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Chúng tôi rất hoan hỷ được biết Lễ Kỷ niệm của “Ngày Phật đản
của Liên Hiệp Quốc” được tổ chức tại nước của Ngài lần thứ 3 dưới
sự lãnh đạo tuyệt vời của Ngài và sự ủng hộ to lớn của ICDV (Ủy ban
Tổ chức Quốc tế Đại lễ Phật đản Liên Hiệp Quốc).
Chúng tôi xin chúc mừng Nhân dân nước Cộng hòa Xã hội Chủ
nghĩa Việt Nam, nước đăng cai sự kiện Phật giáo tốt lành, “Tăng đoàn
Phật giáo Quốc gia Việt Nam”, các thành viên của gia đình của ICDV
và các thành viên gia đình của UNDV 2019 lần thứ 16 cùng với quý
vị cho hội nghị lịch sử, đầy cảm hứng và học thuật này.
Chúng tôi cũng muốn bày tỏ sự tán dương to lớn đối với Đại Hội
đồng Liên Hiệp Quốc cho việc thông qua giải pháp để tổ chức kỷ
niệm ngày này với ba ý nghĩa thiêng liêng của Đức Phật Cồ Đàm mỗi
năm, mang tính quốc tế từ đất nước Nepal, nơi Đản sanh của Ngài.
Chúng tôi hoàn toàn chắc chắn rằng chủ đề chính và chủ đề phụ của
hội nghị có thể đem lại ánh sáng cho những lợi ích trong những lĩnh vực
khác nhau của xã hội từ Phật giáo và chánh mạng của thế giới con người.
Xin kính chúc hội nghị thành công viên mãn và xin nhận nơi đây
lời chúc mừng từ tâm thành của chúng tôi ngay vào lúc này.
Cầu chúc hòa bình thù thắng trên thế gian.
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