Số: 757 Ngày: 10 tháng 1 năm 2010
Ñaïi Ñoàng
Ñaïi ñoàng tu tieán phaân ranh giôùi
Ñoäng loaïn khoâng minh khoù hôïp thôøi
Loaïn thuyeát chính mình khoâng thaáu trieät
Bình taâm tu luyeän roõ taâm ñôøi
Vĩ Kiên
Mục Bé Tám từ 25//03/2000 đến 31/03/2000
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) Người gian dối còn lường gạt lẫn nhau và không nhìn nhận sự sai lầm của chính mình và lý luận với
người cho mượn thì sẽ ra sao ?
2) Nghiệp mình tạo thì phải chịu và thực hành nó sẽ vượt qua hay không ?
3) Thất hứa và lường gạt có lợi ích gì không ?
4) Luyện nguyên khí hữu ích gì ?
5) Những sự mong muốn trong thực hành có thể phát triển không ?
6) Trí tuệ phân minh dũng mảnh tiến không ?
7) Sự thanh tịnh đến từ đâu ?
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1) Sydney 25-3-2000 3:20AM
Hỏi: Người gian dối còn lường gạt lẫn nhau và
không nhìn nhận sự sai lầm của chính mình và lý
luận với người cho mượn thì sẽ ra sao ?
Ðáp: Người tu còn chối tội bởi sự khôn khéo của
chính mình là một bằng chứng tự gạt. Trời sẽ
không chứng tâm cho kẻ tự gạt và gạt tha
Kệ:
Lường gạt dối trá chính mình tự tạo
Khó tu khó tiến khó đổi trao
Tình Trời mở rộng tâm không tiến
Lường gạt chính mình chẳng được nào

2) Sydney 26-3-2000 3:15AM
Hỏi: Nghiệp mình tạo thì phải chịu và thực hành
nó sẽ vượt qua hay không ?
Ðáp: Tạo nghiệp, nhịn nhục nhận lãnh lâu dần sẽ
được qua
Kệ:
Thành tâm tu sửa sẽ phân qua
Ðời Ðạo song tu tự giải hòa
Trí tuệ không còn bi với lụy
Thực hành chánh pháp tự mình truy

3) Melbourne 27-3-2000 4:00AM
Hỏi: Thất hứa và lường gạt có lợi ích gì không ?

4) Melbourne 28-3-2000 4:08AM
Hỏi: Luyện nguyên khí hữu ích gì ?

Ðáp: Thưa người tu thất hứa là một đại tội, hậu
quả sẽ không lường được
Kệ:
Xạo gạt tâm thân qui bất ổn
Thế nhân bất tín hại phần hồn
Ðiển không giao cảm tăng động loạn
Vạn sự bất thành lại ác ôn

Ðáp: Thưa luyện nguyên khí là pháp trường sanh
và dứt bệnh đau đớn của thể xác
Kệ:
Nguyên khí trung dung đạo đến đời
Qui nguyên dẫn tiến rất kịp thời
Chơn tâm bừng sáng tình giao cảm
Thể hiện tình thương của Cha Trời

5) Melbourne 29-3-2000 3:30AM
Hỏi: Những sự mong muốn trong thực hành có thể
phát triển không ?

6) Melbourne 30-3-2000 3:35AM
Hỏi: Trí tuệ phân minh dũng mảnh tiến không ?

Ðáp: Thưa thực hành chắc chắn phải được phát
triển
Kệ:
Qui nguyên giềng mối tự triển hành
Thanh tịnh ứng chiếu qui một mối
Cống hiến tình thương chỉ rõ rành
Giải thông đời đạo chuyển thông hành

Ðáp: Thưa trí tuệ phân minh tạo thành trật tự cho
chung
Kệ:
Nguyên khí hồi sinh rõ tiến trình
Tự mình thức giác lại càng minh
Duyên Trời đã định không giờ dứt
Thức giác chơn tu rõ thân hình

7) Melbourne 31-3-2000 2:35AM
Hỏi: Sự thanh tịnh đến từ đâu ?
Ðáp: Thưa sự thanh tịnh từ luồng điển trung tâm bộ đầu xuất phát đi lên hòa hợp
với càn khôn vũ trụ
Kệ:
Chung hợp dẫn tiến một đường tịnh
Thông thương hòa cảm tự phân minh
Ðạo đời chung tiến vía hồn chuyển
Ðời Ðạo phân minh hiểu chính mình
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TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG
1. Hỏi: Trong lúc làm PLTC con được mê đi, sau khi tỉnh lại, con có nên tiếp tục làm PLTC
nữa không?
Ðáp: Nên. Nếu mê đi thì nên dỗ ngủ.
2. Hỏi: Cha có nói (1998), có những điều kiện sau đây mới được vô giống dân Bích-Ngọc:

thông minh, thanh sạch và thật thà. Xin Thầy dẫn giải?
Ðáp: Tu mà siêng năng làm PLTC thì căn nặng thành căn nhẹ, phần hồn sẽ được hội nhập vào
ánh sáng của luồng điển cái của vũ trụ quang. Trí sáng tâm minh thì sẽ hội nhập vào giống dân Bích
Ngọc.

THƠ
TỰ ĐỘ, ĐỘ THA
Tự độ được rồi, phải độ tha
Đền ơn đáp nghĩa Tổ Thầy ta
Công phu thành đạt vui và khỏe
Nặng trược, Pháp Luân giải mở ra
Luồng điển quy nguyên huyệt Bách Hội
Thanh hòa thanh điển Phật Di Đà
Hồi quang phản chiếu sửa tâm tánh
Kinh điển Tổ Thầy vẫn thiết tha.
Cà Mau 12-09-2009
Út Hoa
---PHÁP LÝ VÔ VI
PHÁP thân tạo được vượt trùng khơi
LÝ đạo thực hành giải nghiệp đời
VÔ thực không vào được điển giới
VI trần bất nhiễm mới về Trời
KHOA nào khoa nấy luôn ghi nhớ
HỌC tập, tham thiền khỏe thảnh thơi
Huyền bí ẩn tàng trong bản thể
BÍ truyền tâm điển khắp nơi nơi
PHẬT hay thanh tịnh giàu thanh điển
PHÁP Lý Vô Vi thật tuyệt vời.
Cà Mau, 31-12-2009
----THUẬN THIÊN (1)
Khổ cảnh ngày đêm vẫn xảy ra
Nghiệp duyên đan chéo cõi ta bà
Thuận Trời tiến hóa lòng thanh thản
Nhập thế an vui trí nở hoa
Đạo thức xa gần tâm tức Phật
Đời mê xuôi ngược tánh thuần Ma
Thuyền về bến giác không lay chuyển
Văng vẳng trong ta tiếng Phật Đà.
PN. 28/10/2009
TS. Phương.

BÃO TÁP
Nhiều nơi bão táp thiên tai,
Có nơi địa ách tan hoang đợt này.
Bao người phải khóc thương thay
Người thân mất tích số thì bỏ thây.
Cộng đồng chung hưởng thế nhân,
Bao năm phải lãnh hàng năm lại về.
Ôi thôi lại khổ mọi bề,
Nhà tan cửa nát khó về nương thân.
Trời cao nổi giận hiện dần,
Nhân gian nghiệp quả trả lần thức tâm.
Để cho nhân thế tìm tầm,
Thiền duyên ngộ giác độ ta gian trần.
Tự tu tự tiến hiểu chân
Tâm minh sáng suốt hiểu thâu cội nguồn.
Cà Mau 08-10-09
VĂN PHONG
----NGỘ LÀNH
Mình đây học hỏi tầm ta
Làm sao buông bỏ cho qua thanh nhàn
Hàng ngày mưa nắng tảo tần
Hỷ nộ ái ố tham sân ưu buồn
Tuồng tuồng diễn xuất tuồng tuồng
Cũng như màn kịch diễn tuồng đi qua
Làm sao vượt cõi ta bà
Nhớ lời thầy giảng tự ta mà hành
Mong sao thiền giác ngộ lành
Khai thông tâm trí nhẫn hòa không si
Thiền cho tâm thức mà đi
Hồn nhiên vui vẻ tận ghi lời thầy.
Cà Mau 28-12-09
VĂN PHONG
------

Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp - Tuần Báo Phát Triển Điển Năng Trang 3/9

XAO XUYẾN
Năm Sửu đã qua
Hai không lẻ chín
Một năm xao xuyến
Thầy đã qui thiên.
Năm châu bạn đạo
Mọi người lưu luyến
Biết bao hòai niệm
Thầy đã xa rồi.
Không còn ỷ lại
có thầy giải nghiệp
Tự thức tầm thôi
Qui hồi chân ngã
Thiền tông sẽ hiểu
Biết bao huyền diệu
Hiểu thâu mọi điều
Thầm tu thầm tiến
Mỗi khi thiền định
Trụ nơi sơn đỉnh
Lâng lâng thanh tịnh
Ngộ thức triền miên.
Cà Mau 29-12-09
VĂN PHONG
----THIẾT THA
Vui mừng Tết đến Canh Dần
Xuân nay trở lại xa gần đón xuân
Trăm hoa đua nở góp phần
Nhân tu khai mở sửa lần thanh cao
Xuân về sửa đổi thương nhau
Hòa đồng tiến hóa đổi trao chân tình
Không còn xé lẽ vô minh
Năm Dần đổi mới hành trình thiết tha
Ai ai cũng niệm Di Đà
Cùng chung một pháp hái hoa dâng Thầy
Vừa qua đại hội bên Tây
Việt Nam cũng vậy tràn đầy vui Xuân.
Sài Gòn, 3-1-2010
Minh Vô Vi
---CUNG CHÚC TÂN XUÂN
CUNG chúc tân xuân Tết lạc quang
CHÚC cùng bạn đạo hưởng xuân sang
TÂN niên khai triển hành tâm sáng
XUÂN mới Canh Dần hòa điển quang.
Sài Gòn, 3-1-2010
Minh Vô Vi

HUỆ TÂM
Mỗi lần hít thở lộc Trời cho
Còn mất, mất còn, chớ bận lo
Niệm Phật, Soi Hồn, quy thượng đảnh
Băng Thầy, Điển thức, Đạo lần dò
Pháp Luân thường chuyển, minh linh khiếu
Thiền Định, thần quang chiếu tự do
Ý chí Vĩ Kiên, tâm trí luyện
Vô Vi Thiên xích, Huệ Tâm đo.
Thủ Đức, 04-01-2010
Huệ Tâm.
-----PHÁP THIỀN (2)
PHÁP thiền phương tiện, thoát hồng trần.
LÝ tưởng tiểu hồn, đạt tịnh thân.
VÔ cảm thất tình, bi đại phát,
VI siêu trược tánh, ẩn tâm thần.
KHOA thiền thuốc trị, chữa đa bệnh.
HỌC tự thức tâm, giải trược sân.
HUYỀN khiếu khai thông, Phật tánh mở.
Bí đường dục chuyển, pháp luân cần.
PHẬT do thanh tịnh, công phu đạt.
PHÁP chuyển dương trần, tự cứu thân.
Củ Chi, 31-12-2009
BÁ TÙNG.
----ĐẠI HẠNH VĨ KIÊN
Cái thuở nữa khuya Thầy thức dậy
Bút đề mục Bé lưu trần này
Việc làm kiệt sức người sinh bịnh
Thương cứu chúng sinh gánh nghiệp đày
TẠ ƠN
Tạ ơn Đức Thầy giáng sinh này
Đồng đạo chung thiền hội điển đây
Nguyện niệm hướng tâm qui Phật ấy
Vun bồi tròn điển đáp ơn Thầy
VUI LÊN
Nguyện niệm vui lên các bạn ơi
Đức Cha dứt bịnh thoát thân đày
Hiển linh ở cỏi thật hồn bé
Thầy vẫn chiếu ban khắp chốn này
Chốn này tự cứu người mừng lắm
Tha lực chẳng màn Phật tử đây
Tu tắc thượng thừa thật chứng ấy
Chơn hành vượt thoát mê mờ này
Phúc Tâm Cà Mau 20/12/2009
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ÐỌC LẠI THƠ THẦY
Nạn Lụt Miền Trung,
Càn khôn Vũ Trụ chung nhà
Người người đau khổ khó hòa giúp nhau

Bao năm mới có một lần
Vô cùng cảm động khó phân thiển lành
Từ nhà ngói cho đến nhà tranh
Ðều là ngập lụt xóa ranh đất trời.

Nhìn xem mưa gió đổi trao
Tình Trời loạn động khổ đau cực hình
Tình thương đạo đức âm thinh
Kêu la cầu cứu mong tình Trời ban

Hiện ra thảm cảnh nơi nơi
Gia đình tan rã khó thời dựng xây
Thiên cơ biến chuyển hằng ngày
Lụt lội biến đổi đổi thay thế tình
Ðường đi nước ngập gập ghình
Chính mình phải khóc hành trình khó cam
Trí tâm loạn động miên mang
Ai người xấu tốt khai màng thử tâm

Lệ rơi nước mắt hai hàng
Thiệt thòi phải chịu khó an nỗi lòng
Tình người trong nước ngoài trong
Cùng than cùng thở cùng mong được nhờ.
Kỳ này kích động thiên cơ
Dạy người tu tiến bơ vơ một mình
Càn khôn vũ trụ hành trình
Thực hành đạo đức sửa mình tự tu

Cầu xin Trời độ thì thầm
Qua cơn đại nạn tự tầm đường tu
Có tâm có mắt như mù
Biết đâu là bến trùng tu được nhờ.

Chẳng còn lưu luyến tiền xu
Thực hành chánh pháp rõ ngu rõ khờ
Thương người lưu ý thiên cơ
Tu lo tránh nạn đến giờ phải tu
Phân ra sớm phải dự trù
Tu tâm sửa tánh an du phần hồn

Ðâu dè biến động thiên cơ
Tiêu tan một phút thờ ơ một mình
Tình quê quảng đại chơn tình
Giúp người lâm nạn chính mình phát ban
Ðây là nguyên lý đạo tràng
Phát tâm cứu độ khai màn đạo tâm
Mỗi ngày mỗi lún sâu lần
Ai ai cũng thấy cũng cần cứu yên.
Hoành hành nước cuốn các miền
Trời mưa lạnh lẽo vượt xuyên cơ hình
Ðồng bào rúng động tỏ tình
Giúp nhau qua nạn, tỏ tình quí thương
Ðây là tranh cảnh tạo gương
Cùng chung xây dựng cùng đường tự tu
Làm người có mắt như mù
Lam sao tránh được, an du cõi trần?
Nguyện cùng cứu giúp góp phần
Tình người sống động tối cần dựng xây
Bàn thờ nước cuốn lây hoay
Ra nơi biển cả trôi ngày trôi đêm

Tiếng vang đau khổ như cồn
Không tu khó đắc khó ôn lại bài
Tự mình thức giác sửa sai
Qui nguyên giềng mối rõ đài thiên cơ
Rồi đây cũng phải đến giờ
Cùng chung hợp tác giấc mơ đạt thành
Chẳng còn lý luận cạnh tranh
Dìu nhau tiến hóa các nghành khai thông
Ðồng bào lớn nhỏ ước mong
Cùng chung đóng góp cùng phòng nạn tai
Cùng chung đóng góp hằng ngày
Tình người sẵn có đổi thay thế tình
Thực hành khai triển tâm linh
Về nơi thiên quốc chính mình tự tu
Tình Trời ban chiếu đắp bù
Tay không lại có phần hồn tự tu.

Nhìn đời đen bạc khổ thêm
Ðem lòng ngăn cản, ngày đêm khó hòa
Quí thương
Lương Sĩ Hằng
Tháng 1/2000
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Thông Báo về hình ảnh Tang Lễ và Lễ Rải Tro
Hình chụp tại ngày Tang Lễ và Lễ Rải Tro (trên 3 ngàn tấm) đã được bỏ trên Picasaweb để bạn đạo xem
online hay là lấy xuống lưu trữ trong máy vi tính riêng hoặc save ra CD, DVD, SD, thumb drive để có thể in ra
4x6, 8x10 inch.
Sau đây là một vài hướng dẫn để giúp bạn đạo lấy hình xuống và lưu trữ trong máy của mình (các bạn đã từng
download rồi thì có thể thông qua phần này).
1. Nhấn vô CTRL + con chuột bên trái link sau đây để mở Picasaweb

http://picasaweb.google.com/daihoi.khai.trien.2009

2. Bạn đạo nhấn vô con chuột bên trái tại góc trái Sort by: Upload Date
thì sẽ thấy:
30-31 là Lễ Rải Tro
22-29 là Tang Lễ
1-21 là Đại Hội Khai Triễn 2009
3. Nhấn vô con chuột bên trái vô hình để coi:
để đi tới và
để đi lùi
Nhấn vô

4. Muốn lấy hình xuống máy của mình thì nhấn vô
Download rồi nhấn vô Download photo - File - Save As (sẽ thấy DSCxxxxx.JPG) - Save
Ban chụp hình gồm anh Dũng, anh Jack, anh Thuần, và chị Bích xin đóng góp và hy vọng sẽ đem lại những hình
ảnh sống động cũng như ghi lại được những giây phút thiêng liêng tràn đầy Thanh Điển trong ngày Tang Lễ, Lễ
Rải Tro, buổi Lễ Tạ Ơn Đức Thầy và suốt 3 ngày Đại Hội Khai Triễn năm 2009.
Kính Bái
Ban Chụp Hình

HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN
"Xin bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho bạn đạo Hoàng Thị Hoà, sinh năm 1947, quê ở Nga Thanh,
Nga Sơn, Thanh Hoá, mất ngày 20/11/2009 âm lịch được siêu thăng tịnh độ.
Xin chân thành cảm ơn.
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TÀI LIỆU VỀ SỨC KHỎE
BÍ NGÔ
Bí ngô chứa một hàm lượng lớn kali, sắt cũng như chất xơ, vitamin A và C. Loại rau phổ biến của mùa
đông này có thể giúp giảm áp huyết, phòng chống bệnh tim, bệnh ung thư trong khi lượng calo khá thấp.
Bên cạnh đó, bí ngô có vị ngọt dịu có thể góp mặt ở nhiều loại món ăn từ súp, salát, món ăn vặt, thậm
chí là tráng miệng mà giá thành lại rất rẻ.
Dù chế biến thế nào thì vẫn có nguyên tắc căn bản cho việc chọn mua, bảo quản và chuẩn bị cho món bí
ngô. Khi chọn mua, cần chọn quả nặng tay, bề mặt căng, không có vết mềm hay vết nứt. Cũng có một
cách kiểm tra là dùng móng tay ấn nhẹ lên vỏ mà thấy dễ dàng chứng tỏ quả bí ngô vừa mới thu hoạch.
Khi mua về, nên đặt bí ngô ở nơi khô, mát, thời gian bảo quản có thể lên tới vài tuần, không như các loại
quả khác chỉ để được độ vài ngày. Riêng các miếng bí ngô đã cắt có thể để trong tủ lạnh độ 1 tuần.

Ngoài các món nấu trên bếp thông thường, bí ngô có thể bỏ lò nướng hay cho vào lò vi sóng. Đặc biệt,
hạt bí ngô không phải là đồ bỏ đi mà nó có tác dụng bảo vệ sức khỏe rất tốt khi chứa nhiều chất dinh
dưỡng như protein, kẽm, magie, sắt, phốt pho. Rửa sạch và để hạt thật khô, sau đó trộn cùng với một
chút dầu ôliu, gia vị gồm muối, hạt tiêu, ớt, tỏi, quế. Trải đều trên khay cho vào lò nướng độ 15-20 phút
cho đến khi chúng chuyển sang màu nâu, bạn sẽ có một món ăn nhẹ lạ miệng mà rất giàu dinh dưỡng.
Theo Minh Chí
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THÔNG BÁO CỦA HỘI ÁI HỮU VÔ VI BẮC CALIFORNIA
KHÓA SỐNG CHUNG "QUI HỘI DUYÊN LÀNH"
TẠI THIỀN VIỆN HAI KHÔNG
THUỘC THÀNH PHỐ OROVILLE (MỸ QUỐC)
NGÀY 27.05.2010 ĐẾN NGÀY 31.05.2010
Kính gởi quý bạn,
Vào tháng 4 năm 2009, chúng tôi may mắn được đi thăm Đức Thầy và xin Thầy đặt tên cho
Khóa Sống Chung năm 2010 tại thiền viện Hai Không. Lành thay! Thầy đã đặt tên cho KSC và còn cho
thêm 4 câu thơ như sau:
QUI HỘI DUYÊN LÀNH
Thành tâm hướng thượng
Phật Pháp qui nguyên
Thành tâm tu tiến
Nguyên khí tận độ
Vĩ Kiên
Montreal, ngày 11 tháng 4 năm 2009, lúc 11:35 sáng
Thật vui và phấn khởi cho anh chị em bạn đạo vùng Bắc Cali, với sự đóng góp âm thầm của bạn
đạo khắp nơi, chúng tôi đang tiến hành lo tu bổ Thiền Viện để chuẩn bị đón tiếp bạn đao. Khoá Sống
Chung “Qui Hội Duyên Lành” sẽ đánh dấu 25 năm thành lập Thiền Viện, với bao kỷ niệm sống chung
với Đức Thầy nơi núi rừng thanh tịnh này.
Tháng 5 lúc mùa xuân khí hậu ấm áp bạn đạo có thể dạo cảnh ngoài trời, sống trong khung cảnh thiên
nhiên biệt lập của núi rừng, có suối chảy róc rách, thanh khí trong lành
Đây cũng là dịp nghỉ lễ Memorial và mùa trăng rằm (rằm tháng 4), để chúng ta 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 giờ sắp xếp
chu đáo cho quý bạn.
Chân thành kính mời,
Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California
Chương Trình Khóa Sống Chung “Qui Hội Duyên Lành”:
Thứ năm 27.05.2010: Đưa rước bạn đạo về Thiền Viện.
Thứ sáu 28.05.2010: Khai Mạc Khóa Sống Chung, Ngày 1
Thứ bảy 29.05.2010: Khóa Sống Chung, Ngày 2
Chủ Nhật 30.05.2010: Khóa Sống Chung, Ngày 3
Thứ hai 31.05.2010: Đưa tiễn bạn đạo ra về.
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Phiếu Ghi Danh
Khóa Sống Chung “Qui Hội Duyên Lành”
Tại Thiền-Viện Hai-Không, Oroville, California, USA
27.05.2010 – 31.05.2010
(Xin điền mỗi người một phiếu)

Họ và Tên :
Nam [ ]
Nữ[ ]
Địa chỉ :
Tiểu Bang:
Số vùng (Zip code) :
Email:
Điện thoại nhà:
Thuộc Thiền Đường / HAHVV :
Tên người nhà (liên lạc trường hợp khẩn cấp):

Tuổi:
Thành Phố:
Quốc Gia:
Số di-động :
Điện thoại:

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.
Hạn chót ghi danh KSC ở Hai-Không : 1 tháng 5 năm 2010 hoặc sớm hơn trong trường hợp hết chỗ.
Liên lạc Ban Ghi Danh :
email : ksc.haikhong@gmail.com
Xuân Mai : Tel : (530) 589.1517
Tôn Thu : Tel. di động : (408) 518.2402
Hoặc gởi đơn ghi danh 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 27 tháng 5 2010, để có thể tham gia buỗi lễ khai mạc KSC
vào ngày 28.05.2010.

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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