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PRESS RELEASE

TALKSHOW ON ‘GANDHI - APOSTLE OF PEACE’

Ho Chi Minh City, 2nd October, 2021

Ho Chi Minh City - ‘Generations to come will scarcely believe that such a one as this ever in flesh and

blood walked upon this earth’ - Albert Einstein. 

On the occasion of 152nd birth anniversary of Mahatma Gandhi, the Consulate General of India in

Ho Chi Minh City organized an online talkshow on ‘Gandhi - Apostle of Peace’ on 2nd October, 2021,

Saturday.  According to United Nation’s General Assembly resolution A/RES/61/271 of 15 June 2007, the

day is also commemorated as ‘International Day of Non-Violence’ to disseminate the message of non-

violence, including through education and public awareness. The talkshow witnessed speakers from India

and  Vietnam  sharing  their  perspectives  on  Mahatma  Gandhi  and  relevance  of  his  philosophies  and

ideologies in the 21st century. 

2. Dr. Madan Mohan Sethi, Consul General in his welcome remarks welcomed all the speakers and

participants to the talkshow and shared a brief insight on Gandhiji’s life and emphasized the importance of

commemorating Gandhiji  not only for India but  for the whole world.  Dr.  V. Alagiri  Samy, Chairperson,

School of Religions, Philosophy and Humanist Thought, Madurai Kamaraj University, India presented in

detail the importance attached by Mahatma Gandhi to communal harmony and his encouragement to his

followers to embrace and follow all religions to attain spirituality.  Venerable Dr. Thich Nhat Tu, Standing

Vice-Rector  of  Vietnam  Buddhist  University,  HCMC  gave  insights  on  Mahatma  Gandhiji’s  beliefs  &

ideologies, especially his non-violent theory of peace.

3. Ms. Le Thi Sinh Hien, Acting Head, Department of Indian Studies, Vietnam National University HCM

- University of Social Sciences and Humanities (VNUHCM-USSH) congratulated India for celebrating 75

years  of  independence  and  emphasized  the  significance  of  Mahatma Gandhi  in  Indian  independence

struggle.  Explaining the trusteeship philosophy of Mahatma Gandhi, Ms. Hien linked the Corporate Social

Responsibility (CSR) practice followed by corporates in today’s world to Gandhiji’s trusteeship philosophy.

Ms. Ly Vu Nhat Tu, Lecturer, Department of Indian Studies, VNUHCM-USSH presented Gandhi’s thoughts

on higher education, its values and his belief of having a total harmony of body, mind and spirit for attaining

complete education. 

4. Even after 73 years after his death, Mahatama Gandhi 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. The talkshow was attended by more than

200  participants  including  representative  from  HUFO  and  students  &  academicians  from  Vietnamese

universities.
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(Bản dịch không chính thức)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

TỌA ĐÀM ‘GANDHI – BIỂU TƯỢNG HÒA BÌNH’

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02/10/2021

TP. Hồ Chí Minh – ‘Nhiều 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’ – Albert Einstein

Nhân kỷ niệm 152 năm ngày sinh của Mahatma Gandhi, Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại Thành phố

Hồ Chí Minh đã tổ chức buổi tọa đàm trực tuyến về ‘Gandhi – Biểu tượng hòa bình’ vào thứ Bảy, ngày 2

tháng 10 năm 2021. Theo nghị quyết A/ RES/61/271 ngày 15 tháng 6 năm 2007 của Đại hội đồng Liên Hợp

Quốc, ngày này cũng được kỷ niệm là 'Ngày Quốc tế Không bạo lực' để phổ biến thông điệp về bất bạo

động thông qua giáo dục và nâng cao nhận thức của cộng đồng. Buổi tọa đàm đã nhận được sự tham dự

của các diễn giả đến từ Ấn Độ và Việt Nam và chia sẻ góc nhìn của họ về Mahatma Gandhi và sự liên

quan của các triết lý và tư tưởng của ông trong thế kỷ 21.

2. Trong bài phát biểu, Ông Madan Mohan Sethi, Tổng Lãnh sự Ấn Độ chào mừng tất cả các diễn giả

và người tham gia buổi tọa đàm và chia sẻ một cái nhìn sâu sắc về cuộc đời của Gandhi; nhấn mạnh tầm

quan trọng của việc kỷ niệm Gandhi không chỉ đối với đất nước Ấn Độ mà còn đối với toàn thế giới. Tiến sĩ

V. Alagiri Samy, Chủ tịch, Trường Tôn giáo, Triết học và Tư tưởng Nhân văn, Đại học Madurai Kamaraj, Ấn

Độ đã trình bày chi tiết về tầm quan trọng của Mahatma Gandhi đối với sự tác hợp cộng đồng và việc ông

khuyến khích các tín đồ của mình chấp nhận và tôn trọng sự bình đẳng của tất cả các tôn giáo. Thượng

tọa Tiến sĩ Thích Nhật Từ, Phó Viện trưởng Thường trực Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM đã chia

sẻ những hiểu biết sâu sắc về niềm tin và tư tưởng của Mahatma Gandhiji, đặc biệt là lý thuyết hòa bình

bất bạo động của ông.

3. Bà Lê Thị Sinh Hiền, Quyền Trưởng Bộ môn Ấn Độ học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân

văn, Đại học Quốc gia TP.HCM chúc mừng Ấn Độ kỷ niệm 75 năm Ngày độc lập và nhấn mạnh ý nghĩa

của kỷ niệm ngày sinh Mahatma Gandhi ở Ấn Độ trong việc đấu tranh giành độc lập. Giải thích về triết lý ủy

thác của Mahatma Gandhi, bà đã liên kết thực tiễn Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR) được các

doanh nghiệp trên thế giới ngày nay áp dụng với triết lý ủy thác của Gandhi. Bà Lý Vũ Nhật Tú, Giảng viên

Bộ môn Ấn Độ học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM trình bày

suy nghĩ của Gandhi về giáo dục đại học, các giá trị và niềm tin của ông về sự hài hòa toàn diện của cơ

thể, trí tuệ và tinh thần để đạt được một nền giáo dục hoàn chỉnh.

4. 73 năm sau ngày mất, Mahatama Gandhi vẫn là nguồn cảm hứng cho không chỉ người dân Ấn Độ

mà còn rất nhiều người trên khắp thế giới. Ở nhiều nơi trên thế giới, phản kháng bất bạo động đang được

sử dụng để chấm dứt áp bức, bất công và từ chối các quyền cơ bản của con người. Buổi tọa đàm có sự

tham gia của hơn 200 đại biểu, bao gồm đại diện Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP. HCM và các giảng

viên, sinh viên đến từ các trường đại học Việt Nam.


