Các Anh Chị Em Pháp Hữu thân mến,
Tôi rất lấy làm vui mừng khi được các đệ tử ngỏ lời thỉnh cầu ủng hộ tinh thần và hướng dẫn thành lập Trung
Tâm Drikung Dharma Surya (DDSC), tức Drikung Mặt Trời Giáo Pháp, tại miền Bắc tiểu bang Virginia thuộc
vùng Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn, dưới sự đỡ đầu của Đức Pháp Vương Drikung Kyabgon Chetsang Rinpoche và
Đức Pháp Vương Drikung Kyabgon Chungtsang Rinpoche, là hai vị Thánh Giả của giòng truyền thừa không
gián đoạn Drikung Kagyu.
Hoa Kỳ là một quốc gia có được nhiều sự ưu đãi và may mắn. DDSC hiện đang được thành lập tại miền Bắc
tiểu bang Virginia, ngay cạnh Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn. Trung Tâm này sẽ đem lại nhiều lợi lạc cho các Phật tử
thuộc mọi trình độ, đặc biệt là cho nhiều những cộng đồng Châu Á. Tại vùng Hoa Thịnh Đốn, số người Việt,
Hoa, Tạng với nguyện vọng muốn tu học và thực hành Phật Pháp ngày càng gia tăng.
Qua động cơ thuần tịnh của mỗi một người mà Trung Tâm này sẽ tồn tại vì lợi ích của dân tộc Hoa Kỳ, kể cả
các sắc dân đa dạng đang sinh sống tại quốc gia này.
Hoàn thiện được việc thiết lập, hoạt động và duy trì một trung tâm như thế này để mọi người có thể thực hành
Phật Pháp, xoay chuyển Pháp luân và đi trên con đường Chánh Pháp, thực sự là một thiện hạnh vô giá để phụng
sự Đức Phật. Tôi rất hoan hỷ khi thấy các đệ tử đang có kế hoạch thành lập một Trung Tâm Giáo Pháp để
nghiên cứu và thực hành giáo lý của Phật Giáo Tây Tạng, cũng như các chương trình liên tôn giáo để kết nối
với nền văn hóa phong phú và di sản đặc thù của Tây Tạng.
Tôi rất hoan hỷ với thuận duyên đã kết nối tất cả chúng ta trong kiếp này để cùng tiếp tục nỗ lực làm việc đem
lại lợi ích cho tất cả chúng sinh. Tôi cũng rất lấy làm vui mừng với tất cả thành quả mà các đệ tử, các thành viên
và Tăng đoàn đã tạo được trong việc hỗ trợ cho DDSC.
Tôi xin kêu gọi tất cả, bao gồm tất cả các trung tâm bạn, các thành viên trong Đạo tràng cùng các mạnh thường
quân, hãy tiếp tục giúp đỡ, hỗ trợ DDSC để mục đích hoằng dương Giáo Pháp và các pháp sự đều được viên
thành.
Ước nguyện chí thành của tôi là DDSC sẽ sớm trở thành hiện thực trong một tương lai rất gần và sẽ mang lại lợi
lạc cho rất nhiều người dân Hoa Kỳ trong tương lai.
Tôi nguyện rằng ngày nào chúng sanh vẫn còn thì ngày ấy Trung Tâm Giáo Pháp Drikung này sẽ mãi trường
tồn.
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