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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-Tân Tây Lan 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 

 Kính gởi: Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni, 
Quý Thân hào nhân sĩ, Thiện hữu tri thức, 
Cùng quý Đồng hương và quý Thiện nam Tín nữ Phật tử,  

Kính bạch chư Tôn Đức, 
Kính thưa quý vị,  

Mùa Vu Lan Hiếu Hạnh đang trở về với mọi người con Phật khắp nơi, trong lúc chúng ta đang đối mặt với đại 
dịch Covid-19, một cuộc khủng hoảng khốc liệt đang diễn ra trong thời hiện đại. Thay mặt Hội Đồng Điều 
Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi-Tân Tây Lan, xin thành tâm chúc 
mừng khánh tuế Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni, vừa được thêm một đạo lạp trên hành trình tu tập giác ngộ và 
giải thoát. Đồng thời, chúc nguyện quý thiện nam tín nữ Phật tử luôn an lạc, tinh tấn hộ trì và phát triển Chánh 
Pháp. 

Quả thật, thế giới đang bị tác động khủng khiếp bởi nạn đại dịch này, đời sống của chúng ta luôn bất an; cạnh 
tranh quyền lực, phân chia lợi ích giữa các quốc gia đang bị thay đổi từng ngày một. Mặt khác, thảm họa lan 
rộng, thiệt hại vô cùng to lớn đủ cho thế giới tỉnh mộng chinh phục thiên nhiên như các đại cường quốc mong 
đạt tới đích. Trong tương lai gần, các nước đang phát triển hẳn phải tái cấu trúc nhiều mặt để ổn định như thị 
trường, kinh tế, nhân dụng, y tế, quốc phòng, lãnh thổ, v.v… mới mong khắc phục nghèo đói, thất nghiệp, dịch 
bệnh cho nhân loại sống hòa bình, an lạc. 

Kính bạch chư Tôn Đức, 
Kính thưa quý liệt vị,  

Mặc dù Mùa Vu Lan Báo Hiếu năm nay không giống như những mùa Vu Lan trước đây, nhưng trong tận thâm 
tâm của mọi người con Phật đều bồi hồi xúc động khi nghĩ nhớ đến công đức sanh thành dưỡng dục của hai 
đấng Từ Thân. Phật dạy “Tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật”. Tâm-Hạnh này như suối nguồn xuyên 
suốt trong dòng lịch sử Phật Giáo từ thời Đức Phật đến chư Lịch Đại Tổ Sư, các bậc tiền nhân và không giới 
hạn trong mọi không gian quốc độ. Người con hiếu hạnh luôn cố gắng thực thi trách nhiệm và từng bước tô bồi 
công hạnh của mình để báo đền ân đức của hai đấng sanh thành. 



Đặc biệt hàng Phật tử tại gia, chẳng những phụng dưỡng Cha Mẹ đủ về phương diện vật chất mà còn tạo thuận 
duyên cho Mẹ Cha hướng tâm, quy y Tam Bảo, tạo niềm vui trong Phật pháp khi tuổi về già. Bên cạnh đó, nuôi 
dạy con cháu giữ gìn và phát huy đạo đức văn hóa nguồn mạch Tổ Tiên,  tức là Phật pháp hóa gia đình để mọi 
người cùng tu học theo Chánh Pháp. 

Hơn 6 tháng qua, dù mọi Phật sự chung của Giáo Hội đều tạm ngưng, nhưng Chư Tôn Đức Tăng Ni và Phật tử 
Úc Châu, đều gia tâm tinh tấn tu tập mùa an cư theo truyền thống trong thời gian cách ly xã hội, để tăng trưởng 
đạo lực cho bản thân, vừa chuyển tải năng lượng hành trì, nguyện cầu cho âm siêu dương thái. Một số tự viện 
thành viên đã đóng góp từ thiện, phát tặng khẩu trang, thực phẩm, nước uống hỗ trợ cho những ai gặp khó khăn 
trong thời gian đại dịch tại Úc Đại Lợi, Việt Nam và Ấn Độ; đặc biệt một số tự viện thành viên mở lớp giáo lý, 
thuyết giảng trực tuyến hướng dẫn hàng Phật tử tại gia, tu học và phát triển bồ đề tâm sâu rộng trên lộ trình giác 
ngộ, giải thoát. Đây là một cách ứng dụng thiết thực và hữu ích khiến đời sống tinh thần nhẹ nhàng, thanh thoát. 
Thiết thực, vì cơ hội hiếm có để người Phật tử ôn tầm giáo điển trong khuôn khổ qui định, cũng như gần gũi bạn 
đạo, thầy trò qua học hỏi, chia sẻ về sở đắc. Mạng trực tuyến như một phép mầu đưa không gian lại gần, không 
còn ngăn cách; nhờ vậy nâng cao tinh thần người học Phật phấn chấn, thích thú đạt được hữu ích nhất định cho 
bản thân và tha nhân (tự lợi, lợi tha), chuyển xấu ác thành thiện duyên, chuyển phiền não thành Bồ Đề, nên đạt 
quả lành, ngõ hầu báo đáp thâm ân trong muôn một. 

Vì lệnh cách ly xã hội của chính phủ liên bang Úc đến nay vẫn còn duy trì, do vậy, Hội Đồng Điều Hành Giáo 
Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi-Tân Tây Lan, kính khuyến thỉnh các cơ sở tự 
viện thành viên tiếp tục tuân thủ đúng theo luật pháp, tổ chức lễ Vu Lan trong khiêm tốn tại tự viện và tư gia 
của mình, tiếp tục lễ Phật sám hối, trì tụng kinh chú, tinh tấn tu tập, để hồi hướng công đức, nguyện cầu tiêu tai 
giải nạn, đại dịch Corona sớm tiêu trừ, thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc, đồng thời cầu siêu cho những nạn 
nhân dịch bệnh được siêu thoát.  

Thành tâm kính chúc Chư Tôn Đức Tăng Ni và quý Đồng hương Phật tử gần xa một mùa Vu Lan an lành trong 
ánh hào quang của Chư Phật, và cầu nguyện cho toàn nhân loại sớm vượt qua cơn đại dịch này. 

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

Nay thông bạch 
Hội Chủ 

 

 

 
Hòa Thượng Thích Bảo Lạc 


