
Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp  -   Tuần Báo Phát Triển Điển Năng 1/9 

` 
Số 1193  20 tháng 5 năm 2018 

 
 

 

 Mục Bé Tám 1992 
 

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)Ngoại xâm là sao?  
2) Gặp trường hợp như vậy thì phải làm sao?  
3) Ðối phương muốn tấn công mà không thành thì có hại cho chính họ hay không?  
4) Tâm từ bi là sao? 
5) Ở đời này có xác mà bằng lòng cho hồn khác chung sống với chính mình thì sao? 
6) Nguyên lý đủ điều kiện và thiếu điều kiện là sao? 
7) Thư dây chuyền có ý nghĩa gì không? 
 
 
 

Taâm Linh 
 

Taâm linh qui hoäi cuøng chung tieán 
Döùt khoaùt taâm thaønh trí yù yeân 

Hoïc hoœi khoâng ngöøng uyeån chuyeån minh 
Taâm thaønh töï ñaït duyeân tình tieán 

 

Kính bái 
Lương Sĩ Hằng 
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1) Hỏi: Ngoại xâm là sao?  
 

TL: Ngoại xâm là ý lực xâm chiếm của đối phương mạnh hơn người đối diện, làm cho đối phương 
nặng ngực, nặng đầu, có cảm giác rõ ràng khi gặp họ, bị buồn nôn hay mệt lã người.  
 
2) Hỏi: Gặp trường hợp như vậy thì phải làm sao?  
 

TL: Thưa gặp trường hợp như trên thì phải tức khắc nhai một miếng chanh, luôn vỏ, nuốt vào thì 
chất chua và hăng của chanh liền giải độc tố tức là trược ở trong đàm bám trong đường hơi thở thì 
từ từ sẽ cảm thấy nhẹ lại. Gần đây người Mỹ có chế cục điện nam châm, ngược dòng điện, tức là 
tống khứ thay vì hút vào thì cũng giúp được một phần ảnh hưởng cho điện năng của đối phương 
bớt ý lực tấn công. Biến thể của sự hút trở thành tống khứ, không khác gì bậc đèn giữa bóng tối 
đang hoành hành.  
 
3) Hỏi: Ðối phương muốn tấn công mà không thành thì có hại cho chính họ hay không?  
 

TL: Thưa tâm làm thì thân chịu, tự biết được việc mình làm vô hiệu quả thì phải ăn năn và thấy rõ 
tội trạng của chính họ nhiều hơn.  
 
4) Hỏi: Tâm từ bi là sao?  
 

TL: Thưa chỉ lo sửa mình và hướng về con đường giải thoát thì tâm từ bi mới được rộng mở, chứ 
không phải đem tâm tội nghiệp mà hại đối phương trở thành một tập quán không hay, tiếp tục phá 
hoại người khác thay vì xây dựng.  
 
5) Hỏi: Ở đời này có xác mà bằng lòng cho hồn khác chung sống với chính mình thì sao? 
 

TL:, Ở đời này có xác mà bằng lòng cho hồn khác chung sống với chính mình tức là tạo sự mất 
quân bình nội khoa tâm lý, mỗi hồn một ý không làm được việc gì nên thân cả. Suốt một kiếp 
người chỉ biết hướng ngoại và đau khổ mà thôi.  
 
6) Hỏi: Nguyên lý đủ điều kiện và thiếu điều kiện là sao?  
 
TL: Thưa óc đủ điều kiện là óc hướng thượng, thức tâm thì sự tiến hóa lúc nào cũng đầy đủ, còn 
óc cảm thấy thiếu điều kiện tức là óc vẫn còn sân si và tham lam hướng hạ đấu tranh, thắc mắc từ 
việc nhỏ cho đến việc lớn.  
 
7) Hỏi: Thư dây chuyền có ý nghĩa gì không?  
 
TL: Thưa thư dây chuyền có ý nghĩa tốt xây dựng về tâm linh, cũng gây được một từ trường tốt 
cho mọi người nhận được, đọc và hiểu ý nghĩa thiển lành của nó, thì là thơ đó rất hữu ích, đi đến 
đâu cũng đem lại sự an vui của mọi người, tự nó mở ra thay vì đóng lại. Ngược lại những tin bất 
chánh có tánh cách phá hoại, thì chỉ gây nạn cho đối phương, thì hoàn cảnh của người đi càng 
ngày càng xấu thêm.  
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CÙNG ĐỌC THƠ ĐỨC THẦY 

 

Yêu Mẹ 
 

Trên đời có Mẹ tôi thôi, 

Một lần sanh đẻ đứng ngồi do Me. 

Hóa sanh sanh hóa kết bè, 

Trí tâm học hỏi hướng về Mẹ yêu. 

Thế sanh cảm thức nhiều điều, 

Quy nguyên thiền giác lại siêu hơn người. 

Con vui ướm nở nụ cười, 

Nhớ Mẹ con phải nghỉ ngơi điều hòa. 

Mẹ ơi! Tâm thức thật thà, 

Nhớ Cha, quý Mẹ chan hòa tình thương. 

Tu hành sáng tựa tâm gương, 

Độ tha tại thế tìm đường tự đi. 

Thức hồn chuyển hóa kỳ ni, 

Nhớ Me không bỏ trường thi dự hoài. 

 

Lương Sĩ Hằng. 

Atlantic City, 28-12-1991 

 
TRÍCH BĂNG ĐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 

 
Giải giới phân minh 

 (tiếp theo) 
 
Manila, ngày 13 tháng 3 năm 1983 
 
Chính một cậu bé cũng có thể có quyền rầy rà chúng ta chúng ta giữa đám đông, chúng ta phải nhẫn hòa, 
không nên lấy sự tự ái và che đậy, và lấy sự hung hăng nóng nẩy để tạo lấy sự mù quáng cho chính mình, 
tăm tối, và đề ra là chúng ta là một trí thức yêu nước, nhưng mà chưa biết yêu ta, chưa biết yêu thể xác, 
chưa biết xây dựng khối óc, chưa biết thấu triệt những sự tin hvi sẵn có trong nội thức của chính mình, và 
chưa biết vị trí nội thức của chính chúng ta, đau khổ vô cùng, tron giờ phút lâm chung. Ðừng tưởng ta là 
đầy đủ, đừng tưởng ta là hay, nhưng mà chính ta là mù quáng mà thôi! Phải cố gắng đi các bạn, chúng ta 
người thiền, trong giờ thiền chúng ta để làm gì? Ðể làm sao cố gắng thắp cái đèn lòng cho sáng suốt và dẹp 
tan bóng tối đang hoành hành trong tâm thức của chúng ta. Cho nên các bạn đã có gia đình, đã có sự kích 
động và phản động ở xung quanh các bạn. Lúc các bạn bắt đầu bước vào con đường tình yêu và muốn xây 
dựng cho gia cang, thì các bạn có một chương trình rất lớn rộng và muốn tạo hạnh phúc cho gia cang, 
nhưng mà các bạn chưa biết hạnh phúc là gì. Ðến ngày hôm nay, tóc bạc mắt lờ, chưa bệết hạnh phúc là cái 
gì, chỉ có tạo lầm tạo sai, tạo quả mà không biết tạo công. Ðó cái công là công phu lo sửa chữa. Sửa chữa 
lấy ta, nhờ ngoại cảnh và để dạy ta nhựng mà không biết. Cho nên sai lầm vô cùng. Cho nên mằm đêm các 
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bạn thổn tứức, không ăn được, không ngủ được. Các bạn rọi vào kiến thấy mặt của các bạn càng ngày càng 
già nua và càng tăm tối thêm, không có sự sáng suốt. Tất cả vì ai, tại ai? Các bạn thanh tịnh đi các bạn thấy 
rằng, tại các bạn mà thôi! Cho nên chúng ta phải nhịn, chúng ta nhiều kiếp học hỏi, chứ không phải một 
kiếp học hỏi, không phải một giờ mà đạt thành. Chúng ta không nên vun bồi tự ái và tự ngăn cách mức tiến 
của chính chúng ta! Còn một giây, còn một hơi thở là một điều lành của Thượng Ðế đã ân ban cho chúng 
ta, một tin lành để cởi mở tâm thức cho chúng ta và nếu chúng ta không chịu lãnh, cứ bảo vệ sự tốt, mà 
không biết khai triển để đem từ cái xấu trở lại cái tốt, thì làm sao các bạn có kết quả tốt, mà cứ ôm lấy cái 
quả chua cay chát đắng mặn nồng đó, rồi toạ nghiệp khổmà thôi! Cái cây hư mà trácChơ nên cái công quan 
trọng! Mỗi mỗi chúng ta ở thế gian phải dày công sửa chữa lấy mình! Các bạn dầy công chừng nào, các 
bạn thật sự là một người đóng góp cho chúng sanh. Hạnh hi sinh của các bạn không bao giờ bị phụ bạc. 
Ngày hôm nay chúng ta thấy Ðức Thích Ca hạnh hi sinh của ngài rất cao cả, không có phụ bạc chúng sanh 
và chính ngài là người hoàn trả tất cả nợ nần, từ thế gian động loạn cho đến sự siêu nhiên rồi ngài mới ra 
đi. Và chúng ta không chịu trả, chúng ta còn ôm lấy tâm thức lường gạt xão trá lấy mình và gia tăng sự 
kích động và phản động, tăm tối càng tăm tối hơn làm sao các bạn tiến. Các bạn làm sao đi tới sự di lạc tối 
thiện, đi tới cái chỗ công bằng sáng suốt trong tâm thức của các bạn. Càng tu người Vô Vi mới biết cámơn 
tất cả, kể cả con thú, kể cả cọng rau mà các bạn đang hưởng hằng ngày và cái đó là những bài học xây 
dựng các bạn, các bạn phải cảm ơn và các bạn phải quỳ lạy trước khi các bạn ra đi. Ðây là Thượng Ðế, 
chính ngài có hiện diện tại thế. Có sự hiện diện tại thế và đã giáo dục chúng ta, nhưng mà không ai hay. 
Tưởng tôi là có quyền xữ dụng điều đó,tôi có quyền hưởng thụ. Nhưng mà tôi là một người quên ơn, tăm 
tối, phụ bạc, thiếu hạnh đức, làm sao tu tiến? Cho nên càng ngày càng sân si thêm, càng ngày càng buồn 
tủi thêm, rồi đâm ra tầm những vị nào nói rằng Tiên Phật, nói hay, ca tụng sự hay, đâm đầu vô tìm sự hay 
mà không bao giờ cứu rỗi được chính mình, đã khổ càng khổ thêm, đó kêu là nghiệp chướng. Cho nên 
chúng ta đã có rất nhiều cơ hội. Nhiều khi các bạn thiền rồi tâm thức của các bạn mở ra, đặt nhiều câu hỏi 
hướng về tôi, nhưng mà trong lúc đó tôi phân giải cho các bạn bằng thanh điển. Thậm chí các bạn còn tăm 
tối phải gởi thơ đến tôi, tôi cũng phải dày công ngày đêm phúc đáp rõ ràng. Tôi chỉ nói một câu bệnh do 
tánh sanh! Nhưng mà ngày nay cũng chẳng có mấy người hiểu được tánh là cái gì, bệnh là cái gì? Tâm 
bệnh nan y vẫn ôm ấp hằng ngày hằng giờ, hia mươi bốn trên hai mươi bốn, trong mê muội lầm than, và 
không rõ đường lối tự tu tự tiến, chỉ ỷ lại mờ ảo mà thôi. Càn khôn vũ trụ, thanh khí điển là cao quí nhưng 
mà thanh khí điển có nhiều từng lớp, khng phải một lớp. Ðừng tưởng các bạn hít vô khí thanh là được. 
Nhưng không! Khí thanh nó có giới động và giới không động. Cho nên chúng ta đòi hỏi Pháo luân thường 
chuyển huệ tâm khai, các bạn phải làm Pháp luân cho nhiều, rồi các bạnmới thấy giá trị siêu nhiên, nay mở 
bộ phận này, mai mở bộ phận khác, rồi các bạn mới thấy rõ chữ tu là gì, cần thiết hay là không cần thiết? 
Lúc đó các bạn mới áp dụng! Cho nên chúng ta là người tu Vô Vi, không xét tâm đời, nhưng mà xét sự 
siêu nhiên nhiều hơn, đọc kinh vô tự nhiều hơn. Chứ kinh hữu tự chỉ hổ trợ cho các bạn một giai đoạn nào 
mà thôi. Rồi tới một giai đoạn các bạn đi về học hỏi về điển giới siêu nhiên là các bạn chỉ nhắm mắt và để 
hưởng lấy tâam thức sáng suốt do Bề Trên ân độ cho các bạn. Cho nên nhiều người tu Vô Vi rốt cuộc thích 
nhắm mắt tu thiền. Vì người thấy sự cần thiết quan trọng và sự cầ nthiết đó là chỉ có điển mới là đời đời 
phân giải. Còn nếu mà chúng ta ôm về vật, không có! Nó chỉ sanh trụ hoại diệt tạm thời mà thôi. Nhưng 
mà phải có cái cơ hành đó để cho chúng ta thấy rõ. Cho nên người tu Vô Vi không có chấp nói là tôi tu Vô 
Vi tôi không đi đến cái chỗ này được, tôi không đến chỗ kia được! Chỗ nào chúng ta cũng phải đến, để 
chúng ta thấy rằng vạn linh đã và đang tu tiến. Tại sao nó phải chịu hạnh hi sinh này, tại sao nó lại được ở 
vị trí kia. Chúng ta thấy rồi! Rồi chúng ta dòm cái kiếng đó, cái gương lành đó,chúng ta lại chiếu trở lại 
tâm thức của chính chúng ta. Hỏi chúng ta đã đi đến đâu mà chúng ta chỉ phê phán người này tới người nọ. 
Chúng ta chưa đi đến đâu, chúng ta chưa hiểu cái gì hết, vẫn ở trong ngu muội. Chúng ta ôm một đống 
bằng cấp, một đống giấy tờ, nhưng mà rốt cuộc chỉ tạo cái sự suy yếu tâm thần của chính mình mà thôi. 
 
Cho nên nhiều bạn ở trường đời, đem ra không thua ai, nhưng mà tâm thức đã xác nhận rằng, tôi là trì trệ, 
tôi chưa thật sự tiến bộ, tôi phải bỏ, gọt bỏ tất cả những sự kích động và phản động chính tôi đã tự tạo cho 
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tôi, và tôi trở về vớ isự sáng suốt siêu nhiên sẵn có của chính tôi, tôi mới thấy rõ giây phút hạnh phúc đó 
của tôi gắn liền với hạnh phúc của Thượng Ðế. Trong sanh có tử trong tử có sanh. Tâm thức tôi từ tối tăm 
và bộc khởi sáng suốt trong một khắc là tôi biết được. Lúc đó các bạn mới thấy hạnh phúc. Người t uVô Vi 
phải gặt hái cho kỳ được hạnh phúc gắn liền với Thượng Ðế! Mới chứng minh sự bất diệt, mới chứng minh 
giá trị vô cùng đó! Chứ không có dựa nương bất cứ một cái gì, rồi ôm lấy cái lý thuyết đó mà tự tạo sự trì 
trệ cho chính mình. Chúng ta dũng hành tiến tới, bất cứ sự gian lao nào,vui buồn lẫn lộn chúng ta phải qua. 
?Chúng ta từ thế gian bay lên không trung, chúng ta vượt qua biết bao nhiên tần số thanh trược, các 
bạnmới đến cái chỗ không khôn ggian và không thời gian! Cho nênchúng ta là người Vô Vi bất chấp, sửa 
mình để học thêm, ngày lẫn đêm cũng đều có bài học. Các bạn thấy qủa địa cầu đang xoay chuyển chứ quả 
địa cầu không phải đậu một chỗ và đứng một chỗ. Có ngày có đêm là có sự xoay chuyển! Các bạn thấy rõ 
điều đó, thì tâm thức các bạn cũng nằm trong cái Khoa học huyền bí rõ rệt, chứ không phải là ngoài quỹ 
đạo Khoa học huyền bí.! Khoa học là trong tâm thức củacác bạn và sự huyền bí là mắt phàm không thấy 
mà chính các bạn tự thấy mà thôi. Có phải trình độ không? Trước kia các bạ nchưa bước vào thềmtu vô Vi 
thì các bạn đâu có hiểu chiều sâu của siêu nhiên. Nhưng mà ngày hôm nay các bạ đã dầy công tu luyện 
nghe tôi nhắc đến sự siêu nhiên các bạn thấy cảm mến và đi tới rõ rệt và khai triển tâm thức của các bạn và 
sung sướng ôm lấy con đường chúng ta đã và đang đi và phải đi ở tương lai. Ði nữa đi nữa để đạt sự siêu 
nhiên là vô cùng, mới thấy rõsự nhẹ nhàng và sáng suốt, do ta có thể tạo cho chúng ta, không nhờ  đỡ và 
không xin bất cứ một ai nữa. Ðã tòan diện toàn thức, có đầu, có tay chân có ngũ tạng, có qui củ, có lập 
pháp, có hiến pháp trong nội thức của các bạn. Kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ hành là lập pháp. Ngũ sắc ngũ 
quang, huyền sắc huyền quang, đó là hiến pháp, khai triển, giữ lấy lề lối khai triển tới vô cùng, hòa đồng, 
nới rộng tâm thức, lúc đó các bạn mới trở về một chiến sĩ của Thượng Ðế. Chiến sĩ của Thượng Ðế phải 
trách nhiệm, phải học hỏi không ngừng nghỉ, chứ không phải là nói chúng tôi là chiến sĩ của Thượng Ðế là 
đủ rồi! Không đâu, không bao giờ đủ. Càng cao thì càng phải chịu trách nhiệm. Càng cao thì càng phải học 
nhẫn học hòa, càng cao càng phải dầy công hướng thượng. Ðớ là cái công đứng trước, công nhiều thì quả 
ít, mới đạt được! Chứ đừng ôn lấy cái quả mà bỏ cái công. Nhiều người ở thế gian tu phước và bỏ lấy cái 
công, nói tôi làm phước tôi giúp người ta được rồi thì sau này tôi cũng sẽ thành Phật! Cái đó là trật lất! 
Không bao giờ các bạn đi đến đâu. Nói tôi ôm tôi tạo phước, lấy gì các bạn có mà cho người ta. Thượng eế 
không có ân ban thanh khí điển cho các bạn, các bạn có gì lấy hơi thở mà các bạn đi làm chuyện phước đó! 
Cho nên có cơ hội tìm hiểu sự siêu nhiên và có cơ hội để sửa mình trở về với siêu nhiên, mới là đúng. Cho 
nên càng t ucác bạn cảm thấy càng khó nhưng mà khó là con đường tiến, khó là hạnh phúc.Mà nếu các bạn 
cảm là khó thì không bao giờ các bạn có thể trở về vị trí xa xưa của các bạn thì luôn luôn cái giới ma quỉ 
đó sẽ dànhghế cho các bn ngồi, dành chỗ cho các bạn đứng chứ không bao giờ các bạn tiến tới cái chỗ quê 
xưa chốn cũ, giá trị củqa một tiên đồng một tiên nữ đâu. Vì sao? Vì các bạn còn ôm một sự mê chấp làm 
sao các bạn tiến được. Tư tưởng các bạn lừng khừng, không có đạt được, không dứt khoát, không thấy rõ 
sự sai lầm của chính mình, tưởng ta là cao niên, tưởng ta là có trình độ! Ôm lấy cái quả xấu đó mà khổ tâm 
mà thôi! Chứ kỳ thật chúng ta là một tiên đồng giáng thế, đang học. Thể xác bên ngoài biểu hiện sự trẻ 
trung rồi đi tới cái già nua. Sự già nua đó là xem chúng ta đã dự cưộc thi nào? Chúng ta đã dự được bao 
nhiêu cuộc thi? Mà toàn diện thi thố và toàn diện được dự thì chúng ta cũng trở lại cái trẻ trung. Người già 
biết tu trở về vị trí của một tiên đồng, tiên nữ, mà người già không biết tu thì luôn luôn ôm lấy cái quả to 
lớn đó, tự ái đó, rồi gánh lấy mấy chục tấn nặng đó, không khác gì Tôn Ngộ Không bị lập úp năm trăm 
năm trong ngũ hành sơn mà thôi.  
 
Cho nên những phép mầu của các bạn ở tại thế gian và những sự độc tài ngu muội của các bạn ở thế gian 
rốt cuộc không có kết quả và chính cái đó là ngũ hành sơn sẽ giam các bạn. Tôi nói trước, chính bạn là 
người đã quyết định tội trạng của các bạn, và giam các bạn ở tương lai, không bao giờ phát triển được! Còn 
nếu chúng ta chấp nhận là tu về Vô Vi, chúng ta phải hi sinh. Hi sinh những tánh hư tật xấu đó, hi sinh 
những cái của cải nặng trược đó là cái bản chất độc tài của mình. Của cải nặng trược nhứt từ bao nhiêu 
kiếp chớ không phải một kiếp này đâu. Phải thấy rõ điều đó mới được, quan trọng nhứt, hi sinh nó đi, để 
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tiến tới một tâm thức trẻ trung hơn, sáng suốt hơn, tương thân tương ái hơn để học hỏi cái thức hòa đồng, 
học nhẫn học hòa. Các bạn nên đến với chúng sanh. Các bạn nên cắp sách đi vào trường thi của cảnh đời, 
để các bạn tiến. chứ đừng tưởng rằng các bạn là yên thân rồi, bây giờ tôi già rồi, tôi nghỉ rồi, tôi hưởng cái 
cuộc sống của tôi. Không bao giờ các bạn hưởng, chính các bạn là người phạt các bạn mà thôi, không tiến 
nổi, không bao giờ tiến nổi. Các bạn tưởng rằng các bn đạt được sự thanh tịnh ư? Không! Ðộng thêm! Các 
bạn đã cảm thấy cô đơn chưa? Các bạn đã có gia đình, có con cái, ngày nay thức hòa đồng các bạn ở đâu 
nhưng mà con cái nó phải tự xa. Co 1một nhóm người nho nhỏ mà các bạn chưa làm được rồi các bạn 
muốn làm đại sự làm sao làm? Cho nên các bạn phải biết tự điêu luyện lấy mình, không nên để người khác 
điêu luyện mình. Và nếu mà chúng ta để người khác điêu luyện chúng ta thì chúng ta không khác gì rác rến 
tại thế, chưa thức tâm.  
 

Thông báo Đại Hội Vô Vi Quốc Tế kỳ 37, năm 2018 
“Nhìn Xa” 

Hyatt Regency Montréal, Canada 
Từ 13 tháng 9 đến 18 tháng 9 năm 2018 

   
18.05.2018 
Kính thưa quý bạn đạo, 
 Chúng tôi xin gởi đến quý bạn đạo vài thông tin quan trọng như sau : 
I- Ghi Danh Đưa Đón tại phi trường Montreal (YUL):  

Quý bạn nào đã mua vé máy bay và chưa thông báo cho ban ghi danh, xin gởi chi tiết càng 
sớm càng tốt đến chúng tôi để sắp xếp phần vận chuyển.   

II- Parking tại Khách Sạn Hyatt 
Vì có một số bạn đạo sẽ lái xe từ Mỹ sang Canada, xin quý bạn lưu ý phần lệ phí parking cho xe hơi 
như sau: 

• Parking trong khách sạn: Gía tiền VALET PARKING: 32 CAD một ngày, không giới hạn ra vô 
nhiều lần, và không phải tự parking, có nhân viên khách sạn phục vụ. 

• Parking tại Shopping Center kế cận -  “Complexe Des Jardins”:  

Self-parking (parking tự túc): Giá tiền : 21 CAD từ thứ hai đến thứ sáu giá ban ngày từ 4 giờ 
sáng đến 15:30 chiều, giá ban đêm: 12 CAD từ 15:30 chiều đến 4 giờ sáng ngày hôm sau. 
Giá đặc biệt cho cuối tuần: 
Ngày thứ bảy, và ngày chủ nhật (tính đến 4 giờ sáng thứ hai): 12 CAD một ngày. Tuy nhiên, 
quý bạn chỉ có quyền ra vô một lần duy nhất khi mua vé parking tại Complexe Des Jardins. 

III- Điều Lệ Nhập Cảnh CANADA cho bạn đạo có quốc tịch các nước Úc châu, Âu châu, hoặc có 
thẻ xanh (permanent US resident/green card) 

Bạn đạo có quốc tịch: Australia, France, Germany, Switzerland, Belgium, British (Anh Quốc), 
South Korea, Mexico, Monaco, v..v..  
Bạn đạo ở Mỹ chưa có quốc tịch, chỉ có thẻ xanh (US Permanent Resident) phải dùng hộ chiếu VN 
để xin eTA, và hộ chiếu phải còn hiệu lực ít nhất 6 tháng, 
Quý bạn cần làm eTA (electronic Travel Authorization) nếu đến Canada bằng đường bay. 
Khi làm eTA, quý bạn cần có: 
- thông hành có hiệu lực ít nhất đến tháng 4 năm 2019,  

- một thẻ credit card để trả lệ phí (lệ phí eTA: 7 CAD, eTA có hiệu lực 5 năm hoặc ít hơn 
tùy ngày hết hạn thông hành của quý bạn) 
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- một địa chỉ email để nhận eTA (electronic visa) 

Lưu Ý: Khi làm eTA, quý bạn cần chọn đúng website của chính phủ Canada, vì có rất nhiều nơi 
quảng cáo làm hộ eTA, nhưng thật ra họ chỉ lấy tiền của du khách mà thôi, vì trang mạng của 
chính phủ Canada là đủ rồi. 
Xin vào trang mạng này để làm eTA:  

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/visit-canada/eta/apply.html 

  
IV – Chọn các chuyến bay không ghé Mỹ (USA) cho bạn đạo tại Việt Nam 
Nếu quý bạn có các quốc tịch trên  (Australia, France, Germany, Belgium, South Korea, Switzerland, 
v..v..) mua chuyến bay có ngừng tại USA (Mỹ) trước khi bay tiếp sang Canada, thì sẽ cần xin thêm 
ESTA mới được vào Mỹ dù máy bay chuyển tiếp trong vài tiếng đồng hồ. 
Trang mạng để làm ESTA:  
https://esta.cbp.dhs.gov/esta 
Lệ phí: 14 USD một người, hiệu lực 2 năm hoặc ít hơn tùy  theo thời hạn của thông hành. 
 
Bạn đạo có quốc tịch Việt Nam, Hồng Kông và Indonesia sẽ phải xin transit visa C1 nếu đổi chuyến bay 
tại Mỹ. Tuy nhiên, nếu có ý định ở lại Mỹ thăm viếng dù chỉ 1 ngày thôi, quý bạn phải xin visa visitor 
loại B2.   
 
Để tránh rắc rối về visa vào Mỹ, bạn đạo có quốc tịch VN nên chọn chuyến bay KHÔNG GHÉ MỸ 
vì sẽ phải làm thêm thủ tục xin visa vào Mỹ rất khó khăn.   
 
Hiện nay Hãng AIR CHINA có đường bay rất thuận tiện từ SGN  (Tân Sơn Nhứt) sang YUL 
(Montréal) chỉ ghé 1 lần tại Peking và đường bay tương đối ngắn nhất: 
Air China Flight CA 904 (SGN – Beijing): Non-stop, ngừng khoảng 2 tiếng đổi máy bay. 
Air China Flight CA 879 (Beijing – YUL): Non-stop 
Chi tiết chuyến về: 
Air China Flight CA 880 (YUL – Beijing): Non-stop, ngừng khoảng 3 tiếng đổi máy bay. 
Air China Flight CA 903 (Beijing – SGN): Non-stop 
 

V- Điều Lệ Customs/ Hải Quan CANADA cho bạn đạo di chuyển bằng đường hàng không 
Xin quý bạn lưu ý: Hải quan Canada rất khắt khe về vấn đề mang thực phẩm vào Canada, tuyệt 
đối không mang thức ăn tươi, rau quả, hột nuts v..v.., nên nếu không cần thiết, quý bạn không cần 
mang gì theo, vì ngay tại Canada/Phố Tàu, không thiếu món gì.  

 

   Thành thật cảm ơn quý bạn, 
Kính thư, 
Ban Ghi Danh  
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Phiếu Chuyển Vận  
(xin gởi về Ban Ghi Danh trước ngày 1 tháng  6, 2018) 

Đại Hội Vô Vi Quốc Tế Kỳ 37 “Nhìn Xa”  
Montreal Pierre-Elliott-Trudeau International Airport  (YUL) 

  
Kính thưa quý bạn, 
 
Phi trường quốc tế MONTREAL International Airport (YUL) cách trung tâm thành phố và khách sạn 
khoảng 20 cây số, tuy nhiên vì đường xá hay trong tình trạng đang sửa đường hoặc kẹt xe, nên thời gian di 
chuyển có thể từ 30 phút (không kẹt xe) đến 1 tiếng đồng hồ.  Taxi từ phi trường YUL về khách sạn có giá 
nhất định là 40 CAD một chuyến có thể chở tối đa 3 người với 3 vali. 
 
Ban Vận Chuyển sẽ đón quý bạn về khách sạn vào những ngày 11, 12, và 13 tháng 9 năm 2018 và đưa ra 
phi trường ngày 17 hoặc 18 tháng 9. Vì nhân lực có giới hạn, BCV chỉ đón quý bạn từ 9 giờ sáng đến 9 
giờ tối. Xin quý bạn cố gắng đi chung nhóm để dễ đưa đón.  
 
Lưu Ý: BCV chỉ đón tại Phi Trường Quốc Tế Montreal International Airport (Airport code: YUL) trong 
thời gian từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối. Ngoài thời gian trên, xin quý bạn đi taxi tự túc vì ban chuyển vận 
không có phương tiện đưa đón ngoài các giờ kể trên. 

 

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 và 
ghi rõ 
đến Terminal nào. 
 Ngày Giờ Hãng Hàng Không Số Chuyến Bay  Khởi Hành Từ Thành Phố 
Đến      

Đi      

 
Lưu Ý: Ban Chuyển Vận chỉ đưa đón bạn đạo các ngày sau đây thôi vì nhân lực giới hạn. Ngoài các 
ngày này, xin quý bạn vui lòng tự túc. 
 

Ngày đến 11, 12 và 13 tháng 9 năm 2018: Ban Chuyển Vận sẽ đón quý bạn từ phi trường về khách 
sạn. 
Ngày về 17 hoặc 18  tháng 9 năm 2018:  Ban Chuyển Vận sẽ đưa quý bạn từ khách sạn ra phi trường 
YUL. 
 

 
 Xin quý bạn ghi danh với ban chuyển vận càng sớm càng tốt trước ngày 1 tháng 6 năm 2018 để việc tổ 
chức xe đưa đón được chính xác. Cảm ơn quý bạn. 
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HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN 
 
Xin quí đạo hữu hướng tâm cầu nguyện cho Mẹ của đạo hữu ĐINH VAN RE Roger : 
  
Bà ĐINH VAN RE Suzanne 
từ trần ngày 16/05/2018 tại Le Tillet (Pháp Quốc) 
hưởng thọ 88 tuổi 
được siêu thăng tịnh độ 
  
Cảm ơn quí đạo hữu 
  
Hội Ái Hữu Vô Vi Pháp Quốc 

 


