
 

 

  

  

  

THÔNG BẠCH VU LAN PL. 2551   

Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng, Ni, 

Kính thưa Quý đồng hương, Phật tử, 
Vu Lan Thắng Hội là mùa lễ trọng đại, mang tính truyền thống lâu đời của Phật giáo. Một truyền thống đặt 
định trên nền tảng hiếu đạo, xây dựng tình người trong ý hướng nhớ về cội nguồn để tri ân và báo ân. Nhìn 
vào hiện tượng vật lý, ta thấy cây còn có cội, nước còn có nguồn, thử hỏi làm người ai lại không có gốc rễ tổ 
tiên ông bà cha mẹ ? Đó là gia đình huyết thống mà đạo làm con, tất nhiên, chúng ta phải có bổn phận duy 
trì và phát triển tốt đẹp.  
Ai trong chúng ta mà không tiếp nhận những nguồn yêu thương tươi mát ngọt dịu của các đấng sanh thành 
đã ban tặng cho ta. Những công lao mà cha mẹ đã hy sinh cho chúng ta quá nhiều. Sự mang nặng đẻ đau là 
một chứng minh cụ thể trong muôn ngàn nỗi khó nhọc mà cha mẹ đã dày công giáo dưỡng. Vậy bổn phận 
làm con, chúng ta không thể thờ ơ xao lãng, mà phải lo báo đáp thâm ân trong muôn một. 
Có thể nói, trong mỗi tế bào, dòng máu luân lưu trong cơ thể ta, đều có mặt tổ tiên ông bà, cha mẹ của ta. 
Xa hơn nữa, sự sống của ta cũng là sự sống có mặt của muôn loài. Đời sống của ta không thể đơn độc mà 
tồn tại được. Đó là một sự sống hình thành trong định lý tương duyên sinh khởi. Thế thì, tất cả đều là ân 
nhân thân thuộc, có liên quan mật thiết với ta. 
Vu Lan về nhắc ta nhớ lại cội nguồn và mở rộng cõi lòng yêu thương trải khắp chan hòa đến tất cả muôn loài. 
Mà trên và trước hết là phải yêu thương đồng loại. Tình thương là một lẽ sống cao đẹp nhiệm mầu, mà người 
con Phật cần phải nuôi dưỡng và thể hiện. Có hiểu và thương nhau, thì đời sống mới có ý nghĩa và từ đó cõi 
đời mới có thể giảm bớt những hệ lụy khổ đau.  
Xã hội loài người hiện nay đang trên đà băng hoại phá sản tinh thần đến tận gốc rễ, một đời sống phóng thể, 
trụy lạc, phạm pháp… tạo nhiều vết thương rỉ máu cho xã hội. Vì vô minh che mờ trí giác, nên người ta chỉ 
biết một bề trục vật, tranh chấp gây bao hận thù, chỉ vì làm nô lệ cho bản ngã định kiến, để rồi tàn hại, sát 
phạt lẫn nhau. Đó là một hiện tượng thật đáng đau buồn cho nhơn loại.  
Nhìn vào nền giáo dục của xã hội Tây phương hiện nay, hầu như mất định hướng không còn cắm rễ sâu vào 
lòng đất đạo đức nhân bản, chẳng những thế, mà trái lại, họ còn quá coi nhẹ, khinh thường đời sống tinh 
thần, tạo nên cách thế  mất quân bình giữa đời sống vật chất và tinh thần. Từ đó dẫn đến một hệ quả nỗi 
loạn, gây bao tang thương xáo trộn, thảm họa khốc hại mà nhơn loại ngày nay phải cam tâm hứng chịu.  
Trong khế kinh, đức Phật có dạy : « Tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật ». Qua lời dạy nầy, đức 
Phật nhằm khuyến nhắc chúng ta, ngoài việc hiếu kính phụng dưỡng ông bà cha mẹ ra, người Phật tử còn 
cần phải trưởng dưỡng đức « hiếu sinh và hằng hóa » với muôn loài. Phải có tấm lòng rộng lượng vị tha nhân 
ái, tích cực phụng sự làm lợi ích cho tha nhân. Phải sống có ý thức trong từng ý nghĩ, lời nói và hành động. 
Như ý thức đến đời sống bảo vệ môi sinh làm sạch và xanh môi trường chung quanh, đó cũng là một việc 
làm hữu ích, góp phần xây dựng cộng đồng nhơn loại.  
Đó là chúng ta đã thể hiện làm sáng rỡ hạnh Phật. Chỉ đơn cử một trong muôn ngàn hạnh lành mà người 
Phật tử hằng lưu tâm tích cực đóng góp. Đó mới thực sự đúng với ý nghĩa Vu lan. Vì từ ngữ Vu lan, nói đủ là 
Vu Lan Bồn. Mà Vu Lan Bồn nguyên tiếng Phạn là Uimlambana  ( hành sự ) còn gọi là Ô lam bà na, Trung 
Hoa dịch là giải đảo huyền, nghĩa là cứu cái khổ bị treo ngược (ý nói cứu vớt những kẻ khổ đau nặng nề như 
đang bị treo ngược ). Cứ theo nghĩa đó, thì hiện nhơn loại đang bị cái khổ treo ngược, bức xúc đau khổ ngút 
ngàn, bởi do vọng thức vô minh chấp ngã gây ra.  
Thế thì, Vu Lan về, cũng là để nhắc nhở mỗi người chúng ta nên gấp rút lo chuyển hóa cởi  trói cái nỗi thống 
khổ bị treo ngược của chính mình và tha nhân. Có thế, thì việc tưởng niệm cử hành đại lễ Vu Lan mới thực sự 
có ý nghĩa thiết thực. Bằng không, thì chúng ta chỉ làm cho có lệ trên hình thức mà thôi. 
Nhân mùa Vu Lan Phật lịch 2551, chúng ta hãy thành tâm nguyện cầu cho mọi người tăng trưởng lòng từ bi 
và trí giác, có đủ sáng suốt trải rộng lòng thương chan hòa đến đồng loại và muôn loài. Hãy tôn trọng phẩm 
cách của mỗi cá nhân và tương kính những bậc tôn trưởng bằng tất cả tấm lòng yêu thương chân thật, để 
cùng nhau hướng về cội nguồn, hóa giải mọi dị kiến bất đồng, quyết tâm xây dựng tình người, cải hóa xã hội, 
đem lại niềm an vui hạnh phúc cho con người.  Bằng vào tuệ giác sáng soi, phá tan mọi bóng tối si mê u ám, 
đừng tiếp diễn gây ra khổ đau cho nhau, để mọi người có được một đời sống trong sáng an lành.  
Trong niềm hoài vọng thiết tha chân thành đó, mỗi người sẽ được cày lên mình một đóa hoa hồng, đỏ, trắng 
để biểu lộ tấm lòng tưởng niệm đến các đấng sanh thành, trong thâm tình ân sâu nghĩa nặng, bằng lời cầu 
nguyện thiết tha cho tất cả, kẻ còn người mất, đều được ân triêm lợi lạc, siêu sanh thoát hóa. 
Kính chúc chư Tôn Đức Tăng Ni và quý đồng hương Phật tử một mùa Vu Lan phước hạnh tròn đầy, gia đình 
hạnh phúc, thành công tốt đẹp trong nhiều lãnh vực và làm sáng rỡ bầu trời hiếu hạnh, không còn những 
đám mây mù bất hạnh thiếu tình thương, mà phải âm thầm chịu đựng ngày đêm đau khổ. 
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