
 
 

 
 
 
 

     Số: 47- 4/HĐĐH/HC/TB         Phật Lịch: 2558 

 
THÔNG BẠCH 

 
Lễ Vu lan của Hòa Thượng Thích Như Huệ 

Hội Chủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại UĐL / TTL. 
 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 
 

Kính gởi: Chư Tôn Trưởng Lão, Chư Hòa Thượng, Thượng Tọa, Ni Trưởng, Chư 
Ðại Ðức Tăng Ni, quí đồng hương và chư thiện nam tín nữ Phật tử. 

 
Kính thưa quí vị, 

 
Vu Lan là lễ truyền thống lâu đời có từ thời Đức Phật còn tại thế hơn 2,500 

năm trước; đồng thời cũng là lễ tiết quan trọng phổ thông của dân tộc Việt Nam từ 
ngàn xưa mà tổ tiên chúng ta đã giữ gìn qua nhiều thế hệ. 
 

Lễ tiết Vu Lan hay Vu Lan thắng hội gắn liền với lễ giải Hạ - Tự tứ của 
Tăng đoàn Phật Giáo. Lễ Tự tứ có nghĩa là sau những tháng ngày tịnh tu Giới - 
Định - Tuệ, ba nghiệp của hành giả sâu lắng thanh tịnh; hai vị Tỳ kheo đối thú 
nhau chân thành bày tỏ khởi đi từ đạo tình cao quý nhẹ nhàng trong sáu tiếng: thấy 
tội, nghe tội, nghi tội, những mong đợi vị thầy đối diện chỉ bày cho ta thành tâm 
sám hối trước hội chúng và Tam Bảo, nguyện cải đổi không tái phạm, nếu xét thấy 
mình có tội. Thật là thành khẩn, cao đẹp trong hòa hài, từ bi, nhẫn thuận, bình 
đẳng. Nhẹ nhàng nhưng mang chất liệu tuệ giác tự thân và san sẻ với giác tha của 
người đối diện kết nên vòng nhân duyên thù thắng hầu tiến đến giác hạnh viên 
mãn. 
 

Tôn giả Mục Kiền Liên là bậc thánh đệ tử hàng đầu của Đức từ phụ Cồ 
Đàm, nhưng cũng phải nhờ đức chúng như hải mới cứu được thân mẫu là bà Thanh 
Đề thoát khỏi kiếp ngạ quỷ, theo lời chỉ dạy của Đức Phật. Cho nên chúng Thanh 
Văn, Duyên Giác và Bồ Tát chưa đạt được toàn giác, vẫn chưa đầy đủ tuệ nhãn 
trong việc cứu độ chúng sanh. Do vậy, mỗi người hãy tự thúc liễm thân tâm trau 
dồi giới đức mà mùa An Cư Kiết Hạ mỗi năm được tính là tuổi hạ của giới Tỳ 
kheo Tăng Ni. 



 
 

 
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại Tại Úc Đại Lợi - Tân 

Tây Lan năm nay kiết giới trường tại Tu Viện Quảng Đức, Melbourne theo như 
pháp và toàn thể đại chúng tham dự rất an lạc và thanh tịnh. Tâm thanh tịnh mới 
hóa giải được mọi phiền não, chướng duyên và những hệ lụy trong đời sống nhiều 
thừ thách và phức tạp hôm nay. 

 
Kính nguyện hồng ân Tam Bảo gia trì quí Ngài, quí vị Tăng Ni tuổi Hạ tăng 

thêm, đạo quả sớm viên thành, đồng cầu nguyện quí Phật tử và đồng hương gia 
đình đoàn viên sum họp, cháu con thuận thảo hiếu hòa;  cữu huyền thất tổ chúng ta 
chóng vãng sanh Tây phương an lạc quốc. 
 

Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát 
 
 

   Úc Châu ngày 20 tháng 07 năm 2014 
 
 

Hội Đồng Điều Hành 
Hội Chủ,  

 
 
 
 
 

HÒA THƯỢNG THÍCH NHƯ HUỆ 
 

 
 

 
 

 


