
STT TÊN CÂY XANH TÊN KHOA HỌC ĐẶC TÍNH HÌNH ẢNH

1 Bàng Terminalia special

Cây gỗ cứng với tán lá rộng. Ngoài việc được 
trồng để lấy bóng mát, cây bàng còn được 
xem là một loại thảo dược. Nó được dùng để 
điều trị nhiều chứng bệnh khác nhau như hạ 
sốt, viêm loét dạ dày, tê nhức chân tay…

2 Bàng Đài Loan Terminalia mantaly

Thân cây mọc thẳng đứng, cành nhánh mọc 
vòng nằm ngang tạo thành những tầng tán 
xòe rộng đẹp mắt và có thể che nắng, tạo 
bóng râm. Lá và quả khá nhỏ, ít rụng nên 
được ưa chuộng trong các loại cây cảnh.

3 Bồ Đề Ficus religiosa

Cây bóng râm che mát, có ý nghĩa linh thiêng 
trong Phật giáo. Tương truyền thái tử 
Tất-đạt-đa Cồ-đàm ngồi thiền định dưới  gốc 
cây bồ đề và đạt giác ngộ, trở thành một vị 
Phật. Vì vậy, cây bồ đề còn gọi là cây giác 
ngộ.

Bông gòn Ceiba pentandra

Loài cây này là "quốc thụ" của Puerto Rico, 
Guatemala, Guinea xích đạo. Trong thần thoại 
Maya cho rằng ngọn của cây bông gòn cao 
tới tận trời và là cột trụ chống đỡ bầu trời.

4

Bương
Dendrocalamus
concaviapiculus

Bương được cho là loài tre có kích thước lớn 
nhất Việt Nam. Thân cây dài, chắc, bền nên 
thường được dùng làm cột buồm, máng dẫn 
nước, nguyên liệu cho công nghiệp giấy, chế 
biến thay thế cho gỗ có hiệu quả cao. 

5

Chay Ceiba pentandra

Cây có tán lá dày, xanh tươi quanh năm nên 
rất phù hợp làm cảnh quan. Dân gian thường 
dùng lá, quả và vỏ rễ của cây làm thức ăn 
hoặc làm thuốc.

6

Chiêu liêu Termianalia chebula

Chiêu liêu là cây bóng mát có tán lá rộng 
thuộc họ bàng. Cây ra hoa vào mùa hè và kết 
quả vào mùa thu. Bên cạnh đó chiêu liêu 
cùng có nhiều tác dụng trong y học, là một vị 
thuốc chuyên dùng chữa ho mất tiếng, ra mồ 
hôi trộm...
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8 Côm tầng Elaeocarpus griffithii
"Cây bóng mát có hoa nở từ tháng 12 đến 
tháng 3 năm sau.
Cây thân gỗ màu trắng vàng, cứng, thớ mịn."

9 Dổi Michelia mediocris
Dandy

Là loại cây đặc hữu của Việt Nam, đặc biệt là 
vùng Tây Bắc. Bên cạnh vai trò là cây bóng 
mát, cây lấy gỗ, hạt dổi được đồng bào dân 
tộc thiểu số sử dụng làm gia vị rất đặc trưng.

10 Đa lông Ficus drupacea Thunb

Cây bóng mát lớn có tuổi thọ hàng trăm năm, 
tượng trưng cho sức sống trường tồn, dẻo dai. 
Cây thường được trồng ở đầu làng, cổng đình, 
là biểu tượng của làng quê Việt Nam. 

Gáo Neolamarckia cadamba

Cây bóng mát thuộc họ cây cà phê. Ở Ấn Độ 
và một số nước có tôn giáo theo đạo Hindu, 
cây gáo là một loài cây tôn nghiêm, hoa được 
dùng trong công nghệ tinh chiết các hoạt chất 
dùng làm nước hoa.

11

Kim giao Nageia fleuryi

Cây thường được trồng ở nhà thờ, đền chùa, 
mang ý nghĩa phong thủy bình yên.
Lá được Đông y sử dụng như là một phương 
thuốc chữa ho.

12

Lát hoa Chukrasia tabularis

Cây lát hoa trưởng thành có bạnh khá lớn nên 
chịu được gió bão tốt. Cây lát hoa vừa tạo 
cảnh quan đẹp, vừa có tác dụng phủ xanh đất 
trống đồi núi trọc, bảo vệ môi trường sinh thái 
rất tốt.
Gỗ cây lát hoa thuộc dòng gỗ quý.

13

Long não Cinnamomum
camphora

Long não có tác dụng thanh lọc không khí rất 
tốt. 
Gỗ cây long não có mùi thơm và có khả năng 
khử được mùi ẩm mốc, xua đuổi ruồi muỗi, 
không bị côn trùng phá hại. Lá cây long não 
có thể nấu nước xông chữa cảm.

14

Lộc vừng Barringtonia acutangula

Cây có sức sống khoẻ, thân dẻo dai, có thân 
và gốc có thế đẹp, hoa thường màu đỏ và khi 
nở có hương thơm. Lộc vừng được xếp vào 
bốn loại cây cảnh quý: sanh, sung, tùng, lộc.
Lộc vừng còn mang ý nghĩa tài lộc, sung túc, 
may mắn, bình an, thịnh vượng.
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16 Lộc vừng nam bộ
Barringtonia
acutangula

Cây lộc vừng mang ý nghĩa phong thủy tốt 
lành. Những chùm hoa màu đỏ mềm mại và 
thơ mộng tượng trưng cho hỷ sự, gắn liền với 
ngụ ý phát lộc, may mắn. 

17 Lửa

Cây mang giống về từ nước ngoài.
Ban cây xanh đã liên hệ hỏi ý kiến của chuyên 
gia mà Chủ tịch giới thiệu nhưng chưa tìm 
được tên khoa học của cây.

18 Muồng đen Cassia siamea

Được trồng làm cây bóng mát, chắn gió như 
rừng phòng hộ. Bởi cây có ưu điểm là cao, 
tán rộng, hoa không thu hút côn trùng như 
ruồi bọ, cây có rễ ăn sâu vào lòng đất, chịu 
hạn tốt, chống xói mòn hiệu quả.

Nhội Bischofia javanica

Cây gỗ lớn với tầng tán rộng nên lọc không 
khí rất tốt. Phần lá non của cây Hoa nở vào 
cuối xuân, đầu hạ. Cây ra quả vào tháng 6 - 8 
hàng năm.

19

Núc nác Oroxylum indicum (L.)

Cây thân nhỡ, ra hoa vào mùa hè có màu nâu 
tím. Ngoài việc được trồng làm cây cảnh, núc 
nác còn có nhiều ứng dụng trong thực phẩm 
và chữa bệnh. Lá, hoa và quả khi còn non có 
thể làm món xào, luộc hay nộm. Vỏ và hạt 
thường được dùng để chữa dị ứng, mề đay...

20

Sanh Ficus benjamina L
Với đặc điểm cây có cành lá xum xuê, cây 
sanh tượng trưng cho sự phát tài phát lộc 
mang lại may mắn cho chủ nhân và gia đình.

21

Sao đen Hopea odorata

Cây có bộ rễ ăn sâu vào đất, ít khi bị đổ 
ngang. Khoảng tháng 4 - 5 cây sao đen bắt 
đầu ra quả và kéo dài trong hơn 3 tháng sau 
đó. Cây cải tạo khí hậu rất tốt, làm hài hòa 
môi trường khu đô thị. Phần gỗ của cây sao 
đen thuộc loại quý, thường được dùng để 
đóng tàu thuyền.

22

Sau sau Liquidambar formosana

Cây có thân thẳng, to, cao tạo nên cảnh quan 
hùng vĩ. Lá của cây thay màu theo từng mùa. 
Màu đỏ dịu dàng vào mùa xuân, màu xanh lá 
mạ vào đầu mùa hè, màu đỏ rực rỡ vào cuối 
thu và rụng lá vào mùa đông.
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24 Sấu
Dracontomelon
duperreanum

Sapium sebiferum

Cây gỗ lớn sống lâu năm, có tán rộng vừa 
cho bóng mát vừa cho quả vào tháng 7 - 9.

25 Sòi

Cây gỗ nhỡ có hoa nở vào tháng 3 - 4. Quả 
sòi thường được dùng để ép dầu. Lá sòi được 
dùng để nhuộm vải lụa hoặc sa tanh thành 
màu đen.

26 Sưa đỏ
Dalbergia

tonkinensis Prain

Giống cây quý tại Việt Nam. Cây có có tán 
thưa, hoa trắng và có hương thơm thoang 
thoảng như hương trầm..
Sưa đỏ được coi có khả năng trừ tà khí. Cây 
còn  biểu trưng cho sự vương giả, thành đạt.

Sưa trắng Dalbergia
tonkinensis Prain

Là loại cây bóng mát dễ sinh trưởng và phát 
triển, thanh lọc không khí tốt. Hoa sưa  nở vào 
tháng 2 - 3 mọc thành từng chùm trắng muốt.

27

Tai chua Garcinia cowa Roxb

Là cây bóng mát, ra hoa vào tháng 4 - 5 và 
quả chín vào tháng 8 - 9. Quả tai chua có 
nhiều ý nghĩa trong ẩm thực. Quả, thân, cành 
và lá tai chua có tác dụng trong việc phòng 
chống bệnh ung thư.

28

Thala Couroupita
surinamensis

Thala có nhiều ý nghĩa linh thiêng trong Phật 
Giáo. Là nơi Đức Phật sinh ra và nơi Đức Phật 
nằm xuống đi vào cõi niết bàn.

29

Thàn mát Millelia ichthyochtona

Cây bóng mát có hoa đẹp nở vào tháng 2 - 3. 
Tùy thuộc vào ánh sáng, hoa thàn mát sẽ có 
màu tím nhạt trắng, lúc tím xanh, hoặc tím 
hồng có lúc tím biếc.

30

Viết Mimusops elengi L

Do có tán hình trứng, gọn, xanh quanh năm, 
đẹp mắt, rất ít rụng lá, nên rất thích hợp với 
việc trồng tạo cảnh quan đô thị.
Viết cho gỗ nặng, tốt, bền, được dùng trong 
xây dựng, làm cầu cống, đóng thuyền, , thậm 
chí cả nhạc cụ.
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32 Vối
Cleistocalyx
operculatus

Khaya senegalensis

Cây có khả năng thích nghi với môi trường 
sống khá tốt, tốc độ sinh trưởng tương đối 
nhanh. Lá thường được dùng để đun nước 
uống giải nhiệt. 

33 Xà cừ

Cây có bộ rễ lớn nên chịu nắng, chống chịu 
gió bão tốt. Phần tán lá rộng, cành nhiều, tạo 
bóng râm hiệu quả.

34 Ban
Bauhinia variegata

Hoa ban bắt đầu nở lác đác vào đầu mùa 
xuân, khoảng tháng 3, nở rộ nhất vào đầu 
tháng 4 và lụi tàn khi tháng 5.
Là loài hoa biểu tượng cho núi rừng Tây Bắc 
và tượng trưng cho tình yêu lứa đôi. Theo 
tiếng dân tộc Thái thì hoa ban có ý nghĩa là 
hoa ngọt.

Ban hoàng hậu Bauhinia variegata
Cây ra hoa quanh năm, sinh trưởng nhanh, 
điều hoà không khí tốt.35

Ban trắng Bauhinia variegata

Là loại cây gỗ đặc trưng của núi rừng Tây 
Bắc. Hoa ban nở rộ vào mùa xuân kéo dài từ 
2-3 tháng với mùi thơm dễ chịu. Hoa ban thể 
hiện sự thanh cao, chân thành và một tình 
yêu thuỷ chung, sắc son.

36

Bằng lăng Lagerstroemia
speciosa

Cây bóng mát có hoa màu tím. Hoa bằng lăng 
nở rộ vào giữa mùa hè nên mang ý nghĩa chia 
ly với tuổi học trò.

37

Cẩm tú mai Cuphea hyssopifolia

Từ tháng 1 đến cuối tháng 9 là thời gian ra 
hoa nhiều nhất trong năm.
Hoa cẩm tú mai màu tim tím nhẹ nhàng, thể 
hiện sự gắn kết bền vững của tình bạn và biểu 
trưng cho sự trang trọng, vĩnh cửu.

38

Chu đình lan Spathoglottis plicata

Nếu được chăm sóc tốt chu đình lan sẽ ra hoa 
quanh năm.
Hoa thường có màu tím hay trắng.
Chu đình lan là loài hoa mang ý nghĩa thể hiện 
ý chí sắt dá, vươn lên trên mọi hoàn cảnh dù 
khó khăn để phát triển.
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40 Chuối mỏ két Heliconia psittacorum

 Heliconia rostrata

Cây hoa chuối mỏ két không ưa rét, không ưa 
sương muối. Cây thường nở hoa quanh năm.
Cây có cả hoa và lá bắc, những bông hoa 
được bao bọc bởi các lá bắc cứng cáp hình 
mũi mác, có màu đỏ, vàng hoặc xam, đôi khi 
có cả màu xanh lá hoặc hồng.

41 Chuối tràng pháo

Hoa chuối tràng phảo nở rải rác quanh năm, 
nhiều nhất vào mùa hè thu.
Hoa biểu tượng của sự may mắn và thành đạt 
trong cuộc sống.
Với sức sống mãnh liệt và khả năng sinh 
trưởng mạnh mẽ, thích nghi với nhiều điều 
kiện thời tiết hoa chuối pháo có ý nghĩa tượng 
trưng cho nghị lực vươn lên trong cuộc sống."

Tabebuia aurea42 Chuông vàng

Cây ra hoa vào tháng 3 - 5. Trong phong 
thủy, cây chuông vàng hợp với người mệnh 
Kim. Cây chuông vàng tượng trưng cho tiền 
tài, danh vọng, địa vị, giàu sang.

Cúc cánh bướm Cosmos bipinnatus

Hoa cánh bướm ra hoa chủ yếu từ tháng 6 
đến tháng 9
Cúc cánh bướm tượng trưng cho một tình yêu 
trọn vẹn, ngọt ngào.
Hoa cánh bướm có những màu sắc bắt mắt, 
cánh hoa nhung mềm mại. Cũng giống như 
một tình yêu nhẹ nhàng, đằm thắm, không 
bon chen, xô bồ.

43

Cúc mặt trời Melampodium
paludosum

Cúc mặt trời là dòng hoa mùa hè thu, nếu 
chăm sóc tốt có thể nở hoa gần như quanh 
năm. Hoa chịu được nhiệt độ cao nên vào 
mùa hè chúng thường rực rỡ nhất.
Cúc mặt trời màu vàng sáng thể hiện sự trung 
thực, lòng trung thành và mang nhiều may 
mắn vào nhà.

44

Dạ hợp Magnolia
grandiflora Linn

Hoa dạ hợp có màu trắng, tỏa hương thơm 
ngào ngạt. Thời điểm ra hoa thường vào 
tháng 6 và tháng 7.
Loài hoa tượng trưng cho sự trong sáng, niềm 
tin vào cuộc sống đồng thời thể hiện khát 
vọng, nghị lực, ý chí vươn lên trong cuộc 
sống.

45

Dạ yến thảo Petunia Hybrida

"Thời kỳ nở hoa dạ yên thảo từ tháng 5 – 10.
Màu sắc đa dạng gồm trắng, hồng, đỏ… Hoa 
thể hiện cho tình yêu mềm mại nhưng có sức 
sống mãnh liệt luôn vươn lên phía trước."
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47 Dâm bụt
Hibiscus

rosa-sinensis L

Canca edulis-Kur

Hoa dâm bụt có thể nở quanh năm nhưng 
thường nở rộ từ tháng 5-7 hàng năm.
Hoa có nhiều màu sắc khác nhau như màu 
vàng, đỏ, hồng, cam…
Hoa dâm bụt tượng trưng cho vẻ đẹp danh 
vọng hoặc vinh quang.

48 Dong riềng

49 Đại

Đại phúc

Plumeria

Dong riềng bắt đầu lác đác nở hoa từ tháng 7 
cho đến tháng 10.
Thoạt nhìn, dáng hoa giống cây lay ơn, cánh 
hoa mềm, đỏ son như môi thiếu nữ, đặc biệt 
phần cuống mỗi bông lại có một túi mật ngọt 
thơm. Hoa dong riềng nở rộ nhất trong 
khoảng 20 ngày, sau đó cây dần dần rụi hoa 
và lá, cho thu hoạch củ vào cuối năm."

Nymph Cây bóng mát, tạo cảnh quan

Loài hoa có mùi thơm nồng nàn. Là quốc hoa 
của Lào.

50

Đào Prunus persica

Đào được coi là tinh hoa của ngũ hành, có thể 
xua đuổi bách quỷ, mang đến cho con người 
cuộc sống bình an, hạnh phúc. Hoa đào còn 
tượng trưng cho sự sinh sôi nảy nở, đem đến 
nguồn sinh khí mới, mọi người trong gia đình 
dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý.

51

Hải đường Malus spectabilis
Borkh

Hải đường thường ra hoa rộ từ đầu tháng 12 
đến hết tháng 1 Âm lịch. Hoa có màu hồng đỏ 
và hương thơm dễ chịu. Hải đường là loài hoa 
phong thủy tượng trưng cho sự phú quý viên 
mãn, cuộc sống sum vầy, anh em hòa hợp, 
tình bạn keo sơn gắn bó. Hoa còn tượng trưng 
cho mùa xuân nên còn mang đến may mắn, 
làm ăn tấn tới.

Hoa giấy có thể ra hoa quanh năm nếu biết 
cách chăm sóc.
Hoa giấy có rất nhiều màu rực rỡ bao gồm 
các màu hồng, tím, tía, đỏ, cam, trắng hay 
vàng.
Hoa giấy mang ý nghĩa sum vầy, hạnh phúc 
sự bao bọc chở che, giúp cho gia chủ luôn 
may mắn, hạnh phúc, phát tài, phát lộc. Cây 
còn mang lại sự bình yên cho ngôi nhà và 
những thành viên sống trong nhà.

52

Hoa giấy Bougainvillea glabra53
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54 Hoa hoè Sophora japonica Linn

Rosa sp

Cây hoa Hòe ra hoa vào khoảng tháng 5 đến 
hết tháng 8.
Hoa hoè mang ý nghĩa tài lộc nên khi hoa nở 
rộ, người ta tin rằng gia đình sẽ được nhiều 
may mắn, cát tường hơn.

55 Hoa hồng

Mùa xuân và mùa thu là mùa chăm sóc tốt 
nhất để hoa hồng nở hoa.
Hoa hồng có mùi thơm nhẹ, trên mỗi cây có 
thể có 1 hoặc thậm chí 2 màu trên cùng 1 
bông hoa.
Là loài hoa tượng trưng cho tình yêu say đắm, 
nồng thắm và mãnh liệt, có khả năng xua đuổi 
tà khí.

Hoa mua Melastoma candidum

Mùa hạ là mùa hoa mua nở rộ.
Hoa mua thoạt nhìn nhiều người có thể nhầm 
tưởng là hoa sim vì cũng có màu tím nhạt.
Hoa mua tượng trưng cho tình yêu bất diệt 
của con người. Tương truyền rằng hoa mua là 
hoá thân từ những giọt nước mắt của người 
phụ nữ khi tiễn chồng ra trận.

56

Hoa sữa Alstonia scholaris

Mùi hương của hoa sữa đã đi vào thơ ca. Loài 
hoa tượng trưng cho một tình yêu ngọt ngào 
và thắm thiết.
Hoa sữa còn được biết đến là một vị thuốc 
Đông Y chữa các bệnh như kém ăn, đau 
răng…

57

Hồng thiên hương Podranea ricasoliana

Hoa màu hồng nhạt, thơm với các gân màu 
đỏ hồng đặc biệt bên trong ống. Hoa hầu như 
nở quanh năm, nhưng nở ít vào mùa đông, nở 
rộ nhất vào mùa xuân.
Ngoài công dụng tạo cảnh quan, cây còn có 
khả năng hấp thụ khói bụi, các khí độc hại 
giúp không khí được trong lành. Mùi thơm 
man mát dịu nhẹ của cây còn giúp tinh thần 
con người thêm thư thái, phấn chấn, giải tỏa 
bớt những áp lực, căng thẳng của cuộc sống 
thường ngày.

59

Huỳnh anh Allamanda cathartica L

Hoa nở nhiều vào mùa hè và mùa thu. Nơi nào 
có ánh sáng càng nhiều thì hoa càng rực rỡ.
Màu đặc trưng của hoa huỳnh anh là màu 
vàng, nở thành từng chùm rất đẹp.
Hoa huỳnh anh tượng trưng cho sự thành 
công, niềm tin vào chiến thắng; nó cũng đem 
đến nhiều may mắn, tốt lành và sức khỏe."

60

Hoàng lan Cananga odorata

Cây Hoàng Lan tượng trưng cho sức sống 
tràn trề, mạnh mẽ.
Hoa có màu vàng ánh lục hoặc hồng, quăn 
như sao biển, và có tinh dầu có mùi thơm rất 
mạnh, nở từ tháng 11 đến tháng 12. Mỗi hoa 
cho ra một chùm quả, giống như hạt na.

58
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Calliandra
hematocephala62 Kiều hùng

Hoa cây kiều hùng có màu đỏ, màu hồng nở 
quanh năm đem lại ý nghĩa may mắn và thịnh 
vượng, không chỉ vậy mà nó còn có ý nghĩa 
mang lại sự bình yên, cuộc sống tươi đẹp.

63 Lan sao Hymenocallislittoralis
Lá hoa lan sao dạng thuôn dài, màu xanh 
bóng, mọc sát đất, dày đặc. Hoa lớn dạng 
ống dài, màu trắng, thơm.

Lan tiêu Campsis grandiflora

Hoa lan tiêu nở rộ từ tháng 5 - 10, với các 
chùm hoa khá bền tới 5 -7 ngày.
Hoa có hình chuông với sắc đỏ cam, vàng 
cam, vàng, đỏ tươi rực rỡ tô điểm thêm cho 
không gian tươi mới.
Lan tiêu biểu trưng cho sự quyến rũ, ngọt ngào.

64

Lan Ý Spathiphyllum Wallisii

Cây lan ý có lá màu xanh và hoa trắng muốt 
quanh năm.
Loài cây này có hoa hình trái tim tượng trưng 
cho niềm hạnh phúc của phụ nữ.

65

Mai anh đào Prunus
cerasoides

Tên gọi của cây bắt nguồn từ thân cây giống 
đào, mận, còn hoa có năm cánh giống hoa 
mai. Hoa nở rộ vào cuối mùa đông, đầu mùa 
xuân. Đây là loài hoa đặc trưng của Đà Lạt.

66

Mai hoàng yến Tristellateia

Cây phát triển nhanh, nhiều cành nhánh, 
nhiều mầm, ra hoa liên tục.
Hoa có kích thước trung bình, màu vàng rất 
đẹp và lâu tàn.
Hoa mai hoàng yến trong phong thủy tượng 
trưng cho điều tốt đẹp. Đó là ý chí vươn lên 
chiến thắng, đạt được thành công.

67

Mai tứ quý Ochna serrulata

Cây ra hoa từ tháng 2 đến tháng 5 và ra 
quả từ tháng 4 đến tháng 6.
Hoa mai tứ quý có màu vàng, nhuỵ vàng, 
khi hoa vàng rụng đài hoa chuyển sang 
màu đỏ, ôm lấy phần quả màu xanh.
Cây mai tứ quý theo phong thủy tượng 
trưng cho sự sung túc, tài lộc và đoàn viên, 
sum họp

68

61 Kèn hồng Tabebuia rosea

Là loại cây bóng mát, tạo cảnh quan.
Mùa hoa kèn hồng nở rộ vào tháng 4 - 6 hàng 
năm, đây là thời điểm các sĩ tử bước vào mùa 
thi. Vì thế, hoa kèn hồng còn báo hiệu mùa thi 
đã đến.
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69 Mai vạn phúc Tabernaemontana
dwarf

Mai vạn phúc nở hoa trong suốt mùa hè.
Hoa có màu trắng tỏa hương man mác.
Cây mai vạn phúc trong phong thủy mang ý 
nghĩa phúc lành, là loại cây có khả năng trừ tà 
khá tốt đồng thời giúp loại bỏ khí độc.

70 Mai vàng Ochna integerrima

Cây thường trút lá vào mùa đông và ra hoa 
vào mùa xuân. Hoa mai nở thành từng chùm, 
thoảng mùi thơm.
Màu vàng của hoa tượng trưng cho hy vọng, 
sự giàu sang và phú quý. Ngày Tết trang trí 
trong nhà một chậu mai với hi vọng sang năm 
mới sẽ phát tài phát lộc, gia đình êm ấm hạnh 
phúc.

Mai xanh Petrea volubilis

Hoa mai xanh có nguồn gốc từ Mexico và 
Trung Mỹ. Cây hoa mai xanh thường nở vào 
đúng dịp tết Nguyên đán và nở nhiều vào mùa 
xuân.
Mai xanh là biểu tượng của sự hạnh phúc, 
giàu sang phú quý, trồng cây trong nhà sẽ 
mang lại nhiều tài lộc.

71

Mai yên tử Ochana
Integérrima (Lour.) Merr

Mai vàng Yên Tử nở tự nhiên vào khoảng 
tháng 2 Âm lịch, muộn hơn 1 tháng so với 
giống mai miền Nam.
Mai yên tử tượng trưng cho sự bền bỉ và kiên 
trì không bao giờ bỏ cuộc, luôn vươn mình 
vượt qua mọi khó khăn và khắc nghiệt của 
cuộc sống. Tương truyền vua Trần Nhân Tông 
và các thuyền môn đã bỏ công để trồng và 
chăm sóc để hoa nở vàng cả một cánh rừng.

72

Mắt nai Alternanthera dentata

Hoa thường nở vào tháng 4 tháng 5, màu hoa 
trắng tương phản với sắc tím nổi bật trên cây.
Hoa mắt nai trong phong thủy là hiện thân 
của cô gái tuổi trăng tròn, tâm hồn ngây ngơ, 
thuần khiết. Ngoài ra nó cũng thể hiện cho 
sức sống mơn mởn, mãnh liệt, mong muốn 
vươn lên mạnh mẽ đón những vận khí tích 
cực.

73

Mẫu đơn Ixora coccinea

Mẫu đơn ra hoa quanh năm và nở nhiều nhất 
vào mùa hè, thu.
Hoa mẫu đơn có rất nhiều màu sắc nổi bật từ 
đỏ tới hồng, trắng, vàng, cho đến các màu nhẹ 
nhàng như vàng nhạt, hồng nhạt, cam nhạt…
Mẫu đơn được xem là loài hoa của sự vương 
giả, giàu sang phú quý và quyền lực; tượng 
trưng cho sự chung thủy, hôn nhân hạnh phúc, 
con đàn cháu đống.

Bauhinia
Hoa móng bò thường nở vào mùa hè. 
Thân móng bò có thành phần chứa chất tanin 
trong vỏ nên có tác dụng giảm độc tố khi bị 
rắn cắn, cầm máu.

74

Móng bò75
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76 Móng bò
Hồng Kông

Bauhinia Là loài hoa biểu tượng của Hồng Kông. Hoa 
nở rộ vào tháng 3 - 4. 

77 Muồng hoa đào Cassia javanica

Mùa hoa kéo dài từ tháng 7 - 11. Cây có hoa 
đẹp, tán rộng, mọc nhanh, không cao quá và 
có rễ ngang, bám chắc nên rất phù hợp làm 
cây cảnh quan.

78 Muồng hoàng yến Cassia fistula

Là quốc hoa của Thái Lan, loài hoa của "quý 
tộc". Hoa nở rộn vào tháng 5-7 với từng chùm 
dài màu vàng. Cây được trồng rất nhiều ở khu 
vực Tây Nguyên.

Muồng lá lạc Cassia splendida Vogel
Cây nở hoa rộ nhất vào tháng 5 - 8 hàng năm.
Cây muồng lá lạc có tán lá đẹp, hoa vàng rực 
rỡ.

79

Ngọc bút Tabernaemontana
divaricata

Cây ngọc bút có hoa màu trắng thường nở 
vào mùa hè, mọc tập trung ở đầu cành hoặc 
ngọn.
Hoa mọc thành từng chùm có màu trắng tinh 
khôi.
Hoa dùng làm một trong các vị của trà.

80

Ngọc lan Magnolia x alba

Hoa Ngọc lan nở từ tháng 3 - 8. Hình dáng 
nhỏ nhắn, xinh xắn, cùng với mùi hương 
thanh khiết, hoa ngọc lan là biểu tượng cho 
tấm lòng thơm thảo, nhân từ.

81

Ngọc thảo Impatiens plant

Hoa thường bắt đầu có hoa từ tháng 6 đến 
tháng 8.
Hoa ngọc thảo có rất nhiều màu, ví dụ như 
màu đỏ , tím, cam đỏ,hồng…
Hoa ngọc thảo tượng trưng cho tinh túy, ngọc 
quý của đất trời mang lại những điều an lành 
cho cuộc sống.

82

Ngô đồng Firmiana simplex

Trong văn hóa Đông Á, cây ngô đồng có hình 
ảnh thiêng liêng rất quan trọng, nó được 
tương truyền là nơi ở mà phượng hoàng ưa 
thích. Phượng hoàng là một trong tứ thần thú 
nên cây ngô đồng cũng có tác dụng khắc chế 
tà ma và xua đuổi khí xấu..

83
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84 Ngũ sắc Lantana camara

Hoa ngũ sắc có thể nở quanh năm. 
Đặc biệt là mỗi bông hoa có tới 2 hoặc nhiều 
màu khác nhau và trong mỗi cây lại có rất 
nhiều màu như đỏ, trắng, hồng.
Theo phong thủy, hoa ngũ sắc có ý nghĩa 
tượng trưng cho sự cân bằng, hài hòa trong 
cuộc sống. Luôn biết trân trọng những điều 
đang có ở hiện tại và cố gắng vươn lên hướng 
tới những điều tốt đẹp.

85 Nguyệt quế  Muraya paniculata L

Hoa nguyệt quế màu trắng, nở quanh năm, 
toả mùi hương dễ chịu, giúp thư giãn đầu óc 
và làm dịu thần kinh
Nguyệt quế tượng trưng cho sự chiến thắng 
và vinh quang; mang lại may mắn, thành 
công trong công danh, sự nghiệp và gặt hái 
được nhiều tài lộc.

Osaka đỏ Erythrina fusca

Cây ra hoa quanh năm. Màu đỏ tía của hoa 
osaka mang ý nghĩa đem lại may mắn, tài lộc. 
Hơn nữa sức sống khỏe của cây cũng đại 
diện cho sức sống mãnh liệt, luôn tỏa sáng, 
luôn rực rỡ.

86

Phù dung Hibiscus mutabilis L

Hoa phù dung nở quanh năm nhưng chỉ nở 
vào ban ngày, ban đêm hoa rụng xuống.
Hoa có sự thay đổi liên tục theo màu sắc vào 
các thời điểm khác nhau trong ngày.
Phù Dung mang nét đẹp kiêu sa, từ ái của các 
nàng tiên trên trời.

87

Phượng đỏ Delonix regia

Tên của hoa có nghĩa là đuôi của con chim 
phượng. Hoa màu đỏ nở vào tháng 5 - 7 thể 
hiện cho sự may mắn, thành công trong học 
vấn và thi cử.

88

Phượng tím Jacaranda acutifolia

Từ tháng 3 đến cuối tháng 4 là phượng tím nở 
hoa.
Sắc tím của hoa phượng tím tượng trưng cho 
sự thơ mộng, lãng mạn và nhẹ nhàng.

89

Sang Sterculia lanceolata

Hoa và quả năm cánh hình sao màu đỏ thắm 
sang trọng. Khi chín quả tách lộ các chuỗi hạt 
đen tuyền tương phản làm tăng vẻ đẹp sang 
trọng quý phái của cây. Cây sang mang ý 
nghĩa của sự giàu sang phú quý.

90
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91 Sen cạn Tropaeolum majus L

Hoa sen đất có màu trắng, hương thơm mát 
dịu, thơm hơn rất nhiều so với hoa sen nước. 
Cây ra hoa từ tháng 4 đến tháng 6 âm lịch, 
hoa đơm trĩu cành, hoa nở lâu tàn thường kéo 
dài được 1 tuần.
Cây sen đất cũng có quả, quả khá lớn, có 
màu hồng nhạt và trông giống quả Thông.

Sò đo cam Spathodea campanulata

Cây có hoa lớn, nở quanh năm với màu sắc 
rực rỡ mang lại nguồn năng lượng dồi dào, 
cũng như tiêu trừ tà khí, giúp đem đến những 
luồng sinh khí tích cực.
Trong phong thủy sò đo cam còn đem đến tài 
lộc cũng như một khởi đầu mới cho công việc 
thuận lợi hơn.

93

Sứ Adenium Obesum Balt

Hoa Sứ nở vào mùa xuân đến hè, nở rộ ngọn, 
thường là khi lá đã rụng hết. Hoa Sứ nguyên 
sơ có năm cánh mỏng, dạng phễu, sắc hoa từ 
trắng đến hồng đến đỏ.
Cây sứ mang đến nhiều đức phúc cho gia 
chủ, giúp công việc thêm phát đạt, cuộc sống 
vui vẻ.

94

Sử quân tử FructusQuisqualis
Indica L

Hoa nở liên tục nhiều nhất vào mùa hè thu, 
mùa đông cây lụi đi, trước khi tàn là lúc hoa 
cho vẻ đẹp rực rỡ nhất.
Cánh hoa có màu hồng phớt trắng, khi đủ 
nắng sẽ chuyển sang màu đỏ tươi.
Hoa sử quân tử có ý nghĩa chịu được mọi sự 
bất thuận, nghèo nàn của cuộc sống nhưng 
vẫn vươn tới chân lý và ánh sáng với sức 
sống dồi dào và mãnh liệt.

95

Thiết mộc lan Dracaena fragrans

Vào lúc thời tiết se lạnh, chuyển mùa từ đông 
sang xuân là thời điểm cây ra hoa. Hoa của cây 
thiết mộc lan đẹp có mùi thơm (thơm nhất về 
đêm), hoa mọc thành chùm màu trắng.
Thiết mộc lan mang đến may mắn về tài lộc và 
tiền bạc, nhất là khi cây ra hoa báo hiệu tiền tài 
sắp đến.

Cascabela thevetia
Cây thông thiên có hình dáng đẹp, hoa to 
màu sắc tươi tắn. Thông thiên có màu vàng 
rực rỡ, ra hoa vào tháng 5-6, có quả vào 
tháng 9 -10.

96

Thông thiên97

92 Sim Rhodomyrtus
tomentosa

Sim nở hoa vào tầm đầu mùa hè, cho tới 
khoảng tháng 6, tháng 7 thì quả sim chín. 
Hoa tím nhẹ nhàng, mỗi trái nhỏ như đầu 
ngón tay, lúc chín thì bên ngoài đen thẫm.
Hoa sim xuất hiện trong lễ cưới tượng trưng 
cho tình yêu bền chặt, một cái kết có hậu.
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98 Thu Hải đường Begonia

Thu hải đường có hoa quanh năm nhưng mùa 
hè cây chịu nóng kém.
Hoa có màu sắc phong phú: trắng, hồng, đỏ, 
vàng, cam...
Thu hải đường mang ý nghĩa của sự may 
mắn, thành đạt.

99 Tràm liễu Callistemon citrinus

Cây ra hoa đỏ quanh năm. Lá cây có mùi 
thơm đặc trưng của tinh dầu tràm. Ngoài là 
cây cảnh đẹp, Tràm liễu còn là dược liệu quý, 
có tác dụng tiêu đàm, giảm viêm. Dân gian 
thường dùng lá của cây, để làm thuốc chữa 
ho, cảm sốt. Cành non và lá của cây được 
phơi khô, sắc nước uống thay chè xanh. 

Tuyết sơn phi hồng Leucophyllum
frutescens

Hoa nở liên tục ở 2 mùa: Mùa thu và mùa 
xuân. Trung bình 2 hoặc 3 tháng hoa nở một 
đợt, mỗi đợt hoa nở trong khoảng 4 hoặc 5 
ngày, hoa nở rộ nhưng mau phai.
Hoa tuyết sơn phi hồng có lá nhỏ màu trắng 
bạc xen lẫn hoa màu tím hồng.
Loài hoa toát lên ý chí, nghị lực, sức sống 
mạnh mẽ trong mọi hoàn cảnh khó khăn. 
Điều này tượng trưng cho ý chí và sức mạnh 
của nam giới.

100

101 Tường vi Lagerstroemia
indica Linn

Hoa tường vi thường nở từ tháng 2-5. Cây có 
dáng nhỏ, gọn, cành nhánh thon mảnh, mang 
nhiều lá nhỏ, đồng thời cho hoa mọc thành 
chùm tỏa khắp tán cây, tạo cho ngoại hình 
của cây đẹp, trông rất duyên dáng.

Uy ni mộc Grevillea robusta

Cây bóng mát, tạo cảnh quan. Đặc trưng nổi 
bật của loại cây này là lá màu xanh đậm kết 
hợp với hoa vàng cam, hình bàn chải. Cây ra 
hoa suốt từ tháng 3 đến tháng 10, đỉnh điểm 
là vào tháng 6. Cành hoa dài tới 18cm.

102

Vàng anh Saraca dives

Cây có hoa nở vào tháng 4 -5. Tên hoa có 
nghĩa là không ưu tư phiền muộn, thể hiện tinh 
thần giải thoát của đạo Phật. Trồng cây vàng 
anh trong khuôn viên nhà ở sẽ mang lại sự an 
lành, bình yên.
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104 Bơ Persea americana Miller

Bơ là trái cây có giá trị dinh dưỡng cao, ngon 
và rất phong phú. Ngày nay, bơ đã trở thành 
một loại thực phẩm vô cùng phổ biến trong 
số những người có ý thức về bảo vệ và tăng 
cường sức khỏe. 

105 Bưởi Citrus maxima
Quả bưởi tượng trưng cho sự đủ đầy, no ấm 
còn các thế của cây sẽ tượng trưng cho nhiều 
ý nghĩa khác như phú quý, phát tài, bình an, 
hạnh phúc.

Dâu da đất Baccaurea sapida
Cây còn có tên gọi là bòn bon. Là cây bóng 
mát với thế đẹp và cho quả ngon.106

Đào tiên Crescentia cujete Lin
Cây vừa cho bóng mát, trang trí đẹp cho cảnh 
quan lại vừa mang ý nghĩa đem lại sự sung 
túc, đề huề phát tài phát lộc.

107

Khế Averrhoa carambola L

Cây khế lớn, cành lá xum xuê và quả chín ngả 
vàng tượng trưng cho điều may mắn, phát 
triển, thịnh vượng, đủ đầy.
Cây khế trong văn hoá Việt có ý nghĩa 
""chánh pháp"" gắn liền với người có phúc 
hậu và hiền lành.

108

Mít Artocarpus
heterophyllus

Mít tượng trưng cho đại trí tuệ, nhắc nhở con 
người cần phải tĩnh tâm trên con đường trí 
tuệ.
Trái mít thường mọc thành chùm, trong mỗi 
trái đều có rất nhiều múi tượng trưng cho sự 
đoàn kết, gắn bó, con cháu đông đúc, gia 
đình hạnh phúc.

109

Ổi Psidium guajava

Cây ổi có ý nghĩa thể hiện sự cứng rắn, tuôn 
trào một sức sống mãnh liệt. Trồng ổi trước 
nhà sẽ tạo nên cơ hội làm ăn, mang nhiều ấm 
no, hạnh phúc.
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CÂY ĂN QUẢ
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111 Quất hồng bì Clausena lánium

Cây ăn quả được ứng dụng nhiều trong Đông 
y. Lá dùng để giải cảm nắng, cảm cúm, long 
đờm và giảm ho. Quả có tác dụng giảm ho, 
long đờm, kích thích tiêu rất tốt. Vỏ thân cây 
kết hợp vài vị thuốc khác để dùng cho phụ nữ 
sau sinh rất tuyệt vời.

112 Roi

113 Sung

Syzygium
samarangense

Ficus racemosa

Miền Trung gọi là đào, miền Nam gọi là mận. 
Quả roi có vị ngọt, chua, mát, rất tốt đối với 
người có nhu cầu giảm cân vì có hàm lượng 
calo thấp và lượng chất béo bão hòa không 
đáng kể. Ngoài ra, quả roi cũng cung cấp 
chất xơ, hỗ trợ tiêu hóa và không có choles-
terol, rất tốt cho tim mạch.

Xét về giá trị phong thủy, cây sung là loại cây 
được xếp vào bộ “tam đa” là những biểu 
tượng và giá trị tốt đẹp mà con người luôn 
hướng đến trong cuộc sống: May mắn – Sức 
khỏe – Tài lộc. Cây sung là biểu tượng cho sự 
sung túc, tròn đầy.

Thị Diospyros decandra
Thị mang ý nghĩa của sự tái sinh. Quả chín 
vào cuối hè đến đầu thu, mùi thơm rất được 
người Việt ưa chuộng.

114

Trám Canarium album

Gỗ cây trám mềm, nhẹ, thớ mịn, dễ bóc, 
thường được dùng trong xây dựng nhà cửa, 
làm nguyên liệu gỗ dán, bột giấy và củi đun.
Quả trám vị chua, ngọt bùi, béo, tính ấm có 
tác dụng sinh tân dịch, giải khát, thanh giọng, 
giải say rượu, nhức đầu.

115

Trứng gà Pouteria lucuma

Quả chín có chứa rất nhiều chất dinh dưỡng là 
những thành phần chống ô xy hóa cực mạnh 
cho da.
Giúp tăng tỷ lệ hồng cầu trong máu, kích 
thích hoạt động của hệ thần kinh, chống trầm 
cảm, giảm cholesterol và triglecirid trong 
máu, ngăn ngừa các bệnh tim mạch và béo 
phì, hạn chế các cơn nhồi máu cơ tim, tăng 
hiệu quả của hệ miễn nhiễm và tăng lực.

116

Vả Ficus auriculata
Cây bóng mát cho quả quanh năm. Quả vả 
sấy khô ăn hàng ngày giúp phòng ngừa và 
chữa bệnh tim mạch.
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118 Xoài Mangifera indica L
Trong điều kiện bình thường, xoài thường cho 
thu hoạch vào tháng 3, tháng 4

119 Báng Tectona grandis 

Báng là một loại cây rụng lá. 
Cây trưởng thành thường có màu vàng xám, 
nứt dọc thân thành vảy nhỏ, dài và hơi hẹp, 
riêng với thịt vỏ cây có xơ. Gốc cây thường có 
rãnh và có các cạnh.
Hoa thường nở vào cuối hè đầu thu, từ tháng 
5 đến tháng 8, có màu trắng còn mùa quả 
thường từ tháng 11 đến tháng 1 năm sau.

Bách xanh Calocedrus macrolepis

Cây gỗ quý lâu năm chứa tinh dầu màu xanh 
có mùi hương dịu nhẹ, tốt cho tim mạch và 
huyết áp. Bách Xanh được xếp vào danh sách 
các loại gỗ cấm khai thác ở Việt Nam (nhóm 
IA).

120

Cau ta Areca catechu L

Là cây cảnh gắn liền với thôn quê Việt Nam 
môc mạc, gần gũi. 
Quả cau tươi là lễ vật tâm linh trong mâm 
cúng của người Việt. Cây mang ý nghĩa của 
sự đoàn kết, ý chí kiên cường, vững chãi. 

121

Cau vàng Chryslidocarpus
lutesceus

Cau vàng có khả năng hấp thụ những độc tố 
hóa học, đặc biệt là chất xy-len.
Cây Cau vàng được dùng nhiều với ý nghĩa 
của sự uy quyền, đẳng cấp, sang trọng và sự 
thịnh vượng cho không gian sống.

122

Cau vua Roystonea regia

Cau vua góp phần điều hoà không khí, giảm 
thiểu khí độc, ô nhiễm trong môi trường đô 
thị, mang đến không gian sống xanh. 
Người xưa có câu ""trước Cau sau Chuối"" ý 
chỉ vị trí trồng cau trước sân nhà mang lại 
phong thủy may mắn, tài lộc. Ngoài ra, việc 
trồng trước cổng, trong sân còn tạo sự uy 
nghi bề thế cho ngôi nhà.

123

Chà là Phonenix loureiri

"Cây chà là mang ý nghĩa sâu sắc về tình bạn. 
Cây để trang trí hay làm quà tặng đều mang ý 
nghĩa tình bạn.
Quả chà là được thu hoạch mang lại hiệu quả 
kinh tế cao."
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125 Chuối rẻ quạt Ravenala
madagascariensis

Theo phong thủy cây chuối rẻ quạt có ý nghĩa 
may mắn, như một cái quạt thu hút tài lộc cho 
gia chủ. Cây càng lớn thì càng có giá trị về 
phong thủy, mặt khác cây chăn gió, chắn khí 
xấu đi vào nhà.

126 Cọ Livistona chinensis

Là cây trang trí giúp không gian thêm sinh 
động, bắt mắt. Bên cạnh đó lá cây cọ có khả 
năng thanh lọc không khí, hút khí độc rất tốt 
như khói thuốc, bếp than. Cây được cho đem 
lại tài lộc và may mắn, giúp giữ gìn được của 
cải.

127 Dứa Đà lạt Agave americana L

Cây dứa Đà Lạt là cây là cây bụi, có khả năng 
chịu hạn tốt, cây thường được trồng ngoài trời 
làm cây cảnh lá.
Cây có thể trồng ở nhiều ở mọi nơi làm cảnh 
quan, tạo không gian xanh, làm đẹp, hoặc 
trồng trong sân nhà, chậu hoạ, dứa Đà Lạt 
còn được sử dụng để sản xuất rượu mescal.

Đùng đình Caryota mitis

 Cây có nhiều ở vùng Tây Bắc và miền Trung 
Việt Nam. Buồng quả thõng, dài tới 2-3 m, 
trông từ xa tựa như mái tóc xõa dài của một 
cô gái miền sơn cước. Khi quả rụng hết để lại 
xương buồng màu trắng xám, tựa như chòm 
râu của một tiên lão rất đẹp.

128

Hoàng nam Polyalthia longifolia

Cây xanh tươi quanh năm, ra hoa vào tháng 
12 - 1. Ngoài việc tạo cảnh quan, cây có thể 
làm rào cản bụi, lọc bụi, ngăn tiếng ồn hiệu 
quả.

129

Hồng lộc Syzygium oleium
Hồng lộc với những chồi non màu hồng xen 
lẫn cành lá tươi tốt, mang ý nghĩa về may mắn 
và tài lộc đến với gia chủ và người thân.

130

Huyết dụ trắng Cordyline terminalis
Huyết dụ trắng mang ý nghĩa về sự may mắn, 
loài cây này cũng có khả năng xua đuổi các 
loại tà khí.

131

Kè bạc Bismarckia nobilis
Cây kè bạc có tán lá rộng và tròn có ý nghĩa 
sinh tài, giữ của, giúp giảm sát khí, che chở, 
mang đến tài lộc.
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133 Ngâu Aglaia odorata
Ngâu được sử dụng như một bức bình phong 
ở trước sân để trấn thủy. Dạng như một loại 
cây giúp xua đuổi tà ma, mang bình an đến 
gia đình.

134 Phi lao Causuarin
equisetifolia

Phi lao là loài cây đa năng. Gỗ của nó được 
dùng trong xây dựng, vỏ dùng để thuộc da, 
nhuộm lưới đánh cá.
Cây phi lao có tốc độ sinh trưởng nhanh, 
thích ứng với điều kiện khí hậu tương đối 
rộng, lại chịu được cát va đập.

135 Thông Pinus merkusii

Cây thân gỗ có cành lá mọc ngang tạo thành 
hình tháp. Tùng bách tán có ý nghĩa loại trừ tà 
khí, mang đến sự bình yên cho con người. 
Loài cây này cũng chịu được hạn,  gió nên 
được ví như đấng nam nhi đại trượng phu 
mạnh mẽ, kiên cường, bất khuất.

Tùng bách tán Araucaria excels

Cây tùng đen còn gọi là hắc tùng có xuất xứ 
từ Trung Quốc. Thân cây cứng cỏi, tối màu và 
phát triển rất chậm. Theo quan niệm về 
phong thủy, cây tùng đen có công hiệu trừ tà, 
khử độc nên được ưu ái trong lĩnh vực nội thất 
cao cấp.

Cây tùng đen còn gọi là hắc tùng có xuất xứ 
từ Trung Quốc. Thân cây cứng cỏi, tối màu và 
phát triển rất chậm. Theo quan niệm về 
phong thủy, cây tùng đen có công hiệu trừ tà, 
khử độc nên được ưu ái trong lĩnh vực nội thất 
cao cấp.

136

Tùng đen Diospyros
vaccinioides lindly

137

Tùng la hán Podocarpus
macrophyllus

Tùng la hán có ý nghĩa phong thủy rất tốt, 
giúp cho không gian xung quanh mình tràn 
ngập phúc, cuộc sống ấm no, hạnh phúc, 
làm ăn phát tài phát đạt.

138

Tùng tháp Sabina chinensis

Tùng tháp có ý nghĩa rất lớn trong việc thanh 
lọc không khí, làm sạch môi trường. Cây có 
khả năng hút các khí độc, đặc biệt là các khí 
của các nhà máy.

139

Vạn tuế Cycas revoluta Thunb

Vạn tuế mang ý nghĩa về một sự nghiệp bền 
vững và may mắn cho gia chủ. Ngoài ra vạn 
tuế còn giúp cân bằng khí âm dương phong 
thủy.
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