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Thông Bạch Vu Lan 2018 - Phật Lịch 2562 
 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 
 

Kính bạch chư tôn Trưởng lão, chư tôn đức Tăng Ni, 
 

Kính thưa quí Cư sỹ, Thiện nam Tín nữ Phật tử, 
 

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ xin nhất tâm khánh tuế 
Tăng Già Việt Nam nơi Châu lục Bắc Mỹ thêm một hạ lạp sau mùa An cư. Năm 
nay Cộng đồng Phật giáoViệt Bắc Mỹ đã tổ chức rất nhiều khóa An cư khắp các 
tiểu bang. An cư là một truyền thống quan trọng để nuôi lớn Tăng Già cả Trí  đức 
và Phước đức. An cư là cơ hội tuyệt diệu để Tăng Già cùng học hỏi nhau những 
phương thức khế thời hầu sinh tồn và phát triển Đạo pháp trên quê hương mới này. 

 
Thế hệ Tăng Ni trẻ hiện nay nơi Châu lục Bắc Mỹ đã đóng góp lớn lao con 

đường hoằng truyền giáo Pháp và những Phật sự cho cộng đồng Việt mà cụ thể là 
Đại Lễ Phật Đản chung  năm nay tại Mike Square Park, thành phố Fountain 
Valley, Vùng Little Saigon,  thuộc miền nam California.  

 
Chúng ta bỏ nước đến đây, một Châu Lục của nhiều hy vọng để trồng được  

một loại cây quý của Phương Đông, đó là cây Bồ Đề, cây Giác Ngộ, là Đạo Phật. 
Đất và nước đã sẵn, xin những vị Tăng Ni trẻ của đức Thế Tôn, hãy lên đường 
trồng cây. Cây này sẽ phủ mát cả Châu Lục đến vạn năm sau. Muốn trồng được 
cây Giác Ngộ, chúng ta cần nội lực, trí lực, đức kham nhẫn và tinh thần vị Pháp xả 
thân.  

 
Mùa Vu Lan cũng là dịp để chúng ta cùng quán chiếu về ý nghĩa hiếu kính 

đối với mẹ cha của người Việt trên quê hương mới. Quan niệm và tập quán hiếu 
kính này khá nhiều khác biệt giữa hai nền văn hóa Đông Tây. Không ít những 
xung đột, hờn trách đã xảy ra trong nhiều gia đình của cộng đồng Việt. Cha mẹ già 
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hờn giận khi phải bị đưa vào nhà dưỡng lão, còn con cái thì không thể bỏ việc, ở 
nhà chăm sóc mẹ cha được. Tuy nhiên có điểm chung  cùng là lòng thương yêu 
bao la đối với  cha mẹ từ con cái và ngược lại. Do vậy, nếu không còn một chọn 
lựa nào khả dĩ hơn, thì các bậc mẹ cha cũng nên quán chiếu chữ “an” trong nghĩa 
an tâm của nhà Phật. Xin các tự viện chúng ta đến thăm viếng, an ủi và hướng dẫn 
Giáo Pháp cho những vị già nua cô đơn này. Nhiều người trong số họ không nói 
được tiếng Mỹ, nên rất lẻ loi lạc lõng giữa những người cùng khổ.  

 
Tiếng nói khẳng định được nguồn gốc của một dân tộc. Mỗi người di dân 

đến Châu Lục Bắc Mỹ đều có nguồn gốc riêng của họ và đó là điều làm nên một 
Châu Lục đa văn hóa. Chúng ta có trách nhiệm giúp con cháu chúng ta làm sao nói 
được tiếng Việt để  chúng khẳng định rằng nguồn gốc mình là người Việt Nam. Số 
đông chúng không nói được tiếng Việt và không muốn nói tiếng Việt ở gia đình. 
Những bậc cha mẹ cũng như các tự viện cần nổ lực thêm nữa trong việc dạy con 
cháu chúng ta về tiếng nói của nòi giống.  

 
Cũng trong mùa Vu Lan chúng ta hướng về quê hương thân yêu đất Việt. 

Cầu nguyện cho giới lãnh đạo Việt Nam đủ sáng suốt và hùng lực để giữ vững biển 
đảo, non sông, lãnh thổ. Chúng ta cầu nguyện cho các nạn nhân bị bắt bớ, đánh đập 
trong các cuộc biểu tình chống lại Ba Đặc Khu và An Ninh Mạng vừa qua được 
bình an và sớm thả về với gia đình. Xin cầu nguyện cho đất nước sớm thoát khỏi 
lầm than! 

 
Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tat. 
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