
 

 

 

 

 

Lễ hội Songkran (tết Thái Lan) tại tu viện được tổ chức 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. 

 

 

There are still a few days until the Songkran holidays but the atmosphere of the monastery is quite quiet. A group of brothers and sisters in the “Care 

Taking Council” is preparing for the Songkran festival at the monastery within the spiritual family of monks and nuns. How can joy be complete when 

the world is overwhelmed by anxiety, fear, and crisis due to the pandemic called nCovid-19. Every year, the monks and nuns are very happy to 

organize a retreat for hundreds of Thai speaking people to attend, a meaningful New Year and full of spiritual culture, joy and cohesion, especially 

among family members and close friends. Although we are quite peaceful and are being protected by our Lord Buddha, heavenly dragons, guardians, 

land ancestors and nature, but we are very sympathetic and thinking of you. Due to the situation, we cannot help outside the monastery besides 

practicing sitting, walking meditation, chanting, and praying for the world to be safe and for humanity to soon stop the pandemic in order to return 

to normal life. We can only contribute to our stability, our peaceful presence through online meditation, chanting, and touching the earth so you can 

have a place for refuge so you do not get overwhelmed with worries, anxieties, and hopelessness. 
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