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Kính båch chÜ Tôn ñÙc Tæng, Ni, 
Kính thÜa quí ÇÒng hÜÖng PhÆt tº, 

Vu Lan là mùa xá t¶i vong nhÖn, là mùa dành cho 
nh»ng ngÜ©i con hi‰u hånh. Nghï Ç‰n Ön tr©i bi‹n 
cûa mË cha chúng ta luôn ngÆm ngùi kính tÜªng: 
‘Công cha nhÜ núi Thái sÖn, 
Nghïa mË nhÜ nÜ§c trong nguÒn chäy ra’. 
ñÙc PhÆt lúc còn sinh tiŠn Ngài luôn tán dÜÖng 
công ÇÙc hånh hi‰u. NgÜ©i nào kính dÜ«ng cha mË 
hiŒn Ç©i nhÜ kính hÜ§ng PhÆt tåi th‰. Làm ngÜ©i ai 
cÛng có bÓn ân Ç‹ Çáp trä: Ân cha mË, Ân ThÀy T°, 
Ân quÓc gia và Ân xã h¶i. 
Trong kinh Phø MÅu Ân Nan Báo, ÇÙc PhÆt nói v§i 
Çåi chúng: Cha mË ÇÓi v§i con cái có ân ÇÙc rÃt l§n. 
Bú m§m dÜ«ng nuôi, theo th©i Ç‹ dåy bäo, thân bÓn 
Çåi nÖi con  m§i ÇÜ®c thành hình. NhÜ có ngÜ©i con 
vai bên phäi cÕng cha, vai bên trái cÕng mË, träi qua 
hàng ngàn næm luôn thuÆn h®p nhÜ th‰, không hŠ  
khªi lòng oán trách cha mË thì ngÜ©i  con Ãy hãy 
còn chÜa Çû báo Çáp ân ÇÙc cûa cha mË mình. 
ñ‹ báo ÇŠn Çúng cách, ÇÙc PhÆt dåy: PhÆn làm con 
cÀn phäi h° tr® cho cha mË sanh khªi tín tâm nÖi 
PhÆt pháp. Cha mË không bi‰t vŠ gi§i luÆt thì dÅn 
d¡t, chÌ bày vŠ gi§i khi‰n Çåt ÇÜ®c nÖi chÓn an °n. 
Khuy‰n khích cha mË không nên tham lam ích k›. 
Phát khªi tØ tâm, r¶ng lòng bÓ thí và quay vŠ nÜÖng 
t¿a Tam Bäo. Th¿c hành chánh pháp, thoát ly kh° 
Çau sanh tº. 
Bän thân mình phäi tinh tÃn n° l¿c tu hành tåo 
nguÒn sinh cäm cho cha mË và luôn luôn ghi tåc vào 
lòng: 
‘Hi‰u là Ç¶ ÇÜ®c ÇÃng thân, 
Nhân là v§t h‰t trÀm luân muôn loài.’ 
Hi‰u Nhân là phÄm hånh cao quš cûa m¶t con 
ngÜ©i làm tròn ch» Hi‰u và th¿c hiŒn ch» Nhân. 

Chúng ta là ngÜ©i ViŒt Nam, ÇÙng trÜ§c ch» Nhân 
là bi‹u trÜng s¿ liên hŒ mÆt thi‰t gi»a mình và quÓc 
gia nÖi chi‰c nôi Çùm b†c, nuôi dÜ«ng ÇÜa ta khôn 
l§n vào Ç©i. Quê hÜÖng mình vÅn còn lÀm than cÖ 
c¿c. Nh»ng ÇÙa con ViŒt l§n lên trong hoang tàn, 
Çau thÜÖng và chia rë. Vì mi‰ng cÖm manh áo có 
nh»ng tu°i thÖ trong tr¡ng chân lÃm tay bùn Çã 
Çành Çoån bÎ lØa gåt bán thân nuôi miŒng ª xÙ  
ngÜ©i. Hàng ngàn, hàng vån tu°i thÖ,  nh»ng ngÜ©i  

 
 
 
con gái ViŒt Nam, ÇÃt nÜ§c vÓn t¿ hào là con rÒng 
cháu låc gi© phäi qu¢n quåi trong Ç§n Çau tûi nhøc. 
Nh»ng ngÜ©i bÃt hånh vì thiên tai, bão løt, bŒnh tÆt 
Çói kh° vÅn còn lÀm than trên quê hÜÖng yêu dÃu. 
TrÜ§c nh»ng thäm trång nhÜ th‰, chúng ta hãy 
thành tâm nhìn th£ng vào vÃn ÇŠ, vào kh° nån Çang 
hiŒn h»u. Hãy cÓ g¡ng dung hòa các dÎ biŒt Ç‹ cÙu 
lÃy con dân, Çó là cách báo ÇŠn Ön MË ViŒt Nam. 
Nh»ng ngÜ©i ViŒt dù ª trong nÜ§c hay ª ngoài nÜ§c, 
không m¶t ai khÕi ngÆm ngùi trÜ§c n°i tang thÜÖng 
mà th‰ hŒ m§i lên Çang g¥m nh¡m nh»ng tûi h©n, 
kh° nhøc. 
Nhân mùa Vu Lan, mùa cûa ñåi Xä và ñåi H› 
chúng ta nên hành Ç¶ng k‰t h®p trong và ngoài v§i 
mÜu cÀu v¿c dÆy hÒn thiêng sông núi và báo ÇŠn Ön 
MË ViŒt Nam Çúng nghïa. 
Låc trong vô minh con ngÜ©i chÌ thÃy cÆn cänh. 
SÓng, thª và th¿c hành b¢ng tâm tØ thì s¿ trong sáng 
cûa chÖn tâm hi‹n l¶. Ÿ Çó m†i ngÜ©i së nhÆn chân 
s¿ liên hŒ, liên Ç§i trong cái biŒt nghiŒp và c†ng 
nghiŒp cûa con ngÜ©i. HÜ§ng tâm vŠ phÜÖng tr©i Ç¶ 
lÜ®ng nÀy chúng ta së thi tri‹n hi‰u hånh vÜ®t lên 
trên cái tri giác bình thÜ©ng vÓn làm khô cÙng tâm 
hÒn bÃy lâu. 
CÀu nguyŒn suÓi nguÒn trí tuŒ và tØ bi cûa chÜ PhÆt 
ÇÆm thÃm trong lòng ngÜ©i; hÜ§ng Ç‰n Vu Lan 
Th¡ng H¶i, mùa cûa Tình ThÜÖng và Hi‰u ñÙc tÕa 
sinh. 
Chúng tôi kính chúc chÜ Tôn ñÙc Tæng, Ni ÇÜ®c 
thêm m¶t tu°i Çåo và PhÆt s¿ viên thành. 
Kính chúc quš ÇÒng hÜÖng, PhÆt tº ÇÀm Ãm trong 
hånh phúc gia Çình; an vui trong PhÆt pháp. 
Kính nguyŒn tÃt cä chúng ta tr†n vËn trong cách ÇŠn 
trä tÙ tr†ng ân; Ç¥c biŒt hãy cùng nhìn vŠ m¶t 
hÜ§ng: Quê hÜÖng thanh bình, t¿ do, hånh phúc và š 
thÙc bän thân luôn là nhân tÓ bÃt phân ly trong lòng 
MË ViŒt Nam. 
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