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Đức Thế Tôn, người con của Nepal, Ánh sánh của Thế giới và ân
nhân của nhân loại. Ngài đã dạy cho nhân sinh con đường hòa, Thành
đạo (Giác ngộ) và Niết bàn của đức Từ Phụ. Giáo lý Ngài chỉ ra con
đường diệt khổ và con đường này đã trở nên phù hợp hơn với thời nay.
Chúng tôi tin rằng Đại Lễ Vesak Liên Hiệp Quốc lần thứ 16 tại
Việt Nam đóng vai trò làm nền tảng để tôn vinh sự hoà hợp giữa các
tôn giáo và Hội nghị học thuật về chủ đề: “Cách Tiếp cận Phật giáo
đối với lãnh đạo toàn cầu và chia sẽ trách nhiệm chung cho xã hội
bền vững” nhằm để truyền bá giáo pháp của Đức Thế Tôn. Chúng
tôi tán dương sự nỗ lực đóng góp to lớn của Ban tổ chức đã phổ biến
giáo lý Ngài đến với thế giới này. Đó là một bước đi đúng để phát
huy giá trị của nhân sinh.
Thay mặt cho Hiệp hội Tăng già Nepal và Phật tử Nepal, từ vùng
đất quê hương nơi Đức Phật đản sanh tôi xin gởi lời chúc thành
công mỹ mãn nhân dịp Đại Lễ Vesak Liên hiệp quốc lần thứ 16 tại
Việt Nam. Sự kiện nổi bật này đã góp phần tạo nên tình bạn, tình
đoàn kết và sự hoà hợp vững mạnh giữa các tín đồ trên toàn cầu.
Nguyện cầu tất cả chúng sanh thoát khỏi khổ đau!!Cầu chúc
phước lành ban khắp mười phương!!
Nguyện chánh pháp được trường tồn.
Kính ngưỡng Tam bảo.
Hòa thượng Kondanya Thero
Tổng Thư ký Hiệp Hội Tăng Già Nepal
Trụ Trì Buddha Vihara Bhrikutimandap, Ktm-28, Nepal
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