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Mùa Phật Đản Giữa Đại Dịch Thế Giới 
 

Thiện Như 
 
Hằng năm cứ đến mùa Phật Đản, lòng tôi lại trỗi lên một niềm hân hoan và đầy 

xúc động. Tôi như được trở về nương tựa, được dõi theo từng bước chân trên mỗi đoá 
sen hồng. Sự xuất hiện của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni trên cõi đời này năm ấy, đã 
chuyển hoá biết bao loài chúng sanh đang chìm ngập dưới bóng đời trầm luân u tối. 
Trong muôn loài chúng sanh đó, đã có chính bản thân tôi đây và cũng đang được hồi 
sinh, đang được sống nương nhờ vào giáo pháp giải thoát của Đức Như Lai. Và hơn 
thế nữa, tôi tự cảm nhận được từng giọt cam lồ pháp nhũ đang chảy vào tận trái tim 
khô cằn nhỏ bé của tôi và dường như làm dịu mát, mang đến cho tôi một niềm hạnh 
phúc thật vô biên.  

 
Tuy tôi đang sống trong một thế giới đầy rẫy những khổ đau, nhưng lại tự nhủ 

lòng mình cũng thật may mắn làm sao, khi hội đủ duyên lành, tôi trở về xin làm con 
của Phật. Cho đến hôm nay hơn 2600 năm, Ngài đã để lại cho nhân loại một kho tàng 
Thánh Điển vô giá, đồ sộ như thế. Dẫu biết rằng sanh sau đẻ muộn và cũng là một 
trong tám nạn1, nhưng qua giáo pháp của Ngài, tôi luôn cảm nhận Ngài vẫn đang ở nơi 
đây, từ bi dẫn dắt tôi từng bước, khi trong tôi có Phật. Thật sự chẳng thể nào tả hết 
được lòng cung kính biết ơn của tôi đối với Ngài. Ngài chính là bậc giác ngộ hoàn 
toàn, là đấng cha lành của muôn loài, là bậc thầy vĩ đại của trời và người! 
 

Năm nay 2021, là năm thứ hai của đại dịch toàn cầu và cũng là lần thứ hai 
chúng tôi phải chịu giãn cách xã hội để giảm sự lây nhiễm và chết chóc bởi 
coronavirus gây ra. Tôi cầu nguyện từng ngày mong cho đại dịch kết thúc nhanh 
chóng và cuộc sống con người có thể trở lại bình thường như lúc trước. Dõi theo tin 
tức hằng ngày, tôi vui mừng khi được biết chính phủ Thuỵ Sĩ đã kiểm soát đại dịch rất 
tốt. Cho đến hiện tại, con số lây nhiễm trong cộng đồng mỗi ngày một thuyên giảm. 
Con số bệnh nhân nguy kịch hay tử vong cũng không còn đáng e ngại nữa. Bên cạnh 
đó, chính phủ đang gia tăng tiêm chủng cho người dân. Hiện tại gần 50% người dân ở 
Thuỵ Sĩ đều đã được tiêm ngừa hai mũi vaccine. 
 

Theo lịch sinh hoạt năm 2021 của chùa Viên Minh, thì lẽ ra Đại Lễ Phật Đản lần 
thứ 2645 sẽ được tổ chức vào giữa tháng năm dương lịch. Nhưng vì, Thuỵ Sĩ vẫn còn 
đang thực hiện giãn cách xã hội nên Thầy trụ trì đã dời ngày tổ chức đến hai ngày cuối 
tuần là ngày 12 và 13 tháng 6 năm 2021. Trong thời kỳ khủng khoảng bởi dịch bệnh 
như này thì sự đoàn kết là vô cùng quan trọng. Ngoài ra niềm hy vọng vào nền Y 
Dược tân tiến sẽ sớm khống chế được chủng loại vi rút này. Là người Phật tử sự cầu 
nguyện cũng như về chùa tu tập cũng sẽ giúp cho tinh thần của chúng ta luôn giữ vững 

	
1	Bát nạn: tám nạn là: 1, sống trong địa ngục. 2, sinh làm ngạ quỷ. 3, chịu thân súc sanh. 4, sinh trong cõi trời trường thọ. 
5, sinh vào Uất đan việt (Bắc Câu Lô Châu). 6, làm người bị đui, mù, điếc, câm, ngọng. 7, thế trí biện thông. 8, sinh trước 
hay sau thời Đức Phật.	
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một niềm tin. Sau 5 tháng giãn cách xã hội và nay được lệnh của Chính phủ Liên bang 
Thuỵ Sĩ đã mạnh dạn nới lỏng, ai nấy cũng thở phào nhẹ nhõm. Những lễ hội ngoài 
trời được phép cho tới 300 người tham dự. Tôi cập nhập vào trang nhà chùa Viên 
Minh (www.vienminh.ch) thì thấy Thầy trụ trì cũng đã thông báo, đăng thư mời và 
chương trình Đại Lễ. Điều này cho thấy Thầy cũng chẳng quản nhọc nhằn mà vẫn 
luôn cố gắng tạo nhiều phương tiện để cho hàng phật tử chúng ta được gần gũi Tam 
Bảo và kết duyên lành với Phật pháp. Lòng tôi rạo rực một niềm vui, mong chờ đến 
ngày được về tham dự. 
 

Tôi vẫn thích nhất là tự tay mình được múc ba gáo nước mộc dục (xối) lên kim 
thân của tôn tượng Phật sơ sanh. Tôi như thầm gội rửa thân tâm mình và xin được một 
lần nữa sám hối bao nhiêu tội nghiệp mà tôi đã tạo ra từ trong vô lượng kiếp cho đến 
hôm nay. Từng giọt nước mắt đã lăn dài trên đôi má, khiến tôi xúc động vô cùng. Nghĩ 
lại mình, tôi còn được may mắn và phước báo hơn bao nhiêu người khổ nạn khác, đã 
yểu mạng ra đi trong đại dịch Covid-19. Nơi đây, tôi xin thầm cầu nguyện những linh 
hồn ấy sớm siêu sanh về miền cực lạc. 

 
Thời tiết năm nay thay đổi thất thường. Mùa xuân Thuỵ Sĩ thường có nhiều loài 

hoa đua nhau khoe sắc, thế mà năm nay, trời cứ đỗ mưa và gió lạnh, kéo dài suốt từ 
tháng tư qua đến tháng sáu, khiến cho các loài hoa trong vườn cũng lạnh lùng theo.  

 
Cứ mỗi lần có dịp về chùa, tôi được nhìn thấy chùa Viên Minh thêm nhiều đổi 

mới, từ việc trùng tu bên trong chánh điện đến các phòng ốc, được sạch sẽ, gọn gàng 
ngăn nắp. Càng ngày cộng đồng Việt Nam tại Thuỵ Sĩ không phân biệt tôn giáo, vùng 
miền, và đặc biệt hơn nữa là những gia đình kết hôn với người Thuỵ Sĩ, cũng được các 
bà mẹ trẻ hướng dẫn, rũ nhau về chùa với những chiếc áo dài truyền thống mang đậm 
màu sắc Văn hoá Việt Nam. Đâu đó đã nói lên được sự gìn giữ và tìm lại nét đẹp của 
Việt Nam trên xứ người. 

 
 Để có thêm chỗ ngồi cho Phật tử về chùa, che nắng che mưa, tôi thấy Thầy trụ 

trì đã lót gạch sân vườn và dựng giàn su cũng như mướp đắng khổ qua, vừa có thể để 
cây leo giàn tạo bóng mát, vừa có thể căng bạt khi lễ lạc cần thiết. Theo chỉ đạo của 
Thầy các anh chị chùa Viên Minh vâng lời làm theo. Vậy là cấp tốc trong vòng 
khoảng 3 cuối tuần, các anh chị đã hoàn thành sân vườn vô cùng gọn gàng trang nhã. 
Ai về cũng khen và hài lòng! Quả đúng là, chẳng có thành công nào mà không bước 
qua thử thách khó khăn. Xem livestream trên Facebook Pagode Viên Minh, nhìn các 
anh chị dầm mưa dãi nắng để hoàn thành sân vườn và dựng lều căng bạt, thật sự rất 
xúc động. Nhất là những hình ảnh các anh trèo cao và giữ bạt dưới trời mưa bão tầm 
tã. Hoặc đào đất, nâng từng cục gạch nặng ở cái tuổi cũng không còn là trai tráng. 
Tinh thần phụng sự Tam Bảo và cống hiến này mà hồi hướng đến tất cả pháp giới 
chúng sanh thì công đức thật vô lượng vô biên. 
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Ở Thụy Sĩ, tôi chưa dự một lễ Phật Đản nào lớn và chuyên nghiệp như ở chùa 
Viên Minh. Đến nay đã ba năm liên tiếp như vậy. Lần nay, chương trình được chuyển 
tải qua ba ngôn ngữ: Việt, Đức và Pháp. Do hai thế hệ Huynh Trưởng và Đoàn Sinh 
của Gia Đình Phật Tử Thiện Trí hướng dẫn MC. Nhìn chung, số Phật tử về tham dự 
Đại Lễ rất đông. Ngoài ra, Thầy trụ trì còn cung thỉnh được những vị khách Tăng, Ni 
như: 

 
- Thượng Tọa Thích Hạnh Tấn – Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Hoằng Pháp, Giáo 

Hội Phật Giáo Thống Nhất Âu Châu và cũng là Viện Chủ Tu Viện Vô Lượng Thọ tại 
Sachen Đức Quốc 

- Thượng Tọa Thích Viên Duy trụ trì chùa Pháp Tạng tại Wien Áo Quốc 
- Ni Sư Thích Nữ Như Minh đến từ Tịnh Thất Kim Sa ở Bern 
- Sư Cô Thích Nữ Chân Đàn đến từ Đức Quốc 
- Sư Chú Thông Truy đến từ Đức Quốc 

 
Bên cạnh đó còn có sự hiện diện của các vị quan khách: 
 
- Giáo sư Tôn Giáo Học ông Martin Baumann đến từ trường Đại Học Luzern 
- Cha Linh Mục Markus Müller của làng Nebikon cùng vợ là bà Gaby Müller 
- Nhà báo Sonja Grob của tờ báo Willisauer Bote 
- Phóng viên Léa Burger của Đài Truyền thanh Truyền hình SRF quốc gia Thụy 

Sĩ 
 

Chương trình gồm có sự đóng góp của Đạo hữu, Phật tử chùa Viên Minh và 
GĐPT Thiện Trí. Đặc biệt các em Oanh Vũ thật dễ thương với màn trình diễn Đức 
Phật đản sanh bước đi bảy bước trên bảy đóa sen hồng. MC đã khéo léo đưa tâm thức 
của mọi người và quang cảnh hội trường trở về quá khứ theo tiếng gió vi vu đến tận 
vườn Lâm Tỳ Ni, nơi có muôn ngàn tiếng chim hót líu lo đang chào mừng một vị Phật 
tương lai ra đời. Cũng lúc này tại chùa Viên Minh nghi thức thỉnh Phật mộc dục bắt 
đầu. Sau đó là bài diễn văn khai mạc của Thầy Trụ Trì. Để Phật tử hiểu được ý nghĩa 
trọng đại của ngày lễ Phật Đản năm 2021, Thầy trụ trì đã chuyển lời và tuyên đọc 
Thông bạch của nhị vị Hòa Thượng Thích Tánh Thiệt và Hoà Thượng Thích Như 
Điển, nguyên Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành - Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống 
Nhất Âu Châu đến tứ chúng hiện diện trước lễ đài Phật Đản Sanh. Kế tiếp là các em 
thiếu nữ thướt tha trong tà áo dài lam múa bài dâng hoa cúng dường chư Phật. Và 
những tiếng ca những bài hát mừng ngày Khánh Đản được cất lên. Thật rung động và 
thiêng liêng nhất là phút giây tưởng niệm và nhập Từ bi quán. Cả hội trường lắng 
đọng trong phút tưởng niệm đến những vị đã hy sinh vì Đạo Pháp và nguyện cầu cho 
thế giới hòa bình chúng sanh an lạc, đại dịch covid-19 được tiêu trừ. 
 

Trong lời phát biểu của Giáo Sư Martin Baumann, ông đặc biệt tán thán công 
đức của Thầy trụ trì Thượng Tọa Thích Như Tú. Ông nói, ông vui khi nhìn thấy chùa 
Viên Minh hiện tại rộng lớn và trang nghiêm. Ông đã từng đến thăm chùa cũ Phật Tổ 
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Thích Ca tại làng Emmenbrücke. Chùa ở đó nhỏ, cũ kỹ và chật chội. Ông mừng cho 
những người con Phật nói riêng và cộng đồng người Việt nói chung. Nơi đây sau này 
sẽ là nơi hướng dẫn những thế hệ tương lai đang lớn lên với hai nền văn hóa và ngôn 
ngữ. Ông nói chùa không chỉ là nơi truyền giáo mà còn là nơi giữ gìn di sản văn hóa 
Việt. Công việc này sẽ không dễ dàng, là một thử thách đối với các chư Tăng Ni. Ông 
chúc cho các chư Tăng Ni thật nhiều may mắn và thành công trên con đường hoằng 
pháp. 
 

Vẫn là phong cách nhẹ nhàng và gần gũi, Thượng Tọa Thích Hạnh Tấn cũng đã 
có đôi lời nhắc nhở đến đại chúng. Thượng Tọa nói rằng: “Đức Thế Tôn hiện thân trên 
cõi đời này chỉ vì một điều quan trọng duy nhất. Đó chính là muốn mang thông điệp 
đến cho chúng ta: Thông điệp của sự bình đẳng, của sự nhẫn nhục và của lòng từ bi 
vô lượng. Còn một việc cũng rất quan trọng nữa, đó là sự thọ ký của Đức Thế Tôn. 
Đức Thế Tôn đã dũng mãnh tuyên bố rằng: «Ta là Phật đã thành, tất cả chúng sanh là 
Phật sẽ thành!». Lời của Ngài chưa từng sai khác. Vậy nên chúng ta nên tin chắc rằng 
tương lai chúng ta cũng sẽ thành Phật. Để có được quả Phật, chúng ta phải tạo nhân 
từ ngay bây giờ và đừng bao giờ quên vun đắp. Hôm nay chúng ta mừng ngày khánh 
đản của Đức Thế Tôn, nhưng trong tương lai có thể chúng sanh sẽ mừng ngày đản 
sanh của chính chúng ta”. 
 
 Hội trường bên ngoài trước sân chùa Viên Minh được trang trí xung quanh 
với những lá cờ Phật giáo phất phới tung bay trong gió. Năm màu sắc: xanh, vàng, đỏ, 
trắng, cam đã toá lên màu rực rỡ cả hội trường. Các chậu hoa cũng được trang trí khéo 
léo ở khắp mọi nơi. Một sự may mắn nữa, trước đó trời cứ mưa kéo dài hằng tuần như 
thế, vậy mà đúng ngày tổ chức Đại Lễ thì nắng ấm tràn về. Tôi nhớ năm trước cũng 
vậy, mà năm nay cũng thế. Cứ mỗi lần các Phật tử che lều là trời đỗ mưa và gió lớn, 
nhưng đến ngày chính thức tổ chức thì thời tiết lại ấm áp vô cùng. Có phải Trời Phật 
luôn ưu ái chúng ta hay không? 
 
 Một buổi lễ trang nghiêm đã diễn ra trong bầu không khí hân hoan của ngày 
tưởng niệm Phật Đản Sanh đang dần khép lại. Từ trong bếp, mùi thơm của món Hủ 
Tiếu Xào toả ra làm bụng tôi có chút cồn cào. Đã đến giờ thọ trai thân mật, mọi người 
xếp thành hàng ngay ngắn để nhận một phần cơm trưa. Vì trong mùa dịch nên Ban 
Trai Soạn đã gói gọn mỗi người một hộp và chai nước. Tôi thấy cũng tiện gọn và 
ngon. Nếu ai muốn ăn chay thì hãy về chùa Viên Minh trong những dịp lễ như này. 
Ban ẩm thực sẽ không bao giờ làm mọi người thất vọng. Xin được niệm ân các ban 
trai soạn của chùa Viên Minh. Ngoài ra, còn có những quầy hàng với đủ món bánh trái 
để quý Phật tử mua về cùng gia đình thưởng thức. Không khí đoàn kết sum vầy đã xóa 
đi bao âu lo căng thẳng bởi đại dịch gây nên. Những tà áo dài, những con người niềm 
nở hân hoan với nụ cười luôn trên môi càng khiến cho khung cảnh chùa Viên Minh trở 
nên tuyệt đẹp trong ngày lễ Phật Đản năm 2021. Qua đó, đã ghi lại một hình ảnh đẹp 
đã được cộng đồng Việt Nam tại Thuỵ Sĩ chia sẻ và làm ấm lòng người trong cơn đại 
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dịch Covid-19. Quả đúng như câu thơ của Hoà Thượng Mãn Giác “Mái chùa che chở 
hồn dân tộc. Nếp sống muôn đời của Tổ Tông” 
 
 Vì giãn người về chùa tham dự lễ mừng Phật Đản, nên Thầy trụ trì đã tổ chức 
hai ngày thứ bảy và chủ nhật. Vào mỗi buổi chiều, còn có giờ thuyết pháp của Thượng 
Tọa Thích Hạnh Tấn và chư Tăng Ni. Đặc biệt, buổi tối có thêm giờ đốt nến cầu 
nguyện và kinh hành niệm Phật thật lung linh. 
 
 Trong lời sám quy mạng của Thiền Sư Di Sơn đã dạy chúng ta nên “sanh 
phùng trung quốc, trưởng ngộ minh sư”. Vậy, chúng ta cần cầu sanh về nơi có Phật 
pháp lưu hành, phải cảm thấy thật may mắn và đừng bỏ lỡ những cơ hội nghe pháp, 
học pháp và gần gũi các bậc minh sư. Ở Thụy Sĩ mà vẫn có được những cơ hội như 
này thì các bạn đồng tu và tôi phải cảm thấy phước phần của mình nhiều lắm. 
 
 Con đã có một ngày thật an lạc. Con xin thành tâm cảm niệm công đức của 
Thượng Toạ Trụ Trì Chùa Viên Minh. Nhờ có Thầy chúng con mới được sống và trải 
nghiệm những giây phút ý nghĩa như này. Xin tri ân đến các anh chị cô dì chú bác đã 
không ngại mệt nhọc, đã chu đáo lo cho ngày lễ được thành công viên mãn. Con cũng 
xin cảm niệm và đảnh lễ công đức của chư Tăng Ni đã không quản ngại dịch bệnh, 
đường xá xa xôi, mà hoan hỉ nhận lời cung thỉnh về tệ xá, còn ban cho chúng con đôi 
lời pháp nhũ hữu ích như thế, chúng con có thêm động lực tu hạnh tinh tấn lấy đó làm 
hành trang tư lương trên con đường tu đạo và giải thoát. 
 
Chúng con xin được niệm ân công đức này! 

Thiện Như 
 
 


