
Tibetan Saka Dawa Charity  
 
Mission and Objective: 
 

1. Buddha Shakyamuni, the founder of Buddhism was born and attained enlightenment on 
the 15th day of fourth month (Saka) according to Tibetan astrology. Therefore, it is 
considered as a very auspicious day. After the advent of Buddhism in India, for the past 
2600 years, Buddhism was practiced by millions of people in many eastern and western 
countries across the world to achieve both temporary and ultimate happiness. To express 
our gratitude and rejoice in Buddha’s deed, Tibetan celebrates this auspicious day. 
 

2. We, Tibetan being the follower of Buddhism for many generations for more than 
thousands years, Buddhism is very much integrated in our culture and our day-to-day 
livelihood. Therefore, the15th day of fourth month (Saka) is also an important cultural 
day. So in order to preserve and showcase our virtuous moral conduct such as practices of 
Loving-Kindness, Compassion and Thoughts of benefitting others and so on – all being 
derivations from our religion and culture, we organize congregation prayers, charity etc. 
Promoting these virtuous deeds are one of our core activity and objective.  

            We also pray and do good deeds to create a more peasful world. 
 

Our History and Activities 
 

1. Tibet Saka Dawa Charity Organization was founded and funded in year 2016 by around 
sixteen family members under the leadership of Jinpa and Rangrig family in Dayton, OH.  

2. In year 2016, the organization has offered vegetarian lunch to 125 homeless people in 
Dayton, OH. 
In year 2017, the organization has offered vegetarian lunch to 200 homeless people in 
Dayton, OH. Tibetan in Ohio, Kentucky and Indiana State jointly funded it. 

3. The remaining fund will be use to support Tibetan cultural, educational and health 
programs such as to assists Tibetan patient who are in need of care and scholarship for 
destitute students. 

4. We request Tibetans and friends of Tibetans to be Vegetarianism in general, and 
particularly emphasis to abstain from eating meat during Saka Dawa month. 
Additionally, we request Tibetan and Buddhist practitioners to engage in Buddhist 
practices such as reciting mantras of Buddha Shakymuni, Buddha of Compassion, 
longevity prayers for His Holiness the Dalai Lama, and accumulations of positive merits 
through offering prostrations and so on. 

5. We also request Tibetans and Buddhist practitioners to make contributions for our 
activities. And we maintain and presents annual financial records whenever it is needed. 
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