
 

 
 



 

DI LẠC  
THANH VĂN KỲ KINH 

Quyển 1 



Copyright*1995 by HOÀNG NGỌC SƠN.  
All rights reserved. 
 

Published by 
TRUNG TÂM ĐẠO HỌC THÁI BÌNH  

P.O. Box 70041 
137 – 66 St 

Edmonton, A.B. T5C-3R6 
Canada 

 



Di Lạc Thanh Văn Kỳ Kinh - Quyển 1 

1 | Đức Thầy Vô Danh Thị 
 

 Lời nói đầu: 

 

 Thất Phản Cửu Quờn là phép tinh Thần nuôi 

trí tuệ tánh lý nuôi sống tiềm năng, để cho 12 bộ 

trong bản thể vô hình lập Đạo trong Tiểu Thiên 

Địa. 
 

 Còn ngày giờ năm tháng là làm cho nó lớn 

mạnh Thần Minh, vì vậy mỗi ngày trong Trời Đất 

đã quy định để tu luyện tập, làm lớn mạnh tánh 

nhơn của Thập Nhị Thần Huệ, làm lớn mạnh tiềm 

năng, làm sâu kín trí tuệ, làm trung dũng chi Đạo. 
 

 Từ 12 Ấu Thần Á Thánh trở thành 12 vị đại 

tướng cầm binh quyền như 12 vị bộ trưởng đứng 

đầu trong hàng Lâm Viện Học và đứng đầu trong 

thượng nghị viện và hạ nghị sĩ của lưỡng viện quốc 

hội, nên phải tu chính tài danh khoa bảng để đủ 

tiềm năng mà chánh định tài nhân. 
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 Nên Bậc Luyện Đạo Đến Đây Phát Huệ 

 

01. Trung phát ra sự trinh sáng của trí tuệ để đắc 

 Đạo. 

02. Nghĩa phát ra sự trách nhiệm có đủ lòng nhân 

 đắc Đạo. 

03. Hiếu phát ra lòng độ lượng vị tha của nhà 

 Phật đắc Đạo. 

04. Nhân phát ra từ tâm của vị tiết độ sứ để an 

 Đạo lân bang. 

05. Lễ phát ra văn minh tao nhã văn thi vĩnh phú 

 thái bình. 

06. Kỉnh phát ra lành mạnh dũng mãnh trường 

 thống trị an. 

07. Trí phát ra sách lược trung quân ái quốc đắc 

 Đạo. 

08. Tín phát ra chủ định nghị quyết nhất ngôn cửu 

 đỉnh. 

09. Ác phát ra sự dâng tình hiến ái chi dân đắc 

 Đạo. 

10. Tha phát ra bổn phận trách nhiệm với quốc 

 gia tha thù để bảo quốc. 

11. Tiết phát ra tiết độ sứ Thần tuy xa người lòng 

 tiết hạnh không xa. 

12. Độ làm cho bình trị làm cho giàu mạnh để 

 tròn bổn phận công dân, đó là 12 sứ mệnh 

 của hàng trọng Thần tu Đạo để Thần mình làm 

 tròn sự chi ái thì thành chánh quả.  
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THẤT PHẢN CỬU QUỜN 
 

Luyện Tâm Khai Huệ 

Dƣỡng Huệ Thành Đạo. 
 

 Một hơi thở của pháp môn Chơn Như phóng 

ra là 12 cây số theo đường Thiên Xích (phóng 

thẳng lên). 
 

 Một thời pháp ta hít thở là 720 hơi thở.  720 x 

12 = 8,640 km theo đường Thiên Xích. 
 

 Nếu thời gian mỗi ngày cơ thể của người luyện 

đúng tâm pháp biết nhập định phóng ra theo đường 

Thiên Xích là 14,800 hơi thở.  14,800 x 12 = 

177,600 km theo đường Thiên Xích nhân cho 49 

ngày đêm nhập định 177,600 x 49 = 8702400 km 

theo đường Thiên Xích.  Như vậy người nhập định 

theo tâm pháp Chơn truyền trong 49 ngày đêm thì 

Chơn Như chỉ hiệp vào Bồng Lai Tiên Cảnh.  Đến 

đó ta thấy muôn cảnh Trung Thiên hiện ra trước 

mặt.  Còn nhập định 100 đến 128 ngày thì mới vào 

được Ngôi Thái Cực. 
 

 Nhập thất 7 ngày là giải thoát Chơn Như ra 

khỏi thất tình lục dục. 
 

 Nhập thất 12 ngày là ra khỏi vòng khí hóa của 

Hậu Thiên để giao tiếp linh khí và khinh khí của 

Tiên Thiên. 
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 Nhập thất 21 ngày là hiệp vào tám cửa Bát 

Quái tiếp nối các tầng sinh khí của tám cửa Trời 

mà tìm ngày Âm Dương giao cảm để hiệp Chơn 

Như thanh tịnh mà giác ngộ Chơn Lý. 
 

 Khi đắc pháp Hậu Thiên phát ra luồng ánh 

sáng Chơn Như thì nhờ Chơn Sư trao tâm pháp 

Chơn truyền mực thước cao hơn để luyện 49 ngày 

trở lên để đi về Bồng Lai Tiên Cảnh.  Kế đến luyện 

cho các Chơn Huệ khai thông về ngôi Thái Cực 

của Thiên Tiên để dưỡng Đạo Kim Tiên Như Lai. 
 

 Bộ II là lấy tâm nuôi huệ giác ngộ Chơn Lý. 

 Bộ III là lấy Chơn Lý huyền hóa cho cơ thể 

Thánh Mạng thành Kim Tiên Như Lai đắc Đạo. 
 

 Công thức của bộ III là lấy quyển Âm Lịch rồi 

coi theo ngày giờ trong đó và các thời pháp ở trong 

Chơn truyền hướng dẫn mà tu dưỡng cho đúng đắn 

không thể thiếu sót. 
 

 Đại pháp vẫn tập theo giờ Dương, Hướng Bắc 

bổ ích cho trí tuệ Chơn Như.  Giờ Âm, Hướng 

Nam bổ ích cho Thần Huệ minh sáng và thể xác 

cường tráng trẻ trung. 
 

 Cách tập 12 hơi đầu đi sát đường Xương Sống 

cho ý chạy chậm và sát đường Xương Sống sau khi 

giáp vòng ở bộ đầu hít vào từ 3 phút tới 5 phút 1 

hơi thở. Đến hơi thứ 13 hít vô thở ra ở bộ đầu cho 



Di Lạc Thanh Văn Kỳ Kinh - Quyển 1 

5 | Đức Thầy Vô Danh Thị 
 

tới 99 hơi lại hít 1 hơi thật dài độ 5 phút, đến 101 

cho tới 199 hơi thở bình thường đến hơi thứ 200 lại 

thở 1 hơi thật dài rồi cứ như vậy cho tới 299 một 

hơi dài, 399 một hơi dài, 499 một hơi dài, 599 một 

hơi dài, 699 một hơi dài và 720 hít 1 hơi dài có thể 

45 phút.  Sau đó nhập định dài 1 giờ hay suốt 6 giờ 

càng tốt coi như Thần đã xung mãn, một thời pháp 

trợ luân 2 thời pháp chính càng tốt.  Ngồi càng lâu 

là sức định lực càng gia tăng. 

 

  Nhập Thất 100 ngày hay 128 ngày. 

 

 Trong 49 ngày đầu nên giữ 6 thời và các thời 

phụ làm cho đúng mực thước của pháp cho linh khí 

Chơn Như phóng ra khỏi giáp giới Trung Thiên.  

Đến đó tầng linh khí thanh nhẹ ta chỉ tập 1 thời 

ngày rồi nhập định cho giáp vòng tới thời đêm 

cũng vậy.  Nếu cơ thể mỏi mệt tức là chưa tiếp 

giáp được với khí Tiên Thiên, lúc đó nên tập lại 

các thời pháp theo sự chỉ dẫn ở trong các đường 

Chơn truyền luyện Đạo.  Còn nhập định được 10 

giờ thì ngộ tánh Chơn Như đã xuất pháp, hãy định 

cho tới 100 ngày rồi xả thất. 

 

 Ấn: Bắt Ấn Ngọc Hoàng Song Thủ.  Các hộ 

trận điều lệ qui định pháp môn đều giữ theo bộ I 

chỉ có đường Đại Pháp luyện Đạo hơn và đi trong 

nội tâm mà thôi vẫn giữ qui lệ như cũ. 
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 Ghi Chú: Chú ý độ lửa Thiên của Đại Pháp 

Chơn Truyền bộ III nó nóng hơn bộ I, bộ II một 

ngàn lần vì Vũ Trụ lên càng cao thì sức nóng của 

nó càng gia tăng nên người tập luyện nhập thất 49 

ngày trở lên nên xa thành phố và các nơi ô uế, 

thâm tâm phải dưỡng sinh trong sạch, Thần trí phải 

thanh tịnh Chơn Như để tiếp được sự cao quý của 

Thượng Đế.  Tốt nhất là vào núi, ra biển, hải đảo 

mà tu dưỡng, vì những nơi thiên nhiên có tàng trữ 

sự thiên nhiên cao quý giúp ích cho bậc Chơn tu 

khai ngộ Đạo lớn trường sinh. 
 

 Ngày xưa các vị Chơn Nhơn được Sư Phụ 

truyền dạy tới bộ III của mật pháp Chơn truyền đều 

phải ly gia tầm nơi thiên nhiên do Sư Phụ coi theo 

Đông Tứ Mạng hoặc Tây Tứ Mạng rồi chỉ cho các 

Linh Huyệt hợp với số mệnh và các vì Tinh Tú ở 

đó để được Trời Đất hộ pháp khi nhập định siêu 

xuất mà không bị chướng ngại trong thời gian 

luyện Đạo. 
 

 Đạo ở trong thành phố là tạp chất của Hậu 

Thiên có tu có Đạo như dây bầu, có gốc, có dây, có 

lá mà mấy ngàn năm vẫn không có trái. 
 

 Đạo mà thiếu mực thước Chơn truyền và Chơn 

Sư của nhà Trời thì khác nào mò Trăng đáy nước, 

bắt bóng giữa Trời.  Có tu cho đông nhưng thành 

chánh quả thì không có ở đó. 
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 Đạo là ngôi cao thượng Huyền Cơ thần bí 

không dạy cho kẻ bất nhân, không truyền cho loại 

hai lòng.  Không dạy cho người bất trung, bất 

nghĩa.  Kẻ làm Chơn Sư càng mực thước kỹ lưỡng 

dò xét lòng người sau đó mới dạy thanh cao.  Thà 

không dạy cho loài gian thương ta không làm tổn 

đức của Trời.  Còn truyền dạy phải thử đệ tử cho 

tới mực thước mới chỉ dạy nếu không khéo dạy cho 

đứa gian thương đem Đạo tôn kính của Trời lập 

nghiệp thương mãi trong năm châu thế giới mà 

chẳng có ai thành Đạo.  Nếu ta có Chơn truyền 

mực thước thì cũng đi tu để thành kẻ buôn Đạo.  

Nhờ có Chơn truyền và Chơn Sư mà ta ngay chánh 

được mối Đạo. 
 

 Đạo mạt Đạo là do những con dòi ở trong 

xương tỉ của Đạo bò ra mà làm tổn thương cái Đạo 

lớn của Trời nên chỉ các pháp môn tứ thời đến kỳ 

tận diệt. 
 

 Làm Cha Mẹ thấy con hư ai cũng thương tâm, 

làm Chơn Nhơn không để Đạo Trời lộn với Đạo 

giả mà thành kẻ giả tu sống giả Đạo thì Trời Phật 

còn thương tâm nhiều hơn nữa.  Đừng thấy thế 

gian tranh đấu tận diệt mà đau thương.  Mỗi người 

Chơn Sư phải dốc lòng tu để thay đổi Đạo Trời cho 

tất cả. 
 



Di Lạc Thanh Văn Kỳ Kinh - Quyển 1 

8 | Đức Thầy Vô Danh Thị 
 

 Thật là Chơn Sư ở đời hạ thế thì như các con 

thuyền Bát Nhã đi trong gió bão, biết khéo lèo lái 

ta sẽ chở được người Chơn tu về cội phúc Long 

Hoa.  Nếu thấy đời tận diệt mà sợ thì chừng nào ta 

giải thoát được cho chính ta. 
 

 Đời là một bể khổ, nếu không khổ Tiên Thiên 

sanh ra để làm chi! Cho nên bậc Thiên tài Trời 

sanh ra trong lúc loạn thời để tạo dựng Chơn Lý 

làm gì? Vì vậy nguời có Đạo nên đi tầm Chơn Sư 

trong lúc ẩn mới có ý nghĩa cao siêu. 
 

 Cha Mẹ sanh con ai cũng muốn sanh đứa hiếu 

thảo.  Trời Đất sanh người cũng muốn sanh được 

bậc chí nhân nhờ chí nhân nên nó biết kết hiệp 

nhân tài làm việc Thái Bình cho thiên hạ. 
 

 Thánh Nhân Khổng Tử đem Đạo ra đời trong 

thời Đông Châu Liệt Quốc.  Con người đời sau 

đem nó vào trường quốc gia để thi đỗ công danh 

làm sức mạnh của thị trường chính trị.  Vì vậy mà 

Đạo Khổng biến loạn. 
 

 Phật Nhân Thích Ca đem Đạo vào đời vì thực 

hiện lòng từ bi của Thượng Đế.  Người đời nay lợi 

dụng lòng từ bi của Ngài thương mãi cái Đạo đến 

chỗ đấu tranh.  Càng mở rộng thì càng tổn đức hiếu 

sinh của Trời Phật. 
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 Tiên Nhân Lão Tử ra đời dạy con người Đạo 

Đức thần kinh để tu giải thoát.  Con người đời nay 

biến nó thành thị trường kinh tế cho các Thầy tế lễ 

bói số làm tổn đến Đạo lớn của Tiên Nhân. 
 

 Chúa Ki-Tô ra đời đem công bằng bác ái lại 

cho nhân loại.  Con người đời nay chia năm xẻ bảy 

cái Đạo của Trời thành những nhà tín ngưỡng của 

các cửa từ thiện thương danh. 
 

 Thần Nhân Khương Tử Nha ra đời là mong 

diệt tà phục hưng chánh nghĩa cho nhà Châu.  

Người đời nay sai Thần sai quỷ đi làm giàu cho kẻ 

mê tín. 
 

 Cái cao quý của Đạo bị đời nay bán rẻ. 

 Cái tôn kính của Đạo bị mê đồ đấu tranh. 

 Cái Huyền Vi từ đó bị phả lấp.   
 

Cho nên các Chơn Lý mới bít lối về đường Chơn 

đều bế tắc linh hồn không có lối thoát.  Dân số 

trong quả Địa Cầu bị tăng trưởng nào ai hay biết gì 

cả. 
 

  Đạo có dũng mới biết quên mình. 

  Đạo có chí mới giám giải thoát. 

  Đạo có nhân mới giám hy sinh. 
 

 Ba điều đó thiếu có tu mà vẫn không thành. 
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  Đạo có đức mới Vô tranh. 

  Đạo có Đạo mới Vô danh. 

  Đạo có thành tín mới Vô ngã. 
 

 Có đủ đức đó mới là người an phận. 
 

  Chưa giác cầu học để giác ngộ. 

  Chưa thông suốt luyện tập để khai ngộ. 
 

 Đã được phải ngộ tự mình hành để được 

chứng đắc Chân Nhân. 
 

Băng tuyết lớn làm lạnh lòng người, hủy diệt vạn 

vật.  Lòng ích kỷ lớn của bậc quân tử sẽ tiêu diệt 

nhân loại. 
 

 Việc khởi đầu của Vũ Trụ là đi giáp vòng.  Ta 

trồng sâm khi giáp chu kỳ ta sẽ nhận lại sâm.  Ta 

trồng chiến tranh giáp vòng sẽ đi đến tận diệt. 
 

 Người có Đạo nên lấy nhân để trồng nhân, lấy 

đức để dưỡng, lấy Đạo để mực thước.  Có theo 

đúng như vậy đời đời được cảnh thiên hạ Thái 

Bình. 
 

 Ở bên Đông đừng để tai nghe theo gió Đông 

làm động. 

 Ở bên Tây đừng để khoa vật chất làm mê cái 

ký ức của ta. 

 Ở Nam Phương đừng để lửa chiến tranh làm 

tổn đức nhân. 
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 Ở Chánh Bắc đừng để mùa Đông làm lạnh trí 

lớn của ta thành băng tuyết. 

 Ở nơi Thủ Đô đừng để kim tiền làm nhiễm 

lòng ta.  Có giữ Đạo như vậy thì ở đâu vẫn là 

Thánh Nhân. 

 

LÒNG DỤC LÀ CĂN BỆNH 

 

 Kẻ giàu lòng dục ở chỗ thương mãi. 

 Người nghèo lòng dục ở chỗ đói lạnh. 

 Kẻ cao sáng lòng dục ở chỗ danh phận. 

 Người bần hàn lòng dục ở chỗ tác loạn. 

 Kẻ phú cường lòng dục ở chỗ địa vị. 

 Người sơn giã lòng dục ở chỗ giã man. 

 Kẻ cao quý lòng dục ở chỗ thị hiếu. 

 Người hạ tiện lòng dục ở chỗ trộm cướp. 

 Kẻ muốn trị bệnh lớn của mình chỉ biết ở đâu 

trị lòng dục ở đó là đắc Đạo. 
 

 Tu chưa thông suốt còn ngu. 

 Tu mà thông suốt mới tu đời đời. 

 Sanh ra ai cũng con Trời. 

 Tại phần mê giác xuối người trầm luân. 

 Học kinh thông suốt lý rừng. 

 Tự nhiên thanh tịnh tự hừng ánh quang. 

 Một lòng bỏ nghiệp thế gian. 

 Một đời tu luyện an bang trở về. 
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 Tu là sửa - sửa cho đúng mực thước. 

 Đạo là luyện - luyện cho đúng Chơn truyền. 
 

 Tu mà thiếu sửa như kẻ thấy Trăng dưới nước 

biết nó là Chơn Lý mà không có biết đem nó vào 

nội tâm cho sáng trí tuệ. 
 

 Đạo là luyện mà tụng đọc Kinh Lý suốt đời 

biết cách nào mà đi qua biển lớn để mà giải thoát. 
 

 Thánh nhân đi trước đã thành công trong cách 

phá rừng lên núi, qua biển, còn phải bay về Trời 

nên viết lại mực thước để cho người có tâm thành 

lòng thành Đạo.  Người đi sau phải tôn kính để 

khỏi phụ lòng thành tín của Thánh nhân để lại 

Chơn truyền. 
 

 Học Đạo như đi học ở trường lớp của Tiểu 

Học, Trung Học và Đại Học.  Khi luyện Đạo có 

Tiểu Pháp Môn, Trung Dung Huyền Tẩn và Đại 

Pháp tâm học giải thoát.  Nếu chấp sự khởi thủy 

không học được Trung Dung.  Nếu đạt Trung 

Dung mà không đi tiếp khó thành chánh quả. 
 

 Con Kiến cái đầu của nó không có bộ óc mà 

nó lại có tâm siêu nhiên nên cảm ứng với thời tiết 

vận hành.  Con người có bộ óc mà lại thiếu tâm 

siêu nhiên bên ngoài Vũ Trụ không biết cảm ứng.  

Nếu con người tu theo Chơn truyền thì tâm và bộ 

não Thần kinh được trí tuệ. 
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 Đời nay Tôn Giáo đã đi sai nếu ta không ngay 

chánh ta sẽ sai hơn.  Đời nay Chơn Lý thiên hạ 

giảng sai ta không tu luyện Chơn truyền mực thước 

ta sẽ sai hơn. 
 

 Tu là cội phúc.  Tu cho đúng Chơn truyền mới 

là cội phúc. 
 

 Tình là giây oan.  Nếu đã đắc Đạo dựng cho 

thiên hạ thái bình thì tình yêu nhân loại đại đồng là 

tình giải thoát. 
 

 Sự đau khổ cùng tột có khi là liều thuốc giải 

thoát cao cấp cho trí tuệ. 
 

 Sự đam mê cùng tận cũng là cảnh Địa Ngục 

Âm U.  Nếu ta không ngay sáng cho mình thì dù 

Chơn Lý có đến cũng là Chơn Lý tạm. 
 

 Người có lòng tu không chạy theo Tôn Giáo.  

Người đó có Long Thần Hộ Mạng nên khiến họ tu 

theo thiên nhiên.  Nhờ vậy mà họ gặp được Minh 

Sư. 
 

 Chơn Lý là Thầy.  Trời Đất là Cha Mẹ, Tiên 

Phật Thánh Thần là huynh đệ, thiên nhiên là nhà 

cửa Chơn tu, thế gian là trường học, học đậu thì 

giải thoát, học rớt thì luân hồi.  Không có Tôn Giáo 

nào giúp mình giải thoát chỉ có Minh Sư đắc ngộ 

mới chỉ rõ mối Huyền Cơ. 
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 Người đắc Đạo không có trong Tôn Giáo đời 

nay.  Tôn Giáo đời nay chưa ai thành chánh quả.  

Nếu có họ sẽ sống thiên nhiên vô tranh mới thành 

chánh quả. 
 

 Tu luyện Đạo Chơn truyền là tu theo thiên 

nhiên.  Kẻ học Đạo mà sống trái với thiên nhiên thì 

không thể nối các hệ Thần kinh với siêu nhiên để 

thành chánh quả. 
 

 Râu tóc là những hế An-Ten của thiên nhiên 

nhờ nó mọc dài mà cảm ứng được các luồng khí 

hóa của Vũ Trụ, biết được sự vận chuyển của 

nguồn máy Thiên Cơ. 
 

 Đừng vội tin những điều ta chỉ dạy, hãy hành 

theo khi thành đạt sẽ cuối đầu lạy tạ và cảm ơn sự 

khai ngộ đời đời. 
 

 Khi chưa giác ngộ coi lời ta chưa cao quý. 

 Khi thành công không biết lấy gì để tạ ơn ta. 
 

 Thôi thì như Cha Mẹ nuôi con, khi con khôn 

lớn lên lại biết nuôi con của chính nó. 
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CÔNG THỨC LUYỆN CHƠN NHƢ THẦN HUỆ 

 
BÀI TẬP LUYỆN THEO THẬP NHỊ KINH LẠC 

 
 Thủ Thái Âm Phế Kinh giờ Dần 4 giờ sáng 

 - 720 hơi thở. 
 

 Thủ Dương Minh Đại Trường giờ Mẹo 6 giờ sáng  

- 720 hơi thở. 
 

 Thủ Dương Minh Vị Kinh giờ Thìn 8 giờ sáng  

- 720 hơi thở. 
 

 Túc Thái Âm Tỳ Kinh giời Tỵ 10 giờ sáng  

- 720 hơi thở. 
 

 Thủ Thái Âm Tâm Kinh giờ Ngọ 12 giờ trưa  

- 720 hơi thở. 
 

 Thủ Thái Âm Tiểu Trường giời Mùi 2 giờ trưa  

- 720 hơi thở. 
 

 Túc Thái Âm Bàng Quang giờ Thân 4 giờ chiều  

- 720 hơi thở. 
 

 Túc Thái Âm Thận Kinh giờ Dậu 6 giờ chiều  

- 720 hơi thở. 
 

 Thủ Thái Âm Tâm Bào Lạc giời Tuất 8 giờ tối  

- 720 hơi thở. 
 

 Thủ Thái Âm Tam Tiêu giờ Hợi 10 giờ tối  

- 720 hơi thở. 
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 Túc Thiếu Âm Đởm Kinh giời Tý 12 giờ khuya  

- 720 hơi thở. 
 

 Túc Quyết Âm Can Kinh giờ Sửu 2 giờ Khuya  

- 720 hơi thở. 
 

 Nhân Thần mạch huyết đi theo 12 giờ lưu dẫn 

của Địa Chi.  Người vào thất tập 12 thời này sẽ 

khai mở được Thập Nhị Chơn Kinh Lạc trong 

người và nuôi dưỡng cho 12 cái Chơn Huệ để 

thành bậc Tiên Thiên Chân Nhân thành Đạo. 
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12 THỜI LUYỆN TẬP KHAI 12 HUỆ TÂM 
 
 

Tạng 

 

Phủ 

Khí  

Thổ 

Phân 

Chất 

Giờ 

Can 

Giờ 

Chi 

 

Bổ 

Trí tuệ 

Thần thức 

sanh 

 Đởm Mộc Chua Giáp Tý Đởm Sanh quyết 

đoán 

CAN  Mộc Chua Ất Sửu Can Sanh mưu 

tính 

 Tiểu 

Trường 

Hỏa Đắng Bính Dần Tiểu 

Trường 

Minh sáng 

TÂM 

 

 Hỏa Đắng Đinh Mẹo Tâm Thần Huệ 

 Vị 

 

Thổ Ngọt Mậu Thìn Vị Thức Thần 

TỲ 

 

 Thổ Ngọt Kỷ Tỵ Tỳ Chí hướng 

 Đại 

Trường 

Kim Cay Canh Ngọ Đại 

Trường 

Độ lượng 

PHẾ 

 

 Kim Cay Tân Mùi Phế Trí Hóa 

 Bàng  

Quang 

Thủy Mặn Nhâm Thân Bàng  

Quang 

Trí Giác 

THẬN 

 

 Thủy Mặn Quý Dậu Thận Trí Tuệ 

 Tâm 

Bào 

 Lạc 

Tướng 

Hỏa 

 

Đắng 

 

Quý 

 

Tuất 

Tâm 

Bào 

 Lạc 

Vui mừng 

TAM 

TIÊU 

 Thủy Mặn Nhâm Hợi Tam 

Tiêu 

Lo buồn 

 

 Đây là 12 bộ phận tập theo 12 canh giờ để bồi 

dưỡng cho Thần Thức Linh Minh trí hóa trong 

người và ăn theo chất để sanh hóa cho cơ thể, nhờ 

tập luyện theo đây mà Thần Minh trí hóa đầy đủ. 
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 Còn tập 3 thời đêm bắt đầu từ giờ Tý. 

 

 Giờ Tý là để nuôi khí dưỡng sinh. 

 Giờ Sửu để dưỡng khí Thái Dương. 

 Giờ Dần là để thành khí Dương Trưởng giúp cho 

phần tinh Thần. 
 

 Còn 3 thời ngày khởi đầu từ giờ Ngọ. 
 

 Giờ Ngọ là để nuôi khí âm sinh. 

 Giờ Mùi là để dưỡng khí âm sinh. 

 Giờ Thân là để thành khí âm trưởng để giúp cho 

phần thể chất. 
 

 Nên nói người có Chơn truyền thời pháp là 

biết nuôi dưỡng tinh Thần mới sáng trí tuệ.  Còn 

biết ăn uống để bổ cho thể xác mạnh khỏe. 
 

 Âm từ trong biến ra ngoài. 

 Dương từ ngoài biến vào trong. 

 

 
Ngày Giáp làm chủ cho Thần quyết đoán của Đởm. 

 

Giờ Giáp là Giáp Tý 12 giờ khuya luyện Thần 

quyết đoán, làm chủ cho Đởm.  Tập 720 hơi thở. 
 

Giờ Ất Sửu 2 giờ khuya luyện Thần mưu tính, làm 

chủ cho Can.  Tập 720 hơi thở. 
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Giờ Bính Dần 4 giờ sáng luyện Thần tri thức, làm 

chủ cho Tiểu Trường.  Tập 720 hơi thở. 
 

Giờ Đinh Mẹo 6 giờ sáng luyện Thần Huệ minh 

sáng, làm chủ cho Tâm.  Tập 720 hơi thở. 
 

Giờ Mậu Thìn 8 giờ sáng luyện Thần ý chí nhân 

hậu, làm chủ cho Vị.  Tập 720 hơi thở. 
 

Giờ Kỷ Tỵ 10 giờ sáng luyện Thần thức mến 

thương, làm chủ cho Tỳ.  Tập 720 hơi thở. 
 

Giờ Canh Ngọ 12 giờ trưa luyện Thần độ lượng, 

làm chủ cho Đại Trường.  Tập 720 hơi thở. 
 

Giờ Tân Mùi 2 giờ trưa luyện Thần trí hóa, làm chủ 

cho Phế.  Tập 720 hơi thở. 
 

Giờ Nhâm Thân 4 giờ chiều luyện Thần chí hướng 

kỳ xảo, làm chủ cho Bàng Quang.  Tập 720 hơi 

thở. 
 

Giờ Quý Dậu 6 giờ chiều luyện Thần trí tuệ Chơn 

Như, làm chủ cho Thận.  Tập 720 hơi thở. 
 

Ghi chú:  

 

Giờ Nhâm luyện Thần nạp Âm cho Tam Tiêu. 

Giờ Quý luyện Thần thâu Dương cho Tâm Bào 

Lạc. 
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Ngày Ất làm chủ mƣu tính của Can. 

 

Giờ Bính Tý 12 giờ khuya làm việc Thần tri thức, 

làm chủ cho Tiểu Trường.  Tập 720 hơi thở. 
 

Giờ Đinh Sửu 2 giờ khuya luyện Thần Huệ Tâm 

Thông, làm chủ cho Tâm. Tập 720 hơi thở. 
 

Giờ Mậu Dần 4 giờ sáng luyện Thần ý nhơn hậu, 

làm chủ cho Vị.  Tập 720 hơi thở. 
 

Giờ Kỷ Mẹo 6 giờ sáng luyện Thức Thần, làm chủ 

cho Tỳ.  Tập 720 hơi thở. 
 

Giờ Canh Thìn 8 giờ sáng luyện Thần độ lượng, 

làm chủ cho Đại Trường.  Tập 720 hơi thở. 
 

Giờ Tân Tỵ 10 giờ sáng luyện Thần Trí hóa, làm 

chủ cho Phế.  Tập 72 hơi thở. 
 

Giờ Nhâm Ngọ 12 giờ trưa luyện Thần Trí hóa, 

làm chủ cho Bàng Quang. Tập 720 hơi thở. 
 

Giờ Quý Mùi 2 giờ trưa luyện Thần trí tuệ Chơn 

Như, làm chủ cho Thận.  Tập 720 hơi thở. 
 

Giờ Giáp Thân 4 giờ chiều luyện Thần quyết đoán, 

làm chủ cho Đởm.  Tập 720 hơi thở. 
 

Giờ Ất Dậu 6 giờ chiều luyện Thần mưu tính, làm 

chủ cho Can.  Tập 720 hơi thở. 
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Ngày Bính làm chủ Thần Tri Thức cho Tiểu 

Trƣờng.  Vận Thủy khí của Mậu Tý. 
 

Giờ Mậu Tý 12 giờ khuya luyện Thần ý chí nhơn 

hậu, làm chủ cho Vị.  Tập 720 hơi thở. 
 

Giờ Kỷ Sửu 2 giờ khuya luyện Thức Thần mến 

thương, làm chủ cho Tỳ.  Tập 720 hơi thở. 
 

Giờ Canh Dần 4 giờ sáng luyện Thần độ lượng, 

làm chủ cho Đại Trường.  Tập 720 hơi thở. 
 

Giờ Tân Mẹo 6 giờ sáng luyện Thần trí hóa, làm 

chủ cho Phế.  Tập 720 hơi thở. 
 

Giờ Nhâm Thìn 8 giờ sáng luyện chí hướng kỳ xảo, 

làm chủ Bàng Quang.  Tập 720 hơi thở. 
 

Giờ Quý Tỵ 10 giờ sáng luyện Thần trí tuệ Chơn 

Như, làm chủ cho Thận.  Tập 720 hơi thở. 
 

Giờ Giáp Ngọ 12 giờ trưa luyện quyết đoán, làm 

chủ cho Đởm.  Tập 720 hơi thở. 
 

Giờ Ất Mùi 2 giờ trưa luyện Thần mưu tính, làm 

chủ cho Can.  Tập 720 hơi thở. 
 

Giờ Bính Thân 4 giờ chiều luyện Thần tri thức, làm 

chủ cho Tiểu Trường.  Tập 720 hơi thở. 
 

Giờ Đinh Dậu 6 giờ chiều luyện Thần Huệ minh 

sáng, làm chủ cho Tâm.  Tập 720 hơi thở. 
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Ngày Đinh Làm chủ vận khí Thần Huệ cho Tâm 

 

Giờ Canh Tý 12 giờ khuya làm chủ độ lượng cho 

Đại Trường.  Tập 720 hơi thở. 
 

Giờ Tân Sửu 2 giờ khuya luyện Thần Trí hóa, làm 

chủ cho Phế.  Tập 720 hơi thở. 
 

Giờ Nhâm Dần 4 giờ sáng luyện Thần trí hướng kỳ 

xảo, làm chủ cho Bàng Quang. Tập 720 hơi thở. 
 

Giờ Quý Mẹo 6 giờ sáng luyện Thần trí tuệ, làm 

chủ cho Thận.  Tập 720 hơi thở. 
 

Giờ Giáp Thìn 8 giờ sáng luyện Thần quyết đoán, 

làm chủ cho Đởm.  Tập 720 hơi thở. 
 

Giờ Ất Tý 10 giờ sáng luyện Thần mưu tính, làm 

chủ cho Can.  Tập 720 hơi thở. 
 

Giờ Bính Ngọ 12 giờ trưa luyện Thần tri thức, làm 

chủ Tiểu Trường.  Tập 720 hơi thở. 
 

Giờ Đinh Mùi 2 giờ trưa luyện Thần Huệ minh 

sáng, làm chủ cho Tâm.  Tập 720 hơi thở. 
 

Giờ Mậu Thân 4 giờ chiều luyện Thần ý chí, làm 

chủ cho Vị.  Tập 720 hơi thở. 
 

Giờ Kỷ Dậu 6 giờ chiều luyện Thức Thần mến 

thương, làm chủ cho Tỳ.  Tập 720 hơi thở. 
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Ngày Mậu vận khí ý thức làm chủ cho Vị 

 

Giờ Nhâm Tý 12 giờ khuya luyện ý hướng kỳ xảo, 

làm chủ cho Bàng Quang.  Tập 720 hơi thở. 
 

Giờ Quý Sửu 2 giờ khuya luyện Thần trí tuệ Chơn 

Như, làm chủ cho Thận.  Tập 720 hơi thở. 
 

Giờ Giáp Dần 4 giờ sáng luyện Thần quyết đoán, 

làm chủ cho Đởm.  Tập 720 hơi thở. 
 

Giờ Ất Mẹo 6 giờ sáng luyện Thần mưu tính, làm 

chủ cho Can.  Tập 72 hơi thở. 
 

Giờ Bính Thìn 8 giờ sáng luyện Thần tri thức, làm 

chủ cho Tiểu Trường.  Tập 720 hơi thở. 
 

Giờ Đinh Tỵ 10 giờ sáng luyện Thần Huệ, làm chủ 

cho Tâm.  Tập 720 hơi thở. 
 

Giờ Mậu Ngọ 12 giờ trưa luyện Thần trí hóa, làm 

chủ cho Vị.  Tập 720 hơi thở. 
 

Giờ Kỷ Mùi 2 giờ trưa luyện Thức Thần, làm chủ 

cho Tỳ.  Tập 720 hơi thở. 
 

Giờ Canh Thân 4 giờ chiều luyện Thần độ lượng, 

làm chủ cho Đại Trường.  Tập 720 hơi thở. 
 

Giờ Tân Dậu 6 giờ chiều luyện Thần trí hóa, làm 

chủ cho Phế.  Tập 720 hơi thở. 
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1. Một là giờ Nhâm luyện nạp Âm cho Tam Tiêu. 

2. Hai là giờ Quý luyện thâu Dương, làm chủ cho 

Tâm Bào Lạc. 

 

Ngày Kỷ vận khí làm chủ mến thƣơng Thức 

Thần cho Tỳ 

 

Giờ Giáp Tý 12 giờ khuya luyện Thần quyết đoán, 

làm chủ cho Đởm.  Tập 720 hơi thở. 
 

Giờ Ất Sửu 2 giờ khuya luyện Thần mưu tính, làm 

chủ cho Can.  Tập 720 hơi thở. 
 

Giờ Bính Dần 4 giờ sáng luyện Thần tri thức, làm 

chủ cho Tiểu Trường.  Tập 720 hơi thở. 
 

Giờ Đinh Mẹo 6 giờ sáng luyện Thần Huệ minh 

sáng, làm chủ cho Tâm.  Tập 720 hơi thở. 
 

Giờ Mậu Thìn 8 giờ sáng luyện Thần ý chí, làm 

chủ cho Vị.  Tập 720 hơi thở. 
 

Giờ Kỷ Tỵ 10 giờ sáng luyện Thức Thần, làm chủ 

cho Tỳ.  Tập 720 hơi thở. 
 

Giờ Canh Ngọ 12 giờ trưa luyện Thần độ lượng, 

làm chủ cho Tiểu Trường.  Tập 720 hơi thở. 
 

Giờ Tân Mùi 2 giờ trưa luyện Thần trí hóa, làm chủ 

cho Phế.  Tập 720 hơi thở. 
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Giờ Nhâm Thân 4 giờ chiều luyện Thần trí kỳ xảo, 

làm chủ Bàng Quang.  Tập 720 hơi thở. 
 

Giờ Quý Dậu 6 giờ chiều luyện Thần trí tuệ Chơn 

Như, làm chủ cho Thận.  Tập 720 hơi thở. 
 

1. Giờ Nhâm luyện ý của Tam Tiêu nạp Âm cho 

Bàng Quang. 

2. Giờ Quý luyện Thần Thức của Tâm Bào Lạc 

thâu Dương cho Thận. 

 
Ngày Canh vận khí độ lƣợng làm chủ cho Đại 

Trƣờng 

 

Giờ Bính Tý 12 giờ khuya luyện Thần tri thức, làm 

chủ cho Tiểu Trường.  Tập 720 hơi thở. 
 

Giờ Đinh Sửu 2 giờ khuya luyện Thần Huệ minh 

sáng, làm chủ cho Tâm. Tập 720 hơi thở. 
 

Giờ Mậu Dần 4 giờ sáng luyện Thần ý chí, làm chủ 

cho Vị.  Tập 720 hơi thở. 
 

Giờ Kỷ Mẹo 6 giờ sáng luyện Thức Thần, làm chủ 

cho Tỳ.  Tập 720 hơi thở. 
 

Giờ Canh Thìn 8 giờ sáng luyện Thần độ lượng, 

làm chủ cho Đại Trường.  Tập 720 hơi thở. 
 

Giờ Tân Tỵ 10 giờ sáng luyện Thần trí hóa, làm 

chủ cho Phế.  Tập 720 hơi thở. 
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Giờ Nhâm Ngọ 12 giờ trưa luyện Thần kỳ xảo, làm 

chủ cho Bàng Quang. Tập 720 hơi thở. 
 

Giờ Quý Mùi 2 giờ trưa luyện Thần trí tuệ Chơn 

Như, làm chủ cho Thận.  Tập 720 hơi thở. 
 

Giờ Giáp Thân 4 giờ chiều luyện Thần quyết đoán, 

làm chủ cho Đởm.  Tập 720 hơi thở. 
 

Giờ Ất Dậu 6 giờ chiều luyện Thần mưu tính, làm 

chủ cho Can.  Tập 720 hơi thở. 

 

1. Giờ Nhâm luyện ý Tam Tiêu nạp Âm cho Bàng 

Quang. 

2. Giờ Quý luyện Thức Thần của Tâm Bào Lạc 

thâu Dương cho Thận. 

 

 

Ngày Tân vận khí Kim hóa Thủy sanh ra trí 

hóa, làm chủ cho Phế 

 

Giờ Mậu Tý 12 giờ khuya luyện Thần ý chí, làm 

chủ cho Vị.  Tập 720 hơi thở. 
 

Giờ Kỷ Sửu 2 giờ khuya luyện Thần Thức Linh 

Minh, làm chủ cho Tỳ.  Tập 720 hơi thở. 
 

Giờ Canh Dần 4 giờ sáng luyện Thần độ lượng, 

làm chủ cho Vị.  Tập 720 hơi thở. 
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Giờ Tân Mẹo 6 giờ sáng luyện Thần trí hóa, làm 

chủ cho Phế.  Tập 720 hơi thở. 
 

Giờ Nhâm Thìn 8 giờ sáng luyện Thần trí kỳ xảo, 

làm chủ cho Bàng Quang.  Tập 720 hơi thở. 
 

Giờ Quý Tỵ 10 giờ sáng luyện Thần trí tuệ Chơn 

Như, làm chủ cho Thận.  Tập 720 hơi thở. 
 

Giờ Giáp Ngọ 12 giờ trưa luyện Thần quyết đoán, 

làm chủ cho Đởm.  Tập 720 hơi thở. 
 

Giờ Ất Mùi 2 giờ trưa luyện Thần mưu tính, làm 

chủ cho Can.  Tập 720 hơi thở. 
 

Giờ Bính Thân 4 giờ chiều luyện Thần tri thức, làm 

chủ cho Tiểu Trường.  Tập 720 hơi thở. 
 

Giờ Đinh Dậu 6 chiều luyện Thần Huệ minh sáng, 

làm chủ cho Tâm.  Tập 720 hơi thở. 

 

1. Giờ Nhâm luyện Tam Tiêu nạp Âm cho Bàng 

Quang. 

2. Giờ Quý luyện Thần Thức của Tâm Bào Lạc 

thâu Dương cho Thận. 
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Ngày Nhâm vận khí nhạy bén hƣớng Kỳ Xảo, 

làm chủ cho Bàng Quang. 

 

Giờ Canh Tý 12 giờ khuya luyện Thần độ lượng, 

làm chủ cho Đại Trường.  Tập 720 hơi thở. 
 

Giờ Tân Sửu 2 giờ khuya luyện Thần trí hóa, làm 

chủ cho Phế.  Tập 720 hơi thở. 
 

Giờ Nhâm Dần 4 giờ sáng luyện Thần chí hướng 

kỳ xảo, làm chủ cho Bàng Quang.  Tập 720 hơi 

thở. 
 

Giờ Quý Mẹo 6 giờ sáng luyện Thần trí tuệ Chơn 

Như, làm chủ cho Thận.  Tập 720 hơi thở. 
 

Giờ Giáp Thìn 8 giờ sáng luyện Thần quyết đoán, 

làm chủ cho Đởm.  Tập 720 hơi thở. 
 

Giờ Ất Tỵ 10 giờ sáng luyện Thần mưu tính, làm 

chủ cho Can.  Tập 72 hơi thở. 
 

Giờ Bính Ngọ 12 giờ trưa luyện Thần tri thức, làm 

chủ cho Tiểu Trường.  Tập 720 hơi thở. 
 

Giờ Đinh Mùi 2 giờ chiều luyện Thần Huệ, làm 

chủ cho Tâm.  Tập 720 hơi thở. 
 

Giờ Mậu Thân 4 giờ chiều luyện Thần ý chí, làm 

chủ cho Vị.  Tập 720 hơi thở. 
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Giờ Kỷ Dậu 6 giờ chiều luyện Thần độ lượng, làm 

chủ cho Tỳ.  Tập 720 hơi thở. 

 

Ngày Quý vận khí Thủy sanh trí tuệ Chơn Nhƣ, 

làm chủ cho Thận. 

 

Giờ Nhâm Tý 12 giờ khuya luyện Thần chí hướng 

kỳ xảo, làm chủ cho Bàng Quang.  Tập 720 hơi 

thở. 
 

Giờ Quý Sửu 2 giờ khuya luyện Thần trí tuệ, làm 

chủ cho Thận.  Tập 720 hơi thở. 
 

Giờ Giáp Dần 4 giờ sáng luyện Thần quyết đoán, 

làm chủ cho Đởm.  Tập 720 hơi thở. 
 

Giờ Ất Mẹo 6 giờ sáng luyện Thần mưu tính, làm 

chủ cho Can.  Tập 720 hơi thở. 
 

Giờ Bính Thìn 8 giờ sáng luyện Thần tri thức, làm 

chủ cho Tiểu Trường.  Tập 720 hơi thở. 
 

Giờ Đinh Tỵ 10 giờ sáng luyện Thần Huệ minh 

sáng, làm chủ cho Tâm.  Tập 720 hơi thở. 
 

Giờ Mậu Ngọ 12 giờ trưa luyện Thần ý chí, làm 

chủ cho Vị.  Tập 720 hơi thở. 
 

Giờ Kỷ Mùi 2 giờ trưa luyện Thức Thần, làm chủ 

cho Tỳ.  Tập 720 hơi thở. 
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Giờ Canh Thân 4 giờ chiều luyện Thần độ lượng, 

làm chủ cho Đại Trường.  Tập 720 hơi thở. 
 

Giờ Tân Dậu 6 giờ chiều luyện Thần trí hóa, làm 

chủ cho Phế.  Tập 720 hơi thở. 

 

 

NGŨ TẠNG GỒM CÓ 

 

1. Tâm, Tiểu Trường có Thần Minh Tri Thức. 

2. Tỳ, Vị có ý chí Thức Thần lòng nhân. 

3. Phế, Đại Trường độ lượng trí hóa. 

4. Thận, Bàng Quang có chí hướng kỳ xảo trí tuệ 

Chơn Như. 

5. Can, Đởm có mưu tính quyết đoán. 

 

 Tập luyện theo ngày giờ của Ngũ Vận Lục Khí 

và Thập Thiên Cang sẽ khai mở được Thập Nhị 

Thần Huệ trong bản thể hiệp cùng Tạo Hóa thành 

một cái máy Trời trong hệ não Thần Kinh của 

chúng ta. 

 

 Chơn truyền Tâm luyện Đạo hiệp Thân 

 Thập Nhị Huệ Quang sáng Chơn Thần 

 Chơn Lý khai bầu Hồng Mong hiệp 

 Tự mình thành Đạo kết Kim Thân. 
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12 BỘ QUAN TRUNG CHÁNH PHỤC VỤ 

CHO LINH MINH THẦN GIÁC 

 

   Tâm tàng Thần. 

   Can tàng Hồn. 

   Tỳ tàng Ý. 

   Thận tàng Chí. 

   Phế tàng Phách. 

 

01. Tâm làm chủ tể là quân chủ trong người có 

 Thần minh. 

02. Can là tướng quân trong người có mưu tính. 

03. Tỳ làm chức quan ngũ bộ có tham mưu sứ. 

04. Phế làm chức tham tri chánh sự có trí độ. 

05. Thận chủ chức quân sư có trí tuệ kỳ xảo. 

06. Tiểu Trƣờng Thức Thần đại sứ quán di 

 chuyển khai thông. 

07. Đởm chức quan trung chánh có sự quyết đoán 

 chấn thủ biên cương. 

08. Vị chức quan trung phủ có sự bảo vệ ôm gồm. 

09. Đại Trƣờng chức quan trường thống có tiết độ 

 kỹ thuật. 

10. Bàng Quang chức quan trung bộ gìn giữ cả 

 nước. 

11. Tam Tiêu chức quan chánh đại sứ có sự thăng 

 giáng. 

12. Tâm Bào Lạc chức quan chuyên trung có sự 

 vui mừng. 
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Đó là triều đình có 12 chức quan không thể rời 

nhau.  Trong 12 chức quan đó đều có trách nhiệm 

riêng.  Tức là mỗi tạng phủ đều có Thần Thức Linh 

Minh. 

 

TẠNG TÂM QUÂN CHỦ 

 

 Tạng Tâm thuộc Hỏa theo bốn mùa thì chủ về 

mùa Hạ theo năm tháng ngày giờ là thời Ngọ. 
 

 Ở trong người Tâm thuộc Hỏa Chơn âm ở đó.  

Nơi Tâm Hỏa là nhất âm sanh.  Bắt đầu giữa tháng 

5 Tiết Hạ Chí làm chức quân chủ ở trong người có 

3 đặc tính. 

 

1. Ngay Chánh 

2. Thần Huệ Minh Sáng 

3. Chứa sự lo buồn. 

 

  Ngay chính là ngôi vị của nó. 

  Thần Huệ Minh Sáng là tánh của nó. 

  Lo buồn là việc làm của nó. 

 

 Vì thế mà Tâm là ngôi vị quân chủ cầm quyền 

sai khiến cho 11 vị quan chức kia.  Nếu Tâm ngay 

chính thì 11 quan chức kia ngay chính.  Còn tâm 

càng bậy thì 11 quan chức kia càng bậy theo. 
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 Vì vậy Tâm là chủ cuả Thần Minh nó sáng 

suốt mà để sự lo buồn vớ vẩn thì Thần Minh lưu 

tối.  Ngôi vị quân chủ bị rối loạn 11 vị quan chức 

kia cũng hùa theo làm điều càng bậy.  Nên Tâm 

phải càng thanh tịnh tự nhiên. 
 

 Tâm Linh thì Thần Huệ mới phát ra Thần 

Minh mới sáng suốt được.  Bằng có sự Thần Minh 

mà đem xài ra ngoài nhiều quá thì hao cạn nguồn 

Chơn Khí Chơn Nguyên.  Không giữ được Thần 

Minh thì không phát ra sự Tha Tâm Thông. 

 

 

NGŨ SẮC CỦA 5 TẠNG 

 

 Tâm phát ra Trí 

  Hiện ra chỉ máu đỏ ở mắt. 

 Can phát ra vật 

  Hiện ra tròng xanh của mắt. 

 Tỳ phát ra lòng nhân 

  Hiện ra màu vàng quanh vòng mắt. 

 Phế phát ra thương nhớ 

  Hiện ra tròng trắng của mắt. 

 Thận hiện ra dục vọng 

  Hiện ra đồng tử của mắt. 

 

Nếu hiện sắc thái thinh sáng ở mắt trái là lúc đang 

suy nghĩ. 
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Nếu hiện ở mắt phải là lúc đang hành động. 

Nhớ ý thức lúc đông người nếu không đồng ý thái 

độ như sau. 

Còn sự muốn hơi gây ấn tượng hài đồng đó là bài 

học vô tự. 

 

 

 

 
Tây 
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SỰ CẤU TẠO CỦA KIM THÂN 

 

  Hổn độn sơ khai minh Diệu Lý. 

  Hậu Thiên luyện Đạo kết Kim Thân. 

 

 Kể từ ngày Thần Huệ sanh ra Kim Thân nó có 

10 lần biến động trong điển giới. 
 

 Thứ nhất là trong 32 ngày nhập thất có 5 lần 

ấn chứng. 
 

 Thừ nhì là đến 64 ngày có 3 lần đại ấn chứng. 
 

 Thứ ba là 64 x 3 = 192 biến thân.  Biến thân là 

cái gốc đổi khác đi.  Ấn chứng là cái gốc bốc lên 

đại phát. 
 

 Như vậy mỗi Kim Thân sanh ra tinh Thần và 

linh khí.  Lúc chưa được đầy đủ nên trong 32 là nó 

biến thân một lần.  64 ngày là 1 lần ấn chứng. 
 

 Mỗi 1 lần biến thân của nó là tánh lý đổi khác 

32 ngày 1 lần biến thân là nó ứng mọc ra 32 cái 

răn. 
 

 Trong Linh Thân của nó có 360 đốt điển 

quang như người có 360 đốt xương mà trừ ra 40 

đốt điển quang của tay chân thì thân hình nó có 

320 khúc điển nối liền nhau với cơ thể của Kim 

Thân. 
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 Tính từ ngày nó có Kim Thân.  Mỗi ngày 

luyện tập nó sanh 10 đốt xương của điển quang.  

32 ngày bao gồm nó có 320 đốt xương điển quang 

cái răn là dư khí của các đốt xương điển quang nên 

32 khúc răn.  Như vậy thì tự nhiên 32 ngày nó có 1 

lần biến thân.  64 ngày là một lần ấn chứng của 

Kim Thân lớn lên. 

 

THẬP THIÊN CANG 

 
KẾT HỢP TRONG BIẾN CHỨNG CỦA KIM THÂN 

 

01. Lần biến thân thứ nhất sanh ra linh điển Nhâm 

 Thủy để mở tầng điển trí tuệ.  Thông suốt bộ 

 máy Huyền Cơ của hệ não Thần Kinh. 
 

02. Lần ấn chứng thứ nhì sanh ra Quý Thủy để kết 

 tụ trí tuệ Chơn Như trong Kim Thân. 
 

03. Lần biến thứ ba nó sanh ra Bính Hỏa nó kết tụ 

 sự hiểu biết trù tượng kinh sử và văn học. 
 

04. Lần biến thứ tư nó sanh ra Đinh Hỏa nó phát 

 ra Thần Huện Linh Minh Thần Giác. 
 

05. Lần biến thứ năm nó sanh ra Ất Mộc nó phát 

 ra sự can đảm và lòng thành tín. 
 

06. Lần chứng thứ sáu nó sanh ra Giáp Mộc nó 

 phát ra Thể Dũng của Vũ Trụ. 
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07. Lần biến thứ bảy nó sanh ra Tân Kim nó phát 

 ra sự khoa học huyền linh. 
 

08. Lần chứng thứ tám nó sanh ra Canh Kim nó 

 phát ra Long Thần hộ pháp, Bát Bộ Kim Cang. 
 

09. Lần biến thứ chín nó sanh ra Kỷ Thổ nó phát 

 ra lòng nhân từ. 
 

10. Lần chứng thứ mười nó sanh ra Mậu Thổ nó 

 phát ra Thể Bi của Vũ Trụ Quang. 
 

  Thiên sanh nhất Nhâm Quý Thủy. 

  Địa sanh nhị Bính Đinh Hỏa. 

  Thiên sanh tam Giáp Ất Mộc. 

  Địa sanh tứ Canh Tân Kim. 

  Thiên sanh ngũ Mậu Kỷ Thổ. 
 

 Định nghĩa phương Đông Giáp Ất Mộc là vạn 

sự khởi đầu. 
 

 Lần biến thứ nhất thuộc về tạng Can (của Gan). 

 Lần biến thứ nhì thuộc về phủ Đởm (của Mật). 

 Lần biến thứ ba thuộc về tạng Tâm. 

 Lần biến thứ tư thuộc về phủ Tiểu Trường (của 

Ruột Non) ở phía Nam Phương. 

 Lần biến thứ năm thuộc về tạng Tỳ (lá Mía). 

 Lần biến thứ sáu thuộc về phủ Vị (Bao Tử). 

 Lần biến thứ bảy thuộc về tạng Phế (Phổi). 
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 Lần biến thứ tám thuộc về phủ Đại Trường (Ruột 

Già) ở về Phương Tây. 

 Lần biến thứ chín thuộc về tạng Thận (trái Cật). 

 Lần biến thừ mười thuộc về phủ Bàng Quang 

(Bong Bóng). 
 

 Ở phương Bắc thế có nghĩa là tương sanh mà 

tiếp nhau.  Còn khi Kinh Tâm Bào Lạc và Tam 

Tiêu là vô hình nên không có biến chứng.  Nếu tính 

theo. 
 

Thiên nhất sanh Thủy 

Địa nhị sanh Hỏa 

Thì Thủy khắc Hỏa. 
 

Thiên tam sanh Mộc 

Địa tứ sanh Kim 

Thì Kim khắc Mộc 
 

Thiên ngũ sanh Thổ 

Thì Thổ khắc lại từ đầu. 

 

THEO TỐ VẬN 
 

  Mùa Xuân là hành Mộc 

  Lần biến thứ nhất lấy tạng Can làm đầu. 

  Lần biến thứ nhì thuộc về tạng Phế. 

  Lần biến thứ ba thuộc về tạng Tâm. 

  Lần biến thứ tư thuộc về tạng Tỳ. 

  Lần biến thứ năm thuộc về tạng Thận. 
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 Đó là theo cái lý của Ngũ Hành tương khắc. 
 

 Nếu tính như trên thì 320 ngày là đủ 10 lần 

biến 5 lần chứng. 

 Lại thêm 3 kỳ Đại Chứng mỗi kỳ 64 x 3 = 192 

cộng thành 512 ngày mới hết thời kỳ biến chứng. 
 

 10 lần biến 5 lần chứng trước là ứng theo với 

số Trời Đất mà sanh ra Kim Thân.  Sau đó mới biết 

cười, biết nghe, biết hiểu, biết mừng, biết vui, biết 

phân biệt màu sắc giận hờn. 

 

THÊM 3 KỲ ĐẠI CHỨNG 

 

 Sau kỳ Đại Chứng thứ nhất.  Các kinh mạch 

chấn động, biết cầm, biết đi. 

 Sau kỳ Đại Chứng thứ nhì.  Thì phát tiếng nói trí 

tuệ khôn hơn trước. 

 Sau kỳ Đại Chứng thứ ba.  Bước đi, chạy, mạnh 

dạng, mạch điển quang gân cốt mới vững chắc. 
 

 Còn một lần tổng biến chứng 64 ngày tức là 

576 ngày mới biết chửng giởn, sinh hoạt tự nhiên.  

Bắt đầu từ đây khí  thiên nhiên lưu dẫn trong ngoài 

và khí huyết trong người đổi theo điển quang Thần 

Huệ dòng máu nhợt lại và lỏng ra sau 72 năm thì 

dòng máu trong người trắng như sữa.  Lúc đó nhân 

thân và Kim Thân đều chứng đắc Chân Nhân. 
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 Từ ngày có Kim Thân thì dòng điển trong 

người luôn cảm ứng với luồng khí hóa thiên nhiên, 

Thủy triều lên xuống. 
 

 Thời kỳ Thái Dương thì nước biển thường đầy 

thì thấy ta mập mạp, hồng hào sáng láng. 
 

 Thời kỳ Thái Âm thì mặt nước biển xuống 

thấp, thấy ta ốm bớt một chút. 
 

 Theo đó mà biết chu kỳ khí hóa vận hành của 

siêu nhiên. 

 

 Kim thân xuất thế học Chơn kinh 

 Phổ hóa lòng Trời Bạch Tự linh 

 Chơn Huệ Thông đồng ba ngôi sánh 

 Sống bằng Trời Đất hiệp Chơn Linh. 
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MỖI CHU KỲ CỦA THIÊN CANG 

 

 Theo Thiên Cang mà tập trong mỗi ngày giờ 

vào thất để mở những chu kỳ trong bầu khí hóa, 

mỗi chu kỳ lớn có 10 chu kỳ nhỏ. 

 

MỖI CHU KỲ NHỎ 

 

 72 năm nó đổi thể quờn đồng. 

 72 tháng nó đổi kinh mạch và giòng máu trong 

người lỏng đi lợt ra thành Pháp Thủy. 

 72 ngày nó tích tụ được linh khí của Trời Đất 

vào trong người. 

 72 giờ nó chuyển tinh thành khí chuyển khí 

thành điển chuyển Thần thành hào quang. 

 72 phút nó đổi hơi thở Âm Dương thành Thần 

Minh trí tuệ. 

 72 giây nó dời nhịp tim lên đỉnh đầu thành Linh 

Tâm điển quang. 

 

THIÊN CANG TRONG MỖI NGÀY 

 

 Theo trong mỗi ngày đều có 10 Can của mỗi 

giờ.  Cũng tính theo 5 Vận để tập luyện cho Thần 

Thức Linh Minh như sau. 
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BÀI KHÍ HÓA CỦA TRỜI ĐẤT 

 

 Tý Ngọ: Thiếu Âm Quân Hỏa, Dương Minh Táo 

Kim. 

 Sửu Mùi: Thái Âm Thấp Thổ, Thái Dương Tàn 

Thủy. 

 Dần Thân: Thiếu Dương Tướng Hỏa, Quyết Âm 

Phong Mộc. 

 Mẹo Dậu: Dương Minh Táo Kim, Thiếu Âm 

Quân Hỏa. 

 Thìn Tuất: Thái Dương Hàn Thủy, Thái Âm 

Thấp Thổ. 

 Tý Hợi: Quyết Âm Phong Mộc, Thiếu Dương 

Tướng Hỏa. 

 

ĐỊNH VỀ VÔ CỰC 

 

 Vô Cực: là muốn nói về cái không của thiên 

nhiên. 

 Thái Cực: là muốn nói về cái có của thiên nhiên 

 Lƣỡng Nghi: là muốn nói về cái âm, cái dương 

của thiên nhiên. 

 Tứ Tƣợng: là muốn nói cái thiếu âm, thiếu 

dương.  Thái âm, Thái dương. 

 Ngũ Hành: là muốn nói sự lưu hành thay đổi 

của thiên nhiên. 

 Bát Quái: là muốn nói đến sự phân chia phương 

hướng. 
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 Hậu Thiên chia ra 6 khí đi theo Lục Đạo luân 

hồi là phân chia cái khí hóa thành ra thứ cấp. 

 

 Ngũ Hành Hậu Thiên là phân chia ra 5 loại sanh 

khắc. 

 Thiên Cang là khí hóa về tinh Thần của 10 cung. 

 Địa Chi là muốn nói loại vật hữu hình ứng cảm.  

Còn Đức, Hiệp, Hình, Xung, Khắc, Vượng, Mộ, 

Không là muốn nói sự thành bại sanh diệt. 

  

 Các vị tập tới bộ III là đi thẳng về ngôi Thái 

Cực của Tiên Thiên để hiệp nhất cùng với Đạo lớn 

của Trời đắc thành chánh quả. 
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THỜI THẤT 

 

  Khởi sự là 49 ngày nhập thất 

  Đại định là 100 ngày 

  Định thất là 128 ngày 

 

 Khi nhập thất nên ăn gạo lức muối mè uống 

nước lọc để cho: 

 

 Tâm tàng Thần, Thần được siêu xuất. 

 Ý tàng tánh, cho tánh hiệp nhất linh thiên. 

 Can tàng hồn, cho hồn được siêu giác. 

 Thân tàng thức, cho giác ngộ trí tuệ phát minh. 

 Phế tàng phách, cho các Hà Sa phát sáng thành 

bảo pháp và Long Thần hộ pháp. 

 Tỳ tàng lòng nhân, cho từ bi khai mở.  Có được 

vậy mới đủ đức cảm hóa mà độ tha. 
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TÂM PHÁP CHƠN TRUYỀN 

 

THẤT PHẢN CỬU QUỜN 

 

HÀNH PHÁP 

 

Hướng chánh Nam - bắt Ấn Tý. 
 

Chú Niệm:  

Nam Mô Ngọc Hoàng Thƣợng Đế Vô Cực Đại 

Thiên Tôn, Đại Bồ Tát Ma Ha Tát. (3 lần) 
 

Kế tiếp Niệm: 

Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn. 

Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. (3 lần) 
 

Kế tiếp Niệm: 

Nam Mô Long Hoa Giáo Chủ Di Lạc Tôn Phật. 
 

Chứng minh đệ từ Tên Họ.... 

o Từ nay lãnh hội Tâm Pháp Chơn truyền, Thất 

Phản Cửu Quờn luyện lại tâm đức. 

o Từ đây đệ tử xin Quy Y Chánh, Quy Y Giác, 

Quy Y Thanh Tịnh để tu hành đắc Đạo. 

 

Nam Mô A Di Đà Phật Vạn Vật Thái Bình.  

(3 lần) 
 

Tay ấn đưa lên xá xuống 1 lạy 3 gật. (3 lần) 
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  Sau đó chuyển Ấn, bắt Ấn Chuẩn Đề để úp 

bàn tay trên hai bắp vế. 

 

 
Ấn Chuẩn Đề 

 

 

 

Hà Đào Thành 
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 Hít vô khởi từ Hà Đào Thành đi vòng ngoài 

phía trước chạy qua Trường Cường đi giáp Xương 

Khu chạy lên theo phía sau Xương Sống cho tới Hà 

Đào Thành rồi hít vào đầy bụng cho tới hết hơi, 

ráng hít vô một ít rồi thở ra cho tới xẹp bụng và ép 

cho sạch hơi trong bụng, rồi tiếp tục hơi thứ hai và 

hơi thứ ba cũng vậy. 

 

 Hơi thứ 4 từ Hà Đạo Thành chạy tới ức cổ đi 

vào trong theo cột Xương Sống phía trước chạy 

xuống tới Xương Khu đưa vòng qua phía sau 

Xương Sống chạy lên tới Hà Đào Thành rồi hít vô 

rất nhẹ nhàng cho tới hết hơi, hít thêm một ít rồi 

thở ra sạch bụng. 

 

 Hơi thứ 5 dùng ý nói trước khi hít hơi Thần 

đầy, Khí sáng, Tinh đủ rồi hít từ Hà Đào Thành 

xuống đầy bụng hít thật dài bao lâu càng tốt cho 

đến hết hơi thở ra sạch bụng. 

 

Hơi thứ 6, thứ 7 cũng như vậy (tổng cộng là 7 hơi). 

 

 Sau đó hít từ Hà Đào Thành xuống bụng nhẹ 

nhàng (bình thường hơi thở) dài hơn hơi 

thường một chút rồi thở ra đếm 1 như vậy thở 

liên tục cho tới 72 hơi nhỏ. 
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 Sau đó ngồi nguyện "Xuất Thần vào bản thể 

vô hình để học Đạo" (3 lần) rồi ngồi tịnh tâm 

nhìn thẳng Trung Tâm Chân Mày cho tới khi 

mê đi, lúc tỉnh lại thì Xả Thiền. 

 

 Mỗi ngày tập thường khuya hành một thời Đại 

Pháp.  Trưa hành một thời Đại Pháp.  Khuya 12 

giờ, trưa 12 giờ.  Sau hai thời chánh muốn tập thêm 

chỉ hít thở thường ở thời phụ. 

 

 Thời phụ là hít từ 1 cho tới 72 hơi ngắn rồi 

nhập định. 

 

 Còn nhập thất bao lâu nên gặp Minh Sư chỉ 

dạy những điều huyền ẩn và tiến cử cho mình trong 

các cõi Hư Linh. 

 

 

Kính Bái 

Đức Thầy Vô Danh Thị 
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