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Αγαπητή ανθρώπινη οικογένεια, 
 
Καθώς παρακολουθούµε την τραγωδία του πολέµου που εκτυλίσσεται καθηµερινά στην 
Ουκρανία, ανοίγουµε τις καρδιές µας στον πόνο των νέων και των ηλικιωµένων. Ως διεθνής 
κοινότητα αφοσιωµένων Βουδιστών, παρακολουθούµε τον σηµερινό πόλεµο µε πόνο και 
ανησυχία. 
 
Στη βουδιστική µας κοινότητα, κάθε Χριστούγεννα ακούµε µε µεγάλη χαρά τον ήχο των 
ρωσικών καµπανών και ανοίγουµε τις καρδιές µας στην πλούσια πνευµατική κληρονοµιά της 
Ρωσίας και της Ευρώπης. Ο δάσκαλός µας Thich Nhat Hanh είπε: "Μια καµπάνα είναι πάντα 
µια καµπάνα- είτε είναι καθολική, προτεσταντική, ορθόδοξη ή βουδιστική, δεν παύει να είναι 
µια καµπάνα. Ακούγοντας την καµπάνα, ανεξάρτητα από τις πολιτιστικές ή θρησκευτικές µας 
ρίζες, µπορούµε να βιώσουµε µια βαθιά εµπειρία και να αγγίξουµε την ειρήνη και µια κοινή 
πνευµατική διάσταση. Όλοι επιθυµούµε την ειρήνη. Όλοι χρειαζόµαστε ειρήνη. 
 
Οι δικές µας ρίζες βρίσκονται στον πόλεµο του Βιετνάµ, στον οποίο έχασαν τη ζωή τους 
περισσότερα από τρία εκατοµµύρια άνθρωποι και περίπου δύο εκατοµµύρια κατέφυγαν ως 
πρόσφυγες. Ο δάσκαλός µας, ο σεβαστός Βιετναµέζος βουδιστής µοναχός Thích Nhất Hạnh, 
µας δίδαξε ότι ο πόλεµος δεν είναι ποτέ λύση. Οδηγεί µόνο σε διχασµό και µίσος που µπορεί να 
διαιωνίζεται για πολλές γενιές. 
 
Ο δάσκαλός µας εργάστηκε ακούραστα για την ειρήνη στο Βιετνάµ, χωρίς ποτέ να επιλέξει 
στρατόπεδο. Αντίθετα, κάλεσε τους αντιπάλους να δώσουν µεγάλη προσοχή στον πόνο, την 
αγωνία και τον υπαρξιακό φόβο του άλλου και να αναλογιστούν το φρικτό τίµηµα του πολέµου 
για όλα τα θύµατα. Αναγκασµένος σε εξορία, έγινε ο πνευµατικός ηγέτης ενός παγκόσµιου 
κινήµατος για την ειρήνη, τη συµφιλίωση και τον αφοπλισµό. 
 
Πιστεύουµε ότι το παγκόσµιο µήνυµα ειρήνης του δασκάλου µας µπορεί να προσφέρει ελπίδα 
σε αυτή την κρίσιµη στιγµή για την Ουκρανία, τη Ρωσία και την ανθρωπότητα. Η ιστορία µας 
δείχνει ότι ο πόλεµος µπορεί να µετατραπεί σε ειρήνη- οι επιζώντες µπορούν να θεραπευτούν 
παρά τις πληγές τους. Στο όνοµα του δασκάλου µας, Thich Nhat Hanh, και της µεγάλης του 
αγάπης, συµπόνιας και σοφίας, εµείς, οι µαθητές του, ζητάµε άµεση κατάπαυση του πυρός για 
να σταµατήσει η αιµατοχυσία στην Ουκρανία. Στέλνουµε την αγάπη και την υποστήριξή µας 
στους διαπραγµατευτές και των δύο πλευρών. Είθε να ακούσουν βαθιά ο ένας τον άλλον και να 
δηµιουργήσουν τις συνθήκες για την ειρήνη. 
 
Ο Βούδας µας λέει ότι ο πραγµατικός µας εχθρός δεν είναι οι άλλοι, αλλά ο δικός µας φόβος, 
το άγχος και η θλίψη, ο θυµός, η απληστία, η άγνοια και το µίσος. Ο πόλεµος καθίσταται 
δυνατός από τη δυϊστική και διακριτική σκέψη και από την ιδέα ότι µόνο αν εξαλείψουµε τον 
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λεγόµενο εχθρό µας µπορούµε να έχουµε ειρήνη και ασφάλεια. Αλλά, όπως είπε ο Βούδας, το 
µίσος δεν µπορεί να λύσει το µίσος. Μόνο η κατανόηση και η αγάπη µπορούν να 
µεταµορφώσουν το µίσος. 
 
Όπως είπε ο δάσκαλός µας, όταν υπάρχει ειρήνη µέσα µας, θα υπάρχει ειρήνη στον κόσµο. Αν 
µπορέσουµε να δώσουµε ειρηνικό τέλος στον πόλεµο στην Ουκρανία, όλος ο κόσµος θα 
ωφεληθεί, διότι ως ανθρώπινη οικογένεια είµαστε αλληλένδετοι και αλληλοεξαρτώµενοι. 
Προσευχόµαστε επίσης να µπορέσουν οι πολύτιµοι πόροι του κόσµου να κατευθυνθούν από 
τον πόλεµο εκεί που χρειάζονται περισσότερο: στην καταπολέµηση των ασθενειών, της 
φτώχειας, της πείνας και του υποσιτισµού, της εµπορίας ανθρώπων - συµπεριλαµβανοµένης της 
εκµετάλλευσης ευάλωτων παιδιών, της περιβαλλοντικής πίεσης και της κλιµατικής αλλαγής. 
 
Ο κόσµος µας χρειάζεται µια κουλτούρα ειρήνης. Η ανθρώπινη οικογένειά µας πρέπει να 
περάσει σε ένα άλλο επίπεδο εξέλιξης, σε µια "κοσµική" πνευµατικότητα και ηθική που µπορεί 
να ενώσει όλους τους λαούς και τα έθνη, εξαλείφοντας το διαχωρισµό και τις διακρίσεις. Σε 
αυτό το πνεύµα, ως µια κοινότητα αφοσιωµένου Βουδισµού, ανανεώσαµε τη δέσµευσή µας την 
παραµονή του νέου έτους 2021 να εξασκήσουµε την ενσυνειδητότητα για την ειρήνη στη γη. 
Παρακάτω, για την προσοχή σας, παραθέτουµε τη δέσµευσή µας. 
 
Η αποστολή της ειρήνης είναι έργο µεγάλων και ευγενών όντων. Ως ανθρώπινη οικογένεια, για 
χάρη του ουκρανικού λαού, του ρωσικού λαού και των στρατιωτών και των δύο πλευρών, το 
πιο επείγον καθήκον µας είναι να επενδύσουµε όλους τους πόρους µας στη διερεύνηση όλων 
των βιώσιµων επιλογών για ειρήνη σε αυτή τη στιγµή µεγάλου κινδύνου για την ανθρωπότητα. 
Όλοι οι πρόγονοι και οι απόγονοί µας βασίζονται σε εµάς. 
 
Με αγάπη και εµπιστοσύνη, 
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