Thu mời cộng tác đặc san Thiện Nhơn
Viết bởi Quản trị viên
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TP.HCM, ngày 11 tháng 07 năm 2016

THƯ MỜI
Cộng tác bài cho đặc san Thiện Nhơn

Ngưỡng bạch : Chư Tôn Đức
Kính gửi :
Quí học giả, nhà nghiên cứu Phật học
Quí văn nghệ sĩ gần xa

Nhằm góp phần vào sự nghiệp chung Hoằng dương Phật pháp và xiển dương văn hóa dân tộc,
ngay từ khi mới khai sơn năm 1996 cho đến nay, chùa Lá đã ra mắt 10 số đặc san Diệp Quang
với chủ đề trên, được sự cộng tác bài vở của Chư Tôn Đức, đặc biệt có học giả Lý Việt Dũng, An
Chi...

Bên cạnh đó, đã ra mắt 7 tuyển tập "...Giữa hương và hoa" để tưởng niệm các văn nghệ sĩ quá
cố từng gắn bó với chùa Lá trong nhiều năm qua và 10 tuyển tập "Thơ ơi cùng chảy nhé" vào
dịp tết Nguyên Tiêu hàng năm.

Nhưng vài năm gần đây do điều kiện khách quan và kinh phí hạn hẹp nên các đặc san nói trên
tạm thời đình bản.
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Nay duyên lành lại đến, đạo tràng chùa Lá phát tâm tiếp tục công tác "Hoằng dương Phật pháp
và xiển dương văn hóa dân tộc".

Lần này để tỏ lòng tri ân công đức của cố Hòa thượng Bổn sư pháp hiệu thượng Thiện hạ
Nhơn, đạo tràng đổi tên đặc san Diệp Quang thành "đặc san Thiện Nhơn" và tôn cử thầy trụ trì
Thích Nhuận Tâm làm chủ nhiệm và nhà báo cư sĩ Minh Mẫn làm chủ biên cùng Ban biên tập
gồm: nhà báo Đào Nguyên Thông; nhà thơ Bích Nhãn Hồ; nhà văn Đông Nguyên; nhà báo Kim
Hoa; nhà báo Tấn Lễ.

Dự kiến số đầu tiên sẽ ra mắt vào dịp Đại lễ Phật Thành đạo Phật lịch 2560 và mừng Xuân
Đinh Dậu 2017 với các tiêu chí: Đạo pháp, dân tộc, quê hương đất nước (không đề cập thời sự
chính trị). Hạn chót nhận bài ngày 07/11/2016 (nhằm 08 tháng 10 âm lịch).

Ngưỡng mong Chư Tôn Đức, Quí vị học giả nhà nghiên cứu và các văn nghệ sĩ, với tâm phụng
sự Đạo pháp và Dân tộc, tham gia bài vở và các loại hình văn hóa khác nhằm giúp cho đặc san
Thiện Nhơn ra mắt đúng thời điểm dự kiến với nội dung phong phú, đa dạng và bổ ích.

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát
Chùa Lá – Gò Vấp
Trụ trì

Thích Nhuận Tâm
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Bài vở và hình ảnh cộng tác xin gửi về :

Ban biên tập đặc san Thiện Nhơn

12/2E Quang Trung, P.14, Q.Gò Vấp, TP.HCM
Email :
Nhuận Tâm

thiennhonchuala@gmail.com

Điện thoại :

0902 427 222 - Thích

0909 758 416
-C
ư sĩ Minh Mẫn

Bài vở và hình ảnh cộng tác xin gửi về :

Ban biên tập đặc san Thiện Nhơn

12/2E Quang Trung, P.14, Q.Gò Vấp, TP.HCM

Email :
Điện thoại :

thiennhonchuala@gmail.com
0902427222 - Thích Nhuận Tâm<
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