Tu viện Tashi Lhunpo
Tu viện Tashi Lhunpo là nơi ở của Panchen Lama, nhà lãnh đạo tinh thần quan trọng thứ hai
của Tây Tạng. Năm 1447, Tu viện được thành lập bởi Đức Đạt Lai Lạt Ma đầu tiên, Gyalwa
Gendun Drup, tại Shigatse, thành phố lớn thứ hai của Tây Tạng. Đây là một trong bốn tu viện
lớn của miền Trung Tây Tạng và được Đạt Lai Lạt Ma và Panchen Lamas giám sát và chăm sóc.
Tu viện có niềm vinh dự là vì đó là nơi đã sinh ra hàng ngàn học giả nổi tiếng trong lĩnh vực
Triết học Phật giáo Đại thừa theo các trường đại học Phật giáo Ấn Độ cổ đại như Nalanda và
Vikramalashila.
Trong suốt cuộc đời của Lạt ma Panchen thứ 4, Lobsang Choekyi Gyaltsen, có hơn 3000
tu sĩ trong Tu viện và đến năm 1959 có 5,000, gồm 2,000 tu sĩ có cùng truyền thống đến
Tu viện sống bên ngoài Tây Tạng. Cuộc xâm lược Tây Tạng của Cộng sản Trung Quốc
vào năm 1959 và Cách mạng Văn hóa từ năm 1966-80 đều tàn phá các thể chế tu viện
của Tây Tạng, làm mất đi nhiều kinh sách, tượng và hình ảnh quý giá. Nhiều tu sĩ từ tu
viện này đã bị giết hoặc bị cầm tù và chỉ có 250 vị đã theo Đức Đạt Lai Lạt Ma đi lưu
vong.
Năm 1972, dưới sự bảo trợ của Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14, Tu viện Tashi Lhunpo được tái lập
tại bang Karnataka tại miền Nam Ấn Độ. Tu viện có các nhà sư đến từ Tây Tạng và các khu vực
Spithi, Khunu, Ladakh và Arunachal của dãy Himalaya. Ở vị trí trung tâm trong khu định cư
Bylakuppe của Tây Tạng có gần 400 tu sĩ, trong đó có nhiều Tulkus (tái sinh Lạt ma) nghiên cứu
và thực hiện các thực hành tôn giáo khác nhau.
Nhiều nhà sư đã trốn thoát Tây Tạng do bị đàn áp (bị cầm tù hoặc chết) vì họ phải đối mặt để
cố gắng thực hành Phật pháp tại Tây Tạng. Tu viện Tashi Lhunpo là một trong những tu viện
nghèo nhất được tái lập.
Lạt ma Panchen thứ 10 (Lobsang Lhundup Choekyi Gyaltsen) đã không rời khỏi Tây
Tạng và do đó, nhiều Lạt ma trưởng lão từ Tu viện Tashi Lhunpo đều ở lại Tây Tạng để
giúp đỡ nhân dân Tây Tạng trong thời kỳ đen tối này trong lịch sử dân tộc.
Tu viện Tashi Lhunpo là một tổ chức từ thiện phi lợi nhuận, chuyên chở và truyền bá các khía
cạnh khác nhau của Phật giáo trong hình tướng của một trường học giáo dục hiện đại. Trong
những năm gần đây, tu viện đã trở thành một nơi đầy đủ uy tín, gánh vai trò quan trọng trong
việc bảo tồn Phật giáo. Một khía cạnh khác của tu viện là trách nhiệm giống như cha mẹ trong
việc chăm sóc sức khỏe thể chất, tinh thần và tinh thần của tất cả các nhà sư, trong suốt cuộc
đời của họ. Ngôi trường hiện đại đang ở giai đoạn chớm nở và phải đối mặt với những rào cản

lớn hàng ngày. Tuy nhiên, chúng tôi có niềm tin vào sự giúp đỡ của chư thiên là trường học này
được tiếp tục phát triển.
Tu viện Tashi Lhunpo cung cấp nền giáo dục hiện đại tốt nhất có thể, cùng với sự hiểu biết sâu
sắc và sâu sắc về di sản của Tây Tạng. Chúng tôi mong muốn trở thành một thành viên đóng
góp trong việc truyền bá đức tin, tính trung thực, từ bi và hy sinh, như lời dạy của Đức Phật.
Nhưng chúng tôi vẫn đang có ít nhiều khó khăn về tài chính. Vì vậy, chúng tôi mong được sự
giúp đỡ của các bạn dưới mọi hình thức dù ít hay nhiều.

