Số: 1014 Ngày: 14 tháng 12 năm 2014
Chaát Phaùt
Chaát phaùt chôn tu töï cöùu mình
Chaúng coøn meâ loaïn töï giam mình
Hoàn tu thanh nheï qui moät moái
Thöïc haønh chaát phaùt roõ chôn tình
Vĩ Kiên

Mục Bé Tám 8/3/2005 ñến 14/3/2005
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 toả uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai ñoạn nào, có Ðạo Tâm thì sẽ hiểu
chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành ñứng ñắn 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 ñường:
1) Ăn rau nhiều tốt không?
2) Ăn vừa có tốt không?
3) Làm sao mới vừa phải?
4) Ăn ñói có hại không?
5) Muốn quốc thái dân an thì phải làm sao ?
6) Làm người tại sao bị bệnh?
7) Nghiệp lực là sao?
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1) Hongkong, 08-03-05 2: 37 AM
Hỏi: Ăn rau nhiều tốt không?

2) Hongkong, 09-03-05 2: 00 AM
Hỏi: Ăn vừa có tốt không?

Ðáp: Thưa ăn rau nhiều rất tốt cho cơ thể
Kệ:
Rau nhiều nuôi dưỡng thân tâm tốt
Ăn uống chất xanh không ñộc tố
Vui hưởng trời ban thân tâm nhẹ
Thành tâm tu luyện sống an nhàn

Ðáp: Thưa ăn vừa rất tốt
Kệ:
Ăn uống vừa ñủ rất dễ tiêu
Thành tâm tu luyện cùng ñều ñặn
Dày công phân giải trí thân hành
Giải tỏa phiền ưu tự giác tu

3) San Diego, 10-03-05 3: 10 AM
Hỏi: Làm sao mới vừa phải?

4) San Diego, 11-03-05 11: 57PM
Hỏi: Ăn ñói có hại không?

Ðáp: Thưa ăn vừa phải thôi
Kệ:
Ăn uống vừa phải không quá no
Tâm thân bớt ñộng không mê loạn
Khai tâm mở trí tự giác tu
Chuyển thức qui tâm xây dựng tiến

Ðáp: Thưa ăn ñói với người có bệnh tiểu ñường rất
hữu ích
Kệ:
Ăn ñói không bị ñường quá cao
Tu trong trật tự dễ lên cao
Qui không mới thấy mình là ñộng
Tự giác chính mình thích giữ không

5) San Diego, 12-03-05 4: 10 AM
Hỏi : Muốn quốc thái dân an thì phải làm sao ?

6) San Diego, 13-03-05 2 : 53 AM
Hỏi : Làm người tại sao bị bệnh?
Ðáp: Thưa làm người bị bệnh là do ăn uống bất cẩn
Kệ:
Nhơn gian bị bệnh là thường có
Ăn uống bất cẩn phải tự lo
Nghiệp lực ñeo ñòi không giờ dứt
Thành tâm nhìn nhận tội mình mang

Ðáp : Thưa muốn quốc thái dân an thì mọi người
dân phải học nhịn nhục tối ña cùng chung tiến hóa
Kệ :
Nhịn nhục tối ña cùng chung tiến
Học hỏi vô cùng tự sống yên
Chuyển hóa thâm sâu ñường tiến hóa
Nhẫn nhục tiến hành tự vượt qua
7) San Diego, 14-03-05 2: 47AM
Hỏi: Nghiệp lực là sao?
Ðáp: Thưa nghiệp lực là sự tham muốn nhiều kiếp
Kệ:
Nghiệp ñeo mang suốt cuộc ñời ñộng
Thách thức nhơn sanh chuyển tiếp hoài
Ðộng tịnh bất thường theo nghiệp lực
Tánh tình bất ổn khổ hành than
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CÙNG ðỌC THƠ ðỨC THẦY
Khóa A Di ðà
Duyên lành ban rải kinh Di ðà
Học hỏi triền miên tự xét qua
ðiển giới thức hồn tâm nguyện tiến
Thực hành khai triển dẹp tâm ma.
Tâm ma vọng ñộng khó hòa
Nay ñà thông suốt tình qua muôn loài
Từ trong cho ñến bên ngoài
Ai ñà trách nhiệm ai tài hơn ai
Biết mình chậm trễ ngày ngày
Không lo tu học thân này khó an
Từ ñời qua ñạo chuyển sang
Qui hồi Thiên ý qui màn nội tâm
Thanh cao thức giác mừng thầm
Ấm êm lập hạnh tự tầm ñường ñi
Chẳng còn nuôi dưỡng ngại nghi
Thực hành Chánh Pháp trường thi vượt lần
Thành tâm ñóng góp một phần
Nam Mô Lục Tự tự lần khai minh
Phân ra ñủ lý ñủ tình
Giữ tâm thanh tịnh tự mình thăng hoa
ðệ huynh tỷ muội một nhà
Thương yêu tha thứ chan hòa tình thương
Phân minh sáng tỏa như gương
Tình thương ñạo ñức là ñường giác tâm
Rồi ñây cũng phải âm thầm
Chia tay phát nguyện tự tầm lý chơn.
Kính thương,
Lương Sĩ Hằng.
Melbourne, 10-01-1986

TRÍCH BĂNG ðỨC THẦY THUYẾT GIẢNG
CHÂN KINH 13
Hóa luôn thanh giới tự quy không
Vạn sự trên ñời chẳng ngóng trông
Hành ñạo không ngừng tâm thức giác
Bình tâm học hỏi tự mình thông

“Hóa luôn thanh giới tự quy không”:
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Khi mà hóa giải ñược thì thăng hoa nhẹ nhàng, tiến tới thanh giới và sống trong sự thanh nhẹ, thế gian gọi
là Không.
“Vạn sự trên ñời chẳng ngóng trông”:
Không có hi vọng chuyện này chuyện nọ. Sửa mình ñể tiến hóa là chánh, không cần hi vọng việc này việc
gì hết, tạo ñộng trong nội tâm mà thôi.
“Hành ñạo không ngừng tâm thức giác”:
Lượm ñược pháp, hành pháp liên tục thì tâm mới thức giác thấy sự sai lầm của chính mình. Chính mình
sai, chẳng có ai sai.
“Bình tâm học hỏi tự mình thông”:
Bình tâm là ñạt ñược quân bình rồi, học hỏi cái gì cũng sáng suốt, tự mình quán thông cuộc sống ñời ñạo
rõ rệt.
Sống ở ñời mà chê ñời. Khi biết ñược chút ñạo, chê ñời, bỏ ñời, tôi không dính dấp với ñời. Không
ñược. Chứng minh chưa quán thông, chớ không phải cạo trọc ñầu vô chùa tu mà tránh ñược ñâu. Khi lạnh
cũng mượn cái mền mà ñắp thân, ñó là ñời rồi. Khi ñói cũng phải ăn cơm mà ñâu bao giờ trồng ñược lúa
gạo, sự ấm áp của Trời cho. Thì chúng ta nắm ñược pháp, hành thét, hỏi ngược lại chính mình:“Anh ñã có
trồng lúa chưa mà anh ăn cơm chê gạo trắng và gạo hẩm?” Không biết nguyên năng, luồng ñiển nào ñã
hỗ trợ cho anh có cuộc sống hiện ñại ấm no, tức là chưa hiểu nguyên lý của Trời ðất. Nếu hiểu do ñâu ñến,
chúng ta học hoài, hỏi hoài, do ñâu ñến, từ ñâu ñến ñây rồi sẽ về ñâu? Từ miếng ăn, quần áo mặc cũng của
Trời ðất ñã hình thành và hỗ trợ cho chúng ta tiến hóa rõ rệt.
Phải thành tâm phục vụ lấy chính mình tức là phải tu. Tu sửa ñâu ñó nó quân bình khoẻ mạnh, tức là
báo hiếu. Cha mẹ không muốn mình bịnh hoạn. Cha mẹ quý yêu người con hiền. Chúng ta tu trở lại quân
bình tức là người hiền triết. ðạt tới hiền triết minh tâm kiến tánh mới thấy rõ sự sai lầm của chính mình từ
giai ñoạn một mà sửa, mà tiến. Cuộc sống của con người tại thế gian có mấy chục năm, mà không sửa
không tiến tức là tiếp tục hủy hoại thân xác. Lấy ñâu làm cơ sở mà tu tiến nữa? Cho nên, con ma thích
nhập xác con người ñể hưởng ngũ vị, chứng minh xác con người là rất quý báu, có khả năng thực hành
phát triển, tránh sự lầm sai từ bên ngoài trược khí xâm nhập lỗ chân lông, khối óc của chúng ta.
Nhiều người mơ mơ màng màng thuyết này thuyết nọ, ñó là bệnh rồi. Không phải Thần Thánh nào
xuống thế gian ñâu. Thần Thánh minh chánh không xuống thế gian làm gì, chờ người thế gian thức tâm tu
tiến tới ñó Ngài mới tận ñộ. Lấy gì ñể thức tâm? Nhờ sự kích ñộng và phản ñộng của tình ñời, ñen bạc,
gian dối ñủ chuyện, làm cho khối óc suy yếu và không tiến hóa. Lúc ñó thức tâm tu giải với một phương
pháp tốt, vun bồi khối óc, khai triển tâm linh trong nội thức thì mới thật sự pháp chánh. Càng hành càng
tiến chớ không phải càng hành càng lùi. Dẹp bỏ những sự kích ñộng bên ngoài mà ôm lấy sự thanh cao
thăng hoa tiến hóa rõ rệt. Thật sự tự tu tự tiến.
Mọi người ñã và ñang ñược Thượng ðế giáo dục, từ hoàn cảnh này tới hoàn cảnh nọ rõ ràng. Cơm ăn,
áo mặc, ñịa vị ñều là kích ñộng ñể chính ta phải ăn năn sám hối và trở về với thanh tịnh mà tiến hóa tới vô
cùng. Không phải có bao nhiêu ñây thôi ñâu. Làm người phải chết. Không phải có bao nhiêu ñó thôi. Nếu
mà không hiểu ñược nguyên lý của Trời ðất liều mạng làm bậy. ðã làm người, bị ở tù, hồn bị giam hãm,
còn bị thế gian bỏ tù nữa. Khổ, cộng thêm cái khổ thôi, không có thoát ñược. Người tu là tự giải tỏa những
sự trược ô, mất trật tự trở về trật tự, mất quân bình trở về quân bình, thì mới thật sự tiến hóa. Chính hành
giả phải tự hành, không có nhờ ñỡ thiêng liêng nào hết. Chính ta có phần hồn tức là ta là thiêng liêng, liên
hệ cả càn khôn vũ trụ, mà không tu tiến thì mất sự liên hệ ñó, lúc chết phải ra sao? Khổ vô cùng, tâm
không ổn ñịnh, trí không khai, ñi ñứng không bình an, bị giới trược hoành hành, khổ, khóc than vô ích.
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Người tu Vô Vi nhịn nhục, chấp nhận hoàn cảnh hiện hữu của Thượng ðế ñã ân ban, ñã an bài cho
chúng ta như vậy thì chúng ta phải mượn cái ñó mà tiến hóa ñi lên. Không nên trách móc, không nên than
thở. Một lòng khai triển tâm thanh tịnh là tiến hóa tới nơi. Cuộc hóa hóa sanh sanh của Thượng ðế là dẫn
dắt con người tiến hóa tới tâm linh thật sự, chớ không phải ông Trời ở xa quá không làm việc cho ta. Ông
tạo ñược chúng ta, ông phải chung sống với chúng ta. Ta khổ là Cha khổ. Ta khổ là Thượng ðế khổ. Ta
vui là Thượng ðế vui. Quân bình là nó mới vui, loạn xạ không bao giờ vui ñược.
Chơn chánh của nó là luồng ñiển. Tâm tu mới khai triển ñược luồng ñiển của chính mình. Khai triển
trực giác mới thật là người tu. Nghe theo, mê tín, ñồ thêm làm cho mình bận rộn và lo sợ, ñó là không phải
người tu chơn giác. Tạo hình ảnh giả tạo, hào quang giả tạo, ñể gạt gẫm dân lành, cái ñó là không tốt. Phải
thức tâm lo tu. Chúng ta thấy quá trình Thích Ca ñâu có làm hào quang giả mà bây giờ người ta làm hình
giả của Thích Ca, rồi ñặt hào quang bóng ñèn 6 volts trên ñầu của Thích Ca, ñó là tội nặng lắm, không
ñúng ñường tu học, lường gạt chính mình và gạt người kế tiếp. Không ñúng, không có sự thật.
Pháp Lý Vô Vi nói thẳng, không có nhờ ai, không có sợ ai. Chính nó thực hành ñược là nó phát triển
tới nơi, tự cứu và ảnh hưởng người kế tiếp mà thôi. Cuối cùng của con người phải xây dựng cơ sở tâm linh
của chính mình. Nếu bỏ cơ sở tâm linh là thiệt thòi vô cùng. Chúng ta có ñời có ñạo rõ ràng, có cả hai, mà
không hành, không phát triển, không khai sáng ñược chính mình. Cơ hội cuối cùng mới nghe ñược lời
thuyết giảng của những người hành giả Vô Vi ñã hành và ñạt ñược, nói rõ rệt cho chúng ta nghe.
Chúng ta chỉ có trì tâm tu luyện, tiến tới, giải tỏa tất cả những sự phiền muộn sái quấy của nội tâm
nhiên hậu mới ñạt ñược sự quân bình trong nội thức, ñó là huyền bí mà người ñời không thấy. Chính ta tu,
ta sẽ thấy sự tiến hóa của chính mình, thấy cả càn khôn vũ trụ, thấy Trời Phật trong nhịn nhục mà thăng
hoa, trong nhịn nhục mà tiến hóa, chớ Trời Phật không phải là cãi lộn với người thế gian ñể tiến hóa.
Người thế gian thích cãi lộn, một việc có chút xíu mà nói hoài nói mấy tháng nói không xong là chứng
minh cái trí chúng ta trần trược, không thanh tịnh. Giải quyết không nổi cho chính mình làm sao giải quyết
cho xã hội ñược? Rắc rối càng ngày càng nhiều. Mọi người chịu tu, chịu sửa ñúng theo ñường lối của Pháp
Lý Vô Vi thì ñem lại sự an bình cho nhân loại, sự thanh nhẹ cho các giới chung sống hòa bình vui ñẹp.
Mang xác người tức là tranh Trời tốt ñẹp ñã hình thành tại thế nhưng không nhìn lại chính mình,
không thanh tịnh làm sao thấy ñược chính mình? Thấy cơ cấu chằng chịt nhưng mà rất trật tự không khác
gì trong rừng sâu có ai lo không? Nhưng mà lúc nào chúng ta vô rừng sâu cũng có thú sống ở trong ñó,
cũng sống trong trật tự, cũng âu yếm tình Trời, cũng vợ chồng con cái, loài khỉ cũng tốt, mà sư tử cũng tốt,
mà cọp cũng tốt.
ðịnh luật ñã an bài rất rõ ràng, Thượng ðế ñã xây dựng cho nhân loại tiến hóa từ từ trong chậm chạp.
Nhưng ngày hôm nay khoa học ñã tiến bộ rồi ñể cho chúng ta thấy vật chất tiến bộ rất nhanh, càng ngày
càng khác. Lời nói của chúng ta có thể truyền cảm khắp hoàn cầu trong một giây lát là ñạt ñược. Còn chưa
hiểu ñược tâm linh là chậm chạp quá. Phải mau mau tu trở về với chính mình, ñể hiểu chính mình, nắm
ñược nguyên lý của cuộc sống hiện hành thì mới thật là vui, thật là dũng mãnh trong tiến hóa, không còn
sợ sống chết, thiếu hụt nữa.
Tâm thức các bạn quân bình, ñiển quang dồi dào của Trời ðất ñâu có tính tiền các bạn ñâu. Nếu khối
óc các bạn mở ra ñược rồi thì nhận lãnh thanh quang ban chiếu từ giờ phút khắc, trí tâm thanh nhẹ, thực
hiện những chuyện cần thiết và không thực hiện những chuyện không cần thiết nữa, thì cuộc sống của
chúng ta sẽ ñược an nhiên tự tại, vui hòa với các giới. Tình ñời ñen bạc không quyến rũ chúng ta nữa.
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Chúng ta phải tự thức tự tu là chánh pháp. Vui trong hành trình tiến hóa, chấp nhận nguyên lý của
Trời ðất mà khai sáng tâm thức của chính mình, mới thật là người tu tại mặt ñất này. Hãnh diện lắm mới
có cái thân xác này, hiểu bất cứ Trời
Phật chỗ nào chúng ta cũng có thể hiểu, tìm hiểu cho ñến ñích.
Báo cáo sức khỏe của bà Tám
Ngày 12 tháng 12 2014
Tuần này bà Tám có thể cử ñộng ñược chân tay phải ñỡ hơn, vẫn chưa nói ñược nhưng nhận biết phần nào
bạn ñạo tới thăm
Ngủ ñược nhưng ăn ít thôi cũng một phần ñồ ăn nhà thương bị xay nhuyễn ra nên ngán
Cũng có ngày khá hơn có ngày xấu hơn , thay ñổi mỗi ngày
Bác sĩ cho biết cần thời gian nữa và vẫn cần truyền nước biển (IV)
HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN
1) Xin quý ñạo hữu hướng tâm cầu nguyện cho thân phụ của ñạo hữu Ngô Thi Vân Anh là ông Ngô Văn
Kỳ, mất ngày 7 tháng 12 năm 1914 tại Montréal (lúc 3:00 AM), thọ 96 tuổi ( tuổi Kỷ Mùi) ñược siêu thăng
tịnh ñộ
Xin chân thành cám ơn quý ñạo hữu
2) Kính xin quý bạn ñạo hướng tâm cầu nguyện cho bạn ñạo Châu Ái Trang ñã ra ñi bình an vào lúc
12:52pm ngày 11 tháng 12, 2014 tại Sydney, Úc, hưởng dương 54 tuổi, ñược siêu thăng tịnh ñộ.
Xin chân thành cám ơn quý bạn ñạo.
Ðinh Thị Huyền Châu, USA, kính báo
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Thông báo ðại Hội Vô Vi Quốc Tế kỳ 34, năm 2015
“Học Và Hành”
Khách Sạn Atlanta Marriott Marquis, Atlanta, Georgia
Từ 20 tháng 9 ñến 25 tháng 9 năm 2015
Học Và Hành
Tình Trời giáo dục lý thâm sâu
Cảm thức chiều sâu rất nhiệm mầu
Giải tiến chơn hồn tâm hiểu ñạo
ðào sâu chơn lý rõ ñuôi ñầu.
Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên
12.12.2014
Thưa quý bạn,
Vào dịp ðại Hội Vô Vi Quốc Tế kỳ 33 “Không Còn Lưu Luyến” 2014 tại Kuala Lumpur, Mã Lai
Á, bạn ñạo ñã bầu ñịa ñiểm ñể tổ chức ðại Hội Vô Vi Quốc Tế năm 2015 và kết quả là thành phố Atlanta,
tiểu bang Georgia, Mỹ Quốc ñã ñược chọn với gần 300 lá phiếu.
Chúng tôi ñã chọn Khách Sạn Atlanta Marriott Marquis, tại trung tâm thành phố, vì nơi ñây có
nhiều phòng họp và hội ñủ các ñiều kiện thuận lợi cho việc tổ chức một ðại Hội Vô Vi Quốc Tế vào tháng
9, thời tiết mùa thu mát mẻ, và ñúng vào Ngày Tưởng Niệm ðức Thầy (23.09.2015) ñể bạn ñạo có dịp
cùng nhau hướng tâm về ðức Thầy kính yêu và tưởng nhớ hạnh ñức vô vàn của Ngài.
Bạn ñạo tham dự ðại Hội có hai chọn lựa như sau:
1.
Tham dự ðại Hội (không tham dự Hậu ðại Hội), lệ phí 560 USD một người lớn, bao
gồm: 5 ngày/ 4 ñêm khách sạn (nhận phòng 20.09.2015, ra về ngày 24.09.2015), phòng
4 người , 3 buổi ăn sáng, 3 buổi ăn trưa, 3 buổi ăn tối trong Khách Sạn (tất cả các buổi
ăn sáng, trưa, tối ñều do khách sạn phục vụ**), tham dự ðại Hội 3 ngày tu học và Lễ
Tưởng Niệm ðức Thầy. ðón từ phi trường về Khách Sạn ngày 20.09.2015 và ñưa ra phi
trường ngày 24.09.2015 cho những bạn ñạo có ghi danh qua Phiếu Chuyển Vận.

2.

** Dù chi phí ăn uống trong Khách Sạn cao hơn là di chuyển ăn uống tại nhà hàng bên
ngoài, BTC ñã quyết ñịnh dành trọn 3 ngày ðại Hội Tết Vô-Vi cho bạn ñạo cùng chung
hưởng thanh quang ñiển lành trong Khách sạn và không mất thời gian ra ngoài ăn uống.
Tham dự ðại Hội và một ngày Hậu ðại Hội, lệ phí 610 USD một người lớn, bao
gồm: 6 ngày/ 5 ñêm khách sạn (nhận phòng 20.09.2015, ra về ngày 25.09.2015), phòng
4 người, 3 buổi ăn sáng, 3 buổi ăn trưa, 3 buổi ăn tối trong Khách Sạn (tất cả các buổi ăn
sáng, trưa, tối ñều do khách sạn phục vụ). Tham dự ðại Hội 3 ngày tu học và Lễ Tưởng
Niệm ðức Thầy, và 1 ngày Hậu ðại Hội. ðón từ phi trường về Khách Sạn ngày
20.09.2015 và ñưa ra phi trường ngày 25.09.2015 cho những bạn ñạo có ghi danh qua
Phiếu Chuyển Vận.
Chương trình Hậu ðại Hội Vô-Vi bao gồm:
Thứ Năm 24.09.2015: 1/ Bạn ñạo tập họp tại Khách Sạn buổi sáng. 2/ Cùng tản bộ
khoảng 8 ñến 10 phút ra Centennial Olympic Park (công viên này ñược thành lập năm
1996 vào dịp Thế Vận Hội tổ chức tại Atlanta) hoặc các bác lớn tuổi có thể ñược chở xe
ñến công viên.
3/ Dùng thức ăn sáng nhẹ tại công viên do BTC cung cấp, chụp hình quang cảnh –
World of Coca Cola, Trung Tâm CNN, Georgia Aquarium, v..v…
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Ban Hướng Dẫn sẽ chia nhóm bạn ñạo ñể cùng ñi xem Georgia Aquarium, một trong
những hồ cá lớn nhất thế giới. Vé vào cửa sẽ bớt 7 USD một người lớn nếu nhóm trên 25
người (giá vé cộng thuế Người lớn USD 34.51 thay vì USD 42.06, giá vé Senior Citizen
trên 65 tuổi: USD 31.27, Giá vé trẻ em từ 3 ñến 12 tuổi USD 29.11).
Vì BTC cần biết số bạn ñạo tham dự buổi ñi xem hồ cá ñể ñặt vé trước, nên xin quý bạn
ghi rõ trong phiếu ghi danh nếu muốn tham dự và ñóng lệ phí trước ngày hết hạn. Tại
ñây, quý bạn ñạo lớn tuổi có thể mượn xe lăn (wheel chair) của Aquarium ñể tham
quan. Ngoài ra, nếu biết trước số người tham dự, chúng ta sẽ ñược bảo ñảm xem Dolphin
Show (show cá heo) rất ñặc biệt và không mất thời gian chờ ñợi tại quầy mua vé.
4/ Sau khi xem xong (trung bình 3 tiếng ñồng hồ, ít nhất 2 tiếng ñồng hồ), bạn ñạo có thể
dùng cơm trưa tự túc tại FOOD Court trong khuôn viên Khách Sạn Marriott và nghỉ
ngơi.
5/ Từ 8 giờ tối ñến 1 giờ sáng: Sinh hoạt hậu ñại hội tại phòng họp dành riêng cho Vô-Vi
và thiền chung.
Vì Khách Sạn Atlanta Marriott Marquis có rất nhiều nhóm tổ chức hội nghị ñặt phòng trước và rất
ñắt khách, nên BTC chỉ có thể giữ một số phòng giới hạn cho bạn ñạo. Xin quý bạn ghi danh sớm
ñể chắc chắn có chỗ. Xin quý bạn lưu ý ñóng tiền deposit ñợt 1 trước ngày 1.03.2015, và thời
hạn ghi danh và ñóng lệ phí ñợt chót là ngày 1.05.2015, hoặc sớm hơn nếu hết chỗ.
Quý bạn có thể download phiếu ghi danh Word trên www.vovinet.org ñiền và gửi bằng email ñến
Ban Ghi Danh càng sớm càng tốt ñể giữ ñược chổ như ý.
Kính mong tái ngộ cùng quý bạn tại ðại Hội “Học Và Hành” 2015.
Ban Tổ Chức ðại Hội Vô Vi Quốc Tế

Vài Hàng Giới Thiệu Về Khách Sạn Atlanta Marriott Marquis, Thành Phố Atlanta:
Khách Sạn Atlanta Marriott Marquis tọa lạc ngay trung tâm thành phố ATLANTA, và nối tiếp
bằng nhiều Sky bridge ( ñường ñi trong nhà không ảnh hưởng nắng mưa) thẳng với PeachTree
Mall gồm có vài Food Court – nhiều tiệm ăn nhỏ (Tàu, Nhật, Thái Lan, Ý, v..v... ) thuận tiện cho
bạn ñạo ñến trước hoặc sau ñại hội có thể dùng cơm. Khách Sạn cũng nối tiếp thẳng với trạm xe
ñiện MARTA, nên rất thuận tiện cho bạn ñạo di chuyển từ khách sạn ra phi trường hoặc viếng thăm
vùng lân cận bằng xe ñiện MARTA.
Ngoài ra, Khách Sạn Marriott Marquis có một kiến trúc ñặc thù, khi ñứng tại Atrium nhìn lên 50
tầng lầu xây vòng ốc, giống một con thuyền vĩ ñại với cánh buồm ñổi màu sắc từng giờ tùy theo
thời gian sáng tối. Có phải chăng ñể nhắc nhở chúng ta cố gắng “Học Và Hành” ñể tự mình lèo lái
chiếc thuyền nan trở về Bến Giác? Kiến trúc này có ñiểm thuận lợi khác là giúp cho khách sạn có
vẻ thoáng khí và giúp cho phòng ngủ ñược yên tỉnh dù bên ngoài các phòng họp và Atrium lúc nào
cũng sống ñộng người qua lại.
Vào các buổi ăn chung tại lầu 10, quý bạn sẽ có dịp ngắm phố ñêm với hàng trăm ngọn ñèn lung
linh từ các cửa sổ lớn rộng...trong bầu không khí ấm cúng của khách sạn, mặc cho dòng ñời cuồn
cuộn bên ngoài, quý bạn vẫn tiếp tục hưởng hương vị thanh nhẹ của Tết Vô-Vi.
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Nếu quý bạn chọn lựa ở lại hậu ñại hội và thăm viếng hồ cá Georgia Aquarium, quý bạn sẽ có dịp
tìm hiểu thêm về ñời sống 500 loài cá nước mặn và nước ngọt, sống trong 38 ngàn mét khối nước.
Georgia Aquarium ñược xếp hạng là hồ cá lớn nhất thế giới vào năm 2005 khi mới khai trương.
Nơi ñây, quý bạn sẽ hài lòng với show các chú cá heo thật thông minh, quý bạn sẽ nhìn tận tường
những ông cá voi khổng lồ.... và nếu quý bạn ñến vùng nước biển Thái Bình Dương, quý bạn sẽ
thấy những rạn san hô ñủ màu, những chú cá khoe sắc bơi lội thảnh thơi, không khác nào chính bạn
là người thợ lặn tài tình ñang khám phá chiều sâu của biển cả.
Một năm chỉ có một lần ăn Tết và vui chơi cùng bạn ñạo khắp năm châu, mong rằng quý bạn sẽ
không bỏ lỡ dịp may này, ñể cùng nhau thăm viếng xứ sở Thủy Long Vương, và càng quý yêu
muôn loài vạn vật...
Ngoài ra, bạn ñạo tại Atlanta ñã hằng mong ước có một ðại Hội Vô-Vi tại vùng Georgia, nên sự
hiện diện ñông ñảo của quý bạn sẽ mang lại niềm vui cho mọi người, và ñáp ứng tấm lòng thành
của bạn ñạo ñịa phương.
Thành thật cảm ơn quý bạn.
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Phiếu Ghi Danh – V0
(xin ñiền mỗi người một phiếu)

ðẠI HỘI VÔ VI QUỐC TẾ KỲ 34 “HỌC VÀ HÀNH”
Atlanta Marriott Marquis, Atlanta, Georgia, USA
20.09.2015 – 25.09.2015
Họ / Tên (theo passport):
Ngày sanh (dd/mm/yyyy) :
ðịa chỉ :
Tiểu Bang:
Số vùng (Zip code) :
Email:
ðiện thoại nhà:
Thuộc Thiền ðường / HAHVV :
Tên người thân (liên lạc trường hợp khẩn cấp):

Nam : [ ]
Quốc Tịch :
Thành Phố :
Quốc Gia:
ð.T. di-ñộng :

Nữ : [ ]

ðiện thoại:

Ghi Danh ðại Hội (5 ngày 4 ñêm tại Atlanta Marriott Marquis 20.09.2015 - 24.09.2015 cộng với 3 bữa
ăn sáng, 3 bữa ăn trưa và 3 bữa ăn tối trong khách sạn)
Lệ Phí ðại Hội cho 1 người

Phòng
Phòng 4 người

Người Lớn

560 USD

Phòng 3 người

Người Lớn

620 USD

Phòng 2 người

Người Lớn

735 USD

Phòng 1 người

Người Lớn

1080 USD

Tối ña 2 Trẻ em dưới 12 t.
*Chung phòng với 2 người lớn

225 USD

Tổng Cộng

Thứ

Ghi Danh ðại Hội Và Một Ngày Hậu ðại Hội Và Du Ngoạn tự túc (6 ngày 5 ñêm tại Atlanta Marriott
Marquis 20.09.2015 - 25.09.2015 cộng với 3 bữa ăn sáng, 3 bữa ăn trưa và 3 bữa ăn tối trong khách sạn)
Lệ Phí ðại Hội cho 1 người

Phòng
Phòng 4 người

Người Lớn

610 USD

Phòng 3 người

Người Lớn

685 USD

Phòng 2 người

Người Lớn

825 USD

Phòng 1 người

Người Lớn

1255 USD

Tổng Cộng

Thứ

Tối ña 2 Trẻ em dưới 12 t.
*Chung phòng với 2 người lớn

225 USD

*Trẻ em xin xem bản giá chi tiết trang sau

** Chỗ ở trước và sau ðại Hội : Khách sạn Atlanta Marriott Marquis (giá phòng ñã tính 16% thuế và bao
gồm complimentary wi-fi /internet trong phòng – giá thông thường $14.95 cho internet mỗi ngày, không có ăn
sáng)
Người Lớn

1 ðêm
ðêm
mỗi người 17.09.2015

ðêm

ðêm

ðêm

18.09.2015

19.09.2015

25.09.2015

Tổng Cộng
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Phòng 4 người
Phòng 3 người
Phòng 2 người
Phòng 1 người

45 USD
60 USD
85 USD
170 USD

Tổng Cộng Lệ Phí

ðóng lệ phí ñợt 1 trước 1.03.2015
ðóng hết lệ phí trước 1.05.2015
ðóng tiền vé vào Georgia Aquarium trước 1.06.2015
Giá vé cộng 8%thuế: Người lớn 34.51 USD,
Trên 65 tuổi: USD 31.27, Trẻ em (3-12 tuổi): USD 29.11
** Trước và sau ðại Hội: Trẻ Em 12 tuổi trở xuống ở chung phòng 2 hay 3 người lớn miễn phí (tối ña 4
người một phòng)
Xin chọn loại
phòng nếu ở
phòng 2 người (cả
2 loại phòng kích
thước giống
nhau. Phòng 2
giường nếu ở 3
hay 4 người)
Xin chọn nếu ở lại
hậu ñại hội

King Room (1 giường ñôi
lớn)

Double Bed Room (2 giường
double)

Muốn ñi xem Georgia
Aquarium

Không muốn ñi xem Georgia
Aquarium

Xin xếp chung với: Lu ý : Bn ño  cùng phòng phi chn cùng mt package ( d h u ñi
hi và ñi tour ho c không d h u ñi hi).
1
2
3
1. Ghi Danh ðại Hội
 Lệ Phí ðại Hội Trẻ Em 12 tuổi trở xuống ở chung phòng 2 hay 3 người lớn.
Nếu phòng 3 người lớn, tối ña thêm 1 trẻ em trong phòng. Nếu phòng 2 người lớn, tối ña thêm 2 trẻ
em trong phòng.
Trẻ em trên 12 tuổi, tính giá người lớn.
Trẻ em 12 tuổi trở xuống ở chung với phòng 2 hay 3 người lớn tính giá theo bản dưới ñây.
2 người lớn tính theo giá tiền phòng 2 người. 3 người lớn tính theo giá tiền phòng 3 người.
Phòng
2 người lớn
1 trẻ em 4–12 t
2 người lớn
2 trẻ em 4–12 t
3 người lớn
1 trẻ em 4–12 t
3 người lớn
1 trẻ em dưới 4 t
2 người lớn

Giá tiền/ Mỗi người lớn
735 USD hoặc 825 USD

Giá tiền / Mỗi trẻ em
225 USD

735 USD hoặc 825 USD

225 USD

620 USD hoặc 685 USD

225 USD

620 USD hoặc 685 USD

Miễn Phí

735 USD hoặc 825 USD

Miễn Phí
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2 trẻ em dưới 4 t
2 người lớn
1 trẻ em dưới 4 t

735 USD hoặc 825 USD

Miễn Phí

 Cách ðóng Lệ Phí
Chúng tôi xin ñề nghị chương trình trả làm 2 lần ñể thuận tiện cho quý bạn nếu cần thiết.
Tuy nhiên, phiếu ghi danh chỉ có hiệu lực khi quý bạn ñã trả hết lệ phí. Quý bạn cũng
có thể ñóng trọn lệ phí trong một lần nếu thuận tiện.

Phòng
Phòng 4, 3 hay 2 người
Phòng 1 người

Người Lớn
Người Lớn
Trẻ em 4-12 t

ðợt 1 ñóng trước
1.03.2015

ðợt 2 ñóng hết trước
1.05.2015

300 USD
500 USD
100 USD

Phần còn lại
Phần còn lại
Phần còn lại

Hạn chót ghi danh và ñóng lệ phí : 1.05.2015 (hoặc sớm hơn nếu hết chỗ)
Lệ phí sẽ không hoàn trả lại trong trường hợp quý bạn hủy bỏ sau ngày 1 tháng 5
năm 2015. Trong trường hợp quý bạn ghi danh trễ sau ngày 1.05.2015, chúng tôi
không bảo ñảm còn chỗ và giữ ñược giá ñặc biệt này. Vé vào Georgia Aquarium
không thể hủy bỏ sau ngày 1 tháng 6 vì BTC phải ñặt vé trước.
 Chương trình sơ lược
Ngày
Chúa Nhật 20.09.2015

Thứ hai 21.09.2015

Chương Trình Sơ Lược
Nhận Phòng sau 4 giờ chiều
Tối : Hướng dẫn tổng quát
Thiền chung
Khai mạc ðại Hội;
Chương trình Tu Học (sẽ có chi tiết sau).
Thiền chung.

Bữa ăn

3 bữa ăn
Ăn sáng, trưa, chiều tại khách
sạn
3 bữa ăn
Ăn sáng, trưa, chiều tại khách
sạn

Thứ ba 22.09.2015

Chương trình Tu Học (sẽ có chi tiết sau).
Thiền chung.

Thứ tư 23.09.2015

Lễ Tưởng Niệm ðức Thầy;
3 bữa ăn
Ăn sáng, trưa, chiều tại khách
Chương trình sẽ có chi tiết sau.
Tối: Bế mạc ðại Hội và Chụp hình lưu niệm. sạn

Thứ năm 24.09.2015

1/ Bạn ñạo ở thêm hậu ñại hội ñược hướng
dẫn xem Hồ Cá Georgia Aquarium(một trong
những hồ cá lớn nhất thế giới), họp hậu ñại
hội và thiền chung (8pm – 1giờ sáng).
2/ Bạn ñạo ra về nếu không dự hậu ñại hội
và trả phòng trước 12 giờ trưa

Thứ sáu 25.09.2015

Trả phòng trước 12 giờ trưa
Bạn ñạo ra về
 Phiếu ghi danh và lệ phí ñại hôi xin gửi về:
Tất cả lệ phí tham dự ðại Hội xin trả bằng US Dollars (USD)
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Personal Check, Money Order, Bank Draft hay cashier’s check bằng USD xin ñề tên:
VoVi DFW Friendship Association
Bạn ñạo tại Nam Cali
Xin ghi danh tại trụ sở Xây Dựng và liên lạc :
Trần Lệ Quyên (Tel: 714-414-2849 / Email: myquyen11@yahoo.com)
Nguyễn Kim Anh (Tel: 714-580-5388 / Email: anguyen30003@yahoo.com)
ðịa chỉ : Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi
P.O. Box 2045, Westminster, CA 92683 / Tel. (Trụ Sở): (714) 891-0889
Bạn ñạo tại Bắc Cali
Xin gửi phiếu ghi danh và lệ phí về ñịa chỉ:
Thu Ton (Tel: (408) 937-1664 / Email : lthumail@gmail.com
c/o Vo Vi Friendship Association of Northern California
P.O. Box 18304
San Jose, CA 95158- U.S.A.
Bạn ñạo tại Mỹ (ngoài Cali), Canada
Xin gửi phiếu ghi danh và lệ phí về ñịa chỉ:
Mai Nguyen

PO BOX 406
OROVILLE- CA 95965- USA
Tel: (714) 598-7291

Email: ghidanhdh2011@gmail.com

Bạn ñạo tại Âu Châu (có thể ñóng tiền Euro)
Xin ñóng tiền và gửi phiếu ghi danh về ñịa chỉ:
Association VOVIFRANCE
C/o HUYNH
178, rue de l’Université,
75007 Paris, FRANCE
Tél : (0)1 45 50 29 12, Email : vovifrance@yahoo.fr

Ngân phiếu xin ñề tên Association Vovifrance
Bạn ñạo tại Úc Châu
Và Bạn ñạo tại Á Châu (Việt Nam)
Chị Wan Thi Bích Liễu

39 Glenmore Street
Macleod, Victoria 3085, Australia
Email: ihsanlie@tpg.com.au
Tel. 61 3 9432 2690
Tel. di ñộng 61434144976
Bạn ñạo tại Á Châu (Việt Nam)
Chị Trần Thị Ngọc Thủy
Tel. 0919260151 Email: truongchungthuy@gmail.com

2. Chuyển Vận
Xin xem phiếu chuyển vận.

Phiếu Chuyển Vận
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(xin gởi về Ban Ghi Danh trước ngày 1 tháng 6, 2015)

ðại Hội Vô Vi Quốc Tế Kỳ 34 “Học Và Hành”
Hotel Atlanta Marriott Marquis, Atlanta, Georgia, USA

Phi trường ATLANTA (ATL) cách trung tâm thành phố và khách sạn ðại Hội khoảng 20 phút lái xe (nếu bị kẹt xe,
thời gian có thể tăng lên 60 phút); nguyên nhân là vì có 3 quốc lộ nhập chung vào một trước khi vô thành phố, do ñó
việc kẹt xe hầu như không thể tránh ñược. Những giờ cao ñiểm là từ 7:30 sáng ñến 9:30 sáng, và từ 4 giờ chiều ñến
7 giờ chiều.
Phi trường nội ñịa Atlanta có trạm xe lửa MARTA rất thuận tiện, trung bình cứ mỗi 10 phút là có một chuyến. Từ
phi trường ñến khách sạn ðại Hội chỉ có 9 trạm xe lửa, khoảng 18 phút di chuyển. Quý bạn nếu chỉ mang theo 1
hành lý thì nên sử dụng phương tiện này. Trạm xe lửa gần khách sạn tên là Peachtree Center station. Từ ñây quý bạn
có thể kéo hành lý ñi trong mall khoảng 3 phút là ñến ngay khách sạn. Chúng tôi sẽ có người hướng dẫn và ñi chung
với quý bạn từ trạm xe lửa ở phi trường ñến khách sạn. Vì lý do trên, nếu quý bạn ñến ATLANTA vào giờ cao ñiểm
thì nên sử dụng xe lửa ñể khỏi mất thì giờ trên freeway. Nếu ñược, xin quý bạn ñi từng nhóm ñể tiện việc ñưa ñón.
Phi Trường ATLANTA (ATL) có 2 terminals: Domestic Terminal và International Terminal. Xin quý bạn ghi rõ
sẽ ñến terminal nào.

Họ và Tên

Thành Phố

Quốc Gia

Trong trường hợp có ñổi chuyến bay, xin quý bạn ghi những dữ kiện liên quan ñến chuyến bay cuối và ghi rõ
ñến terminal nào, tỉ dụ Domestic hay International Terminal.
Vì nhân sự có hạn, Ban Chuyển Vận chỉ có thể ñón quý bạn từ 8:30 sáng ñến 11giờ khuya, nên xin quý bạn cố
gắng chọn những chuyến bay ñến phi trường Atlanta sau 7:30 sáng và trước 10 giờ khuya.

Ngày

Giờ

Hãng Hàng Không Số Chuyến
Bay

Khởi Hành Từ
Thành Phố

Domestic hoặc
International
Terminal

ðến
ði

Lưu Ý: Ban Chuyển Vận chỉ ñưa ñón quý bạn vào những ngày sau ñây vì nhân lực giới hạn.
Ngày ñến: 17, 18, 19, và 20 tháng 09 năm 2015: Chúng tôi có tổ chức xe mini-van ñưa quý bạn về khách
sạn.
Ngày về: 24 tháng 09 năm 2015: Chúng tôi có tổ chức xe bus ñể ñưa những bạn không ở lại sau ðại Hội
ra phi trường.
Ngày về: 25 tháng 09 năm 2015: Chúng tôi có tổ chức xe bus ñể ñưa những bạn ở lại hậu ðại Hội ra phi
trường.
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Giới Thiệu Về Các Chuyến Bay Sang Atlanta (ATL):
ðể giúp bạn ñạo tham dự ðại Hội “Học và Hành” 2015 tại Atlanta ñược dễ dàng hơn, Ban Chuyển Vận xin
giới thiệu một số chuyến bay bay trực tiếp (hoặc 1 stop), và giờ bay ngắn. Giá vé khứ hồi dưới ñây chỉ ñể quý
bạn so sánh thôi, và sẽ thay ñổi vào thời ñiểm mà quý bạn mua.
Các chuyến bay dưới ñây sẽ ñến phi trường Atlanta trong thời gian từ 2 giờ chiều ñến 10 giờ tối, và chúng tôi
có tổ chức những minivans ñể ñón quý bạn.

TRẠM NGỪNG

NGÀY GIỜ ðẾN

SỐ GIỜ BAY

VÉ KHỨ HỒI
(USD)

10:30 AM
12:50 PM

NON STOP
NON STOP

5:55 PM
2:30 PM

4h25m
4h40m

$397.00

1249
2471

10:30 AM
6:55 PM

NON STOP
NON STOP

5:55 PM
8:35 PM

4h25m
4h40m

$397.00

DELTA
DELTA

1918
1251

8:30 AM
4:55 PM

NON STOP
NON STOP

3:35 PM
6:50 PM

4h5m
4h55m

$626.21

SACRAMENTO (SMF) - ATL
ATLANTA - SACRAMENTO

DELTA
DELTA

760
760

12:25 PM
9:40 AM

NON STOP
NON STOP

7:50 PM
11:53 AM

4h25m
5h13m

$572.89

SAN FRANCISCO - ATL
ATLANTA - SAN FRANCISCO

DELTA
DELTA

1680
1775

2:05 PM
4:15 PM

NON STOP
NON STOP

9:38 PM
6:38 PM

4h33m
5h23m

$470.20

SAN FRANCISCO - ATL
ATLANTA - SAN FRANCISCO

UNITED
UNITED

1278
1278

1:00 PM
5:20 PM

NON STOP
NON STOP

8:37 PM
7:36 PM

4h37m
5h16m

$514.00

HOUSTON (IAH) - ATL
ATLANTA (ATL) - HOUSTON

SPIRIT
SPIRIT

362
219

12:50 PM
3:40 PM

NON STOP
NON STOP

3:51 PM
4:49 PM

2h1m
2h9m

$195.00

BRUSSELS - ATL
ATLANTA (ATL) - BRUSSELS

KLM
KLM

6081
6080

11:05 AM
5:56 PM

NON STOP
NON STOP

2:59 PM
8:35 AM + 1 DAY

10h3m
8h44m

$1,129.00

BRUSSELLS - ATL
ATLANTA (ATL) - BRUSSELS

AIR FRANCE
AIR FRANCE

3646
3679

11:30 AM
5:46 PM

NON STOP
NON STOP

3:33 PM
8:30 AM + 1 DAY

10h3m
8h44m

$1,129.00

PARIS CDG - ATL
ATL - PARIS

AIR FRANCE
AIR FRANCE

682
3611

10:45 AM
3:26 PM

NON STOP
NON STOP

2:15 PM
6:10 AM + 1 DAY

9h30m
8h44m

$1,362.00

PARIS CDG - ATL
ATL - PARIS

AIR FRANCE
AIR FRANCE

688
681

1:55 PM
5:40 PM

NON STOP
NON STOP

5:25 PM
8:10 AM + 1 DAY

9h30m
8h30m

$1,362.00

FRANKFURT - ATL
ATLANTA (ATL) - FRANKFURT

AIR FRANCE
AIR FRANCE

3619
3617

9:45 AM
4:30 PM

NON STOP
NON STOP

2:05 PM
7:40 AM + 1 DAY

10h20m
9h10m

$1,227.00

CALGARY - ATL
ATLANTA (ATL) - CALGARY

AMERICAN AIRLINES
UNITED

1166 / 2263
5161 / 1131

7:10 AM
2:29 PM

DALLAS
HOUSTON

6:10 PM
9:30 PM

9h0m
9h1m

CAD$461

SYDNEY - ATL
ATLANTA (ATL) - SYDNEY

DELTA
DELTA

6799 / 101
17 / 17

9:50 AM
7:05 PM

LOS ANGELES
LOS ANGELES

5:51 PM
6:20 AM + 2 DAY

22h1m
21h15m

$1,718.00

SYDNEY - ATL
ATLANTA (ATL) - SYDNEY

KOREAN
KOREAN

122 / 35
36 / 121

7:45 AM
12:20 PM

SEOUL
SEOUL

10:10 AM + 1 DAY
6:15 AM + 2 DAY

40h25m
27h55m

$1,583.00

THÀNH PHỐ

HÀNG KHÔNG

CHUYẾN BAY

LAX - ATL (Los Angeles - Atlanta)
ATL - LAX (Atlanta - Los Angeles)

AMERICAN AIRLINES
AMERICAN AIRLINES

1249
2437

LAX - ATL (Los Angeles - Atlanta)
ATL - LAX (Atlanta - Los Angeles)

AMERICAN AIRLINES
AMERICAN AIRLINES

SANTA ANA (SNA) - ATL
ATLANTA (ATL) - SANTA ANA

KHỞI HÀNH

ðể việc tiếp ñón quý bạn ñược chu ñáo và tiết kiệm chi phí chuyển vận, xin quý bạn ghi danh sớm hoặc trễ
nhất là ngày 1 tháng 6 năm 2015.
Cám ơn quý bạn.
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