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LỜI NGƯỜI CHUYỂN NGỮ:  
Sinh nhật của Đức Đạt Lai Lạt Ma là ngày 6/7/1935. 
 
LỜI GIỚI THIỆU: 
 
Đức Đạt Lai Lạt Ma nói từ Tu viện Sera Monastery ở Nam Ấn Độ, 
về quà tặng ý nghĩa nhất mà ngài có thể nhận được cho ngày sinh 
nhật của ngài, trong một đoạn phim YouTube ngắn, đấy là một 
cuộc nói chuyện từ phương xa, phát hình trực tiếp qua mạng toàn 
cầu, trong ngày lễ kỷ niệm sinh nhật thứ 78 của ngài, được tổ chức 
tại Đài Loan (Taiwan) vào ngày 6/7/2013. 
 
PHIM YOUTUBE: Quà Tặng Sinh Nhật Có Ý Nghĩa Nhất  
 



Buổi sáng hôm nay, ở đây tổ chức ngày lễ sinh nhật của tôi, tôi đã 
nói ...  
với những người bạn của tôi, đã cùng tham dự với chúng tôi,  
những người mà thật sự quan tâm đến ngày sinh nhật của tôi, 
và, họ cũng mong muốn và nguyện cầu 
cho tôi được sống dài lâu ... 
Vì thế, tôi đã nói rằng, quà tặng cho sinh nhật của tôi có ý nghĩa 
nhất là: 
Hãy làm ơn, giữ gìn tâm, và trái tim của quý vị từ bi, nhiều hơn 
trước. 
Ở một mức độ tâm linh nào đó,  
Hãy chân thành, và hãy thiết tha, quan tâm đến hạnh phúc của 
người khác. 
Và với động lực đó, 
nếu có thể được, hãy phục vụ người khác, giúp đỡ người khác, 
giúp đỡ mọi người, 
và giúp đỡ mọi loài vật. Nếu chúng ta không 
có cơ hội phục vụ người khác, thì ít nhất 
chúng ta (cố-gắng) không làm hại người khác. 
Vì thế, nầy các bạn của tôi ơi, 
thật ra, quý vị chính là anh chị em của tôi, quý vị hãy giữ gìn tâm 
mình, từ nay cho đến chết ...  
quý vị hãy có một cuộc sống từ bi, nhiều hơn trước, đấy là quà 
tặng ý nghĩa nhất cho sinh nhật của tôi. 
 
PHIM YOUTUBE:  
 
- Đức Đạt Lai Lạt Ma: Quà Tặng Sinh Nhật Có Ý Nghĩa Nhất - 
The Best Birthday Gift 
https://www.youtube.com/watch?v=IoDdhKxZJ3s 
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The Best Birthday Gift - Transcribed by: Tịnh Ngọc, Tịnh Như - 
Source-Nguồn: dalailama.com 
 
DESCRIPTION: 
 
His Holiness the Dalai Lama speaking from Sera Monastery in 
South India about the best gift he can receive for his birthday in a 
short clip from his live video teleconference appearance via the 
internet at a celebration honoring his 78th Birthday held in Taiwan 
on July 6, 2013. 
 
VIDEO: The Best Birthday Gift  
 
Just this morning here, my birthday celebration, I expressed... 
those my friends who follow us today, 
who really seriously are thinking about my birthday, and 
at the same time are wishing or also saying prayer 
for my long life... 
So I mentioned, the best gift for me on my birthday: 
Please, keep your own mind, your own heart, more compassionate. 
More sort of, spirit of, 
Seriously or genuinely, sense of concern of others well-being. 
And with that motivation, 
if possible, serve other, helping other, other people, 
also other animals. If you do not 
have the opportunity to serving, then at least 
resist harming them. 
So all my friend, 
and actually brothers and sisters, please keep in your mind, the rest 
of your life... 
more compassionate life, then that's the best present for my 
birthday. 
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