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Tôø baùo haèng tuaàn ÑIEÅN KHÍ PHAÂN GIAÛI daønh rieâng phuïc vuï baïn ñaïo thöïc haønh Phaùp Lyù Voâ Vi Khoa Hoïc Huyeàn Bí Phaät Phaùp

Thöïc Haønh
Thöïc haønh chaát phaùt duyeân Trôøi ñoä
Caûm thöùc traàn gian moät caùi coøng
Nghieäp löïc cuoán loâi duyeân taïo ñoäng
Thaønh taâm tu söûa töï phaân toøng
Kính baùi,

Vó Kieân

Muïc Beù Taùm töø 18/11/2004 ñeán 24/11/2004

Copyright 2004 by Löông Só Haèng & VoVi Multimedia Communication. All rights reserved.

Thöa caùc baïn,

Muïc Beù Taùm, vieát qua taâm KHOÂNG, lieân heä vôùi töø quang cuûa Ñaïi Bi, noù cuõng laø moät lieàu thuoác trò taâm
beänh vaø giaûi toûa uaát khí cuûa tim, gan vaø thaän. Khoâng neân caét xeùn baát cöù giai ñoaïn naøo, coù Ñaïo Taâm thì seõ
hieåu chieàu saâu cuûa Muïc Beù Taùm. Öôùc mong caùc baïn thöïc haønh ñöùng ñaén, thì seõ caûm thoâng chieàu höôùng phaùt
trieån cuûa taâm linh.
Kính baùi,
Beù Taùm

Phaàn caâu hoûi cuûa Muïc Beù Taùm daønh cho buoåi sinh hoaït taïi thieàn ñöôøng

1) Thưa thân tâm an lạc có ích gì không?
2) Ghét buồn để làm gì?
3) Tại sao người tu thiền còn chán nản?
4) Kiên nhẫn để làm gì?
5) Thanh tịnh để làm gì?
6) Nạn là gì?
7) Nhân quả là gì?

1) Montreal 18-11-04 5:22AM
Hỏi: Thưa thân tâm an lạc có ích gì không?

2) Montreal 19-11-04 11:04PM
Hỏi: Ghét buồn để làm gì?

Đáp: Thưa thân tâm an lạc rất hữu ích cho khối thần Đáp: Thưa ghét buồn để chiến thắng đối phương
kinh bộ óc
nhưng không biết được hậu quả
Kệ:
Kệ:
Ghét buồn để chiến thắng người nghịch
Thân tâm an lạc rất hữu ích
Nhân quả luôn luôn uyển chuyển thầm
Quí tưởng Trời cao uyeån chuyển thông
Thức giác chính mình cần phát triển
Thức giác chính mình tâm đạt thức
Bình tâm nhịn nhục phát triển yên
Bình tâm khai triển tự phân tòng
3) Montreal 20-11-04 7:05AM
Hỏi: Tại sao người tu thiền còn chán nản?

4) Montreal 21-11-04 5:05PM
Hỏi: Kiên nhẫn để làm gì?

Đáp: Thưa người tu thiền còn chán nản là vì thiếu
kiên nhẫn
Kệ:
Người tu thiền còn chán nản là trược
Nhớ tưởng Trời cao chẳng có lầm
Qui hội tình người tự tiến tầm
Khai thông trí tuệ giải mê lầm

Đáp:Thưa kiên nhẫn để sớm đạt được thanh tịnh
Kệ:
Thanh tịnh sáng suốt tự thực hành
Khai thông trí tuệ tự hành thanh
Dìu nhân tại thế không đòi hỏi
Qui y Phật Pháp giải đua đòi

5) Montreal 22-11-04 5:50PM
Hỏi: Thanh tịnh để làm gì?

6) Montreal 23-11-04 13:45
Hỏi: Nạn là gì?

Đáp: Thưa thanh tịnh để vượt qua nạn
Kệ:
Sáng suốt tự vượt qua biến chuyển
Khai thông trí tuệ tự phân bàn
Gieo chuyển tận độ người bất an
Chuyển hóa thâm sâu trí tự bàn

Đáp: Thưa nạn là nghiệp lực lôi cuốn tùy theo nhân
quả
Kệ:
Nhân quả cuốn lôi theo nghiệp tạo
Thành tâm tu luyện giải lần lần
Nhơn gian khổ cảnh tự phân lần
Giải tiến tâm thân qui một mối

7) Montreal 24-11-04 12:15AM
Hỏi: Nhân quả là gì?
Đáp: Thưa nhân quả là đã gieo từ kiếp trước
Kệ:
Nhân quả đã gieo từ kiếp trước
Nay thành tựu phải tự đa đoan
Tâm thân bất ổn vì tâm nghiệp
Nghiệp lực chưa thông tự chuyển bàn
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TRÍCH BAÊNG OÂNG TAÙM THUYEÁT GIAÛNG
NHÖÕNG CUOÁN SAÙCH QUÍ

WWW XXX
Söï cao ñeïp cuûa nhöõng ngöôøi tu troïn laønh, ngöôøi ta khoâng coá chaáp ngöôøi theá gian, khoâng coù cho ngöôøi naøy
laø voâ pheùp vaø khoâng coù cho ngöôøi kia laø leã pheùp. Moãi moät caùi phöông dieän noù ñeàu coù söû duïng ôû trong tình theá
cuûa noù. Caùi ngöôøi voâ pheùp noù coù caùi chuyeän hay cuûa noù, maø ngöôøi quaù leã pheùp laïi coù caùi xaûo traù cuûa noù, moãi
ngöôøi ñeàu khaùc nhau heát troïi. Cho neân chuùng ta hoøa ñoàng laø chuùng ta phaûi ñi ôû trong caùi thanh tònh. Ñi trong
thanh tònh caùc baïn môùi löôïm ñöôïc nhöõng cuoán saùch quí baùu ôû theá gian. Cho neân ñoái dieän baïn vôùi baïn vôùi nhau,
caùc baïn ñaøm ñaïo vôùi moät ngöôøi thoâ keäch heát söùc thoâ keäch, nhöng maø caùc baïn ñaõ ñoïc ñöôïc moät cuoán saùch. Trong
caùi thoâ keäch ñoù noù coù söï chaân thaät, roài baïn ñoïc chung vôùi nhöõng ngöôøi baïn leã ñoä, heát söùc leã ñoä, maø trong caùi leã
ñoä ñoù noù coù söï gian traù.
Baây giôø caùc baïn tu ôû ñaây, ñoïc saùch khoûi traû tieàn, moãi ngöôøi ñeàu coù caùi lòch söû heát, coù caùi ñöôøng loái heát, coù
caùi söï thoâng minh vaø toái taêm cuûa hoï heát, thì caùc baïn ñaøm ñaïo laø caùc baïn xem saùch chöù gì nöõa, AØ... caøng tu caøng
côûi môû, cho neân caàn phaûi trau doài söûa ñoåi. Nhöng chuùng ta phaûi nghó raèng khi giaän ngöôøi laø giaän ta, gheùt ngöôøi
laø gheùt ta, traùch ngöôøi laø traùch ta. Phaûi nhôù caùi caâu ñoù, khoâng coù ñöôïc traùch ai, khoâng coù ñöôïc giaän ai, khoâng
ñöôïc gheùt ai. Chính ta sai hieåu khoâng tôùi thoâi, neáu ngöôøi ñoù laøm baäy, ngöôøi ñoù khoâng chaân chaùnh, Trôøi Ñaát gieát
hoï roài. Taïi saoTrôøi Ñaát coøn saùng suoát hôn chuùng ta maø khoâng gieát hoï? Vì chuùng ta sai.
Hoûi taïi sao loãi cuûa thieân haï laïi noùi chuùng ta sai?
Vì neáu maø chuùng ta thanh tònh, chuùng ta saùng suoát, chuùng ta ñaõ coù theå caûm ñoäng ñoái phöông, töø caùi sai laïc
ñoäng loaïn maø noù ñi tôùi caùi chôn chaùnh laø do haønh ñoäng chuùng ta. Neáu chuùng ta, moïi ngöôøi chòu nhaän sai, thì caùi
vieäc gì cuõng giaûi quyeát ñöôïc, coøn khoâng chòu nhaän sai ñoù, thì khoâng bao giôø giaûi quyeát ñöôïc. Phaàn hoàn noù khoân
laém, noù lanh laém, noù khoâng coù chòu thua ai heát, noù khoâng chòu phuïc tuøng ngöôøi naøo heát, ngöôøi naøo muoán hôn thì
noù hôn theâm, thì hai caùi, baïn thaáy khoâng, xieàng laáy nhau, khoâng kheùo thì rôùt xuoáng vöïc thaúm heát, khoå caøng khoå
theâm.
THÔ
XUAÂN THÔ AÁT DAÄU
Aát Daäu Nguyeãn Hieàn chuùc baïn Thô.
Sang naêm môû hueä phaù maây môø,
Thieàn Thô phuïc vuï chung ñöôøng loái,
Taïo phuùc daân ñen thoaùt caûnh khôø.
Chung söùc ñoàng taâm gìn Ñaïo Toå,
Khôûi nguoàn suoiá Ñaïo thoûa tình mô.
Tao Ñaøn Hoäi quaùn theâm beàn vöõng,
Theá heä mai sau cuõng ñöôïc nhôø…
DÓ An , 8-12-2004.
NGUYEÃN HIEÀN.
=====
MÖØNG XUAÂN AÁT DAÄU.
Aát Daäu Kieân Hoa chuùc Baïn Thô,
Xuaân sang phaùt trieãn thoaùt maây môø.
Vaên Thô mang ñeán cho Ñôøi saùng,
Tu tieán cuøng ai heát ngu khôø.
Hieäp nhöùt ñoàng taâm veà Thaày Toå,
Gieo nguoàn Ñaïo saùng thoaû öôùc mô.

Mong cho Thô Hoäi Tao Ñaøn maõi,
Ban raõi Höông Thô chuùng baïn nhôø…
SG, 14-12-2004.
TRAÀN KIEÂN HOA.
HAPPE NEW YEAR 2005.
Haïnh phuùc cho ai buoåi Taân Nieân ,
Am töôøng lyù ñaïo saùng khaép mieàn.
Phaùp Lyù Thieàn haønh Thaày xoay chuyeån,
Phoàn vinh HUEÄ TRÍ vaïn öùc nieân.
Em, anh, saùnh böôùc vui ñöôøng Ñaïo,
Nhaéc nhôû cuøng nhau taïo Phöôùc Ñieàn,
Eùn nhaéc Muøa Xuaân Aát Daäu ñeán,
Web-Side xuaát hieän “LED”ñaàu tieân.
Yeâu Ñôøi, thöông Ñaïo, mang Thô deät…
Em vieát vaøi lôøi Chuùc Taân Nieân:
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Anh ñaøo, mai nôû, mang höông saéc,
Roän raõ Ñaïo, Ñôøi theâm PHÖÔÙC DUYEÂN.

LÔÙN BUÏNG THAM THIEÀN 2005
Vui tu lôùn buïng thôû khoâng roài !

Chuùc möøng Thaày, baïn sang Naêm Môùi,
Hai ngaøn leõ naêm, SAÙNGÏ ÑAÏO hieàn …
SG, 15-12-2004.
Kính Buùt.
TRAÀN KIEÂN HOA.
======

Ì aïch giang hoà uoång côm toi …
Cöùu khoå ban vui tuùi khoâng ñaùy
Ñaøn oâng buïng böï BOÁ ÑAÏI coi ?

ÑAÏI TAÂM!

(Hoïa y vaän "Lôùn Buïng" cuûa Huynh Hieàn)

Cöôøi söôùng nhö Tieân Thaùnh HIEÀN noøi @

Tu Ñaïo bao naêm ñeán ñaâu roài?
Giaø roài lo gaáp keûo cheát toi!
Chôù maõi aên naèm - sình buïng lôùn
Ñaøn oâng buïng böï ?!_ thaät khoù coi!
Muoán neân thaân Ñaïo _ naêng reøn ñuùc
Hoïc Phaät ñoøi Tieân ?_ phaûi tuyeät noøi!
Möôïn Ñôøi tu Ñaïo ñöøng vay nghieäp
Göông laønh Thaày Toå raùng maø noi!

Ai thaáy cuõng sôø vaøng baïc muoán $ $ $
Buïng tham Di Laïc cöôøi khoâng thoâi
5 Thaønh cuû chi TÑVVVN 12-12-2004

TRÍ HUEÄ
(Chôï Lôùn, 12-12-2004)
========
BEÁN SOÂNG TÖÔNG
(Nhaïo laïi 1 chuùt, xin loãi Huynh Hieàn! Hì hì..)
Thuyeàn ai coøn maéc beán Soâng Töông?
Soáng kieáp tình vöông laém ñoaïn tröôøng
OÂm aáp tình saàu trong noãi nhôù
Thaân moøn Taâm beänh quaù bi thöông!
Aùi tình raøng buoäc bao giôø döùt?
Nghieäp chöôùng choàng gieo maát loái ñöôøng
Di Laïc thöông tình nay xuoáng theá
Chuùng sanh mô moäng - maáy ai töôøng?
TRÍ HUEÄ
(Chôï Lôùn, 12-12-2004)

=========

Saùu thaèng ñoàng töû khoe taøi gioûi !

-=====
TU beán soâng Töông
Thuyeàn ñi traêng saùng beán soâng Töông @
Saùu khaéc naêm canh nhaäp thaát tröôøng
Voïng töôûng veà khoâng thoâi noåi nhôù
Thaân taâm queân maát moät tình thöông
Töø bi baùc aùi vui chaúng döùt
Phaùp lyù voâ vi thaúng moät ñöôøng
Chung söùc CHUNG THIEÀN trong coûi theá
Thaät taâm tu tieán thaät toû töôøng . . .
Nancy 12-12-2004

HÖÔÙNG TAÂM CAÀU NGUYEÄN
Xin quyù baïn ñaïo höôùng taâm caàu nguyeän cho Baùc Le Van Thin ñaõ töø traàn vaøo ngaøy 7 thaùng 1 naêm 2005 taïi
Calgary, tình Alberta Canada, höôûng thoï 89 tuoåi, ñöôïc sôùm sieâu thaêng tònh ñoä. Baùc Thin laø thaân phuï anh LE
VAN LONG vaø cha vôï cuûa chò ODETTE LE VAN taïi thieàn ñöôøng Queùbec city.
Taát caû baïn ñaïo thieàn ñöôøng Queùbac thaønh thaät chia buoàn cuøng gia ñình anh LONG
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Baùo caùo veà quyõ cöùu khoå ban vui
Tieáp theo baùo caùo 05 thaùng 1 - 2005 cho quyõ cöuù khoå ban vui chuùng toâi coù ñaêng thieáu:
Ngöôøi göûi

HAHVV Florida
Song Huynh (Wi)

US$

461.00
50.00

Moïi sô xuaát hay thaéc maéc caâu hoûi lieân quan ñeán quyõ naøy xin lieân laïc ngöôøi traùch nhieäm döôùi ñaây nhö sau : Phan
Cao Thang – email : aphancao@videotron.ca
Ngaân phieáu xin ñeà VoVi Association of Canada vaø göûi veà :
7021 Louis-Hebert St #1C Lasalle Quebec H8N3E9 Canada

Xin thaønh thaät caùm ôn quí baïn ñaïo

BAÏN ÑAÏO VIEÁT

Phaùt Trieån Voâ Vi.
I. Phaùt trieån Voâ Vi töùc laø phaùt trieån vaø phoå bieán giaù trò cuûa moät phöông phaùp haønh thieàn mang
laïi keát quaû vaø lôïi ích thöïc söï vaø roõ reät cho taâm laån thaân. Ñaây laø moät vieäc laøm cao caû xuaát phaùp
töø chaân taâm thanh nheï, duõng maõnh vaø kieân coá seõ mang laïi lôïi ích chung cho caû coäng ñoàng nhaân
loaïi.
II Phaùt Trieån Baèng Caùch Naøo?
II-1 Laáy Töø Taâm Coäng Vôùi Tình Thöông.
Duøng töø taâm vaø tình thöông ñoái söû vôùi moïi giôùi laø moät chöùng cöù huøng hoàn ñeå chöùng minh cho
ñoái phöông thaáy vaø caûm nhaän ñöôïc söï thaønh coâng vaø ích lôïi trong vieäc haønh phaùp cuûa ngöôøi
giôùi thieäu phaùp. Neáu phöông phaùp hay maø ñöôïc giôùi thieäu vaø truyeàn baù moät caùch ñoäc ñoaùn bôûi
nhöõng ngöôøi coù loøng rieâng vò, tham daâm oâ tröôïc hoaëc giaû tö töôûng ñöôïc che phuû ñaày kín meâ tính
dò ñoaïn, coäng vôùi thaàn quyeàn, thieân cô bieán ñoåi, thì ñoù seõ laø moät vieäc laøm loãi thôøi khoâng boå ích,
phaûn laïi trieát ly cao thöôïng, tö töôûng thanh cao vaø taâm huyeát cuûa Tieàn Nhaân vaø vò Thaày ñang
höôùng daãn chuùng ta hieän thôøi (Ñöù c Thaày-Löông Vó Kieân).
II-2 Laáy Vaên Minh Vaø Khoa Hoïc Hieän Thôøi Laøm Neàn Taûng Vaø Phöông Tieän Truyeàn Baù
PLVVKHHBPP .
Phaùt trieån Voâ Vi caàn phaûi phaùt trieån moät caùch vaên minh vaø khoa hoïc theo ñaø phaùt trieån cuûa
nhaân sinh treân quaû ñòa caàu naøy. Caàn nöông theo traät töï,ø thöù töï coù tröôùc coù sau, khoâng thay ñoåi
Phaùp thì môùi ñaït ñöôïc keát quaû toát ñeïp. Söï keát hôïp, baûo veä vaø ñoaøn keát ngoài chung moät baøn cuûa
moät Nhoùm Ngöôøi, Thieàn Ñöôøng, Trung Taâm vaø Toå Chöùc laø vieäc laøm caàn thieát tröôùc khi tieán
haønh moät chöông trình Taâm Linh mang laïi lôïi ích chung.
III PLVVKHHBPP Vaø Theá Heä Môùi
Phaùt trieån Voâ Vi cuõng töù c laø phaùt trieån taâm thöùc cho moät theá heä môùi, cho neân hình thöùc vaø
phöông tieän phaùt trieån caàn phaûi ñoåi môùi vaø caûi caùch cho thích hôïp vôùi hoaøn caûnh, neáp soáng vaø
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nhu caàu hieän taïi. Hình thöùc vaø phöông tieän giôùi thieäu tuy coù khaùc, nhöng phöông phaùp thöïc
haønh khoâng khaùc, Phaùp ôû ñaây laø: Soi Hoàn, Phaùp Luaân, Thieàn ñònh vaø Nieäm Phaät cuøng vôùi
phöông höôùng vaø giôø giaác ñöôïc söï höôùng daãn roõ reät trong baêng saùch cuûa Ñöùc Thaày, khoâng theå
thay ñoåi.
Theá heä ôû ñaây laø theá heä treû, theá heä cuûa söï bieán ñoåi doàn daäp theo nhu caàu khoa hoïc vaø vaät chaát
cho neân hình thöùc vaø phöông tieän hieän taïi cuûa Voâ Vi nhö laø: Thieàn Ca, vaên ngheä tuyeån choïn Voâ
Vi idol, Karoke. v.v. cuõng ñöôïc caûi bieán cho phuø hôïp ñeå quyeán ruõ vaø mang giôùi treû gaàn vôùi Voâ
Vi. Nhöõng phöông tieän treân cuõng laø con thuyeàn chuyeân chôû nhöõng trieát lyù cao sieâu cuûa Ñöùc
Thaày du döông hoøa ñieäu cuøng vôùi aâm nhaïc khieâu daäy chaân taâm thieån laønh saün coù cuûa moïi giôùi.
III-1 Ñieän Naêng Vaø Theá Heä Treû
Ñoái vôùi nhöõng con em tröôûng thaønh, theá heä II cuûa baïn ñaïo tu theo Voâ Vi, hoaëc laø nhöõng giôùi treû
hieän nay coù ñöôïc cô duyeân thöøa höôûng nhöõng trieát lyù cao thöôïng vaø tu taäp theo phaùp thieàn Voâ
Vi, chính laø nhöõng linh caên ñaõ traûi qua nhieàu kieáp tu luyeän vôùi nhöõng Phöông phaùp höõu vi coå
xöa döïa treân nghi thöùc tuïng nieäm, leã baùi. Theo quaù trình tieán hoùa, caùc em coù cô hoäi tieáp nhaän
vaø haáp thuï ñöôïc moät phöông phaùp haønh thieàn hôïp thôøi vaø khoa hoïc, töï tu töï tieán khoâng yû laïi,
khai trieån Ñieän naêng saün coù trong baún theå hoøa hôïp vôùi Ñieån Naêng cuûa Vuõ Truï.
Noùi ñeán Ñieän Naêng laø phaûi noùi ñeán theá heä hieän taïi, theá heä ñöôïc Ñieån hoùa treân moïi laõnh vöïc töø
vaên hoùa, ngheä thuaät, ñieän toaùn, thoâng tin, maïng löôùi cho tôùi giaët giuõ vaø naáu nöôùng, raát phuø hôïp
vôùi baûn naêng tìm toøi vaø saùng taïo cuûa giôùi treû thöïc haønh theo phöông phaùp thieàn Voâ Vi hieän nay.
Hoï seõ laø nhöõng tieân phong thích hôïp nhöùt treân phöông dieän keát hôïp giöõa khoa hoïc taâm linh
cuøng vôùi khoa hoïc hieän ñaïi, goùp phaàn döïng xaây, phaùt trieån vaø baûo toàn phaùp thieàn Voâ Vi moät
caùch höûu hieäu, cuøng giôùi thieäu vaø quaûng baù ñeán nhöõng baïn treû khaùc baèng nhöõng phöông tieän
hieän ñaïi nhaát hieän taïi.
Giôùi treû tu theoVoâ Vi laø yù thöùc ñöôïc söï tieán hoùa voâ cuøng taän cuûa phaàn hoàn; töùc laø khai thaùc vaø
phaùt trieån yù chí, ngoõ haàu mang laïi moät cuoâïc soáng yù thöùc, chuû ñoäng vaø thanh nheï trong moïi laûnh
vöïc ñôøi cuõng nhö laø ñaïo. Moät phöông phaùp xaây döïng con ngöôøi, xaây döïng gia ñình vaø xaây döïng
moät xaõ hoäi coù moät loái soáng vaên minh vaø hôïp thôøi.
IV Keát Luaän.
Cho neân muoán phaùt trieån Voâ Vi, tröôùc tieân phaûi xaây döïng moät neàn taûng taâm linh thanh nheï vaø
lôùn maïnh. Phaûi phuïc vuï trong tinh thaàn vò tha baát vuï lôïi thì giaù trò phuïc vuï seõ aûnh höôûng lôùn
roäng trong gia ñình cuøng vôùi moïi ngöôøi xung quanh.

New York 12-27-04.
Minh Chaâu.
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Thoâng baùo cuûa UÛy Ban Toå Chöùc Ñaïi Hoäi Voâ Vi Quoác Teá vaø
VoâVi MultiMedia Communication
Tham chieáu chæ thò cuûa Ñöùc Thaày ñaêng treân TBPTÑN soá 496, UBTCÑH VVQT nay ñaõ saùt nhaäp cuøng
VVMC ñeå toå chöùc Ñaïi Hoäi vaø Thieàn Ca 2005 taïi Singapore.
Vì thôøi ñieåm vaø ñòa ñieåm Ñaïi Hoäi 2005 ñaõ ñoåi sang Singapore, quyù baïn ñaïo ñaõ ghi danh vaø ñoùng tieàn
cho UBTCÑH xin vui loøng lieân laïc vôùi BTC ñeå cho chuùng toâi bieát:
A) Quyù baïn muoán huûy boû khoâng tham döï Ñaïi Hoäi vaø yeâu caàu hoaøn tieàn laïi.
B) Quyù baïn muoán tieáp tuïc ghi danh ñi Singapore vaø yeâu caàu BTC chuyeån soá
tieàn ñaõ ñoùng cho VMC ñeå tham döï Ñaïi Hoäi Singapore.
Löu YÙ: Vì UBTCÑH ñaõ đặt cọc một soá tieàn cho caùc khaùch saïn vaø hoäi tröôøng
taïi Cairns neân chuùng toâi xin baïn ñaïo thoâng caûm vaø cho chuùng toâi thôøi haïn laø 60 ngaøy ñeå hoaøn traû tieàn
hoaëc chuyeån tieàn sang Singapore. BTC seõ coá gaéng toái ña ñeå coù theå hoaøn traû laïi tieàn caøng sôùm caøng toát.
Lieân laïc: Myõ vaø UÙc: Mai Nguyen, email: maioro@yahoo.com, tel. 530.589.6972
Canada: Phan Cao Thaêng, email: aphancao@videotron.ca, tel. 514-367-3961
AÂu Chaâu: Dominique Santelli, email: santelli.dominique@wanadoo.fr, tel. 011- 33450708355
Moïi chi tieát veà caùc package vaø ghi danh xin quyù baïn theo doõi caùc thoâng baùo tới.
Thaønh thaät caûm ôn quyù baïn ñaïo,
UBTCÑH vaø VVMC kính thö.
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Đại Hội HỒI SINH từ ngày 3/8/2005 đến ngày 7/8/2005
Thiền Ca SUM VẦY tại SINGAPORE
Du Thuyền HỒI SINH SUM VẦY từ ngày 7/8 đến 10/8, 2005
Để tạo phương tiện cho bạn đạo có thể tham dự thiền ca và đại hội cùng một thời điểm, VVMC đã được
sự đồng ý của Đức Thầy cho phép tổ chức đại hội HỒI SINH & thiền ca SUM VẦY . Đức Thầy đã chọn
địa điểm là khách sạn Mandarin tại Singapore cho đại hội và thiền ca. Thời gian đại hội & thiền ca là
năm ngày bốn đêm kể từ ngày 3 tháng 8 năm 2005 đến trưa ngày 7 tháng 8 năm 2005. Chiều ngày 7/8/05
các bạn sẽ lên du thuyền Super Star Virgo du ngoạn chung vui cùng Đức Thầy trong bầu không khí “Hồi
Sinh Sum Vầy” sống dưới mái ấm điển quang của Đức Thầy, ghé thăm các danh lam thắng cảnh ở vùng
Đông Nam Á như Penang, LangKawi (Mã Lai).
Sau đây là ý thơ chỉ đạo của Đức Thầy.
Hồi Sinh Sum Vầy tại Singapore
Quí tưởng Trời cao giải mối sầu
Phát triển tâm linh qui một mối
Học xong bài học chẳng còn cầu
Vĩ Kiên
Để giúp cho các bạn đạo tiết kiệm được tài chánh và thời gian, BTC đã tìm ra những tour packages giúp
các bạn đạo và thân hữu có thể chọn lựa phương tiện nào thích hợp với mình.

TOUR
TOUR #1
TOUR #2
TOUR #3
TOUR #4
TOUR #5
TOUR #6

AIR
(LAX/SFO)
(NYC)
(LAX/SFO)
(NYC)

ĐẠI HỘI
x
x
x
x
x
x

CRUISE
x
x
x
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Tour #1: US AIRFARES + CONFERENCE + CONCERT + CRUISE - All Inclusive

Máy Bay Khứ Hồi từ Mỹ + Đại Hội + Thiền Ca + Du Thuyền
Tour #1 dành cho các bạn đi từ miền tây Hoa Kỳ bao gồm:
+ Máy bay khứ hồi từ Los Angeles/SanFrancisco (LAX/SFO) đến Singapore bằng Cathay Pacific
+ Đại Hội từ ngày 3/8/05 tới ngày 7/8/05
+ Thiền Ca tối ngày 6/8/05
+ Du thuyền khởi hành 4:00PM ngày 7/8/05
+ Đưa đón từ phi trường & khách sạn
+ 5 đêm tại khách sạn Mandarin (South Tower) với ăn sáng
+ 2 buổi tiệc tối chung vui tại khách sạn
+ ½ ngày tour viếng thăm thành phố Singapore
+ Hành khách ở Balcony Cabin sẽ nhận được coupon $300 Singapore Dollars (SGD) để ăn uống trong các nhà
hàng ngon của du thuyền

Package 1: Los Angeles/San Francisco (LAX/SFO) Departures – Conference + Concert +
Cruise (per person)
Inside Cabins
Ocean View
Balcony
Jr. Suites
Type
Category
DB
DA
CB
CA
BC
BB
BA
AD
AC
AB
AA
Deck
8/9
10/11
6
8
9
10
11
10
9Aft
10F
9/10Aft
2169
2219 2219 2319 2319
2319
n/a
n/a
n/a
n/a
Quad. Occ 2169
2269
2279
2349 2369 2449 2479
2499 2549 2639 2719
2749
Dbl. Occ
2679
2789 2819 2939 2979
3009 3089 3219 3339
3389
Single Occ. 2669
Package Price includes: (* Taxes additional)
• Round trip airfare between Los Angeles/San Francisco and Singapore via Cathay Pacific Airways
• Conference in Singapore date: August 03, 2005 (4 nights, 5 days conference)
• Vô-Vi Concert in Singapore date: August 06, 2005 (evening)
• Cruise on SS Virgo sailing date: August 07, 2005 (3 nights, 4 days cruise)
• Round trip airport and hotel transfers
• Round trip transfers between Mandarin Hotel and Cruise Center
• 5 nights hotel accommodation at Mandarin Hotel (South Tower) with daily breakfast
• 2 dinner parties date: August 04 & 05, 2005
• Half day Singapore City Tour.
• Balcony Cabin passengers entitled to $300 Singapore dollars (SGD) on board dinning credit can
only be used on Food and Beverages.

*Taxes to added to Package 1 Price: (Airport + Fuel surcharge + Cruise) = US$210
* Các loại thuế của phi trường, xăng và du thuyền: cộng thêm US$210
** NOTE: Add-ons for Vietnam Stop-Over
** GHI CHÚ: tiền máy bay dành cho các bạn đi VN từ Singapore:
From
To
Back
Airlines
Singapore
Saigon
Singapore
Garuda airlines
Singapore
Saigon
Singapore
Garuda airlines
Singapore
Saigon
Singapore
Deks/AirVietnam
Singapore
Hanoi
Singapore
Deks/AirVietnam
***Add-ons fares:
From
Via
Houston (IAH)
Los Angeles (LAX)
Dallas (DFW)
Los Angeles (LAX)

Price (USD)
$275 – Adult
$189 – Child
$349 – Adult/Child
$400 – Adult/Child
Fares/Giá Tiền
$300
$300
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Tour #2: US AIRFARES + CONFERENCE + CONCERT + CRUISE - All Inclusive

Máy Bay Khứ Hồi từ Mỹ + Đại Hội + Thiền Ca + Du Thuyền
Tour #2 dành cho các bạn đi từ miền đông Hoa Kỳ bao gồm:
+ Máy bay khứ hồi từ New York đến Singapore bằng Cathay Pacific
+ Đại Hội từ ngày 3/8/05 tới ngày 7/8/05
+ Thiền Ca tối ngày 6/8/05
+ Du thuyền khởi hành 4:00PM ngày 7/8/05
+ Đưa đón từ phi trường & khách sạn & du thuyền
+ 5 đêm tại khách sạn Mandarin (South Tower) với ăn sáng
+ 2 buổi tiệc tối chung vui tại khách sạn
+ ½ ngày tour viếng thăm thành phố Singapore
+ Hành khách ở Balcony Cabin sẽ nhận được coupon $300 Singapore Dollars (SGD) để ăn uống trong các nhà
hàng ngon của du thuyền

Package 2: New York Departures – Conference + Concert + Cruise
(per person)
Inside Cabins
Ocean View
Balcony
Jr. Suites
Type
DB
DA
CB
CA
BC
BB
BA
AD
AC
AB
AA
Category
8/9
10/11
6
8
9
10
11
10
9Aft
10F
9/10Aft
Deck
2269
2269 2319 2319 2419 2419
2419
n/a
n/a
n/a
n/a
Quad Occ
2369
2379
2449
2469
2549
2579
2599
2649
2739
2819
2849
Dbl occ
2779 2889 2919 3039 3079
3109 3189 3319
3439
3489
Single Occ. 2769
Package Price includes: (* Taxes additional)
• Round trip airfare between New York and Singapore via Cathay Pacific Airways
• Conference in Singapore date: August 03, 2005 (4 nights, 5 days conference)
• VoVi Concert in Singapore date: August 06, 2005 (evening)
• Cruise on SS Virgo sailing date: August 07, 2005 (3 nights, 4 days cruise)
• Round trip airport and hotel transfers
• Round trip transfers between Mandarin Hotel and Cruise Center
• 5 nights hotel accommodation at Mandarin Hotel (South Tower) with daily breakfast
• 2 dinner parties date: August 04 & 05, 2005
• Half day Singapore City Tour.
• Balcony Cabin passengers entitled to $300 Singapore dollars (SGD) on board dinning credit can
only be used on Food and Beverages.

*Taxes to added to Package 2 Price: (Airport + Fuel surcharge + Cruise) = US$210
* Các loại thuế của phi trường, xăng và du thuyền: cộng thêm US$210
** NOTE: Add-ons for Vietnam Stop-Over
** GHI CHÚ: tiền máy bay dành cho các bạn đi VN từ Singapore:
From
To
Back
Airlines
Singapore
Saigon
Singapore
Garuda airlines
Singapore
Saigon
Singapore
Garuda airlines
Singapore
Saigon
Singapore
Deks/AirVietnam
Singapore
Hanoi
Singapore
Deks/AirVietnam
***Add-ons fares:
From
Via
Washington DC (BWI)
New York (NYC)
Orlando (ORL)
New York (NYC)

Price (USD)
$275 – Adult
$189 – Child
$349 – Adult/Child
$400 – Adult/Child
Fares/Giá Tiền
$100
$200
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Tour #3: CONFERENCE + CONCERT + CRUISE
Đại Hội + Thiền Ca + Du Thuyền
Tour #3 dành cho các bạn đi từ Âu, Á & Úc Châu bao gồm:
+ Đại Hội từ ngày 3/8/05 tới ngày 7/8/05
+ Thiền Ca tối ngày 6/8/05
+ Du thuyền khởi hành 4:00PM ngày 7/8/05
+ Đưa đón từ phi trường & khách sạn & du thuyền
+ 5 đêm tại khách sạn Mandarin (South Tower) với ăn sáng
+ 2 buổi tiệc tối chung vui tại khách sạn
+ ½ ngày tour viếng thăm thành phố Singapore
+ Hành khách ở Balcony Cabin sẽ nhận được coupon $300 Singapore Dollars (SGD) để ăn uống trong các nhà
hàng ngon của du thuyền

Package 3: Conference + Concert + Cruise (without Airfares) per person
Inside Cabins
Ocean View
Balcony
Jr. Suites
Type
DB
DA
CB
CA
BC
BB
BA
AD
AC
AB
AA
Category
8/9
10/11
6
8
9
10
11
10
9Aft
10F
9/10Aft
Deck
979
979
1039
1039
1139
1139
1139
n/a
n/a
n/a
n/a
Quad. Occ
1079
1089
1159
1179
1259
1289
1309
1359
1449
1529
1559
Dbl. occ
1459
1569
1599
1709
1769
1799
1879
2009
2119
2179
Single Occ. 1449
Package Price includes: (* Taxes additional)
• Conference in Singapore date: August 03, 2005 (4 nights, 5 days conference)
• Concert in Singapore date: August 06, 2005 (evening)
• Cruise on SS Virgo sailing date: August 07, 2005 (3 nights, 4 days cruise)
• Round trip airport and hotel transfers
• Round trip transfers between Mandarin Hotel and Cruise Center
• 5 nights hotel accommodation at Mandarin Hotel (South Tower) with daily breakfast
• 2 dinner parties date: August 04 & 05, 2005
• Half day Singapore City Tour.
• Balcony Cabin passengers entitled to $300 Singapore dollars (SGD) on board dinning credit can only be
used on Food and Beverages.

*Taxes to added to Package 3 Price: (Cruise) = US$55
* Các loại thuế của du thuyền: cộng thêm US$55
** NOTE: Add-ons for Vietnam Stop-Over
** GHI CHÚ: tiền máy bay dành cho các bạn đi VN từ Singapore:
From
To
Back
Airlines
Singapore
Saigon
Singapore
Garuda airlines
Singapore
Saigon
Singapore
Garuda airlines
Singapore
Saigon
Singapore
Deks/AirVietnam
Singapore
Hanoi
Singapore
Deks/AirVietnam

Price (USD)
$275 – Adult
$189 – Child
$349 – Adult/Child
$400 – Adult/Child
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Tour #4: US AIRFARES (LAX/SFO) + CONFERENCE + CONCERT
Máy Bay Khứ Hồi từ Mỹ + Đại Hội + Thiền Ca
Tour #4 dành cho các bạn đi từ miền tây Hoa Kỳ bao gồm:
+ Máy bay khứ hồi từ Los Angeles/SanFrancisco (LAX/SFO) đến Singapore bằng Cathay Pacific
+ Đại Hội từ ngày 3/8/05 tới ngày 7/8/05
+ Thiền Ca tối ngày 6/8/05
+ Đưa đón từ phi trường & khách sạn
+ 4 đêm tại khách sạn Mandarin (South Tower) với ăn sáng
+ 2 buổi tiệc tối chung vui tại khách sạn
+ ½ ngày tour viếng thăm thành phố Singapore

Package 4 : LAX/SFO Departures – Conference + Concert (per person)
1697 1697 1697
1697
1697 1697 1697
1697
1697
1697
1697
Quad. Occ.
1749 1749 1749
1749
1749 1749 1749
1749
1749
1749
1749
Dbl. Occ
1997 1997 1997
1997
1997 1997 1997
1997
1997
1997
1997
Single Occ.
Package Price includes:
• Round trip airfare between Los Angeles/San Francisco and Singapore via Cathay Pacific Airways
• Conference in Singapore date: August 03, 2005 (4 nights, 5 days conference)
• Concert in Singapore date: August 06, 2005 (evening)
• Round trip airport and hotel transfers
• 4 nights hotel accommodation at Mandarin Hotel (South Tower) with daily breakfast.
• 2 dinner parties date: August 04 & 05, 2005
• Half day Singapore City Tour.

*Taxes to added to Package 4 Price: (Airport + Fuel surcharge) = US$155
* Các loại thuế của phi trường và xăng: cộng thêm US$155
** NOTE: Add-ons for Vietnam Stop-Over
** GHI CHÚ: tiền máy bay dành cho các bạn đi VN từ Singapore:
From
To
Back
Airlines
Singapore
Saigon
Singapore
Garuda airlines
Singapore
Saigon
Singapore
Garuda airlines
Singapore
Saigon
Singapore
Deks/AirVietnam
Singapore
Hanoi
Singapore
Deks/AirVietnam

Price (USD)
$275 – Adult
$189 – Child
$349 – Adult/Child
$400 – Adult/Child

***Add-ons fares:
From
Houston (IAH)
Dallas (DFW)

Fares/Giá Tiền
$300
$300

Via
Los Angeles (LAX)
Los Angeles (LAX)
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Tour #5: US AIRFARES (NYC) + CONFERENCE + CONCERT
Máy Bay Khứ Hồi từ Mỹ + Đại Hội + Thiền Ca
Tour #5 dành cho các bạn đi từ miền đông Hoa Kỳ bao gồm:
+ Máy bay khứ hồi từ New York đến Singapore bằng Cathay Pacific
+ Đại Hội từ ngày 3/8/05 tới ngày 7/8/05
+ Thiền Ca tối ngày 6/8/05
+ Đưa đón từ phi trường & khách sạn & du thuyền
+ 4 đêm tại khách sạn Mandarin (South Tower) với ăn sáng
+ 2 buổi tiệc tối chung vui tại khách sạn
+ ½ ngày tour viếng thăm thành phố Singapore

Package 5 : New York Departures – Conference + Concert (per person)
1797
1797
1797 1797 1797
1797
1797 1797 1797
1797
1797
Quad. Occ.
1849
1849
1849 1849 1849
1849
1849 1849 1849
1849
1849
Dbl. Occ.
2007
2007
2007 2007 2007
2007
2007 2007 2007
2007
2007
Single Occ.
Package Price includes:
• Round trip airfare between Los Angeles/San Francisco and Singapore via Cathay Pacific Airways
• Conference in Singapore date: August 03, 2005 (4 nights, 5 days conference)
• Concert in Singapore date: August 06, 2005 (evening)
• Round trip airport and hotel transfers
• 4 nights hotel accommodation at Mandarin Hotel (South Tower) with daily breakfast.
• 2 dinner parties date: August 04 & 05, 2005
• Half day Singapore City Tour.

*Taxes to added to Package 5 Price: (Airport + Fuel surcharge) = US$155
* Các loại thuế của phi trường và xăng: cộng thêm US$155
** NOTE: Add-ons for Vietnam Stop-Over
** GHI CHÚ: tiền máy bay dành cho các bạn đi VN từ Singapore:
From
To
Back
Airlines
Singapore
Saigon
Singapore
Garuda airlines
Singapore
Saigon
Singapore
Garuda airlines
Singapore
Saigon
Singapore
Deks/AirVietnam
Singapore
Hanoi
Singapore
Deks/AirVietnam

Price (USD)
$275 – Adult
$189 – Child
$349 – Adult/Child
$400 – Adult/Child

***Add-ons fares:
From
Washington DC (BWI)
Orlando (ORL)

Fares/Giá Tiền
$100
$200

Via
New York (NYC)
New York (NYC)
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Tour #6: Conference + Concert (without Cruise nor Air)
Dành cho các bạn tham dự đại hội + thiền ca, không đi du thuyền
Tour #6 dành cho các bạn đi từ Âu, Á & Úc Châu bao gồm:
+ Đại Hội từ ngày 3/8/05 tới ngày 7/8/05
+ Thiền Ca tối ngày 6/8/05
+ Đưa đón từ phi trường & khách sạn
+ 4 đêm tại khách sạn Mandarin (South Tower) với ăn sáng
+ 2 buổi tiệc tối chung vui tại khách sạn
+ ½ ngày tour viếng thăm thành phố Singapore

Package 6: Conference + Concert (without Cruise & Airfares) per person
459
459
459
459
459
459
459
459
459
Quad. Occ. 459
509
509
509
509
509
509
509
509
509
509
Dbl. Occ.
797
797
797
797
797
797
797
797
797
Single Occ. 797
Package Price includes:
• Conference in Singapore date: August 03, 2005 (4 nights, 5 days conference)
• Concert in Singapore date: August 06, 2005 (evening)
• Round trip airport and hotel transfers.
• 4 nights hotel accommodation at Mandarin Hotel (South Tower) with daily breakfast.
• 2 dinner parties date: August 04 & 05, 2005
• Half day Singapore City Tour.

** NOTE: Add-ons for Vietnam Stop-Over
** GHI CHÚ: tiền máy bay dành cho các bạn đi VN từ Singapore:
From
To
Back
Airlines
Singapore
Saigon
Singapore
Garuda airlines
Singapore
Saigon
Singapore
Garuda airlines
Singapore
Saigon
Singapore
Deks/AirVietnam
Singapore
Hanoi
Singapore
Deks/AirVietnam

459
509
797

Price (USD)
$275 – Adult
$189 – Child
$349 – Adult/Child
$400 – Adult/Child

Nếu các bạn muốn tìm hiểu về du thuyền SuperStar Virgo , có thể tìm hiểu:
http://www.starcruises.com/Itineraries/Singapore/index.html

VÉ THIỀN CA gồm hai loại: VIP & Đồng Hạng có số chỗ ngồi.
VIP sẽ dành cho các Hội Viên Thiền Ca VIP Members và các Mạnh Thường Quân
Vé Đồng Hạng được ưu tiên theo thứ tự ghi tên tham dự đại hội và thiền ca.
Đây là những thông tin về các packs tour để các bạn có thì giờ chọn lọc, BTC sẽ có phiếu ghi danh về
những packs tour này vào tuần sau.
Ủy Ban Tổ Chức Đại Hội và Vô-Vi Multimedia Communication kính bái,
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Tour Itinerary/Lộ Trình:
Day
Ngày
Aug
02

Aug
03

Aug
04
Aug
05
Aug
06
Aug
07
Aug
08
Aug
09
Aug
10
Aug
11

Itinerary / Lộ Trình
USA / Hong Kong
On board Cathay Pacific Airways
bound for Hong Kong. (Due to
crossing International Dateline, you
will lose one day)
Hong Kong / Singapore
Arrival Hong Kong and transit to
Singapore. Our local Representative
will meet you upon arrival and
transfer to Singapore City Tours, then
onto your hotel for a well deserved
rest.
Acc: Mandarin Hotel
Conference 1 - Đại Hội ngày 1

BuổiĂn
Meals

Đại Hội /Thiền Ca
Departure
Khởi Hành

Đưa đón tại phi trường
Đến khách sạn Mandarin

Breakfast/ĂnSáng
Dinner/ĂnTối

Đại hội ngày 1

Conference 2 – Đại Hội ngày 2

Breakfast/ĂnSáng
Dinner/ĂnTối

Đại hội ngày 2

Conference 3 – Đại Hội ngày 3
Concert – Thiền Ca from 7:00PM-10PM

Breakfast/ĂnSáng

Conference 4 – Đại Hội ngày 4
Super Star Virgo set sail to Penang at
4:00 PM
Penang, Malaysia: Shore Excursion
available
LangKawi, Malaysia: Shore
Excursion available
Singapore: Arrival transfer to hotel.
Acc: Mandarin Hotel
Singapore / USA

Breakfast/ Ăn sáng
Dinner on cruise/
Ăn chiều trên du
thuyền
Breakfast/Lunch/
Dinner – Ăn sáng,
trưa, tối
Breakfast/Lunch/
Dinner - Ăn sáng,
trưa, tối
Breakfast
Ăn Sáng

Đại Hội ngày 3
Thiền Ca từ 7:00PM10:00PM
ĐạiHội ngày 4, bế mạc lúc
11:00AM, Du Thuyền
khởi hành: 4:00PM

Hội Thảo/Trao Đổi Tu
Học trên du thuyền
Hội Thảo/Trao Đổi Tu
Học trên du thuyền
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