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Phật Lịch 2563                                                                                                            Số 45/HĐĐH/TT/CT 
 

THÔNG TƯ 
 

Kính gửi: Chư tôn Trưởng Lão, chư tôn Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng, Ni và 
quý Cư Sĩ thành viên GHPGVNTNHK, 
 
Trích yếu: V/v trì tụng kinh chú gia tâm cầu nguyện cho nhân loại tật bệnh tiêu trừ và 
khuyến thỉnh cấm túc an cư kiết hạ, 
 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 
 
Kính bạch chư tôn đức Tăng, Ni, 
Kính thưa quý Cư Sĩ, 
 

Trong những ngày tháng qua, đại dịch vi khuẩn corona đã hoành hành khắp thế 
giới. Tính đến thời điểm này đã có khoảng nửa triệu người bị lây nhiễm và hơn hai chục 
ngàn người bị thiệt mạng trên toàn cầu. Hoa Kỳ có nguy cơ trở thành trung tâm cao điểm 
của đại dịch khi số người bị lây nhiễm và thiệt mạng ngày càng gia tăng.  

Trước đại dịch thảm khốc của toàn nhân loại, Hội Đồng Điều Hành 
GHPGVNTNHK thành tâm khuyến thỉnh chư tôn Trưởng Lão, chư tôn Hòa Thượng, 
Thượng Tọa, Đại Đức Tăng, Ni tinh chuyên trì tụng kinh chú xưng tán hồng danh hồi 
hướng và cầu nguyện cho nhân loại tật bệnh tiêu trừ, thân tâm an lạc. Đồng kính mong 
quý Cư Sĩ tinh tấn hiệp lực cầu nguyện cho thế giới an lành, chúng sinh bớt khổ não. 

Nhân mùa an cư kiết hạ sắp đến, Hội Đồng Điều Hành nhất tâm khuyến thỉnh chư 
tôn Trưởng Lão, chư tôn Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng, Ni theo truyền thống 
sinh hoạt của Tăng Già hàng năm và tùy theo hoàn cảnh sở tại tổ chức cấm túc an cư tại 
mỗi tự viện, mỗi trú xứ để thúc liễm thân tâm, tiến tu đạo nghiệp, làm chỗ nương tựa cho 
thập phương thiện tín và góp phần giải trừ nghiệp lực và bệnh tật cho nhân loại sớm thoát 
khỏi đại dịch vi khuẩn corona. 

Kính chúc chư tôn đức Tăng, Ni và quý Cư Sĩ phước huệ trang nghiêm, đạo quả 
viên thành và thân tâm thường an lạc. 
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Nam Mô Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật tác đại chứng 
minh. 

Nay thông tư. 
 

Santa Ana, ngày 26  tháng 3  năm 2020 
Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHK 

Chủ Tịch 
 
 

 
 

Sa Môn Thích Tín Nghĩa 
 
 
 
 
Nơi nhận:  

- Hội Đồng Giáo Phẩm để “kính thẩm tường,” 
- Hội Đồng Điều Hành để “tri hành,”  
- Ban Hướng Dẫn GĐPTVN tại Hoa Kỳ để “tri hành,” 
- Hồ sơ lưu. 

 


