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Giới thiệu về tác giả: 
Phan Hinh cư sĩ theo học Kham Dư được 18 năm, ông đã tiếp 

thu được tinh hoa của pháp sư Thánh Không, có vốn hiểu biết 
rất sâu rộng về Kham Dư học, thật là điều đáng quý, có thể áp 
dụng những gì đã học, không bị kinh điển mê hoặc, thử nghiệm 
phong thủy trên khắp tỉnh thành, bất luận long huyệt lớn nhỏ, 
cát hung họa phúc đều có thể được xác nhận lẫn nhau từ trong 
thực tế và lý thuyết. 

Vì vậy, ông đã phát hiện ra rằng Kham Dư học cổ đại Trung 
Quốc còn nhiều điều bí ẩn, trong tương lai, ông sẽ công bố kết 
quả xác minh của mình từ nguyện vọng của tiên sư và dành 
tặng cho những người đam mê xã hội cùng nghiên cứu, nhằm 
hưởng ứng văn hóa phục hưng của chính phủ, loại bỏ mê tín dị 
đoan và xây dựng một trong những quốc gia văn hóa vĩ đại. 
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CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT CHUNG 

PHẦN 1. LỜI TỰA 

Di sản phong thủy Kham Dư mà các bậc hiền triết của đất 
nước ta để lại vẫn ăn sâu vào lòng người dân cả nước, đều dựa 
trên học thuật của môn phái này, được các thế hệ mai sau sử 
dụng và thụ hưởng, do có giá trị không thể xóa nhòa cho nên 
nó mới có thể tồn tại mãi mãi. 

Cơ cấu của xã hội nói chung có thể được chia thành hai cấp 
độ, một thuộc về cơ cấu xã hội của giai cấp trên, hai thuộc về cơ 
cấu xã hội của giai cấp dưới. Những người thuộc cơ cấu xã hội 
giai cấp trên chủ yếu là giai cấp lãnh đạo của quần chúng thống 
trị và chiếm một số lượng tương đối nhỏ. Những người thuộc cơ 
cấu xã hội giai cấp dưới chủ yếu là đông đảo quần chúng nhân 
dân, những người chiếm số lượng lớn nhất. 

Phong thủy học phổ biến hơn ở giai cấp dưới, nhưng những 
người ở giai cấp trên không phải là người không tin vào phong 
thủy, họ tự cho mình là trí thức, sợ phạm tội mê tín, phản khoa 
học nên không dám công khai thừa nhận là tin vào phong thủy. 

Cũng như chuyện châm cứu, khi mà nó chưa được thế giới 
khám phá ra chân lý, ai cũng coi đó là chuyện lạ, nếu tin có thể 
bị đưa vào yếu tố tâm lý mê tín, phản khoa học. Tuy nhiên, các 
nghiên cứu về châm cứu trong những năm gần đây đã khẳng 
định rằng không chỉ có châm cứu trong y học cổ truyền Trung 
Quốc mà châm cứu cũng được sử dụng trong tây y. 

Mặc dù một số người không tin phong thủy, phản đối phong 
thủy, cho rằng phong thủy là mê tín dị đoan và vi phạm khoa 
học, nhưng về mặt tâm lý, họ vô cùng tin vào phong thủy. Vì 
vậy mới có chuyện người còn tồn tại nhưng mộ phần thì đã xây 
xong trước, cũng có con cháu sau khi chết vài tháng không đưa 
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đi chôn mà lại chi rất nhiều tiền bạc lễ vật để thuê một thầy địa 
lý tìm cho họ một khu mộ tốt. 

Ngày nay, nhiều người trong xã hội cho rằng Phong Thủy là 
mê tín, nhưng bản thân Phong Thủy có phải là mê tín hay 
không? Nhìn theo chiều dọc thời gian thì Phong Thủy đã được 
lưu truyền hàng ngàn năm, theo chiều ngang thì nó được kết 
tinh qua sự dày công nghiên cứu của vô số bậc hiền triết, liệu có 
thể phủ nhận nó bằng một sự mê tín và phản khoa học? Trong 
thế giới của học thuật, những người không tin vào lý trí là mê 
tín, họ không coi nghi ngờ, vì vậy họ được gọi là mê tín dị đoan. 

Trong sách Kinh Dịch Hệ Từ có viết: “hình nhi thượng giả vị 
chi Đạo, hình nhi hạ giả vị chi Khí”. Phong thủy thực sự là một 
môn triết học và cũng là một môn khoa học, nó là một môn học 
vấn lớn giữa trời và đất. Phong Thủy có những nguyên lý và 
nguyên tắc cơ bản của nó, thuộc về Đạo siêu hình, đồng thời 
cũng giống như những định lý và định luật trong vật lý, nên 
được gọi là triết học. 

Các nguyên lý và nguyên tắc cơ bản của Phong Thủy kết hợp 
với môi trường xung quanh của phương pháp sa thủy long 
huyệt có thể làm cho con người trở nên giàu có và phú quý, 
nuôi dưỡng các nhà hiền triết vĩ đại và chấp nhận sự kiểm tra 
của khoa học, cho nên Phong thủy phải được đưa vào trong 
phạm trù khoa học. 

Vì vậy, Dương Công đã nói: "Nếu bạn vẫn không tin vào lời 
kinh này, bạn sẽ phủ mộ của người xưa". Tinh thần phủ mộ của 
người xưa là không khoa học? Tinh thần này cùng tồn tại với 
trời và đất. Những người có tín ngưỡng biết rằng Đạo sẽ tồn tại 
vĩnh viễn, những người không có tín ngưỡng thì Đạo cũng sẽ 
tồn tại vĩnh viễn. 

Cũng như việc Trái Đất quay quanh Mặt Trời, người tin thì 
Trái Đất tất nhiên đang vận chuyển, người không tin thì Trái 
Đất cũng cứ đang vận chuyển. Phong thủy học cũng chẳng phải 
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vì có người cho rằng mê tín dị đoan phản khoa học mà nguyên 
lý nguyên tắc của nó liền không tồn tại ư? Phong thủy học đầy 
đủ mà nói thì nó đã đi vào cảnh giới khoa học, chịu sự chi phối 
của tinh thần khoa học, mà mộ cổ nhà cổ các nơi chính là phòng 
thực nghiệm của nó vậy. Phong thủy học nâng cao hướng 
thượng tức là đi vào cảnh giới triết học. Phong thủy học trải qua 
tư duy của vô số bậc hiền triết, kinh qua vô số năm tháng, nhờ 
hợp vào nguyên lý nguyên tắc căn bản của vũ trụ nhân sinh mà 
nó được giữ gìn, nếu không thì đã vứt bỏ rồi. Lấy tinh thần 
khoa học, lại trải qua nguyên lý nguyên tắc đạt được từ quá 
trình tư duy triết học, nghiệm lý nó vào trong các mộ trạch 
danh gia qua nhiều thế hệ, cùng với lăng tẩm của đế vương 
thánh hiền tổ tiên, kiểm tra sự ly hợp, chỉnh sửa đúng sai thì 
không có ai là không hợp. Hoặc nói nguyên lý nguyên tắc này 
dùng vào long huyệt vì sao có thể phát phú phát quý, người cải 
thiên mệnh đoạt thần công đâu rồi? Tìm về nguồn gốc, quy kết 
vào cuốn Kinh Dịch bất hủ của Trung Quốc. Nếu suy cứu lại thì 
tiến vào cảnh giới thần học.  
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PHẦN 2: LÝ LUẬN CỦA PHÉP TAM NGUYÊN 
DƯƠNG TRẠCH 

1. Hà Đồ 

 
     Thời Phục Hy trong sông Hoàng Hà nổi lên long mã cõng Hà 
Đồ trên lưng, số của nó 1-6 ở dưới, 2-7 ở trên, 3-8 ở bên trái, 4-9 
ở bên phải, 5-10 ở giữa. Phương bắc thủy vị là vì thiên nhất sinh 
thủy địa lục thành chi, nhất lục cộng tông vậy. Phương nam hỏa 
vị là vì địa nhị sinh hỏa, thiên thất thành chi, nhị thất đồng đạo 
vậy. Đông phương mộc vị là vì thiên tam sinh mộc, địa bát 
thành chi, tam bát vi bằng (hữu) vậy. Tây phương kim vị là vì 
địa tứ sinh kim, thiên cửu thành chi, tứ cửu tác (bằng) hữu vậy. 
Trung ương thổ vị là vì thiên ngũ sinh thổ, địa thập thành chi. 
Nhất sinh nhất thành đều thấy sự kỳ diệu của âm dương giao 
cấu, đây là thể của ngũ hành đại huyền không vậy. Trong hà đồ 
mặc dù chỉ có tứ tượng nhưng trong đó đã chứa ngụ cái lý của 
bát quái, Phục Hy vì đó mà phân tích nó để vẽ tiên thiên bát 
quái.  



Tam Nguyên Dương Trạch Đại Thành 

LƯU HÀNH NỘI BỘ | 5 

2. Tiên thiên bát quái 

 
     Phục Hy dựa vào số của Hà Đồ xếp 9 vào phía nam mà gọi là 
Càn, 1 vào phía bắc mà gọi là Khôn để định vị thiên địa. 6 vào 
phía tây bắc mà gọi là Cấn, 4 vào phía đông nam mà gọi là Đoài 
để thông khí sơn trạch. 8 vào phía đông bắc mà gọi là Chấn, 2 
vào phía tây nam mà gọi là Tốn để lôi phong khinh bạc lẫn 
nhau. 7 vào phía tây mà gọi là Khảm, 3 vào phía đông mà gọi là 
Ly để thủy hỏa không khắc nhau. Do đó Càn vốn lão dương, 
đối lập lấy Khôn vốn lão âm, Đoài mà lão dương sinh, đối lập 
lấy Cấn mà lão âm sinh, Tốn vốn thiếu dương, đối lập lấy Chấn 
vốn thiếu âm, Khảm mà thiếu dương sinh, đối lập lấy Ly mà 
thiếu âm sinh, như vậy không có cái nào là không hợp thành số 
10 giao cấu lẫn nhau, tức là bản gốc của Lạc Thư.  
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3. Ngũ hành sinh khắc 

 
     Hạ Vũ trị thủy, trong sông Lạc Hà hiện ra một con rùa cõng 
thư tịch trên lưng, số 9 và 1 lần lượt ở trên dưới của hàng dọc 
giữa (ở giữa 9 và 1 là 5), 3 và 7 lần lượt ở trái phải của hàng 
ngang giữa, 4 và 2 lần lượt ở trái phải của hàng ngang trên 
cùng, 8 và 6 lần lượt ở trái phải của hàng ngang dưới cùng, 5 cư 
trung ương. 1 màu trắng (Nhất Bạch), 2 màu đen (Nhị Hắc), 3 
màu ngọc bích (Tam Bích), 4 màu xanh lục (Tứ Lục), 5 màu 
vàng (Ngũ Hoàng), 6 màu trắng (Lục Bạch), 7 màu đỏ (Thất 
Xích), 8 màu trắng (Bát Bạch), 9 màu tím (Cửu Tử), Hạ Vũ nhờ 
đó mà ghi lại 9 loại đại pháp (tức Lạc Thư) để trị vì thiên hạ. 1-6 
thuộc thủy, 2-7 thuộc hỏa, 3-8 thuộc mộc, 4-9 thuộc kim, 5-10 
thuộc thổ. Thủy của 1-6 sinh mộc của 3-8, mộc của 3-8 sinh hỏa 
của 2-7, hỏa của 2-7 sinh thổ của 5-10, thổ của 5-10 sinh kim của 
4-9. Đây là ngũ hành tương sinh. Chính sắc của ngũ phương 
Thanh (xanh lam) Hoàng (vàng) Xích (đỏ nhỏ) Bạch (trắng) Hắc 
(đen). Thanh trong Bạch là Lục (xanh lục), kim khắc mộc. 
Hoàng trong Thanh là xích thố, mộc khắc thổ. Hắc trong Hoàng 
là Bích, thổ khắc thủy. Xích trong Hắc là Tử, thủy khắc hỏa. 
Bạch trong Xích là Hồng (đỏ), hỏa khắc kim. Ngũ hành tương 
khắc mà làm cho màu sắc trong ngũ phương được tạo ra.  
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4. Tiên thiên quái nhập hậu thiên quái 

      Biến hóa của thiên địa hiển lộ tượng số của mình vào Hà Lạc, 
Hà Đồ chính là số của âm dương thăng giáng, Lạc Thư chính là 
số của âm dương điệp vận. Hà Lạc là thể dụng của nhau, kinh 
vĩ lẫn nhau, là gốc của diệu hóa ngũ hành. Văn Vương từ quái 
tiên thiên làm thành quái hậu thiên, Chấn đại biểu lão phụ, Tốn 
đại biểu lão mẫu, Càn Khôn lùi vào tây bắc tây nam. Ly đông 
Khảm tây của tiên thiên lấy sinh của nhật nguyệt, Ly nam 
Khảm bắc của hậu thiên lấy vượng của nhật nguyệt, do đó mà 
trong Chu Dịch có viết rằng "Đế xuất hồ Chấn, tế hồ Tốn, tương 
kiến hồ Ly, trí dịch hồ Khôn, thuyết ngôn hồ Đoài, chiến hồ 
Càn, lao hồ Khảm, thành ngôn hồ Cấn".  
5. Thiên Tâm Chính Vận 

     Tiên thiên tra khí dùng vào trong huyệt, hậu thiên khán hình 
dùng vào ngoại tượng, Hà Đồ phân biệt giao cấu của âm 
dương, Lạc Thư quan sát hưng suy của đại vận. Tượng của tiên 
thiên, chính là thể của âm dương đối đãi, trong đối đãi, ý của 
tạo vật mà then chốt của biến hóa xuất ra vốn dĩ bắt đầu từ đây, 
do đó gọi là Thiên Tâm. Trên số của Lạc Thư ứng cửu tinh, chủ 
quản thiên địa, chuyên chở lục giáp, vận chuyển nguyên vận, 
mà sự phân biệt vượng suy của ai tinh đều từ suy ra từ trong, 
do đó gọi là chính vận.  
6. Thiên nguyên cửu khí 

     Từ khi Hoàng Đế lệnh Đại Náo làm hoa giáp để kỷ nguyên, 
từ đó mà tam nguyên thượng trung hạ phân chia. Tam nguyên 
này cũng được gọi là thiên nhân địa tam nguyên, mỗi nguyên 
lục giáp là 60 năm, mà một nguyên lại chia ra tam vận, tam 
nguyên tổng cộng chia thành cửu vận, nhất nhị tam vận là 
thượng nguyên, tứ ngũ lục vận là trung nguyên, thất bát cửu 
vận là hạ nguyên. Mỗi vận 20 năm, 180 năm một chu, một vận 
có một chủ tinh, cửu vận tổng cộng có cửu tinh, trong đó Tham 



Chuyển ngữ: Vũ Phác | Tác giả: Trần Long Vũ 

 VUPHAC.COM | 8 

Lang là mộc, Cự Môn là thổ, Lộc Tồn cũng là thổ, Văn Khúc là 
thủy, Liêm Trinh là hỏa, Vũ Khúc là kim, Phá Quân cũng là 
kim, Tả Phụ là thổ, Hữu Bật là kim, cửu tinh này chính là tôn 
tinh với Bắc Đẩu thất tinh. Ở Trung Quốc, Tử Vi viên tại 
phương Nhâm Hợi, Thái Vi viên tại phương Bính Ngọ, Thiên 
Thị viên tại phương Dần Cấn, Bắc Đẩu thất tinh cư giữa; 4 sao 
Thiên Khu, Thiên Toàn, Thiên Cơ và Thiên Quyền gọi chung là 
Khôi; 3 sao Khai Dương, Ngọc Hoành và Dao Quang gọi chung 
là Tiêu; Khôi là thân Đẩu, Tiêu là chuôi Đẩu. Chỗ mà chuôi Đẩu 
trỏ tới là Thiên Canh, chỗ mà Thiên Canh trỏ tới có nhiều sát 
tinh ẩn nấp. Thế thì Tả Phụ là Thiên Hoàng, Hữu Bật là Tử Vi, 
Tham Lang là Thiên Khu, Cự Môn là Thiên Toàn, Lộc Tồn là 
Thiên Cơ, Văn Khúc là Thiên Quyền, Liêm Trinh là Ngọc 
Hoành, Vũ Khúc là Khai Dương, Phá Quân là Dao Quang, đều 
sở dĩ xoay tròn tạo hóa, cân nhắc nguyên khí, phát sinh vạn vật. 
Do đó với Nhất Bạch cung Khảm thì chủ tinh là Tham Lang, 
chủ tinh Nhị Hắc cung Khôn là Cự Môn, chủ tinh Tam Bích 
cung Chấn là Lộc Tồn, chủ tinh Tứ Lục cung Tốn là Văn Khúc, 
chủ tinh Ngũ Hoàng trung cung là Liêm Trinh, chủ tinh Lục 
Bạch cung Càn là Vũ Khúc, chủ tinh Thất Xích cung Đoài là Phá 
Quân, chủ tinh Bát Bạch cung Cấn là Tả Phụ, chủ tinh Cửu Tử 
cung Ly là Hữu Bật. Là Tham Cự Lộc chủ vận của thượng 
nguyên, Văn Liêm Vũ chủ vận của trung nguyên, Phá Phụ Bật 
chủ vận của hạ nguyên. Sự thăng trầm của các hoàng đế ở các 
triều đại, cơ hội cho sức mạnh và điểm yếu của các quốc gia 
toàn cầu đều dựa trên vận này, tức là tất cả đều được kiểm 
chứng bởi vận này. 
7. Ai tinh quyết của 24 sơn 

     Cổ nhân lấy 8 thiên can, tứ duy và 12 địa chi làm 24 sơn La 
Kinh, 24 sơn này là 3 lần 8, do đó lại chia làm 3 loại đại ban, 
Giáp Canh Nhâm Bính Thìn Tuất Sửu Mùi là địa nguyên quái, 
tức là Giang Đông nhất quái vậy, Dần Thân Tỵ Hợi Ất Tân 
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Đinh Quý là nhân nguyên quái, tức Giang Tây nhất quái vậy, 
Tý Ngọ Mão Dậu Càn Khôn Cấn Tốn là thiên nguyên quái, tức 
là nam bắc bát thần cộng nhất quái. Thiên nguyên quái đều là 
quái trung hào cái gọi là phụ mẫu, địa nguyên và nhân nguyên 
quái đều là quái bàng hào cái gọi là tử tức (con cái) vậy. Như 
quái dùng thiên nguyên, yêu cầu 3 cái: long, thủy và hướng đều 
là thiên nguyên, như thế mới là nhất quái thuần thanh. Địa 
nguyên và nhân nguyên cũng vậy. Bảo Chiếu Kinh có viết: bát 
quái chỉ có nhất quái thông. Nếu bất đắc dĩ mà kiêm dùng, 
thiên nguyên có thể kiêm nhân nguyên địa nguyên, nhân 
nguyên cũng có thể kiêm thiên nguyên, duy chỉ có địa nguyên 
là dùng độc lập không thể kiêm dùng nhân nguyên. Lấy nó 
xoay phải dễ phạm phải âm dương sai thác (xô lệch). Phàm chỗ 
khe hở của hai cung, tức là dương sai âm thác, chớ đừng phạm 
nó. Hạ quái (hạ quái đại biểu địa, thượng quái đại biểu thiên) 
tức thanh, địa này có thể dùng như ý chăng? Không đâu, giống 
như phân biệt chỗ lưỡng thủy tương giao (giao nhau) là âm 
dương tương kiến (thấy giao) ư? Hay là âm dương tương thừa 
(cưỡi nhau) ư? như Càn Đoài lão dương chi thủy, hội Khôn Cấn 
lão âm chi thủy, hoặc Tốn Khảm thiếu dương chi thủy, hội 
Chấn Ly thiếu âm chi thủy, đều là tương kiến, nếu lão dương 
hội thiếu dương, lão âm hội thiếu âm, hoặc lão dương lão âm 
hội thiếu âm thiếu dương thì đều là tương thừa. Tương kiến thì 
có chân sinh khí, tương thừa thì không có chân sinh khí, cho 
nên không thể dùng là vậy. Thanh Nang Tự có viết: long chia 
làm 2 phần âm dương mà lấy, thủy đối với đinh ba nhận biết rõ 
dấu vết. Phân biệt thủy lại thanh, tái thẩm vận này là vận nào, 
chủ tinh của vận là tinh diệu nào, cát tinh vượng hướng sau đó 
dùng nó. Do đó chính thể cửu tinh, Tham Lang tại Giáp Quý 
Thân, Cự Môn tại Khôn Nhâm Ất, Lộc Tồn tại Tý Mùi Mão, đây 
là cát tinh của nhất nhị tam vận. Văn Khúc tại Tuất Càn Tỵ, Vũ 
Khúc tại Tốn Thìn Hợi, Liêm Trinh cư trung ương lập cực, đây 
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 2, Quý phương có một Kiều gần thì vượng vào hạ nguyên:  
  “Trạch tại Đinh, Kiều tại Quý, thì Đinh khí thật rồi. Hạ 
nguyên phát đinh phát tài có thể mỏi mắt mong chờ. Thơ có 
viết: Quý phương trấn hậu vị nghi cao, phấn điệp sơn lâu bách 
nhẫn thành, gió bắc xoay tròn quy về phúc trạch, kể từ nay sẽ 
làm quan to chức tước lớn". 
 Gió bắc phải sửa là gió nam. Nhà này nếu là Đinh sơn Quý hướng 
thì kiếm được nhiều tiền, sinh nhiều con gái, con trai không ngoan, 
hay đi ra ngoài. Nhà này nếu là Quý sơn Đinh hướng thì phát đinh 
phát tài.  
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 3, Chấn phương có một Kiều gần, thì vượng vào hạ nguyên: 
  Trạch tại Đoài, Kiều tại Chấn, nếu Chấn khí không đến thì 
Đoài khí thật, vận Thất Xích cát, nếu thượng nguyên đắc cục 
này thì phá tài tổn đinh. 
  “Nếu Chấn khí không đến thì Đoài khí thật” nghĩa là Kiều gần, do 
đó Chấn khí không thể nào đến được, hơn nữa có thể hồi chuyển Đoài 
khí, nhưng không chỉ vượng vào thất cục, mà là lục thất bát cửu cục 
đều vượng. Nếu là thượng nguyên thì thất vận (là vận thất bại), nếu 
đoán bệnh tật thì lấy bệnh về miệng họng, bệnh phổi, dị tật, sứt môi, 
bệnh đại tràng, hệ hô hấp, gãy xương, bệnh liễu hoa, vết thương do 
dao kéo là chủ yếu. 
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4, Tốn phương có một Kiều gần, thì vượng vào hạ nguyên: 

     Cục này được lập ở Kiều bên cạnh Tốn, Càn phương là nhà 
ta, đắc Kiều tinh ở bên Tốn phản chuyển cát khí tới, tất có lộc 
hưởng. Đa số những người hiện nay đang phát phú phát quý 
đều có cách cục này, nếu đến giờ không kịp di cung hoán khí 
sớm thì trong vòng chưa tới 10 năm nữa tất phải phá bại.  
     “những người hiện nay đang phát phú phát quý” là để chỉ lục vận, 
tức là năm thứ 63 đời Dân quốc.  
     “trong vòng chưa tới 10 năm nữa tất phải phá bại” nghĩa là bởi vì 
năm thứ 63 đời Dân quốc, qua tiếp 10 năm thì chuyển sang thất vận. 
Tác giả cho rằng lục vận thuộc trung nguyên, thất vận thuộc hạ 
nguyên, do đó mới có cách luận như vậy. Nhưng mà bản môn cho 
rằng loại cách cục này đến thất vận vẫn phát như thường, tuy nhiên 
phải phân biệt là lúc nào thì vào ở, nếu không thì có khả năng chỉ là 
bảo đảm bình an mà thôi, nhưng bất kể thế nào thì cũng không thể tới 
mức phá bại được.  
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    5, Trạch này lập cực theo Càn kiều tinh, thẩm tra khí của nó 
mà biết được cách cục trung nguyên đại phát, chứng minh lý 
khí thì biết phát về văn quý chứ không phải phát về võ quý. Do 
đó ứng của lý khí, yêu cầu khí đến thì nhân sự mới ứng.  

 
 6, Giáp phương có một Kiều xa, thì vượng vào thượng 
nguyên: 
     Cục này kiều tinh tại Giáp, cách xa trên 100 bước, phương 
Giáp lại tầng tầng dương trạch từ cao mà hạ, dẫn khí tới nhà, thì 
cát không lớn. Chính hợp với 'sinh long đầu' quyết. Tuy nhiên ở 
trung nguyên thì mặc dù phú quý song toàn, nhưng không có 
con nối dõi.  
     Sinh long đầu: là cách cục bái đường thủy.  
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     Trung nguyên thì mặc dù phú quý song toàn: phải sửa thành một 
khi đến ngũ vận. 
     Không có con nối dõi: là bởi vì phía sau nhà không có chỗ dựa.  
     Nếu vào hạ nguyên thì bại vận, đoán bệnh tật thì lấy bệnh gan, 
cường giáp, đau đầu, bệnh phù chân, đau thần kinh, sét đánh, tai nạn 
giao thông, tai nạn bất trắc, đánh nhau, tổn đinh, bại tài làm chủ yếu.  

 
 7, Khôn phương có một kiều xa, thì vượng vào thượng 
nguyên: 
     Nhà này xa tại Khôn phương trăm bước, toàn bộ gió hồi về 
đều thuộc vào khí của bản phương, ở thượng nguyên thì tài 
đinh có thể mong đợi, còn nếu ở hạ nguyên thì bơ vơ khốn khó.  
     Khí của bản phương: là phương vị của Kiều tinh, cũng chính là khí 
của Khôn phương.  
     Nếu ở hạ nguyên thì bại vận, đoán bệnh tật thì lấy bệnh ở bụng, tỳ 
vị, bệnh tinh thần, tà chứng, bệnh da liễu, ung thư dạ dày, không 
mang thai, lưu sản, thấy nữ quỷ, đau thần kinh tọa, hay sầu muộn, dễ 
lão hóa làm chủ yếu.  
 



Tam Nguyên Dương Trạch Đại Thành 

LƯU HÀNH NỘI BỘ | 95 

 
4, Khảm trạch, Chấn phương có một con đường chéo, bao 

quanh tại góc chuyển Ly phương, kết thúc tại Đoài phương: 
   Đường quẹo tại Ly hóng khí Khảm, nhưng bởi vì hình dạng 
con đường không cát, do đó thượng nguyên phát tài nhưng 
nhân đinh khó đảm bảo bình an. (tác giả Trần Long Vũ chú thích: 
thực tế thì không phải vậy, loại cách cục này không thể nào hóng khí 
Khảm, chỉ luận khí Ly tiền phương, hơn nữa vẫn phải xem xét cửa mở 
ở quái nào, mới có thể quyết định vượng vào nguyên nào, nhưng bởi 
vì hình dạng con đường không cát tức là để chỉ lộ thành hỏa hình, dễ 
có phẫu thuật, tai nạn, hỏa hoạn xảy ra).  
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     5, Nhà xây ở Cấn, ép sát góc ngoặt của con đường ôm quanh, 
cục này thì khí Cấn không vào, thượng nguyên có thể đại phát 
vậy. Nhưng khí có phải là thanh thuần hay không thì phải xem 
ở ai tinh. (tác giả TLV chú thích: thực tế thì không phải vậy, loại cách 
cục này Cấn khí chiếu thu, trừ phi là thủy thì Cấn khí mới không vào, 
khi đó thượng nguyên có thể đại phát vậy). 

 
    6, Khảm trạch, Khôn phương có một con đường thẳng, bao 
quanh góc ngoặt tại Càn phương, kết thúc tại Cấn phương: 
     Nhà này lập cục dựa theo sự ôm ngoặt của góc đường phía 
tây bắc, nhà xây góc Càn triều về hướng Ly, thì trung và hạ 
nguyên đều cát. Môn phòng nội lộ thì phải hợp huyền không 
đại quái mới nghiệm. (tác giả TLV chú thích: thực tế thì không phải 
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vậy, loại cách cục này chỉ luận khí Ly của tiền phương, hơn nữa vẫn 
phải xem xét cửa mở tại quái nào, thì mới có thể quyết định vượng vào 
nguyên nào). 

 
    7, Đường ở trên Đinh uốn quanh như cái đai, nếu triều Quý 
theo cục, thì khí của thượng nguyên đã chân thật, vì thế cát có 
thể quay gót mà đến nhanh, ứng với quan lộc phú quý.  

 
   8, Đoài trạch, Chấn phương có con đường bao quanh: 
     Nhà xây ở Đoài, đường ngoặt như sừng trâu ở Chấn, nếu 
trạch hướng Chấn thì phát ở hạ nguyên, sách có viết: “nếu 
vượng khí tại Tân Đoài, ngược bài (bài bố) thì không dùng Tân Đoài, 
mà đắc chân vượng khí, thuận bài thì dùng Tân Đoài, mà phản đắc 
sát khí, giống thật mà không phải thật, sai một li đi một dặm, bí mật 
của huyền không đại quái là ở đây.” 
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9, Khảm trạch, Ly phương có con đường bao quanh: 

   Nhà này ngoảnh về hướng nam (Ly phương), nếu vượng khí ở 
Ly, nhưng dùng thật Ly thì không phải là nạp khí của Ly 
phương. (tác giả Trần Long Vũ chú thích: thực tế thì không phải vậy, 
loại cách cục này trừ khi đổi thành thủy (sông hồ) bao quanh, nếu 
không thì vẫn là nạp khí của Ly phương, đương nhiên vẫn còn phải 
xem xét cửa mở ở quái nào nữa, mới có thể quyết định vượng ở 
nguyên nào.) 

 
10, Ly trạch, Khảm phương có đường xá bao quanh: 

     Quái khí với loan đầu hai cái này không thể nghiêng về bên 
nào để phế bỏ. Dụng của nhà này, lấy tiền Khảm uốn quanh 
như cung, quái lấy triều Khảm mà dụng của nó thì không dùng 
Khảm là thực đắc Khảm, nếu dùng Khảm mà trái lại không đắc 
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dụng của Khảm. (tác giả Trần Long Vũ chú thích: thực tế thì không 
phải vậy, loại cách cục này trừ khi đổi thành thủy (sông hồ) bao 
quanh, nếu không thì vẫn là nạp khí của Khảm phương, đương nhiên 
vẫn còn phải xem xét cửa mở ở quái nào nữa, mới có thể quyết định 
vượng ở nguyên nào). 

 
11, Tốn trạch, ngoại lộ bao quanh tại Càn, Càn phương 

đồng thời có một con đường thẳng đâm tới: 
     Cục này ngoại lộ uốn quanh như lưỡi câu, cục rất đẹp, cộng 
với phòng môn nội lộ, mọi thứ đều hợp nguyên, đâu đâu cũng 
hợp ai tinh, hình lấy song long pháp, cát vô cùng. 

 
12, Song long pháp là phép mà cục lấy song nguyên, nếu nhà 

này ngoại lộ hợp nguyên, thì thượng nguyên và trung nguyên 
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40, Mặt tiền một núi như người múa, trong nhà định xuất 

đứa con điên, yêu quái thường hay vô nhà cửa, tay chân bệnh 
tật khó giữ nguyên.  

 
41, Núi hình hoa dâng ở hướng tiền, dâm dục đa đoan việc 

phức tạp, xuất người bệnh điên thân bất toại, tiền tài tiêu hết 
bệnh dày vò.  
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42, Núi có hình dạng như kéo xác, hình tượng vậy phải khán 

kỹ càng, núi như thắt cổ mở đường đi, thời sư pháp thuật phải 
tường tận.  

 
43, Nếu thấy Lộc Tồn tại minh đường, ba năm hai độ bệnh tật 

ương, rắn cắn trâu đâm nhiều tai tiếng, eo xà lưng uốn người 
điếc câm.  
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44, Nếu thấy minh đường giống Liêm Trinh, đoán định mắt 

tật thiếu quang minh, sinh khí bị hư lao phổi bệnh, tương lai 
đến chết nhập gia đình. 

 
45, Minh đường trông giống sao Phá Quân, nếu không viết 

lách thì thủ công, ra ngoài bỏ mạng nhà lụi bại, cô quả lâm môn 
hai họ nhân.  
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     46, Văn Khúc minh đường tại mặt tiền, tin đồn nam nữ chỗ 
này nên, nam ít nữ nhiều thật bất cát, chiêu chồng nạp rể hư 
không liền.  

 
     47, Minh đường nếu thấy cái dùi quy, thiếu niên uổng mạng 
do đây thôi, thổ huyết thương nhân hung ác sự, hai ao hợp nhất 
nhà giàu sôi.  
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48, Đầu ngỗng cổ vịt tại mặt tiền, tin đồn dâm loạn chẳng thể 

yên, cô quả thiếu niên không thể khá, trai thì phạm tội gái gian 
dâm.  

 
49, Minh đường mũi nhọn ba bốn cái, đoán rằng tai họa tới tử 

vong, định rằng khí tật và mắt bệnh, chân đau hành hạ thật khó 
lành. 
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trập long thăng thiên hình, cửu long xuất động hình, trong đó 
lấy xuất thủy liên hoa hình và trập long thăng thiên hình làm 
lớn nhất, nếu lấy cấp bậc quan chức ngày nay mà nói thì có thể 
tôn quý tới mức làm bộ trưởng. Thần long hí châu hình, cửu 
long xuất động hình nếu lấy quan quý ngày xưa mà nói thì là 
cách xuất thần đồng trạng nguyên. Nay thần long hí châu hình 
đã có người đạt được, nhưng lập quái tiêu nạp không thanh 
thuần, tương lai xuất người học hành thông minh, nhưng e rằng 
khó hiển đạt. Vì hợp với cổ kinh "long chân huyệt chính sai lập 
hướng, âm dương xô lệch tai họa sinh, thế là bôn tẩu tới triều 
đình, vừa tới triều đình đế nộ hình, duyên sư không hiểu hướng 
của long, nấm mồ đặt rồi lột quan tinh".  

13. Khu mộ tập thể Lâm Di ở Trúc Sơn 

Lâm Di là bộ tướng của khai quốc công thần Trịnh Thành 
Công, quê ở Đồng An tỉnh Phúc Kiến. Ngày xưa theo diên bình 
quân vương Trịnh Thành Công vào Đài Loan, vì lập được nhiều 
chiến công cho nên được thăng làm hữu bật tham quân. Đến 
thời Trịnh Kinh, đóng quân khai hoang, Lâm Di đem quân đến 
Đẩu Lục Môn (nay là Đẩu Lục) khai khẩn trồng trọt, một hôm 
chiến đấu với ngoại bang, do quân lính ít ỏi cho nên bị thua 
trận khiến Lâm Di cùng nhiều quân lính khác tử trận, tàn binh 
của ông quyết tâm biến đau thương trở thành sức mạnh đánh 
đuổi ngoại xâm, dân chúng nhờ đó mà được an cư lạc nghiệp, 
người đời sau vì cảm ơn công lao khai hoang lập địa của Lâm 
Di mà chọn đất an táng ông cùng với tướng sĩ tử trận tại một 
khu mộ tập thể ở phía tây phố Lâm Di huyện Trúc Sơn.   

Tương truyền khu mộ tập thể Lâm Di, ngày xưa phàm người 
dân ở Trúc Sơn nếu có ai chưa sinh được con, đến ngôi mộ này 
cầu xin, trở về liền cảm ứng mà sinh được con. Nếu người nào 
không có tiền, cúng bái thì sẽ được phát tài, nhiều người đã thử 
và không sai, ứng nghiệm vô cùng. Con cháu gia tộc họ Lâm 
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ngày nay cũng là một trong những vọng tộc của vùng, đinh tài 
phú quý đều hưng vượng hơn những gia tộc khác.  

Truyền thuyết này với thực tế làm hứng khởi tôi đi khảo 
nghiệm phong thủy mộ chung Lâm Di.  

Ngôi mộ tọa Tốn hướng Càn, thoạt đầu mới nhìn cảm thấy 
nó bình bình không có gì độc đáo, nhưng sau khi suy toán, 
những năm Khang Hy là cuối hạ nguyên và bắt đầu nhất 
nguyên, tạo tác phùng thời, tường tận tỉ mỉ, thì mới bắt đầu biết 
được sự kỳ diệu của nó. Long phát từ núi Phượng Hoàng, đi 
đến Trúc Sơn phân chi phách mạch ba chi mà kết tam huyệt, 
trong đó hai huyệt ở Tốn Thanh đã có người đạt được, làm 
quan tới chức võ cử nhân, tiến sĩ, giám đốc sở, còn một huyệt 
khác thì vẫn đợi phúc nhân tới cư. Mộ chung Lâm Di là đất lạ 
được kết từ dư khí của long, một trong những loại của núi cao 
rơi rớt bình nguyên. Trước huyệt có lưỡng sa săn sóc uốn củng, 
cục khéo mà tụ, đường khí nạp đầy chút giọt đều thu, ngoại sa 
nội ôm, tiền triều núi Lâm Nội, phía sau tọa tổ sơn, hình chân 
huyệt xảo, cát khí đẹp đẽ, do đó đinh tài lưỡng vượng vậy. 
Nhưng khuyết điểm duy nhất, thủy thượng đường mà tinh thể 
không đắc chân thần, do đó quan quý không hiển, nhưng được 
cái giàu có. Lâm Di công tận trung báo quốc, chết mà có thể cư 
ở địa này, để lại phúc đức cho con cháu đời sau, có thể coi là 
trời xanh có mắt, cũng để chứng minh cho người đời thấy người 
có phúc thì tất có thể cư phúc địa, người hành thiện thì con cháu 
đời sau tất có phúc hậu.  
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14. Mộ của Minh Ninh Tịnh Vương 

Ngôi mộ nằm tại thôn Trúc Hộ xã Hồ Nội thành phố Cao 
Hùng, tọa Dần hướng Thân. Phía trước có hai cây đa cao vút 
xanh tươi và một bia kỷ niệm. Năm thứ 30 thời Dân quốc, giặc 
Nhật phá sạch mồ mả ở Đài Loan, ngôi mộ này cũng không 
phải là ngoại lệ, tương truyền bên trong ngôi mộ có viên dạ 
minh châu cũng bị bọn tham quan ô lại Nhật chiếm mất. Đến 
năm thứ 48 thời Dân quốc, huyện trưởng huyện Cao Hùng là 
Trần Giai Hưng bắt đầu phân bổ ngân sách để tu sửa lại. Miếu 
xây ở trong thôn Trúc Hộ, cổ sắc cổ hương, trang nghiêm thanh 
tịnh, khiến cho mọi người kính yêu. Sự tích thuở bình sinh của 
Minh Ninh Tịnh Vương, ở miếu có một đoạn văn kể lại rất rõ, 
nay tôi xin chép ra đây: "Minh Ninh Tịnh Vương, tên là Chu 
Thuật Quế, tự là Thiên Cầu, biệt hiệu là Nhất Nguyên Tử, ông 
là hậu duệ chín đời của vua Minh thái tổ Chu Nguyên Chương, 
con trai thứ hai của Trường Dương quận vương Chu Hiến 
Hoán. Bắt đầu nhậm chức phụ quốc tướng quân vào năm 
Nhâm Ngọ đời vua Sùng Trinh (tức năm 1642), giặc cỏ phá hoại 
Kinh Châu, ông cùng Huệ Vương và tôn thất đến lánh nạn ở Hồ 
Trung, năm Giáp Thân (1644) thành Bắc Kinh bị công kích, 
Sùng Trinh hoàng đế thắt cổ tự vẫn, Minh triều diệt vong, Phúc 
Vương tại Kim Lăng xưng đế, ông cùng Trường Dương Vương 
vào triều, phong làm trấn quốc tướng quân, lệnh cùng Trường 
Dương canh giữ huyện Ninh Hải tỉnh Chiết Giang. Mùa hè năm 
Ất Dậu, quận ấp Chiết Tây hoàn toàn trở về quốc triều, Trường 
Dương Vương đem gia quyến thân thích đến Hồ Trung, còn 
ông vẫn ở tại Ninh Hải, nhưng khi Trịnh Tuân Khiêm từ Thiệu 
Hưng nghênh Phúc Vương Giám Quốc, truyền lệnh Trường 
Dương vào tỉnh Phúc Kiến, tồn vong khó đoán, Giám Quốc 
phong cho ông là Trường Dương Vương, Trịnh Chi Long chiếm 
đóng Phúc Kiến, lại tôn Đường Vương làm đế, kiến hiệu là 
Long Vũ, Vương dâng biểu chúc mừng, Long Vũ cũng như 
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Giám Quốc được phong, sau này nghe bảo huynh trưởng của y 
vẫn còn sống, đã theo Liêu Vương, Vương có xin lấy hiệu của 
Trường Dương Vương nhường cho thứ tử của huynh trưởng 
nhận nhưng Long Vũ Đế không cho phép, đổi phong thành 
Ninh Tịnh, vẫn theo Giám Quốc, đốc đại quốc an quân. Tháng 5 
năm Bính Tuất đại binh vượt qua sông Tiền Đường, Vương liền 
lội sông Tào Nga chạy về Ninh Hải, tìm thuyền biển chèo ra 
Thạch Phố, Giám Quốc cũng từ cửa biển đến hội đồng, tới Châu 
Sơn. Tháng 11, Trịnh Thái đem đội quân thuyền chiến tới, vì 
Trịnh Chi Long với Long Vũ Đế không hợp tác, biết Việt Châu 
không giữ, Giám Quốc bỏ trốn, do đó nghênh đón, Vương với 
Giám Quốc chèo thuyền chạy xuống phía nam, cuối năm thì 
đến Hạ Môn, nhưng Trịnh Chi Long đã quy mệnh trước, khi lên 
phía bắc, Trịnh Hồng Quy nghênh đón Hoài Vương ở trong 
quân, mời Vương chỉ huy quân lính, cùng với quân lính của 
Trịnh Thành Công vây đánh Tuyền Châu, trải qua một tháng 
nhưng không thành công, Hồng Quy liền đem Hoài Vương với 
Vương cùng đến Nam Áo, nhân được Quảng Đông đề đốc Lý 
Thành Đống, Quế Vương xưng đế ở Triệu Khánh-Quảng Đông 
và đổi niên hiệu là Vĩnh Lịch, Vương vì vào yết kiến, Dương 
lệnh Vương ở trong quân doanh của Hồng Quy, cấp cho mỗi 
tháng 52 quan tiền để chi tiêu. Mùa xuân năm Mậu Tý, lệnh 
Vương chỉ huy quân đội của Thành Công, mùa đông năm Canh 
Dần, Áo sự lại bại, Vương dựa vào Hồng Quy lấy được Kim 
Môn, cùng với Thành Công lấy Đài Loan. Năm Vĩnh Lịch thứ 
15, Vương Triếp Đông chèo xuống Đài Loan, xây vương điện ở 
Trúc Hộ, khai khẩn đất hoang được mấy chục giáp. Tháng 6 
năm Mậu Ngọ năm thứ 22 đời vua Khang Hy, được tin Thi 
Lang Tịnh Hải tướng quân tập hợp thủy sư lâu thuyền tiến 
đánh, các chư thần của Trịnh thị yến tước linh đình, chỉ có mình 
Vương lo lắng, thường nói Đài Loan có biến, tôi lại không có ai 
chung sức, đành phải hy sinh thân này. Tháng 6 năm Quý Hợi, 
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đại quân tấn công vào vùng Bành Hồ, ngày 26 tháng 8, quân 
của Trịnh đại bại, Vương nói với ngũ thiếp: “số tôi đã tới kỳ, các 
ngươi cứ đi đi”, ngũ thiếp đều khóc và nói với nhau: "nhà vua 
đã có thể toàn tiết, thì chúng thiếp cũng không còn tiếc gì thân 
này nữa. Nếu vua chết, tất cả sẽ chết, trước hết xin hãy ban cho 
chúng thiếp một cây thước và lụa, chúng thiếp sẽ chết với vua”. 
Sau đó, ông treo cổ tự vẫn trong nhà. Ông đã viết lên tường 
trước khi chết: “năm Nhâm Ngọ giặc đánh chiếm Kinh Châu, 
dắt theo cả gia đình chạy xuống phía nam. Năm Giáp Thân 
tránh loạn Mân Hải, lúc nào cũng phải để đầu chỉ với mấy cọng 
tóc để cố giữ mạng sống nhỏ bé, sống ở ngoại quốc hơn 40 năm, 
nay đã 66 tuổi. Khi gặp đại nạn, được đội khăn cả đầu mà chết. 
Không phụ cao hoàng, không phụ phụ mẫu, cuộc sống kết thúc, 
không hề hối hận”.  
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