
Sao La Hầu:  
 
Ai chịu ảnh hưởng sao nầy nên biết là một năm 
hoang phí, khẩu thiệt, đa sầu đa khổ, phụ nữ cũng 
lắm sầu đau, tiền bạc hao tán. 
 
Cúng ngày mùng 8 mỗi tháng, viết bài 
vị bằng giấy màu xanh để câu “Thiên 
Cung Thần Thủ La Hầu Tinh Quân”. 
Cúng với bông hoa trà, quả và 9 ngọn 
đèn theo hình vẽ kế bên. Cúng lạy về 
hướng Bắc.  

(Kỵ tháng Giêng, tháng 7) 

 

Sao Thái Âm: 
Ai gập sao nầy thì trọn năm tài lợi, công danh 
toại ý vừa lòng. Nhưng về phần phụ nữ thì cò 
bệnh hoạn, nhớ là lúc sanh nên đề phòng. 

Cúng ngày 26 âm lịch, bài vị bằng 
giấy màu vàng để câu “Nguyệt Cung 
Thái Âm Hoàng Hậu Tinh Quân”. 
Thắp 7 ngọn đèn sắp theo hình vẽ kế 
bên, lạy về hướng Chánh Tây. 

(hợp với người nữ, kỵ với nam giới 

tháng 9, 11) 

 

 

Sao Vân Hớn: 
Ai gặp sao nầy là có nhiều việc cần tránh, phụ nữ 
nên đề phòng khẩu thiệt, có đau ốm. 

Cúng ngày 29 âm lịch, vào buổi tối 
bài vị bằng giấy màu vàng để câu 
“Nam Phương Bính Đinh Hỏa Đức 
Tinh Quân”. Thắp 15 ngọn đèn sắp 
theo hình vẽ kế bên, cúng lạy về 
phía Chánh Nam. 

(Ky tháng 2, 8)   

 

Sao Thái Bạch: 
Gặp sao nầy làm việc gì kết quả cũng không 
được vừa ý, cưới gã sanh bệnh, phòng kẻ tiểu 
nhơn dòm ngó. 

Cúng ngày 15 âm lịch, bài vị bằng 
giấy màu trắng để câu “Tây 

Phương Canh Tân Kim Đức Tinh 

Quân”. Cúng 8 ngọn đèn sắp theo  
hình vẽ kế bên, cúng lạy về hướng 
Chánh Tây. 

(Kỵ tháng 5) 

 

 

 



Sao Thái Dương: 

Đàn ông mà gặp sao Thái Dương, gặp nhiều may 
mắn, đi ca có tài lộc, mọi việc yên vui. Nhưng 
đàn bà mà gặp sao nầy thì không tốt. 

Cúng ngày 27 âm lịch, vào buổi 
tối, bài vị bằng giấy màu đỏ để 
câu “Nhật Cung Thái Dương 
Thiên Tử Tinh Quân” . Thắp 12 
ngọn đèn sắp theo hình vẽ kế bên, 
cúng lạy về hướng Đông. 

(tháng 6, 10 tài vô) 

Sao Kế Đô: 

Gặp sao nầy là hung tinh lắm điều tai vạ bất 
thường, nhất là đàn bà phải phòng 
khẩu thiệt, nhưng đi xa có lợi. 

Cúng ngày 18 âm lịch, viết bài vị 
bằng giấy màu trắng để câu 
“Thiên Cung Phân Vỹ Kế Đô Tinh 
Quân”. Thắp 21 ngọn đèn sắp 
theo hình vẽ kế bên, cúng lạy về 
hướng chánh Tây. 

(kỵ tháng 3, 9). 

Sao Thổ Tú: 

Gặp sao nầy là coi chừng có kẻ tiểu nhơn mưu 
hại, gia đạo bất hòa, tai tiếng, cửa nhà không yên, 
đêm nằm mộng mị, bất an. 

Cúng ngày 19 âm lịch, vào buổi tối, 
bài vị bằng giấy màu vàng để câu 
“Trung Ương Mộ Hỷ Thổ Đức Tinh 

Quân”. Thắp 5 ngọn đèn sắp theo 
hình vẽ kế bên, cúng lạy về hướng 
Chánh Nam. 

(kỵ tháng 4,8) 

 

 

 

Sao Thủy Diệu: 

Trai cũng như gái làm ăn một năm thạnh lợi, tình 
cảm thuận lợi, hưởng được phúc trời cho. Những 
phụ nữ cần nên dẻ dặt, kẻo bị mang tiếng thị phi, 
tránh đi sông, đi biển. 

Cúng ngày 21 âm lịch, bài vị 
bằng giấy màu vàng đề câu “Bắc 

Phương Nhâm Quý Thủy Đức 

Tinh Quân”. Thắp 7 ngọn đèn 
sắp theo hình vẽ kế bên, cúng lạy 
về hướng Chánh Bắc. 

(kỵ tháng 2,8 khẩu thiệt) 

 

Sao Mộc Đức: 

Gặp sao nầy làm việc gì cũng kết quả, vừa ý, đàn 
ông thì hay bị bệnh. Đàn bà máu huyết không tốt.  

Cúng ngày 25 âm lịch, bài vị bằng 
giấy màu vàng để câu “Đông 
Phương Giáp Ất Mộc Đức Tinh 

Quân”.  Thắp 20 ngọn đèn sắp 
theo hình vẽ kế bên, cúng lạy về 
hướng Chánh Đông. 

(tháng 11 có quới nhơn ủng hộ)  


