
 
 

Số: 17-6 /HĐĐH/HC/TT           Phật lịch 2564, Sydney ngày 22 tháng 12 năm 2020 

 

Thông Tri 
 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 

 

Kính gởi:  Chư Tôn Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni 

Quý Thiện nam tín nữ Phật tử, 

 

Thưa quý vị, 

 

Gần một năm qua, GHPGVNTNHN tại Úc Đại Lợi - Tân Tây Lan không có 

những sinh hoạt Phật sự như các năm trước. Ngược lại năm 2020 có ba Phật sự 

trọng đại như An Cư Kiết Hạ, Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư và Khóa Tu Học Phật 

Pháp Úc Châu đều bị ảnh hưởng trận đại dịch Corona nên phải đình hoãn.  

Suốt thời gian này do chướng duyên nghịch cảnh, Giáo Hội đã có các phiên 

họp đặc biệt để tìm phương hướng giải quyết. Đứng trước các biến cố của thị phi, 

chúng tôi vâng lời Phật dạy “im lặng như Chánh Pháp” dù những việc đáng tiếc 

xảy ra cho Giáo Hội Úc mấy tháng qua, chúng tôi vẫn kiên nhẫn giữ đúng theo 

lời dạy của Đấng Đại Giác Thế Tôn. 

Ngày 15/12/2020 cuộc họp Giáo Hội tại Chùa Minh Giác để giải quyết vụ 

việc với phương án: nói những lời cao quí và xây dựng trong chánh niệm, không 

nhắc lại chuyện cũ. Một trong bảy pháp diệt tránh là như cỏ che đất. Hướng tới 

tương lai vì tiền đồ đạo pháp, chung tay xây dựng Giáo Hội, chư Tôn Đức đã gạt 

bỏ những dị biệt quá khứ, từng bước khôi phục lại tinh thần hòa hợp như trước 

đây để chung lo Phật sự. 

Giáo Hội khẳng định rằng Hội Đồng Điều Hành do Đại Hội Khoáng Đại 

tuyển thỉnh, và công cử với trọng trách điều hành tổ chức nhắm hướng phát triển, 

đều nhờ công lao, trí tuệ của tứ chúng đệ tử Tam Bảo. Giáo Hội xin khuyến thỉnh 

chư Tăng Ni cũng như quý Phật tử: 



- Thừa tự có nghĩa là nối dòng Phật chủng theo tinh thần sáng tạo khai 

phóng, chứ không phải thừa hưởng một gia tài đồ sộ có sẵn. 

- Lấy tổ chức Giáo Hội để làm nơi y cứ phụng sự đạo pháp, phục vụ nhân 

sinh 

- Lấy sự tương kính, tương sám để hóa giải những mâu thuẫn nội tại 

- Cùng nhau nhìn vào hiện tại và tương lai trong tinh thần hiểu biết, xây 

dựng là góp phần phát huy Phật Pháp rộng sâu. 

Giáo Hội xin tán thán những thiện ý đóng góp của Tăng Ni, Phật Tử thời 

gian qua, để chúng ta cùng nhau vận chuyển bánh xe Chánh Pháp tồn tại mãi ở 

thế gian, lợi lạc hữu tình. Qua biến động mới thấy giá trị của bình yên, qua thăng 

trầm mới thấy được nội lực kiên trì.  

 

Cầu chúc quý vị thân tâm thường an lạc. 

 

Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát. 

 

 

Hội Chủ 

 

  

 

  

 

Hòa Thượng Thích Bảo Lạc 

 

 

 

Bản sao kính gởi: 

- HĐGPTU để kính tường, HĐĐH liễu tri 

- Các tự viện thành viên 

- Phật Giáo Thống Nhất Liên châu 

- Các cơ quan truyền thông báo chí. 
 


