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Thông Báo  

VŠ  Trai  Çàn  chÄn t‰, Giäi  Oan  Båt  Đ¶ chÜ  HÜÖng Linh,                            
CÀu âm siêu dÜÖng th§i 

 

Nam Mô B°n SÜ Thích Ca Mâu Ni PhÆt                                                                                            
Kính ThÜa Qúy PhÆt tº,Qúy ñÒng HÜÖng xa gÀn,  

Trong nh»ng næm gÀn Çây, Chùa Bäo Quang Çã ti‰p nhÆn rÃt nhiŠu PhÆt tº kš gªi HÜÖng Linh th© tåi  
T° ÇÜ©ng cûa Chùa do nhiŠu trÜ©ng h®p khác nhau, ch‰t vì bÎnh tÆt, già y‰u,ch‰t bÃt Ç¡c kÿ tº rÒi 
nh»ng HÜÖng Linh anh hùng liŒt sÏ, tº nån thûy ÇÒ, Ç¥c biŒt vŠ sän nån thai nhi: nhÜ là sút säo, phá 
thai ho¥c sanh non, ho¥c vØa sanh Çã bÎ y‹u mång. Chúng ta š thÙc ÇÜ®c r¢ng do bªi nghiŒp nhân 
qúa khÙ cûa tØng ngÜ©i mà có nh»ng cái ch‰t bÃt ÇÒng nên rÃt nhiŠu oan hÒn u°ng tº chÜa ÇÜ®c 
siêu sanh.  

 N‰u trong m‡i con ngÜ©i chúng ta š thÙc ÇÜ®c s¿ cÙu t‰ xã h¶I cÀn thi‰t trong cõi ngÜ©I sÓng nhÜ 
th‰ nào, thì trong cõi vô hình viŒc lÆp trai Çàn chÄn t‰ cÀu siêu båt Ç¶ giäi oan vong linh cÛng cÀn 
thi‰t nhÜ th‰ Ãy. Chúng tôi thi‰t nghï, ñåi Çàn tràng cÀu siêu båt Ç¶ chÜ HÜÖng Linh Cºu HuyŠn thÃt 
t° anh hùng liŒt sÏ, tº nån thûy ÇÒ sän nån thai nhi vô danh, thÆp loåi cô hÒn là  viŒc làm mang š 
nghïa rÃt to l§n. Vì lš do trên chùa Bäo Quang lÆp ñåi Çàn tràng kÿ siêu giäi oan båt Ç¶ trong dÎp lÍ 
Vu Lan ngày 24, 25 và 26.08.2012. ñåi Çàn tràng này ÇÜ®c xem nhÜ là ngày cªi trói cho các HÜÖng 
Linh Çã vô tình ho¥c h»u š tØ vô lÜ®ng ki‰p Çã gây ra ngày nay phäi chÎu qûa báo không Çi ÇÀu thai 
ÇÜ®c. ñÒng th©i Çây là dÎp Ç‹ con cháu và các bÆc cha mË th‹ hiŒn lòng thành hÜ§ng vŠ hÜÖng linh 
cÀu siêu båt Ç¶ Ç‹ chÜ HÜÖng Linh ÇÜ®c sanh vŠ chÓn an lành. Pháp h¶i này diÍn ra, trên nh© pháp 
Phât oai linh, Çåo l¿c cûa Çåi Tæng và s¿ thành tâm khÄn thi‰t cÀu nguyŒn cûa chÜ PhÆt tº  tr® l¿c 
giúp chÜ HÜÖng Linh ÇÜ®c siêu sanh Låc QuÓc.  Nay B°n t¿ thông báo Ç‰n  Qúy PhÆt tº xa gÀn ÇÜ®c 
bi‰t. 

                                                                 Hamburg ngày 20.05.2012 
                              Trø trì chùa Bäo Quang 

 

                                 
                                                                   TKN Thích N» DiŒu Tâm 
Ghi chú: 
Quí  PhÆt tº Çæng ký danh sách Chư Hương linh từ ngày ra Thông báo; ChÆm nhÃt là  
đến hết ngày 14.08.2012. Ghi rõ tên(n‰u không có tên thì ÇŠ vô danh), pháp danh, ngày 
sanh, ngày mÃt, hÜªng th†(hÜªng dÜÖng) ch‰t vì lš do gì.N‰u chÆm trÍ, ban Kinh SÜ së 
g¥p khó khæn trong viŒc truy cÙu và chuÄn bÎ cho bu°i lÍ. 


