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Tôi đánh giá cao lời mời tham dự. Cho phép tôi góp phần vào sự
kiện mang tầm quan trọng để tìm cách đóng góp cho nhân loại với
lòng từ bi và trí tuệ.
Là một đặc ân để tôi có thể tham dự hội thảo, từ một vùng đất
mới và xa xôi như Argentina. Được đến thăm một lần nữa một đất
nước với kinh nghiệm lâu dài và có nền Phật Giáo phát triển giàu
tính lịch sử chống lại sự áp bức. Tôi cảm thấy thật vinh dự khi có thể
viếng thăm Việt Nam thêm một lần nữa.
Tôi xin chúc mừng và cám ơn ban tổ chức Giáo Hội Phật Giáo
Việt Nam (NVBS) cho những nổ lực tổ chức to lớn như thế này.
Mỗi lễ kỷ niệm của đại lễ Phật Đản Vesak Liên Hiệp Quốc mà
tôi có thể tham gia là một nguồn cảm hứng vô giá, là sự phát triển và
học hỏi. Chính vì những tác động đó mà mở rông theo nhiều cách
cho lợi ích của Pháp và tất cả các Pháp mang lại.
Tôi ước gì tất cả những phản ánh và trao đổi về chủ đề “Cách
tiếp cận của Phật giáo đối với Lãnh đạo toàn cầu chia sẻ trách
nhiệm cho Xã hội bềnh vững ” là không có gì bất ngờ, vì rõ ràng là
phải làm như vậy. Tôi nghĩ là tất cả các nhu cầu quá tải trên thế giới
của chúng ta cần nhiều sự rõ ràng và lòng từ bi , điều đó có thể được
xây dựng và truyền tải cùng nhau.
Chúc tất cả chúng sinh có thể thoát khỏi sự đau khổ để có thể
hạnh phúc và bình an.
Ricardo Toledo
Cố vấn và giáo sư Học viện thủ đô Holos
Cựu chủ tịch học viện Di Lặc Phật Argentina
1. Người dịch: Nguyễn Văn Sinh

83

