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Tâm Thư 
Cầu Nguyện Bịnh Dịch Corona Vũ Hán Chấm Dứt 

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 
 

Kính bạch Chư Tôn Hoà Thượng, Chư Thượng Toạ, Đại Đức Tăng Ni, 
Kính thưa Quí Đồng Hương Phật tử cùng quí anh chị Huynh trưởng, đoàn sinh GĐPT, 
 
Kính thưa Quí liệt vị, 

Chúng ta đang sống trong một hoàn cảnh, đại dịch bịnh Corona virus Vũ Hán hết 
sức khắc nghiệt. Mọi sinh hoạt của cá nhân cũng như gia đình và xã hội đều bị giới hạn 
đáng kể. Các tự viện, những tổ chức Phật giáo tại Hoa Kỳ cũng như trên thế giới đều tạm 
ngưng hoạt động, chưa biết cho đến bao giờ được mở cửa lại. Tình trạng sức khoẻ con 
người bị đe dọa. Sự chết của con người mỗi ngày lại gia tăng, sự lây nhiễm virus một 
cách đáng sợ. Các bệnh viện, bác sĩ, y tá, nhân viên làm việc ngày đêm gần như kiệt sức. 
Đây là những hình ảnh và sự hi sinh không thể nói nên lời. Đứng trước một đại nạn bịnh 
dịch toàn cầu như thế, chúng ta hãy biết thương nhau hơn để mà chia sẻ được phần nào 
trong khả năng của mỗi người, mỗi tự viện, mỗi tổ chức Phật giáo nhằm thể hiện bằng 
tấm lòng Đại từ, Đại bi – ban vui, cứu khổ đến mọi người hiện đang quằn quại trong nỗi 
đau thương mất mát to lớn bằng sinh mạng con người hôm nay. 

Đứng trước nỗi thương tâm ấy, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ 
kính gởi Tâm thư này đến quí Tự viện, quí Tổ chức Phật giáo, các Ban hướng dẫn Gia 
Đình Phật Tử, cùng quí đồng hương Phật tử. 

Thứ nhất, 
Chân thành cám ơn quí Tự viện, Thầy Cô và Phật tử đã phát tâm hỷ cúng theo tinh 

thần cứu trợ mà HT Thích Thông Hải, Tổng vụ trưởng Tổng vụ Từ thiện Xã hội đã kêu 
gọi. 
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Thứ hai,  
Chân thành cám ơn quí Tự viện, tổ chức Từ thiện Xã hội Phật giáo và quí Phật tử 

khắp nơi đã phát tâm nấu đồ ăn, may khẩu trang, cũng như ủng hộ medical suplies cho 
các bệnh viện để bác sĩ, y tá, nhân viên y tế có dùng trong lúc khẩn cấp. 

Thứ ba, 
Tha thiết kêu gọi tất cả chúng ta hãy tiếp tục thọ trì Kinh Chú, niệm Phật, lễ Sám 

để nguyện cầu cho bịnh dịch Corona virus Vũ Hán sớm tiêu diệt. Con người trên thế giới 
phục hồi lại một đời sống an lành và hạnh phúc. 

Thứ tư, 
Quí Tự viện cũng như cộng đồng Phật tử chúng ta hãy ẩn nhẫn, chấp hành mọi 

nghiêm lệnh của chính phủ để tránh sự lây lang virus và không làm thêm gánh nặng cho 
chính quyền. 

Thứ năm, 
Thời gian Mùa Phật Đản đã cận kề, quí Tự viện, Chư tôn đức tuỳ duyên mà cử 

hành Đại Lễ Kỷ Niệm Đức Thế Tôn Thị Hiện vào đời một cách trang nghiêm, trọng thể 
nhưng không trở ngại việc chống bịnh dịch Corona. 

Thứ sáu, 
Nguyện cầu Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật, Bồ Tát Quán Thế Âm từ bi 

gia hộ cho tất cả con người và các quốc gia trên thế giới qua mọi địa hạt văn hoá, giáo 
dục, kinh tế, từ thiện, xã hội,… sớm trở lại sinh hoạt bình thường. 

Ấy là đôi điều, Giáo Hội chân thành kính gởi đến quí vị để chúng ta cùng cam 
cộng khổ mà vượt qua cơn dịch bịnh này. Kính mong quí vị hoan hỷ cho. 

Thành kính đảnh lễ mười phương Chư Phật chứng minh. Đồng kính chúc Quí liệt 
vị thân tâm thường an lạc, Phật sự viên thành. 

Nam Mô Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật 
Santa Ana, ngày 28  tháng 4  năm 2020 

Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHK 
Chủ Tịch 
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