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Lời   giới  thiệu  sách. 

Ngộ Chân Thiên là một cuốn sách dạy về Đạo giáo do Trương Bá Đoan 

ở đời nhà Tống viết vào năm Thần Tông Hi Ninh thứ 8 (1075). Đây là 

một cuốn sách quan trọng nói về thuật luyện Kim Đơn, nếu luyện được 

thì sẽ thành Tiên. Toàn sách gồm có 3 tập: tập thượng có 16 bài thất 

ngôn bát cú, tập trung có 64 bài Ngũ ngôn và tập hạ  gồm có 19 bài , 

một bài thơ ngũ ngôn, 12 bài nói về 12 tháng chính, một bài về tháng 

nhuận, 5 bài thơ cuối  nói về Ngũ hành. 

Theo tác giả thì trong con người ta có đầy đủ vật liệu để có thể tạo ra 

thuốc trường sinh bất tử không cần đến bất cứ dược vật nào ở bên 

ngoài. Toàn cuốn sách các bài thơ đều tương tự như nhau, nghĩa là 

muốn được có Kim Đơn thì phải luyện được Tinh hóa Khí, rồi Khí hóa 

Thần, và rồi Thần hoàn Hư là sẽ thành Tiên. Sách có chỉ dẫn các cách 

tập thế nào là Tiểu chu Thiên, thế nào là Tiến Dương Hỏa, thế nào là 

Thối Âm Phù v . v. . Tuy nhiên có một điều quan trọng hơn hết cả để có 

thể đi vào con đường Luyện Kim Đơn là phải có thầy chỉ dẫn truyền cho 

khẩu quyết; vì trong Đạo giáo tuy có rất nhiều sách nói về cách tu luyện 

nhưng không có sách nào nói ra cái bí mật tối hậu là luyện Hỏa Hầu 

như thế nào. 

           

 

 

 



3 

 

悟       真        篇 

                                  Ngộ        Chân      Thiên 

卷   上 

Quyển Thượng 

Bài 1.- 

不 求 大 道  出  迷  途 

Bất cầu  đại đạo xuất mê đồ 

縱 負 賢 才  豈 丈 夫 

Túng phụ hiền tài khởi trượng  phu 

百 歲 光 陰 石 火 爍 

Bách tuế  quang âm thạch hỏa  thước 

一 生 身 世 水 泡 浮 

Nhất sinh  thân thế  Thủy bào phù 

只 貪 利 禄 求 榮 顯 

Chỉ  tham  lợi lộc  cầu vinh  hiển 

不 顧 形 容 暗 瘁 枯 

Bất  cố  hình dung  ám  tụy  khô 

識 問 堆 金 等 山 嶽 

Thức  vấn  đôi kim  đẳng  sơn  nhạc 

無 常 買 得 不 來 無 

Vô  thường mãi  đắc bất lai  vô. 
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Chú Thích : 

Đại đạo : đạo trường sinh. 

Mê đồ : nẻo mê, tham danh lợi thế gian tương phản với cầu đạo ngộ 

chân. 

Hiền tài : hiền đức và có tài năng. 

Bách tuế quang âm thạch hỏa thước : thời gian 100 năm cũng ví như một 

tia lửa loé sáng. 

Bất cố : không quay lại nhìn - bản khác chép :Bất giác : chẳng biết. 

Hình dung : dung mạo thân thể. 

Ám tụy khô : thân thể tiều tụy 

 

Đại ý :  

Chẳng cầu đạo trường sinh, chẳng đào thoát khỏi vòng danh lợi trần thế. 

Đó chẳng phải là hạnh phụ tài và đức của mình sao ? Như thế đâu có 

xứng với đại trượng phu. Đời sống của con người rất ngắn ngủi, 100 

năm như 1 tia lửa chớp, từ sinh đến tử, cuộc đời như một bọt nước có đó 

rồi mất đó, nếu cứ chạy theo danh lợi, địa vị, ngay cả thân mình cũng 

không dòm ngó đến, thì hỏi có cả núi vàng lúc vô thường tới cũng tay 

không ra đi, có thể mang tiền ra mà mua mạng mình không ? 

 

Dịch : 

Chẳng  cầu  Đạo  lớn,  thoát  nẻo  mê 

Đã  phụ  hiền  tài,  há  trượng  phu 
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Thời  gian  trăm  tuổi,  như  lửa  chớp 

Cuộc  đời  như  hạt  nước  phù  du 

Chỉ  tham  lợi  lộc  và  vinh  hiển 

Chẳng  ngó  ngàng  gì  đến  tấm  thân 

Xin  hỏi  có  vàng  cao  ngang  núi 

Vô  thường  khi  đến,  làm  sao  ngăn ?  
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Bài 2.- 

人 生 雖 有 百 年 期 
Nhân sinh tuy hữu  bách niên kỳ 

壽 夭 窮 通 莫 預 知 
Thọ  yểu cùng  thông mạc  dự  tri 

昨 日 街 頭 猶 走 馬 

Tạc  nhật  nhai  đầu do tẩu mã 

今 朝 棺 內 已 眠 屍 

Kim triêu quan  nội dĩ  miên thi 

妻 財 拋 下 非 君 有 

Thê  tài  phao hạ  phi  quân hữu 

罪 業 將 行 難 自 期 

Tội nghiệp tương  hành nạn  tự  kỳ 

       

大 藥 不 求 爭 得 遇 

Đại  dược  bất  cầu  tranh  đắc  ngộ 

遇 之 不 煉 是 愚 癡 

Ngộ chi  bất  luyện thị  ngu si. 

 

Chú Thích : 

Mạc : không. 

Tạc nhật nhai đầu do tẩu mã , bản khác chép : tạc nhật đình tiền phương 

yến lạc. 

Tội nghiệp : do thân tâm tạo ra. 

Đại dược : chỉ nội đơn Tinh, Khí, Thần. 
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Đại ý :  

Đời người tuy nói là trăm năm, nhưng dài ngắn bao nhiêu không ai đoán 

trước được. Ngày hôm qua có người còn cưỡi ngựa trên đường, sáng nay 

đã nằm trong quan tài rồi, bỏ lại vợ con, tiền tài, chỉ mang theo tội 

nghiệp. Ông ta có đủ Tinh, Khí, Thần để luyện trường sinh mà không 

biết. Lại có người biết nhưng không luyện thì có phải là ngu si không ? 

 

Dịch : 

Đời  người  quanh  quẩn  trăm  năm  thôi 

Sống  dai,  chết  sớm  có  ai  hay 

Hôm  qua   còn  cưỡi  ngựa  đầu  ngõ 

Sáng  nay  đã  nằm  áo  quan  rồi. 

Vợ  con  của  cải  đều  để  lại 

Chỉ  có  tội  nghiệp  là  mang  theo. 

Đại  dược  chẳng  cầu  mà  vẫn  có 

Biết  mà  chẳng  luyện  ngu  không  nào ? 
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Bài 3.- 

學 仙 須 是 學 天 仙 

Học  tiên tu  thị học thiên  tiên 

惟 有 金 丹 最 的 端 

Duy hữu  kim  đan  tối  đích  đoan 

二 物 會 時 性 情 合 

Nhị vật hội thời  tánh  tình hợp 

五 行 全 處 龍 虎 本 

Ngũ hành  toàn  xứ long hổ bản. 

本 因 戊 己 為 媒 娉 

Bản  nhân  mậu kỷ  vi  môi phinh 

遂 使 夫 妻 鎮 合 歡 

Toại sử phu  thê châu  hợp hoan 

只 侯 功 成 朝 北 闕 

Chỉ hầu  công  thành  triều  Bắc khuyết 

九 霞 光 裡 駕 翔 鸞 

Cửu hà quang lý giá  tường  loan. 

 

Chú Thích : 

Thiên Tiên : Chung Lữ truyền đạo tập có ghi tiên có 5 cấp : thiên tiên, 

địa tiên, thần tiên, nhân tiên và quỷ tiên. 

Kim Đơn : là Tinh, Khí, Thần, hoặc Diên Hống đã qua quá trình chế 

luyện 

Đích đoan : đích thực. 

Nhị vật : chỉ Khảm, Ly, Nguyên Tinh và Nguyên Thần. 

Tánh tình hợp : Thanh Long và Bạch Hổ tương hợp. 
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Long hổ bản : hổ và rồng kết hợp 

Mậu Kỷ : trung ương Mậu Kỷ là Huỳnh Bà, bà mai. 

Phu thê chân hợp hoan : Khảm, Ly dung hợp. 

Bắc khuyết : thiên cung. 

Loan : chim Loan. 

 

Đại Ý : 

Thần tiên có nhiều đẳng cấp, học tiên nên học tu thiên tiên. Vì sao ? 

Pháp tu chính thống là lấy Tinh, Khí, Thần tạo Kim Đơn. Luyện Kim 

Đơn không phức tạp chỉ cần Nguyên Tinh, Nguyên Thần tụ hợp, lại 

được Huỳnh Bà làm môi giới Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ do sinh khắc 

vận động mà Kim Đơn được Hoàn thành. Nguyên Tinh, Nguyên Thần tụ 

hợp giống như vợ chồng hợp hoan. Khi Kim Đơn luyện thành giao bái 

thiên cung, cưỡi chim Loan, bay lượn trên chín tầng mây, tự do, tự tại. 

Dịch : 

Tu  tiên  nên  học  tu  Thiên  Tiên 

Chỉ  có  Kim  Đơn  là  chánh  truyền 

Hai  vật  gập  nhau  tánh  tình  hợp 

Ngũ  hành  tụ,  rồng  hổ  quấn  liền 

Vốn  nhờ  Mậu  Kỷ  làm  mai  mối 

Khiến  cho  vợ  chồng  được  hợp  hoan 

Đợi  lúc  công  thành  chầu  cửa  Bắc 

Trên  chín  tầng  mây  cưỡi  chim  Loan. 
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Bài 4.- 

此 法 真 中 妙 更 真 

Thử  pháp  chân  trung diệu  cánh  chân 

都 緣 我 獨 異 於 人 

Đô duyên ngã độc dị  ư  nhân 

自 知 顛 倒 由 離 坎 

Tự  tri  điên đảo do Ly  Khảm 

誰 識 沉 浮 定 主 賓 

Thuỳ thức  trầm  phù  định  chủ tân 

金 鼎 欲 留 朱 裡 汞 

Kim  đỉnh  dục lưu  châu  lý  hống 

玉 池 先 下 水 中 銀 

Ngọc  trì  tiên  hạ Thủy  trung  ngân 

神 功 運 火 非 終 旦 

Thần công vận hỏa  phi  chung  đán 

現 出 深 潭 日 一 輪 

Hiện xuất thâm đàm nhật nhất  luân. 

 

Chú Thích : 

Thử pháp : chỉ Kim Đơn Đại Đạo. 

Chân : chân lý. 

Diệu cánh chân : hỏa hầu chân quyết trong phép luyện đơn rất kỳ diệu. 

Đô duyên ngã độc dị ư nhân : đơn pháp lấy ngũ hành tương khắc rồi 

tương sinh, là đi ngược mà thành Đơn. 

Chủ, Tân : chủ, khách. 

Châu lý hống : chỉ Nguyên Thần trong tâm. 

Ngọc trì : ao ngọc, chỉ mồm, còn gọi Thái Hòa cung. 
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Thủy trung ngân : chỉ Tinh, Khí. 

Thần công : chỉ Đơn công kỳ diệu. 

Vận hỏa : chỉ hỏa hầu trong Đơn công là Tiến Dương Hỏa và Thối Âm 

Phù. 

Đán : buổi sáng sớm. 

Thâm đàn nhật nhất luân : chỉ cảnh tượng Kim Đơn xuất hiện ở Đơn 

Điền. 

 

Đại Ý : 

Chân lý chế luyện Kim Đơn rất huyền diệu và sâu xa. Tại Hậu thiên bát 

quái quẻ Khảm ở phương Bắc là nước là Nguyên Tinh, tánh chìm, nội 

luyện phải đưa nó lên Nê Hoàn. Quẻ Ly ở phương Nam là lửa là Nguyên 

Thần, tánh khinh phù, nội luyện phải đưa nó xuống hạ Đơn Điền. Cho 

nên nói Khảm Ly điên đảo. Đông phương Giáp Ất Mộc và Tây phương 

Canh Tân Kim hỗ động, Đông phương Mão và Tây phương Dậu giao 

hóan địa vị chủ khách, điều này có ai biết ? Sự thực ở Ngọc trì Diên 

chìm xuống, Hống thăng lên, thi hành Tiến Dương Hỏa, Thối Âm Phù 

thì Đơn thành tựu ở Đơn Điền chỉ trong một buổi. 

 

Dịch : 

Trong  chân  có  diệu  lại  càng  Chân 

Chính  bởi  riêng   ta,  là  dị  nhân 

Tự  biết  đảo  điên  do  Ly  Khảm 

Ai  hay  chìm  nổi  định  chủ,  tân 
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Giữ  Hống  trong  Chân  là  Kim  Đỉnh 

Thả  bạc  vào  nước  ở  Ngọc  Trì 

Công  phu  vận  hỏa  chỉ  một  buổi 

Là  thấy  trong  thân  ánh  mặt  trời. 
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Bài 5.- 

虎 躍 龍 騰 風 浪 麤 

Hổ dược long đằng  phong  lãng thô 

中 央 正 位 產 玄 珠 

Trung ương  chính vị  sản huyền châu 

果 生 枝 上 終 期 熟 

Quả  sinh chi  thượng  chung kỳ thục 

子 在 胞  中 豈 有 殊 

Tử  tại  phúc trung khởi hữu  thù 

南 北 宗 源 翻 卦 象 

Nam Bắc tông nguyên phiên quái tượng 

晨 昏 火 候 合 天 樞 

Thần hôn hỏa hậu hợp  thiên  xu 

須 知 大 隱 居 朝 巿 

Tu tri đại ẩn cư triêu thị 

休 向 深 山 守 靜 孤 

Hưu hướng  thâm sơn thủ tinh cô. 

 

Chú Thích : 

Hổ : Nguyên Tinh. 

Long : Nguyên Thần. 

Phong lãng thô : chân khí vận hành như sóng gió bạo. 

Trung ương chính vị : chỉ Hạ Đơn Điền. 

Huyền châu : Kim Đơn, Anh Nhi, Kim dịch Hoàn đơn. 

Hưu Hướng : bản khác chép là Hà tất. 

Thù : sai biệt. 
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Quả sinh chi thượng chung kỳ thục : Đơn kết. 

Nam, Bắc : trong cơ thể con người trên là Nam, dưới là Bắc. 

Thần : giờ Tý. 

Hôn : giờ Ngọ. 

 

Đại Ý :  

Nguyên Tinh được gọi là hổ, Nguyên Thần được gọi là rồng. Nguyên 

Tinh, Nguyên Thần vận hành không thôi, mạnh mẽ như sóng gió, như hổ 

đạp rồng bay. Chân chính Kim Đơn tụ kết ở Hạ Đơn Điền. Lúc đó chân 

tinh vận chuyển từ Vĩ Lư qua Giáp Tích tới Nê Hoàn như trứng chim 

Tước thơm ngọt giáng xuống miệng. Kim Đơn kết tụ giống như quả chín 

trên cành. Nếu Đơn Điền có Kim Đơn, chân khí đi xuống, Nguyên Khí 

đi lên giống như mẹ con gập nhau. Theo Dịch thì trên Nam dưới Bắc sẽ 

hóan đổi, âm dương biến hóa, Dương trưởng, Âm tiêu. Người biết luyện 

Đơn không thể không chọn địa điểm tu, ẩn sĩ có thể tu ở chợ, không cần 

phải lên núi. 

 

Dịch : 

Hổ  nhẩy  rồng  bay  sóng  gió  dữ 

Ở  nơi  chính  giữa  sinh  huyền  châu 

Quả  ở  trên  cành  đến  lúc  chín 

Con  trong  bụng  mẹ  có  khác  đâu 

Tông  nguyên  Bắc  Nam  do  quái  tượng 

Sáng  tối  hỏa  hậu  hợp  thiên khu 
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Đại  ẩn  là  tu  nơi  phố  chợ 

Cần  gì  đơn  độc  núi  âm  u ? 
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Bài 6.- 

人 人 自 有 長 生 藥 

Nhân nhân tự  hữu trường  sinh  dược 

自 是 愚 迷 枉 罷 拋 

Tự thị ngu  mê  uổng  bãi  phao 

甘 露 降 時 天 地 合 

Cam  lộ giáng thời  thiên  địa  hợp 

黃 芽 生 處 坎 籬 交 

Hoàng  nha  sinh xứ Khảm  Ly  giao 

井 蛙 應 謂 無 龍 窟 

Tỉnh  oa ứng  vị vô  long  quật 

籬 鷃 爭 知 有 鳳 巢 

 Ly  yến  tranh tri  hữu  phượng  sào 

丹 熟 自 然 金 满 屋 

Đan thục tự nhiên kim  mãn ốc 

何 須 尋 草 學 燒 茅 

Hà tu  tầm  thảo học thiêu mao. 

 

 

 Chú Thích : 

Tự hữu : trong thân vốn có. 

Trường sinh dược : chỉ Tinh, Khí, Thần. 

Ngu mê : bản khác chép : mê đồ. 

Cam lồ : tiên thiên nhất khí. 

Giáng : từ trên đi xuống dưới. 
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Hoàng nha : kim tinh, nguyên dương, nhất khí. 

Khảm Ly giao : Khảm Thủy (thận) Ly hỏa (tâm) giao hội. 

Tỉnh oa : ếch ngồi đáy giếng, chỉ người trí thức hạn hẹp. 

Phượng : chim thần trong truyền thuyết. 

 

Đại Ý : 

Mọi người đều có thuốc trường sinh nhưng đáng tiếc là những người 

ngu xuẩn đã ném đi. Kim Đơn giống như cam lồ từ trên đi xuống hạ 

Đơn Điền kết tụ. Quá trình chế luyện giống như sự biến hóa của âm 

dương trong tự nhiên. Khí nguyên dương sản sinh ở nơi Khảm Ly giao 

nhau. Ếch đáy giếng làm sao biết hang rồng, chim yến làm sao biết tổ 

chim Phượng ? Luyện Kim Đơn đừng tin tà thuyết. Khi Kim Đơn kết tụ 

có thể hái được thì quần âm bị trừ hết chỉ còn thuần dương. Nội đơn chế 

thành Hoàn toàn do Tinh, Khí, Thần chứ không phải luyện ngoại đơn 

phải nhờ đến thảo dược. 

 

Dịch : 

Người  người  đều  có  trường  sinh  dược 

Chỉ  bởi  mê  mờ  bỏ  uổng  đi 

Cam  lồ  giáng  xuống  trời  đất  hợp 

Nơi  mầm  vàng  sanh,  Khảm  giao  Ly   

Ếch   ngồi  đáy  giếng,  không  long  quật 

Chim  Yến  làm  sao  biết  Phượng  sào 
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Đơn  thành  tự  nhiên  vàng  đầy  ốc 

Cần  chi  tìm  cỏ,  học  thiêu  mao. 
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Bài 7.- 

要 知 產 藥 川 源 處 

Yếu tri  sản dược xuyên nguyên xứ 

只 在 西 南 是 本 鄉 

Chỉ  tại  Tây Nam  thị bản  hương 

鉛 遇 癸 生 須 急 採 
Diên ngộ quý  sinh tu  cấp thái 

金 蓮 望 遠 不 堪 嘗 

Kim  liên vọng viễn bất  kham  thường 

 送 歸 土 釜 牢 封 閉 

Tống quy Thổ phủ  lao phong  bế 

次 入 流 珠 厮 配 當 

Thứ  nhập  lưu châu tư  phối đương 

藥 重 一 斤 須 二 八 

Dược trọng nhất  cân tu  nhị  bát 

調 停 火 候 託 陰 陽 

Điều đình hỏa hầu thác  âm  dương. 

 

Chú Thích : 

Sản dược xuyên nguyên xứ : chỗ sanh ra thuốc. 

Tây Nam thị bản hương : Tây Nam là phương vị của quẻ Khôn ở Hậu 

thiên bát quái, là chỗ của Bạch Hổ. 

Kim liên : sen vàng, Kim Đơn. 

Thổ phù : Đơn Điền. 

Lưu châu : Nguyên Thần. 

Tư phối đương : trong Đơn Điền Thần, Khí tương y tường tuỳ mà thành 

Thánh Thai. 
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Dược trọng nhất cân tu nhị bát : 8 lượng Nhâm Thủy và 5 lượng Quý 

Thủy là một cân thuốc. 

Điều đình hỏa hầu thác âm dương : xử dụng văn hỏa, võ hỏa sao cho 

thích hợp. 

 

Đại Ý : 

Đơn được sinh ra ở đâu ? Dĩ nhiên là chúng ta biết vì ở Hậu thiên bát 

quái quẻ Khôn ở hướng Tây Nam, là tháng Giêng, là chỗ Kim Thủy hợp 

khí. Thận Thủy gồm Tiên thiên Nhâm Thủy và Hậu thiên Quý Thủy. 

Quý Thủy sinh thì Nhâm Thủy hiện, chân Diên cũng xuất hiện. Đó là 

giờ Tý, giờ thuốc sinh, là lúc thích hợp nhất để hái thuốc, hái rồi đưa về 

Đơn Điền, giữ cho kỹ đừng để tiết lậu. Văn hỏa, võ hỏa phải quân bình, 

Nhâm Thủy, Quý Thủy phải bằng nhau. 

 

Dịch : 

Muốn  biết  nơi  nào  sinh  ra  thuốc 

Chỉ  cần  nhận  rõ  hướng  Tây  Nam 

Diên  gặp  Quý  sinh  nên  hái  gấp 

Ngoài  rầm  chớ  có  hái  Kim  liên 

Đưa  về  Thổ  phủ  giữ  cho  chặt 

Rồi  rót  châu  vào  để  phối  đương 

Thuốc  nặng  một  cân  cần  hái  tám 

Điều  chỉnh  hỏa  hầu  dụng  âm  dương. 
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Bài 8.- 

休 煉 三 黃 及 四 神 

Hưu  luyện tam  Hoàng cập tứ  thần 

若 尋 眾 藥 更 非 真 
Nhược tầm chúng dược  cánh  phi chân 

陰 陽 得 類 俱 交 感 

Âm  dương đắc loại câu giao  cảm 

二 八 相 當 自 合 親 

Nhị bát  tương đương  tự  hợp thân 

潭 底 日 紅 陰 恠 滅 

Đàm  để  nhật  hồng âm  quái  diệt 

山 頭 月 白 藥 苗 新 
Sơn  đầu  nguyệt bạch dược  miêu  tân 

時 人 要 識 真 鈆 汞 

Thời nhân  yếu  thức  chân  diên hống 

不 是 凡 砂 及 水 銀 

Bất   thị phàm sa cập Thủy ngân 

 

Chú Thích : 

Tam Hoàng : thư Hoàng, hùng Hoàng và lưu Hoàng. 

Tứ thần : chu sa, Thủy ngân, diên, tiêu. 

Chúng dược : dược thảo. 

Loại : chỉ sự vật; đắc loại : sự vật hỗ tương hội hợp. 

Cân : đều. 

Hợp thân : ngưng tụ, kết hợp. 

Đàm để : chỉ Hạ Đơn Điền. 

Nhật hồng : chỉ Hống. 
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Âm quái diệt : âm khí Hoàn toàn tiêu diệt. 

Sơn đầu nguyệt bạch : Khảm Thủy theo Thần mà lên. 

Chân diên hống : Nguyên Tinh, Nguyên Thần. 

Phàm sa cập Thủy ngân : chỉ các khóang chất. 

 

Đại Ý : 

Nói dùng Tinh, Khí, Thần để luyện nội đơn không phải là dùng Thư 

Hoàng, Hùng Hoàng, Lưu Hoàng và Chu sa, Thủy ngân, Diên, Tiêu. 

Nếu dùng thảo dược để luyện Kim Đơn thì không phải là bản Chân. Sự 

vật trên thế gian thiên sai vạn biệt chỉ như âm dương hỗ tương hội hợp 

mà sinh loại, rồi hỗ tương cảm ứng, hết âm còn toàn dương, đại dược về 

gốc Kim Đơn luyện thành ở Đơn Điền. Giống như đầm sâu có ánh mặt 

trời, đỉnh núi có cỏ mới mọc. Chúng ta nên biết Chân Diên Hống không 

phải là chỉ khóang chất mà là chỉ Nguyên Tinh, Nguyên Thần. 

Dịch :  

Chớ  luyện  tam  Hoàng  và  tứ  thần 

Cứ  đi  tìm  dược  chẳng  phải  Chân 

Âm  dương  đắc  loại  cùng  giao  cảm 

Hai  tám  tương  đương  tự  hợp  thân 

Đáy  đầm  nhật  hồng  âm  quái  diệt 

Cỏ  non  dưới  trăng  nơi  đầu  non. 

Mọi  người  nên  biết  Chân  Diên  Hống 

Chẳng  phải  cát  thường  và  Thủy  ngân. 
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Bài 9.- 

陽 裡 陰 精 質 不 剛 

Dương  lý  âm  tinh chất bất  cương 

獨 修 此 物 轉 羸 尫 

Độc tu  thử  vật  chuyển luy uông 

勞 形 按 引 皆 非 道 

Lao hình án dẫn giai  phi đạo 

服 氣 飡 霞 總 是 狂 

Phục khí  xan  hà tổng  thị  cuồng 

舉 世 謾 求 鉛 汞 伏 

Cử thế mạn cầu diên hống  phục 

何 時 得 見 虎 龍 降 

Hà  thời  đắc kiến hổ long  giáng 

勸 君 窮 取 生 身 處 

Khuyên quân cùng thủ sinh  thân  xứ 

返 本 還 元 是 藥 王 

Phản bản  Hoàn  nguyên thị  dược  Vương. 

 

 

Chú Thích : 

Tử vật : vật này, chỉ Chân Tinh. 

Luy uông : gầy gò. 

Lao hình án dẫn : mệt thêm vì đạo dẫn, xoa bóp. 

Phục khí xan hà : uống khí ăn sương. 

Mạn : khinh thường. 

Long hổ giáng : tâm hỏa đi xuống, thận Thủy đi lên. 

Cùng thủ : nghiên cứu sâu xa tận nguồn gốc. 
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Phản bản Hoàn nguyên : từ Hậu thiên trở về Tiên thiên. 

Dược vương : khử hết âm khí chỉ còn toàn dương khí. 

 

Đại Ý : 

Tượng quẻ Ly trong âm ngoài dương. Tuy chất liệu nhu nhược nhưng nó 

có thể sinh Khí, Khí có thể sinh Thần, trong thực tế nó là căn bản của 

Thân. Nếu nhất tâm nhất ý chế luyện âm này biến thành dương thì thân 

thể yếu đuối sẽ trở nên mạnh mẽ. Thổ cố nạp tân, uống khí ăn sương đều 

là cuồng pháp lừa người. Nhiều người đi khắp nơi tìm phương pháp lấy 

Nguyên Tinh ôm ấp Nguyên Thần mong mỏi lúc Nguyên Tinh và 

Nguyên Thần kết hợp. Tôi khuyên họ hãy nghiên cứu sâu xa căn nguyên 

của sinh mạng, từ thân thể mà lãnh ngộ Hoàn đan dược vật, từ Hậu thiên 

trở về Tiên thiên, nhất định sẽ trừ tận âm khí và trở thành toàn dương. 

 

Dịch : 

Âm  tinh  trong  dương  không  mạnh  mẽ 

Tu  riêng  một  vật  sẽ  hao  mòn 

Án  ma  đạo  dẫn  không  là  Đạo 

Nuốt  khí  ăn  sương  đều  là  cuồng 

Người  đời  hời  hợt  tìm  Diên  Hống 

Khi  nào  mới  thấy  Rồng,  Hổ  sa 

Khuyên  người  hãy  giữ  thân  mình  đó 

Phản  bổn  Hoàn  nguyên  đó  mới  là. 
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Bài 10.- 

好 把 真 鉛 著 意 尋 

Hảo bả  Chân  Diên trước  ý  tầm 

莫 教 容 易 度 光 陰 

Mạc giáo  dung  dị độ quang âm 

但 將 地 魄 摛 朱 汞 

Đản tương địa  phách si  châu hống 

自 有 天 魂 制 水 金 

Tự hữu  thiên hồn  chế  Thủy Kim 

可 謂 道 高 龍 虎 伏 

Khả  vị  đạo cao long hổ  phục 

堪 言 德 重 鬼 神 欽 

Kham  ngôn  đức  trọng quỷ thần  khâm 

已 知 壽 永 齊 天 地 

Dĩ  tri  thọ vĩnh tề thiên địa 

煩 惱 無 由 更 上 心 

Phiền não  vô do  cánh  thượng  tâm 

 

Chú Thích : 

Chân diên : xem chú thích bài 9. 

Trước ý tầm : Chân diên rất khó tìm. 

Địa phách : tên khác của Chân diên. 

Châu Hống : tức Hống hay Chân hỏa. 

Thiên hồn : tên khác của Hống. 

Long hổ : xem chú thích bài 9. 

Quỷ thần : sùng bái linh hồn người chết. 

Thọ vĩnh tề thiên : sống ngang trời đất. 
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Đại Ý : 

Tìm được Dương tinh nới có thể luyện nội đơn được. Khi tìm được đừng 

lãng phí thời gian, vì Thận Thủy tính trầm, tâm thần dễ thay. 2 cái này 

thuộc Tiên thiên có thể hỗ tương mà chế nhau. Điều cốt yếu là lấy Thủy 

chế Hỏa, lấy Tinh hợp Thần. Đạo lý là : Kim sinh Thủy, Thủy trọng Kim 

là Nguyên Tinh. Mộc sinh Hỏa, Hỏa trong Mộc là Nguyên Thần. Ở Hậu 

thiên bát quái phương Đông là Mộc, phương Nam là Hỏa, phương Tây 

là Kim, phương Bắc là Thủy, trung ương là Thổ. Yếu lãnh là Bắc 

phương Kim Thủy chế Mộc Hỏa. Nam phương Mộc Hỏa hợp Thủy 

Kim, lấy Nguyên Tinh chế Nguyên Thần. Loại biến hóa kỳ diệu này có 

thể lấy Kim Thủy chế Mộc Hỏa. Tâm, Hỏa, Hống và Thận Thủy, Diên 

ngưng hết, ngay cả rồng hổ cũng giáng phục. Đại đức luyện Đơn, đức 

cao vọng trọng quỷ thần kính ngưỡng. Nên biết con người thọ mạng 

ngang trời đất. Tất cả mọi phiền não đều từ tinh thần con người mà sinh 

ra. 

 

Dịch : 

Chân  Diên ta  hãy  cố  ý  tìm 

Đừng  để  lãng  phí  quãng  thời  gian 

Hãy  tách  Địa  Phách  khỏi  Chân  Hống 

Tự  nhiên  Thiên  Hồn  chế  Thủy  Kim 

Nếu  Đạo  đã  cao  rồng,  hổ  phục 

Dám  bảo  đức  trọng  quỷ  thần  kinh 

Đã  biết  sống  lâu  cùng  trời  đất 

Phiền  não  làm  sao  bận  đến  tâm ? 
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Bài 11.-  

黃 芽 白 雪 不 難 尋 
Hoàng nha  bạch tuyết bất nan  Tầm 

達 者 須 憑 德 行 深 

Đạt giả tu bằng  đức hành thâm 

四 象 五 行 全 藉 土 

Tứ  tượng ngũ  hành  toàn  tạ  thổ 

三 元 八 卦 豈 離 壬 

Tam nguyên bát quái khởi ly nhâm 

煉 成 靈 質 人 難 識 

Luyện thành linh chất nhân  nan thức 

消 盡 陰 魔 鬼 莫 侵 

Tiêu tận âm  ma quỷ  mạc xâm 

欲 向 人 間 留 秘 訣 

Dục hướng nhân  gian lưu bí quyết 

朩 聞 一 箇 是 知 音 

Vị  văn nhất cá thị tri âm 

 

Chú Thích : 

Hoàng nha : tên khác của Diên. 

Bạch tuyết : tên khác của Hống. 

Đạt giả : người đạt Đạo. 

Tứ tượng : Thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền võ. 

Ngũ hành : Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. 

Tam nguyên : Kim, Mộc, Thổ. (Theo Ngộ Chân trực chỉ thì đó là 

Nguyên Tinh, Nguyên Khí , Nguyên Thần). 

Bát quái : Càn, Khôn, Chấn, Khảm, Ly, Đoài, Cấn, Tốn.  
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Linh chất : đại dược. 

Mạc : chẳng. 

Vị văn : chưa nghe, bản khác chép là : Vị phùng : chưa gập. 

 

Đại Ý : 

Nội luyện Diên Hống không dễ gì tìm được. Người tìm được phải là 

người có đức cao vọng trọng. Ngũ hành hòa hợp đều là tác dụng của 

Thổ. Trong quá trình luyện đơn 3 nguyên biến hóa cùng tám quái âm 

dương tiêu trưởng. Sự biến hóa này đều do Tiên thiên Nhâm Thủy. Nếu 

Đơn đã luyện thành sẽ được trường sinh. Khi âm tận chỉ còn toàn dương 

thì quỷ quái không thể xâm phạm. Tôi muốn đem bí quyết luyện Đơn 

lưu lại ở đời nhưng chưa gập được tri âm. 

 

Dịch : 

Mầm  vàng  tuyết  trắng  đâu  khó  tìm 

Người  đạt  tu  bằng  đức  hạnh  thôi 

Bốn  tượng,  năm  hành  đều  nhờ  thổ 

Ba  nguyên,  tám  quái  há  lìa  người ? 

Linh  chất  luyện  thành  người  khó  biết 

Trừ  tuyệt  âm  ma,  quỷ  khó  xâm 

Muốn  vì  người  đời  lưu bí  quyết 

Mà  chưa  gập  được  kẻ  tri  âm. 
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Bài 12.- 

草 木 陰 陽 亦 兩 齊 

Thảo mộc âm  dương diệc  lưỡng tề 

若 還 缺 一 不 芳 菲 

Nhược Hoàn khuyết nhất  bất phương phi 

初 開 綠 葉 陽 先 唱 

Sơ khai  lục diệp dương tiên  xướng 

次 發 红 花 陰 後 隨 
Thứ  phát hồng hoa âm hậu tùy 

常 道 即 斯 為 日 用 

Thường  đạo tức  tư  vi  nhật dụng 

真 源 反 覆 有 誰 知 

Chân nguyên phản phúc  hữu  thùy  tri 

報 言 學 道 諸 君 子 

Báo  ngôn học  Đạo  chư quân tử 

不 識 陰 陽 莫 強 嗤 

Bất  thức âm dương  mạc cường xi. 

 

Chú Thích : 

Thảo mộc âm dương diệc lưỡng tề : tu đạo giống như cây cối tăng 

trưởng cần có âm dương. 

Nhược : như quả. 

Phương phi : thơm. 

Thường đạo : đạo lý chính thường. 

Xi : cười. 

 

Đại Ý : 
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Cây cối sinh trưởng cần có âm dương, nếu thiếu đi một yếu tố thì hoa sẽ 

không có mùi hương. Việc luyện đơn cũng hệt như vậy. Khi hạt nẩy 

mầm, lá xanh xuất hiện, đó là dương khí phát sinh. Về sau khai hoa kết 

quả là hoa đã thụ long phấn mà cho quả cũng như luyện đơn mới đầu 

Tiến dương hỏa, sau đó Thối âm phù vậy. Người thường chỉ biết đi suôi 

theo đạo người, không biết đi nghịch để thành Tiên. Đạo lý này mấy ai 

đã biết ? Tôi bảo cho các người tu đạo hay nếu chẳng biết âm dương tiêu 

trưởng thì đừng có luyện. 

 

Dịch : 

Cỏ  cây  hài  hòa  cần  âm  dương 

Nếu  mà  thiếu  một  thì  không  hương 

Lá  có  mầu  xanh,  Dương  lên  trước 

Tiếp  theo  hoa  đỏ,  Âm  theo  cùng 

Công  việc  hàng  ngày  là  thường  Đạo 

Trở  về  nguồn  cội  có  ai  hay 

Bảo  với  chư  quân  đang  học  Đạo 

Chẳng  biết  âm  dương  chớ  có  cười. 
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Bài 13.- 

不 識 玄 中 顛 倒 顛 

Bất thức huyền trung  điên đảo  điên 

爭 知 火 裡 好 栽 蓮 

Tranh tri hỏa  lý hảo tài liên 

牽  將 白 虎 歸 家 養 

Kiên  tương  bạch hổ quy  gia  dưỡng 

產 箇 明 珠 似 月 圓 
Sản cá  minh châu tự  nguyệt viên 

謾 守 藥 爐 看 火 候 

Mạn thủ  dược lô khán  hỏa  hầu 

但 安 神 息 任 天 然 

Đản an thần  tức  nhậm thiên  nhiên 

群 陰 消 盡 丹 成 熟 

Quần âm tiêu  tận đan  thành  thục 

跳 出 凡 籠 壽 萬 年 

Khiêu  xuất phàm lung  thọ vạn  niên. 

 

Chú Thích : 

Điên đảo : Đạo sinh 1, 1 sinh 2, 2 sinh 3. Đó là thuận. 3 sinh 2, 2sinh 1, 

1 sinh vô : đó là nghịch. 

Hỏa lý hảo tài liên : trồng sen trong lửa, tỷ dụ cho luyện nội đơn, quẻ Ly 

một hào âm ở giữa hai hào dương. Trong lửa có nước, nước là hoa sen. 

Rồng Đông phương (Hống) và Hổ Tây phương (Diên) giao hợp. Bạch 

hổ sẽ về Đông phương. 

Mạn thủ dược lô : Kim Đơn đã thành không cần vận dụng hỏa hầu, chỉ 

cần ôn dưỡng. 

Quần âm tiêu tận : Đơn đã thành, không còn âm khí, chỉ còn toàn dương. 
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Phàm lung : những tham dục của người đời khiến đời sống như bị giam 

trong lồng. 

 

Đại Ý : 

Đạo lý luyện đơn huyền diệu cao thâm. Luyện đơn cần Khảm Ly tương 

giao như trồng sen trong lửa. Đông phương Mộc là Rồng, Tây phương 

Kim là Hổ. Khi luyện đơn thì đem Bạch hổ về Đông, kết quả luyện 

thành Kim Đơn. Đơn thành rồi không vận dụng hỏa hầu mà ôn dưỡng ở 

Đơn Điền. Lúc đó không còn âm khí, chỉ còn toàn là dương khí, diên 

niên ích thọ. 

 

Dịch : 

Huyền  trong  điên  đảo  nếu  chẳng  biết 

Làm  sao  trong  lửa  trồng  hoa  sen 

Hổ  trắng  dẫn  về  nhà  nuôi  dưỡng 

Sanh  hạt  châu  sáng,  tròn  như  trăng 

Giữ  lò  đun  thuốc  phải  coi  lửa 

Thần  và  hơi  thở  để  tự  nhiên 

Diệt  tận  khí  âm,  đơn  thành  tựu 

Thóat  khỏi  lồng  chim, sống  vạn  niên. 
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Bài 14.- 

三 五 一 都 三 箇 字 

Tam  ngũ nhất đô tam cá tự 

古 今 明 者 實 然 稀 

Cổ  kim minh giả  thật  nhiên  hi 

東 三 南 二 同 成 五 

Đông tam Nam  nhị đồng  thành  ngũ 

北 一 西 方 四 共 之 

Bắc nhất  Tây  phương tứ  cộng chi 

戊 己 身 居 生 數 五 

Mậu  Kỷ thân  cư  sinh  số ngũ 

三 家 相 見 结 嬰 兒 
Tam gia tương  kiến kết  Anh  Nhi 

嬰 兒 是 一 含 真 氣 

Anh Nhi thị nhất hàm chân khí 

十 月 胎 圓 入 聖 基 

Thập nguyệt  thai  viên  nhập thánh cơ. 

 

Chú Thích : 

Tam gia : Nguyên Tinh, Nguyên Thần, Thổ Ý. 

Anh nhi : Kim Đơn. 

Hi : hiếm. 

 

Đại Ý : 

Theo như Hà Đồ thì phương Đông là Mộc, là số dương 3, phương Nam 

là Hỏa, là số âm 2. Mộc sinh Hỏa, 2 và 3 hợp thành Nhất Ngũ, ở người 

là thành Nguyên Thần. Phương Tây là Kim là số âm 4. Phương Bắc là 
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Thủy  là số dương 1. Kim sinh Thủy, 4 và 1 hợp thành Nhị Ngũ, ở người 

là Nguyên Tinh. Trung ương Mậu Kỷ Thổ là số 5, là Tam Ngũ, do nó 

điều hòa Thủy, Hỏa, thiên luyện Kim Đơn. Đó là hàm nghĩa của Tam 

Ngũ. Nhưng mà từ xưa đến giờ người biết rõ đạo lý này rất hiếm. Bởi vì 

phương Đông giáp Mộc là 3, phương Nam Đinh Hỏa là 2, phương Bắc 

là Thủy là 1, phương Tây Bạch Hổ là 4, trung ương Mậu Kỷ Thổ là 5. 

Mộc, Hỏa, Kim, Thủy, các hành đều do Thổ xúc tác mà thành Kim Đơn. 

Thử hỏi Kim Đơn là cái gì ? Nó là do khí Chân Nhất luyện thành. Đơn 

mẫu luyện thành Kim Đơn không dễ, trong đó do âm dương biến hóa 

như mẹ mang thai phải 10 tháng mới thành, mới vào Thánh đạo. 

 

Dịch : 

3, 5, 1  tất  cả  ba   số 

Xưa  giờ  đâu  có  nhiều  người  hay 

Đông  3,  Nam  2  hợp thành  Ngũ 

Bắc  1,  Tây  4  cộng  lại  đi 

Mậu  Kỷ  quay  về  sinh  số  Ngũ 

Ba  nhà  gập  gỡ  kết  Anh  Nhi 

Mới  biết  Thái  Nhất  chứa  Chân  Khí 

Mười  tháng  thai  thành  vào  Thánh  cơ. 
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Bài 15.- 

不 識 真 鉛 正 祖 宗 

Bất thức  Chân Diên  chính  tổ tông 

萬 般 作 用 枉 施 功 

Vạn ban  tác  dụng  uổng  thi  công 

休 妻 謾 遣 陰 陽 隔 

Hưu thê mạn khiển âm dương cách 

絕 粒 從 教 腸 胃 空 

Tuyệt lạp tông giáo tràng vị  không 

草 木 金 銀 皆 滓 質 

Thảo mộc kim ngân giai  tạp chất 

雲 霞 日 月 屬 朦 朧 

Vân hà  nhật  nguyệt thuộc  mông lung 

更 饒 納 吐 並 存 想 

Cánh nhiêu thổ  nạp tịnh tồn tưởng 

總 與 金 丹 事 不 同 

Tổng  dữ Kim Đan sự  bất  đồng. 

 

Chú Thích : 

Chân diên : thận Thủy, Nguyên Tinh. 

Thi công : làm. 

Hưu thê : giới dâm là việc làm đầu tiên phải làm. 

Tuyệt lạp : tập nhịn ăn. 

Thảo mộc : Thảo dược. 

Kim ngân : các khoáng chất. 

Vân hà nhật nguyệt : nuốt mây nhả sương, thu hút tinh hoa của mặt trời, 

mặt trăng. 
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Thổ nạp : hô hấp. 

Tồn trưởng : giữ ý ở một huyệt nào đó. 

 

Đại Ý : 

Luyện nội đơn phải biết rõ thế nào là Nguyên Tinh, nếu không thì luyện 

mấy cũng là phí công. Hoặc xa vợ, hoặc nhịn ăn để bụng trống rỗng, 

hoặc dùng dược thảo, hoặc dùng khóang chất, hoặc dùng pháp thổ nạp, 

hoặc nuốt mây nhả sương đều là tà đạo, không phải là pháp luyện Kim 

Đơn. 

 

Dịch : 

Chẳng  biết  Chân  Diên  chính  tổ  tông 

Thì  muôn  vận  tác  cũng  uổng  công 

Bỏ  bê  thê  thiếp  âm  dương  cách 

Bớt  ăn  để  mặc  bụng  rỗng  không 

 Cỏ  cây  vàng  bạc  là  tạp  chất 

Mây  khói  trời  trăng  đều  mông  lung 

Những  pháp  thổ  nạp  và  tồn  trưởng 

Đều  không  giống  với  luyện  Kim  Đan. 
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Bài 16.- 

萬 卷 仙 經 語 總 同 

Vạn quyển tiên  kinh ngữ  tổng  đồng 

金 丹 只 此 是 根 宗 

Kim  Đan chỉ thử  thị  căn tông 

依 他 坤 位 生 成 體 

Y tha Khôn Vị sinh thành  thể 

種 向 乾 家 交 感 宮 

Chủng  hướng  Càn  gia giao cảm cung 

莫 恠 天 機 都 漏 洩 

Mạc quái thiên cơ  đô lậu tiết 

卻 缘 學 者 自 迷 蒙 

Khước duyên  học  giả  tự  mê  mông 

若 人 了 得 詩 中 意 

Nhược nhân  liễu  đắc thi trung ý 

立 見 三 清 太 上 翁 

Lập  kiến  Tam Thanh thái thượng ông. 

 

Chú Thích : 

Tiên kinh : sách ghi chép sự tích các bậc tiên. 

Căn tông : căn bản. 

Khôn vị : ở Tây Nam của Bát quái, ở người là bụng. 

Khước duyên học giả tự mê mông : người học tự mê . 

Tam Thanh : 3 ngôi vị tối cao của Tiên đạo. 

 

Đại Ý : 
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Cả ngàn vạn cuốn kinh của Đạo giáo chỉ là giảng đạo lý trường sinh, 

luyện nội đơn là cơ bản. Trước hết ở phương vị Tây Nam tìm kiếm đại 

dược, sau đó Tiến dương hỏa, Thối âm phù, xử dụng hỏa hầu đem 

Nguyên Tinh lên huyệt Bách Hội ở đỉnh đầu, đạt tới Âm tiêu Dương 

trưởng. Mọi người đừng trách tôi tiết lộ thiên cơ. Vì người học mê mờ 

không rõ căn cớ, nếu hiểu ý tôi giảng trong bài thi thì có thể thành tiên, 

lên trời gập Lão Tử. 

 

Dịch : 

Vạn  quyển  tiên  kinh  ngữ  khí  đồng 

Kim  Đan  chính  là  gốc  của  tông 

Đưa  thể  được  sanh  ở  Khôn  Vị 

Đem  đi  trồng  lại  ở  nhà  Càn 

Chớ  trách  tiên  cơ  đã  tiết  lộ 

Chỉ  do  người  học  tự  mê  thôi 

Nếu  có  người  nào  hiểu  thi  ý 

Liền  thấy  Lão  quân  ở  trên  trời. 

 

 

 

 

 

 



39 

 

卷     中 

Quyển   Trung 

 

Bài   1  : 

先  把  乾  坤  為  鼎  器 

Tiên bả Càn Khôn vi  đỉnh khí 

次 搏 烏 兔 藥 來 烹 

Thứ bác ô thố dược lai phanh 

既 驅 二 物 歸 黃 道 

Ký khu nhị vật qui Hoàng Đạo 

爭 得 金 丹 不 解 生 

Tranh đắc Kim Đơn bất giải sinh. 

 

Chú Thích : 

Càn Khôn : trời đất, tên hai quẻ trong Kinh Dịch. Trong Đơn Kinh đó là 

Nê Hoàn và Hạ Đơn Điền. 
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Đỉnh khí : dụng cụ để luyện đơn, trên gọi là đỉnh, dưới gọi là khí. Trong 

phép luyện đơn, Đầu là đỉnh, Hạ đơn điền ở bụng là khí. Trong giai đoạn 

luyện Tinh hóa Khí thì đỉnh là đầu, trong giai đoạn luyện Khí hóa Thần 

thì đỉnh lại là Huỳnh Đình. 

Thứ bác : sau đó lùa;  bản khác chép thứ tương : sau đó đem. 

Ô : con quạ, chỉ mặt trời là Dương, là Thần. 

Thố : con thỏ, chỉ mặt trăng là Âm, là Tinh. 

Ô Thố : cũng chỉ Diên Hống là Dược Vật. 

Nhị vật : Nguyên Tinh và Nguyên Thần. 

Hoàng đạo : đường đi của mặt trời. 

Tranh đắc : làm sao, sao có thể. 

Kim đơn bất giải sinh : sao Kim Đơn lại không thành được ? 

 

Đại Ý : 

Trước hết hãy lấy Nê Hoàn ở trên đầu và Hạ Đơn Điền ở bụng làm lò 

luyện đơn, sau đó để Nhật Nguyệt giao hợp, Nguyên Tinh Nguyên Thần 

tương giao. Dẫn đạo Nguyên Tinh Nguyên Thần quay về Trung cung ý 

Thổ. Đương nhiên Kim Đơn không thể không luyện thành. 

 

Dịch : 

Trước  dùng  trời  đất  làm  đỉnh  vạc 
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Kế  bắt  quạ  thỏ  làm  thuốc  đun 

Đã  lùa  hai vật  vào  Hoàng  Đạo 

Thóat  vòng  sinh  tử  được  Kim  Đơn. 

 

 

Bài   2  : 

安 爐  立 鼎  法 乾 坤 

An lô lập đỉnh pháp Càn Khôn 

鍛 煉 精  華 制 魄  魂 

Đoàn luyện tinh hoa chế phách hồn 

聚 散 氤 氳  為 變  化 

Tụ tán nhân uân vi biến hóa 

敢 將  玄 妙 等 閑 論 

Cảm tương huyền diệu đẳng nhàn luận. 

 

Chú Thích : 

Đào luyện : lấy hỏa chế vật. 
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Tinh hoa : dược vật. 

Phách, hồn : Âm, Dương; Phách là Tinh, Hồn là Thần. Vì Thần dễ phi 

tán, Tinh dễ chẩy xuống. Khi luyện Đơn lấy Tinh chế Thần, trong lò 

thuốc dùng hỏa hầu đun nấu Thần đi xuống, Tinh đi lên, 2 dược liệu này 

ngưng hợp. 

Nhân uân : khói mây mờ mịt. 

Tụ tán nhân uân vi biến hóa : 2 khí Âm Dương giao cảm thành một rồi 

khí hóa thành vạn vật. 

Cám : làm sao dám. 

Huyền diệu : thâm ảo. 

 

Đại Ý : 

Luyện chế nội đơn trong lò không những bắt chước vị trí trời ở trên, đất 

ở dưới mà còn bắt chước sự biến hóa của 2 khí Âm, Dương. Phép luyện 

Nội Đơn cùng cầu văn hỏa, võ hỏa điều quan trọng là Nguyên Thần phải 

đi xuống và Nguyên Tinh phải đi lên. Dùng hỏa hầu để 2 dược liệu này 

ngưng kết ở Hạ Đơn Điền. Nguyên Tinh Nguyên Thần giao cảm, thiên 

biến vạn hóa kết thành Kim Đơn. Làm sao dám đem công pháp luyện 

Đơn thâm ảo, tuỳ tiện nói với mọi người ? 

 

Dịch : 

An  lư  lập  đỉnh  pháp  Càn  Khôn 
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Đào  luyện  tinh  hoa,  chế  phách  hồn 

Nhân  uân  tụ  tán  rồi  biến  hóa 

Há  đem  huyền  pháp  ra  giỡn  bàn. 

 

 

Bài   3  : 

休 泥 丹 灶 費 工 夫 

Hưu nê đơn táo phí công phu 

煉 藥  須 尋 偃 月  爐 

Luyện dược tu tầm Yển Nguyệt lô 

自  有  天  然 真  火 候 

Tự hữu thiên nhiên Chân Hỏa Hậu 

不 須  柴  炭  及  吹 爐 

Bất tu sài thán cập xuy lô. 

 

Chú Thích : 

Táo : bếp. Đơn táo hoặc lư táo : bếp dùng luyện ngoại đơn. 
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Yển nguyệt lư : chỉ Đơn Điền, có dạng trăng lưỡi liềm. 

 

Đại Ý : 

Đừng luyện ngoại đơn mà phí công, chân chính luyện Đơn là dùng Đơn 

Điền làm lò nấu thuốc, trong đó văn hỏa và võ hỏa đã đầy đủ, sẵn sàng, 

đâu cần thân củi và thổi lò. 

 

Dịch :  

Chớ  có  phí  công  ỷ  vào  bếp 

Lò  luyện  yển nguyệt  phải  đi  tìm 

Tự  mình  đã  có  thiên  nhiên  hỏa 

Chẳng  cần  quạt  lửa  với  củi  thân. 

 

Bài   4  : 

偃 月 爐 中  玉 蕊 生 

Yển nguyệt lô trung ngọc nhụy sinh 

朱 砂  鼎 內  水 銀  平 

Chu sa đỉnh nội Thủy ngân bình 
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只 因 火 力 調  和 後 

Chỉ nhân hỏa lực điều hòa hậu 

種 得 黃 芽 漸 長  成 

Chủng đắc Hoàng nha tiệm trường thành. 

 

Chú Thích : 

Ngọc nhụy : chỉ Nguyên Tinh. 

Chu sa đỉnh nội thùy ngân bình : vận chuyển Nguyên Tinh lên đỉnh đầu. 

Hỏa lực : dùng văn, võ hỏa. 

 

Đại Ý : 

Hào Dương trong quẻ Khảm là đơn dược mới sinh ở Hạ Đơn Điền, là 

Nguyên Tinh. Bào chế nội đơn đem Nguyên Tinh lên huyệt Bách Hội ở 

Đỉnh đầu, khiến Nguyên Thần xuống Hạ Đơn Điền, giao hợp với 

Nguyên Tinh. Sự biến hóa đó là do sự điều hòa của văn, võ hỏa khiến 

Âm Dương biến hóa, Kim Đơn dần dần chín tới. 

 

Dịch : 

Trong  lò  Yển  nguyệt  sinh  nhụy  ngọc 
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Trong  đỉnh  Chu  sa  Thủy  ngân  bình 

Chỉ  cần  điều  hòa  được  hỏa  lực 

Mầm  vàng  dần  dần  sẽ  trưởng  thành. 

 

 

Bài   5   : 

咽 津 納  氣  是 人 行 

Yết tân nạp khí thị nhân hành 

有 藥 方 能 造 化 生  

Hữu dược phương năng tạo hóa sinh 

鼎 內 若 無  真 種  子 

Đỉnh nội nhược vô Chân chủng tử 

猶 將 水 火  煮 空 鐺 

Do tương Thủy Hỏa chử không xanh. 

 

Chú Thích : 



47 

 

Yết tân : nuốt nước miếng. 

Nạp khí : thở ra trọc khí, hít vào tân khí. 

Đỉnh nội nhược vô chân chủng tử : nếu trong Đơn Điền không có Tinh, 

Khí, Thần kết tụ. 

 

Đại Ý : 

Nuốt nước miếng, thở ra trọc khí, hít vào tân khí chỉ là phương pháp 

người đời thường làm. Chỉ có xử dụng Tinh, Khí Thần trải qua Âm 

Dương hòa dục mới thành được Kim Đơn. Nếu trong Đơn Điền không 

có khí Tiên Thiên chân nhất thì cũng như nấu nồi không có thuốc. 

 

Dịch : 

Dụng  pháp  yết  tân  và  nạp  khí 

Có  vật  mới  biết  tạo  hóa  sanh 

Nếu  ở  trong  đỉnh  không  có  thuốc 

Là  dùng  lò  lửa  nấu  nồi  không. 
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Bài   6  : 

調 和 鉛  汞  要 成 丹 

Điều hòa Diên Hống yêu thành Đan 

大 小  無 傷  兩 國 全 

Đại tiểu vô thương lưỡng quốc toàn 

若 問 真  鉛  是 何  物 

Nhược vấn Chân Diên thị hà vật 

蟾  光 終 日 照 西 川 

Thiềm quang chung nhật chiếu Tây Xuyên. 

 

Chú Thích : 

Điều hòa Diên Hống yêu thành đan : khi luyện đơn phải dùng hỏa hầu 

xúc tiến Nguyên Tinh, Nguyên Thần ngưng tụ, Diên là Nguyên Tinh, 

Hống là Nguyên Thần. Nếu Dương (Hống) thiếu Âm, hoặc Âm (Diên) 

sợ Dương thì Âm Dương không thể hòa hợp, Đơn chẳng thể thành.  

Đại tiểu vô thương lưỡng quốc toàn : Âm Dương hỗ tương không 

thương hại, là đại cát, đại lợi. 

Đại tiểu chỉ Dương, Âm. 
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Lưỡng quốc toàn : Âm, Dương là một. 

Thị hà vật : là vật gì ? 

Chân Dương : Nguyên Tinh. 

Thiềm quang : là ánh trăng, là Kim Thủy là Tinh. 

Chung nhật chiếu : nhật nguyệt giao hội. 

Tây xuyên : Kim của Khôn Thân. 

 

Đại Ý : 

Khi luyện Đơn phải dùng sự điều hòa hỏa hầu, chẳng vì Nguyên Tinh 

thiếu Âm, Nguyên Thần thuộc Dương lấy Dương phụ Âm làm Âm 

Dương bị thương hại. Nếu muốn hỏi Nguyên Tinh là vật gì  thì hãy lấy 

một ví dụ trăng có thể sáng là do ánh mặt trời. Tây phương là Canh Tân 

Kim do Kim mà sainh Thủy. Quẻ Khảm là Thủy là Đơn Mẫu, Nguyên 

Tinh từ đó sinh ra. 

 

Dịch : 

Điều  hòa  Diên  Hống  để  tạo  Đan 

Lớn  nhỏ  không  hại,  hai  nước  toàn 

Nếu  hỏi  Chân  Diên  vật  gì  đó ? 

Ánh  trăng  suốt  buổi  chiếu  Tây  Xuyên. 
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Bài   7  : 

未 煉  還  丹  莫  入 山 

Vị luyện Hoàn đơn mạc nhập sơn 

山 中 內  外  盡 非 鉛 

Sơn trung nội ngoại tận phi Diên 

此 般 至  寶  家 家 有 

Thử ban chí bảo gia gia hữu 

自  是  愚 人 識 不 全 

Tự thị ngu nhân thức bất toàn. 

 

Chú Thích : 

Hoàn đơn : Đơn mất rồi lại tìm lại được. 

Nhập sơn : vào núi, các quán cung của Lão giáo đều ở trong núi. 

Sơn trung nội ngoại thị phi Diên : phàm Tinh ở trong thân và khoáng 

chất ở trong núi đều không phải là Chân Diên. 

Thử ban chí bảo gia gia hữu : các vật tối quý này người nào cũng có, đó 

là Tinh, Khí, Thần. 

 

Đại Ý :  
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Chưa luyện thành Kim Đơn thì đừng nên vào núi bởi vì phàm tinh ở 

thân người và kim loại chì trong núi đều không phải là Nguyên Tinh của 

phép luyện Đơn. Châu báu này mọi người đều có chỉ là chưa nhận biết 

Tinh, Khí, Thần chính là nguyên liệu. 

 

Dịch : 

Chưa  luyện  Kim  Đơn  chớ  vào  núi 

Trong  núi  ngoài  non  đâu  có  Diên 

Báu  này  mọi  người  đều  có  cả 

Chỉ  vì  ngu  si  biết  chẳng  cùng. 

 

 

Bài   8  : 

竹 破 須 將  竹 補 宜 

Trúc phá tu tương trúc bổ nghi 

覆 雞 當 用 卵  為 之 

Phúc kê đương dụng noãn vi chi 

萬  般  非 類  徒 勞 力 

Vạn ban phi loại đồ lao lực 
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爭 似 真  鉛  合 聖 機 

Tranh tự Chân Diên hợp Thánh Ki 

 

Chú Thích : 

Trúc phá nhi tương trúc bổ nghi : tre hỏng thì dùng tre khác để thế vào. 

Đây là ẩn dụ người thành niên rồi thì thân thể bị tổn hại, khí huyết 

không đủ phải dùng Tinh, Khí, Thần để tu bổ. 

Phúc kê đương dụng noãn vi chi : ấp gà thì phải dùng trứng, ẩn dụ thân 

thể khiếm thiếu thì phải dùng Nguyên Tinh, Nguyên Khí, Nguyên Thần 

của chính mình để cho thân thể được phục nguyên. 

Chân Diên : tiên thiên Nguyên Tinh. 

 

Đại Ý : 

Đồ dùng  bằng tre bị hư thì phải dùng tre mà tu bổ, tương tự thân thể bị 

hao tổn thì phải dùng Tinh, Khí, Thần bổ xung không thể dùng các loại 

khác chỉ uổng công vô ích. 

 

Dịch : 

Tre  hỏng  thì  dùng  tre  khác  thế 

Ấp  gà  thì  nên  dùng  trứng  gà 

Vạn thứ  khác  đều uổng  công  sức 

Sao  bằng  Chân  Diên  hợp  Thánh  Cơ. 
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Bài   9   : 

用 鉛  不 得 用 凡 鉛 

Dụng Diên bất đắc dụng Phàm Diên 

用 了 真 鉛  也 棄 捐 

Dụng liễu Chân Diên dã khí quyên 

此 是 用 鉛 真 妙 訣 

Thử thị dụng Diên Chân diệu quyết 

用 鉛  不 用 是  成  言 

Dụng Diên bất dụng thị thành ngôn. 

 

Chú Thích :  

Dụng Diên bất đắc dụng phàm Diên : dùng Diên không được dùng phàm 

Diên. Diên là khí Tiên thiên Chân Nhất, phàm Diên là chì, một kim loại. 

Dụng liễu Chân Diên dã khí quyên : dụng Chân Duyên rồi cũng phải bỏ. 

Trong quá trình luyện Đơn, luyện Tinh hóa Khí, luyện Khí hóa Thần : 

giai đoạn này được gọi là 3 quy về 2. Vì giai đoạn đầu Tinh đã biến hết 

thành Khí nên chỉ còn lại 2 là Khí và Thần. Giai đoạn sau gọi là 2 quy về 
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1. Vì luyện Khí hóa Thần, chỉ còn lại Thần đơn độc. Giai đoạn chót 

Thần biến thành Thuần Dương, đó là giai đoạn luyện Thần Hoàn Hư. 

Dụng Diên bất dụng thị thành ngôn : dùng mà không dùng đó mới là 

dùng. Trong giai đoạn luyện Tinh hóa Khí ta phải dùng Diên, trong giai 

đoạn luyện Khí hóa Thần ta không dùng Diên trong giai đoạn Trúc cơ : 

bớt Diên thêm Hống, Thần dần dần kiên cố, đến giai đoạn Khí hóa Thần 

thì chỉ dùng Khí chứ không dùng Diên nữa. 

 

Đại Ý : 

Luyện nội đơn phải dùng Khí Tiên Thiên Chân Nhất. Không thể dùng 

Hậu Thiên khoáng chất Diên. Chân Diên ta hái được ở giai đoạn Trúc 

Cơ. Đến giai đoạn luyện Tinh hóa Khí, Diên dần dần giảm, còn Hống 

ngày càng nhiều thêm. Đến giai đoạn luyện Khí hóa Thần thì không còn 

Diên nữa. Hống càng ngày càng kiên cố. Đấy là những lời khuyên tốt 

cho việc luyện đơn. 

 

Dịch : 

Diên  phàm  không  thể  đem  dùng  được 

Chân  Diên  dùng  xong  phải  bỏ  đi 

Đây  là  diệu  quyết  dùng  Diên  đúng 

Dùng  mà  không  dùng  đó  mới  là. 
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Bài   10  : 

虛 心  實 腹 義 俱  深 

Hư tâm thực phúc nghĩa câu thâm 

只 未 虛  心  要  識  心 

Chỉ vị hư tâm yếu thức tâm 

不  若  煉  鉛  先 實 腹 

Bất nhược luyện Diên tiên thực phúc 

且 教 收 取  滿  堂  金 

Thả giáo thu thủ mãn đường kim. 

 

 

Chú Thích : 

Hư tâm thực phúc : trống lòng đời, đầy bụng đạo. 

Hư tâm : một niệm chẳng sanh, chẳng tưởng một sự. 

Thả giáo thủ thủ mãn đường kim : được vậy thì nhà đầy vàng, khi bớt 

Diên thêm Hống luyện thành Kim Đơn giữ ở Đơn Điền nên gọi là nhà 

(đơn điền) đầy vàng (Kim Đơn). 
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Đại Ý : 

Đạo lý của Tánh Công là Mạng Công rất cao thâm. Chẳng qua Tánh 

Công là Tâm không tạp niệm. Mạng Công là luyện nội đơn làm đầy 

bụng luyện đến khi Tâm không tạp niệm, Kim Đơn thành tựu, giữ ở Đơn 

Điền, tuỳ thời xử dụng. 

 

Dịch : 

Tâm  trống  bụng  đầy  ý  sâu  nặng 

Làm  trống  chỉ  là  chỉ  về  Tâm 

Luyện  Diên  trước  hết  làm  đầy  bụng 

Làm  được  thì  nhà  đầy  những  vàng. 

 

 

 

Bài   11  : 

夢 謁 西 華  到 九 天 

Mộng yết  Tây hoa đáo Cửu Thiên 

真 人 授 我 指  元 篇 

Chân nhân thụ ngã Chỉ Huyền Thiên 
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其  中  簡  易 無 多 語 

Kỳ trung giản dị vô đa ngữ 

只 是 教 人 煉 汞  鉛 

Chỉ thị giáo nhân luyện Hống Diên. 

 

Chú Thích : 

Tây hoa : chỉ Trần Đoàn vì ông tu ở Hoa Sơn, hoặc chỉ thuốc sinh ra ở 

Tây Nam (bụng). 

Cửu thiên : chỉ trung ương Quân thiên. 

Chân nhân : Tiên. 

Chỉ Huyền Thiên : tác phẩm của Trần Đoàn. 

Giáo nhân luyện Hống Diên : dạy người luyện Nguyên Thần, Nguyên 

Tinh. 

 

Đại Ý : 

Tôi nằm mộng bái kiến Tây Hoa lão tổ, được ông thân dạy luyện 

Nguyên Tinh, Nguyên Thần để được Kim Đơn, đời sẽ giản dị cốt yếu 

không dư thừa. 
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Dịch : 

Mộng  gập  Tây  Hoa  ở  Cửu  Thiên 

Tôi  được  chân  truyền  Huyền  Thiên 

Lời  lẽ  giản  dị  không  thừa  thãi 

Chỉ  là  dạy  tôi  luyện  Hống  Diên. 

 

Bài   12  : 

道  自 虛 無 生 一 氣 

Đạo tự hư vô sinh nhất khí 

便 從 一 氣 產  陰 陽  

Tiện tòng nhất khí sản Âm Dương 

陰 陽 再 合  成 三 體 

Âm Dương tái hợp thành tam thể 

三 體  重 生 萬 物 張 

Tam thể trùng sinh vạn vật trương. 

 

Chú Thích : 
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Đạo : đạo lý, đạo đức. 

Hư vô : hư không vô vật. 

Đạo tự hư vô sinh nhất khí : từ không sinh ra có. 

Tiện tòng nhất khí sản âm dương : từ hỗn độn sinh ra âm dương. 

Tam thể : chỉ Thiên, Địa, Nhân hoặc Tinh, Khí, Thần. 

Tam thể trùng sinh vạn vật trường : vạn vật biến hóa vô cùng tận. 

 

Đại Ý : 

Căn nguyên của vạn vật là Nguyên Thủy Vô Cực. Thiên sai vạn biệt vật 

chất đều phát sinh từ khí hỗn độn. Khí này phân ra Âm, Dương, rồi Trời, 

Đất, Người, vạn vật cũng theo đó mà sinh. 

 

Dịch : 

Từ  hư  vô  sinh  ra  nhất  khí 

Từ  nhất  khí  sinh  ra  âm  dương 

Âm  dương  hợp  lại  thành  Tam  Thể 

Tam  Thể  sinh  ra  cả  thế  gian. 
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Bài   13  : 

坎 電 烹  轟  金 水  方 

Khảm điện phanh oanh Kim Thủy phương 

火 發 崑 崙 陰  與 陽 

Hỏa phát Côn Lôn Âm dữ Dương 

二  物 若 還 和 合 了 

Nhị vật nhược Hoàn hòa hợp liễu 

自 然  丹 熟  遍 身 香 

Tự nhiên đơn thục biến thân hương. 

 

Chú Thích : 

Khảm điện phanh sanh Kim Thủy phương : Thủy điện sôi vang cả Kim 

Thủy. 

Khảm chỉ Thủy. 

Điện chỉ Ly. 

Kim Thủy phương : phương Tây Bắc. 

Hòa phát : khí Thuần Dương bốc lên. 

Côn luân : chỉ Nê Hoàn ở đỉnh đầu. 
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Nhị vật : Âm và Dương. 

 

Đại Ý :  

Quẻ Khảm là nước, quẻ Ly là Điện, Nguyên Tinh và Nguyên Thần ở 

phương Tây Bắc hiệp chế , Nguyên Thần đi xuống, Nguyên Tinh đi lên, 

dùng văn, võ hỏa phối hợp khiến cho Dương trưởng Âm tiêu, tiến tới 

giai đoạn không còn Tinh, chỉ còn Thần thì đó là Đơn đã thành, toàn 

thân sẽ toát hương thơm. 

 

Dịch : 

Thủy  điện  sôi  vang  cả  Kim  Thủy 

Hỏa  phát  Côn  Luân  Âm  và  Dương 

Nếu  hai  vật  đó  hòa  hợp  lại 

Tự  nhiên  Đơn  chín,  thân  ngát  hương. 

 

 

Bài  14 : 

離 坎 若 還  無 戊 己 

Ly Khảm nhược Hoàn vô Mậu Kỷ 
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Chú Thích : 

Ly, Khảm nhược Hoàn vô Mậu Kỷ : nếu như Ly Khảm không có Mậu 

thổ và Kỷ Thổ thì Đơn không thành được. 

Tứ tượng : Càn, Khôn, Khảm, Ly; Thủy, Hỏa, Mộc, Kim; Tý , Ngọ, 

Mão, Dậu; Đông, Tây, Nam, Bắc; Thanh, Long, Bạch hổ, Chu tước, 

Huyền võ; Thiên, Địa, Nhật, Nguyệt. 

Bất thành Đơn : không thành Đơn; Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, mỗi hành ở 

một phương không thể giao nhau, phải có ý Thổ điều hòa thì mới thành 

một nhà. 

 

Đại Ý : 

雖 含 四 象 不 成  丹 

Tuy hàm tứ tượng bất thành Đơn 

只 緣 彼 此 懷 真  土 

Chỉ Duyên bỉ thử hòai Chân Thổ 

遂  使  金 丹  有  返  還 

Tọai     sử  Kim  Đơn hữu  phản Hoàn

. 
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Quẻ Ly ở phương Nam là lửa; quẻ Khảm ở phương Bắc là nước, nếu 

không có Mậu Kỷ Thổ làm môi giới, tuy Mộc ở Đông, Kim ở Tây, Hỏa 

ở Nam, Thủy ở Bắc có thể tấu hợp nhưng Đơn không thành; nó chỉ 

thành khi Hậu Thiên trở về Tiên Thiên. 

 

Dịch : 

Nếu  như  Khảm,  Ly  không  Mâu,  Kỷ 

Dù  mang  tứ  tượng  chẳng  thành  Đan 

Chỉ  duyên  theo  đó  ấp  Chân  Thổ 

Thì  Kim   Đơn  kia  sẽ  phản  Hoàn. 

 

 

Bài   15  : 

日 居  離 位 翻 為 女 

Nhật cư Ly vị phiên vi Nữ 

坎  配 蟾 宮 卻 是  男 

Khảm phối Thiềm Cung khước thị Nam 
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不  會 箇  中 顛  倒 意 

Bất hội cá trung điên đảo ý 

休  將 管 見  事  高  談 

Hưu tương quản kiến sự cao đàm. 

 

Chú Thích : 

Nhật cư Ly, Vị phiên vi Nữ : quẻ Ly là Nhật, thuộc Dương ở Hậu Thiên 

bát quái nó ở phương Nam, trong có một hào Âm nên gọi là Nữ. 

Khảm phối thiềm cung khước vi Nam : quẻ Khảm là Nguyệt, thuộc Âm, 

ở Hậu Thiên bát quái nó ở phương Bắc, trong có một hào Dương nên gọi 

là Nam. 

Bất hội cá trung điên đảo ý : nếu không hiểu ý điên đảo Nguyên Tinh đi 

lên, Nguyên Thần đi xuống thì Đơn chẳng thành. 

 

Đại Ý : 

Quẻ Ly có một hào Âm ở giữa nên là Nữ, Quẻ Khảm có một hào Dương 

ở giữa nên là Nam. Lấy hào Dương ở quẻ Khảm thế hào Âm ở quẻ Ly 

biến Hậu Thiên thành Tiên Thiên, nếu không rõ ý này thì đừng đem 

thiển kiến mà bàn luận chuyện Đạo. 
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Dịch : 

Mặt   trời  ở  Ly  tựa  như  Nữ 

Khảm  phối  thiềm  cung  tức  như  Nam 

Không  hiểu  bên  trong  ý  điên  đảo 

Chớ  đem  trí  hẹp  ra  luận  bàn. 

 

 

Bài   16  : 

取 將 坎 位 中 心  實 

Thủ tương Khảm vị tâm trung thật 

點  化  離 宮 腹 內  陰 

Điểm hóa Ly cung phúc nội âm 

從 此 變  成 乾 健  體 

Tòng thử biến thành Kiền kiện thể 

潛 藏  飛 躍  盡 由 心 

Tiềm tang phi dược tận do tâm. 
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Chú Thích : 

Thực : đầy, quẻ Khảm có hào ở giữa là hào Dương. 

Điểm hóa Ly cung phúc lý Âm : quẻ Ly có một hào Âm ở giữa phải thế 

bằng hào Dương. 

 

Đại Ý : 

Đơn pháp là nghịch với thường lý, là Khảm Ly điên đảo, Hậu thiên trở 

về Tiên thiên. Ly biến thành Càn, là Rồng tiềm phục hay bay nhẩy, tất 

cả đều tuỳ thuộc vào Ý. 

 

Dịch : 

Lấy  cái  đầy  ở  trong  quẻ  Khảm 

Điền  vào  cái  thiếu  ở  quẻ  Ly 

Từ  đó  biến  thành  Càn  Kiện  Thể 

Ẩn  tàng,  bay  nhẩy  từ  tâm  ra. 

 

Bài   17  : 

震 龍  汞 自  出 離 鄉 

Chấn Long Hống tự xuất Ly Hương 
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兌  虎 鉛  生 在 坎 方 

Đoài Hổ Diên sinh tại Khảm phương 

二 物  總  因  兒 產 母 

Nhị vật tổng nhân Nhi sản Mẫu 

五 行 全 要 入 中 央 

Ngũ hành toàn yếu nhập Trung ương. 

 

Chú Thích : 

Chấn long : chỉ Đông phương Thanh Long. 

Đoài Hổ : chỉ Tây phương Bạch Hổ. 

Nhị vật : Chỉ Long, Hổ. 

Nhi sinh Mẫu : con sinh mẹ, theo thường lý Mộc (Thanh Long) sinh 

Hỏa. Mộc là mẹ, Hỏa là con, nhưng ở Đơn pháp thì ngược lại Hỏa sinh 

Mộc. 

 

Đại Ý : 

Ở Hậu thiên bát quái, quẻ Chấn ở phương Đông là Thanh Long thuộc 

Mộc. Quẻ Ly ở phương Nam là chu tước thuộc Hỏa. Theo thường lý 

Mộc sinh Hỏa. Đơn pháp phản thường lý chỉ có Hỏa sinh Mộc mới có 



68 

 

thể Kết Đơn.. Đoài ở phương Tây là Bạch Hổ thuộc Kim. Quẻ Khảm ở 

phương Bắc, là Huyền Võ, thuộc Thủy, theo thường lý Mộc là mẹ của 

Hỏa, Kim là mẹ của Thủy, nhưng ở Đơn pháp thì ngược lại. Kim Thủy 

một nhà, Mộc Hỏa một nhà, Thổ là một nhà. Hai nhà trên phải do Mậu 

Kỷ Thổ điều hòa mới kết Đơn được. 

 

Dịch : 

Chấn  Long  là  Hống  ở  phương  Đông 

Đoài  Hổ  là  Diên  ở  Khảm  phương  

Hai  vật  này  là  con  sinh  mẹ 

Năm  hành  cần  phải  vào  trung  ương. 

 

 

 

Bài   18  : 

月 才 天  際  半 輪 明 

Nguyệt tài thiên tế bán luân minh 
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早 有  龍 吟 虎 嘯  聲 

Tảo hữu Long Ngâm Hổ khiếu thanh 

便 好 用 功  修 二  八 

Tiện hảo dụng công tu nhị bát 

一 時 辰 內  管 丹 成 

Nhất thời thần nội quản Đơn thành. 

 

Chú Thích : 

Minh : sáng, chỉ lúc thuốc sinh. 

Long ngâm hổ tiêu : Rồng hú, Hổ gầm, chỉ tình trạng Tinh hóa Khí. 

Nhị tám : 2 cái tám lạng là một cân. 

 

Đại Ý : 

Mồng tám âm lịch trăng lưỡi liềm, sáng là do ánh mặt trời, như Đơn phát 

sinh Rồng gầm, Hổ hú vì Kim Mộc là rồng, hổ, là Diên Hống. Tiên thiên 

khí vô chất nửa cân và Hậu thiên khí có chất nửa cân. Nửa cân là Kim, 

nửa cân là Thủy. Nếu lúc đó xử dụng hỏa hầu thích hợp thì Đơn nhất 

định sẽ thành. 
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Dịch : 

Mặt  trăng  vừa  nhô  nửa  vầng  sáng 

Sớm  nghe  Rồng  hú  và  Hổ  gầm 

Công  phu  hai  tám  dùng  đúng  lúc 

Nhất  thời  chấn  động  là  thành  Đan. 

 

 

Bài   19  : 

華  岳 山 頭 雄  虎 嘯 

Hoa nhạc sơn đầu hùng hổ khiếu 

扶 桑 海 底 牝 龍 吟 

Phù Tang hải để tẫn Long ngâm 

黃 婆  自 解  相  媒  合 

Huỳnh Bà tự giải tương mưu hợp 

遣 作 夫 妻 共 一  心 

Khiến tác phu thê cộng nhất tâm. 
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Chú Thích : 

Hoa nhạc sơn đầu : Tây Nhạc Hoa Sơn là quẻ Khảm, là Hổ, là Kim, là 

Diên. 

Hùng hổ khiếu : hổ đực gầm, chỉ Diên phát động, quẻ Khảm có một hào 

Dương ở giữa nên gọi là hổ đực. 

Tẫn long : rồng cái, quẻ Ly là rồng, có một hào Âm ở giữa nên gọi là 

rồng cái. 

 

Đại Ý :  

Ở Tiên thiên bát quái quẻ Khảm ở phương Tây là Bạch Hổ, quẻ Ly ở 

phương Đông là Rồng cái, phải nhờ Mậu Kỷ Thổ dẫn đạo thì Rồng, Hổ 

mới tương giao, Kim Đơn mới luyện thành. 

 

Dịch : 

Trên  núi  Hoa  Nhạc  hổ  đực  hú 

Rồng  cái  ngâm  nga  bể  Phù  Tang 

Huỳnh  Bà  đã  rõ  mối  tương  hợp 

Khiến  cho  chồng  vợ  một  lòng  chung. 

 

 



72 

 

Bài   20  : 

西 山 白 虎  性 猖  狂 

Tây Sơn Bạch Hổ tánh xương cuồng 

東  海 青  龍 不 可 當 

Đông Hải Thanh Long bất khả đương 

兩 手 捉  來  令 死 鬥 

Lưỡng thủ tróc lai lệnh tử đấu 

化 成 一  塊 紫  金 霜 

Hóa thành nhất khối Tử Kim Sương 

 

Chú Thích : 

Bạch Hổ : hổ trắng, là quẻ Khảm. 

Xương cuồng : bản tánh không chịu sự gò bó. 

Đông Hải Thanh Long : Rồng xanh ở Đông Hải, chỉ quẻ Chấn, ở 

phương Đông. 

Đương : kháng cự. 

Lưỡng thủ : chỉ Chân Ý. 

Tử kim sương : nội đơn đại dược. 
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Đại Ý : 

Quẻ Khảm ở phương Tây là Bạch Hổ, bản tánh không chịu câu thúc. 

Quẻ Ly ở phương Đông là Thanh Long tánh bạo tợn, khó đương. Do 

Chân Ý làm môi giới Long, Hổ mới giao hợp tạo thành Nội Đơn. 

 

Dịch : 

Hổ  trắng  núi  Tây  đang  điên  cuồng 

Rồng  xanh  biển  Đông  thật  khó  đương 

Hai  tay  nắm  chặt  cố  quyết  tử 

Hóa  thành  một  khối  tử  kim  sương. 

 

 

 

Bài   21  : 

  赤 龍 黑  虎 各  西 東 

  Xích Long Hắc Hổ các Tây Đông 

  四  象  交 加  戊 己 中 

  Tứ tượng giao gia Mậu Kỷ trung 
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  復 姤 自 此 能 運 用 

  Phục cấu tự thử năng vận dụng 

  金 聃  誰 道 不  成  功 

  Kim Đơn thùy đạo bất thành công. 

 

Chú Thích : 

Xích Long, Hắc Hổ : rồng đỏ, hổ đen, đây là chỉ rồng và hổ đã đổi chỗ 

cho nhau rồi. Lúc chưa đổi thì rồng xanh, hổ trắng. 

Quẻ Phục : một hào Dương bắt đầu sinh, đây là giai đoạn Tiến Dương 

Hỏa. 

Quẻ Cấu : một hào Âm bắt đầu sinh, đây là giai đoạn Thối Âm Phù. 

 

Đại Ý :  

Ở Tiên thiên bát quái quẻ Ly ở phương Đông chế luyện thành Hống, 

Hống có mầu đỏ nên gọi là Xích Long. Khảm ở phương Tây là Diên, sau 

khi chế luyện thành Đen nên gọi là Hắc Hổ. Do Ý Thổ điều khiển tứ 

tượng giao hợp ở cung trung. Quẻ Phục sẽ tiến dương hỏa, quẻ Cấu sẽ 

thối âm phù, xử dụng hỏa hầu thích hợp, cứ thế mà làm thì Đơn không 

thành sao được ? 
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Dịch : 

Ở  Tây  Đông,  Hổ  Đen,  Rồng  Đỏ 

Ở  Mậu  Kỷ,  tứ  tượng  giao  nhau 

Từ  đó  có  thể  dùng  Phục,  Cấu 

Ai  nói  Kim  Đơn  chẳng  thành  đâu ? 

 

 

Bài   22  : 

先 且 觀 天 明 五 賊 

Tiên thả quan Thiên minh Ngũ tặc 

次 須 察  地 以 安 民  

Thứ tu sát địa dĩ an dân 

民 安  國 富 方 求  戰 

Dân an quốc phú phương cầu chiến 

戰 罷  方 能  見 聖  人 

Chiến bãi phương năng kiến Thánh Nhân. 
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Chú Thích : 

Quán Thiên : xem thiên tượng. 

Sát địa : xem sự sinh khắc của Ngũ hành ở đất. 

Ngũ tặc : Kim chủ Nộ, Mộc chủ Hỉ, Thủy chủ Lương, Hỏa chủ Viêm, 

Thổ chủ Tĩnh. 

 

Đại Ý : 

Quan sát biến hóa của Ngũ hành trên trời và dưới đất thì có thể an dân, 

phú quốc. Cũng vậy hiểu rõ tính chất và phương vị của Ngũ hành trong 

người thì luyện Đơn mới dễ thành. 

 

Dịch : 

Đầu  tiên  quán  thiên  rõ  năm  tặc 

Kế  đến  sát  địa  để  an  dân 

Dân  an,  quốc  phú  mới  bầy  trận 

Cuộc  chiến  tan  rồi,  thấy  thánh  nhân. 
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Bài   23  : 

用 將  須 分 左  右 軍 

Dụng tướng tu phân Tả Hữu Quân 

饒 他  為  主 我 為 賓 

Nhiêu tha vi Chủ ngã vi Tân 

勸  君  臨 陣 休 輕  敵 

Khuyến quân lâm trận hưu khinh địch 

恐 喪  吾  家  無 價  珍 

Khủng tang Ngô Gia vô giá Trân. 

 

Chú Thích : 

Tướng : vị tướng quân. 

Tả : chỉ văn hỏa. 

Hữu : chỉ võ  hỏa. 

 

Đại Ý : 

Chọn tướng phải chọn người biết rõ các cánh quân tả, hữu. Cũng vậy, 

luyện nội đơn cũng phải biết rõ văn, võ hỏa. Luyện Đơn là từ Hậu thiên 
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trở về Tiên thiên và làm sao cho Tiên thiên và hậu thiên khế hợp. Ở Tiên 

thiên tôi là Càn, là Chủ, là Thần. Ông là Khôn, là Khách, là Tinh. Khi 

luyện Đơn, Tinh bốc lên chế Thần, Tinh sẽ làm Chủ, Thần sẽ làm 

Khách. Trong giai đoạn tiến dương hỏa để hái thuốc, không được có tạp 

niệm, nếu không thì thuốc sẽ không thành. 

 

Dịch : 

Làm  tướng  phải  phân  quân  phải,  trái 

Để  mình  làm  Khách,  Chủ  nhường  người 

Khuyên  ông  lâm  trận  đừng  khinh  địch 

Chỉ  sợ  mất  đi  ngọc  quý  thôi. 

 

 

Bài   24  : 

火 生  於  木  本 藏 鋒 

Hỏa sinh ư Mộc bản tang phong 

不  會 鑽 研 莫 強 攻 

Bất hội toản nghiên mạc cưỡng công 
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禍  發  總 因 斯  害 己 

Họa phát tổng nhân tư hại kỷ 

要  須  制  伏  覓  金 公 

Yếu tu chế phục mịch Kim công. 

 

Chú Thích : 

Họa phát tổng nhân tư hại kỷ : hỏa khí phát ra làm hại thân, ẩn dụ luyện 

nội đơn không biết xử lý hỏa hầu thì sẽ mang họa. 

Kim Ông : chỉ Diên. 

 

Đại Ý : 

Mộc sinh Hỏa, nhưng Hỏa có thể làm hại Mộc, như vậy là trong Mộc đã 

ẩn tàng tai họa. Trong phép luyện nội đơn nếu vận dụng hỏa hầu không 

thích đáng sẽ gây họa. Muốn trừ tai họa ẩn tàng trong Mộc chỉ có cách là 

dùng Kim. Vì Kim khắc Mộc, hơn nữa Kim sinh Thủy mà Thủy lại khắc 

Hỏa. 

Dịch : 

Hỏa  sinh  ở  Mộc,  vốn  tàng  Dáo 

Chưa  biết  đào  sâu  chớ  tu  càn 
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Hỏa  khí  phát  ra  khiến  thân  hại 

Muốn  dập  tắt  nó,  tìm  Kim  Ông. 

 

 

Bài   25  :  

金 公 本 是  東 家  子 

Kim công bản thị Đông gia tử 

送 在 西  鄰  寄  體  生 

Tống tại Tây lân ký thể sinh 

認 得 喚 來 歸 舍 養 

Nhận đắc hoán lai qui xá dưỡng 

配 將  奼  女 作 親 情 

Phối tương Xá Nữ tác thân tình. 

 

Chú Thích : 

Kim ông : Diên. 

Xá Nữ : Hống. 

Tác thân Tình : chỉ Nguyên Tinh, Nguyên Thần giao hợp. 
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Đại Ý : 

Ở Tiên thiên bát quái, quẻ Khảm ở phương Tây, thuộc Canh Tân Kim, 

nhưng hào Dương của nó đến từ quẻ Ly ở phương Đông, do đó Kim vốn 

ở Đông phương, do Ly đem đến Tây xúc tiến việc Khảm, Ly điên đảo. 

Trong luyện Đơn, Chân Âm của Ly và Chân Dương của Khảm dưới sự 

chỉ đạo của Chân Ý (Thổ), Nguyên Tinh, Nguyên Thần sẽ giao hợp 

thành Đơn Mẫu. 

 

Dịch : 

Kim  Ông  vốn  con  nhà  phía  Đông 

Đem  sáng  nhà  Tây  để  nhờ  trông 

Nhận  ra,  gọi  về  để  nuôi  dưỡng 

Gả  cho  Xá  Nữ  đặng  kết  thân. 

 

 

Bài   26  : 

奼 女  游 行  自 有 方 

Xá Nữ du hành tự hữu phương 
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前  行 須  短 後  須  長 

Tiền hành tu đoản hậu tu trường 

歸  來 卻  入  黃 婆 舍 

Qui lai khước nhập Huỳnh Bà Xá 

嫁  箇  金  公 作  老 郎 

Giá cá Kim công tác lão lang. 

 

Chú Thích : 

Xá Nữ du hành : sự vận hành của Nguyên Thần. 

Tiền hành : Tinh, Khí từ Nê Hoàn xuống Thượng Thước Kiều, qua 

Trùng Lâu, xuống Giáng cung vào Hạ Đơn Điền. 

Hậu hành : từ Vĩ lư qua Giáp Tích vào Nê Hoàn. 

 

Đại Ý : 

Sự vận hành của Nguyên Tinh và Nguyên Thần ở phía trước từ Nê Hoàn 

đến Hạ Đơn Điền dùng ít thời gian, còn ở phía sau từ Vĩ Lư tới Nê Hoàn 

dùng nhiều thời gian hơn. Khảm và Ly do Chân Ý làm môi giới hòa hợp 

với nhau ở Huỳnh Đình, tạo thành Kim Đơn. 
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Dịch : 

Xá  Nữ  đi  chơi  tự  có  nơi 

Chuyến  đi  trước  ngắn, chuyến  sau  dài 

Trở  về  vào  chỗ  Huỳnh  Bà  xá 

Hợp  với  Kim  Ông  thành  một  đôi. 

 

 

 

Bài   27  : 

縱 識 朱 砂 與 黑 鉛 

Túng thức Chu Sa dữ Hắc Diên 

不 知 火 候 也 如 閑 

Bất tri Hỏa Hậu dã như nhàn 

大 都  全 藉  修 持  力 

Đại đô toàn tạ tu trì lực 

毫 髮 差  殊 不 結 丹 

Hào phát sai thù bất kết Đơn. 
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Chú Thích : 

Chu sa, Hắc Diên : Hống, Diên. 

Tu từ lực : sức kháng chế ý niệm. 

 

Đại Ý : 

Dù đã biết rõ Nguyên Tinh, Nguyên Thần là thế nào nhưng không biết 

cách xử dụng hỏa hầu thì cũng vô ích. Phải biết rõ lúc nào Tiến hỏa, lúc 

nào Thối Phù, lúc nào Mộc Dục, lúc nào thêm lửa, bớt lửa, chỉ sơ sót 

một chút là Đơn sẽ không thành. 

 

Dịch : 

Chu  Sa,  Hắc  Diên  dù  có  biết 

Vô  ích,  nếu  không  hiểu  hỏa  hầu 

Phần  lớn  nhờ  vào  Tu  Trì  Lực 

Sai  khác  thì  Đơn  chẳng  kết  đâu. 

 

Bài   28  : 

契 論 丹 經 講  至 真 

Khế Luận Đơn kinh giảng chí Chân 
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不  將  火 候 著 於 文 

Bất tương Hỏa Hậu trước ư Văn 

要  知 口 訣  通  玄 處 

Yếu tri khẩu quyết thông huyền xứ 

須 共  神 仙 細  仔  論 

Tu cộng Thần Tiên tế tử luân. 

 

Chú Thích : 

Khế : chỉ tác phẩm Tham Đồng Khế. 

Luận : các sách bàn về phép luyện Đơn. 

Khẩu quyết : Đạo giáo truyền bí pháp bằng cách truyền miệng. 

 

Đại Ý : 

Từ Tham Đồng Khế đến các Đơn kinh về sau đều giảng bí quyết tối cao 

nhưng đều không dùng văn tự để dạy về hỏa hầu, muốn biết phải cầu 

thần tiên chỉ cho khẩu quyết. 

 

Dịch : 
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Khế,  luận,  Đơn  kinh  giảng  rất  thực 

Chẳng  kể  hỏa  hầu  trong  câu  văn 

Muốn  biết  khẩu  quyết  thông  tới  chỗ 

Luận  bàn  cặn  kẽ  với  Thần  tiên. 

 

Bài  29  : 

八 月 十 五  玩  蟾 輝 

Bát nguyệt thập ngũ ngoạn thiềm huy 

正  是 金 精 壯 盛 時 

Chính thị Kim Tinh tráng thịnh thì 

若 到 一 陽 才 動 處  

Nhược đáo nhất Dương tài động xứ 

便  宜  進  火 莫 延 遲 

Tiện nghi tiến hỏa mạc Diên trì. 

 

Chú Thích : 

Thiềm huy : ánh trăng. 
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Kim Tinh : Nguyên Tinh. 

Tráng thạch thời : chỉ lúc do tĩnh mà động. 

 

Đại Ý : 

Ngày 15, tháng 8 khí Kim Thủy rất vượng, giờ Tý là lúc chất Dương sơ 

động, lúc đó phải Tiến hỏa ngay đừng để lỡ cơ hội. 

 

Dịch : 

Ngắm  trăng  ngày  mười  lăm  tháng  tám 

Là  lúc  Kim  Tinh  sức  rất  cường 

Khi  mà  nhất  Dương  vừa  mới  động 

Hãy  mau  tiến  hỏa  chớ  có  ngưng. 

 

 

 

Bài  30  : 

一 陽 才 動 作 丹 時 

Nhất Dương tài động tác Đơn thì 
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鉛  鼎 溫 溫 照 幌 幃 

Diên đỉnh ôn ôn chiếu hoảng vi 

受 氣 之 初  容 易 得 

Thụ khí chi sơ dung dị đắc 

抽  添  運  用  卻 防 危 

Trừu thiêm vận dụng khước phòng nguy. 

 

Chú Thích : 

Diên đỉnh : chỉ Đơn Điền. 

Ôn ôn : ấm áp. 

Hoảng vi : nhắm mắt nhìn vào khoảng giữa 2 chân mày nếu khí phát 

động sẽ thấy chỗ đó sáng lên. 

Trừu thiêm : bớt Khí, thêm Thần. 

 

Đại Ý : 

Vào giờ Tý, Dương Tinh khởi động, người tu cảm giác Đơn Điền nóng 

lên, khí thông trên dưới, khoảng giữa 2 chân mày sáng lên. Người tu lúc 

ấy mới hiểu thế nào là bớt Diên thêm Hống . Hống càng ngày càng tăng, 
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đến khi luyện Khí hóa Thần thì không còn Diên nữa. Lúc đó phải chú ý 

vận dụng hỏa hầu, đừng để tẩu hỏa nhập ma. 

 

Dịch : 

Lúc  luyện  Đan,  nhất  Dương  vừa  động 

Diên  đỉnh  ấm  áp  chiếu  qua  vi 

Nhận  Khí  lúc  đầu  dễ  dàng  được 

Vận  dụng  trừu  thiêm  để  phòng  nguy. 

 

 

 

 Bài  31  : 

玄 珠 有 象 逐 陽  生 

Huyền Châu hữu tượng trục Dương sinh 

陽  極  陰 來 漸 剝  形 

Dương cực Âm lai tiệm bác hình 

十 月 霜 飛 丹 始 熟 

Thập nguyệt sương phi Đan Thủy thục 
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恁 時  神 鬼  也  須 驚 

Nhậm thời thần quỷ dã tu kinh. 

 

Chú Thích : 

Huyền châu : thuốc, thuốc không thể tự sinh, do cảm Dương Khí mà 

sinh. 

Dương cực Âm lai : tiến dương hỏa, thối âm phù. 

Sương : chỉ khí Âm. 

 

Đại Ý : 

Luyện Đơn ở giờ Tý, dược vật cảm Dương Khí mà từ không ra có. Từ 

quẻ Phục đến quẻ Khôn là quá trình Dương trưởng Âm tiêu. Đến quẻ 

Bác tương ứng với tháng 9 âm lịch, vạn vật tàn tạ. Đến quẻ Khôn tương 

ứng với tháng 10 âm lịch khí Âm cực thạnh, sương bay đầy đất. Đơn 

Mẫu luyện thành. Kết quả này quỷ thần cũng phải kinh ngạc. 

Dịch : 

Huyền  Châu  tượng  hình  lúc  Dương  sinh 

Dương  cực  Âm  tiêu  tiệm  bác  hình 

Tháng  mười  sương  bay  Đơn  mới  chín 

Lúc  đó  quỷ  thần  cũng  phải  kinh. 
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Bài  32  : 

前 弦  之 後  後  弦  前 

Tiền Huyền chi hậu Hậu Huyền Tiền 

藥 味 平 平 氣 象  全 

Dược vị bình bình khí tượng tuyền 

太 得 歸  來 爐  里  煉 

Thái đắc qui lai lô lý luyện. 

煉 成 溫 養  自 烹  煎 

Luyện thành ôn dưỡng tự phanh Tiên. 

 

Chú Thích : 

Thượng huyền : từ ngày mồng một đến ngày mồng 7 mỗi tháng. 

Hạ huyền : từ ngày 24 đến ngày 30 mỗi tháng. 

Dược vị : chỉ dược vật. 

Bình bình : chỉ lượng Kim và Thủy bằng nhau. 

Thái đắc quy lai : đúng lúc để hái thuốc. 

 

Đại Ý : 
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Mỗi tháng từ mùng 8 đến 24, từ lúc Đơn chưa phát đến lúc Đơn mới 

phát, lúc đó Kim Thủy bằng nhau, hỏa hầu thích đáng, đúng là cơ hội hái 

thuốc, đưa vào Đơn Điền dùng văn hỏa ôn dưỡng. 

 

Dịch : 

Khoảng  giữa  thượng  huyền  và  hạ  huyền 

Khí  vị  của  thuốc  thật  bình  bình 

Hái  ngay  bỏ  lò  để  bào  chế 

Rồi  đem  ôn  dưỡng  lúc  Đơn  thành. 

 

 

Bài  33  : 

長 男 乍 飲 西 方 酒 

Trưởng Nam sạ ẩm Tây phương tửu 

少  女 初 開 北  地 花 

Thiếu Nữ sơ khai Bắc địa hoa 

若 使  青  娥 相 見  後 

Nhược sử Thanh nga tương kiến hậu 
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一 時  關 鎖  在  黃 家 

Nhất thời quan toả tại Hoàng gia. 

 

Chú Thích : 

Trưởng Nam : chỉ quẻ Chấn. 

Tây phương tửu : Kim sinh Thủy. 

Thiếu Nữ : chỉ quẻ Đoài. 

Bắc địa hoa : Nguyên Tinh và Nguyên Thần hòa hợp. 

Thanh nga : Đông phương Thanh Long và Tây phương Bạch Hổ. 

Hoàng gia : Chân Ý. 

 

Đại Ý : 

Quẻ Chấn là Rồng, là Trưởng tử, ở phương Đông, thuộc Mộc, là Nguyên 

Thần. Quẻ Đoài ở phương Tây là Thiếu Nữ, thuộc Kim, Kim có thể sinh 

Thủy, mà Thủy là Nguyên Tinh. Nguyên Tinh, Nguyên Thần lần đầu 

gập gỡ do Đông phương Trưởng Nam đến uống Tây phương tửu thấy 

Thiếu nữ diễm lệ, thì vui vẻ vô cùng. Vì Khảm tại phương Bắc là Thủy. 

Kim có thể sinh Thủy, Nguyên Tinh, Nguyên Thần hội họp Bắc phương 

đều nở hoa, khiến Thanh Long và Bạch Hổ hội họp. Nhất định phải có 

Chân Ý làm bà mai mới đưa được họ vào Đơn Điền. 
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Dịch : 

Trưởng  nam  vừa  uống  Tây  phương  tửu 

Thiếu  nữ  nở  ra  Bắc  địa  hoa 

Sau  khi  gập  gỡ  Thanh  Nga  đó 

Liền  đem  nhốt  lại  ở  Hoàng  gia. 

 

 

 Bài  34  : 

 

兔 雞  之 月 及 其  時 

Thố kê chi nguyệt cập kỳ thì 

刑 德  臨 門 藥  象 之 

Hình Đức lâm môn Dược tượng chi 

到 此  金 砂 宜  沐 浴 

Đáo thử Kim sa nghi mộc dục 

若  還  加 火 必 傾  危 

Nhược Hoàn gia hỏa tất khuynh nguy. 
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Chú Thích : 

Thố kê chi nguyệt : Chỉ tháng 2 và tháng 8 âm lịch. 

Hình đức lâm môn : tháng 2 thuộc mùa Xuân, cây cối mọc mầm dụ cho 

Đức. Tháng 8 thuộc mùa Thu cây cối tàn tạ, lá rụng rơi dụ cho Hình. 

Kim sa : Tiên thiên Tinh và Hậu thiên Hình. 

Nghi mộc dục : các giờ Mão, Dậu không xử dụng tiến dương hỏa và thối 

âm phù. 

Khuynh nguy : bị tẩu hỏa nhập ma. 

 

Đại Ý :  

Tháng 2 âm lịch là Thỏ, là Mão, tháng 8 âm lịch là Gà là Dậu. Tháng 2 

là Xuân là Đức chủ Sinh, tháng 8 là Thu là Hình, chủ Sát. Trong phép 

luyện Đơn giờ Mão không tiến dương hỏa, giờ Dậu không thối âm phù. 

Nghỉ ngơi để hỏa lực dịu xuống. Nếu không tuân thủ phép vận hỏa thì sẽ 

bị tẩu hỏa nhập ma. 

Dịch : 

Xuân,  Thu  phân  là  tháng  hai,  tám 

Hình  Đức  tới  cửa, thuốc  thành  hình 

Lúc  đó  Kim  Đơn  nên  Mộc  dục 

Nếu  mà  thêm  lửa  sẽ  hư  công. 
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 Bài  35  : 

日 月  三 旬  一 遇 逢 

Nhật nguyệt tam tuần nhất ngộ phùng 

以 時 易 日 法  神  功 

Dĩ thời dịch nhật pháp thần công 

守  城 野 戰 知 凶 吉 

Thủ thành dã chiến tri hung cát 

增  得 靈  砂 滿 鼎 紅 

Tăng đắc linh  sa mãn đỉnh hồng. 

 

Chú Thích : 

Ngộ phùng : gập gỡ. Mặt trời và mặt trăng cứ 30 ngày đêm sẽ gập nhau 

một lần. 

Một tuần : là 10 ngày. 

Linh sa : chỉ dược vật. 

Thủ thành, dã chiến : dụ cho văn hỏa và võ hỏa. 

 

Đại Ý :  
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Mặt trời cứ 30 ngày thì gập mặt trăng một lần. Một ngày có 12 giờ, giờ 

tốt nhất để Âm Dương giao hội là cuối giờ Hợi đầu giờ Tý, lúc đó Âm 

cực, Dương sinh. Việc luyện Nội Đơn bắt chước sự biến hóa Âm Dương 

của Trời, Đất. Việc giữ thành hay ra trận cũng ví như việc dùng văn hỏa 

hay võ hỏa. Chỉ cần coi chiến lược của đôi bên là có thể biết sự thành 

bại của cuộc chiến. Cũng vậy Đơn thành hay không cũng là do sự xử 

dụng hỏa hầu. 

 

Dịch : 

Cứ  ba  tuần, Nhật  lại  gập  Nguyệt 

Chính  là  lúc  để  học  thần  thông 

Giữ  thành,  dã  chiến  biết  thành  bại 

Có  được  linh  sa  mãn  đỉnh  hồng. 

 

Bài  36  : 

否 太 才  交 萬  物  盈 

Bĩ Thái tài giao vạn vật doanh 

屯 蒙 受 卦 稟 生 成 

Truân Mông thụ quái bẩm sinh thành 
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此 中  得 意 休 求 象 

Thử trung đắc ý hưu cầu tượng 

若 究  群 爻  謾  役 情 

Nhược cứu quần hào mạn dịch tình. 

 

Chú Thích : 

Bỉ : quẻ Bỉ trên trời, dưới đất, chỉ âm dương không giao nhau. 

Thái : quẻ Thái, đất trên, trời dưới, đất sẽ đi xuống, trời sẽ đi lên, âm 

dương giao hội. 

Truân : quẻ Truân, trên Chấn dưới Khảm, chỉ vạn vật sơ sinh. 

Mông : quẻ Mông, trên Cấn dưới Khảm, chỉ sự trưởng thành. 

Đắc ý : biết được Chân Ý của sự luyện Đơn. 

Hưu cầu tượng : không lý giải tượng của quẻ. 

 

Đại Ý : 

Ở quẻ Bỉ, âm dương không giao nhau, ở quẻ Thái thì âm dương giao 

nhau. Nếu 2 quẻ này trao đổi vị trí thì vạn vật sẽ sinh sôi nẩy nở. Đó 

cũng là sự phối hợp của âm dương trong phép luyện Đơn. Quẻ Truân và 

quẻ Mông diễn tả lúc sơ sinh và trưởng thành của vạn vật. Ở quẻ Truân 
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có một hào dương ở cuối tượng trưng khí Dương mới phát động, trong 

luyện Đơn đó là giai đoạn tiến dương hỏa, hái dược rồi đưa lên Nê 

Hoàn. Ở quẻ Mông vạn vật trưởng thành là giai đoạn thối âm phù ở phép 

luyện Đơn, Kim Thủy từ Nê Hoàn mà vào Đơn Điền. Chỉ cần hiểu hàm 

ý của các quẻ, đừng đi sâu vào các hào chỉ là phí công vô ích thôi. 

 

Dịch : 

Bỉ,  Thái  mà  giao  vạn  vật  tràn 

Truân,  Mông  hai  quẻ  vốn  sinh  thành 

Trong  đó  cầu  ý  chẳng  cầu  tượng 

Tìm  khắp  các  hào  chỉ  uổng  công. 

 

 

Bài  37  : 

卦 中 設 象 本 儀  形 

Quái trung thiết tượng bản nghi hình 

得 象  忘 言 意 自 明 

Đắc tượng vong ngôn ý tự minh 
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後 世  迷  途 惟 泥 象 

Hậu thế mê đồ duy nê tượng 

卻 行 卦 氣 望 飛 昇 

Khước hành quái khí vọng phi thăng. 

 

Chú Thích : 

Đắc ý vong ngôn : được ý, quên lời. 

Phi thăng : chỉ tiến dương hỏa, thối âm phù. 

 

Đại Ý : 

Chỉ cần nắm được hàm ý, không cần để ý đến hình thức. Người đời sau 

cứ chấp vào hình tượng mà không tham cứu vào nội dung chân thực. Họ 

chỉ căn cứ vào quái tượng mà luận về hỏa hầu. Đó là sự sai lầm. 

 

Dịch : 

Từ  quái  tạo  nên  tượng  với  hình 

Được  tượng  quên  lời,  ý  tự  minh 

Người  sau  mê  mờ  chấp  tượng  đất 

Vọng   theo  quái  tượng  đặng  phi  thăng. 
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Bài  38  : 

天 地 盈 虛  自 有 時 

Thiên địa doanh hư tự hữu thì 

審  能  消  息 始 知 機 

Thẩm năng tiêu tức Thủy tri ky 

由 來 庚 甲 申 明 令 

Do lai Canh Giáp thân minh lệnh 

殺 盡  三 尸 道  可 期 

Sát tận tam thi Đạo khả kỳ 

 

Chú Thích : 

Do lai hoặc do lư : bởi vì. 

Canh giáp : Nguyên Tinh, Nguyên Thần. 

Thân minh lệnh : Chỉ Kim, Mộc hội hợp. 

Tam thi : chỉ âm khí. 

 

Đại Ý : 
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Sự biến hóa của khí Âm, Dương trong trời đất có một thời gian nhất 

định. Quan sát và nghiên cứu sâu xa sự biến hóa này người ta thấy ở 

Hậu thiên bát quái : ở Đông là Giáp Mộc, Mộc sinh Hỏa (Nguyên Thần), 

ở Tây là Canh Tân Kim, Kim sinh Thủy (Nguyên Tinh). Phép Nội Đơn 

khiến Nguyên Tinh và Nguyên Thần kết hợp, Âm khí càng ngày càng 

mất, Dương khí càng ngày càng tăng, cho đến khi Âm hết chỉ còn toàn 

Dương là đạt được mục đích luyện Đơn. 

 

Dịch : 

Trời  đất  đầy  vơi  tự  có  lúc 

Xét  kỹ  vận  hành  mới  biết  cơ 

Bởi  chưng  canh  Giáp  rõ  chính  lệnh 

Muốn  thành  đạo  thỉ  giết  ba  thi. 

 

 Bài  39  : 

要 得 谷 神  長 不 死 

Yếu đắc Cốc Thần trường bất tử 

須  憑  玄  牝  立 根 基 

Tu bằng Huyền Tẫn lập căn ky 
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真 精 既  返 黃 金  室 

Chân Tinh ký phản Hoàng Kim thất 

一 顆 靈 光  永  不  離 

Nhất khỏa linh quang vĩnh bất ly. 

 

Chú Thích : 

Huyền Tẫn : huyệt Huyền Quan. 

Hoàng Kim Thất : Huỳnh Đình :. 

 

Đại Ý : 

Nếu muốn biết sự biến hóa kỳ diệu của khí Âm Dương để đạt được mục 

đích trường sinh, ở giờ Tý lúc Dương sinh phải khai mở Huyền tẫn, tuân 

theo các phép tắc của phép luyện Nội Đơn. Đơn được Hà Xa vận chuyển 

vào Huỳnh Đình luyện thành Kim Đơn sẽ lưu giữ mãi bên mình. 

Dịch : 

Muốn  có  Cốc  Thần  thường  bất  tử 

Dựa  vào  Huyền  tẫn  để  xây  nền 

Chân  Tinh  trở  về  Hoàng  Kim  Thất 

Vĩnh  viễn  chẳng  rời  hạt  linh  quang. 
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Bài  40  : 

玄 牝 之 門  世 罕 知 

Huyền tẫn chi môn thế hãn tri 

指 將 口 鼻 妄 施 為 

Chỉ tương khẩu tỵ vọng thi vi 

饒  君  吐 納 經 千 載 

Nhiêu quân thổ nạp kinh thiên tải 

爭 得  金 烏 搦  兔  兒 

Tranh đắc Kim Ô nạch Thố Nhi. 

 

Chú Thích : 

Huyền Tẫn : chỗ ra vào của Âm Dương. 

Hãn tri : không biết. 

Chỉ tương : chỉ tưởng. 

Khẩu tỵ vọng thi vi : miệng mũi là Huyền tẫn. 

Thổ nạp : phép hô hấp. 

Kim Ô : chỉ Nguyên Thần. 

Thố Nhi : chỉ Nguyên Tinh. 
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Dịch : 

Cửa  Huyền  Tẫn  có  ít  người  biết 

Chỉ  nhằm  mũi  mồm  mà  vọng  tu 

Dù  ông  thổ  nạp  ngàn  năm  nữa 

Làm  sao  bắt  được  thỏ  cùng  ô  ? 

 

 

Bài  41 : 

異 名 同 出  少  人  知 

Dị danh đồng xuất thiểu nhân tri 

兩  者 玄  玄  是  要 機 

Lưỡng giả Huyền Huyền thị yếu ki 

保 命 全 形 明 損 益 

Bảo mệnh toàn hình minh tổn ích 

紫 金  丹  藥  最 靈  奇 

Tử Kim Đơn dược tối linh kỳ. 
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Chú Thích : 

Tố kim đơn dược : Kim Đơn. 

Huyền huyền : huyền diệu, nghịch chuyển Hậu Thiên Hữu về Tiên 

Thiên Vô. 

 

Đại Ý : 

Tánh công và Mạng công cùng một nguồn gốc nhưng có tên khác, 

nhưng ít người biết được điều này. Hai loại công pháp này huyền diệu 

cao xa. Nếu như muốn đồng thời tu luyện Hình, Thần thì phải biết rõ 

điều này là Ngũ Hành nếu thuận thì có sinh có diệt, nếu nghịch thì Đơn 

sẽ thường linh, thường tồn. Có được Kim Đơn là có được thuốc trường 

sinh tối linh, tối diệu. 

 

Dịch : 

Tên  khác,  ra  cùng  ít  người  biết 

Cả  hai  đã  huyền  rồi  lại  huyền 

Giữ  Mệnh,  giữ  Hình  rõ  tổn  ích 

Diệu  kỳ,  linh  nghiệm  ấy  tiên  đan. 
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Bài  42 : 

始 於  有  作 無 人 見 

Thủy ư hữu tác vô nhân kiến 

及 至 無 為 眾  始  知 

Cập chí Vô Vi chúng Thủy tri 

但 見 無  為 為  要 妙 

Đản kiến Vô Vi vi  yếu diệu 

豈 知 有  作  是 根 基 

Khởi tri hữu tác Thủy căn ky. 

 

Chú Thích : 

Vô vi : thuận theo tự nhiên, không làm nhưng không gì là không làm. 

 

Đại Ý : 

Luyện Nội Đơn bắt đầu từ Động công hoặc Mạng công. Chẳng ai thấy, 

tới khi luyện Thần hoàn Hư, rồi trở về Vô thì mới hay hợp với thiên 

nhiên thì không có người tạo tác (vô ngã). Đó là đạo lý tối chủ yếu. Lúc 

khởi đầu là Hữu vi rồi kết quả là Vô Vi. 



108 

 

Dịch : 

Trước  là  hữu  vi  không  ai  thấy 

Đến  lúc  vô  vi,  chúng  mới  hay 

Đã  thấy  vô  vi  là  kỳ  diệu 

Chẳng  biết  căn  cơ  là  hữu  vi. 

 

 

Bài  43 : 

黑 中 有 白 為 丹 母 

Hắc trung hữu bạch vi Đơn mẫu 

雄 里  懷 雌  是  聖  胎 

Hùng lý hoài thư thị Thánh Thai 

太 一 在 爐  宜 慎 守 

Thái nhất tại lô nghi thận thủ 

三 田 聚 寶  應 三  台 

Tam điền tụ bảo ứng Tam Thai. 
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Chú Thích : 

Hắc trung hữu bạch : trong đen có trắng, Dương trong Âm. 

Đơn mẫu : Đơn chưa chín. 

Thánh thai : Đơn. 

Thái nhất : Thái Ất, chỉ Đơn vừa kết tụ. 

Lư : lò, chỉ Hạ Đơn Điền. 

Tam điền : 3 Đơn Điền : Hạ, Trung, Thượng. 

Tam tài : Hư Tinh, Lục Thuần, Khúc Sinh. 

 

Đại Ý : 

Khảm ở phương Bắc là Thủy, là Diên, là Dương trong Âm. 

Ly ở phương Nam là Hỏa, là Hống, là Âm trong Dương. 

Nếu Diên, Hống kết hợp ở Hạ Đơn Điền, ngưng tụ thành Đơn thì phải 

nuôi dưỡng nó. Chỉ cần ba Đơn Điền thức thủ khiến Tinh, Khí, Thần kết 

tụ thì tinh tú trên trời và sông biển trên đất có thể khế hợp mà thành 

Đơn. 

Dịch : 

Trong  đen  có  trắng  là  Đơn  Mẫu 

Trong  trống  có  mái  là  Thánh  Thai 

Thái  Ất  tại  lò  nên  giữ  kỹ 

Báu  tụ  ba  điền  ứng  ba  đài. 
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Bài  44 : 

恍 惚  之  中  尋 有  象 

Hoảng hốt chi trung tầm hữu tượng 

杳 冥 之 內 覓 真 精 

Yểu minh chi nội mịch Chân Tinh 

有 無 從 此 自 相 入 

Hữu vô tòng thử tự tương nhập 

未  見 如 何 想 得 成 

Vị kiến như hà tưởng đắc thành. 

 

Chú Thích : 

Hoảng hốt : mịt mờ, cảnh tượng lúc âm dương chưa phân. 

 

Đại Ý : 

Khi Âm, Dương còn chưa phân, tĩnh cực sinh động, nội đơn sơ sinh, 

nhìn không thấy, sờ không được. Chân Diên và Chân Hống đã ngưng tụ 

trong tình cảnh mịt mờ đó, tưởng như chẳng có gì biến hóa, tâm thưởng 

sự thành. 
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Dịch : 

Trong  mập  mờ  đã  tìm  ra  Tượng 

Trong  tối  tăm  đã  thấy  Chân  Tinh 

Hữu,  Vô  từ  đây  tự  hòa  nhập 

Dường  như  tâm  tưởng  việc  đã  thành. 

 

 

Bài  45 : 

四 象  會 時  全 體 就 

Tứ tượng hội thời toàn thể tựu 

五 行  全 處 紫 金  明 

Ngũ hành toàn xứ Tử  Kim Minh. 

脫 胎 入  口  身 通  聖 

Thoát Thai  nhập khẩu thân  thông  thánh 

無 限  龍 神 盡  失 驚 

Vô hạn  Long Thần  tận thất  kinh. 
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Chú Thích : 

Tứ tượng : Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ. 

Ngũ hành : Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. 

Hội : chỉ Kim, Mộc, Thủy do ý Thổ làm môi giới tụ họp lại ở trung 

cung. 

Huyền thể tựu : huyền là huyền diệu, Thể chỉ Kim Đơn, tựu là thành. 

Tử kim : vàng mầu tím, chỉ Kim Đơn. 

Thoát thai : chỉ Kim Đơn đã thành. 

Nhập khẩu : vào mồm, do Âm, Dương tụ hội biến thành Thuần Dương. 

Long Thần : chỉ Thần Tiên. 

 

Đại Ý : 

Đông phương Thanh Long, Tây phương Bạch Hổ, Bắc phương Huyền 

Vũ, Nam phương Chu Tước tụ họp lại ở Trung Cung do ý Thổ làm môi 

giới tạo thành Kim Đơn, do đào luyện Kim Đơn biến thành Tử Đơn. Khi 

nuốt Kim Đơn vào miệng là diệt hết Âm chỉ còn toàn Dương, cùng chư 

Thánh tương thông, khiến Thần tiên cũng thất kinh. 

 

Dịch : 

Khí  tứ  tượng  hội,  Huyền  thành  tựu 

Ngũ  hành  toàn  vẹn  Tử  Kim  sinh 
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Thoát  thai,  nhập  khẩu,  thân  vào  thánh 

Vô  hạn  Long  Thần  phải  thất  kinh. 

 

 

Bài  46 : 

華 池 宴 罷 月 澄 輝 

Hoa  Trì yến  bãi  nguyệt trừng  huy 

跨  箇 金 龍  訪 紫 微 

Khóa  cá Kim  Long phỏng Tử  Vi 

從 此  眾 仙  相  識 後 

Tòng thử  chúng tiên  tương  thức hậu 

海 潮  陵  谷  任  遷  移 

Hải triều lăng cốc  nhiệm  thiên  di. 

 

Chú Thích : 

Hoa trì : chỉ Hạ Đơn Điền. 

Yến bãi : hái thuốc đã đủ. 
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Nguyệt trừng huy : trăng trong chiếu, chỉ Kim Đơn đã thành. 

Kim Long : chỉ Long, Hổ giao nhau. 

Tử vi : đỉnh ở Trung Cung. 

 

Đại Ý : 

Ở hậu Thiên, Khảm ở phương Bắc, thuộc Thủy, là Diên. Trong âm lịch, 

khỏang thời gian sau Thượng Huyền trước Hạ Huyền (từ mồng 8 đến 

24) là thời gian trăng trong chiếu sáng, Kim Thủy cân bằng, hái dược đã 

đủ, Thánh thai Hoàn bị là có thể luyện Kim Đơn. Thanh Long ở phương 

Đông thuộc Mộc, Mộc có thể sinh ra Hỏa. Bạch Hổ ở phương Tây thuộc 

Kim, Kim có thề sinh ra Thủy. Long, Hổ giao nhau ở Trung Cung do 

Mậu Kỷ Thổ làm môi giới. Thủy triều và sơn cốc có thể di dời dễ dàng. 

Vũ trụ như nắm trong tay. Tất cả mọi biến hóa đều do Tâm. 

 

Dịch : 

Yến  tiệc  hoa  trì,  trăng  sáng  lắm 

Cưỡi  trên  Rồng  Vàng  thăm  Tử  Vi 

Từ  đó  chư  Tiên  đều  gập  gỡ 

Thủy  triều,  gò  hang  mặc  chuyển  di. 
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Bài  47 : 

要 知  金 液  還 丹  法 

Yếu tri  Kim Dịch Hoàn  Đơn pháp 

須 向 家 園 下 種 栽 

Tu hướng gia  viên hạ chủng tài. 

不 假 吹  噓  并 著 力 

Bất  giả Suy Hư  tịnh trước lực 

自 然  果 熟  脫  真 胎 

Tự  nhiên  quả thục  thoát  Chân Thai. 

 

Chú Thích : 

Kim dịch : Kim Đơn. 

Hoàn : mất rồi tìm lại được. 

Gia viên : vườn nhà, chỉ thân tứ đại. 

Chủng : chỉ 2 khí Âm, Dương. 

Xuy hư : thở ra trọc khí ở thân. 

Quả thục : quả chín, chỉ Đơn đã thành. 
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Đại Ý : 

Phải biết rõ Tinh, Khí, Thần làm sao bị mất đi, và làm sao xử dụng công 

pháp để phục hồi lại. Phải bắt đầu từ 2 khí Âm, Dương mà ra tay chứ 

không dùng phương pháp Thổ Nạp và nhờ ngoại lực, tự nhiên Đơn 

thành siêu phàm nhập thánh. 

 

Dịch : 

Nên  biết  Kim  dịch  Hoàn  đan  pháp 

Phải  đem  gieo  trồng  nơi  vườn  nhà 

Chẳng  cần  phí  sức  hì  hục  thổi 

Tự  nhiên  Đơn  chín,  chân  thai  ra. 

 

 

Bài  48 : 

休 施  巧 偽  為  功 力 

Hưu thi  xảo  ngụy  vi  công lực 

認 取 他 家 不 死  方 

Nhận thủ  tha  gia  bất  tử  phương. 
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壺 內 旋 添 留 命 酒 

Hồ  nội tuyền thiêm lưu  mệnh tửu 

鼎 中  收  取 返 魂 漿 

Đỉnh trung  thu thủ phản hồn tương. 

 

Chú Thích : 

Bất tử phương : đơn thuốc bất tử. 

Lưu mạng tửu : rượu giữ mạng, chỉ Chân Tinh. 

Hồ nội : trong bình, chỉ Hạ đơn Điền. 

Đỉnh trung : trong đỉnh, chỉ Huỳnh Đình trong giai đoạn luyện Khí hóa 

Thần. 

Thu thủ hoặc thái thủ : hái thuốc. 

Phản hồn tương : chỉ Nguyên Thần. 

 

Đại Ý : 

Đừng dùng những phương pháp gian xảo, hoặc dùng những uế vật bên 

ngoài thân coi đó là thuốc trường sinh. Chỉ cần ở Hạ Đơn Điền thêm 

Tinh và ở Huỳnh Đình hái Nguyên Thần là Đơn có thể thành. 

 



118 

 

Dịch : 

Chớ  lấy  khéo,  giả  làm  công  lực 

Nhận  Đơn  bất  tử  từ  tha  phương 

Hồ  lô  có  thêm  rượu  giữ  mạng 

Trong  đỉnh  thu  lấy  phản  hồn  tương. 

 

 

Bài  49 : 

雪 山 一 味 好  醍 醐 

Tuyết Sơn nhất vị  hảo Đề  Hồ 

傾 入 東 陽  造  化 爐 

Khuynh nhập  Đông  Dương  tạo  hóa lô. 

若 過 崑 崙  西 北 去 

Nhược quá Côn Lôn Tây  Bắc khứ 

張 騫 方 得  見 麻  姑 

Trương  Khiên  phương đắc  kiến  Ma Cô.  

 

Chú Thích : 
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Tuyết Sơn : Sơn thuộc Thổ, Thổ sinh Kim, Kim mầu trắng lại có tính 

lạnh nên gọi là Tuyết Sơn, ám chỉ Nguyên Tinh. 

Đề hồ : chỉ Kim Dịch. 

Khuynh nhập : đổ vào. 

Tạo hóa lư : chỉ Đơn Điền. 

Nhược quá : bản khác chép Nhược ngộ. 

Côn Luân : chỉ đỉnh đầu. 

Tây Bắc ; chỉ  Càn quái. 

Trương Kiên : người đời Hán, sứ giả sang tây Vực, chỉ Nam Ma Cô, tên 

một vị Tiên, chỉ Nữ. 

 

Đại Ý : 

Trong Hậu Thiên bát quái, quẻ Khảm thuộc Thủy giống như Đề Hồ 

ngưng kết, là Nguyên Tinh, trong sự chế luyện cần có sự tham dự của 

Tây phương Canh Tân Kim và Đông phương Giáp Ất Mộc, hỗ tương 

chuyển hóan vị trí. Đó chính là Nguyên Tinh và Nguyên Thần ở Đơn 

Điền luyện hóa. Nếu Đơn được Hà xa chuyển lên Đỉnh đầu là tiến dương 

hỏa đã xong. Tiếp theo là thối âm phù, từ Đỉnh đầu Đơn trở về Đơn Điền 

hợp với Nội dược thành Đại dược, Hoàn toàn là Dương thì có thể thấy 

Tiên. 

 

Dịch : 

Tuyết  Sơn  một  vị  là  Đề  Hồ 

Đổ  vào  Đông  Dương  Tạo  Hóa  lô 
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Đi  tới  Côn  Luân  hướng  tây  Bắc  

Trương  Kiên  mới  gập  được  Ma  Cô. 

 

 

 

Bài  50 : 

不 識  陽  精  及  主 賓 

Bất thức Dương Tinh  cập  Chủ Tân 

知 他 那 箇 是  疏 親 

Tri  tha na  cá  thị  sơ  thân. 

房 中  空 閉  尾 閭  穴 

Phòng trung không  bế  Vĩ  Lư  Huyệt 

誤 殺 閻  浮 多 少 人 

Ngộ sát  Diêm  Phù đa  thiểu  nhân. 

 

Chú Thích : 

Dương tinh : Nguyên Tinh. 

Chủ tân : chủ, khách. 
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Sơ thân : chỉ sự phân biệt giữa Tiên thiên và Hậu thiên. Tiên thiên là 

chủ, là thân. Hậu thiên là khách, là Sơ. 

Phòng trung : chỉ phòng trung thuật, cách luyện Dưỡng công pháp của 

phái Âm Dương. 

 

Đại Ý : 

Nếu không biết cách luyện Tiên thiên Nguyên Tinh và biết rõ chủ khách 

thì sẽ không biết sự khác biệt giữa Tiên thiên và hậu thiên. Phái Âm 

dương dùng phòng trung thuật quan bế huyệt Vĩ Lư khiến nhiều người 

uổng tử. 

 

Dịch : 

Chẳng  biết  Dương  Tinh,  ngôi  chủ  khách 

Đâu  biết  thân,  sơ  là  cái  nào 

Phòng  trung  vì  bế  Vĩ  Lư  huyệt 

Ngộ  sát  người  đời  biết  là  bao ? 

 

 

Bài  51 : 

萬 物  芸  芸 各 返 根 

Vạn  vật vân vân các  phản  căn 
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返 根  復 命 即 常 存 

Phản côn phục  mệnh  tức thường  tồn. 

知  常 返 本  人 難 會 

Tri  thường phản bản nhân nan  hội 

妄  作 招 凶 往 往 聞 

Vọng  tác chiêu  hung vãng vãng văn.  

 

Chú Thích : 

Vân vân : nhiều loại, nhiều dạng. 

Phản căn, quy căn : về gốc. 

Trường tồn : thường tồn. 

 

Đại ý : 

Trên thế giới có nhiều chủng loại, đều truy căn trở về gốc, diên niên ích 

thọ. Nhưng đạo lý phục Hoàn này khó nắm bắt. Nhưng đi ngược lại đạo 

lý này thì sẽ bị tai họa. Điều này thì ai cũng biết. 

 

Dịch : 

Vạn  vật  lũ  lượt  trở  về  gốc 
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Về  rồi  thì  mạng  sẽ  dài  ra 

Trở  về  nguồn  cội  thật  khó  hiểu 

Làm  bậy  chiêu  hung  người  lại  nghe. 

 

 

 

Bài  52 : 

歐  冶  親 傳  鑄 劍  方 

Âu Dã thân truyền  trú kiếm  phương 

莫 邪 金  水 配 柔 剛 

Mạc  tà kim thủy  phối  nhu  cương. 

煉  成  便 會 知 人 意 

Luyện thành tiện hội tri  nhân ý 

萬  里  追 凶 一  電  光 

Vạn lý  truy hung nhất  điện  quang. 

 

Chú Thích : 

Âu Dã : người luyện kiếm nổi danh thời Xuân Thu. 
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Trú kiếm phương : thuật đúc kiếm. 

Mạc tà : Can Tương đúc 2 Thanh kiếm, Thanh Dương là Can Tương, 

Thanh Âm là Mặc Tà, tên vợ ông. 

Ý : Ý Thổ. 

Vạn lý : chỉ lộ trình Hà Xa vận chuyển. 

Nhất điện quang : luyện thành Thuần Dương. 

 

Đại Ý : 

Nhà luyện kiếm trứ danh Âu Dã thân truyền thọ pháp luyện kiếm dụ cho 

Nguyên Tinh và Nguyên Thần kết hợp. Mạc Tà là Thanh Âm kiếm dụ 

cho Âm nhu. Hào Dương trong Khảm thay cho hào Âm trong Ly biến 

Ly thành Càn là Tinh Khí hợp nhất thành Chân Khí; tức là lấy Diên chế 

Hống, 2 dược liệu này biến thành Đơn. 

 

Dịch : 

Âu  Dã  thân  truyền  cách  đúc  kiếm 

Mạc  Tà  Kim  Thủy  phối  cương  nhu 

Luyện  thành  người  sẽ  hiểu  được  ý 

Vạn  dậm  diệt  yêu,  một  chớp  lòe. 
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Bài  53  : 

敲 竹 喚  龜 吞  玉 芝 

Xao trúc hoán qui thôn ngọc chi 

鼓 琴  招 鳳 飲 刀 圭 

Cổ  cầm chiêu phụng ẩm Đao  Khuê 

近 來 透 體 金 光 現 

Cận lai  thấu  thể Kim  Quang  hiện 

不 與 常 人 話 此 規 

Bất dữ  thường nhân thọai  thử qui. 

 

Chú Thích : 

Xao trúc : gõ trúc, chỉ hư tâm, luyện cho tâm cực tĩnh. 

Hoán quy : gọi rùa, dụ cho hái Diên. 

Thôn : nuốt, chỉ văn, võ hỏa. 

Ngọc chi : linh chi, một loại dược. 

Cổ cầm : đánh đàn, chỉ luyện tâm. 

Chiêu phụng : gọi phụng, gọi Nguyên Thần 
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Đao Khuê : chỉ Đại Dược. 

Quy : chỉ Đơn quyết. 

 

Đại Ý : 

Luyện tâm là Tánh công, hái Diên là Mạng công. Tánh Mạng song tu 

phải dùng văn, võ hỏa mà luyện Đại dược. Khi điều thân an tâm khiến 

Nguyên Thần và Nguyên Tinh hội họp như gẩy đàn cầm mà gọi Phụng 

Hoàng. Khi Đơn thành toàn thân thơm ngát. Không thể cùng người 

phàm giảng thuật sự bí ảo của Đơn quyết. 

 

Dịch : 

Gõ  trúc  gọi  rùa,  đớp  Linh  Quy 

Khẩy  đàn  gọi  phượng  uống  Đao  Khuê 

Toàn  thân  thơm  ngát,  Kim  Quang  hiện 

Không  cùng  người  phàm  nói  chuyện  ni. 

 

 

 

Bài  54 : 

藥  逢 氣  類  方 成 象 

Dược phùng  khí  loại phương  thành tượng 
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道 在 希 夷  合  自 然 

Đạo tại Hi Di  hợp tự nhiên. 

一  粒 靈 丹 吞 入 腹 

Nhất lạp Linh  Đơn thôn nhập phúc 

始  知 我 命 不 由 天 

Thủy tri  Ngã mệnh  bất  do  Thiên. 

 

Chú Thích : 

Dược : chỉ Diên, Hống. 

Khí loại : Âm, Dương tương ứng. 

Linh Đơn : Kim Đơn. 

Thôn : nuốt, là Hoàn đơn. 

Phúc : bụng, đỉnh hư, Đơn Điền. 

Hi, Di : nghe không tiếng là Hi, nhìn không thấy là Di. 

 

Đại Ý : 

Tinh, Khí, Thần trong thân do Âm, Dương hỗ tương cảm ứng mà luyện 

Đơn. Tánh công như gốc vạn vật nhìn không thấy, sờ không được, nghe 

không thấy. Chỉ cần luyện thành Đơn ở Đơn Điền thì hiểu rằng mạng 

mình là do mình không phải do trời. 
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Dịch : 

Thuốc  khí  đồng  loại  mới  thành  tượng 

Đạo  của  Hi  Di,  hợp  tự  nhiên 

Một  hạt  Linh  Đơn  nuốt  vào  bụng 

Mới  biết  mạng  ta  chẳng  do  Thiên. 

 

 

 

Bài  55 : 

赫 赫  金 丹 一  日 程 

Hách hách Kim  Đơn  nhất  nhật  trình 

古 仙  垂  語 實 堪 聽 

Cổ tiên  thùy ngữ  thật kham thính. 

若 言  九 載  三 年 者 

Nhược ngôn  cửu tải tam niên giả 

盡 是  推 延 款 日  晨 

Tận thị suy  diên  khỏan nhật thần. 
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Chú Thích : 

Hách hách : rực rỡ, Kim Đơn chiếu sáng. 

Nhất nhật trình : một ngày thành, chỉ thời gian ngắn. 

Thùy ngữ : lời cáo giới. 

Khỏan : chậm. 

 

Đại Ý : 

Cổ Tiên nói luyện Đơn có thể thành trong một khoảng thời gian ngắn 

ngủi là lời đáng tin. Đây là pháp đốn tu, không phải qua những quá trình 

trúc cơ v . v . như đã mô tả trong Đơn kinh. 

 

Dịch : 

Kim  Đơn  đỏ  rực  một  ngày  dứt 

Lời  cổ  tiên  truyền  là  đáng  nghe 

Nếu  nói  ba  năm  xong  Cửu  chuyển 

Thì  đã  làm  cho  chậm  ngày  giờ. 
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Bài  56 : 

大 藥  須 知 有 易 難 

Đại dược  tu tri  hữu dị  nan 

也 知  由 我 亦 由  天 

Dã  tri do ngã diệc do  Thiên. 

若  非 積 行 修 陰 德 

Nhược phi  tích hạnh tu  âm đức 

動 有 群 魔  作 障 緣 

Động  hữu  quần  ma  tác chướng  duyên. 

 

Chú Thích : 

Đại Dược : Đơn Mẫu. 

Ngã : tôi, chỉ luyện tâm. 

Âm Đức : hành vi có ích cho xã hội. 

Quần ma : có loại ý niệm khuấy rối thân tâm. 

 

 Đại Ý : 
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Luyện Đơn có dễ, khó; có thành bại là do tự bản thân và những điều kiện 

tự nhiên, chẳng hạn những người có âm đức làm nhiều việc thiện mà 

không cho ai biết, hoặc trong khi tu luyện tạp niệm làn cản trở người tu, 

khiến Đơn khó thành. 

 

Dịch : 

Tu  luyện  Đại  Dược  có  dễ,  khó 

Mới   biết  do  ta  cũng  do  trời 

Nếu  chẳng  tu  hành  tích  âm  đức 

Sẽ  bị  quần  ma  cản  trở  thôi. 

 

 

 

 

Bài  57 : 

三 才 相 盜  及 其 時 

Tam tài tương đạo  cập kỳ  thời 

道  德  神  仙  隱 此 機 

Đạo Đức thần tiên ẩn  thử cơ. 
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萬 化 既 安 諸 慮  息 

Vạn hóa ký  an  chư lự  tức 

百 骸 俱 理 證 無  為 

Bách hài câu  lý chứng  Vô Vi. 

 

Chú Thích : 

Tam tài : thiên, địa, nhân. 

Vô vi : từ Mạng công đến Tánh công, từ Hữu tới Vô, là giai đoạn luyện 

Thần Hoàn Hư. 

 

Đại Ý : 

Tam tài hỗ tương khắc chế, hỗ tương hấp thâu tinh hoa, theo quy luật 

biến hóa của Âm, Dương mà tiến hành. Luyện Nội Đơn phải tuân thủ 

quy luật Dương trưởng, Âm tiêu, đó là áo bí của Chư Tiên, tĩnh cực 

động sinh, từ Mạng công đến Tánh công, từ Hữu vi tới Vô vi. 

 

Dịch : 

Tam  tài  đã  trộm  cùng  kịp  thời 

Đạo  đức  thần  tiên  ẩn  cơ  này 
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Vạn  biến  đã  yên  bặt  tư  lự 

Toàn  thân  thư  giãn  chứng  Vô  Vi. 

 

 

Bài  58 : 

陰  符 寶  字 逾  三  百  

Âm Phù bảo tự  du  tam  bách 

道 德 靈 文 滿  五 千 

Đạo đức  Linh Văn mãn ngũ thiên 

今 古 上 仙  無 限  數 

Kim cổ thượng tiên vô  hạn  số 

盡  於 此 處 達  真 詮 

Tận ư  thử xứ đạt  chân  thuyên. 

 

Chú Thích : 

Âm Phù : chỉ Âm Phù Kinh. 

Đạo đức linh văn : chỉ Đạo Đức Kinh. 

Chân Thuyên : Chân Lý, Chân Đạo. 
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Đại Ý : 

Âm Phù Kinh không quá 300 chữ, Đạo Đức Kinh  vừa đủ 5000 chữ. Từ 

xưa đến nay cao nhân trong Đạo giáo không biết bao người đã từ đây mà 

ngộ Đạo. 

 

Dịch : 

Âm  Phù  hơn  ba  trăm  chữ  báu 

Đạo  Đức  linh  văn  đủ  năm  ngàn 

Xưa  nay  Thượng  Tiên  nhiều  vô  số 

Đều  từ  nơi  đây  được  Chân  Thuyên. 

 

 

 

Bài 59 : 

饒  君  聰 慧  過  顏  閔 

Nhiêu  quân thông  tuệ  quá  Nhan Mẫn 

不  遇  明 師 莫  強  猜 

Bất ngộ minh sư  mạc cưỡng sai. 



135 

 

只 為 金 丹 無 口 訣 

Chỉ  vị Kim Đơn vô  khẩu  quyết 

教 君 何 處  結 靈  胎 

Giao  quân  hà  xứ  kết Linh  Thai. 

 

Chú Thích : 

Nhan, Mẫn : Nhan Hồi và Mẫn Tử Khiên, học trò của Khổng Tử. 

Khẩu quyết : thầy truyền miệng, trò tâm lãnh. 

Linh thai : linh đơn, Kim Đơn. 

 

Đại Ý : 

Dù ông có thông minh như Nhan Hồi và Mẫn Tử Khiên nhưng nếu 

không có cao nhân chỉ dẫn, chỉ theo kinh sách làm sao biết cách luyện 

Đơn ? 

 

Dịch : 

Dù  ông  thông  tuệ  hơn  Nhan,  Mẫn 

Chẳng  gặp  minh  sư,  chớ  đoán  mò 

Chỉ  vì  Kim  Đơn  không  khẩu  quyết 

Chẳng  biết  Kim  Đơn  kết  đâu  ta ? 
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Bài 60 : 

了 了 心 猿 方 寸 機 

Liễu liễu  tâm viên  phương thốn ki 

三  千 功 行 與  天 齊 

Tam Thiên công hạnh  dữ  Thiên  tề. 

自 然 有 鼎 烹 龍  虎 

Tự nhiên hữu  Đỉnh  phanh Long Hổ 

何  必 擔 家 戀  子 妻 

Hà tất  đam  gia luyến tử  thê? 

 

Chú Thích : 

Liễu liễu : rõ ràng. 

Tâm viên : tâm vượn, tâm con người háo động như vượn. 

Phương thốn cơ : chỉ sự hoạt động của tư tưởng. 

Tam thiên công hạnh : chỉ tích nhiều công đức. 

Thiên tề : ngang trời. 

Phanh : xử dụng hỏa hầu. 
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Long Hổ : chỉ Diên, Hống. 

 

Đại Ý : 

Biết rõ tâm người hiếu động như khỉ vượn, biết điều này tâm không 

nhiễm một hạt bụi thì có thể tu chân phụng Đạo. Nếu có nhiều âm đức 

thì công pháp có thể cao ngang trời. Lúc đó Đơn ở Đỉnh Lư, do Hà xa 

vận chuyển và xử dụng hỏa hầu thích hợp Nguyên Tinh, Nguyên Thần 

giao hợp luyện thành Kim Đơn trường sinh hà tất lưu luyến vợ, con. 

 

Dịch : 

Tâm  vượn  lăng  nhăng  đã  diệt  sạch 

Ba  ngàn  công  hạnh  sánh  ngang  Thiên 

Tự  nhiên  có  đỉnh  đun  Rồng,  Hổ 

Cần  gì  tham  luyến  vợ  với  con. 

 

 

 

Bài 61 : 

未 煉  還  丹  即 速 煉 

Vị luyện  hoàn đơn tức tốc luyện 
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煉 了 還 須 知 止 足 

Luyện liễu  hoàn tu tri  chỉ  túc. 

若  也 持 盈 未 已 心 

Nhược  dã trì  doanh  vị  dĩ  tâm 

不 免  一  朝 遭  殆 辱 

Bất miễn  nhất chiêu tao đãi  nhục. 

 

 

Chú Thích : 

Hoàn Đơn : phản lão hoàn đồng. 

Tri chỉ túc : biết đủ ngưng. Khi luyện Đơn đến giai đoạn ôn dưỡng 

không được thêm lửa. Chỉ ở đây là “chỉ hỏa”. 

 

Đại Ý : 

Luyện Thần hoàn Hư không cần gấp, nhưng luyện Tinh hóa Khí đối với 

Dược Vật phải gấp qua bốn chặng  Thái (hái), Phong (gói), Luyện, Chỉ 

(ngưng), nếu không chuyên tâm thì có ngày sẽ bị họa. 

 

Dịch : 

Chưa  luyện  Hàn  Đan  hãy  luyện  gấp 
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Luyện  xong  nên  biết  phải  dừng  thôi 

Nếu  cứ  tiếp  tục  do  vị  kỷ 

Rồi  tới  một  ngày  sẽ  gập  tai. 

 

 

 

Bài 62 : 

須 將 死  戶  為  生 戶 

Tu tương  Tử  Hộ  vi  Sinh  Hộ 

莫 執 生 門 號 死 門 

Mạc chấp Sinh Môn hiệu  Tử  môn. 

若 會 殺  機 明 反 覆 

Nhược hội  Sát Cơ  minh phản  phúc 

始 知  害 里  卻  生 恩 

Thủy tri  hại lý khước sinh ân. 

 

Chú Thích : 
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Từ hộ : cửa chết. 

Sinh hộ : cửa sống. 

 

Đại Ý :  

Trong thuật luyện Đơn đi suôi thì thành người, đi ngược thì thành Đơn. 

Đừng cố chấp gọi cửa sinh là cửa tử. Trong họa có phúc, nếu lý giải 

được khế cơ của họa thì có thể biến họa thành phúc. (Tương tự câu : 

Thất bại là mẹ thành công.) 

 

Dịch : 

Phải  biến  cửa  chết  thành  cửa  sống 

Chẳng  chấp  sinh  môn  gọi  tử  môn 

Nếu  gập  sát  cơ  rõ  tráo  trở 

Mới  hay  trong  hại  lại  sinh ơn (ân). 

 

 

 

Bài 63 : 

禍 福  由 來 互 倚 伏 

Họa phúc do  lai  hỗ ỷ phục 
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還  如 影 響 相 隨  逐 

Hoàn  như ảnh hưởng  tương  tùy  trục. 

若 能 轉  此  生 殺  機 

Nhược năng  chuyển  thử  Sinh Sát  cơ 

反 掌 之 間 災 變  福 

Phản  chưởng chi gian tai  biến  phúc. 

 

Chú Thích : 

Ảnh hưởng : người cho bóng, tiếng cho vọng, ám chỉ họa phúc tiềm ẩn 

trong nhau. 

 

Đại Ý : 

Họa và phúc vốn bao hàm, chuyển hóa lẫn nhau, trạng huống này như 

người cho bóng, tiếng cho vọng như bạn theo nhau. Nếu đi ngược sinh 

cơ và sát cơ thì do hại biến thành phúc dễ như trở bàn tay. 

Dịch : 

Xưa  giờ  cung  ẩn  họa  và  phúc 

Như  hình  bóng  và  vang  vọng  này 

Nếu  mà  chuyển  được  cơ  sinh  sát 

Họa  biến  thành phúc  trong  phút  giây. 
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Bài  64 : 

修 行 混 俗 且 和  光 

Tu  hành hỗn tục thả hòa  quang 

圓  即 圓  兮  方 即 方 

Viên tức  viên hề phương tức phương. 

顯 晦  逆 從 人 莫  測  

Hiển  hối nghịch tòng nhân mạc trắc 

教 人  爭  得 見  無 藏 

Giao nhân tranh đắc kiến  vô tàng. 

 

Chú Thích : 

Hỗn tục : cùng với thế tục. 

Viên tức viên hề, phương tức phương : tuy có chủ kiến nhưng xử sự tùy 

duyên. 

Hiển, hối : hiển là lộ ra, hối là ẩn tàng. 

Hòa quang : không lộ tài năng. 

Ẩn tàng, hành tàng : không kể được mất. 
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Đại Ý : 

Tu luyện Đơn đạo có thể sống với thế tục, nhưng chẳng lộ tài hoa. Tâm 

tuy có chủ kiến nhưng xử sự tùy duyên, không kể được mất khiến người 

không đoán được. 

 

Dịch : 

Tu  hành  hòa  đồng  cùng  nhân  thế 

Tròn  vẫn  là  tròn,  vuông  vẫn  vuông 

Ẩn  lộ,  ngược  suôi  người  khó  đoán 

Dạy  người  sau  thấy  được  hành  tàng. 
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卷   下 

Quyển   Hạ. 

 

I.-Bài  thi  năm  chữ. 

女 子 著 青 衣 

Nữ  tử trước  thanh y 

郎 君  披  素 練 

Lang quân phi tố luyện 

見  之 不 可 用 

Kiến chi  bất  khả dụng 

用 之  不 可 見 

Dụng  chi  bất  khả  kiến 

恍 惚 里 相 逢 

Hoảng  hốt lý  tương  phùng 
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杳 冥 中 有 變 

Yểu Minh trung  hữu  biến 

一 霎  火  焰 飛 

Nhất siếp  hỏa  diễm phi 

真 人 自 出 現 

Chân  nhân tự  xuất hiện. 

 

Chú Thích : 

Nữ tử : chỉ Âm. Quẻ Ly ngoài Dương trong Âm, là Đông phương Mộc, 

Hống, là Nguyên Thần. 

Thanh y : áo xanh, Đông phương Giáp Ất Mộc. Đông phương có mầu 

xanh. Mộc sinh Hỏa. Trong Hà Đồ, Mộc Hỏa là một nhà. Hoặc Đông 

phương là Thanh Long, Mộc sinh ở Thanh Long, cho nên mặc Thanh Y. 

Lang quân : chỉ Dương, quẻ Khảm ngoài Âm trong Dương là trung 

Nam, Tây phương Bạch Hổ, Canh Tân Kim, chỉ Nguyên Tinh. 

Tố luyện : lụa trắng, phương Tây có mầu trắng, thuộc Kim. Kim sinh 

Thủy. Trong Hà Đồ Kim Thủy là một nhà. 
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Kiến tri bất khả dụng : Hậu Thiên sinh ra các cặn bã có thể thấy nhưng 

không dùng được. 

Dụng chi bất khả kiến : Đơn có thể dùng được nhưng không thấy được, 

hoặc chỉ Khí Chân Nhất. 

Hoảng hốt lý tương phùng : chỉ cảnh tượng Khảm Ly gập gỡ. 

 

Đại Ý : 

Quẻ Ly ngoài Dương, trong Âm là thứ nữ. Ở Hậu Thiên bát quái quẻ Ly 

ở phương Đông là Thanh Long, là Giáp Ất Mộc, Mộc có thể sinh Hỏa, 

chỉ Nguyên Thần. Quẻ Khảm ngoài Âm trong Dương, là thứ Nam, ở 

Hậu Thiên bát quái Khảm ở phương Tây, là Bạch Hổ, là Canh Tân Kim. 

Kim có thể sinh Thủy, chỉ Nguyên Tinh. Trong phép luyện Nội Đơn, 

Hậu Thiên sinh ra vật chất cặn bã có thể trông thấy nhưng không dùng 

được. Đơn Dược là khí Chân Nhất có thể dùng được nhưng lại không thể 

trông thấy được. Khi nhất Dương bắt đầu phát khởi Khảm Ly giao hội : 

Dương trưởng, Âm tiêu, tức là trong tăm tối có sự biến hóa, trong 

khoảng khắc hái được Dược, dùng văn, võ hỏa khiến Đơn Mẫu về Đơn 

Điền kết tụ thành Kim Đơn. 

 

Dịch : 

Áo  xanh  cô  dâu  mặc 

Lụa  trắng  chàng  rể  mang 
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Chỉ  thấy  không  dùng  được 

Không  thấy  mới  nên  dùng 

Gập  gỡ  trong  hoảng  hốt 

Biến  hóa  trong  mịt  mờ 

Khoảng  khắc  lửa  bừng  sáng 

Chân  Nhân  tự  hiện  ra. 

 

II.- 1/ 12 bài cho 12 tháng. 

Bài 1 : 

內 藥 還  同 外 藥  

Nội  dược  hoàn đồng ngoại dược  

內  通  外  亦  須  通  

Nội thông  ngoại  diệc tu  thông.  

丹 頭 和  合 類 相 同 

Đơn  đầu  hòa  hợp  loại tương đồng 

溫 養 兩 般 作 用  

Ôn Dưỡng  lưỡng ban tác dụng.  
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內  有  天 然 真 火  

Nội hữu  Thiên Nhiên  Chân  Hỏa  

爐 中 赫  赫 長 紅  

Lô trung hách  hách  trường hồng.  

外 爐 增 減 要 勤 功 

Ngoại  lô tăng  giảm  yếu cần  công 

妙 絕  無  過 真  種  

Diệu tuyệt vô quá  chân chủng.  

 

Chú Thích : 

Nội dược : chỉ Tiên thiên dược vật. 

Ngoại dược : chỉ Hậu thiên dược vật. 

Nội thông, ngoại thông : chỉ sự vận dụng hỏa hầu. 

Chân chủng : Đơn Mẫu. 

 

Đại Ý : 
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Nội dược là Tiên thiên dược vật, hái rồi mới sinh sau khi trải qua quá 

trình : tĩnh, điều, ý, nội thị. Ngoại dược là Hậu thiên dược vật, sinh rồi 

mới hái, là thu thập khí biến hóa của Ngũ tạng. Nội dược và ngoại dược 

cùng tính chất và công dụng, nhưng ôn dưỡng thì khác nhau. Ở Đơn 

Điền, nội dược và ngoại dược kết hợp để thành Đại dược. 

 

Dịch : 

Nội  dược  cũng  là  ngoại  dược 

Trong  thông  thì  ngoài  cũng  thông 

Tính  mệnh  hòa  chung  một  loại 

Ôn  dưỡng  cũng  phải  dụng  công 

Bên  trong  Thiên  nhiên  Chân  Hỏa 

Trong  lò  lửa  rực  đỏ  hồng 

Hỏa  hầu  cũng  cần  tăng  giảm 

Chân  Chủng  tuyệt  diệu  vô  song. 

 

Bài 2 : 

此 道 至 神 至 聖  

Thử Đạo chí thần chí thánh  



150 

 

憂 君 分 薄 難 消  

Ưu quân phận bạc nan tiêu.  

調 和 鉛 汞 不 終 朝 

Điều hòa Diên Hống bất chung chiêu 

早 睹 元 珠 形 兆  

Tảo đổ Nguyên Châu hình triệu.  

志 士 若 能 修 煉  

Chí sĩ nhược năng tu luyện  

何 妨 在 市 居 朝  

Hà phường tại thị cư chiêu.  

工 夫 容 易 藥 非 遙 

Công Phu dung dị dược phi dao 

說 破 人 須 失 笑  

Thuyết phá nhân tu thất tiếu.  
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Chú Thích : 

Thử Đạo : Đạo này, chỉ pháp luyện Đơn. 

Phận bạc : không có phúc. 

Huyền Châu : Kim Đơn. 

Chí sĩ : người có chí. 

Công phu : nội đơn công pháp. 

 

Đại Ý : 

Pháp luyện Kim Đơn rất cao quý, thần bí, chỉ sợ phúc mỏng không thụ 

hưởng được mà thôi. Chỉ cần Nguyên Tinh và Nguyên Thần giao hội ở 

Đơn Điền, chỉ cần một ngày là thấy hình tượng của Kim Đơn hiển hiện. 

Người có chí tu thì bất cứ ở đâu cũng có thể luyện vì phép luyện Đơn rất 

dễ, Đơn dược chính ở nơi thân chứ chẳng ở đâu xa, nói ra điều bí mật 

này khiến người ta mắc cười. 

 

Dịch : 

Thuốc  này  vô  cùng  là  thần  thánh 

Sợ  ông  phận  mỏng  khó  noi  theo 

Sớm  đã  phát  hiện  rõ  nguyên  Châu 

Kẻ  sĩ  có  chí  có  thể  luyện 

Ngại  gì  sống  ở  nơi  kinh  kỳ 
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Công  phu  dễ,  thuốc  chẳng  xa  lắm 

Nếu  nói  ra  người  sẽ  bật  cười. 

 

Bài 3 : 

白 虎 首 經 至 寶  

Bạch hổ Thủ Kinh chí  bảo  

華 池  神 水 真 金  

Hoa Trì  Thần Thủy Chân  Kim.  

故 知  上 善 利  源 深 

Cố tri  Thượng Thiện lợi  nguyên thâm 

不 比 尋  常  藥  品  

Bất tỉ  tầm  thường dược phẩm.  

若 要 修  成  九 轉  

Nhược yếu tu  thành  cửu  chuyển  

先 須 煉 己  持 心  

Tiên tu  luyện  kỷ trì  tâm.  
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衣 時  采  取 定 浮 沉 

Y thời thái thủ định  phù  trầm 

進 火  須  防 危 甚  

Tiến Hỏa  tu  phòng nguy  thậm.  

 

Chú Thích : 

Bạch Hổ : chỉ Nguyên Tinh. 

Chí bảo : bảo tạng. 

Hoa tử thần thủy : Diên, Hống. 

Chân Kim : Kim Đơn. 

Cửu Chuyển : luyện đến Thuần Dương. 

Thái thủ : hái thuốc. 

 

Đại Ý : 

Trong Tiên Thiên bát quái, quẻ Khảm ở phương Tây, là Kim. Kim sinh 

Thủy. Hào Dương trong quẻ Khảm là khí Chân Nhất. Khảm Ly là Đại 

dược, phải hiểu rõ Kim Thủy tương hợp là Nguyên Tinh, là thượng 

phẩm không phải là dược vật tầm thường. Muốn tu thành cửu hoàn Kim 

Thể, thuần Dương thì phải tu kỷ, dưỡng Khí, tồn tâm tận tánh, tiến 
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dương hỏa, thối âm phù, không được sơ sót mảy may nếu không Đơn sẽ 

không thành. 

 

Dịch : 

Hổ  trắng  giữ  kinh  vô  cùng  quý 

Thận  thủy  hoa  trì  là  Chân  Kim 

Nên  biết  thượng  thiện  nguồn  suối  lạc 

Nào  đâu  phải  là  bình  thường  Đan 

Muốn  tu  cho  thành  pháp  Cửu  Chuyển 

Trước  hết  luyện  kỷ  và  giữ  tâm 

Theo  thời  thái  thủ,  Định  chìm  nổi 

Tiến  hỏa  đề  phòng  tránh  nguy  nan. 

 

Bài 4 : 

若 要 真 鉛  留  汞  

Nhược yếu  Chân Diên Lưu  Hống  

親 中  不 離 家 臣  

Thân trung  bất  ly  gia  thần.  
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木  金 間 隔 會 無  因 

Mộc  Kim  gián  cách hội  vô nhân 

全  仗 媒  人  勾  引  

Toàn  trượng  môi  nhân  câu dẫn.  

木  性 愛 金 順 義  

Mộc  tính  ái Kim  thuận Nghĩa   

金  情  戀  木  慈 仁  

Kim tình  luyến Mộc từ  Nhân.  

相 吞 相 啗 卻 相 親 

Tương  Thôn Tương Đạm khước Tương  Thân 

始 覺  男  兒  有 孕  

Thuỷ giác  Nam  Nhi  hữu dựng.  

 

Chú Thích : 

Ngưu nữ tình duyên đạo hợp : Khảm, Ly hòa hợp như Ngưu Lang, Chức 

Nữ gập nhau ngày mồng 7, tháng 7 âm lịch. 
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Quy sà : quy chỉ Khảm, sà chỉ Ly. 

Nhị khí : 2 khí Âm, Dương. 

Càn khôn : chỉ 2 khí Âm, Dương. 

Sóc : chỉ ngày mồng một mỗi tháng. 

 

Đại Ý : 

Ngày mồng 7 tháng 7, Ngưu Lang Chức Nữ gập nhau tỷ dụ cho Âm 

Dương gập gỡ. Khảm ở phương Bắc là nước, ở vị trí của Quy. Sà ở 

phương Nam, là Hỏa, là quẻ Ly. Tại ngày mồng một mỗi tháng âm lịch, 

mặt trời và mặt trăng gập nhau Âm Dương biến hóa, cảm ứng. Nếu Âm 

Dương cách ly thì làm sao Thiên trường, Địa cửu được. 

 

Dịch : 

Nếu  muốn  Chân  Diên  giữ  được  Hống 

Trong  tình  thân  chẳng  rời  gia  thần 

Mộc  Kim  cách  biệt  không  cơ  hội 

Nhờ  vả  bà  mai  để  kết  thân 

Tính  Mộc  yêu  Kim  là  thuận  nghĩa 

Tình  Kim  quyến  luyến  Mộc  từ,  Nhân 

Hai  bên  hòa  hợp  càng  thân  thiết 

Ai  biết  đàn  ông  cũng  mang  con. 
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Bài 5 :                 

二  八  誰 家 奼  女  

Nhị Bát  thùy gia  Xá  Nữ  

三  九 何 處 郎 君  

Tam Cửu hà  xứ  Lang Quân?   

自 稱 木  液  與  金 精 

Tự  xưng Mộc  Dịch  dữ  Kim  Tinh 

遇  土  卻  成 三  性  

Ngộ Thổ khước thành  Tam  Tính.   

更 假  丁 公  鍛 煉  

Cánh giả  Đinh Công  đoàn  luyện   

夫 妻 始  結  歡  情  

Phu Thê  thủy kết hoan  tình.  

河 車 不 敢  暫  留  停 

Hà  Xa  bất cảm tạm  lưu  đình 
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運 入  崑 崙 峰 頂  

Vận nhập Côn Lôn  phong đỉnh.  

 

Chú Thích : 

Nhị bát : chỉ Kim Thủy. 

Xá nữ : chỉ quẻ Ly, chỉ Thần. 

Cửu tam : chỉ con trai. 

Lang quân : chỉ quẻ Khảm, chỉ Nguyên Tinh. 

Tam tánh : chỉ Mộc, Kim, Thổ. 

Đinh công : chỉ hỏa hầu. 

Phu thê : chỉ Diên, Hống. 

Côn Luân phong đỉnh : chỉ Nê Hoàn ở đỉnh đầu. 

 

Đại Ý : 

Hào Âm trong quẻ Ly như một cô thiếu nữ đẹp; hào Dương trong quẻ 

Khảm là tượng trưng cho lang quân mà thiếu nữ ái mộ. Họ tự xưng là 

dịch của Đông Phương Chấn Long, và Tinh của tây phương Bạch Hổ. 

Do Thổ làm môi giới Nguyên Tinh, Nguyên Thần giao hội ở Đơn Điền 

Thổ thành 3 họ Mộc, Kim, Thổ. Chỉ cần dùng Văn, Võ Hỏa khiến 

Nguyên Tinh, Nguyên Thần như vợ chồng ân ái. Từ Vĩ Lư đi ngược lên 



159 

 

Nê Hoàn, rồi xuống Mồm và nuốt xuống Đơn Điền, cứ thế vận chuyển 

không ngừng. 

 

Dịch : 

Nhị  bát  cô  gái  nhà  ai  đó ? 

Cửu  tam  chàng  trai  ở  xứ  nào ? 

Tự  xưng  Kim  Tinh  với  Mộc  Dịch 

Gập  Thổ  thành  ra  họ  ba  nhà 

Lại  cậy  đến  Đinh  Công  đào  luyện 

Vợ  và  chồng  mới  kết  duyên  vui 

Hà  xa  vận  chuyển  không  ngừng  nghỉ 

Vận  đến  Côn  Luân  đỉnh  mới  thôi. 

 

 

 

 

Bài 6 : 

七 返  朱 砂 返  本  

Thất phản  Chu  Sa phản  bản  
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九 還 金  液 還  真  

Cửu  Hoàn Kim  Dịch hoàn  chân.  

休 將  寅 子 數 坤 申 

Hưu  tương Dần  Tí  số Khôn  Thân 

但 要  五 行 成  準  

Đãn  yếu  Ngũ  Hành thành  chuẩn.  

本 是 水 銀  一  味  

Bản thị  Thủy Ngân nhất vị  

周 流 遍  歷 諸 辰  

Chu lưu  biến lịch chư  Thần  

陰 陽 數 足 自 通  神 

Âm Dương số  túc tự  thông  thần 

出 入  豈 離 元 牝  

Xuất nhập khởi  ly  Huyền  Tẫn .  

 

Chú Thích : 
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Thất phản : chỉ Nguyên Thần đã mất đi, nay tìm lại được. 

Chu sa : chỉ Nguyên Thần. 

Cửu hoàn : cửu chỉ số 9 là Tây phương Kim, hoàn là hoàn nguyên. 

Huyền Tẫn : Hạ Đơn Điền. 

 

Đại Ý : 

Trong Hà Đồ số 7 là số Dương ở phương Nam, là Hỏa, là Nguyên Thần, 

trong phép luyện Đơn đã mất đi lại tìm lại được. Số 9 ở phương Tây là 

Kim. Địa tứ (4) sinh Kim. Trời do 9 mà thành. Kim hoàn Tây Bắc Đoài 

là Diên, là Nguyên Tinh. Trong phép luyện Nội Đơn từ Dần đến Thân là 

số 7, gọi là thất phản. Tý đến Thân là 9 số, gọi là Cửu Hoàn. Cơ sở của 

phép luyện Đơn là khí Chân Nhất, do Nguyên Tinh, Nguyên Thần kết 

hợp do Đốc Mạch đi lên. Khi đủ 6 hào Dương lại theo Nhâm Mạch đi 

xuống, khi đủ 6 hào Âm thì vào Đơn Điền. Nếu hỏa hầu thích hợp, Âm 

Dương quân bình thì tự nhiên việc luyện Đơn tiện lợi, Dương trưởng, 

Âm tiêu. Tất cả đều tiến hành ở Hạ Đơn Điền. 

 

Dịch : 

Thất  phản,  Chu  sa  trở  về  gốc 

Cửu  hoàn,  Kim  Dịch  trở  về  Chân 

Chớ  đếm  Khôn  Thân  bằng  Dần  Tý 

Phải  đem  Ngũ  hành  trở  về  căn 
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Thủy  ngân  vốn  chỉ  có  một  vị 

Mà  sao  chẩy  cùng  khắp  mọi  nơi 

Âm  Dương  thần  thông  khi  đủ  số 

Huyền  Tẫn  ra  vào  há  bỏ  rơi. 

 

 

Bài 7 : 

雄 里  內  含 雌 質  

Hùng  lý nội  hàm  Thư  chất  

負 陰 卻 抱  陽 精  

Phụ Âm khước bão Dương  Tinh.   

兩 般 和 合  藥  方 成 

Lưỡng ban hòa  hợp Dược phương  thành 

點 化 魄 纖 魂 勝  

Điểm hóa phách  tiêm hồn thắng.   

信 道 金  丹 一 粒 

Tín đạo  Kim Đơn  nhất  lạp 
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蛇  吞  立 變 成  龍 

Xà  thôn lập biến thành Long. 

雞  餐 亦 乃 鸞  鵬 

Kê  San diệc nãi  Loan Bằng 

飛  入 真 陽  清 境 

Phi  nhập Chân  Dương  thanh  cảnh. 

 

Chú Thích : 

Tín đạo : hiểu rõ. 

Chân Dương thanh cảnh : Cảnh tiên. 

 

Đại Ý : 

Quẻ Ly ngoài Dương trong Âm, là Nguyên Thần. Quẻ Khảm ngoài Âm 

trong Dương là Nguyên Tinh. Nguyên Tinh, Nguyên Thần ngưng kết 

thành Đơn dược, là Âm Dương kết hợp thành quả. Nếu biết sự kỳ diệu 

của Đạo. Sà nuốt sẽ thành Long, Kê ăn sẽ thành Đại điểu, có thể phi 

thẳng lên tiên giới. 
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Dịch :  

Trong  con  trống  đã  ẩn  tàng  con  mái 

Ngoài  cõng  Âm,  trong  lại  bồng  Dương 

Hai  bên  hòa  hợp  mới  thành  thuốc 

Điểm  hóa  Linh  Phách  với  Thánh  Hồn 

Tin  Đạo  chỉ  có  Đơn  một  hạt 

Rắn  nuốt  rồi  liền  biến  thành  Rồng 

Gà  nuốt  xong  thành  Loan  Bằng  đó 

Rồi  bay  về  Thanh  cảnh  Chân  Dương. 

 

 

Bài 8 : 

天  地  才 交  否 泰  

Thiên Địa tài  giao Bĩ  Thái  

朝 昏 好 識 屯 蒙  

Triêu  Hôn hảo  thức  Truân Mông.  

輻 來 輳  轂 水 朝  宗 

Phúc lai Thấu Cốc Thủy triều tông 
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妙 在  抽  添 運 用  

Diệu  tại  Sưu Thiêm Vận Dụng.  

得 一  萬  般 皆  畢  

Đắc  Nhất vạn ban  giai tất  

體 分 南 北 西 東  

Thể phân  Nam  Bắc  Tây  Đông.  

損 之 又 損 慎 前 功 

Tổn chi  hựu Tổn thận  tiền công 

命 寶  不 宜 輕  弄  

Mạng bảo bất  nghi  khinh lộng.  

 

Chú Thích : 

Bĩ, Thái : 2 quẻ của kinh Dịch. 

Triêu hôn : Sáng chiều. 

Hảo thức : thận trọng suy nghĩ. 

Truân, mông : tên 2 quẻ của kinh Dịch. 

Mạng bảo : chỉ Đơn Mẫu, chưa thành Thánh Thai. 
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Đại Ý : 

Âm Dương tương giao trải qua quá trình không giao rồi giao giống như 

quẻ Bĩ biến thành quẻ Thái. Trong phép Nội Đơn, Âm Dương tuần hoàn 

trong 2 mạch Nhâm, Đốc. Quẻ Thái là Mùa Xuân, ở phương Đông, là 

giờ Mão. Quẻ Bĩ là Mùa Thu, ở phương Tây là giờ Dậu. Âm Dương trải 

qua Mộc Dục, ở giờ Tý một hào Dương ở Vĩ Lư sơ động là lúc Tiến 

Dương Hỏa. Ở giờ Mùi từ đỉnh đầu xuống Hạ Đơn Điền là lúc Thối Âm 

Phù. Trong quẻ Truân trên Khảm , dưới Chấn. Thủy lôi xuống một 

Dương dụ cho Khảm Thủy đi lên, như Tiến Dương Hỏa. Quẻ Mông Cấn 

trên, Khảm dưới dụ cho Khảm Thủy đi xuống, như Thối Âm Phù. Cũng 

như các nan xe đều quy tụ ở trục xe, Ngũ hành đều tụ lại, dung nhập 

thành một ở Hạ Đơn Điền. Phải giữ chặt không cho mất đi. Lúc đó Tiến 

Dương Hỏa và Thối Âm Phù chấm dứt, không cần phân biệt Đông Mộc, 

Nam Hỏa, Tây Kim, Bắc Thủy và trung ương Mộc nữa. Lúc đó, hỏa hầu 

giảm dần. Đơn pháp từ hữu vi của Mạng công đã tới Vô Vi của Tánh 

công, cho nên cần thận trọng ôn dưỡng Đơn Mẫu không được khinh 

xuất. 

 

Dịch : 

Trời  đất  vừa  mới  giao  Bĩ  Thái 

Sớm  tối  đã  biết  quẻ  Truân,  Mông 
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Thủy,  Hỏa,  Thổ  tụ  trong  lò  đốt 

Diên  nằm  ở  trong  Tinh,  Khí,  Thần. 

Đắc  nhất,  mọi  việc  đều  xong  hết 

Đừng  phân  chia  Nam,  Bắc,  Đông,  Tây 

Phải  nên  thận  trọng  Công  Phu  trước 

Đơn  đã  thành  rồi,  đừng  dỡn  chơi. 

 

 

Bài 9 : 

冬 至 一 陽 來 復  

Đông Chí nhất Dương  lai  phục  

三 旬 增 一 陽 爻  

Tam  Tuần tăng nhất  Dương hào.  

月 中 復  卦  朔 晨 潮 

Nguyệt Trung  Phục  Quái Sóc  Thần triều 

望 罷  乾 終 姤 兆  

Vọng bãi Càn chung Cấu  triệu.  
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日 又 別 為  寒  暑  

Nhật hựu  biệt  vi Hàn  Thử  

陽 生 復 起  中  宵  

Dương sinh  Phục khởi trung tiêu.  

午 時 姤  象  一 陰 朝 

Ngọ thời  Cấu  tượng nhất Âm  triêu 

煉 藥 須 知 昏 曉  

Luyện dược tu  tri hôn hiểu.  

 

Chú Thích : 

Đông chí : tháng 11 âm lịch. 

 

Đại  Ý : 

Trong quẻ Phục một hào Dương phát động, tương ứng với tháng 11 âm 

lịch. Trải qua 30 ngày thì tới quẻ Lâm, lại tăng thêm một hào Dương. Đó 

là Âm Dương biến hóa trong một năm. Nếu nói sự biến hiện trong một 

tháng thì quả Phục bắt đầu ở ngày mồng một. Đến ngày 15 sẽ  thành quẻ 

Càn Thuần Dương. Đến ngày 16 sẽ là quẻ Cấu một hào Âm phát sinh. 
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Nếu nói sự biến hóa trong một ngày thì quẻ Phục bắt đầu ở giờ Tý, quẻ 

Cấu bắt đầu ở giờ Ngọ. Do đó luyện Đơn phải biết sự tiến thối của Hỏa 

hầu. 

 

Dịch : 

Tiết  Đông  chí  một  Dương  trở  lại 

Ba  tuần  tăng  lên  một  hào  Dương. 

Phục  ứng  ngày  sóc  mỗi  tháng 

Ngày  vọng  thì  Cấu  đến  thay  Càn 

Mỗi  ngày  đều  có  phân  nóng  lạnh 

Dương  sinh  Phục  khởi  lúc  nửa  đêm 

Quẻ  cấu  sinh  ra  vào  giờ  Ngọ 

Luyện  thuốc  cần  có  hiểu  và  hôn. 

 

Bài 10 : 

不 辨 五 行 四 象  

Bất biện Ngũ Hành Tứ Tượng  

那 分 朱 汞 鉛 銀  

Na phân Chu Hống Diên Ngân.  
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修 丹 火 候 未 曾 聞 

Tu Đơn hỏa hậu vị tằng văn 

早 便 稱 呼 居 隱  

Tảo tiện xưng hô cư ẩn.  

不 肯 自 思 己 錯  

Bất khẳng tự tư kỷ thác  

更 將 錯 路 教 人  

Cánh tương thác lộ giáo nhân.  

誤 他 永 劫 在 迷 津 

Ngộ tha vĩnh kiếp tại mê tân 

似 恁 欺 心 安 忍  

Tự Nhậm khi tâm an nhẫn.  

 

Chú Thích : 

Ngũ hành : Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. 

Tứ tượng : Thanh Long, Bạch Hổ, Chu  Tước, Huyền Võ. 
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Chu Hống Diên Ngân : Hống trong Sa, Ngân trong Diên. 

Nhậm : làm sao. 

 

Đại Ý : 

Luyện Nội Đơn không biết Ngũ hành, tứ tượng thì làm sao phân biệt 

nguyên Tinh, Nguyên Thần, cũng không biết hỏa hầu là sao ? Vậy mà 

sớm đã nói mình ẩn cư luyện Đơn. Những người đó phải tự phản tỉnh, 

nhận ra chỗ sai của mình, lại đem cái sai đó đi dạy người, sao nhẫn tâm 

vậy ? 

 

Dịch : 

Không  phân  biệt  ngũ  hành,  tứ  tượng 

Sao  lại  phân  Chu  Hống,  Diên  Ngân 

Tu  Đơn  hỏa  hầu  chưa  hiểu  rõ 

Sớm  đã  rao  truyền  sống  ẩn  thân 

Chỗ  sai  của  mình  đã  chẳng  tưởng 

Lại  đem  nó  ra  để  dạy  người 

Ở  lại  bờ  mê  đến  vĩnh  kiếp 

Sao  nhẫn  tâm  thế  hỡi  người  ta ! 
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Bài 11 : 

德 行 修 逾 八 百  

Đức hạnh tu du bát bách  

陰 功 積 滿 三 千  

Âm công tích mãn tam thiên.  

均 齊 物 我 與 親 冤 

Quân tề vật ngã dữ thân oan 

始 合 神 仙 本 願  

Thủy hợp thần tiên bản nguyện.  

虎 兕 刀 兵 不 傷  

Hổ hủy đao binh bất thương  

無 常 火 宅 難 牽  

Vô thường hỏa trạch nan khiên  

寶 符 降 後 去 朝 天 

Bảo phù giáng hậu khứ triêu thiên 
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穩 駕 鸞 車 鳳 輦  

Ổn giá loan xa phượng liễn.  

 

Chú  Thích : 

Đức hạnh : hành vi đạo đức. 

Âm công : làm việc thiện không ai biết. 

Hỏa trạch : người sống trên đời như sống trong nhà lửa. 

Bảo phủ : phủ của chư tiên. 

Triêu thiên : lên trời. 

 

Đại Ý : 

Hành vi đạo đức hơn 800 việc, làm âm công hơn 3 ngàn. Đối đãi với 

bạn, thì như đối với mình đó là phù hợp với bản nguyện của chư tiên. 

Nếu làm được như vậy thì thú dữ, đao thương không xâm phạm đến 

được, được tiên phủ cưỡi xe loan lên trời. 

 

Dịch : 

Đã  tu  được  tám  trăm  đức  hạnh 

Và  tích  hơn  ba  ngàn  âm  công 

Không  ta  người,  không  thù  không  bạn 
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Đó  mới  là  bản  nguyện  thần  tiên 

Thú  dữ,  đao  thương  không  phạm  đến 

Vô  thường,  nhà  lửa  khó  kéo  lôi 

Bảo  phủ  nhà  trời  đã  đưa  xuống 

Ngồi  xe  Loan  Phương  để  lên  trời. 

 

 

Bài 12 : 

牛 女 情 緣 道 合  

Ngưu Nữ tình Duyên Đạo hợp  

龜 蛇 以 秉 天 然  

Qui Xà dĩ bỉnh thiên nhiên.  

蟾 烏 遇 朔 合 嬋 娟 

Thiềm Ô ngộ Sóc hợp Thiền Quyên 

二 氣 相 資 運 轉  

Nhị Khí tương tư vận chuyển.  
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本 是 乾 坤 妙 用  

Bản thị Kiền Khôn diệu dụng  

誰 能 違 此 真 詮  

Thùy năng vi thử chân thuyên.  

陰 陽 否 隔 卻 成 愆 

Âm Dương bĩ cách khước thành khiên 

怎 得 天 長 地 遠  

Trẩm đắc thiên trường địa viễn.  

 

Chú Thích : 

Ngưu lang : chỉ Dương 

Chức nữ : chỉ Âm. 

 

Đại Ý : 

Tình duyên của Ngưu Lang, chức Nữ hợp với Đạo. Rùa rắn cùng loại là 

tự nhiên, cóc quạ gập nhau ngày mồng một hàng tháng. Âm Dương hòa 

đồng là diệu dụng của trời đất, có ai biết đạo lý này ? Nếu chia cách 

chúng là sai lầm sao sánh được với trời dài đất rộng chứ ! 



176 

 

 

Dịch : 

Ngưu  Lang  Chức  Nữ  duyên  hợp  đạo 

Rùa  rắn  cùng  loại  vốn  tự  nhiên 

Cóc  quạ  gập  nhau  ở  ngày  sóc 

Hai  khí  Âm  Dương  đã  hòa  đồng 

Đó  chính  là  Càn  Khôn  diệu  dụng 

 Có  ai  hiểu  được  đạo  lý  này  không ? 

Âm  Dương  ngăn  cách  sai  lầm  lớn 

Làm  sao  cho  đất  rộng  trời  dài ? 

 

 

 

2/ Thêm một bài cho tháng nhuận . 

丹 是 色 身 至 寶  

Đơn thị sắc thân chí bảo  

煉 成 變 化 無 窮  

Luyện thành biến hóa vô cùng.  
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更 能 性 上 究 真 宗 

Cánh năng Tính thượng cứu Chân Tông 

決 了 無 生 妙 用  

Quyết liễu vô sinh diệu dụng.  

不 待 他 身 後 世  

Bất đãi tha thân hậu thế  

眼 前 獲 佛 神 通  

Nhỡn tiền hoạch Phật thần thông.  

自 從 龍 女 著 斯 功 

Tự tòng Long Nữ trước tư công 

爾 後 誰 能 繼 踵  

Nhĩ hậu thùy năng kế chủng.  

 

Chú Thích : 

Đơn : chỉ Kim Đơn. 

Sắc thân : thân thể. 
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Chí bảo : tối quý. 

Tánh thượng : chỉ Tánh công. 

Tông : chỉ tông chỉ. 

Vô sinh : chỉ hư vô. 

 

Đại Ý : 

Kim Đơn là một vật quý nhất trong thân người, nếu luyện thành, thì sinh 

mạng sẽ có nhiều biến hóa có thể từ Tánh công chuyển sang Tánh mạng 

song tu vì đã giải quyết được vấn đề diệu dụng của Hư vô, không cần 

chờ đến kiếp lai sinh mới được hưởng phúc báo, mà ngay trong ở kiếp 

này đã được hưởng. Ai sẽ là người nối gót ? 

 

Dịch : 

Đơn  là  chí  bảo  ở  sắc  thân 

Luyện  thành  sẽ  biến  hóa  vô  cùng 

Nếu  cứ  xét  Chân  Tông  trên  tính 

Quyết  đạt  tới  chỗ  dụng  vô  sinh 

Không  đợi  thân  người  ở  kiếp  tới 

Lúc  này  đạt  tới  thông  linh  thần 

Biết  lập  công  này  theo  Long  Nữ 

Sau  ông,  ai  sẽ  nối  gót  chân ? 
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III.- Năm bài cho Ngũ Hành. 

 

 Bài 1 : 

饒 君 了 悟 真 如 性 

Nhiêu quân liễu ngộ Chân Như Tính 

未 免 拋 身 卻 入 身 

Vị miễn phao thân khước nhập thân. 

何 似 更 兼 修 大 藥 

Hà tự cánh kiêm tu Đại Dược 

頓 超 無 漏 作 真 人 

Đốn siêu vô lậu tác Chân Nhân. 

 

Chú Thích : 

Chân như : thuật ngữ Phật giáo chỉ Bản thể. 

Vô lậu : tức lậu tận. 

Chân Nhân : Tiên. 

Đại Dược : Đơn dược. 
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Đại Ý : 

Nếu ông hiểu Chân Tánh là vĩnh hằng và bất biến thì chẳng vứt bỏ thân 

hữu hình này để lấy một thân hữu hình khác. Chỉ cần lấy tâm vô sự tu 

luyện Kim Đan. Khi tâm không có tạp niệm thì lập tức đắc đạo. 

 

Dịch : 

Dù  ông   đã  ngộ  Chân  Như  Tánh 

Chưa  thoát  được  chuyện  ra  vào  thân 

Sao  chẳng  kiêm  tu  luôn  Đại  dược 

Vượt  lên  vô  lậu  thành  Chân  Nhân. 

 

 

 

Bài 2 : 

投  胎 奪 舍 及 移 居 

Đầu thai  đoạt xá  cập di  cư 

舊 住 名 為 四 果 徒 

Cựu trú danh vi  tứ  quả đồ 



181 

 

若 會 降 龍 並  伏 虎 

Nhược hội hàng  long tịnh  phục  hổ 

真 金 起 屋 幾  時 枯 

Chân kim khởi ốc kỷ  thời  khô? 

 

Chú Thích : 

Xá : ốc xá, chỉ tử cung. 

Di cư : mượn thây hoàn hồn. 

Hàng long phục hổ : rút Diên, thêm Hống. 

Chân Kim : Kim Đơn. 

Ốc : chỉ hình thể. 

 

Đại Ý : 

Ở nhà cũ, đầu thai, di cư, đoạt xá đó là bốn quả đồ. Nếu rõ bớt Diên 

thêm Hống thì sẽ luyện được Kim Đơn thì Chân Kim chẳng bao giờ khô. 

 

Dịch : 

Đầu  thai,  đoạt  chỗ,  với  chuyển  nhà 

Cựu  trú,  gọi  là  tứ  quả  đồ 
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Nếu  biết  hàng  long  và  phục  hổ 

Chân  Kim  lập  nên  sẽ  chẳng  khô. 

 

 

 

Bài 3 :  

鑒 形  閉 息 思  神 法 

Giám  hình  bế  tức  tư  thần pháp 

初 學 艱  難  後  坦 途 

Sơ học  gian nan  hậu  thản đồ. 

倏 忽  總 能 遊 萬  國 

Điều hốt tổng  năng  du  Vạn  Quốc 

奈 何 屋 舊 卻  移 居 

Nại  hà  ốc cựu  khước  di  cư? 

 

Chú Thích : 

Giám hình : soi gương. 
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Bế khí : nhịn thở. 

Tư thần pháp : tồn trưởng. 

Ốc cựu : chỉ hình thể suy bại. 

 

Đại Ý : 

Các phép bế khí, tồn trưởng mới đầu thấy rất khó nhưng về sau sẽ thấy 

dễ dàng, có thể rong chơi nhiều chỗ. Nhưng đối với thân thể suy bại thì 

chẳng có cách nào. 

 

Dịch : 

Các  phép  giám  hình,  thị  thần,  bế  khí 

Lúc  mới  học  khó,  sau  dễ  dàng 

Giây  phút  dạo  chơi  muôn  vạn  nước 

Một  chuyến  ra  đi  há  uổng  công. 

 

 

Bài 4 : 

釋 氏 教 人  修  極 樂 

Thích thị giáo  nhân  tu  Cực Lạc 
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只 緣 極 樂 是 金 方 

Chỉ  Duyên Cực Lạc thị  Kim Phương. 

大  都  色 相 惟 茲 寶 

Đại đô  sắc  tướng duy tư  bảo 

餘  二 非 真 謾 度 量 

Dư nhị phi  chân mạn  độ lường. 

 

Chú Thích : 

Cực lạc : thế giới lý tưởng của Phật giáo. 

 

Đại Ý : 

Theo Phật giáo thế giới vật chất chỉ là giả tạm, không phải là chân thật. 

Cái thế giới lý tưởng của Phật giáo là Cực Lạc, ở đó tất cả đều là Chân 

Thật. 

 

Dịch : 

Phật  dạy  người  tu  đến  Cực  Lạc 

Biết  rằng  Cực  Lạc  ở  hướng  Kim 
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Mọi  sắc  tướng  ở  đấy  là  thật 

Kỳ  dư  mọi  sự  chẳng  cần  bàn. 

 

 

 

Bài 5 : 

俗  語  常 言 合 聖  道 

Tục ngữ  thường ngôn hợp thánh  đạo 

宜  向 其  中 細  尋 討 

Nghi  hướng kỳ trung tế tầm  thảo. 

若 將 日 用 顛 倒  求 

Nhược tương nhật dụng điên  đảo cầu. 

大  地  塵  沙 盡 成 寶 

Đại địa  trần  sa  tận thành  bảo. 

 

Chú Thích : 

Nhật dụng : sinh hoạt thường ngày. 
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Đại Ý :  

Những lời nói tùy tiện trong đời sống hàng ngày thường hợp với Đạo lý 

của Thánh nhân. Nếu nghiên cứu kỹ thì những hạt bụi cũng trở thành 

của báu. 

 

Dịch : 

Những  lời  nói  thường  hợp  với  Đạo 

Nên  hướng  vào  trong  cẩn  thận  tìm 

Nếu  mà  cứ  kiếm  trong  vật  dụng 

Cát  bụi  cũng  là  báu  thế  gian. 

 

 

Phần phụ lục. 

Để hiểu rõ hơn về đường lối tu luyện chúng tôi xin trích dẫn cách 

Trưởng dưỡng Tinh, Khí, Thần của Đạo Cao Đài : 

TRƯỜNG DƯỠNG TINH KHÍ THẦN  

YẾU CHỈ  

Mục đích luyện Đạo là để trường sanh bất tử, siêu xuất khỏi luân hồi 

về cõi Thiêng Liêng Hằng Sống. Muốn đạt được cảnh giới đó, phải có 

tinh thần minh mẫn hoà hợp nhân đạo và thuận Thiên lý. Dưới đây xin 

lược ghi : 

  

I. Những phương pháp của người xưa về thuật tu luyện : 



187 

 

Lời kỳ bá đáp Hoàng Đế : “Người Thượng Cổ hiều Đạo dưỡng sanh, 

tuân theo luật biến hoá của âm dương, ăn uống có điều độ, làm việc có 

chừng mực, nên thân thể và tinh thần đều khoẻ mạnh, nên hưởng thọ 

tuổi trời, vượt ngoài trăm tuổi … Họ làm việc nghỉ ngơi không biết tiết 

chế cho nên mới 50 tuổi mà đã suy kiệt rồi ”. 

Trong Nam Hoa Kinh, Trang Tử viết : “ Nay ta nói thói đời cho 

ngươi nghe : mắt ưa nhìn nữ sắc, tai muốn nghe âm nhạc, miệng thích 

nếm mỹ vị, chí khí  muốn thoả mãn. Con người thượng thọ là 100, trung 

thọ là 80, hạ thọ là 60. 

Trời đất vô cùng, kiếp người hữu hạn. Đem cái hữu hạn mà gởi gắm 

khoảng vô cùng, khác gì ngựa ký vút qua khe cửa. Kẻ không biết giữ gìn 

cho trường thọ thì không phải là người thông hiểu Đạo”. 

Trong Bão Phác Tử nội thiên, Cát Hồng viết : “Người giỏi bảo dưỡng 

thân thể có giờ đi ngủ và thức dậy sớm trễ khác nhau tuỳ theo bốn mùa. 

Tiết chế lao động nghỉ ngơi. Dằn cơn giận để bảo toàn âm khí, nén vui 

mừng để bảo dưỡng dương khí.  

Trong Dưỡng Sinh Luận, Kê Khang viết : “Kẻ ăn ở thái quá, ẩm thực 

không điều độ dễ sinh trăm bịnh, ham mê sắc dục không biết mỏi đến 

mức cạn kiệt, khiến cho gió lạnh và trăm thứ độc tác hại để cho chết yểu. 

Lâu ngày nhiều cái nhỏ nhoi dồn lại thành hao tổn, rồi suy nhược. Từ 

suy nhược trở nên bạc đầu, già nua, từ già nua dẫn đến tử vong. Khi gặp 

tai hoạ thì than thở , vì họ không biết cẩn thận trước mọi hiểm nguy báo 

hiệu.” 

Kê Khang cho rằng cần phải luyện tâm. Ông viết : “Tâm trống trải, 

yên tĩnh, thư thái bớt suy tư và ít ham muốn. Danh lợi và địa vị làm hại 

đức không nên mưu cầu. Thức ăn bổ béo làm hại tính nên bỏ không 

màng tới. Những gì làm luỵ đến tâm mà ngoài thân thì đừng lưu giữ thì 

thần khí được nhẹ nhàng, thanh thản không lo sợ. yên lặng, không tư lự, 

rồi lấy cái vui giả tạm để sau này được niềm vui tròn đầy, xả bỏ cái phù 

sinh để thân còn mãi”. 

  

II. Thuật dưỡng sinh : 
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Muốn sống lâu phải đừng tự làm hại mình (bất thương). Trong Đạo 

đức kinh, Lão tử nói : “Năm màu khiến người ta mù mắt, năm giọng 

khiến người ta điếc tai, năm mùi khiến người ta tê lưỡi. Của cải khó 

được khiến người bị tai hoạ ”. 

Trong Nam Hoa Kinh, Trang Tử nói : “Chỗ đáng sợ của con người là 

chuyện chăn gối và ẩm thực vô độ, thế mà họ không biết răn mình thật là 

lầm lỗi lớn”. 

Cát Hồng thì chỉ rõ hơn : “Tài năng chưa tới mà mong tìm là tự làm 

hại, sức lực không đủ mà gượng làm là hại, buồn rầu đến nỗi tiều tuỵ là 

làm hại. Bôn ba vì dục vọng là làm hại, cười nói vui đùa lâu là làm hại, 

ngủ nghỉ không đúng giờ là làm hại. Say đến nôn mửa là làm hại, ăn no 

đi nằm là làm hại… Tích luỹ các điều hại quá mức sẽ chết sớm, chết 

sớm đâu phải là đạo dưỡng sinh”. 

Để tránh bị tổn thương, Cát Hồng khuyên “Không đi bộ nhanh, tai 

không ráng nghe, mắt không nhìn lâu, không ngồi quá lâu, không nằm 

cho đến mệt mỏi, mặc thêm áo khi mùa lạnh đến, cởi bớt áo khi mùa 

nóng đến, chớ để quá đói rồi mới ăn, chớ ăn no quá, chớ để thật khát rồi 

mới uống, chớ uống quá nhiều. Chớ thức dậy muộn, chớ ngủ quá nhiều, 

chớ ăn những món sinh lạnh bụng, chớ tắm nhiều lần trong ngày, chớ đi 

ra ngoài lúc thời tiết xấu. Năm vị ăn vô miệng chớ dùng thái quá vì chua 

quá hay hại tỳ, đắng quá hại phổi, cay quá hại gan, mặn quá hại tim, 

ngọt quá hại thận, đó là lẽ tự nhiên của ngũ hành”. 

Trong “Nhiếp dưỡng châm trung phương chương “Tự thân”, Tôn Tự 

Mạc viết : “Ôi đạo trời đầy vơi, đạo người truân chuyên. Cho nên hành 

giả nào chưa biết cách cẩn thận phòng tránh thì chưa đủ trình độ để bàn 

về đạo dưỡng sinh”. Ông gói ghém thuật dưỡng dinh trong 12 chữ giảm 

thiểu : giảm nghĩ ngợi, giảm công việc, giảm ghi nhớ, giảm ham 

muốn, giảm nói năng, giảm cười đùa, giảm âu sầu, giảm sung sướng, 

giảm vui vẻ, giảm giận dữ, giảm ưa thích, giảm ghét bỏ. Ai thực hành 

được 12 chữ này mới hợp với đạo tu dưỡng.” 

  

III. Thuận theo thời tiết : 
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Người, trời, đất và vạn vật đồng nhất thể nên chương „Tứ khí điêu 

thần đại luận‟ của Tô Vân viết : “Âm dương bốn mùa là căn bản của vạn 

vật. Vì thế Thánh nhân dưỡng dương vào mùa Xuân, mùa Hạ, dưỡng âm 

vào mùa Thu, mùa Đông cùng với vạn vật nổi chìm nơi cửa sinh trưởng. 

Nghịch với bốn mùa tổn hại tới sinh mạng, còn thuận theo thì không ốm 

đau, đó gọi là đắc đạo”. 

Về mùa Xuân, Tô Vân viết : “Ba tháng mùa xuân là thời phô bày cái 

mới đầy sinh khí, vạn vật hớn hở, đêm ngủ sáng nên dậy sớm, đi bộ 

trong sân, y phục rộng rãi, để cho tinh thần và ý chí thuận sinh cùng thời 

tiết, đó là ứng với khí mát mẻ của mùa xuân ”. 

Mùa xuân ăn uống nên bớt vị chua mà tăng vị ngọt để nuôi cái khí 

của tỳ. 

Về mùa Hạ :Tô Vân nói : “Ba tháng mùa hạ là thời cây cối sum suê 

xinh đẹp, khí âm dương của trời đất giao nhau, vạn vật đươm hoa kết 

trái, đêm ngủ thời sáng dậy sớm, đừng sợ ánh nắng mùa Hạ, để cho 

dương khí trong thân thể tiết ra ngoài làm vậy sẽ thích ứng với khí hậu 

mùa Hạ ”. 

Mùa Hạ hoả vượng vị đắng, hoả khắc kim (phổi), phổi chủ về cay, 

nên thức ăn cần giảm vị đắng mà tăng vị cay để nuôi khí của tim và 

phổi. 

Về mùa Thu :Tô Vân viết : “Ba tháng mùa Thu là thời trạng thái của 

vạn vật đã ổn định, khí trời vội vã, khí đất trong sáng, nên ngủ sớm dậy 

sớm, để cho thân chí được yên ổn mà giảm bớt khí Thu, đối với con 

người phải thu gom thần khí để khí của phổi được thanh tịnh. Như vậy 

sẽ thích ứng với khí Thu”. 

Mùa Thu khí ở phổi vượng, vị cay, kim khắc mộc (gan), gan chủ 

chua, nên mùa thu giảm vị  cay tăng vị chua để nuôi cái Khí của gan. 

Về mùa Đông, Tô Vân viết : “Ba tháng mùa Đông là lúc bể tàng, nên 

ngủ sớm dậy sớm. Trong sinh hoạt tránh lạnh lẽo và tìm ấm áp, đừng để 

tiết mồ hôi dương khí hao tổn.” Mùa Đông thận thuỷ có vị mặn, sơ thuỷ 

khắc hoả tim sẽ bị bịnh, nên phải dưỡng tim ở phòng kín, mặc ấm, ăn 

uống phải thích hợp, người già kiêng ra ngoài gió lạnh. 
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Tóm lại luyện theo mùa là theo sự vận động tự nhiên: Xuân sinh, Hạ 

trưởng, Thu liễu, Đông tàng. Mùa Xuân nên ăn ngọt, mùa Hạ nên ăn 

cay, mùa Thu nên ăn chua, mùa Đông nên ăn lạt, đắng. Nhờ vậy bồi bổ 

ngũ tạng, ích khí huyết. 

Thực hành các yếu chỉ trên góp phần cho việc luyện đạo chóng thành. 

Mục tiêu của luyện đạo là để trường sanh bất tử còn thực tế trước mắt là 

tăng cường sức khoẻ và phòng chống bịnh tật. 

 

 

 


