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Durant la Segona Trobada Hivernal de Dharma Arya Kshema, el Gyalwang Karmapa va fer 
l’anunci històric que, a principis del proper any, prendria mesures específiques encaminades a 
restablir els vots de les monges en la tradició budista tibetana. 

El proper any començarà amb el restabliment dels vots de getsulma per a les novícies i els vots 
probatoris de shikshamana par a monges, que s’atorgaran amb l’assistència d’una representació 
especial de monges de la tradició Dharmagupta. Això servirà per a establir les bases necessàries que 
faran possible que, en el futur, les monges puguin prendre els vots complets de gelongma o 
bhikshuni. 

“L’esdeveniment més important durant la Tercera Trobada Hivernal de Dharma Arya Kshema del 
proper any serà la restitució dels vots de noviciat i els vots probatoris o d’entrenament per a les 
monges de la tradició tibetana”, va dir. “Serà un esdeveniment històric.” 

“Moltes persones podrien pensar que estic fent això perquè altres volen que ho faci”, explicà el 
Karmapa. “Però no ho estic fent per acontentar ningú ni en resposta a la petició de ningú. No 
importa què pensin els altres, jo sento que això és necessari. Per a mantenir les ensenyances 
budistes hi ha d’haver els quatre grups que conformen la comunitat: monjos completament ordenats 
(gelongs), monges completament ordenades (gelongmas), i dones i homes sostenidors dels 
preceptes laics. Tal com va dir el Buda, els quatre grups que integren la comunitat són els quatre 
pilars de les ensenyances budistes. Aquesta és la raó per la qual m’he interessat en això”. 

Invitant les monges Dharmaguptas, que tenen l’ordenació de bhikshuni, per a conferir els dos 
primers nivells de vots a un nombre limitat de monges de la tradició tibetana, s’assegurarà que les 
seves ordenacions de noviciat i de vots probatoris es duen a terme dins d’una cerimònia apropiada i 
completa que provingui d’un llinatge ininterromput. Aquests vots de noviciat i els probatoris poden 
conformar la base per a una futura ordenació completa. 

Fins ara, en el sistema tibetà, que segueix la tradició vinaya Mulasarvastivada, no existeix un 
llinatge per a conferir l’ordenació completa o de bhikshuni a les monges. El grup invitat de monges 
estarà compost de deu o vint monges completament ordenades provinents d’un monestir de la 
tradició Dharmagupta, reconegut per mantenir escrupolosament el vinaya. 

Durant les ensenyances diàries de la Trobada Hivernal de Dharma Arya Kshema, el Gyalwang 
Karmapa parlà d’alguns detalls sobre la qüestió de l’ordenació de monges. Això va ser tot el que 
comentà en la seva intervenció: 

“Quan el Buda atorgà a les dones l’oportunitat d’ordenar-se, les dotà de tot allò que necessiten per a 
practicar tots els camins i nivells, des del principi fins al final. Actualment hi ha moltes persones 
que temen que, si les dones fossin ordenades, i en particular si se’ls atorgués l’ordenació de 
bhikshuni, això podria perjudicar les ensenyances. Però crec que no hi ha cap necessitat per pensar 
que això pugui passar, perquè el Buda ja ho ha permès. 



“Per tenir la pràctica completa dels tres entrenaments, primer has de tenir l’entrenament superior en 
disciplina. Aleshores, sobre aquesta base ve l’entrenament superior en samadhi i, llavors, 
l’entrenament superior en prajna. En el Budisme tibetà es podria dir que les dones no poden tenir 
l’entrenament complet en la pràctica superior de disciplina, i la raó d’això és que no hi ha vots de 
bhikshuni. 

“I atès que no hi ha vots de bhikshuni, tampoc no podem dir que hi hagi realment uns vots apropiats 
per a la monja novícia. Així que sense uns vots apropiats de noviciat és difícil dir que hi hagi una 
veritable ordenació de la sangha de dones que s’han compromès amb els preceptes. Aquesta és la 
situació en què ens trobem, i és una situació desafortunada per al Budisme en general. 

“Durant els últims deu o vint anys, guiats per Sa Santedat el Dalai Lama, molts dels mestres del 
Budisme tibetà, incloent-hi molts lames elevats, geshes i khenpos, han estat sostenint debats 
benintencionats sobre aquest assumpte. Hi ha hagut molts debats i moltes persones que hi han 
dedicat un gran esforç (jo mateix ho he vist i experimentat). 

“Hem parlat i investigat molt sobre les paraules del Buda, els tractats dels mestres indis i les 
escriptures tibetanes. De vegades fa la impressió que durant els últims vint anys només hem parlat i 
investigat, però que en realitat no hem portat res a la pràctica. Això ha estat així durant molt de 
temps. 

“Em sembla que es poden atorgar els vots de bhikshuni per una sangha única bhikshu o per una 
sangha dual, composta de bhikshus i bhikshunis. Però el que seria correcte és fer-ho per la sangha 
dual, per tal de tenir una ordenació bhikshuni legal i reconeguda. Si no queda una altra opció, 
aleshores es pot fer per la sangha única. Tot i així, per tal de tenir l’ordenació dual has de tenir la 
transmissió del llinatge dels vots de bhikshuni i, ara per ara, això només es troba en la tradició 
xinesa. 

“Tanmateix, abans de poder accedir a una ordenació dual primer has de tenir els vots apropiats de 
noviciat i després els vots probatoris o d’‘entrenament’ de monja, els vots de shikshamana. Fer-ho 
d’una manera apropiada comporta com a mínim tres o quatre anys. Si comencem l’any vinent, 
podrem començar les preparacions per a un nombre limitat de monges de cada monestir per 
començar el procés, i proveir-les de tot el que sigui necessari. Això donarà peu a un procés que 
portarà tres o quatre anys. Però tinc l’esperança que podrem començar el pròxim any.” 

Amb aquesta afirmació el Gyalwang Karmapa anuncià la seva intenció de fer possible que les 
monges rebessin, en primer lloc, els vots apropiats de noviciat i els vots probatoris o 
d’‘entrenament’ shikshamana (un prerequisit previ per a l’ordenació completa en el futur). És 
necessari que les monges mantinguin i guardin aquests vots ‘probatoris’ sense interrompre’ls durant 
un període prescrit de temps, abans de l’ordenació completa, cosa que normalment comporta un 
parell d’anys. 

Després de fer aquesta afirmació en tibetà durant les ensenyances, la sala, que era plena de monges, 
monjos i persones laiques, va prorrompre en un aplaudiment espontani. Aleshores, el Gyalwang 
Karmapa va fer una pausa per tal que el seu intèrpret anglès el traduís; en escoltar-lo per segona 
vegada, les persones reunides a la sala prorromperen de nou, un cop més, en un fort aplaudiment. 

 



Uns dies més tard, durant la cerimònia de tancament de l’Arya Kshema, el Gyalwang Karmapa va 
tornar a insistir en la qüestió i hi aprofundí una mica més: 

“Per tal que això passi, si comencem l’any vinent, el primer que necessitem és atorgar els vots de 
compromís de seguir els preceptes, i a continuació els vots de noviciat o sramaneri. El següent són 
els vots probatoris o shikshamana, que cal mantenir durant els anys següents. Finalment, el quart 
any estarem en condicions d’atorgar els vots de bhikshuni. Una vegada que tinguem bhikshunis 
hauran que passar deu anys més abans que es pugui atorgar a algú més els vots de bhikshuni. Així 
que això comportarà força temps, i jo ja seré a la quarantena quan arribem al final del procés. 

“Ara mateix, després d’haver-ho mencionat l’altre dia per primera vegada, s’ha donat una 
coincidència extraordinària. Per atorgar els vots necessitem tenir bhikshunis que vinguin a fer-ho. 
Fa poc, un dia en el qual estàvem fent la puja a Mahakala, un grup de bhikshunis van venir a veure 
la puja. Vaig preguntar-los si procedien d’algun monestir Dharmagupta en particular que fos 
conegut per l’observació estricta del vinaya, i elles em van confirmar que així era. Així que hi 
hagué una coincidència excel·lent, i és un bon presagi que succeís tan espontàniament. Vam parlar 
sobre els meus plans, els vaig explicar les meves intencions i van acceptar la invitació. L’any que ve 
enviaran deu o vint bhikshunis. Això és una connexió espontània i meravellosa, símbol d’un bon 
presagi, sense haver-ho planificat en absolut”. 

Durant els primers comentaris a les monges, el Gyalwang Karmapa emfatitzà que només seria per 
un grup petit i selecte que estigués preparat. 

“No faré això per apaivagar ningú o com a resposta a la petició de ningú, i hauríeu de pensar el 
mateix”, instruí a les monges. “No ho hauríeu de fer per complaure els altres o per alguna altra raó. 
En canvi, si mireu dins vostre per veure si teniu una motivació pura i esteu preparades per 
esforçar-vos en aconseguir-ho, aleshores serà una cosa que donarà sentit a la vostra vida humana”. 

 


