
        GADEN JANGTSE MONASTERY

Gaden was founded by Je-Rinpoche (Lama Tsong-kha Pa) in 1409. Je-Rinpoche is the 

founder of Ge-luk-pa tradition of Tibetan Buddhism, situated near Lhasa-the Capital of 

Tibet. 

Gaden Jangtse Monastery was founded by Horton Namkha Palsang, but in the year 1959, 

the Communist Chinese forcefully occupied Tibet with unimaginable brute force, brought 

destructions and untold miseries within Tibet, killing hundreds and thousands of innocent 

Tibetan and causing His Holiness the Dalai Lama and many thousands of Tibetan to seek 

political asylum in India. 

At the special request of His Holiness the Dalai Lama of Tibet to the Government of India, 

all the monasteries were initially relocated at Buxa. Later on they were shifted to South of 

India (many to Karnataka).One of the most important educational centers to be re-

established in South India is Gaden Jangtse Monastic College when the monastery was first 

re-established in 1969, in a settlement named Mundgod, it housed only 169 monks whom 

had originally came from Tibet. 

Over the years, population of the monks had increased steadily to nearly 2000, which now 

includes all different age groups. The youngest novice is 6 and the oldest monk is 96 or so. 

A good number of monks are from Remote Himalayan Regions of the Indian origin. Also 

many monks are from Tibetan Settlements. 

Due to increased number of monks the original prayer hall has became too small and 

therefore, after a long discussion of the heads of the monastery like Ven.Khen Ripoche and 

Administrators of the monastery and came to the conclusion that we must have a bigger 

prayer hall. Hence, the present prayer hall was built and was inaugurated by His Holiness 

the 14th Dalai Lama on 19th December 2001.Inside the prayer hall, all around the walls, 

there are many holy statues of scholars of the past clearly identified by their names.  

Once you enter the main prayer hall of the Gaden Jangtse Monastery you will feel peace of 

mind, body and soul ,you will forget all the outside world for the time being. 

Every day, almost hundreds of people from different nationality and religion have been 

visiting Gaden Jangtse Monastic College and they are deeply impressed by the maintenance 

and simple way of life of the Buddhist monks. 

The following departments are under the administration of the monastery: 

1) Gaden Jangtse Monastic School.  

2) Gajang Medical Society.  

3) Gaden Jangtse Library.  

4) Gaden Jangtse Tibetan Herbal Medicals. And  

5) 12 Khangtsens (Houses).  

The Monastic syllabus and years to be continue: 

When the novice is admitted in the monastery, he has to go to monastic school. Once he 

passes 8th class, he begins to study the main monastic syllabus (The Five Great Treatise of 

the Buddhist Philosophy ) as shown below: 

Name of the class: Years to be continue: 

1) Logic or Parmana: Buddhist Logical philosophy and Epistemology. : Three years 

course  

2) Parjanaparami :Extensive Deeds: Six Years course 

3) Madhyamika: Philosophy of Reflection of wisdom: Two years course  

4) Abhidharma: Buddhist Phenomenology, Metaphysics,  And Cosmology: Three 

years course  

5) Vinaya: Law of Morality and monastic Discipline: : Four years course.  

6) Tantra: The Utmost or Secret Philosophy: : One year course  

Once the student completes Abhidharma class, he has to attend Geluk-Pa Examination 

continuously for seven years, After passing the Geluk-Pa examination, he will be given title 

as Geshe Lharampa degree. Then he will go either Gyudmed Monastery or Gyuto 

Monastery for their Tantric courses after finishing Tantric course he will be title as Geshe 

(equivalent to PhD in Philosophy). 

We thank you for your support and kindness. 

 



 

 

Gaden được thành lập bởi Je-Rinpoche (Lama Tsong-kha Pa) vào năm 1409. Je-Rinpoche 

là người sáng lập truyền thống Ge-luk-pa của Phật giáo Tây Tạng, nằm gần Lhasa-Thủ đô 

của Tây Tạng. 

Tu viện Gaden Jangtse được thành lập bởi Horton Namkha Palsang, nhưng vào năm 1959, 

Cộng sản Trung Quốc đã cưỡng chiếm Tây Tạng một cách bạo lực không thể tưởng tượng 

được, mang đến sự tàn phá và đau khổ chưa từng thấy trong lịch sử Tây Tạng, giết chết 

hàng trăm và hàng ngàn người Tây Tạng vô tội, nhiều ngàn người Tây Tạng để xin tị nạn 

chính trị ở Ấn Độ. 

Theo yêu cầu đặc biệt của Đức Đạt Lai Lạt Ma của Tây Tạng đến Chính phủ Ấn Độ, và nhờ 

vậy tất cả các tu viện ban đầu được di dời tại Buxa. Sau đó, họ được chuyển đến Nam Ấn 

Độ (nhiều tu viện chuyển đến Karnataka). Một trong những trung tâm giáo dục quan trọng 

nhất được tái lập ở Nam Ấn Độ là Đại học Tu viện Gaden Jangtse khi tu viện được thành 

lập lần đầu tiên vào năm 1969, trong một khu định cư có tên Mundgod, thời điểm đó chỉ có 

169 tu sĩ đến từ Tây Tạng. 

Trong những năm sau, số lượng của các nhà sư đã tăng dần lên gần 2000, hiện bao gồm tất 

cả các nhóm tuổi khác nhau. Người mới trẻ nhất là 6 và nhà sư già nhất là 96 hoặc hơn. 

Vào năm nay, 2020, đang có 1600 vị tu học tại đây. Một số lượng lớn các nhà sư đến từ 

Vùng Hy Mã Lạp Sơn xa xôi có nguồn gốc Ấn Độ. Ngoài ra nhiều nhà sư đến từ vùng Tây 

Tạng định cư. 

Do số lượng tu sĩ tăng lên, chánh điện ban đầu đã trở nên quá nhỏ và do đó, sau một cuộc 

thảo luận dài, những người đứng đầu tu viện như Ven.Khen Ripoche và ban Quản trị của tu 

viện đã đi đến kết luận rằng tu viện phải có một chánh điện lớn hơn. Do đó, chánh điện 

hiện tại đã được xây dựng và khánh thành bởi Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 vào ngày 19 

tháng 12 năm 2001. Phòng bên cạnh chánh điện, xung quanh các bức tường được trang trí 

bởi nhiều bức tượng của các Thánh tăng từ thời thượng cổ, được xác định rõ ràng bằng tên 

của họ. 

Một khi bạn bước vào chánh điện chính của Tu viện Gaden Jangtse, bạn sẽ cảm nhận một 

sự an lạc, từ cơ thể đến tâm hồn, bạn sẽ quên đi tất cả thế giới bên ngoài trong giờ phút 

hiện tại đó. 

Mỗi ngày, gần hàng trăm người từ nhiều quốc gia và tôn giáo khác nhau đã đến thăm 

trường Cao đẳng Gaden Jangtse và họ vô cùng cảm kích trước sự duy trì và lối sống giản 

dị của các nhà sư Phật giáo.  



 

 



 



 



 



 



 

 


