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MÙA PHẬT ĐẢN PHẬT LỊCH 2564 trong bối 
cảnh bệnh dịch COVID-19 Năm DL2020 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 

 
“Bảy đóa sen hồng nâng gót ngọc 
Ba ngàn thế giới đón Như Lai" 

 

 
Kính thưa Quý Đồng hương Phật tử, 

Trong bối cảnh bệnh dịch COVID-19 đã chuyển đổi 
cuộc sống sinh hoạt  của mọi người  toàn thế giới. 
 Cũng như tất cả các Chùa trên toàn cầu cũng đều 
phải chấp hành đúng theo các nguyên tắc phòng 
chống bệnh dịch COVID-19 nên việc tổ chức Lễ 

Phật Đản tại các Chùa phải giới hạn số người tham 
dự hoặc on line.  

Chùa Viên Giác vì quá chật hẹp nên không đủ 
phương tiện thực hiện nghi lễ on line. 

Thưa Quý Đồng hương Phật tử, 

Mùa Phật đản Phật lịch 2564 năm nay diễn 
ra trong bối cảnh bệnh dịch COVID-19 
khắp mọi nơi. Trong hoàn cảnh hoang mang 
lo lắng  này, tất cả chúng ta là những người 
con Phật hãy hướng về Pháp từ bi của Đức 
Phật, hãy bao dung thương xót đến tất cả 
mọi người chung quanh chúng ta, cho dù 
những ai chúng ta không hề quen biết vì 
hiện giờ  những lo âu về bệnh dịch COVID-
19 này mà ai ai cũng không tránh được. 

Trong bối cảnh này, chúng ta cũng có thể 
thực hành theo pháp Phật, huân tập tư tưởng 
hồi quan phản chiếu về nội tâm của chúng 
ta, bằng cách an trụ từ tâm và an trụ trong 
hoàn cảnh hiện hữu tại gia hoặc trong công 
việc của chúng ta(nếu hoàn cảnh cho phép). 
Quay về nội tâm sẽ giúp tâm thanh tịnh, 

thấu rõ giòng tư tưởng, nương theo Pháp từ 
bi của Đức Phật chúng ta sẽ nhận rõ tình 
thương yêu muôn loài của Đức Phật mà 
chính chúng ta hiện giờ cũng thực hành 
được vì bệnh dịch COVID-19 có khả năng 
truyền nhiễm rất cao giữa con người và con 
người. 

Chúng ta hãy bắt đầu từ chính bản thân 
mình hãy giữ gìn sức khoẻ của chúng ta, 
hãy tuân theo phương pháp phòng chống 
bệnh dịch COVID-19 của Bộ Y Tế và 
Chính quyền Úc. Đó là chính chúng ta đang 
thể hiện tình thương đến với mọi người, giữ 
gìn sức khoẻ cho mọi người. 

Nếu mỗi người con Phật tuân thủ theo 
phương pháp chống bệnh dịch COVID-19 
bằng tâm niệm từ bi trong bối cảnh bệnh 
dịch COVID-19 của mình, là đã cúng 
dường trong mùa Đại lễ Phật Đản-Phật lịch 
2564 tràn đầy ý nghĩa từ bi trong nhà Phật.  

Nam Mô A Di Đà Phật 
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