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________________________ 

 

 
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 

 
Kính bạch chư Tôn đức Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức, Tăng Ni 

Kính thưa quý đại diện các cơ quan truyền thông báo chí  
Kính thưa quý văn nhân, quý quan khách và toàn thể quý cư sĩ Phật tử. 

 

Kính thưa chư liệt vị, 
 

Khởi đi từ gợi ý của nhà văn Nguyên Giác Phan Tấn Hải muốn giáo lý đạo 
Phật được lan tỏa sâu rộng qua ngòi bút của mọi giới, mọi thành phần xã hội 

nên một số anh em trong hai ban quản trị Hội Phật Học Đuốc Tuệ và Thư 
Viện Hoa Sen đã cùng nhau thảo luận về đề án tạo dựng một vườn ươm lý 

tưởng cho những hạt giống văn chương Phật giáo được nảy mầm, được phát 
hiện, nuôi dưỡng lớn mạnh, và lan tỏa đi bốn phương trời. Kết quả là ban tổ 

chức giải viết về đạo Phật mang tên là Ananda Viet Awars cũng như tổ chức 
quản lý trong khuôn khổ luật pháp Hoa Kỳ Ananda Viet Foundation ra đời. 

 
Sau một năm hoạt động, đến nay thành quả đã được gặt hái.  

 
Trước khi công bố chính thức những người đoạt 3 giải chính và 5 giải khuyến 

khích, chúng tôi trân trọng kính gửi lời cảm tạ đến các nhà hảo tâm vì tiền 

đồ của Phật Giáo đã hết lòng yểm trợ tinh thần và tài chánh cho việc tổ chức 
giải:Trước hết là nhị vị Hòa thượng: Thích Nguyên Trí viện chủ chùa Bát Nhã, 

Santa Ana Hoa Kỳ và Hòa thượng Giới Đức tức nhà văn Minh Đức Triều Tâm 
Ảnh, viện chủ Tu Viện Huyền Không Sơn Thượng, Huế Việt Nam;  và sau nữa 



là các cá nhân và tổ chức: Quý Cư sĩ Hoang Phong, Nguyên Giác, Bảo Trung, 

Tuệ Huy, Tâm Thường Định, và Tâm Bảo Đàn (Viet Nalanda). 
 

Chúng tôi cũng không quên kính lời cảm tạ đến quý nhà văn thành viên 
trong hai hội đồng giám khảo sơ tuyển và chung kết từ Việt Nam, Pháp Quốc 

và Hoa Kỳ đã không ngại bỏ công sức để duyệt xét 146 bài viết bao gồm 
văn, thơ và thơ phổ nhạc để chọn ra được 3 giải chính và 5 giải khuyến 

khích. 
 

Kính thưa chư liệt vị, 
 

Đến đây chúng tôi xin thay mặt ban tổ chức chính thức công bố 3 giả chính 
và 5 giải khuyến khích với tổng số tiền trao là $7000 dollars như sau: 

 
Giải Nhất: 3000 USD tác giả Nhất Tâm Nguyễn Xuân Chiến (Việt Nam) 

về bài văn Ông thầy Huế ròn Huế rặt. 

Giải Nhì: 2000 USD tác giả Lưu Thị - Diệu Liên Lý Thu Linh (Việt Nam) 
về bài văn Bóng Thời Gian. 

Giải Ba:1000 USD tác giả Nguyên Thuần – Nguyễn Đằng Giao (Hoa Kỳ) 
về bài thơ Quét Lá. Và 

Năm Giải Khuyến Khích Tổng cộng 1000 USD: 
- Tác giả Tâm Uyển Thích Hải Hiếu (Ấn Độ) về bài văn Sư Về Núi 

- Tác giả Tâm Nhuận Phúc (Hoa Kỳ) về bài văn Đủ Duyên theo Phật 
kiếp này. 

- Tác giả Nhất Tâm Nguyễn Xuân Chiến (Việt Nam) về bài văn Thầy 
và Trò 

- Tác giả Thích Tâm Tiến (Hoa Kỳ) về bài văn Gặp lại Đức Phật lần đầu 
tiên  

- Tác giả Đồng Thiện (Hoa Kỳ) về bài văn Có Khác Gì Nhau 
 

Trân trọng cảm ơn và kính chào toàn thể liệt quý vị. 

 
 

Của Cư sĩ Tâm Diệu  
Chủ biên Thư Viện Hoa Sen | CEO Ananda Viet Foundation 

 
 


