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THÔNG TƯ 
V/v An Cư Kiết Hạ Năm Quý Mão – 2023 

 

 

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT 
 
 

Kính gởi: Chư Tôn Trưởng Lão Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa Đại Đức Tăng-Ni.  

Kính bạch Chư Tôn Đức,  

 

Kể từ khi Đức Thế Tôn niết bàn nơi khu rừng Câu Thi Na song lâm thị tịch, bánh xe 

pháp luân vẫn tiếp tục lăn chuyển từ đông sang tây, từ vùng biên địa cho đến đô thành phố thị, 

đem hương vị thấm nhuần duy nhất đến cho nhân loại đó là giác ngộ và giải thoát.  

2566 năm trôi qua, chúng đệ tử trung tôn gìn giữ mạng mạch chánh pháp, thừa hành di 

huấn tối hậu của Đức Thế Tôn truyền lại, tự thanh tịnh thân tâm, thắp đèn trí tuệ, phụng hành 

Bảy Pháp Bất Thối, trang nghiêm tự thể Tăng đoàn, An Cư Kiết Hạ, trau dồi giới định huệ 

làm nơi y cứ cho giới Phật Tử tại gia gieo trồng nhân hạnh giải thoát. Đó là: 

• Các Tỳ kheo thường xuyên tập họp đúng theo các qui định bởi Luật tạng, để giảng luận 

Chánh pháp, chứ không phải tập họp để tuyên dương tán tụng sức mạnh quyền lực thế gian, 

khiến cho các tỳ kheo trong trú xứ cùng sinh hoạt hòa thuận. 

• Các Tỳ kheo phải tụ họp trong tinh thần hòa hiệp không tranh chấp, giải tán trong tinh thần 

hòa hiệp không tị hiềm, nghi kỵ, và chấp hành các Tăng sự trong tình cảm nhiệt thành. 

• Chúng Tỳ kheo không tùy tiện quy định và ban hành những luật lệ không đáng được ban 

hành, không thích hợp; cũng không được tự tiện sửa đổi, bãi bỏ những luật lệ đã được ban 

hành từ trước; sống đúng theo giáo huấn của Phật, và tùy thuận những gì mà Tăng già đã quy 

định, được truyền thừa qua lịch đại Tổ Sư. 

• Các Tỳ kheo phải luôn tôn trọng, kính lễ các Tỳ kheo trưởng thượng, mà phẩm hạnh và trí 

tuệ do công phu tu tập và học hỏi, xứng đáng là hàng Trưởng lão trong Tăng; luôn luôn nhiệt 

thành nghe những lời khuyến giáo của các Tỳ kheo trưởng thượng như thế. 

• Các Tỳ kheo sống không bị lôi cuốn vào những tham ái, những bận rộn thế tục. 

• Trú xứ của chúng Tỳ kheo là những nơi nhàn tĩnh, không phải là trú xứ tập họp để phục vụ 

các quyền lợi thế tục. 



• Các Tỳ kheo sống an trú chánh niệm, tỉnh thức, tạo thành một cộng đồng thanh tịnh hòa 

hiệp, để cho các đồng phạm hạnh từ những nơi khác chưa đến thì muốn đến, đã đến thì muốn 

an trú lâu dài để tu tập, cùng sống hòa thuận và an lạc.  

 

Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, 

Giáo Hội chúng ta đã trải qua 6 nhiệm kỳ, 20 lần tổ chức an cư. Năm nay 2023, kỳ tổ 

chức an cư đầu tiên của nhiệm kỳ 7 trong tình pháp lữ; tương thân, tương ái, tương kính. Nay 

Tổng Vụ Tăng Sự đạt Thông Tư đến tất cả Chư Tôn Đức Tăng Ni trong Giáo Hội theo tinh 

thần phiên họp định kỳ của Giáo Hội tại Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 20, và thuận 

theo quốc độ, thời tiết cho công việc chư Tăng- Ni an cư tu tập. Khóa An cư Kiết hạ lần thứ 21 

năm nay của Giáo Hội, sẽ được tổ chức tại : 

 

THIỀN LÂM PHÁP BẢO 

  Địa chỉ : 590 Bents Basin Rd, Wallacia, NSW 2745, Tel : 0413 838 246 – 02 96104 5452. 

                       Thời gian từ ngày 03 đến ngày 09 tháng 07 năm 2023.  
 

Kính Chư Tôn Đức sắp xếp công việc sinh hoạt tại bổn tự, thân lâm về tham dự đông 

đủ. Và; kính mời toàn thể chư Tôn Đức Tăng-Ni thành viên Giáo Hội, tham dự phiên họp tiền 

An Cư vào lúc 7 giờ tối ngày 02 tháng 07 năm 2023 tại địa điểm đã đề dẫn trên, để thành lập 

Ban Chức Sự Trường Hạ. Kính Chư Tôn Đức kêu gọi Phật Tử đăng ký tham dự, nương theo 

Chư Tăng tu học trong thời gian An cư - Kiết hạ của Giáo Hội. 

 

Kính chúc Chư Tôn Đức Thiền Đức Tăng Ni, tứ đại vô ngại, đạo thọ miên trường, tay 

trong tay luôn bên nhau, mở vận hội mới cho một kỷ nguyên xây dựng Giáo Hội vững mạnh. 
 

 

     Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát 

 

           TM. TỔNG VỤ TRƯỞNG 

                  TỔNG VỤ PHÓ kiêm THƯ KÝ 

 

                                                   

                                                                      
 

                                                           Tỳ Kheo THÍCH GIÁC TÍN 

 

 


