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Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 

Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Ma Ha Tát 

Kính Bạch Chư Tôn Trưởng Lão Hoà Thượng, Chư Thượng Toạ, quý Ni Trưởng, Ni Sư, 

Chư Đại Đức Tăng Ni Nhị Bộ 

Kính Thưa Toàn Thể Quý Thiện Hữu Trí Thức Nhân Sĩ, Đồng Hương Đồng Bào Phật Tử 

Kính thưa quý vị, 

Lời đầu tiên, thay mặt Hội Đồng Điều Hành kính vấn an chư tôn thiền đức tăng ni và kính chúc 

chư vị đã có một mùa An Cư Kiết Hạ tứ đại điều hoà, phước huệ nhị nghiêm. 

Kính thăm hỏi toàn thể nam nữ Phật Tử và quý quyến một mùa hè an vui thịnh vượng. 

Kính thưa quý vị, 

Điều quan tâm lo lắng nhất hiện nay của cả thế giới nhân loại, là sự kiện virus biến thể từ virus 

Corona Vũ Hán (Covid-19) biến dạng qua virus Delta và Delta +. Tuy rằng hiện tình tại Âu Châu 

đã và đang phục hồi nhịp độ sinh hoạt trở lại bình thường trên mọi khía cạnh của cuộc sống nhân 

sinh xã hội. Nhưng các nhà chức trách cơ quan y tế, chính phủ quốc gia, cũng không tránh khỏi lo 

âu, nếu virus Delta và Delta+ bùng phát tại Âu Châu.  

Nhìn theo định lý Nghiệp duyên, thì đây là một hệ quả, mà cả cộng đồng nhân loại đang gánh 

chịu. Đức Phật dạy : Dục tri tiền thế nhân, kim sanh thọ giả thị. Nghĩa là muốn biết đời trước đã 

tạo nhân gì, thì hãy xem kết quả đời nay mình đang thọ nhận.  

May mắn thay ! Dù ít dù nhiều nhân loại vẫn luôn hướng đến chân thiện mỹ với niềm tin riêng 

của tự thân và đã góp phần hỗ trợ trong công cuộc chống đại dịch. Những nhà Dịch Tễ học đã kịp 

thời phát minh những loại tiêm chủng ngừa virus lây nhiễm, nhờ vậy hiện tình có phần giảm thiểu 

bùng phát.  

Kính thưa quý vị,  

Để góp phần hoá giải đại nạn dịch nhiễm hiện nay, nhân Mùa Vu Lan Báo Hiếu Phật lịch 

2565-2021 Hội Đồng Điều Hành tha thiết kêu gọi toàn thể Tăng Ni Phật Tử Âu Châu, đồng 

nhất tâm tinh tấn tu học Phật Pháp để tăng trưởng công đức phước duyên, trước là trả nghĩa sanh 

thành, sau là cứu vớt chúng sanh muôn loài. 

Nếu tất cả nhân loại hôm nay, đồng hướng tâm về Hạnh Hiếu, tri ân báo ân và thực hành lời 

Phật dạy phương pháp báo hiếu thâm ân, theo như trong Kinh Vu Lan và Báo Phụ Mẫu Ân, thì chắc 

chắn sẽ đẩy lùi được nạn đại dịch hiện nay đang đe doạ mạng sống con người. Khế Kinh có dạy : 

“Không điều Thiện nào hơn là báo hiếu công ơn sanh thành dưỡng dục của Mẹ Cha”. Bởi lẽ, 

con người trải qua vô thỉ kiếp sanh tử luân hồi, thì ai ai cũng có vô số cha mẹ anh em thân quyến lẫn 

nhau. Cho nên, công hạnh Báo Hiếu đồng nghĩa phát khởi lòng từ bi rộng lớn vô biên; vì phải 

thương, phải kính, phải lo cho tất cả chúng hữu tình. Nếu chúng ta có Phật nhãn, thì chắc chắn 
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sẽ thấy tất cả chúng sanh trong ba cõi đều là thân quyến lẫn nhau, thì làm sao chúng ta có thể 

hơn thua, ganh ghét đố kị, tranh giành quyền lợi sát phạt lẫn nhau hay không ? 

Mọi hệ quả về tai ương hoạn nạn bất hạnh trong cuộc sống đời người hiện tại, đều phát xuất từ 

tâm niệm bất thiện phóng túng và cường độ tham sân si cực nặng trong quá khứ, do vì thiếu đi chất 

liệu từ bi bác ái, để tương tác giữa con người và vạn vật hữu tình vô tình. Những hệ luỵ đau thương 

của nhân loại hôm nay, đều phát xuất từ sự chấp ngã si mê, chỉ biết ta mà không nghĩ đến người.  

Thông qua những mạng truyền thông xã hội như facebook, google, youtube v.v… hiện lên 

hằng ngày, phần nhiều những tin tức với nội dung phát xuất từ những cảm thọ tiêu cực, phát 

xuất từ những niệm tâm sở bất thiện, xan tham tật đố, hơn thua ganh ghét v.v… Thời đại hôm 

nay gọi là những cuộc chiến truyền thông hay còn gọi là khẩu chiến, bút chiến v.v…, từ tâm cấu 

uế của chúng hữu tình tạo ra từ trường ô nhiễm xấu ác bao phủ y chánh nhân sinh. Và để rồi đại hoạ 

thiên tai dịch bệnh chiến tranh tàn khốc xuất hiện đến với cuộc đời. Nhưng đa phần không ai nghĩ 

và hiểu đến, cho nên cứ thế mặc tình phóng túng ba nghiệp để thoả mãn hài lòng với cái bản ngã 

không thật của chính mình.  

Vì để hoá giải sự si mê chấp ngã của chúng sanh phàm phu, nên Đức Chánh Biến Tri đã dùng 

vô số phương tiện thực tiễn, để chúng sanh hoạt dụng, tạo ra năng lượng tích cực lạc quan từ mỗi cá 

thể, để rồi cả cộng đồng nhân loại cùng cộng hưởng niềm vui an lạc từ nơi tĩnh tại. Một trong những 

phương pháp thực tiễn, đó chính là Hiếu Hạnh, là gốc thiện lành làm nhân và năng lực từ bi chiếu 

toả là quả. Nếu không khởi tâm từ bi hỷ xả với chính mình và tha nhân, thì chưa thật sự Báo Hiếu; 

cho dù “Cõng mẹ cha tất cả hai vai, giáp vòng hòn núi Tu Di, đến trăm ngàn kiếp ơn kia chưa 

đền”. Chỉ khi nào con người thật sự thương yêu lẫn nhau bằng năng lực từ bi, đồng tha thứ cho nhau, 

như cha mẹ tha thứ lỗi lầm của con, đồng kính trọng lẫn nhau, như con hiếu kính trọng cha mẹ tuyệt 

đối, thì Ta bà hoá thành Tịnh độ.  

Do vậy, Hạnh Hiếu đã là thiện thù thắng nhất trong tất cả thiện, thì công đức cũng thù thắng 

nhất trong tất cả công đức. Chính vì thế Đức Phật đã tán thán Hạnh Hiếu là Hạnh Phật. Đời không 

có Phật thì cha mẹ chính là Phật.  

Kính thưa quý vị, 

Mùa Vu Lan Hiếu Hạnh Phật Lịch 2565-2021 trở về, nhằm nhắc nhở chúng ta nâng cao và 

chiếu toả năng lượng từ bi tính và quán chiếu đến những thân bằng quyến thuộc từ quá khứ xa xưa 

vẫn đang còn chịu khổ trong ba ác đạo. Hãy phát đại nguyện ban vui cứu khổ đến với tất cả mọi loài, 

với khả năng vốn có của chính tự thân. Phụng sự chúng sanh tức cúng dường chư Phật và cũng chính 

là báo đáp thâm ân sanh thành dưỡng dục của ông bà cha mẹ Thầy Tổ từ vô thỉ kiếp đến nay. Đó 

cũng chính là công đức trong hiện đời và mai hậu của chúng ta. 

Thay mặt Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội, Khánh tuế Chư Tôn Trưởng Lão Hoà Thượng, Chư 

Thượng Toạ, quý Ni Trưởng, Ni Sư, Chư Đại Đức Tăng Ni Nhị Bộ tăng thêm một hạ lạp xuất thế. 

Kính chúc Toàn Thể Quý Thiện Hữu Trí Thức Nhân Sĩ, Đồng Hương Đồng Bào Phật Tử một 

Mùa Vu Lan Hiếu Hạnh công đức viên mãn. 

Đồng nhất tâm cầu nguyện cho thế giới an ổn, nhân sinh an lạc. 

Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát ma ha tát. 

TM. Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN Âu Châu. 
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