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Nhân dân, cộng đồng Phật giáo và Chính Phủ Việt Nam vinh 
dự, tự hào được chuyển giao quyền đăng cai đại lễ Phật Đản 
VESAK Liên Hiệp Quốc lần thứ 16, PL 2563 DL 2019 với chủ 
đề cách tiếp cận của Phật giáo về sự lãnh đạo toàn cầu và trách 
nhiệm cùng chia sẻ vì xã hội bền vững.

Như chúng ta đã biết, sự kiện trọng đại này nhằm mang đến sự 
hiểu biết lẫn nhau trong cộng đồng Phật giáo trên toàn cầu mà mục 
đích cuối cùng là mang đến hòa bình và ổn định trên tòan thế giới 
trong thời kỳ xã hội kỹ thuật số nhằm làm phá vỡ vô số những thử 
thách. Việc này, tôi thực sự hy vọng rằng sự giáo hóa và tầm nhìn sâu 
sắc của Đức Phật sẽ có thể giúp chúng ta trau dồi về trí tuệ mang 
đến hòa bình thực sự trong thời kỳ kỷ nguyên số.

Đại lễ phật đản năm nay, Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt 
Nam đóng góp sự nỗ lực rất lớn về thời gian và công sức để hướng 
đến sự thành công cho Đại Lễ Phật Đản VESAK Liên Hợp Quốc 
tổ chức lần thứ 16 đồng thời cũng là dịp để hướng đến mọi sự tốt 
lành. Mọi công tác chuẩn bị cần thiết nhằm giúp đỡ tạo điều kiện 
cho khách quốc tế đến từ mọi nơi trên thế giới.

Tôi kính chúc tất cả mọi người cùng tham dự sự kiện Đại lễ này 
tăng thêm phần phước báu để mang đến sự hiểu biết lẫn nhau nhiều 
hơn và mang đến hoà bình cho nhân loại.

Cầu mong tam bảo gia hộ mang lại phước lành cho tất cả các bạn.
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Viện trưởng, Đại học Mahachulallongkornrajavidyalaya (MCU).
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