh tự hóa Lộc, chủ có nhân duyên, đa tình, Lộc xuất 

che chở người khác. 

Làm người xử sự rõ ràng tròn trịa, khiêm tốn, nói chuyện rõ 

ràng súc tích, có kỹ xảo nhưng tự lập, hơi ích kỷ. 

Lưu ý: can Mệnh phi Hóa kỵ tới rơi vào cung nào. 

Nếu như can Mệnh phi Hóa kỵ nhập ngã cung (Tài, Tật, Quan, 

Điền, Phúc)(nếu như sinh số cung) không thuận lợi. 

Nếu như can Mệnh phi Hóa kỵ nhập tha cung (Huynh, Phu, Tử, 

Nô, Phụ) xung ngã cung [Quan, Điền, Tật] càng là không có lợi. 

Cung nào đó tự hóa Lộc hoặc là tự hóa Kỵ nếu chỉ khác Hóa 

kỵ hoặc là Hóa lộc. 

Lúc nhập [Thiên, Phúc, Phu, Tử](cung không sinh ra số mệnh) 

trùng hoặc là chiếu [Mệnh, Tài, Quan, Điền] 

Nguyên tắc hóa tượng này ở trên là làm hại ngược lại, không 

nghiêm trọng như cung nhập sinh ra số mệnh. 

<Ví dụ> 

[Mệnh gốc](Canh Thân) Thái dương tự hóa Lộc, Cự môn 

Quyền năm sinh, tượng này bày tỏ mệnh chủ phách khí, tài hùng 

biện, không trở ngại hùng hổ doạ người. 

Nhưng bởi vì tự hóa Lộc, biểu thị đưa ra từ tính chất quan tâm 

và dù có thiện ý. 

Kiên trì vẫn có thể cho phép thuyết phục lòng người. 
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Thái dương bác ái, công vụ chính trị, Cự môn khẩu tài, thị phi 

pháp luật. 

Quy cách này bởi vì theo công chức công tác liên quan pháp 

luật, ví dụ luật sư, thẩm phán, giáo sư, cảnh sát các loại, là lựa 

chọn của quy cách ưa thích. 

1. [Mệnh] can Canh làm Thái dương tự hóa Lộc. 

2. Mà Thái âm Hóa khoa, Thiên đồng Hóa kỵ nhập [Phu 

gốc](Mậu Ngọ) 

Hóa tượng này mệnh chủ có thể bảo vệ, giúp đỡ và lo lắng 

phối ngẫu. 

Hóa khoa, Hóa kỵ nhập Phu xung chiếu Quan, bày tỏ mệnh 

chủ vì chiếu cố phối ngẫu mà phân tâm, lại sẽ ảnh hưởng sự 

nghiệp. 

<Ví dụ> 

1. Mệnh can Đinh làm Thái âm tự hóa Lộc nếu như cung Thiên 

di có Thiên đồng Lộc năm sinh coi giữ. 

Mà can Mệnh làm Thiên đồng Hóa quyền nhập Thiên, hình 

thành can Mệnh phi Hóa lộc, Hóa quyền chiếu với nhau, cái này 

thuộc về cát tượng. 

Bày tỏ mệnh chủ ở ngoài lạc quan, đắc ý, hí hửng hưởng thụ. 

2. Lưu ý: can Đinh làm Cự môn Hóa kỵ nhập Phúc đức. 

Tượng này là mệnh chủ tham lam, toan mưu cầm ngay hưởng 

thụ, ý nghĩ và ý tưởng của bản thân có chỉ điểm cho tự mình cảm 

giác tốt lành. 

Thích nhàn hạ, ghét nhọc nhằn, không chuyên chính kinh 

doanh. 
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Nếu như Phúc đức có Văn xương Khoa năm sinh bày tỏ mệnh 

chủ tập trung sâu nặng cuộc sống tinh thần, đa tài, nhiều kỹ năng, 

yêu thích đọc thẩm thấu. 

Nếu như Khoa, Kỵ giao nhau vây quanh tạo thành ý nghĩ lo 

lắng nhiều. 

Mà can Mệnh làm Cự môn Hóa kỵ nhập Phúc xung Tài thì đối 

với nguồn thu nhập không có lợi. 

<Ví dụ> 

1. Can Mệnh làm Thiên lương tự hóa Lộc (Nhâm Tuất) gặp 

Thiên cơ Kỵ năm sinh, cái này là [Lộc xuất] Lộc nhập động không 

đáy. 

Thiên cơ Kỵ năm sinh nhập Mệnh, bày tỏ tính cách mệnh chủ 

suốt đời nghi kỵ, không thuận, không có giúp đỡ, dễ gặp chèn ép 

cùng tai ách. 

Cư trú khố vị, tính cách thẳng thắn và tự phụ cố chấp (can 

Nhâm, nhân của nhân) 

Can cung hậu thiên tự hóa Lộc, không có phương pháp chống 

lại khí thiên sinh của Kỵ năm sinh. 

Tuy tự hóa Lộc muốn thể hiện thiện ý (một mặt tốt) nhưng 

vẫn cứ hiếm khi được che chở của quý nhân. 

2. Can Mệnh làm Vũ khúc Hóa kỵ nhập Tử (Kỷ Mùi) xung phá 

Tham lang Lộc năm sinh và tự hóa Quyền, Vũ khúc tự hóa Lộc sẽ 

có tai vạ. 

[Cung Tử nữ](Kỷ Mùi) Vũ khúc tự hóa Lộc Tham lang Lộc sinh 

và tự hóa Quyền + Thiên việt, Thiên hình. 

Lưu ý: Hình, Diêu vây quanh xung [Tử gốc][Phá thể vị] 
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Nguyên là Tham lang Lộc năm sinh tại Tử nữ, bày tỏ mệnh 

chủ lương thiện trong giao tiếp, nhân duyên tốt. 

Lưu ý: Mệnh can Nhâm làm Vũ khúc Hóa kỵ nhập [Tử gốc] 

xung phá Tham lang Lộc năm sinh. 

Cái này là Kỵ hậu thiên xung phá Lộc tiên thiên, hình thành 

song Kỵ xung [Điền gốc] bày tỏ cả đời hay thay đổi, nhiều tai vạ. 

Kỵ này là [Mệnh gốc] phát xuất cho nên biết Đại hạn thứ nhất, 

mệnh chủ sẽ gặp phải tai ách phát sinh vô số, cẩn thận. 

Mệnh can Nhâm làm Thiên lương tự hóa Lộc gặp Thiên cơ Kỵ 

năm sinh để xem như [xung phá](Thiên lương thuộc về não) 

(Lưu ý: nơi can Mệnh hóa tới Lộc, Kỵ phân biệt xung phá Kỵ 

tiên thiên và Lộc tiên thiên là hành vi bản thân, không liên quan 

người khác) 

Mệnh can Nhâm làm Vũ khúc Hóa kỵ (thuộc về phế) nhập [Tử 

gốc] (Kỷ Mùi) xung phá Tham lang Lộc năm sinh thì có tai vạ, 

xung [Điền gốc] (Ất Sửu) 

Lưu ý: [Mệnh đại hạn] đi vào [Điền gốc] được trùng [Điền 

trạch là Tật của Tài] có thể mất tài khố (thể của Tài) 

Kiểm tra [Tử gốc] là [Lưu niên 8] của thẩm quyền nơi Đại hạn 

thứ nhất, cũng biết tai vạ bệnh của năm này liên quan tới bộ phận 

phế và bộ phận não. 

[Kỵ truy Kỵ] Tử can Kỷ làm Văn Khúc Hóa kỵ nhập [Tài gốc] 

(Mậu Ngọ) gặp Thái âm Quyền năm sinh và tự hóa Quyền, Thiên 

đồng + Kình dương, Âm sát. 

Xung [Phúc gốc] (Giáp Tử) (vị trí tạo hoá) 

Văn Khúc Hóa kỵ thuộc về hệ thống thần kinh. 
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Có thể suy đoán mệnh chủ lúc 8 tuổi bởi vì cảm cúm mà dẫn 

tới bộ phận não bị chấn thương, có hại hệ thống thần kinh. 

Chú ý: [cung Mệnh gốc] có Thiên cơ (tứ chi), Thiên lương (bộ 

phận não) 

Tam hợp Văn Khúc, Kình dương (yểu thọ sát), Âm sát (tại 

cung Tài vô chính diệu) mượn sao Thái dương, Cự môn, Văn xương 

(hệ thống thần kinh) 

Tổ hợp dạng mệnh cách này, sợ nhất cảm cúm phát sốt cao 

để dẫn đến bệnh biến chứng (bại liệt trẻ em, tổn thương bộ phận 

não hoặc là tay chân hình thể) 

Dương nam, thuận hành Đại hạn thứ 4 (32〜41) 

[Mệnh đại hạn 4] đi vào [Điền gốc](Ất Sửu) cung vô chính 

diệu gặp Địa kiếp, Thiên khôi. 


