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 SINGAPORE: Thư viện Phật giáo Geylang mở cửa lại sau một năm dài nâng cấp 

Thư viện Văn Thù tại Geylang đã mở cửa lại vào ngày 7-9-2014, sau một năm nâng 
cấp với kinh phí khoảng 1 triệu đô la. 

Thư viện có một bộ sưu tập gồm hơn 10.000 cuốn sách về Phật giáo. Tọa lạc bên trong 
một cửa hiệu 3 tầng, thư viện Văn Thù được thành lập vào năm 1996 và do Tu viện 
Nam Hải Phi Lai Quan Âm ở Gaylang quản lý. Nó mở cửa cho công chúng và thực hiện 
các khóa học về Phật giáo cho người lớn và trẻ em. 

Là người khánh thành thư viện lần này, Phó Thủ tướng Teo Chee Hean phát biểu rằng 
các hoạt động của thư viện phát huy sự hiểu biết tôn giáo và tăng cường sự hòa hợp 
của xã hội. 

Ni trưởng Miao Xian, người sáng lập thư viện vào năm 1996, nói rằng thư viện luôn 
luôn mở cửa cho những người từ các tín ngưỡng và tôn giáo khác nhau muốn tìm hiểu 
đạo Phật. “Đây là sự đóng góp của chúng tôi cho xã hội Singapore”, ni sư nói. 

(bignewsnetwork – September 8, 2014) 



 

Thư viện Văn Thù tại Geylang, Singapore, vào ngày khánh thành sau khi nâng cấp. 
Khách mời danh dự là Phó Thủ tướng Teo Chee Hean (ngồi thứ 3, từ bên trái).  
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TÍCH LAN: Thủ tướng Nhật Bản viếng chùa Kelaniya ở ngoại ô Colombo 

Vào ngày 8-9-2014, ngày thứ 2 của chuyến thăm Tích Lan 2 ngày, Thủ tướng Nhật Bản 
Shinzo Abe đã viếng ngôi chùa lịch sử Kelaniya ở ngoại ô của thủ đô Colombo. 

Hàng chục trẻ em vẫy cờ Nhật đón chào ông.  

Ông dâng hoa sen lên tượng Phật và được chư tăng ban phước. 

Thủ tướng đã viếng chùa Kelaniya trên đường đến phi trường, nơi sẽ xây dựng một ga 
hành khách mới với sự giúp đỡ của một khoản vay phát triển 330 triệu đô la của Nhật 
Bản. 

Thủ tướng Abe là nhà lãnh đạo Nhật đầu tiên viếng Tích Lan sau 24 năm. 

Tại một diễn đàn kinh doanh vào ngày 7-9, Thủ tướng Abe nói rằng ông và Tổng thống 
Tích Lan đã đồng ý về việc cải thiện mối quan hệ của họ từ một tình hữu nghị truyền 



thống đến một sự hợp tác mới giữa 2 đất nước vùng biển này. 

Ông cũng bày tỏ hy vọng sự hợp tác nhiều hơn nữa trong lĩnh vực nông nghiệp. 

(VOA News – September 8, 2014) 

 

Thủ tướng Nhật Bản và Tổng thống Tích Lan 

Photo: Reuters 

 

 

ẤN ĐỘ: Đức Đạt lai Lạt ma thương tiếc những người tử nạn do lũ lụt tại Kashmir 

Ngày 4-9-2014, Đức Đạt lai Lạt ma - nhà lãnh đạo tinh thần Tây Tạng  - đã bày tỏ sự 
thương tiếc những người đã chết trong trận lũ lụt tàn phá tại Kashmir và gửi lời chia 
buồn của ngài đến gia đình các nạn nhân.  

Trong một lá thư gửi đến Thống đốc Omar Ahdullah của bang Jammu & Kashmir (J&K), 
Đức Đạt lai Lạt ma đã bày tỏ nỗi buồn trước sự mất mát về sinh mạng và tài sản do 
trận lũ gây nên. 

Ngài viết rằng mình hiểu là mọi việc đang được thực hiện để cứu những người bị ảnh 
hưởng và các nỗ lực cứu trợ đang được tiến hành. Ngài cũng bày tỏ lời chia buồn đến 
những gia đình có người thân đã mất trong thảm họa tàn khốc này. 

Như một biểu hiện của sự cảm thông, Quỹ Đạt lai Lạt ma đã gửi một khoản tiền đóng 
góp để tặng cho Quỹ Cứu trợ Lũ lụt của Thống đốc bang J&K – văn phòng của Đức Đạt 



lai Lạt ma tại Dharamsala cho biết. 

(IANS – September 10, 2014)  

 

Đức Đạt lai Lạt ma 
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TÍCH LAN: Lễ kỷ niệm 150 năm ngày sinh của Anagarika Dharmapala (1864-1933), 
người bảo tồn và phát huy Phật giáo của Tích Lan 

Các lễ kỷ niệm 150 năm ngày sinh của Anagarika Dhamapala được tổ chức trên khắp 
đất nước Tích Lan từ ngày 1 đến 17-9-2014. Ông sinh ngày 17-9-1864, được mọi 
người nhớ đến vì các cuộc vận động bảo tồn văn hóa Phật giáo Tích Lan và phát huy 
nền giáo dục Phật giáo của ông. 

Tại Colombo vào ngày 1-9, những người tham gia đã tập trung tại lễ khai mạc ở Viện 
Quan hệ Quốc tế và Nghiên cứu Chiến lược Kadirgamar.  

Một bộ phim tài liệu và một cuốn sách về Anagarika Dharmapala đã được trình chiếu và 
phát hành tại buổi lễ. 



Vào ngày 7-9, một cuộc diễn hành bằng xe đặc biệt đã được tổ chức. Rời trụ sở của 
hội Đại Bồ đề Tích Lan tại Maradana, đoàn xe diễn hành đi qua nhiều vùng khác nhau 
của quốc đảo, nhắc nhở người dân về nhà lãnh đạo vĩ đại Anagarika Dharmapala và 
những cống hiến của ông cho Tích Lan. Trong đoàn diễn hành còn có chiếc “Sobana 
Maligawa”, loại xe mà Anagarika Dharmapala đã sử dụng khi truyền bá thông điệp của 
mình khắp đất nước. 

(Buddhist Door – September 11, 2014) 

 

Tượng Anagarika Dharmapala tại Công viên Tịnh xá Mahadevi, Colombo (Tích Lan)  
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Lộ trình của đoàn xe diễn hành đặc biệt được đánh dấu màu đỏ 
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TRUNG QUỐC: Tháp Đại Nhạn - một Di sản Thế giới trên Con đường Tơ lụa 

Chùa Tháp Đại Nhạn hiện đang là một trong 7 di sản thế giới tại tỉnh Thiểm Tây. 

Tọa lạc ở Thành phố Trường An của thời nhà Đường, chùa Tháp Đại Nhạn được xây 
cho nhà sư Huyền Trang vào năm 652 sau Công nguyên để lưu trữ các kinh điển, 
tượng và xá lợi mà ông đã mang về từ Ấn Độ. 

Chùa Đại Nhạn là một công trình kiến trúc bằng gạch được xây theo cách giả gỗ. Từ 
đỉnh nhìn xuống, chùa có hình dạng vuông, bao gồm phần nền, thân và đền thờ. Chùa 
cao 64,517 mét.  Tháp Đại Nhạn 

Trong số các di tích quan trọng được trưng bày tại chùa có những mẩu đá được chạm 
khắc miêu tả đôi bàn chân của Đức Phật và những dấu chân do nhà sư Huyền Trang 
để lại khi ông đi về tây phương trong cuộc hành hương để thỉnh kinh Phật.  

(tipitaka.net – September 12, 2014) 

 

 



 

 

 

 



 

Tháp Đại Nhạn và tượng nhà sư Huyền Trang trong khuôn viên khu chùa này  
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