
Thông Báo Phát Hành Đặc San Vô Vi 2017 
Tiếng Nói Của Bạn Đạo Vô Vi Khắp Năm Châu 

  
  
  Ban Biên Tập (BBT) Đặc San Vô Vi (ĐSVV) xin thông báo đến toàn thể quý bạn đạo về 
chương trình phát hành ĐSVV nhân dịp chào mừng Đại Hội “Du Hành Đạo Pháp 2017” và Tri 
Ân, Tưởng Niệm Đức Thầy như sau: 
  
1. Hạn chót gởi bài về cho BBT để có đủ thời gian chuẩn bị ấn loát là 20 tháng 7 năm 2017.  Gởi 
bài về  vovidacsan@gmail.com  
2. BBT sẽ tiếp tục nhận thêm những bài liên hệ đến Tri Ân, Tưởng Niệm Đức Thầy, những bài 
viết Tình Thầy Tận Độ, Mỗi Tấm Hình Là Một Câu Chuyện, và bài viết phát triển tu học của 
bản thân. 
  
  Hy vọng bạn đạo ở khắp mọi nơi sẽ hân hoan phục vụ thêm nhiều bài viết thiết thực, đào sâu 
Chân Lý, để chúng ta có được một món quà tâm linh thật là hoàn mỹ, chào mừng Đại Hội “Du 
Hành Đạo Pháp 2017”. 
  
  Ngoài việc ấn hành ĐSVV hằng năm in ra thành tập, BBT sẽ ấn hành thêm dạng ebook online 
để bạn đạo xa gần có thêm phương tiện nhận bài giải trí. 
  
  Để thuận tiện cho việc phát hành ĐSVV hằng năm được theo trật tự chung, Ban Biên Tập 
ĐSVV kính xin tất cả quý bạn đạo đóng góp bài vở, hình ảnh, tài liệu thực thi đúng theo đúng 
theo mục tiêu 7 điểm chỉ dạy của Đức Thầy như sau: 
  

Mục Tiêu Của Đặc San Vô Vi 
  
Cần cống hiến những bài vở như sau: 
  
1. Xây dựng giải trí thanh nhẹ. 
2. Trình bày trật tự sau khi dày công thực hiện pháp môn, thành đạt đến đâu diễn tả đến đó. 
3. Tin tức liên hệ đến cộng đồng Vô Vi. 
4. Không nhận những bài báo thiên cơ có thể xáo trộn đến điện năng tu học của bạn đạo. 
5. Những bài vở hữu ích, như giúp đỡ gia tăng sự thanh tịnh đối phó với hoàn cảnh hiện tại. 
6. Đóng góp sự chung vui hòa bình, giải thông đời đạo, hướng về thanh tịnh mà tiến. 
7. Không được chỉ trích một ai, ngoài sự xây dựng tâm linh. 
  
Kính bái, 
Lương Sĩ Hằng – Vĩ Kiên 
  
  Ban Biên Tập cũng xin quý bạn đạo lưu ý đến những quy định chung trong công việc ấn hành 
ĐSVV hằng năm như sau: 
  
1. Bài viết xin gởi về vovidacsan@gmail.com 
2. Những bài gởi trễ sẽ được chuyển xét cho ĐSVV số kế tiếp. 
3. Bài viết xin gởi ở dạng UniCode, phông chữ (Times New Roman). 



4. Bài gởi không dài quá 5 trang đánh chữ. 
5. BBT có quyền lưu giữ, sửa đổi lời văn, chánh tả để bài viết được dễ đọc và phù hợp với 7 mục 
tiêu chung như đã nêu trên.  
  
  Thành thật cảm ơn sự lưu ý của tất cà quý bạn đạo. 
  
Kính thư, 
Ban Biên Tập ĐSVV 
 


