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Kính bạch Chư tôn Thiền đức Tăng già, 

Kính thưa quí nam nữ Phật tử, 

Rằm tháng Bảy là thời gian nhắc nhở người con Phật nhớ lại ân đức sinh thành của Cha 

Mẹ. Vì ân đức sinh thành của cha mẹ quả thật quá to lớn đối với người con. Nhờ cha mẹ mà có 

con để góp mặt với đời, rồi lớn khôn thành người hữu dụng. Do vậy, Rằm tháng Bảy là Mùa Báo 

Hiếu, là nhơn duyên nhắc nhở làm sống lại cái ân, cái đức mà cha mẹ một đời tần tảo nuôi con. 

Đây là ý nghĩa hiếu thảo cao quí mà phận làm con luôn ghi nhớ. 

Rằm tháng Bảy là thời gian đánh dấu một chặng đường tu tập; trong mùa An cư Kiết hạ 

của hàng đệ tử xuất gia, cùng ở một chỗ, cùng sinh hoạt như nhau để vun bồi giới đức, tiến tu 

đạo nghiệp mà kết thành quả Thánh trong hiện đời, làm tai mắt cho trời người sùng kính, làm 

ruộng phước cho nhơn thiên cúng dường. Từ những ý nghĩa ấy làm tăng thêm giá trị tu tập cho 

người Phật tử tại gia noi theo mà hướng thân lập mệnh trên lộ trình giác ngộ, giải thoát. 

Rằm tháng Bảy là thời gian trải lòng từ bi cứu vớt chư vị vong linh, cô hồn, uổng tử. Đây 

là một triết lý sống nói lên trọn vẹn tình người; là sự liên hệ chặt chẽ giữa người sống và kẻ chết 

mà giá trị tu tập của đạo làm người, đạo đức lễ nghi, hiếu thảo được giữ gìn để xây dựng một xã 

hội người bình an, hạnh phúc đúng nghĩa theo lời Phật dạy: “Phụng sự chúng sanh tức cúng 

dường Chư Phật." Để từ đó các loài vong linh được siêu thoát mà giải trừ tội lỗi, oan khiên. 

Rằm tháng Bảy là thời gian mà theo nền văn hóa dân gian Việt Nam, ai ai cũng đều cúng 

quảy để tưởng nhớ đến ân đức của Tổ tiên, để cung cấp cho chư vị Hương linh, Vong linh được 

no đủ, mà không còn đói khát, bơ vơ, dật dờ đầu ghềnh, cuối bãi; làm ấm lại tình tự gia đình, 

giống nòi Việt tộc. Từ đây, chúng ta thấy được một nhân sinh quan đặc thù, thắm thiết của Đạo 

Phật Việt Nam. 

Sơ lược một vài ý nghĩa như thế, hôm nay, tất cả những người con Phật chúng ta trang 

trải tấm lòng thành kính, đốt nén tâm hương mà phát nguyện rằng: Là người con của cha mẹ 

nguyện ghi nhớ suốt đời công ơn sinh thành giáo dưỡng của mẹ cha mà ân đền nghĩa trả, vuông 

tròn bổn phận làm con như lời Phật dạy:  

“Phụng dưỡng cha và mẹ là công đức tối thượng” 
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Là người đệ tử của Đức Thế Tôn nguyện tạc dạ ghi lòng những lời Phật dạy để noi theo 

trên bước đường tu tập mà phụng hành cái thiện, cái lành cho đời đơm bông thơm, kết trái ngọt. 

Là người còn sinh tiền, hiện đời an vui hạnh phúc thì nguyện cho tất cả pháp giới chúng sanh 

luôn được sống trong cảnh thái bình, thịnh trị, tai qua, nạn khỏi, để cùng xây dựng cho nhau tinh 

thần khoan dung, hiểu biết làm đẹp đạo vui đời.  

Hôm nay, Hội Đồng Giáo Phẩm Giáo Hội Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ trân trọng gởi 

Thông bạch Vu Lan đến toàn thể thành viên của Giáo Hội cũng như tất cả chư vị thiện nam tín 

nữ Phật tử, có đôi lời khuyến thỉnh nhân Mùa Vu Lan Báo Hiếu: Là thành viên của Giáo Hội 

nguyện hoàn thành tất cả Phật sự để mong trên đền đáp bốn ân, dưới cứu độ ba đường mà không 

phụ bản hoài của chư vị Lịch đại Tổ sư trông đợi. Là người tử tôn của Thầy Tổ thì y giáo phụng 

hành lời Thầy dạy để hoàn thành bổn phận của người học trò, hàng hậu duệ mến thương. Là 

người con dân quốc gia, thủy tổ thì nguyện bảo vệ giống nòi trên dòng sử mệnh quê hương, làm 

hưng thịnh giang sơn, gấm vóc. 

Chúng ta hãy trắc nghiệm lòng mình khi mùa Vu lan Báo hiếu đã về trên mọi nẻo đường 

trên thế giới. Bất cứ nơi đâu có mái chùa, có tiếng chuông, tiếng mõ, có Chư Tăng, có hàng Phật 

tử hộ pháp thì nơi đó có hương hoa, trà quả cúng quảy cho Tổ tiên, Hương linh được siêu thoát. 

Đó chính là ý nghĩa của mùa Vu Lan Báo Hiếu trên giá trị cứu độ muôn loài vô phân biệt, bình 

đẳng như như. 

Thành tâm khánh chúc Chư tôn đức Tăng Ni thêm một tuổi Hạ để làm thạch trụ Tòng 

lâm mà Đạo Pháp được trường tồn, chúng sanh an lạc. 

Đồng chúc mừng quí Phật tử hưởng tròn mùa Vu Lan Hiếu Hạnh, cha mẹ còn sinh tiền 

để thấy mình còn hai tình thương yêu thiêng liêng cao quí; và những ai không còn cha mẹ thì 

nguyện cầu nhờ năng lực chú nguyện của mười phương Tăng mà siêu sanh Cực Lạc Quốc. 

Đây là âm hưởng vang vọng lời Kinh siêu độ của Mùa Vu Lan báo hiếu hôm nay. 

 

Nam Mô Siêu Lạc Độ Bồ Tát Ma Ha Tát. 

 

Ontario, Chùa Quang Thiện ngày 15 tháng 8 năm 2015 

Chánh Văn Phòng 

Hội Đồng Giáo Phẩm GHPGVNTH Hoa Kỳ 

 

 

 

 

Sa Môn Thích Thắng Hoan 

 


