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Vi Kiên 
 

 
Mục Bé Tám từ 30/05/98 đến 06/06/98 

Copyright 2008 by Lương Sĩ Hằng & VoVi Multimedia Communication. All rights reserved. 
Thưa các bạn, 
 
Mục Bé Tám, viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Ðại Bi, nó cũng là một liều 
thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai 
đoạn nào, có Ðạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành 
đứng đắn, thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.   
Kính bái, 
Bé Tám 
 
Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường 

 
1) Gốc gát của loài người từ đâu đến ? 
2) Muốn phát triển trí tâm thì phải phát triển làm sao thì mới đúng ? 
3) Người tu Vô Vi không có quyết tâm và lập trường có kết quả không ? 
4) Người tu bất vụ lợi có cần kể công hay không ? 
5) Những gì gọi là cơ hội tu ? 
6) Tại sao làm người phải chết ? 
7) Vạn linh trên mặt đất đều sống chung một hơi thở nguyên khí của Trời Ðất, 
 tại sao phải khổ ? 
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1) Sydney, 30/05/98 7 : 25 AM 
Hỏi : Gốc gát của loài người từ đâu đến ? 
 
Ðáp : Thưa gốc gát của loài người từ thiên giới 
giáng lâm, ngự trong thể xác, cấu trúc bởi lửa gió 
đất. Phần hồn là vô cùng, phân từ ánh sáng của càn 
khôn vũ trụ, từ thanh tịnh đi đến loạn động. Sự 
sáng suốt quản lý và trách nhiệm, một khối thần 
kinh chằng chịt. Tu thiền thanh tịnh thì mớI thấu 
triệt được khả năng sẵn có, là tiếp xúc với ánh sáng 
tự nhiên và hồn nhiên của Trời Phật thì mới an vui 
  Kệ : 
 Cộng đồng thanh nhẹ tự rèn trui 
 Thức giác tâm tu giải mù 
 Thọ hưởng điện năng xây dựng tiến 
 Về không thanh nhẹ tự mình vui 
 

2) Sydney, 31/05/98 5 : 20 AM 
Hỏi : Muốn phát triển trí tâm thì phải phát triển 
làm sao thì mới đúng ? 
 
Ðáp : Thưa muốn phát triển trí tâm thì phải nhịn 
nhục và dứt khoát, buông bỏ tất cả sự tham dâm 
của nội tâm, dứt khoát học từ bi và thực hiện từ 
bi 
                                Kệ : 
 Tiến bước tâm linh giải bỏ sân 
 Nguyện tu sáng suốt tự phân lần 
 ÐờI là tạm cảnh tâm thông hiểu 
 Giải tỏa mê lầm giữ pháp ân 
 

3) Honolulu, 01/06/98 5 :25 AM 
Hỏi : Người tu Vô Vi không có quyết tâm và lập 
trường có kết quả không ? 
 
Ðáp : Thưa người tu Vô Vi không có quyết tâm và 
lập trường không vững sẽ không có kết quả tốt ở 
tương lai 
  Kệ : 
 Tự phụ lấy tâm chẳng được bền 
 Tâm thân nghịch lại tự mình quên 
 Lời thề không giữ tâm mê loạn 
 Khổ não phiền tâm chẳng vững bền 
 

4) Honolulu, 02/06/98 4 :00 AM 
Hỏi : Người tu bất vụ lợi có cần kể công hay 
không ? 
 
Ðáp : Thưa người tu Vô Vi bất vụ lợi tự tạo hạnh 
đức cho chính mình, Trời Phật chứng tâm trong 
cuộc dấn thân phục vụ của hành giả, không cần 
kể công như tâm đời tranh chấp 
  Kệ : 
 Thực hành chơn pháp chẳng lòng vòng 
động 
 Khai triển tâm linh tự thoát còng 
 Có có không không lòng cảm thức 
 Chiều cao sâu rộng tự mình thông 
 

5) Honolulu, 03/06/98 5 :50 AM 
Hỏi : Những gì gọi là cơ hội tu ? 
 
Ðáp : Thưa cơ hội tu là sự nhồi quả của tâm thức, 
cần tu giải thì mới tiến, thực hành nhịn nhục sẽ 
được thăng hoa 
  Kệ : 
 Sóng nhồi thuyền vẫn thân trôi 
 Vượt khỏi trùng dương chấp nhận nhồi 
 Dũng mãnh hành trình tâm sáng lạng 
 Qui về thanh cảnh tự về ngôi 
 

6) Honolulu, 04/06/98 3 :25 AM 
Hỏi : Tại sao làm người phải chết ? 
 
Ðáp : Thưa định luật của Trời Ðất là có đến phải 
có đi, tiến hóa trong xây dựng theo định luật 
nhân quả, cảnh sung sướng cũng như cảnh đau 
khổ cũng phải chấp nhận và nhịn nhục trong chu 
trình tiến hóa 
  Kệ : 
 Tiến nhanh tiến chậm tùy chơn thức 
 Chuyển hoá tâm linh tự sửa mình 
 Cảm thức thông minh tùy trí tuệ 
 Quán thông tình thế cũng do mình 
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7) Honolulu, 05/06/98 2 :45 AM 
Hỏi : Vạn linh trên mặt đất đều sống chung một hơi thở nguyên khí của Trời Ðất, tại sao phải khổ ? 
 
Ðáp : Thưa vạn linh đều chung sống cùng một hơi thở nguyên khí của Trời Ðất, đều phải khổ thì mới 
cảm thức sự bình đẳng như nhau, khổ vì chưa hiểu lấy chính mình và chưa quán thông nguyên lý của 
Trời Ðất, thiếu nhịn nhục, tâm thức khó đạt tới sự thanh nhẹ của Trời Ðất thì lúc nào cũng lo âu và tham 
sống sợ chết 
  Kệ : 
 Bất thông lãi nhãi lại tâm buồn 
 Khó khổ triền miên khó tự buồn 
 Kết quả tình đời trong cực nhọc 
 Bất thông thiên địa khó về nguồn 
 
 

TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THU ẾT GIẢNG 
 

Tiền đồ hơi thở chuyển vòng 
Pháp Luân tự đạt khỏi phòng ngoại xâm 

Cái tiền đồ hơi thở chuyển vòng, tiền đồ của các bạn là do hơi thở. Hồi trước kia các bạn thở nó 
nặng, rồi đây các bạn dùng ý là hơi nó chuyển từ trung tim bộ đầu xuống là sáng suốt thì các bạn 
thấy tiền đồ của các bạn đâu có bị bế tắc, đâu có tăm tối nữa, chuyển vòng chỉ tiến lên thôi, thấy 
hít một vòng rồi lần lần nó sẽ mở, sẽ tiến giải lên bên trên. 
 
Pháp Luân tự đạt khỏi phòng ngoại xâm: đó làm PL càng ngày càng nhiều, càng nhẹ, càng thông 
thì đạt khỏi vòng ngoại xâm, bởi vì cái PLTC các bạn đem cái thanh điển bên trên chuyển vòng 
giải tỏa từ lỗ chơn lông một. Ðó, nó phát quang ra, có cái gì mà xâm nhập chúng ta. Tư tưởng các 
bạn đang ngon lành nhẹ nhàng, vậy mà nghe một cái gì động nó áp vô làm cái đầu các bạn nặng 
là bị xâm nhập, nhưng mà các bạn giữ được cái thanh thản đó thì các bạn thấy cái phần kia nó 
còn thấp hơn cái phần nầy. Cái phần áp chế kia nó trược, ở trong nầy chúng ta không có trược, 
lấy gì rước trược. Nếu mà chúng ta lập cho nó thanh thì nó giải cái trược đi thì vẫn còn nguyên là 
sự thanh. 
 
Cho nên mình đạt được cái thanh là nhờ PLTC, cái PLTC nó giúp cho các bạn cái sức khỏe rồi từ 
sức khoẻ đi tới tâm tư các bạn được ổn định, rồi từ ổn định đó nó đi tới sáng suốt, triền miêm cởi 
mở. À, thì tất cả, các bạn hòa đồng với tất cả thì cái tâm tư các bạn đi đâu cũng là vì mọi người, 
chứ không có bị eo hẹp nữa, thương tất cả và làm tất cả những điều tốt. 
 
Cho nên khi đến đâu thì cái hột giống tốt đi đâu cũng ảnh hưởng và phát triển được những cái cây 
tốt và giống tốt tiếp tục. Nhưng mà chung qui chỉ có hơi thở mà thôi, chung qui cũng chỉ có cái 
PL để mở cho tất cả. 
 
Khi mà chúng ta hiểu rõ PL là qúi, hơi thở là qúi, do càn khôn vũ trụ đóng góp cái phần thanh 
điển đó, mà chúng ta càng ngày càng tiếp thu, càng sửa, rồi nó càng mở, càng nhẹ. 
 
Nhiều người tu một thời gian thấy tui gồ ghề lớn. Ðó là nó đưa cái trược ra ngoài, cái phần vía nó 
bành trướng ra, rồi một thời gian nó sẽ tiêu tan, chớ không có gì hết, rồi càc bạn làm nữa, càng 
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ngày càng nhẹ, càng ngày càng nhẹ, càng ngày càng thu nhỏ, thu hẹp. Mà chỉ có một đốm sáng 
đó nó hiểu tất cả. Nó hiểu sự sai lầm của nó, nó mới đi tới giác ngộ. Nó hiểu sự sai lầm tăm tối 
ngu muội của nó, nó mới đi tới sáng suốt. 
Không nên thâu thập ô trược nhiều, thay vì khử trược lưu thanh, phải tự hành tự giải, không tự 
hành tự giải, không bao giờ đạt được cái gì. 

THƠ 
                  CHIỀU CUỐI NĂM 
 
Nắng hanh vàng cả một chiều 
Chiều trôi lặng lẽ của chiều cuối năm 
Chiều trong ta cũng âm thầm 
Như câu Lục Tự lâm râm niệm hoài. 
 
Hơn ba trăm ngày nếm hăng say 
Chừng bao nhiêu ấy hành ngày hành đêm 
Lời Thầy tha thiết êm đềm 
Xuống đây tu học tạo thêm nhân lành. 
 
Học chết, học trược, học thanh 
Ai đi ai ở ai thành trò Tiên 
Ai về đến đỉnh cao Thiền 
Ai tu tha thiết nối giềng mối xưa. 
 
Chiều cuối năm nắng nhớ mưa 
Bắc còn lạnh lẻo, Nam vừa nắng hanh 
Nhớ xưa lúc thuở đầu xanh 
Thanh nhiều trược ít duyên lành dẫn đưa. 
 
Sau bao năm hành niệm đủ chưa 
Thực Hành Chất Phác, có thừa đủ chăng? 
Mấy điều tâm niệm ân cần 
Thầy khuyên Thầy dạy, trò ăn năn gì? 
 
Ðường về Tiên Phật khó chi 
Mà sao sừng thỏ được thì là bao? 
Làm sao mở được bộ đầu 
Mang tình giải thoát đỉnh cao Niết bàn? 
 
Chiều cuối năm đợi Xuân sang 
Nhiều đêm thiền định ngỡ ngàng tòa sen 
Nhẹ nhàng như Phật ngợi khen 
Chúng sanh ngộ Phật như đèn trong đêm. 
 
Chiều cuối năm sắp hết đến đêm 
Chờ Giao Thừa đến, êm đềm đón Xuân 
Thiền nhân cố gắng tưng bừng 

Ðêm ngày tu học như Xuân đón chào. 
 
Lo hành niệm chẳng xuyến xao 
Chẳng lười biếng nhác, chẳng vào trược nhơ 
Xin đừng chiếu lệ lững lờ 
Tu trong động loạn chớ mơ tưởng gì. 
 
Năm hết Tết đến Xuân thì 
Thiền cho rạng rở Mô ni châu thành 
Chúc người khử trược lưu thanh 
Hướng về thanh cảnh, tu hành thành công. 
 
   Hiệp Bình Phước, chiều 30 Tết Mậu Tý. 
              TỪ HÙNG. 
                  ==== 
           XÁ LỢI CHÂU 
Định ý bình thanh tịnh phóng thâu  
Thiền yên soi nội chẳng tham cầu  
Công phu mật niệm ngày đêm tiến 
Trụ điển thượng đình xả lợi châu  
                Phúc Tâm Cà Mau 29/2/2008 
               ====== 
              ƠN CHA  
Kiếp này đại phước gặp Thầy 
Ban cho pháp báo đêm ngày công phu  
Huấn từ phá chấp giải mù  
Ơn cha con nguyện tự  tu về nguồn  
                     Phúc Tâm Cà Mau 29/2/2008 
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Báo cáo về tình trạng sức khỏe của Đức Thầy 
trong tuần 08/03/2008 – 14/03/2008 

 
Sau một tuần tịnh dưỡng, sức khỏe của Thầy cũng bắt đầu khôi phục. Nơi Thầy cư ngụ hiện tại, 
Thầy có thể đi dạo trong vườn, trồng cây miền nhiệt đới, quanh năm ấm áp như mùa xuân mặc dù 
bên ngoài mùa đông rất lạnh. 
 
Huyết áp của Thầy đã khá ổn định và bác sĩ đã bớt thuốc uống còn 2 thứ  thay vì 3 thứ khác 
nhau.  
 
Lượng đường trong máu cũng khá quân bình so với lúc nằm bệnh viện. 
 
Về nhà, Thầy được săn sóc kỹ lưỡng hơn về ăn uống (nhưng vẫn theo đúng chỉ thị của bác sĩ về 
cân lượng). Chân tay Thầy cũng bớt sưng nhiều, không còn giữ nước và không bị ngứa nữa mặc 
dù ăn uống bình thường không kiêng cử như xưa. 
 
Tuy vậy, vẫn phải theo dõi cẩn thận vì có nhiều thứ thuốc chích hay uống cần được điều chỉnh về 
số lượng. Do đó, nhà thương có gửi y tá đến nhà lấy máu để thử. Bác sĩ trực tiếp điều chỉnh theo 
kết quả thử nghiệm và dược sĩ gửi thuốc tận nhà. Dược sĩ cho biết cũng cần thời gian từ 3 đến 4 
tháng mới ổn định được thuốc men. 
 
Anh Lý Vĩnh đã chuyển lời thăm hỏi của các bạn đạo qua điện thoại, lên Thầy.  
 
Kính thư 
Phan Cao Thăng 
 

THÔNG BÁO VỀ ĐẠI HỘI 2008 
 

Như quí bạn đã nhận thấy, tuổi Thầy đã cao và tình trạng sức khỏe khá phức tạp. Tất cả những 
bạn đạo thật tâm quí thương Thầy đều nhận thức rõ việc bảo trọng sức khỏe Thầy là quan trọng 
hơn hết. 
 
Theo lời dặn của các bác sĩ, Thầy không được di chuyễn xa nên không thể nào sang Úc Châu.  
 
Vì lý do đó, Thầy không thể duy trì Đại Hội « Qui Hội Tình Bạn » tại Cairns, Úc Châu năm 
2008. 
 
Nhiều bạn vẫn mong mõi đưọc diện kiến Thầy ít nhứt mỗi năm một lần. Về địa điểm thì không 
còn sự lựa chọn nào khác hơn là nơi Thầy cư ngụ tại thành phố Montréal, Gia Nã Đại.  
 
Thời điểm thích hợp nhứt là vào dịp sinh nhựt Thầy, khoảng đầu tháng 11. Bạn đạo các nơi trên 
thế giới có thể qui tụ về  bên Thầy. Ngày vui sum họp này  không khác gì ngày Tết Vô Vi hằng 
năm. Vì lý do đó, Thầy đã chấp thuận cho tiếp tục tổ chức Đại Hội, để bạn đạo được chung vui 
trong trật tự khi về mừng sinh nhựt Thầy. 
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Đại Hội Vô Vi 2008 được Thầy đặt tên là "Diễn Tiến" sẽ được tổ chức vào khoảng đầu tháng 
11 tại Montréal. 
 
Được tin vui này, chúng tôi vội chia sẽ với quí bạn  và cố gắng tiến hành mau chóng để thông báo 
thờì điểm chính xác, giúp quí bạn thu xếp ngày nghĩ, càng sớm càng tốt. 
 
Đường hướng tổ chức nhắm vào việc phục vụ tối đa cho bạn đạo với giá cả phải chăng để đa số 
có thể tham dự.   
 
Trong tinh thần xây dựng chung, Thầy đã nói những gì nghịch lại đường hướng đã thông báo đều 
phải dẹp bỏ.  
 
Ngoài Đại Hội, các Hội Ái Hữu Vô Vi và Thiền Đường vẫn luân phiên tổ chức hằng năm các 
Khóa Sống Chung cho bạn đạo địa phương có cơ hội sum họp. 
 
 
Thành Kính, 
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Hội Trưởng Hội Ái Hữu Vô Vi Florida     
 Nguyễn Văn An    
   

 
 
Hội Trưởng Hội Ái Hữu Vô Vi Houston, 
Texas 
Đỗ Trung Hiếu 

 
 
Hội Trưởng Hội Ái Hữu Vô Vi Dallas, 
Texas 
Quách Long Vân 

 
 
Hội Trưởng Hội Ái Hữu Vô Vi Washington 
State  
Nguyễn Trí Vượng 
 

 
 
Hội Trưởng Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc 
California  
Nguyễn Xuân Mai 
 

 
 
 

 
 
Hội Trưởng Hội Ái Hữu Vô Vi Hawaii 
Trịnh Cẩm Tú 
 

 
 
Hội Trưởng Hội Ái Hữu Vô Vi Sydney 
Thái Phúc Hải 

 
 
 
Hội Trưởng Hội Ái Hữu Vô Vi Pháp Quốc 
Huỳnh Minh Bảo 

 
 
 
Hội Trưởng Hội Ái Hữu Vô Vi Đức Quốc 
Trần Thị Xuân Thu 
 

 
 
Hội Trưởng Hội Ái Hữu Vô Vi Canada 
Phan Cao Thăng 
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THÔNG BÁO VỀ KHÓA SỐNG CHUNG "QUY Y KIẾN THỨC " 

TẠI THIỀN VIỆN HAI KHÔNG  
THUỘC THÀNH PHỐ OROVILLE (MỸ QUỐC) 

NGÀY 18.05.2008 ĐẾN NGÀY 22.05.2008. 
 
  Nhân dịp Trại Hè Lưu Luyến sống chung tại Thiền Viện Nhẫn Hòa vào tháng 7 năm 
2007, bạn đạo rất vui khi được sum họp cùng nhau trao đổi tu học trong tinh thần bình đẳng hòa 
đồng thương yêu.  Tuy không có sự hiện diện của Đức Thầy, nhưng mọi người đều cảm nhận 
luồng từ điển của Thầy luôn luôn quang chiếu cho anh em chúng ta. Cho nên anh em quyết định 
khuyến khích nhau mỗi nơi nếu có điều kiện thì luân phiên nhau phát tâm tổ chức khóa sống 
chung như Thiền Viện Nhẫn Hòa, Thiền Viện Vĩ Kiên, hay Thiền Viện Hai Không. Sau cuộc 
họp, bạn đạo biểu quyết chọn Thiền Viện Hai Không là nơi tổ chức khóa sống chung cho năm 
2008. Cho nên anh em chúng ta đồng tâm dấn thân phục vụ để tạo cơ hội sum họp học hỏi lẫn 
nhau khi có thời điểm thuận tiện. 
 
 Sau khi thỉnh ý Thầy, Thầy vui vẻ đồng ý cho Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California tổ chức 
Khóa Sống Chung tại Thiền Viện Hai Không vào tháng 5/2008 dịp rằm tháng 4 âm lịch, và đặt 
tên cho Khóa Sống Chung là "Quy Y Kiến Thức". 
  
 Đựợc sự đóng góp âm thầm của những anh em khắp nơi về ý kiến xây dựng cũng như 
nhân lực và tài lực, bạn đạo San Jose đã tiến hành lo tu bổ Thiền Viện để chuẩn bị đón tiếp bạn 
đao.  Trong tháng 5 lúc mùa xuân khí hậu ấm áp bạn đạo có thể cắm trại ngoài trời, sống trong 
khung cảnh thiên nhiên biệt lập của núi rừng, có suối chảy róc rách, thanh khí trong lành; nhất là 
nhìn cốc Thầy tưởng nhớ đến hạnh hy sinh cao cả vô quái ngại của Người, để nhắc nhở chúng ta 
phải noi gương học hỏi không ngừng. Mong được sự chứng tâm của Đức Tổ Sư, của Thầy và 
cộng đồng Vô Vi luôn quang chiếu giúp đỡ cho khóa học được thành công mỹ mãn.  
 
 Vì phương tiện có giới hạn, xin quý bạn đạo lưu ý nhớ ghi danh sớm để BTC có thì gìơ 
sắp xếp chu đáo cho qúy bạn. 
 Chân thành kính mời, 
        Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California  
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Phiếu Ghi Danh 
Khóa Sống Chung “Quy Y Kiến Thức”  

Tại Thiền-Viện Hai-Không, Oroville, California, USA 
17.05.2008 – 22.05.2008 

(Xin điền mỗi người một phiếu) 
 

 
Họ và Tên:             
  
Địa chỉ :          
  
Thành Phố/ Tiểu Bang:       Zip code:      Quốc Gia:    
   
Điện Thoại Nhà:     Điện thọai di động:                                    E-mail:     
     
 
Nam [   ]        Nữ[   ]          Tuổi: _____________  
Thuộc Thiền Đường/ HAHVV  :       

(Xin ghi rõ là ghi danh ở Thiền Viện hay Khách Sạn) 
1) Ghi danh ở Thiền-Viện Hai-Không     
Lệ phí ăn ở tại Thiền Viện: tùy tâm và khả năng đóng góp của bạn đạo. 
Xin quý bạn nhớ đem theo bị ngủ và vật dụng cá nhân. Nếu có đem lều cắm trại, xin thông 
báo cho BTC biết trước. 
 
2) Ghi danh ở Khách Sạn    

 
Trong trường hợp b/đ muốn ở Khách Sạn Casino cách Thiền-Viện 20 phút lái xe, xin quý bạn 
ghi danh và đóng lệ phí cho tiền phòng khách sạn như sau (BTC sẽ giúp chuyên chở cho b/đ 
không có phương tiện di chuyển và thông báo chi phí chuyên chở sau.) 
 

       
Khaùch saïn Gold Country Casino : 5 đêm khách sạn từ ngày 17.05.08 đến 22.05.08 
                                        Phòng 1 người   2 người        3 người           4 nguời 
Phòng STANDARD 420 USD 210 USD 140 USD  105 USD  
Phòng DELUXE* 480 USD 240 USD 160 USD 120 USD  
N  

Tổng Cộng Lệ Phí Khách Sạn (USD)  

 
Xin  Lưu Ý : Trẻ em dưới 12 tuổi ở chung với 2 người lớn được miễn phí nhưng 2 người lớn phải đóng tiền 
phòng 2 người. Mỗi phòng ở tối đa 4 người. 
 Nhận phòng 3 giờ chiều ngày 17.05.08 và trả phòng trước 11 giờ sáng ngày 22.05.08. 
*Trong trường hợp hết phòng loại STANDARD, chúng tôi sẽ ghi danh cho quý b/đ loại phòng Deluxe (có 
thêm Jacuzzi). Tất cả các phòng đều là NON-SMOKING (không hút thuốc) và có 2 giường loại QUEEN. 
Quý bạn đạo cần ở thêm ngày ở Khách Sạn ngoài các ngày kể trên, xin vui lòng liên lạc với Ban Ghi 
Danh. 
 
Hạn chót đóng tiền và ghi danh ở Khách Sạn : 15 tháng 4 năm 2008  
Hạn chót ghi danh KSC ở Hai-Không : 20 tháng 4 năm 2008 hoặc sớm hơn trong trường hợp hết 
chỗ. 
 
Lê Phí Khách Sạn xin viết check hay money order payable to :  
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VOVI Friendship Association of Northern California   
 
Liên lạc Ban Ghi Danh : 
Huệ Mai : email : huemai00@gmail.com 
Tel : (530) 589.6972 
Tôn Thu : email :ksc_haikhong@yahoo.com 
Tel. Di động : (408) 518.2402 
 
Xin gửi Phiếu Ghi Danh  /  lệ phí khách sạn về địa chỉ :  
 
Mai Nguyen 
PO BOX 5234 
OROVILLE, CA 95966 
 
Phương tiện di chuyển 
 
Quý bạn đạo đi phi cơ xin đến phi trường SACRAMENTO International Airport (viết tắt SMF). Từ phi 
trường SMF đến Thiền-Viện lái xe khoảng 2 tiếng. Vì nhân sự ban chuyễn vận có giới hạn, xin quý bạn 
sắp xếp đi chung nhóm và chọn phi trường Sacramento (SMF), vì BTC không thể đưa đón ở các phi 
trường khác. Xin quý bạn nhớ đến phi trường Sacramento (SMF) trể nhất là ngày 17 tháng 5 2008, để có 
thể tham gia buỗi lễ khai mạc KSC vào ngày 18.05.2008. 
 
Xin quý bạn ghi rõ máy bay khởi hành từ phi trường nào trong trường hợp có đổi chuyến bay để 
tiện cho Ban Chuyển Vận: 
  
Khởi hành từ phi trường Ngày Giờ  Hãng hàng không  Số chuyến bay  
Đến     
Đi     

 
 
 
Di chuyển xe hơi tự túc 
Xin quý bạn xem bảng hướng dẫn trong cẩm nang với chi tiết lên T/V Hai-Không khởi hành từ thành phố 
Oroville
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