
QUY LỆ PHÁP MÔN 

Các con lập một cái bàn hương án để tế Trời, đốt hương và thay trà sáng 

chiều, nước và rượu, cúng ngày khởi đầu, và sau 7 ngày đốt 3 nén hương 

nguyện, con tên họ ở (xứ nào). Hôm nay con kính trình lên: 

“Đức Phật Tổ Như Lai, Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế, Đức Phật Mẫu và 

Đức Ngọc Đế, và Quần Tiên Hội, Thượng Thiên Hạ Địa chứng cho con. 

Con là môn đệ của Đức Thầy Vô Danh Thị, tên là ……. nay được Thầy 

truyền Chánh Pháp và Tâm Kinh Huỳnh Đình tu luyện, nếu có động đến 

tam giáo đạo gia xin ân xá cho các con đang trong thời gian tu học và tập 

luyện.” 

Sau đó bắt ấn Tam Thanh, tay chỉ Trời, tay chỉ đất mà đọc 10 điều quy lệ của 

pháp môn 3 lần, rồi lạy 9 lạy. 

Sáng 1 lần, chiều 1 lần, 7 ngày phát nguyện xong rồi mới tập luyện. 

Vào thất 8 ngày luyện 8 ngày, vào 10 giờ tới 11 giờ, giờ Dương hướng Đông, 

giờ Âm hướng Tây. 

Có gì chưa thông suốt thì điện qua Thầy để xin chỉ giáo cao minh. 

  



QUY LỆ PHÁP MÔN 

THẬP THIỆN CHI BẢO 

 

1. Trung quân ái quốc. Vua là Thiên Đạo, là mặt trời trong quốc gia, 

đạo ái quốc là thờ Trời, thờ Vua, thờ Cha. Đạo quân tử ái quốc gia, có 

tận trung mới thành chánh đạo. 

 

2. Hiếu để chi đạo. Làm hiền thần hiếu với Vua, làm con hiếu với Cha 

Mẹ, làm môn đệ hiếu với Thầy Tổ. Tôn trọng quy luật này để tu đạo, 

Thánh Tiên Thần thành đạo. 

 

 

3. Lễ nhạc chi đạo. Quốc gia tu đạo dùng lễ nhạc để ái quốc, thì cho luật 

tự do ngôn luận bình đẳng yêu nước. Thần dân tôn trọng lễ nhạc làm 

cho văn minh hiền hiếu, tức là lễ, thần dân có ái quốc thì thành đạo.  

 

4. Nghĩa cử chi đạo. Học sĩ có nghĩa là người tu có tiết độ sứ, và có liêm 

trinh, làm tròn đạo trung quân ái quốc yêu dân, học sĩ này được thanh 

chánh quả. 

 

 

5. Luân thường đạo lý. Quốc có hiến pháp, gia có gia quy, làm thần dân 

phải tôn trọng quốc pháp, làm quân vương với quan thần, phải tôn 

trọng gia quy, của thần dân đó là đạo hiến ái chi dân, có làm tròn mới 

thành đạo thành Phật. 

  



 

6. Không hí ngôn vọng ngữ. Bậc tu đạo ngay lời thẳng tánh để thành 

bậc Thần Tiên. Nên nhớ không ngay lời sẽ không đắc đạo. 

 

7. Không tứ đổ tường trụy lạc. Bậc thượng sĩ cho nhiều không lấy, bậc 

quân tử ngay lòng không tà, vì vậy Đạo Trời ta, không chứng đạo cho 

kẻ sĩ không biết sữa minh để thành Tiên Thánh Phật. 

 

 

8. Không mỵ ái tà dâm. Bậc quân tử không vui với cái không đúng luân 

thường, nên họ tha minh để thành đạo, bậc Thánh Tiên không vui với 

cái vui của ma quỷ bạo tình, tha lòng để đắc đạo Chí Nhân Thượng 

Học. 

 

9. Không trộm cướp gian đảng. Bậc chí Thiện họ cho đi không lấy lại, 

bậc chí nhân họ tìm việc thiện để làm, để tích lũy công đức, vì vậy các 

bậc Thiền Sư và Tiên Gia phải coi việc trộm cướp tà gian là phường 

bất nhân, không thể truyền dạy chơn truyền để tu thành đạo. 

 

10. Không sát nhân lừa phỉnh. Đại Thánh bất sát, đại Tiên bất tranh, 

đại Thần bất danh, đại Phật bất chiến, bậc đại sĩ tu hành phải tự giới 

minh, để trái tim chân lý thành chánh quả. 

 

Các con làm đúng thì đắc đạo, làm chưa được nhờ Thầy Vô Danh Thị 

chỉ điểm. 

Kính bái 

Đức Thầy Vô Danh Thị. 

 


