
VÀI NÉT VỀ TU VIỆN GADEN JANGTSE 

Gaden được thành lập bởi Je-Rinpoche (Lama Tsong-kha Pa) vào năm 1409. Je-Rinpoche là 

người sáng lập truyền thống Ge-luk-pa của Phật giáo Tây Tạng, nằm gần Lhasa-Thủ đô của 

Tây Tạng. 

Tu viện Gaden Jangtse được thành lập bởi Horton Namkha Palsang, nhưng vào năm 1959, 

Cộng sản Trung Quốc đã cưỡng chiếm Tây Tạng một cách bạo lực không thể tưởng tượng 

được, mang đến sự tàn phá và đau khổ chưa từng thấy trong lịch sử Tây Tạng, giết chết hàng 

trăm và hàng ngàn người Tây Tạng vô tội, nhiều ngàn người Tây Tạng để xin tị nạn chính trị ở 

Ấn Độ. 

Theo yêu cầu đặc biệt của Đức Đạt Lai Lạt Ma của Tây Tạng đến Chính phủ Ấn Độ, và nhờ vậy 

tất cả các tu viện ban đầu được di dời tại Buxa. Sau đó, họ được chuyển đến Nam Ấn Độ 

(nhiều tu viện chuyển đến Karnataka). Một trong những trung tâm giáo dục quan trọng nhất 

được tái lập ở Nam Ấn Độ là Đại học Tu viện Gaden Jangtse khi tu viện được thành lập lần 

đầu tiên vào năm 1969, trong một khu định cư có tên Mundgod, thời điểm đó chỉ có 169 tu sĩ 

đến từ Tây Tạng. 

Trong những năm sau, số lượng của các nhà sư đã tăng dần lên gần 2000, hiện bao gồm tất 

cả các nhóm tuổi khác nhau. Người mới trẻ nhất là 6 và nhà sư già nhất là 96 hoặc hơn. Vào 

năm nay, 2020, đang có 1600 vị tu học tại đây. Một số lượng lớn các nhà sư đến từ Vùng Hy 

Mã Lạp Sơn xa xôi có nguồn gốc Ấn Độ. Ngoài ra nhiều nhà sư đến từ vùng Tây Tạng định cư. 

Do số lượng tu sĩ tăng lên, chánh điện ban đầu đã trở nên quá nhỏ và do đó, sau một cuộc 

thảo luận dài, những người đứng đầu tu viện như Ven.Khen Ripoche và ban Quản trị của tu 

viện đã đi đến kết luận rằng tu viện phải có một chánh điện lớn hơn. Do đó, chánh điện hiện 

tại đã được xây dựng và khánh thành bởi Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 vào ngày 19 tháng 12 

năm 2001. Phòng bên cạnh chánh điện, xung quanh các bức tường được trang trí bởi nhiều 

bức tượng của các Thánh tăng từ thời thượng cổ, được xác định rõ ràng bằng tên của họ. 

Một khi bạn bước vào chánh điện chính của Tu viện Gaden Jangtse, bạn sẽ cảm nhận một sự 

an lạc, từ cơ thể đến tâm hồn, bạn sẽ quên đi tất cả thế giới bên ngoài trong giờ phút hiện tại 

đó. 

Mỗi ngày, gần hàng trăm người từ nhiều quốc gia và tôn giáo khác nhau đã đến thăm trường 

Cao đẳng Gaden Jangtse và họ vô cùng cảm kích trước sự duy trì và lối sống giản dị của các 

nhà sư Phật giáo. 


