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THÔNG BẠCH VU LAN  

2019 - Phật Lịch 2563 

 
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 

 

Kính bạch chư tôn Giáo Phẩm, chư thiền đức Tăng Ni, 

Kính thưa quý Thiện nam Tín nữ Phật tử, 

 

ễ Vu lan là ngày lễ thiêng liêng của Phật giáo và Dân tộc Việt hàng ngàn năm qua. Ngày lễ 

cứu độ cả hai thế giới âm và dương. Hướng về người mất, cầu nguyện cho họ được siêu 

thoát. Hướng về người sống, cầu được an lành nơi dương thế, có duyên lành với Tam bảo. 

Nhưng muốn nguyện cầu thì phải làm sao, phải tạo nên phước đức rồi từ phước đức này chúng ta 

hồi hướng đến người thân yêu. Phước đức lớn lao là cúng dường lên Tăng Bảo trong mùa An Cư 

kiết hạ. Có phước thì mới chia phước cho người khác. Từ ý nghĩa này, người con Phật phát tâm 

cúng dường chư Tăng cầu phước trong mùa lễ Vu Lan. 

 

Hội Đồng Giáo Phẩm Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ gửi đến chư Liệt 

vị những tâm nguyện sau đây: 

 

1. Tăng Bảo là ruộng phước lớn cho cộng đồng Phật tử. Do vậy, tùy theo địa dư, trú xứ, thành 

phố hay tiểu bang, các Tự viện, Tu Viện… đứng ra tổ chức An Cư để chư Tăng Ni câu hội 

sách tấn, trau dồi đạo nghiệp và nuôi nguyện lớn độ sanh.  Trú xứ An cư như vậy là những 

ruộng phước lớn lao để người Phật tử tại gia gieo trồng công đức, tín tâm. Trú xứ nào có 

chư Tăng hội tụ để An Cư thì đạo lực và phước lực nơi già lam đó được hưng thịnh 

 

2. Nội dung khóa An Cư, ngoài việc  tụng kinh, giảng dạy Giáo pháp, Giới luật, chúng ta cần 

chia sẻ nhau những dị biệt về văn hóa giữa Việt nam và  Mỹ cũng như những thách đố mà 

Tăng lữ Việt đang hành đạo tại châu lục này.  Hãy chia sẻ nhau về mặt luật pháp của chính 

quyền Liên bang và Tiểu bang cũng như thành phố đối với tôn giáo. Chúng ta cũng có thể 

mời những vị Cư sĩ chuyên môn đến thuyết giảng những đề tài thiết thực cho tăng ni về xã 

hội này. Chẳng hạn quan điểm về một nhà lãnh đạo đối với người Mỹ; Một người Counselor 

và những giới hạn đối với luật pháp. Một Tăng lữ Phật giáo là người có cả hai bổn phận 

này đối với công dân nước Mỹ. 

 

3. Tấm lòng của cha mẹ:  Trong ngày lễ Vu Lan chúng ta đưa cha mẹ và con cháu của mình 

cùng về chùa. Ngày lễ này là dịp chúng ta bày tỏ lòng hiếu kính với cha mẹ, cũng là dịp 

chúng ta biểu tỏ tấm lòng trìu mến yêu thương đến con cái của mình, vì nhờ có chúng mà 

ta trở thành cha mẹ. Cha mẹ sẽ chuẩn bị những món quà nhỏ cho con mình, và các cháu có 

thể thay cha mẹ mình kính tặng lại món quà này đến ông bà như lòng biết ơn, nhờ có ông 

bà mà có cha mẹ, và có cha mẹ mới có mặt các cháu trên đời này… Nếu không có ông bà 

thì các cháu sẽ giữ phần quà đó từ tấm lòng của cha mẹ. 
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4. Nhịn một bữa ăn chiều: Trong mùa Vu Lan cũng là mùa chúng ta nghĩ tưởng đến các loại 

cô hồn đói khổ trong chốn u đồ; những người bần cùng đói rách khắp nơi trên mặt đất. 

Chúng ta không thể cứu giúp hết được, nhưng chúng ta có thể đồng cảm sự đói khổ của 

muôn sinh. Sự đồng cảm này bằng cách  tự nhịn đói một bữa ăn chiều. Trong giờ phút nhịn 

ăn đó, chúng ta ngồi yên lặng quán tưởng đến sự đói khát của loài ngạ quỷ trong địa ngục, 

của người thiếu phước dù được làm người mà vẫn đói rách triền miên. Chúng ta nguyện sẽ 

cứu giúp họ khi nhân duyên hội đủ. 

 

5. Các tự viện khuyến khích các em nhỏ viết bài  về “cha mẹ tôi” hoặc bằng tiếng Việt hay 

Anh. Đây là quà Vu Lan đơn sơ nhưng nặng tình của các cháu  tặng cha mẹ trong ngày Lễ. 

Chúng ta cũng khuyến khích những Phật tử gửi quà Vu Lan cho nhau trong mùa lễ bằng 

ECard đến với bạn bè, người thân và người Mỹ. Vu lan là một văn hóa đặc thù của Phật 

giáo và Dân tộc Việt Nam, mùa Lễ về  nhớ ơn và đền ơn.  Mỗi người con Phật chúng ta nỗ 

lực phổ biến những ngày lễ Phật giáo cho cộng đồng Việt và Mỹ vì Phật giáo chỉ là một 

tôn giáo mới và nhỏ nhoi nơi đất nước nầy. 

 

Hội Đồng Giáo Phẩm Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ xin nhất tâm khánh 

tuế chư tôn đức Tăng Ni thêm một tuổi hạ tức thêm một sức sống cho Phật pháp. Đồng thời, kính 

chúc toàn thể quý Thiện Tín cùng gia đình vô lượng cát tường trong mùa lễ Vu Lan 2019. 

 

Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. 

 

California ngày 15 tháng 7 năm 2019 - Phật Lịch 2563 

 

TM. Hội Đồng Giáo Phẩm GHPGVNTNHK 

Chánh Văn Phòng 

 

 

  

 

  

 

 

Sa môn Thích Thắng Hoan 

 

 
 
 
 


