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THÔNG CÁO 
 
V/v cứu trợ nạn nhân bão số 9 (Ketsana) tại miền Trung Việt Nam, Phi Luật Tân, 

Cam Bốt, và Động Đất Sóng Thần tại Nam Dương, Thái Bình Dương 
 

Kính gửi: Chư Tôn Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng, Ni và quý Cư sĩ và Huynh 
trưởng GĐPT thành viên các Hội Đồng, các Tổng Vụ thuộc GHPGVNTNHK, 

 
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, 

 
Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng, Ni, 
Kính thưa quý Cư sĩ và Huynh trưởng GĐPT, 
 
Như quý vị đã biết qua báo chí và các cơ quan truyền thông, cơn bão Ketsana (Việt Nam 

gọi là bão số 9) đã quét qua Phi Luật Tân vào ngày 26.9.2009 khiến 246 người thiệt mạng, 38 
người mất tích, hàng trăm người bị thương và nhà cửa của 2 triệu dân bị ngập lụt; tại Việt Nam, 
vào ngày 29.9.2009, bão số 9 cùng lũ lụt đã gây thiệt hại nặng lên 11 tỉnh lỵ miền Trung và Cao 
nguyên (Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam Đà Nẵng, Quảng Ngãi, 
Bình Định, Phú Yên, Kon Tum, Đắc Lắc, Lâm Đồng) lấy đi tính mạng của 92 người, khiến 12 
người mất tích, 179 người bị thương, 6000 ngôi nhà bị sập đổ, hàng trăm nghìn ngôi nhà cùng 
với 500 ngôi trường bị ngập nước; tại Cam Bốt cũng có 11 người chết vì cơn bão này.  

Tiếp theo đó, ngày 30.9.2009, động đất và sóng thần xảy ra tại Nam Thái Bình Dương, 
khiến hơn 770 người chết và 2400 người bị thương tại đảo Sumatra, Nam Dương (Indonesia), và 
100 người chết tại quần đảo Samoa và Samoa thuộc Mỹ, nhiều làng xã và khu nghỉ mát bị trôi 
sạch. 

Đây là những thiên tai tàn khốc cùng lúc ập xuống, ảnh hưởng nặng nề đến sinh mạng và 
tài sản của dân chúng các nước kể trên, trong đó các tỉnh miền Trung Việt Nam vẫn đang phải 
chống cự với lũ lụt trầm trọng. 

Trước thảm cảnh tang thương, nhà tan cửa nát của đồng bào và nạn nhân thiên tai, lương 
tâm thế giới rúng động và người con Phật khắp nơi không khỏi đau lòng rơi lệ. Do vậy, với 
Thông Cáo này, chúng tôi tha thiết kêu gọi chư tôn đức Tăng Ni và Phật tử nhất tâm cầu nguyện 
cho các nạn nhân, kẻ mất được siêu sanh lạc quốc, người còn được giúp đỡ và sớm ổn định đời 
sống.  

Một cách thiết thực hơn, chúng tôi kính mong chư tôn đức và quý Phật tử ngay tại đơn vị 
cơ sở của mình, hoặc từ gia đình, thân tộc và bằng hữu của mình, vận động lạc quyên, chung 
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lòng chung sức, mỗi người một tay, để khẩn cấp cứu đói, trợ giúp áo mặc và chỗ dung thân tạm 
thời cho các nạn nhân sau cơn ngặt nghèo hiểm nạn. 

Tổng vụ Từ Thiện Xã Hội GHPGVNTN Hoa Kỳ sẽ cử một phái đoàn trực tiếp đến ủy lạo 
cứu trợ tại các nơi bị ảnh hưởng thiên tai nặng nề nhất trong một ngày rất gần. 

Đây là Phật sự chung của Giáo Hội, cũng là sự biểu hiện từ bi tâm của người con Phật 
đến với nhân sinh khổ nạn. Kính mong chư tôn đức Tăng, Ni và quý cư sĩ thành viên tùy nguyện 
lạc quyên cứu trợ bằng phương tiện thuận lợi nhất tại địa phương, hoặc tập trung tịnh tài đến 
Tổng Vụ Từ Thiện Xã Hội để phái đoàn của Tổng Vụ thực hiện ủy lạo. 

Mọi tịnh tài cứu trợ xin gửi đến một trong hai địa chỉ sau: 
 

1.  TU VIỆN AN LẠC 
901 S. SATICOY AVE., 
VENTURA, CA 93004 
Tel.: (805) 659-9845  hoặc (805) 816-8799 

 
2. CHÙA BÁT NHÃ 

803 S. SULLIVAN ST. 
SANTA ANA, CA 92703 
Tel.: (714) 571-0473 

 
Phần Memo xin ghi rõ “Cứu trợ nạn nhân bão số 9”. 
Thành kính tri ân sự đồng tâm cầu nguyện và tích cực ủng hộ cứu trợ của quý vị. 
Cầu nguyện chư Phật hộ niệm cho tất cả chúng ta thành tựu hạnh nguyện hoằng dương 

Chánh Pháp, cứu khổ sinh dân. 
Kính thông cáo, 

Ventura, ngày 01 tháng 10 năm 2009 
Tổng Vụ Từ Thiện Xã Hội 

Tổng Vụ Trưởng, 
 
 
 
 

Tỳ Kheo Thích Thông Hải 
 
 
 
 
 

 
Nơi nhận:  
-  Chư tôn túc trưởng lão Hòa Thượng Chứng Minh để “kính thẩm tường,” 
-  Hội Đồng Giáo Phẩm GHPGVNTNHK để “kính tường,” 
-  Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHK để “kính tường” 
-  Chư tôn đức Tăng, Ni và quý Cư sĩ thành viên các Hội Đồng, các Tổng Vụ để hỗ trợ 
-  Các cơ quan truyền thông báo chí để giúp phổ biến 
-  Hồ sơ lưu. 
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