Số: 1022 8 tháng 2 năm 2015
Buoâng Boû
Buoâng boû traàn taâm chaúng coøn tham
Töø taâm phaùt trieån quí hôn vaøng
Minh ñaïo quí ñôøi gieo thöïc chaát
Bình taâm tu luyeän roõ ñaïo traøng
Vĩ Kiên

Mục Bé Tám 19/05/2005 ñến 25/5/2005
3/5/2005 ñến 18/5/2005 (không có viết)
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) Quí tưởng trời cao có ích gì?
2)Hướng thượng thực hành có hữu ích gì không?
3) Hành triển có hữu ích gì không?
4) Thực hành cách nào mới ñúng?
5) Tiến hóa cách nào mới ñúng?
6) Thành tâm tu luyện cách nào mới ñúng?
7) Ðọc những sách gì mới ñúng?
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1) San Diego, 19-05-2005
Hỏi: Quí tưởng trời cao có ích gì?
Ðáp: Cần tu cần tiến giảm bớt phiền
Kệ:
Khai thông trí tuệ minh ñường ñạo
Học hỏi không ngừng ý chí thông
Duyên ñạo tình ñời minh ñạo pháp
Khai triển chính mình tự ñạt thông

2) San Diego, 20-05-2005 4: 13AM
Hỏi: Hướng thượng thực hành có hữu ích gì
không?
Ðáp: Thưa hướng thượng thực hành là ñường tiến
tới vô cùng
Kệ:
Hướng thượng thực hành dễ tới nơi
Phát triển vô cùng giúp thân an
Thực hành tiến tới không lùi bước
Khai thông trí tuệ rộng ñường tu

3) San Diego, 21-05-2005 4: 35 AM
Hỏi: Hành triển có hữu ích gì không?

4) San Diego, 22-05-2005 12: 25 AM
Hỏi: Thực hành cách nào mới ñúng?

Ðáp: Thưa hành triển có tiến bộ
Kệ:
Qui nguyên thiền giác tự ñạt minh
Thực hiện công phu rõ hành trình
Tự giác chính mình thông ñời ñạo
Thực hành tự cứu rõ hành trình

Ðáp: Thưa thực hành ñều ñặn mới ñúng
Kệ:
Nghiêm trang tự sửa mới là ñúng
Chuyển hóa thâm sâu hiểu tới cùng
Nguyên lý Trời ban không sửa ñổi
Thành tâm tu luyện chẳng ñổi dời

5) San Diego 23-05-2005 2: 34 AM
Hỏi: Tiến hóa cách nào mới ñúng?

6) San Diego, 24-05-2005 7: 30 AM
Hỏi: Thành tâm tu luyện cách nào mới ñúng?

Ðáp: Thưa tiến hóa thâm sâu mới ñúng
Kệ:
Thành tâm hành tiến trong nhịn nhục
Quí tưởng Trời cao chuyển sắc màu
Thương hại chính mình phải tự tu
Bình tâm học hỏi cứu thân mình

Ðáp: Thưa thành thật thực hành mới ñúng
Kệ:
Thành thật thực hành thì mới ñúng
Học hỏi vô cùng pháp bao dung
Thành tâm học hỏi tới vô cùng
Qui nguyên thiền giác pháp bao dung

7) San Diego, 25-05-2005 9: 15AM
Hỏi: Ðọc những sách gì mới ñúng?
Ðáp: Thưa ñọc những sách nào liên quan ñến sự phát triển tâm linh mới ñúng
Kệ:
Ðọc nghiên cứu tài liệu liên quan
Học hỏi không ngừng tự phát quang
Giải mê phá chấp lòng chơn thật
Trên bộ ñầu khai triển hào quang
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CÙNG ðỌC THƠ ðỨC THẦY
Thoát Dục
Nhơn sanh cơ cấu chuyển phân mầu
Tạo dục quí thân thuyết ñổi trao
Qui hội chơn hồn trong thức giác
Thực hành thanh tịnh trở về mau.

Sang tồi tại thế tự tạo ngôi
Tan tựu tựu tan tự qui hồi
Thoát dục chơn không lòng giải thoát
Vốn Không tái ngộ vạn ñiều trôi.

Về mau qui hội xét ñuôi ñầu
Rõ lẽ càn khôn rõ nhiệm mầu
Chơn ñiển qui hồn thanh tịnh giác
Sơn hà tươi ñẹp dẹp u sầu.

ðiều trôi dĩ vãng ñều không có
Học trả trả vay dọ hỏi mò
Qui ñịnh từ hồi duyên tự thức
Qui không mới rõ ñiển tồn kho.

U sầu vì tâm còn tạo dục
Tự tắm hố sâu nhịp khổ ñau
Hồn xác yếu hèn vì loạn ñộng
Khổ bao là khổ thức cơ cầu.

Tồn kho vô tận chẳng quanh co
Rõ lẽ Trời ban ñã dặn dò
Chớ vội mưu cầu duyên ñổ vỡ
Thực hành thanh tịnh niệm Nam Mô.

Cơ cầu thanh trược khó ñào sâu
Hồn vía cộng ñồng chẳng ngộ ñâu!
Hướng ngoại gieo buồn trong nội thức
Khổ hạnh chơn pháp tự ñào sâu.

Nam Mô lục tự khai hành triển
Thức giác bình tâm chẳng cảm phiền
Chơn ñạo trong lòng qui tự ñắc
Sửa mình liên tục dẹp phàm ñiên.

ðào sâu quán chuyển tâm thường dục
Dẹp bỏ giao thừa trong một kiếp
Giải nghiệp trần tâm chẳng có phiền
Hư vô thanh tịnh thạch bàn yên.

Phàm ñiên tạo dục gây phiền não
Nặng nợ trần gian khó bước vào
Vũ trụ càn khôn nào hoại nát
Vui cùng Trời Phật rõ chiều cao.

Bàn yên giải tỏa trí tâm phiền
Cảm thức hồi sinh trí vẫn yên
Tận hưởng nguồn thanh trời triển ñịnh
Thanh bình trong thức vẫn tầm xuyên.

Chiều cao xoay chuyển không ngừng nghỉ
Quán ñộ trần gian chuyển hợp thì
ði lại thức hồn trong một kiếp
Bình tâm thanh tịnh tự bàn thi.

Tầm xuyên bến giác qui nguồn cội
Cấu trúc siêu nhiên tự chuyển hồi
Thức giác tâm Không rõ ngộ ngôi
Bền tâm xây dựng chẳng sang tồi.

Bàn thi ñời ñạo quay quần chuyển
Gút mắt khai thông ñạt pháp huyền
Sáng chói huyền thiên nay tận ñộ
Duyên lành tự học tự tham thiền.

Sang tồi vì bởi còn mê chấp
Ngộ ñạo trong tâm ñi ñứng ngồi
Vui ñẹp tràn ñầy tình bạn hữu
Qui y thanh nhẹ chẳng sang tồi.

Tham thiền nhập ñịnh tự tầm xuyên
Thắng cảnh siêu nhiên sẵn nối liền
Qui nhứt tâm hành năng tự ñạt
Cảm minh thiên ñịa giải tâm phiền.
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Khóc lóc thở than ñầy máu lệ
Cực hình tự tạo biết mình ngu.

Tâm phiền vì bởi lòng xao xuyến
Khó hiểu huyền cơ khó ở yên
Thử thách muôn chiều gieo vọng ñộng
Hướng về thanh tịnh rõ huyền thiên.

Mình ngu tự khép mạng vào tù
Tha thiết cầu xin rõ ý ngu
Chật vật ñủ ñiều than thở thở
Chẳng ai ñếm xỉa ñến người ngu.

Huyền thiên bí pháp trong thanh tịnh
Thực hiện công phu tự phát minh
Giao cảm qui hồn chơn giác lý
Nơi nào cũng vậy cũng ñều khinh.

Người ngu vì bởi chưa minh ñạo
Tạo dục trần tâm khó bước vào
Thiên lý hành trình duyên tự thức
Tự tu giải tỏa ở tầng cao.

ðều khinh khai triển muôn tình ñạo
Thức giác qui không tự bước vào
Cao ñẹp lòng thành duyên tận ñộ
Cứu hồn vượt khỏi dục sanh mầu.

Tầng cao chiếu rọi ánh trăng sao
Mát mẻ thương yêu kép với ñào
Cao ñẹp tràn ñầy duyên hợp thức
Quán thông chơn pháp rõ chiều cao.

Sanh mầu ô trược kẻ trước sau
Tranh chấp chấp tranh tạo khác mầu
ðiển giới qui hồi chung một mối
Sắc không không sắc chẳng tô mầu.

Chiều cao chiếu ñộ nhơn sinh nhận
Học hỏi tràn ñầy nghĩa với ân
Thanh tịnh do Trời duyên tận ñộ
Thực hành chơn pháp tự mình phân.

Tô mầu ñội lớp trần gian trược
Che ñậy chơn lòng ñầy uất khí
Khổ cảnh ñày thân trong cực nhọc
Bất minh chơn ñạo tự làm suy.

Mình phân ñời ñạo chuyển bao lần
Không có có không tự xét phân
Duyên ñạo tình ñời nay ñược ngộ
Giải lần chơn lý ñạt thanh lần.

Làm suy cơ thể Trời ban phước
Tự diệt hồn linh về ñịa phủ
Lương Sĩ Hằng.
Manila, 16-04-1987

TRÍCH BĂNG ðỨC THẦY THUYẾT GIẢNG

CHÂN KINH 20
Thiên ñịa hữu tình nhân loại hóa
Mặt người thú tánh nhận không ra
Long lanh trước mắt cho là ñẹp
Hóa dục quần sanh lãnh khổ mà
Mọi gia cang ñều khổ hết! Sau cái khổ rồi nó mới tạo ra sự ly tán, gia ñình bị ly tán. Chúng ta là
người Việt Nam thấy rõ, khổ chừng nào dễ ly tán chừng nấy. Sau khi ly tán mà biết thức tâm ñể tu lại có
cơ hội hội tụ về tâm linh mà tiến hóa trong thực hành. Chứ người Việt Nam chúng ta khổ nhiều lắm! Từ
chế ñộ này tới chế ñộ nọ giày xéo tâm can ñầu óc của chúng ta không thể nào phát triển ñược. Ngày hôm
nay thấy ñược thiên cơ biến chuyển, bão lụt nguy hiểm ñủ thứ, thức tâm ăn năn trở về với thanh tịnh của
chính mình mà tiến hóa thì mong ra có cơ hội tự cứu.
Một người dân khôn ngoan biết tu sửa thì có thể ảnh hưởng cho những người kế tiếp ñồng hành ñồng
tiến thì tương lai xã hội sẽ tốt ñẹp, dân tình sáng suốt, dẹp bỏ tất cả những sự mê lầm ỷ lại nữa. Cho nên
còn mê lầm ỷ lại thì không có chế ñộ nào ñược sống bền. Dân cứ ỷ lại nơi chánh phủ thì chánh phủ chỉ có

Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp - Tuần Báo Phát Triển ðiển Năng 4/12

chết thôi, không có phát triển ñược. Mà dân tự thức, hợp tác với chánh phủ, chánh phủ mới tiến ñược, cộng
ñồng mới vui.
Mà chúng ta không có mượn của ai, nguyên lý của Trời ðất ñã hình thành mà chúng ta không thực
hành là chúng ta bị thua lỗ mà thôi. Cho nên chúng ta ñã thực hành ñời bao nhiêu cảnh khổ chúng ta ñã
thực hành ngày hôm nay mới ra ñược hải ngoại và ở chỗ tự do, không khí thanh nhẹ. Mà ra ñến ñây rồi
không chịu thực hành ñể hiểu mình, không thấy giá trị vô cùng và khả năng sẵn có của chính mình là tự hại
mà thôi.
Duyên ñến, chúng ta cần học hỏi ñể tiến hóa vì sự ngu muội của con người ai cũng có. Vì nó không
biết, nó không hành và nó không tới ñó làm sao mà nó hiểu ñược. Cần hành tới ñó mới hiểu. Cho nên lịch
sử ñã cho chúng ta mọi người ñắc ñạo ñều là hành khổ, hành trong khổ tiến tới, chớ người ñắc ñạo không
phải là sung sướng hơn người thường. Khi tham thiền có thể khóc thâu ñêm, thấy rõ sự sai lầm của chính
mình mà ăn năn sám hối, luồng ñiển nó mới phát triển ñi lên, lúc ñó mới ñạt ñược sự quân bình, khối óc
mới an yên tự tại mà tu tiến.
Tu rồi ñừng có chê ñạo khác. ðạo của mình mình hành chưa xong chưa ñúng làm sao chê ñạo người
ta? ðạo mình ở ñâu? Nội cái nhân ñạo này cũng chưa hành ñúng, làm cha, làm mẹ, làm con cũng làm chưa
ñúng nữa. Tại sao chưa ñúng? Vì thiếu thanh tịnh! Làm việc không ăn khớp là nó nghịch lại. Cái phản
ñộng lực nó sanh ra nhiều bệnh hoạn, ly tán trong gia cang, nguy hiểm vô cùng. Khi chúng ta thức giác
hiểu ñược nên triệt ñể áp dụng sự thanh tịnh ñể tiến hóa, thì nó mới thích hợp với cơ trời, không phải bị
giày xéo như người thường, lúc chết ra ñi vẫn vui chớ không buồn. Người ñời gần chết là ñã buồn rồi, chết
còn buồn thêm nữa, không biết ñường ñi. Già trẻ cũng vậy, không biết ñường ñi nhờ người ta dẫn dắt. Mà
thứ hung dữ dẫn dắt vô cảnh hung dữ, hành hạ ñủ chuyện hết, mới có cơ hội thức tâm!
Ngày hôm nay chúng ta cảm thức, dũng mãnh nhịn nhục ñi. Nhịn là phải chịu nhục. Thiên hạ nhục
mạ chúng ta, chúng ta cảm ơn, chúng ta chỉ có hành tiến trong thanh tịnh, tức là có tâm tận ñộ quần sanh,
làm một việc cho tất cả mọi việc. ðức Thích Ca ñã làm và chúng ta nên hành sự như vậy thì tương lai sẽ
ñem lại sự bình an cho nhân loại trên mặt ñất này. Sử sách ñể ñầy hết nhưng mà chúng ta cũng ñọc qua rồi
bỏ thôi, tánh nào tật nấy, tham lam, tham lam, tham dâm, tham dâm, ñủ chuyện hết, không tiến hóa. Dốc
lòng tu sửa, thấy rõ mình và tự tiến trong thanh nhẹ, nhiên hậu mới ảnh hưởng ñược người kế tiếp.
Việc làm chúng ta không làm, không có thể học sách mà ñi dạy người ñời ñược. Học sách dạy người
ñời thành công thì ngày nay ñâu có chiến tranh! Biết bao nhiêu người ñi học sách, học chữ, ñủ loại văn
chương nhưng mà không
tránh ñược chiến tranh. Nhiều quốc gia ñang bị nội chiến lộn xộn là vì nó không hiểu lấy chính nó mà thôi.
Hiểu lấy chính nó là lập ñược hoàn cảnh tốt, an bình cho mọi giới.
Cho nên nhiều người lầm lạc trong giới văn chương tưởng là tôi học cao siêu, tiến sĩ, thạc sĩ ñủ
chuyện nhưng mà gia cang vẫn ly tán tự nhiên vì tánh tình không sửa ñược, ôm chấp và không có giải mở,
thì làm sao có sự thành công ở tương lai? Vì vậy nhiều vị thạc sĩ, bác sĩ cũng phải tìm chỗ an yên ñể nghỉ,
khao khát thanh tịnh mới tầm ñạo này ñạo nọ, ñủ thứ ñạo. Mà ñạo nó nằm ở ñâu? Nằm ngay trong tâm
thức của chúng ta mà chúng ta không khai triển tâm thức làm sao thấy ñược huyền bí trong nội tâm? Sự
huyền bí là người ñời không rờ mó ñược, chỉ có tu thức khai mở thì thấy rõ sự huyền bí. Còn không khai
mở, tu mà không khai mở nội tâm, thì bị cõi âm thu hút. Cũng thấy hình ảnh ông này ông kia ông nọ rồi
xưng danh ñủ chuyện, rồi lãnh nhiệm vụ, làm gì ở thế gian ñây? Muốn sửa họ không phải dễ! Họ chịu tu là
có cơ hội tự sửa, mà không chịu tu thì không có cơ hội tự sửa.
Cho nên con người luân hồi nhiều kiếp, làm thú vật, làm ñủ chuyện cũng chưa biết ñạo nữa! Nguy
hiểm vô cùng! Chúng ta hiểu ñược ñạo, dốc lòng tu sửa ñi, tự ñạt tới sự quân bình, nhiên hậu mới giải mê
phá chấp và mở ñường tiến thân, phần hồn tương lai sẽ có ñất dừng chân rõ rệt. Sự thanh cao cởi mở mà
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chúng ta làm ñược, khai triển ñược là chúng ta sẽ ñến ñược. Lấy gì chứng minh? Chúng sanh ở thế gian
trước kia muốn tạo một chiếc phi cơ thô thiển, nhưng ngày hôm nay những khối óc cấu trúc hình thành
tinh vi lên xuống dễ dãi, rút ngắn ñường ñi ở nhân gian. Thì chúng ta thấy vật chất mà tiến như vậy tại sao
tâm thức của chúng ta không tiến ñược?
Chúng ta có thượng trung hạ: tam giới, mà cứ ñâm ñầu xuống hạ bộ ñể tham dục tình tứ, mê hoặc tâm
thức và không phát triển. Hỏi chứ ai hại mình? Trong cơ tạng của chúng ta có tam giới: thượng trung hạ rõ
rệt mà không biết, không phát triển, không ñi lên, thì tự nhiên ñóng cửa tức là tối tăm vậy!
HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN
1) Xin nhờ bạn ñạo năm châu hướng tâm cầu nguyện .
Ông Liễu Văn Lến - Tuổi Thìn 88 tuổi - Mất ngày 05/02/2015 ( Ngày 17- 12 Âm Lịch ) Tại
Strasbourg – Pháp )
Các con : Liễu Ngọc Châu – Liễu Ngọc Vân – Liễu Tấn Phát – Liễu Ngọc Mỹ
2) Kính xin quý bạn ñạo hướng tâm cầu nguyện cho thân phụ của bạn ñạo Lương Văn Quang là ông
Lương văn Nghiêm, sinh năm 1927 ñã ra ñi bình an vào lúc 7 :20 PM, ngày 5 tháng 2 năm 2015 dương
lịch tại Trà Vinh – Việt Nam, thọ 88 tuổi ñược siêu thăng tịnh ñộ.
Xin chân thành cám ơn quý bạn ñạo
Dung Ngọc Lai, Calgary – Canada, Kính báo
THƠ BẠN ðẠO
Không Còn Lưu Luyến
Tên ðH lần thứ 33
Lưu luyến làm chi cảnh khổ sầu.
Cuộc ñời ngẫm lại có gì ñâu
Lênh ñênh bến ñợi buồn muôn thưở
Tột ñỉnh trần gian, tột ñỉnh sầu.
ðinh Thị Thủy Hằng

An ðông, TP HCM, Việt Nam
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
Ngày 6 tháng 02 năm 2015
Kính gởi quý bạn ñạo,
Chúng tôi thành thật cảm ơn một số quý bạn ñạo ñã hăng say ghi danh trong mấy tháng vừa qua.
ðể giúp BTC có thời gian sắp xếp và phục vụ quý bạn ñầy ñủ, xin quý bạn ñạo lưu ý thời hạn ñóng
tiền ñợt 1 là ngày 1 tháng 3 năm 2015.
Quý bạn có thể lấy phiếu ghi danh và phiếu chuyển vận từ trên mạng xuống theo link dưới ñây:
http://vovinet.org/vn/activities/activities.html
http://vovinet.org/vn/activities/Congres2015/Phieu_Ghi_Danh_DH_2015_V0.pdf
http://vovinet.org/vn/activities/Congres2015/DH2015_PhieuChuyenVan_%20V0.pdf
Thành thật cảm ơn quý bạn,
Ban Ghi Danh
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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)
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Người Lớn

1 ðêm
ðêm
mỗi người 17.09.2015

ðêm

ðêm

ðêm

18.09.2015

19.09.2015

25.09.2015

Tổng Cộng

Phòng 4 người 45 USD
Phòng 3 người 60 USD
Phòng 2 người 85 USD
Phòng 1 người 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.
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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
2 trẻ em dưới 4 t
2 người lớn
1 trẻ em dưới 4 t

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

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

Hn chót ghi danh và ñóng l phí : 1.05.2015 (ho c s m hơn nu ht
ch)
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.
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 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
Chương trình sẽ có chi tiết sau.
Ăn sáng, trưa, chiều tại khách
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)
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.
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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.
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Phiếu Chuyển Vận
(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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