Số: 861 Ngày: 8 tháng 1 năm 2012

Tieán Hoùa
Tieán hoùa thaâm saâu töï thöïc haønh
Tình Trôøi taän ñoä ñaày duyeân phöôùc
Quí thöông xaây döïng cuøng chung tieán
Hoïc hoûi khoâng ngöøng töï caûm thoâng
Vĩ Kiên

Mục Bé Tám 21/03/2001 đến 27/03/2002
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) Uaát khí cuûa toaøn daân coù höõu ích gì khoâng?
2) Giaønh xöù sôû ñeå laøm gì?
3) Hoàn do ñaâu hình thaønh?
4) Haønh trieån tôùi qui khoâng thì phaûi laøm sao?
5) Taâm ñoäng thì phaûi laøm sao cho bôùt ñoäng ?
6) Hoäi tuï chung vui do ñaâu hình thaønh?
7) Ngaøy hoäi tuï chung vui seõ ñeán töø ñaâu?
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1) Monaco, 21-03-2002 9: 25 AM
Hoûi: Uaát khí cuûa toaøn daân coù höõu ích gì khoâng?

2) Monaco, 22-03-2002 1: 15 AM
Hoûi: Giaønh xöù sôû ñeå laøm gì?

Ñaùp: Thöa uaát khí cuûa toaøn daân seõ taïo ra söï chia Ñaùp:
reõ giöõa nhôn daân vaø chính quyeàn
Keä:
Uaát khí baát an taïo roái ren
Khoâng thoâng taïo beänh khoâng ngôø ñöôïc
Taâm tình baát oån taêng theâm ñoäng
Khoù hieåu töông lai khoù soáng coøn
3) Monaco, 23-03-2002 1: 25 AM
Hoûi: Hoàn do ñaâu hình thaønh?

Thöa giaønh xöù sôû ñeå thöïc hieän söï tham lam
Keä:
Cuûa Trôøi roõ reät giaønh laøm chi
Saéc giôùi phaân minh thöùc hôïp thì
Luyeán tieác tranh giaønh taêng theâm khoå
Bình taâm tu söûa töï taâm ghi

4) Monaco, 24-03-2002 10:00 AM
Hoûi: Haønh trieån tôùi qui khoâng thì phaûi laøm sao?

Ñaùp: Thöa hoàn töø tam thaäp tam thieân hình thaønh Ñaùp: Thöa haønh trieån tôùi qui khoâng thì taâm thaân
giaùng laâm nhaäp xaùc
raát nheï nhaøng
Keä:
Keä:
Xöù ta voán ôû coõi xa xaêm
Qui khoâng hít nheï nhaøng thanh tieán
Döùt khoaùt tieán leân töï taùi taàm
Töï thöùc chôn taâm töï caûm hieàn
Ñieån giôùi phaân haønh daãn tieán böôùc
Quí töôûng Trôøi cao xaây döïng tieán
Bình taâm tu luyeän töï phaân taàm
Thöïc haønh chaát phaùt töï taâm hieàn
5) Monaco, 25-03-2002 4: 25 AM
Hoûi: Taâm ñoäng thì phaûi laøm sao cho bôùt ñoäng ?

6) Monaco, 26-03-2002 4: 10 AM
Hoûi: Hoäi tuï chung vui do ñaâu hình thaønh?

Ñaùp: Thöa taâm ñoäng thì phaûi höôùng taâm veà Trôøi Ñaùp:
Phaät thì seõ ñöôïc bình an vaø khoâng laøm ñieàu aùc
thaønh
Keä:
Thöïc haønh chaêm chæ trí tueä minh
Giaûi toûa phieàn öu roõ chính mình
Trí tueä phaân minh ñöôøng xích ñaïo
Thöïc haønh chôn phaùp roõ chôn hình

Thöa hoäi tuï chung vui do yù baïn ñaïo hình
Keä:
YÙ ñaïo minh taâm töï chuyeån thaønh
Thaønh taâm phuïc vuï trí khai nhanh
Gieo duyeân taän ñoä trí taâm haønh
Keû tröôùc ngöôøi sau chuyeån thöùc nhanh

7) Frankfurt, 27-03-2002 7: 00 AM
Hoûi: Ngaøy hoäi tuï chung vui seõ ñeán töø ñaâu?
Ñaùp: Thöa ngaøy hoäi tuï chung vui seõ ñeán do taâm baïn ñaïo höôùng veà
Keä:
Hoäi tuï chung vui khaép caùc nôi
Thöïc haønh chôn phaùp höôùng veà Trôøi
Hình thaønh ñaïi ñaïo taâm haønh tieán
Thöïc hieän chung vui soáng tuyeät vôøi
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TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG
Văn Tự Vô Vi
CHÔN NGAÕ :
Chôn ngaõ laø khi chuùng ta yù thöùc ñöôïc nguyeân caên cuûa moïi söï vieäc: laø caùi baûn theå naøy, veà tay chaân cöû
ñoäng khoâng phaûi chaùnh, maø veà phaàn ñieån môùi laø chaùnh.
Chôn ngaû phaûi thanh nheï vaø saùng suoát ôû beân treân, thì môùi goïi laø chôn ngaõ. Coøn neáu maø coøn pha troän caùi
phaøm taâm thì khoâng coøn chôn ngaõ ñaâu. Chôn ngaõ cuûa noù laø phaàn yù thöùc rieâng bieät cuûa haønh giaû, töï hieåu
laáy thoâi, chôù khoâng theå xöng hoâ vôùi ngöôøi khaùc laø chôn ngaõ. Ta ñaây laø chôn ngaõ! Anh coù chôn ngaõ thì anh
hieåu laáy söï chôn ngaõ cuûa anh. Bôûi vì con ngöôøi phaàn hoàn laø voâ cuøng taän, maø trình ñoä noù ñi tôùi ñoù noù yù
thöùc roài : caøng ñi caøng tieán, caøng tôùi caøng hieåu, caøng minh caøng ngoä. Luùc ñoù noù hieåu raèng: AØ! Baây giôø toâi
môùi thaáy toâi coù chôn ngaõ. Toâi thaáy chôn ngaõ laø söï thaät, thöïc chaát cuûa toâi. Thöïc chaát cuûa toâi laø voâ cuøng
bieán hoùa, ñuïng tôùi ñaâu hieåu tôùi ñoù.
COÕI SOÁNG :
Phaûi coù taâm linh thì coõi soáng ñoù môùi coù yù nghóa. Phaûi coù taâm linh thì coõi soáng ñoù môùi phaùt trieån ñöôïc. Phaûi
coù taâm linh luùc ñoù môùi thaáy roõ raèng söï soáng ñoù laø ñôøi ñôøi, môùi thích soáng. Coøn ngöôøi theá gian noùi toâi soáng
maø neáu toâi khoâng coù caùi naøy toâi khoâng soáng ñöôïc.
Toâi yeâu anh maø khoâng coù anh thì toâi phaûi cheát. Caùi ñoù laø yeáu heøn, phaøm ngaõ, chôù khoâng ôû trong coõi soáng.
Noùi raèng toâi yeâu ngöôøi ñoù maø khoâng coù ngöôøi ñoù, toâi phaûi töï töû, caùi ñoù laø yeáu heøn, hoang phí cuûa caûi cuûa
Trôøi Ñaát vaø hoang phí nhöõng caùi gì cuûa nhôn quaàn ñoùng goùp cho mình, raát hoå theïn.
Cho neân nhieàu ngöôøi ñi tôùi phuùt cuoái cuøng roài töï söûa mình vaø töï haï mình, boû taát caû nhöõng caùi gì maø mình
cho laø hay laø gioûi hôn thieân haï vaø ñöôïc ngöôøi khaùc ca tuïng, mình töôûng ñaâu mình ñuùng thì mình maát caùi
coõi soáng. Mình chæ söûa mình ñeå tieán, ñeå hoïc hoûi, thì mình thaáy caùi coõi soáng ñoù thaät söï laø coõi soáng.
Vì toâi chòu deïp töï aùi ñeå toâi hoïc hoûi vaø toâi tieán hoùa, vaø nhöõng caùi gì toâi coù, toâi cuõng vaãn chöa coù tin. Toâi
phaûi söûa. Cho neân caùc coõi ñoù noù töø Haï thöøa, Trung thöøa, Thöôïng thöøa ñeàu coù coõi soáng, roài xuaát phaùt ñeán
voâ cuøng taän cuõng laø coõi soáng. Cho neân caùc coõi ñoù ñeàu ñem laïi nieàm tin cho haønh giaû, daãn tieán haønh giaû,
neáu haønh giaû chòu thöïc hieän vaø höôùng veà saùng suoát voâ cuøng, thaáy roõ caùi coõi soáng ñôøi ñôøi noù coù roõ raøng,
TRONG NOÙ VAØ NGOAØI NOÙ.
Coøn nhöõng ngöôøi coøn vun boài caùi phaøm taùnh, soáng trong caùi ích kyû, eo heïp, thì ngöôøi ñoù ñi trong coõi cheát,
chôù khoâng phaûi coõi soáng. Duø cho coù aên hoïc caùch maáy ñi nöõa, maø caùi taâm taùnh khoâng söûa, khoâng töï hieåu
vaø khoâng thanh tònh thì ngöôøi ñoù ñi voâ trong coõi cheát. Chuùng ta thaáy roõ trong thaønh phoá HCM baây giôø, sau
moät cuoäc giaûi phoùng roài thì thaáy nhöõng ngöôøi khoâng tu thieàn, caùi maët cuûa hoï töï ñoäng xuoáng saéc, ñau khoå,
ñoøi töï töû. Hoûi chôù hoï ñang soáng trong coõi gì? – Coõi cheát! Taïi sao hoï ñoøi töï töû? Vì söï kieán thöùc vaø saùng
suoát veà taâm linh khoâng coù ñöôïc, khoâng coù nöõa, thaønh ra noù bò giôùi haïn maát roài, roài noù luùng tuùng, noù thaáy
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raèng ngoaïi caûnh uy hieáp thì noù chæ nghó chuyeän cheát khoâng. Hai ba ngaøy nghó chuyeän töï töû, nghó chuyeän
cheát, ñoù laø yeáu heøn.
Chöù chính chuùng ta coù moät baûn theå, coù moät caùi tieåu thieân ñòa ñaày ñuû quyeàn löïc, cuõng nhö moät Thöôïng Ñeá
vaø coù quyeàn tieán tôùi söï voâ cuøng, khoâng coù moät cheá ñoä naøo khoâng cheá chuùng ta ñöôïc. Cho neân nhöõng
ngöôøi tu thieàn hoï thaáy ñang soáng, hoï soáng trong taâm linh, khoâng phaûi soáng veà vaät chaát maø hoï ñau khoå.
Cho neân ñi tôùi caùi ngaøy giôø ñau khoå cuõng nhö chuùng ta thaáy Jesus Christ bò haønh haï, Ngaøi soáng trong taâm
linh nhöng maø vaãn töôi cöôøi. Thích Ca cuõng vaäy, töï giam thaân vaøo trong coõi haønh haï, ra ngoaøi röøng maø tu,
coù phaûi töï haønh haï laáy mình ñeå ñaït tôùi söï sieâu dieäu vaø soáng trong söï soáng voâ cuøng khoâng? Nhöõng caùi aûnh
höôûng ñoù raát toát. Maø caùi quaù trình ôû ñaây, chuùng ta laø ngöôøi Vieät Nam thaáy roõ raøng ngöôøi coù thieàn ôû trong
caùi khoå ngöôøi ta cho laø ñòa nguïc trtaàn giaøn nhö ôû Vieät Nam hieän taïi, nhöng maø ngöôøi bieát thieàn hoï soáng
vaãn vui. Coù gì ñaâu? Hoï ñaâu coù maát oâng Trôøi, hoï ñaâu coù maát thanh khí ñieån, hoï ñaâu coù maát söï saùng suoát?
Bôûi vì roát cuoäc hoï phaûi boû xaùc vaøo hoøm, hoï ñeán ñaây vôùi baøn tay khoâng vaø trôû veà vôùi baøn tay khoâng, thì
vieäc vun boài söï saùng suoát ñeå hoøa hôïp vôùi söï saùng suoát, thì ôû ñaâu maø caùc baïn laïi khoâng hoøa hôïp ñöôïc?
ÔÛ trong khaùm tuø cuõng coù theå hoøa hôïp ñöôïc , ñaâu coù phaûi toâi phaûi coù ñieàu kieän, coù nhaø cöûa, coù tieàn baïc
sung söôùng, coù choàng coù con, toâi môùi tu ñöôïc. Khoâng! Toâi coù theå xaùc laø toâi tu ñöôïc roài. Toâi phaûi nhôø coù söï
kích ñoäng vaø phaûn ñoäng thì toâi môùi tieán hoùa ñöôïc, thì toâi thaáy coù caùi coõi soáng ñôøi ñôøi.

CÙNG ÐỌC THƠ ÐỨC THẦY
Tình anh
Tình anh sống tạm cõi phù sanh
Một kiếp luân lưu tự thực hành
Vay trả tình đời trong hắc bạch
Thương yêu tạm bợ muốn chung hành.
Chung hành tiến hóa tình giao cảm
Khó khổ bình tâm học hỏi tham
Tỉnh trí tự minh khai trí đạo
Vô sanh thức giác trở về mau.
Tình Trời duyên đẹp không lưu luyến
Trí tuệ phân minh chẳng tạo phiền
Ai giải ai tài tâm tự tiến
Giải mê phá chấp chẳng buồn phiền.
Buồn phiền vì bởi lòng không thật
Pháp giới khai thông chuyện tối cần
Tu luyện giúp mình trong tiến hóa
Hồn thanh hướng nhẹ chẳng u sầu.
Quí thương,
Lương Sĩ Hằng
Adelaide, 28-12-1995
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TRÍCH KINH A DI ÐÀ
Phần Chú Giải
Ông Tám giảng về Nam Mô A Di Ðà Phật (tiếp theo)
Chúng ta ở thế gian đang mưu tìm cái gì đây? Tất cả mọi người đang mưu tìm hạnh phúc. Hạnh
phúc là cái gì? Tìm coi thử cái chuyện đời đời bất diệt của chúng ta nằm ở đâu? Tại sao chúng ta bị luân
hồi mãi mãi, di chuyển mãi mãi mà không có chỗ ngừng nghỉ, vì chúng ta chưa có chỗ quán thông. Nếu mà
chúng ta thanh tịnh tu rồi, chúng ta quán thông thấy rằng chúng ta đầy đủ, chả có gì thiếu thốn, mà thực
chả cần ai hỗ trợ cho chính chúng ta. Chính chúng ta là người dư giả. Khai thông rồi chúng ta mới thấy rõ
rằng, chư Phật đã hộ độ chúng ta, mà liên hệ của Phật là gì? Là cái công chuyện của cả Thượng Ðế, của cả
càn khôn vũ trụ, có đủ các giới hỗ trợ, chớ không phải riêng Phật. Phật từ đâu mà có? Phật ra đời đã có
Thượng Ðế. Thượng Ðế đã ban biết bao nhiêu sự sống cho vạn linh, cho chư Tiên, chư Phật có cơ hội để tu.
Ngày hôm nay thức giác và muốn làm lại một cái nghề như Thượng Ðế có.Chúng ta tu để tự túc, và không
có phụ lòng người Cha mến yêu của chính chúng ta.
Phật là một người con yêu quý nhứt của Thượng Ðế. Nó biết tự túc. Nó biết thăng hoa. Nó biết sửa
chữa. Nó biết trở về với căn bản của chính nó. Nó biết tận hưởng những gì của cha mẹ nó đã ân ban cho
chính nó. Chúng ta có cha mẹ, có thể xác, có đầy đủ mà chúng ta không biết tận hưởng, rồi chúng ta hướng
ngoại, đâm ra đấu tranh, làm những điều bất chánh tai hại kêu khổ và khó tiến hóa.
Ngày hôm nay chúng ta thức tâm rồi, chúng ta thấy rằng cần phải tìm ra một chìa khóa để mở
những gì lố bịch trong nội tâm, nội tạng của chúng ta. Huynh đệ tỉ muội chúng ta đã thấm thía, đã thấy cái
cơ năng khai triển trong tâm thức của chúng ta. Chỉ dùng cái khoa học huyền bí là Nam Mô A Di Ðà Phật,
nghĩ tới cái chuyên môn đó. Giữ lấy cái chìa khóa đó mà để mở tất cả những nẻo hóc nào đang bị lố bịch ở
bên trong. Chúng ta tự khai triển tâm thức đi tới chỗ hòa đồng không phụ nguyên ý trong lòng của đức Phật
đã ban, của người Cha yêu quý đã sanh thành chúng ta và tất cả tam cõi đang hỗ trợ cho tâm linh chúng ta
tiến hóa. Cho nên chúng ta chỉ có tu, giữ cái nguyên ý và khai thông cái thức hòa đồng dùng ý niệm Nam
Mô A Di Ðà Phật. Khi chúng ta rành mạch đường lối để khai triển cái thức hòa đồng, nên giữ lấy mà thăng
hoa tiến tới mục đích cuối cùng và tận độ chúng sanh ở tương lai.
Hồ Huệ trích
THƠ BẠN ÐẠO
THANH SẠCH ĐỂ QUY KHÔNG
Phật cũng dặn rằng giải phá chấp
Chấp làm hướng ngoại tâm che lấp
Trì trệ bước tu thêm động loạn
Thức giác lo tu thuần đạt pháp
Lục căn trần mới chịu quy phục
Hết còn quyến rủ hành râm rắp
Thanh sạch quy không mới chủ ông
Dìu tiến lục căn trần niệm phật
Minh Thạnh (Thiền viện Tâm Linh Tự Cứu)
18.11.11

QUÁN THÔNG
Tu luồng điển bộ đầu khai thông
Xuất điển được rồi ba cỏi thông
Bộ đầu thừa tiếp hạ, trung, thượng
Phát triển tâm linh quy nhứt không
Động đâu mở đó rõ nguyên ý
Mà Đức A Di Đà đã thành công
Pháp hành tỉ mĩ lẫn tâm thân
Thấy rõ sai lầm tự quán thông
Nắm pháp lo tu không lệ thuôc
Thiền khai ba cõi mới kỳ công
Minh Thạnh ( Thiền viện Tâm Linh Tự Cứu)
22.11.11
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VÔ VI PHÁ MÊ CHẤP
Điển linh quang chiết từ Thượng đế
Quy nguyên điển giới tu thanh nhẹ
Phật tâm khai mở độ nhơn sanh
Trung tim bộ đầu mới liên hệ
Hào quang Đức Phật tưởng Ngài chiếu
Hoá độ quần sanh thức giác mê
Vô vi hành triển phá mê chấp
Hành pháp mở khai thông trí tuệ
Tháo gở bên trong mở nội tâm
Gom tụ luồng điển xá lợi về
Vô cùng nhanh nhẹn nói là tới
Siêu diệu vô vi tu tại thế
Pháp tu tự tiến tự hồi quê
Minh Thanh ( Thiền viện Tâm Linh Tự Cứu)
26.11.11
-----

TU
Điển trụ bộ đầu
Làm việc 24/24
Bị bắt niệm Phật
Buộc nhớ đỉnh đầu
Điển trên thượng đãnh
Chỉ có yêu thương
Chê ai điển tụt
Giúp ai điển lên
Bây giờ chợt hiểu
Chẳng dại thi phi
Bao năm trì trệ
Xin chừa nói xấu
Rác mình lo dọn
Quay vô thanh lọc
Làm "Thằng chăn Trâu".
Kính bái
TPHCM,ngày 5-1-2012
Trọng-Nghĩa.
----BỎ CÁI TA
Người sai biết mình sai là người trí
Người sai tưởng mình có trí lại càng sai hơn
Vô ngã là hạnh thánh nhơn
Chê thì không giận thua hơn không mừng
Bản ngã tà đạo lạc đường
Chê bai đủ thứ thấy thương kẻ khờ
Thức thời hóa giải bợn nhơ
Quê xưa chốn cũ đang chờ đàn con
Vía Hồn thanh nhẹ thon von
Về ngôi Thượng Đế, Cha con sum vầy
Làm Cha quyền phép la rầy
Nếu không đọa lạc Trần Hồng xót xa
Thật tu dẹp bỏ cái ta
Tiên Đồng dẫn dắt độ tha phần hồn
Người tu học "Lễ" ôn tồn
Bên Trên nhiều lễ tu khôn về Trời.
Kính bái
Sài-Gòn, ngày 2-1-2012
Trọng Nghĩa (Pháp danh Huệ-Nhựt)
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THÔNG BÁO CỦA HỘI ÁI HỮU VÔ-VI BẮC CALIFORNIA
KHÓA SỐNG CHUNG "DUYÊN LÀNH "
TẠI THIỀN VIỆN HAI KHÔNG
THUỘC THÀNH PHỐ OROVILLE (MỸ QUỐC)
NGÀY 2.06.2012 ĐẾN NGÀY 4.06.2012
Kính gởi quý đạo hữu,
Khóa Sống Chung “Quy Hội Duyên Lành” vào tháng 5 năm 2010 đã đem lại niềm vui và sự
khích lệ lớn lao cho bạn đạo vùng Bắc California, với bao kỷ niệm thân thương, nhờ sự hưởng ứng
nồng nhiệt của quý bạn.
Nay Thiền-Viện Hai-Không lại có dịp tổ chức Khoá Sống Chung thường niên với chủ đề
“Duyên Lành” trong dịp rằm tháng 4 âm lịch, vào đúng kỳ Lễ Phật Đản.
Vào đầu tháng 6, vùng Oroville bước sang mùa Xuân, khí hậu ôn hòa, cỏ cây xanh tươi, quý
bạn sẽ có dịp tu học ngoài trời nơi hội trường rộng rãi, và hưởng không khí thanh nhẹ trong cảnh
thiên nhiên của núi rừng. Quý bạn sẽ có dịp viếng thăm Cốc Thầy với rừng trúc xanh tươi, và từ tốn
thả bộ trên đường niệm hành, vừa niệm Phật vừa ngắm xem các cánh hoa dại đang đua sắc dọc
đường, nghe tiếng suối róc rách, đọc các bài thơ của Đức Phật Vĩ Kiên trên đường niệm hành, bình
tâm niệm Phật để hòa tan tâm hồn với sự yên tĩnh của không gian...
Để tưởng nhớ Đức Thầy, BTC đã chọn đề tài Khóa Sống Chung “Duyên Lành” với 4 câu thơ
của Đức Thầy như sau:
Duyên Lành
Duyên lành Trời độ quí hơn vàng
Khai triển chính mình tự sống an
Duyên đạo tình đời trong tiến hóa
Thành tâm tu luyện độ các miền
Vĩ Kiên
Vì phương tiện có giới hạn, xin quý bạn đạo lưu ý nhớ ghi danh sớm để BTC có thời giờ sắp
xếp chu đáo cho quý bạn.
Chân thành kính mời,
Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California
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Phiếu Ghi Danh
Khóa Sống Chung “Duyên Lành”
Tại Thiền-Viện Hai-Không, Oroville, California, USA
2.06.2012 – 4.06.2012
(Xin điền mỗi người một phiếu)

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

Quốc Gia:
E-mail:

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. Hoặc xin thông báo cho BTC biết nếu quý bạn cần bị ngủ, để BTC sửa soạn trước cho bạn
đạo.
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 liên lạc
với ban ghi danh để chúng tôi tiện việc giúp đỡ.
Hạn chót ghi danh KSC ở Hai-Không : ngày 1 tháng 5 năm 2012 hoặc sớm hơn trong trường hợp hết chỗ.
Liên lạc Ban Ghi Danh :
Điện thư : ksctv00@gmail.com;
Điện thoại : (408) 937-1664 (Thu) hoặc (714) 598-7291 (Xuân Mai)
Địa chỉ gởi phiếu ghi danh (hoặc gởi bằng điện 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 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 chuyển 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) trễ nhất là ngày 1 tháng 6 năm 2012, để có thể tham gia buỗi lễ khai mạc KSC vào ngày
2 tháng 6 năm 2012.

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
Quý bạn sẽ nhận bảng hướng dẫn với chi tiết lên T/V Hai-Không khởi hành từ thành phố Oroville.
Chương Trình KSC : Ngày 1.06.2012 : Đón bạn đạo lên Thiền Viện Hai-Không.
Ngày 2.06.2012 : Khai Mạc Khoá Sống Chung. Tu học ngày 1.
Ngày 3.06.2012 : Khoá Sống Chung – Tu học ngày 2.
Ngày 4.06.2012 : Khoá Sống Chung – Tu học ngày 3. Lễ bế mạc.
Ngày 5.06.2012 : Bạn đạo ra về.
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