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Trôøi cao thanh tònh tình ban chieáu 
Thöïc haønh thanh tònh nhaän tình thöông 

 
Vĩ Kiên 

 
 

Mục Bé Tám từ 11/04/98 đến 17/04/98 
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) Muốn được phần hồn tiến hóa tốt thì phải làm sao ? 
2) Tu thiền mà còn tham vọng tại sao ? 
3) Người thật tâm muốn phục vụ thì phải làm sao ? 
4) Muốn có an ninh và mạnh khỏe trong cuộc sống thì phải làm sao ? 
5) Tâm giao thanh tịnh là sao ? 
6) Qui hội tâm linh thì phải qui hội làm sao ? 
7) Giờ nào là giờ thật của Trời Phật ? 
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1) Sydney, 11/04/98 6 :20 AM 
Hỏi : Muốn được phần hồn tiến hóa tốt thì phải làm 
sao ? 
 
Ðáp : Thưa muốn phần hồn tiến hóa tốt thì phải tu trực 
tiếp, xây dựng luồng điển nội tâm, không cần ép xác, 
tạo khổ để thức tâm giải tỏa trược khí, lưu thanh khí 
thì mọi việc sẽ được an vui , tiến hóa dễ dãi và khai 
triển trực giác 
  Kệ : 
 Thanh tâm phát triển tự phân bàn 
 Ðiển giớI khai thông tự cảm an 
 Trí tuệ không còn gieo ý xấu 
 Thành tâm tu luyện đạt vinh quang 
 

2) Sydney, 12/04/98 5 :53 AM 
Hỏi : Tu thiền mà còn tham vọng tại sao ? 
 
Ðáp : Thưa xưng danh tu mà thiếu tu, tâm trí không 
dứt khoát, tánh tham vẫn còn, muốn có địa vị, rất dễ 
sa vào tình tiền loạn dâm, phá hoại hạnh đức của 
chính mình, thích lãnh đạo nhưng thiếu từ bi. Tu thì 
phải nhịn nhục, phục vụ tốt, trong tinh thần bất vụ 
lợi, thì phần hồn mới được sáng suốt và dễ dứt 
khoát chủ kiến, mọi người sẽ kính mến. Ngược lại 
thì chỉ hại phần hồn, lận đận suốt kiếp mà thôi 
  Kệ : 
 Sống thời dứt bỏ tâm ganh tỵ 
 Thực hiện tâm tu chẵng giận si 
 Ðường đạo đường đời chung tiến hóa 
 Thành tâm tu luyện tiến thanh tùy 
 

3) Sydney, 13/04/98 6 :10 AM 
Hỏi : Người thật tâm muốn phục vụ thì phải làm sao ?
 
Ðáp : Thưa người thật tâm phục vụ thì phải thành thật 
trong tinh thần xây dựng chung, mỗi người một vị trí th
công việc chung chỉ có phát triển, rất nhịp nhàng, làm 
như không làm, chung vui hòa bình trong xây dựng, 
không bao giờ bị trở ngại 
  Kệ : 
 Hình thành trật tự cũng do tâm 
 Ðóng góp một phần chung tiến thầm 
 Xây dựng hình thành tâm trẻ vui 
 Cùng chung phát triển lại mừng thầm 
 

4) Sydney, 14/04/98 3 :25 AM 
Hỏi : Muốn có an ninh và mạnh khỏe trong cuộc 
sống thì phải làm sao ? 
 
Ðáp : Thưa muốn có cuộc sống và an ninh thì phải 
tu sửa, quân bình luồng điển của nội tâm thì trược 
khí sẽ không tấn công được, tu tới sự thanh tịnh, 
nguyên lý của Nam Mô A Di Ðà Phật, tâm sẽ an và 
trí sẽ sáng 
  Kệ : 
 Xây dựng tâm linh tự bạc bàn 
 Tâm minh trí sáng tự khai màn 
 Duyên lành tái ngộ tùy duyên thức 
 Học hỏi không ngừng tự tâm an 
 

5) Sydney, 15/04/98 2 :00 AM 
Hỏi : Tâm giao thanh tịnh là sao ? 
 
Ðáp : Thưa tâm giao thanh tịnh là cùng tu chung pháp, 
hành triển như nhau, nhìn nhau là biết liền, hai bên từ 
trường đồng nhịp gọi là thần giao cách cảm, có thể 
giúp đỡ lẫn nhau trong thanh tịnh 
  Kệ : 
 Nhớ nhau cảm mến tâm bình đẳng 
 Giải tỏa phiền ưu chẳng nhọc nhằn 
 Nhịn nhục bừng sáng tâm quí đẹp 
 Bình tâm phục vụ chẳng cơ cằn 
 

6) Sydney, 16/04/98 6 :45 AM 
Hỏi : Qui hội tâm linh thì phải qui hội làm sao ? 
 
Ðáp : Thưa qui hội tâm linh thì phải thật, chất pháp 
hành pháp môn mình đã tự chọn 
  Kệ : 
 Lui về thực chất tự tâm hành 
 Pháp giới khai huân tự tiến nhanh 
 Ðời đạo song hành tâm tự thức 
 Duyên lành đạt thức hướng về thanh 
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7) Sydney, 17/04/98 5 :30 AM 
Hỏi : Giờ nào là giờ thật của Trời Phật ? 
 
Ðáp : Thưa giờ hành pháp là giờ thật của Trời Phật, bỏ tất cả chuyện đời trong lúc công phu tu học 
  Kệ : 
 Cứu mình trở về cõi thinh không 
 Giải bỏ trần tâm tiến một vòng 
 Vượt khỏi không gian là tự tiến 
 Chẳng còn mê chấp lại càng thông 
 

 
TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 

LÀM PHÁP LUÂN THƯỜNG CHUYỂN ÐỂ SỬA TÁNH 

“...Xá lợi ơi! Con nhớ mà hoằng hóa chúng sanh để luyện đạo, không nên quên khoa học Pháp Luân Thường 
Chuyển này. Xá lợi ơi! sự trừng trị của hỏa tam muội lục căn lục trần tất cả nghề Pháp Luân Thường Chuyển 
của ta biểu ngươi đây là phép cai trị chánh để trừng trị chúng nó, thì chúng nó phải kiêng nể con...” 

“...Chữ Ca chiên diên do nơi chim Ca lăng Tần già. Khi ấy hợp lại hóa thành con diều hâu, nói tiếng rổn rảng 
bay khắp mọi nơi mau mắn, nóng nảy, hùng dũng, lại có tánh cường hào ác ý, cố ý làm hại, ưa cảm tình, ái tình, 
tầm lý đủ điều sanh dục tình, xúi dục cho bộ máy hóa sanh. Nó ưa dốc xúi làm những chuyện bỉ ổi. Người tu 
khó khăn tại chỗ này. 

Di đà ơi! Con hãy rán làm Pháp Luân Thường Chuyển phân tách nó ra để cho mỗi mỗi làm việc theo bổn phận 
của nó, theo về phái Thiền tăng, gọi là con diều hâu đậu trên lưng con ngựa, hay biển sóng tình khó dứt khoát. 

Di đà ơi! Ráng từ nó ra, tránh nó ra, nhưng ta dạy con phép Pháp Luân Thường Chuyển, khi nào cải hóa nó 
không nổi, đánh đổ chúng nó không được thì nhờ Pháp Luân Thường Chuyển để lìa nó ra mới được. Vốn nó là 
hơi điển từ lá lách chuyển qua lá gan, trái tim, chạy qua thận thủy. Nó dốc xúi cục men giống, xúi luôn đầu óc 
ta, trí não ta mê trần bỉ ổi...” 

PHÁP LUÂN THƯỜNG CHUYỂN THANH LỌC  
VÀ CHUYỂN HOÁ ÐIỂN CỦA NGŨ TẠNG 

Ðại Như Xa Luân: Thanh Sắc, Thanh Quang, Huỳnh Sắc, Huỳnh Quang, Xích Sắc, Xích Quang, Bạch Sắc, 
Bạch Quang, Vi Diệu Hương Khiết 
Xá Lợi ơi! Khi con công phu làm theo Khoa học Pháp Luân Thường Chuyển của ta, thì những Ngọc Ngũ Sắc 
nói trên nhờ tông chỉ ta góp khí ấy hợp vào gọi là Mâu Ni Châu là hột ngọc Kim Cang hóa thành. Tông chỉ của 
Mâu Ni Châu là hào quang ngũ sắc huyền diệu biến hóa vô song, khi nhỏ khi lớn, khi mất khi còn, khi đen tối, 
khi tỏ rạng, mùi hương bay thơm bát ngát, tóm tắt là sự huyền diệu biến hóa vô cực vô biên. 

 

THƠ 
  CHẲNG CÒN XA 
Càn Khôn Vũ Trụ ấy là ta 
Ðừng để trí tâm ở tại nhà 
Ủ rũ buâng khuâng vì nghiệp chướng 
Mơ màng trăn trở bởi lòng ma 
Vui chơi một kiếp hồn tu tiến 
Hành khổ mỗi lần trí mở ra 
Lẳng lặng xét mình luôn tỉnh thức 
Trời không quang đảng chẳng còn xa. 
         Phú Nhuận, 20/12/07 
          Thiền sinh Phương. 

         NGÀY XƯA - BÂY GIỜ 
Ngày xưa thấy gái mắt lờ đờ 
Cọ sát hình hài trí thẩn thơ 
Cung điện đền đài theo mộng ước 
Lầu son gác tía dệt đường tơ 
Bây giờ tự thức siêng hành pháp 
Tới lúc tịnh tâm giải ước mơ 
Ngọn sóng duyên tình lưu chuyển mãi 
Tạt vào bến giác một vần thơ. 
          Phú nhuận, 08/01/2008 
             Thiền sinh Phương. 
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     HẾT HỒN HẾT VÍA 
Hết vía hết hồn tự thức tu 
Lòng ta sót lại áng mây mù 
Trí đời đưa đẩy như tơ liễu 
Tánh đạo bình yên tợ gió thu 
Cứ ngỡ hiên ngang về bến giác 
Nào ngờ cúi mặt tới bờ ngu 
Cho ta giã biệt tình hoang tưởng 
Tập tểnh công phu thoát ngục tù. 
     Phú Nhuận, 01-01-2008 
       Thiền sinh Phương. 
        ==== 

             TA YÊU THƠ! 
Ta yêu Thơ vì ta yêu cuộc sống 
Ta mến Thơ vì ta muốn thanh lòng 
Ta làm Thơ để quên sầu ly biệt 
Ta viết Thơ vì ta thích hòa đồng 
 
Ta làm Thơ để đổi trao Đời Đạo 
Ta làm Thơ để học Đạo Trời cao 
Ta làm Thơ để bạn Thiền giải trí 
Ta làm Thơ để hồn được thanh cao 
 
Ta làm Thơ để khai tâm mở trí 
Ta làm Thơ để học hạnh từ bi 
Ta làm Thơ để bớt niềm đơn lẻ 
Ta làm Thơ để vững chí mà đi 
 
Ta làm Thơ cho tình thương biển cả 
Ta làm Thơ cho bể khổ rời xa 
Ta làm Thơ cho tình người ấm lại 
Ta làm Thơ cho đời rộn tiếng ca 
 
Ta làm Thơ cho đường xa ngắn lại 
Ta làm Thơ cho tình bạn không rời 
Ta làm Thơ cho tình thương đan trải 
Ta làm Thơ cho THẾ GIỚI ĐẠI ĐỒNG. 
        Tân Phú, 16h ngày 13-01-2008 
              Thanh Dũng 
          
                        ==== 
              TẾT TRIỀN MIÊN  
Xuân đi xuân đến vẫn lo thiền  
Thanh lọc dầy lâu mới được hiền  
Ngoại cảnh bủa vây nhiều cám dỗ 
Điển quang che chắn phúc xuân thiêng  
Phúc xuân thiêng thường xuyên chăm bón  
Sen nở hương thiền tiến thượng huyền  
Đại hội,ngày sinh chúc thượng thọ  
Thầy vui thầy khỏe tết triền miên  
                Phúc Tâm Cà Mau 4/12/2007 
                      ==== 
 

                TÌM NHAU 
Rượu tìm chén ngọc người tiên 
Huỳnh tương xuất hiện nối liền âm dương 
Diện tiền chẳng cách đôi đường 
Từ đây với đó vấn vương tuyệt trần 
 
Tìm nhau thanh điển tảo tần 
Duyên lành tận độ thoát lần trầm luân 
Tìm nhau tu tập tưng bừng 
Tập ngày tập tối mới ưng cõi lòng 
 
Tìm nhau tới mức về không 
Bước vào điển giới để lòng phàm yên 
Nâng niu dấu ấn Phật Tiên 
Dù giờ xa lắc tiền duyên nhớ hoài 
 
Nào tu nào niệm đêm ngày 
Kẻo không còn kịp cái ngày lâm chung 
Ta giơ tay đón trùng phùng 
Với Ma hay Phật nổ tung giữa trời 
 
Nẽo đời cũng vẫn vui tươi 
Chơi bời thanh điển để rồi thăng hoa 
Vui chơi một kiếp ta bà 
Và mang Thanh Ðiển chan hòa Càn Khôn 
 
Khư khư ôm chặt phần hồn 
Chờ nhau chứng đạt biết còn bao lâu 
Trời ban ân độ nhiệm mầu 
Chờ ta vượt khó tìm nhau trở về 
 
Phải đành giả biệt hư, mê 
Tham sanh uý tử chẳng hề lơi tu 
Tìm nhau giải thoát ngục tù 
Âm dương đoàn tụ, sống tu thác về 
 
Xác thân gởi lại u mê 
Tìm về thanh thoát tràn trề điển quang 
Thì dù nghiệp nạn gian nan 
Xác thân đau đớn vô vàn trần ai 
 
Vì còn hướng đến tương lai 
Ngày nay quả báo, ngày mai rạch ròi 
Bận lòng một kiếp nầy thôi 
Nhờ tu nhờ giải, góp đời Thượng Ngươn 
 
Tìm nhau mùi Ðạo chập chờn 
Bên nhau trong chốc, qua cơn nặng nề 
Tìm nhau như thể phu thê 
Một ngày cõi tạm, nhớ về cố nhân. 
             Hiệp Bình Phước, 12-07-07 
                 TỪ HÙNG. 
                       ==== 
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 Nho ban vo vi cuu kho ban vui TET 
  
sài gòn giải phóng  
trong đói nghèo  
mổi năm đến tết  
bạn bè ở các nước  
gửi cho chút đỉnh tiền đô la  
một thùng thuốc tây  
vài xấp vải  
vài chai dầu xanh  
món quà tuy ít  
nhưng cùng loạt gửi cho nhiều nhà  
cảm động cho những người còn ở lại sài gòn  
cho những người còn ở trại cải tạo  
một niềm vui bé nhỏ  
nhưng bây giờ  
sau nhiều năm tháng  
đã ba mươi lăm năm hơn rồi  
không còn nhận nữa những món quà tết  
đầy ắp tình thương  
gửi từ các bạn bè nước ngoài 
không còn đô la xanh xanh một trăm đô năm chục 
đô nữa  
không còn thùng thuốc tây nào nữa  
không còn chai dầu gió xanh cho cạo gió mùa 
xuân  
ngay cả lá thiệp happy new year cũng không còn 
thấy nửa  
như hai khung trời xa lạ  
không phải vì sài gòn bây giờ giàu nên không gởi 
nữa  
mà người bạn các nước năm xưa giờ đã già rồi  
không có tiền  
không còn có thể cho quà được nữa  
biết làm sao bây giờ  
cách một biển thái bình dương  
một vòng quay trái đất  
thời gian đã trôi nhanh  
không còn đô la cho tiền cúng xây dựng chùa 
nghèo  
không còn đô la cho trẻ em mồ côi  
hay những người già neo đơn không ai thương 
nhớ  
ngay cã những người việt nam còn lại  
cũng đã già rồi  

mắt mờ chân run  
vẩn còn thanh bạch  
trong cô đơn  
vẩn nhớ những thùng quà năm xưa  
và chép miệng thở dài  
bây giờ các bạn nước ngoài ra sao  
về việt nam ăn tết đi  
bây giờ mùa xuân có tuyết  
ở việt nam  
có nắng ấm mùa xuân  
có lể hội bánh tét  
có múa lân vui pháo hoa  
có bạn bè già lên lão hết rồi  
việt nam  
điểm đến cho các bạn khắp năm châu thế giới=sài 
gòn muôn năm 
             5thanhcuchi 20-1-2008 
                      ==== 
      NGHE THẦY NHẪN NHỤC  
Đối kháng một lần điển loạn trầm  
Bài học lần sau giữ niệm thầm  
Nhu nhường hoà ái trụ bình tâm  
Trả vay vay trả nay dừng nghiệp  
Hiểu đặng cùng nhau tránh lạc lầm  
Hiển hiện cái tâm đều muốn tốt  
Nghe thầy nhẫn nhục tránh phàm xâm  
                Phúc Tâm Cà Mau 19/12/2007 
                    ==== 
           THƠ HỒN 
Biết rằng khi chết hồn còn, 
Ai ai cũng biết sao còn chẳng tu. 
Si mê chẳng thức như mù, 
Biết hồn bất diệt tự tu sinh tồn. 
Nhất thời tỏ ngộ pháp môn, 
Hồn tu tiến hóa tạo hồn thánh thai, 
Bình tâm luyện đạo miệt mài, 
Di Ðà sáu chữ thông khai đỉnh đầu. 
Giờ thì thấu rõ chiều sâu, 
Bước vào hành đạo nhiệm mầu Trời ban 
Tu hành chưa thấy đừng than, 
Rồi đây sẽ thấy Trời ban pháp mầu. 
        Tân Phú, 16-01-2008 
                Minh Vô Vi. 
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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, và nhất là không trùng hợp với Đại Hội. 
 
 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  :       
 

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. 
 
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 
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Lê Phí Khách Sạn xin viết check hay money order payable to :  
VOVI Friendship Association of Northern California  và gửi 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. 
 


