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29 tháng Năm,
Phật lịch 2562

Kính gửi anh chị em Phật tử của chúng tôi trên toàn thế giới,

Thành kính dâng lên một đóa sen cầu cho thế giới được thái bình, chúng sinh tâm
thành sám hối và an lạc trong đại lễ Vesak, kỷ niệm ngày Đức Phật Cồ Đàm Tất Đạt Đa hạ
sinh, thành đạo và nhập Niết Bàn.
Thay mặt cho các Anh Em Hèn Mọn cũng gọi là các tu sĩ Phanxicô trên thế giới,
cùng với các thành viên khác của dòng tu do Thánh Phanxicô Assisi sáng lập, chúng tôi xin
bày tỏ nơi đây lòng kính trọng sâu xa đối với các lời dạy của Đức Phật. Các lời dạy của Đức
Thế Tôn luôn là nguồn cảm hứng nhắc cho nhân loại nhớ đến tầm quan trọng của việc thực
hành từ bi, hỉ xả và hiếu thuận.
Chúng tôi trân trọng các giá trị này và những giá trị khác mà chư vị Phật tử và tín
hữu Kitô giáo cùng vun đắp trên mặt đất này vì trái đất vẫn còn là nơi nhiều đau khổ và
phiền não.
Hôm nay người Phật tử trên khắp thế giới đảnh lễ dâng hương, hoa, và bạch lạp,
tượng trưng cho nhận thức rằng vạn vật và cuộc sống rồi sẽ suy tàn và diệt vong. Là những
tu sĩ Phanxicô, chúng tôi vững tin vào lời khuyên của Phúc Âm dạy chúng tôi lẽ vô thường
và việc phá chấp, biết nhận ra rằng chỉ có được tự do khi buông bỏ các sự vật và giá trị
thuộc thế giới vô thường, vì chỉ có đức tin, đức trông cậy và đức bác ái mới là thường tồn.
Cũng vì thế chúng tôi cảm thấy hiệp nhất với quý vị trong những khát vọng chung,
mong mỏi tự do cho những người bị cưỡng chế, cho những người bị giam cầm cách bất
công hay đang chịu tra tấn. Cách riêng, với tâm từ bi, chúng tôi nhớ đến những nạn nhân
đang phải hứng chịu lẫn những tác nhân đang gây ra bạo hành trong gia đình và trong các
thể chế xã hội. Chúng tôi nhớ đến tất cả các anh chị em trên thế giới hiện đang trong vòng
kiềm tỏa của tệ nạn buôn người và những hình thức nô lệ và trói buộc khác của thế kỷ 21
này.
Với lòng kính trọng sâu xa, chúng tôi nhìn nhận quý vị là thành phần của một trong
những tôn giáo lâu đời nhất trên thế giới, và truyền thống tu tập của quý vị đã được khởi
xướng trước Kitô giáo chúng tôi. Với lòng biết ơn, chúng tôi nhìn nhận các đóng góp của
Phật giáo cho nhân loại trên hơn 2500 năm qua.
Trong ngày Đại Lễ Vesak này, khi quý vị quyết tâm kiên định sống một cuộc đời
thanh cao, quyết tâm tuân giữ các giáo huấn của Đức Phật và khi quý vị tiếp tục triển khai
tuệ giác, thực hành tâm từ bi đối với chúng sinh, chúng tôi xin được liên kết với quý vị để
cầu cho người tín hữu Kitô giáo, chư vị Phật tử và hết mọi người thiện chí có cơ duyên cùng
nhau xây dựng một thế giới đầy nhân ái, an lạc và đại đồng.

Xin kính lễ quý vị với lòng huynh đệ chân thành và xin cầu chúc quý vị An Lạc và
muôn Phước Lành.
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