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Ý Nghĩa Chuông Gió (Phong Linh)  

Thuộc Phong Thủy  

1. Ý Nghĩa Của Chuông Gió ( Phong Linh) 

Nguồn gốc của phong linh Phong linh hay chuông gió, có nguồn gốc từ trung 

quốc,cái nôi của thuật phong thủy. 

 

Nguồn gốc của phong linh: 

Có thể làm bằng nhiều chất liệu,nhưng bằng kim loại là tốt hơn cả. Âm vang của 

phong linh bằng kim loại cũng trong trẻo ,thanh thoát hơn. Hiện nay chất liệu gốm 

cũng tạo nên âm thanh rất đặc biệt 

Từ thế kỉ 12, khi đạo Phật được truyền bá vào Nhật Bản, thì phong linh cũng 

"nhập quốc tịch" nước này . Người Nhật Bản gọi phong linh là Furin  

Furin ở Nhật bằng chất liệu kim loại vẫn mang sắc thái ý nghĩa hơn, ngoài ra, còn 

được làm bằng thủy tinh. Furin thường được kèm theo một mẫu giấy nhỏ phía 

dưới với ý nghĩa gởi thông điệp theo gió.  

 

Ý nghĩa của phong linh : 

Trong phong thủy: Phong linh hóa giải hung khí và mang lại điều an lành cho ngôi 

nhà. 

Tuy nhỏ bé nhưng tác dụng của chuông gió là vô cùng kỳ diệu và không thể kể hết 

được. Nó có tác dụng tiêu tán, hoá giải hung khí án ngữ hoặc chiếu đến vị trí nào 

đó trong không gian. Treo chuông gió để hoá giải hung khí, biến hung thành cát. 

Đem lại cát khí, sự an lành và may mắn khi căn nhà, văn phòng hoặc cơ sở không 

may bị phạm những cấm kỵ 

Treo chuông gió để hoá giải hung khí, biến hung thành cát. Đem lại cát khí, sự an 

lành và may mắn khi căn nhà, văn phòng hoặc cơ sở không may bị phạm những 

cấm kỵ. 

Ở đây, chúng tôi không bàn tới thuật phong thủy của chiếc chuông gió, nhưng nếu 

bạn thử treo một chiếc trong căn hộ của bạn, bạn sẽ thấy những tác dụng của nó. 

Nên treo ở giữa nhà hoặc trước cửa ra vào, cửa sổ ở hướng xấu của căn nhà, nếu 

treo chỗ có gió thì càng tốt vì âm thanh chuông gió phát ra sẽ có tác dụng hoá giải 

khí xấu rất hiệu quả. 

Tượng trưng cho sự may mắn,thuận lợi.  

Phong linh là hồn của gió, là sự hiệp hòa giữa chuông và gió để tạo nên một âm 

điệu của đất trời cỏ cây, của âm dương nhật nguyệt.  

Phong linh còn thể hiện sự hài hòa giữa con người với thiên nhiên – hài hòa giữa 

con người với đất trời.  
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Trong tình yêu phong linh mang thông điệp là “anh sẽ mãi mãi bên em”.  

Phong linh Và truyền thuyết về tình yêu thì chiếc chuông gió sẽ gắn kết tình yêu 

hai người mãi mãi khi một người trong hai người lạc mất nhau người con gái sẽ 

rung lên từng hồi chuông để chỉ đường dẫn lối cho người con trai trở về.  

Nếu một ai đó mang tặng bạn một chiếc phong linh thì có nghĩa là người đó chúc 

bạn luôn vui vẻ và gặp may mắn 

Phong Thủy thực hành – Để duy trì và phát triển tốt các mối quan hệ 

Tác dụng của chuông gió 

Chuông gió là công cụ tốt nhất mang lại vận may và tài lộc cho gia đình. Để tạo ra 

năng lượng tốt nhất khi treo chuông gió, cần tuân thủ những nguyên tắc sau: 

- Vật liệu làm chuông gió có thể tăng cường hoặc hủy diệt năng lượng tại góc đặt 

nó, vì thế, để tăng cường năng lượng của các góc, hãy dùng chuông gió phù hợp 

với ngũ hành của các góc đó. Ví dụ, chuông gió bằng kim loại thích hợp ở hướng 

Tây, Tây Bắc và Bắc. Chuông gió bằng sành sứ thích hợp ở hướng Tây Nam, 

Đông Bắc và trung tâm. Chuông gió bằng gỗ thích hợp với hướng Đông, Đông 

Nam và Nam. 

- Dùng chuông gió và năm thanh kim loại để ngăn chặn vận rủi gây ra bởi những 

cấu trúc đối nghịch hoặc những mũi tên độc. 

- Để tăng cường vận may, dùng chuông gió có sáu hoặc tám thanh. 

Muốn tăng cường những thuận lợi về mặt quan hệ xã hội, bạn hãy treo chuông gió 

gồm hai hoặc chín thanh bằng pha lê hoặc gốm sứ ở góc Tây Nam của phòng 

khách, nhưng không áp dụng phương pháp này trong phòng ngủ hoặc phòng học. 

Ngoài ra, để thu hút những người có nhiều ảnh hưởng, bạn nên treo chuông gió có 

sáu hoặc tám thanh kim loại ở góc Tây Bắc của phòng khách. 

Chuông gió gồm năm thanh kim loại như hình trên là công cụ tốt nhất để làm lệch 

hướng những mũi tên độc. 

Ý Nghĩa Chuông Gió (Phong Linh) Thuộc Tình Yêu 

Tình yêu tự cơn gió thoản qua 
Tình luôn tựa giọt nước muộn màn vở tan! 

Tình đến tự cơn gió ngọt ngào 
Tình đi tựa tiếng chuông ngân!!! 
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