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` 
Số:  1123  15 tháng 1 năm 2017 

 

 

 Mục Bé Tám 1991 
 
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) Thoát rồi ñi ñâu?  
2) Ổn ñịnh là sao?  
3) Vậy bé khuyên người ta tu ñạo ñể làm gì ?  
4) Cơ duyên nào thúc ñẩy Bé viết những ñiều vấn ñáp nầy?  
5) Tu sinh ngày ñêm lo tu, có ñạt ñược kết quả gì không? 
6) Nếu hành sai thì sao?  
7) Vậy phải làm sao?  
 
 
 

Thơ ngỏ 
 

Ñaéc Ñaïo 

 
Töï rôøi theá giôùi khoâng coøn ñoäng 

Giaûi quyeát traàn taâm chuyeån moät voøng 
Uyeån chuyeån tieán hoùa khoâng daáy ñoäng 
Thöïc haønh chôn phaùp chaúng coøn mong 

 
Vĩ Kiên 
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1) Hỏi: Thoát rồi ñi ñâu?  
 
TL: Thưa thoát là trở về nguyên lý thanh nhẹ và ổn 
ñịnh.  
 

 
2) Hỏi: Ổn ñịnh là sao?  
 
TL: Thưa ổn ñịnh là tâm hồn không cònh dính dấp 
bởi một sự việc gì ở trần gian cả, trở về với nguyên 
lý hai không tức là không ñời không ñạo, trung dung 
thăng hoa thanh nhẹ.  
 

 
3) Hỏi: Vậy bé khuyên người ta tu ñạo ñể làm gì ?  
 
TL: Thưa tu ñạo ñể có cơ hội trở về gốc không và từ 
cái không ñó mới tìm tàng ñược chơn không, cộng 
lại là hai không giải nghiệp tâm, thì mới ñược thơ 
thới và thanh nhẹ.  
 

 
4) 13-09-91  
Hỏi: Cơ duyên nào thúc ñẩy Bé viết những ñiều 
vấn ñáp nầy?  
 
TL: Thưa nhu cầu cần thiết cho tâm linh của bạn 
ñạo ñồng hành với Bé, có cơ hội giải trí lành mạnh 
trong tâm thức, ñọc ñể hiểu mình nhiều hơn, câm cái 
mồm lại, lo tu, bớt nói chuyện thiên hạ thị phi không 
cần thiết.  
 

 
5) Hỏi: Tu sinh ngày ñêm lo tu, có ñạt ñược kết 
quả gì không?  
 
TL: Thưa hỏi họ thì mới biết rõ hơn hỏi Bé, phương 
pháp của Bé là tự tu tự tiến, thì hành giả phải hành 
ñúng pháp, thì chắn chắn có kết quả, tự họ hiểu và 
tự bảo vệ pháp mà tu.  
 

 
6) Hỏi: Nếu hành sai thì sao?  
 
TL: Thưa nếu hành sai thì biết liền, tâm tư không 
ñược thanh nhẹ và lo lắng nhiều hơn, chứng minh 
hành giả chưa dứt khoát tu học, miệng nói tu nhưng 
tâm chưa tu.  
 

 
7) Hỏi: Vậy phải làm sao?  
 
TL: Thưa phải cho cho ñời bạc ñãi nhiều hơn nữa thì mới chịu dứt khoát tu học.  
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CÙNG ðỌC THƠ ðỨC THẦY 
 

Cha Ơi 
 

Quên Cha là chuyện thường tình 
Nay con trực nhớ cảm mình khổ ñau 

Cha ơi ! Chơn lý nhiệm mầu 
ðầu tàu ñang chạy con nào có hay ! 

Tâm con thay ñổi hằng ngày 
Vì ñời lôi cuốn vì say tình ñời 
Tưởng lầm ñắc chí tạm thời 

ðâu dè chôn sống cuộc ñời không hay 
Tạo ra cái cảnh tớ thầy 

Quên ñi ruột thịt Cha ñày thế sanh 
Xác phàm nặng trược tưởng thanh 
Thị oai tác quái sở khanh ñủ ñiều 

Tưởng mình chiếm ñược người yêu 
Tưởng lầm là ñã ñạt siêu hơn người 

Lắm khi ngạo mạn chê cười 
Tưởng mình trí thức người người u mê 

Cảnh ñời dạy dỗ muôn bề 
Lòng tham không ñáy bối bê trăm ñiều 

Cha ơi ! Càng khổ càng yêu 
Cha Trời sắp ñặt ñể dìu tâm con 

Cảnh ñời ñã sẵn ñường mòn 
Thích Ca thành ñạo núi non cảm hòa 

Jésus giữ lý của Cha 
ðều là thọ khổ chan hòa tình thương 

ðộng lòng con trẻ tạo gương 
Hy sinh trọn kiếp vì thương muôn loài 

Chẳng còn cố vị ñua ñòi 
Khai thông ñường ñạo muôn loài ñặng an 

Hậu sanh chép sách luận bàn 
Biết mình chậm trễ hai hàng lệ rơi ! 

Cảm minh thiên ñịa Cha Trời 
Tinh vi sắp ñặt dụng lời nhủ khuyên 

Khuyên người lầm lạc tục duyên 
Duyên Trời duyên Phật duyên hiền trong tâm 

Nam Mô hai chữ tự tầm 
Bỏ ñời qua ñạo tái lâm cảnh Trời 

Biết hồn biết vía ñời ñời 
Chuyển xoay xoay chuyển hợp thời tiến thăng 

Chẳng còn tạo nghiệp khó khăn 
Thân hình ñi ñứng cơ cằn lo âu 

Tự mình gieo lấy mối sầu 
Có tâm không phát có ñầu không minh 

ðến già mới rõ thiên tình 
Không răng ăn uống tâm linh sụt sè 

Tóc thời bạc nhược tuyết khoe 
Mắt thời yếu ớt không che khó tường 

Xem chi cũng phải có gương 
Trí thời chậm lụt khó lường khó ño 

Làm cha làm mẹ của kho 
Tay chân run rẩy khó mò ñến nơi 

Biết mình là ñã hết thời 
Trời ban công tác ñời ñời giữ kho 

Của tiền ôm giữ bo bo 
Kiếp nầy ngu ngốc chẳng lo giúp người 

Cha Trời chỉ biết nực cười 
Sao con không nhớ lúc thời giáng lâm 

Tay không con ñến với tâm 
Ngày nay ñộng loạn lại tầm hơn thua 

Yêu ñời phá ñạo quê mùa 
Chê khen ñủ thứ tranh ñua ñủ ñiều 

Xe hơi cũng muốn có nhiều 
Vòng vàng ñeo nặng trớ trêu cảnh ñời 

Còng tay cột cổ tân thời 
ðẹp thời không ñẹp bị ñời gạt thôi 

Chạy theo luận thuyết sang tồi 
Màu xanh màu ñỏ tạo ngôi bên ngoài 

Làm sao sánh ñược nguyên loài 
Vạn linh nguyên ý do Trời sáng ban 

Tâm tu tạo ñẹp thực hành 
Nhớ Cha lại nhớ khí thanh chan hòa 

Có không không có thật thà 
Học bài vay trả tự hòa cảm thông 

Thực hành mới rõ hóa công 
Chơn kinh vô tự trong lòng của con 

Vui cười bàn bạc vuông tròn 
Qui nguyên một nắm một vòng khai tâm 

Giải bày thấm thía tránh lầm 
Khuyên con tự bỏ chẳng tầm tham sân 

Của thiên trả ñịa cán cân 
Chẳng còn lường gạt lòng phân quân bình 

Tay không ñã ñến một mình 
Tự mình phán xét tự mình giải thông 

Cha ơi ! Con nguyện cầu mong 
Vinh quang tương ngộ tái tòng quê Cha 

Tình thương sống ñộng chan hòa 
Lệ rơi ! Mừng thức quí Cha muôn ñời 

Gắng tu con tiến hợp thời 
ðiển thanh tràn ngập lập ñời thượng ngươn 

Thánh Thần Tiên Phật tạ ơn 
Cộng ñồng chơn ñiển chẳng sờn chẳng phai 

Diệu thanh diệu lý thanh ñài 
Dạy hiền tiến hóa dồi mài sửa tâm 
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Thực hành pháp lý nguyên âm 
Cha ban tình ñạo giải tầm u mê 
Thương mình thương họ ñề huề 

Quán thông tự thức chẳng chê người nào 
Hy sinh tật xấu bước vào 

Con ñường rộng lớn hợp mầu ñạo tâm 
Cha ơi ! Chơn lý truy tầm 

Lòng con thanh thản rõ thầm ñường ñi 
Trở về thanh tịnh một khi 

Tâm con sáng suốt hưởng thì vinh quang 
Mến thương nhiều cảnh nhiều màn 

Trầm luân tạo khổ có ñàng chẳng ñi 
Tự mình gây hấn sân si 

Khổ mà không biết chẳng thi chẳng hòa 
Nặng tình nuôi dưỡng cái ta 

Khó mà thành ñạt khó mà khai thông 
Luận ñi xét lại hóa công 

Ngày ñêm chuyển hóa một lòng giải mê 
Con tu con ñặng trở về 

Cùng Cha hợp tác giải mê cõi trần 
Nguyện tu ñóng góp một phần 

Nhớ Cha quí Mẹ tự lần thức tâm 
Cha ơi ! Con vẫn thì thầm 

Hứa cùng Trời Phật nguyện tầm về Cha 
Tình thương qui hợp một nhà 

Thương yêu tha thứ chan hòa tình thương. 
 

Thầy Tám 
Tasmania, 15-01-1986 

 

TRÍCH B ĂNG ðỨC THẦY THUY ẾT GI ẢNG 
 

VẤN ÐẠO FOUNTAIN VALLEY 
25/7-15/8/1981  (Cuốn 3) 

 
Bạn ðạo: Cho nên, con nghĩ, ñến một cái lúc nào 
ñó, ñó, ví dụ như là nó trình ñộ văn minh ñến một 
mức nào ñó, người ta ñánh nhau, người ta không 
ñợi ñến khi mà Thầy cải hóa, hoặc là ví dụ một vị 
nào ñó, cải hóa ñược trần gian; thì nó ñã tận diệt 
rồi. Cho nên, gọi là, cái này là con nghĩ: nó phải, 
coi như là…. mình theo không kịp; mình theo 
không kịp! Và ñến một lúc nào ñó là mình sẽ hóa 
ra tro; tức là cái tin tưởng của mình bay ra khỏi, 

ðức Thầy: Nếu mà mình biết rằng mình theo 
không kịp , thì mình là Thượng Ðế rồi! Không có 
bài toán nào ở thế gian mà Bạn có thể tính ra hết! 
Chính cái sinh mạng của con người ñi cúng chùa, 
ñi cúng Chúa, mà ñể triển hạn thêm một năm, 
cũng không ñược! Cho nên, cái người nắm chìa 
khóa nó rõ hơn Bạn nhiều; thấy chưa? Chúng ta là 
người thắc mắc, ñúng, vì "Tôi thấy bài toán trước 
mắt;" nhưng mà, "Tôi không thấy rõ cái thiên cơ 
nội bộ! Không thấy …!" Bạn thấy không? Ngày 
nay Bạn ngồi ñây hội tụ với tôi ñể nói chuyện, và 
chúng ta ñàm ñạo trong tinh thần trao ñổi huynh 
ñệ ñể xây dựng học hỏi, thì chúng ta quý lẫn nhau. 
Mà Bạn ñã nghĩ trước khi Bạn ra ñời, cái ngày 
nay Bạn ngồi chuyện với tôi vầy không? Không! 
Nhưng mà chúng ta có cơ hội ñó! Vậy Bạn ñừng 
nghĩ vấn ñề tận thế và vấn ñề chia xa! Bởi vì khi 
mà biến chất này, nó sẽ ñổi chất khác! Bạn hiểu 
chưa? Thì luôn luôn phần hồn bất diệt, và sanh 

tồn chuyển hóa trong một nơi khác mà thôi. Cho 
nên, Bạn ñừng có lo nhiều, rồi ñâm ra mình tạo sự 
hoang mang và trì trệ cho chính mình; mất bình 
tĩnh! Mà nếu Bạn trở về bình tĩnh rồi, Bạn thấy rõ 
công bằng của Thượng Ðế; và thấy cái ông ổng 
nắm chìa khóa; mình biết ổng là thôi, yên rồi! 

Bạn ñạo: Vậy thì con chịu thua với Thầy, tại vì 
con không biết cái “Thế Giới Bên Kia,”  

ðức Thầy: Dạ; phải rồi; bởi vì cái.. 

Bạn ñạo: Con chịu thua, tại vì con không biết cái 
Kiếp Luân Hồi bên kia, 

ðức Thầy: Phải rồi.  

Bạn ñạo: Mà con cũng không biết là cái bài toán 
nó giải ñến ñâu?  

ðức Thầy: Phải rồi. 

Ban ñạo: Cho nên con chịu thua ở chỗ ñó. Thế 
bây giờ là con xin hỏi Thầy. 

ðức Thầy: Ừ.  

Ban ñạo: Thầy nghĩ là cái cuộc ñời này, nó vẫn 
có nhiều cái tham, sân, si; mà người ta tạo nên 
một cái Chủ Thuyết Tham, Sân, Si trên cõi ñời, ñể 
mà, gọi là, áp ñặt ñối với người khác,  
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ðức Thầy: Phải rồi. 

Bạn ñạo: Ðó. Bên cạnh , như vậy thì Thầy nghĩ 
làm sao về cái tạo hóa tạo cái Tham, Sân, Si mà 
thành một cái chủ thuyết như vậy; ñặt thành một 
cái chủ thuyết ñể hệ thống hóa thế giới như vậy? 
Thầy nghĩ sao về vấn ñề này?  

ðức Thầy: Về cái Tham, Sân, Si này, như tôi ñã 
cắt nghĩ hồi nẫy: Tham, Sân, Si, mà chúng ta 
hướng thượng, là ñược giải tỏa; mà Tham, Sân, 
Si, hướng hạ, là tự giải tán! Cho nên, Chủ Nghĩa 
Ðộc Tài sẽ không còn thành tựu. Bạn thấy, ví dụ 
như Việt Nam bây giờ, ăn liền trong một khối 
không có thể rời nhau, nhưng mà họ bây giờ ñã tự 
xa rời! Cái ñó, Bạn cũng thấy bài toán; cái bài 
toán ñó bất di bất dịch; nhưng mà bài toán ñó phải 
ñổ vỡ ở ngày nay! Mình thấy rõ rồi ñó! Thì Bạn 
thấy rõ rồi, ñâu có cái gì mà phải lo hỏi nữa? 

Bạn ñạo: Nhưng mà con lại không thấy rõ! 

ðức Thầy: À! 

Bạn ñạo: Là ví dụ cái “Tham, Sân, Si,” này ấy nó 
tạo nên một cái “Tham, Sân, Si,” khác! Tại vì cái 
khi mà cái trình ñộ con người ñến cao ấy, thì 
không phải là có nghĩa là trình ñộ con người cao 
ñến những cái Thiện,  

ðức Thầy: Ừ. 

Bạn ñạo: Và Thánh ñâu.  

ðức Thầy: Ừ.  

Bạn ñạo: Con người, khi mà trình ñộ lên cao…  

ðức Thầy: Ừ. 

Bạn ñạo: Thì cái Tham, Sân, Si này nó móc ngoặc 
với tham, sân, si… 

ðức Thầy: Ừ. 

Bạn ñạo: Nó tạo thành cái hệ thống tham sân si;  

ðức Thầy: Ừ. 

Bạn ñạo: Và, và như vậy con người vẫn luôn luôn 
ở dưới cái sự kiềm chế.  

ðức Thầy: Ừ. 

Bạn ñạo: Như vậy, khi ñó Ðạo Nghĩa nó mới có 
cơ hội ñể nó tiến bộ;  

ðức Thầy: Ừ. 

Bạn ñạo: Chứ còn không có như vậy. Cho nên, 
con nghĩ, cái tham sân si của mình, của xã hội 
mình nó ñạt ñến ñó rồi …  

ðức Thầy: Ừ. 

Bạn ñạo: Thì tương lai, ñừng nghĩ nó tốt ñẹp, ñến 
ñó nó lại có cái tham sân si khác tệ hơn tham sân 
si ñó nữa thì sao? 

ðức Thầy: Cho nên, cái cơ thể con người; bây 
giờ tôi tham; tôi nói rất rõ ñể cho Bạn hiểu rằng, 
"Tôi tham, tôi có tiền nhiều tôi còn cướp giật của 
thiên hạ ñể tôi làm giàu;" phải hông? Rồi, "Ai có 
thể lấy tiền tôi ñược, bởi vì tiền tôi cất trong ngân 
hàng, cất trong tủ sắt; cất các nơi kỹ lắm, không ai 
biết!" Nhưng mà, "Ông Trời cho tôi một cái bệnh 
cancer, thì bao nhiêu tiền tôi cũng phải mở tôi 
tháo ra!" Cho nên, cái cơ tạng con người, và cái trí 
thức con người ñều giới hạn, và sẽ ñược trừng trị 
và giáo dục bởi Thượng Ðế ñã quy ñịnh; chứ 
không phải không có sự quy ñịnh. Cho nên, Bạn 
chưa ñi về cái giới tâm linh thì Bạn không thấy cái 
ñó! Nếu Bạn ñi về tâm linh thì Bạn thấy rằng có 
quy ñịnh, “Tôi sống ñây là tạm …; mà tôi sống 
ñây, nhờ những cái cảnh tôi bất mãn ñây tôi mới 
tiến hóa tới sự sáng suốt vô cùng, và tôi thấy 
dũng, giá trị dũng của tâm linh tôi; tôi bất chấp 
những sự gian nan, và tôi sẽ vượt qua!” Là ý trí 
của một tuổi trẻ. Mà từ tuổi trẻ ñó nó sẽ tiến mãi 
mãi và bất diệt trong ý trí của nó. Cho nên, vượt 
qua những gì mà thắc mắc của nội tâm, vì thiếu 
sáng suốt mà thôi; khi Bạn thanh tịnh rồi. Thấy 
không?  

Bạn ñạo: Như vậy tức là có nghĩa là ñi lùi lại 
cuộc tiến hóa! Thì con nghĩ như vậy.  

ðức Thầy: Không ñi lùi; 

Bạn ñạo: Khi mà Thầy ñi thanh tịnh rồi, thế giới 
không còn ñộng. Mà khi mà không còn ñồng nữa 
thì tôn giáo cũng tự nó sẽ, sẽ, sẽ ñứng lại một chỗ; 
và cái xã hội cũng sẽ ñứng lại một chỗ! 
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THÔNG BÁO của Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ Mi ền Nam California 
 

Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ Miền Nam California trân trọng thông báo ñến các bạn ñạo Hội có tổ chức 
mừng Tết ðinh Dậu tại Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi vào ngày Chủ Nhật  29-1-2017, tức mùng 2 Tết ðinh Dậu. 
 

Chương Trình như sau: 
 
10:00 – 11:00 AM:  Xin thiệp lì xì thơ của ðức Thầy 
11:00 – 12:00 PM:  Thiền Chung 
12:00 – 1:00 PM:  Ăn Trưa 
1:00 – 2:30 PM:   Văn Nghệ, Kịch, ðọc Thơ 
2:30 PM:   Múa Lân và ðốt Pháo 
 

Kính mời quý bạn ñạo khắp nơi hội tụ về gia ñình Vô Vi ăn mừng Tết ðinh Dậu và thưởng thức buổi văn 
nghệ ñặc sắc. Kính mong quý bạn ñạo ăn mặc trang phục ñẹp và lịch sự ñể ñón Tết. Nam: Veston hay áo sơ 
mi quần tây. Nữ: áo dài. 
 

Mọi liên lạc xin gọi: 
 

Kim Anh Nguyễn: 714-580-5388 
BảoKhanh Châu:  714-489-7767 
 

Kính thư: 
 

Võ Thanh Chí, 
HT Hội AHVVHK Mi ền Nam CA 
 

THÔNG BÁO CỦA HỘI ÁI H ỮU VÔ-VI B ẮC CALIFORNIA 
 

KHÓA SỐNG CHUNG "KHAI TÂM" 
 

TẠI THI ỀN VI ỆN HAI KHÔNG  
THUỘC THÀNH PH Ố OROVILLE (M Ỹ QUỐC) 

TỪ NGÀY 9.06.2017 ðẾN NGÀY 11.06.2017  
 

  Kính gởi quý ñạo hữu, 
   

Vào dịp mùa trăng tròn, ñứng trên ñỉnh núi Hai-Không, lắng nghe sự tĩnh mịch của núi rừng, ngắm 
ánh trăng vàng sáng tỏa nơi Cốc Thầy,  hít khí trời thanh thoát, âm ba Nam-Mô-A-Di-ðà-Phật văng vẳng 
ñâu ñây, lòng ta lâng lâng, quên hết mọi phiền não thế gian... Mỗi dịp Khóa Sống Chung, chúng ta lại ñược 
chung hưởng thanh quang ñiển lành, tình bạn ñạo thắm thiết dưới mái nhà Vô-Vi,  và cùng nhau học hỏi, 
khai tâm mở trí, ñể trau dồi thêm trên con ñường tu học. 

 

Kính mời quý bạn hãy về thăm Hai-Không vào dịp Rằm Tháng Năm âm lịch năm nay với ñề tài gom 
gọn trong 4 câu thơ của ðức Thầy: 

  
Khai Tâm 

Khai tâm mở trí tự phân bàn 
Thực hiện chơn tu trí cảm an 

Qui hội tình Trời trong sống ñộng 
Càng tu càng hiểu trí càng an 

 

Vĩ Kiên 
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Khóa Sống Chung tại Thiền Viện Hai-Không sẽ khai mạc vào thứ sáu, ngày 9 tháng 6, 2017 (tức 
ngày rằm tháng 5 âm lịch), và bế mạc vào chủ nhật, ngày 11 tháng 6, 2017.  

 
Vì Thiền Viện Hai Không chỉ có phương tiện giới hạn, xin quý bạn ñạo lưu ý nhớ ghi danh sớm ñể 

BTC có thời giờ sắp xếp chu ñáo cho quý bạn. 
 
 Chân thành kính mời, 
 
        Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California  
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Phiếu Ghi Danh 
Khóa Sống Chung “Khai Tâm” 

Tại Thi ền-Viện Hai-Không, Oroville, California, USA 
 9.06.2017 – 11.06.2017 

(Xin ñiền mỗi người một phiếu) 
 
Họ và Tên:               
ðịa chỉ :            
Thành Phố/ Tiểu Bang:       Zip code:      Quốc Gia:       
ðiện Thoại Nhà:     ðiện thọai di ñộng:                                    E-mail:     
     
Nam [   ]        Nữ[   ]          Tuổi: _____________  
Thuộc Thiền ðường/ HAHVV  :       
 
Ghi danh ở Thiền-Viện Hai-Không:  ** Xin ghi rõ ngày ñến và ngày về. 

Lệ phí ăn ở tại Thiền Viện: tùy hỷ và khả năng ñóng góp của bạn ñạo. 
Xin quý bạn nhớ ñem theo bị ngủ và vật dụng cá nhân. Nếu có ñem lều cắm trại, xin thông báo cho 
BTC biết trước. Hoặc xin thông báo cho BTC biết nếu quý bạn cần bị ngủ, ñể BTC sửa soạn trước cho 
bạn ñạo. 
Lưu ý: Tr ường hợp quý bạn muốn ở Khách Sạn Gold Country Casino tại Oroville, là khách sạn 
gần thiền viện nhất, xin liên lạc khách sạn tr ực tiếp càng sớm càng tốt vì cuối tuần và trong 
tháng 6 khách sạn rất ñông khách.  
Gold Country Casino Hotel: Tel. 530-538-4560    

 
Hạn chót ghi danh KSC ở Hai-Không : ngày  9 tháng 5 năm 2017  hoặc sớm hơn trong tr ường hợp 
hết chỗ. 
Liên lạc Ban Ghi Danh : 
ðiện thư : ksctv00@gmail.com;  
ðiện thoại : (408) 518-2402 (Thu),  (408) 775-9020 (Tiên) hoặc (714)598-7291 (Mai) 
ðịa chỉ gởi phiếu ghi danh (hoặc gởi bằng ñiện thư cho ban ghi danh về email ksctv00@gmail.com) : 
Vo-Vi Friendship Association of Northern California 
P.O. Box 18304 - San Jose, CA 95158 
  
Phương tiện di chuyển 
Quý bạn ñạo ñi phi cơ xin ñến phi trường SACRAMENTO  International Airport (viết tắt SMF). Từ phi 
trường SMF ñến Thiền-Viện lái xe khoảng 2 tiếng. Vì nhân sự ban chuyển vận có giới hạn, xin quý bạn 
sắp xếp ñi chung nhóm và chọn phi trường Sacramento (SMF), vì BTC không thể ñưa ñón ở các phi 
trường khác. Xin quý bạn nhớ ñến phi trường Sacramento (SMF) tr ễ nhất là ngày 8 tháng 6 năm 2017, 
ñể có thể tham gia buỗi lễ khai mạc KSC vào ngày 9 tháng 6 năm 2017. 
Xin quý bạn ghi rõ máy bay khởi hành từ phi trường nào trong trường hợp có ñổi chuyến bay ñể tiện cho 
Ban Chuyển Vận: 
  
Khởi hành từ phi tr ường Ngày Giờ  Hãng hàng không  Số chuyến bay  
ðến     
ði     

Di chuyển xe hơi tự túc 
Xin quý bạn liên lạc Ban Ghi Danh nếu cần hướng dẫn lên Thiền-Viện. 
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Chương Trình KSC : Ngày 8.06.2017 : ðón bạn ñạo lên Thiền Viện Hai-Không. 
Ngày 9.06.2017 :   Khai Mạc Khoá Sống Chung. Tu học ngày 1. 
Ngày 10.06.2017 : Khoá Sống Chung – Tu học ngày 2.  
Ngày 11.06.2017 : Khoá Sống Chung – Tu học ngày 3. Lễ bế mạc. 
Ngày 12.06.2017 : Bạn ñạo ra về. 
 


