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Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Kính bạch chư Tôn thiền đức Tăng Ni
Kính thưa quý nhân sĩ trí thức nam nữ Phật tử
Trong Hạnh Phúc Kinh (Mangalasutta), thuật lại rằng : có thiên tử bạch hỏi đức Phật :
làm sao để được vận may (mangala), và Đức Phật dạy cho 38 điều phải làm để được may
mắn và một trong những điều ấy là : "Phụng dưỡng cha và mẹ... Là vận may tối thượng."
Thật vậy, không vận may nào hơn, là do hiếu dưỡng với cha mẹ. Vì Trời Phật cũng từ
công đức báo hiếu mà thành. Không kẻ ác nào hơn là bất hiếu với cha mẹ. Người hiếu dưỡng
cha mẹ lòng từ dễ phát. Lòng từ phát thì mọi ích kỷ xan tham tật đố của con người sẽ tiệm
tiêu. Bởi lẽ, Đức Phật nhìn thấy tất cả chúng sanh đều là cha mẹ. Do vậy, khi nhìn thấy
chúng sanh khổ đau, thì không nỡ quay lưng làm ngơ được. Chính lý lẽ ấy, khiến cho bao
nhiêu tánh hư tật xấu đều tan biến và ngược lại tánh lành được trưởng dưỡng phát sanh. Một
khi tánh lành phát động, thì lợi lạc cho chúng sanh. Vậy nhân là lợi lạc chúng sanh, quả là
chính bản thân hưởng phước. Đó là lý lẽ vì sao "Phụng dưỡng cha và mẹ... Là vận may tối
thượng".
Kính thưa chư vị,
Cộng đồng nhơn loại hôm nay, ngày càng chuyển động theo nhu cầu vật chất khoa học
lớn mạnh. Khiến cho đời người mất đi sự quân bình trong đời sống giữa thân và tâm. Thân
tâm vốn như đôi cánh của con chim. Cũng vậy, vật chất khoa học kỷ thuật lớn mạnh như
hôm nay, là một phước báo của nhơn loại. Nhưng phước báo ấy, bắt nguồn từ tâm lành thiện
tốt của nhân quá khứ mà ra. Cho nên, nếu hôm nay nhơn loại chỉ biết hưởng thụ không thôi,
thì kết quả phước báo mau chấm dứt. Bằng chứng cụ thể, thế giới nhơn loại của thế kỷ 21,
ngày càng đứng trước những mối nguy cơ đe doạ thảm hoạ không cùng, từ tâm giới, nhiên
giới tạo ra. Nào là môi trường ô nhiễm, khủng bố chiến tranh, bệnh dịch lây lan, trời rung
đất chuyển, cũng như mùa hè năm nay, Âu Châu phải chịu đựng những cơn nắng gay gắt
với những độ cao không bình thường, khiến những trận hoả hoạn cháy rừng không ngừng
tắt. Vì hưởng thụ vật chất nhiều quá, nên nhân tâm con người trở thành hổn loạn đảo điên,
“hổn cha mẹ phùng mang trợn mắt… ra vào lui tới mắng càng người trên…”, không phân biệt
được chánh tà thiện ác, nên từ lòng tham cá nhân đi đến lòng tham của một chủ nghĩa, một
quốc gia, một đảng phái, một tổ chức. Từ lòng tham ấy, đã dấy khởi lên những cuộc chiến
tranh giết chóc hảm hại dân lành. Bóc lột tham nhũng, bành trướng bờ cõi, xâm chiếm nước
người v.v…
Vì vậy, mùa Vu Lan Báo Hiếu hằng năm trở về với cộng đồng nhơn loại, là hồi chuông
cảnh tỉnh, ai ai cũng có cha mẹ ông bà, nên phải báo ân phụng dưỡng trên hai khía cạnh là
vật chất và tinh thần.
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- Vật chất thì nuôi dưỡng cha mẹ, ông bà già nua. Sớm hôm thăm hỏi, săn sóc đỡ đần.
Rộng ra là những người già bệnh tật neo đơn, nếu có khả năng bao nhiêu thì giúp bấy nhiêu.
Để cho năng lượng tình thương trong đời được trải rộng với không gian vũ trụ.
- Tinh thần thì đừng để cha mẹ buồn vì mình, đừng bao giờ để những giọt lệ khô cằn
chảy dài trên đôi gò má mẹ cha. Ngoài ra còn phải tôn vinh cha mẹ bằng đời sống tốt đẹp của
chính mình dù ở khía cạnh nào, hay địa vị nào, dù nghèo hay giàu.

Nếu cộng đồng nhơn loại, ai ai cũng nghĩ theo quan điểm của Phật Giáo, thì đại hạnh
cho thế giới, nghĩa là không có tâm nhiểu hại tha nhân, xan tham tật đố, ích kỷ hẹp hòi, ganh
ghét tị hiềm lẫn nhau. Bởi vì, ai cũng là cha mẹ, là anh em, là thân thuộc. Nếu được vậy, thế
giới nhân loại sẽ hoà bình tịnh lạc.
Do vậy, Báo Hiếu theo đạo Phật không chỉ hạn hẹp với ông bà cha mẹ trong hiện đời
và cá nhân chính mình. Mà còn Báo Hiếu tất cả ông bà cha mẹ trong nhiều đời nhiều kiếp ở
quá khứ xa xưa. Nhưng ông bà cha mẹ quá khứ không ai khác hơn, đó chính là những con
người hiện tại trong cộng đồng nhân loại thế giới hôm nay và những chúng sanh đang bị đoạ
đày đau khổ trong ba đường ác súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục. Người con Phật phải có bổn
phận cứu giúp những chúng sanh ấy thoát khỏi cảnh khổ. Muốn vậy, trước hết phải phát tâm
bồ đề, thượng cầu hạ hoá. Bằng cách tinh tấn tu tập Phật pháp, hành trì giới pháp, nguyện
tu tất cả thiện, nguyện độ tất cả chúng sanh.
Nhân mùa Vu Lan, chúng ta không khỏi chạnh lòng thương tiếc quê hương Việt Nam,
đang rơi vào sự áp bức tinh tế của ngoại bang bành trướng, ngày ngày họ mưu mô chiếm
đoạt từng tấc đất của cha ông để lại. Chúng ta nên một lòng cầu nguyện, hồn thiêng sông
núi nước Việt, các bậc tiền nhân cha ông linh thiêng phù hộ cho những vị lãnh đạo Việt
Nam hiện tại đầy đủ hùng khí cốt cách của cha ông để giữ nước vẹn toàn, bất khuất với thế
lực của ngoại bang hung hãn. Cầu nguyện cho đồng bào trong nước, với tấm lòng yêu quê
hương đất nước, đứng lên biểu tình với yêu cầu nhà nước Việt Nam giữ vững vẹn toàn lãnh
thổ lãnh hải, đã bị, đang bị nhà cầm quyền địa phương hành hạ, bắt bớ giam cầm tù đầy hay
bị thương tật, sớm được an lành trong đời sống với gia đình. Nguyện cầu cho đất nước Việt
Nam quê hương thân yêu, sớm thoát nạn tai.
Sau cùng, thay mặt Hội Đồng Giáo Phẩm và Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN Âu
Châu nhất tâm khánh tuế chư Tôn Trưởng Lão và chư Tôn Đức Tăng Ni tăng thêm một hạ
lạp sau Tự Tứ mãn hạ an cư. Quý Ngài luôn là tàng cây đại thọ che mát chúng sanh như
đang giữa mùa hè nóng bỏng gay gắt thiêu đốt cảnh vật và con người. Cầu chúc hàng tăng
ni thế hệ tương lai luôn vững tiến trên đạo lộ giác ngộ và hoàn thành sứ giả Như Lai.
Kính chúc toàn thể quý nhân sĩ trí thức cư sĩ Phật tử đồng hương, đồng bào cùng toàn
gia quyến một màu Vu Lan Báo Hiếu công đức viên mãn, gia gia hưng thái, hạnh phúc dài
lâu.
Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát ma ha tát.
TM. Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN Âu Châu.
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