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KÍNH CÁO ĐỒNG ĐẠO

Đạo Trời ngày một hoằng khai, người nhập 
môn ngày một đa số, song cách Đạo vẫn 

còn rất hẹp-hòi. Chúng tôi ước ao sao trong chư Đạo-
Hữu có nhiều vị kiến thức xướng ra phiên dịch kinh điển 
trong Tam Giáo, hoặc tự dụng công phu học cứu tân chế 
ra nhiều quyển thích hạp thời nghi, thuận theo tôn chỉ 
Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ. Đó là một điều cần yếu cho 
cuộc phổ thông chơn Đạo.

Nhưng trước khi ấn tống sách chi, chúng tôi xin chư 
tác giả vui lòng trình cho Hội-Thánh kiểm dượt theo luật 
đạo. Bàn kiểm dượt Hội-Thánh lập ra là cốt để xem chừng 
cho kinh sách phổ thông trong Đạo khỏi phạm đến Quốc 
sự, hoại phong hóa cùng trở ngại đến cuộc sanh hoạt của 
mọi người: khỏi nghịch với tôn chỉ Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-
Độ, xúc phạm đến Tôn Giáo khác cùng bài bát cá nhân.

Về văn từ lý luận, Bàn Kiểm Dượt không can dự 
vào, để cho tác giả rộng quyền đặt để mà gánh vác lấy 
phần qui trách.

Nhiều vị hảo tâm ấn tống các thứ kinh để làm âm 
chất, mà bởi không lấy đâu làm mực thức, chỉ in theo ý 
muốn của mình, thành ra cũng thí một thứ kinh cũng 
thì một Đạo, mà nhiều chỗ khác nhau có khi lại phản 
trái nhau nữa.
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Vậy từ đây, chư vị hảo tâm muốn in kinh làm phước 
xin chịu phiền cho nơi Bàn Kiểm Dượt mà lựa bổn in, 
hoặc mượn sửa luôn bài in cũng được.

TÒA-THÁNH, ngày 26 tháng Tư, năm Mậu-Thìn
Thay mặt cho Hội-Thánh,

Thượng Đầu Sư: Lê Văn Trung
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LỜI TỰA

Vì cuộc tuần hườn và bởi đức háo sanh nên 
Đấng Chí-Tôn chuyển Đạo từ năm Bính 

Dần, có ra nhiều Thánh-Ngôn dạy thờ phượng theo Tam-
Giáo Đạo-Sư.

Thiên ý kiến từ mấy năm nay trong Thiện nam Tín 
nữ, nhiều người lo tu hành, lập công bồi đức.

Vả chăng trong Tam Giáo Đạo, kinh xưa nay cũng 
nhiều mà ròng là Hớn-Tự, ít người hiểu đặng. Bởi vậy nên 
anh em tôi không dám xứng tài đặt sách duy thấy cuốn 

“Lử-Tổ Chỉ-Huyền” dạy Đạo rõ ràng, mới dịch ra quốc văn, 
ngõ hầu giúp ích chút đỉnh cho chư Đạo-Hữu.

Mậu-Thìn Niên cút ngoạt, Thượng tuần 
tự đề ư Tòa-Thánh Tây-Ninh.

 THƯỢ NG  ĐẦU  SƯ  NGỌC  ĐẦU  SƯ
 THƯỢ NG  TRUNG  NHỰ T  NGỌC  L ỊCH  NGUYỆT
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THIÊN-CHỈ-HUYỀN

Lời bí chú của Đức Lử-Tổ

Từng nghe: Đạo, chẳng bỏ xa Đạo người, 
người làm Đạo mà bỏ xa Đạo người, thì 

chẳng khá làm Đạo. Than ôi! Người bị khi bẫm ràng 
buộc, vì lòng nhơn dục lấp che mới mê nhơn tánh, theo 
lòng vọng niệm, nên tánh Lương-Tri Lương-Năng đương 
sáng hóa tối, thiệt khá thảm thay!

Ta từ tuổi trẻ đọc sách Đức Khổng, Mạnh, ham coi 
sách Đạo, và kỉnh Thích Giáo mà tu thân. Trong sách Tam 
Giáo đều dò cùng nghĩa lý, bởi lý Nhơn Đạo dể rỏ, duy 
có cái lý suất tánh Thiên Đạo chẳng biết chỗ mầu nhiệm. 
Coi dượt kỹ lưỡng hết thảy lời chú giải và bài chánh Văn 
trước sau chẳng rỏ, và chẳng suốt thông, nên đi qua đến 
Đất Nam Tinh Cổ Địa, thời may gặp ông Đàm Châu 
Lão Nhơn, giảng dạy lý tu thân có hơn vài tháng, rồi dắt 
ta đến hội cùng Kiều Loan Tiên Sư là ông Nguyên Thỉ 
Thiên Tôn hóa thân truyền mối Đại Đạo Tiên Thiên lập 
thề giữ lòng Tam Qui Ngũ Giái.

Tiên Sư thấy ta tuổi tuy thơ ấu, mà lòng ham Đạo 
và rất tin, dạy ta Đạo Tiên Thiên giữ Tinh Nhứt Chấp 
Trung, mà suất tánh Thần Tiên, sau truyền luyện Thất 
Phân Cửu Quờn, số Châu Thiên và Hỏa Hầu bất sanh, 
bất diệt, ba bực công phu của Đại Giác Kim Tiên.

Ta biết Đại Đạo quí trọng, từ xưa Tam Giáo mấy 
vị Thánh Tôn chẳng khứng khinh bày cho người phàm. 
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Nay đem lời khẩu thuyết nhiệm mầu, diễn làm kinh điển, 
lòng thành tụng đọc thì siêu độ vong hồn, còn thân thể 
lực hành, chứng thành Tiên Phật có khó gì đâu, đều e sợ 
căn bạc, đức ít khó mà hiểu Đạo.

Thầy Tử Tư có nói rằng: Bằng người chẳng Đức lơn 
thì không bền chí Đạo.

Ông Tử Dương Chơn Nhơn có nói rằng: Đạo nầy rất 
Thánh rất linh, nên sợ người ít phước thì khó làm đặng.

Ông Thái Thượng nói rằng: Muốn cầu bực Thiên 
Tiên, phải lập cho đặng một ngàn ba trăm việc làm, còn 
như muốn cầu bực Địa Tiên, phải lập ba trăm điều lành.

Ta lập lời hồng thệ đặng sửa mình chứa phước, bòn 
đức, để dạ giúp người lợi vật, trợ người nên việc.

Khổ hạnh mười bốn năm, vui làm lành chẳng mỏi 
mệt, dầu gặp cả thảy nạn mà không có ý trong giây lát 
cách hở lòng nhơn, vậy mới biết siêu phàm nhập Thánh 
dể như trở bàn tay.

Lòng thành cảm Thượng Thiên và các Chơn Nhơn, 
các vì Tôn Sư Đạo Tam Giáo thường thường dạy dổ, dạy 
ta thường lộn lạo hui húc với trần tục, hóa độ kẻ chúng 
sanh chẳng làm điều ác nghiệt.

Khỏi đọa Tam Đồ khổ não, cải lỗi làm lành, dồi 
trau cái phước đặng siêu thăng lên chốn Thiên đường. 
Người đời thường mến Hồng Sa[1], lòa mắt chốn trần thế 
mê lòng, lấy giả làm chơn, nhận việc hư làm thiệt, chớ 
kẻ Nam người Nữ có tánh rri giác, Trời phú tánh chẳng 
tối tâm, hể có lòng thành tu niệm thì trông mong vượt 
khỏi biển khổ hải trầm luân, còn lớp thì gặp Manh Sư, 
[1] Đồ tốt sắc tốt
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lầm giải sách Đơn kinh làm cho chẳng biết tánh làm sao 
mà tu, mạng làm sao mà liểu, dắp dinh không rành đến 
thác không thành vẻ Đạo. Thiệt khá thương thay! Ta xét 
kỹ thường người Manh Sư ấy đều hay mượn hoặc truyền 
của ông Đông Hoa Đế Quân, hoặc xưng mình là người 
tông phái của Đức Ngủ Tổ và Thất Chơn; hay khoe mình 
là người năng coi sách tạp thơ, học hay nhớ hay, tưởng 
mình thông minh, chẳng dè đem việc đông nói việc tây. 
Coi thấy trong sách những lời mượn vật mà tỷ thí đặng 
xiển Đạo, tưởng hiểu lời tỷ chắc thiệt bèn giải ra trong 
sách, cho nên trước sau chẳng suốt thông, là bởi vì chưa 
gặp người Chánh tông tâm truyền, thì đâu rõ đặng lời 
nhiệm trong kinh, chỉnh biết háo thắng cầu danh, để cho 
kẻ học đời sau lầm lỗi.

Việc sanh tử là đại sự, thiệt là tội gì cho hơn tội ấy 
nữa?

Ta tưởng nếu chẳng phá tan điều mê hoặc ấy thì khốn 
lớn cho người đi tu, như trận mê hồn cho mấy người Đạo 
đức. Nay ta nhận thấy Ông Lử Tổ làm sách Chỉ Huyền 
Thiên, có mười sáu bài thơ của Ngài, lại có ông Bạch Ngọc 
Thiềm Chơn Nhơn chú giải có ba mươi sáu bài thơ sau 
họa nguyên vận. Tuy trước chú giải sau họa mà nghĩa cũng 
hồn hàm cao sâu kín đáo khó rỏ mầu nhiệm.

Ta kỉnh theo lòng Trời đất và đức của vì Tiên Thánh 
làm sách, ta rửa tay đốt hương, vái Trời giải lời Bi chú tỏ rỏ 
thiên cơ mầu nhiệm trong mấy bài thi từ, đắp nền luyện kỹ 
và chỗ dùng làm hạ thủ khởi công, và phép tắc hái thuốc, 
tán hỏa, kiết đơn; luyện lửa võ, nấu lửa văn, việc hành trì 
thối phù và mộc dục cho có hiệu nghiệm thì Đạo thành 
tiêu diêu nơi Cực Lạc, tiết độ đặng Tam Tài sanh hóa, 
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những Đạo Bàn môn dị chưỡng, chỗ làm quấy, mỗi câu 
biện rõ, mỗi bài nghĩa lý cắt rành, khiến cho trong chốn 
Đại Địa, những người học tầm Đạo có chỗ làm chủ, biện 
chơn giả như thử vàng đá. Như ai đặng sách này là thiệt 
kỳ duyên lớn lắm phải để trên chỗ bàn cao, lòng thành 
vưng đọc, lập tức cảm động lòng Trời, ắc gặp đặng Minh 
Sư chỉ dạy Đại Đạo y theo trong sách mà tu luyện. Ở Đạo 
Nho Giáo thì dạy rõ gìn lòng dưỡng tánh, câu cách vật 
đam lại tánh hồi ban sơ. Ở Đạo Thích thì dạy biết sáng 
lòng thấy Tánh và câu “Hành Thâm Bác Nhã Ba La Mật 
Đa” (nghĩa là: nói như đã đặng đến ranh mé cõi Phật rồi)

Ở nhà Đạo thì dạy rõ tu tâm luyện Tánh, và chỗ hái 
thuốc qui đảnh hườn đơn.

Mới rõ Đạo Tam Giáo, nghĩa lý dạy đời tuy là khác 
nhau mà việc tu thân phản bổn và phép xuất thế cũng 
như một chẳng hai. Sách nầy truyền ra thì là gương báu 
để phủi sạch những kẻ Tà sư, Ngoại đạo và những sách 
tạp thơ nói quấy.

Ở trần thế nầy là biển khổ vơi vơi mà người biết cải 
lỗi, chứa đức, hồi đầu thì cũng lên mé bờ bỉ ngạn đặng. 
Còn Thiên đường tuy diệu dợi mà ai tìm gặp thầy chỉ 
Đạo tu luyện thì cũng lên đặng. Được vậy mới chẳng 
uổng công Đức Lử Tổ làm chiếc đò báu nầy trông mong 
độ người chơn.

Ấy làm lời tựa.
Lời tựa nầy của ông Bổn Thành Từ hiệu là ông 

Thương Hải Lão Nhơn làm tại nhà sách Minh Thiên đời 
Đại Thanh vua Khương Hy, nhằm ngày 16 tháng 9 năm 
thứ 8.
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LỜI TỰA CỦA ĐỨC LỬ TỔ

Ta ròng tập nghiệp nhu, khi đi ứng thí, giữa 
đường gặp ông Chánh Dương Tiên Ông, 

thương ta bèn chỉ dạy việc tu Đạo, ta bèn bỏ việc công 
danh, khi mới thì ta còn sanh lòng nghi hoặc, sau nhờ chỉ 
rõ nhiệm mầu, ta mới tỉnh ngộ, lại đi kiếm tìm vì Thánh 
Sư, trèo non lội suối, dạo đến núi Chung Nam cúi đầu 
hỏi hang căn do, xin chớ trách ta việc lỗi trước, nên dạy ta 
kinh Thái dương vô lượng độ nhơn diệu kinh, và lời Đơn 
phòng Bí khuyết, tráo trở, căn dặn, dạy biểu khiến ta kính 
trọng cất dấu kính trao Đại Đạo, thể luyện hườn đơn, trốn 
đường sanh tử, vào cửa Hy Di mà dạo cảnh trường sanh.

Ta nay đã nghe đặng rồi, mừng kính vô cùng, khấu 
đầu tạ ơn, từ biệt vì Thánh Sư đi vân du nơi cõi trần, lập 
nguyện độ đặng trăm người thành đạo trở về Cực Lạc.

Chẳng dè đời, những bọn mê muội chỉn lo sợ chết 
mà chẳng khứng cầu sanh, lại chẳng nghĩ máy huyền cơ, 
lại thêm mờ tối đường diệu lý, trở lại chê bay. Có kẻ lại 
chấp nhứt, ưa điều tà vọng, tưởng rằng uống đồ kiêm 
thạch và cây cỏ mà đặng thành Tiên. Thảy thảy ngu khờ, 
sa vào cõi mê, đến chừng già chết hãy còn chẳng biết hối 
ngộ rất khá tiếc thay! Ta thấy thương nhưng mà cứu vớt 
không đặng, nên mới làm một bộ “Chí Huyền Thiên” để 
nơi đất Thanh Thành trong nhà Thạch Thất, cúi đầu vái 
Trời rồi khoát tay áo mà đi.

Thoảng như ngày sau có người quân tử nào đặng 
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gặp bộ sách nầy là Tam sanh có duyên lắm, thâu lấy lời Bí 
khuyết nầy, phải nghiêm chỉn áo mão, sấm hương, đăng, 
trà, quả, nữa đêm thanh vắng, trở mặt ngay vì sao Bắc đẩu, 
lạy tạ Đấng Cao Chơn, lòng thành cảm đến Tiên Thánh, 
ắt có Minh Sư cắt nghĩa, lời khẩu khuyết, mấy chỗ kín 
đáo, nhiệm mầu, thủy hỏa tấn thối và chỉ rành cân lường 
vị thuốc, sau mới khởi công hạ thủ, và phép ẩn thân nấu 
luyện Long Hổ đại đơn, và thát thai thành Thánh, tiếp 
mạng sống lâu, đuổi ma trừ quỉ, tu đặng ba ngàn hành 
mãng, chờ ngày chiếu Trời đến rước phi thăng; thinh 
thoan ngoài cỏi, cùng Trời sánh tuổi thọ.

Thánh Đạo đời Đại Đường, chức phong Kiêm Khuyết 
Tiền Tiên, Củ Tư độ nhơn, Phù Hựu Diển Chánh, Kỉnh 
Hóa Hưng Long, Đại Đạo Chơn Nhơn.

Ông Lữ Thuần Dương soạn lời tựa.
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LỬ TỔ CHỈ HUYỀN

LỜI HẬU TỰ

Sao Tuế Tinh đóng tại cung Quí Sửu, ngày 
rằm tháng sáu, Ta và các Tiên thỉnh 

thoảng dạo chơi nơi chót núi thanh cao lại ngao du miền 
Thượng Hải. Lúc ấy nước biển phẳng lặng không sóng, ông 
thiên lại yêm liềm không tiếng gió reo; trên lại có tòng 
xanh đứng sựng, dưới cỏ thông đà đuộc diệu mềm; bạch 
hạc luyện bay, nai rừng giỡn chạy.

Ta liền khiến Tiên đồng thổi ống Ngọc Địch, đốt lò 
hương, ngoắt chim Loan, dạy ngặm tờ Vân Tiên (lá thiệp 
mời) bay khắp mời các vì Tiên chơn, đồng hội tại chốn 
Diêu Đoàn. Lần lần gió hòa sương sa, thỏ ngọc lặn về tây, 
thoạt thấy trong không nổi mây năm sắc, người cởi lân ca 
ngâm, kẻ cởi phụng hát xướng, lại có ông Quãn Già Lão 
Tiên, ông Côn Phố Dật Nhơn, ông Đơn Dương Tiên Lử, 
ông Bác Nhã Cổ Tôn, ông Ngủ Minh Tán Khách, ông 
An Lạc Dật Sỉ, lãi rải các Tiên, thừa lúc vui hứng mà đến 
đủ mặt.

Ta bèn mời các Tiên lên đảnh núi cao, nắm tay giảng 
luận Đạo huyền, giảng nói chưa dứt lời, thì vừng ô chiếu 
ánh phương đông, bóng Dương quang chói rọi tận đáy 
biển, ráng đổ áng lòa, giây lát rồng ngâm cọp hú, hơi thoại 
khí xung lên đầy Trời, ánh Kiêm quang sáng rở, buội bặm 
rạp hết, mường tượng như để mình trước đời hổn độn.

Ta và các Tiên khoái lạc biết dường bao, nơi ấy dưng 
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vật sơn hào, ăn trái mát như gân Phụng chỉ, uống Huỳnh 
tương tợ rượu Long Cao. Năm chén nghinh ngang ê hề, 
rượu chưa mấy tuần, mà ta đã xình xoàn say đà mèm hoắt. 
Các Tiên đều say lót cỏ gối đá mà nằm, linh tâm thảy đồng 
dạo chơi ngoài cỏi Yếu Minh, ngủ ngái giữa nội Hư Vô, 
chẳng bao lâu hùm beo tiếng hộc, cây rừng rúng động.

Ta đương lúc nằm mê, có kẻ dồng tử xô ta và các 
Tiên thức dậy mà nói rằng: Chẳng biết ở đâu mà mùi tỏa 
hương phưởng phất, ta mới biểu đồng tử, nhướng mắt 
huệ coi thử ở đâu. Đồng tử bẩm rằng: Ấy là phía bắc tại 
đồng Quản Giả, gành biển Thương Hải đương thỉnh 
thượng Chơn đó vậy.

Ta vuốt râu đoái ngó các Tiên và nói rằng: Nơi Đàn 
Tiên thấy gần trước mắt, sao chẳng dạo chơi đến đó một 
phen. Các Tiên rằng: Được, được. Ta cũng rằng: Phải, phải, 
gươm thanh xà mau chỉ hướng đông, mây thoại cuộn tan, 
chim Loan, chim Bạch Hạc bay đi tiền đạo, chẳng bao lâu 
đến tại phía bắc Đại giang đất Huyền Châu.

Ngồi chưa bao lâu có ông Trạm Nhiên Cử Sỉ là 
ông Thiệu Cung Chơn Nhơn, tay bưng một bộ sách Chỉ 
Huyền của ta và lời chú giải Thương Hải Lão Nhơn, cầu 
các Tiên làm tựa.

Ta dỡ coi rồi thấy những lời giải từ khoản thông 
suốt vạch ra từ chữ rõ ràng, dở phá mở mang chỗ mầu 
nhiệm, chữ chữ rành rành như đường canh chỉ, lời nói 
chảy thông như nước băng tiêu rả; những lý rành rẻ ví 
như vào núi Vỏ Di. núi La Phù, nhiều hố động xưa, bước 
bước dẫn người vào cõi thắng cảnh.

Giải những chỗ quyết nghi, ví như Thần Ngủ Đinh 
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Lực Sỉ, nương gươm trường thiên đại kiếm mà bửa Thái 
hoa đồ sộ; còn những lời dẫn chứng ví như ngàn châu 
muôn báu sáng lòa nơi trước.

Những phân giải từ điều, giả như đường kim mũi 
chỉ dây chặt rành rành mà chẳng rộn rối mối mang, rất 
thiệt mầu nhiệm lắm.

Nếu Ta chẳng mở trước Đạo huyền vi thì có mấy ai 
mở rộng lý nhiệm đặng thông suốt như nay. Lời Bí Chú 
của ông Bổn Thành Từ với sách Ta là ánh chiếu với nhau. 
Ta phát lời nguyện rộng độ người, để sách này tại đất 
Thanh Thành, những kẻ có duyên mới đặng gặp. Tuy rằng 
cục ngọc Huỳnh Quan có ngày người ta rõ biết, nhưng 
mà chẳng phải đời thì chẳng tiết lậu, nay cũng được tả sơ 
chỗ đại ý và đặng ông Bổn Thánh Từ thêm lời chú giải 
bổn nghĩa sách Chỉ Huyền của ta rõ như mặt Nhựt mặt 
Nguyệt, như sông Giang sông Hà, chẳng thông theo đường 
địa mạch. Đời sau mấy kẻ học phải soi theo lời chú giải 
mà tìm diệu nghĩa, noi đường tắt mà tìm kẻ Chí Nhơn 
chỉ dạy chỗ Huyền khiếu, và luyện những Hống Duyên 
dễ dón không rộn ràng, thảy đồng đến yết núi Hoa Tây 
mà đến Cửu Thiên thì là chỗ rất trông của Ta vậy.

Ông Thuần Dương Lữ Chơn Nhơn giảng lời tựa 
nầy tại chốn Nam san Bồng Các nhằm mùa Hạ năm Quí 
Sữu đương đời vua Càn Long năm thứ 58.



VÌ Á THÁNH TRÂU QUỐC CÔNG, BÁ HOÀNG CHƠN NHƠN, ĐỨC MẠNH TỬ LỜI NGUYÊN TỰ

20



 VÌ Á THÁNH TRÂU QUỐC CÔNG, BÁ HOÀNG CHƠN NHƠN, ĐỨC MẠNH TỬ LỜI NGUYÊN TỰ

21

VÌ Á THÁNH TRÂU QUỐC CÔNG, BÁ HOÀNG CHƠN 
NHƠN, ĐỨC MẠNH TỬ LỜI NGUYÊN TỰ

Vã Đạo một ngày mà thôi, một ấy là gì? Là 
Lý vậy! Lý ấy là gì? Là Thánh vậy! Hể cùng 

Lý trọn Tánh biết rõ mạng Trời, là vì Thánh vì Hiền, 
những việc năng sự trọn rồi đó. Đời sau mấy kẻ học, mảng 
lòng nhơn dục, chẳng gìn lẻ Trời, đắm sa việc người, chẳng 
phù hiệp với Đạo Trời, làm cho Thiên Lý che lấp, chôn 
mất bổn tâm. Người với loài cầm thú khác nhau nơi đó 
thôi. Than ôi! Tấm lòng bỏ buôn khơi ngày trước, mà nay 
chẳng biết kiếm tìm đam lại, bỏ đường chánh mà chẳng 
biết noi bước vững vàng, bởi vậy ta lấy làm than tiếc lắm.

Ta vốn chức Bá Hoàng Chơn Nhơn chứng ngôi Tam 
thiên, đương đời Chiến quốc phân vân, thảy là những kẻ 
đua tranh giành lợi sớm đầu tối đánh gian tham dối trá, 
nguyên những người quyền mưu thuật số. Ta bởi lòng 
thương xót, ứng vận xuống giáng sanh, mây tường vân 
rỡ rỡ, giáng sanh tại núi Trâu Dịch, kính vưng lời Đoạn 
Cơ mẹ dạy và tuân theo lời mẹ dạy lọc lừa chỗ ở đến ba 
lần, mến nhơn đeo nghĩa, yêu chuộng Đạo vương, truất 
bỏ đạo Đạo bá là muốn đam chỗ sở học của Ta đặng hóa 
trị dân sanh, vì gặp lúc quốc dân chẳng hiệp, Ta bèn lui về 
ở ẩn, mỗi ngày ta với học trò ta giảng luận Đạo đức chiết 
bè họ Dương họ Mặt. Cái công cứu đời chẳng kém công 
trị thủy của vua Đại Vỏ, đến khi công thành dạo chơi 
cõi Thần, chứng ngôi Cực phẩm đã lâu rồi gởi thân trên 
cung Tam Thiên, chẳng dự đến việc trong nhơn gian. Ta 
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nhơn lúc rảnh rang cùng mấy vị danh hiền dạo chơi núi 
Đông Sơn, đường đi ngang qua làng Trâu Lý là cái chỗ 
năm trước ta giáng sanh tại đó; thủng thỉnh bước vào 
nhà Thạch Thất, vui lòng thanh vắng xảy thấy ông Côn 
Phổ Dật Nhơn, tay bưng một pho sách “Chỉ Huyền Thiên” 
của ông Lử Ông và lời chú giải của ông Thương Hải Lão 
Nhơn, ngồi dựa đá dỡ đọc, ta bèn tiếp lấy coi qua một 
bận, thấy thửa lý giải thấu đáo, rất có nghĩa mầu nhiệm, 
cũng vì Thánh vì Hiền truyền Đạo Tánh Lý và Đạo Tinh 
Nhứt Chấp Trung, phù hiệp với nhau. Than ôi! Việc học 
tu tánh, dưỡng mạng chẳng phải là từ ngày nay mới có 
đâu! Như Đạo Tinh Nhứt Chấp Trung chẳng phải là công 
dụng của vua Nghiêu, vua Thuấn và vua Đại Vỏ hay sao? 
Như nói đây sáng đức, lớn chẳng phải là công dụng của 
vua Thang hay sao? Đến như cái công của vua Vỏ Vương 
trọn Tánh rồi đem lại Tánh, còn ông Châu Công, Đức 
Khổng Tử là bực sanh trí Tánh đó cả thảy chẳng phải tu 
tánh dưỡng mạng sao? Ta sanh sau họ Châu họ Khổng 
vưng nối mối truyền của mấy Thánh, nơi đều công dụng 
Tánh Lý và Mạng, không điều nào mà chẳng ẩn Thiên 
Đạo ở trong Nhơn Đạo. Như nói: Tri ngôn dưỡng khí 
(nghĩa là biết lời dưỡng khí) ấy là cái câu: “Cách vật Trí 
tri thành ý chánh tâm”. Như nói: “Chí đại chi cang hạo 
nhiên tắc hồ thiên địa” nghĩa là rất lớn rất cứng khí Hạo 
nhiên đầy trong trời đất, ấy là Tánh Mạng chói sáng tràn 
trề không có ranh mé. Còn như nói: Tập nghĩa sở sanh 
(nghĩa là nhóm nghĩa chỗ sanh) ấy là gìn lòng thành bỏ 
lòng quấy, là công dụng chơn thiệt đó. Chư Đạo tâm 
truyền, vì ta thuở bình sanh không có việc gì mà chẳng 
thố lộ trong câu nói hay sao? Thiệt chẳng đợi ông Lử Ông 
làm thiên nầy, và ông Bổn Thánh Từ đặt chú giải, mà sau 
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mới có nhứt tôn diệu lý nầy đâu. Nay đặng ông Lử Ông 
làm thiên nầy, và ông Bổn Thành Tử đặt chú giải thì cái 
công Tánh Mạng lại càng thêm rõ ràng cũng như cây nêu, 
thiệt là may mắn lắm, không việc may nào cho bằng may 
nầy, người hãy gắng đó, ta ngày trông đó.

Lời tựa nầy làm tại núi Đông Sơn chốn biệt giã làng 
Trâu Dịch, nhằm ngày mồng 1 tháng Đông vua Càn Long 
nắm thứ 5.
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NÚI CÔN LÔN

Ông Huỳnh Long Chơn Nhơn lời khen ngợi 
Thiên Chỉ Huyền Bí Chú.

Tiếng sáo thổi tan khói giữa không,
Vời chim Bạch Hạc luyện bao vòng.
La-Phù dạo khắp miền ba núi,
Sông Hớn theo luồn ngọn gió trong.
Dượt hết những thơ chưa chán thấy,
Bến Lầu Tiêu Sử giẩn ta cung.
Bia vàng thẻ ngọc chữ Khoa đấu,
Trong có Chỉ Huyền của Lử Ông.
Danh sỉ đời Đường ông trổi tiếng,
Vinh hoa nhàm chán tới Tiên Bồng.
Huỳnh lương một giấc kiềm đơn mộng,
Mang niếp tìm thầy đến núi Chung.
Công mản bóng gươm lòa giữa trống,
Đại La phi cử giữa ngày xông,
Đơn kinh chép để trong nhà thạch,
Bổn Phố giấc đương gối đá nồng.
Đời khuyết ngàn năm ai rõ biết,
Tiên ông Thương Hải giải ròng thông.
Mò dùng đáy biển Diêng Bạch Hổ,
Cắn đặp thiết hoàn Huyết Thương Long.
Hiệp hòa Ô-thố xướng Tiên khúc,
Anh sá đoàn viên rõ hiệu công.
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Vỏ Văn nấu luyện Kim quan sạch,
Ôn dưỡng Mộc dục Đạo quả ròng.
Hàng chữ khua vang vàng với ngọc,
Dưới ngòi đoanh lộn rắn hóa rồng.
Gậy cầm đánh thức ba canh mộng,
Sấm nổ đêm khuya rất hải hùng.
Đò báu Phật Tiên giành để sẵn.
Nào ai đặng cá phủi ơn lồng.
TIÊN ÔNG Thương Hải khai đường tắt,
Rộng nẻo Tâm Tòng chiếc điếu thông.
Đá bể trời kinh huyền lý rõ,
Lại e sấm gió hốt thâu cùng.
Kíp làm khắc bản người công cộng,
Muôn đóa tòa sen nở nực nồng.
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CHỈ HUYỀN THIÊN BÍ CHÚ

(Thiên Chỉ Huyền lời giải mầu nhiệm)
Thi luật 16 bài

KỲ NHỨT

Thân thế phàm phu bất ngộ không,
Mê hoa luyến tửu tống anh hùng.
Xuân tiêu lậu vỉnh hoan ngu thúc,
Tuế nguyệt trường thi tử hạng công.
Lộng xảo thường như miêu bổ thử,
Quan âm du tợ tiển ly cung.
Bất tri sử đắt tinh thần tận,
Nguyện bỏ thân thi tán thổ trung.

THÍCH NÔM

Thân bày người phàm chẳng rõ thông,
Mê hoa đắm tửu hại anh hùng.
Đêm xuân thâm thẩm tình vui nhặt,
Niên ngoại lâu dài hạng thác công.
Khoe khéo thường như mèo bắt chuột
Quan âm như thể đạn lìa cung.
Chẳng dè khiến những tinh thần hết,
Chôn dập thay thân giữa đất bùn.

Ông Thương Hải Lão Nhân giải rằng: Bài thơ nầy 
là ông Tổ sư khi thành Đạo rồi, khoái lạc cõi Trời, thung 
dung trong Tam Giái, nhướng mắt huệ coi thấy kẻ nam, 
người nữ cõi Đại Địa, mắc lấy điều khí bẩm ràng buộc, 
lòng tư dục che lấp, mờ lối tánh Lương tri, Lương năng[2], 
chẳng rõ chơn giả, mê hoa đắm tửu, hại biết bao nhiêu kẻ 

[2] Là tánh thông minh, biết hay, rõ hay.
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anh hùng. Đêm xuân thâm thẩm, mấy ai tĩnh ngộ những 
tánh bổn chơn, năm, tháng lâu dài luống mất, ngày đêm 
dung ruổi rộn ràng, chẳng tiếc tinh thần, quấy lòng tham 
những điều giả danh giả lợi, chẳng thể theo lẽ Trời mà ở, 
chẳng giữ việc bổn phận mà làm, dùng hết cơ mưu ví như 
mèo rình chuột. Từ thuở thơ ấu đến tuổi mười chín đôi 
mươi, tráng kiện rồi kế gia quan cho đến tuổi già, những 
điều thị dục cảm lòng, muôn việc nhọc hình, tinh thần 
mòn hết. Những tài vật lâu nay tích trữ, đến chết thảy 
về tay người khác, duy có điều công quả[3] hai việc bèn về 
mình chịu. Bốn miếng bản cây gói những hài cốt, chôn 
ngoài đồng trống, còn một điểm tánh Linh chơn, quỉ vô 
thường dẫn đến ra mắt vua Diêm Vương, lên đài nghiệt 
cảnh rọi coi lấy định lành dữ, như công nhiều lỗi ít, đam 
công trừ lỗi, y theo công lành nhiều ít, định cho hưởng y 
lộc phước thọ, cho đi đầu sanh hưởng chịu những điều 
thiện báo, bằng tội lỗi nhiều, công làm lành ít, y theo tội 
lỗi nhẹ nặng, mà định tội. Cầm ở Âm ty chịu lấy việc 
hình, hành hình xong rồi, cho qua đầu sanh cõi Dương 
thế, chiếu theo tội lỗi nhẹ nặng phải chịu lấy điều ác báo. 
Thân ôi! Bởi vì một tưởng sai lầm trái lẽ Trời, khi dối lòng, 
bởi mình làm những điều ác báo, nên luật Trời không 
dung thứ, buộc đỗi thân người biến làm loài súc vật. Khi 
sống chẳng hay làm lành, chết rồi lại khó khỏi đao đồ, hỏa 
đồ, than đồ; tam đồ luật khổ hình, như hình hài để dung 
dưỡng việc khẩu phúc của người há chẳng thảm thay!

Ta khuyên những kẻ Nam người Nữ, ở trong đời 
phải nghe theo lời dạy của ông Tổ Sư, chớ mờ hồ việc 
làm lành. Như nay mình sanh ở nhà giàu sang, là bởi kiếp 

[3] Công là lập công theo Đạo Đức; quả là kết quả ra đời sau.
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trước khéo tu, cho nên kiếp nầy mình đặng hưởng phước 
đời sau, thì phước đâu có đến. Giả như mình sanh ở mấy 
nhà nghèo hèn, là bởi kiếp trước ít tu, cho nên kiếp nầy 
phải chịu đường khổ cực, nhọc nhằn.

Kinh Nhơn quả có nói rằng: Dục tri tiền thế nhơn, 
Kiêm sanh thọ giã thân, Nhược vấn hậu thế quả, Kiêm 
sanh tác giã tâm (nghĩa là: Muốn biết nhơn quả kiếp 
trước, thì coi những việc mình chịu kiếp nầy đó; bằng 
muốn rõ quả đời sau thì suy những việc kiếp nầy bởi lòng 
mình làm đó).

Kinh Diệc nói rằng: Tác thiện giáng chi bá tường, 
Tác bất thiện giáng chi bá ương (nghĩa là: Người làm lành 
Trời xuống cho trăm điều lành, còn những kẻ làm chẳng 
lành Trời xuống cho trăm điều tai hại).

Ông Lão Tử nói rằng: Họa phước vô môn duy nhơn 
tự triệu (nghĩa là: Họa phước không định chỗ, chỉn tại 
người vời lấy) ấy là kinh xưa và luật Trời chỉ dạy những 
kẻ chúng sanh đã lâu, người mau lo tỉnh ngộ.

Kệ rằng:
Cực Lạc thế gian dị vạn thiên
Báo thi nhơn quả vô tư thiên
Nhược năng cải quá tu công đức
Miểng đắc lai sanh thọ khổ tiên

Thích nôm:
Khổ sướng trong đời khác vạn thiên
Trả cho nhơn quả chẳng hề riêng
Bằng hay sữa lỗi giồi công đức
Khỏi kiếp sanh sau chịu khổ phiền
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Kỳ nhị
Tích niên ngả diệc phó khoa trường
Ngẫu ngộ Tiên sư cố đạo bàn
Nhứt trận hương phong phiêu võ trụ
Thiên điều vân đái nhiểu nghê thường

Khai ngôn cú cú đàm huyền lý
Khuyến thế thinh thinh xướng đông chương
Ngả quí ngả vinh đô bất tiện
Trùng trùng tái giáo luyện huỳnh phòng

Thích nôm
Năm xưa ta cũng tới khoa trường
Xưa gặp Tiên sư lúc giữa đường
Gió mát một luồn bay võ trụ
Mây lành ngàn nuột vấn nghê thường

Mở lời luận rõ câu huyền lý
Khuyên thế ngăm rành tiếng động chương
Vinh quí ta đâu màng kể đến
Miễng lo dạy dỗ luyện huỳnh phòng

Ông Thương Hải Lão Nhơn giải rằng: Ông Lử Tổ 
vốn là người danh nho đời Đại Đường, khi tuổi thiếu linh 
(còn để tóc vá) đến tuổi tráng thi đậu. Từ thuở học sanh 
nơi nhà trường (là nhà học tại trong Châu) đậu khoa Tấn 
sĩ, trấn nhậm huyện Tương Dương, thẳm án chẳng khinh 
dùng việc hình, khuyên đời hóa dân, chẳng nài lao khổ, 
lòng trong như nước, sáng tợ gương, thiệt có nhiều công 
đức để đời sau, dượt coi sách Xuân Thu, biết cuộc giàu 
sang như thể sa mù, như dường chớp nhán, nghiệm xét 
sách Châu Diệc nghĩ đến lẽ Trời việc số khó trốn, nhơn 
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lúc đi hội thi, giữa đường xảy nghe một luồng gió thơm 
phất qua, bay đến một ông vỏ sỉ (đạo sỉ) mình bận áo Tiên, 
lưng buộc đai vải, khí tượng khác phàm, mở lời nói luận 
những lời huyền lý, Ông đạo sỉ nầy là Quan Tướng Quân 
đời Hớn, họ Chung Ly tên Quyền, tên chữ là Vân Phòng 
đạo hiệu là ông Chánh Dương Tử, thọ nghiệp học với 
ông Đông Hoa Đế Quân, chỉ dạy Đại Đạo tu luyện đặng 
thành lên chứng cõi Tiên.

Chử động chương ấy nghĩa là những lời từ diệu tĩnh 
thế, là lời yếu ngôn siêu phàm nhập thánh, ông Lử Tổ gặp 
vì Thánh sư, tình ưa ý hiệp, đàm luận bảy ngày, lập thể 
chịu Tam qui, Ngũ giái, nguyện học những Đạo xuất thế. 
Thuở ấy ông Lử Tổ tuy là người đại căn, đại khí, mới nghe 
Đại Đạo, khi từ biệt thầy lui bước về nhà, thì cũng có lòng 
nghi ngại, bèn nghĩ rằng: Mình vốn kẻ phàm phu, muốn 
cho thành đặng Đạo Tiên há dễ gì đâu, sau nhờ thầy chỉ 
dạy, mới hay mà tỉnh ngộ, bèn bỏ đường công danh, như 
bỏ dép rách, từ biệt vợ con, tìm đến núi Chung Nam, 
chịu hết những điều đày xác, cực khổ mười lần thử xét, 
mà lòng thành cũng chẳng thối giảm chút nào, cầu thầy 
dạy dỗ; ông Chánh Dương Đế Quân lấy một tấm lòng 
thành, mà truyền trao những lời Đơn khuyết nhiệm mầu; 
ông Lử Tổ liền theo thầy đi vân du, xem chơi sơn cảnh, 
theo thời làm những việc phượng tiện giúp người lợi vật, 
công thành, viên mãn, ngôi chứng bậc Thiên Tiên, hằng 
hằng lại dạy luyện việc Huỳnh Phòng.

Chữ Huỳnh ấy là chỗ trung ương chánh vị, và chỗ 
ngũ hành hóa dục, là gốc tánh mạng, là huyệt sanh tử.

Kinh Diệc nói rằng: Huỳnh trung thông lý, chánh 
vị cư thế giã thữ dã (nghĩa là: Huỳnh thuộc thổ ở trung 
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ương bao hàm nơi trong thông suốt ra ngoài, có điều lý 
chẳng rối, chánh ngôi tôn mà ở khiêm cung nơi hạ thế ấy là 
Đạo vậy), còn chữ Phòng ấy là thanh tịnh an dưỡng, là cái 
nhà doãn chấp khuyết trung (là tin giữ thửa Đạo trung).

Ông Vỏ Cấu Tử nói rằng:
Tiểu tiểu phòng nhi khước bất đa
Năng bao thiên địa cặp san hà
Kỳ trung hữu cá nhơn Tiên tử
Bất nhiểm trần cấu thượng Đại La

Nghĩa là:
Nhỏ nhỏ cái phòng chẳng mấy đa
Hay bao trời đất với san hà
Giữa trong có những vì Tiên tử
Chẳng nhiễm trần ai đến Đại La

Than ôi! Ấy ngôi Tiên Thiên Đại Đạo, dầu cho sớm 
mai đặng nghe, tối thác là bực thành chơn, lời bí khuyết 
chẳng khinh tiết lậu, chẳng phải thời chẳng chỉ dạy, chẳng 
phải người chẳng trao truyền.

Ông Lử Tổ theo thầy chín năm, chịu nhiều điều 
khổ hạnh, vui việc lành chẳng mỏi, mười lần khảo mà cực 
khổ cũng chẳng mờ tối, thối giảm, lòng thành tự nhiên, 
thầy mới chỉ dạy những điều tánh mạng căn đề, việc giấy 
dùng suốt một, mới biết chỗ hạ thủ ra tay, làm những việc 
khuyết tánh phục sơ (đam lại thửa bổn tánh khi ban sơ 
và phép tắc dẹp bớt phần âm dùng phần dương, và việc 
hành vi, gìn lòng dưỡng tánh, khiến những tánh trong 
bốn vóc, gần về nơi chốn Huỳnh đình, trao thành hột 
xá lợi bửu châu, một mai công hạnh viên mãn, trên Tam 
Thiên xuống chiếu đơn thơ rước về, ví như con ve lột vỏ 
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phi thăng chứng ngôi Ngọc Thanh Nội Tướng của Kiêm 
Khuyết bực Tiểng Tiên chức Phù Hựu Đế Quân, Hưng 
Hành Diệu Đạo Thiên Tôn; vì cửu tổ thảy đều đặng siêu, 
đồng hưởng phước Trời, nhưng vậy ông Lử Tổ hết lòng 
từ bi độ người, thấy những kẻ chúng sanh cõi dưới trầm 
luân biển khổ, và mắc lục đạo luân hồi, xin ban lời ngọc 
chỉ cởi phi loan đi mở hóa, chỉ dạy những mấy kẻ mê mờ, 
việc cảm ứng trong Đạo Tam Giáo, giữ pháp lịnh phân 
phán thần Ngũ lôi, và gồm hay những quyền trong cõi 
Thập địa, thiệt chẳng phải là có oai nghiêm lắm thay; bỏ 
những điều vinh diệu mấy mươi năm, tu phước Trời muôn 
kiếp chẳng hoại, nguyện cho mấy người hậu lai đồng bắt 
chước noi đó mà học như vậy.

Lời kệ rằng:
Huỳnh lương mộng ngộ khí hoa vinh
Hạnh ngộ Chánh Dương thánh đạo thành
Minh khước trung huỳnh suất Tánh lý
Công viên vạn cổ tiếng tiên danh

Thích nôm
Huỳnh lương tỉnh giấc bỏ hoa vinh
May gặp Chánh Dương Đạo Thánh thành
Rỏ biết trung huỳnh noi Tánh lý
Công thành muôn thuở Tiếng tiên danh

Kỳ Tam
Huyền thiên chưởng chưởng thiết âm dương
Nhị tự danh vi vạn pháp vương
Nhứt lạp túc trung làn thế giái
Bản biên oa lý chưởng giang san
Thanh long giả hóa du liên thất
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Bạch hổ hưng ba xuất động phòng
Thử cá công phu chơn thị xảo
Đắc lai bình bộ thượng Thiên đường

Thích nôm:
Chỉ huyền mỗi món giải âm dương
Hai chữ tên làm vạn pháp vương
Hột thóc nguyên lòng gồm thế giái
Bên bồi bên mé chứa giang san
Rồng xanh cởi lửa chơi Liên Thất
Cọp trắng đơm mòi khỏi động phòng
Cái ấy công phu là thiệt xảo
Đặng rồi vững bước đến Thiên đường

Ông Thương Hải Lão Nhơn giải rằng:
Diệu lý Thiên Chỉ Huyền giảng tới giảng lui không 

chẳng phải nói hai chữ âm dương mà thôi. Và âm dương 
ấy là làm chủ tể trong muôn vật. Coi đó chẳng thấy hình, 
rờ đó chẳng đụng tay, hoặc ẩn hoặc hiện khó lường, hể 
thuận theo thế tình thì sanh người sanh vật, bằng gặp 
thầy Minh Sư chỉ dạy lầy phần dương hóa phần âm, dùng 
phần âm nuôi phần dương ắc thành Tiên Phật.

Kinh Diệc có nói rằng: Nhứt âm nhứt dương dị chi 
Đạo (là một âm một dương gọi rằng Đạo) ông Tử Dương 
Chơn Nhơn nói rằng:

Mộng yết hoa tây đáo Cửu Thiên
Chơn Nhơn thọ ngã chỉ huyền Thiên
Kỳ trung giản dị vô đa ngữ
Chỉ thị giáo nhơn luyện hống duyên

Nghĩa là:
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Trọn giấc hòa tây đến Cửu Thiên
Chơn nhơn truyền dạy Chỉ Huyền Thiên
Những trong dón để không nhiều nải
Chỉn thiệt dạy người luyện hống duyên

Ấy là lời bí khuyết Đạo tu chơn, những đường rất 
tắt, trót bực phàm vào bực Thánh, e người khó gặp khó 
nghe. Còn câu hột thóc bao toàn trong thế giái, ấy là 
một cõi trong địa phương từ xưa đức Thánh Nhơn trong 
Đạo Tam Giáo chẳng khinh dễ tiết lậu, ở tại trên Trời 
gọi là đầu Bính, có Đầu Mầu làm chủ, bốn mùa có thứ 
tự, muôn vật hóa sanh, còn tại thân người gọi rằng chỗ 
Huyền quang, là căn để Tánh mạng, Nho Giáo xưng là 
Linh Đài nấu luyện thành hột Cửu Khúc Minh Châu, 
Thích Giáo xưng là Linh Sơn nấu luyện thành hột Mưu 
Ni Bửu Châu, Đạo Giáo xưng là Linh Quang, tu luyện 
thành hột Thử Mể Huyền Châu.

Trong kinh xưa có nói rằng:
Đạo Pháp Tam Thiên lục bá môn
Nhơn nhơn các chấp nhứt miêu căn
Duy hữu ta tử Huyền quang khiếu
Bất tại Tam Thiên lục bá môn

Nghĩa là:
Đạo pháp ba ngàn sau trăm môn
Ai ai đều giữ một miêu căn [4]

Chỉn vì có cái Huyền Quang khiếu
Chẳng ở ba ngàn sáu trăm môn

Còn bên nồi nữa phía chứa giang san, ấy là nói những 
công phu tu tánh trở về cội, sáng lành đem lại thuở ban sơ.

[4] chỗ căn đề
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Nồi là chẳng phải thế gian những đồ vật kiện có 
hình có tượng. Ấy là ngôi Vô Cực phát động, khi Tạo 
Hóa thành ngôi Thái Cực, nữa âm nữa dương từ khi ở 
trong bụng mẹ, thai lọt ra khỏi lòng khóc hóe lên một 
tiếng, thì khí Tiên Thiên Thái Cực Tạo Hóa bèn thâu 
vào khiếu. Thì khí Hậu Thiên miệng và mũi lại tiếp chia 
làm lưỡng nghi, hể lưỡng nghi chia ra tứ tượng, nối theo 
tánh Trời cho ra tay chơn bốn vóc. Lúc đó tánh còn gần 
nhau, bởi sau tập lần nên mới xa nhau. Như chẳng đặng 
gặp thầy chỉ dạy cái lý suất tánh, thì trôi dạc theo dòng 
sanh tử luân hồi không dứt. Kẻ học muốn rõ cái nghĩa bên 
nồi nữa phía nấu giang san là gì hay chăng? Phải mau tìm 
Thầy Minh Sư chỉ dạy ngôi lưỡng nghi, mà đam về làm 
Thái Cực, và đem những bán âm bán dương gồm hiệp mà 
làm một. Còn chử San là tinh của đá, chữ Giang là tinh 
huê nước; đá với nước hai nhà tự nhiên, ngưng tụ ở trong 
ngôi Thái Cức, trong giữa có một bà già bất lão, gọi rằng 
bà Vạn Hóa Nương Tử, dùng phần mộc phương đông 
tên rằng Thanh Long, vì phần mộc hay sanh phần hỏa, 
chế phần phần hỏa xuống dưới, mà hội dưới Diên cung 
khảm, ấy rằng “Rồng xanh cởi lửa chơi Liên Thất” phần 
hỏa ép phần kim phương tây gọi rằng Bạch hổ; vì phần 
kim hay sanh phần thủy, phần kim phần thủy trào lên 
mà sanh phần Hống cung ly, ấy rằng “Cọp tráng đơm mòi 
khỏi động phòng” hể phần mộc phần hỏa giáng xuống, thì 
phần kim phần thủy thăng lên, đến chừng ấy phải biết An 
lư lập đảnh, trên dưới ứng nhau, luyện Tam hồn mà chế 
Thất phách, ba với bảy hiệp một mà kêu thuốc Đại Đơn. 
Công phu dường ấy thiệt rất lạ, rất xảo. Thoản như đời 
sau những người có duyên phận đặng gặp sách nầy, tìm 
cầu người chí chơn chỉ dạy chỗ dùng, chứa đức, tiêu điều 
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oan nghiệt, công thành viên mãn, lột xác phàm mà bước 
lên Thiên đường có khó gì đâu.

Kệ Viết:
Âm dương diệu Đạo lý thặm tình
Bất ngộ chơn sư lánh sạ minh
Thức đắc hổ long tam thất hội
Luyện thành chí bửu lễ Tam Thanh

Thích nôm:
Âm dương Đạo lý rất ròng linh
Chẳng gặp chơn sư tánh dễ minh
Biết đặng cọp rồng ba bảy hội
Luyện thành rất báu kỉnh Tam Thanh

Kỳ Tử
Tầm thiên quật địa kiến thiên quang
Chưởng đắc kiêm hoa quả thị cường
Na phạ thế gian chư các quỉ
Hà sầu đại hạ lão Diêm Vương
Chánh tâm thâu trụ Huỳnh long chỉ
Trương khấu cầm thôn Bạch hổ tương
Bất thị Thánh Sư đương nhựt khuyết
Thùy nhơn tố đắc ngận văn chương

Thích nôm:
Tìm Trời vạch đất thấy thiên quang
Hái đặng kiêm hoa quả thiết cường
Đâu sợ trong đời chư ác quỉ
Lo gì dưới cõi lão Diêm Vương
Chánh lòng thâu chặt Huỳnh long chỉ
Hã miệng cầm nhai Bạch Hổ tương
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Chẳng phải Thánh sư lời khẩu khuyết
Mấy ai làm đặng cái văn chương

Thương Hải Lão Nhơn giải rằng:
Tìm Trời vạch Đất thấy thiên quang ấy là nói công 

phu lấy cung khảm lấp cung ly đam lại những tánh thuở 
ban sơ. Số là người trước khi chưa sanh, còn ở trong bụng 
mẹ vốn là hào quẻ về phần Tiên Thiên (mừng, giận, buồn, 
vui, thuở ấy chưa phát) thì quẻ càn quẻ khôn còn yên ngôi 
tánh thể trọn sáng, ấy tượng khí Trung Hòa, cho nên 
chẳng uống ăn mà càng ngày càng lớn. Đến chừng thai 
đủ ngày tháng mà sanh, hể lọt lòng ra ngoài đất, khóc hóe 
một tiếng, thì tối bớt cái khí Trung hòa, mới nhiễm khí 
Trời Đất, thì ngôi càn, khôn điên đảo; quẻ càn gọi rằng vi 
Thiên, bởi rớt hào dương ở giữa mà biến làm quẻ ly, trung 
hư (là trống hào giữa); quẻ khôn gọi rằng vi Địa, bởi đặng 
hào dương của quẻ càn mà biến thành quẻ khảm trung 
mảng (là đầy hào giữa); âm dương đổi ngôi, ngũ hành biến 
loạn, những tánh phân Tiên Thiên bèn hóa làm những 
tánh khí chất. Dầu Tiên Phật Thánh chơn đầu thai xuống 
phàm, bẳng chẳng gặp thầy Minh Sư chỉ dạy, thì bổn tánh 
càng ngày càng dời dạt, bởi vì phần Thức Thần làm chủ 
các việc, nên phần Nguyên Thần tánh tự nhiên mờ tối; 
nếu kẻ nam người nữ có chí, chẳng mờ tối tánh Trời, tìm 
đặng mấy lời khẩu khuyết của mấy vị chơn sư, đam phần 
Tiên Thiên những hào dương trong cung càn thất lạc, sa 
nơi biến bắc, dưới cung khảm mò tìm, vạch mở hai hào 
âm, lấy hào dương ở giữa; nếu hào âm xuống thì dương 
thăng, đam lại cái bổn thể càn khôn, tay chơn bốn vóc 
bèn hiện hào quang, soi thấu nền Võ Trụ.

Số là phần Nguyên tinh, phần Nguyên khí, phần 
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Nguyên thần cùng nhau ngưng kiết, gọi rằng kim hoa tụ 
đảnh, kiết thành hột Kiêm cang xá lợi, minh tâm kiến tánh, 
gìn lòng Trời Đất tự nhiên, làm theo những đức của bực 
Thánh nhơn, cậy nương những cửa trong thế gian, mà tu 
những phước chốn Thiên đàng, đứng bực người trí trong 
Trời Đất, là bực thứ của bực Thánh Chơn, có vì kiết thần 
ủng hộ, khí hạo nhiên đầy trong càn khôn, chẳng sợ gì 
những loài ác quỉ tràn khắp thế gian?

Trong kinh có nói rằng: Đạo cao long hổ phục, đức 
trọng quỉ thần khăm (là Đạo cao rồng cọp phục, đức trọng 
quỉ thần kinh); và vua Diêm Vương vì Thượng Thiên xem 
thấy kẻ nam người nữ trong thế gian, khi dối tấm lòng mờ 
tối lẽ Trời, trái phạm luật Trời, nên mới thiết lập mười 
Điện: Điện thứ nhứt chưởng quản ranh cỏi âm dương, ải 
quỉ môn quan, có đài Nguyệt cảnh, để soi rõ người việc 
lành, việc dữ, hoặc là siêu thăng hoặc là đọa lạc, hoặc phải 
cực khổ, hoặc là sung sướng, mảy tóc chẳng sai. Còn tám 
Điện khác thì chưởng lý những việc hình bắt buộc, dầu 
kẻ anh hùng ở thế cũng không dung, y theo luật dùng 
việc hình. Còn Điện thứ mười hiệu Chuyển luân vương, 
định cho người đầu sanh nhà giàu sang, nhà nghèo hèn, 
hoặc người thọ yểu tàn tật, hoặc là thai, noản, thấp, hóa, 
thảy đều y theo việc lành việc dữ cho qua khỏi Dương 
thế đầu sanh đặng chịu lấy những điều quả báo; thưởng 
lành phạt dữ, thiệt rất nghiêm nhặt, như thiện nam tín 
nữ, đặng gặp vì Minh sư chỉ dạy, lấy cung khảm lấp cung 
ly, gìn giữ làm theo lời Tiên Thiên khẩu khuyết, thì chốn 
Địa phủ bôi tên, chốn Tử phủ (là cung Tiên) treo hiệu. 
Quyết phải răn cấm việc sát sanh, và hay phóng sanh, đặng 
tiêu giải những điều oan nghiệt nhiều kiếp. Như vậy mới 
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phục Diêm vương phần cai quản, hể công thành làm khách 
chốn Linh Tiêu; còn câu thơ nói rằng: “Chánh lòng thấu 
chặt Huỳnh long chỉ” ấy là chỗ quang khiếu đã mở, trăm 
mạch suốt thông, hể lòng chánh tự nhiên ý thành, hể ý 
thành thì thân tu, như vậy thì đã gần Đạo rồi.

Số là cái tâm làm chủ tể cả thân mình, còn ý tôn 
chủ những phần tinh, khí, thần; chắc là ngũ hành chánh 
ngôi phần trung ương, những tánh thuộc thổ sắc vàng 
nên gọi Huỳnh Bá, tên riêng là Huỳnh Long, hể vật cách 
trí tri, nên lòng chẳng mấy động; thần định khí hòa gọi 
là Huỳnh Bá Chỉ. Còn Bạch hổ tương ấy là kiêm trong 
phần thủy, bị ly hỏa thổi tiêu, theo hơi hô hấp tựu ngưng 
nên gọi là ngậm nuốt, đem long chỉ và hổ tương, hai vật 
thâu vào trong Ngọc đãnh, dùng nhựt tin và nguyệt hoa, 
lâu lâu dưỡng thành cái tánh chơn linh bất sanh bất diệt, 
công thành viên mãn, như con kiêm thiền lột vỏ, nhảy ra 
khỏi thiên ngoại, chẳng vào trong cuộc luân hồi, ấy thiệt 
lời bí khuyết thành bực Thánh Đức Thánh Nhơn trong 
tam giáo day những phép ấy chẳng khinh dể tiết lậu ra 
đời thầy Tử Cống nói rằng: Văn chương của Đức Phu Tử 
khá đặng mà nghe thường, còn như Đức Phu Tử nói tánh 
và nói thiên đạo thì khó mà nghe cho rỏ.

Phật Thích Ca hỏi rằng tu bồ đề nhứt hiệp tướng 
thật chẳng khá nói, là lời nói Đại Đạo chẳng dám khinh 
dể, tiết lậu, chỉ rõ. Tuy Đạo Tam Giáo có sách bày rõ, như 
Nho Giáo diễn ra điều trong kinh Bát Nhã Tâm Kinh, 
Đạo Giáo diễn ra trong kinh Ngọc-Hoàng Tâm-ấn diệu 
kinh, nếu chẳng gặp thấy Minh Sư truyền dạy công phu 
tánh mạng, và phép dùng làm, thì thiệt khó rõ thông.

Ngặt người đời có bực giả dối, chưa nghe đặng tâm 
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truyền; tánh chẳng biết làm sao mà tu tánh mạng chẳng 
biết làm sao mà liễu mạng; ý lấy tài học hay nhớ, hay nghe, 
và rộng coi các sách, chớ không rõ Đức Thánh Nhơn làm 
sách lập lời, là gá mượn vật kia mà rộng mở Đạo nầy, khiến 
cho những kẻ chúng sanh trong cõi thế trần khó tìm thấy 
học hỏi đặng xét cùng cội gốc. Những người ấy chẳng chịu 
trau dồi đạo học mãi vụ chữ kim tiền việc tánh lý, mãn 
háo thắng khoe tài, quay giải sấm Đơn kinh truyền đời 
làm cho kẻ hậu học lầm tưởng chắc thiệt lời khẩu khuyết 
để tu thân. Làm cho những người theo quán manh tu cực 
khổ đến thác không thành. Tội thiệt rất lớn, cho nên ông 
Lữ Tổ nói rằng: “Nếu chẳng phải Thánh Sư truyền khẩu 
khuyết”, “mấy rõ đặng Đạo văn chương”. Ta nay giải rõ, chỉ 
tỉnh cho người học khỏi mắc Đạo bàn môn, ngoại đạo 
chỗ phỉn phờ gạt gẫm, chỉ rõ cả thảy lời tiểu thuyết, sách 
tạp thơ, không có một mãy tinh nghĩa của Thánh Hiền. 
Nhược bằng ai đặng thấy sách nầy, hể coi qua tức thì rõ 
biết. Với những người lòng thành mộ Đạo, thì sách nầy 
như cục đá thử vàng, như ngọn đèn để soi buồng tối; hể 
phải học thì chứng, chẳng phải đạo thì phá, làm chiếc ghe 
Từ hàng đưa qua biển khổ, làm cái thang linh treo lên cõi 
Tiên và thành Phật đó vậy.

Kệ Viết
Tự hoán hào tượng thành Tiên phương
Thể đắt kiêm hoa kiến tánh vương
Thưởng bải hổ tương long chỉ vị
Chỉ Huyền kinh chú Tổ văn chương

Thích Nôm:
Đổi thay hào tượng thiệt Tiên phương
Hải đặng kiêm hoa thấy tánh vương
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Nếm hết hổ tương long chỉ vị
Chỉ Huyền giải rõ Tổ văn chương

Kỳ Ngũ
Nhứt tam ngủ số tống thị xuân
Hậu địa Tiên-Thiên kiến Lão-quân
Hoa phát Tây-xiêng phô cẩm tú
Nguyệt minh Bắc-hải khách phong vân
Hòa phao sanh kế ư tư mích
Mạc sính phù hoa hướng ngoại dinh
Niệm niệm bất vong trần cảnh diệt
Tịnh trung cánh hửu biệt càn khôn

Thích Nôm
Một, ba, năm số thẩy là xuân
Hậu địa Tiên Thiên thấy Lão quân
Bông trổ sông Tây màu cẩm tú
Trăng lồng biển bắc vẽ phong vân
Bặt đàng danh lợi không mơ tưởng
Nào cuộc phù hoa chớ bợn tình
Niệm niệm chẳng quên trần cảnh dứt
Tịnh rồi riêng lại có càn khôn

Ông Thương Hải Lão nhơn giải rằng: Trong đời 
những kẻ chẳng biết Đạo tu thân thì khó hiểu rõ bài thơ 
nầy, là Cổ Thánh vua Phục Hy đi tuần thủ đến sông Mạnh 
Tân, thấy có một vật rất lạ lùng, đầu rồng mình ngựa, hực 
hực hơi thoại khí nổi lên. Vua Phục Hy biết việc ấy chẳng 
phàm, bèn kêu nói rằng: Vật kia, nhược bằng mi có lợi ích 
cho đời sau, thì mau lên bờ. Vật linh ấy nghe kêu bèn lên 
quì mọp. Vua Phục Hy coi trên lưng thì có vằn điểm. Số 
nhứt số lục thuộc thủy ở nơi sau lưng, số nhị số thất thuộc 
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hỏa ở gần nơi vai, số tam số bát thuộc mộc ở vai tả, số tứ 
số cửu thuộc kim ở nơi vai hữu, số ngũ số thập thuộc 
thổ ở nơi giữa lưng, thông đường thủy, hỏa, kim, mộc; 
Vua Phục Hy coi rồi tinh thông biết rõ những nghĩa sâu 
xa mầu nhiệm, và rõ lẽ sanh thành Trời đất, những máy 
âm dương Tạo hóa, tức thì ghi gạch thuộc nhớ vào lòng.

Vật ấy gọi tên Long mã phụ đồ, coi theo tượng Trời 
đất, chia sáng những lý âm dương ngũ hành đoanh xây lập 
thành bát quái, thữa nghĩa sâu nhiệm bao hết Tam Tài 
khí độ. Sang đến cuối đời Thương lòng người trái thường, 
mờ tối không rõ những việc tuần hườn quả báo. Vua Phục 
Hy thấy vậy trong lòng bất nhẫn, nên trở xuống hóa thân 
làm vua Văn Vương là ông Cơ Xương, bị vua Trụ cầm 
tù nơi chốn Dũ Lý bảy năm, chỉnh nghĩa nhơn tình, nên 
định làm Hậu Thiên Bát Quái, chia phương hướng vào 
tượng, mới chép giải rành sách kinh, diệc, khiến cho kẻ 
nam người nữ trong thế hoàn biết là trong Trời đất chẳng 
ngoài một lý, ngỏ hầu tỉnh ngộ biết quấy đổi lỗi, tránh dữ 
gần lành, xét cùng những Đạo tu thân, nhảy ra khỏi vòng 
biển khổ, hay đâu đời sau mấy kẻ học, đam sách Thánh 
kinh để làm ra bói xủ mà coi việc kiết hung, còn những 
công phu tánh mạng quên chẳng giải.

Trên Đấng Chí-Tôn xem thấy không biết làm sao 
bèn công nghị chia làm Tam Giáo, bày sách giải rõ những 
lý khổ lạc trong cõi Tam Tài, và nghĩa Trời đất hóa sanh 
muôn vật, cùng Đạo nhơn luân trị đời giáo dưỡng và Đạo 
tu thân suất tánh phản bổn hườn nguyên. Than ôi! Cả thảy 
người đời, chẳng phải không tu thân, thể theo Thiên Đạo, 
mà việc nhơn đạo việc ngũ luân còn chẳng luận làm, bởi 
vậy ông Lử Tổ lấy lời từ bi, đặng vì Thánh sư tâm truyền, 
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tu thành bậc Đại La Thiên Tiên lập thề độ hết thảy kẻ 
chúng sanh, tiết lộ máy huyền cơ, mới làm câu thơ nầy là 
lời khuyết chỉ tỉnh kẻ nam người nữ những việc tu Đạo.

Ta nay chú giải sách nầy, mở sáng chỗ mầu nhiệm 
nhược bằng có người thiện nam tín nữ, xem thấy sách 
nầy, cầu thầy Minh sư chỉ dạy chỗ huyền thiên, thì biết 
nẽo Thiên đường phan trèo mà lên, chẳng lạc vào cửa bàn 
môn ngoại đạo, mà mắc lấy những điều huyền thuật có 
hình tượng, ấy là chỗ lầm.

Người học muốn rõ rành cái nghĩa câu “Một ba năm 
số thẩy là xuân”, “Hậu địa Tiên thiên thấy Lão quân” là gọi 
việc gì chăng? Câu ấy là nói trong Hà đồ những lý sanh 
thành, chỉ dạy người ngưng công khuyết tánh phục sơ, 
ý nói vầy: Thiên số nhứt sanh phần thủy, địa số lục mới 
thành đó. Thiên số tam sanh phần mộc, địa số tám mới 
thành đó. Thiên số ngũ sanh phần thổ, địa số thập mới 
nên đó. Ấy là nghĩa thiên sanh địa thành. Còn lại trong 
nhơn thân thì Hống xuống giao Duyên, chia trong bỏ 
tục, là việc công phu, những điều cách vật khuyết tánh.

Còn hậu địa là địa nhị sanh hỏa, thiên bảy nên đó 
địa số tứ sanh phần kim, thiên số chín nên đó, ấy là nghĩa 
địa sanh thiên thành, rằng Duyên thăng giao Hống là việc 
nhiệm mầu vật cách dưỡng tánh. Người học việc công 
hành đến ấy cảnh hóa, thì lòng nhơn dục sạch hết, lẽ Trời 
rọi thông, đặng thấy bổn tánh xưa trước của mình, hiệu 
rằng ông Lão quân là vậy đó.

Còn câu thơ nói: “Bông trổ sông tây màu cẩm tú; 
Trăng lồng biển bắc vẽ phong vân”; ấy là tam hoa tụ đảnh, 
cái hiệu nghiệm kiết đơn đó vậy. Bông trổ ấy là tinh hoa 
phát lộ, sông tây ấy là cái chỗ dưỡng Đơn, còn phô là trãi 
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ấy, là thay bao đổi tượng màu gấm thêu ấy, nghĩa tốt lịch. 
Trăng sáng ấy là phần âm hết, phần dương thạnh. Biển 
bắc ấy là chia trong rẻ đục là chỗ chế thuốc, khánh ấy là 
mừng, phong vân ấy là máy âm dương Tạo hóa, thân người 
bẫm thọ lấy tinh huyết mà nên. Trời phú cho cái tánh 
tự nhiên, tan ra nơi trong năm tạng sáu phủ, thì biết đói 
biết no, tan ra nơi ngoài da, lông, gân, xương thì biết đau 
ngứa, ấy là phần Tiên Thiên nguyên tánh tự nhiên, ấy là 
khí âm bao trùm khí dương trong lộn đục. Nhược bằng 
gặp thầy Minh sư chỉ dạy những lý tu tánh, và công phu, 
liễu mạng, luyện tinh hóa khí: hể khí đầy đủ thì nhóm 
tại tây xiêng trong cái đơn đảnh, dưỡng phần Thần, lột 
hết các phần âm, thì bốn vóc hào quang phát hiện, biển 
Bắc hải trăng sáng ứng vận nơi đơn đảnh, ấy gọi là Thanh 
long kéo mây, hú Bạch hổ nổi gió, hội hòa một chỗ mà 
luyện thành thuốc Đại Đơn.

Còn câu nói: “Bặc đường danh lợi đừng mơ tưởng”, 
“Nào cuộc phù hoa chớ bợn tình”; là kết bài trên mà nói, hễ 
người có duyên phần đắc Đạo, công trình suốt thông, 
mau bỏ danh lợi chỗ nhiễm tục đời, việc nhơn tình ràng 
buộc, ở đời theo duyên phận mà độ nhựt, họa phước cứ 
giữ chặt theo lẽ Trời, dùng chứa công đức làm quí, dùng 
tu Đạo làm tôn.

Đời Thanh vua Thái Tổ có chế thơ rằng:
Trăm năm thế sự ba canh mộng
Muôn dặm càn khôn một cuộc cờ
Vỏ vét chín sông Than phạt Kiệt
Tần gồm sáu nước Hớn đăng Cơ
Xưa nay biết mấy anh hùng hớn
Nam bắc đầu non gối buội bờ
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Ấy là lời cách ngôn tỉnh thế, quí báu như vàng như 
ngọc. còn câu: “Niệm niệm chẳng quên trần cảnh diệt”; 

“Tịnh rồi riêng lại có càn khôn”; ấy là dạy mấy người học 
Đạo, việc công chẳng khá trể nải, mượn giả tu phần chơn 
(giả là phần Hậu thiên, chơn là phần Tiên thiên), không 
màng của cải, hãy vun bồi đức hạnh, thì nội quả mới tròn, 
lòng nhơn tâm mòn dứt, thì Đạo tâm rộng mở, cung khảm 
cung ly thay đổi, cung càn cung khôn yên ngôi, thì Tánh 
bởi tự mình tu, Mạng bởi tự mình liểu, dưỡng thành hột 
Thử Mễ Huyền Châu, một ngày công thành viên mãn lột 
hết xác phàm, gọi là vì Đại La Thiên Tiên, há chẳng vui 
sướng thay!

Kệ Viết
Hà đồ cố Thánh triết huyền cơ
Vỏ nại chẳng sanh phú Tánh mê
Nhược đắt Thánh sư chơn khẩu khuyết
Triệu văn tịch tử thượng thiên thê.

Thích Nôm
Hà đồ Thánh trước lộ huyền cơ
Không nại người đời Tánh tối mê
Bằng đặng Minh Sư lời khẩu khuyết
Sớm nghe tối thác thượng Thiên thê[5]

CHUNG
[5] (Thành lên Trời
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