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Vợ khi còn là người yêu là: Thiên Thần 
Những lá thư tình của vợ là: Thiên Thư 

Con đường xưa vợ đi: Thiên Ðường 
Vợ dáng nhịp nhàng lướt đi tên sàn nhảy 

như rồng múa phượng bay: 
Thiên Long Bát Bộ 

 
Sắc đẹp của vợ: Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân 

Mùi thơm của vợ: Thiên Hương 
Vợ có bầu là: Thiên Thai 

Vợ đang lâm bồn là: Thiên Sản 
Từ người yêu trở thành vợ, rồi từ từ được tấn phong lên chức bà già, 

bà nội, bà ngoại: Thiên Chức 
 

Phòng ngủ của vợ là: Thiên Cung  
Nhà của vợ là: Thiên Ðình 

Thành phố vợ ở là: Thiên Ðô  
Suy nghĩ của vợ là: Thiên Kiến 

Lý lẽ của vợ: Thiên Lý Quyết định của vợ là: Thiên Thạch 
Chữ nghĩa của vợ là: Thiên Văn 

 
Vợ đang lên giọng ca karaoké là: Thiên Ca 

Lời vợ dặn: Thiên Lệnh 
Vợ gọi thì phải bẩm vâng thưa bà: Thiên Bẩm 

Mọi việc đều do vợ định đoạt: Thiên Ðịnh 
Chồng được vợ cưng: Thiên Tử 

Vợ quen chân đi cà kê dê ngỗng: Thiên Di 
 

Tài mua sắm của vợ : Thiên Phú  
Vợ chỉ biết về mình: Thiên Vị  

Ba mẹ,anh chị em, bà con họ hàng bên vợ: Thiên Triều 
Vợ hay ngồi lê đôi mách, nói chuyện tào lao: Thiên Tào 

Số lấy vợ chằng lửa: Thiên Mệnh 
Vợ hay nổi máu ghen bậy ghen bạ: Thiên Tính 

 
Vợ nổi cơn thịnh nộ gào thét như 

một vị tướng khi ra quân:Thiên Lôi Ðịa Tướng 
Bị vợ hạ đo ván: Thiên Hạ 

Tiền lương, tiền túi, tiền cà phê cà pháo...đều bị 
vợ tóm thu gọn: Thiên Thu 

Vợ có tài tề gia nội trợ, coi ngó mọi việc trong nhà ngoài ngõ...và 

Vợ ơi vợ 
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muốn mọi người phải kính nể, tôn sùng minh như một vị thánh lớn: Tề 
Thiên Ðại Thánh 

 
Muốn dê vợ mà vợ không cho phép hay lạnh lùng không hợp tác: Mưu Sự 

Tại Nhân , Thành Sự Tại Thiên 
Vợ nắm lấy thời cơ đầu tư vào nhà cửa đất đai để sinh lời và bắt chồng 

phải vui vẻ làm theo quyết định của mình: Thiên Thời 
Ðịa Lợi Nhân Hòa 

 
Tướng đi của vợ: Thiên Tướng 

Vợ thay đổi xiêm y kiểu tóc, lối trang điểm lia lịa: Thiên Hình Vạn Trạng 
Vợ trang điểm.. vẽ mặt xanh lè, đánh phấn trắng toát: Thiên Thanh Bạch Nhựt 

Vòng vàng, ngọc ngà, kim cương hột xoàn của vợ lóng lánh như các vì 
sao: Thiên Hà 

 
Em gái vợ: Thiên Nga 

Vợ vắng nhà: Thiên Ðàng 
Có bồ nhí mà vợ biết được: Thiên Tai 

Hình bóng vợ nay đã đi vào dĩ vãng: Thiên Cổ 
Có hai vợ gọi là: Nhị Thiên Ðường 

Vợ mạp là thiên điạ 
 
 
 
 


