Số: 908 Ngày: 2 tháng 12 năm 2012

Chuyển Hoá
Chuyển hoá thâm sấu rõ nhiệm mầu
Qui hội tình người trong quí tưởng
Thực hành chánh pháp duyên Trời Phật
Tình thương đạo đức khai tâm đạo
Vĩ Kiên

Mục Bé Tám 13/02/2003 đến 19/02/2003
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 quaùn thoâng moïi vieäc thì phaœi laøm sao?
2) Tieàm thöùc aån taøng ôœ nôi naøo?
3) Theá söï nan truy laø sao?
4) Vieäc gì chuyeån bieán?
5) Gaây nôï taêng yù ñoäng thì phaœi laøm sao giaœi quyeát?
6) Höôùng taâm veà Trôøi Phaät laø ñaïi bi laø caàn tha thöù thay vì tranh chaáp thì phaœi laøm sao?
7) Muoán ñaéc nhôn taâm thì phaœi laøm sao?
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1) Sydney 13-02-2003 8:10AM
Hoœi: Muoán quaùn thoâng moïi vieäc thì phaœi laøm sao?

2) Sydney 14-02-2003 7:50AM
Hoœi: Tieàm thöùc aån taøng ôœ nôi naøo?

Ñaùp: Thöa muoán quaùn thoâng moïivieäc thì phaœi thöïc
haønh trong thanh tònh.
Keä:
Nguyeân lyù quaùn thoâng phaœi thöïc haønh
Töï mình thöùc giaùc töï mình thanh
Chuyeân tu töï giaœi phaàn oâ tröôïc
Kieåm soaùt chính mình phaùp phaùp minh

Ñaùp: Thöa tieàm thöùc aån taøng trong noäi taâm
Keä:
Aâm thaàm chuyeån bieán trong chôn taâm
Giaœi chaáp phaù meâ töï thöùc taàm
Trí trieån taâm haønh thanh tröôïc tieán
Qui nguyeân thieàn giaùc töï taâm hieàn

3) Sydney 15-02-2003 4:32AM
Hoœi: Theá söï nan truy laø sao?

4) Sydney 16-02-2003 7:00AM
Hoœi:Vieäc gì chuyeån bieán?

Ñaùp: Thöa theá söï nan truy laø xuaát hieän baát ngôø
khoâng theå döï truø tröôùc ñöôïc
Keä:
Chuyeån bieán voâ cuøng khoù thaáu tri
Vieäc laøm khoâng nhöùt ñònh khoù minh
Chuyeån töø khoái tröôïc khoù phaân minh
Thöïc hieän taâm tu roõ chôn tình

Ñaùp: Thöa vieäc ñôøi thöôøng thay ñoåi
Keä:
Vieäc ñôøi ñen baïc voâ thöôøng ñoäng
Theá thaùi nhôn tình chuyeån bieán thoâng
Gaây nôï chính mình taêng yù ñoäng
Phieâu boàng taïi theá haïi ngoaøi trong

5) Sydney 17-02-2003 2:00AM
Hoœi: Gaây nôï taêng yù ñoäng thì phaœi laøm sao giaœi
quyeát?

6) Sydney 18-02-2003 1:55AM
Hoœi: Höôùng taâm veà Trôøi Phaät laø ñaïi bi laø caàn tha
thöù thay vì tranh chaáp thì phaœi laøm sao?

Ñaùp: Thöa gaây nôï taêng yù ñoäng thì phaœi nieäm Phaät
nhieàu vaø höôùng taâm veà Trôøi Phaät nhieàu thì moïi
vieäc seõ ñöôïc giaœi quyeát toát
Keä:
Qui nguyeân thieàn giaùc töï minh taâm
Khoù khoå chôù than taâm luyeän toát
Nghieäp löïc cuoán loâi theâm khoå caœnh
Thöïc haønh chôn phaùp chaúng coøn tranh

Ñaùp: Thöïc hieän Ñaïi Bi laø seõ coù lôïi cho taát caœ
phöông dieän
Keä:
Tha thöù vaø thöông yeâu xaây döïng
Giaœi thoâng ñôøi ñaïo tieán töø töøng
Khoâng coøn meâ chaáp töï nhaân öng
Toaøn boä uaát khí ñeàu caœm möøng

7) Sydney 19-02-2003 3:55AM
Hoœi: Muoán ñaéc nhôn taâm thì phaœi laøm sao?
Ñaùp: Thöa muoán ñaéc nhôn taâm thì phaœi thaønh taâm phuïc vuï
Keä:
Thaät thaø phuïc vuï ñaéc nhôn taâm
Tieán hoùa thaâm saâu töï tieán thaàm
Giaœi toœa phieàn öu chaúng giaœi laàm
Thöïc haønh chaùnh phaùp giaœi phaân taàm
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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
VĂN TỰ VÔ VI
TỤNG KINH :
Các bạn soi-Hồn là các bạn tụng đó, cho những cái thần kinh nẻo hóc bộ đầu nó khai triển ra, nó mở ra. Bởi
tụng là buộc, các bạn vô đọc kinh có phải là buộc không ? Còn ở đây các bạn Soi-Hồn là các bạn bắt buộc
nó phải khai thông. Ở trong chùa tụng kinh là để hiểu cái lý, mà cái này là các bạn Soi-Hồn “tụng” để mở ra
hiểu chơn lý.
TUỒNG HÁT :
Đời là tuồng hát rõ ràng. Việc này Thượng Đế đã sắp, người này đối diện người kia, người kia đối diện
người nọ, người này theo người kia, người kia theo người nọ, trong cái hỷ, nộ, ái, ố : một tuồng hát.
Trong đó nó cũng có tham, sân, si rồi coi thử kép nào hay, kép nào thông minh, cái người nào đóng tuồng
xứng đáng, thực hiện đức từ bi thì căn nguyên người đó nhẹ. Khi mà hát hết cái tuồng rồi thì được chấm
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điểm. Bây giờ chúng ta đang sống đây là chúng ta đang làm tuồng này. Mà chúng ta làm tuồng hay, làm
tuồng thực hiện tình thương và đạo đức, thì cái ngày chúng ta ra đi chúng ta được chấm điểm, được nhẹ
hơn.
TRÍCH KINH A DI ÐÀ
Thượng Phương Thế Giới…( Tiếp theo)
NHƯ THỊ ÐẲNG HẰNG HÀ SA SỐ CHƯ PHẬT CÁC Ư KỲ QUỐC nghĩa là: Lúc ấy Thích Ca
truyền điển gọi kêu hồn Di Ðà con ơi! Con là một Chủ Nhơn Ông trước kia, nay con gần làm một vị Phật,
một ngày gần đầy con sẽ vào Niết Bàn lên phẩm chức Phật, thì các phẩm La Hán dưới cũng lên phẩm cùng
khiêm chức để cho các cơ sở làm việc dễ dàng, thừa hành phận sự cho con sai khiến chúng nó. Chúng nó là
mấy vị La Hán trong bản thể con, chung quy cùng các chơn lông là dân sự gồm tất cả một nước bản thể
người của con, để chờ con khi lên vị Phật. Khi con có huyền diệu rồi biến hóa
vô song, nhờ mấy vị ấy làm việc cho con, con mới có thể làm một Vị Bồ Tát Trưởng Lão Chủ Nhơn Ông.
Khoa học 6 chữ Di Ðà ngày nay mà con lượm được Pháp lý Vô Vi mà ta đã hóa sanh gieo giống từ
năm 1959, khởi sự để đợi thời kỳ truyền bá Văn Khoa cho các chúng sanh tu hành. Trước ngày giờ gieo
giống đây là khởi hành cho các chúng sanh nào được thức tánh thành công, để hoằng hóa chúng sanh đời
sau.
Ðời sau là đi đến năm 2001, thì Khoa học này bủa khắp chư Châu Thế Giới, cùng các phẩm đạo mầu
cũng phát triển năm 2001, gọi là đạo ra đời để giáo huấn cho chúng sanh dưới thế gian. Vì nhơn vật trong
thế gian đã qua một giai đoạn phát triển văn minh cổ hủ thì giai đoạn ấy hiền triết hóa tàn bạo, đến năm
2001, thì sẽ hóa văn minh tấn bộ. Khoa học Huyền bí của chư Phật, chư Tiên càng huyền diệu hơn, rốt cuộc
chung quy của nó là Khoa học Lục Tự Di Ðà biến chuyển để sửa dạy cho đời văn minh ấy càng ngày càng
sáng suốt hơn.
Hiện nay Khoa học Pháp lý Vô Vi này để sửa thất tình lục dục, tham sân là căn bệnh mê trần của
chúng sanh theo đời thế hệ nước của nó tùy theo mực nước của con người. Mực nước phẩm lực của con
người theo sự đo lường của đường Thiên Xích, thừa khí sanh sanh hóa hóa nhơn vật thời mới, trí như thế ấy
mới tạo ra một cái Ðạo Lý, con người được tu hóa thành Tiên, Phật.
Trưởng Lão Xá Lợi Di Ðà ơi! Ta đã truyền 6 chữ Khoa học Di Ðà để luyện đạo mà ra, hóa thành
Chơn Như. Từ đây trực tiếp để gieo giống gọi là “Semer les grains” trở nên một người hiền (un honnête
homme) nhưng cũng có câu chữ Pháp “La vérité c’est la vérité” nghĩa là sự thật là sự thật.
XUẤT QUẢNG TRƯỜNG THIỆT TƯỚNG BIẾN PHÚ TAM THIÊN ÐẠI THIÊN THẾ GIỚI:
Trưởng Lão Xá Lợi Di Ðà ơi! Ta đưa ra những pháp tu hành đây, cái cốt giác của nó là tâm tánh ngũ
tạng bản thể của con người. Khoa học Huyền bí, mỗi sự nóng ở trong bản thể là thứ điển quang trong ngươn
khí. Ðó là một bộ máy của con người ở thế gian để nuôi bản thể cho khôn lớn làm việc thế gian.
Thế gian là trần gian. Người càng ngày càng lớn, trí càng cao, trí càng cao thì càng hung bạo, hễ hung
bạo thì xâu xé giết lẫn nhau, để giành của cải lo cho ăn, ngủ, ỉa, sung sướng. Sự tham lam ấy hóa thành mê
trần, lấm trần, cho đến đỗi quên đạo đời của đức Khổng Tử, mất nhơn, nghĩa, lễ, trí, tín, quên Vua Tôi, quên
Quân Dân, quên Cha Con, Chồng Vợ, nòi giống, quên tông chỉ cốt giác, chỉ biết ta sống mà thôi, không
hiểu ai sanh, ai nuôi mà sống, bởi thế không vun bồi đức hạnh.
Nay ta trực tiếp truyền thanh giữa đám đông người gọi là Chư Quốc. Ngồi tại giữa đây với con là
Trưởng Lão Xá Lợi Di Ðà, thì con nghe trực tiếp truyền thanh nói ra cho chúng nó hiểu để gìn giữ nước của
nó.
Nước của nó là trong bản thể của nó, khi nó hiểu biết 6 chữ Di Ðà là thứ thuốc chữa bệnh tham, sân,
si, hỉ, nộ, ái, ố, dục, càng ngày càng tu càng tu càng thuyên giảm điển ấy nếu luyện đạo bền bỉ hóa thành
một vị Chơn Như hiền triết trở lại. Tu càng ngày càng cực tịnh cho đến khi hóa thành Phật Tử.
(Còn tiếp)
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Thông Báo Hội Ái Hữu Vô Vi Tây Úc
2

Kính Thông Báo
Hội Ái Hữu Vô Vi Tây Úc đã bầu các bạn đạo sau đây cho nhiệm kỳ mới 2012-2014
Lê Thị Thanh Phượng
Vũ Khánh Tường
Lê Tấn Quyên

Hội Trưỡng
Hội Phó
Thư Ký

Chúng con cố gắng phục vụ cho thật tốt, cám ơn Bề Trên Tổ Sư và Đức Thầy soi sáng cho chúng con.
Thành Thật cám ơn
TM Hội
Lê Thị Thanh Phượng
THƠ BẠN ÐẠO
TỪ ĐÂY
Từ đây Vô Vì một nhà,
Học hoài tu tiến thật thà với nhau.
Từ đấy cố gắng về mau,
Lo tu lo tiến đêm thau thực hành.
Từ đấy thức giác an lành,
Cùng nhau xây dựng trở thành an vui.
Từ đây phân rõ thật hư,
Hy sinh tiến hoá không ưa chuyện đời.
Từ đây học hỏi không lời,
Niệm Phật ba pháp cùng mời người sau.
Từ đây cố gắng không rầu,
Tâm thân thánh nhẹ hết sầu hết sân.
Từ đây Vô Vi giải phân,
Chung vui tiến hoá ân cần an vui
Nam Mô A Di Đà Phật, Thông Hải
06/30/2012 Hoàng Kiệt

Tu Thiền
Tu thiền tự nhủ thức tâm,
Cùng chung xây dựng âm thầm lo tu.
Tu thiền mở huệ giải ngu,
Đường đi vô cùng hết tù nơi tâm.
Tu thiền học hỏi an tâm,
Vô Vì ba pháp góp phần dựng xây.
Tu thiền mình tỏ ý hay,
Thực hành liên tục mình quay về Trời,
Tu thiền niệm Phật không lời,
Đường đi rộng mở tới nơi thực hành.
Tu thiền giải mở an lành,
Con đường chơn chánh thôi đành về không.
Tu thiền phân giải hành thông,
Cố gắng hành pháp tâm không chuyện đời.
Tu thiền hành pháp không rời,
Thực hành chơn chánh mở lời yêu thương.
Tu thiền mình đã lên đường,
Cùng chung tiền hoá dựa nương Phật Trời.
Nam Mô A Di Đà Phật, Thông Hải
07/08/12 Hoàng Kiệt

THÔNG BÁO Đại Hội Vô Vi Quốc Tế Kỳ 32 “Bàn Bạc Khai Thông”
*****

Giới Thiệu Khách Sạn Rydges World Square và
Chương Trình Thăm Viếng Thành Phố Sydney
Trước và Sau Đại Hội “Bàn Bạc Khai Thông”
Kính gởi quý bạn đạo,
Thành phố Sydney rất đẹp, rất sống động, và những thắng cảnh dành cho du khách đều tập trung tại
trung tâm thành phố. Sau khi BTC đã tìm kiếm nhiều khách sạn, Khách sạn Rydges World Square đã được
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chọn lựa, vì KS tọa lạc tại ngã tư đường Pitt Street và Liverpool Street, 2 con đường náo nhiệt nhất của
thành phố, với đầy đủ quán ăn quốc tế, siêu thị, gần khu Chinatown, và các trung tâm mua sắm và phương
tiện di chuyển công cộng. Từ phi trường về khách sạn chỉ có 16km, lái xe khoảng 20 phút. Từ Khách Sạn ra
bến tàu nơi du thuyền cập bến chỉ có 2.3km (So sánh những khách sạn ở ngoại ô như Cabramatta, cách
thành phố và bến tàu khoảng 44km và phải di chuyển thông thường 1 tiếng hoặc 1 tiếng rưỡi đồng hồ mới
đến trung tâm Sydney và bến tàu).

Vị trí của khách sạn rất thuận tiện cho việc thăm viếng thành phố Sydney. Từ cổng chính của khách sạn quý
bạn quẹo trái vô đường Liverpool, đi bộ khoảng 500 thước thì sẽ đến ngay khu dành cho du khách. Quý bạn
sẽ lần lượt thấy :
• China Town
• Chinese Gardens : Vé vô cửa người lớn 6 AUD, trẻ em 3 AUD.
• Công viên Tumbalong Park, rất yên tịnh, mát mẻ với gió biển.
• Paddy’s Market: Quý bạn có thể mua quà lưu niệm tại đây.
• Sydney Aquarium: Qúy bạn sẽ thấy nhiều loại cá, ngay cả cá mập, bơi chung quanh bạn. Nếu quý
bạn đặt vé sớm thì giá vé người lớn là AUD 25, trẻ em AUD 14.
• Sydney Wildlife Park : Giống như một sở thú nhỏ để xem những con thú đặc biệt chỉ có ở Úc Châu
mà thôi. Nếu đặt vé sớm thì vé người lớn AUD 25, trẻ em AUD 14.
• Sydney Darling Harbour : Hải Cảng Sydney Darling
• Từ Sydney Darling Harbour, quý bạn có thể ngồi phà để đi đến Opera House và cầu Sydney nổi
tiếng trên thế giới. Trên phà là vị trí thuận lợi nhất để quý bạn chụp hình cảng Sydney. Giá vé khứ
hồi người lớn là AUD 11. Nếu nhiều người hùn tiền mua loại 10 vé thì sẽ rẻ hơn.
• Circular Quay và The Rocks: Quý bạn sẽ có dịp ngắm nhìn cảng của Sydney với những nhà hàng nổi
tiềng trên thế giới. Và quý bạn sẽ đi bộ 10 phút để đến ...
• Opera House : Nhà Hát Con Sò nổi tiếng nhất thế giới. Quý bạn sẽ chụp ảnh lưu niệm, ngồi hứng gió
biển ...
• Botanic Gardens: Đối diện Nhà Hát Con Sò là một công viên thật lớn. Nếu quý bạn thích đi tản bộ
thì nên đi xem. Nếu đi hết một vòng thì tốn khoảng 1 tiếng đồng hồ.
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Ngoài ra ngay tại khách sạn Rydges World Square có trạm xe Monorail. Quý bạn nên đi thử cho
biết, vui lắm, giá vé là AUD 9.80 trọn ngày. Lộ trình của Monorail này đi lơ lửng xuyên thành phố
Sydney, giống như Star Wars. Rất tiện lợi nếu quý bạn muốn đến Darling Harbour mà khỏi phải đi bộ.
Quý bạn nên dành một ngày để đi thăm viếng một vòng từ khách sạn đến Nhà Hát Con Sò. Và quý
bạn cũng nên đễ dành một ngày khác nếu muốn đi tắm biển.
Tắm biển tại Bondi Beach :
Qúy bạn thích tắm biển có thể đón xe bus số 380 hoặc 333 tại Circular Quay để đi đến bãi biển
Bondi nổi tiếng của Sydney. Từ Circular Quay đến Bondi Beach bằng xe bus số 380 và 333 là 45 phút,
giá vé mỗi chuyến là AUD 4.50. Chuyến về quý bạn có thể về bằng xe lửa, sẽ nhanh hơn.
Quý bạn có thể mua Mymulti Day Pass với giá chỉ có AUD$21 cho người lớn, AUD$10.50 cho trẻ
em và concession card holders. Với vé này quý bạn có thể dùng để đi xe lửa, xe bus, phà, và tất cả dịch
vụ của Metro Light Rail tại Sydney trong một ngày. Ghi chú : vé này không xử dụng được cho
Monorail. Giá vé cho riêng Monorail là $9.80 trọn ngày.
Vị trí của khách sạn Rydges World Square nằm gần hai ga xe lửa Museum Station và Town Hall
Station. Quý bạn có thể đón xe lửa đến Circular Quay Station rất dể dàng, chỉ cách có vài trạm thôi.
Đồng thời quý bạn nào thích đi bộ cũng có thể đi bộ từ khách sạn đến Circular Quay, chỉ có 2 km mà
thôi.
Tháng 12 là tháng rất đắt khách tại Sydney, vì đây là nơi du lịch nổi tiếng và bước vào mùa hè ấm
áp. Vì lý do trên, quý bạn nên đặt chỗ khách sạn sớm để BTC tiện việc sắp xếp, vì chúng tôi chỉ có thể
đặt một số phòng giới hạn với giá đặc biệt này (so với giá cả các khách sạn tại trung tâm thành phố).
Xin quý bạn lưu ý là nếu khởi hành từ Âu châu hay Mỹ châu, quý bạn cần đi trễ nhất là ngày 4
tháng 12, thì ngày 6 tháng 12 mới đến Úc tức là đến trước 1 ngày. Ngày 6 tháng 12, Ban Tiếp Tân sẽ
phát vé hành lý, bảng tên, quà đại hội v..v.. tại Khách Sạn Rydges World Square. Quý bạn nên sắp xếp
đến trước ít nhất 1 đêm hay 2 đêm để quen giờ giấc và tránh bị trễ tàu, và để có thì giờ kiểm lại vé tàu,
vé hành lý để sửa soạn cho chuyến du thuyền. Để tiện việc cho quý bạn sắp xếp chuyến đi xa, chúng tôi
có đăng thêm phiếu chuyển vận và chương trình đưa ra bến tàu từ khách sạn Rydges World Square.
Thành thật cảm ơn quý bạn đạo,
Kính thư,
Ban Tổ Chức Đại Hội Vô Vi Quốc Tế
Lưu Ý: Quý bạn có thể lấy phiếu ghi danh khách sạn và phiếu chuyển vận từ mạng www.vovinet.org
(http://www.vovinet.org/vn/activities/activities.html)
Liên Lạc BAN GHI DANH
Personal Check, Money Order, Bank Draft hay cashier’s check bằng USD xin đề tên:
VoVi DFW Friendship Association
1. Bạn đạo tại Âu Châu
Xin đóng tiền bằng EURO và gửi phiếu ghi danh về địa chỉ :
Association Vovifrance
C/o HUYNH
178, rue de l’Université,
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75007 Paris- France
Tél : (0)1 45 50 29 12, Email : vovifrance@yahoo.fr
(Check đề tên Association VoVi France)
2. Bạn đạo tại Australia, xin đóng tiền bằng AUD và gởi về địa chỉ:
chị Wan Thi Bích Liễu
39 Glenmore Street
Macleod, Victoria 3085, Australia
Email: ihsanlie@tpg.com.au
Tel. 61 3 9432 2690
Tel. di động 61434144976
3. Bạn đạo tại Canada, các tiểu bang Mỹ ngoài California:
xin đóng tiền bằng USD và gởi về địa chỉ:
Mai Nguyen
PO Box 406
Oroville, CA 95965
Tel. (714) 598.7291 Email: huemai00@gmail.com
4. Bạn đạo tại Nam California:
xin đóng tiền bằng USD và gởi về địa chỉ:
Trần Quyên (Trụ Sở Xây Dựng)
7622 23rd St,
Westminster, CA 92683, USA
Tél. di động (714)414-2849, Email: myquyen11@yahoo.com
5. Bạn đạo tại Bắc Cali:
xin đóng tiền bằng USD và gởi về địa chỉ:
Tôn Thu
PO Box 18304
San Jose, CA 95158
Tel. (408) 937.1664, Email: thuton@yahoo.com
5. Bạn đạo tại Việt-Nam / Á Châu:
Xin đóng tiền USD cho chị Thủy (Liên lạc Email: truongchungngocthuy@gmail.com), hoặc xin liên
lạc:
Chị Wan Thi Bích Liễu
39 Glenmore Street
Macleod, Victoria 3085, Australia
Email: ihsanlie@tpg.com.au
Tel. 61 3 94322690
Tel. di động 61434144976
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Phiếu Ghi Danh KHÁCH SẠN
(xin điền mỗi người một phiếu)

ĐẠI HỘI VÔ VI QUỐC TẾ KỲ 32 “BÀN BẠC KHAI THÔNG”
Du Thuyền Voyager Of The Seas / Sydney, Australia
07.12.2013 – 18.12.2013
KHÁCH SẠN RYDGES WORLD SQUARE ****
Họ / Tên (theo passport):
Địa chỉ:
Lệ phí Khách Sạn 1 đêm cho 1 người (trước và sau Đại Hội)
Phòng

4/12

5/12

6/12

18/12

19/12

Tổng Cộng

Phòng 4 người
70 AUD
73.50USD/ 58 Euro

Phòng 3 người
94 AUD
99 USD/ 78 Euro

Phòng 2 người
100 AUD
105 USD/ 83 Euro

Phòng 1 người
200 AUD
210 USD/ 166 Euro

Tổng Cộng
50% deposit khi đặt phòng hoặc trễ nhất là trước ngày 15.05.2013
Trả hết lệ phí trước ngày 15.08.2013
Giá tiền phòng bao gồm thuế GST (10%)
Giá USD : Giá USD tạm tính theo hối xuất tạm 1 AUD = 1.05 USD = 0.83 Euro
Lưu ý, xin ghi rõ loại phòng bạn chọn :
Phòng 4 người : 2 giường double beds (Không có lựa chọn)
Phòng 3 người : 1 giường King và 1 Rollaway bed hay 2 giường double beds,
Phòng 2 người : 1 giường King hoặc 2 giường Twin.
Phòng 3 và 4 người rất giới hạn, xin ghi danh sớm. Nếu hết phòng 3 hay 4, bạn có thể chọn phòng 2
người.
Nhận
Xin xếp phòng chung với ( Họ và Tên) (Chọn [ ] KING hay [ ]2 TWIN BEDs cho phòng 2 người)
phòng
(Chọn [ ] 1 King + Rollaway bed hay [ ] 2 DOUBLE BEDS cho phòng 3 người
: sau 2
1.
giờ
chiều
/
2.
Trả
3.
phòng
trước 11 giờ trưa
Thời hạn chót ghi danh: 15.08.2013 (hoặc sớm hơn nếu hết phòng với giá đặc biệt).
Điều kiện hùy bỏ: BTC không thể hoàn tiền lại trong trường hợp hủy bỏ sau ngày 1.09.2013
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Phiếu Chuyển Vận
(xin gởi về Ban Ghi Danh trước ngày 1 tháng 10, 2013)

Đại Hội Vô Vi Quốc Tế Kỳ 32 “Bàn Bạc Khai Thông”
Hotel Rydges World Square, Sydney, Australia
07.12.2013 – 18.12.2013
Phi trường SYDNEY International Airport (SYD) (xin quý bạn nên đi từng nhóm để dễ đưa đón)
(Xin ghi rõ là đến phi trường SYDNEY international airport hay phi trường SYDNEY Domestic Airport)

Họ và Tên

Thành Phố

Quốc Gia

Trong trường hợp có đổi chuyến bay, xin quý bạn ghi những dữ kiện liên quan đến chuyến bay cuối.
Xin ghi rõ đến Terminal nào, tỉ dụ TERMINAL 1 (International) Hay Terminal 2 (Domestic), Terminal 3
(Domestic).

Ngày

Giờ

Hãng Hàng Không

Số
Terminal
Chuyến Bay

Khởi Hành
Từ Thành Phố

Đến
Đi
Trường hợp bạn đạo không ở Khách Sạn Rydges World Square, xin ghi danh trước nếu muốn đi theo xe Bus
ra bến tàu (chúng tôi không bảo đảm bus có chỗ nếu ghi danh sau thời hạn chót):
* Xin ghi danh đi ra bến tàu ngày 07.12.2013 [
]
(bus khởi hành từ Rydges World Square, giờ giấc sẽ thông báo sau)
* Xin ghi danh đưa về khách sạn Rydges World Square ngày 18.12.2013 [ ]
(bus khởi hành từ bến tàu về Rydges World Square, giờ giấc sẽ thông báo sau)
Lưu Ý:
¾ Ngày đến 4, 5, và 6 tháng 12 năm 2013: Ban Chuyển Vận sẽ đón bạn đạo từ phi trường Sydney (SYD) về
khách sạn Rydges World Square. Vì nhân sự giới hạn và BTC phải sắp xếp cho bạn đạo ra bến tàu ngày
07.12.2013, xin quý bạn tự túc ra bến tàu nếu đến ngày 07.12.2013.
¾ Ngày về 18, 19, và 20 tháng 12 năm 2013: Ban Chuyển Vận sẽ sắp xếp cho bạn đạo từ khách sạn “Rydges
World Square” ra phi trường. Ngày 18.12.2013, khi tàu cập bến tàu tại Sydney, BTC sẽ sắp xếp 1 xe bus chở
bạn đạo cần về trong ngày 18.12.2013 từ bến tàu ra phi trường. Các bạn còn ở lại hotel Rydges World Square
sẽ được đưa về hotel Rydges World Square ngày 18.12.2013, và đưa ra phi trường ngày 19.12.2013 và
20.12.2013.
Lưu Ý: Nếu quý bạn không ở khách sạn và muốn ra bến tàu ngày 7.12.2013 chung với các bạn đạo tại khách
sạn, xin ghi danh trước trên phiếu chuyển vận để BTC tiện việc sắp xếp xe bus. Xe bus sẽ khởi hành từ Rydges
World Square Hotel. Thời hạn chót ghi danh chuyển vận là 1 tháng 10 năm 2013.
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