Đức Đạt Lai Lạt Ma tại Úc Châu: Ngày thứ 3
Gặp gỡ cộng đồng người Hoa và người Việt
Vùng Thủ Đô Úc Châu [Thứ tư, 2 tháng 12 năm 2009, 15:11]

Ông Chin Jin của Hiệp hội Trung Quốc Dân chủ
đang giới thiệu đức Đạt Lai Lạt Ma - ảnh của Rusty Williams

Vào ngày bận rộn thứ 3 của mình tại Úc Châu, đức Đạt Lai Lạt Ma đã ưu tiên cho việc thúc
đẩy tình hữu nghị Hán – Tạng khi sử dụng giờ giải lao trong buổi giảng Pháp để gặp gỡ hồi
lâu với các thành viên của cộng đồng Hoa kiều.
Trong buổi sáng, đức Đạt Lai Lạt Ma đã gặp gỡ 70 thành viên của Phong trào Văn hóa Tự
do Trung Quốc. Trong bài phát biểu của mình, ngài bình luận rằng trong lúc Trung Quốc
đang đạt nhiều tiến bộ kinh tế vượt bực, nước này phải hành xử minh bạch hơn để tranh thủ
sự ủng hộ và kính trọng của cộng đồng quốc tế. Trong khi ca tụng di sản và văn hóa phong
phú của Trung Quốc, đức Đạt Lai Lạt Ma cũng lưu ý rằng nếu chỉ phát triển kinh tế không
thôi thì sẽ không mang lại hòa bình; muốn có hòa bình, chúng ta cũng cần một nền văn hóa
từ bi. Buổi gặp gỡ được tổ chức bởi GS Yuan Hongbing.

Đức Đạt Lai Lạt Ma ban phước
cho một chú bé người Hoa - ảnh của Rusty Williams

.
Khi gặp gỡ cộng đồng người Việt tại Sydney trong buổi ăn trưa, đức Đạt Lai Lạt Ma nói đến
tính chất đặc biệt của cuộc hội ngộ, vốn không diễn ra tại Tây Tạng hay Việt Nam mà lại diễn
ra bên ngoài xứ sở của mỗi bên. Tiếp tục chủ đề này, ngài nói về các điều tích cực có thể
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phát sinh từ nghịch cảnh và việc phải rời xa Tây tạng đã khiến ngài du hành qua nhiều nước,
gặp gỡ và học hỏi từ những người thuộc nhiều quốc gia khác nhau.
Nói chuyện trong tư cách của một Phật tử, đức Đạt Lai Lạt Ma khuyến khích cộng đồng
người Việt bảo tồn và nuôi dưỡng nền văn hóa Phật giáo của họ.
Ngay sau khi gặp gỡ cộng đồng người Việt, ngài nói chuyện với 300 Hoa kiều địa phương
trong căn phòng đông nghẹt người. Trong khi cho rằng mục đích của chuyến viếng thăm của
mình chỉ chủ yếu liên quan đến tôn giáo, ngài nói nhiều về tình hình chính trị ở Trung Quốc
và triển vọng tương lai cho người dân Hoa và Tạng. Đức Đạt Lai Lạt Ma nói ngài tin rằng mọi
người phải có quyền tự do tiếp cận thông tin và quyền bày tỏ quan điểm của mình. Ngài nói
rằng ngài rất lạc quan về tương lai của Trung Quốc và thấy được tính tất yếu của việc dân
chủ hóa và các chuyển biến tích cực khác nhưng có thể phải cần có thời gian để các điều
này trở thành hiện thực.
Đức Đạt Lai Lạt Ma lặp lại thông điệp về trách nhiệm [của mỗi người trong xã hội nhân loại]
và giải thích rằng với tư cách cá nhân, chúng ta đều phải có trách nhiệm phác họa tương lai.
Hồi tưởng lại các cuộc xung đột diễn ra trong thế kỷ qua, ngài nhấn mạnh đến sự cần thiết
phải xây dựng một thế kỷ được đánh dấu bằng đối thoại và hòa giải, chứ không phải bằng
xung đột.
Buổi gặp gỡ được tổ chức bởi ông Chin Jin của Hiệp hội Trung Quốc Dân chủ, một người
bạn lâu năm của Tây Tạng và là nhà tiên phong trong nỗ lực kết hợp những người Trung
Quốc dân chủ với người Tây tạng lưu vong.
Buổi giảng Pháp sau giờ trưa được mở đầu với tiết mục ca múa truyền thống của Cộng đồng
Tây Tạng ở Sydney. Tiết mục này là biểu hiện của những nỗ lực liên tục và mạnh mẽ của
Cộng đồng Tây Tạng Úc Châu trong việc giảng dạy và bảo tồn văn hóa, nghệ thuật và ngôn
ngữ truyền thống Tây Tạng trên bước đường lưu vong.
Trước khi quay lại bài giảng, đức Đạt Lai Lạt Ma trả lời một số câu hỏi, liên quan đến cả giáo
pháp lẫn các vấn đề thông thường. Khi được hỏi về hoạt động trong một ngày tiêu biểu, ngài
mô tả chi tiết các công việc hằng ngày, từ việc ngồi thiền hằng giờ và thực hành Phật pháp
đến các chức trách công quyền. Khi được hỏi về cách tịnh hóa ác nghiệp, ngài kể lại chuyện
của ngài Milarepa để giải thích rằng hoàn toàn có thể tẩy trừ nghiệp báo quá khứ và sống
một cuộc đời thiện hạnh và có ý nghĩa.
.
Chuyến viếng thăm Úc châu sẽ tiếp diễn vào ngày mai với việc ngài tham gia ‘Diễn dàn Khoa
học Tâm thức’ tại hội nghị ‘Tâm thức và năng lực của tâm thức’. Đức Đạt Lai Lạt Ma sẽ xuất
hiện cùng các nhà tâm lý học nổi tiếng thế giới là TS Martin Seligman, GS Marc Hauser và
ông B. Allan Wallace.
Phóng sự được thực hiện bởi Simon Bradshaw, Hội đồng tây Tạng Úc Châu, ảnh do Rusty Williams
cung cấp. Tiểu Nhỏ chuyển Việt ngữ.
http://www.phayul.com/news/article.aspx?id=26109&article=His+Holiness+the+Dalai+Lama+in+Australia%3a
+Day+3
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