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THÔNG ĐIỆP CHÚC MỪNG
ĐẠI LỄ VESAK LHQ 20191
Những người theo đạo Phật từ khắp nơi trên thế giới đã
tỏ lòng tôn kính đức Phật Gautama vào dịp Đản sinh, ngày
thành đạo và nhập Niết Bàn của Ngài từ 2562 năm trước,
trong ngày lễ Vesak. Là đất nước thành viên của Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2019, chúng tôi bày tỏ lòng biết ơn chân
thành đến Tăng đoàn Phật giáo Việt Nam và Ủy ban tổ chức
quốc tế, Ủy ban Điều hành Quốc tế Ngày Vesak LHQ tại Thái
Lan đã mời chúng tôi tham gia. Chủ đề chính của năm nay là
“Lãnh đạo toàn cầu và Trách nhiệm chung vì một xã hội bền
vững”, bằng chứng là 300 triệu Phật tử trên toàn thế giới cho
chúng ta ý tưởng về sự trông cậy và ảnh hưởng của Phật giáo
trên toàn cầu. Về phía chúng tôi, để hỗ trợ các hoạt động Phật
giáo ở đất nước Argentina, nơi thiếu thốn Phật pháp, chúng
tôi làm việc một cách hăng say từ những lời dạy từ bi - trí
tuệ của Đức Phật để hướng dẫn các cá nhân, gia đình và các
nhóm Phật tử, hướng tới sự giác ngộ thông qua Bát Chánh
Đạo. Thông qua giáo lý nhằm đánh thức tâm hồn và tinh thần
sức trẻ, dù ở độ tuổi nào, chúng tôi khuyến khích mọi người
giảm bớt đi những hạt giống dẫn tới đau khổ. Chúng tôi hy
vọng sẽ tham gia thật tích cực vào đại lễ long trọng này, phục
vụ cho sự kiện trọng đại để đưa chúng ta đến hạnh phúc đích
thực, thịnh vượng và hạnh phúc cho tất cả chúng sinh!
Trân trọng,
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