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༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེ། 

ས་སྐྱ་༸གོང་མ་རིན་པོ་ཆེ། 

༸སྐྱབས་རྗེ་དགའ་ལྡན་ཁྲི་རིན་པོ་ཆེ། 

༸རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པ། 

༸སྐྱབས་རྗེ་འཁྲུལ་ཞིག་རིན་པོ་ཆེ། 

༸རྒྱལ་དབང་འབྲུག་པ་རིན་པོ་ཆེ། 

འབྲི་གུང་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ་ཚང་རིན་པོ་ཆེ། 
 

 

 

1 

 

 

p. 20, 21 

 

དགེ་སློང་མའི་སྡོམ་པ་ག་རེ་རེད། 

 

སེམས་ཅན་རྣམས་འཁོར་བ་ལས་གྲོལ་བའི་ཕྱིར་སྟོན་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་ཚུལ་ཁྲིམས་

ཀྱི་བསླབ་པ་དང༌། ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་བསླབ་པ། ཤེས་རབ་ཀྱི་བསླབ་པ་བཅས་བསླབ་པ་

གསུམ་བཀའ་བསྩལ་ཡོད། ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་བསླབ་པ་ནི་ཆོས་ལ་འཇུག་པའི་ལམ་གྱི་

གཞི་རྟེན་ཡིན་ཅིང་དེའི་ནང་དགེ་འདུན་པ་དང་དགེ་འདུན་མ་ལ་སྡོམ་པ་འབོག་ཆོག་དང་

བསྲུང་བྱའི་འདུལ་བའི་བསླབ་ཁྲིམས་རྣམས་བཀོད་ཡོད། སྟོན་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་དགེ་

འདུན་ལ་སྡོམ་པ་རིམ་པ་གཉིས་ཏེ། དགེ་ཚུལ་དང་དགེ་སློང་གི་སྡོམ་པ་དང༌། དགེ་འདུན་

མར་སྡོམ་པ་རིམ་པ་གསུམ་སྟེ། དགེ་ཚུལ་མ་དང༌། དགེ་སློབ་མ། དགེ་སློང་མ་བཅས་

གསུངས་ཡོད། དགེ་འདུན་པ་རྣམས་ལ་སྡོམ་པ་རིམ་པ་གཉིས་ཀ་འབོག་ཆོག་བྱེད་ཀྱི་

ཡོད་ཀྱང༌། བོད་ཀྱི་ནང་ཆོས་ཀྱི་སྲོལ་རྒྱུན་ཁྲོད་དགེ་འདུན་མར་སྡོམ་པ་རིམ་པ་དང་པོ་

འབའ་ཞིག་ལས་འབོག་གི་མེད། ཐེག་ཆེན་གྱི་ཆོས་དར་བའི་ཡུལ་གྲུ་གཞན་པའི་ནང་

དགེ་འདུན་མས་སྡོམ་པ་ཁག་གསུམ་ཀ་ལེན་ཆོག་གི་ཡོད། གང་ཡིན་ཟེར་ན། སྟོན་པ་

སངས་རྒྱས་རང་ཉིད་ཀྱིས་བུད་མེད་ཀྱི་ཆེད་དགེ་སློང་མའི་སྡོམ་སྲོལ་གསར་གཏོད་

གནང་བ་དང་། ཁོང་རང་གི་ཨ་ནེ་དང༌མ་ཡར་སྐྱེ་དགུའི་བདག་མོ་ཆེན་མོ་དང་། སྒྲ་གཅན་

འཛིན་གྱི་ཡུམ་གྲགས་འཛིན་མ་བཅས་དགེ་སློང་མ་ཡིན་པས་སྟོན་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་

དགེ་སློང་མའི་སྡོམ་པ་དེ་གལ་འགངས་ཆེན་པོར་བརྩིས་གནང་མཛད་པ་གསལ་པོ་རེད། 
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p. 22, 23 

 

དགེ་ཚུལ་མ་དང་དགེ་སློང་མའི་སྡོམ་པར་ཁྱད་པར་ག་རེ་ཡོད་རེད། 

 

དགེ་ཚུལ་མ་ནི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་བསླབ་པར་ཉམས་ལེན་བྱེད་འགོ་བཙུགས་མ་ཐག་གི་

ལས་དང་པོ་པ་ཞིག་རེད། �ོང་ཚ�ར་བསྲུང་བྱ་ཁྲིམས་བཅུ་ཡོད་ཅིང་དེ་དག་ཞིབ་ཏུ་དབྱེ་

ན་སུམ་ཅུ་སོ་དྲུག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། དགེ་སློང་མ་ནི་དགེ་སློང་གི་སྡོམ་པ་ཡོངས་སུ་

རྫོགས་པ་བླངས་པའི་ཉམས་ལེན་མ་ཞིག་རེད། སྡོམ་པ་འབོག་ཆོག་གི་འདུལ་བའི་སྲོལ་

རྒྱུན་འདྲ་མིན་གྱི་ལུགས་སུ་སྲུང་བྱ་ཁྲིམས་ ༣༡༡། གམ། ༣༤༨། ཡང་ན། 

༣༦༤བཅས་ཡོད། དགེ་སློང་མའི་སྡོམ་རྒྱུན་ཡོད་པའི་ཐེག་ཆེན་གྱི་ཡུལ་གྲུའི་ནང་དགེ་

སློང་མས་ནང་པའི་ཆོས་ཀྱི་གཞུང་ལུགས་ལ་སློབ་གཉེར་དང༌སྒོམ་ཉམས་ལེན་གནང་

བ། བྱང་ཆུབ་སེམས་པའི་སྤྱོད་པ་ལ་ཞུགས་ནས་། སྤྱི་ཚ�གས་ནང་སྲི་ཞུ་བ�བས་པ་དང་

ཐ་མ་འགོ་ཁྲིད་ཀྱི་འགན་འཁུར་བཞེས་པ་སོགས་ལ་བརྟེན་དགེ་སློང་མའི་སྡོམ་པ་ལེན་

ཡག་དེ་ཡོངས་གྲགས་ཀྱིས་བརྩི་བཀུར་ཞུ་ཡུལ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད། 

 

གང་ཟག་གཅིག་གིས་ཁྲིམས་སུམ་བརྒྱ་ལྷག་སྲུང་ཐུབ་ཀྱི་རེད་པས། 

 

སྡོམ་པ་ཇི་ཙམ་མང་བ་སྲུང་བ་དེ་ཙམ་གྱིས་ཚུལ་ཁྲིམས་སྦྱོང་བ་དང༌། སྒྲིབ་པ་སྤོང་བ། 

དགེ་བ་གསོག་པ་བཅས་ཀྱི་གོ་སྐབས་ཡང་མང་བ་འཐོབ་ཀྱི་ཡོད། བོད་ཀྱི་ནང་ཆོས་སྲོལ་

རྒྱུན་ནང༌ལོ་ལྟར་དགེ་འདུན་བརྒྱ་ཕྲག་མང་པོས་དགེ་སློང་གི་སྡོམ་པ་ཆ་ཚང་བླངས་ནས་

ཁྲིམས་ ༢༥༣ སྲུང་གི་ཡོད། སྟོན་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མཁྱེན་པས་དགེ་འདུན་

མས་ཀྱང་སྡོམ་པ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་སྲུང་ཐུབ་པའི་ནུས་པ་གཟིགས་ཡོད།  
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p. 22, 23 

 

དགེ་ཚུལ་མ་དང་དགེ་སློང་མའི་སྡོམ་པར་ཁྱད་པར་ག་རེ་ཡོད་རེད། 

 

དགེ་ཚུལ་མ་ནི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་བསླབ་པར་ཉམས་ལེན་བྱེད་འགོ་བཙུགས་མ་ཐག་གི་

ལས་དང་པོ་པ་ཞིག་རེད། �ོང་ཚ�ར་བསྲུང་བྱ་ཁྲིམས་བཅུ་ཡོད་ཅིང་དེ་དག་ཞིབ་ཏུ་དབྱེ་

ན་སུམ་ཅུ་སོ་དྲུག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། དགེ་སློང་མ་ནི་དགེ་སློང་གི་སྡོམ་པ་ཡོངས་སུ་

རྫོགས་པ་བླངས་པའི་ཉམས་ལེན་མ་ཞིག་རེད། སྡོམ་པ་འབོག་ཆོག་གི་འདུལ་བའི་སྲོལ་

རྒྱུན་འདྲ་མིན་གྱི་ལུགས་སུ་སྲུང་བྱ་ཁྲིམས་ ༣༡༡། གམ། ༣༤༨། ཡང་ན། 

༣༦༤བཅས་ཡོད། དགེ་སློང་མའི་སྡོམ་རྒྱུན་ཡོད་པའི་ཐེག་ཆེན་གྱི་ཡུལ་གྲུའི་ནང་དགེ་

སློང་མས་ནང་པའི་ཆོས་ཀྱི་གཞུང་ལུགས་ལ་སློབ་གཉེར་དང༌སྒོམ་ཉམས་ལེན་གནང་

བ། བྱང་ཆུབ་སེམས་པའི་སྤྱོད་པ་ལ་ཞུགས་ནས་། སྤྱི་ཚ�གས་ནང་སྲི་ཞུ་བ�བས་པ་དང་

ཐ་མ་འགོ་ཁྲིད་ཀྱི་འགན་འཁུར་བཞེས་པ་སོགས་ལ་བརྟེན་དགེ་སློང་མའི་སྡོམ་པ་ལེན་

ཡག་དེ་ཡོངས་གྲགས་ཀྱིས་བརྩི་བཀུར་ཞུ་ཡུལ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད། 

 

གང་ཟག་གཅིག་གིས་ཁྲིམས་སུམ་བརྒྱ་ལྷག་སྲུང་ཐུབ་ཀྱི་རེད་པས། 

 

སྡོམ་པ་ཇི་ཙམ་མང་བ་སྲུང་བ་དེ་ཙམ་གྱིས་ཚུལ་ཁྲིམས་སྦྱོང་བ་དང༌། སྒྲིབ་པ་སྤོང་བ། 

དགེ་བ་གསོག་པ་བཅས་ཀྱི་གོ་སྐབས་ཡང་མང་བ་འཐོབ་ཀྱི་ཡོད། བོད་ཀྱི་ནང་ཆོས་སྲོལ་

རྒྱུན་ནང༌ལོ་ལྟར་དགེ་འདུན་བརྒྱ་ཕྲག་མང་པོས་དགེ་སློང་གི་སྡོམ་པ་ཆ་ཚང་བླངས་ནས་

ཁྲིམས་ ༢༥༣ སྲུང་གི་ཡོད། སྟོན་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མཁྱེན་པས་དགེ་འདུན་

མས་ཀྱང་སྡོམ་པ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་སྲུང་ཐུབ་པའི་ནུས་པ་གཟིགས་ཡོད།  

 

 

3 

 

 

p. 24, 25 

 

དགེ་འདུན་མའི་སྡོམ་པའི་ནང་སྐྱེས་པའི་ལུས་ལ་རེག་མི་ཆོག་ཅེས་

གསུངས་ཡོད་པ་དེས་དགེ་འདུན་མ་�མས་�ི་��གས་ནང་འགྲུལ་

བཞུད་བྱེད་རྒྱུར་ཁག་པོ་བཟོ་གི་མ་རེད་པས། 

 

དེ་འདོད་སེམས་ཀྱི་ངང་ནས་ཆགས་པ་ཅན་གྱི་སྐྱེས་པའི་ལུས་ལ་རེག་མི་རུང་གསུངས་

པ་མ་གཏོགས་གློ་བུར་ཐོག་རྒྱག་སྐྱེས་པ་ཞིག་ལ་རེག་ཐུག་བྱུང་བ་ལ་ཟེར་གྱི་མེད། 

དཔེར་ན། ཅ་དངོས་ཤིག་ཕར་སྤྲོད་བྱེད་པའི་སྐབས་རེག་ཐུག་ཡོང་སྲིད་པ་ལྟ་བུ་ལ་ཟེར་

གྱི་མེད། སྡོམ་པ་སྲུང་བ་ལ་བརྟེན་ནས་དྲན་ཤེས་དང་བག་ཡོད་གོང་འཕེལ་འགྲོ་གི་ཡོད། 

དགེ་སློང་ཕ་མ་གཉིས་ཀ་གང་དུའང་འགྲུལ་བཞུད་ཆོག་པ་དང་�ི་��གས་ནང་�ོགས་

མང་པོའ་ིསྒོ་ནས་ཞབས་འདེགས་ཧུར་དག་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་རེད། 

 

 

3 

 

 

p. 24, 25 

 

དགེ་འདུན་མའི་སྡོམ་པའི་ནང་སྐྱེས་པའི་ལུས་ལ་རེག་མི་ཆོག་ཅེས་

གསུངས་ཡོད་པ་དེས་དགེ་འདུན་མ་�མས་�ི་��གས་ནང་འགྲུལ་

བཞུད་བྱེད་རྒྱུར་ཁག་པོ་བཟོ་གི་མ་རེད་པས། 

 

དེ་འདོད་སེམས་ཀྱི་ངང་ནས་ཆགས་པ་ཅན་གྱི་སྐྱེས་པའི་ལུས་ལ་རེག་མི་རུང་གསུངས་

པ་མ་གཏོགས་གློ་བུར་ཐོག་རྒྱག་སྐྱེས་པ་ཞིག་ལ་རེག་ཐུག་བྱུང་བ་ལ་ཟེར་གྱི་མེད། 

དཔེར་ན། ཅ་དངོས་ཤིག་ཕར་སྤྲོད་བྱེད་པའི་སྐབས་རེག་ཐུག་ཡོང་སྲིད་པ་ལྟ་བུ་ལ་ཟེར་

གྱི་མེད། སྡོམ་པ་སྲུང་བ་ལ་བརྟེན་ནས་དྲན་ཤེས་དང་བག་ཡོད་གོང་འཕེལ་འགྲོ་གི་ཡོད། 

དགེ་སློང་ཕ་མ་གཉིས་ཀ་གང་དུའང་འགྲུལ་བཞུད་ཆོག་པ་དང་�ི་��གས་ནང་�ོགས་

མང་པོའ་ིསྒོ་ནས་ཞབས་འདེགས་ཧུར་དག་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་རེད། 

 

 

3 

 

 

p. 24, 25 

 

དགེ་འདུན་མའི་སྡོམ་པའི་ནང་སྐྱེས་པའི་ལུས་ལ་རེག་མི་ཆོག་ཅེས་

གསུངས་ཡོད་པ་དེས་དགེ་འདུན་མ་�མས་�ི་��གས་ནང་འགྲུལ་

བཞུད་བྱེད་རྒྱུར་ཁག་པོ་བཟོ་གི་མ་རེད་པས། 

 

དེ་འདོད་སེམས་ཀྱི་ངང་ནས་ཆགས་པ་ཅན་གྱི་སྐྱེས་པའི་ལུས་ལ་རེག་མི་རུང་གསུངས་

པ་མ་གཏོགས་གློ་བུར་ཐོག་རྒྱག་སྐྱེས་པ་ཞིག་ལ་རེག་ཐུག་བྱུང་བ་ལ་ཟེར་གྱི་མེད། 

དཔེར་ན། ཅ་དངོས་ཤིག་ཕར་སྤྲོད་བྱེད་པའི་སྐབས་རེག་ཐུག་ཡོང་སྲིད་པ་ལྟ་བུ་ལ་ཟེར་

གྱི་མེད། སྡོམ་པ་སྲུང་བ་ལ་བརྟེན་ནས་དྲན་ཤེས་དང་བག་ཡོད་གོང་འཕེལ་འགྲོ་གི་ཡོད། 

དགེ་སློང་ཕ་མ་གཉིས་ཀ་གང་དུའང་འགྲུལ་བཞུད་ཆོག་པ་དང་�ི་��གས་ནང་�ོགས་

མང་པོའ་ིསྒོ་ནས་ཞབས་འདེགས་ཧུར་དག་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་རེད། 

 

 

4 

 

 

p. 26, 27 

 

དགེ་སློང་མར་དགེ་སློང་ཕ་ལས་སྡོམ་པ་རྣམ་གྲངས་མང་བ་

ག་རེ་བྱས་ནས་ཡོད་རེད། 

 

དེར་རྒྱུ་མཚན་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཡོད། སྙིང་དོན་ཆ་ནས་བྱས་ན་དགེ་སློང་ཕ་མ་གཉིས་ཀྱི་

སྡོམ་པའི་དབར་ཁྱད་པར་དེ་ཙམ་མེད་ཀྱང་ཁྲིམས་ཐོ་འགོད་བྱེད་ཕྱོགས་ཐད་དགེ་འདུན་

མར་ཁྲིམས་མང་བ་ཡོད། དེ་གང་ཡིན་ཟེར་ན། དགེ་འདུན་པའི་ཁྲིམས་གཅིག་ཚིག་མང་

པོའ་ིནང་གསུངས་པ་དེ་ཕལ་ཆེར་དགེ་འདུན་མ་ལ་ཚིག་ཉུང་ཤས་ཀྱི་ནང་ཁྲིམས་གཉིས་

སུ་ཕྱེ་ནས་གསུངས་ཡོད་ཤས་ཆེ། དེ་མིན་ཁྲིམས་ཁག་ཅིག་དགེ་འདུན་ཕ་དང་འབྲེལ་

གཏུགས་བྱེད་ཕྱོགས་སྐོར་གཏན་འབེབས་གནང་བ་དང་། ཡང་ན་དམིགས་བསལ་བུད་

མེད་བྱེ་བྲག་གི་ཁྱད་ཆོས་དང་འབྲེལ་བ་ལས་བྱུང་པ་ཞིག་རེད།  

སངས་རྒྱས་ཀྱིས་དགེ་འདུན་མའི་བསླབ་སྡོམ་གཏན་འབེབས་མ་མཛད་པའི་གོང་དགེ་

འདུན་པའི་འཆལ་སྤྱོད་ལ་གཞིགས་ཏེ་སྡོམ་གྲངས་ ༢༠༠ ལྷག་གཏན་ལ་ཕབ་པ་དང༌། 

དགེ་འདུན་མའི་བསླབ་སྡོམ་གཏན་འབེབས་མཛད་པའི་སྐབས་དགེ་འདུན་མས་དགེ་

འདུན་པའི་སྡོམ་པ་དེ་དག་ཤུལ་འཛིན་གནང་བ་དང་དགེ་འདུན་མའི་འཆལ་སྤྱོད་ལ་

གཞིགས་ཏེ་ཕལ་ཆེར་སྡོམ་གྲངས་ ༡༥༠ དེའི་སྟེང་ཁ་སྣོན་གནང་ཡོད། དུས་ཕྱིས་སུ་

དགེ་འདུན་པའི་འཆལ་སྤྱོད་དང་བསྟུན་ནས་བསྐྱར་དུ་སྡོམ་གྲངས་ ༥༠ ཁ་སྣོན་གནང་

ཡོད། 

 

4 

 

 

p. 26, 27 

 

དགེ་སློང་མར་དགེ་སློང་ཕ་ལས་སྡོམ་པ་རྣམ་གྲངས་མང་བ་

ག་རེ་བྱས་ནས་ཡོད་རེད། 

 

དེར་རྒྱུ་མཚན་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཡོད། སྙིང་དོན་ཆ་ནས་བྱས་ན་དགེ་སློང་ཕ་མ་གཉིས་ཀྱི་

སྡོམ་པའི་དབར་ཁྱད་པར་དེ་ཙམ་མེད་ཀྱང་ཁྲིམས་ཐོ་འགོད་བྱེད་ཕྱོགས་ཐད་དགེ་འདུན་

མར་ཁྲིམས་མང་བ་ཡོད། དེ་གང་ཡིན་ཟེར་ན། དགེ་འདུན་པའི་ཁྲིམས་གཅིག་ཚིག་མང་

པོའ་ིནང་གསུངས་པ་དེ་ཕལ་ཆེར་དགེ་འདུན་མ་ལ་ཚིག་ཉུང་ཤས་ཀྱི་ནང་ཁྲིམས་གཉིས་

སུ་ཕྱེ་ནས་གསུངས་ཡོད་ཤས་ཆེ། དེ་མིན་ཁྲིམས་ཁག་ཅིག་དགེ་འདུན་ཕ་དང་འབྲེལ་

གཏུགས་བྱེད་ཕྱོགས་སྐོར་གཏན་འབེབས་གནང་བ་དང་། ཡང་ན་དམིགས་བསལ་བུད་

མེད་བྱེ་བྲག་གི་ཁྱད་ཆོས་དང་འབྲེལ་བ་ལས་བྱུང་པ་ཞིག་རེད།  

སངས་རྒྱས་ཀྱིས་དགེ་འདུན་མའི་བསླབ་སྡོམ་གཏན་འབེབས་མ་མཛད་པའི་གོང་དགེ་

འདུན་པའི་འཆལ་སྤྱོད་ལ་གཞིགས་ཏེ་སྡོམ་གྲངས་ ༢༠༠ ལྷག་གཏན་ལ་ཕབ་པ་དང༌། 

དགེ་འདུན་མའི་བསླབ་སྡོམ་གཏན་འབེབས་མཛད་པའི་སྐབས་དགེ་འདུན་མས་དགེ་

འདུན་པའི་སྡོམ་པ་དེ་དག་ཤུལ་འཛིན་གནང་བ་དང་དགེ་འདུན་མའི་འཆལ་སྤྱོད་ལ་

གཞིགས་ཏེ་ཕལ་ཆེར་སྡོམ་གྲངས་ ༡༥༠ དེའི་སྟེང་ཁ་སྣོན་གནང་ཡོད། དུས་ཕྱིས་སུ་

དགེ་འདུན་པའི་འཆལ་སྤྱོད་དང་བསྟུན་ནས་བསྐྱར་དུ་སྡོམ་གྲངས་ ༥༠ ཁ་སྣོན་གནང་

ཡོད། 
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དགེ་སློབ་མ་ཞུ་བ་དེ་ག་རེ་རེད། 

 

དགེ་སློབ་མ་ནི་སྦྱོང་བརྡར་བ་རིམ་པ་གཉིས་པ་སྟེ། དགེ་སློང་མའི་སྡོམ་པ་ལེན་ཕྱིར་ལོ་

གཉིས་རིང་དགེ་ཚུལ་མའི་སྡོམ་པ་དང་འདྲ་བའི་ཚུལ་ཁྲིམས་སྲུང་པ་དང་ཆབས་ཅིག་

དགེ་སློང་མའི་སྡོམ་པ་ཡང་བསྲུངས་ནས་དགེ་སློང་མའི་སྡོམ་པ་ལེན་རྒྱུར་གྲ་སྒྲིག་ཨང་

སར་ཡོད་པའི་རྟེན་དེ་རེད།  

 

དགེ་སློང་མའི་སྡོམ་པ་དང་། གསང་སྔགས་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་དབང་། བྱང་

ཆུབ་སེམས་པའི་སྡོམ་པ་བཅས་ལ་ཁྱད་པར་ག་རེ་ཡོད་རེད། 

 

ཆོ་གའི་དམིགས་ཡུལ་རྣམས་ཐ་དད་རེད། དགེ་སློང་མའི་སྡོམ་པ་ཞུས་ན་བུད་མེད་དེ་

འདུལ་བའི་བསླབ་པ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་འཇུག་པ་ཞིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། བྱང་སེམས་

ཀྱི་སྡོམ་པ་ཞུས་ན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དོན་དུ་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་

འཕང་འཐོབ་ཕྱིར་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ་ིཉམས་ལེན་བྱེད་མཁན་ཞིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། གསང་

སྔགས་ཀྱི་དབང་ཞུས་ན་ཡི་དམ་བྱེ་བྲག་དང་གཟུངས་སྔགས་སྒོམ་བཟླས་བྱ་རྒྱུའི་གནང་

བ་ཐོབ་ཀྱི་ཡོད། རྣལ་འབྱོར་རྒྱུད་དང་རྣལ་འབྱོར་བླ་ན་མེད་པའི་རྒྱུད་ཀྱི་དབང་ཞུས་ན་

གསང་སྔགས་ཀྱི་སྡོམ་པ་ལེན་པ་རེད། བསླབ་སྡོམ་དེ་��་ག�ིང་�བ་ཤོས་དང་སྲུང་ཁག་

ཤོས་ཡིན་པས་རྨང་གཞི་བརྟན་པོ་ཞིག་དགོས། དགེ་སློང་ཕ་མའི་སྡོམ་པ་སྲུང་ན་རྨང་

གཞི་བརྟན་པོ་ཞིག་འཛུགས་རྒྱུའི་རྒྱུར་འགྲོ་གི་རེད།  
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དགེ་སློབ་མ་ཞུ་བ་དེ་ག་རེ་རེད། 

 

དགེ་སློབ་མ་ནི་སྦྱོང་བརྡར་བ་རིམ་པ་གཉིས་པ་སྟེ། དགེ་སློང་མའི་སྡོམ་པ་ལེན་ཕྱིར་ལོ་

གཉིས་རིང་དགེ་ཚུལ་མའི་སྡོམ་པ་དང་འདྲ་བའི་ཚུལ་ཁྲིམས་སྲུང་པ་དང་ཆབས་ཅིག་

དགེ་སློང་མའི་སྡོམ་པ་ཡང་བསྲུངས་ནས་དགེ་སློང་མའི་སྡོམ་པ་ལེན་རྒྱུར་གྲ་སྒྲིག་ཨང་

སར་ཡོད་པའི་རྟེན་དེ་རེད།  

 

དགེ་སློང་མའི་སྡོམ་པ་དང་། གསང་སྔགས་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་དབང་། བྱང་

ཆུབ་སེམས་པའི་སྡོམ་པ་བཅས་ལ་ཁྱད་པར་ག་རེ་ཡོད་རེད། 

 

ཆོ་གའི་དམིགས་ཡུལ་རྣམས་ཐ་དད་རེད། དགེ་སློང་མའི་སྡོམ་པ་ཞུས་ན་བུད་མེད་དེ་

འདུལ་བའི་བསླབ་པ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་འཇུག་པ་ཞིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། བྱང་སེམས་

ཀྱི་སྡོམ་པ་ཞུས་ན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དོན་དུ་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་

འཕང་འཐོབ་ཕྱིར་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ་ིཉམས་ལེན་བྱེད་མཁན་ཞིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། གསང་

སྔགས་ཀྱི་དབང་ཞུས་ན་ཡི་དམ་བྱེ་བྲག་དང་གཟུངས་སྔགས་སྒོམ་བཟླས་བྱ་རྒྱུའི་གནང་

བ་ཐོབ་ཀྱི་ཡོད། རྣལ་འབྱོར་རྒྱུད་དང་རྣལ་འབྱོར་བླ་ན་མེད་པའི་རྒྱུད་ཀྱི་དབང་ཞུས་ན་

གསང་སྔགས་ཀྱི་སྡོམ་པ་ལེན་པ་རེད། བསླབ་སྡོམ་དེ་��་ག�ིང་�བ་ཤོས་དང་སྲུང་ཁག་

ཤོས་ཡིན་པས་རྨང་གཞི་བརྟན་པོ་ཞིག་དགོས། དགེ་སློང་ཕ་མའི་སྡོམ་པ་སྲུང་ན་རྨང་

གཞི་བརྟན་པོ་ཞིག་འཛུགས་རྒྱུའི་རྒྱུར་འགྲོ་གི་རེད།  
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དགེ་སློབ་མ་ཞུ་བ་དེ་ག་རེ་རེད། 

 

དགེ་སློབ་མ་ནི་སྦྱོང་བརྡར་བ་རིམ་པ་གཉིས་པ་སྟེ། དགེ་སློང་མའི་སྡོམ་པ་ལེན་ཕྱིར་ལོ་

གཉིས་རིང་དགེ་ཚུལ་མའི་སྡོམ་པ་དང་འདྲ་བའི་ཚུལ་ཁྲིམས་སྲུང་པ་དང་ཆབས་ཅིག་

དགེ་སློང་མའི་སྡོམ་པ་ཡང་བསྲུངས་ནས་དགེ་སློང་མའི་སྡོམ་པ་ལེན་རྒྱུར་གྲ་སྒྲིག་ཨང་

སར་ཡོད་པའི་རྟེན་དེ་རེད།  

 

དགེ་སློང་མའི་སྡོམ་པ་དང་། གསང་སྔགས་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་དབང་། བྱང་

ཆུབ་སེམས་པའི་སྡོམ་པ་བཅས་ལ་ཁྱད་པར་ག་རེ་ཡོད་རེད། 

 

ཆོ་གའི་དམིགས་ཡུལ་རྣམས་ཐ་དད་རེད། དགེ་སློང་མའི་སྡོམ་པ་ཞུས་ན་བུད་མེད་དེ་

འདུལ་བའི་བསླབ་པ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་འཇུག་པ་ཞིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། བྱང་སེམས་

ཀྱི་སྡོམ་པ་ཞུས་ན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དོན་དུ་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་

འཕང་འཐོབ་ཕྱིར་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ་ིཉམས་ལེན་བྱེད་མཁན་ཞིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། གསང་

སྔགས་ཀྱི་དབང་ཞུས་ན་ཡི་དམ་བྱེ་བྲག་དང་གཟུངས་སྔགས་སྒོམ་བཟླས་བྱ་རྒྱུའི་གནང་

བ་ཐོབ་ཀྱི་ཡོད། རྣལ་འབྱོར་རྒྱུད་དང་རྣལ་འབྱོར་བླ་ན་མེད་པའི་རྒྱུད་ཀྱི་དབང་ཞུས་ན་

གསང་སྔགས་ཀྱི་སྡོམ་པ་ལེན་པ་རེད། བསླབ་སྡོམ་དེ་��་ག�ིང་�བ་ཤོས་དང་སྲུང་ཁག་

ཤོས་ཡིན་པས་རྨང་གཞི་བརྟན་པོ་ཞིག་དགོས། དགེ་སློང་ཕ་མའི་སྡོམ་པ་སྲུང་ན་རྨང་

གཞི་བརྟན་པོ་ཞིག་འཛུགས་རྒྱུའི་རྒྱུར་འགྲོ་གི་རེད།  
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དགེ་ཚུལ་མ་དང་དགེ་སློང་མའི་སྡོམ་པ་ལེན་ཕྱོགས་ཐད་ཁྱད་པར་ཡོད་

རེད་པས། གལ་ཏེ་ཀུན་སློང་གཙང་མ་ཡོད་ན། དགེ་ཚུལ་མ་དང་དགེ་སློང་

མ་གཉིས་ཀ་རླབས་ཆེ་ཆུང་འདྲ་བའི་རྟེན་གཅིག་པ་མ་རེད་པས། 

 

སངས་རྒྱས་ཀྱིས་དགེ་ཚུལ་མའི་སྡོམ་པ་དེ་དགེ་སློང་མའི་སྡོམ་པ་ལེན་པའི་སྔོན་འགྲོའ་ི

སྟ་གོན་དང་སྦྱོང་བརྡར་དུ་གསུངས་ཡོད། སྡོམ་པ་མཐོ་བ་ཞུ་མ་ཞུ་རང་རང་སོ་སོའ་ི

འདོད་པ་ཡིན་པར་བཤད་མི་དགོས་ཀྱང་། དགེ་ཚུལ་མའི་སྡོམ་པ་སྲུང་ན་ཁྱིམ་པའི་སྡོམ་

པ་སྲུང་བ་ལས་དགེ་བ་རླབས་ཆེ་བ་ཡོད་པར་བརྩིས་པ་བཞིན་དགེ་སློང་མའི་སྡོམ་པ་

བླངས་ན་དགེ་ཚུལ་མའི་སྡོམ་པ་བླངས་པ་ལས་དགེ་བ་རླབས་ཆེ་བ་ཡོད་པ་ཡང་བཤད་

མི་དགོས་པ་རེད། དགེ་འདུན་པ་ལ་ཆ་བཞག་ན་དགེ་ཚུལ་གྱི་སྡོམ་པ་ལེན་རྒྱུ་དེ་ཕྱིས་སུ་

དགེ་སློང་གི་སྡོམ་པ་ལེན་རྒྱུའི་སྟ་གོན་ལྟ་བུ་རེད། དགེ་སློང་གི་སྡོམ་པ་ལེན་པ་དང་སྡོམ་

པ་དེ་དག་ཚུལ་བཞིན་དུ་སྲུང་ན་དགེ་བ་རླབས་ཆེན་ཡོད་པར་བརྩི་གི་ཡོད། དགེ་ཚུལ་

གྱི་སྡོམ་པ་སྲུང་བ་དེ་དགེ་སློང་གི་སྡོམ་པ་ཆ་ཚང་ལེན་རྒྱུའི་སྟ་གོན་ཡིན། དགེ་ཚུལ་ཕ་

མའི་སྡོམ་པར་སྦྱོང་བརྡར་བྱས་པ་དང་རང་ལོ་༢༠ལོན་དུས་དགེ་འདུན་ཕ་མའི་སྡོམ་པ་

ལེན་རྒྱུའི་གྲ་སྒྲིག་བསྒྲུབས་ཚར་ཡོད། 

ཀུན་སློང་ནི་དུས་རྟག་ཏུ་ཧ་ཅང་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་ཡིན། དགེ་ཚུལ་མ་ཞིག་གིས་ཀུན་

སློང་ཡང་དག་གི་སྒོ་ནས་སྡོམ་པ་སྲུང་ན་ཕན་རླབས་ཤིན་ཏུ་ཆེ། འོན་ཀྱང་ཀུན་སློང་དེ་

གའི་ཐོག་བུད་མེད་རྣམས་ཀྱིས་དགེ་སློང་མའི་སྡོམ་པ་སྲུང་ཐུབ་ན་ཕན་རླབས་དེ་བས་

ཀྱང་ཆེ་བ་ཡོད། གལ་ཏེ་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་དགེ་སློང་མའི་སྡོམ་པ་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་

ཞིག་གཟིགས་མེད་ན། ཁོང་གིས་སྡོམ་པ་འབོག་རྒྱུའི་གནང་བ་དེ་ཏན་ཏན་གནང་གི་མ་

རེད། སོ་སོའ་ིད་ཡོད་ཀྱི་གནས་བབས་ལ་དགའ་མགུ་ཆོག་ཤེས་བྱེད་རྒྱུ་ཡག་པོ་ཡིན་

ནའང་། སངས་རྒྱས་དང་སོ་སོའ་ིརྩ་བའི་བླ་མ་རྣམ་པ་ཚ�ས་དུས་རྟག་ཏུ་ང་ཚ�ར་ཆོས་ཀྱི་

ཉམས་ལེན་གོང་མཐོར་གཏོང་རྒྱུའི་བློ་སྟོབས་སྤེལ་གནང་མཛད་ཀྱི་འདུག   
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དགེ་ཚུལ་མ་དང་དགེ་སློང་མའི་སྡོམ་པ་ལེན་ཕྱོགས་ཐད་ཁྱད་པར་ཡོད་

རེད་པས། གལ་ཏེ་ཀུན་སློང་གཙང་མ་ཡོད་ན། དགེ་ཚུལ་མ་དང་དགེ་སློང་

མ་གཉིས་ཀ་རླབས་ཆེ་ཆུང་འདྲ་བའི་རྟེན་གཅིག་པ་མ་རེད་པས། 

 

སངས་རྒྱས་ཀྱིས་དགེ་ཚུལ་མའི་སྡོམ་པ་དེ་དགེ་སློང་མའི་སྡོམ་པ་ལེན་པའི་སྔོན་འགྲོའ་ི

སྟ་གོན་དང་སྦྱོང་བརྡར་དུ་གསུངས་ཡོད། སྡོམ་པ་མཐོ་བ་ཞུ་མ་ཞུ་རང་རང་སོ་སོའ་ི

འདོད་པ་ཡིན་པར་བཤད་མི་དགོས་ཀྱང་། དགེ་ཚུལ་མའི་སྡོམ་པ་སྲུང་ན་ཁྱིམ་པའི་སྡོམ་

པ་སྲུང་བ་ལས་དགེ་བ་རླབས་ཆེ་བ་ཡོད་པར་བརྩིས་པ་བཞིན་དགེ་སློང་མའི་སྡོམ་པ་

བླངས་ན་དགེ་ཚུལ་མའི་སྡོམ་པ་བླངས་པ་ལས་དགེ་བ་རླབས་ཆེ་བ་ཡོད་པ་ཡང་བཤད་

མི་དགོས་པ་རེད། དགེ་འདུན་པ་ལ་ཆ་བཞག་ན་དགེ་ཚུལ་གྱི་སྡོམ་པ་ལེན་རྒྱུ་དེ་ཕྱིས་སུ་

དགེ་སློང་གི་སྡོམ་པ་ལེན་རྒྱུའི་སྟ་གོན་ལྟ་བུ་རེད། དགེ་སློང་གི་སྡོམ་པ་ལེན་པ་དང་སྡོམ་

པ་དེ་དག་ཚུལ་བཞིན་དུ་སྲུང་ན་དགེ་བ་རླབས་ཆེན་ཡོད་པར་བརྩི་གི་ཡོད། དགེ་ཚུལ་

གྱི་སྡོམ་པ་སྲུང་བ་དེ་དགེ་སློང་གི་སྡོམ་པ་ཆ་ཚང་ལེན་རྒྱུའི་སྟ་གོན་ཡིན། དགེ་ཚུལ་ཕ་

མའི་སྡོམ་པར་སྦྱོང་བརྡར་བྱས་པ་དང་རང་ལོ་༢༠ལོན་དུས་དགེ་འདུན་ཕ་མའི་སྡོམ་པ་

ལེན་རྒྱུའི་གྲ་སྒྲིག་བསྒྲུབས་ཚར་ཡོད། 

ཀུན་སློང་ནི་དུས་རྟག་ཏུ་ཧ་ཅང་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་ཡིན། དགེ་ཚུལ་མ་ཞིག་གིས་ཀུན་

སློང་ཡང་དག་གི་སྒོ་ནས་སྡོམ་པ་སྲུང་ན་ཕན་རླབས་ཤིན་ཏུ་ཆེ། འོན་ཀྱང་ཀུན་སློང་དེ་

གའི་ཐོག་བུད་མེད་རྣམས་ཀྱིས་དགེ་སློང་མའི་སྡོམ་པ་སྲུང་ཐུབ་ན་ཕན་རླབས་དེ་བས་

ཀྱང་ཆེ་བ་ཡོད། གལ་ཏེ་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་དགེ་སློང་མའི་སྡོམ་པ་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་

ཞིག་གཟིགས་མེད་ན། ཁོང་གིས་སྡོམ་པ་འབོག་རྒྱུའི་གནང་བ་དེ་ཏན་ཏན་གནང་གི་མ་

རེད། སོ་སོའ་ིད་ཡོད་ཀྱི་གནས་བབས་ལ་དགའ་མགུ་ཆོག་ཤེས་བྱེད་རྒྱུ་ཡག་པོ་ཡིན་

ནའང་། སངས་རྒྱས་དང་སོ་སོའ་ིརྩ་བའི་བླ་མ་རྣམ་པ་ཚ�ས་དུས་རྟག་ཏུ་ང་ཚ�ར་ཆོས་ཀྱི་

ཉམས་ལེན་གོང་མཐོར་གཏོང་རྒྱུའི་བློ་སྟོབས་སྤེལ་གནང་མཛད་ཀྱི་འདུག   
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དགེ་ཚུལ་མ་དང་དགེ་སློང་མའི་སྡོམ་པ་ལེན་ཕྱོགས་ཐད་ཁྱད་པར་ཡོད་

རེད་པས། གལ་ཏེ་ཀུན་སློང་གཙང་མ་ཡོད་ན། དགེ་ཚུལ་མ་དང་དགེ་སློང་

མ་གཉིས་ཀ་རླབས་ཆེ་ཆུང་འདྲ་བའི་རྟེན་གཅིག་པ་མ་རེད་པས། 

 

སངས་རྒྱས་ཀྱིས་དགེ་ཚུལ་མའི་སྡོམ་པ་དེ་དགེ་སློང་མའི་སྡོམ་པ་ལེན་པའི་སྔོན་འགྲོའ་ི

སྟ་གོན་དང་སྦྱོང་བརྡར་དུ་གསུངས་ཡོད། སྡོམ་པ་མཐོ་བ་ཞུ་མ་ཞུ་རང་རང་སོ་སོའ་ི

འདོད་པ་ཡིན་པར་བཤད་མི་དགོས་ཀྱང་། དགེ་ཚུལ་མའི་སྡོམ་པ་སྲུང་ན་ཁྱིམ་པའི་སྡོམ་

པ་སྲུང་བ་ལས་དགེ་བ་རླབས་ཆེ་བ་ཡོད་པར་བརྩིས་པ་བཞིན་དགེ་སློང་མའི་སྡོམ་པ་

བླངས་ན་དགེ་ཚུལ་མའི་སྡོམ་པ་བླངས་པ་ལས་དགེ་བ་རླབས་ཆེ་བ་ཡོད་པ་ཡང་བཤད་

མི་དགོས་པ་རེད། དགེ་འདུན་པ་ལ་ཆ་བཞག་ན་དགེ་ཚུལ་གྱི་སྡོམ་པ་ལེན་རྒྱུ་དེ་ཕྱིས་སུ་

དགེ་སློང་གི་སྡོམ་པ་ལེན་རྒྱུའི་སྟ་གོན་ལྟ་བུ་རེད། དགེ་སློང་གི་སྡོམ་པ་ལེན་པ་དང་སྡོམ་

པ་དེ་དག་ཚུལ་བཞིན་དུ་སྲུང་ན་དགེ་བ་རླབས་ཆེན་ཡོད་པར་བརྩི་གི་ཡོད། དགེ་ཚུལ་

གྱི་སྡོམ་པ་སྲུང་བ་དེ་དགེ་སློང་གི་སྡོམ་པ་ཆ་ཚང་ལེན་རྒྱུའི་སྟ་གོན་ཡིན། དགེ་ཚུལ་ཕ་

མའི་སྡོམ་པར་སྦྱོང་བརྡར་བྱས་པ་དང་རང་ལོ་༢༠ལོན་དུས་དགེ་འདུན་ཕ་མའི་སྡོམ་པ་

ལེན་རྒྱུའི་གྲ་སྒྲིག་བསྒྲུབས་ཚར་ཡོད། 

ཀུན་སློང་ནི་དུས་རྟག་ཏུ་ཧ་ཅང་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་ཡིན། དགེ་ཚུལ་མ་ཞིག་གིས་ཀུན་

སློང་ཡང་དག་གི་སྒོ་ནས་སྡོམ་པ་སྲུང་ན་ཕན་རླབས་ཤིན་ཏུ་ཆེ། འོན་ཀྱང་ཀུན་སློང་དེ་

གའི་ཐོག་བུད་མེད་རྣམས་ཀྱིས་དགེ་སློང་མའི་སྡོམ་པ་སྲུང་ཐུབ་ན་ཕན་རླབས་དེ་བས་

ཀྱང་ཆེ་བ་ཡོད། གལ་ཏེ་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་དགེ་སློང་མའི་སྡོམ་པ་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་

ཞིག་གཟིགས་མེད་ན། ཁོང་གིས་སྡོམ་པ་འབོག་རྒྱུའི་གནང་བ་དེ་ཏན་ཏན་གནང་གི་མ་

རེད། སོ་སོའ་ིད་ཡོད་ཀྱི་གནས་བབས་ལ་དགའ་མགུ་ཆོག་ཤེས་བྱེད་རྒྱུ་ཡག་པོ་ཡིན་

ནའང་། སངས་རྒྱས་དང་སོ་སོའ་ིརྩ་བའི་བླ་མ་རྣམ་པ་ཚ�ས་དུས་རྟག་ཏུ་ང་ཚ�ར་ཆོས་ཀྱི་

ཉམས་ལེན་གོང་མཐོར་གཏོང་རྒྱུའི་བློ་སྟོབས་སྤེལ་གནང་མཛད་ཀྱི་འདུག   

སྐྱབས་རྗེ་ལྷོ་བྲག་སྟག་ལུང་རྗེ་སྤྲུལ་རིན་པྷོ་ཆྗེ།
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དགེ་སློང་མའི་སྡོམ་སྲོལ་དེ་བོད་ནང་དེ་སྔ་ནས་ག་རེ་བྱས་

ནས་བསྐྲུན་ཐུབ་ཡོད་མ་རེད། 

 

རྒྱུན་སྲོལ་གྱི་བོད་དེ་རྒྱང་རིང་དང་ཁུག་ཀྱོག་ཀྱི་ས་བབས་ཅན་དང་གངས་རི་མཐོ་པོའ་ི

དབུས་སུ་ཆགས་པའི་ཡུལ་གྲུ་ཞིག་རེད། ཕྱི་ལོ་ ༧༦༧ ལོར་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེ་

བཙན་གྱིས་གདན་ཞུ་གནང་བ་ལྟར་རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་ཆེན་ཞི་བ་མཚ�་གངས་རིའི་རྒྱུད་

ནས་བོད་དུ་ཕེབས་ཏེ་བསམ་ཡས་དགོན་པར་སད་མི་བདུན་རབ་ཏུ་བྱུང༌། ཁོང་གི་རྗེས་

སུ་རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་ཆེན་མང་པོ་བོད་ལ་ཕེབས་ནས་བོད་ཀྱི་སྐྱེས་པ་མང་པོ་རབ་ཏུ་

བྱུང༌སྟེ། བོད་ནང་དགེ་སློང་གི་བརྒྱུད་པ་བརྟན་པོར་ཚུགས། 

བོད་ཀྱི་མཁན་པོ་རྣམ་པས་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གི་ངང་ཆོས་ཉམས་ལེན་བྱ་རྒྱུའི་འདོད་

པ་ཡོད་པའི་བོད་ཀྱི་བུད་མེད་ལ་དགེ་ཚུལ་མའི་སྡོམ་པ་བསྩལ། འོན་ཀྱང་དགེ་སློབ་མ་

དང་དགེ་སློང་མའི་སྡོམ་པ་འབོག་འཇོག་བྱེད་རྒྱུ་དེ་བོད་ནང་དར་སྲོལ་ཧ་ཅང་དཀོན་པོ་

རེད། གང་ཡིན་ཟེར་ན། དགེ་སློང་མའི་སྡོམ་པ་ཚུལ་བཞིན་དུ་འབོག་འཇོག་གནང་བར་

དགེ་སློང་མ་ ༡༢ དང་དགེ་སློང་ཕ་ ༡༠ དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། དགེ་སློབ་མས་དགེ་སློང་

མའི་སྡོམ་པ་ལེན་རྒྱུ་དེ་དགེ་སློང་ཕ་མ་གཉིས་ཀའི་དྲུང་ནས་ལེན་དགོས་པ་དང་། ང་ཚ�ས་

ཤེས་གསལ་ལ། རྒྱ་གར་ནས་བོད་ལ་འགྲུལ་བཞུད་བྱེད་རྒྱུ་དེ་ཧ་ཅང་དཀའ་ངལ་ཅན་

ཞིག་ཡིན་སྟབས་རྒྱ་གར་གྱི་དགེ་སློང་མ་མང་པོ་བོད་དུ་ཕེབས་མ་ཐུབ་པར་བརྟེན་བོད་

ནང་དགེ་སློང་མའི་སྡོམ་སྲོལ་བརྟན་པོ་ཞིག་སྤེལ་ཐུབ་མེད། རྒྱ་གར་ནང་ཕྱི་ལོ་བརྒྱ་ཕྲག་ 

༡༢ བར་དགེ་སློང་མའི་སྡོམ་རྒྱུན་དེ་མི་ཉམས་པར་གནས་ཡོད། དེ་རྗེས་ཕྱིའི་བཙན་

འཛུལ་དང་ནང་ཆོས་ཉམས་རྒུད་ཕྱིན་པའི་རྐྱེན་གྱིས་རྒྱ་གར་ནང་དགེ་སློང་ཕ་མ་གཉིས་

ཀའི་སྡོམ་རྒྱུན་དེ་གཏོར་བཤིག་ཐེབས་པ་རེད།  

ད་ལྟའི་ཆར་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་ནི་ཁུག་ཀྱོག་ཏུ་ཁེར་རྐྱང་ལུས་པ་ཞིག་མིན་པར་དེང་

རབས་ཀྱི་འཛམ་གླིང་ནང་མཉམ་ཞུགས་ཆ་ཚང་བྱེད་མཁན་ཞིག་ཆགས་ཡོད་སྟབས་
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དགེ་སློང་མའི་སྡོམ་སྲོལ་དེ་བོད་ནང་དེ་སྔ་ནས་ག་རེ་བྱས་

ནས་བསྐྲུན་ཐུབ་ཡོད་མ་རེད། 

 

རྒྱུན་སྲོལ་གྱི་བོད་དེ་རྒྱང་རིང་དང་ཁུག་ཀྱོག་ཀྱི་ས་བབས་ཅན་དང་གངས་རི་མཐོ་པོའ་ི

དབུས་སུ་ཆགས་པའི་ཡུལ་གྲུ་ཞིག་རེད། ཕྱི་ལོ་ ༧༦༧ ལོར་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེ་

བཙན་གྱིས་གདན་ཞུ་གནང་བ་ལྟར་རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་ཆེན་ཞི་བ་མཚ�་གངས་རིའི་རྒྱུད་

ནས་བོད་དུ་ཕེབས་ཏེ་བསམ་ཡས་དགོན་པར་སད་མི་བདུན་རབ་ཏུ་བྱུང༌། ཁོང་གི་རྗེས་

སུ་རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་ཆེན་མང་པོ་བོད་ལ་ཕེབས་ནས་བོད་ཀྱི་སྐྱེས་པ་མང་པོ་རབ་ཏུ་

བྱུང༌སྟེ། བོད་ནང་དགེ་སློང་གི་བརྒྱུད་པ་བརྟན་པོར་ཚུགས། 

བོད་ཀྱི་མཁན་པོ་རྣམ་པས་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གི་ངང་ཆོས་ཉམས་ལེན་བྱ་རྒྱུའི་འདོད་

པ་ཡོད་པའི་བོད་ཀྱི་བུད་མེད་ལ་དགེ་ཚུལ་མའི་སྡོམ་པ་བསྩལ། འོན་ཀྱང་དགེ་སློབ་མ་

དང་དགེ་སློང་མའི་སྡོམ་པ་འབོག་འཇོག་བྱེད་རྒྱུ་དེ་བོད་ནང་དར་སྲོལ་ཧ་ཅང་དཀོན་པོ་

རེད། གང་ཡིན་ཟེར་ན། དགེ་སློང་མའི་སྡོམ་པ་ཚུལ་བཞིན་དུ་འབོག་འཇོག་གནང་བར་

དགེ་སློང་མ་ ༡༢ དང་དགེ་སློང་ཕ་ ༡༠ དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། དགེ་སློབ་མས་དགེ་སློང་

མའི་སྡོམ་པ་ལེན་རྒྱུ་དེ་དགེ་སློང་ཕ་མ་གཉིས་ཀའི་དྲུང་ནས་ལེན་དགོས་པ་དང་། ང་ཚ�ས་

ཤེས་གསལ་ལ། རྒྱ་གར་ནས་བོད་ལ་འགྲུལ་བཞུད་བྱེད་རྒྱུ་དེ་ཧ་ཅང་དཀའ་ངལ་ཅན་

ཞིག་ཡིན་སྟབས་རྒྱ་གར་གྱི་དགེ་སློང་མ་མང་པོ་བོད་དུ་ཕེབས་མ་ཐུབ་པར་བརྟེན་བོད་

ནང་དགེ་སློང་མའི་སྡོམ་སྲོལ་བརྟན་པོ་ཞིག་སྤེལ་ཐུབ་མེད། རྒྱ་གར་ནང་ཕྱི་ལོ་བརྒྱ་ཕྲག་ 

༡༢ བར་དགེ་སློང་མའི་སྡོམ་རྒྱུན་དེ་མི་ཉམས་པར་གནས་ཡོད། དེ་རྗེས་ཕྱིའི་བཙན་

འཛུལ་དང་ནང་ཆོས་ཉམས་རྒུད་ཕྱིན་པའི་རྐྱེན་གྱིས་རྒྱ་གར་ནང་དགེ་སློང་ཕ་མ་གཉིས་

ཀའི་སྡོམ་རྒྱུན་དེ་གཏོར་བཤིག་ཐེབས་པ་རེད།  

ད་ལྟའི་ཆར་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་ནི་ཁུག་ཀྱོག་ཏུ་ཁེར་རྐྱང་ལུས་པ་ཞིག་མིན་པར་དེང་

རབས་ཀྱི་འཛམ་གླིང་ནང་མཉམ་ཞུགས་ཆ་ཚང་བྱེད་མཁན་ཞིག་ཆགས་ཡོད་སྟབས་
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གནའ་རབས་རྒྱ་གར་ནང་དགེ་སློང་མ་ཡོད་རེད་པས། 

 

ཡོད་རེད། སྟོན་པ་སངས་རྒྱས་རང་ཉིད་ཀྱིས་དགེ་སློང་ཕའི་སྡོམ་པ་གནང་ནས་ལོ་ལྔའི་

རྗེས་ལ་བུད་མེད་ཀྱི་ཆེད་དགེ་སློང་མའི་སྡོམ་པ་གཏན་འབེབས་གནང་ཡོད། ཁོང་གིས་

བུད་མེད་རྣམས་ལ་ཐར་པ་ཐོབ་པའི་ནུས་པ་ཡོད་ཅེས་གསུངས་ཡོད། འདུལ་བའི་གཞུང་

ནང་སྟོན་པ་སངས་རྒྱས་རང་ཉིད་ཀྱི་ཁྱིམ་ཚང་གི་བུད་མེད་མང་པོ་ཞིག་སྙན་གྲགས་ཆེ་

བའི་དགེ་སློང་མ་ཡིན་པ་གསལ་འདུག  ཕྱི་ལོ་མ་དར་གོང་བརྒྱ་ཕྲག་གསུམ་པའི་ནང་རྒྱ་

གར་གྱི་ཆོས་རྒྱལ་མྱ་ངན་མེད་ཀྱི་སྲས་མོ་གནས་བརྟན་མ་ཆེན་མོ་དགེ་འདུན་གྱི་བཤེས་

གཉེན་མ་ ༼སང་གྷ་མི་ཏྲཱ་༽དེ་དགེ་སློང་མ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་། ཁོང་རྒྱ་གར་གྱི་དགེ་སློང་མ་

གཞན་དང་ལྷན་དུ་ཤྲི་ལངྐར་ཕེབས་ཏེ་ཤྲི་ལངྐའི་བུད་མེད་མང་པོ་ཞིག་ལ་ཁོང་གིས་དགེ་

ཚུལ་མ་དང༌། དགེ་སློབ་མ། དགེ་སློང་མ་བཅས་ཀྱི་སྡོམ་པ་ཕོག་པས། རྒྱ་གར་དང་ཤྲི་

ལངྐའི་ནང་སྡོམ་རྒྱུན་དེ་ལོ་ངོ་སྟོང་ཕྲག་ལྷག་གི་རིང་རྒྱུན་བསྲིངས་བྱུང་། ཕྱི་ལོ་༤༣༣ 

དང་ ༤༣༤ ལོར་ ཤྲི་ལངྐའི་དགེ་སློང་མ་རྒྱ་ནག་ཏུ་གདན་འདྲེན་ཞུས་ཏེ། རྒྱ་གར་གྱི་

མཁས་དབང་དགེ་འདུན་གོ་ཆས་ ༼སང་གྷ་བར་མཎ་༽ མཁན་པོ་གནང་སྟེ་རྒྱ་ནག་གི་

དགེ་སློང་དང་ལྷན་དུ་རྒྱའི་བུད་མེད་སུམ་བརྒྱར་དགེ་སློང་མའི་སྡོམ་པ་གནང༌། དེ་ལས་

ཐེ་ཝན་དང༌། ཀོ་རི་ཡ། ཝེ་ཐེ་ནམ་བཅས་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ་ིཡུལ་གྲུ་མང་པོའ་ིནང་དགེ་

སློང་མའི་སྡོམ་སྲོལ་དར་འཕེལ་བྱུང་སྟེ། དུས་ད་ལྟ་བར་དུའང་གནས་ཡོད། ཐེག་ཆེན་གྱི་

ཆོས་ཉམས་ལེན་བྱེད་པའི་ཡུལ་གྲུའི་ནང་དགེ་སློང་མ་སྟོང་ཕྲག་མང་པོ་ཡོད།  
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རྒྱ་ནག་གི་དགེ་སློང་མའི་སྡོམ་རྒྱུན་དེ་ཚད་ལྡན་ཞིག་རེད་པས། 

 

རེད། རྒྱ་ནག་གི་སྡོམ་རྒྱུན་དེ་ལ་ཆོས་སྲུང་སྡེ་པ་ཞེས་ཟེར། རྒྱ་ནག་ཆོས་སྲུང་སྡེ་པའི་

དགེ་སློང་མའི་སྐོར་གྱི་དཔེ་དེབ་ཀྱིས་མཚ�ན་རྒྱ་ནག་གི་ལོ་རྒྱུས་ཞིབ་འ�ག་གི་ཟིན་ཐོའ་ི

ནང་། མི་རབས་ནས་མི་རབས་བརྒྱུད་ནས་དེང་སང་བར་སྡོམ་རྒྱུན་དེའི་ཁྲོད་ཀྱི་སྙན་

གྲགས་ཆེ་བའི་དགེ་འདུན་མའི་རྣམ་ཐར་འཁོད་ཡོད། གནའ་བོའ་ིརྒྱ་ནག་གི་དགེ་སློང་

མའི་ཁོངས་ཕྱི་ལོ་ ༤༣༤ ལོར་རྒྱ་ནག་གི་དགེ་སློང་མ་ཧུའེ་ཀོའ་ོ(Hui-Kuo) ཞུ་བ་

དེ་ཡོད་ཅིང་།   ཁོང་ནི་རྒྱ་གར་གྱི་མཁས་དབང་དགེ་འདུན་གོ་ཆས་ ༼སང་གྷ་བར་

མཎ༽ མཁན་པོ་དང་ ཤྲི་ལངྐའི་དགེ་སློང་མ་དང་རྒྱ་ནག་གི་དགེ་སློང་ཕས་བསྐོར་ཏེ་དགེ་

སློང་མའི་སྡོམ་པ་ཕོག་པའི་གྲལ་ལ་ཡོད། དེ་ནས་བཟུང་ད་བར་རྒྱ་ནག་ནང་མི་རབས་

ནས་མི་རབས་བར་གྱི་དགེ་སློང་མའི་མཚན་གཞུང་རིང་པོ་དགེ་སློང་མའི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་

ཟིན་ཐོ་ཆ་ཚང་ཞེས་པའི་དཔེ་དེབ་(Pi-chiu-ni chuan-shu) ནང་འཁོད་

འདུག  དཔེ་དེབ་དེ་དང་དེ་མིན་གྱི་རྣམ་ཐར་འདྲ་མིན་ནང་དགེ་སློང་མའི་སྡོམ་རྒྱུན་འདུལ་

བ་དང་མཐུན་པར་ཡང་དག་པ་ཞིག་གཏན་འབེབས་གནང་བ་དང༌། སྡོམ་པ་གནང་མཁན་

གྱི་མཁན་པོའ་ིམཚན་བྱང་ཁ་གསལ་དང་། དགེ་སློང་མ་རྣམས་ཀྱིས་ཉིན་རེ་བཞིན་ཧུར་

བརྩོན་ཆེན་པོས་རྒྱུན་འཛིན་གནང་བ་བཅས་ལ་བརྟེན་རྒྱ་ནག་ནང་དགེ་སློང་མའི་སྡོམ་

རྒྱུན་དེ་མ་ཆད་པར་དུས་ད་ལྟ་བར་དུ་གནས་པ་བསྟན་གྱི་ཡོད། ཆོས་སྲུང་སྡེ་པ་ནི་ཀོ་རི་

ཡ་དང༌། ཐེ་ཝན། ཝེ་ཐེ་ནམ་བཅས་ཀྱི་ནང་དུའང་ཉམས་ལེན་བྱེད་བཞིན་པ་རེད།  

 

11 

 

 

p. 40, 41 

 

བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གྱིས་འདུལ་བའི་སྡོམ་རྒྱུན་གང་འདྲ་ཞིག་

ཉམས་ལེན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་རེད། 

 

སངས་རྒྱས་ཞལ་བཞུགས་པའི་སྐབས་ཕལ་ཆེར་འདུལ་བའི་སྡོམ་རྒྱུན་གཅིག་ལས་མེད་

ཀྱང་། དུས་ཀྱི་འཕེལ་རིམ་དང་ས་བབས་ཀྱི་གནས་སྟངས་དང་སྐད་ཡིག་མི་འདྲ་བའི་

དབང་གིས་རིམ་པས་ཡུལ་ལུང་སོ་སོར་སྡོམ་རྒྱུན་མི་འདྲ་བ་དར་ཁྱབ་བྱུང༌། བོད་ཀྱི་ནང་

ཆོས་ནི་གཞི་ཐམས་ཅད་ཡོད་པར་སྨྲ་བའི་སྡེ་པའི་བརྒྱུད་པ་ཡིན། དེའང་སྡོམ་པ་འབོག་

ཆོག་དང་སྡོམ་གྲངས་མང་ཉུང་ཐད་རྒྱ་ནག་དང༌། ཀོ་རི་ཡ། ཐེ་ཝན། ཝེ་ཐེ་ནམ་བཅས་ཀྱི་

ནང་ཉམས་ལེན་བྱེད་བཞིན་པའི་ཆོས་སྲུང་སྡེ་པ་དང༌། ཤྲི་ལངྐ་དང༌། བྷར་མ། ཐེ་ལན་ཌེ་

བཅས་གནས་བརྟན་སྡེ་བའི་ལུགས་ཀྱི་ཡུལ་གྲུ་ཁག་གི་ནང་ཉམས་ལེན་བྱེད་པའི་གཙུག་

ལག་ཁང་ཆེན་གྱི་སྡེ་པ་དང་ཕྲན་བུ་མི་འདྲ་བ་ཡོད།  

 

11 

 

 

p. 40, 41 

 

བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གྱིས་འདུལ་བའི་སྡོམ་རྒྱུན་གང་འདྲ་ཞིག་

ཉམས་ལེན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་རེད། 

 

སངས་རྒྱས་ཞལ་བཞུགས་པའི་སྐབས་ཕལ་ཆེར་འདུལ་བའི་སྡོམ་རྒྱུན་གཅིག་ལས་མེད་

ཀྱང་། དུས་ཀྱི་འཕེལ་རིམ་དང་ས་བབས་ཀྱི་གནས་སྟངས་དང་སྐད་ཡིག་མི་འདྲ་བའི་

དབང་གིས་རིམ་པས་ཡུལ་ལུང་སོ་སོར་སྡོམ་རྒྱུན་མི་འདྲ་བ་དར་ཁྱབ་བྱུང༌། བོད་ཀྱི་ནང་

ཆོས་ནི་གཞི་ཐམས་ཅད་ཡོད་པར་སྨྲ་བའི་སྡེ་པའི་བརྒྱུད་པ་ཡིན། དེའང་སྡོམ་པ་འབོག་

ཆོག་དང་སྡོམ་གྲངས་མང་ཉུང་ཐད་རྒྱ་ནག་དང༌། ཀོ་རི་ཡ། ཐེ་ཝན། ཝེ་ཐེ་ནམ་བཅས་ཀྱི་

ནང་ཉམས་ལེན་བྱེད་བཞིན་པའི་ཆོས་སྲུང་སྡེ་པ་དང༌། ཤྲི་ལངྐ་དང༌། བྷར་མ། ཐེ་ལན་ཌེ་

བཅས་གནས་བརྟན་སྡེ་བའི་ལུགས་ཀྱི་ཡུལ་གྲུ་ཁག་གི་ནང་ཉམས་ལེན་བྱེད་པའི་གཙུག་

ལག་ཁང་ཆེན་གྱི་སྡེ་པ་དང་ཕྲན་བུ་མི་འདྲ་བ་ཡོད།  

 

12 

 

 

p. 42, 43 

 

དུས་རབས་མང་པོ་དེ་འདྲའི་རྗེས་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་ཁྲོད་དགེ་སློང་

མའི་སྡོམ་སྲོལ་བསྐྱར་གསོ་བྱེད་རྒྱུའི་རྒྱུ་མཚན་ག་རེ་རེད ། 

 

དགེ་སློང་མའི་སྡོམ་སྲོལ་བསྐྱར་གསོ་བྱེད་རྒྱུའི་རྒྱུ་མཚན་གལ་འགངས་ཆེ་ཤོས་ནི་སྤྱི་

ནོར་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་མཆོག་གིས་ག��ས་ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་གི་དབུ་ཁྲིད་རྣམ་

པ་ཚ�ས་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་ཁྲོད་དགེ་སློང་མའི་སྡོམ་སྲོལ་དེ་ངེས་པར་དུ་བསྐྱར་གསོ་

བྱེད་རྒྱུའི་ཐུགས་དགོངས་བསྒྲུབ་རྒྱུ་དེ་རེད། ཁོང་རྣམ་པའི་དགོངས་བཞེད་དེ་ཚ�་ལག་

དེབ་འདིའི་ནང་བཀོད་ཡོད། ཁོང་རྣམ་པས་འགྲེལ་བརྗོད་གནང་བ་བཞིན། བོད་ནང་དགེ་

སློང་མའི་སྡོམ་སྲོལ་བསྐྱར་གསོ་ཐུབ་ན་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་ཕན་ནུས་ཆེ་རུ་འགྲོ་གི་

རེད། གང་ཡིན་ཞེ་ན། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞལ་ནས་འདུལ་བའི་ནང༌། ཡུལ་དབུས་ལ་འཁོར་

རྣམ་པ་བཞི་སྟེ། དགེ་སློང་ཕ་མ་དང་། དགེ་བསྙེན་ཕ་མ་དགོས། སྙིགས་མའི་དུས་འདིར་

དགེ་སློང་མའི་སྡོམ་སྲོལ་སླར་གསོ་ཐུབ་ན་བོད་ཀྱི་ནང་ཆོས་ཀྱི་ཕན་ནུས་ཆེ་རུ་འགྲོ་གི་

རེད། དེའི་སྟེང་སྐྱེས་པ་ཕོས་དགེ་ཚུལ་གྱི་སྡོམ་པའི་རྗེས་དགེ་སློང་གི་སྡོམ་པ་ཞུ་ཐུབ་ན་

དགེ་བའི་ལས་རླབས་ཆེ་བ་བསྒྲུབ་ཐུབ་པ་དང་ཆོས་ཀྱི་ཉམས་ལེན་གཏིང་ཟབ་ཏུ་གཏོང་

ཐུབ་པ་བཞིན། དགེ་ཚུལ་མའི་སྡོམ་པ་ཡོད་པའི་བུད་མེད་ཚ�ས་དགེ་སློང་མའི་སྡོམ་པ་

བླངས་ཐུབ་ན་དགེ་བའི་ལས་རླབས་ཆེ་བ་བསྒྲུབ་ཐུབ་པ་དང་ཆོས་ཀྱི་ཉམས་ལེན་ཡང་

གཏིང་ཟབ་ཏུ་གཏོང་ཐུབ་ཀྱི་རེད། 

12 

 

 

p. 42, 43 

 

དུས་རབས་མང་པོ་དེ་འདྲའི་རྗེས་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་ཁྲོད་དགེ་སློང་

མའི་སྡོམ་སྲོལ་བསྐྱར་གསོ་བྱེད་རྒྱུའི་རྒྱུ་མཚན་ག་རེ་རེད ། 

 

དགེ་སློང་མའི་སྡོམ་སྲོལ་བསྐྱར་གསོ་བྱེད་རྒྱུའི་རྒྱུ་མཚན་གལ་འགངས་ཆེ་ཤོས་ནི་སྤྱི་

ནོར་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་མཆོག་གིས་ག��ས་ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་གི་དབུ་ཁྲིད་རྣམ་

པ་ཚ�ས་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་ཁྲོད་དགེ་སློང་མའི་སྡོམ་སྲོལ་དེ་ངེས་པར་དུ་བསྐྱར་གསོ་

བྱེད་རྒྱུའི་ཐུགས་དགོངས་བསྒྲུབ་རྒྱུ་དེ་རེད། ཁོང་རྣམ་པའི་དགོངས་བཞེད་དེ་ཚ�་ལག་

དེབ་འདིའི་ནང་བཀོད་ཡོད། ཁོང་རྣམ་པས་འགྲེལ་བརྗོད་གནང་བ་བཞིན། བོད་ནང་དགེ་

སློང་མའི་སྡོམ་སྲོལ་བསྐྱར་གསོ་ཐུབ་ན་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་ཕན་ནུས་ཆེ་རུ་འགྲོ་གི་

རེད། གང་ཡིན་ཞེ་ན། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞལ་ནས་འདུལ་བའི་ནང༌། ཡུལ་དབུས་ལ་འཁོར་

རྣམ་པ་བཞི་སྟེ། དགེ་སློང་ཕ་མ་དང་། དགེ་བསྙེན་ཕ་མ་དགོས། སྙིགས་མའི་དུས་འདིར་

དགེ་སློང་མའི་སྡོམ་སྲོལ་སླར་གསོ་ཐུབ་ན་བོད་ཀྱི་ནང་ཆོས་ཀྱི་ཕན་ནུས་ཆེ་རུ་འགྲོ་གི་

རེད། དེའི་སྟེང་སྐྱེས་པ་ཕོས་དགེ་ཚུལ་གྱི་སྡོམ་པའི་རྗེས་དགེ་སློང་གི་སྡོམ་པ་ཞུ་ཐུབ་ན་

དགེ་བའི་ལས་རླབས་ཆེ་བ་བསྒྲུབ་ཐུབ་པ་དང་ཆོས་ཀྱི་ཉམས་ལེན་གཏིང་ཟབ་ཏུ་གཏོང་

ཐུབ་པ་བཞིན། དགེ་ཚུལ་མའི་སྡོམ་པ་ཡོད་པའི་བུད་མེད་ཚ�ས་དགེ་སློང་མའི་སྡོམ་པ་

བླངས་ཐུབ་ན་དགེ་བའི་ལས་རླབས་ཆེ་བ་བསྒྲུབ་ཐུབ་པ་དང་ཆོས་ཀྱི་ཉམས་ལེན་ཡང་

གཏིང་ཟབ་ཏུ་གཏོང་ཐུབ་ཀྱི་རེད། 

13 

 

 

p. 44, 45 

 

ད་ལྟའི་སྐབས་འདིར་དགེ་འདུན་མ་རྣམས་ལ་དགེ་སློང་མའི་སྡོམ་པ་

ལས་སློབ་སྦྱོང་གི་གོ་སྐབས་ཡག་པོ་ཞིག་སྐྲུན་རྒྱུར་དོ་སྣང་བྱ་རྒྱུ་དེ་

གལ་འགངས་ཆེ་གི་མ་རེད་པས། 

 

གཉིས་ཀ་གལ་ཆེན་པོ་རེད། ཕྱོགས་གཉིས་ཀར་ཡར་རྒྱས་ཆབས་ཅིག་ཏུ་གཏོང་དགོས་

རེད། དེའི་སྟེང་དགེ་འདུན་ཕོ་མོ་གཉིས་ཀས་སྡེ་སྣོད་གསུམ་སྟེ་འདུལ་བ་དང༌། མདོ་སྡེ། 

མངོན་པ་བཅས་ལ་སློབ་གཉེར་བྱེད་དགོས་རེད། བོད་དང་རྒྱ་ནག་ནང་བསྙེན་རྫོགས་ཀྱི་

སྡོམ་པ་བླངས་ཟིན་ན་མ་གཏོགས་འདུལ་གཞུང་ཆ་ཚང་སློབ་གཉེར་བྱེད་མི་ཆོག་པས་

དགེ་ཚུལ་ཕ་རྣམས་འཛིན་གྲྭ་མཐོ་བར་བསླེབས་དུས་དགེ་སློང་ཕའི་སྡོམ་པ་ལེན་གྱི་ཡོད། 

འབར་མ་དང༌། ཤྲི་ལངྐ༌། ཐེ་ལེན་ཌེ་བཅས་གནས་བརྟན་སྡེ་བའི་ལུགས་ཀྱི་ཡུལ་གྲུའི་

ནང་ཁྱིམ་པ་དང་རབ་བྱུང་རྣམས་ལ་དགེ་སློང་ཕ་མའི་བསླབ་པར་སློབ་གཉེར་བྱེད་རྒྱུའི་

སྐུལ་ཅག་གཏོང་གི་ཡོད། དེས་ན་�ོང་ཚ�ས་དགེ་འདུན་རྣམས་ལ་རྒྱབ་�ོར་ཚུལ་བཞིན་

དུ་ཇི་ལྟར་བྱེད་དགོས་པ་ཤེས་རྟོགས་ཐུབ། 

13 

 

 

p. 44, 45 

 

ད་ལྟའི་སྐབས་འདིར་དགེ་འདུན་མ་རྣམས་ལ་དགེ་སློང་མའི་སྡོམ་པ་

ལས་སློབ་སྦྱོང་གི་གོ་སྐབས་ཡག་པོ་ཞིག་སྐྲུན་རྒྱུར་དོ་སྣང་བྱ་རྒྱུ་དེ་

གལ་འགངས་ཆེ་གི་མ་རེད་པས། 

 

གཉིས་ཀ་གལ་ཆེན་པོ་རེད། ཕྱོགས་གཉིས་ཀར་ཡར་རྒྱས་ཆབས་ཅིག་ཏུ་གཏོང་དགོས་

རེད། དེའི་སྟེང་དགེ་འདུན་ཕོ་མོ་གཉིས་ཀས་སྡེ་སྣོད་གསུམ་སྟེ་འདུལ་བ་དང༌། མདོ་སྡེ། 

མངོན་པ་བཅས་ལ་སློབ་གཉེར་བྱེད་དགོས་རེད། བོད་དང་རྒྱ་ནག་ནང་བསྙེན་རྫོགས་ཀྱི་

སྡོམ་པ་བླངས་ཟིན་ན་མ་གཏོགས་འདུལ་གཞུང་ཆ་ཚང་སློབ་གཉེར་བྱེད་མི་ཆོག་པས་

དགེ་ཚུལ་ཕ་རྣམས་འཛིན་གྲྭ་མཐོ་བར་བསླེབས་དུས་དགེ་སློང་ཕའི་སྡོམ་པ་ལེན་གྱི་ཡོད། 

འབར་མ་དང༌། ཤྲི་ལངྐ༌། ཐེ་ལེན་ཌེ་བཅས་གནས་བརྟན་སྡེ་བའི་ལུགས་ཀྱི་ཡུལ་གྲུའི་

ནང་ཁྱིམ་པ་དང་རབ་བྱུང་རྣམས་ལ་དགེ་སློང་ཕ་མའི་བསླབ་པར་སློབ་གཉེར་བྱེད་རྒྱུའི་

སྐུལ་ཅག་གཏོང་གི་ཡོད། དེས་ན་�ོང་ཚ�ས་དགེ་འདུན་རྣམས་ལ་རྒྱབ་�ོར་ཚུལ་བཞིན་

དུ་ཇི་ལྟར་བྱེད་དགོས་པ་ཤེས་རྟོགས་ཐུབ། 

13 

 

 

p. 44, 45 

 

ད་ལྟའི་སྐབས་འདིར་དགེ་འདུན་མ་རྣམས་ལ་དགེ་སློང་མའི་སྡོམ་པ་

ལས་སློབ་སྦྱོང་གི་གོ་སྐབས་ཡག་པོ་ཞིག་སྐྲུན་རྒྱུར་དོ་སྣང་བྱ་རྒྱུ་དེ་

གལ་འགངས་ཆེ་གི་མ་རེད་པས། 

 

གཉིས་ཀ་གལ་ཆེན་པོ་རེད། ཕྱོགས་གཉིས་ཀར་ཡར་རྒྱས་ཆབས་ཅིག་ཏུ་གཏོང་དགོས་

རེད། དེའི་སྟེང་དགེ་འདུན་ཕོ་མོ་གཉིས་ཀས་སྡེ་སྣོད་གསུམ་སྟེ་འདུལ་བ་དང༌། མདོ་སྡེ། 

མངོན་པ་བཅས་ལ་སློབ་གཉེར་བྱེད་དགོས་རེད། བོད་དང་རྒྱ་ནག་ནང་བསྙེན་རྫོགས་ཀྱི་

སྡོམ་པ་བླངས་ཟིན་ན་མ་གཏོགས་འདུལ་གཞུང་ཆ་ཚང་སློབ་གཉེར་བྱེད་མི་ཆོག་པས་

དགེ་ཚུལ་ཕ་རྣམས་འཛིན་གྲྭ་མཐོ་བར་བསླེབས་དུས་དགེ་སློང་ཕའི་སྡོམ་པ་ལེན་གྱི་ཡོད། 

འབར་མ་དང༌། ཤྲི་ལངྐ༌། ཐེ་ལེན་ཌེ་བཅས་གནས་བརྟན་སྡེ་བའི་ལུགས་ཀྱི་ཡུལ་གྲུའི་

ནང་ཁྱིམ་པ་དང་རབ་བྱུང་རྣམས་ལ་དགེ་སློང་ཕ་མའི་བསླབ་པར་སློབ་གཉེར་བྱེད་རྒྱུའི་

སྐུལ་ཅག་གཏོང་གི་ཡོད། དེས་ན་�ོང་ཚ�ས་དགེ་འདུན་རྣམས་ལ་རྒྱབ་�ོར་ཚུལ་བཞིན་

དུ་ཇི་ལྟར་བྱེད་དགོས་པ་ཤེས་རྟོགས་ཐུབ། 

14 

 

 

p. 46-49 

 

དགེ་སློང་མའི་སྡོམ་པ་བླངས་ན་རང་གཞན་གཉིས་ཀར་ཁེ་ཕན་ག་རེ་ཡོད་རེད། 

 

དགེ་སློང་མའི་སྡོམ་པ་བླངས་ནས་ཚུལ་བཞིན་དུ་སྲུང་བ་ཡིན་ན་བསྔགས་བརྗོད་འོས་

པའི་དགེ་བའི་བྱ་བ་ཞིག་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་གཤམ་གསལ། 

༡ ལོ་བརྒྱ་ཕྲག་གི་རིང་ལ༌དགེ་ཚུལ་ཕ་རྣམས་ཀྱིས་ཚ�གས་རླབས་པོ་ཆེ་གསོག་རྒྱུ་དང༌། 

དགེ་བའི་སྤྱོད་པར་སློབ་རྒྱུ། ནང་པའི་སྤྱི་ཚ�གས་�ོད་འགོ་�ིད་བྱ་རྒྱུ་བཅས་ཀྱི་ཆེད་དགེ་

སློང་གི་སྡོམ་པ་ལེན་རྒྱུའི་ཐག་གཅོད་གནང་བ་དེ་བསྔགས་བརྗོད་འོས་པ་ཞིག་རེད། དགེ་

ཚུལ་ཕས་དགེ་སློང་ཕའི་སྡོམ་པ་ལེན་འདོད་དང་དགེ་ཚུལ་མས་དགེ་སློང་མའི་སྡོམ་པ་

ལེན་འདོད་ཡོད་པ་གཉིས་ཀ་གཅིག་པ་རེད།  

༢ ནང་པ་དང་ཕྱི་རོལ་པའི་ཁྱད་པར་སྐྱབས་འགྲོའ་ིསྒོ་ནས་འབྱེད་པ་ལྟར། དགེ་སློང་ཕ་

མའི་སྡོམ་པ་ལེན་པ་ཡིན་ན་རང་ཉིད་དགེ་འདུན་གྱི་སྡེའི་ཆ་ཤས་བཅོས་མ་མ་ཡིན་པ་

ཞིག་ཏུ་འགྱུར་གྱི་ཡོད། དགེ་ཚུལ་ཕ་མའི་སྡོམ་པ་ཙམ་བླངས་པས་དགེ་འདུན་གྱི་སྡེའི་

ཁོངས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་ཚུད་ཀྱི་མེད་ཀྱང་དེ་ནི་སྔོན་འགྲོའ་ིརིམ་པ་དང་པོ་དེ་

ཆགས་ཀྱི་ཡོད། འཁོར་རྣམ་པ་བཞིའི་མཚན་གྱི་ནང་དགེ་ཚུལ་ཕའམ་མའི་མིང་དངོས་སུ་

སྨྲོས་མེད།  

༣ དགེ་སློང་གི་སྡོམ་པ་བླངས་མཁན་ཚ�་ཆོས་ཕྱོགས་ཀྱི་གཙ�་བོའ་ིབྱེད་སྒོ་ཁག་གསུམ་

སྟེ་གསོ་སྦྱོང་དང༌། དབྱར་གནས། དགག་དབྱེ་བཅས་ཀྱི་ནང་མཉམ་ཞུགས་བྱེད་ཆོག  

སྡོམ་པ་བསྲུངས་ནས་དེ་གསུམ་ལ་མཉམ་ཞུགས་བྱེད་པ་དང་ཆོས་ཉམས་ལེན་བྱས་ན་

དགེ་བ་རླབས་ཆེན་གསོག་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད། དགེ་སློང་ཕ་མའི་སྡེས་ཆོ་ག་ཕྱག་ལེན་ག་རེ་

གནང་ཀྱང་བསོད་ནམས་དང་བྱིན་རླབས་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བ་གསོག་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པར་

གསུངས། 

༤ དགེ་སློང་གི་སྡོམ་པ་ཆ་ཚང་བླངས་པའི་གང་ཟག་འབའ་ཞིག་ལ་འདུལ་བའི་གཞུང་

ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་སློབ་གཉེར་བྱེད་ཆོག་པའི་གནང་བ་ཡོད།  

15 

 

 

༥ དགེ་སློང་མའི་སྡོམ་པ་ཐོབ་པའི་དགེ་འདུན་མ་རྣམས་ལ་མཆོད་པ་ཕུལ་ན་དགེ་སློང་

མའི་སྡོམ་པ་མ་བླངས་པའི་དགེ་འདུན་མ་ལ་མཆོད་པ་ཕུལ་བ་ལས་དགེ་བ་རླབས་ཆེ་བ་

ཡོད་པར་གསུངས། �ིན་པའི་བདག་པོར་མ��ན་ན། དགེ་སློང་མ་མང་པོ་ཡོད་བའི་

བཙུན་དགོན་ལ་མཆོད་པ་ཕུལ་ན་དགེ་བ་རླབས་ཆེ་བ་ཡོད་པར་གསུངས། 

 

བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་ཆོས་བརྒྱུད་ཁྲོད་དགེ་སློང་མའི་སྡོམ་སྲོལ་བསྐྱར་དུ་

ག་འདྲ་སྤེལ་ཐུབ་ཀྱི་རེད། 

 

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༠ ནང་ནས་བཟུང་ྋགོང་ས་མཆོག་གིས་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་ཆོས་བརྒྱུད་

ཁྲོད་དགེ་སློང་མའི་སྡོམ་སྲོལ་སླར་གསོ་ཡོང་རྒྱུའི་འབད་བརྩོན་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཤུགས་ཆེ་

གནང་བ་དང༌། ཞིབ་འ�ག་��གས་�ང་ཞིག་ཀྱང་བཙུགས་གནང་མ�ད་ཡོད་རེད། བོད་

གཞུང་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་མཁས་དབང་རྣམས་དང༌། ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་བཞིའི་

དབུ་ཁྲིད་ཀྱིས་ག��ས་མཁན་པོ་རྣམས་ཀྱིས་དགོངས་བཞེས་གཏིང་ཟབ་གནང་སྟེ། བུད་

མེད་ལ་དགེ་སློང་མའི་སྡོམ་པ་ཡང་དག་པ་ཞིག་སྤེལ་རྒྱུའི་ཐབས་ལམ་�་��གས་�ོར་

ཉམས་ཞིབ་གནང་མུས་རེད་པས།  མཁྱེན་ལྡན་རྣམས་ཀྱིས་ཁོང་རྣམ་པར་རྒྱབ་སྐྱོར་

གནང་སྐྱོང་ཡོད་པ་ཞུ།  

 

15 

 

 

༥ དགེ་སློང་མའི་སྡོམ་པ་ཐོབ་པའི་དགེ་འདུན་མ་རྣམས་ལ་མཆོད་པ་ཕུལ་ན་དགེ་སློང་

མའི་སྡོམ་པ་མ་བླངས་པའི་དགེ་འདུན་མ་ལ་མཆོད་པ་ཕུལ་བ་ལས་དགེ་བ་རླབས་ཆེ་བ་

ཡོད་པར་གསུངས། �ིན་པའི་བདག་པོར་མ��ན་ན། དགེ་སློང་མ་མང་པོ་ཡོད་བའི་

བཙུན་དགོན་ལ་མཆོད་པ་ཕུལ་ན་དགེ་བ་རླབས་ཆེ་བ་ཡོད་པར་གསུངས། 

 

བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་ཆོས་བརྒྱུད་ཁྲོད་དགེ་སློང་མའི་སྡོམ་སྲོལ་བསྐྱར་དུ་

ག་འདྲ་སྤེལ་ཐུབ་ཀྱི་རེད། 

 

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༠ ནང་ནས་བཟུང་ྋགོང་ས་མཆོག་གིས་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་ཆོས་བརྒྱུད་

ཁྲོད་དགེ་སློང་མའི་སྡོམ་སྲོལ་སླར་གསོ་ཡོང་རྒྱུའི་འབད་བརྩོན་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཤུགས་ཆེ་

གནང་བ་དང༌། ཞིབ་འ�ག་��གས་�ང་ཞིག་ཀྱང་བཙུགས་གནང་མ�ད་ཡོད་རེད། བོད་

གཞུང་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་མཁས་དབང་རྣམས་དང༌། ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་བཞིའི་

དབུ་ཁྲིད་ཀྱིས་ག��ས་མཁན་པོ་རྣམས་ཀྱིས་དགོངས་བཞེས་གཏིང་ཟབ་གནང་སྟེ། བུད་

མེད་ལ་དགེ་སློང་མའི་སྡོམ་པ་ཡང་དག་པ་ཞིག་སྤེལ་རྒྱུའི་ཐབས་ལམ་�་��གས་�ོར་

ཉམས་ཞིབ་གནང་མུས་རེད་པས།  མཁྱེན་ལྡན་རྣམས་ཀྱིས་ཁོང་རྣམ་པར་རྒྱབ་སྐྱོར་

གནང་སྐྱོང་ཡོད་པ་ཞུ།  

 

16 

 

 

p. 50, 51 

 

དེང་གི་ཆར་སྡོམ་པ་འབོག་ཆོག་ཐད་ཐབས་ལམ་ག་འདྲ་ཞིག་གོ་

བསྡུར་བྱེད་བཞིན་པ་རེད། 

 

ལན་དུ། གཞི་ཐམས་ཅད་ཡོད་པར་སྨྲ་བའི་འདུལ་སྡེའི་གཞུང་ལུགས་ལྟར་ན་དགེ་སློང་

མའི་སྡོམ་པ་ཡང་དག་པ་ཞིག་འབོག་པའི་ཆོ་གའི་སྐབས་དགེ་སློང་ཕ་བཅུ་དང་མ་བཅུ་

གཉིས་ཚང་དགོས། བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གྱིས་གཞི་ཐམས་ཅད་ཡོད་པར་སྨྲ་བའི་

འདུལ་སྡེ་གཞིར་བཟུང་ཉམས་ལེན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ཀྱང་། དེང་སང་འཛམ་གླིང་ནང་ཆོས་

སྲུང་སྡེ་པའི་སྡོམ་རྒྱུན་ཁོ་ན་ཉམས་ལེན་བྱེད་མཁན་གྱི་དགེ་སློང་མ་མ་གཏོགས་མེད། 

བོད་ཀྱི་མཁས་དབང་རྣམས་ཀྱིས་ད་ལྟའི་ཆར་བོད་པའི་བཙུན་མ་རྣམས་ལ་དགེ་སློང་

མའི་སྡོམ་པ་འབོག་རྒྱུའི་ཐད་ཐབས་ལམ་ཁག་གསུམ་ཡོད་པ་དེར་གོ་བསྡུར་གནང་

བཞིན་པ་རེད།  

• གཞི་ཐམས་ཅད་ཡོད་པར་སྨྲ་བའི་དགེ་སློང་ཕ་ ༡༠ དང་ཆོས་སྲུང་སྡེ་པའི་དགེ་

སློང་མ་ ༡༢ ཡང་ན། 

• གཞི་ཐམས་ཅད་ཡོད་པར་སྨྲ་བའི་སྡེའི་དགེ་སློང་མའི་སྡོམ་རྒྱུན་སྤེལ་ཕྱིར་

གཞི་ཐམས་ཅད་ཡོད་པར་སྨྲ་བའི་དགེ་སློང་ ༡༠ དང་དགེ་སློང་མ་མེད་པའི་

ཆོ་གའི་ཐོག་སྡོམ་པ་འབོག་རྒྱུ། ཡང་ན། 

• ཆོས་སྲུང་སྡེ་པའི་དགེ་སློང་ཕ་ ༡༠ དང་མ་ ༡༠ འཛ�མས་པའི་ཆོ་གའི་ཐོག་

སྡོམ་པ་འབོག་རྒྱུ་བཅས་ཡོད་པས། 

ཐབས་ལམ་གསུམ་ཀའི་ཐོག་ནས་དགེ་སློང་མའི་སྡོམ་སྲོལ་སྤེལ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་ཀྱང་། 

ཐབས་ལམ་རེ་རེར་དགེ་དང་སྐྱོན་གཉིས་ཀ་ཡོད་པར་བརྟེན་མཁས་དབང་རྣམས་དང་

འདུལ་བ་འཛིན་པའི་བརྒྱུད་པ་རྣམས་ཀྱིས་གོ་བསྡུར་གནང་བཞིན་པ་རེད།  

 

16 

 

 

p. 50, 51 

 

དེང་གི་ཆར་སྡོམ་པ་འབོག་ཆོག་ཐད་ཐབས་ལམ་ག་འདྲ་ཞིག་གོ་

བསྡུར་བྱེད་བཞིན་པ་རེད། 

 

ལན་དུ། གཞི་ཐམས་ཅད་ཡོད་པར་སྨྲ་བའི་འདུལ་སྡེའི་གཞུང་ལུགས་ལྟར་ན་དགེ་སློང་

མའི་སྡོམ་པ་ཡང་དག་པ་ཞིག་འབོག་པའི་ཆོ་གའི་སྐབས་དགེ་སློང་ཕ་བཅུ་དང་མ་བཅུ་

གཉིས་ཚང་དགོས། བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གྱིས་གཞི་ཐམས་ཅད་ཡོད་པར་སྨྲ་བའི་

འདུལ་སྡེ་གཞིར་བཟུང་ཉམས་ལེན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ཀྱང་། དེང་སང་འཛམ་གླིང་ནང་ཆོས་

སྲུང་སྡེ་པའི་སྡོམ་རྒྱུན་ཁོ་ན་ཉམས་ལེན་བྱེད་མཁན་གྱི་དགེ་སློང་མ་མ་གཏོགས་མེད། 

བོད་ཀྱི་མཁས་དབང་རྣམས་ཀྱིས་ད་ལྟའི་ཆར་བོད་པའི་བཙུན་མ་རྣམས་ལ་དགེ་སློང་

མའི་སྡོམ་པ་འབོག་རྒྱུའི་ཐད་ཐབས་ལམ་ཁག་གསུམ་ཡོད་པ་དེར་གོ་བསྡུར་གནང་

བཞིན་པ་རེད།  

• གཞི་ཐམས་ཅད་ཡོད་པར་སྨྲ་བའི་དགེ་སློང་ཕ་ ༡༠ དང་ཆོས་སྲུང་སྡེ་པའི་དགེ་

སློང་མ་ ༡༢ ཡང་ན། 

• གཞི་ཐམས་ཅད་ཡོད་པར་སྨྲ་བའི་སྡེའི་དགེ་སློང་མའི་སྡོམ་རྒྱུན་སྤེལ་ཕྱིར་

གཞི་ཐམས་ཅད་ཡོད་པར་སྨྲ་བའི་དགེ་སློང་ ༡༠ དང་དགེ་སློང་མ་མེད་པའི་

ཆོ་གའི་ཐོག་སྡོམ་པ་འབོག་རྒྱུ། ཡང་ན། 

• ཆོས་སྲུང་སྡེ་པའི་དགེ་སློང་ཕ་ ༡༠ དང་མ་ ༡༠ འཛ�མས་པའི་ཆོ་གའི་ཐོག་

སྡོམ་པ་འབོག་རྒྱུ་བཅས་ཡོད་པས། 

ཐབས་ལམ་གསུམ་ཀའི་ཐོག་ནས་དགེ་སློང་མའི་སྡོམ་སྲོལ་སྤེལ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་ཀྱང་། 

ཐབས་ལམ་རེ་རེར་དགེ་དང་སྐྱོན་གཉིས་ཀ་ཡོད་པར་བརྟེན་མཁས་དབང་རྣམས་དང་

འདུལ་བ་འཛིན་པའི་བརྒྱུད་པ་རྣམས་ཀྱིས་གོ་བསྡུར་གནང་བཞིན་པ་རེད།  

 

17 

 

 

p. 52, 53 

 

གལ་ཏེ་ངས་དགེ་སློང་མའི་སྡོམ་པ་ལེན་འདོད་ཀྱི་རྣམ་འགྱུར་བསྟན་ན་ངའི་

རྒན་ལགས་དགོངས་པ་འཚ�མ་�ི་མ་རེད་པས། 

 

ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་དང་དཔེ་དེབ་འདིའི་འགོ་སྟོད་དུ་འཁོད་པའི་

ཆོས་བརྒྱུད་ཀྱི་ད�་�ིད་ཀྱིས་ག��ས་�་མ་དང་དགེ་བཤེས་མཚན་བྱང་དུ་འཁོད་པ་དང་

མ་འཁོད་པ་མང་པོས་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་ནང་དགེ་སློང་མའི་སྡོམ་སྲོལ་སྤེལ་རྒྱུར་

རྒྱབ་སྐྱོར་ཤུགས་ཆེ་གནང་གི་ཡོད། རང་ངོས་ནས་ཆོས་ཀྱི་ཉམས་ལེན་གཏིང་ཟབ་ཏུ་

གཏོང་བར་དགའ་མོས་དང་འདུན་ཤུགས་དྲག་པོ་ཡོད་པ་དེ་ཁོང་རྣམ་པས་མཁྱེན་ན་

དགོངས་པ་འཚ�མ་རྒྱུ་�ར་བ�ག་ཁོང་རྣམ་པ་�གས་ད�ེས་ཚ�ར་ཆེན་པོ་ཡོང་གི་རེད། 

 

17 

 

 

p. 52, 53 

 

གལ་ཏེ་ངས་དགེ་སློང་མའི་སྡོམ་པ་ལེན་འདོད་ཀྱི་རྣམ་འགྱུར་བསྟན་ན་ངའི་

རྒན་ལགས་དགོངས་པ་འཚ�མ་�ི་མ་རེད་པས། 

 

ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་དང་དཔེ་དེབ་འདིའི་འགོ་སྟོད་དུ་འཁོད་པའི་

ཆོས་བརྒྱུད་ཀྱི་ད�་�ིད་ཀྱིས་ག��ས་�་མ་དང་དགེ་བཤེས་མཚན་བྱང་དུ་འཁོད་པ་དང་

མ་འཁོད་པ་མང་པོས་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་ནང་དགེ་སློང་མའི་སྡོམ་སྲོལ་སྤེལ་རྒྱུར་

རྒྱབ་སྐྱོར་ཤུགས་ཆེ་གནང་གི་ཡོད། རང་ངོས་ནས་ཆོས་ཀྱི་ཉམས་ལེན་གཏིང་ཟབ་ཏུ་

གཏོང་བར་དགའ་མོས་དང་འདུན་ཤུགས་དྲག་པོ་ཡོད་པ་དེ་ཁོང་རྣམ་པས་མཁྱེན་ན་

དགོངས་པ་འཚ�མ་རྒྱུ་�ར་བ�ག་ཁོང་རྣམ་པ་�གས་ད�ེས་ཚ�ར་ཆེན་པོ་ཡོང་གི་རེད། 

 

8 

 

 

p. 54, 55 

 

གལ་�ིད་ད་�་གོ་�ིག་ཡོད་པའི་ངང་བོད་ཀྱི་དགེ་འ�ན་མར་དགེ་�ོང་ 
མའི་�ོམ་པ་ལེན་�འི་གོ་�བས་མེད་ན། རང་ངོས་ནས་ག་རེ་�ེད་�བ་ཀྱི་རེད། 

 

རང་གི་བ�ན་དགོན་ནང་གོང་རིམ་ད�་�ིད་དང་�ན་�་རང་ལ་དགེ་�ོང་མ་�་�འི་
འ�ན་པ་ཡོད་�ལ་གོ་བ�ར་�ེད་གལ་དང༌། དཔེ་དེབ་འདིའི་འགོ་�ོད་�་�ག་ཡིག་
དང་མཚན་�ོས་གནང་�ེ་དགེ་�ོང་མའི་�ོམ་�ོལ་�ེལ་�ར་�བ་�ོར་གནང་མཁན་
ཆོས་བ�ད་ཀྱི་ད�་�ིད་�མ་པ་དང་། འ�ེལ་ཡོད་དགོན་པའི་མཁན་པོ། ད�་�ིད་
གཞན་པའི་�ན་ལམ་�་རང་གི་འ�ན་པ་ཇི་ཡོད་གསོལ་དགོས། བོད་བ�ད་ནང་བ�ན་
གྱི་དགེ་འ�ན་མ་ཚ�ར་�་ཆེའི་གོ་�བས་དེ་འཐོབ་�ར་འ�ན་པ་ཤིན་�་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་
དེ་ཁོང་�མ་པའི་�ན་�ར་གསོལ་ན་གོ་�བས་དེ་འ�་�ན་�འི་ཆེད་�བ་�ོར་གནང་
བར་ཁོང་�མ་པར་�ལ་ཅག་ཆེན་པོ་ངེས་པར་ཐེབས་ཀྱི་རེད། 

�ི་ལོ་ ༢༠༠༧ ལོར་འཇར་མི་ནིའི་གྲོང་ཁྱེར་ཧམ་བྷོག་ལ་དགེ་འ�ན་གྱི་�ི་ཚ� གས་ནང་
ནང་པའི་�ད་མེད་�མས་ཀྱི་�ེད་�ོ་དང་འ�ེལ་བའི་�ལ་�ིའི་བ�ན་མའི་�ན་ཚ�གས་
ཤིག་གི་ཐོག་ྋགོང་ས་མཆོག་གིས་བ�འ་�ོབ་བ�ལ་དོན། འཛམ་གླིང་ས་ཁུལ་ཡོངས་
ནས་ནང་པའི་ཆོས་�ད་འ�་མིན་གྱི་དགེ་�ོང་ཕ་མ་�མས་ ཕེབས་ནས་དགེ་�ོང་མའི་
�ོམ་�ོལ་གསར་གཏོད་དང་འ�གས་�ན་གནང་�ར་�གས་མོས་གནང་གི་ཡོད་པ་དེ་
ཐོས་པར་ང་རང་ཧ་ཅང་དགའ་པོ་�ང༌། དེ་ནི་དངོས་གནས་�ོ་�ོབས་�ེད་དགོས་པ་
ཞིག་རེད། དེ་རིང་ཞོགས་པ་ངས་བ�ོད་པ་བཞིན། �ི་ལོ་ ༡༩༦༠ ནང་ནས་བ�ང་དེ་ནི་
རང་ངོས་ནས་བ�ང་དེ་ནི་རང་ངོས་ནས་སེམས་འཁུར་�་�ལ་ཞིག་�་�ར་ཡོད། རང་
ངོས་ནས་ཚ�གས་འ�་འདི་�་�་ཞིག་འཚ�གས་�བ་ན་ཅི་མ་�ང་�མ་གྱི་ཡོད་ལ་། 

�ན་�་ཡང་�ལ་མ་�ེད་ཀྱི་ཡོད། འོན་ཀྱང་ད་�་བར་�་ལག་ལེན་བ�ར་�བ་པ་�ང་
མེད། ངས་འདིར་གསལ་པོ་བཟོ་དགོས་པ་ཞིག་ལ་ང་ཚ�་ཚང་མས་བོད་པའམ་�བ་�ོགས་
པའི་དགེ་འ�ན་མ་�་ཡིན་ཡང་ཆོས་�ང་�ེ་པའི་�ོམ་�ན་ཐོབ་པ་དེ་དག་ཁས་ལེན་
དང་ངོས་འཛིན་�ེད་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་�་�་ཡིན། 

8 

 

 

p. 54, 55 

 

གལ་�ིད་ད་�་གོ་�ིག་ཡོད་པའི་ངང་བོད་ཀྱི་དགེ་འ�ན་མར་དགེ་�ོང་ 
མའི་�ོམ་པ་ལེན་�འི་གོ་�བས་མེད་ན། རང་ངོས་ནས་ག་རེ་�ེད་�བ་ཀྱི་རེད། 

 

རང་གི་བ�ན་དགོན་ནང་གོང་རིམ་ད�་�ིད་དང་�ན་�་རང་ལ་དགེ་�ོང་མ་�་�འི་
འ�ན་པ་ཡོད་�ལ་གོ་བ�ར་�ེད་གལ་དང༌། དཔེ་དེབ་འདིའི་འགོ་�ོད་�་�ག་ཡིག་
དང་མཚན་�ོས་གནང་�ེ་དགེ་�ོང་མའི་�ོམ་�ོལ་�ེལ་�ར་�བ་�ོར་གནང་མཁན་
ཆོས་བ�ད་ཀྱི་ད�་�ིད་�མ་པ་དང་། འ�ེལ་ཡོད་དགོན་པའི་མཁན་པོ། ད�་�ིད་
གཞན་པའི་�ན་ལམ་�་རང་གི་འ�ན་པ་ཇི་ཡོད་གསོལ་དགོས། བོད་བ�ད་ནང་བ�ན་
གྱི་དགེ་འ�ན་མ་ཚ�ར་�་ཆེའི་གོ་�བས་དེ་འཐོབ་�ར་འ�ན་པ་ཤིན་�་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་
དེ་ཁོང་�མ་པའི་�ན་�ར་གསོལ་ན་གོ་�བས་དེ་འ�་�ན་�འི་ཆེད་�བ་�ོར་གནང་
བར་ཁོང་�མ་པར་�ལ་ཅག་ཆེན་པོ་ངེས་པར་ཐེབས་ཀྱི་རེད། 

�ི་ལོ་ ༢༠༠༧ ལོར་འཇར་མི་ནིའི་གྲོང་ཁྱེར་ཧམ་བྷོག་ལ་དགེ་འ�ན་གྱི་�ི་ཚ� གས་ནང་
ནང་པའི་�ད་མེད་�མས་ཀྱི་�ེད་�ོ་དང་འ�ེལ་བའི་�ལ་�ིའི་བ�ན་མའི་�ན་ཚ�གས་
ཤིག་གི་ཐོག་ྋགོང་ས་མཆོག་གིས་བ�འ་�ོབ་བ�ལ་དོན། འཛམ་གླིང་ས་ཁུལ་ཡོངས་
ནས་ནང་པའི་ཆོས་�ད་འ�་མིན་གྱི་དགེ་�ོང་ཕ་མ་�མས་ ཕེབས་ནས་དགེ་�ོང་མའི་
�ོམ་�ོལ་གསར་གཏོད་དང་འ�གས་�ན་གནང་�ར་�གས་མོས་གནང་གི་ཡོད་པ་དེ་
ཐོས་པར་ང་རང་ཧ་ཅང་དགའ་པོ་�ང༌། དེ་ནི་དངོས་གནས་�ོ་�ོབས་�ེད་དགོས་པ་
ཞིག་རེད། དེ་རིང་ཞོགས་པ་ངས་བ�ོད་པ་བཞིན། �ི་ལོ་ ༡༩༦༠ ནང་ནས་བ�ང་དེ་ནི་
རང་ངོས་ནས་བ�ང་དེ་ནི་རང་ངོས་ནས་སེམས་འཁུར་�་�ལ་ཞིག་�་�ར་ཡོད། རང་
ངོས་ནས་ཚ�གས་འ�་འདི་�་�་ཞིག་འཚ�གས་�བ་ན་ཅི་མ་�ང་�མ་གྱི་ཡོད་ལ་། 

�ན་�་ཡང་�ལ་མ་�ེད་ཀྱི་ཡོད། འོན་ཀྱང་ད་�་བར་�་ལག་ལེན་བ�ར་�བ་པ་�ང་
མེད། ངས་འདིར་གསལ་པོ་བཟོ་དགོས་པ་ཞིག་ལ་ང་ཚ�་ཚང་མས་བོད་པའམ་�བ་�ོགས་
པའི་དགེ་འ�ན་མ་�་ཡིན་ཡང་ཆོས་�ང་�ེ་པའི་�ོམ་�ན་ཐོབ་པ་དེ་དག་ཁས་ལེན་
དང་ངོས་འཛིན་�ེད་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་�་�་ཡིན། 
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p. 56, 57 (Here a question was missing that needs to be 
added first) 

 

དགེ་སློང་མའི་སྡོམ་སྲོལ་སླར་གསོ་ཐུབ་ན་བོད་ཀྱི་སྤྱི་��གས་ནང་དགེ་

འདུན་གྱི་སྡེའི་ཉིན་རེའི་བྱ་སྒོར་འགྱུར་བ་འགྲོ་གི་རེད་པས། 

 

དགེ་འདུན་གྱི་བྱ་གཞག་གམ་བྱེད་སྒོ་ཕལ་ཆེར་ད་ལྟ་ནང་བཞིན་མུ་མཐུད་གནས་ཀྱི་རེད། 

དགེ་འདུན་མར་དགེ་འདུན་པས་ཆོས་ཀྱི་སློབ་ཁྲིད་གནང་བར་དགེ་འདུན་མ་རྣམས་ཀྱིས་

རིན་ཐང་ཆེན་པོ་བརྩི་ཞིང་རྗེས་སུ་ཡི་རང་ཞུ་བ་དེ་ལ་འགྱུར་བ་གང་ཡང་མ་ཕྱིན་པར་དེ་

མུས་གནས་ཀྱི་རེད། དེ་བཞིན་དགེ་འདུན་མ་རྣམས་ཀྱིས་སོ་སོ་རང་གིས་གསོ་སྦྱོང་

འ��གས་པ་དང་དགེ་སློང་ཕ་མ་�ང་འ�ེལ་ནས་དགེ་སློང་མའི་སྡོམ་པ་ལེན་པ་དང་དགེ་

འདུན་པ་མཉམ་དུ་དགེ་འདུན་མས་བོད་ཀྱི་སྤྱི་��གས་འཕེལ་རྒྱས་དང་། རྒྱ་གར་དང༌། 

བོད། ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུའི་ནང་ལ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་དར་རྒྱས་གཏོང་གི་རེད། 

 

ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་དང་ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་གི་དབུ་ཁྲིད་རྣམ་

པ་��ས་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་ཁྲོད་དགེ་སློང་མའི་སྡོམ་སྲོལ་བསྐྱར་གསོའ་ིགོ་

སྐབས་སྐྲུན་རྒྱུར་འབད་བརྩོན་གནང་བར་ངས་རྒྱབ་སྐྱོར་ག་རེ་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་རེད། 

 

རང་གི་གྲོགས་པོ་དང༌། ནང་མི། ལྷག་པར་དུ་དགེ་འདུན་གྱི་སྡེའི་ཁོངས་ཡོད་པའི་མི་

བཅས་ལ་བཀའ་མོལ་གནང་སྟེ། ྋགོང་ས་མཆོག་དང་ཆོས་བརྒྱུད་ཀྱི་དབུ་ཁྲིད་��ས་

བོད་ཀྱི་ནང་ཆོས་ཀྱི་སྲོལ་རྒྱུན་ཁྲོད་དགེ་སློང་མའི་སྡོམ་སྲོལ་བཙུགས་ནས་ཐེག་པ་ཆེན་

པོའ་ིཡུལ་གྲུ་གཞན་དང་མཉམ་ཞུགས་ཐུབ་རྒྱུའི་དགོངས་བཞེད་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཀྱི་སྐུལ་

ཅག་དང་རྒྱུན་སྤྱོད་ལག་དེབ་འདི་སོ་སོའ་ིགྲོགས་ཕོ་མོ་��་དང་མཉམ་སྤྱོད་བྱེད་དགོས། 
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p. 56, 57 (Here a question was missing that needs to be 
added first) 

 

དགེ་སློང་མའི་སྡོམ་སྲོལ་སླར་གསོ་ཐུབ་ན་བོད་ཀྱི་སྤྱི་��གས་ནང་དགེ་

འདུན་གྱི་སྡེའི་ཉིན་རེའི་བྱ་སྒོར་འགྱུར་བ་འགྲོ་གི་རེད་པས། 

 

དགེ་འདུན་གྱི་བྱ་གཞག་གམ་བྱེད་སྒོ་ཕལ་ཆེར་ད་ལྟ་ནང་བཞིན་མུ་མཐུད་གནས་ཀྱི་རེད། 

དགེ་འདུན་མར་དགེ་འདུན་པས་ཆོས་ཀྱི་སློབ་ཁྲིད་གནང་བར་དགེ་འདུན་མ་རྣམས་ཀྱིས་

རིན་ཐང་ཆེན་པོ་བརྩི་ཞིང་རྗེས་སུ་ཡི་རང་ཞུ་བ་དེ་ལ་འགྱུར་བ་གང་ཡང་མ་ཕྱིན་པར་དེ་

མུས་གནས་ཀྱི་རེད། དེ་བཞིན་དགེ་འདུན་མ་རྣམས་ཀྱིས་སོ་སོ་རང་གིས་གསོ་སྦྱོང་

འ��གས་པ་དང་དགེ་སློང་ཕ་མ་�ང་འ�ེལ་ནས་དགེ་སློང་མའི་སྡོམ་པ་ལེན་པ་དང་དགེ་

འདུན་པ་མཉམ་དུ་དགེ་འདུན་མས་བོད་ཀྱི་སྤྱི་��གས་འཕེལ་རྒྱས་དང་། རྒྱ་གར་དང༌། 

བོད། ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུའི་ནང་ལ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་དར་རྒྱས་གཏོང་གི་རེད། 

 

ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་དང་ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་གི་དབུ་ཁྲིད་རྣམ་

པ་��ས་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་ཁྲོད་དགེ་སློང་མའི་སྡོམ་སྲོལ་བསྐྱར་གསོའ་ིགོ་

སྐབས་སྐྲུན་རྒྱུར་འབད་བརྩོན་གནང་བར་ངས་རྒྱབ་སྐྱོར་ག་རེ་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་རེད། 

 

རང་གི་གྲོགས་པོ་དང༌། ནང་མི། ལྷག་པར་དུ་དགེ་འདུན་གྱི་སྡེའི་ཁོངས་ཡོད་པའི་མི་

བཅས་ལ་བཀའ་མོལ་གནང་སྟེ། ྋགོང་ས་མཆོག་དང་ཆོས་བརྒྱུད་ཀྱི་དབུ་ཁྲིད་��ས་

བོད་ཀྱི་ནང་ཆོས་ཀྱི་སྲོལ་རྒྱུན་ཁྲོད་དགེ་སློང་མའི་སྡོམ་སྲོལ་བཙུགས་ནས་ཐེག་པ་ཆེན་

པོའ་ིཡུལ་གྲུ་གཞན་དང་མཉམ་ཞུགས་ཐུབ་རྒྱུའི་དགོངས་བཞེད་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཀྱི་སྐུལ་

ཅག་དང་རྒྱུན་སྤྱོད་ལག་དེབ་འདི་སོ་སོའ་ིགྲོགས་ཕོ་མོ་��་དང་མཉམ་སྤྱོད་བྱེད་དགོས། 
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p. 56, 57 (Here a question was missing that needs to be 
added first) 

 

དགེ་སློང་མའི་སྡོམ་སྲོལ་སླར་གསོ་ཐུབ་ན་བོད་ཀྱི་སྤྱི་��གས་ནང་དགེ་

འདུན་གྱི་སྡེའི་ཉིན་རེའི་བྱ་སྒོར་འགྱུར་བ་འགྲོ་གི་རེད་པས། 

 

དགེ་འདུན་གྱི་བྱ་གཞག་གམ་བྱེད་སྒོ་ཕལ་ཆེར་ད་ལྟ་ནང་བཞིན་མུ་མཐུད་གནས་ཀྱི་རེད། 

དགེ་འདུན་མར་དགེ་འདུན་པས་ཆོས་ཀྱི་སློབ་ཁྲིད་གནང་བར་དགེ་འདུན་མ་རྣམས་ཀྱིས་

རིན་ཐང་ཆེན་པོ་བརྩི་ཞིང་རྗེས་སུ་ཡི་རང་ཞུ་བ་དེ་ལ་འགྱུར་བ་གང་ཡང་མ་ཕྱིན་པར་དེ་

མུས་གནས་ཀྱི་རེད། དེ་བཞིན་དགེ་འདུན་མ་རྣམས་ཀྱིས་སོ་སོ་རང་གིས་གསོ་སྦྱོང་

འ��གས་པ་དང་དགེ་སློང་ཕ་མ་�ང་འ�ེལ་ནས་དགེ་སློང་མའི་སྡོམ་པ་ལེན་པ་དང་དགེ་

འདུན་པ་མཉམ་དུ་དགེ་འདུན་མས་བོད་ཀྱི་སྤྱི་��གས་འཕེལ་རྒྱས་དང་། རྒྱ་གར་དང༌། 

བོད། ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུའི་ནང་ལ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་དར་རྒྱས་གཏོང་གི་རེད། 

 

ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་དང་ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་གི་དབུ་ཁྲིད་རྣམ་

པ་��ས་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་ཁྲོད་དགེ་སློང་མའི་སྡོམ་སྲོལ་བསྐྱར་གསོའ་ིགོ་

སྐབས་སྐྲུན་རྒྱུར་འབད་བརྩོན་གནང་བར་ངས་རྒྱབ་སྐྱོར་ག་རེ་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་རེད། 

 

རང་གི་གྲོགས་པོ་དང༌། ནང་མི། ལྷག་པར་དུ་དགེ་འདུན་གྱི་སྡེའི་ཁོངས་ཡོད་པའི་མི་

བཅས་ལ་བཀའ་མོལ་གནང་སྟེ། ྋགོང་ས་མཆོག་དང་ཆོས་བརྒྱུད་ཀྱི་དབུ་ཁྲིད་��ས་

བོད་ཀྱི་ནང་ཆོས་ཀྱི་སྲོལ་རྒྱུན་ཁྲོད་དགེ་སློང་མའི་སྡོམ་སྲོལ་བཙུགས་ནས་ཐེག་པ་ཆེན་

པོའ་ིཡུལ་གྲུ་གཞན་དང་མཉམ་ཞུགས་ཐུབ་རྒྱུའི་དགོངས་བཞེད་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཀྱི་སྐུལ་

ཅག་དང་རྒྱུན་སྤྱོད་ལག་དེབ་འདི་སོ་སོའ་ིགྲོགས་ཕོ་མོ་��་དང་མཉམ་སྤྱོད་བྱེད་དགོས། 
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p. 56, 57 (Here a question was missing that needs to be 
added first) 

 

དགེ་སློང་མའི་སྡོམ་སྲོལ་སླར་གསོ་ཐུབ་ན་བོད་ཀྱི་སྤྱི་��གས་ནང་དགེ་

འདུན་གྱི་སྡེའི་ཉིན་རེའི་བྱ་སྒོར་འགྱུར་བ་འགྲོ་གི་རེད་པས། 

 

དགེ་འདུན་གྱི་བྱ་གཞག་གམ་བྱེད་སྒོ་ཕལ་ཆེར་ད་ལྟ་ནང་བཞིན་མུ་མཐུད་གནས་ཀྱི་རེད། 

དགེ་འདུན་མར་དགེ་འདུན་པས་ཆོས་ཀྱི་སློབ་ཁྲིད་གནང་བར་དགེ་འདུན་མ་རྣམས་ཀྱིས་

རིན་ཐང་ཆེན་པོ་བརྩི་ཞིང་རྗེས་སུ་ཡི་རང་ཞུ་བ་དེ་ལ་འགྱུར་བ་གང་ཡང་མ་ཕྱིན་པར་དེ་

མུས་གནས་ཀྱི་རེད། དེ་བཞིན་དགེ་འདུན་མ་རྣམས་ཀྱིས་སོ་སོ་རང་གིས་གསོ་སྦྱོང་

འ��གས་པ་དང་དགེ་སློང་ཕ་མ་�ང་འ�ེལ་ནས་དགེ་སློང་མའི་སྡོམ་པ་ལེན་པ་དང་དགེ་

འདུན་པ་མཉམ་དུ་དགེ་འདུན་མས་བོད་ཀྱི་སྤྱི་��གས་འཕེལ་རྒྱས་དང་། རྒྱ་གར་དང༌། 

བོད། ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུའི་ནང་ལ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་དར་རྒྱས་གཏོང་གི་རེད། 

 

ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་དང་ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་གི་དབུ་ཁྲིད་རྣམ་

པ་��ས་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་ཁྲོད་དགེ་སློང་མའི་སྡོམ་སྲོལ་བསྐྱར་གསོའ་ིགོ་

སྐབས་སྐྲུན་རྒྱུར་འབད་བརྩོན་གནང་བར་ངས་རྒྱབ་སྐྱོར་ག་རེ་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་རེད། 

 

རང་གི་གྲོགས་པོ་དང༌། ནང་མི། ལྷག་པར་དུ་དགེ་འདུན་གྱི་སྡེའི་ཁོངས་ཡོད་པའི་མི་

བཅས་ལ་བཀའ་མོལ་གནང་སྟེ། ྋགོང་ས་མཆོག་དང་ཆོས་བརྒྱུད་ཀྱི་དབུ་ཁྲིད་��ས་

བོད་ཀྱི་ནང་ཆོས་ཀྱི་སྲོལ་རྒྱུན་ཁྲོད་དགེ་སློང་མའི་སྡོམ་སྲོལ་བཙུགས་ནས་ཐེག་པ་ཆེན་

པོའ་ིཡུལ་གྲུ་གཞན་དང་མཉམ་ཞུགས་ཐུབ་རྒྱུའི་དགོངས་བཞེད་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཀྱི་སྐུལ་

ཅག་དང་རྒྱུན་སྤྱོད་ལག་དེབ་འདི་སོ་སོའ་ིགྲོགས་ཕོ་མོ་��་དང་མཉམ་སྤྱོད་བྱེད་དགོས། 
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p. 56, 57 (Here a question was missing that needs to be 
added first) 

 

དགེ་སློང་མའི་སྡོམ་སྲོལ་སླར་གསོ་ཐུབ་ན་བོད་ཀྱི་སྤྱི་��གས་ནང་དགེ་

འདུན་གྱི་སྡེའི་ཉིན་རེའི་བྱ་སྒོར་འགྱུར་བ་འགྲོ་གི་རེད་པས། 

 

དགེ་འདུན་གྱི་བྱ་གཞག་གམ་བྱེད་སྒོ་ཕལ་ཆེར་ད་ལྟ་ནང་བཞིན་མུ་མཐུད་གནས་ཀྱི་རེད། 

དགེ་འདུན་མར་དགེ་འདུན་པས་ཆོས་ཀྱི་སློབ་ཁྲིད་གནང་བར་དགེ་འདུན་མ་རྣམས་ཀྱིས་

རིན་ཐང་ཆེན་པོ་བརྩི་ཞིང་རྗེས་སུ་ཡི་རང་ཞུ་བ་དེ་ལ་འགྱུར་བ་གང་ཡང་མ་ཕྱིན་པར་དེ་

མུས་གནས་ཀྱི་རེད། དེ་བཞིན་དགེ་འདུན་མ་རྣམས་ཀྱིས་སོ་སོ་རང་གིས་གསོ་སྦྱོང་

འ��གས་པ་དང་དགེ་སློང་ཕ་མ་�ང་འ�ེལ་ནས་དགེ་སློང་མའི་སྡོམ་པ་ལེན་པ་དང་དགེ་

འདུན་པ་མཉམ་དུ་དགེ་འདུན་མས་བོད་ཀྱི་སྤྱི་��གས་འཕེལ་རྒྱས་དང་། རྒྱ་གར་དང༌། 

བོད། ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུའི་ནང་ལ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་དར་རྒྱས་གཏོང་གི་རེད། 

 

ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་དང་ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་གི་དབུ་ཁྲིད་རྣམ་

པ་��ས་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་ཁྲོད་དགེ་སློང་མའི་སྡོམ་སྲོལ་བསྐྱར་གསོའ་ིགོ་

སྐབས་སྐྲུན་རྒྱུར་འབད་བརྩོན་གནང་བར་ངས་རྒྱབ་སྐྱོར་ག་རེ་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་རེད། 

 

རང་གི་གྲོགས་པོ་དང༌། ནང་མི། ལྷག་པར་དུ་དགེ་འདུན་གྱི་སྡེའི་ཁོངས་ཡོད་པའི་མི་

བཅས་ལ་བཀའ་མོལ་གནང་སྟེ། ྋགོང་ས་མཆོག་དང་ཆོས་བརྒྱུད་ཀྱི་དབུ་ཁྲིད་��ས་

བོད་ཀྱི་ནང་ཆོས་ཀྱི་སྲོལ་རྒྱུན་ཁྲོད་དགེ་སློང་མའི་སྡོམ་སྲོལ་བཙུགས་ནས་ཐེག་པ་ཆེན་

པོའ་ིཡུལ་གྲུ་གཞན་དང་མཉམ་ཞུགས་ཐུབ་རྒྱུའི་དགོངས་བཞེད་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཀྱི་སྐུལ་

ཅག་དང་རྒྱུན་སྤྱོད་ལག་དེབ་འདི་སོ་སོའ་ིགྲོགས་ཕོ་མོ་��་དང་མཉམ་སྤྱོད་བྱེད་དགོས། 
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p. 58, 59 

 

ང་རང་དགེ་འདུན་མ་ཞིག་མིན་ཡང་དེ་ལ་དོ་འཁུར་ག་རེ་བྱས་

ནས་བྱེད་དགོས་རེད། 

 

ཁྱེད་རང་དགེ་འདུན་མ་ཞིག་མིན་ན་ཡང་དེ་ལ་དོ་འཁུར་བྱེད་རྒྱུའི་རྒྱུ་མཚན་མང་པོ་ཡོད་

རེད། 

• ཐེག་ཆེན་པ་ཞིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས། ང་ཚ�ས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་བདེ་བ་དང་

སེམས་ཀྱི་ཡར་རྒྱས་འགྲོ་ན་སྙམ་པའི་འདུན་པ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། དགེ་སློང་མའི་སྡོམ་པ་

ཞུས་ནས་བསླབ་པ་སྲུང་ན་བོད་ཀྱི་བུད་མེད་རྣམས་ཀྱིས་དགེ་བ་རླབས་ཆེ་གསོག་

ཐུབ་པ་དང་སྒྲིབ་པ་བྱང་སྟེ་སོ་སོའ་ིཆོས་ཀྱི་ཉམས་ལེན་གོང་མཐོར་བཏང་ནས། 

སྤྱིར་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གྱི་ནུས་ཤུགས་ཆེ་རུ་འགྲོ་བ་དང་། བོད་ལ་འཁོར་རྣམ་

པ་བཞི་ཚང་ནས་མཚན་ཉིད་ཚང་བའི་ཡུལ་དབུས་དངོས་གནས་བརྩི་ཡག་ཅིག་

ཆགས་ཀྱི་རེད།  

• བོད་ཀྱི་དགེ་འདུན་གྱི་སྡེའི་ཁོངས་གཏོགས་ཡིན་པའི་ཆ་ནས། ྋགོང་ས་མཆོག་

དང་ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་གི་དབུ་ཁྲིད་རྣམ་པ་ཚ�ས་སངས་རྒྱས་བཅོམ་�ན་འདས་ཀྱི་

ཡང་དག་པའི་ཆོས་དེ་སྲོལ་འཛིན་དང་དར་ཁྱབ་གཏོང་རྒྱུའི་ཐུགས་དགོངས་ཟབ་

མོ་བཞེས་པར་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་རྒྱུ་དེ་ང་ཚ�འི་ལས་འགན་རེད།  

• ཤེས་ཡོན་ཅན་གྱི་དགེ་སློང་མ་ཡོད་ན་གཞིས་བྱེས་བོད་མིའི་སྤྱི་ཚ�གས་ནང་མིག་

དཔེ་བཟང་པོ་ཞིག་ཆགས་ནས། ཁྱིམ་པ་�ོ་མོ་ཚ�འི་ཡིད་ཆེས་སྲ་བ�ན་དུ་འགྲོ་བ་

དང་གྲྭ་བཙུན་གཉིས་ཀྱི་དགོན་པར་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡང་ཆེ་རུ་གཏོང་རྒྱུའི་སྐུལ་ཅག་

ཐེབས་ཀྱི་རེད།  
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p. 58, 59 

 

ང་རང་དགེ་འདུན་མ་ཞིག་མིན་ཡང་དེ་ལ་དོ་འཁུར་ག་རེ་བྱས་

ནས་བྱེད་དགོས་རེད། 

 

ཁྱེད་རང་དགེ་འདུན་མ་ཞིག་མིན་ན་ཡང་དེ་ལ་དོ་འཁུར་བྱེད་རྒྱུའི་རྒྱུ་མཚན་མང་པོ་ཡོད་

རེད། 

• ཐེག་ཆེན་པ་ཞིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས། ང་ཚ�ས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་བདེ་བ་དང་

སེམས་ཀྱི་ཡར་རྒྱས་འགྲོ་ན་སྙམ་པའི་འདུན་པ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། དགེ་སློང་མའི་སྡོམ་པ་

ཞུས་ནས་བསླབ་པ་སྲུང་ན་བོད་ཀྱི་བུད་མེད་རྣམས་ཀྱིས་དགེ་བ་རླབས་ཆེ་གསོག་

ཐུབ་པ་དང་སྒྲིབ་པ་བྱང་སྟེ་སོ་སོའ་ིཆོས་ཀྱི་ཉམས་ལེན་གོང་མཐོར་བཏང་ནས། 

སྤྱིར་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གྱི་ནུས་ཤུགས་ཆེ་རུ་འགྲོ་བ་དང་། བོད་ལ་འཁོར་རྣམ་

པ་བཞི་ཚང་ནས་མཚན་ཉིད་ཚང་བའི་ཡུལ་དབུས་དངོས་གནས་བརྩི་ཡག་ཅིག་

ཆགས་ཀྱི་རེད།  

• བོད་ཀྱི་དགེ་འདུན་གྱི་སྡེའི་ཁོངས་གཏོགས་ཡིན་པའི་ཆ་ནས། ྋགོང་ས་མཆོག་

དང་ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་གི་དབུ་ཁྲིད་རྣམ་པ་ཚ�ས་སངས་རྒྱས་བཅོམ་�ན་འདས་ཀྱི་

ཡང་དག་པའི་ཆོས་དེ་སྲོལ་འཛིན་དང་དར་ཁྱབ་གཏོང་རྒྱུའི་ཐུགས་དགོངས་ཟབ་

མོ་བཞེས་པར་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་རྒྱུ་དེ་ང་ཚ�འི་ལས་འགན་རེད།  

• ཤེས་ཡོན་ཅན་གྱི་དགེ་སློང་མ་ཡོད་ན་གཞིས་བྱེས་བོད་མིའི་སྤྱི་ཚ�གས་ནང་མིག་

དཔེ་བཟང་པོ་ཞིག་ཆགས་ནས། ཁྱིམ་པ་�ོ་མོ་ཚ�འི་ཡིད་ཆེས་སྲ་བ�ན་དུ་འགྲོ་བ་

དང་གྲྭ་བཙུན་གཉིས་ཀྱི་དགོན་པར་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡང་ཆེ་རུ་གཏོང་རྒྱུའི་སྐུལ་ཅག་

ཐེབས་ཀྱི་རེད།  
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Letters and Statements of Support

At a period of time such as we are now in, 
if there is a possibility to do so, then we 
the followers of Buddha must restore the 
vow of fully ordained nuns (bhikṣuṇīs).

                    H. H. the 14th Dalai Lama 
                    Mundgod (India) ~ January 6, 2008

1 

 

 

༄༅།། ད་�་ང་��་ཡོད་པའི་�ས་��ད་འདི་འ�་ཞིག་ལ། 

�ོན་པ་སངས་རྒྱས་�ི་�ེས་འ�ངས་པ་��ར། 

གོ་སྐབས་ཞིག་ཡོད་ན་དགེ་སློང་མའི་སྡོམ་སྲོལ། 

ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཞིག་བསྐྱར་གསོ་ཅི་ནས་བྱའོ།། 

༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ 

ཕྱི་ལོ་༢༠༠༨ ཟླ་༡ ��ས་��ིན་ 

རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་མོན་གྷོར་བཀའ་བསྩལ། 



2

9 

 

 

ྋགངོ་ས་ྋ�བས་་གནོ་ཆནེ་པོ་་ཆགོ་གསི་བདོ་བ�ད་ 
དགེ་�ངོ་་འ་ིཐགོ་བ�ལ་བའ་ིབཀའ་�བོ། 

དགེ་�ོང་་་དང་འ�ལ་བ། �ོ་་�ན་བ�ས་དང་འ�ེལ་བའི་ནང་པའི་�ད་་ེད་ཚ�འི་
འགན་འཁྲི་དང་�ེད་�ོའི་�ོར་གྱི་�ལ་�ིའི་ཚ�གས་ཆེན་ཐེངས་དང་པོ། ཧ་་བྷོག་
ག�ག་ལག་�ོབ་�་ཆེན་་ོ། ཧ་་བྷོག་གྲོང་ཁྱེར། འཇར་་ི་ནི། �ི་ལོ་ ༢༠༠༧ ལོའི་�་ 

༠༧ ཚ�ས་ ༡༨ ནས་ཚ�ས་ ༢༠ བར། 
 

སངས་�ས་བ�ོ་་�ན་འདས་ཀྱིས་གྲལ་རི་་དང༌། ་ི་རིགས། �ལ་ཁབ། དེ་བཞིན་�ི་
ཚ�གས་ཀྱི་གཞི་�ེན་སོགས་རིས་�་་་�ེས་པར་འགྲོ་བ་ཡོངས་�་�ོགས་པ་དང༌། ཕོ་་ོ་
ད�ེ་བ་་ེད་པའི་�ེ་བོ་�ན་ལ་སངས་�ས་དང་ཐར་པའི་ལ་་ཞིག་བ�ན་ཡོད།  

སངས་�ས་ཀྱིས་ག�ངས་པའི་ད་་པའི་ཆོས་ལ་ཉ་ས་ལེན་ཡོངས་�་�ོགས་པ་�་
འདོད་ཡོད་པའི་གང་ཟག་ཚ�འི་ཆེད་�་ཁོང་གིས་བ�ན་པའི་�ེ་ཁག་ག་་དགེ་�ོང་
ཕའི་�ེ་དང༌། བ�ན་་འི་�ེ་ཁག་ག་་དགེ་�ོང་་འི་�ེ་གཉིས་ལས་�བ་པའི་�་
བ�ན་གྱི་�ེ་ཁག་གསར་བ�ན་གནང་ཡོད་རེད།  

�ས་རབས་་ང་པོའི་རིང་ཨེ་ཤེ་�ཱའི་ཁྱོན་ཡོངས་ལ་ནང་པའི་�་བ�ན་གྱི་�ེ་དར་
འཕེལ་�གས་ཆེན་�ང་�ེ་ནང་ཆོས་ཀྱི་�བ་་ཐའི་ལ་་�གས་དང༌། �ོ་་�བ། �ལ་
ཁྲི་ས། ཆོས་ཀྱི་ཆོ་ག། �ོབ་གསོ། རིག་ག�ང༌། �ི་ཚ�གས་ཀྱི་�་་པར་འ�ར་�ོག་
གཏོང་ཡས་སོགས་ནང་ཆོས་ཀྱི་�ོགས་ཆ་འ�་་ིན་གོང་འཕེལ་གཏོང་བར་ཕན་
ཐོགས་ཆེན་པོ་�ང་ཡོད།  

དེ་རིང་ཁ་སང་ནང་པའི་�ལ་ཁབ་ཕལ་ཆེ་བའི་ནང་དགེ་�ོང་ཕའི་�ོ་་པ་ཡོད་
ནའང༌། དགེ་�ོང་་འི་�ོ་་�ན་�ལ་ཁབ་ཁ་ཤས་ནང་་་གཏོགས་་ེད། �་་ཚན་དེ་ 
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ལ་བ�ེན་ནས་བོད་བ�ད་ནང་བ�ན་ནང་དགེ་�ོང་ཕ་དང༌། དགེ་�ོང་མ། དགེ་
བ�ེན་ཕ་དང་མ་བཅས་�བ་པའི་འཁོར་�མ་པ་བཞི་ཆ་ཚང་གི་མེད། གལ་ཏེ་བོད་
བ�ད་ནང་བ�ན་ནང་དགེ་�ོང་མའི་�ོམ་པ་གསར་གཏོད་�་�བ་པ་ཡིན་ན་�བ་
པའི་འཁོར་�མ་པ་བཞི་ཆ་ཚང་བ་ཡོང་བར་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་ཡོང་�་རེད།  

● དེང་�ས་འཛམ་གླིང་ནང་�ད་མེད་ཀྱིས་འཛིན་�ོང་དང༌། ཚན་རིག། གསོ་རིག། 
ཁྲིམས་�གས། �་�ལ། �་�ལ་རིག་གནས། �ོབ་གསོ། ཚ�ང་ལས་སོགས་ལས་རིགས་
ཚང་མའི་ནང་ཆ་�ས་�གས་ཆེན་པོ་ལེན་གྱི་ཡོད་པ་མ་ཟད། ད་�ང་�ད་མེད་ཚ�ས་
ཆོས་�ོགས་ཀྱི་འཚ�་བའི་ནང་ཡོངས་�་བ�གས་པ་དང༌། ཆོས་ཀྱི་�ོབ་གཉེར་དང་
�ོང་བ�ར་ཐོབ་པ་�ས་ནས་གཞན་གྱིས་མིག་དཔེ་�་ས་�་�་�ས་ཏེ་འགྲོ་བ་མིའི་�ི་
ཚ�གས་ཀྱི་གོང་འཕེལ་ལ་�ོགས་ཡོངས་ནས་ཞབས་འདེགས་�་ཡས་ཀྱི་འདོད་པའང་
�གས་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་རེད། དེ་དང་མ�ན་པར་བ�ན་མ་ཚ�་དང༌། འཛམ་གླིང་�ོགས་
མཐའ་གང་སའི་བོད་བ�ད་ནང་བ�ན་གྱི་�ེས་འ�ག་པ་ཚ�ས་བོད་བ�ད་ནང་བ�ན་
ནང་བ�ན་མ་ཚ�ས་�ོམ་པ་ཆ་ཚང་ལེན་ཡས་ཡོད་པ་ཞིག་ཡོང་བར་སེམས་འཁུར་ཧ་
ཅང་ཆེན་པོ་�ེད་ཀྱི་ཡོད།  

● དེ་ཡང་�བ་པའི་བཀའ་ཆོས་ཀྱི་མཐར་�ག་བ�བ་�་གང་ཡིན་པ་�ད་མེད་ཚ�ས་
�བ་�བ་ཀྱི་ཡོད་པར་བ�ེན། དེང་�ས་ཀྱི་མངོན་འདོད་དང་མ�ན་པའི་�ོ་ནས་�ད་
མེད་ཚ�ར་བ�བ་�་དེ་�བ་པར་�ེད་པའི་ལམ་དང་གོ་�བས་ཆ་ཚང་ཐོབ་པ་ཞིག་
དགོས་ཀྱི་ཡོད།  

● བ�བ་�་དེ་ལེགས་སོན་ཡོང་བར་�ེད་པའི་ཐབས་དང་གོ་�བས་ཡག་�ོས་ནི་
དགེ་�ོང་མའི་�ོམ་པ་ཆ་ཚང་ཐོབ་པ་�ས་ནས། དགེ་�ོང་མའི་�ེ་ཡི་འཚ�་བའི་ནང་
ཡོངས་�་བ�གས་པ་དང་ཉམས་ལེན་གྱི་�ོལ་�ོང་�་དེ་རེད།  
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● �ད་མེད་ལ་�ོམ་པ་ཆ་ཚང་�ང་བ་ཡིན་ན་ཁོ་ཚ�ས་�ོབ་�ོང་དང༌། མཉམ་བཞག 
�ོམ་�བ་�ས་པ་བ�ད་སོ་སོའི་ཆོས་ཀྱི་�ོགས་པ་གོང་མཐོར་གཏོང་བའི་ལས་ལ་�ག་
བསམ་�མ་དག་གིས་�གས་�བ་ཀྱི་རེད། མ་ཟད་ད�ད་ཞིབ་དང༌། �ོབ་འཁྲིད། �ོབ་
�ོན་�ས་པ་དང༌། དེ་བཞིན་སངས་�ས་ཀྱི་བ�ན་པ་�ན་�་གནས་པར་དགེ་བའི་
ལས་གཞན་བ�མས་པ་བ�ད་�ི་ཚ�གས་ལ་�ན་པ་�བ་པའི་�ས་པའང་གོང་མཐོར་
འགྲོ་གི་རེད།  

གོང་གི་དགོས་པ་�་མཚན་དེ་དག་གཞིར་བཞག་པའི་ཐོག་ད�ད་ཞིབ་གཏིང་ཟབ་
�ས་པ་དང༌། བོད་བ�ད་ནང་བ�ན་གྱི་འ�ལ་བའི་མཁས་པ་དང་དགེ་འ�ན་གྱི་�ེ། 
དེ་བཞིན་�ལ་�ིའི་ཐོག་གི་ནང་པའི་�གས་གཞན་པ་བཅས་དང་གོ་བ�ར་དང་བོད་
རིགས་ནང་པའི་�ེ་ཁག་གི་�བ་�ོར་ཡོད་པའི་ཐོག་�ི་ལོ་ ༡༩༦༠ རེ་གྲངས་ནས་ངོས་
ཀྱིས་བོད་བ�ད་ནང་བ�ན་ནང་དགེ་�ོང་མའི་�ེ་�་འ�གས་ཡོང་བར་�བ་�ོར་
མཐའ་གཅིག་�་�་གི་ཡོད།  

ང་རང་ཚ�་བོད་པའི་�ི་ཚ�གས་ནང་�འང་ང་ཚ�ས་བ�ན་མ་ཚ�འི་ཤེས་ཡོན་གྱི་གནས་
ཚད་གོང་མཐོར་གཏོང་བའི་ཐད་ལ་འབད་བ�ོན་�ེད་ཀྱི་ཡོད། དེ་ཡང་བ�ན་མ་ཚ�ས་
ནང་པའི་�་�བ་�མ་གཞག་�ོབ་�ོང་�་�་དང༌། བ�ན་མ་ཚ�་ལའང་དགེ་བཤེས་ཀྱི་
�ག་འཁྱེར་དགོན་�ེའི་�ོབ་གཉེར་གྱི་ལག་འཁེྱར་མཐོ་ཤོས�ོད་པའི་ལམ་�གས་
གསར་གཏོད་�ས་པ་རེད། ང་ཚ�ས་དམིགས་�ལ་འདི་ཚ�་ལེགས་འ�བ་གང་ལེགས་
�ང་ཡོད་པར་ངོས་རང་དགའ་པོ་�ང༌།  

�་ནག་དང༌། ཐེ་ཝན། ཝི་ཊི་ནམ། ཀོ་རི་�ཱ་བཅས་ཀྱིཨེ་ཤེ་�ཱ་ཤར་མའི་ནང་པའི་
�གས་ཀྱི་ནང་དགེ་�ོང་མའི་�ེ་�་མོ་ཡོད་པ་རེད། མ་ཟད་ཨེ་ཤེ་�ཱ་�ོ་མའི་ཐེག་
དམན་གྱི་�གས་�ག་པར་སི་རི་ལང་ཀ་ནང་ལའང་དགེ་�ོང་མའི་�ེ་�ར་གསོ་�ེད་ 
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བཞིན་ཡོད་པ་རེད། དེར་བ�ེན་བོད་བ�ད་ནང་བ�ན་ནང་དགེ་�ོང་མའི་�ེ་གསར་
འ�གས་�་ཡས་དེ་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་ཞིག་དང་དོ་གལ་ཆེན་པོ་ཞིག་�་ངོས་འཛིན་
�་དགོས།  

འོན་ཀྱང་བོད་བ�ད་ནང་བ�ན་ནང་དགེ་�ོང་མའི་�ོམ་ཁྲིམས་གསར་འ�གས་�ེད་
�ོགས་ཐད། འ�ལ་བའི་ནང་གཏན་འབེབ་�ས་པའི་�ོམ་གཞིའི་ནང་�་ང་ཚ�་གནས་
དགོས་ཀྱི་ཡོད། དེ་མིན་ན། ང་ཚ�ས་དགེ་�ོང་མའི་�ོམ་ཁྲིམས་བོད་བ�ད་ནང་བ�ན་
ནང་�་ས་ནས་�ོལ་གཏོད་�ས་�ིན་ངེས་རེད།  

བོད་བ�ད་ནང་བ�ན་ནང་ལ་༼��་��ྟ་༽ཆོས་�ང་�ེ་པའི་�ོམ་�ན་གཞིར་བ�ང་
དགེ་�ོང་མའི་�ོམ་པ་ཆ་ཚང་�ས་པའི་བ�ན་མ་ཡོད་རེད་ལ། ང་ཚ�ས་ཁོང་ཚ�ར་�ོམ་
པ་ཆ་ཚང་ཐོབ་པར་ངོས་འཛིན་�ེད་ཀྱི་ཡོད་རེད། དེའང་ང་ཚ�ས་��་��ྟའི་�ོམ་
�ན་ནས་�་བ�ན་�ི་�་བ་�མ་ག�མ་འ�ལ་བ་གཞི་ག�མ་�ི་ཆོ་ག།གསོ་
�ོང་།༼པོ�་�།༽ད�ར་གནས།༼�ར་�།༽དགག་ད�ེ།༼�་ཱ�་ར་�།༽བོད་�ད་�་
བ�ར་བ་དང�། བོད་པའི་དགེ་�ོང་མའི་�ེས་ཚ�ས་དེ་ཚ�་འ�ལ་�་�མས་ལེན་�ེད་
པར་�ལ་མ་�་དགོས།  

ངོས་ཀྱིས་ནང་པའི་ཆོས་�གས་ཚང་མའི་མ�མ་�བ་ཀྱི་འབད་བ�ོན་ལ་�བ་འ�ས་
ལེགས་སོན་ཡོང་བའི་�ོན་འ�ན་�་གི་ཡིན།  

ཤཀྱའི་དགེ་�ོང་�་ལའི་�་མ་བ�ན་འཛིན་�་མཚ�ས།  
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The Buddha taught a path to enlightenment and liberation from suffering for 
all sentient beings and people of all walks of life, to women as well as men, 
without discrimination as to class, race, nationality or social background.

For those who wished to fully dedicate themselves to the practice of his 
teachings, he established a monastic order that included both a Bhikṣu 
Saṅgha, an order of monks, and a Bhikṣuṇī Saṅgha, an order of nuns.

For centuries, the Buddhist monastic order has thrived throughout Asia 
and has been essential to the development of Buddhism in all its diverse 
dimension - as a system of philosophy, meditation, ethics, religious ritual, 
education, culture, and social transformation.

While the Bhikṣu ordination lineage still exists in almost all Buddhist 
countries today, the Bhikṣuṇī ordination lineage exists only in some countries. 
For this reason, the four-fold Buddhist community (of Bhikṣus, Bhikṣuṇīs, 
Upāsakas, and Upāsikās) is incomplete in the Tibetan tradition. If we can 
introduce the Bhikṣuṇī ordination within Tibetan tradition, that would be 
excellent in order to have the four-fold Buddhist community complete.

• In today’s world, women are playing major roles in all aspects 
of secular life, including government, science, medicine, law, arts, 
humanities, education, and business. Women are also keenly interested 
in participating fully in religious live, receiving religious education 
and training, acting as role-models, and contributing fully to the 
development of human society. In the same way, nuns and followers 
of Tibetan Buddhism around the world are keenly interested in full 
ordination for nuns within the Tibetan tradition.

• Given that women are fully capable of achieving the ultimate goal of 
the Buddha’s teachings, in harmony with the spirit of the modern age, 
the means and opportunity to achieve this goal should be completely 
accessible to them.

• The most effective means and opportunity for achieving this goal is 
full ordination (Upasaṃpada) as a Bhikṣuṇī and full participation in the 

Statement of Support from  
His Holiness the 14th Dalai Lama  

Delivered at the First International Congress on Buddhist Women’s  
Role in the Saṅgha: Bhikshuni Vinaya and Ordination Lineages.  

Hamburg University, Hamburg, Germany, July 18 - 20, 2007
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life of a community of Bhikṣuṇīs, that is, a Bhikṣuṇī Saṅgha in their 
practice tradition.

• Full ordination for women will enable women to pursue 
wholeheartedly their own spiritual development through learning, 
contemplating, and meditating, and also enhance their capacities 
to benefit society through research, teaching, counseling, and other 
activities to help extend the life of the Buddhadharma.

On the basis of the above considerations, and after extensive research 
and consultation with leading Vinaya scholars and Saṅgha members of 
the Tibetan tradition and Buddhist traditions internationally, and with the 
backing of the Tibetan Buddhist community, since 1960s, I express my 
full support for the establishment of the Bhikṣuṇī Saṅgha in the Tibetan 
tradition.

Within the Tibetan community, we have been striving to raise standards of 
nuns in terms of education, introduced Buddhist philosophical studies and 
also worked to introduce the bestowal of a Geshe degree (highest academic 
degree of monastic studies) for nuns as well. I am pleased that we have been 
successful in accomplishing these aims to a great extent.

I also believe that, since a Bhikṣuṇī Saṅgha has long been established in 
the East Asian Buddhist traditions (of China, Taiwan, Vietnam, and Korea) 
and is presently being revived in the Theravada tradition of South Asia 
(especially Sri Lanka), the introduction of the Bhikṣuṇī Saṅgha within the 
Tibetan Buddhist tradition should be considered seriously and favorably.

But in terms of the modality of introducing Bhikṣuṇī vows within the tradition, 
we have to remain within the boundaries set by the Vinaya - otherwise, we 
would have introduced the Bhikṣuṇī vow in the Tibetan Buddhist tradition long 
time ago.

There are already nuns within the Tibetan tradition who have received 
the full Bhikṣuṇī vow according to the Dharmagupta lineage and whom 
we recognize as fully ordained. One thing we could do is to translate the 
three primary monastic activities (Poṣadha, Varṣa, Prāvaraṇā) from the 
Dharmagupta lineage into Tibetan and encourage the Tibetan Bhikṣuṇīs to 
do these practices as a Bhikṣuṇī Saṅgha, immediately.

I hope that these combined efforts of all Buddhist traditions bear fruit.

                                    The Buddhist Bhikṣu Tenzin Gyatso
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To the Committee for Bhikṣuṇī Ordination in the Tibetan 
Buddhist tradition

My personal view is that these days the bhikṣuṇī lineage 
prevailing in China and Taiwan is the Dharmaguptaka lineage. 
Accordingly holders of the vinaya should research the treatises 
and understand this vow lineage and the [Dharmaguptaka] method 
of bhikṣuṇī ordination by holding a meeting. If we can increase 
this bhikṣuṇī lineage it is very important to consider to do so 
in accordance with present requirements. Therefore everybody 
should make efforts.

Ganden Tripa Thupten Nyima
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ཀ�་་པ

ཐོག་མར་ང་ལ་བོད་་འི་བ�ན་མ་ཚ�ས་དགེ་�ོང་མའི་�ོམ་་་�་ཆོག་་ར་�བ་�ོར་�ེད་་འི་ཡི་གེ་ཞིག་�ི་རོགས་ཞེས་འ�ལ་�ལ་གནང་བའི་
�བསཔ ང་ལ་དེ་མ་ཐག་བསམ་�ལ་འདི་འ�་ཞིག་�ང༌པ ༼འགིྲག་ཡས་ཡོད་་་མ་རེདཔ ཡི་གེ་ཙམ་�ིས་་ས་འ�ས་ཀིྱ་མ་རེདཔ ངས་དེ་ལས་
མང་བ་�་དགོས་ངེས་རེདཔ༽ �ད་མེད་ཚ�་�ོན་་་བཅོམ་�ན་འདས་ཀྱིས་གསར་བཟོ་གནང་བའི་དགེ་འ�ན་གྱི་�ེའི་ཁོངས་�་�ོམ་་་ཡོངས་
�ོགས་�ན་་འི་ཆ་ཤས་ཤིག་�་�ར་བར་ཁོང་རང་གིས་བཀའ་འཁོྲལ་བ�ལ་ཡོད་་སཔ �ད་མེད་ཚ�ས་�ོམ་་་ཆ་ཚང་ལེན་�་ཡོང་བར་ང་
འ�་བ་ཞིག་གིས་�བ་�ོར་�ེད་་་དེ་ཀུ་ཅོ་འཕར་མ་�ོག་་་�ངས་�ང་མེད་་་ཞིག་མིན་ནམ་བསམཔ འོན་ཀྱང༌དགེ་�ོང་མའི་གནད་དོན་
དེར་ང་ཚ�་བོད་་འི་�ི་ཚ�གས་ནང་ཁྱོན་ཡོངས་ནས་དེ་ཙམ་མཁེྱན་�ོགས་མེད་་་དང༌པ ང་ལ་ཀ�་་འི་མིང་ཐོགས་་འི་ཆ་ནས་གླེང་གཞི་འདི་
ཁ་གསལ་བཟོ་བར་ང་ལའང་འགན་འཁྲི་ཏོག་ཙམ་ཡོད་་་རེདཔ

�ོན་་་བཅོམ་�ན་འདས་ཀྱིས་�ད་མེད་ཚ�་དགེ་འ�ན་གྱི་�ེའི་ནང་ཆ་ཤས་ཡོངས་�་ཚང་་འི་ངང་�གས་�འི་གོ་�བས་གནང་ཡོད་་་དང༌པ
ཁོང་ཚ�འི་ཆེད་�་དགེ་�ོང་མའི་�ོམ་་་ཆ་ཚང་ཞིག་གསར་བཟོ་གནང་ཡོདཔ གང་ཡིན་ཞེ་ན་དགེ་�ོང་མའི་�ོམ་་་ནི་�ད་མེད་ཚ�ས་ཐར་་་
དང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་་འི་གོ་འཕང་འཐོབ་་ར་�ེད་་འི་གཞི་�ེན་ཡག་ཤོས་དེ་རེདཔ དེང་�བས་འཛམ་གླིང་ས་�ོགས་གང་སའི་�ད་མེད་
ཚ�་�ེས་་་དང་འ�་བར་�ན་མ�ད་ནས་�ག་བ�ལ་གིྱས་མནར་བཞིན་ཡོདཔ ཁོ་ཚ�ས་�ག་�་�ག་བ�ལ་ལས་གོྲལ་ན་བསམ་་འི་རེ་འདོད་
འཆང་བཞིན་ཡོད་་་མ་ཟདཔ �ད་མེད་མང་་ོ་ཞིག་གིས་�ོན་་་བཅོམ་�ན་འདས་ཀིྱས་བ�ན་་འི་ལམ་ལ་�གས་ནས་�ག་བསམ་ཟོལ་མེད་
ཀིྱས་ཐར་་་འཐོབ་ཐབས་�ེད་ཀིྱ་ཡོདཔ ཐེག་ཆེན་ཉམས་ལེན་་་ཡིན་་འི་ཆ་ནས་�ད་མེད་ཚ�ས་ཐར་་་དང་ཐམས་ཅད་མཁེྱན་་འི་གོ་འཕང་
སོན་་ར་གོ་�བས་དང་མ�ན་�ེན་གང་དགའ་ཅི་ལེགས་བ�ན་�་ནི་ང་ཚ�ར་འཁྲི་བའི་འགན་འཁིྲ་དོ་གལ་ཆེན་་ོ་ཞིག་རེདཔ ང་ཚ�ས་�ང་
�བ་ཀིྱ་སེམས་�ེད་་་དང༌པ འགོྲ་བ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སངས་�ས་དང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་་འི་གོ་འཕང་སོན་་འི་�ོན་ལམ་�ག་གི་ཡོདཔ
དེ་ཙམ་གྱི་�ེས་ང་ཚ�ས་�ག་བསམ་�མ་དག་གི་�ོ་ནས་ཐར་་་དང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་་འི་གོ་འཕང་འཐོབ་་འི་ཆེད་འབད་བ�ོན་གནང་
མཁན་གྱི་�ད་མེད་ཚ�ར་གོ་�བས་གང་ཡོད་་་ཚང་མ་�ད་མ་�བ་་་ཡིན་ན་ང་ཚ�འི་�ོན་ལམ་ནི་ཚིག་�ོང་་་ཙམ་ཆགས་ཉེན་ཡོད་་་དང༌པ
ང་ཚ�་�ང་�བ་སེམས་ད་འི་ལམ་ལ་�གས་་འི་དམ་བཅའ་ཇི་ཙམ་བ�ན་་ོ་ཡོད་མེད་ལ་སོ་སོས་སོ་སོར་འ�ི་བ་གཏོང་དགོས་་་ཆགས་ཀྱི་
ཡོདཔ

འཛམ་གླིང་འདིའི་�ང་�བ་སེམས་ད་འི་འ�ིན་ལས་ཀྱི་མིག་ད་ེ་�་ན་མ་མཆིས་་་ྋགོང་ས་�བས་མགོན་ྋ�་ལའི་�་མ་མཆོག་གིས་མི་ལོ་
བ�་�ག་ག�མ་གིྱ་རིང་ང་ཚ�་གཞི་ཐམས་ཅད་ཡོད་་ར་�་བའི་འ�ལ་བའི་�གས་ཀྱི་བ�ན་མ་ཚ�ས་ཇི་�ར་དགེ་�ོང་མའི་�ོམ་་་�་ཆོག་་་
བཟོ་བའི་ཐོག་ལ་ཉམས་ཞིབ་གནང་བ་དང༌པ བགོྲ་གེླང་ཚ�གས་འ�་�ོང་ཚ�གས་གནང་བཔ དེ་བཞིན་ང་ཚ�་བོད་མི་�ི་ཡོངས་ལ་དེའི་ཐོག་�ལ་
�ག་ཀྱང་གནང་ཡོདཔ ྋགོང་ས་མཆོག་གིས་བོད་དང་�་གར་�ལ་གཉིས་་ོ་�ར་ཡང་སངས་བ�ན་་་དར་བའི་�ལ་ད�ས་�་འ�ར་ཆེད་
དགེ་�ོང་དང༌པ དགེ་�ོང་མཔ དགེ་བ�ེན་ཕ་དང་མ་བཅས་�ོབ་མའི་འཁོར་�མ་་་བཞི་ཆ་ཚང་བ་ཞིག་དགོས་�་�་ཅང་གལ་ཆེན་་ོ་ཡིན་
་འི་ཐོག་བཀའ་�ོབ་ནན་ཏན་ཕེབས་ཡོདཔ གཞི་ཐམས་ཅད་ཡོད་་ར་�་བའི་འ�ལ་བ་གཞིར་བཞག་་འི་ཐོག་དགེ་�ོང་མའི་�ོམ་་་བ�ལ་
མནོད་ཀྱི་གདམ་ཀ་�གས་རེ་ཅན་མང་དག་ཅིག་�ེད་ཡོད་་་དང༌པ ལས་དོན་དེའི་ཐོག་མ�ན་�ོད་ཀྱང་ཆེན་་ོ་�ང་ཡོདཔ ཡིན་ནའང་ྋགོང་
ས་མཆོག་གི་�ོབ་མ་དང་�ེས་འ�ག་�་�ོམ་་འི་ང་ཚ�ས་ཁོང་གིས་མ�བ་�ོན་གནང་བའི་ཁ་�ོགས་དེར་བ�ོད་མེད་་་དང༌པ གནད་དོན་
དེའི་ཐོག་ཁོང་གི་�གས་རེ་མངོན་འ�ར་ཡོང་�ད་ད་�འང་འ�ལ་�ོད་�ས་མེད་་་�་�ར་བདག་གིས་མཐོང༌པ

དེ་ཡང་བདག་ཅག་གི་�་ན་མ་མཆིས་་འི་ད�་ཁིྲད་ྋགོང་ས་ཡིད་བཞིན་ནོར་�་མཆོག་གི་�གས་འ�ན་མངོན་འ�ར་ཡོང་བར་ང་ཚ�་ཚང་
མས་མཉམ་�་�བ་�ོར་�་དགོས་་་རེདཔ ལོ་གཉིས་ཀིྱ་�ོན་�ོ་�ེ་གདན་�་ཆོས་�ོགས་ཀིྱ་�ེད་�ོ་ཞིག་གི་�བས་ངས་བོད་་འི་བ�ན་མ་ཚ�འི་
ཆེད་�་དགེ་�ོང་མའི་�ོམ་་་ནང་འ�ེན་གསར་འ�གས་�་�་ཡིན་་འི་ང་རང་�ེར་གིྱ་དམ་བཅའ་�ི་བ�གས་�ས་་་ཡིནཔ �ིར་དཀའ་
གནད་ཁག་ཅིག་ཐག་གཅོད་�་�ར་�ག་བ�ད་ཡོད་་་ཁ་གསལ་་ོ་ཡིན་ནའང༌པ བདག་ཅག་གི་�ོན་་་བཅོམ་�ན་འདས་ཀིྱ་མཐའ་ཡས་་འི་
�མས་བ�ེའི་�་མཚ�འི་ཀློང་ན་གྲངས་ལས་འདས་་འི་ཐབས་�ས་མང་དག་ཅིག་ང་ཚ�འི་མིག་མ�ན་ན་ཡོད་་ར་ངས་ཡིད་ཆེས་�ེད་ཀྱི་ཡོདཔ
དེར་བ�ེན་དེ་རིང་ང་ཚ�ས་གང་གི་མཆོད་་་འ�ལ་དགོས་སམ་ཞེ་ནཔ ང་ཚ�ས་ཐབས་�ས་དེ་དག་དངོས་�་ལག་ལེན་འཁྱོལ་བའི་འ�ན་་་
དང་མོས་་འི་མཆོད་་་འ�ལ་དགོསཔ དེ་འ�་ཡོང་བར་ཁྱེད་ཅག་གིས་ང་ལ་ལག་་་གཏོང་རོགས་ཞེས་འབོད་�ལ་�པ

ཨོ་�ན་འ�ིན་ལས་�ོ་�ེཔ
�ི་ལོ་ ༢༠༡༡ ལོའི་�་ ༦ ཚ�ས་ ༡༦ ཉིནཔ
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To the Committee of Bhikshuni Ordination in the 
Tibetan Buddhist Tradition,

I would like to state that you consider it important to 
spread Bhikshuni Ordination in Tibet and consultations 
were carried out in the past that is still ongoing which is 
important. If it is possible to spread the Bhikshuni lineage 
as extensive as possible as a result of investigations on 
existing ordination lineages in some countries around 
the world, this would serve both the Dharma and sentient 
beings. I, therefore, appeal to all of you to do your best.

On June 16, 2014, Lhodrak Taglung Tsetrul
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p. 19 header 

 

དགེ་སློང་མའི་སྡོམ་པ་དང་འབྲེལ་བའི་དྲི་ལན། 

 Questions & Answers Concerning 
Bhikṣuṇī (Gelongma) Ordination
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8 

 

 

p. 20, header 

དྲི་ལན། 

Questions & Answers 

 

1 

 

 

p. 20, 21 

 

དགེ་སློང་མའི་སྡོམ་པ་ག་རེ་རེད། 

 

སེམས་ཅན་རྣམས་འཁོར་བ་ལས་གྲོལ་བའི་ཕྱིར་སྟོན་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་ཚུལ་ཁྲིམས་

ཀྱི་བསླབ་པ་དང༌། ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་བསླབ་པ། ཤེས་རབ་ཀྱི་བསླབ་པ་བཅས་བསླབ་པ་

གསུམ་བཀའ་བསྩལ་ཡོད། ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་བསླབ་པ་ནི་ཆོས་ལ་འཇུག་པའི་ལམ་གྱི་

གཞི་རྟེན་ཡིན་ཅིང་དེའི་ནང་དགེ་འདུན་པ་དང་དགེ་འདུན་མ་ལ་སྡོམ་པ་འབོག་ཆོག་དང་

བསྲུང་བྱའི་འདུལ་བའི་བསླབ་ཁྲིམས་རྣམས་བཀོད་ཡོད། སྟོན་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་དགེ་

འདུན་ལ་སྡོམ་པ་རིམ་པ་གཉིས་ཏེ། དགེ་ཚུལ་དང་དགེ་སློང་གི་སྡོམ་པ་དང༌། དགེ་འདུན་

མར་སྡོམ་པ་རིམ་པ་གསུམ་སྟེ། དགེ་ཚུལ་མ་དང༌། དགེ་སློབ་མ། དགེ་སློང་མ་བཅས་

གསུངས་ཡོད། དགེ་འདུན་པ་རྣམས་ལ་སྡོམ་པ་རིམ་པ་གཉིས་ཀ་འབོག་ཆོག་བྱེད་ཀྱི་

ཡོད་ཀྱང༌། བོད་ཀྱི་ནང་ཆོས་ཀྱི་སྲོལ་རྒྱུན་ཁྲོད་དགེ་འདུན་མར་སྡོམ་པ་རིམ་པ་དང་པོ་

འབའ་ཞིག་ལས་འབོག་གི་མེད། ཐེག་ཆེན་གྱི་ཆོས་དར་བའི་ཡུལ་གྲུ་གཞན་པའི་ནང་

དགེ་འདུན་མས་སྡོམ་པ་ཁག་གསུམ་ཀ་ལེན་ཆོག་གི་ཡོད། གང་ཡིན་ཟེར་ན། སྟོན་པ་

སངས་རྒྱས་རང་ཉིད་ཀྱིས་བུད་མེད་ཀྱི་ཆེད་དགེ་སློང་མའི་སྡོམ་སྲོལ་གསར་གཏོད་

གནང་བ་དང་། ཁོང་རང་གི་ཨ་ནེ་དང༌མ་ཡར་སྐྱེ་དགུའི་བདག་མོ་ཆེན་མོ་དང་། སྒྲ་གཅན་

འཛིན་གྱི་ཡུམ་གྲགས་འཛིན་མ་བཅས་དགེ་སློང་མ་ཡིན་པས་སྟོན་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་

དགེ་སློང་མའི་སྡོམ་པ་དེ་གལ་འགངས་ཆེན་པོར་བརྩིས་གནང་མཛད་པ་གསལ་པོ་རེད། 
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Questions & Answers

In order to liberate beings from saṃsāra, the Buddha taught the 
three higher trainings of morality, meditation, and wisdom. 
The training in morality is the basis of the Dharma path. It 

includes rules of ordination for monks and nuns and the precepts 
they should observe. 

The Buddha established two levels of ordination for monks 
and three levels of ordination for nuns. For monks: first śrāmaṇera 
and then bhikṣu. For nuns: first śrāmaṇerikā, next sikṣamāṇā, 
and then bhikṣuṇī. In Tibetan language, the levels for monks are 
translated as getsul and gelong; for nuns they are translated as 
getsulma, gelobma, and gelongma.

Both levels of ordination are available for monks but in the 
Tibetan tradition, only the first level of ordination is offered for 
nuns, even though nuns in all other Mahāyāna Buddhist countries 
can receive all three. 

Because the Buddha established bhikṣuṇī ordination for wom-
en, and his own aunt and stepmother Mahāprajāpatī Gautamī  as 
well as Yaśodharā, the mother of his son Rāhula, were bhikṣuṇīs, 
we know that he must have considered it to be important.

What is bhikṣuṇī ordination?



24

8 

 

 

p. 20, header 

དྲི་ལན། 

Questions & Answers 

 

2 

 

 

p. 22, 23 

 

དགེ་ཚུལ་མ་དང་དགེ་སློང་མའི་སྡོམ་པར་ཁྱད་པར་ག་རེ་ཡོད་རེད། 

 

དགེ་ཚུལ་མ་ནི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་བསླབ་པར་ཉམས་ལེན་བྱེད་འགོ་བཙུགས་མ་ཐག་གི་

ལས་དང་པོ་པ་ཞིག་རེད། �ོང་ཚ�ར་བསྲུང་བྱ་ཁྲིམས་བཅུ་ཡོད་ཅིང་དེ་དག་ཞིབ་ཏུ་དབྱེ་

ན་སུམ་ཅུ་སོ་དྲུག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། དགེ་སློང་མ་ནི་དགེ་སློང་གི་སྡོམ་པ་ཡོངས་སུ་

རྫོགས་པ་བླངས་པའི་ཉམས་ལེན་མ་ཞིག་རེད། སྡོམ་པ་འབོག་ཆོག་གི་འདུལ་བའི་སྲོལ་

རྒྱུན་འདྲ་མིན་གྱི་ལུགས་སུ་སྲུང་བྱ་ཁྲིམས་ ༣༡༡། གམ། ༣༤༨། ཡང་ན། 

༣༦༤བཅས་ཡོད། དགེ་སློང་མའི་སྡོམ་རྒྱུན་ཡོད་པའི་ཐེག་ཆེན་གྱི་ཡུལ་གྲུའི་ནང་དགེ་

སློང་མས་ནང་པའི་ཆོས་ཀྱི་གཞུང་ལུགས་ལ་སློབ་གཉེར་དང༌སྒོམ་ཉམས་ལེན་གནང་

བ། བྱང་ཆུབ་སེམས་པའི་སྤྱོད་པ་ལ་ཞུགས་ནས་། སྤྱི་ཚ�གས་ནང་སྲི་ཞུ་བ�བས་པ་དང་

ཐ་མ་འགོ་ཁྲིད་ཀྱི་འགན་འཁུར་བཞེས་པ་སོགས་ལ་བརྟེན་དགེ་སློང་མའི་སྡོམ་པ་ལེན་

ཡག་དེ་ཡོངས་གྲགས་ཀྱིས་བརྩི་བཀུར་ཞུ་ཡུལ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད། 

 

གང་ཟག་གཅིག་གིས་ཁྲིམས་སུམ་བརྒྱ་ལྷག་སྲུང་ཐུབ་ཀྱི་རེད་པས། 

 

སྡོམ་པ་ཇི་ཙམ་མང་བ་སྲུང་བ་དེ་ཙམ་གྱིས་ཚུལ་ཁྲིམས་སྦྱོང་བ་དང༌། སྒྲིབ་པ་སྤོང་བ། 

དགེ་བ་གསོག་པ་བཅས་ཀྱི་གོ་སྐབས་ཡང་མང་བ་འཐོབ་ཀྱི་ཡོད། བོད་ཀྱི་ནང་ཆོས་སྲོལ་

རྒྱུན་ནང༌ལོ་ལྟར་དགེ་འདུན་བརྒྱ་ཕྲག་མང་པོས་དགེ་སློང་གི་སྡོམ་པ་ཆ་ཚང་བླངས་ནས་

ཁྲིམས་ ༢༥༣ སྲུང་གི་ཡོད། སྟོན་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མཁྱེན་པས་དགེ་འདུན་

མས་ཀྱང་སྡོམ་པ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་སྲུང་ཐུབ་པའི་ནུས་པ་གཟིགས་ཡོད།  

 

 

2 

 

 

p. 22, 23 

 

དགེ་ཚུལ་མ་དང་དགེ་སློང་མའི་སྡོམ་པར་ཁྱད་པར་ག་རེ་ཡོད་རེད། 

 

དགེ་ཚུལ་མ་ནི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་བསླབ་པར་ཉམས་ལེན་བྱེད་འགོ་བཙུགས་མ་ཐག་གི་

ལས་དང་པོ་པ་ཞིག་རེད། �ོང་ཚ�ར་བསྲུང་བྱ་ཁྲིམས་བཅུ་ཡོད་ཅིང་དེ་དག་ཞིབ་ཏུ་དབྱེ་

ན་སུམ་ཅུ་སོ་དྲུག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། དགེ་སློང་མ་ནི་དགེ་སློང་གི་སྡོམ་པ་ཡོངས་སུ་

རྫོགས་པ་བླངས་པའི་ཉམས་ལེན་མ་ཞིག་རེད། སྡོམ་པ་འབོག་ཆོག་གི་འདུལ་བའི་སྲོལ་

རྒྱུན་འདྲ་མིན་གྱི་ལུགས་སུ་སྲུང་བྱ་ཁྲིམས་ ༣༡༡། གམ། ༣༤༨། ཡང་ན། 

༣༦༤བཅས་ཡོད། དགེ་སློང་མའི་སྡོམ་རྒྱུན་ཡོད་པའི་ཐེག་ཆེན་གྱི་ཡུལ་གྲུའི་ནང་དགེ་

སློང་མས་ནང་པའི་ཆོས་ཀྱི་གཞུང་ལུགས་ལ་སློབ་གཉེར་དང༌སྒོམ་ཉམས་ལེན་གནང་

བ། བྱང་ཆུབ་སེམས་པའི་སྤྱོད་པ་ལ་ཞུགས་ནས་། སྤྱི་ཚ�གས་ནང་སྲི་ཞུ་བ�བས་པ་དང་

ཐ་མ་འགོ་ཁྲིད་ཀྱི་འགན་འཁུར་བཞེས་པ་སོགས་ལ་བརྟེན་དགེ་སློང་མའི་སྡོམ་པ་ལེན་

ཡག་དེ་ཡོངས་གྲགས་ཀྱིས་བརྩི་བཀུར་ཞུ་ཡུལ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད། 

 

གང་ཟག་གཅིག་གིས་ཁྲིམས་སུམ་བརྒྱ་ལྷག་སྲུང་ཐུབ་ཀྱི་རེད་པས། 

 

སྡོམ་པ་ཇི་ཙམ་མང་བ་སྲུང་བ་དེ་ཙམ་གྱིས་ཚུལ་ཁྲིམས་སྦྱོང་བ་དང༌། སྒྲིབ་པ་སྤོང་བ། 

དགེ་བ་གསོག་པ་བཅས་ཀྱི་གོ་སྐབས་ཡང་མང་བ་འཐོབ་ཀྱི་ཡོད། བོད་ཀྱི་ནང་ཆོས་སྲོལ་

རྒྱུན་ནང༌ལོ་ལྟར་དགེ་འདུན་བརྒྱ་ཕྲག་མང་པོས་དགེ་སློང་གི་སྡོམ་པ་ཆ་ཚང་བླངས་ནས་

ཁྲིམས་ ༢༥༣ སྲུང་གི་ཡོད། སྟོན་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མཁྱེན་པས་དགེ་འདུན་

མས་ཀྱང་སྡོམ་པ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་སྲུང་ཐུབ་པའི་ནུས་པ་གཟིགས་ཡོད།  
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Questions & Answers

Śrāmaṇerikās are novices, beginning their training in moral-
ity. They observe 10 precepts which are further divided into 
36 precepts. Bhikṣuṇīs are fully ordained female renunciate 

practitioners. They observe 311, 348, or 364 precepts, depending 
on the Vinaya tradition of ordination. 

In the Mahāyāna countries that have bhikṣuṇī ordination, be-
coming a bhikṣuṇī is a widely accepted part of the preparation for 
increased study of Buddhist scriptures, meditation, bodhisattva 
deeds to serve society, and eventually leadership positions.

How can one possibly observe over three hundred precepts?

Observing more vows provides greater opportunities to train 
in morality, to eliminate defilements, and to create merit. 
In the Tibetan tradition, each year, hundreds of monks also 

receive 253 precepts, when they become fully ordained monks. 
The Buddha, in his wisdom, realized that nuns are also capable 
of observing all the precepts of full ordination..

 What is the difference between 
śrāmaṇerikā and bhikṣuṇī precepts?
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p. 20, header 

དྲི་ལན། 

Questions & Answers 

 

3 

 

 

p. 24, 25 

 

དགེ་འདུན་མའི་སྡོམ་པའི་ནང་སྐྱེས་པའི་ལུས་ལ་རེག་མི་ཆོག་ཅེས་

གསུངས་ཡོད་པ་དེས་དགེ་འདུན་མ་�མས་�ི་��གས་ནང་འགྲུལ་

བཞུད་བྱེད་རྒྱུར་ཁག་པོ་བཟོ་གི་མ་རེད་པས། 

 

དེ་འདོད་སེམས་ཀྱི་ངང་ནས་ཆགས་པ་ཅན་གྱི་སྐྱེས་པའི་ལུས་ལ་རེག་མི་རུང་གསུངས་

པ་མ་གཏོགས་གློ་བུར་ཐོག་རྒྱག་སྐྱེས་པ་ཞིག་ལ་རེག་ཐུག་བྱུང་བ་ལ་ཟེར་གྱི་མེད། 

དཔེར་ན། ཅ་དངོས་ཤིག་ཕར་སྤྲོད་བྱེད་པའི་སྐབས་རེག་ཐུག་ཡོང་སྲིད་པ་ལྟ་བུ་ལ་ཟེར་

གྱི་མེད། སྡོམ་པ་སྲུང་བ་ལ་བརྟེན་ནས་དྲན་ཤེས་དང་བག་ཡོད་གོང་འཕེལ་འགྲོ་གི་ཡོད། 

དགེ་སློང་ཕ་མ་གཉིས་ཀ་གང་དུའང་འགྲུལ་བཞུད་ཆོག་པ་དང་�ི་��གས་ནང་�ོགས་

མང་པོའ་ིསྒོ་ནས་ཞབས་འདེགས་ཧུར་དག་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་རེད། 

 

 



27

Questions & Answers

The precept refers to a bhikṣuṇī with a lustful mind touching a 
man with a lustful mind. This does not pertain to accidental-
ly touching a man, for example when handing him an object. 

Observing the precepts increases mindfulness and conscientious-
ness. Both bhikṣus and bhikṣuṇīs are able to move about and ac-
tively contribute to society in many different ways.

One bhikṣuṇī precept states that a bhikṣuṇī  must 
not touch a man. Will this make it difficult 

for nuns to move about in society?
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p. 20, header 

དྲི་ལན། 

Questions & Answers 

 

4 

 

 

p. 26, 27 

 

དགེ་སློང་མར་དགེ་སློང་ཕ་ལས་སྡོམ་པ་རྣམ་གྲངས་མང་བ་

ག་རེ་བྱས་ནས་ཡོད་རེད། 

 

དེར་རྒྱུ་མཚན་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཡོད། སྙིང་དོན་ཆ་ནས་བྱས་ན་དགེ་སློང་ཕ་མ་གཉིས་ཀྱི་

སྡོམ་པའི་དབར་ཁྱད་པར་དེ་ཙམ་མེད་ཀྱང་ཁྲིམས་ཐོ་འགོད་བྱེད་ཕྱོགས་ཐད་དགེ་འདུན་

མར་ཁྲིམས་མང་བ་ཡོད། དེ་གང་ཡིན་ཟེར་ན། དགེ་འདུན་པའི་ཁྲིམས་གཅིག་ཚིག་མང་

པོའ་ིནང་གསུངས་པ་དེ་ཕལ་ཆེར་དགེ་འདུན་མ་ལ་ཚིག་ཉུང་ཤས་ཀྱི་ནང་ཁྲིམས་གཉིས་

སུ་ཕྱེ་ནས་གསུངས་ཡོད་ཤས་ཆེ། དེ་མིན་ཁྲིམས་ཁག་ཅིག་དགེ་འདུན་ཕ་དང་འབྲེལ་

གཏུགས་བྱེད་ཕྱོགས་སྐོར་གཏན་འབེབས་གནང་བ་དང་། ཡང་ན་དམིགས་བསལ་བུད་

མེད་བྱེ་བྲག་གི་ཁྱད་ཆོས་དང་འབྲེལ་བ་ལས་བྱུང་པ་ཞིག་རེད།  

སངས་རྒྱས་ཀྱིས་དགེ་འདུན་མའི་བསླབ་སྡོམ་གཏན་འབེབས་མ་མཛད་པའི་གོང་དགེ་

འདུན་པའི་འཆལ་སྤྱོད་ལ་གཞིགས་ཏེ་སྡོམ་གྲངས་ ༢༠༠ ལྷག་གཏན་ལ་ཕབ་པ་དང༌། 

དགེ་འདུན་མའི་བསླབ་སྡོམ་གཏན་འབེབས་མཛད་པའི་སྐབས་དགེ་འདུན་མས་དགེ་

འདུན་པའི་སྡོམ་པ་དེ་དག་ཤུལ་འཛིན་གནང་བ་དང་དགེ་འདུན་མའི་འཆལ་སྤྱོད་ལ་

གཞིགས་ཏེ་ཕལ་ཆེར་སྡོམ་གྲངས་ ༡༥༠ དེའི་སྟེང་ཁ་སྣོན་གནང་ཡོད། དུས་ཕྱིས་སུ་

དགེ་འདུན་པའི་འཆལ་སྤྱོད་དང་བསྟུན་ནས་བསྐྱར་དུ་སྡོམ་གྲངས་ ༥༠ ཁ་སྣོན་གནང་

ཡོད། 
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Questions & Answers

There are several reasons. Although the precepts of bhikṣus 
and bhikṣuṇīs are not very different in essence, the style of 
listing them is longer for nuns because a precept stated in 

many words for monks may be stated as two shorter precepts 
for nuns. Also there are some additional precepts for nuns that 
regulate their relationship to monks or deal with matters specific 
to women. 

Also, historical research suggests that the Buddha established 
more than 200 precepts on the basis of misconduct by monks, 
before the order of nuns was established. When the order of 
nuns was established, the nuns inherited those precepts from the 
monks, and another approximately150 precepts were later added 
based on the misconduct of nuns. Later, another 50 were added 
based on misconduct by monks.

Why do bhikṣuṇīs have to observe  
more precepts than bhikṣus?
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p. 28, 29 

 

དགེ་སློབ་མ་ཞུ་བ་དེ་ག་རེ་རེད། 

 

དགེ་སློབ་མ་ནི་སྦྱོང་བརྡར་བ་རིམ་པ་གཉིས་པ་སྟེ། དགེ་སློང་མའི་སྡོམ་པ་ལེན་ཕྱིར་ལོ་

གཉིས་རིང་དགེ་ཚུལ་མའི་སྡོམ་པ་དང་འདྲ་བའི་ཚུལ་ཁྲིམས་སྲུང་པ་དང་ཆབས་ཅིག་

དགེ་སློང་མའི་སྡོམ་པ་ཡང་བསྲུངས་ནས་དགེ་སློང་མའི་སྡོམ་པ་ལེན་རྒྱུར་གྲ་སྒྲིག་ཨང་

སར་ཡོད་པའི་རྟེན་དེ་རེད།  

 

དགེ་སློང་མའི་སྡོམ་པ་དང་། གསང་སྔགས་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་དབང་། བྱང་

ཆུབ་སེམས་པའི་སྡོམ་པ་བཅས་ལ་ཁྱད་པར་ག་རེ་ཡོད་རེད། 

 

ཆོ་གའི་དམིགས་ཡུལ་རྣམས་ཐ་དད་རེད། དགེ་སློང་མའི་སྡོམ་པ་ཞུས་ན་བུད་མེད་དེ་

འདུལ་བའི་བསླབ་པ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་འཇུག་པ་ཞིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། བྱང་སེམས་

ཀྱི་སྡོམ་པ་ཞུས་ན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དོན་དུ་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་

འཕང་འཐོབ་ཕྱིར་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ་ིཉམས་ལེན་བྱེད་མཁན་ཞིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། གསང་

སྔགས་ཀྱི་དབང་ཞུས་ན་ཡི་དམ་བྱེ་བྲག་དང་གཟུངས་སྔགས་སྒོམ་བཟླས་བྱ་རྒྱུའི་གནང་

བ་ཐོབ་ཀྱི་ཡོད། རྣལ་འབྱོར་རྒྱུད་དང་རྣལ་འབྱོར་བླ་ན་མེད་པའི་རྒྱུད་ཀྱི་དབང་ཞུས་ན་

གསང་སྔགས་ཀྱི་སྡོམ་པ་ལེན་པ་རེད། བསླབ་སྡོམ་དེ་��་ག�ིང་�བ་ཤོས་དང་སྲུང་ཁག་

ཤོས་ཡིན་པས་རྨང་གཞི་བརྟན་པོ་ཞིག་དགོས། དགེ་སློང་ཕ་མའི་སྡོམ་པ་སྲུང་ན་རྨང་

གཞི་བརྟན་པོ་ཞིག་འཛུགས་རྒྱུའི་རྒྱུར་འགྲོ་གི་རེད།  

 

5 

 

 

p. 28, 29 

 

དགེ་སློབ་མ་ཞུ་བ་དེ་ག་རེ་རེད། 

 

དགེ་སློབ་མ་ནི་སྦྱོང་བརྡར་བ་རིམ་པ་གཉིས་པ་སྟེ། དགེ་སློང་མའི་སྡོམ་པ་ལེན་ཕྱིར་ལོ་

གཉིས་རིང་དགེ་ཚུལ་མའི་སྡོམ་པ་དང་འདྲ་བའི་ཚུལ་ཁྲིམས་སྲུང་པ་དང་ཆབས་ཅིག་

དགེ་སློང་མའི་སྡོམ་པ་ཡང་བསྲུངས་ནས་དགེ་སློང་མའི་སྡོམ་པ་ལེན་རྒྱུར་གྲ་སྒྲིག་ཨང་

སར་ཡོད་པའི་རྟེན་དེ་རེད།  

 

དགེ་སློང་མའི་སྡོམ་པ་དང་། གསང་སྔགས་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་དབང་། བྱང་

ཆུབ་སེམས་པའི་སྡོམ་པ་བཅས་ལ་ཁྱད་པར་ག་རེ་ཡོད་རེད། 

 

ཆོ་གའི་དམིགས་ཡུལ་རྣམས་ཐ་དད་རེད། དགེ་སློང་མའི་སྡོམ་པ་ཞུས་ན་བུད་མེད་དེ་

འདུལ་བའི་བསླབ་པ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་འཇུག་པ་ཞིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། བྱང་སེམས་

ཀྱི་སྡོམ་པ་ཞུས་ན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དོན་དུ་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་

འཕང་འཐོབ་ཕྱིར་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ་ིཉམས་ལེན་བྱེད་མཁན་ཞིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། གསང་

སྔགས་ཀྱི་དབང་ཞུས་ན་ཡི་དམ་བྱེ་བྲག་དང་གཟུངས་སྔགས་སྒོམ་བཟླས་བྱ་རྒྱུའི་གནང་

བ་ཐོབ་ཀྱི་ཡོད། རྣལ་འབྱོར་རྒྱུད་དང་རྣལ་འབྱོར་བླ་ན་མེད་པའི་རྒྱུད་ཀྱི་དབང་ཞུས་ན་

གསང་སྔགས་ཀྱི་སྡོམ་པ་ལེན་པ་རེད། བསླབ་སྡོམ་དེ་��་ག�ིང་�བ་ཤོས་དང་སྲུང་ཁག་

ཤོས་ཡིན་པས་རྨང་གཞི་བརྟན་པོ་ཞིག་དགོས། དགེ་སློང་ཕ་མའི་སྡོམ་པ་སྲུང་ན་རྨང་

གཞི་བརྟན་པོ་ཞིག་འཛུགས་རྒྱུའི་རྒྱུར་འགྲོ་གི་རེད།  
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Questions & Answers

What is a śikṣamāṇā?

It is an intermediary level of training during which candidates 
for bhikṣuṇī ordination train for two years by holding precepts 
similar to those of śrāmaṇerikās, meanwhile practicing the 

bhikṣuṇī precepts to be sure that they are well prepared.

How is bhikṣuṇī ordination different than 
Vajrayāna initiation or Bodhisattva vows?

The purposes of the ceremonies are different. Bhikṣuṇī ordina-
tion establishes one as a fully-ordained nun. The Bodhisattva 
vow establishes a person as a Mahāyāna practitioner work-

ing to attain enlightenment for the benefit of all beings. Vajrayāna 
initiation empowers one to engage in the practice of a particular 
yidam and mantra. An initiation into the Yogatantra and Highest 
Yogatantra includes the Vajrayāna precepts. They are considered 
to be the most profound and difficult to keep and therefore re-
quire a stable foundation. Keeping the bhikṣu or bhikṣuṇī vows 
is an excellent way to establish this stable foundation
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8 

 

 

p. 20, header 

དྲི་ལན། 

Questions & Answers 

 

6 

 

 

p. 30, 31 

 

དགེ་ཚུལ་མ་དང་དགེ་སློང་མའི་སྡོམ་པ་ལེན་ཕྱོགས་ཐད་ཁྱད་པར་ཡོད་

རེད་པས། གལ་ཏེ་ཀུན་སློང་གཙང་མ་ཡོད་ན། དགེ་ཚུལ་མ་དང་དགེ་སློང་

མ་གཉིས་ཀ་རླབས་ཆེ་ཆུང་འདྲ་བའི་རྟེན་གཅིག་པ་མ་རེད་པས། 

 

སངས་རྒྱས་ཀྱིས་དགེ་ཚུལ་མའི་སྡོམ་པ་དེ་དགེ་སློང་མའི་སྡོམ་པ་ལེན་པའི་སྔོན་འགྲོའ་ི

སྟ་གོན་དང་སྦྱོང་བརྡར་དུ་གསུངས་ཡོད། སྡོམ་པ་མཐོ་བ་ཞུ་མ་ཞུ་རང་རང་སོ་སོའ་ི

འདོད་པ་ཡིན་པར་བཤད་མི་དགོས་ཀྱང་། དགེ་ཚུལ་མའི་སྡོམ་པ་སྲུང་ན་ཁྱིམ་པའི་སྡོམ་

པ་སྲུང་བ་ལས་དགེ་བ་རླབས་ཆེ་བ་ཡོད་པར་བརྩིས་པ་བཞིན་དགེ་སློང་མའི་སྡོམ་པ་

བླངས་ན་དགེ་ཚུལ་མའི་སྡོམ་པ་བླངས་པ་ལས་དགེ་བ་རླབས་ཆེ་བ་ཡོད་པ་ཡང་བཤད་

མི་དགོས་པ་རེད། དགེ་འདུན་པ་ལ་ཆ་བཞག་ན་དགེ་ཚུལ་གྱི་སྡོམ་པ་ལེན་རྒྱུ་དེ་ཕྱིས་སུ་

དགེ་སློང་གི་སྡོམ་པ་ལེན་རྒྱུའི་སྟ་གོན་ལྟ་བུ་རེད། དགེ་སློང་གི་སྡོམ་པ་ལེན་པ་དང་སྡོམ་

པ་དེ་དག་ཚུལ་བཞིན་དུ་སྲུང་ན་དགེ་བ་རླབས་ཆེན་ཡོད་པར་བརྩི་གི་ཡོད། དགེ་ཚུལ་

གྱི་སྡོམ་པ་སྲུང་བ་དེ་དགེ་སློང་གི་སྡོམ་པ་ཆ་ཚང་ལེན་རྒྱུའི་སྟ་གོན་ཡིན། དགེ་ཚུལ་ཕ་

མའི་སྡོམ་པར་སྦྱོང་བརྡར་བྱས་པ་དང་རང་ལོ་༢༠ལོན་དུས་དགེ་འདུན་ཕ་མའི་སྡོམ་པ་

ལེན་རྒྱུའི་གྲ་སྒྲིག་བསྒྲུབས་ཚར་ཡོད། 

ཀུན་སློང་ནི་དུས་རྟག་ཏུ་ཧ་ཅང་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་ཡིན། དགེ་ཚུལ་མ་ཞིག་གིས་ཀུན་

སློང་ཡང་དག་གི་སྒོ་ནས་སྡོམ་པ་སྲུང་ན་ཕན་རླབས་ཤིན་ཏུ་ཆེ། འོན་ཀྱང་ཀུན་སློང་དེ་

གའི་ཐོག་བུད་མེད་རྣམས་ཀྱིས་དགེ་སློང་མའི་སྡོམ་པ་སྲུང་ཐུབ་ན་ཕན་རླབས་དེ་བས་

ཀྱང་ཆེ་བ་ཡོད། གལ་ཏེ་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་དགེ་སློང་མའི་སྡོམ་པ་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་

ཞིག་གཟིགས་མེད་ན། ཁོང་གིས་སྡོམ་པ་འབོག་རྒྱུའི་གནང་བ་དེ་ཏན་ཏན་གནང་གི་མ་

རེད། སོ་སོའ་ིད་ཡོད་ཀྱི་གནས་བབས་ལ་དགའ་མགུ་ཆོག་ཤེས་བྱེད་རྒྱུ་ཡག་པོ་ཡིན་

ནའང་། སངས་རྒྱས་དང་སོ་སོའ་ིརྩ་བའི་བླ་མ་རྣམ་པ་ཚ�ས་དུས་རྟག་ཏུ་ང་ཚ�ར་ཆོས་ཀྱི་

ཉམས་ལེན་གོང་མཐོར་གཏོང་རྒྱུའི་བློ་སྟོབས་སྤེལ་གནང་མཛད་ཀྱི་འདུག   
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Questions & Answers

The śrāmaṇerikā ordination was prescribed by the Buddha as a 
preparation and training for becoming a bhikṣuṇī. Of course, 
whether to take higher ordination is a personal choice. Still, 

just as keeping the śrāmaṇerikā precepts is regarded as more 
meritorious than keeping the lay precepts, similarly, keeping the 
bhikṣuṇī precepts is regarded as more meritorious than keeping 
the śrāmaṇerikā precepts. For monks, keeping the novice pre-
cepts is preparation to later take bhikṣu ordination. Taking bhikṣu 
ordination and keeping those precepts are considered very meri-
torious. Keeping the novice precepts is preparation for taking full 
ordination. Training in the novice precepts prepares one to later 
take full ordination after a monk or nun becomes 20 years old. 

Motivation is always extremely important. A śrāmaṇerikā 
with right good motivation gains much merit, but with the same 
right motivation, she will gain even more merit if she becomes 
ordained as a bhikṣuṇī. If the Buddha had not considered bhikṣuṇī 
ordination to be important, he would not have established it. 
Being happy with one’s current situation is good, but the Bud-
dha and our lamas always encourage us to strive to improve our 
Dharma practice.

Is there a difference between taking the precepts of 
a śrāmaṇerikā and taking the precepts of a bhikṣuṇī? 
If one’s motivation is good, isn’t it just as virtuous 

to be a śrāmaṇerikā as to be a bhikṣuṇī?



34

8 

 

 

p. 20, header 

དྲི་ལན། 

Questions & Answers 

 

7 

 

 

p. 32-35 

 

དགེ་སློང་མའི་སྡོམ་སྲོལ་དེ་བོད་ནང་དེ་སྔ་ནས་ག་རེ་བྱས་

ནས་བསྐྲུན་ཐུབ་ཡོད་མ་རེད། 

 

རྒྱུན་སྲོལ་གྱི་བོད་དེ་རྒྱང་རིང་དང་ཁུག་ཀྱོག་ཀྱི་ས་བབས་ཅན་དང་གངས་རི་མཐོ་པོའ་ི

དབུས་སུ་ཆགས་པའི་ཡུལ་གྲུ་ཞིག་རེད། ཕྱི་ལོ་ ༧༦༧ ལོར་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེ་

བཙན་གྱིས་གདན་ཞུ་གནང་བ་ལྟར་རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་ཆེན་ཞི་བ་མཚ�་གངས་རིའི་རྒྱུད་

ནས་བོད་དུ་ཕེབས་ཏེ་བསམ་ཡས་དགོན་པར་སད་མི་བདུན་རབ་ཏུ་བྱུང༌། ཁོང་གི་རྗེས་

སུ་རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་ཆེན་མང་པོ་བོད་ལ་ཕེབས་ནས་བོད་ཀྱི་སྐྱེས་པ་མང་པོ་རབ་ཏུ་

བྱུང༌སྟེ། བོད་ནང་དགེ་སློང་གི་བརྒྱུད་པ་བརྟན་པོར་ཚུགས། 

བོད་ཀྱི་མཁན་པོ་རྣམ་པས་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གི་ངང་ཆོས་ཉམས་ལེན་བྱ་རྒྱུའི་འདོད་

པ་ཡོད་པའི་བོད་ཀྱི་བུད་མེད་ལ་དགེ་ཚུལ་མའི་སྡོམ་པ་བསྩལ། འོན་ཀྱང་དགེ་སློབ་མ་

དང་དགེ་སློང་མའི་སྡོམ་པ་འབོག་འཇོག་བྱེད་རྒྱུ་དེ་བོད་ནང་དར་སྲོལ་ཧ་ཅང་དཀོན་པོ་

རེད། གང་ཡིན་ཟེར་ན། དགེ་སློང་མའི་སྡོམ་པ་ཚུལ་བཞིན་དུ་འབོག་འཇོག་གནང་བར་

དགེ་སློང་མ་ ༡༢ དང་དགེ་སློང་ཕ་ ༡༠ དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། དགེ་སློབ་མས་དགེ་སློང་

མའི་སྡོམ་པ་ལེན་རྒྱུ་དེ་དགེ་སློང་ཕ་མ་གཉིས་ཀའི་དྲུང་ནས་ལེན་དགོས་པ་དང་། ང་ཚ�ས་

ཤེས་གསལ་ལ། རྒྱ་གར་ནས་བོད་ལ་འགྲུལ་བཞུད་བྱེད་རྒྱུ་དེ་ཧ་ཅང་དཀའ་ངལ་ཅན་

ཞིག་ཡིན་སྟབས་རྒྱ་གར་གྱི་དགེ་སློང་མ་མང་པོ་བོད་དུ་ཕེབས་མ་ཐུབ་པར་བརྟེན་བོད་

ནང་དགེ་སློང་མའི་སྡོམ་སྲོལ་བརྟན་པོ་ཞིག་སྤེལ་ཐུབ་མེད། རྒྱ་གར་ནང་ཕྱི་ལོ་བརྒྱ་ཕྲག་ 

༡༢ བར་དགེ་སློང་མའི་སྡོམ་རྒྱུན་དེ་མི་ཉམས་པར་གནས་ཡོད། དེ་རྗེས་ཕྱིའི་བཙན་

འཛུལ་དང་ནང་ཆོས་ཉམས་རྒུད་ཕྱིན་པའི་རྐྱེན་གྱིས་རྒྱ་གར་ནང་དགེ་སློང་ཕ་མ་གཉིས་

ཀའི་སྡོམ་རྒྱུན་དེ་གཏོར་བཤིག་ཐེབས་པ་རེད།  

ད་ལྟའི་ཆར་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་ནི་ཁུག་ཀྱོག་ཏུ་ཁེར་རྐྱང་ལུས་པ་ཞིག་མིན་པར་དེང་

རབས་ཀྱི་འཛམ་གླིང་ནང་མཉམ་ཞུགས་ཆ་ཚང་བྱེད་མཁན་ཞིག་ཆགས་ཡོད་སྟབས་
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Questions & Answers

Traditional Tibet is geographically remote, high in the snowy 
mountains. In the year 767 CE at the invitation of Tibetan 
King Trisong De’utsen, the great Indian abbot Śāntarakṣita 

came over the mountains to Tibet and ordained the first seven 
Tibetan bhikṣus at Samye Monastery. He was followed by many 
other Indian abbots and many Tibetan men became monks. Even-
tually a strong lineage of bhikṣus was firmly established in Tibet.  

These Tibetan abbots bestowed śrāmaṇerikā ordination on 
Tibetan women who sincerely wished to practice the Dharma. 
However śikṣamāṇā and bhikṣuṇī ordination were rarely per-
formed in Tibet because a properly performed bhikṣuṇī ordina-
tion ceremony requires the presence 12 bhikṣuṇīs as well as 10 
bhikṣus. Śikṣamāṇās  should receive the bhikṣuṇī vows from 
bhikṣus and bhikṣuṇīs. As far as we know, Indian bhikṣuṇīs never 
made the difficult journey to Tibet in sufficient numbers to firmly 
establish a strong lineage of Tibetan bhikṣuṇīs. Bhikṣuṇīs existed 
in India until the 12th century. After that, both the bhikṣu and 
bhikṣuṇī lineages in India were destroyed due to foreign inva-
sions and the decline of Buddhism.

Now that Tibetan Buddhism is no longer isolated and is a full 
participant in the modern world, His Holiness the Dalai Lama and 
other Tibetan lineage holders are encouraging the establishment 

Why was bhikṣuṇī ordination 
not previously established in Tibet?
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ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་དང་བོད་ཀྱི་ཆོས་བརྒྱུད་ཀྱི་དབུ་ཁྲིད་རྣམ་

པ་ཚ�ས་བོད་བརྒྱུད་ནང་བ�ན་ཉམས་ལེན་བྱེད་མཁན་གྱི་ཆེད་དགེ་སློང་མའི་སྡོམ་སྲོལ་

བརྟན་པོ་ཞིག་སྤེལ་རྒྱུར་སྐུལ་ཅག་གནང་ཡོད། དཔེར་ན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ ཟླ་༨ ཚ�ས་ ༢ 

ཉིན་ྋགོང་ས་མཆོག་གིས་ཡོངས་གྲགས་སུ་བསྩལ་བའི་བཀའ་སློབ་ནང༌། ད་བར་ལོ་ངོ་

མང་པོའ �་རིང་ང་ཚ�ས་དགེ་སློང་མའི་སྡོམ་སྲོལ་སྤེལ་རྒྱུའི་�བས་�ེས་�་ཚ�གས་བྱས་

ཡོད། ངས་རྒྱུན་དུ་བོད་པའི་སློབ་དཔོན་རྣམས་ལ་དགེ་སློང་མའི་སྡོམ་སྲོལ་སླར་གསོ་

བྱེད་པ་ནི་དོན་དངོས་སུ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་ལ་ཞབས་འདེགས་ཞུས་པ་རེད་ཅེས་

བརྗོད་ཀྱི་ཡོད། འཁོར་རྣམ་པ་བཞི་ཚང་ན་ཡུལ་དབུས་རྩིས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་བོད་

ལ་ཡུལ་དབུས་ཚང་གི་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་འ�་སོང་�ང་ང་ཚ�ས་དགེ་སློང་མའི་སྡོམ་སྲོལ་

སླར་གསོ་ཐུབ་པར་འབད་བརྩོན་ལྷོད་མེད་བྱེད་བཞིན་ཡོད། 
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དགེ་སློང་མའི་སྡོམ་སྲོལ་དེ་བོད་ནང་དེ་སྔ་ནས་ག་རེ་བྱས་

ནས་བསྐྲུན་ཐུབ་ཡོད་མ་རེད། 

 

རྒྱུན་སྲོལ་གྱི་བོད་དེ་རྒྱང་རིང་དང་ཁུག་ཀྱོག་ཀྱི་ས་བབས་ཅན་དང་གངས་རི་མཐོ་པོའ་ི

དབུས་སུ་ཆགས་པའི་ཡུལ་གྲུ་ཞིག་རེད། ཕྱི་ལོ་ ༧༦༧ ལོར་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེ་

བཙན་གྱིས་གདན་ཞུ་གནང་བ་ལྟར་རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་ཆེན་ཞི་བ་མཚ�་གངས་རིའི་རྒྱུད་

ནས་བོད་དུ་ཕེབས་ཏེ་བསམ་ཡས་དགོན་པར་སད་མི་བདུན་རབ་ཏུ་བྱུང༌། ཁོང་གི་རྗེས་

སུ་རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་ཆེན་མང་པོ་བོད་ལ་ཕེབས་ནས་བོད་ཀྱི་སྐྱེས་པ་མང་པོ་རབ་ཏུ་

བྱུང༌སྟེ། བོད་ནང་དགེ་སློང་གི་བརྒྱུད་པ་བརྟན་པོར་ཚུགས། 

བོད་ཀྱི་མཁན་པོ་རྣམ་པས་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གི་ངང་ཆོས་ཉམས་ལེན་བྱ་རྒྱུའི་འདོད་

པ་ཡོད་པའི་བོད་ཀྱི་བུད་མེད་ལ་དགེ་ཚུལ་མའི་སྡོམ་པ་བསྩལ། འོན་ཀྱང་དགེ་སློབ་མ་

དང་དགེ་སློང་མའི་སྡོམ་པ་འབོག་འཇོག་བྱེད་རྒྱུ་དེ་བོད་ནང་དར་སྲོལ་ཧ་ཅང་དཀོན་པོ་

རེད། གང་ཡིན་ཟེར་ན། དགེ་སློང་མའི་སྡོམ་པ་ཚུལ་བཞིན་དུ་འབོག་འཇོག་གནང་བར་

དགེ་སློང་མ་ ༡༢ དང་དགེ་སློང་ཕ་ ༡༠ དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། དགེ་སློབ་མས་དགེ་སློང་

མའི་སྡོམ་པ་ལེན་རྒྱུ་དེ་དགེ་སློང་ཕ་མ་གཉིས་ཀའི་དྲུང་ནས་ལེན་དགོས་པ་དང་། ང་ཚ�ས་

ཤེས་གསལ་ལ། རྒྱ་གར་ནས་བོད་ལ་འགྲུལ་བཞུད་བྱེད་རྒྱུ་དེ་ཧ་ཅང་དཀའ་ངལ་ཅན་

ཞིག་ཡིན་སྟབས་རྒྱ་གར་གྱི་དགེ་སློང་མ་མང་པོ་བོད་དུ་ཕེབས་མ་ཐུབ་པར་བརྟེན་བོད་

ནང་དགེ་སློང་མའི་སྡོམ་སྲོལ་བརྟན་པོ་ཞིག་སྤེལ་ཐུབ་མེད། རྒྱ་གར་ནང་ཕྱི་ལོ་བརྒྱ་ཕྲག་ 

༡༢ བར་དགེ་སློང་མའི་སྡོམ་རྒྱུན་དེ་མི་ཉམས་པར་གནས་ཡོད། དེ་རྗེས་ཕྱིའི་བཙན་

འཛུལ་དང་ནང་ཆོས་ཉམས་རྒུད་ཕྱིན་པའི་རྐྱེན་གྱིས་རྒྱ་གར་ནང་དགེ་སློང་ཕ་མ་གཉིས་

ཀའི་སྡོམ་རྒྱུན་དེ་གཏོར་བཤིག་ཐེབས་པ་རེད།  

ད་ལྟའི་ཆར་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་ནི་ཁུག་ཀྱོག་ཏུ་ཁེར་རྐྱང་ལུས་པ་ཞིག་མིན་པར་དེང་

རབས་ཀྱི་འཛམ་གླིང་ནང་མཉམ་ཞུགས་ཆ་ཚང་བྱེད་མཁན་ཞིག་ཆགས་ཡོད་སྟབས་
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of the bhikṣuṇī lineage for practitioners of Tibetan Buddhism. 
For example, on August 2, 2009, H.H. the Dalai Lama publi-
cally stated: “For many years we have been trying to introduce 
the bhikṣuṇī vow. I often tell Tibetan masters that the restoration 
of the bhikṣuṇī is actually service to the Buddha Dharma. If the 
four communities are complete, one can call the respective place 
a ‘central land’. At present in Tibet the four communities are not 
complete. Therefore, we are really making every effort to restore 
the bhikṣuṇī saṅgha.”
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གནའ་རབས་རྒྱ་གར་ནང་དགེ་སློང་མ་ཡོད་རེད་པས། 

 

ཡོད་རེད། སྟོན་པ་སངས་རྒྱས་རང་ཉིད་ཀྱིས་དགེ་སློང་ཕའི་སྡོམ་པ་གནང་ནས་ལོ་ལྔའི་

རྗེས་ལ་བུད་མེད་ཀྱི་ཆེད་དགེ་སློང་མའི་སྡོམ་པ་གཏན་འབེབས་གནང་ཡོད། ཁོང་གིས་

བུད་མེད་རྣམས་ལ་ཐར་པ་ཐོབ་པའི་ནུས་པ་ཡོད་ཅེས་གསུངས་ཡོད། འདུལ་བའི་གཞུང་

ནང་སྟོན་པ་སངས་རྒྱས་རང་ཉིད་ཀྱི་ཁྱིམ་ཚང་གི་བུད་མེད་མང་པོ་ཞིག་སྙན་གྲགས་ཆེ་

བའི་དགེ་སློང་མ་ཡིན་པ་གསལ་འདུག  ཕྱི་ལོ་མ་དར་གོང་བརྒྱ་ཕྲག་གསུམ་པའི་ནང་རྒྱ་

གར་གྱི་ཆོས་རྒྱལ་མྱ་ངན་མེད་ཀྱི་སྲས་མོ་གནས་བརྟན་མ་ཆེན་མོ་དགེ་འདུན་གྱི་བཤེས་

གཉེན་མ་ ༼སང་གྷ་མི་ཏྲཱ་༽དེ་དགེ་སློང་མ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་། ཁོང་རྒྱ་གར་གྱི་དགེ་སློང་མ་

གཞན་དང་ལྷན་དུ་ཤྲི་ལངྐར་ཕེབས་ཏེ་ཤྲི་ལངྐའི་བུད་མེད་མང་པོ་ཞིག་ལ་ཁོང་གིས་དགེ་

ཚུལ་མ་དང༌། དགེ་སློབ་མ། དགེ་སློང་མ་བཅས་ཀྱི་སྡོམ་པ་ཕོག་པས། རྒྱ་གར་དང་ཤྲི་

ལངྐའི་ནང་སྡོམ་རྒྱུན་དེ་ལོ་ངོ་སྟོང་ཕྲག་ལྷག་གི་རིང་རྒྱུན་བསྲིངས་བྱུང་། ཕྱི་ལོ་༤༣༣ 

དང་ ༤༣༤ ལོར་ ཤྲི་ལངྐའི་དགེ་སློང་མ་རྒྱ་ནག་ཏུ་གདན་འདྲེན་ཞུས་ཏེ། རྒྱ་གར་གྱི་

མཁས་དབང་དགེ་འདུན་གོ་ཆས་ ༼སང་གྷ་བར་མཎ་༽ མཁན་པོ་གནང་སྟེ་རྒྱ་ནག་གི་

དགེ་སློང་དང་ལྷན་དུ་རྒྱའི་བུད་མེད་སུམ་བརྒྱར་དགེ་སློང་མའི་སྡོམ་པ་གནང༌། དེ་ལས་

ཐེ་ཝན་དང༌། ཀོ་རི་ཡ། ཝེ་ཐེ་ནམ་བཅས་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ་ིཡུལ་གྲུ་མང་པོའ་ིནང་དགེ་

སློང་མའི་སྡོམ་སྲོལ་དར་འཕེལ་བྱུང་སྟེ། དུས་ད་ལྟ་བར་དུའང་གནས་ཡོད། ཐེག་ཆེན་གྱི་

ཆོས་ཉམས་ལེན་བྱེད་པའི་ཡུལ་གྲུའི་ནང་དགེ་སློང་མ་སྟོང་ཕྲག་མང་པོ་ཡོད།  
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Yes, the Buddha himself established the bhikṣuṇī ordination 
for women five years after he had established the bhikṣu 
order. He stated that women had the potential to attain en-

lightenment. The Vinaya texts show that many women in the 
Buddha’s own family were famous bhikṣuṇīs. 

In the 3rd century B.C. the Indian Dharma King Aśoka’s daugh-
ter Mahāsthavirā Saṅghamitrā (Pāli. Mahātherī Saṅghamittā) 
who was a bhikṣuṇī went with many other Indian bhikṣuṇīs to 
Sri Lanka and ordained many Sri Lankan women as śrāmaṇerikā, 
śikṣamāṇā and bhikṣuṇī. This lineage continued in both India and 
Sri Lanka for over a thousand years. 

In the years 433/434 CE, Sri Lankan bhikkhunīs were invit-
ed to China, where together with local bhikṣus, presided by the 
very learned Indian monk scholar Saṅghavarman, they ordained 
300 Chinese nuns as bhikṣuṇīs. From there the bhikṣuṇī lineage 
spread to many other Mahāyāna countries such as Taiwan, Ko-
rea, and Vietnam, where it continues today. There are thousands 
of bhikṣuṇīs in Mahāyāna Buddhist countries.

Were there bhikṣuṇīs in ancient India?
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རྒྱ་ནག་གི་དགེ་སློང་མའི་སྡོམ་རྒྱུན་དེ་ཚད་ལྡན་ཞིག་རེད་པས། 

 

རེད། རྒྱ་ནག་གི་སྡོམ་རྒྱུན་དེ་ལ་ཆོས་སྲུང་སྡེ་པ་ཞེས་ཟེར། རྒྱ་ནག་ཆོས་སྲུང་སྡེ་པའི་

དགེ་སློང་མའི་སྐོར་གྱི་དཔེ་དེབ་ཀྱིས་མཚ�ན་རྒྱ་ནག་གི་ལོ་རྒྱུས་ཞིབ་འ�ག་གི་ཟིན་ཐོའ་ི

ནང་། མི་རབས་ནས་མི་རབས་བརྒྱུད་ནས་དེང་སང་བར་སྡོམ་རྒྱུན་དེའི་ཁྲོད་ཀྱི་སྙན་

གྲགས་ཆེ་བའི་དགེ་འདུན་མའི་རྣམ་ཐར་འཁོད་ཡོད། གནའ་བོའ་ིརྒྱ་ནག་གི་དགེ་སློང་

མའི་ཁོངས་ཕྱི་ལོ་ ༤༣༤ ལོར་རྒྱ་ནག་གི་དགེ་སློང་མ་ཧུའེ་ཀོའ་ོ(Hui-Kuo) ཞུ་བ་

དེ་ཡོད་ཅིང་།   ཁོང་ནི་རྒྱ་གར་གྱི་མཁས་དབང་དགེ་འདུན་གོ་ཆས་ ༼སང་གྷ་བར་

མཎ༽ མཁན་པོ་དང་ ཤྲི་ལངྐའི་དགེ་སློང་མ་དང་རྒྱ་ནག་གི་དགེ་སློང་ཕས་བསྐོར་ཏེ་དགེ་

སློང་མའི་སྡོམ་པ་ཕོག་པའི་གྲལ་ལ་ཡོད། དེ་ནས་བཟུང་ད་བར་རྒྱ་ནག་ནང་མི་རབས་

ནས་མི་རབས་བར་གྱི་དགེ་སློང་མའི་མཚན་གཞུང་རིང་པོ་དགེ་སློང་མའི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་

ཟིན་ཐོ་ཆ་ཚང་ཞེས་པའི་དཔེ་དེབ་(Pi-chiu-ni chuan-shu) ནང་འཁོད་

འདུག  དཔེ་དེབ་དེ་དང་དེ་མིན་གྱི་རྣམ་ཐར་འདྲ་མིན་ནང་དགེ་སློང་མའི་སྡོམ་རྒྱུན་འདུལ་

བ་དང་མཐུན་པར་ཡང་དག་པ་ཞིག་གཏན་འབེབས་གནང་བ་དང༌། སྡོམ་པ་གནང་མཁན་

གྱི་མཁན་པོའ་ིམཚན་བྱང་ཁ་གསལ་དང་། དགེ་སློང་མ་རྣམས་ཀྱིས་ཉིན་རེ་བཞིན་ཧུར་

བརྩོན་ཆེན་པོས་རྒྱུན་འཛིན་གནང་བ་བཅས་ལ་བརྟེན་རྒྱ་ནག་ནང་དགེ་སློང་མའི་སྡོམ་

རྒྱུན་དེ་མ་ཆད་པར་དུས་ད་ལྟ་བར་དུ་གནས་པ་བསྟན་གྱི་ཡོད། ཆོས་སྲུང་སྡེ་པ་ནི་ཀོ་རི་

ཡ་དང༌། ཐེ་ཝན། ཝེ་ཐེ་ནམ་བཅས་ཀྱི་ནང་དུའང་ཉམས་ལེན་བྱེད་བཞིན་པ་རེད།  
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Yes. The Chinese Vinaya lineage is known as the Dharma-
guptaka lineage. Chinese historical records such as the Book 
on the Chinese Dharmaguptaka Bhikṣuṇī Lineage give the 

biographies of eminent nuns in this lineage generation by genera-
tion up to the present day. 

Among the early Chinese bhikṣuṇīs was Bhikṣuṇī Hui-kuo 
who in 434 C.E. was ordained in a ceremony which included 
the Sri Lankan bhikṣuṇīs and Chinese bhikṣus presided by the 
Indian preceptor Saṅghavarman. A long list of every generation 
of Chinese bhikṣuṇīs since that date down to the present time 
is contained in the text Complete Records of the Biographies of 
Bhikṣuṇīs (Pi-chiu-ni chuan-shu). 

This book and other biographies show that the bhikṣuṇī lin-
eage was correctly established according to the Vinaya, and the 
historical records of the preceptor’s names demonstrate that the 
vow has been transmitted in China in an unbroken stream since 
that time and kept alive each day through the diligent practice 
of many bhikṣuṇīs. The Dharmaguptaka Vinaya lineage is also 
practiced in Korea, Taiwan, and Vietnam.

Is the Chinese bhikṣuṇī ordination 
lineage an authentic one?
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p. 40, 41 

 

བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གྱིས་འདུལ་བའི་སྡོམ་རྒྱུན་གང་འདྲ་ཞིག་

ཉམས་ལེན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་རེད། 

 

སངས་རྒྱས་ཞལ་བཞུགས་པའི་སྐབས་ཕལ་ཆེར་འདུལ་བའི་སྡོམ་རྒྱུན་གཅིག་ལས་མེད་

ཀྱང་། དུས་ཀྱི་འཕེལ་རིམ་དང་ས་བབས་ཀྱི་གནས་སྟངས་དང་སྐད་ཡིག་མི་འདྲ་བའི་

དབང་གིས་རིམ་པས་ཡུལ་ལུང་སོ་སོར་སྡོམ་རྒྱུན་མི་འདྲ་བ་དར་ཁྱབ་བྱུང༌། བོད་ཀྱི་ནང་

ཆོས་ནི་གཞི་ཐམས་ཅད་ཡོད་པར་སྨྲ་བའི་སྡེ་པའི་བརྒྱུད་པ་ཡིན། དེའང་སྡོམ་པ་འབོག་

ཆོག་དང་སྡོམ་གྲངས་མང་ཉུང་ཐད་རྒྱ་ནག་དང༌། ཀོ་རི་ཡ། ཐེ་ཝན། ཝེ་ཐེ་ནམ་བཅས་ཀྱི་

ནང་ཉམས་ལེན་བྱེད་བཞིན་པའི་ཆོས་སྲུང་སྡེ་པ་དང༌། ཤྲི་ལངྐ་དང༌། བྷར་མ། ཐེ་ལན་ཌེ་

བཅས་གནས་བརྟན་སྡེ་བའི་ལུགས་ཀྱི་ཡུལ་གྲུ་ཁག་གི་ནང་ཉམས་ལེན་བྱེད་པའི་གཙུག་

ལག་ཁང་ཆེན་གྱི་སྡེ་པ་དང་ཕྲན་བུ་མི་འདྲ་བ་ཡོད།  

 



43

Questions & Answers

Which Vinaya lineage is practiced in Tibetan Buddhism?

Although historical research suggests that in the Buddha’s era 
there were probably not various Vinaya lineages, over time 
different lineages developed in different geographical ar-

eas and  different language groups. Tibetan Buddhists follow the 
Mūlasarvāstivāda lineage, which has slightly different ceremo-
nies and numbers of precepts than the Dharmaguptaka lineage 
which is practiced in China, Korea, Taiwan, and Vietnam and the 
Mahāvihāra lineage which is practiced in Theravāda countries 
such as Sri Lanka, Burma and Thailand.
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p. 42, 43 

 

དུས་རབས་མང་པོ་དེ་འདྲའི་རྗེས་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་ཁྲོད་དགེ་སློང་

མའི་སྡོམ་སྲོལ་བསྐྱར་གསོ་བྱེད་རྒྱུའི་རྒྱུ་མཚན་ག་རེ་རེད ། 

 

དགེ་སློང་མའི་སྡོམ་སྲོལ་བསྐྱར་གསོ་བྱེད་རྒྱུའི་རྒྱུ་མཚན་གལ་འགངས་ཆེ་ཤོས་ནི་སྤྱི་

ནོར་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་མཆོག་གིས་ག��ས་ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་གི་དབུ་ཁྲིད་རྣམ་

པ་ཚ�ས་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་ཁྲོད་དགེ་སློང་མའི་སྡོམ་སྲོལ་དེ་ངེས་པར་དུ་བསྐྱར་གསོ་

བྱེད་རྒྱུའི་ཐུགས་དགོངས་བསྒྲུབ་རྒྱུ་དེ་རེད། ཁོང་རྣམ་པའི་དགོངས་བཞེད་དེ་ཚ�་ལག་

དེབ་འདིའི་ནང་བཀོད་ཡོད། ཁོང་རྣམ་པས་འགྲེལ་བརྗོད་གནང་བ་བཞིན། བོད་ནང་དགེ་

སློང་མའི་སྡོམ་སྲོལ་བསྐྱར་གསོ་ཐུབ་ན་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་ཕན་ནུས་ཆེ་རུ་འགྲོ་གི་

རེད། གང་ཡིན་ཞེ་ན། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞལ་ནས་འདུལ་བའི་ནང༌། ཡུལ་དབུས་ལ་འཁོར་

རྣམ་པ་བཞི་སྟེ། དགེ་སློང་ཕ་མ་དང་། དགེ་བསྙེན་ཕ་མ་དགོས། སྙིགས་མའི་དུས་འདིར་

དགེ་སློང་མའི་སྡོམ་སྲོལ་སླར་གསོ་ཐུབ་ན་བོད་ཀྱི་ནང་ཆོས་ཀྱི་ཕན་ནུས་ཆེ་རུ་འགྲོ་གི་

རེད། དེའི་སྟེང་སྐྱེས་པ་ཕོས་དགེ་ཚུལ་གྱི་སྡོམ་པའི་རྗེས་དགེ་སློང་གི་སྡོམ་པ་ཞུ་ཐུབ་ན་

དགེ་བའི་ལས་རླབས་ཆེ་བ་བསྒྲུབ་ཐུབ་པ་དང་ཆོས་ཀྱི་ཉམས་ལེན་གཏིང་ཟབ་ཏུ་གཏོང་

ཐུབ་པ་བཞིན། དགེ་ཚུལ་མའི་སྡོམ་པ་ཡོད་པའི་བུད་མེད་ཚ�ས་དགེ་སློང་མའི་སྡོམ་པ་

བླངས་ཐུབ་ན་དགེ་བའི་ལས་རླབས་ཆེ་བ་བསྒྲུབ་ཐུབ་པ་དང་ཆོས་ཀྱི་ཉམས་ལེན་ཡང་

གཏིང་ཟབ་ཏུ་གཏོང་ཐུབ་ཀྱི་རེད། 
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Questions & Answers

The most important reason to establish bhikṣuṇī lineage is to 
carry out the wishes of His Holiness the Dalai Lama and the 
heads of all Tibetan traditions that the bhikṣuṇī vow should 

be revived in the Tibetan tradition. Their intentions in this matter 
are included in this booklet. 

As they explain, establishment of the bhikṣuṇī ordination 
in Tibet will benefit  the Dharma because the Buddha stated in 
the Vinaya that a ‘central land’ requires the four communities 
of practitioners; bhikṣu, bhikṣuṇī, upāsaka and upāsikā. Hav-
ing bhikṣuṇīs will benefit the Tibetan Dharma in these times of 
degeneration. Also, just as many men who are śrāmaṇeras gain 
greater merit and deepen their Dharma practice through receiving 
bhikṣu ordination, women who are śrāmaṇerikās will also be able 
to gain greater merit and deepen their Dharma practice through 
becoming bhikṣuṇī.

Why should Tibetan Buddhism revive the 
bhikṣuṇī lineage after all these centuries?
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p. 44, 45 

 

ད་ལྟའི་སྐབས་འདིར་དགེ་འདུན་མ་རྣམས་ལ་དགེ་སློང་མའི་སྡོམ་པ་

ལས་སློབ་སྦྱོང་གི་གོ་སྐབས་ཡག་པོ་ཞིག་སྐྲུན་རྒྱུར་དོ་སྣང་བྱ་རྒྱུ་དེ་

གལ་འགངས་ཆེ་གི་མ་རེད་པས། 

 

གཉིས་ཀ་གལ་ཆེན་པོ་རེད། ཕྱོགས་གཉིས་ཀར་ཡར་རྒྱས་ཆབས་ཅིག་ཏུ་གཏོང་དགོས་

རེད། དེའི་སྟེང་དགེ་འདུན་ཕོ་མོ་གཉིས་ཀས་སྡེ་སྣོད་གསུམ་སྟེ་འདུལ་བ་དང༌། མདོ་སྡེ། 

མངོན་པ་བཅས་ལ་སློབ་གཉེར་བྱེད་དགོས་རེད། བོད་དང་རྒྱ་ནག་ནང་བསྙེན་རྫོགས་ཀྱི་

སྡོམ་པ་བླངས་ཟིན་ན་མ་གཏོགས་འདུལ་གཞུང་ཆ་ཚང་སློབ་གཉེར་བྱེད་མི་ཆོག་པས་

དགེ་ཚུལ་ཕ་རྣམས་འཛིན་གྲྭ་མཐོ་བར་བསླེབས་དུས་དགེ་སློང་ཕའི་སྡོམ་པ་ལེན་གྱི་ཡོད། 

འབར་མ་དང༌། ཤྲི་ལངྐ༌། ཐེ་ལེན་ཌེ་བཅས་གནས་བརྟན་སྡེ་བའི་ལུགས་ཀྱི་ཡུལ་གྲུའི་

ནང་ཁྱིམ་པ་དང་རབ་བྱུང་རྣམས་ལ་དགེ་སློང་ཕ་མའི་བསླབ་པར་སློབ་གཉེར་བྱེད་རྒྱུའི་

སྐུལ་ཅག་གཏོང་གི་ཡོད། དེས་ན་�ོང་ཚ�ས་དགེ་འདུན་རྣམས་ལ་རྒྱབ་�ོར་ཚུལ་བཞིན་

དུ་ཇི་ལྟར་བྱེད་དགོས་པ་ཤེས་རྟོགས་ཐུབ། 



47

Questions & Answers

Just now, isn’t it more important to focus on  
opportunities for better education for nuns 

than to focus on bhikṣuṇī ordination?

Both are important. Progress can be made in both areas si-
multaneously. Furthermore monks and nuns are supposed to 
study the Tripiṭaka, that is Vinaya, Sūtra and Abhidharma. 

In Tibet and China the entire Vinaya can be studied only, if you 
are fully ordained. For that reason śrāmaṇeras take the bhikṣu 
precepts, when they reach the Vinaya class. In Theravāda coun-
tries, such a Burma, Sri Lanka, and Thailand, laypeople and nov-
ices are encouraged to study the bhikṣu and bhikṣuṇī precepts, so 
they can learn how to properly support the saṅgha.
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དགེ་སློང་མའི་སྡོམ་པ་བླངས་ན་རང་གཞན་གཉིས་ཀར་ཁེ་ཕན་ག་རེ་ཡོད་རེད། 

 

དགེ་སློང་མའི་སྡོམ་པ་བླངས་ནས་ཚུལ་བཞིན་དུ་སྲུང་བ་ཡིན་ན་བསྔགས་བརྗོད་འོས་

པའི་དགེ་བའི་བྱ་བ་ཞིག་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་གཤམ་གསལ། 

༡ ལོ་བརྒྱ་ཕྲག་གི་རིང་ལ༌དགེ་ཚུལ་ཕ་རྣམས་ཀྱིས་ཚ�གས་རླབས་པོ་ཆེ་གསོག་རྒྱུ་དང༌། 

དགེ་བའི་སྤྱོད་པར་སློབ་རྒྱུ། ནང་པའི་སྤྱི་ཚ�གས་�ོད་འགོ་�ིད་བྱ་རྒྱུ་བཅས་ཀྱི་ཆེད་དགེ་

སློང་གི་སྡོམ་པ་ལེན་རྒྱུའི་ཐག་གཅོད་གནང་བ་དེ་བསྔགས་བརྗོད་འོས་པ་ཞིག་རེད། དགེ་

ཚུལ་ཕས་དགེ་སློང་ཕའི་སྡོམ་པ་ལེན་འདོད་དང་དགེ་ཚུལ་མས་དགེ་སློང་མའི་སྡོམ་པ་

ལེན་འདོད་ཡོད་པ་གཉིས་ཀ་གཅིག་པ་རེད།  

༢ ནང་པ་དང་ཕྱི་རོལ་པའི་ཁྱད་པར་སྐྱབས་འགྲོའ་ིསྒོ་ནས་འབྱེད་པ་ལྟར། དགེ་སློང་ཕ་

མའི་སྡོམ་པ་ལེན་པ་ཡིན་ན་རང་ཉིད་དགེ་འདུན་གྱི་སྡེའི་ཆ་ཤས་བཅོས་མ་མ་ཡིན་པ་

ཞིག་ཏུ་འགྱུར་གྱི་ཡོད། དགེ་ཚུལ་ཕ་མའི་སྡོམ་པ་ཙམ་བླངས་པས་དགེ་འདུན་གྱི་སྡེའི་

ཁོངས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་ཚུད་ཀྱི་མེད་ཀྱང་དེ་ནི་སྔོན་འགྲོའ་ིརིམ་པ་དང་པོ་དེ་

ཆགས་ཀྱི་ཡོད། འཁོར་རྣམ་པ་བཞིའི་མཚན་གྱི་ནང་དགེ་ཚུལ་ཕའམ་མའི་མིང་དངོས་སུ་

སྨྲོས་མེད།  

༣ དགེ་སློང་གི་སྡོམ་པ་བླངས་མཁན་ཚ�་ཆོས་ཕྱོགས་ཀྱི་གཙ�་བོའ་ིབྱེད་སྒོ་ཁག་གསུམ་

སྟེ་གསོ་སྦྱོང་དང༌། དབྱར་གནས། དགག་དབྱེ་བཅས་ཀྱི་ནང་མཉམ་ཞུགས་བྱེད་ཆོག  

སྡོམ་པ་བསྲུངས་ནས་དེ་གསུམ་ལ་མཉམ་ཞུགས་བྱེད་པ་དང་ཆོས་ཉམས་ལེན་བྱས་ན་

དགེ་བ་རླབས་ཆེན་གསོག་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད། དགེ་སློང་ཕ་མའི་སྡེས་ཆོ་ག་ཕྱག་ལེན་ག་རེ་

གནང་ཀྱང་བསོད་ནམས་དང་བྱིན་རླབས་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བ་གསོག་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པར་

གསུངས། 

༤ དགེ་སློང་གི་སྡོམ་པ་ཆ་ཚང་བླངས་པའི་གང་ཟག་འབའ་ཞིག་ལ་འདུལ་བའི་གཞུང་

ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་སློབ་གཉེར་བྱེད་ཆོག་པའི་གནང་བ་ཡོད།  
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Questions & Answers

There are many reasons why becoming a bhikṣuṇī is a 

virtuous activity worthy of praise.

1)  For centuries, many monks who are śrāmaṇeras have 
made the praiseworthy personal decision to receive bhikṣu pre-
cepts in order to gain greater merit, deepen their training in vir-
tuous behavior, and become leaders in the Dharma community. 
Śrāmaṇeras’ reasons for becoming bhikṣus are also the same rea-
sons that śrāmaṇerikās may wish to become bhikṣuṇīs.

 2)  Just as taking refuge marks the difference between 
Buddhists and non-Buddhists, receiving bhikṣu or bhikṣuṇī ordi-
nation makes one a true part of the monastic saṅgha. Śrāmaṇera 
or śrāmaṇerikā ordination is not full entry into the saṅgha, but 
only a preliminary stage. The actual definition of the four com-
munities of practitioners does not explicitly name śrāmaṇeras or 
śrāmaṇerikās.

 3)  Those who receive the bhikṣu vows can fully partici-
pate in the three principal monastic rites – confession ceremony 
(sojong), rainy season retreat (yarne), and the ceremony that ends 
the rainy season retreat (gagye). This is greatly meritorious.  

How will becoming a bhikṣuṇī be of benefit to me and others?
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8 

 

 

p. 20, header 

དྲི་ལན། 

Questions & Answers 

 

15 

 

 

༥ དགེ་སློང་མའི་སྡོམ་པ་ཐོབ་པའི་དགེ་འདུན་མ་རྣམས་ལ་མཆོད་པ་ཕུལ་ན་དགེ་སློང་

མའི་སྡོམ་པ་མ་བླངས་པའི་དགེ་འདུན་མ་ལ་མཆོད་པ་ཕུལ་བ་ལས་དགེ་བ་རླབས་ཆེ་བ་

ཡོད་པར་གསུངས། �ིན་པའི་བདག་པོར་མ��ན་ན། དགེ་སློང་མ་མང་པོ་ཡོད་བའི་

བཙུན་དགོན་ལ་མཆོད་པ་ཕུལ་ན་དགེ་བ་རླབས་ཆེ་བ་ཡོད་པར་གསུངས། 

 

བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་ཆོས་བརྒྱུད་ཁྲོད་དགེ་སློང་མའི་སྡོམ་སྲོལ་བསྐྱར་དུ་

ག་འདྲ་སྤེལ་ཐུབ་ཀྱི་རེད། 

 

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༠ ནང་ནས་བཟུང་ྋགོང་ས་མཆོག་གིས་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་ཆོས་བརྒྱུད་

ཁྲོད་དགེ་སློང་མའི་སྡོམ་སྲོལ་སླར་གསོ་ཡོང་རྒྱུའི་འབད་བརྩོན་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཤུགས་ཆེ་

གནང་བ་དང༌། ཞིབ་འ�ག་��གས་�ང་ཞིག་ཀྱང་བཙུགས་གནང་མ�ད་ཡོད་རེད། བོད་

གཞུང་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་མཁས་དབང་རྣམས་དང༌། ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་བཞིའི་

དབུ་ཁྲིད་ཀྱིས་ག��ས་མཁན་པོ་རྣམས་ཀྱིས་དགོངས་བཞེས་གཏིང་ཟབ་གནང་སྟེ། བུད་

མེད་ལ་དགེ་སློང་མའི་སྡོམ་པ་ཡང་དག་པ་ཞིག་སྤེལ་རྒྱུའི་ཐབས་ལམ་�་��གས་�ོར་

ཉམས་ཞིབ་གནང་མུས་རེད་པས།  མཁྱེན་ལྡན་རྣམས་ཀྱིས་ཁོང་རྣམ་པར་རྒྱབ་སྐྱོར་

གནང་སྐྱོང་ཡོད་པ་ཞུ།  

 

14 

 

 

p. 46-49 

 

དགེ་སློང་མའི་སྡོམ་པ་བླངས་ན་རང་གཞན་གཉིས་ཀར་ཁེ་ཕན་ག་རེ་ཡོད་རེད། 

 

དགེ་སློང་མའི་སྡོམ་པ་བླངས་ནས་ཚུལ་བཞིན་དུ་སྲུང་བ་ཡིན་ན་བསྔགས་བརྗོད་འོས་

པའི་དགེ་བའི་བྱ་བ་ཞིག་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་གཤམ་གསལ། 

༡ ལོ་བརྒྱ་ཕྲག་གི་རིང་ལ༌དགེ་ཚུལ་ཕ་རྣམས་ཀྱིས་ཚ�གས་རླབས་པོ་ཆེ་གསོག་རྒྱུ་དང༌། 

དགེ་བའི་སྤྱོད་པར་སློབ་རྒྱུ། ནང་པའི་སྤྱི་ཚ�གས་�ོད་འགོ་�ིད་བྱ་རྒྱུ་བཅས་ཀྱི་ཆེད་དགེ་

སློང་གི་སྡོམ་པ་ལེན་རྒྱུའི་ཐག་གཅོད་གནང་བ་དེ་བསྔགས་བརྗོད་འོས་པ་ཞིག་རེད། དགེ་

ཚུལ་ཕས་དགེ་སློང་ཕའི་སྡོམ་པ་ལེན་འདོད་དང་དགེ་ཚུལ་མས་དགེ་སློང་མའི་སྡོམ་པ་

ལེན་འདོད་ཡོད་པ་གཉིས་ཀ་གཅིག་པ་རེད།  

༢ ནང་པ་དང་ཕྱི་རོལ་པའི་ཁྱད་པར་སྐྱབས་འགྲོའ་ིསྒོ་ནས་འབྱེད་པ་ལྟར། དགེ་སློང་ཕ་

མའི་སྡོམ་པ་ལེན་པ་ཡིན་ན་རང་ཉིད་དགེ་འདུན་གྱི་སྡེའི་ཆ་ཤས་བཅོས་མ་མ་ཡིན་པ་

ཞིག་ཏུ་འགྱུར་གྱི་ཡོད། དགེ་ཚུལ་ཕ་མའི་སྡོམ་པ་ཙམ་བླངས་པས་དགེ་འདུན་གྱི་སྡེའི་

ཁོངས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་ཚུད་ཀྱི་མེད་ཀྱང་དེ་ནི་སྔོན་འགྲོའ་ིརིམ་པ་དང་པོ་དེ་

ཆགས་ཀྱི་ཡོད། འཁོར་རྣམ་པ་བཞིའི་མཚན་གྱི་ནང་དགེ་ཚུལ་ཕའམ་མའི་མིང་དངོས་སུ་

སྨྲོས་མེད།  

༣ དགེ་སློང་གི་སྡོམ་པ་བླངས་མཁན་ཚ�་ཆོས་ཕྱོགས་ཀྱི་གཙ�་བོའ་ིབྱེད་སྒོ་ཁག་གསུམ་

སྟེ་གསོ་སྦྱོང་དང༌། དབྱར་གནས། དགག་དབྱེ་བཅས་ཀྱི་ནང་མཉམ་ཞུགས་བྱེད་ཆོག  

སྡོམ་པ་བསྲུངས་ནས་དེ་གསུམ་ལ་མཉམ་ཞུགས་བྱེད་པ་དང་ཆོས་ཉམས་ལེན་བྱས་ན་

དགེ་བ་རླབས་ཆེན་གསོག་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད། དགེ་སློང་ཕ་མའི་སྡེས་ཆོ་ག་ཕྱག་ལེན་ག་རེ་

གནང་ཀྱང་བསོད་ནམས་དང་བྱིན་རླབས་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བ་གསོག་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པར་

གསུངས། 

༤ དགེ་སློང་གི་སྡོམ་པ་ཆ་ཚང་བླངས་པའི་གང་ཟག་འབའ་ཞིག་ལ་འདུལ་བའི་གཞུང་

ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་སློབ་གཉེར་བྱེད་ཆོག་པའི་གནང་བ་ཡོད།  

༥ དགྗེ་སྷོང་མའི་སྷོམ་པ་ཐྷོབ་པའི་དགྗེ་འདུན་མ་རྣམས་ལ་མཆྷོད་པ་ཕུལ་ན་དགྗེ་སྷོང་མའི་ 

སྷོམ་པ་མ་བླངས་པའི་དགྗེ་འདུན་མ་ལ་མཆྷོད་པ་ཕུལ་བ་ལས་དགྗེ་བ་རླབས་ཆྗེ་བ་ཡྷོད་

པར་གསུངས། སྦིན་པའི་བདག་པྷོར་མཚོན་ན། དགྗེ་སྷོང་མ་མང་པྷོ་ཡྷོད་བའི་བཙུན་

དགྷོན་ལ་མཆྷོད་པ་ཕུལ་ན་དགྗེ་བ་རླབས་ཆྗེ་བ་ཡྷོད་པར་གསུངས།



51

Questions & Answers

His Holiness the Dalai Lama has strongly supported efforts 
to revive the bhikṣuṇī vow in the Tibetan tradition since the 
1960s and has established committees to research this issue. 

Scholars in the Department of Religion and Culture as well as 
heads of the traditions and lamas and abbots of the four schools 
are studying various methods by which the full ordination for 
women can be properly conducted. Please support their efforts.

 4)  Those who are fully ordained have permission to fully 
study Vinaya texts.

 5)  Nuns who have received bhikṣuṇī vows are more 
worthy of offering than those who have not. For sponsors, it is 
more merit to give offerings to nunneries in which there are many 
bhikṣuṇīs because rituals performed by a bhikṣuṇī saṅgha are 
said to accumulate the greatest merit and blessing.

How can the lineage of bhikṣuṇī ordination lineage 
be re-established in the Tibetan tradition?
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p. 50, 51 

 

དེང་གི་ཆར་སྡོམ་པ་འབོག་ཆོག་ཐད་ཐབས་ལམ་ག་འདྲ་ཞིག་གོ་

བསྡུར་བྱེད་བཞིན་པ་རེད། 

 

ལན་དུ། གཞི་ཐམས་ཅད་ཡོད་པར་སྨྲ་བའི་འདུལ་སྡེའི་གཞུང་ལུགས་ལྟར་ན་དགེ་སློང་

མའི་སྡོམ་པ་ཡང་དག་པ་ཞིག་འབོག་པའི་ཆོ་གའི་སྐབས་དགེ་སློང་ཕ་བཅུ་དང་མ་བཅུ་

གཉིས་ཚང་དགོས། བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གྱིས་གཞི་ཐམས་ཅད་ཡོད་པར་སྨྲ་བའི་

འདུལ་སྡེ་གཞིར་བཟུང་ཉམས་ལེན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ཀྱང་། དེང་སང་འཛམ་གླིང་ནང་ཆོས་

སྲུང་སྡེ་པའི་སྡོམ་རྒྱུན་ཁོ་ན་ཉམས་ལེན་བྱེད་མཁན་གྱི་དགེ་སློང་མ་མ་གཏོགས་མེད། 

བོད་ཀྱི་མཁས་དབང་རྣམས་ཀྱིས་ད་ལྟའི་ཆར་བོད་པའི་བཙུན་མ་རྣམས་ལ་དགེ་སློང་

མའི་སྡོམ་པ་འབོག་རྒྱུའི་ཐད་ཐབས་ལམ་ཁག་གསུམ་ཡོད་པ་དེར་གོ་བསྡུར་གནང་

བཞིན་པ་རེད།  

• གཞི་ཐམས་ཅད་ཡོད་པར་སྨྲ་བའི་དགེ་སློང་ཕ་ ༡༠ དང་ཆོས་སྲུང་སྡེ་པའི་དགེ་

སློང་མ་ ༡༢ ཡང་ན། 

• གཞི་ཐམས་ཅད་ཡོད་པར་སྨྲ་བའི་སྡེའི་དགེ་སློང་མའི་སྡོམ་རྒྱུན་སྤེལ་ཕྱིར་

གཞི་ཐམས་ཅད་ཡོད་པར་སྨྲ་བའི་དགེ་སློང་ ༡༠ དང་དགེ་སློང་མ་མེད་པའི་

ཆོ་གའི་ཐོག་སྡོམ་པ་འབོག་རྒྱུ། ཡང་ན། 

• ཆོས་སྲུང་སྡེ་པའི་དགེ་སློང་ཕ་ ༡༠ དང་མ་ ༡༠ འཛ�མས་པའི་ཆོ་གའི་ཐོག་

སྡོམ་པ་འབོག་རྒྱུ་བཅས་ཡོད་པས། 

ཐབས་ལམ་གསུམ་ཀའི་ཐོག་ནས་དགེ་སློང་མའི་སྡོམ་སྲོལ་སྤེལ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་ཀྱང་། 

ཐབས་ལམ་རེ་རེར་དགེ་དང་སྐྱོན་གཉིས་ཀ་ཡོད་པར་བརྟེན་མཁས་དབང་རྣམས་དང་

འདུལ་བ་འཛིན་པའི་བརྒྱུད་པ་རྣམས་ཀྱིས་གོ་བསྡུར་གནང་བཞིན་པ་རེད།  

 



53

Questions & Answers

To properly conduct a bhikṣuṇī ordination according to the 
rituals described in the Mūlasarvāstivāda Vinaya texts, the 
ordination ceremony should be performed by a group of 

10 bhikṣus, and 12 bhikṣuṇīs. Tibetan Buddhists practice the 
Mūlasarvāstivāda Vinaya but the only bhikṣuṇīs in the world to-
day practice the Dharmaguptaka Vinaya. Tibetan scholars are cur-
rently discussing three different methods of establishing bhikṣuṇī 
ordination for Tibetan nuns. Ordination might be performed by:

• 10 Mūlasarvāstivāda bhikṣus and 12 Dharmaguptaka 
bhikṣuṇīs, or

• 10 Mūlasarvāstivāda bhikṣus alone performing a cere-
mony without bhikṣuṇīs to start the bhikṣuṇī lineage in 
the Mūlasarvāstivāda tradition, or

• 10 Dharmaguptaka bhikṣus and 10 Dharmaguptaka 
bhikṣuṇīs.

Although the bhikṣuṇī lineage can increase by all three 
means, each approach has different pros and cons, which are be-
ing discussed by scholars and Vinaya lineage holders.

Which methods of ordination are currently under discussion?
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གལ་ཏེ་ངས་དགེ་སློང་མའི་སྡོམ་པ་ལེན་འདོད་ཀྱི་རྣམ་འགྱུར་བསྟན་ན་ངའི་

རྒན་ལགས་དགོངས་པ་འཚ�མ་�ི་མ་རེད་པས། 

 

ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་དང་དཔེ་དེབ་འདིའི་འགོ་སྟོད་དུ་འཁོད་པའི་

ཆོས་བརྒྱུད་ཀྱི་ད�་�ིད་ཀྱིས་ག��ས་�་མ་དང་དགེ་བཤེས་མཚན་བྱང་དུ་འཁོད་པ་དང་

མ་འཁོད་པ་མང་པོས་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་ནང་དགེ་སློང་མའི་སྡོམ་སྲོལ་སྤེལ་རྒྱུར་

རྒྱབ་སྐྱོར་ཤུགས་ཆེ་གནང་གི་ཡོད། རང་ངོས་ནས་ཆོས་ཀྱི་ཉམས་ལེན་གཏིང་ཟབ་ཏུ་

གཏོང་བར་དགའ་མོས་དང་འདུན་ཤུགས་དྲག་པོ་ཡོད་པ་དེ་ཁོང་རྣམ་པས་མཁྱེན་ན་

དགོངས་པ་འཚ�མ་རྒྱུ་�ར་བ�ག་ཁོང་རྣམ་པ་�གས་ད�ེས་ཚ�ར་ཆེན་པོ་ཡོང་གི་རེད། 

 



55

Questions & Answers

His Holiness Dalai Lama and the lineage holders whose 
names are in the front of this book, as well as many others, 
support the establishment of bhikṣuṇī ordination for nuns in 

the Tibetan tradition. Therefore, when your teachers notice that, 
they will also not be upset. They will feel happy to know about 
your interest and aspiration to deepen your Dharma practice.

Will my teachers be upset if I show interest 
in receiving bhikṣuṇī ordination?
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གལ་�ིད་ད་�་གོ་�ིག་ཡོད་པའི་ངང་བོད་ཀྱི་དགེ་འ�ན་མར་དགེ་�ོང་ 
མའི་�ོམ་པ་ལེན་�འི་གོ་�བས་མེད་ན། རང་ངོས་ནས་ག་རེ་�ེད་�བ་ཀྱི་རེད། 

 

རང་གི་བ�ན་དགོན་ནང་གོང་རིམ་ད�་�ིད་དང་�ན་�་རང་ལ་དགེ་�ོང་མ་�་�འི་
འ�ན་པ་ཡོད་�ལ་གོ་བ�ར་�ེད་གལ་དང༌། དཔེ་དེབ་འདིའི་འགོ་�ོད་�་�ག་ཡིག་
དང་མཚན་�ོས་གནང་�ེ་དགེ་�ོང་མའི་�ོམ་�ོལ་�ེལ་�ར་�བ་�ོར་གནང་མཁན་
ཆོས་བ�ད་ཀྱི་ད�་�ིད་�མ་པ་དང་། འ�ེལ་ཡོད་དགོན་པའི་མཁན་པོ། ད�་�ིད་
གཞན་པའི་�ན་ལམ་�་རང་གི་འ�ན་པ་ཇི་ཡོད་གསོལ་དགོས། བོད་བ�ད་ནང་བ�ན་
གྱི་དགེ་འ�ན་མ་ཚ�ར་�་ཆེའི་གོ་�བས་དེ་འཐོབ་�ར་འ�ན་པ་ཤིན་�་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་
དེ་ཁོང་�མ་པའི་�ན་�ར་གསོལ་ན་གོ་�བས་དེ་འ�་�ན་�འི་ཆེད་�བ་�ོར་གནང་
བར་ཁོང་�མ་པར་�ལ་ཅག་ཆེན་པོ་ངེས་པར་ཐེབས་ཀྱི་རེད། 

�ི་ལོ་ ༢༠༠༧ ལོར་འཇར་མི་ནིའི་གྲོང་ཁྱེར་ཧམ་བྷོག་ལ་དགེ་འ�ན་གྱི་�ི་ཚ� གས་ནང་
ནང་པའི་�ད་མེད་�མས་ཀྱི་�ེད་�ོ་དང་འ�ེལ་བའི་�ལ་�ིའི་བ�ན་མའི་�ན་ཚ�གས་
ཤིག་གི་ཐོག་ྋགོང་ས་མཆོག་གིས་བ�འ་�ོབ་བ�ལ་དོན། འཛམ་གླིང་ས་ཁུལ་ཡོངས་
ནས་ནང་པའི་ཆོས་�ད་འ�་མིན་གྱི་དགེ་�ོང་ཕ་མ་�མས་ ཕེབས་ནས་དགེ་�ོང་མའི་
�ོམ་�ོལ་གསར་གཏོད་དང་འ�གས་�ན་གནང་�ར་�གས་མོས་གནང་གི་ཡོད་པ་དེ་
ཐོས་པར་ང་རང་ཧ་ཅང་དགའ་པོ་�ང༌། དེ་ནི་དངོས་གནས་�ོ་�ོབས་�ེད་དགོས་པ་
ཞིག་རེད། དེ་རིང་ཞོགས་པ་ངས་བ�ོད་པ་བཞིན། �ི་ལོ་ ༡༩༦༠ ནང་ནས་བ�ང་དེ་ནི་
རང་ངོས་ནས་བ�ང་དེ་ནི་རང་ངོས་ནས་སེམས་འཁུར་�་�ལ་ཞིག་�་�ར་ཡོད། རང་
ངོས་ནས་ཚ�གས་འ�་འདི་�་�་ཞིག་འཚ�གས་�བ་ན་ཅི་མ་�ང་�མ་གྱི་ཡོད་ལ་། 

�ན་�་ཡང་�ལ་མ་�ེད་ཀྱི་ཡོད། འོན་ཀྱང་ད་�་བར་�་ལག་ལེན་བ�ར་�བ་པ་�ང་
མེད། ངས་འདིར་གསལ་པོ་བཟོ་དགོས་པ་ཞིག་ལ་ང་ཚ�་ཚང་མས་བོད་པའམ་�བ་�ོགས་
པའི་དགེ་འ�ན་མ་�་ཡིན་ཡང་ཆོས་�ང་�ེ་པའི་�ོམ་�ན་ཐོབ་པ་དེ་དག་ཁས་ལེན་
དང་ངོས་འཛིན་�ེད་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་�་�་ཡིན། 
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Questions & Answers

Discuss your interest in becoming a bhikṣuṇī with the leaders 
of your nunnery, and speak of your interest to any of the 
heads of the traditions, abbots and leaders who have dem-

onstrated their support by contributing their letters and names in 
the front of this book. This will encourage their efforts to make 
this opportunity available by showing them that nuns of the Ti-
betan tradition desire to obtain this precious opportunity. 

During the International Congress on Buddhist Women’s 
Role in the Saṅgha in Hamburg (Germany) in 2007 H.H. the Da-
lai Lama said: 

“I am extremely happy to hear from bhikṣus and bhikṣuṇīs of 
different Buddhist traditions from around the world all in favor 
of introducing and establishing bhikṣuṇī ordination. It is really a 
great encouragement. As I mentioned this morning, this has been 
a serious concern of mine since the 1960s, and such a meeting as 
this I have dreamed of and encouraged for a long time, but it has 
not materialized until today. I just want to make clear that we all 
accept and recognize as bhikṣuṇīs those Tibetans and Westerners 
who have received Dharmaguptaka bhikṣuṇī ordination.”

If there is not yet an organized opportunity for Tibetan nuns to 
receive bhikṣuṇī ordination, what can I do about this now?
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p. 56, 57 (Here a question was missing that needs to be 
added first) 

 

དགེ་སློང་མའི་སྡོམ་སྲོལ་སླར་གསོ་ཐུབ་ན་བོད་ཀྱི་སྤྱི་��གས་ནང་དགེ་

འདུན་གྱི་སྡེའི་ཉིན་རེའི་བྱ་སྒོར་འགྱུར་བ་འགྲོ་གི་རེད་པས། 

 

དགེ་འདུན་གྱི་བྱ་གཞག་གམ་བྱེད་སྒོ་ཕལ་ཆེར་ད་ལྟ་ནང་བཞིན་མུ་མཐུད་གནས་ཀྱི་རེད། 

དགེ་འདུན་མར་དགེ་འདུན་པས་ཆོས་ཀྱི་སློབ་ཁྲིད་གནང་བར་དགེ་འདུན་མ་རྣམས་ཀྱིས་

རིན་ཐང་ཆེན་པོ་བརྩི་ཞིང་རྗེས་སུ་ཡི་རང་ཞུ་བ་དེ་ལ་འགྱུར་བ་གང་ཡང་མ་ཕྱིན་པར་དེ་

མུས་གནས་ཀྱི་རེད། དེ་བཞིན་དགེ་འདུན་མ་རྣམས་ཀྱིས་སོ་སོ་རང་གིས་གསོ་སྦྱོང་

འ��གས་པ་དང་དགེ་སློང་ཕ་མ་�ང་འ�ེལ་ནས་དགེ་སློང་མའི་སྡོམ་པ་ལེན་པ་དང་དགེ་

འདུན་པ་མཉམ་དུ་དགེ་འདུན་མས་བོད་ཀྱི་སྤྱི་��གས་འཕེལ་རྒྱས་དང་། རྒྱ་གར་དང༌། 

བོད། ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུའི་ནང་ལ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་དར་རྒྱས་གཏོང་གི་རེད། 

 

ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་དང་ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་གི་དབུ་ཁྲིད་རྣམ་

པ་��ས་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་ཁྲོད་དགེ་སློང་མའི་སྡོམ་སྲོལ་བསྐྱར་གསོའ་ིགོ་

སྐབས་སྐྲུན་རྒྱུར་འབད་བརྩོན་གནང་བར་ངས་རྒྱབ་སྐྱོར་ག་རེ་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་རེད། 

 

རང་གི་གྲོགས་པོ་དང༌། ནང་མི། ལྷག་པར་དུ་དགེ་འདུན་གྱི་སྡེའི་ཁོངས་ཡོད་པའི་མི་

བཅས་ལ་བཀའ་མོལ་གནང་སྟེ། ྋགོང་ས་མཆོག་དང་ཆོས་བརྒྱུད་ཀྱི་དབུ་ཁྲིད་��ས་

བོད་ཀྱི་ནང་ཆོས་ཀྱི་སྲོལ་རྒྱུན་ཁྲོད་དགེ་སློང་མའི་སྡོམ་སྲོལ་བཙུགས་ནས་ཐེག་པ་ཆེན་

པོའ་ིཡུལ་གྲུ་གཞན་དང་མཉམ་ཞུགས་ཐུབ་རྒྱུའི་དགོངས་བཞེད་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཀྱི་སྐུལ་

ཅག་དང་རྒྱུན་སྤྱོད་ལག་དེབ་འདི་སོ་སོའ་ིགྲོགས་ཕོ་མོ་��་དང་མཉམ་སྤྱོད་བྱེད་དགོས། 
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Questions & Answers

Most saṅgha functions and activities would continue as they 
are done at present. The nuns greatly value and appreciate 
the monks who teach them the Dharma, and that would 

continue. Bhikṣuṇīs would do sojong (poṣadha) by themselves, 
and further bhikṣuṇī ordinations would be done by a dual saṅgha 
of bhikṣus and bhikṣuṇīs. The nuns will continue to work togeth-
er with the monks for the betterment of the Tibetan community 
and the flourishing of the Dharma in India, Tibet, and abroad.

How would having bhikṣuṇīs change the day-to-day 
life of the saṅgha in the Tibetan community?

Talk to your family, and friends, especially those who are 
members of the saṅgha. Encourage them to support His Ho-
liness the Dalai Lama and the other heads of the traditions 

in helping Tibetan Buddhism join other Mahāyāna countries in 
bringing the Buddha’s tradition of bhikṣuṇī vows into the Tibetan 
tradition. Share this booklet with your friends. 

How can I support the efforts of His Holiness Dalai 
Lama and other heads of the traditions to re-establish the 

opportunity for bhikṣuṇī ordination in the Tibetan tradition?
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p. 58, 59 

 

ང་རང་དགེ་འདུན་མ་ཞིག་མིན་ཡང་དེ་ལ་དོ་འཁུར་ག་རེ་བྱས་

ནས་བྱེད་དགོས་རེད། 

 

ཁྱེད་རང་དགེ་འདུན་མ་ཞིག་མིན་ན་ཡང་དེ་ལ་དོ་འཁུར་བྱེད་རྒྱུའི་རྒྱུ་མཚན་མང་པོ་ཡོད་

རེད། 

• ཐེག་ཆེན་པ་ཞིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས། ང་ཚ�ས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་བདེ་བ་དང་

སེམས་ཀྱི་ཡར་རྒྱས་འགྲོ་ན་སྙམ་པའི་འདུན་པ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། དགེ་སློང་མའི་སྡོམ་པ་

ཞུས་ནས་བསླབ་པ་སྲུང་ན་བོད་ཀྱི་བུད་མེད་རྣམས་ཀྱིས་དགེ་བ་རླབས་ཆེ་གསོག་

ཐུབ་པ་དང་སྒྲིབ་པ་བྱང་སྟེ་སོ་སོའ་ིཆོས་ཀྱི་ཉམས་ལེན་གོང་མཐོར་བཏང་ནས། 

སྤྱིར་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གྱི་ནུས་ཤུགས་ཆེ་རུ་འགྲོ་བ་དང་། བོད་ལ་འཁོར་རྣམ་

པ་བཞི་ཚང་ནས་མཚན་ཉིད་ཚང་བའི་ཡུལ་དབུས་དངོས་གནས་བརྩི་ཡག་ཅིག་

ཆགས་ཀྱི་རེད།  

• བོད་ཀྱི་དགེ་འདུན་གྱི་སྡེའི་ཁོངས་གཏོགས་ཡིན་པའི་ཆ་ནས། ྋགོང་ས་མཆོག་

དང་ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་གི་དབུ་ཁྲིད་རྣམ་པ་ཚ�ས་སངས་རྒྱས་བཅོམ་�ན་འདས་ཀྱི་

ཡང་དག་པའི་ཆོས་དེ་སྲོལ་འཛིན་དང་དར་ཁྱབ་གཏོང་རྒྱུའི་ཐུགས་དགོངས་ཟབ་

མོ་བཞེས་པར་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་རྒྱུ་དེ་ང་ཚ�འི་ལས་འགན་རེད།  

• ཤེས་ཡོན་ཅན་གྱི་དགེ་སློང་མ་ཡོད་ན་གཞིས་བྱེས་བོད་མིའི་སྤྱི་ཚ�གས་ནང་མིག་

དཔེ་བཟང་པོ་ཞིག་ཆགས་ནས། ཁྱིམ་པ་�ོ་མོ་ཚ�འི་ཡིད་ཆེས་སྲ་བ�ན་དུ་འགྲོ་བ་

དང་གྲྭ་བཙུན་གཉིས་ཀྱི་དགོན་པར་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡང་ཆེ་རུ་གཏོང་རྒྱུའི་སྐུལ་ཅག་

ཐེབས་ཀྱི་རེད།  
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Questions & Answers

There are many reasons everyone should care about this.

• As Mahāyāna Buddhists, we wish for the happiness and 
spiritual development of all sentient beings. By becoming 

bhikṣuṇī and keeping the precepts, women will create more merit 
and purify themselves, thus advancing the own Dharma practice, 
and also strengthen the Tibetan tradition of Dharma in general 
because Tibet will now possess a complete four-fold Saṅgha and 
be considered a truly “central land”. 

 • As members of the Tibetan saṅgha, it is our duty to help 
the efforts of His Holiness the Dalai Lama and other heads of the 
traditions to continue to uphold and spread the precious teachings 
of the Buddha. 

 • Tibetan society both in Tibet and in exile will benefit 
from having well-educated bhikṣuṇīs who can provide a good 
example in the community. This will strengthen lay people’s faith 
and encourage them to give more support to both monasteries 
and nunneries.

 • Well-educated bhikṣuṇīs can help to educate children in 
the Dharma, teaching at Tibetan schools, and doing after school 
Dharma classes. The more children who know about the Dharma, 
the more will want to become monks and nuns in the future.

Why should I care about this if I am not a nun?
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•  

• ཤེས་ཡོན་ཅན་གྱི་དགེ་སློང་མ་ཡོད་ན་་ཕྲུ་གུ་��ར་ཆོས་ཀྱི་སློབ་སྦྱོང་སྤྲོད་པ་དང༌། 

བོད་པའི་སློབ་གྲྭའི་ནང་སློབ་འཁྲིད། སློབ་གྲྭ་�ོལ་རྗེས་ཆོས་ཀྱི་འཛིན་གྲྭ་འ��གས་

པ་སོགས་ཀྱི་ཞབས་འདེགས་རླབས་ཆེན་སྒྲུབ་ཐུབ། ཕྲུ་གུ་ཇི་ཙམ་མང་བས་ནང་

ཆོས་སྦྱང་ན་དེ་ཙམ་གྱིས་འབྱུང་འགྱུར་རབ་ཏུ་འབྱུང་རྒྱུའི་འདོད་པ་སྐྱེས་མཁན་

ཡང་མང་བ་ཡོང་གི་རེད།  

• དེང་གི་ཆར་ཐེའི་ཝན་དང༌། ཀོ་རི་ཡ། ཝེ་ཐེ་ནམ། ཤྲི་ལངྐ་སོགས་ཀྱི་ནང་དགེ་སློང་

མ་�མས་སྤྱི་��གས་ཀྱི་ལས་དོན་དང་ལམ་�ོན་གནང་མཁན་གཙ�་བོ་ཞིག་ཆགས་

ཡོད། འཛམ་�ིང་ནང་ནང་པའི་དགེ་�འི་��གས་པ་ཆེ་ཤོས་དེ་དགེ་སློང་མ་ཞིག་

གིས་གསར་འཛུགས་གནང་པ་དང་འཛིན་སྐྱོང་ཡང་མོ་རང་གིས་གནང་བཞིན་པ་

རེད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ ལོར་��གས་པ་དེས་�་�ོར་ས་ཡ་ ༣༤༣ བསྡུ་རུབ་བྱེད་

ཐུབ་འདུག  ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༦ ལོར་ཁོང་གིས་ཕྱག་རོགས་�་མཉམ་དུ་��གས་པ་དེ་

བཙུགས་དུས་བྱིས་པའི་�མ་བཟོས་ནས་བཙ�ང་�ེ། ཉམ་ཐག་གི་ཆེད་དུ་དངུལ་

གསོག་འཇོག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་རེད། 

• གཅིག་བྱས་ན་ཁྱེད་རང་སྐྱེ་བ་ཕྱི་མར་བུད་མེད་ཀྱི་ལུས་རྟེན་ལེན་སྐབས། དེ་དུས་

ཁྱེད་རང་དང་པོ་བཙུན་མ་བྱས་པ་དང་དེ་རྗེས་དགེ་སློང་མའི་སྡོམ་པ་ལེན་པའི་སྐལ་

བཟང་གི་གོ་སྐབས་ལོངས་སུ་སྤྱོད་རྒྱུ་བྱུང་ན་སྤྲོ་བ་ཆེན་པོ་སྐྱེ་ཀྱི་རེད། 
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Questions & Answers

 • Nowadays in countries such as Taiwan, Korea, Vietnam 
and Sri Lanka bhikṣuṇīs are a strong support in social work and 
counseling. The worldwide largest Buddhist charity was founded 
by a bhikṣuṇī and is lead by her. In 2009 her organisation raised 
343 million US$. In 1966 when she and five others began, they 
were sewing baby shoes to raise money for the poor.

 • You may be reborn in a future life as a woman, and if 
you become a nun, you will be happy to have the opportunity for 
full ordination available for you. 
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བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གྱི་སྲོལ་རྒྱུན་ཁྲོད་དགེ་སློང་མའི་སྡོམ་སྲོལ་ཚ�གས་�ང་�དེ་�་ནུབ་ཕྱོགས་

དགེ་སློང་མའི་ཚ�གས་�ང་�ཞུ་བ་འདི་�གོང་ས་མཆོག་གི་བཀའ་སློབ་ལམ་སྟོན་འོག་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༥ 

ལོར་བཙུགས་པ་ཞིག་རེད། ཚ�གས་པའི་དམིགས་�ལ་ནི་ནང་པའི་སྲོལ་རྒྱུན་སྤྱི་དང་�ག་པར་དུ་

བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་སྲོལ་རྒྱུན་ནང་དགེ་སློང་མའི་སྡོམ་སྲོལ་ཆ་ཚང་བ་ཞིག་སྤེལ་ནས་བཙུན་མ་ཚ�ར་

འདུལ་བའི་སློབ་གཉེར་ཕུལ་དུ་ཕྱིན་པ་བྱེད་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་སྦྱོར་རྒྱུ་དེ་རེད། དོ་དབྱིངས་ཡོད་པའི་བོད་

པའི་མཁས་དབང་དང༌། �་བཙུན་�མས་ཀྱི་ཤེས་རྒྱ་གོང་འ�ེལ་དང་སྤྱི་ཚ�གས་ངོས་ནས་ཁས་ལེན་

ཇི་ཆེར་ཡོང་བའི་ཆེད་དུ་གནད་དོན་དེ་གའི་ཐོག་རྒྱུན་སྤྱོད་ལག་དེབ་དང་དེ་མིན་གྱི་དགོས་མཁོའ་ི

མཁོ་ཆས་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུར་བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་གི་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་སློབ་སྟོན་

གནང་ཡོད། རྒྱུན་སྤྱོད་ལག་དེབ་འདིའང་ཐབས་ལམ་འདིའི་ཆ་ཤས་ཤིག་ཡིན།  

�ེད་�མ་པ་ཚ�ར་དཔེ་དེབ་ཇི་ཙམ་དགོས་མཁོ་ཡོད་ན་བཙུན་དགོན་དོན་རྒྱུད་དགའ་ཚལ་གླིང་ལ་

འབྲེལ་བ་གནང་རོགས། འབྲེལ་ག�གས་བྱ་�ལ་ང་ཚ�འི་ཁ་བྱང་གཤམ་གསལ།  
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The Committee for Bhiksuni Ordination in 
the Tibetan Buddhist Tradition (CBO)  is a 

committee established at the encouragement 
of His Holiness the Dalai Lama in 2005. Its 
goal is to make full ordination and excellent 

Vinaya training available to nuns in all Buddhist 
traditions, especially the Tibetan tradition. 

The Department of Religion and Culture of the 
Tibetan Government-in-Exile recommended that 
the CBO develop booklets and other materials 
to educate interested Tibetan scholars, monks 

and nuns on the issues involved in the full 
ordination of nuns in the Tibetan tradition 
in order to bring about its greater public 

acceptance.  
This booklet is part of that effort. 

More copies can be obtained from:

Dongyu Gatsal Ling Nunnery 
Vill. Lower Mut, PO Padhiarkhar via Taragarh 

Distt. Kangra, H.P. 176081, India 
Phone: +91-98163-12062,  

E-mail: dgloffice@gatsal.org
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