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Ðiện thư : aphancao@videotron.ca 
WEB: WWW.VOVI.ORG 

 
    sô 508 ngày 3 tháng 4 năm 2005 

Tờ báo hằng tuần ÐIỂN KHÍ PHÂN GIẢI dành riêng phục vụ bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp 
 
 

 
 

GIẢI PHẦN 
 

Giải phần mê chấp chẳng lo âu 
Chuyển tiến phân qua đồng chuyển tiến 

Học hỏi không ngừng tự tiến xuyên 
Thành tâm tu học rõ lòng người 

 
 

Kính bái 
 

Vĩ Kiên 
 

 
 

Mục Bé Tám từ 03/02/2004 đến 09/02/2005 
Copyright 2005 by Lương Sĩ Hằng & VoVi Multimedia Communication. All rights reserved. 

Thưa các bạn, 
 
Mục Bé Tám, viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Ðại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và 
giải tỏa uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Ðạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu 
của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đứng đắn, thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh. 
  
Kính bái, 
Bé Tám 

 
Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường 

 
1) Trên đời này chuyện lành chuyện dữ ra sao? 
2) Phòng bị bằng cách nào được? 
3) Nếu bị thì sẽ bị làm sao? 
4) Bị mê loạn thì phải làm sao? 
5) Thực hành khứ trược lưu thanh có hữu ích gì không? 
6) Chuyện gì quan trọng nhất trong đời này? 
7) Sự thiếu thốn có bực bội hay không? 
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1) San Diego, 03-2-05  11 : 01 AM 
Hỏi :  Trên đời này chuyện lành chuyện dữ ra sao? 
Ðáp:  Thưa trên đời  này chuyện lành hay chuyện 
dữ đều phải phòng bị 
  Kệ: 
 Lành dữ đều phải tự phòng bị 
 Tự thức giải mê qui hội khổ 
 Khai triển chình mình trong giới thức 
 Thành tâm tu sửa chữa thân mình 
 

2) San Diego, 04-02-05  3: 56 AM 
Hỏi:  Phòng bị bằng cách nào được? 
Ðáp:  Thưa phòng bằng cách ngừa thay vì bị lâm 
nạn 
  Kệ: 
 Phòng ngừa thay vì bị lâm nạn 
 Xa lánh thay ôm lấy chất độc 
 Ðộc hại không hay khó tránh đụng 
 Giải mê phá chấp khó bao dung 
 

3) San Diego 05-02-05  4: 09 AM 
Hỏi: Nếu bị thì sẽ bị làm sao? 
Ðáp:  Thưa nếu bị thì sẽ bị mê 
  Kệ: 
 Bị quyến khó thoát tăng động loạn 
 Càng tu càng đỡ bị bàng hoàng 
 Khó thông khó giải trí không an 
 Khuyến rũ đủ điều không lối thoát 

4) San Diego, 06-02-05  6: 36AM 
Hỏi:  Bị mê loạn thì phải làm sao? 
Ðáp:  Thưa nếu bị mê loạn thì phải bằng cách tu sửa 
tự giải 
   Kệ: 
 Mê loạn điên cuồng thì tự giải 
 Trí minh tâm sáng không còn nữa 
 Học hỏi vô cùng tự giác tu 
 Trì tâm niệm Phật qui thiên giới 
 

5) San Diego, 07-02-05  5: 38 AN 
Hỏi:  Thực hành khứ trược lưu thanh có hữu ích gì 
không? 
Ðáp: Thưa thực hành khứ trược lưu thanh rất hữu 
ích cho tâm lẫn thân 
  Kệ: 
 Hành thiền dứt khoát tiến thân tu 
 Phát triển chơn tâm tự giải mù 
 Qui hội tình người tâm trí khỏe 
 Thành tâm tu luyện tự giải mù 
 

6) San Diego, 08-02-05  10: 41PM 
Hỏi:  Chuyện gì quan trọng nhất trong đời này? 
Ðáp:  Thưa chuyện sức khỏe là quan trọng nhất 
trong cuộc sống 
  Kệ: 
 Sức khỏe trên hết mọi việc làm 
 Việc cần phải giải quyết đầu tiên 
 Qui nguyên thanh tịnh là cần thiết 
 Sức khỏe chính mình phải tự lo 
 

7) San Diego, 09-02-05  3: 45 AM 
Hỏi:  Sự thiếu thốn có bực bội hay không? 
Ðáp:  Thưa sự thiếu thốn rất bực bội 
  Kệ: 
 Sự thiếu thốn tạo sự bất an 
 Khổ cảnh triền miên tạo sự buồn 
 Cực trí khổ tâm gieo ác ý 
 Tâm phiền trí quẩn khó an yên 
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TRÍCH BĂNG ÔNG TÁM THUYẾT GIẢNG 

GIAØU THANH ÑIEÅN 
 “Tham saân laàm töôûng laø ngheøo 

Chaïy theo ñoäng loaïn caøng ngheøo theâm hôn” 

Luùc con ngöôøi noù tham, noù thaáy ngöôøi naøy giaøu coù noù muoán giaøu hôn, ñuû chuyeän heát, chính Trôøi Phaät oâng 
baø noù thôø ôû theá gian naøy heã chung ñaàu voâ cuùng laø noù xin caàu may khoâng. Noù töôûng laø noù ngheøo, chính caùi söï 
saùng suoát cuûa noù maø ñi voâ trong thanh tònh noù baùn aên khoâng heát. Noù thanh tònh chöøng naøo thì noù saùng suoát chöøng 
naáy. Hoài tröôùc nhu caàu noù xaøi baäy baï, baây giôø noù khoâng. Noù ôû trong caùi thanh tònh, moät ngaøy moät buoåi cuõng 
ñöôïc, hai buoåi cuõng ñöôïc, caùi thaân taâm noù an laïc, noù chaáp nhaän caùi hoaøn caûnh hieän haønh.  

Chính noù ñaõ ñem laïi söï taêm toái cho noù. Baây giôø noù phaûi cöông quyeát khai thoâng ñi tôùi caùi söï saùng suoát hoøa 
caûm vôùi vuõ truï, hoøa caûm vôùi taát caû, thì töï nhieân noù môùi giaûi thoaùt ñöôïc caùi söï ngheøo, chöù khoâng phaûi hoát cuûa 
ngöôøi ta roài noù heát ngheøo ñaâu. Nhieàu ngöôøi truùng soá roài bò tai naïn maø cheát, cuõng laø caùi tham lam, truùng roài xaøi 
baäy xaøi baï khoâng bieát ñöôøng loái thì ñoàng tieàn nguõ haønh noù xoay chuyeån, noù baøy ñuû thöù heát, roát cuoäc chæ mang 
caùi beänh taät hö thoâi. Côø baïc huùt saùch naøy kia kia noï... xaøi heát tieàn roát cuoäc khoâng coøn gì heát, caøng ngaøy caøng 
ngheøo theâm, chöù khoâng phaûi toâi coù tieàn, toâi laø oâng nhaø giaøu! Toâi giaøu ôû trong taâm thöùc cuûa toâi, toâi giaøu caùi phaàn 
thanh ñieån cuûa toâi. Toâi giaøu toâi hoøa caûm vuõ truï, hoøa caûm vôùi taát caû nhaân quaàn, luùc ñoù toâi môùi laø moät ngöôøi giaøu, 
giaøu ôû trong trí oùc, maø töø ñoù, tieàn baïc toâi khoâng phaûi löu tröõ moät nôi, nôi naøo toâi cuõng coù, thì luùc ñoù chuùng ta môùi 
xem laø nhieàu. 

ÔÛ theá gian khoâng coù oâng nhaø giaøu, nhöng maø coù caùi oâng keâu baèng haø tieän, giam giöõ ñoàng tieàn roài xöng hoâ 
vaäy thoâi chöù thaät ra khoâng coù oâng naøo giaøu heát. Giaøu laø veà caùi phaàn hoàn cuûa hoï, veà caùi cuûa caûi vónh cöûu khoâng 
coù ai giaønh giaät ñöôïc môùi goïi laø giaøu, coøn ñeå caû tyû trong ñoù roài hoï tôùi aên cöôùp... caùi... heát! Ñoù laø oâng nhaø ngheøo 
chöù khoâng coù giaøu. Thì tröôùc maét nhöõng ngöôøi tu veà Voâ Vi naøy chaúng coù thaáy oâng naøo giaøu. OÂng coù ñieån oâng ñoù 
laø giaøu, oång giaûi thoaùt oång ñöôïc, xaây döïng ñöôïc luïc caên luïc traàn, khai thoâng ôû beân treân, oång coù moät cô sôû vónh 
cöûu vónh vieãn, phaàn hoàn cuûa oång khoâng bò tieâu dieät, ñoù laø oång môùi giaøu. Chôù ngöôøi theá gian ñem bao nhieâu tyû 
mua caùi phaàn hoàn khoûi cheát vaãn khoâng ñöôïc. 

THÔNG –BÁO  CỦA  ĐẶC SAN  VÔ VI 
 
Ban biên tập  Đặc san Vô Vi trân trọng thông báo:  
 
Đặc San  Vô Vi số 13 chủ đề:   Quá trình tu học của hành giả. Sự Hồi-Sinh, Sum Vầy, qua quá trình hơn 
40 năm truyền Pháp của Đức Thầy trong nước cũng như ở hải ngoại. Đặc-san nầy sẻ được phát hành vào 
tháng tám năm 2005 nhân dịp Đại Hội Hồi Sinh, Thiền Ca Sum-Vầy và Du thuyền Hồi Sinh Sum Vầy tại 
Singapore 2005. 
 
Ban biên tập chúng tôi xin quý bạn đạo và đọc giả tham gia gởi bài vở, tài liệu.hình ảnh về chúng tôi 
trước ngày 01 tháng 6-2005, để tiện việc xấp xềp. 
 
Bài vở và mọi sự ủng hộ xin gởi về địa chỉ: 
                    

ĐẶC-SAN VÔ VI (C/O HỘI ÁI HỬU VÔ VI TÂY ÚC ) 
5 MANNA CLOSE – MIRRABOOKA  WA  6061  

AUSTRALIA 
 
Điện thoại số : +61 89204 4360 hay +61 8 9459 0615 hay 0422 091 358  
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Điện fax: +61 8 9204 4370, +61 8 9450 7416 
Điện thư  : dsvv@iinet.net.au, phuong00@hotmail.com hay tranbinhkiet@gmail.com  
 
Thành thật cám ơn quý vị.  
Kính bái. 
Ban Biên Tập ĐSVV 
Perth ngày 30 tháng 03 năm 2005 

THƠ 
       KHỔ VUI ÐƯỜNG NHÂN THẾ 
Người cõi thế khổ buồn bao ân oán 
Ðêm trăng dài tủi hận xé hồn tim 
Tiển người đi nuốt lệ khóc im lìm 
Tìm cảnh mới nguôi ngoai tình vương vấn! 
Người Pháp Lí nhận khổ đau buồn hận 
Tự mài mò khai sáng ngộ thân tâm 
Trí tịnh thanh muôn thuở chẳng truy tầm! 
Hồn mộng mị si mê vùi chân thức 
Cởi mở bớt chấp mê thôi ràng buộc 
Mình hiểu mình ẩn nhẫn học khổ đau 
Bước an vui đường nhân thế năm nào 
Mình tu học chính mình trong cuộc sống. 
              PN, 19-03-2005 
              QUẾ PHƯƠNG. 
             ========= 
        Mau tu voâ vi  
 Ngaøy thaùng naêm ñeøn treo tröôùc gioù  
Soáng coûi ñôøi ñöôïc coù trí khoân  
Nhöng vì taû ñaïo baøng moân  
Thaày taø baïn aùc taâm hoàn ngaùn ngao  
Nhìn theá söï maø ñau loøng ñoù  
Ngoù tình ñôøi xanh ñoû gôùm gheâ  
Nhö xe leo doác goà gheà  
Ñeâm naèm chaùn ngaùn uû eâ loøng buoàn  
Nay coù duyeân gaëp luoàng gioù môùi  
Giôø laøm phöôùc böôùc tôùi töông lai  
Nöông thaày nöông baïn ñöùc taøi  
Sieâng tu phaùp lyù voâ vi moät loøng  
Taäp nhaän xeùt trong voøng nhaân theá  
Caûnh voâ thöôøng thöïc teá ñoåi thay  
Tu haønh baát luaän gaùi trai  
Laøm laønh laùnh döõ thì ai cuõng hieàn  
Laàn theo moái ñuùng gieàng ñaïo lyù  
Seõ khai thoâng ñieån trí saùng linh  
Baáy giôø mình töï hieåu mình  
Thieàn ca phöôùc thieän haønh trình voâ vi  
           Huyønh  Quang Dung  
          20-3-2005  Quaûng Ngaõi  
               ============ 
      CHUÙC MÖØNG TU TIEÁN 

       (Thaân taëng Ng~ Danh) 
Töï tu töï tieán leõ ñöông nhieân 
Gaéng ñaït thanh cao ñuû phöôùc ñieàn 
Höôùng thöôïng xuaát hoàn ta giaûi thoaùt 
Minh taâm kieán taùnh soáng an yeân 
Maëc cho traàn theá voøng-xoay-chuyeån 
Ñoäng ñaát, soáng thaàn chuyeän Ñòa Tieân 
Saøng saày loaïi daàn ngöôøi thieáu ñöùc 
Tích toàn chaâu ngoïc baäc Thaùnh Tieân 
Chuùng mình ñeä töû theo Thaày Taùm 
Giöõ ñaïo tu taâm coá gaéng Thieàn 
Thanh tònh taâm hoàn ñi ñuùng höôùng 
Thaêng hoa tieán böôùc roõ cô huyeàn 
Tình Trôøi taän ñoä ngöôøi chôn chaùnh 
Nghieäp naëng quyeát tu vaãn vôùt leân 
"Xuaân Môùi" thaém tình Hoa Ñaïo nôû 
Chuùc möøng tu tieán ñaït taâm yeân. 
        Thanh Ña, 22-02-2005 
      (töùc 14Aâl, Gieâng-AÁt Daäu) 
          TƯ ẾCH VÔ VI. 
                ======= 
       HÒA THANH TỰ ÐẠT 
      (Thân tặng Huynh Tư Ếch) 
Hiệp hòa thanh điển hiện hồn nhiên 
Giải trược lưu thanh tạo phước điền 
Nơi cõi thanh thanh, thần diệu thức 
Vô minh hóa giải, tạo bình yên 
Sự đến sự đi tầng lớp lớp 
Học hòa, thanh nhẹ chuyện đầu tiên 
Giữ mình thanh tịnh cho thần sáng 
Hiện bi trí dũng, thức quy nguyên 
Tự tu tự giải theo Thầy Tám 
Ðạo pháp công phu cố gắng thiền 
Cho thân tâm mở theo từng lớp 
Pháp Tổ đưa ra rõ diệu huyền 
Nghiệp nặng quyết tu Trời vẫn vớt 
Nhất tâm thành độ, thị nhân duyên 
Quy hội chơn như hằng tự hữu 
Theo đường thanh nhẹ tự an yên. 
        Quảng Ngãi, 12-03-2005 
          NGUYỄN DANH. 
                  ====== 
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      CHIẾC MÁY XINH XINH 
        (Thân tặng chị Lưu Tâm) 
Chiếc máy xinh xinh thật diệu kỳ 
Như bao diêm quẹt đẹp mê ly 
Ngân vang Lục Tự càn khôn chuyển 
Ấm áp tình yêu của Ðức Thầy 
Rèn luyện tu sinh trì niệm Phật 
Nhắc người Thiền sĩ gắng lên đi 
Thân già niệm mãi mềm hơi sức 
Thúc giục chơn tâm đạt khóa thi 
Ân đức Cha Thầy luôn cứu độ 
Ðộng lòng thức tỉnh bạn Vô Vi 
Hằng giờ cố gắng lo tu tiến 
Ðạo hạnh thăng hoa sớm kịp kỳ 
Dẹp bỏ tham sân, theo Phật Tám 
Về nguồn suối đạo uống từ bi 
Sáng tâm thấu rõ đường chơn chánh 
Trong Bể-Tình-Thương vững bước đi. 
          Thanh Ða, 24-02-2005 
         (Tức 16ÂL. Giêng - Ất Dậu) 
            TƯ ẾCH VÔ VI. 
                 ======== 
       SINH HOAÏT ÑAÀU NAÊM 
Hôïp thöùc ñaàu naêm baïn ñaïo thieàn 
Traõng Bom. Thuû Ñöùc, Böõu Hoøa duyeân 
Chung thieàn minh caûm duyeân tình ñaïo 
Haïnh ñöùc noi göông Phaät Vi Kieân  
Tuaàn baùo Ñieån Naêng cuøng ñoùng goùp 
Ñoàng taâm phuïc vuï phaùp Cha truyeàn 
Coäng ñoàng Phaùp Lyù luoân ñoaøn keát 
AÛnh höôûng quaàn sanh töï caûm hieàn. 
 NGUYEÃN HIEÀN (Dó An, 13-02-2005)  
                 ======  
            LUYEÁN TIEÁC 
Baïn ñaïo tu thieàn ñeå phaù meâ 
Maø sao tham duïc maõi nöông keà 
Boû ñi luyeán tieác, oâm thì sôï 
Cuõng bôûi coâng phu cöù boái beâ 

Ñaõ bieát cuûa thieân thì traû ñòa 
Toäi gì cam chòu kieáp leâ theâ 
Trieàn mieân thoï khoå trong sanh töû 
Coâ hoaïnh hoàn linh maát loái veà. 
   NGUYEÃN HIEÀN (Dó An, 04-02-2005) 

======== 
         PHÁP LÝ THỰC HÀNH 
Tu hành phải hiểu lòng mình 
Lục căn bất tịnh nội tình chưa minh 
So đo trình độ linh tinh 
Ruộng mình không cấy đi xin của người 
Duyên nào quả nấy đừng lười 
Tìm ông Di Lạc tươi cười ung dung 
Vô Vi Pháp Lý cho chung 
Cùng nhau cộng hưởng chẳng khùng chạy rong 
Thực thi lập hạnh tam công 
Vạn linh qui nhất khai thông cảnh Trời 
Cẩn ngôn ý tứ chơn lời 
Theo gương Bé Tám hoà đời dựng xây 
Hành trình khổ hạnh là đây 
Nghiêm Sư dạy đạo la rầy phá mê 
Chính mình khai mở lối về 
Thiên Ðàng rộng mở cận kề Thiên Tôn 
Mở lời minh triết chơn ngôn 
Hòa đồng hợp thức Ðiển Hồn tiến tu. 
         Dĩ An, 12-02-2005 
         NGUYỄN HIỀN. 
           ======== 
         HẠNH QUAN ÂM 
Dụng điển Cha Trời giải nghiệp tâm 
Thân Tâm sửa tiến bổn lai tầm 
Chơn kinh Vô Tự ta hành tiến 
Hướng ngoại si mê đọa thú cầm 
Niệm Phật khai thông đường chánh giác 
Thuận đời theo bước hạnh Quan Âm 
Từ bi lập hạnh đồng tu tiến 
Hiểu rõ Bồ Ðề lý diệu thâm. 
        Dĩ An, 14-02-2005 
         NGUYỄN HIỀN. 

  
BẠN ÐẠO VIẾT 

 
                                                          PHÁP MÔN GIẢI THOÁT 
Một Linh-Quang nào, vào cõi Trần nầy cũng phải qua giai đoạn từ thấp lên cao, từ u tối đi đến chổ sáng 
suốt, phải sống trong tình yêu và thuận cơ sanh hóa, đó cũng là một phần trách nhiệm trong sứ mạng độ 
chúng sanh. Ðược tiến tăng một bậc, từ chúng sanh chủng, lên nhân chủng, sau khi đắp nền công quả căn 
bản vững rồi, nhơn đạo tròn xong thì bước qua giai đoạn phản tĩnh.  
Nếu không có Chánh Pháp Vô Vi, không Thầy chỉ điểm, dầu cho Tiên Phật hay Ðại-La Thiên-Ðế có 
xuống Trần, muốn trở lại quê xưa chốn cũ, cũng không phải là chuyện dễ dàng.  Pháp Lý Vô Vi Khoa 
Học Huyền Bí Phật Pháp là pháp môn thực hành đã được Bề Trên ban xuống trong thời Hạ Ngươn mạt 
kiếp này, gọi là pháp Phổ Truyền, căn tối căn sáng đều tu được hết, là cơ dìu dắt cho nhơn sanh đi đến con 
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đường siêu thoát. Là một hành giả thì phải hành cho bằng được Chơn Pháp,( pháp khử trược lưu thanh) 
tức nhiên là cải tạo được bản thân, từ phần thể xác đến linh hồn, tánh mạng đều được sửa đổi tốt đẹp, 
hạnh hưởng tại Trần, chẳng còn phải lo sợ những bịnh tật quái ác ở cõi phù sanh tạm bợ này. Tôi đã nghe 
Thầy nói từ lâu : “Ai làm Pháp Luân Thường Chuyển cho đúng, thì mới hành cái Pháp môn này 
được”.Chư Huynh Ðệ cũng đã biết , con người sống đây là nhờ có đủ Tinh Khí Thần mới bảo tồn thể xác 
tại Trần được, ngày giờ nào mà trong tam bửu: Tinh Khí Thần bị khiếm khuyết hao mòn thì thể xác cũng 
phải bị hư hoại ngay, nhứt là thiếu kém vềsự 
thở, không lấy khí cho nhiều. Người phàm không có tu luyện nên không biết tận dụng, chỉ thở một hơi 
vắn từ cổ trở ra thôi, vì thế cho nên khí không đem vào đủ để bồi dưỡng thể xác cùng các cơ quan nên 
hằng biến sinh bịnh tật. 
 Bởi vậy công phu luyện mạng tức là luyện hơi thở, phải thở thật dài, đem vô từ mũi chí sủng, đến Rún 
cho thật đầy, “khi không còn hít được nữa, thì mới thở ra từ từ, hóp sát bụng cho ra thật hết đáy cặn”.Ðây 
là lời Thầy dạy trong sách Phép Công Phu, tôi viết ra đây không hề sửa pháp, vì hít thật sâu mới gọi là 
PLTC. 
 Hồi Thầy còn ở Việt Nam, có người chê Thầy giảng pháp yếu quá, nhưng Thầy biểu thở thử xem, vị đó 
thở thấy ngộp muốn chết, và bảo:“Ðạo này tập ghê quá”. 
 Chư Huynh Ðệ nếu hành được Pháp Môn này, cũng đủ làm cho xác thân tráng kiện, mắt sáng, mặt tươi, 
mặt có linh khí, nói chuyện ai cũng thích nghe, nhưng con người ở cõi Trần vì sa mê trong vòng danh lợi, 
sắc tài, không để ý đến đời sống sức khỏe thế nào mà phải hủy hoại lấy bản thân, không đợi đến ngày tận 
số. Người tu Chơn Ðạo thì lần lần việc Thế Trần dứt bỏ, hằng để tâm vô tư, vô lự, tịnh yên, tồn thần, 
dưỡng khí, nuôi tinh, ấy là cơ bản tồn thể xác đấy. Về Chơn Ðạo không thể đem ra biện bạch bằng lời nói 
được vì chính đó cũng là Hậu Thiên, nếu huynh đệ nào hữu căn quyết chí thực hành Chơn Pháp, tự mình 
trau dồi, lóng lòng cho trong sạch, kềm tâm định tánh, niệm Phật thường xuyên, chẳng bao lâu khiến” Trí 
Huệ Quang Minh” mở, mà hành tàng cơ Ðạo. Còn những sự dạy hữu hình bằng lời nói hoặc trong kinh 
sách, toàn là Hậu Thiên, chỉ có biết căn cơ để vận chuyển vậy thôi. 
                                                  Vô Vi chơn pháp thức đời mê 
                                                  Tha thứ yêu thương vẹn tứ bề 
                                                  Lý sự viên dung cầu giải thoát 
                                                  Khỏi dòng tục lụy trở về quê. 
 Minh-Nghĩa Bình-Tân. 
 Ngày 11-3-2005. 
                    

THÔNG BÁO ngày 03/04/2005 VỀ ĐẠI HỘI/THIỀN CA 
HỒI SINH SUM VẦY TẠI SINGAPORE 2005 

I. KHÁCH SẠN: Tuy Singapore là một thành phố có giao thương tự do, nhưng các du 
khách viếng thăm Singapore, đều cần  trình diện hộ chiếu (passport) của mình tại phi 
trường và khi vào khách sạn. Do đó, các bạn đạo nào chỉ ghi danh dự đại hội, xin vui lòng 
cho Người Đại Diện Ghi Danh của mình biết số passport (hộ chiếu) để BTC có thể trao lại 
cho khách sạn đầy đủ chi tiết cần thiết. 
 

II. CHI PHÍ TRẺ EM:  
 

GIÀ TIỀN TRẺ EM: Bé đưới 2 tuổi Trẻ Em dưới 12 tuổi 
   
TOUR1(air+hotel+cruise)  - $225 

TOUR3 
(hotel+cruise) 

 - $225 
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TOUR4 (air+land)  -$200 
TOUR6 (hotel) No charge -0- $ 120 
DU THUYỀN:    
Inside cabin $110 $265 
Ocean view $150 $375 
Balcony  $176 $440 

 

• Chi phí của các trẻ em dưới 12 tuổi ở khách sạn là $120 gồm có tiền đưa đón, và hai buổi ăn tối 
của đại hội & thiền ca (không ăn sáng). 

• Ngoài ra, có những trường hợp đặc biệt của các bé dưới 2 tuổi và trẻ em dưới 12 tuổi đi máy bay, 
sẽ được hãng máy bay tính riêng từng trường hợp một. 

 
III. CHƯƠNG TRÌNH TRÊN DU THUYỀN STAR CRUISE:  
 
Theo sự yêu cầu của quí bạn, BTC sẽ đề nghị đến quí bạn  những tour nào hữu lý nhất của du thuyền Star 
Cruise  trong một hai tuần tới. Ngoài ra, BTC rất cần sự yểm trợ và hợp tác của quí bạn, nếu quí bạn có 
những ý kiến  đóng góp cho chương trình  sinh hoạt ngoài trời trong chủ đề Hồi Sinh Sum Vầy của nhóm 
Vô Vi trên du thuyền, xin vui lòng gởi các sáng kiến xây dựng về điện thơ: 
 
Email: vovimedia@yahoo.com 

 
Lộ Trình của du thuyền Star Cruise như sau: 

 

DAY PORT ETA ETD 
SUN Singapore - 1600 
MON Penang 1200 2000 
TUE Phuket 0800 (0700) 1800 (1700) 
WED Singapore 1900  

 
Giờ trong khung (x) là giờ của địa phương Thái Lan. Lộ Trình  của hãng tàu sẽ dành quyền thay đổi vào 
giờ phút chót khi cần thiết. 
 
Ngoài ra, nếu quí bạn muốn theo dõi chi tiết về Singapore, khách sạn Swissotel, Peninsula Excelsior, xin 
vui lòng viếng thăm trang WEBSITE: www.vovi.org 
 
Kính chúc Quí Bạn thân tâm an lạc, 
VÔ-VI MULTIMEDIA & UBTCDH kính bái, 


