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Người ta thường nói: “Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm” để nhấn mạnh đến vai trò của người phụ nữ trong 
việc vun đắp hạnh phúc gia đình. Theo phong thủy học, người phụ nữ tâm lương thiện sẽ mang tới cho gia 

đình rất nhiều phúc đức. Trong tiếng hoa chữ “安” “bình an” có ý nghĩa vô cùng sâu sắc. Từ này được ghép 

bởi “宀” ở trên tức là mái nhà, ở dưới “女“ tức là người phụ nữ. Có nghĩa là có người phụ nữ ở trong nhà thì 

sẽ mang đến sự yên bình.  
 
Cổ ngữ có câu: “Thê hiền phu an”, nữ chủ nhân có tâm lương thiện, sẽ mang đến cho 
gia đình vô tận phúc đức, tránh mầm tai vạ cho con cháu; nếu như người phụ nữ 
mang độc niệm, hành vi không hợp, bất hiếu, dâm loạn, sẽ làm cho gia mất đi an bình, 
không chỉ có nguy hiểm cho bản thân, còn có thể làm loạn gia tộc, cho nên cổ nhân 
nói “nữ nhân tốt sẽ vượng ba đời, nữ nhân xấu sẽ hoại ba đời” (là chỉ người vợ). 
 
Người phụ nữ có cách ăn mặc gọn gàng sạch sẽ, trong nhà thường chỉnh tề; người 
phụ nữ ăn mặc lôi thôi, trong nhà thường thường loạn bát nháo, tâm trạng cũng sẽ 
không tốt; người phụ nữ tính toán chi li, bụng dạ hẹp hòi, sinh sự từ việc không đâu, 
trong nhà sẽ vĩnh viễn không ngày nào yên bình, 'gà bay chó chạy'; người phụ nữ hào 
phóng, thông tình đạt lý, trong nhà tất nhiên tài vận tràn đầy, già trẻ đều khỏe mạnh. 
 
Người phụ nữ mạng thủy, mà “thủy tính” chính là phong thuỷ trong nhà; người phụ nữ 
có “thủy tính”, là có tướng vượng phu. Muốn biết người phụ nữ mệnh tốt hay xấu, 
chính là xem “thủy tính” tốt hay không. “Thủy tính” trong sạch, nhu hòa, có thể làm 

thay đổi nhân tâm, bồi bổ chỗ khuyết; “thủy tính” bị ô nhiễm đục ngầu, sẽ làm tổn thương gia đình. 
 
Luận theo Kinh Dịch – Phong thuỷ, người phụ nữ quá mạnh mẽ, thường gây tai 
hoạ, bởi vì “thủy tính” của người phụ nữ thường nhu mì. Nam nhân coi trọng 
“thủy tính” khi chọn vợ thì thường dễ phát tài làm giàu, bởi vì khi đó âm dương 
hợp nhất, mượt mà thông suốt; nam nhân luôn cần sự bổ khuyết của “thủy 
tính”, mới có thể đem số mệnh bừng bừng phấn chấn, mượn phong thuỷ 
chuyển vận may (thủy là nước, ý là nhu mềm). 
Hậu đức tải vật, hậu đức nuôi gia đình; người phụ nữ là thủy, tính tình như 
nước thì mới có thể chịu tải được sự phát đạt của gia đình. Cô gái tốt không 
phải do sắc đẹp, mà là tâm sắc; thê tử tốt, không phải tướng mạo, mà là tâm 
mạo.  
 
Mệnh chuyển theo tâm, vận sinh theo tâm. Người phụ nữ có đức hạnh, tuổi 
càng lớn, càng có phúc tướng; nữ tử không đức hạnh, tuổi càng lớn, tướng 
càng xấu. 
 
Vậy nên nói: “Nam nhân là cột trụ, là bộ khung chính của ngôi nhà; mà người phụ nữ là phong thuỷ của ngôi 
nhà, là vận số của ngôi nhà!” 
 
 
 


