
LUẬN GIẢI MỆNH LÝ

Sinh giờ Thân, ngày 8, tháng 1, năm 1990 dương lịch.

Bảng: Thông tin Âm - Dương Lịch

Tên cột Năm Tháng Ngày Giờ

Dương
lịch

1990 1 8 Thân

Âm lịch 1989 12 12 Thân

Ngày âm Kỷ Tị Đinh Sửu Quý Dậu Canh Thân

Nạp âm ĐẠI LÂM MỘC GIÁNG HẠ
THỦY

KIẾM PHONG KIM THẠCH LỰU
MỘC

Bảng: Thông tin Bát Tự

Tên cột Bát tự Nạp âm Hành can Hành chi

Năm Kỷ Tị ĐẠI LÂM MỘC THỔ HỎA

Tháng Đinh Sửu GIÁNG HẠ THỦY HỎA THỔ

Ngày Quý Dậu KIẾM PHONG KIM THỦY KIM

Giờ Canh Thân THẠCH LỰU MỘC KIM KIM

Thai nguyên Mậu Thìn ĐẠI LÂM MỘC THỔ THỔ

Thai tức Mậu Thìn ĐẠI LÂM MỘC THỔ THỔ



Cung Mệnh Bính Dần LƯ TRUNG HỎA HỎA MỘC

Bảng: Lá số Tứ Trụ

Tên cột Năm Tháng Ngày Giờ

Tứ trụ Kỷ Tị Đinh Sửu Quý
Dậu

Canh Thân

Can tàng Bính - Canh - Mậu Kỷ - Tân - Quý Tân Canh - Nhâm - Mậu

Thập thần Thất sát Thiên tài Nhật
chủ

Chính ấn

Thập thần
tàng

Chính ấn, Chính
quan, Chính tài

Thất sát, Thiên ấn, Tỉ
kiên

Thiên
ấn

Chính ấn, Chính quan,
Kiếp tài

Thần sát Hưu tam quan,
Mai nhi quan,
Nguyệt đức hợp,
Phú quý, Phú quý
học đường, Thiên
ất, Thiên phúc

Ám lộc, Đoạt lộ
không vong, Dương
nhận, Giáp lộc, Hoa
cái, Tiết độ, Tướng
tinh tiễn

Kim
thần,
Tướn
g tinh

Ấn giảo ngộ lộc, Cô
thần, Học sỹ, Hồng
diễm, Nguyệt đức,
Quốc ấn, Thiên đức

Trường
sinh

Thai Quan đới Bệnh Tử

Luận giải TỨ TRỤ - BÁT TỰ

Trong tứ trụ khuyết hành HỎA, THỔ

Đem so với với 5 loại hành ta còn thấy thiếu HỎA, THỔ. Tạng phủ tương ứng với hành
khuyết là Tâm, Tiểu trường, Tỳ vị không được khí tiên thiên bồi bổ nên yếu và thường



không ổn định công năng, trong đó HỎA yếu hơn vì bị khắc nhiều, HỎA đã yếu lại bị
khắc nhiều nên càng yếu hơn.
Chi tiết của việc khuyết hành HỎA:
1. Tạng phủ bị ảnh hưởng: Tâm, tiểu trường
2. Các chứng bệnh biểu hiện:
Bụng dưới chướng đau, đau rút sang lưng, đau từ bụng dưới xuống hòn dái, đau ngực
sườn, đau hạ sườn, bồn chồn, thở gấp, ngủ không yên, váng đầu, chóng mặt, tinh thần
thay đổi.
3. Các công việc phù hợp với hành khuyết
Hành hỏa có các khí chất, tính cách thần minh, vui vẻ, nên làm chức vụ quân chủ, việc
giao tiếp thì hợp.
4. Với hành khuyết Hỏa thì những năm, tháng, ngày, giờ có can Nhâm, Quý là hành
Thủy khắc Hỏa, đã yếu lại bị khắc thêm thì hành sinh bệnh biến. Nếu cả năm, tháng,
ngày, giờ đều là can Nhâm, Quý, tức là 4 Thủy khắc 1 Hỏa: tình trạng càng yêu cầu
phải giữ gìn thận trọng hơn.

Mệnh năm và mệnh tháng tương sinh

Thể hiện sự khéo léo, tế nhị dễ được lòng người.

Nhật Nguyên can Quý

Người mệnh Quý thủy có thể ví với nước của mưa móc.
Ưu điểm: Giàu sức tưởng tượng, dịu hiền, hướng nội, làm việc trọng nguyên tắc.
Khuyết điểm: Thiếu can đảm.

Cung Mệnh của tứ trụ là Dần

Sao Thiên quyền, thông minh sắc sảo, tuổi trung niên nắm quyền bính

Trụ Giờ có Chính ấn

Chính ấn xuất hiện ở trụ giờ: đó là hỉ ấn, chủ về con cái nhân từ, thông minh, hiếu thảo.

Trụ giờ Chính ấn tọa ở Chính quan

Chính trực thành tín, từ thiện có đức, được mọi người kính trọng, tấm lòng rộng rãi,
nhẫn nhục, chịu đựng, có thể nên việc lớn.

Trụ giờ Chính ấn tọa ở Kiếp tài

Chịu chút tổn thất nhỏ để giúp đỡ anh em bạn bè, nhưng không thiệt hại lớn đến tài
vận.



Trụ giờ có Chính ấn,Thiên đức

Cha mẹ hiền lành, người này được cha mẹ chăm chiều, vun đắp.

Trụ giờ có Chính ấn,Tử

Chủ về tình mẹ đạm bạc hoặc xuất thân ỏ gia đình bình thường.

Trụ Giờ có Nguyệt đức

Con cái hiếu đễ.

Trụ giờ có Thiên đức,Nguyệt đức

Trong mệnh có Thiên Nguyệt đức thì cầu gì cũng lợi, sỹ nông công thương làm việc gì
cũng gặp may, anh em vợ chồng không khắc hại nhau, âm đức tổ tiên dồi dào, con trẻ
sớm thành đạt, nữ có hai đức này thì lấy được chồng đẹp, thông minh, con nhà giàu
sang, dễ sinh đẻ.

Trụ Năm có Chính ấn

Cha mẹ hiền lành, hay làm điều thiện.

Trụ năm có Chính ấn,Thất sát

Sát sinh Ấn, thành tín cần cù thì có lợi.

Trụ Năm có Thai

Cột năm có thai: họ hàng không hoà thuận, hay tranh chấp, thân tộc lạnh lùng.

Trụ Năm có Thất sát

Thường không phải là con trưởng.

Trụ năm Thất sát tọa ở Chính ấn

Thiên quan có tính nóng nảy, Chính Ấn có khả năng hướng thiện, đặc tính tích cực hiển
thị, tổ hợp này chủ về thông minh, quả cảm, chính trực, hiếu nghĩa, uy đức đầy đủ, sự
nghiệp dễ thành công lớn.

Trụ năm Thất sát tọa ở Chính quan

Thân yếu gặp trường hợp này thì thiếu chính kiến, ý chí không kiên định. Không nên
bước chân vào quan trường, mệnh nữ hôn nhân không thuận lợi, cẩn thận đề phòng
tranh chấp trong tình cảm.

Trụ năm Thất sát tọa ở Chính tài

Dễ mất tình nghĩa, mất hòa khí vì tiền bạc, không nên làm doanh nghiệp, làm nghề tay
trái có thể có lợi, nhưng dễ gặp trắc trở.



Trụ Ngày có Bệnh

Cột ngày có Bệnh: lúc nhỏ có bệnh, sớm xa cha mẹ, duyên lần đầu không thành, lần
hai mới được, nếu Can ngày sinh âm (như Ất, Đinh...) là người không hoạt bát, chậm
chạp.

Trụ Ngày có Thiên ấn

Thiên ấn đóng ở trụ ngày là vợ nhiều mà đẻ ít.

Trụ ngày có Thiên ấn,Bệnh

Là người bôn tẩu bốn phương để kiếm sống, ít gắn bó với cha mẹ.

Trụ Tháng có Dương nhận

Cột tháng có Nhận sống không công bằng, hay thiên lệch.

Trụ Tháng có Quan đới

Lúc nhỏ gian khó, đến trung niên từ 40 tuổi trở đi tự nhiên phú quý.

Trụ Tháng có Thất sát

Thường không phải là con trưởng.

Trụ Tháng có Thiên tài

Thiên tài ở trụ tháng: can năm, can tháng đều có thiên tài là người cha nắm quyền
trong nhà hoặc mình từ bé là con nuôi. Trụ tháng có thiên tai, trụ giờ có tỉ kiếp là trước
giàu sau nghèo. Chi giờ có thiên tài là vợ lẽ cướp quyền vợ cả, hoặc chồng thiên lệch
vợ lẽ.

Trụ tháng Thiên tài tọa ở Thất sát

Kinh doanh được lợi, nhưng vất vả khó tránh khỏi.

Trụ tháng Thiên tài tọa ở Thiên ấn

Bốc đồng, lao khổ, liên lụy, nên làm các nghề phụ.

Trụ tháng Thiên tài tọa ở Tỉ kiên

Tài vận không tốt, dễ phá tài vì anh em bạn bè, cẩn thận đề phòng phá tài, thân bại
danh liệt vì thói đào hoa. Khi Thiên Tài yếu mà Tỷ kiên mạnh thì cha ốm yếu nhiều
bệnh.

Tứ trụ có Ám lộc

Sao ám Lộc: cho biết có sự bần cùng, tính không chân thật



Tứ trụ có Dương nhận

Trong tứ trụ có Nhận, tính người nóng nảy, hung bạo, hay gặp sóng gió trong cuộc đời,
thích làm nhưng việc khác đời.
Người làm nghề quân sự gặp Nhận thì công thành danh toại.
Có nhận lại có Kiếp sát thì nắm quyền lực cao.

Tứ trụ có Giáp lộc

Sao Giáp lộc: là người hay được phát tài lớn, được hưởng tài sản của cha ông để lại.

Tứ trụ có Hoa cái

Tôi trong thực tiễn phát hiện thấy có người gặp sao hoa cái lại còn có những biệt tài
riêng, nhưng cũng có lúc có biểu hiện khác thường như điên, nếu tưởng bệnh điên,
chữa lầm thì không khỏi được. Gặp trường hợp như thế nên mời người giúp đỡ.

Tứ trụ có Học sỹ

Sao Học sỹ: nếu trong tứ trụ có cho biết người đa cảm, tình cảm, thông minh, nhẹ
nhàng yểu điệu, nếu là nam giới tính tình và phong thái giống nữ giới.

Tứ trụ có Hồng diễm

Sao Hồng diễm: trong tứ trụ người có sao này rất yểu điệu, nếu là trai như con gái.

Tứ trụ có Kim thần

Kim thần là quý cách, gặp nó người đó không giàu thì sang, thông minh hiếu học, có
tài, nhưng tính gấp, mạnh mẽ, khăng khăng làm một mình. Trong Tứ trụ kim nhiều
(hoặc nạp âm kim nhiều) thủy vượng là phá cách, chủ về họa nhiều mà thành công ít,
không có tình nghĩa với lục thân, anh em chia lìa, người vất vả khổ sở.

Tứ trụ có Năm phá giờ

Lo buồn đến tận già.

Tứ trụ có Năm Tị,Giờ Thân

Địa chi của niên trụ là Tỵ, Địa chi của nhật, thời trụ là Thân, Tỵ hình Thân, trên khắc
dưới, là thuận hình; trong Địa chi lục hợp Tỵ và Thân tương hợp, là trong hình có hợp;
thân là Truyền Tống, Truyền Tống chủ đạo lộ, hành trình dài. Vì vậy chủ có mệnh bôn
ba bên ngoài nhiều năm.

Tứ trụ có Quốc ấn

Người trong tứ trụ có Quốc ấn, chủ về thành thực đáng tin, nghiêm túc, thanh liêm, quy
củ, hành sự theo lẽ công bằng, vui vẻ với mọi người, lễ nghĩa nhân từ, khí chất hiện



ngang. Nếu Quốc ấn gặp sinh vượng và có các cát tinh tương trợ không bị xung phá
khắc hại thì không những đứng đầu cơ quan mà còn có năng lực rất tốt về mọi mặt.

Tứ trụ có Quý,Đinh

Đinh thuộc Hỏa, Quý thuộc Thủy, Thủy khắc Hỏa, vì vậy trong Thiên can tứ trụ có Đinh,
Quý. Thủy Hỏa khắc nhau, là quỷ tặc (trên khắc dưới là khắc, dưới khắc trên là tặc,
khắc bán thân là quỷ). Người đó sẽ mắc bệnh về tim và máu, để phòng cha mẹ gặp tai
họa.

Tứ trụ có Tam hợp

Cho biết người này có dung nhan đẹp, thanh lịch, thần thái ổn định, thẳng thắn, thông
minh linh lợi.

Tứ trụ có Thất sát

Con khắc cha mẹ.

Tứ trụ có Thiên ất

Tóm lại trong Tứ trụ có thiên ất quý nhân thì thông minh tháo vát, gặp việc linh lợi, gặp
hung hoá cát, là người hào phóng, hay vui vẻ giúp người, tâm tư hiền lành, giao thiệp
rộng rãi, được mọi người ủng hộ. Thiên ất quý nhân tốt nhất là được sinh vượng, được
cát tinh trợ giúp, kị nhất là gặp hình xung khắc hại hoặc đất không, vong, tử, tuyệt.
Người gặp thế là họa, nguồn phúc giảm đi, suốt đời vất vả.

Tứ trụ có Thiên đức

Tứ trụ có Thiên đức người nhân từ nhân ái, thường được quý hiển, gặp hiểm hoạ được
cứu. Nếu Thiên đức gặp sao hung hoặc hình xung, không vong thì sự tốt bị giảm đi rất
nhiều, nhưng lại giải được cái xấu của hình xung, không vong.

Tứ trụ có Thiên đức,Nguyệt đức

Trong mệnh có cả hai thiên, nguyệt đức thì người hiển từ hay bố thí, làm việc theo công
bằng, yêu nước thương dân, thông minh trí tuệ, tài cán hơn người, ít bệnh tật, không bị
hình phạt, gặp hung hóa cát, gặp nạn được cứu. Người mà tài, ấn, thực đều có còn có
hai đức thì giảm được điều xấu, phúc được tẩng thêm. Người gặp kiêu, sát, thương,
kiếp những việc ngang trái dễ hóa phúc. Nữ có hai đức thì lấy được chồng đẹp, thông
minh, con nhà giàu sang, dễ sinh đẻ.

Tứ trụ có Tương hợp

Cho biết người này có dung nhan đẹp, thanh lịch, thần thái ổn định, thẳng thắn, thông
minh linh lợi.



Tứ trụ có Tướng tinh

Người có tướng tinh giống như đại tướng giữ kiếm trong quân, nên lấy ngôi trong tam
hợp là tướng tinh. Tướng tinh mừng có cát thần phù trợ là tốt, nếu gặp vong thần thì chỉ
là quan rường cột của quốc gia. Cho nên nói có cát tinh trợ giúp là sang, có thêm một
kho, thuần túy không tạp là xuất tướng nhập tướng. Lời cổ nói: "Tướng tinh văn võ đều
thích hợp, đều là lộc trọng quyền cao". Mệnh có tướng tinh, nếu không bị phá hại thì chỉ
về đường quan lộ hiển đạt; Tứ trụ phối hợp được tốt thì là người nắm quyền bính.
Tướng tinh đóng ở chính quan là tốt, nếu đóng ở thất sát, kình dương thì chủ về quyền
sinh sát; nếu đóng ở chính tài thì chủ về nắm quyền tài chính. Nếu làm những nghề
khác thì nói chung đều thành công. Tướng tinh là ngôi sao quyển lực, có tài tổ chức
lãnh đạo, chỉ huy, có uy trong quần chúng. Nhưng nếu bị tử tuyệt xung phá thì bất lợi,
nếu hợp với hung tinh thì tăng thêm khí thế cho hung tinh. Nếu mệnh kị kiếp tài gặp
phải tướng tinh thì điều hại càng tăng gấp bội.

Tứ trụ có Hưu tam quan

Khi nhỏ chớ nên cho đi qua miếu.

Tứ trụ có Mai nhi quan

Không nên xem đám ma

Tứ trụ có Tướng tinh tiễn

Chớ nên vào âm miếu vào những tháng 3, 6, 9. 12

Sinh năm Tị
Tuổi Tỵ thông minh, ít nói và kín đáo. Nhưng thường hay suy nghĩ nhiều, lao tâm hơn
lao lực và mưu lược. Nhờ trầm tĩnh, đắn đo suy tính kỹ, lại có quyết định chắc chắn nên
sự việc khi đã quyết tâm dễ thành công. Đàn ông tuổi Tỵ nhiều tình cảm, mềm mỏng,
dễ thương như con gái, đàn bà tuổi Tỵ thích ăn diện hợp thời trang. Nói năng khéo nên
dễ thu phục nhân tâm. Khi đã yêu thì bao vây người yêu chặt chẽ lắm. Muốn giữ hành
phúc lâu bền, tuổi Tỵ phải biết hạn chế tính ghen tuông, đa cảm quá lố của mình.
Tuổi Tỵ thường sinh nhiều con.
Cuộc đời tuổi Tỵ ở tiền vận thường tương đối bình thản; không có gì đặc biệt. Vì có tính
đam mê nên tuổi già hay lôi kéo vào việc mạo hiểm khiến nhiều rắc rối phiền toái. Nếu
biết an nghỉ lúc tuổi già thì cuộc sống mới thanh nhàn.
Tuổi Tỵ sinh ban ngày, mùa Hạ thì tốt. Sinh ban đêm, mùa Đông thì hay gặp nhiều bất
trắc, nhất là hậu vận về già càng nhiều khó khăn. Tuổi Tỵ hợp với tuổi Sửu, tuổi Dậu.
Kỵ tuổi Dần và tuổi Hợi. Tuổi Tỵ cũng hợp với tuổi Mùi.
Chí hướng sự nghiệp
* Tính tốt:
1. Một lòng một dạ.



2. Ý chí kiên cường, vững vàng.
3. Có tính trách nhiệm, làm hết phận sự.
* Tính không tốt:
1. Đôi lúc dao động không ổn định.
Tu dưỡng đức hạnh
* Tính tốt:
1. Ôn hòa (dịu dàng).
2. Tự ái.
3. Siêu thoát, thoải mái.
4. Cẩn thận.
* Tính không tốt:
1. Tính toán cho mình.
2. Đa nghi.
3. Có tính đố kị và lòng phục thù.
4. Theo đòi hưởng lạc.
Năng lực sẵn có
* Tính tốt:
1. Nhạy bén.
2. Thông minh, linh hoạt dễ thích nghi hoàn cảnh
3. Tinh lực dồi dào.
4. Quả đoán.
5. Khéo tay.
* Tính không tốt:
1. Đôi khi hay lẩn tránh.
2. Có năng lực phòng ngự.
Tính tình, tính cách
* Tính tốt:
1. Tính tình tương đối ổn định.
2. Lạnh nhạt.
3. Thích đẹp.
* Tính không tốt:
1. Lòng dạ hẹp hòi.
2. Nội tâm lạnh nhạt thờ ơ.
Phương pháp tư tưởng
* Tính tốt:
1. Suy sâu nghĩ kĩ.
2. Tỉ mỉ.
3. Cách nghĩ giàu tính mềm dẻo.
4. Ý thức mĩ cảm rất phong phú.
* Tính không tốt:



1. Đứng trước sự việc lớn thường do dự thiếu quyết đoán.

Sinh năm Kỷ Tị

Rắn phúc khí, thuộc mệnh Mộc trong Ngũ hành.
Là người thông minh lanh lợi, công danh vẹn cả đôi đường, vợ chồng hòa thuận, mọi
việc như ý, có đất đai ruộng vườn. Nữ thì ăn mặc không thiếu, hiền lương: nam thì có
danh có tiếng, mưu trí hơn người, là mạng có tài, phúc hậu.
– Số cát tường: 1, 6.
– Ngày tốt: Thứ Hai.
– Màu thích hợp: Đen, xanh lam, xanh lá.

Chọn bạn cho người tuổi Tị

Tuổi Tỵ với tuổi Dậu: Có thể thành bạn thân.
Tuổi Tỵ với tuổi Thân: Khó thành tri kỷ, chỉ nên là quan hệ xã giao.
Tuổi Tỵ với tuổi Thìn: Có thể thành tri kỷ.
Tuổi Tỵ với tuổi Mùi: Có thể kết bạn với nhau.
Tuổi Tỵ với tuổi Ngọ: Có thể kết bạn với nhau.
Tuổi Tỵ với tuổi Tuất: Khó thành bạn tốt, chỉ nên là quan hệ xã giao.
Tuổi Tỵ với tuổi Hợi: Khó thành bạn thân.
Tuổi Tỵ với tuổi Tý: Có thể thành bạn tốt.
Tuổi Tỵ với tuổi Sửu: Tuy tính cách có nhiều điều trái ngược, nhưng vẫn có thể là bạn
tốt của nhau.
Tuổi Tỵ với tuổi Dần: Khó thành bạn thân.
Tuổi Tỵ với tuổi Tỵ: Có thể thành tri kỷ.

Chọn đồng nghiệp và bạn làm ăn cho tuổi Tị

Tuổi Tý với tuổi Dần: Người tuổi Dần thường gặp may, kết quả tốt.
Tuổi Tý với tuổi Dậu: Rất mạo hiểm, không nên hợp tác.
Tuổi Tý với tuổi Hợi: Người tuổi Tý sẽ chiếm nhiều lợi hơn, nhưng người tuổi Hợi luôn
gặp may mắn.
Tuổi Tý với tuổi Mão: Không nên hợp tác.
Tuổi Tý với tuổi Mùi: Người tuổi Mùi luôn tiêu xài hoang phí, không nên hợp tác.
Tuổi Tý với tuổi Ngọ: Không nên hợp tác.
Tuổi Tý với tuổi Sửu: Người tuổi Sửu không có đầu óc làm ăn buôn bán lớn, nhưng bù
lại họ rất cần cù, chịu khó, không ngại việc.



Tuổi Tý với tuổi Thân: Có thể hợp tác, nhưng đừng quá tin tưởng người tuổi Thân.
Tuổi Tý với tuổi Thìn: Mối quan hệ hợp tác lý tưởng nhưng phải để người tuổi Thìn chỉ
huy.
Tuổi Tý với tuổi Tuất: Hợp tác không tốt, người tuổi Tuất tuy thức tế nhưng đôi lúc lại lý
tưởng hoá mọi vấn đề.
Tuổi Tý với tuổi Tý: Kết quả không hay lắm, làm ăn dễ thất bại, kết cục xấu.
Tuổi Tý với tuổi Tỵ: Không nên hợp tác.

HOẠ PHÚC CỦA NGƯỜI SINH NĂM TỴ TUỲ THEO NĂM SINH

Tuổi Tỵ gặp năm Tý, năm này có nhiều việc đáng mừng, đễ thăng tiến công danh, gặp
tai hoạ lớn cũng được hoá giải.
Tuổi Tỵ gặp năm Sửu, hao tài, đề phòng tai nạn.
Tuổi Tỵ gặp năm Dần, dễ bị tai tiếng, làm ăn sa sút, nhưng gặp hung hoá cát, gặp nguy
được cứu.
Tuổi Tỵ gặp năm Mão, bất lợi, bôn ba đây đó.
Tuổi Tỵ gặp năm Thìn, dễ bị tai tiếng, gặp hung hoá cát.
Tuổi Tỵ gặp năm Tỵ, bất lợi, đề phòng bạn bè phản bội, thăng trầm bất định.
Tuổi Tỵ gặp năm Ngọ, bất lợi, dễ có chuyện bất trắc.
Tuổi Tỵ gặp năm Mùi, bất lợi, hao tốn.
Tuổi Tỵ gặp năm Thân, nhiều thay đổi, có tốt có xấu.
Tuổi Tỵ gặp năm Dậu, nhiều việc thuận lợi, tốt đẹp.
Tuổi Tỵ gặp năm Tuất, dễ đi xa, có cơ hội may mắn.
Tuổi Tỵ gặp năm Hợi, bình thường, nửa tốt nửa xấu.

Quan hệ cha mẹ tuổi Tị với tuổi con cái

Tý: Quan hệ đôi bên đều tốt.
Sửu: Cha mẹ luôn quan tâm chăm sóc con cái.
Dần: Sẽ xảy ra xung đột.
Mão: Quan hệ khá tốt.
Thìn: Cha mẹ luôn hiểu con cái.
Tỵ: Luôn có xung đột, tranh chấp.
Ngọ: Con cái muốn thoát ly gia đình sớm khiến cha mẹ phiền lòng.
Mùi: Gia đình luôn thuận hoà.
Thân: Đôi bên khác về quan niệm sống nên có nhiều xung đột.



Dậu: Hai bên cùng hiểu nhau, cha mẹ luôn quan tâm đến con cái mà con cái cũng nghe
lời cha mẹ.
Tuất: Gia đình luôn xung đột, không ấm êm.
Hợi: Cha mẹ quá nghiêm khắc với con cái.

Hôn nhân và thuộc tướng người tuổi Tị

Tuổi Tý: Mối kết duyên này có thể là đúng, cũng có thể là sai, hai bên có tình cảm với
nhau nhưng không trên cơ sở lý tính, kết quả của chuyện tình này sẽ không tốt đẹp
như thưở ban đầu.
Tuổi Sửu: Lương duyên tốt đẹp, rắn ngoan ngoãn nằm dưới gốc cây lựu buộc trâu,
cam tâm tình nguyện nghe sự sai khiến.
Tuổi Dần: Thật khó có sự kết hợp trong cuộc sống, quan điểm kiến giải của hai bên
hoàn toàn khác nhau, không có sự đồng cảm, nếu miễn cưỡng phải kết hợp thì rất dễ
sinh thêm sự phiền muộn cho cả hai bên.
Tuổi Mão: Có thể sống cùng nhau, nếu người tuổi Mão khéo dùng hạnh phúc gia đình
để trói buộc người đàn ông tuổi Tỵ thì hiệu quả càng cao.
Tuổi Thìn: Tốt nhất không nên có cuộc sống chung, bởi vì rắn và rồng khác nhau bởi sự
hư và thực, tưởng đồng loại nhưng trong tâm thức cuộc sống lại khác nhau vể đẳng
cấp, rắn không bao giờ tán thưởng hay nể phục rồng vì thế rồng sẽ cảm thấy phiền
não.
Tuổi Tỵ: Tình yêu sẽ mang nhiều tính li kì, thay đổi phức tạp, nếu hai bên cùng tôn
trọng nhau thì mới có sự cải thiện và khi đó lại là tri kỉ tri âm.
Tuổi Ngọ: Khó có một kết cục hoàn hảo, ngựa như nhị hoa, rắn khó mong sự bền bỉ,
tình cảm sớm có điêu tàn, tốt nhất rắn nên mau có những tính toán riêng cho kịp.
Tuổi Mùi: Đây chỉ là cuộc tình trên sàn diễn, hai bên đều thành công trong việc coi
thường nhau, tuổi thọ của cuộc tình này tỉ lệ thuận với điều kiện kinh tế của người tuổi
Tỵ.
Tuổi Thân: Không được tốt lắm, tình cảm cả hai bên đều có sự tính toán, cả hai bên khi
kết thúc đều không rõ ràng.
Tuổi Dậu: Trời sinh một cặp, hai bên cùng tôn trọng và yêu thương nhau, cùng một lý
tưởng, tình cảm sẽ kết thúc hết sức hoàn mĩ.
Tuổi Tuất: Nếu như rắn có thể chinh phục được chó thì họ sẽ đem tất cả cái có được
dâng hiến cho rắn, tình yêu của hai người Tỵ và Tuất sẽ vô cùng hoàn hảo, toại lòng.
Tuổi Hợi: Đây thực sự là một sự lựa chọn sai lầm, rắn không hề yêu quý lợn, không
bao giờ ủng hộ lợn, sự hiền thục của người tuổi Hợi chưa bao giờ được chồng quan
tâm biết đến, cuộc hôn nhân này và gia đình chỉ là nơi nghỉ ngơi của người tuổi Hợi.



Vận số 12 năm của người tuổi Tị

Năm Tý: quanh năm vui vẻ, hỉ sự lâm môn. Tiến hành hôn nhân ắt sẽ đến được long
môn, thăng quan tiến chức, có khí thế mới mẻ. Rắn vốn ăn chuột, muôn việc đều dễ
dàng, một mình tự quyết. Nhiều niềm vui, thêm danh tiếng, nhưng việc kinh doanh chỉ
đạt chữ bình. Nếu quyết tâm đầu tư chỉ sợ vẽ hổ thành mèo. Hơn nữa còn có khi gặp
đại hạn, khi gặp vận mệnh vượng khí, việc quá dễ dàng thì cần phải tránh, nếu không
khó lường hậu quả, nếu gặp khó khăn thì sau ắt sẽ phát, không nên do dự.
Năm Sửu: Vận hạn trong năm rất xấu, ác hổ hoành hành. Bạch hổ giang họa, tiền của
tiêu tán, nảy sinh nhiều chuyện không hay ngoài dự kiến. Dù có thông minh lanh lợi
nhưng cũng khó tránh được tai ương vì thế tốt nhất nên cẩn thận là hơn. “Thiên ngoại
hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân’ trong tối ngoài sáng đề phòng cũng chẳng thừa, Cũng
may thời gian hung hoạ cũng chỉ có 3 tháng 10 ngày, khởi điểm từ cuối xuân sang hạ.
Sau lập thu thì thời khí trở nên nhu hoà mát mẻ, không khí trong lành muôn vật đều đổi
thoải mái, cuộc sống yên ổn, sức khoẻ dồi dào.
Năm Dần: Đây là năm xung khắc, rồng con đấu với ác hổ, bất lợi vô cùng. Điều tiếng
phát sinh, thị phi xuất hiện. Làm ăn tẻ nhạt, cơ mưu bị ngáng trở, May có phúc tinh phù
chiếu, muôn ác đều tiêu trừ, phúc lộc cũng đến thăm, hoá hung thành cát, chết đuối vớ
được cọc. Nểu là người khéo nắm bắt cơ hội hoặc trong lúc khó ló cái khôn, sẽ có kết
quả bất ngờ, tốt nhất nên xuất hành về phương nam, khi trời còn mờ sáng.
Năm Mão: Vận năm này vất vả, bôn ba đông tây, chỉ vì công danh, tuy có chút lợi
nhưng cuối cùng được mất khó định, Phạm vào sao Thiên Cẩu, chẳng có khi nào nghỉ
ngơi, luôn làm khách tha hương. May vào những ngày thiên trung có quý nhân phù trợ,
tuy phải vất vả đông tây nhưng không thương tổn hay nguyên khí hao mòn. Cuối năm
vận tốt cũng ghé thăm, việc tốt vừa đến nhưng không nên vọng động khinh suất, nên
bình tĩnh suy nghĩ chiêm nghiệm sự động tĩnh khách quan, nếu thiện thì làm, nếu không
kiên trì đợi vận năm sau.
Năm Thìn: Nhìn chung năm Thìn mọi việc đều thuận lợi. Ghế bến nào thơm chuyến đó,
ngủ nghỉ bình yên, xuất hành cát phú, kinh doanh đắc lợi. Nhưng cũng vì thế mà có đôi
chuyện thị phi miệng tiếng, mọi việc đều có nguyên nhân nhưng không do con người
quyết định. Cuộc sống tuần hoàn đâu phải việc gì cũng thuận. Tuy nhiên cũng phải đề
phòng chuyên kiện tụng bởi gặp tuế sát Bệnh phù may có sao tốt hoá giải chuyển hung
thành cát.
Năm Tỵ: Gặp đúng năm vận của bản mệnh, có nhiều chuyện bỗng dưng sinh ra. Trời
đất khó đổi nhưng lòng người dễ biến. Gặp năm này cần chú ý quan hệ bạn bè, phạm
nhiều bối tinh, nên nhớ “hoạ hổ hoạ bì nan hoạ cốt, tri nhân tri diện bất tri tâm” (vẽ hổ
chỉ vẽ được da, không vẽ được xương. Nhìn người chỉ nhận được mặt chứ không nhìn
thấy tâm cam). Nhiều đỏ bớt xanh, nóng nhiều lạnh ít, muôn việc cân bằng, khác vận
nên nghỉ. Cuối năm phạm thái tuế, đầu đau buồn thảm, lên xuống thất thường, ắt sẽ có
bất lợi của thất bại vậy.



Năm Ngọ: Năm nay, khí ấm mù mịt, gặp Thiến không, Địa không, tinh thần bất định.
Thiên mã gặp không, đơn độc hành sự, thân rơi vào tuyệt hiểm địa, cất bước khó đi.
Năm chủ gặp nguy khốn ở xa quê, nữ chủ gặp cơn sản hậu. Năm này tốt nhất không
nên đi xa, không nên sinh thêm con nhỏ. Gặp phải năm đào hoa, thực rất khó lường,
mọi việc đều nên cẩn thận, hiểm hoạ không yên. Nên làm nhiều việc thiện, tích đức
phòng nguy, trong bại ắt sẽ có thắng, cuối năm hành sự ắt sẽ thành công.
Năm Mùi: Năm nay các nhà chiêm cát truyền thống thường xem như hai dê đấu một
rắn, rồng nhỏ (rắn) bất lợi. Đầu năm gặp trở ngại, cuối năm có phần dễ chịu hơn, giữa
năm bình thường, được mất như nhau. Gặp năm Mùi, e có nhiều điểm tang gở, nếu
không phải là người thân thì cũng là bạn bè gần gũi, sợ rằng hôn nhân có biến. Người
tuổi Tỵ gặp năm này tốt nhất nên nhẫn nhịn, dừng mọi việc để yên lòng người thân. Thị
phi sinh nơi đầu lưỡi, tai hoạ ấy bởi cứng đầu. Lễ bái chùa chiền, kính trọng người trên
là việc nên làm nhất trong năm Ngọ.
Năm Thân: Năm thân tuổi Tỵ gặp Thiên quan, Quan phù, tuế gặp sao Thái âm, gặp
được quý nhân mạng nữ. Có duyên sẽ được hưởng danh lợi đều thu, gặp duyên vô
cùng xứng ý, vô duyên được phúc, chỉ gặp Hoàng hạc bay đi, được ngắm cảnh tiên
bên bờ biển. Cuối cùng chỉ là mộng huyễn, người đi cảnh còn. Nếu có ý xấu ắt có khắc
chế. Người nên tuỳ theo ý trời định đoạt, luôn được bình an, nếu không ắt sẽ tai ương,
nảy sinh nhiều việc ngoài dự đoán.
Năm Dậu: Năm này bước vào chính đạo, vị ở tam đài, phải đợi tướng tinh xuất hiện, sự
nghiệp được thuận lợi, tiền của được đầy đủ. Chỉ sợ nhiều người vô duyên, chỉ chăm lo
việc nhỏ, đầu đuôi chẳng nhìn thấy nhau vì thế mà chén không cùng trăng sáng, cuộc
đời than thở lỡ thời vận. Cuối năm Dậu, gặp toàn bọn tiểu nhân, quan quỷ, âm khí ngụt
trời, tuy có lúc sáng tỏ nhưng rồi lại âm u, cuối cùng mặt trời cũng xuất hiện, nhưng cần
phải nhẫn nhịn kiên cường mà dấn thân.
Năm Tuất: Năm này hồng loan xum họp, nếu nắm bắt thời cơ ắt sẽ thu lợi lớn. Gấu ăn
mặt trăng, trời sẽ âm u. Nhưng cơ duyên sẽ đến sinh tử thăng trầm đều do tự mình
quyết định. Chớ nên than vãn ông trời chẳng công bằng, nên biết rồng xanh phải có
chân mệnh. Tuy có chút bệnh, hao chút tiền tài, nhưng khi sao Nguyệt đức chiếu thì cải
hung thành cát, sẽ có cơ hội xuất ngoại hoặc xa quê.
Năm Hợi: Ngựa chạy như bay, phát như mãnh hổ, chỉ Sợ lợi dầy nhưng mênh mỏng
không có phúc hưởng. Tốt nhất nên ngừng nghỉ, thực sự an toàn thì nhận. Cầu danh,
cầu lợi đều được, được nhiều mất ít, nhưng cũng có chút tiểu phá, đồng thời e gặp phải
chuyện hiếu và lao ngục. Nên nhớ không nên thái quá, tục ngữ có câu: gặp thời vàng
mười đổi sắc, cây sắt nở hoa.



NGƯỜI NAM TUỔI TỴ

Gặp người nữ tuổi Tý: Hôn nhân có thể "cơm không lành canh không ngọt", phải
nhường nhịn để sống hòa hợp.
Gặp người nữ tuổi Sửu: Hôn nhân hòa hợp, chồng luôn chiều vợ.
Gặp người nữ tuổi Dần: Không hợp nhau, nhưng nếu biết nhường nhịn thì vẫn sông
hòa thuận.
Gặp người nữ tuổi Mão: Nếu vợ biết tạo niềm vui hạnh phúc gia đình thì hôn nhân bền
vững.
Gặp người nữ tuổi Thìn: Đây không phải là cuộc hôn nhân tốt, nhưng biết cách thì sẽ
có cuộc sống bình yên.
Gặp người nữ tuổi Tỵ: Tình yêu trắc trở, nhưng vượt qua được thì sẽ rất mặn nồng.
Gặp người nữ tuổi Ngọ: Tình yêu khó giữ, vì ngựa khá đa tình, phải mềm mỏng với
nhau để giữ gia đình hạnh phúc.
Gặp người nữ tuổi Mùi: Hôn nhân dựa trên tiền bạc, hạnh phúc có dược phải nhờ đến
sự thông cảm lẫn nhau giữa đôi bên.
Gặp người nữ tuồi Thân: Tình yêu nhiều tính toán, khi nào không vụ lợi thì mới có hôn
nhân đẹp đẽ.
Gặp người nữ tuổi Dậu: Một đôi trời sinh, tình yêu mỹ mãn.
Gặp người nữ tuổi Tuất: Tình yêu, hôn nhân rất hòa hợp.
Gặp người nữ tuổi Hợi: Không phải là sự lựa chọn hoàn hảo nhất. Hôn nhân tốt đẹp khi
cả hai biết trân trọng và hiểu nhau nhiều hơn.

TUỔI TỴ VÀ CƠ HỘI - TÀI VẬN

Người tuổi Tỵ có thời niên thiếu và thanh niên khá êm đềm, bạn mang bao mơ ước
trong sáng bước vào đời và trưởng thành trong hoàn cảnh êm ả, thanh bình. Còn đến
thời kỳ trung niên, rất nhiều phiền muộn không như ý dần dần xuất hiện, nhưng sẽ
không ảnh hưởng lớn đến cuộc sông bằng phẳng của bạn. Thế nhưng bạn phải đặc
biệt chú ý đến tuổi già của mình.
Vì bản tính vô cùng mẫn cảm, thêm vào đó còn ưa thích mạo hiểm, nên tuổi già của
bạn gặp phải những trắc trở không cần thiết.
Nói chung, thời gian sinh và mùa sinh có ảnh hưởng quan trọng đến từng giai đoạn
cuộc đời bạn. Nếu bạn sinh vào mùa đông, bạn sẽ được sung sướng thanh thản. Nếu
sinh vào mùa hè, bạn khá sôi nổi, song cũng gặp sóng gió. Nếu sinh vào buổi tối mưa
gió bão bùng, cuộc đời bạn sẽ đầy ắp hiểm nguy. Dĩ nhiên, đây chỉ xét về tổng thể, chi
tiết cụ thể ra sao, còn phải xem xem ảnh hưởng của nhiều nhân tố sau này.
Về mặt tài vận, quả thực bạn khá tốt số, nói chung, bạn hay gặp may, có quí nhân phù
trợ, thường được nhiều tài lộc bất ngờ. Tuy nhiên, thu nhập của bạn không phải nhờ



vào sức của bản thân hay tri thức phong phú, mà chỉ do vận may thôi. Nhưng vận may
như vậy không phải lúc nào cũng đến. Nếu không nắm chắc thời cơ, thì quả là có lỗi
với bản thân.
Thông thường, nguồn tiền tài của bạn không phải do kết quả vất vả kinh doanh mà là
nhờ một số lần đầu tư mang tính chất đầu cơ. Bạn chẳng bao giờ rầu rĩ về chuyện
tranh giành tiền bạc, dường như bạn luôn có vận may trời ban về tài lộc.
Từ nhỏ bạn đã hình thành thói quen xa xỉ, bạn chẳng thèm liếc mắt tới những vật phẩm
“đại hạ giá” ngoài đường phố, vì bạn cho rằng, loại hàng xa xỉ đắt tiền mới đủ tư cách
biểu hiện giá trị bản thân bạn.
Muốn xây dựng cơ sở kinh tế ổn định, cách đáng tin duy nhất là tiết kiệm chi tiêu, và
đầu tư tiền bạc vào những hạng mục có lợi.

TUỔI TỴ VÀ ĐƯỜNG TÌNH DUYÊN

Nói chung, nam giới tuổi Tỵ thường lãng mạn, hấp dẫn, có khiếu hài hước. Trong cuộc
sống gia đình bạn có quan điểm tương đối khắt khe, muốn là trụ cột và bắt vợ con phải
phục tùng mình. Khi có lời qua tiếng lại với vợ bạn thường bỏ ra ngoài để tìm niềm an
ủi. Điều này đôi khi gây hiểu lầm và rắc rối cho bạn.
Nữ tuổi Tỵ thường xinh đẹp, quyến rũ, thành công trong sự nghiệp. Bạn cũng có thể vì
gia đình mà vứt bỏ tất cả, chỉ ở nhà giúp chồng dạy con, làm một người vợ hiền đảm
dang.
Trong tình yêu, người tuổi Tỵ rất hay ghen. Đôi khi tình cảm đã rạn nứt, bạn cũng
không còn yêu họ nhưng vẫn thích chiếm hữu họ. Đây là điều không hay, bạn nhớ nên
tránh.
Sau khi kết hôn, một mặt bạn tỏ ra rất thương yêu người bạn đời của mình, nhưng mặt
khác bạn cũng tỏ ra không hài lòng với tình trạng hôn nhân hiện tại. Phải biết dung hòa
để giữ hạnh phúc gia đình là điều bạn nên nhớ.
Nói chung người tuổi Tỵ hợp với tuổi Sửu, Dậu, vì tính cách hài hòa bổ sung cho nhau.
Người tuổi Tỵ không hợp lắm với tuổi Hợi, Dần. Nhưng nếu hai bên biết nhường nhịn
nhau thì có thể sống đến “răng long đầu bạc”.
NHỮNG TUỔI ĐẠI KỴ
Những tuổi này rất đại kỵ với tuổi Kỷ Tỵ, khi kết hôn hay hợp tác làm ăn bạn sẽ bị thất
bại hoàn toàn và có thể tuyệt mạng hay sanh ra cảnh biệt ly vào giữa cuộc đời, vì tuổi
Kỷ Tỵ quá xung khắc và không bao giờ có sự trùng hạp với những tuổi này, đó là các
tuổi: Quý Dậu, Mậu Dần, Kỷ Mão, Ất Dần, Đinh Mão, Bính Dần, Tân Dậu. Những tuổi
này rất tương phản và xung khắc với tuổi Kỷ Tỵ, trong việc làm ăn hay kết duyên nên
tránh thì tốt.
Việc làm ăn khi gặp tuổi kỵ không nên hùn hạp hay cộng tác sẽ có thiệt hại; việc vợ
chồng khi gặp tuổi kỵ không nên làm lễ hôn phối linh đình; trong gia đình có tuổi kỵ phải



cúng sao giải hạn cho đúng năm, đúng tháng và phải tùy theo sao hạn hằng năm, mà
cúng kiến thì được giải hạn.

NHỮNG NĂM KHÓ KHĂN NHẤT
Sau đây là những nhận xét tuổi Kỷ Tỵ qua những năm khó khăn, làm ăn có nhiều trở
ngại, tiền bạc khó khăn, gia đình xào xáo hay cuộc đời thường gặp chuyện không may.
Tuổi Kỷ Tỵ phải qua những năm khó khăn nhứt là những năm mà bạn ở vào tuổi 24,
26, 28 cho đến 35 tuổi. Tuổi Kỷ Tỵ phải trải qua nhiều khó khăn trong suốt thời gian
này, su đó mới có thể phát triển được sự nghiệp.

NGÀY GIỜ XUẤT HÀNH HẠP NHẤT
Tuổi Kỷ Tỵ xuất hạnh làm ăn hay phát triển cơ nghiệp xã giao rất thuận lợi, nếu xuất
hành vào những ngày chẵn, giờ chẵn và tháng chẵn. Xuất hành theo những giờ, ngày
và tháng kể trên chắc chắn là bạn không nắm lấy thất bại mà có nhiều thành công hơn.

NHỮNG DIỄN TIẾN TỪNG NĂM
Từ 28 đến 35 tuổi: Năm 28 tuổi, có thành công đôi chút về nghề nghiệp, tiền bạc dễ
chịu hơn các năm khác, có thể phát triển được nghề nghiệp và hoàn toàn được sự giúp
đỡ của bạn bè. Năm 29 và 30 tuổi, bạn có thể tạo ra rất nhiều tài lộc và phát triển trên
sự làm ăn. Năm 31 và 32 tuổi, hai năm vượt qua khó khăn, thâu đoạt nhiều kết quả vĩ
đại trong cuộc đời, nhưng vào năm 32 tuổi kỵ tháng 6 và 8 Âm lịch, có hao tài hay gặp
tang môn trong gia đạo. 33 tuổi hoàn thành cơ nghiệp, tuổi Kỷ Tỵ rất tốt đẹp và tròn vẹn
trong năm này chỉ có đề phòng vào tháng chạp có đau bịnh hay trong trong gia đạo có
ngườu bịnh hoạn. Năm 34 tuổi, nhiều tốt đẹp trong những tháng 4 và 6 Âm lịch, ngoài
ra những tháng khác bình thường. Năm 35 tuổi có triển vọng làm được công việc, bạn
nên cẩn thận cho lắm về cá nhân và phải nhịn nhục trong gia đạo.
Từ 36 đến 40 tuổi: khoảng thời gian này có nhiều tai biến nhứt vào tuổi 36. Bạn có thê
hao hụt về tiền bạc và có thể mang lấy đau bịnh trong năm này. 37 tuổi không đề phòng
thì có nhiều thất bại. Năm 38 tuổi, không được hay lắm cho mọi công việc làm ăn, nên
cẩn thận trong mọi việc đi xa. Năm 39 và 40 tuổi, có thể tạm thành công về mọi phương
diện và lãnh vực cuộc đời nhưng đường tài lộc rất kém.
Từ 41 đến 45 tuổi: Khoảng thời gian từ 41 đến 45 tuổi sẽ có nhiều tài lộc, được hưởng
thú an nhàn vào những năm này, nhưng nên thận trọng việc gia đạo. Những năm này
bạn nên cẩn thận và phải biết số phận, việc làm ăn không nên phát triển mạnh mẽ và
việc công danh, nghề nghiệp cũng phải giữ gìn cho lắm.
Từ 46 đến 50 tuổi: Khoảng thời gian từ 46 đến 50 tuổi, tuy sống thiếu thốn về vật cất,
nhưng tinh thần hay thường lo nghĩ và có thể làm cho nghề nghiệp lu mờ không hoàn



toàn thâu đoạt nhiều thắng lợi. Cuộc sống trở lại bình thường không có gì sôi động
đáng nói.

CHỌN TUỔI VỢ CHỒNG

Tuổi Kỷ tị

Nên chọn người hôn phối (vợ) tốt nhất là tuổi: Tân mùi, Giáp tuất

Năm Kỷ Tị, ngũ hành Mộc

Chồng mạng Mộc, lấy vợ mạng gì, tốt hay xấu?
Chồng Mộc, vợ Mộc, quan lộc tốt, con cháu đông đủ, gia đình hoà hiệp
Chồng Mộc, vợ Thủy, Một với Thủy tương sanh, tiền tài phú túc, con cháu đông, vợ
chồng bách niên giai lão
Chồng Mộc, vợ Hỏa, Mộc, Hoả tự nhiên sanh, tiền tài quan lộc đặng thạnh vượng, con
cháu đông đủ
Chồng Mộc, vợ Thổ, Thổ Mộc tương sanh, con cháu đông và làm nên đại phú
Chồng Mộc, vợ Kim Hai mạng đều khắc nhau, trước hợp sau lìa, con cháu bất lợi

Năm sinh can Kỷ

Trai có chữ Kỷ lấy 12 tuổi như dưới đây:
Kỷ ly vợ Tý: vợ chồng làm ăn đặng thịnh vượng, nhưng trước phải đặng nghèo, rồi sau
mới đặng giàu
Kỷ lấy vợ Sửu, Dần: sanh con trai khó nuôi được đến lớn, đi làng khác mới được yên,
vợ lẽ sanh con dễ nuôi hơn
Kỷ lấy vợ Mẹo, Thìn: phải tha phương mới nên sự nghiệp, giàu sang mà sanh con trai,
sau không có con gái là khí âm tiêu hết
Kỷ lấy vợ Tỵ, Ngọ: gặp thời thì thạnh lỗi mùa thì suy, vợ chồng cách trở tha phương,
chẳng chết thì cũng lìa xa đôi ngã, đời sau vợ chồng mới sanh con trai
Kỷ lấy vợ Mùi, Thân: vợ chồng được trường cửu hạnh phúc song toàn, nhiều con thi đỗ
cao, và vinh quang trọn đời
Kỷ lấy vợ Dậu: vợ chồng khó đặng bền lâu, phải ly biệt, nếu ăn ở với nhau được thì
cũng thường ốm đau bịnh tật
Kỷ lấy vợ Tuất: sanh con chẳng đặng nhờ vì con bất hiếu, nến con có đỗ cao cũng phải
chịu khó về sau



Kỷ lấy vợ Hợi: vợ chồng đặng song toàn hạnh phúc, nhà cửa phú túc, con cháu đông
đúc và thi đỗ cao

Căn duyên tiền định tuổi Kỷ Tị

Tuổi Kỷ Tị đại kỳ hiệp hôn
Trai tuổi Kỷ Tị đại kỵ cưới gái tuổi kể dưới đây. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có
chồng trai tuổi Kỷ Tị.

1. Chồng tuổi Kỷ Tị vợ tuổi Quý Dậu (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) ở đời với nhau
phạm Biệt Ly.

2. Chồng tuổi Kỷ Tị vợ tuổi Mậu Dần (Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi) ở đời với nhau
phạm Tuyệt Mạng.

3. Chồng tuổi Kỷ Tị vợ tuổi Kỷ Mão (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) ở đời với nhau
phạm Biệt Ly.

4. Chồng tuổi Kỷ Tị vợ tuổi Ất Dậu (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) ở đời với nhau
phạm Biệt Ly.

5. Chồng tuổi Kỷ Tị vợ tuổi Đinh Mão (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) ở đời với nhau
phạm Biệt Ly.

6. Chồng tuổi Kỷ Tị vợ tuổi Bính Dần (Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi) ở đời với nhau
phạm Tuyệt Mạng.

7. Chồng tuổi Kỷ Tị vợ tuổi Tân Dậu (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) ở đời với nhau
phạm Biệt Ly.

Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54 tuổi.
Gái tuổi này kỵ có chồng năm 20, 26, 32, 38, 44, 50, 56 tuổi.
Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn, luận việc hôn nhân không thành, còn có đôi bạn
rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc, hoặc chịu cảnh xa
vắng.
Tuối này trai hay gái sanh nhằm tháng 1 tháng 7 trong đời sanh hay xảy việc buồn
phiền bất đồng ý, đến ngày chót khó lên đôi.
Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Tuất mới nhằm căn
duyên.
Xin lưu ý:

● Trai tuổi Kỷ Tị sanh tháng 5, 7, 6, 4, 3, 12 và tháng 11 như sanh nhằm mấy
tháng này có số lưu thê hoặc đa đoan về việc vợ.



● Gái tuổi Kỷ Tị sanh tháng 5, 8, 4 và tháng 7, như sanh nhằm mấy tháng này
có số lưu phu hoặc trái cảnh về việc chồng.

● Còn như sanh nhằm tháng 6 và tháng 9 số khắc con, khó sanh và khó nuôi.

Chồng tuổi Kỷ Tị vợ tuổi Kỷ Tị (Chồng vợ đồng một tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam
Vinh Hiển, vợ chồng đặng có danh giá với đời và có quyền tước, cầu lo việc chi thường
có quý nhơn giúp đỡ, hào tài tương vượng, hào con thiểu số, vật dụng trong nhà sắp
xếp trang hoàng.
Tánh người vợ hiền, thông minh và kỹ lưỡng, bổn thân có tiểu tật bihjnh, tánh tình
người chồng vợ hòa hạp, ở với nhau làm ăn đặng tốt.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, không chi đáng kỵ.
Chồng tuổi Kỷ Tị vợ tuổi Canh Ngọ (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam
Vinh Hiển, vợ chồng đặng có danh giá, nhiều người hay mến thương, có chút ít chức
phận thêm tốt, hào tài ấm no, hào con rất ít, sanh con đầu là gái hạp, vật dụng trong
nhà bình thường.
Tánh người vợ bôn ba, tánh cộc, chơn hay đi, hay giao thiệp, hay lo tính, ý tình chồng
vợ cũng có phần hòa hạp, đồng lo với nhau làm ăn tốt.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau làm ăn đặng tốt, về ý tánh nên nhẫn lại.
Chồng tuổi Kỷ Tị vợ tuổi Tân Mùi (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, gặp số
Nhì Bần Tiện, vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt, phải chịu cảnh thiếu nghèo, làm
có tiền hay khiến điều hao tổn, hào tài đủ no, hào con trung bình, vật dụng trong nhà đủ
dùng.
Tánh người vợ hay rầy nói và hay hờn mát, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, tánh
tình chồng vợ ít đặng hòa hạp về lời tiếng, ở với nhau chung lo làm ăn đặng.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, nên kiên cố và thương lẫn với
nhau.
Chồng tuổi Kỷ Tị vợ tuổi Nhâm Thân (Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Nhứt
Phú Quý, vợ chồng như có phước hưởng giàu, còn thiếu phước thì đặng khá, nhưng
buổi đầu chưa đặng phát đạt cho lắm, hào tài tương vượng, hào con trung bình, vật
dụng trong nhà bình thường.
Tánh người vợ lời tiếng nóng nảy, chơn bay đi, hay giao thiệp, tánh lạt lòng, tay làm có
tài cũng hay hao phá tài, tánh ý vợ chồng cũng có phần hạp ở đặng, việc làm ăn đặng
lên nhà.



Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, nhưng phải lên kiên cố.
Chồng tuổi Kỷ Tị vợ tuổi Giáp Tuất (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số
Tứ Đạt Đạo, vợ chồng việc làm ăn đặng dễ dàng, lo tính việc chi đều thông suốt, hào
tài trung bình, hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự.
Tánh người vợ có duyên vui vẻ, hay giao thiệp tình bạn, lòng hay lo tính, bổn thân có
tiểu bịnh, tánh tình chồng vợ hòa hạp, ở với nhau làm ăn sẽ lập lên.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, đặng hưởng sự ấm êm.
Chồng tuổi Kỷ Tị vợ tuổi Ất Hợi (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam
Vinh Hiển, vợ chồng đặng có danh giá, nhiều người hay mến thương, sắp đặt trong nhà
đề thuận ý, hào tài thạnh vượng, hào con thiểu số, vật dụng trong nhà đều đủ.
Tánh người vợ hiền, có duyên, tánh sáng, có số tạo giữ tiền tài, miệng hay rầy nói, tánh
ý vợ chồng hay tương xung, lời tiếng ít hạp, nên thương lẫn chung lo với nhau làm ăn
tốt.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, về tánh ý nên nhẫn lại.
Chồng tuổi Kỷ Tị vợ tuổi Bính Tý (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam
Vinh Hiển, vợ chồng đặng có danh giá, cầu lo việc chi thường có quý nhơn giúp đỡ,
hào tài trung bình, hào con đông đủ, vật dụng trong nhà thường dùng.
Tánh người vợ chơn hay đi, làm có tiền cũng hay hao phá tiền, tánh lạt lòng, bổn thân
có tiểu tật, lời nói hay thắc mắc, tánh tình chồng vợ cũng có phần hòa hạp, chung sống
đồng lòng sẽ đặng làm lên sự nghiệp.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, nên cần năng chung lo thêm tốt.
Chồng tuổi Kỷ Tị vợ tuổi Đinh Sửu (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này, ở đời với nhau không đặng tốt, gặp số
Nhì Bần Tiền, vợ chồng phải chịu cảnh thiếu nghèo, làm ăn không đặng phát đạt, qua
hạn mới đậu tài, hào tài đủ dùng, hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp xếp đặt
đều đủ.
Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, lanh lẹ, hay giao thiệp, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn
tuổi, tánh tình chồng vợ hòa hạp, nên cầng năng cũng đặng ấm no.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, ngày hậu đặng ấm no trung
bình.
Chồng tuổi Kỷ Tị vợ tuổi Canh Thìn (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài ấm no, hào con trung bình.
Tánh người vợ hay lo tính, khó tách, có duyên, vui vẻ, bổn thân hay có bịnh nhỏ, ở với
nhau chồng vợ hòa thuận, chung sống làm ăn đặng lên.
Chồng tuổi Kỷ Tị vợ tuổi vợ tuổi Tân Tị (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con rất ít.



Tánh người vợ thông minh vui vẻ, có tay tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, ý tình chồng vợ
hòa hợp, ở với nhau làm ăn đặng lên sự nghiệp.
Chồng tuổi Kỷ Tị vợ tuổi Nhâm Ngọ (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài ấm no, hào con thiểu số.
Tánh người vợ rộng rãi, ưa trồng tỉa, trong bổn thân có tiểu tật, có số tạo giữ tiền tài, ở
với nhau chồng vợ ít đặng hòa hạp, nên kiên cố làm ăn tốt.

Chồng tuổi Kỷ Tị vợ tuổi Quý Mùi (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài đủ dùng, hào con thiểu số.
Tánh người vợ tánh sáng, có duyên, vui vẻ, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, tánh
tình chồng vợ hòa thuận, chung sống với nhau nên cầu năng ngày hậu tốt.
Chồng tuổi Kỷ Tị vợ tuổi Giáp Thân (Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con thiểu số.
Tánh người vợ lanh lẹ, chơn hay đi, bổn thân có tiểu tật, tay làm có tài cũng hay hao
phá tài, ở với nhau chồng vợ cũng có phần hạp ở đặng, việc làm ăn sẽ đặng lên nhà.
Chồng tuổi Kỷ Tị vợ tuổi Bính Tuất (Chồng hơn vợ 17 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài đủ dùng, hào con trung bình.
Tánh người vợ chơn hay đi nhiều, tánh sáng, hay lo tính, lời nói ít thua ai, tay làm có tài
cũng hay hao phá tài, ý tình chồng vợ ít đặng hòa hạp, việc làm ăn đặng ấm no.
Chồng tuổi Kỷ Tị vợ tuổi Đinh Hợi (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con trung bình.
Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, hay hòa thuận với đời, hay có bịnh nhỏ, có tay tạo giữ
tiền tài, tánh tình chồng vợ hay xung khắc, khả nẫn lại làm ăn mới tốt.
Chồng tuổi Kỷ Tị vợ tuổi Mậu Thìn (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đới với nhau đặng trung bình, gặp số
Tứ Đạt Đạo, vợ chồng việc làm ăn đặng dễ dàng, lo tính việc chi đều thông suốt sắp
đặt trong ngoài đều thuận ý, hào tài ấm no, hào con trung bình, vật dụng trong nhà
thường dùng.
Tánh người vợ can đảm, tánh cộc, chơn hay đi nhiều, tay làm có tài cũng hay hao phá
tài, tánh tình chồng vợ cũng có phần hạp, ở với nhau kiên cố làm ăn cũng lập lên.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, về hào tài hay luân chuyển.
Chồng tuổi Kỷ Tị vợ tuổi Ất Sửu (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau, làm ăn không đặng tốt, hào tài đủ dùng, hào con thiểu số.
Tánh người vợ hay rày nói, bổn thân hay có bịnh nhỏ, có số tạo giữ tiền tài, ở với nhau
chồng vợ ít đặng hòa hạp, việc làm ăn chung lo cũng đặng ấm no.
Chồng tuổi Kỷ Tị vợ tuổi Giáp Tý (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài ấm no, hào con rất ít.
Tánh người vợ sáng láng, lanh lẹ, hay lo tính, hay giao thiệp, bổn thân ít đặng vui vẻ, ý
tình chồng vợ hòa hạp, việc làm ăn đặng lên nhà.



Chồng tuổi Kỷ Tị vợ tuổi Quý Hợi (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau đặng tốt, hào tài trung bình, hào con trung bình.
Tánh người vợ tánh hiền, tề chỉnh và thông minh, tay làm có tài cũng hay hao phá tài,
tánh tình chồng vợ hay xung khắc, nên nhẫn lại làm ăn mới tốt.
Chồng tuổi Kỷ Tị vợ tuổi Nhâm Tuất (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài đủ no, hào con trung bình.
Tánh người vợ thông minh, lanh lẹ, hay giao thiệp, lời nói ít thua ai, tay làm có tài cũng
hay hao phá tài. ý tình chồng vợ cũng có phần hòa hạp khí kiên cố làm ăn mới đặng.

QUẺ MAI HOA DỊCH SỐ

Lời quẻ chủ: Thủy Sơn Kiển

Trên núi có nước là quẻ Kiển (vất vả). Người quân tử lấy đấy mà trở lại xét mình để tu
đức. Kiển là gay go hiểm trở. Kiển là nguy hiểm rồi, người ở vào thì đấy mà lại cứ nhè
vào đường hiểm mà đi. Thế thời hiểm càng hiểm; dầu hành động việc gì tất cũng không
lợi. (Quốc Văn Chu Dịch Diễn Giải - Sào Nam Phan Bội Châu). Tên quẻ: Kiển là Nan
(gian nan, vất vả). Thuộc tháng 8.

Về quẻ này sách xưa chép, thời Hậu Lương (0907 - 0923) có thứ sử ích Châu là Đặng
Nguyên Khởi, nghe tin vùng Ba Thục có biến loạn, bèn xem sự thể thế nào qua Dịch lý,
gieo được quẻ Thủy Sơn kiển. Ông bèn than: "Chẳng lẽ số phận ta như Đặng Ngải thời
Tam Quốc!". Sau đúng như vậy, công ông thành nhưng bị hại. Bởi vì lời đoán quẻ Kiển:
chỉ lợi Tây Nam, không lợi Đông Bắc. Khi có biến ở Ba Thục, vua nhà Hậu Lương là
Chu Ôn Hoàng cử ông đến đó dẹp loạn là Tây Nam, nên việc bình định xong. Sau đó
ông có lệnh trở về kinh đô lại là phía Đông Bắc.
Khi dự báo quẻ này, cho biết mọi công việc ở phía Tây Nam thì thuận lợi, phía Đông
Bắc thì bất lợi. Trong công việc nên nhờ vào sự giúp đỡ của những bậc đại trí, đại nhân
thì mới thoát hiểm.
Quẻ này tượng trưng cho chướng ngại, sự trắc trở, các khó khăn, rào cản, sự bế tắc,
nguy khốn, dừng lại trước nguy nan chưa thể tiến được. Tây Nam là hướng tốt, (Đông,
Bắc) thì xấu. Rất có thể nếu bạn đi gặp một người lớn, nói khác đi đối tượng mà bạn
cần phải tham khảo ý kiến một người am hiểu tình hình. Sự kiên nhẫn đem lại hạnh
phúc. Nên nhận định rằng chướng ngại không phải là không có giá trị cho sự phát triển
cá tính: nó chỉ kéo dài một thời gian mà sự khôn ngoan bao gồm sự phong phú trong
nội tâm.

Động hào 3

Dự báo cho biết nên dừng lại, trở lại, tiến lên thì mắc nạn.



Cũng cho biết: hiện đang trong tình trạng tối tăm, nguy khó. Cần đề phòng sự giao dịch,
giao hữu kết bạn bè, nếu không bị lôi kéo vào những việc tội lỗi. Nếu gặp năm Thân,
tháng Bảy và vùng núi non, cần đề phòng, nếu không sẽ gặp nguy hiểm.
Nếu kinh doanh và làm ăn cho biết:
- Xem tài vận: chưa tốt, không nên có những hành động cho những việc quan trọng.
- Xem khai trương: chưa nên khai trương
- Xem buôn bán và giao dịch: có nhiều bất ổn.

Xem Thế vận

Đang suy, mọi việc trắc trở, bệnh tật triền miên, u buồn

Xem Tài lộc

Tiền bạc thiếu thốn, khó kiếm tiền

Xem Công danh

Thất bại

Xem Tình duyên

Tan vỡ giữa chừng

Xem Xuất hành

Ra đi bất lợi

Xem Sức khỏe

Xấu

Xem Pháp lý

Kiện tụng thất bại

Xem Sự việc

Chưa có cách giải quyết

Xem Nhận chức

Không xong




