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      Số 57 -05/HĐĐH/HC/TB                             PL 2563, Sydney ngày 29 tháng 7 năm 2019 

  

Thông Bạch Vu Lan 
của Hòa Thượng Thích Bảo Lạc,  

Hội Chủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi – Tây Tây Lan 
  

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 
  
Kính gởi: 
- Chư Tôn Trưởng lão, chư Tôn Hòa Thượng, 
- Chư Thượng Tọa, Ni Trưởng, Ni Sư, 
- Chư Đại Đức Tăng Ni, 
- Chư Thiện hữu tri thức, 
- Quý đồng hương Phật tử, 
  
Chúng ta thường nghe 2 câu “An cư lạc nghiệp” và “An cư kiết hạ” hai câu nói ấy ẩn tàng giá 
trị nhứt định về đời cũng như đạo giáo. An Cư kiết hạ có truyền thống lâu đời hơn 2600 năm, từ 
thời Đức Phật còn tại thế, mãi tới nay vẫn còn lưu dụng trong chốn thiền gia. An cư Kiết Hạ 
không ngoài nghĩa báo ân và báo hiếu, mà ân hay hiếu đối với người Phật tử thì vô cùng sâu 
rộng không thể đền đáp đủ trong đời này nên phải trải qua nhiều đời mới trọn vẹn. Thế nhưng, 
nếu trong thế kỷ 21, khoa học kỹ thuật tiến tới hai vấn đề mới mẻ: “Công nghệ sinh học và trí 
thông minh nhân tạo” (AI: Artificial Intelligence) như Yuval Noah Harari nêu lên trong “21 bài 
học cho thế kỷ 21” gần đây thì, liệu sẽ ảnh hưởng ra sao đến tinh thần hiếu đạo? Đó là hai vấn 
đề dày cộm thách thức đối với người Phật tử không có gì đáng lo lắng, hốt hoảng, cũng như 
không phải là việc siêu vượt ngoài trí suy tưởng của con người hiện đại. Nếu là người Phật tử 
chân chánh có tu tập, học hỏi giáo pháp của Phật Đà, ứng dụng giáo pháp trong đời sống hằng 
ngày hẳn nhận đâu là chân thật, và đâu là nhãn trade mark của thời đại. 
Đức Phật dạy trong luật Thập tụng có 5 điều nên áp dụng: 
1/Tỳ Kheo hữu dục (tri túc) tinh tấn hành trì giới pháp 
2/Người lợi căn mau lãnh hội pháp và truyền pháp hiệu quả 
3/Tụng đọc hiểu nghĩa kinh nên khiến người cùng hiểu 
4/ Có oai đức nên được mọi người cung kính 
5/Sống chốn thanh tịnh, yêu thích nơi lan nhã vắng lặng. 
Người Phật tử tại gia giữ gìn 5 giới: Sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, cũng giữ 8 
giới, Thập thiện giới và Bồ Tát giới, trong đó hẳn đủ đạo đức, hiếu đạo như lời Phật dạy mà 
không nên sợ sệt, lo toan những trào lưu mới phát sinh sau này. Nói cách khác người Phật tử tại 
gia hay xuất gia đều nên biết phụng hành lời Phật răn dạy. 
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Nhân mùa Vu Lan báo hiếu PL 2563 năm nay, cũng là mùa Tự Tứ giải hạ, hay mùa thọ tuế của 
hàng xuất gia, chúng tôi xin kính chúc Khánh tuế đến chư Tôn Trưởng lão, chư Tôn Hòa 
Thượng, Thượng Tọa, chư Ni Trưởng, Ni sư, cùng chư Đại Đức Tăng Ni thêm một tuổi hạ, đạo 
lực thâm hậu, thọ mạng diên trường và đạo quả sớm thành; đồng kính chúc quý Phật tử Bồ Đề 
tâm tăng trưởng, gia đình hưng thịnh, cháu con hiếu thảo, đoàn viên sum họp, biết đối nhân xử 
thế vì tất cả mọi người…ai cũng có một giá trị nhứt định - là một Đức Phật tương lai - như lời 
Phật dạy trong Kinh Pháp Hoa. Cũng như Kinh Pháp Cú (Dhammapada) Phật khuyên bảo: 
Dầu tụng ít kinh điển 
Nhưng làm theo Chánh Pháp 
Diệt trừ tham sân si 
Hiểu đúng tâm giải thoát 
Không chấp cả hai đời 
An hưởng quả đạo hạnh. 
(Dham 20) 
 
Vậy thì, ta nên chọn lựa giữa hai thái độ sống như: 
Dù sống đến trăm năm 
Buông lung không tự chế 
Chẳng bằng sống một ngày 
Trong đạo hạnh, thiền định 
(Dham 110) 
 
Không còn nghi ngờ gì cả, giữa vô vàn chướng duyên nghịch cảnh của cuộc đời do 3 độc: tham 
- sân - si giăng bủa, che mờ tâm trí, khiến ta lay hoay lận đận triền miên; 
Lửa nào bằng lửa tham 
Kềm nào bằng kềm sân 
Lưới nào bằng lưới si 
Sông nào bằng sông ái. 
(Dham 251) 
 
Tinh thần hiếu hạnh của Đức Mục Kiền Liên bất diệt, trân trọng kính gởi đến chư Tôn Giáo 
phẩm cùng toàn thể Phật tử Việt Nam quốc nội, hải ngoại luôn tồn tại trong Chánh pháp - duy 
trì bản thể tăng già - cũng như hộ trì Tam Bảo, là thể hiện đạo hiếu như tôn giả thần thông đệ 
nhất của Phật Đà đem lại giá trị đích thực cho con người về đạo đức nhân bản khắp cõi trời 
người. 

Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát.   
Nay Thông Bạch 

Hội Chủ 
 
 
 
 
 
 

HÒA THƯỢNG THÍCH BẢO LẠC 
 



 


