
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HOA KỲ 
VIETNAMESE AMERICAN UNITED BUDDHIST CONGREGATION 

HỘI ĐỒNG GIÁO PHẨM 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

704 East “E” Street., Ontario, CA 91764 – U.S.A.  | Tel. & Fax: (909) 986-2433 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

THÔNG BẠCH VU LAN 2021 – PL 2565 
 

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 
 

Kính bạch chư Tôn đức Trưởng Lão, Tăng Ni 
Kính thưa quí thiện nam tín nữ Phật tử, 
 
Nước Mỹ  vừa trải qua 17 tháng bị phong tỏa và được mở cửa trở lại tháng 6 năm 2021. Tuy 

nhiên đất nước này vẫn chưa hoàn toàn trở lại mọi sinh hoạt như xưa. Tâm lý khủng hoảng và sợ hãi 
vẫn còn đọng lại nơi người dân. Chùa viện Phật giáo cũng chịu đựng nhiều khó khăn suốt mùa đại 
dịch, đặc biệt các ngôi chùa đang xây dựng hay mới thành lập trong giai đoạn này. Giáo Hội xin cung 
thỉnh tất cả liệt quí vị dành một phút nhất tâm chú nguyện và chia sẻ nỗi đau thương lớn lao này, 
trong đó có quê hương Việt nam. Giáo hội xin cảm niệm công đức của toàn thể Tăng Ni và Phật tử đã 
nhẫn chịu suốt mùa dịch của thế kỷ. Đối diện với sợ hãi, tang thương và khốn đốn của cuộc sống 
hiện nay, xin chúng ta cùng suy nghiệm:  

 
Khi một việc đến không phải chỉ đơn thuần là một hay hai nguyên nhân gây ra. Một chuỗi dài 

thời gian và biết bao nhân tố để tạo thành. Tang thương càng lớn thì nguyên do của nó càng dày. 
Thời gian cứu chữa này đâu thể một sớm một chiều, như một quả núi khổng lồ nổ sập thì bao lâu ta 
mới dọn được sạch. Do vậy chúng ta cần bình tĩnh hơn, kiên nhẫn hơn và nỗ lực hơn để di dời những 
đổ nát của bịnh dịch gây ra hiện nay. Điều ấy cũng giống như một cơn bạo bịnh của chính bản thân 
mình. Ai cứu được ta nếu ta không nỗ lực để cứu mình. Những tang thương từ bịnh dịch gây ra, 
chúng ta đang dự phần và chính ta có phần trách nhiệm. 

 
Chúng ta thường suy nghiệm lời dạy của Phật về phước báo. Phước báo của loài người hiện đang 

suy giảm mạnh. Khi phước báo giảm thì chiến tranh, dịch bịnh, nghèo đói, thù hận, cướp bóc, lừa 
dối… tràn ngập. Chúng ta khó chạy trốn được  với những nghiệp quả này đang ùn kéo tới. Cần nhìn 
sâu và thật sâu vào sự cùng khốn này để khởi lên tâm thiện lành nơi mỗi chúng ta. Thiện tâm đó là gì 
và dẫn dắt cuộc sống mình ra sao. Chúng ta bắt đầu cho một câu hỏi và bước vào một hành trình 
mới. Không có một thần linh nào xóa được tội báo của con người. Chỉ có chúng ta, vì ta đã tạo ra nó.  

 
Mùa Vu Lan là mùa cứu độ. Cứu độ vạn linh trong chốn u đồ. Cứu độ chính mình làm sao vượt 

thoát tâm lý đầy hãi hùng, khiếp sợ, kinh hoàng trước đại dịch đang tràn ngập hiện nay. Định lực là 
sức mạnh cần thiết. Quán chiếu tử sinh giúp ta bớt kinh hãi. Chuẩn bị rũ bỏ kiếp người giúp ta bớt 
mưu toan. Phải đối diện với sự sống và chúng ta cần sống được chút bình an giữa vạn điều bất an. 
Giáo hội kêu gọi chư Tăng Ni tinh tấn tu tập để nhờ năng lực này cứu giúp phần nào kiếp nạn của 
con người hôm nay.  

 
Nguyện xin Tam Bảo soi đường cho chúng con.  

 
Phật lịch 2565, California ngày 18 tháng 07 năm 2021 

TM. Hội Đồng Giáo Phẩm GHPGVNTNHK 
Chánh Văn Phòng 

 
 

 
Sa môn Thích Thắng Hoan 


