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KẾ HOẠCH 

ĐẠI LỄ KHÁNH THÀNH TỊNH XÁ NGỌC CHƠN 

& TỰ TỨ - VU LAN BÁO HIẾU PL. 2563 – DL. 2019 

Từ ngày 13 đến 16 tháng Bảy năm Kỷ Hợi (nhằm 13-16/8/2019) 

---o0o--- 

Kính bạch chƣ Tôn đức Tăng Ni,  

Kính thƣa quý Phật tử,  

Đại lễ Tự Tứ - Vu Lan là một lễ hội lớn mang nhiều ý nghĩa trong Phật giáo. Đối với 

người xuất gia, đây là ngày kết thúc mùa An cư. Mỗi vị Khất sĩ đối trước đại Tăng, cầu 

thỉnh đại chúng chỉ lỗi, soi sáng, tịnh hóa thân tâm và được thêm một tuổi Hạ. Đối với 

người cư sĩ, noi gương đức Đại Hiếu Mục Kiền Liên, nhân ngày Tự Tứ Tăng, các vị sắm 

sanh phẩm vật, trai nghi thanh tịnh cúng dường thập phương Tăng, nương nơi sức oai thần 

Tam Bảo, cầu nguyện Cửu huyền Thất tổ siêu thăng.  

Được sự cho phép của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Lắk và chư Tôn đức lãnh đạo 

Giáo đoàn III, cũng như sự đồng thuận của chính quyền các cấp, năm nay, Tăng Ni Giáo 

đoàn III và Ni chúng cùng Phật tử Tịnh xá Ngọc Chơn tổ chức Đại lễ Khánh Thành & Tự 

Tứ - Vu Lan Báo Hiếu tại Tịnh xá Ngọc Chơn (P. Thiện An, TX. Buôn Hồ, T. Đắk Lắk). 

Ban Tổ chức xin giới thiệu chương trình Đại lễ Tự Tứ Tăng & Vu Lan Báo Hiếu đến 

với chư Tôn đức Tăng Ni và Phật tử các miền tịnh xá như sau: 

 

A. ĐỊA ĐIỂM, THỜI GIAN & LIÊN HỆ 

– Địa điểm: Tịnh xá Ngọc Chơn (P. Thiện An, TX. Buôn Hồ, T. Đắk Lắk). Ngoài ra, Ban 

Tổ chức xin mượn địa điểm Tịnh xá Ngọc Lý để họp Tăng vào lúc 19g00 đến 22g00, các 

ngày 13, 14 và truyền Giới phƣơng trƣợng vào chiều ngày 14, lúc 14g00 đến 17g00. 

– Thời gian:  Từ ngày 13 – 16 tháng 7 năm Kỷ Hợi (13 – 16/8/2019).   

– Liên lạc: 

* Email: levulangiaodoan3@gmail.com 

* Số điện thoại: 0899377390 hoặc 0383830590  

* Thông tin cập nhật trên facebook: Ngọc Chơn Buôn Hồ (Mọi thông tin liên hệ đến 

Đại lễ có thể trao đổi trên facebook này). 
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B. THÔNG TIN VÀ HƢỚNG DẪN CĂN BẢN CHƢƠNG TRÌNH ĐẠI LỄ 

NGÀY 13 THÁNG 7 NĂM KỶ HỢI (13/8/2019) 

THỜI 

GIAN 

ĐỊA 

ĐIỂM 
CHỦ ĐỀ CHƢƠNG TRÌNH 

HƢỚNG 

DẪN  

ĐIỀU 

PHỐI 

LƢU Ý 

13g00 

 đến  

18g00 

Từ 

cổng 

Tam 

quan 

đến 

Lễ đài 

1. CUNG ĐÓN CÁC PHÁI ĐOÀN 

Để góp phần trang nghiêm Đại lễ, BTC có Chương 

trình Cung đón các phái đoàn theo thứ tự các đoàn 

đăng ký, vào chiều ngày 13 âm lịch. 

Hỗ trợ Hƣớng dẫn Phật tử làm hàng chào danh 

dự:  
(1) Gia trưởng GĐPT Ngọc Quang – Thiện Nhuận. 

(2) Phật tử Huynh trưởng cấp Tấn Thiện Vinh – Hà 

Văn Tư. 

(3) Phật tử Huynh trưởng Nguyên Thí thuộc GĐPT 

Buôn Hồ. 

ĐĐ. Giác 

Khánh  

 

TK. Giác 

Minh Tôn 

Các đoàn đến 

trễ, sau 18 giờ, 

hoan hỷ lên 

Chánh điện 

đảnh lễ Tam 

Bảo, không có 

xướng ngôn, vì 

Lễ đài dành 

cho chương 

trình Lễ Quy y 

19g00  

đến  

20g30 

Lễ đài  2. CHƢƠNG TRÌNH QUY Y TAM BẢO & 

TRÙNG TUYÊN CƢ SĨ GIỚI PHÁP 

BTC cung thỉnh chư Tôn Thiền đức đại diện Tăng 

đoàn, truyền Tam quy và Ngũ giới cho các thiện tín 

phát nguyện trở thành Phật tử. Đại lễ thiêng liêng 

này cũng là duyên lành để các Phật tử đã Quy y 

nhiều năm nhưng chưa giữ gìn năm giới trọn vẹn, 

hoặc những thiện tín đã được ban pháp danh từ lâu 

mà chưa đủ duyên thọ lãnh Tam Quy và Ngũ giới, 

nhân dịp này phát nguyện Quy y Tam Bảo và thọ 

giới lại một lần nữa. 

Đây là một nghi thức Phật giáo có ý nghĩa thiết 

thực nhằm nâng cao và khẳng định giá trị của một 

người Phật tử. Theo tinh thần nhà Phật, người Phật 

tử là người công dân tốt, bởi vì vị ấy đã có định 

hướng đạo đức đúng đắn, đã nguyện trọn đời quy 

ngưỡng đức Phật, học hỏi Chánh pháp cao thượng 

ngang qua lời Ngài chỉ dạy, noi theo đời sống đạo 

đức thanh tịnh của các bậc Hiền Thánh Tăng, 

nguyện sống trọn đời thiện lành và hy sinh phụng 

sự xã hội. Với ý nghĩa đó, Lễ Quy y Tam Bảo mở 

ra cho quý thiện tín con đường hướng thượng, đưa 

đến hạnh phúc an lạc đời này và đời sau.  

HT. Giác 

Trong, 

ĐĐ. Giác 

Hoàng 

&  

ĐĐ. Giác 

Minh 

Tƣờng  

 

 

 

 

Các Trụ trì ghi 

danh Phật tử 

và đặt Pháp 

danh trước. 

 

Chư Tôn đức 

trong BTC chỉ 

làm Lễ Quy y 

và truyền Ngũ 

giới. 

20g30 

 đến  

22g00 

Lễ đài 3. TUYÊN DƢƠNG CÔNG ĐỨC PHẬT TỬ 

GÓP PHẦN XÂY DỰNG TỊNH XÁ NGỌC 

CHƠN 

BTC cung thỉnh chư Tôn đức đại diện Giáo đoàn 

chứng minh và tuyên dương công đức chư Phật tử 

đã đóng góp công sức, tịnh tài, tịnh vật xây dựng 

tịnh xá Ngọc Chơn trong nhiều năm qua. 

Thành phần tham dự: Quý Phật tử có tên trong 

danh sách Tuyên dương Công đức, được thông báo 

bởi Ni sư trụ trì Tịnh xá Ngọc Chơn.  

ĐĐ. Giác 

Hoàng,  

NS. Lãnh 

Liên 

& 

ĐĐ. Giác 

Minh 

Tƣờng 
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NGÀY 14 THÁNG 7 NĂM KỶ HỢI (14/8/2019) 

THỜI 

GIAN 

ĐỊA 

ĐIỂM CHỦ ĐỀ CHƢƠNG TRÌNH 

HƢỚNG 

DẪN ĐIỀU 

PHỐI 

LƢU Ý 

7g00 

đến 

10g00 

Lễ đài 
1. KHAI MẠC ĐẠI LỄ KHÁNH THÀNH 

& TỰ TỨ - VU LAN PL. 2563 – DL. 2019 

ĐĐ. Giác 

Hoàng 

  

7g00 

đến 

7g45 

Lễ đài Văn nghệ chào mừng SC. Liên Hỷ  

  

7g45 

đến 

10g00 

Lễ đài Chương trình riêng   

  

 

11g00 

đến 

 12g30 

  2. CÚNG NGỌ - TRAI TĂNG 

– Quý Phật tử phát tâm cúng dường tịnh tài, 

tịnh vật… nên đăng ký trước cho BTC để 

được hỗ trợ phần tác bạch. 

 – Để tránh tình trạng cúng dường thiếu trang 

nghiêm, các Phật tử thuộc các phái đoàn, hoặc 

mỗi tịnh xá nên hùn chung tịnh tài tịnh vật, 

sau đó gởi tịnh tài, tịnh vật cho BTC (tại Bàn 

ghi Cúng dường Trai Tăng). Ban Hành đường 

sẽ có trách nhiệm sắp xếp cúng dường trước 

khi Lễ Trai Tăng chính thức diễn ra.   

ĐĐ. Giác 

Sanh 

& 

ĐĐ. Giác 

Phƣớc 

Các thời Cúng Ngọ 

- Trai Tăng trong 3 

ngày (từ ngày 14 

đến 16) do ĐĐ. 

Giác Sanh và ĐĐ. 

Giác Phƣớc phụ 

trách điều phối, 

hướng dẫn Phật tử 

 

12g30 

đến 

13g30 

 

Lễ đài 

3. HỌP MẶT CÁC PHẬT TỬ THAM GIA 

CHƢƠNG TRÌNH CHÚC THỌ VÀ PHU 

THÊ HƢỚNG PHẬT 

Để chuẩn bị tốt Chương trình “Chúc thọ” & 

“Phu thê hướng Phật” thành tựu như ý, quý 

Phật tử đã đăng ký 2 chương trình nêu trên có 

mặt trong buổi họp để BTC phổ biến kịch bản 

và hướng dẫn cụ thể.  

Thành phần tham dự: Quý Phật tử (thân 

bằng quyến thuộc của quý Phật tử tham gia 2 

chương trình trên). 

Vị trí chỗ ngồi: Các Phật tử ngồi theo sự sắp 

xếp chỉ định của BTC.  

Ưu tiên quý Phật tử tham gia Chương trình 

Chúc thọ ngồi trong khu vực riêng.   

ĐĐ. Giác 

Hoàng 

&  

 

ĐĐ. Giác 

Minh Tƣờng 

Nếu vắng mặt, các 

vị nên thông báo 

với BTC, cụ thể là 

ĐĐ. Giác Minh 

Tƣờng 

(0938365227), để 

được hướng dẫn lại. 

 Nếu vắng mặt 

không lý do, xem 

như vị ấy tự hủy, 

BTC sẽ loại bỏ khỏi 

danh sách đã đăng 

ký. 

 

14g00 

đến 

16g30 

 

Lễ đài 

4. CHƢƠNG TRÌNH CẢM NIỆM TỨ ÂN, 

CHÚC THỌ, TUYÊN DƢƠNG CÔNG 

ĐỨC 

(1) Chƣơng trình Cảm niệm Tứ ân 

Đây là chương trình phổ quát, tri ân bốn ân 

trọng: Cha mẹ, Tổ tiên – Tổ quốc, Tam Bảo - 

Sư trưởng, Chúng sanh vạn loại.  

(2) Chƣơng trình Chúc thọ  

Chương trình này cần sự hỗ trợ của chư Tôn 

ĐĐ. Giác 

Tuyên 

 

&  

 

Phật tử 

Đăng Lan 

– Danh sách các 

Phật tử được chúc 

thọ, xin các vị trụ 

trì hoan hỷ gởi về 

BTC qua email:  

levulangiaodoan3

@gmail.com, 

hạn chót là 15 

tháng 6 âm lịch. 

mailto:levulangiaodoan3@gmail.com
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đức trụ trì các tịnh xá. Các vị trụ trì lập danh 

sách Phật tử có nguyện vọng chúc thọ cho cha 

mẹ, theo Mẫu Hƣớng dẫn số 1 (đính kèm 

phía sau). 

(3) Chƣơng trình tuyên dƣơng Phật tử có 

công với Giáo đoàn III – Hệ phái Khất sĩ 

và Quy y với Đức thầy Giác An – Vị khai 

lập Giáo đoàn III 

– Chư Tôn đức Trụ trì lập danh sách những 

Phật tử hữu công theo 3 tiêu chí sau:  

(1) Cúng dường đất làm tịnh xá. 

(2) Cúng dường toàn bộ công trình xây dựng 

Chánh điện hoặc các hạng mục lớn trong tịnh 

xá. 

(3) Người hữu duyên hữu phước hộ pháp, quy 

y với Đức Thầy Giác An còn thọ đến ngày 

nay.  

– Phật tử được chọn điền các thông tin theo 

Mẫu Hƣớng dẫn số 2 (đính kèm phía sau). 

Mọi thông tin, thắc 

mắc, xin liên hệ 

ĐĐ. Giác Minh 

Tƣờng.            

SĐT:  0938365527. 

– Chư Tôn đức trụ 

trì hoan hỷ gửi danh 

sách các Phật tử 

được Tuyên dương 

đến BTC trước 

ngày 15 tháng 6 âm 

lịch, qua email: 

levulangiaodoan3

@gmail.com.  

Mọi thông tin, thắc 

mắc, xin liên hệ 

ĐĐ. Giác Minh 

Tƣờng. 

SĐT: 0938365527. 

18g30  

đến 

20g00 

Lễ đài 

5. PHÁP THOẠI “TỨ ĐẠI TRỌNG ÂN” 

 

Đây là chương trình thường niên, do Ban 

Hoằng pháp Giáo đoàn phụ trách. 

ĐĐ. Giác 

Phổ  

chủ giảng  

Yêu cầu thính 

chúng ổn định Pháp 

hội lúc 18g00, 

trước khi cung 

thỉnh chư Tôn đức 

Giảng sư quang 

lâm. 

 

20g00 

đến 

22g00 

 

Lễ đài 

6. CHƢƠNG TRÌNH – PHU THÊ 

HƢỚNG PHẬT 

Để chương trình diễn ra tốt đẹp và có ý nghĩa, 

kính cung thỉnh chư Tôn đức Trụ trì đề cử, 

giới thiệu các cặp Phật tử gương mẫu theo 5 

tiêu chí sau: 

(1) Vợ chồng đều chung một niềm tin với 

Phật pháp, đã quy y Tam Bảo, sống hạnh 

phúc bên nhau, có tâm nguyện phụng sự Đạo 

pháp và nhân sinh.   

(2) Nghề nghiệp chân chánh. 

(3) Định hướng cho con cái quy y Tam Bảo. 

(4) Nuôi dạy con cái ngoan hiền, hiếu thảo 

đúng với tinh thần Phật giáo.  

(5) Vợ chồng trong độ tuổi từ 60 trở xuống 

(ngoại trừ một số trường hợp đặc biệt). 

– Các vị Trụ trì lập danh sách theo các tiêu 

chí nêu trên và điền thông tin theo  

Mẫu Hƣớng dẫn số 3 (đính kèm phía sau). 

ĐĐ. Giác 

Minh Tƣờng 

Xin các vị Trụ trì 

gởi danh sách về 

địa chỉ email: 

levulangiaodoan3

@gmail.com.   

Hạn chót ngày 15 

tháng 6 âm lịch. 

Mọi thông tin, thắc 

mắc, xin liên hệ: 

ĐĐ. Giác Minh 

Tƣờng. 

SĐT: 0938365527 
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NGÀY 15 THÁNG 7 NĂM KỶ HỢI (15/8/2019) 

THỜI 

GIAN 

ĐỊA 

ĐIỂM 
CHỦ ĐỀ CHƢƠNG TRÌNH 

HƢỚNG DẪN  

ĐIỀU PHỐI 
LƢU Ý 

 

6g00 

đến 

9g00 

 

Lễ đài 

1. ĐẠI LỄ DÂNG Y BÁT 

Yêu cầu:  

* Phật tử tham dự có mặt đúng vào lúc 6 giờ 

sáng, phía trước Lễ đài để ổn định.  

* Để thể hiện bản sắc độc đáo vùng Tây 

Nguyên, sau đoàn Phật tử Tịnh xá Ngọc Chơn 

– đơn vị đăng cai, là đồng bào dân tộc Tây 

Nguyên, do Đại đức Giác Phổ sắp xếp.  

* Y phục: Áo giới trắng theo truyền thống 

Phật giáo Khất sĩ, áo nâu theo truyền thống 

Phật giáo miền Bắc, áo lam theo truyền thống 

Phật giáo Bắc tông miền Trung và miền Nam. 

ĐĐ. Giác Minh 

Tôn  
(0932159079) 

  

 

14g00 

đến 

16g00 

 

Lễ đài 

2. TRIỂN LÃM HOẠT ĐỘNG PHẬT SỰ 

CÁC TỊNH XÁ 

Nhằm tuyên dương và khích lệ mỗi tịnh xá 

trong Giáo đoàn, tích cực hoạt động các công 

tác Phật sự, với tinh thần lợi tha “phụng sự 

chúng sinh là cúng dường chư Phật”, BTC tổ 

chức Hội thi Bích báo với chủ đề: “Hoạt động 

Phật sự của các tịnh xá”. 

– Thuyết trình: Sa-di hoặc Sa-di-ni, cận sự 

nam, cận sự nữ. 

– Ban Giám khảo: Chư Tôn đức Ban Văn 

hóa Giáo đoàn. 

– Tiêu chí chấm điểm:  

(1) Hình thức trình bày đẹp (trình bày trên 

Giấy Rô-ki, khổ A0 có nẹp). 

(2) Nội dung thuyết trình hay, ý nghĩa. 

(3) Phật sự thực tế, thiết thực.  

Yêu cầu:  

* Mỗi tịnh xá tham gia chương trình, làm một 

Bích báo. 

* Nội dung Bích báo chủ yếu triển lãm hình 

ảnh kèm thông tin các hoạt động Phật sự tại 

tịnh xá của mình trong một năm qua (từ sau 

mùa Tự Tứ năm 2018 đến Tự Tứ 2019), như 

khóa tu, từ thiện xã hội, tu Bát quan trai, cúng 

Hội, v.v...  

* BTC khuyến khích sự sáng tạo trong trình 

bày, diễn thuyết và giới thiệu được những 

hoạt động Phật sự đặc trưng của mỗi tịnh xá. 

ĐĐ. Giác Minh 

Nguyên 

(0827368765).  

Thời gian nộp 

bích báo:  

Chiều 13, tại 

phòng Triển lãm 

Đại lễ. Các bích 

báo này sẽ được 

triển lãm trong 

suốt thời gian 

diễn ra Đại lễ, dự 

kiến tại phía bên 

phải cổng Tam 

quan (bên trong 

nhìn ra). 

Ngày 16, các vị 

đem Bích báo về 

trưng bày ở tịnh 

xá, với ý nghĩa, 

vừa là kỷ niệm 

tham gia mùa Tự 

Tứ PL. 2563 – 

DL. 2019, vừa là 

báo cáo ghi nhận 

những thành quả 

hoạt động Phật 

sự của tịnh xá 

trong suốt một 

năm qua.   
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19g00 

đến 

21g00 

 

Lễ đài 

3. TỌA THIỀN & CẦU NGUYỆN ÂM 

SIÊU DƢƠNG THỚI 

Đây là hai chƣơng trình nối tiếp nhau. 

– Y phục: Phật tử áo giới, áo tràng trang 

nghiêm.  

– Yêu cầu: Người tham gia giữ thân khẩu ý 

thanh tịnh, không nói chuyện, tắt điện thoại, 

hoặc để chế độ im lặng.  

  

  

19g00 

đến 

20g00 

 

Lễ đài 

a. Chƣơng trình ngồi thiền rải tâm từ 

Đây là chương trình tĩnh tâm, phát khởi và 

trưởng dưỡng lòng từ, thương xót tất cả các 

loài hữu tình.  

ĐĐ. Giác 

Hoàng 

  

20g00 

đến 

21g00 

 

Lễ đài 

b. Đốt nến cầu nguyện âm siêu dƣơng thới 

Chương trình này tiếp nối chương trình ngồi 

thiền rải tâm từ. 

ĐĐ. Giác 

Nhƣờng 

  

 

21g00 

đến 

22g30 

  4. TRAO BẰNG TUYÊN DƢƠNG CÔNG 

ĐỨC CHO PHẬT TỬ HỮU CÔNG   

TRONG ĐẠI LỄ 

Để tạo động lực tinh tấn và ghi nhận sự đóng 

góp của quý Phật tử đối với Đại lễ Khánh 

thành & Tự Tứ - Vu Lan PL. 2563 – DL. 

2019, chư Tôn đức Giáo đoàn sẽ chứng minh 

và trao bằng “Tuyên dương công đức” đến 

với quý Phật tử. 

ĐĐ. Giác 

Hoàng 

 

NS. Lãnh Liên  

 

ĐĐ. Giác Minh 

Tƣờng 

  

 

NGÀY 16 THÁNG 7 NĂM KỶ HỢI (16/8/2019) 

THỜI 

GIAN 

ĐỊA 

ĐIỂM 
CHỦ ĐỀ CHƢƠNG TRÌNH 

HƢỚNG DẪN 

ĐIỀU PHỐI 
LƢU Ý 

 

7g00 

đến 

8g15 

  1. KHẤT THỰC HÓA DUYÊN 

Đây là một pháp hành đặc biệt, mang tính truyền 

thống của ba đời chư Phật và cũng để tưởng nhớ 

đến ân đức của Tổ Sư – khai sáng Đạo Phật Khất 

Sĩ và Đức Thầy Giác An - khai lập Giáo đoàn III.  

– Lộ trình khất thực: Đoàn đi bộ từ Tịnh xá Ngọc 

Chơn đến chùa Thiện An bắt đầu nhận thực 

phẩm. Sau đó, đoàn sẽ đi bộ về bệnh viện của thị 

xã Buôn Hồ. Tại đây có xe đưa đón về lại Tịnh 

xá Ngọc Chơn.  

– Kết thúc thời Khất thực hóa duyên,  

ĐẠI TĂNG CHỤP HÌNH LƯU NIỆM. 

ĐĐ. Giác Phổ 

* Quý Phật tử 

đứng nghiêm 

trang, bên trong 

lề đường, chờ 

chư Tăng đi 

đến.  

* Phật tử không 

vội vã, chen 

lấn, không 

đứng ngoài lề 

đường, tạo ách 

tắt giao thông, 

v.v… 

8g30 

đến 

10g00 

  2. TƢỞNG NIỆM ĐỨC THẦY GIÁC AN 

LẦN THỨ 48 

Tưởng niệm 48 năm ngày Đức Thầy Giác An, vị 

khai lập Giáo đoàn III viên tịch.  

ĐĐ. Giác 

Khánh 
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D. THÔNG TIN CẦN LƢU Ý 

1. Chỗ nghỉ:  

– Phật tử được bố trí nghỉ miễn phí ở một trong 3 nơi sau:  

(1) Trung tâm Hội nghị Tiệc cưới Hoa Tường (cách TX. Ngọc Chơn 1.800m), sức chứa 

1.500 người và có bãi đỗ xe 80 chiếc 16 chỗ. 

(2) Trung tâm Hội nghị Tiệc cưới Thế Sơn (cách TX. Ngọc Chơn 3.5 km), sức chứa 700 

người và có bãi đậu xe 30 chiếc 16 chỗ. 

(3) Trung tâm Hội nghị Thùy Dương (cách TX. Ngọc Chơn 4.0 km), sức chứa 1.000 người, 

và bãi đậu xe khoảng 40 chiếc 16 chỗ.  

(4) Nhà quán Lê Văn Định (cách TX. Ngọc Chơn 150m), sức chứa 400 người.  

– Phật tử có thể tự liên hệ khách sạn ở khu vực Buôn Hồ với giá hữu nghị. Trung bình mỗi 

người 100.000đ/ đêm.   

– Các đoàn ở nơi miễn phí hoàn toàn, cần đăng ký danh sách trước với BTC, trễ nhất là 

mùng 8 tháng 7 âm lịch (sau ngày này, BTC xin từ chối thay đổi thông tin, và từng đơn vị 

nếu có phát sinh, hoan hỷ tự sắp xếp với nhau).  

– Thời tiết trên Đắk Lắk  vào tháng 7 là mùa mưa, buổi tối se lạnh, quý Phật tử nên mang 

theo đồ ấm, dù, mền mỏng hoặc túi ngủ cá nhân (nếu có) để hỗ trợ BTC.  

– Vì là lễ hội tâm linh, nên có những khoảng thời gian đảnh lễ Tam Bảo, việc mang dép đi 

vào các nơi tôn nghiêm sẽ không tiện. Do đó, quý Phật tử mang dép nên là loại đơn giản, 

không quá sang trọng. Giả như có bị mất hay bị mang nhầm, gia chủ cũng ít khởi phiền não.  

2. Chỗ đậu xe 

Khi các đoàn đến TX. Ngọc Chơn, Phật tử sẽ hướng dẫn đến nơi nghỉ và phân luồng xe vào 

bãi. Tuy nhiên, các bác tài phải tự quản lý xe của mình.   

3. Gởi đồ  

– Giống như Đại lễ Tự Tứ - Vu lan ở Ngọc Vạn – 2018, BTC sẽ sắp xếp phòng gởi đồ tại 

Nhà hàng tiệc cưới Trung Khoa và một phòng tại TX. Ngọc Chơn. Quý Phật tử nên đăng ký 

gởi đồ cá nhân để bảo đảm an toàn và an tâm tham dự Đại lễ.  

– Các đồ vật có giá trị như tiền bạc, giấy CMND, v.v… của mỗi người tự giữ lấy.  

4. Ẩm thực  

– Địa điểm ăn uống: Trung tâm Hội nghị Tiệc cưới Trung Khoa (cách Tịnh xá Ngọc Chơn 

150m). 

– Thời gian diễn ra ăn uống: Chia thành 2 giai đoạn: Từ 5g30 sáng đến14g00 chiều và từ 

16g00 đến 21g00 tối (ngoại trừ ngày 13 âm lịch, vì các đoàn có thể đến trễ). Do đó, các 

đoàn nên thông báo cho nhau, việc ăn uống nên đúng giờ quy định của BTC.  

5. Bandrol – Biểu ngữ trên xe 

Các đoàn nên làm Băng-rôn dán trước xe để thuận lợi trong việc giao thông và an ninh tại 

địa phương, cũng như tạo thêm nét đẹp cho Đại lễ:  

 

ĐẠI LỄ KHÁNH THÀNH & TỰ TỨ - VU LAN PL. 2563 – DL. 2019 

TỊNH XÁ NGỌC CHƠN, BUÔN HỒ - ĐẮK LẮK  

Ngày 13 - 16 tháng 7 năm Kỷ Hợi (13-16/8/2019) 
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E. VĂN HÓA LỄ HỘI  

 

– BTC sẽ có quầy phát hành văn hóa phẩm Phật giáo, phục vụ lễ hội. Yêu cầu các phái đoàn 

không tự ý phát hành bất kỳ văn hóa phẩm Phật giáo nào khác.  

– Nghiêm cấm các cá nhân, tổ chức tự phát, phát hành sách, băng đĩa, video (dù miễn phí) 

không có sự cho phép của BTC.  

– Các Phật tử tham gia Đại lễ cần thể hiện sự văn minh trong ứng xử, như: 

+ Nhường chỗ ngồi cho người lớn tuổi, bệnh yếu. 

+ Sử dụng thực phẩm có ý thức và tiết kiệm. 

+ Không chen lấn tranh giành khi nhận thực phẩm... 

+ Bỏ rác đúng nơi quy định, giữ gìn vệ sinh chung.  

+ Giữ gìn vệ sinh và bảo quản tốt các đồ vật, thiết bị tại Khách sạn, Nhà nghỉ và nơi lưu trú 

mà BTC sắp xếp.  

+ Tuyệt đối sinh hoạt theo sự hướng dẫn của BTC.  

+ Tránh nói chuyện riêng, gây ồn ào trong khi Đại lễ đang diễn ra.  

+ Chuyển điện thoại sang chế độ im lặng khi tham gia Đại lễ.  

+ Trang phục kín đáo, trang nghiêm. Khuyến khích mặc trang phục Phật tử, cư sĩ.  

 

******* 

 

Kính bạch chƣ Tôn đức,  

Thƣa quý Phật tử, 

Để Đại lễ Khánh thành & Tự Tứ - Vu Lan, PL. 2563 – DL. 2019 tổ chức tại Tịnh xá Ngọc 

Chơn (TX. Buôn Hồ, T. Đắk Lắk) diễn ra được trang nghiêm, ý nghĩa, tốt đẹp, kính mong 

chƣ Tôn đức Trụ trì các miền tịnh xá phổ biến thông tin chi tiết của Đại lễ đến Phật tử, 

kêu gọi tham gia hƣởng ứng, đồng thời hƣớng dẫn Phật tử tuân thủ đúng các yêu cầu 

mà BTC Đại lễ đề ra. Luôn nêu cao tinh thần chánh niệm, ý thức, tỉnh giác, hỷ xả, từ bi 

của người con Phật.  

Kính chúc chư Tôn đức Tăng Ni pháp thể khương an, tuệ đăng thường chiếu; quý Phật tử an 

lạc và tinh tấn.  

 

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI LỄ 

       PHÓ BAN kiêm CHÁNH THƢ KÝ 

        

 

Đại đức GIÁC HOÀNG 
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MẪU SỐ 1 

ĐĂNG KÝ LÀM LỄ CHÚC THỌ 

Phật tử Pháp danh: ……………………     Thế danh:……………………………. 

Chúc thọ cho cha (hoặc mẹ, ông, bà): ……………………………………………… 

Pháp danh:…………………………… Thế danh: ………………………………… 

Sinh năm: ……………Thường trú:………………………………………………… 

Là Phật tử Tịnh xá: ………………………………………… 

Lƣu ý:  

– Cha/mẹ/ông/bà được chúc thọ phải từ 70 tuổi trở lên. 

– Người được chúc thọ chưa nhận sự chúc thọ của Giáo đoàn từ những năm trước.   

– Người được chúc thọ có giấy giới thiệu của vị Thầy Trụ trì (lập danh sách). 

– Người được chúc thọ phải có mặt (trừ trường hợp đặc biệt, có lý do chính đáng).  

– Con cháu của người được chúc thọ phải hiện diện.  

– Danh sách các Phật tử được chúc thọ, xin các vị Trụ trì hoan hỷ gởi về BTC qua, email: 

levulangiaodoan3@gmail.com, hạn chót là 15 tháng 6 âm lịch. Mọi thông tin, thắc mắc, xin 

liên hệ ĐĐ. Giác Minh Tường, số điện thoại: 0938365527. 

Yêu cầu:  

– Con cháu có mặt tại Lễ đài vào trưa ngày 14, lúc 12g30.   

– Người được chúc thọ nên mặc áo dài nhung đỏ.  

(Tư vấn và đặt trang phục: Phật tử An Nghiêm – 0918891122) 

 

 

MẪU SỐ 2 

TUYÊN DƢƠNG PHẬT TỬ HỮU CÔNG 

Phật tử Pháp danh:…………………….. … Thế danh:…………………………. 

Sinh năm: …………… Thường trú:…………………………………………… 

Đã quy y với Đức Thầy năm……………………tại: …………………......…… 

Hoặc đã công đức gì khi Đức Thầy về lập đạo: ………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

Lƣu ý: 

– Những Phật tử hữu công được chọn theo 3 tiêu chí sau:  

(1) Cúng dường đất làm tịnh xá. 

(2) Cúng dường toàn bộ công trình xây dựng Chánh điện hoặc các hạng mục lớn trong tịnh xá. 

(3) Người hữu duyên hữu phước hộ pháp, quy y với Đức Thầy Giác An còn thọ đến ngày nay.  

mailto:levulangiaodoan3@gmail.com
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– Chư Tôn đức Trụ trì hoan hỷ gửi danh sách các Phật tử được Tuyên dương đến BTC trước ngày 

15 tháng 6 âm lịch, qua email: levulangiaodoan3@gmail.com. Mọi thông tin, thắc mắc, xin liên hệ 

ĐĐ. Giác Minh Tường, số điện thoại 0938365527. 

 

MẪU SỐ 3 

 

ĐĂNG KÝ THAM DỰ CHƢƠNG TRÌNH PHU THÊ HƢỚNG PHẬT 

 

Tên chồng: ………………………………, Pháp danh: …………………Tuổi: …. 

Tên vợ: ………………………………….., Pháp danh: …………………Tuổi: …. 

Thường trú: …………………………………………………………………………… 

Phật tử tịnh xá: ………………………………………………………………………... 

Đã sống với nhau bao nhiêu năm: ………………………… 

Quy y Tam Bảo bao nhiêu năm: …………………………. 

 

Lƣu ý: 

– Để chương trình diễn ra tốt đẹp và có ý nghĩa, kính cung thỉnh chư Tôn đức Trụ trì đề cử, giới 

thiệu và gửi danh sách đính kèm thông tin đăng ký, dựa trên những tiêu chí sau:  

(1) Vợ chồng đều chung một niềm tin với Phật pháp, đã quy y Tam Bảo, sống hạnh phúc bên nhau, 

có tâm nguyện phụng sự Đạo pháp và nhân sinh.   

(2) Nghề nghiệp chân chánh. 

(3) Định hướng cho con cái quy y Tam Bảo. 

(4) Nuôi dạy con cái ngoan hiền, lễ phép, hiếu thảo đúng với tinh thần Phật giáo. 

(5) Vợ chồng trong độ tuổi từ 60 trở xuống (ngoài trừ một số trường hợp đặc biệt). 

Yêu cầu: 

– Xin các vị Trụ trì gởi danh sách về địa chỉ email: levulangiaodoan3@gmail.com, hạn chót ngày 

15 tháng 6 âm lịch. 

– Mọi thông tin, thắc mắc, xin liên hệ ĐĐ. Giác Minh Tường, số điện thoại: 0938365527. 

– Phật tử tham gia chương trình có mặt tại Lễ đài vào trưa ngày 14 âm lịch, lúc 12g30.  

– Tối 14 âl, lúc 18g30, có mặt tại Lễ đài để chuẩn bị.  

– Phu thê mặc y phục trang nhã, lịch thiệp, thể hiện văn hóa Phật giáo Việt Nam.  

    (Tư vấn và liên hệ đặt trang phục Phật giáo: Phật tử An Nghiêm – 0918891122).  
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