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Số 25-7/HĐĐH/HC/TT                                                                               Phật Lịch 2566, Sydney ngày 01/03/2023 

 

 

THÔNG TƯ 

Cầu Nguyện và Lạc Quyên  

Cứu Trợ Nạn Nhân 

Trận Động Đất Lịch Sử tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria 

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 

 

Kính bạch Chư Tôn Đức, 

Kính thưa quý Đồng hương Phật tử, 

Vào ngày 6/2/2023, một trận động đất kinh hoàng 7,8 độ richter đã xảy ra tại miền Nam Thổ 

Nhĩ Kỳ và Tây Bắc Syria. Tổ chức Y Tế Thế Giới (WHO) ước tính tổng cộng gần 26 triệu 

người đã bị ảnh hưởng bởi trận động đất này và tính cho đến hết ngày 28/2/2023, số người 

thiệt mạng trong trận động đất đã tăng lên 50.325 người. 

Trận động đất lịch sử này đã kéo theo hàng loạt thách thức khác, hàng trăm nghìn người, đặc 

biệt là trẻ em và người cao tuổi gặp nguy hiểm, hiện nay người bị nạn đang thiếu nước sạch, 

lương thực, thuốc men và nơi trú ẩn để bảo đảm đời sống trong điều kiện mùa Đông lạnh giá. 

Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc ông Antonio Guterres kêu gọi các nước thành viên viện trợ 

cho Thổ Nhĩ Kỳ 1 tỷ US Dollars và 400 triệu đô la giúp cho Syria. Ông cũng nói: “Không 

chần chừ trong việc giúp hàng triệu trẻ em, phụ nữ và nam giới, những người mà cuộc sống 

đang bị đe dọa bởi thảm họa động đất kinh hoàng này và sẽ còn ảnh hưởng đến nhiều thế 

giới”.  
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Thủ tướng Anthony Albanese cho biết Chính phủ Liên Bang Úc sẽ viện trợ nhân đạo cho  

Thổ Nhĩ Kỳ và nước láng giềng Syria 10 triệu đô la để giúp người bị nạn. 

Để thể hiện tấm lòng từ bi của người con Phật, đứng trước thảm họa trên, Giáo Hội Phật 

Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi-Tân Tây Lan kính thỉnh Chư Tôn Đức 

các cơ sở tự viện thành viên Giáo Hội trên toàn Liên Bang, tùy nghi tổ chức các lễ cầu 

nguyện tại từng Trụ xứ, và kêu gọi lạc quyên cứu trợ giúp cho nạn nhân thiên tai tại hai quốc 

gia này, sớm ổn định trở lại cuộc sống. 

Đề nghị mọi kết quả lạc quyên cứu trợ cùng gởi về Tổng Vụ Từ Thiện Xã Hội của Giáo Hội 

qua bank account của Tổng Vụ (sau khi gởi vào bank account,  Chư Tôn Đức báo cho Tổng 

Vụ Từ Thiện biết để ghi nhận): 

 

Australia Buddhist Charity (Commonwealth Bank) 

BSB nunber: 062-736 

Account number: 1031 7527 

Liên lạc: Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Từ Thiện, NS Thích Nữ Tâm Lạc: 0424 764 624 

Nguyện cầu Hồng Ân Tam Bảo từ bi gia hộ cho những thiên tai khắp nơi trên thế giới sớm 

được chấm dứt. Cầu nguyện những nạn nhân tử vong sớm được siêu sanh thoát hóa; người 

còn sống sớm ổn định, an lạc và hạnh phúc. 

 

Nam Mô Cứu Khổ Cứu Nạn Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. 

TM. Hội Đồng Điều Hành  

   Hội Chủ 

          

                                                      Hòa Thượng Thích Tâm Minh 


