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I.- Vô  Cực  Phẩm  Đệ  Nhất. 

Lão Quân nói : 

-Đạo lớn không hình, sinh ra và nuôi dưỡng trời đất; nó vô tình, vận hành 

mặt trời, mặt trăng; nó không tên nuôi dưỡng vạn 

vật. 

Chú giải : Lão là chỉ Càn dương, quân chỉ Vương 

tánh. Nguồn gốc của Lão Quân thật khó lường, từ 

hỗn độn mà tới, không đời nào là không xuất hiện. 

Trước Tam Hoàng có hiệu là Vạn Pháp Thiên Sư, 

đời Tam Hoàng là Bàn Cổ Thần Vương, sau Tam 

Hoàng được gọi là Uất Hoa Tử, đời Thần Nông có 

hiệu là Đại Thành Tử, sau đổi thành Quảng Thành 

Tử ở đời Hoàng Đế, thật là thiên biến vạn hoá. Lúc 

thì là vị thánh Nho, lúc thì là Phật, lúc là một vị tiên. 

Ẩn hiện khó lường. Có lúc do cảm ứng, hoặc do 

thanh tịnh hoặc tạo công đức vô biên. Đạo lớn vô 

hình, vô tận, vì không có một dấu vết nào. Vì vô hình và vô biên nên nó là gốc của 

trời đất. Nó sinh ra và nuôi dưỡng vạn vật. Dương khí là trời, âm khí là đất. Trong 

hai thời Tuất và Hợi rất là hỗn độn gọi là Vô Cực. Trong hội Tý, nhất động sanh 

Dương. Dương khí nổi lên là trời, ở người đó là Huyền Quan.Tới hội Sửu động cực 

sinh âm, âm khí ngưng tụ lại thành đất, ở người là Đơn Điền. Vì vậy mới nói trời 

mở ra ở Tý, đất mở ra ở Sửu. Đạo vốn vô tình, nó thuộc về tiên thiên. Nó không 

thanh, không hương, hữu tình thuộc về hậu thiên, có tạo tác. Vô vi là vô hình, vô 

tạo tác. 

Đạo vận hành mặt trời, mặt trăng theo một đường tròn. Mặt trời là kim ô, mặt 

trăng là thỏ ngọc. Mặt trời thuộc quẻ Ly nên có nóng lạnh, đến đi. Mặt trăng thuộc 

quẻ Khảm nên có tiêu trưởng tròn khuyết. Trong con người Ly và Khôn là nội 

quang của 2 con mắt chiếu sáng Kim Đỉnh. Đạo vốn vô hình, vô danh, không có 

bắt đầu và kết thúc. Nếu phải cho nó một tên thì ta tạm gọi nó là Đạo. Đạo nuôi 

dưỡng vạn vật, kể cả côn trùng, cây cỏ. Nếu muốn trở về Đạo, con người phải tìm  

một người có thể chỉ cho họ Trời, đất, mặt trời, mặt trăng ở người họ. Họ phải tu 

tập và tuân theo cái đạo vô danh đó. Họ phải giữ gìn và thanh lọc : Tinh, Khí, 
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Thần, sau đó sẽ tiến lên cảnh giới Thượng Thanh Cung, Thái Thanh cung, Ngọc 

Thanh cung, chứng các quả Thiên Tiên, Kim Tiên, Thần Tiên, Tiêu Diêu Vật 

Ngoại, sống lâu, thoát vòng sinh tử. 

Mộc Công tổ sư có bài thi : 

Thiên  Tôn  dạy  Đạo  rất  diệu  huyền 

Giáo  pháp  trong  kinh  là  chân  truyền 

Hãy  hỏi  tôn  sư  sinh  và  tử 

 Được  quyết  chăm  tu  Long Hổ  đơn 

Người  người  đều  đạt  thanh  tịnh  đạo 

Người  người  đều  có  Thái  Vân  Liên 

Sau  khi  tới  được  cung  Vô  Cực 

Đã  thành  khoái  lạc  tự  tại  tiên. 
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II. Hoàng  Cực  Phẩm  đệ  Nhị. 

Ta không biết tên của nó, miễn cưỡng gọi là Đạo. Đạo có trong đục, có động 

có tĩnh. Trời trong, đất đục. Trời động, đất tĩnh. 

 

Chú giải :  

Ta ở đây là Thái Thượng lão quân tự xưng. Lão 

Tử nói : Đạo không hình, không tên; ông bị bắt buộc 

phải đặt cho nó một cái tên để có thể gọi khi đề cập 

đến nó. Tuy bảo là miễn cưỡng, nhưng xét về ý nghĩa 

của chữ thì không miễn cưỡng chút nào. Trong chữ 

Đạo 道 thì 2 chấm ở trên : chấm trái chỉ mặt trời, 

chấm phải chỉ mặt trăng, là âm dương ôm ấp lẫn 

nhau. Ở người đó là 2 con mắt. Tiếp đó là một vạch 

ngang : đó là vòng vô cực thuộc Càn. Kinh Dịch nói : 

Vòng Càn khi mở ra thì biến thành một đoạn thẳng 

(nhất 一). Khi trời được một thì thành trong, khi đất được một thì an bình, người 

được một thì thành thánh. 

Đạo Nho thì nói duy tinh, duy nhất; đạo Phật thì nói vạn pháp quy nhất; Đạo 

giáo thì nói bảo nguyên quy nhất. Tiếp đó là chữ Tự 自, chữ nhật 日 và chữ nguyệt 

月đều nằm trong chữ tự. Hợp các phần lại thành chữ Thủ 首 nghĩa là cái đầu. Việc 

tu đạo là việc đầu tiên phải làm. Bộ  là chỉ con đường phải đi là chỉ pháp luân tự 

chuyển trong thân. Đạo là cách của trời nó cũng là bản thể. Trời thì trong, đất thì 

đục. Dương khí thì động, âm khí thì tĩnh. Khí trong của trời thì dương. Khí đục của 

đất thì âm. Trời trong thuần dương, đất đục thuần âm. Trời động, Càn tròn, đất tĩnh 

Khôn vuông. Trong đục, động tĩnh hiện ra ở trời dưới dạng mặt trời, mặt trăng. Ở 

đất là mùa xuân, mùa thu. Ở người là phàm, là thánh. Mặt trời là dương thường 

tròn đầy. Mặt trăng là âm có đầy có vơi. Mùa xuân là dương vì vạn vật phát sinh. 

Mùa thu là âm vì vạn vật tàn hoại. Thánh là dương khi bỏ xác thì lên tiên. Phàm là 

âm khi bỏ xác thì thành quỷ. Nếu không thông lý trong đục, động tĩnh nơi cơ thể 

thì phải tích đức, cầu trời để sớm gập minh sư chỉ điểm. Để cho ánh sáng của mặt 

http://annonymous.online.fr/HVDic/onldic_main.php?PronMode=0&HEXCodes=9053&Traditional=ON&Simplified=ON
http://annonymous.online.fr/HVDic/onldic_main.php?PronMode=0&HEXCodes=4E00&Traditional=ON&Simplified=ON
http://annonymous.online.fr/HVDic/onldic_main.php?PronMode=0&HEXCodes=81EA&Traditional=ON&Simplified=ON
http://annonymous.online.fr/HVDic/onldic_main.php?PronMode=0&HEXCodes=65E5&Traditional=ON&Simplified=ON
http://annonymous.online.fr/HVDic/onldic_main.php?PronMode=0&HEXCodes=6708&Traditional=ON&Simplified=ON
http://annonymous.online.fr/HVDic/onldic_main.php?PronMode=0&HEXCodes=9996&Traditional=ON&Simplified=ON
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trời, mặt trăng chiếu rọi (trong cơ thể) khiến khí đục chìm xuống và khí trong bốc 

lên. Ngồi yên không động là tĩnh. Tham lam là động. Nếu lòng còn ham muốn, 

hoặc chấp vào một cái gì tâm không tĩnh. Dâm dục là động, tiết dục là tĩnh. Nếu 

không còn ham muốn thì sẽ thấy sự huyền diệu trong thân. 

Lỗ Tổ có thi : 

Từ  cổ  không  có  kinh  thanh  tĩnh 

Giữ  tinh  thì  khí  sẽ  lưu  thông 

Suốt  hết  các  chương  vượt  ba  giới 

Đại  địa  tuân  giữ báu  trong  lòng. 

 

Quan Đế có thi : 

Một  quyển  vô  vi  thanh  tĩnh  kinh 

Bàng  môn  tả  đạo  chẳng  tương  thân 

Cải  tà  quy  chính  theo  thiên  lý 

Trường  sanh  bất  tử  cũng  do  mình. 
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III.-  Thái  Cực  Phẩm  Đệ  Tam. 

Nam trong, nữ đục; nam động, nữ tĩnh. Giáng gốc, giữ ngọn mà sinh vạn 

vật. 

 

Chú giải :  

Nam theo Càn  mà thành thể cho nên trong. 

Nữ theo Khôn  mà thành hình cho nên đục. Nam 

thuận theo Thái Dương, trong dương có âm (quẻ Ly 

 ) Nữ thuộc Thái Âm, trong âm có dương (quẻ 

Khảm  ). Cho nên trai 16 tuổi dương khí đầy đủ, 

gái 14 tuổi âm khí đầy đủ. Dương trong hợp với 

Nhâm Thuỷ, âm đục hợp với Quý Thuỷ. Nhâm gọi là 

Bạch Hổ, Quý gọi là Thanh Long. Cho nên tiên gia 

có pháp Hàng Long Phục Hổ, phản bổn hoàn nguyên, 

là pháp trường sinh bất tử. Nam do thiên khí sinh, nữ 

do địa khí thành do đó nói trời động, đất tĩnh. Nam 

nữ ở đây không phải nói chuyện trai gái, mà là bàn chuyện âm dương. Giáng là 

sanh, giữ là thành, gốc là khởi đầu, ngọn là tận cùng. Vạn vật là ngọn của người, 

người là gốc của vạn vật. Người cũng là ngọn của vạn vật. Trời đất lại là gốc của 

người. Do vậy người không thể không gốc, cũng không thể không ngọn. Gốc là 

Thể, ngọn là Dụng. Do đó hai cái này không thể rời nhau. Trời đất lấy Thái Không 

là gốc mà sinh người, nuôi dưỡng vạn vật. Khi trời và đất không mất liên lạc với 

gốc (Đạo) thì sẽ trường tồn mãi mãi. Nhân loại không mất liên lạc với gốc, sẽ 

thành Tiên, thành Phật, và đồng thọ với trời đất. Từ xưa người ta đã biết rằng mình 

phải chết, tuy nhiên trong Lã Thị Xuân Thu nói rằng : Nếu con người có thể mở 

được huyền quan thì họ sẽ bất tử. Thọ mạng là ở Thần. Kinh nói : Vạn vật đều có 

gốc, có ngọn, mọi sự đều có khởi đầu và kết thúc. Nếu biết điều này thì người đã 

gần Đạo. Cửa sống cũng là cửa chết, nhưng chỉ có một số ít người là ngộ được điều 

này. Đêm đến Thiết Hán tự suy nghĩ, trường sinh bất tử là do mình. Cái Huyền 

quan này có nhiều tên. Nho gọi là Linh Đài Chí Thiện, Thái Cực, nó là cảnh trời 

không thể nghĩ bàn, tự biết mà không suy nghĩ. Thích gọi là Linh Sơn, Hư Không, 

Hoàng Cực, cảnh trời Nam Mô Niết Bàn, cõi đất A Di Đà Phật. Đạo thì nói Linh 
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Quan, Kim Đình, Vô Cực, trời Tam Thanh Tố Phủ, cõi Vạn Thù Nhất Bổn. Tam 

giáo tuy gọi tên khác nhau nhưng chỉ là một. Ở đạo Nho khi mở được cửa này thì 

thành Thánh. Ở đạo Giáo mở được cửa này thì thành Tiên. Ở đạo Phật khi mở 

được cửa này thì thành Phật. Việc mở cửa này được giữ kín, chư thầy trong tam 

giáo không nói rõ trong sách vở đề phòng lũ giặc biết được làm hư mối Đạo. 

Những người thành tâm phải tìm thầy và khiêm nhường xin thầy chỉ cho cách mở 

huyền quan này. Từ đó nếu thực hành theo Đạo thì sẽ đạt được tiến bộ, ngược lại 

sẽ thối chuyển. Nếu tưởng rằng Huyền quan là Nê Hoàn, Mi tâm, Đơn điền, Vĩ lư, 

Giáp tích, Ngọc chẩm thì là lầm lớn, Đạo không ở những chỗ này. 

Cổ Phật có thi : 

Nam  nam  nữ  nữ  trong  và  đục 

Trở  về  ngọn,  gốc  kiếm  chân  tình 

Hữu  vi  là  động,  vô  vi  tĩnh 

Mất  gốc  mất  cả,  được  trường  sanh 

Hãy  mau  quay  đầu  tu  chí  thiện 

Kíp  thời  học  tập  thuật  trường  sanh 

Dù  có  tích  luỹ  ngàn  vạn  lượng 

Lúc  vô  thường  đến  cũng  tay  không. 
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IV.- Tam  Tài  Phẩm  Đệ  Tứ. 

Trong là gốc của đục. Động là nền móng của tĩnh. 

 

Chú giải : 

Trong thì nhẹ, đục thì nặng. Tĩnh là không hành 

động; động là hành động. Trời là khí trong bốc lên. 

Những khí này là từ đất bốc lên. Đất vốn là âm, do 

âm cực mà sinh dương. Đục định thì sinh trong. Thân 

nam vốn trong, thân nữ vốn đục. Trong vốn có gốc là 

đục. Trong Lão giáo Thần là dương trong. Tuy nhiên 

Thần là do giao cảm tinh đục hoá thành Dương Tinh, 

do Dương Tinh hoá thành Khí, do Khí mà sinh Thần. 

Do đó mới nói luyện tinh hoá khí, luyện khí hoá thần. 

Há chẳng phải Trong là gốc của Đục sao ? Đất vốn là 

Tĩnh, do Thiên Khí ngưng kết. Nữ vốn tĩnh, bắt gốc 

từ phụ thân, đơn đạo lấy vô vi làm tĩnh, hữu vi làm động. Nếu muốn trở lại Đạo 

phải lìa thân Đục, để khí đục chìm xuống và khí trong bốc lên làm thành Kim Đơn. 

Tích tụ công đức học tập kinh điển để có thể vượt thoát cõi trần, tiêu dao vật ngoại, 

có thể mang bố mẹ cùng lên Thiên đường. Đáng tiếc trên đời có những kẻ ngu mê, 

tham, si không biết lý tánh nói rằng Tiên, Phật phàm phu không thể nào đạt được. 

Thực là Đạo không xa người, chỉ là người tự xa Đạo. Người tự huỷ mình, cam 

nguyện sống trong bể khổ; không biết rằng nguồn gốc của mình là âm dương, ngũ 

hành, trong vạn vật con người là thông minh hơn cả, có thể thi hành và chuyển tải 

Đạo của trời đất. Đạo lý ấy hiển lộ ra ở tiêu trưởng, tiêu âm trưởng dương. Người 

phàm khi Dương tận âm thuần thì thành quỷ. Bậc dị nhân Âm tận Dương thuần thì 

thành Tiên. Người bình thường nửa Âm, nửa Dương nếu luyện khí khiến nửa Âm 

thành Thuần Dương thì là thành Tiên vậy, đâu có khó gì ?  

Mạnh Tử nói : Nghiêu, Thuấn và người thường đâu có khác gì ?  

Nhan Tử nói : Vũ là người gì ? Khổng lại là người gì ? 

Ý nói ai cũng có thể thành Tiên, thành Phật, chỉ là có chí hay không mà thôi. 

Nếu có chí thì không kể xuất gia hay tại gia đều có thể tu thân. Người tại gia coi vợ 
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con như bè bạn. Thân tuy sống trong hồng trần nhưng tâm đã lìa hồng trần. Hiểu 

đạo lý này thì đạt Đạo đâu có khó ? 

Lữ Tổ có bài thi : 

Xem  cuộc  phù  sinh,  sớm  ngộ  không 

Mặt  trời  ẩn  nấp  sau  mặt  trăng 

Nếu  người  hiểu  được  Âm  Dương  lý 

Thì  đoạt  thiên  cơ,  tạo  hoá  công. 

 

Hàn Tổ có bài thi : 

Tâm  hư,  bụng  thực  cầu Diên  Quang 

Trông  trăng  mà  thấy  được  Thái  Dương 

Phá  được  đục  trong,  lên  và  xuống 

Đơn  đạo  thành  rồi,  thân  ngát  hương. 
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V.- Đạo  Tâm  Phẩm  Đệ  Ngũ. 

Nếu người có thể thường thanh tĩnh thì trời đất sẽ về vị trí của nó. 

 

Chú giải : 

Người : chỉ thiện nam, tín nữ 

Có thể : cương quyết không ngưng nghỉ 

Thường : luôn luôn 

Thanh : vạn duyên ngưng lại 

Tĩnh : một niệm chẳng sanh. 

Người tu Đạo coi Thanh Tĩnh là điều vi diệu. 

Mắt chẳng nhìn vật phi lễ, tai chẳng nghe chuyện 

phi lễ, miệng chẳng nói điều phi lễ, chẳng làm những chuyện phi lễ thì mắt, tai, 

miệng, tâm được thanh tĩnh. Khi đó trời đất sẽ về vị trí của nó. Được minh sư chỉ 

điểm trời đất trong thân. Khí trời trở về đất : Hống trở thành Diên. Khi đất trở về 

trời : Diên trở thành Hống. Thần trú ở Bắc Hải, nếu tu được trong, tĩnh thì thiên khí 

trong thân sẽ về vị trí của nó. Thiên khí bên ngoài sẽ tuỳ theo Thần trú ở Nam Sơn, 

nếu tu được trong, tĩnh, Địa khí trong thân sẽ về chỗ của nó. Địa khí ở ngoài thân 

sẽ tuỳ theo. Trời ở trong thân là Đạo Tâm. Đất ở trong thân là Bắc Hải. Đạo Tâm 

tiên thiên thuộc Càn, Càn là Trời. Do đó, Đạo Tâm là Trời. Bắc Hải tiên thiên 

thuộc Khôn, Khôn là đất do đó Bắc Hải là Đất. Trời đất trong thân cảm ứng với 

Trời Đất ngoài thân. Trời đất trong thân có chủ tể thì khí trời đất ở ngoài thân cũng 

vào trong thân. Nếu thân không có chủ tể thì khí trời đất ở ngoài sẽ về ngoài, 

không thể thành Đạo, lại còn có hại cho Đạo. Sách Đạo nói : Tâm người thì xảo 

trá, tâm đạo thì khó thấy, vậy phải giữ đạo tâm, trừ nhân tâm. Những người không 

nhận sự chỉ dạy của minh sư chỉ tầm đạo trong sách vở không thấy được sự chí 

tôn, chí quý của Đạo. 

Tử Cống nói : Chữ viết có thể nghe được, nhưng Đạo không thể tìm trong chữ 

viết. Lại nói : Người quân tử lo Đạo chứ không lo nghèo. 
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Khổng Tử có nói : Sớm được nghe Đạo, chiều chết cũng cam. 

Từ những lời nói đó có thể suy ra sự tôn quý của Đạo. Đạo không ở trên giấy 

mực, không phân quý, tiện, quân tử, tiểu nhân, ai cũng có thể đắc Đạo. Kinh điển 

của Tam giáo dạy người tề gia, trị quốc, nhân sự thường đạo rất rõ ràng, nhưng 

việc tu thân thường ẩn dấu không lộ ra. Những cái chỉ ra chỉ là hư linh bất muội 

như nói dưới tâm 3 tấc 6 phân là Huỳnh đình, khoảng giữa 2 thận là Tiên Thiên, 

tâm không là Đạo Tâm, phản bổn hoàn nguyên v . v .  Than ôi người đời tin đó đều 

là thật. 

Chính Dương đế quân có thi : 

Khá  thương  người  đời  nhận  lầm  tâm 

Tưởng  rằng  Huỳnh  Đình  ở  trong  thân 

Đoạ  tam  đồ,  xuân  hạ  đâu  thấy 

Cửu  giới  thăng  thiên  ít  kẻ  tin. 

Vào  đường  Đạo  phải  bỏ  mọi  lỗi 

Và  làm  sao  rũ  sạch  hàn  âm 

Hai  nẻo  cát  hung  chẳng  lầm  lẫn 

Cái  tốt  vươn  lên,  cái  xấu  chìm. 

 

Trùng Dương đế quân có thi : 

Đạo  tâm  khó  thấy,  nhân  tâm  xảo 

Ít  người  trí  tuệ,  ít  người  thanh 

Ở  trong  cõi  thiện  là  Động  Phủ 

Giao  Trì  chính  ở  trong  Huyền  Quan. 
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VI. Nhân  Tâm  Phẩm  Đệ  Lục. 

Thần thích trong, Tâm thích đục. 

 

Chú giải : 

Thần thích trong là sao ? Con người (人) nửa 

âm, nửa dương khi được một (一) sẽ thành lớn (大), 

khi lớn (大) được một (一) sẽ thành trời (天). Con 

người được tạo thành do sự phối hợp của khí trời đi 

xuống, khí đất đi lên, nói cách khác là sự phối hợp 

của âm và dương. Thần hưởng tánh của bố mẹ là 

Nguyên Thần, thọ tánh của trời đất là Thức Thần. 

Nguyên Thần thì vô thức, vô tri có thể làm chủ tạo 

hoá. Thức Thần tối hiển, tối linh có thể biến hoá 

không ngừng, nó chính là chủ nhân ông của con người. Nó vốn từ vô cực sinh ra. 

Đạo giáo gọi nó là Thiết Hán, Phật giáo gọi là Kim Cang, Nho giáo gọi là Hồn 

Linh, không sanh không diệt, không tăng không giảm, ở thân là Hồn ra khỏi xác là 

Quỷ, tu thiện thì thành Tiên, thành Phật, làm ác thì thành cầm thú. Sự hiện hữu của 

Nguyên Thần tuỳ thuộc vào sự hiện hữu của Thân. Nó xuất hiện với sự thọ thai của 

mẹ. Nó từ vô cực và kiểm soát sự điều hành của Thân. Sau 10 tháng đứa trẻ mang 

tiếng khóc mà ra đời. Thức Thần theo khí mà vào, cùng hợp với Nguyên Thần 

thành Một, cùng trú ở Tâm lấy Tâm làm chủ. Nguyên Thần mất chức, Thức Thần 

nắm quyền. Thất tình lục dục nổi lên, Nguyên Thần phung phí tới hết. Đất, nước, 

gió, lửa dần dần suy kiệt, thân thể ô hô ai tai. Thức Thần là một phần của ngã, khi 

Thân chết thì nó lìa khỏi xác. Dù con người có sống đến 100 tuổi thì cuộc đời cũng 

chỉ như một giấc mộng. Lúc chết quỷ sẽ áp giải đến địa ngục đem thiện ác làm 

trong đời thưởng công, phạt tội. Làm việc thiện chuyển thế được phúc báo ở đời 

được hoặc làm quỷ thần được hưởng hương khói, làm việc ác thì thọ ác báo hoặc 

mất thân người sa vào tứ sanh, cả vạn kiếp mới quay trở lại làm người. Nguyên 

Thần ưa tĩnh, Thức Thần ưa động, vẩn đục không thể thanh tĩnh, sáng chiều làm 

tổn thương Thân, Tâm. Khi Nguyên Thần suy yếu, trăm bệnh tấn công. Do đó 

chúng ta phải hiểu thân người khó được, Phật pháp khó nghe. Đại Đạo khó gập. 

http://annonymous.online.fr/HVDic/onldic_main.php?PronMode=0&HEXCodes=4EBA&Traditional=ON&Simplified=ON
http://annonymous.online.fr/HVDic/onldic_main.php?PronMode=0&HEXCodes=4E00&Traditional=ON&Simplified=ON
http://annonymous.online.fr/HVDic/onldic_main.php?PronMode=0&HEXCodes=4E00&Traditional=ON&Simplified=ON
http://annonymous.online.fr/HVDic/onldic_main.php?PronMode=0&HEXCodes=5929&Traditional=ON&Simplified=ON
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Nay được thân người đừng hồ đồ mà uổng một kiếp. Phải phân biệt Nguyên Thần 

và Thức Thần, đừng lầm chân, giả. Phải biết phân biệt Nhân Tâm và Đạo Tâm. 

Hoàng Lão có thi : 

Tâm  Đạo  có  ghi  trong  sách  Khổng 

Trong  trẻo,  lặng  lẽ  Linh  hiện  ra 

Chân  Kinh,  Chân  Pháp  đều  nói  Đạo 

Thiên  Lý  đều  nằm  trong  Đạo  Nho 

Hán  Vũ  tưởng  tìm  thiên  niên  dược 

Vua  Tần  lại  muốn  sống  ngàn  năm  

Kinh  này  đã  có  trong  tay  đó 

Trời  gìn  đất  giữ  bình  ngọc  lam. 
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VII.- Lục  Tặc  Phẩm  Đệ  Thất. 

    Nhân tâm yên tĩnh, nhưng lòng ham muốn nghịch lại. 

 

 

Chú Giải : 

   Lòng người thường yêu tĩnh không yêu động, nhưng 

ham muốn là thất tình, lục dục thì trái lại, hướng ngoại 

bôn ba. Lòng người yêu tĩnh vì có Nguyên Thần ở trong, 

lúc Nguyên Thần làm chủ thì tâm tĩnh, lúc Thức Thần 

làm chủ thì tâm động. Người có lục (6) căn, nên có lục 

thức, có lục thức nên có lục trần, có lục trần nên có lục 

tặc; vì có lục tặc nên lục thần bại hoại phải sa lục đạo. 

Lục tặc là : Mắt, Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Tâm. Mắt tham 

sắc thì hồn sẽ thác vào Noãn sinh và trở thành chim, sẽ 

có lông vũ đầy mầu sắc cho mọi người ngắm nhìn chẳng 

thích sao ? Nếu tai ưa nghe những lời xấu hồn sẽ thác 

vào thai sinh sẽ trở thành lừa, ngựa, lạc đà và sẽ được đeo chuông, tai được nghe 

tiếng chẳng thích sao ? Mũi thích ngửi mùi thơm sẽ thác sinh vào thấp sinh sẽ trở 

thành tôm, cua sống trong bùn nhơ, hôi hám, ngửi chẳng thích sao ? Lưỡi tham ngũ 

vị, hồn sẽ thác sinh vào loài côn trùng như muỗi, dùng miệng đốt người, nếm vậy 

chẳng thích sao ? Tâm tham tài sẽ thác sinh làm lạc đà chuyên chở vàng bạc châu 

báu cho người, đó chẳng phải là  phú quý sao ? Thân tham dâm hồn sẽ đoạ vào loài 

gà, vịt, tối ngày giao hợp, há chẳng vui thú sao ? Đó là báo ứng của lục dục, còn 

thất tình thì sao ? Ta không thể không biết. Thất tình là vui, giận, buồn, sợ, yêu, 

ghét, muốn. Vui làm hại tâm, giận làm hại gan, buồn làm hại phổi, giận làm hại tỳ, 

yêu làm hại thần, sợ làm hại mật, ghét làm hại tình. 

Ngoài ra còn có 10 tổn hại : Đi nhiều làm hại gân, đứng nhiều hại xương, ngồi 

nhiều hại máu, ngủ nhiều hại mạch, nghe nhiều hại tinh, nhìn nhiều hại thần, nói 

nhiều hại khí, ăn nhiều hại tim, nghĩ nhiều hại tỳ, dâm nhiều hại mạng. Đó là 10 

điều tổn. Phàm nhân thường bị tổn hại bởi thất tình, lục dục và 10 tổn, bỏ được 

chúng sẽ trở về Đạo Tâm. Đừng để sáu giặc này lôi kéo vào bể trầm luân, lúc đó có 

hối cũng đã quá muộn. 
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Vô Tâm đạo nhân có thi : 

Mắt  chẳng  nhìn  sắc,  mũi  không  hương 

Chính  tâm  thành  ý  giữ  tánh  vương 

Ba  giới  hư  không,  không  một  vật 

 Chẳng  sanh  chẳng  diệt,  sống  miên  trường. 

 

Doãn chân nhân có thi : 

Linh  quang  suốt  đêm  chiếu  hà  xa 

Phàm  thánh  nguyên  lai  chung  một  nhà 

Một  niệm  chẳng  sanh  toàn  thể  hiện 

Sáu  căn  nhiễu  động  tựa  mây  che. 
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VIII.- Tam  Thi  Phẩm  Đệ  Bát. 

Thường khiển được dục thì tâm tự tĩnh, lắng được Tâm thì Thần tự trong, tự 

nhiên lục dục chẳng sanh, tam độc bị diệt. 

 

Chú giải : 

Trong giờ thứ 2 (Sửu) và thứ 6 (Tỵ) có thể quét 

dọn sạch sẽ Linh Đài không cho vạn vật quấy nhiễu, 

ngoại tướng không thể xâm nhập, nội tướng không 

thể đi ra, tự nhiên Đạo tâm sẽ trong trẻo. Lắng tâm 

giống như lấy những nhơ bẩn trong nước ra. Tâm có 

tạp niệm như nước có vẩn đục. Nếu biết làm vẩn 

dừng lại thì được Định, do đó nước trong. 

Thần Tú nói : 

Thân  là  bồ  đề  thụ 

Tâm  như  minh  kính  đài 

Luôn  luôn  chùi  và  rửa 

Sợ  gì  bám  trần  ai ? 

Lục Tổ Huệ Năng thì nói : 

Bồ  đề  vốn  không  cội 

Gương  sáng  cũng  chẳng  đài 

Vốn  không  có  một  vật 

Làm  sao  bám  trần  ai? 

Chính là như thế đó.Tâm không niệm đầu thì Nguyên Thần tự trong lúc đó mắt, 

tai, mũi, lưỡi, thân, lục dục không vọng động.  Thân có 3 thi Thần còn gọi là tam 

độc. Thượng thi gọi là Bành Cư, coi thiện ác của Thượng Tiêu. Thượng tiêu có 
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Ngọc Chẩm Quan. Trung Thi có Giáp Tích Quan. Hạ Thi có Vĩ Lư Quan. Trong 4 

thời Canh, Thân, Giáp, Tý tam thi sẽ tấu lên Thượng Đế các hành vi thiện ác của 

con người. Lại còn có 9 con trùng tác hại. Chúng bịt tam quan và 9 huyệt khiến 

chân dương không thể thăng lên. 9 con trùng này đều có tên gọi. Con thứ nhất gọi 

là Phục Cổ trú ở huyệt Ngọc Chẩm. Con thứ 2 gọi là Long Cổ trú ở Thiên Trụ, con 

thứ 3 gọi là Bạch Cổ trú ở Đào Đạo Huyệt, con thứ 4 gọi là Nhục Cổ trú ở Thần 

Đạo Huyệt, con thứ 5 gọi là Xích Cổ trú ở Giáp Tích Huyệt, con thứ 6 gọi là Cách 

Cổ trú ở Huyền Khu Huyệt, con thứ 7 gọi là Phế Cổ trú ở Mạng Môn Huyệt, con 

thứ 8  gọi là Vị Cổ trú ở Long Hổ Huyệt, con thứ 9 gọi là Khương Cổ trú ở Vĩ Lư 

Huyệt. 3 thi trú ở tam quan, 9 cổ trú ở 9 huyệt, biến hoá đa đoan, ẩn hiện vô lường 

hoặc hoá mỹ nhân, hoặc ảo mộng làm phiền não khiến người tu khó thành Đạo. 

Cho nên Đơn Kinh nói : Tam thi và Cửu cổ sống trong thân cản trở dòng chẩy của 

Hoàng Hà, làm độc khí càng xâm nhập sâu hơn. Nếu mở được tam quan, huỷ diệt 

được Cửu cổ thì sẽ được trường sinh. Người tu Đạo phải trảm Tam thi và sát Cửu 

cổ. Mau mau tìm hỏi minh sư về con đường Đạo. Hãy hỏi xin Tôn Ngộ Không 

Kim bổng chấn giữ Đông Hải Long cung để phá tam quan và mượn Chư Bát Giới 

cái bừa, bừa Cửu cổ. Khi Tam thi và Cửu cổ đã bị diệt thì 3 cửa sẽ lưu thông và 

pháp luân sẽ thường chuyển, tánh căn thường tồn, sinh mạng kiên cố. Thất tình, lục 

dục không sanh, tam độc (tham, sân, si) bị tiêu diệt. 

Vô Cấu Tử có thi : 

Thất  tình,  lục  dục  như  gió  bụi 

Một  đêm  bụi  phủ đất  mới  tinh 

Đợi  lúc  địa  lôi  khi  phát  động 

Quỷ  khóc,  thi  gào  đến  phát  kinh. 

Đạt  Ma  tổ  sư có thi : 

Một  Dương,  phát  động,  dùng  công  phu 

Chín  cổ,  ba  thi  phải  loại  trừ 

Tới  khi  ra  trận,  phải  thận  trọng 

Đề  phòng  rơi  xuống  Động  Đình  Hồ. 
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IX.- Khí  Chất  Phẩm  Đệ  Cửu. 

Những người không đạt Đạo là những người tâm chửa trong Dục chửa tận. 

 

Chú giải : 

Những người chưa đạt Đạo : là những người 

không quét sạch 3 tâm, trừ 4 tướng. 

Tâm chửa trong : lòng chưa chết, Dục hãy còn, là 

thất tình, lục dục chưa trừ hết. 

Con người sống trong vòng trời đất không thể 

thành Tiên, thành Phật, thành Thánh Hiền là vì không 

khử đi được mọi vui, giận, buồn vậy. Nếu có thể 

khiến Hỷ Tình biến thành Nguyên Tánh, Nộ Tình hoá 

thành Nguyên Tình, Lạc Tình hoá thành Nguyên 

Thần, Ái Tình hoá thành Nguyên Tinh, Dục Tình hoá thành Nguyên Khí, Ngũ Dục 

hoá thành Ngũ Nguyên thì Thần Tiên nào lại không thể thành, Phật nào lại không 

thể chứng ? 

 Nho giáo dạy : Đừng nhìn những gì cấm giới, đừng nghe những gì làm cho sợ 

hãi.  

Đạo Phật nói : Không mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý; không sắc, hương, vị, xúc, 

pháp.  

     Đạo giáo nói : Hoảng hoảng, hốt hốt, yểu yểu, minh minh.  

Tam giáo dạy cùng một đạo lý, cứ theo lời họ dạy là khử được tư dục. Tư dục 

thuộc Âm, đạo lý của tam giáo thuộc Dương. Theo Âm thì thành Quỷ, thuần 

Dương thì thành Tiên. 

Đơn kinh dạy : Sáng tiến Dương hoả, tối thối Âm phù. Những thiện nam, tín nữ 

không biết pháp này thì hãy nghĩ các chuyện ở thế gian đều là giả, tích đức sẽ gập 

minh sư chỉ dẫn Tánh và đạo Trời làm sao tiến Dương hoả, thối Âm phù, miệng 

truyền tâm lãnh. Đạo lý này không dễ nghe mà hiểu, ta chỉ nói đại khái. Ngày 

mồng một của mỗi tháng âm lịch, mặt trời, mặt trăng tịnh hành, một Dương phát 
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sinh vào giờ Tỵ ngày mồng ba. Đó là quẻ Địa Lôi Phục ( ). Ngày mồng 5, 

giờ Hợi tiến nhị Dương, đó là quẻ Địa Trạch Lâm ( ). Ngày mồng 8, giờ Tỵ 

tiến tam Dương đó là quẻ Địa Thiên Thái ( ), đó là 8 lạng Diên. Ngày 

mồng 10 giờ Hợi tiến tứ Dương, đó là quẻ Lôi Thiên Đại Tráng ( ). Ngày 

13 giờ Tỵ tiến ngũ Dương, đó là quẻ Trạch Thiên Quải ( ). Ngày 15 giờ Hợi 

tiến lục Dương, đó là quẻ Càn Vi Thiên( ).  

Kinh Dịch nói quân tử cả ngày Càn Càn là thể Thuần Dương, dùng lửa mà 

luyện, quá lúc đó thì Âm sẽ sinh. Ngày 18 giờ Tỵ tiến nhất Âm, đó là quẻ Thiên 

Phong Cấu ( ). Ngày 20 giờ Hợi tiến nhị Âm đó là quẻ Thiên Sơn Độn (

). Ngày 23 giờ Tỵ tiến tam Âm, đó là quẻ Thiên Địa Phủ (Bĩ) ( ) ; là 

nửa cân Hống. Ngày 25 giờ Hợi tiến tứ Âm là quẻ Phong Địa Quán ( ). Ngày 

28 giờ Tỵ tiến ngũ Âm đó là quẻ Sơn Địa bác. Ngày 30 giờ Hợi tiến lục Âm đó là 

quẻ Khôn Vi Địa ( ). 6 hào thuần Âm trên trời không trăng, không trăng là 

không mạng. 

Chung Ly tổ có thi : 

Trước  luyện  lão  Bành  là  luyện  Tánh 

Một  ả  Hằng  nga  dọc  Tây  Nam 

Âm  phù  thối  chuyển,  đơn  liền  chín 

Dương  hoả  thạnh  thì  trăng  sẽ  tròn 

Mở  Khảm  đầy  Ly  về  bản  vị 

 Bắt  chim  bắt  thỏ  lại  về  thành 

Từ  nay  chẳng  đến  Diêm  Vương  điện 

Ta  làm  thần  tiên  đến  Ngọc  kinh. 
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X.- Hư  Vô  Phẩm  Đệ  Thập. 

Người có thể điều khiển thì khi nhìn vào trong tâm không thấy có Tâm, nhìn 

Hình bên ngoài không thấy có Hình. Xa nhìn Vạn Vật, chẳng thấy có Vật, tất cả 

chỉ thấy Không. 

 

Chú giải : 

Người có thể điều khiển : là người có thể trừ đi 

mọi tạp niệm. 

Nhìn vào trong : nhắm mắt cũng có thể nhìn vào 

trong. 

Tâm không thấy tâm : Niệm đầu tòng tâm mà phát 

nếu vô niệm thì tâm cũng chẳng có. 

Nhìn Hình bên ngoài không thấy Hình : tâm sinh 

ở Hình, nếu không có Hình, tâm từ đâu sinh ? 

Xa nhìn vạn vật : nhắm mắt nhìn trời đất, trăng sao, sơn hà, rừng rú, nhà cửa. 

Nếu chúng không có thì Hình đâu sinh ra ? Tất cả đều không, tâm, thân, vật. Do đó 

nói Tam tài : thiên, địa, nhân đều không một vật. Hồn hồn, độn độn chỉ có hư 

không. Cho nên bên ngoài là Hư Không, bên trong là Chân Không. Chân Không là 

Huyền Quan trong Thân.  

Kinh nói : Ba giới trong ngoài chỉ có Đạo là độc tôn. 

Lão Tử nói : Ta có đại bệnh vì có Thân. Nếu ta không Thân thì có bệnh gì ? Lại 

nói ít chú ý đến thân khiến nó trở nên quan trọng, rồi bỏ nó khiến nó được giữ gìn. 

Kinh Kim Cương nói : Không thể lấy thân tướng mà thấy Như Lai. 

Thiền sư Lâm Tế nói : Chân Phật vô hình, Chân tánh vô thể, Chân pháp vô 

tướng. 

Cổ tiên nói : Đừng chấp vào thân này thì là Đạo. Ngoài thân này còn có Chân 

Thân. Từ xưa thành Tiên, Phật đều là quên mình giữ Đạo. Đáng thương thế gian có 

những người ngu không những không quên được hình lại coi thân giả này là Chân 
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Thân, đem rượu thịt nuôi béo thân, mặc áo đẹp cho thân, lấy gái đẹp làm bạn thân. 

Còn tu luyện thì hoặc tập Bát đoạn cẩm, 6 trị khí, tiểu chu thiên để luyện thân, 

hoặc uống Tam hoàng dược thảo, ngũ kim bát thạch, hoặc dùng phụ nữ để thái âm 

bổ dương, hoặc hấp tinh bổ não, hoặc uống Hống Diên gọi là Tiên Thiên Mai Tử, 

hoặc dùng Bạch Nhũ cho đó là Đề Hồ, hoặc khô toạ coi đó là Tham Thiền, hoặc 

Thủ Tâm coi đó là luyện Tánh, chủng chủng bàng môn đến ba ngàn sáu trăm pháp, 

thật khó kể hết. Tất cả đều thi hành trên xác thân, trong địa ngục mà tìm đường, 

không những không thể thành Tiên, khi Dương khí tận, tứ đại phân ly một điểm 

linh tánh vĩnh viễn trầm luân. Ô hô ai tai, khá thương thay. 

Tố Thanh chân nhân có thi : 

Phép  này  kỳ  diệu  không  thể  tưởng 

Không  đầu,  không  đuôi  lại  vô  hình 

Nếu  dùng  trực  giác  mà  thấy  được 

Thì  sẽ  siêu  phàm  xuất  thế  nhân. 

Thuý Hư Tử có thi : 

Không  Tâm, không  vật  cũng  không  thân 

Sẽ  gập  sinh  tiền  cựu  chủ  nhân 

Chỉ  còn  một  vật  là  giữ  lại 

Linh  đài  tồn  đọng  lớp  sa  trần. 
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XI.- Hư  Không  Phẩm Thập  Nhất. 

Quán Không thấy trống rỗng. Trong trống rỗng không có gì cả. Vì trong 

Không không có gì cả nên là Tĩnh. Trong cái Tĩnh Không không thể Tĩnh hơn 

đó (Tĩnh tuyệt đối) làm sao Dục có thể khởi lên được ? Khi dục không khởi thì 

đó là Chân Tĩnh. 

 

Chú giải : 

Quán Không thấy trống rỗng : khi đã quét sạch ba 

tâm, bốn tướng, bên ngoài không Vật, bên trong 

không Tâm, chỉ có trống rỗng. Ở trạng thái đó ngay 

cả trống rỗng cũng không tồn tại. Trong Chân Không, 

không có Thái Không (không gian), không Dục Giới, 

không Sắc Giới, không Tướng Giới, không Tư Giới. 

Tất cả mọi cảnh giới đều tan biến. Cái Tĩnh không thể 

tĩnh hơn đó gọi là Đại Định, không người, không ta. 

Trong cái hỗn độn đó chỉ có Tiên Thiên. Dục há khởi 

được sao ? Dục không sinh thì đó là Chân Tĩnh. Tam 

hoa sẽ Tụ Đỉnh, Ngũ Khí sẽ Triều Nguyên. Ngũ khí triều nguyên khi Chân Không 

ở Hạ Tiêu trong Tinh sẽ hiện Diên Hoa, khi Chân Không ở Trung Tiêu trong Tinh 

sẽ hiện Ngân Hoa, khi Chân Không ở Thượng Tiêu trong Tinh sẽ hiện Kim Hoa. 

Đó gọi là Tam Hoa tụ đỉnh. Trong Chân Không, Thần sẽ Tĩnh. Khi Hỷ không thì 

Hồn Định. Khi hồn định thì khí của Đông Phương Thanh Đế sẽ triều nguyên. Nộ 

không thì Phách sẽ định, Phách định thì khí của Tây Phương Bạch Đế sẽ triều 

nguyên. Lạc không thì Thần Định. Thần Định thì khí của Nam Phương Xích Đế sẽ 

triều nguyên. Ai không thì Tinh định. Tinh định thì khí của Bắc Phương, Hắc Đế sẽ 

triều nguyên. Dục không thì Ý định, Ý định thì khí của Trung Ương Hoàng Đế sẽ 

triều nguyên. Đó là ngũ khí triều nguyên. 

Nho nói : Dục tận thì có Tĩnh, thiên lý lưu hành. 

Phật thì nói : Vô vô minh, diệc vô vô minh tận. 

Đạo thì nói : Tâm hư Bụng thật. 
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Đều là chỉ sự Quán Không. Quán Không không phải là không toạ, trừ tạp niệm. 

Nếu không được minh sư chỉ dạy làm sao biết thế nào là An lư lập Đỉnh, thế nào là 

Luyện Kỷ, thế nào là Trúc Cơ, thế nào là Thái Dược, Đắc Dược, thế nào là Lão 

Nộn, thế nào là sự kết hợp của Kim Mộc, thế nào là Hà Xa, thế nào là Hoả Hầu, 

thế nào là Càn Khôn giao cấu, thế nào là Khảm Ly thêm bớt, thế nào là Diên Hống 

tương đầu, thế nào là Dương Hoả, Âm Phù, thế nào là Mộc Dục thanh tịnh, Quán 

Mãn Càn Khôn, thoát thai thuần hoá. Nếu chỉ khô toạ quán Không thì làm sao đạt 

được Tam hoa tụ đỉnh, Ngũ khí triều nguyên ? Sẽ khô héo như khô mộc, tâm như 

tro tàn, khi thọ mạng hết thì sẽ thành Quỷ. Nếu biết rõ đến đi thì được gọi là Quỷ 

Tiên được hưởng hương khói, hoặc chuyển kiếp làm quan. Nếu còn mê, thì sẽ bị 

đoạ lại, uổng phí công phu, thật đáng thương vậy. Người học Đạo phải nên thận 

trọng. 

Quán Không Tử có thi : 

Phú  quý  vinh  hoa  như  bọt  nước 

Phá  được  trần  lao,  lên  thuyền  Từ 

Quán  Không  sẽ  được  báu  trong  đỉnh 

Thấy  rõ  Đế  Châu  rất  nhiệm  mầu. 

Cụ Lưu Tôn có thi : 

Không  Hình,  không  Tượng,  không  Tiên  phương 

Không  Tịch,  không  Tâm,  không  Tánh  Vương 

Trong  Không  chẳng  Không  không  sắc  tướng 

Chân  Không  coi  kỹ  rất  văn  chương. 
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XII.- Chân  Thường  Phẩm  Thập  Nhị. 

Chân thường ứng vật, chân thường được tánh, thường ứng, thường tĩnh, 

thường thanh tĩnh. 

 

Chú giải : 

Chân thường ứng vật : vô niệm phiền nhiễu gọi 

là Chân, ngũ đức ngũ nguyên gọi là thường. 

Thường ứng, thường tĩnh là bình thường của 

thường. Sự đến thì ứng, sự đi thì tĩnh, đó là thường 

thanh tĩnh, gọi là tịch nhiên bất động. Người tu Đạo 

tạo Đơn mỗi ngày trừ Tâm, trừ Tướng, trừ Vọng, 

giữ Thành. Dương cực sanh Âm, tịch nhiên không 

động, vạn duyên đều ngừng. Khi Âm cực thì sanh 

Dương. Khi Dương sanh thì vạn mạch đều thông và 

Tiên Thiên Ngũ Đức xuất hiện. Đó là Chân Thường, 

là Lương Tri vậy. Tiên thiên ngũ đức xuất hiện đó là Ứng Vật, là Lương Năng vậy. 

Lương tri, lương năng gọi là Chân Tánh. Nhân tâm chết thì Đạo Tâm sống. Đó gọi 

là Chân Thường được Tánh. Tiên thiên nhất khí gọi là Vật, Tri Giác gọi là Ứng. 

Nhân tâm thường chết thì Đạo Tâm thường sống. Đạo Tâm thường sống thì vọng 

niệm chẳng sanh. Vọng niệm chẳng sanh thì người trở về Tiên Thiên. Lúc đó Cỏ 

Dược thường sinh, Chân Tánh thường giác, Chân Thường thường ứng, Hà Xa 

thường chuyển, nước biển thường chẩy, hoả hầu thường luyện, Kim Đơn thường 

kết, Mộc Dục thường tĩnh, Pháp Thân sẽ thành, lúc đó là xong hết mọi chuyện. 

Cho nên nói Thường Ứng, Thường Tĩnh, Thường trong lặng.  

Người học Nho đọc Tứ Thư Ngũ Kinh, mỗi lời đều là sự khử Dục, chỉ cần khử 

Dục là xong hết không chú trọng đến tồn Tâm, dưỡng Tánh. Tâm làm sao tồn ? 

Tánh làm sao dưỡng ?  

Những người theo Thiền tham thiền học Phật, xem kinh Pháp Hoa, Kim Cương, 

mỗi lời đều là khử Niệm trước tiên, không biết minh tâm kiến tánh, làm sao để 

Tâm được sáng ? làm sao để thấy được Tánh ? 
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Người theo Lão tu Chân học Tiên. Họ xem Thanh Tĩnh Kinh, mỗi lời đều dạy 

quán Không cho thế là xong, không để ý đến tu tâm, luyện tánh. Tâm làm sao tu ? 

Tánh làm sao luyện ? Chỉ ngồi không làm sao thành Đạo ? Há không biết Đại Đạo 

chính là Thiên Đạo. Thiên Đạo sinh ra và nuôi dưỡng vạn vật. 

Dịch nói : Tất cả đều lệ thuộc mặt trời, mặt trăng, sao, mây, gió, mưa, sấm. 

Mưa gió nuôi dưỡng, mặt trời mặt trăng xoay vần một nóng một lạnh thành mùa 

Hạ, Mùa Đông, vạn vật tự năng thành vậy. 

Văn Xương đế quân có thi : 

Trời  trăng, càn  khôn  vô  tâm  cả 

Xích  khí  toả  sáng  chốn chốn linh 

Duy  có  Huyền  Căn  cùng  Thái  Cực 

Tự  nhiên  toả  sáng  hợp  Thiên  Kinh 

Lưu  hành  đến  cả  ngàn  vạn  cổ 

Chọn  lựa  những  gì  trong  rất  trong. 

Thanh  tịnh  và  Dương  và  Diệu  Đức 

Chân  cơ  vận  động  chẳng  hề  ngưng. 
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XIII.-Chân  Đạo  Phẩm  Thập  Tam. 

Ở trong thanh tĩnh là vào Chân Đạo. 

 

Chú giải : 

Ở trong thanh tĩnh là vào được Chân Đạo, đây là 

lời tiếp chương trước. Vậy thanh tĩnh vô vi có thể trở 

về Tiên Thiên, vào được Chân Đạo. Đây không phải 

là 3 ngàn 6 trăm bàng môn, 96 pháp môn ngoại đạo. 

Đây là Tiên Thiên Đại Đạo. Từ Đạo sanh ra trời, đất, 

người, vạn vật. Đạo rất lớn bao trùm mọi vật. Nó là 

Vô Cực. Từ xưa Đạo được truyền miệng, không dám 

dùng bút viết xuống sợ kẻ xấu nhận được làm hư 

mối Đạo. Tuy vậy sách được viết xuống chuyên trở 

Đạo trong những dụ ngôn, nói cành mà dấu gốc, 

không dám tiết lộ rõ ràng, chỉ nói đại khái. Chân 

Đạo là thân sơ sanh, là sự kết hợp của tinh cha, huyết mẹ. Tinh là Diên, Huyết là 

Hống. Diên vào Hống thì đó là Càn Đạo sẽ sanh Nam. Hống vào Diên đó là Khôn 

Đạo sẽ sanh Nữ. Nửa tháng sanh Dương, nửa thánh sanh Âm do đó sanh lục phủ 

ngũ tạng, 365 tiết cốt, 8 vạn 4 ngàn lỗ chân lông. Khi Tiên Thiên vận chuyển nó 

giáng thế giống như một đứa bé lọt lòng mẹ, khi tiếng khóc đầu tiên phát ra sự liên 

lạc với Tiên Thiên vô cực chấm dứt, Nguyên Thần, Nguyên Tinh, Nguyên Khí từ 

vô cực sinh ra 3 nhà. Càn ( ) mất một  hào Dương ở giữa khi xuống đất. Khôn    

( ) mất một hào Âm ở giữa khi lên trời. Càn biến thành Ly ( ), Khôn biến 

thành Khảm ( ). Tiên Thiên Bát Quái biến thành Hậu Thiên Bát Quái. Ta sẽ 

được quẻ Hoả Thuỷ Vị Tế ( ), đó là cách của người phàm. Nếu có Tiên 

duyên, gập được minh sư chỉ dẫn Phản Bổn Hoàn Nguyên, cái Chân Đạo đó là mở 

cửa Vô Cực. Cửa này Nho gọi là Chí Thiện, Thích gọi là Nam Mô, Đạo gọi là 

Huyền Quan. Tên gọi tuy khác nhưng chỉ là một. Phải dùng công phu Lục Thần 

hội họp, giữ ở cửa này, định được lâu thì cửa sẽ mở, Nguyên Thần quy vị, lại dùng 

Cửu Tiết Huyền Công gọi là Kim Đơn Cửu Chuyển đoạt Tiên Thiên Chánh Khí 

hút tinh hoa của mặt trời, mặt trăng, dùng Văn Võ hoả hầu, tu bát bảo Kim Đơn, 

dần dần Thánh Thai sẽ thành. Tích luỹ công đức, làm được ba ngàn việc thiện, tám 
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trăm công quả sẽ thăng Tiên cảnh, tiêu dao ngoại vật. Trời đất có hoại nhưng mình 

vô hoại, trường tồn nên gọi là thân Kim Cương Bất Hoại, không uổng một kiếp. 

Tuy là vậy nhưng phải có minh sư miệng truyền tâm lãnh và phải có đại nguyện, 

tâm không thối chuyển. 

Linh Bảo Thiên Tôn có thi : 

Thanh  tĩnh  chân  ngôn  nhiều  không  có 

Bên  trong  huyền  diệu  ít  người  hay 

Thân  này  có  chứa  trường  sinh  tửu 

Không  biết  người  phàm  uống  chưa  đây ? 
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XIV.- Diệu  Hữu  Phẩm  Thập  Tứ. 

Tuy nói đắc Đạo, thật ra chẳng có gì để đắc. 

 

Chú giải : 

Đắc Đạo là được minh sư chân truyền, biết thế 

nào là Huyền Quan, lục thần hội họp, trúc cơ, luyện 

kỷ, thái dược, luyện đơn, diên, hống, anh nhi, xá nữ, 

kim công, hoàng bà, pháp luân thường chuyển, 

dương hoả, âm phù, văn võ phanh luyện, thanh tĩnh 

mộc dục, quán mãn càn khôn, ôn dưỡng thánh thai, 

thất hoàn cửu chuyển, di lư hoán đảnh, long ngâm, 

hổ tiếu, diện bích điều thần, hiểu được nhưng chả có 

gì đắc, : hiểu được những điều này mới được gọi là 

đắc đạo, gọi là đắc đạo nhưng chẳng có gì đắc. Vì 

những gì mô tả trên đều có ở trong thân chứ không ở 

đâu khác. Cái có được là sau khi thọ Đạo, khổ tu khổ luyện, tâm như sắt đá, ngàn 

khó chẳng cải, vạn khó chẳng lui, phú quý chẳng dâm, bần tiện chẳng đổi, uy võ 

chẳng sợ, chí chẳng dời thì không đi được nửa đường mà bỏ. Phải dứt bỏ danh lợi, 

ân ái, rượu chè, tài khí thì mới đắc Đạo được. Tu thân bên ngoài thì nhiều người 

biết, nhưng bên trong thì ít người hay. Khi bạn vái Kim Khuyết thì bạn sẽ hưởng 

Thiên Tước và được Chân Danh. Khi Kim Đơn thành tựu thì sẽ được châu báu là 

sự lợi ích Chân Chánh. Để siêu độ phụ mẫu, thường thân kính là Chân Ân, khi 

Khảm Ly tương giao Kim Mộc tương hợp đó là Chân Ái. Ngọc Dịch Giao Tương 

là Chân Tửu, Anh Nhi Xá Nữ gập ở Huỳnh Phòng đó là Chân Ái, thất bảo Dao 

Trì, bát bảo Kim Đơn là Chân Tài. Hài hoà với Vũ Trụ, nương theo gió là Chân 

Khí, đó là Bát Bảo trong thân. 

Bỏ ngoài được trong, bỏ giả được thật, ngoài bồi công, nội tu quả, định độ 

nhân, tĩnh độ mình. Khi đắc Đạo, bỏ xác lên trời, trường tồn vạn kiếp. Đó mới gọi 

là Đắc Đạo. Lúc đó mới đáng danh là đại trượng phu. 

 

Đạo Tâm Tử có thi : 
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 Khuyên  các  người  đời  muốn  thành  Thánh 

Xa  lìa  phú  quý  với  vinh  hoa 

Trong  thân  vốn  sẵn  trường  sinh  tửu 

Chớ  để  tiền  tài  che  mắt  ta 

Sắc  tức  là  không,  không  tức  sắc 

Tiên  tức  là  Tánh,  Tánh  tức  tiên 

 Người  thế  hãy  nghe  lời  ta  bảo 

Hãy  mau  quay  đầu  lên  Pháp  thuyền. 
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XV.- Chí  Đạo  Phẩm  Thập  Ngũ. 

Giúp đỡ chúng sanh đó là Đắc Đạo. Người ngộ Đạo có thể truyền Thánh 

Đạo. 

 

Chú giải : 

Giúp đỡ : một tâm, một ý phổ độ. 

Chúng sanh ; tất cả nam nữ. 

Đắc : thọ nhận. 

Đạo : công phu tu tập. 

Những người ngộ Đạo không ngưng nghỉ giúp đỡ 

kẻ khác và công phu lao khổ để tích đức trong ngoài, 

họ có thể truyền Thánh Đạo. Cái đạo lý tối cao tối 

Chân này là Thiên Cơ, khi công viên quả mãn rồi họ 

sẽ lãnh thọ Thiên Mạng, lúc đó mới có thể truyền Đạo. Đây là Tam Kỳ phổ độ, 

truyền cho người đời.  

Lữ Tổ nói : Người phải vượt đời phàm, rồng phải vượt bùn nhơ, chưa lãnh 

Thiên Mạng không thể truyền đạo.  

Khổng Tử nói : Sợ Thiên Mạng, sợ Thánh Nhân là Đại Nhân, còn Tiểu Nhân vì 

không biết Thiên Mạng nên không sợ.  

Thế nào là Thánh Đạo ? Sau khi ra đời, do kết hợp của cha mẹ hoài thai một 

tháng (360 giờ) thì Vô Cực hoàn thành, nửa tháng trước sanh Dương, nửa tháng 

sau sanh Âm.  

Trong tháng thứ hai Vô Cực nhất động sanh Hoàng Cực Dương, trong nửa 

tháng tiếp Vô Cực nhất tĩnh sanh Hoàng Cực Âm.  

Trong tháng thứ ba trong nửa tháng đầu Thái Cực nhất động sanh Lão Dương, 

trong nửa tháng kế Thái Cực nhất tĩnh sanh Lão Âm.  
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Trong tháng thứ tư trong nửa tháng đầu Lão Dương nhất động sanh Thái 

Dương, trong nửa tháng sau Lão Âm nhất Tĩnh sanh Thái Âm.  

Trong tháng thứ năm, trong nửa tháng đầu Lão Dương nhất Tĩnh sanh Thiếu 

Âm, trong nửa tháng sau Lão Âm nhất động sanh Thiếu Dương.  

Trong tháng thứ sáu, trong nửa tháng đầu Thái Dương nhất động sanh Càn 

(trời), trong nửa tháng sau Thái Âm nhất Tĩnh sanh Khôn (đất).  

Trong tháng thứ bẩy, trong nửa tháng đầu Thái Dương nhất Tĩnh sanh Đoài 

(hồ), trong nửa tháng sau Thái Âm nhất động sanh Cấn (núi).  

Trong tháng thứ 8, trong nửa tháng đầu Thiếu Âm nhất động sanh Ly (lửa), 

trong nửa tháng sau Thiếu Dương nhất tĩnh sanh Khảm (nước).  

Trong tháng thứ 9, trong nửa tháng đầu Thiếu Âm nhất tĩnh sanh Chấn (sấm), 

trong nửa tháng sau Thiếu Dương nhất động sanh Tốn (gió).  

Trong tháng thứ 10, do Vô Cực sanh Hoàng Cực, do Hoàng Cực sanh Thái 

Cực, lưỡng nghi, tứ tượng, bát quái, 365 cốt tiết, 8 vạn 4 ngàn lỗ chân lông.  

Tất cả đều do Vô Cực sanh ra. 

Đẩu Mẫu Nguyên Quân có thi : 

Biết  được  sanh  Thân,  tánh  tự  quy 

Làm  được  tất  cả  vẫn  vô  vi 

Vạn  thù  nhất  bổn  về  Tạng  Mật 

Sinh  Thánh,  sinh  phàm  hãy  nghĩ  đi. 

Quán Âm Cổ Phật có thi : 

Truyền  được  Thánh  Đạo  dẫn  Từ  Hành 

Phổ  độ  quần  mê  luyện  Thánh  Quang 

Nếu  ngộ  Tiên  Thiên, Thanh  Tĩnh  Đạo 

Sống  đời  trường  thọ  của  Kim  Tiên. 
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XVI.- Tiêu  Trưởng  Phẩm  Thập  Lục. 

Thái Thượng Lão Quân nói : Thượng sĩ không tranh, Hạ sĩ thích tranh. 

 

Chú giải : 

Thái : lớn. 

Thượng : tôn trọng. 

Lão : cổ. 

Thượng sĩ : Văn học, đại đức 

Hạ sĩ : thiển học, chấp trước. 

Không tranh : hàm dung thâm hậu. 

Thích tranh : háo thắng, vị kỷ. 

Lão quân nói tâm của Thượng sĩ là tâm của Thánh nhân, nó ôm trời, chứa đất, 

hỗn nhiên với Thiên Lý. Nó biểu thị khiêm nhường, nó làm cùn mũi nhọn, dấu đi 

những góc cạnh, ngoài tròn, trong vuông, hành động hợp với Chân Lý. Nói lời hợp 

với lòng người. Hạ sĩ thích tranh cãi, tuy là có học nhưng căn cơ thô thiển, không 

học tới địa vị của bậc Thánh Nhân. Vị kỷ, háo thắng, họ thích khoe khoang sự hiểu 

biết của mình, thích bàn luận về đúng, sai. Thượng sĩ như Tiến Dương, đạo đại 

nhân tăng trưởng. Hạ sĩ như Tiến Âm đạo tiểu nhân tăng trưởng. Lý âm dương tiêu 

trưởng, tiến thối tồn vong không thể không biết. Con người ta lúc mới sinh thân thể 

mềm mại, nhu thuận của quẻ Khôn (đất). Sau 960 ngày, sự biến hoá bắt đầu. Sau 2 

năm 8 tháng, một hào Dương tiến vào biến quẻ Khôn thành quẻ Phục. Sau 5 năm 4 

tháng hào Dương thứ 2 tiến vào biến quẻ Phục thành quẻ Lâm. Tới 8 tuổi hào 

Dương thứ 3 tiến vào biến quẻ Lâm thành quẻ Thái. Đến 10 tuổi 8 tháng, hào 

Dương thứ 4 tiến vào, biến quẻ Thái thành quẻ Tráng. 13 tuổi 4 tháng hào Dương 

thứ 5 tiến vào biến quẻ Tráng thành quẻ Quải. Đến 16 tuổi hào Dương tiến vào 

biến quẻ Quải thành quẻ Càn, 6 hào Thuần Dương, là địa vị của Thượng sĩ. Lúc đó 

mà tu luyện lập tức thành Thánh. 96 tháng biến một hào, nếu không tu sẽ biến 

thành Hạ sĩ. 
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Đến 24 tuổi, một Âm tiến vào biến Càn thành Cấu, lúc đó tu luyện thực không 

xa vậy. Nếu chẳng tu đến 32 tuổi, Âm thứ 2 tiến vào biến quẻ Cấu thành quẻ Độn. 

Nếu lúc đó tu luyện dễ thành công. Nếu không tu đến 40 tuổi hào Âm thứ 3 tiến 

vào biến quẻ Độn thành quẻ Phủ. Lúc đó nếu tu luyện còn có thể tiến được. Nếu 

không tu thì đến 48 tuổi hào Âm thứ 4 tiến vào biến quẻ Phủ thành quẻ Quán. Lúc 

đó nếu chịu tu lâu sẽ thành, đến 56 tuổi hào Âm thứ 5 tiến vào biến quẻ Quán 

thành quẻ Bác. Lúc đó nếu chịu khó tu thì Đạo cũng có thể thành, còn không thì 

đến năm 64 tuổi hào Âm thứ 6 tiến vào biến quẻ Bác thành quẻ Khôn, Thuần Âm. 

Tuy vậy vì dư Dương chưa hết trong thân, nếu cứ cố gắng có thể đuổi Âm, hoàn 

Dương thì có tránh được cái chết. Nếu lúc đó còn chưa chịu tu, thì khi dư Dương 

tận, Vô Thường đến, một khí chẳng tới, ô hô ai tai, đời há chẳng là một giấc mộng 

sao ? Khuyên người đời chẳng kể trẻ, già hãy quay đầu về, đừng để chết rồi mới 

hối thì đã quá muộn. 

Nhẫn Tầm Tiên có thi : 

Thượng  sĩ  vô  tranh :  Thánh  Nhân  đức 

Rõ  ràng  ba  giáo  cùng  một  tông 

Thái  hoà  vô  ngại  thái  hoà  diệu 

Sắc  tượng  chẳng  nhiễm,  sắc  tượng  không. 

Một  vầng  trăng  sáng,  soi  bốn  bể 

Như  ngàn  dòng  sông,  ánh  tam  tài 

Dương  đầy  là  Tiên,  Âm  đầy  Quỷ 

Người  đời  há  chẳng  biết  sao  đây ? 
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XVII.- Đạo  Đức  Phẩm  Thập  Thất. 

Bậc Thượng Đức chẳng cần Đức. Hạ Đức chấp Đức. Kẻ chấp trước không 

rõ Đạo Đức. 

 

Chú giải : 

Thượng Đức thuộc về Tiên Thiên, ngũ đức toàn 

vẹn. Nho dạy : Nhân, nghĩa, lễ, trí, tín là Đức, lấy 

trung, thứ mà hành động. Đạo Phật lấy ngũ giới : Sát, 

đạo, dâm, vọng, tửu là Đức, lấy cảm ứng làm hành 

động. Đạo Giáo lấy sự tu luyện ngũ hành : Kim, mộc, 

thuỷ, hoả, thổ là Đức, Đức hạnh đầy đủ, chưa nhiễm 

Hậu Thiên là Thượng Đức. Hậu Thiên quay về Tiên 

Thiên thì cũng là Thượng Đức, vốn tự mình có, không 

phải cầu ở bên ngoài. Cho nên nói bậc Thượng Đức 

không cần Đức. Hạ Đức chấp Đức vì họ nhiễm Hậu 

Thiên, ngũ đức lần mất. Nếu họ không cố gắng loại trừ chấp Đức thì khó lòng mà 

trở về Tiên Thiên. Biết sai thì sửa, biết tội thì sám hối. Giới sát thành Nhân, giới 

sảo thủ thành Nghĩa, giới tà dâm thành Lễ, giới rượu thịt thành Trí, giới vọng ngữ 

thành Tín. Do đó, nhân nghĩa lễ trí tín do cố gắng mà được, vì vậy nói Hạ Đức 

chấp Đức không rõ Đạo Đức, và  thấy người giới sát, phóng sinh thì nói đó là 

khinh thân người mà trọng súc vật. Thấy giới Đạo giúp người nghèo khốn thì nói 

rỗng túi tiền mình để trả nợ cho người. Thấy người giới tà dâm thì nói sao lại cấm 

người ta khoái lạc. Thấy người giới tửu nhục thì nói lục súc sinh ra đời để người 

ăn. Thấy người giới vọng ngữ thì nói chỉ cần tâm tốt cần gì phải giữ miệng. Họ bàn 

cãi nhiều chuyện nhưng chẳng hiểu gì cả về các điều mà Khổng, Lão, Phật đã dạy 

bảo. 

Nếu không giới sát sẽ không có lòng Nhân sẽ thiếu đi hành Mộc, trên trời Tuế 

Tinh sẽ bất an, dưới Đất ở phía Đông sẽ có thiên tai, trong thân Gan và Mật sẽ bị 

thương tổn. Không giới Đạo thì sẽ vô Nghĩa, sẽ thiếu đi hành Kim. Trên trời Thái 

Bạch Tinh sẽ bất an. Dưới Đất ở phương Tây sẽ có thiên tai, Trong thân Phổi và 

ruột già sẽ bị tổn thương. Không giới tà dâm thì sẽ vô Lễ và thiếu đi hành Hoả. 

Trên trời Huỳnh Hoặc Tinh (sao Hoả) sẽ bất an. Dưới Đất ở phương Nam sẽ có 
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thiên tai. Trong thân Tim và ruột non sẽ bị tổn thương. Nếu không giới Tửu thì sẽ 

vô Trí, sẽ thiếu đi hành Thuỷ. Trên trời Thần Tinh sẽ bất an. Dưới đất ở phương 

Bắc sẽ có thiên tai. Trong thân Thận và Bàng Quang sẽ bị thương tổn. Không giới 

Vọng ngữ thì sẽ vô Tín và thiếu đi hành Thổ. Trên trời Trấn Tinh sẽ bất an. Dưới 

Đất, trung ương sẽ bị thiên tai. Trong Thân lá lách (tỳ) và Dạ Dày (vị) sẽ bị tổn 

thương, thương thay !  

Thương  Hoa  chân nhân có thi : 

Tiên  Thiên  Thượng  Đức  là  Thuần  Dương 

Nếu  chịu  tu  hành  quả  sẽ  cường 

Ngũ  đức  ngũ  nguyên,  Tam  Bảo  đủ 

Cần  chi  chấp  Đức  lắm  đoạn  trường. 

 

 Thái Hà Tiên có thi : 

Tam  Giáo  nguyên  lai  vốn  một  Lý 

Cần  chi  phân  biệt  Đông  với  Tây 

Tam  Quy,  Tam  Hoa,  và  Tam  Bảo 

Ngũ  Đức,  Ngũ  Hành,  Ngũ  Giới  đầy. 
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XVIII.-  Vọng  Tâm  Phẩm  Thập  Bát. 

Chúng sanh sở dĩ không đắc Chân Đạo vì có Vọng Tâm. 

 

Chú giải : 

Chúng sanh : Là Nam, Nữ trong thiên hạ, do chúng 

tánh hạ sanh trần thế. 

Chân Đạo : là Tiên Thiên Đại Đạo, không phải là 3 

ngàn 6 trăm bàng môn tả đạo. 

Vọng tâm : vọng (妄) là chữ vong (亡) hợp với chữ 

nữ (女). Tâm thuộc quẻ Ly trong bát quái. Quẻ Ly (

) là lửa, là mặt trời. Mặt trời là thiên tử của các vì sao. 

Nữ là tượng hậu phi, chính chân vô tư, chiếu khắp 

thiên hạ, sinh hoá vạn vật, dưỡng dục quần sanh. Vong (quên) nữ là quên đi Chân 

Linh. Vọng tâm do đâu sinh ? Đó là do tửu, sắc, tài khí, danh lợi, ân ái. Vọng 

tưởng Tửu là để nuôi Thân. Há không biết cái hại của của nó làm mê tâm, loạn 

tánh ! Khí mạch của người và thiên địa cùng thăng giáng. Khi uống rượu khí mạch 

không thuận, quần tinh trong thân sai lầm, thọ mạng sẽ bị rút ngắn lại. Vọng tưởng 

Sắc thoả mãn thân, không biết đến cái hại của sắc. Trong thân người Tinh sẽ sinh 

Khí, Khí sẽ sinh Thần. Chỉ có được tam bảo (tinh, khí, thần) mới có thể sống lâu. 

Khi tham Sắc thì Tinh lậu, không thể sinh Khí, Khí suy thì không thể sinh 

Thần.Tam bảo cạn kiệt mạng sống sẽ ngắn đi. Kẻ tham Tài không biết cái hại của 

nó. Sáng chiều lao tâm tổn trí để được vật chất, không còn sinh lực để tu luyện 

Tam Bảo. Dù có ngàn lạng vàng cũng không mua được Vô Thường, một hơi chẳng 

tới, thì cũng tay không ra đi, một xu cũng chẳng mang theo được, lại đoạ vào tứ 

sinh lục đạo, chuyển biến không thôi. Thật đáng thương thay ! Những người không 

giữ được giận dữ, không biết cái hại của nó, chuyện nhỏ sẽ thành chuyện lớn, hoặc 

bị lao tù kìm kẹp, khuynh gia bại sản, vợ con oán hận, hối thì đã muộn. Vọng 

tưởng sinh Danh sẽ làm vinh Thân, không biết cái hại của nó. Tập văn sẽ vinh 

Thân nhưng làm mệt Tâm. Tập võ sẽ vinh Hình nhưng mệt Thân. Dù được chức vị 

cực phẩm cũng không mua được trường sinh bất tử. Làm trung thần, lương tướng 

http://annonymous.online.fr/HVDic/onldic_main.php?PronMode=0&HEXCodes=5984&Traditional=ON&Simplified=ON
http://annonymous.online.fr/HVDic/onldic_main.php?PronMode=0&HEXCodes=4EA1&Traditional=ON&Simplified=ON
http://annonymous.online.fr/HVDic/onldic_main.php?PronMode=0&HEXCodes=5973&Traditional=ON&Simplified=ON
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chết rồi sẽ thành Thần, làm gian đảng, nghịch tặc chết rồi sẽ bị trầm luân. Vọng 

tưởng ân ái làm sướng thân, không biết cái hại của nó. Khi có tiền thì vợ kính, con 

hiếu, nếu nghèo khổ, vợ chẳng hiền, con chẳng hiếu. Những người có vợ hiền, con 

hiếu bị vợ con ràng buộc khi đứt hơi, tội mình làm mình phải gánh chịu, vợ con tuy 

thân cũng không thể gánh giùm. Đừng chấp vào sự phù du của vật chất, chẳng theo 

Tiên Đạo, chẳng cầu Đại Đạo làm sao trở thành Thánh Hiền ? 

Tẩy Trần Tử có thi : 

Rửa  sạch  lòng  trần,  học  Phật  Tiên 

Vô  tư  vô  lự  rất  du  nhiên 

Không  tham  tửu  sắc  tài  và  khí 

Học  thuật  trường  sanh,  sống  vạn  niên. 
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XIX.- Nhân  Thần  Phẩm Thập  Cửu. 

Có Vọng Tâm thì Thần sẽ kinh. 

 

Chú giải : 

Thường người tu Đạo không nên khởi vọng niệm, 

vọng niệm khởi động sẽ kinh động Nguyên Thần. 

Nguyên Thần tàng Tâm, Mục. Khuê Chỉ nói : Thần 

của Trời trụ ở mặt trời, Thần của người trụ ở Mắt. Tâm 

là chủ soái của chư thần. Mắt là tiên phong của chư 

thần tụ lại. Có 64 vị thần trong thân ứng với 64 quẻ 

Dịch. Khi nói thọ thai trước kết Vô Cực, từ Vô Cực 

sinh Thái Cực, lưỡng nghi, tứ tượng, bát quái. Thân 

thể do nhất bản tán vạn thù. Muốn quay lại nguồn thì : 

vạn thù quy nhất bản, 64 quẻ trở về 16 quan, 8 quái, tứ 

tượng, lưỡng nghi, Thái Cực rồi Vô Cực. Đó là Thánh Đạo. Những người không 

biết tu Đạo hãy tích tụ công đức, cảm động đến Trời, sui cho gập gỡ minh sư chỉ 

cho con đường tu Đạo. Hàng ngày phải tập Định không cho Nguyên Thần chạy 

theo vạn thù, thì Nguyên Thần không kinh. 64 vị thần sẽ tụ lại Nguyên Thần sẽ 

phát sáng. Thần sẽ vượng và tánh sẽ Linh, đạo Tiên đã thành. Nếu luyện phép Cửu 

chuyển huyền công, luyện thành Dương Thần sẽ thành Đại La Kim Tiên. Nếu được 

ngoại công bồi bổ sẽ thăng lên Đại La Thiên Tiên. Pháp Cửu chuyển huyền công 

phải được thầy truyền. Trong Thân 16 quan sẽ lộ Xuân quang. Tâm là chủ của các 

quan, là chỗ Thần Minh ra. 

Mắt là quan giám sát những gì nhìn thấy. 

Miệng là quan giám sát những gì nói ra. 

Tai là quan giám sát những âm thanh nghe được. 

Mũi là quan giám sát những gì ngửi được. 

Gan là tướng quân bầy mưu kế. 

Phổi là tướng chịu trách nhiệm. 
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Bụng là quan gián nghị. 

Thận là quan mạnh, tài năng và quyền thế. 

Mật là quan trung chánh, quyết đoán. 

Dạ dầy là quan coi kho, điều hoà thực phẩm và ngũ vị. 

Tỳ là quan điều khiển cảm xúc. 

Ruột non là quan coi ngân khố. 

Ruột già là quan tuyên truyền. 

Bàng quang là quan coi việc nước. 

Tam tiêu là quan coi việc xả nước. 

16 vị quan này cai quản cơ thể, mà Tâm là chủ tể phong cho Tai, Mắt, Mũi, 

Lưỡi là 4 tướng, các vị còn lại đều là thuộc hạ. 

Văn Xương đế quân có thi : 

Vọng  niệm  làm  Thần  tản  mọi  phương 

Hồn  về  Địa  phủ,  mất  Chân  Dương 

Băng  lạnh  sóng  dữ  lớp  lớp  hại 

Núi  kiếm  rừng  gươm,  giết  chẳng  thương 

Chỉ  chuyên  một  niệm,  Xuân  về  lại 

Hương  đơn  sẽ  ngát  cả  ba  điền 

Khuyên  người  hãy  gấp  về  thanh  tĩnh 

Chẳng  uổng  làm  người  ở  thế  gian. 
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XX.- Vạn  Vật  Phẩm  Nhị  Thập. 

Thần Kinh  thì sẽ chấp vạn vật. 

 

Chú giải : 

Thần : Nguyên Thần. 

Kinh : bất an. 

Khi người có vọng niệm thì Nguyên Thần sẽ bị chi 

phối bởi Thức Thần. Nếu không nghĩ chuyện trên trời 

thì sẽ nghĩ đến chuyện ở dưới đất, không nghĩ chuyện 

ở dưới đất thì sẽ nghĩ đến chuyện ở trong người. 

Những chuyện ở trên Trời là : nhật, nguyệt, tinh, thần, 

phong, vân, lôi, vũ. Những chuyện ở dưới đất là : sơn, 

xuyên, thảo, mộc, ngũ hành, tứ sinh. Những chuyện ở 

đời là : danh, lợi, ân ái, tửu, sắc, tài, khí. Những chuyện trong thân người là : hào 

mao, khổng huyệt, tinh huyết, cốt nhục.Vạn vật của Trời, Đất, người đều từ Tiên 

Thiên bát quái. Tiên Thiên bát quái được sắp đặt như sau : 

Càn : phương Nam 

Khôn : phương Bắc 

Ly :  phương Đông 

Khảm : phương Tây 

Chấn : phương Đông Bắc 

Tốn : phương Tây Nam 

Cấn : phương Tây Bắc 

Đoài : phương Đông Nam. 

 Càn có 3 hào Dương ( ) đối xứng với Khôn có 3 hào Âm ( ), đó là sự định 

vị của Trời-Đất. 
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Chấn có 1 Dương ở dưới 2 Âm ở trên ( ) đối xứng 

với Tốn có 1 hào Âm ở dưới và 2 hào Dương ở trên (  ). 

Đó là sự bổ tức của Sấm và Gió. 

Khảm có 1 hào Dương ở giữa 2 hào Âm ( ), đối xứng 

với Ly có 1 hào Âm ở giữa 2 hào Dương ( ). Đây là sự 

không kết hợp của Lửa và Nước. 

Cấn có một hào Dương ở trên và 2 hào Âm ở dưới (

), đối xứng với Đoài có 1 hào Âm ở trên và 2 hào Dương ở 

dưới ( ). Đó là sự Gió thổi qua Núi và Hồ. 

Những cặp này tiêu biểu cho Tiên Thiên. Tiên Thiên là 

con đường làm Thánh. 

Một hào Dương ở giữa của Càn thay cho 1 hào Âm ở giữa 

của Khôn tạo ra Khảm ( ). 

Hào Âm của Khôn ở giữa thay cho hào Dương ở giữa của Càn tạo nên Ly (

).  

 

Sau khi biến đổi Ly sẽ ở phương Nam, Khảm sẽ ở phương Bắc, Chấn ở phương 

Đông, Đoài ở phương Tây, Càn ở Tây-Bắc, Tốn ở Đông-Nam. Tiên Thiên đã biến 

thành Hậu Thiên. Hậu Thiên mà có thể để Khí lưu hành là theo ý trời có thể kéo 

dài mạng sống. Nếu không biết lẽ Đạo Tiên Thiên dù có tu thuật Hậu Thiên cũng 

không thể thành tiên được. 

Khang Tiết phu tử có thi : 

Vạn  vật  nguyên  lai  là  ở  Thân 

Thiên  văn  địa  lý  cùng  một  nhân 

Phàm  phu  chẳng  chịu  tìm  Chân Lý 

Tánh  vào  u  minh,  cốt  táng  trần. 
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Tử Tư phu tử có thi : 

Chẳng  khởi  vọng  niệm  chẳng  kinh  Thần 

Vạn  vật  trở  về  chỗ  Thiên  Chân 

Khuyên  người  tìm  gấp  Linh  Minh  Huyệt 

Dưỡng  tánh,  tồn  tâm  học  Thánh  Nhân. 
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XXI.- Tham  Cầu  Phẩm  Nhị  Thập  Nhất. 

Đã chấp vạn vật tức sanh Tham, Cầu. 

Chú giải : 

Đã : chỉ quá khứ. 

Chấp : chấp tướng. 

Vạn : chỉ vạn loài. 

Vật : chỉ sự vật. 

Tức : tất yếu 

Sanh : tâm sanh. 

Tham : tham vọng. 

Cầu : mong mỏi, ham muốn. 

Tâm khởi lên một niệm chấp liền bị vạn vật lôi kéo mà khởi lên lòng tham 

muốn chiếm đoạt đó là Tâm Dục, thuộc sự cai quản của hậu Thiên bát quái. Người 

đời khó mà thoát khỏi. Chỉ những người có Tiên Căn, Phật chủng, linh tánh bất 

muội, coi phú quý như mây nổi, rượu chè trai gái như gươm dao thì Hậu Thiên sẽ 

trở về Tiên Thiên. Đó là bậc Thượng Đẳng, trong ngàn vạn người chỉ trọn được 

một. Những người còn lại vì Tham cầu nên bị Hậu Thiên cai quản không thể biến 

Lạc Thư trở lại Hà Đồ. 

Tham Tâm là sao Bắc Đẩu, tượng trưng cho lòng Tham muốn giống như loài 

Sói dữ. Người tu Tiên nếu không trừ sao này thì khó thành Đạo. Sao thế ? Vì trong 

Lạc Thư các số 2, 4, 6, 8, 10 là số âm. Vì thuộc Âm nên sinh ra Tham, Cầu. Số 6 

(Địa lục) thuộc Khuê Thuỷ, điều khiển cảm giác biểu thị bằng sự thèm muốn sắc 

đẹp. Số 2 (Địa nhị) thuộc Đinh Hoả điều khiển tư tưởng, có tính Tham, Cầu vinh 

hoa, phú quý. Số 8 (Địa bát) thuộc Ất Mộc điều khiển cảm xúc, tham muốn giầu 

có. Số 4 (Địa Tứ) thuộc Tân Kim điều khiển Vọng tình ham muốn ăn nhậu. Số 10 

(Địa thập) thuộc Kỷ Thổ điều khiển tư lợi, tự cao, tự đại. 

Đó là Ngũ Ma của Hậu Thiên làm hao tổn ngũ hành trong cơ thể. 
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Tham Dâm làm tổn Tinh làm suy Thuỷ. 

Tham Tài làm thương Tánh làm suy Mộc. 

Tham Quý làm thương Thần làm suy Hoả. 

Tham Sát làm thương Tình làm suy Kim. 

Tham Thắng làm thương Khí làm suy Thổ. 

Khi ngũ hành bị suy thì than sẽ bị bệnh. 

Hậu Thiên Bát Quái biến thành Tiên Thiên Bát 

Quái   được tóm tắt như sau : 

   

 

Khá khuyên Nam Nữ trong thiên hạ đừng tiến vào 

ngũ ma trận hãy chuyển Hậu Thiên trở về Tiên Thiên. 

Hãy để hào Dương của Khảm thay cho hào Âm của 

Ly biến Ly thành Càn. Hãy để hào Âm của Ly thay 

thế hào Dương của Khảm, biến Khảm thành Khôn. 

Hậu Thiên Bát Quái biến thành Tiên Thiên Bát Quái. 

Ngũ Ma hoá thành Ngũ Nguyên, Lạc Thư trở lại 

thành Hà Đồ, người thực hành được việc này là bậc 

Kỳ Nhân vậy. 

 

Tử Vi Đại Đế có thi : 

Thái  Thượng  lão  quân  Đạo  diệu  huyền 

Bộ  kinh  Thanh  Tĩnh  là  chân  truyền 

Tam  Hoa,  Tam  Bảo  là  Nguyên  Khí 

Năm  giặc,  năm  Ma  thuộc  Hậu  Thiên 
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Thay  tượng  đổi  hào,  dập  Hoả  Tánh 

An  lư,  lập  đảnh  luyện  Kim  Đơn 

Chẳng  tham,  chẳng  vọng  qua  ngày  tháng 

Một  ngày  nhàn  nhã  một  ngày  Tiên. 
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XXII. – Phiền  Não  Phẩm  Nhị  Thập  Nhị. 

Đã sinh Tham, Cầu, sẽ bị phiền não; phiền não vọng tưởng sẽ làm Thân Tâm 

khổ sở, lo lắng. 

 

Chú giải : 

Đã : chỉ nghiệp lực. 

Sinh : chỉ tâm động. 

Tham : háo thắng. 

Cầu : mong mỏi, làm khổ tâm. 

Phiền : tâm tháo. 

Não : sân hận. 

Phiền là sự làm rối rắm, não là hữu khí, vọng là tâm 

si. 

Tưởng : tư lự. 

Thân là hình thể, còn Tâm là chủ. Vì người đời không bỏ được Danh Lợi, Ân 

ái, Tửu sắc tài khí, nên bị lục trần, lục tặc làm nhiễm. Tham cầu vinh hoa, phú quý, 

nếu không được vinh hoa phú quý sẽ sinh phiền não, nếu được thì từ vinh hoa, phú 

quý đó sẽ nảy sinh ra nhiều phiền não vậy, sao bằng thành tâm tu Đạo. Khi đã 

thành Đạo danh vang thiên hạ, lưu truyền vạn cổ. Đạo Đức Kinh nói phải ngồi diện 

bích điều khiển tâm viên ý mã thì mới có thể vào Đạo. Những kẻ tham lợi cũng 

thế, không được thì phiền, được cũng lại phiền sao bằng tu Đạo thâu được : Tinh, 

Khí, Thần là ba Pháp Bảo, là pháp tài có thể mua Tánh Mạng diên niên ích thọ, 

làm sao phiền não còn nữa chứ ? 

Bậc chí Thánh nói : Phú quý đối với ta như mây nổi. Sách Trung Dung nói : 

Nếu nghèo thì sống theo kiểu nghèo. Mạnh Tử nói : Bần tiện chẳng đổi, lại nói 

quân tử lo Đạo chẳng lo nghèo. Kẻ tham mỹ sắc, không được thì sanh phiền não 

được rồi thì lại phiền não, vì sợ mất đi. Chi bằng thành Tâm tu Đạo. Trong Thân có 

Anh Nhi, Xá Nữ, hàng ngày thường thân cận Khảm Ly tương giao, Kim Mộc 
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tương tịnh, biết bao thú vị không thể tả được. Khi thành Đạo sống cùng tiên nữ. 

Chí Thánh nói : Nếu huyết khí chưa Định thì phải giới sắc. Lã Tổ nói : Coi thân 

người đẹp như rượu độc dùng kiếm tuệ. Chém kẻ ngu phu trong ngươi, tuy không 

thấy đầu rơi, nhưng ngươi cũng học được bài học cốt tuỷ. Những kẻ ưa bàn cãi 

thường phiền não về đúng sai, sao bằng thành tâm tu Đạo, nuôi dưỡng trong thân 

Tam Hoa, Ngũ khí hạo nhiên cương khí, Thái Hoà nguyên khí, kết thành Đơn. Chí 

Thánh nói : Khi huyết khí chưa định thì không nên bàn cãi, trì chí đừng nổi giận, 

đừng phiền não lấy tâm hư mà đối phó. 

Khâu Tổ có thi : 

Chẳng  tham  danh  lợi, chẳng tham hoa 

Mỗi ngày, chiều nằm nhìn Thái hà 

Lúc  đói  khỉ  vượn  dâng  đào  quả 

Khi  khát  Long  Nữ  tặng  Mông  Trà 

Nhiều  hơn  Hán  Khẩu  ba  ngàn  hộ 

Giầu  hơn  kinh  đô  năm  vạn  nhà 

Khuyên  người  trần  thế  sớm  tỉnh  ngộ 

Quét  đi  phiền  não,  luyện  Hoàng  Nha. 
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XXIII.- Sinh  Tử  Phẩm  Nhị  Thập  Tam. 

Khi gập nhục, lưu lương sanh tử, chìm trong bể khổ, vĩnh viễn mất đi Chân 

Đạo. 

 

Chú giải : 

Người đời tham danh lợi, ân ái nên bị phiền não, lo 

lắng, buồn rầu, tất lạc vào ngũ trọc và trầm luân trong 

sinh tử luân hồi. Sinh là Hà Đồ, tử là Lạc Thư. Người 

đời vì mê tữu, sắc, tài khí không biết sanh từ đâu đến, 

chết rồi về đâu là theo Lạc Thư, còn người theo Tiên 

đạo là theo Hà Đồ. Do Nguyên khí của cha mẹ kết 

thành một hạt minh châu, gọi là Vô Cực, nhận tinh 

huyết của cha mẹ gọi là Thái Cực. Thiên nhất sanh 

Nhâm Thuỷ. Phần trên thân sanh Tả nhãn đồng nhân, 

phần dưới thân sinh Bàng quang địa nhị sinh Đinh 

Hoả. Phần trên sinh Hữu nhãn giác, phần dưới sinh Tâm. Thiên tam sinh Giáp 

Mộc, phần trên sinh Tả nhãn hắc châu, phần dưới sinh Đảm (mật). Địa tứ sinh Tân 

Kim, phần trên sinh Hữu nhãn bạch châu, phần dưới sinh Phế (phổi). Thiên ngũ 

sinh Mậu Thổ, phần trên sinh Tả nhãn bì phần, phần dưới sinh Vị (bao tử). Địa lục 

thành Quý Thuỷ, phần trên sinh Hữu nhãn đồng nhân, phần dưới sinh Thận. Địa 

thất thành Bính Hoả, phần trên sinh Tả nhãn giác, phần dưới sinh Tiểu Trường 

(ruột non). Địa bát thành Ất Mộc, phần trên sinh Hữu nhãn hắc châu, phần dưới 

sinh Can (gan). Thiên cửu thành Canh Kim, phần trên sinh Tả nhãn bạch châu, 

phần dưới sinh Đại Trường (ruột già). Địa thập thành Kỷ Thổ, phần trên sinh Hữu 

nhãn bì, phần dưới sinh Tỳ .  Do đấy mà sinh lục phủ, ngũ tạng và 365 tiết cốt, 8 

vạn 4 ngàn lỗ chân lông, chẳng gì là không do Hà Đồ sinh. Sinh phàm sinh thánh 

đều như vậy. Người chết là do Lạc Thư. Từ Tiên Thiên của Hà Đồ biến thành Hậu 

Thiên của Lạc Thư. 

Thổ ở trung ương khắc Bắc Phương Thuỷ, thận bị suy. 

Bắc Phương Thuỷ khắc Nam Phương Hoả  làm Tâm suy. 

Nam Phương Hoả khắc Tây Phương Kim, làm suy Phổi. 
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Tây Phương Kim khắc Đông Phương Mộc làm Gan suy. 

Đông Phương Mộc khắc Trung Ương Thổ, làm suy Tỳ. 

Một trong ngũ tạng suy thì lục phủ, bách thể đều suy thì bất tử sao được ? Sống 

chết như những làn sóng kế tiếp nhau, vì vậy nói luân hồi là trầm luân trong bể 

khổ. Do đó nói tửu, sắc, tài, khí là bốn bể khổ. Nếu không trừ bỏ chúng thì vĩnh 

viễn ở trong biển khổ, đánh mất Chân Đạo, thân người cũng chẳng giữ được, há 

chẳng đáng tiếc sao ? 

Tệ Đạo Quang có thi : 

Khuyên  người  tu  Đạo,  chẳng  tu  đâu 

Ở  trong  bể  khổ  là  vì  đâu 

Trăm  năm  phú  quý  như  điện  chớp 

Hơi  thở  ngưng  rồi,  vạn  sự  đâu ? 

 

Thuý Hư chân nhân có thi : 

Lão  Quân  một  quyển,  Thanh  tĩnh  kinh 

Chỉ  rõ  trong  người  Nhật,   Nguyệt,  Tinh 

Sanh  tử,  tử  sanh,  mình  làm  chủ 

Phật  Tiên,  Tiên  Phật  tại  Tâm  Linh. 
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XXIV.- Siêu  Thoát  Phẩm  Nhị  Thập  Tứ. 

Người tự ngộ được Đạo Chân Thường thì thường Thanh Tĩnh. 

 

Chú giải : 

Chân : thật. 

Thường : trung dung. 

Đạo : chỉ Vô Cực. 

Đạo Chân Thường là đạo Tiên Thiên là Chân Đạo. 

Ba ngàn sáu trăm bàng môn là giả đạo. Chân Đạo là 

Chính Tâm tu Thân. Còn giả Đạo dẫn dắt đến những 

hành vi ẩn mật quái dị. Người ngộ Đạo là người lãnh 

thọ những quy luật của đời sống và tánh mạng, tham 

học những bậc chí nhân, học hỏi tu tánh, tu mạng, cùng bí quyết phản bổn hoàn 

nguyên. Họ phải tự ngộ, tự đắc. Há có thể đọc chữ trên giấy mà ngộ sao ? Người 

xưa nói tổ Bồ Đề Đạt Ma từ Tây sang không mang theo một chữ nào cả, chỉ dùng 

Tâm Ý. Nếu tìm Phật trong kinh thì bút chấm cạn nước Động Đình Hồ cũng chẳng 

thấy đâu. Sách Ngộ Chân nói : Dù thông tuệ đến đâu, không có minh sư chỉ điểm 

cũng đừng tự mình cưỡng cầu. Nên tích tụ công đức cảm động đến trời, sẽ gập 

được minh sư và cúi đầu nhận lãnh Đại Đạo. Họ phải chăm chỉ tu hành ngày đêm, 

không được bỏ dở nửa chừng. Khi công quả viên thành, Đơn thư hạ chiếu thoát xác 

thăng thiên. Đó là quá trình phỏng Đạo, cầu Đạo, đắc Đạo, ngộ Đạo, tu Đạo, thủ 

Đạo, thành Đạo, liễu Đạo. Thường thanh tĩnh là luôn an ninh. Đạo thành Đức đủ, 

công viên quả mãn, Tiên Đồng sẽ dẫn đến Cửu Tiên, lên Ngọc Kinh gập chư Phật, 

Thượng Đế, chư Thánh, diện kiến Kim Mẫu, được chiếu công lớn nhỏ mà định 

phẩm cấp, chiếu khiếm vị mà bổ nhiệm trong Ngũ Tiên Bát Bộ, hoặc ở Trung 

Thiên hoặc ở Tây Thiên đều là Cực Lạc, hoặc ở 36 tầng Trời hoặc 72 cảnh Đất đều 

là Phúc Địa, hoặc ở Tam Thanh hoặc ở Thập Địa. Sự tưởng thưởng rất công bằng 

tuỳ theo công đức, tuỳ duyên, tuỳ phận hưởng thụ Thanh Tĩnh phúc đức há chẳng 

đẹp đẽ, khoái lạc sao, không uổng một kiếp làm người. Đó mới chính là bậc Đại 

Trượng Phu hơn hẳn mọi người, thường thanh tĩnh. 
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Nguyên Thuỷ Thiên Tôn có thi : 

Thanh  Tịnh  diệu  kinh  thượng  thừa  đó 

Già  trẻ,  gái  trai  đều  noi  theo 

Kim  Khoa,  Ngọc  Duật  hoà  làm  một 

Cửu  lục  càn  khôn  cũng  về  theo. 

 

Linh Bảo Thiên Tôn có bài tán : 

Mau  tìm  Thanh  Tĩnh,  ngộ  Chân  Không 

Thân  Tánh  về  Tây  chẳng  chuyển  Đông 

Hái  Dược  luyện  Đơn,  công  khoá  tất 

Siêu  phàm  thoát  xác  tới  Thiên  cung. 

 

Cái Thiền Cổ Phật có bài tán : 

Thanh  Tĩnh  bảo  kinh  rất  huyền  diệu 

Giúp  đỡ  bao  người  được  thành  toàn 

Những  người  hiểu  được Lý  trong  đó 

Tam  giáo  phàm  phu  chứng  bảo  liên. 
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Đoạn Kết : 

Tiên nhân Cát Ông nói : Ta tụng kinh này cả vạn lần đã được Chân Đạo. Kinh 

này là Pháp của Trời, người tập, chẳng truyền cho Hạ sĩ. Thuở xưa, ta nhận được 

kinh này từ Đông Hoa Đế Quân, Đông Hoa Đế Quân nhận được từ Kim Khuyết Đế 

Quân, Kim Khuyết Đế Quân nhận được từ Tây Vương Mẫu. Tây Vương Mẫu theo 

cách truyền miệng, không ghi văn tự. Ta nay ghi lại thành sách mà truyền cho đời. 

Thượng sĩ ngộ rồi sẽ lên Thiên cung. Trung sĩ tu rồi sẽ thành Tiên ở Nam cung; Hạ 

sĩ học được sẽ sống lâu trên đời, du hành tam giới, vào được Kim Môn.  

Tả Huyền Chân Nhân nói : Người tụng kinh này sẽ được các Thiện Thần ở 10 

cõi Trời hộ thân, sau được Ngọc Phù Bảo Thần, Kim Dịch Luyện Hình, Hình Thần 

đều hiện cùng Đạo hợp Chân. 

Chánh Nhất Chân Nhân nói : Nhà nào có kinh này và ngộ giải được, thì tai 

chướng chẳng xâm, chư thánh giữ cửa. Thần lên Thượng Giới triều bái Cao Chân. 

Công đầy, Đức thành, tương cảm Đế Quân. Tụng đọc chẳng thối, nương Mây Tím 

mà lên trời. 
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Chú thích: 

Thất tình : bẩy tình cảm 

Hỷ : mừng 

Nộ : giận 

Ái : yêu 

Ố : ghét 

Ai : buồn 

Lạc : vui 

Cụ : sợ 

Lục dục : sáu ham muốn 

Nhãn : mắt ưa nhìn cái đẹp 

Nhĩ : tai ưa nghe lời ngon ngọt, du dương 

Tỷ :mũi ưa ngửi mùi thơm 

Thiệt : lưỡi ưa nếm vị ngon 

Thân : ưa thân cận người khác phái 

Ý : ưa vọng tưởng lăng xăng. 

Tam Bảo (ba báu) : Tinh, Khí, Thần 

Luyện tinh hoá khí : trở thành Nhân Tiên 

Luyện Khí hoá Thần : trở thành Thần Tiên 

Luyện Thần hoàn Hư : trở thành Thiên Tiên. 

Đơn Điền (ruộng thuốc) : có 3 

Thượng đơn điền : Huyệt Mi Tâm, chứa Thần 
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Trung đơn điền : huyệt Đản Trung, chứa Khí 

Hạ đơn điền : huyệt Khí Hải, chứa Tinh. 

Tinh : là năng lượng 

Khí : hơi thở, gồm : 

Khí Tiên Thiên : do tinh cha huyết mẹ mà có 

Khí hậu Thiên : do khí trời và thực phẩm mà có. 

Thần : phần vô hình, điều khiển con người. 

Chân Khí : sinh khí lưu thông trong con người, là năng lượng cần thiết để cơ 

thể có thể hoạt động. 

Ngũ tạng : Tâm, Can, Tỳ, Phế, Thận. 

Lục phủ : Tiểu trường, Đại trường, Đảm, Vị, Bàng quang, Tam tiêu. 

Ngũ hành : Kim, Mộc, Thuỷ, Hoả, Thổ. 

Ham muốn và Ngũ hành : Con người ta muốn giầu có phải lo mưu tính kế làm 

giầu, do đó phải lao Tâm. Tâm thuộc Hoả, vậy Hoả suy. Có kế rồi phải cố gắng để 

đạt mục đích do đó hao Can. Can thuộc Mộc, vậy Mộc suy. Đạt được mục đích rồi 

thì hưởng thụ sắc dục nên hao Thận. Thận thuộc Thuỷ, vậy Thuỷ suy. Lại ăn uống 

của ngon, vật lạ để bồi dưỡng sức khoẻ, vì dùng quá độ nên hao Tỳ. Tỳ thuộc Thổ, 

nên Thổ suy. Ăn nhiều thịt nên dễ hung hăng nổi giận nên hao Phế. Phế thuộc Kim 

nên Kim suy. 

Khiếu Huyền Quan : Linh đài, Nê hoàn, huyệt Bách hội. 

Tam hoa tụ đỉnh : Tinh, Khí, Thần tụ về huyệt Bách Hội. 

Ngũ Khí triều nguyên : Tinh, Thần, Hồn, Phách, Ý hợp thành một mối. 

Thủ Khảm điền Ly : lấy hào Dương ở quẻ Khảm thế vào hào Âm của quẻ Ly, 

biến Ly thành Càn, biến Hậu Thiên thành Tiên Thiên. 

Lục căn : mắt, tai, mũi, lưỡi, than, ý. 
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Lục trần : sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. 

Tam tài : thiên, địa, nhân. 

Nguyên thần : cái biết không cần suy luận, trực giác. 

Thức thần : cái biết cần suy luận, ý thức. 

Âm dương : là lưỡng nghi, là những cặp đối đãi trong thiên nhiên như : ngày 

đêm, nóng lạnh, trai gái, cứng mềm, v . v . 

Hồi quang phản chiếu : hướng cặp mắt nhìn vào trong là hồi quang, tập trung 

tinh thần vào trong là phản chiếu. 

Huỳnh đình : ở trung Đơn Điền. 

Lô, đỉnh : lô là cái lò chỉ hạ Đơn Điền. Đỉnh là cái đỉnh chỉ trung Đơn Điền. 

Trúc cơ : xây nền. Xây nhà thì phải xây nền trước, cũng vậy tu Đạo cũng phải 

trúc cơ, nghĩa là phải công phu hồi quang phản chiếu ít nhất là 100 ngày để thấy 

được ánh sang. 

Thánh thai : Theo Đạo giáo thi khi người tu luyện được cho Tinh, Khí, Thần 

hợp nhất thì tạo được Chân Thần, và người tu đã đắc Đạo. Cái Chân Thần này Đạo 

giáo gọi nó bằng nhiều tên khác nhau : Thánh Thai, Anh Nhi, Kim Đơn.  

Vòng tiểu chu thiên : sự vận chuyển khí trong 2 mạch Nhâm và Đốc. Mạch 

Nhâm ở đằng trước bụng, mạch Đốc ở sau lưng. Vòng này hở ở 2 đầu, phía trên ở 

miệng, phía dưới ở hậu môn. Muốn tạo vòng này kín để khí có thể lưu thông, phía 

trên ta phải để lưỡi trên ngàm trên : đó là Thượng Thước Kiều, phía dưới phải nhíu 

hậu môn : đó là Hạ Thước Kiều. Việc di chuyển của khí trong mạch Đốc gọi là 

Tiến Dương Hoả, trong mạch Nhâm gọi là Thối Âm Phù. 

Luyện Tinh Hoá Khí : Ngồi tĩnh toạ nhắm mắt nhìn vào trong. Hít vào dẫn ý từ 

điểm 1 đến điểm 2, thở ra, lập lại 9 lần. Cứ lập lại như vậy tới điểm 3 rồi 4, ở điểm 

4 ngưng hơi thở một chút gọi là Mộc Dục (tắm rửa), lại tiếp tục tới điểm 7. Từ 

điểm 8 đến điểm 10 người tu chỉ lập lại 6 lần thở khi đi từ điểm này tới điểm kế. 

Tới điểm 10 thì ta lại làm Mộc Dục. Đây là phương pháp chuyển tinh hoá khí. Ta 

cũng dùng pháp này mỗi khi có cảm giác ham muốn nhục dục. Thực hành pháp 

này cho đến khi cảm giác ham muốn không còn nữa. (Xem hình dưới) : 
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Luyện Tinh Hoá Khí theo Tam Bửu Hiệp Luyện – Bửu Minh Đàn: 

Tâm động : Tinh trược 

Tâm tịnh : Tinh thanh. 

Phải hiểu rõ thế nào là Khởi Hoả, thế nào là Chỉ Hoả, thế nào là Quy lư, Ôn lư. 

Khi Thánh Thai đã thành : 3 quan Kim Môn mở ra, 9 khiếu được khai thông. 

Trên thông với Kim Môn Càn Đảnh, dưới thông 12 trùng cầu, về nơi Trung Điền. 

Tới đây phải dùng công phu Đại Chu Thiên để nuôi dưỡng Thánh Thai. Phải thâu 

Chân Khí để nuôi Thánh Thai cho viên mãn, đó là giai đoạn Luyện Khí Hoá Thần. 

Trong 10 tháng dưỡng thai, thường nhập Đại Định. Khi Thánh Thai đã viên túc 

không được lưu lại Trung Điền khiến Hình Thần khó siêu thoát, phải di chuyển lên 

Thượng Điền, dụng công luyện Thần hoàn hư. 

Sau 3 năm luyện Chân Thần sẽ có Thần Thông. Sau đó sẽ luyện Hư hoàn 

Không theo pháp Tối thượng nhất thừa. Khi đó Chân Thần mới phóng hào quang 

lên cõi Đại La Thiên hoặc vào Cực Lạc Quốc. Tới đây Kim Đan Đại Đạo đã thành. 

Theo Dưỡng Chân Tập việc tu Luyện Tinh Hoá Khí thì : Kẻ biết tu dưỡng đem 

Thần Hoả và Tinh Thuỷ ngưng lại một chỗ như con rắn với con rùa quấn quýt lấy 

nhau, hợp thành một khối, chẳng dễ lìa nhau, lâu dần hết sức tịnh mới sanh động, 

chân hoả đốt chưng, Kim tinh phát hiện, soi quan thấu đỉnh, thấm dưới, rưới trên. 

Đây là đạo thâm căn cố đế, cửu thị trường sinh. 



57 

 

Theo Vạn Pháp Quy Tâm Lục thì việc Luyện Tinh Hoá Khí còn gọi là Thuỷ 

Phủ Cầu Huyền ; tiết ngữ tinh khí trong 12 giờ, phản chiếu nơi rún trong một tấc 

ba phân gọi là huyệt Khí Hải. Chỉ giữ mà chẳng cho dính mắc, chỉ chiếu mà chẳng 

trụ. Thân tâm định lâu, cung Khảm và cung Ly đều giao nhau, tâm hoả giáng 

xuống, thận thuỷ bay lên, tinh đầy khí tròn. Lúc ấy trong nội thân như lửa. Cuối 

giờ Hợi, đầu giờ Tý khí động nơi huyệt Vĩ Lư, bèn dùng ý hút đưa vào trong Giáp 

Tích, thẳng qua Ngọc Chẩm lên đến Thiên Cốc, trở lại thành Kim Dịch mùi vị 

thơm ngọt, nuốt xuống Trùng Lâu, rơi nơi Huỳnh Đình gọi là Càn Khôn Giao Cấu. 

Một điểm rơi vào Huỳnh Đình, từ đây điều hoà thông suốt, tứ chi khoan khoái, tất 

cả hơi thở đều chẩy khắp, tươi nhuận tạng phủ, mặt trở lại tươi trẻ như bé thơ, tuổi 

thọ dài lâu.  

Tiên Thiên Bát Quái : 

 

Hậu Thiên Bát Quái : 
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Tam Thi : là tam thần. 

1/Thần Thượng Thi là Bành Cứ cai quản người lành, dữ ở Thượng Tiểu Ải 

(Ngọc Chẩm) 

2/Thần Trung Thi là Bành Chập cai quản người lành, dữ ở Trung Tiểu Ải (Giáp 

Tích). 

3/Thần Hạ Thi là Bảnh Kiều cai quản người lành, dữ ở Hạ Tiểu Ải (Vĩ Lư). 

Hễ đến ngày Canh Thân, Giáp Tý thì họ về trời tâu các việc người làm. 

Dưới trướng Tam thi là Cửu Cổ ngăn lấp cữu khiếu khiến khí Chân Dương khó 

lên 3 ải. 

Cửu Cổ : là 9 con ma. 

Luyện kỷ : tu tập và sửa đổi tâm tánh và thân cho được thanh tịnh 

Tức : một hơi hít vào và thở ra là một tức. Chữ Hán Tức (息)gồm chữ Tự (自) 

và chữ Tâm (心), có thể hiểu là Tức bắt nguồn từ Tâm, vì thế trong Đạo giáo Điều 

tức là Điều tâm. Các phương pháp sổ tức, tuỳ tức, v . v . đều nhằm mục đích Tâm 

Tức hợp nhất, lúc đó tâm tĩnh, Thần, Khí giao hoà,thì hơi thở là Chân Tức. 

Thái dược : là hái thuốc. Thân tĩnh thì Tinh sanh Khí, Tâm tĩnh thì Khí sanh 

Thần, Ý tĩnh thì Thần hoàn Hư. 

Tinh, Khí, Thần là ba báu của Tiên gia. Nên Thái dược vào giờ Tý vì lúc đó 

nhất Dương sơ động. 

Tuy nói Tinh, Khí, Thần nhưng thực ra chỉ có Khí, Thần vì trong Khí đã có 

Tinh. Thần Khí là âm dương nên có biến hoá, thuận nghịch. 

Thuận thì có biến : Dương→Âm : Thần→Khí→Tinh→Người. 

Nghịch thì có hoá : Âm→Dương : Tinh→Khí→Thần→Tiên, Phật. 

Hà Đồ :Vua Phục Hy thấy con Long Mã xuất hiện trên song Hoàng Hà, trên 

lưng nó có những đốm đen, trắng. Vua vẽ lại vị trí những đốm đó thành một bức 
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hoạ đồ gọi là Hà Đồ. Từ Hà Đồ vua sang tạo ra Bát Quái. Tổng cộng các chấm 

đen, trắng là 55 chấm. 

 

Hình đồ Hà Đồ  

 

-Trời có 5 số lẻ gọi là Cơ, tượng trưng cho Dương. Tổng số của 5 số lẻ này là 

25=1+3+5+7+9. 

-Đất có 5 số chẵn gọi là Ngẫu, tượng trưng cho Âm. Tổng số của 5 số chẵn này 

là 30=2+4+6+8+10.  

Tổng số của 2 số Trời, Đất là 55=25+30. 

Lạc Thư : Vua Hạ Vũ đang trị thuỷ ở trên song Lạc, thấy một con rùa rất lớn 

nổi lên, trên lưng nó có nhiều đốm, vua ghi xuống và hoạ đồ được gọi là Lạc Thư. 

Tổng số các đốm trên Lạc Thư là 45. 

Tổng số các Cơ (số lẻ) là 25=1+3+5+7+9 

Tổng số các số Ngẫu (số chẵn) là 20=2+4+6+8. 

Tổng số của 3 số hàng ngang, hàng dọc, và chéo đều bằng nhau và bằng 15. Do 

đó, hình vuông của Lạc Thư được gọi là Ma Phương. 
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2 7 6 

9 5 1 

4 3 8 

 

4 9 2 

3 5 7 

8 1 6 

 

Công thức tổng quát   :  M = {n(n
2
+1)}/2 

M là hằng số.  n là số hàng dọc, ngang. 

Thí dụ n=3.   Ta có :          M = {3(9+1)}/2 = 15 

Quá trình Dương Tiêu, Âm Trưởng. 

Con trai thuộc Dương ứng với số 8, mà 8=1+2+5. 

1 và 5 là số Dương, 2 là số Âm, Dương nhiều Âm ít nên số 8 là số Thiếu Âm. 

Con gái thuốc Âm ứng với số 7, mà 7=1+2+4. 

2 và 4 là số Âm, 1 là số Dương, Âm nhiều Dương ít nên 7 là số Thiếu Dương. 

 

 

 

Hình đồ Lạc Thư 
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Vậy con trai 16, và con gái 14 bắt đầu có tinh khí và kinh nguyệt, nếu giao hợp 

có thể sinh con đẻ cái trong vòng sanh tử luân hồi. Nhưng nếu muốn đoạn trừ sanh 

tử luân hồi có thể khởi tu từ tuổi này. 

Với con trai thì luyện Tinh hoá Khí, luyện Khí hoá Thần. 

Với con gái thì luyện Huyết hoá Khí, luyện Khí hoá Thần. 

Sự tu hành được ấn chứng bằng hiện tượng khô Tinh ở Nam (Sát Bạch Hổ), ở 

con gái là hiện tượng dứt bặt kinh nguyệt(Trảm Thanh Long). 

Nếu không tu, Nam 64 tuổi (8x8) Tinh Khí khô kiệt, Nữ 56 tuổi (7x8) KInh 

Nguyệt không còn sẽ khó tu. 

Tuổi 

Nam 

1x8=8 2x8=16 3x8=24 4x8=32 5x8=40 6x8=48 7x8=56 8x8=64 

Tuổi 

Nữ 

1x7=7 2x7=14 3x7=21 4x7=28 5x7=35 6x7=42 7x7=49 7x8=56 

Quẻ  Càn Cấu Độn Bĩ Quán Bác Khôn 

  
       

 

Biểu đồ ở trên là quá trình Dương Tiêu, Âm Trưởng trong đời người. 
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Để định thời khoá biểu cho người tu trong năm và trong ngày có 12 quẻ Dịch 

được ứng dụng tương ứng với 12 tháng âm lịch và 12 giờ trong ngày 

Hai biểu đồ sau đây cho thấy quá trình Âm Tiêu, Dương Trưởng trong nửa chu 

kỳ đầu và quá trình Dương Tiêu, Âm Trưởng trong nửa chu kỳ sau : 

Biểu đồ Âm tiêu, Dương trưởng : 

Giờ Tý Sửu Dần Mão Thìn Tỵ 

Tháng 11 12 1 2 3 4 

Tiết Đông Chí Đại Hàn Vũ Thuỷ Xuân Phân Cốc Vũ Lập Hạ 

Quẻ Phục Lâm Thái Đại Tráng Quải Càn 

   
      

 

Biểu đồ Dương tiêu, Âm trưởng : 

Giờ Ngọ Mùi Thân Dậu Tuất Hợi 

Tháng 5 6 7 8 9 10 

Tiết Hạ Chí Đại Thử Xử Thử Thu Phân Sương Giáng Lập Đông 

Quẻ Cấu Độn Bĩ Quán Bác Khôn 

 
      

 

Ở tiết Đông Chí vào giờ Tý, quẻ Phục có một hào Dương, hành giả phải Tấn 

Dương Hoả để tăng cho mình một điểm Dương. Ở Hạ Chí giờ Ngọ vì có Âm khởi 

nên hành giả phải Thối Âm Phù để chế giảm Âm. 

Ở Xuân Phân, giờ Mão và Thu Phân, giờ Dậu hành giả phải Mộc Dục để Ôn 

dưỡng, gìn giữ khí Dương đã có (Thu liễm) được. 

 (Theo Lê Anh Dũng trong Kinh Dịch với Thiền Cao Đài). 

Văn hoả : lửa nhỏ, lửa liu riu. 

Võ hoả : lửa mạnh 

Long ngâm, hổ tiếu : Rồng kêu, hổ gầm. 

Thanh tĩnh mộc dục : tắm gội trong thanh tĩnh. 
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Di lư hoán đảnh : thay đổi vị trí của lư và đảnh. 

Cửu chuyển : sự di chuyển của Khí trong vòng Đại Chu Thiên từ huyệt Dũng 

Tuyền đến Nê Hoàn để nuôi dưỡng Thánh Thai, 9 chỉ số lần di chuyển. Đây là 

phương pháp bí truyền, minh sư chỉ truyền miệng trực tiếp cho đồ đệ. 

Sau đây là một chỉ dẫn về Công phu Cửu Chuyển nhưng cũng chỉ thấy nói một 

cách chung chung mà thôi không đi vào chi tiết, chúng tôi  xin trích đăng : 

Phương pháp này gọi là Đại Thừa Cửu Chuyển theo lời dặn sau đây : 

 

Đại Thừa phải cần tìm nơi thanh khí mà hòa hiệp âm dương, điều hòa đủ 8 lượng 

chân dương, 8 lượng chân âm làm thành 1 cân đại dược tại cung Ly (Đan Điền 

Thần, Huỳnh Đình Cung), rồi điều dưỡng đủ thập ngoạt (10 tháng) hoài thai, tam 

niên nhũ bộ (3 năm bú mớn, nuôi lớn) thì cái chân thần mới giao tiếp tiên thiên mà 

nhập xuất Thiên Môn được…   

 

1-Sơ nhứt chuyển lo tròn luyện kỹ 

Xây đắp nền thần-khí giao thông 

Diệt trừ phiền não lòng không 

Thất tình lục dục tận vong đơn thành 

Tâm đạo phát thanh thanh tịnh tịnh 

Dưỡng thánh thai chơn bỉnh đạo huyền 

Ngày đêm cướp khí hạo nhiên 

Hiệp hòa tánh-mạng, hống-diên giao đầu 

 

2-Sang nhị chuyển diệu mầu ứng lộ 

Bế ngũ quan tứ tổ quy gia 

Âm dương thăng giáng điều hòa 

Huân chưng đầm ấm tam hoa kết hườn 

Khai cửu khiếu kim đơn phanh luyện 

Vận ngũ hành lưu chuyển càn khôn 

An nhiên dưỡng dục chơn hồn 

Làm cho cứng cát lớn khôn diệu huyền 

 

3-Đến tam chuyển hậu thiên ngưng giáng 
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Nhứt bộ thành, ngọc bảng đề danh 

Công phu khử trược lưu thanh 

Linh đơn một phẩm trường sanh muôn đời. 

 

4-Qua tứ chuyển cơ trời phát lộ 

Thoát ngoài vòng tứ khổ trần ai 

Gom vào tư tưởng trong ngoài 

Luyện phanh trong sạch, thánh thai nhẹ nhàng 

 

5-Ngũ chuyển đạo thông toàn cơ nhiệm 

Ngồi định thần tìm kiếm căn nguyên 

Xuất thần lên cảnh thần tiên 

Học thêm tâm pháp bí truyền cao siêu 

 

6-Lần lục chuyển tam diêu bất động 

Tâm vô vi trống lỗng căn cơ 

Bụi trần không thể đóng dơ 

Linh đơn hai phẩm giựt cờ thánh tiên 

 

7-Thất chuyển pháp hạo nhiên chi khí 

Luyện chân thần quy vị hưởng an 

Linh sơn nở búp sen vàng 

Cởi rồi bẩy thể nhẹ nhàng biết bao 

 

8-Bát chuyển đức thanh cao thấm nhuận 

Đến bực này thì chứng kim tiên 

Không không không hậu không tiền 

Không lo không nghĩ không phiền não ai 

Lửa cung ly nấu vàng cung khảm 

Lọc âm dương hai tám thành cân 

Hồn còn nương náu xác thân 

Nhưng không dính líu bụi trần vào thân 

 

9-Cửu chuyển đắc Lôi Âm an hưởng 

Mặc vui chơi bốn hướng ba nhà 
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Rượu cờ vui thú sen tòa 

Đào tiên chung cuộc điều hòa cảnh không 

 

Pháp Tiên, Phật thần thông vô lượng 

Ứng hóa linh cao thượng toàn năng 

Qúy thay cảnh báu chi bằng ? 

Nghêu ngao khiển hứng gió trăng khó lường 

 

Pháp cửu chuyển là nền thanh khiết 

Thoát luân hồi đoạn diệt oan khiên 

Còn chi nghiệp qủa nối chuyền 

Tâm không, đắc Phật thành tiên tại trần 

 

Huỳnh Bà : là hành Thổ ở trung ương, bà mai hài hoà giữa hai yếu tố nước và 

lửa. 

Diên : chì. 

Hống : thuỷ ngân. 

Kim ô, Ngọc thỏ : tượng trưng cho Dương và Âm. Kim ô là khí trời, thỏ ngọc là 

khí đất. 

Kinh Xuân Thu : là sách do Khổng Tử soạn ghi những biến cố lịch sử và 

những nghi lễ ở nước Lỗ trong khoảng 770-476 trước Dương lịch. Khác với kinh 

Xuân Thu, Bộ Lã Thị Xuân Thu là bộ sách do các tân khách của Lã Bất Vi soạn đề 

cập đến các triết thuyết ở cuối đời Chiến Quốc trong đó có Lão giáo. 

Bắc Hải : chỉ huyệt Khí Hải. 

Nam Sơn : chỉ Trung Đơn Điền. 

Hà Xa : guồng nước, 1 Hà Xa ở huyệt Vĩ Lư chuyển Tinh theo mạch Đốc lên 

đầu. Một Hà Xa khác là vòng Tiểu Chu Thiên sẽ định hướng dòng chẩy : 

a/theo mạch Đốc lên đầu. Đó là luyện Tinh hoá Khí, luyện Khí hoá Thần, luyện 

Thần hoàn Hư. 
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b/theo mạch Nhâm lên đầu. Đó là lấy Thần nuôi Khí. 

c/thoát ra ngoài theo bẩy khiếu. 

Lục thần : sáu thần của lục phủ : tim, gan, tỳ, phế, thận, bàng quang. 

Thất hoàn : chất lỏng của tim, gan, tỳ, phế, thận, hơi thở, huyết bị ô nhiễm với 

tuổi già sẽ trở về trạng thái sơ khởi lúc vừa sanh. 

Trời có Ngũ Hành :  Kim, Mộc, Thuỷ, Hoả, Thổ. 

Người có Ngũ Tạng : Tâm, Can, Tỳ, Phế, Thận. 

Người có Ngũ Luân : quân thần, phụ tử, phu phụ, huynh đệ, bằng hữu. 

Người có Ngũ Thường : Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín. 

Ngũ Hành ở Tiên Thiên là Ngũ Nguyên : Nguyên Tinh, Nguyên Tính, Nguyên 

Tình, Nguyên Khí, Nguyên Thần. 

Ngũ Hành ở Hậu Thiên là Ngũ Vật : du hồn, quỷ phách, âm tinh, thức thần, 

vọng ý. 

Rồng : Dương, chủ sinh cơ, thuộc Mộc ở phía Đông, ở người là Tính. 

Hổ : Âm, chủ sát cơ, thuộc Kim ở phía Tây, ở người là Tình. 

Ly : là Linh Chi tàng ẩn ở Nhân Tâm, đó là Tính (Chân Hống) 

Khảm : là Chân Tri ở Đạo Tâm, đó là Tình (Chân Diên) 

Trống lòng, đầy bụng : trống lòng dục, đầy lòng Đạo.  

Thuần Dương ; không sanh một niệm, vạn duyên lặng lẽ.  

Thuần Âm :  vọng Tâm điên đảo sanh diệt. 

Hoàn Hư : người pháp đều hết, vật ngã là một. 

Ảnh hưởng của Thất Tình đối với Khí : 

Hỷ : thì Khí đi chậm. 

Nộ : thì Khí đi lên. 



67 

 

Ai (buồn) : thì Khí tiêu tan. 

Lạc (vui) : thì Khí hao tán. 

Ưu (lo) : thì Khí kết tụ. 

Sầu : thì Khí đi xuống. 

Cụ (sợ) : thì Khí loạn động. 

 

Vài nhận xét của dịch giả : 

Sau khi đọc quyển Kinh này và tham khảo các quyển Đơn Kinh khác của Lão 

Giáo, chúng tôi nhận thấy có mấy điểm sau : 

1/ Các từ ngữ chuyên môn của Đạo Giáo không được định nghĩa một cách rõ 

ràng và thống nhất. Thí dụ chúng ta biết Đơn Điền có 3 là hạ, trung và thượng Đơn 

Điền. Có người bảo Hạ Đơn Điền là ở Rốn, là huyệt Thần Khuyết, có người lại bảo 

là ở huyệt Khí Hải ở dưới Rốn, lại có người cho là ở huyệt Quan Nguyên ở dưới 

huyệt Khí Hải. 

Trung Đơn Điền có người bảo ở huyệt Đản Trung là điểm giữa của đoạn thẳng 

nối 2 đầu vú, có người lại bảo là ở huyệt Huỳnh Đình, là điểm giữa của đoạn thẳng 

nối huyệt Đản Trung với huyệt Thần Khuyết. 

Còn Thượng Đơn Điền thì có người bảo là ở nơi huyệt Bách Hội, cũng được 

gọi là Nê Hoàn. Nhưng có người lại bảo không phải, Nê Hoàn khác với huyệt Bách 

Hội, nó nằm ở giữa Não, phía trước là huyệt Mi Tâm, phía sau là huyệt Ngọc 

Chẩm.  

Vì tính cách bất nhất đó cho nên đã làm bối rối người học Đạo. 

2/ Những lời giảng cũng không mạch lạc, rõ ràng, không theo trình tự suy luận. 

Thí dụ nói Tâm hoả ở Trung Đơn Điền đi xuống Hạ Đơn Điền hun nóng Thận 

Thuỷ biến Tinh thành Khí. Người học có thể đưa ra nhiều câu hỏi như tại sao Tâm 

Hoả lại đi xuống Hạ Đơn Điền ? Xuống như thế nào ? Vào Lúc nào ? . . .  
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3/ Nói úp mở như khi đề cập đến Cửu Chuyển Thần Công. Chúng ta có thể suy 

đoán Cửu là 9 lần, chuyển là sự di động của Khí, nhưng di chuyển thế nào và ở đâu 

thì không thấy nói đến. 

Chúng tôi xin tóm tắt quá trình luyện Đơn bằng những lời lẽ giản dị, dễ hiểu 

như sau : 

a/Luyện Tinh hoá Khí 

b/Luyện Khí hoá Thần. 

c/Luyện Thần hoàn Hư. 

d/Luyện Hư hoàn Vô. 

 

I.-Luyện Tinh Hoá Khí.  : 

Tinh là chỉ năng lượng, Tinh dịch cũng là một phần của Tinh. Giai đoạn đầu 

này được gọi là Trúc Cơ. Trúc Cơ có nghĩa là xây nền. Muốn xây nhà thì việc đầu 

tiên là phải xây nền, móng. Dĩ nhiên muốn cho căn nhà được vững chắc, ta phải 

dùng những vật liệu tốt (chẳng lẽ lại dùng xà bần để làm nền ?) Muốn được vậy 

phải chú trọng đến Tâm. Khi Tâm động thì Tinh sẽ đục. Khi luyện được Tâm tĩnh 

thì có 2 hiệu quả : 

1/Tinh sẽ trong. 

2/Khi Tâm cực tĩnh thì Động sẽ phát khởi. 

Như chúng ta đã biết Tĩnh là Âm, Động là Dương. Do đó khí Dương sẽ bốc lên. 

Trong Đơn Kinh có nói hào Dương của quẻ Khảm ( ) được gọi là Anh Nhi, ở 

Hạ Đơn Điền sẽ thăng lên Trung Đơn Điền, thay thế cho hào Âm trong quẻ Ly (

) được gọi là Xá Nữ để biến quẻ Ly thành quẻ Càn ( ) và quẻ Khảm ( ) biến 

thành quẻ Khôn ( ). Quẻ Ly là lửa sẽ đi xuống Hạ Đơn Điền hun nóng Thận 

Thuỷ của quẻ Khảm để biến Tinh thành Khí. 

Trong tiến trình này nếu có sự sơ sót, Ly sẽ không đi xuống Hạ  Đơn Điền mà 

lại đi lên khiến đầu bị hun nóng : đó là hiện tượng Tẩu Hoả Nhập Ma. 
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Tinh nếu bị sắc dục mà tiết ra ngoài gọi là lậu tinh. Khi Tinh khô thì mạng sống 

sẽ bị thu ngắn lại, khi Tinh được thăng hoa đưa lên bổ não thì đời sống sẽ lâu dài 

hơn. 

Phương pháp thực hành giai đoạn này là phương pháp Hồi Quang Phản Chiếu. 

Hồi Quang là nhìn vào trong, Phản Chiếu là soi chiếu Tâm. Nói một cách dễ hiểu 

hơn là ngồi Thiền mắt nhắm, nhìn vào trong, ý giữ ở Hạ Đơn Điền, giữ Tâm cho 

thật yên tĩnh. Khi Dương Khí phát động ta sẽ thấy vùng bụng nóng lên. Thực hành 

pháp này vào lúc nào ? Theo Đơn Kinh thì đó là giờ Tý (khoảng từ 11 giờ đêm đến 

1 giờ sáng), vì lúc đó Dương Khí phát động. Khi lòng dục nổi lên, ta cũng có thể 

vận dụng Tiến Dương Hoả và Thối Âm Phù để biến Tinh thành Khí.. Thực hành 

cho đến khi Tâm không còn ham muốn gì nữa (vì lòng dục cũng là một dạng thức 

của năng lượng). Việc vận dụng này trong thực hành cũng có 2 ý kiến trái ngược : 

1/ Khi hít vào : dẫn Khí đi xuống theo mạch Nhâm. 

Khi thở ra : dẫn Khí đi lên theo mạch Đốc. 

2/Khi hít vào : dẫn Khí từ huyệt Vĩ Lư  đi lên theo mạch Đốc. 

Khi thở ra : dẫn Khí đi xuống theo mạch Nhâm. 

Như chúng ta đã biết Khí di chuyển trong kinh mạch là Chân Khí chứ không 

phải là không khí, do đó theo phương pháp 2 thì có vẻ hợp lý hơn. 

Có tài liệu nói khi Tam Bảo ở ngoài là : Tai, Mắt, Miệng không tiết lậu (tai 

không nghe, mắt nhắm, miệng ngậm), thì Tam Bảo ở bên trong là Tinh, Khí, Thần 

sẽ dễ tụ họp. Sự tương ứng trong ngoài này sẽ khiến Tiên Thiên Nhất Khí đi vào 

trong Thân. (Đây là Dương Khí sơ động). Nói cách khác muốn cho Dương Khí 

phát động thì Tâm phải thật tĩnh, muốn thế thì phải giữ chặt sáu Căn không cho 

tiếp xúc với sáu Trần thì sẽ không sinh ra sáu Thức. 

Giai đoạn Trúc Cơ này kéo dài 100 ngày. Tuy có vận chuyển Khí trong mạch 

Nhâm, Đốc nhưng chưa phải là vòng Tiểu Chu Thiên vì 2 mạch trên vẫn chưa 

được nối lại thành một mạch kín. 

II.- Luyện Khí Hoá Thần. 
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Trong giai đoạn này phương pháp thực hành là vận chuyển vòng Tiểu Chu 

Thiên. Vòng Tiểu Chu Thiên là 2 mạch Nhâm ở trước bụng và mạch Đốc ở sau 

lưng. Vòng này có 2 chỗ hở là Mồm ở trên và Hậu Môn ở dưới. Ta phải nối 2 chỗ 

hở này bằng cách ở mồm thì đưa lưỡi lên đụng ngàm trên (Thượng Thước Kiều) và 

nhíu Hậu Môn (Hạ Thước Kiều). Khi hít vào dùng ý dẫn khí từ huyệt Vĩ Lư (đốt 

cuối cùng của cột sống) tới huyệt Ngân Giao (môi trên). Khi thở ra từ Ngân Giao 

tới Hạ Đơn Điền rồi đến Vĩ Lư. Luyện như thế cho tới khi được : 

1/Tam hoa tụ đỉnh. 

2/Ngũ khí triều nguyên. 

Tới đó thì Thần ngưng, Khí kết tạo thành Kim Đơn, còn gọi là Thánh Thai. Phải 

tiếp tục luyện vòng Tiểu Chu Thiên mười tháng để nuôi dưỡng khiến Thánh Thai 

trở nên cứng cáp. Tam hoa là : hoa chì, hoa bạc, hoa vàng. Chúng ta được ba hoa 

này khi Tâm ở các Đơn Điền hạ, trung, thượng là không. 3 hoa này sẽ tụ lại ở 

huyệt Bách Hội. 

Ngũ Khí triều Nguyên là Khí của ngũ tạng trở thành Nguyên Khí và cũng hội tụ 

ở huyệt Bách Hội. Theo Đơn Kinh thì Thần thuộc phương Nam hoả, là quẻ Ly, 

Tinh thuộc phương Bắc thuỷ, là quẻ Khảm, Hồn thuộc phương Đông mộc, là quẻ 

Chấn, Phách thuộc phương Tây kim, là quẻ Đoài, Ý thuộc trung ương thổ là quẻ 

Khôn, là Huỳnh Đình. Khi Khí, Thần hoà hợp, Chân Khí phát sinh, thần minh tự 

đến. Theo đoạn trên thì trong giai đoạn II này ta phải giữ ý ở Trung Đơn Điền. 

 

III.-Luyện Thần Hoàn Hư. 

Trong giai đoạn này phương pháp thực hành là vận chuyển Chân Khí trong 

vòng Đại Chu Thiên. Khi thở ra Chân Khí từ đầu đi xuống Hạ Đơn Điền đồng thời 

từ ngực chẩy vào 3 kinh Âm ở tay, xuống dưới chẩy vào 3 kinh Dương ở chân. Khi 

hít vào Chân Khí từ Hạ Đơn Điền theo mạch Đốc lên Đầu, đồng thời 3 kinh Dương 

ở tay cũng chẩy vào đầu, và Chân Khí ở 3 kinh Âm ở chân chẩy lên bụng. Đó là 

vòng Đại Chu Thiên. 

Luyện vòng Đại Chu Thiên 3 năm thì Dương thần có thể xuất ra đi khắp các 

cảnh giới Tiên, Phật. 



71 

 

IV.-Luyện Hư Hoàn Vô. 

Giai đoạn này không thấy Đơn Kinh mô tả. 

 

 

 

 

   

 

 

 

 


