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Tôi xin gửi lời chúc mừng đến Giáo hội Phật giáo Việt Nam, vinh dự
đăng cai tổ chức Đại lễ Vesak Liên Hợp quốc lần thứ 16 tại Trung tâm
Văn hóa Phật giáo chùa Tam Chúc, tỉnh Hà Nam với chủ đề “Cách tiếp
cận của phật giáo với lãnh đạo toàn cầu và chia sẻ trách nhiệm cho xã hội
bền vững”. Tôi xin gửi tới những người cống hiến hết mình cho sự thành
công của sự kiện này những lời như sau: Lành thay, lành thay, lành thay
và Cầu mong Tam bảo phù hộ cho tất cả mọi người.
Khi Đức Phật phái nhóm đệ tử đầu tiên đi truyền đạt Phật pháp,
Người mong muốn sẽ mang lại hạnh phúc và an lạc cho tất cả mọi người.
Đây chính là món quà đầy tính nhân văn mà Đức Phật mang đến
cho thế giới. Đức Phật cũng nói : Này các tỳ kheo, hãy lấy Pháp của
ta làm đuốc sau khi Ta nhập diệt (nhập Niết bàn).
Đức Phật đã cống hiến không ngừng nghĩ trong suốt bốn mươi
lăm năm nhằm truyền đạt chân lý này. Cho đến tận ngày hôm nay,
vẫn còn rất nhiều đệ tử của Đức Phật đang học tập và làm theo lời
của Đức Phật dạy.
Trong một thế giới đang dần thay đổi, trong một thời đại mà tri
thức, công nghệ cao, trớ thành công cụ phân tích dữ liệu, v.v. đang
ngày càng đóng vai trò quan trọng, con người ngày càng trở nên tiến
bộ. Vì vậy, những thiết chế và cộng đồng Phật giáo cần phải xem xét
lại, tái định nghĩa và tinh lọc những hướng tiếp cận của mình nhằm
tiếp tục sự nghiệp truyền bỏ Phật Pháp cũng như giúp mọi người
nhận thức rõ hơn về xu hướng này. Do những thay đổi nhân khẩu
học, tại một số quốc gia, số lượng tín đồ Phật giáo hiện đang giảm
sút hoặc giảm sút đến mức độ không thể phục hồi; trong khi một
số quốc gia khác, số lượng tín đồ Phật giáo hiện đang tăng lên. Đây
chính là lúc việc ứng dụng những công nghệ hiện đại như phân tích
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dữ liệu cụ thể được tiến hành nhằm xác định những nguyên nhân và
yếu tố dẫn đến sự suy giảm số lượng tín đồ Phật giáo, dự đoán được
xu hướng trong tương lai và thậm chí đề xuất những biện pháp thực
tế dựa trên những dữ liệu thu thập được. Nhằm hiện thực hóa điều
này, cần thiết chế và cộng đồng Phật giáo cần phải thực sự hợp tác
với nhau để đảo ngược vấn đề suy giảm số lượng tín đồ Phật giáo
và thúc đẩy việc gia tăng số lượng tín đồ. Đây là một ví dụ cho thấy
việc sử dụng công nghệ hiện đại trong thế giới kỹ thuật số hiện nay
có thể giúp vượt qua những hạn chế của chúng ta như thế nào.
Nhằm tận dụng tối đa những lợi ích của công nghệ hiện đại
trong bối cảnh thế giới đang thay đổi từng ngày, chúng ta cần phải
tăng cường đầu tư vào việc đào tạo và giáo dục. Những kỹ năng
mềm như giao tiếp và truyền thông đóng vai trò quan trọng trong
việc mang Phật pháp đến cho mọi người. Thông qua các phương
tiện truyền thông và công nghệ ngày nay, Phật pháp có thể đóng
góp cho sự hạnh phúc và thịnh vượng của mọi người. Điều này phù
hợp với mục tiêu của Đức Phật khi Người quyết định phái 60 đệ tử
của mình đi truyền đạt Phật pháp tới nhiều vùng đất khác nhau từ
Jambudipa.“Hai người không được đi trên một con đường.” Phật
pháp có thể được truyền dạy trong ngôi nhà tranh của một người
dưng , như chính Đức Phật đó làm, chứ không nhất thiết phải truyền
dạy trong các ngôi đền, chùa. Điều này cũng được áp dụng trong những
trường hợp như tu hành thiền định và cúng dường. Cái tư tưởng hiện
nay cho rằng những công việc trên phải được thực hiện trong đền, chùa
cần phải được thay đổi, đặc biệt là khi những ngôi đền chùa cách xa khu
dân cư cũng như khi những Phật tử không có đầy đủ điều kiện vật chất.
Những người tu hành nên mang Phật pháp đến cho mọi người.
Tôi hy vọng chủ để của năm nay sẽ mở ra những ý tưởng và
hướng tiếp cận mới trong việc truyền đạt Phật pháp trên toàn cầu
cũng như giúp cho mọi người nhận thức rõ hơn về vấn đền này .
Tôi xin kính chúc những ai có mặt tại đây sẽ nhận được những ích
lợi từ chủ đề này và khi mọi người trở về nước sẽ cảm thấy tràn đầy
năng lượng để hiện thực hóa những ý tưởng mới nhằm xiển dương Phật
pháp để cho những thế hệ tương lai có thể được hưởng quả ngọt.
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