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THÔNG TƯ 
Về Việc Cầu Nguyện, Lạc Quyên Cứu Trợ Nạn Nhân Bão Haiyan tại Phi Luật Tân 

 

Kính gửi: Chư Tôn Trưởng Lão, Chư Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng, Ni, và quý Cư 

Sĩ thành viên GHPGVNTNHK, 

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 

 

Kính bạch chư tôn đức Tăng, Ni, 

Kính thưa quý Cư Sĩ thành viên GHPGVNTNHK, 

 

Sau năm 1975, vì không chịu đựng được chế độ độc tài toàn trị Cộng Sản Việt Nam chà 

đạp quyền sống và quyền làm người của người dân, một làn sóng vượt biên tị nạn Cộng Sản đã 

diễn ra trên khắp đất nước và tràn qua các quốc gia vùng Đông Nam Á. Đáp ứng lời kêu gọi của 

Liên Hiệp Quốc, chính quyền và người dân Phi Luật Tân đã hết lòng hết dạ giúp đỡ cho hàng 

trăm ngàn thuyền nhân Việt Nam trên tất cả mọi mặt, từ nơi ăn chốn ở đến việc học hành ngoại 

ngữ và các nghề nghiệp chuyên môn chuẩn bị cho người tị nạn vốn liếng trước khi được sang 

định cư tại đệ tam quốc gia. Đó là ân nghĩa lớn lao mà hàng trăm ngàn đồng bào Việt Nam tị nạn 

đã từng trực tiếp thọ nhận, và hàng triệu thân nhân của những thuyền nhân này được gián tiếp 

cảm nhận phải luôn luôn khắc ghi tạc dạ. 

Thật không may, hiện nay, đất nước giàu tình nghĩa nhân loại Phi Luật Tân này đang bị 

tàn phá khốc liệt bởi cơn bão Haiyan vào các ngày đầu tháng 11 mà sự thiệt hại nhân mạng lên 

đến nhiều ngàn người và thiệt hại vật chất được ước lượng lên tới 19 tỉ Mỹ kim, với hàng trăm 

ngàn ngôi nhà bị phá hủy, nhiều ngôi làng bị xóa sổ, hàng triệu người sống trong cảnh màn trời 

chiếu đất.  

Trước thảm họa thiên tai kinh hoàng này của một đất nước và dân tộc đã từng mở rộng 

vòng tay nhân ái cưu mang hàng trăm ngàn thuyền nhân Việt Nam, chúng ta cần thể hiện lòng tri 

ân và báo ân đối với đất nước và dân tộc Phi Luật Tân bằng những hành động cụ thể.  

Chính vì vậy, thay mặt Hội Đồng Điều Hành GHPVNTNHK, chúng tôi thành tâm 

khuyến thỉnh chư tôn Trưởng Lão, chư Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng, Ni và quý Cư 

Sĩ thành viên Giáo Hội tùy hoàn cảnh sở tại thiết lễ cầu nguyện cho các nạn nhân bão Haiyan tại 

Phi Luật Tân và Miền Trung Việt Nam kẻ còn người mất được ân triêm công đức, và vận động 

đồng hương Phật tử quyên góp tịnh tài để cứu trợ cho các nạn nhân bão Haiyan tại Phi Luật Tân 

và Việt Nam đang cần sự trợ giúp khẩn cấp.  
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Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ thành tâm chia xẻ sự mất mất lớn lao 

do cơn bão Haiyan gây ra cho đất nước Phi Luật Tân và cầu nguyện cho các nạn nhân quá cố 

được sinh về miền vĩnh phúc, các nạn nhân còn sống sót sớm phục hồi sinh hoạt bình thường.  

 

Kính thông tư, 

Santa Ana, ngày 11 tháng 11 năm 2013, 

Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHK 

Chủ tịch, 

 

 

 

 

Sa môn Thích Tín Nghĩa 

 

 

 

 

Nơi nhận:  

-  Chư tôn túc trưởng lão Hòa Thượng Chứng Minh để “kính thẩm tường,” 

-  Chánh Văn Phòng Hội Đồng Giáo Phẩm GHPGVNTNHK để “kính tường,” 

-  Chư tôn đức Tăng, Ni và quý Cư sĩ thành viên các Hội Đồng, các Tổng Vụ để “tri hành,” 

-  Hồ sơ lưu. 

 


