
Thông Báo Tổ Chức Đại Hội “Du Hành Đạo Pháp 2017” 

 

Kính thưa toàn thể quý bạn đạo, 

Nhân dịp chào mừng Giáng Sinh và Xuân 2017, Ban Tổ Chức (BTC) xin kính chúc toàn thể 

quý bạn đạo cùng gia đình, một Mùa Giáng Sinh và một Năm Mới thật bình an và hạnh phúc. 
 

Được sự thương yêu, tín nhiệm của bạn đạo, cùng với sự quang chiếu của Bề Trên, Đức Tổ 

Sư và Đức Thầy, Đại Hội “Du Hành Đạo Pháp 2016” đã vượt qua tất cả thử thách, vinh quang 

hội tụ như bao nhiêu mong đợi của Bạn Đạo tham gia.  
 

Cũng để duy trì tinh thần thăng hoa cầu tiến như đã kể trên, BTC đã thuận theo quyết định 

bầu chọn của phần đông bạn đạo, xin được tổ chức Đại Hội “Du Hành Đạo Pháp 2017” ở 2 địa 

điểm dưới đây: 
 

1. Việt Nam.  

2. Bokor, Cambodia. 
 

Chiếu theo ý nguyện của bạn đạo, BTC đã nghiên cứu và làm việc thật kỹ với dịch vụ và 

nhận thấy việc tổ chức Đại Hội ở Việt Nam vẫn chưa phù hợp trong thời điểm này vì những lý 

do dưới đây: 
 

 Việc xin giấy phép tổ chức Đại Hội vẫn chưa được rõ ràng, cộng thêm một vài điều 

kiện thay đổi về hình thức và nội dung của Đại Hội, để hợp theo luật pháp trong nước, 

đã không thích hợp với chương trình tổ chức Đại Hội “Du Hành Đạo Pháp” hằng 

năm. Bởi vì BTC Đại Hội “Du Hành Đạo Pháp” luôn luôn tuân thủ và thực thi theo 

tôn chỉ mà Đức Thầy đã dạy: “Một Chữ Cũng Không Sửa” (Dành cho tất cả những 

chương trình phát triển Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp mà Thầy Tổ 

đã để lại). 
 

 Về giá thành, để có đầy đủ những phương tiện phục vụ bạn đạo và một chương trình 

Đại Hội Vô Vi quốc tế như những năm Đại Hội “Du Hành Đạo Pháp” vừa qua, 

BTC đã tham khảo rất kỹ, và nhận thấy giá tiền có hơi cao so với khả năng hiện tại 

của đa số bạn đạo tham dự. 
 

       Vì những lý do đã kể trên, việc ý định tổ chức Đại Hội “Du Hành Đạo Pháp” ở VN sẽ 

được dời lại. BTC sẽ tìm cơ hội, thuận theo nhân duyên, để có một ngày Đại Hội “Du Hành 

Đạo Pháp” được tự do, chính thức tổ chức theo nguyện vọng của tất cả bạn đạo. 
 

       Riêng về việc tổ chức Đại Hội “Du Hành Đạo Pháp 2017”, BTC sẽ theo ý nguyện của số 

đông bạn đạo quyết định bầu chọn địa điểm trong ngày Đại Hội 2016, sẽ tiếp tục tổ chức Đại 

Hội “Du Hành Đạo Pháp 2017” tại khách sạn Thansur Bokor Highland Resort, Cambodia - 

Từ ngày 20 tháng 9 năm 2017 tới ngày 25 tháng 9 năm 2017 (6 ngày, 5 đêm).  Nơi mà bạn đạo 



tham dự Đại Hội “Du Hành Đạo Pháp 2016” đã cảm nhận qua sự linh thiêng, thanh nhẹ trong 

những ngày sống chung ở Đại Hội, và đến khi ra về, vẫn lưu luyến mong muốn được trở lại. 
 

    BTC chúng con xin kính trình lên Bề Trên, Đức Tổ Sư và Đức Thầy cùng với toàn thể bạn 

đạo Vô Vi khắp năm châu chương trình tổ chức Đại Hội “Du Hành Đạo Pháp 2017”.  Ước 

mong bạn đạo hưởng ứng, ghi danh tham dự, tiếp tục phát triển Đại Hội “Du Hành Đạo Pháp” 

mà Đức Thầy đã thành lập và để lại. Phiếu ghi danh sẽ được gởi ra khi BTC có đầy đủ chi tiết.  

    Mọi ý kiến xin điện thư về: voviduhanhdaophap@gmail.com   

    Thành thật cảm ơn sự lưu ý của tất cả quý bạn đạo. 

 

Kính thư, 

BTC Đại Hội Du Hành Đạo Pháp  

voviduhanhdaophap@gmail.com  
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Thông Báo Phát Hành DVD “Đại Hội Du Hành Đạo Pháp 2016” 

Kính thưa toàn thể quý bạn đạo, 

    Ban Tổ Chức (BTC) Đại Hội “Du Hành Đạo Pháp” xin thông báo đến toàn thể quý bạn đạo 

về việc phát hành DVD Đại Hội “Du Hành Đạo Pháp 2016” như sau: 

 BTC đã gởi hết toàn bộ DVD Đại Hội “Du Hành Đạo Pháp 2016” cho bạn đạo ở nước 

ngoài như: Mỹ, Úc, Canada, Pháp…v.v….  

 Tùy theo thời gian, những bạn đạo Mỹ quốc có thể sẽ nhận DVD trong mùa Giáng Sinh 

và những quốc gia còn lại sẽ đón nhận vào dịp Mừng Xuân 2017. 

 Bạn đạo VN: BTC sẽ phân phát DVD vào dịp Chào Mừng Noel năm nay tại TĐ-HVE 

vào Chúa Nhật cuối tuần, ngày 25 tháng 12, năm 2016. Những bạn đạo tham gia Đại 

Hội, không đến được TĐ, BTC sẽ gởi đến tận nhà. 

 BTC cũng đã ra mắt cùng bạn đạo khắp năm châu bộ DVD Đại Hội “Du Hành Đạo 

Pháp 2016” trên YouTube Channel VVI (Vo Vi inc) nhận dịp chào mừng ngày Giáng 

Sinh Độ Đời của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng – Vĩ Kiên, 13 tháng 11 âm lịch (Ngày 11 

tháng 12 năm 2016) vừa qua. 

 Bạn đạo có thể bấm trực tiếp vào link dưới đây để đón xem toàn bộ DVD “Du Hành Đạo 

Pháp 2016”: 

https://youtu.be/2FRYtgmAHGA?list=PLAdlYxs9ugEltzRq8U9PtRe_xap2T1ZEE 

 Những bạn đạo không tham dự Đại Hội, muốn có được copy của bộ DVD này, xin vui 

lòng liên lạc về BTC qua email: voviduhanhdaophap@gmail.com. 

    Ngoài ra, ở YouTube Channel VVI, quý bạn có thể xem lại Di Chúc, Phương Pháp Công 

Phu, Hình Ảnh, Đại Hội, Khóa Học, Thiền Ca dưới sự chủ tọa của Đức Thầy. Xin bấm vào 

link dưới đây: 

Vào Youtube Channel VVI (Vo Vi inc) 

Trực tiếp bấm vào: https://www.youtube.com/channel/UC30piEggA3XWFgDP39r_VzA 

Gián tiếp: www.voviphatphap.org 

    Thành thật cảm ơn sự lưu ý của tất cả quý bạn đạo. 

 

Kính thư, 

BTC Đại Hội Du Hành Đạo Pháp 

voviduhanhdaophap@gmail.com 
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