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Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 

 

Kính bạch chư tôn đức Tăng, Ni, 

Kính thưa quý thiện nam tín nữ Phật tử, 

 

Mùa Vu Lan Thắng Hội đang về trong tâm thức hiếu hạnh của người con 

Phật khắp nơi. Thay mặt Hội Đồng Giáo Phẩm Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam 

Thống Nhất Hoa Kỳ, xin thành tâm khánh thọ chư tôn Trưởng Lão, Hòa Thượng, 

Thượng Tọa, Đại Đức Tăng, Ni vừa được thêm một hạ lạp với đạo nghiệp tròn 

đầy, Phật sự thành tựu. Đồng kính chúc quý thiện nam tín nữ Phật tử giữ tròn đạo 

hiếu và luôn luôn tinh tấn trên con đường phụng sự Phật Pháp. 

Tâm thức con người thời đại mà chúng ta đang sống có nhiều bất an, hỗn 

loạn và đảo điên. Những giá trị nền tảng cao quý của nhân loại về đạo đức, tôn 

giáo và văn hóa bị thách thức nghiêm trọng trước tâm thức thác loạn của con 

người. Những kẻ cuồng tín tôn giáo xem việc tàn sát tập thể đồng loại là công 

trạng để được lên cõi thiên đường huyễn ão. Học đường không chú trọng đến việc 

giáo dục con em lễ nghĩa làm người. Truyền thông phổ biến tràn ngập hình ảnh bạo 

động, giết chóc, thù hận. Xã hội dẫy đầy tình trạng tham nhũng, bóc lột, lừa gạt, 

cường hào ác bá, và xem việc kiếm tiền như mục đích cao cả và tối thượng của đời 

người bất chấp mọi hậu quả. Luân thường đạo lý và lòng hiếu thảo của con người 

đã không được tôn trọng đúng mức.  

Vì lẽ đó, hơn lúc nào hết, thực hiện và hoàn thành Nhân Thừa của Phật Giáo 

là nhu cầu cần thiết để dựng lại những gì bị ngã đổ nơi mảnh đất tâm và nhân cách 

làm người. Lòng tri ân, báo ân và hiếu hạnh mà đức Phật đã dạy trên hai mươi sáu 

thế kỷ trước, vì vậy, vẫn còn là những nguyên tắc đạo đức vô giá để xây dựng nền 

tảng nhân cách con người. Là con người, chúng ta không thể nào quên được công 

lao sanh thành và dưỡng dục cao dày của cha mẹ. Chúng ta cũng không thể nào 

quên ơn dạy dỗ khai thị của Thầy Tổ. Chúng ta lại càng không thể quên ơn quốc 

gia dân tộc là nơi chúng ta sinh ra và lớn lên trong cái nôi di sản và truyền thống 

cao đẹp. Và, khi sinh ra làm người trên thế gian này, chúng ta đã cưu mang ơn 
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nghĩa rộng lớn của tất cả mọi người trong xã hội, cũng như tất cả chúng sinh trên 

cõi đời. Từ đó, nhớ ơn và báo đáp ơn nghĩa là đạo lý làm người làm cho chúng ta 

trở thành con người cao đẹp, đáng yêu và đáng quý.  

Trong tâm thức tri ân và báo ân đó, mỗi người đệ tử Phật xin hãy nỗ lực và 

làm hết khả năng của mình để báo đáp bốn ơn sâu trong đời: Tinh tấn tu học để báo 

đáp thâm ân Tam Bảo; hiếu thảo phụng dưỡng song thân đầy đủ để báo đáp ơn 

sinh thành dưỡng dục; tận khả năng góp phần vào việc làm cho dân giàu, nước 

mạnh để đển ơn quốc gia xã tắc; và dũng mãnh phát khởi bồ đề tâm cứu giúp 

chúng sinh thoát khỏi khổ đau vật chất và tinh thần để báo ân rộng lớn cho chúng 

sinh trong pháp giới. 

Mùa Vu Lan Báo Hiếu cũng là cơ hội để người con Phật chúng ta suy 

nghiệm về con đường thực hiện hiếu đạo trong gia đình. Theo lẽ tương quan tương 

duyên, nếu muốn cho con cháu có lòng hiếu thảo, thì những bậc cha mẹ không phải 

chỉ dạy con cái mình đạo lý hiếu thảo không thôi, mà còn phải đích thân làm 

gương hiếu hạnh cho con cái soi. Cha mẹ không thể hiện lòng hiếu thảo với các 

đấng sinh thành của mình thì làm sao con cháu có thể làm tròn chữ hiếu với mình 

là cha mẹ của chúng. Hơn nữa, cha mẹ còn phải biết thương yêu và dưỡng dục con 

cái đúng mức. Chính nền giáo dục đúng mức và tình yêu thương vô bờ đó của cha 

mẹ là chất liệu quý giá nuôi dưỡng nhân cách, lòng yêu thương và hiếu thảo chân 

thật của con cái mình.  

Xin chí thành đốt nén tâm hương dâng lên mười phương Tam Bảo, nguyện 

cầu cho cửu huyền thất tổ đa sanh phụ mẫu, còn sinh tiền thì tật bệnh tiêu trừ, thân 

tâm an lạc, đã qua đời thì xa lìa ba đường dữ, sinh vào các cõi lành và đời đời 

thường gặp Phật Pháp.  

Nguyện cầu mưa thuận gió hòa, thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc, mọi 

người đều sống với nhau bằng lòng yêu thương và hiếu thuận. 

Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát tác đại chứng minh. 
 

Phật Lịch 2560, California, ngày 1 tháng 8 năm 2016, 

 
TM. Hội Đồng Giáo Phẩm GHPGVNTNHK 

Chánh Văn Phòng 

 

 

 

 

 

Sa môn Thích Thắng Hoan 

 

 

 


