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Thông Tư  
Trích yếu: V/v hạn chế đông người tham dự  
các sinh hoạt Phật Sự chung của Giáo Hội 

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, 

Kính gởi : Chư Tôn Hòa thượng, Chư Thượng tọa, Đại đức Tăng Ni, cùng quý Đồng Hương Phật tử. 

Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, 
      Kính thưa quý Đồng Hương Phật tử, 

Do tình hình đại dịch Corona virus (Covid-19) đã tấn công hơn 150 quốc gia trên thế giới, khiến cho 199,493 
người nhiễm bệnh và 7,975 người chết. Tổ chức Y tế thế giới (WHO), ông Tedros Adhanom đã tuyên bố đây là 
đại dịch toàn cầu. Riêng Úc Châu đã có 454 người nhiễm bệnh và 5 người chết. Thủ tướng Úc ông Scott 
Morrison đã ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia và cảnh báo số người nhiễm bệnh sẽ còn tăng lên trong thời 
gian tới, nên chính phủ đã ban hành lệnh cấm tụ tập trên 100 người ở những nơi sinh hoạt cộng đồng, lệnh cấm 
này sẽ kéo dài ít nhất sáu tháng kể từ hôm nay 18/3/2020. 

Vì sự an toàn và bảo vệ sức khỏe của chư tôn đức Tăng, Ni, cùng quý đồng hương Phật tử gần xa, Hội Đồng 
Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi-Tân Tây Lan, xin khuyến cáo 
các cơ sở tự viện thành viên của Giáo Hội nên tuân thủ đúng theo luật pháp của Úc như sau : 

- Khóa An Cư Kiết Hạ kỳ 21 của Giáo Hội tại Thiền Lâm Pháp Bảo chỉ giới hạn cho Tăng Ni, quý Phật tử tại 
gia không tham dự. 

- Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư – Ngày Về Nguồn Kỳ 12 tại Tu Viện Quảng Đức (từ 15-18/10/2020), khuyến thỉnh 
Chư Tôn Đức Tăng Ni hoãn lấy vé máy bay, chờ thông báo cập nhật sau. 

- Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 20 tại Warwick Farm hẵn chờ diễn tiến mới của nạn đại dịch. 

- Toàn thể quý vị Trụ Trì Tự Viện thành viên nên theo dõi thông tin cập nhật để kịp thời ứng phó tình hình dịch 
bệnh. 

Hội Đồng Điều Hành thành tâm khuyến thỉnh chư tôn đức Tăng, Ni và quý Phật tử thọ trì kinh chú, cầu nguyện 
đại dịch sớm tận trừ, thế giới hòa bình, nhân sinh an lạc. 

Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật tác đại chứng minh và từ bi gia hộ 

Hội Đồng Điều Hành 
Hội Chủ 

 

 
 

HT. Thích Bảo Lạc 

 


