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Chào mừng Lễ Songkran 2020, 

 

Vẫn còn vài ngày nữa là đến lễ Songkran (Tết Thái Lan) nhưng không khí của tu viện khá 

yên tĩnh. Một nhóm anh chị em trong Hội đồng chăm sóc buổi lễ đang chuẩn bị cho lễ 

hội Songkran tại tu viện trong tinh thần một gia đình tâm linh của các nam nữ tu sĩ. Làm 

sao niềm vui có thể trọn vẹn khi thế giới tràn ngập nỗi lo lắng, sợ hãi và khủng hoảng 

do đại dịch mang tên Covid-19. Hàng năm, các tu sĩ rất vui mừng tổ chức một khóa tu 

cho hàng trăm người nói tiếng Thái tham dự, lễ hội năm mới đầy ý nghĩa mang đầy tinh 

thần văn hóa, niềm vui và sự gắn kết, đặc biệt là giữa các thành viên trong gia đình và 

bạn bè thân thiết. Mặc dù chúng tôi khá yên bình và đang được Đức Phật, Trời, những 

người bảo vệ bờ cõi, tổ tiên và thiên nhiên bảo vệ, nhưng chúng tôi rất đồng cảm và 

luôn nghĩ về các bạn. Do tình hình, chúng tôi không thể giúp đỡ bên ngoài tu viện 

ngoài việc thiền tọa, thiền hành, tụng kinh và cầu nguyện cho thế giới được an lành và 

nhân loại sớm ngăn chặn đại dịch để trở lại cuộc sống bình thường. Chúng tôi chỉ có 

thể đóng góp bằng năng lượng yên tĩnh của tự thân, sự có mặt hòa bình của chúng tôi 

qua thiền định trực tuyến, tụng kinh và gởi năng lượng an lành đến với đất mẹ để bạn 

có thể có một nơi ẩn náu bình an, không bị chìm đắm trong những lo lắng, vô vọng. 

 

Mặc dù năm nay chúng ta không thể tụ tập cùng nhau như mọi năm để tôn vinh Lễ 

Songkran trong tinh thần nuôi dưỡng và nâng cao phẩm chất đạo đức trong mỗi người, 

mỗi gia đình và trong cộng đồng, bởi vì chúng ta phải thực hành cách xa xã hội. Theo 

truyền thống Phật giáo, đôi khi các nhà sư cũng tham gia vào một thời gian tu tập gọi là 

nhập thất, có thể trong một hoặc hai tuần hoặc thậm chí thời gian dài hơn để suy ngẫm, 

để khám phá và nhận ra sâu sắc giáo lý của Đức Phật (Pháp thân). Khóa tu ba tháng 

mùa mưa của Tăng đoàn cũng là một cách nhập thất. Những ngày này vô cùng trân 

quý, có giá trị đối với các tu sĩ vì họ không phải đi du hóa, vì phải ở một nơi trong ba 

tháng nên họ có nhiều thời gian để học hỏi, tu tập thân tâm, xây dựng và làm lớn mạnh 

sự giác ngộ của đời sống tu sĩ. 



 

Cuộc sống bên ngoài liên quan đến các doanh nghiệp và sự kiện; việc có thời gian cho 

bản thân và gia đình trở nên khó khăn hơn. Hãy tận dụng mùa đại dịch này để quay lại 

chăm sóc bản thân, lắng nghe sâu sắc bản thân để hiểu và yêu bản thân hơn một chút. 

Khi chỉ có bạn mới có thể hiểu và yêu chính mình, thì bạn sẽ có thể hiểu và yêu người 

khác. Tận dụng cơ hội này để được ở bên gia đình, những người thân yêu của bạn và 

làm những điều có thể mang lại cho họ niềm vui và hạnh phúc như mơ ước của bạn. Đôi 

khi chúng ta phàn nàn rằng chúng ta không có thời gian để thực sự sống, để yêu 

thương và có mặt cho chính mình. Có đúng không? Đây có lẽ là thời điểm tốt nhất cho 

chúng ta? Thiền sư Thích Nhất Hạnh, bậc thầy đáng kính nhất của chúng tôi đã dạy rằng 

"Làm thế nào chúng ta có thể yêu thương nếu chúng ta không thực sự có mặt ở đó?" 

Nếu không phải bây giờ, vậy thì khi nào? Lễ Songkran, mùa dịch bệnh và cách ly là cơ 

hội tuyệt vời để chúng ta ngồi xuống, cho nhau những giọt cam lồ của suy nghỉ, lời nói 

và hành động. Mặc dù có thể là một hành động nhỏ, nhưng nó đủ để mang lại sự ấm 

áp, niềm vui và hạnh phúc cho chính bạn, người thân và những người chung quanh. 

Chúng ta không cần phải té nước như mọi năm (mặc dù lễ hội làm nước bắn tung tóe 

rất vui vẻ và kết nối) nhưng chúng ta biết rằng trong trái tim của mọi người đều có một 

vị Phật bé tí. Chúng tôi xin gởi những giọt nước cam lồ đầy yêu thương  đến tưới tẩm 

các đức Phật sơ sinh đó, để các hạt giống giác ngộ nầy được lớn lên trong niềm vui, 

hạnh phúc, một nội tâm sâu lắng và tự do. Điều này sẽ giúp chúng ta mạnh mẽ hơn, 

chuyển hóa được những năng lượng bế tắt như lo lắng, sợ hải và bất an.  

 

Là Phật tử, chúng ta luôn biết cách ứng phó với từng tình huống sao cho phù hợp. 

Không có gì phải sợ vì chúng ta đã có một con đường. Có những trận thiên tai, lũ lụt, 

nghèo đói, dịch bệnh mà nhiều người và các loài khác phải đi qua, đối diện với sự diệt 

vong. Vì vậy, chúng ta không nên hoảng sợ. Sinh tử (luân hồi) là điều tự nhiên, và tổ tiên 

của chúng ta vẫn đã phải trải nghiệm, học hỏi, trải qua trong mất mát. Họ đã cho chúng 

ta những kinh nghiệm và kỹ năng để chúng ta có thể tiếp tục tiến về phía trước. Họ chết 

vì chúng ta và vì vậy chúng ta sống vì họ. Khi họ chết, một phần của chúng ta cũng chết. 

Khi chúng ta còn sống, một phần của họ vẫn còn sống trong chúng ta. Bởi vì bạn có đó 

nên tôi có đây. Đó là giáo lý sâu sắc về tương tức, vô ngã của Phật giáo. 

 



Đại dịch này đã đe dọa cuộc sống con người, cướp đi hàng ngàn mạng sống và rất dễ 

lây lan. Đại dịch này sẽ tạo ra khó khăn sâu sắc trong các nền kinh tế thế giới. Tuy vậy, 

điều đáng sợ nhất là nó tạo nên sự sợ hãi. Nỗi sợ hãi sẽ khiến chúng ta từ từ khô héo và 

thậm chí giết chết chúng ta. Nó làm phát sinh sự lo lắng, trầm cảm, tuyệt vọng, bối rối, 

tức giận và bạo lực. Tuy nhiên, nếu chúng ta nhìn ở một góc nhìn khác, bầu không khí 

của trái đất đã trở nên tươi hơn, sạch hơn, giảm tai nạn xe hơi và tử vong. Mọi người 

đang học lại thói quen ăn uống và sinh hoạt, trở nên tỉnh táo hơn, sống chậm lại, ôn 

hòa và khỏe mạnh hơn, chúng ta học cách trân trọng nhau hơn. 

 

Mặc dù đường cong của căn bệnh chưa bị san phẳng, cuộc sống vẫn biểu hiện những 

tươi đẹp và có nhiều điều để chúng ta nhận thức và trân trọng. Nếu chúng ta biết cách 

thắp lên ánh sáng chánh niệm và sống sâu sắc trong từng mỗi phút giây, chúng ta làm 

cho hối tiếc và sợ hải không có cơ hội biểu hiện. Sợ hãi là thứ chúng ta có thể tạo ra, 

đặc biệt là trong thời điểm khó khăn này. Chúng ta hy vọng vắc-xin sẽ có mặt càng sớm 

càng tốt, nhưng chúng ta sẽ không ngồi đó và mong chờ trong sự lãng quên. Tinh thần 

không sợ hãi, niềm vui, hạnh phúc, tình yêu và sự bình an nội tâm cũng là một loại vắc-

xin cực kỳ quan trọng và hiệu quả. "Sống hạnh phúc, chết bình yên." Đó là lời dạy của 

Đức Dalai Lama. Tôi sẽ bị nhiễm nCovid-19 chăng? Không ai biết! Nhưng chúng ta biết 

chắc chắn rằng chúng ta có thể học cách sống chánh niệm và bình an giữa mùa đại 

dịch. 

 

Cầu mong Tam Bảo Phật, Pháp và Tăng có mặt trong bạn để cuộc sống của bạn được 

thêm bình an và hạnh phúc. 

 

Chúc bạn và gia đình một Lễ Songkran đầy bình yên và yêu thương. 

Thay mặt các tăng ni tại Trung Tâm Thực Tập Thiền Quốc Tế Làng Mai Thái Lan. 

 

Với tâm từ, 

Bikkhu Dhamma Sati 


