Mùa Vu Lan Báo Hiếu
PL:2565 Năm Tân Sửu DL: 2021 trong Bối cảnh đại dịch COVID-19
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính thưa Quý Đồng Hương Phật Tử, Quý Đạo hữu
Kính thưa Quý Đồng hương Phật tử,
Năm nay cũng là năm thứ hai mà sự xuất hiện của Đại dịch COVID-19 đang tiếp tục xảy
ra trầm trọng tại Tiểu Bang NSW, mà cũng lại vào mùa Lễ Vu Lan- một Đại Lễ thiêng
liêng nhắc nhở chúng ta hạnh hiếu thảo-tri ân, báo ân song thân đã qua đời hoặc còn tại
thế.
Là Đệ tử của Đức Phật, tất cả chúng ta đã thầm hội ý nghĩa hiếu hạnh trong Kinh Vu Lan
Bồn-Kinh Báo hiếu mà hằng năm chúng ta đều cùng nhau tựu hội về Chùa tham dự buổi
lễ thiêng liêng này, để thắp nén hương trầm; lễ Phật nguyện cầu cho song thân đã qua
đời mau được an lành, siêu sanh cõi Tây Phương Cực Lạc, còn tại thế thân tâm thường
an lạc, chuyên tâm Niệm Phật hầu được vãng sanh về cảnh Tây Phương Cực Lạc của
Phật A Di Đà, khi tuổi thọ đã mãn phần.
Thưa Quý Phật tử,
Đức Phật có dạy:”Vạn pháp do tâm tạo”. Tuy rằng, nghịch cảnh của Đại dịch COVID-19
đã thay đổi tất cả những sinh hoạt hằng ngày mà hiện đang diễn tiến đến với mọi người
trên khắp toàn cầu.
Cũng như vậy, hiện nay đang xảy ra tại Tiểu bang NSW mà hàng Phật tử chúng ta cũng
đang bị ảnh hưởng trong nghịch cảnh này. Nhằm ngăn chặn đại dịch COVID-19 lan tràn
trong cộng đồng nên những tổ chức tâm linh đều phải tạm dừng hoạt động. Trong đó có
những ngôi Chùa Việt Nam tại những khu vực vùng lân cận, cũng đều phải tuân thủ theo
quy luật lockdown của Chính Phủ Tiểu Bang NSW.
Dù rằng trong bối cảnh hiện nay, chúng ta cũng có thể chí tâm, thể hiện tấm lòng tri ân,
báo ân thực hành hạnh báo hiếu tại gia và tuỳ theo hoàn cảnh và phương tiện mà thực
hành.
Chúng ta có thể dành thời gian trong ngày, mỗi ngày trong tháng 7 âm lịch, tụng niệm
hoặc lắng nghe Kinh Vu Lan Bồn và Kinh Điạ Tạng (trong 2 tuần đầu của tháng 7 bắt
đầu Kinh Vu Lan đến ngày rằm 15, sau đó Kinh Địa Tạng đến cuối tháng 7 âm lịch).
Chúng ta hãy cố gắng giữ gìn thân, khẩu và ý thanh tịnh, đem tâm chí thành, tập trung
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tụng hoặc lắng nghe từng câu kinh bài kệ, vì đó là những lời dạy bảo của Đức Phật đã
ân cần tuyên dương nhắc nhở hạnh hiếu; để hàng Phật tử chúng ta nương theo đó mà
thọ trì hằng năm trong mùa Lễ Vu Lan.
Chúng ta hãy đem sự hành trì tại gia trong mùa Lễ Vu Lan này mà hồi hướng cho song
thân đã qua đời hoặc còn tại thế cũng sẽ được phần lợi ích- Như Đức Phật có dạy ”Sở
cầu sở chứng”. Vì khi chúng ta nương theo tâm chí thành khẩn nguyện thì sẽ có sự
chứng giám của Chư Phật.
Nhân dịp mùa Lễ Vu Lan năm Tân Sửu, chúng tôi kính nguyện Mười Phương Chư Phật
gia hộ cho tất cả quý Phật tử, gia đình quyến thuộc vạn sự an lành và hạnh phúc, cùng
tất cả những ai trên khắp toàn cầu và những người dân tộc Việt thân thương của chúng
ta tại Việt Nam, sớm vượt qua nạn Đại dịch COVID-19.
Ngoài ra, chúng ta hãy cùng nhau ủng hộ Bộ Y Tế -NSW ngăn chặn sự truyền nhiễm
của COVID-19. Chúng ta hãy cùng nhau giúp Bộ Y Tế giữ gìn những người thân
thương của chúng ta và chính bản thân của chúng ta. Sự giữ gìn bảo vệ hữu hiệu cho
tất cả mọi người là bằng cách tham gia tiêm ngừa thuốc Vaccines để có thể ngăn chặn
sự truyền nhiễm nhanh chóng của đại dịch này.
Chúng ta hãy cùng nhau chân thành đa tạ, tri ân tất cả những vị thành viên trong ngành
Y tế đã và đang vất vã trong công việc chăm sóc bệnh nhân trong cộng đồng của chúng
ta và hiên nay đang miệt mài vất vã trong lĩnh vực tăng cường tiêm thuốc Vaccines để
bảo vệ chúng ta và tất cả những người thân thương của chúng ta, cùng tất cả mọi người
dân trong cộng đồng của Tiểu bang NSW.
Nam Mô A Di Đà Phật
Trân kính,

Trụ Trì
Thích nữ An Thiện
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