
 
 

Tâm thư Covid-19-Thông báo Nghi lễ Tết Nhâm dần-2022 

 
Kính thưa Quý Đồng Hương Phật tử, Quý Đạo hữu, 

 

Xuân Nhâm dần năm nay, cũng là năm mừng xuân thứ hai mà tất cả tín đồ Phật Giáo khắp mọi 

nơi nói riêng và nhân loại trên khắp toàn cầu nói chung phải tiếp tục sống trong nỗi hoang mang, 

lo lắng của dịch bệnh Covid-19. Gần đây là sự bùng phát của dịch chủng mới-Omicron đang lan 

tràn trên nhiều quốc gia hiện nay phải đối phó với những lo âu, bất an của dịch chủng mới 

Omicron. 

Trong tình huống khó khăn chung cho nhân loại là đệ tử của Đức Phật chúng ta hãy nương theo 

Giáo lý từ bi, bao dung và thuận theo nhân duyên trong cuộc sống mà Đức Phật đã đinh ninh 

truyền trao vô lượng pháp môn để giảng dạy- ngỏ hầu giúp chúng ta hoá giải, thanh lọc những lo 

âu vượt ngoài khả năng hiện tại của chúng ta. 

 

Đạo Phật là đạo từ bi, đức hạnh của Đức Phật là thương yêu muôn loài, khi chúng ta thực 

hành hạnh từ bi thì trái tim nhân ái sẵn có khi chúng ta vừa chào đời sẽ hiển hiện. Ý tưởng thương 

yêu bao dung muôn loài giúp chúng ta tự hoá giải, thanh lọc những ý tưởng hoang mang lo sợ-

thay vào đó sự an lạc và hạnh phúc tự nhiên  từ trong tâm thức của chúng ta-sẽ giúp chúng ta chế 

ngự những tình huống nghịch cảnh, nghịch duyên mà hiện nay tất cả chúng ta cần phải ứng phó. 

 

Kính mong những người con Phật hãy cùng nhau thực hành hạnh Tri ân-Báo ân trong bài pháp 

Tứ Trọng Ân:  

1-Ân Cha mẹ; 

2-Ân Tam Bảo Sư Trưởng;  

3-Ân Quốc Gia xã hội;  

4-Ân chúng sanh, muôn loài sinh vật 

  

Thực hành theo giáo pháp Tứ Trọng Ân là nền tảng chơn đạo đức- giúp chúng ta tăng trưởng 

tâm cung kính, tâm thương yêu và tâm bao dung đối với muôn loài. Như thế đó, là chúng ta đã tự 

tìm cho mình một con đường tràn đầy chơn hạnh phúc. 

Chúng ta hãy cùng nhau đồng tâm hiệp lực tiếp tục ủng hộ phương pháp chống dịch bệnh 

COVID-19 với tâm nguyện cầu mong cho mọi người, mọi nơi sớm không còn sống trong hoang 

mang lo sợ của dịch bệnh Covid-19. 

 

Trong những ngày Tết Chùa vẫn mở cửa để Quý Đồng hương về Chùa lễ Phật, trong những ngày 

tết Chùa vẫn thực hành dâng hương cúng Phật, cầu an,cầu siêu cúng cơm cho Hương linh tại 

Chùa và cúng sao giải nạn. Do chu vi Chánh Điện nhỏ hẹp nên chúng ta hãy cùng nhau duy trì 

điều lệ Covid-19 an toàn. Thành kính nguyện cầu Hồng Ân Tam Bảo gia hộ cho ngàn triệu dân 

trên Thế giới sớm vượt qua dịch bệnh COVID-19. 

Kính chúc Quý Đồng Hương Phật Tử, Quý Đạo hữu cùng gia đình quyến thuộc một mùa Tết 

Nhâm dần luôn được Hồng ân Tam Bảo gia hộ sức khoẻ dồi dào, gia đình đoàn tựu, mọi sở 

nguyện đều được viên thành. 

 

Trân kính 

 
Trụ-trì 

Thích nữ An Thiện 


