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THÔNG ĐIỆP CHÚC MỪNG
ĐẠI LỄ VESAK LHQ 2019
Vesak là ngày quan trọng nhất trong lịch Phật giáo, ngày này
được tổ chức và trang nghiêm. Tất cả các trường Phật học, bất kể
Nguyên thủy (Theravāda) hay theo những truyền thống khác đều
tề tựu bên nhau vào ngày này. Ở Ấn Độ, ngay sau hội đồng đầu tiên
-sangīti, sự ly giáo đầu tiên đã xảy ra, khoảng năm 340 trước Công
nguyên, giữa Đại Chúng Bộ và Thượng Tọa Bộ đã có cuộc thảo
luận về giới luật, giống như bất kỳ sự ly gián nào trong văn hóa Ấn
Độ. Tuy nhiên, tranh chấp giới luật thường là kết quả của các tranh
chấp giáo lý. Một trường phái theo giới luật được gọi là Nikāya
ở Ấn Độ và bu 部 ở Trung Quốc. Ngoài Ấn Độ, thì Trung Quốc
và Nhật Bản, một trường phái Phật giáo dựa trên giáo lý, được
gọi là Zong ở Trung Quốc, Shū ở Nhật Bản. Ngày nay, Phật giáo
thường được xác định với Theravāda Tích Lan. Nhưng dĩ nhiên,
các trường phái khác, chẳng hạn như Zen Nhật Bản, cũng khá phổ
biến trên thế giới. Vì vậy, bất cứ trường phái nào, Vesak (thuật ngữ
Theravāda) đều được tôn vinh bởi tất cả các Phật tử trên thế giới.
Tôi có thể chia sẻ để bạn hiểu rằng, cá nhân tôi là người chứng kiến
những điều này cả ở Thái Lan và châu Âu.
Hãy để tôi chúc mừng ngày Đại lễ Vesak LHQ 2019 tại Việt
Nam đáng nhớ này đến Phật giáo đồ khắp nơi trên thế giới nói
chung vàViệt Nam nói riêng. Tôi chắc chắn sẽ làm cho ngày này
được biết đến với tất cả các nơi trên thế giới, cả nơi tôi đang hoạt
động. Các học giả và tu sĩ Phật giáo, đôi khi là cùng một người,
nhớ những sự kiện quan trọng nhất trong cuộc đời của Đức Phật.
Cá nhân tôi thường xuyên đọc các phần của Buddhacarita của Mã
Minh, đặc biệt là phiên bản hoàn chỉnh bằng chữ Hán.
Trong khi mỗi ngày là một ngày Phật đản đáng nhớ, Vesak là
ngày đáng nhớ nhất.
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Tôi luôn chúc mừng và cảm thấy biết ơn. Kính chúc đại lễ Vesak LHQ tại Việt Nam thành tựu viên mãn thế giới.
GS.TS. Charles Willemen
Hiệu trưởng, Trường Cao đẳng Phật giáo Quốc tế, Thái Lan
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