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Thoâng baïch Vu lan 

               Kính bạch chư Tôn Đức Tăng, Ni,
Kính thưa quí đồng hương, Phật tử,

                  Con người luôn được nuôi dưỡng bằng
          chất liệu tình thương sẽ có một đời sống quân bình 
và an vui hơn so với những người bất hạnh lớn lên trong 
đau khổ và oán hận. Trong tất cả tình thương, tình mẹ 
được đề cao bậc nhất. Mẹ là chiếc dù che mưa nắng cho 
con trẻ; là bầu sữa thơm nuôi lớn con trẻ thành người; là 
ngọn sông đào cho con tắm mát tuổi thơ; là tiếng đàn vỗ 
về con đi vào giấc ngủ trong sáng. “Mẹ là chuối ba 
hương, là xôi nếp một, là đường mía lau….”. Những 
thơm tho, ngọt bùi là biểu tượng tinh hoa của mẹ ngàn 
đời dành cho con cái. Thế nên Vu Lan về là ngày trọng 
đại, bổn phận người con hiếu thảo là báo đáp thâm ân đó 
giúp thăng hoa tâm hồn mình và song thân theo chiều 
hướng tích cực. 

Trong Kinh Phụ Mẫu Ân Nan Báo đề cập đến khía cạnh 
bày tỏ lòng hiếu kính mẹ cha qua các khía cạnh tinh thần 
và vật chất. Chữ vật chất không hàm nghĩa chỉ cho vật 
ngoài thân. Tuy nhiên phụng hiếu mẹ cha đạt đến phẩm 
chất cao tột là triển khai và hướng tâm cha mẹ vào con 
đường thoát ly khổ đau, trói buộc để được an lạc trong 
cuộc sống. 

Khi cha mẹ thiếu thốn tiện nghi, phận làm con nên cung 
ứng đầy đủ. Ngoài ra săn sóc tâm linh cho cha mẹ được 
xem là trọng yếu. Cha mẹ chưa sanh khởi niềm tin vào 
Tam Bảo, chưa rõ Phật pháp thâm diệu nhiệm mầu, 
chưa phát triển rộng về từ tâm, chưa gặp duyên trau dồi 
trí huệ và chưa phát tâm tu hành hướng đến Thánh quả 
giải thoát thì chúng ta vận dụng hết khả năng đưa cha mẹ 
đạt đến phẩm hạnh hoàn hảo đó. 

Tâm hiếu là tâm Phật. Hạnh hiếu là hạnh Phật. Người 
con hiếu thảo không bao giờ phai lạt ý hướng nền tảng 
về: 

“Chân như đạo Phật rất mầu 
Tâm trung chữ Hiếu, niệm đầu chữ Nhân.” 

          Quan điểm nầy xét về mặt cá thể, chữ Hiếu biểu 
               minh đức hạnh chuyển hướng tâm thức cha mẹ 
                    đến cảnh giới an lành tự tạì. Và chữ Nhân   
                          bao hàm yếu tính rộng khắp không từ nan 
                                và sẵn sàng cứu vớt hết khổ đau trầm 
                                     luân của muôn loài. 

                                           Trong Quán Âm Nam Hải đề
                                                cập đến “Tâm trung chữ 
ế

Hiếu” là tâm không bao giờ rời xa 
lòng báo đáp công ơn trời biển của song 
thân. Kinh Vu Lan Ngài Mục Kiền Liên  
đã chứng minh phẩm hạnh của mình qua việc  
cầu thỉnh đức Phật chỉ cho phương pháp cứu mẹ thoát 
khỏi cảnh ngạ quỷ. Đồng thời “Niệm đầu chữ Nhân” 
của Ngài từ bối cảnh xa xưa trở thành điểm chuẩn mực 
cho mọi người con biết cách bày tỏ thế nào là lòng hiếu 
thảo chân chánh. Rộng ra, năng lực bi nguyện của Ngài 
đã thăng hoa tột cùng, thi thiết phẩm hạnh gieo duyên 
hóa độ. 

Sống trong thời đại hôm nay, nhất là các xã hội có trình 
độ công nghệ, khoa học văn minh tiên tiến, không đồng 
nghĩa là tinh thần hiếu thảo của con người được thăng 
hoa theo cùng. Cũng không có nghĩa là tính chất đạo đức 
hoàn toàn bị đông lạnh. Xã hội Đông phương lấy nội 
tâm làm gốc, thì hiếu thảo luôn tiềm tại bên trong cốt tủy 
của cuộc sống. Sự giao hòa gìữa xã hội Đông phương và 
Tây phương như hiện nay là một giai đoạn quí báu để 
con người học hỏi những giá trị của nhau và phát triển 
đồng bộ trên phương diện tương quan của nhân loại. 
Hiếu thảo là nhân cách cao quí của con người vượt lên 
trên ngôn ngữ công ước. Nói cách khác ngôn ngữ không 
phải là thước đo của lòng hiếu thảo và đóng khung trong 
bất kỳ phạm vi địa dư hay quốc độ nào. 

Nghĩ về tình mẹ là sự nhắc nhở, ghi nhớ những ấn tượng 
cao đẹp đã được biểu hiện trong quá khứ. Từ đó nêu lên 
khía cạnh tương liên đối với hiện tại tức thế hệ con cháu 
của mình. Giọt nước đầu hiếu thảo nối tiếp giọt nước sau 
tạo thành một chuỗi trường lực nâng cao phẩm cách con 
người, nở rộng mỗi ngày cùng nhân sinh và muôn loài 
trong triết lý sống về đạo Từ Bi, quán nhìn mọi người là 
cha mẹ mình trong vô lượng kiếp. 

Mùa Vu Lan không chỉ giới hạn theo thời gian tháng 
bảy. Biểu tượng đó cần được nuôi dưỡng trong mỗi gia 
đình, trong mỗi ngày, thậm chí đi qua từng giờ, từng 
phút. Đóa hoa tình thương không bao giờ bị héo úa dưới 
bất kỳ góc cạnh nào của cuộc sống sẽ đóng góp không 
khí trong lành cho thế giới an bình, hạnh phúc. 

Do thế, Vu Lan hiện hữu trong mái ấm từng 
nhà thì ngọn nến Hiếu – Nhân thật sự bừng 
sáng muôn nơi đem lại sự phúc lạc và  
niềm hoan hỷ cho thế giới hữu hình  
lẫn vô hình. 

(Xin xem tiếp trang 11)


