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Tử vi Tuổi Dậu trọn đời & Vận mệnh 
người Tuổi Gà 

Bạn đang đọc bài viết Tử vi Tuổi Dậu trọn đời & Vận mệnh người Tuổi 

Gà tại 12CungSao.Com, bạn sẽ tìm hiểu về Tử vi trọng đời của người tuổi Dậu, xem 

tử vi vận mệnh của người tuổi gà. Xem bói người tuổi dậu,. Xem tuổi người tuổi gà 

chính xác và đầy đủ nhất hiện này! . Cùng khám phá những thông tin lý thú và bổ 

ích về chiêm tinh học tại 12 Cung Sao cực hấp dẫn! 

 

Tổng hợp tử vi đầy đủ cho người tuổi Dậu hay còn gọi là Tuổi Gà chính xác 

nhất! 

Bạn cầm tinh con giáp tuổi Dậu, tuổi Dậu hay còn gọi là tuổi con Gà. Nếu 

bạn muốn biết chính xác về tử vi trọn đời của người Tuổi Dậu, hãy tìm 

hiểu tại 12 Cung Sao để khám phá tổng quan về bộ tử vi trọn đời đầy đủ 

nhất cho các bạn Tuổi Dậu - Gà nhé. Bộ tử vi viết chi tiết vận mệnh của 

người tuổi Dậu trong suốt cuộc đời của mình. Từ tình yêu, gia đình, sự 

nghiệp, bạn bè cho đến các sở thích, tính cách, điều hợp và điều khắc 

kỵ...đầy đủ cả tử vi trọn đời cho các bạn tuổi Dậu - Gà tại 12cungsao.com! 

Cùng khám phá tử vi trọn đời của mình nhé! 

 

Tử vi vận mệnh trọn đời của 12 con giáp 

1. Tử vi Tuổi Tý 

2. Tử vi Tuổi Sửu 

3. Tử vi Tuổi Dần 

http://www.12cungsao.com/
http://www.12cungsao.com/p/ty.html
http://www.12cungsao.com/p/suu.html
http://www.12cungsao.com/p/dan.html
http://2.bp.blogspot.com/-I2PfK3dtark/VLjqyqOfxAI/AAAAAAAAEV4/zU10nju5J1g/s1600/nguoi%2Btuoi%2Bdau%2B4.jpg
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4. Tử vi Tuổi Mão 

5. Tử vi Tuổi Thìn 

6. Tử vi Tuổi Tị 

7. Tử vi Tuổi Ngọ 

8. Tử vi Tuổi Mùi 

9. Tử vi Tuổi Thân 

10. Tử vi Tuổi Dậu 

11. Tử vi Tuổi Tuất 

12. Tử vi Tuổi Hợi 

Tổng quan về người Tuổi Dậu / Tuổi Gà 

 Mệnh: Kim 

 Hướng tốt: Tây  

 Màu sắc hợp mệnh: Tím 

 Cực: Âm 

 Đá hợp mệnh: Đá thạch anh 

 Số may mắn: Ý nghĩa số 6 

 Số thứ tự: Thứ 10 

 Mùa sinh tốt: Mùa thu 

 Tháng tốt: Tháng 9 

 Tuổi hợp: Người tuổi Sửu, Người tuổi Tỵ 

 Tuổi xung khắc: Người tuổi Mão 

 Tương ứng với tử vi phương Tây: Cung Xử Nữ 

Xem mệnh theo năm của người tuổi Dậu 

 Sinh từ ngày 01/22/1909 đến 02/09/1910 - Mệnh Thổ 

 Sinh từ ngày 02/08/1921 đến 01/27/1922 - Mệnh Kim 

 Sinh từ ngày 01/26/1933 đến 02/13/1934 - Mệnh Thủy 

 Sinh từ ngày 02/13/1945 đến 02/01/1946 - Mệnh Mộc 

 Sinh từ ngày 01/31/1957 đến 02/17/1958 - Mệnh Hỏa 

 Sinh từ ngày 02/17/1969 đến 02/05/1970 - Mệnh Thổ 

 Sinh từ ngày 02/05/1981 đến 01/24/1982 - Mệnh Kim 

 Sinh từ ngày 01/23/1993 đến 02/09/1994 - Mệnh Thủy 

http://www.12cungsao.com/p/mao.html
http://www.12cungsao.com/p/thin.html
http://www.12cungsao.com/p/ti.html
http://www.12cungsao.com/p/ngo.html
http://www.12cungsao.com/p/mui.html
http://www.12cungsao.com/p/than.html
http://www.12cungsao.com/p/dau.html
http://www.12cungsao.com/p/tuat.html
http://www.12cungsao.com/p/hoi.html
http://www.12cungsao.com/p/6.html
http://www.12cungsao.com/p/suu.html
http://www.12cungsao.com/p/ti.html
http://www.12cungsao.com/p/mao.html
http://www.12cungsao.com/p/xu-nu.html
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 Sinh từ ngày 02/09/2005 đến 01/28/2006 - Mệnh Mộc 

 Sinh từ ngày 01/28/2017 đến 02/15/2018 - Mệnh Hỏa 

Tuổi Dậu hay còn gọi là tuổi gà là dấu hiệu thứ mười trong hệ tử vi 

chiêm tinh học phương Đông. Người cầm tinh con giáp tuổi Dậu thường 

rất hay bị hiểu nhầm và đa phần đặc điểm con người họ đều rất phức 

tạp. Họ có ngoại hình khá thu hút và ăn chắc mặc bền. Một số người 

tuổi Dậu mang cá tính khá mạnh mẽ, bí ẩn và lặng lẽ. Một số khác lại 

khá tích cực và hoạt bát. Họ là một người có hai phần tính cách, một 

mặt họ có nét quyến rũ và tốt bụng mặt khác lại khá lạnh lùng và tàn 

bạo. Người tuổi Dậu rất thực tế. 

 

Người tuổi Gà có cách tiếp cận cuộc sống với tầm nhìn rất  rộng lớn. Họ 

có nhiều hy vọng và một mong muốn mạnh mẽ là được thành công. Họ 

sẵn sàng hi sinh và bất chấp để xây dựng thành công trong mọi lĩnh 

vực. 

 

Tuy vậy họ là một người rất truyền thống. Họ rất tốt bụng nhưng chỉ 

điều này duy nhất chỉ có nghĩa với người mà họ muốn. Người tuổi Dậu 

là một công nhân xuất sắc và có thể làm được những điều tuyệt vời. 

 

Người cầm tinh tuổi gà đa phần là người tin rằng họ luôn luôn đúng. Họ 

có niềm tin mạnh mẽ vào ý nghĩ của mình và họ luôn áp đặt những 

quan điểm của họ vào người khác. Điều này dẫn đến một sự không hài 

lòng ở người khác về họ. Họ là những người có lập luận tốt, thẳng thắn, 

trung thực và giỏi về ngoại giao. Họ luôn ngoan cố trong mọi cuộc tranh 

luận chỉ để giành phần thắng về mình. 

 

Nếu bạn muốn làm bạn với một người tuổi Dậu, bạn cần phải cố tìm 

hiểu sâu về người này. Hãy chắc chắn rằng bạn không phải là người đề 

cao cái tôi và tính toán. Vì người tuổi Dậu là một người ghét thừa nhận 

rằng họ sai. 

 Tính tích cực: Cầu toàn kiên cường, dũng cảm, có nhiệt huyết, chính 

nghĩa, có trách nhiệm, siêng năng. 
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 Tính tiêu cực: Ngoan cố, lỗ mãng, kiêu ngạo, thô lỗ, thiếu kiên nhẫn, 

hung hăng, hống hách. 

Tính cách người tuổi Dậu / Tuổi Gà 

Con gà tượng trưng cho sự tự tin, kiêu ngạo và tích cực. Những người 

tuổi Dậu là người sôi nổi và có vẻ bề ngoài lòe loẹt. Tuy nhiên, họ cũng 

là người trung thành, đáng tin cậy với tính cách trung thực và thẳng 

thắn. 

 

Những người tuổi Dậu thường là những người cứng rắn, kiên cường, ý 

chí mạnh mẽ, họ cũng là những người khá nóng nảy và không đủ kiên 

trì với những ai không theo kịp nhip độ của họ. Do họ quá thật thà thẳng 

thắn, đôi khi họ không để ý đến cảm giác của người khác, dễ làm tổn 

thương người khác. Thực tế, những người tuổi Dậu lại là những người 

rất phức tạp và có đôi chút phù phiếm. Đặc biệt, họ là những người dí 

dỏm tràn trề sức sống. 

 

Những người tuổi Dậu thường có xu hướng tỉ mỉ, chi tiết, và cầu toàn. 

Họ cũng có thể là những nhà quản lý giỏi. Đối với những người cầm 

tinh con gà, vị trí của họ trong cộng đồng là hết sức quan trọng, vì thế 

họ sẵn sàng bỏ thời gian và công sức để tiến thân theo cách của mình, 

chậm rãi mà có phương pháp. 

 

Họ thích sự phô trương, thích những nơi sang trọng lộng lẫy, và những 

dịp lớn khi họ có thể mặc những bộ cánh sang trọng và thời thượng 

nhất của mình. Nhưng sự đam mê thật sự của họ là hòa mình với thiên 

nhiên. 
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Người tuổi Dậu là người hướng về gia đình và luôn luôn tôn trọng gia đình 

Những người tuổi Dậu thường rất hãnh diện về gia đình của mình và họ 

là những người quản lý gia đình rất hiệu quả. Họ thích sự ngăn nắp gọn 

gàng, nhà cửa lúc nào cũng phải tươm tất. Đối với họ, sự sạch sẽ vệ 

sinh luôn được đặt ở vị trí hàng đầu. Họ thuộc tuýp người ưa chuộng 

truyền thống, những người này thường thích trang trí đồ gỗ nội thất 

trong nhà. 

 

Trong số những người cầm tinh con gà, có nhân vật là đại biểu với tính 

cách “giàu ảo tưởng, hành động vì trượng nghĩa”. Ông ta tự cho mình là 

“anh hùng không hề biết sợ”, sẽ làm thay đổi thế giới. Thật ra, đặc trưng 

của người tuổi Dậu có bề ngoài là người cấp tiến, tự cho mình là tài giỏi 

nhưng trong lòng lại rất bảo thủ, cố chấp. 

 

Họ là người ưa tranh luận mà bất chấp người khác có cảm giác thế 

nào. Họ luôn cho rằng mình đúng và không thừa nhận bất kì một khuyết 

điểm nào. Người tuổi Dậu thích được người ta khen ngợi, khoa trương. 

Khi bị một ai đó phê bình, họ sẽ dùng đủ mọi cách phản bác, không 

http://4.bp.blogspot.com/-LBMeQ52W-Os/VLjqwyDfSWI/AAAAAAAAEVo/2HOJALfMBrk/s1600/nguoi%2Btuoi%2Bdau%2B1.jpg
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thừa nhận sai lầm của mình. Song dù như thế nào thì mọi người vẫn 

yêu mến họ bởi tính cần cù, chịu khó. Trong lĩnh vực kinh tế họ là nhà 

quản lý có tài, họ biết làm sao để cân đối các khoản thu chi một cách 

đúng đắn nhất. 

 

Tính cách của người tuổi Dậu cơ bản được phân thành hai loại: một loại 

thích nói chuyện phiếm, hay nói lung tung, tính cách sôi nổi; còn loại kia 

là những người giỏi quan sát, biết đoán ý người khác qua lời nói, sắc 

mặt. Hai nhóm người này rất khó sống với nhau. Người tuổi Dậu có 

không ít những phẩm chất tốt để bù đắp những khiếm khuyết của bản 

thân. Họ rất tinh nhanh, năng nổ, khả năng tổ chức cao, nghiêm túc, 

chăm chỉ, thẳng thắn, biết cách giải quyết khó khăn. Họ dám đứng ra 

vạch trần những hành vi xấu xa, nghiêm khắc phê bình người khác. 

Cùng đi với những ưu điểm này là khuyết điểm thích tranh cãi, luôn 

muốn khoe khoang những kiến thức uyên bác của mình, không hề quan 

tâm đến cảm giác của người khác. Nhưng một khi gặp thất bại, họ cũng 

không sa sút tinh thần, phương pháp của họ là nói quan điểm của mình 

cho từng người một để mọi người tin họ, đứng về phía họ. 

 

Người tuổi Dậu cầu toàn, luôn mưu cầu sự tận thiện tận mỹ. Họ khá 

nhạy cảm với những vấn đề có tính lý luận, khi xử lý, giải quyết một vấn 

đề họ luôn hành động theo một khuôn khổ định sẵn. Cũng chính vì thế 

mà khi gặp bất kì một điều gì ngoài dự tính họ đều lúng túng, thậm chí 

không thể xử lý được. Tuy nhiên, họ là người tài giỏi, chịu khó, có năng 

lực tổ chức cao, thẳng thắn, trung thực, làm việc dứt khoát quyết đoán. 

 

Người sinh năm Dậu có tướng mạo thu hút người khác, đặc biệt là nam 

giới khôi ngô tuấn tú, mạnh mẽ kiên cường. Họ cũng rất tự hào về 

tướng mạo của bản thân, muốn thể hiện mình. Mọi người không thể 

thấy được sự lười biếng của họ vì họ thường có vẻ ngoài được tôn 

kính, đoan trang, đàng hoàng. Cho dù trong số họ có ai là người thẹn 

thùng nhất thì trước mặt mọi người, người đó vẫn tỏ ra là tháo vát, 

nhanh nhẹn, thể hiện hết khí chất tính cách của mình. 
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Người sinh năm Dậu là những diễn viên tuyệt vời, họ thường là nhân 

vật trung tâm trong mọi hoạt động, thường là vẻ đẹp lấp lánh thu hút 

mọi người. Tính cách của họ sẽ để lại ấn tượng sâu sắc cho người 

khác, mỗi một cử chỉ, hành động đều được mọi người chú ý. Họ mang 

tâm tư vui vẻ, cử chỉ tính cách nhạy bén, thường không bỏ bất cứ một 

cơ hội nào để đưa bản thân vượt qua nguy hiểm và đạt thành công. Họ 

có tài năng diễn xuất và khả năng viết lách. Họ có thể tranh luận bất cứ 

vấn đề nào và bất cứ lúc nào. Nếu bạn muốn tranh luận với họ về một 

vấn đề nào đó thì bạn rất dễ gặp thất bại. 

 

 

Nếu bạn muốn hiểu rõ hơn người tuổi Dậu, bạn nhất định phải chịu 

đựng tính ưa thích tranh luận của họ, tranh luận với người khác là thiên 

tính, không thể lay chuyển được họ. Vì vậy, về điểm này có làm bạn khó 

tiếp nhận đến đâu thì bạn vẫn phải khống chế bản thân, không được nổi 

cáu. Nếu không, chẳng may bạn chạm phải “ngòi nổ” lúc nào cũng sẵn 

sàng của họ thì nhất định sẽ xảy ra một “trận chiến”. 

 

     

Khi người tuổi Dậu rơi vào trạng thái tiêu cực, họ sẽ nghĩ ra mọi cách 

để giữ nguyên ý mình vì họ tin mình là đúng, chỉ công nhận ưu điểm 

của bản thân. Thế nhưng nếu chúng ta phân tích kỹ một chút nội tâm 

của họ thì sẽ phát hiện ra mục đích mà họ làm như vậy chỉ là muốn xác 

định giá trị của họ, cho nên họ không muốn nhận thức chân thật về bản 

thân; cũng không nên khoe khoang, khoa trương với họ mà gặp bất lợi. 

 

Nếu người tuổi Dậu sinh đúng vào lúc tảng sáng hay hoàng hôn thì họ 

sẽ có đặc điểm nói dai. Càng không may là những người này thường 

thổi phồng, khuếch trương lời nói của họ, không hề nhận ra sai 

lầm,  không có một đề tài nào mà họ đưa ra mang ý nghĩa đứng đắn. 

Người tuổi Dậu sinh vào ban đêm thì hoàn toàn ngược lại, họ cực kỳ 

nghiêm túc, không giỏi giao tiếp, lãnh đạm với mọi người giống như một 
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con mọt sách, thậm chí tính tình hơi lập dị, khó đoán trước. 

 

Hầu hết người tuổi Dậu đều quản lý tài chính trong gia đình, họ tính 

toán tỉ mỉ, biết cân bằng thu chi. Họ rất coi trọng tay hòm chìa khóa, tính 

toán rất cẩn thận mỗi việc phải làm và cũng rất quí trọng thời gian của 

mình. Con cái của người tuổi Dậu cũng có thể nhận chức vụ “nhân viên 

bảo quản tài sản” để bố mẹ gửi cho chúng từng đồng tiền nhỏ với mục 

đích để bọn trẻ tăng thêm vốn cho “ngân hàng nhỏ”. Nếu như bạn có tật 

tiêu vung tay quá trán thì hãy gửi tiền cho những người tuổi Dậu, họ sẽ 

giúp bạn lên kế hoạch chi tiêu chính xác, nghiêm túc, và tật xấu của bạn 

sẽ dần mất đi. Dưới sự quản lý của các chuyên gia kinh tế tinh nhanh là 

họ, tiền của bạn xuất ra sẽ được dùng ở những chỗ hợp lý, thu nhập 

của bạn cũng được tích góp lại, giúp bạn có tiền đồ trong cuộc sống. Có 

được người quản lý tài chính tuổi Dậu bảo hộ cho bạn thì những chủ nợ 

sẽ không ngày đêm đến làm phiền bạn nữa. Bạn cần biết rằng nếu 

không có họ - vị cứu tinh về tài chính của bạn, bạn sẽ rơi vào cảnh tồi 

tệ. 

 

Người tuổi Dậu và người tuổi Gà đa số là những người tốt và thương người 

http://3.bp.blogspot.com/-y-v6OHUV0k0/VLjqxphYJhI/AAAAAAAAEVw/DDDTVYrYnvk/s1600/nguoi%2Btuoi%2Bdau%2B3.jpg
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Chúng ta hãy suy nghĩ rộng hơn về vấn đề này, mỗi khi bạn được họ 

cứu ra khỏi hoàn cảnh khó khăn, lời trách móc của họ đối với bạn sẽ là: 

“Muốn làm người tốt hay tình nguyện trở thành con người sa đọa đây?” 

Câu nói này có thể giúp bạn tự kiểm điểm mình. Dưới sự giúp đỡ của 

họ, tình hình của bạn sẽ tốt dần lên, nhưng cuộc sống của bạn sẽ 

không tách rời họ, có họ ở bên cạnh, không bao giờ bạn phải thất vọng. 

 

Người tuổi Dậu là người giỏi giữ mình và thích giải quyết, xử lý các vấn 

đề hay công việc, nhưng đừng hi vọng họ làm những việc mang tính cải 

cách, họ có thể sắp xếp mọi việc để làm tốt hơn nhưng lại thiếu tính 

sáng tạo. Họ rất khó nhận nhân vật mang tính cải cách. Nếu như người 

tuổi Dậu biết những kiến nghị mà họ đề xuất được ủng hộ thì họ sẽ đưa 

ra những suy nghĩ mới, sáng tạo trong công việc và sẽ đạt được thành 

tích. 

 

Tuy những người tuổi Dậu đôi lúc cũng tiêu tiền vung tay quá trán 

nhưng số tiền này chỉ tiêu cho bản thân họ. Họ rất nghiêm khắc trong 

việc chọn lựa ăn mặc và rất thích thu hút sự chú ý của mọi người, có lúc 

họ còn trang trí nhà và phòng làm việc của họ rất đẹp. Bản thân họ cũng 

thích trang điểm. Người tuổi Dậu còn đặc biệt xem trọng chức tước và 

bằng khen, họ bao giờ cũng cố gắng để có được ít nhất một cơ hội đoạt 

huy chương hoặc chức vị trong công việc. Tiền của họ ngoài việc tiêu 

cho gia đình nhỏ, còn dùng để theo đuổi tình yêu hoặc giành được tình 

cảm tốt của đồng nghiệp, chỉ có một thứ mà bạn có thể nhận được từ 

họ miễn phí, đó chính là: kiến nghị. 

 

Tất cả những người tuổi Dậu đều rất cẩn thận trong mọi việc, là người 

cầu toàn, họ rất nhạy cảm với những vấn đề có tính lý luận mạnh mẽ. 

Khi xử lý bất kỳ vấn đề gì đều thực hiện sau khi đã phân định rõ ràng kế 

hoạch, đối với những người làm việc không theo qui tắc, họ sẽ cảm 

thấy khó hiểu. 

 

Phụ nữ tuổi Dậu luôn là người thực tế, cần cù chăm chỉ, chịu khó và 
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hay giúp đỡ mọi người, họ là người vợ đảm đang, người mẹ dịu hiền. 

 

Người tuổi Dậu là những kẻ năng động, vì thế họ có sức khỏe tốt. Nếu 

bị bệnh thì họ cũng có khả năng hồi phục nhanh chóng. Đôi khi, họ đảm 

nhận quá nhiều việc khiến họ bị stress và trái tính trái nết. 

 

Người tuổi Dậu và tình yêu 

Nói chung, tính cách của người sinh năm Dậu là thẳng thắn và hơi kỳ 

lạ, phần lớn trong số họ đều thích được mọi người chú ý. Không những 

như vậy, cách nhìn của người tuổi Dậu với sự việc hơi bảo thủ, mặc dù 

có lúc xem ra họ có chút ngượng ngùng nhưng vẫn có lòng dũng cảm. 

Những lúc cần, họ sẽ đứng ra không chút do dự. 

 

Người tuổi Dậu là người chân thành nhưng lại thể hiện bên ngoài là một 

kẻ hống hách nên khi tiếp xúc với người khác thì khó gây thiện cảm, 

đặc biệt là đối với những người nhạy cảm. Họ cần một người bạn đời 

có thể tiếp nhận trực tiếp cách xử sự như thế. Đây là kiểu người có khả 

năng thấu hiểu được những người có vẻ bề ngoài cứng rắn và nhìn 

nhận họ theo đúng bản chất thực sự. 

 

Người tuổi Dậu tự hào về chính họ và không thấy e ngại về thái độ 

huênh hoang của mình. Lý do là họ luôn luôn hoàn hảo và họ tập trung 

hết sức để làm tôn lên vẻ ngoài của mình. Đôi lúc họ là người hống 

hách và khó sống chung. Nhưng nếu bạn có thể vượt qua điều đó thì 

bạn sẽ hiểu ra rằng người tuổi Dậu cũng là người biết quan tâm, tình 

cảm và lãng mạn. Bạn bè và người yêu của những người tuổi Dậu cần 

trang bị sẵn tâm lý khi ở bên họ, vì họ đôi khi rất thẳng thắn thậm chí trở 

nên hơi lạnh lùng vô cảm mặc dù thật sụ họ vốn là người luôn có ý tốt. 

Gian xảo là điều mà họ cực ghét. 

 

Đối với bạn bè, người tuổi Dậu thường rất hào phóng và chân thành. 
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Đối với những người thân yêu, họ là những người rất chu đáo và luôn 

chung thủy. 

 

Tình yêu của người tuổi Dậu khá là yên bình và hạnh phúc 

Người tuổi Dậu luôn vun đắp cho ngôi nhà nhỏ bé của mình. Với họ, gia 

đình có yên vui, đầm ấm thì sự nghiệp mới có nền tảng để phát triển. 

Người vợ hay người chồng tuổi Dậu cũng đều biết cách quan tâm, 

chăm sóc cho mái ấm của mình. Dù hành động thể hiện sự quan tâm ấy 

có hơi vụng về nhưng đó là tình cảm chân thành xuất phát từ trái tim 

của họ. 

 

Thông thường, nam giới sinh năm Dậu hay thích những phụ nữ ưa hoạt 

động bởi vì họ thích thể hiện bản thân, muốn người khác biết được tài 

năng và trí tuệ của mình, vì thế họ thường nhận được sự coi trọng của 

nữ giới. Tuy thích thể hiện bản thân nhưng họ sẽ không quá đà hoặc 

làm những chuyện nổi loạn, bởi lòng tự trọng khống chế rất mạnh ý 

thức của họ. 

 

Nam giới tuổi Dậu thường thích để tình cảm, tình yêu nảy nở một cách 

http://2.bp.blogspot.com/-H91DIOW22J8/VLjqzRWhpNI/AAAAAAAAEWE/OsZwpIpmZEQ/s1600/nguoi%2Btuoi%2Bdau%2B5.jpg
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tự nhiên. Họ thích thể hiện và cũng biết cách để người khác thấy được 

tài năng, trí tuệ của mình. Chính vì thế, họ thường được nhiều cô gái 

yêu mến và theo đuổi. Tuy nhiên, nam giới tuổi Dậu cũng giống các 

chàng tuổi Hợi, thường dễ dao động trong tình yêu. 

 

Người đàn ông tuổi Dậu rất yêu gia đình nhỏ của mình. Họ thường giúp 

vợ việc nhà để tạo nên bầu không khí hòa thuận, ấm êm. Nhiệm vụ 

chính mà họ đặt ra và phấn đấu là xây dựng một sự nghiệp vững vàng 

và chăm lo tốt cho gia đình. 

 

Khác với các cô gái tuổi Mùi, nữ giới tuổi Dậu có tính cách khá mạnh 

mẽ. Họ chủ động trong tình yêu. Sức hấp dẫn từ những người con gái 

tuổi Dậu khiến cho rất nhiều đàn ông phải... ngẩn ngơ. Họ được nhiều 

người khác phái theo đuổi. Không như các cô gái tuổi Thìn, các cô gái 

tuổi Dậu rất coi trọng hình thức của bản thân và của đối phương. Trong 

tình yêu, họ có thể chấp nhận sự bó buộc nhưng không được đi quá 

giới hạn. Vì vậy, những người đàn ông theo chủ nghĩa nam quyền 

không phải là đối tượng thích hợp của các nàng tuổi Dậu. 

 

Nữ giới tuổi Dậu khá thông minh khi sắp xếp việc gia đình. Họ là người 

vợ thủy chung, biết sẻ chia với chồng; người mẹ biết chăm sóc và yêu 

thương con cái. Tuy nhiên, họ lại không có khả năng tự tạo lập cuộc 

sống nên luôn cần một chỗ dựa vững chắc. Do đó, những người phụ nữ 

này thường kết hôn với người đàn ông có tiềm lực vững vàng về kinh tế 

để cùng chồng xây dựng cuộc sống gia đình đầm ấm, hạnh phúc. 

 

Thế nhưng người tuổi Dậu thường gặp trắc trở trên đường tình cảm. 

Bạn luôn tốn nhiều sức lực để giành lấy tình cảm của người mà bạn 

yêu, để đạt được tình yêu mà đánh mất bản thân và làm những việc 

không muốn làm, vì thế người chịu nhiều mất mát nhất lại chính là bạn, 

đem đến cho bạn những phiền phức khó thoát ra nổi. 

 

Điều này chỉ trách chính bạn bởi vì bạn là người quá chú trọng tình 
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cảm. Phần lớn những người tuổi Dậu đều muốn hưởng thụ nhưng bạn 

nên biết, sự phát triển tình cảm phải có giai đoạn, mặc dù bạn vô cùng 

yêu đối phương nhưng không nên quá nóng vội. Thất bại đã qua của 

bạn chính là do bạn quá nhiệt tình khiến người khác khó thở. 

 

Nói chung, phụ nữ sinh năm Dậu là những người hoạt bát, mạnh bạo, 

phóng khoáng, che lấp cả đàn ông. Trong tình yêu bạn luôn chủ động, 

nhưng những lúc cần thiết bạn lại biến thành một thục nữ trầm tính, 

đáng yêu, sự sung mãn của bạn đã thu hút đàn ông khiến cho nhiều 

người phải điên đảo. Bạn không thể chịu được sự ràng buộc trong tình 

yêu, một khi đối phương có ý định chiếm hữu thì bạn sẽ quyết tách khỏi 

anh ta. Trong cuộc sống gia đình, bạn là người vợ tốt, bề ngoài là người 

hướng ngoại, không muốn ru rú trong nhà nhưng trên thực tế bạn lại rất 

quan tâm đến gia đình. 

 

Nam giới sinh năm Dậu có thái độ với tình yêu là sùng bái sự tự do. 

Trong tình yêu, phần lớn những nam giới tuổi Dậu đều là những cao 

thủ, tính cách sôi nổi, cởi mở khiến cho bạn luôn chiến thắng trên tình 

trường, có thể trong thời gian rất ngắn giành được tình cảm của đối 

phương. 

 

Bạn luôn yêu cầu phải tuyệt đối bình đẳng, cho rằng tình yêu nên tôn 

trọng nhau tức là không được quát mắng đối phương và càng không 

chịu được cảnh bị đối phương la mắng. Trong cuộc sống gia đình, 

những phụ nữ ưa hoạt động là đối tượng kết hôn tốt nhất dành cho bạn, 

hơn nữa người có khả năng nhiều nhất trở thành vợ bạn sẽ là người 

cùng chung sống với bạn như bạn học, bạn chơi lúc nhỏ vì cả hai đã có 

cơ sở tình cảm sâu đậm. 

Tóm lại, người tuổi Dậu rất hợp với người tuổi Sửu, tuổi Thìn, tuổi Tỵ, 

cả hai sẽ đại cát đại lợi, nhưng lại khó hợp với người tuổi Mão bởi vì cả 

hai ăn nói không hợp nhau, dễ sinh cãi vã, nhưng sau thời gian lâu dài 

chung sống sẽ có bình yên hạnh phúc. 

 



14 

 

Tình yêu của người tuổi Dậu nhóm máu A 

Sự đa cảm và dễ rung động dường như là điểm dễ nhận thấy ở người 

tuổi Dậu thuộc nhóm máu A. Tuy nhiên để ngỏ lời yêu với người mà 

mình thương mến là cả một khó khăn đối với họ. Hình ảnh một chàng 

trai, cô gái tuổi Dậu giỏi ăn nói và có tài thuyết trình bỗng nhiên biến 

mất, thay vào đó là một kẻ si tình vụng về bên người mà họ thầm yêu. 

Tạo khoảng không gian lãng mạnh trong những giây phút bên nhau là 

điều mà người tuổi Dậu thuộc nhóm máu A cảm thấy thật không dễ 

dàng. Thay vào những lời âu yếm, ngọt ngào, họ say sưa với những 

câu chuyện về công việc, về học tập hay những dự định quá xa xôi. 

Không khí tẻ nhạt và đơn điệu dường như là điều không tránh khỏi 

trong buổi hẹn hò. Mặc dù là những kẻ si tình đáng yêu nhưng họ vẫn 

rất thận trọng khi lựa chọn bạn đời. Họ vẫn có thể làm chủ được tình 

cảm của mình để hướng đến sự cân bằng giữa tình yêu và những đòi 

hỏi thực tế của cuộc sống sau khi kết hôn. 

 

Tình yêu của người tuổi Dậu nhóm máu B 

Với người tuổi Dậu mang nhóm máu B, tuổi trẻ thường gắn với những 

khoảng thời gian vui chơi tự do. Sự nông nổi trong suy nghĩ và hành 

động cũng là điều dễ thấy ở họ. Tuy nhiên, khi con tim rung động vì yêu, 

họ lại có những thay đổi tưởng chừng như kỳ diệu. Họ tự hoàn thiện 

bản thân, chăm lo cho công việc, sự nghiệp và hơn thế, họ biết dành 

tình cảm cho người thân, bạn bè và nhất là người mình yêu thương. Đó 

thực sự là tình cảm trong sáng và đáng trân trọng. Không ít người trở 

nên lãng mạn hơn với những bức thư tình, những bông hồng tươi thắm 

gửi tặng người yêu. Nếu tìm được một người có tâm hồn đồng điệu 

chắc chắn tình cảm của họ sẽ ngày càng sâu đậm và đơm hoa kết trái. 

Tình yêu chân thành và trong sáng là nền tảng cho một mái ấm bình 

yên và hạnh phúc của người tuổi Dậu thuộc nhóm máu B. Đôi khi họ 

hoài tưởng lại quãng thời gian đã qua và mỉm cười khi thấy mình đã tìm 

được con đường đi đúng đắn trong cuộc sống. Họ càng trân trọng hiện 

tại và càng thêm cố gắng vun đắp cho hạnh phúc lứa đôi. 
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Điều đáng tiếc là một số người tuổi Dậu thuộc nhóm máu B có phần 

thiếu chung thủy. Con tim của họ vẫn có thể rung lên ngay cả khi họ đã 

có một gia đình hạnh phúc. Chính vì điều này mà họ cần ở người bạn 

đời không chỉ tình yêu mà hơn thế là lòng độ lượng, bao dung. Những 

sóng gió trong đời sống vợ chồng sẽ sớm qua đi khi họ biết hướng về 

giá trị của tình yêu và hôn nhân đích thực. Nữ giới tuổi Dậu thuộc nhóm 

máu B nên chọn bạn đời là những người đàn ông có chí tiến thủ, năng 

động và chín chắn. Nam giới nên kết hôn với những người phụ nữ dịu 

dàng và biết thông cảm với người khác. 

 

Tình yêu của người tuổi Dậu nhóm máu AB 

Người tuổi Dậu thuộc nhóm máu AB luôn muốn mang lại tình yêu nồng 

nàn cho "nửa kia" của mình. Những người này khá lãng mạn. Họ luôn 

hy vọng sẽ mang lại một không gian riêng thật đặc biệt cho hai người. 

Được tận hưởng một tình yêu như vậy là hạnh phúc mà ai cũng khát 

khao. Tuy nhiên, sự nồng nhiệt quá mức đôi khi kèm theo tâm lý ghen 

tuông, khiến người yêu của họ cảm thấy ngột ngạt và cũng vì thế tình 

cảm của họ lai bớt đi phần lãng mạn. Để có được cuộc sống gia đình 

hạnh phúc, nữ giới tuổi Dậu mang nhóm máu này nên kết hôn với 

những người đàn ông trưởng thành, chín chắn và có chí tiến thủ. Nam 

giới tuổi này thường hài hước, lạc quan, nhanh nhẹn. Họ nên chọn bạn 

đời là những người phụ nữ trầm tính, cẩn trọng và biết cảm thông. Sau 

khi kết hôn, cuộc sống gia đình của người tuổi Dậu thuộc nhóm máu AB 

rất hòa thuận và hạnh phúc. Cả hai vợ chồng cùng chung tay xây dựng 

tổ ấm. Những khi rảnh rỗi, họ muốn tự mình trang trí, sắp xếp lại nhà 

cửa. 

 

Tình yêu của người tuổi Dậu nhóm máu O 

Người tuổi Dậu thuộc nhóm máu O vốn nho nhã và tài trí hơn người. 

Nhờ tính cách cởi mở và hòa đồng, họ tạo được nhiều mối quan hệ tốt 
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đẹp trong công việc và trong cuộc sống. Tuy nhiên trong tình yêu, đây là 

những người khá cầu toàn. Với họ, người bạn đời phải là hình mẫu lý 

tưởng và được nhiều người ngưỡng mộ. Một cô gái xinh xắn và hiền 

thục, một chàng trai hào hoa và thông minh... với tình yêu chân thành 

và tấm lòng thủy chung son sắt là mẫu người mà họ kiếm tìm. Đối với 

một số người tuổi Dậu thuộc nhóm máu O, duyên số là điều mà họ tin 

tưởng và mong đợi nhưng không vì thế mà họ bỏ qua sự lựa chọn kỹ 

càng của bản thân. Mái ấm gia đình của người tuổi Dậu sẽ tràn ngập 

tiếng cười nếu họ biết lựa chọn được những người hòa hợp với mình. 

Sự hiền dịu, thủy chung của người vợ và sự thông minh, nhanh nhẹn 

của người chồng sẽ là bến đỗ bình yên cho những người tuổi Dậu 

thuộc nhóm máu O. 

 

Người tuổi Dậu và sự nghiệp 

Người tuổi Dậu không quá quan tâm đến tiền bạc và là mẫu người có 

tinh thần tự lập cao. Họ luôn biết trân trọng những gì đã đạt được và 

biết vượt qua khó khăn trong cuộc sống để vươn lên. Tính cách này có 

thể mang đến cho họ sự phù hợp khi bước chân vào lĩnh vực chính trị. 

Bên cạnh đó, họ còn là người có tư duy nhạy bén và lòng dũng cảm. 

Nếu hoạt động ở lĩnh vực an ninh, quân đội họ sẽ mau chóng được đề 

bạt lên chức vụ cao. 

 

Ngoài ra, người tuổi Dậu còn có thể lực tốt, sức khỏe dẻo dai, ưa thích 

các hoạt động thể thao, nếu trở thành vận động viên cũng rất phù hợp 

với họ. 

 

Khả năng thuyết phục tốt,  tài tạo lập quan hệ, người cầm tinh con gà 

hoàn toàn có thể đảm đương công việc ngoại giao. Đó là lĩnh vực mà 

họ nên thử sức mình nếu muốn trở nên nổi tiếng và có cơ hội làm giàu. 

 

Người tuổi Dậu còn rất khéo tay, tỷ mỷ, cẩn thận và cần mẫn, đặc biệt 

là nữ giới. Do vậy, họ cũng nên tìm đến những công việc như liên quan 

đến hóa trang, may mặc hay lĩnh vực giải trí. 
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Doanh nhân tuổi Dậu tài giỏi, có năng lực tổ chức và lãnh đạo. Đa số 

doanh nhân tuổi Dậu là người khá cầu toàn, do đó họ luôn đặt ra yêu 

cầu cao đối với bản thân cũng như với người xung quanh. Thế nhưng 

họ thường hành động theo một khuôn thức định sẵn trong tư duy khi 

giải quyết một vấn đề nào đó. Vì tính cách cứng nhắc này, khi gặp 

những vấn đề mới ngoài dự kiến, họ đều lúng túng, thậm chí không xử 

lý được. Tuy nhiên, nếu biết linh hoạt, mềm dẻo khi nhìn nhận và giải 

quyết vấn đề thì công việc của họ sẽ tiến triển thuận lợi hơn. 

 

Người tuổi Dậu đa số có sự nghiệp tầm trung và khá là thành công 

Doanh nhân tuổi Dậu thường thích nghe lời khen ngợi của mọi người 

hơn là những lời góp ý, phê bình thẳng thắn, ngay cả khi họ biết những 

ý kiến đó sẽ giúp ích cho họ. Không ít lần họ tỏ ra bảo thủ, cố chấp. 

Nhưng điều đáng ghi nhận ở họ là sự chăm chỉ trong công việc và lòng 

nhiệt tình giúp đỡ người khác. Cũng vì điều này, người tuổi Dậu luôn 

http://4.bp.blogspot.com/-pYFBxahHBqs/VLjqxiry9cI/AAAAAAAAEV0/NT8DCqE5-y8/s1600/nguoi%2Btuoi%2Bdau%2B2.jpg
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được mọi người yêu mến. Trong lĩnh vực kinh doanh, người tuổi Dậu 

rất biết cách quản lý tài chính, biết cân đối giữa thu và chi. 

 

Tận tụy tích cực và chăm chỉ làm việc là hai đặc điểm của người tuổi 

Dậu giúp họ thành công trong sự nghiệp. Họ cũng có xu hướng đặt sự 

nghiệp làm mục tiêu hàng đầu trong cuộc đời. Có thể nói cuộc đời của 

người tuổi Dậu gặp phải khá nhiều khó khăn, trắc trở. Vào những thời 

điểm quyết định, nếu xử lý công việc không tốt họ sẽ gặp phải nhiều khó 

khăn, thất bại trên con đường sự nghiệp. 

 

Họ không phải là những người luôn có cuộc sống sung túc nhưng cũng 

không đến mức nghèo khổ, chật vật. Tuy gia cảnh từ nhỏ có thể gặp 

nhiều khó khăn hơn người khác nhưng với ý chí kiên cường chắc chắn 

họ sẽ vượt qua. Nếu biết nhìn nhận thực tế và luôn giữ vững tinh thần 

lạc quan, không chạy theo hư vinh thì cơ hội thành công dành cho họ sẽ 

rất lớn. 

 

Với óc sáng tạo, tầm nhìn xa, trông rộng, biết định hướng cho tương lai, 

thái độ làm việc nhiệt tình, chu đáo, người tuổi Dậu luôn đi trước người 

khác một bước trong mọi việc. Cũng chính vì những ưu điểm đó mà tuy 

có tài nghệ thuật, âm nhạc, văn học nhưng rất ít người tuổi Dậu hứng 

thú khi theo đuổi những ngành nghề này. 

 

Ngay từ nhỏ, người tuổi Dậu đã có nhiều ước vọng lớn lao. Họ sống có 

lý tưởng cao đẹp nên họ thường được rất nhiều người yêu mến, giúp 

đỡ, tạo cơ hội tốt để phát triển sự nghiệp. Là những người thiên về tính 

thực tế, logic, rõ ràng, không ủy mỵ hay dễ xúc động vì thế họ rất thích 

hợp với những ngành nghiên cứu, thống kê. Họ là những người rất giỏi 

và tài năng trong những việc như kế toán, quản lý tiền bạc, tài chính. Họ 

còn là những người có khả năng tổ chức cao. 

 

Về cuộc đời, sinh tiêu Dậu thông minh, hiếu nghĩa, hiếu học, biết phân 

biệt phải trái, nhưng sống cô lập, duyên phận nhạt nhẽo với anh em; 
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không đông con. Thời trẻ vận khí tốt đẹp, trung niên không hay, vãn 

niên lại có phúc phận có thể phú quý. Có thuyết cho rằng, người Dậu 

suốt đời có tài lộc, nhưng có bệnh mãn tính, phải chú ý dưỡng sinh, nên 

làm việc từ thiện thì trường thọ. 

 

Theo tình hình thông thường, trong lịch trình sinh mệnh của người tuổi 

Dậu  từ thời niên thiếu đến khi về già đều xuất hiện sóng gió rất lớn và 

sẽ có sự lên cao, xuống thấp rất rõ. Đương nhiên những sóng gió và 

khó khăn này thường không ảnh hưởng lớn đến bạn lắm. Nhưng vào 

những lúc gấp rút mà bạn xử lý không đúng thì sẽ làm hỏng một số cơ 

hội rất tốt hoặc để lại cho bản thân những phiền muộn lớn, thậm chí còn 

làm cho mình ngã không đứng dậy được, hối hận đến suốt đời. 

 

Thời niên thiếu, cuộc sống của bạn không được bằng phẳng lắm, có thể 

bạn vừa vươn lên được bằng người thì đã đứng trước biết bao khó 

khăn. Hoàn cảnh gia đình không giàu có gì, để sinh sống, bố mẹ bạn 

phải đi xa để làm ăn và không thể chăm sóc bạn đầy đủ. Bạn lúc no lúc 

đói, phải dựa vào sự giúp đỡ của những người tốt bụng để lớn lên. 

Nhưng nói chung, vận số của bạn không hoàn toàn xấu. 

 

Mặc dù bạn cả đời vất vả nhưng kết quả lại không tầm thường. Chỉ cần 

bạn chú ý thật nhiều vào việc thực hiện mọi việc, không nên quá theo 

đuổi những điều huyễn hoặc thì cơ hội thành công sẽ rất lớn. Về 

phương diện vận tài, với tính cách đặc hữu của người tuổi Dậu sẽ giúp 

bạn biến hi vọng nhỏ thành rất lớn và với lí tưởng cao cả đó, cả đời bạn 

sẽ có tài vận rất tốt. Mỗi khi bạn cảm thấy túi cạn tiền là tự nhiên sẽ có 

con đường thu nhập khác giúp bạn giải quyết được mọi vấn đề. 

 

 

Bạn không giỏi việc chèn ép người khác để kiếm tiền cho có thu nhập 

ổn định, hy vọng sau này có thể tự lập nghiệp. Vì thế, tuy bạn có chuyên 

tâm vào công việc mà bạn yêu thích, nhưng rất khó tránh khỏi thu nhập 

thấp làm bạn cảm thấy đau khổ. Nhưng nhìn về lâu dài thì tài vận của 
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bạn khá tốt. 

 

Ngoài ra, bạn có tính xa xỉ bẩm sinh, rất muốn có những đồ vật quí hiếm 

nên thường không tiếc tiền bỏ ra số tiền lớn để mua. Vì thế việc chi tiêu 

thường vượt quá mức thu nhập. Hơn nữa, cùng với việc thu nhập tăng 

cao thì số tiền chi tiêu cũng tăng cao. Nếu bạn muốn để dành tiền, chi 

bằng hãy dùng tiền để mua cổ phiếu chứng khoán, bất động sản hoặc 

món hàng nghệ thuật, đó là phương pháp vận dụng để giữ tài sản tốt 

nhất. 

 

Vận mệnh người tuổi Dậu với tháng sinh 

Người tuổi Dậu Sinh tháng giêng 

(Đầu xuân), mặc dù mọi thứ đều đang hồi sinh, băng tuyết bắt đầu tan 

nhưng nguồn thức ăn mới chưa xuất hiện, lương thực khó khăn, tuy 

nhiên có sức khỏe và tinh thần khỏe mạnh, tự do đi lại. 

 

Người tuổi Dậu Sinh tháng hai 

(Kinh trập), vạn sự bắt đầu sinh sôi, nguồn thức ăn tươi mới, ra vào tự 

do, tinh thần  nhanh nhẹn, sảng khóai, cả đời làm việc đều vững tinh 

thần, bình tĩnh thì làm việc gì cũng thuận lợi, thanh cao nho nhã, giàu 

lòng mến khách. 

 

Người tuổi Dậu Sinh tháng ba 

(Thanh minh), tính cách nhanh nhạy, thông minh năng động, giỏi ứng 

biến, thành danh sớm, thăng chức nhanh, lương bổng cao, ăn lộc trời, 

nhờ phúc tổ tiên, cuộc sống yên ổn giàu có, đông con cháu. 

 

Người tuổi Dậu Sinh tháng tư 

(Lập hạ), có tài chỉ huy, chí khí tuy cao nhưng quyền lực ít, có năng 

khiếu văn học nên sinh kiêu ngạo, mọi người không ưa, hay gặp nguy 
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hiểm, có thời kỳ bị phá sản, tinh thần sa sút, không chuyên tâm vào làm 

việc chỉ còn lại danh tiếng một thời. Hậu vận cát ít, hung nhiều, một đời 

vất vả. 

 

Người tuổi Dậu Sinh tháng năm 

(Mang chủng), nếu được phúc cuả tổ tiên thì không làm mà cũng thành, 

xây dựng cơ nghiệp, nhưng sự phồn vinh chỉ trong chốc lát rồi lại thất 

bại. Hậu vận vất vả, danh lợi bình thường, cơm áo đủ dùng, có tài trọng 

dụng, biết làm vui lòng mọi người, công việc không đắc ý, làm ăn dễ 

mắc nợ. 

 

Người tuổi Dậu Sinh tháng sáu 

(Tiểu thử), nóng nực, mây đen nhiều, đây là thời điểm có nhiều bệnh 

truyền nhiễm, ảnh hưởng đến bản thân. Giữ gìn bản thân sẽ tránh được 

nhiều nguy hiểm. Trong lòng có nhiều ưu buồn. 

 

Người tuổi Dậu Sinh tháng bảy 

(Lập thu), cơm ăn áo mặc đầy đủ, đến đâu cũng sống được. Tính tình 

thông minh, nhạy bén, ý chí và hành động kiên quyết, cố gắng không 

ngừng sẽ giàu có, thu nhập cao, có thể thấy trước sự no đủ. 

 

Người tuổi Dậu Sinh tháng tám 

(Bạch lộ), thông minh nhạy bén, vượt qua mọi trở ngại mà tiến lên phía 

trước, mọi dự tính đều như ý, sẽ thành công danh lợi vẹn toàn. 

 

Người tuổi Dậu Sinh tháng chín 

(Hàn lộ), thu hoạch ngũ cốc, khắp nơi đầy hoa màu, vừa ăn vừa làm, tự 

mình làm việc thì con đường tiền tài sẽ thông, vui vẻ, cả đời không lo 

vất vả. 
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Người tuổi Dậu Sinh tháng mười 

(Lập đông), tài lực bình thường,gặp việc khó một mình làm chưa đủ mà 

phải cùng mọi người dựa vào nhau, ít bệnh tật, nhiều chuyện buồn. 

 

Người tuổi Dậu Sinh tháng mười một 

(Đại tuyết), có tài năng, chỉ quan tâm đến hoàn cảnh bên ngoài mà ít 

chú ý bên trong, khó tránh khỏi vất vả, nhiều bất lợi, bệnh tật khó tránh, 

gặp nhiều trở ngại, công việc không tiến triển, có cơ hội ra nước ngoài, 

mỗi lần gặp khó khăn đều phải tự mình vượt qua. 

 

Người tuổi Dậu Sinh tháng mười hai 

(Tiểu hàn), trời đất đổi thay, không có đường ra, khỏe mạnh nhưng 

không giỏi việc, nhiều khó khăn, có lộc, mệnh ngắn, khó được hạnh 

phúc. 

 

Người tuổi Dậu và vận mệnh 

Sinh năm Quý Dậu - 1993: Gà trong chuồng (thuộc mệnh 

Kim trong Ngũ hành) 

Đây là người có khả năng làm việc độc lập rất tốt. Họ cũng có thể kiên 

trì đến cùng với một công việc nào đó. Người này rất tự tin nhưng cũng 

tương đối tự phụ. Họ rất coi trọng lợi ích cá nhân. Với họ, đó chính là 

thước đo khi tiến hành giải quyết công việc và tạo lập các mối quan hệ 

xã hội. Đây cũng là người có lòng tự tôn rất cao. Trong công việc hay 

cuộc sống, cho dù gặp thất bại, họ ít khi chịu thừa nhận. Chính vì thế, 

người xung quanh thường cho rằng họ quá kiêu ngạo. Điều này ảnh 

hưởng không tốt đến các mối quan hệ mà họ đã tạo dựng được. Họ 

cũng thường khó tạo được sự hòa đồng, thân thiện với mọi người trong 

môi trường sống và làm việc mới. 
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Sinh năm Ất Dậu - 1945: Gà gáy trưa (thuộc mệnh Thủy 

trong Ngũ hành) 

Là người mau mồm, ngay thẳng, chí khí hiên ngang, tiền lộc đủ dùng, 

phúc thọ song toàn, anh em tuy có đủ nhưng khó được như nhau, họ 

hàng hòa thuận, là phụ nữ thì mang mệnh làm cho tiền tài đến lâu, ổn 

định. 

 

Người này nổi bật bởi tính cách nhanh nhẹn cùng tài ăn nói và khả 

năng thuyết phục người khác. Khả năng xử lý và ứng biến với công việc 

của họ khá tốt. Chính vì thế họ ít khi để xảy ra sai sót. Song sự đắc ý và 

chủ quan quá đà lại khiến họ để tuột khỏi tay những thành quả đáng lẽ 

ra là của mình. Họ thường rất chú trọng đến suy nghĩ và đánh giá của 

người khác về bản thân mình. Khi ở chỗ đông người, họ tỏ ra có tài ăn 

nói và dường như không có gì là không biết. Đây cũng là người thường 

xuyên... giấu dốt, không bao giờ hỏi về những việc mà mình không biết. 

Chính vì đặc điểm này mà họ thường xuyên bị người khác coi nhẹ. 

 

Sinh năm Đinh Dậu - 1957: Gà sống độc lập (thuộc mệnh 

Hỏa trong Ngũ hành) 

Là người vui vẻ, đa tình, được nhờ quan. Lúc nhỏ vất vả gian khổ 

nhưng hậu vận cảnh nhà khấm khá lên. Là phụ nữ mang mệnh thanh 

tú, xinh đẹp, có cả thành công và thất bại, hậu vận rất may mắn, hưng 

thịnh. 

Cũng giống người tuổi Dậu mệnh Thổ, người tuổi Dậu mệnh Hỏa có óc 

phán đoán khá tốt song họ lại thiếu ý chí để hành động. Họ ít khi đặt ra 

yêu cầu cao đối với bản thân. Những khi gặp thất bại hay mắc phải sai 

lầm, họ tự tìm ra nhiều lý do để khoan dung, tha thứ cho mình. Điều này 

có vẻ như đối lập với tính cách mạnh mẽ của những người mệnh Hỏa 

khác. Nhờ tài ăn nói khéo léo, người tuổi Dậu mệnh Hỏa thường thu hút 

được sự chú ý của nhiều người. Họ cũng thích trở thành nhân vật trung 

tâm, thích hư vinh. Người tuổi Dậu mệnh Hỏa thường không giỏi kiềm 

chế, thậm chí không ít người rất nóng tính hoặc thường gây chuyện đố 
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kỵ, thị phi hãm hại người khác. Điều này nhiều khi ảnh hưởng không tốt 

tới công việc cũng như các mối quan hệ của họ. Quan niệm sống thiếu 

thực tế cũng là điều mà người tuổi Dậu mệnh Hỏa cần khắc phục nếu 

không muốn mất đi những cơ hội tốt đẹp trong cuộc đời. 

 

Sinh năm Kỷ Dậu - 1969: Gà gáy sáng (thuộc mệnh Thổ 

trong Ngũ hành) 

Là người thông minh, tài lộc đầy đủ, họ hàng khó nhờ, sớm có con cái, 

làm việc như ý, mọi việc đều thông, rộng lượng với mọi việc, coi sự 

quan tâm là may mắn. Là phụ nữ thì nhiều phương kế, mang mệnh 

không hề gặp đại họa, nguy khốn. 

 

Không chỉ với công việc mà cả trong cuộc sống thường ngày, họ đều rất 

cẩn thận. Đây cũng là người có đầu óc tổ chức rất tốt và khả năng nắm 

bắt sự việc nhanh nhạy. Nhờ khả năng này, họ đạt được thành công 

trong nhiều lĩnh vực. Tuy nhiên, sự cẩn thận, cầu kỳ quá mức lại khiến 

họ trở nên bảo thủ và chậm tiến. Họ có những phẩm chất tốt đẹp, tư 

tưởng kiên định và là một người người coi trọng đời sống tâm linh, tín 

ngưỡng. Họ không thích dựa dẫm vào người khác trong bất kỳ việc gì 

nên đôi lúc có thể trở nên tự tư. Người này thích công việc điều tra 

nghiên cứu cũng như thích sự chính xác và tỉ mỉ. Điều đó một phần xuất 

phát từ bản tính cẩn thận của họ. Đôi khi, họ có thể tin tưởng thái quá 

vào những lời đồn đại và có thể "đọc hiểu" được hết những suy nghĩ 

của người khác. Họ cần cố gắng để điều chỉnh cách ăn nói của mình tốt 

hơn, tránh vướng vào chuyện rắc rối không đáng có. 

 

Sinh năm Tân Dậu - 1981: Gà long tàng (thuộc mệnh Mộc 

trong Ngũ hành) 

Họ là người rất cẩn thận và công bằng trong mọi việc. Họ cũng thường 

được cấp trên và đồng nghiệp quý trọng, tin tưởng vì sự nghiêm túc và 

quy củ trong công việc. Với họ, bất cứ một sai sót nhỏ nào cũng đều 

khó có thể tha thứ. Quan điểm này khác hẳn với người tuổi Dậu mệnh 
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Hỏa, thường dễ dàng cho qua những lỗi lầm của bản thân. Người tuổi 

Dậu mệnh Mộc khá linh hoạt, biết cách nắm bắt và lý giải tâm lý người 

khác. Vì vậy, họ thường có được những mối quan hệ hợp tác tương đối 

thuận lợi. Trong quan hệ giao tiếp, họ luôn thể hiện được sự cởi mở, 

thân thiện của mình. Chính vì thế, họ cũng thường thu hút được sự chú 

ý của người khác giới. Người tuổi Dậu mệnh Mộc có ý chí phấn đấu và 

biết dựa trên năng lực thực tế của bản thân. Những mục tiêu họ đề ra 

thường không quá lớn và có khả năng thực hiện được. Điều này giúp 

cho họ tránh được những thất bại do chủ quan. 

 

Tương hợp và xung khắc giữa người tuổi Dậu và 

các tuổi khác 

Người tuổi Dậu + Người tuổi Tý 

Tí và Dậu chỉ hợp khi họ hiểu được mục tiêu cuộc sống của nhau. Tuổi 

Tí thông minh và sắc sảo nhưng đôi khi không đánh giá hết được sự 

trung thành, thẳng thắn đáng quý của tuổi Gà. Trong khi đó, tuổi Gà 

chuộng cuộc sống theo lối truyền thống, thích sự ổn định, thỉnh thoảng 

không tán thành với một số quan điểm của tuổi Chuột; vì vậy, giữa hai 

tuổi này sẽ xảy ra khẩu chiến. Người cầm tinh con Gà khá ưa sự hoàn 

mỹ, đôi khi họ cằn nhằn hoặc “chỉnh” tuổi Tí vì mong muốn tuổi Tí 

nghiêm túc hơn. Tuy nhiên, thực tế không hoàn toàn như tuổi Gà nghĩ 

vì Chuột không hề sống phù phiếm mà ngược lại rất thực tế, hào phóng 

và dí dỏm. 

 

Tuy nhiên, nếu là hai người yêu nhau, người tuổi Dậu sẽ rất ít phàn nàn 

về tuổi Tí. Họ thường rất hài hước khi ở bên nhau. Cả hai cùng thích đi 

chơi và vui vẻ bên bạn bè. Gà thỉnh thoảng bi quan, cần được vỗ về và 

động viên. Chuột hiểu điều này và sẵn sàng làm cho Gà vui. Biết được 

tình cảm của tuổi Tí dành cho mình, tuổi Gà chung thủy và tận tâm hết 

mình vì tình yêu của hai người. 

 

Khi là đối tác làm ăn, khi hai con giáp này đã đặt niềm tin vào nhau, họ 
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kết hợp khá ăn ý. Họ cùng tiết kiệm và cùng nhau xây dựng. Bình 

thường tuổi Chuột rất hào phóng và tiêu tiền khá “mạnh tay”, nhưng 

trong kinh doanh, người tuổi này rất biết tính toán. Điều này làm tuổi Gà 

tâm phục khẩu phục. Vì vậy, họ sẽ cùng nhau xây dựng và phát triển. 

 

Người tuổi Dậu + Người tuổi Sửu 

Mối quan hệ giữa tuổi Trâu và tuổi Gà gần như đạt tới mức hoàn hảo dù 

là người thân, anh em hay bạn bè. Nếu có sự khác biệt giữa họ thì đó 

cũng là những điểm bổ sung và hỗ trợ cho nhau. 

 

Sửu và Dậu đều khá thận trọng trong cách tiếp cận cuộc sống. Hai 

“hành tinh” này đều chọn cách giải quyết thực tế và ít khi thích mạo 

hiểm. Những đặc điểm của hai con giáp này sẽ giúp họ kết hợp rất ăn ý 

trong công việc. Bởi vậy, nếu là đối tác kinh doanh, Sửu và Dậu sẽ tạo 

thành một tập thể khá vững mạnh đó. Khi đó, tuổi Sửu sẽ là “xương 

sống” của tổ chức, còn tuổi Dậu sẽ là người thúc đẩy cho sự nghiệp của 

hai người phát triển theo hướng tích cực. 

 

Nếu là cặp đôi uyên ương, họ rất tin tưởng và thành thực với nhau. 

Chẳng ai trong số họ phải thể hiện sự ghen tuông hay sở hữu nào cả. 

Bởi đơn giản, họ thấy họ hoàn toàn thuộc về nhau. Tuổi Trâu thường 

nhút nhát, nghiêm túc và ít khi bộc lộ tình cảm một cách thái quá nhưng 

rất sâu sắc và hết lòng với tuổi Gà. Điều đáng quý hơn cả là người cầm 

tinh con Trâu luôn biết cách tránh mâu thuẫn và tạo được không khí hài 

hòa trong cuộc sống tình cảm. Đặc biệt hơn nữa là tuổi Trâu có xu 

hướng lý tưởng hóa người yêu của mình. Còn tuổi Gà thì luôn sống tốt 

và thậm chí còn hơn nhiều so với sự mong đợi của tuổi Trâu. So với 

Sửu thì Dậu năng động hơn và thích tham gia các hoạt động xã hội 

hơn. Nhưng không vì thế mà Dậu xa rời Sửu; Dậu luôn tìm cách kéo 

Sửu ra khỏi vỏ ốc nếu Sửu chỉ biết nhút nhát và ngại ngùng. Mâu thuẫn 

chỉ xảy ra khi cả hai cùng bình luận hay đánh giá một ai đó và hơi có ý 

kiến khác nhau. Nhưng quan trọng hơn cả, hai “hành tinh” đều xuất phát 
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từ sự chân thành và thẳng thắn nên giữa họ chẳng có điều gì phải suy 

nghĩ nhiều. 

 

Người tuổi Dậu + Người tuổi Dần 

Không hiểu rõ về nhau sẽ làm phát sinh những vấn đề nghiệm trọng. 

Thêm vào đó, sự lấn áp lạm quyền sẽ gây ra nhiều mâu thuẫn. Để mối 

quan hệ bền vững, cả hai đều cần nhún nhường một chút để chiều 

người kia. Khi cả hai đều tỏ ra mình là người quan trọng thì mâu thuẫn 

khó có thể tránh khỏi. Tuổi Dậu khá cầu toàn, điều này có thể coi là đòi 

hỏi khá lớn đối với tuổi Dần bởi người cầm tinh con Hổ không muốn 

tuân theo bất kỳ sự dạy bảo nào mà luôn làm theo cách riêng của mình. 

Dần vốn dễ tính; ban đầu cũng nghe theo những lời của Dậu nhưng dần 

dần Dậu ngày càng hay la mắng và chỉ bảo nên Dần tỏ ra không chịu 

nổi. 

 

Nếu là một đôi uyên ương, hai con giáp này thường xuyên xảy ra khẩu 

chiến. Dần không chịu tuân theo những quy tắc mà Dậu đặt ra. Điều 

này làm người tuổi Gà vô cùng khó chịu và luôn nghĩ rằng: Người tuổi 

Hổ luộm thuộm và chỉ làm theo ý mình. Còn trong con mắt tuổi Hổ thì 

Gà thích chuyên quyền và hay “xía” vào chuyện của người khác. Trên 

thực tế, tuổi Hổ thích là người dẫn đầu; còn Gà thích được tôn trọng và 

muốn người khác làm theo ý kiến của mình. Hai tính cách đó khó có thể 

hòa hợp được. 

 

Tuy nhiên, nếu Dần và Dậu là đối tác kinh doanh, họ sẽ kết hợp với 

nhau khá tốt. Trong lĩnh vực này, Dần đánh giá cao Dậu về những nỗ 

lực cải thiện công việc và năng lực làm việc khiến Dần không thể phàn 

nàn. Người tuổi Gà thì vui vẻ để tuổi Hổ đứng ở vị trí dẫn đầu và tình 

nguyện làm hậu phương vững chắc. 
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Người tuổi Dậu + Người tuổi Mão 

Mão và Dậu cần nỗ lực rất nhiều để hiểu được động cơ và mục tiêu 

cuộc sống của nhau. Mối quan hệ của họ sẽ đối mặt với nhiều giai đoạn 

căng thẳng. Mâu thuẫn nằm ở chỗ, Mão và Dậu có quan điểm khác 

nhau về cuộc sống: Mão thường đưa ra ý kiến chủ quan và gặp khó 

khăn khi giải quyết các vấn đề thực tế. Còn tuổi Dậu luôn đòi hỏi sự 

chính xác trong từng công việc mình làm. Bởi vậy nên trong con mắt 

của Dậu, Mão là mẫu người “đoảng”; còn với Mão thì Dậu thường đòi 

hỏi cao và hay chê bai người khác. Tuy nhiên, dù không hài lòng, Mão 

cũng ít khi phàn nàn hoặc tỏ sự không hài lòng. 

 

Khi là một cặp uyên ương, hai tuổi này khó mà hài lòng về nhau. Mão 

sẽ dành nhiều tâm huyết cho mối quan hệ. Điều này thì Dậu không có ý 

kiến gì. Tuy nhiên, vấn đề nổi cộm nhất đó là họ có quan điểm và cách 

ứng xử khác nhau trong tình yêu. Tuổi Gà thích mè nheo, đòi hỏi mọi 

người xung quanh kể cả người yêu phải thế này, thế kia để hướng tới 

sự hoàn hảo. Còn tuổi Mèo thì rất cần sự hỗ trợ về mặt tinh thần của 

người yêu để giữ cho cuộc sống cân bằng. Có những lúc Gà có thể đáp 

ứng được yêu cầu của Mèo một cách chân thành. Nhưng đôi khi Mèo 

lại thấy hình như mình bị xỏ mũi vì vậy nên Mèo cảm thấy tự ái. 

 

Trong kinh doanh, tuổi Gà cũng nhanh chóng chán tuổi Mèo vì người 

cầm tinh con Gà cho rằng người cầm tinh con Mèo thiếu sự logic, thiếu 

thực tế. Dậu sẽ là người chủ động việc công việc tại cơ quan còn Mão 

thì khá thụ động và đi chệch những mong muốn của Dậu 

 

Người tuổi Dậu + Người tuổi Thìn 

Thìn và Dậu dường như đối lập nhau về bản chất. Trong khi Thìn mạnh 

mẽ và sôi động, có lúc bốc đồng thì Dậu rất thực tế và thậm chí bảo thủ. 

Trong khi Thìn hành động theo cảm tính thì Dậu làm việc gì cũng dựa 

trên kế hoạch. Thỉnh thoảng, Thìn có thể mang đến cho Dậu không khí 

thoải mái nhưng điều đó còn phụ thuộc vào cảm hứng của tuổi Thìn. 
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Nếu là một cặp uyên ương, hai hành tinh này sẽ có những “chiêu” khác 

nhau để ứng xử trong tình yêu của mình. Người cầm tinh con Gà hay 

phàn nàn nếu không vừa ý. Người tuổi Rồng lại không thích nói nhiều 

nên đôi khi thấy bực bội. Bù lại, tuổi Gà lại hết sức trung thành và tận 

tâm với tình yêu của mình; điều này khiến tuổi Rồng đánh giá rất cao. 

Nhìn bề ngoài tuổi Thìn mạnh mẽ nhưng trong tình yêu lại rất nồng nàn 

và hết mình. Gà hay tỉ mỉ nhưng cũng biết cách hài hước để Rồng cười 

vui. Bởi vậy, nếu hai con giáp này sống chung một nhà, ngôi nhà của họ 

sẽ rất gọn gàng và có nhiều điều thú vị. 

 

Khi Thìn và Dậu cùng làm ăn với nhau, hai con giáp này sẽ xây dựng 

một tập thể vững mạnh và liên tục phát triển. Đó là nhờ những may mắn 

của tuổi Thìn và sự sáng tạo, đức tính cần mẫn, tỉ mỉ của Dậu. Thìn 

chính là người sẽ mang những điều bất ngờ, tiền bạc và nguồn khách 

hàng dồi dào đến cho công việc kinh doanh của hai người. Về phía 

Dậu, Dậu sẽ là hậu phương vững chắc, lập kế hoạch và quản lý tài 

chính. Cả hai con giáp này đều trung thực nên họ rất tin tưởng lẫn nhau 

và cùng lái con thuyền kinh doanh của họ tới những bến bờ của sự 

thịnh vượng và phát triển. 

 

Người tuổi Dậu + Người tuổi Tỵ 

Tuổi Tị hấp dẫn, quyến rũ và thích sự nổi tiếng. Còn tuổi Dậu thì rất 

thích rong chơi cùng bạn bè. Tuy nhiên, cả hai đều thích làm cho không 

khí gia đình thoải mái và an lành. Hai “hành tinh” này dù là bạn, người 

yêu, đối tác làm ăn hay các thành viên trong gia đình thì mối quan hệ 

của họ đều có sơ sở rất vững chắc và bền chặt. 

 

Nếu là một cặp uyên ương, tình yêu của họ rất bền vững. Họ sẽ sống 

rất hòa thuận với nhau không chỉ vì sự bốc đồng mà vì điều đó có thể 

củng cố mối quan hệ giữa hai người. Người tuổi Dậu hay chú ý tới chi 

tiết của sự việc và thích giữ cho không khí gia đình luôn ấm cúng và 
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thoải mái. Tuổi Dậu cũng đôi khi thích nhiều lời hoặc mặc cả. Người tuổi 

Tị lại hết sức may mắn với chuyện tiền bạc. Với Dậu, Tị chính là người 

mang thành công và của cải về gia đình chung của họ. Người tuổi Tị 

thường hay ghen và có tính sở hữu vì Tị hay cảm thấy bất an. Tuy 

nhiên, điều này chẳng ảnh hưởng gì tới mối quan hệ của hai người. 

Dậu trung thành và tận tâm sẽ chẳng để cho Tị có lý do gì để ghen cả. 

 

Khi Tị và Dậu là đối tác làm ăn, công ty của họ sẽ phát triển thịnh vượng 

và có trật tự. Người cầm tinh con Gà hay chú ý đến tiểu tiết có thể đảm 

nhiệm tốt nhiệm vụ quản lý tài chính. Bên cạnh đó, tuổi Gà còn giúp 

công ty lập ra những kế hoạch ít mạo hiểm. Cả Tị và Dậu đều thích 

những phương thức thực tế, ít mạo hiểm hơn là các phương thức mới 

có tính rủi ro cao. Bởi vậy, có thể nói rằng, hai “hành tinh” này khá đồng 

nhất quan điểm trong chuyện làm ăn. 

 

Người tuổi Dậu + Người tuổi Ngọ 

Mặc dù rất khác biệt, hai tuổi này vẫn có thể hòa hợp với nhau. Nếu 

Ngọ phóng khoáng và khó đoán định thì Dậu lại tỏ ra ưa sự chính xác 

và hoàn mỹ. Sự ăn ý của cặp này còn ở chỗ, Ngọ khá thoải mái và xông 

xênh, còn Dậu thì luôn nhún nhường và chế ngự tốt những cơn giận 

dữ. Tuổi Gà có đầu óc phân tích tốt, chú ý tới từng chi tiết của sự việc. 

Có thể đó là lý do người tuổi Gà yêu sự hoàn mỹ nhưng tuổi Gà rất 

cuốn hút tuổi Ngọ. Ngựa dí dỏm và thông minh, một phần vì họ có kiến 

thức về nhiều ngành. Đây là điểm rất hấp dẫn đối với Dậu. 

 

Nếu hai tuổi này hợp thành một đôi, họ sẽ xung khắc, đặc biệt nếu 

chung sống cùng nhau. Tuổi Gà trung thành và rất đáng tin cậy nhưng 

khá cầu toàn. Một đặc điểm khá nổi bật của người tuổi Dậu là thích 

“buôn chuyện” của người khác. “Hành tinh” này thích sự gọn gàng và 

mọi thứ theo trật tự, nhưng Ngựa lại thường bỏ cuộc giữa chừng và tìm 

kiếm những điều thú vị mới. Tuổi Gà nhiều khi tỏ ra khó chịu với sự 

thiếu bền bỉ theo đuổi mục tiêu của tuổi Ngựa. Ngựa ít khả năng duy trì 
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mối quan hệ lâu dài với Gà. Tuy nhiên, hai “hành tinh” đôi khi có thể 

khuyến khích nhau về mặt tinh thần. 

 

Khi là đối tác làm ăn, hai tuổi này sẽ chọn công việc chiều theo lợi ích 

của Ngựa. Gà có khả năng quản lý tài chính. Sự thông minh vốn có 

khiến người tuổi Dậu rất ít khi tính toán sai. Hơn nữa, người tuổi Gà khá 

bảo thủ, thích mặc cả, đây chính là yếu tố rất quan trọng để tránh rủi ro 

trong kinh doanh. Trong khi đó, khi có hứng, Ngựa làm việc rất chăm chỉ 

và phát huy được tiềm năng. Điều này, làm Gà rất ngạc nhiên và hài 

lòng. 

 

Người tuổi Dậu + Người tuổi Mùi 

Mùi và Dậu phải hết sức cố gắng phân định xem ai chịu trách nhiệm về 

phần nào nếu muốn mối quan hệ của họ được suôn sẻ. Mùi không thích 

những cuộc cãi vã còn Dậu thì xem những sự tranh luận là vớ vẩn, nên 

những cuộc cãi lộn giữa họ là ít thấy. Mâu thuẫn chính là do những 

nguyên tắc “bất di bất dịch” của Dậu trái ngược với những việc làm của 

Mùi. 

 

Khi yêu nhau, hai người thường lâm vào trạng thái đau khổ, rầu rĩ nhiều 

hơn là vui vẻ. Nếu họ sống chung trong một mái nhà thì nhà cửa lúc 

nào trông cũng rất yên tĩnh, sạch sẽ, tinh tươm, được trang trí rất có 

phong cách (mặc dù Dậu thích kiểu trang trọng còn Mùi thì không). Cả 

hai đều rất chú ý đến những chi tiết, không gian trong gia đình. Vậy nên 

họ sẽ có thể gặp những bất đồng quan điểm trong việc cố gắng để làm 

mọi thứ theo ý mình. Tuy nhiên, tính hay để ý của Dậu đến những thứ 

lặt vặt trong gia đình khiến họ hay cằn nhằn với người bạn đời hoặc con 

mình. Dậu cấu toàn nhưng việc cằn nhằn chỉ làm cho Mùi ngày càng xa 

Dậu hơn. Mùi là một người lãng mạn và hào phóng, muốn người khác 

ngưỡng mộ. Dậu hay cằn nhằn, nhưng rất chung thủy trong tình yêu. 

 

Mùi và Dậu có thể hợp nhau hơn khi là bạn làm ăn. Dậu là người có 
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con mắt tinh tế và có đầu óc, rất phù hợp với việc quản lý tài chính và 

những công việc tương tự khác. Còn Mùi có thể đưa những ý tưởng, 

sáng kiến hay trong kinh doanh. Mùi khá may mắn còn Dậu khá “có 

duyên” với tiền, nên hai tuổi hợp lại làm ăn sẽ rất phát đạt. 

 

Người tuổi Dậu + Người tuổi Thân 

Thân và Dậu có những sự khác biệt trong cảm nhận do đó mối quan hệ 

giữa họ thường không được êm đẹp. Thứ nhất, cả hai đều muốn nắm 

quyền kiểm soát người khác theo cách riêng của mình. Dậu thể hiện 

quyền lực của mình bằng cách cằn nhằn, yêu cầu mọi người phải thật 

hoàn hoản. Dậu quan sát thế giới một cách kỹ lưỡng và muốn thay đổi 

nó cho tốt hơn. Thân thì ngược lại, Thân sẽ khẳng định quyền lực của 

mình một cách ồn ào nhất, sẵn sàng đương đầu với mạo hiểm và luôn 

giành sự chú ý về mình. Dậu thấy Thân có những hành động thái quá 

còn Thân cho rằng Dậu chẳng có gì thú vị. 

 

Trong tình yêu, hai tuổi này không được hợp nhau cho lắm. Họ có thể 

gặp gỡ nhau ở những nơi đông người vì Dậu thích ra ngoài chơi và 

thích nghe những lời khen ngợi. Khoảng thời gian ngọt ngào này dành 

cho hai con giáp sẽ rất ngắn ngủi. Ngay sau đó, Dậu sẽ sớm cằn nhằn 

Thân về những việc như đi dự tiệc quá nhiều, không chú ý đến sức 

khỏe, hãy ở nhà và đi ngủ sớm hơn, nhắc nhở về việc vứt tất bừa 

bộn…. 

 

Thân là người thích giao lưu và có tính hiếu kỳ nên Thân sẽ ít dành thời 

gian ở bên Dậu hơn nếu Dậu cứ ép Thân phải thực hiện những việc 

theo ý Dậu. Với Dậu, cằn nhằn là một thói quen không thể bỏ được 

nhưng dường như thói quen này lại được áp dụng đặc biệt với Thân. 

Dậu cho rằng Thân có quá nhiều thứ cần phải thay đổi. 

 

Trong làm ăn kinh doanh, hai “hành tinh” này lại khá ăn ý với nhau. 

Những vấn đề cơ bản trong công ty nên để Thân làm người đảm nhiệm. 
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Điều này sẽ giúp Thân thỏa mãn mong muốn được trở thành người 

đứng đầu và vận dụng hiệu quả sự khéo léo của mình cho công việc. 

Dậu nên quản lý bên cạnh, sử dụng đầu óc thong minh của mình vào 

việc quản lý tài chính và ngăn cản Thân đưa ra những quyết định thiếu 

khôn ngoan. 

 

Người tuổi Dậu + Người tuổi Dậu 

Hai người cầm tinh con Gà có quá nhiều điểm giống. Tuy nhiên, hai 

người giống nhau không phải bao giờ cũng hợp nhau. Tuổi Dậu thích 

người khác sống theo nguyên tắc của riêng mình và không chịu được 

cảnh chung đụng quyền lực. Dậu luôn muốn người khác làm theo trật tự 

và kế hoạch của mình. Vậy điều gì sẽ xảy nếu hai người tuổi Gà sống 

cùng nhau? Tuổi Gà vốn thích để ý tới các chi tiết vụn vặn và hay soi 

mói những yếu điểm của người khác. Do đó, hai người cùng con giáp 

này sẽ có rất nhiều điểm để bàn. 

Khi là hai người yêu nhau, hai người tuổi Dậu thường hay chỉ trích nhau 

nhiều hơn là nói với nhau những lời ngọt ngào, tình cảm. Tuy nhiên, 

nếu là mối quan hệ tình cảm sâu sắc thì hai người cầm tinh con Gà sẽ 

rất yêu và chiều nhau. Họ có thể hiểu được nhau và bỏ qua những thói 

xấu (hay cằn nhằn) của nhau. Nếu hai người tuổi Dậu sống cùng nhau, 

cả hai sẽ trang trí cho ngôi nhà của họ thật gọn gàn và sạch sẽ với 

phong cách khá cổ điển. 

 

Có thể nói, nếu là đối tác kinh doanh thì hai người tuổi Dậu sẽ đảm 

nhiệm vai trò tốt hơn hẳn những vai trò khác. Bởi cùng làm việc với 

nhau, tuổi Dậu có thể tận dụng những lợi thế của mình. Dậu vốn thực 

tế, kiên nhẫn và cẩn thận. Bởi vậy, vấn đề tài chính trong kinh doanh 

của họ sẽ được đảm bảo rất tốc. Tuy tập thể chung của họ không phát 

triển với tốc độ lớn vì họ vốn không ưa nhiều mạo hiểm nhưng vì tài 

chính đảm bảo nên chuyện làm ăn sẽ không ngừng lớn mạnh. 
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Người tuổi Dậu + Người tuổi Tuất 

Dậu và Tuất thường có mâu thuẫn khi giao tiếp với nhau. Dậu thường 

muốn điều khiển mọi thứ theo ý mình. Tuất cũng tương tự như vậy với 

những nguyên tắc khá chặt chẽ. Đôi khi Tuất còn trở thành người võ 

đoán. Dậu rất hiểu điều đó và cũng biết rằng, Tuất làm điều đó để giữ 

vai trò trụ cột. Và cứ như vậy, sự bất đồng giữa hai hành tinh này sẽ 

xảy ra. 

 

Khi là hai người yêu nhau, Dậu và Tuất có rất nhiều điểm khác nhau. 

Dậu khá coi trọng vẻ đẹp hình thức và luôn muốn ngôi nhà chung của 

họ phải sạch sẽ, gọn gàng. Bên cạnh đó, Dậu cũng rất chú ý tới hình 

thức của người yêu mình. Bởi vậy, chuyện giục Tuất đi đánh giày hay 

chỉnh tề lại trang phục là điều thường xuyên thấy. Tuất thì lại khác. Con 

giáp này chẳng để ý nhiều tới những điều Dậu quan tâm. Tuất có năng 

lượng cơ thể dồi dào và thích hành động nhiều hơn. Tuy vậy, khi đã yêu 

nhau sâu sắc, họ là những người bạn đồng hành rất trung thành và tận 

tụy. Họ sẽ cùng nhau vượt qua những khó khăn để tiến tới hạnh phúc. 

 

Có thể nói khi là đối tác kinh doanh, Dậu và Tuất kết hợp ăn ý hơn ở 

các lĩnh vực khác. Cả hai con giáp này đều làm việc chăm chỉ và có kỹ 

năng kinh doanh. Dậu cẩn thận nên rất phù hợp với lĩnh vực tài chính. 

Bên cạnh đó, người cầm tinh con Gà cũng ít khi tham gia vào các công 

việc quá mạo hiểm. Tuất thì lại là người rất đáng tin cậy, rất đáng để 

Dậu đặt niềm tin. Hơn thế nữa, tài ngoại giao của Tuất sẽ giúp cho công 

việc kinh doanh của hai người ngày càng phát triển vươn xa. 

 

Người tuổi Dậu + Người tuổi Hợi 

Trong con mắt của Dậu, Hợi là mẫu người chỉ thích hưởng thụ. Dậu 

ghét cay ghét đắng sự bừa bãi và với Dậu điều gì trên mức cần thiết 

đều tạo nên sự thừa thãi hoặc bừa bộn. Hợi lại là con giáp khá dễ tính 

và ít để ý tới những điều trên. Bởi vậy, Dậu sẽ là người chịu trách 

nhiệm thu dọn mọi thứ và giữ chúng nằm trong trật tự để giữ mối quan 
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hệ hài hòa với người tuổi Hợi thích sự xa xỉ. 

 

Nếu Dậu và Hợi yêu nhau, mâu thuẫn giữa hai con giáp này có xảy ra 

hay không phụ thuộc chính vào cách ứng xử của Hợi. Khi hai hành tinh 

này sống cùng nhau thì chuyện cãi vã xảy ra thường như cơm bữa. Hợi 

thích sự tiện nghi, thoải mái như thưởng thức món ăn ngon, thích thú 

với “chuyện ấy” và ngủ trên chiếc giường thật êm… Ngược lại, Dậu 

thích những điều thực tế, thích sự hoàn hảo và không chịu được sự 

lười biếng. Thực chất, Hợi không hề lười biếng mà trái lại, Hợi rất chăm 

chỉ nhưng trong con mắt của Dậu, người tuổi Hợi vẫn rất lười nhác. 

Điểm giữ được mối liên hệ giữa hai con giáp này là sự hy sinh trong 

tình yêu. Dậu rất trung thành khi yêu và Hợi thì thường rộng lượng và 

yêu hết mình. 

 

Có thể nói, khi là đối tác kinh doanh, Dậu và Hợi sẽ thành công hơn ở 

các mối quan hệ khác bởi họ sẽ tận dụng rất tốt những điểm mạnh của 

mình. Tuổi Dậu sẽ đảm nhiệm các công việc tỉ mỉ hoặc liên quan đến tài 

chính. Hợi vốn chăm chỉ và định hướng tốt nên rất phù hợp với việc tiến 

hành các kế hoạch mà Dậu đã lập. Bên cạnh đó, Hợi sẽ đảm nhiệm cả 

những nhiệm vụ liên quan đến khách hàng bởi ở lĩnh vực này, Hợi có 

khả năng làm tốt hơn Dậu. 

Theo Tử vi trọn đời 12 con giáp 

Tử vi trọn đời của Tuổi Dậu 
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