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Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 

 
Kính bạch chư Tôn Giáo Phẩm, chư Tôn đức Tăng Ni  
Kính thưa Quý Thiện nam Tín nữ, Phật tử, quý Cư Sỹ và Đồng hương 

 
Toàn thế giới  tràn ngập nước mắt tang thương trước cơn Đại dịch COVID-19 hiện nay. Chúng tôi tha 

thiết kêu gọi những người con Phật nhất tâm vận chuyển năng lượng từ bi cứu khổ để hóa giải oan khiên này. 
Chưa lúc nào như hiện nay, loài  người đồng hướng về một điểm: Cùng xô đẩy, chống lại con vi trùng bé nhỏ 
đầy kinh hãi như vậy. Định lực và Trí lực sẽ thay đổi nghiệp lực và ma lực. Đức Phật Thích Ca đã đi qua con 
đường ấy trên đường giác ngộ, đặc biệt trong đêm thành Đạo, nhờ Định lực và Trí lực mà Ngài đã điềm nhiên 
trong bao trận cuồng phong thách đố của ma vương trước giờ thành Phật.  
  

Hãy vực dậy hỡi những người con Phật. Chúng ta cùng quán chiếu: không sợ hãi; nhìn thẩm sâu vào đau 
thương mà khởi lòng đại bi phát nguyện, bằng cách tạo ra Định và Trí lực qua tư duy và hành trì giáo pháp của 
Như Lai. Hãy quán nghiệm thời gian cách ly là thời điểm quí hiếm giúp ta thắp lớn Định lực trước ma vương. 
Loài người sẽ vượt qua bóng đêm nghiệt ngã hôm nay, trong đó có năng lực thầm lặng từ những người đệ tử 
Phật.  
 

Mỗi người con Phật dành vài phút trong ngày, hướng về bao sinh linh đã nằm xuống trong cơn đại dịch. 
Niềm đau của họ và người thân, chúng ta có dự phần. Cầu xin họ được siêu sanh lạc cảnh. Cầu xin người ở lại 
vượt qua nỗi đau trầm thống và kinh hoàng khi phải chứng kiến những người thân ra đi.  
 

Chúng ta đồng chắp tay cảm niệm các nhà lãnh đạo nước Mỹ và thế giới, các bác sĩ, y sĩ, bệnh viện, các 
khoa học gia và toàn thể loài người đã ngày đêm phụng hiến cho sự sống còn chúng ta trước đại dịch. Loài 
người sẽ vượt qua. Chúng ta sẽ vượt qua. Chúng ta có Định lực và Trí lực. Loài người đang nuôi dưỡng năng 
lực. Mặt trời an ổn sẽ trả lại cho thế gian này.  
 

Hội Đồng Giáo Phẩm Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ xin nhất tâm kính lễ tất cả tấm 
lòng của quí vị và gói trọn triệu tấm lòng này dâng lên cúng dường đức Thế tôn trong mùa Phật Đản tang 
thương năm nay.  
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