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Gồm 2 phần: - Hình tướng: là biểu hiện bên ngoài: nét dáng, tướng đi, tướng ngồi… 
  - Lý tướng: là biểu hiện bên trong (tâm tướng). 
 

 Tất cả tinh hoa trí tuệ đều biểu hiện trên mặt. 
 Não: não hải, là biểu hiện của trí tuệ. 

1. TAM ĐÌNH: Khuôn mặt được chia 3 phần gọi là Tam đình 

 

 
 
 
 
biểu hiện trời, trí. Thiên phú 
 
 
 
biểu hiện nhân, khí. Phấn đấu 
 
 
 
biểu hiện đất, hoạt. Kết quả 

 

Thượng đình Trung đình Hạ đình 
Tính từ sát mép của chân tóc 
đến chỗ tiếp giáp Ấn đường.  

Từ đầu lông mày đến chân 
mũi. 

Từ chân mũi đến địa các (cằm). 

Biểu hiện trời, đắc cách là 
phải cao rộng sáng sủa, nó 
biểu thị tiên thiên của con 
người. Những người có trán 
cao rộng sáng sủa thì não bộ 
phát triển đầy đủ, biểu hiện 
sự thông minh sáng suốt mà 
trí tuệ là tiền đề của sự thành 
công. 
Biểu hiện sơ vận của con 
người, từ 1-25 tuổi, nếu cao 
rộng: được nuôi nấng trong 
một gia đình đầy đủ sung 
sướng.  
Nếu Thượng đình ngắn thì là 
con người có đầu óc thực tế, 
nếu Thượng đình tốt mà Hạ 
đình khuyết hãm cũng gọi là 
người không thành công. 

Biểu hiện cho nhân 
Trong Trung đình quan 
trọng nhất là cái mũi: yêu 
cầu: mũi dài, rộng, tròn, 
khoan hòa. 
Đắc cách là mũi phải cao và 
2 lưỡng quyền rộng, mũi 
phải dài thì mới cân xứng. 
Mũi dài chủ thọ.  
Biểu hiện sức khỏe, khí lực. 
Nếu Thượng đình phát triển 
đầy đủ mà Trung đình 
khuyết hãm thì không làm 
được gì cả (là người không 
có ham muốn, không có khả 
năng), trí tuệ chỉ dừng ở 
chỗ lý thuyết, làm việc gì 
cũng khó, rất khó thành 
công lớn. 

Biểu hiện cho đất. 
Cần phải phong mãn, nảy nở, đầy đặn, 
rộng. Người cằm đầy (địa các nảy nở 
sáng sủa, không có vết ám hãm (vết 
đen, nốt ruồi) là đắc cách. 
Cằm phải so với mặt: có thể mặt to 
nhưng cằm nhỏ hoặc thót thì cũng 
không được. Nguyên tắc của tướng số 
là tỷ lệ phải cân đối.  
Là lộc, là hoạt lực (tất cả  những khí 
chất của cuộc sống, kinh nghiệm 
đường đời, sự va chạm, bươn chải 
trong cuộc sống, mọi hoạt động dành 
cho sự mưu sinh và tồn tại cuộc sống). 
Địa các nảy nở sáng sủa là vãn niên 
sung sướng. Địa các khuyết hãm: già 
vất vả. 
Địa các mỏng (cằm sắc lẹm): là người 
bảo thủ, cực đoan. 
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 Để có Tam đình hoàn hảo, trước tiên phải có tư thế, hình khối bình ổn: 
- Thượng đình đắc cách: trán cao nảy nở, mắt có thần lực (mắt lờ đờ vô sắc là hư danh, mắt 

không có thần là trí tuệ khuyết). Mắt là điểm nhấn của Thượng đình cũng như mũi là điểm nhấn của 
Trung đình 

- Trung đình đắc cách: mũi cao thẳng. 
- Hạ đình đắc cách: miệng vuông rộng với nam; tròn, kín với nữ, không được lộ răng, răng 

trắng môi hồng. Miệng xấu thì Hạ đình coi như hỏng. 
"Tam đình bình ổn, y lộc vô khuy" (Tam đình bình ổn, suốt đời no ấm.) 
"Thượng đình trưởng, lão cát xương 
Trung đình trưởng, cận quân vương 
Hạ đình trưởng, chiếu cát tường" 
 "Tam đình bình ổn, phú quí vinh hiển 
Tam đình không đều, thế cô bần tiện" 
Tam Tài của tướng thuật: 
- Trời là trán: cần cao rộng, cần sáng sủa (là người sang; quan sang, nhân đức được xã hội 

quý mến cũng là sang, sống thanh cao, cao thượng đúng đạo cũng là sang). 
- Nhân là mũi: cần rộng dài, ngay thẳng, đều đặn (là người thọ). 
- Đất là cằm: cần rộng, vuông (là người giàu). 

2. NGŨ NHẠC: được mô phỏng 
theo 5 ngọn núi của TQ. 

- Hoành sơn là trán thuộc phía nam. 

- Hằng sơn là cằm thuộc phía bắc. 

- Thái sơn là lưỡng quyền trái thuộc phía đông. 

- Hoa sơn là lưỡng quyền phải thuộc phía tây. 

- Trung sơn là mũi thuộc thổ trung ương. 

Điều kiện tiên quyết của Ngũ nhạc là chữ 
thành, ngũ nhạc triều qui (triều củng) - 5 ngọn núi 
trong đó mũi là trung tâm còn các bộ phận khác 
phải triều về mới cát. 

Ngũ nhạc khuyết hãm:  

-"Cô phong cô viện","Cô phong độc ủng" - 
Mũi to, cao quá mà trán lưỡng quyền cằm không 
tương xứng: Tâm tính vô tình, theo cảm tính của 
mình, là người chỉ làm theo ý mình, không coi 
trọng ý kiến của mọi người. Cao Bá Quát: tài 
năng, có bản lĩnh nhưng vô tổ chức, ngạo mạn. 

- "Quần sơn vô chủ" - 4 thế núi xung quanh thì cao còn trung cung mũi tẹt, thấp hãm hoặc 
xung quanh sáng sủa mà mũi ám đen: Là người luôn có ý nghĩ không cao thượng, người tâm tính 
không tốt, theo voi ăn bã mía, kết bè kết  đảng. 

- "Hữu viện bất tiếp" - trông thoáng thì 5 thứ có liên quan, có viện trợ nhau nhưng nhìn kỹ 
thì lại không có liên quan, liên đới hỗ trợ lẫn nhau: Là người có cuộc đời phong ba bão táp, nhiều 
tai họa. 

Trung quốc có phân biệt ra người phía Bắc sông Trường giang (Bắc nhân) và người phía 
nam sông Trường giang (Nam nhân). Nếu Bắc nhân mà Bắc nhạc khuyết hãm một tý vẫn có thể 
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chấp nhận được miễn là các cái khác không quá khuyết hãm; đối với Nam nhân cũng vậy vì được 
bổ khuyết của Địa lý. Tuy nhiên, Ngũ nhạc khuyết hãm thì những con người đó không thể toàn vẹn 
về tư cách được, không phải là người quang minh chính đại được vì nó làm ảnh hưởng đến tâm tính 
con người: Khó thanh cao. 

Nam nhạc khuyết hãm: trán thấp, lõm, lồi lõm, hẹp, tóc mọc lởm chởm, lan xuống tận trán, 
có loạn văn (nếp nhăn ở trán), ấn đường có sát khí (có vết đen, bớt, màu tro tàn, khí khác với màu 
da): Trí tuệ không sáng, không minh triết. Là người thành bại thất thường, hay có những tai họa 
đem đến. 

Trung nhạc khuyết hãm: (mũi) - xương thanh (sống mũi) thấp hãm, có nốt ruồi, sống mũi 
vẹo, lỗ mũi lộ, sống lệch, 2 gián đầu (cánh mũi) mỏng nhỏ mà chuẩn đầu to: vợ chồng hay chia lìa 
(thường ứng với nữ nhiều hơn), tiền bạc eo hẹp khó khăn. 

Đông Tây nhạc khuyết hãm: Lưỡng quyền không đều,nở khuyết lung tung, nhiều nốt ruồi, 
tàn nhang ở lưỡng quyền, lưỡng quyền thấp nhỏ, không có xương: hay bị hại dù có tài đến mấy, 
(quyền cốt - xương chạy ra mang tai). Có quyền có cốt thì mới là có quyền thực, không bị xã hội coi 
khinh coi rẻ, nói có người nghe. 

Bắc nhạc khuyết hãm : Cằm nhọn, lẹm, mỏng hoặc là cằm cao hơn trán là thủy khắc hỏa, 
khóe miệng trễ xuống, trì  xuống (miệng là thần của Bắc nhạc), có râu vàng, phẩm chất râu kém, 
nhân trung nông hẹp: Cô độc, hầu như không có bạn bè tốt, về già đau khổ bất đắc chí như ông Trần 
Xuân Bách. 

3. TỨ ĐẬU 
Đậu là rãnh nước, kênh rạch theo Trung 

văn. Theo tướng pháp Tứ đậu gồm mắt (Hoài) 
mũi (Tế) miệng (Hà) tai (Giang). 

Điều kiện của Tứ đậu: đã là sông nước thì 
phải rộng, sâu; một trong Tứ đậu quá hẹp hoặc 
không rõ bộ vị, không rõ biên giới thì là khuyết 
hãm, là phá cách, là vô khí trong não hải (phúc 
thọ chỉ là hư danh, vô phúc). 

Nhân trung phải dài, sâu, trên hẹp dưới 
rộng. 

Tai: hình thể tai phải chắc chắn, luân 
quách rõ ràng, lỗ tai phải rộng, dái tai phải đều 
đặn, màu tươi sáng: Là người thông minh, gia 
đình ổn định (Lỗ tai  rộng rất quan trọng, càng 
thông minh, càng quý hiển). 

Mắt: phải sâu (ẩn được nhãn cầu), thế 
mắt dài, lòng đen lòng trắng phân minh, lòng đen 
lớn. Mắt biểu lộ tâm hồn: Phải lanh lẹn, linh 
động. Thể hiện thông minh, sáng. 

Ánh mắt u ám, không có quang sắc, đồng 
tử lồi ra ngoài: Thường là người nghèo, đoản thọ. 

Mũi: Phải cao dài, khí thế phải thông suốt (sơn căn phải cắm vào trán), chuẩn đầu tròn đầy, 
thế kín, sống mũi thẳng, lỗ mũi kín, 2 cánh mũi dày dặn cân xứng: suốt đời phong lưu, là người 
chân chính, không tà bậy (dùng chọn bạn!). 

Sống mũi lệch hoặc có xương gập gềnh trên mũi, chuẩn đầu nhọn như chim, lỗ mũi lộ 
khổng: thường là người tính tình gian trá, hẹp hòi, thâm hiểm, suốt đời thiếu thốn vì tiền, nếu có 
tiền cũng chỉ là cầm của người khác. 
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Nhân trung: Mạch nối Tứ đậu, cần dài sâu rộng, không có nốt ruồi hay các loạn văn cản 
phá. Nếu nhân trung không thành thì ám phá Tứ đậu rất lớn, ảnh hưởng lớn đến đại cục của cả Tứ 
đậu, nhiều khi phá 3 thành 1. 

4. TAM CỘT 
Là 3 trụ cột của trời đất. 
Đầu: là trụ Thọ. Đầu phải tròn, không bẹp không méo, ngọc chẩm có những cục xương, tóc 

đen mượt, nhỏ: những người này thường trường thọ và thông minh. 
Mũi: là trụ giàu, nhìn mũi có thể biết giàu sang. 
Thân (thân mình, chân tay): là trụ của sự nghiệp. Thân biểu thị sức lực cơ bắp, sự chịu đựng 

cao ( có thể nằm gai nếm mật). Cơ bắp hoàn hảo không gầy quá, không béo quá, da sáng, các khớp 
xương không lộ:  Tướng nhàn, tướng giàu sang, dễ thành đạt. 

Mặt đẹp không bằng thân đẹp. 
Miệng: phải rộng, vuông (chữ tứ) đối với nam; nhỏ như trái đào đối với nữ; môi hồng (mới 

có lộc, phong lưu), không lộ xỉ (lợi), khóe miệng hướng lên: người trung chính, trung đức, sống 
hướng thượng, suốt đời phong lưu "nhất hô bá nặc" - nói 1 câu là người ta tin ngay, là người quyền 
biến, có tài điều khiển người khác. 

5. LỤC PHỦ 

 

Là 6 cặp xương bìa ngoài của 
khuôn mặt. Phủ là kho của trời. 

- Thiên dương thượng phủ: Cặp 
xương 2 bên góc trên mái tóc 
(trán) kéo dài xuống đầu tai trên. 

- Quyền cốt trung phủ: Cặp 
xương 2 bên từ đầu tai tiếp đến hết 
tai. 

- Tai cốt hạ phủ: Cặp xương 2
bên từ cuối tai đến địa các. 

Nếu Lục phủ đầy đặn, không 
khuyết hãm thì cuộc sống no ấm, 
đầy đủ. "Nhất phủ thành 10 năm 
quý hiển". Điều kiện: xương thịt 
cân phân, không được có gì nhiều 
quá. 

Nếu Thiên thượng phủ nở rộng, 
thoáng thì thiếu thời sung sướng 
được hưởng tổ nghiệp của tiền 
nhân để lại. 

Nếu Trung phủ thần (tốt) thì trung 
mệnh được hưởng thành quả mình 
làm ra. 

Nếu Hạ phủ thần thì vãn niên tụ 
nhiều của cải, tài lộc. 
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6. NGŨ QUAN Gồm lông mày, mắt, tai, miệng, mũi. 
1. Lông mày: Bảo 

thọ quan. 
Quan thần: Lông 

mày phải ra đến khóe mắt, 
sợi lông mày vừa phải (to 
quá thì cương liệt, nhỏ quá 
thì ủy mị), khí thế tươi, nho 
nhã, mặt tươi cười. 

Mắt phượng mày 
ngài là bị phản tướng vì 
phượng là cao sang còn ngài 
là con sâu ( không cao sang). 

Xấu: Lông mày thưa 
(ít anh em, cô độc, có cũng 
như không, bất hòa), lông 
mày ngắn, vặn xoắn; lông 
mày dạng xoắn: trong cuộc 
sống không minh mẫn 
thường làm theo lối bản 
năng không tốt, tư duy 
không minh triết; lông mày 
mọc ngược (nhiều bất 
thường, có anh em dị bào). 
Mặt đen là tính tình bất hòa. 

2. Mắt: Giám sát 
quan. 

Thành:  Tối hảo là 
mắt sâu dài, có thần quang 
(thông minh, lộ đường nảy 
nở (con csi tốt, tính tốt). 
Lòng trắng lòng đen phân 
minh. Đuôi mắt đưa lên (là người hướng thiện),nếu đưa xuống là quỷ nhãn, tính tình tiêu cực, người 
tâm địa bất chính, vợ chồng không yên ấm, gia đạo bất ổn. 

Bất thành:  Mắt tam giác (đại ác), tròng mắt lồi ra ngoài, mắt trợn, lộ quang, hay gặp tai 
họa,bạo bệnh. 

Mắt ngắn quá: có tính cầu an. Tính cầu an thái quá nên trong đời hay bỏ qua nhiều cơ hội tốt 
Mắt lộ quang, mắt vô quang sát: dễ đoản thọ. 
3. Tai: Thám thính quan. 
Thành:  Tai trắng hơn mặt dễ thành đạt, tai cao quá mắt, càng cao càng tốt, tai ép sát vào 

xương đầu thường là người nổi tiếng, đứng trước mặt không thấy tai, luân quách phân minh,  tai to - 
phát đạt. 

Bất thành: Tai mỏng quá (hay bị họa), tai không rõ luân quách, lỗ tai hẹp (tính cách không 
quảng đại, hay săm soi người khác). 

4. Miệng: Xuất nạp quan 
Thành: Miệng rộng, vuông, môi hồng răng trắng. Lưỡi là linh hồn của miệng: nên phải vừa 

phải không ngắn quá, không dài quá. Người lưỡi dài liếm lên đầu mũi là người sang, ăn nói linh 
hoạt, suốt đời no đủ. Giọng nói ôn nhu, ăn nói linh hoạt. 
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Bất thành: Môi thổi lửa (chúm): là bần hàn. Lộ xỉ: là người trọng tự do (tướng khắc  chồng 
của đàn bà là đây).  Miệng thuyền úp: rất tham, chỉ nghĩ đến mình không nghĩ đến người khác, có 
tính tục, thực dụng, tâm hồn tiêu cực; nói sùi bọt mép, nói chảy nước dãi là người hay làm bừa, nói 
bừa, bất chấp dư luận miễn là được việc của mình. 

5. Mũi: Thẩm biện quan. 
Thành:  Mũi cao, được lưỡng quyền hỗ trợ, thế mũi dài, càng dài càng tốt, không lộ xương 

mũi, khí sắc thanh nhã, chuẩn đầu tròn đầy (chuẩn đầu đỏ vào mùa thu là có họa); lan đài, đình úy 
(2 cánh mũi) nở, cân đối. 

 Đàn ông sơn căn (mũi) phải cao, đặc biệt là những người thành đạt, vì mũi là dương nên 
nếu đàn bà mà như vậy thì hỏng vì những người này có tính xã hội cao, hay phấn đấu. 

Bất thành: Mũi lệch (tâm thần quẫn trí, gian trá, thường nói ngược) 
 Sống mũi hẹp (người cô độc, đàn bà: bỏ chồng, không hạnh phúc).  
 Lỗ mũi lộ khổng: khó khăn về tiền bạc nhưng theo kinh nghiệm của thầy thì có lẽ vì vậy 

nên những người này thường căn cơ. 
 Sơn căn có nốt ruồi (hình ngục, quan sự), sơn căn sẹo, vết nám: tai ương bất ngờ, dễ bị pháp 

luật sờ gáy. 
 Sơn căn nhấp nhô là người mệt mỏi, khó thành đạt mặc dù có tài. 

7. 13 BỘ VỊ CHÍNH 
- Thượng đình gồm 4 bộ vị chính: 
 + Thiên trung 
 + Thiên đình 
 + Tư không 
 + Trung chính 
- Trung đình bao gồm: 
 + Ấn đường 
 + Sơn căn 
 + Niên thượng 
 + Thọ thượng 
 + Chuẩn đầu 
- Hạ đình bao gồm: 
 + Nhân trung 
 + Thủy tinh 
 + Thừa tương 
 + Địa các 

THƯỢNG ĐÌNH: 4 bộ vị 
của Thượng đình chia đều các 
khoảng bằng nhau: 

1. Thiên trung: Vị trí 
nằm sát chân tóc, chỗ cao nhất 
của trán. Nếu bộ vị này tròn, nở 
đều, đầy đặn, bằng phẳng, không 
bị lệch hoặc bị khuyết hãm thì 
thiếu niên tốt, được hưởng phúc 
phận của gia đình, được bố mẹ 
chiều chuộng, môi trường gia 

đình bố mẹ anh chị em tốt. 
Thiên trung là cha, nếu tốt là hợp với cha, cha tạo dựng được sự nghiệp cho con.  
Thiên trung khuyết hãm: có nốt ruồi tử khí (nốt ruồi chết - nốt ruồi sát da, không nổi lên 

khỏi mặt da, màu nâu hoặc vàng), khí sắc hãm khác màu da với xung quanh, thiên trung lõm lệch 
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thì thiếu thời khắc cha (đây là yếu tố xét khắc cha hay khắc mẹ), có thể cha mất sớm hay bố mẹ bỏ 
nhau. Lưu ý đây là điều kiện tiên quyết khi xét mối quan hệ với cha nhưng còn cần phải xét thêm 
cung Phụ mẫu. 

Nốt ruồi sinh khí là nốt ruồi màu đen bóng, nổi lên khỏi mặt da. 
2. Thiên đình: Vị trí nằm sát Thiên trung. 
Thành: sáng sủa, nở đều, khí sắc thanh nhã, càng sáng hơn các bộ vị khác  càng tốt ( nhưng 

ngược lại nếu trán cao bóng quá,bóng lừ lên thì lại hỏng). 
Thiên đình chủ mẹ, nếu tốt thì thiếu thời được hưởng sự nuôi dưỡng quan tâm của mẹ, cha 

mẹ hòa hợp. Xét Thiên đình và Thiên trung và cung Phụ mẫu có thể xét ai là chủ trong gia đình. 
3. Tư không: Dưới Thiên đình. 
4. Trung chính: (khi cung quan gọi là  chính trung). 
2 cung này ý nghĩa giống nhau. 
Thành: cao tròn, nảy nở → Sinh ra là người có trí tuệ, rất thông minh, trong cuộc đời trẻ thì 

được nhiều bậc quý nhân phương trưởng giúp đỡ → đường quan lộ phát triển. 
Nếu 2 bộ vị này bị khuyết hãm, lõm lệch thì là người hạn chế về tư duy. Nếu có nốt ruồi tử 

khí thì hay bị mọi người ghét bỏ xa lánh vì tính ngông cuồng, nóng nảy, lập dị. 
TRUNG ĐÌNH:  
5. Ấn đường: Vị trí nằm giữa 2 đầu lông mày.  
Thành: cao đầy đặn, sáng sủa , nảy nở, rộng, 2 đầu lông mày phải xa nhau thì đường đời khả 

quan,cuộc sống ít khi bị khúc mắc, năm sau tốt hơn năm trước.  
Là cung mệnh của con người ta nên nếu lệch, thấp hãm là người suốt đời vất vả, thành bại 

thất thường. 
Nếu bên phải hay bên trái ấn đường có nốt ruồi thì hay bị vướng vào vòng tù tội (đây phải 

hiểu tù tội theo nghĩa rộng; có thể là bị kiện cáo hoặc hay bị công an hỏi thăm). 
Ấn đường mà lông mày giao nhau thì hay bị quẫn bách trong cuộc sống do anh em bất  hòa, 

do anh em phải xa nhau hay do tiền bạc. 
Các văn trên ấn đường cũng ảnh hưởng đến tính cách, số phận hay vận mệnh của con người. 

Nhiều người tuổi trẻ cũng đã có văn trên ấn đường chứ không cứ người già. Có các loại văn như 
sau: 

 
- Luyến chân văn (văn chính giữa ấn đường khi nhíu lông mày): là người có ý chí mạnh mẽ, 

có tinh thần trách nhiệm cao nhưng cuộc sống vợ chồng hay xung khắc. 
"Số phận là hình ảnh tư tưởng mà ra" - Thánh Phao rô 

- Xuyên tự văn (川- Ba văn dọc xuống): Là con người khá bảo thủ nhưng không phải định 
kiến mà là hay làm theo ý mình → vợ chồng xung khắc, hay thất bại trong môi trường nơi mình 
sinh ra, người này phải xa quê lập nghiệp mới được. 

- Bát tự văn (八-Văn hình chữ bát): là người có ý chí mạnh nên vợ chồng cũng hay xung 
khắc. Nếu các bộ vị liên quan khác đẹp (mắt có thần quang, mũi tốt) thì sau 40 tuổi có thể thành 
công, trước 40 tuổi dù có cố mấy cũng không thành công. 

- Loạn văn (văn lung tung): xấu nhất, có thể phải xa gia đình sớm hoặc bố mẹ chết sớm tùy 
theo tướng đẹp hay tướng xấu, hay bôn tẩu tứ phương. Nếu văn này loang lổ, không rõ ràng thì tính 
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tình rất buông thả, nếu các bộ vị khác xấu thì không thể sống quá 30 tuổi, dễ đột tử; nếu các bộ vị 
tốt thì có thể không chết nhưng vẫn bị hạn nặng. 

6. Sơn căn: Là bộ vị quan trọng nối mũi và thiên đình, nối trời và người. Sơn căn và nhân 
trung là 2 mạch khí. 

Thành: phải cao, rộng , sáng. Nếu sơn căn không rộng thì không thành đạt. 
Nếu bé, thấp, ám (màu sắc xấu hơn màu da) thì rất mệt mỏi, ảnh hưởng xấu đến bệnh tình 

của mũi, sơn căn hãm thì đau ốm liên miên. Sơn căn có nốt ruồi là hay bị tai tiếng về chuyện ái tình. 
Nếu các bộ vị khác xấu là hay bị tù tội (khi nốt ruồi tử khí mọc chính sơn căn); nếu mọc 2 bên sơn 
căn thì trong người hay có ác tật, ác bệnh. 

7.  Niên thượng: dưới sơn căn, là cung Tật ách trong Tử vi 
Niên thượng sáng sủa, cao rộng là con người cao thượng, ít bệnh tật hoặc gặp tai ách dễ vượt 

qua. 
Nếu có nốt ruồi thì cũng hay bị mang tiếng hoặc bị tù tội hoặc hay mắc bệnh về tình dục. 
8. Thọ thượng: ý nghĩa gần giống niên thượng nhưng nếu có một trụ nổi lên (sống mũi có 

sụn nổi lên) thì trong cuộc đời thế nào cũng bị phá sản 1 lần, thất bại cay đắng (mà dư âm của thất 
bại là khá lâu dài). 

9. Chuẩn đầu: Chính giữa đầu mũi. 
Thành: tròn, đầy, sáng sủa, 2 cánh mũi 2 bên phải phối hợp thích ứng dày dặn → Là người 

giàu có, thành đạt, khả năng thích ứng tốt. 
Nếu có sắc ám, da không sáng thì hay bị túng quẫn vì tiền hoặc hay mất trộm, mất cắp và rất 

hay bệnh tật 
Nếu chuẩn đầu tròn nhưng cánh mũi lộ thì là người giàu nhưng là tiền của người khác chứ 

không phải của mình kiểu như thủ quĩ… 
TRUNG ĐÌNH:  
10. Nhân trung:  
Thành: rộng, sâu, dưới rộng trên hẹp, không có nốt ruồi, nếu có nốt ruồi là người mẫn cảm 

hay có bệnh về đường sinh dục. 
11. Thủy tinh (miệng): Cần vuông, ngay ngắn, 2 môi cân xứng, lăng giác rõ ràng, hình 

dáng thanh nhã, môi hồng, khóe miệng hướng lên, răng đều và trắng (răng là hình của miệng). Lời 
nói là thần của miệng, miệng đẹp nhưng hay nói bậy cũng không được, người hay nói bậy là bị phá 
(vì tâm hồn sùng sục, không thể đạt tới cao sang được). Nếu miệng thành: hậu vận sung sướng, con 
cái thành đạt, bạn bè tốt. 

Miệng chuột chù là người rất tham vọng, tham vọng vô bờ bến, bằng mọi giá để đạt được 
tham vọng của mình; nếu thêm mắt ác thì càng rõ → nên tránh xa đừng bao giờ cộng tác. 

Nếu lệch mồm, răng đen, môi thâm, ăn nói lỗ mãng, miệng rũ xuống như thuyền úp → là 
người vừa cô đơn, vừa nghèo, hay bị đời khinh bỉ, hay bị mang tiếng, bị tranh chấp cãi vã. 

Răng hô: là người hồ đồ, ăn nói buông tuồng, hay bị tranh chấp cãi vã. 
12. Thừa tương: (chỗ hõm dưới cằm). 
Lõm vừa phải, không bị khuyết hãm không có sẹo, không được đầy vì sẽ làm cho địa các 

không triều về được. 
Nếu lõm quá hay có vết sẹo, vết đen: tai họa về sông nước, tai họa vì ăn uống. 
13. Địa các: (là cả vùng cằm): Cần nảy nở, chầu về mũi, sáng sủa, cân xứng. Nếu địa các vát 

hãm (vát lẹm, ngắn)  thì là người không sống lâu được hoặc cô độc khổ cực về già. 
Có nốt ruồi và văn trên địa các thì không được thừa hưởng di sản. 
Người mà Địa các xấu thì phải cẩn thận khi chia gia sản. Địa các thành thì về già yên tâm, 

con cái tốt. 
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8. 13 CUNG TRONG TƯỚNG MẠO 
1. Cung Mệnh: nằm ngay chỗ 

Ấn đường. Biểu thị khả năng tiềm ẩn 
giữa ý tưởng và khát vọng sống. Liên 
quan đến rất nhiều bộ vị trọng yếu của 
trí tuệ - khí lực của con người như lông 
mày, mắt... Trí tuệ: trán; tâm hồn: mắt. 

Ấn đường rất quan trọng. Cần 
phải rộng, sáng, cao, biểu thị con 
người thông tuệ, khá thành công, học 
vấn cao thâm. Nếu  thêm mắt sáng: dễ 
thành công, dễ giàu sang, phú quí. Ấn 
đường phối hợp với trán cao mắt sáng 
là đắc cách là người phú quí song toàn. 

Ấn đường thấp hãm, trán thấp 
trán lõm: là số nghèo khổ, bất đắc chí. 
Nếu trán có văn xiên xẹo lệch lạc, trán 
hẹp, sợi lông mày khô vàng (không 
được tươi nhuận) thì số khắc vợ, phải 
xa quê lập nghiệp. 

2. Cung Tài bạch: Vị trí toàn 
bộ cái mũi. Cần phải dài thì mới tương 
xứng với trán, chuẩn đầu tròn, lỗ mũi 
kín, cánh mũi dày dặn cân phân tương 
xứng với chuẩn đầu. Nếu có lưỡng 
quyền cao nữa là báo hiệu cung Tài 
bạch đắc cách: khả năng tài chính sung 
túc. 

Ngoài ra còn phải chú ý đến nọng cổ nữa. Mũi to cần phải có nọng cổ to thì mới thật giàu. 
Mũi cao to nhưng nọng cổ gầy thì không thể là triệu phú được. Quan sát cung Tài phải quan sát cả 
các bộ vị khác. 

Mũi cao, dáng mũi trúc là tốt. Mũi lệch mà các bộ vị khác tốt thì vẫn có tiền nhưng tâm địa 
gian trá. 

Đầu mũi nhọn, quặp vào: cô độc, hèn, tướng thâm trầm, hiểm ác, khi hoạn nạn thì rất ngọt 
ngào tâm đắc, khi qua rồi thì quay lưng, là người rất vô tình chỉ biết một mình mình không nghĩ đến 
người khác, khắc vợ con. 

Mũi sống dao: sống mũi mỏng cũng bị hỏng về cung tài bạch, cô đơn, khắc vợ con, không 
phải là người có lý tưởng. 

2 lỗ mũi rộng là người ăn bữa trưa, lo bữa tối. Nếu thêm chuẩn đầu hẹp là người vừa nghèo 
vừa hèn, không bao giờ có ý chí vươn lên. 

Đàn bà mũi chủ phu tinh: nếu tốt thì gặp được người chồng đắc ý. Cung phu thê tốt mà mũi 
xấu cũng bị ảnh hưởng; cung phu thê xấu mà mũi tốt thì vẫn được. Đàn bà tối kỵ sơn căn và mũi 
cao quá vì tính cương cường hiếu thắng, khắc chồng hại con. 

3. Cung Quan: vị trí nằm giữa trán, chính trung (chính giữa trán). Cần cao dày, sáng sủa thì 
là người thông minh, trí tuệ tốt, cung Quan nảy nở kết hợp các bộ vị khác tốt nữa thì sự nghiệp hanh 
thông, gặp được thiên thời địa lợi nhân hòa. Chính trung nảy nở, mắt sáng là người thông minh, có 
tâm hồn cao đạo nhưng hay thể hiện, hay chứng minh khả năng của mình (đạo đức không khiêm 
tốn). 

Khuyết hãm: Lõm, khí sắc xấu thì làm quan hay có vướng mắc, trong công tác hay gặp kiện 
cáo. 
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Nếu chính trung tốt thường làm quan to, nhưng đột nhiên trong lòng mắt có tia máu đỏ như 
mắt cá chày thì vì công việc của mình mà dính đến tù đày hoặc bị kiện cáo. 

Chính trung khuyết hãm, ấn đường tối: công danh bất thành, đừng có phấn đấu làm gì. 
Nếu  2 bên Dịch mã nổi cao chầu về thì là người cực kỳ giàu có và sang trọng. 
Ấn đường cao, mắt sáng: là người nổi tiếng, nổi danh trong xã hội. 
Nếu từ mũi có xương chạy thẳng lên đến trán thì là người làm quan to, sớm thành đạt. Có 2 

cách nổi 
+ Chạy đến chính trung: gọi là Đan tê 
+ Chạy qua chính trung lên đỉnh đầu: Phục tê. "Phục tê quán đỉnh" 
4. Cung Huynh đệ: Là 2 lông mày và mi cốt (xương lông mày). 
Lông mày phải dài quá mắt, sợi nhỏ (so với tóc), phải đen, bóng (có thần), mi cốt phải cao 

(nhưng không được cao quá vì cao quá là bảo thủ, lõm thì lại dở) thì là đắc cách: đông anh em, anh 
em dễ thành đạt. 

Mày cong, thanh nhã là anh em có người nổi danh với đời. 
Lông mày chữ nhất (ngang), thanh nhã: tốt đẹp, là người thông minh giàu có. 
Lông mày ngắn, vàng, thô: anh em dễ bất hòa, ly tán, có như không. 
Lông mày không thuần nhất (dáng khác, dài khác thường) là có anh em dị bào, bên phải: 

cùng mẹ khác cha và ngược lại. 
Lông mày giao nhau, vàng đỏ, thưa thớt: anh em ly tán hoặc anh em bất đắc kỳ tử; nếu thêm 

mắt thoát thần thì bản thân người đó sẽ bất đắc kỳ tử chứ không phải là anh em. 
Lông mày xoắn trôn ốc: là anh em bất hòa, trong anh em có người bị bế tắc. 
Lông mày ngược: anh em bất hòa mà việc bất hòa do chính bản thân người đó (do người này  

tính khí ngạo ngược). 
Lông mày có nốt ruồi nổi (nốt ruồi sinh khí): tốt về nhà đất điền trạch. 
5. Điền trạch: (nhà đất, công danh): vị trí nằm giữa lông mày và mắt. Có khi lấy ngay mắt 

làm cung Điền trạch (mắt sáng dễ thành công). 
Mày dài, mắt sáng, cung điền trạch sáng nhuận: được hưởng của cải của tiền nhân. 
Mày khô mắt mờ (không có thần quang) thì có bao nhiêu điền trạch cũng phá tán hết, trắng 

tay không đất cắm dùi. 
Mắt đỏ, mắt thâm tối: là người khuynh gia bại sản. 
Từ lông mày đến mắt mà ngắn là người thoáng đãng, dễ thích ứng với hoàn cảnh mới, đặc 

biệt những người này kinh doanh nhà đất rất may mắn, có lợi trong những vụ mua bán tù mù. 
Cung Điền trạch rộng là người có tính ổn định cao (bảo thủ), không thích thay đổi lối sống, 

cách sống. 
Địa các cũng là một tham số để bổ khuyết vào cung Điền trạch: có khả năng chế giảm được 

số của cung Điền trạch. Điền trạch kém 1 tý mà Địa các nảy nở thì vẫn có nhà cửa ổn định. 
6. Cung Tử tức: vị trí nằm dưới lệ đường (dưới mắt). Cung Tử tức còn xét cả nhân trung 

nữa. 
Lệ đường cao, thẳng, nổi, sáng, nhuận, tươi hồng thì con cháu sẽ được hưởng phúc lộc tự 

nhiên của trời cho, cuộc sống sung túc hanh thông. 
Nếu khuyết hãm hoặc ám đen: khó sinh khó dưỡng hoặc sinh con bình thường, không đẹp 

lắm. 
Nếu lệ đường sâu lõm, có vết sẹo, khí sắc xấu, nốt ruồi xấu (tử chí) thì hay sinh ra con có tật 

bẩm sinh; kết hợp lúc sinh sản mắt có hung quang thì sinh con hay bị tù tội, con bất hiếu. 
Nhân trung sâu rộng đẹp thì dễ sinh sản. Trên hẹp dưới rộng: dễ sinh nhiều con trai; trên 

rộng dưới hẹp: sinh nhiều con gái. 
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Người đàn bà sắp đẻ: quan sát lệ đường bên phải sáng: đẻ con gái; lệ đường bên trái sáng: 
sinh con trai. 

7.  Nô bộc: vị trí là cung Địa các. 
Địa các nảy nở, tròn đầy, tươi là người có nhiều người giúp việc, nhiều người giúp đỡ. 
Địa các vát: người giúp việc và đầy tớ hay giở mặt. 
Có nốt ruồi, vết sẹo: hay bị người khác lợi dụng, bị lừa. 
Địa các nảy nở, triều về mũi: hay được quý nhân giúp đỡ hoặc có khả năng giúp đỡ người 

khác. 
8. Thê: vị trí ở gian môn (cạnh đuôi 2 con mắt). 
Bằng, sáng sủa, quang nhuận: lấy được vợ có tứ đức. 
Đầy đặn, bằng phẳng, có sắc vàng nhuận (là màu vàng nhạt tươi chứ vàng ám là hỏng): lấy 

được vợ giàu hoặc lấy vợ xong thì giàu. 
Hai lưỡng quyền chạy ra 2 bên góc trán: được hưởng lộc nhà vợ, nhờ vợ có lộc. 
Gian môn khuyết hãm, có khí sắc ám: bỏ vợ nhiều lần. nếu có nhiều vết đoạn văn thì vợ hay 

bị ác tử (vợ có thể tự treo cổ), có văn xéo thì vợ hay ngoại tình. 
Nếu gian môn nổi cao quá thì là người có tình dục quá mạnh. 
Gian môn phẳng, thấp, khí sắc sáng sủa: có tính dâm ngầm. 
Gian môn ám hãm: vợ chồng suốt ngày bất hòa. Tuy nhiên đa phần phải xem thêm mắt: có 

hung quang hay có tia máu đỏ: là sắp có cãi nhau. 
9. Cung Phúc đức: có 2 cung Phúc đức 
9.1. Phúc đức của Tiên thiên: Vị trí nằm cuối đuôi lông mày sát bìa trán. Nếu sáng vượng 

bằng phẳng kết hợp với mắt và lông mày tốt thì người đó xuất thân trong một gia đình dòng họ danh 
giá và được thụ hưởng gia di sản của tiền nhân để lại. 

Nếu có Tam đình bình ổn, Ngũ nhạc triều qui thì được thừa hưởng tố chất của dòng họ, có 
khả năng phát triển tốt và được hưởng phú quí lâu dài. 

Nếu cung Phúc đức khuyết hãm hoặc lệch (2 bên không bằng nhau), tai bạt (luân quách 
không có) là người suốt đời bần khổ, gia cảnh bất lợi, hay lang bạt kỳ hồ; kết hợp thêm mắt mờ vô 
thần lờ đờ: đa phần là người nghiện ngập, đề đóm, cờ bạc, bất hảo. 

9.2. Phúc đức hiện tại: nằm sát bìa khuôn mặt, từ dái tai chạy xuống dưới địa các (gần như 
cả vùng), bìa dưới khuôn mặt. 

Là kết quả của sự nỗ lực cá nhân tác động đến khách quan và những thành công hoặc những 
lợi lộc được khách quan mang lại. 

Cần đầy đặn (mặt dài không bị khuyết) không bị lẹm (cằm không được mỏng quá), không 
có nốt ruồi từ khí, khí sắc sáng sủa; + ngũ quan đoan chính là người thông minh hào sảng, hay giúp 
đỡ người khác và hay động lòng trắc ẩn với cảnh khổ của người khác. 

Nếu cung Phúc đức ám hãm hoặc cằm lẹm: sống cô độc, vị kỷ, ích kỷ chỉ vì mình; + ngũ 
quan không đoan chính là người tráo trở, nếu có tử khí là vợ chồng hay bỏ nhau, cuộc sống vợ 
chồng ít khi hòa hợp. 

10. Cung Phụ mẫu: Vị trí nằm trên cung Phúc đức và Dịch mã. Còn gọi là nhật nguyệt 
giác. Nhật: trán bên trái, liên quan đến Thiên trung - Cha; Nguyệt: trán bên phải, liên quan đến 
Thiên đình - Mẹ. 

Cần đầy đặn, cao, cân xứng, đều nhau, không có bên to bên bé. 
Nếu thêm lông mày đẹp thì người này được hưởng sự chăm sóc của bố mẹ, phụ mẫu thành 

đạt, có gia thế (có học thức, có lối sống đạo đức thanh cao, gia đình được XH nể trọng thì gọi là có 
gia thế chứ không cứ làm quan….). 

Khuyết hãm, lệch: bố mẹ xung khắc, không được hưởng sự chăm sóc tử tế của bố mẹ hay bố 
mẹ nói không nghe. 
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Nếu các bộ vị bên phải lệch: mẹ chết trước; các bộ vị bên trái lệch là bố mất trước. 
11. Cung Thiên di: (cung Dịch mã). Vị trí nằm ngay sát cạnh cung Phúc đức, sát bìa trán 

trên lông mày một tý. 
Biểu thị sự dịch chuyển, điều kiện xã hội. Nếu bằng, sáng sủa thì đi xa làm ăn có lợi. Nếu 2 

đuôi mắt đẹp, sáng nhuận thì con người này suốt đời sung sướng, được ngao du khắp nơi. 
Thiên di khuyết hãm, lệch: đi xa bất lợi, điều kiện xã hội cũng bị hạn chế. 
12. Cung Tật ách: Vị trí nằm ở Niên thượng Thọ thượng và 2 bên chân sống mũi. 
Cần tròn, cao, đầy đặn (phong mãn), sáng nhuận là người suốt đời không bị ác tật, chứng 

bệnh nan y hoặc có vướng bệnh tật tai họa cũng vượt qua được do cơ thể cường tráng. 
Nếu nhỏ là cơ thể bạc nhược, sức chịu đựng kém: dễ vướng bệnh tật hay dễ nhiễm bệnh;  

khí lực kém nên rất ngại làm những việc lâu dài, gặp vận hạn tai ách dễ buông xuôi, không vượt lên. 
Niên thượng, Thọ thượng khí sắc tối ám là báo hiệu bệnh tật, nếu da thường xuyên ảm đạm 

hơn các vùng khác là trong người luôn có bệnh mãn tính hay bệnh tật khác. 
Niên thượng, Thọ thượng có nốt ruồi tử khí + mắt vô thần là hay bị tù ngục. 
Niên thượng, Thọ thượng có nốt ruồi tử khí + mắt đào hoa nhãn là biểu hiện dâm tính hay 

vướng tai họa vì đàn bà và ngược lại đàn bà cũng bị vướng tai họa vì đàn ông. 
13. Cung Tướng mệnh: Là tổng luận của 12 cung trên. 
Tam đình phải bình ổn ( cao bằng và ổn định);  
Ngũ nhạc triều quy 
Ngũ quan đoan chính (thẳng thắn, không thiên lệch) và minh lượng (sáng sủa) 
Tướng pháp yêu cầu phải cân đối. Nếu có sự sai lệch trong bộ vị thì vẫn có thể thành công 

nhưng nhân cách chắc chắn có vấn đề. 

9. LUẬN VỀ TƯỚNG ĐẦU 
Đầu là nơi cao quý nhất của cơ thể. Là nơi tụ hội của các kinh dương (đường kinh dẫn khí 

dương), là nơi chứa đựng não hải, là chủ của hệ thống ngũ hành, nằm ở vị trí cao nhất cho nên 
tượng trưng cho trời. 

Đầu cần tròn, cao, dày. Đầu có cục thịt lồi cao lên là người quý hiển, quý mà thọ. Nếu 
khuyết hãm là người nghèo khổ và yểu. Da đầu cần dày mới tốt, nếu mỏng thì yểu lại lắm bệnh tật 
tai họa, khó phú quí. 

Da đầu đỏ: nhiều tai họa, tai họa bất ngờ. Đỉnh đầu khởi cao là quý, có thịt mọc thành rừng 
là người quý hiển, dễ thành đạt (đây là loại hiếm; thịt: giốc). 

Bên trái hãm hại cha, bên phải hãm hại mẹ. Hai bên thái dương có xương nổi lên là được 
phù quan tốt, thông minh quý hiển, được người phù trợ. 

Hai bên tai có xương nổi cao (gọi là ngọc lâm cốt) cũng chủ phú quý. Đằng sau tai có xương 
nổi cao (gọi là ngọc đường cốt hay thọ cốt) - chủ thọ. 

Đầu càng có nhiều xương lạ nổi lên càng quý. Trán có xương Phục tê quán đỉnh (xương 
chạy lên đỉnh đầu) cũng là tướng phú quý.  

Sách cổ nói: "Ngũ xương quán đỉnh là tướng làm vua" - Là 2 xương 2 bên tai và đằng sau tai 
+ xương Phục tê. 

Ngũ nhạc chẩm (sau gáy có 5 xương: 4 xương tạo thành 4 góc + 1 xương ở giữa)- được 
phong hầu. 

Tam tài chẩm (3 xương tròn đều) - dễ làm thủ tướng.  
Có 4 xương nổi cao nhưng ở giữa trũng thì cũng làm đến công hầu. 
Có 2 xương đấu vào nhau hình chữ V - uyển huyệt (mặt trăng): là người khả năng ngoại giao 

giỏi. 



Tướng pháp - Phần hình tướng  Lê Quốc Chân (sưu tầm)
 

P.V.Chiến (trình bày + thêm hình)  Đ.T.T.Th.
 

14 

Có 1 cục xương dô tròn: kết hợp thêm có khí phách: là người thông minh - chánh văn phòng 
cỡ TW nhưng nếu thần khí không đủ thì là người coi đền chùa miếu mạo. 

Nhất tự chẩm (chữ nhất): là người trung thành, cương nghị, chính nghĩa. Tuy nhiên còn phải 
xem thần khí, nếu mắt đảo là không tốt. 

Liên chẩm (xương hậu chẩm nối với xương ngọc đường sau mang tai): người thanh nhàn, 
sang quý, thọ nhưng tính tình bất thường, lập dị.         

Sơn tự chẩm(山): tính cương nghị, làm việc gì cũng đến nơi đến chốn và phải thành mới 
thôi, sang trọng, thọ và thông minh. 

Diệp ngọc chẩm: Một xương tròn ở trên 1 xương vuông ở dưới  - vừa giàu vừa quang vinh, 
sang trọng, giao thiệp rộng, dạng như Mạnh thường quân. 

Xương sắc và nhọn (vừa nhọn vừa nhô cạnh ra) giống răng voi (nha tượng): phát về võ cách, 
mưu cơ, quyền biến, anh dũng.           

Đinh tự chẩm (丁): giàu có, sang trọng nhưng tính rộng rãi, hào phóng, có thể vung tiền ăn 
chơi. 

Xương vuông nhô cao nhưng chìa ra 4 góc gọi là Huyền chẩm: phát về binh nghiệp. 
Xương nằm ngang mà bị cắt ở giữa: rất giàu ( dạng triệu phú đô la), sống lâu, thọ và giàu. 
Tất cả những người có ngọc chẩm mà có xương lạ ở đầu thì là người thọ, quý và giàu. 
Không có ngọc chẩm: thì không thành đạt lớn, chỉ là người bình thường. 
Đầu bị lệch (lúc đi hay lúc ngồi) nghiêng, là người nghèo, hèn, tâm tính không được chính 

lý. 
Đi đứng đầu lắc hay cúi gằm xuống: tính bần tiện, tính nghèo hèn. 
Đầu cần phải có tỷ lệ cân xứng tương thích với cơ thể. Cơ thể bé mà đầu to là phản tướng. 
Đầu cao thì cần phải vuông mới quý (hình quả nhót là vứt đi). Đầu ngắn thuộc dạng khuyết 

hãm thì cần phải dày, da thịt cũng phải dày thì mới có thể chế được cái khuyết hãm đó. 

10. CÁC LOẠI ĐẦU 
1.  Đầu trâu: Trán rộng, cằm không tương xứng, mi cốt nổi cao, nhật nguyệt giác (cung Phụ 

mẫu) nổi cao, mặt hình chữ V: tính tình ngang ngạnh, hiếu thắng, liều lĩnh. 
2.  Đầu hổ: To, tròn, trước trán nổi cao (cung quan lộc), mắt có thần quang (sáng), mắt rất 

tinh, miệng đặc biệt rộng: phát về võ tướng, nếu vào binh nghiệp thì phát đạt rất nhanh chóng. 
"Hổ đầu cao khởi, phúc lộc vô tỷ" - Hổ đầu khởi cao, phúc lộc không gì so sánh được. 
Nếu hổ đầu đẹp + hàm én: làm đến tể tướng (dạng người được cả tài lẫn đức, lý tưởng của 

sự mẫu mực). 
3.  Đầu chó: Đầu nhọn, tròn (giống quả nhót), nói không ra hơi (khí lực kém). 
"Đầu chó nhỏ tròn, suốt đời đau thương": Không hy vọng gì sung sướng được. 
4. Đầu rồng: phải kèm theo mũi rồng. 
Có 5 xương như trên hội ở trên đầu + 2 đường xương song song sau gáy: cực kỳ thông minh, 

đa tài đa nghệ, làm gì thành nấy, dễ có khả năng thành sự nghiệp lớn. Có sức thu hút tuyệt đối đối 
với người khác. Có địa vị cao trong xã hội. 

5. Đầu hươu: Cao dài, thanh tú, là người có tính khí mạnh, kiên nghị, bất khuất, rất thông 
minh sáng suốt. 

6. Đầu rái cá (hải ly): đầu rộng và ngang làm mắt có cảm giác bị ngắn so với đầu: người có 
tính quảng đại, sống lâu. 

7. Đầu voi: to nhưng gọn, cổ phải to, khí thế hùng dũng: là người có phúc, đông con cháu, 
nhiều con trai, con cháu thành đạt; thọ, có tiền ( nhiều khi tiền tự đến). 
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8. Đầu tê giác: phía dưới hơi rộng, mặt trước hơi lõm, có gân trán: tính điềm đạm, bình tĩnh, 
làm việc gì cũng cẩn thận. Cả đời giàu sang, có khi kéo đến cả đời con cháu. 

9. Đầu rắn: trên đầu ngắn hẹp, trên đầu phẳng: có tiền cũng mất tiền, có tiền là có tai họa. 
10. Đầu thú lạc: đỉnh đầu vừa nhọn, khuyết hãm: người cô độc, nghèo khổ, suốt ngày gặp 

tai họa. 

11. TÓC 
Tóc là huyết dư (đuôi của huyết). Sợi phải nhỏ mịn, mượt và nhiều tóc thì là nguời huyết đủ. 

Cơ thể tráng kiện, sống lâu, ít bệnh tật. 
Tóc mềm, mượt: là người huyết vượng. 
Tóc khô, xơ cứng: là huyết thiếu. 
Tóc nhỏ.mịn, đen, thơm: đại phú quý, sống lâu. 
Tóc khô, cứng, dài: hay nghèo khổ, bần hàn. Tóc dài quá không tốt, dài quá là cách cô khổ, 

dễ chết yểu. 
Tóc ngả sang vàng: vợ chồng xung khắc 
Tóc đỏ: dễ gặp nhiều tai họa. 
Tóc khô và cứng: là người cô độc, cô đơn. 
Tóc rậm và hôi: tướng bần tiện 
Tóc mọc cũn cỡn, khô, không mọc được: tâm địa gian tà 
Tóc dài vừa phải, mượt: tính hiền hòa, nhu thuận. 
Không có tóc mai là người tâm tính hiểm độc, gian tà, ác. 
Tóc mai rậm quá chờm lôngmày là người gặp nhiều tai họa 
Tóc mai thô và khô là người đói khổ, tiền nong tài chính kém 
Tóc mai thô khô, gẫy nhiều: suốt đời phiền não, đau buồn. 
Đầu nhỏ tóc dài thì rẩt khó sống lâu. 
Tóc mai kéo dài đến tai thì dễ chết đói hay chết do không ăn được. 
Tóc xoăn tít: trong người hay bị thương tích, đời khổ 
Chưa già tóc đã bạc là người hung ác 
Tóc bạc rồi đen lại: là người hiền lành, có phúc 
Đàn bà tóc dài quá suốt đời cô đơn, khổ sở 
Tóc rậm quá: là người ngoan cố và ngu độn. 
Tóc dày quá: suốt đời hay bị vướng vào chuyện kiện cáo hay phiền não. 
Tóc đỏ: nhiều bệnh tật, hay chết về đao thương súng đạn → không nên đi bộ đội 
Tóc rối: là số phiêu bạt giang hồ 
Bài thơ của Mai Y tướng pháp: 
"Cha mẹ không nên tả hữu thiên 
Làm quan hưởng thọ được dài niên 
Tóc thưa, da mỏng đều tiện tướng 
Trên đầu giốc cốt vũ phong hầu 
Sau gáy núi (xương) liền phú quý lâu - Xương sau gáy nối liền nhau. 
Sau gáy có xương chung (vận) có phúc - Có phúc đến già 
Trên thót dưới ngắn tiện nhân hầu (người hầu) -  Người bần tiện 
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12. TRÁN 
Trán là bề mặt của Thượng đình, là bề mặt ngoài của não hải. Xem xét hình dạng của trán ta 

biết được mối quan hệ mặt trước của vỏ não với trán, xét ở trán có thể biết được trí tuệ cao thấp 
nông sâu tới đâu. 

Trán cao rộng, ngay ngắn, đầy đặn biểu thị một trí tuệ cao thâm, có tính khái quát, quan sát, 
có tính phát triển mạnh, qui nạp vấn đề tốt → dễ dàng nhận và xử lý thông tin hoàn hảo để ra một 
quyết sách hợp lý và chuẩn xác → trán thành luôn luôn thành công trong công việc và trong cuộc 
sống. 

Trái lại: nếu trán nghiêng lệch, thấp hãm biểu thị một trí tuệ ngu độn, tâm tính gian tà nên 
việc nắm bắt và xử lý thông tin không kịp thời dễ sai lạc, dẫn đến hậu quả và thất bại khó lường. 

Ca quyết: 
"Trán là hỏa tinh 
Xấu hoặc tốt  phân rõ quý tiện 
Xương trán nên cao rộng 
Cao như bức tường, rộng như lá gan úp - Trán phải tròn đều 
Sáng và nhuận, vuông và trường (dài) 
Là tướng quý và thọ" 
 
"Trán đã cao khởi lại thêm dày 
Chính tướng làm quan lắm lộc hay 
Tả hữu lệch thiên là tiện tướng 
Thiếu niên cha mẹ hẳn không hay 
Mái tóc dày dặn, cốt khởi cao (xương ở mái tóc) 
Hay ăn hay nói tính anh hào 
Thiên thương (vùng mang tai) tả hữu dày là quý 
Nhật nguyệt giốc khởi chủ quan tào 
Trung chính (xương giữa trán:đan tê) cốt khởi ba ngàn thạch (quan đầu tỉnh) 
Hãm thời con cái chẳng ra sao 
Đàn bà tướng ấy luôn hình khắc 
Nam tuy có lộc thoái triều đường 
Ấn đường nhuận, cốt khởi cao 
Thiếu niên ăn lộc giữa công tào 
Trăng ngửa văn tinh trên trán quý (Bao Công) 
Trăng tròn sáng sủa tính anh hào"- Tính anh hùng, quảng đại. 
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Điều kiện bình thường của trán: Phải 
xem xét tỷ lệ bình thường của trán với khuôn 
mặt. 

1. Độ cao của trán  

AB = 
2

BC  là cao bình thường. 

AB <
2

BC  là trán thấp.  

AB >
2

BC  là trán cao.  

Tính độ cao thấp của trán chắc chắn 
phải theo tỷ lệ chính xác như trên, không được 
theo cảm tính. Có khi thoạt nhìn tưởng cao 
nhưng cộng vào chia tỷ lệ chưa chắc đã cao. 

2. Độ rộng của trán  

MN = BC là rộng bình thường 

Nếu MN < BC : trán hẹp 

        MN >BC : trán rộng 

Biên độ của trán: tính từ chân tóc (ở giữa hoặc 2 bên). Phải vén tóc lên để xem, chỗ nào có 
tóc thì không gọi là trán. A là điểm chân tóc thấp nhất của trán. 

Khi trán bình thường thì tư duy của người ta hoàn toàn có thể chuyển tải một cách rất  bình 
thường. 

CÁC LOẠI TRÁN 
1. Trán rộng: (MN >BC) Trán có độ rộng quá độ rộng trung 

bình gọi là trán rộng. 

Đặc trưng của trán rộng là trí nhớ dai và khả năng nhận biết các 
sự kiện cụ thể rất mạnh. Cái gì va đập vào mắt họ là họ nhận biết được 
ngay và nhớ ngay. Nhưng sức tưởng tượng của loại trán này là hạn chế 
(vì quá bị lệ thuộc, quá ấn tượng vào việc cụ thể): sự sáng tạo của họ 
chỉ dựa trên những dữ kiện mà người ta đã gặp và sáng tạo của họ là sự 
mô phỏng cái họ đã biết, cái người ta nắm được biết chắc được thì lúc ấy người ta làm rất hoàn hảo 
nhưng những cái mà người ta không biết thì không có sức chế tạo (sáng tạo) vì không có óc tưởng 
tượng. 

Người trán rộng tiếp thu được nhiều thông tin, biết nhiều hiểu rộng nhưng không sâu, đa tài 
đa nghệ nhưng để trở thành chuyên gia thì khó. 

Nếu phần nửa dưới trán (có xương mi cốt) mà lại bằng phẳng, chiếm diện tích nhiều thì 
người đó có thể tiềm mở óc tưởng tượng và có sự nhạy cảm tốt, linh cảm tốt. 

Nếu phần trên trán chiếm diện tích nhiều hơn phần dưới thì khả năng tư duy thiếu thực tế: Ý 
kiến hay dự án của họ hoàn toàn khó khả thi vì sức tưởng tượng cao quá thành ra thiếu thực tế. 

88 
M N

96
 

40
 A

B

C
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2. Trán cao: AB >
2

BC  

Nếu trán cao mà bề ngang xấp xỉ mức trung bình thì người đó 
có trí tuệ tiềm nở, có sức sáng tạo và sức tưởng tượng tốt. Nếu bề 
ngang có mi cốt (nửa trán dưới) hẹp hơn nửa phần trên ( trán trên vẫn 
nở nhưng hóp vào dưới) thì là người có trí tưởng tượng quá cao xa rời 
thực tế, không tưởng. 

Nếu trán vừa cao vừa rộng + bề ngang tiềm nở là người có trí tuệ thâm viễn, hoàn hảo, sâu 
sắc có thể học sâu hiểu rộng, khả năng sáng tạo cũng như khả năng mô phỏng hoàn hảo, sức tưởng 
tượng dồi dào, có khả năng thích ứng với hoàn cảnh và xử lý các hiện tượng tốt: Là người khá nhìn 
xa trông rộng đồng thời cũng rất cụ thể, 

3. Trán vuông: là trán khi vén chân tóc thấy trán tạo thành 
hình vuông (không phải vuông chằn chặn mà là hơi hình thang thì 
chính xác hơn). 

Nhìn các sự việc cụ thể tốt, tính ưa thực tiễn, khá thực tế: hợp 
với các ngành kinh tế hoặc các công việc không đòi hỏi sự tưởng 
tượng, phù hợp với công việc tính toán, hoàn toàn theo kế hoạch nên 
những người này thường thường hay làm kinh tế, làm những việc thực 
tế.  

Nếu trán vuông mà thấp nhỏ là người tính tình thực dụng, thực tế đến mức thực dụng, nhìn 
ngay thấy những cái cụ thể trước mắt, hoàn toàn họ không cần những cái cao xa, không bao giờ làm 
những gì cao xa. 

4. Trán có góc tròn:  Là trán khi vén tóc lên thấy hình chữ M: 

Sức tưởng tượng cao, có khả năng tư duy trừu tượng, nhạy 
cảm với cái hay cái đẹp, nhất là cái đẹp (thường thích ăn ngon mặc 
đẹp): Không hợp với những nghề thực tế, rất ngại những nghề thực tế, 
thường là thầy tướng, thầy bói, cha cố, nghệ sĩ và những người làm 
nghề thẩm mỹ vì người ta có sức tưởng tượng tốt, có khả năng nhạy 
cảm với cái đẹp, có khả năng phát triển sự tưởng tượng đó nhưng có 
thành công hay không, thành đạt cao hay thấp còn phải phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố khác và các 
bộ vị khác ví dụ  như mắt phải sắc như dao mới được, khi đó chắc chắn nổi tiếng không cần bàn cãi 
(như các tài tử điện ảnh Trung quốc Hồng kông). 

Trán chữ M mà thấp thì khả năng tư duy trừu tượng có nhưng không nhiều, sự cảm nhận bị 
hạn chế, rất khó diễn đạt mặc dù có thể cảm nhận được nhưng không có khả năng thực hiện (diễn 
đạt) được các cảm nhận đó: Chỉ có thể làm dịch vụ cho cái hay cái đẹp chứ không thể làm nghề thể 
hiện cái hay cái đẹp đó. 

5. Trán gồ: Là trán khi nhìn ngang thấy phần giữa hơi nhô lên, 
hơi cao hơn so với phần trên và phần dưới.  Khác với trán dô là cả trán 
đưa ra khỏi mặt. Có 3 loại trán gồ: 

5.1. Phần giữa gồ: chia trán làm 3 phần thì phần giữa (1/3 trán) 
gồ nhô ra đằng trước. 

Người có trán gồ giữa thường hay chìm đắm vào sự suy tưởng 
(dạng triết gia), xa rời thực tế, không bao giờ vạch được một kế hoạch 
nào khả thi mặc dù nói thì rất hay toàn nói những cái cao xa trên mây trên gió, không có cơ sở khoa 
học. Nếu cộng thêm mắt dài dại vô thần thì gần như là người bị bệnh hoang tưởng. 
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5.2. Gồ ở phần dưới (phần trán dưới giáp mi cốt gồ), 2 phần 
trên phẳng.  

Nếu người trán cao rộng trong khi phần dưới gồ thì là người 
chuẩn mực về tư duy nhưng tính tình khoáng đạt và ngang ngạnh, 
không thích khuôn sáo và không thích các chi tiết vụn vặt. 

Trán phần dưới gồ cao hơn phần mi cốt là người có cá tính rất 
mạnh, thích những trò lập dị, thích những trò mới lạ độc đáo, người ta 
làm xuôi thì ông làm ngược. 

Nếu trán cao rộng nhưng vát về đằng sau và dưới gồ là người lì lợm bạo gan ưa làm công 
việc mạo hiểm, là người không thích sống theo luật, có thể mạo hiểm phá luật. Luật lệ đối với con 
người này không cần thiết: Hay phạm pháp, gặp vận xấu thêm mắt xấu thì dễ bị tù tội. 

5.3. Trán gồ trên: Giống như đầu trâu (xem lại phần trên - Đầu trâu). 

6.Trán tròn: Khi vén tóc lên tạo 
thành hình vòng cung. 

Là người trí tuệ khá hoàn hảo, cân 
bằng giữa sự lãng mạn và thực tế, cân bằng 
được cuộc sống.  

Phụ nữ mà trán tròn là người trật tự 
ngăn nắp, sống rất lý tưởng: họ phải chọn 
được 1 người chồng thật ưng ý, nếu không thì thôi hoặc lấy nhau rồi sẽ chia tay trường hợp người 
chồng không thể hiện được cuộc sống theo lối lý tưởng của người ta. 

Đàn ông trán tròn là người sống vị kỷ, thích tư lợi nên hay bất hòa với anh em thân tộc. 
Nhưng nếu người trán tròn đi xa khỏi quê hương, xa gia đình hoặc vào chỗ đô thị đông đúc náo loạn 
thì rất dễ thành đạt, lúc đó tài năng được thể hiện, thi thố. 

Người trán tròn thường là người lý tưởng hóa, cái gì cũng muốn đạt đến sự hoàn hảo (Phụ 
nữ mà cứ muốn đạt đến sự hoàn hảo là dễ sinh chuyện). 

7.Trán lẹm: Là trán có bề ngang bị thót vào (loại trán hình 
thang, chiều cao bị kéo xuống) thường thấy ở trẻ em bị bệnh Đao, 
suy dinh dưỡng hay có tật khi đẻ ra: trí tuệ kém phát triển, trí tuệ hạn 
chế đến mức tối thiểu: khó dạy, loại người này sống theo lối bản 
năng, hoang dã, không tiếp thu được. Y học gọi là thiểu năng trí tuệ, 
Tướng học gọi là thiếu trí tuệ tiên thiên (cha sinh mẹ đẻ ra đã thiếu 
như vậy). Trán lẹm là phá cách nhất trong các loại trán. 

8.Trán gồ ghề: Là trán lồi lõm như hình sin: 

Nhìn thẳng trước mặt thì trán vẫn cân xứng, nhìn nghiêng thì thấy vệt lồi lõm (lồi bao nhiêu, 
lõm bấy nhiêu). 

Là con người có trí tuệ phát triển và biểu hiện một sự nỗ lực về tư duy. 

Nếu người trán gồ ghề phối hợp với trán cao và rộng thì là người cực kỳ thông minh nhưng 
kín đáo và sâu lắng, nhớ lâu, tư tưởng trật tự (có lớp lang, không phải lung tung), suy luận lôgic, 
sức tập trung tư tưởng cao nên  phán đoán chuẩn xác hơn người thường, có dự cảm tốt. 

Đặc biệt, có tính quan sát rất cao, có lối tư duy trừu tượng, đặc biệt biết nhìn cái cũ thì liên 
tưởng đến cái mới “ôn cổ tri tân”, nhìn hiện tượng bên ngoài lột tả được bản chất bên trong. Tất cả 
các công việc người ta hệ thống hóa được và giải thích được bản chất bên trong của các sự việc. Là 
trán của những nhà triết học, những nhà tướng thuật nổi tiếng. 
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CÁC LOẠI VĂN CỦA TRÁN 
Thành: văn trán xuất hiện phải rõ ràng, chạy ngang và song song (nếu như có nhiều đoạn 

văn), đuôi văn phải hướng lên trên. Nếu người có văn tốt thì thường là cuộc đời hanh thông, được 
sự ủng hộ của kẻ trên người dưới cũng như của gia đình. Tất nhiên văn không phải là điều kiện 
quyết định số phận nhưng cũng góp phần chế định số phận.  

Văn trán chia làm 3 loại văn: 

Văn trên cùng là Thiên văn: chủ tôn trưởng, người trên. 

Văn ở giữa là Nhân văn: chủ bản thân. 

Văn dưới cùng là Địa văn: chủ thuộc hạ, người dưới mình. 

Thiên văn: đẹp là thời thơ ấu được bố mẹ người trên yêu quý 
giúp đỡ, hoặc được nhà gia thế sang trọng nhận làm con nuôi. 

Nhân văn: Là người thành công bằng nỗ lực bản thân. Cuộc sống phải tự mình phấn đấu, tự 
mình khai thác tất cả những cơ hội may mắn. 

Địa văn: Được hưởng điều kiện thuận lợi từ bạn bè, được kẻ dưới hỗ trợ giúp đỡ. 

Nếu các văn không rõ ràng hoặc đứt đoạn (có chấm phá) thì 
là người hung hãn, hay gây gổ, hay cáu, đang nói tử tế đột ngột dở 
mặt cáu ngay. Nếu Địa văn xấu thì người này khó hợp tác chân 
thành, kể cả nó cũng như mình, mình như nó đều khó hợp tác chân 
thành với mọi người. 

Các dạng văn (các hình dáng văn): 
Nếu 3 văn Thiên Địa Nhân đủ nhưng Thiên văn không song 

song với Nhân văn và Địa văn  thì không hy vọng gì sự hỗ trợ của người trên hoặc bậc trưởng. 

Đủ 3 văn nhưng Địa văn không song hành thì không những kẻ dưới không giúp đỡ cho mình 
mà còn hay bị phiền não, rắc rối và cả thiệt hại với kẻ dưới hoặc với bạn bè thân thích. 

Văn chữ Vương (王): 3 văn song song hợp cách, có một văn từ ấn đường chạy lên ở giữa 
cắm xuyên suốt 3 văn kia: là người có ý chí mạnh, sức tập trung tư tưởng cao, trí tuệ thông minh 
nhưng tính khoát đạt, không câu chấp, câu nệ; ý chí cương cường ngang ngạnh, những gì họ đã nghĩ 
thì khó mà thay đổi được; về gia đạo thì vợ chồng hay bất hòa dẫn đến ly tán. 

Văn hình chữ thập(十): (1 văn ngang bất kể là Thiên hay Địa hay Nhân và 1 văn dọc): là 
người có sức tập trung tư tưởng cao, thông minh nhưng vợ chồng hay ly tán. 

Nếu chỉ có 1 đường Nhân văn ở giữa thì Huynh đệ bất hòa, là người hay gây sự với vợ 
(chồng), nếu gặp người vợ cũng có văn này thì cuộc sống vợ chồng thành địa ngục sẽ tra tấn nhau 
đến cuối đời, nhưng không bỏ nhau được. 

Người chỉ có Thiên văn (văn trên cùng) mà không có đường Nhân văn thì là người hay bị 
người khác chi phối ( người không có bản lĩnh, không có cá tính). 

Văn như hạc bay: Trông tương tự như đàn chim hạc bay. Vếch lên trái hay lên phải hoặc cả 
2 bên: là người tính tình lãnh đạm hay nghĩ ngợi nên hay bị suy nhược thần kinh. Đàn ông có văn 
này thì thường chuyện chăn gối yếu, không có nhu cầu lấy vợ. (Lãnh đạm (冷淡): lạnh lùng lạt lẽo, 
không sốt sắng thân mật.) 
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Hoành tam văn (橫三紋)： Tại 
trán nam hại phụ, nữ hại phu; 
thiếu niên vận sái. 

 

Ngưỡng nguyệt văn (仰月紋): 
ở trên trán, chủ đại quý (nhất 
điều)  

 

 

Văn xà hành: đi loằng ngoằng 
như rắn lượn, liền hoặc đứt đoạn 
thì thuở thơ ấu gặp nhiều nghịch 
cảnh, gia đình bất hòa, tư tưởng 
bi quan, cơ thể suy nhược. Nếu 
đàn bà gặp văn này thì càng 
nặng nề hơn (bất hạnh). Dễ chết 
đường. 

 

Xuyên tự văn (川)： chia dài 
ngắn, dài chủ hình khắc, ngắn 
chủ thông minh, tại ấn đường 
chủ cát. 

 

Giao thoa văn: chết do hình 
phạt  

 

Bát tự văn (八): tại ấn đường 
và sơn căn chủ hình thê, lao lục 
mà trường thọ thường có bệnh ở 
đầu 

 

Huyền kim văn (kim treo): tại 
ấn đường chủ khắc phụ mẫu, 
còn gọi là "ác tử văn", vận từ 
nhỏ cho đến khi lập gia đình 
không tốt lại ly hương biệt tỉnh 
(xa quê). 

 

Giao thoa văn: tại ấn đường, 
nam khắc thê, nữ khắc phu, vất 
vả cực nhọc.  

Giao kiếm văn: tại ấn đường, 
chết vì đao kiếm 

 

Thiên trụ văn: Từ Thiên trung 
đến Ấn đường, đại quý. 

 

 


