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LỜI GIỚI THIỆU
Do duyên văn tự, từ nhiều năm qua, chúng tôi
may mắn được quen biết Bác sĩ Tuệ Hải nhờ trao đổi
những cổ thư, những đồ bản quý báu, nhất là về Địa lý
Phong Thủy của nước nhà, ...
Ông từng trao cho chúng tôi nguyên bản Bạch
Vân Am Địa lý chính truyền (của Trạng Trình Nguyễn
Bĩnh Khiêm) để chúng tôi nhờ Giáo sư Đại học Văn
khoa Sài Gòn Lưu Khôn dịch âm và dịch nghĩa ra tiếng
Việt và ông cũng đưa cho chúng tôi nguyên tác chữ
Nôm và bản Việt ngữ do ông dịch và chú giải từ tập Dã
đàm ca của Tả Ao tiên sinh để đăng tải trong Việt Nam
Tập chí, tuyển tập đặc biệt Phong Thủy và xã hội nước
ta xưa (tức số 5, tháng 6-1994) do chúng tôi chủ biên.
Chúng tôi thật có lỗi với độc giả và quý vị binh bút
đóng góp bài ở tuyển tập trên - nhất là với các công
trình biên khảo quý báu của bác sĩ Tuệ Hải - vì số đặc
biệt này chỉ phát hành được một số ít, sau đó tạm ngưng
để bổ túc lại Thư mục về Địa lý Phong Thủy với nhiều
tăng bổ về sách vở quý báu và giá trị của Trung Hoa,
Nhật Bổn và Việt Nam do Giáo sư học giả Can Lộc sưu
tập và giới thiệu đăng tải ở tuyển tập trên.
Nay Bác sĩ Tuệ Hải vừa hoàn tất bản thảo
PHONG THỦY NHÀN ĐÀM và có nhã ý mời Tôi viết
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lời tựa. Tôi thật không dám “múa rìu qua mắt thợ”,
“đánh trống qua cửa nhà sấm”. Trong nhiều năm qua
chúng tôi chỉ biết cố gắng học hỏi, thu thập tài liệu của
tiền nhân, để biên soạn tập Thuật ngữ Phong Thủy Việt
Nam để cho bạn đọc sử dụng, còn về phần kinh nghiệm
chân truyền về Địa lý Phong Thủy, chúng tôi thật không
dám lạm bàn.
Tuy nhiên, điểm chúng tôi đồng lòng với ông
Tuệ Hải là không hề có ý bài bác hay cổ động cho khoa
“huyền bí” Phong Thủy, mà chỉ muốn tìm tòi, hiểu biết
thêm những gì mà tiền nhân ta từng tin tưởng trong
nhiều năm qua. Tôi cũng biểu đồng tình cùng Bác sĩ
Tuệ Hải ở điểm căn bản rằng khoa Địa lý “bí truyền”
này, đã là “bí truyền” thì không thể giải thích một cách
“khoa học” được, mà nó cần phải được bổ xung bởi
nhiều điều kiện khác của cá nhân về mặt tâm lý học,
tâm linh học, xã hội học,...
Tiền nhân ta từng nhắc nhở về sự quá tin tưởng
vào “Phong Thủy” mà tiền mất tật mang, vì “Hòn đất
mà biết nói năng, thì Thầy Địa lý hàm răng chẳng
còn”,... Trải qua nhiều cuộc bể dâu với những sự đổi đời
“nhãn tiền”, nhiều niềm tin đã bị xáo trộn và một trong
những “niềm tin” dựa trên khoa Phong Thủy lại được
người ta nhắc nhở tới nào là vận nước, vận nhà, phát
phúc, phát quý, phát tài, phát lộc và do,... “mả tổ phát”
vân vân và vân vân... Nhưng dường như phần đông
quên không nhớ ra là tiền nhân ta còn đưa ra nguyên lý
căn bản của “Phong Thủy” là Tiên tích phúc đức, hậu
nhi tầm long. Theo sách vở cũ của tiền nhân để lại từ
các cổ thư Phong Thủy (Cao Biền, Tả Ao, Hòa
Chính,...) cho tới những nhận xét trên thực tế được ghi
chép trong các bộ sách quý như Công dư tiệp ký, Tang
thương ngẫu lục, Vũ trung tùy bút, Đại Việt đăng khoa
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sưu giảng v.v... những truyền kỳ về “Phong Thủy” đều
cho thấy là Tổ tiên, Ông bà, Cha mẹ ăn hiền ở lành,
nhân từ phúc đức thì khi mất đi, nhờ cơ duyên mà
truyền lại có “âm đức” ấy cho con cháu mà nhờ vậy họ
được phát khởi hưng thịnh hơn. Tất cả đều là nhờ “Âm
chất” hay “Phúc ấm” của tổ tiên để lại và điều này ngụ ý
khuyên các thế hệ kế tiếp nên làm lành, tránh dữ, tu
nhân, tích đức thì chẳng lo gì về việc “tầm long” để mả.
Nay nếu ta làm ngược lại, chỉ lo tầm long, để mả, xoay
hướng nhà, hướng bếp cầu mong sao cho được giàu
sang phú quý mà không theo di huấn của tiền nhân thì
chẳng khác gì khi gặp bất hạnh mới lên chùa cúng vái
Phật tổ để xin được phù hộ độ trì tai qua nạn khỏi mà
ngày thường thì quá ham mê tranh sống sinh tồn mà
quên hết những giáo lý căn bản của nhà Phật là từ bi, hỉ
xả,...
Tập sách PHONG THỦY NHÀN ĐÀM của Tuệ
Hải viết dưới hình thức vấn đáp và kể những kinh
nghiệm về Phong Thủy dành cho độc giả đã có một số
kiến thức tổng quát về khoa này. Đặc điểm của sách này
là tác giả cố ý nhấn mạnh về phần “Lý khí” của khoa
Phong Thủy hơn là phần “Loan đầu” nặng về hình thái
mà các sách Phong Thủy căn bản đều có mô tả tới. Và
phần “Lý khí” này, như chúng ta đều rõ là rất khó hiểu,
rất “bí truyền” - lại hầu như “thất truyền” theo như lời
nói đầu của chính tác giả Tuệ Hải. Tác giả cũng đưa ra
một nhận xét mới mẻ mà từ trước tới nay ít Kham Dư
gia nào đề cập tới, đó là cái khí vận, hay nôm na hơn là
cái vận, cái thời vận có ảnh hưởng rất lớn và quan trọng
trong khoa Phong Thủy và đây mới là những điểm
chính yếu của Phong Thủy mà tiền nhân ta thường nhắc
nhở “Đất có tuần, Nhân có vận”.
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Trong hoàn cảnh thiếu thốn tài liệu tra cứu, nhất
là những tài liệu cổ thư phần lớn là Hán tự và chữ Nôm,
Tôi thật hân hạnh được giới thiệu các công trình phiên
dịch và nghiên cứu của Tuệ Hải là những đóng góp
không nhỏ cho công việc tìm hiểu môn Phong Thủy khó
hiểu này. Những giải thích căn bản và hợp lý, hợp với
ước vọng của con người trước hoàn cảnh và cuộc sống
có nhiều đổi thay, qua tập PHONG THỦY NHÀN
ĐÀM của Tuệ Hải đã đáp ứng được phần nào nhiều
thắc mắc, để khoa Phong Thủy không bị xếp ngang
hàng với những tập tục có tính cách mê tín dị đoan, nếu
không nói là nếu ứng dụng một cách trung thực “Tiên
tích phúc đức, hậu nhi tầm long” thì môn Địa lý Phong
Thủy này sẽ góp phần tích cực trong công cuộc “chấn
hưng đạo đức” xã hội vậy.
Thánh Hà Tây, ngày 10 tháng 10 năm 1995
Hà Mai Phương
Lecturer Linguistics
Stanford University
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LỜI NÓI ĐẦU
Thủa niên thiếu tác giả có duyên may làm quen
sớm với Y Khoa Châm Cứu - môn học dùng sự kích
thích vào các huyệt đạo để điều hòa sự khí hóa vận hành
trong cơ thể con người nhằm hóa giải tật bệnh. Ngoài ra
môn Địa lý Phong Thủy học với những giai thoại phi
thường cướp quyền tạo hóa có tính cách gần như không
tưởng cũng gây cho tác giả nhiều thắc mắc. Tác giả tự
nghĩ nếu Địa Lý Phong Thủy là mê tín hoang đường thì
làm sao Tổ Tiên chúng ta lại ra công nghiên cứu và
truyền thống cao đẹp “Tìm Ngôi Đất Kết” vẫn còn mãi
đến ngày nay. Tác giả có thăm dò với các vị lớn tuổi, có
vị khuyên chớ nên học Phong Thủy vì rất khó và rất dễ
lâm vào mê hồn trận.
Cuối thập niên 60 tác giả xuất ngoại du học Hoa
Kỳ ngành khoa học ban Toán. Các ý thích về khí học
Đông Phương tưởng chừng đã phải chìm vào quên lãng.
Nhưng may thay tác giả có dịp trở lại với Y khoa Châm
Cứu, âu cũng là duyên nghiệp.
Vào cuối thập niên 70 tác giả đã được Cụ Dương
Thái Ban một danh sư Địa Lý nhận làm môn sinh. Tác
giả may mắn được sự hướng dẫn tận tâm của Cụ nhưng
duyên Thầy trò chưa trọn 10 năm thì Cụ đã ra đi vào
năm 1985 để lại trong tâm hồn tác giả bao niềm kính
nhớ và luyến tiếc. Cụ thường bảo “Cái gì tôi biết tôi đã
nói hết với ông”. Tác giả luôn luôn ghi nhớ trong lòng
sự tận tâm chỉ bảo của Cụ. Nhớ những lúc hai thầy trò
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rong ruổi tầm long tróc mạch và khi Cụ ân cần nhắn nhủ
“Ông nên đọc sách Địa lý để mở mang thêm kiến thức
nhưng cũng đừng nên tin cả vào sách mà hỏng”.
Sau hơn 10 năm đọc và tìm hiểu các sách vở của
Trung Hoa về khoa Địa Lý Phong Thủy tác giả lại muốn
biết thêm về chữ Thời chữ Vận áp dụng như thế nào
trong bộ môn này. Tác giả trộm nghĩ trồng cây gieo hạt
còn phải tùy vào thời tiết bốn mùa. Vậy nếu thực hiện
Địa Lý mồ mả nhằm đón lấy dòng điện từ trường của vũ
trụ mà lại không để ý đến chữ Thời chữ Vận thì còn quả
là quá thiếu xót. Thánh Địa Lý Cao Biền có ghi trong
An Nam Cửu Long Kinh “Nhược dụng hoành thời phát
nhi tuyệt” xin tạm dịch “Nếu táng không đúng lúc đúng
thời vận thì tuy phát mà lại sinh ra bại tuyệt”.
Hơn 20 năm qua tuy bận bịu trong công việc
chữa trị bệnh nhân nhưng gặp những chứng nan y di
truyền lại càng thúc đẩy tác giả muốn đi sâu thêm vào
Địa lý Phong Thủy. Hy vọng ảnh hưởng Địa lý mồ mả
hay điện từ của bối cảnh đất kết sẽ thay đổi được cấu
thể sinh động nhiểm sắc thể DNA có tính cách di truyền
và nhờ đó làm mất đi các tật bệnh nan y cho các thế hệ
sau.
Do đó một lần nữa tác giả lại dấn thân “Tầm sư
học đạo”. Đầu thập niên 90 tác giả được nhận làm môn
sinh của môn phái Tưởng Đại Hồng là người đã có công
khôi phục lại môn phái Chính Tông của Tổ sư Quách
Phác và Dương Quân Tùng vào đầu đời nhà Thanh bên
Trung Hoa.
Tập sách “Phong Thủy nhàn đàm” gồm các câu
vấn đáp nhằm mục đích giúp quý vị đọc giả muốn
nghiên cứu Phong Thủy nhìn vấn đề một cách toàn diện
mà chọn cho mình một hướng đi.
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Tập sách này được sự lưu ý của các bậc học giả.
Tác giả xin chân thành cảm tạ cố Giáo sư Nguyễn Khắc
Kham, cố Chánh Án Nguyễn Văn Thư, cố Giáo sư
Nguyễn Đình Hòa, cố Giáo sư Hà Mai Phương đã góp
ý, sửa chữa bản thảo, cho mượn tài liệu và khuyến khích
tinh thần để tập sách thêm phần hoàn hảo. Đồng thời,
cũng không thể quên sự đóng góp thiết thực của anh
Tuấn Dương trong việc sửa chữa bản thảo, bổ sung các
hình vẽ minh họa cho thêm rõ ràng, phong phú.
Ngoài ra tác giả cũng xin cảm tạ các bậc thức giả
quan tâm đến Địa Lý mà tác giả đã có dịp trao đổi kiến
thức.
Cuối cùng sự hổ trợ tuyệt đối của Hiền Nội cũng
đã góp phần không nhỏ để tập sách hoàn tất như dự
định.
Biển học mênh mông khoa Địa Lý lại hầu như
thất truyền. Tập sách này chỉ mong góp một phần nhỏ
vào việc bảo tồn và phổ biến truyền thống Địa lý cao
đẹp của Tổ tiên. Chắc chắn tập sách sẽ có nhiều sơ xuất
và thiếu sót tác giả xin nhận lãnh hoàn toàn trách nhiệm
và mong được sự chỉ bảo của các bậc thức giả cao minh
cùng quý vị độc giả.
Cẩn bút
Tuệ Hải
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PHONG THỦY: TẦM SƢ HỌC ĐẠO
“Ba vuông sánh với bảy tròn
Ðời cha phú quý, đời con sang giàu”
Câu chuyện có lẽ bắt đầu từ hơn bốn mươi năm
về trước, lúc ấy tuổi còn để chỏm, nhân dịp về quê, tôi
được các Chú các Bác dắt đi bốc mộ Cụ Tam Ðại. Quê
tôi vẫn có tục lệ cải táng sau ba năm nhằm mục đích an
táng hài cốt vào nơi Phong Thủy tốt đẹp. Thủa sinh tiền
gia nghiêm thường nhắc nhở con cháu đến những câu
chuyện Địa lý Phong Thủy như “Ngôi mả này bị án
hướng nên con cháu không ngóc đầu lên được”; “Ngôi
mả kia đã kết tơ hồng mà nhà nọ kém phúc lại dời đi
nên đang giàu có mà hóa ra nghèo”. Ông tôi trước khi
nhắm mắt cũng đã căn dặn bố tôi nên đặt đầu Cụ gối
vào chỗ nào và chân đạp vào đâu. Cụ Tả Ao được tôn là
Thánh Ðịa lý nước ta cũng có câu:
“Văn chương y dược đạo này là ba
Lấy làm ba bảo truyền nhà
Song le Ðịa Lý thật là thần tiên
Học thầy khẩu dụ tâm truyền...”
Ðịa lý Phong Thủy đã âm ỉ sống bên trong tôi
suốt bao năm qua - những năm tháng nghiền ngẫm cổ
thư, những đêm dài cặm cụi dịch thuật các bộ sách quý
do tiền nhân lưu lại như: Tả Ao Hoàng Thị Song tiền
Huyền cơ mật giáo, Quách thị gia tàng, Giáp Trúc Mai
Hoa, Ðịa học Thám Nguyên, v.v...
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Tiếp theo đó là thời gian tôi học đọc chữ Hán để
có thể lãnh hội các danh tác Địa lý như Thiên Cơ Hội
Nguyên, Ngọc Tủy Chân Kinh cùng vô số các tác phẩm
Ðịa Lý xuất bản sau này. Song sau bao tháng năm
nghiên cứu học tập, Ðịa Lý vẫn là một cái gì đó xa vời.
Các chân thư như các bộ Thanh Nang kinh, Thiên Ngọc
Kinh và Ðô Thiên Bảo Chiếu Kinh tôi đã đọc qua
không biết bao lần nhưng rồi vẫn như người đùa với
bóng chưa tìm ra cái chìa khóa để mở cái kho tàng bí ẩn
đầy kỳ diệu của Ðịa Lý Phong Thủy. Nhiều lúc tôi
không hiểu sao mình lại phải đeo đẳng một môn học cổ
xưa trong thời đại tân tiến nguyên tử như bây giờ. Có lẽ
đó là một cái nghiệp hay dòng máu Ðịa Lý đã nằm ở
trong tôi từ tiền kiếp. Sau khi đọc các chân thư một thời
gian, mười năm sau tôi mới đành chấp nhận các lời
khuyên “Tầm sư học đạo” vì các Chân Sư chỉ hé lộ một
chút ít là môn phái Chính Tông thuộc về vận khí hay
Tam Nguyên Cửu Vận. Các vị đó cũng cho biết phải
theo Thầy học Ðạo theo đúng truyền thống “truyền tâm
truyền nhãn” thì khi đọc sách mới hội được các ẩn ý mà
khai thông được. Tôi ao ước trong tương lai có cơ
duyên học hỏi phương pháp Chính Tông.
Cơ hội này đã đến với tôi vào đầu thập niên 90.
Sau hơn một năm thư từ, tôi đã quyết định học Ðịa Lý
Tam Nguyên Cửu Vận với một Chân Sư tại Á Châu.
Trước khi làm quyết định tối hậu, có lúc tôi đã định bỏ
cuộc, nhưng rồi lại tiếc bao năm qua tốn biết bao công
của tâm não mà chẳng nhẽ bây giờ lại dở dang. Hơn
nữa, hai cụ thân sinh cũng vào tuần tuổi hạc - với sở học
theo môn phái Tam hợp, tôi không dám cáng đáng công
việc tầm long tróc mạch để lo việc hậu sự cho các Cụ.
Có lẽ chữ Thời chữ Vận đã vô tình ăn sâu vào tâm não
không cho phép tôi làm bừa rồi tùy theo phúc phận may
14
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rủi. Hơn nữa tôi thăm dò với các Chân Sư thì ngân
khoản hậu tạ cho việc tìm đất kết cũng không phải nhỏ.
Thôi thì dù sao mình cũng đã bao năm nghiên cứu, và
học là cốt để làm cho gia đình, còn ngoài ra lưu truyền
lại cho các thế hệ sau. Thêm vào đó, nếu cứ gia công
nghiên cứu thì tiền sách vở có bộ vài trăm, có bộ gần
ngàn bạc tính theo Mỹ kim thì chẳng mấy chốc tiền sách
vở sẽ lên đến những con số không ngờ. Mà càng đọc lại
càng gây nhức đầu “tẩu hỏa nhập ma”. Do đó, tôi đã
không ngần ngại quyết tâm làm một chuyến du học theo
đúng truyền thống “Truyền tâm truyền nhãn” bái Sư thụ
Giáo để mong học lấy khẩu quyết tâm truyền. Tuy thế,
trong 20 năm qua đây là một chuyến du học tốn kém
nhiều nhất. Ngoài sư lễ, tôi còn phải bỏ ra hai năm trời
học nói tiếng Quan Thoại theo giọng Bắc kinh. Hơn hai
tháng sửa soạn cho chuyến du học lưu trú, hơn hai tháng
ngoài nơi xứ lạ quê người. Ðúng là một cuộc phiêu lưu
đầy bất trắc không biết có được chân quyết hay lại xôi
hỏng bỏng không. Lòng phân vân không biết rồi sự thể
ra thế nào. Do đó trước khi đi, tôi cũng xin Thần Linh
mách cho một quẻ bấm độn xem sao. Quẻ hiện ra trong
đó có câu: “Nếu gặp người mà tên họ (last name) có bộ
Thảo đầu (++) thì mọi sự sẽ tốt đẹp”. Môn phái Tam
Nguyên cửu vận mà tôi sẽ theo học Tổ sư là Tưởng
Công. Họ Tưởng viết theo lối chữ Nho trong đó có Bộ
Thảo ++) ở trên đầu chữ. Tôi yên tâm hơn về chuyến đi
vì đã có Thần Minh chứng giám phù hộ. Cũng nên biết
thêm môn phái Tam Nguyên cửu vận có Tổ sư là Quách
Công, Dương Công và Tưởng công. Tưởng Công là
người có công sưu tập các bộ Kinh Chính Tông lại và
chú thích làm sáng tỏ phần nào. Ngài thường được
người đời tôn cho là “Tưởng Ðại Hồng tiên sinh” hay
“Thiên cơ bất khả tiết lậu chi Tưởng Ðại Hồng”.
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Và cuối cùng sự mong đợi đã thành sự thực. Tôi
đã đến và Sư Phụ đã ân cần dẫn dắt tôi từng ly từng tí.
Sư phụ cũng xuất thân là dược sĩ nên chúng tôi có ít
nhiều điểm tương đồng. Thầy dành cho tôi một phòng
riêng trong đó có sẵn những bộ sách Ðịa Lý Y Học.
Sau hơn 12 tiếng phi cơ và khí hậu nóng ẩm của
vùng nhiệt đới, tôi phải mất mấy ngày mới quen với sự
thay đổi giờ giấc. Gia đình Thầy gồm năm người, các
con đi học, Cô lo chợ búa cơm nước còn Thầy lúc nào
cũng ở nhà trừ khi những lúc đi xem Ðịa Lý. Tất cả các
khách của Thầy đều liên lạc qua điện thoại. Tôi nói với
Thầy đời sống của Thầy thật nhàn nhã. Thầy bảo tôi tuy
bề ngoài như thế nhưng việc cầm cán cân họa phúc cho
một gia tộc không phải dễ. Ngày nào sáng tối tôi đều
thấy không Thầy thì Cô thay phiên thắp hương trên bàn
thờ Tổ. Thầy luôn luôn đọc sách và có ý định sẽ viết
sách về Phong Thủy. Mỗi năm Thầy công du qua Nam
Dương một lần. Thầy bảo tôi sau này nếu thích đi sẽ
cùng đi với Thầy một chuyến. Tôi hiện tại chỉ mong học
lấy khẩu quyết để thỏa lòng mong ước bấy lâu, chuyện
theo Thầy du lịch xin được khất vào một dịp khác.
Ðộ vài hôm sau tôi vẫn chưa thấy Thầy đi làm
việc ở văn phòng nào cả vì tôi muốn biết Thầy lấy
khách từ đâu. Câu chuyện dần dà tôi biết được Thầy là
đệ tử của một Chân Sư có công truyền bá học thuật
Phong Thủy sau khi Trung Hoa Quốc Dân Ðảng lưu
vong đặt chân lên vùng đất mới. Thầy là cánh tay mặt
của Chân Sư này và do đó có lẽ thừa hưởng tất cả các
khách của Thầy mình. Tôi bấm số Tử vi của Thầy và
cho biết số Thầy được quý nhân phù hộ. Thầy rất lấy
làm hài lòng.
Sau gần một tuần lễ, một hôm Thầy cho biết đã
chọn được ngày giờ tốt để làm lễ bái sư. Một bàn thờ
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nhỏ được bày trước bàn thờ Tổ với các lễ vật trái cây,
rượu, trứng,... Thầy khấn và sau đó tôi tiến lên đặt
phòng bì “sư lễ” trên bàn thờ Tổ, sau đó chúng tôi cùng
khấn. Thầy đọc qua các qui luật của môn phái và tôi lặp
lại từng điều một biểu lộ sự chấp nhận môn qui. Một
trong mười điều lệ giới luật là cấm không được viết
sách hiển lộ chân quyết. Thầy cho biết chương trình học
tập gồm cách xem ngày giờ, lý khí chân truyền, phép
điểm huyệt và sau cùng là tháp tùng Thầy đi xem các
ngôi mả mẫu và tìm huyệt kết. Sau đó Thầy sẽ trao cho
các tài liệu đặc biệt của môn phái. Hằng năm nếu cần tôi
có thể trở lại cùng Thầy tham khảo thêm. Tôi nhớ lại Cụ
thân sinh thường bảo: “Tiên học lễ, hậu học văn”. Tôi
hôm nay đã học đúng thế nào là chữ “Lễ” để được Thầy
dạy bảo chu đáo. Thầy cho biết khi Thầy theo học thời
gian mất đến gần cả hai năm, riêng về cách xem ngày
giờ, cách giảng dạy của các Chân Sư theo cổ lệ cũng tốn
mất gần ba tháng. Tôi nhớ lại Cụ Thầy Tử vi cũng bảo
lúc Thầy học Tử Vi cũng phải mất nhiều thời giờ, nhiều
khi cả tháng mới được vài câu phú. Còn tôi lại có cái
may mắn học theo lối mới thời gian trong vòng hai
tháng. Tôi trộm nghĩ cũng nhờ công nghiên cứu bao
năm các chân thư về loan đầu và lý khí cũng như được
sự dìu dắt 15 năm về trước của cụ Dương Thái Ban một
danh sư Ðịa Lý, Tôi mới có đủ khả năng lĩnh hội mau
được. Những gì tôi không hiểu đều được Thầy giảng
giải tường tận và Thầy cũng không ngần ngại viết ra
những gì Thầy muốn tôi ghi nhớ. Môn phái Tam
Nguyên cửu vận theo sách vở và sự nghiên cứu của
riêng tôi quả là thiếu sót nếu không có những sự chỉ dẫn
những ngoại lệ, chẳng hạn như cách dùng giờ Thái
Dương phải biết các ngoại lệ Âm Phù Sát thì mới được
toàn bích. Thầy còn cho biết thêm cách dùng giờ Bắc
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Ðẩu mà các sách xuất bản không hề nói đến. Những bí
quyết được Thầy truyền cho có cái tôi say mê chấp
nhận, có cái tôi cảm thấy không ổn, nhưng hỏi thì được
Thầy cho biết đây là các khẩu quyết của Sư Phụ Thầy
truyền cho mà chính Thầy cũng khó giải thích và sự linh
nghiệm phải do lâu ngày mới thấy được. Tôi nghĩ rằng
Ðịa Lý là một môn Huyền Học xen lẫn với thực nghiệm
và các bí quyết là những kinh nghiệm gói ghém của bao
thế hệ, ta cũng phải chấp nhận mà kinh nghiệm bản
thân, chứ cứ thắc mắc tại sao thì thật khó cho sự truyền
thụ. Chẳng hạn như khẩu quyết Tiên Thiên Hậu Thiên,
ít sách vở nào đề cập và ta có thể chấp nhận như một
định đề. Khi dùng trên huyệt lại phải phối hợp với yếu
tố Tam Tài thì mới thấu rõ được sự diệu dụng như thế
nào của khẩu quyết. Một câu nói của các Chân Sư
thường được nhắc đến “Ðộc thư vạn bộ bất như khẩu
quyết nhất chiêu” xin tạm dịch “Ðọc ngàn quyển sách
cũng không bằng một câu khẩu quyết”. Một câu khẩu
quyết chân truyền về phép điểm huyệt sẽ giúp ta phá tan
màn u mê tăm tối và là con đường chỉ dẫn ta đến phép
điểm huyệt chính xác. Bất cứ ai đọc sách cũng biết
huyệt kết không ngoài bốn dạng “Oa Kiềm Nhũ Ðột”.
Oa Kiềm là huyệt kết theo dạng Hoa hay yếu tố Dương
và Nhũ Ðột là huyệt kết theo dạng Quả hay yếu tố Âm.
Có điểm huyệt đúng thì mới lập hướng đúng và do đó
mới không tin lầm vào cách điểm huyệt lập hướng của
môn phái Tam Hợp dùng Trường Sinh Long, Trường
Sinh Thủy. Ví dụ theo môn phái Tam Hợp thì Hỏa Cục
là Cấn Bính Tân lập Cấn là Sinh Hướng, Lập Bính là
Vượng hướng, Lập Tân là mộ hướng, Lập Bính mà
Thủy từ Cấn lai tức là được Sinh Lai Hội Vượng là tốt
là hay nhưng có biết đâu Loan Đầu là một mà Lý Khí
thì khác nhau. Trường Sinh Thủy Pháp chỉ dùng được
18

PHONG THỦY NHÀN ĐÀM – TUỆ HẢI

khi có sự phù hợp với Lý Khí chân truyền. Các Thầy
Tam Hợp thường vẫn lâm vào tình trạng mơ hồ không
may này mà không biết tại sao loan đầu rất đẹp, thủy
khẩu có Hoa biểu hãn môn mà mấy chục năm chẳng
thấy có gì kết phát cả. Phép lập hướng theo Sinh
Vượng Mộ thật khác với phương pháp Chính Tông xuất
phát từ Khí Vận Cửu Cung Hà Ðồ Lạc Thư. Sau hơn
một tuần lễ học trên giấy tờ, một buổi sáng Thầy bảo tôi
tháp tùng Thầy giúp cho gia đình nọ muốn trùng tu mộ
cũ. Thân chủ của Thầy (hay đúng hơn là thân chủ của
Sư phụ Thầy) là chủ một khách sạn. Họ tiếp đãi chúng
tôi thật ân cần. Nhân dịp này tôi được quan sát hai ngôi
mộ cũ do Sư phụ Thầy đặt và một ngôi mộ mới do
chính Thầy đảm trách. Thầy cho biết hai ngôi mộ cũ đã
hơn 20 năm. Lần đầu tiên đến khu huyệt, lòng tôi bấn
loạn cả lên vì quá nhiều mả trên một ngọn đồi. Mắt tôi
hoa cả lên vì nhìn đâu cũng thấy toàn là những cánh
bướm dường như là đang trực sẵn để bay tung tăng. Tôi
hỏi Thầy mả lung tung như thế này thì làm sao có thể
Kết được. Thầy cho biết đúng huyệt, đúng lúc, đúng
thời, đúng hướng, vẫn phát như thường. Còn các ngôi
mộ chung quanh chỉ làm giảm đi chút ít ảnh hưởng kết
phát mà thôi. Tôi suy ra rằng huyệt kết nơi các nghĩa
trang công cộng vẫn có thể có, nhưng chắc chắn phải
nhờ vào sự giúp sức của các Chân Sư.
Qua hai ngôi mả mẫu này, tôi đã được Thầy dắt
ra chỗ riêng dẫn giải đâu là Thủy Khẩu, đâu là Nhập
thủ, thật đúng như cụ Tả Ao căn dặn:
“Chẳng qua ra đến ngoài đồng
Tỏ mạch tỏ nước tỏ long mới lường”
Yếu tố Truyền Tâm Truyền Nhãn quả là quan
trọng. Huyệt thứ ba mới làm, cũng được xây cất nguy
nga bệ vệ hơn hai ngôi mộ cũ, chứng tỏ con cháu làm ăn
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thịnh vượng. Huyệt nằm bên cạnh ngọn đồi với giòng
nước phía trước mặt. Tôi nhớ lại Cụ thân sinh thường
bảo thế đất “bút cài tai” để diễn tả huyệt kết bên cạnh gò
cao. Bắt đầu sau hôm đó tôi tháp tùng Thầy mỗi khi
Thầy đi xem phúc mộ hay xem nhà cửa.
Hơn ba tuần lễ tôi đã được Thầy dẫn đi tham
quan hoặc tu chỉnh các ngôi đã được đặt theo đúng
phương pháp của môn phái. Tôi nhớ lại các vùng đi qua
như Ðào Viên, Dương Minh Sơn, Quan Âm Sơn, Cao
Hùng. Tất cả các ngôi mộ tôi được học hỏi đều bố trí
theo quy tắc của môn phái khác xa với các ngôi mộ
chung quanh.

(Kim đôi chi Địa)
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Ngôi Đất Kim Đôi
Kim Đôi chi địa hữu nhất cục, Canh long Bính hướng, hệ
Canh long tả tuyền, Sinh vu Tị, vượng vu Dậu, mộ vu Sửu,
thử cục thủy bất quy Sửu, nhi phóng Thìn Tị, Sinh Dưỡng
phương an năng phát phúc, thả Bính hướng thủy phóng Tốn
vi Hoàng tuyền, nên dụng huyền không Bính hỏa hướng,
Thân thủy lai vi khắc nhập, Đinh thủy lai vi tị hòa pháp,
Thìn Tị thủy khứ vi khắc nhập pháp, huyền không lưu thần
xuất quỷ, phản sát vi tường, tất nhiên phát.
Bắc Quốc Minh Sư táng Nguyễn Thị tổ địa, sơ phát tự lập
khởi binh, diệt thế cô chúa nãi bội Mạc, hưởng Lê vi trung
hưng, công thần, chư thúc đồng tổ khí diệc phát các vi Thái
Bảo,..
(Nguồn: Lưu xá Hòa Chính bí truyền địa pháp)

Tại Dương Minh Sơn, Thầy giảng về quý long
cách có hộ vệ sa như thế nào. Về điểm này tôi đã học
trước với cụ Dương Thái Ban nên không lấy gì làm bỡ
ngỡ. Nơi đây Thầy lại chỉ cho tôi về Nhập thủ, Thủy
khẩu và giảng rõ về Quan Quỷ cũng như cách điểm
huyệt. Các chứng ứng phải làm sao và nội ngoại cục
uyển chuyển như thế nào. Thế nào là huyệt kết theo
dạng thường và thế nào là huyệt kết theo dạng biến.
Dạng thường thì cứ theo lời căn dặn mà điểm không
mấy khó khăn. Nhưng dạng biến đòi hỏi phải có cặp
mắt chuyên môn và tinh ý mới nhận ra được.
Một nơi nữa tại Quan Âm Sơn, Thầy dẫn đi xem thêm
các ngôi mộ thật nguy nga đồ sộ như một khuôn viên
của ngôi biệt thự. Họ ghi lại công đức của người quá
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vãng trên một bức tường đá cẩm thạch sau mộ có kích
thước dài 10 thước cao 2 thước. Các cây kiểng được
chăm sóc cắt xén theo hình con Công con Phượng rất
hài hoà ngoạn mục. Nếu không nhìn thấy tận mắt các
ngôi mộ như thế thì khó ai có thể tin và tưởng tượng
được tại sao các dân tộc Á Châu qua truyền thống
Phong Thủy lại tôn trọng sự chết qúa mức mà phung phí
tài nguyên. Nhưng điều đó cũng nói lên một chân lý:
của cải tiền tài chỉ là sự vật vô thường, còn sự thịnh
vượng kết phát của Ðịa Lý mới thật là trường cửu và
quan trọng đáng được đề cao tưởng nhớ.
Trong số hơn mười ngôi mộ xem qua ở các nơi
Thầy ân cần dặn tôi chỉ nên nhớ một vài cái thật rõ ràng
minh bạch và ghi chú thêm một chút ít lý khí áp dụng
trong trường hợp đó như thế nào là đủ. Sau đó phải tự
mình thực tập thêm và rồi sẽ có ngày nào đó tự nhiên
nhập thần thì mọi sự sẽ dễ như trở bàn tay. Lòng tôi lúc
bấy giờ cứ ngờ ngợ là làm sao mình lại có thể đạt đến
trình độ lấy mắt điểm huyệt cũng như tính toán lý khí
nhanh như chớp bằng cách bấm độn trên bàn tay. Trước
khi ra về, Thầy còn ân cần nhắc nhở nên nhớ thế nào là
Tụ khí Khai diện.
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Sau khi trở lại Hoa Kỳ, tôi mất thêm khoảng sáu
tháng nữa để lãnh hội những gì học hỏi được. Tôi không
còn thắc mắc thế nào là Sinh huyệt, thế nào là Tử huyệt,
khi nào bắt đầu phát, khi nào bắt đầu tàn, huyệt kết thế
nào là đa đinh hay thế nào là tuyệt tự, huyệt kết cho
khoa hoạn phú quý phải thế nào và kết phát vào những
năm nào. Tôi bắt đầu đi thực tập tìm huyệt ngay vùng
quanh nhà. Tôi rất đỗi ngạc nhiên vì nhận ra được hai
huyệt trong một buổi chiều, ngọn đồi cao trước mặt nhà
bấy lâu nay tôi chỉ biết là ngọn núi mà nay đối với tôi
nó lại biến thành Thiếu Tổ sơn. Ngọn đồi thấp hơn gần
đó tôi vẫn thường leo lên hái mơ vào mùa hè bỗng dưng
nhận ra được sự khai hoa kết huyệt một cách tự nhiên.
Cách đó vài ngọn đồi tôi cũng nhận ra một huyệt vẫn
còn chờ ai đáng được hưởng. Hy vọng một tương lai
gần Phong Thủy Ðịa Lý sẽ phát triển tại Hoa Kỳ.
Những sách Địa lý do các Chân Sư viết ngày xưa tôi
không hiểu nay tự nhiên lại vỡ ra đúng như các Chân Sư
lưu ý “Phải được truyền khẩu quyết thì đọc sách mới
khai thông được”. Phải chăng có một sợi dây liên lạc vô
hình giữa các Chư Tổ và Đệ Tử. Các Ngài đã lưu truyền
khẩu quyết là phương pháp đúng ngắn gọn đi ngay vào
vấn đề. Ta cũng nên biết chân thư chỉ là lời của các
Chân Sư tán dương ca tụng phương pháp chân truyền
thường được gọi là khẩu quyết mà thôi. Nếu chỉ căn cứ
vào chân thư mà thiếu Chân Sư truyền cho khẩu quyết
thì như người đi biển không có La bàn, bơ vơ giữa biển
khơi mây nước bao la.
Sáu tháng sau tôi trở lại để thực tập thêm với
Thầy sau đó đã có dịp đi tìm huyệt một mình tại Á
Châu. Lạ lùng thay, hầu hết những nơi tôi đặt chân đến
đều có huyệt. Có huyệt tôi phải vào tận nơi quan sát
từng nấm đất để tìm huyệt. Có nơi tôi nhìn thấy huyệt
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khi đi trên đường như các Chân Sư thường bảo “Huyệt
tại Lộ Bàng”. Có huyệt hiện lên như khuôn đúng như
lời Thầy tôi dạy. Tôi bảo với người bạn đi cùng là có lẽ
ai đắp sẵn cho mình hay sao (?). Sau hơn hai tuần lễ tầm
long tróc mạch tôi đã tìm ra gần 10 huyệt kết và mỗi
huyệt đã cho tôi những cảm giác thích thú khác nhau.
Chẳng hạn một khu huyệt trường rộng rãi mà có một
ngôi mả đặt sai huyệt. Thật là tiếc cho gia đình người
nào đó. Có nơi tìm ra cả huyệt chính và huyệt bàng hay
huyệt phụ. Những người bạn đi theo cũng phải ngạc
nhiên trước tài nhận huyệt rất nhanh bằng cặp mắt của
tôi. Tôi không còn nghi ngờ lời Thầy tôi căn dặn là “đến
một lúc sẽ dễ như trở bàn tay”. Nói như thế nhưng tôi
nghĩ rằng huyệt là nơi linh khí kết tụ chỉ dành riêng cho
những ai đáng được hưởng mà thôi như cổ nhân đã dạy
“Tiên tích đức, hậu tầm long”. Nếu ai có ý lạm dụng
cướp quyền tạo hóa thì tai họa sẽ đến ngay. Tôi thầm
cảm ơn Chư Tổ đã gìn giữ truyền thống Chính Tông để
nhờ đó các linh địa vẫn còn tồi tại.
Riêng về phần lý khí hay cách đoán sự kết phát
như thế nào, kết văn, võ, tiền của hay con cái môn phái
Chính Tông căn cứ vào Hà Ðồ Lạc Thư. Hà Ðồ là thể
quyết định yếu tố Âm Dương gồm các con số như Nhất
Lục Cộng Tông, Nhị Thất Ðồng Ðạo,... Lạc Thư là
Dụng quyết định sự thịnh suy bĩ thái gồm các con số từ
1 đến 9 thường được gọi là Cửu Cung. Hà Ðồ Lạc Thư
không thể chỉ là những kinh nghiệm tích lũy mà có
được và có lẽ do các bậc Thánh Nhân được mặc khải
trong cơn Thiền Ðịnh mà ra. Ðó là một hệ thống của các
hiện tượng khí hóa. Các hiện tượng khí hóa người xưa
thường gọi là các vì tinh tú hay các ngôi sao. Bây giờ ta
có thể xem như các hiện tượng Radiation hay phóng xạ
nguyên tử ảnh hưởng tầm xa hàng ngàn dặm. Vắn tắt
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môn phái Chính Tông chỉ dùng các con số từ 1 đến 9
làm ký hiệu. Chu kỳ thời gian được chia làm 9 nên ta có
cửu vận. Ảnh hưởng của núi non sông hồ cũng được
chia ra làm 9 nên ta có Sơn vận và Thủy vận. Sự phối
hợp kỳ diệu giữa các vận Sơn, vận Thủy là những điều
bí mật thường không tiết lộ ngay cả đối với những
người thân như Kinh Ðô Thiên Bảo Chiếu có đề cập
đến.
“Phụ tử tuy thân bất khẳng thuyết
Nhược nhân đắc ngộ thị tiền duyên”
Xin tạm dịch “Cha con tuy thân cũng không nói
và nếu người nào được truyền là tại vì có tiền duyên”.
Trong tạp chí Làng Văn số 149 (1,97) và 151
(3,97) một bài viết về tục ngữ ca dao của hai học giả
Bao La cư sĩ và Việt Chi có nêu lên một câu ca dao mà
chưa ai giải thích được:
“Ba vuông sánh với bảy tròn
Ðời Cha phú quý đời Con sang giàu”
Mọi người ai ai cũng thắc mắc câu đầu “Ba
vuông sánh với bảy tròn” là cái gì và ám chỉ việc gì.
Thực ra nếu không phải là đệ tử của môn phái chánh
tông thì khó mà giải thích được ý nghĩa hai câu cho trọn
vẹn. Ý nghĩa hai câu là lời căn dặn về sự cần thiết của
sự tiếp Phúc hay thực hiện Địa lý mồ mả khi một yếu tố
Ðịa Lý sắp tàn mong tránh những hoàn cảnh thương
tâm sẽ xảy ra để mong duy trì sự kết phát lâu dài. Câu
thứ hai “Ðời Cha phú quý đời Con sang giàu” là muốn
nói đến sự liên tục trường tồn chứ không phải bộc phát
bộc tàn. Do đó câu thứ nhất “Ba vuông sánh với Bảy
tròn” là điều kiện để đạt đến sự kết phát dài lâu trên. Và
như thế “Ba vuông” cũng như “Bảy tròn” là những ký
hiệu vận khí của Lý khí Chánh Tông. Người đặt ra câu
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ca dao trên phải là một Chân Sư Ðịa Lý tôn trọng câu
“Thiên Cơ Bất Khả Tiết Lậu” nên chỉ dám lưu lại một ít
dấu vết tung tích mà thôi. Cho nên khi nào dùng “Ba
vuông” và khi nào dùng “Bảy tròn” vẫn còn được các
đệ tử của Dương Công gìn giữ cẩn mật.
Các khẩu quyết "Truyền Tâm Truyền Nhãn” có
tác dụng như một liều thuốc hồi sinh giúp tôi tỉnh lại
sau cơn mê man vì ngụy thư đầu độc. Tôi cảm giác như
có một luồng Sinh khí mới bắt đầu tỏa nhập chân thân.
Ngoài vườn vài chồi hoa sắp nở báo hiệu tiết trời
đã sang Xuân.
Tuệ Hải
Ngày cuối Ðông 97
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TẦM LONG TRÓC MẠCH
Ngồi chung chuyến bay, một
già một trẻ không hiểu đã thân
nhau tự lúc nào, Chúng tôi trao
đổi cho nhau từ chuyện này
qua chuyện khác. Tôi là một
kỹ sư điện toán phần mềm còn
ông lại không ngờ là một Thầy
Ðịa lý. Tôi vốn thích Tử Vi và
cũng có dịp đọc qua các sách
Phong Thủy nhưng thực tình
sự hiểu biết còn ở bậc sơ học.
Còn ông cũng đã có dịp may
học Tử Vi với một Chân Sư
nhưng nay ông chỉ chuyên về
Bát Quái Cửu Cung Hà Ðồ
Lạc Thư. Trong đó, Ông
nghiêng hẳn về Phong Thủy
Ðịa Lý trên hai khía cạnh Dương Trạch - Âm phần để
nhằm tạo sự hài hòa giữa con người và các vũ trụ tuyến.
Ông cho biết gốc của Tử Vi là Bát Quái Cửu Cung
nhưng nay các sách Tử Vi lại chỉ nói đến phần ngọn là
an sao đoán số. Ông nghĩ rằng Tử Vi luận số mạng của
một người và có tính cách tiêu cực vì ít ai thay đổi được
số mạng, còn Ðịa lý nếu làm được có thể thay đổi số
mạng cả một gia đình hay cả một dòng họ.
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Lá số THẠCH SÙNG
Thạch Sùng sinh giờ Ngọ, ngày 3/5 năm Giáp Ngọ
Mất năm Ất Dậu - 52 tuổi

Phú: HÕng Vû anh hùng, hÕn ðáo Thiên Không nhi táng
qu¯c; ThÕch Sùng trí phú, v§n phùng Ð¸a Kiªp dî vong
gia (Anh hùng như Sở Bá Vương Hạng Vũ hạn gặp Thiên Không
sự nghiệp cũng tan vỡ phải tự vẫn Ô Giang. Giàu có như Thạch
Sùng hạn gặp Địa Kiếp cũng phải tán gia bại sản).
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Do đó, Ðịa Lý có tầm quan trọng lớn và thiết
thực hơn. Tôi được biết ông là học trò cụ Dương Thái
Ban, một danh sư Ðịa Lý và ngoài ra ông cũng đã có
dịp qua Ðài Loan tham khảo thêm về môn này.
Tôi rất thích nghe chuyện Ðịa lý của ông nên cố
gắng khơi chuyện về mồ mả kết phát. Ông bảo các tài
liệu về mồ mả kết phát có nhiều trong “Nam Hải Dị
nhân” hay “Công Dự tiệp ký”. Tuy nhiên ông cũng
không ngại kể cho nghe một câu chuyện mới về Ðịa lý
mồ mả do chính ông thực hiện. Một ngôi mả mà ông
nghĩ con cháu của Phúc chủ sau này sẽ hơn cha mẹ vì
chính Ông khi làm nhận thấy như được Thần linh dẫn
dắt nên mọi việc êm xuôi như trở bàn tay. Tôi xin ghi
lại câu chuyện theo lời kể của ông.
Sau nhiều ngày dong duổi tầm long tróc mạch
tuy đã tìm ra một số cuộc đất với những huyệt kết rõ
ràng minh bạch. Nhưng tiếc thay có huyệt vận thời chưa
đến lúc dùng được như được Hướng mà không được
Sơn gây ra cảnh tổn đinh tuyệt tự. Sơn thủy đảo điên
chỗ nên có sơn thì lại có thủy và chỗ nên có thủy thì lại
có sơn rất nguy hại cho tiền tài và con cái. Có nơi huyệt
quá gần nơi dân cư đã cất nhà không tiện cho việc đặt
mồ mả. Trước khi nhận giúp gia đình này tôi đã khấn
trước bàn thờ chư Tổ và được các ngài tiết lộ “Ðịa hữu
Thần, Thậm uy linh, ...” nên trong lòng chắc chắn gia
chủ thuộc cảnh “Tiền Nan Hậu Dị” do đó vẫn yên trí
tìm thêm.
Một hôm vào buổi chiều trời đã xế nắng sau khi
lội bì bõm qua một cánh đồng lúa xanh rì và phập
phồng vịn tay qua cầu khỉ cheo leo chúng tôi đặt chân
lên một cuộc đất với dòng nước ôm quanh. Nơi đây là
một cái gò nằm giữa cánh đồng cây cối um tùm xum
xuê, nào vườn táo, nào luống bắp, nương ngô, kia rặng
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chôm chôm, nọ luống xoài cát, v.v... Cũng may chúng
tôi gặp ngay người chủ vườn và sau khi trò truyện
khoảng 1 giờ thì trời sắp tối. Chúng tôi xin hẹn ngày
mai sẽ trở lại và được họ chỉ cho đi về bằng lối bờ
ruộng trước mặt để tránh lầy lội. Chúng tôi vừa đi vừa
ngoái trông lại cái gò đất mới phát hiện lòng như lưu
luyến chẳng muốn về. Bất giác một tia sáng lóe ra tíc
tắc trong đầu ngay lúc đấy, Chúng tôi tự nhiên biết được
huyệt nằm ở đâu và hướng của huyệt quay về đâu. Trực
giác bén nhậy này Chúng tôi chưa từng cảm thấy trong
các lần đi tìm huyệt trước đây. Hôm sau trở lại, khi
đứng tại huyệt trường Chúng tôi ngạc nhiên các chứng
ứng của huyệt rất phù hợp, hợp một cách toàn thể như
được đúc khuôn. Minh đường là cánh đồng lúa mênh
mông bát ngát, xa mãi tận bờ sông. Án có cận án và
viễn án. Cận án chính là đám ruộng cao trông tựa lưng
con rùa phơi mình trên cánh đồng bát ngát thẳng cánh
cò bay, viễn án là hai ngọn đồi sát nhau hình như lưng
con Lạc đà hay gọi là Thiên mã. Tay long là một dẫy
núi dài bên tay trái hình cong cong như lưỡi liềm mà
đầu lưỡi liềm lại có một ngọn núi trông như một kim tự
tháp nhỏ thường gọi là bút đứng hay bút lập hiện ra.
Tay hổ là dẫy núi hình móc câu trông như cổ con vịt
quay đầu vùng vẫy trong giòng nước trong mát. Nơi đây
cũng chính là Nhập Thủ Long để dẫn khí mạch đến
vùng đất kết. Nhập thủ sinh động như thế thật là hiếm
thấy. Bên cạnh phía ngoài tay hổ cũng có một ngọn núi
nhọn và như thế hai bên tay long tay hổ đều có bút
đứng. Cụ Tả Ao có câu “Bút lập là bút Trạng Nguyên.
Bút thích giác điền là bút Thám hoa.” Chúng tôi rất lấy
làm ngạc nhiên vì cuộc đất có một bút đứng hay văn
phong (Núi chủ về văn học) đã là hiếm mà ngôi đất này
lại có cả hai. Ngoài ra còn có nào là Thiên mã và gò
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đống rất nhiều trên tay long tay hổ cũng như hậu chẩm
phía sau huyệt. Có thể áp dụng những câu thơ của cụ Tả
Ao vào trường hợp này.
“Muốn cho con cháu nên quan
Thì tìm Thiên mã phương Nam đứng chầu
Muốn cho kế thế công hầu
Thì tìm chiêng trống dàn chầu hai bên”
Nhưng hình thể dù có đẹp đến đâu đi nữa cũng
còn phải dùng đến phép Lý khí Huyền Không để phối
hợp xem có thật phù hợp hay không. Ðiều lạ là ngôi đất
lấy cánh đồng trước mặt làm Minh đường nhưng sau
huyệt và tả hữu huyệt là một lạch nước bao quanh rồi
mới đến hậu chẩm cũng là một rặng núi nhấp nhô có thể
gọi là Tam thai Ngũ nhạc. Như thế là huyệt có đầy đủ
những chứng ứng cần thiết Long Hổ Án Chẩm. Hành
long thuộc dạng Văn Khúc Thủy kéo dài cả hơn 20 cây
số qua các quận huyện.
Khi kết huyệt lại phù hợp với cách thức diễn tả
trong Hám long kinh một chân thư về Loan đầu.
“Văn Khúc kết huyệt Chưởng tâm lạc”
Hay thủy long thường kết huyệt ở giữa như lòng
bàn tay và do đó lấy núi non của Long của mình làm
Long Hổ Án Chẩm.
Chúng tôi dùng tay bấm quẻ Huyền không Lý
khí thì lạ thay các nơi đặc biệt như bút hai bên, Thiên
Mã Án, Tam thai Ngũ nhạc Chẩm đều phù hợp với sự
biến động của khí vô hình trong vận đầu của Hạ nguyên
hay 60 cuối của chu kỳ tam nguyên 180 năm.
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Thông thường với các môn phái khác như Tam
Hợp Cửu tinh không khi nào dám lập huyệt mà lại dựa
lưng vào nước gần như thế vì họ luôn luôn trông vào
nước trước mặt để làm minh đường. Ðối với môn phái
Chính Tông thì không nhất thiết phải như thế. Chúng tôi
khi lập huyệt này đã gối đầu vào lạch nước phía sau mà
theo Huyền không lý khí hóa ra lại hay vì thu được cả
hình thể hữu tình cũng như khí vô hình luân lưu trong
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cuộc đất qua chu kỳ Tam Nguyên Cửu Vận. Cái lạch
ôm quanh và rặng núi Tam thai Ngũ nhạc đều hợp thời
hợp vận. Do đó, sau khi học được Lý khí Chánh tông thì
lập huyệt định hướng cũng trở nên dễ dàng vì không
còn e ngại những “Kỳ hình quái huyệt” đã làm điên đầu
bao nhà nghiên cứu chẳng biết xoay sở làm sao mà
điểm cho đúng với Lý khí cả.
Ngoài ra khi lập huyệt định hướng phải phối hợp
với Nhập thủ mạch theo một phương pháp nhất định. Về
điểm này chúng tôi may được dân địa phương dẫn đi
chung quanh quan sát từng khóm cây ngọn cỏ mới nhận
rõ mạch thổi vào huyệt từ đâu. Sau đó đem phương
pháp hình thể Chánh Tông vào phối hợp thì quả là phải
như thế. Chúng tôi hồi tưởng lại lời khẩu truyền tâm thụ
của Thầy không khỏi khâm phục và nhớ mãi “...nếu
không như thế thì là giả huyệt”. Lý khí chân truyền thật
là giản dị đúng như các Chân Sư thường nhắc nhở.
“Ðộc thư vạn bộ bất như khẩu quyết nhất chiêu” xin
tạm dịch “Ðọc hàng ngàn quyển sách không bằng hiểu
thấu đáo một câu quyết qua sự khẩu truyền”.
Quan sát hình thế và so sánh với các huyệt quanh
vùng chúng tôi nghĩ rằng đây là huyệt chính của cuộc
long. Long đình khí chỉ thủy tụ khi hành long buông
mình phân ra long hổ kết huyệt trước khi ra đến bờ
sông. Huyệt nằm giữa lòng bàn tay nhưng được tay hổ
quay đầu thổi khí vào trông ngoạn mục như đầu con cò
trong tư thế quay đầu rỉa lông. Dân địa phương cũng
nhận biết đây là thế đất hình con chim. Nếu nói theo
kiểu hát hình ta có thể gọi là cách “Ðại bàng ẩm thủy”
hay “Bạch nhạn ẩm tuyền” cho dễ hình dung.
Huyệt kết ở dạng Đột là một cái gò với dư khí
thè ra như cái môi trước khi thoái khí dần vào Minh
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đường đúng như các sách Ðịa lý thường căn dặn Long
Huyệt phải có chiên thần. Cụ Tả Ao có câu:
“Kết thoái dư khí còn xa,
Phải đi trăm dặm mới ra chiên thần”.
Khi đào huyệt qua hai lớp đất phía trên độ 2 tấc
chúng tôi gặp lớp đất thứ ba dầy sâu độ 1 thước. Ðất
đầy Sinh khí, tươi nhuận với đầy đủ ngũ sắc năm mầu:
Trắng, Vàng, Ðỏ mầu gạch, Hồng, Xanh. Chất đất ở đây
rất tốt, khi dùng tay bóp thì nó không vỡ nở rời rạc, khi
vo lại thì thành viên. Người không biết cũng trầm trồ
khen là đất đẹp. Riêng Chúng tôi cũng mừng thầm cho
phúc Chủ được đất đầy đủ ngũ hành.

(Thế đất kết gò Kim tinh – Âm lai dương thụ huyệt.
Nhà Đặng Đình Tướng đã được bàng huyệt mà áo đỏ đầy triều)
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Huyệt tọa Cấn hướng Khôn hơi nghiêng về Dần
Thân để hóa đi sát khí nếu có tại các phương Ðông và
Ðông Nam. Huyệt nhằm thâu lấy khí tốt tại phương Tây
Nam có án lưng rùa và Thiên mã, phương Nam và Tây
với Long Hổ và bút lập hay văn phong, phương Ðông
Bắc với lạch nước ôm quanh và rặng núi Tam Thai Ngũ
nhạc. Cách phát thế nào thì gồm Ðinh Tài, Văn học, Vũ
chức hay công danh thành đạt khác thường. Khi nào
phát thì chúng tôi luận theo lý khí chân truyền, được
biết sẽ phát ngay trong vận này và sẽ kéo dài hết cho
đến năm 2044.
Cũng nên biết thêm năm 1995 thuộc vận thứ 7
của Hạ Nguyên dùng huyệt này thì thu được khí tốt ở
những chứng ứng trên. Nhưng nếu sang đến Thượng
Nguyên thì không những không thu được Sinh Vượng
khí mà còn bị sát khí làm hại. Do đó, chữ Thời có một
ảnh hưởng tối quan trọng trong sự thực hiện Ðịa lý.
Gia đình phúc Chủ thuộc hậu duệ của một bậc
Trạng Nguyên ngày xưa cũng do mồ mả kết phát nên
vẫn còn duy trì được truyền thống Ðịa Linh Nhân Kiệt.
Các con cố gắng thực hiện Ðịa lý trong hoàn cảnh
không mấy thuận lợi nhưng cuối cùng mọi việc đều thu
xếp được vẹn toàn. Cụ Ông lúc còn sống trọng tình
nghĩa hơn tiền tài. Suốt đời luôn luôn đứng về phe kẻ
yếu. Một mình can đảm dám chống lại cả một phong
trào a dua theo thời thế. Cụ Ông mất trong lúc không
thuận lợi cho việc thực hiện “Tầm long tróc mạch”,
nhưng 6 năm sau các con ai cũng đồng tâm nhất trí lo
cho Cụ Ông được toại nguyện theo truyền thống tổ tiên
“sống có nhà thác có mồ”. Người con trưởng cho chúng
tôi biết gia đình đã làm lễ và Cụ Ông đã đồng ý một
cách không ngần ngại, gieo quẻ Âm Dương được ngay
lần đầu cho phép cải táng.
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Hôm bốc mộ Chúng tôi thấy quả là linh nghiệm
và đúng lúc vì nắp áo quan đã mục. Gia đình làm lễ
rước cụ về nơi huyệt mới đầy Sinh khí phong cảnh hữu
tình. Thông thường ở địa phương này vào thời gian đó
hầu như ngày nào cũng mưa vào buổi chiều. Chúng tôi
chỉ nhắm chọn ngày giờ theo cho được ngày lành giờ tốt
nhưng lại được cả ngày nắng đến mãi nửa đêm trời mới
đổ mưa. Lúc hạ huyệt khi đọc điếu văn trời có nổi cơn
giông tưởng chừng sắp mưa nhưng chỉ có vẻ tỏ dấu hiệu
hài lòng cho mọi việc đã được vẹn toàn. Lễ cải táng Cụ
là một ngày đẹp trời. Mây trắng trời xanh làn gió mát
như báo hiệu điềm lành cho sự chuyển mình của một
dòng họ qua giai đoạn mới.
Ngay hôm đó chúng tôi và gia đình phúc Chủ
không định đến thăm khu nhà người Chủ đất vì mọi sự
đã có sự bằng lòng giữa đôi bên. Nhưng nhờ một sự tình
cờ Chúng tôi và con cháu của Cụ đã đến thăm người
Chủ đất. Từ đây họ coi nhau như anh em trong một nhà.
Chúng tôi chợt nghĩ thoáng trong đầu có lẽ nào Cụ Ông
“Sống khôn thác thiêng” đã bảo cho gia đình biết sống
theo đạo lý nên tỏ sự biết ơn người đã giúp mình trong
ngày cải táng.
Làm xong cuộc đất một cách tươm tất phần
Chúng tôi cũng như phía gia đình phúc Chủ cảm thấy
như là mọi việc đã được sắp đặt từ trước và Chúng tôi
đôi bên chỉ là những người theo đó mà làm. Riêng
Chúng tôi trực giác nhận ra huyệt và sau đó dùng lý khí
Chính Tông phối hợp giữa loan đầu hình thể và khí vô
hình lại phù hợp được nhiều nơi. Lúc đào đất lại được
đất ngũ sắc năm màu hiếm quý. Khi chọn ngày hạ huyệt
lại được ngày không mưa. Chúng tôi trộm nghĩ rằng quả
là đất này có Sơn thần Thổ địa trấn giữ từ lâu và ngày
nay mách cho chúng tôi để tặng cho phúc Chủ. Người
39

PHONG THỦY NHÀN ĐÀM – TUỆ HẢI

con trưởng cũng không ngần ngại tiết lộ cùng chúng tôi
gia đình cũng có nhờ người xem quẻ dịch về cuộc đất
này và quẻ ra rất tốt với lời bàn “Quả đào ngàn năm mới
chín để đãi cho gia đình có phúc. Có thể thực hiện mà
chờ kết quả”. Quả đào ngàn năm đây muốn nói đến
huyệt kết rất qúy và hiếm như là phải cần đến ngàn năm
mới có một lần.
Cho nên thực hiện Ðịa lý nói khó cũng được mà
nói dễ cũng được. Khó cho những ai chưa bắt tay vào
việc, nào là Chân Sư có mấy ai, thời gian eo hẹp và tiền
bạc tốn kém. Dễ cho những ai có Phúc Duyên và nếu
thành tâm thì thường được Thần linh giúp đỡ chỉ đường,
biến mọi việc tưởng như khó mà lại hóa dễ như không.
Nghe xong câu chuyện tôi nhớ lại một bài báo tại
Mỹ của tờ San Jose Mercury News trong năm 1995 có
nói đến một nghĩa trang do người Trung Hoa sáng lập
với những huyệt giá từ 200,000 đến 300,000 dollars.
Nghĩa trang này nếu tôi nhớ không lầm thì tại thành phố
Colma gần phía Nam của thành phố San Francisco.

Tôi định hỏi thêm về các chi phí tại nơi Ông
làm nhưng phi cơ đã bắt đầu hạ cánh sắp sửa đáp
xuống sân bay. Qua khung cửa con rồng Á Châu,
quê hương tôi đã hiện ra trên các đám ruộng xanh,
dòng sông với phù sa mầu hồng vờn lượn, những
rặng núi vòng quanh ôm ấp ruộng đồng làng mạc
như một bức tranh thủy mạc, đẹp đến mê hồn.
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Tự nhiên tôi thấy như có một luồng Sinh khí
đang thổi vào óc não châu thân và lòng lâng lâng rộn rã
khi sắp đặt chân trở lại vùng đất quê hương yêu dấu.
Nơi đây Ðịa lý Phong Thủy hay hiện tượng Địa linh
Nhân kiệt vẫn còn được duy trì và thực hiện như một
truyền thống khó phai nhòa theo dòng lịch sử.
Thật kỳ diệu và huyền ảo thay! Con người một
linh vật sinh ra giữa trời đất rồi lại trở về với đất trời.
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Trong bối cảnh con người tuy có chết nhưng lại luôn
được tái sinh. Ðịa lý thật đã đóng một vai trò quan
trọng. Không những luôn vun bồi cho cuộc sống, mà lại
còn tái tạo và nâng cao cuộc sống cho thế hệ mai sau.
Và hình như hiện tượng Ðịa linh Nhân kiệt vẫn hằng
luôn ở trong mọi người chúng ta, vào mỗi khi tâm hồn
và trái tim rung cảm hòa nhịp cùng Hồn thiêng sông
núi, như một Cộng hưởng tích lũy sức sống triền miên
luôn tồn tại chẳng bao giờ mất của những trang Anh
Hùng Liệt Nữ qua bao ngàn năm. Tôi hẹn xin đến thăm
Ông để tìm hiểu thêm về bộ môn Ðịa lý Phong Thủy,
một môn Khoa học Nhân văn thiết thực tuy xưa cổ
nhưng tràn đầy nhân tính trong mục đích báo hiếu Tổ
tiên và gây dựng tương lai cho con cháu.
Thế mới biết Đạo Địa Lý thật là to lớn vô cùng.
Trong Hiếu Kinh có đề cập đến sự chọn lựa đất cát
trong việc an táng. Ông Trình Tử đã nói rằng đất có tốt
có xấu. Đất tốt thì hình hài và Thần Phách của Tổ
Tiên yên lành và con cháu được thịnh vượng. Do gốc
được vun bồi thì cành lá tự nhiên sinh tươi. Huống
hồ Tổ Tiên Ông Bà và con cháu vốn cùng một hệ thống
tinh huyết cho nên hài cốt Ông Bà yên lành thì con cháu
cũng yên lành. Ngược lại nếu hài cốt Tổ Tiên Ông Bà
không yên thì con cháu cũng chẳng yên lành.
Ông Chu Tử nói rằng TÁNG (Chôn cất) tức là
TÀNG (giấu đi). Tại sao con cháu lại phải giấu đi hài
cốt di thể của Tổ Tiên là vì muốn tỏ lòng kính cẩn và
thận trọng nên mới ra công nhờ Thầy tìm nơi đất tốt
đề tính kế hoạch vĩnh viễn lâu dài cho con cháu. Đất tốt
sẽ giúp hình thể nguyên vẹn và Thần Linh Hồn Phách
tồn tại phù hộ con cháu thịnh vượng nên việc cúng
giỗ không đứt đoạn. Nếu ngược lại chọn chỗ đất cát
không được tinh tường thì sự chôn cất sẽ không được
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tốt lành. Phần lớn thường gặp phải dòng suối hay mối
mọt như các loại bệnh Phong của đất làm hại như bọn
cướp phá hoại bên trong quan tài. Do đó hình hài và
Thần Phách của Tổ Tiên không yên ổn gây ra cái họa
chết chóc tuyệt diệt cho con cháu.
Địa Lý Phong Thủy có một sự hệ trọng vô
cùng mà thực ra cũng chẳng nên xem đó là một thuật
kỳ dị khác thường vượt quá thầm mong ước của mọi
người. Đã là người chúng ta ai ai cũng không thể không
biết trước việc hệ trọng này. Nếu coi thường việc hậu sự
mà không lo liệu trước thì khi có việc ma chay an
táng sẽ khó lòng tránh được không bị lừa dối bởi các
thầy không có chân truyền thực học.

(Huyệt trường)
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BẠCH VÂN AM TIÊN SINH
ĐỊA LÝ CHÍNH TRUYỀN
Nguyên tác Hán văn: NGUYỄN BỈNH KHIÊM
Người dịch: Giáo sư LƯU KHÔN
Không kể năm tháng, dùng cổ để làm chuẩn mực
cho kim, Ta một ngày nhân trời quang đãng, ngắm sông
núi làm vui. Trong lúc ngâm vịnh cổ thi, thấy được một
câu lạ như sau:
“Mỹ nữ tiền đường bái giáo học hữu lương y”.
Ý nói “người con gái đẹp tiến lên trước nhà xin thọ giáo
(học hỏi) cho có cái ăn cái mặc”.
Ta thản nhiên cười mà rằng: Thật hợp với ý định
của ta hôm nay, nhưng chưa biết hình thế ra sao.
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(Núi Cô Tiên, nơi đây đã phát 18 đời quận công)

Ta bèn rời bước ra đồng, phóng mắt nhìn khắp
núi sông, cố tìm xem hình thế “Mỹ nữ” như thế nào, thì
thấy một Ông lão mình mặc áo vải, tay chống gậy trúc,
từ hướng Tây Bắc đến, trông thật quắc thước. Ông lão
hỏi ta ở nơi nào. Ta đáp đi từ Ngọc An qua Ngân Hà, đi
ngựa vượt Hát Long, chính là một kẻ nơi hương ấp. Ông
lão nói: “Ngài là bậc hàn mặc sao đến chốn này?” Ta
đáp: “Chỉ vì muốn xem mồ mả các vị tiền bối thế nào,
để học hỏi các bậc tiên hiền, nên đột nhiên đến đây,
không ngờ cao hứng mà vui với núi sông”. Ông lão biết
ý bèn xin đi cùng. Trong khi hóng mát dưới bóng cây,
nói toàn là chuyện nước biếc dưới sông, chim ca trên
núi. Ta khen lời ông lão nói đúng, nhân đó mới hỏi
rằng: “Sách Địa lý có hàng trăm hàng ngàn quyển, vậy
mà bọn học giả trên đời, mười người thường có đến bảy
tám, khi khảo cứu thì trúng một sai mười, có phải thói
thường là như vậy, hay đó là sách vở của bọn Nhung
Man?” Ông lão nói: Sách vở có đúng có sai, nhưng kẻ
trí theo cái đúng, người ngu theo cái sai, không thể cứ
coi đó toàn là của quân mọi rợ. Xin giải thích để ngài
47

PHONG THỦY NHÀN ĐÀM – TUỆ HẢI

nghe. Địa lý tức là núi sông bày bố trên mặt đất. Nhưng
Địa lý lại có địa khí. Khí tụ thì lành, khí tán thì dữ. Khí
hòa với cuộc sống, núi không mọc cỏ không chôn được.
Khí theo hình mà đến, núi đứt không chôn được. Khí
hợp với rồng (long), núi chiếc không chôn được. Nó
xuất hiện trong sử sách, phát triển trong thi ca và đều
gọi là khí cả. Vì lý đối với khí chẳng những như nước
đối với biển cả, non đối với núi Thái. Thế mà người đời
cứ muốn giảng giải bằng những lời lẽ trần tục, thật
chẳng rõ thế nào là huyền diệu vậy. Nhìn Huyền vũ rũ
đầu, Thanh long múa lượn mà cho là đẹp, không ngờ
khí ấy tan tụ nơi huyệt tinh, huyệt trường. Cho nên yên
phận giữa loài tôm tép mà không biết khí lạnh, ẩn mình
trên ngọn quy sơn mà không biết khí tan, như thế làm
sao tạo được phúc cho mình, cho người? Riêng ở Nghệ
An có ông Tả Ao, hiểu lẽ Sinh Lai Ám Tử, luôn luôn
coi Địa lý đi trước, địa mạch đi sau. Như thế thì muốn
nói theo ngài, có thể nào không nhìn nhận địa khí là
tông chỉ của Địa lý?”
Ta nói: “Tôi nghe cái mà người xưa gọi là táng
thừa sinh khí, nay lại nghe địa khí là trên hết, quả thật
không phải dễ vậy. Tuy nhiên lý có hình dễ biết, khí
không hình khó tường, thực không biết phải dò từ đâu
ra.”
Ông lão đáp: “Khí sinh ra nước, nước do khí sinh
ra, vì vậy quan sát nước có thể tìm ra được lẽ nhiệm
màu. Nay xin mách như thế này:
Thứ nhất phải xem khí và nước ngưng tụ tại
huyệt trường. Lên cao quay đầu nhìn lại sẽ trông thấy
đại thể bắt nguồn từ bên trái xuôi dòng chảy qua bên
phải, ở giữa sẽ trông thấy một dòng nước nhỏ, bất kể
rộng hẹp, dài ngắn, từ bên phải chảy ngược sang bên
trái, rồi cùng đại thế hợp chung dòng mà chảy sang bên
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trái, ở khoảng giữa này ắt có khí tụ huyệt trường, đại thế
thủy từ bên hữu chảy sang bên tả, dòng nước cũng thế,
sẽ chảy ngược lại để hợp chung dòng. Ta gọi đó là:
Ngoài song trăng sáng, trong nhà trắng,
Bên dòng hoa nở, giữa dòng hồng.
Nếu các dòng nước lớn nhỏ cũng chảy xuôi mà
không hợp chung với nhau thì khí sẽ tan, chẳng nên dời
bước tới!
Thứ hai phải xem khí và nước ngưng tụ tại huyệt
tinh. Đã xem xong huyệt trường mới vào trường nội để
thẩm định mỗi ngôi sao xuất thân như thế nào.

(Hai dòng Thủy hợp lưu, một dòng từ trái chảy sang phải, một
dòng từ phải chảy sang trái, rồi hợp lưu chảy về phương Nam)

Không những chỉ có Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ
mà còn có những cảnh sắc đẹp đẽ tôn nghiêm, xinh xắn,
phì nhiêu, phía sau nước rẽ, phía trước nước hợp, ta gọi
đó là:
Nước rẽ phía sau, nước hợp phía trước,
Huyệt tinh tụ khí, chắc chắn không thể nghi ngờ.
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Nếu không thành huyệt tinh, không thành huyệt
điền, không trông thấy thủy rẽ, thủy hợp, ấy là khí tan,
chẳng nên để ý tới.
Thứ ba nên xem khí và nước ngưng tụ tại huyệt
vựng. Xem trong huyệt tinh, huyệt điền. Bước lên huyệt
tinh, huyệt điền mà nhìn thẳng, nhìn nghiêng, nhìn
ngang, nhìn dọc thì trông thấy vựng hình hơi động trong
huyệt tinh, minh dịch thấp thoáng nơi điền vựng. Phía
sau hà tu (râu tôm) khi mưa xuống thì nước rẽ. Phía
trước có giải nhãn, khi mưa xuống thì nước hợp, ấy là
khí tụ huyệt vựng. Tức đó là:
Trong huyệt có hình sóng lượn, nhất nhất đều thế
cả. Nếu bằng phẳng như tờ giấy, như da trâu, ấy là khí
tan, thì chẳng nên đem chôn!”
Ông lão nói dứt lời, Ta nhận ra đó mới chỉ là nói,
bèn thưa với Ngài rằng: “Địa lý với địa khí cũng không
ngoài núi với nước, nay nếu chỉ chuyên về thủy pháp và
phân hợp thuận nghịch mà không nói gì đến Quẻ khí
như vậy là sai lầm không thỏa đáng. Người xưa nói
“Núi cản, nước xuôi ắt khí tụ, núi xuôi, nước cản ắt khi
ngưng”. Còn nào ngô đồng, dương liễu, v.v... xin tạm
gác một bên.
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(Ngũ Tinh quy viên)

Ông lão mỉm cười không nói, Ta lại cứ hỏi luôn
miệng, nên Ông lão mới đáp như thế này: “Trong việc
nghiên cứu Địa lý, kẻ hèn này tuy hiểu biết kém cỏi,
nhưng thấy rằng không thể thiên trọng về nước mà xao
lãng về núi, bởi vì sông núi là một. Núi “hành” thì nước
“định”, núi “hồi” thì nước “chuyển”, nước tức là núi,
núi tức là nước. Phàm phía sau có thủy phân bát tự thì
“chủ” ắt có “mạch khai trướng xuyên tâm”. Phía trước
có thủy hợp bát tự thì “nô” ắt có “hình loan cung bão
diện”. Phía trên không có hình, động mạch đến như làn
tro, thì hà tu do đâu mà chia ra. Phía dưới không có
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“bàng khởi”, cao thấy như đáy nước xoáy thì giải nhãn
do đâu mà hợp lại. Đến như khi thủy mạch đi ngược lại
thì nghịch sau ở mạch ngoại lấy gò để nhận nước ở đầu
nguồn. Thế nên Sơn pháp nằm trong Thủy pháp. Nay
nếu thiên về nước mà nói, ấy vì muốn phân biệt tụ tán
rõ ràng. Núi khó mê hoặc được ta, nhưng ta rất cần
không loại bỏ “Thoát long tụ khí”, rồi sau đó “Long gia
quý cách”. Nếu không “Tọa hạ vô long, triều đối thành
không”, tuy “Long quý gia cách” có ích lợi gì. Kinh
sách có câu:
Tọa hạ nhược vô kỳ khí mạch,
Nhãn tiền hưu vấn vạn trùng sơn.
Nghĩa là: Dưới chỗ ngồi nếu không có khí mạch,
trước mắt đừng hỏi núi nghìn trùng là như thế ấy.”
Hồi lâu ta hỏi ông lão: “Nhìn núi trước, nhìn
sông sau, có lẽ khó tìm được rồng (long). Nhìn sông
trước, nhìn núi sau, có lẽ dễ tìm được rồng (long). Như
thế quả Ngài đã thông suốt về môn Địa lý và những gì
Ngài nói về huyệt trường, huyệt tinh, huyệt vựng, thủy
pháp đều chắc chắn cả. Còn như tiểu phái đi ngược đến,
có phải lúc nào cũng thế mới tạo được phúc chăng?”
Ông lão nói: “Không phải như thế. Tiểu phái đi
ngược đến ý nói là thuận kết cục, còn đại phái xuôi
dòng mà đi cũng như là tiểu phái đi ngược đến mà thôi.
Nếu xây qua trở lại để “đồng bão” “đương triều”, hạ sa
cũng bất chấp là rút ngắn ra sao, thì cần gì tiểu phái đi
ngược đến?”
Ta nghĩ điều mà Ông lão trình bày nhất nhất đều
hợp lý, quả đúng là chính pháp chân truyền, đạt được
tâm quyết của Tả Ao. Hỏi thế nào là “Minh Sinh Lai”,
thế nào là “Ám Tử Khứ”?
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Ông lão nói: “Tả Ao chỉ lấy sáu chữ Sơn Thủy,
Thuận Nghịch, Huyệt Pháp. Nếu khởi tổ bắt đầu từ bên
trái ắt đi ngang qua phía sau, đến bên phải rồi đi ngược
lại, rồi nhập huyệt. Nếu bắt đầu từ bên phải, ắt đi ngang
qua phía sau, đến bên trái rồi đi ngược lại, rồi nhập
huyệt. Rồng (long) thay đổi, Tả Ao tiên sinh gọi là
“Minh Sinh lai”. Nếu xuôi theo mà đến, xuôi theo mà
nhận, từ bên trái đến, bên trái nhận. Từ bên phải đến,
bên phải nhận, rồng (long) không thay đổi, đó là “Ám
Tử Khứ”. Nước Huyền vũ phải đến Minh đường. Nước
Minh đường phải “Chiền” Huyền vũ. Có cách “Huyền
chi thủy” này, Tả Ao tiên sinh gọi là “Minh Sinh Lai".
Nếu xuôi theo mà đến, xuôi theo mà đi, thẳng đường mà
đến, thẳng đường mà đi, nước không phải là “Huyền chi
thủy”, đó là “Ám Tử Khứ”. Như “Huyệt Trường”, tả
hữu đều khai dịch, gọi đó là “Minh” không khai dịch,
gọi đó là “Ám”, tả khai hữu bất khai, gọi đó là một bên
“Minh”, một bên “Ám”. “Huyệt kết” thì tựu lại ở chỗ
minh. “Huyệt thể” hay “Hình thế huyệt” có môi là
“Sinh”, không môi là “Tử”. “Định Huyệt” hay “Điểm
Huyệt” phải tìm đến nơi Sinh mà bỏ nơi Tử. Nay mình
đã gặp nhau, kẻ hèn này có gì để giấu? Nếu trông thấy
đại thủy từ bên tả đến, bên hữu đi, lại trông thấy tiểu
thủy từ bên hữu đi ngược đến, rồi sang bên tả hợp với
đại thủy mà đi, những “Sa” trong nước này Tả Ao tiên
sinh gọi là “Long nghịch quyển” hay “Long hóa”; hoặc
trông thấy đại thủy từ bên hữu đến, bên tả đi; lại trông
thấy tiểu thủy từ bên tả đến, rồi sang bên hữu, hợp với
đại thủy mà đi, những “Sa” trong nước này Tả Ao tiên
sinh gọi là “Hổ nghịch quyển”, hoặc gọi là “Hổ hóa”.
Như thế đặt La bàn chỗ nào là cát, chỗ nào là
hung? Phàm khi bốc táng, mỗi lần thấy khí hàn mặc thì
gọi là Văn, mà không màng đến Tốn, Tân. Thấy hình
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trống thì gọi là Vũ, mà không để ý đến Chấn, Canh.
Trước mặt thấy nhà cửa, quân hầu trùng điệp, tuy không
Cấn, Bính mà là phú ông. Bên trong thấy người đẹp với
mày ngài bán nguyệt, tuy không Đoài, Đinh, mà là Đế
hậu. Đại để dùng La bàn là để đặt điềm lành đúng chỗ.
Việc tạo hóa an bài không ngoài “Sơn tề Án chính” mà
thôi. Không nên câu nệ xoay trở La bàn mà phản lại tinh
hình đúng đắn của sơn thủy. Điểm huyệt rốt cuộc rồi
cũng sẽ lầm lẫn.”
Trước khi ta gặp ông lão, ta cứ tưởng là tầm long
dễ, điểm huyệt khó. Từ khi được ngài khai tâm rồi, mới
biết điểm huyệt là phải nhắm sao cho đúng.

(La bàn hay La Kinh các Chân Sư thường hay sử dụng)
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Dịch âm: BẠCH VÂN AM TIÊN SINH ĐỊA LÝ
CHÍNH TRUYỀN

Niên nguyệt bất kế, dĩ cổ chuẩn kim, dư mỗi nhật
yến thời. Tụ ngu sơn thủy đang ngâm vịnh cổ thi. Kiến
nhất kỳ cú vân:
Mỹ nữ tiền đường bái giáo học hữu lương y.
Thản nhiêu tiếu viết: Chính hợp dư lệnh nhật kế.
Đản vị tri hình thế như hà tức di tông dã ngoại. Tứ quan
sơn thủy, sách mỹ nữ hình thế như hà.
Kiến nhất lão ông thân yết nhất lệnh, thủ trúc
nhất chi, tòng tây bắc phương lai đáo. Kình thiên ngọc
diệp chi trung, tư vấn dư viết: Sở cư hà tại.
Dư viết: Tòng ngọc án độ ngân hàn, tẩu mã quá
hát long, nãi thị hương ấp du nhân.
Lão ông viết: Công thi hàn mặc trung nhân, hà
do chí thử.
Dư viết: Chính khán tiên phần như hà dĩ pháp
tiên hiền thốt du chí thử. Bất kỳ ngẫu phùng giai giữ dĩ
sơn thủy tự ngu.
Lão ông tri kỳ ý, tức yêu giữ đồng hành. Thừa
lương thụ hạ tư thời sở ngữ:
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“Vô phi thủy lục sơn ca.”
Dư gia kỳ ngôn hợp lý.
Nhân vấn viết: Địa lý chi thư vô quá thiên bách.
Nhi thế chi học giả, thập thường thất bát nhi khảo kỳ hạ
thủ chi gian tắc nhất thị thập phi. Tương kỳ nhân chi
thời tục dư, ức thị diệt.
Lão ông viết: Kinh hữu thị hữu phi, đãn minh giả
tông kỳ thị. Ám giả thượng kỷ phi, bất khả thị dĩ nhất
khái diệt man kinh. Kinh luận dã, thỉnh vi ngôn chi. Phủ
Địa lý giả, sơn thủy chi liệt vu địa dã. Nhiên Địa lý hựu
hữu địa khí. Khí tụ tắc cát. Khí tán tắc hung. Phù khí dĩ
sinh hòa. Đồng sơn bất khả táng. Khí nhân hình lai.
Đoạn sơn bất khả táng. Khí dĩ long hội. Độc sơn bất khả
táng. Kỳ hình chư kỷ, phát chư thi ca, giai ngôn khí dã,
thị dĩ lý chi ư khí. Bất thí thủy chi hải sơn chi thái. Nãi
thế chi nhân đồ thích kỳ trần ngôn. Bất minh kỳ yếu chỉ.
Phàm kiến huyền vũ chi thùy đầu thanh long chi tường
vũ, sở dĩ vi mĩ quan. Nhi huyệt tinh huyệt trường, bất
giác kỳ khí chi tán tụ. Cố hoặc an ư hà tu thủy giới chi
trung, nhi bất tri kỳ khí hàn hoặc tàng ư qui bối sơn
trung chi thượng nhi bất tri kỳ khí tán. An năng tạo kỷ
phúc tạo nhân phúc hồ. Độc Nghệ An Tả Ao tiên sinh;
sở dĩ Minh Sinh Lai Ám Tử Khứ; mạc bất dĩ địa khí vi
tiên, địa mạch vi hậu, nhiên tắc dục đạo tiên sinh giả.
Khả bất dĩ địa khí vi Địa lý chi tông chủ hồ.
Dư viết: Văn cổ nhân sở vị táng thừa Sinh khí.
Kinh hựu văn địa khí vi Địa lý chi tiên, thành bất khả
dịch dã. Đãn lý hữu hình dị tri, khí vô hình nan thức quả
tòng hà đầu đắc lai.
Lão ông viết: Khí vi thủy mẫu, thủy vi khí tử.
Thị dĩ thủy quan chi. Khả kiến kỳ ẩn hỹ. Kim vi ngôn
chi.
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Đệ nhất đương khán huyệt trường tụ khí thủy. Hệ
đăng cao hồi đầu kiến đại thế thủy tự tả biên phát
nguyên. Thuận lưu lai hữu. Trung kiến nhất tiểu phái,
bất câu đại, bất câu trường đoản, tự hữu biên nghịch lai
tả, giữ đại thế thủy hợp hữu khứ. Giá cá trung gian, tất
hữu huyệt trường khí tụ. Hữu biên đại thế thủy lai tả,
tiểu phái nghịch hợp diệc nhiên. Sở vị:
“Song ngoại minh nguyệt song nội bạch
Thủy biên hoa phát thủy trung hồng.”
Nhược đại lưu tiểu phái tương thuận nhi bất
tương nghinh tắc khi tán.
Đệ nhị dương khán huyệt tinh tụ khí thủy. Ký
khán đắc huyệt trường, phương nhập trường nội, thẩm
nhận mỗ tinh xuất thân, bất câu Kim, Mộc, Thủy, Hỏa,
Thổ. Hệ kiến tôn nghiêm khai nhan tú mỵ khả quan.
Hậu hữu bát tự thủy phân. Tiền hữu bát tự thủy hợp. Sở
vị:
Thủy hậu hữu phân,
Thủy tiền hữu hợp.
Huyệt tinh tụ khí,
Định vô nghi hĩ.
Nhược bất thành tinh thể, bất thành điền diện, bất
kiến thủy phân thủy hợp, tắc khí tán, bất tu trước nhãn.
Đệ tam đương khám huyệt vậng tụ khí thủy. Hệ
khí khán đắc huyệt tinh huyệt điền, phương đáo tinh
thượng điền thượng chính khán tà khán hoành khán trực
khán, hệ kiến tinh trung vi động vậng hình hoặc điền
vậng minh dịch vi mang. Thùy chiên khai diên. Hậu
hữu hà tu thiên vũ thủy phân. Tiền hữu giải nhãn thiên
vũ thủy hợp, nãi thị huyệt vậng tụ khí. Sở vị:
Huyệt hữu lãng ảnh nhất nhất kỳ thị dã,
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Nhược bình như phiến chỉ, thản tự ngưu bỉ, tắc
khí tán. Bất nghi thiên táng. Lão ông ngôn dĩ.
Dư thái kỳ ngôn. Đô tòng thủy thượng thuyết lai
nhất bộ. Sơn chướng hòa vị khải sỉ, tức ngữ chi viết:
Địa lý dữ địa khí bất ngoại hồ sơn thủy nhĩ. Kim chuyên
ư thủy pháp. Duy dĩ phân hợp thuận nghịch vi đàm. Nhi
chư gia quái lệ thí nhi bất thủ. Thị thành tích ư mâu
trung nhi bất mãn giả dã. Cổ nhân vân:
“Sơn chỉ thủy giao tắc khí tụ,
Sơn nhân thủy giới tắc khí chỉ.”
Bỉ đồng ngô, dương liễu chi đồ.
Tất cánh tòng phu chi mỹ nữ. Cố thỉnh trí nhi bất
vấn, nãi chủ sơn nhất tiết, tu khai trướng dĩ xuyên tâm.
Nô sa lưỡng bàng, yếu loan cung nhi bão diện. Đương
tâm thập đạo. Tắc mạch tòng đính thượng nhi Sinh Lai.
Hạ diện nhất sa tắc thế nghịch sa đầu dĩ thu thủy. Thử vi
tàng phong tụ khí. Lịch nghiệm danh gia cổ mộ, mạc bất
năng nhiên. Kim nãi trí vu độ ngoại chỉ đàm vu thủy.
Kỳ nhiên khởi kỳ nhiên hồ. Lão ông vi tiếu bất ngôn.
Dư cáo chi bất dĩ. Phương ứng chi viết:
Địa lý chi học, bộc cố thiển văn quả kiến, nhiên
phi thiên ư thủy nhi hốt ư sơn dã. Cái sơn thủy nhất dã.
Sơn hành tắc thủy tòng sơn hồi tắc thủy chuyển:
Thủy chiền cánh thị sơn chiền,
Phù hậu hữu bát tự thủy phân tắc chủ sơn tất hữu
khai trướng xuyên tâm chi mạch.
Tiền hữu bát tự thủy hợp, tắc nô sa tất hữu loan
cung bão diện chi hình.
Thượng bất hữu hình động mạch lai tự hôi tuyến
giả, tắc hà tu hà tự nhi phân.
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Hạ bất hữu bàng khởi cao trung đê tự oa đê giả,
tắc giải nhãn hà do nhi hợp.
Chí ư thủy phái nghịch lai, tắc phái ngoại nghịch
sa. Hà dĩ thu nguyên đầu chi thủy. Thị phó sơn pháp đô
ngụ ư thủy pháp chi trung. Tư thiên dĩ thủy ngôn. Chính
dục phân tác tụ phân minh. Sơn nan huyễn ngã, nhi tạo
táng chi gian, bất khứ thoát long tụ khí, nhiên hậu long
gia quý cách, tất ngã dụng. Bất nhiên tắc tọa hạ vô long,
triều đối thành không. Tuy long quý gia cách ư thị hà
dư. Kinh vân:
Tọa hạ nhược vô chân khí mạch,
Nhãn tiền hưu vấn vạn trùng sơn, thử chi vị dã.
Dư vấn lão ông viết: Vị khán thủy tiên khán sơn.
Tầm long dã, hoặc nan. Vị khán sơn tiên khán thủy, tầm
long dã, hoặc dị, nhiên tắc công chi Địa lý. Thành đạt lý
giả dã. Kỳ ngôn huyệt trường, huyệt tinh, huyệt vậng,
thủy pháp; cố nhiên.
Chí ư tiểu phái nghịch lai, yết đắc trường trường
đô thị, phương năng tạo phúc dư. Lão ông viết bất
nhiên.
Phù tiểu phái nghịch lai. Cái ngôn thuận kết cục.
Đại phái thuận khứ, phương tầm tiểu phái nghịch lai
nhĩ.
Nhược phiên thân hồi bão, chuyển diện đang
triều. Hạ sa diệc bất câu đoản súc hà tu. Tiểu phái chi
nghịch lai hồ.
Thử cú dư tưởng Lão ông sở ngữ nhất nhất trúng
lý, quả thị chân truyền chính pháp đắc Tả Ao tâm quyết
hĩ. Khước thủ Tả Ao lục tự ngôn chi nhiên tắc hà vị
Minh Sinh Lai; hà vị Ám Tử Khứ.
Lão ông viết: Tiên sinh lục tự, chỉ dĩ sơn thủy
thuận nghịch huyệt pháp khứ thu ngôn chi.
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Như khởi tổ tả biên, tất hoành quá hậu đầu. Chí
hữu biên nghịch lai nhập huyệt. Hoặc khởi tổ hữu biên
tất hoành quá hậu đầu, chí tả biên nghịch lai nhập huyệt,
hữu thử bác hoán long dã. Tiên sinh vị chi Minh Sinh
Lai.
Nhược thuận lai thuận thụ. Tả lai tả thụ, Hữu lai
hữu thụ. Long vô bác hoán. Vi Ám Tử Khứ.
Huyền vũ chi thủy. Tu yếu đáo minh đường.
Minh đường chi thủy. Tu yếu chiền huyền vũ.
Hữu thử chi huyền chi thủy. Tiên sinh vị chi Minh Sinh
Lai.
Nhược thuận lai thuận khứ, Trực lai trực khứ,
Thủy bất chi huyền. Vi Ám Tử Khứ.
Như huyệt chi trường. Tả hữu khai dịch tắc vị chi
minh. Bất khai dịch tắc vị chi ám.
Tả khai hữu bất khai, tắc vị chi nhất biên minh
nhất biên ám.
Huyệt chi giả, đương tựu ư minh xứ điểm chi.
Huyệt chi thể hữu thần vi Sinh, vô thần vi Tử.
Huyệt chi giả, đương cầu kỳ sinh xứ điểm chi nhi
xã kỳ tử dã.
Kim ký tương phùng. Bỉ hà hữu ẩn. Như kiến đại
thủy tự tả biên lai hữu khứ. Hựu kiến tiểu thủy tự hữu
biên nghịch lai. Tả hợp đại thủy khứ. Nã thủy nội chi sa.
Tiên sinh vị chi Long nghịch quyển hoặc vị chi long
hóa.
Hoặc kiến đại thủy tự hữu biên lai tả khứ. Hựu
kiến tiểu thủy, tự tả lai. Hữu hợp đại thủy khứ. Nã thủy
nội chi sa. Tiên sinh vị chi Hổ nghịch quyển hoặc vị chi
hổ hóa.
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Nhiên tắc La bàn phương vị. Hà giả cát nhi hà
giả hung hồ.
Phàm vị nhân bốc táng, mỗi kiến hàn mặc chi
khí, tắc vị chi văn, nhi bất câu kỳ Tốn Tân. Kỳ cổ chi
hình, tắc vị chi vũ, nhi bất... hồ Chấn Canh. Thương
điệp qũy sinh ư lưỡng bàng, bất Cấn Bính nhi phú ông.
Nga my bán nguyệt xuất ư tiền diện, bất tất Đoải Đinh
nhi đế hậu.
Đại để La kinh chi dụng, dĩ chính kỳ tường. Tạo
hóa an bài, bất ngoại hồ sơn tề án chính nhi dĩ.
Vật khả câu chấp Quẻ lệ toàn chuyên La bàn, nhi
phản sơn thủy chính tình. Điểm huyệt chung tất sai ngộ
hĩ.
Tự dư vị ngộ lão ông chi thời, tiền di tất vi tầm
long dị, điểm huyệt nan.
Tự dĩ đắc khai tâm quyết, phương tri điểm huyệt
yếu đắc kỳ chính vi đích hĩ.
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NGUỒN GỐC - LỊCH SỬ
Xin cho biết sơ qua lịch sử khoa Địa Lý Chính
Tông bên Trung Hoa và Việt Nam?
Tổ Địa Lý bên Trung Hoa được tôn thờ là Chu
Công sau truyền đến đời Tấn có Quách Cảnh Thuần
(Quách Phác). Ðịa Lý rất thịnh vào đời nhà Ðường mà
Dương Quân Tùng (Dương Công) là Quốc sư. Nhà
Ðường có loạn Hoàng Sào cho nên Dương Công chạy
xuống Quảng Ðông và sau đó truyền cho Tăng Công.
Ðến cuối đời nhà Minh có Vô Cực Tử Chân Nhân và
đầu đời nhà Thanh có Tưởng Ðại Hồng (Tưởng Công).
Tưởng Công trước khi được Vô Cực Tử Chân Nhân
truyền Địa Lý Chính Tông tâm pháp đã phí cả cuộc đời
học hỏi các môn phái khác, hơn 30 năm sau đó mới biết
là không đúng và khi được Vô Cực Tử chân truyền lại
phải mất thêm 10 năm chứng nghiệm. Do đó ngài mới
viết “Ðịa Lý Biện Chính” và “Thiên Nguyên Ngũ Ca”
để cảnh tỉnh và khuyến khích cũng như mở đường cho
những người đồng cảnh ngộ cố tâm học lấy Chính
Tông. Sách tuy có nhưng nếu chưa được Khẩu thụ Tâm
truyền thì dù ai có bộ óc thông minh gấp ngàn người
cũng không tài nào hiểu được với lý do là các bí quyết
không được viết ra rõ ràng mà chỉ đề cập sơ qua.
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Theo cụ Dương Thái Ban dòng giống Bách Việt
xưa kia có một nền văn minh rất cao. Nền văn minh này
có thể là nơi phát xuất ra Kinh Dịch vì theo học giả
James Legge thì Kinh Dịch có nguồn gốc từ phương
Nam. Giống Hán tộc tràn xuống từ phương Bắc đồng
hóa hầu hết với dòng giống Bách Việt và tiếp thu nền
văn minh này. Cụ còn cho biết nước ta ngày xa xưa có
hai tên rất đẹp là Trung Quang và Thanh Quang. Hiện
nay sử sách Tàu cũng còn lưu lại các tên Suy Vưu và
Xích Quỷ. Thực ra giống Hán là kẻ chiến thắng chế
nhạo kẻ chiến bại nên đã dùng đủ mọi cách xóa tên của
kẻ có một nền văn hóa cao hơn mình. Suy Vưu là một
hình thức viết láu cố tình thay đổi một vài nét mà thành
của tên hiệu Trung Quang. Quang đây là ánh sáng. Sau
khi bại trận một số lui vào rừng sâu nên đổi tên nước là
Thanh Quang. Giống Hán tộc lại một lần nữa chế giễu
chúng ta mà viết láu thành Xích Quỷ. Các sách Kỳ Môn
Ðộn Giáp đều có ghi: “Khi Hoàng Ðế đánh nhau với rợ
Suy Vưu ở gò Trác Lộc thì được Thiên Thần cho Thiên
Thư”. Sự thực là Hoàng Ðế chiếm được Thiên Thư gồm
Kinh Dịch, Kỳ Môn Ðộn Giáp, vv… của nước bại trận
Suy Vưu (Trung Quang). Ðịa lý chánh tông cùng một
gốc với Kinh Dịch và Kỳ Môn nên có thể phát xuất từ
nền văn minh Bách Việt xa xưa.
Sau đó dòng giống Bách Việt còn sót lại lưu lạc
xuống châu thổ sông Hồng. Ðời nhà Lý thiền sư Lý
Khánh Vân, quốc thúc của vua Ðường, theo truyền
thuyết có làm ngôi đất “Tường Vân Áp Nguyệt” tại
cánh đồng làng Ðình Bảng Bắc Ninh. Ðây có thể là ngôi
đất phát tích của Nhà Lý chứ không phải Lý Thái Tổ là
người con không cha được truyền ngôi như giai thoại
truyền tụng. Ðời Hậu Lê có Tả Ao tiên sinh. Ðời vua Lê
chúa Trịnh có Tiến sĩ Hoà Chính. Ðầu đời Nguyễn Gia
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Long có Tiến sĩ Phạm Giác, người đã tòng vong theo
vua Lê Chiêu Thống sang Tàu. Thời trước 1975 có các
cụ Vũ Huy Hiên và cụ Dương Thái Ban thuộc môn phái
Phạm Giác.
Chúng ta thử nhìn qua các chữ Hán:

中光

衰尤

Trung Quang
Suy Vưu
Ta nhận thấy thêm một nét gạch ngang dưới chữ
Trung và một nét trên chữ Trùng thì chữ Trung biến ra
chữ Suy.

青光

尺鬼

Thanh Quang
Xích Quỷ
Ta nhận thấy chữ Thanh bỏ một nét ngay trên
đầu và dời 2 nét ở chữ Nguyệt ra ngoài hai bên thì chữ
Thanh thành ra chữ Xích. Còn chữ Quang thì vòng trên
đầu một nét thì ra chữ Quỷ.
Bút giả có được cụ Nghiêm Xuân Nam năm nay
ngoài 80 tuổi đã cho biết lúc Cụ còn trẻ đi học về nhà
cứ đọc Bà Triệu thị Chinh một vị nữ Anh Hùng dân tộc
là Triệu Ẩu. Cụ đã bị ông Bác mắng và bảo rằng chỉ có
bọn Tàu mới dám gọi lếu láo như vậy. Ông Bác cho biết
tên Triệu u có nghĩa là Bà Triệu vú dài do bọn Tàu đặt
để chế nhạo một vị nữ anh hùng dân tộc của Bách Việt.
Hỏi: Xin cho biết Khoa Địa Lý Phong Thủy học có bao
nhiêu môn phái và nếu có thì sự khác nhau như thế nào?
Ðáp: Từ xưa đến nay Khoa Địa Lý thực ra chỉ có một
môn phái thường được gọi là môn phái Chính Tông.
Môn phái Chính Tông áp dụng Tam nguyên Cửu vận,
Hà đồ, Lạc thư, Huyền Không Quẻ và thường được gọi
là môn phái Tam Nguyên Huyền Không. Từ đời nhà
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Ðường vì có Nhất Hạnh thiền sư được lệnh của Vua nhà
Đường soạn ra các sách Địa lý giả mạo để đánh lừa các
nước ngoài nên sau đó sinh nhiều môn phái không
Chính Tông tạm thời ghi lại như sau:
1. Môn phái Tam hợp dùng Trường Sinh thủy pháp và
phân các thế đất ra bốn cục Kim cục, Mộc cục,
Thủy cục và Hỏa cục.
2. Môn phái Cửu Tinh dùng Cửu Tinh là Tham Lang
thuộc thủy, Cự Môn thuộc Thổ, Lộc Tồn thuộc
Mộc, Văn khúc thuộc Mộc, Liêm Trinh thuộc Hỏa,
Vũ khúc thuộc Kim, Tả Phụ thuộc Thổ, Hữu Bật
thuộc Hỏa. Sau đó áp dụng Ngũ hành sinh khắc
luận tốt xấu.
3. Môn phái Dịch Kinh Địa lý học dùng 64 Quẻ dịch
phân ra các tiểu Quẻ tùy theo sơ hào, nhị hào, tam
hào, tứ hào, ngũ hào, thượng hào. Sau đó dùng cửu
vận áp dụng vào các tiểu Quẻ để luận lai long khứ
thủy, tọa sơn, triều hướng. Môn phái này cũng
thường được gọi Dịch Kinh Tam Nguyên Địa lý
học.
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ĐỒ HÌNH CỬU TINH VÀ CÁC BIẾN CÁCH
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Hỏi: Quách Cảnh thuần Thượng thư đời nhà Tấn sau
khi đắc Thanh Nang chân quyết đã sáng tác “Táng
Kinh”. Các Chân sư có để ý đến quyển sách này không?
Ðáp: “Táng Kinh” có một câu nói thường được các
Chân sư nhắc nhở là “Táng nơi có Sinh khí”. Các Chân
sư cũng thường nói “Tuy là chôn ở Đất nhưng thực ra
táng theo Trời”. Như vậy tức là ám chỉ Đất là hình thể
Loan Đầu và Trời là lý khí hay Tam nguyên Cửu vận.
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Hỏi: Quyển “Bình Sa Ngọc Xích” có phải là Chân thư
không?
Ðáp: Bình Sa Ngọc Xích luận thủy pháp theo Trường
Sinh Tam hợp Mộ Khố Tá Khố. Hơn nữa Chân sư
Tưởng Ðại Hồng đã cho rằng Bình Sa Ngọc Xích là
ngụy thư. Do đó chắc chắn sách này do người sau mạo
danh sáng tác tuy có đề tên Đại Sư Lưu Bỉnh Trung đời
nhà Nguyên soạn và Đại Sư Lưu bá Ôn đời nhà Minh
chú thích.
Hỏi: Cao Biền khi sang làm Ðô hộ sứ nước ta thường có
cưỡi diều giấy đi xem xét các thế đất sau đó có trước tác
“An Nam Cửu Long Kinh” còn gọi là “Cao Biền Tấu
Thư Kiểu Tự”. Xin cho biết nội dung quyển sách này?
Ðáp: Cao Biền trước tác “An Nam Cửu Long Kinh”
trong đó phân Địa lý nước ta thời đó làm 3 Chi long.
Mỗi Chi kết 9 đại huyệt cho nên lấy tên là “Cửu long
kinh”. Ba Chi 27 huyệt là những huyệt lớn, Cao Biền đã
dùng mọi phương pháp che giấu hay đào phá đi các
huyệt này. Mỗi đại huyệt đều có một bài thơ 5 chữ bàn
về cách kết phát. Ngoài ra còn có hàng ngàn huyệt nhỏ
với những bài thơ 4 chữ nói đại cương về hình thế và sự
kết phát theo Công Hầu Khanh Tướng như thế nào.
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(Bản đồ Thành Thăng Long cổ)
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Hỏi: Cụ Tả Ao vào Thế Kỷ 15 được người đời tôn là
Thánh Địa lý có lưu lại sách vở nói gì về phương pháp
Chính Tông không?
Đáp: Cụ Tả Ao có viết sách “Tả Ao Huyền Cơ Mật
Giáo” gồm 2 quyển, quyển đầu bàn về hình thể Long,
Sa, Thủy, Huyệt. Quyển thứ hai nói về Lý Khí nhưng
nói chung cũng căn cứ theo yếu tố Tĩnh theo Tam Hợp
Cục.

Tả Ao Tiên sinh
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Hỏi: Cụ Hòa Chính được Chúa Trịnh Sâm chu cấp Sư
Lễ 300 lạng vàng sang Trung Hoa học Địa Lý. Xin cho
biết cụ có viết sách nói gì về phương pháp Chính Tông
không?
Ðáp: Cụ Hòa Chính có để lại cho hậu thế hai bộ sách.
Một là “Hòa Chính Địa lý”, hai là “Lưu Xá Hòa Chính
bí truyền địa pháp” gồm hơn 100 đồ hình các thế đất kết
phát. Trong hai bộ này cụ chỉ đề cập đến phương pháp
“Tiểu huyền không” và “Tiểu huyền không” cũng là
một phương pháp căn cứ vào yếu tố tĩnh.
Hỏi: Cụ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm có để lại cho
hậu thế một bài viết tựa đề “Bạch Vân Am Địa Lý
Chính Truyền”. Xin cho biết nội dung tài liệu này?
Ðáp: Trong tài liệu này cụ Trạng ghi lại cuộc gặp gỡ
giữa mình và hậu nhân của cụ Tả Ao. Cụ Trạng đã được
cao nhân này truyền lại phép điểm huyệt và Cụ công
nhận phép điểm huyệt này đã giúp Cụ điểm huyệt một
cách dễ dàng hơn trước.
Hỏi: Nhà Bác học Lê Quý Ðôn rất say mê Phong Thủy.
Xin cho biết ông có để lại cho hậu học sách vở gì
không?
Ðáp: Học giả Lê Quý Ðôn vốn là một nhà nghiên cứu
Ðịa lý. Ông đã từng được Chúa Trịnh Sâm phái đi xem
đất ở Thanh Hóa và Tây Hồ 1. Theo Ðăng Khoa Lục
Sưu Giảng thì Lê Quý Ðôn có làm sách “Ðịa lý Tinh
Ngôn”. Ngoài ra ông còn làm sách “Ðịa lý Tuyển Yếu”
và “Ðại Việt Địa Lý Chư Gia Kiềm Ký Bí Lục” 2

1
2

Xem Nam Phong Tạp Chí XXV, 1929 (phần chữ Hán)
Tạp chí Văn Học số 6, 1976
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Hỏi: Quân sư của Vua Quang Trung là La Sơn Phu Tử
Nguyễn Thiếp cũng là một nhà nghiên cứu Ðịa lý. Cụ
có lưu truyền lại sách vở gì không?
Ðáp: Theo giáo sư Hoàng Xuân Hãn trong quyển “La
Sơn Phu Tử” cụ Nguyễn Thiếp có nghiên cứu Ðịa lý
nhưng sau khi an táng mồ mả đã không được như ý. Có
lẽ vì thế mà không có sách lưu truyền lại.
Hỏi: Tương truyền Cụ Hòa Chính tiến sĩ dưới triều vua
Lê chúa Trịnh được chúa Trịnh Sâm cấp 300 lạng vàng
sang Tàu bái yết Cao Kỵ, thầy Ðịa lý Chánh Tông thuộc
dòng dõi Cao Biền, mong học lấy phép Chính Tông.
Nhưng Cao Kỵ đã trả lời “Nước Nam các ông đã có Cụ
Tả Ao học được Chính truyền rồi vậy nếu muốn tôi chỉ
dạy thêm về cách Thôi quan”. Xin cho biết ý kiến về
câu chuyện này.
Đáp: Vì lẽ táng được mả phát Đế Vương tức là có ý
định mong cướp ngôi Vua nên Ðịa lý trong thời phong
kiến luôn luôn là bí mật quốc phòng. Do đó, trong hoàn
cảnh xã hội phong kiến xưa truyện truyền thụ Ðịa lý
Chánh Tông cho cụ Tả Ao là ngoại nhân hoàn toàn
không thể nào có được. Vì luật lệ rất gắt gao ai vi phạm
sẽ bị giết cả ba họ. Cao Kỵ nói thế để lấy cớ thoái thác
mà thôi và cụ Hòa Chính cũng biết cụ Tả Ao chưa học
được nên mới phải lặn lội sưu tầm cả trăm thế đất đã kết
phát đem sang làm mẫu để học hỏi. Nhưng cuối cùng
Cụ chỉ học được phép Tiểu huyền không như đã ghi lại
trong sách “Hòa Chính bí truyền địa pháp” và “Hòa
Chính Ðịa Lý”. Ðời vua Lê Chiêu Thống tòng vong
sang Tàu Tiến sĩ Phạm Giác cũng cố công tìm tòi học
hỏi và có truyền lại sách “Bích Ngọc cầu chân”.
Nói chung Ðịa lý chân truyền xưa kia được các
vua chúa Trung Hoa coi là Quốc Bảo nên đã ngăn cấm
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không truyền mà còn cố tình viết ra các sách giả mạo
gây khốn đốn cho chính con cháu họ mãi đến ngày nay.
Hỏi: Xin cho biết hơn 20 bộ sách Địa Lý được tàng trữ
tại Viễn Ðông Bác Cổ có bộ nào nói về phương pháp
Chính Tông không?
Ðáp: Tất cả các sách tồn trữ tại đây chỉ quanh quẩn
trong các Trường Sinh Thủy Pháp, Bát Sát Hoàng
Tuyền không phù hợp với nguyên tắc Động của môn
phái Chính Tông.
Hỏi: Bộ “Thiên Cơ hội nguyên” xin cho biết nội dung
như thế nào?
Ðáp: Tên sách hai chữ hội nguyên đủ nói lên nội dung
của sách. Ðây là một bộ sách tập hợp tất cả các sách Địa
lý về hình thể bao gồm ít ra cũng 20 bộ của các tác giả
khác nhau.
Hỏi: Bộ “Ngọc Tủy chân kinh” xin cho biết nội dung
như thế nào?
Ðáp: Ðây cũng là một bộ sách về hình thể kèm thêm
hình vẽ các thế đất của các đại gia bên Trung Quốc.
Hỏi: Các bộ sách trên đều bằng Hán tự. Xin cho biết
một số sách bằng tiếng Việt.
Ðáp: Các sách Việt về Địa lý gồm có các sách như Ðịa
Lý Tả Ao, Ðịa lý gia truyền của Ông Cao Trung, Danh
từ Phong Thủy GS Hà Mai Phương, Bảo Ngọc thư toàn
bộ của Việt Hải tiên sinh, Hồng Vũ Cấm thư của
Nguyễn Văn Minh. Và bây giờ có thêm các sách dịch về
môn phái Tam Nguyên Huyền Không như "Thẩm Thị
Huyền Không học " nhưng xét cho cùng cũng chưa phải
là Chân Truyền thực học.
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THỰC HIỆN ĐỊA LÝ
ÂM PHẦN MỒ MẢ
Hỏi: Xin cho biết Ðịa lý mồ mả khi nào nên thực hiện?
Ðáp: Nước ta vốn là một nước có hơn 4000 năm văn
hóa nên truyền thống Ðịa lý "Sống có Nhà Thác có
Mồ", đã ăn sâu vào tâm khảm số đông mọi người chúng
ta. Ông bà Cha mẹ thường nhắc nhở cho nhau “Cha mẹ
hiền lành để đức cho con”. Các Cụ quan niệm cuộc
sống của mình không phải là chấm dứt khi thân thể trở
về với cát bụi, trái lại cuộc sống sau đó sẽ thể hiện qua
hình hài và trí óc của thế hệ các con các cháu. Cho nên
người ta thường bảo “Con hơn cha là nhà có Phúc”.
Ước vọng hay kỳ vọng con cháu nối dõi tổ tông và phát
triển hơn lên cho vẻ vang gia tộc điều này ít khi được
phô bày nhưng lại là nguyện vọng chung của mọi
người. Các Cụ cũng còn nhắc nhở “Vạn sự Hiếu vi tiên”
hay chữ Hiếu đứng đầu trăm sự. Ông bà cha mẹ lúc
sống noi gương tiên tổ giữ vững nền nếp gia phong, dạy
dỗ con cháu gìn giữ Ðạo Thánh Hiền. Lúc qui ẩn tổ tiên
lương tâm không thẹn với chính mình và với sự chứng
giám của trời đất, các Cụ cũng có khi tự mình lo liệu lấy
một ngôi đất kết hầu giúp sức cho con cháu đạt được
hoài bão làm vinh dự cho dòng họ.
Cũng có khi các Cụ vì hoàn cảnh không cho
phép đành phải dặn dò con cháu lo việc hậu sự cho
mình. Nói chung truyền thống Ðịa lý mồ mả tiếp Phúc
luôn luôn đóng một vai trò quan trọng trong cuộc sống
dân tộc ta. Ngoài ra các ngôi đất kết cũng không phải sẽ
phát Phúc luôn luôn và mãi mãi cho con cháu. Cho nên
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có những trường hợp cuộc đất suy tàn thì sinh ra con
cháu không bằng cha mẹ, hoặc trong gia tộc có những
sự chẳng lành xảy ra do một ngôi mả vừa được chôn độ
vài năm mà yếu tố Phong Thủy không được chọn lựa
cân nhắc cẩn thận.
Có những ngôi đất đa đinh hưng vượng chỉ được
một đời và lại có những ngôi đất đa đinh hưng vượng
nhiều đời. Cho nên thực hiện Ðịa lý cũng tùy khi tùy
lúc, nhưng nếu may cơ duyên đưa đến mà thực hiện
được thì còn gì quý hóa cho bằng. Các Cụ thường bảo
“Hơn nhau vì mồ vì mả, chứ không hơn vì cả bát cơm”.
Nhưng chúng ta phải luôn lấy câu “Tiên tích Đức hậu
tầm Long” hay Ông bà Cha mẹ ăn ở hiền lành để tạo
thiện duyên cho con cháu được hưởng hồng Phúc của
những ngôi đất kết.
Ðịa lý Phong Thủy mồ mả kết phát chứng tỏ cho
chúng ta thấy sự hài hoà giữa Trời Ðất và Người. Nhiều
người thành công hay thất bại đều cho rằng tại mình cả
nhưng có biết đâu chính mình bị chi phối bởi Phong
Thủy đến hai phần. Người xưa có câu “Mưu sự tại nhân
thành sự tại Thiên”, nên trong chúng ta ít ai có thể phủ
nhận giá trị của yếu tố “Ðịa lý linh sinh nhân kiệt” vẫn
hằng chi phối con người nhỏ bé của chúng ta trong vũ
trụ bao la và luôn luôn chuyển biến không ngừng.
Hỏi: Trước khi muốn nhờ thầy tìm cho một ngôi đất kết
làm sao gia chủ biết được công việc này có thuận buồn
xuôi gió hay không.
Đáp: Người xưa có câu “Biết mình biết người trăm trận
trăm thắng”. Ðầu tiên gia chủ phải có lòng tin vào
Phong Thủy - Ðịa linh sinh nhân kiệt – mà cố tâm tìm
cho được một Minh Sư. Gia chủ cũng nên có một số
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kiến thức tổng quát về khoa Phong Thủy và đến thăm
các Thầy khác nhau để tìm Thầy thích hợp với mình.
Nếu cần gia chủ cũng không nên ngại mời các Thầy đi
xem các ngôi mả cũ mà mình đã biết chắc tốt xấu như
thế nào để xem các Thầy lý đoán ra sao. Nên nhớ các
Thầy Ðịa lý thuộc rất nhiều môn phái khác nhau. Có
Thầy dùng tử vi đẩu số để đoán cát hung, có Thầy gieo
quẻ dịch, … Nhưng Thầy Chính Tông chỉ nhìn qua hình
thể ngôi đất và yếu tố thời gian phối hợp với tình trạng
gia chủ mà lý đoán.
Bên cạnh đó gia chủ cũng phải liệu sức mà cầu
một ngôi đất thích hợp với hoàn cảnh của mình. Chớ
nên mơ ước những đất to như Ðế Vương đại địa. Cụ Tả
Ao cũng để ý đến vấn đề này.
“Ngôi Ðế Vương trời cho chẳng giám
Huyệt công khanh không hám ai cho”.
Nói tóm lại thực hiện Ðịa lý chẳng qua là kết tinh
trong một quá trình lâu dài tích lũy điều lành việc thiện
qua bao thế hệ của một gia tộc. Ông cha ta cũng thường
nói “Tiên tích Đức hậu tầm long”. Cho nên những gia
đình Ðức mỏng, tất nhiên phải cẩn thận khi dùng Ðịa lý
Phong Thủy.
Hỏi: Làm thế nào mà mồ mả lại được có ảnh hưởng tốt
hay kết phát được?
Ðáp: Mồ mả có được ảnh hưởng tốt là thâu thập được
ảnh hưởng tốt của núi non và các ao, hồ, dòng nước
chung quanh huyệt. Trong Ðịa lý Sơn chủ về người,
Thủy chủ về tài lộc.
Trong môn phái Chính Tông các Chân Sư có phép
tính được các ảnh hưởng nếu có và thường phân ra 5
loại sau đây:
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1.
2.
3.
4.
5.

Phát sinh về đường con cái là phát đinh.
Phát sinh về đường tài lộc là phát tài.
Kết phát về đường khoa cử là phát khoa.
Kết phát về đường nghề nghiệp là phát quan.
Sự kết phát bao gồm một, hai hay tất cả các ảnh
hưởng trên.

Hỏi: Núi non sông hồ sơn thủy làm sao biết được có ảnh
hưởng tốt xấu?
Ðáp: Ðịa lý thường chia ra làm 2 phần là Thể và Dụng.
Thể là hình thể núi non, sông hồ. Dụng là lý khí hay
cách tính toán sự tốt xấu của thế đất. Trước tiên hình thể
phải thành tinh thể và đối với huyệt có tình ý. Ví dụ như
Long hổ phải chầu vào huyệt. Thủy vòng vèo ôm vào
cuộc đất kết hay lượn qua lượn lại rồi mới chảy đi nơi
khác. Sau khi biết được Sơn và Thủy có ảnh hưởng các
chân sư dùng yếu tố thời gian để xét xem khi nào các
ảnh hưởng tốt này dùng được. Như thế, dùng đúng thời
đúng lúc là tốt dùng không đúng thời đúng lúc là xấu.

Ảnh sưu tầm: MỘ phần nhà Lý Quang Diệu
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Cuộc đất này tại Triều Quận, huyện Trừng Hải, cách Thành
Bắc Kinh trên 10 dặm. Nghe nói huyệt này đã được táng vào
năm Tân Hợi, tháng 11, ngày 19 giờ Hợi. Long đến từ Càn
Hợi khởi tổ, Tân Dậu nhập thủ, Khôn Thân thừa khí. Lập
Đinh sơn kiêm Ngọ, Bính Ngọ phân kim, trong tọa Liễu 9 độ,
ngoài tọa Liễu 10 độ, phối hợp nội thủy khẩu xuất Sửu,
trung thủy khẩu xuất Cấn, tổng thủy khẩu xuất Thìn.
Đất này Phong Thủy Loan đầu rất đẹp nhưng vì Táng không
hợp Thời hợp Vận cho Lai Long Khứ Thủy nên không những
không phát Phúc mà còn mang lại tai họa cho Gia tộc.
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Hỏi: Con người sau khi chết đã mất hết cảm giác. Làm
sao khi táng được Phong Thủy tốt lại có ảnh hưởng tốt
đến con cháu?
Ðáp: Người ta lúc sinh ra được thừa hưởng trực tiếp
tinh huyết của cha mẹ và thừa hưởng gián tiếp tinh
huyết của Ông bà. Hiện nay khoa y học đã chứng minh
điều đó qua “Genetic study” là một gia tộc thường có
chung một hệ số tinh huyết. Cổ nhân có câu: “Ðồng
thanh tương ứng, Ðồng khí tương cầu”. Do đó Ông bà,
Cha mẹ, Con cháu có cùng một hệ số tinh huyết và cảm
ứng. Khi mồ mả có ảnh hưởng thì chỉ ảnh hưởng đến
con cháu có chung cùng một hệ số cảm ứng.
Hỏi: Ảnh hưởng của Âm trạch và Dương trạch mạnh
yếu như thế nào?
Ðáp: Âm trạch là gốc. Dương trạch là ngọn. Thông
thường Âm trạch chiếm 7, 8 phần Dương trạch chiếm 2,
3 phần. Trong trường hợp ngôi Dương Cơ mà có huyệt
kết thu được cả long lẫn thủy thì tỷ số này không tính.
Hỏi: Xin có biết sơ qua diễn biến của một cuộc thực
hiện Địa lý?
Ðáp: Nói chung nếu được sự giúp đỡ của Chân Sư và
phúc đức của gia chủ thì công việc tiến hành mau lẹ qua
hai giai đoạn. Chọn huyệt và chọn ngày, giờ an táng.
Chọn huyệt có khi gặp ngay có khi phải tìm mãi mới
chọn được huyệt đúng như ý gia chủ muốn phát Đinh,
phát Tài hay phát Khoa Giáp. Chọn ngày giờ nhiều khi
có thể dùng ngày giờ trong năm nay. Ðôi lúc phải đợi
đến sang năm.
Nhân đây cũng xin nhắc lại sự thực hiện Ðịa lý ở
xã hội ta xưa. Khi tìm được Minh sư các Cụ thường lưu
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tới thăm hỏi và cũng là dịp Chân sư tìm hiểu hoàn cảnh
gia chủ. Truyền thống “Tôn sư trọng đạo” luôn luôn là
kim chỉ nam của các Cụ. Về phần các Chân sư với tôn
chỉ “Thế thiên hành đạo” cũng muốn tìm đến các gia tộc
có đầy đủ phúc duyên để thụ hưởng được các ngôi đất
lớn. Vì các Chân sư trong thâm tâm luôn mong mỏi có
người thông minh xuất chúng để phụng sự xã hội.
Thông thường các Cụ phải ra công mời Thầy đến
làng mình và trọng đãi Thầy như một bậc thượng khách.
Các cụ phải lo liệu tươm tất nơi ăn chốn ở và sửa soạn
thật chu đáo cho Thầy đi xem Phong Thủy một cách
thoải mái. Chẳng hạn Thầy được ngồi kiệu hay võng
chứ không đi bộ như mọi người. Người ta thường tôn
các Chân sư là Ðịa tiên vì có khả năng cướp quyền Tạo
Hóa ban phúc lộc cho mọi người. Thời gian Thầy lưu
lại có khi phải mất nhiều năm mới chu toàn được một
ngôi đất vừa ý.
Về Sư lễ để bù đắp công lao cho Thầy các chân
sư tùy theo hoàn cảnh gia chủ và ảnh hưởng các ngôi
đất kết về phương diện nào chứ không nhất định. Chẳng
hạn hoàn cảnh khác nhau giữa gia đình thanh bạch
muốn cầu ngôi đất phát Khoa Giáp và gia đình rất giàu
có nhưng lại hiếm hoi nay muốn cầu ngôi đất phát Đinh.
Theo Tác giả được biết một Chân sư trong môn
phái là Ðường Công, đệ tử đời thứ 12 trong môn phái
Tưởng Công, đã giúp nhiều ngôi đất cho một gia tộc
trong 40 năm qua từ lúc bình thường cho đến khi khá
giả. Năm 1994 họ đã không ngần ngại đáp sự lễ 100
lạng vàng cho một ngôi đất vừa an táng. Nói chung
nguyên tắc giao tiếp giữa Thầy va các gia chủ đặt căn
bản trên chữ Tâm và sự Thành Tâm là điều cốt yếu. Còn
chuyện thực hiện Ðịa lý thì trong thời đại nào cũng rất
công phu. Vì thế các Cụ luôn luôn nhắc nhở con cháu
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“Hơn nhau vì mồ mã, chứ không hơn vì cả bát cơm”, để
con cháu luôn luôn ghi nhớ lưu tâm mà cố gắng thực
hiện.
Hỏi: Người ta thường nói: “Làm thầy thuốc mà lầm thì
hại một người, chứ làm thầy Địa lý mà lầm thì hại cả
một gia tộc”. Xin cho biết ý kiến này đúng hay sai?
Ðáp: Trong Ðịa lý Chánh Tông các Chân sư rất cẩn thận
về các ngôi đất có thể gây ra cảnh tuyệt tự cho thân chủ.
Gặp các ngôi đất này thì dù đại phúc, phát khoa giáp
liên miên cũng phải tránh trong vận này không dùng mà
phải chờ đến các vận sau để tỵ sát nghinh Sinh. Các
môn phái khác nhau hoặc các học giả nghiên cứu cứ cho
là chỗ nào sơn thanh thủy tú, có long có hổ, có án, có
kết huyệt là tốt mà dùng, không biết cách nào để tính
Vượng Suy Sinh khí Tử khí lúc nào có lúc nào không.
Cho nên có lúc gây hại cho cả một dòng họ mà không
biết chính mình đã gây ra.
Hỏi: Làm cách nào để phân biệt Chân sư và những nhà
học giả nghiên cứu hoặc những thầy Địa lý Tam Hợp?
Ðáp: Hiện nay hầu như tất cả các thầy Ðịa lý đều thuộc
môn phái Tam Hợp, cho nên thật khó mà có dịp so sánh
phân biệt. Hy vọng trong 10 năm tới có một số nhà
nghiên cứu đọc được chữ Hán sẽ có dịp so sánh các
sách Địa lý nhận ra đâu là phương pháp đúng mà tìm
thầy Chính Tông theo học. Tác giả hy vọng Địa lý
Chính Tông sau 300 năm mai một bên Tàu và hơn 1000
năm mai một ở Việt Nam sẽ có dịp khởi sắc.
Hỏi: Tại sao các Chân Sư thuộc môn phái Tam Nguyên
rất ít mà trái lại các thầy Địa lý Tam hợp lại rất nhiều?
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Ðáp: Con người thường thích làm cái gì dễ và ít khi
thích làm những gì khó khăn. Những sách của môn phái
Chánh Tông chỉ đọc để lấy một khái niệm chứ không
thể nào hiểu được. Nếu muốn Tầm Sư Học Đạo thì
chung quanh mình toàn là các thầy Tam hợp. Lúc may
mắn gặp được Chân Sư thì lại phải thụ giới và chiếu
biện sư lễ (học phí) cũng làm cho nhiều người ngán
ngẩm mà bỏ cuộc. Trái lại các sách vở thuộc môn phái
Tam hợp rất rõ ràng minh bạch đọc xong là hiểu ngay.
Các thầy lại nhiều sẵn sàng truyền thụ.
Hỏi: Xin cho biết lý khí Chánh Tông có dùng đến các
nguyên tắc Trường sinh thủy pháp – Hoàng Tuyền Bát
Sát không ?
Ðáp: Các phương pháp này trong môn phái Chính Tông
hoàn toàn không dùng đến. Vì rằng các phương pháp
này đều căn cứ vào yếu tố Tĩnh, mà lý khí Chánh Tông
như đã nói ở phần trên lại căn cứ vào yếu tố Động. Các
Chân sư thường nhắc nhở “Cái Động là sinh dùng được,
cái Tĩnh là chết chớ dùng”
Hỏi: Môn phái Chính Tông có áp dụng “Bát trạch minh
cảnh” Thiên y, Phúc đức, Họa hại để xem nhà cửa
không?
Ðáp: Các Chân sư tuyệt đối không sử dụng “Bát trạch
minh cảnh” vì các nguyên tắc này căn cứ vào yếu tố
Tĩnh. Sách này được Nhất Hạnh thiền sư viết ra theo
lệnh của vua nhà Ðường với mục đích đánh lừa người
ngoại quốc.
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Hỏi: Huyệt kết được thời được vận sinh ra người thông
minh tuấn tú ai cũng hiểu được. Xin hỏi những người đã
sinh ra rồi có được ảnh hưởng đến không?
Ðáp: Như trên đã trình bày đã cùng một hệ số tinh huyết
và cảm ứng thì sẽ nhận được ảnh hưởng nhưng tất nhiên
sẽ kém hơn.
Hỏi: Trong gia tộc và gia đình có ngành trưởng ngành
thứ con trưởng con thứ như vậy ảnh hưởng có đều
không?
Ðáp: Ảnh hưởng đều hay không đều còn tùy vào thế đất
và Huyền không Lý khí phối hợp cùng sơn thanh thủy
tú.
Hỏi: Xin cho biết đại cương về thời gian kết phát dài
ngắn như thế nào?
Ðáp: Ðất kết phải tùy theo nguyên vận. Tam nguyên
180 năm 9 vận mỗi vận 20 năm. Có những đất cứu bần
Sinh khí Vượng khí không được thì phải dùng phép bổ
cứu nên chỉ phát độ 20 năm. Có những huyệt hấp thụ
được cả long và thủy, hợp thời hợp vận nên thời gian
kết phát nhiều khi kéo dài đến hết thời gian của tam
nguyên.
Hỏi: Có đất phát nhanh có đất phát chậm xin cho biết tại
sao?
Ðáp: Thế đất mà long nhiều Sinh khí núi non nhấp nhô
thủy vòng vèo uốn khúc thì phát nhanh. Trái lại như
trên thì phát chậm. Ngoài ra còn phải phối hợp với Lý
Khí để suy đoán đắc thời đắc vận thì phát ngay. Ví dụ
như hiện tại thuộc Bát vận Vượng khí nếu thâu được
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Vượng khí thì phát ngay trong vận này. Còn phát chậm
là không thâu được Vượng khí mà chỉ thâu được Sinh
khí của vận sau.
Hỏi: Truyền thống đất cát tổ tiên chúng ta vẫn hằng lưu
tâm. Nhưng nay nơi xứ lạ quê người ai ai cũng phải vào
nghĩa địa công cộng. Làm sao duy trì truyền thống cao
đẹp này?
Ðáp: Tổng quát thì chân long chính huyệt vẫn có ảnh
hưởng mạnh. Nếu không có huyệt mà hình thể chung
quanh có sơn thủy hữu tình, lập hướng tránh được sát
khí. Sơn thủy chung quanh hợp thời hợp vận thì ảnh
hưởng vẫn có nhưng không bền. Trái lại chung quanh
có sơn thủy mà táng không đúng phép vẫn bị ảnh hưởng
xấu một thời gian ngắn dài 20 năm trở lại.
Hỏi: Phong Thủy có thể giúp về đường học vấn không?
Ðáp: Phong Thủy đặt căn bản trên phát đinh phát tài.
Ngoài ra cũng chú ý đến học vấn. Sơn hướng Sa thủy
mà gặp văn tinh tụ hội hợp thời hợp vận đều có thể phát
về đường học vấn. Cho nên các Chân Sư thường nói
“Kiền sơn Kiền Hướng Thủy lưu Kiền, Kiền phong xuất
Trạng Nguyên”.
NGÔI ĐẤT CỔ AM
PHÁT TRẠNG TRÌNH NGUYỄN BỈNH KHIÊM

Cổ Am xã hữu nhất cục…… Tân long Canh hướng, hệ tả
tuyền, Tị Dậu Sửu, thử cục thủy phóng mộc dục, diệc hợp
nhiên sinh thủy bất đáo đường, chỉ đắc Canh Dậu thủy bất
hợp pháp, nghi dụng Canh hướng, Dậu thủy lai vi sinh nhập,
phóng Bính vi sinh nhập, pháp dụng huyền không, thần công
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mạc trắc, hướng mạch nhập cước nước nhập hoài, vật luận
lai khứ, Nguyễn thị thiên thử cục, phát Trình quốc Công
Nguyễn Bỉnh Khiêm, trạng nguyên sỹ chí thượng thư, kỳ
thông minh á thánh chi tài, niên ngũ thập trúng tiến sỹ, thọ
cửu thập dư tuế./.

(Nguồn: Lưu xá Hòa Chính bí truyền địa pháp)
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Hỏi: Khi nào phải dùng đến đất phát đinh?
Ðáp: Ðất phát về đường con cái hay phát đinh là căn
bản của đời sống con người. Người ta thường nói “con
cái là gốc và tiền tài là ngọn”. Nhiều gia đình con trai
rất đông nhưng đến đời sau lại không có cháu trai nối
dõi. Trong trường họp này thì đất phát đinh phải được
trọng dụng. Tuy nhiên gia đình chủ nhân phải ý thức
càng sớm càng tốt mới mong cứu vãn được. Nếu không
biết để lâu quá xương cốt đã bị mục nát hoặc bị chôn
vào tử khí hay sát khí thì khi mà cải táng để đặt lại làm
cho có ảnh hưởng tốt thật không phải dễ. Ví dụ tác giả
được người bạn học mời đến khám xét các ngôi mộ
trong gia đình để xem tại sao rất đông con trai mà lại bị
chết trong chiến tranh tự tử, nay đến đời cháu thì lại
hiếm. Anh em người thì chỉ sinh con gái, người thì chỉ
sinh được một đứa con trai èo uột. Người thì có vợ lâu
năm mà không có con, vv… Tác giả đã tìm ra manh mối
của sự tai hại trên là do ngôi mộ Ông nội của người bạn
học táng cách đây gần 50 năm bị chôn vào tử huyệt sát
khí cho nên phát sinh ảnh hưởng xấu đến con cháu.
Hỏi: Khi nào phải dùng đến đất phát tài?
Ðáp: Ðất phát về đường tài lộc cũng không kém phần
quan trọng. Nhiều gia đình tuy con cái đông nhưng suốt
đời lận đận về kế sinh nhai nên không tiến triển về các
địa hạt khác như nghiên cứu, nghệ thuật, … Nay mong
muốn an táng hài cốt Tổ tiên vào nơi cát địa hầu mong
cho con cháu đời sau giàu có để có cơ hội phát triển
được các tài năng. Ðất phát tài đều không cần một cách
gấp nhưng nhiều khi lại là một mối lo triền miên cho
các gia tộc.
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Tác giả đã gặp một số gia đình chỉ mong trong
50-60 năm qua được một ngôi phát về tài lộc nhưng đã
không đạt được điều mình mong muốn. Các nhà nghiên
cứu khi làm Địa lý cũng biết nguyên tắc tổng quát là
“Sơn chủ về Đinh và Thủy chủ tài lộc” nhưng lại không
biết cách tính khi nào lúc nào thì các ảnh hưởng này
mới phát ra. Cho nên Ðịa lý nói thì dễ mà làm rất khó.
Lý do cũng chỉ vì những người Học giả nghiên cứu thì
nhiều nhưng Chân Sư lại không có mấy người.
Hỏi: Khi nào thì dùng đến đất phát Khoa Giáp?
Ðáp: Một số gia đình sau khi con cái đầy đàn tiền tài
không thiếu thì ước mong của họ là phát triển về bộ óc
thông minh chứng tỏ qua sự đỗ đạt vì đó cũng là một
vinh hạnh cho Gia đình hay cả một Gia tộc. Nói chung
các ngôi đát phát đinh phát tài phát khoa giáp đều có
sẵn không thiếu nhưng tìm gặp phải nhờ vào phúc đức
của thân chủ và có sự hổ trợ của các Chân sư.
Hỏi: Khi nào thì dùng đất phát “Thôi quan” ?
Ðáp: Có nhiều gia tộc học hành đỗ đạt thì nhiều nhưng
đường quan hoạn lại lận đận không được như ý. Trong
trường hợp này họ lại mưu cầu thế đất “Thôi quan” giúp
cho đường tiến trên quan trường được mau đề đạt.
Hỏi: Có những gia tộc ông bà cha mẹ đều thành công
trái lại con cháu không được bằng cha mẹ. Xin cho biết
quan điểm của Ðịa lý như thế nào?
Ðáp: Lẽ Thịnh Suy Bĩ Thái là chuyện đương nhiên. Ông
bà cha mẹ được hưởng phúc là lúc mồ mả thịnh phát.
Con cháu kém cỏi là lúc mồ mả bắt đầu suy tàn.
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Hỏi: Có những gia tộc con cháu đời đời nối nghiệp tổ
tông, luôn luôn gặp may. Xin cho biết tại sao như vậy?
Ðáp: Trong trường hợp này gia tộc này không những
chỉ có một ngôi mả kết phát mà còn được thêm nhiều
ngôi qua các thời kỳ khác nhau. Ngôi mả này hết phúc
thì lại được ngôi mả khác tiếp phúc. Tuy nhiên nếu
không phải là những gia đình làm điều lành việc thiện
và để tâm đến Địa Lý thì khó lòng thực hiện được.

(Mộ tổ họ Đàm Thận)
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(Khu Mộ Tổ nhà Trần)

Hỏi: Có người tiền của không thiếu trái lại đường con
cái hiếm hoi lúc nào cũng sợ cái họa tuyệt tự. Trái lại có
người con cái đầy đàn mà tiền của luôn túng thiếu. Xin
cho biết tại sao?
Ðáp: Sơn thủy chủ họa phúc. Sơn thụ Sinh khí sinh con
tuấn tú đa đinh. Sơn thụ Sát khí tổn đinh tuyệt tự. Thủy
đắc Sinh khí phát tài. Thủy ngộ Sát khí hao tài túng
thiếu. Sinh sát phải tùy thời chớ không phải căn cứ vào
hình thể tốt xấu.
Hỏi: Xin cho biết Động mả như thế nào?
Ðáp: Khi ảnh hưởng xấu của một ngôi mả xảy đến liên
miên cho những người trong gia tộc như hết tai nạn này
đến tai nạn khác, người mất, bệnh tật, kiện tụng, làm ăn
thất bại.
Hỏi: Người ta thường truyền tụng nếu người chết phạm
vào giờ độc là “Trùng tang” thì gia đình lại có tang. Xin
cho biết có hay không?
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Ðáp: Tất cả sự tốt xấu tùy thuộc vào sự chọn được
huyệt tốt và lúc an táng tránh được sát khí. Trùng tang
là sau khi vừa chôn xong gia đình lại có tang và nhiều
khi liên tiếp có tang. Người ta còn cho là Thần Trùng về
bắt. Trong Ðịa lý thật sự có những trường hợp này xảy
ra nhưng cũng vì các Thầy và các học giả nghiên cứu
không biết rõ rệt sát khí là thế nào, ở đâu, lúc nào có mà
bảo cho gia chủ tránh đi. Ðây là trường hợp các Chân sư
thường bảo “Cát khí vị lai Sát khí tiên đáo” hay khí tốt
chưa đến mà khí xấu lại đến trước thật là nguy hiểm lắm
thay.
Hỏi: Ðất “Sát sư” hay “Giết thầy” như thế nào?
Ðáp: Sau khi táng xong một ngôi mả thì Thầy Ðịa lý bị
tai nạn nhiều khi thương vong. Người ta thường cho đó
là ngôi đất Sát Sư. Có người cho rằng đất sát Sư thuộc
loại đất Ngô Công (Con rết) hay Hoàng Xà tức là loại
long khi kết huyệt còn nhiều sát khí gây tai họa ngay
cho Thầy trước. Thực sự thực hiện Ðịa lý phải tùy thuộc
vào yếu tố Phúc Duyên làm căn bản. Gia chủ phải có
Duyên mới gặp được Chân Sư. Gia chủ cũng phải có
đầy đủ Phúc mới gặp được đất to. Ðất to Sơn thần Thổ
địa không cho phép mà Thầy vì nặng Ân Tình Nghĩa
Lụy cứ làm thì thường vướng vòng tai họa.
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Hỏi: Xin cho biết về các ngôi đất Thiên táng?
Ðáp: Các tài liệu lịch sử ghi lại nhiều ngôi đất tình cờ
mà được, như ngôi đất phát tích của họ Trịnh dưới thời
Lê Trung Hưng. Bà mẹ của Thái Tổ Trịnh Kiểm bị dân
làng vứt xuống vực mà được ngôi đất kết quyền uy áp
được cả Nhà Mạc, Vua Lê cùng Chúa Nguyễn hơn 200
năm. Căn cứ vào đó thì các nơi đất kết đều có Sơn Thần
Thổ Ðịa canh giữ dành riêng cho những gia đình có đầy
đủ Phúc Duyên.
Hỏi: Xin cho biết sự khác biệt giữa Hung táng và Cát
táng như thế nào?
Ðáp: Hung táng là sự an táng ngay sau khi Hóa Chủ
mất. Cát táng chính là cải táng đến một nơi thường là có
huyệt hay Phong Thủy hữu tình hơn. Lúc đó người ta
chỉ lấy xương xếp vào một tiểu nhỏ và thường được gọi
là sang Cát.
Hỏi: Hiện nay một số người thích Hỏa táng cho tiện lợi.
Hỏa táng xong còn có thể áp dụng Ðịa lý Phong Thủy
an táng vào huyệt tốt không?
Ðáp: Trong Ðịa lý thì bộ xương là bộ máy tụ điện và
phát điện. Sau khi bị Hỏa táng xương cốt chỉ còn lại
một phần. Nếu muốn thực hiện Ðịa lý cũng có thể được.
Nhưng phải là những ai rất tin tưởng vào Ðịa lý và thấy
thật cần thiết lắm mới dám làm. Lý do không những thật
công phu tốn kém mà còn ít ai hiểu được cái lý “Tứ lạng
thắng ngàn cân” có nghĩa chỉ cần một ít hỗ trợ của vũ
trụ lực là đã có thể chuyển bại thành thắng xoay đổi hẳn
cục diện của một gia tộc. Nhưng nếu không còn tí
xương nào thì không thể thực hiện được.
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Hỏi: Xin cho biết môn phái Chính Tông dùng phương
pháp nào để xem nhà cửa?
Ðáp: Các Chân Sư chỉ có một phương pháp duy nhất để
xem mồ mả Âm phần và nhà cửa Dương cơ. Tuy nhiên
Âm phần và Dương cơ có những khía cạnh khác nhau
về thực chất, như Âm phần có huyệt kết nên phải xét
đến Nhập thủ mạch. Trái lại nhà cửa có khi dùng đến
nhập thủ có khi không như nhà cửa nơi núi non thì dùng
đến, nhà cửa nơi nông thôn lại không. Do đó phương
pháp là một nhưng khi dùng tùy trường hợp mà áp
dụng.
Hỏi: Xin nói sơ qua về cách xem nhà cửa trong thành
phố?
Ðáp: Nhà cửa trong thành phố không có nhập thủ và
dòng nước uốn quanh cho nên phải chú trọng vào thu
khí. Những nơi ta ra vào thường ngày phải được chú ý.
Nơi làm việc, chỗ nấu ăn, phòng ngủ nên phù hợp
nguyên tắc Sinh Vượng của Huyền Không Lý Khí. Như
trên đã nói đúng thời vận là tốt không đúng thời vận là
hung. Ngoài ra các nơi làm việc chung như công xưởng,
công ty đều có thể áp dụng nguyên tắc Ðịa lý để thu lấy
ảnh hưởng tốt và tránh đi ảnh hưởng xấu.
Hỏi: Xin nói rõ thêm các nơi quan trọng trong nhà như
cửa ra vào, phòng ngủ và bếp núc có tác dụng thực tế
như thế nào.
Ðáp: Trên nguyên tắc các nơi trên đều phải thâu được
Sinh khí thì mọi sự thuận lợi như gia đình hạnh phúc,
làm ăn phát tài, sức khỏe sung mãn. Do đó nếu trong
nhà có sự buồn bã như cảnh hai vợ chồng lấy nhau
không có con thì phải để ý đến phòng ngủ có phạm Sát
khí hay không và phải thay đổi hay sửa lại để thâu lấy
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Sinh khí. Nếu trong nhà có người bệnh mà thuốc thang
mãi không khỏi thì phải để ý đến bếp núc xem có phạm
vào sát khí hay không. Nói chung ngôi nhà phải được
hướng tốt cửa mở tại Sinh Vượng phương, phòng ngủ
và bếp núc cũng thu được luồng Sinh khí của vũ trụ thì
tốt nhất. Trong trường hợp nhiều nơi bị Sát khí thì tốt
hơn hết là dời đến một ngôi nhà khác.

(Ngôi nhà Mẫu)

Bút giả được biết có người vào năm 1987 dời
nhà mà chỉ trong 2 năm sau tài sản tăng lên 200,000
dollars vì giá nhà tăng vụt của hai căn nhà. Sau khi học
được phép Chính Tông bút giả nghiệm lại thấy thời gian
đó người chủ đã chọn nhà đúng theo phương pháp của
khí học là thâu được Sinh Vượng khí.
Tiền nhân chúng ta cũng theo phương pháp này
mà lập ra những ngôi Chùa hay Đền mà các tín chủ
thường lui tới để cầu tự cầu tài đều linh ứng.
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Dƣơng Cơ ứng nghiệm
(Gia chủ vào ở nhà này từ năm 1979 đến năm 2006 thì
chuyển đi nơi khác. Trong thời gian ở đây đã có nhiều hung
họa xảy ra: Chỉ sinh được hai người con gái, không có con
trai, cả hai đều bị tai nạn. Một người bị tai nạn xe mất, một
người tai nạn do cột điện đổ vào đầu ảnh hưởng tới não,
nhưng được cứu sống. Vợ chồng lục đục bất hòa, sinh trai
gái,… Chủ thứ hai sau khi sửa lại và vào ở từ tháng 8/2006
đến 2017 thì mọi chuyện êm đẹp, sinh được con trai, gia
đình hòa thuận, tiền tài danh vọng đều có và ở mức trung
bình, thường có nhiều người lui tới,…).
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DƢƠNG CƠ, NHÀ Ở VÀ CƠ SỞ
THƢƠNG MẠI
Hỏi: Xin cho biết tại sao căn nhà ở đang sinh sống lại
quan trọng?
Ðáp: Nhà là nơi sinh hoạt hàng ngày cũng là nơi ta ngủ
8 tiếng. Nhà được gọi là Dương cơ và giường ngủ có
thể gọi là Dương huyệt hay huyệt của người khi còn
sống. Cổ nhân thường nói “Sống có nhà, thác có mồ”
nên nhà ở ảnh hưởng quan trọng đến cuộc sống và nên
phối hợp với ảnh hưởng Phong Thủy mồ mả. Thường
thường người ta chỉ xem theo Bát Cẩm Trạch nhưng các
Chân Sư dùng Tam nguyên Cửu vận tính ra vận căn
nhà, vận gia chủ sau đó phối hợp với các yếu tố bên
ngoài và bên trong căn nhà để luận tốt xấu.
Hỏi: Xin cho biết áp dụng thế nào trong Phong Thủy
thời vận của gia chủ?
Đáp: “Sông có khúc, người có lúc” nên những lúc thời
vận của gia chủ không tốt thì ta không nên dọn nhà vì
khí lực càng bị hao tán dễ gây tai họa. Xin nêu một số
trường hợp đã xảy ra.
1/ Một người dọn nhà mới chỉ 10 ngày đã có tai nạn.
2/ Một người bị ba lần đụng xe tuy không mất mạng
nhưng cũng tốn nhiều thời giờ chữa trị.
3/ Một cặp vợ chồng Ấn Độ mới dọn nhà vào nhà mới
được hơn 3 tháng thì chồng bị cho thôi việc.
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4/ Một cặp vợ chồng Mỹ Việt sau khi dọn nhà mới
khoảng 6 tháng sau thì chồng chết vì đau tim.
5/ Một anh kỹ sư tuổi mới ngoài 40 mà sau khi dọn nhà
chưa đầy năm đã phải mổ để ghép mạch tim (open heart
surgery).
6/ Một vị y sĩ tuổi chừng 60 sức khỏe rất tốt nhưng cũng
bị một cơn nhồi tim sau khi dọn nhà mới.
7/ Một thương gia đang thịnh phát tậu nhà mới nhưng
chỉ 6 tháng sau thì người nhà bị cơn bệnh xoàng, nhưng
sau đó gây biến chứng ngặt nghèo: Cơ sở làm ăn cũng
vì thế mà lung lay.
Hỏi: Xin cho biết sơ qua về khí vận căn nhà?
Đáp: Khí vận của nhà cửa được tính theo chu kỳ khí hóa
tam nguyên cửu vận giống như của âm phần. Dựa theo
vận hay chu kỳ thời gian và hướng nhà các Chân sư tính
ra các chu kỳ khí hóa của hai yếu tố sơn thủy theo
nguyên tắc vô cực sinh Thái cực, Thái cực sinh lưỡng
nghi.
Hỏi: Sơn và Thủy trong Địa lý âm phần mồ mả hay nói
đến. Nay lại đem áp dụng vào nhà cửa. Xin nói thêm về
Sơn Thủy áp dụng cho nhà cửa?
Đáp: Âm trạch mồ mả tuy có khác Dương cơ nhà ở
nhưng nguyên tắc cũng tùy vào hai yếu tố Sơn Thủy
Âm Dương. Dương là Thủy và Âm là Sơn. Đối với nhà
cửa thì những nơi thấp, những nơi thoáng khí trống trải
được coi là Thủy. Nhưng nơi cao như nhà lầu ở trước
mặt, hai bên hoặc sau nhà đều được coi là Sơn. Sơn và
Thủy là hai yếu tố căn bản được dùng để luận khí vận
tốt xấu của căn nhà. Sơn Thủy là hình thể và khí vận là
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cách lý luận có căn cứ vào những gì nhìn thấy chung
quanh.

Hỏi: Có lúc phải xem khí vận căn nhà. Nay lại có thêm
khí vận gia chủ. Xin nói thêm về sự phối hợp như thế
nào?
Đáp: Người ta thường cho rằng xem Địa Lý Phong
Thủy chỉ chú trọng đến căn nhà nhưng thực ra xem
Phong Thủy chính là xem sự liên hệ hỗ tương ảnh
hưởng của cá nhân con người và các yếu tố khác. Ảnh
hưởng thời vận cá nhân và thời vận của căn nhà đều ảnh
hưởng hỗ tương với nhau. Điều quan trọng là giữ được
sự quân bình giữa các ảnh hưởng. Nếu một chuỗi ảnh
hưởng dây chuyền. Ví dụ một người được ảnh hưởng
tốt nhờ âm phần nhưng thời vận cá nhân ở lúc không
thuận khi dọn nhà mới sẽ bị giảm đi cái tốt và đó là
những trường hợp tai nạn, tật bệnh nhưng không sao.
Trái lại nếu một người không được ảnh hưởng âm phần
tốt thời vận căn nhà xấu và thời vận mình cũng xấu thì
chắc chắn khi tậu nhà mới sẽ bị ảnh hưởng rất xấu và đó
là những trường hợp tai nạn, bệnh hoạn chết người.
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Hỏi: Xin nói về cách xem Phong Thủy phía ngoài căn
nhà?
Đáp: Các sách Phong Thủy đều nói phía trước nên có
Thủy phía sau nên có sơn phía trái là Thanh Long nên
động phía hữu là Bạch Hổ nên tĩnh. Động là nên làm
đường di chuyển ra vào còn Tĩnh là nên làm vườn hoa
hay để hình tượng. Đây là nói về hình thể. Nhưng khi
phối hợp với lý khí hay khí vận thì không hẳn phải như
thế. Nếu khí vận gọi ra nên có sơn ở phía sau nhà hay
có Thủy ở phía trước nhà thì ta nên hay ngược lại nhiều
khi lại cần có sơn trước mặt và thủy ở sau nhà thì có
như thế vẫn hay như thường. Phía Thanh Long hay
Bạch Hổ cũng lý luận tương tự như trên.
Hỏi: Người ta thường sợ những căn nhà có đường đâm
thẳng vào hay còn gọi là mũi tên bí mật?
Đáp: Theo hình thể trong trường hợp này tất nhiên là
xấu nhưng nếu khí vận tốt thì sự xấu không thể xảy ra.
Nếu khí vận xấu thì rất độc hại. Do đó, người ta thường
kinh nghiệm và tránh các căn nhà này.
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Hỏi: Xin cho biết hướng căn nhà xem như thế nào?
Đáp: Hướng căn nhà rất quan trọng vì nhờ đó mà làm
căn cứ để suy đoán khí vận. Phong Thủy Chính Tông
phân địa bàn làm 24 hướng, mỗi 15 độ khác với Bát
Cẩm Trạch chỉ phân ra 8 hướng. Mỗi hướng có 7.50 độ,
bên trái và 7.50 độ bên phải. Trong 24 hướng lại phân ra
Âm hướng và Dương hướng, cũng có khi Dương hướng
lại đi kèm với Dương hướng và cũng có khi lại đi kèm
với Âm hướng.
Nếu hai hướng cạnh nhau cùng Dương hay cùng
Âm thì lệch hướng một tí không có gì thay đổi, nhưng
nếu Âm hướng đi kèm Dương hướng thì khi lập hướng
phải cẩn thận, vì nếu không đáng lý hướng này thì lại ra
hướng nọ sinh ra lẫn lộn Âm Dương. Ngoài ra các Chân
Sư còn phân ra, biến hướng hay kiêm hướng để dùng
trong những trường hợp khó lập. Ví dụ: Nhà Tọa Cấn
hướng Khôn nếu nghiêng về cung Mùi có thể bị Âm
hướng sai lạc, vì Thân là Dương và Mùi là Âm. Còn
nghiêng về Thân thì khó bị Âm Dương sai lạc, vì cùng
một Âm Dương. Theo Bát Quái Cung Khôn gồm 3
hướng Mùi Khôn Thân.

(Sơ đồ khu nhà trong vụ thảm án ở Bình Phước, Việt Nam)
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Hỏi: Ở Mỹ người ta thường xây nhà gần đường dây điện
(Power line) hay đường cao tốc (Freeway). Xin cho biết
có ảnh hưởng như thế nào?
Đáp: Đây là vấn đề mới mà Phong Thủy cần đáp ứng.
Nếu nhà gần freeway hay điện cao thế thì tốt nhất phải ở
vào những nơi có Sinh khí theo khí vận của căn nhà.
Nếu không ta nên tránh những nơi như thế.

Hỏi: Ở Mỹ người ta thường xây nhà lầu và nhà trệt xen
kẽ nhau, như thế ảnh hưởng như thế nào?
Đáp: Nếu nhà mình thấp thì căn bên cạnh cao hơn là
Sơn, và nếu nhà mình cao mà bên cạnh thấp thì là Thủy.
Cũng như thế mà trước mặt cao là sơn là núi nhà trước
mặt thấp là thủy là nước. Sau đó đem khí vận thịnh suy
bĩ thái để suy đoán tốt xấu.
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(Địa thế ngôi nhà)

Hỏi: Cách xem nhà cửa bên trong như thế nào?
Đáp: Thông thường những nơi quan trọng là cửa trước,
vì là nơi mọi người qua lại Phong Thủy gọ là Khí Khẩu
hay cửa ngõ của Khí. Đường đi dẫn vào nhà phối hợp
với cửa vì có cửa thì có đường đi. Nhà bếp vì là nơi
thức ăn được sửa soạn, bếp phải được tọa lạc những nơi
Sinh khí. Phòng ngủ gia chủ phải được đặc biệt chú ý vì
được coi như huyệt sống hay Dương huyệt.
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Hỏi: Thường nghe nói trấn bếp để làm gì?
Đáp: Trấn bếp là dời bếp hay xoay cửa bếp để hợp với
phương có Sinh khí. Phương pháp này thường được
dùng để chữa bệnh hay tiêu trừ tai họa và cầu tài. Tuy
nhiên ở Mỹ phương pháp này khó áp dụng vì bất tiện,
nhưng trong trường hợp sửa chữa toàn diện nhà bếp thì
rất nên cẩn thận, vì nếu xoay vào hướng xấu thì sẽ có
thể bị ảnh hưởng xấu.
Hỏi: Giường ngủ nếu bị xấu ta phải làm sao?
Đáp: Thông thường những người lấy nhau lâu mà
không có con thì có thể xoay giường ngủ để cầu lấy cát
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khí. Tuy nhiên phải xoay theo phương pháp Tam
Nguyên Cát Khí thì mới có hy vọng vì các Chân Sư
phải tìm hiểu khí bế tắc tại đâu để hóa giải ví dụ - mồ
mả gây ra thì rất khó hóa giải. Trái lại mồ mả tọa hướng
không xấu không tốt thì có thể hóa giải. Cũng theo
phương pháp này nếu con cháu không được vượng cũng
có thể xoay giường hay Dương huyệt của bố mẹ, để hóa
giải phần nào. Xem như thế thì mới biết giữa cha mẹ và
con cái ngoài tình máu mủ ruột thịt, còn liên hệ khí hóa
vô cùng mật thiết ngay cả lúc sống cũng như khi khuất.
Hỏi: Ngoài khi mua nhà mới còn những trường hợp nào
mới cần đến xem Phong Thủy?
Đáp: Như trên đã có dịp đề cập Phong Thủy bản chất là
môn học về khí hóa, mà con người là một hiện tượng
khí hóa như các Cụ thường bảo: “Địa Linh Nhân Kiệt”
nên mọi việc trọng đại xảy ra trong đời như di chuyển
sở làm, mở cửa hàng kinh doanh buôn bán, cơ sở
thương mại, hay khuếch trương thêm, so đôi tuổi kết
hôn, sinh con hay cầu tự cũng như sửa chữa nhà cửa đều
cần đến sự hòa hợp của các hiện tượng khí hóa. Ví dụ ở
Mỹ thường phải bán nhà được xong mới mua nhà mới,
nhưng nếu biết năm nay tuy đã bán được nhà nhưng khí
vận gia chủ không tốt thì phải ở nán lại đợi đến ngày
tháng tốt. Nếu không biết có thể bị ảnh hưởng Phong
Thủy làm hại mà không biết. Tác giả đã nghiệm thấy
nhiều người bị bệnh, sau khi đến ở căn nhà mới nhưng
họ cứ tìm câu trả lời theo Y học và nhiều khi tuy có lời
giải đáp, nhưng vẫn không hiểu tại sao bệnh tật lại đến
với họ. Y học Đông phương cho rằng mọi bệnh tật là
bắt đầu do Khí bất thông hay Khí không lưu chuyển,
nhưng cái gì gây ra sự mất thăng bằng này.Ta có thể
xem hiện tượng khí bất hòa trong cơ thể chỉ là một phần
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của hiện tượng khí hóa của vũ trụ. Và khí hóa của vũ trụ
tuy vô hình nhưng phần lớn ảnh hưởng đến con người.
Phong Thủy là cái mà nó làm cho ta mất thăng bằng và
mọi điều không tốt theo đó mà xảy ra như tật bệnh, nếu
cơ thể đã suy, tai nạn nếu ảnh hưởng quá xấu, v.v... Ảnh
hưởng Phong Thủy vì nhiều khi từ từ nên nếu không để
ý ta khó có thể nhận thấy và đa số mọi người đều cho là
vận xui mà đành chấp nhận. Thực ra Phong Thủy có thể
được dùng để tiên liệu và do đó tránh được ảnh hưởng
xấu. Nói tóm lại tất cả sự vật đều có chu kỳ khí hóa và
đó là yếu tố chữ Thời trong Kinh Dịch như người xưa
đã dạy “Thuận Thiên giả tồn, Nghịch Thiên giả vong”.
Xin tạm dịch “Thuận theo thời thì sống, trái với thời thì
chết”. Thời đây là Thiên Thời hay chu kỳ khí hóa vận
hành dùng để xu cát tỵ hung hay tìm cái tốt và tránh cái
xấu.
Hỏi: Mở cửa tiệm, khai trương nhà hàng hay cơ sở
thương mại cũng cần đến Phong Thủy xin cho biết đại
cương như thế nào?
Đáp: Mở cửa tiệm hay cơ sở thương mại cũng như ta
mua nhà mới vì đó là một hành động không phải thường
ngày ta vẫn làm, mà là việc làm này là việc mới, là một
hiện tượng khí hóa mới đối với ta. Do đó, chu kỳ khí
hóa vận hành phải được suy tính cho thuận theo Thiên
Thời Xu Cát Tỵ hung hay nắm lấy thời cơ. Ví dụ Tháng
7 năm 1995 tác giả đã có dịp bảo hai Chủ nhân một cơ
sở thương mại không nên khai trương nhưng họ vì chủ
quan về dịch vụ thương mại sẽ thành công, nhưng một
năm sau đó gây lỗ gần 100,000 dollars, và nay phải sang
lại cơ sở này.
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Hỏi: Tại sao khuếch trương thêm cơ sở thương mại
cũng cần phải xem Phong Thủy?
Đáp: Như trên đã đề cập mỗi một hiện tượng mới mà
hằng ngày ta không thường làm đều là hiện tượng khí
hóa có ảnh hưởng tối hậu làm lệch cán cân thăng bằng
trong cuộc sống chúng ta. Như một vị bác sĩ ngoại quốc
chuyên khoa giải phẫu mắt năm 1991 đang trên đà
thành công, đã khuếch trương thêm một phòng mạch
thứ hai tại La Jolla. Sau đó không lâu ông bị chính phủ
điều tra thật kỹ và hiện giờ 1995 ông đang ngồi tù 11
năm bằng cấp bị tịch thu và tài sản gần 8 triệu cũng bị
tịch biên. Khi khuếch trương phòng mạch thứ hai ông
đã làm bế tắc huyết mạch Phong Thủy và có lẽ Phong
Thủy Âm phần nhà ông cũng đến lúc suy vong nên ông
mới bị kết tội quá nặng như thế.
Câu hỏi đặt ra là nếu ông không vi phạm Phong
Thủy khi mở phòng mạch thứ hai liệu ông có thoát khỏi
cảnh tù đày hay không. Điều này thật khó trả lời, nhưng
tác giả kinh nghiệm hầu như 90 phần trăm các trường
hợp xấu xảy ra sau đó truy ngược lại đều phạm Phong
Thủy. Do đó, tốt hơn ta nên tránh là hơn vì ảnh hưởng
Phong Thủy vô hình nhưng cũng vô tình không lường
được.
Hỏi: Tại sao khi kết hôn cũng có thể xem Phong Thủy?
Đáp: Sự so đôi tuổi kết hôn cũng là sự phối hợp của hai
hiện tượng khí hóa với nhau nếu là Chân Sư thì các bậc
này cũng có thể cho biết, sự phối hợp tốt hay xấu. Ngoài
ra sau khi kết hôn người ta thường đưa nhau về nhà mới
tất nhiên phải tìm lấy ảnh hưởng tốt. Tác giả đã nghiệm
thấy có trường hợp hai vợ chồng son về nhà mới hơn
bốn năm mà vẫn trông đợi đứa con đầu lòng. Họ đã
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thuốc thang chạy chữa nhiều hơn hai năm qua, nhưng
vẫn chưa có kết quả gì. Đây là trường hợp sát khí tại
Tọa Sơn mà Tọa Sơn lại chủ về đường con cái. Tọa sơn
bị phạm sát khí tối độc, kèm thêm một vài yếu tố bất lợi
nữa cho nên vợ chồng khỏe mạnh dưới 40 tuổi, mà vẫn
cứ hoài mong. Có thầy xem cho rằng tốt theo Bát Cẩm
Trạch chứ không làm sao mà biết được để phân biệt Sát
Khí tại chỗ nào mà hóa giải.
Hỏi: Khi xem Phong Thủy người ta chỉ nên chú ý đến
người Chủ gia đình có đúng không?
Đáp: Các thầy thường thì chỉ lấy gia Chủ và lấy Người
chồng làm gốc, nhưng thực sự Phong Thủy ảnh hưởng
đến cả hai. Do đó, có nhiều trường hợp rất khó mà được
cho cả hai, nên tùy ai là chủ thực sự thì ta nghiêng về
người đó. Như chồng đi làm Vợ ở nhà thì lấy Chồng
làm gốc hay ngược lại.
Hỏi: Như Phong Thủy nhà cửa tuy kém quan trọng hơn
mồ mả, nhưng nếu không biết phạm phải cũng có phần
xấu. Những ảnh hưởng xấu như thế nào và kéo dài ra
sao?
Đáp: Nên quân bình giữa hai âm phần và nhà cửa. Âm
phần tốt nhà cửa tốt thì như gấm thêu hoa. Âm phần tốt
nhà cửa xấu thì vận vẫn tốt nhưng có trục trặc như tai
nạn nhưng không sao, bệnh hoạn nhẹ. Âm phần xấu,
nhà cửa tốt thì vận đỏ nhỏ thành công nhỏ, không đạt
được sự thành công lớn. Âm phần xấu, nhà cửa xấu thì
vận đen đến ngay như bất đắc kỳ tử, tù tội.
Do đó dưới lăng kính Phong Thủy ta có thể đoán
được sự phúc trạch may rủi và giải đáp được những
hoàn cảnh thành công thất bại của con người. Còn ảnh
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hưởng tốt xấu lâu mau thì cát khí nhiều thì đều nhanh.
Hung khí nhiều thì tai họa cấp tốc, Hung Cát lẫn lộn thì
ảnh hưởng cũng từ từ. Vừa qua tháng 10, 1996 tại Hà
Nội có tin gia đình một công chức cao cấp, con cái vào
bậc đại học nhưng sau khí táng Ông Nội 49 ngày người
con đã nhẫn tâm đâm bố chết sau một cuộc cãi vã. Tác
giả cho rằng Phong Thủy Âm phần xấu bồi thêm vào
căn nhà xấu cho nên mới có cảnh thương tâm như thế.
Trong Phong Thủy Chính Tông thường đề cập táng
hung là như thế.
Hỏi: Trong các tiệm ăn Tàu người ta thường dùng hồ cá
có ý như thế nào?
Đáp: Hồ cá thường được trang trí gần nơi cửa chính ra
vào để gây sự chú ý. Có hai ý nghĩa. Cá là ngư, theo
tiếng Tàu phát âm là Yu gần giống như sự phát âm của
chữ Hữu là có hàm ý giàu có. Ngoài ra cá là một sinh
vật nếu đặt đúng những nơi có Sinh khí thì khí tốt luôn
luôn được hun đúc khuấy động do sự bơi lội của cá và
như thế rất tốt cho sự thịnh vượng của gia chủ theo
nguyên tắc - tốt thì khoe ra xấu thì che đậy.
Hỏi: Có người quan niệm Tàu, Nhật, Việt Nam tin
Phong Thủy mà sao dân nghèo nước yếu, trái lại Mỹ,
Âu chẳng biết Phong Thủy mà dân mạnh nước giàu.
Xin cho biết ý kiến?
Đáp: Các Dân tộc Á Châu vốn chú trọng đế nghề nông,
trái lại Âu Tây lại vượt lên và tiến về khoa học trong vài
thế kỷ nay. Chẳng may chiến tranh thế chiến bùng nổ
gây ra bao cảnh đau lòng. Người ta nhìn vào sự tiến bộ
của Âu Mỹ như là sự bảo đảm của một thiên đàng hạ
giới cuộc sống tuy có nâng cao nhưng đời sống tinh
thần lại thiếu thốn. Á Châu tuy chậm tiến nhưng đời
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sống tình cảm thiết tha bao bọc trong mái ấm gia tộc.
Nếu chúng ta biết áp dụng những tiến bộ khoa học và áp
dụng nguyên tắc Phong Thủy đúng đắn sẽ giúp con
người chúng ta quân bình trong cuộc sống vật chất và
tình thần. Phong Thủy không nên chỉ được xem là
những mê tín nhảm nhí. Gần đây với sự tiến bộ vượt
bực của Singapore, Đài Loan, Hồng Kông về Khoa học
lẫn Kinh Tế, thì có người lại cho là họ thành công nhờ
nền triết học Tam Cương Ngũ Thường - của Khổng Tử,
và sự toan tính theo quy tắc Phong Thủy khí hóa Âm
Dương. Dù tin hay không Phong Thủy luôn luôn ảnh
hưởng đến chúng ta trong các lãnh vực tiền tài, danh
vọng, con cái, sức khỏe.
Hỏi: Trên thị trường có nhiều phương pháp xem nhà
cửa làm sao mà biết chọn Thầy?
Đáp: Phong Thủy là môn học về họa phúc. Có duyên thì
gặp được thầy giỏi thầy Chính Tông không may thì gặp
phải thầy xem theo sách vở như Bát Cẩm Trạch Sinh
khí, Họa hại, Diên niên. Do đó tốt hơn cả hai nên tham
khảo để biết thêm các thầy theo phương pháp nào.
Chính Tông thì lấy sự tích thiện của cá nhân làm gốc
sau đó áp dụng nguyên tắc tam nguyên cửu vận, ngũ
hành sinh khắc một cách linh động để tìm rõ đâu là sự
bế tắc để giải quyết vấn đề. Ví dụ như Nhà có khí vận
của Nhà. Gia chủ có khí vận của gia chủ. Năm tháng
ngày giờ đều có khí vận riêng. Người Thầy căn cứ vào
những ảnh hưởng lẫn nhau của một hiện tượng động
hay một chuỗi hiện tượng để tìm ra con đường Sinh khí
tránh những nơi sát khí. Do đó Thầy Chính Tông phải
hỏi gia chủ một số dữ kiện và căn cứ vào đó để suy luận
tốt xấu mà bảo gia chủ. Gia chủ cũng không nên giấu
giếm gì mà Thầy muốn biết và tự mình cho là cái đó
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không có gì quan trọng đến Phong Thủy cả. Gia Chủ và
Thầy cần phải có một sự tin tưởng lẫn nhau như thế mới
có một giải pháp ổn thỏa cho các vấn đề nan giải của
Phong Thủy. Tác giả biết nhiều Thầy chỉ bấm độn để
xem nhà cửa hoặc dùng thước Lỗ Ban đo cửa thì e rằng
chỉ có thể nói được tốt xấu mà chưa chắc đã đúng, chứ
làm sao đả thông được sự bế tắc của khí hóa lưu thông.
Nên biết phương pháp hình thể và khí học hay lý khí
phải luôn luôn phối hợp.
Hỏi: Thế nào là năm xung tháng hạn?
Đáp: Năm xung tháng hạn theo tam nguyên khí vận là
những năm tháng xấu theo chu kỳ khí vận chứ không
phải không phải tuổi Sửu đến năm Sửu hay năm Mùi là
năm xung. Tất cả đều được tính theo quy tắc Hà đồ Lạc
thư. Hà đồ quyết định yếu tố Âm Dương. Lạc thư hay
Cửu Cung vận hành lưu chuyển. Sau đó phối hợp với
Đại vận tiểu vận để suy xét thịnh suy.
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Hỏi: Hiện tượng khí hóa là gì?
Đáp: Khí hóa là hiện tượng của mọi sinh vật trong và vũ
trụ như Xuân Hạ Thu Đông - bốn mùa thay đổi. Con
người đều trải qua sinh lão bệnh tử. Bao gồm trong đó
có sự luân lưu của vũ trụ tuyến, ta có thể gọi là
geomagnetic force hay từ trường của quả đất. Sự biến
đổi trạng thái qua các giai đoạn được luận theo số học
cũng như tần số trong ánh sáng. Sự phối hợp giữa hai
hiện tượng khí hóa có khi tốt có khi xấu, vì bản chất
tương đồng hay tương khắc với nhau. Nhiều khi tự nó
cũng có thể tốt vì nó đang ở trong trạng thái hưng
vượng hoặc nhiều khi xấu vì bị hiện tượng khí hóa khác
lấn áp gây ra bế tắc. Phong Thủy là môn học về sự phối
hợp của các hiện tượng khí hóa.
Hỏi: Xin cho biết các Thầy Địa lý Chính Tông xem nhà
như thế nào?
Đáp: Các Chân Sư thường trước xem khí vận gia chủ và
khí vận căn nhà nếu mua. Thầy cũng cần biết, thời gian
ở lâu mau, công việc làm ăn có khấm khá không, sức
khỏe tốt lành hay bệnh tật như thế nào. Nếu trước khi
dọn đến căn nhà này mọi thứ đều tốt đẹp nay lại bị xấu
thì ta có thể đoán được căn nhà này là nguyên nhân.
Nếu ở nhà mới đã lâu nhưng đột nhiên lại sinh ra tật
bệnh tiền tài suy thoái thì thầy sẽ hỏi thêm, có các hiện
tượng khác xảy ra hay không như có tang hoặc cải táng
hoặc cơ sở làm ăn khuếch trương thêm hoặc đổi sở làm.
Nếu không có gì thay đổi nữa thì Thầy lại hỏi thêm về
mồ mả các Cụ xa đời như Ông nội hay Ông Cố để từ đó
suy ra có thể là do ảnh hưởng hết phúc hay hết ảnh
hưởng gây ra mà thôi. Người Thầy có nhiệm vụ truy
tầm nguyên nhân nào đưa đến những ảnh hưởng xấu và
đưa ra phương pháp hóa giải cho gia chủ. Tác giả đã
xem cho một vị công việc làm ăn thất bại suy ra là nhà
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mới phạm Phong Thủy và âm phần người cha phần lớn
cũng không tốt. Tuy chưa đến thăm ngôi mộ nhưng theo
sự dò biết thì sau khi tang Ông Cụ khoảng 10 năm,
trong nhà anh chị em làm ăn không khá.
Cho nên xem mua nhà mới thì không khó nhưng
chữa lại các trường hợp xấu như trên rất khó vì trong
trường hợp đã suy thoái thì trong gia đình anh chị em
hiếm có sự đồng lòng về việc cải táng để hóa giải đi ảnh
hưởng xấu.
Hỏi: Tại sao chưa đến xem ngôi mả mà đã đoán được
đó là ngôi mả xấu?
Đáp: Ngoài sự suy luận theo khí vận các chân sư còn
theo một thứ tự để suy đoán bằng cách loại trừ dần đi
các hiện tượng có thể gây ảnh hưởng. Cộng thêm vào
thứ tự này là sự phối hợp các hiện tượng theo tiêu chuẩn
thời vận trước sau. Như thế các Chân Sư có thể đoán
được phần lớn sự xấu hay tốt từ đâu. Ví dụ: sau khi táng
Cha hay Mẹ, mà mọi người con đều bị xấu thì phần lớn
là ngôi mộ này phạm hướng nặng, nếu chỉ có một người
bị xấu thì có thể do nhà cửa đương sự hay một yếu tố
nhỏ của ngôi mộ bị xấu mà thôi. Cứ theo sự suy đoán
bằng cách loại bỏ dần các Chân Sư sẽ có được lời giải
đáp. Sau đó nếu cần lắm sẽ đến nơi để xác định. Cũng
như bị bác sĩ có kinh nghiệm, chỉ nhìn mặt bệnh nhân
đã có thể đoán đúng phần lớn một số bệnh thường gặp
chẳng hạn vàng da, là bệnh gan mật. Nói ra thì có vẻ
thần diệu, ly kỳ nhưng thực ra là phương pháp đúng và
kinh nghiệm mà thôi.
Hỏi: Xin cho biết phương pháp hóa giải như thế nào?
Đáp: Trong nhà cửa muốn cầu tự thì chú trọng về
giường ngủ. Nhưng nếu tuyệt tự do ngôi mộ thì phải cải
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táng. Muốn cầu tài tiêu tai trừ bệnh thì chú trọng đến
bếp. Các cửa tiệm không có bếp thì dùng hồ cá. Nhưng
ảnh hưởng mạnh nhất vẫn là khi chọn căn nhà hay cơ sở
mới. Do đó trước khi mua nhà hay mở cơ sở kinh doanh
nên suy tính thật kỹ thì sau đó ít khi phải lo chữa chạy
lung tung.
Hỏi: Người ta thường cúng “Thổ Địa Thần Linh” khi
dọn vào nhà mới. Xin cho biết ý kiến?
Đáp: Vũ trụ chung quanh ta đều gồm những hiện tượng
khí hóa. Có những ngôi mộ cổ hoặc xương cốt lâu năm
dưới lòng đất mà mắt ta không nhìn thấy đều có thể phát
ra ảnh hưởng xấu hay tốt cho Ta. Đối với Ta thì Ta là
Chủ căn nhà và thửa đất nhưng đối với họ là những “âm
hồn” chưa được siêu thoát thì Ta chỉ là người chiếm chỗ
của Họ. Đây là một hình thức điều hòa hai hiện tượng
khí hóa giữa hai cõi Âm Dương khác biệt. Lễ cúng là để
giới thiệu mình với họ tạo sự sống chung hòa bình.
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Hỏi: Tại sao sửa chữa nhà cửa cũng phải cần đến Phong
Thủy?
Đáp: Khí vận của căn nhà gồm những phương tốt và
phương xấu. Những năm xấu mà động đến hung
phương thì tất nhiên sẽ xấu cho nên phải xem năm tốt
và phương tốt mà sửa. Gần đây có huynh hướng sửa
chữa lại khu vực có bếp núc cho được rộng rãi hơn
nhưng nếu sửa mà thay đổi hướng “ông táo” thì rất nên
cẩn thận vì tác dụng tốt xấu có thể từ đó mà phát sinh.
Hỏi: Thời vận của gia chủ đây có phải là xem Tử Vi
không?
Đáp: Thời vận gia chủ không phải là Tử Vi mà căn cứ
Tam Nguyên Cửu Vận theo nguyên tắc Động. Đây là
một phần của môn Phong Thủy Chính Tông. Đại vận
theo Cửu Cung. Tiểu vận theo Cửu Cung. Mọi người
chúng ta đều có Cửu Cung. Đó là chu kỳ khí hóa vũ trụ
ảnh hưởng đến mọi sinh vật theo chu kỳ thời gian biến
hóa không ngừng.
Hỏi: Tại sao lại gọi giường ngủ là Dương huyệt?
Đáp: Dương huyệt cho người sống để đối lại với Âm
huyệt cho người đã khuất. Như đã đề cập giường ngủ rất
quan hệ cho mọi người cũng như cha mẹ cùng con cái.
Giường ngủ Cha mẹ không tốt sẽ gây ảnh hưởng xấu
đến con cái. Hay ngược lại nếu con cái không được
hưng vượng ta cũng có thể xoay giường ngủ của Cha
mẹ về hướng tốt để giải đi ảnh hưởng xấu. Giường ngủ
còn được dùng để giúp cho những cặp vợ chồng hiếm
con. Vì ảnh hưởng quan trọng như thế nên có thể gọi là
Dương huyệt.
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Hỏi: Ở Mỹ thường có hồ bơi phía sau như thế tốt hay
xấu?
Đáp: Xấu hay tốt còn tùy vào khí vận. Nếu khí vận
chẳng hạn là nên có thủy ở sau nhà thì rất tốt. Nếu khí
vận bảo là không nên có thủy ở sau nhà thì sẽ không tốt.
Còn xấu tốt ảnh hưởng nhiều ít thì phải so sánh các yếu
tố khí hóa lẫn nhau. Nếu cái xấu bị chế phục thì không
sao ngược lại bị dồn cho bế tắc thêm thì càng xấu. khí
vận tuy vô hình nhưng lại nắm phần chủ động vì có khí
trước sau đó mới có hình. Đa số các thầy đều theo hình
thể để luận tốt xấu thì e rằng sự chính xác không đạt
như ý.
Thung lũng hoa vàng,
Ngày cuối đông 96
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MỘT SỐ KINH NGHIỆM TIÊU BIỂU
Sau khi được truyền tâm pháp tôi đem ra áp dụng vào
Âm phần mồ mả cũng như nhà cửa thì có được một số
kinh nghiệm. Vì có ngôi âm phần và nhà cửa có liên hệ
đến các bạn bè đương thời nên tác giả xin mạn phép
không nêu danh tánh.
1. Ngôi mộ bố ông Bộ Trƣởng.
Tác giả được người quen đưa về quê miền lục
tỉnh cách Sài Gòn độ 30 cây số. Tuy là được đi xe hơi
nhưng lại phải qua phà và lội ruộng mới đến khu thổ mộ
của giòng họ chú em. Tác giả lấy làm lạ khu thổ mộ tuy
cùng một họ nhưng chia ra 2 khu và cách chôn cất hoàn
toàn khác nhau. Khu của ngành người quen thì ngôi nào
ngôi nấy xếp ngay hành thẳng lối và cùng một hướng
với nhau. Trái lại khu của ngành Ông Cậu các ngôi mả
có lúc thì xéo có lúc thì ngay không nhất định.
Ngôi mả Bố ông Bộ Trưởng được chôn năm
1926. Người con sau đó được đi du học và về làm Bộ
Trưởng dưới thời Cộng Hòa. Tác giả sau khi định
hướng ngôi mả thuộc Tọa Nhâm hướng Bính và tính
toán sự suy vượng đã nói với người em rể rằng “Ngôi
mả này sẽ không phát đinh ngay sau khi táng mà lại
phát đinh sau năm 1944. Chú em sau đó cho biết Ông
Cậu trước khi xuất dương du học đã có vợ nhưng phải
gián đoạn vì du học và sau khi du học về sau năm 1944
mới bắt đầu có nhiều con.

125

PHONG THỦY NHÀN ĐÀM – TUỆ HẢI

Tác giả trong lòng thấy vui vui thật là không bõ
bao công lao khó nhọc cố tâm học lấy Chánh Tông.
2. Đào mộ mà té cây chết.
Tác giả được các người trong tộc họ cho biết Bác
X bị té cây mít chết. Đầu đuôi câu chuyện là có ông
Thầy bói nói là mộ Ông Tam đại của Bác X bị sụp một
hòn gạch, Bác X lúc đào lên xem thì không thấy hòn
gạch nào bị sụp cả nhưng chưa đầy 30 ngày thì Bác trèo
cây mít cao 5 thước té xuống mà chết. Tác giả lúc ra
phúc ngôi mộ tọa Kiền hướng Tốn. Năm 1994 vào
tháng 3 sát khí hội tụ tại hướng và vì đào mả lên nên sát
khí bị động mà gây tai họa vậy. Đây là trường hợp bệnh
phù hội sát khí tối kỵ vọng động nếu động vào tổn Gia
chủ thật quả không sai.
3. Tử huyệt gây tai họa.
Một người bạn học nhờ đến xem các ngôi đất
trong khu thổ mộ. Tác giả sau khi khám xét đã tìm ra
ngôi mộ Ông nội của người bạn bị chôn vào tử huyệt
hay huyệt có nhiều sát khí gây tai họa cho Con cháu.
Huyệt tọa Canh hướng Giáp chôn vào năm 1947.
Sau khi chôn gia đình sa sút phải bán dần ruộng
đất. Các cháu thì hầu như không có con trai. Có người
chết trong chiến tranh. Có người tự tử ngay trong ngày
cưới. Người bạn của tác giả cưới vợ lâu mà không có
con. Người em của người bạn thì chưa vợ.
Ngôi mộ này phía trước có sông phía sau có núi
nhưng tiếc rằng sơn thủy điên đảo nên gây tai họa. Sơn
thủy điên đảo là sơn thủy không đúng vị trí của mình,
chỗ đáng có sơn thì lại có thủy và ngược lại.
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4. Ngôi mộ phát ngay.
Ngôi mộ Bố người bạn Tác giả nay quên tọa gì
hướng gì và táng năm nào. Nhưng lúc khảo sát thì thấy
nằm trên ngọn đồi hướng về sông lớn. Tính ra với lẽ
thịnh suy thì ngôi mả được hướng phát tài. Tác giả có
hỏi người bạn có đúng như thế thì cho biết. Người bạn
cho biết trước khi Cụ mất độ vài tháng thì công việc làm
ăn đã có vẻ tốt đẹp và sau khi an táng thì lại càng ngày
càng khá.
5. Ngôi mộ hỏa tai.
Ngôi mộ này cũng trên một ngọn đồi thuộc nghĩa
địa chung của một ngôi chùa. Huyệt tọa Kiền hướng
Tốn táng vào năm 1989. Tính Thịnh Suy Sinh Tử thì
huyệt thuộc vào tử khí nhưng tử khí thuộc loại có tai
nạn thì được tiền (hồi lộc chi tai). Năm 1993 người con
trưởng có nhà bị cháy và được bảo hiểm bồi thường.
Trong kinh dịch cung Kiền thuộc trưởng nên ứng vào
người con trai trưởng. Còn người em trai cũng bị đụng
xe và được bồi thường 10 cây vàng.
6. Ngôi nhà tán tài.
Một Bác quen có ngôi nhà trên đồi trông ra thung
lũng có án trước mặt thật là đẹp đẽ. Bác thường bảo với
Tôi Bác thích hợp với hướng Đông và đã được Thầy
dùng thước Lỗ Ban đo cho thấy tốt.
Nhưng sau đó 6 năm Bác có người con lấy chồng
không cưới hỏi. Một cô con gái khác lấy chồng đã lâu
lại không con. Người con trai lấy vợ lâu năm cũng
không con lại thêm cảnh người vợ muốn ly dị. Ngôi nhà
của Bác không may lại dưới tên người con trai nên khi
chia tài sản Bác phải mất một số tiền khá lớn.
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Sau khi được truyền tâm pháp, Tác giả có dịp
đến xem thì thấy ngôi nhà Bác bị sát hướng và Bát quái
lại thuộc âm nên xấu cho con gái và tán tài. Bác mua
nhà năm 1977 tọa Tân hướng Ất.
7. Ngôi nhà phát Đinh tài.
Có Anh bạn mua ngôi nhà nhìn vào rặng núi
trước mặt, giữa nhà và núi có đường giao thông, còn
nhà thì ở dưới thấp. Anh bạn cho biết các Thầy khác
bảo là không tốt vì nhà không nên trông vào núi. Tôi có
dịp đến xem tính ra thì thấy vượng đinh còn tài thì vừa
tốt nhưng cũng có hao.
Năm 1992 anh bạn có thêm một cháu trai sau khi
Chị nhà đã ngừng sanh hơn 15 năm. Công việc làm ăn
tiền bạc thật tốt đẹp nhưng chính Anh lúc trước đã
quyết định không muốn mua nhà đầu tư nhưng sau đó
lại đổi ý và mua khi thị trường lên cơn sốt vào năm
1989-1990. Anh còn bỏ vốn cho người Anh đầu tư vào
tiệm thực phẩm, tiệm sách v.v.. nhưng đều thất bại.
Tác giả tính đến giai đoạn 2004-2023 thì căn nhà
trên đi vào giai đoạn tán tài mạnh hơn nữa. Hiện tại đã
đúng tương lai ta chờ xem. Anh bạn mua nhà năm 1988
tọa Nhâm hướng Bính.
8. Ngôi nhà hoạch tài.
Nhà được mua năm 1989 tọa Tân hướng Ất.
Sau khi biết Tác giả học được chân pháp người
chủ xin cho biết ngôi nhà này tốt hay xấu. Tác giả sau
khi suy tính đã không ngần ngại cho biết chắc chắn là
vượng tài.
Vì là chỗ thân tình nên vài tháng sau gia chủ cho
biết từ năm 1990 trở đi năm nào cũng có hoạch tài. Năm
1994 kiếm được số tiền khá lớn hơn 100 cây vàng.
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9. Tiệm sách phát tài.
Tác giả thường lui tới một hiệu sách nọ, trong
khoảng thời gian độ 2 năm người chủ đã thay đổi chỗ
quầy tính tiền 3 lần. Lần cuối cùng thay đổi một hướng
nhất định và đã giữ như thế hơn một năm qua.
Tác giả bấm tay biết phương hướng cũng như
cửa mở tại Sinh Vượng phương nên làm ăn thuận lợi.
Tác giả hỏi đùa người chủ “Tại sao cứ thay đổi lung
tung như vậy chắc Bà chị cũng tin vào Phong Thủy”.
Người chủ trả lời “thấy trở về hướng này làm ăn dễ
chịu”.
Vừa qua khi tạt qua hiệu tác giả lại nghe được sự
công nhận của người chủ khi trả lời một ông khách
“Cám ơn ông cũng nhờ một số khách quen thuộc vẫn lui
tới ủng hộ”.
10. Ứng nghiệm của Đệ tử khi dụng pháp.
Với mong ước những kiến thức Địa lý Phong
Thủy Chính Tông Chân Truyền được lưu giữ cho các
thế hệ tiếp sau, tác giả đã không quản mệt nhọc thân
tâm mà thâu nhận Đệ tử, những mong có thể góp một
phần nhỏ bé của mình làm rạng danh truyền thống Cha
ông về môn Địa lý học từ xưa tới nay.
Trong tập sách nhỏ này, tác giả xin đưa các
chứng nghiệm của một trong những Đệ tử đã thụ giáo
Chân pháp Chính Tông Chân Truyền trong thời gian
qua. Đó là trường hợp của Đệ tử, Chiêm tinh gia Minh
Kim được thuật lại qua quá trình áp dụng vào thực tế
như sau:
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Trong hơn 40 năm hành nghề Địa lý Dương cơ,
xem nhà cửa tôi vẫn chưa hài long với những kết quả
đạt được của mình. Việc luận đoán tốt xấu cho thân chủ
có khi ứng mà có khi lại không ứng. Do vậy mà trong
lòng vẫn còn áy náy, bản thân rất mong muốn tìm được
một phương pháp nào đó khác mà có thể giúp cho việc
xem xét nhà cửa đạt được kết quả thực tế chính xác hơn.
Qua sự giới thiệu của cố Chánh án Nguyễn Văn
Thư tôi được biết Bác sỹ Tuệ Hải, người đã có nhiều
năm nghiên cứu môn Địa lý Phong Thủy. Từ sự tin
tưởng tuyệt đối vào sở học của Thầy nên năm 1999 tôi
đã quyết định làm lễ nhập môn, bái Sư thụ học. Nhờ có
sự chỉ bảo tận tình của Ân Sư mà trong một thời gian
ngắn tôi đã lĩnh hội được rất nhiều những kiến thức mới
lạ, khác xa với những gì tôi đã từng được học trước đây.
Để chứng minh tính chuẩn tắc của lý thuyết, tôi đã áp
dụng vào thực tế để xem xét, quả nhiên kết quả đã đạt
được rất cao, ngoài sự tưởng tượng.
Tôi có một Bà thân chủ muốn được tư vấn Phong
Thủy để sửa chữa lại ngôi nhà. Qua xem xét tôi thấy
năm này không sửa chữa được vì phạm vào Ngũ hoàng
đại sát tới hướng, một Sao tối độc trong Huyền không
phi tinh mà ai học môn này cũng phải kiêng dè. Tuy nói
vậy nhưng Bà ta không tin, cứ tự ý cho thợ đến thay
cửa, sơn phết lại. Kết quả chỉ sau đó có hơn 1 năm công
việc làm ăn bế tắc, phải sang lại cho người khác, tính ra
thất thoát cũng mất cả trăm ngàn USD (Đô La Mỹ).
Một Ông chủ hãng Tiện, có ý định mở rộng sản
xuất kinh doanh, phải đầu tư thêm máy móc thiết bị và
mở thêm xưởng. Ông ta đã đến nhờ tôi xem xét Phong
Thủy cho nơi Ông ấy dự kiến mua. Tôi đã đến xem và
thấy nơi này không tốt nên khuyên ông ta đừng mua,
nhưng vì giá quá rẻ nên Ông ấy không nghe theo lời
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khuyên của tôi mà vẫn quyết tâm mua lại. Sau đó xưởng
này đi vào hoạt động được 2 năm thì phải khai lỗ, tính
ra đến cả hơn triệu dollar.
Sao Ngũ hoàng (5). Ngũ Hoàng là sao Liêm Trinh, là đại sát tinh
Mậu Kỷ. Trong vận 8 là khí suy tử nên bất kể nó được sinh hay bị
khắc đều rất xấu. Lại gặp Thái tuế cùng tới thì hung lại càng thêm
hung, tổn đinh hao tài, nhẹ thì ốm đau, nặng thì hao người. Vì vậy
nó nên tịnh mà không nên động, ra ngoài phòng xe cộ làm bị
thương. Nếu vượng thì tài đinh đại phát, phú quý song toàn.

Một nữ Thân chủ
có nhờ tôi xem cho một
ngôi nhà tọa Càn hướng
Tốn (120 độ), tức tọa Tuất
hướng Thìn, Phạm vào
cách Thướng sơn há thủy,
nhưng được cách Liên
Châu tam ban Quái (1 2 3,
2 3 4, ... 7 8 9), phía sau
tọa bên cạnh hông nhà lại
thấp có thủy tụ. Lúc mua 500.000 dollar mỹ vào năm
2011 tháng 12, đến giờ đã hơn Triệu dollar. Ngoài ra
vào năm 2015 hãng chỗ làm bán lại cho hãng khác, nên
gia chủ lại được thêm 2 năm tiền lương.
Một Cô làm dược sĩ bị bệnh không ăn uống
được, cũng không biết là bệnh gì. Tôi có đến xem thì
phát hiện ra giường ngủ thì mua giường của bệnh viện,
chuyển về vào năm xấu, lại còn bị Ngũ hoàng sát đến
phòng. Tôi đề nghị chỉnh lại vào phương có Bát (8)
Bạch đáo sơn, để thêm phong linh ở ngoài cửa sổ hóa
giải. Kết quả sau 3 tháng Cô ấy đã khỏi bệnh.
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Phương pháp chân truyền của Ân Sư Tuệ Hải đã
giúp tôi thấy được sự nhiệm mầu của Địa lý Phong
Thủy Chính Tông. Đặc biệt phương pháp này không
xuất hiện trong bất cứ loại sách nào trên thị trường
Phong Thủy hiện nay, nhất là phần dự đoán trước sự tốt
xấu cực kỳ ứng nghiệm. Có thể biết trước được sự tốt
xấu, như vào ở thì có nhà tan nát, ly dị, cờ bạc, mất
việc,…. có nhà lại hưng vượng, tiền tài danh vọng đều
đạt.
Do vậy, khi mua nhà phải xem xét cẩn thận, xét
Tọa, Hướng, phải xem quanh nhà chỗ nào cao (Sơn),
chỗ nào thấp hoặc có nước (Thủy) và phải phù hợp với
phần lý khí thì mới đắc dụng. Còn phải xem xét hướng
nhà xem rơi vào hướng độ nào, có vào Tiểu không
vong, Đại không vong, Cô hư,… hay không….
Nhân dịp Ân Sư Tuệ Hải ấn bản cuốn “Phong
Thủy Nhàn Đàm” Tôi xin góp vài lời thô thiển, mong
rằng phương pháp bí truyền được phổ biến đến những
người hữu duyên, giúp cho người sử dụng đạt được kết
quả cao, làm cho cuộc sống tươi đẹp hơn, phồn thịnh
hơn. Được vậy thì thật là mong lắm thay!
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HÌNH THỂ - LOAN ĐẦU
ĐẠI ĐỊA LONG THẦN NHẬT DẠ THỦ
(Đất kết phát lớn có Long Thần canh giữ ngày đêm)

Hỏi: Xin cho biết môn học Phong Thủy Âm Phần là gì?
Đáp: Ðịa lý mồ mả hay Phong Thủy Âm Phần là môn
học về các ngôi đất kết mà người thường gọi là “Hàm
rồng”. Môn học này gồm hai phần Hình thể hay Loan
đầu và Lý khí. Hình thể ta có thể tóm tắt vào 4 yếu tố
Long, Sa, Thủy, Huyệt. Long là các mạch đất do các
rặng núi dẫn. Sa là thành phần nhỏ của rặng núi như các
ngọn đồi các gò đống nổi lên trên mặt đất. Thủy là dòng
nước chảy đi chảy lại hay nơi nước tụ. Huyệt là nơi tinh
hoa của núi non sông hồ kết tụ lại mà các sách Ðịa lý
thường gọi là chỗ Âm Dương giao kết. Lý khí là cách
đoán tốt xấu và lịch trình kết phát của huyệt kết.
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Căn cứ theo Ðịa lý Chính Tông thì Loan đầu và
Lý khí phải đi đôi với nhau. Nếu học Ðịa lý chỉ chú
trọng đến Loan đầu mà không để ý đến Lý khí thì nhiều
khi an táng hài cốt Tổ Tiên vào nơi Hung địa gọi là Tử
huyệt gây tai họa cho con cháu.
Trái lại nếu chỉ chú ý đến Lý khí mà không táng
vào nơi có huyệt thì sự tốt xấu không linh ứng. Các
Chân Sư gọi Loan đầu hình thể là Thể và Lý khí là
Dụng. Các Ngài thường nhắc nhở hậu học “Thể vô
Dụng bất hiển, Dụng vô thể bất linh”.
Hỏi: Xin cho biết sơ qua về hình thể với 4 yếu tố Long,
Sa, Thủy, Huyệt?
Đáp: Long là rặng núi còn có thể phân ra long cường,
long nhược, Sinh long, Tử long. Long cường là rặng núi
có thế đi dũng mãnh. Long nhược trái lại thế đi yếu đuối
không có các sa nghinh tống hộ tòng. Sinh long là rặng
núi mà thế đi như con rắn bò ngoằn ngoèo. Tử long là
thế long đi như con lươn chết. Sa là các ngọn núi theo
hộ vệ long, thường phân ra hộ tống sa là ngọn núi đi
theo long. Nghênh tống sa là ngọn núi đi nghịch theo
chiều long đi như có vẻ đón tiếp long có nhiều hộ tống
nghênh tống sa là quý long. Thủy là nước đi theo long
thường phân ra Lai thủy là nơi nước chảy đến, Khứ thủy
là nơi nước chảy đi, tụ thủy là nơi nước tụ họp lại, minh
đường thủy là thủy tụ ở trước mặt huyệt. Huyệt là nơi
hai khí Âm Dương giao thoa thành hình thể như Oa
Kiềm Nhũ Đột và cũng là nơi dùng để an táng hài cốt.
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ĐỆ TAM TẢ CHI NAM GIẢN
GIÁNG TẠI CHÍ LINH HUYỆN
(Đế Vƣơng Đại Địa)
Chí Linh tả chi Địa
Nam Giản vi tối linh
Thế tòng Am phụ giáng
Mạch tựu doanh giang thành
Âm lai Dương Thủy thụ
Lão tận nộn phương sinh
Hổ hồi Thiên phái Thủy
Châu kiến lục Long tranh
Sơn lập quần phong trĩ
Thủy lưu bách chiết vinh
Đường tiền lưu cửu khúc
Cung hậu liệt Thiên binh
Bách Thần khê tảng chí
Thiên Quan hướng diện nghinh
Sinh Đế Vương quý khí
Quốc tộ bảo thanh minh
Cầu kỳ Long bất khu
Vị nhược trung chi đồng
Thử Địa Thần dĩ mai bạch Ngưu lập ư ngũ phương
tịnh đồng tỏa hạ yểm
(Nguồn: An Nam Cửu Long Kinh)
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(Rốn Cô Tiên – Oa)

Hỏi: Xin cho biết các chứng ứng khi kết huyệt?
Đáp: Huyệt kết thường phải được tàng phong tụ thủy
cho nên huyệt thường được nuôi dưỡng bằng nước ở
Minh đường trước mặt. Bốn chung quanh huyệt cũng
được che chở bởi Án trước mặt hay còn gọi là Chu
Tước. Sau lưng có núi che chở hay còn gọi là Huyền
Vũ. Bên tay trái có núi che hay còn gọi là Thanh Long
và bên tay phải có núi che còn gọi là Bạch Hổ. Ngoài ra
phép điểm huyệt luôn luôn bí mật chỉ được khẩu thụ
tâm truyền và nhãn truyền giữa Thầy và Trò mà thôi.
Hỏi: Xin cho biết “Hoành long kết huyệt” như thế nào?
Đáp: Theo thế đi của Long và Hướng của huyệt kết ta
có thể phân ra các thế khác nhau như: Thuận long,
Hoành long và Hồi long. Hoành long là long đến từ bên
tay mặt hay tay trái của huyệt kết. Thuận long là long
đến từ phía sau huyệt kết. Hồi long cố tổ là khi kết
huyệt lại quay mặt về tổ sơn.
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(Minh đường Tổ Mộ dòng họ Vũ Trí, đã phát 18 đời Quận Công)

(Mạch kết huyệt Phúc Thử - Hà Nam)

Hỏi: Xin cho biết Quý long và Hung long như thế nào?
Đáp: Trên nguyên tắc long từ khởi tổ đến nơi kết huyệt
phải thoát bỏ đi hết sát khí là Quý long. Ví dụ mỗi đốt
long đi lại khai ra hai dẫy núi đối với nhau như lá ngô
trên thân cây ngô và liên tiếp như vậy ít ra được ba đốt
là “Ngô đồng long cách”. Ngoài ra còn có các quý long
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cách khác như “Quyển liêm”, “Thược Dược chi”, “Liên
châu”, “Liên hoa tam niệu”.
Trái lại Hung long thì sát khí không được trừ mà
dẫn thẳng đến nơi kết huyệt. Ví dụ Từ Tổ sơn dẫn đến
huyệt cứ thẳng như cây gậy không sinh động ngoằn
ngèo hay cao thấp nhấp nhô như thế còn có thể gọi là
Tử long hay Long chết. Các Hung long còn có Thoái
long, Bệnh long, Nghịch long và Quỷ long.
Hỏi: Trong Địa lý thường nói đến “Hồi long cố tổ” xin
cho biết làm sao để nhận xét ra được?
Ðáp: Long bắt đầu từ tổ sơn dần xuống Thiếu tổ sau đến
Phụ mẫu sơn cuối cùng khi kết huyệt lại quay đầu
hướng vê Tổ sơn. Ðất “Hồi Long Cố Tổ” nên được
phân biệt với “Ðảo kỵ long” cách khi kết huyệt cũng
chầu về Tổ sơn nhưng thủy lại triền về phía sau lưng
huyệt.
Hỏi: Khi thủy khứ ở sau lưng huyệt Tam hợp Trường
sinh Thủy pháp dù với Chính cục, Tá cục và Biến cục
đều không phù hợp. Môn phái Huyền Không có thể thu
dùng được hay không?
Ðáp: Sơn và Thủy có thể ở bất cứ chổ nào trong tám
quẻ 24 sơn. Nhưng khi điểm được huyệt sơn và thủy
tính theo huyền không lý khí nếu Sinh Vượng hợp thời
hợp vận thì có ảnh hưởng tốt dùng được, ngoài ra
nghịch thời trái vận là ảnh hưởng xấu ta nên tránh.
Hỏi: Xin cho biết các sách dạy về Loan đầu hình thể?
Ðáp: Các sách về Loan đầu thường không bí hiểm. Như
bộ “Ðịa Học Thám Nguyên” của Trầm Hạo dùng Ngũ
hành Kim thể, Mộc thể, Thủy thể, Hỏa thể, Thổ thể để
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luận. Bộ “Hám Long Kinh Nghi Long Kinh” dùng Cửu
tinh Ngũ hành để luận như Tham lang Mộc Tinh, Cự
môn Thổ tinh, Văn khúc Mộc tinh, Lộc tồn Thổ tinh,
Liêm trinh Hỏa tinh, Vũ khúc Kim tinh Phá quân Thủy
tinh và Tả phụ Hữu bật Thổ tinh.
Hỏi: Xin cho biết các huyệt Kết như thế nào?
Ðáp: Thông thường các huyệt kết ở dưới bốn hình dạng
là Oa Kiềm Nhũ Đột. Oa Kiềm là huyệt kết theo yếu tố
Dương. Nhũ Đột là huyệt kết theo yếu tố Âm. Các sách
Địa lý vẽ hình Oa Kiềm Nhũ Đột rất minh bạch rõ ràng
nhưng nếu chưa được truyền thụ thì thật là khó mà nhận
ra trên mặt đất. Các chân sư thường nói: “một năm khó
học xong tìm long, mười năm khó học xong điểm
huyệt”.

(Nguồn: Lưu xá Hòa Chính bí truyền địa pháp)
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Hỏi: Tại sao loan đầu hình thế không bí hiểm mà điểm
huyệt lại cần đến 10 năm?
Ðáp: Huyệt là nơi hai khí Âm Dương giao thoa theo
nguyên tắc Âm long kết Dương huyệt là Oa Kiềm và
Dương long kết Âm huyệt là Nhũ Đột. Những huyệt mà
hình thế lớn rất khó tìm. Các Chân Sư dạy rằng “long đi
hàng trăm dặm nhưng khi kết huyệt chỉ bằng cái chiếu
con”. Nếu điểm huyệt mà sai thì Lý khí cũng không
dùng được. Có các nhà nghiên cứu thường phải dùng
dây để đo lấy trung tâm điểm thật khác với các Chân Sư
chỉ dùng cặp mắt quan sát là đã biết huyệt nằm ở chổ
nào.
Hỏi: Cụ Tả Ao có truyền lại các khẩu quyết?
“Khum khum gọng vó chẳng nó thì ai"
"Thè lè lưỡi trai chẳng ai thì nó”
“Thắt cổ bồng phồng ra thì kết"
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"Thắt cuống cà sa đít nhện”
Xin cho biết trong Địa lý áp dụng như thế nào?
Ðáp: Các câu trên là các lời tóm tắt chỉ cho người sau
dễ tìm đến nơi có huyệt. Tuy nhiên các gọng vó, lưỡi
trai, đít nhện, cổ bồng phồng ra rất là to lớn nếu không
được Minh Sư truyền thụ khó mà nhận ra huyệt nằm ở
chỗ nào. Sau đó khó hơn nữa là phải lập hướng theo Hà
Ðồ Lạc Thư. Cuối cùng lại phải tùy theo “Thức chưởng
mô” để phân định cát hung.

(Một thế đất tại Cần Kiệm, Thạch Thất, Hà Tây)

Hỏi: Xin cho biết đại cương về nguyên tắc điểm huyệt?
Ðáp: Thông thường kết theo Oa Kiềm Nhũ đột. Oa
kiềm là Dương, Nhũ đột là Âm. Ðã có Âm và Dương
thì sau đó lại phân Thái Thiếu to nhỏ để chuyển Lưỡng
Nghi thành Tứ Tượng gồm Thái Âm Thiếu Âm và Thái
Dương Thiếu Dương. Nhũ đột lớn là Thái Âm. Nhũ đột
nhỏ là Thiếu Âm. Oa kiềm lớn là Thái Dương. Oa kiềm
nhỏ là Thiếu Dương. Sau đó lại áp dụng Dịch lý là “Âm
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cực biến Dương, Dương cực biến Âm” hay “Cùng tắc
biến, biến tắc thông”. Huyệt là nơi Động xứ hay Thông
xứ.
Hỏi: Xin cho biết 120 câu “Dã đàm ca” của cụ Tả Ao có
giá trị như thế nào?
Ðáp: “Dã đàm ca” có giá trị về hình thể. Như muốn con
cháu sống lâu thì huyệt phải có Huyền vũ cao dầy muốn
con cháu giàu có thì Minh đường phải có thủy tụ. Tuy
nhiên đó chỉ là những yếu tố cần chứ chưa gọi là đủ
được. Sau đó phải đem áp dụng Lý khí Chánh Tông xét
xem thế đất này có hợp thời hợp vận hay không.
Hỏi: Môn phái Tam Hợp thường chú trọng đến Long
nhập thủ và nơi Thủy khứ. Lý khí Chánh Tông có để ý
đến các nơi này không?
Ðáp: Tam hợp môn phái dùng vòng Trường sinh để
nhận định long lai thủy khứ. Lý khí Chánh Tông cũng
để ý đến những nơi này nhưng qua một lối nhìn khác
căn cứ vào Ðộng Tĩnh. Nguyên tắc Ðộng Tĩnh được các
Chân Sư chia ra 2 phần. Áp dụng vào hình thể thì lai
Long nhập thủ và nơi Thủy khứ là những nơi Động xứ.
Sau đó phải đem Ðộng Tĩnh của lý khí áp dụng vào.
Nếu long nhập thủ hợp thời hợp vận thì phát về đường
con cái. Hợp thời hợp vận là Ðộng dùng được không
hợp thời vận là Tĩnh không dùng được. Các Chân Sư
thường nhắc nhở “Chỉ nằm trong hai chữ Âm Dương
Động Tĩnh mà thôi”.
Hỏi: Các nhà nghiên cứu Địa lý từ xưa đến nay đều căn
cứ vào “Cửu long kinh” để tầm long điểm huyệt. Xin
cho biết điều này có cần thiết hay không?
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Ðáp: Ðối với những người nghiên cứu thì cần thiết. Trái
lại đối với các Chân Sư thì xứ xứ nơi nơi đều dùng
được. Có sơn thu sơn, có thủy thu thủy, có phong thu
phong,… Sau đó áp dụng lý khí tính toán sự tốt xấu như
thế nào. Thu được sơn phát đinh, thu được phong và
thủy phát tài. Rồi xét hỏi người xin đất muốn cầu tài
hay cầu đinh mà sử dụng.
Hỏi: Lại có một số người nghiên cứu căn cứ vào hình
dạng cuộc đất theo loài cầm thú Hổ, Phượng, Ngưu, Xà
để điểm huyệt. (Ngưu hình khán phúc trung, Tượng
hình khán khổng tụy, Ðiểu phi huyệt tại túc). Xin có
biết ý kiến?
Ðáp: Nguyên tắc căn bản là “Long chân Huyệt đích”.
Nếu chỉ căn cứ vào những hình dạng cầm thú để nhận
huyệt thì không thể tránh khỏi sai lầm.
Hỏi: Xin cho biết “Phong yêu Hạc tất” là gì?
Ðáp: Phong yêu là lưng ong. Hạc tất là gối hạc cũng
như Mã tích là dấu chân ngựa. Các danh từ này đề cập
đến nhập thủ mạch hay là mạch dẫn khí vào nơi có
huyệt kết. Khi mạch dẫn vào huyệt nhỏ ngắn và chỗ thổi
khí phồng to thì gọi tắt là Phong yêu. Khi mạch dẫn có
hai đoạn ở giữa có đốt như gối hạc thì gọi là Hạc tất.
Khi mạch dẫn là những ụ đất nhỏ không thẳng hàng như
dấu chân ngựa thì gọi là Mã tích.
Hỏi: Câu “Nhập sơn Tầm thủy khẩu” có ý nghĩa như thế
nào?
Ðáp: Thủy khẩu là nơi nước thoát đi của cuộc đất. Nếu
thủy khẩu có lưu khí thì các Chân Sư đoán biết thế nào
cuộc đất sẽ kết huyệt lớn. Các danh từ như “Bắc thần
trấn thủy khẩu”, “Hoa biểu tinh”, “Nhật nguyệt hãn
148

PHONG THỦY NHÀN ĐÀM – TUỆ HẢI

môn”, “Quy xà hãn môn” đều chỉ các ngọn núi nằm
chắn tại Thủy khẩu với mục đích giữ khí lưu lại trong
cuộc đất và do đó sẽ kết huyệt to. Nhập sơn là vào núi
có ý là khi đi tìm đất kết và Tầm thủy khẩu là nên chú ý
tìm xem thủy khẩu. Và Tầm thủy khẩu là nhắn bảo Ðịa
Sư lưu ý trước hết là nhận xét về Thủy khẩu. Do cục bộ
của Thủy khẩu mà ta biết rằng có hay không có huyệt,
huyệt to hay nhỏ, kết trực kết hoành hay đảo kỵ. Thủy
khẩu còn có tên là Thành Môn. Huyệt kết ở trung ương
so với bốn phương tám hướng nên Bát Quái gọi là Bát
Quốc. Bao quanh tám nước cẩn mật như thành lũy chỉ
có một cửa ra vào thông khí nên vượng khí vào huyệt
cũng là do lối Thành Môn. Trong Ðịa lý thường gọi là
Mã hay Khố, nếu không có chính Mã thì phải tìm tá Mã
hay Thủy Khẩu phụ. Vì lẽ Long, Hướng và Thủy phải
thành Tam hợp thì mới định được huyệt như các Chân
Sư thường căn dặn học trò “Long hợp Hướng, Hướng
hợp Thủy, Thủy hợp tam cát vị”. Ðó mới là Chân Tam
Hợp phù hợp với lý huyền vi của Hà Ðồ Lạc Thư Tiên
Thiên Hậu Thiên chứ không phải là Sinh long lập
Vượng hướng Thủy tiêu mộ khố hay tá khố của Trường
sinh Thủy pháp trong môn phái Tam hợp.
Cũng nên biết thêm môn phái Tam hợp ngoài
Trường sinh thủy pháp phân ra chính khố, tá khố và
biến khố còn có Tiểu Trường sinh Thủy pháp. Tam hợp
môn phái cũng phân ra Trường sinh thủy pháp là Hậu
Thiên thủy pháp và Tiểu Trường sinh là Tiên Thiên
thủy pháp nhưng chỉ là tên gọi chứ không thực sự căn
cứ vào Hà Ðồ Lạc Thư. Nói tóm lại về Lý thì Tam hợp
vẫn đúng nhưng phương pháp thì sai.
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LONG CÁCH ĐỒ
Nguồn: Ngọc Tủy Chân Kinh

THƢỢC DƢỢC CHI LONG CÁCH
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TIẾN LONG CÁCH

TIẾN THỊ LONG THÂN TIẾT TIẾT CAO
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KIÊM GIA CHI LONG CÁCH

NHÁNH CỎ LAU LONG CÁCH
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NGÔ ĐỒNG LONG CÁCH
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LÝ KHÍ
“Quản Quách di văn đa ngụy thác
Dương Tăng khẩu quyết thế gian vô
Nhược bất truyền tâm tịnh truyền nhãn
Thanh Nang vạn quyển tổng mơ hồ”

Tạm dịch: Các Sách lưu truyền lấy tên Quản Đi
Ngô và Quách Cảnh Thuần phần nhiều là do người đời
sau viết. Khẩu quyết của Dương Quân Tùng và Tăng
Công An trên thế gian không có lộ ra ngoài. Nếu không
có cơ duyên được truyền tâm (khẩu thụ tâm truyền) và
truyền nhãn (thực tập xem tận mắt) thì đọc Kinh Thanh
Nang một vạn lần cũng vẫn mơ hồ chẳng hiểu gì.
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HÀ ĐỒ - LẠC THƢ
Theo truyền thuyết thời vua Phục Hy ở sông
Hoàng Hà Trung Quốc có con Long mã hiện lên, trên
lưng nó có những đốm tạo thành từng nhóm. Vua Phục
Hy thấy vậy bèn bắt chước mà vẽ ra tám Quẻ. Những
hình đốm trên con Long mã đó người ta gọi là Hà Đồ
(Đồ hình trên sông Hà). Người ta cũng cho rằng, Hà đồ
là sách mệnh trời ban cho Vua Phục Hy để trị thiên hạ.
Long mã là loài ngựa thần trong truyền thuyết dân gian,
hình thù như con rồng, mình xanh lục, có vằn đỏ.
Khổng An Quốc cho rằng: “Hà đồ là khi họ Phục
Hy làm vua thiên hạ, có con Long mã hiện ở Sông Hà,
họ bèn bắt chước cái vằn của nó để vạch ra tám Quẻ
(Tám Quẻ hay Bát Quái).
Cũng theo truyền thuyết, vua Hạ Vũ nhân đi trị
thủy sông Lạc (Sông Lạc Thủy), nhìn thấy một con rùa
vàng trên mai có những chấm và vạch bố trí như một
bức đồ, đã gợi ý cho nhà Vua nhiều ý kiến thực tiễn tốt.
Ông cho rằng trời đã ban cho mình bức đồ thư trên mai
con rùa. Do đó mà được đặt tên là Lạc Thư.
Theo Khổng An Quốc: “Lạc Thư là khi vua Vũ,
hay vua Hạ Vũ trị thủy, chữa được nước lụt, có thấy con
rùa thần đội vằn, trên lưng có số tới chín, vua Vũ bèn
nhân đó mà xếp thứ tự thành ra chín loài.
Lưu Hâm nói rằng: “Họ Phục Hy nối trời làm
vua, nhận đồ sông Hà mà làm ra nét, đó là tám Quẻ.
Vua Vũ chữa được nước lụt, trời ban cho thư sông Lạc,
vua ấy bắt chước thư đó xếp thành từng loại.
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Vua Phục Hy là một ông vua Trung quốc thời
Thượng cổ, hiện không thể biết xuất hiện từ những năm
nào. Có tài liệu cho là từ 4477 – 4363 Tr.CN.
Vua Hạ Vũ là ông vua đầu nhà Hạ, trước tây lịch
hơn 2000 năm. Có tài liệu cho là từ 2205 – 2167 tr.CN.

(Long Mã đồ và Quy Thư đồ)

Tất cả những truyền thuyết về Hà đồ, Lạc thư
cho tới ngày nay chỉ là vậy, đều mang màu sắc thần bí.
Đây là đặc trưng phổ biến của người Trung Quốc, họ
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muốn thần bí hóa, làm cho tăng tính “Thần linh, Linh
thiêng”, để dễ bề cai trị thiên hạ. Thực chất Hà đồ, Lạc
thư được vẽ lên, phát hiện ra từ trong quan trắc hiện
tượng thiên nhiên.
Sách viết: “Thị cố thiên sinh thần vật, thánh nhân
tắc chi, thiên địa biến hóa, thánh nhân hiệu chi. Thiên
thùy tượng, hiện cát hung, thánh nhân tượng chi. Hà
xuất đồ, Lạc xuất thư, thánh nhân tắc chi”.
Dịch là: “Cho nên trời sinh ra thần vật, thánh
nhân áp dụng theo. Trời đất biến hóa, thánh nhân bắt
chước. Trời bày ra hình tượng, hiện ra sự tốt xấu, thánh
nhân phỏng ra ý tượng. Bức đồ hiện ra ở sông Hoàng
hà, hình chữ hiện ra ở sông Lạc, thánh nhân áp dụng
theo”.
Thời chưa có chữ viết, nên con người dùng ký tự,
ký hiệu để ghi nhớ, cấu tạo cũng phải đơn giản, dễ hiểu,
tiện lợi cho việc lưu truyền mà thôi. Nó cũng là những
ký hiệu văn tự đầu tiên của một bộ phận loài người cổ.
1. Hà đồ.
- Ta xem ở Hà đồ thì thấy: 5 con số đầu tiên (từ 1 tới 5)
được gọi là số sinh và nó được ấn định trên hệ trục tọa
độ không gian nguyên thủy.
- Theo đó, số đầu tiên 1 được xếp ở vị trí Phía Bắc, 2
Nam, 3 Đông và 4 Tây, 5 ở giữa.
- Từ 5 số sinh này tạo ra 5 số “Thành” theo từng cặp. số
1 sinh 6 thành; 2 sinh 7 thành; 3 sinh 8 thành, 4 sinh 9
thành và 5 sinh 10 thành.
1-6 là Thủy khắc 2-7 là Hỏa, 2-7 là Hỏa khắc 4-9 là
Kim, 4-9 là Kim khắc 3-8 là Mộc, 3-8 là Mộc khắc 510 là Thổ, 5-10 là Thổ lại khắc 1-6 là Thủy. Như thế là
thứ tự của Ngũ hành tương khắc.
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(Hình Hà đồ cổ chỉ có dấu chấm đen và trắng,
biểu thị Âm Dương)

Hay:
Thiên nhất sinh Thủy, Địa lục thành chi.
Địa nhị sinh Hỏa, Thiên thất thành chi.
Thiên tam sinh Mộc, Địa bát thành chi.
Địa tứ sinh Kim, Thiên cửu thành chi.
Thiên ngũ sinh Thổ, Địa thập thành chi.
Và:
Thiên tôn địa ti, Dương Cơ Âm Ngẫu.
Nhất Lục cộng tông, Nhị Thất đồng đạo,
Tam Bát vi bằng, Tứ Cửu vi hữu,
Ngũ Thập đồng đồ. Hạp tịch Cơ Ngẫu,
Ngũ triệu sinh thành, lưu hành chung thủy;
Như vậy Ngũ Hành đã được định cùng với 5 cặp
số Sinh Thành ra chúng, có vị trí Tiên Thiên theo đúng
các hướng của các cặp số:
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1-6:
2-7:
3-8:
4-9:
5-10:

Hành Thủy, phương Bắc.
Hành Hỏa, phương Nam.
Hành Mộc, phương Đông.
Hành Kim, phương Tây.
Hành Thổ, ở Trung Tâm.

Năm cặp Sinh thành, Âm Dương, Chẵn Lẻ này
đã được định vị trong một hệ trục tọa độ ban đầu (Đông
Tây Nam Bắc). Đó cũng chính là “cái thể” Tiên thiên
của các con số. Giá trị của nó là cân bằng giữa hai miền
Âm Dương:
+ Tổng số Âm
: 2 + 4 + 6 + 8 + 10 = 30.
+ Tổng số Dương : 1 + 3 + 5 + 7 + 9 = 25.
Nhưng lại không cân bằng theo các hướng:
+ Trục Tung
: 7 + 2 + 1 + 6 = 16.
+ Trục Hoành
: 8 + 3 + 9 + 4 = 24.
Và cũng cân bằng theo tính Âm Dương.
+ Đông là Âm ngoài dương trong đối với Tây là
Âm trong Dương ngoài;
+ Nam Dương ngoài âm trong đối với Bắc Âm
ngoài dương trong.
Có lẽ cũng chính vì sự mất cân bằng này mà mới
tạo ra “cái dụng” của các con số Hậu Thiên. Thể hiện sự
vận động tự nhiên để tiến tới sự cân bằng về các hướng
trong Lạc thư. Các số thuộc “Số thành” của Hà đồ thể
hiện nguyên lý “Tâm truyền”, tức đều do hai con số 5
và 10 ở “Trung tâm” mà ra. Các số dương thì bắt đầu từ
số 5 theo chiều thuận (là chiều lớn dần) lên số 7, rồi 9.
số 9 là số cùng cực, gọi là Lão dương. Các số âm thì bắt
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đầu từ số 10 ở tâm, đi nghịch (nhỏ dần) xuống 8 rồi 6, 6
là con số nhỏ nhất của số thành, nên gọi Lão âm. Đây
cũng là lý do mà Dịch gọi hào dương là “Hào cửu”, các
hào âm là “Hào lục”. Đây cũng còn là nguyên lý tại sao
trong Phong Thủy rất trọng vấn đề “Thiên tâm”, điểm
trung tâm, huyệt trường, …
2. Lạc thƣ:
- Đội chín, đạp 1, trái 3 phải 7, 2 và 4 là vai, 6 và 8 là
chân, 5 ở giữa (trung cung).
- Lạc thư là một ma phương biểu thị về sự vận động
của các con số tiến tới cân bằng mọi hướng trong
không gian.
- Nó không còn như Hà đồ là 4 hướng Đông Tây Nam
Bắc (Theo tứ chính) mà ngoài ra còn thêm bốn góc
để thành bốn góc (Tứ ngung), xen giữa các hướng
của tứ chính, tạo thành 8 hướng (Đông, Đông nam,
Nam, Tây nam, Tây, Tây Bắc, Bắc, Đông Bắc).

4

3

8

9

5

1

2

7

6

(Hình Lạc thư cổ chỉ có dấu chấm đen và trắng)
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- Nhìn vào Lạc thư ta thấy:

4
3
8

9
5
1

2
7
6

“Trung Ngũ lập Cực
Lâm chế Bát phương
Bối Nhất diện Cửu
Tam Thất cư Bàng
Nhị Bát Tứ Lục
Tung Hoành Kỷ Cương”
Nếu cộng tất cả các chiều xuôi, ngược, dọc,
ngang của đồ hình Lạc thư thì kết quả (số thành) vẫn là
15. Mà 15 - 10 = 5. Vậy nên, con số 5 là con số Thái
Cực ở trung cung, sinh hóa ra vạn vật.
Những vị trí và con số của Lạc Thư và Tiên Hậu
Thiên Bát Quái có một giá trị rất cao đối với những
khoa thực dụng, như: Lý-Mệnh-học, Toán-học, Hóa-học
v.v... Vì huyền nghĩa của nó đã gồm thâu toàn bộ vũ trụ
vào trong ấy. Triết học cổ Đông phương nói chung và
Dịch Học nói riêng rất xem trọng những con số, phương
hướng và vị trí của những con số trên.
Lạc thư biểu thị những số lẻ (dương) đóng ở trục
chính (Tứ chính), 1 – 9 ở Bắc Nam; 3 – 7 ở Đông Tây.
Còn những số chẵn ở bên cạnh (Tứ ngung), như 4 – 6 ở
Đông Nam – Tây Bắc; 2 – 8 ở Tây Nam – Đông Bắc.
Có thuyết cho rằng, những số ở tứ chính là số cực
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Dương, khi kết hợp với số Ngũ (Trung cung) thì sinh ra
số ở tứ Ngung là số âm. Lấy số Dương căn bản là 5
cộng với số Dương 1, 3, 5, 7, 9 thành ra số Âm 6, 8, 4,
2.
+ 5 + 9 = 14 (Trừ 10 còn lại 4, nên số 4 ở liên tiếp
với số 9).
+ 5 + 3 = 8 (Cho nên số 8 ở liên tiếp với con số 3).
+ 5 + 1 = 6 (Cho nên số 6 ở liên tiếp với số 1).
+ 5 + 7 = 12 (Trừ 10 còn lại 2, nên số 2 ở liên tiếp
với con số 7).
Lạc thư cân bằng các hướng (Cộng đều bằng 15),
nhưng lại không cân bằng Âm Dương. Âm là 30, dương
25. Trật tự các con số theo ma phương Lạc thư, người
xưa cho đó là quỹ đạo tất yếu của các con số để tiến tới
thăng bằng các chiều trong không gian. Vạn vật trong
trời đất cũng phải tuân theo quỹ đạo đó để tiến hóa.
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TIÊN THIÊN
VÀ HẬU THIÊN BÁT QUÁI
Chu Hy nói: “Dịch học gốc ở Hà đồ, Lạc thư,
gốc ở vạch Quẻ”. Đến nay, phần lớn các môn Thuật số
nói chung, Phong Thủy nói riêng cũng đều lấy đó làm
căn bản.
Dịch Kinh viết: “Dịch hữu Thái Cực, thị sinh
Lưỡng nghi, Lưỡng nghi sinh Tứ tượng. Tứ tượng sinh
Bát quái”.
Nguyên lý của dịch là: Dịch có Thái cực, Thái
cực sinh lưỡng nghi, Lưỡng nghi sinh tứ tượng, tứ
tượng sinh Bát quái.
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Thái cực là Âm Dương chưa phân, vũ trụ còn
thời kỳ hỗn độn. Chu dịch viết: Gọi là Thái cực vì bao
la đến vô cùng, vô tận. Đến cực điểm tất sẽ thay đổi,
đến Thái cực tất sẽ phân hóa thành Âm Dương, hình
thành Trời Đất, hoặc là bản thân thiên thể có cả Âm, cả
Dương. Phân Âm, Dương là thành Lưỡng nghi. Lưỡng
nghi tức là Trời và Đất. Lấy Dương (vạch liền -) thay
cho Trời, lấy Âm (hai vạch đứt - -) thay cho Đất. Hào
Âm, hào Dương này chính là ký hiệu cơ bản nhất làm
thành Bát quái.
Lưỡng nghi sinh Tứ tượng, tức Âm Dương trùng
nhau, Âm Dương giao nhau mà thành. Ví dụ: Hào
dương kết hợp với hào dương thành Thái Dương (Hào
Dương ở dưới và ở trên cũng là hào Dương); Hào
Dương kết hợp với hào Âm thành Thiếu Âm (Hào
Dương ở dưới, hào Âm phát triển ở trên); Hào Âm với
hào Âm thành Thái Âm (Hào Âm ở dưới và ở trên cũng
là hào Âm); Hào Âm với hào Dương thành Thiếu
Dương (Hào Âm ở dưới và hào Dương mới phát triển ở
trên). Bởi vậy, thuần Dương là Thái Dương, thuần Âm
là Thái Âm. Một Âm trên một Dương là Thiếu âm, một
Dương trên một Âm là Thiếu Dương.
Tứ tượng này cũng tượng trưng cho tứ phương,
cũng là bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông, tức tứ thời. Tứ
tượng sinh Bát quái, thực chất vẫn là Âm Dương trùng
hợp mà thành. Cao Hanh nói: “Thiếu Dương, lão
Dương, thiếu Âm, lão Âm vẫn tượng trưng cho tứ Thời,
Bát quái chính là bốn cái đó tạo thành”.
Bát quái gồm: Càn, Đoài, Ly, Chấn, Tốn, Khảm,
Cấn, Khôn. Quái Càn gồm 3 vạch liền có tượng là Trời
nên gọi là Càn vi Thiên. Quái Đoài gồm một vạch đứt ở
trên, hai vạch liền ở dưới, có tượng là Đầm lầy nên gọi
là Đoài vi Trạch. Quái Ly gồm hai vạch liền ở trên và
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dưới, giữa là vạch đứt, có tượng là lửa nên gọi là Ly vi
Hỏa. Quái Chấn gồm hai vạch đứt ở trên, một vạch liền
ở dưới, có tượng là sấm nên gọi là Chấn vi Lôi. Quái
Tốn gồm hai vạch liền ở trên, một vạch đứt ở dưới, có
tượng là gió nên gọi là Tốn vi Phong. Quái Khảm gồm
hai vạch đứt ở trên và dưới, một vạch liền ở giữa, có
tượng là nước, nên gọi là Khảm vi Thủy. Quái Cấn gồm
hai vạch đứt ở dưới, một vạch liền ở trên, có tượng là
núi nên gọi là Cấn vi Sơn. Quái Khôn gồm 3 vạch đứt,
có tượng là đất, địa nên gọi là Khôn vi Địa.

(Đồ hình Tiên Thiên Bát Quái)

177

PHONG THỦY NHÀN ĐÀM – TUỆ HẢI

THỨ TỰ TIÊN THIÊN BÁT QUÁI

1

2

3

4

5

6

7

8

Quái

CÀN

ĐOÀI

LY

CHẤN

TỐN

KHẢM

CẤN

KHÔN

Phƣơng

Nam

Đ.Nam

Đông

Đ.Bắc

T.Nam

Tây

T.Bắc

Bắc

TT

Tứ Tƣợng
Âm/Dƣơng

Thái Dương

Thiếu Âm
Dương

Thiếu Dương

Thái Âm
Âm
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Thuyết quái truyện viết: “Thiên địa định vị. Sơn
trạch thông khí. Lôi phong tương bạc. Thủy Hỏa bất
tương xạ. Bát quái tương thác”.
+ Kiền Khôn đối (Thiên địa định vị).
+ Cấn Đoài đối (Sơn trạch thông khí).
+ Chấn Tốn đối (Lôi Phong tương bạc).
+ Khảm Ly đối (Thủy Hỏa bất tương xạ)
Tuy ở vào vị trí đối nhau, nhưng thực ra không
có kình chống nhau, mà ngược lại, lại hỗ trợ lẫn nhau.
Trời trên, Đất dưới định tôn ti. Núi đầm thông khí.
Nước trên núi tuôn xuống đầm hồ. Nước đầm hồ bốc
lên núi thành mây, thành mưa. Gió, Sấm tăng cường hỗ
trợ lẫn nhau. Nước, Lửa không chống đối nhau. Thế cho
nên, tám Quẻ giao thoa, tác dụng lẫn với nhau, mà sinh
ra mọi hiện tượng.

* Hậu Thiên Bát
Nhất (1) Khảm
Nhị (2) Khôn
Tam (3) Chấn
Tứ (4) Tốn
Ngũ (5) Trung
Lục (6) Càn
Thất (7) Đoài
Bát (8) Cấn
Cửu (9) Ly
Hậu Thiên Bát Quái
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Đế xuất hồ Chấn: Vũ trụ vận động bắt đầu từ
Quẻ Chấn (Quẻ Chấn là phương Đông, lệnh của tháng
2, mùa Xuân, mặt trời phương Đông mọc lên, là thời kỳ
tỏa chiếu cho vạn vật sinh trưởng).
Tề hồ Tốn: Vận hành đến Quẻ Tốn, vạn vật đã
đầy đủ, hưng vượng (Quẻ Tốn là Đông Nam, lệnh của
tháng 3 tháng 4, mặt trời đã lên cao, chiếu rọi vạn vật rõ
ràng).
Tương kiến hồ Ly: Quẻ Ly là tượng trong ngày
ánh sáng rực rỡ, mọi vật đều thấy rõ (Quẻ Ly là phương
Nam lệnh của tháng 5, chính là lúc mặt trời ở trên cao,
nhìn rõ mọi vật đang sinh trưởng).
Trí thiết hồ Khôn: Thiên đế (chỉ vũ trụ) giao cho
đất (Khôn) trọng trách (dịch) nuôi dưỡng vạn vật (Quẻ
Khôn là phương Tây Nam, lệnh của tháng 6 tháng 7;
khôn là đất, nuôi dưỡng vạn vật, thời kỳ vạn vật đã phát
triển đầy đủ).
Duyệt ngôn hồ Đoài: là lúc vạn vật tươi vui
(thuyết tức tươi vui) bèn ứng ở Quẻ Đoài là phương Tây
lệnh của tháng 8, chính là lúc hoa quả trĩu đầy, lúc
mừng được mùa).
Chiến hồ Càn: Thời khắc tương ứng với Quẻ
Càn, vạn vật mâu thuẫn, đối lập, đấu tranh (Quẻ Càn là
phương Tây Bắc, lệnh của tháng 9 tháng 10. Mặt trời đã
xuống chân phía Tây, là lúc tối sáng, Âm-Dương đấu
tranh lẫn nhau).
Lao hồ Khảm: Khi vũ trụ đã vận hành đến khảm,
mặt trời đã lặn, vạn vật mệt mỏi (Quẻ Khảm là phương
Bắc, lệnh của tháng 11. Khảm là nước không ngừng
chảy, nghĩa là lao khổ. Mặt trời ở phương này hoàn toàn
không có, vạn vật đã mệt mỏi, là lúc nên nghỉ).
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Thành ngôn hồ Cấn: Vũ trụ vận hành đến Quẻ
Cấn là đã hoàn thành một chu kỳ và sắp bước sang một
chu kỳ mới (Quẻ Cấn là phương Đông Bắc, lệnh của
tháng 12 và tháng Giêng, tức giao thời của Đông và
Xuân, đen tối sắp qua, ánh sáng sắp tới, vạn vật đến đây
đã kết thúc một ngày, cũng là lúc ngày mới sắp bắt
đầu).
Văn Vương đã chỉnh lại bức Đồ hình (Tức vẽ ra
bức đồ hình Hậu Thiên) dùng để tượng trưng cho việc
thuận sắp bày năm khí Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ”.
Sách “Khải Mông Phụ Luận” nói rằng:
“Trên Hỏa dưới Thủy vì vậy 9 là Ly, 1 là Khảm.
Hỏa sinh táo Thổ, vì vậy 8 ở bậc dưới 9 mà là
Cấn.
Táo Thổ sinh Kim vì vậy 7, 6 ở bậc dưới 8 mà là
Đoài, Càn.
Thủy sinh thấp Thổ, vì vậy 2 tiếp sau 1 mà là
Khôn.
Thấp Thổ sinh Mộc, vì vậy 3, 4 tiếp sau 2 mà là
Chấn, Tốn.
Lấy 8 số và 8 Quẻ phối với nhau mà vị trí của
Hậu Thiên Bát Quái hợp vậy”.
Sách dịch tượng ý ngôn của Thái Tiết Trai nói:
“Bát quái của Phục Hi là cái lý của tạo hóa sinh ra
muôn vật, Bát quái của Văn Vương là cái lý của tạo hóa
ứng dụng trong cuộc vận hành. Tiên thiên đồ và Hậu
thiên đồ là hai giai đoạn Sinh và Thành của sự vật, còn
có ý nghĩa là giai đoạn vô hình và hữu hình của sự vật
trong vũ trụ và nhân sinh. Do đó, hậu thiên Bát quái
được áp dụng rất phổ biến, rộng rãi trong các môn thuật
số. Ứng dụng của nó rất sâu sắc và rất hiệu quả.
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Hỏi: Xin cho biết Lý Khí Chánh Tông căn cứ vào
những quy luật nào?
Đáp: Lý Khí Chánh Tông đặt nền tảng trên Hà Ðồ và
Lạc Thư. Các quy luật đều căn cứ vào Kinh Dịch là một
bộ kinh gói gém tất cả những tinh hoa của nền Triết lý
Ðông Phương. Ta có thể tạm liệt kê như sau:
a) Chữ Thời hay yếu tố thời gian phải được áp dụng
triệt để. Ðúng thời đúng lúc là tốt và không đúng
thời đúng lúc là xấu.
b) Vị trí: Ðúng vị trí là tốt, không đúng vị trí là xấu.
Chỗ đáng lý phải có thủy là tốt mà lại có sơn là xấu
và ngược lại. Biến dịch hay thay đổi. Sơn thủy phải
luôn luôn được nhìn qua trạng thái Động Tĩnh.
c) Ðịnh luật Âm Dương được vận dụng ở các trường
hợp:
- Ðộng Tĩnh: Sơn thủy phân ra Âm Dương Động
Tĩnh.
- Thăng Giáng: Thiên khí hay Dương khí hạ giáng.
Ðịa khí hay Âm khí thượng thăng.
- Tiêu Trưởng: Âm cực biến dương, Dương cực
biến âm. Thịnh Suy Bĩ Thái.
- Phối hợp: Âm Dương luôn luôn gắn bó và không
thể rời xa nhau được.
d) Bát quái Càn Ðoài Ly Chấn Tốn Khảm Cấn Khôn
và các biểu tượng liên hệ chi phối sự tốt xấu của các
thế đất.
e) Thiên Ðịa Nhân hợp nhất. Thiên Thời Ðịa lợi Nhân
Hòa rất quan trọng trong việc thực hiện Địa lý.
f) Luật Nhân Quả thường được nhắc nhở qua câu
“Tiên tích đức, hậu tầm long”.
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Hỏi: Các vị Thánh Sư xưa kia nghĩ ra môn Địa lý các
ngài căn cứ vào đâu?
Ðáp: Các ngài căn cứ vào quy luật thông thường chi
phối mọi vật trong vũ trụ. Mọi vật đều sinh trưởng theo
quy luật Âm Dương. Trong vũ trụ ánh sáng là Dương,
bóng tối là Âm. Ðộng là Dương, Tĩnh là Âm nên nước
là Dương, núi là Âm. Khí của đất là âm và khí của trời
là dương. Sau đó kinh nghiệm thành một học thuyết
truyền lại cho hậu học.
Hỏi: Ðịa lý Phong Thủy còn được gọi là Kham Dư.
Xin cho biết Kham Dư là gì?
Đáp: Kham là lề lối của thời gian hay sự vận hành của
vũ trụ tinh tú. Dư là lề lối của không gian hay sự xếp đặt
của núi non sông hồ. Nói khác đi Kham là đạo trời Dư
là đạo đất. Thầy Ðịa lý hay Kham Dư gia là người
183

PHONG THỦY NHÀN ĐÀM – TUỆ HẢI

thông hiểu sự phối hợp giữa trời và đất thể hiện qua
hiện tượng “Ðịa linh nhân kiệt”.
Hỏi: Xin cho biết Lý Khí đóng vai trò gì trong Địa lý?
Đáp: Lý khí là phần lý đoán tốt xấu kết phát như thế nào
của cuộc đất. Nếu chỉ căn cứ vào Long Sa Thủy Huyệt
mà an táng hài cốt tổ tiên thì như người đi biển không
biết dùng Hải bàn, người lạc vào rừng rậm không có La
bàn.
Hỏi: Trong Ðịa lý về loan đầu hình thể thì bí mật về
phép điểm huyệt. Về lý khí thì như thế nào?
Đáp: Về Lý Khí thì hoàn toàn bí mật cho nên mới sinh
ra nhiều môn phái Địa Lý. Các học giả nghiên cứu Ðịa
Lý dù suốt cuộc đời hay những gia tộc quyết tâm theo
đuổi Ðịa lý ba bốn thế hệ đều gặp phải bế tắc về Lý
Khí. Do đó, nếu không chịu khuất thân bái Sư thụ giáo
học hỏi thì đa số đưa đến tình trạng “Tự ngộ ngộ nhân”
làm hại mình và hại cho người.
Hỏi: Ðịa Lý là để cứu đời giúp người tại sao các Chân
Sư không viết sách truyền bá học thuật Chính Tông?
Đáp: Các Chân Sư đều tuân theo tôn chỉ cứu đời giúp
người nhưng các Chân Sư khi được truyền thụ đều phải
thụ giới tuân theo qui luật của môn phái. Một trong
những giới luật là không được truyền cho kẻ ác do đó
việc truyền bá qua sách vở không thể có. Ngoài ra Địa
lý được xem là bảo vật quý giá bao ngàn năm qua và chỉ
được truyền thụ cho ai có căn duyên qua “Khẩu thụ tâm
truyền”.
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Hỏi: Xin cho biết đại cương về nguyên tắc kết phát theo
Lý Khí Chánh Tông?
Đáp: Lý khí Chánh Tông bắt đầu từ Hà Ðồ Lạc Thư sau
đó thành Tam Nguyên Cửu Vận. Sơn thì có Sơn vận và
Thủy cũng có Thủy vận. Vận được phân ra Sinh Vượng
Suy Tử. Ðắc thời đúng lúc là Sinh vận Vượng vận. Thất
thời không đúng lúc là Suy vận Tử vận. Sơn thuộc Sinh
vận Vượng vận phát đinh. Thủy thuộc Sinh vận Vượng
vận phát tài. Sơn Thủy phối hợp có văn tinh khoa tinh
hội hợp phát khoa giáp, có quan tinh hội hợp phát công
danh quan lộc, có tài tinh tụ hội phát đại phú. Các
nguyên tắc đắc thời đắc vận phải được phối hợp với Sơn
Thủy hay Thể Dụng hợp nhất thì mới nghiệm.
Hỏi: Xin cho biết Hà đồ và Lạc thư liên quan với Ðịa lý
chánh tông như thế nào?
Đáp: Trong Ðịa lý lý khí chánh tông thì Hà đồ là Thể
bài liệt Tiên Thiên Bát Quẻ, Lạc thư do Tiên Thiên biến
thành Hậu Thiên Bát Quẻ gọi là Dụng. Hà Đồ quyết
định quy luật Âm Dương và Lạc Thư thống lĩnh sự vận
chuyển của khí hóa lưu hành hay chữ thời chữ vận.
Hỏi: Hà đồ là Thể, Lạc thư là Dụng. Nhưng Thể và
Dụng hợp nhất như thế nào?
Ðáp: Hà Ðồ Âm Dương đối đãi Kiền Nam Khôn Bắc
Ly Ðông Khảm Tây Tốn Tây Nam Chấn Ðông Bắc
Ðoài Ðông Nam Cấn Tây Bắc. Kiền là cha Khôn là mẹ
Ly là Trung nữ Khảm trung nam, Chấn trưởng nam Tốn
Trưởng nữ Cấn Thiếu Nam Ðoài thiếu nữ. Lạc thư số từ
1 đến 9. Nhất vận thuộc Khảm Nhị vận Khôn Tam vận
Chấn cung Tứ vận Tốn Cung 5 vận Trung cung, lục vận
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Kiền thất vận Ðoài Bát vận là Cấn Cửu vận Ly cung. Hà
đồ còn gọi là Tiên Thiên Quẻ và Lạc thư là Hậu thiên
Quẻ. Những quẻ Âm như Khôn Tốn Ly Ðoài tượng
trưng cho địa khí. Những Quẻ Dương như Kiền Chấn
Khảm Cấn tượng trưng cho Thiên khí. Tiên thiên Khôn
phối hợp với Hậu Thiên Khảm và như vậy Khôn tam
hào âm cư cung thứ nhất. Tiên thiên Tốn phối hợp với
Hậu Thiên Khôn và như vậy Tốn âm hào tại hạ cư cung
thứ hai. Tiên thiên Ly phối hợp với Hậu thiên Chấn và
như vậy Ly âm hào ở giữa cư cung thứ ba. Tiên thiên
Ðoài phối hợp với Hậu thiên Tốn và như vậy Ðoài âm
hào ở trên cung cư cung thứ tư. Như thế các âm hào lần
lượt thăng từ dưới lên trên và từ từ tiến lên từ cung thứ
nhất đến cung thứ tư. Ðây là những ký hiệu của địa khí
hay âm khí thăng lên để giao cảm với thiên khí là những
Quẻ Kiền, Chấn Khảm Cấn tiên thiên và Kiền Ðoài Cấn
Ly Hậu Thiên. Trong đây ta đã thấy có Hà Ðồ tiên thiên
và Lạc thư hậu thiên hợp nhất thể dụng để phối hợp địa
khí và thiên khí.
Hỏi: Xin cho biết đại cương về phương pháp thời gian
để tính toán ảnh hưởng tốt xấu của sơn thủy?
Ðáp: Phương pháp này đặt căn bản lý luận trên yếu tố
Ðộng. Vũ trụ chung quanh ta luôn luôn ở trong trạng
thái Động. Một năm có bốn mùa Xuân Hạ Thu Ðông,
một ngày chia ra sáng trưa chiều tối. Các Chân Sư lấy
chu kỳ 180 năm phân ra 3 phần gọi là Thượng nguyên,
Trung nguyên và Hạ nguyên. Trong đó mỗi nguyên
gồm 3 vận. Như thế, Ta có Tam Nguyên cửu vận hay
180 năm phân ra 9 thời kỳ.

186

PHONG THỦY NHÀN ĐÀM – TUỆ HẢI

Hỏi: Làm sao biết được phương pháp lý khí Tam
Nguyên cửu vận là Chính Tông?
Ðáp: Phương pháp này phải được Chân Sư truyền thụ
và sau đó xét nghiệm các thế đất đã táng xem sự kết
phát có phù hợp với lý đoán hay không. Nếu phù hợp là
Chánh Tông. Hiện nay có một số thầy Ðịa lý tự nghiên
cứu và xưng thuộc môn phái Tam Nguyên nhưng lý
đoán không phù hợp. Theo cụ Nguyễn Văn Thư, Ðịa lý
Chính Tông xuất xứ từ bộ Ngọc thư một trong ba bộ
Thiên thư Ngọc Thư, Kim Thư và Ngân Thư. Ba bộ
Thiên thư này vua Hoàng Ðế lấy được của dòng giống
Bách Việt. Sau đó từ đời Hoàng đế các Chân nhân lưu
giữ và dạy đồ đệ làm tướng quốc như Quỷ Cốc Chân
Nhân dạy Tôn Tẫn, Hoàng Thạch Công dạy Trương
Lương.
Hỏi: Về thước Lỗ Ban trong Ðịa lý Chánh Tông có
dùng đến không?
Đáp: Ðịa lý Chánh Tông không dùng thước Lỗ Ban
nhưng lại dùng cách bấm trên bàn tay để tính ra sự tốt
xấu. Dương Công nói “Thức chưởng mô Thái cực phân
minh tất hữu đồ” có nghĩa diệu lý, diệu nghĩa, diệu dụng
về Kham Dư học hay lẽ huyền bí về Ðạo học trời đất
đều ở Thái cực đồ, lưỡng nghi tứ tượng, bát quái và do
quan sát lòng bàn tay hay bàn tay là dụng cụ để đặt con
toán mà quyết đoán cát hung họa phúc. Các Chân Sư
cũng thường nhắc nhở:
“Âm Dương mầu nhiệm như minh đắc
Thiên hạ đô lại nhất chưởng trung”
Tức là nếu hiểu được lý nhiệm mầu của Âm Dương thì
mọi sự trong thiên hạ đều nằm trong tay ta.
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Hỏi: Xin cho biết sinh sát hợp thời hợp vận là như thế
nào?
Ðáp: Vật có thịnh suy tùy theo thời gian. Khí của sơn
thủy cũng theo thời gian mà sinh trưởng suy tàn. Dùng
đúng lúc là Vượng là Sinh dùng không đúng lúc là Suy
là Sát. Khí của hiện tại là Vượng, khí của tương lai là
Sinh. Khí của quá khứ là Suy là Tử. Lý khí Chánh Tông
không ngoài chữ thời chữ vận Sinh Vượng Suy Tử.
Hỏi: Xin dẫn giải một vài nguyên tắc mà các Chân Sư
thường dùng để định tốt xấu của thế đất?
Đáp: Sau khi có huyệt kết các Chân Sư sẽ từ đó mà
quan sát hình thế chung quanh theo Bát quái đồ hình với
phương pháp Ðộng tĩnh phối hợp của sơn và thủy. Ví dụ
một nơi trong phạm vi của thế đất có một ngọn núi nhọn
trông thanh tú các Thầy Ðịa lý ai ai cũng có thể nói đây
là Bút lập phát Trạng Nguyên. Nhưng các Chân Sư thì
không vội vì rằng các Ngài phải tính xem vận khí của
văn tinh tháp bút này có đúng lúc đúng thời hay không.
Nếu đúng lúc đúng thời thì chắc chắn phát ra người đọc
sách và ngày sau tất chiếm khôi nguyên. Ngược lại
không đúng lúc đúng thời mà nhiều khi gặp phải sát khí
đang vận hành thì lại sinh ra người đỗ đạt nhưng lại yểu
mệnh.
Ngoài ra các Chân Sư luôn luôn phân biệt Sinh
khí và Sát khí của sơn và thủy. Ví dụ một nơi trong thế
đất trong thời gian hiện tại nếu có nước tụ hay lai thủy
hay khứ thủy thì huyệt kết thu được Sinh khí của Thủy
nhưng trái lại nơi đây lại có ngọn núi sừng sững như thế
là xấu sẽ sinh tai họa.
Hơn nữa cùng một nơi kết huyệt và cùng một thế
đất có khi táng thì phát mà có khi táng thì bại cũng chỉ
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vì táng có đúng lúc hay không đúng lúc. Các Chân Sư
thường căn dặn “Ngã táng đắc vương hầu, tha táng sinh
đạo tặc” cũng vì đa số các Thầy cứ nghĩ rằng sự kết
phát là tùy vào ở đất chứ có ngờ đâu thực lại căn cứ vào
sự vận hành tinh tú trên trời. Thực sự mà nói thì cũng ít
ai hiểu được Bát quái như các Chân Sư thường dạy:
“Ðịa hoạch Bát Quẻ thùy năng hội. Sơn giữ thủy tương
đối”. Có nghĩa là trên đất bày vẽ ra Bát Quẻ Càn Ðoài
Ly Chấn Tốn Khảm Cấn Khôn nhưng ai là người biết
được thấu đáo cái lý của Sơn và Thủy hỗ tương đối đãi
như thế nào.
Hỏi: Xin cho biết đại cương nguyên tắc lập hướng như
thế nào?
Ðáp: Các Chân Sư dùng Huyền Không đại Quẻ và phân
24 sơn ra ba loại Quẻ. Thiên nguyên Quẻ gồm Tý Ngọ
Mão Dậu Kiền Khôn Cấn Tốn. Nhân nguyên Quẻ gồm
Dần Thân Tỵ Hợi Ất Tân Ðinh Quý. Ðịa nguyên Quẻ
gồm Thìn Tuất Sửu Mùi Giáp Canh Nhâm Bính. Ta thử
xét Quẻ Khảm có Nhâm Tý Quý như thế đã có đủ ba
Quẻ Thiên Nhân Ðịa. Khi lập hướng có khi lập Thiên có
khi lập Ðịa có khi lập Nhân. Lập Thiên là Tọa Ngọ
hướng Tý. Lập Nhân là Tọa Ðinh hướng Quý. Lập Ðịa
là Tọa Bính hướng Nhâm. Tuy nhiên lập hướng cũng
phân thể dụng động tĩnh. Phần tĩnh đã nói như trên phần
động thật khó diễn tả trên giấy bút.
Hỏi: Xin cho biết các sách vở đề cập về phương pháp
này?
Ðáp: Có một số sách đề cập đến phương pháp này. Số
sách này chia ra làm 2 thành phần. Một phần do các
Chân Sư viết và một phần do những người nghiên cứu
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viết. Đầu đời nhà Thanh vào thế kỷ 17 Chân Sư Tưởng
Ðại Hồng với quyển “Ðịa lý Biện Chính” và đầu thế kỷ
19 Vô Tâm Ðạo Nhân Chương Trung Sơn với quyển
“Tâm Nhãn chỉ yếu” đều đề cập đến lý khí chánh tông
nhưng lời văn ẩn tàng người đọc không thể nào suy ra
cách áp dụng như thế nào. Ngoài ra hơn 300 năm qua có
nhiều nghiên cứu và xuất bản nhiều sách nhưng tựu
chung không nhìn rõ được phương pháp. Những người
học qua đều có chung một nhận xét “nếu không được
truyền thụ thì không thể nào hiểu được”.
Hỏi: Xin cho biết nội dung sách “Ðịa Lý Biện Chính”?
Ðáp: “Ðịa Lý Biện Chính” trong đó gồm 3 bộ kinh của
môn phái chánh tông là Thanh Nang, Thiên Ngọc và Ðô
Thiên Bảo Chiếu. Kinh Thanh Nang gồm 3 phần là
Thanh Nang Kinh, Thanh Nang Tự và Thanh Nang Áo
Ngữ. Các kinh này đề cập đến loan đầu một ít còn phần
lớn đề cập đến Lý Khí Huyền Không Quẻ một cách úp
mở nhằm là cho người đọc thích thú nhưng đọc mãi
cũng không hiểu. Do đó mới có bộ sách “Ðịa Lý Biện
Chính sớ” của Trương Tâm Ngôn dùng 60 Quẻ hay 360
hào Kinh dịch giải thích sai lạc phương pháp Chính
Tông.
Hỏi: “Tâm Nhãn chỉ yếu” Xin cho biết nội dung sách
như thế nào?
Ðáp: Sách này có ẩn tàng các đồ hình thuộc lý khí
chánh tông. Có phần nói về loan đầu. Phụ lục là Thiên
nguyên ngũ ca gồm 5 bài thơ làm theo thể thất ngôn với
5 chủ đề: Tổng luận đề cập đến Phong Thủy một cách
tổng quát. Sơn long nói về các thế đất trên núi, Thủy
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long nói về các thế đất ở đồng bằng, Dương trạch nói về
nhà cửa và Tuyển trạch nói về cách chọn ngày giờ.
Hỏi: Ðịa lý Chính Tông chia thời gian làm Tam Nguyên
cửu vận. Xin cho biết tại sao không 6 vận hoặc 7 vận
mà lại 9 vận?
Đáp: Mọi sinh vật trong vũ trụ đều có chu kỳ từ lúc sinh
ra và tàn tạ. Tam Nguyên cửu vận là chu kỳ của Sinh
khí hay hạo nhiên chi khí của vũ trụ nằm trong một
cuộc đất. Qui luật chi phối chu kỳ Sinh khí này là sao
Bắc đẩu và Hà đồ Lạc thư. Hà Ðồ với Nhất Lục cộng
Tông, Nhị Thất đồng Đạo, Tam Bát vi Bằng, Tứ Cửu vi
Hữu, Ngũ thập cư Trung. Lạc thư với Khảm Nhất Khôn
Nhị Chấn Tam Tốn Tứ Trung Ngũ Càn Lục Ðoài Thất
Cấn Bát Ly Cửu. Hà đồ là thể và Lạc thư là dụng. Lạc
thư cửu số thành cửu vận hợp Hà Ðồ thập số Nhất lục
cộng tông Nhi thất đồng đạo v..v… Cho nên có thể nói
Lạc thư cửu vận phát nguyên từ Hà Ðồ sinh thành chi
số. Sinh số là Nhất thành số là lục. Sinh số là Nhị Thành
số là thất, v..v… Chu kỳ 6 hoặc 7 không hợp Hà đồ chi
số. Chỉ có số 9 mới hợp Hà đồ Lạc thư.
Cửu vận mỗi vận 20 năm 9 vận là 180 năm được
chia ra làm Tam Nguyên mỗi nguyên 60 năm. Thượng
nguyên Trung nguyên Hạ nguyên. Mỗi nguyên là 1
vòng lục thập hoa giáp. Thượng nguyên lạc thư số khởi
thủy là số 1 phải cần 180 năm sau mới trở về khởi thủy
là số 1 nên ta có Tam Nguyên.
Hỏi: Nguyên tắc Âm Dương được môn Ðịa lý áp dụng
như thế nào?
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Đáp: Âm Dương là ký hiệu của hai trạng thái đối nghịch
nhưng luôn luôn hỗ trợ lẫn nhau. Cổ nhân có câu “Vô
Dương Âm bất sinh, Vô Âm Dương bất thành”. Ðầu
tiên là Thái cực sau đó Thái cực sinh ra Âm Dương. Với
yếu tố thời gian thì hiện tại tương lai là Dương là Động
và quá khứ là Âm là Tĩnh. Với sơn thủy thì Sơn là Âm
và Thủy là Dương. Với La bàn hay La kinh thì Tĩnh bàn
là Âm. Ðộng bàn gồm Thiên bàn và Nhân bàn là
Dương. Rồi trong cái Sơn là Âm lại cũng phân Âm
Dương. Sơn hình thanh tú là Dương và Sơn hình quái ác
là Âm. Thủy uốn éo ngoằn ngoèo linh động hữu tình là
Dương và Thủy chảy thẳng vô tình là Âm. Tĩnh bàn
gồm 24 sơn cũng phân 12 Âm cung 12 Dương cung.
Ðộng bàn cũng phân Âm Dương hợp thời hợp vận là
Dương và thoái vận suy thời là Âm. Cũng nên nhắc lại
Ðộng bàn là Tĩnh bàn ở thể động chớ không phải Thiên
bàn hay Nhân bàn đã được ghi sẵn trên La Kinh.
Hỏi: Tại sao Dịch Kinh Tam Nguyên Địa lý học cũng
phân ra Tam Nguyên Cửu Vận mà lại không phải là Địa
lý chánh tông?
Ðáp: Ðịa lý chánh tông phân ra Tĩnh bàn và Động bàn
luân lưu biến chuyển. Trái lại Dịch Kinh Địa lý phân 24
sơn của Tĩnh bàn hay Ðịa bàn làm 60 Quẻ, mỗi Quẻ 6
hào thành 360 tiểu Quẻ, tương đương với 360 độ. Trong
mỗi Quẻ có 8 thành Quái để luận cho vận khí. Trước
khi được truyền thụ chân pháp môn phái Dịch Kinh này,
rất có lý nhưng sau khi đắc pháp thì mới biết là không
đúng. Cao Thủ Trung một Chân sư Địa lý cho rằng
dùng 64 quẻ phân phối cho 24 Sơn là nói khoác.
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Hỏi: Môn phái Tam hợp lập hướng dùng Thiên bàn và
chỉ dùng Thiên can vì cho rằng Thiên can khí Thanh địa
chi khí Trọc. Ðịa lý chánh tông lập hướng như thế nào?
Đáp: Ðịa lý chánh tông chỉ dùng Ðịa bàn gồm Bát quẻ
mỗi Quẻ quản 3 sơn hay 24 sơn (Nhâm Tý Quý Sửu
Cấn Ðần Giáp Mão Ất Thìn Tốn Tỵ Bính Ngọ Ðinh
Mùi Khôn Thân Canh Dậu Tân Tuất Kiền Hợi) và
không phân biệt Nhâm Can Tý Chi thanh trọc gì cả.
Hướng Can hướng Chi đều được cả miễn là phối hợp
Âm Dương tránh được sát khí thâu được vượng khí.
Hỏi: Xin cho biết cách dùng La Bàn của môn phái
Chính Tông có khác với môn phái tam hợp không?
Đáp: Môn phái Tam hợp dùng Địa bàn để cách long,
Thiên bàn để lập hướng tiêu thủy, Nhân bàn để tiêu sa.
Môn phái Tam nguyên trái lại chỉ dùng một vòng địa
bàn để luận long, hướng, thủy, sa. Nhưng trong đó lại
phân ra Tĩnh bàn và Ðộng bàn. Tĩnh bàn là Ðịa bàn bất
động. Ðộng bàn là Tĩnh bàn ở trạng thái Động dùng để
luận long, hướng, thủy, sa.
Hỏi: Sách “La Kinh thấu giải” giải thích 36 vòng của La
bàn như thế nào?
Đáp: Sách này là sách giải thích các ký hiệu của các
môn phái khác nhau được ghi trên các vòng của La bàn
như Bát Sát, Hoàng Tuyền, Xuyên sơn, Thấu Ðịa, Lục
Thập Hoa Giáp, Nhị thập bát tú, Cửu tinh, v.v… Nhưng
tất cả đều là thêu dệt vẽ rắn thêm chân thật sự không
cần thiết.
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Hỏi: Trên thị trường bày bán nhiều loại La bàn Tam
hợp, Tam Nguyên, Cửu tinh lớn nhỏ khác nhau. Ðịa lý
chánh tông dùng La bàn loại nào?
Đáp: Môn phái chánh tông không câu nệ vào La Bàn.
Ðối với các Chân Sư thì La Bàn loại nào cũng dùng
được miễn là vòng Ðịa Bàn được chia ra 24 sơn và Kim
Nam Châm phải quay về chính Bắc. Các nhà nghiên
cứu và các nơi chế tạo thần thánh hóa La Bàn bày vẽ ra
thật nhiều loại. Tác giả không quên được sự buồn cười
khi nhìn thấy một La Bàn to đến 2 thước vuông tại một
tiệm sách có lẽ phải đến 4 người khiêng.
Nói chung các Chân Sư thường chỉ dùng 2 loại:
loại nhỏ là Tróc long bỏ túi rất tiện cho việc Tầm long.
Loại to là La bàn cho rõ rệt để tránh sai lầm về phương
hướng khi an táng. Loại to cũng chỉ to hơn bàn tay xòe
một tí.
Hỏi: Xin cho biết ý nghĩa câu “Ðiểm huyệt nan, nhi
phân kim cánh nan”?
Đáp: Câu này có nghĩa điểm huyệt đã khó mà phân kim
lại càng khó. Tam hợp môn phái dùng “tam thất nhị
bát” phương pháp để phân kim thực ra cũng chỉ căn cứ
vào La kinh tuyến độ. Trái lại Lý khí Chánh tông xem
phân kim thuộc vào phần lập hướng. Lập hướng phải
thu được Sinh Vượng khí của sơn hoặc thủy thì mới lập.
Nếu chỉ gặp suy tử khí của sơn thủy thì là tử huyệt
không dám dùng. Có những thế đất Sinh Vượng khí
chiếm đa số và có một hai nơi sơn thủy gặp sát khí. Lúc
đó các Chân Sư mới dùng đến phân kim nhằm hóa giải
đi phần nào Sát khí. Ví dụ một vận nọ tọa Cấn hướng
Khôn thì phương Mão là Sát khí. Nay muốn giảm Sát
khí thì Chân Sư sẽ phân kim lệch về hướng Dần Thân.
194

PHONG THỦY NHÀN ĐÀM – TUỆ HẢI

Do đó nếu không biết lý khí chân truyền thì không biết
lập hướng để nghinh Sinh đón Vượng chứ đừng vội nói
đến phân kim. Nếu cứ khăng khăng tin tưởng vào La
Kinh tuyến độ Hồng quyên chấm đỏ và La sát chấm đen
thì tai hại nhiều khi vô cùng.
Hỏi: Một thế đất đẹp đẽ cân xứng trước mặt có Án, có
Minh đường thủy tụ, hai bên có Thanh long Bạch hổ
tương nhượng chầu về, đằng sau có Huyền vũ cao dầy
dẫn mạch nhập huyệt. Thế đất này nếu không hợp thời
hợp vận có thể vẫn táng được không?
Ðáp: Thế đất dù có đẹp đến đâu nhưng nếu không hợp
thời hợp vận thì phải tìm đất khác, nếu cứ cố làm chắc
chắn sẽ gây tai họa. Môn phái Trường sinh Tam hợp
thường gặp tệ hại này cũng chỉ vì không biết tính khi
nào dùng được khi nào không dùng được.
Hỏi: Sau khi có huyệt, tính lý khí cũng hợp, tại sao lại
còn phải chọn ngày giờ?
Ðáp: Có hai lý do phải chọn ngày giờ:
a) Chọn năm và tháng để tránh các hướng xấu hay
nếu có hướng thì phải tránh các năm tháng kỵ như
Ngũ hoàng Lực sỹ.
b) Chọn ngày giờ nhiều Sinh khí để tránh sát khí và
giúp hài cốt khôi phục lại Sinh khí. Các Chân Sư
thường gọi là Thái dương pháp hay Nhật gia học
bổ khuyết cho loan đầu và lý khí tức là Hình gia
học và Pháp gia học.
Hỏi: Các chân sư thường dạy “Tiên tích đức hậu tầm
long” ý nghĩa như thế nào?
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Ðáp: Các Chân Sư thường bảo rằng “Phúc địa đãi Phúc
nhân”. Hai câu trên nói lên ý nghĩa sâu xa của việc cho
những ai muốn tìm đất báo hiếu tổ tiên. Vũ trụ đều tuân
theo qui luật nhân quả. Ðịa lý cũng không thoát ra khỏi
qui luật này. Ngoài ra các Chân Sư cho biết đất lớn đều
có Long thần thủ huyệt gìn giữ chứ không phải ai muốn
cũng được và các ngài luôn luôn phải hành lễ trước khi
điểm huyệt.
Hỏi: Xin cho biết tại sao Thầy Địa lý phải xin phép Sơn
thần Thổ địa trước khi điểm huyệt?
Ðáp: Các ngôi đất kết đều được trời đất dành riêng cho
những gia đình nhiều phúc đức. Thầy Địa lý dù tài giỏi
đến đâu cũng chỉ thay trời “Thế thiên hành đạo”. Do đó
các thầy không giám trái mệnh trời mà tự ý quyết định.
Hỏi: Xin cho biết các Thầy Địa lý xin phép sơn thần thổ
địa như thế nào?
Ðáp: Sau khi xem xét xong một khu đất có huyệt kết
trước khi điểm huyệt các thầy dâng lễ và khấn Sơn thần
Thổ địa cho phép Thầy thay mặt trời để giúp cho gia
chủ một ngôi đất kết. Kế đến Thầy gieo Quẻ Âm
Dương. Nếu một đồng tiền sấp và một đồng tiền ngửa là
sự cho phép. Nếu hai đồng tiền sấp cả hoặc ngửa cả là
không cho phép.
Hỏi: Các thầy Ðịa lý chánh tông tại sao không giữ kín
chỉ làm cho gia đình mình?
Đáp: Trong kinh “Ðô Thiên bảo chiếu” có câu “Phụ tử
tuy thân bất khẳng thuyết. Nhược nhân đắc ngộ thị tiền
duyên”. Ý nói người nào được truyền chân pháp đều có
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sẵn tiền duyên từ kiếp trước. Vì ngay cả trong gia đình
cha con nếu không có lòng ham mê tin tưởng thì cũng
không được truyền. Ngoài ra trong gia đình hay gia tộc
tuy có Thầy Chính Tông nhưng cũng không thể không
tuân theo quy luật nhân quả. Gia đình đã nhiều đời tích
đức thì chắc chắn sự thực hiện Địa lý báo hiếu tổ tiên sẽ
tuần tự tiến hành một cách dễ dàng. Trước hết có hoặc
cầu được Thầy Chính Tông sau đó tìm được ngôi đất
kết đúng như sự mong ước.
Ngược lại tuy đã có sự giúp sức của Chân Sư
nhưng lại gặp trở ngại, tìm mãi không được ngôi đất kết
vừa ý. Hoặc tìm được ngôi đất vừa ý thì lại gặp trở ngại
như chủ đất không bán hay không cho để nhờ. Cho nên
thực hiện Địa lý phần lớn trông cậy vào Phúc Đức của
thân chủ.
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CÁCH VẬN DỤNG
HUYỀN KHÔNG PHI TINH

“Loan Đầu không đúng, Lý Khí không hợp
thì Thiên Tinh (Phi Tinh) cũng vô dụng”
Lý Khí theo HUYỀN KHÔNG có ba điều trọng
yếu nên ghi nhớ trước khi ta vận dụng:
1) Phi tinh tốt xấu tùy thuộc vào Hướng nhiều hơn.
2) Đang lệnh ta dùng thì lấy thủy là quan trọng hơn.
3) Thủy thì nơi hai dòng nước gặp nhau là quan
trọng hơn.
Địa Bàn là Tĩnh Bàn. Vận Bàn là Thiên Bàn. Sơn
Bàn và Hướng Bàn là Nhân Bàn. Sơn là Thể và Hướng
là Dụng. Nếu không có được cả hai thì phải bỏ Sơn mà
lấy Hướng.
Theo Nguyên tắc sinh khắc ta có:
Chủ khắc Khách là khắc xuất
Khách khắc Chủ là khắc nhập
Chủ sinh khách là sinh xuất
Khách sinh Chủ là sinh nhập
Sinh nhập là Vượng và khắc xuất là
Vượng (tốt)
Sinh xuất là Hưu và khắc nhập là Tù (xấu)
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Cùng một hành (tỷ kiên) là Hòa (không
tốt cũng không xấu).
Sinh nhập thì phát Phúc chậm nhưng bền
vững lâu dài.
Khắc xuất thì phát Phúc mau nhưng chóng
tàn.
Hướng Bàn nên được:
Khắc xuất thì chủ có tiền (vượng tài)
Sinh nhập thì cũng tốt có tiền
Kỵ khắc nhập và Kỵ sinh xuất (xấu)
Sự tốt xấu của Hướng Bàn ứng nghiệm
mau
Sơn Bàn nên được:
Sinh nhập thì có thêm con (Vượng Đinh)
Kỵ khắc nhập vì gây chết người (Tổn
Đinh)
Sơn Bàn không kỵ sinh xuất và khắc xuất
Sự tốt xấu của Sơn Bàn ứng nghiệm
chậm.
Phân biệt Chủ Khách
Theo nguyên tắc đến trước là Chủ và đến Sau là
khách. Như thế giữa Địa Bàn và Vận Bàn thì Địa Bàn là
Chủ vì có trước và Vận Bàn là Khách vì đến sau. So với
Nhân Bàn và Vận Bàn thì Vận Bàn là Chủ vì có trước
và Nhân Bàn gồm Sơn Bàn và Hướng Bàn là Khách vì
có sau. Ở Tọa Sơn thì Sơn Bàn Phi tinh là Chủ và
Hướng Bàn Phi tinh là Khách và ở Triều Hướng thì
Hướng Bàn Phi tinh là Chủ và Sơn Bàn Phi tinh là
Khách.
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Theo Cách luận sinh khắc ở Tọa Sơn và ở Triều
Hướng thì lần lượt theo thứ tự Khách sinh Chủ là tốt
nhất thí dụ như ở Triều hướng thì Sơn Bàn Phi tinh là
Khách sinh nhập Hướng Bàn Phi tinh là Chủ, kế tiếp
Hướng Bàn Phi tinh là Khách sinh nhập Vận Bàn Phi
tinh là Chủ và cuối cùng là Vận Bàn Phi tinh là Khách
sinh nhập Địa Bàn là Chủ.
Ở sáu (6) cung khác còn gọi là bàng cung thì lại
không luận Chủ Khách Sơn Bàn Hướng Bàn Vận Bàn
và Tĩnh Bàn sinh khắc như trên mà chỉ chú trọng đến
Sơn Bàn Phi tinh và Hướng Bàn Phi tinh cùng đến một
cung sinh khắc tốt xấu như thế nào.
Ta nên phân biệt sự tốt xấu của Cửu Tinh theo 3
cách:
1) Bản chất: 1, 6 và 8 là tốt (Tam cát), 2 và 3 là
xấu vừa (Tiểu hung), 5 và 7 là rất xấu (Đại
hung), 4 và 9 thì có khi tốt có khi xấu. Như 1
gặp 4 là tốt, 9 gặp 8 là tốt, 4 gặp 5 hoặc 6 đều
xấu, 9 gặp 7 là xấu.
2) Thời gian của Vận: Từ Vận 1 đến 9 ta tính
như sau:
Vận 1: 1 là Vượng 2 , 3 là Tướng đều tốt
và 5 , 7 là xấu (Sát khí)
Vận 2: 2 là Vượng 3 là Tướng đều tốt và 5, 7
là xấu (Sát khí)
Vận 3: 3 là Vượng 4 là Tiến khí đều tốt và 7,
9 là xấu (Sát khí)
Vận 4: 4 là Vượng 5, 6 là Tướng đều tốt và 7,
9 là xấu (Sát khí)
Vận 5: 10 năm đầu tính theo Vận 4 nhưng 10
năm sau tính theo Vận 6
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Vận 6: 6 là Vượng 7 là Tiến khí đều tốt và 2,
3 là xấu (Sát khí)
Vận 7: 7 là Vượng 8, 9 là Tướng đều tốt và 2,
3, 4 là xấu (Sát khí)
Vận 8: 8 là Vượng 9 là Tướng đều tốt và 3, 4,
5 là xấu (Sát khí)
Vận 9: 9 là Vượng 1 là Tiến khí đều tốt và 4,
5 là xấu (Sát khí)
3) Tam Nguyên: chỉ nói đến Tam Cát tinh là 1, 6
và 8
Thượng Nguyên : 1 là Chủ Sự tinh và 6 là
Phụ tá tinh
Trung Nguyên: 6 là Chủ Sự tinh và 8 là Phụ
tá tinh
Hạ nguyên: 8 là Chủ Sự tinh và 1 là Phụ tá
tinh
Như vậy Sát khí hay khí xấu là Hung tinh của
Bản Vận và ta cũng nên lưu ý các khí 9 của Vận 1 khí 2
của Vận 3 khí 3 của Vận 4 khí 4 của Vận 5 (10 năm
sau) chỉ là Suy khí nên sau khi thành công thì phải lùi
bước chứ không thể gọi là Sát khí được.
Các nơi có Hướng Bàn đang lệnh Vượng tinh,
Dụng sự gồm Tướng tinh và Chủ sự tinh cùng với Phụ
tá tinh là nguồn cội của các loại thủy. Cho nên cần
Vượng Thủy lai triều hoặc quanh co khúc triết chảy đi.
Phụ tá tinh cũng cần có một chi thanh thuần thủy chảy
hội về Minh Đường.
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THANH NANG TỰ

Thanh Nang Kinh là bộ kinh tối cổ của khoa Ðịa
lý Phong Thủy. Nhưng Thanh Nang Kinh gồm ba phần:
Chính Kinh, Thanh Nang Tự và Thanh Nang Áo Ngữ.
Người viết chọn Thanh Nang Tự vì toàn bài chỉ
gồm 80 câu thơ thất ngôn, lời hay dễ nhớ, nội dung
phong phú đi ngay vào phương pháp.
Thanh Nang Tự được viết bởi đại đệ tử của
Dương Công là Tăng Công, Thụy Cầu Kỷ hiệu Công
An.
Ðầu đời nhà Thanh Chân Sư Tưởng Đại Hồng
tập hợp các kinh của môn phái Chính Tông vào bộ sách
“Ðịa lý Biện Chính”.
Người viết dịch âm Hán Việt toàn bài cũng như
lời chú thích của Chân Sư Tưởng Công và thêm phần
đại ý bằng Việt ngữ. Cuối cùng có nguyên văn và chú
thích của Tưởng Công bằng chữ Nho để quý vị học giả
và bạn đọc nghiên cứu.
Cũng xin lưu ý quý vị trên thị trường còn có
Thanh Nang Kinh của môn phái Tam Hợp.
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NỘI DUNG THANH NANG TỰ

1. Dương Công dưỡng lão khán thư hùng
2. Thiên hạ chư thư đối bất đồng
3. Tiên khán Kim long động bất động
4. Thứ sát huyết mạch nhận lai long
5. Long phân lưỡng phiến Âm Dương thu
6. Thủy đối tam thoa tế nhận tung
7. Giang Nam Long Lai, Giang Bắc Vọng
8. Giang Tây Long Khứ Vọng Giang Ðông
9. Thị dĩ Thánh nhân bốc Hà Lạc
10. Chiền giản nhị thủy giao Hoa Tung
11. Tương kỳ Âm Dương quan lưu tuyến
12. Bốc niên bốc thế trạch đô cung
13. Tấn thế Cảnh Thuần truyền thử thuật
14. Diễn kinh lập nghĩa xuất Huyền Không
15. Chu Tước phát nguyên sinh Vượng khí
16. Nhất Nhất giảng thuyết khai ngu mông
17. Nhất sinh Nhị hề Nhị sinh tam
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18. Tam sinh Vạn Vật thị Huyền Quan
19. Sơn quán sơn hề Thủy quản Thủy
20. Thử thị Âm Dương bất đãi ngôn
21. Thức đắc Âm Dương Huyền diệu lý
22. Tri kỳ suy vượng sinh giữ tử
23. Ðản phùng tử khí giai vô thu
24. Tiên Thiên La Kinh thập nhị Chi
25. Hậu Thiên tái dụng Can giữ Duy
26. Bát Can tứ Duy phụ Chi vị
27. Tử Mẫu Công Tôn đồng thử suy
28. Nhị thập tứ sơn phân thuận nghịch
29. Cộng thành tứ thập hữu bát cục
30. Ngũ hành tức tại thử trung phân
31. Tổ tông khước tòng Âm Dương xuất
32. Dương tòng tả biên viên viên chuyển
33. Âm tòng hữu lộ chuyển tương thông
34. Hữu nhân thức đắc Âm Dương giả
35. Hà Sầu đại địa bất tương phùng
36. Dương sơn Dương hướng thủy lưu Dương
37. Chấp định thử thuyết thậm hoang đường
38. Âm Sơn Âm Hướng thủy lưu Âm
39. Tiếu sát câu nệ đô nhất ban
40. Nhược năng khám phá cá trung lý
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41. Diệu dụng bản lai đồng nhất thể
42. Âm Dương tương kiến lưỡng vi nan
43. Nhất Sơn nhất Thủy hà túc ngôn
44. Nhị thập tứ sơn song song khởi
45. Thiểu hữu thời Sư thông thử nghĩa
46. Ngũ hành phân bố nhị thập tứ
47. Thời Sư thử quyết hà tăng ký
48. Sơn thượng Long thần bất hạ thủy
49. Thủy lý Long thần bất thượng sơn
50. Dụng thử lượng sơn giữ bộ thủy
51. Bách lý giang san nhất hưởng gian
52. Cánh hữu Tĩnh Âm Tĩnh Dương pháp
53. Tiền hậu bát xích bất tương tạp
54. Tà chính thụ lai Âm Dương thu
55. Khí tòng Sinh Vượng phương vô sát
56. Lai sơn khởi đính tu yếu tri
57. Tam tiết tứ tiết bất tu câu
58. Chỉ yếu long thần đắc Sinh Vượng
59. Âm Dương khước giữ huyệt trung thù
60. Thiên thượng tinh thần tự chức la
61. Thủy giao tam bát yếu tương quá
62. Thủy phát thành môn tu yếu hội
63. Khích như hồ lý Ưng giao Nga
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64. Phú quý bần tiện tại thủy thần
65. Thủy thị sơn gia huyết mạch tinh
66. Sơn Tĩnh thủy động hoạch dạ định
67. Thủy chủ tài lộc sơn nhân đinh
68. Kiền Khôn Cấn Tốn hiệu Ngự Nhai
69. Tứ đại tôn thần tại nội bài
70. Sinh khắc tu bằng ngũ hành bố
71. Yếu thức thiên cơ huyền diệu xứ
72. Kiền Khôn Cấn Tốn thủy trường lưu
73. Cát thần tiên nhập gia hào phú
74. Thỉnh nghiệm nhất gia cựu nhật phần
75. Thập phần mai hạ cửu phần bần
76. Duy hữu nhất phần năng phát phúc
77. Khứ Thủy lai Sơn tận hợp tình
78. Tống triều bản thị Âm Dương huyền
79. Ðắc tứ thất lục nan vi toàn
80. Tam tài lục kiến tuy vi diệu
81. Ðắc tam thất ngũ tận vi Thiên
82. Cái nhân Nhất Hạnh nhiễu ngoại quốc
83. Toại bả ngũ hành điên đảo biên
84. Dĩ ngoa truyền ngoa cánh bất minh
85. Sở dĩ họa phúc vi hồ loạn
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Dƣơng công dƣỡng lão khán thƣ hùng 楊公養老看雌雂
Thiên hạ chƣ thƣ đối bất đồng

天下諸書對不同

Tưởng vân: Thư hùng giả. Âm Dương chi biệt danh Nãi
bất vân Âm Dương. Nhi vân thư hùng giả. Ngôn Âm
Dương. Tắc Âm tự vi Âm. Dương tự vi Dương. Nghi hồ
đối đãi chi vật. Hổ hiển kỳ tình giả dã. Cố thiện ngôn
Âm Dương giả. Tất ngôn thư hùng. Quan thư tắc bất tất
cánh quan kỳ hùng. Nhi tri tất hữu hùng dĩ ứng chi.
Quan hùng tắc bất tất cánh quan kỳ thư. Nhi tri tất hữu
thư dĩ phối chi. Thiên Ðịa lưỡng đại thư hùng dã. Sơn
Xuyên. Thư hùng trung chi loại tượng giả dã. Ðịa hữu
chí âm chi khí. Dĩ siêu nhiếp thiên chi dương tinh.
Thiên chi dương khí. Nhật hạ giao hồ địa. Nhi vô hình
khả kiến. Chỉ kiến kỳ thảo mộc bách cốc. Xuân vinh thu
lạc. Giảo long trùng Trĩ 3. Thăng đằng Chập 4 tàng nhi
dĩ. Cố Thánh nhân chế hôn nhân. Nam tiên hồ nữ. Diệc
dĩ âm chi sở tại. Dương tất cầu chi. Sơn hà đại địa. Kỳ
khả kiến chi hình. Giai âm dã. Thực hữu bất khả kiến
chi dương dĩ ứng chi. Sở vị thư hùng giả dã. Cố Ðịa lý
gia bất viết địa mạch. Nhi viết long thần. Ngôn biến hóa
vô thường. Bất khá dĩ tích cầu giả dã. Thanh Nang kinh
sở vị Dương dĩ cầu Âm. Âm dĩ hàm dương giả. Thử thư
hùng dã. Sở vị dương bản Âm. Âm sản dương. Thử thư
hùng dã. Sở vị âm dụng dương triều. Dương dụng âm
3
4

Trĩ: loài sâu không có chân. Sâu có chân gọi là Trùng
Chập: một loài sâu nép ở dưới đất.
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ứng giả. Thử thư hùng dã. Sở vị tư 5 dương dĩ xương.
Dụng âm dĩ thành giả. Thử thư hùng dã. Dương công
đắc Thanh nang chi bí. Đổng triệt6 Âm Dương chi lý.
Vãn niên kỳ thuật ích tinh. Dĩ thử tế thế. Dĩ tức thử
Dưỡng sinh. Nhiên kỳ trung bí mật. Duy hữu khán thư
hùng chi nhất pháp nhĩ. Thử ngoại cánh vô tha pháp.
Phù Địa lý chi thư. Cổ kim hãn ngưu sung đống7. Ðộc
thử nhất pháp. Bất cảm8 bút chi ư thư. Tiên hiền khẩu
khẩu tương truyền. Gián thế nhất xuất. Cái tự Quản
Quách9 dĩ lai. Cổ kim tri giả. Bất năng cơ nhân. Ký phi
thông minh trí xảo. Khả năng suy trắc. Hựu khởi hoành
lãm quần thư bác vật. Sở đắc giữ văn. Hội giả nhất ngôn
lập hiểu. Bất tri giả lũy độc nan minh. Nhược dục
hướng thư quyển trung cầu chi. Cánh hà thán hĩ. Cố viết
thiên hạ chư thư đối bất đồng dã. Tăng Công An thân
thụ Dương Công chi bí. Cố kỳ sở ngôn. Thâm thiết trử
minh như thử. Bỉ Công An giả. Khởi khi10 ngã tai.
Ðại ý: Ðịa lý chỉ có một cách xem xét cái khí vô hình
nuôi dưỡng vạn vật thường được gọi là Thư hùng. Các
sách vở Địa lý tuy rất nhiều nhưng dù ai có trí óc thông
minh đến đâu cũng không hiểu nổi. Các Chân Sư
thường tránh chữ địa mạch mà nói “long thần” vì “long

5

Tư: tính chất trời bẩm cho
Ðổng triệt: hiểu rõ, hiểu rành mạch không còn ngờ vực gì nữa
7
Hãn ngưu sung đống: chỉ vật có rất nhiều
8
Bất cảm: không dám
9
Quản Quách là Quản di Ngô và Quách Cảnh Thuần
10
Khi: lừa dối
6
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thần” có hàm ý biến hóa. Ðịa lý có được là nhờ thu hút
được dương khí của Thiên.
Tiên khán Kim long động bất động 先看金龍動不動
Thứ sát huyết mạch nhận lai long 次察血脈認來龍

Tưởng Vân: Thử dĩ hạ Nãi ngôn khán thư hùng chi pháp
dã. Kim long giả. Khí chi vô hình giả dã. Long bản phi
kim. Nhi tư vân Kim long giả. Nãi Càn dương kim khí
chi sở sinh. Cố viết Kim long động tắc thuộc dương.
Tĩnh tắc thuộc âm. Khí dĩ động vi sinh. Dĩ tĩnh vi tử.
Sinh giả khả dụng. Tử giả bất khả dụng. Kỳ động đại
giả. Tắc đại dụng chi. Kỳ động tiểu giả. Tắc tiểu dụng
chi Thử dĩ long chi tiêu trưởng ngôn dã. Tiêu trưởng ký
đắc. Tư11 khả biện kỳ huyết mạch hĩ. Huyết mạch. Tức
kim long chi huyết mạch. Phi long nhi thực long chi sở
tự lai. Sở vị thư hùng giả dã. Quan huyết mạch chi sở tự
lai. Tức tri long chi sở tự lai hĩ. Sát giả. Sát kỳ huyết
mạch chi lai tự hà phương dã. Tri huyết mạch chi lai tự
hà phương. Tức khả nhận long chi lai tự hà phương hĩ.
Thử Dương Công khán thư hùng chi bí quyết. Nhi phi
thế nhân đảo trượng bộ lượng chi tử cách cục dã.
Ðại ý: Khí vô hình được gọi là Kim long vì lấy Quẻ
Kiền thuộc Kim đại diện cho dương khí. Ðầu tiên phải
biết xem khí vô hình Kim long này. Sau đó mới biết khí
11

Tư: bèn, thì
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vô hình từ đâu đến và đây cũng là bí pháp của Dương
Công.
Long phân lƣỡng phiến Âm Dƣơng thu 龍分兩片陰陽取
Thủy đối tam thoa tế nhận tung.

水對三叉細認蹤

Tưởng vân: Lưỡng phiến tức thư hùng. Âm tại thử. Tắc
Dương tất tại bỉ. Lưỡng lộ tương giao dã. Tam thoa tức
hậu thành môn. Giới thủy hợp xứ. Tất hữu tam thoa.
Tế nhận tung. Tức sát huyết mạch dĩ nhận lai
long dã.
Tri tam thoa chi tại hà phương. Tắc tri lai long
chi thuộc hà mạch hĩ.
Ðại ý: Khí vô hình cũng được phân ra Âm Dương. Khí
vô hình tại những nơi có hai dòng nước giao nhau phải
được xem xét cẩn thận.
Giang Nam long lai Giang Bắc Vọng

江南來龍江北望

Giang Tây long khứ Vọng Giang Ðông. 江西龍去望江東

Tưởng Vân: Thử sở vị lưỡng phiến dã. Kim long bản tại
Giang Nam. Nhi sở vọng chi khí mạch. Phản tại Giang
Bắc. Kim long bản tại Giang Tây. Nhi sở vọng chi khí
mạch. Phản tại Giang Ðông. Cái dĩ hữu hình chi âm
chất. Cầu vô hình chi dương khí dã. Dương công khán
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thư hùng chi pháp. Giai tòng không xứ vi chân long. Cố
lập kỳ danh viết. Ðại huyền không. Tuy vân lưỡng
phiến. Thực nhất phiến dã.
Ðại ý: long vô hình khác với long hữu hình long hữu
hình ở Nam thì long vô hình ở Bắc. Khí vô hình chỉ có
một nhưng phân ra làm hai chẳng qua là cách thức
khám xét nó mà thôi.
Thị dĩ Thánh Nhân bốc Hà lạc
Chiền giản nhị thủy giao Hoa Tung

是以聖人蔔河洛
12

瀍澗二水交華嵩

Tƣơng kỳ Âm Dƣơng quan lƣu tuyến 相其陰陽觀流泉
Bốc niên Bốc thế trạch đô cung.

蔔年蔔世宅都宮

Tưởng Vân: Thử tức Chu Công bốc Lạc chi sự. dĩ
chứng Địa lý chi đạo. Duy tại sát huyết mạch nhận lai
long dã. Thánh Nhân tác đô. Bất ngôn Hoa Tung chi
mạch lạc. Nhi ngôn chiền giản chi tương giao. Tắc tri sở
nhận chi lai long. Nhận chi dĩ chiền giản dã. Hựu dẫn
Công Lưu thiên Bân. Tướng Âm Dương Quan lưu
tuyến. Dĩ hợp quan chi. Kiến thánh nhân tác pháp. thiên
cổ nhất quỹ13 dã.
Ðại ý: Khi Chu Công dời đô cũng dùng phương pháp
Địa lý này

12
13

Hoa Tung là tên hai ngọn núi Hoa Sơn và Tung Sơn
Ðo lường.
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Tấn thế Cảnh Thuần truyền thử thuật 晉世景純傳此術
Diễn kinh lập nghĩa xuất Huyền Không 演經立義出元空
Chu Tƣớc phát nguyên Sinh Vƣợng khí 朱雀發源生旺氣
Nhất Nhất giảng thuyết khai ngu mông. 一一講說開愚蒙

Tưởng Vân: Suy nguyên Huyền Không Đại Quẻ. Bất
thùy ư Dương Công. Cái Quách Cảnh Thuần tiên đắc
Thanh Nang chi bí. Diễn nhi lập chi. Trực truy Chu
Công chế tác chi tinh ý giả dã. Nãi kỳ nghĩa. Bất quá
dục chu tước phát nguyên. Ðắc Sinh Vượng chi khí nhĩ.
Lai nguyên ký đắc Sinh Vượng. Tức thị lai long Sinh
Vượng. Nhi chư phúc tọa chí hĩ. Lai nguyên nhược phí
Sinh Vượng. Tắc lai long nhược phi Sinh Vượng. Nhi
họa bất toàn chủng14 hĩ. Cảnh Thuần đang nhật dĩ thử
khai dụ15 ngu mông. Kỳ như ngu mông chi lãnh hội giả
thiểu dã.
Ðại ý: Chu Công là tổ Địa lý trước Dương Công và
Quách Công. Quách Công có sáng tác sách để dạy
nhưng ít ai hiểu được. Chu tước phát nguyên là chỉ khí
vô hình đắc Sinh Vượng thì được hưởng phúc không
đắc Sinh Vượng thì bị tai họa.
Nhất sinh nhi hề nhị sinh tam

一生二兮二生三

Tam sinh vạn vật thị huyền quan 三生萬物是玄關
Sơn quán sơn hề thủy quán thủy 山管山兮水管水
Thử thị Âm Dƣơng bất đãi ngôn. 此是陰陽不待言
14
15

Họa bất toàn chủng: tai vạ chẳng kịp trở gót.
dụ: bảo rõ
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Tưởng Vân: Âm Dương chi diệu dụng thùy ư nhất. Hữu
nhất hào tức hữu tam hào. Hữu nhất Quẻ tức hữu tam
Quẻ. Cố viết Nhất sinh nhị. Nhị sinh tam. Thử nãi thiên
địa chi huyền quan. Vạn vật sinh sinh chi thác thược16
dã. Hựu khủng nhân nhận sơn thủy vi nhất. Nhi bất tri
biện biệt. Cố ngôn sơn chi huyền quan tự quản sơn. Nhi
thủy chi huyền quan tự quản thủy. Bất tương hổn tạp.
Cái sơn hữu sơn chi Âm Dương. Nhi thủy hữu thủy chi
Âm Dương nhĩ. Thồng hồ thử nghĩa. Tắc thế chi ngôn
long huyệt sa thủy giả. Chân vị mộng kiến hĩ.
Ðại ý: phải biết rõ rệt rành mạch như bắt đầu từ một rồi
đến hai toàn là những ám hiệu chứ không nói rõ ra như
nhất Quẻ rồi lại nói tam Quẻ. Sơn phải phân biệt với
thủy chớ có lẫn lộn khí vô hình khi áp dụng vào sơn và
thủy.
Thức đắc Âm Dƣơng huyền diệu lý 識得陰陽玄妙理
Tri kỳ Suy Vƣợng Sinh giữ Tử
Bất vấn tọa sơn giữ lai thủy
Ðản phùng tử xứ giai vô thu.

知其衰旺生與死
不問坐山與來水
但逢死氣皆無取

Tưởng Vân: Thử tiết sướng ngôn Ðịa lý chi yếu. Chỉ tại
Suy Vượng Sinh Tử chi biện dã. Suy Vượng hữu vận.
Sinh Tử thừa thời. Âm Dương huyền diệu chi lý. Tại hồ
tri thời nhi dĩ. Tọa sơn hữu tọa sơn chi khí vận. Lai thủy
hữu lai thủy chi khí vận. Sở vị sơn quản sơn. Thủy quản
16

then khóa
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thủy dã. Nhị giả giai tu xu Sinh nhi tỵ Tử. Tòng Vượng
nhi khứ Suy. Nhiên dục thức đắc thử lý. Phi chân tri Hà
Lạc chi bí giả bất năng. Khởi tục sư sở truyền. Long
thượng ngũ hành thu sơn. Hướng thượng ngũ hành thu
thủy. Thuận nghịch Trường sinh chi thuyết. Sở năng án
đồ chi khiên ký17 giả hồ.
Ðại ý: phải biết Âm Dương của sơn và thủy sau đó phải
biết áp dụng Suy Tử Sinh Vượng Tục Sư dùng Trường
sinh pháp là không đúng.
Tiên thiên La kinh thập nhị Chi

先天羅經十二支

Hậu thiên tái dụng Can giữ Duy

後天再用干 與維

Bát Can Tứ duy phụ chi vị

八干四維輔支位

Tử Mẫu Công tôn đồng thử suy.

子母公孫同此推

Tưởng Vân: La Kinh nhi thập tứ lộ. Dĩ thành chi tích.
Nhân Nhân sở tri. Hà tu đặc cử. Thử tiết phi ngôn La
kinh chế tạo chi pháp. Cái tương La kinh. Trực chỉ thư
hùng giao cấu chi huyền quan. Dĩ minh Suy Vượng
Sinh Tử chi tác dụng nhĩ. Thập nhị chi. Nãi chu thiên
liệt tú chi thập nhị thứ xá. Cố viết Tiên Thiên. Ðịa đạo
pháp Thiên. Tuy hữu thập nhị cung nhi vị phân bát quẻ.
Mỗi quẻ tam hào. Nhi thập nhị cung bất túc dĩ tận địa
chi số. Cố thập can thu Mậu Kỷ qui trung dĩ vi Hoàng
Cực. Nhi phân bố bát can vi tứ chính chi phụ tá. Nhiên
do vị túc quẻ hào chi số. Toại dĩ tứ ngung tứ quẻ. Phụ
17

Án đồ khiên ký: xem hình mà học cưỡi ngựa.
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thành tam bát. Ư thị quẻ vi mẫu nhi nhị thập tứ lộ chi vi
tử yên. Quẻ vi chi công. nhi nhi thập tứ lộ vi chi tôn
yên. Thức đắc tử mẫu công tôn. Tắc thư hùng chi giao
cấu tại thử. Kim long chi huyết mạch tại thử. Long thần
chi Suy Vượng Sinh Tử diệc tận hồ thử hĩ.
Ðại ý: Cách dùng La kinh chớ nên chỉ biết 24 bộ vị một
cách cứng nhắc. Biết được cách áp dụng 24 bộ vị tùy
theo huyền không lý khí thì các vấn đề thư hùng giao
cấu. Kim long huyết mạch Long thần suy vượng đều rõ.
Nhị thập tứ sơn phân thuận nghịch

二十四山分順逆

Cộng thành tứ thập hữu bát cục

兯成四十有八局

Ngũ hành tức tại thử trung phân
Tổ tông khƣớc tòng Âm Dƣơng xuất
Dƣơng tòng tả biên viên viên chuyển
Âm tòng hữu lộ chuyển tƣơng thông
Hữu nhân thức đắc Âm Dƣơng giả

五行即在此中分
祖宗却從陰陽出
陽從左邊團團轉
陰從右路轉相通
有人識得陰陽者

Hà sầu đại địa bất tƣơng phùng.

何愁大地不相逢

Tưởng Vân: Thử nhất tiết thân ngôn thượng văn vị tận
chi chỉ dã. Tử Mẫu Công Tôn. Như hà thu dụng. Cái nhị
thập tứ sơn. Chỉ ứng nhi thập tứ cục. nhi nhất sơn chi
cục. hựu hữu thuận nghịch bất đồng. như hữu thuận tử
nhất cục. tức hữu nghịch tử nhất cục. nhất sơn lưỡng
cục. Khởi phi tứ thập bát cục hồ. Thử cục đắc hà ngũ
hành. Tắc long thần đắc hà ngũ hành. Ngũ hành bất tại
thử trung phân hồ. Nhiên ngũ hành chi căn nguyên tông
tổ. Phi thu hữu hình khả kiến. Hữu tích khả tầm chi nhị
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thập tứ sơn phân ngũ hành. Nãi tòng huyền không đại
quẻ thư hùng giao cấu chi chân âm chân dương phân
ngũ hành dã. luận chí thử. Huyền không lập quẻ chi
nghĩa. Cơ hồ tận hĩ.
Nhi hựu khủng nhân bất tri Âm Dương vi hà vật.
hựu trọng ngôn dĩ thân minh chi. Viết: Như dương tòng
tả biên viên viên chuyển. Tắc âm tất tòng hữu lộ chuyển
tương thông. Ngôn hữu âm tức hữu dương. Hữu dương
tức hữu âm. Sở vị Âm Dương tương kiến. Thư hùng
giao cấu. Huyền không đại quẻ chi bí chỉ dã. Ngôn tả
hữu tắc thượng hạ tứ bàng. Giai như thị hĩ.
Thử tức thượng văn Long phân lưỡng phiến.
Giang Nam long lai Giang Bắc vọng chi ý. Nhi phản
phục ngôn chi giả dã. Kỳ nại thế nhân. Chỉ tòng hình
tích thượng trứ nhãn. Bất năng lĩnh hội huyền không đại
quẻ chi diệu. Cố hựu phát thán. Viết: hữu nhân thức đắc
thử lý giả. nãi thức chân âm chân dương. Chân ngũ
hành. Chân huyết mạch. Chân long thần. Tùy sở chỉ
điểm. Giai thiên cơ chi diệu. Hà sầu đại địa bất tương
phùng hồ. Nhược bất thức thử. Tuy đại địa đang tiền.
Mục mê ngũ sắc. Vị hữu năng đắc kỳ chân giả dã.
Ðại ý: Nhất sơn có hai cách dùng một âm một dương
một thuận một nghịch. Chớ có căn cứ vào phương vị
ngũ hành cố định mà luận Âm Dương. Ðược như thế thì
không còn lo sợ không tìm thấy đất kết lớn. Trái lại nếu
không hiểu Âm Dương thuận nghịch thì dù có đất kết
lớn trước mặt cũng không biết mà dùng.
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Dƣơng sơn Dƣơng hƣớng thủy lƣu dƣơng 陽山陽向水流陽
Chấp định thử thuyết thậm hoang đƣờng 執定此說甚荒唐
Âm sơn Âm hƣớng thủy lƣu âm
陰山陰向水流陰
Tiểu sát câu nệ đô nhất ban
笑殺拘泥都一般
Nhƣợc năng khám phá cá trung lý
若能勘破個中理
Diệu dụng bản lai đồng nhất thể
妙用本來同一體
Âm Dƣơng tƣơng kiến lƣỡng vi nan
陰陽相見兩為難
Nhất sơn nhất thủy hà túc ngôn.
一山一水何足言

Tưởng Vân: Hựu ngôn sở vị thức đắc Âm Dương giả.
Nãi huyền không đại quẻ chân âm chân dương. Nhi phi
thế chi sở vị tĩnh âm tĩnh dương dã. Nhược cứ tĩnh âm
tĩnh dương chi thuyết. Tắc dương sơn tất tu dương
hướng. Nhi thủy lưu dương. Âm sơn tất tu Âm hướng.
Nhi thủy lưu âm. Thời sư câu câu ư thử. Nhi bất tri kỳ
thực vô ích dã.
Chân Âm Chân Dương. Tự hữu cá trung chi diệu
thế nhân bất đắc chân truyền. Vô tòng khám phá nhĩ.
Nhược hữu minh sư chỉ điểm. Nhất ngôn chi hạ. Lập
thời khám phá. Tắc tri bất đản tĩnh âm tĩnh dương bất
khả phân. Sở vị chân âm chân dương giả. Tuy hữu Âm
Dương chi danh. Nhi chỉ thị nhất vật. Hựu hà tòng phân.
Ký tri Âm Dương vi nhất vật tắc tùy thủ niêm lai18. Vô
phi diệu dụng.
Sơn giữ thủy vi nhất thể. Âm giữ Dương vi nhất
thể. Nhị thập tứ sơn. Quẻ khí tương thông giả. Giai vi
18

Tùy thủ niêm lai: tùy tay bắt lấy
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nhất thể hĩ. Phù tỉnh âm tĩnh dương giả. Nhất sơn chỉ
luận nhất sơn chi Âm Dương. Nhất thủy chỉ luận nhất
thủy chi Âm Dương. Cố câu chấp hữu hình. Bất năng
thương loại bàng thông nhĩ. Huyền không đại quẻ. Nhất
sơn bất luận nhất sơn chi Âm Dương. Nhi luận giữ thử
sơn tương kiến chi Âm Dương. Nhất thủy bất luận nhất
thủy chi Âm Dương. Nhi luận giữ thử thủy tương kiến
chi Âm Dương. Sở dĩ vị nan tri nan năng. Nhi nhập ư vi
diệu chi vực19. Thử khởi tĩnh âm tĩnh dương chi thuyết.
Câu ư hữu hình giả. Sở khả đồng niên nhi ngữ tai.
Ðại ý: Tĩnh âm tĩnh dương không phải là phép Huyền
không lý khí. Phép này phải được Minh Sư truyền thụ
thì mới hiểu rõ sự diệu dụng của khí vô hình. Sơn và
thủy không nên căn cứ vào phương vị hữu hình mà phải
căn cứ vào sự gặp gỡ đề luận Âm Dương (Âm Dương
tương kiến).
Nhị thập tứ sơn song song khởi

二十四山雙雙起

Thiểu hữu thời sƣ thông thử nghĩa 少有時師通此義
Ngũ hành phân bố nhi thập tứ
Thời sƣ thử quyết hà tăng ký.

五行分佈二十四
時師此訣何曾記

Tưởng Vân: Thử tức thượng văn nhị thập tứ sơn phân
thuận nghịch chi nghĩa. Nhi trọng ngôn dĩ thán mỹ chi.
Song song khởi giả. Nhất thuận nhất nghịch. Nhất sơn
lưỡng dụng. Cố viết song song dã. Ngũ hành phân bố
19

Vực: khu mồ mả
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giả. Nhị thập tứ sơn các tự vi ngũ hành. Bất tương giả tá
dã. Tuy như thử vân. Nhi kỳ trung thực hữu áo nghĩa.
Duy đắc bí quyết giả. Nãi năng thông chi. Thời sư đản
tòng thư quyển trung sưu sách20. Tất bất đắc chi số dã.
Ư thử khả kiến nhị thập tứ sơn. Thành cách hữu định.
Chấp Chỉ Nam giả. Nhân nhân năng ngôn chi.
Nhi vi diệu chi cơ. Bất khả trắc thức hĩ.
Ðại ý: Tuy biết mỗi sơn có hai cách dùng hay song song
khởi nhưng nghĩa lý áo diệu khó mà suy nghĩ ra được.
Chỉ khi nào đắc được bí quyết mới có thể thông hiểu nhị
thập tứ sơn thành cách đã định. Nếu chỉ căn cứ vào Kim
Nam Châm thì không thể hiểu được sự vi diệu như thế
nào.
Sơn thƣợng long thần bất hạ thủy
Thủy lý long thần bất thƣợng sơn
Dụng thử lƣợng sơn giữ bộ thủy

山上龍神不下水
水裡龍神不上山
用此量山與步水

Bách lý giang sơn nhất hƣởng gian.21 百里江山一響間

Tưởng Vân: Thử tức thượng văn sơn quản sơn. Thủy
quản thủy chi nghĩa. Nhi trọng ngôn dĩ thán mỹ chi. Thả
hựu dĩ thế nhân chi luận long thần. Ðản dĩ sơn chi mạch
lạc khả tầm giả vi long thần. Tức kỳ sở dụng thủy pháp.
diệc dĩ sơn long chi pháp. Hạ cầu hồ thủy. dĩ tư22 kỳ
20

Sưu sách: tìm tòi suy nghĩ
Hưởng gian: Hưởng là ảnh hưởng hay tiếng vang và Gian là khoảng
không gian.
22
Tư: nhờ
21

219

PHONG THỦY NHÀN ĐÀM – TUỆ HẢI

dụng nhĩ. Bất tri sơn giữ thủy. Các tự hữu long thần dã.
Ðặc vi chỉ xuất. Dĩ chính cáo thiên hạ hậu thế yên.
Sơn thượng long thần. Dĩ sơn vi long giả dã.
Chuyên dĩ sơn chi Âm Dương ngũ hành. Suy thuận
nghịch Sinh Tử. Nhi thủy phi sở luận. Thủy lý long
thần. Dĩ thủy vi long giả dã. Chuyên dĩ thủy chi Âm
Dương Ngũ hành. Suy thuận nghịch Sinh Tử. Nhi sơn
phi sở luận. Cương nhu dị chất. Táo thấp thù tính. Phân
lộ dương tiêu. Bất tương giả23 dã. Tức hữu sơn long nhi
kiêm đắc thủy long chi khí dã. Diệc sơn tự vi sơn. Thủy
tự vi thủy. Phi khả dĩ sơn chi Âm Dương ngũ hành. Hổn
nhập hồ thủy chi Âm Dương Ngũ hành dã. Sơn tắc
lượng sơn dĩ biện sơn chi thuần tạp trường đoản. Thủy
tắc lượng thủy dĩ biện thủy chi thuần tạp trường đoản.
Ðắc thử phân dụng sơn thủy chi pháp. Bách lý
giang sơn nhất lãm tại mục. Thử Thanh Nang chi bí
quyết. Diệc Thanh Nang chi tiệp quyết dã. Ô hồ thử
ngôn. Tự Tăng Công An phẩu lộ dĩ lai. Ư kim cơ hà
niên hĩ. Nhi thế vô nhất nhân tri giả. Suy tai.
Ðại ý: luận sơn thủy nên phân biệt chớ nên hỗn tạp. Từ
khi Tăng Công An24 thổ lộ những lời tâm huyết như thế
đến nay qua bao ngàn năm mà không ai hiểu cả. Ðời
suy thế bại vậy thay.
Cánh hữu tĩnh âm tĩnh dƣơng pháp
Tiền hậu bát xích bất nghi tạp
Tà chính thụ lai Âm Dƣơng thu
23
24

更有淨陰淨陽法
前後八尺不宜雜
斜正受來陰陽取

Giả: không thực
Tăng Công An là đệ tử của Dương Công
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Khí thừa Sinh Vƣợng phƣơng vô sát
Lai sơn khởi đính tu yếu tri
Tam tiết tứ tiết bất tu câu
Chỉ yếu long thần đắc Sinh Vƣợng
Âm Dƣơng khƣớc giữ huyệt trung thù

氣乘生旺方無煞
來山起頂須要知
三節四節不須拘
只要龍神得生旺
陰陽郤與穴中殊

Tưởng Vân: Thử tĩnh Âm tĩnh dương. Phi Dương long
dương hướng thủy lưu dương chi tĩnh âm tĩnh dương
dã. Cái long mạch chỉ tòng nhất quẻ lai tắc vị chi tĩnh.
Nhược tạp tha quẻ. Tức vị chi bất tĩnh. Nhi biện tĩnh giữ
bất tĩnh. Vưu tại thiếp thân nhất tiết. Hoặc tòng tiền lai.
Hoặc tòng hậu chí. Tu cực thanh thuần. Bất đắc hổn tạp.
Bát xích ngôn kỳ tối cận dã. Ngôn thử vưu vi ách yếu.
Sở vị huyết mạch dã. Nhất tiết dĩ hậu. Tắc thiểu khoan
hĩ. Thử tiết tu thuần hồ long vận Sinh Vương chi khí.
Nhược nhất tạp tha khí. Tức thị sát khí. Cát trung hữu
hung hĩ. Lai thủy như thử. lai sơn diệc nhiên. Tu thẩm
kỳ khởi đính xuất mạch kết huyệt. Nhất nhi tiết chi cận.
Yếu đắc long thần Sinh Vượng chi khí. Cái long đính
thượng tụ thụ khí quảng bác. Năng thao họa phúc chi
bính. Tức hoặc trực lai trắc thụ chi huyệt. Kết huyệt chi
xứ. Giữ lai mạch bất đồng. Nhi tiểu bất thắng đại. Khả
vô ngu dã25. Thử dĩ tri sơn thượng long thần. Thủy lý
long thần. Giai dĩ lai mạch cầu Sinh Vượng. nhi vưu
trọng tại đáo đầu nhất tiết. Học giả bất khả bất thận tai.
Ðại ý: Nơi khởi đính xuất mạch kết huyệt phương vị
phải thanh thuần nhất quẻ sau đó lại được long thần
25

Khả vô ngu dã: không thể không đắn đo.
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Sinh Vượng cũng gọi là tĩnh âm tĩnh dương pháp. Tĩnh
âm tĩnh dương pháp này khác với Tĩnh âm Tĩnh dương
trong đó dùng Dương long Dương hướng thủy lưu
dương.
Thiên thƣợng tinh thần tự chức la
Thủy giao tam bát yếu tƣơng qua
Thủy phát thành môn tu yếu hội
Khích nhƣ hồ lý Ƣng giao Nga.

天上星辰似織羅
水交三八要相過
水發城門須要會
郤如湖裡雁交鵝

Tưởng Vân: Thử dĩ thiên tượng chi kinh vĩ. Dụ thủy
pháp chi giao hội dã. Liệt tú phân bố chu Thiên. Nhi vô
thất chính dĩ giao thác kỳ trung. Tắc kiền đạo bất thành.
Nhi tứ thời thất kỷ hĩ. Cán thủy lưu hành địa trung. Nhi
vô chi lưu dĩ giới cát kỳ tế. Tắc địa khí bất thu. Nhi lập
huyệt vô cứ hĩ. Cố nhị thập tứ sơn chi thủy. Kỳ gian tất
hữu giao đạo tương qua. Nhiên hậu huyết mạch chân
nhi Kim long động.
Ðại cán tiểu chi. Lưỡng thủy tương hội. Hợp
thành tam thoa nhi xuất. Sở vị thành môn giả thị dã. Hồ
lý Ưng giao Nga. Ngôn nhất thủy tòng tả lai. Nhất thủy
tòng hữu khứ. Lưỡng thủy tương qua. Như Nga Ưng chi
nhất vãng nhất lai dã. Tường ngôn thủy long thẩm mạch
chi pháp. nhi lập huyệt chi diệu tại kỳ trung hĩ.
Ðại ý: Ðây nói về cách lập huyệt căn cứ vào hai dòng
nước ứng dụng ở những nơi không có núi non hay còn
gọi là Thủy Long lập huyệt phương pháp. Các Chân Sư
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thường nói “khí vô giới bất thu, long vô giới bất thanh,
mạch vô giới bất chỉ, Huyệt vô giới bất đích” cũng đồng
một nghĩa.
Phú quý bần tiện tại thủy thần
Thủy tại sơn gia huyết mạch tinh
Sơn tĩnh thủy động hoạch dạ định
Thủy chủ tài lộc Sơn nhân đinh
Kiền Khôn Cấn Tốn hiệu ngự nhai
Tứ đại tôn Thần tại nội bài
Sinh khắc tu bằng ngũ hành bố

富貴貧賤在水神
水是山家血脈精
山靜水動晝夜定
水主財祿山人丁
乾坤艮巽號禦街
四大尊神在內排
生剋須憑五行佈

Yếu thức thiên cơ huyền diệu xứ

要識天機玄妙處

Kiền Khôn Cấn Tốn thủy trƣờng lƣu 乾坤艮巽水長流
Cát thần tiên nhập gia hào phú.
吉神先入家豪富

Tưởng vân: Kiền Khôn Cấn Tốn. Các hữu Suy Vượng
Sinh Tử. Phi khả khái dụng. Tu dụng ngũ hành biện kỳ
sinh khắc. Sinh tức sinh vượng. Khắc tắc suy tử. Sinh vi
cát thần. Tử vi hung thần. Yếu tại huyền không đại quẻ.
Cố vân thiên cơ huyền diệu xứ dã.
Ðại ý: Phải áp dụng Huyền Không đại quẻ để luận sinh
khắc. Sinh là Sinh Vượng khắc là Suy Tử. Các phương
Kiền Khôn Cấn Tốn tuy là những nơi có ảnh hưởng lớn
nhưng cũng đều có Suy Vượng Sinh Tử không nên
dùng một cách khái quát.
Thỉnh nghiệm nhất gia cựu nhật phần 請驗一家舊日墳
Thập phần mai hạ cửu phần bần
十墳埋下九墳貧
Tuy hữu nhất phần năng phát phúc 惟有一墳能發福
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Khứ thủy lai sơn tận hợp tình.

去水來山盡合情

Ðại ý: Ðây là nói phần mộ cái nào sơn thủy hợp thời
hợp vận thì phát phúc. Trái lại không hợp thời hợp vận
thì không phát phúc.
Tống triều bản thị Âm Dƣơng huyền 宗廟本是陰陽元
Ðắc tứ thất lục nan vi toàn
得四失六難為全
Tam tài lục kiến tuy vi diệu
三才六建雖為妙
Ðắc tam thất ngũ tận vị thiên
得三失五盡為偏
Cái nhân Nhất Hạnh nhiễu ngoại quốc 蓋因一行擾外國
Toại bả ngũ hành điên đảo biên
逐把五行顛倒編
Dĩ ngoa truyền ngoa cánh bất minh
以訛傳訛竟不明
Sở dĩ họa phúc vi hồ loạn.

所以禍福為胡亂

Tưởng Vân: Thử tiết bàng dẫn thế tục ngũ hành chi
mậu. Dĩ kiến Địa lý chi đạo. Duy hữu huyền không đại
quẻ. Khán thư hùng chi pháp. Sở dĩ tôn sư truyền. Giới
hậu học dã. Cái Ðường dĩ hậu. Chư gia ngũ hành. Tạp
loạn nhi xuất. Tương dĩ nhiễu ngoại quốc. Nhi phản dĩ
họa Trung Hoa. Chí kim dĩ ngoa truyền ngoa. Lưu độc
vạn thế. Tăng công sở dĩ biện chi thâm thiết dã dư.
Ðại ý: Tăng Công An là học trò Dương Công cho biết
Nhất Hạnh Thiền Sư muốn đánh lạc hướng ngoại quốc
về Ðịa lý nên đã làm ra các sách Địa lý giả. Do đó, mà
hiện nay có rất nhiều phương pháp không đúng di hại
cho các người đi sau đến muôn đời.
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THANH NANG TỰ - HÁN NGỮ
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BÌNH SA NGỌC XÍCH BIỆN NGỤY
TỔNG QUÁT CA

Bình Sa Ngọc Xích thường được người đời ưa
chuộng tôn sùng và gọi tắt là Ngọc Xích kinh, nhưng
theo Tôn Sư Tưởng Đại Hồng lại cho rằng đây là Nguỵ
thư hại người như độc dược. Tưởng Công phân tách cái
sai và ghi lại trong sách “Binh Sa Ngọc Xích Biện
Nguỵ” như Thuận Thủy kết cục và Tam Hợp Tứ Đại
Cục.
Ngoài ra Tưởng Công còn sai đệ tử Khương
Diêu tóm tắt và làm thành một bài thơ “Binh Sa Ngọc
Xích Biện Nguỵ Tổng quát ca” cho mọi người dễ nhớ
và căn dặn đi căn dặn lại: “Khuyến quân mạc tín thử hồ
ngôn”, tạm dịch là “Khuyên anh chớ tin lời nói hàm hồ
ấy”. Tác giả dịch âm bài thơ và chú thích các chữ tối
nghĩa kèm theo bản Hán Văn để quý độc giả tham khảo.
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Vạn quyển Kham Dư tổng thất chân
Bình sa ngọc xích tối kham sân (1).
Nhị lưu danh tính bằng y mạo
Khởi hữu đang niên thủ trạch tồn (2)
Khai quốc Bá Ôn thành tá mệnh
Thường tương diệu quyết định Càn Khôn
Vãn niên nhất kíp Thanh Nang bí
Tận tác thiên gia thạch thất trân
Thiên bảo bất dung nhân lậu tiết
Nhẫn tương ẩn họa trúng nhi tôn
Phiến ngôn song tự vô lưu ảnh
Khẳng tá tha nhân sỹ giáp danh
Bỉnh trung diệc thị nguyên huân liệt
Cảm mạo hiềm nghi trước thử kinh
Thế thượng giang hồ hành khất giả
Chỉ tham phu thiển hảo thi hành
Hộ vị gia truyền như chí bảo
Hưng tai nhưỡng họa hại sinh dân
Hạnh ngộ ngã sư thùy mẫn cứu
Khổ tâm biện bác trước tư văn.
(1). Sân: Giận, cáu. (2): Thủ trạch tồn yên: Hơi tay còn vậy (Nhớ người
trước làm ra mà đời sau được hưởng như sách vở). Khiếp hay kíp: Cái
hòm nhỏ. Thùy: Rủ xuống mẫn thương sót. Nhưỡng: Gây ra.
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Thiết khủng ngu phu mê bất ngộ
Quát thành lý cú hảo ca ngâm
Nguyện quân tế sát ca trung ý
Mạc uổng Tông Dương nhất phiến tâm
Thiên hạ sơn sơn đa thuận thủy
Thử thị hành long chi đại thể
Chân long phát túc bất tùy tha
Định thị chuyển quan tinh đặc khởi
Đặc khởi chi long biến hóa đa
Độ thủy nghịch hành bất kế lý
Ngọc xích khai chương thuyết thuận long
Thuận thủy trực xung vi đại chỉ
Thủy lai Giáp Mão Đoài bất thu
Thủy lai Đinh Ngọ Khảm bất thủ
Tất yếu tùy lưu đáo hợp khâm
Trực tả trực bôn danh lậu tủy
Toàn vô chân tức ấm long thai
Sơn huyệt bình dương giai thất qũy (3)
Khuyến quân mạc thính thử hồ ngôn
Ngộ hướng thuận lưu tham mạch lý

(3) Quỹ: Quỹ đạo. Tham: Tìm tòi
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Bát phương vị vị hữu chân long
Hào tượng can chi tổng nhất đồng
Sơn mạch Âm Dương phân lưỡng giới
Thử thị thiên nhiên tạo hóa công
Dương mạch xuất thân dương đáo đễ (4)
Âm mạch xuất thân âm vi tông
Tòng vô ngụy lai tịnh ngụy lạc
Khởi hữu quý tiện phân thư hùng
Nhược thị chân thai thành cốt tướng
Càn Khôn Thìn Tuất dã tranh vanh (5)
Nhược thị không vong vô khí mạch
Tốn Tân Hợi Cấn tận chiêu hung
Phẩm (6) thủy Bình sa nguyên nhất lệ (7)
Tam cát lục tú hữu hà công
Khuyến quân mạc thính thử hồ ngôn
Vượng tướng cô hư lý bất thông
Ngũ hành tương sinh dữ tương khắc
Thử thị Hậu Thiên thô lệ chất
Sơn xuyên diệu khí bản Tiên Thiên
Sinh bất tu sinh khắc phi khắc

(4) Đễ: Đến đáy.
(5) Tranh vanh: Tài hoa, tài trội, hàm ý tốt đẹp.
(6) Phẩm: Nghĩa là phê bình, như bình phẩm.
(7) Lệ: là gạo trắng, loại tốt.
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Mộc hành kim địa phản thành tài
Hỏa nhập thủy hương chân phối thất
Nam Ly lô dã (8) xuất chân kim
Âm Dương diệu xứ toàn tu nghịch
Nguyên thuyết ngũ hành điên đảo điên
Dung dung chi bối hà năng thức
Tiên Thiên lý khí tại quẻ hào
Sinh vượng hưu tù thử trung xuất
Lượng sơn bộ thủy tổng nhất ban
Lập hướng thu sa phi nhị cách
An hữu Trường Sinh cập quan vượng
Toàn vô mộ khố giữ tử tuyệt
Quẻ nhược vượng thời lộ lộ thông
Quẻ nhược suy thời lộ lộ tắc
Hữu nhân thức đắc quẻ hưng suy
Nhãn tiền tận thị Hoàng kim mạch (9)
Nạp giáp bản thị quẻ trung nguyên
Dụng tha phối hợp giai phi đích
Kham tiếu tam hợp cập song sơn
Huyền không sinh xuất tịnh khắc xuất
Cánh hữu lộc mã cập xá văn (10)
Hàm trì Hoàng tuyền Bát diệu sát
Dung nô chỉ bả Trường Sinh luận
Ngộ tận thiên nhai thông tuệ khách
(8) Dã: Đúc. (9) Mạch: Bờ ruộng, đất phía đông.
(10) Xá văn là Xá văn tinh, đất có thì được ân xá.
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Khuyến quân mạc thính thử hồ ngôn
Ngũ hành canh mịch chân tiêu tức
Thư hùng giao cấu đại Âm Dương
Nguyệt quật thiên căn quẻ nội tàng
Thử thị Kiền Khôn tạo hóa bàn
Hội (11) thời tiên hiệu pháp trung vương
Dương Công thuyết cá viên viên chuyển
Nhất tả nhất hữu lưỡng phân trương
Minh minh chỉ xuất phu hòa phụ
Hữu cá đơn thời tiện thị song
Nhị thập tứ sơn song song (12) khởi
Bát quẻ chi trung định đoản trường
Khởi liệu dung nô đa thác giải.
Can chi tự (13) thượng khứ thương lượng
Ngộ (14) khởi Trường Sinh phân lưỡng Cục
Hội đồng mộ khố đáo kỳ hương.
Vị tăng hiểu đắc chân giao cấu
Nã lý (15) hoài thai hoán (16) phụ nương (17)
Ngã tức nhữ ngôn lai giáo nhữ (18)
Âm Dương chỉ khí bất chỉ phương.
Giáp Canh Nhâm Bính thị Dương vị
Hữu thời chiêm Âm bất hoán Dương
Ất Tân Đinh Quý thị Âm vị
Hữu thời chiêm Dương tức hoán Dương.
(11) Hội: Thông hiểu. (12) Song Song: Cặp đôi. (13) Tự: Chữ.
(14) Ngộ: Lầm lẫn. (15) Nã lý: Nơi đó. (16) Hoán: kêu, gọi.
(17) Nương: Người Nữ. (18) Nhữ: Anh.
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Âm Dương diệu tại Can Chi thượng
Bất dụng bài lai tử sát phương
Nhãn tiền phu phụ bất thức đắc
Khước (19) tương quả phụ thủ không phòng.
Khuyến quân mạc thính thử hồ ngôn
Huyền khiếu tương thông biệt chủ trương
Tứ đại thủy khẩu quy kỳ vị
Thử thị quẻ chi chân thất phối.
Như hà thuyết đáo mộ khố phương.
Tả toàn Hữu toàn lai truyền hội
Tứ thủy tứ quẻ trục nguyên luân
Nhất nguyên nhất quẻ thừa (20) vượng khí.
Chu lưu bát quẻ trục thời tân (21)
Hội giả Dương công tái xuất thế.
Kim tương mộ hợp tác quy nguyên.
Thất vận thất nguyên nghinh sát khí.
Khuyến quân mạc thính thử hồ ngôn
Dương sai âm thác phi tư nghĩa.
Công vị diệc tự quẻ trung lai
Trưởng thiếu trung nam các hữu thai.
Bất luận Can Chi tịnh long mạch.
Như hà diệc thủ tam hợp suy.
Thai dưỡng sinh mộc nãi vân Trưởng.
Trung tử quan lâm cập Vượng suy

(19) Khước: Lai. (20) Thừa: Chuyên, chở. (21) Tân: Mới
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Thiếu tử Bệnh tử tịnh mộ tuyệt
Nhược nhiên đa tử tác hà bài
Thế nhân tín thử tranh phòng phân
Đình tang bất táng lãnh vi hôi
Cánh khởi âm mưu tương tặc hại
Thương luân miệt lý chiêu thiên tai
Hãm nhân bất hiểu tịnh bất mục
Thử quyển ngụy thư tác họa thai.
Ngã nguyện kim nhân chỉ cầu địa
Đắc địa an thân đại bản bồi
Thân an chúng tử giai mông khánh (22)
Hưu bả phân phòng khứ loạn sai.
Thí (23) khán phiệt duyệt (24) chư danh mộ.
Nhất tổ chi chi sản chúng tài.
Phân phòng cái vi phân Dương trạch
Mạc luận thiên hà đáo dạ đài (25).
Bình sa nhất quyển hà nhân tác
Chú giải phiên phiên (26) vưu xú ác.
Thiêm (27) đồ thiêm cục tử quy mô.
Cường bả sơn xuyên lao thúc (28) phược.
Túng hiềm thất khước Bố Y (29) tông.
Chi mô trực thị truy hồn tạc
Gia long dĩ thượng vô thử thư.
Vạn lịch trung niên phương phác sóc (30).
(22) Mông khánh: Vui mừng. (23) Thí: thí nghiệm. (24) Phiệt duyệt: Thế
gia danh tộc. (25) Dạ đài: Ý nói mộ. (26) Phiên phiên: Nhanh nhẹn. (27)
Thiêm hà: lệch hà khắc. (28) Lao thúc (Thái) phược: Bền chặt, cứng
nhắc. (29) Bố y: Hiệu một danh sư. (30) Sóc: mới, ngày mông muội.
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Tòng thử gia gia vô hảo phần
Khất kim biên (31) địa thành tiêu sách (32).
Yên đắc tương thư phó tổ long
Miễn sử (33) thương sinh (34) tao độc dược.

(31) Biên: khắp cả.
(32) Tiêu sách: Buồn bã.
(33) Miễn sử: tránh được.
(34) Thương sinh: Trăm họ

259

PHONG THỦY NHÀN ĐÀM – TUỆ HẢI

BẢN CHỮ HÁN BÌNH SA NGỌC XÍCH
BIỆN NGỤY TỔNG QUÁT CA
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BÀI LONG QUYẾT VÀ
BÀI LONG ĐỒ
Bài Long Quyết còn được gọi với những tên
khác như Tam Tinh Quyết hay Đô Thiên Bảo Chiếu Đồ
Quyết là cách Lập Toạ Sơn Triều Hướng trong Tam
Nguyên Huyền Không để bổ túc cho cách lập Hướng
theo Thiên Nguyên Địa Nguyên và Nhân Nguyên
Long.
1. Bài long quyết khẩu quyết
“Long thượng sơn sơn khởi phá quân,
phá quân thuận nghịch lưỡng đầu phân.
hữu liêm phá vũ tham lang vị,
điệp điệp ai gia phá tả văn.
phá cự lộc tồn tinh thập nhị,
thất hung ngũ cát định Càn Khôn.
chi kiêm can xuất chân long quý,
tu tòng nhập thủ nhận kì chân.”
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2. Bài Long đồ.
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TÕNG SƢ TÙY BÖT
Cối Kê Khƣơng Diêu Nhữ Cao Phủ Trữ
Khương Diêu là đệ tử thân thiết được Tưởng
Công cho phép chú thích “Thanh Nang Áo Ngữ” một
phần của Thanh Nang kinh, một trong ba kinh điển của
sách “Địa Lý Biện Chính”. Tập “Tòng Sư Tuỳ Bút”
ghi lại các mẩu chuyện liên quan khi theo Thầy học tập
Phong Thủy.
Trong nội dung này tác giả chỉ dịch một phần,
bao gồm 11 mục dưới đây, đồng thời có chú giải thêm
theo sự học của bản thân.

1) Có một gia đình họ hàng bên ngoại tôi mời được
nhiều Thầy trong thời gian 10 năm mới tìm được một
cuộc đất kết đường cục hình thế tuyệt đẹp. Năm
Khang Hy thứ 23 Giáp Tý táng vào Nhất vận lập Toạ
Nhâm hướng Bính. Sau khi táng chưa đầy 1 năm cả
nhà chết vì bệnh Dịch. Con cháu tranh tài sản kiện
tụng đến nay vẫn chưa hết. Thầy tôi Đỗ Lăng Phu tử
đến đứng trên huyệt quan sát rồi cười mà than rằng
"địa thế hẳn là tuyệt đẹp nhưng tiếc khi an táng lại
phạm Phản Ngâm/Phục Ngâm cho nên tai họa mới
ghê gớm thế”.
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Phạm chú: Khi phi tinh dùng cho Sơn và
Hướng nếu trở về cùng một số với Bát quái của Sơn
hoặc Hướng thì là Phục Ngâm khí sẽ không lưu thông
mà bế tắc để gây tai họa. Trong trường hợp Nhất vận
thuộc số 1 Toạ Sơn là Nhâm thuộc cung Khảm là số 1
và Phi tinh của Toạ Sơn lại cũng là số 1 như thế là
Phạm Phục Ngâm. Phản Ngâm sẽ đề cập sau nhưng
nói chung số không giống nhau mà lại hợp lại thành
10 như cung số 1 thì Phi tinh lại số 9, ...

2) Diêu hỏi sự khác biệt giữa Châu Bảo và Hoả
Khanh là thế nào. Thầy trả lời rằng Thông thì là Châu
Bảo mà Bất Thông thì là Hoả Khanh. Nhưng mà coi
thường hay coi trọng chính là ở chỗ giữa Châu Bảo và
Hoả Khanh chẳng qua hiểu ra được mà thôi. Cho nên
ngạn ngữ có câu "Ta táng đắc vương hầu người táng
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đắc đạo tặc" lý do là phải biết mà biện luận cho rõ ra
đó thôi.
Phạm Chú: Trường hợp tai họa cho gia đình
bên ngoại là vì khí bất Thông cũng chỉ vì không biết
huyền không phi tinh trong Tam Nguyên cửu vận để
mà biết thế nào là Phạm Phục Ngâm.

3) Diêu hỏi phép Nạp Giáp với Ai tinh có hợp hay
không Thầy trả lời rằng hợp một phần hay hợp hai
phần là cùng. Bây giờ nói đến phép Nạp Giáp thì
chẳng qua nói đến phần thể mà thôi, áp dụng Huyền
Không mới thật là chân Nạp Giáp.

4) Thầy Tôi ở trong nhà Nguỵ Tướng quốc được
xem bí kíp thấy mọi phép đều đươc nói đến rõ ràng
nhưng duy chỉ một phép "Bắc Đẩu Đả Kiếp" là không
có đề cập. Cho nên khi Thầy chú giải kinh Thiên Ngọc
không dám viết ra rõ ràng và rồi một ngày lại cho tôi
biết Bắc Đẩu Đả Kiếp tức là Khảm Ly nhị Quẻ mà
thôi. Tôi suy nghĩ nghiên cứu mãi mới biết khi dùng
Khảm quẻ thì với Tốn Đoài quẻ hợp thành Tam Bàn
Quẻ và khi dùng Ly quẻ thì với Kiền Chấn quẻ hợp
thành Tam Bàn quẻ. Sau đó lại đem hỏi, Thầy mỉm
cười chỉ nói Anh nhớ lấy sự suy xét như thế chính là
đường lối vậy. Hiểu được như vậy là hiểu nhiều lắm
rồi đấy.
Phạm chú: Khi nói về phép Ai tinh thì thường
chuộng Tam Bàn quẻ vì có sự liên kết giữa Ba cung quẻ
với nhau mà tác dụng là làm tốt hơn phát lâu hơn hay
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hơn nữa lại biến Xấu thành Tốt như có một trường hợp
Thượng Sơn Há Thuỷ mà không gây tai họa và lại có
vẻ phát. Tuy nhiên Bắc Đẩu Đả Kiếp ngoài Tam Bàn
Quẻ sẽ còn phải phối hợp Hà Đồ Sinh Thành Chi Số để
khí lưu thông được dài hơn. Nguyên Lý liên kết của
Tam Bàn quẻ giống như sự liên kết trong tam hợp tạo
thành thế chân vạc như 1-4-7, 2-5-8 hay 3-6-9 và nhờ
vào đó mà ảnh hưởng lây với nhau. Nếu tốt ở một chỗ
thì thành ra ba chỗ tốt nhưng theo Thẩm Trúc Nhưng
thì Song Tinh của Sơn Hướng Phi Tinh phải đáo hướng
thì mới áp dụng được.

5) Năm Giáp Tý Thầy Tôi Đỗ Lăng Phu Tử làm
Bốc Thọ Táng cho nhà họ Lưu ghi chú rõ Giáp Thân
20 năm sau ngoại trừ Ngũ Hoàng hội Lực Sĩ còn
năm nào táng cũng được nhưng không được kiêm
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Tỵ Hợi vì Kiêm thì Khí bất thuần, nghĩa là khí
không cùng một loại. Tôi hỏi tại sao thì Thầy chỉ
cười mà không nói. Sách chú thêm 20 năm sau Giáp
Thân thuộc Nhị Vận Kiền Tốn Sơn Hướng là
Vượng Sơn Vượng Hướng mà nếu kiêm Tỵ Hợi thì
Nhị Hắc nhập trung Cung.
Phạm Chú: Trong vận 2 hay Nhị vận khi số 2
là vượng khí mà phải vào Trung Cung thì không thể
có khí tốt ở Hướng hoặc Sơn, thường gọi là Nhập
Tù (ở trong tù thì còn có tác dụng gì được nữa). Tại
sao số 2 là vì thời thuộc về phép kiêm hướng Thế
Quẻ, khi Tốn Kiền kiêm Tỵ Hợi thì phải dùng 2 chứ
không được dùng Ai tinh quẻ là số 3. Trong Âm
Trạch cũng dùng Ngũ Hoàng nhưng phải hội thêm
sao Lực Sĩ thì mới gây tai họa chết người và trong
vận 2 năm Đinh Dậu có Ngũ Hoàng hội Lực Sĩ tại
cung Kiền.
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Vận 2 thuộc Thượng Nguyên, các năm Canh Ngọ,
Kỷ Mão, Mậu Tý, Đinh Dậu, Bính Ngọ, Ất Mão có
Tứ Lục nhập trung cung, Ngũ Hoàng sẽ đáo hướng
Càn; Lực sỹ thì năm Thân, Dậu, Tuất cũng sẽ đáo
Càn cung. Vậy nên, vào năm Đinh Dậu cuộc này
(Tức lập tọa Tốn hướng Càn) mới có cách “Ngũ
hoàng hội Lực sỹ”, sức mạnh của Ngũ hoàng gây
họa là rất lớn, không thể Táng được.

6) Năm Bính Dần Thầy lại vì gia đình tôi Bốc một
đồ hình và cũng căn dặn như trên (Tốn Kiền ... và
không được kiêm Tỵ Hợi ....). Tôi lại hỏi tại sao Thầy
chỉ nói sự học của anh còn thiếu xót nên câu trả lời đợi
đến năm sau.

7) Năm Giáp Thìn Thầy tôi lại đến nhân dịp tôi lại
hỏi và Thầy dậy rằng Kiêm Hướng thì phải dùng
Khôn Nhâm Ất quyết còn không Kiêm thì chỉ dùng
Hạ Quẻ là được rồi. Tôi chợt bỗng nhiên tỉnh ngộ và
từ đó về sau chú kinh Thanh Nang Áo Ngữ như có
búa để mở đường phá núi. Trong Thanh Nang Áo
Ngữ chỉ đề cập đền 12 sơn mà không phải Sơn nào
cũng có thể dùng bí quyết Khởi Tinh Khôn Nhâm
Ất. Ngoài ra còn 12 Sơn nữa chưa có khẩu quyết.
Lúc đó Thầy Tôi táng Cha ở Dư Diêu không có tiền
mua đất nên tôi báo ơn Thầy 2000 Lạng vàng. Thầy
cho Sứ Giả đến trao truyền cho tôi bí quyết như sau:
"Tý Quý Giáp Thân Tham. Mão Ất Mùi Khôn
Nhâm Cự. Thìn Tuất Kiền Hợi Tốn Tỵ Vũ. Dậu Tân
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Sửu Cấn Bính Phá. Ngọ Đinh Dần Canh Bật". Trong
thư Thầy tôi ân cần dặn đi dặn lại về giới luật và cho
biết đây là Bí mật trong Bí mật duy chỉ có tôi mới biết
mà thôi. Cẩn thận không nên tiết lậu dù chỉ là 1 hay 2
phần. Tôi đắc thử Quyết sau nhờ đó mới chú Thanh
Nang Áo Ngữ.
Phạm chú: Sau 3 lần hỏi Thầy và nhờ biết báo
ơn Thầy 2 ngàn lượng vàng mới được Thầy trao
truyền do đó mà biết sự học ngày xưa khó khăn như
thế nào. Và nhờ vào sự việc được ghi chép lại trong
Tòng Sư Tuỳ Bút nên mới biết Khôn Nhâm Ất quyết
như thế nào.

8) Năm Canh Ngọ (2 năm sau) Thanh Nang Áo
Ngữ được tôi chú thích xong thì Thầy lại đến xem và
nói rằng "Anh chú thích hai câu Thức Chưởng Mô
không khéo làm hiển lộ mất” nên tôi phải cải chính mà
viết khác đi.

9) Thành môn nhất quyết khả dĩ ý hội bất khả ngôn
truyền. Hiện tại bây giờ là nhị vận có táng một ngôi
đất Toạ Dậu Hướng Mão dùng Cấn phương có thủy
làm Thành Môn. Thầy tôi Đỗ Lăng Phu Tử cho là
đồng nguyên hay từ một nguồn gốc mà ra thì dùng
được. Lý do Khí này không khác gì khí ở trung cung
mà khí ở trung cung cung do Thành môn mà ra. Tuy
nhiên tôi cũng suy ngẫm thêm câu "Bát Quốc Thành
Môn Toả Chính khí", tạm dịch là Thành môn Bát
Quốc là cửa khoá của Chính khí nên thường dùng Bát
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Quốc là điều tất nhiên.
Phạm Chú: Thành Môn theo hạ quẻ thì chỉ nên
ở hai bên hướng hoặc phải hay trái mà thôi. Đồng
nguyên là nói Thiên nguyên trong trường hợp này.

10) Thầy tôi Đỗ Lăng Phu Tử nói rằng Dương
Thánh Đảo Trượng phép tắc không có phép tắc thứ
hai. Thực ra chỉ là Nguyên Vận vượng tại cung nào thì
dựa vào cung đó mà táng tự nhiên sẽ được Âm Dương
chẳng cần dùng đến La Bàn.

11) Thầy tôi Đỗ Lăng Phu Tử nói rằng "Rất khó
mà biết được là thể nào là Thiên Tâm mà Thiên Tâm ở
giữa bàn tay ta, muốn biết thế nào là Thiên Tâm thì
Thiên Tâm thế ấy như lời nói Nhân Lực Thắng Thiên
hay nhiều khi sức con người có khi cũng thắng được
trời vậy.
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TẢ AO TIÊN SINH

(Ảnh Cụ Tả Ao được lưu truyền tại Việt nam hiện nay)
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Dư tráng niên phiệt thứ Sơn Nam Trấn Giang
phần. Chủng đắc thuyền khách nhi. Khách tặng dĩ kim.
Dư khước chi. Khách viết:
Nhân sở ái giả Ðinh giữ Tài dã. Ngô nhi tạ quân
hồi sinh cố phụng thử báo. Khởi ý vị phù nhi bạc chi ra.
Dư từ viết: Ðinh giả bản dã. Tài giả mạt giả. Nhi
nghệ nãi dưỡng Ðinh chi tư. Hà sách nhi dụng tận cánh
lai tân túc hĩ. Hề tất hoàng kim chi nghịch lữ dĩ chiêu
vô môn chi họa hồ.
Khách viết: Ẩn trượng phu dã. Cố lưu chi.
Nhân thỉnh phàm hồi Quảng Ðông.
Tướng chi Tướng viết: Thử tử My trường cơ điệt
tiên nhãn thần quang đang thu dĩ Ðịa lý khả dã. Khách
lang bị lễ dẫn nhập Công Dương Quân Tùng môn thỉnh
vi dưỡng tử thu nghiệp tự Canh Tý chí Ðinh Mùi gian.
Diệc hữu tiết ký nhất nhị cẩn diễn lục chi dĩ vi tử tôn
chuẩn thức đại tai.
Ðịa lý huyền cơ dã vô nan vô di. Nan nhi hề dị.
Di nhi hề vô phù diệc đôn hồ.
Ðức tinh hồ tâm nhi dĩ. Ðức bản ư tu thân tâm,
nãi học chi đắc tu hiềm giả nhi vị chân. Học trung danh
nhi tiển thực. Cái do sở học vô sư hựu phi phục lực. Tại
kỷ công quai hựu giáo ư nhân cánh muội vi quan. Thị
cố tiên sinh sở thụ tất đãi hữu đức giả phi thị thiên kim
vật tự.
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Chi: Hoàng Lê Hồng Ðức Thập Ngũ niên Cữu nguyệt
nhật Nghệ An đạo Nghi xuân huyện Tả Ao xã Lão Phu
Hoàng Thiên huân mộc cẩn tự.
“Tôi lúc tráng niên đi qua Sơn Nam Trấn giang phần i
vớt được đứa bé con nhà thuyền kháchii. Tặng tiền Tôi
từ khước. Kháchiii nói rằng người ta ai cũng yêu người
và tiền cả. Nay Tôi đền ơn cứu sống mà Ông từ chối
chắc chưa phù hợp với ý Ông. Tôi nói rằng người vốn là
gốc mà tiền là ngọn. Nhưng nghề nghiệp giúp đỡ nuôi
sống con người hễ tiền hết lại có. Xin chớ lấy tiền làm
cản trở người Lữ hành như cái tai họa không cửa mà
đến vậy. Người khách nói rằng Ông quả là một bậc cao
cả ẩn dật nên cố mời giữ lại. Nhân dịp thuyền buôn về
Quảng Ðôngiv. Thầy xem tướng cụ Tả Ao nói rằng
người này “lông my dài, bắp thịt rắn giỏi, cặp mắt tiên
và có thần quang”v có thể học được Ðịa lý. Người
khách làm lễ nhập học. Dương Quân Tùng vi môn và xin
cho cụ làm con nuôi để học từ năm Canh Tý đến Ðinh
Mùivii.”
Trích dịch “Tả Ao Hoàng Thi Song Tiền”
“Huyền Cơ Mật Giáo Quyển nhất”viii
Thanh Oai Bối Khê Lê gia tàng.
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Truyền thống Ðịa lý đã có từ lâu ở nước ta. Vào
thế kỷ thứ 15 khoa Ðịa lý được cụ Tả Aoix truyền bá sâu
rộng. Cụ đã gia ân để mả cho nhiều gia tộcx và sự kết
phát rất mầu nhiệm nên được người đời tôn là Thánh
Ðịa lý nước ta. Danh tiếng Cụ vang sang cả Trung
Hoaxi. Phép nhận huyệt của cụ Tả Ao cũng được Trạng
Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm khâm phụcxii.
Tác phẩm của Cụ Tả Ao được lưu truyền là “Tả
Ao Hoàng thị song tiền Huyền cơ mật giáo” trong đó
“Tả Ao giã đàm ca” là phần tóm tắt các yếu tố quan
trọng của khoa Ðịa lý là Long, Sa, Thủy, Huyệt.
Trong bài tựa Cụ đã ghi lại nhân duyên đưa đến
việc Cụ sang Tàu thụ nghiệp Ðịa lý, thời gian Cụ thụ
học và quan điểm của Cụ về môn học Ðịa lý.
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TẢ AO GIÃ ĐÀM CA
1.

Nhời này để truyền hậu thế

2.

Ai học Ðịa lý theo học Tả Ao

3.

Một là hay học càng cao

4.

Hai là cố ý cứ điều phương ngônxiii

5.

Ba là học thuộc Giã Ðàm

6.

Bốn là mở sáchxiv mà bàn cho thông

7.

Chẳng qua ra đến ngoài đồng

8.

Xem nước xem mạchxv xem long mới tường

9.

Lại có mạch Âm mạch Dương

10.

Mạch nhược mạch cường mạch tửxvi mạch
Sinhxvii

11.

Sơn cốcxviii mạch đá rành rành

12.

Bình dươngxix mạch lẫn nhân tình khôn
thông

13.

Có mạch qua ao qua sông

14.

Qua đầm qua núi qua đồng qua nương

15.

Lại có mạch phát ngôi dươngxx

16.

Nhìn xem cho tường ấy mạch làm sao

17.

Mạch thô đi chẳng khép vào

18.

Mạch đi một chiều mạch cầu phát dươngxxi
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19.

Ba mươi sáu mạch cho tường

20.

Trước là cứ sách, sau cứ Thầy truyền

21.

Ruộng cao thấp xuống thì mạch táng trên

22.

Dưới thấp uốn lên thì mạch táng dưới

23.

Bình dương mạch lai chẳng nề chẩm gốixxii

24.

Hễ chính long thì tả hữu triều laixxiii

25.

Ðâu có long chân huyệt chính thì có sơn thủy
gối kề

26.

Những nơi sơn cốc ngôi cao

27.

Cường long thô mạch thế nào mới hay

28.

Tìm nơi mạch nhược long gầy

29.

Nhất thời oa huyệtxxiv, nhì thời tàng phongxxv

30.

Ðất có cát địaxxvi chân long

31.

Táng cho phải hướngxxvii anh hùng giàu sang

32.

Kìa như dưới đất bình dương

33.

Mạch thích giác điềnxxviii xem thấy cũng hay

34.

Bình dương tựa nước làm thầy

35.

Thứ nhất khai khẩuxxix nhi rầy nhũ longxxx

36.

Thứ ba mạch thắt cỏ bồngxxxi

37.

Thứ tư sơn chỉ hồi longxxxii càng tài

38.

Muốn cho con cháu tam khôixxxiii

39.

Bên nam có bútxxxiv Bên Ðoài có nghiênxxxv

40.

Muốn cho con cháu trạng nguyênxxxvi

41.

Thời tìm bút lậpxxxvii hai bên sắp bầy
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42.

Ðệ nhất Tân Tốnxxxviii mới hay

43.

Bính Ðinh Ðoài Cấn sấp bầy thực lên

44.

Bút lập thì bút Trạng Nguyên

45.

Bút thích giác điềnxxxix ấy bút Thám Hoaxl

46.

Thấy nơi thượng thực hạ oa

47.

Nhìn xem cho biết ấy là mới hay

48.

Khuyên ai học lấy làm Thầy Ðịa lý

49.

Trước đọc Giả Ðàm sau mới lượng cao

50.

Dù ai khôn khéo thế nào

51.

Học mà chẳng xét ấy đều vô tôngxli

52.

Thắt cỏ bồng phồng ra huyệt kết

53.

Xem cho biết mộc tiết kim loan

54.

Mộc tiếtxlii văn đổ Trạng Nguyên

55.

Kim loanxliii võ chịu tước quyền quận công

56.

Con Mộc vốn ở phương Ðông

57.

Con Kim vốn nó về dòng phương Tây

58.

Xem cho biết ấy mới hay

59.

Táng cho phải hướng thực dầy vinh hoa

60.

Thắt cuống cà phì ra có huyệt

61.

Xem cho biết huyệt cát huyệt hung

62.

Huyệt cát nước tụ vào lòng

63.

Hai bên Long Hổxliv uốn vòng chiều lai

64.

Huyệt hung minh đường bất khai

65.

Sơn tà Thủy sạ hướng ngoài tà thiên
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66.

Táng xuống vong hồn bất yên

67.

Trưởng nam con cháu tật nguyền ốm đau

68.

Muốn cho con cháu sống lâu

69.

Tìm nơi Huyền vũxlv đằng sau cao dày

70.

Long Hổ bằng như chân tay

71.

Chẳng có Long Hổ bằng ngay chẳng lành

72.

Kìa như đất có ngũ tinhxlvi

73.

Nhận xem cho biết cục hình mới ngoan

74.

Muốn cho con cháu làm quan

75.

Thì tìm Thiên Mãxlvii phương Nam đứng
chầu

76.

Muốn cho kế thế Công hầu

77.

Thì tìm Chiên trống dàn chầu hai bên

78.

Ngũ tinh cát túxlviii triều nguyên

79.

Kim Mộc Thủy Hỏa bốn bên loan hoànxlix

80.

Thổ tinh kết huyệt trung ương

81.

Ấy đất sinh Ðế sinh Vương đời đời

82.

Thiên Sơn Vạn Thủy triều lai

83.

Can chi bát quái trong ngoài tôn nghinh

84.

Nhi thập bát tú thiên tinhl

85.

Tại thiên chiếu huyệt rành rành chẳng sai

86.

Ngôi Ðế Vươngli trời cho chẳng giám

87.

Huyệt Công Khanhlii không hám ai cho

88.

Các chúng khai hoaliii thậm quý
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89.

Thấy thì làm chớ ngại gần xa

90.

Nhà có phúc trời cho mới gặp

91.

Ðất khai hoa ai lập cho nên

92.

Khai hoa quý bất khả ngôn

93.

Hễ thấy thì làm chớ để lưu tâm

94.

Trên sơn cốc mười ngày cũng táng

95.

Dưới bình dương nửa tháng cũng di

96.

Minh Sinh Ám Tửliv vô di

97.

Xem đi xem lại quản chi nhọc nhằn

98.

Thấy đâu huyệt chính Long chânlv

99.

Tiêu sa nạp thủylvi chớ nhầm một ly

100.

Táng thôi phúc lý ly chi

101.

Trâm anh bất tuyệt thư thi gia truyền

102.

Muốn cho chi trưởng phát tiênlvii

103.

Thì tìm Long nộilviii đất liền quá cunglix

104.

Thanh long liên châu cao phonglx

105.

Kim tinh Thổ phụlxi phát giòng trưởng nam

106.

Muốn cho chi thứ giàu sang

107.

Thì tìm Bạch Hổ đất liền quá cung

108.

Bạch Hổ liên châu cao phong

109.

Kim tinh Thổ phụ phát giòng thứ nam

110.

Con gái về bên hổ sơn

111.

Hữu cao tắc phát sơn bànlxii cho thông

112.

Phản hổlxiii con gái lộn chồnglxiv
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113.

Phản long giai nó ra lòng bất nhânlxv

114.

Vô long như người vô chân

115.

Vô hổ như đứa ở trần không tay

116.

Trông Long Hổ lấy làm thầy trướclxvi

117.

Sau hãy tìm huyệt được mới chôn

118.

Phản long giai trưởng ly hương

119.

Về bên tay trưởng ở đường cách xalxvii

120.

Phản hổ nữ bất nghi gialxviii

121.

Về bên con gái bỏ nhà mà đi

122.

Nước chẳng tụ đường kể chilxix

123.

Kiếm ăn tuy khá xong thì lại không

124.

Con trai thì ở bất trung

125.

Con gái thất tiết chẳng dùng cả hai

126.

Thấy đâu long hổ triều lailxx

127.

Minh đường thủy tụ huyệt tài mới haylxxi

128.

Tiền quanlxxii hậu quỷlxxiii sắp bầy

129.

Án dày muốn thấp Chiều dầy muốn caolxxiv

130.

Xem huyệt nào làm cho phải hướnglxxv

131.

Chớ đào sâu mà thiệt như không

132.

Kìa ai Ðịa lý vô tônglxxvi

133.

Chẳng cứ chính pháp ấy là manh sưlxxvii

134.

Nhủ rằng kìa hổ nọ long

135.

Ðất chẳng hay dầu lòng chỉ chỏ

136.

Câu ví xưa làm thầy có sách
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137.

Trước là nhận mạch sau là tầm long

138.

Xem cho biết đất tổ tông

139.

Biết chi biết cán biết trong biết ngoài

140.

Mạch nhập cước thủy nhập hoàilxxviii

141.

Hễ thấy thì làm chớ có bảo ai

142.

Trên đầu có ruộng giồng khoai

143.

Hai vai có ruộng giồng đậu

144.

Trước mặt có lúa cấy chiêm

145.

Ðôi bên như lưỡi liềm quơ lai

146.

Nước chảy tuột vào lòng thì kết

i

Sơn Nam Trấn giang phần: Thuộc Nam Ðịnh
Thuyền khách: Người Tàu buôn bán có thuyền
iii
Khách: Người Tàu
iv
Quảng Ðông: một tỉnh phía Ðông Nam nước Tàu
v
“My tràng cơ điệt tiên nhãn thần quang”
vi
Dương Quân Tùng được tôn là ông Tổ Ðịa lý sau Quách Phác, Hoàng
Thạch Công, Trương tử Phòng, Trần Bác, Ngô Cảnh Loan v.v... Vì tài
liệu Ðịa lý trong đời nhà Ðường được giữ bí mật tại “Quỳnh Lâm” bảo
khố. Vua Ðường thời đó sai Nhất Hạnh thiền sư soạn thảo một số man
thư để bịp ngoại quốc vì sợ rằng biết được Địa lý sẽ có dịp lật đổ nhà
Ðường làm vua Trung Quốc. Nhân dịp loạn Hoàng Sào Dương Quân
Tùng được kỳ thư đem xuống miền Nam nước Tàu truyền bá. Nhờ đó
Ðịa lý lại được sùng bái người đời tôn ông là “Dương cứu Bần” có nghĩa
là ông cứu được những người nghèo đói qua cách an táng mồ mả. Môn
phái ông có nhiều người nổi tiếng như Liêu Công, Tăng Công, v.v...
vii
Từ năm Tý đến năm Mùi là 8 năm
viii
Sách được hoàn tất Ðời nhà Lê niên hiệu Hồng Ðức
ii
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ix

Tên thật là Hoàng Thiêm người xã Tả Ao huyện Nghi Xuân Nghệ An
đạo.
x
Theo “Hòa chính bí truyền địa pháp” còn ghi lại 3 ngôi do cụ Tả Ao
táng phát phúc đến 8, 9 đời. Ngoài ra Nam Hải Ái nhân của Phan Kế
Bính và Tang Thương ngẫu lục của Phạm Ðình Hổ cũng có một số
chuyện về cụ Tả Ao.
xi
Nhà Trịnh với Ngôi mả
“Phi vương phi bá
Quyền Khuynh thiên hạ
Nhi bách dư niên
Tiêu tường nãi họa”
Ðến đời chúa Trịnh Sâm, ngài là một vị chúa thông minh nên muốn thay
đổi cục thế thiên nhiên của ngôi đất kết mong mỏi sẽ kéo dài thêm
nghiệp chúa. Ngài sai Tiến sĩ Hòa Chính vẽ lại hơn 100 ngôi mả đã kết
trong nước trong tập “Hòa Chính Bí Truyền Ðịa Pháp” sang Trung Quốc
học Ðịa lý. Thầy Ðịa lý Tàu từ chối không dạy vì nước Nam đã được
chân truyền qua cụ Tả Ao. Nhưng vì lễ quá hậu trọng nên họ chỉ dạy cho
phép “thôi quau” là làm cho chóng phát và những lời phê về thủy pháp
trong các thế đất được trình bày.
xii
Bạch Vân Am tiên sinh địa ly chính truyền.
xiii
Ngoài “Giã Ðàm” cụ Tả Ao còn truyền khẩu lại các câu phương ngôn
để tìm huyệt. Ví dụ:
“Thè le lưỡi trai chẳng ai thì nó
Khum khum gọng vó, chẳng nó thì ai”
xiv
Chỉ “Tả Ao Hoàng Thị Song Tiền Huyền Cơ Mật Giáo”
xv
Mạch đây là mạch đất
xvi
Mạch chết, mạch đi thẳng đờ như con lươn chết
xvii
Mạch sống, mạch sinh động, mạch đi ngoằn ngoèo như con rắn bò
xviii
Nơi núi non
xix
Nơi đất ruộng bằng phẳng
xx
Ngôi dương hay Ngôi Dương cơ là ngôi nhà ở của người sống
xxi
Phát ngôi dương cơ
xxii
Chẩm gối là thế đất cao ngay phía sau huyệt
xxiii
Triều lai là đến
xxiv
Oa huyệt là một trong 4 cách kết huyệt “Oa Kiềm Nhũ đột”
xxv
Tàng phong là tránh gió
xxvi
Cát địa tức cát huyệt hay huyệt tốt
xxvii
Phải hướng là đúng hướng
xxviii
Mạch thích giác điền là mạch nằm ở góc ruộng phải có cặp mắt tinh
và xem xét cẩn thận mới nhận ra
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xxix

Khai khẩu là kết huyệt theo yếu tố dương, ta có thể cho là “oa” hay
“kiềm”
xxx
Nhũ long là kết huyệt theo yếu tố âm, ta có thể cho là “nhũ” hay “đột”
xxxi
Thắt cỏ bồng là chỉ nơi kết huyệt bao giờ cũng thắt lại nhỏ trước sau
mới phình to ra
xxxii
Sơn chỉ hồi long chỉ thế đất đã đến tận cùng và quay đầu về nơi phát
xuất
xxxiii
Tam khôi là ba lần đổ đầu trong kỳ thi Hương, thi Hội, và thi Ðình
xxxiv
Bút là ngọn núi hay đồi nhọn
xxxv
Nghiên là nghiên mực, ngọn đồi thấp
xxxvi
Trạng nguyên là người đổ đầu kỳ thi Ðình
xxxvii
Bút lập là Bút đứng thẳng
xxxviii
Tân Tốn là vị trí của Ðịa bàn được chia ra làm 24 phần có tên
Nhâm Tý Quý chỉ hướng Bắc
Sửu Cấn Dần chỉ hướng Ðông Bắc
Giáp Mão Ất chỉ hướng Ðông
Thìn Tốn Tỵ chỉ hướng Ðông Nam
Bính Ngọn Ðinh chỉ hướng Nam
Mùi Khôn Thân chỉ hướng Tây Nam
Canh Dậu Tân chỉ hướng Tây
Tuất Kiền Hợi chỉ hướng Tây Bắc
xxxix
Bút thích giác điền là bút nằm theo góc ruộng
xl
Thám Hoa là người đổ thứ ba trong cuộc thi Ðình
xli
Vô tông: không được Chính Tông
xlii
Mộc tiết: một thế đất phát văn
xliii
Kim loan: một thế đất phát võ
xliv
Long Hổ: Một yếu tố trong huyệt kết. Huyệt kết phải có Long Hổ tức
thế đất hai bên huyệt. Án là thế đất trước huyệt, nhập thư là mạch dẫn
vào huyệt. Minh dưỡng là nơi nước tụ trước huyệt
xlv
Huyền vũ là thế đất phía sau huyệt
xlvi
Ngũ tinh là năm thế căn bản Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ
Kim tinh:
hình tròn
Mộc tinh:
hình dài
Thủy tinh:
hình uốn khúc
Hỏa tinh:
hình nhọn
Thổ tinh:
hình vuông
xlvii
Thiên Mã: tên gọi một gò đất đúng phương vị hợp thời vận
xlviii
Tú có nghĩa là Tinh tú, ý chỉ các gò đống quanh huyệt
xlix
Loan hoàn: ôm vào
l
Nhị thập bát tú Thiên tinh ý chỉ có sự ứng hợp giữa thiên thời và địa lợi
hay Thiên lý và Ðịa lý
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li

Ðế vương là vua
Công khanh là chức tước như bộ trưởng, thứ trưởng ngày nay
liii
Thế đất khai hoa là thế đất đặc biệt ngoài 4 thế căn bản là “oa kiềm
nhũ đột”
liv
Minh sinh ám tử viết tắc của “Minh sinh lai Ám Tử Khứ” có nghĩa là
tìm lấy cái sinh khí và xa lìa tử khí.
lv
Huyệt chính Long chân là huyệt thực không phải giả huyệt. Long tốt
chứ không phải bệnh long hay tử long.
lvi
Tiêu sa nạp thủy: là phép xem xét các gò đồng và giòng nước, ao nước
chung quanh huyệt.
lvii
Chi trưởng phát tiên là ngành trưởng phát trước.
lviii
“Long nội” là tay long gần huyệt nhất
lix
“Quá cung” là qua trước mặt huyệt
lx
“Liên châu cao phong” là các gò nhỏ nổi lên chi chít
lxi
“Kim tinh thổ phụ” là các gò hình Kim tròn và hình Thổ vuông
lxii
“Sơn bàn” là vị trí theo phương hướng
lxiii
“Phản hổ” là tay hổ ôm ra ngoài hay ngoảnh ra ngoài
lxiv
“lộn chồng” là vất vả về đường chồng hay thay đổi
lxv
“Bất nhân” là không có hiếu với cha mẹ và không tình nghĩa cùng anh
em.
lxvi
“lấy làm thầy trước” ý nói phải để ý trước
lxvii
“ở đường cách xa” là con trưởng cách xa cha mẹ hay quê hương.
lxviii
“...bất nghi gia” là không ở nhà ý nói bỏ nhà theo tình nhân
lxix
“...tụ đường kể chi” là chỗ minh đường trước mặt huyệt không có
nước thì không đáng xem đến vì tiền của không bền vững, con trai con
gái đều hư hỏng.
lxx
“Long hổ triều lai” tay long tay hổ ôm vào huyệt
lxxi
“Huyệt tài mới hay” là Huyệt làm mới hay mới tốt
lxxii
Tiền quan là gò cao trước huyệt
lxxiii
Hậu quỷ là gò cao sau huyệt
lxxiv
“Án dày...muốn cao” là thế đất làm án trước mặt huyệt nên thấp, thế
đất ở xa chiều (triều vê) thì nên cao
lxxv
Phải hướng là đúng hướng
lxxvi
Ðịa lý vô tông là Ðịa lý không được Chính Tông
lxxvii
Manh Sư là Thầy Địa lý không biết đến nơi đến chốn mà làm
lxxviii
“Mạch nhập cước nước nhập hoài” là khí mạch thổi vào chân huyệt
và nước đến ngay cạnh huyệt
lii
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TƢỞNG ĐẠI HỒNG - Tổ Sƣ đích truyền
HỆ THỐNG BIỂU
Tưởng Đại Hồng Tiên Sư sinh vào cuối đời nhà
Minh. Sau khi được Vô Cực Tử Chân Nhân truyền thụ
Tam Nguyên Huyền Không bí pháp, đã được người
cùng thời tôn vinh là “Thiên cơ bất khả lậu chi Tưởng
Đại Hồng”. Người truyền lại cho hậu học gồm mười
một (11) người:
1. Trương Trọng Thanh

2. Lạc Sỹ Bằng

3. Lữ Văn Học

4. Lữ Tưởng Liệt

5. Khương Diêu

6. Hồ Thái Vi

7. Tất Thế Tài

8. Diêu Huyền Hồng

9. Thẩm Đông Lâm

10. Vương Tế Thiện

11. Lý Hoành
Sau đó hệ phái Lữ Tưởng Liệt truyền thụ Huyền
không Tam Nguyên qua các thời đại và cuối cùng sang
Đài Loan vào thời kỳ Trung Hoa Quốc Dân Đảng lưu
vong.
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Danh sách Truyền nhân qua các thời kỳ

Tây
Lịch

Trung Hoa niên đại

Truyền Nhân

1664

Khang Hy – 3 năm

Hàn Hy Vinh

1715

Khang Hy – 45 năm

Lữ Tử Tổ

1767

Càn Long - 32 năm

Khang Tử Tài

1794

Càn Long - 59 năm

Khải Thiên Cơ

1803

Gia Khánh – 8 năm

Nhan Vân Đức

1835

Đạo Quang – 15 năm

Văn Phượng Hồng

1851

Hàm Phong – 1 năm

Ngô Đạo Thành

1865

Đồng Trị - 12 năm

Tiêu Quang Tuấn

1879

Quang Tự - 4 niên

Lý Tú Sơn

1890

Quang Tự - 15 niên

Mã Bộ Vân

1900

Quang Tự - 25 niên

Lưu Tùng Nham

1905

Quang Tự - 30 niên

Đường Vạn Tài

1909

Tuyên Thống - 2 niên

Đường Nguyệt Phong

1921

Dân Quốc – 10 năm

La Dương Tuấn

1936

Dân Quốc – 25 năm

Đường Chính Nhất
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TÀI LIỆU THAM KHẢO
A.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Lý khí
Địa lý Biện chính -Tưởng Đại Hồng.
Địa lý Biện Chính Sớ - Trương Tâm Ngôn
Địa lý Biện Chính Dực - Vinh Tích Huân.
Lạc Thị Huyền không Bí Quyết.
Thẩm thị Huyền Không Học.
Địa lý tiểu Bổ - Lưu Lộc Nham.
Địa lý Băng Hải - Cao Thủ Trung.
Khổng Thị Huyền không học – Khổng Thiệu Tô.
Trung Châu Huyền Không – Vương Đình Chi.
Thiên Nguyên Ngũ ca - Chương trung Sơn.
Huyền Không Lục Pháp - Đàm dưỡng Ngô.
Kinh Nghĩa Bí Chỉ - Dương quân Tùng.
Huyền không Địa lý Bí Trung Bí - Chung Nghĩa
Minh.
Kham Dư chi Thiên Trân Địa Bí - Hoàng Đức
Trung.
Bắc Đẩu Thất Tinh Đả Kiếp - Triệu tử Trạch.
Thành Môn quyết - Triệu tử Trạch.
Bát Trạch Phong Thủy.
Khổng Minh Thần Số - Gia Cát Vũ Hầu.
Tử Vi Đẩu Số Nam Tông - Cao xử Dị - Vân Sơn
cư sĩ.
Tăng San Bốc Dich.
Mai Hoa Dịch Số - Thiệu khang Tiết.
Địa lý Ngũ Quyết - Lý Phi.
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23.
24.
25.
26.

Táng Kinh - Quách Phác.
Dương Trạch Tam yếu - Triệu Cửu Phong.
Cổ kính ca - Tưởng Đại Hồng.
Phong Thủy La Kinh dụng pháp Tường giải Tam Nguyên - Tam Hợp

B.
1.

11.
12.
13.
14.
15.

Hình thể.
Hám long kinh - Nghi Long Kinh - Dương Quân
Tùng.
Thiên Cơ Hội Nguyên
Ngọc Tủy Chân Kinh - Trương Tử Vi
Địa lý Thống Nhất Toàn thư
Phong Thủy Đích Nghiên Cứu - Đường Chính
Nhất
Địa Lý Tả Ao - Cao Trung.
Địa Lý Việt Hải Loan Đầu Hình Thể.
Địa lý An Nam Cửu Long Kinh.
Địa lý Tả Ao Hoàng thị Song tiền Huyền Cơ Mật
giáo.
Lưu xá Hoà Chính Bí Truyền Địa pháp - Tiến Sĩ
Hoà Chính.
Địa lý Cầu Chân - Bích Ngọc Tiên Sinh.
Địa học Thám Nguyên -Trầm Hạo.
Địa lý Giáp Trúc Mai Hoa.
Quyết Địa Tinh Thư - Tuệ Minh Võ văn Ba.
Địa Lý Việt Hải.

C.

Nguồn Internet.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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