
 
HÃY GIÚP ĐỠ NHỮNG TRẺ EM CỦA DỰ ÁN SIDDHARTHA 

Tại: Tu viện Kangyur Rinpoche ở Darjeeling và trường Tanzin Gyatso ở Jaigon, Ấn Độ 

 

 
 

Dự án Siddartha rất cần sự giúp đỡ của bạn! 

 

Hơn 40 năm qua, dự án Siddharth đã cống hiến cho việc chào đón và bảo vệ 

những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở vùng Hy-Mã-Lạp-Sơn, tham gia vào 

vô số những dự án nhân đạo ở Ấn-Độ, Skkim, Nepal và Bu-tan. 

 

Giờ đây đang cần sự giúp đỡ khẩn cấp cho Tu viện của Ngài Kangyur 

Rinpoche ở Darjeeling và Trường Tenzin Gyatso ở Jaigon. 

 

Tại Tu viện của Ngài Kangyur, nhu cầu bức thiết nhất là trùng tu nhiều cơ sở 

vật chất khác nhau và việc tiếp cận nguồn nước – hiện giờ đặc biệt khó khăn. 

Việc hoàn thành Trường Tenzin Gyatso bao gồm một khu dành riêng cho nữ 

cũng là một phần chính của chiến dịch. 

 



Thay mặt cho tất cả những em nhỏ này, Chúng tôi chân thành cảm ơn sự 

quan tâm và ủng hộ của bạn! 

 

 
Tu viện của Ngài Kangyur Rinpoche 

Darjeeling, Ấn Độ 

 

Tu viện của Kangyur Rinpoche (Quỹ Kangyur Rinpoche) hiện tại đang hỗ 

trợ 100 em nhỏ cùng thanh thiếu niên; cung cấp tất cả những nhu cầu như: 

giáo dục, chỗ ở, thực phẩm và y tế. Các lớp học bao gồm từ mầm non cho 

đến lớp 9, và chấp nhận những trẻ em từ các vùng nghèo nhất và xa xôi nhất 

trong khu vực. 

 

Hiện tại, Chúng tôi đang bắt đầu xây dựng nhà vệ sinh, ký túc xá, nơi giặt là 

mới và cải tạo một số công trình bị hư hỏng bởi trận động đất vào năm 2016, 

cụ thể là: ký túc xá, đường điện, nơi cấp nước, cở sở hạ tầng an ninh, phòng 

học, điện thờ,v..v 

 

Trường Tenzin Gyatso của Đức Đạt-Lai-Lạt-Ma thứ 14 ở Jaigon, Ấn Độ 

Ngôi trường này nằm ở biên giới giữa Bu-Tan và Ấn Độ, sẽ được bắt đầu 

hoạt động trong thời gian gần, cung cấp việc tiếp cận giáo dục cho hơn 300 

trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. 



Hơn hai năm qua, dự án Siddhartha đã hỗ trợ xây dựng trường học này, hiện 

đang ở giai đoạn hoàn thiện cuối cùng. 

Mong muốn sâu sắc của chúng tôi là ngôi trường cuối cùng sẽ có một khu 

dành riêng đặc biệt cho giáo dục các em nữ. Điều này rất quan trọng, bởi vì 

không may ở tại những vùng hẻo lánh, các em nữ không có các cơ hội giống 

như các em nam. 

 

 
 

Về Chúng tôi 

Dự Án Siddhartha 

 

Dự án Siddhartha được bắt đầu bởi Kyabje Kangyur Rinpoche, một trong 

những bậc Đạo sư Tây Tạng được kính trọng nhất của thế kỷ hai mươi. 

Vào những năm đầu thập niên sáu mươi, Kangyur Rinpoche đã di cư cùng 

với gia đình đến Darjeeling, Ấn Độ, nơi Ngài đã xây dựng một tu viện nhỏ. 

Mục tiêu của Ngài là chào đón những trẻ mồ côi của cộng đồng Tây Tạng 

sống lưu vong. Như những người Tây Tạng khác, khi họ đến Ấn Độ đã phải 

đối mặt với các điều kiện sống vô cùng khó khăn. Kangyur Rinpoche đã 

không ngừng miệt mài giữ vững bốn trụ cột của các hoạt động từ bi của 

mình, như là: bảo vệ những trẻ em bị bỏ rơi hoặc thiếu thốn, trợ giúp y tế và 

hỗ trợ người bệnh cùng những ai cần hỗ trợ về mặt vật chất, chữa bệnh cho 

người cao tuổi, tàn tật và giúp đỡ du khách đến từ những vùng đất xa xôi.  



Sau khi Ngài qua đời vào năm 1975, những con trai của Ngài – Tulku Pema 

Wangyal Rinpoche, Jigme Khyentse Rinpoche và Rangdrol Rinpoche đã 

tiếp tục sự nghiệp của Cha mình thông qua các dự án khác nhau, và đặc biệt 

là dự án Siddhartha. 


