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ñÙc ñåt Lai Låt Ma tÜÖi cÜ©i trong bu°i h¶i ki‰n
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Vào lúc 3 gi© chiŠu ngày 16 tháng 10, næm 2007, các anh chÎ em Çåo h»u và thân h»u cûa
Viet_Vajra Foundation 1 (nay có tên m§i là Viet Nalanda Foundation) Çã ÇÜ®c ÇÙc ñåt Lai Låt
Ma Ç©i thÙ 14 cho phép ÇÜ®c h¶i ki‰n v§i ngài. ñây là m¶t nhân duyên vô cùng hy h»u và
ki‰t tÜ©ng cho tÃt cä chúng tôi vì qua Ç‰n ngày hôm sau, ngày 17 tháng 10, 2007, là ngày
ÇÙc ñåt Lai Låt Ma Çón nhÆn Giäi Huy ChÜÖng Vàng cao quš do QuÓc H¶i Hoa Kÿ trao t¥ng.
Tuy chÜÖng trình cûa ÇÙc ñåt Lai Låt Ma thÆt vô cùng bÆn r¶n trong th©i gian vài ngày ng¡n
ngûi ngài lÜu låi ª Hoa ThÎnh ñÓn, nhÜng l©i thÌnh cÀu cûa Viet_Vajra Foundation xin ÇÜ®c
h¶i ki‰n v§i ngài Çã ÇÜ®c Lodi Gyari Rinpoche, vÎ ñ¥c SÙ cûa ÇÙc ñåt Lai Låt Ma (Special
Envoy to HHDLLM) chÃp thuÆn. TrÜ§c Çây, Viet_Vajra Foundation cÛng Çã ÇÜ®c ñ¥c SÙ Lodi
Gyari Rinpoche h‰t lòng nâng Ç«, khuy‰n khích trong các công tác PhÆt s¿, và ông cÛng Çã
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H¶i Çã ÇÜ®c ÇÙc ñLLM g®i š và gia h¶ Ç‹ Ç°i tên thành Viet Nalanda Foundation k‹ tØ tháng 11 næm 2006.

cho phép m¶t sÓ anh chÎ em chúng tôi Ç‰n h¶i ki‰n riêng v§i ông tåi væn phòng cûa t° chÙc
International Campaign for Tibet.
Bu°i h¶i ki‰n v§i ÇÙc ñåt Lai Låt Ma Çã diÍn ra trong vòng 40 phút trong cæn phòng nhÕ và
Ãm cúng tåi m¶t khách sån ª thû Çô Hoa ThÎnh ñÓn, Hoa Kÿ. Trong khi ch© Ç®i ÇÙc ñåt Lai
Låt Ma bÜ§c vào phòng h†p, m†i ngÜ©i tham d¿ Çã cùng nhau ngÒi thiŠn và trì tøng câu
minh chú ‘Om Mani Padme Hum.’ Âm thanh vang vang tØ cæn phòng nhÕ toä ra Ç‰n ngoài
hành lang, nhÜ nh»ng våt løa dÎu mŠm nhÃt trong tâm khäm chúng tôi Ç‹ dâng lên cho ngài.
Khi ÇÙc ñåt Lai Låt Ma bÜ§c vào phòng h†p thì tÃt cä m†i ngÜ©i ÇŠu kính cÄn khom ngÜ©i
cúi ÇÀu nhìn xuÓng ÇÃt, hai tay nâng tÃm løa tr¡ng kata lên ngang ÇÀu. Vì vÆy, ÇiŠu mà
chúng tôi nhìn thÃy trÜ§c tiên là... Çôi chân mang dép NhÆt cûa ngài. ñôi dép b¢ng nh¿a rÃt
bình dÎ, rÃt ÇÖn sÖ g†n ghë, và dáng Çi cûa ngài cÛng vô cùng bình dÎ, khoan thai.

ñÙc ñåt Lai Låt Ma và Çôi dép NhÆt
Photo: Andy Vu (2007)

Khi ngài bÜ§c Ç‰n ngay trÜ§c chi‰c gh‰ bành mà chúng tôi Çã phû tÃm väi gÃm ÇÕ lên Çó Ç‹
cho ngài ngÒi thì lÆp tÙc có hai nhân viên an ninh Ç‰n giª tÃm phû gh‰ lên gÃp låi, rÒi h† giª
cä nŒm gh‰ lên Ç‹ ki‹m soát. Trong lúc nhân viên an ninh Çang bÆn r¶n ki‹m soát chi‰c gh‰
bành thì chúng tôi thÃy ÇÙc ñåt Lai Låt Ma b‡ng lên ti‰ng nói mÃy câu gì Çó b¢ng ti‰ng Tång
rÒi ngài quay m¥t låi ÇÓi diŒn v§i chúng tôi, bÃt ch®t ÇÜa tay kéo våt áo cà sa rÒi ngÒi bŒt
xuÓng ÇÃt. Ngay cä vÎ thÎ giä/thông dÎch cûa ngài cÛng bÎ quá bÃt ng© nên vÎ Ãy phäi v¶i
vàng kéo lÃy chi‰c nŒm trên gh‰ Ç‹ ngay xuÓng ÇÃt Ç‹ cho ÇÙc ñåt Lai Låt Ma ngÒi lên.
ThÆt là m¶t viŒc ngoài d¿ liŒu và ngoài trí tÜªng tÜ®ng cûa tÃt cä m†i ngÜ©i, làm cho tÃt cä
chúng tôi vô cùng xúc Ç¶ng khi nhìn thÃy ÇÙc ñåt Lai Låt Ma Çang ngÒi x‰p b¢ng dÜ§i ÇÃt
trên chi‰c nŒm nhÕ trÜ§c m¥t mình. RÃt nhiŠu ngÜ©i trong chúng tôi cäm thÃy thÆt lúng
túng trong tÜ th‰ ÇÙng th£ng trÜ§c m¥t ngài... Ngài ÇÜa cä hai bàn tay ra dÃu, bäo v§i
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chúng tôi, ‘NgÒi xuÓng, ngÒi xuÓng!’ TÃt cä chúng tôi ÇÒng phû phøc Çänh lÍ ngài ba lÍ rÒi
cùng nhau ngÒi xuÓng ÇÃt.
ñ‹ b¡t ÇÀu chÜÖng trình bu°i h¶i ki‰n, chúng tôi Çã ÇÒng thanh tøng Ç†c bÓn câu nguyŒn
BÒ ñŠ Tâm b¢ng Anh ng». Sau Çó ngÜ©i sáng lÆp viên và Çåi diŒn cûa Viet_Vajra Foundation
Çã dâng lá thÌnh nguyŒn thÜ lên cho ÇÙc ñåt Lai Låt Ma, và Ç†c lên nh»ng ÇiŠu Çã ÇÜ®c trình
bày trong lá thÜ cho ngài nghe.
ñÙc ñåt Lai Låt Ma vØa chæm chú cÀm Ç†c lá thÌnh nguyŒn thÜ cûa Viet_Vajra Foundation,
vØa l¡ng nghe m¶t cách h‰t sÙc cÄn thÆn nh»ng ÇiŠu Çã ÇÜ®c trình bày trong Çó. Khi g¥p
m¶t Çoån không rõ nghïa, ngài liŠn dØng låi Ç¥t câu hÕi. Trong suÓt bu°i h¶i ki‰n, ÇÙc ñåt
Lai Låt Ma Çã vØa khuyên nhû, vØa giäng dåy cho chúng tôi nh»ng ÇiŠu tâm huy‰t, và trong
m¶t cung cách vô cùng thoäi mái và hóm hÌnh, ngài Çã Çem Ç‰n cho chúng tôi nh»ng nø
cÜ©i rÃt tÜÖi vui.

ñÙc ñLLM ngÒi trên m¶t nŒm nhÕ ban huÃn tØ
Photo: Tien-Anh Nguyen (2007)

NgÒi ÇÓi diŒn ngay trÜ§c m¥t ngài, nhiŠu ngÜ©i trong chúng tôi Çã xúc Ç¶ng Ç‰n rÖi lŒ,
trong lòng dâng tràn m¶t niŠm yêu kính và quy ngÜ«ng. Nhìn ngài ngÒi dÜ§i ÇÃt trên tÃm
nŒm nhÕ v§i chi‰c dép NhÆt ló ra phía dÜ§i våt áo ÇÕ thÅm, cùng v§i chúng tôi quây quÀn
xung quanh trong cæn phòng Ãm cúng, cäm giác gÀn gÛi giÓng nhÜ Çang ngÒi trÜ§c m¥t
m¶t ngÜ©i cha vØa quay trª vŠ nhà sau m¶t th©i gian dài xa cách... và cä quãng th©i gian xa
cách vØa qua, t¿a hÒ nhÜ Çã ch£ng hŠ bao gi© có khi tÃt cä chúng tôi Çang cùng nhau û
mình trong lòng tØ bi vô lÜ®ng cûa ngài!
Khªi ÇÀu, ÇÙc ñåt Lai Låt Ma ch¡p hai bàn tay búp sen låi và nói r¢ng tÃt cä chúng ta ÇŠu là
con PhÆt. Dù là theo truyŠn thÓng Nguyên Thu› (truyŠn thÓng Pali), ñåi ThØa (truyŠn thÓng
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Sanskrit-Phån ng») hay Kim Cang ThÜà thì chúng ta cÛng ÇŠu phäi cÓ g¡ng tu tÆp theo l©i
ÇÙc PhÆt dåy. Là ngÜ©i PhÆt tº, chúng ta cÀn hi‹u thÃu Çáo PhÆt Pháp, phäi lo h†c hành, trau
dÒi, quán chi‰u và bän thân chúng ta phäi tu tÆp PhÆt Pháp m¶t cách rÃt chân thành và tu tÆp
Ç‹ chuy‹n hoá, Ç‹ trª thành m¶t tÃm gÜÖng sáng trên con ÇÜ©ng tu.
Sau Çó, ÇÙc ñåt Lai Låt Ma Çã nhÃn månh r¢ng n‰u có nh»ng vÎ tæng, ni hay hành giä cÜ sï
ngÜ©i ViŒt nào ª bÃt kÿ Çâu trên th‰ gi§i muÓn Ç‰n các trung tâm hay tu viŒn PhÆt Giáo theo
truyŠn thÓng Tây Tång tåi ƒn ñ¶ Ç‹ tu h†c thì ngài rÃt hoan h› Çón nhÆn h†. . Ngài rÃt tán
thành và cho phép chúng tôi liên låc v§i Çåi diŒn cûa ngài tåi Væn Phòng Tây-Tång ª New
York và v§i ñ¥c SÙ Lodi Gyari tåi Hoa ThÎnh ñÓn Ç‹ cùng trao Ç°i làm viŒc trong các ÇŠ án tu
h†c. Ngài nói r¢ng các tu viŒn và h†c viŒn theo truyŠn thÓng Tây Tång tåi ƒn ñ¶ luôn mª
r¶ng cánh cºa cho tÃt cä nh»ng ai muÓn Ç‰n Çó tu h†c. Theo truyŠn thÓng Tây-Tång thì m¶t
tæng ni sinh có th‹ phäi tu tÆp tØ 20 Ç‰n 30 næm. Ngài cÛng cho bi‰t r¢ng các tu viŒn và h†c
viŒn theo truyŠn thÓng Tây-Tång tåi ƒn ñ¶ có khoäng hÖn 10 ngàn tæng ni sinh. Trong sÓ Çó
Ç‰n 4-5 ngàn vÎ không phäi là ngÜ©i Tây-Tång mà là ngÜ©i ƒn ñ¶, Nepal, Mông C°, Trung
Hoa và ngÜ©i Tây-PhÜÖng. Ngôn ng» không phäi là vÃn ÇŠ cho sÓ tæng ni sinh ngÜ©i Mông
C° hay Nepal nhÜng các tæng ni sinh ngÜ©i Trung Hoa hay ngÜ©i Tây-PhÜÖng ÇŠu phäi cÓ
công h†c Tång ng».
ñÙc ñåt Lai Låt Ma nói r¢ng PhÆt Giáo ngày nay là m¶t tôn giáo quÓc t‰ và ÇÜ®c nhiŠu ngÜ©i
noi theo và tìm hi‹u c¥n kë thÃu Çáo. PhÆt Giáo xi‹n dÜÖng tinh thÀn tØ bi nhân ái, kiên
nhÅn khoan dung và c° võ con ÇÜ©ng bÃt båo Ç¶ng. NhiŠu khoa h†c gia cÛng tìm Ç‰n v§i
PhÆt Giáo vì h† muÓn tìm hi‹u thêm vŠ môn Khoa H†c Tâm ThÙc (Mind Science), vì nh»ng
hi‹u bi‰ này giúp cho h† có th‹ nghiên cÙu r¶ng rãi hÖn vŠ phÀn tâm thÙc, trí óc và xúc cäm
cûa con ngÜ©i.

Dâng thÜ cûa SÜ Chú Ngawang Tsultrim Zangpo lên ÇÙc DLLM
Photo: Andy Vu (2007)

ñÙc DLLM mª phong thÜ cûa SÜ Chú
Photo: Maithy Lam (2007)
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M¶t Çåi diŒn cûa Viet_Vajra Foundation Çã dâng lên cho ngài lá thÜ thÌnh cÀu cûa m¶t vÎ sÜ
chú ngÜ©i ViŒt còn rÃt trÈ tu°i, hiŒn Çang cÜ ngø ª tåi ViŒt Nam, v§i Ü§c nguyŒn ÇÜ®c có
duyên tu h†c Tång ng» và tu h†c giáo pháp tåi m¶t tu viŒn theo truyŠn thÓng PhÆt Giáo TâyTång. Cách Çây không lâu, vÎ sÜ chú ngu©i ViŒt Çã l¥n l¶i tØ ViŒt Nam qua xÙ Nepal Ç‹ th†
gi§i sa-di v§i m¶t vÎ Çåi cao tæng Tây-Tång tên là Trulshik Rinpoche và ÇÜ®c ngài ban cho
pháp danh Tây-Tång là Ngawang Tsultrim Zangpo. Trulshik Rinpoche là m¶t vÎ trÜªng lão Çåi
sÜ thu¶c giòng truyŠn thØa Nyingma; ngài cÛng Çã tØng truyŠn pháp cho ÇÙc ñåt Lai Låt Ma
và là m¶t trong các vÎ sÜ phø cûa Lama Zopa Rinpoche.
ñÙc ñåt Lai Låt Ma Çã Ç†c lá thÜ và xem hình cûa sÜ chú ngay trong bu°i h¶i ki‰n. ñây
Çúng là m¶t duyên lành hy h»u khi sÜ chú nhÆn ÇÜ®c s¿ gia h¶ tr¿c ti‰p cûa ÇÙc ñåt Lai Låt
Ma cho dù là chú Çang ª cách xa nºa vòng trái ÇÃt. ñÙc ñåt Lai Låt Ma vô cùng hoan hÌ và
nói thêm r¢ng ÇÓi v§i các vÎ tæng ni, hành giä cÜ sï hay dÎch giä muÓn tu h†c theo truyŠn
thÓng Tây-Tång thì viŒc h†c Tång ng» rÃt quan tr†ng. Ngài cÛng nói r¢ng hiŒn nay không có
m¶t ngÜ©i Tây-Tång nào ª tu viŒn tåi Dharamsala bi‰t ti‰ng ViŒt trong khi có khoäng 100
ngÜ©i bi‰t ti‰ng Hoa. Ngài hy v†ng r¢ng trong tÜÖng lai së có Çû nhân duyên Ç‹ së có ÇÜ®c
nh»ng vÎ Tây-Tång thông thåo ViŒt ng».
Ngài nói r¢ng vì nhu cÀu tu h†c rÃt quan tr†ng nên nhu cÀu dÎch thuÆt và Çào tåo dÎch giä
thông thåo Tång-ng» cÛng rÃt quan tr†ng. Ngài hy v†ng là trong tÜÖng lai, không nh»ng tài
liŒu b¢ng Tång-ng» ÇÜ®c chuy‹n qua ti‰ng ViŒt mà cÛng së có thêm nhiŠu nh»ng tài liŒu
kinh Çi‹n b¢ng ti‰ng ViŒt [Çã ÇÜ®c chuy‹n ng» tØ ti‰ng Pali hay ti‰ng Phån] -- hiŒn không có
trong kho tàng Tång-væn -- cÛng së ÇÜ®c chuy‹n qua ti‰ng Tång. Ngài cho bi‰t r¢ng có m¶t
sÓ kinh Çi‹n PhÆt Pháp Çã ÇÜ®c chuy‹n qua ti‰ng Hán là nh»ng tài liŒu hiŒn không có trong
kho tàng Tång væn cÛng Çã và Çang ÇÜ®c chuy‹n qua ti‰ng Tång.
Ngài nh¡c nhiŠu Ç‰n truyŠn thÓng tu tÆp tåi Çåi h†c viŒn Nalanda, là Çåi h†c viŒn PhÆt Giáo
lØng danh nhÃt ª ƒn ñ¶ tØ th‰ k› thÙ 5 cho Ç‰n cuÓi th‰ k› thÙ 12, nÖi sän sanh ra nh»ng vÎ
Çåi hiŠn thánh nhÜ ngài Long Th† (Nagarjuna) v§i giáo thuy‰t Trung Quán và các ngài TÎch
Thiên (Shantideva), Thánh Thiên (Aryadeva), NguyŒt XÙng (Chandrakirti), v.v. ñÙc ñåt Lai
Låt Ma cho r¢ng PhÆt Giáo Tây-Tång thÆt s¿ Çã chÎu rÃt nhiŠu änh hÜªng cûa các giáo pháp
ÇÜ®c truyŠn dåy tåi Çåi h†c viŒn Nalanda trÜ§c Çây và theo ngài, lë ra thay vì g†i PhÆt Giáo
Tây-Tång là truyŠn thÓng Kim-Cang ThØa thì nên g†i là truyŠn thÓng Nalanda. Lš do là vì
trong truyŠn thÓng Nalanda, truyŠn thÓng Pali (Nguyên Thu›) cÛng có m¥t, và truyŠn thÓng
theo Phån ng» (gÒm có ñåi ThØa và Kim Cang ThØa) cÛng có m¥t. ViŒc chúng ta phân chia
PhÆt Giáo ra thành ‘Ti‹u ThØa’ (Hinayana) hay ‘ñåi ThØa’ (Mahayana) hay ‘Kim Cang ThØa’
(Vajrayana), thÆt ra không phäi là ÇiŠu nên làm. ñÙc ñåt Lai Låt Ma nói r¢ng Nguyên Thu›
n¢m trong ñåi ThÜà và Nguyên Thu› là cæn bän tu tÆp không th‹ thi‰u cho ñåi ThÜà.
ñÙc ñåt Lai Låt Ma nói thêm r¢ng tØ v¿ng ‘vajra’ (chuÿ kim cang) trong tên g†i cûa
Viet_Vajra Foundation, hay truyŠn thÓng tu tÆp ‘Vajrayana’ (Kim-Cang ThØa) n‰u sº døng sai
ng» cänh ho¥c sº døng bên ngoài bÓi cänh PhÆt Giaó thì có ngÜ©i së hi‹u r¢ng Çây là bi‹u
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tÜ®ng hay pháp môn tu tÆp cûa Bà La Môn giáo vì trong Çåo Bà La Môn (Hinduism) cÛng có
sº døng chuÿ kim cang và cÛng ÇÜ®c goÎ là Kim-Cang ThØa. Sau Çó, ngài låi nh¡c låi r¢ng
nên thay Ç°i cách g†i truyŠn thÓng Vajrayana thành ra là truyŠn thÓng Nalanda.
Nhân Çó, m¶t sáng lÆp viên cûa t° chÙc Viet_Vajra Foundation Çã lên ti‰ng thÌnh š ngài r¢ng
n‰u ngài cäm thÃy ch» ‘vajra’ trong tên g†i cûa Viet_Vajra Foundation là m¶t ch» không thích
h®p thì có nên Ç°i tên Viet_Vajra thành ra là Viet Nalanda hay không? ñÙc ñåt Lai Låt Ma tÕ
vÈ rÃt säng khoái khi nghe câu hÕi Çó và ngài vui vÈ trä l©i r¢ng... ‘Viet Nalanda, tÓt l¡m!
TÓt l¡m! Tên Viet Nalanda nghe hay hÖn nhiŠu!’
Ngài cÛng lên ti‰ng khuy‰n khích Viet_Vajra Foundation ti‰p tøc liên k‰t v§i các nhóm Çåo
h»u, thân h»u và các Çåo tràng có ngÜ©i ViŒt tu tÆp theo PhÆt Giáo Tây Tång trên kh¡p th‰
gi§i, nhÜ tåi Pháp QuÓc, New York, California, v.v. Ngài cÛng nói r¢ng ngÜ©i ViŒt tåi häi
ngoåi và ngÜ©i Tây-Tång ª kh¡p th‰ gi§i ÇŠu là thân phÆn nh»ng ngÜ©i tœ nån nên chúng ta
nên làm bån v§i nhau và thÜÖng m‰n nâng Ç« lÅn nhau.
BÓn mÜÖi phút bên cånh ngài Çã trôi qua nhÜ trong m¶t giÃc mÖ! TrÜ§c khi chÃm dÙt, m¶t
thân h»u cûa Viet_Vajra Foundation Çã lên ti‰ng thÌnh š ngài r¢ng không bi‰t ngài có thÃy
viÍn änh ngài së Çi Ç‰n ViŒt Nam Ç‹ thuy‰t giäng trong tÜÖng lai hay không? ñÙc ñåt Lai Låt
Ma vui vÈ trä l©i r¢ng có chÙ, tôi rÃt nôn nóng Ç‹ có dÎp Çi Ç‰n ViŒt Nam trong tÜÖng lai khi
hoàn cänh thay Ç°i m¶t cách thuÆn l®i hÖn. GiÓng nhÜ trong trÜ©ng h®p cûa ViŒt Nam, ngài
nói r¢ng có nh»ng Çåo tràng và PhÆt tº ª Lào, Cam BÓt, Thái Lan, Mông C°, v.v. cÛng Çang
nóng lòng mong ÇÜ®c Çón ti‰p ngài và chính ngài cÛng rÃt mong ch© Ç‰n ngày ÇÜ®c Çi Ç‰n
thæm vi‰ng nh»ng nÖi Çó.

Trao quà lÜu niŒm và kš t¥ng sách
Photo: Andy Vu (2007)

ñÙc DLLM trong Làng Thi‰u Nhi Tây Tårng
Photo: www.tvc.org.in (1960)

CuÓi cùng, Ç‹ k‰t thúc, chúng tôi Çã cùng nhau tøng Ç†c mÃy câu nguyŒn gieo duyên v§i
ngài cùng v§i bÓn câu kŒ cûa ngài Shantideva mà ÇÙc ñåt Lai Låt Ma yêu thích nhÃt. Chúng
tôi Çã kh¡c nh»ng l©i Çó lên trên tÃm plaque t¥ng ngài. Ngoài ra, chúng tôi cÛng dâng lên
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ngài tÎnh tài cúng dÜ©ng cho t° chÙc Tibetan Children’s Village (Làng Thi‰u Nhi Tây-Tång;
trang nhà: www.tcv.org.in), là m¶t t° chÙc bÃt vø l®i chuyên lo giáo døc trÈ em Tây-Tång ª
bên ƒn ñ¶. Sau khi ÇÙc ñåt Lai Låt Ma chåy tœ nån qua ƒn ñ¶ vào næm 1959, ngài Çã cho
sáng lÆp ra ngôi làng này và chÎ ru¶t cûa ngài là ngÜ©i Çã ÇÙng ra ÇiŠu hành, lo chæm sóc và
nuôi dåy cho nh»ng em nhÕ Tây-Tång mÒ côi cha mË trên ÇÜ©ng tœ nån.
Sau bu°i h¶i ki‰n, m‡i ngÜ©i trong chúng tôi ÇŠu trª vŠ nhà trong m¶t tâm trång khác nhau
và v§i nh»ng nguyŒn Ü§c khác nhau nhÜng nh»ng ÇiŠu tâm huy‰t mà ÇÙc ñåt Lai Låt Ma Çã
ban cho chúng tôi nói riêng, và cho PhÆt tº ngÜ©i ViŒt có duyên v§i PhÆt Giáo Tây-Tång nói
chung, ti‰p tøc vang v†ng trong lòng... Chúng tôi không bi‰t nói gì hÖn là xin chí tâm Çänh
lÍ ÇÙc ñåi Lai Låt Ma b¢ng tÃt cä thân khÄu š, và nguyŒn xin cho m‡i m¶t ngÜ©i trong chúng
ta, v§i m¶t tác š luôn luôn thanh tÎnh, b¢ng cách này hay cách khác, së th¿c hiŒn ÇÜ®c nh»ng
ÇiŠu ngài Çã giäng dåy và nguyŒn xin hÒi hÜ§ng tÃt cä cho h‰t thäy chúng sinh.

Viet_Vajra Foundation chøp hình lÜu niŒm v§i ÇÙc ñåt Lai Låt Ma
Photo: Andy Vu (2007)

E Bài TÜ©ng ThuÆt Bu°i H¶i Ki‰n Cûa Viet Vajra Foundation V§i ñÙc ñåt Lai Låt Ma do Tâm-Bäo-ñàn biên
soån d¿a trên nh»ng góp š cûa các Çåo h»u trong Viet_Vajra/Viet Nalanda Foundation. Xin vi‰ng trang
nhà http://www.vietnalanda.org Ç‹ xem trích Çoån video, nghe phÀn trích Çoån thâu âm và xem thêm
hình änh trong bu°i h¶i ki‰n.
___________________________________________________________________________________________
E Ghi chú vào ngày 19 tháng 11 næm 2007:
T° chÙc bÃt vø l®i Viet_Vajra Foundation, Inc. hiŒn Çang ti‰n hành thû tøc pháp lš Ç‹ Ç°i tên Viet_Vajra
Foundation thành Viet Nalanda Foundation (alias Viet_Vajra Foundation). Chúng tôi së xin thông báo trên
trang nhà http://www.vietnalanda.org khi thû tøc pháp lš hoàn tÃt.
Hai tuÀn sau khi h¶i ki‰n v§i ÇÙc ñåt Lai Låt Ma, các anh chÎ em và thân h»u cûa t° chÙc Viet_Vajra/ Viet
Nalanda Foundation Çã thi‰t lÆp m¶t ÇŠ án có tên g†i là ñŠ Án Zangpo (Zangpo Project) v§i Ü§c nguyŒn
xây d¿ng m¶t chÜÖng trình tu h†c có hŒ thÓng Ç‹ hy v†ng mai sau có th‹ giúp bäo tr® cho sÜ chú
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Ngawang Tsultrim Zangpo cÛng nhÜ chÜ vÎ tæng ni, hành giä và dÎch giä ngÜ©i ViŒt tåi kh¡p nÖi trên th‰
gi§i qua du h†c tåi các trung tâm huÃn luyŒn Tång-ng» tåi Dharamsala, cÛng nhÜ Ç‰n tu h†c tåi các tu
viŒn theo truyŠn thÓng PhÆt Giáo Tây-Tång tåi ƒn ñ¶ hay Nepal, v.v.. M†i Çóng góp š ki‰n xin gºi vŠ
vietnalanda@yahoo.com.
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Viet_Vajra Foundation

October 16, 2007

Most Precious and Compassionate Gyalwa Rinpoche,
First of all, we would like to express our greatest joy at Your Holiness’s acceptance of the Congressional Gold Medal Award tomorrow, and to express
our deepest gratitude to Your Holiness for granting Viet Vajra Foundation this
precious opportunity to seek for your blessings and advice.
Tibetan –Buddhism
For Vietnamese Vajrayana Buddhists
14905 Coles Chance Road
North Potomac, Maryland 20878
USA

Phone: 240-238-1903
Fax: 214-580-2834
E-mail: vietvajra@yahoo.com

Homepage: www.vietvajra.org

Our most sincere appreciation also goes to Lodi Gyari Rinpoche and Lesley
Friedell of the International Campaign of Tibet for making this audience possible.
Our organization was founded in January 2006 (1) to establish a network
among Vietnamese-Tibetan Buddhists, (2) to promote a non-sectarian spirit
with equal respect and appreciation for the Three Vehicles and all four traditions of Tibetan Buddhism, (3) to translate and distribute Vajrayana materials
to Vietnamese practitioners, and (4) to generate an appreciation for both Vietnamese and Tibetan histories, languages and cultures in the context of Buddhism.
Our Board of Directors, Advisors and members come from all four lineages of
Tibetan Buddhism. We live in different parts of the world, including the
United States, Canada, Australia, and Vietnam.
We would like to humbly request for Your Holiness’s (1) blessings, (2) letter of
support and (3) advice for Viet Vajra Foundation, especially for our approach
to non-sectarianism.

Viet_Vajra Foundation is non-sectarian
and has representatives from all four
major schools of Tibetan-Buddhism.
Viet_Lotsawa Institute and Viet_Tibet
House are under the governance of
Viet_Vajra Foundation, Inc.
EIN # 13-4318502

2. We seek for Your Holiness’s advice on long term training and support for the
Vietnamese ordained living in Vietnam, whose wish now is to enter the monastic
life of Tibetan-Buddhist monasteries in India or Nepal.
3. Your advice on how to best disseminate and infuse the essence of "mind
training" according to the Mahayana and Vajrayana approach into the daily life
of the Vietnamese Buddhists, especially of the younger generations in Vietnam.
4. Your blessings and support for Tibetan lamas living and giving teachings in
Vietnam and overseas with less focus on the ritualistic aspects and more on the
essence of the Vajrayana teachings.

X

Viet_Vajra Foundation ,
a non -profit charitable educational
organization, was founded in 2006
by a group of Vietnamese Vajrayana
practitioners worldwide to promote
networking and a deeper understanding
of Tibetan-Buddhism and culture in
the Vietnamese communities in the
United States and abroad.

1. For Vietnamese Buddhists who wish to practice Tibetan Vajrayana, we seek
for Your Holiness’s advice on how to best include and reflect the traditional aspects of the Vietnamese Mahayana culture so that some of the unique characteristics pertained to each tradition can be harmonized and complement each other?

5. Your blessings and support for language training and exchange programs between Vietnamese and Tibetan translators, as well as social-cultural exchange
programs between the two cultures.

6. The Vietnamese people in general and Vietnamese Buddhists in
particular sympathize with Tibet and the Tibetan people. As Vajrayana
practitioners, we seek for Your Holiness’s advice on how to best
contribute to the cause of the Tibetan people without forsaking the
teachings of compassion?

Your Holiness, words cannot express how grateful we are for this
precious opportunity to be in Your presence and receive direct
teachings from You.
We would also like to present to You a letter from a Vietnamese novice
monk, Ngawang Tsultrim Zangpo, who is currently living in Vietnam
and whose wish is to enter long term monastic training in India or
Nepal.
Moreover, we would like to present to Your Holiness the following
offering of heart and mind:

Gang ri ra way kor way zhing kam dir
Pan dang de wa ma lu jung way nay
Chen re zig wan ten zin gya tso di
Zha pay si tay bar du ten gyur chig
May our eyes one day become one with Your thousand eyes...
Our arms with Your thousand arms...
Our heart with Your heart...
Our mind with Your mind...
May we never be separated in this, and all future lifetimes...
As long as space remains...
As long as sentient beings remain...
May we too remain...
To dispel the darkness of the world...

Yours in Sublime Three Jewels,

Founder/ President
Viet_Vajra Foundation

