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“Đây là một nơi vô cùng đặc biệt và phi 
thường. Mảnh đất này được phú bẩm với 
nhiều đặc tính tốt lành. Trung tâm giáo Pháp 
đã được thiết lập một cách tốt đẹp ở nơi đây 
không do bởi những nỗ lực của tôi mà do bởi 
năng lực của những lời cầu nguyện và những 
phát nguyện trong quá khứ.

Giờ đây tôi đã lớn tuổi. Hi vọng và mục đích 
của tôi là trung tâm sẽ hoạt động dài lâu cho 
đến khi nào đất nước này vẫn còn tồn tại, kéo 
dài hàng trăm năm và hàng ngàn năm, và quả 
thực tôi mong nguyện trung tâm sẽ tồn tại và 
phục vụ chừng nào chúng sinh vẫn còn tồn tại. 
Thực chất, Bảo tháp và tu viện tôi đã thiết lập 
tại nơi đây với động cơ và mong nguyện như 
vậy.”

-Đại sư Garchen Triptrul Rinpoche



Truyền thống Tây Tạng coi việc giúp đỡ để 
tạo dựng nền tảng cho những điều tích cực là 
thiện căn tuyệt hảo.

Những đóng góp này của bạn sẽ tạo ra các 
nguyên nhân để Học Viện Phật Pháp Garch-
en tại bang Arizona, Hoa Kỳ có thể tiếp tục 
tồn tại và phát triển trong một thời gian rất 
dài trong tương lai, do vậy mà bất cứ công 
đức nào tích lũy được từ việc thực hành các 
thiện hạnh tại nơi đây sẽ được tiếp tục duy 
trì, không chỉ trong đời này mà còn trong tất 
cả các đời vị lai của chúng ta, cho đến khi 
chúng ta đạt được giác ngộ.

Do vậy, tôi khuyến khích các đạo hữu giúp 
gây Quỹ Bảo Trợ cho trung tâm của chúng ta.

~ Đại sư Garchen Rinpoche

Quỹ Bảo Trợ được thành lập năm 2007 với 
sự gia trì của Đại sư Garchen Triptrul Rin-
poche, như là một phương tiện thiện xảo để 
duy trì học viện thiêng liêng này – Học Viện 
Phật Pháp Garchen tại thung lũng Chino 
Valley, bang Arizona, Hoa Kỳ.

Mong nguyện và Mục đích của chúng tôi là 
thiết lập được một quỹ bảo trợ khoảng hơn 
2 triệu USD. Lãi suất hàng năm sẽ được sử 
dụng để chi trả cho các chi phí hoạt động của 
Học Viện trong suốt thời gian trong tương lai, 
chừng nào hữu tình chúng sinh còn tồn tại.
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