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Báo Hương Đạo 

 

Công Đức sanh thành! 
Làm con phải hiếu! 
Công Cha như núi Thái Sơn 
Nghĩa Mẹ như nước trong nguồn chảy ra... 

 

Mùa Vu Lan báo hiếu lại về, mùa của Mẹ, mùa của 
Cha, mùa của Tổ Tiên Gia Tộc, mùa của những đóa hoa 
hồng đỏ thắm sẽ nở trên áo của những ai may mắn còn 
cha mẹ và những đóa hoa hồng trắng nhạt sẽ nở trên áo 
của những ai bất hạnh sớm mất cha mẹ. Gió Thu lành 
lạnh thổi về thì thầm như nhắn nhủ những kỷ niệm ân 
tình giữa hai miền sống chết, nhắc nhở những ân tình 
chưa thỏa những mộng đời chưa tran (?) trong cái xoay 
vần nhân duyên sanh diệt của kiếp người. 

Trong đạo Phật chữ hiếu mang một ý nghĩa vô cùng 
quan trọng. Đức Phậy dạy: "Hiếu là gốc của đạo, hiếu 
nuôi dưỡng được căn lành và hiếu có thể thành tựu quả 
vô thượng Bồ Đề." Tưởng niệm thâm ân là người có 
lòng nhân nghĩa, giữ trọn đạo làm con là lễ, biết rõ công 
ơn trời bể của mẹ cha dốc lòng báo đáp là trí tín. Gốc 
của đạo phát nguyện từ nhân, nghĩa, lễ, trí, tín mà ra. 

Trong Quán Kinh Đức Phật dạy: "Chánh nhân tịnh 
nghiệp của chư Phật ba đời là hiếu dưỡng cha mẹ, tôn 
thờ sư trưởng, lòng từ lai không giết hại và tu mười 
nghiệp lành." Người muốn nuôi dưỡng căn lành không 
gì tốt hơn hiếu kính cha mẹ. Ngoài việc làm tròn bổn 
phận tích đức tu nhân, sự hiếu kính đối với cha mẹ sẽ là 
một tấm gương tốt để con cháu sẽ hiếu kính với mình 
sau này. Đồng thời cũng dạy cho con cháu biết cội 
nguồn. Người chí hiếu căn lành sẽ từ đó nẩy nở đem 
hạnh phúc cho chính mình và cho con cái về sau, nên 
lòng hiếu kính bao giờ cũng nuôi dưỡng làm tăng 
trưởng căn lành. 

Nói đến tình thì không có thứ tình nào thiêng liêng và 
đậm đà bằng tình mẹ, vì nó phát nguyên từ bốn thứ tâm 

rộng lớn mà đức Phật đã dạy: "Lòng từ của mẹ sẵn sàng 
hy sinh tất cả kể cả mạng sống và hạnh phúc của mình 
vì con. Lòng bi mẹ lúc nào cũng sẵn sàng đem niềm vui 
lại cho con, thương con dù con nên hay hư vẫn thương 
đến trọn cuộc đời. Lòng hỷ vui mừng khi có con bên 
cạnh dù phải chịu bao gian lao mẹ chẳng nề hà. Lòng xã 
là con dù hiếu thuận hay ngỗ nghịch mẹ vẫn thương, 
con có làm việc khổ mẹ đến đâu mẹ vẫn một lòng tha 
thứ, vì con sanh từ bụng mẹ, còn để dạ thương ai". 
Người con chí hiếu là người biết rõ tấm tình vô lượng 
của mẹ. Người Phật tử biết rõ tất cả chúng sanh đều có 
Phật tánh, đem bốn tâm vô lượng đối với Chúng sanh 
như hiếu kính cha mẹ, chắc thành tựu quả Phật, nên cổ 
đức dạy: "Tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh 
Phật". Chính là ý nghĩa này. 

Nhân mùa Báo hiếu lại về, chúng tôi trân trọng gửi đến 
toàn thể quý vị những đóa hoa Hồng đỏ thắm, biểu 
trưng cho mẹ Việt nam bao giờ cũng hiện hữu trong tâm 
hồn cũng như trong đời sống chúng ta. 

Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. 
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