
Thông Báo Của Ban Tổ Chức Đại Hội  

“Du Hành Đạo Pháp 2017” 

  

Kính thưa toàn thể quý bạn đạo.    

    Gần đây, Ban Tổ Chức (BTC) chúng tôi đã nhận được nhiều câu hỏi của bạn đạo về việc thỉnh 
máy niệm chấn động lực Nam Mô A Di Đà Phật của Đức Thầy.  

    Cảm thông và nhận thấy đây là một trong những nhu cầu cần thiết giúp bạn đạo có thêm 
phương tiện, niềm tin và định lực trên bước đường tu học trong giai đoạn vắng mặt Đức Thầy; 
BTC Đại Hội “Du Hành Đạo Pháp” đã quyết định thực hiện việc ấn hành máy Niệm Phật với giá 
tiền thật bình dân, hầu đáp ứng với mọi khả năng và hoàn cảnh của bạn đạo hiện tại.  

     Máy Niệm Phật sẽ là quà của Đức Thầy gởi đến tất cả những bạn đạo tham gia Đại Hội “ Du 
Hành Đạo Pháp 2017 ” tại Khách Sạn Thansur Bokor (Núi Tà Lơn). Ngoài ra bạn đạo có thể 
thỉnh thêm với giá vốn sau Đại Lễ Tưởng Niệm Đức Thầy (Ngày 23 tháng 9 năm 2017). 

    Những bạn đạo không tham gia Đại Hội có thể liên lạc với BTC để thỉnh lại với giá vốn sau 
ngày Đại Hội 2017. 

    Chi tiết và hình ảnh máy niệm phật được trình bày dưới đây: 

• Máy kèm theo hộp giấy. 
• Máy có thể sử dụng pin hoặc bộ sạc pin. 
• Máy kèm theo đồ sạc pin sử dụng điện 100V - 240 V. 
• Không kèm theo pin. 
• Bạn đạo có thể thỉnh lại với giá vốn: $80,000 đồng VN, khoảng $3.65 USD. 

 



 

 

Sau đây là phần thông tin ghi danh Đại Hội: 

• Những bạn đạo nào chưa ghi danh, xin vui lòng liên lạc ghi danh với ban ghi danh địa 
phương, để BTC có thể sớm giữ phòng theo hợp đồng và thời gian quy định của khách 
sạn.      

• Bạn đạo ghi danh Đại Hội muốn ở chung một phòng với bạn đạo khác xin vui lòng kèm 
theo tên bạn mình trong phiếu ghi danh.            

     Chúng con xin kính trình lên Bề Trên, Đức Tổ Sư và Đức Thầy. Hy vọng chấn động, Lục Tự 
Di Đà mà Đức Thầy đã để lại, sẽ là hành trang và phương tiện giúp chúng con và những bạn đạo 
chập chững bước vào cuộc hành trình tìm về nguồn cội qua việc hành thiền theo Pháp Thiền Vô 
Vi.   

    Vì số lượng có giới hạn, những bạn đạo nào muốn đặt trước máy Niệm Phật, xin email về 
BTC voviduhanhdaophap@gmail.com. Xin vui lòng cho biết số lượng để chúng tôi có thể chuẩn 
bị. 

Kính thư, 

BTC “Du Hành Đạo Pháp” 

  


