Thầy Geshe (Tiến sĩ Phật học) Sonam Thargye, Viện Chủ Trung Tâm Phật Giáo
Drol Kar ( Paraparap, Victoria), & Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14
Chúng tôi hân hạnh kính thông báo chuyến viếng thăm của Ngài Đạt Lai Lạt Ma
Thứ 14 đến Sydney và Melbourne, từ ngày 19 đến 27 tháng 06 năm 2018. Chi tiết
đầy đủ và các sự kiện cộng đồng sẽ được thông báo sớm trên trang web
dalailamainaustralia.org
theo lời ông Lhakpa Tshoko – Đại diện của Đức Đạt Lai Lạt Ma tại Úc.
Ngay bây giờ, xin xem trên trang website về chi tiết của chuyến viếng thăm
Mebourne, việc bán vé, quý Tăng Ni đăng ký, địa điểm và chi tiết phương tiện giao
thông công cộng sẽ sớm được đăng tải. Xin làm dấu ghi nhớ trang web
www.vajrasutra2018.org
Kính chào mừng quý vị đến tham dự các sự kiện được tổ chức tại Melbourne năm
2018 để tiếp đón Đức Đạt Lai Lạt Ma Thứ 14
Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 của Tây Tạng, một vị lãnh đạo tâm linh nổi tiếng khắp
thế giới, Ngài được trao giải Nobel Hoà Bình, sẽ đến thăm Melbourne và Sydney
vào tháng 06 năm 2018. Thông điệp của Ngài về hoà bình và bất bạo động phản ánh
mối quan tâm chung đối với tình đoàn kết trên toàn thế giới trong những thời điểm
đầy biến động, và gây cảm hứng cho hàng triệu người khắp toàn cầu.
Thầy Geshe (Tiến sĩ Phật học) Sonam Thargye, Viện Chủ Trung Tâm Phật Giáo
Drol Kar ( Paraparap, Victoria), cung thỉnh Đức Đạt Lai Lạt Ma đến giảng tại

Melbourne. Ngài đã hoan hỷ đồng thuận cho 2 ngày thuyết pháp tại Melbourne
trong lịch trình chuyến đi tháng 06 năm 2018.
Đức Đạt Lai Lạt Ma sẽ giảng Kinh Kim Cang vào thứ Ba, ngày 19 tháng 06 năm
2018 và buổi nói chuyện trước công chúng với chủ đề “Sức mạnh của Lòng từ bi
trong những thời điểm đầy biến động” tại Melbourne vào thứ Tư, ngày 19 tháng 06
năm 2018. Cả hai sự kiện này được tổ chức cùng một nơi và mở cửa cho tất cả công
chúng đến tham dự.
Trung Tâm Phật Giáo Drol Kar lại may mắn được hỗ trợ Ngài Sonam tiếp đón Đức
Đạt Lai Lạt Ma đến tiểu bang Victoria.Trung Tâm Phật Giáo Drol Kar, nằm trên Bờ
biển Surf Coast, tây nam của Melbourne, được thành lập năm 1999. Đây là tổ chức
vô vụ lợi nhắm đến mục đích tạo điều kiện cho mọi người học hỏi những lời dạy
của Phật, thực hành Giáo pháp, thiền định và nghiên cứu theo truyền thống Đại
thừa.
“Mỗi ngày, khi thức dậy bạn hãy nghĩ rằng mình thật may mắn còn sống, có cuộc
sống quý giá của con người nên mình sẽ không hoài phí nó. Mình sẽ sử dụng toàn
bộ sức lực để phát triển bản thân, mở rộng tấm lòng yêu thương đến ngưởi khác và
đạt được giác ngộ vì lợi ích của tất cả chúng sanh. Mình sẽ luôn nghĩ tốt về người
khác , không nổi giận và nghĩ xấu về họ. Mình sẽ nỗ lực làm lợi lạc cho tha nhân
càng nhiều càng tốt.
– Đức Đạt Lai Lạt Ma –

