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Xin chúc mừng sự bình yên và lòng trắc ẩn từ tu viện Gosung.
Đó là niềm vui lớn để tôi viết một lời nhận xét về Đại Lễ Vesak
LHQ, ba ngày đại lễ thiêng liêng là ngày sinh, ngày giác ngộ và nhập
Niết Bàn của đức Phật Cồ Đàm, thay mặt cho Phật giáo Hàn Quốc
và cộng đồng URI tôi xin bày tỏ lòng chân thành chúc mừng đến
nhân dân Việt Nam, đăc biệt là tới Hòa thượng Thích Thiện Nhơn
liên quan đến việc lãnh đạo xuất sắc trong công tác chuẩn bị và điều
hành sự kiện lớn lao UNDV 2019, tôi nhớ và đánh giá cao rằng Việt
Nam đã tổ chức Đại Lễ UNDV tại trung tâm hội nghị quốc gia Hà
Nội năm 2008 và trung tâm hội nghị quốc tế Bái Đính, tỉnh Ninh
Bình Năm 2014. Hơn thế nữa, UNDV thứ 16 được tổ chức ở Việt
Nam thêm một lần nữa bởi giáo Hội Phật Giáo Việt Nam (VNBS),
được tổ chức tại trung tâm văn hóa Phật giáo quốc tế Tam Chúc
tỉnh Hà Nam, năm 2019 tôi tin tưởng rằng Ngài và tất cả công dân
ở đất nước của Ngài vô cùng tự hào về nó.
Như tôi đã từng nói tai hội nghị ICDV, Sự kiện này nên được
đánh giá cao và được kỷ niệm bởi tất cả mọi người trên toàn cầu
bởi vì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là vị giáo chủ bổn sư tuyệt vời
trong lịch sử nhân loại đã vượt qua khỏi nền tảng văn hóa tôn giáo
cá nhân, địa vị xã hội, giáo lý cao quý của Ngài, của sự minh triết và
lòng từ bi đã đánh thức và giáo hóa cho con người cho cuộc sống
bằng lòng chân thật và đạo đức chính điều đó không chỉ tốt bản
thân mà còn cho toàn nhân loại, chủ đề năm nay là “Cách tiếp cận
của phật giáo về sự lãnh đạo toàn cầu và trách nhiệm cùng chia sẻ vì xã
hội bền vững”. Tôi tin tưởng rằng đây là điều tốt lành để nuôi dưỡng
sư hợp tác hòa hợp với nhau của các cộng đồng Phật giáo và các
tổ chức và cho nhiều giải pháp phát triển Phật giáo trong bối cảnh
khủng hoảng toàn cầu, nó có vẻ rất phù hợp và mang lại sự chú ý và
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kỳ vọng từ mọi người xung quanh thế giới. Xem xét sự lãnh đạo đó
là rất cần thiết cho nền văn hóa hòa bình thế giới cũng như trong
xã hội.
Tôi cầu nguyện cho sự kiện đai lễ Phật Đản Vesak LHQ (UNDV)
thành công cho tổ quốc của quí vị và hòa bình thế giới, cầu mong cho
ánh sáng và lòng từ bi của Đức Phật lan tỏa khắp nơi trên trái đất.
Trân trọng trong chánh pháp.
TT.TS. Jinwol Dowon
Trụ trì Tu viện Gosung, Hàn Quốc
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