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Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phâ ̣t. 

Kính thưâ Quý Đạo Hữu và Quý Đồng Hương, 

Mô ̣ t mùa Phâ ̣ t Đẩn nữa lậi về với người con Phâ ̣t. Để thể hiện lòng thành kính tri ân lên Đức Từ Phụ 

Thích Ca Mâu Ni Phâ ̣ t, vầ hận chế việc tụ tập đông người tránh lây lan dịch Corona, chúng ta hẫy 

cùng nhau tưởng niê ̣m Đức Phâ ̣ t Đẩn Sanh Phâ ̣t lịch 2564 trong tâm của mỗi tự thân vầ chí thầnh 

cầu nguyê ̣n chô Đậi Dịch Corona sớm chấm dứt để nhân loậi được trở lậi cuô ̣c sống bình thường. 

Chúng ta hẫy cùng cầu nguyê ̣n cho những người bị bê ̣nh vầ những người bị thiê ̣t mậng, vầ cầu 

nguyê ̣n cho cấc nhân viên y tế đẫ vầ đâng dũng cẩm giúp đỡ nhân loậi đương đầu với bê ̣nh dịch nầy.   

Tuy Đậi Dic̣h Corona đâng lầm cho nhân loậi trên toần thế giới phẩi hoang mang lo sợ, nhưng đây 

cũng lầ mô ̣ t thuâ ̣n cẩnh để nhấc nhở chúng ta lời Phâ ̣t dậy về chân lý Vô Thường, Khổ, Vô Ngẫ luôn 

hiển hiê ̣n trước mất ta. Để thành kính tri ân Đức Phật, trong tinh thần Phâ ̣ t Đẩn năm nây, chúng ta 

hẫy dùng thời gian trấnh tụ tập đông người để tinh tấn hộc hổi, tu tâ ̣p vầ thực hầnh những lời dậy 

của Đức Phâ ̣t. Nếu cố điều kiê ̣n, chúng ta cũng nên hộc hổi vầ tu tâ ̣p cấc phấp hầnh Giới, Ðịnh, Tuệ 

trong Bát Chánh Ðạo dẫn đến sự nhâ ̣n thức Tứ Diệu Ðế vầ diê ̣t khổ. Đây lầ nền tảng căn bẩn của giáo 

lý Đức Phâ ̣t dậy để diê ̣t trừ tham sân si cho chánh niệm luôn hiện hữu trông đời sống của mình. Cố 

được chấnh niê ̣m thì chúng ta luôn thoẩi mấi, thư giẫn, bình an, hậnh phúc; không phân biê ̣t, chấp 

trước; vầ tu bất cứ phấp môn nầo cũng dễ thầnh tựu. 

Mùa Phâ ̣ t Đẩn năm nây, Chùa Ngần Phâ ̣t cố cấc buổi lễ cầu an hầng ngầy trong hai thấng từ Thứ Năm 

ngầy 23 thấng 4 năm 2020 (nhầm ngầy 1 thấng 4 năm Cânh Tý) đến ngầy 20 thấng 6 năm 2020 

(nhầm ngầy 29 thấng 4 nhuâ ̣ n năm Cânh Tý). Quý Đậo Hữu, Đồng Hương xin gởi phiếu cầu an, cầu 

siêu đính kềm. Chùa sẽ cầu nguyê ̣n cho quý vị vầ người thân liên tiếp 7 ngầy trong mùa Phâ ̣ t Đẩn. 

Kińh chúc Quý Đậo Hữu, Đồng Hương mô ̣ t mùa Phâ ̣ t Đẩn luôn an lầnh không bị ẩnh hưởng bởi Đậi 

Dịch Corona vầ thân tâm thanh tiṇh tưởng niê ̣m ngầy Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni Phâ ̣ t Đẩn Sanh. 

Kińh chúc Quý Đậo Hữu, Đồng Hương luôn gâ ̣p thuâ ̣n duyên trên đường tu hộc vầ hô ̣  trì Tam Bẩo để 

bồi đắp công đức cho sự giải thoát khổi cấc khổ đâu của sanh tử luân hồi.  

Nam Mô Lâm Tỳ Ni Viên Vô Ưu Thọ Hạ Thị Hiện Đản Sanh Bổn Sư Thích Câ Mâu Ni Phật. 

Ngầy 7 thấng 5 năm 2020 

Chùa Ngần Phâ ̣t 
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MẪU XIN CẦU AN VÀ CẦU SIÊU 

Quý Phâ ̣t tử muốn cầu an hay cầu siêu chô người thân trong mùa Phâ ̣ t Đẩn 2020, xin điền vầo mẫu 

đơn dưới đây. Nếu không đủ hầng, xin quý vị in thêm. Chùa sễ cầu an vầ cầu siêu chô người thân của 

quý Phâ ̣t tử liên tiếp trong 7 buổi lễ từ ngầy nhâ ̣n được đơn xin cầu an hay cầu siêu của quý Phâ ̣ t tử.  

Hộ Tên Gia Chủ: ______________________________________________________ Phấp Danh: _______________________________________ 

Địa Chỉ: ____________________________________________________________________________________________________________________ 

Điê ̣n Thoậi:  ________________________________ , Email: ______________________________________________________________________ 

XIN CẦU AN (Prayer Request for Peace and Well-Being) 

Liên Hê ̣  Hộ vầ Tên Phấp Danh Ngầy Sanh 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

XIN CẦU SIÊU (Prayer Request for The Deceased) 

Liên hê ̣  Hộ vầ Tên Hương Linh Phấp Danh Ngầy Mất Tuổi 
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