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Press release

Celebration of 150th birth anniversary year of Mahatma Gandhi

Consulate General of India in Ho Chi Minh City celebrated the commencement of

the 150th Birth Anniversary year of Mahatma Gandhi on 2nd October 2018. The event

was graced by representatives from Ho Chi Minh City Union of Friendship Organization

(HUFO),  Vietnam -  India  Friendship  Association  (VIFA),  Vietnam  Buddhist  Sangha,

Indian Chamber of Commerce, friends of India and media. 

On this occasion, Consul General of India Dr. K Srikar Reddy, dedicated the video

of Mahatma Gandhi’s favourite song ‘Vaishnav Jana to Tene Kahiye’ sung by renowned

Vietnamese Singer Ms. Phi Nhung to the India - Vietnam friendship. Speaking on the

occasion, Dr Reddy said, that 02 October is celebrated as the ‘International Day of Non-

Violence’, to reaffirm our commitment to the eternal values of truth, non-violence, peace,

tolerance and understanding. In 2007, about 140 countries,  including Vietnam, had co-

sponsored the UN resolution for declaring 02 October, the birth anniversary of Mahatma

Gandhi, as the International Day of Non-violence. 

Mahatma Gandhi had said, "Non-violence is the greatest force at the disposal of

mankind. It is mightier than the mightiest weapon of destruction devised by the ingenuity

of man”. His personality had also inspired President Ho Chi Minh, who during his visit to

India  in 1958 had said,  “I  and others  may be  revolutionaries,  but  we are disciples  of

Mahatma Gandhi, directly or indirectly, nothing more nothing less”.



Even 70 years after his death, he is a source of inspiration for not only Indians but

many people across the world.  In various  parts  of the world,  non-violent  resistance  is

being used to end oppression, injustice and the denial of fundamental human rights. He

inspired leaders like Nelson Mandela of South Africa,  Aung San Su Kyi of Myanmar,

Martin Luther King Jr. and President Barack Obama of United States, and many others.

Albert Einstein once said on Gandhi, "generations to come will scarcely believe that such

a one as this ever in flesh and blood walked upon this earth."

Gandhian philosophy that ‘there is enough on Earth for everybody's need, but not

enough for everybody's greed’ guides us to a path of sustainable development in harmony

with nature, eschewing over-exploitation. Mahatma Gandhi was one of the first global

leaders to speak about sustainable development and his creed provides the key to combat

challenges caused by climate change. There is increasingly more emphasis on sustainable

development  in  all  countries,  including  the  use  of  renewable  energy,  sustainable

agricultural practices and conservation of biodiversity. His words “the earth, the air, the

land  and  the  water  are  not  an  inheritance  from our  forefathers  but  on  loan  from our

children. So we have to hand over to them at least as it was handed over to us.”, should

guide us in our endeavours.

Most Venerable Dr. Thich Thien Tam, Vice President of the Executive Council

Vietnam Buddhist  Sangha also gave  a  message  on  the  importance  of  peace and non-

violence in our lives and thus in the development of nations.

The 150th birth anniversary year celebrations of Mahatma Gandhi will continue till

02 October 2019; with several symposiums, movie shows, lecture series and social events

planned by the Consulate  General  of  India in HCM City in  coordination with HUFO,

VIFA, Vietnam Buddhist Sangha and Universities in HCM City.

***



[Bản dịch không chính thức]

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Kỷ niệm 150 năm ngày sinh của Mahatma Gandhi

Tổng lãnh sự quán Ấn Độ tại thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ kỷ niệm

150 năm ngày sinh của Mahatma Gandhi vào ngày 2 tháng 10 năm 2018. Sự

kiện trân trọng được đón tiếp đại diện từ Liên hiệp Hữu nghị Thành phố Hồ Chí

Minh (HUFO), Hội  Hữu nghị Việt Nam – Ấn Độ (VIFA), Giáo hội Phật giáo Việt

Nam, Phòng Thương mại Ấn Độ, quý bằng hữu của Ấn Độ và truyền thông.

Nhân dịp này, ông K. Srikar Reddy, Tổng lãnh sự Ấn Độ, đã trân trọng giới

thiệu đoạn video bài hát yêu thích của Mahatma Gandhi 'Vaishnav Jana to Tene

Kahiye' do ca sĩ nổi tiếng người Việt Phi Nhung hát cho tình hữu nghị Ấn Độ -

Việt Nam. Phát biểu nhân dịp này, ông Reddy cho biết, ngày 02 tháng 10 được tổ

chức là "Ngày Quốc tế Bất bạo động", để tái khẳng định cam kết của chúng ta với

các giá trị vĩnh cửu của sự thật, bất bạo động, hòa bình, khoan dung và hiểu biết.

Năm 2007, khoảng 140 quốc gia, trong đó có Việt Nam, đã đồng tài trợ cho nghị

quyết của Liên Hợp Quốc tuyên bố ngày 02 tháng 10, ngày sinh của Mahatma

Gandhi, là Ngày Quốc tế Bất bạo động.

Gandhi đã nói, "Bất bạo động là vũ khí mạnh nhất trong tất cả những loại

vũ khí loài người có thể tạo ra. Nó mạnh hơn cả vũ khí hủy diệt mạnh nhất được

tạo ra bởi sự khéo léo của con người". Lối sống của ông cũng đã truyền cảm

hứng cho Chủ tịch Hồ Chí Minh, và trong chuyến thăm Ấn Độ năm 1958, Chủ tịch

đã nói:  “Tôi  và những người  khác có thể là những người cách mạng,  nhưng

chúng tôi đều là môn đồ của Mahatma Gandhi, dù trực tiếp hay gián tiếp, nhiều

hơn hay ít hơn”.

70 năm sau khi ông qua đời, ông vẫn là nguồn cảm hứng cho không chỉ

riêng người Ấn Độ, mà còn rất nhiều những cá nhân khác nhau. Trên thế giới, sự



kháng cự không bạo lực đang được sử dụng để chấm dứt sự đàn áp, bất công và

sự xâm phạm các quyền con người cơ bản. Ông đã truyền cảm hứng cho các

nhà lãnh đạo như Nelson Mandela của Nam Phi, Aung San Su Kyi của Myanmar,

Martin Luther King Jr. và Tổng thống Barack Obama của Hoa Kỳ, và nhiều người

khác. Albert Einstein đã từng nói về Gandhi, "các thế hệ sau có lẽ sẽ thấy khó tin

khi biết rằng một cá nhân như vậy đã từng thực sự tồn tại trên Trái đất này.”

Triết lý của Gandhi rằng “vật chất trên trái đất này là đủ cho nhu cầu của

con người, nhưng không đủ cho lòng tham của mọi người” hướng chúng ta đến

một con đường phát triển bền vững, hài hòa với thiên nhiên, tránh khai thác quá

mức. Mahatma Gandhi là một trong những nhà lãnh đạo toàn cầu đầu tiên nói về

phát triển bền vững. Để chống lại những thách thức do biến đổi khí hậu gây ra,

hiện nay ngày càng có nhiều sự quan tâm về phát triển bền vững ở tất cả các

quốc gia, bao gồm cả việc sử dụng năng lượng tái tạo, thực hành nông nghiệp

bền vững và bảo tồn đa dạng sinh học. Ông cũng đã nói rằng "trái đất này, bầu

không khí này, đất đai này và nguồn nước này không phải là của thừa kế từ tổ

tiên của chúng ta, mà là vật vay mượn từ con em của chúng ta. Do đó, chúng ta

phải trao lại chúng trong tình trạng ít nhất là được như khi chúng ta nhận chúng.”

Hòa thượng Tiến sỹ Thích Thiện Tâm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Giáo

hội Phật giáo Việt Nam cũng đã đưa ra một thông điệp về tầm quan trọng của

hòa bình và bất bạo động trong cuộc sống của chúng ta và trong sự phát triển

của các quốc gia.

Lễ kỷ niệm 150 năm ngày sinh của Mahatma Gandhi sẽ tiếp tục cho đến

ngày 02 tháng 10 năm 2019; với chuỗi các hội nghị chuyên đề, các buổi chiếu

phim, bài giảng và các sự kiện xã hội do Tổng lãnh sự quán Ấn Độ tại TP HCM

phối hợp với HUFO, VIFA, Giáo hội Phật giáo Việt Nam và các trường đại học tại

TP. HCM.
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