Đức Đạt Lai Lạt Ma bắt đầu tháng đại trọng của Phật tử bằng lời cầu
nguyện cho nạn nhân động đất.
Phayul [Wednesday, June 04, 2008 14:46]
Pburbu Thinley biên soạn
www.phayul.com

Đức Đạt Lai Lạt Ma trong buổi lễ cầu nguyện
ngày 4 tháng 6, 2008 vừa qua tại Dharamsala.
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Dhramsala, Tháng Tư: Sáng nay, Đức Đạt Lai Lạt Ma, vị lãnh đạo tâm linh của Tây
Tạng đã chủ trì một buổi lễ dành riêng cho các nạn nhân của trận động đất tàn khốc
đã xảy ra và làm rung chuyển tỉnh Sichuan tại Tây Bắc Trung Quốc vào tháng trước.
Hơn 2 ngàn người, kể cả tăng ni Tây Tạng cùng những người ngoại quốc mộ đạo đã
tham dự buổi lễ cầu nguyện sáng nay. Hôm nay đánh dấu ngày đầu tiên của tháng
đại trọng đối với Phật tử gọi là Tam Hiệp (Saka Dawa). Đại lễ Tam Hiệp được tổ chức
hằng năm để kỷ niệm Phật đản, Phật thành đạo và Phật nhập Niết‐bàn.
Phật tử Tây Tạng tin rằng trong tháng Tam Hiệp, cũng trùng vào tháng Tư âm lịch
của Tây Tạng, thì nghiệp quả của thiện nghiệp và ác nghiệp đều được tăng phóng
lên. Người ta tin rằng những việc làm và nỗ lực hướng về tâm linh trong tháng này,
nhất là vào ngày rằm, sẽ mang lại phước đức tối đa ngay trong kiếp này. Vì vậy, đây
là thời gian cát tường nhất để tạo thiện nghiệp.
Buổi lễ cầu nguyện sáng nay đã được Bộ Tôn Giáo và Văn Hóa tại Chánh Tạng Tự
(Main Tibetan Temple, “Tsuglagkhang”) tổ chức dưới sự điều hành của Chính Phủ
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Lưu Vong Tây Tạng (Tibetan Government‐in‐exile, “TGIE”), đã kéo dài hơn một
tiếng đồng hồ.
Thủ Tướng (Kalon Tripa) của chính quyền Tây Tạng, Giáo Sư Samdhong Rinpoche,
và các viên chức cao cấp cũng đã tham dự buổi lễ cầu nguyện này.
Thượng Tọa Tsering Phuntsok, Bộ Trưởng Tôn Giáo và Văn Hóa, đã phát biểu là đại
lễ cầu nguyện do Đức Đạt Lai Lạt Ma chủ trì là để hồi hướng cho “sự an lành của tất
cả chúng sinh, và nhất là cho sự cực kỳ đau khổ của hơn 15 triệu người” đã bị ảnh
hưởng vì vụ động đất.
Một trận động đất 7.8 độ Richter đã làm chấn động Hạt Wenchuan thuộc Tỉnh
Sichuan vào ngày 12 tháng 5. Thông tấn xã Trung Quốc cho hay là số tử vong đã lên
tới 69.107, và số nạn nhân mất tích là 18.230. Cũng được biết thêm là 373.577 người
đã bị thương tích trong vụ động đất ngày 12 tháng 5 này. Đây là một thiên tai tệ hại
nhất đã xảy ra tại Trung Quốc trong suốt một thế hệ.
Hạt Wenchuan, nằm ở vị trí khoảng 146 km về phía tây bắc của Chengdu, thủ phủ
tỉnh Sichuan. Hạt Wenchuan, tọa lạc tại vùng đông nam của huyện Aba (Tạng:
Ngawa) Tây Tạng và Vùng Tự Trị Qiang, nơi có một số đông người thuộc dân tộc
Tây Tạng cư ngụ.
Nội Các (Kashag) của Chính Quyền Lưu Vong Tây Tạng (TGIE) đã phát biểu cho báo
chí như sau. “Qua buổi đại lễ này, Kashag xin cầu nguyện cho tất cả nạn nhân động
đất, những người đã chết và kể cả gia quyến của họ trong vụ động đất mới đây.
Kashag cũng xin được gửi lời cầu mong sớm bình phục tới những người bị thương
tích trong thảm họa này”. Thêm vào đó, “Kashag cũng xin cầu nguyện là những
thiên tai giống như thế sẽ không bao giờ xảy ra ở bất cứ nơi nào trên thế giới.”
Những buổi lễ tương tự cũng đã được diễn ra tại các khu định cư khác của người
Tây Tạng (tại Ấn Độ).
_______________________________
Bảo Vô Trước (Konchog Thogme) đã chuyển bản tin qua tiếng Việt vào ngày 5 tháng 6, 2008. Muốn
biết thêm tin tức Phật Giáo Tây Tạng, xin viếng trang nhà của Viet Nalanda Foundation
www.vietnalanda.org
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