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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

Ñöùc Ñoä
Ñöùc ñoä Trôøi ban qui moät moái
Caûm minh Trôøi ñaát chuyeån töø hoài
Trí tueä phaân minh ñöôøng taâm ñaïo
Khai thoâng trí tueä chaúng lo nhoài
Kính baùi,

Vó Kieân

Muïc Beù Taùm töø 19/10/04 ñeán 26/10/04
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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) Söï hieåu laàm coù theå taïo ñoäng khoâng?
2) Lyù do gì bò ñoäng lo aâu?
3) Kieân nhaãn ñeå laøm gì?
4) Ñôøi vôùi ñaïo coù gì khaùc laï khoâng?
5) Caäp nhöït hoùa baèng caùch naøo?
6) Nguyeân lyù cuûa Trôøi Ñaát naèm ôû ñaâu?
7) Haønh sao môùi ñuùng?

1) Atlantic city, 19-10-04 5: 16 AM
Hoûi: Söï hieåu laàm coù theå taïo ñoäng khoâng?

2) Atlantic city, 20-10-04
Hoûi: Lyù do gì bò ñoäng lo aâu?

Ñaùp: Thöa söï hieåu laàm coù theå taïo ra söï thò phi
Keä:
Hieåu laàm taïo thò phi ñoäng loaïn
Khoù khoå baát an chaúng khoûe yeân
Töï taïo meâ muø khoâng tieán böôùc
Thöïc haønh chôn phaùp giaûi taâm phieàn

Ñaùp: Thöa höôùng ngoaïi quaù nhieàu taïo ñoäng
Keä:
Thu huùt ngoaïi caûnh quaù nhieàu ñoäng
Chôn taâm thieáu tònh ñieån khoâng thoâng
Quaùn thoâng khoâng coù taêng phaàn loaïn
Ñieån chuyeån khoâng thaønh lyù khoù baøn

3) Atlantic city, 22-10-04 2:00 AM
Hoûi: Kieân nhaãn ñeå laøm gì?

4) Atlantic city, 23-10-04 7: 45 AM
Hoûi: Ñôøi vôùi ñaïo coù gì khaùc laï khoâng?

(Atlantic city, 21-10-04 khoâng coù vieát)

Ñaùp: Thöa kieân nhaãn ñeå tieáp tuïc hoïc hoûi ñôøi cuõng Ñaùp: Thöa ñôøi laø luùc naøo cuõng chaäm treã, coøn ñaïo
laø luùc naøo cuõng caäp nhöït hoùa moïi söï
nhö ñaïo
Keä:
Keä:
Töø bi chuyeån hoaù raát thaâm saâu
Khai thoâng ñieån giôùi töï haønh tu
Tieán trieån voâ cuøng taêng toát ñeïp
Tieán trieån quang minh thoâng töù ñaïo
Chuyeån hoùa thaâm saâu ñaïo lyù môû
Uyeån chuyeån khoâng ngöøng töï giaùc tu
Caøn khoân ban chieáu giaûi taâm saàu
Khai thoâng ñôøi ñaïo töï phaân truø
5) Toronto, 24-10-04 6:30AM
Hoûi: Caäp nhöït hoùa baèng caùch naøo?

6) Toronto, 25-10-04
Hoûi: Nguyeân lyù cuûa Trôøi Ñaát naèm ôû ñaâu?

Ñaùp: Thöa caäp nhöït hoùa baèng thôøi tieát chung
Keä:
Thôøi tieát caäp nhöït hoùa tieán chung
Giaûi meâ phaù chaáp chuyeån trong vuøng
Ñöôøng ñôøi nhö ñaïo qui hoài tieán
Giaûi toûa phieàn öu caùc giôùi yeân

Ñaùp: Thöa nguyeân lyù cuûa Trôøi Ñaát naèm ôû trung
taâm sinh löïc
Keä:
Sinh löïc caøn khoân vuõ truï chieáu
Thaønh taâm hoïc hoûi nhaän theâm nhieàu
Quí töôûng Trôøi cao thöùc ñaït sieâu
AÂm ba vuõ truï ñeàu ban chieáu

7) Montreùal, 26-10-04 10:45 PM
Hoûi: Haønh sao môùi ñuùng?
Ñaùp: Thaät taâm haønh môùi ñuùng
Keä:
Qui nguyeân thieàn giaùc töï taâm mình
Phaùp giôùi phaân minh ñaïo chuyeån khuynh
Trí tueä khai thoâng uyeån chuyeån tình
Khai thoâng trí tueä töï phaân minh

TRÍCH BAÊNG OÂNG TAÙM THUYEÁT GIAÛNG
ÑI TÔÙI CAÙI VOÂ VI
Chuùng ta tu ôû ñaây ta ñi tôùi caùi Voâ Vi. Taïi sao keâu laø Voâ Vi? Chuùng ta phaûi tieán tôùi ñeå tìm hieåu taïi
sao noù ngheït? Vaø chuùng ta töï söûa chöõa noù tôùi khoâng, töø caùi ngheït ñeán caùi khoâng, töø caùi khoâng tôùi caùi
khoâng khoâng taän cuøng, cho caùi nhoû noù cuõng phaûi ñi ñeán choã khoâng coøn nöõa. Noù ñi tôùi caùi khoâng khoâng,
caùi taâm chuùng ta noù môùi an, môùi ñaït tôùi caùi phaùp Voâ Vi. Neáu caùc baïn ngoài ñoù caùc baïn quaùn töôûng caùi
naøy roài boû caùi kia, laáy caùi naøy boû caùi kia, roát cuoäc noù cuõng laø ñoäng loaïn.
Cho neân trong thöïc haønh maø ra. Nhieàu baïn noùng naûy coâng phu caùi phaùp naøy thaáy mình caøng ngaøy
caøng noùng naûy, nhöng sau moät thôøi gian, söï noùng naûy ñoù noù phaûi tieâu tan, noù xuaát phaùt lìa khai baûn theå,
roài noù hoøa caûm vôùi vuõ truï. Caùi phaàn noùng naûy ñoù phaûi trôû veà caùi nguyeân caên noùng naûy cuûa noù, roát cuoäc
mình khoâng coøn nuoâi döôõng caùi noùng naûy môùi ñi tôùi caùi Voâ Vi.
AØ... nhieàu ngöôøi tham duïc, tu roài thaáy noù cuõng thuùc ñaåy döõ laém. Trong caùi thöû thaùch ñoù maø caùc
baïn cöù kieân quyeát laøm caùi phöông phaùp naøy roài noù cuõng thay ñoåi. Noù ñuïng chaïm moät hai laàn caùc baïn
thöùc giaùc. Hoài tröôùc ñuïng chaïm caùc baïn khoâng thöùc giaùc, baây giôø tu roài ñuïng chaïm caùc baïn bieát. AØ...
caùi ñoù laø caùi phaàn oâ tröôïc, noù coù theå loâi cuoán chuùng ta xuoáng, noù laøm chuùng ta caøng ngaøy caøng taêm toái,
laøm cho baûn taùnh tham, saân, si, hyû, noä, aùi, oá, duïc noù taêng tröôûng leân, laøm cho ñaàu chuùng ta naëng, ngöïc
chuùng ta naëng, khoâng coù thô thôùi. Coù moät caùi baûn theå maø lo khoâng xong thì laøm sao lo chuyeän ñôøi ñöôïc,
giuùp ai baây giôø?
Ta chöa laõnh ñaïo ñöôïc caùi baûn theå cuûa chính ta thì laõnh ñaïo ai? Cho neân tu veà Voâ Vi phaàn hoàn
phaûi trôû laïi nguyeân caên, töï laõnh ñaïo laáy mình, khai thoâng taát caû ñeå hoøa caûm vôùi vuõ truï, chöù khoâng neân
duøng caùi söï keâu baèng “Ngoä” ñeå ñeø neùn chuùng ta. Chuùng ta tieán ñeán gaàn chö Tieân, chö Phaät thì töï nhieân
chuùng ta ñöôïc moät phaàn thanh ñieån caûm hoùa saùng suoát, vaø noù ñöa chuùng ta tôùi nguyeân caên taän cuøng, töï
hieåu laáy söï sai laàm cuûa mình ñeå söûa môùi keâu baèng töï tu töï giaùc ñöôïc.
Cho neân khoâng neân yû laïi. Toâi khuyeân caùc baïn phaûi coá gaéng tu nhö toâi vöøa thuyeát ôû beân treân ñeå
ñaùnh ñoå taát caû nhöõng söï tham duïc cuûa noäi taâm. Tham duïc laø do luïc caên luïc traàn noù quyeán ruõ caùc baïn töø
luùc môùi ra ñôøi, luùc sanh ra theá gian tôùi baây giôø chöù khoâng phaûi laø caùc baïn môùi gaëp phaûi ñaây ñaâu, ñaõ laâu
roài. Nhöng do söï cöông quyeát cuûa caùc baïn, laáy caùi luoàng ñieån môùi khai taâm ñöôïc. Coøn neáu laáy caùi löôõi
lyù luaän ôû ñôøi, laáy caùi aûnh töôïng ñeå aûnh höôûng cuõng khoâng laøm ñöôïc. Trong thaâm taâm caùc baïn töï khai
thì thanh ñieån noù môû. Noù môû leân thì noù tieáp xuùc vôùi thanh ñieån saùng suoát ôû beân treân noù môùi boá hoùa vaø
hoài quang phaûn chieáu. Luùc ñoù caùc baïn minh taâm kieán taùnh. AØ... luùc ñoù noù môùi môû con maét thöù ba caùc
baïn, caùc baïn môùi thaáy tieàn caên cuûa baïn. Luùc ñoù caùc baïn söûa thì töï nhieân caùc baïn tieán, khoâng nhôø ñôõ nôi
ai, vaø khoâng gaây phieàn phöùc cho ai, vì chính chuùng ta phaûi luoân söûa mình.
Chuùng ta ñaõ coù caùi kho voâ taän ôû beân treân cuõng nhö treân maûnh ñaát phuø sanh naøy, ñaày ñuû vaø cung öùng
cho taát caû moïi ngöôøi. Cho neân con ngöôøi coù söï saùng suoát ñaëc bieät hôn loaøi vaät laø vaäy ñoù. Caùc baïn coù cô
hoäi tu neân coá gaéng naém ñoù maø söûa, ñi tôùi caùi Voâ Vi. Chuùng ta ñoäng chaïm cuõng khoâng sôï, moãi ñeâm moãi
haønh, haønh roài noù seõ tieán. Noù qua giai ñoaïn ñoù. Teù ra vaïn söï noù cuõng phaûi trôû veà caùi khoâng khoâng,
khoâng bao giôø nuoâi döôõng caùi ñoäng loaïn ñöôïc. Thöïc haønh thì töï nhieân noù môùi ñaùnh ñoå ñöôïc caùi ñoäng
loaïn, coøn lyù luaän noù chæ nuoâi caùi ñoäng loaïn maø thoâi.

Thông báo về Thiền Ca 2005 với chủ đề
Âu Á Tương Hội – Vui Hợp Đoàn Tựu tại Singapore
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 buổi thiền ca năm 2005 với chủ đề: Âu Á Tương Hội – Vui
Hợp Đoàn Tụ, để chuẩn bị tinh thần vui tươi cho bạn đạo trước khi bước vào đại hội. Đức Thầy đã
chọn địa điểm tổ chức thiền ca trên một chuyến du thuyền tại Singapore. Thời gian du thuyền là bốn
ngày ba đêm kể từ ngày 7 tháng 8 năm 2005 đến ngày 10 tháng 8 năm 2005. Bạn đạo sẽ có dịp ghé thăm
các danh lam thắng cảnh ở vùng Đông Nam Á như Penang (Mã Lai), Phukhet (Thailand), cùng chung
sống với Đức Thầy, và thưởng thức buổi trình diễn thiền ca Vô Vi mang tính chất tâm linh, văn hóa, nghệ
thuật. Đây cũng là dịp dừng chân nghỉ ngơi trên chuyến lộ trình dài để đến tham dự đại hội Úc Châu.
Sau đây là ý thơ chỉ đạo của Đức Thầy.
Vui Hợp Đoàn Tụ trên du thuyền
Quí tưởng Trời cao pháp vẫn yên
Phát triển tâm linh qui một mối
Học xong bài học chẳng còn khờ
Vĩ Kiên
Ban tổ chức thiền ca đã nghiên cứu rất kỹ lưỡng những phương tiện thuận lợi nhất dể phục vụ các bạn
đạo. Và các bạn có thể tùy nghi chọn lựa những package tour nào thích hợp cho mình như sau:
• Xin lưu ý: các số tiền dưới đây đều chưa kể các loại thuế, chuyên chở, an ninh

vv…
A. TOUR PACKAGES:

TOUR & AIR FARE PACKAGE "A"
LAX/SFO - Singapore - LAX/SFO Air Fare Plus 4 Days 3 Nights Cruise "Super Star Virgo"
Gồm khứ hồi từ LAX hay SFO đến Singapore bằng Cathay Pacific
Khứ hồi xe bus từ phi trường đến khách sạn & du thuyền
Bốn ngày 3 đêm trên du thuyền Star Virgo đi Penang, Mã Lai và Phuket, TháiLan
Hai đêm khách sạn có điểm tâm
Type
Category
Deck

Inside Cabins
DB
DA
9-Aug

11-Oct

Ocean View
CB
CA
6

8

BC

Balcony
BB

BA

AD

Jr. Suites
AC
AB

9

10

11

10

9Aft

10F

Dbl Occ
1520
1529
1600
1619
1699
1730
1750 1799 1889 1979
1419
1419
1479
1479
1579
1579
1579
3 / 4th
N/A N/A
N/A
1739
1749
1859
1889
2009
2059
2089 2169 2299 2419
Single
· Package includes: Round trip airfare from LAX (SFO) to SIN via Cathay Pacific Airways.
·
Round trip transfers between airport and hotel and from hotel to cruise center.
·
4 days 3 night cruise on Super Star Virgo to Penang and Phuket, Thailand with full board.
·
2 night hotel acc at Coptorne Orchid Hotel in Singapore with daily breakfast.
rd

AA
9/10
A
1999
N/A
2469

Lưu Ý: Trẻ em dưới 12 tuổi, trừ $195.00 dựa trẽn giá của phòng 2 người lớn
Children under 12 years of age, please deduct $195.00 from the full twin share adult fare.
Add-on Fare: Cộng thêm tiền máy bạy từ các phi trường nội địa ở Mỹ:
From
NYC
IAH
ORL
SEA
WAS

Weekday
$100
$300
$200 Via NYC
$100 Via SFO
$100 Via NYC

Weekend
$150
$300
$250 Via LAX
$300 Via LAX/SFO

Tentative Flight Schedule / Chuyến bay dự kiến:
Option #1:
CX
CX
CX
CX

883
717
714
882

4-Aug
6-Aug
11-Aug
11-Aug

LAX
Hong Kong
Singapore
Hong Kong

Hong Kong
Singapore
Hong Kong
LAX

11:55pm
9:05am
11:35am
4:10pm

05:40am+2
12:45pm
3:15pm
2:30pm

Option #2:
CX
CX
CX
CX

881
717
716
880

5-Aug
6-Aug
11-Aug
11-Aug

LAX
Hong Kong
Singapore
Hong Kong

Hong Kong
Singapore
Hong Kong
LAX

1:55am
9:05am
6:25pm
11:25pm

7:40am+1
12:45pm
10:05pm
9:40pm

Note: The above price does not include: All taxes, fees, charges & surcharges applicable to the transportation,
including airport surcharges,
segment fees, passenger facility charges (up to $18.00), Security Fees of up to $10.00 per round trip ticket and cruise
port charge – Chưa tính các loại thuế.

CRUISE ONLY PACKAGE "B"
4 Days 3 Nights Cruise "Super Star Virgo"
Du Thuyền Super Star Virgo gồm 4 ngày 3 đêm
Khứ hồi bus từ phi trường đến hotel và du thuyền
Hai đêm khách sạn ở Singapore với điểm tâm
Type
Inside Cabins
Ocean View
Balcony
Jr. Suites
Category
DB
DA
CB
CA
BC
BB
BA
AD
AC
AB
AA
Deck
9-Aug
116
8
9
10
11
10
9Aft
10F
9/10A
Oct
Dbl/2 ng
549
559
629
649
729
759
779
829
919
989
1029
449
449
509
509
609
609
609 N/
759
779
879
909
1029
1079
1109
1179
1319
1439
1479
Package includes:
·
Round trip transfers between airport and hotel and from hotel to cruise center.
·
4 days 3 night cruise on Super Star Virgo to Penang, Malaysia and Phuket. With full board.
·
2 night hotel acc at Coptorne Orchid Hotel in Singapore with daily breakfast.
Lưu Ý: Trẻ em dưới 12 tuổi, xin trừ $195.00 dựa theo giá tiền phòng 2 người lớn.

Children under 12 years, please deduct $195.00 from the full twin share adult fare.

Note: The above price does not include Cruise port charge.

CRUISE & AUSTRALIA AIR FARE PACKAGE "C"
4 Days 3 Nights Cruise "Super Star Virgo" Plus Singapore - Cairns Singapore Air Fare
Khứ hồi từ phi trường đến khách sạn và du thuyền
Bốn ngày ba đêm trên Super Star Virgo đi Penang, Phuket
Hai đêm khách sạn với điểm tâm
Khứ hồi máy bay từ Singapore đi Cairns, Úc Châu
Type
Category
Deck
Dbl occ

Inside Cabins
DB
DA

9-Aug
1100
999
1309
Package includes:

Ocean View
CB
CA

11-Oct
1110
999
1319

6
1179
1059
1429

8
1209
1059
1459

BC
9
1279
1159
1579

Balcony
BB
BA
10
1309
1159
1619

AD

11
1329
1159
1649

Jr. Suites
AC
AB

AA

10
9Aft 10F
1389 1469 1549
N/A N/A
1729 1859 1979

9/10A
1579
2029

Round trip transfers between airport and hotel and from hotel to cruise center.
4 days 3 night cruise on Super Star Virgo to Penang, Malaysia and Phuket, with full board.
2 night hotel acc at Coptorne Orchid Hotel in Singapore with daily breakfast.
Round trip airfare between SIN and CAIRNS

·
·
·
·

Lưu Ý: Trẻ em dưới 12 tuổi, xin trừ $195.00 dựa theo giá tiền phòng 2 người lớn.

Children under 12 years of age, please deduct $195.00 from the full twin share adult fare.
Note: The above price does not include: All taxes, fees, charges & surcharges applicable to the transportation
& Cruise port charge.

TOUR & AIR FARE PACKAGE "D"
LAX/SFO - Singapore - Cairns - LAX/SFO Air Fare Plus 4 Days 3 Nights
on "Super Star Virgo"
Khứ hồi máy bay từ LAX hay SFO đi Singapore bằng Cathay Pacific, Khứ hồi bus từ phi trường đến khách sạn và du
thuyền, bốn ngày ba đêm du thuyền Super Star Virgo đi Penang, Phuket và hai đêm khách sạn tại Singapore có ăn
sáng
Khứ hồi máy bay từ Singapore đi Cairns.

Type
Category
Deck
Dbl occ

Inside Cabins
DB
DA
9-Aug 11-Oct
1999
2009
1899
1899
2209
2229
Package includes:
·
·
·

Ocean View
CB
CA
6
8
2079
2099
1959
1959
2329
2359

Balcony
BC
BB
BA
9
10
11
2179
2209
2229
2059
2059
2059
2479
2529
2559

AD
10
2279

Jr. Suites
AC
AB
9Aft
10F
2369
2449

AA
9/10A
2479

2629

2769

2929

2889

Round trip airfare from LAX (SFO) to SIN via Cathay Pacific Airways.
Round trip transfers between airport and hotel and from hotel to cruise center.
4 days 3 night cruise on Super Star Virgo to Penang, and Phuket, Thailand with full board.

2 night hotel acc at Coptorne Orchid Hotel in Singapore with daily breakfast.
Round trip airfare between SIN and CAIRNS.

·
·

Lưu Ý: Trẻ em dưới 12 tuổi, xin trừ $195.00 dựa theo giá tiền phòng 2 người lớn.

Children under 12 years of age, please deduct $195.00 from the full twin share adult fare.

B. ĐƠN GHI DANH DU THUYỀN :
APPLICATION FORM
NAME
MR.

MRS.

(tên)

MIDDLE NAME

(tên
lót)

PASSPORT
NUMBER

NATIONALITY

Họ

MS.

LAST NAME ( PASSPORT NAME )
FIRST
NAME

Tên

Đơn Ghi Danh

Họ (như ghi trên hộ chiếu)

(số hộ chiếu)

(Quốc Tịch)

GUEST(1)'S LAST NAME( PASSPORT NAME )

(tên cùng phòng)

GUEST(1)'S MIDDLE NAME

(tên lót của bạn cùng phòng)

PASSPORT
NUMBER

(quá hạn)

DATE OF
BIRTH

(Ngày
Sanh)

DATE OF
BIRTH

(năm sanh)

EXPIRE DATE

(quá hạn)

(Họ của người bạn cùng
phòng)

GUEST(1)'S FIRST NAME

NATIONALITY

EXPIRE DATE

(quốc tịch)

(số hộ chiếu)

MAILING ADDRESS( Ticket mailing address, no post office boxes please)

(địa chỉ)

HOME PHONE

MOBIL PHONE

FAX

E-MAIL address

XIN GỞI ĐƠN HAY LIÊN LẠC VỀ CÁC ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ DƯỚI ĐÂY:
Please mail or fax completed registration form

Tại Bắc Mỹ: Check payable to / check xin gởi về:
Vo-Vi Multimedia Communication
PO Box 741324
Dallas, TX 75274-1324
Email: trimai00@yahoo.com
Tại California: xin ghi danh với :
Hội Ái Hữu Vô-Vi tại Nam California:
7622 23rd ST # A/B
Westminster, CA 92683
D/T: 1(714)891-0889/fax
1. Kim Anh : D/T: 1(714)580-5388
Email: anguyen30003@yahoo.com
2.Thanh Trúc : D/T: (909)396-7666 (Home), (909)896-3081 (cell)
Email : Phan1957@aol.com
Tại Úc Châu: Check payable to:
Vô Vi Multimedia Communication
4 New Ross Lane
Waterford, WA 6152
D/T: 61-8 9450 7416/fax
Email : dsvv@iinet.net.au
Tại Âu Châu: Check payable to: Association VoVi France
Tại Paris, xin ghi danh với : Tang Sieu Leng
Ngoài ra: Dominique Santelli : D/T 04-50-70-83-55
Email: Santelli.dominique@wanadoo.fr

QUAN TRỌNG: Để bảo đảm có chổ với giá tiền kể trên, các bạn đạo cần ghi danh sớm, và
đóng tiền cọc trước ngày 10/1/2005. Phần còn lại , sẽ đóng vào tháng 5 & 6, 2005.
•
•
•

Tiền cọc cho máy bay khởi hành từ Mỹ: $100 US/1 người (Cathay Pacific)
Tiền cọc cho du thuyền Super Star Virgo: $100 US/1người
Tiền cọc cho máy bay khởi hành từ Singapore-Cairns: $100 US/1 người (Qantas)

C. FLIGHT APPLICATION FORM (2)
(ĐƠN 2 GHI DANH MÁY BAY )
(1) Flight
information

(Lịch trình về chuyến bay)

HOME TOWN AIRPORT
Đi từ phi trường:
Departure date: (

)

Ngày đi : (

Return date:

)

Ngày về : ( )

(

(2) Tour Deposit
information

)

Tiền đặt cọc, xin gởi về: (khoanh tròn)

1.

Ở Âu Châu: Association Vô Vi France ( như trên)

2.

Ở Úc Châu: Vô Vi Multimedia Communication, Australia (như trên)

3.

Ở Bắc Mỹ: Vô-Vi Multimedia Communication (địa chỉ kể trên)

(3) Hotel
information*
(a) No smoking room (

) or, smoking room (

(b) Regular two beds room (
(c High floor room (

)

) or, one king bed room (

) or, low floor room request (

(d) For the triple room use, you need rollaway bed (

)

)
) or, you don't need a rollaway bed (

)

* These are on request base, and it is not guaranteed.

(4) Special request
(A) Airline and Flight service
(a) Seating Preference:
(b) Frequent Flyer # :
(c) Meal service:

C. APPLICATION FORM(3)
ĐƠN GHI DANH 3 – PACKAGE TOUR:
(5) Tours Arrangement*

Chọn Tour A:

Đi từ LAX hay SF- Singapore, bus đưa đón, 2 đêm khách sạn v

Tour (A) Cruise/Land plus air fare from Los Angeles (San Francisco) - Singapore
Price:
Round trip air fare from Los Angeles (San Francisco) - Singapore via Cathay Pacific Airways
Round trip transfer between airport/hotel and from hotel to cruise center
4 days 3 nights cruise on Super Star Virgo to Penang, Malaysia and Phuket Thailand
2 nights hotel at Coptorne Orchid Hotel in Singapore with daily breakfast
If you would like to join this tour, please check the following.
** Total pax : Adult (
Người lớn

( ) Trẻ em ( )

) Child

(

) ** Extra night hotel (

)

** Ở thêm ngày tại khách sạn ( )

Chọn Tour B
Du thuyền và 2 đêm khách sạn, bus đưa đón
Tour (B) Cruise & Land Only
Price:
Round trip transfer between airport/hotel and from hotel to cruise center
4 days 3 nights cruise on Super Star Virgo to Penang, Malaysia and Phuket Thailand
2 nights hotel at Coptorne Orchid Hotel in Singapore with daily breakfast
If you would like to join this tour, please check the following.
** Total pax : Adult (

) Child

(

) ** Extra night hotel (

)

Tour (C) Cruise/Land plus air fare from Singapore to Cairns
Chọn Tour C:
Price:
Du thuyền, 2 đêm khách sạn tại Singapore và khứ hồi Cairns
Round trip transfer between airport/hotel and from hotel to cruise center
4 days 3 nights cruise on Super Star Virgo to Penang, Malaysia and Phuket Thailand
2 nights hotel at Coptorne Orchid Hotel in Singapore with daily breakfast
Round trip air fare between Singapore - Cairns
If you would like to join this tour, please check the following.
** Total pax : Adult (

) Child

(

) ** Extra night hotel (

)

Tour (D) Cruise/Land plus air fare from Los Angeles (San Francisco) - Singapore + Cairns
Chọn Tour D: Du thuyền, khứ hồi từ LAX hay SF + khứ hồi Singapore-Cairns:
Price:
Round trip air fare from Los Angeles (San Francisco) - Singapore via Cathay Pacific Airways
Round trip transfer between airport/hotel and from hotel to cruise center
4 days 3 nights cruise on Super Star Virgo to Penang, Malaysia and Phuket Thailand
2 nights hotel at Coptorne Orchid Hotel in Singapore with daily breakfast
Round trip air fare between Singapore - Cairns
If you would like to join this tour, please check the following.
** Total pax : Adult (

) Child

(

) ** Extra night hotel (

)

Ghi chú: TIỀN KHÁCH SẠN Ở THÊM NGÀY TẠI SINGAPORE: 75$/1 đêm

D. LỊCH TRÌNH DỰ KIẾN DÀNH CHO BẠN ĐẠO KHỞI HÀNH TỪ MỸ:
DATE ITINERARY
Aug 4 LOS ANGELES / HONG KONG Welcome aboard
Cathay Pacific Airways non-stop service to Hong
Kong.

REMARKS

Aug 5
Aug 6

Aug 7

HONG KONG Due to crossing the International
Dateline, you will lose one calendar day.
HONG KONG / SINGAPORE Arrival Singapore,
transfer to hotel for a well-deserved rest.
Acc: Copthorne Orchid Hotel or similar
SINGAPORE / Star Cruises Morning City tour of
Singapore. Afternoon transfer to cruise center on board
of Super Star Virgo

4:00pm Set sail to Penang, Malaysia
Aug 8 PENANG
Aug 9 PHUKET
Aug 10 SINGAPORE – back to US or to Cairns - Arrival
Singapore and transfer to hotel
Acc: Copthorne Orchid Hotel or Similar
Aug 11 SINGAPORE / CAIRNS - Morning departure transfer
to airport for flight to Sydney, Australia. Arrival
transfer to hotel

Aug 12
Aug 13
Aug 14
Aug 21

Acc: Hotel or similar
Freeday at leisure
Freeday at leisure
Freeday at leisure – Cairns Convention-Đại Hội
CAIRNS /LOS ANGELES Departure transfer to
airport for flight to return to Los Angeles.

B/D

B/L/D
B/L/D
B/L

B

B
B
B
B

Thieàn Vieän Vó Kieân Taân Trang
Trong thaùng 11 vöøa qua, nhaân dòp vaøo nhöõng ngaøy soáng chung vôùi Ñöùc Thaày taïi mieàn nam
California, TVVK coù ñoùn nhaän moät soá baïn ñaïo phöông xa ñeán sôùm hôn ñeå thieàn thanh loïc , trong
soá naày coù chò HT ñeán töø Monaco, chò taâm söï raèng, thay vì leân ñaây ngoài nhaém maét lo thieàn thôû
thanh loïc tröôùc khi böôùc vaøo khoùa hoïc, nhöng vì chò nhìn thaáy trong TV coù nhieàu choå cuõ kyõ hö
hoûng caàn phaûi tu boå laïi, chò lieàn phaùt taâm vaø boû ra gaàn chuïc ngaøn ñoâ ñeå thöïc hieän coâng vieäc laøm
ñeïp thieàn vieän, coäng vôùi söùc ñaøo tô lieãu yeáu cuûa chò ,cuøng hôïp taùc vôùi 2 tu sinh B vaø Qu , möôùn thôï
loùt toaøn boä caùc phoøng nguû (4), phoøng aên, caùc haønh lang baèng moät loaïi goã tre thaät sang troïng, maøu
vaøng nhaït thanh thoaùt saùng choang, nhaø beáp ñöôïc söûa chöûa töø saøng nhaø ñeán boàn röûa cheùn, thay
cöûa sau, söûa cöûa tröôùc, taát caû caùc choå hôû laøm thoaùt hôi aám cuõng ñöôïc laøm cho kín laïi ñeå tieát kieäm
gaz cho hoäi vaøo nhöõng muøa ñoâng giaù reùt. Baây giôø beân trong thieàn vieän nhìn raát khang trang vaø
saïch seõ. Chuùng toâi ban Quaûn Lyù TV thuoäc Hoäi Aí Höûu Voâ Vi mieàn nam CA thaønh thaät caûm ôn chò,
caùc tu sinh, cuøng taát caû caùc baïn ñaïo tích cöïc laøm vieäc thaät vaát vaû.

Ngoaøi ra cuõng trong thôøi gian naày, vaøo cuoái tuaàn coâ Qu. Moät baïn ñaïo treû ñòa phöông leân TV, tình
côø gaëp côn baõo tuyeát, tuyeát cao tôùi ñaàu goái, moïi ngöôøi xuùm nhau xuùc tuyeát trong ñoù coù coâ, töø saùng
cho ñeán chieàu toái môùi khai thoâng ñöôïc con ñöôøng daãn ra loä caùi. Thaáy cöïc khoå nhö vaäy, coâ Qu lieàn
phaùt taâm bieáu cho TV moät chieác xe xuùc tuyeát trò giaù treân 5000 ñoâ, xe ñieàu khieån baèng tay laùi deå xöû
duïng, caùc tu sinh töø ñaây ñôû cô cöïc trong nhöõng muøa ñoâng giaù tuyeát.
Keá hoaïch taân trang TV coøn tieáp tuïc tuøy khaû naêng cuûa hoäi ,hoaëc tuyø söï phaùt taâm cuûa baïn ñaïo,
chuùng toâi seõ laøm roäng TV, dôøi phoøng thaày, phoøng thieàn nam nöû thoâng suoát thaønh moät ñeå deå sinh
hoaït v.v. Chuùng ta öôùc mong caên nhaø lôùn chung cuûa anh em toaøn theá giôùi naày ñöôïc hoaøn taát toát
ñeïp, ñeå xöùng ñaùng danh xöng Thieàn Vieän Vó Kieân, teân thaày cuûa chuùng ta. Moïi söï phaùt taâm goùp söùc
xin caùc baïn gôûi chi phieáu veà : HoäiAHVVHK Ñòa chæ: Truï Sôû Voâ Vi, 7622 23rd St, Westminster,Ca
92683
Moïi chi tieát xin lieân laïc vôùi chuùng toâi, Nguyeãn hoaøng Long, phone (714)757-8645, Email:
longnguyen008@yahoo.com
Nhaân dòp Teát Voâ Vi nôû roä taïi mieàn nam California vaøo cuoái naêm nay, TVVK seõ coù dòp möøng ñoùn
Ñöùc Thaày vieáng thaêm, cuøng taát caû caùc baïn ñaïo toaøn theá giôùi coù dòp trôû veà thaêm laïi ngoâi nhaø xöa
cuûa chuùng ta.
Ban QLTV
Nguyen Hoang Long

Thông Báo của Ban Chuyển Vận Thieàn Ca vaø Khoùa Soáng Chung
Kính thưa các bạn đạo,
Sau khi được các bạn đạo cho biết ngày giờ chuyến bay đến và đi của mình tại 2 phi trường
Los Angeles (LAX) và John Wayne (SNA). Ban Chuyển Vận (BCV) sẽ cho xe ra đón tất cả các bạn đạo
tại 2 phi trường trên trong những ngày trước Khóa Sống Chung (từ 24-12-04 đến 30-12-04), ngoại trừ một
số bạn đạo tự mướn xe lái lấy, hoặc cho BCV biết là mình sẽ tự đi SuperShuttle bus về Hotel Marriott.
Khi lấy hành lý xong, xin các bạn đạo đi ra phía ngoài đường lộ và đứng trên lề đường, xe của BCV sẽ tới
đón ngay, trên kiếng xe phía trước và bên hông xe sẽ có dán 2 chữ VôVi lớn. Nếu bạn có dùng điện thọai
cầm tay (hay điện thọai công cộng tại phi trường cũng được) thì nên liên lạc với BCV ngay khi vừa xuống
máy bay, để BCV biết chắc là chuyến bay của các bạn đã đến đúng giờ.
Kèm theo thông báo này, BCV có copy cái coupon và cách chỉ dẫn dùng xe SuperShuttle bus để đi
từ 2 phi trường về Hotel Marriott . Mong các bạn đạo nhớ in ra và mang theo khi cần dùng.
Trạm xe SuperShuttle bus (Blue VAN) cũng ở phía ngoài đường lộ, chỗ các bạn vừa lấy hành lý xong đi
ra phía ngoài đường lộ bên kia đường sẽ nhìn thấy tấm bảng hiệu màu cam đề chữ “Shared Ride
VANS”, hoặc là các bạn nhìn thấy nhân viên đang phục vụ cho du khách tại phi trường (mặc đồng phục
màu xanh da trời, blue) thì đưa tờ Coupon xe SuperShuttle của nhóm VôVi mình cho họ, họ sẽ hướng dẫn
các bạn lên xe shuttle để về khách sạn Marriott Anaheim.
Kính thưa các bạn đạo, nếu chuyến bay của các bạn có thay đổi (tới sớm hay bị trễ), hoặc là các
bạn cần sự giúp đỡ, chỉ dẫn tại phi trường, xin các bạn liên lạc với Ban Chuyển Vận qua điện thoại hay
email dưới đây:
1/ Dương Như Tùng
Cell: (714) 715-5635
Email: Tung_lax008@yahoo.com (email đã và đang dùng)

**Ghi chú: xin đừng dùng email cũ là: Tungla008@hotmail.com, email address này đã xóa và
không còn dùng nữa.
2/ Phan Phùng
3/ Phan Thái
Cell: (909) 896- 3071
Cell: (714) 417- 5679
Các bạn đạo nào đã email cho BCV biết ngày giờ chuyến bay đến và đi của mình và đã được sự trả
lời của Ban Chuyển Vận thì không cần email nữa. Khi gởi email hoặc liên lạc bằng điện thọai, xin các bạn
nhớ cho BCV đầy đủ các chi tiết như sau: tên họ, nơi cư ngụ, số điện thọai, tổng số người trong nhóm sẽ
đi chung, ngày giờ chuyến bay đến và về, phi trường nào? v.v…). Vì có một số bạn đạo
email cũng như để lại lời nhắn trong điện thọai cho BCV không được rõ ràng và đầy đủ chi tiết.
Kính thưa các bạn đạo, vì hầu hết các bạn đều cùng ra về một lúc sau khi bế mạc KSC, nên BCV
chúng tôi sẽ không đủ xe đưa các bạn ra phi trường. Vì sợ trễ chuyến bay của các bạn, nên BCV chúng tôi
đã sắp xếp với SuperShuttle Buses để đưa các bạn ra phi trường cho đúng giờ.
Vì vậy mong các bạn ghé đến bàn ghi danh của Ban Chuyển Vận trong ngày đầu tiên check-in
(Thursday-30-12-04) để xác định lại ngày giờ chuyến bay và phi trường về của các bạn. Đồng thời ghi
danh và mua vé xe bus để đi Thiền Ca.
Ngoài ra BCV cũng không quên là sẽ đón một số bạn đạo đến bằng xe đò Hoàng.
Bạn đạo đến bằng xe đò Hoàng xin liên lạc với bác Hoàng văn Hoa: (714) 403-3486 (cell)
Kính thưa các bạn đạo, vì công việc quá bận, nếu có gì thiếu sót, trước hết mong các bạn thông
cảm cho. Và sau đó mong các bạn cùng hợp tác và đóng góp ý kiến xây dựng để chúng tôi phục vụ được
tốt hơn.
Thành thật cám ơn các bạn đạo,
Thay mặt Ban Chuyển Vận,
Dương Như Tùng
Ghi chú thêm:
1/ Khoảng cách từ phi trường Quốc Tế Los Angeles (LAX) đến Marriott Anaheim Hotel là
34.7 miles. Thời gian lái xe là 45 phút, nếu không bị kẹt xe. Nếu kẹt xe sẽ mất hơn 1 tiếng đồng hồ.
2/ Khoảng cách từ phi trường Orange County - John Wayne (SNA) đến Marriott Anaheim Hotel là
17 miles. Thời gian lái xe là 30 phút, nếu không bị kẹt xe.
3/ Khoảng cách từ Marriott Anaheim Hotel đến Hí -Viện La Mirada là 10 miles. Thời gian lái xe là
20 phút.
HÖÔÙNG TAÂM CAÀU NGUYEÄN
1) Xin quí baïn ñaïo höôùng taâm caàu nguyeän cho baø Huyønh Thò Ñaøi, töø traàn ngaøy 14 thaùng 12 naêm 2004
luùc 9:07 toái (nhaèm muøng 3 thaùng 11 naêm Giaùp Thaân) taïi Saøigoøn – Vieät Nam. Höôûng thoï 84 tuoåi. Thaân
maãu cuûa baïn ñaïo Tröông vaên Ñaêng.
Thaønh thaät caùm ôn,
Baïn ñaïo vuøng VIRGINIA – USA
2) Kính xin quyù baïn ñaïo höôùng taâm caàu nguyeän cho Baø Nguyeãn Thò Hueâ sinh ngaøy 5/5/1933, maát taïi
VIETNAM ngaøy 15/12/2004 luùc 1:20AM, laø meï cuûa baïn ñaïo Nguyeãn Thò Ngoïc Anh sôùm ñöôïc sieâu
thaêng tònh ñoä. Baïn ñaïo Pennsylvania xin gôûi lôøi phaân öu ñeán gia ñình chò Ngoïc Anh.

THÔ
ÑIEÅN TRÖÔÏC THANH

(Hoïa y vaän baøi thô cuûa TÑ)

Ñieån naëng thì tröôïc nheï thì thanh
Coâng phu thanh tònh giaûi phaân raønh
Ñieån coù nhieàu doøng trong laãn ñuïc
Naëng thì ñen toái nheï trong xanh
Thanh tröôïc ñeàu do Thieân YÙ chuyeån
Khoâng thoâng thì cöù thaáy phaân tranh
Thoâng roài thanh tröôïc laø Chôn Lyù
Phaù chaáp giaûi meâ tieán tu nhanh.
TRÍ HUEÄ (QN, 17-07-2004)
========
THÖÔØNG NIEÄM
Moãi böôùc chaân ñi moãi Nieäm Haønh
Trí thöôøng truï ñaûnh yù khoâng sanh
Khoâng coøn höôùng ngoaïi taâm voâ nhieãm
Höôùng noäi xeùt mình döùt ñaáu tranh
Luïc Töï Di Ñaø - TAÂM nieäm nieäm
Töø Quang AÂn Ñoä - ÑIEÅN thanh thanh
Ñeâm thieàn, ngaøy nieäm, khí thöôøng chuyeån
Tinh taán thöïc haønh thaêng tieán nhanh.
THIEÀN ÑAÊNG
(Tao Ñaøn Phuù Nhuaän, 16-07-2004)

=======

Huynh ôi coøn nhôù lôøi nguyeän xöa
Moät thôøi tha thieát daï trình thöa
Cung Cha Kính Meï loøng Con khaán
Nguyeän cuøng Huynh Ñeä khaép nhaân thöøa.
"Khoâng neä coâng lao chaúng tieác lôøi
Khoâng phaân giaø treû chaúng thaân sô
Thöông yeâu dìu daét khaép Huynh Ñeä
Taëng yù khuyeân nhau giaûi thoaùt ñôøi."
Lôøi nguyeän xöa coøn nhôù maõi chaêng?
Loøng coøn giöõ nhieät luùc xöa baèng?
Taâm coøn röïc aám hoàng hôi löûa ?
Tình coøn tha thieát ñöôïc nhö xöa?
Xem thô Huynh vieát töø xöa aáy
Ñeä nay xin nhaéc laïi ñoâi lôøi
Xin Huynh giöõ maõi Taâm Tình Ñaïo
Cho keû haäu lai vaãn ñöôïc nhôø! (hihi..)
".Khoâng neä coâng lao nguyeän daét dìu
Khoâng phaân toân phaùi döïng tình yeâu."

Thöông yeâu cho veïn tình Huynh Ñeä
Meán nhau cuøng luyeän ñaéc cao sieâu!...
TRÍ HUEÄ (27-06-2004)
Chuù thích: Nhöng caâu thô trong ngoaüc keùp laø cuûa
KK trong " Thi Ca Ñaïo Phaùp"

======
PHAÂN TOÛ ÑOÂI LÔØI
(Hoïa y vaän thô baïn Trí Hueä ñaõ gôûi cho KK)
Taâm Thieàn khoâng nhôù chuyeän nay xöa
Luïc Töï nieäm thöôøng chaúng daùm thöa
Ñi ñöùng naèm ngoài luoân truï ñieån
Hoaø cuøng Thanh Ñieån coõi sieâu thöøa
Tuï ñieån minh taâm chaúng chaáp lôøi
Ñaïo Thieàn ngoân ngöõ thaät ñôn sô
Khoâng phaân cao thaáp khoâng Thaày ñeä
Töï thöùc töï tu veïn Ñaïo ñôøi
Moäc maïc lôøi thaønh ngöôøi hieåu chaêng?
Giöõ sao taâm taùnh ñöôïc coâng baèng
Ñöøng haøn nhö nöôùc, nhieät nhö löûa
E khoù phuïc hoài boån lai xöa?!
Xin ngöôøi ñöøng chaáp chuyeän xöa aáy
Seõ khoù cho ta troïn yù lôøi
Khai trieån ñieån taâm minh lyù Ñaïo
Ung dung tieán böôùc chaúng nöông nhôø!
THIEÀN ñònh khai thoâng töï daét dìu
TAÂM hoàn thanh nheï ñaït Thöông Yeâu
KÍNH daâng huynh ñeä loøng toân quí
BAÙI kieán Cha Thaày, Ñaáng Cao Sieâu.
TAO ÑAØN PHUÙ-NHUAÄN, 29-06-2004
THIEÀN TAÂM.

====
NHAÁT LYÙ THOÂNG!
NHAÁT LYÙ THOÂNG MINH PHAÄT PHAÙP TRUYEÀN
VAÏN SÖÏ TRAÀN ÑÔØI BÔÛI NGHIEÄP DUYEÂN
ÑAM MEÂ COÁ CHAÁP SANH NHIEÀU LYÙ
TRUÏ ÑIEÅN ÑAØO THAØNH MÔÙI ÑÖÔÏC YEÂN
TU HAØNH NIEÄM PHAÄT THOÂNG NHIEÀU VIEÄC
NOÄI THÖÙC QUAÂN BÌNH HEÁT ÑAÛO ÑIEÂN
THOÂNG MINH TÖÏ TIEÁN TAÂM KHAI TRIEÅN
TRUÏ PHAÙP THIEÂN AÂN GIAÛI KHAÉP MIEÀN.
NGUYEÃN HIEÀN
TÑ. BÖÕU HOØA, 04-07-2004)

Phieáu Ghi Danh
Ñaïi Hoäi “Quang Minh Töï Thöùc”
Cairns, Queensland, Australia (15/08/2005 - 19/08/2005)
(Xin ñieàn moãi ngöôøi moät phieáu, keå caû treû em)
Hoï vaø Teân (gioáng trong Passport ):
Ñòa Chæ :
Thaønh Phoá Tieåu Bang:
Zip code:
Quoác Gia:
E-mail:
Ñieän thoaïi:
Emergency Contact (Teân ngöôøi nhaø vaø soá ñieän thoaïi lieân laïc tröôøng hôïp khaån caáp):
Teân : __________________________________ Ñieän thoaïi :_________________________
Thuoäc Thieàn Ñöôøng / HAHVV:
Quoác tòch:_______________
Nam [ ] Nöõ [ ] Tuoåi: __________

Neáu huûy boû tröôùc ngaøy 01-05-2005, phaûi maát tieàn ñaët coïc 70 AUD moät ngöôøi.
Neáu huûy boû tröôùc keå töø ngaøy 01-05-2005, leä phí Ñaïi Hoäi, khaùch saïn vaø tour seõ khoâng theå hoaøn traû laïi.
Giaù tieàn
Cho 1 ngöôøi

Ñaïi Hoäi
(5 ngaøy/4 ñeâm)

Phoøng
1 ngöôøi lôùn

Phoøng
2 ngöôøi lôùn

Phoøng
3 ngöôøi lôùn

1110 AUD

690 AUD

550 AUD

Treû em 16 tuoåi trôû
xuoáng ôû chung
Phoøng vôùi 2 ngöôøi
lôùn
270 AUD

Giaù tieàn khaùch saïn tröôùc vaø sau ñaïi hoäi cho 1 ngöôøi
210 AUD
105 AUD
70 AUD
Treû em 16 tuoåi trôû
Ñeâm 13/08/2005
xuoáng ôû chung vôùi
210 AUD
105 AUD
70 AUD
Ñeâm 14/08/2005
2 ngöôøi lôùn mieãn
210 AUD
105 AUD
70 AUD
Ñeâm 19/08/2005
phí (toái ña 2 em
210 AUD
105 AUD
70 AUD
Ñeâm 20/08/2005
nhoû)
210 AUD
105 AUD
70 AUD
Ñeâm 21/08/2005
210 AUD
105 AUD
70 AUD
Ñeâm 22/08/2005
Tour ngaøy 19/08/2005 ñoàng giaù tieàn ngöôøi lôùn vaø treû em: 35 AUD / 1 ngöôøi
Treû em döôùi 3 tuoåi mieãn phí
Tour ngaøy 20/08/2005 Ngöôøi lôùn: 50 AUD
Treû em 4 ñeán 14 tuoåi: 25 AUD
Toång coäng Leä phí (AUD)
Ghi danh vaø ñaët coïc tröôùc 01/02/2005
(300 AUD/1 ngöôøi + Tieàn Tour xin ñoùng heát ñeå giöõ choã tröôùc)
Ñoùng leä phí coøn laïi tröôùc 01/05/2005
Ghi danh vaø ñoùng heát leä phí tröôùc 01/02/2005
Xin ñöôïc saép phoøng chung vôùi:
1)
2)

1) Ghi danh Ñaïi Hoäi
Thôøi haïn ghi danh: tröôùc ngaøy 01/ 02/2005
Ban Toå Chöùc khoâng baûo ñaûm giaù caû aán ñònh sau thôøi haïn naøy.

Khoùa soå ghi danh : 01/ 05/ 2005 hoaëc sôùm hôn neáu heát choã

BTC seõ khoâng nhaän theâm ghi danh neáu heát phoøng taïi Khaùch Saïn Ñaïi hoäi vaø heát choã ñi chôi TOUR
tröôùc ngaøy 1 thaùng 5 2005.
BTC KHOÂNG CHAÁP NHAÄN GHI DANH TÖÏ TUÙC CHO ÑAÏI HOÄI

A- Ñaïi Hoäi 5 ngaøy/4 ñeâm
Leä Phí goàm

3 ngaøy Ñaïi Hoäi taïi Cairns Convention Centre
3 böõa côm tröa trong 3 ngaøy ñaïi hoäi
4 deâm khaùch saïn : nhaän phoøng (check-in) chieàu thöù hai 15/ 08/ 2005 vaø traû phoøng (check-out ) saùng
thöù saùu 19/ 08/ 2005
Vì khoâng coù khaùch saïn lôùn taïi Cairns, Baïn ñaïo ñöôïc chia ra ôû trong 3 khaùch saïn Cairns International,
Hilton Cairns vaø Pacific International theo thöù töï ghi danh. Giôø nhaän phoøng (check-in) : 2 PM Giôø traû
phoøng (check-out): 11 giôø tröa
Quyù baïn ñaïo naøo caàn ôû theâm ngoaøi nhöõng ngaøy neâu treân, xin vui loøng lieân laïc vôùi BTC caøng sôùm caøng
toát.

B- Tour 1
Leä Phí goàm
Tour troïn ngaøy thöù saùu 19/08/2005: Tham quan thieàn vieän Quoác Teá vaø Laøng Voâ-Vi vaø du ngoaïn
thaêm Kuranda Markets (treân nuùi), taém bieån taïi Port Douglas (aên uoáng töï tuùc).

C- Tour 2
Leä Phí goàm
Tour troïn ngaøy thöù baûy 20/08/2005: Ñi thuyeàn ra ñaûo GREEN ISLAND laø moät trong nhöûng kyø quan
theá giôùi, taém bieån, daïo treân ñaûo (aên uoáng töï tuùc).

Löu yù :
1- Baïn ñaïo ñi Tour xin ghi roõ soá ngaøy ôû theâm trong Khaùch Saïn Ñaïi Hoäi ñeå giöõ choã tröôùc.
2- Vì soá phoøng 3 ngöôøi coù giôùi haïn, BTC seõ öu tieân daønh choã cho quyù baïn ñaïo ghi danh vaø ñoùng
tieàn coïc sôùm.
3- Xin Quyù baïn ñaïo ñoùng heát tieàn tour khi ghi danh giöõ choã, vì soá choã coù giôùi haïn, nhaát laø tour taïi
ñaûo GREEN ISLAND treân chieác taøu daønh rieâng cho Voâ-Vi.
Trong tröôøng hôïp heát choã treân thuyeàn Voâ-Vi, baïn ñaïo ghi danh Tour Green Island phaûi di chuyeån
treân chieác thuyeàn daønh cho du khaùch thöôøng.
2) Ñoùng leä phí
Haïn choùt ñoùng heát leä phí : 01/ 05/2005
Baïn ñaïo ghi danh vaø huûy boû tröôùc ngaøy 1 thaùng 5 phaûi maát tieàn ñaët coïc 70 AUD moät ngöôøi. Keå töø
ngaøy 1 thaùng 5 naêm 2005, leä phí Ñaïi Hoäi, khaùch saïn vaø tour seõ khoâng theå hoaøn traû laïi.
Treû em 16 tuoåi trôû xuoáng phaûi ôû chung vôùi 2 ngöôøi lôùn (2 ngöôøi lôùn ñoùng tieàn giaù ngöôøi lôùn phoøng 2
ngöôøi) neáu khoâng phaûi traû giaù ngöôøi lôùn.

Caùch ñoùng leä phí :
Ñaët coïc 300 AUD cho leä phí ñaïi hoäi : tröôùc 01/ 02/2005
Ñoùng leä phí coøn laïi : tröôùc 01/ 05/2005
Xin ñoùng heát tieàn TOUR khi ghi danh ñi TOUR.

3) Lieân laïc Ghi danh Ñoùng Leä Phí baèng UÙc Kim (AUD)
Baïn ñaïo taïi Myõ Chaâu - UÙc Chaâu – AÙ Chaâu:
Xin göûi chöùng nhaän (copy) phieáu ñoùng tieàn nhaø bank vaø phieáu ghi danh veà:
Mai Nguyen
P.O. Box 5234
Oroville, CA 95966, USA
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Tel: (530) 589-6972

Email: maioro@yahoo.com

Baïn ñaïo taïi Canada:
Xin göûi chöùng nhaän (copy) phieáu ñoùng tieàn nhaø bank vaø phieáu ghi danh veà:
Phan Cao Thaêng
7021 Louis Hebert Apt 1C,
Ville Lasalle, Quebec H8N 3E9, Canada
Tel: (514) 367-3961 Email: aphancao@videotron.ca
Baïn ñaïo taïi AÂu Chaâu:
Xin göûi chöùng nhaän (copy) phieáu ñoùng tieàn nhaø bank vaø phieáu ghi danh veà:
Dominique Santelli
Thieàn Vieän Quy Thöùc
220 Le Senaillet, 74500 Publier, France
Tel: (0)(4) 50 70 83 55 Email: santelli.dominique@wanadoo.fr
Xin ñoùng tieàn (direct bank transfer) vaøo Commonwealth Bank nhö sau:
Account Name: Mai Xuan Nguyen
Account Number: 06 4804 13089475
BSB: 06 4804 (branch number)
Bank: Commonwealth Bank of Australia
Branch: CAIRNS QLD
International transfer: Use swift code CTBAAU2S

Phieáu Ghi Danh Chuyeån Vaän
Ñaïi Hoäi “Quang Minh Töï Thöùc”
Phi tröôøng CAIRNS INTERNATIONAL Airport (CNS)
(xin ñieàn Hoï vaø Teân baïn ñaïo cuûa nhoùm keå caû treû em)

Hoï vaø Teân

Thaønh Phoá /Tieåu Bang

Ngaøy

Giôø

Haõng haøng khoâng

Quoác Gia

Soá chuyeán bay

Ñeán
Ñi
Löu YÙ: BTC chæ coù theå ñoùn baïn ñaïo töø phi tröôøng veà caùc khaùch saïn ñaïi hoäi trong caùc ngaøy
13/08/2005, 14/08/2005, 15/08/2005 vaø ñöa ra veà caùc ngaøy 21/08/2005, 22/08/2005 . Xin quyù baïn cho
bieát ñeán töø thaønh phoá naøo vì Phi Tröôøng CAIRNS coù 2 Terminals ( Domestic Terminal cho caùc chuyeán
bay noäi ñòa vaø International Terminal cho caùc chuyeán bay töø HongKong, Tokyo, Singapore, v..v…)
Phieáu ghi danh Chuyeån Vaän xin göûi veà:
Baïn ñaïo taïi Myõ, UÙc Chaâu, vaø AÙ Chaâu:
Mai Nguyen
P.O. Box 5234
Oroville, CA 95966, USA Tel: (530) 589-6972 Email: maioro@yahoo.com
Baïn ñaïo taïi AÂu Chaâu:
Dominique Santelli – Thieàn Vieän Quy Thöùc 220 Le Senaillet 74500 Publier, France
Tel: (0)(4) 50708355
Email: santelli.dominique@wanadoo.fr
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Khóa Sống Chung Tân Niên & Thiền Ca
Tiếng Trống Xây Dựng 2004
30/12/2004 - 3/1/2005
700 West Convention Way, Anaheim, CA 92802.
714.750.8000.

C ẩ m N a ng
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Ai ai cũng tiến cũng ưa luật Trời
Chẳng còn bực bội nơi nơi
Cùng chung xây dựng hợp thời thăng hoa
Tình thương huynh đệ chung nhà
Vượt qua đời đạo chan hòa tình thương
Thực hành đạo đức gieo gương
Cùng chung tiến hóa cùng đường tự tu

Tiếng Trống Xây Dựng
Âm ba chuyển biến vô cùng
Âm thinh thúc giục người ôn thực hành
Càng tu càng tiến càng nhanh
Chung nhau tiến hóa thực hành đến nơi
Quy nguyên chuyển hóa nơi Trời,
Thực hành chất phát nơi nơi học hòa

Atlantic City 10-11-2003
Lương Sĩ Hằng
Vĩ Kiên

Âm thanh xuất phát vang xa
Trống kêu nhân loại học hòa tự tu
Tự mình giải tỏa khờ ngu
Vô cùng sống động tự tu tự hòa
Hằng ngày học khổ phân qua
Trống vui thức tỉnh chan hòa thương yêu

-----oOo----NỘI QUY KHÓA SỐNG CHUNG
1. Nội Quy Trật Tự Và Vệ Sinh
• Xin quý bạn đạo vặn nhỏ volume handphone khi sinh
hoạt.

Càng nghe cảm thức càng siêu
Đời nay học đạo học siêu của Trời
Cùng chung tiến hóa hợp thời
Quý yêu muôn loại nơi nơi thực hành
Chẳng còn lý luận cạnh tranh
Chung hành tiến hóa phân ranh đạo đời
Càn khôn vũ trụ hợp thời
Dựng xây xây dựng đời đời yên vui

• Không làm ồn bên ngoài các khu sinh hoạt của Vô Vi.
• Ăn mặc lịch sự, đừng mặc đồ ngủ khi đi thiền lúc
11pm.
• Chỉ dùng cơm trong phạm vi riêng của mình.
• Giữ vệ sinh và trật tự chung ở mọi nơi.
• Cần mang bảng tên trong suốt Khóa Sống Chung
(KSC), ngoại trừ tại buổi Thiền Ca.

Thành tâm học hỏi đạo mùi
Quý yêu nhơn loại an vui chơn hồn
Tự mình giải tỏa ác ôn
Thành tâm học hỏi giữ hồn lo tu
Chẳng còn thực hiện khờ ngu
Giải phần mê chấp an du phần hồn
Càn khôn vũ trụ sanh tồn
Chiếu ban muôn loại giữ hồn lo tu
Khai thông tự giải mê mù
Trí tâm thanh nhẹ trùng tu hoài hoài

• Xin các phụ huynh chăm sóc các em nhỏ cẩn thận,
nếu có.

2. Nội Quy Sinh Hoạt
• Không bàn bạc hay dẫn chứng chuyện cá nhân của bất
cứ ai. Chỉ đề cập đến nguyên lý tu học chung.
• Mọi quá khứ không nên đề cập đến, hướng về tương
lai để xây dựng.
• Mọi người tham gia các phần thuyết trình, hội thảo và
kỹ thuật công phu trong tinh thần xây dựng lẫn nhau.

Càn khôn vũ trụ thanh đài
Quý yêu muôn loại độ hoài không ngưng
Chẳng còn chia cách người dưng
Cùng chuyển nguyên khí tưng bừng cảm giao
Quy nguyên chơn sắc chơn màu
Cùng chung xây dựng cùng tàu tiến thân
Toàn năng ban chiếu nhiều lần
Thiên cơ kêu gọi giải phần chấp mê
Thực hành tự trở lộn về
Vía hồn thức tỉnh giải mê cõi trần
Cùng về nguyên lý nghĩa ân
Nghĩa đền ân báo góp phần dựng xây

• Mỗi người đặt câu hỏi không nên quá 3 phút.

-----oOo----CÁC CHI TIẾT CẦN BIẾT
HOTEL CHECK-IN
Xin lưu ý: Mỗi bạn đạo nhận phòng tại Front Desk
của khách sạn, mỗi người sẽ nhận một chìa khóa,
không ai nhận phòng giùm cho ai được.
GIAN HÀNG VÔ VI
KSC sẽ có mục trao đổi quà trong buổi Chúc Thọ Đức
Thầy, trong đó có bốn câu thơ. Xin quý b/đ ủng hộ
VMC bằng cách chiếu cố các món quà lưu niệm tại
gian hàng Vô Vi.
ẨM THỰC
• Vì chúng ta không có phòng ăn chung tại khách sạn,
Ban Ẩm Thực sẽ phân phát các phần ăn đến từng
phòng nơi bạn đạo ở, ngoại trừ những buổi tiệc
chung.
• BTC không thể phục vụ ẩm thực cho quý b/đ không ở
tại khách sạn được, vì chúng ta không có phòng ăn.
Xin cáo lỗi.
• Liên lạc Ban Ẩm Thực: Mỹ Hằng (714) 721-0931,
Huỳnh Lộc (714) 757-5672.

Cảm thông tiếng trống vui vầy
Hôm nay khai mạc cùng Thầy tiến lên
Học trong khung cảnh Bề Trên
Tiến về Thiên Quốc sống bên Cha lành
Thực hành giải bỏ cạnh tranh
Cùng chung xây dựng cùng hành đến nơi
Thế gian hướng thẳng về Trời
Cùng chung một cõi nơi nơi an toàn
Tự mình khai triển bạc bàn
Quy Y Phật Pháp đàng hoàng hơn xưa.
Chẳng còn nuôi dưỡng khóc mưa
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CHUYỂN VẬN VÀ TIẾP TÂN
• Những bạn đạo đã đăng ký trước, Ban Chuyển Vận
(BCV) sẽ đón tiếp quý b/đ tại các phi trường LAX
hoặc John Wayne (SNA).
• Chuyến về, BCV có thể giúp quý b/đ sắp xếp shuttle
để đi ra phi trường. Tuy nhiên, quý b/đ cần đăng ký
với BCV và cho biết chi tiết đầy đủ của chuyến bay
khi check-in.
• Giờ tập trung tại front lobby: 4 giờ đồng hồ trước giờ
bay nếu đi LAX, 3 giờ nếu đi SNA, và 2 giờ nếu đi
Xe Đò Hoàng.
• Di chuyển bằng xe bus đến địa điểm Thiền Ca: xin
đăng ký và đóng lệ phí (nếu chưa đóng) với BCV khi
check-in.
• BCV: Dương Như Tùng, Trưởng Ban, (714) 7155635; Nguyễn Như Hoàng, Phó Ban, (408) 506-0334,
anh Phùng Phan (909) 896-3071, anh Thái Phan (714)
417-5679, và anh Hoàng Văn Hoa.
• Ban Tiếp Tân: liên lạc chị Tuyết Phương, (949) 2857196.

CHỔ Ở KHÁCH SẠN TRƯỚC VÀ SAU KSC
• Liên lạc Ban Tổ Chức, (714) 422-9817.
• Trụ Sở Xây Dựng (714) 891-0889.
• Marriott Hotel, (714) 750-8000.
CÁC GIẤY TỜ CẦN THIẾT
• Các bạn đạo ở ngoài nước Mỹ xin xem lại nhu cầu
visa với các tòa lãnh sự Mỹ ở quốc gia của mình trước
khi đến Mỹ.
VOVI IDOL và VĂN NGHỆ ĐỊA PHƯƠNG
• Dành cho những bạn đạo đã ghi danh trong các
chương trình này, phòng tập dợt là Grand Ballroom
Salons J&K. BTC sẽ có thông báo về giờ giấc tập dợt.
THỜI TIẾT TẠI ANAHEIM, CALIFORNIA
Vào tháng 12 và tháng 1 hàng năm, California, nhiệt
độ thấp nhất trung bình là 45ºF (8ºC), và nhiệt độ cao
nhất trung bình là 69ºF (21ºC). Lượng mưa tương đối
nhiều hơn những tháng khác. Xin mang theo đồ dùng
cá nhân thích hợp.

-----oOo----CHƯƠNG TRÌNH KHÓA SỐNG CHUNG
Thứ Năm, 30/12/04

8:30pm-11:00pm
11:00pm -1:00am

• Nhận phòng (check-in) tại front desk của khách sạn.
• Nhận badge, quà, thức ăn, và đóng tiền ăn.
• Tham quan các gian hàng Vô Vi.
Thông Báo của Ban Tổ Chức, hội thảo về nội quy, giải thích các buổi hội thảo và thuyết trình, trà đàm
v.v. Grand Ballroom E&F
Vô Vi Idol bán kết.
Thiền chung. Grand Ballroom E&F.

6:00am - 7:30am

Thiền chung.

7:30am - 8:40am

Ban Ẩm Thực phân phát phẩn ăn sáng, và điểm tâm

8:50am - 9:00am

Thông Báo của BTC. Grand Ballroom.

9:00am-10:00am

• Đức Thầy ban huấn từ nhân dịp cuối năm và khai mạc Khóa Sống Chung Tân Niên.

1:00pm - 7:30pm

7:30pm-8:30pm

Thứ Sáu, 31/12/04

• Tâm Tình Với Đức Thầy.
10am -10:45am

Trình chiếu những hình ảnh du thuyết trong 25 năm hoằng pháp của Đức Thầy.

11am-12:00pm

Thiền chung & chiếu video thuyết giảng của Đức Thầy, từ 1981-1984.

12pm-12:30pm

Ban Ẩm Thực phân phát phần ăn trưa

12:30 -2:00pm

Dùng cơm trưa và nghỉ ngơi

2:00pm-4:00pm
Grand Ballroom

Hội Thảo Tu Học: “Trao đổi Kỹ Thuật Thực Hành Thiền, Xây Dựng Tâm Linh & Phát Triển
Vô Vi” - Nguyễn Văn Mai, Nguyễn Minh Châu, và một số đạo hữu khác.

4:00pm-4:30pm
Grand Ballroom

4:30pm -5:30pm

Trình chiếu những hình ảnh video du thuyết trong 25 hoằng pháp của Đức Thầy (tiếp theo).
Niệm Phật & chiếu phim Đức Thầy thuyết giảng, từ 1985-1989 Grand Ballroom
• Tiệc Tân Niên - Marquis Center & South.

6:30pm -11:00pm

• Văn nghệ của mỗi địa phương.
• Trao đổi quà Tân Niên & lì xì có 4 câu thơ của Đức Thầy.
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11pm – 1:00am

Thiền Chung. Grand Ballroom.

Thứ Bảy, 1/1/05
6:00am -7:00am

Thiền chung.

7:00am -8:00am

Ban ẩm thực phân phát phần ăn sáng, điểm tâm.

8:50am -9:00am

Thông Báo của BTC. Grand Ballroom.

9:00am -9:20am

Hội thảo: “Kế hoạch phát triển Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi và Thiền Viện Vĩ Kiên”- Đạo hữu Lê
Văn Lạc và Nguyễn Thanh Thảo. Grand Ballroom

9:20am-9:40am

Tường trình của Đặc San Vô Vi - Đạo hữu Trần Bỉnh Kiệt & Lê Tấn Quốc.

9:40am-10:00am

Xem hình ảnh do b/đ gửi về Đặc San Vô Vi.

10:00 - 10:15pm

Tường trình về chương trình “Cứu Khổ Ban Vui” & Tuần Báo Phát Triển Điển Năng - Đạo hữu
Phan Cao Thăng.

10:15am-10:30am

Tường trình về Audio, Video, Kinh Sách và Tiêu Chuẩn Kỹ Thuật của VVMC.

10:30am-11am

Trao đổi kinh nghiệm hướng dẫn thiền cho những người chưa biết về Vô Vi, và khi tiếp xúc với cộng
đồng.

11am-12:00pm

Thiền chung & chiếu video thuyết giảng của Đức Thầy từ 1990 – 1994.

12:00pm-1:00pm

Ban ẩm thực phân phát phần ăn trưa và nghỉ ngơi.

1:00pm – 1:15pm

Tập trung tại lobby để xe bus đưa bạn đạo đến hí viện La Mirada.

3pm - 6pm

Thiền Ca tại hí viện La Mirada.

6:15pm -7:30pm

Xe bus đưa bạn đạo trở lại khách sạn.

7:30pm - 8pm

Ban ẩm thực phân phát phần ăn tối.

8:45pm -10:45pm

Grand Ballroom:
Trà Đàm và sinh hoạt Mục Bé Tám.

11pm -1am

Thiền chung - Grand Ballroom.

Chủ Nhật, 2/1/05
6am - 7:00am
7:00am - 8am

Thiền chung. Grand Ballroom
Ban ẩm thực phân phát phần ăn sáng.
Thuyết Trình: Chủ đề Sức Khỏe và Tâm Linh
Phòng 2 – Tu
Phòng 3 - Sức
Phòng 4 - Sức
Học.
Khỏe và Dưỡng
Khỏe và Dưỡng
Sinh.
Sinh.
Đạo hữu Phan
(Xin quý bạn đạo
Đạo hữu Nguyễn Đạo hữu Ngô
Cao Thăng: “Cứu Thị Tuyết Mai:
ghi danh thuyết
Văn Minh:
Khổ Ban Vui”.
“Những bước thử “Thiền và Dưỡng trình.)
thách trên đường Sinh”.
tu học”.
Phòng 1 - Kỹ
Thuật.

8am -8:30am

8:45am -9:15am

9:30am -10am

Đạo hữu Trần
Bỉnh Kiệt và Lê
Tấn Quốc: “Đặc
San Vô Vi”.
Đạo hữu Phạm
Gia Tường và
Nhóm
“Webteam”: “Hệ
Thống Hóa Tài
Liệu Vô Vi”.

Đạo hữu Hoàng
Văn Hoa: “Thể
Xác và Tâm
Linh”.
Đạo hữu Nguyễn
Minh Châu,
Thanh Truyền, và
Nguyễn Văn
Công: “Xây dựng
tâm linh & phát
iể Vô Vi”
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Đạo hữu Hà Tu
Hiền: “Ăn Uống
Dưỡng Sinh Theo
Đông Y”.
Đạo hữu Xuân
An: “Kinh
nghiệm của một
người hành thiền
Vô Vi học Đông
Y”.

Phòng 5
Mục Bé Tám
1995 – 1996.

(Xin quý bạn đạo
ghi danh thuyết
trình.)

Mục Bé Tám
1997 – 1998.

(Xin quý bạn đạo
ghi danh thuyết
trình.)

Mục Bé Tám
1999 – 2000.

triển Vô Vi”.
(Xin b/đ ghi
danh.)

10:15am -10:45am

11am-12pm
12pm-2pm

2pm -2:45pm

3pm -3:45pm

3:45pm -4:30pm
4:30pm-5:30pm

Đạo hữu Phạm
Johan Taft: “Vô
(Xin quý b/đ ghi
Gia Tường và
Vi & Nutrition”.
danh thuyết
Nhóm
trình.)
“Webteam”: “Hệ
Thống Hóa Tài
Liệu Vô Vi” (tiếp
theo).
Thiền chung & chiếu video thuyết giảng của Đức Thầy từ 1995 – 1999.
Ban ẩm thực phân phát phần ăn trưa và nghỉ ngơi.
Hội Thảo: Chủ đề Sức Khỏe và Tâm Linh
Phòng 1
Phòng 2
Phòng 3
Phòng 4
Sức Khỏe và
Kỹ Thuật.
Tu Học.
Sức Khỏe và
Dưỡng Sinh.
Dưỡng Sinh.
Đạo hữu Phạm
Đạo hữu Nguyễn (Xin quý bạn đạo Đạo hữu Hà Tu
Gia Tường: “Tiêu Văn Mai: “Trao
ghi danh.)
Hiền: “Thể Dục
Chuẩn VVMC và đổi kỹ thuật công
Dưỡng Sinh”.
làm sao sử dụng
phu”.
Unicode”
Nhóm
“Webteam”:
“Phối hợp việc
sang băng và
chép kinh sách.”

Đạo hữu Nguyễn
Minh Châu:
“Hướng dẫn
phương pháp
công phu”.

(Xin b/đ ghi
danh.)

(Xin b/đ ghi
danh.)

Đạo hữu Nguyễn
Nam Mai: Ngũ
Cầm Hí.

Đạo hữu Ngô
Văn Minh:
“Shiatsu”

Hồng Hoàng
Đạo hữu Nguyễn
Sơn: “Thể dục
Đức Hạnh: “Diện
căn bản, đả thông Chẩn”.
kinh mạch”.
Niệm Phật & chiếu phim Đức Thầy thuyết giảng từ 2000 – 2004.
• Tiệc Chúc Thọ Đức Thầy – Marquis Center & South

Mục Bé Tám
2001 – 2004.

Phòng 6 (Grand
Ballroom) cho
b/đ Mỹ
Hồng Hoàng Sơn
& Johan Taft:
“Hướng dẫn thiền
trong 6 tháng đầu
bằng tiếng Anh.
Joe Biring, Hynes
Ann Carol, Lee
Ann Mary, Johan
Taft, Hồng
Hoàng Sơn: share
experiences in
Vo-Vi
meditation.
(Xin b/đ ghi
danh.)

• Xổ số gây quỹ
6:30pm-11:00pm

• Văn nghệ “Vô Vi Idol” chung kết
• Văn nghệ của mỗi địa phương (tiếp theo.)
• Chiếu hình “10 Năm Kỷ Niệm Thiền Ca”

11pm - 1am

Thiền chung – Grand Ballroom

(Trong chương trình chiều Chủ Nhật, Phòng 5 chưa có bạn đạo ghi danh.)
Thứ Hai, 3/1/05
6am - 7:30am

Chung Thiền

7:30am - 8am

Ban Âm Thực phân phát phần ăn sáng.

9am -11am
Grand Ballroom

• Trao đổi cảm tưởng, kinh nghiệm chỉ pháp cho người chưa biết về Vô Vi, và tiếp xúc với cộng
đồng, dưới sự chủ tọa của Đức Thầy.
• Bạn đạo phát biểu cảm tưởng
• Thầy tuyên bố bế mạc.

11am-12am

Trả phòng (check out), tạm biệt

-----oOo-----
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Chúc Mừng Năm Mới
ẤT DẬU vui lây với bạn hiền
Tình Thương Đạo Đức tự vượt xuyên
Duyên đạo duyên đời đang dìu tiến
Chúc bạn một năm tự giác thiền
Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên
1/1/2005
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Bản đồ đến khách sạn Marriott, Anaheim:

•

Từ Freeway 22, lấy exit Harbor Blvd, đi về hướng North. Gặp Convention Way quẹo trái. Khách sạn nằm bên
tay phải.

•

Từ Freeway 5, lấy exit Harbor Blvd, đi về hướng South. Gặp Convention Way quẹo phải. Khách sạn nằm bên
tay phải.

Bản đồ đến Thiền Ca tại La Mirada Theatre:

•
•
•

Từ Freeway 605, rẽ qua 91 East, hoặc 5 South.
Khi đã vô Freeway 91, hoặc Freeway 5, exit Beach Blvd, đi về hướng North.
Gặp đường La Mirada Blvd quẹo trái. Hí viện La Mirada sẽ nằm bên tay phải của quý vị.
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Thiền Ca

Tiếng Trống Xây Dựng
Tại Hí Viện

14900 La Mirada Blvd., La Mirada, CA 90638
Tel: (562) 944-9801.
Thứ Bảy, Ngày 1 Tháng 1 Năm 2005.
Khai mạc đúng 3 giờ chiều. Xin đừng quay phim và thâu audio.
Ghi Chú:
Để hòa đồng với khán thính giả, khi tham dự Thiền Ca xin quý bạn đạo đừng nhắm mắt và giữ yên lặng trong hội trường.
Xin thành thật cảm ơn. (Bạn đạo chỉ cần mang theo vé thiền ca).
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