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                                        THÔNG TƯ  
v/v TRAI ĐÀN CẦU SIÊU - CẦU AN 

tại khóa tu học Úc Châu kỳ 20 

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 

- Kính bạch chư tôn thiền đức Tăng Ni 

- Kính thưa quý học viên, Phật tử 

 

Trong vòng 3 năm qua (từ 2019 đến 2022), thế giới chúng ta xảy ra rất nhiều biến động thiên tai 

nhân hoạ, chiến tranh, lũ lụt, động đất, sóng thần, khô hạn, cháy rừng, lắm kẻ lầm than, người người đồ 

thán. Đặc biệt đại dịch Covid -19 đã dẫn đến biết bao đau thương, mất mát khắp 5 châu. Làm sao quên 

được hình ảnh đau thương, khi chứng kiến nhiều người dõi mắt trông theo chiếc quan tài lạnh lẽo trong 

xe đông lạnh mà lòng uất nghẹn khôn nguôi. Theo thống kê của tổ chức y tế thế giới số người nhiễm 

bệnh hơn 567 triệu, số người tử vong vì dịch bệnh cũng trên 6 triệu.  

Nước Úc thân yêu của chúng ta cũng không ngoại lệ, năm nay mưa lũ xảy ra khắp cả nước, 

nghiêm trọng nhất là 2 tiểu bang NSW và Quensland mà Tổng Vụ Từ Thiện cũng đã đi cứu trợ. 

Trên đây là những lý do, nên nhân khóa THPPUC kỳ 20 tại Thiền Lâm Pháp Bảo, tổng vụ Nghi 

Lễ - Văn Hóa thiết lập trai đàn cầu siêu bạt độ, chư vong linh bất hạnh ngộ nạn, và cầu quốc thái dân an. 

Nhờ sức gia trì, chú nguyện của đại tăng mà âm siêu dương thới. 

Kèm theo Thông tư này là sớ cầu an, cầu siêu, ngưỡng mong chư tôn đức phổ biến rộng rãi để 

mọi người cùng tham gia và nhất tâm cầu nguyện. 

Tổng vụ Nghi Lễ - Văn Hóa niệm ơn quý Ngài và liệt quý vị. 

Kính chúc chư tôn đức và toàn thể quý đồng hương Phật tử tứ đại điều hòa, thân tâm an lạc. 

 

Tổng vụ Nghi Lễ - Văn Hoá  

        Tổng Vụ Trưởng, 

 

 

 

 

 

 

Tỳ Kheo Thích Nhuận Chơn 


