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Số 21-05/HĐĐH/HC/TB           PHẬT LỊCH 2560, Sydney ngày 01 tháng 8 năm 2016 

 

THÔNG BẠCH VU LAN 
của Hòa Thượng Thích Bảo Lạc 

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 bạch Chư Tôn Thiền Đức, 

Kính thưa quý Đồng hương Phật tử, cùng Thiện nam Tín nữ, 

 

Mỗi độ trung nguyên Mùa Vu Lan Thắng Hội hằng năm, đã trở thành Mùa Lễ Hội truyền 

thống không riêng Phật Giáo mà phổ cập rộng khắp dân tộc, quốc gia, liên quốc và thế 

giới, kể từ thời Đức Phật còn tại thế, xuyên qua 26 thế kỷ cho đến hôm nay. Người người 

con Phật hay không là con Phật, mỗi độ Vu Lan, không ai bảo ai, không ai nhắc ai, mà 

mọi người ai cũng chân thành khẩn thiết thành tâm hướng về mùa lễ hội thiêng liêng báo 

hiếu đền ơn tế độ.   

 

Trong các bộ Kinh lớn đều mở đầu lời xưng dương phát nguyện: "Trên đền bốn ơn nặng, 

dưới cứu khổ tam đồ", hay mỗi lần chủ lễ niêm hương, kỳ nguyện vẫn thường xướng 

niệm tâm thành: "Thượng báo tứ trọng ân, hạ tế tam đồ khổ". Bốn ân sâu nặng chính là 

Ân quốc gia dân tộc, Ân cha mẹ, Ân Tam Bảo, Ân thầy bạn, chúng sanh. Tam đồ khổ là 

địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Bốn ân sâu nặng ấy cũng khó đáp đền cho trọn vẹn. Tam đồ 

khổ là nỗi đau thống thiết triền miên của vạn loại chúng sanh, mà những bậc đại giác 

hoàn toàn, những bậc thượng sĩ xuất trần, vì lòng bi mẫn các Ngài luôn quảng phát đại 

hoằng bi nguyện cứu độ. 

 

Kính bạch Chư Tôn Đức, 

Kính thưa quý liệt vị, 

 

Là người con Phật, chúng ta vô cùng diễm phúc được chính Đức Từ Phụ giảng dạy nhắc 

nhở tường tận về công ơn cha mẹ, về phương cách báo hiếu báo ân. Điễn hình qua Kinh 

Vu Lan Bồn, Kinh Báo Hiếu Phụ Mẫu Trọng Ân, Kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân, 

Kinh Tâm Địa Quán,… Đức Phật đều ân cần khuyên nhắc Đạo hiếu. Quả thật "Thiên 

kinh vạn điển, hiếu nghĩa vi tiên" ; "Phụ mẫu tại tiền, như Phật tại thế" ; hay "Tâm hiếu là 

tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật" ; và phụng dưỡng hiếu thảo với ông bà cha mẹ là cách 

báo hiếu rốt ráo nhất, đó cũng chính là cúng dường Chư Phật chân thật nhất. 
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Đức chúng như hải, một người không làm được mà tất cả đều nhất tâm đồng lòng mới 

làm được. Một Tôn giả Mục Kiền Liên dù có phép thần thông cũng không làm được mà 

nhờ đạo lực của thập phương Tăng Già và sự chứng minh gia hộ của mười phương Chư 

Phật, sự báo hiếu mới châu viên. Như vậy, chỉ có giới đức, đạo hạnh, phước đức, tâm bao 

dung mở đường ; chỉ có đôn hậu, từ bi, chân thiện, đức độ dẫn lối. Ba tháng An Cư Kiết 

Hạ của Tăng Già hầu thúc liễm thân tâm, trau dồi giới đức, chính là tư lương tự độ độ 

tha, thể hiện qua Mùa Vu Lan Thắng Hội trong sự nghiệp hoằng hóa lợi sinh là cách báo 

ân trong muôn một.   

 

Từ đó, đương nhiên mặc định rằng, Mùa Vu Lan không chỉ báo ân Cha Mẹ mà còn đền 

đáp bốn trọng ân ; Mùa Thắng Hội không những giải cứu tam đồ mà còn cứu khổ hàm 

linh, kẻ mất được nhờ, người sống biết hướng thượng ; địa ngục được mở trói mà trần 

gian cũng được hàm ân giải thoát oán kết cừu thù. Đây chính là ý nghĩa Vu Lan cao cả 

nhất và Thắng Hội siêu tuyệt nhất mà Đức Phật đã chỉ dạy và Phật Giáo đã truyền lưu 

suốt hơn 2,600 năm qua. 

 

Nơi học đường có Ngày Lễ Thầy giáo Cô giáo, ngoài xã hội có Ngày dành cho Mẹ Cha. 

Các lễ ấy rất quý nhưng chưa đủ ; người trọn chí nhân phải quanh năm suốt tháng tưởng 

nhớ ân giáo dưỡng của Thầy Cô, nguời con chí hiếu phải suốt đời tận tụy chăm nom săn 

sóc hai đấng Từ Thân mới đền ơn hiếu hạnh, mới toàn vẹn đạo làm người.   

 

Thiết nghĩ, Liên Hiệp Quốc công nhận cổ xúy xưng tụng tán dương Lễ Tam Hợp Phật 

Đản Quốc Tế đã gần 20 năm qua, thì Mùa Vu Lan Thắng Hội nếu trở thành Đại Lễ 

Thắng Hội Vu Lan Liên Hiệp Quốc trên toàn thế giới, chắc chắn xã hội được an lành, 

nhân loại sẽ thái hòa, thế giới tự khắc được thân thiện chung sống hòa bình. Bởi mọi nhà 

đương cục và chính giới cầm quyền, trị quốc, an dân không cậy thế ỷ quyền hiếp đáp mà 

xuất phát từ đạo đức, lương tâm, nhân từ, thuần thiện. Khi đức độ lòng từ bi rộng mở 

không biên cương lằn ranh giới tuyến, lúc ấy sự sống chan hòa đạo đức thương yêu lan 

rộng cùng khắp mọi nơi, thì thế giới này là cõi Tịnh Độ và Ta Bà này là cõi Lạc Bang. 

 

Ngưỡng nguyện muời phương Chư Phật chứng minh, chư đại Bồ Tát Thánh Hiền thùy từ 

gia hộ, Tôn giả Mục Kiền Liên lân mẫn chứng tri. Chúc nguyện hàng đệ tử Phật xuất gia 

thêm một tuổi Hạ, người Phật Tử tại gia gia đình thuận thảo hiếu hòa. Cầu nguyện mọi 

dân tộc quốc gia và toàn nhân loại cùng trân trọng đón nhận tri hành ý nghĩa thâm sâu 

thực tiễn Mùa Vu Lan Thắng Hội, chính là Thông Điệp hòa bình, tri ân, báo hiếu thực tế 

nhất. 
 

 

NAM MÔ ĐẠI HIẾU MỤC KIỀN LIÊN BỒ TÁT MA HA TÁT 
 

Nay thông bạch 

Hội Chủ 

 

 

 

 

HÒA THƯỢNG THÍCH BẢO LẠC 


