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Phong thuỷ nhà ở theo tuổi rước tài lộc, may mắn 

 

1. Chọn hướng nhà hợp tuổi 

Phong thủy nhà ở theo tuổi có bốn cách thông dụng để tìm ra hướng nhà hợp 

nhất: 

·         Chọn theo mệnh quái (cung phi bát quái) 

·         Chọn theo mệnh niên (ngũ hành nạp âm) 

·         Chọn theo dụng thần bát tự 

·         Chọn theo huyền không phi tinh 

Chọn theo mệnh quái hay còn gọi là cung phi năm sinh, đây là cách khá thông 

dụng theo trường phái phong thủy bát trạch. Theo đó: 

·         Người Đông tứ mệnh gồm có các cung phi (mệnh quái): Khảm, Ly, Chấn, 

Tốn. Những người này nên chọn nhà Đông tứ trạch, tức là nhà: Tọa đông hướng 

tây (chấn trạch), tọa đông nam hướng tây bắc (tốn trạch), tọa bắc hướng nam 

(khảm trạch), tọa nam hướng bắc (ly trạch). Những hướng còn lại là xấu. 
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·         Người Tây tứ mệnh gồm có các cung phi (mệnh quái): Càn, Khôn, Cấn, 

Đoài. Những người ngày nên chọn nhà Tây tứ trạch, tức là nhà: Tọa tây bắc hướng 

đông nam (càn trạch), tọa tây hướng đông (đoài trạch), tọa tây nam hướng đông 

bắc (khôn trạch), tọa đông bắc hướng tây nam (cấn trạch). Những hướng còn lại là 

xấu. 

 

Chọn hướng phong thủy nhà ở theo tuổi cũng có thể dựa vào mệnh niên, tức là 

căn cứ vào ngũ hành của năm sinh như Đại hải thủy, Sa trung thổ, Hải trung kim… 

để tìm trên nguyên tắc tương sinh, tương hòa. Theo đó: 

·         Người mệnh kim nên ở nhà hướng tây, tây bắc, tây nam, đông bắc. 

·         Người mệnh thổ nên ở nhà hướng nam, tây nam, đông bắc. 

·         Người mệnh thủy nên ở nhà hướng bắc, tây, tây bắc. 
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·         Người mệnh hỏa nên ở nhà hướng đông, đông nam, nam. 

·         Người mệnh mộc nên ở nhà hướng bắc, đông, đông nam. 

 

Chọn nhà theo dụng thần căn cứ vào ngũ hành bát tự để xem hành nào thiếu thì ở 

nhà hướng đó, hướng dụng thần. Trường hợp các hành tương đương nhau mà có 

một hành nổi trội lên thì dùng hướng khắc với hành đó, gọi là hỉ thần. Theo đó: 

·         Dụng thần/hỉ thần kim thì nên ở nhà hướng tây, tây bắc. 

·         Dụng thần/hỉ thân thủy thì nên ở nhà hướng bắc. 

·         Dụng thần/hỉ thần mộc thì nên ở nhà hướng đông, đông nam. 

·         Dụng thần/hỉ thần hỏa thì nên ở nhà hướng nam. 

·         Dụng thần/hỉ thần thổ thì nên ở nhà hướng tây nam và đông bắc. 
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Chọn nhà theo huyền không phi tinh thì không cần quan tâm đến phong thủy nhà 

ở theo tuổi, mà chỉ cần nhà được hướng thì tuổi nào vào ở cũng tốt cả. Lý thuyết 

này dựa trên cơ sở địa vượng thì nhân cường. Một căn nhà được vận thì có sao 

hướng đương lệnh, sẽ phát tài phát phúc. Theo đó: 

·         Nhà được sao hướng sinh vượng thì tuổi nào ở cũng tốt. 

·         Nhà mà sao hướng suy thì cả trạch vận đều suy, cần phải trông vào các sao 

biên để ứng cứu. 
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Ngoài ra, còn nhiều cách khác để chọn hướng đúng phong thủy nhà ở theo tuổi. 

Trong bốn cách trên, chọn theo dụng thần bát tự và huyền không phi tinh có tính 

chuẩn xác cao hơn cả nhưng đòi hỏi phải có trình độ chuyên môn mới tính được. 

2. Cách tính cung mệnh hợp phong thuỷ nhà ở theo tuổi 

Phương pháp này tuy hiệu quả không cao nhưng lại khá thông dụng. Cách tính 

cung mệnh hợp phong thủy nhà ở theo tuổi như sau: 

·         Bước 1: Lấy bốn chữ số của năm sinh âm lịch cộng lại với nhau. 

·         Bước 2: Lấy tổng đó chia cho 9, được bao nhiêu rồi tìm lấy số dư. 
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·         Bước 3: Từ số dư, tùy theo nam hay nữ mà ra đáp số cung mệnh như bên 

dưới. 

Số dư Nam Nữ 

0 Khôn Chấn 

1 Khảm Cấn 

2 Ly Càn 

3 Cấn Đoài 

4 Đoài Cấn 

5 Càn Ly 

6 Khôn Khảm 

7 Tốn Khôn 

8 Chấn Tốn 

 Ví dụ: Người sinh năm 1985 âm lịch 

·         Bước 1: Tính tổng: 1 + 9 + 8 + 5 = 23 

·         Bước 2: Tìm số dư: 23 chia 9 được 2 dư 5 

·         Bước 3: Vì số dư 5 nên: nếu là nam thì ứng với mệnh Càn, nếu là nữ thì ứng 

với mệnh Ly. 
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3. Chọn hướng cửa hợp phong thuỷ theo tuổi 

 

Cách chọn hướng cửa hợp phong thủy nhà ở theo tuổi có thể dựa vào bát trạch, 

huyền không, mệnh lý. Nói hướng cửa là chính xác, phải nói là vị trí của cửa nằm 

ở phương nào so với tâm nhà thì mới đúng. 

Theo bát trạch, người ta căn cứ vào mệnh quái (cung phi) của chủ nhà và vị trí của 

cửa so với tâm nhà để suy luận, cụ thể như bảng sau: 

Chủ nhà Cửa tốt Cửa xấu 

  

Cung Ly 

Đông (sinh khí) 

Bắc (diên niên) 

Đông nam (thiên y) 

Tây bắc (tuyệt mạng) 

Tây (ngũ quỷ) 

Đông bắc (họa hại) 

  

Cung Khôn 

Đông bắc (sinh khí) 

Tây bắc (diên niên) 

Tây (thiên y) 

Bắc (tuyệt mạng) 

Đông nam(ngũ quỷ) 

Đông (họa hại) 
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Cung Đoài 

 Tây bắc (sinh khí) 

Đông bắc (diên niên) 

Tây Nam (thiên y) 

Đông (tuyệt mạng) 

Nam(ngũ quỷ) 

Bắc (họa hại) 

  

Cung Càn 

Tây (sinh khí) 

Tây nam (diên niên) 

Đông bắc (thiên y) 

Nam (tuyệt mạng) 

Đông (ngũ quỷ) 

Đông nam (họa hại) 

  

Cung Khảm 

Đông nam (sinh khí) 

Nam (diên niên) 

Đông (thiên y) 

Tây nam (tuyệt mạng) 

Đông bắc (ngũ quỷ) 

Tây (họa hại) 

  

Cung Cấn 

Tây nam (sinh khí) 

Tây (diên niên) 

Tây bắc (thiên y) 

Đông nam (tuyệt mạng) 

Bắc (ngũ quỷ) 

Nam (họa hại) 

  

Cung Chấn 

Nam (sinh khí) 

Đông nam (diên niên) 

Bắc (thiên y) 

Tây (tuyệt mạng) 

Tây Bắc (ngũ quỷ) 

Tây Nam (họa hại) 

  

Cung Tốn 

Bắc (sinh khí) 

Đông (diên niên) 

Nam (thiên y) 

Đông bắc (tuyệt mạng) 

Tây nam(ngũ quỷ) 

Tây bắc (họa hại) 

 Theo huyền không phi tinh, người ta căn cứ vào chỗ sao vượng khí, tiến khí để mở 

cửa, cụ thể như bảng dưới đây nhưng cần phải có kiến thức về huyền không mới có 

thể hiểu được: 
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Vận 

20 năm 

Nơi hướng vượng 

Nên mở cửa 

Nơi hướng suy 

Tránh mở cửa 

1 1-2-3 4-5-6-7-8-9 

2 2-3-4 5-6-7-8-9-1 

3 3-4-5 6-7-8-9-1-2 

4 4-5-6 7-8-9-1-2-3 

5 5-6-7 8-9-1-2-3-4 

6 6-7-8 9-1-2-3-4-5 

7 7-8-9 1-2-3-4-5-6 

8 8-9-1 2-3-4-5-6-7 

9 9-1-2 3-4-5-6-7-8 

 Theo mệnh lý, vị trí mở cửa chính hợp phong thủy nhà ở theo tuổi căn cứ vào 

dụng thần bát tự hoặc lộc vị để mở cửa. Theo dụng thần bát tự, người ta sẽ mở như 

sau: 

Dụng thần Cửa mở tại 

Kim Tây, Tây bắc 

Thủy Bắc 
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Mộc Đông, Đông bắc 

Hỏa Nam 

Thổ Tây nam, Đông Bắc 

 Theo lộc vị người ta sẽ mở như sau 

Tuổi chủ nhà Cửa mở tại 

Giáp Đông đông bắc 

Ất Chính đông 

Bính Nam đông nam 

Đinh Chính nam 

Mậu Đông đông nam 

Kỷ Chính nam 

Canh Tây tây nam 

Tân Chính tây 

Nhâm Bắc tây bắc 

Quý Chính bắc 

 Để giảm sai số và tăng tính chính xác khi xác định vị trí cửa chính hợp phong 

thủy nhà ở theo tuổi, người ta thường kết hợp cả các cách trên để tính toán. Ngoài 
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ra còn phải tinh chỉnh theo một số tiêu chí khắt khe nữa mới có thể sử dụng hiệu 

quả. 

4. Chọn ngày tốt khởi công nhà ở 

 

Có nhiều cách chọn ngày khởi công nhà ở, chính xác là có khoảng 52 cách khác 

nhau, mỗi cách lại có một hệ phái lý luận riêng rẽ. Vì thế, khi chọn ngày tốt để khởi 

công nhà ở người có nghề sẽ phối trộn nhiều trường phái với nhau để cho kết quả tốt 

nhất. 

Thông thường, đa số người dân sẽ dùng lịch vạn sự. Lịch này có một số cách tính 

ngày, trong đó nổi bật là dùng thần hoàng đạo, 28 vì tinh tú và 12 kiến trừ. Nếu dùng 

sách này, bạn đọc có thể tham khảo các ngày tốt là những ngày có thần hoặc sao như 

sau: 

Nhị thập 

Bát tú 

Thập nhị 

Kiến trừ 

Thập nhị 

Hoàng đạo 

Cang, Lâu Mãn Thanh long 

Đê, Vị Bình Minh đường 
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Nữ, Chủy Định Kim quỹ 

Thất, Sâm Chấp Thiên đức 

Bích, Trương Thành Ngọc đường 

Khuê, Dực Khai Tư mệnh 

Người có chuyên môn phong thủy sẽ dùng lịch sát thần và phi tinh cửu cung để 

chọn ra ngày tốt nhất. Đây là việc đòi hỏi trình độ cao, cần phải học mới có thể 

thực hành nên chúng tôi không giới thiệu trong khuôn khổ bài viết này. 

Bên cạnh đó, người ta cũng có thể chọn ngày hợp can, hợp chi, thiên ất, quý nhân, 

lộc vị của gia chủ để mà khởi công xây dựng. Việc chọn ngày khởi công hợp 

phong thủy nhà ở theo tuổi là một bài toán rất khó, tốt nhất là dùng quẻ kinh dịch 

để hỏi thần linh xem ngày nào, giờ nào mới thực sự đem lại phúc khí cho cá nhân 

người đó. Việc này các cách thông thường khó mà khẳng định, chỉ có thể trông chờ 

vào quẻ dịch mà thôi. Một cách đầy trách nhiệm, chúng tôi khuyến nghị bạn đọc 

không nên tự mình chọn ngày khởi công động thổ, hãy thầy có trình độ cao vì phúc 

họa liền tay, không nên ủy thác vào sự may rủi. 

Có thể bạn quan tâm: Dịch vụ xem ngày của Phong thủy Nguyễn Hoàng 

5. Bố trí các phòng, nội thất hợp phong thuỷ 

Bố trí công năng phòng ốc hợp phong thủy nhà ở theo tuổi là một câu chuyện 

dài, không thể viết hết trong vài trăm chữ. Trong khuôn khổ bài viết này, chúng tôi 

chỉ đưa ra những nguyên tắc cơ bản để bạn đọc tham khảo. 
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Phòng khách: 

 

·         Nên đặt ở khu trung tâm của căn nhà, tránh đặt ở góc khuất. 

·         Nên đặt chỗ đồng tứ với chủ nhà, tránh đặt nơi ngược tứ 

·         Nên đặt tại nơi sao hướng sinh vượng, tránh đặt chỗ suy tử 

·         Nếu phạm thì hòa khí thiếu thốn, tiền bạc khó khăn. 
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Phòng bếp: 

 

·         Nên đặt tại nơi ngược tứ với chủ nhà, tránh đặt cùng tứ. 

·         Nên đặt tại nơi sao sơn sinh vượng, tránh đặt nơi chỗ sao suy. 

·         Nên đặt trước hoặc bên phòng ngủ, tránh đặt đằng sau. 

·         Nếu phạm thì ốm đau bệnh tật, tài lộc khốn khó. 

Phòng ngủ: 

·         Nên đặt tại tại nơi đồng tứ với từng người, tránh đặt nơi ngược tứ. 

·         Nên đăt nơi sao hướng sinh vượng, tránh đặt chỗ sao suy. 

·         Nên đặt xa nhà vệ sinh, hạn chế gần phòng thờ. 
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·         Nếu phạm thì vợ chồng lạnh nhạt, gia đạo bất hòa. 
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Bàn thờ thổ địa 

 

·         Nên đặt nơi tài vị, sao hướng sinh vượng hoặc sơn sinh hướng. 

·         Nên đặt tại nơi đồng tứ với chủ nhà, tránh nơi ngược tứ. 

·         Nên đặt tại nơi lộc vị của chủ nhà, có thể đặt chung với bàn thờ gia tiên. 

·         Nếu phạm thì nhà ở không yên, thị phi, đau ốm, phá tài. 
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Phòng vệ sinh 

 

·         Nên đặt nơi ngược tứ với chủ nhà, tránh nơi đồng tứ. 

·         Nên đặt nơi sao suy đáo ngự, tránh nơi sao vượng. 

·         Nên đặt nơi khuất, tránh chỗ trung cung. 

·         Nếu phạm thì hao tài, ốm đau, bế tắc. 

Phong thủy nhà ở theo tuổi gồm nhiều nội dung mà phòng khách, phòng thờ, 

phòng ngủ, phòng bếp, phòng vệ sinh chỉ là một nhóm vấn đề thường được người 

dân quan tâm tìm hiểu. Tuy chỉ nói vài nguyên tắc ngắn gọn như vậy nhưng việc 

thực hiện đòi hỏi phải có kiến thức tương đối sâu rộng. Những vấn đề này chưa 
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phải là trọng yếu của phong thủy dương trạch nhưng ảnh hưởng của nó cũng không 

nhỏ tí nào. Nếu vô tình làm sai thì họa vô đơn chí thật khó có thể hình dung hậu 

quả thế nào. Cho nên tốt hơn là hãy chọn thầy cố vấn, đó cũng là việc đại trí đại 

dũng của gia chủ vậy. 

Có thể bạn quan tâm: Dịch vụ tư vấn nhà ở của Phong thủy Nguyễn Hoàng 

6. Phong thuỷ bên ngoài căn nhà 

 

Phong thủy nhà ở không chỉ có bên trong mà bên ngoài cũng liên hệ mật thiết. Bên 

ngoài căn nhà cần chú ý đến mấy góc độ: 

·         Hình dáng và màu sắc căn nhà. 

·         Địa thế ngoại cảnh. 

·         Bố trí khuôn viên. 

Hình dáng và màu sắc có liên quan đến phong thủy nhà ở theo tuổi. Màu sắc nên 

bổ sung ngũ hành hành cho chủ nhà, đồng thời tương hòa với quái khí của hướng. 

Tương tự thế, hình dáng cũng phải cùng ngũ hành với màu sơn mới tốt. Ví dụ: 

người thiếu kim nên sơn nhà màu trắng, xám sẽ bổ kim, nhà này nên hướng tây 
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hoặc tây bắc, mái vòm hoặc mái bằng sẽ làm cho kim vượng lên. Đó chính là dùng 

vượng địa để giúp cho vượng nhân. 

Địa thế ngoại cảnh là sông, núi, ao hồ, đường sá, ngã ba ngã tư, nhà hàng 

xóm…những thứ này đều có quan hệ chặt chẽ với phong thủy nhà ở theo tuổi và 

theo huyền không phi tinh. Núi đồi, nhà lớn thì thích hợp với sao sơn sinh vượng, 

giúp đông con đông cháu, nếu suy thì làm tổn thất con người. Ao hồ, sông ngòi, 

ngã ba đường sá thì thích hợp với sao hướng sinh vượng, giúp gia tăng tài lộc, nếu 

suy thì làm khuynh bại gia sản. Ngoài ra còn phải phù hợp với hình thế, hình pháp, 

loan đầu của trạch. 

Bố trí khuôn viên liên quan đến cổng, cửa, sân, vườn, tiểu cảnh… những thứ này 

đều có ảnh hưởng không nhỏ. Đôi khi chỉ bố trí sai chỗ mở cổng, mở cửa thì có thể 

dẫn đến phá tài. Đào ao thả cá, tiểu cảnh sai chỗ thì khả năng đau ốm. Nhất nhất 

mọi sự bài trí nội viên đều cần phải tính toán để phù hợp với phong thủy nhà ở 

theo tuổi và cả không theo tuổi. Những vấn đề này rất mênh mông và cần phải có 

nhiều thời gian mới có thể trình bày được hết ý. 

Nói tóm lại, nhà ở vượng hay suy có ảnh hưởng đến phúc hay họa của gia chủ. Địa 

vượng thì nhân cường, địa suy thì nhân bại. Vì thế, không chỉ cần phong thủy nhà 

ở theo tuổi phải đối khớp mà còn phải chú trọng làm sao cho trạch vận được hưng 

bền, đó mới là cái gốc của dương trạch. Suy cho cùng, đó vẫn là công việc chuyên 

môn của các thầy, người thông minh chính là sử dụng các thầy để chỉ điểm cho 

mình được tránh họa đắc phúc. 

 


