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Số:  1038  31 tháng 5 năm 2015 

 

 

 Mục Bé Tám  12/09/2005 ñến 18/9/2005 
 
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 thi ền ñường: 
 
1) Tâm thân bất ổn tại sao? 
2) Tình ñời ñen bạc ra sao? 
3) Hành trình tu học ngắn hay dài? 
4) Nước tiểu ñường giảm là tốt hay xấu? 
5) Ăn uống làm sao mới ñúng? 
6) Làm thế nào cho hết bệnh? 
7) Cử ăn có tốt không ? 
 
 
 

 
Thanh Lọc 

 
Trí tâm giao tiến dấn thân hành 

Kích ñộng luân lưu cõi trược thanh 
Giải quyết không thành gieo ñộng loạn 

Chơn tu tự giải tự thực hành 
 

Vĩ Kiên 
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1) Dallas, 12-9-2005  4: 45AM 
Hỏi:  Tâm thân bất ổn tại sao? 
 
Ðáp:  Thưa tâm thân bất ổn do rất nhiều yếu tố khác 
nhau tạo ra 
  Kệ: 
 Tâm thân bất ổn tại sầu lo  
 Tình thế không yên khó ñắn ño 
 Khai triển chính mình rõ quanh co 
 Qui hội tình người không rắc rối 
 

2) Dallas, 13-09-2005  3: 10 AM 
Hỏi:  Tình ñời ñen bạc ra sao? 
 
Ðáp:  Thưa tình ñời ñen bạc là không giữ lời hứa 
  Kệ: 
 Thất tín không giữ lời hứa hẹn 
 Khổ khổ tại bất minh không trọn 
 Chuyển hóa thâm sâu tự hiểu mình 
 Thành tâm tu luyện giải tâm phiền 
 

3) Dallas, 14-09-2005  2: 55 AM 
Hỏi:  Hành trình tu học ngắn hay dài? 
 
Ðáp:  Thưa hành trình tu học ñều phải dài thì mới có 
cơ hội tiến hóa tốt 
  Kệ: 
 Hành trình tu học phải dài lâu 
 Bền vững tu tâm sửa tánh tốt 
 Học hỏi vô cùng mới tiến thân 
 Hành thông tự thức tự góp phần 
 

4) Montréal, 15-09-2005  1: 15PM 
Hỏi: Nước tiểu ñường giảm là tốt hay xấu? 
 
Ðáp:  Thưa nước tiểu ñường giảm xuống là rất tốt 
  Kệ: 
 Tiểu ñường gia giảm là chuyện thường 
 Ăn uống bất cẩn là tự hại 
 Cẩn thận là an ổn bớt khổ 
 Thành tâm tu luyện tự mình yên 
 

5) Montréal, 16-09-2005  3: 04AM 
Hỏi:  Ăn uống làm sao mới ñúng? 
 
Ðáp:  Thưa ăn uống phải biết kiêng cử 
  Kệ: 
 Tiểu ñường là lá lách yếu bệnh 
 Cần kiêng cử ăn uống cẩn thận 
 Không nên ăn cơm có ñường ngọt 
 Ăn ñói là cần thiết phải nhịn 
 

6) Montréal, 17-09-2005  
Hỏi:  Làm thế nào cho hết bệnh? 
 
Ðáp:  Thưa cả thế giới chưa có cách nào trị hết 
  Kệ: 
 Do miệng không kiêng cử sinh bệnh 
 Hậu quả nhiều chuyện lôi thôi ñộng 
 Nhức mỏi ñủ ñiều không tả xiết 
            Bình tâm tu luyện sẽ an vui 
 

7) Montréal, 18-09-2005  10 : oo AM 
Hỏi :  Cử ăn có tốt không ? 
 
Ðáp :  Thưa cử ăn thịt ñỏ rất tốt 
  Kệ : 
 Cử ăn là chuyện rất cần thiết 
 Sửa tiến tâm thân mới ñược yên 
 Giải quyết chính mình thân ổn ñịnh 
 Thành tâm tu luyện sống an yên 
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CÙNG ðỌC THƠ ðỨC THẦY 
 

KHÓC VÌ NH ƠN LOẠI 
 

Khóc vì nhơn loại ñiêu linh 
Khóc vì nhơn loại tánh tình bất chơn 

Khóc vì nhơn loại giận hờn 
Khóc vì nhơn loại quên ơn Phật Trời 

Khóc vì nhơn loại bỏ rơi 
Khóc vì nhơn loại quên Trời quên ta 

Khóc vì nhơn loại bất hòa 
Khóc vì nhơn loại thiết tha cảnh trần 

Khóc vì nhơn loại bất nhân 
Khóc vì nhơn loại mở tầng ñấu tranh 

Khóc vì nhơn loại cành nanh 
Khóc vì nhơn loại không hành không tu 

Khóc vì nhơn loại vẫn ngu 
Khóc vì nhơn loại ở tù mới hay 

Khóc vì nhơn loại làm thầy 
Khóc vì nhơn loại ngày ngày tạo sai 

Khóc vì nhơn loại thị oai 
Khóc vì nhơn loại chẳng tài hơn ai 

Khóc vì nhơn loại tự ñày 
Khóc vì nhơn loại ngày ngày lún sâu 

Khóc vì nhơn loại lo rầu 
Khóc vì nhơn loại bỏ tàu Chơn Tâm 

Khóc vì nhơn loại khóc thầm 
Khóc vì nhơn loại chẳng tầm ñường ñi 

Khóc vì nhơn loại ghét nghi 
Khóc vì nhơn loại chẳng ñi về Trời 

Khóc vì nhơn loại chẳng rời 
Khóc vì nhơn loại sống ñời tham sân 

Khóc vì nhơn loại chẳng cần 
Khóc vì nhơn loại khó phần giải thông 

Khóc vì nhơn loại chẳng thông 
Khóc vì nhơn loại tréo tròng gạt nhau 

Khóc vì nhơn loại ñối ñầu 
Khóc vì nhơn loại giết nhau hoài hoài 

Khóc vì nhơn loại lười hoài 
Khóc vì nhơn loại tạo sai tạo lầm 

Khóc vì nhơn loại khép Tâm 
Khóc vì nhơn loại chẳng tầm thực chơn 

Khóc vì nhơn loại thiệt hơn 
Khóc vì nhơn loại tạo ơn giả tình 

Khóc vì nhơn loại bất minh 
Khóc vì nhơn loại tạo tình khổ ñau 

Khóc vì nhơn loại muốn mau 
Khóc vì nhơn loại khổ ñau ñời ñời 

Khóc vì nhơn loại lệ rơi 
Khóc vì nhơn loại sống ñời khổ tâm 

Khóc vì nhơn loại ñiếc câm 
Khóc vì nhơn loại Chơn Tâm khó hòa 

Khóc vì nhơn loại ta bà 
Khóc vì nhơn loại bỏ nhà không lo 

Khóc vì nhơn loại nằm co 
Khóc vì nhơn loại chẳng mò ñược chi 

Khóc vì nhơn loại sân si 
Khóc vì nhơn loại khó thì tiến nhanh 

Khóc vì nhơn loại thiếu hành 
Khóc vì nhơn loại chẳng thanh như Trời 

Khóc vì nhơn loại nơi nơi 
Khóc vì nhơn loại chẳng xơi ñược gì 

Khóc vì nhơn loại khinh khi 
Khóc vì nhơn loại Tâm thì bất an 

Khóc vì nhơn loại bàng hoàng 
Khóc vì nhơn loại có ñàng chẳng ñi 

Khóc vì nhơn loại tự khi 
Khóc vì nhơn loại khó thi khó hòa 

Khóc vì nhơn loại cách xa 
Khóc vì nhơn loại chẳng hòa tiến lên 

Khóc vì nhơn loại siết rên 
Khóc vì nhơn loại bỏ nền tảng căn 

Khóc vì nhơn loại khó khăn 
Khóc vì nhơn loại cằn nhằn nội tâm 

Khóc vì nhơn loại gạt thầm 
Khóc vì nhơn loại bỏ tầm Thanh Quang 

Khoác vì nhơn loại chẳng bàn 
Khóc vì nhơn loại quên ñàng về quê 

Khóc vì nhơn loại chán chê 
Khóc vì nhơn loại khó bề sống chung 

Khóc vì nhơn loại bít bùng 
Khóc vì nhơn loại tạo khùng tạo ñiên 

Khóc vì nhơn loại cảm phiền 
Khóc vì nhơn loại sống riêng một mình 

Khóc vì nhơn loại chưa minh 
Khóc vì nhơn loại hại mình ngày ñêm 

Khóc vì nhơn loại khó êm 
Khóc vì nhơn loại làm rêm cả mình 

Khóc vì nhơn loại vắng tình 
Khóc vì nhơn loại bỏ mình bơ vơ 

Khóc vì nhơn loại ước mơ 
Khóc vì nhơn loại ñến giờ không ñi ! 

Kính bái, 
Lương Sĩ Hằng. 

Gien, 23-12-1981 
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TRÍCH B ĂNG ðỨC THẦY THUY ẾT GIẢNG 
  

CHÂN KINH 36 
 

Mình yên tận ñộ tình duyên quý 
Thực hiện tâm lành chẳng nghĩ suy 

Ban chiếu không ngừng tâm ñạt thức 
Cùng chung xây dựng ñạo tâm tùy 

 

“Mình yên tận ñộ tình duyên quý”: 
Mình yên, có thanh tịnh, thì mới tận ñộ, mới cảm thức tình duyên của Trời Phật là quý. 
“Thực hiện tâm lành chẳng nghĩ suy”: 
Cứ theo con ñường ñó phát triển thì tâm tự nhiên nó hướng thiện khỏi lo âu. 
“Ban chiếu không ngừng tâm ñạt thức”: 
Từ bi luôn luôn lúc nào cũng ban chiếu không ngừng, tâm chúng ta càng ngày càng hiểu ñược chính mình. 
“Cùng chung xây dựng ñạo tâm tùy”: 
Cùng chung xây dựng, phát triển trong nội thức của chính mình. Thì ñạo tâm tùy ñường tiến, xuất phát ra. 
Mỗi ngày một chút tùy duyên tận ñộ. Tự tu, tự tiến, tự hành, tự ñạt rất rõ ràng, nếu chúng ta không chịu tự tu 
thì không bao giờ tiến. Không hành thì không bao giờ ñạt, duyên lành lúc nào cũng ñến với chúng ta, nếu 
chúng ta hướng về cõi thanh, và thực hành tiến về thanh tịnh, thì luôn luôn sống trong duyên lành tốt ñẹp. 
 

        Phát triển ñược tâm từ bi mới phát triển ñược ñại bi ñã quang chiếu cho chúng ta không ngừng nghỉ, và 
tâm chúng ta càng ngày càng hiểu chiều sâu của tâm ñạo hơn. Mọi người cùng tu cùng tiến, chính bản thân 
chúng ta vạn linh cũng ñồng tu, thì cái ñạo tâm sẽ bừng sáng. Khi ñạo tâm bừng sáng rồi, duyên ñạo sẽ tràn 
ngập, sống trong ñạo không có gì nguy hiểm. Không tiếp tục phá quấy lấy chính mình, chỉ xây dựng và phát 
triển tới vô cùng, thì bớt sự nguy hiểm và tai nạn của tình ñời. Chính mình mới có khả năng sửa tiến cho 
chính mình, chớ không có một người nào giúp chúng ta ñược ñâu! Chúng ta ñã cảm thấy hoàn cảnh là ân sư, 
mọi sự kích ñộng mà chúng ta biết lấy oán làm ân, thì mọi việc sẽ ñược lắng trong và tiến hóa nhanh nhẹ về 
với giới thanh tịnh, thức tâm tu hành. 
 

        Mỗi người ở thế gian mặt ñất này ñều tham dâm. Trước hết trai lớn lấy vợ, gái lớn lấy chồng, là tham 
dâm mà thôi, rồi từ cái tham dâm nó kích ñộng và phản ñộng nó mới tìm ra lãnh vực thanh tịnh mà tu. Thì 
mọi người cuối cùng phải tu, phải trở về Vô Vi. Chuyện lớn làm thành nhỏ, chuyện nhỏ làm thành không. 
Giờ phút lâm chung ai cũng muốn tha thứ cho nhau, dù nói một câu ñụng chạm tự ái của ñối  phương, chúng 
ta cũng muốn ăn năn sám hối. Cho nên tu, từ ở góc nào cũng ñược tu. Nếu hiểu ñược mình là rất dễ tu. Càng 
tu càng thấy sự sai lầm của mình. Nhiều người sai mà vun bồi cái sai, dày ñặc thành một vách tường tự ái, 
khó giải quyết tâm linh. 
 

        Càng ngày càng ñắm chìm trong dục vọng và không tiến bước ñược là vậy! Còn tu thanh tịnh, dẹp bỏ 
tự ái, thì mọi việc sẽ tiến triển tốt, còn một giây phút nuôi tự ái là không có bao giờ tiến triển ñược. Càng 
ngày cảm thức ta là nhẹ, ta là không, tức là ta sẽ sáng suốt, còn ôm lấy cái ta cản ngăn mọi sự tiến hóa của 
tâm linh, là một tội hồn tại thế gian. Xây dựng sửa mình tiến hóa, thì tâm linh nó mới bừng sáng, không chịu 
xây dựng, không chịu sửa mình thì tâm linh không bừng sáng. Tự ái cao ngút tức là cái mồ ñang chôn thân, 
giam hãm trong một cái giới nào, không có phát triển ñược.  
 

        Thường xuyên niệm Phật co lưỡi răng kề răng thường xuyên niệm Phật thì thức hòa ñồng nó mới mở. 
Huyền bí nội tâm nó mới bừng sáng. Tu là phải hành, hành trong thầm kín, chớ không phải hành về áo mão 
ñược. Tu là tu tâm dưỡng tánh, khai mở trí tuệ mới thật là người tu. Tu mà không hành thì tâm làm sao phát 
triển? Sợ ñời thì cũng không có phát triển, có ñời mới có ñạo. ðời nhờ ñời kích ñộng ñưa chúng ta ñến chỗ 
thanh tịnh, mà không biết giá trị của ân sư và thực hành ñể tiến bước. Gia ñình của chúng ta là ân sư luôn 
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luôn kích ñộng và phản ñộng, mà chúng ta hiểu ñược chính chúng ta, rồi chúng ta mới ñem lại niềm vui cho 
gia cang, hòa ái tương thân, càng ngày càng ổn ñịnh. Gia ñình trên nói dưới nghe, dưới nói trên nghe, thì 
cuộc sống rất an vui.  
 

        Vợ chồng cha con sum họp, mỗi người một chút là ăn không hết, ñâu cần phải làm giàu. Có khỏe mạnh 
là chúng ta là người giàu rồi. ðời ñạo rõ rệt. Có xác, có tâm, có hồn và xác là phát triển tâm linh, là chúng ta 
giàu có hơn người phàm rồi. Chứ cuối cùng chúng ta, một ñồng xu cũng không mang ra khỏi quả ñịa cầu 
ñược, thì chúng ta phải nuôi dưỡng những gì lấy của Trời xây dựng, ñể tương lai giờ phút lâm chung có cơ 
hội ñi lên, thay vì ñi xuống. Mà trọn lành mới ñi lên, lúc sống chúng ta thấy ta càng ngày càng nhiều, càng 
quý. Hiểu ñược mình là hiểu ñược Phật, hiểu ñược mình là hiểu ñược Trời, hiểu ñược mình là hiểu nhân 
loại, hiểu tất cả trong tình thương xây dựng, mở thức hòa ñồng, tự tu tự tiến trong thanh nhẹ, mới giải quyết 
ñược trận ñồ tâm linh của chúng ta, ñã và ñang bị kẹt nhiều kiếp rồi, chứ không phải mới ñây. 
 

        Thành tâm tu sửa là sửa lấy chính mình thôi, không có sửa ñược ai. Chỉ có lo tu ñể ảnh hưởng người kế 
tiếp, người kế tiếp thấy ñược người tu lập hạnh tốt muốn học theo, noi theo con ñường ñó ñể tu, là người sẽ 
ñược giải thoát. Cho nên làm một việc cho tất cả mọi việc, càng tu càng tiến, càng dìu tiến ñược mọi nơi 
mọi giới. ðức Thích Ca trước kia tu có một mình, sau này ñồn ñãi rồi người ta mới ñến gặp Ngài càng ngày 
càng ñông. Một lần thuyết giảng, biết bao nhiêu người tới nghe ñể thức tâm, về ñể ăn năn sám hối và tự sửa 
tâm thân của chính mình mà tiến hóa. Do ai? Do sự dày công tu học của Ngài. Rồi bây giờ chúng ta muốn 
biết, hành ñạt như Ngài thì phải có dày công. Quyết tâm và dày công tu học mới tiến ñược, nếu chúng ta 
không quyết tâm và không có dày công, thì không có bao giờ tiến ñược. 
 
        Hành trong khổ mới tiến. Người ñời nói khổ, chớ kỳ thật ta sửa ñược, tháo gỡ ñược, là ta sung sướng 
hơn người ta. Ở thế gian, họ thấy họ khổ nhục, này ăn chay khổ cực quá, họ ăn cơm với muối khổ cực quá, 
họ ăn cơm trái cà họ khổ cực. Thấy nó khổ nhưng mà nó sướng vì nó giải ñược. Còn thấy sướng nhưng mà 
khổ. Càng ngày càng chồng chất nghiệp duyên thù hận trong nội tâm, ăn thịt, ăn cá, ăn tùm lum hết, rồi 
chồng chất nghiệp trong nội tâm giải không kịp. 
 
        Cho nên những người chưa tiếp xúc ñược nguyên khí không nên ăn cá thịt. Tiếp xúc ñược nguyên khí, 
thì mình có cơ hội giải ñược, cứu ñược không sao. Cho nên phải cần pháp luyện một thời gian, rồi lần lần ñi 
tới tận ñộ, tự do tận ñộ quần sanh. Không tiếp xúc ñược nguyên khí mà tu cái gì? Căn bản sự sống của mình 
là nguyên khí, tiếp xúc ñược nguyên khí, mới có cơ hội vun bồi nguyên khí dồi dào. Mắt sáng tâm minh vui 
hòa với Thiên Giới, thì thật sự thoát khỏi cảnh ðịa Ngục, lúc sống chúng ta chứng minh ñược chúng ta thoát 
khỏi cảnh ðịa Ngục.  
 
        Vì ngày ngày ñêm ñêm phát triển niệm Phật, trung tim bộ ñầu có luồng ñiển rút, càng ngày càng rút 
mạnh. Rút mạnh là chứng minh chúng ta rời khỏi thể xác dễ ợt, không có gì khó khăn, phải hành mới có. 
Còn sống mà không biết ñường ñi, thì chết rồi cúng ñể cho lên Thiên ðàng, chừng nào mới ñi ñược? Sống 
mà nó còn chưa hiểu ñường ñi, rồi cúng làm sao nó ñi ñược? Nó phải ñi, nó phải hành, cũng như bây giờ ở 
thế gian, phải lái xe mới có bằng cấp, mới hiểu ñường, còn nhờ người ta chở thét rồi cũng không hiểu ñường 
ñi ñâu. Phải tự mình làm cho chính mình mới có kết quả tốt, chớ ở cái xã hội công bằng hiện tại là mọi 
người phải tự làm, tự tiến, thì tinh thần phục vụ nó mới cao. 
 
        Biết ñược hồn phục vụ thể xác, thì xác mới yên, mà ngược lại, không hiểu tưởng là xác là phục vụ cho 
hồn là sai rồi. Hướng ngoại, cái xác là tạo sóng song mê mà thôi. Thoa phấn ñánh son, bận áo tốt là ñể cho 
người ta mê hoặc người ta thôi, chớ sự thật cái tâm chưa tu là chưa biết gì. Cái tâm chưa sửa mà chưa biết 
giải tiến cho chính mình, trong cái nguyên lý khứ trược lưu thanh, thì vẫn bị ô nhiễm, trần trược, tham lam 
như người thường không có gì khác. 
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HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN 
 
1) Xin nhờ quý bạn ñạo hướng tâm cầu nguyện cho mẹ của bạn ñạo Yến Lê và cũng là bà ngọai của bạn ñạo 
Ánh Minh tên Liêu Thị Hội, mất lúc 8g25 sáng ngày 13 tháng 5 năm 2015, tức ngày 25 tháng 3 năm Ất Mùi 
tại Bắc Cali, hỏa táng ngày 20 tháng 5 năm 2015, nhằm ngày mùng 3 tháng 4 năm Ất Mùi, hưởng thọ 91 
tuổi, ñược siêu thăng tịnh ñộ. 
 
Xin thành thật cảm ơn quý bạn ñạo. 
Gia ñình xin thông báo  
 
2) Xin quý bạn ñạo hướng tâm cầu  nguyện cho bà LÝ THỊ HÉN. (Là thân mẫu của bd Lâm Thị Nga). Mất 
ngày 19.5.2015 ( nhắm ngày 02.04 năm Ất Mùi). Thọ 80 tuổi. Tại Nhu Gia. .Soc Trăng. ðược siêu thăng 
tịnh ñộ. 
 
Xin cám ơn quý bạn ñạo 
Vương Việt Hồng (Sóc Trăng) kính báo 
 
3) Xin Quý bạn ñạo hướng tâm cầu nguyện cho bạn ñạo PHẠM TRỌNG HUỲNH mất vào lúc 15g30 ngày 
25 tháng 5 năm 2015, nhằm ngày mùng 8 tháng 4 năm Ất Mùi, hưởng Dương 36 tuổi, an táng tại quê nhà, 
thị trấn Mỹ Thọ, tỉnh ðồng Tháp ngày 28 tháng 5 năm 2015, nhằm ngày 11 tháng 4 năm Ất Mùi, ñược siêu 
thăng tịnh ñộ. 
 
Thành thật cám ơn Quý bạn ñạo. 
Các bạn ñạo thân hữu xin thông báo. 
 
4) Kính xin quý bạn ñạo hướng tâm cầu nguyện cho Ông Trần Thến sanh năm 1925, (là Ba của bạn ñạo 
Trần Chiel và Trần Út) ñã qua ñời vào lúc 10:24 pm ngày 27 tháng 5 năm 2015 tại thành phố Calgary 
Canada, hưởng thọ 90 tuổi, ñược siêu thăng tịnh ñộ. 
 
Trần Chiel và Trần Út cùng gia ñình thành tâm cảm tạ tất cả quý bạn ñạo. 
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Thông báo ðại Hội Vô Vi Quốc Tế kỳ 34, năm 2015 
“H ọc Và Hành” 

Khách Sạn Atlanta Marriott Marquis, Atlanta, Georgia 
Từ 20 tháng 9 ñến 25 tháng 9 năm 2015 

 
Ngày 29 tháng 5 năm 2015 
 
Kính gởi quý bạn ñạo, 

Xin quý bạn lưu ý thời hạn chót ñóng tiền ðại Hội “Học và Hành” ñã qua và là ngày 1 tháng 5 
năm 2015.  Nếu quý bạn chưa ñóng tiền ñợt 2, xin quý bạn  ñóng phần còn lại càng sớm càng tốt, ñể bảo 
ñảm giữ chỗ.  Hiện nay, chúng tôi không thể nhận thêm những bạn ñạo ghi danh trễ vì ñã hết phòng với giá 
ñặc biệt, và sẽ xếp quý bạn vào danh sách chờ ñợi. 

Nếu quý bạn muốn viếng thăm Georgia Aquarium vào ngày hậu ñại hội, xin quý bạn gởi tiền vé vào 
cửa trước ngày 1 tháng 6 năm 2015 ñể BTC có thì giờ sắp xếp. Giá vé cho người lớn: $34.51, giá vé người 
lớn tuổi (trên 65 t): $31.27, giá vé trẻ em (3-12 t): $29.11. 

Nếu quý bạn ñã mua vé máy bay, xin vui lòng ñiền phiếu chuyển vận hoặc thông báo cho ban ghi 
danh càng sớm càng tốt ñể BTC có ñủ thời gian sắp xếp xe bus hoặc mini-van ñưa ñón quý bạn. Xin quý 
bạn lưu ý thời hạn chót ghi danh chuyển vận là ngày 1 tháng 6 năm 2015.   

Nếu quý bạn di chuyển tự túc hoặc cần ñậu xe parking tại Khách Sạn Marriott Marquis, giá tiền 
parking xe như sau: 
* 0-1 hours - $12 
* 1-4 hours - $15 
* 4-6 hours - $20 
* 6-24 hours - $35 (bạn ñạo ở khách sạn trả $35 một ngày cho 1 chiếc xe, có quyền ra vô nhiều lần.) 
* Oversized Vehicles - $39  (loại xe lớn) 

Giá tiền parking cao vì khách sạn ở tại trung tâm thành phố, và tương ñương với giá tại các khách 
sạn lân cận. Nếu cần parking xe qua ñêm, quý bạn nên parking xe trong khách sạn bảo ñảm và an toàn hơn 
các parking công cộng bên ngoài. 

 
Thành thật cảm ơn quý bạn, 
 
Ban Ghi Danh 
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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, U SA 
  

 
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. 
 
 
 


