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1) Trì trệ là sao? 
2) Tu trì trệ có thành công hay không? 
3) Vượt qua trở ngại nào? 
4) Mê chấp là làm việc gì? 
5) Mê tín có hữu ích gì không? 
6) Chuyển biến cách nào mới tốt? 
7) Quí yêu Thầy có hữu ích gì không? 
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1) San Diego, 22-01-2006  1: 30 AM 
Hỏi:  Trì trệ là sao? 
 
Ðáp:  Thưa trì trệ là không dốc lòng tu 
  Kệ: 
 Trì trệ thực hành không tiến bước 
 Thực hành đứng đắn không sai chạy 
 Tâm linh tự đạt sống hồn nhiên 
 Thành tâm tu luyện không lụy phiền 
 

2) San Diego, 22-01-2006  (bis) 1: 35 AM 
Hỏi:  Tu trì trệ có thành công hay không? 
 
Ðáp:  Thưa tu trì trệ sẽ bị hoành hành bởi con ma 
lười biếng 
  Kệ: 
 Chuyển biến thâm sâu hành chánh pháp 
 Vượt qua trở ngại tự yên hòa 
 Sáng suốt minh tâm tự bước qua 
 Khai thông trí tuệ minh đường tiến 
 

3) San Diego, 23-01-2006  6: 20 PM 
Hỏi:  Vượt qua trở ngại nào? 
 
Ðáp:  Thưa vượt qua trở ngại mê và chấp 
  Kệ: 
 Mê chấp hại tâm lẫn thân 
 Thanh tịnh giải mê phá chấp 
 Qui hình vạn trạng tiến giải tâm thân 
 Qui y Phật Pháp nguyện góp phần 
 

4) San Diego, 24-01-2006  6 : 30 PM 
Hỏi :  Mê chấp là làm việc gì? 
 
Ðáp:  Thưa mê chấp là theo một chiều không tiến 
  Kệ: 
 Phân rõ đường đi tạm sống yên 
 Giải tỏa phiền ưu tiến tới duyên 
 Thực hành chánh giác trì tâm niệm 
 Quyết chí thành tâm giải tỏa phiền 
 

5) San Diego, 25-01-2006  6: 35 PM 
Hỏi:  Mê tín có hữu ích gì không? 
 
Ðáp:  Thưa mê tín là mê tin một đường lối 
  Kệ: 
 Mê tin một đường không lối thoát 
 Tu tiến phân minh đời đạo rõ 
 Cơ tạng quân bình tự tiến thân 
 Giải mê phá chấp duyên tự đạt 

6) San Diego, 26-01-2006  0: 19 AM 
Hỏi:  Chuyển biến cách nào mới tốt? 
 
Ðáp:  Thưa chuyển biến đến vô cùng mới tốt 
  Kệ: 
 Chuyển biến thâm sâu mới nhiệm mầu 
 Thông thương đường đạo quí hơn vàng 
 Thành tâm tu luyện chẳng cầu mong 
 Thực hiện công phu tánh lắng trong 
 

7) San Diego, 27-01-2006  0: 30 AM 
Hỏi:  Quí yêu Thầy có hữu ích gì không? 
 
Ðáp:  Thưa quí yêu hạnh tu của Thầy thì rất hữu ích 
  Kệ: 
 Quí yêu hạnh tu của Ðức Thầy 
 Thành tâm tự sửa mong sớm đạt 
 Dìu tiến tâm linh không bở ngỡ 
 Thực hành chánh pháp chẳng bơ vơ 
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TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 
KINH VÔ TỰ 

Bây giờ chúng ta làm pháp luân đây là sửa chữa cái bụng chúng ta, cái trược khí của chúng ta, của 
hạ thừa, từ cái trược biến tới cái thanh. Mà bây giờ chúng ta đang ngồi trong bụng ông Trời. Ðó, mà 
trong bụng nó có nhiều chỗ. Có chỗ đau và chỗ không, chỗ nặng và chỗ nhẹ, thấy rõ chưa? Thì cái khối 
trược nó làm việc theo khối trược, khối thanh thanh nó làm việc theo thanh, khối sáng làm việc theo 
sáng, khối tối làm việc theo tối. Nó có tổ chức rõ rệt, nhưng mà nó cũng ở trong cái cơ duyên của chủ 
nhơn ông sáng tạo, thâu phục, chủ nhơn ông là phần hồn của chúng ta đây. Mà dưới bụng chúng ta là 
bao nhiêu cơ giới, đều do sự thâu phóng của chủ nhơn ông điều khiển nó, nó phải tiến theo cái sự tiến 
hóa của cơ duyên nó. 

Rồi bây giờ chúng ta ở trong cái vũ trụ này là ở đâu? Cũng ở trong đó thôi, cho nên chúng ta phải 
cố gắng tu, chấp nhận để tiến hóa, tầng nào cũng sẵn sàng cho chúng ta hết, mà chúng ta chịu tiến hóa 
hay là không? Nếu chúng ta chịu tiến hóa, chúng ta thấy cái thâm tâm chúng ta luôn luôn bình thản và 
chúng ta nằm thẳng ngay ngắn ở trong cái chơn lý để tiến, không có buồn hận, không có gì hết, vui vẻ 
bất cứ giờ phút nào. 

Như tôi đã nói: “Còn Trời, còn đất, còn ta là còn thái bình”. Cái câu đó nhắc đi nhắc lại để cho các 
bạn tự hiểu. Các bạn không có cái gì đem xuống đây và chẳng có cái gì mất hết. Ðừng có lo. Nhưng mà 
cái căn bản đem đi, đem đến đó là cái phần thanh điển về cái Ðại-Từ-Bi, Ðại-Trí, Ðại-Hùng-Dũng của 
các bạn mà thôi. Hành động đó ở đời thì các bạn sẽ gặt hái được cái phần thanh điển kết tụ cũng như ba 
báu linh Tinh-Khí-thần tiến hóa trong giới trong lành. Nó là Bi-Trí-Dũng, Ðại-Từ Dại-Bi, Ðại-Dũng. 

Còn nói về thế gian, chúng ta có Tinh-Khí-Thần, có sẵn! Bây giờ chúng ta mượn cái pháp này lọc 
cho nó thanh, phải cực thanh, phần nào phải tiến về cực độ của phần đó mới kêu là Ðại-Giả. Ba cái đó 
nó hợp lại mới kêu là Ðại-Giác. 

Ðó, cho nên chúng ta đã có một cái chìa khóa rất là rõ rệt. Nắm lấy mà tu, nắm lấy mà tiến, không 
nên hoang phí và vọng động nữa. Căn bản của chúng ta là tiến từ thanh tịnh tiến thẳng lên chứ không có 
chun vô trong động loạn nữa. Khi các bạn đã đạt được cái thanh tịnh rồi, thì ở trường hợp nào các bạn 
cũng là thanh tịnh. 

Cho nên người ta nói: “Tìm sự thanh tịnh trong động loạn”. Tìm ở đâu? Tìm ngay trong khối óc, 
bản thể của bạn. Trước kia bạn là người động loạn chứ gì? Mà bây giờ bạn tu rồi bạn thanh tịnh, mà cái 
thanh tịnh của bạn nó ngự ở đâu: ngự trong động loạn bây giờ chứ đâu! Trước kia nó là động loạn, thấy 
không? Thì bạn nắm được cái chủ quyền sinh khắc của cái cơ thể này, thì bạn mới tự chủ được. À... còn 
bạn nắm không được, điều khiển không được, điều khiển không được cái luồng điển ngũ hành của cơ 
thể, thì bạn lệ thuộc cái ngoại cảnh chứ gì? À... thấy cái ngoài đẹp là tui theo, nhưng mà nó động thét là 
tui nhào. À... Rồi mới trở về tu, rồi thấy mình. 

Bây giờ chúng ta trở về tu, chúng ta đã thất bại. Chúng ta bị kích động nhiều quá trở về, trở về cái 
cái khối thanh tịnh vô vi cộng đồng với cái thiên địa này để hòa đồng với cái đại tự nhiên ở bên trên, 
thấy không? Thì chúng ta thấy đạt được cái sáng suốt cao quý, chúng ta có mất gì đâu mà chúng ta phải 
sợ, phải buồn rầu, phải mất giấc ngũ, trong giờ thiền không an. 

Nếu các bạn: “thương bạn, yêu đạo”, cái câu tôi cũng đã nhắc, giữ lấy, thì tất cả cái gì nó cũng tiến 
tới trọn lành và tươi đẹp. Biết thương và yêu, thương bản thể và yêu đạo, thì các chuyện đời rất dễ. Mình 
thương bản thể mình thì mình hòa đồng với họ, thì mình biết thương tất cả những bản thể khác. Triệu-
triệu-ức đều là một mà thôi, thấy không? Rồi mình yêu được cái sáng suốt thì triệu triệu ức nó cũng là 
một khối vô vi sáng suốt mà thôi, vạn linh đồng nhứt thể mÀ... có gì phải lo âu. 

Còn cái cơ duyên nó tới, thì mình chuyển hóa. Chuyển hóa được thì chuyển hóa, không chuyển 
hóa được thì ta lo ta tu. Trù trì trong cái cơ thể này cũng là môt ông Trời con chứ không phải nhỏ đâu, 
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cũng giữ lấy cái luật định tiến hóa của cái cơ tầng tiểu thiên địa này, rồi mới hòa đồng với đại vũ trụ thì 
nó cũng đồng nhất có một chứ không hai, chứ đừng có vội nói “Tôi phải chạy ra kia xuất hồn, tôi xem 
người đó hồn gì? người đó điển gì? người đó làm cái gì?” Vô ích! 

Cái của ta, ta chưa hiểu, ta có khối có đống ở trong này, không tìm hiểu, đi tìm hiểu họ làm cái gì, 
thấy không? À... cái chân lý là nó phải hiểu mình, mà mình hiểu người khác mà không hiểu mình, chỉ 
gây sự động loạn cho mình, mà rút cuộc chung qui chỉ giặt hại sự thất bại chứ không có sự thành công, 
bởi vì mình càng ngày càng tăm tối. Mình soi bói họ là mình động loạn, mà cái động loạn đó, nó làm hư 
ai? Hư cái chủ trương của tiểu thiên địa và đường lối tu hành hiện tại, thì hư chứ không có lợi, thấy 
không? 
Cho nên chúng ta phải trở về căn bản, tự hiểu lấy, giải tỏa tất cả những cái lố bịch trong cái thần kinh 
nẻo hóc bộ đầu cho nó khai thông, hòa cảm với tất cả. Lúc đó chúng ta thấy ổn định nơi nơi mà bất cứ 
giờ phút nào, học bài triền miên. Không có bao giờ bên trên người ta bỏ phí và không có dạy dỗ các bạn 
đâu. Các bạn đừng có lo, các bạn đang học cuốn kinh vô tự. Nhiều nghịch cảnh tới chừng nào, các bạn 
sẽ đọc nhiều cuốn kinh quí giá chừng nấy. . 

THƠ
               Tónh Giaùc  
Phaát tri nhôn söï non cao vui  
Nieäm Phaät Di Ñaø tònh nieäm roài  
Cay ñaéng maën noàng thieàn phaùp hyõ  
Muõ ni nhaém maét che tai thoâi  
Sanh giaø beänh cheát coù roài khoâng  
Thöôøng laïc ngaõ tònh thaân taâm ñoâi  
Söôùng khoå do mình tænh giaùc thoâi  
Ban vui cöùu khoå Quan Aâm ñôøi  
       Thieän Duõng   15-11-2005  
                  ====== 
                 Hôi Thieàn  
Di Ñaø tònh nieäm tieáp noái ñôøi  
Cöïc laïc theâm nhieàu ñòa nguïc vôi  
Vaïn phaùp duy taâm traàn duyeân döùt  
Lieân hoa chín phaåm taây phöông trôøi  
Laøm laønh laùnh döõ mình tu söûa  
Nhö meï nhôù con ñaïi nguyeän ôi  
Hoa ñoám hö khoâng chôn huyeån thò  
Taâm khoâng thieàn toïa thôû vaøi hôi  
Nguyeãn Minh Hoaøng – Hueä Ñònh   15-11-2005  

===== 
           NƯỚC LỬA 
Lục phủ khai thông nước lửa đồng 
Thân tâm thanh tịnh trí khai thông 
Khai dòng Cam Lộ nuôi năm tạng 
Khí điển tương giao sắc ánh hồng 
Lập hạnh từ bi đồng độ chúng 
Thăng hoa tâm tánh hướng về không 

Chơn kinh vô tự lo tu sửa 
Trật tự trong ngoài có Chủ Ông. 
             Dĩ An, 26-08-2005 
             NGUYỄN HIỀN. 
               ==== 
         NGỰA HOANG LẠC LỐI 
Nhuệ khí tiêu tan bởi tiếng đàn 
Ngựa hoang lạc lối bước lang thang 
Tánh còn hiếu động sanh cao ngạo 
Nên chịu cô đơn chốn địa đàng 
Tinh tấn hành thiền tầm lý đạo 
Ðam mê tình dục khí tiêu tan 
Hành đạo Tinh Ba không thể thiếu 
Linh quang tỏa sáng đạo đời an. 
           Dĩ An, 27-08-2005 
           NGUYỄN HIỀN. 
                  ==== 
        ÐÓN XUÂN 
Ít cánh mai vàng nở đón Xuân 
Mùa Thu không đến dạ bâng khuâng 
Năm nay mưa gió nhiều thay đổi 
Riêng tánh người tu vẫn luyến trần 
Phải kiếp nhơn sinh là mộng ảo ? 
Sao người cõi thế mãi tham sân 
Vô Vi tâm kiếng mờ linh ảnh 
Biết đến bao giờ đạt pháp thân 
Xuân về xin chúc hiền huynh đệ 
Tam giới đồng qui tự xuất Thần. 
      Phú-Nhuận, 28-12-2005 
             QUẾ PHƯƠNG 
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        TỰ THỨC (2) 
Ta dỡ vì ta sớm lạc đàng 
Không gìn thi điển trí không an 
Mau lo quay lại bồi nhân đức 
Hướng ngoại chê bai mất điển quang 
 
Hành dỡ nói hay tạo ngục hình 
Lô la, tụ họp hại nhân sinh 
Người sai ta đúng, tâm ô trược 
Thấy được mình ngu, giữ trọn tình 
 
Hòa ái, yêu thương mới thật yêu 
Trong tình nhân loại đạt tình siêu 
Nếu lòng ta vẹn tình yêu ấy 
Thì đạo trong ta lớn rộng nhiều. 
     Bình Tân, 29-11-2005 
      MINH NGHĨA. 
             === 
          SẦU XUÂN 
Xuân đến gợi ta một nổi sầu 
Thời gian du học chẳng còn lâu 
Nội tình lên án tu bê bối 
Ngoại cảnh ra đòn lãnh khổ đau 
Bài học tham dâm hành quá đủ 
Ðề thi thanh tịnh hiểu không sâu 
Con đường đời đạo lo đi tới 
Hi vọng không lâm cảnh trễ tàu. 
        Sài-Gòn, 29-12-2005 
          PHAN VĂN BỮU. 
                    ==== 
              CÕI PHÚC 
Hạnh phúc làm sao cảnh Niết Bàn 
Chẳng còn mộng ảo với thời gian 
Ðêm nay ta thức ố không hề ngủ 
Mà thấy vui sao ố chẳng phải bàn 
 
Tu là cõi phúc ! Ðúng rồi Cha ! 
Niềm vui ố hạnh phúc thật bao la 
Ðâu còn hạn hẹp như đời nữa 
Dại chi mà cứ mãi ta bà. 
 
Ngày đầu học Pháp con nào chắc 
Vô Vi mầu nhiệm: thật vậy chăng? 
Nay việc mười mươi đều đã rõ 
Con chẳng còn nghi “Rứa” với “Răng”. 
          TP.HCM, 04-12-2005     
           THANH DŨNG 
 

                  ==== 
                 NIỆM 
 
Niệm sao hợp Ðấng Di Ðà 
Niệm sao chấn động thiết tha Phật trời 
Giãm cơn động loạn trần đời 
Niệm cho tâm trí nhớ đời Phật Tiên 
 
Niệm cho sanh chúng thiện duyên 
Vạn linh cùng niệm cùng hiền cùng ngoan 
Niệm cho thông thạo gian nan 
Người người niệm Phật muôn vàn hồng ân 
 
Trí tâm như Hội Hoa Ðăng 
Cũng nhờ Niệm Phật ân cần thường xuyên 
Tâm đầu ý hợp Phật Tiên 
Niệm hoài niệm mãi an nhiên đời đời 
 
Xác thân lợi ích thảnh thơi 
Sống đời yên ổn, tránh đời nạn tai 
Nhờ người ý niệm hằng ngày 
Bề Trên hổ trợ mắn may ít nhiều 
 
Niệm nhiều đạt được nhiều điều 
Ðạt thông đến mức ố phiêu diêu non Bồng 
Ước mong dự Hội Hoa Long 
Sổ Trời tên tuổi rõ công Niệm Hành 
 
Cõi Trời mới thực Cõi Lành 
Song hành tu niệm Chân Thành Ân Ban 
Mai này mãn hạn Trần gian 
àÐường Trời đã biết 
Rõ ràng tiến thăngà 
              HGT, 16-11-2005 
                  TỪ HÙNG. 
                       ==== 
         THIỀN VIỆN NƠI TÂM 
“Thiền Viện nơi tâm bớ bạn hiền” 
Lời Thầy dạy bảo đã bao niên 
Tu hành đừng chạy theo hư huyễn 
Học Ðạo cần chuyên thực hiện thiền 
Không dựa thế quyền quên Hạnh Ðức 
Chẳng mê tiền của phụ Nhân Hiền 
Rõ thông Chơn Lý không phô diễn 
Hữu xạ tự nhiên tõa khắp miền. 
          T/Ð. Phú-Nhuận, 28-12-2006 
               THIỀN ÐĂNG 
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VẤN ĐÁP TIẾP THEO DÀNH CHO BẠN ĐẠO THAM DỰ ĐẠI HỘI “HỘI TỤ VINH 

QUANG” TẠI BANGKOK 
 
 
32) Hỏi: Tình trạng của Quỹ Tương Trợ ra sao? 
 
Đáp: Cho đến ngày 28/2 VVMC đã nhận được từ QTT giúp bạn đạo tham dự 
đại hội BKK 2006 là $20,652US. Số tiền này sẽ giúp cho một số bạn đạo 
không đủ điều kiện tài chánh được tham dự Đại Hội Bangkok 2006 miễn 
phí. Các bạn đạo này sẽ do chính Đức Thầy bốc thăm được lựa chọn từ 
những người đã ghi tên tham dự đại hội. Chúng tôi sẽ thông báo kết 
quả đến từng cá nhân, và sẽ gởi thơ báo cáo đến từng bạn đạo phát tâm 
đóng góp cho QTT. 
 
VVMC thành thật cám ơn tất cả các bạn đạo hảo tâm đã có lòng giúp đỡ 
và tạo điều kiện cho một số các bạn đạo thiếu điều kiện được tham dự 
Đại Hội. 
 
33) Hỏi: Có một số bạn đạo dự tính đi tours và ghé tham dự đại hội 
vào giờ chót, xin BTC cho biết ý kiến. 
 
Đáp: Số ghế trong hội trường có giới hạn tuỳ thuộc vào số bạn đạo ghi 
danh chính thức. Do đó Ban Tổ Chức Đại Hội sẽ không chấp nhận những 
trường hợp ghi danh tự túc hay giải quyết việc ghi danh vào giờ chót.  
Đức Thầy có lời nhắn nhủ như sau : “Các bạn nghèo vật chất nhưng tâm 
không có nghèo…, nếu không có phương tiện nên ở nhà, giữ tâm thanh 
tịnh, thiền hướng về Đại Hội, vẫn hưởng được Thanh Quang Điển Lành 
ban chiếu. Đại hội cần có không khí trang nghiêm và trật tự. Mọi 
người cần tôn trọng qui luật chung. Đó là tinh thần xây dựng và tự 
trọng”.  
 
Kính chúc Quí Bạn thân tâm an lạc. 
Vô-Vi Multimedia Communication kính bái, 
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THÔNG BÁO CỦA BAN THIỀN CA VÔ-VI 
 

Chúng tôi cần một kịch bản  với chủ đề: 25 Năm Đại Hội Vô Vi để trình diễn cho Thiền Ca Hội 
Tụ Quang Vinh tại Bangkok sắp tới.  

Kịch bản này có thể kết hợp dưới nhiều thể loại: kịch nói, nhạc ráp, nhạc trích từ những bài ca 
Vô Vi đã xuất bản và trình diễn trước đây, ngâm thơ, hò Bắc Trung Nam, dân ca, cổ nhạc, cải lương hồ 
quảng, vv… viết về hành trình tu học của người tu thiền Vô Vi: từ khảo đảo của ngoại cảnh, loạn động 
của thân tâm, khó khăn trên đường tu hành, và kết quả đạt được hiện nay, gồm cả những phần bi hài. 
Kịch bản cũng có một phần nói về 24 Đại Hội Vô Vi trước dây. Thời gian trình diễn từ 20-30 phút, nghệ 
sĩ từ 2 đến 5 người. Xin quý vị gởi kịch bản về email sau đây càng sớm càng tốt và trễ nhất trước ngày 
30 tháng 4 năm 2006. Kịch bản nào hay nhất chúng tôi sẽ chọn và mời nghệ sĩ thích hợp trình diễn, và 
sẽ dùng cho karaoke hoặc đăng vào Đặc San Vô Vi để lưu niệm. 

 
Nếu các bạn cần đến các chủ đề của 24 đại hội qua, xin vào website : vovi.org. 
Xin đa tạ và rất mong quý vị nhiệt tâm hưởng ứng đóng góp cho chương trình Thiền Ca 25 Năm 

Đại Hội Vô Vi thêm phần phong phú. 
 
Ban Thiền Ca  
Vô-Vi Multimedia Communication kính bái, 
Email: vovimedia@gmail.com 

 
THÔNG BÁO CỦA ĐẶC SAN VÔ VI . 

Ban biên tập DSVV trân trọng thông báo  ; 
    DSVV sô14 sẻ phát hành vaò dịp DH Bangkok tháng 8 năm 2006 với chủ đề " HỘI TỤ VINH 
QUANG  " Kỹ niệm 25 năm Đại Hội Vô Vi Quốc Tế Hải Ngoại đánh dấu một bước đường truyền bá 
Pháp Lý Vô Vi của Đức Thầy và sự hội tụ hằng năm của bạn đạo Vô Vi  
chúng ta trên bước đường trao đổi tu học cùng nhau sửa tiền, học hỏi lẩn nhau . 
Ban biên tập DSVV kính mời quý bạn đạo .đọc giả tham gia đóng góp baì vở hình ảnh và nhất là các tài 
liệu hình ảnh của những năm  Đại Hội đã qua giúp cho DSVV số 14 được phong phú, phản ảnh được 
tiếng nói chung của tất cả các bạn đạo trên thế giới. 
Bài vở , tài liệu và hình ảnh xin gởi về DSVV trước ngày 30 tháng 5 năm 2006 điạ chỉ : 
                  VO VI MULTIMEDIA COMMUNICATION INC. (ĐẶC SAN VÔ VI  ) 
                  4 NEW ROSS LANE  -  WATERFORD  WA 6152 AUSTRALIA 
                  ĐIỆN FAX :  +61  8 9244370   hay   +  61  8 938O1188. 
   
Điện thư :dsvv@iinet.net.au  hay maxle@dph.uwa.edu.au   hay  phuongOO@hotmail.com. 
        
         Ngân phiếu ủng hộ tài chánh cho DSVV xin quí vị ghi :  
VO-VI MULTIMEDIA COMMUNICATION INC . AUSTRALIA. 
Ban biên tập DSVV chân thành cảm tạ toàn thể quý bạn đạo cũng như đọc giã đã đóng góp bài vở tài 
chánh ủng hộ DSVV trong nhiều năm qua ,mọi sự sơ xót xin quý vị khoan dung bỏ qua , ,ban biên tập 
thành thật biết ơn. 
 
Trân trọng kính thông báo . 
 
VOVI MULTIMEDIA COMMUNICATION  ĐẶC SAN VÔ VI  Kính bái. 


