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Số:  891  Ngày: 05 tháng 08 năm 2012 

 

 
 
 Mục Bé Tám 17/10/2001 đến 23/10/2002 
Thưa các bạn, 
 
Mục Bé Tám viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại 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 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) Muoán thaønh taâm phuïc vuï thì phaûi laøm sao ? 
2) Phuïc vuï nhöõng vieäc gì thì môùi ñuùng ? 
3) Muoán thaønh taâm phuïc vuï thì phaûi laøm sao ? 
4) Sieâu hình thöùc giaùc laø sao? 
5) Boä ñaàu thieáu tænh taùo thì phaûi laøm sao? 
6) Tu baèng caùch naøo môùi thaät söï tieán? 
7) Duyeân tu laø sao ? 
 
 

Vô Cùng 
 

Ðường tu vô cùng cần tu tiến 
Khai triển chính mình sống mới yên 
Quí tưởng Trời cao thường được độ 

Triền miên học hỏi khỏi mê lầm 
 

Vĩ Kiên 
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1) Montreùal, 17-10-2002  1 : 40 AM 
Hoûi :  Muoán thaønh taâm phuïc vuï thì phaûi laøm sao ? 
 

Ñaùp :  Thöa muoán thaønh taâm phuïc vuï thì phaûi daán 
thaân laøm vieäc 
  Keä : 
 Thaønh taâm phuïc vuï phaûi taâm thaønh 
 Trí tueä phaân minh töï höôùng thanh 
 Hoïc hoûi khoâng ngöøng duyeân taän ñoä 
 Bình taâm tu luyeän chaúng meâ laàm 
 

2) Montreùal, 18-10-2002  6 : 55 AM 
Hoûi :  Phuïc vuï nhöõng vieäc gì thì môùi ñuùng ? 
 

Ñaùp :  Thöa thaät taâm phuïc vuï baát cöù vieäc gì caàn 
ñeán 
  Keä : 
 Loøng thaønh phuïc vuï nhôn sanh tieán 
 Giaûi toûa phieàn öu töï giaûi phieàn 
 YÙ thöùc chính mình ñaõ taïo toäi 
           Taâm linh höôùng thöôïng töï gia duyeân 

3) Montreùal, 19-10-2002  9 : 15 AM 
Hoûi :  Muoán thaønh taâm phuïc vuï thì phaûi laøm sao ? 
 

Ñaùp :  Thöa muoán thaønh taâm phuïc vuï thì phaûi thaät 
thaø 
  Keä : 
 Sieâu hình thöùc giaùc thöùc taâm linh 
 Hoïc hoûi khoâng ngöøng töï phaùt minh 
 Ñieån giôùi tieán haønh khoâng chaäm chaïp 
 Bình taâm tu luyeän cöùu thaân mình 
 

4) Suite Hilton Toronto, 20-10-2002  6 : 35 AM 
Hoûi:  Sieâu hình thöùc giaùc laø sao? 
 

Ñaùp:  Thöa sieâu hình thöùc giaùc laø thanh tònh vaø 
saùng suoát 
  Keä: 
 Sieâu hình htöùc giaùc trieån taâm linh 
 Thanh tònh khai trieån töï giaùc minh 
 Chuyeån hoùa taâm thaân ñoàng hieåu ñöôïc 
 Gia trì taän ñoä töï mình minh 
 

5) Montreùal, 21-10-2002  6: 25 AM 
Hoûi:  Boä ñaàu thieáu tænh taùo thì phaûi laøm sao? 
 

Ñaùp:  Thöa boä ñaàu thieáu tænh taùo thì phaûi lieân tuïc 
nieäm Phaät thì môùi khoâi phuïc ñöôïc 
  Keä: 
 Nguyeân lyù traøn ñaày ñang saùng ban 
 Trí taâm khai trieån tình giao caûm 
 Thaønh taâm tu luyeän giaûi phaàn aâm 
 Trieäu trieäu phaàn hoàn töï tieán thaàm 
 

6) Montreùal, 22-10-2002  1: 25 AM 
Hoûi:  Tu baèng caùch naøo môùi thaät söï tieán? 
 

Ñaùp:  Thöa tu baèng caùch thöïc haønh thì môùi coù tieán 
boä 
  Keä: 
 Thöïc haønh thì môùi coù duyeân tu 
 Trí tueä phaân minh chaúng coù muø 
 Giaûi toûa phieàn öu deã daõi tu 
 Trì taâm tu luyeän chaúng meâ muø 
 

7) Montreùal, 23-10-2002  1: 05 AM 
Hoûi:  Duyeân tu laø sao ? 
 

Ñaùp :  Thöa duyeân tu laø töï thích 
  Keä : 
 Thöïc haønh môùi ñaït thaønh duyeân tu 
 Taâm trí chuyeân caàn töï giaûi muø 
 Giaùc ngoä chính mình khoâng yû laïi 
 Thaønh taâm tu luyeän trí an du 
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CÙNG ÐỌC THƠ ÐỨC THẦY 
 

GIỮ HÒA 
 

Cùng chung hội họp chan hòa 
Kích nhau tan rã tánh xa đạo Trời 

Ðộng tâm thuyết lý phân lời 
Khổ tâm tự buộc sống đời khó an 

Ðệ huynh khai mở luận bàn 
Cuối cùng cũng phải giải tan ngu khờ 

Biết mình luận thuyết lơ mơ  
Công Trời hỗ trợ tạo mê nội tình 

Nói ra chẳng có đẹp xinh 
Khép lại uất khí chính mình không tu 

Luận đi xét lại mình mù 
Chẳng còn thanh tịnh, chẳng tu chẳng hòa 

Nghe qua lý thuyết của Cha 
Của Trời ai cướp? Ai đà được đâu? 

Sao không đón nhận nhiệm mầu, 
Bắt tay giải trược tâm đầu khai thông? 

Từ đây tự bỏ lòng vòng 
Cùng chung khung cảnh cùng tòng thiên cơ 

Rồi đây cũng phải đến giờ 
Ra đi đột ngột thờ ơ khó về 
Chớ nên tranh chấp mãi mê 

Qui về thanh tịnh muôn bề yên vui 
Tình thương gieo rắc đạo mùi 

Qui y chơn pháp rèn trui thực hành 
Phàm tâm luận thuyết sử sanh 

Hồn thiêng cởi mở thực hành đến nơi 
Khí Trời ban chiếu thảnh thơi 

Thương yêu tha thứ mở lời thức tâm 
Chư Tiên tại thế chớ lầm 

Vô Vi chiếu diệu khai tầm quán chiêu 
Ðệ huynh thương quí nhau nhiều 

Kết tàu thực triển đạt siêu hơn người 
Bình tâm ướm nở nụ cười 

Dìu nhau tiến hóa người đạt thông 
Mến thương một dạ một lòng 

Dựng xây tốt đẹp giải vòng si mê 
Chớ nên thực hiện khen chê 

Qui vào chơn thức về quê dễ dàng 
Giữ tâm thanh tịnh khai màn 

Tình thương đạo đức là đàng thực thi 
Cùng chung nhịp thở tự ghi 

Con đường sáng suốt tùy nghi xử dùng 
Chớ nên loạn động tạo khùng 

Người tu có pháp tự vùng đứng lên 
Vía hồn thực hiện vững bền 

Cha yêu muôn loại bên trên đang chờ 
Thế gian biến chuyển thiên cơ 

Qui không sớm thức đến giờ được đi 
Giữ hòa thanh tịnh kỳ ni. 

 
Kính bái 

Lương Sĩ Hằng. 
Minnesota, 24-09-1985 

 
TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 

 
TAM BÀNH LỤC TẶC : 
Là ở trong bản thể. Tam giới nó ô trược thì nó sẽ bành trướng, rồi nó tạo cho cái lục tặc là cái lục căn ở 
trong đó nó thành ra động loạn, sanh ra cái tánh dữ dằn, muốn hơn thiên hạ, là sống trong tam bành lục tặc. 
 
TÂM ĐĂNG : 
Đăng là sáng suốt. Mà cái tâm các bạn sáng suốt, người ta kêu bằng tâm đăng. Người ta lấy cái danh từ để 
cho mình hiểu. Mà các bạn phải vun bồi, phải thắp thì nó mới có. Các bạn không thấp thì làm gì mà có sáng 
suốt. Phải lắm, phải hành thì nó mới có. 
 
TẦM ĐẠO : 
Đau khổ thiếu thốn, khao khát sự công bằng mới đi tìm gì? Tìm sự quân bình, kêu là tầm đạo. 
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TAM GIÁO TÒA : 
Thượng đế có Tam Giáo Tòa, để giáo dục và để cảnh cáo. Cái tinh khí thần của con người làm sai ở thế 
gian, vì tinh, khí, thần không biết điêu luyện cho nên làm sai lạc thì lúc đó Tam Giáo Tòa phải chuyển điển 
hay là cảnh cáo bằng hình thức này, hình thức kia, hình thức nọ. Vợ chồng đụng đầu cũng là Tam Giáo Tòa 
đang xử một việc gì. Người tu đang bị hành cũng là Tâm Giáo tòa đang dìu dắt để cho nó tiến hóa. Đó là vì 
lịnh của Thượng Đế mà dạy dỗ và giáo dục cho nó. 
 

TRÍCH KINH A DI ÐÀ 
 
Văn Thị Âm Dĩ Giai Tất Niệm Phật, Niệm Pháp, Niệm Tăng 
 
Nghĩa là: Trưởng Lão Xá Lợi Di Ðà ơi! Những ngũ tạng cùng hồn vía của con là điển lửa hào quang hiệp 
tác. Khi con niệm Phật thì trong bản thể con, các cơ sở, chúng nó đều làm việc theo con. Nếu tâm hồn con 
yếu mê trần thì nó xúi biểu điều ác, nên con phải ráng luyện phép của ta mà giáo huấn chúng nó, kéo một 
đường thẳng rẳng chánh trực thì chúng nó phải tuân lệnh tu theo con không chối cãi. 
 
Xá Lợi Phất! Nhử Vật Vị Thử Ðiểu. 
Thiệt Thị Tội Báo Sở Sanh, Sở Dĩ Giả Hà 
 
Nghĩa là: Lúc ấy Trưởng Lão Xá Lợi Di Ðà quỳ bạch Phật Tổ: Phật phán ra sao con chưa rõ? Phật Tổ mới 
gọi: 
 Trưởng Lão Xá Lợi ơi! Các chư chúng điểu là khi con tu đắc đạo đắc pháp thì chúng nó được làm nô lệ hộ 
trợ linh hồn con, biến hóa mọi phần. Nếu con muốn chi thì nó ứng thành phần nấy. 
 
• Ông Tám giảng 
 
      Khi chúng ta xuất hồn ra vô, các bạn cỡi hạc ngồi xem cũng do công đức ở bên trong này mà biến hóa 
ra chớ không phải là ở bên ngoài có. Cho nên đừng có vọng tưởng cái bên ngoài mà tu hoài không đắc đạo 
và bị sa xuống hố sâu địa ngục là vậy. Phải cố gắng làm việc của chính mình. Khai thác nội bộ tới vô cùng 
tận mới thấy rõ trong ta có đầy đủ. Tất cả chơn lý, triết lý ở thế gian nó gom trong tiểu thiên địa, trong khối 
óc của chúng sanh đầy đủ không có bỏ một chút nào đã ghi âm và các màu sắc mầu nhiệm, ẩn tàng ở bên 
trong. Nếu chúng ta tu mà không chịu tự khai thác lấy mình thì tâm không bao giờ thanh nhẹ và hướng 
ngoại. Rốt cuộc dùng lý luận không đi đến đâu và không có bao giờ tự thoát được.  
      Cho nên cuốn Kinh A Di Ðà này là phân tách tất cả những chi tiết của nội bộ. chúng ta đang cai quản 
và sửa tiến ở kỳ chót này có cơ hội tốt lành. Không chịu thực hành thì tự xóa bỏ danh tướng sẵn có của 
chính chúng ta mà sa đọa vô trong cái bóng tối và không có thức tâm. Phải tự mình thức giác, phá mê phá 
chấp dũng cảm để quán thông mọi năng khiếu bên trong để khai triển, tận độ, tân tiến để cho nó hợp thời, 
chớ không tu một cách giải đải xa xưa nữa! Kỳ thật chúng ta có đủ năng lực sáng suốt để khám phá tất cả 
những cơ đồ sẵn có của Thượng Ðế đã ân ban trong nội thức của chúng ta. Nếu chúng ta không chịu làm 
thì chẳng có ai thay chúng ta làm được.  
      Các bạn tu trong bốn ngày điêu luyện có chút một phần và hướng ngoại rất nhiều. Ngày hôm nay chúng 
ta phải bình tâm và xem xét nội bộ của chúng ta và thấy rõ trách nhiệm giáng lâm trong kỳ chót này phải tự 
khai thác lấy cơ cấu sẵn có của chính mình mà để gom tất cả những gì ta có quyền sử dụng để đem về trên 
kia. Tương lai có nơi ẩn náu để tiếp tục tu trong hành trình tốt đẹp của Thượng Ðế đã sắp đặt về siêu văn 
minh ở tương lai. 
 
      Có câu: “Ðắc Ðạo giả đa trợ, thất Ðạo giả quả trợ”. 
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      Chúng điểu này là điển lửa mà thôi. Tông chỉ của nó để biến hóa cùng hộ độ từ khi con luyện đạo cho 
đến thành phần, thì nó làm việc phục tùng theo con luôn luôn. Ðến khi con được Lục Huệ rồi thì các việc hư 
nên tai nạn thể nào, nó được biết trước, vì nó tuần báo xung quanh bản thể con, để trình bày khẩu hiệu cho 
con rõ, mới có thể minh tâm kiến tánh cùng các tai nạn ở thế gian con được rõ biết trước gọi là Linh tánh, 
linh tâm đó là nguồn cội tông chỉ của nó. 
      Chữ THIỆT THỊ TỘI BÁO SỞ SANH SỞ DĨ GIẢ HÀ nghĩa là: Các chim này nó đem về tin tức tai nạn 
xảy đến cho bản thể của con. Con được biết trước mà lánh nạn, thì giờ phút khắc chúng nó tuần tiễu, để con 
hiểu biết được tránh. Còn khi nào con tránh không được, thì tội lệ ấy thuộc về tiền căn hậu quả của con đến 
thì giờ phút khắc ấy đền tội của con làm ra, chớ nào chúng điểu sơ sót. 
      Xá Lợi ơi! Câu kinh cao mà ta làm sao nói thấp được. Con ráng lấy trí tuệ ra để hiểu biết. Nếu con 
không hiểu thì sự u ám tội lỗi của con còn mê trần. 
      Chữ SỞ DĨ GIẢ HÀ nghĩa là: Ta đây phân từ chất từ lượng. Cũng như một cây cân đo lường chất điển 
quang là linh hồn của con. Khi con tu luyện đạo đến đâu thì lực lượng con đến đó. Ví như một thứ hóa học, 
hàn thử biểu, khoa học của trần thế bày ra để đo lường khí nóng lạnh, bão bùng nguy hiểm trong đài thiên 
văn thường có. Ta không cần hàn thử biểu, thì ta đã sắp đặt trước gọi là Thiên Cơ đó con. 
      Ðiển con tu luyện đạo thành phần, con được xuất hồn. Con tu đến đâu thì nó đến đấy, không khi nào đi 
cao lên được. Tùy theo lực lượng của con mà thôi. Cái tông chỉ của nó là một thứ khí lừa lọc. Khí trong thì 
hồn bay cao tới độ nào thì đến ấy. Còn khí nặng trược đục thì hồn bay thấp.  
      Xá Lợi ơi! Con ráng cố gắng càng tu luyện càng cao, càng dày, càng sáng suốt đó con. 
(còn tiếp) 
 

HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN 
1) Xin quý đạo hữu hướng tâm cầu nguyên cho đạo hữu Phan Thị Thọ từ trần ngày 25/07/2012 tại Gjovik, 
Na Uy hưởng thọ 83 tuổi được siêu thăng tịnh độ. 
Cảm ơn quý đạo hữu 
Hội Ái Hữu Vô Vi Pháp 
 
2) Xin các bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho bà Phan THị An, hưởng thọ 81 tuổi, từ trần ngày 10 tháng 
6năm 2012  (ÂL), lúc 23h30, hoả táng tại Hoá An, BÌnh Dương 
Phan Thị Thìn xin cảm tạ 

THƠ BẠN ÐẠO 
                    ƯỚC GÌ 
Ước gì ngày đó mình tu, 
Giờ đây đâu phải thấy ngu thấy sầu. 
Ước gì mình đừng có rầu, 
Giờ đây vui vẻ nhiệm mầu thiết tha. 
Ước gì mình đừng vì ta, 
Giờ đây lo thiền thiết tha độ đời. 
Ước gì mình nở nụ cười, 
Giờ đây chung sống với người Vô Vi. 
Ước gì mình có từ bi, 
Giờ đây bạn đạo cho thi học bài. 
Ước gì mình có tiền xài, 
Giờ đây đóng góp vui hoài bạn ơi! 
Nam Mô A Di Đà Phật,Thông Hải 
06/26/2012 Hoàng Kiệt 
                     ---- 
 

                  DÀY CÔNG 
Tu hành trì chí tháng năm dài 
Hành trình khổ luyện tự mình khai 
Một vòng mình chuyển bằng tay có 
Hơi dài đòi hỏi luyện công dày 
Thận, xương sống, bộ đầu khai thông 
Dày công hành triển hít hơi dài 
Hít dài tràn ngập nguyên thanh khí 
Cơ tạng hòa thông vô nhẹ mãi 
Hít thông bản thể quy thanh tịnh 
Nghiệp duyên tiền kiếp cơ tiêu giải 
Hành đúng pháp luân chuyển huệ tâm 
Nguyên khí bao la ý hít hoài. 
Minh Thạnh ( Thiền viện Tâm Linh Tự Cứu 
06.07.12) 
                        ----- 
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           THANH TỊNH SÁNG SUỐT 
TU sửa tâm khai tánh thiện lành 
HÀNH khai thức giác mở tâm thanh 
MỞ trung tim bộ đầu thông điển 
TRÍ khai mở huệ pháp xuyên hành 
THANH điển hòa thông bồi đạo hạnh 
TỊNH tâm sáng suốt nhẹ quy thanh 
SÁNG được phần hồn thanh nhẹ giải 
SUỐT thông thanh điển đạt thiền hành 
BỎ đi mê chấp hòa thanh tịnh 
SỰ khó khổ hành tu tiến nhanh 
BẤT chấp đêm ngày thiền tọa định 
CHÁNH pháp trược trần chuyển hóa thanh. 
Minh Thạnh ( Thiền viện Tâm Linh Tự Cứu 10.07.12) 

------- 
Pháp Lý Vô Vi 

(Trả lời bài thơ “Chân Tâm” của Chú Trịnh Quang Thắng) 
 

Chân tâm sẽ ngự nơi đỉnh đầu 
Soi hồn, hít thở, thiền thật lâu 

Dời chuyển chân tâm lên thượng cõi 
Hoa sen tâm điển nở trên đầu 

 
Hành giả Vô Vi chỉ thực hành 

Không tranh lý thuyết cải lanh quanh 
Không chuông, không mỏ hành nghi lễ 
Chứng nghiệm bộ đầu rút điển thanh 

 
Tôi hỏi gió chiều cùng mưa ngâu 

Tâm ta thay đổi bởi từ đâu? 
Có phải vì đời, vì mưa gió? 

Hay bởi nghiệp căn khiến tâm sầu! 
 

Ngiệp căn bao kiếp giữ trong tâm 
Kiếp này nghiệp khảo đời thăng trầm 
Giải bỏ nghiệp tâm phải hành pháp 
Tâm về nguyên thủy lúc giáng lâm 

 
Thầy tôi đã dạy phải trì tâm 

Niệm Phật, hành thiền pháp đã tầm 
Giữ tâm kiên định hành pháp quí 
Tâm ta thanh nhẹ chẳng mê lầm 

 
Thủy Bùi 

Kansas City, Missouri 7/27/2012 
                                             ---- 
 
 
 
 
 

Tiếng Ve 
 

Hoa Điệp đua nở xanh tươi 
Khoe màu khoe sắc tươi cười hè sang 

Hè về ve hát rộn ràng 
Ve ngân điệp khúc thanh vang tâm hồn 

 
Thanh âm vang dội dập dồn 

Ve đang nhắc nhở dọn hồn tu tâm 
Đừng vì ngoại cảnh mê lầm 

Lạc vào mê lộ thăng trầm chông gai 
 

Cảnh đời giả tạm dễ phai 
Tâm người cũng vậy đổi thay liền liền 

Ai ơi! Hãy quí hồn thiêng 
Trụ tâm niệm Phật giữ yên tâm hồn 

 
Hồn ta bất diệt trường tồn 

Không ai tạo được ngoại trừ Thiên Tôn 
Nguyện cầu Cha Mẹ càn khôn 

Giúp con tiến hóa dẫn hồn về quê. 
 

Thủy Bùi 07/27/2012 
                          ---- 
                        TÂM 
Khởi đầu nhất điểm nửa vầng trăng 
Nhị điểm trung tâm sắp tới gần 
Tam điểm gieo tình thanh trí sáng 
Trăng sao hợp lại ý thành tâm. 
 
Thuyết truyền tục ngữ ca dao, 
Không gian nhiều chấm nghìn sao câu hề. 
Sao vua chín chấm cận kề, 
Thanh quang điển sáng đường về bên cha. 
Duyên thiền pháp luyện đâu xa, 
Đường về bến giác cho ta thanh nhàn. 
Nam mô mật niệm đào thành, 
Luân xa khởi động giao thanh điển tình. 
Hai không vững chắc niềm tin 
Ba sao hội đủ trăng liềm minh tâm. 
                    Cà Mau, 30-07-2012 
                           Văn Phong. 
                      ---- 
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                 THANH TỊNH 
Bạn đạo hỏi rằng làm sao thanh tịnh 
Khó mà luận giải để rõ phân minh 
Đời cảnh thân phàm lại thêm ý chuyển 
Sắc thế tình thời học hỏi niềm tin. 
 
Duyên pháp thiền ca luyện dần trí sáng 
Cảm nhận quân bình tươi thắm đẹp xinh 
An yên hiện tại nhiên tình đạo pháp 
Thiên pháp nhiệm mầu hòa thức hồn nhiên. 
                  Cà Mau, 31-07-2012 
                        Văn Phong 
                     ---- 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  QUI NHỨT 
Chánh nam qui nhứt điển thanh 
Qui nguyên thiền giác đạt thành chơn như 
Hành thiền đâu có uổng dư 
Lui về thanh tịnh tâm từ chuyển giao 
Càn khôn muôn sắc muôn màu 
Dẹp tâm động loạn ta vào hư vô 
Thầy ban ân điển điểm tô 
Liên Đài ta ngự cơ đồ thắm tươi 
Về đây thanh nhẹ bằng mười 
Trần gian sớm được mấy mươi cũng về 
Bồng lai chẳng dám dựa kề 
Vía Hồn chẳng biết phu thê phải gần 
Thức tâm Trời Phật ân cần 
Sớm lo kinh kệ hầu lần Phật Tiên 
Trần gian cứ mãi lo tiền 
Làm cho vường bận đão điên thế tình 
Mau mau trí ý khai minh 
Về không tận hưởng chơn tình chuyển giao. 
                          TPHCM, ngày 13-5-2012 
                                      Ngọc Vạn 

Thông Báo Đại Hội Vô Vi Quốc Tế kỳ 31, năm 2012 
“Chung Vui Hạnh Ngộ” 

Từ  ngày 19 tháng 9 đến 23 tháng 9 năm 2012 
 
Xin quý bạn lưu ý: 
 
1. Giờ nhận phòng (check in) tại Khách Sạn Marriott Anaheim Suites là 4 giờ chiều trở đi (không phải 3 giờ 
chiều). 
 
2. Cẩm Nang Đại Hội sẽ gởi đến quý bạn kể từ trung tuần tháng 8 (15 tháng 8 năm 2012). Trong cẩm nang 
vào trang đầu, có ghi số HOTEL CONFIRMATION Number, tên họ và số ID của  mỗi người riêng. Xin 
quý bạn trình cẩm nang có số confirmation, ID, và tên của mình khi check in (nhận phòng) tại Khách 
Sạn. 
 
3. Chuyển vận 
 
 1) Xin ghi danh đưa đón trước ngày 15 tháng 8 năm 2012: 

Vì năm nay, Ban Chuyển Vận (BCV) phải đưa đón bạn đạo tại 3 phi trường cách xa nhau (Los 
Angeles/LAX, Orange County John Wayne/ SNA) và một số ít bạn đạo từ phi trường Long Beach 
(LGB), xin quý bạn gởi cho Ban Ghi Danh chi tiết lộ trình máy bay càng sớm càng tốt để chúng tôi 
có thời gian sắp xếp chu đáo hơn 
.  
2) Di chuyển tự túc từ phi trường LAX hoặc SNA: 
Quý bạn đạo đến sớm muốn đi tự túc từ Phi Trường về Khách Sạn có thể mua vé shuttle của hãng 
Primetimeshuttle (website: www.primetimeshuttle.com Tel. 1-800-RED-VANS) và sử dụng coupon 
đính kèm. 
Giá tiền (với coupon): 13 USD one-way từ LAX về Khách sạn Marriott 
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9 USD one-way từ SNA về Khách sạn Marriott. 
Lưu ý: Quý bạn đi từ phi trường LAX về Khách sạn không cần làm reservation, nhưng đi từ phi 
trường SNA cần phải gọi reservation trước. 
 
3) Ghi danh đưa đón lên Thiền Viện Vĩ Kiên trước Đại Hội: 
Quý bạn đạo đã ghi danh thăm viếng Thiền-Viện Vĩ Kiên trước Đại Hội, và cần đưa lên Thiền Viện, 
xin liên lạc với Cô Quyên (myquyen11@yahoo.com) để thông báo lộ trình máy bay để bạn đạo địa 
phương tiện việc sắp xếp vì Thiền Viện cách phi trường khoảng 2 tiếng đồng hồ lái xe. 
 

 4) Di chuyển từ Thiền-Viện về Khách Sạn Marriott ngày 19.09.2012: 
Ngày 19.09.2012, chúng tôi có mướn 1 xe bus (55 chỗ) để chuyên chở quý bạn đạo vãng lai tại 
Thiền-Viện về Khách Sạn Marriott. Xe Bus sẽ khởi hành đúng 12:30 trưa từ Thiền-Viện.  
 

Thành thật cảm ơn sự lưu ý của quý bạn. 
Kính bút, 
Ban Tổ Chức ĐHVVQT 
 
 

 
 
 
 

Cách đón shuttle từ  LAX airport tới Marriott Hotel Anaheim 
When you arrive at LAX it is easy to find your shuttle. Simply exit your terminal and 
look for the PRIME TIME agent waiting to assist you on your shuttle from LAX to 
your destination. The map to the right shows where the PRIME TIME Shuttleagents 
will be waiting for you marked with a red star. It is a good idea to bring a jacket or 
sweater with you as the shuttle waiting area at LAX is usually much cooler than local air 
temperature. As soon as you arrive make sure to let thePRIME TIME Shuttle agent 
know so they can get your shuttle to you as soon as possible. 

. 

 
 


