
VUPHAC.COM GIÁO TRÌNH TAM HỢP NHẬP MÔN 

 
 
 
 

PHONG THỦY HỌC 
CHÍNH THỐNG  
TRUNG QUỐC 

GIÁO TRÌNH TAM HỢP 
NHẬP MÔN 

CÁM CHÂU DƯƠNG QUÂN TÙNG 
PHONG THỦY (ĐỊA LÝ) HỌC 

Quách (Phác) - Dương (Quân Tùng) - Tăng (Văn Đích) 
phong thủy học 

Lý Định Tín – Trình Kiến Quân – Lưu Thi Vân 
Chuyển ngữ: Vũ Phác 

 
 
 
 
 



CHUYỂN NGỮ: VŨ PHÁC PHONG THỦY HỌC CHÍNH THỐNG TRUNG QUỐC 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VUPHAC.COM GIÁO TRÌNH TAM HỢP NHẬP MÔN 

 
MỤC LỤC 

 
MỤC LỤC ............................................................................................ 3 

LỜI NÓI ĐẦU ..................................................................................... 1 

QUYỂN 1: KHÁI THUẬT ................................................................. 5 

CHƯƠNG 1: PHONG THỦY LÀ GÌ? .......................................... 5 

TIẾT 1: PHONG LÀ GÌ? ...................................................................... 6 

TIẾT 2: THỦY LÀ GÌ? ......................................................................... 7 

TIẾT 3: GIỚI THỦY CÓ NGĂN SINH KHÍ KHÔNG? .................. 8 

TIẾT 4: CÁCH GỌI KHÁC CỦA PHONG THỦY ........................ 10 

CHƯƠNG 2: LƯỢC SỬ PHÁT TRIỂN CỦA PHONG THỦY 
TRUNG QUỐC .............................................................................. 12 

TIẾT 1: PHONG THỦY NGUYÊN THỦY ..................................... 12 

TIẾT 2: PHONG THỦY THỊ TỘC ................................................... 13 

TIẾT 3: KHỞI NGUỒN CỦA PHONG THỦY TRUNG QUỐC . 13 

TIẾT 4: BỐC QUY VÀ BỐC PHỆ TỪ BỐC TRẠCH ĐẾN TƯỚNG 
TRẠCH TƯỚNG MỘ ........................................................................ 17 

TIẾT 5: HUYỀN HỌC VÀ KHOA HỌC CHIA ĐÔI ĐƯỜNG .... 18 

TIẾT 6. DƯƠNG QUÂN TÙNG NHẬN TRÒ TRUYỀN THUẬT
 .............................................................................................................. 24 

TIẾT 7. “CÁCH TÂN” TRONG THUẬT PHONG THỦY CỔ 
PHÁP CỦA QUÁCH DƯƠNG TĂNG ........................................... 26 

TIẾT 8: PHỤC CỔ CỬU TINH PHÁP ............................................ 28 

TIẾT 9: PHONG THỦY TRUNG QUỐC HỖN LOẠN ................ 28 

TIẾT 10: PHONG THỦY TRUNG QUỐC GIANG HỒ HÓA ..... 30 



CHUYỂN NGỮ: VŨ PHÁC PHONG THỦY HỌC CHÍNH THỐNG TRUNG QUỐC 

 

  

 

CHƯƠNG 3: CÁC TRƯỜNG PHÁI PHONG THỦY TRUNG 
QUỐC ............................................................................................. 33 

TIẾT 1: HAI HỆ TRƯỜNG PHÁI LỚN .......................................... 33 

TIẾT 2: PHÂN LOẠI ......................................................................... 35 

QUYỂN 2: PHONG THỦY (ĐỊA LÝ) HỌC CỦA CÁM CHÂU 
DƯƠNG QUÂN TÙNG ................................................................... 38 

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ........................................................... 38 

CHƯƠNG 2: THUẬT PHONG THỦY DUY VẬT BIỆN 
CHỨNG .......................................................................................... 43 

TIẾT 1: KHÁI NIỆM SINH KHÍ ...................................................... 43 

TIẾT 2: THỪA SINH KHÍ ................................................................. 45 

CHƯƠNG 3: PHONG THỦY LÀ KIẾN TRÚC, KIẾN TRÚC 
CHÍNH LÀ PHONG THỦY ........................................................ 47 

CHƯƠNG 4: LÝ LUẬN KINH ĐIỂN ........................................ 51 

TIẾT 1: LÝ LUẬN CHỦ ĐẠO TỐI CAO TRONG PHONG THỦY 
TRUNG QUỐC .................................................................................. 51 

TIẾT 2: ĐƯỜNG - DƯƠNG QUÂN TÙNG VIẾT “THANH 
NANG ÁO NGỮ” .............................................................................. 75 

TIẾT 3: TĂNG VĂN SIÊM - THỜI ĐƯỜNG SOẠN “THIÊN 
NGỌC KINH TỰ” ............................................................................. 84 

TIẾT 4: ĐƯỜNG - DƯƠNG QUÂN TÙNG SOẠN “NGỌC XÍCH 
KINH” ................................................................................................. 95 

TIẾT 5: TRỤC CÁT PHÚ (“NGỌC THƯỚC KINH” NGUYÊN 
BẢN) .................................................................................................. 112 

CHƯƠNG 5: HÌNH PHÁP ........................................................ 121 



VUPHAC.COM GIÁO TRÌNH TAM HỢP NHẬP MÔN 

 
TIẾT 1: KHÁI NIỆM HÌNH PHÁP ............................................... 121 

TIẾT 2: PHẠM TRÙ CỦA HÌNH PHÁP ...................................... 122 

TIẾT 3: NGUỒN GỐC CỦA HÌNH PHÁP .................................. 124 

TIẾT 4: LUẬN LONG ...................................................................... 126 

TIẾT 5: LUẬN HUYỆT .................................................................... 138 

TIẾT 6: LUẬN PHONG VÀ SA ..................................................... 142 

TIẾT 7: LUẬN THỦY ...................................................................... 148 

CHƯƠNG 6: LÝ PHÁP .............................................................. 155 

TIẾT 1: KHÁI NIỆM VÀ PHẠM TRÙ CỦA LÝ PHÁP .............. 155 

TIẾT 2: HÌNH PHÁP VÀ LÝ PHÁP .............................................. 156 

TIẾT 3: LONG THỦY GIAO HỘI .................................................. 158 

TIẾT 4: CÔNG CỤ THỰC TIỄN – DƯƠNG BÀN ...................... 161 

TIẾT 5: QUAN SÁT NHẬN BIẾT VÀ LÝ GIẢI SINH KHÍ ....... 173 

QUYỂN 3: KIẾN TRÚC ÂM TRẠCH  (PHONG THỦY ÂM 
TRẠCH) ........................................................................................... 178 

CHƯƠNG 1: KHÁI NIỆM VÀ PHẠM TRÙ CỦA KIẾN TRÚC 
ÂM TRẠCH ................................................................................. 178 

CHƯƠNG 2: PHÂN LOẠI ÂM TRẠCH ................................. 179 

CHƯƠNG 3: KIẾN TRÚC ÂM TRẠCH CÁ THỂ THEO 
PHONG TỤC CỔ ........................................................................ 180 

TIẾT 1: ĐIỂM HUYỆT ..................................................................... 180 

TIẾT 2: TIÊU SA NẠP THỦY ......................................................... 183 

TIẾT 3: LAI LONG CHỨNG HUYỆT ........................................... 185 

TIẾT 4: THỪA KHÍ - TỌA HUYỆT - LẬP HƯỚNG ................... 187 

TIẾT 5: THỪA KHÍ - TỌA HUYỆT - LẬP HƯỚNG ĐỒ ........... 194 



CHUYỂN NGỮ: VŨ PHÁC PHONG THỦY HỌC CHÍNH THỐNG TRUNG QUỐC 

 

  

 

TIẾT 6: THI CÔNG .......................................................................... 207 

CHƯƠNG 4: KIẾN TRÚC ÂM TRẠCH QUẦN THỂ (CÔNG 
MỘ) ............................................................................................... 217 

TIẾT 1: MỤC ĐÍCH BIÊN SOẠN .................................................. 218 

TIẾT 2: PHÂN LOẠI KIẾN TRÚC CỦA KHU CÔNG MỘ ....... 221 

TIẾT 3: CHỌN ĐỊA ĐIỂM VÀ ĐIỂM HUYỆT ............................ 223 

TIẾT 4: KIẾN TRÚC ÂM TRẠCH CÁ THỂ ................................. 224 

TIẾT 5: ĐẮP ĐẤT ............................................................................ 225 

TIẾT 6: THI CÔNG GIAO THÔNG VÀ THOÁT NƯỚC .......... 226 

TIẾT 7: KIẾN TRÚC MỘ QUẦN THỂ .......................................... 227 

TIẾT 8: KIẾN TRÚC NHÀ HỎA TÁNG ...................................... 228 

TIẾT 9: CẢNH QUAN NHÂN VĂN VÀ SỰ PHỦ XANH ....... 229 

QUYỂN 4: KIẾN TRÚC DƯƠNG TRẠCH (PHONG THỦY 
DƯƠNG TRẠCH) .......................................................................... 229 

CHƯƠNG 1: KHÁI NIỆM VÀ PHẠM TRÙ CỦA KIẾN TRÚC 
DƯƠNG TRẠCH ........................................................................ 230 

CHƯƠNG 2: KIẾN TRÚC DƯƠNG TRẠCH  CÁ THỂ ........ 232 

TIẾT 1: CHỌN ĐỊA ĐIỂM VÀ ĐIỂM HUYỆT ............................ 232 

TIẾT 2: THĂM DÒ VÀ YÊU CẦU ĐỐI VỚI ĐỊA CHẤT CỦA 
CÔNG TRÌNH .................................................................................. 234 

TIẾT 3: THIẾT KẾ KIẾN TRÚC DƯƠNG TRẠCH ..................... 235 

TIẾT 4: THI CÔNG .......................................................................... 272 

CHƯƠNG 3: TÁI KIẾN THIẾT, XÂY DỰNG HUYỆN LỴ VÀ 
THÀNH PHỐ .............................................................................. 275 

TIẾT 1: SỰ HÌNH THÀNH HUYỆN LỴ VÀ THÀNH PHỐ ..... 275 



VUPHAC.COM GIÁO TRÌNH TAM HỢP NHẬP MÔN 

 
TIẾT 2: TÁI KIẾN THIẾT VÀ XÂY DỰNG .................................. 275 

TIẾT 3: BỐ CỤC VÀ QUY HOẠCH ĐÔ THỊ .............................. 279 

TIẾT 4: CƠ SỞ HẠ TẦNG GIAO THÔNG .................................. 283 

TIẾT 5: CÔNG TRÌNH THOÁT NƯỚC ....................................... 283 

QUYỂN 5: PHỤ LUẬN ................................................................. 286 

CHƯƠNG 1: CỔ NHÂN KIỆT XUẤT QUÁCH PHÁC ........ 286 

CHƯƠNG 2: NGHIÊN CỨU VÀ PHÂN TÍCH VỀ ĐỊA LÝ 
TAM NGUYÊN ........................................................................... 291 

TIẾT 1: ĐỊA LÝ TAM NGUYÊN LÀ GÌ? ...................................... 292 

TIẾT 2: TAM NGUYÊN TỬ BẠCH ............................................... 294 

TIẾT 3: 64 QUẺ ................................................................................. 295 

TIẾT 4: TƯỞNG ĐẠI HỒNG VÀ THẨM TRÚC NHƯNG 
KHÔNG HIỂU VỀ LA BÀN ........................................................... 297 

TIẾT 5: “ĐỊA LÝ” TAM NGUYÊN  KHÔNG CÓ HÌNH PHÁP
 ............................................................................................................ 297 

TIẾT 6: TƯỞNG ĐẠI HỒNG LÀ PHẢN ĐỒ, PHƯỜNG TRỘM 
CẮP .................................................................................................... 299 

TIẾT 7: CÁC VẤN ĐỀ KHÁC ........................................................ 302 

 

 
 
 
 
 
 
 



CHUYỂN NGỮ: VŨ PHÁC PHONG THỦY HỌC CHÍNH THỐNG TRUNG QUỐC 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VUPHAC.COM GIÁO TRÌNH TAM HỢP NHẬP MÔN 

 

LƯU HÀNH NỘI BỘ | 1 

LỜI NÓI ĐẦU 
 Lời đầu tiên tác giả muốn nói rằng: 
 Phong thủy học của Cám Châu Dương Cứu Bần không phải 
là thuật phong thủy phong kiến mê tín, từ lý luận tới thực tiễn, 
không hề có màu sắc mê tín, là khoa học! 
 Dương Cứu Bần (834-906), tên Ích, tự Quân Tùng, hiệu Cứu 
Bần, người Cám Châu. (Có người nói là người Đậu Châu, thực 
ra vào năm Càn Long thứ bốn mươi ba đời nhà Thanh tức năm 
1778, tri phủ Cám Châu Đậu Hân sửa “Cám Châu Phủ Chí”, 
“Địa Phương Chí” các nơi gọi “Cám Châu Phủ Chí” là “Đậu 
Chí”, Đậu Châu là do “Đậu Chí” mà nhầm). Đời Đường Hy 
Tông (năm 874-888), nắm giữ linh đài địa lý, quan chức làm đến 
Kim Tử Quang Lộc Đại Phu. Năm Càn Phù thứ sáu (năm 874) 
Vương Tiên Chi khởi nghĩa, Hoàng Sào hưởng ứng. Năm 
Quảng Minh Canh Tý (năm 880), Hoàng Sào chiếm Trường An 
(Tây An ngày nay), Dương Cứu Bần lấy trộm được “Cấm Trung 
Ngọc Hàm Bí Thuật”, tức “Táng Thư” của Quách Phác, trở về 
Cám Châu, tại Dương Tiên Lĩnh ngày nay nhận trò truyền thuật. 
 Dương Cứu Bần lấy “Táng Thư” của Quách Phác làm lý luận 
chủ đạo, biên soạn ra “Thanh Nang Áo Ngữ” làm quy tắc thực 
hành chi tiết, truyền thụ cho cao đồ Tăng Văn Đích. Tăng Văn 
Đích nhờ đó viết ra “Thiên Ngọc Kinh Tự”, xây dựng lên cổ 
pháp phong thủy thuật Quách Dương Tăng có hệ thống lý luận, 
có phương pháp thực tiễn cụ thể và thao tác quy phạm hóa. 
Thuật này được truyền khắp tỉnh Giang Tây, lan rộng tại Trung 
Quốc và đến tận nơi sinh sống của Hoa kiều trên toàn thế giới, 
có thể coi đây lại là một phát minh lớn khác bên cạnh tứ đại 
phát minh cổ đại Trung Hoa. 

Cơ sở lý luận của phong thủy học Dương Cứu Bần là “thừa 
sinh khí”, là duy vật. Mặt đối lập nội tại của sinh khí là ngũ thổ 
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và thủy, tức nguyên tố và thủy. Tức là khí của “Hoa hướng 
dương lớn lên hướng về mặt trời”. Phương pháp của nó là biện 
chứng, “Táng thư” viết “ngoại khí cho nên tụ nội khí”, tức nhân 
tố bên ngoài ảnh hưởng nguyên tố bên trong. Nhân sinh quan 
của nó là cách mạng tích cực, “Táng thư” viết “quân tử đoạt 
thần công, cải thiên mệnh”. Thực tiễn của nó không hề có vẽ 
bùa, niệm chú, càng không treo bát quái, treo gương, lập Thạch 
cảm đương. Tại sao lại coi lý luận này là phong kiến mê tín 
được? 

Thuật phong thủy Dương Cứu Bần là thuật phong thủy 
chính thống của Trung Quốc, từ cuối đời Đường, trải qua năm 
đời, Tống, Nguyên, Minh, Thanh, tất cả hoàng cung, hoàng 
lăng, nơi ở dân gian, lăng mộ hay đền chùa miếu mạo, đều chịu 
ảnh hưởng sâu sắc của phong thủy Dương Cứu Bần. 

Dương Cứu Bần vào thời điểm nhận trò truyền thuật tại 
Cám Châu, cùng với cao đồ Lưu Giang Đông phò tá Châu Nhữ 
Vương Lư Quang Trù (năm 840-910) mở rộng thành cổ Cám 
Châu, mở năm cửa: Đông, Nam, Tây, Dũng Kim, Kiến Xuân, 
Hợp Đạo đài, Phủ đài, Bái Tướng đài cho đến Thọ Lượng Tự, 
đều do Dương Cứu Bần xây dựng lên. 

Thời nhà Nguyên, đồ duệ của Dương Cứu Bần là Lưu Bỉnh 
Trung xây dựng thành Bắc Kinh. 

Thời nhà Minh, đồ duệ Lưu Bá Ôn, Từ Củng xây thành Nam 
Kinh. Liêu Quân Khanh, Du Triều Tông, Lạc Dụng Khanh cùng 
xây dựng Thập Tam Lăng. 

Tất cả những người kể trên, đều là vinh quang của nhân dân 
Cám Nam, vinh quang của nhân dân Giang Tây, và cũng là 
vinh quang của toàn thể một tỷ ba con cháu Viêm Hoàng. 
Chúng ta nên tiếp tục kế thừa, phát triển lớn mạnh, tại sao lại 
vu cho cổ nhân chúng ta là những kẻ mê tín? 
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Đây vốn không phải là hiện tượng ngẫu nhiên, “tồn tại của 
khách quan xã hội, quyết định ý thức xã hội của con người”. 
Khách quan xã hội ngày nay về thuật phong thủy, đại đa số 
không phải là thuật phong thủy của Cám Châu Dương Cứu Bần, 
mà là thuật phong thủy giang hồ. Nào là Thần Quy Điểm Hóa? 
Cửu Thiên Huyền Nữ? Tiên Nhân Bí Thụ? Phiên quái, thừa bắc 
đẩu thất tinh khí hệ ngân hà, đặc biệt là dùng tam nguyên đại 
huyền không của đại hồng, đến la bàn Trung Quốc cũng không 
biết, nói về tử bạch thiên tinh, không dùng nhân bàn. Nói về 64 
quẻ, không dùng thiên bàn, mà đều dùng thừa địa cầu sinh khí 
của địa bàn. Đây mới chính là “phong thủy” mê tín để lừa gạt 
người khác. Sự tồn tại khách quan phản ánh “ý thức xã hội coi 
phong thủy là phong kiến mê tín” của mọi người. Điều này 
không có gì lạ. Bắt nguồn từ lịch sử và các nguyên nhân khác, 
hiểu biết của mọi người về phong thủy quá đơn giản, thậm chí 
mất đi những kiến thức phổ thông nhất. Lý do đơn giản nhất 
khi nói như vậy bởi: 

Thứ nhất, tất cả sự vật, đều có tính quy luật nhất định, 
“không có nguyên tắc, không nên hình hài”, phong thủy Trung 
Quốc có tối thiểu hơn hai nghìn năm lịch sử, phong thủy Cám 
Châu Dương Cứu Bần cũng được hơn một nghìn năm, lẽ nào lại 
không có tính quy luật của nó sao? Đây là kiến thức rất cơ bản, 
tại sao vẫn tin vào “một địa lý một huyệt”, tin vào những lời 
nói xằng bậy của thầy phong thủy như vậy? 

Thứ hai, mọi ngành nghề đều có thể phục vụ người khác, 
cũng có thể phục vụ chính mình. Người làm nghề mộc, vừa có 
thể làm ra đồ gỗ bán cho người khác, cũng có thể làm cho nhu 
cầu của bản thân. Thuật phong thủy giang hồ tự xưng có thể 
“tốt cho người khác” nhưng lại không thể làm tốt cho mình. 
Thuật phong thủy Dương Quân Tùng có thể làm cho người 
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khác, đồng thời có thể làm cho chính mình. Tại sao chúng ta tin 
vào “phúc nhân đắc phúc địa”? 

Chúng ta là người theo chủ nghĩa duy vật biện chứng, tuyệt 
đối không thể bị mê hoặc bởi dấu hiệu giả tạo của sự vật, phải 
dùng vũ khí “duy vật biện chứng” sắc bén, nhìn thấu bản chất 
của hiện tượng, phân rõ thị phi, thật giả, trắng đen trong lĩnh 
vực phong thủy, cần đề xướng văn minh khoa học phong thủy, 
xóa bỏ phong kiến mê tín địa lý. Nhất là với người dân Cám 
Nam, cần khởi xướng thuật phong thủy của Cám Châu Dương 
Cứu Bần, đồng thời phát huy rạng rỡ truyền thống đó. 

Trình độ văn hóa của người viết còn hạn chế, đối với phong 
thủy học Dương Quân Tùng bao hàm cả khoa học tự nhiên và 
khoa học xã hội cảm thấy lực bất tòng tâm, nhưng chúng ta tin 
tưởng vào tính khoa học của nó. Cơ sở lý luận của nó vô cùng 
vững chắc, nếu bạn đọc có dị nghị, hoan nghênh viết thư bàn 
luận đính chính. Chúng tôi rất hy vọng những người có kiến 
thức cùng tham gia nghiên cứu góp ý, góp phần phát triển 
phong thủy học ích nước lợi nhà của Dương Quân Tùng! Cùng 
nhau thúc đẩy, biến thuật phong thủy Dương Cứu Bần từ khoa 
học cổ đại thành khoa học hiện đại. 
Tác giả    
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QUYỂN 1: KHÁI THUẬT 

CHƯƠNG 1: PHONG THỦY LÀ GÌ? 
Thái Nguyên Định, học trò xuất sắc của nhà lý học (nghiên 

cứu lý nghĩa Nho giáo) đời Tống Chu Hy (năm 1130-1200) từng 
nói: “khí thừa phong tắc tán, giới thủy tắc chỉ, cổ nhân tụ chi sử 
bất tán, hành chi sử hữu chỉ, cố vị chi phong thủy”, ý nghĩa là: 
khí, muốn tụ không tan, cần có biện pháp tránh gió; muốn lưu 
thông mà có chỗ dừng, cần có biện pháp giới thủy. Tức tế 
phong giới thủy, chính là phong thủy. 
 Tác giả cuốn “Nhân Tử Tu Tri” Từ Kế Thiện đời nhà Minh 
nói: “Các nhà địa lý dùng hai chữ phong thủy để đặt tên cho 
phong thủy, cũng chính là điều Quách Thị gọi là “táng giả thừa 
sinh khí”, nhưng làm sao để nhận biết được sinh khí? Rằng: khí 
do nước dẫn đến, khí tụ lại do nước làm ranh giới, không bị gió 
làm phân tán. Vì vậy phải có nước, phải khuất gió. Lại rằng: 
Ngoại khí hoành hành, nội khí chỉ sinh. Khí là mẹ của nước, có 
khí sẽ có nước. Đắc thủy vi thượng, tàng phong thứ chi. Gọi là 
phong và thủy, tức tìm hiểu nguồn gốc sinh khí và giữ khí. Nói 
tóm lại, không có gió thì khí tụ, có nước thì khí hòa. Tức tránh 
gió và có nước được gọi là phong thủy”. 
 Giáo sư học viện sư phạm Quảng Tây Mao Thủy Thanh nói: 
“Phong thủy là gì? Mượn “Táng kinh” của Quách Phác nói, khí 
thừa phong tắc tán, giới thủy tắc chỉ, cổ nhân tụ chi sử bất tán, 
hành chi sử hữu chỉ, cố vị chi phong thủy, phong thủy chi pháp, 
đắc thủy vi thượng, tàng phong thứ chi. Có thể thấy phong 
thủy là hai yếu tố chính trong thuật địa tướng cổ xưa. Hạt nhân 
của nó là cách con người tiến hành lựa chọn và xử lý đối với 
môi trường sinh sống”. Những điều giáo sư Mao nói, nửa đầu 
giống với Thái Nguyên Định, Từ Kế Thiện, còn nửa sau có hàm 
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ý tương tự. Nói một cách toàn diện hơn là: Cách lựa chọn và xử 
lý của con người đối với nơi ở và hoàn cảnh sống lúc sống lẫn 
lúc chết. 
 Ngoại trừ lời giải thích cuối cùng, thì những điều bên trên 
đều trái ngược với ý nghĩa chính, thừa sinh khí, trong “Táng 
Thư” của Quách Phác thời Tấn, không phù hợp với hàm ý của 
phong thủy. 

TIẾT 1: PHONG LÀ GÌ? 

 Đầu tiên chúng ta sẽ lý giải “phong” trong phong thủy là gì? 
 Như chúng ta đều biết, không khí lưu thông sẽ hình thành 
gió. Thái (Nguyên Định), Từ (Kế Thiện), Mao (Vĩnh Thanh) nói 
rằng gió trong “Khí thừa phong tắc tán”, có thể là loại gió này. 
Vì “khí thừa phong tắc tán”, nên thừa sinh khí bắt buộc phải 
tránh gió. Khi có biện phải tránh gió, sinh khí sẽ không bị phân 
tán nữa. Do vậy, các nhà phong thủy học cho rằng chọn địa 
điểm (điểm huyệt) phía sau có Huyền Vũ Sơn, bên trái Thanh 
Long, bên phải Bạch Hổ Sa có thể tránh gió. Cũng có thầy 
phong thủy chủ trương xây tường bao quanh cao để cản gió. 
Nhưng thực tế cho thấy dùng bất kỳ phương pháp hay thủ 
đoạn nào đều không thể ngăn gió. Vì gió hình thành từ sự lưu 
thông của không khí, xuất hiện ở mọi nơi, muốn ngăn gió chỉ có 
thể làm không khí ngừng di chuyển, hoặc phải xây dựng tầng 
chân không bao quanh, mới có thể được. Nhưng kiểu phong 
thủy này chỉ hiệu quả với thi thể hoặc hài cốt nơi âm trạch, nếu 
là người sống nơi dương trạch sẽ ngạt thở mà chết. Vì vậy cổ 
nhân muốn sinh khí tụ mà không tán, dùng cách ngăn gió là 
việc không thể thực hiện được. 

Sinh khí có phải thừa (gặp) gió sẽ tan không? 
 Quách Phác trong “Táng Thư” viết: “khí của âm dương, thoát 
ra thành gió... di chuyển tại địa trung gọi là sinh khí”, “sinh khí 
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di chuyển tại địa trung, hình thành vạn vật”. Ở đây giải thích 
được ba vấn đề: Thứ nhất, phong do sinh khí tạo thành; Thứ hai, 
sinh khí luân chuyển trong địa trung; Thứ ba, vạn vật đều do 
sinh khí luân chuyển mà thành, sinh trưởng và phát triển trên 
mặt đất. 
 Dựa theo lô-gic của Quách Phác, có thể hiểu rằng lớp ngoài 
cùng của địa cầu tiếp xúc với giới tự nhiên bên ngoài được coi 
là mặt đất (bao gồm động nước suối, hầm, địa đạo,… những nơi 
có bốn bức vách), những gì ở phía trong lòng đất được gọi là địa 
trung. “Phong” mà Thái, Từ, Mao nhắc đến đều thuộc một 
trong vạn vật bên ngoài mặt đất. Trong khi đó, “sinh khí” mà 
Quách Phác nhắc đến, thuộc địa trung (bên trong mặt đất). Vậy, 
sinh khí bên trong mặt đất làm cách nào thoát ra bên ngoài 
nương vào gió đây? Nếu sinh khí trong lòng đất ra ngoài “thừa 
phong”, thì sẽ không còn gọi là sinh khí nữa, mà sẽ trở thành 
gió rồi. Lúc đó sẽ là gió lớn thổi gió nhỏ, phong thừa phong tắc 
tán phong, chứ không còn là tán sinh khí nữa. 
 Vì vậy “phong” trong phong thủy mà Quách Phác nhắc đến 
trong “Táng Kinh” chỉ “sinh khí luân chuyển tại địa trung”, là 
năng lượng vật chất di chuyển bên trong lòng đất. 

TIẾT 2: THỦY LÀ GÌ? 

 Quách Phác trong “Táng Thư” viết: “Thổ vi khí chi mẫu, hữu 
thổ tư hữu khí. Khí vi thủy chi mẫu, cực hữu khí tư hữu thủy”. 
Có thể hiểu là, thổ tức ngũ thổ, là địa trung, và địa là địa cầu. 
Chính là tiểu thái cực trong vũ trụ đại thái cực mà “Chu Dịch” 
nhắc tới. Đoạn đầu trong “Táng Thư” Quách Phác đã viết, “sinh 
khí luân chuyển tại địa trung, sinh ra vạn vật”. Thủy là một 
trong vạn vật, ở đây lại nói “thổ sinh khí, khí sinh thủy” chẳng 
phải là sự trùng lặp mâu thuẫn sao? 
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CHƯƠNG 2: THUẬT PHONG THỦY DUY VẬT 
BIỆN CHỨNG 

 Cuối đời Thanh, La Ngu Thần mắng phong thủy Trung Quốc 
là “tà thuật, hoặc thế, ngu dân”. Ngày nay cũng có nhiều người 
nói phong thủy Trung Quốc là huyền học, mê tín. Đây đều là 
tồn tại xã hội khách quan, các hoạt động phong thủy của thầy 
phong thủy, hình thành ý thức phong thủy của mọi người trong 
xã hội, không phải hiện tượng ngẫu nhiên. Điều kỳ lạ là, trong 
những người nói phong thủy là mê tín này, lại có đại đa số, 
không tự mình mời thầy phong thủy, mà nhờ người thân mời 
thầy phong  thủy. Vì sao vậy? Lý do rất đơn giản, do họ không 
hiểu thuật phong thủy (địa lý) Dương Quân Tùng. Không biết 
phân biệt trắng đen, khiến người tin phong thủy cảm thấy hoài 
nghi. Hoặc có khả năng những gì họ nhìn thấy nghe thấy đều từ 
thầy phong thủy giang hồ. Ngay cả thầy phong thủy của phong 
thủy Dương Quân Tùng, cũng có lẫn nội dung mê tín. 
 Vậy rốt cục phong thủy Dương Quân Tùng là khoa học, hay 
mê tín? Tôi cho rằng: ngoại trừ phần thầy bói là huyền học, 
phần còn lại là khoa học, không mang màu sắc mê tín. 

TIẾT 1: KHÁI NIỆM SINH KHÍ 

 Sinh khí là gì? Nguyên tác “Táng Thư” của Quách Phác viết: 
“Khí của âm dương, thoát ra thành gió, bay lên thành mây, rơi 
xuống thành mưa, di chuyển trong lòng đất, chính là sinh khí”. 
Sách lại viết: “sinh khí trong lòng đất, sinh ra vạn vật”, và “thổ 
hành khí hành, vật từ đó sinh ra”. Khái niệm sinh khí, tức khí 
âm dương, là lưỡng nghi của “đại cực sinh lưỡng nghi” trong 
“Chu Dịch” nói tới, là hai mặt của “mặt đối lập” trong “Duy vật 
luận”, mâu thuẫn song phương trong “Mâu thuẫn luận”. Sự 
đấu tranh lẫn nhau giữ loại âm dương khí này (vận động biến 



CHUYỂN NGỮ: VŨ PHÁC PHONG THỦY HỌC CHÍNH THỐNG TRUNG QUỐC 

 

  VUPHAC.COM | 44 

hóa) đến một mức độ nào đó, sẽ thoát ra ngoài, hoặc chịu tác 
động của ngoại lực, sẽ biến đổi thành gió, đến mức độ cao hơn 
sẽ bay lên thành mây, mây chịu ngoại lực (không khí lạnh) ảnh 
hưởng, sẽ rơi xuống thành mưa. Gió, mây, mưa và vạn vật khác 
đều do quá trình lặp đi lặp lại của sinh khí đấu tranh trong lòng 
đất (thổ hành khí hành, sinh ra vạn vật) mà sản sinh ra. 
 Âm dương khí, lưỡng nghi, mặt đối lập, mâu thuẫn song 
phương, đều là những thứ trừu tượng, càng không thể nhìn 
thấy sự vận động biến hóa của nó. 
 Thực chất đó là gì? Trong lĩnh vực phong thủy, nguyên tác 
“Táng Thư” của Quách Phác viết: “…ngũ thổ tứ bị, thổ, khí chi 
mẫu, có thổ sẽ có khí. Khí, thủy chi mẫu, có khí sẽ có thủy”. Rất 
rõ ràng, sinh khí chính là ngũ thổ và thủy, là mặt đối lập của nó, 
hoặc lưỡng nghi, song phương mâu thuẫn, ngũ thổ là dương 
khí, thủy là âm khí. Các thầy phong thủy qua nhiều thế hệ đều 
nói: “thủy động thuộc dương, sơn tĩnh thuộc âm là sai”. 
 Cái gọi là ngũ thổ, càng không phải đỏ, vàng, xanh, trắng, 
đen hoặc 5 loại màu khác mà các nhà phong thủy nhắc tới. Mà 
là cổ nhân quy nạp tất cả các nguyên tố thành kim, mộc, thủy, 
hỏa, thổ. Dùng ngôn ngữ hiện đại nói, tức là tổng hòa tất cả các 
nguyên tố và nước, gọi là sinh khí. 
 Cần nói rõ thêm rằng, cùng một khái niệm sinh khí, có hai 
phạm trù: sinh khí của ngũ thủ tứ bị đã nói ở trên, tức chỉ tất cả 
các nguyên tố, trong bốn mùa xuân hạ thu đông, bốn hướng 
đông tây nam bắc đều có, là sinh khí “di chuyển trong lòng 
đất”, biến hóa vận động trong địa cầu. Một loại sinh khí khác là 
“sinh khí di chuyển trong lòng đất, sinh ra vạn vật”, tức sinh 
khí trong mỗi cá thể tại vỏ ngoài trái đất. 
 Loại phía trước vận động biến hóa trong lòng đất, bao gồm 
tất cả các nguyên tố (kể cả chưa được phát hiện). Loại phía sau 
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vận động biến hóa trên mặt đất không phải tất cả nguyên tố và 
nước, mà là sinh khí có một số nguyên tố và nước (phía dưới 
nhắc đến ngũ thổ và thổ, đều chỉ toàn bộ hoặc một số nguyên 
tố). 
 Điều này có thể minh chứng rõ ràng, rằng sinh khí trong 
phong thủy Quách Dương Tăng là vật chất có thể mắt thấy tai 
nghe. 

TIẾT 2: THỪA SINH KHÍ 

 Thừa sinh khí, trước tiên cần tìm hiểu tình trạng vận động 
của sinh khí, tiếp đó là tính ứng bằng cách xử lý kiến trúc, lợi 
dụng và cải tạo sinh khí để phục vụ cho mình. Tổng quát khái 
niệm yêu cầu, theo nguyên tác “Táng Thư” viết: “Phong thủy 
chi pháp đắc thủy vi thượng, tàng phong thứ chi”. Vì nước sinh 
ra nhờ sinh khí, vì thế có nước tức có vượng khí. Nguồn nước 
dài, lưu lượng lớn, tỉ lệ thuận với vượng khí. Vì thế, (kiến trúc) 
phong thủy có được nước là số một. 
 Tàng phong, không phải che chắn gió “do sự lưu động của 
không khí” bên ngoài, mà phải cất giữ gió “do sinh khí thoát ra 
ngoài”, tức sinh khí di chuyển trong lòng đất, sinh khí từ bốn 
phương tám hướng tụ đến nhưng phát tán ra ngoài, chính là 
tàng phong. 
 Yêu cầu với nội khí (điều kiện, nguyên nhân bên trong), 
“Táng thư” viết: “khí tụ mà không tan, dương công âm hòa, đất 
dày nước sâu, cây cỏ rậm rạp”, “đất mịn mà chắc, màu mỡ mà 
không ẩm ướt, có đủ năm màu (tức năm nguyên tố)”. Yêu cầu 
chính là cần có đầy đủ các nguyên tố. 
 Yêu cầu với ngoại khí (điều kiện, nguyên nhân bên ngoài), 
“Táng thư” viết: “thế như vạn mã, từ trên trời đi xuống, thế như 
căn nhà vững chắc, cây cối um tùm”. “Dáng đỉnh núi như đội 
mũ, mãi mãi hưng thịnh. Thế như bàn tính, trăm sự hỗn loạn”. 
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“Coi nước là Chu Tước (tiền đường), suy vượng tương ứng theo 
hình thế, kị thế nước hiểm. Chu Tước bắt nguồn là sinh khí, ở 
nhánh là chưa thịnh, hướng vào nước là đại thịnh, ẩm ướt tức 
sắp suy, nước đi không quay lại là diệt vong. Thế nước quanh 
co, chậm rãi cuốn lấy đất, không muốn chảy đi là thế đại cát”. 
“Ngọc Xích Kinh” viết: “thế núi nhọn, cao đều, có thể tìm được 
người tài. Thế núi thấp, nhỏ vuông tròn, có thể giàu có”. “Nước 
tắm vốn mang trong mình sự đào hoa, dâm loạn, nhưng nếu 
nước tinh khiết, lại thể hiện trinh tiết đức hạnh của người phụ 
nữ”. Điều này thể hiện rõ tầm quan trọng của việc quan sát chất 
lượng nước, ngoài việc có nước, còn phải chú trọng cảnh quan 
tự nhiên. 
 Nội ngoại biện chứng, “Táng Thư” viết: “Ngoại khí ngăn nội 
khí, quá thủy chỉ lai long”. “Ngoại khí hoành hành, nội khí 
dừng sinh”, “ngoại vô dĩ tụ nội, khí phân tán trong địa trung”. 
Chủ yếu làm rõ việc ngoại khí (môi trường bên ngoài) ảnh 
hưởng nội khí. 
 Theo những điều trên có thể thấy rằng, thuật phong thủy của 
Dương Quân Tùng, không chỉ duy vật, mà còn có biện chứng. 
Không hề có màu sắc mê tín, ví dụ như phù, niệm chú, treo bát 
quái, lập thạch cảm đương,… 
 Không chỉ có như vậy, “Táng Thư” của Quách Phác còn viết: 
“…quân tử muốn đoạt thần công cải thiên mệnh, đều cần con 
mắt quan sát, sau đó là công cụ thực hiện, hướng về sự toàn 
diện, quan trọng nằm ở trí tuệ, phát huy sở trường, thông hiểu 
âm dương, mới có thể thay đổi được tự nhiên”. Thế giới quan 
trong thuật phong thủy của Dương Quân Tùng là cách mạng, 
tích cực, chứ không phải tiêu cực thuận theo ý trời. 
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CHƯƠNG 3: PHONG THỦY LÀ KIẾN TRÚC, 
KIẾN TRÚC CHÍNH LÀ PHONG THỦY 

 Thường mọi người trong xã hội, vừa không hiểu về phong 
thủy, vừa có kiến thức mơ hồ về kiến trúc. Đặc biệt sự hiểu biết 
về phong thủy âm trạch chỉ là ngôi mộ trên núi, đặt phong thủy 
âm trạch nằm ngoài phạm trù phong thủy. Thậm chí coi phong 
thủy và kiến trúc là hai khái niệm khác nhau. Vì sự xuất hiện 
của sách và luận văn về “phong thủy và kiến trúc” và “kiến 
trúc phong thủy”. Những điều này đều là sai lầm. Sai lầm này, 
bắt nguồn từ sự tồn tại của thầy phong thủy giang hồ từ thời 
Minh Thanh tạo nên ý thức phong thủy trong xã hội. 
 “Kiến trúc và phong thủy” theo chính tên gọi của nó chủ yếu 
nội dung nói về mối quan hệ giữa kiến trúc và phong thủy. 
“Kiến trúc phong thủy” chỉ nói về vấn đề phong thủy của kiến 
trúc dương trạch, nguyên do không nằm ngoài hai điểm sau: 
 Thứ nhất, do cải cách mở cửa, cuộc sống người dân được cải 
thiện nhiều, phong trào tính ngưỡng phong thủy từ đó tăng cao, 
các học giả đua nhau viết sách về phong thủy, để hưởng ứng 
thời thế. Ví dụ như nhà khí công Trương Huệ Dân viết sách 
“Phong thủy Trung Quốc ứng dụng”, chủ đều là “khí”, từ “khí” 
của nhà khí công phát ra, suy luận ra “đại khí của vũ trụ”. 
Phương pháp phong thủy này. Vẫn chính là bát trạch và phù 
chú bị Quách Phác phế bỏ, vẫn mang màu sắc mê tín, không 
giống với sinh khí của Quách Phác. 
 Thứ hai, đặc biệt là các học giả trong giới kiến trúc, vì muốn 
đón đầu xu thế tín ngưỡng phong thủy, đã lấy “kiến trúc” và 
“phong thủy” móc nối lại với nhau, để đáp ứng như cầu của xã 
hội. Mặt khác, sự việc nhắc đến phong thủy âm trạch là mê tín, 
gặp phải phản đối. Vì vậy chú trọng vào kiến trúc dương trạch, 
gọi là “kiến trúc phong thủy”, sẽ được giới thiệu rộng rãi. Thế 
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chung một quẻ tức quẻ phụ mẫu. Đại để lấy Giáp, Canh, Bính, 
Nhâm bốn dương can xoay trái khởi trường sinh làm quẻ Đông. 
Dương số lẻ cho nên viết quẻ Thiên, gọi là bát Thần tứ nhất; lấy 
Ất, Tân, Đinh, Quý, bốn dương can xoay phải khởi trường sinh 
làm quẻ Tây, Âm số chẵn, cho nên viết quẻ Địa, gọi là bát Thần 
tứ nhị. Lại coi nhân tài của sơn gia giống với quẻ Nam Bắc, từ 
thiên địa mà cập nhân, cho nên viết quẻ Phụ mẫu,… 

Tác giả viết: Nguyên văn đã viết rõ “Hai mươi tư long quản 
tam quẻ”, “Giang Đông Giáp Canh Bính Nhâm, Giang Tây Ất 
Tân Đinh Quý” đã nói ở trên, đều chỉ có tứ Thần mà không có 
bát Thần. Đồng thời tứ nhất trong Giang Đông bát thần, chỉ có 
một chữ “nhất” là số lẻ, còn “bát” trong bát Thần, “tứ” trong tứ 
Ai Tinh là số chẵn. Do đó, quẻ Giang Đông cũng không thể 
được gọi là “Dương số lẻ, nên viết quẻ Thiên”. 

Năm, La Quốc Trinh triều Thanh trong cuốn “Khâm Định La 
Bàn Giải Định” bàn về thiên can hoàng tuyền, trích dẫn từ 
“Thiên Ngọc Kinh Tự” rằng: “Bên ngoài có Đại huyền không, 
chia 24 ngọn núi thành 3 quẻ, phối hợp tạo thành hai phụ mẫu. 
Giang Đông một quẻ có 8 thần Dần Giáp Mão Ất Thìn Tốn Tỵ 
Bính; Giang Tây một quẻ có tám thần Thân Canh Dậu Tân Tuất 
Càn Hợi Nhâm; Giang Nam, Giang Bắc cộng lại thành 1 quẻ, 
Giang Nam là tứ thần Ngọ Đinh Mùi Khôn, Giang Bắc là tứ 
thần Tí Qúy Sửu Cấn, ba quẻ này hợp thành nhị phụ mẫu, 
Giang Đông và Giang Tây một phụ mẫu, Giang Nam và Giang 
Bắc một phụ mẫu. Nếu thủy chảy thuận về hướng quẻ phụ mẫu 
ban đầu, được gọi là long Giang Đông hướng về Giang Tây, 
long Giang Tây hướng về Giang Đông cũng như vậy,…”. 

Tác giả ghi chú: Theo nguyên tác “Hai mươi bốn sơn quản 
tam quẻ” để phân biệt tám thần ở Giang Tây, tám thần ở Giang 
Đông, tám thần ở Giang Nam và Giang Bắc là chính xác. Nhưng 
trong bát Thần Giang Đông: Dần Giáp Mão Ất Thìn Tốn Tỵ 
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Bính thì không tìm thấy tứ nhất, trong bát Thần Giang Tây: 
Thân Canh Dậu Tân Tuất Càn Hợi Nhâm thì cũng không tìm 
thấy tứ nhị. Đồng thời làm loạn hết phương vị ngũ hành. 

Sáu, trong cuốn “Địa lý chính tông” xuất bản từ nhà xuất bản 
Dân tộc Quảng Tây, trang 417 “Dương Quân Tùng thanh nang 
áo chỉ” có viết: “điên, điên đảo, hai mươi tư sơn có châu báu, 
nghịch thuận hành, hai mươi tư sơn có hố lửa”, nguyên chú nói: 
Nếu đã phân ra thuận nghịch, thì khí ngũ hành phân âm 
Dương, sẽ thuận nghịch đảo điên. Dương khí thuận hành mà 
sinh ra vận sinh vượng, di chuyển từ Tý qua Sửu, Âm khí 
nghịch hành mà sinh ra vận sinh vượng, di chuyển từ Ngọ qua 
Tỵ, hai mươi tư sơn đều có châu ngọc hoặc hố lửa. Điều này 
phải dựa vào cách bày bố khí thuận nghịch của Âm Dương Lai 
long và Thủy thần. 
 (Giải nghĩa) Khiến khí trong ngũ hành đảo điên, thì hai mươi 
tư sơn ắt có châu báu, nếu vẫn vận hành thuận nghịch theo 
chiều ban đầu, thì hai mươi tư sơn ắt sẽ có hố lửa. 

Khí trong ngũ hành có sự bất đồng giữa hai chiều thuận 
nghịch, tự nhiên mà sinh ra Âm Dương, từ đó mà khiến thuận 
nghịch điên đảo. Lúc dương khí thuận hành, ắt sẽ sinh ra vận 
sinh vượng chuyển từ Tý qua Sửu, lúc âm khí nghịch hành, ắt 
sẽ sinh ra vận sinh vượng bày bố từ Ngọ qua Tỵ. Hai mươi tư 
sơn, vì ngũ hành sinh khí vận Âm Dương thuận nghịch không 
giống nhau, kết quả có châu ngọc hay hố lửa cũng không giống 
nhau. Điều này nói lên phương pháp bày bố khí Lai long Thủy 
Thần theo thuận nghịch Âm Dương. 
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TIẾT 4: ĐƯỜNG - DƯƠNG QUÂN TÙNG SOẠN 
“NGỌC XÍCH KINH” 

Nguyên tác: Dương Quân Tùng thời Đường  
Soạn lời giải thích: Lý Định Tín 

Nguyên văn: Thưởng khảo tầm long chi pháp, thủ khán long khí 
chi thịnh suy, thứ sát hướng thủy chi cát hung, thẩm lí triệu thụy yêu 
tường chi diệu, sát âm dương triêu ứng chi tình. 

Giải thích: Đầu tiên, cần tìm hiểu một chút long là gì? Trong 
“Táng thư” có nói: “Táng giả, tàng dã thừa sinh khí dã, phu âm 
dương chi khí, y nhi vi phong, thăng nhi vi vân, hàng nhi vi vũ, 
hành hồ đích trung, vị chi sinh khí. Sinh khí hành hồ đích trung, 
phát nhi sinh hồ vạn vật”. Lại nói: “Thổ hành khí hành, vật 
nhân dĩ sinh.” Còn có: “Thổ vi khí chi mẫu, hữu thổ tư hữu khí. 
Khí vi thủy chi mẫu, hữu khí tư hữu thủy”. 

Cái gọi là sinh khí, chính là khí Âm Dương, là khí Âm Dương 
mà vũ trụ sinh ra vạn vật. Sinh ra vạn vật là bởi “thổ hành khí 
hành” tức Âm Dương của Thổ tự mình đấu tranh hợp nhất thay 
đổi để mà sinh ra vạn vật. Đồng thời còn cho thấy Thổ sinh ra 
sinh khí, khí sinh ra Thủy, cho nên Thủy chính là sinh khí, sinh 
khí chính là Thổ. Loại Thổ này, không phải nguyên tố đất đơn 
thuần trong tự nhiên, mà là Ngũ Thổ trong “Ngũ thổ tứ bị” 
sinh ra vạn vật. Nói theo ngôn ngữ hiện đại thì là loại đất có đủ 
các nguyên tố để vạn vật sinh trưởng, loại đất này là sinh khí, 
cùng chính là Địa cầu. Do vỏ trái đất có những nơi nổi lên 
quanh co uốn lượn như rắn, cho nên phần nổi lên này được 
thuật địa lý gọi với thuật ngữ là Long. 

Sinh khí là Thổ và Thủy, chủ yếu là Thổ, Thổ là Long, long 
khí, chính là sinh khí. “Táng thừa sinh khí”, phải thừa sinh khí 
thịnh vượng, cũng chính là phải thừa long khí thịnh vượng. 
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Sinh khí tồn tại ở khắp các nơi trên Địa cầu, cho nên long 
cũng tồn tại ở khắp các không gian trên bề mặt trái đất, chính 
xác hơn một chút, trừ nơi có Thủy, thì đều là nơi long khí được 
sinh ra, cũng chính là bản thân Địa cầu, hay thứ được sinh khí 
tạo nên. 

Long trên bề mặt trái đất, nói rộng ra là Lũng Long cùng Chi 
Long. Lũng Long, tức Long trên cao nguyên, thường được gọi là 
Sơn địa Long; Chi Long hay Long ở đồng bằng, thường được 
gọi là Bình địa Long. Dù là Long trên núi cao hay Long nơi 
đồng bằng, muốn có sinh khí thịnh vượng, trước tiên phải khảo 
sát mức thịnh suy của Long khí. 

Long, có mạnh yếu, thịnh suy, âm dương khác nhau, từ 
hướng của Lai Long có thể nhận biết được thịnh và suy của 
Long khí, từ thế của Lai Long, tức thế bay lên, thế nằm và quá 
hiệp,... có thể nhận biết được mức độ mạnh yếu của Long. Từ 
huyệt vị minh đường có thể nhận biết được Âm và Dương của 
Lai Long. Phương pháp nhận biết Long trong “Ngọc Xích Kinh” 
chính là nhận biết phương hướng của Lai Long, hướng sinh 
vượng sẽ là thịnh Long, hướng hưu tù sẽ là suy Long. Nếu là 
Kim Long thì sẽ đến từ hướng Đông Nam hoặc Tây Nam. Nếu 
là Mộc Long, thì sẽ đến từ hướng Tây Bắc hoặc Đông Bắc. Nếu 
là Hỏa Long, thì sẽ đến từ Đông Nam hoặc Đông Bắc. Chúng 
đều được gọi là thịnh Long. 

Nếu là Kim Long đến từ hướng Đông Bắc, Tây Bắc; Mộc 
Long đến từ hướng Đông Nam, Tây Nam; Thủy Long đến từ 
hướng Đông Nam, Đông Bắc; Hỏa Long đến từ Tây Nam, Tây 
Bắc, thì chúng được gọi là suy Long. 

Ngoài ra, thịnh Long, còn phải xem bác hoán của Long. Nếu 
phương hướng của Lai Long là hướng sinh vượng, mà bác hoán 
là Kim, Mộc, Thủy hoặc Hỏa, đồng nhất, không có chút sai lệch 
nào và có thể hòa hợp được với Thủy, thì đây mới là thịnh Long 
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thực sự. Cũng không thể gọi là hưu tù Long hoặc suy Long. 
Nếu như mà Lai Long đến từ hướng hưu tù, bác hoán lại không 
đồng nhất, đặc biệt là bác hoán của Lai Long mà khắc nhau, thì 
không thể lựa chọn được. 

Hung cát của hướng thủy, Thuật địa lý cổ pháp nói hướng có 
liên quan đến Sơn, tức hướng chính là sơn, sơn cũng chính là 
hướng. Như “Nhâm sơn Bính hướng”, nếu là Nhâm sơn, thì 
chắc chắn là Bính hướng. Nếu là hướng Bính thì chắc chắn là 
Nhâm sơn. Thuật địa lý theo phương pháp mới gọi hướng, trừ 
nghĩa vốn có của nó ra, còn có hàm ý chuyên luận về hướng. 
Như Quan Đới, Lâm Quan, Bệnh Cung trong mật quyết về lập 
hướng đều không lập hướng. Áp dụng phương pháp trường 
sinh song sơn, tam hợp ngũ hành trong “Dương Công chân 
truyền” thì là chỉ luận hướng mà không luận hướng của sơn. 
Nếu như chuyển bia mộ, di dời cửa thì có thể biến hung thành 
cát. 

Cái được gọi là cát hung của hướng thủy, chính là sự hội cục 
của lập hướng và thủy khố, được gọi là cát. Nếu không thì sẽ 
được gọi là hung. Nếu Long đến từ hướng Đông Nam hoặc 
Đông Bắc, tùy long thủy cũng chảy từ Đông Nam hoặc Đông 
Bắc, chảy về phía Tây Bắc, chính là hướng mà Hỏa Long nên 
lập, cái được gọi là hội cục của hướng và thủy, chính là “Ất 
Bính hội mà hướng Tuất”. 

Nếu Long đến từ hướng Tây Nam hoặc Tây Bắc, Thủy cũng 
từ Tây Nam, Tây Bắc, chảy về phía Đông Nam, chính là hướng 
mà Thủy Long nên lập, được gọi là hội cục của hướng và thủy. 
Đây chính là “Tân Nhâm hội mà tụ Thìn”. 

Nếu Long đến từ hướng Đông Nam hoặc Tây Nam, Thủy 
cũng chảy từ Đông Nam hoặc Tây Nam, chảy về phía Đông Bắc, 
chính là hướng mà Kim Long nên lập, được gọi là hội cục của 
hướng và thủy, đây chính là “Đẩu Ngưu nạp khí Đinh Canh”. 
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Lập hướng quyết lấy thập nhị chi chính châm làm chủ, tả 
kiêm hữu kiêm đều cùng một cung vị. Địa chi  Như thủy lưu 
mộ khố Thủy cục lập Trường Sinh Thân hướng, Thân kiêm 
Khôn là Thân cung, Thân kiêm Canh là Thân cung, Canh kiêm 
Thân cũng là Thân cung, Khôn kiêm Thân cũng là Thân cung, 
đều là Trường Sinh vị của thủy cục. Trường Sinh pháp theo 
song sơn tam hợp ngũ hành xá nhận tựu lộc thì  không như vậy, 
như Đế Vượng hướng Bính Ngọ, không kiêm Ngọ mà kiêm Tỵ. 
Vượng hướng Giáp Mão, Giáp không kiêm Mão mà kiêm Dần. 
Vượng hướng Canh Dậu, Canh không kiêm Dậu mà kiêm Thân. 
Vượng hướng Nhâm Tý, Nhâm không kiêm Tý mà kiêm Hợi. 
Tỵ là hỏa cục Lâm Quan, Dần là mộc cục Lâm Quan, Thân là 
kim cục Lâm Quan, Hợi là thủy cục Lâm Quan, đều không phải 
là hướng Đế Vượng nữa. 

Lập hướng quyết là quan hệ quan khiếu, tức hướng và thủy 
khẩu cấu thông, làm cho hướng thượng ngũ hành nghênh thần 
tị sát, bởi vậy, tam hướng cung Quan Đới, Lâm Quan và Bệnh 
không lập hướng. Bởi vì ba hướng này lập hướng, ở hướng 
thượng là phá vượng xung sinh, ví dụ như, thủy lưu Ất Thìn, 
lập thủy cục Quan Đới Tuất hướng, Tuất, Mộ vị là Hỏa Long, 
Tuyệt Hợi, Thai Tý, Dưỡng Sửu, Sinh Dần, Mộc Mão, Quan Đới 
Thìn, là thủy khẩu, gọi là thủy xung Quan Đới, có hại cho trẻ 
nhỏ. 

Ngoài ra, cái gọi là "Tọa Quy Giáp" cũng không lập hướng , 
bởi vì người ta cho rằng quy giáp quá vượng, bình thường nhà 
ở (ngoại trừ hoàng cung, thần miếu) không lập hướng Tọa Quy 
Giáp, cũng có người cho rằng quy giáp quá cứng, sinh khí 
không dễ để nhập huyệt. 

Phàm là các hướng Quan Đới · Lâm Quan · Bệnh và Tọa Quy 
Giáp, thì hướng đường thủy chảy về Suy cung, để ngừa phá 
vượng xung sinh mà tạo nên sai lầm, biến lành thành dữ. 
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 Ví dụ như Thủy cục nêu trên, mộ khố tại Thìn, Thìn tức Suy 
cung Đế Vượng ứng với Mão là mộc cục. Cục thay đổi thì tất cả 
nội khí và ngoại khí đều thay đổi theo cục, cát hung cũng từ đó 
mà biến chuyển. 

Vậy nên cách long thừa khí trong thuật địa lý kiểu mới là 
quan khiếu cấu thông, tổng hợp lại gọi là huyền quan khiếu 
pháp. Với ca quyết là: 

Biết vận dụng tài tình, huyền quan nhất tiết lấy làm chủ yếu. 
Nắm rõ tình thế, huyền thượng cơ quan khiếu thượng phân, 
không bàn về thiên tinh cùng nạp giáp, mà xem trọng nguyên 
nhân tả hữu. Trước xem thủy khẩu chảy về đâu, huyền quan 
tạo hóa khiếu trung cầu. Một khi thông suốt huyền quan trong 
đó, phú quý đời đời mãi không thôi, nhất khiếu thông quan tác 
đại mưu, huyền trung giao hội cũng kham cầu, nếu huyền quan 
chẳng hòa hợp, cục trung họa đồ chẳng còn lý do. Trùng trùng 
sinh khí nhập quan trung, gặp ngay tam ngũ vị tam công, 
chuyển quan nhất tiết phùng sinh vượng, liền biết đời đời sinh 
hào kiệt, bất luận âm dương thuần hay tạp, vưu khiêm mộ khí 
ám tương công. Thế gian tạo hóa thực huyền diệu, có gì mà 
không học hỏi mọi lúc muôn nơi. 

TIẾT 5: THỪA KHÍ - TỌA HUYỆT - LẬP HƯỚNG ĐỒ 

BẢN VẼ PHONG THUỶ THEO PHƯƠNG PHÁP CỔ 
I,  Thủy cục 
1, Tọa huyệt Bính Tý long, thừa khí Bính Tý       

Lập hướng Tý Ngọ kiêm Nhâm Bính        
2, Tọa huyệt Canh Tý long, thừa khí Canh Tý 

Lập hướng Tý Ngọ kiêm Quý Đinh 
3, Tọa huyệt Đinh Sửu long, thừa khí Đinh Sửu    

Lập hướng Sửu Mùi kiêm Quý Đinh        



VUPHAC.COM GIÁO TRÌNH TAM HỢP NHẬP MÔN 

 

LƯU HÀNH NỘI BỘ | 195 

4, Tọa huyệt Tân Sửu long thừa khí Tân Sửu 
Lập hướng Sửu Mùi kiêm Cấn Khôn 

5, Tọa huyệt Giáp Dần long, thừa khí Giáp Dần    
Lập hướng Giáp Canh kiêm Dần Thân        

6, Tọa huyệt Mậu Dần long  thừa khí Mậu Dần 
Lập hướng Dần Thân kiêm Cấn Khôn 

7, Tọa huyệt Ất Mão long, thừa khí Ất Mão     
Lập hướng Ất Tân kiêm Mão Dậu           

8, Tọa huyệt Kỷ Mão long, thừa khí Kỷ Mão 
Lập hướng Mão Dậu kiêm Giáp Canh 

9, Tọa huyệt Bính Thìn long, thừa khí Bính Thìn    
Lập hướng Tốn Càn kiêm Tỵ Hợi        

10, Tọa huyệt Nhâm Thìn long, thừa khí Nhâm Thìn 
Lập hướng Thìn sơn Tuất hướng 

11, Tọa huyệt Đinh Tỵ long, thừa khí Đinh Tỵ   
Lập hướng Bính Nhâm kiêm Tỵ Hợi        

12, Tọa huyệt Quý Tỵ long, thừa khí Quý Tỵ 
Lập hướng Tỵ sơn Hợi hướng 

13, Tọa huyệt Bính Ngọ long, thừa khí Bính Ngọ    
Lập hướng Ngọ Tý kiêm Đinh Quý          

14, Tọa huyệt Canh Ngọ long, thừa khí Canh Ngọ 
Lập hướng Bính Nhâm kiêm Ngọ Tý 

15, Tọa huyệt Đinh Mùi long, thừa khí Đinh Mùi    
Lập hướng Mùi Sửu kiêm Khôn Cấn       

16, Tọa huyệt Tân Mùi long,  thừa khí Tân Mùi 
Lập hướng Đinh Quý kiêm Mùi Sửu 

17, Tọa huyệt Giáp Thân long, thừa khí Giáp Thân    



CHUYỂN NGỮ: VŨ PHÁC PHONG THỦY HỌC CHÍNH THỐNG TRUNG QUỐC 

 

  VUPHAC.COM | 196 

Lập hướng Thân Dần kiêm Khôn Cấn        
18, Tọa huyệt Mậu Thân long, thừa khí Mậu Thân 

Lập hướng Thân Dần kiêm Canh Giáp 
19, Tọa huyệt Ất Dậu long, thừa khí Ất Dậu   

Lập hướng Dậu Mão kiêm Canh Giáp       
20, Tọa huyệt Kỷ Dậu long, thừa khí Kỷ Dậu 

Lập hướng Dậu mão kiêm tân ất 
21, Tọa huyệt Bính Tuất long, thừa khí Bính Tuất    

Lập hướng Tuất Thìn kiêm Tân Ất         
22, Tọa huyệt Nhâm Tuất long, thừa khí Nhâm Tuất 

Lập hướng Càn Tốn kiêm Tuất Thìn 
23, Tọa huyệt Đinh Hợi long, thừa khí Đinh Hợi     

Lập hướng Hợi Tỵ kiêm Càn Tốn         
24, Tọa huyệt Quý Hợi long, thừa khí Quý Hợi 

Lập hướng Nhâm Bính kiêm Hợi Tỵ 
II, Hỏa cục 

Ất Bính giao mà xu Tuất, Bính là long, Ất là thủy, long thủy 
giao hội tại Tân Tuất. Thủy khẩu, Mộ Tân Tuất, Tuyệt cung Càn 
Hợi, Thai cung Nhâm Tý. 
1, Tọa huyệt Mậu Tý long, thừa khí Mậu Tý   

Lập hướng Tý sơn Ngọ hướng      
2, Tọa huyệt Kỷ Sửu long, thừa khí Kỷ Sửu 

Lập hướng Sửu sơn Mùi hướng 
3, Tọa huyệt Bính Dần long, thừa khí Bính Dần   

Lập hướng Cấn Khôn kiêm Dần Thân   
4, Tọa huyệt Đinh Mão long, thừa khí Đinh Mão 

Lập hướng Giáp Canh kiêm Mão Dậu 
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5, Tọa huyệt Giáp Thìn long, thừa khí Giáp Thìn   
Lập hướng Thìn Tuất kiêm Tốn Càn       

6, Tọa huyệt Ất Tỵ long, thừa khí Ất Tỵ 
Lập hướng Tỵ Hợi kiêm Bính Nhâm 

7, Tọa huyệt Mậu Ngọ long, thừa khí Mậu Ngọ   
Lập hướng Đinh Quý kiêm Ngọ Tý    

8, Tọa huyệt Kỷ Mùi long, thừa khí Kỷ Mùi 
Lập hướng Khôn Cấn kiêm Mùi Sửu 

9, Tọa huyệt Bính Thân long, thừa khí Bính Thân    
Lập hướng Thân sơn Dần hướng     

10, Tọa huyệt Đinh Dậu long, thừa khí Đinh Dậu 
Lập hướng Dậu sơn Mão hướng 

11, Tọa huyệt Giáp Tuất long, thừa khí Tuất huyệt    
Lập hướng Tân Ất kiêm Tuất Thìn    

12, Tọa huyệt Ất Hợi long, thừa khí Ất Hợi 
Lập hướng Càn Tốn kiêm Hợi Tỵ 

III, Kim cục 
Đẩu Ngưu nạp khí Đinh Canh, Canh là long, Đinh là thủy, 

long thủy giao hội hướng về Quý Sửu. Thủy khẩu, mộ khố Quý 
Sửu, Tuyệt cung Cấn Dần, Thai cung Giáp Mão. 
1, Tọa huyệt Giáp Tý long, thừa khí Giáp Tý    

Lập hướng Nhâm Bính kiêm Tý Ngọ     
2, Tọa huyệt Ất Sửu long, thừa khí Ất Sửu 

Lập hướng Quý Đinh kiêm Sửu Mùi 
3, Tọa huyệt Nhâm Dần long, thừa khí Nhâm Dần   

Lập hướng Dần Thân kiêm Giáp Canh      
4, tọa huyệt Quý Mão long, thừa khí Quý Mão 
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được phép vượt quá 40 decibel, cụ thể là phòng khách, phòng 
ngủ và phòng đọc sách là 40 decibel, còn nhà bếp và nhà vệ 
sinh có thể lên tới 50 decibel. Lý tưởng hơn đó là, phòng ngủ 
nên ở mức từ 15 - 25 decibel, và phòng khách không được vượt 
quá 35 decibel. Nhưng con số này khó có thể đạt được khi ở 
trong các thành phố. Để tiếng ồn khu dân cư không vượt quá 
giá trị giới hạn cho phép, cần áp dụng các biện pháp phòng 
chống. 
 Những nơi khác nhau có giá trị giới hạn cho phép của tiếng 
ồn khác nhau (dBA). 

dBA Địa điểm khác nhau 

28 Phòng thu phát radio，phòng hòa nhạc 

33 Nhà hát lớn（500chỗ ngồi，không dùng thiết bị khuếch 
đại âm thanh） 

35 Phòng âm nhạc、phòng học、phòng họp lớn 

38 Căn hộ,khách sạn 

40 Nhà ở、rạp chiếu phim, bệnh viện, giảng đường, thư 
viện 

43 Phòng tiếp tân, phòng họp nhỏ 

47 Cửa hàng bán lẻ 

48 Văn phòng xí nghiệp công nghiệp và khai thác 

50 Phòng thư ký 

55 Quán ăn 
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63 Phòng đánh máy 

65 Văn phòng có nhiều tiếng ồn 

 Có hai con đường truyền tiếng ồn, một là truyền trực tiếp 
trong không khí và hai là truyền qua các vật chất rắn như tường, 
sàn nhà và mặt đất. Nếu hiệu quả cách âm của tường, cửa ra 
vào, cửa sổ và sàn nhà trong các ngôi nhà được nâng cao thì 
tiếng ồn có thể được giảm thiểu. Một trong những biện pháp đó 
là sử dụng vật liệu có hệ số tiêu âm lớn để giảm bớt tiếng ồn. 
Vật liệu xốp nhẹ có thể hấp thụ tạp âm, như ván sợi, gỗ bần, các 
chế phẩm nhựa xốp và cao su, quần áo và bông khoáng,... Vật 
liệu cứng có thể phản xạ và ngăn tiếng ồn, nhưng ít hấp thụ tạp 
âm, như gạch, bê tông và kính. Một ví dụ khác là hiệu quả hấp 
thụ của gạch không tráng men gấp 3 lần so với gạch có tráng 
men. Hiệu quả tiêu âm của khối bê tông không có lớp sơn gấp 
3-5 lần so với có lớp sơn (sơn màu,...). Hiệu quả tiêu âm của sàn 
gỗ gấp 3-15 lần sàn bê tông. Nếu trải thêm thảm trên sàn gỗ, 
hiệu quả tiêu âm tốt hơn sàn bê tông tới 30 lần. Sử dụng các bức 
tường dày hơn hoặc có vách ngăn không khí, cửa ra vào và cửa 
sổ kín gió sẽ giúp cách âm tốt hơn. Ngoài ra, nơi ở nên cách xa 
khu vực phát ra tiếng ồn, hoặc sử dụng “vành đai xanh” có độ 
rộng nhất định làm vành đai cách âm. Phong thủy học cho rằng, 
những ngôi nhà nằm ở ngã tư và đối diện đường phố được coi 
là không may mắn, cần có các yếu tố hợp lý để tránh môi 
trường ồn ào, giảm bớt thị phi. 
 Khí của môi trường nói trên, ngoài quang khí từ mặt trời và 
khí từ lực hấp dẫn của các hành tinh, là sinh khí tạo ra bên 
ngoài trái đất. Khí vạn vật hấp dẫn nhỏ hơn rất nhiều so với lực 
hút của trái đất nên sinh khí từ bên ngoài trái đất (lực vạn vật 
hấp dẫn) không ảnh hưởng gì đến nhà ở. Thứ ảnh hưởng nhiều 
nhất là quang khí của mặt trời (bức xạ). Phần còn lại là khí từ 
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bên ngoài vạn vật trong "Sinh khí hành hồ địa trung, phát nhi 
sinh hồ vạn vật". Quách Phác từng nói: “Phu âm dương khí, y 
nhi vi phong”. Vì vậy, tất cả khí của vạn vật đều là khí của gió 
từ vạn vật. Gió được tạo ra bởi sự chuyển động các luồng không 
khí. Do đó, thu ngoại khí chính là lấy quang khí của mặt trời và 
khí của luồng không khí dao động. 
 Làm cách nào để có thể thu ngoại khí rồi từ đó tập trung nội 
khí? Chính là cần có cửa chính và cửa sổ để đón ánh nắng mặt 
trời vào nhà làm cho không khí lưu thông trong nhà. Nói một 
cách dễ hiểu hơn đó là, nhà ở cần phải lấy ánh sáng và thông 
gió (không khí), tổ chức sao cho hiệu quả sự trao đổi luồng khí 
giữa trong nhà và ngoài trời. 
 Từ góc độ sinh lý mà nói, đối với những người ở trong nhà, 
trước hết phải đảm bảo có đủ không khí trong lành để mọi 
người có thể hít thở tự nhiên. Nếu không, chẳng khác nào đi xe 
buýt chật kín người vào mùa hè, cảm giác rất ngột ngạt và khó 
chịu. Qua tính toán sơ bộ, một người trưởng thành cần khoảng 
30 mét khối không khí trong lành mỗi giờ. Thông thường, 
không khí trong phòng có thể thay đổi 1-2 lần mỗi giờ. Thể tích 
không khí trong lành có thể coi như thể tích phòng, do đó thể 
tích phòng cho một người có thể được tính là 25-30 mét khối. 
Hiện nay chiều cao phòng phổ biến ở nước ta là 2,8 mét, căn cứ 
vào thể tích và chiều cao phòng ở dành cho mỗi người có thể 
tính toán được diện tích cho mỗi người ở nên là 9,3-11,1 mét 
vuông. Kích thước này có thể đảm bảo không khí trong nhà 
luôn trong sạch, có thể đặt các đồ đạc cần thiết, và đủ không 
gian sinh hoạt cho con người. Đồng thời, không gian phòng 
rộng như vậy cũng có thể đáp ứng được nhu cầu tâm lý của con 
người. Nói chung, diện tích của các phòng lớn như phòng 
khách, phòng ngủ kiêm phòng sinh hoạt chung có thể được 
kiểm soát trong khoảng 12,5-18 mét vuông, diện tích của những 
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phòng vừa như phòng khách phụ và phòng ngủ chính có thể là 
10-12 mét vuông, phòng nhỏ như phòng ngủ phụ thì khoảng 8 
mét vuông là đủ. Dĩ nhiên, khi xác định chắc chắn diện tích 
phòng ở, còn phải xem xét đến điều kiện kinh tế - xã hội, thói 
quen sinh hoạt của dân cư, phong tục tập quán hay những yêu 
cầu đặc biệt trong dân gian cùng sự nâng cao không ngừng về 
nhu cầu đối với vật chất và trình độ văn hóa của người dân. 
III, Lấy ánh sáng và thông gió 
1.  Đón hướng mặt trời 
 Để lấy ánh sáng, cần phải hiểu rằng, trái đất tự quay quanh 
chính nó và xoay quanh mặt trời. Tìm ra vị trí của trái đất trên 
hoàng đạo và với hướng của ngôi nhà, cũng như thời gian mặt 
trời qua cung. Để xác định hướng đón sáng của ngôi nhà. 
Thời gian biểu đón hướng mặt trời  mọc và lặn (Theo giờ Bắc 
Kinh) 

Hướng Sơn hướng 
Tọa 

huyệt 
Sơn hướng 

Tọa 
huyệt 

Thời gian 
mặt trời 

mọc và lặn 

Thời gian 
mặt trời 

đón 
hướng 

Hướng 
Tuất 

Ất sơn Tân 
hướng kiêm 
Thìn Tuất 

Mậu 
Thìn 

Thìn sơn Tuất 
hướng kiêm Ất Tân 

Canh 
Thìn 

Mặt 
trời 
mọc 

6.18 12.00-13.04 

Thìn sơn Tuất 
hướng Nhâm 

Thìn 

Thìn sơn Tuất 
hướng kiêm Tốn 

Càn 

Giáp 
Thìn 

Tốn sơn Càn 
hướng kiêm 
Thìn Tuất 

Bính 
Thìn 

  
 

Mặt 
trời 
lặn 

18.2
7 

Hướng 
Dậu 

Giáp sơn Canh 
hướng kiêm 

Mão Dậu 

Đinh 
Mão 

Mão sơn Dậu 
hướng kiêm Giáp 

Canh 

Kỷ 
Mão 

Mặt 
trời 
mọc 

5.30 13.18-14.12 
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Mão sơn Dậu 
hướng 

Tân 
Mão 

Mão sơn Dậu 
hướng kiêm Ất Tân 

Quý 
Mão 

Ất sơn Tân 
hướng kiêm 

Mão Dậu 

Ất 
Mão 

  
 

Mặt 
trời 
lặn 

18.2
8 

Hướng 
Thân 

Cấn sơn Khôn 
hướng kiêm 
Dần Thân 

Bính 
Dần 

Dần sơn Thân 
hướng kiêm Cấn 

Khôn 

Mậu 
Dần 

Mặt 
trời 
mọc 

4.55 14.28-14.44 

Dần sơn Thân 
hướng Canh 

Dần 

Dần sơn Thân 
hướng kiêm Giáp 

Canh 

Nhâm 
Dần 

Giáp sơn Canh 
hướng kiêm 
Dần Thân 

Giáp 
Dần 

  
 

Mặt 
trời 
lặn 

19.5
8 

Hướng 
Mùi 

Quý sơn Đinh 
hướng kiêm 

Sửu Mùi 
Ất Sửu 

Sửu sơn Mùi 
hướng kiêm Quý 

Đinh 

Đinh 
Sửu 

Mặt 
trời 
mọc 

4.46 14.27-14.52 

Sửu sơn Mùi 
hướng 

Kỷ 
Sửu 

Sửu sơn Mùi 
hướng kiêm Cấn 

Khôn 

Tân 
Sửu 

Cấn sơn Khôn 
hướng kiêm 

Sửu Mùi 

Quý 
Sửu 

  
 

Mặt 
trời 
lặn 

19.4
7 

Hướng 
Ngọ 

Nhâm sơn Bính 
hướng kiêm Tý 

Ngọ 

Giáp 
Tý 

Tý sơn Ngọ hướng 
kiêm Nhâm Bính Bính 

Tý 

Mặt 
trời 
mọc 

5.31 13.34-14.12 

Tý sơn Ngọ 
hướng 

Mậu 
Tý 

Tý sơn Ngọ hướng 
kiêm Quý Đinh 

Canh 
Tý 

Quý sơn Đinh 
hướng kiêm Tý 

Ngọ 

Nhâm 
Tý 

  
 

Mặt 
trời 
lặn 

19.3
9 

Hướng Càn sơn Tốn Ất Hợi Hợi sơn Tỵ hướng Đinh Mặt 5.02 13.18-12.16 


