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CHÁNH PHÁP NHƯ Ý 

 

 

MƯỜI HAI ĐIỀU ĐỂ TU HỌC 

 
I. THIỀN ĐỊNH CHI ĐẠO 

 

Bậc thiền định là đi tìm cái tâm lý vô hình để minh 

tâm, rồi nhập định đi vào trái tim của siêu quang hiệp nhất 

cùng Đạo, trong sự kiến tánh Phật quang tròn đầy đạo đức 

của hàng đắc Đạo. 

II. HÀNH NHƠN CHI ĐẠO 

Bậc thượng nhơn hành Đạo chi dân, đem tấm lòng ái 

quốc yêu dân làm cho đạo nhơn chánh hạnh. 

Bậc thần tử yêu Quân chánh kiến, hiếu thuận chánh tu 

di của Trời người, đem lại sự thái bình trong đạo an dân 

của Quốc gia, của Thiên Tử để vệ sự hiến ái của Quốc gia 

là hàng đạt Đạo. 

III. PHỤC KINH CHI ĐẠO 

 
Xưa nay mở Đạo từ Trời, văn minh đều hành văn từ 

trong kinh tạng, phục lễ nhạc lấy lễ làm đầu để mở mang 

văn hóa. 
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Những hàng Thanh Văn và những Bậc Duyên Giác tu 

đạo để được đắc Đạo, nhờ hàm học kinh Trời nên thành 

chánh quả. 

Vì vậy những bậc tu thiền định tôn trọng hiến văn, 

kinh pháp, Tâm Kinh văn hóa thanh cao nhà Đạo nhà Phật 

là bậc biết bảo Kinh, bảo vệ thái bình là hàng hiền thần 

đắc Đạo. 

IV. ĐỨC NHƠN CHI ĐẠO 

 

Kinh Trời di sư dạy những bậc làm thiền sư và những 

Bậc Sư Phụ phục thiện, để lòng nhơn quy vào sự đại giác 

chánh đức của người tu. 

Đạo Trời dạy nhơn loại biết nghiêng mình vào Đạo 

lớn háo sanh của Trời Đất mà phục hoá tánh bác ái của 

mình. 

Bậc hành nhơn chi Đạo phải xét lại mỗi mực thước tu 

học của bản thân mình, của trí tuệ mình để đủ sự hiến ái 

với Trời với Phật là hàng nhơn Tiên đắc Đạo. 

V. LỄ KỈNH CHI ĐẠO 

 

Kẻ sĩ học Đạo, học Phật được thành Đạo, Tiên Phật 

nên phục lễ kỉnh hàng đầu, là tiên học lễ, hậu học văn, 
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hàm học Tân Kinh là phục vị văn hiến, lễ nhạc lại cho 

Quốc gia triều chánh. 

 

Nhờ sự tu đạo và hành văn chi giáo, những bậc am 

tường trung chánh chi Đạo, là bậc biết tôn trọng lễ kỉnh là 

hàng văn nhơn đắc Đạo. 

VI. TRUNG CHÍNH CHI ĐẠO 

 

Hàng tỷ người sống an họ tu theo đồng nhịp độ của đại 

con tim của Vũ Trụ ban xuống ba nhịp tim cho mỗi người. 

Nên Trời Phật Nhân đồng nhất sự linh tim ấy, linh thiêng 

và siêu hóa tim mình đi vào con đường đại giải thoát. 

Bậc nhơn trung chính với Trời không để sai quấy chí 

nguyện tu đạo và học Phật. 

Bậc thần tử trung quân ái quốc với Quốc gia không để 

lệch tiết độ ái quốc ở trên mình. 

 
Thần dân tôn trọng hiến pháp của Quốc gia để làm 

tròn bổn phận chi dân của đạo người yêu nước là hàng 

thượng nhơn đắc Đạo. 
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VII. HIẾN ÁI CHI ĐẠO 

 

Xưa nay bậc đạt Đạo vì lòng từ bi, cho nên các bậc 

chân tu thật sự, chân ái thật lòng thì phải sử dụng tâm từ 

bi tha kẻ thù lớn, dâng đại ái vào đức trọng háo sanh của 

Thượng Đế, của Phật Tổ để được đồng tu. 

Bậc Phụ Từ Mẫu Ái tha sự sai lầm của nhân sanh, của 

tôn giáo khác để giúp họ đi về với mình quy y chánh 

đẳng, chánh giác và chánh Đạo. 

Nhờ vào sự hiến ái nên Trời cho phục nghiệp của Tiên 

Thiên Tiên Địa, mình được nguyên thần trở lại cõi Tiên 

học Đạo. Nhà Phật siêu nhân vào cửa Đạo, nhà Phật được 

thành hàng công viên quả mãn. 

VIII. BÌNH ĐẲNG CHI ĐẠO 

 
Nước Trời lớn không đóng cửa phương tiện, nên Phật 

Tiên Thần Thánh và nhơn loại ai thành Đạo được về nhập 

hoá thế giới Niết Bàn. 

Hàng có tấm lòng chí nhân tu đạo tại gia phải dứt bỏ 

cánh cửa phân biệt đạo người đạo ta, thiện ác của chúng 

sanh để ta bước qua thế đạo để trở về Thiên Đạo, chánh tà 

bình đẳng, bình đẳng sự tiến hóa của tâm linh, và tự do 
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ngôn luận kinh văn của Phật Pháp để siêu hoá chúng sanh. 

Đó là những hàng Tiên nhân chi giáo sẽ được đắc Đạo. 

 
IX. HIẾU ĐỄ CHI ĐẠO 

 

Gốc lớn của Tam Giáo là Nho Thích Đạo, Tam Giáo 

Ngũ Chi linh hồn của mỗi Thần Tiên và Phật Thánh con 

người đều do Thượng Đế và Phật Mẫu sanh ra cho giáng 

trần. Nên các bậc tu đạo nhớ về một gốc mình là con của 

một Trời, là Phật Tiên nên dùng Thiên Tiên chi lễ, lễ nhạc 

của Thần Tiên để phục vị mà thành Đạo. 

Nhơn Tiên ở tại Quốc gia nào thì mình lễ kỉnh cái Đạo 

Quân Thần Chi Đạo, hiến pháp của mỗi Quốc gia đó, tôn 

trọng để thành tài hoa của những bậc hiền tài nhân trung 

chi giáo là hàng nhân đạo được đắc Đạo. 

 

X. HÀNH VĂN CHI ĐẠO 

 

Những Quốc gia thiếu kinh văn về đạo đức, Quốc văn 

chưa thành Quốc, gia mà thiếu học sĩ nhân tài, gia chẳng 

thành gia. 

Nên những Quốc gia ấy phải tầm Hiền Thần và những 

bậc tu đạo có chơn tâm đắc Đạo, để cho những vị đó đại 

diện Quốc gia cố vấn thay Trời hành Đạo. 
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Phật cũng phải biết theo đường Tân Kinh Tân Pháp tu 

cho kịp Chánh Pháp để đắc Đạo để phụng sự thái bình 

cho Tổ quốc, và siêu hóa những sự quê mùa ngu dân mạt 

pháp mà ta đã trải qua những cuộc chiến tận cùng. 

Vì vậy đất nước được thái bình để mở mang văn hoá 

để đem nguồn chánh đẳng chánh giác cho đời Tân Dân 

Minh Đức của nước nhà đi vào đạo nước Hoàng Kim là 

những hàng thành chánh quả. 

XI. KÍNH TRỜI CHI ĐẠO 

 

Trời là Đạo lớn, là Cha sanh, lại là Vua, lại là Chúa là 

Bậc Chúa Tể Càn Khôn, là Cha chung của linh hồn nhân 

loại. Vì vậy Trời mới sanh ra con đường Hoàng Đạo để 

tiếp dẫn chúng ta về, và Đạo Thiên Thượng chánh định 

của một vị Thượng Đế cầm quyền Vua trên muôn Vua. 

Chúng ta nên tôn kính, không nên lấy Thượng Đế ra đùa 

giỡn làm phạm tội phi quân, khi tới cơ Long Hoa đắc Đạo 

những người phạm tội phi quân ấy sẽ không được Thần 

Tiên liệt vào Hội Long Hoa để thành vạn Phật. 

Phật Tổ Như Lai là Thầy Tổ trên cõi Trời người muôn 

Phật đều cúi đầu không dám giỡn, nên chúng ta là những 

người tu đạo biết thờ Trời, học Phật, tu tâm dưỡng trí tuệ 

không lấy Thượng Đế và Phật Tổ Như Lai ra giỡn cợt. Vì 
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hai vị ấy là Thầy là Trời, chúng ta là những người tu đạo 

nên tôn kính bậc dựng đời và bậc lập Đạo để chúng ta có 

cơ hội đắc thành chánh quả. 

 

 

XII. BẢO QUỐC CHI ĐẠO 

 

Quốc gia là nhà lớn của trăm họ, cho nên muôm loại 

và đồng loại nhân loại được sống chung, nên Trời ban mỗi 

Quốc gia có một Thiên Tử của họ để cho họ Vương Hanh 

Lợi Trinh cho nước của họ, để an bang chánh Đạo của 

mỗi nước trên Quả Địa Cầu. 

Chúng ta là những người đắc Pháp đắc Đạo, cho đến 

thần dân và những người tu tại gia phải biết bảo vệ cái 

danh dự này của nước mình và nước người để ban giao 

cho được thái bình trong thiên hạ, tức bảo vệ sự sáng lập 

của Liên Hiệp Quốc đã đồng tình và tha ái để chúng ta có 

một ngày hoà đồng trên Trái Đất. Đó là hàng tận trung 

đắc Đạo, vì nước mà làm chứ không vì bản thân của 

chúng ta. 

 

 

*** 
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THỰC HÀNH PHÁP MÔN 

A. TỌA THIỀN 
 

1. Hướng Thiền: 
 

- Giờ Dương quay mặt về hướng chánh Bắc. 

- Giờ Âm quay mặt về hướng chánh Nam. 
 

- Giờ Dương: từ 12 giờ khuya đến 12 giờ trưa, tập một 

thời lúc nào cũng được, tốt nhất là giờ tý (từ 12 giờ đến 2 

giờ khuya). Nếu vào thất thì tập 3 thời: 12 giờ khuya, 2 

giờ khuya, và 4 giờ sáng. Nếu muốn tập thêm từ 8 giờ và 

10 giờ sáng. Những giờ rảnh các con tập luyện các phép 

thần thông cũng được để mở Huyền cơ. 

- Giờ Âm: từ 12 giờ trưa đến 12 giờ khuya, tập một thời 

lúc nào cũng được, tốt nhất là giờ ngọ (từ 12 giờ đến 2 giờ 

trưa). Nếu vào thất thì tập 3 thời :12 giờ trưa, 2 giờ trưa, 

và 4 giờ chiều. Nếu muốn tập thêm từ 8 giờ và 10 giờ tối. 

Những giờ rảnh các con tập luyện các phép thần thông 

cũng được để mở Huyền cơ. 

- Ngồi thiền theo pháp này: Có thể ngồi bán già, kiết già, 

xếp bằng, hoặc ngồi trên ghế buông thả hai chân xuống 

đất nhưng lưng nên giữ thẳng. Khi ngồi bán già hay kiết 
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già nên ngồi trên gối để cho lưng được thẳng và thoải mái 

khi thiền. 

- Miệng ngậm lại, răng kề răng, chót lưỡi bên trong co lên 

đụng nướu của hàm răng trên. 
 

- Hai mắt nhắm lại và tập trung nhìn vào huyệt Ấn Đường 

(tức là giao điểm của hai đầu chân mày). 

 

 
2. Bắt Ấn: 

Thiền định công phu luyện đạo. 
 

- Hai tay bắt ấn “Tâm Ấn Ngọc Hoàng” để trước ngực cầu 

nguyện: (Xem hình 1, Trang 25) 

- Cầu nguyện trước khi ngồi thiền định: 

Vô Cực Quang Thượng Đế (3 lần). 

Vô Ảnh Quang Như Lai (3 lần). 

Vô Lượng Quang Tạo Hoá (3 lần). 
 

- Giữ tay ấn đưa ra sau ót, xá qua đầu, đến trước ngực (3 

lần). 
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Con họ tên... ở quốc gia... 

Từ đây con nguyện quy y chánh Đạo Trời. 
 

Quy y chánh Di Lạc Chánh Pháp Chân Truyền. 

Quy y chánh giác ngộ Tâm Kinh. 

Con tu để giải thoát Nguyên Linh. 

Con tu để quy về chánh đẳng chánh giác. 

Con tu để cứu con và cứu thế. Được đắc Đạo con 

nguyện đồng hành với Đạo Trời và Đức Thầy Vô 

Danh Thị vào Đời Thượng Ngươn Thánh Đức. 

Nam Mô Hoan Hỷ Thiên, Thiên Đạo Thái Bình. 

Nam Mô Quán Âm Thiên, Thiên Đạo Thái Bình. 

(Xá 3 xá). 
 

+ Phần 1: Bắt ấn Quán Âm Vẽ Chữ Thập trước trán 

(1lần). Quay 3 vòng niệm: Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng 

Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn Đại Bồ Tát Ma Ha Tát (3 lần 

rồi dùng ấn Phật Tổ vỗ vào trán 3 lần). 

+ Phần 2: Bắt ấn Quán Âm Vẽ Chữ Vạn trước ngực (1 

lần). Quay 3 vòng niệm: Như Lai Tạo Hoá Vạn Pháp 

Triều Tông (3 lần rồi dùng ấn Phật Tổ vỗ vào ngực 3 lần). 

Xá 3 xá rồi mới đi vào luyện Chánh Pháp Như Ý). 
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Đổi Từ Tâm Ấn Ngọc Hoàng qua Ấn Chuẩn Đề, hoặc 

ấn Quán Âm, ấn Di Lạc Tâm Thiền để ngửa trên 2 bắp vế. 

Ba ấn trên dùng ấn nào cũng được khi ngồi thiền định, rồi 

nhắm mắt lại vận chuyển pháp vương (Hình 2, Trang 26) 

3. Cách Vận Chuyển Pháp Vương: 
 

+ Bên Nam Tu Niệm: 

Pháp Vương Thiên 

Di Lạc Thiên 

+ Bên Nữ Niệm: 

Di Lạc Thiên 

Quán Âm Thiên 

+ Cách Luyện: Hơi thở hít vô từ trán, chính giữa chân tâm 

chân mày. Thở ra trung tâm đỉnh đầu. 

+ Bắt Đầu Tập Giờ Dương: 

Từ 1 hơi thở tới 12. Nghỉ 5 giây. 

1 tới 24. Nghỉ 5 giây. 
 

1 tới 36. Nghỉ 5 giây. 

1 tới 49. Rồi hít 3 hơi Pháp Vương Thường Chuyển. 
 

Rồi tiếp tục tập từ 1 tới 72. Thở 3 hơi Pháp Vương 

Thường Chuyển. 
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+ Cách đếm con số: 1 tới 12. 1 tới 24. 1 tới 36. 1 tới 49. 1 

tới 72 là: 2.4.6.8... 
 

Bên nam niệm: Pháp Vương Thiên. Di Lạc Thiên. 

Đếm 2... Pháp Vương Thiên. Di Lạc Thiên. Đếm 4. Đếm 

lần lượt như vậy cho đếm hết con số lập thành. 

Bên nữ niệm: Di Lạc Thiên. Quán Âm Thiên. Đếm 2... 

Di Lạc Thiên. Quán Âm Thiên. Đếm 4. Đếm lần lượt như 

vậy cho đếm hết con số lập thành. 

+ Bắt Đầu Tập Giờ Âm: 

Từ 1 hơi thở tới 12. Nghỉ 5 giây. 

1 tới 24. Nghỉ 5 giây. 

1 tới 36. Nghỉ 5 giây. 

1 tới 49. Rồi hít 3 hơi Pháp Vương Thường Chuyển. 
 

- Sau đó dùng ý nguyện: Thần- Khí- Tinh 3 báu linh tập 

trung lên bộ đầu luyện Đạo đếm 1. Kế đến dùng ý chí hít 

vào trước trán 1 tới 3 phút, hoặc hơn 3 phút, rồi dùng ý 

thở ra đỉnh đầu 5 giây nhẹ nhàng. 

- Tiếp hơi thứ 2 dùng ý nguyện: Thần- Khí- Tinh 3 báu 

linh tập trung lên bộ đầu luyện Đạo đếm 2. Dùng ý chí hít 

vào trước trán từ 1-3 phút, hoặc 3 phút trở lên, rồi dùng ý 

thở ra trước trán 5 giây nhẹ nhàng. 
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- Tiếp hơi thứ 3 dùng ý nguyện: Thần- Khí- Tinh 3 báu 

linh tập trung lên bộ đầu luyện Đạo đếm 3. Dùng ý chí hít 

vào trước trán từ 1-3 phút, hoặc 3 phút trở lên, hít xong 

hơi thứ 3, ý và tư tưởng ngay trước giữa trán, nhìn thẳng 

ra phía trước vẫn còn hít vào. 

- Chú ý: Trong 3 hơi pháp vương thường chuyển dài trên 

các con hít vô, nếu đang hít mà hết hơi thì các con thở ra 

một chút rồi tiếp tục nối hơi. 

- Phát Nguyện: Cho con xuất thần ra đảnh lễ Trời và Tam 

Giáo đi học Đạo. (3 lần). Rồi để hai bàn tay trên hai đầu 

gối và thả lỏng nhập định. Trong trường hợp ý chưa tịnh 

thì niệm hai thể Thiên, vừa thiền định vừa niệm cho tới 

thiếp đi, hay ngủ ngồi khoảng 1 giờ trở lên thì xả đi nghỉ. 

* Lưu Ý: 

Giờ dương tập con số cao nhất đến 72. 

Giờ âm tập con số cao nhất đến 49. 

- Giờ dương đến hết con số 49 hít 3 hơi Pháp Vương 

Thường Chuyển. Rồi tiếp tục đến hết con số 72. Hít 3 hơi 

Pháp Vương Thường Chuyển. 
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- Giờ âm: đếm hết con số 49, hít 3 hơi Pháp Vương 

Thường Chuyển. 

4. Định Thần: 

- Sau đó, hai tay bắt ấn Quán Âm rồi hiệp nhất lại thành 

ấn Tam Muội để dưới rún 2 phân. (Xem hình 3, Trang 27) 
 

- Sau khi dùng ý niệm (Nam, Nữ) con xin đảnh lễ đi học 

Đạo (3 lần như trên) thì thả lỏng hết các niệm, để trở về 

cõi không phiền não (định thần). Trong lúc định thần thì 

trụ ý trên trung tâm bộ đầu (đỉnh đầu). Hai mắt nhắm lại 

và dùng ý nhìn thẳng trước trán ngay giữa chân mày 

khoảng 30 - 45 phút, rồi xả thiền. 

- Chú ý: Khi ngồi định thần, nếu tư tưởng dao động thì 

tập trung ý nghĩ hướng thượng và niệm một trong hai câu 

sau đây: 

- Nam niệm: 

Pháp Vương Thiên. 

Di Lạc Thiên. 

- Nữ niệm: 

Di Lạc Thiên. 

Quán Âm Thiên. 
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B. NGỌA THIỀN 

Cách ngọa thiền (nằm thiền): Bắt ấn Quán Âm Vẽ 

Chữ Thập trước trán (1lần). Quay 3 vòng niệm: Nam 

Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn 

Đại Bồ Tát Ma Ha Tát (3 lần rồi dùng ấn Phật Tổ vỗ 

vào trán 3 lần). 

Bắt ấn Quán Âm Vẽ Chữ Vạn trước ngực (1 lần). 

Quay 3 vòng niệm: Như Lai Tạo Hoá Vạn Pháp Triều 

Tông (3 lần rồi dùng ấn Phật Tổ vỗ vào ngực 3 lần) 

xong thì hít thở đều đặn. Nhớ là hít vô từ trung tâm 

chân mày thở ra dùng ý thở ra trán. 

* Ghi Chú: Ngoạ thiền không thở 3 hơi Pháp 

Vương Thường Chuyển. 

Hai bàn tay giao nhau lại để lên ngực rồi hít thở. 

Nếu mỏi tay thì thả xuống hai bên, úp xuống hay 

ngửa đều bắt ấn Như Lai. Khi xả thiền thì đưa hai bàn 

tay lên đầu vuốt xuống 3 lần xả rồi đi ngủ. Pháp ngoạ 

thiền có thể tập 3 tới 4 chu kỳ trong 1 ngày đêm cũng 

được. Nếu có thời gian. (Hình 4, Trang 28) 
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+ Bên Nam Niệm: 

Pháp Vương Thiên. 

Di Lạc Thiên. 

 

+ Bên Nữ Niệm: 

Di Lạc Thiên. 

Quán Âm Thiên. 

 
 

+ Cách Luyện: Hít vô từ trán thở ra trán. 

1 cho tới 12 hơi. Nghỉ 5 giây thở tiếp. 

1 cho tới 24 hơi. nghỉ 5 giây thở tiếp. 

1 cho tới 36 hơi. nghỉ 5 giây thở tiếp. 

1 cho tới 49 hơi. nghỉ 5 giây thở tiếp. 1 cho tới 72 

hơi. nghỉ 5 giây thở tiếp. Xong rồi vuốt đầu đi ngủ. 
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Cách Xả Thiền: 

Đưa 2 tay đang bắt Ấn lên trước mặt, vuốt lên qua 

khỏi đỉnh đầu, vuốt xuống tới tai thả ấn, vuốt xuống 

qua tai và vuốt tai 3 lần (làm từ 1 đến 3 lần). 

Chà hai bàn tay từ 30 đến 50 lần. 

Đưa tay phải vuốt + bóp từ bả vai trái xuống cho 

đến bàn tay (3 lần). Rồi đổi qua tay trái. 

Dùng 2 tay vuốt + bóp từ hông xuống tới bàn chân 

(3 lần). Rồi đổi chân. 

Dùng 2 tay nắm 2 cổ chân và chà bàn chân qua lại 

10 lần đến 30 lần. Sau đó chắp tay trước ngực xá 3 

lần. 

- Chú ý: Nếu đang lúc thiền mà gặp trường hợp khẩn 

cấp (như tê cứng chân...) thì xả thiền bằng cách, đưa 

hai tay lên vuốt từ trán xuống phía sau ót 1 lần, rồi 

đứng dậy. 

Kế đến, thả lỏng tư tưởng để giải thoát phiền não, 

đi vào Hư Vô nhập định trong chu kỳ ngọa thiền. Khi 

thức dậy, vuốt 2 tay lên đầu từ 1 đến 3 lần để xả Ấn, 

rồi đi làm việc bình thường. 
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+ Phần 3: Cách Ăn Tinh Tú Trời Trăng cho người 

chưa luyện phép. 

+ Bên Nam và Nữ Niệm: 9 lần. 

Pháp Vương Thiên 

Di Lạc Thiên 

Quán Âm Thiên 

 

 
 

+ Ăn Trăng. Từ ngày 8 đến ngày 16. Như trên. 

* Còn người đã luyện phép thì: Vẽ lần lượt 7 phép, 

dưới mặt trời khoảng 3 mét, đọc chú táp nuốt xuống 

bụng (sáng hướng đông, chiều hướng tây.) 

+ Ăn Trăng. Từ ngày 8 đến ngày 16. cũng vẽ thứ tự 7 

phép như trên. 

* Chú ý: Người mới tập Chánh Pháp Như ý chỉ tập 4 

phép. Còn những người đã tập 7 phép rồi thì tiếp tục 

tập 7 phép. 

+ Bộ Chánh Pháp Như Ý của Phật Di Lạc mở 

mang, Trời truyền xuống Đệ Tam Thời Kỳ là Pháp 

Phật không tôn giáo quyền, ai tu cũng đắc ngộ Tâm 
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Thiền. Nam nữ già trẻ, có tôn giáo hay không tôn giáo 

đều được bình đẳng tu giải thoát tâm linh. Pháp môn 

thiền định này gọi Chánh Pháp Màng Ba. Phật Di Lạc 

qua Đức Thầy Vô Danh Thị truyền dạy cho Đệ Tam 

Thời Kỳ. 

Ai tu qua 6 tháng hay một năm, muốn tu cao hơn 

thì tập thêm 3 bộ Tâm Pháp Như Ý để đắc Nguyên 

Thần, Nguyên Linh và Nguyên Phật thì có cách 

hướng dẫn nhập thất và luyện Đạo ở trong các phần 

đó. 

+ Còn hành giả nào muốn chữa bệnh và trị bệnh nên 

tập 8 phép: 

1. Đăng Đàng Bái Tướng. 

2. Thích Ca Như Lai. 

3. Quán Âm Như Lai. 

4. Lôi Chấn. 

5. Lôi Phong. 

6. Thiên Lôi. 

7. Lôi Vũ. 

8. Lôi Địa. 
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Cách luyện: sáng quay mặt hướng đông, chiều 

hướng tây. Vẽ vào tô nước. 

Các môn đệ tu trước sẽ truyền dạy riêng theo đó 

mà tập để tăng cao thần lực, trị bệnh. Tất cả chỉ mới 

mở đầu cho sơ thiền. Còn đến 3 bộ Tâm Thiền Như Ý 

mới thật sự mở cửa tâm học của nội tâm và Vũ Trụ để 

dành cho những hành giả có đủ nhân duyên tu Đạo và 

tu Phật. 

Còn tu qua 3 bộ Vô Danh Thị Chân Truyền. Đó là 

pháp môn luyện Phật Kim Thân và luyện qua Thân 

Pháp. Phần đó chờ hành giả có đại nhân duyên. 

Hữu Đắc Chí Vĩ Nhân Công Chi 

Bất Đắc Chí Độc Hành Kỳ Đạo. 

Nam Mô Hoan Hỷ Thiên, Thiên Đạo Thái Bình. 

Đây là Chánh Pháp Như Ý trọn bộ, đến nay Đức 

Phật Tổ mới cho truyền ra, còn hồi nãy giờ Ngài chỉ 

cho dạy có 50%. Nên các môn đệ đã tập tu qua, nay 

các con nên bỏ ra 100 ngày. Nam hay nữ coi theo đây 

mà bắt đầu tập luyện lại. 
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Tập xong 100 ngày thì tập qua 3 bộ Như Ý Tâm 

Thiền, mỗi bộ hai tháng. Sau đó mới tập Vô Danh Thị 

Chân Truyền bộ 1, bộ 2. 

Chỉ có sửa Pháp Vương Như ý qua Chánh Pháp 

Như Ý của Phật Di Lạc. Còn các bộ pháp cao hơn vẫn 

y như vậy, không có thay đổi. 

Phật Tổ kêu Thầy truyền ra và các con làm theo để 

nối Đường Thiên Xích và Đường Kim Tuyến của Vũ 

Trụ, và Đường Khí Hạo Nhiên. Ba đường đó bổ ích 

cho Ngươn Thần, Ngươn Khí và Ngươn Tinh cho mỗi 

hành giả tu hành mới có thể đắc Đạo, đắc Phật ở 

trong tương lai. 

* Ghi Chú: Bộ Chánh Pháp Như Ý Màng Ba là 

luyện về trí tuệ. Nên gọi là văn Phật, người tu luyện 

khai mở được Tâm Kinh. Trước học văn kinh hữu tự 

cho hồn vía lục căn lục trần mở giác quan để tu theo 

Chủ Nhân Ông và Chủ Nhân Bà, không theo thế đời, 

không theo ngũ bá, mà về tu thanh tịnh tư duy. 

Còn 8 phép và Vô Danh Thị Thần Côn và Thần 

Công là luyện Võ Phật để tu dưỡng sinh của Đệ Tam 

Thời Kỳ. Ai siêng năng luyện tập như mình luyện tập 
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khí công và tâm pháp nội công để dẻo dai trong đời 

sống mạnh lành, gọi là luyện nghệ thuật của người tu 

Phật tu Đạo. Đó là thể dục thể thao cho máu huyết lưu 

thông cường thân tráng thể, chứ không có gì đặc biệt. 

Còn Chánh Pháp Như Ý của Đệ Tam Thời Kỳ là tu 

tánh luyện mạng của nhà Phật và nhà Đạo, tu để 

dưỡng sinh trong đời sống của người tại gia tu Phật tu 

Đạo. Nên nó không tôn giáo quyền là vậy. 

Nên các hành giả tu không nên quan trọng quá sự 

tu của mình, mà nên đơn giản lại để trở về cái đơn 

giản trong Trời và Phật. Nhớ tu và sống đơn giản 

chúng ta mới thật sự tha vạn thù, nhìn lại dưới Trời là 

huynh đệ tỷ muội là con của Trời, là đệ tử của nhà 

Phật để đem lại sự thái bình thạnh thế cho Đời 

Thượng Ngươn Thánh Đức. 

 

 
Nam Mô Hoan Hỷ Thiên, Thiên Đạo Thái Bình. 

Đức Thầy Vô Danh Thị Kính Pháp. 

*** 
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Hình 2 : Vận chuyển Pháp Vương theo Ấn Chuẩn Đề. 



Chánh Pháp Như Ý - Đức Thầy Vô Danh Thị 

27 

 

 

 

 

 

 



Chánh Pháp Như Ý - Đức Thầy Vô Danh Thị 

28 

 

 

 

 

 

 



Chánh Pháp Như Ý - Đức Thầy Vô Danh Thị 

29 

 

 

 
 

Khái Niệm Về Thiền Định 

Thiền định là khai mở thần kinh hệ của bộ não, 

làm cho ký ức mở ra để thâu nhận điện quang của Vũ 

Trụ, chất xám của Thượng Đế, của Phật Tổ để mở ra 

trí định huệ, để điều trị các bệnh; Đau đầu mất ngủ 

kinh niên, làm cho thần kinh thư giãn ra đồng hoà 

cảm vào sự an lạc hạnh phúc của Vũ Trụ. 

Thiền định dưỡng sinh là nguyên lý, thâu khí 

dương sinh quan thải ra độc tố ở trong Quả Đất, thâu 

khí hạo nhiên của Trời và các pháp Cam Lộ của nhà 

Phật, thải ra chất khí ô tạp của ngũ hành, thâu chất 

xám của Tiên Thiên để nuôi bản thân thiền định của 

Tiên Địa, làm cho sáu giác quan mở ra, làm cho tinh 

thần thiền sư và người thiền định trở về an lành và 

hạnh phúc ở nội tâm. 

Thiền làm cho trí đắc thành truy để trí mở ra trí 

tuệ, làm cho tim truyền thần mở ra trái tim linh cảm 

thiên nhiên. Sự sống lại của trái tim giúp thần tim của 

thiền sư sống lại trái tim chân ái, sáu tính năng để 

đồng thanh linh ứng. 

Thiền là xả lòng phàm đi tiếp thu lòng Thánh, xả 

trí phàm đi tiếp thu linh cảm của Vạn Năng, xả duy 
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trần để tim theo duy tâm trinh sáng. Xả được ba lòng 

tiếp nhận được linh cảm của Thiên Tim. 

Thiền là học tham ngộ Huyền cơ, Trời cho Thiên 

Đạo học mà Thế Đạo chưa bao giờ biết, Trời cho 

người ngộ không học mà không cho người bất ngộ 

hiểu. Bởi vì mỗi người đều có một Thiên cơ trên bản 

thân mình, khi nó mở ra trong thiền định thì sự tham 

ngộ thiền cơ, chính mình có Trời trong tim mình vậy. 

Thiền là Thiên tình rộng lớn, kẻ sĩ yêu Quốc gia 

không phụ đồng bào, yêu Chơn lý không phụ lòng 

bác ái của Thượng Đế, yêu dân tộc mình không phụ 

Tổ Quốc Ông Cha, yêu Việt Nam không phụ ngọn rau 

tất đất của Địa Mẫu nước Việt Nam sanh hoá. Nên 

ngồi thiền định để trả ân tình của Tổ Quốc Việt Nam 

gọi là duy hiếu. 

Thiền định là cho tinh thần ăn Tinh Tú Trời Trăng, 

thần ăn mặt Trời để phát minh, khí ăn mặt Trăng để 

trinh sáng, tinh ba ăn Tinh Tú Vạn Năng. Nhờ sức ăn 

uống của tinh thần người thiền định mà thông Thiên 

đạt Địa. 

Thiền là con Phụng Hoàng ấp trứng, những thiền 

sư ấp trứng; con mái ấp hoài không sinh được Chân 

Nhân. Còn được Chánh Pháp Như Ý của Phật Di Lạc, 
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pháp đó có con trống ấp vào con mái, ấp trăm ngày sẽ 

nở được Phụng Hoàng thì sợ gì không thành chánh 

đẳng chánh giác. 

Thiền là tu tim, tim sinh trí để định, định để huệ, 

huệ để phát minh như mặt Trời tiếp nguồn điện quang 

của Vũ Trụ mà ban ra cho vạn vật nguồn điện quang 

ấy. Như nguồn Thuỷ Pháp của mặt Trăng để thanh 

tịnh Thiên cơ, như Tinh Tú của các Chòm Sao ban 

xuống Quả Địa Cầu, muôn bộ não thần kinh đều 

hưởng ứng mà sanh ra những lương tài hiền tướng và 

học sĩ của nhà, và thiền sư làm cho nước được tinh 

hoa mà vượng tài để độ thế. 

Thiền là thông Thiên học, trí trổ tâm hoa thành 

huệ, học cái đạo phát huệ để thành Tiên, tim trổ tâm 

hoa thành Liên Hoa Hội tinh thần của Phật Pháp, học 

cõi thần truyền thần, lòng trổ hoa loài hoa không tâm, 

loài hoa ấy là trái tim chân ái tha vạn thế để lòng chân 

ái. Sự chân ái của Tâm Thiền là trái tim thành chánh 

quả. 

Thiền là Vũ Trụ học Tâm Kinh, tim thiền nhờ vạn 

kinh của Vũ Trụ mà khai mở chân tâm, chân tâm đó 

trổ Liên Đài trở thành bộ ký ức của Tiên Thiên. Từ đó 

trái tim chân hoá biết học phát minh, sự học phát 
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minh của Tâm Thiền trở thành Tâm Kinh của Phật 

Pháp. 

Thiền là trái tim vô ngại quang phát ra học Trời, 

biết được thì ngại nói chuyện Thiên cơ, học Phật ngại 

nói chuyện Huyền cơ, học Đạo ngại nói chuyện Thiên 

Cơ Thuật Luận. Nhờ thiền sư biết ngại lời mà không 

nói điều vô bổ ích làm cho loạn nhân tâm của đại 

chúng, từ đó biết cẩn ngôn để truy tâm, biết thận ý để 

trí truy phát minh trí tuệ, thì mở ra trái tim Vô Cực, 

trái tim vô ngại quang của Phật Tổ Như Lai để hiệp 

vào đại thể mà thành Phật. 

Thiền là tánh huệ quang, thiền sư biết nối ngắn đo 

dài, biết lấy dài để đơn giản. Vì cái đạo ngộ không là 

ngộ đến không mình trong Thế Đạo để bước qua 

Thiên Đạo mới nối dài mình vào Thiên Đạo tự nhiên. 

Còn Thế Đạo là con đường ngắn hạn của cuộc đời 

người trăm năm, có tu muôn đời, ngàn kiếp cũng 

không bao giờ thấy ai thành chánh quả. Vì vậy Chánh 

Pháp Như Ý là con đường dài sự ngắn của Thế Đạo, 

sẽ làm trái tim thiền sư không chìm trong dục thế nữa. 

Thiền sư cho nhiều không lấy, gặp biện sĩ không 

biện để xuất thế, gặp đạo sĩ không bàn để chân hoá, 

gặp nhu sĩ không tranh để chân ái. Còn biện bàn còn 
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có chỗ chưa biết, Chân lý đã biết rồi không biện để 

giải thoát thị và phi. 

Thiền sư tu tim; như mượn chiếc Thuyền Bát Nhã 

để qua sông, đến đảo xa mượn máy bay hoặc phi hành 

gia để qua biển, đến chân Trời kia mượn thần thức 

linh minh của mình để đi vào trong, vào trong Trời 

lớn huệ để phát ra, đến cửa Đạo không mình, không 

người trái tim đã thông thiền, tự nhiên tim ấy biết học 

đạo thiền định và bất biện. 

Thiền là vô biệt niệm, trái tim nhập định không 

nhớ thế gian trong lúc mình ngồi thiền, không bàn thế 

đạo trong lúc mình nhập định, không biết thế quyền 

hình như ngộ không đã đến rồi, không danh thế 

chúng, không vĩ khúc đồng công. Nhớ Thế Đạo 

không mình mà tìm ai là ta để xuất thế học cùng Đạo 

cùng Phật ở Tiên Thiên, để cho chính mình đắc thành 

chánh quả, bỏ cái chùa lớn của thế gian để đổi ngôi 

Thượng Học của Niết Bàn. Ấy mới gọi là giải thoát 

tim mình không còn vướng bận, đó cũng là lối vô biệt 

niệm của thiền sư nhường lại cho các đệ tử mà mình 

về cõi thượng. 

Thiền là tu duy khai mở tư duy, cái đạo tuỳ thời 

thiền sư biết biến dịch, cái ngộ thiên thời nhà Đạo và 
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nhà Phật biết thay đổi tầm nhìn. Từ đó Phật là ai ngộ 

ra ai là ta, cái ngộ không đó, đạo lại không lòng, Thế 

Đạo lại ngộ không nên không tranh tôn giáo bạn, 

Thiên Đạo không lòng thì kỳ quan ở trong lòng lại 

mở ra trái tim chân ái, nó phát lên chân dung của Đức 

Phật để dung tha đời người và đời mình, độ chúng 

sanh thành Phật thành Đạo. 

*** 

Việt Nam khai trổ Tâm Thiền 

Vô vi thể trí, vô phiền thể tâm 

Cửa thiền như ý con tầm 

Chân truyền Di Lạc vạn năm đưa đò. 

 
Việt Nam Thích Đạo Khổng Nho 

Quy tâm thành một tim đò Càn Khôn 

Duy thần, duy đạo, duy ngôn 

Con dân thành Phật ôn tồn dựng xây. 

 
Việt Nam chân ái chỉ bày 

Trái tim hoằng pháp đủ đầy tinh hoa 

Thiền sư trả hiếu cho nhà 

Trả trung cho nước Quốc gia hoà bình. 

 
Việt Nam tiên thể quờn trinh 

Thiền sư làm sáng chữ trinh nước nhà 
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Phụng Hoàng nay trổ tim hoa 

Rồng bay khai mở Tiên ca nhà Trời. 

 
Thiền sư cố vấn Quốc gia 

Dân giàu nước mạnh nhơn hoà vạn niên 

Thiên thời mở cửa Thánh Hiền 

Việt Nam phục nghiệp Thần Tiên hoàn cầu. 

 
Kính Bái 

 

Đức Thầy Vô Danh Thị. 

 

 

 

 

Như Ý Pháp Vương 

Như Ý Pháp Vương là Vương Đạo sanh ra Vương 

Phật, nó chuyển thế Kỳ Ba để sanh ra Vương Pháp. 

Trước tu thiền dưỡng sinh để thay đổi tế bào ở 

trong mình, sau bước vào tham ngộ thiền cơ sâu hơn 

cho những hàng thiền sư công phu nhập định. 
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Đến đó mở tâm can thận để mở ra sáu cái linh cảm 

Huyền vi, để cho thiền sư phục lại trí huệ thần minh, 

biết trước được sự phát minh của Tinh Tú Trời Trăng, 

làm cho thần truyền thần gọi có sáu linh cảm. 

Sáu linh thức nó học thần đồng, nó mở ra sáu giác 

quan trên người thiền sư nhận được Thần Thánh Tiên 

dạy mình. 

1. Cái thấy có nhãn quang để đo lường. 

2. Cái nghe có nhĩ quang để chánh đạo. 

3. Cái biết có nhãn quang để giác ngộ. 

4. Cái hiểu có trí quang để thông Thiên. 

5. Cái dự trữ có nhân sinh quan để dung chứa 

Huyền Cơ Phật Pháp. 

6. Cái phát minh có Vương Pháp từ Trời, khối 

Nhựt Quang Phật từ mặt Trời giúp tinh thần mình học 

đạo kinh cổ kỳ quan. 

Từ đó trái tim chân ái của bậc thiền sư mở ra, dù 

con là người xuất gia xuất thế hoặc là người nhập thế 

tại gia con sẽ học được thông thiên học, học Thế Đạo 

rồi học Thiên Đạo để chánh giác, học Thế Đạo làm 

tròn rồi học Chánh Pháp để mở chánh ngộ, học Thế 

Đạo đủ rồi học Thiên Đạo để xuất thế. Như người học 
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Thần Linh để thủ trung, như Thần học Thánh Nhân để 

văn hoá, như Thánh học Tiên Thiên để vị tha, như 

Tiên học Phật Pháp Như Ý để mở ra bác ái. Đạo tu 

hiến ái mở ra trái tim chân ái cho thiền sư thành Phật 

thành Đạo của nhà Nam. 

Đến đó lục tâm thông của các con mới mở ra, Trời 

cho tim mở thiên nhãn thông học được cái thấy, 

chiêm nghiệm thiền cơ mà Thế Đạo không thấy được. 

Trời cho tim mở thiên nhĩ thông thì ký ức lớn mở 

theo thông Thiên đạt Đạo, cái mà Trời dạy ta học để 

nghe lại không dạy cho Thế Đạo nghe. Đó gọi là 

thông thiên nhĩ. 

Trời cho ta mở tha tâm thông dạy trái tim chân ái 

của ta học vị tha, tha được cái người không tha được, 

tha được cái Thế Đạo không thể tha được cũng phải 

tha, tha cho được vạn thù mà vạn Thánh Thần Tiên 

chưa tha được họ không thể thành chánh quả. Ta tha 

được cái đại vị tha này Kim Thân của con và bản thân 

con sẽ thành chánh quả mà mở được tha tâm thông. 

Trời cho ta mở thần túc thông, là mở ra cái biết mà 

Thế Đạo từ xưa nay tu thiền chưa bao giờ biết, vì cái 

biết đó có liên quan đến Thiên cơ của Trời và của đời 

mình đã trải qua Thượng Nguyên, Trung Nguyên và 
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Hạ Nguyên. Sự sâu kín vô thường trên bản thân con 

không thể để người khác biết được và thế gian được 

biết, khi con ngộ trái tim Huyền cơ này con mới 

chánh thanh tịnh Niết Bàn Tâm, chính con đưa con 

vào cửa Đạo nhà Phật thật sự con thành chánh quả. 

Trời cho ta mở trí túc mạng thông để mở bản thể 

vô hình, như khai chơn thể làm cho nhâm mạch mở ra 

trổ thành Hoa, đốc mạch mở ra trổ thành Long. Hai 

thể đó con dạy nó ăn Tinh Tú Trời Trăng, đem chất 

xám của chín Trời vào trong ta thành Long Hoa Chi 

Đạo. Sự mở 

huệ của túc mạng thông này để con dự trữ tiềm năng, 

như người lòng không lòng, sự không lòng đó con 

mới chứa được lòng Trời, lòng Phật và dự trữ kho 

tàng kinh các của Vũ Trụ tiềm năng. 

Năm huệ hiệp vào thành thanh sắc thanh quang, 

huyền sắc huyền quang, xích sắc xích quang, hồng 

sắc hồng quang, bạch sắc bạch quang, huỳnh sắc 

huỳnh quang. Bảy sắc lung linh giữa Trời con nhìn 

thấy được, chín màu xuất hiện để khai mở Huyền cơ, 

thì thân con đã lộ hiển châu hình Minh Châu xuất 

hiện. Đến đó lưu ly quang xuất hiện Chân Như. 
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Lậu tận thông mở ra sự phát minh của thần quang 

diệu tướng trên mình con, cái đạo thần đồng của lục 

tâm thông mà người xưa đến đời nay đi tìm ngôi vị 

ấy. Con chỉ có nhập định thông thiền mà con tỏ thông 

Trời và Phật truyền thần cho con được thành Đạo, 

thành Phật. 

Nam Mô Hoan Hỷ Thiên. 

Nam Mô Quán Âm Như Lai. 

Nam Mô Di Đà Thiên, Thiên Đạo Thái Bình. 

 
 

Kính Bái 
 

Đức Thầy Vô Danh Thị. 

 

 

*** 
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DI LẠC 

NHƯ Ý PHÁP MÔN 

Quán Âm Di Lạc độ trần ai 

Tân Pháp khai minh đắc Bảo Đài 

Thiên lộ bắc cầu chơn thật giải 

Phùng thời hạnh ngộ Đức Như Lai. 

 
Tân Pháp ra đời lúc xảo kim 

Khai minh trí tuệ chí nhân tìm 

Đương lai Bỉ Ngạn tu trực giác 

Minh thời giải nghiệp phát hoa tim. 

 

Tân Pháp ra đời cứu bá gia 

Ơn Trời ban lộc Đạo Kỳ Ba 

Thanh tâm phục thị tu đường giác 

Hái trái lành tâm dâng Chúa Cha. 

 
Quán Thế Âm và Thầy Vô Danh Thị 

Kính Đề. 

 
*** 
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GIẢI THÍCH TẠI SAO PHẢI LUYỆN 

PHÁP MÔN THEO HAI THỜI ÂM VÀ DƯƠNG 

Bởi vì trong Trời Đất có hai luồng Nhị Khí Âm 

Dương nên mới sanh trưởng nhân loài và vạn vật. 

Trong Vũ Trụ của mình đang sống cũng vậy, có 12 

giờ ngày và 12 giờ đêm, ảnh hưởng vòng khí hóa để 

nuôi dưỡng cơ thể của mỗi con người. Thì trong con 

người cũng có hai luồng Nhị Khí Âm Dương tương 

ứng (Xem hình 7 và 8, Trang 42). 

Vì vậy mà phải chia ra hai giờ Âm và Dương. Giờ 

Dương để tiến Dương, tức là bổ khí Dương. Giờ Âm 

để tấn Âm, là bổ khí Âm, thì hai luồng khí hóa Âm 

Dương sẽ được thuần. Khi được thuần rất bổ ích cho 

sức khỏe, trí tuệ minh mẫn, tâm thận tương giao, thủy 

hỏa ký tế và quân bình cơ thể. Sống có bổ ích cho 

mình và cho đời, thác biết được con đường giải thoát 

và cầm được sổ sanh tử của chính mình để đi về cảnh 

siêu thoát. 
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QUÁN ÂM HUỲNH ĐÌNH 

Cách thực hành: Sau khi thiền xong, thì bước qua 

phần niệm Quán Âm Huỳnh Đình. 

1. Vẫn ngồi tư thế thiền định, tay bắt ấn Quán Âm 

(Hình 9). 

 

Khởi đầu: (a) tay trái chỉ Thiên tay phải chỉ địa. 

Khi niệm xong 1 biến chuyển tay, tức là (b) tay phải 

chỉ Thiên tay trái chỉ địa. Tay trái: ngón cái bấm ngón 

giữa, các ngón còn lại duỗi thẳng ra. 
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Tay phải: ngón cái bấm ngón áp-út, ba ngón còn 

lại cũng duỗi thẳng ra. Xong để hai cườm tay trái và 

tay phải đụng vào nhau. Tay trái chỉ Thiên tay phải 

chỉ Địa, và để hai tay ấn ở trước ngực (xem hình 10 

a). 

2. Khi niệm xong một biến Kinh Huỳnh Đình thì 

chuyển tay, tức là tay trái xoay xuống chỉ Địa còn tay 

phải thì xoay lên chỉ Thiên, hai cườm tay vẫn chạm 

nhau (xem hình 10 b). Khi chuyển tay thì xoay tay ở 

trong xoay ra và hai cườm tay đừng rời nhau. 

3. Mỗi lần niệm Quán Âm Huỳnh Đình là 3 biến, 

7 biến, hoặc 21 biến. Trung bình mỗi lần niệm là 7 

biến. 

4. Khi niệm Quán Âm Huỳnh Đình Kinh tập trung 

ở trung tâm đỉnh đầu và niệm Kinh bằng ý, chứ không 

đọc ra tiếng. Khi niệm Kinh nên giữ tâm an thần tịnh. 

5. Niệm xong Quán Âm Huỳnh Đình Kinh thì đưa 

hai tay ấn lên đầu vuốt một lần xả ấn, rồi đứng dậy. 

 
 

*** 
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QUÁN ÂM HUỲNH ĐÌNH 

Nam Mô Phổ Đà Cổ Thiên, thị hiện Quán Âm 

Như Lai pháp Huỳnh Đình thần linh hải hội. 

Kim Bà La Đế, Kim Bà Xích Đế. Cầu Ba La 

Mật Đa, Cầu Ba La Mật Pháp. A Ha Thánh Đế, Đà La 

Ni Đế. Ni Ka Ra Đế, Tỳ Kheo Ni Đế. Già Lam Dà 

Đế, Chơn Linh Càn Đế, Chơn Nhơn Ta Bà Ha. 

Nam Mô Phổ Đà Cổ Thiên tế thế. 

Nam Mô Quán Âm Như Lai độ tế. 

Nam Mô Hoan Hỷ Thiên phổ tế. 

Nam Mô Di Đà Thiên, Thiên Đạo Thái Bình. 

Thầy Vô Danh Thị sắc lệnh. 

Ngồi niệm chín lần. Bắt ấn Quán Âm để trước 

ngực. Mỗi thời chú xong thì đổi tay ấn. Chín lần đổi 

tay ấn xong, vuốt ấn lên đầu rồi xả. 
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Vô Cực Quang Thượng Đế (3 lần). 

Vô Ảnh Quang Như Lai (3 lần). 

Vô Lượng Quang Tạo Hoá (3 lần). 

- Giữ tay ấn đưa ra sau ót, xá qua đầu, đến trước 

ngực (3 lần). 

- Kế tới nguyện: 

Con họ tên... ở quốc gia... 

Từ đây con nguyện quy y chánh Đạo Trời. 

Quy y chánh Di Lạc Chánh Pháp Chân Truyền. 

Quy y chánh giác ngộ Tâm Kinh. 

Con tu để giải thoát Nguyên Linh. 

Con tu để quy về chánh đẳng chánh giác. 
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Con tu để cứu con và cứu thế. Được đắc Đạo 

con nguyện đồng hành với Đạo Trời và Đức 

Thầy Vô Danh Thị vào Đời Thượng Ngươn 

Thánh Đức. 

Rồi đưa tay ấn qua ót, xá qua đầu, đến trước ngực (3 

lần), rồi đổi “Tam Ẩn Ngọc Hoàng” qua Ấn: “Di Lạc 

Song Thủ”, để ngửa trên 2 bắp vế, rồi nhắm mắt lại vận 

chuyển pháp vương. 

3. Vận Chuyển Pháp Vương: 

- Từ 1 tới 12 hít từ trán thở lên đỉnh đầu 

- Từ 1 tới 24 hít từ trán thở lên đỉnh đầu. (nghỉ 15 

giây). 

- Từ 1 tới 36 hít từ đỉnh đầu thở lên đỉnh đầu.(nghỉ 15 

giây). 

- Từ 1 tới 49, từ 1 tới 72 hít vào từ đỉnh đầu thở ra 

đỉnh đầu. 

*Từ 1-12,1-24,1-36,1-49... niệm “Tam Thiên” 

+Bên Nam Niệm: 

1. Di Đà Thiên. 

2. Pháp Vương Thiên. 

3. Di Lạc Thiên. 

+Bên Nữ Niệm: 

1. Di Đà Thiên. 

2. Di Lạc Thiên. 

3. Quán Âm Thiên. 

Cứ tuần tự như vậy cho đến 49 (nghỉ 15 giây). Rồi 

dùng ý nói: Hồn vía lục căn lục trần tập trung lên bộ đầu 
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luyện đạo (1 lần). Kế đến dùng ý nói: Thần Khí Tinh ba 

báu linh tập trung lên bộ đầu luyện đạo.(3 lần). 

 
Tâm Pháp Ngọa Thiền 

+ Cách Tập: Nằm thẳng trên giường có gối đầu, hướng 

nào cũng được. Bắt ấn Tam Sa úp lên trên ức ngực, tụ ý 

trước trán hít vào thở ra trán. Cứ nhịp nhàng như vậy mà 

tập theo các con số: 

- Từ 1 tới 12. (nghỉ 15 giây). 

- Từ 1 tới 24. (nghỉ 15 giây). 

- Từ 1 tới 36. (nghỉ 15 giây). 

- Từ 1 tới 49. (nghỉ 15 giây). 

+Bên Nam Niệm: 

1. Di Đà Thiên. 

2. Pháp Vương Thiên. 

3. Di Lạc Thiên. 
 

+Bên Nữ Niệm: 

1. Di Đà Thiên. 

2. Di Lạc Thiên. 

3. Quán Âm Thiên. 

 

Sau đó dùng ý nói: “Cho con xuất thần đảnh lễ 

Trời và Tam Giáo đi học Đạo” (3 lần). Rồi thả lỏng hai 

tay hoặc nằm ngủ cũng được. 
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GIÁC NGỘ TÂM CHƠN 

 
Xưa nay tranh đấu khắp cùng 

Xương chồng lớp lớp não nùng thế gian 

Đời tranh để lật Niết Bàn 

Đạo tranh để đọa muôn ngàn Chơn Sư. 

 
Ngẫm xem thế giới nực cười 

Văn minh sát phạt mãn đời được chi? 

Cho mờ ngọn đuốc từ bi 

Đảo khinh Chơn lý lấy gì để tu? 

 
Hồn linh giam ở thân tù 

Khí thiêng trọng trược tối mù lương năng 

Đấu tranh đòi hỏi công bằng 

Công tâm không thuận như Trăng tối mò. 

 
Thuận Thiên mới rõ con đò 

Nghịch Thiên diệt Đạo ai phò chơn linh? 

Nhân tâm đòi hỏi Thái Bình 

Lòng người băng hoại tồn sinh được gì? 

 
Hỏi ai là bậc từbi? 

Sanh ra thời loạn để truy Thánh tài 
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Oan gia hóa giải nạn tai 

Khác nào tích đức tương lai cho mình. 

 
Xác thân Cha Mẹ dưỡng sinh 

Hồn thiêng do chính Trời linh giáng trần 

Chơn Tiên đại diện tinh thần 

Thức mình giác ngộ cứu dân mới là. 

 
Một lời minh giải chánh tà 

Công bằng bác ái giúp Cha Mẹ Trời 

Thế Thiên ngôn luận sáng ngời 

Giải phần tăm tối của đời hạ sanh. 

 
Cùng nhau xây dựng đường lành 

Trên hòa Thiên Phụ, dưới sanh Thánh Hiền 

Kết thành quân tử Thiên Tiên 

Dựng xây Thánh Đức nối truyền cao nhơn. 

 

 
Mỗi người hồi phục tâm chơn 

Trong đời có Đạo nghĩa nhơn đủ đầy 

Thật Rồng minh triết giỡn mây 

Chấp chi thanh trược họa lây ở người. 
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Thật thà bổ báo rộng soi 

Chữ nhân lập lại cho đời định an 

Thế gian là cảnh Thiên Đàng 

Tự nhiên địa ngục nổ tan trong đời. 

 
Minh tâm hồi thức người ơi! 

Vốn là huynh muội từ Trời thai sanh 

Nhân trung nghĩa tín được lành 

Lòng nhân mở rộng vãng sanh là đường. 

 
Nhược bằng thiểu đức để nương 

Làm sao cày cấy hoa vườn cao minh 

Nắm tay xây dựng Thái Bình 

Cho an thiên hạ sớm sinh tột lành. 

 
Mấy lời Thiên Đạo hóa sanh 

Dưỡng nhân thiên mạng, dưỡng sanh hiếu hòa 

Giống người tuy khác màu da 

Bên trong tâm đó vốn là anh em. 
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NGỌC ĐẾ TỈNH NHƠN 

 
Nhựt nguyệt hiệp vào một chữ minh 

Âm Dương bá nhựt kết thai hình 

Vào không ra hữu thành Diên Hống 

Hiệp lại Tam Tài một chữ Không. 

 
Sống giữa trần không nhiễm mới minh 

Chơn như Huyền tẫn kết thai hình 

Ba nguồn hạo khí sanh kim giác 

Trí tuệ Càn Khôn hiệp mới linh. 

 
Tâm định thần giao lúc giác mình 

Tỏ nguồn Kim Khuyết mới anh linh 

Ba Trời sáu khí bồi nguyên thể 

Mới đủ Càn Khôn nhật nguyệt tinh. 

 
Thân đã là thân của Chơn Thần 

Về nguồn Chơn lý kết minh đăng 

Phóng ra đi khắp trong Vũ Trụ 

Thâu lại tròn vo một huệ năng. 

 
Thức ngủ đều giao ở giữa Trời 

Muôn Thần ngàn Phật hội khắp nơi 

Bàn Đào Tiên Cảnh thường nhau hội 

Mới biết Càn Khôn có chín Trời. 
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Tai giác là tai hiệp khí ngoài 

Nghe vòng Thiên điển tợ đun sôi 

Biết xa nhờ nó thâu thanh khí 

Hiểu rộng nhờ vào được các ngôi. 
 

Mắt nhãn là tâm của Ngươn Thần 

Muôn ngàn Thiên Cảnh mắt Minh Đăng 

Soi vào Vũ Trụ thành ba cửa 
Hiệp lại tròn vo dẫn nguyên thân. 

 

Ngũ giác là nhà của ngũ căn 

Hòa trong ngũ sắc tỉnh nguyên thần 

Là mây nhờ nó du Thượng Giới 
Gió mát mây lành chính nó nhân. 

 

Năm thức giao hòa mở lục thông 

Như mây tương ngộ hiệp thân rồng 

Trời xa muôn dặm đều giao thức 

Thần Huệ Chơn Như tự nó thông. 
 

Cách cảm thần giao tụ khí thần 

Ngồi nhìn kết lý hóa kim vân 

Khí hòa nhờ điển giao ngũ thức 
Thần hội nhờ tâm cảm Thiên Đăng. 

 

Thiên không ba lý một Đạo nhà 

Chơn lý một nguồn chánh định ba 

Nhơn Thiên một thức hòa giao cảm 

Mới thấy định thần hiệp được ta. 
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Thần định hào quang tỏa sáng ngời 

Thâu nguồn chất xám của nhất ngôi 

Tự thông tỏ ngộ Thầy Tam Thể 

Gom Đạo tròn thông một Đạo Trời. 
 

Đạo Trời tam Tổ một Thầy thôi! 

Tứ Thánh phân thân để độ đời 

Thông hiểu trở về ngôi Chơn lý 

Càn Khôn chơn giải lập vị ngôi. 
 

Khí tịnh Chơn Thần mới mở ra 

Bốn phương minh giải hiệp Thiên Hà 

Con thuyền không đáy tu Thiên Giới 
Mở cửa Càn Khôn hiệp ngôi Ta. 

 

Hữu đến thì vô ẩn nội tâm 

Vô về hữu ẩn biết sai lầm 

Hoàn vô kết hữu thành Trung Đạo 
Mới tỏ trong thần có huyền tâm. 

 

Đạo ẩn thì đời chế ngự ta 

Đạo về đời học đạt nhân hòa 

Trong đời có Đạo hòa Chơn lý 

Tu ở trong tâm thật xuất gia. 
 

Tâm phải chung đường với pháp chơn 

Mới mong thấu ngộ cảnh Thiên Đàng 

Tâm mà không pháp Minh Sư dạy 

Khó hội Thần Minh kiếm bổn tâm. 
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Chơn lý là tâm đạt chơn truyền 

Tỏ nguồn chơn giải lý siêu nhiên 

Tâm tâm cho rõ nguồn minh giải 

Hiệp Đạo mới thông lý siêu nhiên. 
 

Tánh có Chơn Như tâm huệ thần 

Hai không hiệp lý Đạo viên thành 

Ngoài tâm vốn thật muôn cảnh giả 

Chỉ ở trong tâm mới siêu quang. 
 

Muốn hỏi Càn Khôn phải hiệp tâm 

Tâm minh dường thể ánh trăng rằm 

Đạo tâm hiệp được là chơn huệ 

Huệ phát tự nhiên đắc ngộ thành. 
 

Đạo gốc Hư Không Đạo giáng trần 

Tâm là con Đạo tợ Nhiên Đăng 

Lấy tâm hiệp Đạo tròn linh tánh 

Trực chỉ Đạo tâm mới tu thân. 
 

Thân có ở ngoài thân ở trong 

Ngoài trong giao cảm Đạo mới thông 

Tánh linh sáng rọi thân tao ngộ 
Đắc vị thành Tiên thân hiệp thân. 

 

Thân ở trong đem nó ra ngoài 

Bổn lai diện mục tự nó soi 

Tầm sư học Đạo do nó ngộ 
Mới thật Kim Thân đắc Thánh tài. 



Chánh Pháp Như Ý - Đức Thầy Vô Danh Thị 

59 

 

 

 
 

Con đỏ của Trời vốn Nhất Nguyên 

Ẩn trong tâm tánh ẩn trong hiền 

Mở ra mới thấy thân lập pháp 

Hòa cảm Minh Sư đáo siêu nhiên. 
 

Chơn khí là do nhập thất thiền 

Mỗi kỳ tụ hội khí Tiên Thiên 

Nuôi bầu nguyên khí thành Thiên Đạo 
Nhập thất mới minh Đạo ngộ truyền. 

 

Đạo ngộ truyền tâm tịnh thần minh 

Thông xa biết trước việc vô hình 

Phóng ra thâu khí vào nguyên thể 
Hiệp lại Nguyên Thần con Thượng Đế. 

 

Khí chánh lành tâm thân được thanh 

Tránh xa ô trược của dương trần 

Tịnh thần hồi thức luồng Thiên khí 

Nhập định khí đầy tròn Thiên lý. 
 

Khí vốn là Cha hóa hóa sanh 

Tâm minh là gốc trổ liên cành 

Vật là Mẹ dưỡng trong tâm giác 

Biết Đạo quay về Đức Chí Thanh. 
 

Khí chánh là nhân ở trong tâm 

Nhân khai độ lượng dưỡng ngươn thần 

Hiệp bầu thanh khí về ba cõi 
Đạp gió đè mây mới Kim Thân. 
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Khí lọc nhờ tu nhiếp nội thần 

Chơn dương hiệp khí tỏa quang năng 

Khí tròn Đạo đủ bồi nguyên thể 
Nhờ khí sáng thông hội Thiên chân. 

 

Khí dục là tâm xao xuyến trần 

Lo buồn phiền não với ở ăn 

Khí đầy tâm tịnh lòng hoan hỷ 

Ít nói hồi tâm cho khí thăng. 
 

Khí đã đầy rồi lại bớt ăn 

Nhờ thâu nguyên khí nuôi chính thân 

Mở lời tao nhã đầy minh triết 
Nhờ khí Tiên Thiên cảm hóa trần. 

 

Trần tục bây giờ khí quá dơ 

Muôn Tiên ngàn Phật rất ơ hờ 

Vào đời độ tế lòng ngán ngẩm 

Vui sướng chi đâu để tôn thờ. 
 

Phật ngán cõi trần mới nhất tu 

Không màng danh lợi chứa thân tù 

Mới ngồi nhập thất khai chánh kiến 

Phá bỏ dòng mê bởi công phu. 
 

Xưa xuất thế cách tu có khác 

Nay nhập trần đường khác lối xưa 

Cũng trong Tâm Pháp Đại Thừa 
Tâm Kim là một nguồn xưa Thái Bình. 
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Nên cổ học lại sinh Kim Pháp 

Thật chánh kim mới đốt thành vàng 
Vào đời như thể tục trần 

Luyện cho nhập Đạo Thánh Nhân vào đời. 

 

Nhân ngàn khổ học lò tôn giáo 

Để tỏ thông chơn Đạo nơi tâm 

Thấy xa hiểu rộng chính nhân 
Nhìn xem tà chánh tranh phân đủ điều. 

 

Khí lộn lạo con người kiêu ngạo 

Bậc thầy tu tráo trở đủ trò 

Chánh đâu tà đó một lò 
Biểu dương oai võ góp kho tiền tài. 

 

Đạo như thể tiệm buôn thương mại 

Lấy Kinh thơ bàn để chia lời 

Tóm thâu quyên góp của người 
Nhập môn đông đảo nhạo bôi tín đồ. 

 

Một giả cảnh trải cùng Đạo vị 

Cuộc lường tranh mất đức từ bi 

Miếng ăn sao đến vô nghì 
Cái danh vị giả đua thi mãn đời. 

 

Thật Chơn Lý phải hồi nhơn cách 

Thật Đạo nhơn định thất luyện thần 

Không tham phú quý phù vân 

Thanh tâm giữ đức chí nhân mới là. 
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Cây muốn lớn phải lo phân bón 

Đạo muốn siêu phải định để siêu 

Nợ trần muốn giải cho yên 
Để thân nhập thất thành Tiên cứu đời. 

 

Có nhập thất khí Trời mới sáng 

Nhờ định tâm mới rõ diệu huyền 

Xưa nay cái Đạo linh thiêng 
Ở trong Tâm Pháp Cửu Truyền mà ra. 

 

Xưa Đức Phật Thích Ca tầm Đạo 

Cũng định thần nhập thất thông tri 

Mới đem Chơn lý từ bi 
Phổ sanh độ khổ giác mê tỉnh trần. 

 

Đến Đạt Ma cũng năng nhập định 

Ngồi chín năm cho Đạo khai minh 

Nhờ ngồi nhập định mới linh 
Nếu không nhập định thần minh không về. 

 

Xưa Tông Tổ Bồ Đề định thất 

Nay muốn về cũng một đường đi 

Định là mở cửa Huyền Vi 
Thất là thất phản cửu thi chín Trời. 

 

Định thất mới tỏ ngôi Huyền Bí 

Tự mình hành thấu lý Huyền Cơ 

Trong tâm thanh tịnh làm đò 

Định tâm tỏ lý khỏi lo mê mù. 
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Tu không định có tu hiệu giả 

Thật giả đồ quảng cáo rất nhiều 

Ai xài qua sẽ rõ thôi! 
Thời gian hư hoại sang tồi tự thông. 

 

Thật thiệt Đạo ở ăn thanh tịnh 

Không bày điều lừa phỉnh chúng sanh 

Giữ nhân tải Đạo tột lành 
Không cần chức sắc giựt giành với ai. 

 

Giữ nhân đạo dồi mài trí tuệ 

Nhận khổ trần lòng để luyện nhân 

Chu kỳ nhập thất tân trang 
Phù đồ không động lòng an tỉnh đời. 

 

Cây nhờ lá xanh tươi ngoại thể 

Đạo nhờ hành nhập thất mới linh 

Hoa tươi nhờ lá thanh thanh 
Đạo tươi nhờ định tâm lành mới linh. 

 

Tu không tịnh lòng sinh thị hiếu 

Lập gian lời ngụy điệu phản nhân 

Tạo ra các cảnh tranh phân 
Thật chơn không hại lòng nhân của Trời. 

 

Ta mở Đạo do Trời giáo hóa 

Nhập thất đi giải đọa linh hồn 

Trở về diện kiến Thiên Tôn 
Học nguồn chơn giải Càn Khôn tột lành. 
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Người có Đạo không tranh ai cả 

Bậc từ bi cảm hóa từ từ 
Đem nhân an định Đạo người 

Đem Kinh linh giải tỏa ngời chí nhân. 

 

Đạo phải hiểu quân thần phụ tử 

Là bậc nhân làm dữ được gì? 
Thật từ thắp sáng đuốc bi 

Thật nhơn chí thiện thật người chí nhân. 

 

Người có Đạo linh thân tỏa sáng 

Bậc có nhân minh giải hiếu Trời 

Sát nhân là giả ai ơi! 
Hồi tâm khỏi lạc vào lời ngụy gian. 

 

Trước Đại Hội Tiên Bang Triều Bổn 

Đức Ngọc Hoàng sai viết Chơn Kinh 

Đem nhân phổ rộng thế tình 
Ai minh kỳ chót về trình Long Hoa. 

 

Còn giả dối kêu la inh ỏi 

Thiếu lòng nhân không thoát lưới Trời 

Mê danh tạo tội khắp nơi 
Đến ngày phán xét dối Trời được sao? 

 

Tội người mê lộn nhào hồ biển 

Lòng muốn tu gặp đám ngụy đời 

Lấy lời của Phật của Trời 
Ngu đồ theo đó luân hồi hồn linh. 
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Đạo tranh đấu Thần Linh không hộ 

Pháp tranh phân dạy đám hỗn đồ 

Đua nhau ngụy lập nấm mồ 
Tự chôn sâu xuống "Nam Mô" làm gì? 

 

Đem niệm Phật ngồi lì ra đó 

Cho là thiền pháp độ nhân sanh 

Năm châu dư luận dữ lành 
Thúi từ trong gốc lại sanh phù đồ. 

 

Ngoài dụng chữ "Nam Mô" thâu chúng 

Trong chánh tà áp dụng thị phi 
Thật là một bọn vô nghì 

Hại nhân tổn đức dự thi Đạo nào? 

 

Ta Ngọc Đế truyền trao sắc chỉ 

Cho Thiên Binh Thần Tướng giáng trần 

Diệt loài giả nghĩa bất nhân 
Lường cân tráo đấu phụ ân đoạt tình. 

 

Đừng thấy vậy rẻ khinh Thiên Đạo 

Cản đường Trời, Trời diệt không tha 

Lệnh Trời ta diệt quân ma 
Mở đường cho Thánh Đạo nhà Nam Bang. 

 

Ai cản lối Thánh Nhân phổ Đạo 

Cãi mệnh Trời bị diệt Kỳ Ba 

Đạo Trời nay chính Ta ban 
Các ngươi dám nghịch cản ngăn Thánh Hiền. 



Chánh Pháp Như Ý - Đức Thầy Vô Danh Thị 

66 

 

 

 
 

Ta ra lệnh Phật Tiên giáng thế 

Diệt các loài ngụy biện giáo tôn 

Lập ra Đại Đạo Càn Khôn 
Thế Thiên hành sự ơn tồn tại nhân. 

 

Thần cản lối diệt Thần không để 

Tiên cản ngăn tru diệt không tha 

Còn phần ma quỷ tá theo 
Đánh thành tro bụi không cho luân hồi. 

 

Diệt bọn ác phục hồi chánh định 

Tru tà tinh Ngọc Lịnh Thiên Hoàng 

Từ đây Ta sắp thế gian 
Long Trời lở Đất chỉnh trang môn đồ. 

 

Tiên Phật Thánh quy cơ lập Đạo 

Các Chơn Sư Thần Giáo về chầu 

Cung nghinh Thánh Tổ lập đời 

Ra cơ phò Tổ lập ngôi Thái Bình. 
 

Đức Thánh Tổ ta khai sinh nó 

Vốn là Ta chiết vía giáng phàm 

Để đem Thiên Đạo an bang 
Đem dân Thứ Bảy vào hàng Thánh Tiên./. 

 

Kính Bái 

 

Đức Thầy Vô Danh Thị 
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Bộ Thiền Thất 4 Ngày - Chánh Pháp Như Ý 

Ngày Giờ Âm (Trưa) Giờ Dương (Khuya) 

1 1 - 72 1 - 81 

2 1 - 81 1 - 120 

3 1 - 81 1 - 120 

4 1 - 72 1 - 81 

Ngày 1: 

Giờ Âm Giờ Dương Các Giờ Phụ 
1-12, 1-24, 1-36, 1-12, 1-24, 1-36, 1-12, 1-24, 1-36, 
1-49 + 3 hơi dài 1-49 + 3 hơi dài 1-49 + 3 hơi dài. 
1-72 + 3 hơi dài. 1-72 + 3 hơi dài 

1-81 + 3 hơi dài. 
Ngày 2-3: 

Giờ Âm Giờ Dương Các Giờ Phụ 
1-12, 1-24, 1-36, 1-12, 1-24, 1-36, 1-12, 1-24, 1-36, 
1-49 + 3 hơi dài 1-49 + 1 hơi dài 1-49 + 3 hơi dài. 
1-72 + 3 hơi dài 1-72 + 1 hơi dài 
1-81 + 3 hơi dài. 1-81 + 1 hơi dài 

1-120 + 3 hơi dài. 

Ngày 4: 

Giờ Âm Giờ Dương Các Giờ Phụ 
1-12, 1-24, 1-36, 1-12, 1-24, 1-36, 1-12, 1-24, 1-36, 
1-49 + 3 hơi dài 1-49 + 3 hơi dài 1-49 + 3 hơi dài. 
1-72 + 3 hơi dài. 1-72 + 3 hơi dài 

1-81 + 3 hơi dài. 
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Bộ Thiền Thất 8 Ngày - Chánh Pháp Như Ý 

Ngày Giờ Âm (Trưa) Giờ Dương (Khuya) 

1 1 - 72 1 - 81 

2 1 - 81 1 - 120 

3 1 - 81 1 - 120 

4 1 - 81 1 - 120 

5 1 - 81 1 - 120 

6 1 - 81 1 - 120 

7 1 - 81 1 - 120 

8 1 - 72 1 - 81 

 

 

 
 

1-81 + 3 hơi dài. 

 

 

 

1-120 + 3 hơi dài. 

Ngày 1: 

Giờ Âm Giờ Dương Các Giờ Phụ 

1-12, 1-24, 1-36, 1-12, 1-24, 1-36, 1-12, 1-24, 1-36, 
1-49 + 3 hơi 1-49 + 3 hơi 1-49 + 3 hơi dài. 

1-72 + 3 hơi dài. 

Ngày 2-7: 

Giờ Âm 

1-72 + 3 hơi 

 
Giờ Dương 

 
 

Các Giờ Phụ 

1-12, 1-24, 1-36, 1-12, 1-24, 1-36, 1-12, 1-24, 1-36, 
1-49 + 3 hơi 1-49 + 1 hơi 1-49 + 3 hơi dài. 
1-72 + 3 hơi 1-72 + 1 hơi  

1-81 + 3 hơi dài. 

Ngày 8: 

Giờ Âm 

1-81 + 1 hơi 

 
Giờ Dương 

 
 

Các Giờ Phụ 

1-12, 1-24, 1-36, 1-12, 1-24, 1-36, 1-12, 1-24, 1-36, 
1-49 + 3 hơi 1-49 + 3 hơi 1-49 + 3 hơi dài. 
1-72 + 3 hơi dài. 1-72 + 3 hơi  

 1-81 + 3 hơi dài.  
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Bộ Thiền Thất 14 Ngày 

Ngày Giờ Âm (Trưa) Giờ Dương (Khuya) 

1 1 - 72 1 - 81 

2 1 - 81 1 - 120 

3 1 - 120 1 - 180 

4 1 - 120 1 - 180 

5 1 - 120 1 - 180 

6 1 - 120 1 - 180 

7 1 - 120 1 - 180 

8 1 - 120 1 - 180 

9 1 - 120 1 - 180 

10 1 - 120 1 - 180 

11 1 - 120 1 - 180 

12 1 - 120 1 - 180 

13 1 - 81 1 - 120 

14 1 - 72 1 - 81 

 
 
 
 
 
 

 
1-81 + 1 hơi 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1-120 + 3 hơi dài

Ngày 1: 

Giờ Âm Giờ Dương Các Giờ Phụ 
1-12, 1-24, 1-36, 1-12, 1-24, 1-36, 1-12, 1-24, 1-36, 
1-49 + 3 hơi 1-49 + 3 hơi 1-49 + 3 hơi dài 
1-72 + 3 hơi dài. 1-72 + 3 hơi 1-72 + 3 hơi dài. 

 1-81 + 3 hơi dài.  

Ngày 2:   

Giờ Âm Giờ Dương Các Giờ Phụ 

1-12, 1-24, 1-36, 
1-49 + 3 hơi 

1-12, 1-24, 1-36, 
1-49 + 1 hơi 

1-12, 1-24, 1-36, 
1-49 + 3 hơi dài 

1-72 + 3 hơi 
1-81 + 3 hơi dài. 

1-72 + 1 hơi 1-72 + 3 hơi dài. 

 1-120 + 3 hơi dài.  

Ngày 3-12   

Giờ Âm Giờ Dương Các Giờ Phụ 
1-12, 1-24, 1-36, 1-12, 1-24, 1-36, 1-12, 1-24, 1-36, 
1-49 + 1 hơi 1-49 + 1 hơi 1-49 + 3 hơi dài 
1-72 + 1 hơi 1-72 + 1 hơi 1-72 + 3 hơi dài. 
1-81 + 1 hơi 1-81 + 1 hơi  

1-120 + 3 hơi dài. 1-120 + 3 hơi dài  

 1-180 + 3 hơi dài.  

Ngày 13:   

Giờ Âm Giờ Dương Các Giờ Phụ 
1-12, 1-24, 1-36, 1-12, 1-24, 1-36, 1-12, 1-24, 1-36, 
1-49 + 3 hơi 1-49 + 1 hơi 1-49 + 3 hơi dài 
1-72 + 3 hơi 1-72 + 1 hơi 1-72 + 3 hơi dài. 

1-81 + 3 hơi dài. 

Ngày 14: 

Giờ Âm 

1-81 + 1 hơi 

 
Giờ Dương 

 
 

Các Giờ Phụ 
1-12, 1-24, 1-36, 1-12, 1-24, 1-36, 1-12, 1-24, 1-36, 
1-49 + 3 hơi 1-49 + 3 hơi 1-49 + 3 hơi dài 
1-72 + 3 hơi dài. 1-72 + 3 hơi 1-72 + 3 hơi dài. 

 1-81 + 3 hơi dài.  
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         Bộ Thiền Thất 21 Ngày 

Ngày Giờ Âm (Trưa) Giờ Dương (Khuya)  

1 1 - 72 1 - 81  
2 1 - 81 1 - 120  
3 1 - 120 1 - 180  

4-18 1 - 180 1 - 240  
19 1 - 120 1 - 180  
20 1 - 81 1 - 120  
21 1 - 72 1 - 81  

Ngày 1:   

Giờ Âm Giờ Dương Các Giờ Phụ 
1-12, 1-24, 1-36, 1-12, 1-24, 1-36, 1-12, 1-24, 1-36, 
1-49 + 3 hơi 1-49 + 3 hơi 1-49 + 3 hơi dài 
1-72 + 3 hơi dài. 1-72 + 3 hơi 1-72 + 3 hơi dài. 

 1-81 + 3 hơi dài.  

Ngày 2:   

Giờ Âm Giờ Dương Các Giờ Phụ 
1-12, 1-24, 1-36, 1-12, 1-24, 1-36, 1-12, 1-24, 1-36, 
1-49 + 3 hơi 1-49 + 1 hơi 1-49 + 3 hơi dài 
1-72 + 3 hơi 1-72 + 1 hơi 1-72 + 3 hơi dài. 

1-81 + 3 hơi dài. 1-81 + 1 hơi 
1-120 + 3 hơi dài. 

 

Ngày 3   

Giờ Âm Giờ Dương Các Giờ Phụ 
1-12, 1-24, 1-36, 1-12, 1-24, 1-36, 1-12, 1-24, 1-36, 
1-49 + 1 hơi 1-49 + 1 hơi 1-49 + 3 hơi dài 
1-72 + 1 hơi 1-72 + 1 hơi 1-72 + 3 hơi dài. 
1-81 + 1 hơi 1-81 + 1 hơi  

1-120 + 3 hơi dài . 1-120 + 3 hơi dài  

 1-180 + 3 hơi dài.  

Ngày 4-18   

Giờ Âm Giờ Dương Các Giờ Phụ 
1-12, 1-24, 1-36, 1-12, 1-24, 1-36, 1-12, 1-24, 1-36, 
1-49 + 1 hơi 1-49 + 1 hơi 1-49 + 3 hơi dài 
1-72 + 1 hơi 1-72 + 1 hơi 1-72 + 3 hơi dài. 
1-81 + 1 hơi 1-81 + 1 hơi  

1-120 + 3 hơi dài . 1-120 + 3 hơi dài  

1-180 + 3 hơi dài . 1-180 + 3 hơi dài 
1-240 + 3 hơi dài. 

 

Ngày 19   

Giờ Âm Giờ Dương Các Giờ Phụ 
1-12, 1-24, 1-36, 1-12, 1-24, 1-36, 1-12, 1-24, 1-36, 
1-49 + 1 hơi 1-49 + 1 hơi 1-49 + 3 hơi dài 
1-72 + 1 hơi 1-72 + 1 hơi 1-72 + 3 hơi dài. 
1-81 + 1 hơi 1-81 + 1 hơi  

1-120 + 3 hơi dài . 1-120 + 3 hơi dài  

 1-180 + 3 hơi dài.  

Ngày 20:   

Giờ Âm Giờ Dương Các Giờ Phụ 
1-12, 1-24, 1-36, 1-12, 1-24, 1-36, 1-12, 1-24, 1-36, 
1-49 + 3 hơi 1-49 + 1 hơi 1-49 + 3 hơi dài 
1-72 + 3 hơi 1-72 + 1 hơi 1-72 + 3 hơi dài. 
1-81 + 3 hơi dài. 1-81 + 1 hơi  

 1-120 + 3 hơi dài.  
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Ngày 21: 

Giờ Âm Giờ Dương Các Giờ Phụ 
1-12, 1-24, 1-36, 1-12, 1-24, 1-36, 1-12, 1-24, 1-36, 
1-49 + 3 hơi 1-49 + 3 hơi 1-49 + 3 hơi dài 
1-72 + 3 hơi dài. 1-72 + 3 hơi 1-72 + 3 hơi dài. 

1-81 + 3 hơi dài. 

 

 

 

Bộ Thiền Thất 28 Ngày 
Ngày Giờ Âm (Trưa) Giờ Dương (Khuya)  

1 1 - 72 1 - 81  

2 1 - 81 1 - 120  

3 1 - 120 1 - 180  

4 1 - 180 1 - 240  

5-24 1 - 240 1 - 360  

25 1 - 180 1 - 240  

26 1 - 120 1 - 180  

27 1 - 81 1 - 120  

28 1 - 72 1 - 81  

Ngày 1:   

Giờ Âm Giờ Dương Các Giờ Phụ 
1-12, 1-24, 1-36, 1-12, 1-24, 1-36, 1-12, 1-24, 1-36, 
1-49 + 3 hơi 1-49 + 3 hơi 1-49 + 3 hơi dài 
1-72 + 3 hơi dài. 1-72 + 3 hơi 1-72 + 3 hơi dài. 

 1-81 + 3 hơi dài.  

Ngày 2:   

Giờ Âm Giờ Dương Các Giờ Phụ 
1-12, 1-24, 1-36, 1-12, 1-24, 1-36, 1-12, 1-24, 1-36, 
1-49 + 3 hơi 1-49 + 1 hơi 1-49 + 3 hơi dài 
1-72 + 3 hơi 1-72 + 1 hơi 1-72 + 3 hơi dài. 
1-81 + 3 hơi dài. 1-81 + 1 hơi  

 1-120 + 3 hơi dài.  

Ngày 3   

Giờ Âm Giờ Dương Các Giờ Phụ 
1-12, 1-24, 1-36, 1-12, 1-24, 1-36, 1-12, 1-24, 1-36, 
1-49 + 1 hơi 1-49 + 1 hơi 1-49 + 3 hơi dài 
1-72 + 1 hơi 1-72 + 1 hơi 1-72 + 3 hơi dài. 
1-81 + 1 hơi 1-81 + 1 hơi  

1-120 + 3 hơi dài . 1-120 + 3 hơi dài  

 1-180 + 3 hơi dài.  

Ngày 4   

Giờ Âm Giờ Dương Các Giờ Phụ 
1-12, 1-24, 1-36, 1-12, 1-24, 1-36, 1-12, 1-24, 1-36, 
1-49 + 1 hơi 1-49 + 1 hơi 1-49 + 3 hơi dài 
1-72 + 1 hơi 1-72 + 1 hơi 1-72 + 3 hơi dài. 
1-81 + 1 hơi 1-81 + 1 hơi  

1-120 + 3 hơi dài . 1-120 + 3 hơi dài  

1-180 + 3 hơi dài . 1-180 + 3 hơi dài  

 1-240 + 3 hơi dài.  
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1-360 + 3 hơi dài. 

 

 

 

 
 

1-240 + 3 hơi dài. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Xã Thất Tu Lại Hằng Ngày 
Giờ Âm Giờ Dương Các Giờ Phụ 
1-12, 1-24, 1-36, 1-12, 1-24, 1-36, 1-12, 1-24, 1-36, 
1-49 + 1 hơi 1-49 + 1 hơi 1-49 + 3 hơi dài 
1-72 + 1 hơi 1-72 + 1 hơi 
1-81 + 3 hơi dài. 1-81 + 1 hơi 

1-120 + 3 hơi dài. 

Ngày 5-24 

Giờ Âm Giờ Dương Các Giờ Phụ 
1-12, 1-24, 1-36, 1-12, 1-24, 1-36, 1-12, 1-24, 1-36, 
1-49 + 1 hơi 1-49 + 1 hơi 1-49 + 3 hơi dài 
1-72 + 1 hơi 1-72 + 1 hơi 1-72 + 3 hơi dài. 
1-81 + 1 hơi 1-81 + 1 hơi  

1-120 + 3 hơi dài 1-120 + 3 hơi dài  

1-180 + 3 hơi dài 1-180 + 3 hơi dài  

1-240 + 3 hơi dài 

Ngày 25 

1-240 + 3 hơi dài  

Giờ Âm Giờ Dương Các Giờ Phụ 
1-12, 1-24, 1-36, 1-12, 1-24, 1-36, 1-12, 1-24, 1-36, 
1-49 + 1 hơi 1-49 + 1 hơi 1-49 + 3 hơi dài 
1-72 + 1 hơi 1-72 + 1 hơi 1-72 + 3 hơi dài. 
1-81 + 1 hơi 1-81 + 1 hơi  

1-120 + 3 hơi dài 1-120 + 3 hơi dài  

1-180 + 3 hơi dài. 

Ngày 26 

1-180 + 3 hơi dài  

Giờ Âm Giờ Dương Các Giờ Phụ 
1-12, 1-24, 1-36, 1-12, 1-24, 1-36, 1-12, 1-24, 1-36, 
1-49 + 1 hơi 1-49 + 1 hơi 1-49 + 3 hơi dài 
1-72 + 1 hơi 1-72 + 1 hơi 1-72 + 3 hơi dài. 
1-81 + 1 hơi 1-81 + 1 hơi  

1-120 + 3 hơi dài. 1-120 + 3 hơi dài  

Ngày 27: 
1-180 + 3 hơi dài.  

Giờ Âm Giờ Dương Các Giờ Phụ 
1-12, 1-24, 1-36, 1-12, 1-24, 1-36, 1-12, 1-24, 1-36, 
1-49 + 3 hơi 1-49 + 1 hơi 1-49 + 3 hơi dài 
1-72 + 3 hơi 1-72 + 1 hơi 1-72 + 3 hơi dài. 
1-81 + 3 hơi dài. 1-81 + 1 hơi  

 1-120 + 3 hơi dài.  

Ngày 28:   

Giờ Âm Giờ Dương Các Giờ Phụ 
1-12, 1-24, 1-36, 1-12, 1-24, 1-36, 1-12, 1-24, 1-36, 
1-49 + 3 hơi 1-49 + 3 hơi 1-49 + 3 hơi dài 

1-72 + 3 hơi dài. 1-72 + 3 hơi 1-72 + 3 hơi dài. 
 1-81 + 3 hơi dài.  
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Chưởng Giáo Truyền Pháp và Lập Pháp 

Đức Thầy Vô Danh Thị. 

 

Quý đạo hữu muốn tìm hiểu thêm về Pháp Môn 

thiền định thì liên hệ những trung tâm gần nhất để 

được hướng dẫn kỹ hơn trước khi mình hành 

Pháp. Hoặc có những ý kiến đóng góp, bổ sung 

cùng với Trung Tâm Đạo Học 

Thái Bình xin liên lạc về địa chỉ: 

QUẦN TIÊN HỘI CANADA 

Thư ký Hoàng Theresa 

Mobile: 780-807-7140 Canada 

Email: mienban@hotmail.com 

https://phatdilacnhapthe.com/ 

http://www.phatdilacxuatthe.com/ 

http://www.dilacphatphap.com/ 

Phone: 

Nguyễn Ngọc Huy: +1 832 498 2657 

Trần Anh Dũng: +1 832 288 6671 

Trần Quan: +1 832 484 8050 

Thiên Nga: +1 281 781 9253 

mailto:mienban@hotmail.com
http://www.phatdilacxuatthe.com/
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* Ghi Chú (2020): 

 
1. Quyển kinh Chánh Pháp Như Ý của Đức Thầy Vô 

Danh Thị được ấn tống. 

- Người in 1,000 quyển sẽ được 10,000 Công 

Đức. 

- Người đem đi chuyền phổ 1,000 quyển này sẽ 

được 5,000 Công Đức. 

- Ai ấn tống cũng được, không phân biệt tôn giáo. 

Những người ấn tống kinh này có thể ghi 

(tên…) vào tờ giấy và để lên bàn thờ ở nhà. Ba 

ngày sau sẽ được ứng nghiệm. 

 
2. Quyển Lễ Kinh của Đức Thầy Vô Danh Thị được ấn 

tống. 

- Người in 1,000 quyển sẽ được 15,000 Công 

Đức. 

 
3. Quy Y cho 1 người tu thiền định sẽ được 3,000 Công 

Đức. 

 
4. Dạy cho người mới tu thiền định sẽ được 3,000 Công 

Đức. 

 
5. Người mới bắt đầu tu được 1,000 Công Đức. 
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Chánh Pháp Thiền Tim có thể giải được bảy con dịch 

và tai nạn của thời kỳ cuối. Tu thường xuyên sẽ được bảo 

tồn qua đời Thượng Ngươn Thánh Đức. 

Chánh Pháp Chân Truyền của Phật Di Lạc mới phát 

hành. Các vị tu hành muốn đường pháp tu cao hơn xin 

liên lạc về các trung tâm thiền viện để tìm hiểu sâu sắc 

hơn. 

 

 

 
Kính Bái 

 

 

 
Đức Thầy Vô Danh Thị 
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