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Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 
 
Kính bạch chư Tôn Thiền đức Tăng Ni 
Kính thưa quí Cư Sỹ, Thiện nam Tín nữ, Gia đình Phật  tử các cấp và Đồng hương 
 
Giáo hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ xin nhất tâm đảnh lễ tri ân tất cả 
chư Tôn Thiền đức Tăng Ni đã nỗ lực để gìn giữ Phật pháp và làm nơi nương tựa lớn 
lao cho các cộng đồng Phật tử ở đất nước Hoa Kỳ trong mùa đại dịch hơn một năm 
qua.  Giáo hội xin tán thán tinh thần hộ đạo và tu đạo của quí Thiện nam Tín nữ 
trong hoàn cảnh tai ương đầy kinh hãi hiện nay. Tất cả năng lực và công đức lớn lao 
này của người đệ tử, chúng con xin dâng lên cúng dường đức Thế Tôn trong ngày 
Đản sinh. Hàng trăm ngàn trái tim, hàng vạn ngàn bàn tay siết chặt giữa những 
thương đau tràn ngập của nhân loại, chúng con nguyện quán chiếu thật sâu sự khổ 
nạn hiện nay để kiên nhẫn mà vượt qua.  
 
Có nghịch cảnh nào không là những bài pháp vô ngôn mầu nhiệm. Có giọt nước mắt 
nào mà không ẩn chứa vị ngọt của nước cam lồ. Đức Phật Thích Ca Đản sanh, Xuất 
gia, Thành đạo để khai thị cho chúng con thấy và cảm nhận ra điều đó. Nếu không 
suy nghiệm được vậy, chúng con sẽ khổ đau nhiều hơn, trách móc và thù hận cũng 
nhiều hơn. Tâm trạng bức xúc, lòng căm phẫn, sự chia rẽ là những đau thương lớn 
trong đời sống nhân sinh và cũng đang xảy ra trên đất nước này. Hỡi những người 
con Phật, hãy xây dựng những hải đảo tự thân để chúng ta trụ vững trước đại nạn 
hiện nay. Dẫu cho không may, nếu phải ra đi vì bịnh dịch thì lòng này xin được 
thoáng nhẹ như mây trôi. Những tháng ngày qua sự sợ hãi đã phủ kín đời sống 
chúng ta. Hiểu biết, bình tĩnh và lòng kiên nhẫn là liệu pháp giúp chúng ta giảm bớt 
khiếp sợ trước một dịch hạn. 
 
Chưa bao giờ chúng ta thấy năng lực của sự tu tập vô cùng quí giá như hiện nay. 
Giáo pháp Phật đà là để sống chứ không phải để quảng diễn suông. Đã bao lần ta lập 
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đi lập lại câu “đời là vô thường”, nhưng thực sự điều ấy có thể hiện một cách trầm 
hùng trong ta hay không khi phải đối diện với đại dịch đầy sợ hãi như thế này. Đất 
nước Hoa Kỳ có cùng chung đại nạn của nhân loại nhưng chúng ta vẫn còn may mắn 
so với nhiều quốc gia khác. Điều ấy cũng khẳng định phước báo của người dân nước 
này. Phước báo này cần được vun bồi từ mỗi người trong đó có người đệ tử Phật. 
Mỗi ngày chúng ta sống trong thiện ý, lòng bao dung và trách nhiệm với quê hương 
này sẽ là phước lợi cho hôm nay và mai sau của chúng ta.   
 
Phật đản năm nay sẽ không có nhiều hình thức uy nghiêm, người con Phật quy tụ 
không đông đảo như những năm trước, ngược lại chúng ta sẽ dành nhiều thì giờ 
hơn để tưởng nhớ về ngày ra đời của Phật bằng cách cùng thầm nghĩ: Bản nguyện  
của Ngài là gì khi hóa thân đến trần gian? Chúng ta đã đáp lại phần nào ước vọng 
này? Có nhiều cách cử hành lễ Phật Đản, thầm lặng và tư duy cũng là một cách được 
trân trọng. Mỗi chùa viện, mỗi gia đình tổ chức ngày Phật đản theo điều kiện địa 
phương của mình. Đại dịch còn có mặt. Luật pháp còn ràng buộc. Hãy như một con 
nước nhỏ và hãy tùy thuận mà chảy về biển. Xin nhất tâm cung thỉnh tất cả chúng ta 
dồn hết định lực ngày Phật đản năm nay hướng về bịnh dịch, thảm họa và mong 
được chuyển hóa.  
 
Chúng ta không thù ghét trước một tình thế không may. Chúng ta không nản lòng vì 
mọi việc không như ý. Năm 2020 và 2021 là hai năm nhiều tang thương của đất 
nước Hoa Kỳ. Mọi sinh hoạt của Giáo hội cũng chung cùng. Nhưng mùa Đông sẽ đi 
qua, chỉ  còn thời gian và sự kiên nhẫn. Giáo Hội luôn luôn đặt trọn niềm tin vào quí 
vị. Một niềm tin của hiểu biết và trọn lành.  
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