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San Jose, ngày 26/3/2015 
 
Kính Gửi Đức Đạt Lai Lạt Ma Thứ 14 Của Tây 
Tạng. 
 
Kính thưa Đức Đạt Lai Lạt Ma, 
 
Khi chúng con đọc Kinh Tăng Chi Bộ (Anguttara 
Nikaya), trong bộ kinh nầy có bài kinh Tiếng 
Gầm Sư Tử Của Tôn Giả Xá Lợi Phất 
(Sāriputta’s Lion’s Roar), mà chúng con gửi kèm 
theo với lá thư nầy, có những đoạn như sau: 
 
..."Bạch Thế Tôn, giống như những người vất 
lên mặt đất những thứ trong sạch và những thứ 
không trong sạch, như phân, nước tiểu, nước 
bọt, mủ và máu, tuy nhiên, mặt đất đón nhận 
mọi thứ mà không chán ghét, nôn mửa, hay thù 
hận; Bạch Thế Tôn, cũng như thế, quả tim con 
giống như đất, rộng lớn, cao quý, không thể đo 
lường, không có kẻ thù, và không có ý xấu 
xa."... 
 
..."Bạch Thế Tôn, giống như những người dùng 
nước để giặt giũ những thứ trong sạch và 
những thứ không trong sạch, những thứ mà bị 
dính bởi phân, nước tiểu, nước bọt, mủ và máu, 
tuy nhiên, nước đón nhận mọi thứ mà không 



chán ghét, nôn mửa, hay thù hận; Bạch Thế 
Tôn, cũng như thế, quả tim con giống như 
nước, rộng lớn, cao quý, không thể đo lường, 
không có kẻ thù, và không có ý xấu xa."... 
 
Bài kinh nầy nói về những đức tính cao quý của 
Tôn Giả Xá Lợi Phất (Sāriputta), và bài kinh 
cũng đã làm chúng con liên tưởng đến những 
đức tính cao quý của ngài. 
 
Giống như Tôn Giả Xá Lợi Phất (Sāriputta) là 
một trong những đệ tử lớn của Đức Phật trong 
thời Đức Thế Tôn còn tại thế; Thưa Đức Đạt Lai 
Lạt Ma, cũng như thế, ngài là một trong những 
đệ tử lớn của Đức Phật trong thời gian hiện tại. 
 
Giống như chúng con kính trọng và thương yêu 
Tôn Giả Xá Lợi Phất; Thưa Đức Đạt Lai Lạt Ma, 
chúng con kính trọng và thương yêu ngài, cũng 
như thế.  
 
Chúng con xin chúc mừng ngày sinh nhật thứ 
tám mươi của ngài, và chúng con mong rằng 
chúng con sẽ được chúc mừng ngài trong 
những sinh nhật kế tiếp. 
 
Nguyễn Văn Tiến và gia đình. 
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To His Holiness, The 14th Dalai Lama Of Tibet 
 
Your Holiness: 
 
When we read Anguttara Nikaya, there is a sutra 
within it named Sāriputta’s Lion’s Roar, which 
we have attached with this email, it has the 
following paragraphs: 
 
..."Just as, Lord, people throw upon the earth 
things clean and unclean, dung, urine, spittle, 
pus and blood, yet for all that the earth has no 
revulsion, loathing or disgust towards it; even so, 
Lord, do I dwell with a heart that is like the earth, 
vast, exalted and measureless, without hostility, 
and without ill will."... 
 
..."Just as, Lord, people use water to wash 
things clean and unclean, things soiled with 
dung, urine, spittle, pus and blood, yet for all that 
the water has no revulsion, loathing or disgust 
towards it; even so, Lord, do I dwell with a heart 
that is like water, vast, exalted and measureless, 
without hostility, and without ill will."... 
 
This sutra is about the finest characters of 
Sāriputta, and this sutra also reminds us about 
your own finest characters.  



 
Just as, Sāriputta has been one of the greatest 
disciples of the Buddha when he was alive; even 
so, Your Holiness, has been one of the greatest 
disciples of the Buddha in the present time. 
 
Just as, we have respected and have loved 
Sāriputta; even so, Your Holiness, we have 
respected and have loved you. 
 
We wish you a happy eightieth birthday, and we 
wish that we can continue to do so in many 
more of your future birthdays. 
 
Tien Van Nguyen and my family. 
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