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Tiên Phật Hợp Tông Ngữ Lục 

Tác giả : Xung Hư Tử 

Tựa 

 

Xung Hư Tử làm bài tựa rằng : Quả vị của người tu Tiên là liễu chứng 

trường sanh. Quả vị của người tu Phật là liễu chứng vô sanh. Mà liễu chứng vô 

sanh lấy liễu chứng trường sanh làm hạt giống, liễu chứng trường sanh lại lấy 

liễu chứng vô sanh làm trước sau, do vậy mà gọi là tính mệnh song tu. Nay ta 

thuật riêng tông này, quyết ý tại Tiên tông, còn nói đến Phật tông chỉ là nêu ra 

để so sánh mà thôi, nên gọi là hợp tông. Vì muốn cho thiên hạ đời sau đồng chí, 

thánh chân hiểu được cốt yếu huyền vi của tính mệnh song tu. Trước kia đã nói 

“Thiên Tiên Chánh Lý Trực Luận” 9 chương mở bày nẽo Tiên, thứ tự rõ ràng. 

Nay nói thêm “Tiên Phật Hợp Tông Ngữ Lục” 9 chương, ý thứ nhất là để chỉ 

bày rõ các bí pháp chưa nói ra trong “Trực Luận”, một ý nữa là nói hết những 

điều chưa truyền về thiên cơ. Có 6 món, là huyền trong huyền, diệu trong diệu 

ngày nay đều chỉ rõ. Được 6 món đó, ráng mà lo tinh tiến tu hành, thành Tiên, 

thành Phật, để không phụ tấm lòng khó nhọc độ đời của ta nhé !   

Thời Đại Minh, niên hiệu Vạn Lịch, đời vua Trung Tuấn Đế, Cát Vương 

Quốc Sư Duy Ma Đại Phu Tam Giáo là người ở Nam Xương huyện, đạo hiệu 

Xung Hư Tử, tên là Ngũ Thủ Dương thuật. 

Tiên Phật Hợp Tông Ngữ Lục 

 

Đệ Nhất 

 

Tối Sơ Hoàn Hư 

Thái Hòa hỏi rằng :”  Trong “Trực Luận“ có nói : Luyện Kỷ trước 

phải hết lòng dứt trừ ngay mọi mầm móng vọng niệm. Lại nói : không Luyện 

Kỷ, ắt khó thành huyền công. Mong được chỉ rõ các yếu lý của Luyện Kỷ này. 

Trước nghe nói : bắt đầu Luyện Kỷ, chẳng qua là bước đường nhập môn vào 



Đạo, nhưng cần yếu là Hoàn Hư, cách vào có then chốt sâu xa. Xin được chỉ rõ 

lý Hoàn Hư phải như thế nào ? ” 

Đáp : “Người học đạo Nho có tâm pháp Chấp Trung, người theo đạo Tiên 

có tu trì Hoàn Hư. Trung là tính thể của hư không, Chấp Trung là công dụng của 

Hoàn Hư. Riêng người tu theo Tiên Phật, trước hết phải Hoàn Hư tận tính đến 

thuần nhất. Vì tâm người đời sai lệch với tánh thể hư không, trùng trùng chẳng 

an, sống chết trôi lăn, không có ngày ra khỏi. Cho nên theo pháp tu Tiên, trước 

phải hết lòng chuyên chở mối đạo mà cố gắn chuyên tâm để tu Hoàn Hư. Hư ấy 

như trước khi hồng loan chưa phân, thuở ban sơ vô cực. Khi đó chưa có trời, 

đất, núi, sông; cũng không có ta, người, côn trùng, thảo mộc. Vạn tượng không 

không, tuyệt không mầm móng, tạm so sánh với tính thể bổn lai vậy. Hoàn Hư 

là quay về thuở ban sơ không cực, trở lại tính thể bổn lai đó.” 

Hỏi : “Còn tu trì thì như thế nào, có phải trước hết dụng công dứt trừ theo 

Hoàn Hư hay không ? ”  

Đáp : “Công phu Hoàn Hư riêng dùng tại đối cảnh vô tâm. Như thấy trời đất 

mà không phân biệt hình thể của trời đất. Thấy núi sông không phân biệt dấu vết 

của núi sông. Thấy ta người, không phân biệt tướng mạo của ta người. Thấy côn 

trùng thảo mộc, không phân biệt sắc thái của côn trùng thảo mộc. Vạn tượng 

không không, 1 niệm chẳng khởi. 6 căn đại định, 1 hạt bụi cũng không nhiễm 

đến. Ngay đó mới là tính thể bổn lai hoàn toàn. Hoàn Hư như vậy thì tâm quá 

khứ không thể đến được, tâm hiện tại không thể đến được, tâm vị lai cũng không 

thể đến được. Đốn chứng tối thượng nhất thừa, sao phải tu Luyện Kỷ là pháp tu 

từng bước vậy ? Phật tông nói : ”Vô căn quang trung thường tự tại.” (cái thấy 

biết vượt ngoài 6 căn thường được tự tại). Lại rằng : ”1 niệm chẳng sanh toàn 

thể hiện, 6 căn vừa động bị mây che
1
.” Hợp với tông này vậy.”  

                                           
1
 Do 6 căn thường động nên cần phải ”Luyện Kỷ” để khỏi bị “mây che” đó. 

 

 

 



                                                                                                                                    

Tiên Phật Hợp Tông Ngữ Lục 

Đệ Nhị 

Chân Ý 

Hỏi : “Trong “Trực Luận“ nói „Phản quan nội chiếu, ngưng Thần nhập nơi 

Khí huyệt.‟ Xin được chỉ rõ về phản quan nội chiếu.”  

Đáp : “Phản hiện nội chiếu, là diệu dùng của Chân Ý. Nguyên Thần chẳng 

động làm thể, Chân Ý cảm thông làm dụng. Nguyên Thần, Chân Ý, gốc là một 

vật. Nói Thần cũng được, nói Ý cũng được. Chân Ý là hư trung chánh giác, 

chính là cái hay biết vậy. Phản quan nội chiếu là phản hồi Chân Ý đang rong 

ruổi bên ngoài đem soi chiếu ngược lại vào trong. Vào thời gian luyện Tinh, 

Chân Ý quan chiếu đến nơi luyện Tinh 100 ngày. Vào thời gian luyện Khí, Chân 

Ý quan chiếu đến nơi luyện Khí 10 tháng. Vào thời gian luyện luyện Thần, Chân 

Ý quan chiếu đến nơi luyện Thần 3 năm. Đó là đại ý của phản quan nội chiếu.” 

Hỏi : “Còn ngưng Thần nhập Khí huyệt là sao ? ”  

Đáp : “Vào thời gian luyện Tinh, có công pháp hành trụ khởi chỉ (làm, thôi, 

phát khởi, dừng lại).  

Hành là hái giữ (thái thủ), là vận hơi thở để hội Chân Ý của Thần Khí.  

Trụ là niêm gói thấm nhuần (phong mộc), là dừng thở để phục Chân Ý của 

Thần Khí.  

Khởi thì sau khi thái phong, Chân Ý vận hơi thở, hợp Thần Khí đến trong 12 

giờ, bắt đầu giờ Tý thì khởi hỏa.  

Chỉ thì như từ ngày dư của năm nhuận về sau, Chân Ý dừng hơi thở (đình 

tức)! Hợp Thần Khí đến gốc rễ Hoàn Hư mà dừng lửa (chỉ hỏa).  

Có thể thấy Hành Trụ Khởi Chỉ, đều lấy Nguyên Thần ngưng hợp vào Khí. 

Đó là ngưng Thần nhập Khí huyệt. Bởi vì không thể riêng lẻ vậy. Từ khi Đại 

Dược phục thực về sau, phải nên định giác nơi hư cảnh của đình huyệt. Tuy 

vòng có 360 thiên thời, nếu chưa được ngay đó nhanh một mạch thì phải lìa chỗ 

kết thai. Nếu không ngưng Thần nhập Khí huyệt, thì không được vậy. Mà Chân 



                                                                                                                                    

Ý có công phu kiêm dùng cả động và tĩnh, có công phu chuyên tĩnh chẳng động, 

cần phải biết đó.  

Sao là công phu kiêm dùng cả động và tĩnh ? Khi mới bắt đầu luyện Tinh, 

Chân Ý thái luyện thuộc động, phong mộc thuộc tĩnh. Tam niên nhũ bộ, Chân Ý 

xuất thu thuộc động, quy cung Hoàn Hư thuộc tĩnh. Đó là công phu kiêm dùng 

cả động và tĩnh.  

Sao là công phu chuyên tĩnh chẳng động ? Giữa khi luyện Khí, chỉ riêng có 

Thần ý định giác nơi hư cảnh của đình huyệt, lấy kết thai làm chủ. Nhâm đốc 2 

Khí có không tự nhiên, mà chẳng trứ ý nơi có không của 2 Khí. Có thể thấy 10 

tháng thường tĩnh, không có một chút biến dời. Đó là công phu chuyên tĩnh 

chẳng động. Tiến thêm mà nói : tam niên nhũ bộ, giữ cho tột mức Hoàn Hư. Tuy 

Chân Ý 1 xuất 1 thu, mà thật chẳng trứ ý nơi xuất thu, thì xuất cũng tĩnh, thu 

cũng tĩnh, ấy chính là chuyên tĩnh chẳng động.”  

Hỏi : “Động tĩnh thích nghi, tự hợp diệu cơ. Nếu mà mất Chân Ý, lỗi ấy thế 

nào ? ”  

Đáp : “Trong khi luyện Tinh, nếu mất Chân Ý, thì không thể chiêu nhiếp 

nhị Khí hợp Thần quy định nơi huyền căn, để góp chứa Dương mà dùng. Trong 

khi luyện Khí, nếu mất Chân Ý, thì không thể bảo hộ nhị Khí quy định trong 

thai để chứng quả thuần Dương. Trong khi luyện Thần, nếu mất Chân Ý, thì 

không thể dời Thần quy định nơi nê cửu. Lại dè dặt xuất nhập nơi thiên môn, để 

làm công phu nhũ bộ. Theo đó ta có bài tụng như sau :  

  

Dương Khí sanh lai trần mộng tỉnh,  

Nhiếp Tinh hợp tính quy kim đỉnh.  

Vận trù tam bách túc Chu Thiên,  

Phục Khí tứ thời quy tĩnh định.  

Thất nhật thiên tâm Dương lai phục,  

Ngũ long phủng thượng côn lôn đính.  

Hoàng đình thập nguyệt túc linh đồng,  



                                                                                                                                    

Đỉnh môn xuất nhập (Dương Thần) tam niên chỉnh.  

Khuất chỉ tòng tiền na lục công,  

Bàn bàn Chân Ý vi cương lĩnh.  

Cửu niên đả phá thái hư không,  

Khóa hạc thừa loan nhâm du sính.  

 

Trong bài ta vừa tụng có nhắc đến Dương Quang 3 lần, đều nhắc là : chẳng 

lìa Chân Ý, công dụng của Chân Ý lớn lắm thay! Nên biết tu về Chân Ý phải 

không so đo thiệt hơn, so đo thiệt hơn không phải là Chân Ý. Phật tông nói : 

Nghĩ nghị thì sai, so đo thì lầm. Hợp cùng tông này vậy.” 

                 Tiên Phật Hợp Tông Ngữ Lục 

Đệ Tam 

Thủy Nguyên Thanh Trọc, Chân Đan Huyển Đan 

Hỏi :”  Trong “Trực luận”  có nói : chẳng biết phân biệt trước sau 

thanh trọc, chẳng thể thái thủ chân Khí. Là tại sao vậy ? ”  

Đáp : “Trước sau thanh trọc, là phân biệt nguồn nước. Chân đan, huyễn đan 

có chỗ khác nhau.”  

Hỏi : “Gọi là đan, đều do từ Dương Tinh mà thành, sao lại có chân huyễn 

sai biệt vậy ? ”  

Đáp : “Nguồn nước còn có cách lọc cho sạch, thì thành đan sao lại không có 

chân huyễn khác biệt ? Nếu trúc cơ bị mờ tối, thì chân sẽ theo huyễn, có dụng 

công cũng chẳng được kết quả gì. Nay nói rõ là : phàm có niệm lự tồn tưởng, tri 

kiến thấy nghe, đều thuộc hậu thiên, là nguồn nước bẩn. Dương Tinh theo nguồn 

nước bẩn mà sanh, do đó mà hái giữ (thái phong) để luyện, chẳng hợp huyền 

diệu thiên cơ, rốt cuộc thành huyễn đan, là do lấy nguồn nước bẩn đó. Nếu 

không niệm không lự, chẳng thức chẳng tri, giờ giờ thường hư cực tĩnh đốc là 

thuộc Tiên thiên, là nguồn nước trong. Dương Tinh theo nguồn nước trong mà 

sanh, do đó mà hái giữ (thái phong) để luyện, kiêm hợp huyền diệu thiên cơ, 



                                                                                                                                    

trọn thành chân đan, nhờ lấy nguồn nước trong đó. Phàm Dương Tinh theo 

nguồn nước trong mà sanh, thì thu hái để luyện. Nếu Dương Tinh sanh từ nguồn 

nước bẩn, Khí ấy chẳng nên hái. Để thành tối sơ Hoàn Hư, phải hái luyện 

Dương Tinh để tựu được chân đan, mà không được phạm cái sai của huyễn đan. 

Xưa có nói : "Muốn luyện dược trước phải tu học luyện tâm cho đầy đủ", chính 

là lời nhắc phải xem nguồn nước sạch hay bẩn. Phật tông nói : „Tâm trọc chẳng 

thanh, giáng bồ đề chủng. ‟ (Tâm bẩn chẳng trong sáng thì hạt giống bồ đề bị rơi 

mất). Hợp cùng tông này vậy.  

                  Tiên Phật Hợp Tông Ngữ Lục 

Đệ tứ 

 

Hỏa Túc Hậu Chỉ Hỏa Cảnh 

Thái Đại Dược Hậu Thiên Cơ 

Hỏi :”  Trong “Trực luận” nói là „300 Chu Thiên, do có phân số nhuận dư. 

1 trạng thái (hậu) huyền diệu cơ, đồng đến 300 hậu.‟ Nghĩa ấy thế nào ? ” 

Đáp : “Lời ấy nói về tình trạng khi hỏa đủ. Chỗ nói 300 Chu Thiên là 300 

vòng hạn số vi diệu vậy. Muốn cho người biết trạng thái hỏa đủ, ngay khi đựơc 

Chu Thiên huyền diệu cơ đủ đến 300 làm hạn số vậy. Phàm hành hỏa Tiểu Chu 

Thiên, có thiện hành hỏa mà cũng có chẳng thiện hành hỏa. Thiện hành hỏa là 

nguồn nước sạch trong, hái giữ (thái phong) theo pháp, luyện dừng hợp độ, tâm 

chẳng tán loạn, ý không hôn trầm, lấy đến 300 số hơi thở, hỗn hợp Thần Khí, 

quán xuyến trước sau. Một Chu Thiên đó đã được Chu Thiên huyền diệu cơ vậy. 

Chẳng thiện hành hỏa là nguồn nước bẩn đục, hoặc pháp hái giữ (thái phong) 

luyện dừng sai độ, vì hôn trầm tán loạn, lấy đến 300 số hơi thở, đứt mà nối lại, 

Thần Khí chẳng đều, lúc lìa lúc hợp. Một Chu Thiên như thế đã mất huyền diệu 

cơ. Trừ ra bị mất Chu Thiên huyền diệu cơ chẳng kể, riêng chỉ tính Chu Thiên 

huyền diệu cơ, cần phải đủ 300 hậu làm hạn số, ngay khi hoả đủ là lúc dừng hỏa. 

Đó là chứng tích ở bên trong vậy. Do vậy rùa co lại chẳng cử, cảnh tịnh Dương 

Quang hiện lần 2, là trạng thái hỏa đủ, là lúc dừng hỏa. Cũng có hình tướng bên 

ngoài vậy. Nên Phật có câu “Đảo khước môn tiền sát can trứ” (trước tháp Phật 



                                                                                                                                    

đầu sào xoay lại), lại có câu “Thành tựu Như Lai mã âm tàng tướng”, đều chỉ 

rùa co đầu lại làm chứng minh vậy. ‟Lại có câu : “Bảo thắng Như Lai phóng 

quang động địa”, cùng nói về Dương Quang phát hiện làm minh chứng vậy.  

Hỏi : “Lúc Dương Quang phát hiện thì theo chỗ nào mà hiện ? ”  

Đáp : “Khoảng giữa 2 mắt gọi là minh đường, là nơi Dương Quang phát 

hiện. Lúc Dương Quang phát hiện, hoảng hốt như điện xẹt, từ hư thất phóng ra 

dãy ánh sáng trắng. Trong lúc luyện Tinh, thì có cảnh Dương Quang hiện lần 1. 

Khi đó hỏa hậu chưa tròn, dâm căn chưa co lại. Một khi gặp Dương sanh, thì 

ngay đó hái luyện, vận 1 Chu Thiên. Lấy để hái luyện nhiều lần, chu lại phục 

chu, tĩnh lại phục tĩnh, cho đến khi tròn 300 vòng diệu là đủ hạn số đó. Hạn sổ 

đã đủ, thì nên nhập định để bồi dưỡng chân Dương, đợi Dương Quang hiện lần 

2. Do trong khi tĩnh định, thấy mi gian lại phát điện quang, từ hư thất phóng ra 

dãy ánh sáng trắng. Đó là Dương Quang hiện lần 2. Đúng là lúc phải dừng lửa, 

là trạng thái dừng lửa đó. Khi ấy 300 vòng diệu Chu Thiên hạn số vừa vặn tròn 

đủ. Bên ngoài thì rùa co lại chẳng cử, thứ tự trình nghiệm như vậy. Trong ngoài 

gồm có 3 việc thì việc thứ hai đã xong.” 

Hỏi : “Ba việc theo thứ tự mà đến, tại sao lại có sai vì hành hỏa ? ” 

Đáp : “Lúc đó động Khí tuy không vọng trì nơi thận khiếu, mà sanh cơ gần 

nội động đến Khí căn. Khi Khí cơ phát động, hoặc 1 động hoặc 2 động, cũng có 

chỗ hữu sự. Kia nếu mờ mịt chẳng rõ, biết có 2 động, đều có thể hái, mà lại giữ 

chẹn việc hành thái luyện thì có nguy hại vậy.”  

Hỏi : “Muốn tránh điều nguy hại ấy, để được hiểu kỹ nơi lý hiển nghiệm xin 

lão sư dạy rành mạch cho.”  

Đáp : “Trúc cơ sắp thành, Tinh tận thành Khí, vừa khéo hạn số tròn đủ. Hạn 

số đủ, thì hỏa đủ, bước đường đã vững. Nhiếp động Khí ấy, ngưng thành đan 

dược, có thể thấy dâm căn như rùa co đầu lại. Đến như vậy thì đan dược sẽ 

thành, đủ để làm vậy. Dương quan đã đóng, không nẽo để thông, mà được dâm 

căn tuyệt không cử động. Nếu thật chẳng động thì không Tinh có thể luyện, thì 

hỏa đang dừng ấy đủ để làm vậy. Chỗ chứa Dương Khí tận phục Khí căn, mà 

được Dương Quang hiện lần 2. Quang đã hiện lần 2, thì Dương Khí có thể định 

đến Khí căn, đủ để làm vậy. Khi Dương Quang hiện lần 2, gấp có động cơ, cũng 



                                                                                                                                    

lui hỏa ấy (diệc khứ kỳ hỏa), thì nên nhập định để bồi dưỡng chân Dương, đợi 

Dương Quang hiện lần 3. Do trong khi tĩnh định, thấy mi gian lại phát điện 

quang, từ hư thất phóng ra dãy ánh sáng trắng. Đó là Dương Quang hiện lần 3. 

Chân Dương đoàn tụ, Đại Dược thuần kiền, mà được Dương Quang tam hiện. 

Dương Quang đã hiện 3 lần, thì trong Khí căn có Đại Dược có thể thái, đủ để 

làm vậy. Cần yếu là dừng lửa, từ khi Dương Quang nhị hiện về trước, cho đến 

tam hiện lần cuối. Khi nhị hiện, tam hiện đều gọi là cảnh dừng hỏa (chỉ hỏa 

cảnh). Trạng thái dừng hỏa (chỉ hỏa hậu), riêng có Dương Quang tam hiện, vừa 

kiêm tên thái Đại Dược cảnh và thái Đại Dược hậu vậy.” 

Hỏi : “Hành hỏa đến khi Dương Quang hiện lần 4, dẫn đến nghiêng đổ, là 

sao ? ”  

Đáp : “Đó là do chẳng theo pháp để dừng, vọng tự hành hỏa vượt quá mức 

vậy. Chẳng biết Dương Quang hiện lần 3, Đại Dược có thể hái được. Nếu hành 

hỏa đến khi hiện lần 4, thì Đại Dược lẽ ra có thể định ấy lại theo hỏa chẳng định 

mà chạy thoát ra ngoài, hóa làm Tinh hậu thiên hữu hình. Có thể không răn dè 

sao ? Phật tông nói : „Như Lai thiện hộ bảo châu, tự nhiên phóng quang có lúc. 

Hợp cùng tông này vậy.”  

                Tiên Phật Hợp Tông Ngữ Lục 

Đệ ngũ 

Thất Nhựt Thái Đại Dược Thiên Cơ 

Hỏi : “Trong “Trực Luận”  nói chỗ „Thất nhật thiên cơ truyền miệng, để hái 

đại dược. ‟ chưa rõ Đại Dược sao lại phải hái đến 7 ngày ? ”  

Đáp : “Khi Dương Quang hiện xong lần 3, Thuần Dương Chân Khí đã 

ngưng tụ đến trong đỉnh, nhưng ẩn mà chẳng xuất. Phải dụng công phu hái 7 

ngày, bắt đầu thấy trong đỉnh hỏa châu thành hình. Nội động nội sanh, chẳng 

theo bên ngoài, nên gọi Chân Diên Nội Dược, lại có tên Kim Dịch Hoàn Đan, lại 

có tên Kim Đan Đại Dược. Tên có nhiều, nhưng chỉ có 1 Chân Dương, là nghĩa 

7 ngày lai phục vậy.” 

Hỏi : “Thái Đại Dược thiên cơ, cầu lão sư dạy cho.”  



                                                                                                                                    

Đáp : “Nói về khi bắt đấu hái (thái), hỏa của hô hấp tự hay vận động bên 

trong. Nhâm hỏa tự vận, tuyệt chẳng đeo bám (trứ) ý nơi hỏa, cũng chẳng giữ 

(trì) ý nơi hỏa, mà nên hợp huyền diệu cơ của hỏa vậy. Ngay đó dùng hỏa, ngay 

đó do ngươi định liệu, công phu chuyên dùng mắt để chiếu soi. Ban ngày, dùng 

mắt chiếu soi chuyên nhìn vào Trung Điền. Đêm đến cũng dùng ánh sáng 2 mắt, 

giữ mà chẳng lơi. Như vậy mà hái, Đại Dược tự sanh. “Âm Phù Kinh”  nói 

„Cơ tại mục‟ là như vậy.”  

Hỏi : “Thiên cơ đã nói rõ, còn cái lý hái mà được sanh, cầu bề trên dạy 

cho.” 

Đáp : “Cái lý hái mà được sanh có 4 thuyết là lấy : giao cấu mà sau sanh, 

câu dẫn mà sau sanh, tĩnh định mà sau sanh và tức định mà sau sanh.”  

Hỏi : “Sao là giao cấu mà sau sanh ? ”  

Đáp : “Không Thần trong tâm, gồm hỏa vô hình. Nguyên Khí trong thận, 

gồm thủy vô hình. Hỏa Thần vô hình trong tâm nhân do chuyên tâm chiếu soi 

mà được ngưng đến trên, thì thủy Khí vô hình trong thận tự nhiên được đun nấu 

bay lên, cùng Nguyên Thần giao cấu mà không ngăn cách trên dưới vậy. Lấy 

thủy hỏa vô hình giao cấu ở trên, góp chứa lại thì Khí thuần Dương tự nhiên hợp 

thành đại dược, như hình hỏa châu phát lộ đến dưới vậy. Như thiên địa nhân hòa 

hợp, vạn vật hóa sanh. Giúp vô hình mà hay sanh hữu hình là lý tự nhiên vậy. 

Xưa rằng : „Huyền hoàng nếu đã không giao cấu, sao được tòng theo khảm dưới 

bay ? ‟ là nghĩa này vậy.”  

Hỏi : “Sao là câu dẫn mà sau sanh ? ”  

Đáp :”Hai mắt chiếu soi ánh sáng là chỗ gởi của Chân Ý trong Thần. Chiếu 

soi đến được nơi đó, Chân Ý được yên. Chân Ý thuộc thổ, thổ được dụ là hoàng 

bà ở trung cung, hoàng bà là môi chước để câu dẫn. Hoàng bà câu dẫn đến trên, 

thì Đại Dược tự noi theo mà xuất hiện đến dưới. Xưa nói : „Trung cung thai tức 

hào hoàng bà ‟, cũng cùng nghĩa đó vậy.” 

Hỏi : “Sao là tĩnh định mà sau sanh ? ”  

Đáp : “Nguyên Thần nhân ánh sáng 2 mắt chuyên nhìn về chỗ gốc của thổ 

mà được định cơ, thì Nguyên Khí cũng ngưng đến hạ bổn vị mà được định cơ. 



                                                                                                                                    

Thần Khí cùng được định cơ, do vì Nguyên Khí thành hình, nhân định mà sanh 

động. Do động đến trong, sanh đến trong. Xưa nói : “Hái chân diên đến trong 

chẳng động”, lại nói “Chẳng định thì Dương chẳng sanh”, là nghĩa đó vậy.”  

Hỏi : “Sao là tức định mà sau sanh ? ”  

Đáp : “Hậu thiên ấy tự vận hỏa, cũng được định cơ vậy. Tiên thiên nguyên 

chủng, Nguyên Khí do mắt thường chiếu soi mà được định cơ đến trên dưới bổn 

vị, thì hậu thiên tự vận hỏa cũng do Thần Khí định cơ mà có chỗ nương về, tự 

nhiên phục định đến Khí căn, mà không trên dưới vận hành vậy. Chân tức một 

khi định, Đại Dược tự sanh. Chân tức chẳng định, Đại Dược tất chẳng sanh vậy. 

Xưa nói : Định tức thái chân diên”, cũng cùng nghĩa đó. Đó là 4 thuyết đều lấy 

chiếu soi mà chiêu nhiếp, đều là sanh ý của ngươi vậy. Tích Khâu tổ tương 

truyền bài kệ : “Kim đan Đại Dược chẳng khó cầu, ngày ở Trung Điền đêm giữ 

lại. Thủy hỏa tự giao không trên dưới, một đoàn sanh ý tại đôi ngươi (soi chiếu). 

‟ Bài kệ chỉ có vậy thôi! nên biết khi Đại Dược sanh, 6 căn trước tự chấn động. 

Đan Điền lửa dậy, 2 thận nước sôi, mắt thổ kim quang, sau tai gió thổi, sau não 

có tiếng chim Thứu kêu vang, trong thân nước mũi rút lại, đều là cảnh được 

dược vậy. Đại khái hái dược đến 3 hay 4 ngày, thì trong các lúc chân định, cùng 

định, chưa định; được dược 6 cảnh, theo thứ tự mà hiện. Nếu hái dược đến 

khoản 5 hay 6 ngày, thì Chân Ý nhất định, mà lấy Đại Dược sanh. Đến 7 ngày 

cũng vậy. Phật tông nói : „Thiên nữ hiến hoa. ‟Lại nói : „Long nữ hiến châu. 

‟Hợp cùng tông này vậy.”  

Tiên Phật Hợp Tông Ngữ Lục 

Đệ lục 

Đại Dược Quá Quan Phục Thực Thiên Cơ 

Hỏi : “Trong “Trực Luận“ có nói „Đại Dược quá quan, có bí cơ Ngũ Long 

Phủng Thánh.‟ không rõ nghĩa ấy ra sao ? huyền nghĩa trong đó mong được 

phân tích rõ dùm.” 

Đáp : “Các tiền bối trước đây muốn nói rõ 100 điều bí ẩn khi qua cửa (quá 

quan), nên có lời ví dụ về sự tích Huyền Đế xá thân được Đạo. Theo ví dụ thì số 

5 là số của hành thổ, chân tức thuộc thổ, Long là Nguyên Thần. Nguyên Thần là 



                                                                                                                                    

thể của Chân Ý, Chân Ý là dụng của Nguyên Thần. Thể dụng vốn chẳng phân 

chia, nên nói Ngũ Long Phủng Thánh tức là ví dụ cho Đại Dược. Dùng ý dẫn 

Đại Dược qua cửa (quá quan), nên nói ngũ long phủng thánh vậy. Trong đó có 

quá quan phục thực trợ công, có đến 3 thứ truyền miệng bên trong vậy, nhiều mà 

chẳng ích lợi. Lấy đồng chân cùng người lậu Tinh một lần mà nói, vừa gặp trợ 

công quá quan phục thực thì ngay đó tự ứng dụng. Nếu lậu Tinh nhiều lần, thì 

trợ công chẳng thể dùng được, nên khi hành chánh công quá quan phục thực, 

Thiên cơ tại nơi ông, ngay đó ông nên trân trọng. Nay lại nói về Đại Dược sơ 

sanh : do vì có nhiều đường góp nhóm, bắt đầu được hình như hỏa châu, ấy là 

Tiên thiên thuần Dương Khí hay sanh hậu thiên chân tức hỏa. Hỏa dược cùng 

gốc mà sanh, nên nói dược nói hỏa, mà hỏa tại ở trong đó. Đại Dược phát sanh, 

chẳng phụ ngoại thể, chỉ nội động đến Khí thiếu ( ? ). Nên biết Khí huyệt dưới 

vùng Vĩ gian giới địa có 4 đường : trên thông tâm vị, trước thông Dương quan, 

sau thông Vĩ gian, dưới thông cốc đạo. Vĩ Lư 3 khiếu ngăn bít (tủy thật), hô hấp 

chẳng thông. Cốc đạo 1 khiếu, trống mà lại rổng, nên Khí dịch đều thông đường 

cũ. Lại nữa, Khí dịch đều thông mà ngày thường có chỗ có việc rồi, nên trong 

“Trực Luận”  có chú rằng „Thục lộ cựu sự ‟ 4 chữ, là nói việc này. Vĩ Lư, 

Cốc đạo 1 thật, 1 hư, có tên Hạ Thước Kiều. Vĩ gian quan, lên Giáp Tích, đến 

Ngọc Chẩm là 3 khiếu cùng lỗ mũi gần lên Ấn Đường đều bít kín (tủy thật), hô 

hấp chẳng thông. 2 lỗ mũi thông đều là đường hít thở qua lại. Ấn đường, lỗ mũi, 

1 thật 1 hư, có tên Thượng Thước Kiều. Quan khiếu đã rõ, thì công phu phòng 

nguy lự hiểm không thể chẳng biết. Khi Đại Dược tương sanh, trước có cảnh 6 

căn chấn động. 6 căn đã chấn động, thì ngay đó 6 căn chẳng lậu mà toại sanh cơ. 

Đại Dược đã sanh về sau, rời 6 căn nhập Trung Điền để điểm hóa Âm Thần. 

Trước phải dùng nghịch vận hà xa mà siêu thoát, ngay khi lục căn chẳng lậu lập 

tức vận hành; giữ bên dưới, dùng mộc tọa để giữ cốc đạo, để thân căn chẳng lậu. 

Trên dùng mộc giáp bao che lỗ mũi để tị căn chẳng lậu. Khép ánh sáng 2 mắt, 

không xem ra ngoài, để nhãn căn chẳng lậu. Ngưng việc nghe của 2 tai, không 

theo Âm thanh bên ngoài, để nhĩ căn chẳng lậu. 2 hàm răng khép lại, lưỡi để 

nướu trên, để thiệt căn chẳng lậu. 1 niệm chẳng sanh, 6 trần chẳng nhiễm, để ý 

căn chẳng lậu. Đã giữ 6 căn chẳng lậu, có thể vẫn còn chưa đề phòng thật kín 

đáo. Do chưa đó, khi Đại Dược sanh đến Khí huyệt, lưu động hoạt bát, tự hay 



                                                                                                                                    

bay lên tâm vị. Tâm vị chẳng chứa, tự chuyển xuống dưới, theo giới địa mà 

trước chạy ra Dương quan. Dương quan đã đóng, tự chuyển động theo giới địa 

mà ra Vĩ gian. Vĩ gian chẳng thông, lại chuyển động, theo Vĩ gian mà chạy 

xuống cốc đạo. Cốc đạo nếu mở, Đại Dược tiết xuất, thì công trước mất hết. Đó 

là Hạ Thước Kiều nguy hiểm vậy, tức là chỗ Khâu Tào 2 vị chân nhân bị tẩu 

đan. Dự phòng dùng mộc tọa, hình dáng như bao bột, trong có chất mềm nhuyển 

để ngồi lên đó, ngồi như vậy thì Đại Dược chẳng thể thoát ra hướng Cốc đạo. 

Ngoài đã cũng cố với phương tiện như vậy. Lại có pháp cũng cố bên trong. Đại 

Dược đến Vĩ gian, chẳng thể tự chuyển động, bèn chạy xuống cốc đạo. Khi biết 

có chạy xuống, thì không được mở cốc đạo đang giữ đó, cần giữ nghiêm bên 

trong vậy. Trong đã giữ nghiêm, tự hay bảo toàn đại dược, chẳng thể chạy đến 

Cốc đạo, riêng tại Vĩ gian, gặp hiểm trở mà chẳng động. Ngay lúc đó nếu dùng 

Chân Ý đạo dẫn, thì mất cơ hoà hợp (xướng tùy). Để đạo dẫn luôn luôn rốt cuộc 

khó qua cửa (quá quan), nên có chánh công thiện dẫn. Để được thông trở chẳng 

động, thì nhất ý chẳng sanh, ngưng Thần chẳng động. Động mà sau dẫn, chẳng 

thể dẫn mà sử động vậy. Bổng nhiên tự động lại cửa (trùng quan), tức tùy theo 

động cơ, mà có cả 2 cùng biết, lấy ý nhè nhẹ dẫn lên, tự nhiên đưa qua Vĩ Lư mà 

lên đến Giáp Tích quan. Quan ấy trước có 3 khiếu bít kín (tủy trở) chẳng thông, 

Đại Dược gặp ngăn trở chẳng động. Riêng chỉ 1 niệm chẳng sanh, ngưng Thần 

chẳng động, lấy đáp ứng động. Bổng nhiên tự động lại cửa (trùng quan), tức tùy 

theo động cơ mà có cả 2 cùng biết, lấy ý nhè nhẹ dẫn lên trên, tự nhiên đưa qua 

Giáp Tích mà đến Ngọc Chẩm quan. Quan này trước có 3 khiếu, ngăn bít (tủy 

trở) chẳng thông, Đại Dược gặp ngăn trở chẳng động. Riêng tại 1 ý chẳng sanh, 

ngưng Thần chẳng động để đáp ứng động. Bổng nhiên tự động lại cửa (trùng 

quan), tức tùy theo động cơ, mà có cả 2 cùng biết lấy ý nhẹ nhẹ dẫn lên, tự nhiên 

đưa qua Ngọc Chẩm, thẳng đến đỉnh môn. Hướng trước dẫn xuống đến Ấn 

Đường. Ấn Đường ngăn bít (tủy trở) chẳng thông, tự chuyển động mà chạy đến 

dưới mũi, đường ấy có khiếu rổng vậy. Nếu chẳng có mộc giáp để che chở, sao 

lại không chạy mất đi ? Chạy rồi thì công lao trước bỏ hết, đó là Thượng Thước 

Kiều đại nguy hiểm vậy. Nên dùng mộc giáp, mà dự phòng vậy. Có dự phòng 

đủ, thì Đại Dược chẳng thể chạy đến mũi, mà chỉ đến Ấn Đường, gặp ngăn trở 

mà chẳng động. Riêng tại 1 ý chẳng sanh, ngưng Thần chẳng động, mà giữ đến 



                                                                                                                                    

khi động. Bổng nhiên tự động lại cửa (trùng quan), tức tùy theo động cơ, mà có 

cả 2 cùng biết, lấy ý nhẹ nhẹ dẫn xuống, tự nhiên đưa qua Ấn đường, giáng 

xuống 12 trọng lâu, do theo phục thực mà nhập đến Trung Đan Điền trong Thần 

thất, điểm hóa Âm Thần, làm Kiền Khôn giao cấu. Thông trung hạ nhị điền, hợp 

mà làm 1 vậy. Đó là chánh công quá quan phục thực. Tích Khâu Tổ kệ rằng 

„Kim đan trùng thượng quay thiên cương, sao ngại trở kiều với trở quan ? Một ý 

chẳng sanh Thần chẳng động, lục căn chẳng lậu dẫn tuần hoàn. ‟ Bài kệ đó chỉ 

như vậy! Thiên cương ở giữa trời, gọi là thiên tâm. Tại trời là thiên tâm, tại 

người là Chân Ý. Đại Dược theo Chân Ý chuyển toàn mà thăng giáng, do bánh 

xe trời mà lặng, thiên tâm xoay chuyển mà tuần hoàn, đều 1 lý này vậy. Nên nhớ 

dùng mộc tọa để giữ cốc đạo, thế lấy trên động, chẳng để Đại Dược chạy xuống. 

Mà chẳng thoát dưới Cốc đạo, tức chẳng coi nhẹ việc mở trống Cốc đạo, riêng 

dụng công quá quan mà lấy. Nhưng mà quá quan chánh công, có hành trụ cơ, 

đều riêng tại thuận theo tự nhiên làm cốt yếu vậy. Phật tông nói : “Chưa có 

thường hành mà chẳng trụ, chưa có thường trụ mà chẳng hành." Hợp cùng tông 

này vậy.”  

Tiên Phật Hợp Tông Ngữ Lục 

Đệ thất 

Thủ Trung 

Hỏi : “Trong “Trực luận” nói rằng „muốn cùng Khí ấy luyện để hóa Thần, 

phải cùng Khí ấy hợp Thần mà luyện.‟ Sao lại phải cùng Khí ấy hợp Thần mà 

luyện vậy ? ” 

Đáp : “Đã hái được kim đan đại dược, nghịch vận hà xa nhập đến trong 

Thần thất rồi. Nếu Thần quang chẳng chiếu, thì Đại Dược chẳng phối ngẫu mà 

tất cả đều sai lệch, nên phải dùng Nguyên Thần làm chỗ để Đại Dược quay về 

tựa nương, lấy Đại Dược để cho Nguyên Thần điểm hóa, cùng với tịch chiếu 

chẳng lìa, thì Dương Khí tự hay phát sanh, cùng chân tức tương vận đến Thần 

thất, mà Nguyên Thần được bồi dưỡng để cùng luyện vậy.” 

Hỏi : ”Sao là cùng với Khí ấy luyện để hóa Thần vậy ? ”  



                                                                                                                                    

Đáp : “Đại Dược được hỏa Khí cùng chuyển đến Thần thất, thì hay điểm 

hóa Âm trong Thần, Âm Thần được giáng phục, mà niệm lự chẳng khởi. Lại hay 

bồi bổ Dương trong Thần, Dương Thần giúp thêm cho Dương càng sáng, mà mê 

ngủ không còn. Chẳng luyện Khí hóa Thần thì chẳng được vậy.” 

Hỏi : “Trong “Trực luận“ có nói „Phục Khí đến Đan Điền Khí huyệt mà kết 

thai ‟, mà chánh văn lại nói „Đại Dược chuyển về Hoàng Đình là chỗ kết thai.‟ 

Khí huyệt gồm Hạ Điền, Hoàng Đình gồm Trung Điền sao lại nói chỗ kết thai ở 

2 điền khác nhau ? ”   

Đáp : “Bắt đầu hành Đại Chu Thiên hỏa, Nguyên Thần tuy đến ở Trung 

Điền, lại liên hợp Hạ Điền. Nhị Khí đều có diệu dụng, tất Nguyên Thần tịch 

chiếu đến Trung Hạ nhị điền, cùng dung hợp, hóa thành cảnh hư không lớn, 

khiến nhị Khí trợ Thần kết thai, mà nhị điền đều là chốn an ổn. Nếu chỉ giữ quan 

hệ đến 1 điền, thì Thần bị trệ ngại, mà mất đi công dụng của Đại Viên Kính Trí, 

là điều chẳng nên vậy.” 

Hỏi : “Trong “Trực luận“ nói về lý Thủ Trung, mong được dạy rõ.” 

Đáp : “Trung ấy chẳng phải là ở giữa của 2 bên, mà Trung là ở trong hư 

không. Thủ không phảỉ là bắt giữ, mà Thủ là Trí Hư vậy. Thủ Trung là chẳng 

bám chấp (trứ) ý đến nhị điền, cũng chẳng buông thả (túng) ý ngoài nhị điền. Là 

chỉ Nguyên Thần tịch chiếu nhị điền thành 1 hư cảnh vậy. Hay giữ cái thể Trung 

ấy, „1 niệm chẳng sanh, tịch nhiên chẳng động. Giữ cho đến khi ăn uống chẳng 

cần, mê ngũ toàn không, cũng tu đến chẳng lìa, đến lúc tâm toàn vắng lặng (tịch) 

vậy. Hay đến chỗ tận trung thì linh quang chẳng mờ, vượt thoát trần căn. Thẳng 

đến nhị Khí đều chẳng còn, niệm không sanh diệt, cũng tu đến chẳng lìa, đến 

tâm Thần sáng tỏ thông suốt trọn vẹn (chiếu) vậy. Theo đó tác dụng chẳng phân, 

tịch chiếu cùng dùng. Suốt 10 tháng dưỡng thai cốt yếu là như vậy.” 

Hỏi : “Trong “Trực luận”  nói thai, lại nói thai tức, lại nói chân thai tức, 

xin thầy chỉ cho chỗ khác biệt.”  

Đáp : “Trong 10 tháng then chốt, có Nguyên Thần tịch chiếu, làm chủ trì 

cho nhị Khí, nên gọi là thai. Có nhị Khí vận hành, lấy làm Nguyên Thần trợ 

dưỡng, nên gọi thai tức. Quên đi nhị Khí vận hành, trợ dưỡng tích lũy, mà thai 

Thần trọn về đại định, nên gọi chân thai tức vậy.” 



                                                                                                                                    

Hỏi : “Xin nói rõ về Đại Chu Thiên hỏa hậu.”  

Đáp : “Từ khi phục thực Đại Dược về sau, tam quan cửu khiếu đều được 

khai thông. Nên biết từ đó về sau nhị Khí thường sanh tự hay vận chuyển để 

thông đường chánh, phục thực đến hư cảnh ở 2 điền mà bồi dưỡng Nguyên 

Thần. 1 thăng 1 giáng tuần hoàn chẳng dừng rất là tự nhiên vậy. Có thể thấy hỏa 

lúc đó, tự chẳng dùng ý dẫn hỏa. Hỏa chẳng dùng ý dẫn, nếu lại khởi ý đeo bám 

đến hỏa sẽ làm ngưng trệ đến Nguyên Thần đại định vậy ? Duy phải chẳng thấy 

có tướng của hỏa, hợp chẳng có chẳng không văn hỏa mà làm Đại Chu Thiên 

hỏa hậu vậy. Ngoài Nguyên Thần tịch chiếu đến hư cảnh của 2 điền, lại còn 

được nhị Khí thường thường phát sanh, vận dưỡng chẳng dừng vậy” . 

Hỏi : “10 tháng then chốt ấy trãi qua từng tháng đều có cảnh nghiệm, xin 

được dạy rõ.”  

Đáp : “Lúc bắt đầu nhập định, định được 3 tháng, thì nhị Khí máy động rất 

nhỏ. Có nhận được động nhỏ đến hư cảnh ở rốn. Nếu giữ định được đến 4 hay 5 

tháng, thì nhị Khí nhân Nguyên Thần tịch chiếu, mà đến quẻ phục, tự tận hết 

vọng trần mà đều về định diệt. Nguyên Thần nhân Nguyên Khí bồi đắp mà đến 

Dương minh, chẳng còn mê ngũ mà được chứng chân không. Nhị Khí cùng 

dừng, thực tính đã tuyệt, riêng chỉ còn 1 Nguyên Thần tịch chiếu, là chủ thai 

Tiên vậy. Giữ định đến khoảng 6, 7 tháng, chẳng khởi tâm, chẳng sanh diệt, 

cũng không giữ mà không còn mê ngủ. Giữ đến khoảng 8, 9 tháng, thì tịch chiếu 

đã lâu, 100 mạch đều dừng. Giữ đến 10 tháng thì đã đủ thuần Dương, Thần về 

đại định. Đến đó định hay sanh tuệ, tự có 6 thông ứng nghiệm. 6 thông là : Lậu 

Tận thông, thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, túc mệnh thông, tha tâm thông, 

Thần cảnh thông vậy. Trước lúc luyện Tinh có Lậu Tận 1 thông, đến đây có 

thêm 5 thông sau ứng nghiệm. Thiên nhãn thông, thì hay thấy việc trên trời. 

Thiên nhĩ thông, thì hay nghe được tiếng trời. Túc mệnh thông, thì hay hiểu việc 

đời trước. Tha tâm thông, thì biết việc sắp tới. Riêng Thần cảnh 1 thông, là thức 

Thần dùng sự. Nếu chẳng hay bảo vệ tâm quân, thì bị thức Thần chuyển dời, đến 

tự cho là tu xong, chứng được, mà ma hoan hỉ đến ở lâu trong tâm. Do vậy mà 

nói nhân gian họa phúc, nói vị lai sự cơ, tai họa đến chẳng nhẹ vậy. Riêng chỉ có 

tuệ mà chẳng dùng, thì hay chuyển thức thành trí, mới được chứng quả thai tròn 

vậy. Xưa nói : ‟ trong 30.000 giờ không gian đoạn, hành hành tọa tọa chuyển 



                                                                                                                                    

phân minh. ‟ chính là chỗ phát minh 10 tháng dưỡng thai, chỉ tại công phu miên 

mật tịch chiếu mà được vẹn toàn đó. ‟ 

Hỏi : “Trong “Trực luận”  phần chú có nói là : Mão Dậu Tý Ngọ thì thôi 

Mộc Dục, mà vào cửa đầu Tiên Hoạt Tý Thời có dùng Mộc Dục. Lại trong khi 

10 tháng cũng có dùng Mộc Dục, gồm cơ phòng nguy lự hiểm. Xin thầy chỉ rõ.” 

Đáp : “Ngũ hành đều có chỗ trường sanh (trường sanh vị), như Trường 

Sanh, Mộc Dục, Quan Đái, Lâm Quan, Đế, Vượng, Suy, Bệnh, Mộ, Tuyệt, Thai, 

Dưỡng. Từ Dần đến Hợi là trường sanh vị. Hỏa trường sanh tại Dần, Mộc Dục 

tại Mão, tử tại Dậu. Thủy thổ trường sanh tại Thân, Mộc Dục tại Dậu, tử tại 

Mão. Kim trường sanh tại Tị, Mộc Dục tại Ngọ, tử tại Tý. Mộc trường sanh tại 

Hợi, hưu dục tại Tý, tử tại Ngọ. Lại Mão Dậu Tý Ngọ là Mộc Dục vị, cũng là tử 

mà chẳng động vị vậy. Khi ấy nên tẩy tâm quét sạch mọi toan tính là việc trước 

hết của Mộc Dục, 2 Khí chẳng động làm Mộc Dục chánh công ; lại nên biết 

chân Khí nấu nung, cũng là nghĩa Mộc Dục vậy. Phòng nguy lự hiểm là phòng 

việc chẳng tẩy tâm để quét sạch niệm lự vậy. Nếu chẳng tẩy tâm để quét sạch 

niệm lự, thì khó được chân Khí huân chưng để được hiệu nghiệm của 2 Khí 

chẳng động. Nghĩa Mộc Dục cũng được dùng tại công phu miên mật tịch chiếu. 

Trong “Trực luận“ có nói : có dục phải biết dục ấy như bọt nổi trên sóng, có thể 

xem ngữ lục để khảo sát toàn bộ cơ ấy. Rút ra trong 1 năm Mộc Dục phòng 

nguy hiểm cũng là chỗ đó.”  

Hỏi : “Tuệ mà chẳng dùng, bắt đầu chứng thai viên. Thai viên xác chứng ra 

sao, mong thầy chỉ rõ.”  

Đáp : “Số tháng lấy trước, nhị Khí đều không, thực mạch cả 2 đều tuyệt, có 

ánh sáng làm chứng cứ nơi ta. Khi ấy chẳng kể trong khi 10 tháng, hay ngoài 10 

tháng, nếu có một chút hôn trầm, hoặc có 1 chút niệm tán loạn dư âm lại đều là 

Thần chưa thuần Dương. Tất phải tu cho đến hôn trầm tận tuyệt, tán loạn đều 

không, mới là thuần Dương, quả đủ thai Thần, mà nhập đến cõi Thần tiên. Phật 

tông nói : sơ thiền niệm trụ, nhị thiền tức trụ, tam thiền mạch trụ, tứ thiền diệt 

tận định. Hợp với tông này vậy.”  

 

  



                                                                                                                                    

Tiên Phật Hợp Tông Ngữ Lục 

Đệ bát 

Xuất Thần Cảnh, Xuất Thần Thâu Thần Pháp 

Hỏi : “Trong “Trực luận“ chỗ nói „Thần đã thuần toàn, thai đã đầy đủ, thì 

chẳng nên giữ thai lâu. Dùng phép chuyển dời, từ Trung Hạ mà dời lên Thượng 

Đan Điền, dùng đến pháp tam niên nhũ bộ. ‟ Mong được chỉ đến chỗ này.” 

Đáp : “Thượng Đan Điền tên là Nê Hoàn cung, là nơi gốc để Dương Thần 

quy phục. Quy phục về đó, Thần chưa tráng kiện, như trẻ thơ tuổi nhỏ, tất phải 

còn bú nên có tên là nhũ bộ. Nếu giữ Thần ở tiểu cảnh thượng Đan Điền thì 

chính là nghĩa của Thất Hoàn Đan, là pháp Đại Bội Nhũ Bộ. Pháp ấy kiêm tồn 

dưỡng toàn thể, vì xuất thu có công dụng lớn mà nói vậy. Để được công dụng 

tồn dưỡng, chẳng đeo bám (trước) ý nơi Thượng Điền, cũng chẳng buôn thả 

(túng) ý nơi Thượng Điền. Duy chỉ một Dương Thần lặng soi đến Thượng Điền, 

cùng nhau dung hòa, hóa thành 1 cảnh lớn hư không để tồn dưỡng toàn thể, là 

việc cần giữ trong thời gian nhũ bộ. Công phu tồn dưỡng thuần thục, tự có cảnh 

xuất Thần. Đến cảnh xuất Thần thì Thần có thể xuất. Đúng khi xuất mà chẳng 

xuất, thì chẳng thể siêu thoát, khó nhập vào dòng thánh. Mà cảnh xuất Thần khi 

đến liền biết, đang lúc tồn dưỡng công thuần, bổng nhiên trong định giữa không 

trung có lục xuất phân phân, tức là xuất Thần cảnh. Ngay khi ấy, lập tức điều 

Thần xuất xác, lần đầu vừa xuất ra khỏi thiên môn liền thu trở về. Xuất đến cảnh 

thái hư siêu thoát, thu lại vào Thượng Điền làm chỗ tồn dưỡng. Nên biết xuất 

thu thì ít, mà tồn dưỡng thì nhiều. Lại xuất thì tạm thôi chớ không thể lâu, nên 

gần mà chẳng nên xa. Mới thì xuất ra một bước rồi thu về, sau đó xuất xa vài 

bước rồi thu về. Lâu dần xuất đi xa hơn, tăng dần đến 1 dặm rồi thu về, sau nữa 

xuất đi nhiều dặm mới thâu về. Cho đến trăm ngàn dặm dần dần đều xuất đến 

được, cho đến không chỗ nào mà chẳng đến được. Như khi trẻ thơ còn nhỏ, dễ 

ham chơi quên mà khó về. Hoặc có thiên ma gây rối loạn tâm quân của ta, nên 

cần phải tu xuất nhập cẩn thận mới có thể qua lại trong toàn thể hư không, mà 

hoàn tất công dụng lớn của nhũ bộ. Có lời nói : „Đạo cao 1 tấc, ma cao 1 trượng. 

‟ là có ý nói đến thiên ma đó, nên câu thúc thức Thần biến hiện, hết sức bảo hộ 

tâm quân làm trên hết. Nếu như công phu Tối Sơ Hoàn Hư được thuần thục, thì 



                                                                                                                                    

linh thai lặng trang, chẳng nhiễm 1 hạt bụi. Vốn không 1 vật, ma từ đâu đến 

được. Vậy để vượt qua các chướng ngại đó, tu sĩ cần phải coi Tối Sơ Hoàn Hư là 

công phu cấp thiết. Nếu mà nhũ bộ được kính cẩn, có thể Hoàn Hư đến 3 năm, 

thì Dương Thần mới được lão thành, tự có thể đạt địa thông thiên, nhập kim 

thạch không có gì trở ngại. Phật tông nói : „Vừa thành chánh giác, Như Lai xuất 

hiện.‟ Lại nói : „Thần thành xuất thai, thân làm Phật tử.‟ Hợp với tông này vậy.”  

                   Tiên Phật Hợp Tông Ngữ Lục 

Đệ cửu 

Mạt Hậu Hoàn Hư 

Hỏi : “Trong “Trực Luận“ nói „Thượng quan luyện Thần, cửu niên diện bích 

‟ gọi là Mạt Hậu Hoàn Hư, chưa biết được nghĩa của Luyện Thần. Cầu thầy chỉ 

rõ.” 

Đáp : Gọi là Luyện Thần thật ra thì không có Thần yên ở 1 chỗ nào cố định. 

Theo trong khi Thủ Trung Nhũ Bộ, trên lặng lẽ soi chiếu Thần. Từ đó về sau 

Thần chẳng tự Thần, phục quy vô cực, thể chứng hư không. Tuy trãi qua ức 

kiếp, riêng chỉ quay về tính thường hằng, bắt đầu công phu 9 năm đều làm như 

vậy! Gọi 9 năm ấy, chẳng qua là muốn được sơ chứng Thần tiên. Nên biết Hoàn 

Hư thật chứng Thiên Tiên ấy, cho đến trong 9 năm, chẳng thấy có đại đạo để tu, 

cũng chẳng thấy có Tiên Phật để chứng vậy. Đến an tâm cũng tiêu hết, pháp 

cũng quên luôn, tịch không chỗ tịch, chiếu không chỗ chiếu, như vậy sao có thể 

còn gọi là Thần, chỉ là cưỡng danh để lập pháp. Để nói về Mạt Hậu Hoàn Hư, 

Phật tông nói : „Dục chứng hư không thể, kì đẳng hư không pháp, chứng đắc hư 

không thời, vô thị vô phi pháp. ‟ (Vì muốn chứng thể hư không, đến được pháp 

hư không. Khi chứng được hư không, nhận ra pháp vốn chẳng phải, cũng chẳng 

trái, vượt trên đối đãi phân biệt của thức Thần). Hợp cùng tông này vậy.” 

  

 

 



                                                                                                                                    

Tiên Phật Hợp Tông Ngữ Lục 

Cát Vương Chu Thái Hòa hỏi 19 câu 

Pháp danh là Thái Hòa, hào Ngôn Thủy. Tại Tông Nhân Phủ, 

ngọc điệp là Phái Thường, là người được Thuần Duệ hoàng đế tôn trọng. 

Câu hỏi 1 : Mong được chỉ về chân dược vật, làm sao có thể phân biệt được 

chân dược vật. Thường nghe người xưa và thầy nói về chân dược vật, vì chưa 

biết trong thân sao là chân, sao là chẳng chân, nên chẳng khỏi nghi mà hỏi lại.  

Đáp : Chân dược vật là Chân Tinh.   

Tinh sao còn nói chân ? do tu Tiên đạo có thể lấy mà dùng nên gọi là chân. 

Chẳng thể dùng thì chẳng gọi là chân. Như Tinh hậu thiên giao cấu kia chẳng 

phải chân.  

Giao cấu dâm Tinh có trọng trọc, hình chất chẳng thể biến hóa. Nếu lấy để 

phục phản làm vô hình chất Nguyên Khí mà hóa Thần Khí, thì chẳng thể hóa 

Khí, hóa Thần, vì không thể dùng được nên nói chẳng chân. Trang Tử Nam Hoa 

Kinh có nói : “Lấy vật ấy mà muốn phục quy về gốc, chẳng phải khó sao.” Trần 

chân nhân nói : “Tham sân ái dục chẳng hay lìa, khó được an thân để sống lâu.” 

Bão Phác Tử nói : “Có một hạng người chuyên theo giao cấu thuật, muốn làm 

Thần Tiên mà chẳng tạo kim đan đại dược, bọn chúng ngu hơi bị nhiều đó.”

 Tiên Thiên Nguyên Tinh chính là Chân Tinh.   

Để có Thiên Hình Tiên, tất phải dùng Nguyên Khí. Mà theo Nhân Hình 

Tiên, cũng dùng Nguyên Khí, theo đó mà sanh Thiên, sanh Nhân, sanh Tiên, 

sanh Phật, đều là Khí đó. Nên nói : “Chí tĩnh chẳng động, gọi là Nguyên Khí. 

Tĩnh khi động gọi là Nguyên Tinh. Nguyên Tinh thật ra là Nguyên Khí, chẳng 

phải 2 thứ, mà cường danh là Tinh, bởi vì đó là căn cơ để tu Tiên thành đạo, 

bước đầu tu Tiên đều dùng Chân Tinh.  

Người đời cũng hay nói về Chân Tinh, thấy lời của chư Tiên gọi Chân Tinh, 

lại cũng nói bừa là hiểu Chân Tinh để gạt người. Nếu chẳng được chân Tiên 

thân truyền, làm sao biết được Tinh là chân hay giả.  

Chẳng quá chấp hậu thiên giao cấu Tinh, mạo nhận làm Chân Tinh mà thôi.  



                                                                                                                                    

Đáng trách thay, kẻ thế gian lấy đó để mê luyến người mới học, mà chẳng 

phải là đã thật khổ tu khổ chí để học. Tiên đâu chẳng truyền đại đạo, nhưng mới 

nghe qua còn không biết chỗ để hạ thủ. Huống là kẻ nghe được lại lấy đó đem 

dối gạt người, lại chỉ cấu Tinh mà cho là Chân Tinh.   

Hoặc có kẻ thầm hợp cùng Đạo, ngẫu nhiên cũng biết được một phần chân 

giả nhưng về sau lại cũng chẳng thấu triệt được diệu lý.   

Lại hỏi : Lý của vấn đề này xin được chỉ lại cho rõ.  

Đáp : động tĩnh sanh diệt tuần hoàn, người người đều như vậy, tuần hoàn 

mãi chẳng dừng. Không ngộ được là do học không được chân truyền, tuy gặp 

Tiên thiên mở lối vào Đạo, mà rốt cuộc chẳng được, không biết phân biệt được 

chân cùng chẳng chân mà dùng, bởi vì không biết đúng chỗ. Đó là người vì có 

dâm cấu mà làm cho Tinh hao tổn, dẫn đến hao Nguyên Khí, mà Nguyên Khí ấy 

vốn là khởi đầu của Khí vô hình, bị hao dần mà giảm đi, nên phải bổ xung cho 

đủ, mới có thể trường sanh chẳng chết. Tất phải dùng vô hình nhất dạng Nguyên 

Khí mà bổ, theo cách này mà nhận. Nếu có hữu hình dâm Tinh, từ nơi Khí mà 

biến, rơi xuống một bậc, thì chẳng thể cùng nhận, chẳng thể cùng bổ. Khi thân 

hình cùng Tinh hình ngăn cách, có hình cùng vô hình chẳng tương thụ, lý ấy đã 

vậy. Chẳng biết là Tinh sanh có lúc (chân thời), chỗ cần yếu mà chẳng biết thì 

chân Khí trong Tinh chẳng đủ, tức bổ Khí cũng chẳng được đủ, chẳng thể thành 

Tiên. Đến khi thái thủ phối hợp, cũng có lúc (chân thời). Đang lúc cần biết lại 

chẳng biết thì Tinh Khí chẳng được thật đủ, tức bổ Tinh cũng chẳng được đủ để 

hóa Khí mà chẳng thể thành Tiên. Nên biết như vậy, vì muốn đủ mà cần phải bổ, 

thì Nguyên Khí trong thân tự hay trường vượng tròn đủ để có thể phục thai, 

nhập định, xuất Thần, nhập Tiên. Cổ thánh nói : yểu yểu minh minh, trong đó có 

Tinh. Tinh ấy rất chân, được chỗ chân đó mới thành Tiên liễu đạo. Ngay đó 

đúng là nguồn Đạo. Trước phải biết như thế, mà sau ra sức để công phu, có công 

phu mới có thể được. Nếu người đời nghe qua mà cho là lời hảo huyền, để lại lời 

thô thì làm sao mà biết được.  

Những kẻ theo có niệm lự mà cho là Tinh đều là loại giao cấu Tinh.  

Hỏi : Sao là có niệm ?   



                                                                                                                                    

Đáp : Có niệm là vì có dâm cấu vọng niệm. Nhân dâm niệm mà sanh Tinh, 

đều là giao cấu Tinh. Nhân dâm sự mà sanh Tinh, cũng là giao cấu bại Tinh. 

Tinh đã bại thì Khí sẽ hao thì làm sao mà được trường sanh, nên trong Hoa 

Nghiêm Kinh Phật nói : sơ thiền niệm trụ. Trong Lăng Nghiêm Kinh Phật nói : 

nếu lấy dâm thân cầu Phật diệu quả, luân chuyển tam đồ, mà chẳng thể thoát ra 

được. Với Như Lai Niết Bàn đó chẳng phải là đường lối tu chứng. Trần Hư 

Bạch nói : ‟Đại đạo dạy người trước dừng niệm, niệm đầu chẳng trụ cũng bằng 

không‟, như vậy Tiên Phật cùng dạy : phải dứt trừ vọng niệm vậy.   

Nếu theo vô niệm mà dùng Tinh, thì đúng là Tiên thiên Nguyên Tinh đó.  

Hỏi : Sao là vô niệm.   

Đáp : Vô niệm là không dâm cấu vọng niệm, hư cực tĩnh đốc, như trước khi 

có trời, như trước khi có niệm, tại trong chỗ thuần là yểu minh, là Tiên Thiên 

Nguyên Tinh. Người đời nếu đầy đủ vô niệm thì ngộ, chưa được thầy trao 

truyền thiên cơ thì trọn quên mà chẳng biết dùng, hoặc biết Nguyên Tinh hư 

danh, mà chẳng biết được chân thời thật dụng để dùng, thì chẳng khỏi ngay 

trước mặt mà còn lầm.  

Thứ hai, cũng có luyện, mà rốt cuộc cũng chẳng thành công, là tại sao ? Hai 

ấy nói về có niệm không niệm dâm Tinh Chân Tinh, dâm Tinh luyện không 

thành, đúng vậy. Mà có biết sơ về Chân Tinh, luyện cũng không thành công, 

chẳng biết được thì phải làm sao ?  

Do chẳng biết phân biệt diệu lý, lại cũng chẳng biết phân biệt diệu dụng.  

Chân Tinh thì từ khi hồng mông yểu minh phân đến, huyền diệu có thể thịnh 

vượng lâu dài, được Tinh Khí trong thân, do vì chẳng hay trường vượng trong 

Tinh Khí, nếu người đã chẳng biết diệu lý lúc hái giữ (thái thủ), thì cũng chẳng 

biết dùng diệu công lúc thái thủ.   

Chẳng qua chỉ áp đặt cho thế gian phàm phu, truyền được pháp thế gian 

phàm phu mà thôi.   

Phàm phu pháp là việc tà dâm. Hoặc bị người châm biếm chê cười, chẳng 

tin nhận thuyết tà, mà chuyển sang miệng nói thanh tịnh mà thân tâm việc làm 

thật chẳng thanh tịnh. Miệng nói Chân Tinh mà rốt chỉ là cỏ rác không vong 



                                                                                                                                    

huyễn thuyết, đều là mưu ma chước quỷ để dối người. Cái học cơm áo đó, tham 

chấp mà tin làm theo, hi vọng thành tiên, còn xưng là đại ngộ.  

Hỏi : “Nếu có người giữ theo chánh hạnh, thật hành thanh tịnh thì sao.” 

Đáp : “Tuy có thật hành thanh tịnh, nếu chẳng được gặp Tiên truyền : dược 

sanh đúng lúc, thái thủ phanh luyện đúng lúc, cũng chẳng thể được đan thành 

Tiên chứng đạo, tu đến Khí tận già chết, vẫn là kẻ phàm phu, chết đi hết 1 đời. 

Tuyệt nhiên chẳng phải trường sanh bất tử vậy, người đời cùng Tiên gia phân 

biệt chân giả chẳng đồng, nên mới gọi là phàm phu pháp.” 

Chết vì theo học luyện dược với kẻ phàm phu, đến kỳ chẳng thành, có thể 

biết là dược đó chẳng chân, nên biết có khác biệt như vậy vì chân dược bị hiểu 

theo cách của người đời vậy.   

Chết ấy, theo Cát vương điện hạ nói đó. Chẳng thành do chẳng biết đúng lúc 

dược sanh, chẳng biết đúng thời thái dược, nên chẳng được chân dược. Chẳng 

hay bổ túc trong thân, chưa phát động Nguyên Khí, nếu Khí được bổ túc thì Đan 

thành. Dùng bổ chẳng thường đủ, thì Đan ấy chẳng thành, Tiên chẳng thành. Chỉ 

là phàm hỏa làm sai, chẳng phải Tiên truyền chân dược. Đã biết chẳng thành sao 

chẳng cầu chân truyền, tầm đến lý diệu dụng của dược.   

Do vô niệm mà được Chân Tinh, phải như thế.   

Nhân vì vô niệm, thì tâm chân hư tĩnh vậy. Đến được tĩnh đốc hồng mông, 

thì tự có động mà bổng nhiên có động cơ, đúng là chân Nguyên Tinh Tiên thiên 

vậy. Kẻ kia nhân vốn có, có thể ngộ mà được.  

Tuy có biết Chân Tinh, nếu chẳng được Nguyên Thần linh giác, như thế thì 

Tinh tuy chân, cũng chẳng dùng được Chân Tinh.   

Hoặc có nghe thầy nói Chân Tinh, chỉ biết tên gọi Tinh thôi, do học sơ thấy 

ít, thời đến mà chẳng biết, chẳng hay dùng Nguyên Thần phối hợp, tể vận thái 

thủ, phanh luyện, thì cũng chỉ là trước mặt lầm qua, làm sao biết được dùng 

Chân Tinh. Như thế cũng đã biết chẳng chân, là do tín nhận làm theo chẳng hết 

lòng đó. “Ngọc Thanh Thượng Diệu Công Đức kinh”  nói : “Chẳng siêng tu 

trì để mất pháp, thì chẳng đặng trường sanh.” “Thiên Lai Tử Bạch Hổ Ca”  nói : 

“Nguyệt vô canh Khí kim vô thủy, túng hữu chân diên uổng dụng tâm.” (trăng 



                                                                                                                                    

sáng không cảnh Khí, như kim không sanh thủy, cũng vậy có chân diên, tâm còn 

chưa dứt niệm). 

Như trên là chỗ bí diệu của trời, thật như vậy đó.   

Chỗ bí diệu của trời, chẳng truyền cho kẻ không đức, chỉ truyền cho người 

có đức. Do cùng trời xa cách đã lâu, người có đức hợp trời, thì cùng trời như 

một. Nếu được truyền rồi mà chẳng tu để hợp với trời, thì cũng như chẳng được 

truyền. Như vậy, lấy Nguyên Thần phân biệt lúc dược sanh. Làm phối hợp như 

chỗ được thầy dạy, thì được trường sanh chẳng chết, nhập định xuất định, Thần 

thông không cực. Đó là chỗ bí diệu của trời.   

 “Linh Bảo Độ Nhân Kinh”  nói : “Công dụng của thủy hỏa, chẳng 

phải thánh chẳng thể truyền.” 

Người thế gian chẳng được biết huyền diệu như vậy.  

Thiên Tiên theo bí pháp đó mà được chứng Tiên về trời, riêng chỗ Thiên 

Tiên biết người thế gian làm sao biết được ? Người hay tu đức hợp trời, tức là 

thiên nhân mới được biết. Chẳng tu đức mà cầu hợp trời, tức là phàm phu hạ 

quỷ, đến chết cũng chẳng được biết như vậy. Nếu muốn học đạo tu Tiên trước 

nên cố gắng, tu hợp thiên đức.  

Biển hẹn non thề mà chẳng coi nhẹ, phải như vậy đó.  

Trong đời, kẻ có thiện căn, thánh chân chuyên tâm tu đức, tinh tiến học đạo, 

được thượng Tiên cao chân truyền đạo rồi. Do đó phát lời thề lớn, như hải 

dương sâu, như hình núi lớn, ăn năn sợ hãi những lầm lỗi đã qua, giữ gìn cấm 

giới. Từ đó về sau chẳng vi phạm, nếu tự tu chẳng biếng lười bê trễ, chẳng vọng 

truyền cho kẻ không đức, lại chẳng coi nhẹ lúc dược sanh, đúng lúc mà thái 

dược. “Độ Nhân Kinh”  nói : “Trường sanh cửu thị pháp, thượng thiên kỳ cấm 

chí trọng.” (đối với pháp trường sanh cửu thị, trên trời coi trọng việc truyền trao) 

Được chân ấy thành Thiên Tiên, tức đồng Thế Tôn Phật.  

Được Nguyên Tinh chân ấy, thì Tinh Khí chuyển hóa Khí mà thành Lậu Tận 

thông, xuất Dương Thần mà siêu hạo hạo kiếp vận. Riêng lẽ chân đó, là Thiên 

Tiên Đạo, đồng Phật Đạo.   



                                                                                                                                    

Chẳng được chân ấy, thì nói về thiền bàn về đạo, đều nói huyễn vọng chẳng 

thật.  

Nếu chẳng biết được khi dược sanh, đúng lúc thái dược; thì chẳng thành Lậu 

Tận thông, chẳng xuất Dương Thần, siêu kiếp vận mà chỉ là một kẻ không đàm 

vọng ngữ mà thôi.   

Ta vừa nói xong : Tinh thủy chân, dược thủy chân rồi.  

Cát Vương nói : như nay được nghe minh bạch lúc dược sanh, mới biết chỗ 

Tiên đạo dùng Chân Tinh, Chân Dược, mới có thể thành Lậu Tận thông, xuất 

Dương Thần các việc. Mới biết chẳng đồng với các chỗ học thế pháp, chỗ nói 

của thế pháp là từ nơi trọc Tinh mà lấy vậy.  

Một khi áp dụng để tu mới yên giữ để hợp đạo.   

Thầy nói tiếp : 

Xưa nói : “Khởi đầu chẳng ngộ Tiên gia, rốt cuộc trở thành hổn loạn.” Nếu 

được chân truyền tu hành mới được hợp. Khởi đầu tu hợp đạo sau mới được 

chứng quả rốt ráo vậy. Hợp đạo xưa nói : “Cửu chuyển công phu, tổng nhất 

bàn.” là như vậy. 

Ngộ 1 bước thì hành 1 bước, hành 1 bước thì nhập 1 bước, nhập 1 bước thì 

được 1 bước. Lúc đó mới biết được cái huyền diệu chẳng thể nói hết trong lời 

dạy, được quả linh, mà nhanh chứng đạo.  

Đã ngộ dược sanh, kịp đúng lúc thái dược, mà đúng lúc thì Dược Chân, Tinh 

Chân vừa đến bèn hái Chân Tinh ấy. Công phu của Dược là hành công phu hái. 

Tinh tùy Thần ngưng nhập Khí huyệt, Chu Thiên nấu luyện chưng cất. Lâu sẽ 

Luyện Tinh công đủ. Hóa Khí đủ mà được Đại Dược, thành Lậu Tận thông 

trường sanh chẳng tử sơ quả. Trước biết chỗ Thiên Tiên chẳng dễ truyền, có 

diệu như vậy được quả trường sanh. Linh nghiệm như vậy, khoảng 100 ngày mà 

được trường sanh, 10 tháng mà nhập định, thai thành xuất Dương Thần, mà 

Thần thông không cực. Chứng đạo nhanh chóng. Sở dĩ xưa nói, thành tựu chỉ 

trong 1 hoặc 2 năm, chẳng tự dâm tà. Kẻ bàng môn suốt năm dâm sự đến lão, 

bệnh, khổ, tử, mà sau hối chẳng kịp vậy.   



                                                                                                                                    

Kia chẳng phải đây, nếu kết quả tu tập của người đời khác hẵn điều được 

học ở đây, thì đã tin nhầm tà sư mê hoặc rồi, thật đáng thương sót.  

Người đời chẳng tu Tiên Đức mà vọng cầu Tiên Đạo, lại chẳng biết thật có 

Tiên đạo chánh lý ở thế gian này để cầu, thì làm sao biết được mà tu chứng. Lại 

bị tà sư xuyên tạc Tiên thư chân đạo, tà thuyết dối trá khi đời, kẻ thế gian cả tin, 

bị mê mà chẳng nghi ngờ, rất khó sửa đổi. Vì chất chứa lâu ngày, bị hại mà mê 

mất Tiên đạo, cam chịu buông trôi, làm mất gốc tính mệnh của mình vậy.  

Câu hỏi 2 : Xưa nói : “Thủy nguyên thanh trọc, cần yếu là phải phân biệt.” 

như vậy làm sao để phân biệt.  

Đáp : Thủy là ví dụ cho Chân Tinh, thanh tức Tiên thiên, trọc thuộc hậu 

thiên. Nguyên là nguồn sanh ra Tinh Khí. Tiên thánh ở nơi đó đã phân biệt rất rõ 

các điều trọng yếu, lại e rằng người đời hiểu sai lời dạy, ảnh hưởng về sau.  

Tiên thánh dạy cho người đời, người đời được Tiên dẫn bước, mà lời sau 

giải thích bước trước vậy. Nếu phàm phu chỉ nghe phàm phu dạy, thậm chí 

chẳng được nghe phàm phu dạy, chỉ nghe kẻ sằn bậy nói càn, mà nhận vọng 

Tinh. Hiểu sai lời thánh, tự xưng là truyền nhân của bậc giác ngộ, chẳng biết là 

khi dối hại người, lấy mê chỉ mê, ngàn xưa đến nay đều có như vậy, vì chẳng 

hướng về cội nguồn, dựa trên thật dụng mà xét đoán. Chỉ riêng nhận ra thanh 

trọc cần phải chú ý : trong hậu thiên lấy Tinh vô hình là thanh, lấy Tinh có hình 

là trọc.  

Nguyên Tinh chính là Khí vô hình, chẳng có thể lấy hình mà xét. Có hình để 

phân biệt thì đó là hậu thiên. Nếu là hậu thiên, thì bị Thần hậu thiên làm chủ, tuy 

chưa thấy hình, cũng đã hao tán, chẳng được phục nguyên. Nếu Tinh chẳng hợp 

dâm niệm dâm sự, thì chẳng đến nỗi có hình, mà đã có hình, thì chân Khí đã vì 

dâm sự mà hao tán rồi. Đó là lời nói của tà môn ngoại đạo, còn Tiên đạo tất 

chẳng nói như vậy.  

Ô hô ! Vì lời nói ấy mà lắm kẻ phải vào địa ngục.   

Phàm nói có hình vô hình đều lấy dâm cấu mà phân biệt, dâm bại Khí hao. 

Thánh xưa nói : Khí tận thì chết, là nguyên nhân để vào địa ngục. Tiên thánh 



                                                                                                                                    

biết Nguyên Khí hay sanh người, nên dạy người luyện trụ Nguyên Khí, để người 

trường sanh chẳng chết.   

Phải biết Tiên Thiên Nguyên Tinh do tĩnh cực mà tự động, Khí tự đủ mà 

nguồn được thanh. Tức là chân dược vật.   

Tĩnh mà động là cơ thiên địa tuần hoàn tự nhiên, Tiên đạo cũng như thế. 

Chẳng phải chỗ động của nhân tâm vọng niệm, nên gọi là tự động.  

Nguyên Thủy Thiên Tôn Thuyết Đắc Đạo Liễu Thân Kinh nói : “Chẳng biết 

động tĩnh chân cơ, chẳng đạt chân thường toàn chân diệu lý, làm sao được đến 

đạo thành.” 

Câu hỏi này phân biệt pháp thủy nguyên thanh trọc cùng câu hỏi ở chương 

trên trong sự đồng lý. Đồng mà hỏi khác, mà 2 câu đáp có trình bày rõ, cùng 

giúp nhau làm sáng nghĩa.  

Mà Nguyên Thần linh giác thì hay hợp hòa, lấy giác hợp giác. Tùy mà hái 

giữ, tùy mà nấu luyện, chẳng tạo thế duyên niệm tưởng, dụng công một giờ, thì 

mầm cỏ (hoàng nha) được cao thêm một giờ, mà kim đan có thể tựu, Tiên đạo 

có thể trông mong.  

Nguyên Tinh Nguyên Khí có giác, mà Nguyên Thần cũng có đồng giác, tức 

được cái diệu thời đến Thần biết. Lấy 2 chỗ giác mà phối hợp, nên nói : giác hợp 

tợ như 1 vợ 1 chồng trước sau chẳng rời vậy.  

Hứa Tinh Dương nói : “Bính giao chân Khí tồn hô hấp.” 

Du Ngọc Ngô nói : “Diệu của chân cơ ở chỗ sáng suốt bên trong, lúc đông 

chí, thì trước ngưng đóng ở quẻ đoài, giữ tâm vắng lặng, dùng Kim cùng Hống 

đồng quy đến trong lò, như mặt trời mặt trăng hợp sáng, thì Thần ngưng Khí tụ, 

kim dịch mới kết. Nếu không giữ vắng lặng, thì như lên lầu cao chót vót mà 

nhảy xuống, sẽ tự tổn thương thất bại.” 

Bổn chú nói : dụng công là thái thủ phối hợp công phu phanh luyện. Mỗi lần 

là một Tiểu Chu Thiên hỏa hậu. Hoàng nha là chỗ Thần Khí nội luyện thành 

chân Khí.   

Thuần Dương Tiên ông hỏi rằng : “Sao là hoàng nha ? ”  



                                                                                                                                    

Chung Li chân nhân nói : “Chính là chân long chân hổ. Long là Dương long, 

xuất tại cung Li, trong chân Thủy. Hổ là Âm hổ, xuất tại cung Khảm, trong minh 

Hỏa.” 

Bổn chú nói : Kim Đan là Kim Dịch Hoàn Đan. Tức Nguyên Thần luyện nơi 

Nguyên Tinh thành linh Khí, lại gọi mầm cỏ (hoàng nha), cũng gọi là đại dược. 

Phục thực là phục mà kết thai dưỡng Thần. Thần định mà toàn thì thành tiên. 

Khi kim đan thành thì mệnh trụ, Thần được định thì tính trụ. Nên nói : kim đan 

tựu thì có thể thành tiên, sẽ được thành tiên.   

Nếu niệm tưởng trần duyên, nghĩ nghị tập nhiễm rồi về sau theo đó mà sinh, 

thì đó là chỗ đến của Thần hậu thiên tư lự. Nguồn trược này chẳng có thể dùng, 

do chân Khí chẳng đủ chẳng sanh hoàng nha, mà có sanh tất có tử, chắc chắn 

như vậy.   

Người đời miệng nói học đạo, mà vọng tưởng phàm tình ái dục hơi bị nhiều. 

Tình dục có động thì Tinh tất sanh, Tinh sanh này, chẳng phải do tĩnh mà sanh 

bên trong, mà là cái họa sanh nơi ngoài thân. Nếu tĩnh đốc mà chân Khí không 

đủ, hoặc do nguồn trược thì chẳng có thể dùng để nội tu. Nên Nghiễm Thành Tử 

nói : “Tinh do không lay động mới đáng gọi là Tinh. Tinh mà lay động thì giảm 

dần rồi kiệt, không thể lấy để hoàn đan.” nên Trần chân nhân nói : “Tinh ít thì 

hoàn đan chẳng thành”. Điều này là do trần duyên tập nhiễm, dâm dục chẳng từ 

bỏ, đều là việc của phàm phu. Do tại dục giới ở cõi cuối, cùng phàm phu có sanh 

tử cùng nhau, mà cùng phàm phu đều sẽ chết.   

Hoặc có thủy, tuy tự tĩnh mà động, nguồn cũng trong sạch. Nguyên Thần 

linh giác, tuy giác mà chẳng thật chân giác, theo đó mà đọa đến trần duyên tập 

nhiễm, chuyển làm chỗ thâu nhiếp của hậu thiên tư lự Thần, thì chẳng phục 

được thanh chân, mà vọng dùng thái thủ phanh luyện, cũng không thể thành 

thánh quả.  

Nam Nhạc Ngụy phu nhân nói : “Nếu giữ dâm dục tâm, hành thượng chân 

đạo, thanh cung không nhận họ tên này, mà bị khảo đến tam cung vậy. Tông đạo 

trách kẻ không phân biệt chân giả, chỉ quý người vui trong vắng lặng.”  

Bạch Ngọc Thiềm nói : “Học Tiên vốn chẳng khó, xuất trần lìa dục mới thật 

là khó.” 



                                                                                                                                    

Vương Ngọc Dương chân nhân nói : tùy tình lưu chuyển, định lạc không 

vong. Theo đạo khó thành công, khó tựu thành đạo quả.”  

Đến đây đã phân biệt được, hiểu đúng được nguồn của chân dược.  

Thủy nguyên là nguồn thuốc (dược nguyên). Thanh chân là thuốc (dược) 

trong sạch. Nguồn bẩn chẳng trong sạch thì thuốc (dược) bẩn chẳng trong sạch. 

Trường sanh Tiên đạo, phải phân biệt nguồn thuốc là điều rất trọng yếu..  

Lại hỏi : Nước có thể thấy được thanh trọc, làm sao có thể thấy Thần thanh 

trọc ?  

Đáp : trong tĩnh định, Thần Khí như 1 đều tĩnh. Như vậy tĩnh thì Thần Khí 

cùng như 1, động thì Thần Khí cùng như 1. Xưa nói : thời đến Thần biết. Tức 

Thần Khí đồng động vậy.  

Học giả chẳng biết Thần thanh là chẳng chấp trứ vọng niệm, tùy nguồn nước 

được thanh mà làm hạt giống thánh. Thần trọc là nguồn nước chấp vọng mà 

trọc, là hạt giống của phàm phu luân hồi. Nên các bậc thánh trước kia coi điều 

phân biệt này rất là cần thiết.  

 “Linh Bảo Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh“ nói : “Tính là tĩnh. Khí là 

động. Một khi động tĩnh, nếu chẳng phải chí nhân, sao có thể giữ tâm được như 

vậy.” 

Nghiễm Thành Tử nói : “Tĩnh thì tĩnh đến Thần. Ý động thì động đến Thần 

cơ.” 

Động là theo bên ngoài mà rong ruổi theo vọng, là 2 động. Mà chẳng rong 

ruổi theo vọng mới hiệp được làm một, chẳng phải chân thanh thì sao mà đồng 

được. Nguyên Thần một khi rong ruổi ra ngoài thì Khí cũng theo, Nguyên Thần 

một khi nhiễm thì Tinh Khí cũng hao, chẳng đúng pháp làm sao đồng được.  

Động mà thành 2 đó thì Thần chẳng biết. Nhiếp Khí về gốc cũng là 2 vậy. 

Nếu chẳng ngộ bổn căn thì khi gặp cảnh sẽ bị tán mạn, thì có giữ đến lục căn 

biệt cảnh, cũng vẫn còn là 2 vậy.   

Du Ngọc Ngô nói : “Điều cần yếu là kim hỏa đồng lò, do nơi người một 

niệm ngược về vậy.”  



                                                                                                                                    

Thanh ấy đồng hợp một vậy. Tiên đạo vốn ngược lại với căn trần. Tương 

xúc mà chẳng hay ngược lại, thì phải quay lại chỗ cùng trọc. Hợp làm một cũng 

thế.   

Tức là chỗ Nguyên Thủy Thiên Tôn thuyết Đắc Đạo Liễu Thân Kinh nói : 

„ý định Thần toàn thủy nguyên thanh, ý động Thần hành thủy nguyên trọc.‟  

Trần Hư Bạch nói : “Tâm động thì Thần chẳng nhập, Khí thân động thì Khí 

chẳng nhập Thần. Nên Khâu tổ chân nhân ngay nơi tâm địa hạ thủ công phu bèn 

dứt trừ mọi thế sự vậy.” 

 “Lăng Nghiêm Kinh”  cũng nói : “Trần nếu chẳng duyên, căn không 

nơi phối ngẩu, ngược dòng trở về một, sáu công dụng chẳng nối tiếp.”  

Đó là 4 điều văn trên kết chứng về Thần Khí tĩnh động hợp nhất cùng chẳng 

hợp nhất. Tiên Phật cũng như nhau, mà thiền tông nhân đó nói ”Động niệm là 

sai” cũng cùng ý đó. Xem Khâu tổ dạy người về tâm địa khi dụng công : tức 

chiếu mà tịch, tịch mà chiếu. Ý minh tâm kiến tính. Thiện tâm không tưởng, 

thiện tính không sanh. Chính là cùng thế sự có nhiều trái ngược, theo pháp trên 

thì buông bỏ, mọi việc đời ném xuống hết đi. Buông bỏ đến không sanh chính là 

tính địa. Trong Lăng Nghiêm Kinh chỗ nói, trần là việc 6 trần bên ngoài, cùng 

vật là duyên. Tương y trứ ý là báo, nhãn, nhĩ, tị, thiệt, thân, ý là 6 căn. Ngẫu là 

căn cùng trần tương đối. Tâm chẳng bám níu đến trần bên ngoài là chẳng dùng 

nhãn căn để thấy, mà cùng sắc trần bên ngoài đối đãi, chẳng dùng nhĩ căn để 

nghe, mà cùng thanh trần bên ngoài đối đãi. Phản lưu là nước chảy ngược, nên 

Đỗng Sơn hòa thượng nói : đỗng thủy nghịch lưu, tức Tiên gia phản hoàn chân 

nhất thủy. Được lý chân như một dòng chảy ngược, thì mệnh căn dứt, tính riêng 

minh linh. Công dụng của 6 căn đều chẳng dùng, thì tâm địa công thành mà 

được chứng.  

Lại hỏi : Sao phân biệt được là thanh (trong sạch).  

Đáp : “Thanh Khí là bổn thể của trời. Muốn làm Thiên Tiên tất dùng thanh 

Khí mà theo đến bổn thể của trời, thì về sau sẽ cùng trời hợp đức, là chỗ Thuần 

Dương Tiên ông nói : “Luyện dược có thể thăng tiên.” Đàm Trường Chân tiên 

ông trong “Thủy Vân tập” nói : nay nếu nói về đường lối tu Tiên thì chỉ có hợp 



                                                                                                                                    

cùng hư vô.” là nói được đồng với thiên thanh Khí, thì có thể chứng được Thiên 

Tiên.  

Nếu có chút hình chẳng diệu nào, thì chỉ đến trọng trọc của đất, mà hợp đến 

địa đức, chỉ chứng được địa Tiên mà thôi. Địa Tiên vì chẳng lìa khỏi đất, nên 

gọi là địa tiên.  

Sở dĩ Thuần Dương Tiên ông nói : luyện hình chỉ đến trụ thế. Có thể được 

bách thiên vạn ức tuổi thọ, mà chẳng thể thăng lên trời.  

Có chí tu Thiên Tiên, hãy lưu ý phân biệt để theo đường hướng thượng.  

 Câu hỏi 3 : Xưa nói : luyện Tinh là luyện không Tinh, chẳng phải giao cảm 

Tinh. Chưa phân biệt được Nguyên Tinh và giao cảm Tinh, xin dạy cho tường 

tận.  

Đáp : Tinh một chữ mà thật ra có Nguyên Tinh, dâm Tinh khác nhau. Do 

nghĩa khác mà tên có khác, vì bắt đầu đã khác rồi! Nguyên Tinh ở trong thân khi 

tĩnh đốc, là vô hình Tinh, là Nguyên Khí, là cần yếu trước hết để tu Tiên.  

Nghiễm Thành Tử đáp Hoàng Đế nói : chí đạo Tinh, yểu yểu minh minh là 

vậy.   

Tuy hay sanh hậu thiên có hình, nếu chẳng được Thần tể, cũng chỉ đến Tiên 

thiên vô hình, mà chẳng tự làm hậu thiên. Sanh có hình tuy lâu mà chẳng thái 

chẳng luyện, cũng chỉ đến Tiên thiên tán Khí mà thôi. 

Người đời có nói : thành có hình Tinh, chưa hái giữ (hái chậm), hoặc chẳng 

hái, đều già đi mà thành hình. Nói như vậy thật là lầm to vậy. Đó là nói bậy về 

phòng thuật dâm cấu Tinh, đã nói như thế thì chẳng có thể dùng lời ấy mà cho là 

Tiên đạo Nguyên Tinh. Thật vậy Tiên đạo chẳng giống như cách nói của thế 

gian.  

Có Thần tể làm công dụng giao cảm, mà sau biến hóa thành hậu thiên, 

chẳng phải tự nhiên mà thành hậu thiên. Khi ẩn đến trong tịch tĩnh, tĩnh cực mà 

tự động, gọi là sanh Tinh, là sanh lý tuần hoàn tự nhiên của thiên địa nhân vậy. 

Trong tu đan là do tĩnh cực mà sanh Tinh, nên gọi Tinh mà thật là chẳng phải 

Tinh, nên nói Nguyên Tinh chưa vọng động mà Khí vốn tự đủ, Khí đủ thì mới 

thành đan, chuyển vận thai Thần mà xuất Thần vậy.  



                                                                                                                                    

Nói lấy Tinh bổ Tinh, nhân Tinh vì dâm háo, mà Khí chẳng đủ. Tiên thánh 

dạy người trong thân phát xuất Nguyên Tinh, chẳng được làm cho hao tổn, phản 

hoàn mà bổ về nơi chưa phát động Khí cho đủ. Khi bồi bổ được đủ rồi, Tinh Khí 

đủ, như đồng tử 16 tuổi, tức là gốc rễ của trường sanh bất tử, nếu chẳng thể bổ 

túc Khí, thì Khí chẳng được bổ túc, rốt cuộc chẳng được trường sanh bất tử Tiên 

đạo.   

 “Ngọc Thanh Thượng Diệu Công Đức kinh”  nói : “Chẳng siêng tu trì mà 

mất pháp, thì chẳng thể trường sanh.”  

 “Đại Hoàn Tâm Giám” nói : “Đến khi Dương sanh mà chẳng tu hành ích 

sanh thì không thể được trường sanh.”  

Mà luyện đan chẳng được dùng giao cảm Tinh là tại sao ? Do vì ngẩu nhiên 

mắt tiếp xúc, tai tiếp xúc mà sanh, hoặc do niệm vọng mà sanh.  

Mắt tiếp xúc là mắt ngẩu nhiên thấy dâm sắc. Tai tiếp xúc là tai ngẩu nhiên 

nghe dâm thanh. Niệm vọng là trong tâm ngẫu khởi dâm niệm. Đều theo đó mà 

sanh dâm Tinh.   

Sanh chẳng từ tĩnh nên Khí chẳng đủ, Khí sanh mà chẳng đủ, vốn chẳng 

phải gốc đan, tức chẳng thể thành đan để trường sanh bất tử. Kia lại lấy tương 

kiến Tinh làm hạnh, chẳng biết là tương kiến Tinh trong đời chỉ là hậu thiên bại 

Tinh mà thôi.   

Ngày trước Nghiễm Thành Tử đáp Hoàng Đế rằng : “Tinh không diêu động 

có thể trường sanh.”  

Trần Nê Hoàn nói : “Thụ căn dĩ ô diệp đồ thanh, Khí hải ba phiên tử như 

tiến.” (rễ cây đã thối lá chẳng xanh, Khí biển bủa sóng chết theo đến). 

Nếu mà chỉ có bại hình, thì Khí khô mà tận vậy, làm sao ngược về Tiên 

thiên mà nhập đến vô hình Khí. Cho nên Tiên đạo cùng tà môn có chỗ khác là 

chẳng dùng dâm Tinh vậy.   

Vương Trọng Dương chân nhân nói : “Hồi thủ xử tiện yếu thức hi di, đoán 

luyện tu tương tình diệt tẫn, tu hành khẩn cùng thế tương vi.”  

(Chốn quay đầu hiểu Đạo Hi Di, đoàn luyện cùng tu tình diệt tận, người đời 

mau gấp tu hành đi) 



                                                                                                                                    

Nên Tử Dương chân nhân nói :“Huyễn đan là do chưa tĩnh tâm điền đã vội 

thái nhất Dương, Dương chẳng được chân Dương, Thần chẳng được Nguyên 

Thần, lấy dục niệm đem giao hội Dương mà sanh huyễn đan này. Chỗ nói ngay 

lúc thái thăng đã đến, lại không chỗ an đốn. Chính là hậu thiên nhất bại Tinh, 

phóng túng mà đi. Tiên thiên lại không chủ, đó chẳng phải trường sanh đan, mà 

là pháp ngặt nghèo. Nguyên nhân là do lấy hậu thiên có hình thì tất có ngăn che 

vậy.   

 “Hoàng Đình Kinh”  chú nói : “Học theo Tiên nhân, cứ một lần giao tiếp, 

thì mất đi 1 năm thuốc. Hai lần giao tiếp, thì mất đi 2 năm thuốc. Mất hết thuốc, 

thì chết đến thân. Là chỗ mà chân Tiên thường thận trọng vậy.” 

Ngũ tử nói rõ thêm về câu trên : học Tiên thì Tinh Khí thường tụ được 

nhiều, nếu một khi giao cấu ắt hẵn Tinh Khí bị hao tổn, nên nói mất đi 1 năm, là 

nói ước chừng như vậy. Ta cho là với nhiều nguy hiểm như vậy, nếu có Tinh 

Khí cũng rất khó thành dược. Vạn hạnh được thành dược, do tránh được mối 

nguy đó, phải hết sức thận trọng giữ gìn Tinh vậy. Trương ông nói : Tiên thiên 

chủ từ nơi Tiên thiên mà sanh căn bổn ý. Hậu thiên Tinh chẳng háo tán, thì Tiên 

thiên Tinh cũng chẳng háo tán. Hậu thiên thịnh, thì sanh Tiên thiên cũng thịnh. 

Do dâm cấu mà Tinh kiệt thì Tiên thiên Tinh Khí cũng không thể sanh, mà có 

bệnh Dương tuyệt. Nên nói : “Tiên thiên không nơi làm chủ.” 

Trương Tử Dương nói : “Hỏa dược chẳng lìa Tinh Khí Thần, nên phải biết 

dược tài. Lại nơi sinh ra Tinh Khí Thần ấy, chẳng phải chỉ dùng Tinh Khí 

Thần.” 

Tóm lại, nên biết luyện Nguyên Tinh, trước cần biết Tinh sanh có lúc, biết 

được lúc chân sanh, ngay đó hái kịp. Đúng lúc mới được Nguyên Tinh mà 

luyện. Nếu chẳng biết lúc chân sanh, đúng lúc mà hái, thì Nguyên Tinh chẳng 

được. Nếu lấy trống không mà luyện, chỉ có chết thôi. 

Thơ rằng :  

“Không Tinh hà cố hào Tiên thiên, phi tượng phi hình vị phán kiền.” (không 

Tinh sao lại gọi Tiên thiên, chẳng tượng chẳng hình trời chưa phân) 



                                                                                                                                    

Kiền là trời. Nói về lúc trời đất chưa phân, vô hình không tượng, riêng chỉ 

có Khí hư không thôi. Lúc phân làm trời, thì có hình có tượng. Địa vị Nguyên 

Tinh có trời, mà gọi là Tiên, nên nói : “Chưa có tượng chưa có hình.” 

Thái cực tĩnh thuần như có động, Tiên cơ linh khiếu tại nơi không còn gì 

trước nó (không tiền).   

Thái cực ấy, hư cực tĩnh đốc rốt ráo, bao hàm cả Âm Dương tĩnh động. Do 

tĩnh đốc mà tự động, nên nói : “Tĩnh thuần có động. Như vậy, động lúc không 

câu định, như hoặc nhanh hoặc chậm, hoạt động mà sanh ý. Lại rằng : như có 

động là bắt đầu khi động cơ mới phân. Thiên thời là ví dụ cho thiên sanh, Tiên 

thiên Tinh tự có cái chẳng có, là ngay khi dùng tự có cái chẳng diệu dụng. Nếu 

động mà thành động, thì phân thiên động cực, mà chỗ sanh đều là hậu thiên. 

Chẳng phải chỗ Tiên Phật dùng, tất Tiên cơ có động linh khiếu, tuy nhiên như 

động, do là tại trời vô hình về trước, tất chẳng phải là trời có hình tượng về sau 

mà giữ Nguyên Khí vậy.  

Mộng hồi diệu giác hoàn tu giác, thức đáo chân huyền tiện thị huyền.  

(Tỉnh mộng diệu giác lại tu giác, hiểu được chân huyền theo đặng huyền) 

Diệu giác là trong động mà vẫn biết được diệu. Giác tại ngoại cảnh, là nói 

về người đời vọng tưởng sai biệt. Giác tại nội cảnh chỉ riêng Thiên Tiên biết mà 

làm, riêng do Thiên Tiên truyền. Lại nữa người đời chẳng biết noi theo nên 

không được truyền Tiên đạo này, bởi vì cùng phàm phu ở đời có khác vậy. Tu 

Tiên thì tất yếu phải biết nội diệu, giác về cội nguồn. Nên ta nói rõ là : hoàn tu 

giác chân huyền ấy, là nói lại lời trước, diệu giác như động vậy.  

Nói với kẻ tu đạo đời sau là : nói rõ mà chẳng ngộ thì chỉ phí lời nói tiên.  

Câu thơ này đã chỉ tường tận thiên cơ, các vị hậu học thánh chân, Tiên Phật, 

thiên nhân, đều do đây tham ngộ mà tu. Chẳng phải không nơi hạ thủ. Chẳng 

phải nói xuông mà không chỉ chỗ hạ thủ vậy.   

Câu hỏi 4 : sao là dược sanh thái thủ ? sao là vận hỏa luyện đan ? sao là 

được đan phục thực ? sao là thành Tiên liễu đạo ?  

Đáp :  

“Dương Khí sanh lai trần mộng tỉnh.” 



                                                                                                                                    

Dương Khí sanh là chân Dương Tinh Khí sanh, được lấy làm dược vật. Lữ 

Tiên ông chỉ nơi nhất Dương sơ động là chỗ này. Trần mộng là trong 100 ngày 

xem nơi trong, ở cõi dục giới kẻ phàm phu mới bắt đầu tu vẫn chưa dứt tuyệt 

trần lao, chưa dứt trừ ma ngũ mà thấy còn có trần có mộng. Trần là lục trần 

trong sắc trần, thanh trần vậy. Là bậc Đại tu hành, phàm có trần, thì ngay đó như 

Phật nói : hiểu được sự huyển hóa của trần. Biết là mộng thì ngay đó là tỉnh 

giác. Mộng cùng tỉnh nguyên lai tuần hoàn không có đầu mối. Mộng cũng tĩnh 

lý cùng một cơ máy động, nên Hạ Vân Phong có nói : tự nhiên thời tiết, trong 

mộng vẫn làm chủ sự hiểu biết. Mộng tỉnh là nói ví dụ cho lúc đang có diệu 

giác. Câu này giải đáp được thuyết dược sanh.   

“Nhiếp tình hợp tính quy kim đỉnh.” 

Lấy Thần ngự Khí, ngưng Thần quy nhập đến Khí huyệt.   

Bạch Ngọc Thiềm nói : “Lấy ngồi thiền tập định làm thái thủ.”  

Câu này giải đáp câu hỏi về thái thủ.   

“Vận phù tam bách túc Chu Thiên, phục Khí tứ thời quy tĩnh định.”  

Phù là Chu Thiên hỏa phù. Chu Thiên có 365 độ 4 phân lẻ một, đây nói 300 

thời đủ, trong đó có Mão Dậu 2 thời Mộc Dục, dùng không số hậu vậy. Theo đó 

Trần Nê Hoàn cũng nói : “Đãn thủ hỏa hào tam bách khắc, sản thành nhất khỏa 

dạ minh châu.” (chỉ giữ hỏa hào 300 khắc, sinh thành một hạt dạ minh châu - 1 

khắc = 15 phút). Phục Khí như chỗ người xưa nói, muốn trường sanh thì phải tu 

phục Khí. 4 thời là tứ chánh thời, lại thuận tứ quý thời, nên “Tham Đồng Khế” 

nói : “Thuận thời tu cẩn tiết.”. Tĩnh định là hỏa hậu đến chỗ huyền diệu. Một 

câu này giải đáp câu hỏi vận hỏa luyện đan.  

“Thất nhật thiên tâm Dương phục lai.”  

Cửa đầu Tiên 100 ngày bắt đầu hạ thủ công, chỉ mầu nhiệm ở tiểu Dương 

Khí lai phục. Lúc 100 ngày công dụng đủ, thì trúc cơ thành, kim đan thu được, 

đến lúc 7 ngày, thì Dương Khí đầy đủ, Đại Dược nhờ thái mà được, đó là chánh 

Dương Khí lai phục vậy. Nếu đến lúc đó Dương chẳng lai phục, là do dược 

chẳng chân, khi hái chẳng hợp. Hoặc hỏa chẳng chân, chẳng hội với Chu Thiên 

cùng hành cùng trụ. Câu này đáp câu hỏi vận hỏa.   



                                                                                                                                    

 

“Ngũ long phủng thượng côn lôn đính.”  

Đã luyện thành đan được đại dược, thì dùng ngũ long Tiên cơ đưa theo tam 

quan lên trên đỉnh, rồi chuyển giáng mà phục thực. Câu này đáp câu hỏi được 

đan phục thực.   

“Hoàng đình thập nguyệt nghiễm linh đồng,  

Giá hạc long tiêu nhâm du sính.”  

Phục đan hậu mà phục nhị Khí đến hoàng đình, dưỡng thai 10 tháng mà 

thành Thần, Thần toàn mà sinh Dương Thần linh đồng xuất xác, siêu phàm cởi 

hạc bay lên ngọc kinh kim khuyết, không chỗ nào không đến được, thật là thông 

thiên triệt địa, biết được việc xưa nay, biết việc tương lai hay việc thành bại. 

Câu hỏi 5 : Người đời học đạo đều theo một cửa mà vào, là điều tức vậy, nếu 

chấp chặt hô hấp mà chẳng biết làm vậy là ngăn che đạo, thì chẳng được thành 

công. Nay chẳng rõ thế nào là theo có nhập không ?   

Đáp : Có là nói không hẵn chỉ có điều tức, buông thả hô hấp mà chẳng chăm 

chú đến nó, gánh vác đạo mà không chỗ làm.   

Với kẻ chẳng biết theo không nhập có, cho là không có chỗ tu, thì cùng 

phàm phu nguyên lai chẳng khác. Văn trên nói về chấp là cũng như Phật nói đến 

sự ngăn che cùng pháp trói buộc, cùng văn dưới nói về túng cũng như Phật tổ 

nói không phải chẳng đồng.  

Ta thường lặp đi lặp lại việc này, chẳng phải chỉ có không công, mà lại có 

hại lớn. Ban đầu nên biết phàm phu ngoại đạo kia vì thiên chấp đoạn kiến, 

thường thấy, nghĩ, nói, làm, các thấy biết kiến ấy nói chẳng thể hết, làm sao 

đúng với Thiên Tiên đại đạo điều tức. Nên nói : nghĩa của điều tức khó nói vậy.  

Khó nói là khó có thể lấy một lời mà nói thấu triệt trước sau. Với kẻ sơ cơ 

mà nói thì phải nói đơn giản gần gũi với khả năng của họ, lấy chậm rồi dần dần 

được ngộ. Khi bước thô thiển đã thấu suốt, thì về sau có thể nói Tinh thâm. 

Chân tu thật ngộ. Học giả chưa từng có chẳng ngộ cạn mà được nhập sâu, chẳng 

ngộ thô lại có thể nhập diệu được vậy.   

Từ khi ngộ rồi, mà về sau mới có thể nói.  



                                                                                                                                    

Hỏi : Không biết tham ngộ đến chỗ nào, xin được chỉ rõ.  

Đáp : Điều tức là dùng sơ cơ Tiểu Chu Thiên hỏa hậu, nghĩa là gồm có tiến 

hỏa thối phù, Mộc Dục ôn dưỡng, cứ 1 hơi ra rồi 1 hơi vào là 1 tức.  

Tiên gia gọi là thái cực, Phật cùng với chư tổ gọi là viên tướng.  

Chẳng hô chẳng hấp cũng là tức.   

Tiên chân gọi là không cực trong thái cực. Phật cùng với chư tổ truyền trao 

cái bên trong của vòng tròn (nói lên thể hư), cho nên có ví dụ về xe trâu (Kinh 

Diệu Pháp Liên Hoa).  

Theo hơi hô hấp nếu tâm cùng tức chẳng tương y là chẳng điều. Vì Thần 

chẳng hay theo cùng với Khí, Thần Khí chẳng từng phối hợp mà lại chia lìa, 

gian cách chẳng điều, chỉ có giao tịnh thì điều. “Hoàng Đình Kinh” chú nói : 

“Xuất vi hô Khí, nhập vi hấp Khí, hô hấp gian, tâm đương tồn chi.” (xuất là hơi 

thở ra, nhập là hơi thở vào, trong khoảng hơi ra hơi vào đó, tâm đang ở đó). Lại 

Phật nói : tùy thuận theo hơi thở, mà theo cái diệu tự nhiên vậy. Đều nói tâm tức 

cần yếu là phải tương y, nếu tương y mà cường chế chấp trứ, hô hấp mà chẳng 

tùy thuận tự nhiên, thì cũng chẳng điều.   

Tâm tức y rồi, nếu lại phóng túng hành động không biết kềm chế thì chẳng 

theo đúng đường đi của chân tức, thì cũng chẳng điều.   

Lúc tâm tức tương y đó, hành thì cùng hành, trụ thì cùng trụ. Hành cùng chỗ 

hành, trụ cùng chỗ trụ không chút nào chẳng tương y, do vậy mà gọi là điều 

chân tức. Đạo là hoàng xích 2 đạo. Thần Khí đồng hành tất do đạo. Do đạo này 

mà thái thủ, mà hay được Khí phanh luyện, mà hay thành đan thai tức, mà hay 

trùng hòa đại định, chẳng theo như thế thì chẳng thể được Khí thành đan mà 

định Thần.   

Đó là chỗ cổ Tiên gọi là hành mà chẳng Tinh vậy.  

Môn nhân hỏi Đan Dương Chân Nhân, đệ tử hành đạo đã lâu, vẫn chưa sáng 

đạo là tại sao ? Chân nhân nói : hành chẳng Tinh.   

Theo chân tức đạo, hành thái nhanh thì gần, phóng đãng mà chẳng điều.  



                                                                                                                                    

Hành quý nhanh, mà kị thái nhanh. Sợ thái nhanh, tự nổi thô (phù ? ) mà 

chẳng thành tức đạo, nếu thô mà chẳng đúng đường, thì Thần Khí đều tự tán 

mạn mà chẳng ngưng tụ, tâm tức tuy y mà chẳng được tương y thành công.  

Hành hoãn thì trệ, có đồng cùng hô hấp cũng sẽ thành đại bệnh.   

Hoãn thì Thần Khí trệ mà chẳng hành, hoặc muốn hành mà chẳng thấy có 

Thần Khí hành, hoặc muốn hành tất nhờ đến hô hấp có Khí theo cùng. Mà hô 

hấp hoàn toàn chẳng nên chấp trứ, hô hấp Khí nếu một khi chấp trứ, bèn khởi tà 

hỏa mà thành tật bệnh.   

Chỗ xưa cho rằng chẳng luyện hô hấp Khí như thế thì cũng chẳng điều. 

“Hoa Nghiêm Kinh”  nói : “Vi tiễn Như Lai sở hành đạo, chẳng trì chẳng 

tốc, thẩm đế kinh hành thị dã.” (noi theo chỗ hành đạo của Như Lai thì chẳng 

chậm chẳng nhanh, xét rõ thường làm như vậy)  

Lại hỏi : Rốt cuộc làm sao mà gọi là điều ?  

Đáp : Nhanh mà chẳng phóng đãng. Chậm mà chẳng trệ ngại.  

Thuần Dương chân nhân nói : “Nhiễu điện bôn vân phi nhật nguyệt, khu 

long tẩu hổ xuất kiền khôn.” (chớp giật mây bay ngoài nhật nguyệt, xua rồng 

đuổi cọp khỏi kiền khôn ? ) 

Tự nhiên hay do chân tức đạo vậy.   

Du Ngọc Ngô nói : “Hỏa hậu tiến thối, chẳng được có một chút xíu sai khác, 

mà về sau trong khoản 9 lần chuyển biến, có thể giữ được không sai.”  

”Bất kiến kỳ hữu, vị chi vật trợ.” (chẳng thấy là có, cho nên chẳng giúp). 

Chân tức tự có mà chẳng có, nếu vọng chấp là có, mà trợ giúp sẽ làm lớn 

thêm tà kiến.  

”Bất kiến kỳ vô, vị chi vật vong.” (chẳng thấy là không, cho nên chẳng 

quên) 

Chân tức gốc là không mà tự chẳng không, nếu khởi vọng chấp là không, thì 

chẳng thành chân tức.   

Chẳng có chẳng không, chẳng thấy chẳng chẳng thấy.   



                                                                                                                                    

Thấy có thấy không, đều là thiên kiến. Là đoạn kiến thường kiến, đều có hại 

đến chân tức, nên đều chẳng phải.   

Hợp theo tự nhiên cùng theo đại đạo.   

Thấy có thấy không đều là tà kiến, bám chấp sai lệch. Chẳng thấy có không, 

mới là dùng ý. Chấp trứ thì chẳng tránh khỏi cái hại thiên chấp, làm sao thành 

đan để được đại dược, tất phải hợp theo tự nhiên mà về sau có thể cùng về đại 

đạo.  

Như thế có 1 hô 1 hấp, chẳng được chẳng như vậy.   

Nếu chẳng như vậy, thì hỏa hậu ấy sai mất mà chẳng hợp lý trời, tất chẳng 

thành đan chứng đạo.   

Lại hỏi : Khi chẳng hô chẳng hấp thì hơi thở ra sao ?  

Đáp : trãi qua sẽ biết có huyền diệu trong đó.   

Mã Đan Dương Chân nhân nói : “Điều tức chẳng được bám chấp (trứ) đến 

mũi miệng, phải điều cái dùng của hơi thở, thì tự nhiên hơi thở định.” 

Chẳng phải rán sức nín thở.   

Lưu Hải Thiềm nói : “Mạc tương bế Khí vi chân Khí, sổ tức án đồ câu vị 

thị.”(chẳng dùng nín thở mà cho là chân Khí, đếm hơi xét đến cũng chưa phải. ) 

Nín thở lâu thì phải thở lại gấp mà chẳng điều.   

Nín thở là ngoại đạo tà thuật cường chế nín thở đến chỗ cùng cực đó, vẫn 

chẳng phải tự nhiên chân tức hay không cực nên nói chẳng điều.   

Thiền gia nói : “Chuyển được thân, thổ được Khí, cũng từ ý này mà sau có 

thể xưng là thiện na trụ trượng tử.”  

Thiền là tĩnh. Na là hơi thở (tức). Nói đến hơi thở trong lúc tĩnh định vậy. 

Vãng trượng tử, cũng nói về hơi thở. Như người chống gậy đi đường, ví dụ cho 

người tu Phật, tâm nương hơi thở, mà về sau mới lìa trần lìa cảnh, giải thoát mà 

kiến tính. Kẻ có chí lớn muốn tu hành, tâm nếu chẳng nương hơi thở mà thiền 

định thì chỉ đến ngoại đạo, làm phàm phu khẩu đầu thiền mà thôi.   

Cũng chẳng phóng túng hơi thở.   



                                                                                                                                    

Lưu nói : “Chuyên Khí trí nhu Thần cửu lưu, vãng lai chân tức tự du du” 

(Đến khi Khí hoàn toàn mềm nhẹ mới giữ Thần được lâu, chân tức qua lại thong 

thả như đi dạo mát). Nói chẳng có thể phóng túng như phàm phu, câu trên ép nín 

thở đã trả lời về chấp hô hấp rồi. Câu này nói về túng Khí là trả lời câu túng hô 

hấp vậy.   

Phóng túng thì mất mà thành không, biết mà chẳng điều.   

Đã phóng túng chẳng soi chiếu để quản thúc, thì niệm chẳng tại hơi thở, 

cũng chẳng biết đến hơi thở, thì tức làm sao được điều.   

Thiện gia còn nói : “Vị đáo thủy cùng sơn tận xứ, thả tương tác bạn quá thời 

quang.” (Chưa đến chỗ sơn cùng thủy tận, hãy làm theo bạn qua từng ngày) 

Cũng là ý này mà sau có thể hay nhiếp tâm tịch diệt.  

Lại hỏi : sao là đại dùng ?  

Đáp : xưa nói : “Tự có thiên nhiên chân hỏa hậu, chẳng tu sài thán cập xuy 

hư.” (tự có thiên nhiên chân hỏa hậu, chẳng tu đốt lò (sài thán ? ) cùng hít thở. 

) 

 “Sanh Thiên Đắc Đạo Kinh”  nói : “Mắt tâm bên trong xem chân Khí, 

lấy thanh tịnh quang minh, thăm thẳm mênh mông, mờ tối lặng lẽ, chánh đạt 

không vi, an tĩnh 6 căn, tịch chiếu 8 thức, ngũ uẩn đều không, chứng diệu tam 

nguyên, được đạo thành chân, tự nhiên tu đến.”  

Trong Phật kinh chỗ nói Phật lý, đều theo như vậy.   

Như vậy là tự nhiên định tĩnh, định tĩnh chẳng lấy, đầu sào trăm thước, tiến 

thêm một bước. Đến chốn an ổn lâu dài.   

Phật nói là khinh an.   

An là hòa.   

Phật gọi là pháp hỉ, cũng gọi là thiền duyệt.   

Hòa mà hay trùng, trùng mà không cực, trùng hòa lý được.   

Trùng hòa lý ấy, tức là chỗ trong “Nhập dược kính”  nói : “Tiên thiên Khí, 

hậu thiên Khí, đắc chi giả, thường tự túy.”  



                                                                                                                                    

 “Linh Quang Tập”  nói : “Diên đảo tuần hoàn tự túy nhân.” (điên đảo tuần 

hoàn như người say. ) 

 “Thúy Hư Thiên”  nói : “Cốt nhục dung hòa đô bất tri.” (xương thịt dung 

hòa cũng chẳng hay)  

Vương Trọng Dương chân nhân nói : “Tầm tự tại, mịch tiêu diêu, tiệm tiệm 

quy thiền định.” (để được tiêu dao tự tại phải thiền định lâu dài), đều nói về 

nghĩa trên vậy.   

Tức là chỗ “Hoa nghiêm kinh”  nói : “Dĩ định ưu tâm, cứu cánh không dư 

giả.” (tâm thường được định, được đến niết bàn) 

 “Phạm Nạp Giới Kinh”  cũng nói : “Như như nhất đế, mà hành đến 

không sanh không. Nhất thiết Phật thánh hiền, đều đồng không sanh không.” 

Không sanh đến không là chốn rốt ráo tịch diệt, chính là chỗ cùng không lại 

hay cùng tận, lý không tức không dư niết bàn cũng đồng đến cõi Tiên an vui mà 

trùng, trùng về không cực.   

Mà chân tức bên trong có thật tướng của hơi thở. Nếu không phải không thì 

không tức cũng chẳng có lỗi, vì không tức mà thật là có vậy.   

Đã gọi chân tức thì cùng phàm tức chẳng đồng. Nói chân tức là vì bên trong 

có thật tướng của chân tức. Thật tướng là từ không không mà không tức. Bắt đầu 

có thể nhập định đến chân không tức là địa vị chân không. Nếu chẳng hay không 

không mà dồn ép thì chẳng phải không tức mà là hạo nhiên, là phàm tức, chẳng 

phải chân tức vậy. Nên “Trung Hòa Tập”  nói : “Thủ tự hữu, khước như vô.” 

(giữ tự có, bỏ như không) ngầm nói diệu dùng bên trong của chân tức! Chân tức 

đó, là con đường tất yếu để nhập niết bàn tịch diệt. Phàm tức thì phải đọa phàm 

phu chẳng thoát sanh tử luân hồi. Học giả nên biết nghĩa đoạn văn này chỉ ra 

cách tập ban đầu, là nguyên nhân để nhập định.  

Chẳng tức thì không tướng, không tướng thì thật chẳng thấy có, mà cũng 

chẳng thấy không.  

Văn trên nói bắt đầu tập định, tuy muốn đạt đến không thở, nhưng có tập để 

được không mà chưa được không, nên nói : thật có. Đến khi được chẳng thở 

trong thời gian lâu mà được định đến không, hoàn toàn không có tướng của 



                                                                                                                                    

phàm tức, đã là tướng của không tức, thì ngay nơi không tức mà đại định, mà 

chứng thánh, chứng tính địa. Nếu còn khởi một niệm, cho rằng có thấy hoặc 

chẳng thấy, thì chẳng phải là định. Nói chung chẳng khởi niệm phân biệt có 

không, theo như vậy được chân định, mà về sau có thể Hoàn Hư.  

Sở dĩ không mà chẳng không, chẳng không mà không mà do chẳng khởi 

niệm cho là không, chẳng khởi niệm cho là chẳng phải không, ngay đó được 

không, là chân không. Tức là chỗ Vương Trọng Dương chân nhân nói ”Hư 

không phản chiếu hư không cảnh, chiếu xuất chân không không chẳng không.” 

Tức là chỗ Thế Tôn nói ”Không, bất không Như Lai tàng” đều nói về lý này. 

 Ngay lúc chẳng không, nếu khởi lên ý niệm cho là chẳng không, là đọa 

thường kiến bám chấp vào chẳng không. Mà nếu không, chính là chiếu (soi) mà 

thường tịch (lặng) vậy. Trong lúc không đó, mà khởi lên ý niệm cho là không, là 

đọa đoạn kiến bám chấp vào không. Mà nếu chẳng không, chính là chiếu (soi) 

mà thường tịch (lặng) vậy. Phật tông có phân biệt rõ, chẳng mồi đuốc mà cho là 

tự có linh quang diệu cổ kim, nên nói : không chẳng không là chân Như Lai 

tàng. Lại nói rốt ráo tại tịch chiếu song tu, tịch chiếu cùng quên (vong) mà dùng. 

Cả Tiên Phật 2 tông nói không, nói tịch, nói hữu, nói vô, đều nói tâm tức tương 

y định. Nói tâm tính, thì có hơi thở ở trong. Nói hơi thở (tức), thì có tâm ở trong. 

Nếu ngoài tâm, ngoài tính, thì chẳng hay định được hơi thở (tức). Ngoài hơi thở 

(tức), thì chẳng được tính định, tâm định. Học giả chẳng có thể chấp văn hiểu 

sai, mà đọa không vong, chẳng chứng quả. Ráng mà hiểu được chỗ Tiên Phật 

hội tông cùng chỉ ra.   

Ngộ được chân không thật tính, mà điều chân tức này. Tức nếu chẳng điều 

được, rốt cuộc khó được đại định.   

Vốn lấy tâm làm chủ tể mà định tức, tức nếu chẳng điều thì chẳng định, thì 

tâm tính chẳng định, làm sao hợp đạo.   

Phó Đại Sĩ nói : “Lục niên tuyết lĩnh vi hà nhân. Đại định điều hòa Khí cùng 

Thần, nhất bách khắc trung đô nhất tức, phương tri đại đạo hiển tam thừa.” 

“Sáu năm núi tuyết làm mỗi việc : 

Đại định điều hòa Khí với Thần  



                                                                                                                                    

Suốt 100 khắc liền một hơi 

Mới biết 3 xe trong đại đạo” (3 xe - xem kinh Pháp Hoa) 

Người có thể thở hơi này mà lìa được hơi này, mới có thể nhập diệt tận định 

vậy.  

Hơi thở mà lìa được hay không là nói đến vạn pháp được về 1 cùng chẳng 

được về 1. Diệt tận định thì tâm không còn sanh diệt, hơi thở chẳng còn ra vào, 

được chân đại định vậy.  

Than ôi ;  

Cảnh tỉnh người sau học lời lẽ Tiên Phật thánh chân vậy.   

Diệt tận định mà sau mới có thể từ định mà xuất.   

Chưa nhập đến diệt tận định mà vọng xuất, kẻ ấy sẽ bị tẩu đan, Phật tông gọi 

là nhập ma, đều chẳng phải chỗ gọi là xuất định, mà cũng không hiện được Thần 

thông. Chính là có thối đọa nguy hiểm, nên có cách bảo vệ.  

Thần thông cảnh giới hướng thượng, đều do có Hoàn Hư hợp đạo mà được.  

Diệt tận sanh diệt, xuất do nơi định mà xuất, xuất mà Thần hay thông đạt 

không chướng ngại, chẳng vì chỗ lục trần chướng ngại mà chẳng thông mới là 

chân Thần thông. Mà hay lên trời xuống đất, 6 thông 10 thông, trăm ngàn vạn 

ức, không chỗ nào chẳng thông, đó là tới chỗ chứng Hoàn Hư hợp đạo.   

 Câu hỏi 6 : Nói về dược hỏa, phân chia chưa hiểu được, vì có một lần đã 

được nghe dạy là : Thần là hỏa, Khí là dược, lấy Thần cởi (ngự) Khí, là lấy hỏa 

luyện dược, như vậy Thần và Khí là 2 món. Lúc khác lại nghe, hỏa tức là dược, 

dược tức là hỏa, nói vậy là hỏa dược chẳng phân, Thần Khí là một. Có lúc lại 

nghe khác nữa, lúc hái là dược, lúc luyện là hỏa, vậy thì Thần Khí đều có thể nói 

dược, đều có thể nói hỏa. Sao có 3 cách nói chẳng đồng vậy ?  

Đáp : Đồng.  

Hỏi : Câu nói khác nhau sao lý lại đồng ? 

Đáp : Đều là lấy Thần ngự Khí, lúc hái thì Khí quay về trong Thần, Thần 

Khí hợp một, mà cùng thăng cùng giáng mà được dược, nên gọi là dược. Có thể 

ngay đó được hống vật, mà tên là chân diên.   



                                                                                                                                    

Phàm nói chân diên, nói chân hống, nói chân tức, đều trong Tiên đạo hợp cả 

2 lại mà nói, nếu còn phân 2, chẳng hợp nhất, thì chẳng có thể gọi là chân. Đó là 

phàm tức, phàm diên, phàm hống mà thôi.  

Luyện thời Thần quay về Khí huyệt, Thần Khí hỗn dung mà đồng hành đồng 

trụ, vì có hỏa, nên gọi là hỏa. Có thể ngay đó được diên vật, mà tên là chân 

hống.  

Chân diên là chỗ thái thủ quy căn Tinh Khí trong thân. Chân hống là trung 

tâm phối hợp Tinh Khí mà làm, là Thần là chủ để thái thủ phanh luyện. Gồm 

chung mà nói trong khi công phu lâu dài có diên, gọi là chân diên. Trong diên có 

hống, nên gọi là hống. Đó là diệu nghĩa mà người đời chẳng biết. Nên Khâu 

chân nhân nói : “Bạch nhật đồng hành, vãn lai đồng miên đồng ngọa.” (Suốt 

ngày cùng làm, qua lại cùng ngũ, cùng nằm), chính là nói về Thần Khí chẳng lìa.  

Gồm chung lại thì 2 vật hợp làm một vậy.   

Lý Ngọc Khê nói : “Lấy Thần ngự Khí để thái dược, lấy Khí hợp phù để 

hành hỏa.” Đều nói Thần Khí hợp nhất, mà cùng làm cùng chỗ.  

Là dược là hỏa, làm 1 làm 2, sao lại chẳng thể.   

Trong”Linh Bảo Độ Nhân kinh” Nguyên Thủy Thiên Tôn nói : “Ngay lúc 

Thần Khí diệu hợp thái không không thể, tự nhiên chẳng còn thuộc Âm Dương, 

tự không còn sanh tử, thăng nhập vô hình, ngay đó chứng được đạo vị, nên gọi 

là được đạo.”  

Ta có 1 bài thơ như sau :  

Vị ngôn hỏa dược tổng giai phi 

(Nói là hỏa dược đều chẳng phải.) 

Ngoài hỏa dược mà mượn tên là hỏa dược, vì các bậc thánh chân từ diệu 

dùng của Thần Khí mà phát minh, 2 ấy bèn hợp làm 1, nên thánh chân thường 

gọi là tịnh nhất.   

Nhật nguyệt tề luân ngự Khí phi.  

(Trời trăng xoay vòng cởi Khí bay.) 



                                                                                                                                    

Nhật dụ cho Thần, nguyệt dụ cho Khí. Nhật nguyệt có cùng độ số mà hoạt 

động, Thần Khí cùng tương tùy mà thi hành, tương y mà dừng trụ nơi trong (trụ 

lý). Mà Thần vốn không, nên biết có lúc thành tự có. Khí vốn có, khi không 

cùng lúc thành tự không. Có không chẳng đồng, chẳng tương hợp, tất do hô hấp 

Khí mà hợp, nên Tiên thánh đều dụ lấy hỏa luyện dược, chẳng vậy thì tất chẳng 

thể sử Thần hợp cùng Khí, cũng chẳng thể hành hoặc trụ đúng pháp. Khâu chân 

nhân nói : “Vận hành chu hồi danh hữu kính lộ, bất đắc trung Khí oát toàn, tất 

bất chuyển.” (Xoay vòng vận hành đi lại nên gọi đường tắt, chẳng được trong 

Khí chủ động quay lại thì chẳng chuyển) Nên ta nói : cởi Khí bay (ngự Khí phi).  

Tý tịnh hậu thăng thiên thượng khứ,  

Ngọ đồng tiền giáng địa trung hồi.  

(Giờ Tý đều từ sau dẫn đi lên trên trời, 

Giờ Ngọ đều từ trước dẫn về trong đất) 

Thuần Dương Kỳ Quân nói : ”Tý hậu ngọ tiền định tức tọa, giáp tích song 

luân côn lôn quá.” (Sau Tý trước Ngọ ngồi định hơi thở, theo đường Giáp Tích 

Song Luân vượt qua núi Côn Lôn.) 

Là nói giờ Tý Thần Khí cùng tịnh, theo sau thăng lên, giờ Ngọ Thần Khí 

đồng đến trước giáng xuống mà tuần hoàn.  

Lịch Thần thập nhị giai lưu phục.  

(Trong 12 giờ đều giữ gìn ẩn lặng) 

12 giờ trong thân, đều là nói về Thần Khí. Trong lúc hành hỏa hậu thì Thần 

Khí cùng hành, đến lúc hỏa hậu lưu phục thì Thần Khí cùng trụ.   

Quán đính tam song mặc chuyển di.  

Quán đính là giữ nguồn nước Nguyên Tinh chân nhất, ngược bay về trên mà 

quán chú đến đỉnh, đó là nói về thái dược. Phật tông chư bồ tát tu hành ở từng 

nơi, thuyết pháp giảng kinh, thì trước Tiên bắt đầu quán đính, là nói theo ví dụ 

này, sao chư tăng lại chẳng biết chẳng xét, khiến Phật giáo không được Tinh 

nghiêm. Là do chẳng trừ dâm để sớm lìa dục giới, li dục phạm hạnh tuy được 

nghe nói rốt cuộc không có đất để dùng. Tam song là : Vĩ Gian, Ngọc Chẩm, 



                                                                                                                                    

Giáp Tích là 3 cửa cùng Tích Cốt lưỡng bàng đều trong 1 khiếu, gồm hoàng 

xích 2 đường, 3 cửa đều trong 2 khiếu, nên nói : tam song mặc chuyển di, Thần 

Khí theo 3 cửa 2 khiếu bên trong lặng lẽ chuyển vận tuần hoàn.  

Cổ thánh tạm gọi là hỏa dược, chẳng ngoài Thần Khí nương tựa lẫn nhau.  

Ngay nơi câu ”Ngưng Thần nhập Khí huyệt” mà hiểu được việc lớn của 

Tiên Phật tu hành.  

Câu hỏi 7 : Xin hỏi người xưa có ví dụ như mèo rình chuột là nghĩa gì ?  

Đáp : Đó là ví dụ cho lấy tính nhiếp tình, lấy Thần gọi Khí. Khi mèo rình 

chuột thì 4 chân trên đất giữ im lìm chẳng lay động là nói đến tâm chuyên ý 

thành. Tức là chỗ Lữ Tiên ông nói ”Trai giới về sau nhất Dương sanh”.  

Hai mắt lom lom, hết lòng lo một việc bắt chuột.  

Nghĩa là hết sức cẩn thận để khỏi phải phạm sai lầm trước mắt.   

Trong “Âm Phù Kinh” nói : “Cơ tại mục.” (mắt) 

Tức là chỗ “Lăng Nghiêm Kinh”  nói : “Phật nói với A Nan rằng, nếu chẳng 

biết tâm và con mắt ở đâu, thì chẳng hay giáng phục trần lao.” 

Lại nói, trường sanh cửu thị, chỗ Phật nói chánh pháp nhãn tàng đều nói đến 

nghĩa đó.   

Như vậy nghĩa của cơ tại mục Tiên Phật đều nói như nhau.  

Xét đến nghĩa của tịch nhiên chẳng động, là nói tóm tắt biết trắng giữ đen 

biết hùng giữ thư lúc 100 ngày nhìn vào trong.  

Lời Tiên gia nói có thể hiểu kim sắc trắng được sinh ra từ thủy sắc đen, khi 

trong đen mà sinh ra trắng, lúc chuyển thành trắng đó, Hùng là Dương là 

Nguyên Tinh Khí trong thận thủy. Hùng là Âm ví dụ cho thận thủy, cuối câu 

cũng nói lên nghĩa này.   

Có thể chẳng ngày đêm tĩnh tư để trừ lục tặc được sao.  

Như Phật Thế Tôn tu hành từng ở tại tuyết sơn 6 năm, ngày đêm tĩnh tư để 

trừ lục tặc. Lục tặc là nhãn nhĩ tị thiệt thân ý, trong 6 căn vọng khởi sắc thanh 

hương vị xúc pháp là lục tặc. Tĩnh tư là tịch tĩnh mà giữ chánh định chánh niệm, 



                                                                                                                                    

đến suốt 12 giờ chẳng gián đoạn, nếu sanh 1 dục niệm, thì tâm lớn bị hại mà đọa 

xuống dục giới, thế nên cần phải nhanh chóng giữ lấy chánh niệm để trừ.  

Muốn được thuần thục chẳng hai, phải biết dùng chí chẳng phân, ngưng 

Thần nhìn vào trong 10 tháng vậy.   

Lời Tiên gia nói nhìn vào trong để luyện Khí hóa Thần.  

Nên biết Phật cũng thường nhắc các đệ tử phải ngồi thiền trong phòng vắng 

hằng giữ chánh niệm.   

Theo lời Phật dạy trong Viên Giác Kinh, có thể biết lời dạy của Tiên Phật 

đều cùng dùng ví dụ mèo rình chuột.   

Lấy mèo ví dụ chủ nhân, lấy chuột ví dụ chân Dương dược vật. Rình là ví dụ 

cho thái dược. Bắt đầu phải làm như vậy, qua giai đoạn đó thì phải quên mèo 

quên chuột, phải bỏ rình mà sau có thể liễu đạo. Ta nay luyện từ nguồn nước giờ 

Tý, lại phải biết việc đến sau kia, tức dược sanh có cơ. Nếu chẳng hiểu chân 

Dương sanh cơ thì sao có thể cùng theo đến rốt của chân cơ, đã vậy thì cũng như 

mèo rình chỗ trống. Nếu biết Dương sanh chân cơ mà chẳng biết được lúc thu 

hái (thái), thì chân cơ chẳng thể quy căn phục mệnh, mà thành khô tọa ngoan 

không, thì cũng ví như mèo rình chỗ trống. Tuy có thân tâm tự nhiên sanh cơ, 

rốt cuộc cũng chỉ là lầm qua trước mắt.  

Do vậy mà phải nói để tránh làm con mèo ngu đó.  

Câu hỏi 8 : Sao gọi là trùng hòa ?  

Đáp : Trùng hòa là nói diệu nghĩa về hơi thở trong khi chẳng thở.  

Vịnh Khứ Tập nói : “Trùng hòa là tối huyền lý lúc nhị Khí trộn chung, đủ 

đầy trong trời đất, bốc nóng trong thân thể.” 

Trời đất trọn đủ trong thân này, cả người sung mãn cùng khắp, nếu có một 

chút chẳng đủ, thì không gọi là trùng hòa. Chung Ly chân nhân nói : “Vận Chu 

Thiên, thì hỏa khởi phần thân.” Phần thân nghĩa là lúc hơi thở tràn đầy bốc nóng 

vậy.  

Chẳng phải chỗ trở ngại hô hấp, cũng chẳng phải chỗ trình bày thăng giáng.  



                                                                                                                                    

Có hô hấp thì không được trùng hòa, nếu hấp thăng hô giáng chẳng dừng thì 

chẳng thể cùng trùng hòa thay phiên tuần hoàn. Để trùng hòa tất phải lìa chỗ trở 

ngại hô hấp, lìa chỗ trình bày thăng giáng, làm được như vậy mới là trùng hòa 

diệu xứ.  

Mộc Dục nên nói đương nhiên, thủ trung cũng xưng mật pháp.  

Trong giai đoạn 100 ngày luyện công dụng Tiểu Chu Thiên gọi là Mộc Dục. 

Trong giai đoạn 10 tháng luyện công dụng Đại Chu Thiên gọi là thủ trung. Thủ 

trung ấy, chẳng bám chấp sai lệch mà đọa thường pháp, cũng chẳng bám chấp 

vào không mà đọa đoạn pháp, lấy có nhập không, tất nhiên sẽ hợp trung đạo mà 

tự nhiên nên gọi là thủ trung. Chính là chỗ nói về trùng hòa diệu dụng. Hậu lai 

thánh chân Tiên Phật, được thầy dạy đầy đủ, tu tập sẽ được ấn chứng giải ngộ 

đến đó. Lưu Trường Sanh chân nhân nói : “Trùng hòa Khí dưỡng Thần.”  

Người đời chẳng biết điều tức ra sao. Ta nói điều tức hòa mà có thể trùng 

vậy.   

Vương Trọng Dương chân nhân nói : “Thường toàn hô hấp định suyễn tức, 

thật không khó, hội dưỡng Khí Thần điều trùng hòa, cũng rất dễ.” Lại nói : 

“Thần Khí trùng hòa thành đại dược.”  

Người đời chẳng biết đến đây, cần phòng nguy lự hiểm chỗ nào. Ta nói đề 

phòng vì chẳng hòa mà chẳng được trùng là điều nguy hiểm đó.   

Chẳng hòa thì đọa đến cường chế bàng môn tà pháp, chẳng phải chẳng 

không mà không dừng, sao lại được trùng.   

Chỉ có hòa mới có thể trùng, chẳng hòa thì chẳng thể trùng.  

Hai câu trên đã nói rõ 4 nghĩa.  

Thái dược, luyện dược, dã chiến là chỗ hành của Tiên cơ Phật pháp khi 

hành.  

Thủ thành là chỗ trụ của Tiên cơ Phật pháp khi trụ.  

Kết thai cũng như vậy mà dưỡng thai cũng như vậy.  

Kia nói từ 100 ngày đến 10 tháng, trong tiểu Đại Chu Thiên hỏa hậu khi ấy 

đều chẳng ngoài trùng hòa. Tích Lưu Trường Sanh chân nhân nói : “Trùng hòa 



                                                                                                                                    

kết khảm li.” là nói giai đoạn 100 ngày. Nói : “Trùng hòa Khí dưỡng Thần”, là 

nói giai đoạn 10 tháng.  

Lại hỏi : Cảnh tượng của trùng hòa như thế nào ? 

Đáp : “Chẳng thiên lệch chẳng dựa nương”.  

Thiên lệch dựa nương là câu chấp, có giúp mà chẳng trung.  

Không vượt quá, cùng chưa đến.  

Chẳng dùng ý thái cấp mà vượt quá, chẳng dùng ý thái hoãn mà chưa đến.  

Chẳng tật chẳng từ.  

Chẳng tật nhanh mà sao lãng thành phù đãng, chẳng từ hoãn mà tổn thất 

thành ra đình trệ.  

Chẳng không chẳng có.  

Chẳng túng phóng cho là không, mà thật tự có. Chẳng cường chấp giữ có, 

mà thật tự không. Tức là phải không mà chẳng không, chẳng không mà không. 

Trừ được 8 bệnh ấy mới hòa mà có thể trùng, có nó thì chẳng hay trùng.  

Lại hỏi : tác dùng của trùng hòa là gì ? 

Đáp : như vợ chồng cùng nhau gánh vác.  

Tâm và hơi thở cùng nương tựa nhau.  

Âm Dương hợp nhất. Cả hai Tinh diệu, hợp mà ngưng.  

Ở thì cùng làm, chẳng trước chẳng sau.  

Nếu Tâm theo ý mà động, trước thì đọa đến bàng môn đạo dẫn, sau thì 

chẳng làm chủ được chuyển vận. Đều chẳng phải thật nghĩa của hợp hòa. Điều 

ấy rất nguy hiểm nên phải đề phòng. Lời Phật cũng nói : tùy thuận.  

Đêm thì cùng ở, chẳng bức chẳng lìa.  

Hơi thở theo tâm mà dừng. Thông thì thái quá, đến trùng mà chẳng hòa. Lìa 

thì chẳng cập, đến trùng mà chẳng hòa. Chẳng hòa là nguy hiểm.  

Như chỗ ta hiểu trùng hòa có tác dùng là chân tam muội.  



                                                                                                                                    

Nếu bám chấp tiền hậu bức lìa, đều sai trùng hòa. Trùng hòa chính là diệu 

nghĩa thiền định. Còn Tam muội thì trong Hoa Nghiêm Kinh nói : “Chân thụ 

dùng trong chánh định.” 

Câu hỏi 9 : Nơi nào phải phòng nguy lự hiểm ?  

Đáp : Từ đầu đến cuối, mỗi việc đều có nguy hiểm, nay chỉ lược nói vì 

không thể coi nhẹ mà phải tuân luật trời nghiêm cấm nên chẳng dám nói rõ. Chỉ 

nói sơ qua một số điều sau :  

Như dược sanh có lúc, nếu chẳng biết đúng lúc dược sanh mà phạm sai lầm 

trước mặt là nguy hiểm. Thái dược có trạng thái của nó, chưa đúng lúc hoặc trễ 

nãi mà chẳng được Chân Tinh, chân Khí là nguy hiểm.  

Tiên đạo dược sanh đúng lúc, cùng lời thế tục dối gạt người chẳng đồng, nếu 

không đúng lúc, tuy có thái dược mà không được dược. Trong chỗ không mà 

cho là được, chẳng phải chân dược thì chẳng thể thành đan, hoài công không 

ích. Đúng lúc sanh mà hái, chân hậu đến bèn hái ngay, mà sau mới có thể được 

Chân Tinh chân Khí.  

Hỏa hậu hành Chu Thiên, sai sót mà ra ngoài hoàng xích nhị đạo, mờ mịt 

chẳng thấy được chỗ cần noi theo, là nguy hiểm.  

Hỏa hành đến từ sau giờ Tý trước giờ Ngọ, có hoàng xích 2 đường, đó là 

Chu Thiên hỏa, vào giờ Tý ở phía sau nghịch vận. Phải như vậy, nếu sai sót theo 

đường khác mà làm thì mênh mông mịt mờ chẳng thấy đường ngầm, do hành 

hỏa sai sẽ chẳng tựu hộ đỉnh để luyện đan, thật là nguy hiểm nên đề phòng đó.  

Tiến hỏa chẳng tiến đến chỗ nên dừng, hoặc chẳng đến chỗ nên đến, ngay 

đó lại gia tăng phần số. Thối hỏa chẳng biết chỗ lui, ngay đó lại giảm đi trình 

hạn, chẳng hợp mà thiếu sót Tiên cơ, là nguy hiểm.  

Chỗ nên dừng trong ”Hoàng Đình kinh chú” nói : “Xuất nhân hô hấp, câu 

nhập đan điền.” Trình hạn là không được chẳng đủ làm nhỏ lửa, sẽ không trường 

vượng để biến hóa; không được thái quá làm to lửa, hỏa luân chẳng hay chuyển 

vận mà cháy mạnh, ngọn lửa không thể chế ngự.  



                                                                                                                                    

Trần Nê Hoàn nói : “Thái thủ có pháp, vận dùng có độ, cân lượng có thời 

thủy hỏa có cấp độ, cùng khéo léo của trừu thiêm tiến thối, sâu xa của Mộc Dục 

giao kết, không thể chẳng phòng nguy lự hiểm.” 

Bạch chân nhân nói : “Khi ôn dưỡng, dùng tâm chẳng cẩn thận, chẳng đề 

phòng nguy hiểm, thì chẳng phát hiện kịp hống chạy diên bay.” 

Hỏa đủ mà chẳng biết dừng hỏa sẽ bị cái nguy tổn thương đan.  

Thôi chân nhân trong Nhập Dược Kính nói : “Hỏa hậu túc, mạc thương đan” 

Chung Li nói : “Đan thục chẳng tu hành hỏa hậu, canh hành hỏa hậu tất 

thương đan.” 

Trương Tử Dương nói : “Tu luyện trở về phải biết đủ thì dừng, nếu chỉ trì 

hành theo ý riêng của mình thì khó tránh khỏi một phen lao nhọc.” 

Được dược trùng quan, mà khiếu chẳng được chân thông, sẽ có dược bại 

nguy hiểm. Điều đó cho biết trước dược thất chẳng thể thái để tu luyện về sau, 

do vì dược lực của đan còn yếu, chẳng thể trường sanh, cũng chẳng thể trùng 

quan, mà dược cũng sẽ mất đi nên chẳng khác phàm phu.  

Quan khiếu sơ thông mà chẳng thể thăng tam quan để tụ, nghi ngờ mà thối 

tán là nguy hiểm.  

Tụ, do Thần làm chủ, nếu chẳng Tinh thành dũng mãnh tiến ngay một mạch 

để thấu tam quan, mà có một chút chậm trể, thì hỏa bị lui mất, thì làm mà chẳng 

được gì.  

Qua tam quan có nguy hiểm tại Thước Kiều.  

Thước Kiều vốn không lối có thể thông. Mượn kiều để thông hành. Chữ 

Thước là của hướng nam cung ly, Tâm Thần là nghĩa của chu tước. Toàn bằng 

Tâm Thần lĩnh Khí đưa qua chỗ ấy, nên ví dụ là Thước Kiều, lúc đưa qua mà 

chẳng hợp Tiên cơ thì có nguy hiểm.  

Qua Thước kiều nguy hiểm ở chỗ phục thực về hoàng đình, bước bước tại 

đầu sào, tiến 1 bước không bám chấp ở bước, nếu bám chấp hư không nơi 1 

bước, sẽ có nguy hiểm lớn.  

Trọng Dương chân nhân nói : trên chót đầu sào hãy tìm tòi.” 



                                                                                                                                    

Luyện Dương Thần mà Âm vi tế chưa dứt, Thần thai tựu mà ma chướng 

xuất hiện cả trăm là nguy lớn vì thiếu sót. Không phải cảnh xuất mà vọng xuất, 

là nguy hiểm. Có cảnh xuất đến mà chẳng xuất, cho đến ngay khi đang xuất 

cũng chẳng phải không nguy hiểm, như xuất định mà nhập định, nguy hiểm rất 

nhiều không thể nói hết. Như vậy có nhiều nguy hiểm, đều nên xét đến, không 

để bỏ sót, bước qua được rồi, gần đến siêu thoát sanh tử luân hồi, thật chứng 

trường sanh chẳng tử, hướng làm có đường lối, cùng đạo tương ứng, về sau 

chứng được hư không, mới là không nguy hiểm, chính là chỗ nói vạn vật có hư 

hoại, hư không chẳng hư hoại vậy.  

Câu hỏi 10 : Thế nào là Mộc Dục (tắm gội) ? Vì sao gọi là Mộc Dục ?  

Đáp : Mộc Dục là pháp yếu để luyện Tinh luyện Khí, là hỏa hậu bí cơ. Cơ bí 

pháp yếu nên chẳng thể nói thẳng dễ bị người coi nhẹ mà gọi là Mộc Dục.  

Mộc Dục là gốc của 2 ngôi Mão Dậu để nói về thuyết sanh tử : Đến giờ Mão 

Dậu, ở đây là ví dụ sẽ nói rõ ở văn sau, khi Thế Tôn hành Thần thuyết pháp 

cũng có lấy Mộc Dục làm ví dụ, có thể thấy Tiên Phật có tương đồng yếu pháp. 

Tại lúc Tiểu Chu Thiên, lại có tên là Âm Phù, cho đến chẳng hành có số hỏa, mà 

dùng không số để hợp đến có số, là chỗ “Ngọc Hoàng Ngọc Quyết” nói : “Âm 

nghĩa là tối. Phù nghĩa là hợp. Xét hợp thiên địa cơ, thao vận trường sanh thể 

nên gọi Âm Phù. Tại Đại Chu Thiên lại gọi là Phần Thân Tam Muội Hỏa.  

Ý nói điều gì ? Là chỉ về ngũ hành ? Tại nơi thế đạo, riêng có nói về lý sanh 

tử, tức là 1 : Trường Sanh, 2 : Mộc Dục, 3 : Quan Đái, 4 : LÂm Quan, 5 : Đế 

Vượng, 6 : Suy, 7 : Bệnh, 8 : Tử, 9 : Mộ, 10 : Tuyệt, 11 : Thai, 12 : Dưỡng đó là 

12 vì sao.  

Ấy là phó thác đến Sửu Dần 12 Thần vị, thuyết này nói : hỏa sanh tại Dần, 

Kim sanh tại Tị, Thủy Thổ cả hai sanh tại Thân, Mộc sanh tại Hợi. Ngũ hành 

kiền Dương sanh đến 4 nơi đó. Dương tử vị tức là ngũ hành Âm kiền sanh vị, 

Âm tử vị tức là Dương sanh vị, cũng là chữ ví dụ chỗ kia chết mà chỗ ta sống, là 

nghĩa của chết bên này tức là sanh đến bên kia, thánh chân dùng cơ đại sự sanh 

tử của con người tại pháp Mộc Dục, là mượn để ví dụ vậy.  

Có sống tất có chết, biết lo đến cái chết thì có thể sống.  



                                                                                                                                    

Nói thiên địa Âm Dương cùng ngưới có sự tương đồng, chưa từng có sanh 

mà chẳng chết, chưa từng có chết mà chẳng sanh. Tiên gia luyện đan pháp cho 

rằng : Hỏa trường sanh tại Dần, thứ hai Mộc Dục tại Mão, mượn Mão ngôi mộc 

giữ tên mà gọi nơi giờ Mão dùng cơ, lấy Âm Phù làm hỏa hậu vậy. Lại nói Thủy 

trường sanh tại Thân, thứ hai Mộc Dục tại Dậu, mượn ngôi Dậu tên Mộc Dục 

mà dụ giờ Dậu dùng cơ, cũng Âm Phù làm hỏa hậu vậy.  

Vậy chính cách nhìn nhận Âm Phù tức là Mộc Dục mà Hoàng Đế, Li Sơn 

lão mỗ Lý Thuyên trong ”Âm Phù Thuyết” đã nói rõ.  

Mão Dậu ở trong ngôi tứ chánh. 

Mão tại chánh đông, Dậu tại chánh tây, TÝ tại chánh bắc, Ngọ tại chánh 

nam. Nhập Dược Kính cũng nói tứ chánh.  

Mà 2 hành Kim Mộc đâu thể không theo lý trường sanh Mộc Dục nơi Tý 

Ngọ. 

Như Kim trường sanh tại Tị, thì Mộc Dục tại Ngọ vị. Mộc trường sanh tại 

Hợi, thì Mộc Dục tại Tý.  

Lại Thôi chân nhân trong “Nhập Dược Kính” nói : “Khán tứ chánh” là vậy.  

Thôi chân nhân xưa nay tiết lộ chẳng quá 3 từ.  

Vương Trọng Dương chân nhân nói : Tý ngọ trùng hòa liên Mão Dậu, xuân 

đông thu hạ tương huề.  

Đạt Ma nói : “Nhất thời dùng lục hậu, nhị hậu thái mưu ni. Tứ hậu biệt hữu 

diệu dụng”, là nói về điều này.  

Lại hỏi : Người người đều nói Mão Dậu Mộc Dục chẳng hành hỏa hậu, nay 

nói yếu pháp, nói bí cơ, vậy có hỏa hậu hay không, có đồng với lời chúng nói 

hay không ?  

Người đời cố chấp nói rằng chẳng hành hỏa, hoàn toàn không có hỏa hậu. 

Do chẳng ngộ Tiên truyền, nên chẳng biết. Xưa nói : chẳng hành hỏa hậu, lý ấy 

là chỗ thấy biết của sơ học phàm phu chẳng có tu hành. Chỗ thấy đó chẳng thể 

dùng để tu hành, lời nói ấy chẳng thể dùng để tu hành. truyền lan ra thành một 

nhóm sai lầm, tuyệt không 1 người tin thật có pháp có cơ, riêng chỉ có Ngũ Thủ 



                                                                                                                                    

một mình nói pháp nói cơ. Đến như các lời nói pháp thế gian kia, rốt chẳng biết 

chúng nói hoặc phải hoặc trái, Ngũ Tử đều bác phải, bác trái, chỉ theo kết quả 

thu được từ thực hành mà dạy. Há chẳng biết lời dạy của chân Tiên có thể dùng 

để khảo chứng.  

Đáp : Thánh chân nói Tứ thời hỏa, lấy chẳng hành có số hậu để làm hậu, đó 

là lời nói ẩn.  

Sách ”Tham Đồng Khế” Ngụy Bá Dương chân nhân nói : “Nhĩ mục khẩu 

tam bảo bế tắc, vật lệnh thông li, Khí nội doanh vệ, khảm nãi bất dụng. Thông 

đoái hợp, bất dĩ đàm hi, ngôn thuận hồng mông.” (Tai mắt miệng 3 báu đóng 

kín, chớ để thông li, Khí trong doanh vệ, khiếm khuyết chẳng dùng, thông đổi 

hợp, không thể nói một ít lời, chỉ nói là thuận hồng mông). 

Trần Nê Hoàn chân nhân nói : “Mộc Dục giao kết áo.” 

Lục Tử trong chú “Ngộ Kỳ Thiên” nói : “Mão Dậu chẳng tiến hỏa, lấy chân 

Khí huân chưng mà làm Mộc Dục”. Câu này đã làm rõ ẩn ngữ, là lời tiết lộ lẽ 

chân.  

Không phải hoàn toàn không hỏa hậu mà cũng chẳng ngoài nó, ta được nghe 

lời thánh sư mà biết được lẽ chân.  

Thánh sư là các vị ngồi ghế da hỗ : Trương chân nhân, Lý Hư Am chân 

nhân, Tào Hoàn Dương chân nhân, tam thánh tự chứng chân mà truyền đạo 

chân. 

Sách phái Ẩn Tiên cũng nói như vậy.  

Tức sách của Ngụy Trần 6 bậc.  

Thật chẳng phải lầm lỗi đến với chúng mà do chúng tự lầm, bọn nó theo lời 

bên ngoài của Tiên thánh ẩn ngôn, mà thốt ra chỗ thấy biết ngu mê tự đắc, nói 

Mão tây 2 thời Mộc Dục, cho là tất cả chẳng hành hỏa hậu, rồi khoe khoan điều 

này, đem tri kiến sai lầm tạo ra sách giả, khéo nói mê đời, còn người thế gian vì 

học ít thấy cạn, nghe mà cả tin theo lời ấy lại cho là có thể cứu đời. Ta trong bài 

vịnh đã nói :  

Thế xưng Mộc Dục bất hành hỏa,  



                                                                                                                                    

Thả đạo xuy hư kí hướng thùy,  

Yếu tương tứ chánh dung trừu bổ,  

Tài đắc kim đan nhất lạp quy.  

Dịch nghĩa : 

Kẻ cho Mộc Dục chẳng hành hỏa 

Lời ấy không chỉ nẽo về đạo 

Cần theo tứ chánh pháp thêm bớt 

Mới đặng kim đan một hạt về. 

Cũng lấy lời ấy nói với người đời sau. Hiền chân phân rõ vậy. Đổi lời nói 

chỉ cho là chẳng hành hỏa hậu có số về sau là Mộc Dục yếu pháp bí cơ. Hậu 

thánh siêng năng tu chân thật ngộ tất sẽ chứng được đến đây. Nhưng có phải 

ngôi hai tám tháng Mão Dậu chẳng hành hỏa hậu mà làm Mộc Dục ư ? Có thể 

biết rõ là chẳng phải vậy. Theo lời ấy mà biết phi pháp tại đó. Trọng Dương 

chân nhân nói : “Tý Ngọ câu vô, hà tu Mão Dậu – Tý Ngọ đều không, sao phải 

tu Mão Dậu”. Bạch Ngọc Thiềm chân nhân nói : “Không khứ không lai không 

tiến thối, bất tăng bất giảm bất trừu thiêm” – (Không qua không lại không tới 

lui, chẳng thêm chẳng bớt chẳng khuyết bồi). Chung Ly chân nhân nói : “Nhất 

niên Mộc Dục phòng nguy hiểm”. Tiết Tử Hiền chân nhân cũng nói : “Nhất niên 

mạt dục canh phòng nguy”. Đều có thể làm chứng. Lấy lời ấy làm chứng mà biết 

10 tháng hoài thai đều lấy Mộc Dục làm chân truyền, không thể chỉ cho là hai 

tám 2 tháng làm Mộc Dục mà nói lầm, là sai vậy.  

Đã nói trọn một năm đều Mộc Dục, thì biết tháng hai tám trong năm tối mà 

có chân nguyên thông tiên. Đạo kinh nói : được lớn vậy, trùng hòa mà bền lâu. 

Điều ấy cũng nói ngoài hai thời Mộc Dục kia, cần yếu là lâu dài. Tóm lại đã răn 

dạy người phải phòng nguy, thì tất có trạng thái của Mộc Dục mà đề phòng 

chẳng có Mộc Dục, nếu kẻ kia chẳng hành hỏa, sao lại có điều nguy hiểm phải 

phòng. Ta nay có lời răn cùng hậu thánh, có nghi thì suy xét kỷ lời nói trên.  

Lại hỏi : “Người xưa vì sao nói nhị bát nguyệt, mà không nói cho dễ hiểu 

hơn ? ” 



                                                                                                                                    

Đáp : “Lời xưa nói nhị bát nguyệt, do noi theo Mão Dậu vậy. Hỏa Mộc Dục 

công phu vào giờ Mão Dậu, hư trống mà giúp cho Đại Chu Thiên, nên gọi là 

dục.” 

Theo lý thì chớ chấp lời hư dối, làm mê lầm ngàn năm.  

Theo lời trên chỉ rõ về Mộc Dục cơ, như Phật dùng thiện xảo phương tiện 

mà thuyết pháp, sao có thể cưỡng chấp làm thật, chẳng hành hỏa mà làm hỏng, 

thành mối hại cho đại đan! Lại lầm mà hại đến học giả tín tâm sau này! 

Lại có lời Tử Dương chân nhân nói : “Hỏa hậu chẳng dùng thời”.  

Hỏa hậu dùng Tiểu Chu Thiên, có 12 giờ, hết giờ thì có khoản giữa. Hành 

Đại Chu Thiên hỏa, chẳng dùng giờ thì không khoản giữa. Giờ nếu chẳng dùng, 

chẳng gián đoạn, thì sao có thể chấp nhận được việc lấy nhị bát hai tháng làm 

khoản giữa.  

Lại nói, Mộc Dục pháp ấy giờ Mão Dậu luôn giữ hư trống. Thạch Hạnh 

LÂm cũng nói : Đông chí chẳng tại giờ Tý, Mộc Dục cũng chẳng phải Mão 

Dậu. Đều nói Tiểu Chu Thiên lại chẳng dùng giờ giấc mà chỉ giữ hư trống là 

Mộc Dục. Vậy mà nói Đại Chu Thiên có thể thật dùng tháng làm Mộc Dục sao ? 

Ta đã nói : Chẳng hướng chân trời tìm Tý ngọ, sao lại đến trong lịch số để tìm 

Mão Dậu vậy, nếu cho rằng dưỡng thai mà bỏ đi công phu nhị bát hai tháng, thì 

Thần Khí tán mà trái đạo vậy.  

Trong khi 10 tháng công phu Đại Chu Thiên dưỡng thai tức, đều là chuyển 

Thần nhập định. Nếu chẳng hành hỏa, thì chẳng thể chuyển Thần. Chẳng nhập 

định thì Khí chẳng hóa Thần, sao có thể được thành Dương Thần mà xuất ra 

ngoài thân.  

Thường phụ nhân mang thai mà nói nhị bát hai tháng chẳng mang sao.  

Dù cho phụ nhân không có cái lý hai tháng chẳng dưỡng thai, cũng cắt bỏ 

lời nói cho là tu Tiên dưỡng thai không có công phu của hai tháng, là lời chẳng 

lợi cho thai, bỏ đi mà không nghi.  

Nay phá bỏ nghi vấn lâu đời, tiết lộ điều che dấu xưa nay. Cùng với quyển 

”Thiên Tiên Chánh Lý Trực Luận” của ta mà thường xem sẽ phát minh được 

nhiều lợi ích. Hậu thánh chân Tiên Phật gặp được thiên nhân Thần sư truyền thụ 



                                                                                                                                    

đạo, tự ta ở Khâu Tổ Trường Xuân chân nhân đích phái, theo đó đã ấn chứng 

qua, mà sau có thể coi là chân tri Tiên đạo Mộc Dục.  

Trương Tử Dương nói : địa ngục chẳng giam người truyền đạo, dạy giữ kinh 

sách độ ba thầy.  

                                    Phụ lục 

Hòa Cát Vương Chu Thái Hòa thi nhị thủ. 

Đạo nương một chữ tạo nền móng.  

Đạo tại không cực vốn vô hình không số, mà sanh có hình có số. Một là thái 

cực. Nhất sanh nhị là Âm Dương. Nhị sanh tam là Tinh Khí Thần. Tam sanh 

vạn, biến hóa không cùng.  

Vận hóa theo tâm diệu chuyển dới.  

Luyện Tinh hóa Khí lấy tâm làm chủ tể để biến đổi vậy, luyện Khí hóa Thần 

cũng tâm chứng để biến đổi thành, vận hóa chuyển dời đều có tâm này, chẳng 

ngoài tâm. Cho đến luyện Thần Hoàn Hư, được hư linh độc diệu, không chấp trứ 

huyễn vọng làm hư không ấy, thật là không tâm diệu dụng. Cũng chẳng ngoài 

tâm chánh, là thuyết tam giới đều là tâm vậy.  

Kim tự thủy hương hoàn bạch dịch.  

Bạch kim sanh đến hắc diên trong thủy, ví dụ cho trong thận thủy sanh chân 

Dương Khí. Bạch kiền kim là đoài kim vậy.  

Mộc do bính huyệt phản thanh lê.  

Bính huyệt, ở nam phương hỏa địa. Nói hống mộc màu xanh do bính đinh 

hỏa sanh xuất, cho đến hồi phản đến bính nội, là hống xuất sa, nghĩa của sa là ví 

dụ giữ gìn bên ngoài để Thần phục ngưng phản vào trong vậy.  

Đan ngưng Thần Khí tê Huyền Cốc.  

Huyền Cốc tức là Khí huyệt. Thần ngự Khí ngưng đến Huyền Cốc, Khí 

ngưng Thần cũng ngưng, cả hai đều ngưng mà thành đan, nên nói đan ngưng. 

Tức là nói ngưng Thần về Khí huyệt.  

Tinh củng Cương hợp chiếu Bích Khê.  



                                                                                                                                    

Bích Khê tức là Thần thủy hoa trì. Cương là tên của sao bắc đẩu đệ thất phá 

quân, là chỉ về ngôi bậc trong Độn pháp, là sao cát thai trong ba sao Thai ở trước 

sao Cương. Cùng với sao Cương tất cả có 12 ngôi, tức là thuyết Đẩu Bính vận 

Chu Thiên. Vây quanh Cương thai là Thần hành tức là Khí hành. Chiếu Bích 

Khê là nói Thần trụ tức Khí trụ vậy.  

Đãi đáo không ngân kiêu Bắc cảnh.  

Ngân Âm Dần là nói không bến bờ, không biên giới. Chữ khối Âm ương, 

chữ bắc Âm trát, là nói đến hồng mông hỗn độn. Tức là lúc trừng hư không cảnh 

giới, đồng với chữ diệt ở nhà Phật khi nói về sanh diệt.  

Hoàng đình chúc tọa bạn di hi.   

Di hi là chẳng thấy chẳng nghe vậy. Hoàng đình là trung quan. Độc tọa là 

tuyệt đối đãi. Bạn di hi tức là lấy Phật tịch diệt làm tông vậy.   

Kỳ nhị  

Tinh Dương tằng vi trảm giao lai.   

Đời Tấn, Hứa Tinh Dương chân quân đến Trường Sa phủ chém con Tinh có 

sừng.  

Nhất kiếm công Thần kính tự hồi.   

Chém xong rồi quay về Nam Xương.   

Thiên nhị bách niên ngô phục chí.   

Từ khi Tinh Dương quay về đến nay đã 1200 năm, ta cho là không phải trên 

sông giao đấu với con Tinh, mà nói đến trảm thận thủy trong giao Tinh.  

Kỉ vi nhất khiếu Khí trọng khai.  

Nhất khiếu là huyền quan nhất khiếu. Khí trọng khai là Tiên thiên nhất Khí 

sanh sanh chẳng dừng, khai rồi lại khai. Thái dược có thời, thời đến Thần biết, 

mà chỗ ta gọi là giác thật chẳng phải giác, chính là nói phục giác chân huyền.  

Đan ngưng ngọc đỉnh phong sanh nhĩ.  

Tam bảo hợp luyện đến trong đỉnh, chân Dương cùng kỳ tính ngưng kết mà 

thành đan. Ngọc đỉnh là cổ nhân dùng kim lô ngọc đỉnh ví dụ cho Khí huyệt. 



                                                                                                                                    

Đan đã ngưng, là Đại Dược huyền châu, đến lúc thu hái trước có gió thổi đến, 

sau lỗ tai có tiếng gió đến thì Đại Dược cũng đến.  

Hỏa phục kim lô tức chú thai.  

Ba chữ dưới làm rõ bốn chữ trên. Tức chú thai là an Thần định tức, nói bôi 

thai hoàn Thần, giờ giờ hơi thở đều định thì thành thai, thai thành thì hơi thở tự 

trụ. Chẳng xuất chẳng nhập, Thần và hơi thở thường trụ mà thẳng đến diệt tận 

định vậy.  

Thử đạo cửu tương không dùng xử.  

Trọn 10 tháng hoàn Thần định tính, theo có nhập không mà thật chứng 

không, sanh lấy không vi tịch diệt làm công dụng lớn vậy.  

Cầu sanh xá ngã canh tầm thùy.  

Câu này có thể hiểu theo hai cách : một là nay người cầu trường sanh đạo 

nơi ta, đã được hỏi chánh pháp Tiên đạo, nhưng lại chẳng buông bỏ ngã sở 

thuyết mà riêng theo tà thuyết, vì nó đã quen như thế. Còn cách nữa là người cầu 

đạo, cả đời chỉ mong ngộ đạo, chứng đạo tất do theo ta, tin tưởng bền lòng mà 

tinh mật công phu, kẻ khác không thể ngăn nổi.  

                    Tiên Phật Hợp Tông Ngữ Lục 

Ngũ Thái Sơ hỏi sáu điều 

Pháp danh Thái Sơ, hào kiến sơ, 

Đệ tứ thúc phụ tử, chân Dương thân đệ. 

Câu hỏi 1 : Công phu tu chân nên bắt đầu từ đâu ?  

Đáp : Tiên đạo trước hết chẳng ngoài luyện Dương Tinh để hóa Khí.  

Tiên gia trước lấy Nguyên Tinh phản hoàn đến trong thân phục quy Nguyên 

Khí. Phật gia cũng nói giới dâm dục để ra khỏi dục giới, đều cùng ý nghĩa là trừ 

dâm. Khởi đầu nếu chẳng phải vậy, thì bị lạc không vong. Nếu một khi chết đi, 

phải chịu vạn sanh vạn tử, luân hồi chẳng đoạn, 6 đường khó ra. Nếu người hay 

lìa dục là thanh tịnh phạm hành, thành được quả li dục, là thanh tịnh phạm đức, 

là chân cơ để chuyển Thần nhập định vậy. Trong nhà Phật, tỉnh Triết Giang có 



                                                                                                                                    

pháp trừ dâm lìa dục do từ núi Thiên Thai Trí Khải hòa thượng truyền dạy. 

Tương truyền anh của Trí Khải sau khi tu hành từng gặp Trương Quả Lão chân 

nhân và được chân nhân ngợi khen.  

Ở tuổi nhỏ vì Thần Khí thịnh vượng, động tĩnh tuần hoàn nhanh.  

Do diên hống chẳng thiếu, nên dược sanh cũng nhanh.  

Dương Khí sanh mà sau thái thủ phanh luyện, ngay khi nhất Dương sanh mà 

ra công giáng ngày, chính là chỗ nói nhất Dương sơ động, trung tiêu lậu vĩnh. 

Bèn có dược mà sau hành hỏa vậy.  

Chung Ly chân nhân nói : Tu hành không khó là người tuổi trẻ. Tuổi trè tu 

hành do căn nguyên tròn đủ bền chắc, tu mau có kết quả, chỉ khoảng 1.000 ngày 

có thể đại thành. Lại khó được là trung niên, trung niên cần phải trước bồi bổ 

cho hoàn bị, sau mới hạ thủ tiến công; trước phải phản lão hoàn đồng sau mới 

siêu phàm nhập thánh.  

Người lớn tuổi thì Thần Khí suy, vì tuổi già mà diên hống đều thiếu vậy.  

Thuần Dương 64 tuổi mới gặp Chung Ly, Bạch Ngọc Thiềm 64 tuổi mới 

gặp Trần Nê Hoàn, Mã Tự Nhiên 64 tuổi mới gặp Lưu Hải Thiềm, Lưu Lãng 

Nhiên Tử cũng 64 tuổi mới gặp thầy, Lưu Khoan đời Hán Linh Đế chức Khí ti 

đồ thái úy khi học đạo đã 73 tuổi được Thanh Cốc Tiên sanh truyền đạo mà đạo 

thành. Thúy Hư Thiên nói : “Già trẻ khác nhau có dễ khó.”, Mã Đan Dương nói 

: “Người có lòng theo đạo ngay lập tức quay về gìn giữ, chớ để năm tháng trôi 

qua, khi tuổi còn trẻ nên sớm cứu tính mệnh, chớ để thân này héo khô.” 

Động tĩnh tuần hoàn nếu chậm, thì dùng pháp hỗ trợ xao trúc cổ cầm để 

hoán quy chiêu phượng, mà về sau Âm đủ Dương về cho kịp làm thuốc.  

Điều này trong Ngộ Kỳ thiên cũng có nói.  

Lại nói, chẳng định thì dược chẳng sanh.  

Điều này trong Ngọc Thanh Kim Tứ Bí Văn có nói.  

Trọng Dương chân nhân nói : “Thuần Âm mà tu thì dùng hỏa đoàn luyện, 

khi được Dương Khí phát sanh, Thần minh tự đến vậy.” 

Thần minh là Chân Tinh nguyên Dương diệu giác.  



                                                                                                                                    

Long Mi Tử cũng nói : “Phong luân kích động sản chân diên, đô nhân cực 

hoàn sanh động” đều nói như nhau. Đều có cơ đã tạo từ trước mà sau sanh dược. 

Lấy để hành hỏa vậy. 

Trong Linh Bảo Tất Pháp, Chung Ly nói : “Tuổi cao tu trì, trước phải nói về 

cứu hộ, sau mới bổ ích, từ nhỏ ra công gom lại đến trung thành, trung thành gom 

đến phản lão hoàn đồng là luyện hình trụ thế vậy.  

Huyền diệu thiên cơ này người đời chẳng biết được như thế. Chỉ chấp nhận 

già rồi chết chứ nào biết được lý này.  

Trọng Dương chân nhân nói : “Đã hoàn ngộ quay đầu trở lại, lối Bồng lai 

rão bước dễ dàng.” 

Nay ta nói : có được khẩu Khí này đều có thể làm. 

Phàm có một hơi hô hấp Khí ra vào mũi miệng, đều do nơi Nguyên Khí hóa 

sanh. Có một hơi ấy tức là có Nguyên Khí, là có căn bổn để trường sanh mà có 

thể tu hành thành tiên. Mã Đan Dương nói : “Khí chẳng dừng, Thần có thể bền, 

trước bỏ được ý mã tâm viên, dụng công giữ gìn an trụ, tự nhiên được tính mệnh 

đình trụ.” 

Cũng ý này trong Hoàng Đình kinh nói : “120 năm có thể hoàn.” Tổ sư 

Trọng Dương chân nhân nói : “Chớ cho trăm tuổi tu hành trễ, chỉ tại trong tâm 

chịu trở về.” 

Trần Nê Hoàn nói : “Nếu muốn sống lâu cứu tuổi già, hãy trừ dâm dục dứt 

bàng môn.” 

Nhất nói : Cổ nhân 80 tuổi khó hoàn đan.  

Nê Hoàn nói : “Nếu muốn giữ hình bền trụ thế, trừ phi vận hỏa luyện Thần 

đan.” 

Lão tử tự nói : trên đầu trắng.  

Lão tử là Lý lão quân vậy. Tức là Thái Thanh Thái Xích Thiên Thái Thượng 

Lão Quân phân Thần hóa hiện xuống thế. Từ khi Nguyên Thủy thiên tôn bắt đầu 

từ thành kiếp cho đến kiếp phôi ( ? ? ? ), kế mở ra thành kiếp phân Thần hóa 

sanh đại đạo quân cho đến kiếp phôi, gồm 4 kiếp, kế mở làm thành kiếp thứ 5, 



                                                                                                                                    

mà trước hết lại phân Thần hóa sanh lão quân làm chủ Thái Thanh, nhân vì trãi 

qua 5 kiếp mà xưng là lão, đầu đã bạc trắng. Kịp lão quân phân Thần đến cõi 

trần, cũng tóc trắng như người già, nên nói trên đầu trắng, tự nói tu trì, chỉ rằng 

người tuổi già đều có thể tu thành, cần yếu là tinh tiến để cầu thành. Mã Đan 

Dương cũng khuyến khích nói : “60 có thể tu bổ lâu, dù cho chúng nhân nói 

chậm liễu đạo, vó ngựa thời gian chưa phải trể.”. Lại nói : Tuổi 80 có 4 người 

rất muốn phát tâm tu, chớ chê già chẳng thể sống; Khí chưa dứt đều có thể tu trì, 

công phu trước hết là phải nhanh chóng trừng tâm.” 

Bạch Ngọc Thiềm nói : “Nay cho 90 là chết, nhưng trên tuổi ấy lại có người 

diện mạo như trẻ con.” Câu này nói tuy già nhưng có thể tu vậy. Cát Tiên ông 

nói : “Ta nay đã 60, thừa sức thoát tam đồ. ” Vương Trọng Dương chân nhân 

nói : “Năm mươi hai năm ngày qua nhanh, tuổi bảy mươi chóng theo đến liền, 

đường luân hồi phía trước hiểm nguy, mất thân người vạn kiếp khó gặp, khi tu 

thường cảnh tỉnh điều này.” 

Lưu Lãng nhiên nói : “Chớ để tuổi già theo đến, đâu biết tương lai thế nào.” 

Đan Dương nói : “Tìm suy rất gấp để tu trì, nhanh chóng tu trì thoát hiểm ngay, 

tính mệnh thân này thật cấp bách, một hơi không lại đất vùi thây.” Chí nguyện 

tỉnh ngộ mau tu trì. Điều Khí thô thuận lối Thần tiên.” 

Suy lão sẽ đến, lại cứ để cho đến, sẽ bị lụy vì chẳng quyết tâm tu gấp vậy. 

Tuổi trẻ sự thấy biết chưa chậm lụt, có thể tu mà cứ để tâm buông lung lười 

biếng như vậy rồi đến già chết. Chung li nói : “Qua khỏi một năm mất một năm, 

qua khỏi một ngày mất một ngày.” Đan Dương nói : “Gẩm một ngày ở tuổi bảy 

mươi, chính là ngày thứ 25.000. Qua khỏi một ngày mất một ngày. Thân người 

như ánh mặt trời tây”. Lại nói : “Tuổi thọ dễ gì đến một trăm, xưa nay bảy mươi 

đã hiếm thấy.” 

Trương Tử Dương nói : “Chẳng tu như đèn ra trước gió, 6 nẽo luân hồi chớ 

trách trời.” 

Có duyên mới gặp, mới biết vạn cổ Tiên chân giục người hãy sớm tu mà 

nhắc nhở vậy.  

 



                                                                                                                                    

 

Câu hỏi 2 : Xin chỉ rõ về lúc khởi đầu phải dụng công ra sao ?  

Đáp : ở người phàm Khí cùng Thần đều ban ngày chủ động mà ban đêm chủ 

tĩnh. Theo thiên đạo thì ban ngày sanh động sanh Dương đến tĩnh, sang đêm thì 

trở về tĩnh. Người cũng thuận theo trời, theo ngày động đêm tĩnh vậy.  

Động tác hưu tức (hơi thở bớt dần) nơi người cũng thuận theo trời vậy.  

Cần tu hành yên tĩnh, chớ chẳng phải chỉ riêng áp dùng ban đêm.  

Du Ngọc Ngô nói : “Sức tu luyện lâu, đêm không mộng mị. Tuy đang ngủ, 

Thần cũng chẳng mê, lúc tỉnh chẳng chờ lay dậy, cũng tự tỉnh giấc.” Hạ Ngôn 

Phong nói : “Tự nhiên thời tiết, trong mộng đã biết.” 

Tĩnh mà phục động, thì dùng cả hai. Về điều này Thuần Dương Tổ có nói 

“động thì thi công, tĩnh thì miên huấn.” 

Như ta vào năm Vạn Lịch xuân Nhâm Dần, công phu cửa ban đầu 100 ngày, 

vào phòng để luyện Tinh hóa Khí, giữ 1 tháng tập đều, được 1 tháng tinh tiến, 

thời đến Thần biết, vận một Chu Thiên quay lại Dẩu Bính, thầm hiểu chỗ Thế 

Tôn thấy sao Mai rực sáng mà ngộ lẽ đạo, hợp diệu dùng nơi ta.  

Chỗ cổ Tiên nói ”Bắc đấu vọng nam khán thiện sư” và chỗ nói ”Bắc đấu lý 

tàng thân” đều giống nhau.  

Từ đó về sau, một đêm hành qua khoản ba hay năm lần Chu Thiên, đến bảy 

tám Chu Thiên, lại đến hơn mười Chu Thiên, thời gian công phu suốt đêm 

không ngừng, Tinh tận hóa Khí, hỏa hậu đầy đủ mới được chỉ hỏa cảnh mà 

dừng.  

Đan Dương nói pháp : “Nói ra chỗ hạ thủ hoàn thành công phu, sự riêng biết 

ấy người nghe chẳng thể hình dung được.” 

Khoảng hơn hai tháng, cuối tháng thứ ba sẽ thành đại dược. Xưa nói bách 

nhật trúc cơ làm tin vậy! 

Trọng Dương chân nhân nói : “Ngủ thì giữ gìn tâm vượn ý ngựa, tỉnh đi hái 

lại ngọc quỳnh.” Mỗi giờ đều theo đó, công phu ấy chỉ trong 100 ngày thì trong 

tâm sẽ liễu tri.  



                                                                                                                                    

Tích Tào Hoàn Dương lão sư lúc hạ thủ công phu lúc tuổi 30, Thần thanh 

tịnh Khí đủ đầy, ban đêm vắng lặng công phu chuyên cần.  

Nhân duyên trần thế không thể ràng buộc.  

Chẳng đến 50 ngày, mà hỏa đủ đến kỳ thái đại dược, chỉ 5 ngày mà được.  

Công phu thi hành nhờ tinh cần mà được Đại Dược dễ vậy.  

Mắt có ánh sáng vàng, mũi có Khí động, sau tai có gió thổi, sau não có tiếng 

chim Thứu kêu.  

Thứu là loại chim nước, tức là cò trắng ( ? ) vậy. Sau não trong hư không 

nếu có tiếng chim kêu vang chẳng ngừng, là điềm báo trước Đại Dược sắp đến. 

Thế Tôn nói : Thứu lĩnh (non thứu). Lại nói : Thước sào quán hạng (tổ chim treo 

cao ngang cổ) là vậy.  

Thân có rúng động, Đan Điền có hỏa châu họp tụ, trên xung dưới đột, chính 

là lục chủng kiến nghiệm vậy.  

Lục chủng là lục căn có chỗ chứng quả nghiệm thấy vậy. Du Ngọc Ngô nói 

Tham Đồng Khế chú, cũng có lục chủng ứng nghiệm nói cũng như vậy. Trong 

Hoa Nghiêm Kinh, Thế Tôn cũng có lục chủng chấn động cũng cùng ý nghĩa.  

Khi lửa tắt sẽ tự nhiên đến cửa diệu.  

Hỏa châu ấy là không Tinh Nguyên Khí luyện thành kim đan Đại Dược như 

hỏa châu vậy. Cửa diệu là muốn tự vượt hết qua tam quan.  

Ngay đó lại hỏi : Sao là muốn vượt qua tam quan ?  

Đáp : Tích Tào lão sư nói : “Ngựa chạy đường quen.” Trần Nê Hoàn nói : 

“Kế tiếp bàng quang như lò lửa, bên trong hai quả thận như nước sôi, đã được 

động xung tâm nguyên.” Đều nói ra cảnh kim đan đại dược.  

Mới biết Thiên Tiên kim đan đại đạo riêng dễ đến thế, mà đồng đến Phật. 

Thầy ta riêng sớm được thành tựu, đó là do biết tu, siêng tu Tiên đạo, mới thật là 

trượng phu vậy. Lại phải khởi thủ được đúng lúc, hoàn Dương Tinh, Dương 

Khí, hóa Dương Thần mà xuất vậy. Nếu sở chứng chẳng được Dương Tinh, 

Dương Khí, Dương Thần, phải đọa nơi ngoại đạo Âm Thần các loại ấy, đều do 



                                                                                                                                    

chẳng biết khởi thủ đúng lúc vậy, sau này kẻ học trong cửa của ta, sao có thể 

chẳng coi trọng lúc khởi thủ, đều phải cấp thiết tra cứu sớm vậy.  

Câu cuối đã hết lòng khuyên răn rồi đó.  

Câu hỏi 3 : Dừng (chỉ) hỏa hậu sao là chí yếu ?  

Đáp : Dược thục đan thành thì phải dừng (chỉ) hỏa.  

Hỏi : Chỉ hỏa có phải là dừng mà chẳng hành, hay là dừng rồi sau sẽ hành 

nữa, hành mà sau sẽ dừng nữa. 

Đáp : Luyện đan pháp lấy hỏa nấu thuốc (dược) dùng Tiểu Chu Thiên hỏa 

vậy. Dược đã thục đan đã thành thì chẳng dùng hỏa, mà phải dừng Tiểu Chu 

Thiên hỏa, ngay đó ra công hành thái đại dược, thì dược dần dần được thấy 

chẳng sanh ra ngoài, đã chẳng sanh ra ngoài, cần gì phải dùng hỏa mạnh, nên 

phải dừng (chỉ) hỏa. Nếu được đại dược, thì cùng Đại Chu Thiên không hậu 

không vi hỏa, để luyện Khí hóa Thần. Cả tiểu cùng đại ấy, có hoặc không, công 

phu chẳng đồng vậy, nên phải dừng hỏa ấy, toàn nhiên chẳng dùng.  

Lúc Đan dược chưa thành thục, thì không phải lúc dừng hỏa.  

Có hỏa đủ thấy được, tức đan thành mà được, mới đúng lúc nên dừng thì 

dừng, là hợp thời. Đan chưa thành thì không phải lúc dừng hỏa, chẳng được 

dừng hỏa, mà ngay đó lại phải tinh tiến hỏa, để luyện cho đến thành đan rồi sau 

mới dừng.  

Nếu đan đã thành thục mà chẳng thấy chỉ hỏa cảnh, chỉ hỏa phải trãi qua 

thời gian rất lâu, mà giữ hỏa ấm dưỡng đan giữ Dương Tinh Dương Khí nơi đan 

điền, thì chỉ tạm được trường sanh chẳng tử.  

Cát Tiên ông nói : “Cố hình bảo Thần chẳng phải kết quả rốt ráo. Trọn vẫn 

chưa thoát phàm thai phàm chất. Do có tử sanh ở đó, không phải là chứng thánh.  

Dược vật chân hỏa hậu, chân luyện pháp, do chân mà thành đại dược, mới 

thành xuất thế thánh chân, sao lại chẳng biết chỉ hỏa. Là do học giả từ trước đến 

nay tích tu công hành kém, ngày nay chí nguyện đến cầu trường sanh chẳng tử, 

được lâu dài thay cho mạng ngắn, được hưởng phú quý an nhàn. Lại Tiên sư 

cũng chỉ phép trường sanh theo lòng mong cầu. Giữ Tinh Khí trụ đến Đan Điền 

ấm áp, tất chẳng tử. Như Trần Hi Di đã nói : “Lưu được Dương Tinh, quyết định 



                                                                                                                                    

trường sanh”. Phàm phu tiết Tinh đều do từ Đan Điền Nguyên Khí phát mà hóa, 

xét Tiên với phàm, thì Đan Điền là nơi có thể giữ có thể tiết, cơ cũng có thể sanh 

có thể tử. Nếu lưu Tinh giữ đến đây. Lâu lâu mà lại tiết, đồng với phàm phu 

thường thấy, nên chẳng thoát phàm phu tử sanh, nếu giữ lại được thì có thể hóa 

Thần.  

Để có siêu thoát phục thực, chuyển Thần nhập định, xuất Thần, đều tại đúng 

lúc cần dừng (chỉ) hỏa hậu thì dừng (chỉ) hỏa, là cửa đầu Tiên huyền cơ siêu 

phàm nhập thánh, chẳng được giúp hỏa, phải dừng để thái kim đan Đại Dược 

đến hỗn độn bảy ngày. 

Trước trình bày trong cửa ấy. Nhân nói thái dược là Khí sơ Dương. Thái 

dịch cần dùng quạt ở sau, công phu một hơi thở qua nhanh mà có thể được dược. 

Đạt Ma nói : “Nhị hậu thái mưu ni.” Là nói điều này. Kịp nấu luyện chưng cất, 

bổ được Nguyên Khí đã đủ, thì Dương thịnh mà có thể thấy hình, nhưng Khí sao 

lại có hình, chẳng hình chất vậy. Ấy là có từ hỏa nhiệt vô hình . Xưa nói : Đan 

Điền lửa cháy, hai thận nước sôi, gọi là hỏa châu vậy. Khi có cảnh này, mà sau 

mới xuất Thần biến hóa có hình, làm thân ngoại thân, đó là trong không sanh có, 

thái mà sau sanh vậy. Mà thái nếu có khó, thì ra công thái đến bảy ngày cũng có; 

nếu chẳng như thế thì chẳng được.  

Trừ 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày trước, ít mà chẳng hay được đan ngoại, đến 

trong 4 ngày, 5 ngày, 6 ngày, 7 ngày, trong đó hoặc có 1 ngày được Đan Điền 

lửa cháy, hai thận như nước sôi.  

Đơn điền lửa cháy là nội cảnh. Hai thận như nước sôi là ngoại cảnh.  

Gió thổi sau tai.  

Gió thổi sẽ nge được tiếng của gió..  

Chim Thứu kêu trên núi Kinh Sơn. 

Trên Ngọc Chẩm quan tên Ngọc Kinh Sơn, tức chỗ sau não. Tiên gia có ví 

dụ tiếng chim kêu, kỳ thật là tự có vậy. Phật gia có ví dụ thứu lĩnh, cũng nói đến 

tự có Thứu kêu, chẳng phải thật có chim Thứu kêu trên núi.  

Lúc ấy thấy trước mắt có ánh sáng vàng.  



                                                                                                                                    

Mắt thấy ánh sáng tròn đủ như ánh sáng vàng, Dương Khí phục hoàn viên 

mãn. Tiên gia có nói kim quang, Phật gia cũng có kim quang minh kinh.  

Trong Đan Điền có một hạt Đại Dược rồi vậy.  

Nói Đan Điền trong có hỏa châu, tức là chỗ nói nhất lạp đao chủ, là nói một 

hạt lại sinh một hạt, theo đó mà tạo vậy.  

Là chỗ Thế Tôn nói : hỏa hóa về sau, thu giữ Xá Lợi. 

Hỏa hóa về sau đồng với Tiên gia gọi Tiểu Chu Thiên hậu vậy. Thu Xá Lợi 

đồng với Tiên gia ví dụ cho thái Đại Dược được huyền châu.  

Còn gọi là thủy lý huyền châu.  

Hoàng đế lấy võng tượng được huyền châu. Võng tượng cũng như nói 

không tượng, tức là lấy không vi công, không tượng hỏa, để cầu huyền châu ý.  

Có người gọi là thanh long xá nữ thái thủ mà nói rằng : long nữ hiến châu. 

Được đến đó, đắc không lậu quả, chứng không lượng thọ.  

Sơ chứng trường sanh hậu, siêu kiếp vận đều do được như thế mà thành 

chứng quả.  

Bắt đầu có thể đến bất chợt mà chẳng biết xét vậy, điều này trong trực luận 

đã chỉ rõ cho người rồi ở mục : chỉ hỏa cảnh.  

Câu hỏi 4 : Người đời phần đông chẳng biết chỉ hỏa pháp, về sau chỗ chứng 

thế nào ?  

Tiên thánh chẳng nói chỉ hỏa, dù đã đọc nhiều Tiên thư để lại, cũng chẳng 

biết yếu pháp này, trong đó hoặc thấy có nói, cũng chẳng biết biết là nói bí yếu, 

đã chẳng biết Tiên cơ, thì chẳng thể chứng Tiên quả, không biết kẻ ấy về sau có 

thể quay lại để chứng thậm quả hay không. 

Đáp : chỉ có thể trường sanh chẳng tử, làm dục giới sơ thành quả, là nhân 

Tiên vậy. Nếu giữ được 1 ngày, là một ngày nhân Tiên chẳng tử.  

Dương Tinh thịnh mãn là gốc rễ của trường sanh, do về đến đan điền, mà 

sau có thể được đầy đủ, đầy đủ mà giữ được trong đó, thì chẳng sai lệch mà 

được trường sanh, giữ tạm được tạm, giữ lâu được lâu. Nên Thuần Dương tổ sư 

nói : “Người đời chẳng giữ được lòng, kiền khôn trời đất chỉ mong tung hoành.” 



                                                                                                                                    

100, 1.000,10.000 năm kiếp làm bất tử nhân tiên, tức là chừng ấy năm kiếp 

bền giữ công phu vậy.  

Vương Quả Trai nói : “1 ngày có 12 giờ, giờ giờ chẳng dứt. 1 năm 12 tháng, 

tháng tháng còn hoài.  

Hải Khách Luận nói : “Nếu hay lìa phòng thất, Nguyên Khí thường chẳng 

mất, mạng có thể giữ lâu.” 

Lại hỏi : “Dùng pháp để giữ như thế nào ? ”  

Đáp : “Dương Tinh ngưng tụ sẽ kết đan, là cơ chẳng tử, giữ tại Hạ Điền, 

cùng chẳng rời vòng nhỏ eo lưng, chưng cất để ôn dưỡng.” 

Thai Tức Kinh nói : “Biết Thần Khí có thể được trường sanh, giữ vững hư 

không để dưỡng Thần Khí.” Lại nói : “Nếu muốn trường sanh, Thần Khí tương 

trụ.” Thái Thượng Cửu Yếu Tâm Ấn Kinh nói : tồn Thần mà thủ Khí, là hình 

tượng phục quy, nên gọi là Thần quy quy hàm, trong thủy có Khí. Gọi Thần Khí 

vì gốc rễ đều tại nơi đó.  

Chẳng lại tiết lậu, thì chân Khí thường trụ, cho nên chẳng tử, có chân Khí 

đủ, thì không có đường chết.  

Chung Li tổ nói : “Chân thủy chân hỏa hợp nhất, luyện thành đại dược, giữ 

mãi nơi đan điền, hạo kiếp chẳng tử, thọ bằng trời đất.” Thai Tức Kinh nói : 

“Khí nhập thân sau thì sống.” Thiên Chân Hoàng Nhân nói : “Khí chẳng tán, thì 

mệnh chẳng vong, mệnh chẳng vong, thì hình chẳng diệt”. Tiên kinh nói : 

“Hoàn Tinh thai tức, diên thọ không cực.” Trọng Dương tổ nói : “Tích chân Khí 

tại đan điền, thì người chẳng chết.” 

Nếu chẳng giữ lâu nơi Hạ Điền, thì chân Khí có thể phân tán, đến dục cảnh 

mà cơ cũng có thể hỏng.  

Tiếu Tử Hư nói : “Quả báo đến gần mới tu Đạo, luyện Tinh chẳng trụ cũng 

bằng không.” 

Phải tất yếu biết lúc hỏa đáng dừng thì dừng. Sau khi dừng mới có thể thái 

Đại Dược mà siêu thoát hướng thượng, mà được thứ nhất trong lục thông là Lậu 

Tận thông.  



                                                                                                                                    

Lậu Tận thông thì Dương Tinh không lậu, thành Thần thông là lục thông căn 

bổn.  

Nam căn như đồng tử vậy. Tức Hoa Nghiêm Kinh nói : cụ trượng phu hình, 

thành tựu Như Lai mã âm tàng tướng.  

Tức già có thể trở lại thành trẻ thơ. Tinh vốn có tiết khiếu, tu thành không 

còn tiết khiếu. Tinh khô rồi tu thành trọn đủ đại nhân thân, nam căn như đồng 

tử. Tích Thế Tôn tu Như Lai lúc thành tam thập nhị tướng, một là Âm tàng như 

mã hoàng, mã hoàng hay rút ngắn, thận hành tự co rút, là nói ví dụ này. Điều 

này giống ở người tu chứng. Nếu giả xưng Phật tông mà thật là ngoại đạo thì 

chẳng có chứng nghiệm này.  

Chẳng biết dừng lửa (chỉ hỏa) thì chẳng thể dùng được công thu hái (thái 

dược) để cầu Đại Dược mà siêu thoát, làm sao được thành chân liễu đạo vậy! 

Biết dừng để thái mà được dược lực đủ để thông quan, thật do được luyện từ 

nguồn nước trong đến khi hỏa đủ, biết đúng lúc để dừng, thì chẳng phí sức vậy.  

5 câu này đã nói tu chân, chứng thật vậy, sẽ được thành tiên.  

Nếu dược chẳng ứng thì thái chẳng được. Tức như Khâu chân nhân nói : 

“Hỏa thiếu thì kim Tinh chẳng thể bốc lên”.  

Tu sĩ chẳng biết hỏa có cảnh để dừng, cũng chẳng biết chưa đến cảnh thì 

chẳng được dừng, nếu dừng sai hỏa sẽ bị thiếu, thì chân Khí không đủ, Đại 

Dược không thành. Tuy thái mà chẳng có dược, thì nên làm lại cho đúng. 

Khuyên răn học giả, quan trọng là phải biết ngay lúc chỉ hoả cảnh đến.  

Hoặc được dược đến mà lực chẳng đủ để thông quan, là do chỉ biết nguồn 

nước ban đầu mà chưa biết điều dược, chẳng kịp đến đúng lúc hái (thái) làm Khí 

bị suy, tuy được dược nhưng do lực của Khí yếu nên chẳng thể trùng quan để 

thành đại đạo.  

Lúc Dược sanh nếu thái sớm, thì chẳng chân mà sanh Khí quá nhỏ yếu. Do 

vì ban đầu chẳng dùng lâu. Nếu lầm dùng Khí quá nhỏ yếu, thì không thể thành 

công lớn.  



                                                                                                                                    

Lấy vậy mà giữ lâu ở đan điền, cũng có thể làm trường sanh nhân tiên. Như 

Khí đủ thì cũng lưu được Dương Tinh, quyết định trường sanh làm hiệu quả 

nhỏ.  

Từ đó cho đến khi Khí đủ, càng chẳng dám vọng tiết cho phàm phu vậy.  

Chính là chỗ được 800 tuổi dễ như tiếng gõ đồng tiền. Sao lại lấy tiếng gõ 

đồng tiền làm chứng cớ chứng. Do vì đến đó, chỉ thấy xưng thọ, chẳng thấy có 

Thần thông, vì làm theo thái bổ tiểu thuật cho nên chỉ được một ít hiệu nghiệm. 

Chẳng biết túc Khí của Tiên thiên tự nhiên, nên chẳng được công phu Tiên thiên 

túc Khí. Có thể chỉ được sống lâu đến 800, chẳng có thể thoát khỏi sanh tử để 

siêu kiếp vận, hạng này cần phải chứng đến Khí túc.  

Có người 700 tuổi gọi là Lão cổ trùy (ngọn tháp già), như đệ tử Phật là Già 

Diệp vậy  

Lão cổ trùy là nói ngồi thẳng vững vàng như bảo tháp. Tích Thế Tôn nói 

chẳng thể chẳng sanh tử, được như a la hán. Nếu như a la hán không sanh tử, thì 

hướng thượng có thể siêu kiếp vận. Chẳng được không sanh tử, rốt cuộc có sanh 

tử chẳng thể tránh, nên chỉ thấy cùng thời xưng đến 700 năm.  

Có 1072 năm như Bảo Thai Hòa Thượng vậy.  

Nhắc đến Bảo Thai Hòa Thượng, cũng từ đất Tây mà đến Đông, gặp Đạt Ma 

đến Đông độ.  

Đều là loại đó, đều chẳng thể trãi qua niên kiếp, mà mong thọ ngang thiên 

địa, siêu kiếp vận. Riêng biết chỉ hỏa được dược mà thông quan, rồi đến phục 

thực nhập định xuất Thần. Nên trong Linh Bảo Độ Nhân Kinh có nói về Đạo : 

“Đạo thọ không cực, Tuổi thọ của trời có khi hết, tuổi thọ của người không định. 

Chân cùng đạo thông, tuổi thọ không số.” chính là chỗ nói trường sanh cửu thị, 

thọ lịch không cực.  

Lữ Tổ chân nhân nói : “Nhất điểm nguyên Dương, lấy luyện hình hóa Khí, 

sử hình hóa Khí, siêu phàm mà nhập thánh phẩm, lấy 3.600 năm làm 1 năm, 

3.600 năm làm 1 kiếp, 3.600 kiếp làm 1 hạo kiếp, hạo hạo kiếp chẳng biết năm 

tháng lúc nào, mà cùng thiên địa trường cửu.” Tiên kinh nói : “Phục đan thủ 

nhất, được đủ cùng trời.” 



                                                                                                                                    

Vì sao biết tu mà về sau có sự thối lui lớn như vậy. Tích Chung Li Tiên ông 

nói “Đan thục chẳng tu hành hỏa hậu, thêm hành hỏa hậu tất thương đan.” 

Trương Tử Dương cũng nói : “Chưa luyện hoàn đan tu luyện nhanh, luyện liễu 

hoàn tu biết đủ dừng. Nếu lòng vẫn giữ theo hướng cũ, chẳng khỏi một phen 

phải nhọc nhằn.” Lại Di Lặc nói : “Trãi qua 8 vạn kiếp, rốt cũng lạc không 

vong.” Hậu thánh sao có thể chẳng gấp biết đến chỉ hỏa hậu vậy.  

Câu hỏi 5 : sao là Chu Thiên hỏa hậu ?  

Đáp : “Chu Thiên như mặt trời, mặt trăng vận hành trong bầu trời, một ngày 

một đêm đi 1 vòng”.  

Lại hỏi : “Nhật nguyệt hỏa hậu, sao lại cũng thế, ứng theo ví dụ một vòng ?  

Đáp : “Thiên thể chu vi 360 độ có dư, mà hỏa hậu cũng 360 có dư vậy, cùng 

giống nhau vậy. Theo mặt trời trong một ngày mà nói, bắt đầu từ dưới đất mà 

chuyển dần lên, ngược lên đến giữa trời, rồi trở xuống đến dưới đất, đi như vậy 

qua 360 độ là một vòng.  

Hứa Tinh Dương nói : “Thần vận Khí hóa, trên thì đầu trời, dưới thì cuối 

đất.” 

Mỗi ngày một vòng, cứ sáng ngày là lại một vòng, hợp 360 vòng lại thành 

một năm, còn lúc luyện đan hỏa hậu, cùng Thần Khí bắt đầu tịnh hành, cũng từ 

dưới đất, nghịch thăng đến trên trời. 

Trên trời kiền là đầu vậy, dưới đất khôn là bụng dưới. Xưa nói hoàng hà 

nước chảy ngược, hoặc nói tào khê nước chảy ngược, hoặc nói đổng thủy nước 

chảy ngược cũng là quay về đến dưới đất thành một vòng. Theo lý của trời, đó là 

nói ví dụ một vòng nơi thân vậy. Lại 360 ngày trong năm, ví dụ 360 vòng cũng 

là nói về lúc luyện hỏa hậu vậy.  

Đây đã nói rõ Chu Thiên, trả lời xong câu trên.  

Du Ngọc Ngô nói : “Nếu muốn về thiên quan, chuyển địa trục. trên dưới 

tương ứng, thì một hơi thở là một Chu Thiên.” Lại nói : “Trên thăng dưới giáng, 

một lần khởi một lần lớn, bồi hồi đến Tý Ngọ.” Hàn Tiêu Diêu nói : “Pháp luân 

cần chuyển thường tu chuyển, chỉ tại trong thân người chẳng thấy.” Lại nói :”



                                                                                                                                    

  Bánh xe pháp quay được chẳng dừng, niệm niệm chẳng rời xe tự 

chuyển.” đã nói hết bên trong, chỉ ra bí quyết thông huyền.  

Mà nói 360 vòng, gồm nói 360 ngày một năm, tức là trong thân có tượng 1 

năm, để hoàn phục lại phần hao Khí trong thân qua 1 năm. Xưa nay thánh chân 

đều hay ví dụ như vậy.  

Lại hỏi :Trong thân tạo hóa làm sao có 360 mà hợp với 360 vòng của trời ?  

Đáp : “Hứa Tinh Dương chân quân nói : „216 dùng tại giờ Dương. Nói giờ 

Dương thì Dương dùng số 9.  

Dịch hào từ nói : kiền sách 216, khôn sách 144.  

Tý đến Tỵ là 6 giờ Dương, thì 4 x 9 = 36 độ vậy. Nói 144 chuyển sang âm. 

Nói giờ Âm thì Âm dùng số 6. Ngọ đến hợi là 6 giờ âm, cứ 4 x 6 = 24 độ vậy. 

Hợp được 360, chính là cùng với độ số của trời nên ở trên đã dùng để thí dụ.  

Lại hỏi : “Cổ Tiên khi nói đều chia ra Tiểu Chu Thiên, Đại Chu Thiên, thì 

lấy gì để phân biệt đại hay tiểu, không lẽ lấy 360 vòng để dạy mà còn có tên 

khác ? ” 

Đáp : “Tinh Dương nói chỗ dùng của Tiểu Chu Thiên có 360 số vậy.  

Chung Li Tiên tổ nói : “Một năm Mộc Dục phòng nguy hiểm”, là chỗ dùng 

của Đại Chu Thiên không có 360 số vậy.  

Trương Tử Dương lại nói : “Riêng một giai đoạn Đại Chu Thiên, có nguy 

hiểm lớn ”, không có thể so sánh với hỏa hậu ngày thường.” Nói là hỏa hậu ngày 

thường, là theo trước trong lúc 100 ngày chỗ dùng của Tiểu Chu Thiên vậy. Nói 

chẳng có thể đảo lộn được, chính là phân biệt Tiểu Chu Thiên có tượng số, Đại 

Chu Thiên chẳng hạn độ số, có chỗ dùng khác nhau. Tiểu Chu Thiên dùng đến 

khi hóa Khí.  

Trong 100 ngày luyện Tinh hóa Khí vậy.  

Trong huyền diệu có Tý ngọ 12 giờ Dương hỏa Âm phù.  

Xưa nói, Tý đến Tỵ là 6 giờ Dương, tiến Dương hỏa. Ngọ đến Hợi là 6 giờ 

âm, thối Âm phù. Đến khi Ngũ Tử nhận mật chỉ nơi Tào chân nhân, trong 12 

giờ, giờ giờ đều có minh hỏa Âm phù. Phàm tiến thì gọi là tiến Dương hỏa, 



                                                                                                                                    

phàm thối thì gọi là thối Âm phù. Cũng dùng Dương gọi là hỏa, dùng Âm gọi là 

phù. Vâng lời chân nhân nhìn rồi lại nhìn nữa mà chẳng bỏ. Ngũ tử ý muốn hỏi 

lại chân nhân, than rằng, nhận nơi thiên mệnh chẳng có thể vi phạm (không 

được phép nói rõ).  

Mão Dậu hai giờ Mộc Dục vậy. Lại “Hoa Nghiêm Kinh”  cũng nói : “Chư 

vật định hay ứng thời chuyển diệu pháp luân”.  

Hoàng Phủ Lý Đạo nói : “Trong 12 giờ không được gián đoạn.” Du Ngọc 

Ngô nói : “Thiên đạo không một hơi chẳng vận, đan đạo không một hơi gian 

đoạn”.  

Đại Chu Thiên dùng đến khi hóa Thần. Trong khi 10 tháng luyện Khí hóa 

Thần vậy.  

Nơi trong huyền diệu có chẳng thở, hơi thở như có như không, hơi thở 

nương theo không thở mà trở thành không thở vậy.  

Hứa Tinh Dương nói : “Có hỏa tùy giao biến, không hỏa toại không sanh.” 

Như thế mà nói hỏa hậu Chu Thiên, điều này nhà Phật ít khi nói đến.  

Góp lại từ trực luận trong hỏa hậu kinh, cùng với ngữ lục trong các câu hỏi 

đáp, mới gom được lý thuyết về hỏa hậu.  

Mà huyền diệu hợp đến thiên cơ phải do tại chân tham thật ngộ. Ngồi trên 

bồ đoàn mà thử nghiệm mới có thật biết. Còn những lời nói ra rốt cuộc chẳng 

thể cho là đã tròn đủ.  

Tham ngộ, thì mới có tâm đắc. Nếu chỉ biết qua miệng nói tai nghe, sợ sau 

đến khi tâm ngộ, lại sanh ra nghi lớn (mà không biết hỏi ai).  

Câu hỏi 6 : “Vâng theo lời dạy, Tinh tuy chân, mà chẳng dùng được Chân 

Tinh là tại sao ? ” 

Trường hợp đã biết Tinh chân, hoặc đã dùng được Tinh chân, nếu lại chẳng 

dùng được nữa, có phải là do thiên cơ chưa được chân mà dùng hay không.  

Đáp : “Bởi vì chưa điều dược vậy.” 

 Trước tất nhiên phải điều Dược, điều lúc sanh, hợp đến ngay lúc vừa sanh. 

Điều định được cơ, mà sau dụng công phu để thái. Điều thì cũng như gọi thái 



                                                                                                                                    

gọi luyện ở công phu trước, không phải hỏa yếu, mà phải hành hỏa khi dụng 

công để điều vậy.  

Lại hỏi : “Từ xưa đến nay, chỉ nói điều tức làm hỏa hậu, đâu có nói điều 

dược, mà nay sao bắt đầu có nói đến ? ” 

Đáp : “Đây là thiên cơ hết sức bí mật của vạn thánh vạn chân vậy. Chỉ vì 

tiền thánh cao chân, phụng trì thiên tôn quy định, dấu đi chớ chẳng dám coi nhẹ 

nói ra. Thánh chân thành đạo sau này đều phải được như vậy. Người thế do căn 

khí nhỏ chẳng được như vậy nên chẳng thể thành đạo. Ta cùng với kim liên 

pháp quyến từ nhiều kiếp tu đến nay, vì chưa nghe được câu này, nên chẳng 

được chân để có thể được Nguyên Khí trường sanh chẳng tử, chẳng thể thành 

Tiên liễu đạo. Lòng thành nay sinh ra mới gặp, được nghe lão sư Tào Hoàn 

Dương chân nhân nói : „Mang lý thâu nhàn điều ngoại dược, không trung sanh 

hữu thái Tiên thiên ‟ (Trộm lấy cái an nhàn trong chỗ bận rộn để điều ngoại 

dược, trong không sanh có hái Tiên thiên). Câu này do Lý Hư Am chân nhân 

truyền miệng lại, là Thiên Tiên kim đan bí quyết. Vì chẳng muốn riêng dùng 

một mình, lại sợ kẻ hậu lai chẳng biết có một cơ như vậy, muốn cho mọi người 

cùng biết, mới thốt lời thỉnh cầu, nhưng không được phép, chứng liễu chỉ được 

thổ lộ một câu tiêu tức (lên xuống tuần hoàn) cùng hậu lai thánh chân, hãy theo 

câu này để tìm ra cái người chân thật ban đầu, mới có được phần kim đan thành 

đạo. Nếu chẳng cầu nơi câu này, thật là không duyên với đan đạo. Chính là câu 

„Nói hết vạn lời đều không phải, bởi cùng kim đan sự chẳng đồng. ‟ Trần Nê 

Hoàn nói : „Nếu ngoài kim dịch hoàn đan quyết, chỉ phải mất công nhọc tinh 

Thần. ‟ Điều dược chính là điều kim dịch vậy.”  

Lại hỏi : “Thế nào là dùng điều pháp ? ” 

Đáp : “Lúc dược sanh thì phải điều, điều hợp cho đến lúc thái. Mà 2 phái tà 

chánh đều nói dược sanh có lúc (thời), nay người đời biết thời, đều là chỗ tà 

thuyết bàng môn gọi là thời, chẳng phải chỗ Thiên Tiên thánh đạo gọi là thời.” 

Ngưởi dâm tà chẳng tin tu tiên, xa lánh chân đạo, mê chấp cho dâm sự là 

đạo, mà chẳng dùng lúc (thời) điều dược theo đúng pháp. Nếu đúng Thiên Tiên 

thánh đạo, tất điều dược đúng thời, mà sau mới có thể theo đến việc thiên 



                                                                                                                                    

thượng, phải hết sức lánh xa thuyết tà dâm, chỉ sợ đệ tử trong đạo tin lầm, mà 

phải chịu mất đi tính mệnh hiện tại, oán hối chẳng kịp.  

Người nếu chẳng tin, hãy xem qua những biểu hiện bên ngoài những hiểu 

biết, việc làm, đem so sánh sẽ thấy chẳng hợp với Tiên đạo. 100 ngày, 10 tháng 

là kỳ hạn có ấn chứng, không trãi qua năm tháng lao nhọc, làm nhưng không 

thành. Gặp lại thầy trước từng thi hành qua đó, đều không thành công mà cũng 

chết, mới thấy tà thuyết hư giả, mới biết cùng Thiên Tiên đạo nói dược chẳng 

giống nhau. Điều dược lại rất dễ, riêng chỉ có Thiên Tiên mới biết để điều ứng 

được thành Thiên Tiên, được nghe, biết, điều. Phàm người đời chẳng được biết, 

chẳng thể điều vậy. Chẳng thể điều, thì lúc Tinh sanh, già non chẳng giống 

nhau, nếu dùng bổ Tinh thì có chỗ chẳng đồng.  

Bạch Ngọc Thiềm nói : “Dược vật chẳng Tinh, Thần đan chẳng linh.” 

Như vậy đan Tiên phải như pháp dụng công điều dược, điều được dược sanh 

Khí đủ, mới có thể thái luyện bổ Tinh, để được đến đủ đầy như vậy.  

Dược chẳng biết điều, thì chẳng được đủ chân Nguyên Khí. Chẳng riêng 

dược có lúc chẳng sanh, hoặc sanh có chậm nhanh khác nhau, thì có thái thủ mà 

không hiệu nghiệm, không được chứng trường sanh chẳng tử, khi ấy nên biết sai 

mà sửa lỗi, nếu chẳng chịu sửa thì tự bước vào địa ngục.  

Nếu dược chẳng điều đúng cơ mà loạn thái, tổn thất do chậm trễ hoặc quá 

sớm, lại thái chẳng đủ Khí, muốn bổ Tinh mà chẳng bổ được, muốn đầy đủ mà 

chẳng được đầy đủ, chỉ là tu đui luyện mù. Điều được là vào lúc dược sanh, 

ngay chính lúc đó có thể thái bổ chân Dương, mà thành chân dược. Sanh sanh 

như vậy chẳng sai biệt, mà sau có thể gọi là điều. Nếu khí chẳng đủ, lại dùng 

Tinh mà chẳng hay bổ, thì Đại Dược chẳng thể sanh, không thể thành Thiên 

Tiên đại đạo. 

Điều được chân giác thì được chân Khí, chẳng được chân giác thì chẳng 

được chân Khí. Dùng sớm quá mà gấp thái, thì chẳng đủ để thành đan. Tất yếu 

được khi Khí Tinh thịnh vượng, mới có thể dùng để bổ Tinh, Tinh đã đủ đầy, thì 

Khí cũng đủ đầy, Tinh Khí đều đủ đầy, thì Đại Dược có Khí phát sanh, gọi là 

Đại Dược sanh. Mới có thể trùng tam quan mà thành Thần Tiên, Thiên Tiên. 



                                                                                                                                    

Chẳng đủ đầy thì chẳng phát sanh đại dược, chẳng thể trùng mà vượt tam quan. 

Ngay đây biết rằng điều dược là cơ quan hết sức bí yếu.  

Lại hỏi : “Khi bàn về lúc điều dược, người đời đều nói có già non phân biệt, 

kẻ nói như vậy có phải thật biết hay không, nay sao lại nói đều là chẳng biết 

chẳng hay.” 

Đáp : “Thiên Tiên căn cứ trạng thái lúc dược sanh mà phân biệt già non để 

điều. Phàm kẻ tà đạo căn cứ hình chất của dược sanh mà phân biệt già non, mà 

chẳng dùng điều. Do đó chẳng giống nhau, bởi vì chẳng biết chẳng hay.” 

Lại hỏi : “Sao là đúng lúc dược sanh mà điều. Sao là dược sanh hình chất.” 

Đáp : “Phân tích về trạng thái lúc ấy, cùng nhau hợp đến thanh chân là Tiên 

Tiên thiên. Phân tích về hình chất ấy, phân tích đến trọng trọc là hậu hậu thiên.” 

Lại hỏi : “Thế nào là thanh chân ? Thế nào là trọng trọc hậu.” 

Đáp : “Giác giác là chân giác, điều để được chân giác, hoàn toàn không 

vọng giác, mới phải thanh chân tiên. Nếu lấy vọng niệm việc tham dâm mà 

mong cầu ô trọc là trọng trọc. Phải biết như thế, mới được Chân Tinh mà dùng.  

Xem Phật cùng tổ nói, dâm sự tức là trần cảnh, ma cảnh. Dâm niệm tức là 

vọng thức, biết mà còn theo trần thì nhập ma làm hạt giống tái sanh vào 6 

đường. Giác mà chẳng theo trần, ở nơi trần mà hợp được giác, trong 6 cửa kia 

trước nhập vào 1
1
, cũng như Phật pháp sơ cơ, đồng với Tiên đạo sơ cơ vậy.  

                   Tiên Phật Hợp Tông Ngữ Lục 

Ngũ Thái Nhất thập cửu vấn 

Pháp danh Thái Nhất, quan danh Đạt Hành, tự tế năng. 

Tử đường điệt. 

Câu hỏi 1 : Cốt yếu về Tiên đạo, nghe được có 3 là : dược vật, hỏa hậu và 

đỉnh Khí. Thế gian nói về dược vật, đỉnh Khí chẳng đúng, do tham vọng mà gọi 

nữ nhân là đỉnh, giao cấu giữ Tinh là dược. Lấy ngu muội mà chỉ bày, thật là 

yêu nhân dâm tâm tà thuyết, mê đời dối người chẳng có chút tốt đẹp.  

Trần Nê Cửu nói : “Trong thân có cả vợ chồng thật là huyền diệu vậy.” 



                                                                                                                                    

Bạch Ngọc Thiềm nói : “Kẻ ngu bạc phước chẳng đoạn dâm, Vĩ Lư đóng 

kín hái âm của người, nguyên Dương lay động không lơi, mê nhận đất cát tưởng 

là vàng nguyên.” 

Nếu nói phòng thuật có thể thành Thần Tiên, có thể tin được sao ? Bão Phác 

Tử nói : người đẹp lừa dối cho là hảo sự, thêm phần trao chuốc bề ngoài, làm sai 

lẽ thật. Cùng gian nhân gây việc dối đời, che dấu đầu mối để cầu phụng dưỡng, 

dòm ngó thế lợi. Đại để kia nói ngự nữ, mà chẳng biết đạo để theo, đâu biết chỉ 

một hai cô cũng đủ chết sớm.” Còn nói : “Muốn theo giao tiếp thuật để thành 

Thần tiên, thật là ngu hơi nhiều đó.” 

Cốc Thần thiên nói : “Bàng môn nhiều kĩ xảo, đều chẳng khỏi vô thường.” 

Ngọc Hoàng Bổn Hành Tập Kinh nói : “Tạp pháp khai hóa có 36.000 mối 

đạo, muốn dứt trừ tạp Khí thì phải noi theo chân đạo.” 

Nay nói Tinh tuy chân mà chẳng được cái dùng của Chân Tinh, xin được chỉ 

cho vì sao?  

Đáp : Chẳng được cái dùng của Chân Tinh nên không được huyền diệu, là 

nói về kẻ muốn học thanh tịnh Tiên đạo: có điều biết được lại có điều chưa biết 

nên không thể dùng đầy đủ. Một là không được nghe không được biết về sanh 

có lúc, cho nên lúc Tinh chân đến, lại mất linh giác, mà Thần chẳng phối hợp 

làm chủ nên chẳng thể giữ được.  

Tinh chân là do người không dâm niệm, dâm sự, mà thân tâm được cảnh 

tượng hư cực tĩnh đốc. Đó là tĩnh cực mà động, Tinh rất chân, là chỗ người 

người vốn đều có. Học giả chẳng được thành Tiên, trong chân phân biệt chân cơ, 

mà chẳng biết trong thân ta có Tinh sanh đúng lúc, làm cho Thần không giác tri 

vậy. Thần đã mất linh giác, thì chẳng hay chủ tể được để thái thủ phối hợp công 

phu để giữ chân này quy về tĩnh, làm trường vượng mà về sau động, dần dần 

thái, dần dần bồi bổ, cho nên nói chẳng được cái dùng của Tinh là như vậy.  

Một khi nghe biết sanh Tinh đúng lúc mà chẳng thật cầu sanh Tinh đúng lúc 

trong thân mình, thì cũng như nhà Nho nói “Chỉ suy nghĩ mà chẳng học thì chỉ 

suy nghĩ như trẻ con.” 



                                                                                                                                    

Vì Thần chẳng được phối hợp thái thủ đúng lúc, cho nên chẳng được Tinh 

chân. Cho đến nên dùng cùng chẳng nên dùng là do quá sớm Khí non, quá chậm 

Khí tán, mà chẳng thể kết kim đan thành Đại Dược vậy.  

Lúc Tinh sanh, người người đều có tự nhiên, là cái chân thật có thể xét mà 

dùng. Nếu kẻ thế tục ngu nhân học bàng môn tiểu thuật, vọng nhận là Tiên đạo, 

thật là ngu mê. Kẻ ngu đắc ý, cho là đủ mà chẳng dùng cái chân thật này, thì có 

mà chẳng được dùng làm chân vậy. Cho dù có bàn về thanh tịnh đại Tiên đạo, 

cũng tín phụng kinh thư, lấy thanh tịnh làm chân, giữ chân theo lời nói làm tin, 

nếu chẳng được Tiên truyền, phân biệt được chí chân theo thanh chân pháp, thì 

chẳng thể thật cầu thanh chân trong thân. Như vậy nếu chẳng đúng lúc chẳng 

non chẳng già mà dùng để thái luyện, thì Chân Tinh bị bỏ qua chẳng được dùng. 

Cho nên làm như thế chẳng thể bổ Tinh hóa Khí để thành kim đan đại dược. Bởi 

vì chẳng dùng được Chân Tinh. Ta bảo không lạ vậy, vì người đời chẳng biết 

nên chẳng dùng được. Tiên đạo là sở hữu của Thiên thượng, thế gian vốn không 

có. Riêng cái biết của Tiên chân, chỗ dùng này người đời không thể hiểu, chính 

là thiên cơ vậy. Chỉ có hư văn mà chẳng có thật dụng. Nếu như có một người 

biết dùng, thì phải biết là đã khổ tu từ nhiều kiếp trước, đời này từ nhỏ đến lớn, 

đều khổ chí Tinh tu chẳng giải đãi, được Thiên Tiên giáng xuống riêng truyền, 

được bảo ban khẩn thiết, mới có thể dùng được. Nên nay ta nói, hậu thánh cũng 

phải khẩn thiết như vậy, nên suy gẩm về lời này.  

Nếu kẻ kia chẳng biết mà tu sai, đương nhiên chẳng thành.  

Câu này đã tổng kết hai câu trên vậy.  

Lại hỏi : Người xưa đã nói: thời đến Thần biết. Mà Thần biết có phải là biết 

đúng lúc chân diệu hay không ?  

Đáp : Phải.  

Lúc chân Tinh sanh, Thần biết cơ chân, cho đến biết được cái diệu của dùng 

cùng chẳng dùng.  

Lại hỏi : Nói về chỗ bí diệu của chân trong chân, biết là chẳng dễ được 

nghe, nay tôi hết lòng muốn nghe thầy có thể dạy được không ?  



                                                                                                                                    

Đáp : Đạo phải siêng cầu mới được nghe, phải khổ tu mới thành, muốn biết 

con đường tinh sanh đúng lúc đó, chẳng phải chỗ người trong thế gian có thể 

biết. Có thể theo đạo, cho đến lìa thế gian, khổ chí, mới có thể tiến tu theo Thiên 

Tiên thánh chân đạo. Thật tại đại la thiên tam thanh, bốn hạng dân thiên, ba cõi 

trong ngoài, ba mươi sáu thiên tôn, đế thánh chân là chỗ không bày tỏ, đều 

chẳng dám coi nhẹ mà nói ra.  

(bỏ mấy dòng nói về các cõi trời) 

Huyền khoa thiên tân cấm giới rất nặng, phạm phải bị phong đao khảo, tam 

đồ khổ.” Thiên Tiên có lục thông, nên tự biết nhân thiện ác mà chẳng coi nhẹ. 

Tức là có Tiên duyên, trước được Tiên truyền, cũng chẳng dám nói ra. Không 

thật lòng bền chí học đạo, cũng chẳng dám coi nhẹ lời dạy, mỗi sai sót đều có tai 

họa đến thân, công đức dù ít, cũng chẳng dám coi nhẹ, đều có thể xét biết trước. 

Người siêng năng chịu khó nhọc, mới được nghe đạo, lại coi nhẹ lời dạy của 

thầy, nói với người khác coi thường lời dạy, toại ý mà coi nhẹ lời thầy, như Diệp 

Mạc Từ ba người đều bị bệnh lỵ mà chết sớm, do coi khinh mà ra máu ba năm. 

Do vậy nên biết trước có căn tu nên đời này mới tu, phải hết lòng vì phúc duyên 

quan hệ rất quan trọng.  

Sở dĩ cõi đời không có đạo kim đan. Sống chẳng được lâu, chẳng thể siêu 

thoát, đều do không thanh chân. nếu xét được đến chí thanh chí chân thì dễ tu dễ 

thành Tiên cơ vậy.  

Trần Nê Hoàn nói : “Tu Tiên riêng có cửa kim đan, kim đan cũng không có 

hai thứ, chỉ vì bước đầu khó ngộ vậy.” 

Lại hỏi : chí thanh chí chân sao lại dễ tu dễ thành Tiên cơ?  

Đáp : Nếu chẳng được chí thanh chí chân, thì Nguyên Khí chẳng đủ, không 

phải gốc kim đan thì dù cho người chịu bỏ nhiều tháng năm thái luyện Khí cũng 

chẳng thể đủ. Bởi vì thủy hỏa nấu không thích nghi. Vốn không phải là gạo, đâu 

thể nấu được cơm, nên nói khó tu khó thành. Nếu biết được chí thanh chí kỳ, thì 

có thể thái được Nguyên Khí đủ, một khi thái luyện thì được một, sao chẳng dễ 

tu, mỗi khi thái luyện đều được Khí, Tinh dần dần đủ mà hóa Khí đủ, trong 100 

ngày thì được đến. Tinh thật không thì có thể thái, chiếu thật không thì có thể 

hóa, sao chẳng dễ thành. Ta nhắc các học giả, tất yếu phải xét đến thanh chân.  



                                                                                                                                    

Chỉ có thật thanh chân, chân Dương Tinh sanh đến khi hư cực tĩnh đốc, gọi 

là thanh vậy. Chỉ có thanh thật chân, mới gọi là thanh chân, mới có thể dùng cơ. 

Nếu có Tiên truyền, mới thấy biết được. Khi mới biết, biết được Khí chưa đầy 

đủ, thì chẳng có thể dùng gấp được. Tất yếu thật biết khi Khí chân, có được khi 

Khí thật đủ, mới có thể bổ Tinh hóa Khí, mà lấy về đủ bổn căn Khí, mới là Khí 

Tinh tại bẩm phú. Nguyên gốc vốn đủ, chỉ vì duyên ái dục dâm vọng mà hao 

tổn, nên mới chẳng đủ. Nếu muốn bổ túc, tất phải giữ căn bổn nơi phát sanh, có 

thể dùng để bổ túc. Để bồi bổ lại chỗ bẩm phú, chỗ tĩnh thể đã thoát mất, nếu 

không phải chí thanh chí chân được đủ, thì đâu thể bổ túc cho đủ được ? Phải lấy 

cái chẳng được chẳng giác, mà cầu Khí đủ vậy. Khí này người người đều có, giữ 

lấy mà dùng, người đều tự có, chẳng phải tìm cầu bên ngoài. Riêng biết đủ đó, 

mà về sau lấy giác Thần làm chủ, để phối hợp thái về gốc, mà lưu chuyển được 

đủ, để thành kim đan đại dược. Để đến thanh chân, tất yếu phải xét coi chí thanh 

chí chân có được đủ chưa. Được đủ Khí, thì được trường sanh chẳng tử, là Tiên 

vậy. Biết đủ Khí, tất có thể thành Tiên được vậy, sẽ trường sanh chẳng chết, mà 

chẳng đầu thai trở lại vậy. Người đời chỉ hâm mộ chữ Tiên, giả xưng học đạo, 

mà rốt cuộc chẳng biết được lý này. Duy tự nơi mình dùng Tinh nầy để bổ Tinh, 

Khí nầy để bổ Khí, chẳng cần riêng làm theo dị thuật, sao chẳng dễ tu. Chẳng 

qua một trăm ngày công, thái thủ phanh luyện, trúc cơ thành đan, sao chẳng dễ 

thành. Đây là chân Tiên cơ vậy. Nếu truyền chẳng đến chỗ dạy của chân Tiên, 

chẳng sáng tỏ được chánh lý, thi hành chẳng hợp Tiên cơ, sao có thể được Chân 

Tinh để dùng, nên ta mới mạo phạm luật trời mà nói ra như vậy, để hiện nay và 

sau này nghe thánh chân nói hay nương lời nói để cầu pháp sẽ được dễ tu dễ 

thành thật quả, có ngày bay lên trời gặp được tam thanh đại la vậy. Ta chúc chư 

hậu thánh, được câu này về sau, tất ngầm hiểu được chỗ ta muốn nói. Tuy nói ra 

nhiều lời, chẳng qua mô tả dấu vết đơn sơ, chỉ vì những người tìm đến cửa, 

những người biết noi về chánh đạo, dễ được tu chứng, chẳng cam chịu gặp Thần 

chết, hiệu lực theo như ý của Lữ tổ muốn độ tận chúng sanh. Mỗi khi gặp kẻ hậu 

học mới nhập đạo, tín đạo chẳng hết lòng, học đạo chẳng siêng năng, tuy hay hỏi 

chỗ chưa cần thiết, ta vì tuân theo cấm giới cõi trời, cũng trả lời, riêng có 

phương tiện, chẳng dám nói chơi, đâu dám vì người sơ cơ hỏi sai mà khinh dễ 

nói ra lời không thật.  



                                                                                                                                    

(bỏ mấy dòng nói về thiên khiển) 

Câu hỏi 2 : Xưa nói, thánh nhân truyền dược chẳng truyền hỏa, cho nên hỏa 

hậu ít người được biết.  

Hai câu này ở trong thơ của Tiết Đạo Quang. Lại Phương Tiện chân nhân 

nói : “Thánh nhân truyền dược chẳng truyền hỏa, Thần Tiên che dấu điều dễ mà 

chẳng che dấu điều khó.” 

Nay lại nghe dược lại có chỗ che dấu chẳng truyền. Nếu đúng như vậy, thì 

chẳng thể nghe từ người đời nói. Nghe mà tin là theo người trước vậy.  

Nói dược chẳng truyền thì nay mới được được nghe, cùng với chỗ người đời 

nói chẳng đồng. Một mình ta nghe, cũng do từ nhiều kiếp trước, tích tu có công 

nên mới nghe được. Chẳng thế sao học giả cũng nhiều nhưng không ai biết.  

Mà hỏa chẳng truyền thì sao lại nói.  

Nay muốn biết rõ về về chỗ che dấu của hỏa hậu chẳng truyền.  

Đáp : hỏa hậu tối yếu tự ngộ.  

Tự ngộ là chẳng dám coi nhẹ mà nói, cũng chẳng phải không nói. Nghe mà 

phải chuyên tâm, cần khổ thành thật dùng công, cầu tất biết được chỗ tinh diệu 

mà thi hành hợp với cơ tinh diệu, tất được chỗ chứng quả của tinh diệu chân hỏa 

hậu. Nếu chẳng phải như thế, thì đọa lạc tại ngoại đạo tà pháp, mà hành Khí 

không đúng. Sở dĩ Mã Tự Nhiên sau khi gặp được Trương Tử Dương, tự ăn năn 

vì trước đã theo tà ngôn : “đạo nhân đã lạy liễu thiên thiên, hết lòng hành Khí 

gồm nhả nuốt, diêu cân bãi cốt đến ba canh, chỉ được mồ hôi ra như tắm.” Có 

sanh thì có tử, người đời đều như vậy.  

Có văn học tề trường Chu Nam Dư, và võ học tú tài Hồ Mậu Nguyên cùng 

tu trong đạo tràng hỏi: hành hỏa hậu nếu cũng hành Khí, giáng trọng lâu nếu 

cũng nhả nuốt, như hai điều này, sao có thể phân biệt chỗ khác của Tiên đạo với 

tà môn ?  

Đáp : Tiên đạo nương hô hấp hữu hình làm hỏa hậu, để hành Tiên thiên 

Nguyên Khí vô hình. Mà hữu hình hỏa, cũng đồng quy về vô hình, đó là chỗ 

tinh diệu tự nhiên. Nếu tà môn riêng hành hô hấp, lấy hữu hình để làm, sẽ dễ 

mang bệnh như : Chú trọng dẫn lên hái giữ, thì sinh tà hỏa, phải bệnh nhức đầu, 



                                                                                                                                    

bệnh mắt đỏ, thũng là chướng bệnh, ho hen đàm hỏa bệnh, than thũng các chứng 

... Nếu chú trọng giáng xuống, thì bị trầm thô, Khí đến làm đau thận, sa ruột, 

bụng trướng các chứng … Trên dưới các bệnh, đều dễ chết, nên khác xa Tiên 

đạo. Tiên đạo giáng trọng lâu, là Nguyên Khí thối lui mà giáng về gốc, không 

phải nhả nuốt. Nhả là trong miệng có hình vật, chẳng phải vô hình Nguyên Khí. 

Nguyên Khí giáng về lại Khí huyệt, thì được bổ Khí dưỡng Thần. Nuốt nước bọt 

đến tì cũng quy về trọc nịch, không thấy chứng quả, cũng cho thấy chánh tà có 

khác vậy.  

Gặp phải lúc thuận thời hợp thì.  

Thời là Tý Ngọ Mão Dậu bốn giờ, xuân hạ thu đông bốn mùa. Bốn giờ trong 

ngày, có trạng thái Mộc Dục trùng hòa, điều này phải thuận theo mà hợp vậy. 

Trong năm có bốn mùa, có mộc hỏa kim thủy hòa pháp, lấy hòa để mà trùng, 

điều này cũng phải thuận theo mà hợp vậy. Nên trong sách Tham Đồng Khế nói 

: bốn giờ thuận theo cùng Khí tương đắc, chính là phép tắc.  

Nói trái điều này đều là lời nói rổng.  

Lời từ miệng nói ra, thì chẳng thể diễn tả hết những điều huyền diệu trong 

tâm, nên nói tâm và miệng vốn là hai vậy.  

Cũng như ngoài lời nói ra còn có thể diễn đạt bằng tiếng cười vậy.  

Tiếng cười cũng được nghe như lời nói mà khác lời nói. Từ miệng phát ra, 

để kẻ nghe cảm nhận, biết được điều muốn diễn đạt.  

Về hỏa sao dùng cách nói chẳng có thể rổng, chẳng có thể cười. Vả chỗ nói 

trạng thái hỏa tùy vào trạng thái dược sanh, cố nhiên là như vậy.  

Trạng thái Hỏa khởi gọi là Tý, là hợp thân ta trong sanh cơ, cùng hoạt dùng 

lấy thường hư làm Tý, lấy vòng có 12 giờ vậy. Nếu thiên thời có nửa Tý, thì 

chẳng phải chỗ dùng của Tiên gia kim đan mà là chỗ dùng của bàng môn tà 

pháp. Mà hỏa Tý có hoạt dụng, cũng chẳng hay tự khởi, tất do dược sanh mà 

được, đúng lúc khởi hỏa thái mà luyện, nên nói : tùy dược sanh mà khởi hậu, 

cùng chỗ nói: có dược mới hay tạo hóa sanh. Nên hỏa nhờ có dược mà sau có 

thể khởi, nếu không có dược thì khởi hỏa chẳng được, lại phải lấy lúc khởi gọi là 



                                                                                                                                    

Hoạt Tý Thời, nên dược sanh cũng nhân hỏa sanh Tý, mà đều xưng là Hoạt Tý 

Thời, dùng dược sanh mà tức là hỏa sanh vậy.  

Đến khi cơ hỏa dược đồng dùng, có hai tình huống phải biết đó là ý có dùng 

và chẳng cùng dùng, tức là cùng biết chẳng cùng biết, chưa thể nói là tương tự 

vậy.  

Đồng dùng là lấy Thần ngự (cởi) Khí. Thần hành thì Khí hành, Thần trụ thì 

Khí trụ, Thần Khí hợp nhất, mà chẳng xa cách. Đến đó, cần phải cùng biết, mới 

đúng là chẳng lìa. Nếu như chẳng dùng Thần, chẳng biết có Khí, thì chẳng thể 

ngự Khí. Nếu như chẳng dùng Khí, chẳng biết có Thần làm chủ, thì chẳng thể 

theo Thần. Như vậy đều chẳng phải là cùng biết, thì trái lẽ có dùng và chẳng 

cùng dùng, thì kim mộc ngăn cách. Như Khí cùng Thần đều dùng thì : Khí có 

thể chứng đến gốc trường sanh chẳng tử. Thần cùng Khí đều dùng thì : Thần sẽ 

thành Thần thông, được quả siêu kiếp. Đồng dùng thì được trường sanh quả, 

chẳng đồng dùng thì chẳng thoát phàm phu tử vong luân chuyển quả. Dùng mà 

cùng biết mới thật là cùng dùng, chẳng cùng biết thì chẳng phải là cùng. Cùng 

biết là Thần biết Khí hợp nhất, mà tùy theo hơi thở ngưng Thần quy nhập Khí 

huyệt. Nếu chẳng cùng biết đã lâu, Thần hành mà chẳng biết Khí tùy hành, Thần 

trụ chẳng biết Khí có tùy trụ hay không, hoặc Khí hành mà Thần ngược lại, 

dừng mà chẳng hay, hoặc Khí trụ mà Thần chậm trễ, làm mà chẳng biết. Như 

vậy là Thần Khí hai thứ như xưa vẫn là hai, thì chẳng đúng theo lý để thái thủ 

phanh luyện, trúc cơ dưỡng thai, hóa Thần.  

Văn nhu đúng lúc dùng tiến mà thăng, cương vũ đúng lúc dùng thối mà 

giáng.  

Du ngọc ngô nói : “Đan pháp trước dùng văn để thăng lên, sau dùng vũ để 

giáng xuống.” 

Văn chẳng quá nhu, vũ chẳng quá cương.  

Văn vũ pháp tất cùng thích ứng bên trong, hợp theo tự nhiên. Quá nhu thì tự 

chẳng đủ, quá cương thì tự thái quá.  

Cương mà biến nhu, nhu mà biến cương.  



                                                                                                                                    

Văn xong thì phải dùng vũ, vũ xong thì phải dùng văn. Cùng nhu chẳng biến 

nhu, thì tổn thương vì quá mức. Cùng cương chẳng biến cương, thì tổn thương 

vì chẳng đủ. Đều là miễn cường, mà phải chẳng được sai một mảy may tuần 

hoàn biến hóa, mới tròn được Chu Thiên.  

Thăng mà chẳng lìa nhị Khí, giáng mà hay thuận tứ thời.  

Lúc Thần cùng thăng thì Tiên thiên Nguyên Khí cùng hậu thiên hô hấp Khí 

tương tùy, lấy thăng mà chẳng lìa làm thái thủ, tức là tâm tức tương y. Lúc Thần 

cùng giáng thì nhị Khí tùy lúc ngưng mà theo đến nhị mộc diệu đến phanh 

luyện.  

Hỏi: Trước chỗ thánh chân kia nói, dấu đi lời dạy. Mà bảo thai tức, lại có 

thể dễ biết được chỗ huyền diệu chăng ? 

Đáp: Cổ thánh đều xảo dụ, chứ chẳng phải nói rõ như văn trên. Thần Khí 

Khí dụng, riêng câu này mỗi chữ trong câu đều nói ra điều tiền thánh chưa nói, 

chẳng chữ nào nói ra cả, ví dụ trên ví dụ, chỉ hậu học đến Tiểu Chu Thiên mà 

chẳng biết đến Đại Chu Thiên. Vì coi trọng cấm giới nên chẳng dám nói. Tại thế 

thánh sư, rất thông cảm mà nói nên hậu học mới được nghe vậy.  

Diệu lý Tiểu Chu Thiên kia, trong cũng có hợp với lý của đại chu thai tức 

vậy. Sao là thai tức, lúc bắt đầu kết thai tức, theo không do có mà được, nếu 

không được ngay chẳng thở (không tức) mà hoặc tạm có, có không kiêm dùng 

rất vi tế.  

Kết thai là bước đầu để hóa Thần nhập thai. Thần ngự Nguyên Khí cùng hô 

hấp Khí quy đến Khí huyệt căn mà làm thai, được trụ định ấy, gọi là thai kết. Mà 

trong Khí huyệt thường tự theo Nguyên Khí cùng hô hấp Khí đều phát tán ra 

ngoài làm chỗ dùng hàng ngày của con người. Đến nay, thì trong gốc kia không 

đến được hơi thở trong thai, đến khi ấy cần phải điều phục huyễn hóa, tạm có 

thở để ngưng Thần trụ Khí, nên nói theo không do có. Nếu chấp là thật có hơi 

thở mà cường chế làm tướng của hơi thở, thì sa vào ngoại đạo tà thuyết, bàng 

môn hư vọng, vũ lộng đời sau đó. Chân Tiên đạo thì nhập có chẳng thấy có thở, 

nên nói: nếu chỗ không thở là có thì chẳng chấp có, chẳng không mà không vậy. 

Chẳng thở ấy, vào đến có thở mà thật vi tế, tuy nhập có, do diệu tự đến chẳng 

thở, nên nói là chẳng thở. Điều ấy Thượng Thiên Tiên thánh chân đã được. Chỗ 



                                                                                                                                    

diệu của hơi thở đó chẳng giống như ngoại đạo bàng môn chẳng thở. Do cường 

chế mà chẳng thở, cho đến khi hết mức thì cũng tạm có hơi thở nhỏ đến, mà đạo 

lý noi theo cũng chẳng giống như bàng môn cường chế chẳng thở, tán mạn, nên 

nói là chân thai tức. Tức là chỗ Đạo Nhất Thiền Sư nói: “Chưa từng có trụ mà 

chẳng hành vậy, nhưng có mà tất không, không mà tất có.” nên nói: có không 

kiêm dùng.  

Đến sau cùng. Thoát thai hơi thở theo có, do không mà thật không, không 

trong hơi thở mà tĩnh định tịch diệt, đó là chỗ gọi là vô dư niết bàn vậy.  

Theo có là theo hơi thở vào làm hơi thở thai, là cái định chẳng có hơi thở. 

Hơi thở vi tế, có thở là có hơi thở định vậy. Chẳng phải nói là: có hơi thở hô 

hấp, như phàm phu hạo hạo nhiên đâu, hơi thở này trong văn trên ta có nói, thật 

như không vậy. Do theo không mà đến thật không, nên nói: nhân không mà thật 

không thì hơi thở diệt tận mà được đại định, là diệt tận định vậy. Mà không hơi 

thở hoặc chẳng hay tận không hơi thở, đó là hữu dư niết bàn, nói hữu dư tức 

chưa diệt tận, đến không còn hơi thở mà được tịch diệt, diệt đến đại định, mà 

thường tại đại định, mới có thể Dương Thần xuất kiến mà xuất định, thành vô dư 

niết bàn thật chứng vậy. Đến đó mới thật là thành Dương Thần, khi xuất định, 

tức “Hoa nghiêm kinh”  nói : “Gọi là Như Lai xuất hiện vậy”.  

Phàm lấy công phu không hơi thở làm thai, gọi là vạn pháp về một nẽo. Có 

cái một này sẽ nhìn dễ, dễ thấy tâm, dễ hiểu, cũng dễ nói, dễ truyền vậy. Tức là 

chỗ Kim Cương Kinh nói: “Sao là trụ, Phật nói: Theo như vậy mà trụ, Bồ Tát 

theo như chỗ dạy mà trụ, phải như vậy.”  

Chẳng còn hơi thở là thai vậy, là lấy pháp trong hơi thở thai, để cầu chứng 

không hơi thở vậy. Xưa có người hỏi về thai tức, Tiếu Tử Hư chân nhân đáp : 

“Hay giữ chân nhất, thì hơi thở chẳng vào ra, là nói tâm nương theo một hơi thở 

để trụ định. Khi định được thuần nhất, hơi thở vào ra tự không còn. Nếu có hơi 

thở vào ra là chưa được thuần nhất, là thường kiến. Duy có nơi một hơi thở thai, 

mà thấy được tâm, sẽ biết chỗ gọi là vạn pháp quy nhất, chính là điều này.” Gọi 

là nương tựa pháp, là nương về chỗ này, là chân thai tức. Nên trong “Lăng 

Nghiêm kinh”  Phật nói : “Nếu chẳng biết được chỗ ở của Tâm và con mắt 

thì chẳng thể giáng phục được trần lao.” Lại trong “Kim Cương kinh”  nói 



                                                                                                                                    

“Ưng vô sở trụ” tức là nói trụ nơi không trụ, tức là đạo thai, nên biết như vậy.” 

Tức là nói “Ngộ Phật tri kiến, nhập Phật tri kiến, tập học thiền định” vậy. Tất 

nhiên theo như câu nói: “Tâm noi theo chân tức, tam muội mà định trụ, thì 

chẳng chạy theo lục trần để sinh mê hoặc, mà lục căn ứng theo cùng trụ, như thế 

là chánh định sẽ thành chánh giác. Do vậy Phật được trụ định pháp mà thành 

Phật, cũng trong trụ định pháp mà dạy như vậy. Bồ tát khi tu Phật như trong 

“Hoa Nghiêm kinh” nói : “Bồ tát trụ nơi Phật trụ.” Lại trong “Kim Cương kinh”

  cũng nói : “Bồ Tát muốn tu Phật, theo như chỗ phật đã dạy mà trụ, cũng 

hay chứng được thành Phật.” 

Lấy đại định không hơi thở mà trọn thành thai, thì một đường thẳng đến 

không vậy.  

Nói về chỗ chứng diệt tận định, Trần Nê Hoàn nói : “Hư tâm ngưng Thần 

được Thần Khí, cùng với hơi thở định chẳng ra vào, là đại định.” Triệu chân 

nhân pháp ngữ nói: “Chân hỏa không trạng thái, nay người chớ nhận sai, cần 

nên biết đúng ý, không đến cũng không đi.” 

Không là không cả Tiên thiên hậu thiên hai Khí vậy.  

Nguyên Khí theo hai khí hô hấp mà đến, đến khi không còn ra vào nữa, thì 

chứng đại định.  

Không còn tâm sanh diệt thì động tĩnh đã quay về vậy.  

Phàm phu tâm có sanh, sau có diệt, động mà có tĩnh, cùng nhau tuần hoàn 

chẳng dừng. Người tu hành được đại định, hoàn toàn không sanh diệt, động tĩnh 

tuần hoàn, tức tánh chứng tịch diệt vậy.  

Sáu mạch đều ngưng mà tính chân tịch là diệt tận định vậy.  

Trần Nê Hoàn nói : “Ta trãi qua công phu sau một năm, sáu mạch theo hơi 

thở về gốc, chính là nói công phu mười tháng thật chứng vậy.” Sáu mạch là ba 

bộ thốn quan xích ở hai tay. Mạch trụ noi theo hơi thở đã trụ trước, hơi thở tuy 

trụ, còn phải đến diệt tận mà về sau mạch trụ. Nên “Hoa Nghiêm kinh”  nói: 

“Nhị thiền tức trụ, tam thiền mạch trụ, tứ thiền diệt tận định vậy.” đều nói về hơi 

thở cùng mạch đều diệt tận định.  



                                                                                                                                    

Lại Trọng Dương chân nhân nói : “Đã không giảm, lại không tăng, chẳng 

sanh chẳng diệt một đường lên.” 

Nói một đường lên là trụ mà chẳng hành. Cảnh tượng của diệt tĩnh tận về 

sau, tức là nghĩa Thế Tôn chẳng từ chỗ ngồi đứng dậy.  

 “Kim Cương kinh” cũng nói : “Bồ tát theo pháp, từ nơi không chỗ trụ mà 

hành bố thí.” 

Liễu tâm tất trước phải y pháp mà trụ, tâm đã trụ rồi. Nếu chẳng xã pháp mà 

trụ pháp lâu, thì pháp lại ràn buộc tâm, làm cho lục trần ràn buộc tâm, nên chẳng 

liễu tâm, thì làm sao được thường lạc ngã tịnh, nên nói: “Đừng trụ pháp mà phải 

xã bỏ pháp.” 

 “Như Tàng kinh”cũng nói : “Thường dùng tịnh niệm, trụ vô thượng giác.” 

Tịnh niệm là chẳng niệm sanh chẳng niệm diệt, đã chẳng trụ nơi trần vọng, 

cũng chẳng cho là có pháp niệm. Vô thượng giác là Phật giác trên hết, viên mãn 

giác, mà không có thể trên được, trụ đến đó thì chứng tối thượng thượng thừa. 

Tức là linh quang diệu cổ kim cực chứng vậy.  

Lại nói : “An trụ tịch tĩnh chư thiền định nhập đến đường bất tử vậy”. 

An trụ tịch tĩnh ấy, Phật nói: đại định mà thường hướng đến vô dư niết bàn, 

tự nhiên thường vui vậy. Thiền định trí là định trong chân giác. Người an định 

thiền định chánh giác theo đường bất tử mà được bất tử. Đó chính là chỗ Thế 

Tôn thật chứng. Tăng nhân đời sau lại chẳng biết Phật chứng bất tử. Không tín 

Phật trọn bất tử, sớm bỏ thiền định mà chẳng tu, đều cam tâm tử vong thành 

không vong đoạn kiến.  

Không thấy được chỗ diệu của mắt, lại cũng chẳng biết được chỗ diệu của 

Tâm.  

Kia chứng nhập Phật tri kiến, là chỗ cực chứng của Tâm và mắt. Cái thấy 

diệu này, chẳng thấy sắc, chẳng thấy không, lìa cảnh mà thấy. Cái biết diệu này, 

không nghĩ bàn về chỗ được biết, lìa trần cảnh mà biết, chứng được đến chỗ 

không tri kiến, không Phật địa, mới thật là về đến không vậy.  

Nhưng nếu cho là không có tri kiến thì không phải, rơi vào mịt mờ, chẳng 

phải diệu giác vậy.  



                                                                                                                                    

Không là không có pháp để làm, không có thấy chấp tướng là chân không 

vậy. Biết thấy đó là chánh giác chánh tri kiến, chẳng phải pháp thế gian của 

phàm phu chấp tướng tri kiến, chẳng phải ngoại đạo đoạn không tri kiến vậy. 

Trong lúc không đó, dùng Phật pháp chánh giác chánh tri kiến do định lực đó 

mà về sau thường được không. Nếu không phải chánh tri kiến, thì người không 

có chủ tể, thì Thần chẳng thể ngưng Khí huyệt, chẳng thể nhập, chẳng có viên 

mãn thai Thần mà xuất định. Đọa tại mê muội không biết không vong, chẳng 

thành chánh giác. Mê muội là tối tăm chẳng sáng, ví dụ cho người không biết. 

Diệu giác là chỗ chánh giác Tinh diệu, chứng nhập đỗng hư huyền diệu cảnh, 

lúc đến không thiên địa, giác riêng tại giác đạo viên mãn mà siêu kiếp vậy. Giác 

đã viên mãn, tức là diệu giác. Do mới giác, bổn giác vốn không có chỗ đến mới 

là giác đạo. Tất do Tiên Phật chánh tri kiến mới vào mà thành. Nên nói, không 

tri kiến thì không thể nên. Trần Nê Hoàn nói : “Không tâm không niệm Thần 

mãi tối, an hay ngưng tụ thành thai tiên.” 

Nếu cho là “không thì chẳng có thể tri kiến” thì không được. Kẻ ấy chẳng 

biết được phục tính chân thể vậy.  

Không là tâm không sanh diệt, dùng hơi thở định đến không xuất nhập mà 

cùng về không. Không sanh diệt thì không vọng giác, mà đến chánh giác. Không 

xuất nhập thì không vọng động mà có thiền định chân tịch tĩnh, mới là chân 

không. Không xuất nhập mới có tịch định. Không sanh diệt thì có giác chiếu. 

Như thế sẽ riêng có Phật tri kiến. Nên nói là chẳng có thể thuyết, chẳng tri kiến. 

Nếu tà nhân thế gian nói lời dối trá, tự xưng biết Tiên Phật, vọng nói chẳng có 

thể tri kiến, chỉ là kẻ chẳng biết được nghĩa của tịch mà thường chiếu, vì chẳng 

trụ chánh giác. Sao lại giả danh là Tiên, là Phật. Cái chánh giác vốn là tính chân 

thể của ta, do trong tâm người vốn tự có, nhân do từ chánh giác tri kiến mà thấy 

lại được tính thể. Tính thể tức là Tiên Phật. Kẻ chẳng biết Tiên Phật chánh lý, 

trái ngược với không liễu chánh giác tri kiến, phải đọa ngoan không. Sao lại 

chẳng phục tính chân thể mà thành Tiên Phật, do vậy đều chẳng thành siêu kiếp 

chánh quả, thật là lầm lẫn lớn. “Nội Bí Chân Tàng kinh” nói : “Đại thừa đạo, lìa 

nhất thiết tướng, lìa nhất thiết hành, giác pháp không tịch, giác không chỗ giác, 

tịch không chỗ tịch, không giác mà giác, không tịch mà tịch, là vô thượng đạo.” 

Tổng kết văn trên đã biết giác, biết kiến, để thành chánh quả.  



                                                                                                                                    

Đều diệu ngộ thâm nhập mật tu mật chứng, đâu thể dùng lời để diễn tả.  

Mật tu chứng đến Tinh diệu đại dụng, ngộ đến chí Tinh diệu địa, nên nói 

diệu ngộ đạo tàng nội. “Diệu Pháp Liên Hoa chân kinh”  nói : “Chẳng trệ có 

không, vĩnh tuyệt sanh diệt, gọi là chân nhân.” 

Ta dùng nhiều lời để diễn tả ý nghĩa của lời dạy chẳng ngoài việc giúp cho 

tâm ngộ được trong muôn một. 

Nói không nhất thiết là nhiều hay ít. Tâm hiểu được mới làm theo đúng.  

Ta chẳng cho là có chuyện truyền hỏa. Từ lời nghe được mà làm được mới 

biết là được vậy.  

Truyền hỏa thì nói ít, tất phải thường nhập mới thấu đáo. Lời văn để chỉ đến 

chỗ tâm ngộ thâm nhập. Phải quyết liệt tinh cần, mới là thật ngộ thật tu. Vạn 

hạnh, vạn hạnh.  

Câu hỏi 3 : “Trong Trực luận có nói: cùng hơi thở vào mở, ta chuyển đến 

kiền, lấy sáu, thăng chẳng giáng. Cùng hơi thở ra đóng, ta chuyển đến khôn, lấy 

sáu giáng chẳng thăng, chỗ này huyền thâm, thật chẳng thể hiểu, xin được dạy 

lại.  

Nói về hành hỏa, khi hít vào thì thuận theo hơi vào mà đến kiền, kiền là trời, 

ở đầu, ở trên. Nên nói, thăng chẳng giáng, không phải hoàn toàn chẳng giáng, 

cũng lấy đóng mở, mà chẳng chú trọng đến giáng, chỉ chú trọng đến thăng, chỉ 

thấy thăng chẳng thấy giáng. Khi thở ra, thì thuận theo hơi ra mà đến khôn, khôn 

là đất, ở bụng, ở dưới. Nên nói, giáng chẳng thăng, không phải hoàn toàn chẳng 

thăng, chỉ là coi nhẹ thăng, coi như không mà chỉ chú trọng đến giáng, chỉ thấy 

có giáng, chẳng thấy có thăng.  

Đáp : Xưa Chung Li tiên ông lúc độ Thuần Dương ông đã nói : có thể thăng 

thời chẳng có thể giáng. Đó tức là diệu dùng của hít vào vậy.  

Ta nói có thể giáng thời cũng chẳng có thể thăng. Đó tức là diệu dùng của 

thở ra vậy.  

Bảo là khi nhất Dương sơ động. Dương Tinh sanh mà ví dụ hoạt tý thời vậy. 



                                                                                                                                    

Không Tinh lưu bố mà muốn xuống. Nguyên Tinh gốc tại đan điền, nếu 

sanh Tinh, thì tất muốn đi xuống đến dâm căn, ta chẳng cho đi xuống mà ngược 

về đến gốc, không thăng không được, nên phải thăng gọi là thái thủ.  

Nên ở 6 giờ dương, theo Tý mà sau thăng.  

6 giờ Dương là từ Sửu đến Tị, Giờ Tý về sau thì như Thuần Dương tổ nói : 

Sau Tý trước Ngọ ngồi định hơi thở, theo giáp tích song quan qua núi côn lôn 

như đi chơi xuân.  

Đều thăng, lấy thăng làm thái thủ.  

Dương sanh tùy dùng hỏa, Tý. Cũng nói, Tý kia mà thái thủ, tức sau Tý 

thăng. 6 giờ Dương đều dùng thăng mà điều dược Khí quy đến kiền, tức là chỗ 

nói hoàn Tinh bổ não vậy.  

Trong cơ đó không có lý giáng thì chẳng giáng. Thăng mà chuyển về đến 

bổn căn huyệt. Về đến gốc, tức ngưng Thần nhập Khí huyệt.  

Vào lúc 6 giờ Âm, theo Ngọ trước cùng giáng mà giáng.  

Phàm thái thủ phanh luyện, nơi thân thể trong giờ Ngọ mà giáng, đây chỉ do 

Trương Tử Dương trong Kim Dan Tứ Bách Tự đã lộ kỳ cơ, nên Ngọ cần chú 

trọng mà nói là giáng.  

Dùng giáng để giáng. 6 giờ âm thì phải chú trọng dùng giáng. Giáng tức là 

phanh luyện. Phanh luyện tất dùng đỉnh Khí, tức là Đan Điền Khí huyệt.  

Khi đó, không có đường thăng, thì chẳng thăng.  

Chẳng thăng là tuy có thăng giáng chuyển vận, như bắc đấu thiên cương, 

nếu chẳng thăng, nên giữ công tại giáng mà luyện.  

Môn nhân Hồ Thái Chân hỏi : Sao là 6 giờ Dương đều dùng thăng, lục 

Âm đều dùng giáng ?  

Đáp : Phàm dùng hỏa tất theo Tý mà bắt đầu, giờ Tý dùng 6 Dương là chỗ 

làm của Tiên, nhân Chân Tinh dễ chạy xuống càn phải điều ngược về trên, để 

thăng mà về. Được thăng đến trên rồi. Đến Ngọ về sau, Dương Khí đã hoàn 

toàn, cần phải chưng cất lâu dài, do trong Khí căn huyệt dùng công, để bổ điền 



                                                                                                                                    

Khí huyệt đầy đủ, không thể chẳng về dưới Khí huyệt, đương nhiên phải như 

thế.  

Chỗ diệu của thăng giáng, nhờ dùng điên đảo mới được kỳ diệu.  

Thăng thời có giáng mà như không giáng, giáng thời có thăng mà thật như 

không thăng. Chỗ diệu này chính là điên đảo, tức là dùng thăng giáng điên đảo 

vậy.  

Điều này vạn chân đều cho là thiên cơ ở đó. Tu sĩ có thể chẳng biết sao. Lại 

Trọng Dương chân nhân nói : “Sau Tý xem giờ biết ngày ngắn, Trước Ngọ ngồi 

xem biết ngắn dài.” Đây có thể làm chứng. Học giả có thể lấy đây để ấn chứng.  

Câu hỏi 4 : Trong trực luận cho đỉnh Khí dùng tại Hạ Đan điền, đặt trong 

Đan điền vậy, nay nghe lời dạy là kiền khôn làm đỉnh Khí, tuy đều xuất từ lời 

người xưa, chẳng biết là đồng hay khác vậy ?  

Đáp : Không phải là hai nhưng dùng thì có khác.  

Chỗ khác đó, có dùng trong công phu 100 ngày luyện Tinh hóa Khí làm trúc 

cơ vậy. Có dùng trong công phu 10 tháng, luyện Khí hóa Thần nhập định thai 

thành, mà xuất Âm Thần vậy.  

Nay nói là đỉnh khí ấy, thích hợp để dùng lúc 100 ngày luyện Tinh hóa Khí, 

phàm thái Khí từ dưới, tất hướng lên trên đến thiên đính.  

Hạ Khí là Chân Tinh Dương Khí trong thận vậy. Lại địa Khí vốn chẳng tự 

thăng lên, do thái mà thăng lên. Khâu trường xuân chân nhân nói : “Địa Khí vốn 

chẳng thăng, nhân thiên Khí hạ xuống hỗn hợp đến hết mức, trở lại thăng hoặc 

dẫn theo mà lên đến tận thiên đính cực cao ở trên vậy.” 

Lấy khí ở trên để hướng xuống đến trong bụng (địa phúc).  

Khí ở trên là nói thiên Khí ví dụ cho Thần trong tâm. Tiếu Tử Hư chân nhân 

nói : “Nhật nguyệt trên trời chuyển xuống đất, Thiền quyên từ đáy bể bay lên 

trời, kiền khôn nhật nguyệt vốn chẳng chuyển, đều do sao Đẩu
1
 chuyển cơ này. 

Điều này nói đến dùng kiền khôn vậy.  

Bạch Ngọc Thiềm nói : “Trên đến thiên cốc, hạ đến Âm đoan, hai cảnh gặp 

nhau, tạo thành một khối.” cũng đồng nghĩa.  



                                                                                                                                    

Nên nói : “về gốc tự có lối về gốc, phục mệnh sao lại không có cửa phục 

mệnh”, đều nói về kiền khôn, còn gọi là quan khiếu. Nếu nói bỏ kiền khôn mà 

chia riêng đỉnh Khí thì chẳng phải vậy.  

Lại hỏi : Sao lại có cái lý hướng trên hướng xuống ?  

Đáp : Thuần Dương Tiên ông đã nói : “Khảm li điên đảo, kim mộc phù 

trầm.” là nói về điều này.  

Phần này đã nói rõ về đỉnh Khí dùng điên đảo, kiêm phát minh chỗ dược vật 

dùng điên đảo.  

Là do tại thận Nguyên Tinh thuộc thủy.  

Thận có khảm thuộc thủy, Nguyên Tinh tuy là Khí, cũng gọi là chân nhất 

thủy. Vốn hay chảy xuống nên dễ đến dâm căn.  

Tinh bổn thể là Nguyên Tinh, chứa để dùng thì gọi là dâm Tinh. Thường 

nương bám dâm căn để dùng, nên tĩnh thì ẩn ở Khí huyệt, động thì đến dâm căn.  

Mà ngũ tạng đều có Tinh Khí, theo đường dẫn mà chảy đến chứa sau 

24 khoản đốt sống lưng (thuộc mạch đốc).  

Ngũ tạng có đường dẫn, có quan hê đến chỗ chứa ở khoản đốt sống lưng, để 

thông hành Khí ngũ tạng. Phàm lúc dâm cấu, một thân trong ngoài riêng chỉ 

có lưng là dùng Khí lực. Nên ngũ tạng Khí tùy thông thân Khí đều tụ đến đó để 

hóa thành Tinh theo đó mà lậu tiết. Nên người mất khí lực do dâm sự, đều đau 

lưng, nên yếu chỉ của Tiên cơ, đều do nơi đó (mạch đốc) mà đi ngược lên trên để 

trở về.  

Muốn nghịch mà về, tất do theo hướng lên, thường hướng trên thì lìa tập 

Khí, mà được chân Khí. Tập Khí là nói việc dâm cấu. Phật kinh nói : “Đem 

nước biển lên thái tử đỉnh” cũng như vậy.  

Tiên cơ dẫn Nguyên Tinh Khí thăng đến thượng điền, gọi là hoàn Tinh bổ 

não, lại gọi là tỉnh hồ quán đính. Chư bồ tát Phật pháp cũng gọi là phối hồ quán 

đính. Tiên Phật xuống tay, cùng dùng ví dụ này.  

Tại trên Nguyên Thần phát động, đều y niệm lự mà dùng. Vốn lửa nóng bốc 

lên, dễ xuất nhập đến mắt tai mũi lưỡi, muốn ngược lại để trở về, lại hướng 



                                                                                                                                    

xuống đến Tinh Khí mà cùng ngược trở về đến Khí huyệt, đã hướng xuống Khí 

huyệt thì lìa ngoại cảnh mà tận thoát tử sanh vậy.  

Các niệm lự như mắt niệm lự thì dùng để xem, tai niệm lự thì dùng để 

nghe.... Đế thoát tứ sanh
1
 thì mắt chẳng trụ sắc mà chẳng sanh sắc tâm ma, tai 

chẳng trụ tiếng mà chẳng sanh nghe tâm ma, mũi chẳng trụ hương mà tâm chẳng 

sanh hương ma, lưỡi chẳng trụ vị mà tâm chẳng sanh vị ma, đều nói lìa hết ngoại 

cảnh sắc thanh hương vị mà tâm thoát bốn thức, đều được buông xuống để 

chứng vậy.  

Tức như chương Thế Tôn thuyết pháp ở long cung Sa kiệt đà. Đó là nói về 

Hạ Đan Điền.  

Lại đến long cung Già la nhập định. Đó là nói về Tiên gia Trung Đan Điền 

nhập định trong 7 ngày chẳng khởi dậy.  

Lại hỏi : Trung hạ nhị điền làm đỉnh Khí lý ấy là gì?  

Đáp : Hạ Điền tức lúc luyện Tinh hóa Khí đã nói rõ rồi.  

Tam Thập Lục bộ tôn kinh nói : “Chân tinh tại thận, Tinh tự trở về Hạ Đan 

điền. Chân Khí tại tâm, Khí tự về nguồn.” 

Mà “Hoa Nghiêm kinh”  cũng nói : “Nhất thiết chư Phật từ rốn đều 

phóng ánh sáng, gọi là bồ tát thọ sanh đèn tự tại”.  

Trương Tử Dương nói : “Hoàng đình làm đỉnh, Khí huyệt làm lò. Hoàng 

đình chính tại trên Khí huyệt.” Vương Trọng Dương chân nhân nói : “Phía trong 

rốn, trong Đan Điền có Hoàng Đình cung.” xưa nói : một điểm rơi vào hoàng 

đình thật là chỗ này.  

Một đoạn văn trên, đều nói về Hạ Điền. Đoạn văn dưới, đều nói dùng Trung 

điền.  

Mà Trung điền là để luyện Khí hóa Thần vậy. Trọng Dương chân nhân trong 

“Toàn chân tập”  nói : “Xá nương hi anh, Tý dẹp trừ hết bên trên, trung điền 

đều hướng minh đường mà vượt.” Lại nói : “Thu được chân kim chắc lại cứng, 

bỏ ra giáng cung rán giữ gìn, trong cung hiện đầy ánh sáng diệu.” Đàm Trường 

Chân chân nhân nói : “Muốn tìm chân không, chỉ ở trong chỗ tận tĩnh của núi 

nam.” “Cốc Thần thiên” nói : “Cả trăm lần Mộc Dục để dời đến đỉnh.” Thuần 



                                                                                                                                    

Dương ông nói : “Một khi lên trên trong cung trướng, vạn thiên quần ma chẳng 

dám cùng.” Còn trong “Bổn hành kinh” Thế Tôn nói : “Đến bờ nam sông hằng, 

an ổn trụ định như núi tu di.” Lại Đạt Ma tổ trong “Thai tức luận” nói : “Luyện 

thai tức là luyện Khí định tâm. Thường Khí hơi thở luân chuyền đến tâm, thì 

chẳng chấp Khí vạn vật, nếu chẳng định tâm theo hơi thở thì thiền cũng bằng 

không vậy.” 

Đoạn trên đã nói rõ về Đan Điền, bên trong sinh ra 3000 câu hỏi, đây cùng 

giúp nhau sáng tỏ, người chân tu thật ngộ cần phải biết trước, dùng đúng chỗ 

trung Đan Điền, mà sau có thể thành Dương Thần.  

Trước luyện Tinh để hóa Khí, dùng Thượng điền Kiền, Hạ Điền Khôn.  

Tức chỗ Tử Dương chân nhân nói, kiền khôn làm đỉnh Khí. Như kinh 

“Dịch” nói, kiền là đầu, khôn là bụng vậy.  

Chỗ tận cùng của trên dưới cả hai đều trống không ở Trung điền (?), nên 

Thiên Hoàng chân nhân nói : lấy hình làm lò, đầu làm đỉnh vậy. Tinh mãn đến 

não, hỏa luyện thành đan. Bạch Ngọc Thiềm cũng nói : “Đỉnh dùng kiền khôn, 

dược tu quạ thỏ” cùng như vậy. Lúc hóa Thần dùng tại Trung điền. Mã Đan 

Dương chân nhân nói : “Bảo dưỡng Hạ Điền không rĩ lọt, đổi dời lối đỏ luyện 

Trung đan.” Lối đỏ: tâm thuộc hỏa màu đỏ.  

Thường nếu rộng rãi ở chỗ trung, hạ mà thành một. Như Thế Tôn đến sắc 

thiên, hai cõi trung gian, tạo các phường bảy báo. Như ba ngàn đại thiên thế 

giới, thuyết thậm thâm Phật pháp, pháp được trụ lâu, tức là nghĩa này. Mà trước 

đoạn này là đi kinh hành trên đường trống.  

Nói thượng điền, cũng là đường Thần Khí của ta đi qua. Đạo có công phu ba 

xe, đều có tam điền là đường quay về, là chỗ phải đi qua vậy. Nếu dùng lúc sơ 

thành thì trụ đến Hạ Điền. Dùng lúc trung thành thì trụ đến trung điền. Dùng lúc 

đại thành thì trụ đến thượng điền. Đó là nói về trụ chỗ không trụ của ta vậy.  

Lúc luyện Thần Hoàn Hư, chỉ riêng hư tịch đến thượng điền.  

Thượng Đan Điền ấy Tiên gọi là : nê hoàn. Phật nói : Niết bàn. Lại nói : 

Phật sự chẳng tròn, rốt cuộc chẳng đến Niết bàn.  

Chẳng dùng Trung hạ hai điền, Khí phải không mà Thần cũng trống vậy.  



                                                                                                                                    

Đến địa vị ấy, lấy không phản hoàn, công phu hóa Thần hóa Khí chẳng dùng 

ở phản hoàn hóa Khí Thần.  

Noi theo tam điền, tùy lúc dùng khác nhau nên có cách nói khác nhau. 

Người học có duyên, nghe được các lời dạy khác nhau ấy, phải suy xét mà định 

luận.  

Câu hỏi 5 : Trong pháp có ngũ long phủng thánh, trước đây chưa được nghe 

qua. Có phải thánh xưa kia không có nói tên đó ? Xin được chỉ rõ.  

Đáp : Có mà không nhiều, đều trong công pháp mà dùng các tên để ví dụ 

vậy.  

Cổ thánh Tiên Phật, dùng lời ví dụ để thuyết pháp, độ người. Pháp chẳng nói 

ra thì người chẳng biết, cầu chẳng được. Về sau làm sao được siêu phàm nhập 

thánh, nhưng nếu nói thẳng, luật trời minh khoa, cấm nặng thiên cơ, lại chẳng 

dám coi nhẹ mà phạm minh khảo. Chỉ lấy ý nghĩa gần giống đến đạo pháp mà ví 

dụ. Muốn cho hậu nhân nhờ nghe tên mà biết được thật dụng, tức theo chỗ dùng 

mà được chứng thánh quả. Đều lập ra tên ví dụ, lại có nhiều tên chẳng đồng mà 

công chỉ có một.  

Tích Thế Tôn Phật ví dụ nói: lô nha xuyên tất (mầm cỏ mọc lên).  

Vương Trọng Dương chân nhân cũng nói : “Nếu người thu định tam bảo, 

chuyển vận phải về chỗ nào? Trước dùng pháp lô nha xuyên tất vận Khí, mà sau 

bảy lần vận hoàn đan.” Lại nói :“Lô nha xuyên tất, trên dưới bánh xe quạt nước, 

hoàn Tinh bổ não, thủy hỏa cùng đi, điều này cho thấy Tiên Tông, cũng đồng 

Phật pháp.” Mà hậu thế phàm ngu, chẳng biết ví dụ mà cho là thật có xuyên tất. 

Lại có nơi ngồi trên tảng đá nhai mầm cỏ lau mà cho là xuyên tất sao ?  

Đạt Ma tổ sư ví dụ nói : chiết lô độ giang (bẻ cành lau để làm phương tiện 

qua sông). Lúc Lương Vũ đế dời đô đến Kim Lăng được 8 năm 11 tháng, Tổ từ 

phương Bắc qua sông đến Thiếu Lâm, lúc ấy bên bờ sông đâu có cành lau nào 

để mà bẻ. Chẳng biết Phật cùng tổ đều dùng lô làm ví dụ, biển cùng sông ví dụ 

cho biển dục sông ái, sóng khổ dập vùi, nước tây giang, hoàng hà nước chảy 

ngược, cũng là ví dụ.  



                                                                                                                                    

Lại có vị tăng người Hồ qua sông, ân hận chẳng dùng cỏ lau để qua, mà qua 

sông có thể dùng cỏ lau sao ?  

Trước đây Đạt Ma tại nam Thiên Trúc quốc, muốn đông du khai mở Đạo, 

do vì đông thổ có khí tượng đại thừa. Cho nên quốc vương dùng thuyền lớn, thật 

rất coi trọng bảo vệ để qua biển. Gồm 3 thuyền lớn khác nhau để dùng cho 3 

mùa mà cập bờ biển Nghiễm Châu, việc ấy có nói trong Truyền Đăng Lục phần 

ngũ đăng hội.  

Không mà có đều là ví dụ mà kẻ trọc ác ngu phu chấp cho là thật có cảnh 

trong lời nói, dối trá gạt người, cũng xưng là tu vậy.  

Lại hỏi : “Ngũ long phủng thánh cũng là ví dụ, cũng ví dụ từ cổ nhân sao ? 

hay là nay mới ví dụ ?”  

Đáp : Trước đời Phật, trong “Huyền đế kinh” nói : “Từ kiếp sơ đã có Thái 

Cổ tu chứng đạo, đến Hiên Viên Hoàng Đế 57 năm, vào năm Giáp Tý, cũng siêu 

phàm chất mà dưỡng Thần thai, đã dùng pháp này vậy. Sau truyền pháp tượng 

đến Vũ Cùng Sơn, chỗ gọi xá thân nhai, mà thoát phàm thai vậy. Nói Ngũ Long 

Phủng Thánh, nhập thánh vị là ví dụ để hậu nhân độ nhân tâm, không ân cần 

sao? Nên tu Tiên sĩ được ngộ chân Tiên truyền đạo, được nghe mà còn trọc ác, 

thì cũng như kẻ phàm phu không được nghe vậy.  

Nguyên Thủy Thiên Tôn dạy Chân Vũ Diệu kinh nói : Tịnh Nhạc quốc 

vương cùng Thiện Thắng phu nhân nằm mộng thấy nuốt mặt trời mà có Thần, 

mang thai 14 tháng, đến kiếp thứ 5 là khai hoàng kiếp, năm đầu Giáp Thân ba 

tháng lẻ ba ngày, giờ Ngọ, có chỗ nói nói ngày Giáp Dần. Sanh đến vương cung, 

Thần linh dũng mãnh, chẳng chịu thống lĩnh vương vị, riêng chỉ thích tu hành. 

Nhiếp khảm li, thật tình về gốc phục vị. Được Ngọc Thanh thánh tổ, Tử Hư 

nguyên quân truyền đạo thành, sau đến Hoàng Đế 57 năm, giáp tý 9 tháng lẻ 9 

ngày, ban ngày bay lên trời. Lại xem Tịnh Nhạc quốc tại lầu khuê, ông ở biển 

nước ngoài. Chỗ thật luyện ở Vũ Cùng cách xa biển nơi ông ở, lại bác bỏ điều 

sách thánh nói, trước trãi qua 82 chỗ biến hóa mà sau thành đạo. Đó là thái 

thượng có 82 biến hóa vậy. Trọc ác ở đời không nghe được, người đời trọc ác 

làm việc trọc ác, không hết lòng tu chân, dễ gì nghe được. Không duyên gặp 

tiên, Tiên chẳng nói cho, ngu chẳng được nghe. Đến chết cũng không nghe 



                                                                                                                                    

được. Phủng thánh ấy không khác ở chỗ làm, cho đến Tiên Phật siêu phàm nhập 

thánh chỗ đồng dụng, đều dùng là trùng thấu tam quan bí pháp, chẳng phải chỗ 

phàm thế kia nói, dù người đời gặp lời nói như thế, nghe rồi cũng như không, 

chẳng biết dùng ra sao. Không thể biết được tam quan bí pháp. Nên Trần Nê 

Hoàn chân nhân nói : “Tối ẩn không quá cửu khúc loan” là vậy.  

Tích tổ sư của ta là hổ bì tọa Trương chân nhân.  

Chân nhân họ Trương, pháp danh là Tĩnh Hư. Năm Tuyên Đức vương tử 

sanh tại Bi Châu, thuộc Bắc Tông Long Môn Tiên phái của Khâu chân nhân, 

được đạo đến Thục Bích Dương Đỗng. Nhận lời dạy của thầy trước mà theo 

giáo môn. Chu hành tứ bộ châu, đến tây phiên, qua bắc phiên, về Trung hoa. 

Tuy có Đại Minh Gia Tĩnh hoàng đế cầu, thỉnh mà chẳng khẳng đến để phục 

mệnh. Thường lấy da cọp trải ra để ngồi, nên thời đó 10 phương đều gọi là Hổ 

Bì Trương. Thường lặng lẽ đến Vũ Cùng Sơn.  

Ngồi ở Vũ Cùng Sơn, đèo Hổ Nhĩ, trong hang đá, chẳng cùng người đời gặp 

gở, chỉ hiện thân khi gặp học nhân tránh đời biết được tên ngài, xin thổ lộ bí cơ, 

về sau tại Lô Giang huyện truyền lại cho Lý Hư Am.  

Lý Hư Am, pháp danh Chân Nguyên. Đời vua Gia Tĩnh năm Ất Dậu sanh 

tại Lô Giang huyện thành tây. Bắt đầu dùng nghề y để độ đời, dựng am ở ngoài 

thành, gặp thầy rất trễ, từ 19 tuổi đến 55, đời vua Vạn Lịch, năm Kỷ Mão, mới 

được Trương chân nhân tận truyền nội ngoại kim đan, Thiên Tiên đại đạo, đạt 

thánh siêu phàm, công thành hiển thánh. Hư Am chân nhân khẩu thụ đến Nam 

Xương huyện, hướng nam núi Vũ Dương cho Tào Hoàn Dương.  

Tào Hoàn Dương vào đời Gia tĩnh vương năm Tuất, 3 ngày trước tết nguyên 

đán lúc 16 tuổi sanh Thần, bỏ hết nhà cửa ngàn vàng mà học đạo, cam chịu 

nghèo khổ, siêng tu được ngũ long bổng thánh, chuyển Thần nhập định làm hoài 

thai. Đến đời Thiên Khải vương năm Tuất 6 tháng 12 ngày bèn xuất Dương 

Thần, vào Tân Kiến, Huyền Tây, Tây Sơn ngó vách Hoàn Hư, mà đại ẩn.  

Hoàn Dương chân nhân lại khẩu thụ đến ta cùng nhữ phụ Chân Dương được 

Tiên phái tên là Thủ Hư, nên nghe được nghe như thế.  



                                                                                                                                    

Phàm tu Tiên đạo giả, biết như vậy mà hành, được như vậy mà chứng, thì 

được trường sanh chẳng tử, mà vĩnh viễn không còn sanh tử. Thần thông không 

cực mới là chứng thánh. Nếu chẳng như thế, chẳng được như vậy, thì chẳng thể 

thoát ly sanh tử, chẳng khỏi lục đạo luân hồi, đó là thánh phàm chia nẻo đã nói 

hết thiên cơ.  

Được cùng nghe pháp, còn có Hùng Tú Am, cũng tên là Thủ Hư, Đặng 

Thiệu Nguyên tên Thủ Không, sau hai vị ấy mới gặp Huyền Tây Sơn cũng là họ 

Tiên, được Tào lão sư đặt tên là Hi Hoàn, cũng gọi Thủ Huyền đó là các người 

trong nhóm. Hư Am được nghe như thế mà chứng đạo, đại hiển Thần thông, tế 

thế cứu dân.  

Vào một năm kia trời đại hạn, không nước để làm ruộng, đã nhiều thầy cầu 

đảo đều chẳng được mưa. Chúng quan dân khẩn cầu Lý chân nhân cầu mưa để 

cứu dân. Chân nhân chỉ lặng lẽ, chấp tay hướng lên trời niệm thầm câu số, tức 

thì mây đen bay đến, đầy khắp cả trời, trong chốc lát mưa lớn như xối. các ấp 

lân cận cũng nhờ vậy mà được nước. Mỗi tay đưa lên tảng đá năm sáu ngàn cân 

mà vẫn thấy nhẹ, nên chẳng biết đã dùng hết sức chưa, Thần thông tối đa, kể 

không thể hết.  

Tiên về ở ẩn vào đời vua Vạn Lịch năm Ất Mão.  

Đời vua Huyền Tể tham lam vô độ, muốn gặp chân nhân để cầu phục thực 

điểm hóa. Chân nhân chẳng chịu cho gặp. Vì mạng sống, vua đến Cừu Liên Sơn 

nhưng người nhà không cho vào. Trong lòng tức giận, thề trả mối nhục ấy. Việc 

này có thể cười mà cũng đáng buồn. Hoàng đế này phải chịu lép vế, so với Hải 

Diêm chỉ là Tể tướng còn được Lữ Thuần Dương tức Khí Đức Hóa Huyền Lệnh 

cho gặp mặt, như nay đến gặp thầy mà không được gặp. Lại đến lần nữa cũng 

phải về như trước, như là kỵ những người mang đai đội mão vậy. Chân nhân vì 

thế giả chết để tránh, để vua hết phẩn nộ. Nên chân nhân tự tử thân bỏ vô quan 

tài, 7 ngày sau quan tài trống rổng. Hình Thần huyền diệu, về nhà mà ở. Tên 

trong sổ chết được sửa lại, thêm sống tròn đủ chẳng buồn lo. Đời sau phải biết, 

với nội thân bồ tát, danh rộng truyền đến 10 phương, Thần đã luyện đến Hoàn 

Hư, có được Thần thông, chẳng phải hiển một lần. Việc làm của bậc đại tu hành 

người đời không thể biết.  



                                                                                                                                    

Hoàn Dương được nghe như vậy mà thành tiên, hàm quang thái hư diệu giác 

vô cực. Xuất Dương Thần, nhập thường định, tịch diệt đến vô cực.  

Lúc Tiên ẩn ở Thiên Khải, dưới Sĩ Thú, trong lúc ẩn tích ở Tây Sơn, lấy 

hình ngũ long làm tên gọi mà ghi lại.  

Tào lão sư trước lúc về cõi Tiên, đã dùng bút ghi lại cho Ngũ tử rằng : “Ngũ 

long phủng thánh vạn kim cơ, trai giới phần minh dĩ thụ, sơ nguyện lâm kỳ năng 

diệu dụng, chân chân đồng thử thượng thiên thê.” bắt đầu từ lời nói đó mới có 

tên Ngũ Long Phủng Thánh ghi chép lại.  

Ta cũng theo lời ghi này mà truyền lại về sau.  

Ta từ lời thầy đã ghi mà nói lại, để truyền cho mọi người, thì lưu hành mãi 

mãi. Nay ngô đệ Chân Dương xem trong trực luận có tên ngũ long danh, trách ta 

mà nói : Xưa nói Tiên cơ không dùng bút ghi chép, ngũ long bí cơ, là bí trong 

bí, sao có thể dùng bút ghi lại? Ta nói : Thầy ta đã ghi, ta sao chẳng dám ghi. 

Tuy có ngũ long hư danh, tự cũng chẳng có cách.  

Phần lớn những điều truyền miệng, đều nói rộng cho người học. Mà phàm 

đại Tiên thực hành theo Tiên Phật tối thượng thượng thừa diệu đạo, chỉ là thánh 

phàm chia đường. Kẻ kia dối trá cho là đã tu có chứng nghiệm, nếu không phải 

là pháp này thì không thể thấu quan mà thoát phàm chứng thánh. Riêng cơ chí 

yếu chí bí, chẳng lộ ra được một câu, nay hậu học thánh chân, có Tiên đạo phúc 

phần, biết chỗ tham cầu, biết chỗ tín phụng. Phàm có chí theo Tiên Phật, thì 

chẳng thể coi nhẹ mà nói như thế. Quay lưng chẳng cầu, tuy tu hết kiếp, rốt cuộc 

khó thoát 6 nẽo luân hồi, có thể chẳng gấp suy xét chuyện này ?  

Hỏi : huyền đế ví dụ ngũ long có pháp tượng, người có thể chứng minh để 

tin được ?  

Pháp tượng là ở Vũ Cùng Sơn, đèo Xá Thân mà nói ngũ long phủng thánh, 

ta đang ở đó.  

Nay lấy lô nha xuyên tất là chỗ Phật nói ví dụ ngũ long, lấy chiết lô độ giang 

là chỗ Đạt Ma nói ví dụ ngũ long. Theo cái thấy của phàm phu, đều tin như thế, 

chẳng ai chẳng biết, sao có thể ở chỗ chứng mà làm cho người tin được chẳng 

nghi điều thầy nói.  



                                                                                                                                    

Đáp : Tích Vương Trọng Dương chân nhân nói : “Lô nha tự tất, Thượng hạ 

hà xa, bàn Tinh bổ não, thủy hỏa song hành” Bằng vào lời ấy, do Tiên độ đời 

truyền lại, đã biết trong đạo đã có lâu rồi. Lại kinh đô Tây Trúc quốc có chỗ gọi 

là Ngũ Long kinh. Nói Vô tự kinh có 32 quyển, hữu tự kinh có 20 quyển đã gây 

ra cái nạn hư danh. Vì tam tạng kinh đến phương đông có 5048 quyển, trong 35 

bộ kinh lớn, một khi xem qua đều có nghĩa cả. Nếu không có trong đó mà nói thì 

đều là nói sai. Không truyền mà nói là nói huyễn, muốn biết có hay không có 

huyễn vọng, hậu học đã nghi sao chẳng biết tham cứu vậy.  

Câu hỏi 6 : Sao là dưỡng thai, sao là thai thành ?  

Đáp : dưỡng thai là ví dụ cho luyện Khí hóa Thần chứ chẳng thật có thai.  

 “Thái Thượng Linh Bảo Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Chân Kinh” nói : 

“Nghĩa của thanh tĩnh, lời của thiên tôn, chuyên dưỡng Tinh Thần, chẳng cho 

vật tạp là thanh, phản Thần phục Khí, an mà chẳng động là tĩnh” là nói về điều 

này.  

Lại hỏi : Đã không thai, thì dưỡng cái gì ?  

Đáp : Lý của chữ thai là khi mới luyện khí cốt yếu ở trong thai không có hô 

hấp mà hiện tại lại chẳng thể không hô hấp.  

Tập nhập định mà cầu đến không, chẳng thể ngay đó được định hoàn toàn là 

không, cho nên Tiên Phật thánh chân mới tập thiền định, tự nhiên phải tập theo 

pháp dần dần từng bước.  

Nói về lúc thai sinh ra. Khi thai đủ 10 tháng đến lúc sinh, hô hấp mới có, 

giống như mới tập định.  

Tướng của sanh diệt ở trên đó.  

Tâm khởi một vọng niệm, tư tưởng ngày thường góp chứa thêm 1 niệm, thì 

có một tướng sanh. Lại khởi một niệm diệt vọng, thì có một tướng diệt. Như An 

quốc sư đọc “Lăng nghiêm kinh”  tứ cú kệ nói : Từ tri kiến mà nói, đều là 

chỗ sanh diệt. Thấy khi mới tập định, cầu không tướng mà chẳng thể liền đó 

được không. Nên chỗ nói ở trên, sanh diệt chẳng diệt tận được ngay vậy.  

Vết tích của xuất nhập do bởi giữ lấy.  



                                                                                                                                    

Sanh diệt là nói về tâm. Xuất nhập là nói về hơi thở. Tâm có sanh diệt thì 

không thể nhiếp phục được hơi thở, mà hơi thở yên mới có thể chẳng theo xuất 

nhập. Hoài thai là tồn Thần để nhiếp Khí, tồn Khí để lưu Thần, có thể được 

Thần tại trong thai.  

Gọi là nhị thừa, cũng là gọi ngày có Như Lai đến, mà gọi Như Lai. Lại nói 

như lý mà đến như lý mà đi.  

Đến đi nghĩa là xuất nhập trong khi tập định.  

Nên “Hoa nghiêm kinh” nói : Như Lai đại Tiên đạo vi diệu khó biết. Có thể 

biết Nhiên Đăng Phật từng nói : chư hành vô thường là pháp sanh diệt. Đều nói 

chỗ đó. Nhập niết bàn mà gọi là thật chứng. Thế Tôn nói hữu dư niết bàn, theo 

đây mà tu tập dần dần vậy. Do gọi là tiệm pháp, là pháp này lý này. Mà Tiên 

thánh ví dụ nói là dưỡng thai.  

 “Thai tức pháp”  nói : “Tâm định thì Thần ngưng Khí trụ, mà thai 

trường vậy. Thai trường, do đạt đến tức trụ, không tức thì chẳng thai, không thai 

thì chẳng tức, là nói điều này vậy.” về sau mới thành.  

Thai tức luận nói : “Niệm niệm thì tiết chân Khí.” thì thai tức chẳng thành, 

làm sao được đạo.  

Không hô hấp mà diệt tận định vậy. Như nhân thế nam sĩ lúc mới giao cấu. 

Chỉ nhị Khí hợp nhất mà thành thai, hồn nhiên không còn gì khác. Sanh diệt 

cùng diệt vậy.  

Chân thật dùng tứ thiền, do nhiều định lực mà sau được sanh diệt tận diệt. 

Tức là chỗ lục tổ Tuệ Năng nói : thiện tâm không tưởng, thiện tính không sanh.  

Người trong chỗ tịch diệt. Hơi thở nơi mũi không dấu tích ra vào, được 

chứng diệt tận định vậy.  

Tâm phải là tâm chẳng dừng chẳng diệt, thân phải là thân chẳng sanh chẳng 

tử.  

Lúc đó Thần hình đã ngưng chọn lựa, nhập 6 căn, cùng với chỗ Tuệ Năng 

nói : tâm như đất, tính như vua, vua ở trên đất tâm, tính ở tại thân tâm, tồn tính 

và giảm đi thân tâm phải cùng làm vậy.  



                                                                                                                                    

Theo về liền được một, thì ngay đó đồng cùng hư không.  

Trương Tử Dương nói : “Thường biết được thân này như tại hư không, 

thường được như thế mà thiền định.” 

Nên Tiên thánh ví dụ mà nói : thai thành. Thế Tôn nói : Vô dư niết bàn.  

Vô dư là tâm cùng hơi thở nhập tịch diệt vậy.  

Mà sau mới được thoát thai xuất Thần.  

Xuất Thần là định tính thành mà xuất ra. Thế Tôn gọi là Như Lai xuất hiện.  

Cho nên “Đắc Nghiêm kinh”  nói : “Kí du đạo thai.” 

Cũng như Tiên gia ví dụ là hoài thai.  

Tự thân noi theo các bậc giác ngộ, như thai đã thành, thành người chẳng 

thiếu sót.  

Ví dụ định thành Thần toàn mà được tính diệu linh giác.  

Thân tâm hợp thành ngày một tăng trường, nên nói hình thành xuất thai, 

thân làm Phật tử vậy.  

Nhờ hơi thở thai nên dưỡng được Thần toàn mà thuần Dương, Tiên gia xuất 

Dương Thần xưng là Thần tiên. Phật nói được đại định mà xuất định, xưng là 

Phật. Đều nói cũng như nhau vậy.  

Nhiên Đăng Phật chỗ nói sanh diệt đã diệt, vui nơi tịch diệt, chính là nói chỗ 

đó. Qua khỏi đây hướng lên là chân viên đốn môn, mà chẳng cùng thiên địa 

đồng hoại vậy.  

Sử Thái Tố, Hồ Đại Kỳ hỏi : Tiên gia do tu đến xuất Dương Thần, Phật gia 

do tu đến xuất định, tự cũng trọn thành xong rồi. Nay lại nói, qua khỏi đây 

hướng lên là chân viên đốn môn, tôi chẳng biết xuất Thần xuất định về sau, còn 

có hướng lên, tôi cũng chẳng biết Tiên Phật làm thế nào mới viên đốn. Thường 

nghe từ khi Phật pháp vào Trung quốc đến nay, xưa nay người người đều nói, 

khi phàm phu phát tâm tu hành, thì nhanh chóng mọi việc đều hoàn toàn theo 

đốn môn. Nay nói từ khi đã xuất Thần về sau mới gọi là đốn, vậy thì lời nói của 

mọi người đều sai sao ?  



                                                                                                                                    

Đáp : Sai thật đó, cứ như chuyện cười, mà phàm ngu kia lại chẳng biết là 

nói bậy, cho là đốn mà chẳng biết tại sao gọi là đốn, mạo nhận là biết đốn, làm 

theo đốn, ngu mà nhận là tôn đại, thật ra chỉ mong nhà cửa cơm áo tài lợi, chứ 

đâu đã giác ngộ. “Hoa Nghiêm kinh”  chỗ nói Như Lai mới thành chánh giác tại 

tịch diệt tràng, hiện thân lô xá na, thuyết viên mãn tu đa la, gọi là đốn giáo. Nay 

tất cả phàm phu tục tử, đều chưa đến tịch diệt tràng, sao có thể vọng xưng ta 

được đốn giáo đốn môn. Kia vẫn chưa được, vào ma đạo mà chẳng tỉnh ngộ. Lại 

sao không biết trong “Viên giác kinh”  chỗ nói : Như Lai cảnh giới dần 

dần tiến đến Phật địa, gọi là đốn giáo. Đại thừa đốn cơ theo đó nói là khai ngộ, 

do vì chẳng biết thất địa bồ tát, lên đến bát địa thành Phật, muốn lên thì cần phải 

gia trì. Tu lên đến cửu địa, thập địa, thập nhất địa, phải giác mới được thành đạo 

viên mãn, mới thật là chân đốn giáo. Lúc mới tu hành, dụng công hành đến thất 

địa thì công hành phải dừng. Bát địa trở lên thì không công hành, cũng chẳng có 

thể nói tu, nói chứng. Lúc đó nếu lại gia công thêm, thì lạỉ thối lui tri kiến. Nếu 

chưa đến thất địa mà chẳng dụng công hành, thì lạc vào đoạn kiến không vong, 

là tri kiến của ngoại đạo. Hậu học nếu như thế phải đọa nhập ma này sớm vậy. 

Ông phải biết : như lời này thì đồng Phật thuyết, chẳng như như lời này, thì 

đồng ma thuyết, chẳng có thể đốn mà làm Tiên Phật, chỉ có thể đốn nhập ngục 

tù ma giới thôi.  

Ví dụ nói là thai. Có phải thật là thai không ? Tuy nói chữ thai mà thật 

không phải thai vậy, Tại sao ? Theo người đời thì thai ở bụng. Theo Tiên thì thai 

Thần tại tâm. Người đời chỉ nghe tên thai, mà cho là trong bụng thật có một anh 

nhân sẽ được sinh ra, mà làm thân ngoại thân. Kẻ ấy có thể được coi là ngu lâu 

vậy. Có chí tu Tiên Phật thì phải phá nghi mà tự giải cái mê này.  

Lại hỏi : Cổ nhân đều nói thân ngoại hữu thân, tại sao ngày nay cả trăm thầy 

đều nói chẳng có thân ngoại hữu thân ?  

Đáp : Nhân tính chí hư chí linh, vô hình vô thể, không luận động xuất tĩnh 

nhập, cả thảy đều vô hình thể. Ta nay chẳng qua lấy định tính, xuất định mà nói 

là Thần thông, cũng chỉ ở không vô hình thể.  



                                                                                                                                    

 “Đỗng Huyền Linh Bảo Chư Thiên Thế Giới Tạo Hóa kinh”  nói : 

“Được đạo thì cùng hư không hợp thể, là vô tận vậy.” chẳng phải nói đến đến 

ngoài thân có thân hình vậy.  

Nếu muốn hiển thân, người sẽ thấy hiện thân ra ngoài, cũng được thân. Một 

thân nhiều thân, trăm ngàn, vạn ức thân, đều có thể biến hóa không cùng.  

Mới xuất định Thần, chỉ hiện thân ít. Nhũ bộ Thần vượng, mới có thể biến 

hóa trăm ngàn vạn ức nhiều thân. Như vậy, phải do chỗ Dương Tinh Dương Khí 

mà quy không Hoàn Hư. Cổ Tiên vui ở đây. Nhưng mà, để giúp người tu có 

quyết tâm, Phật dùng thiện xảo phương tiện để giáo hóa, mới dùng thân ngoại 

thân mà nói vậy. Tích “Đỗng Linh Thần Giám thư”  nói : “Niệm động ý 

động xứ xứ xuất Thần, niệm đình ý đình xứ xứ quy chân, Tiên thì nói cũng như 

vậy.”.  

Câu hỏi 7 : Sao là được thành Dương Thần ? Khi nào thì xuất ?  

Đáp : Tiên thiên Nguyên Tinh, gọi là chân Dương, được chân Dương ấy, mà 

luyện tính thông Thần. Do định mà xuất định thì Dương Thần chẳng được chân 

Dương Tinh phối hợp. Tính chân do định được định mới gọi Dương Thần. 

Dương Thần hiển nhiên xuất hiện biến hóa khó lường. Là chỗ người đời chẳng 

thể thấy biết mà thấy biết. Ở chỗ người đời chẳng thể làm mà làm. Người đời ở 

chỗ không mà cho là có, có mà cho là không. Người người đều nhận định như 

vậy. Như công năng của Thần thông hiện đến Dương thế gọi Dương Thần. Nếu 

chẳng thể được hiển hiện đến Dương thế, thì người chẳng chịu làm, tức là chẳng 

thể làm chỗ người đời cho là không vậy, Vì không chẳng thể cho là có, có thì 

chẳng thể cho là không. Nếu không có khí Dương cương thì dù gần đến chỗ biết 

trước, thấy trước hơn người mà nói, cũng chỉ có thể Âm Âm ám hiện, nên nói 

Âm Thần. Cùng Dương Thần tương phản, mà chẳng được Thần thông. Sở dĩ 

được thành Dương Thần, là do Nguyên Tinh chân Dương vậy. Nguyên Tinh thì 

không có hình chất Dương Khí, hay hóa bổ Khí, hay trợ thai dưỡng kỳ Thần, mà 

thành kim đan, thành Tiên đạo, hiển Thần thông biến hóa chân vật, nên gọi là 

chân Dương, gọi là Dương Thần. Nếu Khí chẳng thật vô hình, thì Dương chẳng 

chân, là Âm trọc, không hư linh biến hóa, thì Dương Thần chỉ là không, chính là 

Âm Thần. Đã không có nhân Dương Khí, nên chẳng thành quả Dương Thần.  



                                                                                                                                    

Sở dĩ môn hạ của Vương Trọng Dương chân nhân là Tôn bất Nhị nguyên 

quân nói : thiên chấp tính cho là tông, làm sao xuất Dương Thần, lựa ra 1 trong 

10 cũng rơi vào ngoan không. Nếu được mệnh cơ mới được liễu tính, mệnh cơ 

chính là chân Dương Nguyên Tinh vậy.  

Bạch diện Tố Thiêu Bính có so sánh với câu nói của môn hạ Trường Xuân 

Tiên tổ là Từ Hạ Dương chân nhân : “Chưa luyện hoàn đan, lại không quan 

chiếu vào trong. E rằng chỉ xuất Âm Thần, chỉ mê lầm chân đạo”.  

Hoàn đan ấy, cơ có nguyên tình cùng động, dùng phản hoàn pháp, hóa Khí 

thành đan. Đan thành, thì dưỡng Thần, chuyển nhập nội quan chiếu hóa Dương 

Thần. Nội quan chiếu là quan chiếu Khí hoàn đan kia vậy. Nếu chưa được hoàn 

đan, trong không nơi quan chiếu, lại muốn quan chiếu, chỉ rơi vào chấp không, 

tất phải theo không vong tử cảnh. Nên nói, e là xuất Âm Thần. Âm Thần là tính 

linh quỷ, sau khi thân này chết thì không thể tồn tại tính ấy, lại phải tìm chỗ để 

đầu thai sanh thân. Mê chân đạo, mê mất trường sanh bất tử Dương Thần đạo.  

Nếu chỉ tập khô thiền, cũng liễu được (âm thần). Tức hành nội quan chiếu 

pháp, mà vạn duyên chẳng vướng bận. Tai họa không xuất nhập. Tức là thiền 

định mà diệt tận định vậy. Tâm chẳng sanh diệt.  

Tâm thiền định mà diệt tận định thì trong “Hoàng kinh tập” chú có nói : tâm 

sanh thì địa ngục sanh, tâm diệt thì địa ngục diệt.  

Đến chân không cảnh giới, mà chỉ xuất được mỗi Âm Thần.  

Cần phải tâm tức theo đến chân không, mới được Âm Thần. Nên Trường 

Xuân chân nhân nói : “Chưa đến chân không, tuy Âm Thần cũng xuất chẳng 

được.” Có thể thấy Âm Thần cũng chẳng dễ gì xuất được.  

Do vậy mà còn có sanh tử ở đó, chẳng miễn luân hồi nên chỉ được tiểu quả 

vậy.  

Có tử thì có sanh. Chẳng thể trường sanh thì phải tử. Có tử sanh tức là luân 

hồi. Nhập địa ngục ngạ quỷ súc sanh ba đường ác là luân hồi. Tuy sanh đến 

nhân, sanh đến thiên, cũng là luân hồi. Nên nói chẳng ra khỏi.  

Sở dĩ trong tứ quả còn có các bậc sanh thiên sanh nhân, đến khi thiên phúc 

tận mà đọa trở lại.  



                                                                                                                                    

 “Hoàng kinh tập”  chú nói : “Biết rằng tích phúc được sanh, tổn hao hết 

phúc thì chẳng khỏi đọa.” 

Nên tổ của ta là Tiên hổ bì tọa Trương chân nhân nói: Bông hoa của người 

chẳng kết quả vậy, là nói chẳng cùng Dương Thần để thật chứng quả vậy.  

Khi trước lúc Lý Hư Am chân nhân ở Sơn Đông nơi Lưu Bảo Châu được 

Nội Quan Chiếu Pháp, đã nội quan chiếu đến 6, 7 ngày, thì có tuệ quang phát 

hiện, cách thành tường có thể thấy người, lúc đó thành tường trong suốt như 

gương, bởi nhờ nhất tâm tức tương y mà được diệu chứng như vậy. Kết quả ấy 

cho đến khi ra khỏi tĩnh thất, cũng trở lại như phàm phu không thấy. Nên 

Trương chân nhân nói, Bông hoa người chỉ là giả dối chẳng thể kết quả.  

Phàm Âm Thần xuất thì cũng có tuệ quang phát hiện, thấy được trăm ngàn 

vạn dặm như trong lòng bàn tay.  

Lúc đó cũng có thiên nhãn thông.  

Phòng xá tường vách không có gì ngăn ngại, sơn hà thành quách chẳng thể 

cản trở. Thân hình ta tại đó, mà tuệ quang cũng tại đó. Thong thả linh chiếu mà 

thấy được thật xa hết sức vi diệu. Chẳng lìa khỏi chỗ mà thấy được các cảnh. 

Chẳng như thế, tức là hôn mộng trong ma cảnh mà dối cho là Âm Thần vậy. 

Nếu chấp như vậy là người của ma đạo.  

 “Lăng Nghiêm kinh”  nói : nếu cho như thể là tam ma địa, thì chẳng 

được thanh tịnh, thành ái kiến của ma, mất đi hạt giống Như Lai. Ở chỗ chưa 

được lại bảo là được, chưa chứng lại bảo là chứng, như kẻ ăn xin tự cho mình là 

đế vương. Mới biết là Âm Thần vậy !  

Lại có một hạng người, tự làm trò tự dối mình, nói rằng ta hay xuất Âm 

Thần, sáng sớm đến ngã tư đường đi qua đi lại, để cho người ta kính tin.  

Âm Thần tuệ quang, cũng hay phổ chiếu, không chỗ nào chẳng thấy, không 

ngăn ngại, chẳng chỗ nào không thấu suốt. Nếu chỉ thấy đến ngả tư chợ trở lại, 

đến vách ngăn phòng còn trở ngại, chẳng thể thấu suốt, thì chỉ là nằm mơ, chẳng 

phải Âm Thần đâu. Nếu to mồm bảo là Âm Thần, chỉ là dối trá. Có tâm khi dễ 

người đời, chẳng phải lời của chánh nhân quân tử nói vậy. Đỗng Quật Linh Bảo 

đã cấm, Lăng Nghiêm Tứ Luật Nghi thâm giới, học giả tự mình thận trọng. Như 



                                                                                                                                    

tại Đỗng Huyền, thì chịu nữ thanh luật phong đao chém. Như tại phạm cương, 

thì nhận phong đô sơn cắt lưỡi. Nếu chẳng thận trọng, thì tội kia đã có phép tắc.  

Như thấy người kính tín mà khoe là đã xuất được âm thần, việc ấy đáng chê, 

nhưng không chê nhiều. Nếu thật là Âm Thần là đã có Thần thông vậy, nhưng 

chỉ có Thần cảnh thông.  

Thần thông thì biến hóa không cùng. Như Túc mệnh thông thì biết được đời 

trước đời sau của người, cho đến các việc quá khứ vị lai.  

Tha tâm thông thì biết việc tính toán nghĩ suy của người khác.  

Thiên nhĩ thông thì có thể nghe được âm thanh của mọi người và vật trong 

thiên hạ.  

Thiên nhãn thông thì thấy được mọi người và vật trong thiên hạ, có hình và 

vô hình đều thấy hết không ngăn ngại.  

Được 5 trong 6 thứ thần thông vậy.  

Tiên Phật Dương Thần đều có lục thông, còn Trời kia đến nhất tính linh chỉ 

có ngũ thông.  

Người đời gọi là ngũ thông vi quỷ đều là hạng đó.  

Thế gian có một loại ngũ thông quỷ xâm dâm đến nữ nhân, vì do thiếu một 

thông, chẳng thể trừ dương lậu mà tiết mất, chẳng được lậu tận thông vậy. 

Dương lậu đến khô kiệt thì chết, cho đến làm âm quỷ, là do lý đó. Nên còn sanh 

tử vậy chẳng phải Tiên Phật. Sách “Thái Tiêu Lang” có ghi : Thái Cực đại pháp 

sư nói : Trên ngũ thông ở 3 cõi tam giới, chưa phải là tiên vậy. Phàm tiên đạo 

chẳng có chẳng không, chẳng có mà thường giác, trong khoản có không, thật 

nhỏ mà chẳng phải nhỏ, mà có thể siêu thoát 3 cõi.  

Đời nay tự xưng gạt người mà nói là xuất được dương thần vậy, nểu thật có 

ngũ thông mà chẳng biết chỗ còn thiếu là dương thần vậy, thì vẫn chưa có lậu 

tận thông.  

Dương tinh vô lậu thì thành lậu tẫn thông. Thông này một khi thành, thì 

được trường sanh bất tử, làm thiên tiên, là chân cơ của chư Phật Thế Tôn. Nếu 

tinh lậu chẳng trụ, thì chẳng được thông này, thì chẳng trường sanh bất tử. Phàm 



                                                                                                                                    

có tử, tắc có sanh. Tử chẳng dừng mà có luân hồi 6 đường tương tục. Kẻ ngu ở 

đời chẳng biết có chết thì có luân hồi, cả tin lời dối, chán sống tự tử, chính là 

đầu nhập vào đường luân hồi, không thể thoát ly. Lại khoe như vậy là chứng 

Phật. Ngay lúc hiện tại khi đã sanh thân, ngu chẳng biết đủ, trên chẳng biết cầu 

bất tử, để khỏi luân hồi, cho đến phải sanh dị loại, tính đã mê hoặc, lại chẳng 

biết cầu bất tử, để thoát luân hồi. Chẳng biết Thích gia chân phật, được lậu tận 

thông, mà sau mới trường sanh bất tử, thoát luân hồi vậy. Tuy là ngu chẳng đủ 

sức để dạy, ta nguyện đời sau người được nghe lời nói này, có được chút sở ngộ 

mà biết cầu học bất tử để thoát luân hồi. Thật khó có người tự tin là thoát được 

vậy. Vô Thượng Nội Bí Chân Tàng kinh nói : pháp vô nhị niệm, ngay đó mà 

biết trong tam giới hữu lậu, chúng sanh không phương tiện không trí tuệ thì rốt 

cuộc không được ngộ giải.  

 Trong Phật giáo có nói ở A Tư Đà Sơn ngài Già Chiên Duyên đắc tứ thiền 

ngũ thần thông, chỗ còn kém hơn Phật là lậu tận thông. Do vì dâm dục chưa thật 

thanh tịnh, mà dương tinh rĩ lọt chưa trừ, chỉ thành âm thần.  

Âm thần không phải là chỗ chứng của dương tinh. Dương tinh vô lậu thì bất 

tử, hữu lậu thì hữu tử. chết thì làm âm quỷ, nên nhà nho cũng nói, quỷ là âm 

linh. “Nguyên Thủy Cửu Lão Chân kinh” nói : “người chẳng giữ mạng sống, 

thần khí chẳng tròn đủ, chỉ làm hạ quỷ ”.  

Như thiên nhãn thiên nhĩ nhị thông, có thể thấy nghe dưới bầu trời, nhưng 

chẳng thể thấy nghe ở sắc giới cõi trên vậy, tức là không được dương khí tinh 

thuần, chẳng hợp thiên thể thuần dương, âm tính cũng chẳng thể đạt đến dương 

của trời.  

Tam Hoàng Ngọc Quyết nói : dương là thiên đạo, nên thần khí hợp đạo sẽ 

thành thần tiên.  

Đường đến thiên tiên là luyện tinh đắc dương tinh.  

Dương tinh chẳng được thì không thể trường sanh. Vì trường sanh không có 

gốc nên thiên tiên không có nền, nên trong kinh có nói tinh là gốc để trường 

sanh. Được chân là biết lúc dược sanh, biết đúng chỗ dược sanh, cũng thật biết 

lúc thái dược, lúc luyện dược, được chân thì biết là được chân, nên có thể đắc 

chân dương tinh, có một chỗ chưa chân thì chẳng được. Huống chi bọn tà dâm 



                                                                                                                                    

toàn là chẳng chân, với âm thần mà muốn cầu chân thì khác nào kẻ điên tự nói là 

đã tu thành Tiên Phật vậy. 

Luyện khí, dương khí hóa. Nhị khí luyện đến chân tịch định sẽ hóa, không 

còn sanh tử. Nếu khí chẳng được hóa tận thì chỉ là chúng sanh cõi sắc giới.  

Đốn ngộ trực chứng dương thần. Tinh tận hóa khí, khí tận hóa thần, thì khí 

cực định thần. Cực thông mà quyết liệt, tinh tiến luyện tinh luyện khí, mới có 

thể tu đắc thành bậc tôn kính.  

Như thế thì âm dương mới hợp thành một đường vậy.  

Âm dương hợp nhất, là công phu thần khí hợp nhất, chiếu tịch diệt mà thần 

tĩnh định, cùng hợp nhất mà chứng quả.  

Nhập mà tĩnh thì thần đồng tính thể của thái hư.  

Nhập là nhập mà trụ ở thường định vậy. Thần phải đồng với đại hư, tức là 

thường tĩnh định đến thái hư, chính là thật tướng tính thể quốc minh đó, không 

pháp giới có thể buộc, không thế giới có thể nhiễm, riêng đắc thành dương thần 

để xuất dương thần về sau. Nếu không như thế, nếu chưa thành dương thần thì 

phải nương theo thai tức pháp mà sau hướng về thái hư.  

Xuất mà hiển thì thông thiên triệt địa mới thật là thần thông  

Xuất là xuất Thần ra ngoài thân mà hiển Thần thông. Phàm Dương Thần 

xuất xác thì không trọng trọc vậy, không chướng ngại vậy, qua khỏi cái định sắc 

giới. Công phu thiền định vượt trên sắc giới vậy. Từ đây về trước có công, lúc 

hành công phu từ có làm mà quy về không. Từ đây về sau để thành Tiên Phật 

chánh quả. Lúc hành công phu chỉ phải từ không làm mà đến không. Không thì 

thông thiên, trên thông dục sắc 2 cõi, 24 cõi trên, như Thế Tôn Phật xuất bạch 

hào quang. Trên chiếu a địch ni trá thiên vậy. Đó là chỗ thấy đến của thiên nhãn 

thông, mà thiên nhĩ thông cũng nghe được đến đó. Trên trời dưới đất đều có thể 

thấy 24 địa ngục, cho đến 18 tầng địa ngục, 8 đại địa ngục …, đều có thể thấy 

đến, nghe đến, cũng như chỗ Thế Tôn Phật xuất bạch hào quang chiếu xuống 18 

địa ngục vậy. Thông triệt là nói Thần có thể đến có thể thấy, nghe không cách 

ngại vậy.  

Thiên biến vạn hóa, thấy được vũ trụ.  



                                                                                                                                    

Trên dưới 4 phương gọi là vũ, tức chỗ trước nói cõi trời dục sắc giới, cùng 

với địa ngục các cõi, Thần cảnh thông đều có thể thấy biết. Xưa qua nay lại gọi 

là trụ, tức việc quá khứ vị lai, túc mệnh thông đều có thể thấy biết vậy.  

Thủ oát kiền khôn.  

Oát nghĩa là di chuyển. Hình thể của thiên địa có chỗ chẳng tiện cho con 

người, mà giảm phần ích. Thiên địa biến hóa cũng có chỗ chẳng lợi đến người, 

hay chuyển di. Như đời Hán có Loan Ba tại triều phun ra một hớp rượu, hóa 

mưa lớn và rộng để cứu thành đô hỏa tai. Như đời Đường có Nhất Hành thiện sư 

vì 7 đời đại nạn, mà dấu đi sao bắc đẩu trên trời, vì sao ấy gây tai họa vậy. Như 

Khâu Trường Xuân chân nhân, tại Yến Kinh ở Thiên Trường Quan, trị Huỳnh 

Hoặc Hỏa Tinh phạm đến sao Vĩ sao Ki. Vì tương tai toàn thành, bá quan thỉnh 

chân nhân cầu đảo, mà sao đêm phải lui khỏi sổ hội. Như đầu đời minh, Thiết 

Quan đạo nhân Trương Cảnh Hòa trợ thái tổ hoàng đế dẹp Trần Hữu Lượng, 

phương nam xưng là trời chu, lại dám phương bắc xưng tống chu mà nghịch 

thượng hoàng. Như hổ bì tọa Trương chân nhân vì Lý Hư Am mà nói, nếu ông 

truyền đạo cho phi nhân, khi đại số đến, thì trong bắc đấu có bổn mệnh Tinh 

quân coi việc sanh tử, ta vì ông mà sắc thêm thọ một kỉ 12 năm, để tiện Tinh tu. 

Thấy sao kia tuy hình như hạt đậu nhỏ, chừng như 5 phân nhỏ, lấp lánh như 

sóng nước, hào quang trắng xán lạn, đã ẩn đi hình thể, là Tiên gia đã diễn đẩu 

pháp vậy. Như Lý Hư Am chân nhân tại Lô Giang ở huyện nhà, lúc trời gây hạn 

hán, nông phu chẳng xuống giống được, vì dân chúng thỉnh đảo, nên đã vẽ mực 

trên tay để tế trời, mây đen theo tay che mặt trời mà mưa xuống, cứu huyện này 

cùng thôn ấp lân cận thoát được thiên tai, đều là sự tích vận chuyển càn khôn..  

Phải là chân Dương Thần, chân Dương Thần tức chân không tính thể vậy.  

Vương Ngọc Dương chân nhân nói : “Nhất ngộ chân không tổng liễu tiên.” 

Lại Vương Trọng Dương chân nhân nói : “Linh tính phân minh tác đại tiên” 

là vậy. Chẳng thể kiến tính thì chẳng được chân không.  

Nói kiến tính vì tính vốn tịch tĩnh, tuyệt không sanh diệt, người hay tu tâm 

đến đại định, mà thường trong định, thấy được tính thể, đó chính là Tiên Phật 

địa vị. Nên Thanh Phong chân nhân nói : “Chẳng đến chân không, Dương Thần 



                                                                                                                                    

khó xuất.”Đàm chân nhân” trong Thủy Vân tập”  nói : “Đời nay muốn theo 

đường lên mây, chẳng hợp hư không chẳng được tiên.” 

Chẳng thành Dương Thần.  

Kiến tính chân không, tức chỗ Lục tổ nói : “nếu như tu chẳng động, như vô 

tình chẳng động” mới được thành Dương Thần.  

Chẳng đến kiến tính chân không thật địa, tất chẳng hay xuất Dương Thần 

vậy.  

Tu đến kiến tính, từ tính ấy mà xuất ra, mới là Dương Thần hiển Thần 

thông. Nếu chưa tu kiến tính thành Phật, thì chưa thành Dương Thần, nên chẳng 

thể xuất Dương Thần. Nếu tính có vọng xuất, đó là ngoại trì bệnh, không có 

định lực vậy.  

Lại hỏi : làm sao biết đúng là chân không thật địa, là lúc xuất Dương Thần ?  

Đáp : tính hợp hư không mà chẳng dùng Thần .  

Nguyên Thủy Tiên Thiên Đạo Đức kinh nói : diệu pháp không nhân, diệu 

cảnh không duyên. Lại thiền tông Lục tổ nói : thiện tâm không tưởng, thiện tính 

không sanh. Nhất duyên chẳng nhiễm, nhất trần chẳng động, tuyệt không xuất 

nhập sanh diệt.  

Tiên thiên Đạo Đức kinh nói : Chỉ có không sanh mà sau mới thành trường 

sanh.  

Chính là chân không thật địa.  

Tâm tính trong có niệm sanh, nhiễm duyên cùng trần thì chẳng trụ thai tức, 

nên hơi thở có xuất nhập. Nếu hơi thở có xuất nhập, thì tính chẳng trụ, là phàm 

phu ngoại đạo. Nếu diệt hết duyên cùng trần, cùng dứt luôn hơi thở xuất nhập, 

phục hoàn về thai tức mà thường ẩn ở đó, mới được không xuất nhập sanh diệt. 

Như thế thì Tiên Phật thiền định tất theo lý này vậy. Chân không là tính địa 

không vọng, có thể sanh ra tâm chân. Hơi thở định được, tuyệt không xuất nhập, 

chỉ có không mới là chân. Nếu tâm chưa toàn định mà còn có sanh diệt, tức chưa 

phải toàn diệt mà còn có xuất nhập, thì không chẳng được chân, mà sanh tử cũng 

chưa dứt. Thật địa là chẳng phải tự không mà chẳng được thường không vậy, 

cũng không phải tạm thời không mà chẳng được đốn nhiên toàn không, ấy thuần 



                                                                                                                                    

là đốn không mà thẳng đến vô lượng kiếp thường không mới phải là chân không 

thật địa. Nên Trọng Dương chân nhân nói : yếu kiến chân không, nguyên thủy 

hư không là tổ tông.  

Một khi thấy thiên hoa loạn trụy, Thần niệm xuất ra ở phía sau đầu, là 

Dương Thần siêu thoát vậy. Từ đó hướng tới luyện Thần Hoàn Hư mà hợp đạo, 

siêu kiếp vận vậy.  

 “Vô Thượng Nội Bí Chân tàng kinh”  nói : “Đạo hành tuyệt không, không 

tâm không ý, không giác không quan mới là chân đạo”. Lại nói : “đạo vốn tịch 

diệt, diệt không chỗ diệt.” 

Lại hỏi : Từ xưa đến nay thánh chân đều chưa nói đến chỗ thiên hoa loạn 

trụy, sao vậy ?  

Đáp : vì đó là bí cơ thượng thiên đã cấm, chẳng thể coi nhẹ mà nói rõ ra.  

Tiên Phật chánh đạo chân cơ, vốn thượng thiên khoa luật trọng cấm, chẳng 

thể coi nhẹ mà nói ra cho bọn ngông cuồng, ngu si được nghe. Vì thương xót 

người đời, nhưng không thể chẳng phụng thiên mệnh nên nói sơ một ít. Nếu bậc 

trí hiền thì có thể ngộ mà thành đạo. Hạ ngu mê hoặc chẳng ngộ mà có gặp 

những câu này chỉ cho là huyển hoặc. Thiện tín thượng thiên thánh chân, lại vì 

các thiện tín siêng năng, mà cho thêm hai ba câu, bốn năm câu để cứu thế. 

Nhưng kẻ cuồng ngu chẳng ngộ, chẳng bỏ tà quy chánh, lại dựa vào các lời dạy 

kia đem ra mê hoặc người. Do vậy nói chân cũng nhiều, mà nói giả cũng nhiều, 

người thế hay nói : nhất pháp lập, nhất tệ sanh, cũng giống như thế. Nay thương 

xót người đời bị ngộ hại đã nhiều, lại lộ xuất một pháp này cùng với ngũ long 

pháp, vẫn biết về sau kẻ ác cũng lợi dụng để lừa dối người. Cho nên chẳng phải 

coi nhẹ mà chỉ bày ra hết, mà cũng có chỉ bày. Đến như Thế Tôn, Đạt Ma, Thần 

Quang cho đến Trọng Dương chân nhân, Khâu chân nhân lời vàng trước đã 

tuyên dạy chỉ ra cho đến lời ta nói, hậu học nếu tin lời sách này, người có thể 

hiểu sẽ tự hiểu, có thể tỏ sẽ tỏ, nếu có gì chưa thể sáng tỏ là do khi Tiên dạy, 

thận trọng không nói cho kẻ ác nghe để dối người vậy.  

Chưa biết mà sau sẽ biết chẳng ngoài lời nói vậy, cũng do căn cơ. Thiển bạc 

ngu phu chẳng gặp Tiên truyền cũng có. Tích Lan Dưỡng Tố dưỡng thai đến 

Nam Nhạc, 10 tháng công thành mà chẳng biết là như vậy, định lâu mà chẳng 



                                                                                                                                    

thể xuất. Lưu Hải Thiềm đưa cho Lý Ngọc Khê 10 bài vịnh, ông ta bèn cười lên 

một tiếng mà xuất. Thế Tôn thuyết pháp đến thiên hoa loạn trụy, cũng chỉ đến 

nguyên nhân đó, nhị tổ Thần Quang thuyết pháp cũng đến thiên hoa loạn trụy, 

mà còn sợ chưa thoát tay Diêm vương.  

Thiên hoa loạn trụy chính là chia đường thánh phàm sanh tử, thấy thiên hoa 

mà xuất ra, lìa thoát sanh tử, siêu xuất phàm thai để thành thánh vậy. Kiến thiên 

hoa mà chẳng xuất từ định, do vậy mà có sanh tử phàm phu. Thánh thì tự tay 

mình nắm giữ sanh tử, phàm thì do tay diêm vương nắm giữ sanh tử.  

Trước mặt Đạt Ma mà Thần Quang chặt tay cũng là cầu biết được việc trên. 

Chung Ly Chánh Dương chân nhân nói : “Lôi chấn thiên quan quỷ Thần kinh.” 

Cửa trời khai sấm sét, là nói về xuất Dương Thần vậy.  

Vũ trụ đầy trời tuyết trắng tung bay.  

Sắp xuất Dương Thần mà chưa xuất, Tiên cảnh. Thấy như vậy thì sau mới 

xuất, chẳng thấy vậy thì chẳng xuất.  

Lữ Thuần Dương chân nhân nói : “Mây lạnh tan ra giữ trăng tàn.” là nói về 

thai tức diệt tận định vậy.  

Tịch tận là đến thái hư.  

Nói lúc thấy tuyết đến thì lìa chỗ thật có huyễn thể, mà hướng về thái hư vô.  

Vương Trọng Dương chân nhân nói : “Hốt nhiên khi chấn động, là đến lúc 

thiên hoa thiên trụy trước mặt.” Có chân nhân lại nói : “Không trung sớm, Tiên 

nhạc đến đón, cảm thiên hoa thiên trụy.” Khâu trường xuân chân nhân nói : 

“Nếu đến thiên đình, bổng nhiên có thiên hoa bay, thì xuất Dương Thần được sơ 

địa quả vậy.” 

Mới được thánh quả, sơ chứng Tiên Phật đều như vậy.  

Học giả nên biết Tiên Phật đồng nhất công phu, đồng nhất cảnh tượng, đồng 

nhất Dương Thần chứng quả.  

Sử Thái Tố, Hồ Thái Chân hỏi : Sao là đồng nhất công phu ? Xưa nói Phật 

giáo lìa cung tu định, Tiên giáo thủy phủ cầu huyền, là đã nói chẳng đồng rồi ? 



                                                                                                                                    

 Đáp : Kia nói chẳng đồng là lời phàm phu tục tử, chẳng phải thánh chân 

đắc đạo nói vậy. Nay ta nói rõ lại chỗ đồng này : Tiên nói luyện Tinh hóa Khí, 

lại nói lưu được Dương Tinh, quyết định trường sanh. Tức đồng Phật nói trừ 

dâm tu phạm hạnh để ra khỏi dục giới vậy. Tiên nói chuyển Thần nhập định, 

phục Khí, thai Thần, tức Phật nói tứ thiền, định tức, định tâm, định mà diệt tận, 

để ra khỏi sắc giới vậy. Tiên nói luyện Thần Hoàn Hư, tức Phật nói chổ bồ tát tu 

trên bát địa Như Lai xuất hiện, để được thành Phật, gia trì đến cửu địa, thập địa, 

lại gia trì lên đến bậc thập nhất địa đẳng giác, mới siêu xuất không sắc giới. 

Công phu đồng vậy, như vậy cũng có, như vậy chứng quả, đồng nhập Tiên môn 

học Tiên, đồng như vậy tức thành tiên. Đồng với người Phật môn học Phật, 

đồng như vậy thì thành Phật. Nếu nhất thiết học nhân có thể thấy nghe như vậy, 

có thể tin nhận như vậy, có thể biết ngộ như vậy, thì có thể trông mong thành 

Tiên Phật. Nếu chẳng nghe như vậy, chẳng tin như vậy, chẳng ngộ như vậy, thì 

đã chẳng biết tu Tiên tu Phật, sao có thể vọng tưởng thành Tiên thành Phật 

được. Người đời nói kẻ bần cùng hạ tiện lại cho là mình lầ vua chúa, thì đến lúc 

chết gặp ác đạo ma cảnh, phải lìa đời mà cho là gặp được, cho là thật đến đại 

đạo Tiên Phật màathajt chẳng được gì. Còn nói cùng hạ hồi cơ là nói chết như 

vậy mà sanh đến đây, thì thân đọa luân hồi, cũng nhập ác đạo, nếu sớm biết mà 

quay trở lại, mới chẳng đọa nhập vậy. Đó đều là chỗ tu của phàm phu, cùng với 

chỗ bắt đầu tu đời trước của Tiên Phật chẳng giống nhau, với thiên thượng cũng 

chẳng giống nhau. Người đời một lần sinh ra, thiên thượng cũng một lần sinh ra. 

Nếu người đời có căn cơ bước đầu thì với Tiên Phật hai tông vẫn có thể biết 

được. Các lời dạy cho là hai ấy, kẻ chân hạ ngu đâu dám thay đổi.  

Lại hỏi : Người theo Tiên Phật đều phân ra hai tông, tạo dựng môn hộ để 

tranh cao, nay riêng nói công phu chỉ duy nhất, cảnh tượng nhất, chứng quả nhất 

mà sao thấy Tiên Phật nói chẳng nhất.  

Đáp : Người đời thấy cạn nghe ít, chỉ biết Tiên nói hư vô, Phật nói tịch diệt, 

chẳng biết Tiên Thiên Đạo Đức kinh của Tiên gia đã chỉ ra chỗ Tiên nói tịch 

diệt. Người đời chỉ biết Tiên nói tính mệnh song tu, Phật thì nói kiến tính, chẳng 

biết là chẳng kiến tính thì chẳng thành tiên, vốn chẳng biết lời ngoa truyền ngoa, 

mà cho là chẳng nhất.  



                                                                                                                                    

Ta cũng chưa biết khi cho là nhất, chẳng thể nào không giống với người đời 

phân.  

Từ khi Lục tổ chẳng truyền y bát về sau, thì tính học chẳng chân. Đều nói 

hòa thượng thao chuyển kiếp tính, chỉ toàn là chẳng cứu cánh. Như Lai Phật siêu 

kiếp tính, lấy đó mà phân Tiên Phật thành hai vậy. Tuy Phật giáo từ sau Ngũ tổ, 

do Thần Tú ở phương bắc, dạy tiệm pháp. Huệ Năng ở phương nam, dạy đốn 

pháp. Cùng một Phật học ở chung một nước, còn phân tiệm đốn, huống chi đông 

thổ tây phương, Tiên Phật đâu có đến để chia. Người đời chẳng chịu tu hành, 

vọng xưng được ngộ, mà làm càn nói dối, rằng phân cùng chẳng phân đều chẳng 

phải, chỉ muốn nói vượt hơn người. Người chẳng nên khoa trương mà phân chia. 

Tuyệt chẳng nghe hợp một lời, sao có thể biết là một, vì người chẳng thấy Tiên 

ghi trong nội điển, hoặc có thấy sơ Phật có ghi, nhưng không phải chỉ một lời 

nói mà có thể giải ngộ lĩnh thụ, cho nên rốt cuộc chẳng hiểu được một. Cho dù 

có trí, cũng tại chỗ phân cùng chẳng phân mà sinh nghi.  

Tức là chẳng thể chẳng nghi việc nay nói về một thuyết.  

Thái nhất tự nói : tôi nghi, không phải nghi Tiên Phật chẳng nói đồng nhất 

mà có chia ra, cũng không nghi có thể là một, mà cũng có thể phân ra. Chỉ thấy 

cổ Tiên đến nay, đều nói nhất để cứu thế mê, mà thêm nhiều nhánh đều phân 

chia và được quần chúng tin theo. Người xưa sao chẳng xét đến điều chính, lại 

phân chia ra làm người mê lầm, sao không chỉ thẳng đến cái một trong Tiên Phật 

các kinh. Tự nói sao chẳng chỉ rõ với tâm từ bi cứu thế, nói thẳng là nếu một thì 

bảo là một. Như chỗ nay nói, mà thẳng chỉ thuyết này, là một thì bảo là một thì 

đâu có nghi xưa và nay có 2 thuyết.  

Hỏi : Xin nói lại cho rõ.  

Đáp : Đạo tu từ hữu vi cho đến vô vi.  

Tiên tông Trương chân nhân “Ngộ chân thiên”  nói : “Mới đầu có làm 

không ai thấy, Khi được vô vi chúng đều hay. Nếu nói vô vi là yếu diệu, phải 

biết căn cơ là có làm.” Trong Phật tông, tứ lai Tăng Triệu nói : “Hữu vi tuy 

ngụy, bỏ đi thì Phật đạo khó thành. Vô vi tuy chân, bám chấp thì tuệ tính chẳng 

sáng.” Đông thổ Tông Kính thiện sư nói : “Hữu vi tuy ngụy, bỏ đi thì công hành 

chẳng thành, vô vi tuy chân, vắng đi thì thánh quả khó chứng.” Như thế đã biết 



                                                                                                                                    

Tiên Phật nhị tông đều nhất thuyết, người người thấy như nhau, kia sao khinh 

lờn chẳng cùng biết với người nay vậy.  

Đạo thành từ có chứng, cho đến không chỗ chứng.  

Tiên dưỡng thai thành Thần mà luyện Thần Hoàn Hư, tuy được đạo, mà 

chẳng cho là thật được, nếu không chỗ được, mới là thật được. Nếu cho là có 

chỗ được thì tâm bị có tướng mà bị ràng buộc, chẳng thể được đạo giải thoát. 

Nên “Vô Thượng Nội Bí Chân Tàng kinh”  nói : “đạo vốn tịch diệt, diệt không 

chỗ diệt”. Phật giáo “Viên Đảng kinh”  nói : “Nếu được Như Lai tịch diệt, 

tùy thuận chân không tịch diệt.” Nói tịch diệt thì cả Tiên Phật đều cùng một 

cách nói vậy.  

Tiên Phật đều như vậy.  

Không chỉ nói suông là Tiên Phật đồng nhất, mà có thể thấy trong chỗ nói 

về sa môn tứ quả, vạn pháp quy đến nhất, mà nhất quy đến vô, cũng đã nói lên 

như vậy.  

Nên Lữ Thuần Dương tiên ông nói : “Chẳng hỏi cũng biết là Thần Tiên 

cùng Phật, đều đồng giác chiếu.” 

Giác chính là Phật là Tiên. Trong khi thiền định, thì giác chiếu tại thiền 

định. Đến lúc được như hư không, lúc tịch diệt, thì giác chiếu tại hư vô, tại tịch 

diệt. Sở dĩ Tiên Phật tự thủy chí chung, đều do giác chiếu. Giác chiếu là trong 

tâm thật ngộ vậy. Nếu chẳng giác chiếu, dù có nói là tu hành, Chỉ là không thật 

ngộ, chỉ nói tam muội ngoài miệng. Do vì thấy Lữ ông nói Tiên Phật đồng nhất 

giác chiếu, mà bịa rằng nhờ hỏi ở Hoàng Long thiền sư, về tích này ta đã tra xét, 

thì thấy rằng chỉ là lời ác khẩu để chê Tiên, phải biết Tiên Phật về công quyết có 

thể cả 2 cùng theo, cũng muốn cùng mọi người chỉnh đốn lại, phải biết tu hành 

có thể cả hai cùng theo. Xem Lữ ông sinh vào đời Đường Đức Tông hiệu Trinh 

Nguyên năm thứ 12, 4 tháng, 14 ngày, đến khi Đường Văn Tông khai thành 2 

năm vào năm Đinh Tị muốn lên kinh để thi cho đậu, là 42 năm vậy. Vì có đức 

lớn bên thay đổi vận số, khi ra khỏi thành đến Lư sơn gặp được kỳ nhân, tự 

xưng là Chung Li Quyền, qua nói chuyên được khế hợp, Lữ bèn bỏ công danh 

theo bảy tám năm để nghe đạo, sau tu thành đạo đến 64 năm, 5 tháng, 20 ngày ở 

trước lầu Hoàng Hạc mà bay lên hư cảnh, siêu xuất thiên địa ra ngoài ngũ hành, 



                                                                                                                                    

người đời đều biết, chẳng có thể sai vậy. Còn Hoàng Long ở Dự Chương, phũ 

Nam Xương, đất Trữ Châu. Phía đông đất ấy có Hoàng Long Sơn, trên núi có 

chùa, khi Hối Đường hòa thượng dạy cho tăng tục nghe, thì Hoàng Long đang ở 

gần, nếu cho là lời trên có từ đó, thật chỉ là lời bỏ đi. Chỉ là gieo tiếng xấu cho 

người tốt mà thôi. Phải biết sau khi nghe : nếu đại định xuất Dương Thần, mà 

Thần thông chỉ được hơn 500 năm bất tử, thì Lữ tổ đã hỏi ngược lại là : sau 500 

năm mà chẳng thể đại định xuất Thần thông thì người tu chết, chẳng lẽ chỉ học 

cái chết sao. Huống chi Lữ ông đến nay đời đời hiển thánh độ người, do đã được 

định, xuất định chẳng lạc sanh tử luân hồi mà người đời sau đều biết. Còn 

Hoàng Long thì từ khi qua đời đến nay chưa từng hiển thánh lần nào cả. Như 

Thế Tôn độ người, như Lữ ông độ thế. Nếu chẳng cho là Tiên hiển thánh, thì 

cũng có thể biết là phàm tăng chẳng thể hiển thánh. Chỉ là hủy báng Tiên chân, 

họ Hoàng thì vinh, Họ Lữ thì nhục. Khi quan tài để ở nơi chết, lại chẳng thấy 

hiển Thần thông. Như Lữ từ khi chết đến nay, nếu chẳng hay xuất hiện lại như 

thế, mới cho là từ sau khi chết đã đi đầu thai lâu rồi. Cho nên ! Di lặc Phật đã 

bảo rốt cuộc đều lạc không vong là vậy. Ta nay biết được : huyền diệu của hai 

tông hợp nhất, thấy được học giả của hai tông đều theo đường nhỏ, vọng phân 

Tiên Phật mà tranh cao, lầm mê đến chết. Ta chỉ biết là một thì mới có thể chẳng 

phải chết để chịu luân hồi. Cho dù sau này có kẻ điên nào trách ta, thì cũng đã 

hết lòng độ tận hậu thế như mong muốn của Tiên Phật thánh. Từ khi Thái 

Thượng truyền đến Chung Ly, Chung Ly truyền Thuần Dương, Hải Thiềm hai 

người, sau chia thành Nam Bắc nhị tông. Rồi Lữ truyền Vương Trọng Dương, 

Vương truyền Khâu Trường Xuân, Lưu Trường Sanh, Đàm Trường Chân, Mã 

Đơn Dương, Hác Thái Cổ, Vương Xử Nhất, Tôn Bất Nhị là bắc tông thất chân. 

Về sau còn có Vương Lâu Vân, Duẫn Thanh Hòa, Tống Phi Vân … đều là pháp 

quyến chư tiên đời sau của Thuần Dương tổ sư. Sau Lưu Hải Thiềm truyền 

Trương Tử Dương
1
, Trương truyền Thạch Hạnh Lâm, Thạch truyền Tiết Đạo 

Quang, Tiết truyền Trần Nê Hoàn, Trần truyền Bạch Ngọc Thiềm là Nam tông 

ngũ tổ, Về sau có Bành Hạc Lâm, Tiếu Tử Hư … đều là pháp tích chư tiên, đều 

truyền Tiên Phật hợp nhất đạo, chỗ tu đã hợp nhất, chỗ độ người đều đồng một 

pháp. Nay gom lại các ngữ lục thì chỉ có thật tu thật ngộ, đời sau cần yếu phải 

noi theo tự ngộ tự tu, mới chẳng mất nhân thân sau này.  



                                                                                                                                    

Nhưng mà riêng Tiên tông đã chỉ rõ bước đầu, chỗ chỉ rõ bước đầu này 

chính là luyện Chân Tinh khó được vậy.  

Phàm được chân Tiên truyền nếu phân biệt được dược đúng lúc, thì luyện có 

thể được. Chẳng phải như chỗ dạy của thế pháp, rốt cuộc cũng chẳng luyện 

được.  

Phàm đan kinh nói đến, nếu chẳng hiểu được câu chương, để phản phục 

tuyên minh, thì chẳng qua chỉ biết đến pháp tiểu thành sơ quả.  

Cửa đầu tiên 100 ngày, dùng luyện Tinh hóa Khí pháp để hóa Khí, mà Khí 

đủ thì được như toàn thể đồng tử, mà có thể trường sanh bất tử sơ thành tiểu 

quả, trong tam thành mà Chung Ly đã nói, đã được Tiểu thành.  

Chẳng như thế thì chẳng được Chân Tinh, không thể thành tựu đại đạo.  

Thành đại đạo là dưỡng thai hóa Thần đến giai đoạn 10 tháng xuất Dương 

Thần, là được Trung thành Thần tiên, cửu niên diện bích Hoàn Hư thành Thiên 

Tiên thượng chân là Đại thành đại đạo.  

Người hay nghi ngờ cho là còn có một thì mới chỉ là tiểu thành, nào có biết 

về sau mới có đại thành, mà chẳng chịu học chịu làm vậy. Kẻ theo đạo Phật thì 

cho Tiên là tiểu mà tiểu thì đáng chê, thật chẳng tự biết trong Phật pháp cũng 

như thế. Phật cũng đã lược nói bước đầu để làm : nếu chẳng trừ dâm mà tu thiền 

định thì cũng như muốn nấu cát mà mong thành cơm, dầu trãi qua trăm ngàn 

kiếp cũng chẳng thể thành cơm được.  

Thủ Lăng Nghiêm kinh văn đã nói. Cơm lấy gạo làm gốc để nấu thành cơm. 

Là ví dụ tu hành tất phải trừ dâm lìa dục, thành kim cương bảo tọa, thì cũng như 

Tiên gia luyện Tinh hóa thành Kiền nguyên bạch kim Khí. Giống như chỗ Tiên 

nói về Thần, Phật lấy đó để ngồi mà tu thiền định, chứng niết bàn thành Phật, 

được Như Lai xuất hiện. Cũng như Tiên 10 tháng ngưng Thần nhập Khí, thiền 

định tịch diệt thành Tiên mà xuất Dương Thần. Cũng như gạo nấu thành cơm, 

thì biết được chỗ đồng nhất của Tiên Phật nhị tông vậy. Nếu chẳng trừ dâm lìa 

dục, vọng xưng tu Phật, tất chẳng thành Phật. Cái dâm dục làm mất sanh thân 

căn bổn. Thân tâm cùng phối hợp mà tính không định, nên không thể chứng niết 

bàn nhập nê hoàn được, cũng như nấu cát chẳng thể thành cơm, như Phật là bậc 



                                                                                                                                    

kỳ nhân nên quyết nhiên chẳng có thể dễ chết vậy. Mà Phật nói li dục là nói về 

Thiền định cho tiểu thừa, trung thừa rồi đến đại thừa vậy. Hậu nhân nếu chẳng 

sớm li dục thiền định, mà tự cho là cùng hạ cũng là Phật, cho đến xa rời cách 

Phật đã tu, thẳng thừng chê Pháp, chê Phật, chẳng khác nấu cát muốn thành 

cơm, do tất cả đều chẳng có : không nước không lửa không gạo mà nói nấu cơm, 

các bậc trí giả đều hiểu nghĩa này.  

Nếu lấy dâm thân để cầu Phật diệu quả, mà cho là được diệu ngộ, thì vẫn chỉ 

là dâm căn, luân chuyển tam đồ, tất chẳng thể đến Như Lai niết bàn, vì đâu phải 

là đường tu chứng.  

Trừ dâm là bước đầu trên đường tu hành của Như Lai, dâm thân là phàm 

phu, thân hành dâm sự, thân đã có dâm lậu, thì Lậu Tận thông chẳng thể thành, 

Lậu Tận thông thành thì chân không tựu. Tinh toàn Khí toàn mới trường sanh. 

Lậu Tận thông chẳng thành. Lậu chẳng dừng, thì Tinh khô Khí kiệt mà phải 

chết. Chết sẽ chìm đắm trong 3 đường ác, luân chuyển khổ. Đó là kẻ chẳng hành 

theo Như Lai mà trừ dâm nên chẳng thể thành Như Lai niết bàn quả. Vì dâm 

tính chẳng trừ, nên còn dâm sự, tuy có biết qua Phật tính rốt có thể ngộ, nhưng 

do dâm tính nhiều mà che lấp, có nói hay cũng không thành được. Phải biết Lục 

tổ nói : dâm tính tức là tịnh tính là do trừ dâm mà được tịnh tính ở thân, hậu 

nhân sao chẳng chịu bỏ đi kiến chấp, cứ gạt người mà nói tham thiền ngộ đạo 

vậy.  

Tất cả dâm cơ ở thân tâm đều dứt, tính dứt cũng không luôn.  

Dâm cơ là nói đến thân tâm, nói dâm cơ ở thân là đoạn dứt dâm sự mà 

chẳng giao cấu. Dâm cơ ở tâm là đoạn diệt mà chẳng để sanh dâm niệm. Nên 

nói thân tâm đều đoạn dứt. Bắt đầu do miễn cường mà đoạn dứt, mà sau được 

thật chứng đoạn . Miễn cường đoạn là dục giới lục thiên, có thê thiếp có thể dâm 

sự mà giữ thân chẳng hành dâm sự, giới dâm mà tu phạm hành, thanh tịnh thành 

thân cơ đoạn dứt. Thân căn đến đó cũng đoạn, thành tự nhiên, lâu mà chẳng có 

thể hành dâm sự, như Thế Tôn Phật trong 32 tướng có Mã âm tàng tướng. Lại 

nói : Âm tàng như mã hoàng, tức Tiên chân phản lão hoàn đồng tử. Âm chính là 

thật chứng. Thân đã chứng đến đó, chẳng có thể trở lại hành dâm sự, mới có thể 

nói đoạn siêu dục giới định, mà ra khỏi dục giới vậy. Do đó mà thăng lên nhập 



                                                                                                                                    

sắc giới. Lúc mới nhập, dâm niệm chưa diệt hết, mà người đại tu hành có đại chí 

để siêu thế, sao lại có niệm chưa diệt tận. Trong ngày, lúc Tinh được chân giác, 

vốn không niệm. Nhưng đến lúc hôn trầm, có thụy ma, chưa hẵn là không nữ sắc 

ma. Định tâm lực mà yếu, hoặc có tùy niệm đó mà gây hại đạo lực, chính là lỗi 

niệm chưa diệt tận. Nếu tâm thường có định lực lớn, giữ tâm niệm quy chánh 

giác, dứt sạch ma sự ma niệm, thì lúc sơ nhập định, tạm miễn cường nói là đoạn 

niệm. Niệm niệm đều đoạn, cho đến không niệm có thể đoạn, đó mới là tự 

nhiên. Chân thật đoạn thì đều do thiền định đến niệm trụ, mà được sơ thiền, như 

Lục tổ nói : “thiện tâm không tưởng”, thật chứng dâm cơ ở tâm đã đoạn dứt vậy, 

mới thật là tự tính giới định tuệ. Theo đó mà đại định, mà thường định, diệt tẫn, 

mới đúng là “đoạn tính cũng không luôn”.  

Muốn được Phật bồ đề mới có thể trông mong. 

Với thân tâm đều đoạn dâm cơ thì tu Tiên Phật mới phát tâm địa chánh, 

nhân thân đoạn niệm trụ mà chứng nhập Tiên Phật địa chánh quả. Nếu được như 

vậy mà tu, mới có thể hi vọng thành Phật, chẳng như thế mà tu thì từ cái nền ngu 

si mà nói thành Phật, thì đâu khác hướng về mặt biển lớn mà cầu lửa nóng, hay 

trong lò nướng bánh mà muốn lấy ra nước đá vậy. Chẳng qua chỉ là kẻ ngoại 

đạo tà thuyết ở nhờ cửa Phật, giả vờ là người trong đạo để dối người. Sao chẳng 

mở kinh Lăng Nghiêm ra đọc dùm câu này, để mà tỉnh tâm quay đầu trở lại.  

Đã rõ dâm dục không thể thành Phật, tất phải trừ dâm giữ Tinh để thanh tịnh 

phạm hành theo Phật vậy. Lại nói, tu thiền định mà chẳng trừ tham dâm tất lại 

vào ma đạo.  

Thiền định phải giữ định tâm đến thiền tĩnh. Như Thế Tôn tại Tuyết Sơn 6 

năm, hành tứ thiện cửu định mới nhập thế vào chợ. Trên nói ma đạo tức là dâm 

sự vậy. Ma vương dùng ma nữ để mê hoặc Thế Tôn mà chẳng thể mê hoặc 

được, dâm căn đã trừ, nên chẳng nhập ma. Người đời nếu vì dâm sắc mà nhận 

sự cám dỗ, mới tùy nhập ma đạo, trọn chẳng phải Phật đạo, cần yếu phải biết ma 

cùng Phật tương phản vậy.  

Lại nói, nếu tâm chẳng dâm thì chẳng bị sanh tử nối tiếp.  

Người tu hành hoặc ở sắc giới chưa chứng sơ thiền, niệm động vì chẳng trụ, 

trong tâm bổng nhiên khởi một dâm niệm, có tham ái thì ngay đó đọa nhập trong 



                                                                                                                                    

thai. Cổ nhân tham thiền nhập tại định mà đầu thai đi, đều vì nguyên nhân này. 

Hoặc người ở dục giới mệnh hết mà chết, có sanh ra thì có cái chết tiếp theo vậy, 

sanh Khí tuyệt mà dâm niệm chưa tuyệt nên do thấy hành dâm mà cũng sanh 

tâm dục, cùng hành dâm nên theo dâm niệm, dâm sự kia mà nhập thai vậy. Có 

chết kia nên có cái sanh tiếp theo vậy, lại chuyển sanh thì dâm niệm nào có 

tuyệt, nên lại có cái chết nối theo, cứ như thế nên sanh tử tương tục chẳng dừng. 

Thay vì noi theo tâm dâm mà giữ tâm đoạn dâm, có thể thấy sắc chẳng dâm, cho 

đến có sắc chẳng thấy, tuy chết cũng chẳng thọ sanh, khỏi phải đầu thai mà 

chứng thiên nhân vậy. Sanh mà chẳng tử vậy, đã chứng chẳng tử sanh là A La 

Hán quả vậy. Để dự Phật 8.000 kiếp thuyết pháp 1 lần, hội pháp 84.000 kiếp 

nhập vào một định mà trường sanh bất tử vậy. Tích Thế Tôn nói, tối chẳng nhớ 

mẹ, người nhập giáo ta tuy chẳng dâm, còn người hư hỏng đạo hạnh cũng làm 

hư hỏng đạo, cái chính là phòng kẻ dâm tâm, do đó mà mà sanh vậy. Cũng tức là 

cơ sanh tử luân hồi vậy. Nên nói lúc động niệm là lúc thụ sanh vậy. Nên sa môn 

giới luật đều nói rõ nghiêm cấm sa di về giới dâm vậy. Cũng phòng người đời 

sau sanh oán hận, vì có thể chẳng chịu tuân giới luật nên Mã Đan Dương chân 

nhân khi trao giới cho môn nhân có nói : chân thật tu hành thì chẳng cần phải 

thiểu niên nhỏ tuổi, chỉ người lão thành 40, 50 tuổi, nhận một hai người cũng đủ 

rồi. Chỉ là muốn được cảnh giới thanh tịnh .  

Lại nói : dâm tâm chẳng trừ, cõi trần chẳng thể vượt ra.  

Dâm tâm là lục căn ý. Biết được tâm dâm là căn thức trong nội trần. Trong 

căn có trần mà tham chấp, chẳng biết bỏ đi, thì hợp với trần mà che ngăn tánh 

giác, nên nói chẳng có thể xuất.  

Đã xưng là Phật tử, học Phật tông, có thể chẳng tin nhận lời Phật, để trừ dâm 

căn mà thoát ma đạo sao ? 

Sử Thái Tố hỏi : Tôi cũng thường nghe, người Phật giáo thuyết pháp, tuy 

đã nghe được nhiều ví dụ khéo. Mặc dù nghe nhiều, nhưng chưa từng nghe làm 

cách nào trừ dâm thoát ma đạo vậy ?  

Đáp : Đã nói người tuân phụng Phật pháp giới, trừ dâm mới thoát ma đạo. 

Chỉ có phàm phu cùng kẻ ngụy học mới nói không có lời ấy, còn kẻ có thánh trí 

mới ngộ mà tự răn cấm, để nghiêm tịnh tu chân phạm hành mà làm hạt giống 



                                                                                                                                    

Phật. Nếu người tự nguyện chí tâm tu theo cách Phật tu, hành theo chỗ Phật 

hành, mới có thể giữ được giới quan trọng này của Phật.  

Tích Già Chiên Diên trước học tứ thiền, đã được ngũ thông rồi.  

Già Chiên Diên tại Tuyết Sơn tu hành thiền, hiện được Tứ thiền Ngũ thần 

thông, đứng đầu trong 800 phi Tiên. Ngũ thông gồm : Thiên nhĩ thông, Thiên 

nhãn thông, Thần cảnh thông, Tha tâm thông, Túc mệnh thông dã.  

Sau đến Phật để học mà tu phạm hành, mới được Lậu Tận thông để đủ lục 

thông. Thế mới biết trừ dâm mới thoát ma đạo, xuất dục giới, đoạn sanh tử vậy.  

Phạm hạnh thanh tịnh thì được giới lực, rồi sanh định lực, tuệ lực. Nên trong 

ngũ giới trước phải trừ dâm. Không dâm thì không trần, không ma, không dục 

giới, không sanh tử, nên trong vạn pháp tất lấy trừ dâm làm đầu.  

Kẻ thế lạm danh tu Phật mà chẳng cầu biết Phật đạo, nên chỉ biết sơ bước 

đầu.  

Nói sơ là không phải là Phật không nói mà khi thuật lại đã bỏ bớt đi mà nói 

không đủ lời Phật. Rốt cuộc như chê trách Phật, mới chẳng cho đó là điều quan 

trọng.  

Nếu cho là Phật chỉ nói trừ dâm mà không nghe được pháp trừ dâm, thì khác 

nào chê Phật chẳng lấy trừ dâm làm việc quan trọng.  

Nếu chẳng phải là việc quan trọng, thì sao Phật lại trịnh trọng gửi gắm mà 

căn dặn là chí yếu.  

Tức trên đoạn văn “Lăng Nghiêm kinh”  chẳng chịu nhận là chú trọng nói 

trừ dâm, chẳng chịu so với Tiên tông luyện Tinh hóa Khí chỉ rõ, lại quét sạch đi 

hết, rốt cuộc chẳng cho là cần thiết.  

Chúng tăng giữ mà không nói, tự chẳng biết suy nghĩ, tự chẳng hay giữ, lại 

nói ngược là Phật chẳng dùng kỳ pháp.  

Ô hô ! đáng tiếc Phật đạo do nguyên nhân này bị cắt đứt, mà không được 

quả chứng hoàn mỹ.  



                                                                                                                                    

Tu theo hạnh lục thông thì được lục thông, được chứng Phật quả. Chẳng tin 

nhận trừ dâm, thì không theo hạnh lục thông, không chứng Phật quả. Nên nói : 

nếu chưa được niết bàn phải biết đi đường nào để tu chứng.  

Mà Tiên tông lại lược nói sau cùng, bởi vì có thể lược nói sau vậy.  

Chẳng phải Tiên chẳng nói, lại có nói một để quán triệt tất cả. Nên nói : một 

lời nửa câu đủ thông huyền.  

Riêng lúc luyện Thần Hoàn Hư mà hợpđạo. Tuyệt không có chỗ chí hư chí 

vô.  

Chí hư thì không có gốc, chí vô thì không có pháp có thể thuyết, sao lại phải 

nhiều lời.  

Không cực chí cực. Chí không cực vậy. Chẳng có thể dùng lời để nói giả 

vậy. Không lời có thể nói.  

Cũng chẳng phải dùng lời để nói. Để dạy cho hậu thánh đệ chỉ tạm nói là : 

“Chỉ thấy đến không, cái thấy không cũng không, không không chỗ không, chỗ 

không đã không, không không cũng không, không không đã không, trạm nhiên 

thường tịch.”
1
 

Bốn câu trên là lời trong Thái Thượng Thanh Tịnh kinh.  

Kẻ ngu đời sau chẳng biết gì về “nói một mà quán triệt được tất cả”, cùng 

với tịch diệt có chỗ nào khác nhau đâu? Cả hai đều cũng lãnh hội về không vậy, 

trong “Vô Thượng Nội Bí Chân Tàng kinh”, Nguyên Thủy Thiên tôn nói : 

“Chân thật tịch diệt, diệt không chỗ diệt.” 

Lại có người nhìn thoáng qua, mà đã chê là chẳng như niết bàn tịch diệt của 

Phật. Trong “Nội Bí Chân Tàng kinh” Nguyên Thủy Thiên tôn nói : “Tâm trụ 

tịch diệt mới gọi là diệu, nhân ý căn chẳng động, nên có tên là diệu quả.”  

Lại cũng chẳng biết Phật nói rõ niết bàn, tịch diệt, chính là hơi thở không ra 

vào, tâm không sanh diệt. “Nội Bí Chân Tàng kinh”  Nguyên Thủy Thiên 

tôn nói : “Không sanh không diệt, không nhân không quả, mới là chân quả.” 

Định mà nói ở đây tức giống như chỗ Tiên kinh nói đến : đã không cũng 

không thường tịch, ngàn lời vạn chữ, chỉ đến minh tính kiến tâm, rốt cuộc đều 



                                                                                                                                    

chẳng ngoài chỗ Tiên tông tu luyện, luyện Thần Hoàn Hư là nghĩa nửa câu sau 

cùng.  

Thật 2 lời kia có khác mà lý chẳng khác, Phật môn vào đời mạt pháp kẻ ham 

đua tranh cho là khác, khác nào chỗ thấy của người lùn ở dưới nhìn lên chồng 

ván gác trên cao, chỉ thấy được có một tấm. Sao việc của Phật, lại cạnh tranh 

cho riêng về mình là lớn, chẳng biết Phật vì sao mà thành mà lớn, còn Tiên vốn 

cũng đồng nguyên nhân như vậy. Đều siêu kiếp vận mà đến địa vị có trước thiên 

địa, linh quang độc diệu này chẳng cùng thiên địa mà chịu hư hỏng, đồng với 

nghĩa lớn vậy.  

Việc kẻ trong Tiên gia chê Phật là huyễn không, kẻ ấy đã chẳng hiểu Tiên 

thì sao biết được chỗ khác nhau của huyễn và chân không, mà Phật vốn đồng là 

chân không.  

Không tâm là nghĩa của chân không, tức là chỗ Phật thuyết không mà chẳng 

không, chẳng không mà không vậy. Cái tâm tính tĩnh tịch mà có chánh giác, 

chính là không trong mà chẳng không. Tịch mà không chánh giác thì đọa huyễn 

không là cố chấp vậy. Chẳng có thể vậy, tâm tính trụ đến định, tự hồ chẳng 

không định tướng, khéo tay chẳng câu chấp định tướng, đỗng hư thái không 

chẳng chấp 1 chỗ, mới là chẳng trong không mà không vậy. Nếu pháp không 

cùng với định, chỉ trói buộc mà chẳng giải thoát, đọa tại tri kiến nhị thừa biết 

vậy. Chẳng được chân không Phật quả vậy. Nên nói là chẳng có thể vậy.  

Mênh mông giữa hai tông, kẻ học giả nói học Tiên mà chẳng biết về Tiên, 

nói biết Phật thì lại uổng xưng là học Phật mà Phật pháp chẳng tin, lại có thể 

hiểu được Tiên đạo sao. Vọng tưởng nói bàn không ngừng, đều là học giả mạt 

pháp ngu dốt vậy.  

Nếu chẳng khoe khoang tự mình, chê bai kẻ khác, thì làm sao tranh đoạt 

được y thực.  

Rốt cuộc thì chẳng biết nhị tông đạo, đều lấy như vậy mà liễu. Đều đồng lý 

mà dùng từ khác nhau để trình bày.  

Theo đó mà hiểu, đều là trừ dâm dục để xuất dục giới, đều thiền định để 

xuất sắc giới, chỉ chứng trên tứ không vượt khỏi chư thiên để xuất không sắc 



                                                                                                                                    

giới, chỗ ấy đồng lý vậy. Dùng từ khác là chỉ một đoạn văn trên mà dùng 2 cách 

nói khác nhau vậy.  

Theo đó xét nói rõ ra, cũng chẳng có gì hơn. Dù chỉ nói sơ, cũng chẳng phải 

là bỏ sót. Chỗ sai đã nói rõ vậy.  

Sai sót (phụ đọa) hai chữ, xuất ra từ truyền đăng lục, chỗ Tây thổ Phật 

thuyết bất thắng nghĩa.  

Đến nay, ta lại dùng tông tích Phật, mà làm hạnh của Tiên tông, là tại sao ? 

Vì đời nay việc trong Phật đạo thường là mê ở bước đầu, mà chấp ở bước cuối.  

Bước đầu là ly dục phạm hạnh. Chỉ thấy miệng nói Kim Cương kinh, mà 

thân làm việc thế gian, việc bước đầu chẳng đúng với pháp Tinh tiến, mê mà 

chẳng ngộ, nhất định quét bỏ chẳng dùng. Chấp ở bước cuối, bước cuối là tứ 

không định mà thật không còn gì nương tựa nữa, được không còn động nữa, 

hoàn tất việc Thế Tôn tập tứ thiền mà nhập định vậy, trên ngũ bất hoàn thiên. Tứ 

không thiền định phải trãi qua cửu đại định vậy, chẳng tuân theo lúc Thế Tôn 

được Như Lai xuất hiện mà cho là đốn, thì chỉ là dòng phàm phu không tu 

không chứng mà cho là đốn liễu, chỉ phải đọa không mà chẳng tỉnh ngộ, thật là 

chấp vọng hoặc mê vậy, mong rằng có thể theo được lý này mà hồi tâm thật ngộ 

để cất bước mà đi được về nhà, triệt thượng triệt hạ cho đến vượt qua hết để đốn 

liễu trọn vẹn, mới phải là Phật môn long tượng vậy. Nếu chỉ giận ta rộng nói về 

tuyên ngôn của Phật, phân biệt rõ chân ngụy, lại trở ngược cho là mình đúng, thì 

Phật pháp rốt cuộc chẳng rõ được, còn hại đến vị lai vô lượng người muốn cầu 

học theo Phật Thế Tôn, lại tứ thiện cửu định chánh pháp không có một người 

chịu tu, thì làm sao mà chứng được.  

Khí ở mệnh mà ngông cuồng nói tính, tuy nói phổ độ chúng sanh, mà thật là 

phổ hãm chúng sanh vậy. Không đi thì sao có thể đến được, trước đã không tu 

căn cơ, chẳng biết là phải làm ruộng mới có lúa gạo, chung quy chỉ đến tử vong 

thiền.  

Nếu chẳng làm ruộng mà có lúa gạo, thì ăn bánh vẽ có thể no bụng chăng. 

lại chẳng được như bánh vẽ, chỉ tọa thiền ngoài miệng. Ngoại đạo nói người tất 

có lúc chết, câu nói này chẳng phải thật ngữ, chỉ cam chịu chờ ngày chết, là 

không vong vậy. Điều này trái với thuyết Phật liễu sanh tử vậy. Hoặc nếu có thật 



                                                                                                                                    

ngộ thiền định mà chỉ biết đến tứ thiền ngũ Thần thông, mà chẳng thể thành Lậu 

Tận lục thông, để thoát tử vong. Đều trái với tứ nguyện của Phật, nói chẳng lão, 

nói chẳng tử, nói thường thiểu tráng, nói thường không bệnh vậy.  

Xem ra khó như thả hạt cải mà muốn rơi trúng được cây kim.  

Điều này do người của thiền tông nói về tích Phật thuyết trên đỉnh núi tu di, 

cầm một hạt cải thả xuống, còn ở dưới núi từ trước đã cắm một cây kim dựng 

đứng, muốn hạt cải rơi trúng đầu cây kim, điều này thật khó được. Ví dụ cho 

nhân sanh ở cõi đời này, được thân người rất khó. Được hồi tâm tu hành rất khó, 

ngộ Tiên Phật chánh pháp cũng rất khó. Lại nói, vạn hạnh mới ngộ sa môn tứ 

quả, nếu lại theo sanh tử pháp, khác nào thả hạt cải muốn rơi trúng kim. Nói sâu 

hơn là biết tử kia sanh đây khó được, là biết tử kia sanh đây chịu luân hồi chẳng 

thể trốn được cũng nhiều. Nếu có thể hiện nay trừ được ngoại lai lục trần luân 

hồi, trừ luôn nội khởi lục trần luân hồi, để tu Phật Tiên chánh pháp tương ứng, 

thì thả hạt cải muốn rơi trúng kim mới có thể hy vọng được 1 lần.  

Còn luân hồi thì có thể trốn được, mà cũng chẳng thể trốn được. Có thể trốn 

là nếu biết Đạt Ma Quy Không Thập Tín, lại biết Thế Tôn Tự Trạch Phụ Mẫu 

pháp, thì có thể khỏi được tam ác đạo, mà sanh làm người trong hồng phúc. 

Chẳng thể trốn được là chẳng biết Thập Tín Trạch Pháp, chẳng biết được đường 

cuối để chạy trốn, tất chẳng thể khỏi tam ác đạo, mà phải đọa nhập vậy. Nên 

Tiếu chân nhân nói : “Đời nay nếu chẳng ngộ tu chân, chưa chắc đời sau được 

đất tốt.” 

Sở dĩ Di Lặc Phật bảo đi vòng quanh trãi qua bát vạn kiếp, rốt cuộc chỉ lạc 

không vong, chính là cảnh tỉnh điều này.  

Dưới đất mọc sen vàng, nếu hoa pháp chẳng thể chuyển, chẳng ngồi tòa kim 

cương, chẳng thể siêu kiếp, mà chỉ là không vong.  

Việc của Tiên đạo, như nước ở trong bùn, chỉ lấy được một chút ít đã cho là 

đủ, chẳng chịu suy xét đến tận cùng để có.  

Hoặc mới học sơ, chưa được trường sanh, được Tiên nhân tiểu quả, đã vừa 

lòng, cho là đủ mà chưa ngộ qua, chưa nhập định Thần thông, phản xuất định 

Thần thông, thì chẳng thành Thần tiên. “Nội Bí Chân Tàng kinh” nói “Học làm 



                                                                                                                                    

tiểu thừa, rốt không được đạo.” Lại trong “Ngọc Thanh Đạo Đức kinh” nói : 

“Hoặc là chẳng minh chánh tính, chưa trọn lục thừa, chẳng phát trí tuệ, cũng 

chịu đọa lạc” là vậy.  

Suy xét đến mà chưa thể hiễu đến tận cùng cũng có.  

Hai phần này nói thủy chung, đều nói tu Thần Tiên thủy chung, chẳng phải 

chỉ nói Thiên Tiên về sau vậy. Khi tại 10 tháng nhập định dưỡng thai Thần, còn 

có xuất nhập mà chẳng diệt tận định, duy tu nội Thần thông mà chẳng thể thành, 

Thần Khí chẳng không thì chẳng phát trí tuệ, chẳng siêu sanh tử vậy. Chưa thể 

thành đại định, vì còn xuất nhập chẳng tuyệt. Chỉ thành mê vọng. Tuy muốn 

hiện Thần thông mà cũng chẳng thể được, đó là nói chưa thể hiễu đến tận cùng 

vậy.  

Hoặc chưa đến thượng thượng thừa .  

Thượng thượng thừa là luyện Thần Hoàn Hư, cùng đạo hợp chân.  

Thường riêng trụ đến chỗ tận cùng này, niệm chẳng lui sụt, cũng chẳng mất 

đi hình thể của nó, tạm có thể trường sanh chẳng tử, mà có thể bền. Nhờ tham 

thỉnh cụ thể, làm mà giữ được, ít được thật địa.  

Thật địa là nói đã được trường sanh chẳng tử, thì chẳng còn lạc không vong.  

Được thật địa thì có thể tiến tu. Biết được câu sau cùng để chứng tối thượng 

thượng, thì thiền đến Phật phải đến như vậy. Mong rằng mọi chốn trong thế 

pháp, thường hay tại hành vi mà giữ gìn, để Phật tử thật có tiến bộ hơn.  

Trong tăng chúng khi nhận người mới đều được người đạo đức cao minh 

truyền giới vậy, trong đạo thường có bậc cao minh làm trưởng, nếu nhận người 

mà không truyền giới, thì chốn ấy chẳng phải chỗ tăng giả. Tại sao vậy ? Vì tăng 

có giới luật đã ban hành trãi qua rất lâu rồi, được ghi vào sách, gọi là luật. Để 

được giảng minh luật nghĩa, đại chúng phải đến chỗ nghe để học tập, cho đến 

chưa thọ giới thì phải cầu xin, tục nhân chẳng phân biệt chân ngụy, nói giới tăng 

thì chỉ gọi đại khái như thế. Như giới ấy cho đến Tiên giới, thiên luật minh khoa 

rất nhiều, có toàn thuyết giới kinh, chư kinh bên trong đều có giới điều, giới 

ngữ, ở trong đạo tàng đều có. Trụ trì đã chẳng điều hành được chúng học đạo để 

chúng được biết được thấy, lại không luật sư truyền giới lại làm cho mọi người 



                                                                                                                                    

nghĩ là Tiên chân không giới. Sao phải phát tâm thụ giới, lại đến chỗ nào mới 

được nghe, cho đến cầu xin mà không có giới thì sao … Tục nhân cũng chẳng 

biết, chỉ thấy tăng có hình dáng như vậy thì bố thí. Còn xuất gia thì chỉ để dễ hóa 

duyên. Nên người trong Phật giáo hơi nhiều vậy. Ở Triết Giang có người nói : 

hòa thượng hóa duyên, như mèo cất bước, mỗi lần mở miệng là một lần nghiến 

răng. Ni cô hóa duyên, như chó cất bước, lâu lâu cũng có một lần nghiếng răng. 

Đạo sĩ hóa duyên, như ngựa cất bước, đi trọn đời cũng chẳng nghiến răng. Qua 

đó mà thấy, thì trên đời chẳng ai thèm học tiên, nếu như có nói bàn về Tiên đạo 

thì rốt cuộc cũng chẳng nói chân chánh Tiên đạo vậy.  

Cao hiền nên biết hạng người như vậy.  

Mà tính mệnh thì ở Tinh Khí Thần, Tiên Phật nhị tông người người đều có.  

Một thân này được sinh ra. đều do từ nhị Khí của phụ mẫu sanh ra, nếu 

chẳng như thế thì cũng là noãn sanh, thấp sanh, hóa sanh chúng sanh.  

Một tính của Tâm là khí cụ của thể thuần chân chẳng muội, có lý chí tĩnh 

chẳng động.  

Nhập Phật tông, đã hạnh ngộ mà chẳng chịu bỏ việc động tay chân, chẳng 

chịu buông xuống chỗ làm, chỉ là ngăn cách đến Phật đạo vậy.  

Phàm nói buông xuống chỗ làm, thì bước đầu tất có công phu. Theo từng 

bước mà đi, thẳng đến đích. Chẳng có thể thiếu vậy. Chư Phật, chư bồ tát chưa 

từng chẳng y pháp tu hành vậy, cổ nhân chỗ nói nếu thiếu đi một pháp, thì chẳng 

thành Phật pháp là vậy.  

Cũng không phải có hai tính, mà ngăn cách với Tiên đạo đâu. Người chỉ là 

một mà tính thì có hai vậy.  

Nhân sinh ra đều có đồng một tính, chỗ tu cũng đồng một tính. Sở dĩ siêu 

kiếp vận mà chẳng theo kiếp sinh lại, cũng đồng một tính. Mà ta có được gặp 

được tìm hiểu thì sáng được một tính. Tích “Hoa Nghiêm kinh”  nói : “Hộ 

trì chư Phật pháp, nhiếp thủ đại Tiên đạo.” Đó là Thế Tôn cũng giữ như Tiên 

đạo mà tu, chúng muốn được có thể chẳng giữ sao. Lại nói : “Nơi Đại Tiên có 

thi hành giới pháp, nhẫn nhục, tinh tiến, thiền, trí tuệ.” Cho đến phương tiện từ 



                                                                                                                                    

bi đạo Phật thanh tịnh hành nguyện, đều nói như thế, cũng chẳng có hai Tiên 

Phật tính đạo vậy.  

Gặp được Tiên có thể học, thì học Tiên, tức Phật vậy. gặp được Phật có thể 

nhập, thì nhập Phật, tức Tiên vậy.  

Nói Tiên Phật vốn đều khó gặp, gặp mà chẳng nghe được lời dạy, chẳng 

thấy được Thần thông, thì cũng chẳng biết thế nào là Tiên Phật. Nói mà như 

chẳng nói, cho đến siêu thế đại đạo, thì Tiên Phật đạo, đều khó gặp. Người đời 

có công đức gì lớn, có tu được phước gì, mà có thể khi dễ cho là thông Tiên 

Phật, ngộ Tiên Phật đạo vậy ! Ta coi trọng mà nói, tại người Phật tông, nếu ngẫu 

nhiên mà gặp Tiên, thì học Tiên, tức là học Phật, sao ngại đến ngốc đầu, ngốc 

miệng. Tại người Tiên tông, nếu ngẫu nhiên mà gặp Phật, thì học Phật, tức là 

học Tiên, sao ngại dòng này dòng kia. Vốn đều là liễu tại nhất tính, sao lại phân 

biệt ở hình tướng bên ngoài. Hậu học nên nghe theo lời này vậy.  

Duy chân tu chánh giác lấy đốn liễu mà tự nỗ lực tinh tiến thì có thể vậy.  

Nói Tiên Phật tính đã đồng, đạo đã đồng, thì chỗ tu cũng có đồng chứng. 

Chỉ Tinh cần tu thì chứng đều có. Chẳng đồng là do người siêng lười chẳng 

đồng, trong khi tu do tin nhận lời chẳng đồng, nên chỗ chứng cũng chẳng đồng. 

Tại sao chỉ phân biệt môn hộ chẳng đồng. Cần chú ý phân biệt để được chánh 

giác là trong khi thiền định trong tịch mà thường giác, nhị tông tiểu thừa, đến đại 

thừa, thượng thừa, đều phải nỗ lực tu hành mà sau mới được.  

Chẳng vậy thì chỉ là không biết ngoan không là chỗ hại của nhị tông, mà 

chẳng được chỗ lợi ích, nên ta nói là chẳng nên lấy hữu vi khi Tiên nói mà cho 

là chẳng có thể được vô vi, cũng nói Phật cũng đều có hữu vi, đều có vô vi, vì 

chẳng nên phân nên chẳng phân vậy.  

Tiên gia nói hữu vi, tức luyện Tinh dùng Tiểu Chu Thiên, luyện Khí dùng 

Đại Chu Thiên vậy. Nói vô vi, tức Khí định, Thần định, Hoàn Hư hợp đạo vậy. 

Phật nói hữu vi, tức Nhiên Đăng thuyết pháp, thường chuyển pháp luân. Nói vô 

vi là long cung, thiên cung, nhập định trong tĩnh thất, 84000 kiếp định vậy. Lại 

sa môn thiện sư nói hữu vi, là phương pháp quy nhất, nói vô vi tức là nhất quy 

vô. Lại tây lai Triệu sư nói : Bỏ hữu vi thì Phật đạo khó thành, chấp vô vi thì tuệ 



                                                                                                                                    

tính chẳng sáng. Nên biết đều do giới mà được định tuệ, đều lấy hữu vi mà Tinh 

tiến vô vi vậy. Nếu chẳng bước đầu như thế thì đọa không vong vậy.  

Xem trong Phật tạng có Chánh Pháp Niệm Xử kinh, mà quên cõi Tiên có 33 

cõi thiên đế thích. Trong Phật tạng nói 33 thiên là chỉ dục giới 6 thiên đệ nhị 

thiên, nhận lợi thiên vậy. Lại có tên là tịnh cư thiên. Nói có 33 người là nói các 

cõi đế thích này. Như vậy thì nghiêm kinh nói, Như Lai trong 14 thiên hạ, hoặc 

tên là Thích Già Mưu Ni, hoặc tên là đệ thất tiên, hoặc tên Đế Già, đều là tên 

của Thế Tôn, khác với đế thích vậy. Đâu có thể chỉ người Tiên gia mà chỉ trích 

được.  

Khi thiên phúc hết, mới sanh ở hạ thế, Phật Thích Già xuất thế, mà thuyết 

pháp được chẳng thối thất. Đã nói Đế Thích là Tiên tông, Thiên đế nhân Phật 

thuyết pháp mà được đạo, Tiên đạo tức Phật pháp vậy. Điều này có thể nghĩ ra 

được. Sao lại phân Tiên Phật làm hai, tức là dối rằng tu Tiên chẳng dùng thiền 

vậy. Chỉ riêng đại thánh trí mới biết về sau đồng ngộ đến rốt ráo vậy. Cũng riêng 

nói về kẻ hậu thánh tâm phải tự tin, biết được tự cứu tự ngộ, cẩn thận chẳng vì 

trọc ác ngu phu mà nói. Không để bọn chúng rũ rê, chỗ gọi là không vì chẳng đủ 

để gọi là đạo vậy. Chỗ mà tranh nhân, ngã ấy là người nào. Chính là từ địa ngục 

súc sanh hai đường mà đến đây, đã không tự tu tự chứng, mà lại không thấy 

không nghe, lại còn chẳng tin thấy, chẳng tin nghe, tất chẳng đủ để biết đó, tuy 

nhiên ưu thế của ta là ta có nói ra vậy, tức căn cứ Tiên Phật kia đã chánh tông tu 

chứng mà xem. Ví như xét đoán lời dạy cả hai, chưa học thì có biết gì về một 

ngộ đến đó vậy, lại cũng tự cho là có nghe mà tin thụ đến đó. Đều là căn thiển 

phúc bạc mà thấy tà chướng vậy. Bởi lời Tiên dạy chẳng học, chẳng học Tiên 

đạo, chỉ thấy đạo trị bệnh phần nhiều, hay lấy phòng bổn thái chiến làm vui, kế 

lấy nấu chì luyện thủy ngân làm phục thực, ngông cuồng hành giáo đến vậy, đi 

cúng bái để cầu hết bệnh cho người, cho dâm cấu đến chỗ thái chiến, góp công 

sức vào chỗ nấu luyện.  

 “Nguyên Thủy Báo Ân Thành Đạo kinh” Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, 

người đời sanh nhập tà đạo điên cuồng, hoặc loạn tự chế một pháp, hại mất 

đường chánh, để cầu lợi dụng, việc đủ góp tội, đời sau bị khảo, đời dời chịu khổ, 

chết xuống địa ngục, ở chỗ than hồng, mãi không ra được, là kết quả của hạng 

người như vậy.  



                                                                                                                                    

Thế gian nếu như có một người muốn vượt qua cánh ấy thật là có chí hướng 

đến chân Tiên vậy.  

Có chí học chân Tiên, thì tiền kiếp đã có căn chân tu chánh đạo, chẳng nhập 

bàng môn, chẳng học tà pháp, chẳng làm điều sai sót, chỉ tu đức còn sợ chẳng 

kịp thì đâu thể làm tổn đức.  

Sao trong bọn trọc thế phàm phu , tuyệt không có chân Tiên chân đạo, mà 

thế cho là có học.  

Kẻ thế gian không Tiên đạo, chỉ có thái chiến dâm thuật, nên học giả chỉ học 

đó mà nghe đó, bị mê hoặc cho đến hao Tinh Thần, táng tính mệnh mà chẳng 

biết sửa lỗi.  

Chỉ nghe Tiên tự trên trời xuống để độ người mà thôi.  

Khâu Trường Xuân chân nhân nói : “Liễu ngộ đất Tiên, xuất Thần lên Tiên, 

tất phải hư không điểm hóa, chẳng phải chỗ đưa của phàm sư.” 

Bên trong thì Thần Khí thành chân, bên ngoài thì luyện hống điểm hóa, tâm 

khẩu mật thụ mà làm. Chẳng như phàm phu phóng túng, chẳng biết việc trong 

ngoài mà đã dối gạt người, vì thế mà cũng nhiều người mà bị hại vậy. Vì thấy có 

kẻ trong Phật giáo chưa học, chẳng học Phật pháp nên ta lấy Phật kinh chư pháp 

chỗ đã dạy mà nói lại. để khỏi bị cho là Đạo gia vì giận mà oán thù .  

 “Vô Thượng Nội Bí Chân Tàng kinh”  nói : “Nghe đại thừa mà sanh lòng 

chẳng tin là do trãi qua vô lượng kiếp nhận thân lục súc, nên sanh ngã mạn, 

chẳng tin tam bảo.” 

Toàn là chỉ khuyến tu công đức mà tự đưa tay xin hóa duyên, làm khác 

người để nhận bố thí, tự hưởng lợi cho là hộ pháp, đập người một gậy để được 

cho là thắng cơ siêu tông.  

Trần chân nhân nói : “Gây rối không suy xét, trái đường nhập đạo ma.” lại 

“Nội Bí Chân Tàng kinh” nói : “Hệ nghiệp chẳng dừng, nghiệp nghiệp trói buộc, 

làm sao giải thoát.” 

Đều là phàm phu ngoại đạo làm việc không vong vậy. Toàn là cùng cận kề 

với Phật pháp chẳng sanh chẳng diệt mà niết bàn sẽ chẳng bao giờ thấy. Vậy mà 

công nhiên hãi tục kinh tăng, chẳng có chí nguyện cầu chân Phật pháp, chẳng 



                                                                                                                                    

muốn chẳng cầu Phật pháp để học tập, chỉ làm tội nhân của Thích Già 33 tổ, vì 

rũ rê thiện tín mà phải đọa luân hồi ma quỷ.  

 “Lăng Nghiêm kinh” Phật nói : “Như chẳng đoạn dâm, tất lạc ma đạo. 

Hạng ma chúng kia tự cho là thành vô thượng đạo. Sau khi ta diệt độ, có nhiều 

ma dân kia, nghiễm nhiên hành tham dâm mà cho là thiện tri thức, dạy cho 

chúng sanh phải đọa ái kiến, đánh mất đi đường bồ tát.” Bọn chúng chỉ hại 

người để đem lợi về mình. Nếu chỗ tranh tướng mạo mà nhận là hội Phật pháp. 

Phải biết là nói sai, cũng như bán thuốc giả vậy. Nếu chẳng khuyến nhân hành 

thiện, để giúp cho thế đạo thì nên xa lánh. Đúng vậy ! Có chí Tiên Phật, có gặp 

cũng không rơi vào trong 2 giống ngoại đạo đó, suy xét thì có thể hướng thượng 

mà trông mong, chẳng để chủng tử rắc rối kia làm loạn tâm điền. Phải làm cho 

sanh thức được diệt hết, mà chân tu thật tính, Dương Thần xuất mà hoàn đến hư 

vậy !  

Tiên Phật Hợp Tông Ngữ Lục 

Bình cổ loại 

Câu hỏi 1 : ”Trương Tử Dương, Bạch Ngọc Thiềm đều nói ngưng Thần 

nhập Khí huyệt. Bảo chân tử trong “Trực nghị” nói : „Thần rất linh diệu, làm sao 

ngưng tụ được ? ‟ Cái tức niệm mà phản Thần đến thân (tức niệm là chỗ Tử 

Dương chân nhân tự chú thích là 2 chữ “Ngưng Thần”), thì Khí cũng phản đến 

thân, chậm chậm trầm đến Khí huyệt. Lời nói chẳng đồng là tại sao ? ” 

Đáp : “Chỗ này nói Thần phản đến tâm, thì ngưng về gốc. Khí cũng phản 

đến thân, mà về được bổn vị. Chẳng từ lời nói của Trương, Bạch nhị chân nhân 

„Thần nhập Khí huyệt ‟, thì Thần Khí có giao cấu. Tại đó chánh có chỗ tu, chẳng 

phải Thần phản Khí phản mà chẳng hợp nhất, theo đó có thể chứng. Chẳng nên 

theo “Trực phóng” . Huống lời của 2 vị chân nhân, nói ra từ Chung Li tổ hóa 

Thần, sao có thể vọng nghị được ? ” 

Câu hỏi 2 : “Bảo kỳ tử lại bàn không có Khí huyệt, vì nguyên Dương chân 

Khí tán ra đến 400 chi tiết trong thân, lại khi nghe nói động, phải giữ gìn chứa 

trong một huyệt ấy ? Lời ấy nên hiểu thế nào ? ” 



                                                                                                                                    

Đáp : “Con người lúc sanh ra, tự có đủ tính mệnh. Thì Nguyên Thần bổn thể 

vốn tự có chỗ ở tốt. Nên tuy phát minh nói Khí huyệt, thật ra ở tại 400 chi tiết 

trong thân, khi động lúc nói nghe, Khí tự trong ta mà dùng được là do có bổn thể 

ở đó. Chẳng phải dùng ở ngoài thân, vì đã có bổn thể vậy. Nguyên khí của người 

là khí, Nguyên Khí vốn tự có chỗ. Người chẳng thể thấy, Nguyên Khí cũng 

chẳng thể thấy, lớn ở bên trong, không phải chỉ một chỗ, chẳng thể bàn. Sao 

phải cho là có huyệt cùng chẳng có huyệt vậy ? Chẳng qua khi luyện tinh hóa 

Khí, dùng Hạ Điền làm chủ. Khi luyện Khí hóa Thần, lấy Trung Điền làm chủ. 

Đều do tam điền phản phục, chỗ nên hành thì cùng hành, chỗ nên trụ thì cùng 

trụ. Khi Hóa Khí thì nương tựa tại Hạ Đan điền, mà Khí huyệt lại có thể khởi 

ngoài Hạ Đan Điền sao mà phải nói riêng? Nguyên Tinh chứa ở thận, Khi 

Nguyên Tinh chưa phát động, tức là Nguyên Khí. Mà có thể bảo Khí huyệt xa 

cách Hạ Đan Điền sao ? Cho là không Khí huyệt, tự mình lạc không vong. Hậu 

học không nơi thu hoạch vậy.” 

Câu hỏi 3 : “Nguyên Thái Hư Nghị nói : „Ngưng Thần nhập Khí huyệt, chỉ 

là thu thị phản quan, hồi quang nội chiếu mà thôi. ‟ Bảo Chân Tử nói rằng : 

„Chẳng phải bám chấp chỗ ở, mà dùng ý quan chiếu chẳng trái, dùng hư tĩnh để 

phản Thần vào trong. ‟ sao 2 thầy trò có 2 cách nói khác nhau vậy ? ” 

Đáp : “Tiên chân chỗ nói hồi quang nội chiếu có khác vậy. Khi luyện Tinh 

hóa Khí, là hồi chiếu Tinh Khí. Lúc luyện Khí hóa Thần, là hồi chiếu Thần Khí. 

Lúc luyện Thần Hoàn Hư, là hồi chiếu Hoàn Hư. Nên chẳng có thể trứ tướng 

đến chỗ dùng chiếu, cũng chẳng có thể trứ trong dùng chiếu. Đều lạc không 

cảnh cả ! Cách xa Tiên cơ. Chỉ một câu nói của ta : „Hồi quang nội chiếu, hô hấp 

thái hòa ‟, là lúc luyện Tinh hóa Khí nội chiếu, chỉ có „Hô hấp thái hòa ‟, 4 chữ 

mà biết. Đến khi luyện Khí hóa Thần, không còn hô hấp có thể nói. Nếu cho là 

có 2 lời thì chẳng nói đủ ý này.” 

Câu hỏi 4 : “Tích Lý Hư Am nói, rốt cuộc thì sao là đạo ? Tu theo giờ hai 

sáu trong lời dạy. Chẳng cùng các tướng mà tạo đối đích là gì vậy ? ” 

Đáp : “Đó là sáo ngữ của thiền gia mà thôi. Chẳng biết Tiên chân thượng 

thánh nói đạo vốn vô hình, vô tình, vô danh, chí hư, chí cực diệu. Chỗ nói đạo 

sanh một, một sanh hai, nay nói duyên nói đối, mà biết duyên trong một đời, đối 



                                                                                                                                    

duyên là ta, vì thêm một nên thành hai. Chẳng cùng chư tướng mà đối đãi, bỏ 

duyên mà trên có ta ở đó, ta là một vật ở trong đạo. Một là đạo trong một số, ở 

một, là chỗ chí hư cực diệu, mà có thể cho một là đạo ? Ở một tức là ở Thần 

vậy. Khi hóa Thần thì tâm chẳng được bám chấp duyên cảnh, một khi bám chấp 

duyên cảnh, sẽ đọa đại đạo. Tuy khi hóa Khí, đối duyên mà bám chấp thì chẳng 

hóa Khí, sao cứ đối duyên, mà xưng là đạo vậy ? Há chẳng biết luyện Thần 

Hoàn Hư, hoàn không cực đến chí cực, mới là cùng đạo hội chân ‟, ngang hàng 

Tiên Phật. Cổ kim trước đã không có, lại còn nói đến giờ hai sáu mà làm gì ? ”  

Câu hỏi 5 : “Tọa vong luận”  nói : „Chưa đến định mà gấp gáp cầu tuệ, 

cấp thì tổn thương định, thương định thì không tuệ vậy. ‟ Thuyết ấy có đúng 

không ? ” 

Đáp : “Lời ấy chẳng phải. thể của nhân tính, linh chiếu là tuệ. Động mà phát 

dụng, theo tai thì gọi là thông, theo mắt thì gọi là sáng. Chẳng dùng thông minh 

đến tai mắt, mà hồi quang trở về bổn thể, thì gọi là tuệ, gọi là định. Gọi Tuệ là 

phải định. Chẳng gọi là Tuệ nếu chẳng định. Định của tuệ ấy, mới gọi là định. 

Chẳng phải định của tuệ ấy, thì chẳng gọi là định. Kia nói trong định cầu tuệ, thì 

định là vật gì ? Lại lấy vật ấy cầu được tuệ gì ? Điều ấy theo ta thì chẳng phải 

Thiên Tiên đốn pháp, đạo lý một tính chỉ có lời nói giống mà thôi.  

Câu hỏi 6 : “Kim đan hay nói đỉnh lô, sao phải như thế? ” 

Đáp: “Tiên lấy kiền khôn làm đỉnh Khí, Thiên Tiên kia giả định mà nói 

vậy.” 

Lại hỏi : “Lý Hư Am nói : „Thân tâm làm đỉnh Khí ‟. Lại nói „Kiền, tâm dã. 

Khôn, thân dã. ‟ Có phải như thế chăng ? ” 

Đáp : “Kiền chẳng phải tâm, trong “Dịch”  có nói „Kiền là đầu, khôn là 

bụng‟ là vậy. Hành công phu được đến tam điền phản phục, mới có thể thật biết 

chỗ diệu của lô đỉnh.” 

Câu hỏi 7 : “Tích Tử Dương chân nhân nói : „Nguyên tính không phải vật gì 

khác, Chỉ là Khí ngưng mà được linh . ‟ Xin thầy chỉ rõ ? ” 



                                                                                                                                    

Đáp: Có thể thấy thiên địa cũng do Khí ngưng mà thành, còn con người là 

tiểu thiên địa, thì cũng như vậy. Trương chân nhân nói ra điều ngàn xứ chưa nói, 

chỉ giúp người nhất quán tính mệnh vậy.” 

Câu hỏi 8 : “Xưa có một người, tìn hiểu huyền quan nhất khiếu. Lý Hư Am 

nói „Trong hai sáu giờ, đi đứng ngồi nằm, giữ công phu hướng vào trong để cầu, 

Vậy thì khi nói im nghe nhìn thì sao ? Không nghe nói đến ? ” 

Đáp: “Người đại tu hành nhân đốn tu cho đến nói im nghe nhìn, tất cả đều 

không chỗ bám chấp. Chấp liễu tức là có tướng, hư linh khởi có thể sanh tâm ? 

Cầu cái gì ? Đọa đến ngoại đạo đó.” 

Hỏi : “Trừ khước nói im nghe nhìn cho là bàng môn ngoại đạo, thì sao mới 

phải ? ” 

Đáp : “Huyền quan mà cổ nhân nói là chí huyền chí diệu cơ quan vậy. Nhất 

khiếu ấy chẳng phải một khiếu do chấp hình tướng mà nói. Như nói một ít người 

huyễn diệu then chốt vậy. Việc việc pháp pháp, đều có một ít người huyền diệu 

then chốt ở đó. Ví như nói dược sanh, xưa nay người người đều nói, chỗ bảo có 

giờ, có chỗ, đó là chỗ then chốt. Hỏa hậu, điều tức, hô hấp, người người nói đến, 

chỗ bảo tiến thời chẳng thối, thối thời chẳng tiến, có thể thăng thời chẳng nên 

giáng, có thể giáng thời chẳng nên thăng. Hành theo cùng đường mà hành , trụ 

theo cùng chỗ mà trụ. Cũng là chỗ then chốt. Như luyện Khí hóa Thần, 10 tháng 

dưỡng thai, người người đều nói, chẳng biết trước khi luyện Khí có hữu vi Mộc 

Dục, sauThuần Dương có vô vi Mộc Dục, cũng là chỗ then chốt. Thần có cùng 

xuất cảnh, cũng có chỗ xuất pháp. Sao là luyện Thần ? Sao là Hoàn Hư ? Siêu 

quá hư không tịch diệt, đến không cực chí cực, đều là chỗ then chốt. nay sơ lược 

mà nói, là có thể ngưng đến nhất khiếu, chỉ là một ít trong lời Tiên thánh đã dạy. 

Nếu cầu nhất khiếu cho là thật, dược sanh địa, thì làm sao nói được ? ” 

Cửu vấn nói : “Xưa nói biết “tâm tức tương y, cửu thành thắng định. Thần 

Khí tương hợp, cửu trí trường sanh.” Hai câu này có thể biết được chăng ? ” 

Đáp : “Thắng định trường sanh, đều là Tiên thiên Khí mà tâm nương tựa, 

làm cho Thần Khí hợp, không phải chỉ nói hơi thở xuất nhập vậy. Nếu chỉ lấy 

hơi thở xuất nhập thì chỉ là hậu thiên huyễn hóa, mà bị ngăn cách vậy.” 



                                                                                                                                    

Hỏi : “Pháp tùy hơi thở, cùng hơi thở mà xuất, cùng hơi thở mà nhập, tùy 

chẳng rời, một hơi thở tự trụ. Kia nói cũng là tâm tức tương y, cửu thành thắng 

định. Có gì trái chăng ? ” 

Đáp : “Tiên gia chân tức diệu, chỉ có thăng giáng, mà đến được không thăng 

giáng, chẳng có thể lấy xuất nhập mà nói. Có xuất nhập, tức là phàm phu, chẳng 

phải Tiên thánh thượng thượng đốn pháp. Sở dĩ Trang tổ nói : “Phàm phu tức dĩ 

hầu, chân nhân tức dĩ chủng. ‟ là như vậy.”  

Thập vấn nói : “Tức tức quy căn, kim đan mẫu. Trần Hư Bạch nói, là nói 

đến điều gì ? ” 

Đáp : “Tức tức quy căn, hoàn đến tĩnh, thì có thể sanh Tiên thiên chân Khí. 

Chỗ mà Hệ Nhãn chân nhân nói : “Xao trúc hoán quy, cổ cầm chiêu phụng.‟ 

Người đời chẳng biết chiêu hoán ? Nên cũng chẳng biết vì sao kim sanh vậy.” 

Thập nhất vấn nói : “Sao là chỗ chân nhân hô hấp ? ” 

Đáp : “Người hô hấp cũng như thiên địa, nên hô cũng xuất thiên căn. Kiền 

tích là hấp, cũng xuất đến địa căn. Khôn hợp thì toàn kiền chuyển khôn, là cơ 

chí diệu của chân nhân hô hấp. Chẳng phải rốn thận trung ương hay chỗ mũi 

miệng. Phạm Đức Chiêu nói : „Nội Khí chẳng xuất, ngoại Khí chẳng lâu, cũng 

chẳng phải bế Khí vậy ‟. Tự biết hô hấp diệu. Nếu chẳng biết được chỗ hô hấp 

này, thì chẳng thể luyện đỉnh trong đan, cách Tiên đạo đã xa rồi. Đó là bước 

đường cứu cánh.” 

Câu hỏi 12 : “Có nói tu luyện tất đến được thai tức, mà về sau Khí quy 

nguyên hải, có phải là công phu 10 tháng Thuần Dương mà nói ra lời này hay 

không ? ” 

Đáp : “Chẳng phải. Phàm công phu 10 tháng, hơi thở chẳng quy đến Hạ 

Điền, luyện Khí cùng hơi thở, đều tận đến không, mà làm Thần vậy. Chẳng có 

thể lấy Khí quy nguyên hải mà nói.” 

Hỏi : Sao mới phải Khí quy nguyên hải ? ” 

Đáp : “Nguyên Tinh, Nguyên Khí, sanh đến nguyên hải. Mỗi lần đều thuận 

mà đến để làm hậu thiên giao cảm Tinh. Chân nhân y pháp thái thủ, quy đến 

không hải. Phanh mà luyện, tiệm trường tiệm thịnh, thành phục thực kim đan, 



                                                                                                                                    

nên Tiên thánh nói „Khí quy nguyên hải thọ không cùng‟ là như vậy. Đó là việc 

của 100 ngày luyện tinh hóa khí, chẳng phải là việc của 10 tháng luyện Khí hóa 

Thần, nên nói là chẳng phải.” 

Câu hỏi 13 : “Bảo chân tử” trong Trực nghị có nói : „Tam cung thăng giáng, 

ấy là tự thăng giáng, chẳng phải do người thăng giáng. Chu Thiên vận dụng có 

phải tự vận dụng chẳng phải do người vận dùng ‟. Lời này đúng hay không ? ” 

Đáp : “Toàn là tà thuyết, làm sai lầm người quá đáng ! Vốn chẳng nghe cổ 

thánh nói : „Thần vận hà xa vô liễu kỳ hồ ? ‟ Cổ nhân dạy người thăng giáng yếu 

tại tự nhiên, vận dụng yếu tại tự nhiên. chẳng nói chẳng dùng nhân lực, mà tự 

thăng giáng vận dụng vậy. Phàm nhân chẳng hành đạo thì thăng giáng do kinh 

lạc quản hệ, chẳng phải tam điền nên chẳng phải là Chu Thiên. Chỉ có thể tam 

điền phản phục, thủ vĩ tuần hoàn, mới là tam cung thăng giáng. Được Tiên sư 

hỏa hậu này mới biết Chu Thiên vận dụng vậy.  
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