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Tr�n Quan Nghi�p 
 

Ngày nay Phong Th�y không còn là m�t 
khoa h�c nhân v�n ��c thù c�a Trung Hoa 
và các n��c Á Ðông trong �ó có Vi	t Nam ta. 
Phong Th�y d
n d
n �ã ���c nghiên c�u và áp 
dng sâu r�ng trong nhi�u lãnh v�c � các n��c Âu 
và M� Châu nh�t là trong vi	c xây d�ng và trang trí cho 
các ki�n trúc, nhà � và c� s� th��ng m�i. 

Nghiên c�u v� Phong Th�y c�ng khá lý thú nh�t là nh�ng lúc tìm hi�u �	
c ý ngh�a c�a các bài 
vi�t mà hình nh	 các nhà phong th�y Trung Hoa và Vit Nam ta x	a kia c� tình không mu�n nói 
rõ. C�ng vì th� hi�u �	
c rõ ràng các v�n �� phong th�y không ph�i là vic ��n gi�n nh�t là lúc 
c�n ph�i ph�i h
p các thuy�t v� kinh d�ch, ph	�ng h	�ng, các quan h t	�ng ��i v�i nhau v� các 
h sao, th� ��t, ng� hành v.v...và r�t nhi�u khi chúng ta �i ��n m�t tr�ng thái hi�u bi�t l� �� 
gi�ng nh	 là phong v�i th�y b� ngh�t, c�ng may là ch	a b� t�u ho� nh�p ma! 

Trong ph�m vi ng�n g�n � �ây chúng tôi ch� xin trình b�y m�t vài v�n �� r�t t�ng quát, 	�c 
mong �	
c các AH xem qua cho vui và n�u qúy AH có l	u tâm h�n ho�c ch� d�y thêm xin liên 
l�c v�i Th�y Hai tài liu Nguy�n Ð�c Chí. 

Ch�n H��ng Nhà: 

Y�u t� quan tr�ng nh�t �nh h	�ng ��n gia ch� là h	�ng nhà. Ngo�i tr  m�y ng	�i may m�n 
�	
c ông bà hay cha m� �� l�i cho c!n nhà ho�c không may m�n nh	 chúng ta lúc m�i qua M" 
�	
c ông bà b�o tr
 t�t b#ng m	�n cho m�t c!n nhà r$i b% chúng ta vào �ó và lúc �ó chúng ta 
không có �i�u kin ch�n l&a. Sau m�t th�i gian h�i l�c nghip r$i, �� an c	, chúng ta s' ki�m 
m�t ngôi nhà, “cái nhà là nhà c�a ta, công khó realtor tìm ra”! lúc này chúng ta � ��t n	�c t& do 
s' �	
c t& do tìm nhà theo h	�ng “h�p” v�i mình h�n. 

Các nhà ��a lý hay phong th�y s' phân tích và ch�n h	�ng nhà cho thân ch� mình theo th� t& 
sau �ây:  

1. Tùy theo tu�i, n!m sanh, trong 10 Thiên Can ((t, Giáp, Bính, )inh,....) và 12 )�a Chi (Tý, 
S*u, D�n, M�o, ..., Tu�t, H
i), nam hay n�, m+i ng	�i có m�t mnh cung thu�c v� m�t trong 
hai nhóm g�i là t� Mnh : 

• Ðông t� mnh: Kh�m - Ly - Ch�n - T�n 

• Tây t� mnh:  Khôn - C�n - Ki�u - Ðoài  
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2.    T	�ng �ng v�i 8 h	�ng c�a H�u Thiên Bát Quái là: 

Ðông t� tr�ch:   Kh�m - Ly - Ch�n - T�n 
là H	�ng   B�c - Nam - Ðông - Ðông Nam 

Tây t� tr�ch :   Khôn - C�n - Ki�u - Ðoài 
là H	�ng   Tây Nam - Ðông B�c - Tây B�c – Tây 

Các ng	�i thu�c phe Ðông t� mnh thì thích h
p v�i các h	�ng c�a Ðông t� tr�ch h�n và ng	�i 
thu�c phe Tây mnh s' h�p v�i Tây tr�ch. Ng	�i thu�c phe Ðông mnh s' K� v�i Tây tr�ch và 
ng	
c l�i. 

N�u l�y m�t mnh cung k�t h
p v�i m�t h	�ng thì ta s' có m�t k�t h
p g�i là m�t san. M+i 
mnh cung �em k�t h
p v�i 8 h	�ng thì �	
c 8 san ( bát san), m+i san �	
c bi�u th� b,ng m�t 
sao qu�n, ngo�i tr  san Ph#c v� có hai sao qu�n.  

Có 4 san t�t là Sanh Khí, Thiên Y, Diên Niên và Ph#c V�. 4 san x�u là Ng� Qu�, Tuyt M�ng, 
L#c Sát và Hoa H�i. 

Ta ch�n h	�ng có san t�t và xét thêm tính ch�t ng� hành c�a sao qu�n c�a các san t�t. M+i 
h	�ng mang m�t hành trong ng� hành là Kim, M�c, Th�y, Ho�, Th�. M+i sao qu�n c�ng mang 
m�t hành. N�u hành c�a sao qu�n và hành c�a h	�ng không k- nhau thì san �ó t�t, ch�n �	
c. 
N�u hành c�a sao qu�n và hành c�a h	�ng là t	�ng sinh thì san �ó r�t là t�t (Ð�i Ki�t). N�u 
hành c�a sao qu�n và hành c�a h	�ng là t	�ng kh�c thì x�u, không dùng �	
c. 

Thông th	�ng m+i ng	�i v�i mnh cung c�a mình s' thích h
p v�i ít nh�t là m�t h	�ng Ð�i Ki�t 
và hai h	�ng Ki�t. H	�ng nhà là h	�ng th.ng góc v�i m�t ti�n c�a nhà t  trong nhà nhìn ra. / 
�ây có m�t y�u t� n�a c�n ph�i l	u tâm theo các nhà ��a lý, �ó là V� C�a. V� C*a là góc �� c�a 
�	�ng th.ng n�i t  tâm nhà t�i tâm c�a c*a chánh (góc tính theo la bàn). Th	�ng các nhà ��a lý 
c� truy�n sau khi ch�n �	
c h	�ng nhà, s' dùng la bàn ��a lý �� ch�n n�i ��t c*a sao cho trùng 
v�i các sao t�t trong h sao Phúc Ð�c và h sao Nh� Th�p Bát Tú, ngoài ra v� c*a còn ph�i tránh 
ph�m L#c Sát và Hu0nh Truy�n. Qúy AH n�u không kiêng c� nhi�u thì có th� b% qua �i�m này 
b�i vì n�u l	u tâm nhi�u quá, e là không th� ki�m �	
c m�t c!n nhà có h	�ng toàn h�o nh	 ý! 
H�n n�a n�u qúy AH nào l	u ý nhi�u thì các nhà ��a lý còn �i xa h�n n�a là ch�n gi�, ch�n 
ngày, ch�n tháng, ch�n n!m �� kh�i công xây cât h�u tránh n�n Kim Lâu, Hoang 1c, Tam 
Tai...v.v... và v.v... t�i lúc �ó ch� có Nursing home là tuyt h�o mà thôi! 

M�c dù h	�ng nhà là quan tr�ng, nh	ng � bên M" này ph�n l�n nhà c*a �ã xây s2n ho�c là xây 
theo k� ho�ch �ã có s2n nên nhi�u khi khó mà ch�n �	
c m�t h	�ng Ð�i Ki�t. Ngay c� �i�u kin 
chúng ta mua ��t, c�t nhà custom built �ôi khi c�ng khó nh	 ý. Ch.ng l' m�i nhà ��u quay ra 
�	�ng, duy ch� có “cái nhà c�a ta” vì phong th�y mà quay cái “deck” ra �	�ng thì h�i khó coi 
m�t chút! H�n n�a ngoài h	�ng nhà, chúng ta c�ng c�u l	u ý các �i�m sau �ây: 

Th� Ð�t: 

Ð�t c�t nhà c�n b,ng ph.ng, cao ráo, không l�n tr	�c nh% sau, không có núi cao, c�u cao ch�n 
tr	�c nhà, không � ngõ c#t ( cul de sac c�a M" theo phong th�y thì không nên chút nào!), không 
� sau l	ng �t nhà khác, không c�t trên gi�ng c�, ��n mi�u c�, bãi tha ma c� (âm khí nhi�u). 

Th� ��t bên trái (t  nhà ngó ra) g�i là Thanh Long ph�i cao ráo h�n bên ph�i g�i là B�ch H�. 
Sân tr	�c (Minh Ð	�ng) ph�i thoáng mát, sân sau (Huy�n V�) b,ng ph.ng, có ��t ho�c cây cao 
che ch�. Nói chung th� ��t hình gh� có l	ng d&a là t�t, n�u có hình love seat ho�c sofa có l' t�t 
h�n! 
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C�a nhà: 

C*a nhà không h	�ng vào nóc nh�n ho�c c�nh t	�ng cao c�a nhà khác, không � ngã ba có con 
�	�ng h	�ng th.ng vào nhà. Tr	�c nhà không có cây cao bao ph�, không cây ch�t, cây cô ��c, 
không có nhánh cây khô ch�a vào nhà. Tr	�c nhà không tr$ng cây dâu (Mulberry-Tang), cây 
thùy d	�ng, cây li�u. Theo Thái Kim Oanh thì nên h	�ng �ông tr$ng �ào (Nectarin, peach?), tây 
tr$ng th� (ho�c h$ng giòn thay th�). Tr	�c nhà tr$ng m3u ��n, sau nhà tùng bách. (D� nhiên các 
lo�i rau th�m và home garden thì nên �� g�n nhà b�p cho tin vic x* d#ng). 

C*a nhà n�u ��t � v� trí t�t thì tuyt, còn không có th� dùng bin pháp s*a b�p (An Táo) �� s*a 
ch�a ho�c h+ tr
. C�n l	u ý lúc m� c*a tránh g�p ngay c�u thang ch�y th.ng ra (�i�m hao tài). 
N�u g�p ph�i, có th� ��i chi�u b�n l� �� xoay c*a. C*a tr	�c và c*a sau không cùng trên m�t 
�	�ng th.ng. Ph�n l�n nhà � M", c*a tr	�c r�ng 36 inches thu�c cung tài l�c trong th	�c L+ 
Ban nên t�t, n�u g�p c*a 32 inches s' thu�c cung L#c H�i x�u h�n. Nhà tôi có m�t cái c*a 
không ph�i là c*a chính nh	ng c�ng x* d#ng nhi�u, r�ng 32 inches, �� tránh l#c h�i, không bi�t 
có tránh �	
c l#c h�i hay không, nh	ng tr	�c tiên tôi v	�ng m�t nh�t h�i là t�n m�t h�n 200 �ô 
thay c*a, thit là hai tào l�c! Thì ra L+ Ban ch� nói là Tài L�c, không có nói “in” or “out”. 

An Táo: 

Trong tr	�ng h
p b�t kh� kháng 
chúng ta b�t bu�c ph�i có m�t c!n 
nhà không h�p h	�ng h��c �ã l4 
mua m�t c!n nhà mà gi� �ây 
h	�ng không thu�n. Ho�c gi� v
 
và ch$ng không cùng m�t t� mnh 
thì h	�ng nhà c�ng không th� h
p 
c� hai. Trong tr	�ng h
p này các 
nhà phong th�y s' dùng bin pháp 
An Táo, t�c là s*a ch�a ho�c thay 
��i nhà b�p �� bù tr  vào s� 
khuy�t c�a h	�ng nhà ho�c v� c�a 
c*a. Nhà b�p s' �	
c s�p x�p l�i 
sao cho v� c�a nhà b�p (t�c là 
�	�ng n�i t  tâm nhà t�i tâm b�p) 
ph�i � vào m�t cung x�u và �$ng 
th�i h	�ng c�a b�p (t�c là h	�ng 
c�a ming lò ho�c là h	�ng c�a 
phía l	ng ng	�i n�u b�p) ph�i 
h	�ng vào h	�ng thu�n l
i. 

Trong nhà, vic phân b� các phòng �c (nh	 phòng ng�, phòng làm vic, phòng t�m...) và vic 
trang trí, s�p x�p các bàn gh� gi	�ng ph�n c�ng �	
c h�u h�t các nhà phong th�y bàn t�i. Nói 
chung vic b�y trí ph�i làm sao cho phòng �c th�y sáng s�a �� các lu$ng sinh khí d� luân 
chuy�n. Th	�ng các tài liu v� phong th�y ��u có nói t�i vic này. Theo các sách ��a lý c� 
truy�n, m+i h	�ng trong bát ph	�ng có m�t �nh h	�ng phân b� nh	 hình 1. 
Dùng s� �$ này ch$ng ch�p lên s� �$ nhà chúng ta s' có �	
c m�t ý nim t�ng quát phân ph�i 
các phòng trong nhà sao cho thích h
p nh�t. 

 
Hình 1 
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