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Hòa chung trong không khí đại hoan hỷ, đại hòa hợp của Phật
tử trên toàn thế giới nhân Đại lễ Phật đản Vesak 2019, thay mặt cho
toàn thể nhân dân tỉnh Đắk Nông, tôi xin gửi lời chúc mừng tốt đẹp
nhất đến những người con Phật.
Lễ Tam hợp (Vesak) chào mừng 03 sự kiện quan trọng của đức
Phật: Đức Phật Đản sinh, thành đạo và nhập Niết bàn, là ngày lễ
quan trọng đối với tất cả những người con Phật trên toàn thế giới,
Đại lễ đã được Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc thông qua bằng Nghị
quyết công nhận ngày Vesak là Lễ hội Văn hóa tôn giáo thế giới.
Năm nay, Đại lễ Vesak lần thứ XVI được Giáo hội Phật giáo Việt
Nam đăng cai tổ chức tại tỉnh Hà Nam từ ngày 12 đến 14 tháng 5
năm 2019. Với chủ đề “Cách tiếp cận của Phật giáo về sự lãnh đạo
toàn cầu và trách nhiệm chia sẻ về một xã hội bền vững”, đây là chủ
đề rất quan trọng, đáp ứng yêu cầu xây dựng một thế giới hòa bình,
hữu nghị, hợp tác và cùng phát triển bền vững. Tôi hy vọng rằng với
uy tín của mình, cộng đồng Phật giáo trên toàn thế giới tập trung
vào các vấn đề vì hòa bình, vì nhân loại, góp phần giải quyết nạn
xung đột sắc tộc, tôn giáo, đói nghèo, bệnh tật, bảo vệ môi trường…
đang đặt ra cho toàn thể nhân loại chúng ta. Qua đó, tiếp tục truyền
tải tư tưởng về từ bi, trí tuệ và hòa bình của đức Phật để góp phần
xây dựng thế giới hòa bình và tiến bộ, đưa con người tới cuộc sống
an vui, hạnh phúc.
Với truyền thống của mảnh đất Tây Nguyên, gắn với tên tuổi
người anh hùng dân tộc N’Trang Lơng, đồng bào Phật tử trên địa
bàn tỉnh Đắk Nông đã cùng với các tầng lớp nhân dân phát huy
truyền thống quý báu đó để xây dựng và phát triển địa phương. Qua
đó, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng Giáo hội Phật giáo Việt
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Nam vững mạnh, xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh, đóng
góp xây dựng một thế giới hòa bình, thịnh vượng.
Thay mặt cho nhân dân tỉnh Đắk Nông và nhân danh cá
nhân, tôi xin chúc toàn thể đồng bào Phật tử một mùa Phật đản
Vesak an lành, hỷ lạc, chúc Đại lễ Vesak năm 2019 thành công viên
mãn.
Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông
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