
 

 

  

 

  

Thông Bạch Vu Lan 2006   

Kính bạch chư Tôn Đức Tăng, Ni, 
Kính thưa quí đồng hương Phật tử, 
 
Mùa Vu Lan lại về nhắc nhở cho mọi người giá trị tình thâm ân dưỡng dục. Cha mẹ là biểu tượng của lòng 
bao dung độ lượng và sự hy sinh cao cả. Tuổi thơ qua đi trong vòng tay ấm êm của từ mẫu. Cái tuổi hồn 
nhiên, tung tăng theo mẹ là một nét cảnh sinh động và an bình vô hạn. Những ai đã sung sướng được ân 
hưởng giòng sữa ngọt của hiền mẫu và sự giáo dưỡng của nghiêm phụ làm sao có thể lãng quên đi được! 
Trong vài tháng vừa qua, điển hình đất nước Nam Dương, người dân hứng chịu đau thương từ nhiều mặt 
khác nhau. Núi lửa, sóng thần, lụt lội, động đất… đã vùi dập biết bao thân phận. Còn có mẹ cha đó, rồi một 
thoáng giây bão tố xuất hiện, khung cảnh an bình bỗng trở thành tang thương, khóc hận. 
Nhiều thân phận mong mỏi gần gũi mẹ cha để được bảo bọc dưỡng nuôi, giờ chỉ còn một thân một mình bơ 
vơ giữa hoang tàn đổ nát. Đây là hình ảnh của những người thất thểu  trong lộ trình thiếu vắng người thân 
sau sự phẫn nộ của thiên nhiên và môi trường đảo lộn.Thế mới biết, sống trên một đất nước thanh bình, 
thiên nhiên ưu đãi là một phước báo vô lượng như quốc gia Úc Đại Lợi.  
Người Việt Nam chúng ta đã có nhiều kinh nghiệm trong quá khứ. Chiến tranh, thiên tai đã cướp đi biết bao 
sanh mạng. Những ly tán trong gia đình là chứng tích của những bất hạnh đi qua trong mỗi trái tim con 
người có cảm xúc. Cảm xúc của những ai còn có mẹ, còn có cha sau bao cuộc biển dâu chỉ nhận biết đó là 
một nhiệm mầu xảy ra trong cuộc sống. Niềm tin cho ta sức sống. Cha mẹ là chỗ dựa nương cho con cái 
gieo mầm tin tưởng. Giọt nước đầu tiên trong lắng sẽ kết liền các giọt nước tương quan. Cũng thế, tâm hồn 
con trẻ là tờ giấy trắng để in lên các mẫu hạnh của mẹ cha. Trưởng thành và khôn lớn của con trẻ không thể 
thiếu vắng yếu tố định thành này, nhất là về phẩm chất đạo đức. 
Trong Kinh Vu Lan Bồn, Đức Phật chỉ dạy Ngài Mục Kiền Liên phương pháp cứu mẹ đang bị đọa vào cõi 
ngạ quỷ. Các đọa xứ là chỗ hiển nhiên, vì nó là kết quả tạo nghiệp của ý thức. Tương đồng như thế đối với 
các cảnh giới thanh tịnh. Nếu tâm không nhiễm ô, luôn trong sáng thì các cảnh giới sẽ tương ứng theo cùng. 
Bổn phận người con hiếu hạnh là biết chăm lo đời sống vật chất và đời sống tâm linh cho mẹ cha. Trong đó 
nếp sống nội tâm phù hợp với đạo đức là quan trọng. Bởi vì đạo đức là nền tảng căn bản làm người. Và từ 
chỗ quan yếu này mới dễ dàng thẳng tiến trên con đường tu tập, vượt thoát vòng trói buộc của vô minh. 
Ngay khi cha mẹ còn hiện tiền, biết trân quí thời gian đem lòng thành báo đền thâm ân cao trọng là đi đúng 
hạnh môn của Phật. Đức Phật dạy rằng: Ai biết phụng dưỡng báo đền ân cha mẹ là đồng nghĩa báo ân chư 
Phật, bởi vì cha mẹ hiện tiền như Phật tại thế. 
 
Kính thưa quí vị, 
Thời đại hôm nay có thể nói phẩm chất đạo đức có phần suy đồi. Các thế hệ đi trước nhờ hấp thụ đạo lý 
Đông phương và sự đề cao của xã hội về mặt trí đức như một nguồn năng lượng tốt bảo hộ họ không bị 
vướng vào những cám dỗ của xã hội hiện nay và trở thành mẫu mực cho con cháu noi gương ở mai hậu. 
Thế hệ người Việt sanh trưởng tại Tây phương, hàng ngày hấp thụ nền văn hóa bản xứ. Làm thế nào hướng 
dẫn lòng hiếu hạnh cho những thế hệ sau này. Chắc chắn tiếng Việt là yếu tố đầu tiên, còn là gạch nối thông 
tin giữa các thế hệ. Quan sát các trường Việt ngữ trên toàn nước Úc, chúng ta thấy cha mẹ đưa đón con cái 
đến trường một cách chăm chỉ. Có hình ảnh nào đẹp hơn hình ảnh này. Đây là thành quả chứng minh sự hy 
sinh cao đẹp của mẹ cha không đơn thuần chỉ là văn hóa. Trong đó hàm dưỡng khía cạnh vun trồng cho con 
trẻ sự tận tụy, quên thời gian bằng nghĩa cử chia xẻ về đức hạnh với cuộc sống, vượt lên trên mọi ngôn ngữ 
giả tạo. 
Mùa Vu Lan dành cho chúng ta một thời điểm thích ứng để rọi chiếu lại nguồn tâm và nghệ thuật bước đi 
với cả lòng thành của người con hướng về cha mẹ dù còn hiện tiền hay đã khuất bóng. 
Nghĩ về Vu Lan là nghĩ về hạnh hiếu. Hạnh hiếu không giới hạn trong bất kỳ phạm vi nào vì thật tế chúng 
sanh nào cũng có sự liên đới với mình từ trong quá khứ xa xăm. Thế nên soi sáng hiếu hạnh với cung cách 
và tầm nhìn rộng thoáng thì hẵn nhiên Vu Lan trở thành ngày chung cùng một niềm vui hay còn là cơ hội 
báo đền thâm ân đúng nghĩa. 
Chúng tôi kính chúc chư Tôn Đức, Tăng, Ni một mùa Vu Lan đạo lực tăng trưởng, Phật sự thuận duyên. 
Kính chúc quí đồng hương, Phật tử vạn sự kiết tường và tròn duyên công đức báo ân trong mùa Vu Lan 
Thắng hội. 
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