
 

 

 

 

 

Thoâng baïch Vu lan  

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

Hằng năm mùa hiếu hạnh luôn là thời điểm quí báu dành cho mọi người nhớ về 
nguồn cội của mình. Hạnh hiếu là hạnh của chư Phật. Lòng hiếu thảo là chỗ hội 
tụ của những tâm hồn hướng thượng. Dù không gian hay thời gian có cách biệt, 
con người vẫn không thể thiếu vắng phẩm chất trong sáng nầy. Con đường 
thăng hoa tâm linh của các bậc thánh nhân đều lấy nguồn gốc hiếu đễ làm đầu. 

Xã hội phồn vinh đã và đang tồn tại những khúc mắc về tinh thần, trong đó sự 
hiếu thảo, truyền thống văn hóa Việt Nam cần nhìn lại dưới một hình thái phân 
giải nhằm vượt qua các khoảng trống không cần thiết giữa cha mẹ và con cái. 

Để tránh ngày hiếu hạnh mang tính thủ tục như là một động cơ cần có với mọi 
người, thay vì sống thực với tấm lòng nhân hậu hiếu kính. Chúng ta hiểu rằng, 
ngày báo hiếu có giá trị với những ai đã thấu hiểu nền tảng cao đẹp đó. Riêng 
thế hệ con cháu lớn lên trong môi trường thiên hướng về vật chất phải cần có sự 
hướng dẫn  và truyền đạt từ thế hệ đi trước, thì cơ may hiểu biết về văn hóa, 
tình người và các chiều tương quan giữa các thế giới mới đi thẳng vào lòng con 
trẻ. 

Báo hiếu là cung cách của người con hướng dẫn cha mẹ phát triển theo chiều 
hướng tinh thần. Cha mẹ chưa hiểu đạo, chưa tin sâu vào Phật lý, chưa thể 
nghiệm con đường thoát khỏi mọi ràng buộc với cuộc sống. Phận làm con hướng 
đến sự thăng tiến tâm linh đó mà nỗ lực hết mình đưa cha mẹ đạt đến chân trời 
thánh thiện. 

Về phương diện nhu cầu trong cuộc sống, cha mẹ thiếu thốn, phận làm con phải 
làm tròn trách nhiệm chăm sóc và cung ứng đầy đủ. Cha mẹ còn sống là một đại 
phước lành cho những người con hiếu thảo muốn đáp trả tình thâm ân dưỡng 
dục. Thế nên, lời Phật dạy: Cha mẹ hiện tiền như Phật tại thế. Đủ biết giá trị to 
lớn khi song thân còn chia xẻ cùng ta những hơi thở quyện tròn trên đường sống. 

Đạo hiếu là nếp sống muôn đời của con người. Sống ở xã hội tân tiến khác biệt 
về văn hóa và giáo dục bao giờ tự nó cũng sẵn các chiều cách biệt. Vì thế muốn 
hướng dẫn con trẻ học và lưu giữ được cái thiện mỹ của các bậc trưởng thượng, 
muốn tài bồi giá trị truyền thống nầy, trước tiên chính chúng ta cần có sự chuyển 
hóa. 

Tính chất uyển chuyển theo thời đại, tránh sự xa cách, thân cận cùng thế hệ trẻ 
để lắng nghe nhiều hơn nếp suy tư của một tầng lớp mới thì cái khoảng cách sẽ 
được thu hẹp và sự truyền đạt chắc chắn sẽ dễ dàng hơn. Đặc biệt là giá trị của 
lòng hiếu thảo. 

Tuy uyển chuyển cho ta nhiều cơ hội. Bên cạnh đó hóa cảm mới chính là động 
năng đi thẳng vào lòng con trẻ. Để đạt được phẩm chất nầy, sự vượt lên thành 
toàn mẫu mực cho bản thân và hóa chuyển tâm thức người thân vốn là yếu tố 
rất cần yếu. 

Các cõi trong lục đạo luân hồi theo dòng chiêu cảm nghiệp lực mà biến hiện. Thế 
nên tịnh hạnh nghiêm túc của chư Tăng trong mùa An cư là cơ hội phẩm chất 
trong sáng, tùy duyên hoan hỷ cầu nguyện cho những ai hướng lòng thành mình 
về chư tiên tổ, người thân quá vãng, gia tâm cầu nguyện, chú nguyện để được 
thăng hóa về các cảnh giới an lành.                                 (Xin xem tiếp trang 6) 
 



 

Thông bạch  
của Hòa Thương Thích Phước Huệ 

(tiếp theo trang 4) 

Với cuộc sống, nhờ ý thức rõ ràng về các cảnh 
giới tối tăm mà chuyển hóa tâm thức. Do sự 
chuyển hóa đó mà nhận ra sự báo hiếu cho cha 
mẹ hiện tiền và nhiều đời qua ý lực của mình, 
cùng sự chú nguyện của mười phương Tăng sẽ 
chuyển đổi toàn cảnh nghiệp giới người thân 
thành sanh địa của phúc lạc và hòa tan trong 
ánh sáng nhiệm mầu của Phật pháp. 

Kính thưa quí vị, 

Mùa Vu Lan cho ta gợi nhớ hình ảnh thân thương 
của cha mẹ, ông bà như sống dậy mãnh liệt 
trong tâm trí người con hiếu thảo.  Những ai có 
phước duyên còn được cha mẹ bên cạnh hãy giữ 
gìn chăm sóc hiếu tâm ; sống trọn vẹn hạnh hiếu 
đúng phẩm cách theo lời Phật dạy để tạo dựng 
một gia đình phước lạc, đầm ấm. Cho dù cha mẹ 
đã quá vãng với phẩm hạnh hiếu tâm,  người 
con vẫn còn nhiều cơ duyên thỉnh cầu chúng 
Tăng gia trì năng lực để giúp cha mẹ giải tan bớt 
nghiệp lực, được sanh về cảnh giới an lành. 
Chính Giới-Định-Huệ chư Tăng đạo cao đức trọng 
hợp cùng các bậc Thánh Hiền ở cảnh giới vô hình 
tạo thành sức mạnh thúc đẩy hương linh đi đến 
thế giới an lạc tốt đẹp hơn. 

Nhơn mùa Vu Lan, chúng tôi kính chúc chư Tôn 
Đức Tăng, Ni đạo lực tăng trưởng, Phật sự viên 
thành. 

Kính chúc quí đồng hương Phật tử một mùa Vu 
Lan hiếu hạnh tròn đầy, trong cuộc sống tạo 
được nhiều phước lạc và không bao giờ quên 
lãng phẩm chất: Hạnh hiếu là hạnh lành. Hạnh 
lành là đồng đẳng hạnh Phật. 

Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát 
Hòa Thượng Thích Phước Huệ 


