
 

 
KÍNH MỜI THAM GIA CUỘC THI VIẾT VĂN 

ỨNG DỤNG PHẬT PHÁP TRONG ĐỜI SỐNG 

                                   do Chùa Hương Sen tổ chức 

Chùa Hương Sen sẽ tổ chức một cuộc thi viết văn bằng tiếng Việt hoặc bằng tiếng Anh về ứng 

dụng Phật Pháp trong đời sống hàng ngày. 

Mục đích 

Mục đích của cuộc thi giải thưởng là khuyến khích việc sáng tác cá nhân, xuất phát từ 

nguồn cảm xúc đối với các việc xảy ra trong đời sống xã hội hàng ngày, được miêu tả, bằng nhận 

thức, lý giải và thái độ ứng dụng sống động qua những lời dạy của Đức Phật. Các thể tài có thể 

gợi ý như là chuyện công ăn việc làm, chuyện gia đình, học đường, chuyện về đại dịch hay 

chuyện trong nhà ngoài phố.v.v.. 

 

Bài tham dự có thể trình bày dưới nhiều hình thức như tác phẩm nghệ thuật, truyện ký, truyện 

ngắn, tạp bút, thơ… Người viết hoàn toàn tự do chọn đề tài, miễn có liên quan đến tư tưởng Đạo 

Phật và nội dung có thể chuyển tải được cách ứng dụng giáo lý vào đời sống hàng ngày. 

 

2. Đối tượng dự thi 

Các bài dự thi viết chưa từng được phổ biến công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

Các bài luận văn tốt nghiệp đại học hoặc của các và học viện chuyên môn không thuộc đối tượng 

của cuộc thi. Không giới hạn số lượng bài viết của cùng một tác giả và không giới hạn tuổi cũng 

như thành phần tham dự. 

3. Giải thưởng 

Ban giám khảo sẽ lựa chọn và quyết định trao giải cho tối đa 5 người có bài dự thi sáng tác xuất 

sắc nhất. Giải thưởng sẽ bao gồm bằng khen và tiền thưởng tượng trưng với giá trị khoảng 

12,000 USD, được phân bổ thành 5 giải như sau:  

Giải nhất: $5,000.00, Giải Nhì: $3,000.00, Giải ba: $2,000.00  

Hai giải khuyến khích, mỗi giải: $1,000.00 

 

4. Ban Giám khảo 

Thành phần ban giám khảo như sau: 

-Ni sư Thích nữ Giới Hương trưởng ban tổ chức kiêm trưởng ban giám khảo. 

-Giám khảo gồm: Tâm Diệu, Nguyên Giác, Hoàng Mai Đạt, Nguyên Hà, Khánh Lan, Ngọc Bảo, 

Mỹ Phụng và Huyền Nguyễn.  

 

5. Hướng dẫn nộp bài 



     a. Bản thảo viết bằng tiếng Việt xử dụng loại chữ unicode, giới hạn từ 3.000 đến 10.000 từ, 

kèm sơ lược tiểu sử của người dự thi  tác giả và địa chỉ liên lạc, xin gởi file attachment về địa chỉ 

e-mail: thivietpp@gmail.com Dưới tên bài viết dự thi, tác giả cần đề rõ “Thi viết Phật Pháp 

Ứng Dụng”. 

     b. Thời hạn gửi bài từ nay cho đến hết ngày 30-10-2022. Lễ trao giải thưởng sẽ được tổ chức 

vào dịp cuối năm 2022 hay đầu năm 2023 tại Chùa Hương Sen, Riverside County, Nam 

California, Hoa Kỳ. Các tác giả trúng giải ở xa sẽ được gửi phần thưởng đến tận nhà.  

     c. Mỗi cá nhân sẽ được tham gia với một hay nhiều bài sáng tác. Những sáng tác với nhiều tác 

giả sẽ được xem như là bài viết của một cá nhân đứng tên, với sự đồng ý của tất cả các đồng tác 

giả. 

     d. Chúng tôi không nhận những bài dự thi tham dự đánh máy hay bản viết tay gửi qua đường 

bưu chính. Vui lòng gởi bản vi tính .DOC qua file attachment về địa chỉ e-mail của ban tổ chức 

giải: thivietpp@gmail.com 

     f. Ban giám khảo có toàn quyền chọn hoặc không chọn theo các tiêu chuẩn mà ban giám khảo 

đã đề ra và dành mọi quyền biên tập, sửa chữa, phổ biến các bài tham dự trên báo chí, phát 

thanh, phim ảnh, hoặc in thành sách. 

 

Chúng tôi hoan hỷ đón nhận mọi sự bảo trợ từ tinh thần đến vật chất. Hiện nay, ngoài Chùa 

Hương Sen đã có thêm các tổ chức bảo trợ như Hội Phật Học Đuốc Tuệ, Thư Viện Hoa Sen, 

Ananda Viet Foundation, Mỹ Việt Magazine, Tinh Tấn Magazine, Câu Lạc Bộ Du Lịch 365, 

Ana Real Estate & Ana Funding, Inc, Trống Đồng News... Danh sách nầy sẽ được mở rộng khi 

chúng tôi nhận thêm được sự bảo trợ của các tổ chức hay cá nhân khác. 

 

Về bảo trợ tài chánh, chúng tôi không nhận tiền mặt, chỉ nhận chi phiếu cá nhân hay tổ chức 

công ty. Chi phiếu xin đề “Huong Sen Buddhist Temple”, hay chuyển ngân khoản qua Zelle hay 

Pay Pal. Toàn bộ số tiền nhận được từ các nhà bảo trợ sẽ được chuyển vào quỹ giải thưởng. 

 

Với tư cách pháp nhân là một Hội đoàn bất vụ lợi theo quy chế 501(c)(3) của Tiểu bang 

California, chúng tôi sẽ cung cấp Mã  số Thuế (Tax Exemp ID) để quý vị có thể sử dụng khi khai 

thuế. Mọi thông tin liên lạc bảo trợ xin gửi thư về địa chỉ trên. 

 

Ban tổ chức giải thưởng dành mọi quyền ngưng chương trình mà không cần báo 

trước.  Trong trường hợp nầy, hiện kim của các nhà bảo trợ sẽ được hoàn trả lại. Mọi thắc mắc, 

xin email hay liên lạc về địa chỉ trên.  

Theo dõi chi tiết chương trình Thi: website: www.huongsentemple.com 

Ban Tổ Chức Giải Thưởng trân trọng kính mời. 

 

Chùa Hương Sen, ngày 10 tháng 04 năm 2022 

 

TM ban tổ chức, 

 

 
 

Thích Nữ Giới Hương 

mailto:thivietpp@gmail.com

