
CÂY CẢNH  - ĐÓN LỘC CẦU MAY 
Theo phong thủy, một số loài cây trồng trong nhà không chí có tác 
dụng trang trí và làm thanh lọc không khí mà còn có thể mang lại tài 
vận dồi dào cho gia đình của bạn. 
1/. Cây thạch lựu : Trong phong tục tập quán, cây thạch lựu được coi 
là “ thạc lựu bách tử”, là tượng trưng của “đa tử đa phúc” (nhiều con 
nhiều phúc). Trên thực tế, hoa và quả thạch lựu màu đỏ như lửa, quả 
lại có thể giải khát chống say, có giá trị thẩm mỹ và giá trị sử dụng, vì 
vậy nó đã trở thành cây được trồng trong vườn của nhiều nhà. 
Trong phong thủy, các gia đình hay trồng cây thạch lựu ở trước nhà 
bởi họ tin rằng, cây thạch lựu luôn mang điều may mắn và tốt lành đến 
cho gia chủ. 
2/. Cây kim tiền : Kim tiền thuộc cây cảnh họ thiên nam tinh, sống lâu 
năm, xanh tốt. Thân cây to khỏe, nằm dưới mặt đất, trên mặt đất 
không có thân chính; mầm nảy nhiều và hình thành nhiều thân nhỏ. Lá 
kép dạng to, cuống ngắn, chắc khỏe, màu xanh lục, sáng bóng rất đẹp, 
có tuổi thọ khoảng 2 – 3 năm và được thay thế không ngừng. Chính vì 
vậy kim tiền được coi là cây “phát” – kim phát tài. Trong môi trường tự 
nhiên, kim tiền phát triển rất nhanh, có thể thành cây có bóng râm to 

cao. Nếu cột lên cây vài sợi chỉ 
đỏ hoặc vài đồng tiền vàng (tượng trưng) thì sẽ trở thành cây phát tài, 
có ý nghĩa về mặt phong thủy và rất đẹp mắt. 
Được coi là loại cây phú quý, có tác dụng chiêu tài nên kim tiền rất 
thích hợp làm quà tặng trong những dịp mừng lễ, tết, thăng chức, khai 
trương. Bạn hãy chọn cây có thân xanh tươi, dày chắc, phiến lá hoàn 
chỉnh. Những cây đã nở hoa sẽ mang lại nhiều “lộc” nhất. Nên bày cây 
ở hướng Đông, Đông Bắc trong nhà ở, phòng hội họp, văn phòng, nhà 
hàng, khách sạn. 



3/. Cây phất dụ : Cây phất dụ còn được gọi là cây phát tài (do cách 
đọc của người Trung Quốc : phất dụ đồng âm với phát tài), trong 
phong thủy, đây là loài cây mang lại may mắn cho gia chủ. 
Cây phất dụ có hơn 20 loài cùng họ ở Việt Nam, trong đó, gần như cây 
nào cũng mang lại may mắn, phát tài đúng như tên gọi của nó : Phất 
dụ xanh – biểu tượng của may mắn; phất dụ thơm – là cây thiết mộc 
lan, thơm về đêm; phất dụ rồng – còn goi là huyết rồng, còn dùng làm 
thuốc chữa bệnh; phất dụ lá hẹp – còn gọi là bồng bồng, thường dùng 
làm bánh; phất dụ trúc – xua đi vận đen, còn gọi là trúc thiết Quan 
Âm… 

Trồng cây phất dụ (phát tài) không nên 
trồng trong nhà vì lá cây này nếu dùng trong nhà nhiều sẽ không tốt 
cho sức khỏe, tuy nhiên, một chậu cây nhỏ thì không ảnh hưởng lắm. 
Bạn nên trồng phất dụ ở phía Đông hoặc Đông Nam ngôi nhà – khu 
vực đại diện cho Mộc và là nơi có ánh sáng thích hợp cho cây. 
Theo một số quan niệm, người ta thường mua phất dụ theo các cành 
có số lượng như sau : 3 – cho sự hạnh phúc; 5 – cho sức khỏe; 2 – 
cho tình duyên; 8 – cho tài lộc; 9 – cho thời vận. Điều cần lưu ý là phải 
chăm chút cho cây luôn xanh tốt thì mới đạt được hiệu quả về mặt 
phong thủy. 
4/. Cây quất, quýt : Theo âm hán của từ “quất” gần giống âm của từ 
“cát”, cây quất thường được chọn để tranh trí trong nhà vào ngày Tết. 
Người ta thường chọn những cây lá xanh tốt, quả vàng đều, sai quả 
thể hiện sự phù trú, hứa hẹn năm mới được mùa, ăn nên làm ra, dồi 



dào sức sống. Do đó, mỗi khi Tết đến xuân về, 
nhà nhà đều bài trí cây quất với hy vọng mang lại niềm vui và may 
mắn cả năm cho gia đình. 
Trong kinh doanh, đặt cây quất ở văn phòng hay cửa hàng sẽ mang lại 
cát khí lớn, sự đầu tư sáng suốt và thu được nhiều tài lộc. Cây quất 
còn là biểu tượng của sức khỏe, bình an, trường thọ và sự may mắn 
trong tình duyên. 
5/. Cam hoặc chanh cảnh : Cây cam hay cây chanh cảnh có nhiều 
quả chín nặng trĩu tượng trưng cho sự thịnh vượng và tài lộc của gia 
đình. Những cây này thường trồng ở trước cổng nhà hoặc trước cổng 
công ty trong những ngày đầu năm tượng trưng cho sự phát triển tài 
lộc. 
Theo quan niệm của người Trung Hoa, những quả cam chín vàng 
tượng trưng cho vàng, vì chữ “cam” phát âm là “kim” tức là vàng. Vì 
vậy, nếu trang trí những vật dụng có nhiều màu cam, vàng rực rỡ trong 
nhà vào những ngày đầu năm sẽ ngụ ý mạng lại nhiều tài lộc. Điều này 



giải thích nguyên nhân vì sao mỗi dịp tết đến, chúng ta thường mua 
một chậu cam có nhiều quả chín vàng để bầy trong nhà. 
Nếu bạn trồng một cây cam hoặc cây chanh cảnh thì tốt nhất nên trồng 
ở hướng Đông Nam, bởi vì hướng tượng trưng cho sự giàu có, thịnh 
vượng. Nếu cây sai quả có thể mang lại may mắn và đại cát, đại lợi. 
6/. Cây bách : Cây bách có ý nghĩa chỉ những con người đức độ. 
Trong quan niệm dân gian, “bách” nghĩa lá 100, là con số cao nhất, 
nhiều và toàn vẹn, có ý chỉ đại cát. 
Theo phong thủy, cây bách còn là loại cây mang lại sự trường tồn, 
cuộc sống dài lâu. Vì vậy, loại cây này rất thích hợp để làm quà biếu 
tặng cho những người lớn tuổi. 

7/. Cây ngọc bích : Ngọc bích 
có nguồn gốc từ châu Á. Dựa vào ứng dụng phong thủy của Trung 
Quốc cổ đại, cây ngọc bích được đặt đúng vị trí mang lại sức khỏe và 
sự may mắn. 
Với đặc tính rất dễ nhân giống, chỉ cần lấy một chiếc lá đặt xuống đất 
ẩm nó sẽ nảy mầm mọc thành cây mới, ngọc bích còn là biểu tượng 
của sự chia sẻ và tình bạn. Ngoài ra, cây ngọc bích còn được gọi là 
cây thường xanh. Ở rất nhiều nước, cây thường xanh biểu tượng cho 
tuổi trẻ vĩnh hằng. Đây là loài cây không ưa nước, do đó hãy để chúng 
trong nhà thoáng mát, đủ ánh sáng và nơi có nhiệt độ ban đêm thấp. 
Lá ngọc bích có hình trứng, nhỏ như đồng xu, mọng nước. Là loài lá 
nhỏ nên ngọc bích được coi là cây thuộc hành Kim, do đó nên đặt 
chúng ở hướng Tây hoặc Tây Bắc. Nếu đặt chúng ở hướng Đông Nam 
(khu vực tài lộc) thì năng lượng Kim của nó sẽ xung khắc với năng 
lượng Mộc ở hướng đó. 
Các thương gia Trung Quốc tin rằng, ngọc bích có tác dụng chiêu tài 
do vậy họ sẽ thường đặt nó ở bên quầy thu ngân, máy đếm tiền… Có 



người lại bài trí cây tại lối đi vào các cửa hàng, cửa hiệu nhằm kích 
hoạt năng lượng chủ về tài lộc. Ngọc bích còn có tác dụng tốt về mặt 
sức khỏe, vì thế có thể đặt cây ở bên cửa sổ ngôi nhà bạn. 

8/. Cây thanh long : Thanh long là 
một loài cây hay được trồng để lấy quả, thuộc chi họ xương rồng. 
Người ta cho rằng nó có nguồn gốc từ Trung và Nam Mỹ. Nó cũng 
được trồng ở các nước như Trung Quốc, Đài Loan và trong khu vực 
Đông Nam Á như Việt Nam, Malaisya, Thái Lan, Philippines. 
Thanh long mang ý nghĩa cát tường và thịnh vượng. Cây thanh long 
trong nhà vào ngày xuân mang đến phú quý, sức khỏe và vận may cho 
gia đình. Đây là món quà độc đáo và rất ý nghĩa mà mọi người dùng 
tặng nhau để nói thay cho lời chúc an khang mỗi dịp xuân về. 
9/. Cây đào : Được xem là tinh hoa của ngũ hành, theo phong thủy 
cây này có thể trị bách quỷ, do đó khi đón năm mới mọi người hay 
trồng đào trước cửa nhà. Hoa đào còn là biểu tượng cho sự đổi mới 
và sức sinh sôi phát triển mạnh mẽ. 
Ở Trung Quốc, hoa đào còn là biểu tượng cho lễ cưới. Đối với văn hóa 
dân gian Việt Nam, hình ảnh hoa đào được gắn với các cô gái trẻ, 
mảnh mai. Những ai còn độc thân, nếu treo một bức tranh cây đào có 
quả trong phòng riêng thì người đó sẽ may mắn trong đường tình 

duyên. Cũng có thể đặt một 
bức tượng hình cây đào ở hướng Tây Nam để có vận may yêu đương. 
10/. Cây mai : Mai là cây rất quen thuộc. Màu vàng của hoa mai thuộc 
hành thổ trong ngũ hành. Theo quan niệm của người Việt, Thổ luôn 
nằm ở vị trí trung tâm và màu vàng tượng trưng cho sự thịnh vượng và 



phát triển. Mai từng được người Trung Quốc coi là quốc hoa, ngày nay 
là mẫu đơn. 
Do mọi người cho rằng năm cánh hoa của nó là năm thần cát tường, 
tượng trưng ngũ phúc : vui vẻ, hạnh phúc, trường thọ, thuận lợi, hòa 
bình. Do đó, có bức tranh “Mai khai ngũ phúc” cũng phù hợp với âm 
dương ngũ hành : Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, thể hiện mong muốn gia 
đình được may mắn hạnh phúc trọn vẹn. 
11/. Cây hòe : cây hòe còn được gọi là cây “lộc”, là một trong ba loại 
cây được người xưa coi trọng nhất. Họ luôn coi đó là biểu tượng của 

sự giàu sang phú quý. Theo điển tích 
Trung Hoa, ở trước Triều môn mà trồng ba cây hòe là tượng trưng của 
chức Tam công trong triều đình, vì thế nhân gian hay trồng hòe ở 
trước cửa nhà với ước mong con cái thành danh sau này. Nếu trồng 
cây hòe ở phía sau nhà thì lại bị coi như bế tắc công danh. 
12/. Cây cọ : Trong phong thủy thì cây cọ có tác dụng sinh tài, giữ của. 
Vì thế rất nhiều gia đình đã trồng những cây cọ cảnh bên hiên nhà 
hoặc ở lối đi vào nhà, vừa tạo bóng mát vừa mong muốn ăn nên làm 
ra. 
13/. Cây trúc : Trúc hay cương trúc là một chi thuộc họ nhà tre. Các 
loài này là thực vật bản địa Châu Á, tập trung nhiều ở Trung Quốc, 
Nhật Bản nhưng hiện tại đã được trồng làm cảnh rộng rãi ở cả vùng ôn 
đới hoặc cận nhiệt đới. Trúc thường có thân nhỏ hơn tre, mọc thành 
các bụi rậm, cao nhất có thể tới 8m, lá cũng nhỏ và thưa hơn tre. Do 
cây có dáng đẹp, nhỏ nên được dùng làm cây cảnh phổ biến hơn tre. 
Cây trúc ngụ ý trời đất thường xuân, trời đất dài rộng. “Trúc” gần âm 
với “chúc” có ý chỉ chúc phúc tốt đẹp. Theo phong thủy Trung Quốc 



thường cho rằng, trước và sau nhà có trúc là 
đem lại tốt lành cho cả gia đình. Loại cây này tượng trưng cho sự 
mảnh mai thanh nhã, rất thích hợp với kiểu không gian và phong cách 
thiết kế khác nhau. 
14/. Cây tre : Trong phong thủy, cây tre là một trong những biểu tượng 
mạnh mẽ của sự trường thọ. Đồng thời cây tre cũng là biểu tượng của 
tính kiên cường vượt qua mọi nghịch cảnh, khả năng chống chọi với 
sóng gió của cuộc sống và là biểu tượng của tài lộc. 
Trồng tre cảnh là để tăng cường ý nghĩa tốt đẹp trên. Đối với công việc 
buôn bán, khi có sự hiện hữu của cây tre trong cửa hàng sẽ tạo năng 
lượng rất tốt có tác dụng bảo vệ và mang lại sự may mắn. Việc làm ăn 
của bạn sẽ vượt qua những giai đoạn khó khăn và ngày càng phát đạt. 



Trong phong thủy, cây tre cũng có nhiều những ứng dụng khác nhau. 
Nếu không có cây tre bạn cũng có thể dùng hai đoạn tre khác nhau, 
mỗi khúc khoảng vài đốt, kết hợp nó với những đồ vật trang trí phù 
hợp với ngũ hành để tạo ra những vật dụng đẹp mắt để trang trí trên 
lối ra vào. Điều này rất có lợi về mặt phong thủy, giúp việc buôn bán 
kinh doanh của cửa hàng thu được nhiều tài lộc. 
Cây tre cũng mang rất nhiều ý nghĩa biểu tượng. Cây tre là biểu tượng 
của tuổi thọ bởi nó luôn xanh tốt quanh năm trong bất kỳ thời tiết nào 
và vẫn có thể phát triển trong những điều kiện rất khó khăn. 
Bên cạnh việc trồng tre thì treo một bức tranh vẽ theo lối truyền thống 
hình dáng cây tre lá xanh tươi trong phòng học hay trong văn phòng 
làm việc có thể gặp nhiều may mắn trong việc học hành cũng như 
trong việc kinh doanh. 
15/. Cây ngô đồng : Ngô đồng được coi là “cây linh”, có khả năng ứng 
nghiệm. Truyền thuyết cho rằng cây ngô đồng có thể hấp dẫn loài 
phượng đến ở là con vật thần kỳ khác lạ. Vì vậy, khi trồng ngô đồng 
trước nhà sẽ mang lại điều bình yên, may mắn và tốt lành cho gia chủ. 
16/. Cây hồ lô : Theo quan niệm của phong thủy, cây hồ lô là loài thực 
vật có thể xua đuổi mọi muộn phiền. Người xưa thường dùng những  
 
đồ đựng có hình dáng “bảo hồ 

lô” để có thể ngăn chặn được sự 
nhiễm các loại sóng và bức xạ từ môi trường. 
Hồ lô là vật dụng không thể thiếu để hóa giải hung khí và tăng cường 
sức khỏe. Dùng quả hồ lô treo bên cạnh giường ngủ hoặc trong phòng 
ngủ sẽ mang lại bình yên và sức khỏe cho gia chủ, tránh được rất 
nhiều bệnh tật. Nó còn là công cụ giúp cho tình cảm vợ chồng thêm 
nồng thắm. 



Quả hồ lô đặc biệt thích hợp dùng cho những nhà có trẻ nhỏ hay quấy 
khóc, treo nó bên cạnh nôi của trẻ sẽ tránh được ốm đau bệnh tật hay 
hờn khóc. 
Hồ lô cũng là quà tặng đầy ý nghĩa cho những gia đình có người ốm 
đau hay có người già, với hy vọng mang lại sức khỏe và sự trường 
thọ. 
 
	  


