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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) Thanh có ích gì không?
2) Ðường đi ngắn có tốt hay không?
3) Ðường dài là đường nào?
4) Nóng nảy chỉ đi đường cụt mà thôi?
5) Ai thông và ai kẹt?
6) Thông là sao?
7) Thực hành cách nào mới đúng?
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1) Las Vegas, 15-01-2006 4: 35 AM
Hỏi: Thanh có ích gì không?

2) Las Vegas, 16-01-2006 4: 55 AM
Hỏi: Ðường đi ngắn có tốt hay không?

Ðáp: Thưa thanh bớt động loạn và rất hữu ích cho
sự tiến hóa
Kệ:
Thanh tịnh là chiều hướng phát triển tâm linh
Qui hội tình người cùng tu tiến
Chuyển biến vô cùng tự tiến xuyên qua trở ngại
Thành tâm tu tiến sống càng yên

Ðáp: Thưa chỉ có đường tu tắt là tốt

3) Las Vegas, 17-01-2006 1 : 25 AM
Hỏi : Ðường dài là đường nào?

4) Las Vegas, 18-01-2006 1: 35AM
Hỏi: Nóng nảy chỉ đi đường cụt mà thôi?

Ðáp: Thưa đường dài là đường tu
Kệ:
Thực hành phát triển vô cùng tận
Giải giới chơn tu tránh loạn mù
Thoát phiền khôi phục tâm tu tiến
Phân minh đời đạo tiến rõ ràng

Ðáp: Thưa nóng nảy tự hại tâm cang
Kệ:
Tâm cang bất ổn vì nóng giận
Tự tu tự tiến tránh giận hờn
Trời cao không phụ người tự tu tự tiến
Qui không thanh nhẹ được sống vui hiền

5)Las Vegas, 19-01-2006 1: 45 AM
Hỏi: Ai thông và ai kẹt?

6) Las Vegas, 20-01-2006 1: 55 AM
Hỏi: Thông là sao?

Ðáp: Thưa ôn hòa tự thông, nóng nảy là kẹt
Kệ:
Qui y Phật pháp tự thoát thông
Chuyển hóa thâm sâu rõ các vòng
Ðiển giới phân minh đời lẫn đạo
Chuyển hóa thâm sâu hiểu thấp cao

Ðáp: Thưa thông là không bị kẹt
Kệ:
Thông trong thực hành là quí báu
Thức giác qui không rất nhẹ nhàng
Khai triển chính mình thông lục giác
Quí tưởng Trời cao qui một mối

Kệ:
Thực hành thanh tịnh quí hơn vàng
Thanh thoát khai triển Phật pháp quang
Từ bi rộng mở qui y Phật
Thực hành chánh pháp tự qui không

7) Las Vegas, 21-01-2006 2: 45 AM
Hỏi: Thực hành cách nào mới đúng?
Ðáp: Thưa thực hành dứt khoát mới đúng
Kệ:
Thực hành dứt khoát thật thà đúng
Phát triển tâm linh tự hướng thượng
Ðường tu sáng sủa không trì trệ
Thành tâm tu luyện tự hướng về
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TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG
KINH VÔ-TỰ
Cái tu của chúng ta thấy nó không có gì, không kinh, không kệ, không gì phát cho các bạn, nhưng
mà các bạn đã đọc kinh Bạn thấy không? Một cái cảnh có thể viết ra bao nhiêu cuốn sách, một sự thay
đổi của tình thế nội tâm và trí tuệ của các bạn, có thể viết ra bao nhiêu sách vở. Ðó là bạn đọc kinh vô tự
rồi. Mà cái kinh đó bắt buộc bạn phải đọc, mà bạn đọc bạn phải hóa giải nó ra, bạn tìm hiểu từ cái sân si
bực tức. Một đêm bạn ngồi đó bạn ghét một ai, người nào đó phá bạn, tuy rằng ở bên ngoài bạn có thái
độ nhịn nhục, nhưng ở bên trong nó chưa được, tối công phu nó lại ra. Nó ra đó là cả một cuộn kinh, từ
cái động loạn này tới cái động kia, động loạn kia tới động loạn nọ, rồi nó tự hóa giải, nó mở ra. Té ra
chẳng có gì, phải để nó đến.
Nhiều người nói: “Tui bây giờ tui cúp thẳng, tắt cái tư tưởng này. ..” Ðâu có được! Tắt nhưng mà
mai nó lại có lại. Trong giờ thiền nó không có, trong giờ làm việc nó cũng có. Bạn cứ để trong giờ thiền
nó ra, nó ra tới hết, tới cuối cùng rồi chủ nhơn ông người ta hỏi một câu là nó hết, trong cái lý luận “Tứ
đại giai không” nó không có vụ đó.
Cho nên đừng sợ công phu nó ra nhiều tư tưởng, cứ để cho nó ra, nó ra cho hết cũng như máy
xoáy băng vậy đó, không có sợ. Cho nên các bạn thấy mình ở đây dùng điển, thanh điển hóa giải trược
điển. Khi các bạn ngồi công phu đó, các bạn làm đúng pháp là các bạn rút cái thanh điển đó. Có đêm các
bạn giận vợ, giận con nói: “Tôi hổng ăn cơm”, ngồi thiền, mà thiền một hồi thấy nó ấm no”. Hỏi chứ
bạn ăn cái gì mà ấm no? Các bạn buồn việc đời này kia, nói: “Thôi tui bỏ ăn, giận quá!”. Vậy mà ngồi
một hồi nó ấm no. Hỏi cái gì nó giúp bạn ấm no? Là cái Thanh-Ðiển! Nó vô nó hóa giải cái trược điển.
Nó trược chừng nào nó thấy nó thiếu thốn chừng nấy, mà thanh chừng nào nó thấy nó đầy đủ chừng nấy,
thấy rõ chưa.
Cho nên, chúng ta không nên chấp mê ở thế gian quá nhiều, nhưng mà phải tiến trở vào nội tâm,
hành đúng pháp rồi các bạn sẽ thấy, cái quý giá học hỏi hàng ngày hằng giờ đếu có bài vỡ cho các bạn.
Khối vô vi sắp đặt rất khôn khéo, từ hành động một của bạn, bạn phải học. Ngón chưn của bạn cục cựa.
.. bạn sau này, bạn cũng phải hiểu. Tại sao? Lý do gì ở đó? Cũng là một bài học, chứ đừng có nói tôi
phải đi tìm cái ông nào tui mới có bài học, không! từ hành động một mà các bạn chịu thiền, cái lúc tắm,
cái lúc xoa rửa, hồi xưa với bây giờ, nó cũng khác nữa. Nó có nhiều cái câu hỏi và câu trả lời trong cái
thời các bạn tắm, nó dạy dỗ từ li từ tí, tại sao? Cái luồng thanh điển nó chiếu rọi toàn cơ thể của các bạn
cho nên các bạn có cái cơ hội để học hỏi như vậy.
Cho nên các bạn học cái cuốn kinh vô tự, không cần sách, không cần viết chữ tràn giang đại hải
mất thì giờ, rốt cuộc rồi chậm tiến. Nhưng mà các bạn tiến về cái thanh điển rồi các bạn sẽ thấy, các bạn
học triền miên, không rảnh đâu. Mà cái sáng suốt đạt rồi thì các bạn mới đạt được cái Ðại-Từ-Bi chứ
không phải Từ-Bi không. Ðại-Từ-Bi rồi tiến tới Ðại-Trí, Ðại-Dũng mới thấy mình an toàn, mình mới
thấy có Trời, mình mới thấy pháp lý nó trường tồn không tiêu diệt nỗi, tu có giá trị chứ không phải nói
chơi.
Còn người đời họ không tu cái pháp lý này họ là cái gì? Họ cũng tu, các bạn thấy không, lớn lên vì
vợ vì con lao động cực khổ, lận đận lao đao, nhưng mà rốt cuộc họ cũng phải dùng cái đạo đức đi trước.
Nếu không có đạo đức thì vạn sự bất thành.
Ðạo đức là sự sáng suốt, minh tâm kiến tánh, thấy sai lầm mà sửa sai. Còn họ không thấy sự sai
lầm của họ, họ đâu có sửa sai. À..., rồi rốt cuộc rồi tùy theo cái tuổi nữa, mười tuổi khác, hai mươi tuổi
khác, ba mươi tuổi khác, năm mươi tuổi khác, cứ lần lần nó sẽ hóa giải cái tư tưởng. Cái phần thanh nó
mở nó cũng tiến hóa vậy.
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Tất cả chúng ta chúng ta xuống thế gian đây là ở trong cái định luật tiến hóa, chúng ta gạt bỏ sự
tiến hóa đâu có được. Bạn không tiến hóa bên thanh cao thì bạn phải tiến hóa về kích động cọ sát. Khi
bạn hiểu vậy thì các cơ tầng bạn đã và đang tiến hóa, thì chúng ta có thể ổn định tâm hồn của chúng ta.
Tất cả là nằm trong cái định luật tiến hóa: Hạ-Thừa, Trung-thừa, Thượng-thừa.
THƠ
CẢM XÚC CỦA CON
(Kính tặng Cô Chú Ba ở HGT)

Bữa nghe tin Chú tới nhà chơi
Gặp phải trận mưa - chẳng tới nơi
Phải trấn mưa về trong giá rét
Ðắc tội nơi con : chẳng đón đưa.
Từ đó đến nay: Trời mưa xuống
Lòng con lại thấy: cứ bâng khuâng
Thương Cô, thương Chú nay già yếu
Chẳng hưởng thụ chi, chỉ biết “yêu”.
Yêu Trời, yêu Ðất, yêu con trẻ
Yêu cả chúng sanh: khắp các miền
Người ta du lịch đi đây đó
Còn Chú tôi đây : chỉ “xe đò”. (*)
Nhìn Chú Cô mấy ai thấu hiểu
Lòng từ bi, trí, dũng: ấy “Tình Siêu”
Gương Cô Chú con ghi lòng tạc dạ
Quyết xứng “Trò Ngoan” đảnh lễ “Cha”.
Tân Phú, 25-10-2005
THANH DŨNG.
(*) Xe buýt.
===
ÐỘNG ÐẤT ÐỘNG TÂM
(Hoạ y vận bài “Ðộng Ðất Ðộng Trời”
Của Huynh 5 Thành, Củ Chi)

Soi Hồn, trụ niệm để gom thần
Nghe khắp bộ đầu điển chạy rần
Ngoại cảnh không màng luôn tỉnh táo
Trụ tâm niệm Phật hết bần thần
Sóng thần ố Ðộng đất : Cơ Thiên tạo
Sợ hãi ố Khổ đau : bởi tánh trần
Ðã hiểu “Thế gian đô thị giả”
Thực hành tự cứu ráng lo mần!
PN, 11-11-2005
THIỀN TÂM.
====
TRỜI ÐỘNG TÁNH LOẠN
(Họa y vận bài “ Ðộng Ðất Ðộng Trời”
Của Huynh 5 Thành, Củ Chi)

Hướng ngoại công phu khó định thần
Nghe đâu có Phật chạy rần rần
Vọng cầu, ỷ lại nơi tha lực
Mê tín, dị đoan sợ Quỉ Thần
Càng luyện càng xa đường chánh đạo
Càng tu càng lạc nẽo hồng trần
Biết rằng Trời Phật không tu thế
Thì chuyện “dựa hơi” chẳng đáng mần!
PN, 12-11-2005
THIỀN ÐĂNG.
===
BÃO SỐ MẤY ?
(Bão số 7 chưa khắc phục hết! Bão số 8 đến!
Chiến đấu và chiến đấuà cùng đại dịch toàn cầu!)

Ai nhìn bão tố gió giông
Mà lòng không khỏi chạnh lòng xót xa
Ai làm bão táp mất nhà
Không nơi nương tựa
bôn ba nhớ nhà.
Trẻ già than oán kêu laà
Trời ơi, nước mắt
chan hòa vào cơm
Ngày khắc khoải đôi đêm hôm
Gió mưa lạnh lẽo
áo cơm thế nàoà
Trời đưa bão
bão làm đau
Làm đau
để tấm lòng trao tấm lòng
Ðồng bào đồng loại đồng lòng
Ra tay cứu trợ nối vòng đạo nhân
Vậy là bão
tạo lòng nhân
Giúp người xích lại
lòng gần nhau hơn
Tình thương đạo đức không mòn
Nở tươi trong bão
dẫu còn xa xôi.
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Ý Trời muốn
bão khuyên đời
Bão đi rồi đến người thương nhau
Bão Trời
khác bão lòng sao ?
Bão nào
cũng muốn
lặng mau
Yên bình.
HGT, 31-10-2005
TỪ HÙNG
.====
CẢNH LÀ ÂN SƯ
Tu trong nghòch caûnh môùi laø tu.
“AÁm caät no côm”trí roái muø.
Ai hieåu nhaøn cö töùc laø khoå.
Voâ Vi ngoä ñaïo, haïnh ngöôøi tu.
Nguyeân caên lo sôï thieáu coâng ñöùc.
Haï tieän tính toan töøng caéc, xu.
Nhoài quaû vöôït qua, hoàn tieán hoùa.
Ma vöông khuaát phuïc, ñoä ngöôøi tu.
EÂm aû cuoäc ñôøi sao ñaït, tieán.
AÂn sö khaûo ñaûo giaûi meâ muø.
“Người có khả năng trong vũ trụ
Nhờ người truyền pháp thà đừng tu!”
Kính baùi.
Minh-Nghóa
(BT, ngaøy 01-10-2005.)
===
BA BUỔI ÐỜI NGƯỜI
Sáng, trưa cùng với buổi chiếu
Ðời người
ba buổi
nghe đìu hiu sao !
Nghĩ suy
không biết về đâu ?
Nếu chưa
học được phép mầu Phật ban
Ðường đi
hướng bước rõ ràng
Cạn sâu nặng nhẹ
nhẹ mang về Trời
Tình thương
Trời Phật tuyệt vời

Nếu mà chưa biết
suốt đời oán than
Nhiệm mầu toàn giác toàn năng
Khổ đau hạnh phúc thế trần
Trời ban
Trẻ già sinh tử hèn sang
Tình Trời, Tiên, Phật
đại ngàn khắp nơi
Ðời người ba buổi
Ðạo Ðời
Sáng trưa chiều
hết Mặt Trời ố rồi đi
Thương mình phải biết đường đi
Ðường về
nhớ lúc ra đi nghìn trùng
Cứ tu - cứ niệm - trùng phùng
Mặc chiều xế bóng
- ung dung cõi trời
Trở về
trần thế giúp đời
Chưa tu chưa biết
Phật Trời ra sao ?!
HGT, 01-11-2005
TỪ HÙNG.
=====
DỊCH CÚM GIA CẦM.
*****
Người Ðời suốt kiếp chẳng ăn CHAY,
Dùng thân sanh chúng để sống hoài,
Nợ máu Thân mang qua nhiều Kiếp,
Hỏi sao CÚM GÀ không trả vay ?
***
Chim chóc, gia cầm có tỷ ngàn
Gia đình cha mẹ, sống từng đàn,
“Giác hồn” mất đi một đơn vị,
Chúng cũng đau lòng : biết thở than !
***
Kiếp sống động vật, lắm khổ nàn ;
Mưa dầm, nắng hạn à, phải đa mang,
Cái nghiệp : lông, sừng, lưng ngang sấp
Kiếp trước gieo nhiều những trái oan !
***
Ta nay người Thế, có trí khôn,
Hơn hẵn chúng sanh, biết sinh tồn,
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Triệt nghiệp SÁT SANH, bằng : RAU QUẢ,
“Gia cầm bệnh Cúm” sẽ xa truông .
***
Thế Giới đau đầu bỡi :Cúm tuôn ,
“Tamiflu” dùng tạm, chỉ đỡ đòn,
Dùng nhiều “ảo giác” thêm hoảng loạn !
Trả sao Nhân Quả cho hết luồng ?
***
Bởi thế, người Ðời cũng phải : Buông,
Buông dao đồ tể, để sống còn,
Chiến tranh, Sóng Thần, rồi Giông bão!
Nay chừ : Ðộng Ðất, Cúm cầm “Ruông “
***
Hãy rán THIỀN đi trong Tịnh phòng,
Ðời người có đó, lại hoàn không,
Xuống Thế, đa mang Trần nghiệp luỵ ,
Tỉnh chưa Nhân Thế ! chữ THƯƠNG : “Tòng”
***
SG,15-11-2005.
Kính Bái,
TRẦN KIÊN HOA.
====
BẠN CÙNG TÔI.
( Viết cho “Cái Vía”, Dựa theo ý bài Thơ “Bạn Tôi”
của BÐ Quế Phương và thân tặng Tác Giả)

*****
Bạn cùng tôi,
Ngày xưa trai trẽ,
Nếp số ng vội vàng ố Chưa có lần bị dập vùi,
xâu xé.
Và nhìn đời nồng nàn - như má hồng trang phấn
nhẹ à
Tìm nhau qua sắc tài,
Với quả tim hồng tấm bé, tuổi đôi mươi!
***
Sau bao năm chung đụng nếp sống đời,
Nhiều vấp ngã, làm tắt hơi, nghẹn tiếng.
Nữa tuổi đời, đã mấy lần khập khiễng,
Rồi một lần vớ được phao : “thực tiễn” Vô Vi.
Và từ đó chúng tôi ôm ấp mộng tu trì,
Hạnh phúc thấm dần, sau nhiều bận thực thi
Thiền Pháp.
Giằng co mãi bến tình, dứt nghiệp ácà
Thầy dẫn đường, chỉ Bến Giác, Trường Thi.
Không “Làm Biếng” qua canh ba, giờ Tý đêm
về,
Hành ba pháp, diệt Trần mê, tội lỗi.

Tỉnh ngay đi, Cha vẫn chờ, Thầy đợi,
Hít thở thông rồi, đời dời đổi thăng hoa.
Suốt ngày đêm, đừng quên : Niệm Lục Tự Di
Ðà,
Trường chay nhé! Biển tình hoà sanh chúng à
Ðại hội “Hồi Sinh” Thầy đánh thức chữ
“Dũng”.
Thiền Ca “Sum Vầy” Thầy chưa “ưng bụng”:
Em ngoan,(1)
“Cô Tiên” ơi! cùng nhau cố lên tu tiến đàng
hoàng,
Ðể khép lại cửa Ðời, bao gian khổ à
***
Bạn cùng tôi ... dù cô hay, tôi dỡ.
Cùng hội, cùng thuyền, ta gắng giúp đỡ lẫn
nhau.
Cùng theo Thầy dẫn lối, kẽo trễ Tàu,
Ðơiỳ bận khác, Linh hồn đau, mòn mõi à
(Tìm Thầy đâu? han hỏià).
***
(1)- Cái Vía của tôi.
TP.HCM, 04-09-2005.
Kính Bái,
TRẦN KIÊN HOA.
===
THIEÀN MÌNH EÂN

QUAÙ KHÖÙ HIEÄN TAÏI VÒ LAI
NGHIEÄP DUYEÂN NHAÂN QUÛA AI HAY LAÏ LUØNG
LAØM THIEÄN QUÛA THIEÄN VOÂ CUØNG
BAN VUI CÖÙU KHOÅ MUOÂN TRUØNG CHUÙNG SINH
BIEÁT TU ROÛ SAÙNG VOÂ MINH
ÖÙNG THAÂN HIEÅN HIEÄN TAÙI SINH MUOÂN ÑÔØI
TROØ NGOÀI TÒCH TÒNH THIEÀN HÔI
THAÂN TAÂM AN LAÏC DAØI HÔI THÔÛ VAØO
KHOÂNG CÖÔØI KHOÂNG KHOÙC IM HÔI
TRÔØI KHOÂNG KHOAÙI CHÍ TA CHÔI TOÏA THIEÀN
THIEÄN AÅN - BÌNH DÖÔNG –THUÛ DAÀU MOÄT 23-112005
====

SOI HOÀN MOÅI ÑEÂM

BOÁN MUØA XUAÂN HAÏ THU ÑOÂNG THI
DANH LÔÏI ÑUA TRANH SANH TÖÛ LY
PHUÙ QUYÙ VINH HOA ÑEÂM TÆNH MOÄNG
NGOÀI THIEÀN THAÂN THÔÛ NHEÏ HOÀN ÑI
VÔÏ CHOÀNG BA LIEÂN – BEÁN ÑÌNH 23-11-2005
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VẤN ĐÁP TIẾP THEO DÀNH CHO BẠN ĐẠO THAM DỰ ĐẠI HỘI “HỘI TỤ
VINH QUANG” TẠI BANGKOK
(soạn ngày 23 tháng 2 năm 2006)
28) Hỏi: BTC có thể mua vé máy bay cho các bạn đạo đi từ Canada được không?
Đáp: Theo sự yêu cầu của bạn đạo ở Canada, BTC đã liên lạc với hãng máy bay Cathay Pacific và họ đã
cho giá vé máy khởi hành từ Vancouver BC sau ngày 15/8/2006 như sau:
1) Đường bay Vancouver - Bangkok – Vancouver:
$1188.00 US (bao gồm thuế phi trường).
Nếu đi vào ngày week-end (week-end surcharges) thêm: $25 mỗi bận.
2) Đường bay Vancouver – Saigon – Bangkok - Vancouver giá là:
$1360.00 US (bao gồm thuế phi trường), và chưa có lệ phí visa Việt Nam.
29) Hỏi: Nếu muốn đi trước 15/8/2006 thì giá vé ra sao? Có thể chọn ngày đi tự do được không?
Và chương trình air mileage ra sao?
Đáp: Nếu muốn đi trước ngày 15/8/2006 thì các bạn phải trả thêm $200 US vì là thời gian cao điểm.
Các bạn có thể chọn ngày đi và về tự do theo ý mình không cần phải theo group – bởi vì nhu cầu của
mỗi bạn đạo Vô Vi không giống nhau.
Để vào chương trình air mileages với Cathay Pacific thì các bạn ở Mỹ cũng như Canada có thể ghi idanh
với Cathay Pacific để lấy số air mileage bằng cách vào : www.asamiles.com. Khi đến phi trường, các
bạn nhớ đưa số “mileage account number” này cùng với vé máy bay của mình để ghi điểm mileage.
30) Hỏi: Còn việc mua vé máy bay từ các thành phố khác của Canada để đến Vancouver BC thì
sao?
Đáp: Các bạn đạo nên tự mua vé riêng từ thành phố của mình đến Vancouver. Các hãng máy bay
thường có giá đặc biệt nếu mua qua Internet, vì giá loại vé này thường rẻ hơn giá của hãng Cathay.
31) Hỏi: Nếu mua vé máy bay nội địa riêng thì hành lý phải gởi làm sao? Có phải check-in hai lần
không?
Đáp: Trong các chuyến bay từ Canada đi Bangkok hay VN, các bạn không cần phải lấy hành lý ra lại
một lần nữa tại Vancouver. Khi gởi hành lý tại phi trường địa phương, các bạn đưa vé máy bay nội địa
và vé máy bay quốc ngoại với nhân viên của hãng máy bay nội địa và nói với họ phi trường chót là
Bangkok (hoặc Sàigòn nếu về Việt Nam trước), phi trường chuyển tiếp là Vancouver BC và muốn nhận
hành lý tại Bangkok hoặc Sàigòn. Danh từ chuyên môn của các hãng máy bay gọi là “inter-line checkin” .
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32) Hỏi: Một số bạn đạo ghi danh đi máy bay qua Ban Tổ Chức có thể chọn chỗ ngồi ở những
hàng ghế đầu của máy bay được không?
Đáp: Để đáp ứng nhu cầu này, BTC sẽ lấy vé máy bay cho tất cả các bạn đạo nào bên Mỹ đã đóng xong
tiền cọc đợt 2 vào cuối tháng 2 này. Khi lấy vé xong, hãng du lịch sẽ gởi vé đến cho các bạn, và đồng
thời sẽ giữ những chỗ tốt nhất cho các bạn theo thứ tự lấy vé. Một khi lấy vé rồi, thì BTC sẽ không thể
thay đổi ngày giờ của chuyến bay được nữa.
33) Hỏi: Ban Tổ Chức có còn nhận tiếp tục ghi danh Đại Hội không?
Đáp: Sau kỳ thông báo hết hạn ghi danh lần đầu Ban Tổ Chức đã liên lạc với khách sạn để mướn phòng
cho đủ số bạn đạo đã ghi danh. BTC vẫn còn tiếp tục nhận ghi danh cho Đại Hội 2006, tuy nhiên các
bạn đạo ghi danh sau sẽ được ghi vào trong danh sách dự khuyết và chúng tôi sẽ điều đình với khách sạn
để lấy thêm phòng cho các bạn. Vì vậy, xin quý bạn đạo liên lạc với các đại diện Ban Ghi Danh của
vùng mình để biết thêm chi tiết.
Kính chúc Quí Bạn thân tâm an lạc.
Vô-Vi Multimedia Communication kính bái,
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