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 THÔNG TƯ 
V/v Khẩn Cấp Cứu Trợ Nạn Nhân Hỏa Hoạn Tại Úc 

Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 

 
Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni, 
Kính thưa quý đồng hương, đồng bào Phật tử  trên toàn liên bang Úc Đại Lợi, 

Như quý vị đã biết qua các phương tiện truyền thông đại chúng, Úc Châu đang trải qua thảm 
họa cháy rừng lịch sử, tình trạng hạn hán tiếp diễn ba năm qua do biến đổi khí hậu, là nguyên 
nhân dẫn đến hàng loạt vụ cháy này. Bắt đầu từ đám cháy đầu tiên vào đầu tháng 11 và mới 
nhất xảy ra hôm nay tại East Gippsland (Victoria) và Cobargo (NSW) đã có thêm hai người 
chết hơn 140 đám cháy đang hoành hành ở các khu vực núi đồi của hai tiểu bang New South 
Wales và Queensland. Hệ quả là có hơn một triệu hecta rừng và đất nông nghiệp cũng như 
hàng ngàn căn nhà bị thiêu rụi. Tin mới nhất cho biết 6 người đã thiệt mạng và hàng ngàn 
người khác phải sơ tán, phong tỏa các tuyến đường và đóng cửa các cơ sở công cộng. Đặc 
biệt khói bụi mịt mù đang đe dọa trung tâm thành phố Sydney và các vùng phụ cận. 

Mặt khác, những hình ảnh loan tải trên đài truyền hình ABC cho thấy các đám cháy rừng ở 
vùng Harrington, Wallacia, Cobargo, tiểu bang New South Wales, cách Sydney 335 km về 
phía Đông Bắc, và hơn 3.000 lính cứu hỏa cùng nhiều phương tiện chữa cháy đang được huy 
động để đối phó với những đám cháy đang lan nhanh trên hai tiểu bang New South Wales và 
Queensland. Cư dân trong vùng bị hỏa hoạn đang lo lắng phải đối mặt với những thảm họa 
khác vì nhiệt độ sẽ lên đến 44 độ C phía Tây và phía Bắc NSW. 

Cục Khí Tượng của tiểu bang NSW cho biết, đám cháy lớn nhất diễn ra tại Núi Gospers, 
ngoại ô phía Tây Bắc Sydney, đám cháy này không thể dập tắt được bằng máy bay thả bom 
nước hoặc lính cứu hỏa, mà chỉ mong trời đổ mưa mới có thể cứu vãn được, nếu không thì 
các đám cháy vẫn tiếp tục tàn phá cho đến cuối tháng 1 hoặc đầu tháng 2 năm 2020. 

Để bày tỏ niềm thương cảm đối với các nạn nhân hỏa hoạn, cũng như tiếp trợ công tác cứu 
hộ của chính phủ Úc Đại Lợi trong cơn hỏa hoạn này, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống 
Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi-Tân Tây Lan tha thiết kêu gọi chư Tôn Đức Tăng Ni và đồng 
hương Phật tử nhiệt tâm đóng góp cũng như lạc quyên rộng rãi tại các tự viện thành viên của 
Giáo Hội, để kịp thời tổ chức ủy lạo cứu giúp. Nghĩa cử này vừa thể hiện tinh thần "Thương 



người như thể thương thân", vừa nói lên sự đền ơn đáp nghĩa mà xứ sở này đã cưu mang 
cộng đồng người Việt chúng ta hơn 40 năm qua. 

Để nhanh chóng và hữu hiệu hơn, xin đề nghị mọi sự cứu trợ, quý vị Trụ Trì các cơ sở thành 
viên trong Giáo Hội gây quỹ hay nhận được sự ủng hộ của cá nhân hoan hỷ góp nhặt lại, gởi 
về Tổng Vụ Từ Thiện (Tổng Vụ Trưởng TT Thích Tâm Phương) để tổ chức của chúng ta có 
số tiền khả dĩ, sau đó sẽ đề cử người đến trao tặng các nạn nhân hỏa hoạn như Giáo Hội đã 
từng thực hiện công tác này trước đây. 

Thành tâm tán thán công đức lợi hành của chư Tôn Đức Tăng Ni và quý đồng hương Phật tử 
trong công tác cứu tế này. Nhất tâm cầu nguyện các nạn nhân hỏa hoạn được cứu giúp kịp 
thời cũng như sớm tái lập và ổn định đời sống.  

Hội Đồng Điều Hành 
Hội Chủ, 

 
 

 

 

HT. Thích Bảo Lạc 

 

 

 

 

 

 


