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MỞ ĐẦU 

 

 

 

 

 

Lý Kế Trung đã được biết đến ở Việt Nam với hai 

quyển Chu dịch Nhất quái đa đoán nhập môn và Chu dịch 

Tướng học nhập môn. Ở hai quyển sách này dù toàn là kiến 

thức nền tảng nhưng độc giả cũng đôi phần nhận ra được 

văn phong và cách tư duy của Lý Kế Trung. Lý Kế Trung 

là Dịch gia tinh thông nhiều môn phái, từ Lục hào, Mai 

hoa, Tứ trụ đến Tướng số, trận pháp, Kỳ môn …  

 

Đặc thù của Lý Kế Trung là trích dẫn kiến thức từ 

cổ dịch và đưa ra những kiến giải độc đáo của bản thân. 
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Phong cách này độc giả cũng có thể thấy được qua các sách 

Lục hào của Giả Bỉnh Nhiên. Giả Bỉnh Nhiên trích dẫn 

nguyên bản Hoàng Kim Sách và diễn giải, đưa thêm các lý 

luận logic của bản thân để độc giả có thể thấu hiểu. Khác 

với Giả Bỉnh Nhiên dù cùng đưa ra trích dẫn trong cổ Dịch 

nhưng Lý Kế Trung ít diễn giải chi tiết, có vẻ nó đỡ rườm 

rà nhưng nhiều khi lại khá vất vả cho độc giả vì cổ dịch 

quá súc tích và nhiều nghĩa ẩn. 

 

Như quyển sách Chu dịch Nhất quái đa đoán tinh 

giải này, dù đã hơn 500 trang sách nhưng thực ra nó có thể 

nói là quyển sách vài ngàn trang, vì sao? Vì chỉ một vài 

dòng cổ dịch để diễn giải chi tiết cụ thể cũng có thể ra một 

quyển sách cả trăm trang rồi. Nên có thể nói, đây là một 

quyển sách khá quý, nó phổ cổ Dịch một cách khá nguyên 

bản ra ngoài. 

 

Một điều khác, có thể thấy phong cách của Lý Kế 

Trung khác biệt với rất nhiều các Dịch gia khác. Lý Kế 

Trung là Dịch gia thiên về Tượng, Số nhiều hơn, Lý cũng 

kết hợp rất nhiều Tượng, Số của các môn khác vào trong 

luận đoán của bản thân nên mỗi quẻ được Lý Kế Trung 

luận đoán như một câu chuyện dài, dù nó có luận về những 

vấn đề thông thường như các sách khác như hôn nhân, 

phong thủy, bệnh tật … thì phần luận đoán lại cực kỳ thiên 

biến vạn hóa, chuyện cũng không chỉ dừng lại ở việc cần 

hỏi mà nó biến thiên theo tất cả suy nghĩ vô chừng theo 

Tượng mà Lý Kế Trung thấy được. Đây có thể nói là một 

quyển sách luận đoán thiên về Tượng chi tiết và biến hóa 

nhất từ trước tới nay đã được dịch.  
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Đây thực sự là một quyển sách chứa kiến thức và ví 

dụ cực kỳ quý giá cho những người dùng Lục hào để xem 

cho người khác. Nếu tham ngộ được kiến thức, cách luận 

đoán và phát triển quẻ của Lý Kế Trung sẽ giúp việc luận 

đoán đa dạng, phong phú và chi tiết vô cùng, khách hàng 

sẽ cực kỳ bị thu hút với những thông tin được cung cấp, tin 

tưởng và tín nhiệm người luận giải vô cùng, từ đó xây dựng 

được danh tiếng của người luận quẻ trong đông đảo Dịch 

sư hiện nay. 

 

Dù đã có nhiều cố gắng, nhưng việc dịch thuật đôi 

khi không thiếu khỏi sai sót, nếu có gì sai sót hoặc chưa 

thấu triệt, độc giả có thể liên hệ để cùng trao đổi. 

 

Email: nghiencuuluchao@gmail.com - 

https://www.facebook.com/nghiencuu.luchao.5 

 

Hà Nội, ngày Giáp Thân tháng Quý Mùi năm Canh 

Tý. 

 

An Hạ./. 

 

  

mailto:nghiencuuluchao@gmail.com
https://www.facebook.com/nghiencuu.luchao.5
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LỜI NÓI ĐẦU 

 

 

 

 

 

 Lật dở điển tịch lịch sử văn hóa, văn hóa thuật số 

tinh quang xán lạn, lộ đầy vẻ lạ. Kỳ môn phong phú, có thể 

nói phong phú như là: Lục hào Bát Quái, Tứ trụ mệnh lý, 

Hoa mai dịch số, kỳ môn độn giáp, Đại lục nhâm, Tiểu Lục 

nhâm, Tử Vi Đấu Sổ, Thiết bản thần số, Tướng tay, Tướng 

mặt, Tướng xương... nhiều không kể xiết. Nhìn chung 

những thuật số này đa phần đều vì quy tắc tính toán khác 

lạ mà tự mình thành hệ thống độc lập. Trong lịch sử, không 

thiếu người tinh thông thuật số: Tam quốc thì Gia Cát 

Lượng, Thương Ân Khương Tử Nha, Tống triều Trần Án, 

Minh triều Lưu Bá Ôn, Thiệu Khang Tiết... Thuật pháp 



 

 
10 

thần kỳ khiến cho danh truyền hậu thế. Bọn họ được xưng 

tụng là người nổi bật trong việc vận dụng thuật số, nhưng 

họ cũng chỉ là cực hạn trong việc nghiên cứu và vận dụng 

từng môn. Mà người đồng thời tinh thông nhiều loại thuật 

số và có thể vận dụng được, được thế nhân ca ngợi, lại như 

phượng lông lân giác, trên sử sách cũng chưa từng có ghi 

chép. 

 

 Nhưng mà, giang sơn đời nào cũng có tài tử xuất, 

nhất đại người mới thắng người cũ. Theo lịch sử phát triển, 

thời đại biến thiên, văn hóa Dịch Học trải qua tuế nguyệt 

tang thương lại càng phóng xạ quang mang xán lạn. Trong 

cái hào quang chói sáng này, Lý Kế Trung tiên sinh một 

mình sáng tạo kỹ pháp một quẻ đa đoạn, cũng học Lục hào 

Bát Quái, Tứ trụ mệnh lý, Kỳ môn độn giáp, Âm dương 

phong thuỷ, Tướng tay tướng mặt, bát quái trận pháp, thuật 

số vào một thân, tại đương kim dịch đàn trổ hết tài năng, 

nhất chi độc tú. 

 

 Lý Kế Trung tiên sinh năm 1953 sinh ra ở An Huy. 

Thanh niên thì từng đi bộ đội ở Bắc Kinh, năm 1974 học 

ĐH Sư Phạm tại Bắc Kinh. Khi còn nhỏ Lý Kế Trung bắt 

đầu nghiên tập thuật số, sau từng sư tòng đông đảo danh 

gia, tiếp nhận lão sư truyền miệng tâm thụ. Tại tướng học 

được lão nghệ nhân dân gian An Huy Tào Bảo Kiện tiên 

sinh thân truyền, cũng được Tiêu Pha tướng lão sư Trần 

Đỉnh Long tiên sinh chỉ điểm; về phong thuỷ được Huyền 

Không phái lão sư Phùng Bảo Thành lão gia thân truyền, 

từng được Tam hợp phái lão sư Trần Ngọc Lương tiên 

sinh, Bát trạch phái lão sư Dương Khải Năng lão tiên sinh 
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chỉ điểm; ở Bát Quái Lục hào may mắn được Bắc Kinh 

Bạch Vân quán chưởng môn nhân Chấn Dương Tử lão đạo 

trưởng thân truyền. Lão đạo trưởng đem chưa từng truyền 

ra ngoài tám quẻ tuyệt học, 108 trận pháp truyền thụ cho 

Lý Kế Trung, 108 trận pháp này là chuyên môn dùng để 

điều giải các loại bệnh chứng nghi nan, hóa giải nhân sinh 

tai nạn độc gia bí pháp. 

 

 Lý Kế Trung tiên sinh sư thừa bách gia, dung hội 

quán thông, tâm tính thiền ngộ, hậu tích bạc phát. Ông tập 

cổ mà không câu nệ cổ, riêng một ngọn cờ, tự thành một 

thể. Tứ trụ mệnh lý, Kỳ môn độn giáp, Âm dương phong 

thuỷ, Tướng tay, Tướng mặt đều rất có tạo nghệ, làm cho 

người lấy làm kỳ. Nhất là bát quái trận pháp điều trị phong 

thuỷ, hóa giải hung tai hiệu quả kỳ diệu, danh dự rất cao ở 

trong nước lẫn khu vực Đông Nam Á. 

 

 Cho đến tận bây giờ, Lý Kế Trung tiên sinh đã điều 

giải phong thuỷ của cực nhiều khách sạn cấp sao, trung 

tâm, xí nghiệp, quan gia dân cư và cả tòa thành thị. 

 

 Lý Kế Trung tiên sinh trình độ dự đoán cao siêu và 

phương pháp giải tai danh dương hải ngoại, do đó rất nhiều 

xí nghiệp và mọi người ùn ùn kéo đến, tìm kiếm trợ giúp. 

Hiện nay ông đã được rất nhiều công ty, công ty bất động 

sản, khách sạn tinh cấp cỡ lớn mời làm tổng cố vấn lập kế 

hoạch kinh doanh, cũng được mời là cố vấn kênh phong 

thuỷ của Sina, Sohu. 
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 Vì để càng nhiều người và xí nghiệp được lợi, Lý 

Kế Trung thành lập trung tâm nghiên cứu Hà lạc phương 

đông phục vụ cả nước và Đông Nam Á về dự đoán và lập 

kế hoạch. Đồng thời, Lý Kế Trung tiên sinh còn có một 

tâm nguyện, chính là đem sở học suốt đời của mình ghi 

chép lại, không giữ lại chút nào phụng hiến cho xã hội, từ 

đó thôi động văn hóa Dịch Học phát triển. Do đó, từ năm 

2001 Lý Kế Trung tiên sinh đã sơ khai bắt đầu chỉnh lý quẻ 

ví dụ tích lũy nhiều năm, thân bút sáng tác nhiều bộ thư 

tịch Dịch Học « Chu Dịch một quẻ đa đoạn tinh giải », « 

Chu Dịch một quẻ đa đoạn điểm khiếu », « Chu dịch một 

quẻ đa đoạn nhập môn », « Chu Dịch nhà ở và hoàn cảnh 

». 

 

 Trứ tác Dịch Học của Lý Kế Trung tiên sinh về Dịch 

lý rất có tính sáng tạo và tính đột phá. Lục hào Bát Quái 

"Một quẻ đa đoạn", "Một quẻ đoán cả đời" có thể nói xưa 

nay chưa từng có. Bất luận loại tình huống nào, loại 

phương thức nào, chỉ cần một quẻ, liền có thể biết tất cả, 

khiến việc dùng Bát Quái xem sự tình tăng lên một độ cao 

mới, cái này trong cổ kim trung ngoại trứ tác Dịch Học là 

trước nay chưa từng có. 

 

 Trứ tác Dịch Học của Lý Kế Trung tiên sinh hút 

bách gia chi trường, không câu nệ cổ pháp, sửa cũ thành 

mới linh hoạt đa dạng, văn phong trực tiếp sinh động, 

thông tục dễ hiểu. Khi phân tích quẻ lý lại từ cạn tới sâu, 

từ ngoài vào trong, từ tư tưởng chủ quan đến hoàn cảnh 

khách quan, tiến hành theo chất lượng, tầng tầng phân tích, 
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nhịp nhàng ăn khớp, hiện ra trình độ và phong phạm của 

một vị Dịch Học trứ danh. 

 

 Trứ tác Dịch Học của Lý Kế Trung tiên sinh dung 

nhập mấy chục năm nghiên dịch tâm huyết. Làm cho người 

kính phục chính là ông làm ngược lại quan niệm thế tục 

pháp không truyền ra ngoài, ý chí rộng mở, hướng thế nhân 

công khai cách dùng một quẻ đa đoán, đại tiểu hạn phi cung 

pháp, Bát Quái Lục hào tra bệnh pháp, Bát Quái phong 

thuỷ pháp là các cao cấp kỹ pháp, đặc biệt là công khai 

công bố Bát Quái phối mười hai cung độc gia bí pháp. 

 

 Lý Kế Trung tiên sinh không chỉ có quẻ kỹ siêu 

quần, khiến người ca ngợi, đồng thời Dịch đức nhân phẩm 

cũng khiến người khâm phục. Ông làm người thẳng thắn, 

tính cách sáng sủa, giáo thư dục nhân, dạy không biết mệt. 

Hiện nay học sinh của ông đến hàng vạn mà tính, khắp toàn 

nước, trong đó, không thiếu người danh chấn một phương. 

Ông thực tình vì người tra tai giải nạn, làm đông đảo gia 

đình, xí nghiệp trong xã hội được lợi, chạm vào xã hội văn 

minh, hài hòa và tiến bộ. 

 

 Cuốn sách này thời gian xuất bản vội vàng, sai lầm 

khó tránh khỏi, thành thật cảm tạ. 

 

 Lý Kế Long  

Tháng Đông năm Kỷ Sửu   



 

 
14 

 

MuåC LuåC 
 

MỞ ĐẦU ........................................................................... 6 

LỜI NÓI ĐẦU .................................................................. 9 

TỔNG QUÁT .................................................................. 20 

Tiết 1: Đại tượng, đại quẻ, phản quẻ............................ 21 

Tiết 2: Dụng thần, Hào vị, Nguyệt Nhật ...................... 25 

Tiết 3: Phi hào, phi cung, phi số .................................. 29 

Tiết 4: Lục hào phân biệt tính tình dung mạo .............. 52 

Tiết 5: Tổ nghiệp, lục thân, hôn nhân .......................... 67 

Tiết 6: Đoán gia trạch................................................... 82 

Tiết 7: Luận phú quý nghèo hèn .................................. 94 

Tiết 8: Luận sự nghiệp công danh ................................ 97 

CHƯƠNG I: LÀM THẾ NÀO XẢO DỤNG TIN TỨC 

THỰC HÀNH NHẤT QUÁI ĐA ĐOÁN .................... 100 
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Bát Quái xác minh Ô Kim dưới mặt đất .................... 169 

Trong động biến --- Cầu kết quả ................................ 172 

Tài động nhập kho --- Văn có hỉ ................................ 175 

CHƯƠNG II: LÀM THẾ NÀO RÚT RA TIN TỨC LY 

HÔN, NGOẠI TÌNH, LY THÂN ................................. 179 

Người đồng quẻ dị --- Tin tức giống nhau ................. 182 
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cũng là hung tượng, Bạch Hổ động chủ huyết quang, 

đương nhiên là bố có tai. Hào ba Mão mộc bị Nguyệt lệnh 

Dậu kim xung phá, hào ba là phần eo, cho nên đoán bố năm 

1995 có tai nạn xe cộ tổn thương tại phần eo. Bố hô hấp 

khí quản có bệnh là sơ hào động hóa Chấn, Chấn chủ đầu, 

hào hai Quan quỷ Tị hỏa lại lâm Huyền Vũ. Hào sáu hào 

Phụ mẫu Mùi thổ đại biểu mẹ tương hợp Nhật, tọa tại quẻ 

Đoài tại tháng tám khí vượng, nên đoán mẹ khỏe mạnh, 

hóa Dần mộc hồi đầu khắc nên đoán mẹ tỳ vị không tốt. 

 

Quần áo xa xỉ làm người tán 

thán 

 

Xuân năm 2001, một người thanh niên tìm ta dự 

đoán. 

 

Ngày Giáp Thân tháng Mão năm Tân Tị (Ngọ Mùi 

không) 
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Nhìn thấy quẻ này, ta không khỏi nhíu mày, nói với 

người kia: "Người trẻ tuổi, sự tình phát sinh trên người cậu 

tương đối nhiều, có mấy lời nói ra cậu cũng không nên để 

ý."  

 

Anh ta nói: "Ngài nhìn ra cái gì cứ việc nói." 

 

 1.  "Cậu xuất thân nhà phú hào, nhà có tài sản 

ngàn vạn trở lên, bố mẹ đều là người có năng lực phi phàm. 

Mẹ cậu cao ráo xinh đẹp, khẩu tài vô cùng tốt, là người phụ 

nữ tài ba, là bà chủ xí nghiệp, năng lực kết giao xã hội cực 

mạnh, thường lui tới với lãnh đạo cấp tỉnh thị thậm chí cao 

hơn" 

 

 "Đúng! Đúng! Lý Kế Trung tiên sinh quả thật danh 

bất hư truyền." 

 

 Trong quẻ Huynh Tử Tài liên tục tương sinh, lại 

Huynh vượng, Tử vượng, Tài vượng, tài nguyên kéo dài, 
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Tử tôn Mão mộc lâm Nguyệt lệnh ngồi tại hào hai hào nhà, 

hẳn là nhà đại phú. Sơ hào là bố, động mà hóa Quan lâm 

Thanh Long, bố tất làm quan, năng lực phi thường. Hào 

hai là mẹ, sinh ta cũng là mẹ, lâm Mão mộc Đào Hoa, 

tướng mạo xinh đẹp; lâm Chu Tước, khẩu tài tốt; hào hai 

Mão và hào năm Tuất thổ Quan tinh tương hợp, thường lui 

tới với quan lớn; Tử tôn là lễ phẩm, hợp Quan là lễ còn qua 

lại; Tử tôn lâm mẫu vị lại đương lệnh mà vượng, mẹ là bà 

chủ công ty. 

 

 2.  "Cha mẹ cậu tuy có khả năng nhưng cậu lại 

bất học vô thuật, từ nhỏ cậu đã không thích học. Hiện tại 

chỉ có văn hóa trung học"  

 

"Lý Kế Trung tiên sinh, tôi có bằng đại học"  

 

"Cậu chẳng học gì, bằng đó là dùng tiền mua tới, có 

phải hay không!"  

 

"Không phải, là sai người làm." 

 

 Phụ mẫu Thân kim bị Tị hỏa khắc, lâm Đằng Xà là 

văn bằng hư giả. 

 

 3.  "Văn hóa của cậu không cao, nhưng cá tính 

ngay thẳng, đây là ưu điểm, cho nên ta xem cậu là đồng 

thời lẫn lộn tại hai đạo hắc bạch, mà ở hai phương diện đều 

có chút ảnh hưởng. Cá tính của cậu lại hơi táo bạo, đây là 

khuyết điểm, nó khiến cậu bị nhiều thua thiệt."  
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"Rất đúng." 

 

 Hào Thế Tị hỏa nhập hào năm quân hào là Quan tinh 

Tuất thổ bảo khố, hào Thế lại hóa Quan tinh Mùi thổ lâm 

Thanh Long, chứng tỏ người này hay lui tới với giai tầng 

lãnh đạo. Hào năm Quan tinh Tuất thổ hóa Huynh đệ Tý 

thủy lâm Bạch Hổ là trên đường cướp tiền là hắc đạo. Tị 

hỏa trì Thế vượng, tính tình thô bạo. 

 

 4.  "Cậu quá phong lưu, thường lái siêu xe đi 

khắp nơi ăn chơi, dùng tiền theo quyển, ăn uống cá cược 

chơi gái đều yêu thích, nhất là tửu sắc. Cậu bé, cậu còn 

nhỏ, cần tiết chế a."  

 

"Cái này cũng có thể nhìn ra? "  

 

"Có thể nhìn ra được nhiều nữa!" 

 

 Hào Thế Thê tài Tị hỏa động hóa Quan quỷ Mùi thổ 

lâm Thanh Long, Tài Quan tương sinh lại lâm Thanh Long 

chủ tửu sắc hoang dâm; hào Thế hóa xuất Mùi thổ lại cư 

quẻ Khôn, Khôn là chỗ ăn chơi; Tị hỏa động hợp hào Phụ 

Thân kim là tượng lái xe tiến đến các chỗ ăn chơi (Mùi 

khố, Khôn cung); hào Thế lâm Tị hỏa, hỏa vượng thì tính 

dục mạnh. 

 

5.  "Cậu cả đời sẽ bị thương tai không ngừng. 

Hiện nay, trên người cậu đầu, ngực, chân cũng đã có tổn 

thương nặng. Cậu lúc vừa ra đời chỉ có hai cân nửa trọng. 

. ."  
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"Oa! Mẹ tôi nói lúc đó đúng là chỉ có hai cân rưỡi."  

 

"Sau khi sinh cậu có nhiều bệnh, 2 tuổi có một lần 

tai nạn. 5 tuổi lại có một tai nạn"  

 

"Tôi hai tuổi thì bệnh một trận; năm tuổi thì chị dẫn 

tôi băng qua đường, tôi chạy loạn, kết quả bị xe đâm"  

 

"Mấy năm gần đây, năm 1994, cậu lại có một lần tổn 

thương tai nạn."  

 

"Năm 1994 tôi đánh nhau thụ thương." 

 

 Tị hỏa trì Thế, trong quẻ có Dần Tị Thân tam hình, 

tam hình chủ tai nạn tổn thương, Tị hỏa liền như một thanh 

loan đao. Sơ hào là chân, hóa Quỷ lâm Tị hỏa gặp tam hình 

là chân có tổn thương; hào bốn Thân kim, gặp tam hình, 

Thân kim chính là một cây đao nên ngực có tổn thương; 

Hào sáu là đầu, hóa Tử tôn, tháng Mão hình hào sáu Tử 

tôn, lâm Huyền Vũ huyết dịch nên đầu đổ máu. 

 

 Sơ hào là thiếu niên, lâm hào Thế hóa Quỷ, nhiều 

tai, lưu niên lấy hạn vận đẩy. Tị hỏa là số 2, 2 cân. Hào hai 

Mão mộc sinh Tài tinh hào Thế Tị hỏa, Tị hóa Mùi Quỷ, 

hai tuổi có bệnh tai. Hào năm Tuất thổ lâm Bạch Hổ, lâm 

con đường thu Tị hỏa, 5 tuổi có tai nạn xe cộ. Năm 1994 

Giáp Tuất, hào Thế nhập kho, kết hợp hạn vận, lại là năm 

có tai nạn tổn thương. 
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 6.  "Năm 1997 cậu có tai ương lao ngục, năm 

1998 cậu có tai nạn trọng thương, tại ngực."  

 

"Ai. . . Xem ra Chu Dịch thật sự là khoa học, hai 

năm này tôi tìm sống trong cái chết, năm 1997, tôi và mấy 

người bạn đến nhà hàng ăn cơm, bọn họ mang lên đồ ăn 

lởm khiến bọn tôi uất lên, không trả tiền, đánh nhau với 

người của nhà hàng, kết quả bạn tôi nổ súng bắn chết 

người, việc này tuy tôi không có trách nhiệm gì lớn nhưng 

dù sao cũng bị liên lụy, ẩn núp trong miếu nửa năm, mẹ tôi 

chạy chọt khắp nơi mới đỡ đi. Năm 1998, tại khách sạn 

đánh nhau, bị người dùng chai rượu nện toác đầu, ngực bị 

đâm hai nhát, tý thì chết!" 

 

 Năm 1997, trong quẻ Sửu Mùi Tuất Quan quỷ tam 

hình, hào ba Sửu thổ quan tinh lâm môn hộ và Câu Trần, 

vì kiện cáo lao ngục mà phá tài. Tị hỏa nhập Tuất khố, Tuất 

hóa Tý tọa quẻ Cấn. Cấn là núi là miếu, chạy đến trong 

miếu. Tử tôn Mão mộc kề sát khắc Sửu thổ, là mẹ trợ giúp 

xử lý việc này. Năm 1998, Dần Tị Thân tam hình, ngực bị 

đâm. 

 

 7.  "Năm 1999, cậu phong lưu tác nghiệt, làm 

một cô gái xảy thai."  

 

"Loại sự tình này cũng không thể chỉ trách một mình 

tôi, cô ấy cũng có trách nhiệm." 

 

 Năm 1999, quẻ Đoài (thiếu nữ) Đào Hoa Mão mộc 

lâm Thái Tuế sinh hào Thế, tượng ở chung hoan ái. Nhưng 
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Đào Hoa Mão mộc lâm Tử tôn và Quan quỷ Tuất thổ tương 

hợp lâm Bạch Hổ, tất có mang thai mà xảy thai. 

 

 8.  "Gần đây, cậu mất cỡ mười vạn đồng vì một 

nữ nhân"  

 

"Đúng"  

 

"Cô gái này và cậu ở chung, cô ấy nói với cậu là mẹ 

cô ấy bị bệnh cần tiền thế chấp bảy vạn đồng. Cậu chủ động 

cho cô ấy mười vạn."  

 

"Ngài làm sao biết được?"  

 

"Cô gái này làm như vậy là do một người bạn của 

cậu nhờ vả. Cô ấy cố ý đến dẫn cậu cắn câu, mục đích chính 

là lừa gạt tiền tài! Đây đều là tiền mồ hôi nước mắt của cha 

mẹ cậu đấy!" 

 

 Tý thủy là Đào Hoa là nữ tử, cư quẻ Khảm (Khảm 

là hiểm) lâm Huyền Vũ vượng đến khắc Thế, chính là cô 

gái này vì tiền tài của hào Thế mà tới. Thân kim lâm Nhật 

kiến bán sinh hợp Tý thủy, Thân kim lại lâm hào Phụ mẫu, 

cô gái này tất lấy việc mẹ bị bệnh làm lý do mượn tiền. Phụ 

mẫu Thân kim lâm Đằng Xà, Đằng Xà là hư giả lừa dối. 

Đây là lập cớ để lấy. Thân kim lâm hào Ứng, hào Ứng là 

người khác, là bạn bè, chính là người có quen biết với hào 

Thế (Thân và Tị hợp) âm thầm đặt kế hoạch việc này. Phụ 

Thân hóa Quỷ tọa quẻ Cấn, Cấn là số bảy, cô gái này lấy 
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lý do mẹ bệnh cần bảy vạn đồng, Tý thủy Huynh đệ là số 

1, lâm Nhật vượng cướp Tài. Thực được mười vạn. 

 

 9. "Cậu cũng không cần tức giận, những chuyện 

này phát sinh đều là hành vi tự thân cậu không ngay thẳng 

mà tạo thành. Cậu hiện tại có ý nghĩ sát hại chị mình, đúng 

hay không?"  

 

"Cậu vì muốn độc chiếm gia sản, ý nghĩ này càng 

ngày càng mãnh liệt đi?"  

 

". . .Gần đây thỉnh thoảng lại có. . ."  

 

"Ta khuyên cậu sớm từ bỏ loại ý nghĩ nguy hiểm 

này, cái này sẽ hủy cả nhà cậu, cũng hủy đi chính cậu. . ." 

 

 Hào Huynh đệ Tý thủy loại tượng là chị, hào Thế Tị 

hỏa hợp khắc Thân kim, có tượng ý là Thân kim không 

sinh Tý thủy, Thân kim lâm Đằng Xà, muốn bóp chết chị. 

 

 Ta và người trẻ tuổi này nói chuyện với nhau hồi lâu, 

ngoài dự đoán vận khí anh ta về sau ra thì càng bỏ ra rất 

nhiều thời gian để giảng đạo lý cho anh ta, từ trong ánh 

mắt của anh ta có thể thấy được, anh ta khó có thể nghe ta 

khuyên bảo, ta cảm thấy tiếc hận thật sâu. 

  


