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རྩོད་ཀི་གྩོ་མཚོན་ཞིག་ཡིན་པར་ལྟ་བའི་ཐབས་བྱུས་ལན་པའི་འདྩོད་ཚུལ་ཞིག་གིས་གྩོ་གནས་

བརྗེས་ཡྩོད།

བྩོད་མིའི་འགྩོ་ཁིད་ཚོས་འཚེ་མྗེད་ཞི་བའི་བཙན་ཤྗེད་ལས་ལྩོག་སྟྗེ། ཕྩོགས་འགལ་བའི་ལྟ་

སྤྩོད་ལ་བསྒྱུར་བཅྩོས་གཏྩོང་ཐབས་བརྒྱུད་བྩོད་ལ་འགྱུར་ལྩོག་བསྒྲུབ་པར་དམིགས་ཏྗེ། རྒྱ་

ནག་ཐྩོག་རྒྱལ་སྤིའི་རྒྱལ་འབྗེལ་ཐབས་བྱུས་ཀི་སྩོ་ནས་གནྩོན་ཤུགས་བསྐྲུན་པ་ལ་ཤུགས་

ཆྗེར་བརྗེན་པའི་ཐབས་བྱུས་ཞིག་ལག་བསྟར་གནང་ཡྩོད། ཡིན་ན་ཡང་ལམ་ལྷྩོང་གི་གྩོ་སྐབས་

མང་དུ་གཏྩོང་བ་ལ། བྩོད་མི་ཚོས་རྒྱལ་སྤིའི་ཤུགས་རྐྗེན་ཙམ་མ་ཡིན་པར་རྒྱལ་ནང་གི་སྤི་

ཚོགས་དང་། དཔལ་འབྩོར། ཆབ་སིད་བཅས་ཀི་ནུས་ཤུགས་རྣམས་བཀྩོལ་སྤྩོད་བྗེད་པའི་

ཐབས་བྱུས་སྐར་སྐྲུན་བྗེད་དགྩོས། ནང་གི་སྟྩོབས་ཤུགས་འདི་དག་སྐུལ་སྩོང་བས་ཏྗེ་བྩོད་མི་

ཚོས་རྒྱ་ནག་གི་ཐྩོག་ཏུ་གནྩོན་ཤུགས་ལབ་སྒྱུར་བྗེད་ཐུབ། སུས་ཀང་རྒྱུད་སྐུལ་བྗེད་དཀའ་

བའི་དབང་འཛིན་པ་དྗེར་གཡྩོ་འགུལ་གཏྩོང་སྟངས་ཀི་ལམ་འདི་ཁྩོ་ན་ཡིན། 

དྗེང་སང་བྩོད་མི་ཚོས་རྒྱ་སྐྗེད་འགྩོ་བཞིན་པའི་མཐུན་ལམ་མི་བྗེད་པའི་ལས་འགུལ་ཞིག་

ལ་འཇུག་བཞིན་ཡྩོད། ཕི་ལྩོ་༢༠༠༨ ཀི་སྗེར་ལངས་དྗེའི་རྗེས་སུ་རྒྱ་ནག་གིས་བྩོད་ས་ཡྩོངས་

རྩོགས་ཉྗེན་རྩོག་པས་དྲག་གནྩོན་བྗེད་ཡུལ་ཞིག་ཏུ་བསྒྱུར་ཏྗེ། སང་ལམ་སྟྗེང་དུ་ངྩོ་རྩོལ་གི་

རགས་དང་རྣམ་འགྱུར་ཙམ་ཡང་སྟྩོན་ས་མྗེད་པར་བཟྩོ་རྒྱུའི་འབད་བརྩོན་བས་ཡྩོད། རྒྱ་ནག་

གིས་བྩོད་མཐྩོ་སང་གི་སྲུང་སྐྩོབ་དང་། དྲག་དམག་འགྗེམས་སྗེལ་གི་ཐྩོག་ལ་ཌྩོ་ལྩོར་ས་ཡ་མང་

པྩོའི་འགྩོ་གྩོན་བཏང་ཡང་གསར་བརྗེ་མི་མངྩོན་པ་བཟྩོ་ཐུབ་མྗེད། དྲག་གནྩོན་དྗེས་ས་གནས་

མང་ཚོགས་ཀི་ཉིན་རྗེའི་མི་ཚེའི་ནང་དུ་འགྩོག་རྩོལ་ས་བརན་བཟྩོས་ཏྗེ་རང་རང་གི་ཁིམ་ནང་དུ་

གནས་སྩོ་རུ་བཅུགས་པ་ཙམ་རྗེད། བྩོད་མི་ཚོས་རྒྱ་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་དང་ཚོང་ལས་ཁང་ལ་
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རྒྱབ་སྐྩོར་མི་བྗེད་པའི་སྩོ་ནས་༼མཐུན་ལམ་མི་བྗེད་པ་༽དང་། ༼འགྱུར་ལྩོག་ཅན་གི་འགྩོག་

རྩོལ་༽ཐྗེ་བའི་བྩོད་ཀི་སྐད་ཡིག་དང་། ལྗེགས་བང་། རང་མགྩོ་རང་ཐྩོན་བཅས་ཀི་མ་ར་བཟྩོ་

བའི་ལས་འགུལ་འཕྗེལ་རྒྱས་གཏྩོང་བའི་༼རང་ཉིད་རང་མགྩོན་༽གི་བ་བའི་རིགས་རྣམས་

སྤི་ཚོགས་དང་། རིག་གཞུང་། དཔལ་འབྩོར་བཅས་ཀི་འགྩོག་རྩོལ་གི་ངྩོ་བྩོར་བསྒྱུར་བཞིན་

ཡྩོད། འདི་དག་ཚང་མ་ཆྗེས་དྲག་གནྩོན་ཅན་གི་ཆབ་སིད་ཀི་ཁྩོར་ཡུག་ཅིག་གི་ནང་དུ་བྱུང་

བཞིན་པ་འདིས། འཛམ་གིང་ནང་གི་ཆྗེས་གདུག་རྩུབ་ཅན་གི་དབང་འཛིན་པ་ཞིག་གི་ཐད་

དུའང་། མང་ཚོགས་ཀི་དབང་ཤུགས་སྐུལ་སྩོང་བྗེད་རྒྱུའི་ལམ་ཞིག་ཡྩོད་པ་སྟྩོན་གི་ཡྩོད། 





དཀར་ཆག་རྗེའུ་མིག

མདྩོར་བསྟན།

རབ་བྗེད་༡ ངྩོ་སྤྩོད།

རབ་བྗེད་༢ རྒྱུ་ཆའི་ཡིག་ཆ་སྐར་ཞིབ།

སྒྲྩོམ་གཞིའི་ཚུལ་དུ་ཐབས་བྱུས་ལན་པའི་འཚེ་མྗེད་ཞི་བའི་རྣམ་གཞག

ཆྗེད་རྩོམ་འདིའི་ནང་དྩོན།

སྒྲུབ་བྗེད་གཙོ་བྩོ་ཁག

རབ་བྗེད་༣ བྱུང་རབས་ཀི་རྒྱབ་ལྩོངས།

ས་མྩོའི་བྩོད།

རྒྱ་ནག་གི་བཙན་འཛུལ།

ནང་ཆྩོས་དང་། འཚེ་མྗེད་ཞི་བ། གཱན་དྡི།

རབ་བྗེད་༤ བྩོད་མིའི་སྗེར་ལངས་དང་པྩོ་༡༩༥༦ ནས་༥༩ བར།

༡༩༥༦ ལྩོར་བྩོད་ཤར་ཕྩོགས་སུ་དྲག་པྩོའི་གྗེན་ལངས།

༡༩༥༩ ལྩོའི་ལྷ་སའི་སྗེར་ལངས།

བྩོད་དང་ཨ་རིའི་གསང་བའི་ལས་ཁུངས་ཀི་འབྗེལ་བ།

འཚེ་བ་སངས་པ།

རབ་བྗེད་༥ ཕི་ལྩོ་༡༩༨༠ ནང་བཙན་བྩོལ་དུ་བྩོད་དྩོན་རྒྱལ་སྤི་ཅན་དུ་བསྒྱུར་བ་དང་། བྩོད་

ནང་གི་གུ་ཡངས་སིད་བྱུས།

བཙན་བྩོལ་དུ་བྩོད་དྩོན་རྒྱལ་སྤི་ཅན་དུ་བསྒྱུར་བའི་ཐབས་བྱུས་གསར་པ་ཞིག
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བྩོད་ནང་དུ་༡༩༨༠ ནས་༨༧ བར་གི་གུ་ཡངས་ཀི་དུས་ཡུན།

རབ་བྗེད་༦ བྩོད་མིའི་སྗེར་ལངས་གཉིས་པ། ༡༩༨༧ ནས་༨༩ བར།

༡༩༨༧ ལྩོའི་ལྷ་སའི་ནང་གི་ངྩོ་རྩོལ་དང་ཟིང་འཁྲུག

སྗེར་ལངས་ཀི་ཐབས་བྱུས་དང་འཐབ་རལ་ལ་དབྗེ་ཞིབ།

སང་ལམ་གི་ངྩོ་རྩོལ་རྔམ་སྟྩོན།

སྦྱར་ཡིག་གི་ལས་འགུལ།

དྲིལ་བསྒྲགས་ཡིག་ཆ་འགྗེམས་སྗེལ།

གང་འདབ་རི་མྩོ།

བསྐྩོར་བ།

ངྩོ་རྩོལ་གི་གླུ་ལྗེན་པ།

མཐུན་ལམ་མི་བྗེད་པ།

རབ་བྗེད་༧ གྩོ་ལའི་གཞི་རིམ་མང་ཚོགས་ལས་འགུལ་གི་སྐྗེད་འཕྗེལ་དང་ཉམས་ཆག་༡༩༨༩ 

ནས་༢༠༠༢ བར།

ནུབ་ཕྩོགས་སུ་ཁིམས་བཟྩོ་ལྷན་ཚོགས་ཀི་རྒྱབ་སྐྩོར།

གྩོ་ལའི་གཞི་རིམ་མང་ཚོགས་ལས་འགུལ་དང་། བྩོད་དྩོན་རྒྱབ་སྐྩོར་གི་གཞུང་འབྗེལ་

མ་ཡིན་པའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཁག་གི་སྐྗེད་འཕྗེལ།

རབ་བྗེད་༨ ༢༠༠༨ ལྩོའི་སྗེར་ལངས་གསུམ་པ།

ཆབ་སིད་སྐུལ་སྩོང་གི་ཆྗེད་དུ་རིག་གཞུང་གི་གྩོ་སྒྲིག

༢༠༠༨ ལྩོའི་རྒྱལ་ཡྩོངས་ངྩོ་རྩོལ་དང་ལྷ་སའི་ཟིང་འཁྲུག

འཚེ་མྗེད་ཞི་བའི་སྒྲིག་ལམ་དང་། ཐབས་བྱུས། ཆིག་བསྒྲིལ།
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ལྷག་དཀར་གི་ལས་འགུལ། རིག་གཞུང་གཅྗེས་འཛིན་གི་འགྩོག་རྩོལ།

དྩོ་མཉམ་པའི་སྒྲིག་འཛུགས་བསྐྲུན་པ།

མཐུན་ལམ་མི་བྗེད་པ།

རབ་བྗེད་༩ སྗེར་ལངས་གསུམ་གི་མཚུངས་བསྡུར།

རབ་བྗེད་༡༠ ཐབས་བྱུས་ཀི་ཀླན་ཀ་དང་། འགྱུར་ལྩོག་ཅན་གི་འགྩོག་རྩོལ།

འཚེ་མྗེད་ཞི་བའི་གྲུབ་མཐའ་དང་ད་ཡྩོད་ཐབས་བྱུས་ཀི་ཀླན་ཀ་ཁག

འགྱུར་ལྩོག་ཅན་གི་འགྩོག་རྩོལ།

རབ་བྗེད་༡༡ རྒྱལ་ནང་དང་ཕི་རྒྱལ་འབྗེལ་ཡྩོད་པ་ཚོར་རྗེ་སྐུལ་གསལ་འདྗེབས།

ཕི་རྒྱལ་རྒྱབ་སྐྩོར་བ་ཚོས་གང་གནང་ཐུབ།

བྩོད་མིའི་འགྩོ་ཁིད་ཀིས་གང་གནང་ཐུབ།

ལུང་འདྲྗེན་ཡིག་ཆ་ཁག

པར་རིས་རྗེའུ་མིག་གི་ཐྩོ་གཞུང་།





རབ་བྗེད་༡། 

ངྩོ་སྤྩོད།

བྩོད་ཀི་རང་དབང་ལས་འགུལ་དྗེས་རྒྱ་ཆྗེ་མང་ཚོགས་ཀི་བྩོ་ཡུལ་དུ། མཐར་ཐུག་པའི་

སྗེངྗེ་དང་རི་བྩོང་གི་འཐབ་རྩོད་ནང་བཞིན་གི་གྩོ་གནས་ཞིག་བཟུང་ཡྩོད། འཛམ་གིང་ས་ཡི་

ཡང་ཐྩོག་ཏུ་རང་གི་གནའ་བྩོའི་ཕ་ས་སྐར་ལྗེན་བྗེད་ཐབས་ལ་འབད་བཞིན་པའི་བྩོད་མི་ས་ཡ་

དྲུག་ཅན་གི་བྩོད་རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་འདི་ཕྩོགས་གཅིག་དང་། འཛམ་གིང་ནང་གི་དྲག་དམག་

གངས་འབྩོར་མང་ཤྩོས་དང་། དཔལ་འབྩོར་སྟྩོབས་ཤུགས་ཨང་གཉིས་པ། མི་འབྩོར་ཆྗེ་ཤྩོས་

བཅས་ཀི་དྗེང་རབས་ཀི་རྒྱལ་ཁམས་རྒྱ་ནག་དྗེ་ཕྩོགས་གཞན་དྗེ་རྗེད།

དྲག་པྩོའི་རྩོད་རྩོག་གིས་བཅྩོམ་པའི་འཛམ་གིང་འདིའི་ནང་དུ། བྩོད་མིའི་འཚེ་མྗེད་ཞི་བའི་

སྒྲིག་ལམ་ལ་བརྗེན་པའི་རང་ཐག་རང་གཅྩོད་ཀི་འཐབ་རྩོད་ལ་སགས་བརྩོད་རྒྱུན་རིང་ཐྩོབ་

ཡྩོད། འྩོན་ཀང་བྩོད་ཀི་རྒྱལ་ས་ལྷ་སའི་ནང་གི་༢༠༠༨ ཀི་སྗེར་ལངས་དྗེའི་རྗེས་སུ། གཟུར་

གནས་པ་ཚོས་བྩོད་མིའི་འཐབ་རྩོད་དྗེ་བཙན་འཛུལ་བའི་ཐད་དུ་དྲག་རྩོལ་གི་ངྩོ་བྩོར་འགྱུར་

བཞིན་པ་དང་། རང་ལུས་མྗེར་སྗེག་གི་གངས་འབྩོར་འཕར་བ་དྗེ་བརྒྱུད་དྗེ་བྩོད་མི་ཚོས་རང་

གིས་རང་ལ་འཚེ་བ་སྗེལ་གི་ཡྩོད་པའི་མཐྩོང་ཚུལ་བཤད་ཡྩོད། ཕི་ལྩོ་༢༠༠༨ ཀི་རྒྱལ་ཡྩོངས་

སྗེར་ལངས་དྗེ། མི་རབས་གསར་པས་མི་རབས་རན་པའི་ཞི་དུལ་བག་ཡྩོད་ཀི་བསམ་བྩོ་ཡང་

དག་དྩོར་བ་ལྟ་བུར། དྲག་སྤྩོད་ཅན་གི་བྩོད་རིགས་གཞྩོན་སྐྗེས་ཚོས། ༧གྩོང་ས་མཆྩོག་གི་

འཚེ་མྗེད་ཞི་བའི་ལྟ་གྲུབ་དྗེ་སྩོང་གི་ཡྩོད་པའི་མཚོན་རགས་མངྩོན་ཚུལ་ར་བའི་རྒྱུན་གི་བརྒྱུད་
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ལམ་ཁག་གིས་སྟྩོན་ཐབས་བས་ཡྩོད། བརྒྱུད་ལམ་ཁག་གིས་༼བྩོད་རིགས་ན་གཞྩོན་ཚོས་

འཚེ་མྗེད་ཞི་བའི་ལམ་ལ་དྩོགས་སྩོང་བས་ཡྩོད།༽ དང་། ༼བཙན་བྩོལ་བ་རྣམས་ཀིས་༧གྩོང་

ས་ཏཱ་ལའི་བ་མའི་འཚེ་མྗེད་ཞི་བའི་ཐབས་ལམ་ལ་དྲི་བ་བྗེད་ཀི་ཡྩོད།༽ ༼དགྗེ་འདུན་པས་

ཉྗེན་རྩོག་པ་དང་འཐབ་པའི་བྩོད་ནང་གི་འཚེ་བ།༽ ལྟ་བུ་འཚོར་ཤུགས་སྐྗེན་པའི་འགྩོ་བརྩོད་

མང་པྩོ་བཏྩོན་ཡྩོད། དྗེ་ཡང་བྩོད་མི་ཚོས་འཕར་བཞིན་པའི་འཚེ་མྗེད་ཞི་བའི་གཟུགས་བརན་

དྗེ་དྩོན་དངྩོས་སུ་འཇིགས་སྐུལ་ཀི་ལས་འགུལ་འགྗེབ་ཐབས་དང་། འཚེ་བ་ལ་བསས་བཅྩོལ་

པའི་གྗེང་གཞི་གསར་པ་ཞིག་འགྩོ་འཛུགས་ཀི་ཡྩོད་སྐྩོར། རྒྱ་ནག་གི་སྩོ་བལྟའི་འཕྲུལ་ཆས་

ཀིས་པར་དུ་བསངས་པའི་ཟིང་འཁྲུག་རིགས་རྒྱལ་སྤི་དང་རྒྱལ་ནང་གི་བརན་འཕིན་བརྒྱུད་དྗེ་

སྐར་ཟྩོས་ཡང་ཟྩོས་ཀིས་རྒྱང་སིང་བས་པ་རྗེད།

འདིའི་ཐད་ལ་དྲི་བ་མང་པྩོ་ཡྩོང་བཞིན་ཡྩོད། དཔྗེར་ན། བྩོད་མིའི་འཐབ་རྩོད་འདི་དྩོན་

དངྩོས་སུ་འཚེ་བ་དང་དྲག་སྤྩོད་ཀི་ཕྩོགས་སུ་སྐྗེད་འཕྗེལ་འགྩོ་བཞིན་ཡྩོད་དམ། དྗེས་དྩོན་

དངྩོས་སུ་ཐབས་བྱུས་དང་འཐབ་རལ་གང་དག་བཀྩོལ་སྤྩོད་བྗེད་བཞིན་འདུག་གམ། བྩོད་མིའི་

འཚེ་མྗེད་ཞི་བའི་འགྩོག་རྩོལ་དྗེ་དུས་ནམ་ཞིག་ལ་ཇི་འདྲ་བས་ཏྗེ་བྱུང་བ་རྗེད་དམ། བྩོད་མིའི་

འཐབ་རྩོད་དྗེ་ཇི་ལྟར་སྐྗེད་འཕྗེལ་བྱུང་ཡྩོད་དམ། དུས་རབས་ཉི་ཤུའི་མཇུག་དང་ཉྗེར་གཅིག་

པའི་འགྩོ་སྟྩོད་ཀི་བྩོད་མིའི་སྗེར་ལངས་ཆྗེ་བ་གསུམ་གི་ནང་དུ་འཚེ་མྗེད་ཞི་བའི་འགྩོག་རྩོལ་

གི་ནུས་པ་ག་རྗེ་བྱུང་ཡྩོད་དམ། སྗེར་ལངས་རྗེ་རྗེའི་ནང་གི་བརྩོད་གཞི་དང་། དགྩོས་དྩོན། ཀླན་

ཀ། ཐབས་བྱུས། འཐབ་རལ། ལག་ཆ། ཤུགས་རྐྗེན་བཅས་གཙོ་བྩོ་གང་དང་གང་ཡིན་ནམ། ད་

ལྟ་དང་མ་འྩོངས་པའི་ལས་འགུལ་གི་ཐབས་བྱུས་སྗེལ་ཕྩོགས་དང་། གནས་ཚུལ་ལྗེགས་པྩོར་

རྩོགས་པའི་སྩོ་ནས་འཆར་གཞི་འདིང་རྒྱུར། འདས་ཟིན་པའི་འགྩོག་རྩོལ་གི་ལས་འགུལ་ཁག་

ནས་བྩོད་པའི་ལས་འགུལ་བ་ཚོས་བསབ་བ་གཙོ་བྩོ་ག་རྗེ་ལྗེན་དགྩོས་སམ། དྲི་བ་འདི་དག་ལ་
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ལན་འདྗེབས་པའི་ཕིར་བཅུ་ཕག་དྲུག་གི་དུས་ཡུན་རིང་གི་བྩོད་མིའི་འགྩོག་རྩོལ་གི་འཕྗེལ་

རིམ་ལ་དཔྱད་པ་བྗེད་དགྩོས། 

ངས་ཆྗེད་རྩོམ་འདིའི་ནང་དུ་ཐབས་བྱུས་ལན་པའི་འཚེ་མྗེད་ཞི་བའི་རྩོད་རྩོག་གི་མིག་ཤྗེལ་

བརྒྱུད་དྗེ། ཆིག་སྟྩོང་དགུ་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་ནས་ད་ལྟ་བར་གི་བྩོད་མིའི་འཚེ་མྗེད་ཞི་བའི་འགྩོག་

རྩོལ་ལས་འགུལ་གི་འབྱུང་ཁུངས་དང་། འཕྗེལ་རིམ་ལ་བགྩོ་གྗེང་གིས་དྲི་བ་འདི་དག་ལ་

འཚོལ་ཞིབ་བྗེད་ཀི་ཡིན། ཆྗེད་རྩོམ་འདིས་སྗེར་ལངས་དང་པྩོ་༡༩༥༦ ནས་༥༩ བར་དང་། 

༼དྩོན་དངྩོས་སུ་ངྩོ་རྩོལ་རིམ་ཆར་དུ་༡༩༩༣ བར་མུ་མཐུད་བྱུང་ཡྩོད་ཀང་༽ སྗེར་ལངས་

གཉིས་པ་༡༩༨༧ ནས་༨༩ བར། སྗེར་ལངས་གསུམ་པ་༢༠༠༨ ནང་བྱུང་བ་བཅས་སྗེར་ལངས་

གསུམ་གི་བརྒྱུད་རིམ་ནང་དུ་བྩོད་མིའི་ལས་འགུལ་གིས། ཐབས་བྱུས་དང་འཐབ་རལ་ཇི་ལྟར་

བཀྩོལ་སྤྩོད་བས་པ་དམིགས་འབྗེན་དུ་བཟུང་ཡྩོད། གསལ་ཁ་གཏྩོད་པའི་ཆྗེད་དུ་ངས་༧གྩོང་

ས་མཆྩོག་གི་བཟང་སྤྩོད་དང་འབྗེལ་བའི་འཚེ་མྗེད་ཞི་བའི་འབྗེལ་མྩོལ་དང་། གཉིས་སྨན་གི་

ཐབས་ལམ་དྗེར་འགྗེལ་བཤད་བྗེད་སྐབས་ཐ་སྙད་༼ལྟ་གྲུབ་ལན་པའི་འཚེ་མྗེད་ཞི་བ་༽ ཞྗེས་

དང་། སྗེར་ལངས་སྐབས་ཀི་སྐབས་བསྟུན་དང་། ཐྩོལ་བྱུང་གི་འཚེ་མྗེད་ཞི་བའི་ལས་འགུལ་

འགྗེལ་བརྩོད་བྗེད་སྐབས་༼འཚེ་མྗེད་ཞི་བའི་འགྩོག་རྩོལ་༽ དང་། ཡང་ཐབས་བྱུས་དང་སྒྲིག་

འཛུགས་ལན་པའི་སྩོ་ནས་ཞི་བའི་མི་མང་གིས་འཚེ་མྗེད་ཞི་བའི་འགྩོག་རྩོལ་བྗེད་སྤྩོད་ཀི་

འགྗེལ་བཤད་བྗེད་སྐབས་༼ཐབས་བྱུས་ལན་པའི་འཚེ་མྗེད་ཞི་བའི་འཐབ་རྩོད་༽ བཅས་ཀི་ཐ་

སྙད་བྗེད་སྤྩོད་བྗེད་རྒྱུ་ཡིན། 





རབ་བྗེད་༢།

རྒྱུ་ཆའི་ཡིག་ཆ་སྐར་ཞིབ།

བྩོད་མིའི་འཐབ་རྩོད་ཀི་ནང་དུ་འཚེ་མྗེད་ཞི་བའི་འགྩོག་རྩོལ་གི་བྗེད་ལས་སྐྩོར་གི་ཡིག་ཆ་

ཧ་ཅང་ཉུང་ངུ་ཞིག་ལས་རྗེད་ཀི་མྗེད། འགའ་ཞིག་གིས་དྩོན་གནད་འདི་མི་རིགས་རིག་པའི་

ལམ་ནས་ཉམས་ཞིབ་བས་ཡྩོད་ཀང་། སྤི་ཚོགས་ཆབ་སིད་ཀི་ལམ་ནས་བརག་དཔྱད་བས་པ་

དཀྩོན་པྩོ་ཡྩོད། བྩོད་དྩོན་སྐྩོར་གི་ཡིག་ཆ་མང་ཆྗེ་བས་རྒྱ་ནག་གི་རྒྱལ་ས་པྗེ་ཅིང་དང་། བཙན་

བྩོལ་བྩོད་གཞུང་གི་བསྟི་གནས་དྷ་རམ་ས་ལའི་དབར་གི་མཐྩོ་རིམ་དཔྩོན་རིགས་ཀི་ཐག་འཐྗེན་

ལྟ་བུའི་རྒྱལ་འབྗེལ་ཐབས་བྱུས་ཀི་འབྗེལ་བ་དང་། བྩོད་ནང་གི་རྒྱ་ནག་གི་སིད་བྱུས་ཁག་

དམིགས་འབྗེན་དུ་བས་ཡྩོད། བྩོད་མི་ཚོས་སྗེལ་བའི་གཞི་རིམ་མང་ཚོགས་ཀི་གནས་ཚད་

ཅན་གི་འཚེ་མྗེད་ཞི་བའི་དྲིལ་བསྒྲགས་དང་། ལས་འགུལ་སྣ་ཚོགས་པ་དྗེ་དག་ལ་མཁས་པ་

ཚོས་ཐུགས་སྣང་ཧ་ལམ་སྗེབས་མྗེད།

བྩོད་ཀི་ལས་འགུལ་ནང་དུ་འཚེ་མྗེད་ཞི་བའི་འཐབ་རལ་བྗེད་སྤྩོད་བས་པའི་དཔྱད་བརྩོད་

དཔར་སྐྲུན་བྱུང་བ་ཉུང་ངུའི་ནང་གི་གཅིག་ནི་༢༠༠༢ ནང་རྒྱལ་སྤིའི་རང་བཞིན་གི་འཚེ་མྗེད་

ཞི་བས་དཔར་སྐྲུན་བས་པའི་སྙན་ཐྩོ་ཐུང་ངུ་དྗེ་རྗེད། འགྩོ་བརྩོད་དུ་༼བདྗེན་པ་ནི་ང་ཚོའི་གྩོ་

མཚོན་གཅིག་པུ་དྗེ་རྗེད།༽ ཅྗེས་པ་དྗེའི་ནང་དུ་བྩོད་མི་ཚོས། རང་གི་འཐབ་རྩོད་ཀི་ནང་དུ་

འཚེ་མྗེད་ཞི་བའི་འཐབ་རལ་བྗེད་སྤྩོད་བས་པའི་ཐྩོ་གཞུང་རིང་པྩོ་ཞིག་འདུག བྩོད་ཀི་ལས་

འགུལ་ནང་དུ་ཞི་བའི་མི་མང་གི་འགྩོག་རྩོལ་རིགས་བགྩོ་གྗེང་བས་པའི་བརམས་ཆྩོས་གཞན་
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པ་དཔྗེར་ན། རཱྩོ་ནཱལཌི། ཤྭར་ཡིས་༡༩༩༥ ལྩོར་བིས་པའི་༼ བྩོད་མིའི་སྗེར་ལངས་ནང་གི་

སིད་དྩོན་གི་ཆྩོ་ག།ངྩོ་རྩོལ་གི་འཁྩོར་ལྩོ།༽ ཞྗེས་པ་ལྟ་བུ་རྗེད། འྩོན་ཀང་བརམས་ཆྩོས་འདི་

དག་གིས་བྩོད་མིའི་འཚེ་མྗེད་ཞི་བའི་འཐབ་རལ་རྣམས། འཚེ་མྗེད་ཞི་བའི་རྩོད་རྩོག་གི་མིག་

ཤྗེལ་བརྒྱུད་དྗེ་མ་ཡིན་པར། མི་རིགས་རིག་པའི་ལྟ་སྟངས་ཀི་སྩོ་ནས་གཙོ་ཆྗེ་བ་དབྗེ་ཞིབ་

བས་ཡྩོད།

མཚུངས་བསྡུར་བས་ན། ཀྗེ་ནིཐ། ཀནྩོས་ཀི་༡༩༩༩ ལྩོའི་༼གང་དམག་གི་ད་ཕྲུག༽ དང་། 

ཁྗེརྩོལ། མྗེག་གནཱ་ཧན་གི་༢༠༡༠ ལྩོའི་༼རྒྱུན་བཅད་པའི་བྱུང་རབས་ཁག༽ མཡི་ཀལ། ཌན་

ཧམ་གི་༢༠༠༤ ལྩོའི་༼སངས་རྒྱས་ཀི་དཔའ་རྟུལ།༽ ཀྗེནིཐ། ཀྩོན་བྷྩོཡི་དང་། ཇྗེམས། མྩོརི་

སྩོན་གི་༢༠༠༢ ལྩོའི་༼བྩོད་ནང་ཨ་རིའི་གསང་བའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀི་གསང་བའི་དམག་

འཐབ།༽ ཐྩོ་མས། ལཡིཌ་ཀི་༢༠༠༢ ལྩོའི་༼བྩོད་ནང་དུ་༽ ཞྗེས་པ་ཐྗེ་བའི་བྩོད་ཀི་དྲག་དམག་

ལྩོ་རྒྱུས་ཀི་ཐྩོག་ལ་མཁས་པའི་དཔྱད་བརྩོད་བས་པའི་བརམས་ཆྩོས་མང་བ་འདུག ད་རིང་ཕི་

ལྩོ་༢༠༡༥ ཟ་༨ པའི་ནང་༼བྩོད་མིའི་དྲག་འཐབ་འགྩོག་རྩོལ་༽ གི་སྐྩོར་ལ་གུ་གལ་ནང་དུ་

བཙལ་བས་གྲུབ་འབས་གངས་༤༩༥༠༠༠ རྗེད་ཐུབ་པ་དང་། ༼བྩོད་མིའི་འཚེ་མྗེད་ཞི་བའི་

འགྩོག་རྩོལ་༽གི་སྐྩོར་ལ་གྲུབ་འབས་གངས་༡༥༠༠༠༠ གསུམ་ཆ་གཅིག་ཙམ་མ་གཏྩོགས་

རྗེད་སྩོན་ཡྩོང་གི་མི་འདུག བྩོད་ཀི་སྟྗེང་དུ་དྲག་སྤྩོད་བསྣན་ན་ཧ་ལས་པའི་གྲུབ་འབས་གངས་

༩༩༦༠༠༠ དང་། བྩོད་ཀི་སྟྗེང་དུ་འཚེ་མྗེད་ཞི་བ་བསྣན་ན་གྲུབ་འབས་གངས་༢༦༤༠༠༠ ལས་

རྗེད་སྩོན་ཡྩོང་གི་མི་འདུག

གྩོ་མཚོན་ལན་པ་དང་གྩོ་མཚོན་མྗེད་པའི་འགྩོག་རྩོལ་ཐྩོག་གི་བརམས་ཆྩོས་གཉིས་

དབར་གི་མང་ཉུང་ཆ་སྙྩོམས་མྗེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གཅིག་ནི། བྩོད་མི་ཚོས་འགྩོག་རྩོལ་ལ་སྩོལ་
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རྒྱུན་གི་ལམ་ནས་འགྗེལ་བཤད་བྗེད་སྐབས་ཟིན་མཚམས་མཐྩོ་བྩོ་བཟུང་པས་ཡིན་སིད། ས་

གནས་གང་དུ་སྐུ་ལུས་མྗེར་སྗེག་ལྟ་བུའི་ལས་འགུལ་དྗེ་རྒྱུན་ལན་འགྩོག་རྩོལ་གི་ཆ་ཤས་ཞིག་

ཏུ་འགྱུར་སྩོང་ན། མངྩོན་གསལ་ཆྗེར་མྗེད་པའི་འགྩོག་རྩོལ་གི་འཐབ་རལ། དཔྗེར་ན། རང་

མགྩོ་རང་ཐྩོན་དང་། ཕན་ཚུན་རྩོགས་སྐྩོར་རམ། ཡང་ན། མཐུན་ལམ་མི་བྗེད་པ། ཞི་བའི་མི་

མང་ནས་བཀའ་བརི་དང་ལྗེན་མི་ཞུ་བ་བཅས་ཀིས་སྐད་གགས་ཆྗེན་པྩོ་བཟྩོ་ཡི་མྗེད། བྩོད་མི་

ཚོའི་ནང་དུ་འགྩོག་རྩོལ་ཞིག་ཡིན་ན། མངྩོན་པར་མི་གསལ་བའི་ལས་ཞིག་མ་ཡིན་པར། 

མངྩོན་པར་གསལ་བའི་ལས་ཞིག་ཡིན་དགྩོས་པའི་ཡིད་ཆྗེས་ཞིག་ཅང་མི་སྨྲ་བའི་ཚུལ་དུ་ཡྩོད། 

མངྩོན་པར་མི་གསལ་བའི་ལས་མང་པྩོ། དཔྗེར་ན། མཐྩོ་རིམ་དབང་འཛིན་པ་ལ་མཐུན་ལམ་མི་

བྗེད་པ་དང་། རྒྱ་མིར་དབང་བའི་ཚོང་ཁང་ཁག་ནས་དངྩོས་ཆས་མི་ཉྩོ་བ། གཞུང་གིས་འཛིན་

སྐྩོང་བྗེད་པའི་སྩོབ་གྲྭར་མི་འཛུལ་བ། སྤི་ཚོགས་ཀི་སྒྲིག་འཛུགས་ཁག་ངྩོས་ལྗེན་མི་བྗེད་པ། 

བཅས་ནི་འགྩོག་རྩོལ་ཞིག་ཡིན་པར་བརི་མཁན་དཀྩོན་པྩོ་ཡྩོད་ལ། དྗེ་དག་ལ་དྩོ་སྣང་དང་ཡིག་

ཐྩོག་ཏུ་མ་འཁྩོད་བའི་གནས་ཚུལ་ཡང་ཡང་ཡྩོང་གི་ཡྩོད། བྩོད་མིའི་བསམ་བྩོའི་ནང་དུ་ངྩོ་རྩོལ་

རྔམ་སྟྩོན་དང་། གྩོམ་བགྩོད་དང་བ་ར། སྐད་འབྩོད་ངྩོ་རྩོལ་བྗེད་རྒྱུ། རྒྱལ་དར་གནམ་ལ་འཕར་

རྒྱུའི་མཚོན་མངྩོན་གསལ་ལན་ལ་བ་འགུལ་ཡིན་པའི་མངྩོན་པར་གསལ་བའི་ལས་ཀི་རིགས་

དྗེ་ཁྩོ་ན་འགྩོག་རྩོལ་ལས་འགུལ་ལ་རི་རྒྱུ་དང་ཐྩོ་འགྩོད་བྗེད་རྒྱུར་འྩོས་འཚམས་ཡིན་པ་

བསམ་གི་ཡྩོད། འཚེ་མྗེད་ཞི་བའི་འགྩོག་རྩོལ་ལ་གུ་དྩོག་པའི་འཛིན་སྟངས་འདི་བྩོད་ནང་གི་ཞི་

བའི་མི་མང་གི་འགྩོག་རྩོལ་ཆ་ཚང་བ་ཡིག་ཐྩོག་འགྩོད་རྒྱུར་འགྩོག་རྐྗེན་ཆྗེ་ཤྩོས་ཞིག་བྱུང་

ཡྩོད།

སྤིར་བཏང་མི་ལ་དམག་འཐབ་ལ་ཡིད་འཕྩོག་པའི་རྩོལ་རྗེད་དང་། རྒྱལ་ཁ་ལ་མངྩོན་

བསྟྩོད། ཕམ་ཁ་ལ་མྱ་ངན་། དཔའ་བྩོ་ལ་རྗེས་དྲན་། དག་བྩོ་ལ་འདྲྗེ་རུ་ལྟ་རྒྱུ་བཅས་རང་བཞིན་
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ལྷན་སྐྗེས་ཀི་འགྩོས་ཤིག་ཡྩོད། བྩོད་མི་ཚོ་ཡང་དྗེ་དང་གཅིག་མཚུངས་ཡིན་པ་ལས་དམིགས་

བསལ་གང་ཡང་མྗེད། བྩོད་ཕྲུག་གཞྩོན་སྐྗེས་ཚོས་མི་རབས་རན་པས་བརྒྱུད་སྤྩོད་བས་པའི་

འགྩོག་རྩོལ་བྱུང་རབས་ཀི་ནང་དུ་ཕི་ལྩོ་༡༩༥༠ ནང་རྒྱ་མིའི་ཁ་གཏད་དུ་དཔའ་མཛངས་ལན་

པའི་དམག་འཐབ་བྗེད་མཁན་གི་དཔའ་རྟུལ་མགྩོན་པྩོ་བཀིས་དང་། གཡུ་རུ་དཔྩོན་སྩོགས་ཀི་

བྗེད་རྗེས་རྣམས་ཡིད་འགུག་དང་གུས་བརིའི་སྩོ་ནས་དྲན་གསྩོ་བྗེད་ཀི་ཡྩོད། དྗེ་ལས་ལྩོག་སྟྗེ་

འཚེ་མྗེད་ཞི་བའི་འགྩོག་རྩོལ་གིས་དྗེ་ལྟ་བུའི་གཅིག་མཚུངས་ཀི་ཚོར་སྣང་སྐྗེད་ཀི་མྗེད་ལ། དྗེ་

བཞིན་འཁབ་སྟྩོན་གི་ངྩོ་བྩོར་རྩོག་ཡུལ་དུ་འཆར་རྒྱུ་ཡང་ལས་ས་པྩོ་མིན། འདས་པའི་རང་

བཙན་གི་འཐབ་རྩོད་རྣམས་ཀི་ནང་དུ་ནུས་པ་ཆྗེ་ཤྩོས་ཀི་འཚེ་མྗེད་ཞི་བའི་ལས་འགུལ་འགའ་

ཞིག་མངྩོན་པར་མི་གསལ་བའི་བྗེད་ལས་ཀི་ཐྩོག་ཏུ་བྱུང་ཡྩོད། དཔྗེར་ན། ཨ་རིའི་མི་སྗེར་སྗེལ་

ཡུལ་མངའ་སྗེ་ཁག་གིས་དབིན་ཇིས་བཟྩོ་སྐྲུན་བས་པའི་དངྩོས་པྩོ་ཕིར་ཚོང་དང་ནང་འདྲྗེན་མི་

བྗེད་པ། རྒྱ་གར་གིས་དབིན་ཇིས་བཟྩོས་པའི་རས་ཆར་ཕིར་ལྩོག་བྗེད་པ་བཅས་རྗེད། དྗེས་ན་

ལས་འགུལ་འདི་རིགས་སྗེམས་ཚོར་སྐུལ་སྩོང་བྗེད་པར་ནུས་མཐུ་ཆྗེ་ཤྩོས་ཀི་བརྒྱུད་ལམ་

གྩོག་བརན་ནམ་འདྲ་པར་གིས་ཕབ་ལྗེན་ཐུབ་རྒྱུ་དཀའ་མྩོ་རྗེད།

མ་ཆྗེ། བྷརྚ་ཀྩོསྐི་ཡིས་༼འཚེ་མྗེད་ཞི་བའི་བྱུང་བ་སྐར་གསྩོ་བྗེད་པ།༽ ཞྗེས་པའི་ནང་དུ་

རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི་བྱུང་རབས་ནང་དུ་འཚེ་བ་ལ་བསགས་པའི་མྗེ་ཏྩོག་གཏྩོར་བ་དང་། སྐྗེས་པ་

ཕྩོ་ཡིས་བཀྩོལ་སྤྩོད་བས་པའི་རགས་དབྗེའི་རང་བཞིན་གི་འཚེ་བ་། ཤས་ཆྗེ་བ་དྲག་པྩོའི་བྗེད་

ལས་ལ་བརྗེན་ནས་བྱུང་བའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་རང་བཙན། དྗེ་བཞིན་འགྩོ་བ་མིའི་དྩོ་སྣང་དང་། 

བརྒྱུད་ལམ་གི་དམིགས་གཏད་བཅས་འདི་དག་ཚང་མས། མི་ས་ཡ་མང་པྩོས་མངྩོན་གསལ་

མྗེད་པར་སྗེལ་དང་སྗེལ་བཞིན་པའི་འཚེ་མྗེད་ཞི་བའི་འགྩོག་རྩོལ་དྗེ་སྣང་མྗེད་དུ་བཞག་ཡྩོད།  

འཐབ་རྩོད་འདིའི་གས་ལ་ཤས་ཆྗེ་བ་དྲག་པྩོའི་ལམ་ནས་དབང་འཛིན་པའི་ངྩོས་ནས་ཡ་ལན་
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ཞིག་མ་བྱུང་གི་བར་དུ་གསར་ཤྩོག་གི་འགྩོ་བརྩོད་དུའང་སྗེབས་ཀི་མྗེད་ལ། མང་ཚོགས་ཀི་

དྲན་ཡུལ་དུའང་གནས་ཀི་མྗེད།༽ ཅྗེས་གསུངས་ཡྩོད། བྩོད་ཀི་བྱུང་རབས་དང་། ཆབ་སིད་

ཐྩོག་གི་ཕི་རྒྱལ་བའི་མཁས་པ་མང་པྩོར། བྩོད་མིའི་འཐབ་རྩོད་ནང་འཇབ་དམག་འགྩོག་རྩོལ་

སྐྩོར་གི་ལྗེའུ་ཐུང་ངུའི་གནས་ཚུལ་དྗེས་ཡིད་འཕྩོག་པྩོ་བྱུང་ཡྩོད། གང་ཡིན་ཟྗེར་ན་གནས་

ཚུལ་དྗེར་ཨ་རིའི་གསང་བའི་ལས་ཁུངས་ཀི་ཐྗེ་བྱུས་ཡྩོད་པས་སྩོ། བྱུང་རབས་ཀི་སྩོབ་ཕྲུག་

ཚོ་ལ་བིད་ཚོར་སྟྗེར་བའི་ཨ་རིའི་གསང་བའི་ལས་ཁུངས་དང་། བྩོད་ཀི་འཇབ་དམག་དབར་གི་

འབྗེལ་བ་ཡ་མཚར་ཅན་དྗེས་བྩོད་ཀི་བྱུང་རབས་སྨྲ་བ་ཚོའི་ཡིད་དབང་མུ་མཐུད་དྗེ་འཕྩོག་གི་

ཡྩོད། འདིའི་རྐྗེན་པས་བྩོད་ཀི་བྱུང་རབས་ཀི་གྗེང་གཞི་དྗེ་མ་མཐར་འཚེ་མྗེད་ཞི་བའི་འགྩོག་

རྩོལ་ལ་ཤུགས་སྣྩོན་བརྒྱབ་པ་བྱུང་མྗེད་ལ། སྡུག་ས་ནས་བཤད་ན་ཆ་ཚང་སྣང་མྗེད་དུ་བཏང་

ཡྩོད་པ་རྗེད།

སྒྲྩོམ་གཞིའི་ཚུལ་དུ་ཐབས་བྱུས་ལན་པའི་འཚེ་མྗེད་ཞི་བའི་རྣམ་གཞག

འདས་པའི་བཅུ་ཕག་དང་ལྷག་པར་དུ་ཨ་རབ་ཀི་དཔྱིད་ཀའི་སྐབས་སུ། རང་དབང་དང་

མང་གཙོའི་ཆྗེད་དུ་སྗེལ་བའི་འཚེ་མྗེད་ཞི་བའི་ལས་འགུལ་ཁག་གིས། ཞི་བའི་མི་མང་གི་

འགྩོག་རྩོལ་འདི་ལ། རྒྱལ་སྤིའི་བརྒྱུད་ལམ་དང་། མཁས་དབང་། ཉམས་ལྗེན་པ་བཅས་ལ་

དུས་ཡུན་རིང་པྩོར་བྱུང་མ་མྱྩོང་བའི་དྩོ་སྣང་ཞིག་བསྐྲུན་ཡྩོད། འཚེ་མྗེད་ཞི་བའི་རྩོད་རྩོག་ཐྩོག་

གི་རྒྱལ་སྤིའི་ལྟྗེ་གནས་ཁང་དང་། ཨྗེལ་བྷཊ ཨྗེནྶ་ཊན་བསྟི་གནས་ཁང་ལ་སྩོགས་པའི་སྗེ་ཚན་

གིས། ཐབས་བྱུས་ལན་པའི་འཚེ་མྗེད་ཞི་བའི་རྩོད་རྩོག་གི་ཐྩོག་ལ་ཉམས་ཞིབ་དང་ཡིག་ཆ་

ཕྩོན་ཆྗེ་བསྐྲུན་པའི་རྒྱབ་སྐྩོར་གནང་ཡྩོད། ཕི་ལྩོ་༢༠༡༡ ནང་ཨྗེ་རི་ཁ ཅྗེ་ནྩོ་ཝྗེཐ་དང་། མརིཡ 

སྗེཊྗེཕན་གིས་བིས་པའི་༼ཞི་བའི་མི་མང་གི་འགྩོག་རྩོལ་ལ་ནུས་པ་ཅི་ཕིར་ཡྩོད། འཚེ་མྗེད་



22

ཞི་བའི་རྩོད་རྩོག་གི་ཐབས་བྱུས་ལན་པའི་རིགས་པ།༽ ཞྗེས་པའི་དྗེབ་དྗེས་འགྩོས་འདི་ལ་ཕན་

ཐྩོགས་ཤུགས་ཆྗེ་བྱུང་ཡྩོད། དཔྱད་བརྩོད་དྗེས་བརྒྱ་ཕག་གཅིག་གི་རིང་ལ་བྱུང་བའི་ལས་

འགུལ་གངས་༣༢༣ ལ་དབྗེ་ཞིབ་དང་། ཉམས་ཞིབ་མཐིལ་ཕིན་བས་པའི་གྲུབ་དྩོན་ལ། དྲག་

པྩོའི་ལས་འགུལ་ལས་འཚེ་མྗེད་ཞི་བའི་ལས་འགུལ་ལ་ལམ་ལྷྩོངས་ཡྩོང་རྒྱུའི་རྗེ་བ་དྗེ་ཉིས་

ལབ་ལས་མང་བ་ཡྩོད་ཅྗེས་མཇུག་བསྩོམས་བས་འདུག  བྩོད་མི་ཐྗེ་བའི་འཚེ་མྗེད་ཞི་བའི་

འགྩོག་རྩོལ་གི་ཉམས་ལྗེན་པ་མང་པྩོས། སྤྩོ་བ་དང་བཅས་དྗེབ་གསར་པ་འདིར་བསུ་བ་བས་

པ་རྗེད། དྗེབ་དྗེས་ཁྩོང་ཚོའི་བདམས་པའི་འགྩོག་རྩོལ་གི་ཐབས་ལམ་དྗེ་བཟང་སྤྩོད་ཀི་སྩོ་ནས་

ཡང་དག་པ་ཙམ་མ་ཡིན་པར། ཉམས་ལྗེན་གི་ཆ་ནས་ཀང་རྗེ་ཕུད་དྗེ་ཡིན་པའི་ཚོར་བ་ཞིག་

སྦྱིན་པ་རྗེད། 

བྩོད་མིའི་འཐབ་རྩོད་ཀི་ནང་དུ་འཚེ་མྗེད་ཞི་བའི་བྗེད་ལས་དང་འབྗེལ་བའི་བགྩོ་གྗེང་དྗེ་

སྩོལ་རྒྱུན་གི་ཆ་ནས་བཟང་སྤྩོད་ཀི་སྒྲྩོམ་གཞི་ཞིག་གི་ནང་དུ་བཅུག་ཡྩོད། བྩོད་མི་ཚོས་འཇིག་

རྗེན་ལ་ལྟ་སྟངས་དྗེར་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ཆྩོས་དང་འབྗེལ་བའི་བཟང་སྤྩོད་ཀི་ཤུགས་རྐྗེན་

ཆྗེན་པྩོ་ཐྗེབས་ཡྩོད་པས། འཚེ་མྗེད་ཞི་བའི་སྐྩོར་གི་བགྩོ་གྗེང་ཕལ་ཆྗེ་བ་དྩོན་དངྩོས་སུ་ཐབས་

ལམ་དྗེར་ནུས་པ་ལན་དང་མི་ལན་དྗེ་མ་ཡིན་པར། བཟང་སྤྩོད་ཀི་སྩོ་ནས་ཁས་ལྗེན་འྩོས་དང་

མི་འྩོས་ཀི་ཐྩོག་ཏུ་འཁྩོར་གི་ཡྩོད། བྩོད་མིའི་འཐབ་རྩོད་ཀི་ནང་དུ་ལྟ་གྲུབ་ལན་པའི་འཚེ་མྗེད་ཞི་

བའི་ཐྩོག་ཏུ་ཤུགས་སྣྩོན་ཆྗེན་པྩོ་བརྒྱབ་པ་དྗེས། འཚེ་མྗེད་ཞི་བའི་བྗེད་ལས་ཀི་ནུས་པ་

ཤུགས་ཆྗེར་གཏྩོང་རྒྱུའི་གལ་གནད་དྗེར་རྒྱུན་དུ་དྩོ་ཕྩོག་ཐྗེབས་པ་རྗེད། 
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རྗེའུ་མིག་༡ འཚེ་མྗེད་ཞི་བའི་བྗེད་ལས་ཀི་ཐབས་ལམ་ཁག

ངྩོ་རྩོལ་དང་རྒྱུད་སྐུལ།

ཐྩོན་འདྩོད་པའི་འགྱུར་བའི་རྒྱབ་

རྗེན་གི་ཆྗེད་དུའམ། ཡང་ན་སར་

ས་ད་གནས་ཀི་ཐད་དུ་བྩོ་ཁ་མ་

རངས་པའི་རྣམ་པ་མངྩོན་པའི་

མཚོན་རགས་ཀི་བྗེད་ལས་ཁག

མཐུན་ལམ་མི་བྗེད་པ།

སྤི་ཚོགས་དང་འབྗེལ་བ། རྒྱུན་

ལན་གི་ལས་འགན་ལག་བསྟར་

གི་བ་བ་ལ་མི་འཇུག་པའམ། ཡང་

ན། བྗེད་ལས་ཁག་ལ་སྟངས་

འཛིན་བྗེད་པ་དང་། གཏན་ལ་ཕབ་

པའི་སྤི་ཚོགས་དང་འབྗེལ་བའི་

ལྗེགས་བང་དང་།རྒྱུན་སྩོལ་

གྩོམས་གཤིས་ཁག་ལ་ཉམས་

ལྗེན་དང་བརི་སྲུང་མི་བྗེད་པའི་

བྗེད་ལས་ཁག

ཆབ་སིད་དང་འབྗེལ་བ། རྒྱུན་

ལན་གི་རྣམ་པ་ཅན་གི་ཆབ་སིད་

དང་སྤི་དམངས་ཀི་ལས་འགུལ་

ཁག་ལག་བསྟར་བྗེད་རྒྱུར་མི་

ཞུགས་པའམ། ཕིར་བཤྩོལ་བྗེད་

པའི་བྗེད་ལས་ཁག

དཔལ་འབྩོར་དང་འབྗེལ་བ། རྒྱུན་

ལན་འགྩོ་བཞིན་པའི་དཔལ་འབྩོར་

གི་འབྗེལ་བ་ཁག་ལག་བསྟར་མི་

བྗེད་པའམ། ཕིར་བཤྩོལ་བྗེད་

པའི་བྗེད་ལས་ཁག

འཚེ་མྗེད་ཞི་བའི་ཐྗེ་གཏྩོགས།

གཏྩོར་བཤིག རྒྱུན་ལན་གི་

གནས་བབ་གཞིར་བཞག་ཞིག་གི་

ནང་དུ་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་ཀུན་

སྤྩོད་དང་། སྒྲིག་འཛུགས། སིད་

བྱུས། འབྗེལ་ལམ་བཅས་ཀི་

བརྒྱུད་རིམ་ལ་ཐད་ཀར་ཐྗེ་

གཏྩོགས་ཀི་ལམ་ནས་སྩོན་འགྩོག་

གམ། ཡང་ན་གཏྩོར་བཤིག་བྗེད་

རྒྱུར་བཟྩོས་པའི་བྗེད་ལས་ཁག

རིག་རལ་གསར་གཏྩོད་དང་

འབྗེལ་བ། རྒྱུན་ལན་གི་གནས་

བབ་གཞིར་བཞག་ཞིག་གི་ནང་དུ་

ཀུན་སྤྩོད་དང་། སྒྲིག་འཛུགས། 

སིད་བྱུས་སམ། ཉམས་ལྗེན་ཁག་

གིས་བྗེད་ལས་ཀི་བརྒྱུད་རིམ་

གསར་པ་ཞིག་བསྐྲུན་ཕིར། 

མཐུན་རྐྗེན་དང་འབྗེལ་ལམ་ལ་

བརྗེན་པའི་ཐྗེ་གཏྩོགས་བྗེད་པར་

བཟྩོས་པའི་བྗེད་ལས་ཁག

འབྱུང་ཁུངས། ཇྰིན་ ཤཱརྤ་ཀི་༼འཚེ་མེད་ཞི་བའི་བེད་ལས་ཀི་སིད་དོན་༽ དང་། མ་སིཛ་ བྷཊ་ཀོས་ཀི་ཡི་༼འཚེ་མེད་ཞི་བའི་བྱུང་རབས་སྐྱར་གསོ་བེད་པ།༽
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འདས་པའི་ལྩོ་ཤས་ཀི་ནང་དུ་། འཚེ་མྗེད་ཞི་བའི་བྗེད་ལས་ཀི་ཐབས་ལམ་རྣམས་རགས་

པའི་སྩོ་ནས་རིགས་གསུམ་དུ་དབྗེ་མཁན་གི་མཁས་དབང་ཇཱིན་ ཤཱརྤ་དང་། དྗེ་མིན་རྩོམ་པ་པྩོ་

གཞན་གིས་འཚེ་མྗེད་ཞི་བའི་རྣམ་གཞག་དང་། བྗེད་ལས་ཀི་སྐྩོར་ལ་བིས་པའི་དྗེབ་རྣམས་བྩོད་

སྐད་དུ་བསྒྱུར་ཏྗེ་བྩོད་མི་གནས་སྩོད་ཀི་ས་ཕྩོགས་གང་སར་འགྗེམས་སྗེལ་བས་པ་རྗེད།  

གཞུང་འབྗེལ་མ་ཡིན་པའི་ཚོགས་པ། དཔྗེར་ན། འཚེ་མྗེད་ཞི་བའི་རྩོད་རྩོག་ཐྩོག་གི་རྒྱལ་སྤིའི་

ལྟྗེ་གནས་ཁང་དང་། བྩོད་དྩོན་ལས་འགུལ་བསྟི་གནས་ཁང་། རྒྱལ་སྤིའི་བྩོད་དྩོན་འབྗེལ་མཐུད་

ཁང་བཅས་ཀིས་གྩོག་བརན་༼སིད་དབང་སྗེར་འཛིན་པ་ཞིག་འཆམ་ལ་འབྗེབས་པ་༽ དང་། 

༼སྟྩོབས་ཤུགས་ཆྗེ་བའི་ནུས་པ་ཞིག་༽ བཅས་པ་བྩོད་སྐད་དུ་བསྒྱུར་ཏྗེ་བྩོད་མིའི་སྩོད་སར་

གང་སར་བསྟན་པ་མ་ཟད། བརན་འཕིན་དྗེ་དག་རྒྱ་ཁབ་ཏུ་འགྗེམས་སྗེལ་བས་པ་རྗེད། ལས་

འགུལ་བ་དང་གཞི་རིམ་མང་ཚོགས་ཀི་འགྩོ་ཁིད་ཚོས། ཐབས་བྱུས་ལན་པའི་འཚེ་མྗེད་ཞི་བའི་

འགྩོག་རྩོལ་གི་རྣམ་གཞག་དང་། ཉམས་ལྗེན་གི་སྐྩོར་ལ་ཐྩོག་མར་རང་ཉིད་ཀིས་སྦྱངས་ཏྗེ། 

རྗེས་སུ་གཞན་ལ་སྦྱྩོང་བདར་སྤྩོད་རྒྱུ་དང་ལས་གྲྭ་འཚོག་རྒྱུའི་འགྩོ་བཙུགས། སྣྗེ་ཁིད་ཀི་བ་བ་

འདི་དག་གིས། བྩོད་དྩོན་ལས་འགུལ་གི་ནང་དུ་ཐབས་བྱུས་ལན་པའི་འཚེ་མྗེད་ཞི་བའི་བྗེད་

ལས་ལ། དྩོན་གཉྗེར་གསར་པ་ཞིག་བསྐྲུན་པ་རྗེད། དྗེང་སང་བྩོད་མི་ཚོས་ལས་འགུལ་སྗེལ་

སྐབས། ཐབས་བྱུས་ལན་པའི་འཚེ་མྗེད་ཞི་བའི་རྩོད་རྩོག་ལ་གྩོ་རྩོགས་ཟབ་ཏུ་ཕིན་ཡྩོད་པ་

མངྩོན་པ་དང་། བྩོད་དྩོན་ལས་འགུལ་བ་ཚོས་འཚེ་མྗེད་ཞི་བའི་འགྩོག་རྩོལ་དྗེ། ལས་འགུལ་གི་

འཁྩོར་རྒྱ་ཆུང་དུ་གཏྩོང་བའི་བཟང་སྤྩོད་ཀི་འགྩོག་རྐྗེན་ཙམ་ཞིག་མ་ཡིན་པར། ཐབས་བྱུས་

ལན་པའི་གྩོ་མཚོན་ཞིག་ཏུ་བལྟ་རྒྱུར་མྩོས་པ་ཆྗེ་བ་བྗེད་ཀི་ཡྩོད། 
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ཆྗེད་རྩོམ་འདིའི་ནང་དྩོན།

ཆྗེད་རྩོམ་འདིའི་རབ་བྗེད་དང་པྩོས་དྩོགས་སྩོང་གི་དྲི་བ་དུ་མ་ཞིག་ལ་དཔྱད་པ་བས་པའི་

སྩོ་ནས་རང་ཐག་རང་གཅྩོད་ཀི་ཆྗེད་དུ་བྩོད་མིའི་འཚེ་མྗེད་ཞི་བའི་འཐབ་རྩོད་ལ་འགྗེལ་བཤད་

བྗེད་ཀི་ཡྩོད། རབ་བྗེད་གཉིས་པས་བྩོད་ཀི་བྱུང་རབས་ཀི་གྗེང་གཞི་དྗེས། ཡག་ས་ནས་བཤད་

ན་འཚེ་མྗེད་ཞི་བའི་འགྩོག་རྩོལ་ལ་ཤུགས་སྣྩོན་བས་མྗེད་པ་དང་། སྡུག་ས་ནས་བཤད་ན་ཆ་

ཚང་སྣང་ཆུང་དུ་བཏང་ཚུལ་བཅས་བྩོད་མིའི་འཚེ་མྗེད་ཞི་བའི་འགྩོག་རྩོལ་དང་འབྗེལ་བའི་ད་

ཡྩོད་ཡིག་ཆ་ཁག་ལ་དཔྱད་པ་བྗེད་ཀི་ཡྩོད། རབ་བྗེད་འདིས་ཆྗེད་རྩོམ་འདིའི་ནང་གི་སྒྲུབ་བྗེད་

ལྟྗེ་བ་ཁག་ཀང་གསལ་སྟྩོན་བྗེད་ཀི་ཡྩོད། རབ་བྗེད་གསུམ་པས་བྩོད་ཀི་བྱུང་རབས་ཀི་རྒྱབ་

ལྩོངས་དང་། ༡༩༥༩ ནང་རྒྱ་ནག་གིས་བྩོད་ལ་བཙན་འཛུལ་ཇི་ལྟར་བས་པའི་དུས་རིམ་གི་

སྐྩོར་ཤྩོད་ཀི་ཡྩོད། གྩོ་མཚོན་སངས་ཏྗེ་ཁྗེར་རྐང་དུ་སྩོད་པའི་སིད་བྱུས་དང་། བྩོད་མིའི་སྤི་

ཚོགས་ནང་ཆྩོས་ལུགས་དང་ལུང་ཚན་གི་དབྗེ་འབྗེད་དྗེ་རྒྱལ་ཁབ་དང་མི་རིགས་ཀི་ཁྗེ་ཕན་

ལས་གཙོ་ཆྗེ་བར་གྱུར་པ་སྩོགས་ཀི་རྐྗེན་ལས། རྒྱ་ནག་གི་བཙན་འཛུལ་དང་བཙན་བཟུང་དྗེ་

བྩོད་རྒྱལ་ཁབ་ཡྩོངས་ཀིས་འགྩོག་ཐུབ་པའི་ནུས་པ་དྗེ་ཉམས་བཅུག་པ་རྗེད། 

རབ་བྗེད་བཞི་པས་བྩོད་ཀི་སྗེར་ལངས་དང་པྩོ་དང་། བྩོད་ཀི་འཇབ་དམག་འགྩོག་རྩོལ་གི་

འགྩོ་འཛུགས་དང་མཚམས་བཞག་ཚུལ། དྗེའི་སྐབས་སུ་འཚེ་མྗེད་ཞི་བའི་འགྩོག་རྩོལ་གི་ས་

བྩོན་བཏབ་ཚུལ་བཅས་ཀི་སྐྩོར་ལ་བགྩོ་གྗེང་བྗེད་ཀི་ཡྩོད། སྐབས་དྗེར་དྲག་པྩོའི་གྗེན་ལངས་

ཀིས་སིངས་ཆའི་དབུས་བཟུང་ཡྩོད་ཀང་། འཚེ་མྗེད་ཞི་བའི་འགྩོག་རྩོལ་གིས་གཡས་གཡྩོན་

ནས་སྐྩོར་ཐབས་ཇི་ལྟར་བས་པའི་ཚུལ་ཡང་གསལ་ཡྩོད། རབ་བྗེད་ལྔ་པས་བཙན་བྩོལ་ནང་དུ་

བྩོད་མིའི་དབུ་ཁིད་ཀིས། བྩོད་དྩོན་རྒྱལ་སྤི་ཅན་དུ་བསྒྱུར་བའི་ཐབས་བྱུས་གསར་པ་ལག་
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བསྟར་བྗེད་པའི་གནས་སྐབས། ཆིག་སྟྩོང་དགུ་བརྒྱ་བརྒྱད་ཅུའི་དུས་ཡུན་ལ་དམིགས་འབྗེན་

གཙོ་ཆྗེར་བས་ཏྗེ། སྗེར་ལངས་དང་པྩོ་དང་གཉིས་པའི་བར་གི་དུས་ཡུན་གི་སྐྩོར་ལ་བགྩོ་གྗེང་

བྗེད་ཀི་ཡྩོད། དྗེ་དང་དུས་མཉམ་དུ་བྩོད་ནང་གི་བྩོད་མི་ཚོར་ཏིང་ཞའྩོ་པིང་གི་གུ་ཡངས་སིད་

བྱུས་ཀི་དབུས་སུ་རིག་གཞུང་སྐར་གསྩོ་བྗེད་པའི་གྩོ་ཡུལ་ཞིག་ཀང་ཐྩོབ་པ་རྗེད། རབ་བྗེད་

དྲུག་པས་༡༩༨༧ ནས་༡༩༨༩ ༼འྩོན་ཀང་༡༩༩༣ བར་དུ་གནས་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡྩོད་༽ བར་

གི་བྩོད་མིའི་སྗེར་ལངས་གཉིས་པ་དྗེར་དབྗེ་ཞིབ་བྗེད་ཀི་ཡྩོད། གྲྭ་བཙུན་ཚོས་སྣྗེ་འཁིད་པའི་

སྗེར་ལངས་འདིའི་ནང་གི་ངྩོ་རྩོལ་དྗེ་དག་གིས་འཚེ་མྗེད་ཞི་བའི་སྒྲིག་ལམ་གི་ཆ་ཚད་མཐྩོ་བྩོར་

བསྟན་ཡྩོད། འྩོན་ཀང་མཉམ་ཞུགས་པ་ཚོའི་འཁྩོར་རྒྱའི་ནང་དུ་བྩོད་མི་སྐ་བྩོ་སྗེབས་པའི་རྐྗེན་

གིས། སྒྲིག་ལམ་དྗེ་མགྩོགས་པྩོར་མི་མངྩོན་པ་ཆགས་ཡྩོད། དྗེ་བཞིན་དུས་ཡུན་འདིའི་རིང་ལ་

བྩོད་མི་ཚོས་འཚེ་མྗེད་ཞི་བའི་འཐབ་རལ་སྣ་ཚོགས་བྗེད་སྤྩོད་བས་ཚུལ་དང་། དྲག་པྩོ་ནས་

འཚེ་མྗེད་ཞི་བའི་འགྩོག་རྩོལ་དུ་འཕྩོ་འགྱུར་ཇི་ལྟར་བྱུང་བའི་སྐྩོར་ལ་བགྩོ་གྗེང་བྗེད་ཀི་ཡྩོད།

རབ་བྗེད་བདུན་པས་ཆིག་སྟྩོང་དགུ་བརྒྱ་དགུ་བཅུའི་ནང་དུ། བྩོད་དྩོན་ཆྗེད་གྩོ་ལའི་རང་

བཞིན་ཅན་གི་གཞི་རིམ་མང་ཚོགས་ཀི་ལས་འགུལ་ལ། འཕྗེལ་རྒྱས་ཀི་རྗེ་མྩོར་ཇི་ལྟར་སྩོན་

པའི་སྐྩོར་ལ་དམིགས་གཏད་བྗེད་ཀི་ཡྩོད། རབ་བྗེད་འདིས་གྩོ་ལའི་རང་བཞིན་ཅན་གི་བྩོད་

དྩོན་རྒྱབ་སྐྩོར་ལས་འགུལ་འདིའི་སྐྗེད་འཕྗེལ་དང་། མཐར་ཉམས་ཆག་ཇི་ལྟར་སྩོང་བའི་རྒྱུ་

རྐྗེན་གི་སྐྩོར་ལ་དཔྱད་པ་བྗེད་ཀི་ཡྩོད། རབ་བྗེད་བརྒྱད་པས་༢༠༠༨ ནང་འགྩོ་བཙུགས་པའི་

བྩོད་མིའི་སྗེར་ལངས་གསུམ་པ་དང་། དྗེའི་བྱུང་རྐྗེན། སྗེར་ལངས་ཀི་རྗེས་སུ་འགྩོག་རྩོལ་གི་

འཕྗེལ་རིམ་བཅས་ཀི་སྐྩོར་ལ་བགྩོ་གྗེང་བྗེད་ཀི་ཡྩོད། དྗེས་སྗེར་ལངས་འདིའི་ཆྗེད་དུ་རིག་

གཞུང་ཉམས་གསྩོའི་སྩོ་ནས་ག་སྒྲིག་བས་པའི་༢༠༠༨ བར་གི་དཔལ་འབྩོར་གི་སྐྗེད་འཕྗེལ་

དང་། སྤི་ཚོགས་ཀི་སྐུལ་སྩོང་། རིག་རལ་སྐར་དར་གི་རྒྱུ་རྐྗེན་བཅས་ཀི་ཐྩོག་ལ་དཔྱད་པ་བྗེད་
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ཀི་ཡྩོད། དྗེས་ད་ལྟའང་འགྩོག་རྩོལ་ལ་འགྱུར་བ་ཇི་ལྟར་གཏྩོང་བཞིན་པའི་ལྷག་དཀར་གི་ལས་

འགུལ་ཐྗེ་བའི་དུས་རིམ་གི་མཇུག་འབས་ལའང་རྩོག་ཞིབ་བྗེད་ཀི་ཡྩོད། 

རབ་བྗེད་དགུ་པས་སྗེར་ལངས་གསུམ་གའི་ནང་དུ་བྗེད་སྤྩོད་བས་པའི་འཚེ་མྗེད་ཞི་བའི་

འཐབ་རལ་ཁག་ལ་མཚུངས་བསྡུར་གིས་དབྗེ་ཞིབ་དང་། དྗེ་བཞིན་བྩོད་མིའི་དབུ་ཁིད་ཀི་

ཕྩོགས་ཡྩོངས་ཀི་ཐབས་བྱུས་དང་། བྩོད་མིའི་གཞི་རིམ་མང་ཚོགས་ཀི་ལས་འགུལ་འཆར་

གཞི་གཉིས་ཀི་དབར་ལ་མཐུད་ཁ་མ་ཚང་བ་ཇི་བྱུང་འཚོལ་ཞིབ་བྗེད་ཀི་ཡྩོད། རབ་བྗེད་འདིས་

ལས་འགུལ་གི་ནང་དུ་གགས་ཆྗེ་ཤྩོས་དང་བྗེད་སྤྩོད་ཆྗེ་ཤྩོས་བྱུང་བའི་འཐབ་རལ་གི་རིགས། 

དཔྗེར་ན། ངྩོ་རྩོལ་དང་རྒྱུད་སྐུལ། མཐུན་ལམ་མི་བྗེད་པ་དང་ཐྗེ་གཏྩོགས་བཅས་ལ་བསམ་

ཞིབ་བྗེད་ཀི་ཡྩོད། འཚེ་མྗེད་ཞི་བའི་འཐབ་རལ་ལ་ཁབ་ཆྗེ་བའི་སྩོ་ནས་རིམ་པ་གསུམ་དུ་དབྗེ་

སྟངས་འདི་ཇཱིན་ ཤཱརྤ་གི་ལགས་རྩོམ་ནས་གཡར་བ་ཡིན། རབ་བྗེད་བཅུ་པས་བྩོད་མི་ཚོས་

ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གི་བྗེད་ལས་ལ་དམིགས་གཏད་ཀིས་མི་སྗེར་སྗེལ་ཡུལ་ལམ་ལུགས་

ཀི་འྩོག་ཏུ་གནས་འདྩོད་པའི་སྗེམས་ཁམས་དྗེ་ནས་བཅིང་གྩོལ་ཐྩོབ་ཕིར་ད་ལྟ་འཇུག་བཞིན་

པའི་ཆྗེས་གསར་གཏྩོད་ཅན་གི་འཐབ་རྩོད་༼འགྱུར་ལྩོག་ཅན་གི་འགྩོག་རྩོལ་༽ གི་བསམ་

ཚུལ་རྒྱ་སྐྗེད་བས་པའི་སྩོ་ནས་བྩོད་མིའི་འཚེ་མྗེད་ཞི་བའི་འགྩོག་རྩོལ་ལ་ཐབས་བྱུས་ཀི་ཀླན་

ཀ་ཇི་ཡྩོད་ཀི་ཐྩོག་ལ་མཐའ་སྩོམ་གི་བསམ་ཚུལ་ཕུལ་ཡྩོད་ལ། དྗེ་བཞིན་ཆྗེད་རྩོམ་འདིས་བྩོད་

མིའི་དབུ་ཁིད་དང་། ཕིའི་རྒྱབ་སྐྩོར་བ་ཚོར་བྩོད་དྩོན་འཐབ་རྩོད་ལ་ལམ་ལྷྩོངས་ཀི་གྩོ་སྐབས་

ཤུགས་ཆྗེར་གཏྩོང་རྒྱུའི་དགྩོངས་པ་བཞྗེས་ཕྩོགས་ཀི་སྐྩོར་ལ་བསམ་ཚུལ་ཕུལ་ཏྗེ་མཇུག་

བསྡུས་ཡྩོད། 
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སྒྲུབ་བྗེད་གཙོ་བྩོ་ཁག

༡། བྩོད་དྩོན་ལས་འགུལ་དྗེ་དྲག་ཕྩོགས་སུ་སྐྩོད་ཀི་ཡྩོད་པའི་ལྟ་ཚུལ་འགའ་ཞིག་ལས་

ལྩོགས་ཏྗེ། དྩོན་དངྩོས་སུ་ཆིག་སྟྩོང་དགུ་བརྒྱ་ལྔ་བཅུའི་ནང་ནས་བཟུང་འཚེ་བ་ནས་ཁ་གྗེས་

ཡྩོད། ༡༩༥༦ ནས་༥༩ བར་གི་སྗེར་ལངས་དང་པྩོའི་སྐབས། གྩོ་མཚོན་ལན་པའི་གྗེན་ལངས་

མང་པྩོ་བྱུང་བས། ཤས་ཆྗེ་བ་འཚེ་བའི་ཕྩོགས་སུ་ཕིན་ཡྩོད། ༡༩༨༧ ནས་༨༩ བར་གི་སྗེར་

ལངས་གཉིས་པ་དྗེ་ཕལ་ཆྗེ་བ་འཚེ་མྗེད་ཞི་བ་ཡིན་ཀང་ལྷ་སའི་འཁྩོར་རྒྱ་ལས་བརལ་མྗེད། 

༢༠༠༨ ལྩོའི་སྗེར་ལངས་གསུམ་པ་དྗེ་བྩོད་ཆྩོལ་ཁ་གསུམ་ཡྩོངས་སུ་ཁབ་པ་དང་། གཙོ་ཆྗེ་བ་

འཚེ་མྗེད་ཞི་བའི་ལས་འགུལ་ཆགས་ཡྩོད།

༢། ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ཆྩོས་ལ་གཞི་བཅྩོལ་བའི་ལྟ་གྲུབ་ལན་པའི་འཚེ་མྗེད་ཞི་བའི་

འགྩོག་རྩོལ་དྗེ་ནི། བྩོད་མིའི་འགྩོ་ཁིད་ཀིས་དགྩོངས་བཞྗེས་གནང་པའི་འཐབ་རྩོད་ཀི་སྒྲྩོམ་

གཞི་གཙོ་བྩོ་དྗེ་རྗེད། འྩོན་ཀང་དྗེང་སང་བྩོད་མིའི་གཞི་རིམ་མང་ཚོགས་ཀི་ནང་ནས། འཚེ་

མྗེད་ཞི་བའི་བྗེད་ལས་དྗེ་བསམ་ཚུལ་བཟང་པྩོ་ཙམ་ཞིག་མ་ཡིན་པར། གྩོ་མཚོན་ཞིག་ཏུ་

བལྟས་ཏྗེ་ཐབས་བྱུས་ལན་ལ་ནུས་མཐུ་ཆྗེ་བའི་འཐབ་རྩོད་ཅིག་ཏུ་ངྩོས་འཛིན་བྗེད་ཀི་ཡྩོད།

༣། ཇཱིན་ ཤཱརྤ་ཀིས་འཚེ་མྗེད་ཞི་བའི་ལས་འགུལ་དང་། དྗེའི་ཁ་གཏད་ཀི་འབྗེལ་བའི་

དབར་ལ་འཕྩོ་འགྱུར་བཟྩོ་བར་ཐབས་འཕྲུལ་བཞི་ཡྩོད་པ་འགྗེལ་བརྩོད་བས་པའི་སྩོ་ནས། རྣམ་

གཞག་ཅན་གི་དཔྗེ་མཚོན་ཞིག་བཟྩོས་གནང་ཡྩོད། དྗེ་དག་ནི། ལྟ་སྤྩོད་བསྒྱུར་བ་དང་། གྩོ་

ཤྗེས་ཉན་ཤྗེས། བཙན་ཤྗེད། ཐྩོར་ཞིག་བཅས་རྗེད། ,བྩོད་མིའི་འགྩོ་ཁིད་ཀིས་བཙན་འཛུལ་

དབང་འཛིན་པའི་ཐྩོག་ཏུ་འཚེ་མྗེད་ཞི་བའི་བཙན་ཤྗེད་དམ། ཐྩོར་ཞིག་བཀྩོལ་སྤྩོད་བྗེད་རྒྱུ་

ལས་ལྩོགས་ཏྗེ། རྒྱ་ནག་གི་ཆབ་སིད་འགྩོ་ཁིད་ཚོར་ལྟ་སྤྩོད་ཀི་འགྱུར་བ་ཐྗེབས་པ་བརྒྱུད་ནས། 
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བྩོད་དྩོན་ལ་འགྱུར་བ་ཡྩོང་ཐབས་སུ་དམིགས་ཏྗེ། རྒྱ་ནག་གི་ཐྩོག་ཏུ་རྒྱལ་འབྗེལ་ཐབས་བྱུས་

ཀི་ལམ་ནས། རྒྱལ་སྤིའི་གནྩོན་ཤུགས་སྤྩོད་རྒྱུའི་ཐབས་བྱུས་ལ་ཤུགས་ཆྗེར་སས་བཅྩོལ་བ་

རྗེད། འྩོན་ཀང་ལམ་ལྷྩོང་གི་རྗེ་བ་ཤུགས་ཆྗེ་རུ་གཏྩོང་བ་ལ། བྩོད་མི་ཚོས་རྒྱལ་སྤི་ཙམ་མ་

ཡིན་པར་རྒྱལ་ནང་གི་སྤི་ཚོགས་དང་། ཆབ་སིད། དཔལ་འབྩོར་གི་སྟྩོབས་ཤུགས་དང་། སྒྲིག་

འཛུགས་གསར་བཟྩོའི་བྗེད་སྤྩོད་ཀི་འཆར་གཞི་བཏིང་པའི་ཐྩོག་ནས་ཐབས་བྱུས་ལ་སྐར་དུ་

བསམ་ཤྗེས་བྗེད་དགྩོས། ནུས་ཤུགས་འདི་དག་སྐུལ་སྩོང་བྗེད་པ་བརྒྱུད་བྩོད་མི་ཚོས་རྒྱ་ནག་

གི་ཐྩོག་ཏུ་གནྩོན་ཤུགས་ཤུགས་ཆྗེ་རུ་གཏྩོང་ཐུབ། གྩོ་ཤྗེས་ཉན་ཤྗེས་དང་རྒྱུད་སྐུལ་ལ་བརྗེན་

ནས་སྗེམས་འགུལ་ཐྗེབས་དཀའ་བའི་དབང་འཛིན་པ་ཞིག་ལ་གཡྩོ་འགུལ་གཏྩོང་བའི་ཐབས་

ལམ་འདི་འབའ་ཞིག་རྗེད། 

༤། སྤི་ཚོགས་ཞིག་ལ་སྐུལ་སྩོང་དང་གྩོ་སྒྲིག་བྗེད་རྒྱུའི་འབྗེལ་མཐུད་ཀི་ནུས་པ་སྟྩོབས་

ཆྗེ་རུ་གཏྩོང་བའི་རིག་གཞུང་ག་སྒྲིག་གི་དུས་ཡུན་དྗེ། འཚེ་མྗེད་ཞི་བའི་ཆབ་སིད་ཀི་སྗེར་

ལངས་ཞིག་གི་སྩོན་དུ་ཡྩོང་གི་ཡྩོད། སྗེར་ལངས་གཉིས་པ་དང་གསུམ་པ་གཉིས་ཀའི་གྩོང་དུ་

མཉམ་རུབ་ཀི་བྗེད་ལས་བརྒྱུད་དྗེ་ཆབ་སིད་རང་དབང་རྩོད་རྒྱུར་མང་ཚོགས་ཀི་བྩོ་སྟྩོབས་

དང་ནུས་པ་ཆྗེ་རུ་གཏྩོང་བའི་རིག་རལ་སྐར་དར་གི་དུས་སྐབས་དྗེ་བྱུང་ཡྩོད། 

༥། འགྩོག་རྩོལ་གི་བགྩོ་གྗེང་དུ་མའི་ནང་དུ་ལྗེགས་བང་དྗེ་ཆབ་སིད་འཕྩོ་འགྱུར་གི་དྩོན་དུ་

རལ་གི་ལྟ་བུར་བྗེད་སྤྩོད་མ་བཏང་བར་། དྗེ་ལས་ལྩོགས་ཏྗེ་ཆབ་སིད་འཐབ་རྩོད་ཀིས་སྲུང་

སྐྩོབ་དགྩོས་པའི་དངྩོས་པྩོ་སྙི་མྩོ་ཞིག་ཡིན་པར་བསྟན་ཡྩོད། དཔྗེར་ན། བྩོད་མིའི་འགྩོག་རྩོལ་

གི་ལས་འགུལ་དྗེ་དྗེང་རབས་དང་། གངས་ཉུང་གངས་མང་གི་ནང་དུ་འཐིམ་འགྩོ་བའི་འཇིགས་

པ་དྗེ་དག་ལས། བྩོད་ཀི་ལྗེགས་བང་སྲུང་སྐྩོབ་དང་གཅྗེས་ཉར་དགྩོས་པ་གལ་ཆྗེར་རིས་པའི་
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ཞྗེད་སྣང་གིས་སྐུལ་བའི་བགྩོ་གྗེང་ཞིག་གིས་དུས་ཡུན་རིང་པྩོར་བསྐངས་ཡྩོད། དྗེ་འདྲའི་གྗེང་

གཞི་དྗེས་ལྗེགས་བང་ནི་མཛེས་ཀང་སྙི་མྩོ་ཡིན་པའི་མྗེ་ཏྩོག་རང་གིས་རང་སྲུང་སྐྩོབ་མི་ཐུབ་

མཁན་ཞིག་ཡིན་པའི་བསམ་ཚུལ་སྐྗེད་དུ་འཇུག་གི་ཡྩོད། འྩོན་ཀང་ཉྗེ་བའི་ལྩོ་ཤས་ཀི་ནང་དུ་

བྩོད་མི་ཚོས་རང་གི་ལྗེགས་བང་ལ་གདྗེང་སྩོབས་དང་གུ་ཡངས་ཆྗེ་བའི་སྩོ་ནས་བལྟས་ཏྗེ། 

རང་གི་ཐུན་མྩོང་མ་ཡིན་པའི་སྐད་ཡིག་དང་། སྒྱུ་རལ་གི་སྩོལ་རྒྱུན། ཆྩོས་ཉམས་ལྗེན་གི་ལམ་

ལུགས། སྙན་ངག རྩོལ་དབངས་བཅས་ནི། ཆབ་སིད་ལ་བཅྩོས་བསྒྱུར་བཟྩོ་བའི་འགྩོག་རྩོལ་

གི་ལག་ཆར་བྗེད་སྤྩོད་བྗེད་འགྩོ་བཙུགས་ཡྩོད། 

༦། འཛམ་གིང་ནང་གི་མི་ཚོས་དྗེ་ཙམ་ཤྗེས་རྩོག་ཡྩོང་གི་མྗེད་ཀང་། དྗེང་སང་བྩོད་མི་

ཚོས་འཕྗེལ་རྒྱས་འགྩོ་བཞིན་པའི་མཐུན་ལམ་མི་བྗེད་པའི་ལས་འགུལ་ལ་འཇུག་བཞིན་ཡྩོད། 

བྩོད་རྒྱལ་ཡྩོངས་སུ་༢༠༠༨ ཀི་སྗེར་ལངས་དྗེ་བྱུང་བ་ནས་བཟུང་། རྒྱ་ནག་དྲག་པྩོའི་དམག་

གིས་བཙན་བཟུང་བས་པའི་མཐྩོ་སང་བྩོད་ཀི་ནང་དུ་འདྩོད་བྩོ་མ་ཁྗེངས་པའི་རྣམ་འགྱུར་གི་

རགས་ཙམ་ཡང་སང་ལམ་སྟྗེང་དུ་སྟྩོན་མི་ཆྩོག་པ་བཟྩོས་ཡྩོད། འྩོན་ཀང་གསར་བརྗེ་དྗེ་རང་

རང་གི་ཁིམ་ནང་དུ་སྩོས་པ་ཙམ་ལས་ཡལ་ཕིན་མྗེད། བྩོད་མི་ཚོས་བྩོད་སྐད་ཁྩོ་ན་སྤྩོད་པ་དང་

། བྩོད་པའི་ཟ་ཁང་ཁྩོ་ནའི་ནང་ནས་ཁ་ལག་བཟའ་བ། བྩོད་པའི་ཚོང་ཁང་ཁྩོ་ནའི་ནང་ནས་

དགྩོས་མཁྩོ་ཉྩོ་བ་སྩོགས་ཀི་ལས་འགུལ་ལ་འཇུག་གིན་ཡྩོད། བྩོད་མི་ཚོས་རང་རང་གི་འགྩོག་

རྩོལ་གི་སྗེམས་ཤུགས་དྗེ་བྩོད་སྐད་དང་ལྗེགས་བང་གྩོང་སྗེལ་བཏང་སྟྗེ་༼རང་ལ་ཕན་པའི་༽

ལས་འགུལ་དང་། རྒྱ་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་དང་ཁྗེ་ལས་ཁང་ལ་རྒྱབ་སྐྩོར་མི་བྗེད་པའི་༼མཐུན་

ལམ་མི་བྗེད་པའི་༽དཔལ་འབྩོར་དང་། སྤི་ཚོགས། ལྗེགས་བང་བཅས་ཀི་ལས་འགུལ་ཁག་

གི་ཐྩོག་ཏུ་བྗེད་སྤྩོད་གཏྩོང་གི་ཡྩོད། ཆྗེད་རྩོམ་འདིས་༼འགྱུར་ལྩོག་ཅན་གི་འགྩོག་རྩོལ་༽ 

ཞྗེས་པའི་ཐ་སྙད་བཀྩོལ་སྤྩོད་བྗེད་པའི་གཞི་ར་ཡང་འདི་ལ་ཐུག་ཡྩོད། གསར་གཏྩོད་ཅན་གི་
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འགྩོག་རྩོལ་གི་རྩོལ་བ་འདི་དག་གིས། རྒྱ་ནག་གི་བྩོད་ནང་མི་རིགས་ར་མྗེད་བཟྩོ་བའི་སིད་

བྱུས་དྗེའི་ཐད་དུ་བྩོད་མི་རིགས་དང་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་འཚོ་གནས་ཀི་སྟྩོབས་ཤུགས་དྗེ་ཆྗེ་རུ་

གཏྩོང་བར་རམ་འདྗེགས་བྗེད་ཀི་ཡྩོད། 

༧། ཆྗེས་དྲག་གནྩོན་ཅན་གི་ཆབ་སིད་ཁྩོར་ཡུག་ཅིག་གི་ནང་དུ་བྩོད་མི་ཚོས་ཁ་ཁུ་སིམ་

པྩོ་དང་། ག་ལྗེར་བརྗེགས་བཞིན་པའི་འཚེ་མྗེད་ཞི་བའི་ལས་འགུལ་སྗེལ་བཞིན་པ་འདིས། རྒྱ་

ནག་དབང་འཛིན་པའི་ཐད་དུ་ཉྗེན་ཚབས་ཆུང་ལ་ནུས་ཤུགས་ཆྗེ་བའི་འགྩོག་རྩོལ་ལས་འགུལ་

བརྒྱུད་དྗེ་མི་མང་དབང་ཤུགས་སྐུལ་སྩོང་བྗེད་རྒྱུའི་ལམ་ཞིག་ཡྩོད་པ་སྟྩོན་གི་ཡྩོད། 

༨། ཕི་ལྩོ་༡༩༥༦ ནས་༥༩ བར་གི་སྗེར་ལངས་དང་པྩོ་དྗེ་བྩོད་ནང་རྒྱ་ནག་གིས་༼མང་

གཙོའི་གསར་བརྗེ་༽ ལག་བསྟར་བས་པ་བརྒྱུད་ནང་པའི་ཆྩོས་ལ་རྩོལ་རྡུང་བཏང་བ་དྗེར་ཐད་

ཀའི་ཡ་ལན་ཞིག་ཡིན་པས། ནང་ཆྩོས་དྗེ་མང་ཚོགས་སྐུལ་སྩོང་གི་གནད་དྩོན་གཙོ་བྩོར་གྱུར་

པར་བརྗེན་སྗེར་ལངས་དྗེ་ཚུར་སྣང་ལན་འཕར་ཞིག་བྱུང་ཡྩོད། ༡༩༨༧ ནས་༨༩ བར་གི་སྗེར་

ལངས་གཉིས་པ་དྗེའི་དྩོན་གནད་ལྟྗེ་བ་ཆབ་སིད་དང་། དགྩོས་འདུན་གཙོ་བྩོ་རང་བཙན་ཡིན་

པར་བརྗེན་ལས་འགུལ་དྗེ་ཆྗེད་དུ་གཉྗེར་བ་ཞིག་བྱུང་ཡྩོད། ༢༠༠༨ ཀི་སྗེར་ལངས་གསུམ་པ་

དྗེའི་རང་བཞིན་ཡང་༧གྩོང་ས་མཆྩོག་བྩོད་ནང་གདན་འདྲྗེན་ཞུ་རྒྱུ་དང་། བྩོད་ནང་རང་དབང་

དང་རང་བཙན། མང་གཙོ་དང་ཆིག་བསྒྲིལ་སྩོགས་དགྩོས་པའི་དགྩོས་འདུན་སྣ་ཚོགས་ཀི་

སྐྩོར་ཚུད་ཡྩོད་པས་ཤས་ཆྗེ་བ་ཆྗེད་དུ་གཉྗེར་བའི་ལས་འགུལ་བྱུང་ཡྩོད། དྗེའི་རྗེས་ཀི་དུས་

ཡུན་གི་ནང་དུ། རྒྱ་ནག་གིས་བྩོད་ནང་ལག་བསྟར་བྗེད་བཞིན་པའི་གནས་བབ་ཀི་ཁ་གཏད་དུ། 

བྩོད་མི་ཚོས་འཚེ་མྗེད་ཞི་བའི་འགྩོག་རྩོལ་དྗེ། གཏྩོར་བཅྩོམ་གི་བྗེད་ལས་ལས་རྒྱབ་ཀིས་

ཕྩོགས་ཏྗེ། མི་རབས་ནས་མི་རབས་བརྒྱུད་པའི་འཐབ་རྩོད་ནུས་ལན་གི་ཐབས་ལམ་ཞིག་གི་
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ངྩོ་བྩོར་ལྗེགས་བང་དྗེ་བྩོད་མིའི་ཆིག་བསྒྲིལ་གི་གྩོང་བུའི་ནུས་པར་གྱུར་པ་རྗེད། བྩོད་མིའི་ངྩོ་

བྩོ་ར་བརླག་ཏུ་གཏྩོང་བའི་རྒྱ་ནག་གི་སིད་བྱུས་དྗེའི་ཁ་གཏད་དུ་བྩོད་རྒྱལ་ཁབ་ཚགས་ཚུད་དུ་

གཏྩོང་བར་བྩོད་པའི་ལྗེགས་བང་དང་། སྤི་ཚོགས། དཔལ་འབྩོར་བཅས་ཀི་གནས་སྟངས་དྗེ་

དང་པྩོ་སྟྩོབས་ཤུགས་ཆྗེ་རུ་གཏྩོང་བར་དམིགས་ཏྗེ། ཐབས་བྱུས་འདི་དག་མཛུབ་མྩོ་ནང་ལ་

བཙུགས་ཏྗེ་བལྟ་དགྩོས་པའི་རིགས་ཤས་ཆྗེ་བ་ཡྩོད། 

༩། དམིགས་སུ་བཀར་ནས་དཔལ་འབྩོར་གི་རྩོགས་སྐྩོར་དང་། ཆབ་སིད་ཀི་རྒྱབ་སྐྩོར་གི་

ཆྗེད་དུ་ཕི་རྩོལ་གི་ནུས་པ་ལ་ཤུགས་ཆྗེར་བརྗེན་རྒྱུ་དྗེ། བྩོད་དྩོན་འཐབ་རྩོད་ཀི་ཁད་ཆྩོས་ནང་

ནས་ལྟྗེ་བ་གཅིག་ཆགས་ཡྩོད། ༡༩༨༧ ལྩོའི་སྗེར་ལངས་རྗེས་ཀི་འཚེ་མྗེད་ཞི་བའི་རང་བཞིན་

གི་འགྩོག་རྩོལ་དྗེས། བྩོད་མི་ཚོར་དྲག་པྩོའི་འཐབ་རྩོད་བརྒྱུད་དྗེ་ཐྩོབ་ཐབས་བལ་བའི་རྒྱལ་

སྤིའི་ནང་དུ་གཞི་རིམ་མང་ཚོགས་ཀི་བསམ་ཚུལ་དྗེ་རང་ཕྩོགས་སུ་འགུགས་ཐུབ་པ་བྱུང་

ཡྩོད། ཡིན་ན་ཡང་། གཞི་རིམ་མང་ཚོགས་ཀི་འཚེ་མྗེད་ཞི་བའི་འཐབ་རྩོད་ཅིག་ཡིན་དུས། 

ལས་འགུལ་གི་ནུས་སྟྩོབས་ཆྗེ་ཤྩོས་ནི་ལས་འགུལ་དྗེའི་གཤམ་འྩོག་ནས་སྟྗེང་དུ་འགྩོ་བའི་

ནུས་སྟྩོབས་དྗེ་ཡིན་པ་ལས། ཕི་རྩོལ་གི་རྩོགས་སྐྩོར་གང་གིས་ཀང་འདིའི་དྩོ་ཟ་དང་ཚབ་

མཚོན་ཡྩོང་མི་ཐུབ། བྩོད་མི་ཚོས་རྒྱལ་སྤིའི་རྒྱབ་སྐྩོར་གི་ཚད་གཞི་དྗེ་ངྗེས་པར་དུ་ཤྗེས་པའི་

ཐྩོག་ནས་རྒྱལ་ནང་གི་ལས་འགུལ་ཁག་སྟྩོབས་ཤུགས་ཆྗེ་རུ་གཏྩོང་བར་དམིགས་དགྩོས།། །། 



རབ་བྗེད་༣། 

བྱུང་རབས་ཀི་རྒྱབ་ལྩོངས།

ས་མྩོའི་བྩོད།

ཕཱ་རན་སི་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་བཞི་ལབ་ཙམ་གི་ས་ཁྩོན་ལན་པའི་བྩོད་དྗེ་འཛམ་གིང་ནང་མི་

འབྩོར་ཆྗེ་ཤྩོས་ཀི་རྒྱལ་ཁབ་རྒྱ་གར་དང་རྒྱ་ནག་གཉིས་ཀི་དབར་ལ་གནས་ཡྩོད། དྗེ་ས་བྩོད་

མི་ཁྩོ་ན་གནས་སྩོད་བྗེད་ས་དྗེར། དྗེང་སང་བྩོད་མི་ས་ཡ་དྲུག་ལས་མང་བའི་རྒྱ་རིགས་བྩོད་

ནང་དུ་ཡྩོད།  ཕི་ལྩོ་༢༠༡༤ ནང་ཤི་ཁ་གྩོ་གཙུག་ལག་སྩོབ་ཁང་དང་། ཁྗེས་ ཝྗེས་ཊན་ རི་སརྦ་ 

གཙུག་ལག་སྩོབ་གྲྭས་དཔར་སྐྲུན་བས་པའི་ཉམས་ཞིབ་ཀི་དཔྱད་བརྩོད་དྗེར་གཞི་བཅྩོལ་ན། 

བྩོད་མཐྩོ་སང་དུ་མི་ལྩོ་༣༠༠༠༠ གྩོང་ལ་བྩོད་མི་ཐྩོག་མར་གནས་སྩོད་བས་ཚུལ་བཤད་ཡྩོད།  

དཔྱད་བརྩོད་དྗེས་གནའ་མྩོའི་མི་རྒྱུད་ནན་ཌར་ཐཱལ་གི་རྒྱུད་པ་ཌི་ནི་སྩོ་ཝན་ནས་མཆྗེད་པའི་

ཇཱིན་ནམ་ཕབ་རྒྱུན་བྗེ་བག་པ་ཞིག་གིས་གཞན་དག་འཚོ་མི་ཐུབ་པའི་ས་མཐྩོ་ལ་ཁྩོར་ཡུག་

རྩུབ་པྩོ་ཞིག་གི་ནང་དུ་བྩོད་མི་ཚོ་འཚོ་གནས་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡྩོད་ཅྗེས་མཇུག་བསྩོམས་བརྒྱབ་

ཡྩོད། 

བརྒྱ་ཕག་དྲུག་པའི་ནང་དུ་བྩོད་ཀི་རྒྱལ་ཁམས་དྗེར་འཕྗེལ་རྒྱས་བྱུང་སྟྗེ། བརྒྱ་ཕག་བརྒྱད་

པའི་ནང་དུ་ཁུལ་དྗེར་བྩོད་ཀི་དམག་དཔུང་གི་སྟྩོབས་ཤུགས་རྗེ་མྩོར་སྗེབས་པ་རྗེད། ༼པར་

རིས་༢ པར་གཟིགས།༽ སྐབས་དྗེ་དུས་ཀི་སྙན་གགས་དྗེ་དྗེང་སང་༼བྩོད་༽ ཅྗེས་པའི་ཚིག་

བརྩོད་པ་ཙམ་གིས་མཉམ་བཞག་ལ་བཞུགས་པའི་དགྗེ་འདུན་པ་ཞི་ཞིང་དུལ་བ་ཞིག་གི་སྣང་

བརན་ཡིད་ལ་འཆར་བ་དྗེ་ལས་ཧ་ཅང་ངྩོ་མཚར་བ་ཡྩོད། བྩོད་རྒྱལ་ཁམས་ཀི་མངའ་ཐང་རྗེ་
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མྩོར་སྩོན་པའི་སྐབས་དྗེར། དྗེང་སང་གི་འབྲུག་དང་། འབས་ལྩོངས། བང་ཨབ་ག་ནིས་ཐན། རྒྱ་

གར་དང་བལ་ཡུལ་གི་བང་ཕྩོགས་བཅས་ཀི་ས་ཁུལ་ཁག་ལའང་སྟངས་འཛིན་བས་ཡྩོད། བྩོད་

པས་རྒྱ་ནག་ཐྗེ་བའི་ཁིམ་མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ནས་ཁལ་བསྡུས་ཡྩོད། ཕི་ལྩོ་༧༦༣ ལྩོར་རྒྱ་

ནག་ཐང་རྒྱལ་རབས་ཀི་རྒྱལ་པྩོས་བྩོད་ལ་ཁལ་འབུལ་རྒྱུ་མཚམས་འཇྩོག་བས་པར་བརྗེན། 

བྩོད་ཀིས་རྒྱ་ནག་ལ་དམག་དྲངས་ཏྗེ་རྒྱའི་རྒྱལ་ས་དྗེ་ཉིན་བཅྩོ་ལྔའི་རིང་བཙན་བཟུང་བས་པ་

རྗེད། རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་ཀི་དབར་ལ་དྗེབ་ཐྗེར་ནང་འཁྩོད་པའི་འཁྩོན་འཛིན་གི་ལྗེའུ་ས་ཤྩོས་

གས་ཀི་དྩོན་རྐྗེན་འདི། ཕི་ལྩོ་༨༢༡ ལྩོའི་རྒྱ་བྩོད་ཆིང་ཡིག་ལ་མིང་རགས་བཀྩོད་དྗེ་མཇུག་

བསྡུས་པ་རྗེད།  

བརྒྱ་ཕག་དགུ་པའི་ནང་དུ་བྩོད་ཀི་དབང་སྒྱུར་པ་ཚོས། ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ཆྩོས་དྗེ་

བྩོད་ཀི་དཔང་དུ་བངས་པའི་རྗེས་སུ། བྩོད་ནང་དང་བངས་ཀི་སྩོ་ནས་གྩོ་མཚོན་སངས་པ་ནང་

བཞིན། ཐུན་མྩོང་མ་ཡིན་པའི་ཆབ་སིད་ཀི་འགྱུར་བ་ཞིག་བྱུང་བ་རྗེད། བྩོད་ཀི་དྲག་དམག་གི་

སྟྩོབས་ཤུགས་ཉིན་རྗེ་ནས་ཉིན་རྗེ་ཉམས་རྒུད་ཕིན་པ་དང་དུས་མཉམ་དུ་དགྩོན་པ་དང་དགྗེ་

འདུན་པའི་གངས་འབྩོར་དྗེ་འཕར་བ་རྗེད། བརྒྱ་ཕག་བདུན་པ་དང་བརྒྱད་པའི་ནང་ཡྩོད་པའི་

བཙན་རྒྱལ་གི་སྟྩོབས་ཤུགས་དྗེའི་ཚབ་ཏུ། བྩོད་དྗེ་རྒྱ་གར་དང་། བལ་ཡུལ། སྩོག་པྩོ་བཅས་

ནས་དགྗེ་རན་དང་སྩོབ་གཉྗེར་བ་འགུགས་པར་དབུས་ཨྗེ་ཤྗེ་ཡའི་ནང་གི་དད་པ་དང་སྩོབ་སྦྱྩོང་

གི་ལྟྗེ་གནས་ཤིག་ཏུ་གྱུར་པ་རྗེད། དྗེ་ནས་བཟུང་བྩོད་ཀིས་ཁིམ་མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ལ་

བཙན་འཛུལ་དང་སྙྗེད་བསྐྩོ་བས་མྗེད། བྩོད་ཀི་དྲག་པྩོའི་སྟྩོབས་ཤུགས་དྗེ། ད་ཆ་ནང་ཆྩོས་དྗེ་

རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ཆྩོས་ལ་བསྒྱུར་བའི་ཁྗེ་ཕན་ལས་བྱུང་བའི་ཞི་བའི་སྟྩོབས་ཤུགས་ཀིས་གྩོ་ས་

བརྗེས་པ་རྗེད། བྩོད་རྒྱལ་ཁམས་ཀི་དྲག་པྩོའི་སྟྩོབས་ཤུགས་ཀི་ཉམས་རྒུད་དྗེ། བཙན་པྩོའི་ཁི་

རབས་༤༡ པ་དང་། ༤༢ པ་གཉིས་ཆབ་སིད་ཀི་ཀུན་སྩོང་ལན་པའི་སྩོ་ནས་བཀྩོངས་པའི་རྐྗེན་
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གིས་མྱུར་དུ་བཏང་བ་དང་། དྗེའི་རྗེས་སུ་བྩོད་སིལ་བུར་ཐྩོར་བ་རྗེད། 

པར་རིས་༢ བྩོད་རྒྱལ་ཁམས་ཀི་ས་ཁ་ཕི་ལྩོ་༨༠༠ སྐབས།

འབྱུང་ཁུངས། ཝི་ཀི་མི་ཌི་ཡ་ ཀྩོ་མནྶ།

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tibetan_empire_greatest_extent_780s-790s_CE.png.

ཆྗེན་པྩོ་ཧྩོར་གི་སྟྩོབས་ཤུགས་དྗེ་འཛམ་གིང་ནང་དར་ཁབ་འགྩོ་བའི་དུས་སྐབས་དྗེར། 

བྩོད་ཀི་རྒྱལ་ཁམས་དྗེ་ནང་ཁུལ་ཕན་ཚུན་འཐབ་པའི་རྒྱལ་ཕན་དང་དཔྩོན་སྗེ་དུ་མར་འཐྩོར་

ཕིན་པ་རྗེད།  བྩོད་པས་བྩོད་ནང་དུ་དངྩོས་སུ་བཙན་འཛུལ་མི་ཡྩོང་བའི་ཆྗེད་དུ་མ་སྐུལ་དང་

བངས་ཀི་སྩོ་ནས་ཇན་གིས་ ཁཱན་ ལ་ཁལ་ཕུལ་ཏྗེ་མགྩོ་བཏགས་ཞུས་པ་རྗེད། ཡྩོན་རྒྱལ་

རབས་འགྩོ་འཛུགས་མཁན་དང་། ཇན་གིས་ ཁཱན་ གི་ཚ་བྩོ་ཀུབ་ལཱཡི་ ཁཱན་གི་སྟྩོབས་ཤུགས་
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དར་རྒྱས་འགྩོ་བའི་སྐབས་སུ། ཀུབ་ལཱཡི་ ཁཱན་གིས་རྗེས་སུ་རང་གི་དབུ་བར་བསྟྗེན་པའི་བྩོད་

ཀི་བ་མ་ཆྩོས་རྒྱལ་འཕགས་པ་ལ་འབྗེལ་བ་ཉྗེ་པྩོ་བཟྩོས་པ་རྗེད། ཀུབ་ལཱཡི་ཡིས་འཕགས་པ་

བྩོད་ཀི་བ་ན་མྗེད་པའི་དབུ་ཁིད་དུ་བསྐྩོས་ཏྗེ་མཆྩོད་ཡྩོན་གི་འབྗེལ་བ་གསར་འཛུགས་བས་པ་

དང་། དྗེ་ནས་བཟུང་བྩོད་སྩོག་དབར་གི་འབྗེལ་བ་རྩོག་དྲ་ཅན་དྗེ་བྱུང་བ་རྗེད།  མཆྩོད་ཡྩོན་གི་

ཆྩོད་གན་དྗེའི་འྩོག་ཏུ་བྩོད་ཀི་བ་མ་ཚོས་སྩོག་པྩོའི་ཁཱན་ཚོ་ལ་ཆྩོས་ཕྩོགས་ཀི་ལམ་སྟྩོན་གནང་

རྒྱུ་དང་། ཁཱན་ཚོས་བྩོད་ལ་དམག་གི་རྩོགས་སྐྩོར་བས་ཏྗེ་སྲུང་སྐྩོབ་བྗེད་རྒྱུ་བས་ཡྩོད། འབྗེལ་

བ་འདིས་བྩོད་མི་ཚོ་གནས་སྐབས་རིང་ལ་སྩོག་པྩོའི་ཐད་ཀའི་དབང་སྒྱུར་གི་གདུག་རྩུབ་ལས་

བསྐབས་ཡྩོད་ཀང་། སྩོག་པྩོའི་དབང་སྒྱུར་གི་རྗེས་སུ་བྩོད་མིའི་འགྩོ་ཁིད་ཚོ་ཆབ་སིད་ཀི་

གཉིད་དུ་ཡུར་བཅུག་ནས་རྒྱལ་ཁབ་འཛུགས་སྐྲུན་གི་གྩོ་སྐབས་འཕྩོ་བརླག་བཏང་ཡྩོད།

རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ཤྩོད་སྟངས་ལྟར་ན། བྩོད་ཐྩོག་རྒྱ་ནག་གི་ཆབ་སིད་མངའ་དབང་དྗེ་ཡྩོན་

རྒྱལ་རབས་ཀི་དུས་སྐབས་ནས་བཟུང་ཡྩོད་པ་ཤྩོད་ཀི་ཡྩོད།  པྗེ་ཅིང་གིས་བྩོད་དྗེ་བརྒྱ་ཕག་

བཅུ་གསུམ་ནང་རྒྱ་ནག་གི་སྩོག་པྩོའི་བཙན་པྩོ། ཀུབ་ལཱའི་ ཁཱན་གིས་བྩོད་ལ་དབང་སྒྱུར་བྗེད་

སྐབས་ནས་བཟུང་རྒྱ་ནག་གི་ཆ་ཤས་སུ་གྱུར་པ་རྗེད་ཅྗེས་ཤྩོད་ཀི་ཡྩོད། བྩོད་མི་ཚོས་སྩོག་

པྩོའི་སྟྩོབས་ཤུགས་ཆྗེ་བའི་སྐབས་སུ་ཡང་། བྩོད་ནི་བྩོད་མིའི་དབང་སྒྱུར་པས་ལུང་པ་བྗེ་བག་

ཅིག་གི་ངྩོ་བྩོར་འཛིན་སྐྩོང་བས་པ་དང་། རྒྱ་ནག་ནི་སྩོག་པྩོའི་རྒྱལ་ཁམས་ནས་ཁ་བལ་དུ་མྗེད་

པའི་ཆ་ཤས་ཞིག་གི་ངྩོ་བྩོར་ཐད་ཀར་དབང་སྒྱུར་བས་པར་ཡིད་ཆྗེས་བྗེད་ཀི་ཡྩོད། ལྷག་པར་

དུ་ཡྩོན་རྒྱལ་རབས་ལྷུ་ཞིག་སྐབས། བྩོད་ཀི་དབུ་ཁིད་གསར་པ། བཀའ་རྒྱུད་པའི་ཆྩོས་ལུགས་

ཀི་བ་མ། ཕག་མྩོ་གྲུ་པ་བང་ཆུབ་རྒྱལ་མཚན་ཀི་དབང་སྒྱུར་འྩོག་ཏུ་བྩོད་ལ་རང་བཙན་ཐྩོབ་པ་

རྗེད།  རྒྱ་ནག་ལ་རང་བཙན་མ་ཐྩོབ་པའི་བཅུ་ཕག་ཧིལ་པྩོ་གཅིག་གི་སྩོན་དུ། ཕི་ལྩོ་༡༣༥༨ 

ནང་ལ་བྩོད་དབུས་གཙང་ཡྩོངས་རྩོགས་རང་བཙན་གི་ངྩོ་བྩོར་ཕག་གྲུས་དབང་སྒྱུར་འྩོག་ཏུ་



37

སྗེབས་ཡྩོད།  

དུས་སྐབས་འདི་འདྲ་ཞིག་ལ་དགྗེ་ལུགས་ཞྗེས་པའི་ནང་པའི་ཆྩོས་བརྒྱུད་གསར་པ་ཞིག་

ཐྩོན་པ་རྗེད། དགྗེ་ལུགས་པའི་སྩོལ་རྒྱུན་དྗེ་གགས་ཆྗེ་རུ་ཕིན་པ་དང་། དྗེའི་རྗེས་འཇུག་ཚོར་

བཀའ་བརྒྱུད་ལ་རྒྱབ་སྐྩོར་བྗེད་མཁན་གི་རྒྱལ་པྩོས་བཤུ་གཞྩོག་ཕྩོག་པ་རྗེད། འྩོན་ཀང་དགྗེ་

ལུགས་པ་ལ་སྟྩོབས་ཤུགས་ཆྗེ་བའི་སྩོག་པྩོའི་དཔའ་རྟུལ་གུ་ཤི་ ཁཱན་གི་རྒྱབ་སྐྩོར་ཐྩོབ་པ་

རྗེད། སྩོག་པྩོས་བཀའ་བརྒྱུད་པའི་རྒྱལ་པྩོ་བཀྩོངས་ཏྗེ། ༡༦༤༢ ལྩོར་དགྗེ་ལུགས་པའི་དབུ་

བ། ༧རྒྱལ་དབང་ལྔ་པ་ཆྗེན་པྩོར་བྩོད་ཡྩོངས་ཀི་བ་ན་མྗེད་པའི་དབུ་ཁིད་དུ་གསྗེར་ཁིར་མངའ་

གསྩོལ་བ་རྗེད།  དྗེས་ན་བརྒྱ་ཕག་གསུམ་དང་ཕྗེད་རིང་གི་ཏཱ་ལའི་བ་མ་སྐུ་ཕྗེང་རིམ་བྩོན་གི་

དབང་སྒྱུར་འགྩོ་ཚུགས་པ་རྗེད། འྩོན་ཀང་༧རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྗེང་མང་པྩོ་ཞིག་གཞྩོན་དུས་ནས་

སྐུ་གཤྗེགས་པར་བརྗེན། བྩོད་ལ་དབང་སྒྱུར་བའི་ཆབ་སིད་ཀི་དབང་ཆ་ངྩོ་མ་དྗེ་སྗེ་སིད་རིམ་

པས་བྗེད་སྤྩོད་བས་པ་རྗེད། སྤྲུལ་སྐུའི་ལམ་ལུགས་འདི། བ་མ་ཞིག་གི་ཆྩོས་ཕྩོགས་ཀི་མཛད་

འཕིན་རྣམས། གང་ཟག་གཅིག་གི་མི་ཚེའི་དུས་ཡུན་ལས་བརལ་ཏྗེ། ཆྩོས་ཕྩོགས་ཀི་སྒྲིག་

འཛུགས་ཀིས་སྲུང་སྐྩོབ་བྗེད་ཐུབ་པ་ལ། ཆྗེས་ནུས་པ་ལན་པའི་ཐབས་ལམ་ཞིག་ཡིན་ཀང་། 

ཆབ་སིད་ཀི་ཐྩོག་ལ་བྗེད་སྤྩོད་གཏྩོང་སྐབས་གྩོད་ཆག་ཅན་ཞིག་བྱུང་བ་རྗེད། ༧རྒྱལ་དབང་སྐུ་

ཕྗེང་གཅིག་དགྩོངས་པ་གཞན་དྩོན་དུ་གཤྗེགས་པའི་རྗེས་སུ། སྐུ་ཕྗེང་རྗེས་མ་དྗེ་ནར་མ་སྩོན་

གི་བར་དུ་བར་སྟྩོང་ཡུན་རིང་ཞིག་ཡྩོད་པ་དྗེས། བྩོད་ལ་འགྩོ་ཁིད་ཀི་བར་སྟྩོང་བཟྩོས་ཏྗེ་ཕིའི་

རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ཐྗེ་གཏྩོགས་དང་། ནང་འཁྲུག་ཡྩོང་བའི་རྐྗེན་དུ་གྱུར་ཡྩོད། 

ཕི་ལྩོ་༡༧༢༠ ནང་རྒྱ་ནག་བཙན་བཟུང་བྗེད་མཁན་ཇུར་ཅན་གི་མི་རྒྱུད་མན་ཇུས་བྩོད་ལ་

བཙན་འཛུལ་བས་པ་རྗེད། འདིས་མན་ཇུ་ལ་དབང་ཆ་ཆྗེ་བ་ཡྩོད་པའི་མཆྩོད་ཡྩོན་གི་འབྗེལ་བ་
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གསར་པ་ཞིག་བྩོད་ལ་སྩོ་ཕྗེས་པ་རྗེད། མན་ཇུ་གྩོང་མས་བྩོད་ཀི་དབང་སྒྱུར་པའི་ཐྩོག་ལ་ལྟ་

རྩོགས་བྗེད་མཁན་གི་ཨམ་བན་ཞྗེས་པའི་དཔྩོན་པྩོ་གཉིས་བསྐྩོས་པ་རྗེད།  འྩོན་ཀང་བརྒྱ་ཕག་

བཅུ་དགུ་པའི་དཀིལ་དུ་མན་ཇུ་ལ་རྒྱལ་ནང་གི་དཀའ་ངལ་འཕད་ཙང་བྩོད་ཐྩོག་ཁྩོང་ཚོའི་

ཤུགས་རྐྗེན་དྗེ་གིབ་པ་རྗེད། དྗེ་དུས་ཏཱ་ལའི་བ་མ་སྐུ་ཕྗེང་བཅུ་གསུམ་པས། ༡༨༩༧ ནང་ཨྗེམ་

བན་ལ་གྩོ་བསྡུར་མི་དགྩོས་པར། བྩོད་ཀི་དཔྩོན་རིགས་མཐྩོ་གས་རང་ཉིད་ཀིས་ཐད་ཀར་བསྐྩོ་

བཞག་གནང་པ་མ་ཟད། ལྷ་སའི་སྟྗེང་དུ་དྗེ་ས་ཡྩོད་པའི་མན་ཇུའི་སྟངས་འཛིན་མིང་གི་ལྷག་

མར་མྗེད་པ་བཟྩོས་པ་རྗེད། བརྒྱ་ཕག་ཉི་ཤུ་ཚེས་དུས་བྩོད་དྗེ་དྩོན་དངྩོས་སུ་རང་བཙན་གཙང་

མའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ངྩོ་བྩོར་གནས་ཡྩོད། 

ཕི་ལྩོ་༡༩༠༤ ནང་མདའ་དཔྩོན་ཡང་ཧས་བྗེཎཌ་ གིས་སྣྗེ་འཁིད་པའི་དབིན་ཇིའི་དམག་

གིས་བྩོད་ལ་བཙན་འཛུལ་བས་སྐབས། ལྷིང་འཇགས་སྙི་མྩོ་འདི་འཐྩོར་ཞིག་ཏུ་ཕིན་ཡྩོད། ལྩོན་

ཌྩོན་ནས་ཆྩོག་མཆན་མྗེད་པའི་བཙན་འཛུལ་དྗེར། དབིན་ཇིའི་གཞུང་གི་དགྩོངས་ཚུལ་ཤུགས་

ཆྗེ་བྱུང་བ་དང་། ཡང་ཧས་བྗེཎཌ་གི་དཔུང་དམག་དྗེ་མགྩོགས་པྩོར་ཕིར་ལྩོག་བས་པ་རྗེད། 

དབིན་ཇི་བྩོད་ནས་ཕིར་ལྩོག་བས་པའི་ལྩོ་འགའི་རྗེས་སུ། ཕི་ལྩོ་༡༩༡༠ ལྩོར་མན་ཇུའི་དཔུང་

དམག་གིས་བྩོད་ལ་བཙན་འཛུལ་བས། བྩོད་ལ་སྟབས་ལྗེགས་པ་ཞིག་ལ་ལྩོ་གཉིས་ཀི་རྗེས་སུ་

མན་ཇུའི་རྒྱལ་རབས་ལྷུ་ཞིག་པ་རྗེད།  བྩོད་པས་མན་ཇུ་བ་ཚོ་ཐྩོག་མར་བྩོད་དབུས་གཙང་

དང་། དྗེ་རྗེས་བྩོད་ཤར་ཕྩོགས་ཀི་ས་ཁུལ་འགའ་ཤས་ནས་ཕིར་འབུད་བས་པ་རྗེད། ཕི་ལྩོ་

༡༩༡༣ ཟ་༢ ཚེས་༡༣ ཉིན་༧རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྗེང་བཅུ་གསུམ་པས། བྩོད་རང་བཙན་སྐར་ནན་

བྗེད་པའི་དྩོན་ཚན་ལྔ་ཅན་གི་ཡྩོངས་ཁབ་བསྒྲགས་གཏམ་ཞིག་སྗེལ་གནང་ཡྩོད། ལྩོ་དྗེ་རང་གི་

ནང་དུ་བྩོད་དང་སྩོག་པྩོ་གཉིས་ཀི་དབར་ལ། རྒྱལ་ཁབ་ཕན་ཚུན་གི་མངའ་དབང་ལ་ངྩོས་ལྗེན་

བྗེད་པའི་ཆིང་ཡིག་ལ་ས་རགས་བཀྩོད་པ་རྗེད།  ཕི་ལྩོ་༡༩༡༣ ནས་༡༩༤༩ བར་དུ་བྩོད་དྗེ་
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སྩོག་པྩོ་དང་། མན་ཇུ། དབིན་ཇི་བཅས་ཀི་ཆབ་སིད་ཀི་ཤུགས་རྐྗེན་མྗེད་པའི་སྩོ་ནས། སྐར་དུ་

དྩོན་དམ་གི་རང་བཙན་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ཏུ་གྱུར་པ་རྗེད། 

༧རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྗེང་བཅུ་གསུམ་པའི་བྱུང་རབས་ལན་པའི་རང་བཙན་གི་དྲིལ་བསྒྲགས་

དྗེས། དྗེང་རབས་ཀི་བྩོད་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་གསར་དུ་བསྐྲུན་པ་རྗེད། ཁྩོང་གིས་བྩོད་ཀི་བརྒྱ་ཕག་

མང་པྩོའི་རིང་ལ་ཉར་བའི་ཁྗེར་རྐང་དུ་སྩོད་པའི་སིད་བྱུས་དྗེའི་མཇུག་བསྡུ་ཆྗེད་དུ་ཆབ་སིད་

དང་། འཛིན་སྐྩོང་། སྤི་ཚོགས་བཅས་ཀི་གསར་བརྗེ་དུ་མ་འགྩོ་བཙུགས་གནང་པ་དང་། སྐ་

བྩོའི་ཤྗེས་ཡྩོན་གྩོང་འཕྗེལ་དང་། བྩོད་དམག་དྗེང་རབས་ཅན་དུ་བསྒྱུར་བ། སྗེར་མྩོ་བའི་དབང་

ཆ་ཆུང་དུ་གཏྩོང་བ་བཅས་གནང་བ་རྗེད། འྩོན་ཀང་བྩོད་གཞུང་གི་ཐྩོག་ཏུ་ཤུགས་རྐྗེན་གཏིང་

ཟབ་ཡྩོད་པའི་དགྩོན་སྗེ་ཁག་གི་དབང་འཛིན་པ་མཁྗེགས་འཛིན་ཅན་ཚོ་ནས་དགག་བ་ཆྗེན་པྩོ་

གདྩོང་ལྗེན་གནང་དགྩོས་ཐུག་ཡྩོད།  ༧རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྗེང་བཅུ་གསུམ་པའི་སྩོན་བར་གནང་པ་

ལ་ལྟྩོས་མྗེད་ཀིས། བྩོད་མི་ཚོས་རང་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཕིའི་ཉྗེན་ཚབས་ལས་སྐྩོབ་ཆྗེད་དུ་མུ་

མཐུད་ཆབ་སིད་ཐད་ཁྗེར་རྐང་དུ་གནས་རྒྱུར་བརྗེན་པ་རྗེད། བྩོད་མིའི་འགྩོ་ཁིད་ཚོས་ཆིག་

སྟྩོང་དགུ་བརྒྱ་ཉི་ཤུའི་ནང་དུ་༼རྒྱལ་མང་ཚོགས་སྗེའི་༽ནང་དུ་ཞུགས་རྒྱུའི་དགྩོངས་བཞྗེས་

གནང་ཡང་། མཐའ་མ་དྗེར་དགྩོན་སྗེ་ཁག་ནས་དགག་བ་བྱུང་བ་ལ་བརྗེན་ནས་མ་ཞུགས་པ་

རྗེད། ཕྩོགས་གཅིག་ནས་ཁྗེར་རྐང་དུ་སྩོད་པའི་སིད་བྱུས་འདིས་བྩོད་ལ་ཕི་རྒྱལ་གིས་བཙན་

འཛུལ་བྗེད་ས་རུ་བཏང་བ་རྗེད། བྩོད་ཀིས་༼རྒྱལ་མང་ཚོགས་སྗེ་༽དང་། དྗེ་རྗེས་མཉམ་

འབྗེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་ནང་དུ་ཞུགས་མ་ཐུབ་པ་དྗེས། རྗེས་སུ་མི་རབས་བརྒྱུད་དྗེ་དཀའ་ངལ་

འཕད་ཡྩོད། ཡིན་ནའང་། མཉམ་འབྗེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་མི་ཡིན་པ་ཙམ་གིས། བྩོད་དྗེ་

རྒྱ་ནག་གི་བཙན་འཛུལ་ལས་དངྩོས་སུ་སྐྩོབ་ཐུབ་ཡྩོད་མིན་ནི་ད་ལྟའི་ཆར་དྲི་བ་ཞིག་རྗེད། 



40

རྒྱ་ནག་གི་བཙན་འཛུལ།

ཕི་ལྩོ་༡༩༤༩ ཟ་༡༠ པར་རྒྱ་ནག་དམར་ཤྩོག་ཚོགས་པ་རྒྱ་ནག་གི་དབང་སྒྱུར་པ་ཆགས་

པ་རྗེད། ལྩོ་གཅིག་གི་ནང་དུ་མའྩོ་ཙེ་ཏུང་གིས་བྩོད་ལ་བཙན་འཛུལ་འགྩོ་བཙུགས་པ་དང་། 

རྒྱའི་དཔུང་དམག་བྩོད་ཤར་ཕྩོགས་ནས་འཛུལ་རྒྱུ་འགྩོ་ཚུགས། དམག་མི་སྟྩོང་ཕག་འགའ་

ཤས་ལས་གྲུབ་པའི་བྩོད་ཀི་དམག་དཔུང་དྗེར། གྩོ་མཚོན་བཟང་ལ་དམག་མི་ཁི་བཞི་ལས་གྲུབ་

པའི་རྒྱ་ནག་གི་དམག་ཤུགས་ལས་རྒྱལ་ཁ་འཐྩོབ་རྒྱུའི་གྩོ་སྐབས་གང་ཡང་མྗེད། བྩོད་ཀི་རྗེ་བ་

མཐའ་མ་དྗེ་ཕིའི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ལ་རྩོགས་རམ་སྐབས་འཇུག་ཞུ་རྒྱུ་དྗེ་རྗེད། ཕི་ལྩོ་༡༩༥༠ ཟ་

༡༡ ཚེས་༧ ཉིན་ལྷ་སས་མཉམ་འབྗེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ལ་རྩོགས་སྐྩོར་ཞུ་བའི་སྙན་ཞུ་ཞིག་ཕུལ་

བ་རྗེད། འྩོན་ཀང་རྒྱུ་རྐྗེན་ཆྗེ་བ་གཉིས་ཀི་རྐྗེན་པས་མཉམ་འབྗེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀིས་ཐྗེ་

གཏྩོགས་བྗེད་དཀའ་བ་བཟྩོས་པ་རྗེད། དང་པྩོར། བྩོད་དང་རྒྱ་ནག་གཉི་ག་གསར་དུ་བཙུགས་

པའི་རྒྱལ་སྤིའི་སྒྲིག་འཛུགས་འདིའི་ཚོགས་མི་མིན་པ་དང་། གཉིས་པར། སྐབས་དྗེ་དུས་ཀི་

སྟྩོབས་ཤུགས་ཆྗེ་བའི་རྒྱལ་ཁབ་སུ་ལ་ཡང་། རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་ནང་དུ་བྩོད་ཀི་ཐྩོག་ལ་བགྩོ་གྗེང་

ཡྩོང་བའི་སྦྱིན་བདག་བྗེད་རྒྱུའི་འདྩོད་པ་མྗེད། གང་གིས་ཅྗེས་ན། ས་ཁམས་དང་། དཔལ་

འབྩོར། ཆབ་སིད་གང་ཐད་ནས་བྩོད་ནི་སུ་ལའང་ཕན་ཐྩོགས་བལ་བའི་མངྩོན་གསལ་མྗེད་པའི་

ས་ཆ་ཞིག་ཡིན།  ལྷ་སས་ཕི་ཕྩོགས་ཀི་ཐྗེ་གཏྩོགས་རྩོགས་སྐྩོར་ར་བ་ནས་ཡྩོང་མི་ཐུབ་པ་

ཤྗེས་པ་དང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བྩོད་ཐྩོག་རང་ཉིད་ཀི་སྟངས་འཛིན་ཤུགས་ཆྗེ་རུ་གཏྩོང་

རྒྱུའི་འབད་བརྩོན་དྗེར་མཐུན་ལམ་བྗེད་རྒྱུར་ཁས་ལྗེན་བས་པ་རྗེད། བྩོད་མིའི་འགྩོ་ཁིད་ཚོ་ལ་

ནི། དམག་འཐབ་དང་མགྩོ་སྒུར་གཉིས་ལས་གཞན་པའི་གདམ་ཁ་ཞིག་མ་བྱུང་བ་རྗེད། ཁྩོང་

ཚོའི་སིད་བྱུས་ཀི་གདམ་ཁ་ཁག་གི་ནང་དུ་འཚེ་མྗེད་ཞི་བའི་འགྩོག་རྩོལ་དྗེ་གདམ་ཁ་ཞིག་གི་

ཚུལ་དུ་ཡྩོད་པ་ར་བ་ནས་ཤྗེས་མྗེད། བྩོད་ཀི་ལྷྩོ་ཕྩོགས་ཁིམ་མཚེས་རྒྱ་གར་ལ་ལམ་ལྷྩོང་ལན་
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པའི་འཚེ་མྗེད་ཞི་བའི་ལས་འགུལ་ཞིག་བརྒྱུད་དྗེ་རང་བཙན་ཐྩོབ་མ་ཐག་པ་བྱུང་ཡྩོད་ཀང་། 

བྩོད་མིའི་ཐྩོག་ལ་གྲུབ་འབས་འདིའི་གནད་འགག་དྗེ་བརླག་ཕིན་པ་རྗེད།

ཕི་ལྩོ་༡༩༥༡ ཟ་༥ ཚེས་༢༣ ཉིན་བྩོད་རང་བཙན་གི་གནས་བབ་མཇུག་བསྡུ་བར། གྩོས་

མཐུན་དྩོན་ཚན་བཅུ་བདུན། ལ་རྒྱ་བྩོད་སྐུ་ཚབ་ཀིས་ས་རགས་བཀྩོད་པ་རྗེད།  གྩོས་ཆྩོད་ཀི་

ནང་དུ་བྩོད་ཀི་སྩོལ་རྒྱུན་སྤི་ཚོགས་ལམ་ལུགས་ལ་འགྱུར་བ་མི་གཏྩོང་བ་དང་། ༧གྩོང་ས་

མཆྩོག་གི་གྩོ་གནས་ལ་འགྱུར་བ་མྗེད་པ། རྒྱ་ནག་གིས་བྩོད་ཐྩོག་མཚོན་རགས་ཙམ་གི་དབང་

ཆ་བྗེད་སྤྩོད་བྗེད་རྒྱུ་བཅས་དམིགས་ཀར་གིས་བཀྩོད་ཡྩོད། བྱུང་རབས་སྨྲ་བ་ཚེ་རིང་ཤཱཀ་

ལགས་ལྟར་ན། བྩོད་མི་མང་པྩོས་བྩོད་ཀི་སྤི་ཚོགས་དང་ལྗེགས་བང་གི་རང་སྐྩོང་དྗེ་རྒྱུན་

གནས་ཐུབ་པ་བྱུང་ན། བྩོད་ཀི་ཁིམས་མཐུན་གནས་བབ་དྗེ་རྒྱ་ནག་ལ་ཤྩོར་ཀང་སྐྩོན་ཆ་དྗེ་

ཙམ་མྗེད་པའི་ཡིད་ཆྗེས་བས་པ་རྗེད།  བྩོད་མིའི་ལྗེགས་བང་དང་། མི་རིགས་ཀི་ངྩོས་འཛིན་

དྗེ་སྟྩོབས་ཤུགས་ཆྗེན་པྩོ་ཡྩོད་པ་དང་། རྒྱ་མི་རིགས་ལས་ཐ་དད་ཡིན་པ་མངྩོན་གསལ་ཅན་

ཡིན་ཀང་། བྩོད་མི་མང་ཚོགས་ཀི་ཆབ་སིད་གྩོ་རྩོགས་དྗེ་གཞན་ལ་ལྟྩོས་ཏྗེ་ཞན་པ་ཡྩོད། བྩོད་

རྒྱལ་ཁབ་ཀི་དབང་ཆ་དྗེ་ཕྩོགས་བགྩོས་ཤུགས་ཆྗེ་བྱུང་བ་དང་། ས་གནས་སྩོ་སྩོའི་དགྩོན་པར་

ཡྩོད་པའི་ཆྩོས་ཕྩོགས་ཀི་ལ་ཞྗེན་དྗེ། ལྷ་སར་ཡྩོད་པའི་ཆབ་སིད་ཀི་ལ་ཞྗེན་ལས་ཆྗེ་བ་བྱུང་

ཡྩོད། དྗེའི་ཐྩོག་ཏུ་བྩོད་ཀི་ས་རྒྱ་ཆྗེ་བ་དང་། ས་ཁམས་ཀི་གནས་བབ་ཞན་པ། འགིམ་འགྲུལ་

དང་བར་འཕིན་གི་མཐུན་རྐྗེན་ཞན་པ་བཅས་ཀིས། བྩོད་ལ་ཆབ་སིད་གྩོ་རྩོགས་བསྐྲུན་པ་ལ་

འགྩོག་རྐྗེན་དྗེ་བས་ཆྗེ་བ་བཟྩོས་ཡྩོད། 

གྩོས་མཐུན་ལ་ས་རགས་བརྒྱབ་མ་ཐག་ཏུ། རྒྱ་ནག་གིས་བྩོད་ནང་དགྩོན་པ་༦༠༠༠ ལས་

མང་བ་ཡྩོད་པའི་ནང་ནས་༡༢ མ་གཏྩོགས་མ་ལྷག་པར་གཏྩོར་བཤིགས་བཏང་སྟྗེ། བྩོད་བརྒྱུད་
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ནང་བསྟན་གི་ལྗེགས་བང་ར་མྗེད་བཟྩོ་བའི་ལས་འགུལ་སྗེལ་བ་རྗེད།  ཆྩོས་ཕྩོགས་ཀི་སྐུ་ཐང་

དང་། སྐུ་འདྲ། དངྩོས་རས་གཞན་རྣམས་གཏྩོར་བཅྩོམ་དང་འཕྩོག་བཅྩོམ་བས་པ་མ་ཟད། རྒྱ་

ནག་གི་བཟྩོ་གྲྭའི་མྗེ་ཐབ་ཁག་གི་ནང་དུ་བཞུས་པ་རྗེད། རྒྱ་རིགས་ཚོས་བྩོད་ཀི་སྩོལ་རྒྱུན་གླུ་

གཞས་དང་རྩོལ་དབངས་རྣམས་རྗེས་ལུས་དང་རིང་རུལ་རྗེད་ཅྗེས་བཀག་འགྩོག་བས། སྩོལ་

རྒྱུན་གི་རྩོལ་དབངས་དཔྗེར་ན། མངའ་རི་ཁུལ་གི་ཤན་དང་། ཨ་མདྩོའི་གར། ཁམས་ཀི་བྩོ་

རྡུང་དང་འཁྩོར་བྩོ་སྩོགས་ར་མྗེད་དུ་བཏང་བ་རྗེད། གསར་བརྗེ་ཅན་གི་དམངས་ཁྩོད་ཀི་གླུ་

གཞས་དང་། ཟྩོས་གར་གསར་པ་རྣམས་དམར་པྩོའི་དྲིལ་བསྒྲགས་ཁབ་སྗེལ་གི་བརྒྱུད་ལམ་

ལ་བྗེད་སྤྩོད་བཏང་བ་དང་། དྗེ་དག་གི་གཞས་ཚིག་རྣམས་མའྩོ་ཙེ་ཏུང་༼ཤར་ཕྩོགས་ནས་

ཤར་བཞིན་པའི་ཉི་མའི་༽དཔྗེར་བཀྩོད་པའང་བསྡུས་ཡྩོད།

རྒྱ་མིས་ནང་པའི་ཆྩོས་ལ་རྩོལ་བའི་རྐྗེན་གིས། བྩོད་པའི་སྤི་ཚོགས་ཀི་སྗེ་ཁག་ཚང་མར་

ཞྗེ་འཁྩོན་བཟྩོས་པ་དང་། རིམ་པས་བྩོད་རྒྱལ་ཡྩོངས་སུ་འཚེ་བ་འཕྩོག་པའི་ཚོར་བ་ཞིག་སྐྗེད་

བཅུག་སྟྗེ་བྩོད་ཁྩོན་ཡྩོངས་ཀི་ངྩོས་འཛིན་དྗེ་ཤུགས་ཆྗེ་རུ་བཏང་བ་རྗེད། འདི་ནི་གཞུང་གིས་

གྩོ་མཚོན་མྗེད་པའི་ཞི་བའི་མི་མང་གི་ཐྩོག་ཏུ། འཚེ་བ་བས་པའི་དབང་གིས། གང་བསམ་པའི་

འབས་བུ་ལས་ལྩོག་སྟྗེ་རྣམ་སྨིན་རང་ཐྩོག་ཏུ་འཁྩོར་བ་རྗེད། རྒྱ་ནག་གིས་བྩོད་ཀི་ཞི་བའི་མི་

མང་དང་། ཆྩོས་ཕྩོགས་ཀི་དབུ་ཁིད་ཚོའི་ཐད་དུ་འཚེ་བ་བས་པ་དྗེས། བྩོད་མིའི་ཤུགས་ཆྗེ་

བའི་དད་པ་དང་དམ་ཚིག་ལ་དྩོ་ཕྩོག་བྱུང་སྟྗེ། འུ་ཐུག་ནས་དག་ལན་སྩོག་པའི་ལས་ལ་མི་

འཇུག་ཀ་མྗེད་བཟྩོས་པ་རྗེད། བྩོད་མི་ཚོའི་རྒྱ་རིགས་ཀི་ཐྩོག་ལ་ཞྗེ་སང་དྗེ་ཧ་ཅང་ཆྗེན་པྩོ་

ཆགས་ཏྗེ་དྗེ་སའི་ཆྩོས་བརྒྱུད་དང་ལུང་ཚན་དབར་གི་འཐྗེན་འཁྗེར་དྗེ་མྩོག་མྩོག་པྩོར་བཟྩོས་

པ་རྗེད། བྩོ་ཁ་མ་ཚིམས་པའི་གནས་བབ་ཀིས་ཆིག་བསྒྲིལ་བཟྩོས་པའི་བྩོད་མི་ཚོས། རྒྱ་ནག་

ལ་མཉམ་རུབ་ཀིས་ཁ་གཏད་གཅྩོག་རྒྱུ་དྗེ་ཁྩོང་ཚོའི་རྗེ་བ་ཉག་གཅིག་ཡིན་པ་ཤྗེས་པ་རྗེད། 
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བྩོད་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ངྩོས་འཛིན་ལ་འདུ་ཤྗེས་གསར་པ་ཞིག་སྐྗེས་པས། དྗེ་ནི་མྱུར་པྩོར་ཆབ་སིད་

སྐུལ་སྩོང་གི་གཞི་རར་གྱུར་པ་རྗེད། 

ནང་ཆྩོས་དང་། འཚེ་མྗེད་ཞི་བ། གཱན་དྡི།

མང་པྩོ་ཞིག་གིས་འཚེ་མྗེད་ཞི་བ་དྗེ་བྩོད་དང་དྩོན་གཅིག་ཏུ་བལྟ་ཡི་ཡྩོད་ཀང་། འཚེ་མྗེད་

ཞི་བའི་འགྩོག་རྩོལ་དྗེ་བྩོད་པའི་ལྗེགས་བང་གི་ནང་དུ་གནས་ཚུལ་གསར་པ་ཞིག་རྗེད། ཉྗེ་བའི་

བཅུ་ཕག་འགའི་ནང་དུ་གཙོ་ཆྗེ་བ་༧གྩོང་ས་མཆྩོག་གི་ཤུགས་རྐྗེན་ལ་བརྗེན་ནས། འཚེ་མྗེད་

ཞི་བ་དྗེ་བྩོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་ངྩོས་འཛིན་གི་མཚོན་རགས་གཙོ་བྩོ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཡྩོད། འཚེ་

མྗེད་ཞི་བ་དྗེ་འདས་པའི་དུས་སུ་ནང་ཆྩོས་ལ་གལ་ཆྗེན་ཞིག་ཡིན་ཀང་། ཆྩོས་ལུགས་དྗེའི་རྨང་

གཞི་གཙོ་བྩོ་ཞིག་ཡིན་པ་མཐྩོང་གི་མྗེད། བྩོད་མི་ཚོས་འཚེ་མྗེད་ཞི་བ་དང་། འགྩོག་རྩོལ་

གཉིས་ལ་གཞི་མཐུན་མྗེད་པ་ཞིག་ལ་རིས་ཡྩོད། འཚེ་མྗེད་ཞི་བ་ནི་མགྩོ་སྒུར་བ་དང་། བ་བ་

བལ་བ། འཚེ་བ་སྩོང་བ་བཅས་གྩོ་བ་དང་། འགྩོག་རྩོལ་ནི་མི་བརི་བ་དང་། བྗེད་ལས་མངྩོན་

གསལ་ཅན། རྒྱུན་ལན་གི་འཚེ་བའི་ལས་བཅས་ལ་གྩོ་ཡྩོད། བྩོད་མིའི་བསམ་བྩོའི་ནང་དུ་འཚེ་

མྗེད་ཞི་བ་དྗེ་སྤི་ཚོགས་དང་ཆབ་སིད་ཀི་འཁྩོར་རྒྱའི་ནང་དུ་མཉམ་སྗེབ་ཀི་བྗེད་ལས་ཞིག་མ་

ཡིན་པར། བཟང་སྤྩོད་ཀི་འཁྩོར་རྒྱའི་ནང་དུ་སྗེར་གི་བྗེད་ལས་ཡིན་པའི་འདུ་ཤྗེས་ཡྩོད། ལྟ་བ་

དང་གྲུབ་མཐའ་གཞན་དག་གང་གིས་ཀང་མ་ཡིན་པར། ནང་ཆྩོས་ཀིས་བྩོད་མིའི་འཇིག་རྗེན་ལྟ་

སྟངས་ལ་བཟྩོ་ལྟ་བཟྩོ་བར་ཕན་ཐྩོགས་ཤུགས་ཆྗེ་བྱུང་ཡྩོད་ཀང་། འཚེ་བའི་ལས་དང་ཡ་མ་

བལ་པའི་བྱུང་རབས་ཞིག་ཡྩོད། ཨྗེལི་ཡྗེཊ་ སིཔརླིང་གིས་༼སྗེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་དྩོན་

བསྒྲུབ་དགྩོས་པའི་ལྟ་ཚུལ་དང་མཐུན་པར། སྗེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་བམས་པ་དང་སྙིང་རྗེ་

དགྩོས་པ་དྗེ་བྩོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གི་གནད་ཆྗེ་བའི་ཆ་ཤས་ཞིག་རྗེད། འྩོན་ཀང་འདི་དག་
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གཱན་དྡིའི་འཚེ་མྗེད་ཞི་བ་དང་གཅིག་པ་མ་རྗེད་ལ། ལག་ལྗེན་གི་ཆ་ནས་བྩོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་

ལ་འདི་དག་གཅིག་པུ་མ་གཏྩོགས་མྗེད་པའང་མ་རྗེད།༽ ཅྗེས་བིས་ཡྩོད། འཚེ་མྗེད་ཞི་བ་ལས་

ཀང་གལ་ཆྗེ་བ་དྗེ་ནང་པའི་བསྟན་པ་དྗེ་བྱུང་ན་འཚེ་མྗེད་ཞི་བའི་སྩོ་ནས་དང་། དགྩོས་མཁྩོ་བྱུང་

ན་འཚེ་བའི་སྩོ་ནས་ཀང་སྲུང་སྐྩོབ་བྗེད་རྒྱུའི་བསམ་ཚུལ་དྗེ་རྗེད།  

ཐ་ན་བརྒྱ་ཕག་ཉི་ཤུའི་དཀིལ་དུའང་། བྩོད་མི་ཚོས་འཚེ་མྗེད་ཞི་བའི་འགྩོག་རྩོལ་གི་

དགྩོས་མཁྩོ་དང་ནུས་པ་ལ་དྩོ་སྣང་བས་མྗེད། ཕི་ལྩོ་༡༩༤༤ ལྩོར་བྩོད་ཀི་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་པ་

ཨཕ་རི་ཀ་དང་ཨྗེ་ཤྗེ་ཡའི་ཚོགས་འདུར་ལི་ལིར་ཡྩོད་སྐབས་གཱན་དྡིའི་ལ་ཁ་བཏགས་ཤིག་

ཕུལ་བས། ཁྩོང་གིས་འདི་བྩོད་རང་ནས་བཟྩོས་པའི་ཐྩོན་སྐྗེད་རྗེད་དམ་ཞྗེས་བཀའ་འདྲི་གནང་། 

ཁ་བཏགས་དྗེ་རྒྱ་ནག་ནས་བཟྩོས་པ་ཞིག་ཡིན་པ་ཤྗེས་སྐབས། གཱན་དྡིས་མ་བཞྗེས་པར་ཕིར་

སྩོག་གནང་སྟྗེ། གལ་ཏྗེ་བྩོད་མི་རང་གིས་བཟྩོས་པའི་ཐྩོན་སྐྗེད་ཅིག་ཡྩོད་ན་ལྗེན་གི་ཡིན་

གསུངས་པ་རྗེད། གཱན་དྡི་ལ་རྒྱ་གར་གི་རང་མགྩོ་རང་ཐྩོན་དང་། དབིན་ཇིའི་ཐད་དུ་སྗེལ་བའི་

དཔལ་འབྩོར་གི་མཐུན་ལམ་མི་བྗེད་པའི་ཉམས་མྱྩོང་དྗེས། རྒྱ་ནག་ནས་བཟྩོས་པའི་བྩོད་པའི་

ཕག་རགས་དྗེ་མི་བཞྗེས་པའི་རྒྱུ་བས་ཡྩོད། རྒྱབ་ནས་བལྟས་ན། གཱན་དྡིས་ཆབ་སིད་ཀི་རང་

བཙན་དང་། དཔལ་འབྩོར་གི་རང་མགྩོ་རང་ཐྩོན་གི་དབར་ལ་འབྗེལ་བ་སྟྩོན་པའི་གསང་བར་དྗེ་

མ་འྩོངས་སྩོན་གཟིགས་རང་རྗེད། འྩོན་ཀང་༡༩༤༤ ནང་བྩོད་དྗེ་རང་དབང་རང་བཙན་གི་

རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ཡིན་སྟབས། ཕ་བའི་བར་ལན་འདི་ཚོགས་ཞུགས་བྗེད་མཁན་གི་བྩོད་པའི་སྐུ་

ཚབ་ཚོས་གྩོ་བ་ལྗེན་མ་ཐུབ་པ་རྗེད། 

གཱན་དྡིའི་འཚེ་མྗེད་ཞི་བའི་ལྟ་གྲུབ་ལ་དྩོ་སྣང་གནང་མཁན་གི་གང་ཟག་གཅིག་པུ་དྗེ་སྐུ་ན་

གཞྩོན་པའི་༧རྒྱལ་བ་རིན་པྩོ་ཆྗེ་བྱུང་བ་རྗེད། དགུང་ལྩོ་༢༡ ལ་ཕྗེབས་པའི་༧གྩོང་ས་མཆྩོག་
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གིས་ཕི་ལྩོ་༡༩༥༦ ལྩོར་ཐུབ་པ་སངས་རྒྱས་བཅྩོམ་ལན་འདས་སྐུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་ཏྗེ་མི་ལྩོ་

༢༥༠༠ འཁྩོར་བའི་དུས་དྲན་ཐྩོག་རྒྱ་གར་དུ་ཞབས་བཅགས་སྐབས། མྗེས་པྩོ་དམ་གཱན་དྡིའི་སྐུ་

པུར་བཞུགས་ས་དྗེར་བཞྗེངས་ཏྗེ་འཚེ་མྗེད་ཞི་བའི་ཉམས་ལྗེན་ལ་ཞུགས་རྒྱུའི་དམ་བཅའ་

གནང་བ་རྗེད། ༧གྩོང་ས་མཆྩོག་གིས་རང་རྣམ་གི་ནང་དུ་༼ ངྗེད་རང་དྗེ་གར་ཡར་ལངས་ཏྗེ་

སྩོད་སྐབས། གལ་ཏྗེ་བདག་ཉིད་ཆྗེན་པྩོ་ཁྩོང་སྐུ་འཚོ་བཞུགས་ཡིན་ན། ཁྩོང་གིས་ང་ལ་བསབ་

བ་བཟང་པྩོ་ག་རྗེ་གནང་ཡྩོད་དམ་སྙམ་བྱུང་། བྩོད་ནང་གི་བྩོད་མིའི་རང་དབང་གི་ཆྗེད་དུ་ཞི་

བའི་ལས་འགུལ་སྗེལ་བར་ཁྩོང་གིས་ཐབས་ཤྗེས་ཡྩོད་རྒུ་རལ་སྒྲུག་ཏན་ཏན་གནང་ཡྩོད་ཀི་

རྗེད་བསམ་བྱུང་། ངས་དཀའ་ཚེགས་ཇི་འདྲ་ཞིག་འཕད་ཀང་གདྩོང་ལྗེན་གིས་ཁྩོང་གི་ལམ་

སྟྩོན་གནང་བ་དྗེར་ཤར་སྐྩོད་བྗེད་རྒྱུའི་སྗེམས་ཐག་བཅད་པ་ཡིན། ངས་སྙིང་སྟྩོབས་སྐྗེད་པའི་

སྩོ་ནས་འཚེ་བའི་ལས་དང་དུས་ནམ་ཡང་འབྗེལ་བ་མི་བྗེད་པའི་ཐག་གཅྩོད་བས་པ་ཡིན།༽ 

ཞྗེས་བིས་གནང་ཡྩོད།  ༧གྩོང་ས་མཆྩོག་གིས་བདག་ཉིད་ཆྗེན་པྩོ་དངྩོས་སུ་ཞལ་མཇལ་མྗེད་

ཀང་། གྩོ་སྐབས་འདིས་ཁྩོང་གི་སྐུ་ཚེ་ལ་འགྱུར་དུ་མྗེད་པའི་བག་ཆགས་བཟང་པྩོ་ཞིག་བཞག་

པ་མ་ཟད། དྗེ་ལས་འཕྩོས་ཏྗེ་བྩོད་ཀི་མ་འྩོངས་པའི་ཐྩོག་ལའང་དྗེ་ལྟར་བྱུང་ཡྩོད། འྩོན་ཀང་དྗེའི་

སྐབས་སུ་བྩོད་ཀི་ཆབ་སིད་དབུ་ཁིད་ཀི་ཐུགས་འགན་བཞྗེས་པ་ལ་༧གྩོང་ས་མཆྩོག་ཧ་ཅང་སྐུ་

ན་ཕ་མྩོ་ཡིན།། །།





རབ་བྗེད་༤། 

བྩོད་ཀི་སྗེར་ལངས་དང་པྩོ། ༡༩༥༦ ནས་༥༩ བར།

༡༩༥༦ ལྩོར་བྩོད་ཤར་ཕྩོགས་སུ་དྲག་པྩོའི་གྗེན་ལངས།

བྩོད་མིའི་ར་བའི་རྒྱུན་གི་བགྩོ་གྗེང་གི་ནང་དུ་བྩོད་མི་ཚོས་ལྷ་སར་རྒྱ་ནག་གི་བཙན་བཟུང་

ལ་ངྩོ་རྩོལ་དང་། ༧གྩོང་ས་མཆྩོག་བཙན་བྩོལ་དུ་ཕྗེབས་པའི་ལྩོ་༡༩༥༩ དྗེ་བྩོད་མིའི་སྗེར་

ལངས་དང་པྩོ་དྗེ་ཡིན་པར་བལྟ་ཡི་ཡྩོད། ཡིན་ན་ཡང་། ༡༩༥༩ ལྩོའི་ལྷ་སའི་སྗེར་ལངས་དྗེའི་

སྩོན་དུ་བྩོད་ཤར་ཕྩོགས་སུ་གྩོ་མཚོན་ལན་པའི་སྗེར་ལངས་ཀི་དྩོན་རྐྗེན་དུ་མ་བྱུང་ཡྩོད་ཀང་། 

སྗེར་ལངས་འདི་དག་ལྷ་ས་དབུས་སུ་བཞག་པའི་ཡིག་ཆ་དང་། བྩོད་ཀི་བྱུང་བ་བརྩོད་པ་ཚོས་

དྩོ་སྣང་བས་མྗེད།  རྒྱ་ནག་གིས་༡༩༥༦ ལྩོར་བྩོད་ལྷྩོ་ཤར་མངའ་ཁུལ་གི་ཁམས་དང་། བང་

ཤར་མངའ་ཁུལ་གི་ཨ་མདྩོ་གཉིས་ཀི་ནང་དུ་ཡ་ང་བའི་༼མང་གཙོའི་བཅྩོས་བསྒྱུར་༽ བྗེད་

རྒྱུ་འགྩོ་བཙུགས་པ་རྗེད། རྒྱ་ནག་གིས་ཆྩོས་ཕྩོགས་ཀི་དབུ་ཁིད་དང་། དགྩོན་སྗེ་ཁག་ ལྗེགས་

བང་གི་ཉམས་ལྗེན། མཆྩོད་མཇལ་གི་གནས་བཅས་དམིགས་འབྗེན་དུ་བས་ཏྗེ། དམར་པྩོའི་ལྟ་

བ་བྩོད་མིའི་ཐྩོག་ཏུ་བཙན་འགྗེལ་བྗེད་བཞིན་པའི་སྩོ་ནས་ཆྩོས་ལ་ངྩོ་རྩོལ་བྗེད་པའི་ལས་

འགུལ་སྗེལ་བ་རྗེད། མི་མང་སྗེབ་བཟུང་བྗེད་པ་དང་། བ་ཆྗེན་དང་མི་ཆྗེན་རྣམས་བཀྩོངས་པ། 

ཆྩོས་ཕྩོགས་ཀི་ཆྩོ་ག་ཕག་ལྗེན་འགྩོག་པའི་བྗེད་སྟངས་ངན་པ་འདི་དག་གིས། ཁམས་པའི་

སྗེར་ལངས་ཞྗེས་པའི་དྲག་པྩོའི་གྗེན་ལངས་ཞིག་གི་མྗེ་ལྗེ་སར་བཅུག་པ་རྗེད། བྩོད་ཤར་

ཕྩོགས་ཡྩོངས་སུ་ཁབ་པའི་གྗེན་ལངས་འདིས། གནས་སྐབས་ཤིག་རིང་ལ་རྒྱ་མི་ས་ཁུལ་ཁག་

ནས་ཕིར་འབུད་བྗེད་ཐུབ་ཡྩོད། འྩོན་ཀང་རྒྱའི་དམག་དཔུང་དྗེ་བས་མང་བ་སྗེབས་པ་དང་། 

བྩོད་དམག་རྣམས་སྐབས་དྗེར་༼མང་གཙོའི་བཅྩོས་བསྒྱུར་༽ལག་བསྟར་བས་མྗེད་ས། བྩོད་
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དབུས་གཙང་གི་ཕྩོགས་སུ་ཕིར་བཤིག་བརྒྱབ་པ་རྗེད། 

ཕི་ལྩོ་༡༩༥༦ ལྩོའི་གྗེན་ལངས་དྗེ་སངས་རྒྱས་ཀི་བསྟན་པ་སྲུང་སྐྩོབ་ཀི་བསམ་ཚུལ་ལ་

འཁྩོར་ནས་བསད་པ་རྗེད། མནའ་འབྗེལ་གི་མིང་ལ་༼བསྟན་སྲུང་དང་བངས་དམག་སར་༽ 

ཞྗེས་བཏགས་ཏྗེ། བྩོད་རྒྱལ་ཁབ་སྲུང་སྐྩོབ་ཀི་ཆྗེད་དུ་མ་ཡིན་པར། སངས་རྒྱས་ཀི་བསྟན་པ་

སྲུང་སྐྩོབ་ཀི་ཆྗེད་དུ་ཡིན་པ་གསལ་ཡྩོད། ལུང་ཚན་གི་ཐད་ནས་ཆབ་སིད་ཀི་མི་མཐུན་པ་

ཤུགས་ཆྗེ་ཡྩོད་ཙང་། བྩོད་མི་མང་ཚོགས་རྒྱ་ཁབ་ཀི་སྩོ་ནས་དྩོན་གནད་གཅིག་གི་ཐྩོག་ཏུ་

གཅིག་བསྒྲིལ་གིས་སྐུལ་སྩོང་བྗེད་པའི་རྒྱུ་དྗེ་ནང་ཆྩོས་ཁྩོ་ན་རྗེད། དྗེས་ན་དུས་ཡུན་འདིའི་

རིང་ལ་ནང་ཆྩོས་དྗེ་བྩོད་མིའི་འགྩོག་རྩོལ་གི་ར་དྩོན་ལྟྗེ་བར་གྱུར་པ་རྗེད།

བྩོད་ཤར་ཕྩོགས་ནས་བྩོད་དབུས་སུ་ཕིར་བཤིགས་བྗེད་མཁན། ཁམས་པའི་སྗེར་ལངས་

ཀི་འགྩོ་ཁིད་ཚོས། སྗེ་ཚན་མང་བའི་མནའ་འབྗེལ་དྗེ་འགྩོག་རྩོལ་གི་དམག་དཔུང་གཅིག་ཏུ་

བསྒྲིལ་ཏྗེ་སྐར་སྒྲིག་བྗེད་རྒྱུར་ཐག་བཅད་པ་རྗེད། ཕི་ལྩོ་༡༩༥༨ ཟ་༦ ཚེས་༡༦ ཉིན་ཁྩོང་ཚོས་

ཁམས་ཀི་ཚོང་པ་ནས་དཔའ་རྟུལ་དུ་བསྒྱུར་བའི་ཨ་ཕྲུག་མགྩོན་པྩོ་བཀིས་ཀི་འགྩོ་ཁིད་འྩོག་ཏུ་

མདྩོ་ཁམས་ཆུ་བཞི་སང་དྲུག་ཅྗེས་པའི་དྲག་པྩོའི་འགྩོག་རྩོལ་གི་དམག་དཔུང་དྗེ་འགྩོ་བཙུགས་

པ་རྗེད།  འགྩོག་རྩོལ་གི་འགྩོ་ཁིད་ཚོས་དམག་འཐབ་རྩོགས་སྐྩོར་གི་དྩོན་དུ་རྒྱལ་ཁབ་མང་

པྩོར་འབྩོད་སྐུལ་ཞུས་ཀང་གྲུབ་འབས་མ་ཐྩོན། མཐའ་མ་དྗེར་གང་དམག་སྐབས་ཀི་མཉམ་

འབྗེལ་ཡ་མཚར་ཤྩོས་གཅིག་གི་ནང་དུ། ཨ་རིའི་གསང་བའི་ལས་ཁུངས་ཀིས་བྩོད་པར་གསང་

བའི་སྩོ་ནས་རྩོགས་སྐྩོར་བྗེད་རྒྱུ་ཁས་བངས་པ་རྗེད། ཕི་ལྩོ་༡༩༥༩ ནས་༡༩༦༤ བར་དུ་ལྩོ་

ལྔའི་རིང་ལ་ཨ་རིའི་གསང་བའི་ལས་ཁུངས་ནས་བྩོད་མི་༢༥༩ ལ་ཁྩོ་ལྩོ་རཱཌྩོའི་ཀྗེམ་ཧྗེལ་དུ་

འཇབ་དམག་གི་སྦྱྩོང་བདར་སྤད་པ་རྗེད། 
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༡༩༥༩ ལྩོའི་ལྷ་སའི་སྗེར་ལངས།

ཁམས་པའི་སྗེར་ལངས་རྗེ་མྩོར་སྩོན་པའི་སྐབས་སུ་མའྩོ་ཙེ་ཏུང་ལ་ཉིན་ལྟར་བྩོད་ཐྩོག་གི་

གནས་ཚུལ་སྙན་གསྗེང་ཡྩོང་གི་ཡྩོད། གནས་སྟངས་ཀི་སྙན་ཐྩོ་ཞིག་གི་ནང་དུ་རྒྱ་ནག་གི་འགྩོ་

ཁིད་གཙོ་བྩོ་ཚོ་ལ། བྩོད་ཤར་ཕྩོགས་ཀི་གྗེན་ལངས་དྗེ་གཞི་རྒྱ་ཆྗེ་རུ་ཕིན་ནས་ཧ་ལམ་རྒྱལ་

ཡྩོངས་གྗེན་ལངས་སུ་གྱུར་འདུག་ཅྗེས་ཤིན་ཧྭ་གསར་ཁང་གིས་ཉྗེན་བར་བཏང་པ་རྗེད། འྩོན་

ཀང་མའྩོས་འཚེ་བ་བྱུང་བར་སྣང་དག་མ་བཏང་བར་ལན་འདྗེབས་འདི་ལྟར་བས་པ་རྗེད། 

༼བྩོད་ཀི་ས་ཁུལ་ཁག་ཏུ་ཡྩོང་རྒྱུའི་ལྩོ་འགའི་རིང་ལ། དག་བྩོའི་ཕྩོགས་དང་། ང་ཚོའི་

ཕྩོགས་གཉིས་དབར་ལ་མང་ཚོགས་ཀི་རྒྱབ་སྐྩོར་ཐྩོབ་པར་འགན་རྩོད་བས་ཏྗེ། དམག་དཔུང་

གི་ནུས་པར་ཚོད་ལྟ་བྗེད་དགྩོས། ལྩོ་འགའ་ཤས་ཀི་རྗེས་སུ། དཔྗེར་ན། ལྩོ་གསུམ་ནས་བཞི་

བར་དུའམ། ཡང་ན་ལྩོ་ལྔ་ནས་དྲུག་བར་དུའམ། ཡང་ན། ལྩོ་བདུན་ནས་བརྒྱད་བར་དུ་སྒུག་

པའི་རྗེས་སུ་ཡྩོ་ལངས་ཆྗེན་པྩོ་ཞིག་ཡྩོང་རྒྱུ་ཡིན་པ་ངྗེས་ཅན་རྗེད། དྗེ་དུས་ཁྩོ་ནར་དཀའ་ངལ་

ཚང་མ་བསལ་གི་རྗེད། 

འགྩོ་སྟྩོད་དུ་བྩོད་ཀི་དབང་སྒྱུར་པ་ཚོས་བཀྩོལ་བའི་དམག་དཔུང་གི་ནུས་པ་ཞྗེ་དྲགས་སྐྩོ་

བྩོ་རྗེད། འྩོན་ཀང་ད་ཆ་སྗེམས་ཤུགས་ཆྗེན་པྩོ་ཡྩོད་པའི་གྗེན་ལྩོག་པ་གངས་༡༠༠༠༠ ཡྩོད་

རྗེད། འདི་ང་ཚོར་ཉྗེན་ཁ་ཆྗེ་བའི་དག་བྩོ་རྗེད། འྩོན་ཀང་འདི་བ་བ་ངན་པ་ཞིག་ཡིན་མི་དགྩོས། 

དྗེ་ལས་ལྩོག་སྟྗེ་བཟང་པྩོ་ཞིག་ཡིན་གི་རྗེད། གང་ཡིན་ཟྗེར་ན་དྗེས་ང་ཚོར་དཀའ་ངལ་དྗེ་དྲག་

པྩོའི་སྩོ་ནས་སྗེལ་དུ་འཇུག་གི་ཡྩོད།༽ 

མའྩོ་ལ་བྩོད་ཀི་དཀའ་རྩོག་དྗེ་དམག་འཐབ་བརྒྱུད་དྗེ་སྗེལ་འདྩོད་ག་རྗེ་བས་ཏྗེ་ཡྩོད་པ་དྗེ་
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ང་ཚོས་ལས་ས་པྩོར་མཐྩོང་ཐུབ། རྒྱ་ནག་ལ་དམག་དཔུང་ཆྗེན་པྩོ་དང་། གྩོ་མཚོན་དང་། བར་

འཕིན་གི་འཕྲུལ་ཆས་དང་། མཐུན་རྐྗེན་ང་ཚོ་ལས་ཧ་ཅང་བཟང་བ་ཡྩོད་པའི་ཁྗེ་ཕན་ཡྩོད་པ་དྗེ་

གསལ་པྩོ་རྗེད། མཁས་དབང་ཇཱིན་ ཤཱརྤ་ཀིས་༼གལ་ཏྗེ་ཁྩོད་ཀིས་འཚེ་བ་སྤད་དྗེ་འཐབ་རྒྱུར་

བདམས་ན། ཁྗེད་རང་གིས་ཕྩོགས་འགལ་བའི་གྩོ་མཚོན་བཟང་ཤྩོས་དྗེ་ལ་ཁ་གཏད་གཅྩོག་

རྒྱུར་བདམས་པ་རྗེད།༽ ཅྗེས་གསུངས་ཡྩོད། མའྩོ་ཡིས་སྐབས་དྗེའི་གཉན་འཕང་དྗེ་དམག་གི་

སྟྩོབས་ཤུགས་ཆ་ཚང་བཀྩོལ་ཏྗེ་བྩོད་དབུས་སུ་༼མང་གཙོའི་བཅྩོས་བསྒྱུར་༽ འགྩོ་འཛུགས་

བྗེད་པ་ལ་ཁ་གཡར་སའི་དུས་ཚོད་ཡག་པྩོ་ཞིག་ཏུ་མཐྩོང་པ་རྗེད། 

ཕི་ལྩོ་༡༩༥༩ ཟ་༣ པའི་འགྩོ་སྟྩོད་དུ་༧རྒྱལ་བ་རིན་པྩོ་ཆྗེ་རྒྱ་མིའི་དམག་སར་དུ་ཟྩོས་

གར་གཟིགས་མྩོར་གདན་འདྲྗེན་ཞུས་པ་དང་། དྗེར་སྐུ་རྐང་ཕྗེབས་དགྩོས་པ་རྗེ་འདུན་ཞུས་

སྐྩོར་གི་དཀྩོག་གཏམ་ཞིག་ལྷ་སར་ཁབ་པ་རྗེད། བྩོད་མི་ཚོས་འདི་ནི་༧རྒྱལ་བ་རིན་པྩོ་ཆྗེ་རྒྱ་

མིས་བཙན་འཁིད་བྗེད་རིས་ཀི་ངན་བྱུས་ཞིག་ཏུ་མཐྩོང་བ་རྗེད། གནས་ཚུལ་འདི་ལྷ་སའི་ནང་

དུ་ལམ་སྗེང་ཁབ་པ་རྗེད། སྟབས་ལྗེགས་པ་ཞིག་ལ་དགྗེ་འདུན་པ་ཞིག་གིས་ར་ལ་བཞྩོན་ཏྗེ་ལྷ་

སའི་མི་མང་ཚང་མར་དྗེའི་སང་ཞྩོགས་དྗེ་ནྩོར་བུ་གིང་གར་འཛོམས་དགྩོས་པའི་བར་བཏང་པ་

རྗེད། འདི་ནི་༼མཚན་གུང་གི་ར་འགྲུལ་༽ ཞྗེས་པའི་ནང་དུ་པཱྩོལ་ རི་ཝྗེ་རི་ཡིས་ཕི་ལྩོ་༡༧༧༥ 

ལྩོར་དབིན་ཇིའི་དཔུང་དམག་ཉྗེ་བར་སྗེབས་ཀི་ཡྩོད་པའི་སྐྩོར་ཨ་རིའི་གྩོང་དམག་ཚོ་ལ་སྩོན་

བར་བཏང་པ་ནང་བཞིན་བྱུང་ཡྩོད། ཆུ་ཚོད་འགའ་ཤས་ཀི་ནང་དུ་ལྷ་སའི་ཡུལ་མི་དཀྱུས་མ་

ཚོས་༧རྒྱལ་བ་རིན་པྩོ་ཆྗེའི་དབར་ཁའི་ཕྩོ་བང་ནྩོར་བུ་གིང་གའི་མཐའ་བསྐྩོར་བ་རྗེད། མི་

ཚོགས་དྗེ་ནི་༧རྒྱལ་བ་རིན་པྩོ་ཆྗེའི་སྐུ་ཕྱྭར་སྲུང་སྐྩོབ་བྗེད་པའི་དམིགས་ཡུལ་དྗེས་ཆིག་

བསྒྲིལ་བཟྩོས་ཡྩོད་པ་དང་། ཁྩོང་ཚོའི་འཐབ་རལ་ནི་ཕྩོ་བང་གི་མཐའ་ཡྩོངས་ནས་བསྐྩོར་ཏྗེ་རྒྱ་

མི་ནང་དུ་འཛུལ་མི་ཐུབ་པ་བཟྩོ་རྒྱུ་དྗེ་རྗེད། བྩོད་མི་ཚོས་རང་ཉིད་ཀི་ལུས་པྩོ་གྩོ་ཁབ་ཀི་ཚུལ་
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དུ་སྤད་དྗེ། བྩོད་ནང་དུ་འཚེ་མྗེད་ཞི་བའི་ཐྗེ་གཏྩོགས་ཀི་འཐབ་རལ་བྗེད་སྤྩོད་བས་པ་དྗེ་ཡིག་

ཐྩོག་ཏུ་འཁྩོད་པ་དང་པྩོ་ཆགས་ཡྩོད། 

ཡིན་ན་ཡང་། འཆར་གཞི་དང་འགྩོ་ཁིད་ཀི་གསལ་ཁ་མྗེད་སྟབས། མི་ཚོགས་དྗེས་རྒྱ་མི་

དང་མཉམ་དུ་ལག་འབྗེལ་བྗེད་མཁན་བྩོད་པའི་དཔྩོན་རིགས་ཚོར་ཁྩོང་ཁྩོ་བསྟན་པས། ཞི་བའི་

འདུ་འཛོམས་དྗེ་ག་ལྗེར་ཟིང་ཆར་གྱུར་པ་རྗེད། དཔྩོན་རིགས་འདི་ཚོའི་ནང་ནས་མཁན་ཆུང་

བསྩོད་ནམས་རྒྱ་མཚོ། ཐྩོག་མར་གྲྭ་ཆས་གྩོན་ཏྗེ་ནྩོར་བུ་གིང་གར་སྗེབས་པ་དང་། དྗེ་ནས་

སྟྩོད་ཐུང་དཀར་པྩོ་དང་། གྩོས་ཐུང་རྨུག་པྩོ། རྒྱ་མིའི་ཞྭ་མྩོ་ཞིག་བཅས་གྩོན་ཏྗེ་ཕིར་ཐྩོན་པ་རྗེད། 

ཁྩོ་པས་བྩོད་ཆས་སྐྱུར་ཏྗེ་རྒྱ་ཆས་གྩོན་པ་དྗེར་མང་ཚོགས་ཁྩོང་ཁྩོ་ལངས་ཏྗེ་ལག་རུབ་བརྒྱབ་

སྟྗེ་བསད་པ་རྗེད། འཚེ་བའི་དྩོན་རྐྗེན་འདི་ནི་སྐབས་དྗེར་འགྩོ་ཁིད་མྗེད་པའམ། ཡང་ན་ལམ་

སྟྩོན་དང་ཐབས་བྱུས་སྐྩོ་བའི་དབང་གིས་བྱུང་བ་རྗེད། འགྩོ་ཁིད་དང་། འཆར་གཞི། ཐབས་བྱུས་

བཅས་ཡག་པྩོ་བྱུང་ཡྩོད་ན། མི་ཚོགས་དྗེ་སྒྲིག་ལམ་མྗེད་པའི་འདུ་ཚོགས་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་བར་

སྩོན་འགྩོག་ཐུབ་ཡྩོད་ཀི་རྗེད། 

ཕི་ལྩོ་༡༩༥༩ ཟ་༣ ཚེས་༡༡ ཉིན། ཕྩོ་བང་པྩོ་ཏཱ་ལའི་མདུན་དུ་ཡྩོད་པའི་ཞྩོལ་གྩོང་བརལ་

དུ། བྩོད་མི་སྟྩོང་ཕག་དུ་མ་འཛོམས་ཏྗེ་ལྷ་སའི་ནང་དུ་རྔམ་སྟྩོན་ཁྩོམ་བསྐྩོར་ཆྗེ་ཤྩོས་དྗེ་བྱུང་བ་

རྗེད། ལྷ་སའི་སིད་གཞུང་ནང་དུ་རྒྱ་ནག་གི་ཐྗེ་བྱུས་འགྩོག་པའི་ཆྗེད་དུ་བྩོད་གཞུང་གི་དཔྩོན་

རིགས་ལྔ་བཅུ་ཐམ་པ་ཡྩོད་པའི་ཚོགས་འདུ་ཞིག་བསྐྩོངས་ཏྗེ་མི་མང་ཚོགས་འདུ་ཞྗེས་པའི་སྗེ་

ཁག་གསར་པ་ཞིག་བཙུགས་པ་རྗེད། འདི་ནི་དྩོ་མཉམ་པའི་ཚན་པ་ཞིག་བཙུགས་ཏྗེ་ཆབ་སིད་

ཀི་དབང་འཛིན་པ་ངྩོས་ལྗེན་མི་བྗེད་པའི་གལ་རིམ་ཅན་གི་འཚེ་མྗེད་ཞི་བའི་ལས་འགུལ་གི་

དཔྗེ་མཚོན་ཞིག་རྗེད། ཚོགས་ཐྩོག་ཏུ་གསུང་བཤད་གནང་མཁན་དྗེ་ཚོས། རྒྱ་ནག་ལ་རྩོལ་
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གཏམ་བཏང་པའི་སྩོ་ནས། རྒྱ་ནག་གི་དབང་སྒྱུར་མྗེད་པར་བཟྩོ་ཆྗེད་མང་ཚོགས་གྗེན་ལངས་

དགྩོས་པའི་འབྩོད་སྐུལ་བས་པ་རྗེད། མི་མང་ཚོགས་འདུས་གྩོས་ཆྩོད་དྩོན་ཚན་བཅུ་བདུན་ལ་

ཁས་ལྗེན་བས་མྗེད། ཕི་ཟ་༣ ཚེས་༡༢ ཉིན། མི་ཚོགས་དྗེས་ལྷ་སའི་ནང་དུ་ཡྩོད་པའི་རྒྱ་གར་

དང་། བལ་ཡུལ་གི་གཞུང་ཚབ་གཉིས་ཀི་མདུན་དུ་སྩོང་སྟྗེ། རྒྱ་གར་དང་བལ་ཡུལ་གིས་བྩོད་

རང་བཙན་ལ་རྒྱབ་སྐྩོར་དགྩོས་པའི་རྗེ་འདུན་བཏྩོན་པ་རྗེད། ཡ་མཚར་བ་ཞིག་ལ། བྩོད་གཞུང་

གིས་རྒྱ་ནག་ལ་ངྩོ་སྲུང་རྒྱུའི་སིད་བྱུས་ལས་ཡྩོངས་སུ་ལྩོག་སྟྗེ། བྩོད་གཞུང་གི་གྩོ་མཛོད་ནས་

གྩོ་མཚོན་རྣམས་མང་ཚོགས་ལ་འགྗེམས་སྤྩོད་ཆྩོག་པའི་ཆྩོག་མཆན་གནང་པ་རྗེད།
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པར་རིས་༣ བྩོད་ཀི་དྗེང་རབས་ས་ཁ།

འབྱུང་ཁུངས། རུ་བྷིན་ཐྗེབས་རྣམ་ཐར་གི་བང་མཛོད། ས་ཁའི་པར་རིས་གསལ་པྩོ་གཟིགས་དགྩོས་ན་འབྗེལ་ཐག་འདིར་སྣྩོན། 

http://treasuryoflives.org/maps/uploads/main_map/main_map.pdf.
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བདུན་ཕག་གཅིག་གི་རིང་ལ་ངྩོ་རྩོལ་བ་ཚོས་གྩོང་འཁྗེར་ལ་དབང་སྒྱུར་བས་པ་རྗེད། རྒྱང་

རྗེ་དང་ཕག་རི་ལྟ་བུ་བྩོད་ཀི་ས་ཁུལ་གཞན་དུའང་གྗེན་ལངས་དྗེ་ཁབ་པ་མ་ཟད། ༼པར་རིས་

༣ པར་གཟིགས།༽ གྗེན་ལངས་ཀི་གསར་འགྱུར་དྗེ་ཕིའི་འཛམ་གིང་ནང་ལའང་ག་ལྗེར་ཁབ་

པ་རྗེད། ཕི་ཟ་༣ ཚེས་༡༧ ཉིན་དྗེར་རྒྱ་མིས་རྔམ་སྟྩོན་པ་རྣམས་ལ་སིགས་ར་སྐུལ་ཕིར་ལྷ་

སའི་གཡས་གཡྩོན་དུ་མྗེ་གྩོགས་བརྒྱབ་པས་༧ རྒྱལ་བ་རིན་པྩོ་ཆྗེ་ལྷ་ས་ནས་བྩོས་བྩོལ་དུ་

ཕྗེབས་པ་རྗེད། ཟ༣ ཚེས་༡༩ ཉིན་བྩོད་མི་ངྩོ་ལྩོག་པ་ཚོས་རྒྱ་མིའི་འཛིན་སྐྩོང་དང་དམག་

སར་ཁག་ལ་ཕར་རྩོལ་བྗེད་རྒྱུ་འགྩོ་བཙུགས། དྗེའི་ཕི་ཉིན་དྗེར་རྒྱ་ནག་གིས་གྗེན་ལྩོག་གཞྩོད་

འཇགས་ཀི་ཆྗེད་དུ་ཧ་ཅང་ཤུགས་ཆྗེ་བའི་ཚུར་རྩོལ་བྗེད་རྒྱུ་འགྩོ་བཙུགས་པ་རྗེད། རྒྱ་ནག་

གཞུང་གི་གངས་ཐྩོ་ལྟར་ན། སྗེར་ལངས་དྗེའི་སྐབས་སུ་བྩོད་མི་བརྒྱད་ཁི་བདུན་སྟྩོང་རྐྗེན་

འདས་སུ་བཏང་ཡྩོད། བྩོད་གཞུང་གི་ཚོད་དཔག་ལྟར་བས་ན། སྗེར་ལངས་དྗེའི་སྐབས་སུ་བྩོད་

མི་བཞི་འབུམ་གསུམ་ཁིའི་ཚེ་སྩོག་ཤྩོར་བ་དང་། ཕི་ལྩོ་༡༩༥༠ ནས་༡༩༨༤ བར་དུ་བྩོད་མི་

ཉིས་འབུམ་དྲུག་ཁི་བཙོན་ཁང་དང་། ངལ་རྩོལ་བསྒྱུར་བཀྩོད་ཁང་གི་ནང་དུ་རྐྗེན་འདས་སུ་ཕིན་

ཡྩོད། ཕྩོགས་ཡྩོངས་ནས་བཤད་ན། གལ་ཏྗེ་༡༩༥༩ སྩོན་གི་ལྩོ་དུས་རྣམས་དང་། དྗེའི་རྗེས་

ཀི་བཅུ་ཕག་འགའ་ཤས་བཅས་རིས་ན། རྒྱ་ནག་གི་བཙན་འཛུལ་དང་བཙན་བཟུང་གི་ཐད་ཀའི་

མཇུག་འབས་སུ་བྩོད་མི་ས་ཡ་གཅིག་ལྷག་གི་ཚེ་སྩོག་ཤྩོར་བར་ཡིད་ཆྗེས་བྗེད་ཀི་ཡྩོད། རྒྱལ་

སྤིའི་ཁིམས་དྩོན་ལྷན་ཚོགས་ཀི་༡༩༥༩ དང་༡༩༦༠ སྙན་ཐྩོའི་ནང་དུ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་

བྩོད་མིའི་ཐྩོག་ཏུ་མི་རིགས་ར་མྗེད་བཟྩོ་བའི་བ་འགུལ་ལག་བསྟར་བས་འདུག་ཅྗེས་བིས་ཡྩོད།

བྩོད་མི་ཚོས་དུས་ཡུན་འདིའི་རིང་ལ་འཚེ་མྗེད་ཞི་བའི་འཐབ་རལ་གི་རིགས་༢༢ ཙམ་བྗེད་

སྤྩོད་བཏང་ཡྩོད་ཀང་། ༼རབ་བྗེད་༩ པའི་པར་རིས་༥ པར་གཟིགས།༽ ༡༩༥༦ ནས་༡༩༥༩ 

བར་གི་ལས་འགུལ་རྣམས་ཤས་ཆྗེ་བ་འཚེ་བའི་རྣམ་པར་གནས་པ་རྗེད། གཅིག་བས་ན། དུས་
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སྐབས་འདིར་བྩོད་གཞུང་གིས་འཚེ་མྗེད་ཞི་བའི་ལས་འགུལ་གལ་གནད་ཆྗེ་ཤྩོས་སྗེལ་བ་དྗེ་ནི། 

བྩོད་མི་ཚོས་མུ་མཐུད་དྗེ་ཡིད་ཆྗེས་བྩོ་གཏད་བྗེད་སའི་དྩོ་མཉམ་པའི་སྒྲིག་འཛུགས། བཙན་

བྩོལ་དུ་བྩོད་གཞུང་བཙུགས་པ་དྗེ་རྗེད། བཙན་བྩོལ་བྩོད་གཞུང་འདིས་གལ་གནད་ཆྗེ་བའི་

ལས་འགན་གསུམ་བཞྗེས་ཡྩོད། 

༡། འཕྗེལ་རྒྱས་འགྩོ་བཞིན་པའི་བྩོད་མི་སྐབས་བཅྩོལ་བ་ཚོ་ལ་འཕྩོད་བསྟྗེན་དང་། ཤྗེས་

ཡྩོན། དཔལ་འབྩོར་སྩོགས་ཀི་ཞབས་འདྗེགས་སྣ་མང་བསྒྲུབ་པའི་བདྗེ་དྩོན་གི་སྒྲིག་འཛུགས་

གཙོ་བྩོ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་པ་དང་། 

༢། བྩོད་མིའི་འཐབ་རྩོད་ལ་ཁིམས་མཐུན་གི་གནས་བབ་སྟྗེར་བ་དང་། བྩོད་ཕི་ནང་གཉིས་

ཀི་བྩོད་མི་ཚོའི་ཆིག་བསྒྲིལ་གི་འབྱུང་ཁུངས་ཞིག་ཏུ་གྱུར་བའི་ཆབ་སིད་ཀི་སྒྲིག་འཛུགས་

ཞིག་ཀང་རྗེད།

༣། ཐྩོག་མར་རྒྱ་གར་གཞུང་དང་། དྗེ་རྗེས་སིད་གཞུང་གཞན་བཅས་ཕི་རྒྱལ་སིད་གཞུང་

དང་། རྒྱལ་སྤིའི་ཚོགས་སྗེ་ཁག་ལ་འབྗེལ་བ་བྗེད་མཁན་བྩོད་མིའི་སྐུ་ཚབ་གཅིག་པུ་དྗེར་གྱུར་

པ་རྗེད།

དྗེའི་ལམ་ལྷྩོངས་ཀི་མཚོན་རགས་གཅིག་ནི། དུས་ད་ལྟའང་འཛམ་གིང་ས་ཕྩོགས་གང་

སར་གནས་པའི་བྩོད་མི་ཚོས། དྗེབ་ལང་ཁུའི་རྒྱལ་དྩོན་མ་དངུལ་ཞྗེས་པའི་དང་བངས་དཔྱ་

ཁལ་ཞིག་འཐབ་རྩོད་ལ་ལ་ཞྗེན་གི་དམ་བཅའི་མཚོན་རགས་ཞིག་དང་། སྒྲིག་འཛུགས་ལ་དྩོན་

དངྩོས་སུ་རྒྱབ་སྐྩོར་མཚོན་ཕིར་བཙན་བྩོལ་བྩོད་གཞུང་ལ་འབུལ་བཞིན་ཡྩོད། ཚོད་དཔག་

བས་ན་བཙན་བྩོལ་བྩོད་གཞུང་གི་ལྩོ་རྗེའི་འཛིན་སྐྩོང་འགྩོ་གྩོན་གི་བརྒྱ་ཆ་༤༠ ཐམ་པ་འཛམ་

གིང་ཁྩོན་ཡྩོངས་སུ་གནས་པའི་བྩོད་མི་བཙན་བྩོལ་བ་ཚོའི་ལག་དྗེབ་ལང་ཁུའི་ཡྩོང་འབབ་
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ཀིས་འདང་བ་བྗེད་ཀི་ཡྩོད། དཔྗེར་ན། ཕི་ལྩོ་༢༠༡༣ ཟ་༡༠ ནས་༢༠༡༤ ཟ་༤ བར་དུ་བང་ཨ་

རི་གཅིག་པུ་ནས་ཨ་སྩོར་༢༣༠༩༧༠ བསྡུས་ཡྩོད་པ་རྗེད། འདི་ནི་གཞི་རིམ་མང་ཚོགས་ཀིས་

མ་སྐུལ་དང་བངས་ཀི་སྩོ་ནས་དཔལ་འབྩོར་གི་གྩོ་སྒྲིག་བས་པའི་དཔྗེ་མཚོན་ཞིག་རྗེད། 

བྩོད་དང་ཨ་རིའི་གསང་བའི་ལས་ཁུངས་ཀི་འབྗེལ་བ།

ཕི་ལྩོ་༡༩༥༩ ལྩོའི་ལྷ་སའི་སྗེར་ལངས་དང་འགྩོགས་པའི་ཟིང་འཁྲུག་དྗེའི་ནང་ནས། ཆུ་

བཞི་སང་དྲུག་གི་དམག་མིས་༧རྒྱལ་བ་རིན་པྩོ་ཆྗེ་བྩོད་ནས་བྩོས་བྩོལ་ལ་ཕྗེབས་རྒྱུར་རམ་

འདྗེགས་ཞུས་ཡྩོད། རྒྱ་གར་དུ་སྗེབས་རྗེས་གྩོང་དམག་འདི་ཚོས་ཨ་རིའི་གསང་བའི་ལས་

ཁུངས་དང་ལག་འབྗེལ་གིས། བལ་ཡུལ་གི་ས་ཁུལ་གྩོ་སྨན་ཐང་དུ་རྗེན་གཞི་བས་ཏྗེ་དྲག་ལས་

མུ་མཐུད་སྗེལ་བ་རྗེད། མི་གངས་ཧ་ཅང་ཉུང་ལ་གྩོ་མཚོན་འདང་ངྗེས་མྗེད་པའི་བྩོད་པའི་འཇབ་

དམག་འདི་ཚོས་རྒྱལ་ཁ་འགའ་ཤས་བངས་ཡྩོད། ཆྗེས་གལ་གནད་ཆྗེ་བའི་གྲུབ་འབས་དྗེ་ནི་

ཁྩོང་ཚོས་༧གྩོང་ས་མཆྩོག་རྒྱ་གར་ནང་དུ་ལམ་ལྷྩོངས་ལན་པའི་སྩོ་ནས་གདན་འདྲྗེན་ཞུ་ཐུབ་

པ་དྗེ་རྗེད། འྩོན་ཀང་རྒྱལ་ཁ་འདི་དག་ལ་རིན་འབབ་མཐྩོ་བྩོ་སྤྩོད་དགྩོས་བྱུང་ཡྩོད། ད་རིང་སང་

ཡང་མི་ཚོས་བྩོད་ནང་ཨ་རིའི་གསང་བའི་ལས་ཁུངས་ཀི་ཐྗེ་བྱུས་བྱུང་བ་དྗེས། བྩོད་དྩོན་གི་

ཁིམས་མཐུན་གནས་བབ་དྗེ་མྗེད་པར་བཟྩོས་པ་རྗེད་ཅྗེས་སྐྩོན་བརྩོད་བྗེད་ཀི་ཡྩོད། ཨ་རི་དང་

རྒྱ་ནག་གི་མཐུན་འཇུག་དྗེའི་ས་རྩོལ་དུ་༡༩༦༩ ནང་ལ་ཨ་རིའི་གསང་བའི་ལས་ཁུངས་ནས་

ལས་འགུལ་འདི་ལ་རྩོགས་སྐྩོར་མཚམས་བཞག་པ་རྗེད། ཕིའི་རྒྱབ་སྐྩོར་ལ་མ་བརྗེན་པར་འཚོ་

མི་ཐུབ་པའི་གྩོ་དམག་སར་དྗེ་རྗེས་སུ་སྩོ་བརྒྱབ་དགྩོས་ཐུག་པ་རྗེད།

འཚེ་མྗེད་ཞི་བའི་འཐབ་རྩོད་དང་མི་འདྲ་བར། གྩོ་ལག་དང་། མཚོན་ཆ། མཐུན་རྐྗེན་གི་

དགྩོས་མཁྩོ། འགྩོན་དངུལ་བཅས་ཕིའི་རྒྱབ་སྐྩོར་ལ་ཤུགས་ཆྗེར་བརྗེན་དགྩོས་པ་དྗེ་དྲག་པྩོའི་
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འགྩོག་རྩོལ་གི་ཞན་ཆ་ཞིག་རྗེད། གང་དམག་གི་སྐབས་སུ་ཨ་རིའི་རྩོགས་སྐྩོར་བངས་པའི་

ཕན་ནུས་དྗེས། ཨ་རིའི་གསང་བའི་ལས་ཁུངས་དང་ལག་འབྗེལ་བས་པ་ལས་བྱུང་བའི་གནས་

བཞིན་པའི་སྤི་ཚོགས་ཀི་མིང་ཆད་དང་། བཟང་སྤྩོད་དང་ཆབ་སིད་ཀི་གྩོང་གུན་དག་གི་ཁ་

གསབ་ཐུབ་ཡྩོད་དམ་ཞྗེས་པའི་དྲི་བ་དྗེ་ད་དུང་ལྷག་ཡྩོད། སྟབས་ལྗེགས་པ་ཞིག་ལ། བྩོད་མི་

ཚོས་དྗེ་དང་དུས་མཚུངས་སུ་དྲག་པྩོའི་ལས་འགུལ་ལས་ཀང་རྒྱུན་རིང་དུ་འཚོ་བའི་སྤི་

ཚོགས་ཀི་སྒྲིག་འཛུགས་གསར་བཟྩོ་དང་། འཚེ་མྗེད་ཞི་བའི་ལས་འགུལ་གཞན་ལའང་ཉམས་

ལྗེན་བས་ཏྗེ་གནས་པ་རྗེད། 

འཚེ་བ་སངས་པ།

ཕི་ལྩོ་༡༩༧༤ ལྩོར་༧རྒྱལ་བ་རིན་པྩོ་ཆྗེས་གྩོ་སྨན་ཐང་དུ་ཡྩོད་པའི་བྩོད་པའི་འཇབ་

དམག་ཚོ་ལ། གྩོ་མཚོན་བསྐྱུར་དགྩོས་པའི་བཀའ་སྩོབ་ཅིག་སྒྲ་འཛིན་འཁྩོར་ཐག་གི་ནང་དུ་

བསྐུར་གནང་བ་རྗེད། ནང་པའི་དགྗེ་སྩོང་ཞིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས། ༧རྒྱལ་བ་རིན་པྩོ་ཆྗེས་འཚེ་

བའི་ལས་ལ་ལྟ་གྲུབ་ལན་པའི་འགལ་ཟ་རྒྱུན་རིང་དུ་གནང་ཡྩོད་པ་དང་། འཇབ་དམག་གི་བ་

འགུལ་དྗེར་ཐུགས་བྩོ་བདྗེ་པྩོ་ར་བ་ནས་བྱུང་མྗེད། དྗེའི་སྟྗེང་དུ་པྗེ་ཅིང་དང་ཀཐ་མན་ཌུ་གཉིས་

བྩོ་ཐག་ཉྗེ་པྩོར་གྱུར་པའི་རྐྗེན་ལས། བལ་ཡུལ་གཞུང་གིས་གྩོ་དམག་སར་ལ་མིག་བཙུམས་ཏྗེ་

སྩོད་ཐབས་བལ་བ་རྗེད། དྷ་རམ་ས་ལའི་ངྩོས་ལ་གྩོ་དམག་སར་གི་ཆབ་སིད་དང་བཟང་སྤྩོད་ཀི་

གྩོང་རྒུད་དྗེ། དྗེའི་ཐབས་བྱུས་ཀི་དགྩོས་མཁྩོ་ལས་ཆྗེ་བ་གཟིགས་པ་རྗེད། དྗེས་ན་འགྩོ་

ཚུགས་ཏྗེ་བཅུ་ཕག་གཉིས་ཕིན་པའི་རྗེས་སུ་བྩོད་མིའི་དྲག་པྩོའི་འཐབ་རྩོད་ཀི་ལྗེའུ་དྗེ་སྩོ་

བརྒྱབ་པ་རྗེད།

དྗེའི་རྗེས་སུ་འཐབ་རྩོད་ཀི་ཁ་ཕྩོགས་དྗེ་དྩོགས་པས་བཏུམས་ཏྗེ་གཡྩོ་འགུལ་མྗེད་པའི་
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ཆབ་སིད་ཀི་དུས་ཡུན་ལྩོ་བཅུ་ཙམ་བྱུང་། དྩོན་དངྩོས་སུ་ཆིག་སྟྩོང་དགུ་བརྒྱ་བདུན་ཅུའི་

དཀིལ་དྗེར་དྷ་རམ་ས་ལའི་བསམ་ཚུལ་དྗེ་རབ་རིབ་ལས་མྗེད། རྒྱ་ནག་གིས་ཨ་རི་དང་མཉམ་

དུ་འབྗེལ་བ་བཟྩོས་ཏྗེ་འཛམ་གིང་མཉམ་འབྗེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་མིར་སྐར་འཛུལ་ཐུབ་

པ་རྗེད། རྒྱལ་སྤིའི་ཆབ་སིད་གནས་སྟངས་ཀི་ཐྩོག་ནས་བཤད་ན། རྒྱ་ནག་གིས་བྩོད་ལ་དབང་

སྒྱུར་བས་པ་དྗེ་ཁིམས་མཐུན་ཡིན་མིན་གི་ཐད་ལ་ཁ་གཏད་བཅགས་ཏྗེ་ཉྗེན་ཚབས་བཟྩོ་ནུས་

མཁན་ཡང་བྱུང་མྗེད། པྗེ་ཅིང་གི་མིག་ལམ་དུ་བྩོད་ནང་གི་བྩོད་མི་ཚོ་ནི་ཆ་ཚང་བར་མགྩོ་སྒུར་

དུ་བཅུག་ཚར་བ་དང་། བཙན་བྩོལ་དུ་ཡྩོད་པའི་བྩོད་མི་རྣམས་ནི་འབྗེལ་མྗེད་དུ་གྱུར་ཚར་ཡྩོད། 

བྩོད་དྩོན་དྗེ་རྒྱལ་སྤིའི་ཆབ་སིད་ཀི་གྗེང་སྟྗེགས་ཀི་ཐྩོག་ཏུ་མ་ཟད། གྩོ་ལའི་མང་ཚོགས་ཀི་

སྗེམས་ཁམས་ནས་མ་ཡལ་ཙམ་དུ་གྱུར་པ་རྗེད།། །། 



རབ་བྗེད་༥

 ཕི་ལྩོ་༡༩༨༠ ནང་བཙན་བྩོལ་དུ་བྩོད་དྩོན་རྒྱལ་སྤི་ཅན་དུ་བསྒྱུར་བ་དང་། 

བྩོད་ནང་གི་གུ་ཡངས་སིད་བྱུས།

བཙན་བྩོལ་དུ་བྩོད་དྩོན་རྒྱལ་སྤི་ཅན་དུ་བསྒྱུར་བའི་ཐབས་བྱུས་གསར་པ་ཞིག 

ཕི་ལྩོ་ཆིག་སྟྩོང་དགུ་བརྒྱ་བརྒྱད་ཅུའི་ནང་དུ། བྩོད་མིའི་འགྩོ་ཁིད་ཀིས་བྩོད་དྩོན་ལ་ནུས་

ཤུགས་སར་སྐྗེད་ཀི་ཆྗེད་དུ་ཕུགས་རྒྱང་རིང་བའི་འཚེ་མྗེད་ཞི་བའི་ཐབས་བྱུས་ཞིག་བཟྩོས་པ་

རྗེད། དྷ་རམ་ས་ལས་རྩོད་རྩོག་གི་འཁྩོར་རྒྱ་དྗེ་བྩོད་ལས་བརལ་ནས་རྒྱ་སྐྗེད་དྗེ་བྩོད་དྩོན་རྒྱལ་

སྤི་ཅན་དུ་བསྒྱུར་རྒྱུའི་ཐག་གཅྩོད་བས་པ་རྗེད། བཙན་བྩོལ་གི་གནས་བབ་དང་། བྩོད་ལ་ཐད་

ཀར་སྙྩོབས་མི་ཐུབ་པའི་གནས་སྟངས་དྗེ་ཁག་འཁི་བྗེད་ཡུལ་ཞིག་ལ་རི་རྒྱུའི་ཚབ་ཏུ་དྷ་རམ་

ས་ལས། གྩོ་ལའི་ཆབ་སིད་ཀི་སིངས་ཆ་དང་། རྒྱལ་སྤིའི་མང་ཚོགས་ཀི་བསམ་ཚུལ་དྗེ་དམག་

འཐབ་ཀི་དམག་ས་གསར་པ་ཞིག་ལ་བདམས་ཏྗེ། རང་ལ་ཡྩོད་པའི་དགྗེ་མཚན་དྗེ་དག་ལ་བྗེད་

སྤྩོད་གཏྩོང་རྒྱུའི་ཐག་བཅད་པ་རྗེད། ཐབས་བྱུས་ཀི་གནད་འགག་ལྟྗེ་བ་དྗེ་ནུབ་ཕྩོགས་གུ་

ཡངས་མང་གཙོའི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་བྗེད་སྤྩོད་བཏང་སྟྗེ། པྗེ་ཅིང་གི་ཐྩོག་ཏུ་གནྩོན་ཤུགས་སྤད་དྗེ་

ཆག་ཡང་གཏྩོང་དུ་འཇུག་རྒྱུ་དྗེ་རྗེད། དྷ་རམ་ས་ལས་རྒྱ་ནག་གི་ཐྩོག་ཏུ་ཤུགས་རྐྗེན་ཉུང་ངུ་

ལས་མྗེད་པའི་སྒྲིག་འཛུགས། མཉམ་འབྗེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ལ་སྙན་ཞུ་འབུལ་རྒྱུའི་ཐབས་ཤྗེས་

མ་གནང་བར། ཨ་རི་གཙོས་པའི་ནུབ་ཕྩོགས་མང་གཙོའི་སིད་གཞུང་ཁག་དང་། མང་ཚོགས་

ཀི་ཕྩོགས་སུ་ནུས་པ་ཡྩོད་ཚད་སྤུངས་རྒྱུའི་ཐག་གཅྩོད་བས་པ་རྗེད།
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དྷ་རམ་ས་ལར་ཐབས་བྱུས་ལ་སྐར་སྒྲིག་བྱུང་པ་དྗེ་༧རྒྱལ་བ་རིན་པྩོ་ཆྗེས་ཕི་རྒྱལ་ཡུལ་

གྲུ་ཁག་ཏུ་ཆིབས་སྒྱུར་ཡང་ཡང་གནང་བ་དྗེས་མཚོན་ཡྩོད། བཙན་བྩོལ་དུ་ཕྗེབས་ཏྗེ་བཅུ་ཕག་

དང་པྩོ་གཉིས་ཀི་རིང་ལ། ས་གནས་གཅིག་ཏུ་བཞུགས་གནང་མཁན་གི་བྩོད་མིའི་དབུ་ཁིད་དྗེ། 

གྩོ་བུར་དུ་བྩོད་ལ་རྒྱལ་སྤིའི་རྒྱབ་སྐྩོར་ཐྩོབ་ཐབས་དམིགས་ཡུལ་དུ་བཟུང་སྟྗེ། ལུང་པ་གཅིག་

ནས་གཞན་དུ་ཡང་ཡང་ཆིབས་སྒྱུར་གནང་མཁན་ཞིག་ཏུ་གྱུར་པ་རྗེད། ཕི་ལྩོ་༡༩༥༩ ནས་

༡༩༨༥ བར་དུ་༧རྒྱལ་བ་རིན་པྩོ་ཆྗེས་ཆ་སྙྩོམས་བས་ན་ལྩོ་རྗེར་རྒྱལ་ཁབ་རྗེའི་ནང་དུ་ཆིབས་

སྒྱུར་གནང་ཡྩོད། འྩོན་ཀང་༡༩༨༦ ནས་༡༩༩༩ བར་དུ་༧རྒྱལ་བ་རིན་པྩོ་ཆྗེས། ཕི་རྒྱལ་དུ་

ཆིབས་སྒྱུར་ཐྗེངས་༦༣ གནང་འདུག་པ་ཆ་སྙྩོམས་བས་ན། ལྩོ་རྗེའི་ནང་དུ་ཕྗེབས་ཐྗེངས་ལྔའི་

ནང་ཧ་ལམ་ལུང་པ་བཅུ་ལ་ཆིབས་སྒྱུར་གནང་ཡྩོད། དུས་ཡུན་འདིའི་རིང་ལ་ཁྩོང་གིས་རྒྱལ་

སྤིའི་གནད་ཡྩོད་དཔྩོན་རིགས་དང་། འཛམ་གིང་འགྩོ་ཁིད་ཚོ་དང་ལྷན་དུ་ཡང་ཡང་མཇལ་

འཕད་གནང་རྒྱུ་ཡང་འགྩོ་བཙུགས་གནང་ཡྩོད། ཕི་ལྩོ་༡༩༨༥ གྩོང་ལ་ཁྩོང་གིས་ལྩོ་རྗེའི་ནང་དུ་

ཆ་སྙྩོམས་ཀི་སྩོ་ནས་རྒྱལ་སྤིའི་གནད་ཡྩོད་དཔྩོན་རིགས་གསུམ་ལ་མཇལ་འཕད་གནང་ཡྩོད་

ཀང་། ཕི་ལྩོ་༡༩༨༦ ནས་༡༩༩༩ བར་དུ་ཁྩོང་གིས་ལྩོ་རྗེའི་ནང་དུ་དཔྩོན་རིགས་བཅུ་ལ་

མཇལ་འཕད་གནང་ཡྩོད།

༧རྒྱལ་བ་རིན་པྩོ་ཆྗེའི་ཕི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ཏུ་ཆིབས་སྒྱུར་འདི་དག་གིས། བྩོད་ཀི་དཀའ་

ངལ་སྐྩོར་ལ་མང་ཚོགས་ཀི་གྩོ་རྩོགས་ཤུགས་ཆྗེ་འཕྗེལ་བ་དང་། ནུབ་ཕྩོགས་ཀི་གཞྩོན་སྐྗེས་

སྟྩོང་ཕག་མང་པྩོས་བྩོད་དྩོན་ལས་འགུལ་ནང་མཉམ་ཞུགས་ཐུབ་པ་བཟྩོས་ཡྩོད། མང་པྩོ་ཞིག་

བྩོད་ཀི་རང་དབང་དང་འགྩོ་བ་མིའི་ཐྩོབ་ཐང་སྐྩོར་ལ་རྩོད་མཁན་དུ་གྱུར་ཡྩོད། ཝ་ཤིང་ཊྩོན་ ཌི་

སི་རུ་རྗེན་གཞི་བས་པའི་རྒྱལ་སྤིའི་བྩོད་དྩོན་ལས་འགུལ་ཁང་དང་། ནིའུ་ཡྩོརྐ་ཏུ་ཡྩོད་པའི་

བྩོད་རང་བཙན་སྩོབ་ཕྲུག་ཚོགས་པ། ལྩོན་ཌྩོན་དུ་ཡྩོད་པའི་བྩོད་རང་དབང་ལས་འགུལ་ལ་
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སྩོགས་པའི་བྩོད་དྩོན་རྒྱབ་སྐྩོར་གི་སྒྲིག་འཛུགས་མང་པྩོ་བྱུང་ཡྩོད། ནང་ཆྩོས་ལ་སྩོབ་གཉྗེར་

བྗེད་མཁན་གི་ནུབ་ཕྩོགས་པ་ཚོས། ནང་པའི་ལྗེགས་བང་ཞིག་གཏྩོར་ཞིག་ལས་སྐྩོབ་པར་

བྩོད་དྩོན་འཐབ་རྩོད་དྗེ། དགྗེ་བའི་ལས་ཞིག་ལ་མཐྩོང་སྟྗེ། ཆྩོས་ཕྩོགས་ཀི་ཉམས་ལྗེན་དྗེ་ཆབ་

སིད་ལས་འགུལ་གི་ཕྩོགས་སུ་ཁ་བསྒྱུར་ཡྩོད།

དྗེ་ལྟར་ཡང་། བྩོད་མིའི་འཐབ་རྩོད་ལ་ནུབ་ཕྩོགས་པས་ངྩོས་འཛིན་ཐྩོབ་པ་དྗེས། ༧གྩོང་ས་

མཆྩོག་ལ་ཉག་མཛོ་གཟྗེངས་དང་། རྒྱུ་མཚན་ལན་པ་མངྩོན་དགྩོས་པའི་གནྩོན་ཤུགས་དྗེ་

འཕར་བ་རྗེད། ཕི་ལྩོ་༡༩༨༨ ལྩོའི་སཊྗེས་བྷར་གི་གྩོས་འཆར་དྗེའི་ནང་དུ་ཁྩོང་གིས་གྩོང་གུད་

ཆྗེ་བའི་གུ་བཤངས་ཤིག་གནང་སྟྗེ། དྩོན་དམ་པའི་རང་སྐྩོང་གི་ཆྗེད་དུ་བྩོད་ཀི་རང་བཙན་དྗེ་

བྩོས་བཏང་གནང་བ་རྗེད། དྩོན་དམ་པའི་རང་སྐྩོང་གི་གྩོ་དྩོན་ནི། ཕི་འབྗེལ་དང་སྲུང་སྐྩོབ་ལས་

གཞན་པའི་བྩོད་ཀི་གནད་དྩོན་ཡྩོངས་རྩོགས་བྩོད་མི་རང་ཉིད་ཀིས་ཚད་མཐྩོ་བའི་རང་སྐྩོང་

བརྒྱུད་དྗེ་སྟངས་འཛིན་བྗེད་པ་ཞིག་ལ་ཟྗེར། འཛམ་གིང་གི་འགྩོ་ཁིད་མང་པྩོ་ཞིག་གིས་འདི་ནི་

སྙིང་སྟྩོབས་ཆྗེ་བའི་བྩོས་གཏྩོང་ཞིག་ཡིན་པའི་བསགས་བརྩོད་ཞུས་ཡྩོད་ཀང་། བྩོད་མི་ཚོར་

བྩོ་ཕམ་བྱུང་ཡྩོད། བྩོད་རང་བཙན་རྩོད་མཁན་གི་ལས་འགུལ་བ་ཚོའི་མིག་ལ་ནི། དྷ་རམ་ས་

ལས་རང་ཉིད་ཀི་ལག་ཏུ་ཡྩོད་པའི་རིན་ཐང་ཆྗེ་ཤྩོས་ཀི་དངྩོས་རས་ཀི་ནང་ནས་གཅིག་ཏྗེ། ལྩོ་

རྒྱུས་ལན་པའི་བྩོད་ཀི་མངའ་དབང་དྗེ་དྩོན་མྗེད་དུ་འཕྩོས་བརླག་བཏང་བ་རྗེད། ཕྩོགས་གཅིག་

ངྩོས་ཀི་ཆག་ཡང་འདིས། རྒྱ་ནག་ཕྩོགས་ནས་དྩོ་མཉམ་པའི་རྣམ་འགྱུར་མ་བྱུང་བ་མ་ཟད། 

དུས་དྗེ་བར་དུ་སྗེམས་ཤུགས་རྒྱུན་འཁྩོངས་སུ་གནས་པའི་བྩོད་མིའི་རྒྱལ་ཞྗེན་དང་ཆིག་

བསྒྲིལ་གི་ཚོར་བ་དྗེར་གས་ཆག་ཤྩོར་བ་རྗེད། 
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བྩོད་ནང་དུ་༡༩༨༠ ནས་༨༧ བར་གི་གུ་ཡངས་ཀི་དུས་ཡུན།

དྷ་རམ་ས་ལས་བྩོད་དྩོན་རྒྱལ་སྤི་ཅན་དུ་བསྒྱུར་བ་དང་དུས་མཚུངས་སུ། བྩོད་ནང་གི་བྩོད་

མི་ཚོ་མའྩོའི་གདུག་རྩུབ་ཀི་གིབ་ནག་འྩོག་ནས་ཐར་རྒྱུ་འགྩོ་ཚུགས། མའྩོའི་གདུག་རྩུབ་ཅན་

གི་སིད་བྱུས་མང་པྩོ་ནུས་མྗེད་གཏྩོང་མཁན། རྒྱ་ནག་གི་འགྩོ་ཁིད་གསར་པ། ཏིང་ཞའྩོ་ཕིང་གི་

འྩོག་ཏུ་བྩོད་མི་ཚོར་གུ་ཡངས་ཀི་དུས་སྐབས་ཤིག་ཤར་བ་རྗེད། ཕི་ལྩོ་༡༩༨༠ ཟ་༥ ནང་རྒྱ་

ནག་དམར་ཤྩོག་ཚོགས་པའི་དྲུང་ཆྗེ་ཧུ་ཡྩོ་སྦང་གིས་བྩོད་ནང་བལྟ་བསྐྩོར་བྗེད་སྐབས། བྩོད་ཀི་

དཔལ་འབྩོར་དང་། ལྗེགས་བང་། སྤི་ཚོགས་བཅས་ཀི་ཐྩོག་ཏུ་རྒྱ་ནག་གི་དབང་སྒྱུར་ལས་བྱུང་

བའི་གྩོད་ཆག་ཆྗེན་པྩོ་དྗེས་ཁྩོ་པ་འདྲྩོགས་ཏྗེ། ༼འདིས་ང་ལ་མི་སྗེར་སྗེལ་ཡུལ་རིང་ལུགས་

དྲན་གསྩོ་བས་སྩོང་༽ ཞྗེས་སྐད་ཤྩོར་བཅུག་ཡྩོད། ཁྩོང་གིས་༼བྩོད་ཀི་ལྗེགས་བང་དང་། 

སྩོབ་གསྩོ། ཚན་རིག་བཅས་སྐར་གསྩོ་དང་འཕྗེལ་རྒྱས་བྗེད་པར་འབད་བརྩོན་བྗེད་དགྩོས་

པར་༽ དྩོ་ནན་བྗེད་རྒྱུར་བྩོད་ཀི་སིད་བྱུས་གསར་པ་གཏན་འབྗེབས་གནང་པ་རྗེད། ཧུ་ཡྩོ་སྦང་

གི་བལྟ་བསྐྩོར་དྗེས། བྩོད་དྗེ་རྒྱ་ནག་ནས་ཁ་བལ་དུ་མྗེད་པའི་ཆ་ཤས་ཤིག་ཡིན་པའི་སྒྲྩོམ་གཞི་

དྗེའི་ནང་དུ། བྩོད་མི་ཚོའི་ཐྩོག་ཏུ་ཤྩོར་བའི་ནྩོར་འཁྲུལ་ལ་ཡྩོ་སང་བྗེད་པ་དང་། མཉམ་དུ་བྩོད་

མིའི་ཡིད་ཆྗེས་འགུག་ཐབས་བྗེད་པའི་ཆྗེད་དུ། པྗེ་ཅིང་ནས་འབད་བརྩོན་བྗེད་པའི་གསར་

བརྗེའི་རྣམ་པ་ཞིག་མངྩོན་པ་རྗེད། གལ་གནད་ཆྗེ་ཤྩོས་དྗེར། བྩོད་ནང་གི་ཆྩོས་ཕྩོགས་ཀི་དབུ་

ཁིད་མཐྩོ་ཤྩོས་གཉིས་པ། ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆྗེན་རིན་པྩོ་ཆྗེས། བྩོད་མི་ཚོར་རང་གི་སྐད་ཡིག་

སྦྱྩོང་པ་དང་། ཆྩོས་དང་ལྗེགས་བང་ལ་ཉམས་ལྗེན་དང་། ཉམས་གསྩོ་བྗེད་དགྩོས་པའི་བཀའ་

སྩོབ་གནང་བཞིན། བྩོད་ལྩོངས་ཁྩོན་ཡྩོངས་སུ་གཟིགས་བསྐྩོར་གནང་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡྩོད། 

ཆིག་སྟྩོང་དགུ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་དང་བདུན་ཅུའི་ནང་དུ་དྩོ་དམ་པྩོའི་སྩོ་ནས་བཀག་འགྩོག་བས་
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པའི་ཆྩོས་ཕྩོགས་ཀི་ཆྩོ་ག་དང་། ལྗེགས་བང་གི་ཉམས་ལྗེན་དྗེ་དག་སར་ཡང་བྗེད་ཆྩོག་པའི་

རྒྱ་ནག་གི་ཆག་ཡང་གསར་པ་དྗེར་བྩོད་མི་ཚོས་དགའ་བསུ་ཞུས་པ་རྗེད། བྩོད་མི་ཚོས་རིག་

གནས་གསར་བརྗེའི་སྐབས་སུ་བཀག་རྒྱ་ཡྩོད་པ་མ་ཟད། ཉྗེས་ཆད་འཁྗེལ་བའི་རིགས། བྩོད་

པའི་སྩོལ་རྒྱུན་གི་ཕྱུ་པ་གྩོན་པ་དང་། སྐྲ་རིང་པྩོ་འཇྩོག་པ། ལྷས་མ་ལྷ་བ་སྩོགས་སྐར་དུ་བས་

པ་རྗེད། ཆྩོས་ཕྩོགས་ཀི་བ་བ་རྣམས་ཁིམས་འགལ་མ་ཡིན་པར་བཟྩོས་པས། བྩོད་མི་ཚོས་མ་

ཎི་ལག་འཁྩོར་བསྐྩོར་རྒྱུ་དང་། ཁིམ་ནང་དུ་མཆྩོད་ཤྩོམས་སྒྲིག་རྒྱུ། གནས་ཆྗེན་ཁག་ལ་བསྐྩོར་

བ་བྗེད་རྒྱུ་སྩོགས་འགྩོ་བརམས་པ་རྗེད། གྩོང་གསྗེབ་དང་གྩོང་བརལ་ཁག་གི་ནང་དུ། དྗེ་ས་

རིག་གནས་གསར་བརྗེའི་སྐབས་སུ་གཏྩོར་བཤིགས་བཏང་བའི་དགྩོན་པ་དང་། མཆྩོད་རྗེན་

རྣམས་གཞི་རིམ་མང་ཚོགས་ཀིས་དང་དུ་བངས་ཏྗེ་གསར་རྒྱག་དང་ཞིག་བཟྩོ་བྗེད་འགྩོ་

ཚུགས་པ་རྗེད། 

སྨྲ་བརྩོད་ཀི་དམ་བསྒྲག་ཕན་བུ་ཆུང་དུ་སྩོང་བས། བྩོད་མི་ཚོས་དུས་དྗེབ་དང་། དྗེབ། གླུ་

གཞས། རི་མྩོ་སྩོགས་སྒྱུ་རལ་རྩོམ་རིག་གི་བ་གཞག་མང་པྩོ་བསྐྲུན་རྒྱུ་འགྩོ་བཙུགས། རྩོམ་པ་

པྩོ་ཚོས་བྩོད་རྒྱལ་ཁབ་ལ་བསྟྩོད་བསགས་བྗེད་པའི་དྗེབ་དང་། དཔྱད་རྩོམ་སྗེལ་རྒྱུ་འགྩོ་

བཙུགས། རྩོལ་དབངས་རྡུང་ལྗེན་པ་ཚོས་སྙན་ངག་མཁན་དང་། གཞས་པ་ཚོ་དང་ལག་འབྗེལ་

གིས་རྒྱལ་ཡྩོངས་འགྩོག་རྩོལ་ཐད་ལ་གྩོ་རྒྱུ་གཏྩོང་བའི་གླུ་གཞས་གསར་བཟྩོ་བས། ཕི་ལྩོ་

༡༩༨༣ ལྩོར། བྩོད་ཀི་དྗེང་རབས་སྙན་ངག་གི་ཡབ་ཆྗེན་དུ་གགས་པའི་སྙན་ངག་མཁན། དྩོན་

གྲུབ་རྒྱལ་གིས། སྒྱུ་རལ་གི་གསར་གཏྩོད་དང་། རྒྱལ་ཞྗེན་གི་ཚོར་འདུ་གཉི་ག་ལན་པའི་

༼ལང་འཚོའི་རྦབ་ཆུ་༽ དཔར་སྐྲུན་བས་ཏྗེ་སྐད་གགས་ཆྩོད་པ་བཟྩོས་ཡྩོད། ཁྩོང་གི་སྙན་

རྩོམ་གཞན་ཨ་མདྩོའི་ནང་གི་༼མཚོ་སྩོན་མྩོ་༽ ཞྗེས་པ་དྗེ་གཞས་མ་ཟ་སྒྲྩོན་གིས་རྩོལ་

དབངས་དང་སྦྲགས་ཏྗེ་བཏང་བའི་རྗེས། དྗེ་ནི་བྩོད་ཀི་མི་རབས་གསར་པའི་གཞུང་འབྗེལ་མ་
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ཡིན་པའི་རྒྱལ་གླུ་ལྟ་བུ་ཞིག་ལ་གྱུར་བ་རྗེད། 

བྩོད་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ངྩོས་འཛིན་རྒྱུན་སྐྩོང་གི་ཆྗེད། སྒྱུ་རལ་ཚང་མའི་ནང་ནས་རྩོལ་དབངས་

ནི་མངྩོན་གསལ་གིས་ཟུར་འདྩོན་བས་པ་བརྒྱུད་བྩོད་མི་དཀྱུས་མ་ཚོས་རིག་གཞུང་སྐར་

གསྩོའི་ཐད་ལ་ཆ་ཤས་བསངས་པ་རྗེད། ཆྩོས་ཉིད་འདིའི་ཐད་ལ་ཟུར་ཟ་བས་པའི་རྣམ་པ་ཞིག་

ཡྩོད། ཆིག་སྟྩོང་དགུ་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་དང་དྲུག་ཅུའི་ནང་དུ་མའྩོས་རྩོལ་དབངས་འདི་བཙན་གནྩོན་

གི་ལག་ཆར་བྗེད་སྤྩོད་བཏང་བ་རྗེད། རྒྱ་མིས་བྩོད་ཀི་ལྷ་མྩོའི་གཞུང་ལ་བྗེད་སྤྩོད་ལྩོག་པ་

བཏང་ནས། འཁབ་གཞུང་དྗེ་དག་གིས་ནང་ཆྩོས་ཀི་བསབ་བ་བྗེད་རྒྱུའི་ཚབ་ཏུ་དམར་ཤྩོག་གི་

ལྟ་བ་ཁབ་སྗེལ་བྗེད་རྒྱུར་བྗེད་སྤྩོད་བས་པ་རྗེད། བྩོད་ཀི་དམངས་གཞས་ཀི་གཞས་ཚིག་ངྩོ་

མའི་ཚབ་ཏུ། དམར་པྩོའི་དྲིལ་བསྒྲགས་ཀི་གཞས་ཚིག་འཇུག་རྒྱུ་དྗེ། མའྩོའི་རྗེས་འབངས་པའི་

འཐབ་རལ་གགས་ཆྗེ་བ་གཅིག་རྗེད། པྗེ་ཅིང་ཕྩོགས་གཏྩོགས་བྩོད་པའི་གཞས་མ། ཚེ་བརན་

སྒྲྩོལ་མས་མའྩོ་ལ་བསྟྩོད་བསགས་བྗེད་པའི་གཞས་ཚིག་བྩོད་ཀི་དམངས་གཞས་ཀི་གདངས་

ལ་བཏང་བ་དྗེར་བྩོད་མི་ཚོས་འཕ་སྨྩོད་བྗེད་ཀི་ཡྩོད། དྗེའི་ལྩོག་ཕྩོགས་སུ། ཆིག་སྟྩོང་དགུ་

བརྒྱ་བརྒྱད་ཅུའི་ནང་དུ་བྩོད་མི་ཚོས། རྩོལ་དབངས་དྗེ་འགྩོག་རྩོལ་གི་ལག་ཆ་གཙོ་ཆྗེ་ཞིག་ལ་

བྗེད་སྤྩོད་གཏྩོང་སྐབས། བྩོད་པའི་གཞས་པ་མང་པྩོས། བྩོད་ཀི་རང་བཙན་དང་། ༧གྩོང་ས་

མཆྩོག བྩོད་ཀི་ས་ཁམས་ཆགས་རབས། འགྩོག་རྩོལ་གི་ལས་འགུལ་བཅས་ལ་བསྟྩོད་

བསགས་བྗེད་པའི་གཞས་ཚིག་རྒྱ་གཞས་ཀི་གདངས་སུ་གྗེར་ཏྗེ་བཏང་ཡྩོད། 

བྩོད་མི་ཚོ་རྩོལ་དབངས་ལ་དགའ་པྩོ་ཡྩོད་པ་ཡྩོངས་གགས་རྗེད། འྩོན་ཀང་རྩོལ་དབངས་

དྗེ་འགྩོག་རྩོལ་གི་ལག་ཆ་གགས་ཅན་ཞིག་ཏུ་གྱུར་དགྩོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་དྗེ་གཅིག་པུ་མ་ཡིན། 

རྩོལ་དབངས་ཀིས་བཙན་གནྩོན་ལ་ཁ་གཏད་གཅྩོགས་མཁན་ཚོར། ཆབ་སིད་ཀི་ནང་དུ་དྗེ་ས་
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མྗེད་པའི་གྩོ་ས་སྐ་བྩོ་ཞིག་ཏུ་གནས་བཅའ་འཇུག་གི་ཡྩོད། རྩོལ་དབངས་ཀིས་འགྩོག་རྩོལ་གི་

ནག་ཉྗེས་ཆུང་དུ་གཏྩོང་བ་མ་ཟད། དྲག་གནྩོན་ཆུང་དུ་གཏྩོང་བར་ཡང་སྙི་མྩོ་དང་རྐང་རྐུམ་བདྗེ་

བྩོ་བཟྩོ་ཡི་ཡྩོད། གཞས་པ་བམས་པ་ཚེ་རིང་དང་། ཟ་སྒྲྩོན། དཔལ་མགྩོན་བཅས་ཀིས་རྩོལ་

དབངས་དྗེ་༧གྩོང་ས་མཆྩོག་ལ་དད་གུས་མཚོན་པའི་བརྒྱུད་ལམ་དུ་སྤད་དྗེ། མངྩོན་པར་མི་

གསལ་བའི་སྩོ་ནས་༧གྩོང་ས་མཆྩོག་ཉི་མ་དང་། ཞང་པྩོ། ཁྲུང་ཁྲུང་དཀར་མྩོ་བཅས་ཀི་

གཟུགས་སུ་བཀྩོད་དྗེ་ཁྩོང་མཚོན་པར་བས་ཡྩོད། གཟུགས་ཅན་གི་རྒྱན་བཀྩོལ་བ་དྗེས་ཁྩོང་

ཚོ་སྐབས་ཡྩོད། ཉན་མཁན་གི་བྩོད་མི་ཚོས་གཞས་པ་ཚོས་སུ་ལ་བསྟྩོད་བསགས་བས་པ་དྗེ་

ཤྗེས་ཀི་ཡྩོད་ཀང་། དབང་འཛིན་པ་མང་ཆྗེ་བར་ཤྗེས་རྩོགས་མྗེད། གལ་ཏྗེ་ཁྩོང་ཚོས་ཤྗེས་

ཀང་། བ་ཞིག་ལ་བསྟྩོད་བསགས་བས་པའི་གཞས་ཞིག་བཀག་འགྩོག་བས་ན་བཞད་གད་ཀི་

རྒྱུ་རུ་འགྩོ།

ཆིག་སྟྩོང་དགུ་བརྒྱ་བརྒྱད་ཅུའི་ནང་གི་སིད་བྱུས་གསར་པ་དྗེ་དག་ཚད་ཅན་ཡིན་ཀང་། 

དྗེས་བྩོད་གཞིས་བྗེས་གཉིས་ཀི་དབར་ལ་འབྗེལ་མཐུད་ཀི་བརྒྱུད་ལམ་གསར་པ་ཞིག་ཤར་

བཅུག་པ་རྗེད། གཞིས་བཞུགས་བྩོད་མི་ཚོར་རྒྱ་གར་དང་བལ་ཡུལ་ནང་དུ་ཡྩོད་པའི་རང་གི་

ནང་མིར་གཉྗེན་འཕད་དུ་ཕིར་བསྐྩོད་ཆྩོག་པའི་ཆྩོག་མཆན་སྤད་པ་རྗེད། མང་པྩོ་ཞིག་གིས་གྩོ་

སྐབས་འདི་སྤད་དྗེ་དྷ་རམ་ས་ལར་༧རྒྱལ་བ་རིན་པྩོ་ཆྗེ་མཇལ་ཁར་བཅར་ཡྩོད། དྩོན་དངྩོས་སུ་

བྩོད་མི་ཚོ་ལ་དྷ་རམ་ས་ལ་ནི་ཆབ་སིད་ཀི་མྗེཁ་ཁཱའམ། གནས་ཆྗེན་ཞིག་ཏུ་གྱུར་བ་རྗེད། 

གནས་བསྐྩོར་བ་འདི་དག་གིས། རང་དབང་གི་རྗེ་བ་གསར་པ་ཞིག་དང་བཅས་བྩོད་དུ་ཕིར་

ལྩོག་གིས། ལྷ་སའི་ཇ་ཁང་དག་གི་ནང་དུ་༧རྒྱལ་བ་རིན་པྩོ་ཆྗེའི་མཚན་སྙན། ཕིའི་རྒྱལ་ཁབ་

ཚོའི་ནང་དུ་འཕྗེལ་རྒྱས་འགྩོ་བཞིན་པའི་གནས་ཚུལ་ཤྩོད་རྗེས་བས་ཏྗེ་སྤྩོ་སྣང་ལ་ལྩོངས་སྤད། 

ཧི་མ་ལ་ཡའི་རྒྱབ་མདུན་དབར་གི་འབྗེལ་བ་གསར་པ་འདིས་བྩོད་མི་ཚོ་བྩོ་ཁྩོག་ཆྗེ་རུ་བཏང་
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བ་རྗེད། རྒྱ་ནག་གི་འགྩོ་ཁིད་ཚོས། བྩོད་མིར་ཆྩོས་ཕྩོགས་དང་སྤི་ཚོགས་ཀི་རང་དབང་རན་

འཚམ་ཞིག་སྤད་ན། ཁྩོང་ཚོའི་བྩོ་ཁ་ཚིམས་ཏྗེ་ཆྗེས་རྩོད་རྩོག་ཅན་གི་ཆབ་སིད་རང་དབང་གི་

མངྩོན་འདྩོད་དྗེ་བྩོས་གཏྩོང་གི་རྗེད་སྙམས་པ་རྗེད། འྩོན་ཀང་པྗེ་ཅིང་ནྩོར་བ་རྗེད། དྗེ་སའི་

བཙན་གནྩོན་ནང་བཞིན་གུ་ཡངས་སིད་བྱུས་འདིས་ཀང་ལྩོག་ཕྩོགས་ཀི་འབས་བུ་སྦྱིན་པ་

རྗེད། ལྗེགས་བང་རང་དབང་གི་སྨན་ཐུན་ཆུང་ངུ་འདིས། བྩོད་མི་ཚོར་ཆབ་སིད་ཀི་རང་དབང་

མྗེད་པ་དྗེ་ཤྗེས་སུ་བཅུག་སྟྗེ། འགྱུར་བ་དྗེ་བས་ཀང་ཆྗེ་བ་ཞིག་བྱུང་ན་བསམ་པ་བཟྩོས་ཡྩོད། 

གུ་ཡངས་ཀི་དུས་ཡུན་འདིའི་རིང་ལ། ༡༩༨༤ གཡས་གཡྩོན་དུ། རྒྱ་རིགས་ཕྩོན་ཆྗེ་བྩོད་

ནང་གནས་སྩོས་བྗེད་རྒྱུ་འགྩོ་བཙུགས་པ་རྗེད། པྗེ་ཅིང་གི་བྩོད་ཡར་རྒྱས་གཏྩོང་བའི་འཆར་

གཞི་དྗེས། རྒྱ་རིགས་ལས་མི་དང་མ་ར་འཛུགས་མཁན་སྟྩོང་ཕག་མང་པྩོ་བྩོད་ནང་འབྩོར་ཏྗེ། 

བྩོད་ཀི་ལྗེགས་བང་དང་། དཔལ་འབྩོར། མི་གངས་བཅས་བྩོད་ཀི་གནས་བབ་ཡྩོངས་རྩོགས་

ལ་འགྱུར་བ་འགྩོ་རྒྱུ་འགྩོ་ཚུགས་པ་རྗེད། ཕི་ལྩོ་༡༩༥༠ ཐམ་པའི་ནང་བྩོད་དབུས་སུ་རྒྱ་རིགས་

ཧ་ལམ་མྗེད། འྩོན་ཀང་༡༩༨༨ ཙམ་ལ་བྩོད་རང་སྐྩོང་ལྩོངས་ཁྩོ་ནར་ཚོད་དཔག་བས་ན་རྒྱ་

རིགས་ས་ཡ་གཅིག་ཙམ་སྗེབས་ཡྩོད། བྩོད་མི་མང་པྩོ་ཞིག་གི་ལས་ཀ་དང་གྩོ་སྐབས་རྒྱ་

རིགས་གནས་སྩོ་བ་ཚོ་ལ་ཤྩོར་བ་དྗེས། རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་དྗེའི་ལམ་ལུགས་ལ་ཁྩོང་ཚོའི་བྩོ་

ཁ་མ་རངས་པའི་གནས་བབ་དྗེ་ཤུགས་ཆྗེ་རུ་ཕིན་པ་རྗེད། གུ་ཡངས་ཀི་སིད་བྱུས་འགའ་ཞིག་

གིས། བྩོད་མི་ཚོ་ལ་རང་གི་ངྩོས་འཛིན་མངྩོན་པར་གསལ་དུ་འཇུག་པའི་གདྗེངས་སྩོབས་

གསར་པ་ཞིག་སྤད་ཡྩོད་ཀང་། མི་འབྩོར་སྩོ་བཞུད་ཀི་སིད་བྱུས་དྗེ་བཙན་འཛུལ་གཉིས་པ་

ཞིག་ཡིན་པར་མཐྩོང་སྟྗེ། ཁྩོང་ཚོའི་བྩོ་ཁ་མ་ཚིམས་པའི་གནས་བབ་དྗེ་ཆྗེ་རུ་བཏང་པ་རྗེད། 

རིག་གཞུང་གཅིག་ཡིན་པའི་མཚོན་དྩོན་གསར་པ་འདིས། བྩོད་མིའི་གྩོང་བུའི་ནུས་པ་ཆིག་

བསྒྲིལ་གི་འདུ་ཤྗེས་དྗེ་མཐྩོ་རུ་བཏང་ཡྩོད། ནུས་སྟྩོབས་འདི་དག་ཚང་མ་ཟ་སྒྲིལ་པའི་རྐྗེན་
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ལས། བྩོད་རྒྱལ་ཁབ་སྐར་གསྩོ་བྗེད་པའི་རྨི་ལམ་གི་མྗེ་རྩོ་གསྩོས་པ་རྗེད། 

བྩོད་མི་ཚོས་དུས་ཡུན་འདིའི་རིང་ལ། རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ཐད་དུ་ཕན་ཚུན་གཉི་ག་བྩོ་ཁ་མ་

རངས་པའི་གནད་དྩོན་ཐུན་མྩོང་བ་ཡྩོད་མྗེད་འཚོལ་ཞིབ་བས་ཏྗེ། རྒྱ་རིགས་གཞིས་སྩོ་བ་ཚོ་

དང་འབྗེལ་བ་བས་མྗེད། བྩོད་མི་ཚོས་རང་ཉིད་རྒྱ་ནག་སིད་གཞུང་ནས་གནྩོད་འཚེ་འཕྩོག་པ་

མ་ཟད། དཔལ་འབྩོར་དང་། ལྗེགས་བང་། ཆབ་སིད་གང་ཐད་ནས་མི་མཐུན་པའི་རྒྱ་རིགས་

གཞིས་སྩོ་བ་ཚོ་ནས་ཀང་གནྩོད་འཚེ་འཕྩོག་པར་མཐྩོང་ཡྩོད། བྩོད་རྒྱ་གཉིས་ཀི་སྐད་ཡིག་མི་

གཅིག་པ་དང་། བཟའ་བཏུང་མི་འདྲ་བ། སྤི་ཚོགས་དང་ཆྩོས་ཕྩོགས་ཀི་འཛིན་སྟངས་མི་འདྲ་བ། 

མི་ཚེ་སྐྗེལ་སྟངས་ཀི་སྙིང་པྩོ་མི་འདྲ་བ་བཅས་ཀི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྗེན་ནས། ཐུན་མྩོང་གི་གནད་

དྩོན་ཞིག་རྗེད་པའམ། བཟྩོ་དཀའ་བ་བྱུང་ཡྩོད་པ་དྗེ་དངྩོས་ཡྩོད་གནས་སྟངས་རྗེད། དྗེས་ན། 

བྩོད་མི་ཚོའི་ངྩོས་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་ལག་འབྗེལ་དམ་ཟབ་ཡྩོད་པའི་རྒྱ་རིགས་གཞིས་སྩོ་བ་

ཚོའི་ཐད་ལ་ཁྩོད་ཤི་ང་གསྩོན་གི་འཐབ་རྩོད་ཅིག་ཏུ་གྱུར་ཡྩོད།། །།





རབ་བྗེད་༦ 

བྩོད་མིའི་སྗེར་ལངས་གཉིས་པ། ༡༩༨༧ ནས་༨༩ བར།

བྩོད་མིའི་སྗེར་ལངས་གཉིས་པ་དྗེ་འཚེ་མྗེད་ཞི་བ་དང་། སྗེར་ལངས་དང་པྩོ་ལས་མངྩོན་

གསལ་གིས་མི་འདྲ་བ་བྱུང་ཡྩོད། བརྩོད་གཞིའི་དྩོན་གནད་ལྟྗེ་བ་དང་། སྐུལ་སྩོང་གི་བསྟི་

གནས་དྗེ་ཆྩོས་ཕྩོགས་ཀི་རང་བཞིན་ནས་ཆབ་སིད་ཀི་ངྩོ་བྩོ་ལ་འཕྩོ་འགྱུར་བྱུང་ཡྩོད། སྗེར་

ལངས་དང་པྩོ་དྗེས་ནང་བསྟན་སྲུང་སྐྩོབ་ལ་ཤུགས་སྣྩོན་བས་ཡྩོད་ཀང་། གཉིས་པ་དྗེས་ཆབ་

སིད་ཀི་རང་བཙན་རྩོད་པའི་ཐྩོག་ལ་ནུས་ཤུགས་སྤུངས་ཡྩོད། ཕི་ལྩོ་༡༩༥༦ ནས་༡༩༥༩ 

བར་གི་སྗེར་ལངས་དང་པྩོ་དྗེ་གྩོ་མཚོན་ལན་པའི་གྗེན་ལངས་བྱུང་ཡྩོད་ཀང་། ཕི་ལྩོ་༡༩༨༧ 

ནས་༡༩༨༩ བར་གི་ཤས་ཆྗེ་བ་ལྷ་སར་བྱུང་བའི་སྗེར་ལངས་གཉིས་པ་དྗེས། འཚེ་མྗེད་ཞི་བའི་

རྔམ་སྟྩོན་གི་ཕྗེང་བའི་ལམ་ནས་མངྩོན་པར་གསལ་བར་བས་ཡྩོད། འཚེ་བའི་ལས་ལ་ཞུགས་

ན་དགྗེ་ཚུལ་སྩོང་གི་སྩོམ་པ་དང་འགལ་གི་ཡྩོད་སྟབས། སྗེར་ལངས་དང་པྩོའི་སྐབས་སུ་དགྗེ་

འདུན་པ་ཚོས་གྩོ་མཚོན་ལག་ཏུ་ལྗེན་ཆྗེད། སྩོམ་པ་ཕུལ་བ་དང་གྲྭ་ཆས་ཕུད་དགྩོས་པ་བྱུང་

ཡྩོད། མང་ཚོགས་ཀི་གྗེན་ལངས་གཉིས་པའི་ནང་གི་འཚེ་མྗེད་ཞི་བའི་འཐབ་རལ་གི་རང་

བཞིན་དྗེས། དགྗེ་འདུན་པ་ཚོ་ལ་སྩོམ་པ་གནས་བཅུག་ཡྩོད་པ་མ་ཟད། འགྩོག་རྩོལ་གི་འགྩོ་

ཁིད་ཀང་བྗེད་དུ་བཅུག་ཡྩོད། 

༡༩༨༧ ལྩོའི་ལྷ་སའི་ནང་གི་ངྩོ་རྩོལ་དང་ཟིང་འཁྲུག

ཕི་ལྩོ་༡༩༨༧ ཟ་༩ པའི་ནང་དུ་༧རྒྱལ་བ་རིན་པྩོ་ཆྗེས། ཨ་རིའི་གྩོས་ཚོགས་ཀི་འགྩོ་བ་
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མིའི་ཐྩོབ་ཐང་གི་ཚོགས་ཆུང་ཐྩོག་གསུང་བཤད་གནང་བར། ཝ་ཤིང་ཊྩོན་ཌི་སི་རུ་ཆྗེ་མཐྩོང་

ལན་པའི་སྩོ་ནས་ཞབས་བཅགས་གནང་པ་རྗེད། བྩོད་ནང་གི་བྩོད་མི་ཚོས་དགའ་དད་སྤྩོ་

གསུམ་གི་ངང་ནས་གནས་ཚུལ་ཉན་པ་རྗེད། རྒྱ་ནག་གི་འགྩོ་ཁིད་ཚོས་གཞུང་འབྗེལ་བརན་

འཕིན་བརྒྱུད་དྗེ་༧རྒྱལ་བ་རིན་པྩོ་ཆྗེས་མྗེས་རྒྱལ་ཁ་བལ་གཏྩོང་ཐབས་བྗེད་ཀི་འདུག་ཅྗེས་

སྐྩོན་བརྩོད་བས་པ་རྗེད། ༧རྒྱལ་བ་རིན་པྩོ་ཆྗེར་ཚིག་རྩུབ་ཀི་ལམ་ནས་སྐྩོན་བརྩོད་བས་པ་དྗེ་

ནི། བྩོད་མི་ཚོས་ཁྩོང་ལ་རྒྱབ་སྐྩོར་ཞུ་མི་འྩོས་པའི་ཉྗེན་བར་ཞིག་ཡིན་པ་སྟྩོན་གི་ཡྩོད། ཕན་

ཚུན་ཁ་བལ་ནས་བཅུ་ཕག་གསུམ་ཕིན་པའི་རྗེས་སུའང་༧རྒྱལ་བ་རིན་པྩོ་ཆྗེར་དད་དམ་གཡྩོ་

བ་མྗེད་པ་ཡྩོད་མཁན་གི་བྩོད་མི་ཚོ། རྒྱ་མིས་༧གྩོང་ས་མཆྩོག་ལ་མཚན་དམས་ཞུས་པ་དྗེས་

ཧ་ཅང་ཁྩོང་ཁྩོ་ལངས་པ་རྗེད། འབས་སྤུངས་དགྩོན་པའི་དགྗེ་འདུན་པ་ཚོས། བྩོད་མི་ཡྩོད་དྩོ་

ཅྩོག་༧རྒྱལ་བ་རིན་པྩོ་ཆྗེའི་སྐུ་རྒྱབ་ཏུ་ཡྩོད་པ་འཛམ་གིང་ལ་སྟྩོན་ཕིར། ༧རྒྱལ་བ་རིན་པྩོ་ཆྗེའི་

མཚན་སྙན་སྲུང་སྐྩོབ་བྗེད་རྒྱུར་ཐག་བཅད་པ་རྗེད། 

ཟ་༩ ཚེས་༢༧ ཉིན་བྩོད་ནང་གི་སྩོབ་སྦྱྩོང་གི་བསྟི་གནས་ཆྗེ་ཤྩོས། འབས་སྤུངས་དགྩོན་

པའི་དགྗེ་འདུན་པ་༢༡ གིས་ལྷ་ས་གྩོང་འཁྗེར་གི་དཀིལ་དུ་རྔམ་སྟྩོན་ཁྩོམ་བསྐྩོར་བས་པ་རྗེད། 

ཁྩོང་ཚོས་བྩོད་ཀི་ར་ཆྗེ་ཤྩོས་ཀི་མཆྩོད་ཁང་། ཇྩོ་ཁང་ལ་བསྐྩོར་བ་བྗེད་བཞིན། ལག་པས་

བཟྩོས་པའི་བྩོད་ཀི་རྒྱལ་དར་ཞིག་ནམས་མཁར་འཕར་བའི་སྩོ་ནས་ངྩོ་རྩོལ་འགྩོ་བཙུགས་པ་

རྗེད། ཁྩོང་ཚོས་༼བྩོད་ལ་རང་བཙན་དགྩོས། ༧རྒྱལ་བ་རིན་པྩོ་ཆྗེ་སྐུ་ཚེ་ཁི་ལྩོར་བརན་པར་

ཤྩོག༽ ཅྗེས་སྐད་འབྩོད་བས་པ་རྗེད། ཁྩོང་ཚོས་ཇྩོ་ཁང་ལ་བསྐྩོར་བ་དང་པྩོ་དྗེ་བརྒྱབ་ཚར་

བའི་རྗེས་ཐྩོག་དྗེར། བྩོད་མི་བརྒྱ་ལྷག་གིས་མ་སྐུལ་དང་བངས་ཀིས་ཁྩོང་ཚོའི་མཉམ་དུ་

ཞུགས་པ་རྗེད། བསྐྩོར་བ་གསུམ་བརྒྱབ་ཚར་རྗེས། ཁྩོང་ཚོས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ས་གནས་

འཛིན་སྐྩོང་ལས་ཁུངས་ཁག་ཡྩོད་ས་དྗེར་ཕིན་པ་དང་། ལས་ཁུངས་ཀི་མདུན་དུ་སྗེབས་མ་ཐག་
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ཉྗེན་རྩོག་པས། དྲག་པྩོའི་ལམ་ནས་ངྩོ་རྩོལ་བར་ཉྗེས་བརྡུང་བཏང་སྟྗེ་འཛིན་བཟུང་བས་པ་རྗེད། 

དྩོན་རྐྗེན་འདི་གཞན་ལ་ལྟྩོས་ན་ཆུང་ངུ་ཡིན་ཀང་། བྩོད་མིའི་འཚེ་མྗེད་ཞི་བའི་ལས་འགུལ་

ལ་ཚེ་སྩོག་གསར་པ་ཞིག་སྦྱིན་པ་རྗེད། དྗེས་བྩོད་མིའི་དྗེང་རབས་ཅན་གི་འགྩོག་རྩོལ་ལས་

འགུལ་གི་སྩོ་ཕྗེས་ཏྗེ། ༡༩༩༣ བར་དུ་མུ་མཐུད་པའི་ངྩོ་རྩོལ་གི་ཕྗེང་བ་ཞིག་འགྩོ་བཙུགས་པ་

རྗེད། ཡ་མཚན་པ་ཞིག་ལ་ངྩོ་རྩོལ་འདིའི་སྐུལ་རས་དྗེ་རྒྱ་ནག་རྗེད། གལ་ཏྗེ་རྒྱ་ནག་གིས་

༧རྒྱལ་བ་རིན་པྩོ་ཆྗེ་ལ་ཡྩོངས་ཁབ་ཀིས་མཚན་དམས་ཞུས་མྗེད་ན། འབས་སྤུངས་ཀི་དགྗེ་

འདུན་པ་ཚོས་སང་ལམ་དུ་ཐྩོན་ནས་ཁྩོང་གི་མཚན་སྙན་སྲུང་སྐྩོབ་བྗེད་དགྩོས་པའི་ཚོར་སྣང་

བྱུང་མྗེད་སིད། གསར་འགྱུར་གི་འབྱུང་ཁུངས་དྗེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་བརན་འཕིན་ཁྩོ་ན་ལ་བརྗེན་

པའི་ལྷ་སའི་བྩོད་མི་ཚོས། གཅིག་བས་ན། ༧རྒྱལ་བ་རིན་པྩོ་ཆྗེ་ཝ་ཤིང་ཊྩོན་དུ་གདན་འདྲྗེན་

ཞུས་པའང་ཤྗེས་མྗེད་པ་བྱུང་ཡྩོད་སིད། 

དྩོན་རྐྗེན་དང་པྩོ་དྗེ་ལ་རྒྱ་ནག་གིས་དྲག་གནྩོན་ཤུགས་ཆྗེ་བས་པ་དྗེའི་རྣམ་སྨིན་རང་ཐྩོག་

ཏུ་འཁྩོར་བ་རྗེད། ཉི་མ་བཞིའི་རྗེས་ལ། རྒྱ་ནག་མི་མང་སྤི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་དབུ་བརྗེས་པའི་

ཉིན་མྩོ། ཟ་༡༠ ཚེས་༡ ཉིན། སྐབས་འདིར་སྗེ་ར་དགྩོན་པ་ནས་ཡིན་པའི་དགྗེ་འདུན་པའི་སྗེ་

ཁག་ཅིག་གིས། ༧རྒྱལ་བ་རིན་པྩོ་ཆྗེ་ལ་རྒྱབ་སྐྩོར་དང་། ཟ་༩ ཚེས་༢༧ ཉིན་འཛིན་བཟུང་

བས་པའི་འབས་སྤུངས་ཀི་དགྗེ་འདུན་པ་ཚོ་གྩོད་གྩོལ་གཏྩོང་དགྩོས་པའི་དགྩོས་འདུན་བཏྩོན་

ཏྗེ་ངྩོ་རྩོལ་རྔམ་སྟྩོན་ཞིག་བས་པ་རྗེད། གཡས་གཡྩོན་དུ་ཡྩོད་མཁན་ཚོ་ཁྩོང་ཚོ་དང་མཉམ་

ཞུགས་པས། རྔམ་སྟྩོན་པའི་འབྩོར་གངས་དྗེ་ཧ་ལམ་གསུམ་སྟྩོང་གཡས་གཡྩོན་དུ་འཕྗེལ་བ་

རྗེད། དགྗེ་འདུན་པ་ཚོ་དྗེ་མ་ཐག་ཏུ་འཛིན་བཟུང་བས་པའི་རྗེས་སུ། ཉྗེ་འགམ་གི་ཉྗེན་རྩོག་ལས་

ཁུངས་སུ་འཁིད་དྗེ་ཉྗེས་བརྡུང་བཏང་པ་རྗེད། བྩོད་མི་མང་པྩོས་ཉྗེན་རྩོག་ལས་ཁུངས་ཀི་ཕི་ལ་
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འཛོམས་ཏྗེ། དགྗེ་འདུན་པ་ཚོ་གྩོད་གྩོལ་གཏྩོང་དགྩོས་པའི་དགྩོས་འདུན་བཏྩོན་ཡྩོད། མི་

གཅིག་གིས་ཉྗེན་རྩོག་ལས་ཁུངས་ལ་མྗེ་བརྒྱབ་པ་དང་། གཞན་དག་ཚོས་ནང་དུ་ཕིན་ནས་

བཙོན་པ་ཚོ་གྩོད་པ་རྗེད། ཉྗེན་རྩོག་པས་མི་ཚོགས་ཀི་ཐྩོག་ཏུ་མྗེ་མདའ་བརྒྱབ་སྟྗེ་བྩོད་མི་དྲུག་

ནས་ཉི་ཤུ་བར་དུ་བསད་པ་རྗེད། ངྩོ་རྩོལ་དང་ཟིང་འཁྲུག་དྗེར་ཉྗེན་རྩོག་པས་ཡ་ང་སྙིང་རྗེ་བལ་

བའི་སྩོ་ནས་དྲག་གནྩོན་བས་པ་རྗེད། འྩོན་ཀང་དྗེའི་སྩོན་ལ་ངྩོ་རྩོལ་རྔམ་སྟྩོན་གི་འདྲ་པར་

རྣམས་ཕི་ལ་གསང་བསྐུར་བྗེད་མཁན་གི་ཕི་རྒྱལ་བ་ཚོ་བརྒྱུད་དྗེ་རྒྱ་ནག་གི་དྲག་གནྩོན་བས་

པའི་གནས་ཚུལ་འཛམ་གིང་ལ་ཁབ་ཚར་བ་རྗེད། གནས་ཚུལ་དྗེ་དག་རྗེས་སུ་རྒྱལ་སྤིའི་

བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ལ་བཀམས་ཡྩོད། དྩོན་རྐྗེན་འདི་དག་གིས་༧རྒྱལ་བ་རིན་པྩོ་ཆྗེ་བྩོད་ཀི་སྐུ་

ཚབ་ངྩོ་མ་དྗེ་ཡིན་པའི་མཚན་སྙན་འཛམ་གིང་ནང་མཐྩོར་འདྗེགས་བས་པ་དང་། པྗེ་ཅིང་གི་

སྣང་བརན་ལ་ཁུ་མཚུར་ཤུགས་ཆྗེ་ཞིག་འཕྩོག་པ་རྗེད། 

རྒྱ་ནག་གིས་ངྩོ་ལྩོག་པའི་ཐྩོག་ལ་དྲག་གནྩོན་རྩུབ་པྩོ་བས་པ་དྗེས་ངྩོ་རྩོལ་གི་རྦ་རླབས་

བཀག་ཐུབ་མྗེད། ཤུགས་ཆྗེ་བས་བྩོད་རང་བཙན་གི་དགྩོས་འདུན་བཏྩོན་པར་བརྗེན། ངྩོ་རྩོལ་

འདི་དག་གི་རྣམ་པ་ནི་ཆབ་སིད་ཡིན་པ་ལས་ཆྩོས་ཕྩོགས་མིན། ཕི་ལྩོ་༡༩༨༧ ལྩོའི་ཟ་བ་དགུ་

པ་ནས་བཅུ་གཉིས་བར་དུ་ལྷ་སར་ངྩོ་རྩོལ་གི་དྩོན་རྐྗེན་བརྒྱད་བྱུང་ཡྩོད། ཕི་ལྩོ་༡༩༨༨ ལྩོར་ངྩོ་

རྩོལ་རྔམ་སྟྩོན་བཅུ་བདུན་ལས་མང་བ་བྱུང་པའི་ནང་ནས་བཅུ་བཞི་རང་བཙན་གི་ཆྗེད་དུ་ཡིན། 

བྩོད་མི་ཉིས་སྟྩོང་གཡས་གཡྩོན་མཉམ་ཞུགས་བས་པའི་ངྩོ་རྩོལ་ཆྗེ་ཤྩོས་དྗེ་ཕི་ཟ་གསུམ་པའི་

ཚེས་༥ ཉིན་བྱུང་སྟྗེ་མཐའ་མ་དྗེར་ཟིང་ཆའི་ནང་དུ་མི་ལྔའི་ཚེ་སྩོག་ཤྩོར་ཡྩོད། ༧རྒྱལ་བ་རིན་

པྩོ་ཆྗེར་ནྩོ་སྦྗེལ་ཞི་བདྗེའི་གཟྗེངས་རགས་ཕུལ་བའི་ལྩོ། ཕི་ལྩོ་༡༩༨༩ ནང་དུ་ངྩོ་རྩོལ་གི་དྩོན་

རྐྗེན་༣༤ བྱུང་ཡྩོད་པའི་ནང་ནས་༡༨ རང་བཙན་གི་ཆྗེད་དུ་བྱུང་ཡྩོད། ལྩོ་དྗེ་བྩོད་ནང་དྲག་

པྩོའི་ཁིམས་གཞི་ལག་བསྟར་བས་ཏྗེ་རྩོགས་པ་རྗེད་དྗེ། འྩོན་ཀང་ངྩོ་རྩོལ་རྔམ་སྟྩོན་མུ་མཐུད་
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བས་པ་རྗེད། ཕི་ལྩོ་༡༩༩༡ ནང་གི་ཚོགས་འཛོམས་ཆྗེ་བ་༡༨ ཀི་ནང་ནས་༡༢ རང་བཙན་གི་

ཆྗེད་དུ་བྱུང་ཡྩོད། ཕི་ལྩོ་༡༩༩༡ ལྩོར་དྩོན་རྐྗེན་༣༠ བྱུང་བའི་ནང་ནས་༢༦ གིས་རང་བཙན་

གི་དགྩོས་འདུན་བཏྩོན་ཡྩོད། ཕི་ལྩོ་༡༩༩༢ ལྩོར་ངྩོ་རྩོལ་༢༢ བྱུང་བའི་ནང་ནས་༢༠ ཐམ་པས་

རང་བཙན་གི་དགྩོས་འདུན་བཏྩོན་ཡྩོད། ཕི་ལྩོ་༡༩༩༣ ལྩོར་ངྩོ་རྩོལ་དྩོན་རྐྗེན་༤༩ བྱུང་བའི་

ནང་ནས་༣༡ རང་བཙན་གི་ཆྗེད་དུ་བྱུང་ཡྩོད། 

སང་ལམ་སྟྗེང་གི་རྔམ་སྟྩོན་དྗེ་མངྩོན་གསལ་དྩོད་པྩོ་ཡིན་ཀང་། དུས་ཡུན་འདིའི་རིང་ལ་

བྩོད་མི་ཚོས་བྗེད་སྤྩོད་བས་པའི་འཐབ་རལ་དྗེ་ངྩོ་རྩོལ་གཅིག་པུ་མ་རྗེད། བྩོད་མིའི་ལས་

འགུལ་རྗེ་མྩོར་སྩོན་པའི་སྐབས་སམ། ཕི་ལྩོ་༡༩༨༧ ནས་༡༩༩༣ བར་དུ་བྩོད་མི་ཚོས་འཚེ་

མྗེད་ཞི་བའི་འཐབ་རལ་ཇི་ལྟར་བཀྩོལ་སྤྩོད་བས་པའི་སྐྩོར་ལ་དཔྱད་པ་གཤམ་དུ་གསལ།

སྗེར་ལངས་ཀི་ཐབས་བྱུས་དང་འཐབ་རལ་ལ་དབྗེ་ཞིབ།

ཕི་ལྩོ་༡༩༥༦ ནས་༥༩ བར་གི་བྩོད་མིའི་སྗེར་ལངས་དང་པྩོ་དྗེ་དང་མི་འདྲ་བར། སྗེར་

ལངས་གཉིས་པ་དྗེ་ཚད་ཅན་གི་འཚེ་བའི་བྗེད་ལས་རྗེ་འགའ་ཙམ་བྱུང་བ་མ་གཏྩོགས་ཤས་ཆྗེ་

བ་འཚེ་མྗེད་ཞི་བ་རྗེད། ལྩོ་དྲུག་གི་དུས་ཡུན་གི་ནང་དུ་ངྩོ་རྩོལ་རྔམ་སྟྩོན་དྗེ་ཟིང་ཆར་གྱུར་བ་

ཐྗེངས་མ་གསུམ་རང་བྱུང་ཡྩོད། དྗེ་དག་ནི་༡༩༨༧ དང་། ༡༩༨༨ ༡༩༨༩ བཅས་རྗེད། བྩོད་མི་

ཚོས་ཁྩོང་ཚོའི་བར་ལན་དང་། ངྩོ་རྩོལ་དྗེ་དག་༧རྒྱལ་བ་རིན་པྩོ་ཆྗེ་ལ། ཕི་རྒྱལ་སིད་གཞུང་

ཁག་དང་མཇལ་འཕད་སྐབས། དགྩོས་མཁྩོ་ཡྩོད་པའི་བྩོད་མིའི་ཁིམས་མཐུན་གི་སྐུ་ཚབ་

མཚོན་པའི་ཆྗེ་མཐྩོང་དྗེ་འབུལ་རྒྱུ་དྗེ། ཐབས་བྱུས་ལན་པའི་ངང་ནས་གྩོ་ལའི་མང་ཚོགས་ལ་

དམིགས་ཡྩོད་པ་རྗེད། དྗེས་ན་ཁྩོང་ཚོའི་དམིགས་ཚད་དང་པྩོ་དྗེ་༧རྒྱལ་བ་རིན་པྩོ་ཆྗེས་ཞི་

བདྗེ་ལ་གཙིགས་ཆྗེར་གནང་བ་གཞིར་བཟུང་། འཚེ་མྗེད་ཞི་བའི་སྒྲིག་ལམ་རྒྱུན་འཁྩོངས་བྗེད་
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རྒྱུ་དྗེ་རྗེད། ཁྩོང་ཚོས་འཐབ་རལ་གི་ཆ་ནས། རྔམ་སྟྩོན་དང་། གྩོམ་བགྩོད། བསྐྩོར་བ། བྩོད་

རྒྱལ་ཁབ་ཀི་རྒྱལ་དར་འཕར་རྒྱུ། སྐད་འབྩོད་བྗེད་རྒྱུ་སྩོགས་འཚེ་མྗེད་ཞི་བའི་ཐབས་ལམ་སྣ་

ཚོགས་བཀྩོལ་སྤྩོད་བས་ཡྩོད། 

སང་ལམ་གི་ངྩོ་རྩོལ་རྔམ་སྟྩོན།

སྗེར་ལངས་འདིའི་ནང་དུ་ངྩོ་རྩོལ་གི་རྣམ་པ་མངྩོན་གསལ་དྩོད་ཤྩོས་དྗེ་སང་ལམ་སྟྗེང་གི་

ངྩོ་རྩོལ་རྔམ་སྟྩོན་དྗེ་རྗེད། བྩོད་མིའི་ལས་འགུལ་བ་དང་། རྒྱ་ནག་གི་དབང་འཛིན་པ་གཉི་གས་

འཐབ་རལ་འདི་རྒྱ་ནག་གི་དབང་སྒྱུར་ལ་དྩོན་དམ་གི་གདྩོང་ལྗེན་དྗེ་ཡིན་པར་མཐྩོང་ཡྩོད། 

རྒྱའི་དབང་སྒྱུར་ལ་བྩོད་མིས་མི་འདྩོད་པའི་རྣམ་འགྱུར་སྟྩོན་པ་དང་། རྒྱ་ནག་གིས་གདུག་རྩུབ་

དང་མནར་གཅྩོད་གང་བས་འཛམ་གིང་གིས་མཐྩོང་བ། འགྩོག་རྩོལ་ལ་འགུལ་ཤུགས་སྤྩོད་རྒྱུ་

བཅས་སང་ལམ་སྟྗེང་གི་ངྩོ་རྩོལ་རྔམ་སྟྩོན་གིས་དགྩོས་དྩོན་སྣ་མང་གྲུབ་ཡྩོད། སང་ལམ་སྟྗེང་

གི་ངྩོ་རྩོལ་རྔམ་སྟྩོན་དྗེ་མངྩོན་གསལ་དྩོད་ཤྩོས་དང་། པར་བརྒྱབ་བདྗེ་ཤྩོས། གསར་འགྱུར་དུ་

འགྱུར་འྩོས་ཤྩོས་ཀི་འཐབ་རལ་ཞིག་ཡིན་པ་གང་ཞིག་ལ། ཉྗེན་ཁ་དང་རིན་འབབ་ཆྗེ་ཤྩོས་ཀང་

རྗེད། ངྩོ་རྩོལ་རྔམ་སྟྩོན་ནང་ཞུགས་པ་དྗེས་འཛིན་བཟུང་དང་། བཙོན་འཇུག མནར་གཅྩོད་

བཅས་མྱྩོང་དགྩོས་པ་ཧ་ལམ་ཁག་ཐྗེགས་བྗེད་ཆྩོག་གི་རྗེད། 

རྩོ་ནཱལཌ་ ཤྭར་ ཡིས། ཕི་ལྩོ་༡༩༨༧ གི་ངྩོ་རྩོལ་རྔམ་སྟྩོན་དྗེས་༼ལྷ་སའི་ནང་དུ་ལྩོ་དྲུག་

གི་རིང་ལ་ངྩོ་རྩོལ་གི་དཔྗེ་སྟྩོན་དུ་གྱུར་པའི་ལག་བསྟར་གི་རིམ་པ་ཞིག་བསྐྲུན་ཡྩོད་པ་དང་། 

དྗེས་ངྩོ་རྩོལ་ག་དུས་བྱུང་ཡང་མཚོན་རགས་ཀི་རྣམ་པ་གཅིག་མཚུངས་ཡིན་པའི་ངྩོ་རྩོལ་གི་

ཆྩོ་ག་ཞིག་ལ་གྱུར་བ་རྗེད།༽ ཅྗེས་བིས་ཡྩོད། ཁྩོང་གིས་ངྩོ་རྩོལ་གི་བྗེད་ལས་ལ་ཀུན་སྩོང་

གཉིས་ཡྩོད་པར་ཁས་ལྗེན་གི་ཡྩོད། དང་པྩོ་དྗེ། བྩོད་མི་ཚོས་ངྩོ་རྩོལ་བརྒྱུད་དྗེ་ཁྩོང་ཚོའི་རང་
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གི་མངྩོན་གསལ་ཅན་གི་ནུས་མྗེད་ཀི་རང་བཞིན་དྗེ་མྗེད་པར་བཟྩོ་ཐུབ་པ་དང་། མི་རིགས་

ཐུན་མྩོང་གི་གདུངས་སྗེམས་མཉམ་སྐྗེད་དང་། འདྲ་མཉམ་གཉི་ག་ཉམས་མྱྩོང་ཐུབ་པ་བྱུང་

ཡྩོད། གཉིས་པ་དྗེ། བྩོད་མི་ཚོས་ངྩོ་རྩོལ་གི་ཆྩོ་ག་དྗེ་ཕན་ཚུན་འབྗེལ་ལམ་དང་། བྗེད་མི་ཆྩོག་

པའི་ཆབ་སིད་བགྩོ་གྗེང་གི་ཚབ་ཏུ་བྗེད་སྤྩོད་བས་པ་རྗེད།

ཡིན་ན་ཡང་། སང་ལམ་སྟྗེང་གི་ངྩོ་རྩོལ་རྔམ་སྟྩོན་དྗེ་འཐབ་རལ་གགས་ཆྗེ་ཤྩོས་ཤིག་ཏུ་

གྱུར་ཡྩོད་ཀང་། དྗེའི་བཀྩོལ་སྤྩོད་བྗེད་སྐབས་འཆར་གཞི་དང་། སྒྲིག་ལམ། འབྗེལ་མཐུད་

བཅས་མྗེད་པའི་རྐྗེན་གིས་ཕྩོངས་པ་རྗེད། ངྩོ་རྩོལ་རྔམ་སྟྩོན་ཧ་ལམ་ཚང་མ་གྩོ་བུར་ཐྩོག་རྒྱག་

ཏུ་རང་འགུལ་གིས་སྐུལ་བ་ལ་བརྗེན་ནས། སྩོན་དཔག་མི་ནུས་པའི་རིམ་པ་དྗེ་མཐྩོ་རུ་བཏང་

ཡྩོད། ཕི་ལྩོ་༡༩༨༧ ཟ་༡༠ ཚེས་༦ ཉིན། འབས་སྤུངས་དགྩོན་པའི་དགྗེ་འདུན་པ་༥༠ ལས་

གྲུབ་པའི་སྗེ་ཁག་གཅིག ཕི་ཟ་༩ ཚེས་༢༧ ཉིན་ངྩོ་རྩོལ་བྗེད་མཁན་གི་དགྗེ་འདུན་པ་༢༡ དྗེ་

དག་རྒྱ་གཞུང་གིས་མུ་མཐུད་བཀག་ཉར་བས་ཡྩོད་པ་དྗེར། ངྩོ་རྩོལ་བྗེད་ཆྗེད་ལྷ་སར་འགྩོ་

བའི་སྐབས་དྗེར། ཕི་རྒྱལ་བའི་དཔང་པྩོ་ཞིག་གིས་དགྗེ་འདུན་པ་ཚོར། ཁྗེད་ཚོ་སིད་གཞུང་གི་

ལས་ཁུངས་མདུན་དུ་སྗེབས་རྗེས་ག་རྗེ་བྗེད་རྒྱུའི་འཆར་གཞི་ཡྩོད་ཅྗེས་དྲིས་དུས། ཁྩོང་ཚོས་

ག་རྗེ་བྗེད་དགྩོས་མིན་ཤྗེས་ཀི་མྗེད་ཅྗེས་ལན་བཏབ་ཡྩོད། སིད་གཞུང་གི་ལས་ཁུངས་ཀི་

མདུན་དུ་འཛོམས་རྗེས་ཁྩོང་ཚོས་སྐད་འབྩོད་བྗེད་རྒྱུ་འགྩོ་བཙུགས་པ་རྗེད། སྐར་མ་ཁ་ཤས་

ཀི་རྗེས་སུ་ཁྩོང་ཚོ་འཛིན་བཟུང་བས་ཏྗེ་སྐྗེད་རགས་དང་། རྒྱུག་པ། མྗེ་མདའ། ལགས་ཧང་

བཅས་ལག་ཏུ་གང་ཐྗེབས་སྤད་དྗེ་ཉྗེས་བརྡུང་ཚོད་མྗེད་བཏང་བ་རྗེད།

དགྗེ་འདུན་པ་ཚོ་དང་ཕི་རྒྱལ་བའི་དཔང་པྩོ་དྗེའི་དབར་ལ་བྱུང་བའི་གྗེང་མྩོལ་འདིས། བྩོད་

པའི་འགྩོག་རྩོལ་གི་གཏིང་རིང་བའི་ཞན་ཆ། སང་ལམ་སྟྗེང་གི་ངྩོ་རྩོལ་འདི་དག་ལ་འཆར་གཞི་
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ར་བ་ནས་མྗེད་པ་གསལ་སྟྩོན་བས་ཡྩོད། སྗེར་ལངས་འདིའི་སྐབས་ཀི་ངྩོ་རྩོལ་ཚང་མ། ལས་

འགུལ་ལ་འཆར་གཞི་འདིང་བར་ཉི་མ་རྗེ་ཟུང་མ་གཏྩོགས་བཏང་མྗེད་པའི་དགྗེ་འདུན་པ་དང་། 

ཡང་ན་བཙུན་མའི་སྗེ་ཁག་ཆུང་ངུ་ཞིག་གིས་འགྩོ་བཙུགས་ཏྗེ། མཐའ་མ་དྗེར་ཁྩོང་ཚོ་བཙོན་

ཁང་ནང་ལྩོ་མང་སྩོད་དགྩོས་ཐུག་ཡྩོད། དགྗེ་འདུན་པ་དང་བཙུན་མ་བཅུ་གངས་ཞིག་གིས་འགྩོ་

བརམས་པའི་ངྩོ་རྩོལ་རྔམ་སྟྩོན་མང་ཆྗེ་བ་དྗེ་དག་ལ། སྩོན་དུ་འཆར་འགྩོད་དང་གྩོ་སྒྲིག་གང་

ཡང་མྗེད་པར། གྩོ་བུར་དུ་ཁ་ཐུག་དྗེ་གར་མི་བརྒྱ་ཕག་འཛུལ་ཞུགས་བས་པའི་གྩོམ་བགྩོད་ལ་

འགྱུར་ཡྩོད། ངྩོ་རྩོལ་བ་ཚོས་ཉྗེས་རྡུང་དང་། མནར་གཅྩོད། བཙོན་འཇུག་བཅས་མྱངས་ཏྗེ་

ཡིད་ཆྗེས་དཀའ་བའི་སྙིང་སྟྩོབས་བསྟན་ཡྩོད། འྩོན་ཀང་ཐབས་བྱུས་མྗེད་པའི་སྟྩོང་ཆ་དྗེ་སྙིང་

སྟྩོབས་གཅིག་པུས་ཁ་གསབ་བྗེད་ཐུབ་པ་མྗེད། 

ཕི་ལྩོ་༡༩༨༧ དང་། ༡༩༨༨། ༡༩༨༩ སྩོ་སྩོའི་ནང་བྱུང་བའི་རང་འགུལ་རང་བཞིན་ཅན་གི་

ངྩོ་རྩོལ་རྔམ་སྟྩོན་དྗེ་དག་གིས། ངྩོ་རྩོལ་བ་ཚོར་སྟངས་འཛིན་བྗེད་དཀའ་བ་དང་། ཉྗེན་རྩོག་པའི་

གདུག་རྩུབ་འྩོག་ཚུད་ས་བར་གྱུར་ཏྗེ། སྟངས་འཛིན་མི་ཐུབ་པ་དང་འཚེ་བའི་རྣམ་པར་བསྒྱུར་

དུ་བཅུག་ཡྩོད། སྐབས་རྗེ་རྗེར་ངྩོ་རྩོལ་གཅིག་ཟིང་ཆའི་རྣམ་པར་འགྱུར་ཡྩོད་ན། དྗེ་ནི་འཚེ་བའི་

ཕྩོགས་སུ་སང་མདའ་གཡྩོ་བའི་སྐ་བྩོ་ཚོས་རང་འགུལ་གིས་མཉམ་ཞུགས་པའི་རྐྗེན་ལས་བྱུང་

ཡྩོད། གཅིག་བས་ན། དགྩོན་པའི་ནང་གི་མི་ཚེ་ནས་ལུས་སྗེམས་གཉིས་ལ་སྦྱྩོང་བདར་མཐྩོ་བྩོ་

ཐྩོབ་པ་ལ་བརྗེན་ནས། དགྗེ་འདུན་པ་དང་བཙུན་མ་རྣམས་རང་བཞིན་གི་སྒྲིག་ལམ་བཟང་བ་

བྱུང་བ་ཡིན་འགྩོ། ལྷག་པར་དུ་དགྗེ་འདུན་པ་ཚོ་ཐྩོག་མར་ལས་འགུལ་གི་འཆར་གཞི་འདིང་

བའི་སྐབས་ནས་ཡྩོད་པ་དང་། བྩོད་མི་སྐ་བྩོ་རྣམས་རྗེས་སུ་ངྩོ་རྩོལ་ནང་ཞུགས་པས། དགྗེ་

འདུན་པ་ལས་མྗེ་འབར་སྐྗེན་པ་ཡྩོད། འཚེ་མྗེད་ཞི་བའི་སྒྲིག་ལམ་ལ་གས་ཆག་བྱུང་བ་དྗེ། རྒྱ་

ནག་དམར་པྩོའི་སིད་གཞུང་གིས། རང་ཉིད་དྲིལ་བསྒྲགས་ཆྗེད་དུ་ལག་ཆ་ལྟ་བུར་མྱུར་པྩོ་དང་
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གྲུང་པྩོའི་སྩོ་ནས་བྗེད་སྤྩོད་བཏང་ཡྩོད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བྩོད་མིའི་འཐབ་རྩོད་ལ་མིང་ཆད་

བཟྩོ་བ་དང་། བྩོད་ལ་ཡྩོད་པའི་རྒྱལ་སྤིའི་གདུངས་སྗེམས་མཉམ་སྐྗེད་དྗེ་མྗེད་པར་བཟྩོ་ཐབས། 

བྩོད་མིའི་རང་དབང་གི་མངྩོན་འདྩོད་ཐད་རྒྱ་ནག་མི་མང་གི་བསམ་ཚུལ་སྐུལ་སྩོང་བྗེད་རྒྱུ་

བཅས་ཀི་ཆྗེད་དུ། བྩོད་མི་ཚོས་མཁར་དབང་གཏྩོར་བཤིགས་ཀི་ལས་ལ་ཞུགས་པའི་བརན་

འཕིན་དྗེ་དག་ཡང་ཡང་རྒྱང་སིང་བས་ཡྩོད། 

འཆར་གཞི་མྗེད་པ་དྗེ་གྩོ་སྒྲིག་བྗེད་སའི་གྩོ་ཡུལ་མྗེད་པའི་རྐྗེན་གི་ཡིན་པའི་འགྗེལ་བཤད་

བྗེད་ཐུབ། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བྩོད་མི་ནང་ཁུལ་གི་འབྗེལ་བ་དྗེ་གསང་མྱུལ་བ་བཙུགས་པ་

དང་། ཁ་པར་ཟུར་ཉན་བྗེད་པའི་འཐབ་རལ་གི་རིགས་བྗེད་སྤྩོད་བཏང་སྟྗེ་ཞིབ་ཚགས་པྩོའི་སྩོ་

ནས་སྩོ་ལྟ་བྗེད་ཀི་ཡྩོད། ལས་འགུལ་ནང་མཉམ་ཞུགས་བྗེད་མཁན་ཚོ་བདུན་ཕག་རྗེ་ཟུང་གྩོང་

ནས་གསར་འཇུག་བྗེད་རྒྱུ་དྗེས། ཁྩོང་ཚོ་འཛིན་བཟུང་བྗེད་པའི་ཉྗེན་ཁ་ཆྗེ་རུ་གཏྩོང་གི་ཡྩོད། 

དྗེས་ན། ཆབ་སིད་ཀི་ཁྩོར་ཡུག་གིས་བཟྩོས་པའི་གསང་རྒྱའི་རིམ་པ་དྗེས། འཆར་གཞི་འདིང་

རྒྱུ་དྗེ་ཧ་ཅང་ཁག་པྩོ་བཟྩོས་ཡྩོད། དྗེ་དང་དུས་མཉམ་དུ་ལས་འགུལ་བ་ཚོར་འདི་ལྟ་བུའི་ས་

འྩོག་གི་བ་བ་བྗེད་པའི་ཉམས་མྱྩོང་ཡང་མྗེད། དྗེས་ན། དགྗེ་འདུན་པ་དང་བཙུན་མ་ཚོ་ལ་ངྩོ་

རྩོལ་དྗེ་དམིགས་ཡུལ་བྗེ་བག་པ་ཞིག་བསྒྲུབ་པའི་ཐབས་ལམ་མ་ཡིན་པར། ངྩོ་རྩོལ་དྗེ་རང་

དམིགས་ཡུལ་དུ་འགྱུར་ཡྩོད། མདྩོར་ན་ལག་ཆ་ཞིག་གམ་ཐབས་བྱུས་ཞིག་མ་ཡིན་པར་

མཚོན་རགས་ཀི་ལས་འགུལ་དུ་འགྱུར་ཕིན་པ་རྗེད། དཔྗེར་ན། ཁྩོང་ཚོས་འཛིན་བཟུང་ལས་

གཡྩོལ་ཐུབ་པའི་ངྩོ་རྩོལ་གི་ཐབས་ལམ་ཞིག་བཙལ་མྗེད། དྩོན་དངྩོས་སུ་ཁྩོང་ཚོའི་འདུན་པ་ལྟྗེ་

བ་དྗེ་བཙོན་ཁང་ལ་འགྩོ་རྒྱུ་དྗེ་རྗེད། གནས་སྐབས་འགའ་ཤས་ཀི་ནང་དུ་འདི་ལྟ་བུའི་ལས་

འགུལ་གིས་ཉྗེན་རྩོག་པ་ཚོ་ཚུགས་ཁ་འཐྩོར་ནས་ལས་འགུལ་ཞིག་ལ་ཁབ་བསྒྲགས་ཆྗེན་པྩོ་

བཟྩོ་ཐུབ་ཀི་ཡྩོད། འྩོན་ཀང་འདི་ལ་འགུལ་ཤུགས་རྒྱུན་སྐྩོང་བའི་ཆྗེད་དུ་མངྩོན་པར་མི་གསལ་
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བའི་བྗེད་ལས་དང་། མངྩོན་པར་གསལ་བའི་བྗེད་ལས་དབར་ལ་བརྗེ་རྗེས་བྗེད་པ་སྩོགས་ཐྗེ་

བའི་འཐབ་རལ་སྣ་འཛོམས་ཀི་དགྩོས་མཁྩོ་ཡྩོད་ཀང་། བྩོད་པའི་ལས་འགུལ་ལ་དྗེ་དག་བྱུང་

མྗེད། ཁྩོང་ཚོའི་ཐབས་བྱུས་ཀི་རིགས་པ་དྗེ། བཙོན་ཁང་ནང་དུ་དཀའ་སྡུག་མྱྩོང་རྒྱུ་དང་དཀའ་

སྡུག་དྗེ་ཆབ་སིད་ཀི་མ་རར་བྗེད་སྤྩོད་བས་ཏྗེ། རྒྱ་ནག་གི་བྩོད་ཐྩོག་དབང་སྒྱུར་དྗེ་ཁིམས་

མཐུན་མིན་པ་བཟྩོ་ཆྗེད། གྩོ་ལའི་བྩོད་རང་དབང་ལས་འགུལ་སྩོགས་ཕི་ཕྩོགས་ལ་རྗེ་ལྟྩོས་

བྗེད་རྒྱུ་དྗེ་རྗེད། 

སྦྱར་ཡིག་གི་ལས་འགུལ།

ངྩོ་རྩོལ་བ་ཚོས་ཕན་བུ་ཉྗེན་ཁ་ཆུང་བའི་འཐབ་རལ་གཞན་ཡང་བཀྩོལ་སྤྩོད་བས་ཡྩོད། 

སྦྱར་ཡིག་བཟྩོ་བའི་ལས་འགུལ་དྗེ་ཧ་ཅང་གགས་ཆྗེ་བའི་འཐབ་རལ་ཞིག་རྗེད། མཚན་ལ་གྩོང་

འཁྗེར་གི་སང་ལམ་ཀག་ཀྩོག་དྗེ་ཚོ་བྗེད་སྤྩོད་བཏང་སྟྗེ། ལྷ་སའི་ནང་དུ་སྦྱར་ཡིག་གི་ལས་

འགུལ་སྗེལ་བ་དྗེ་གསང་བའི་འཐབ་རལ་ཡང་དག་དྗེ་རྗེད། བྩོད་མི་ལས་འགུལ་བ་ཚོས་མཚན་

ལ་གསང་སྟབས་ཀི་སྩོ་ནས། བྩོད་ལ་རང་བཙན་དགྩོས། རྒྱ་མི་བྩོད་ནས་ཕིར་ལྩོགས་བྩོས། 

༧རྒྱལ་བ་རིན་པྩོ་ཆྗེ་སྐུ་ཚེ་བརན་པར་ཤྩོག་བཅས་པའི་སྦྱར་ཡིག་བྩོད་ཡིག་དང་། དབིན་ཇི། 

རྒྱ་ཡིག་བཅས་སུ་བིས་ཏྗེ་སྦྱར་བ་རྗེད། སྦྱར་ཡིག་ལས་འགུལ་གིས་དགྩོས་དྩོན་མང་པྩོ་གྲུབ་

ཡྩོད། དྗེ་དག་གིས་༼བྩོད་རང་བཙན་གི་མངྩོན་འདྩོད་དྗེ་རྒྱ་མི་དང་། འཛམ་གིང་མི་མང་ལ་

བར་འཁྩོལ་བ་བས་ཡྩོད་པ་དང་། བྩོད་རང་བཙན་འཐབ་རྩོད་ཀི་ཆྗེད་དུ་བྩོད་རིགས་ཡྩོངས་

རྩོགས་ཆིག་བསྒྲིལ་བྗེད་པར་སྗེམས་ཤུགས་སར་ཡྩོད། བྩོད་ཀི་ཆབ་སིད་གནས་བབ་དང་། 

འགྩོ་བ་མིའི་ཐྩོབ་ཐང་སྩོགས་ཀི་གནད་དྩོན་ཐད་ལ་བྩོད་མིར་སྩོབ་གསྩོ་སྤྩོད་པའི་ཞབས་

འདྗེགས་ཞུས་ཡྩོད།༽
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བྩོད་མི་ཚོས་སྦྱར་ཡིག་གི་ལས་འགུལ་བརྒྱུད་དྗེ། བྗེད་ལས་ཀི་ནང་དུ་ས་འྩོག་དར་ཐག་

གི་བཞད་གད་ཀི་རྣམ་པ་ཞིག་ཀང་དར་སྗེལ་གཏྩོང་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡྩོད། ཕི་ལྩོ་༡༩༩༡ ལྩོར། 

སྦྱར་ཡིག་ལས་འགུལ་གི་གགས་པ་རྗེ་མྩོར་སྩོན་པའི་སྐབས་སུ། རྒྱ་ནག་དབང་འཛིན་པ་ཚོས་

སྦྱར་ཡིག་སྦྱྩོར་བའི་ལས་འགུལ་དྗེ་འགྩོག་པའི་ཆྗེད་དུ་མཚན་ལ་ཉྗེན་རྩོག་པའི་ཚན་པ་གཏྩོང་

གི་ཡྩོད། མཚན་གཅིག་ལ། སྦྱར་ཡིག་བཀྩོག་མཁན་ཉྗེན་རྩོག་པའི་ཚན་པ་དྗེས། མཚན་གི་

བསྐྩོར་སྐྩོད་ཚར་ནས་ལས་ཁུངས་སུ་ཕིར་འཁྩོར་དུས། ཉྗེན་རྩོག་ལས་ཁུངས་ཡྩོངས་རྩོགས་

བྩོད་རང་བཙན་སྐྩོར་གི་སྦྱར་ཡིག་གིས་ཁྗེངས་བསད་པ་མཐྩོང་བ་རྗེད། བཞད་གད་ལན་པའི་

ལྩོ་རྒྱུས་འདི་ལྟ་བུས། ཆབ་སིད་ཀི་དྩོན་རྐྗེན་དཀྱུས་མ་རྣམས། དབང་འཛིན་པ་དྗེར་འཇིགས་

རྒྱུ་ཕར་བཞག་བཞད་གད་ཀི་ཡུལ་དུ་བཟྩོས་ཏྗེ། དྗེའི་ཞན་ཆ་ཐྗེར་འདྩོན་བྗེད་པར་དྲན་གསྩོ་

འྩོས་པའི་གཏམ་རྒྱུས་ལ་བསྒྱུར་ཡྩོད། 

སྐབས་རྗེ་བྩོད་མི་ལས་འགུལ་བ་ཚོས་སྦྱར་ཡིག་དྗེ་དག་མང་ཚོགས་ལ་སྩོབ་གསྩོ་སྤྩོད་

པའི་ལག་ཆ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། སིད་གཞུང་གི་གསལ་བསྒྲགས་རྣམས་ལ་གདྩོང་ལྗེན་གིས་ལན་

འདྗེབས་བྗེད་པའི་ལག་ཆར་ཡང་བྗེད་སྤྩོད་བཏང་སྟྗེ། གང་རིགས་ཀི་རིགས་རྣམས་བགྩོ་གྗེང་

དང་རྩོད་རྭའི་སིངས་ཆར་གྱུར་ཡྩོད། ཕི་ལྩོ་༡༩༩༣ ལྩོར། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཁ་བལ་རིང་

ལུགས་འགྩོག་ཐབས་ཀི་འབད་བརྩོན་བས་ཏྗེ། བྩོད་རང་སྐྩོང་ལྩོངས་སིད་གཞུང་གི་བྩོད་

རིགས་ལས་བྗེད་རྣམས་ལ། གལ་ཏྗེ་བྩོད་ལ་རང་བཙན་ཐྩོབ་ན། ཁྩོང་ཚོ་ཚང་མའི་གྩོ་གནས་

ཤྩོར་རྒྱུ་ཡིན་པའི་ཉྗེན་བར་ཞིག་བཏང་བ་རྗེད། དྗེའི་ལན་དུ་བྩོད་མི་ལས་འགུལ་བ་ཚོས། དྗེ་མ་

ཐག་ཏུ་གལ་ཏྗེ་བྩོད་ལ་རང་དབང་བྱུང་ན། བྩོད་ནང་གི་དཔྩོན་རིགས་ཚོའི་གྩོ་གནས་རང་

འཇགས་གནས་རྒྱུ་དང་། བཙན་བྩོལ་བྩོད་གཞུང་སྩོ་བརྒྱབ་རྒྱུ་ཡིན་པའི་༧རྒྱལ་བ་རིན་པྩོ་

ཆྗེའི་དམ་བཅའ་དྗེ་ལུང་དྲངས་ཏྗེ་སྦྱར་ཡིག་སྦྱར་ཡྩོད། 
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དྲིལ་བསྒྲགས་ཡིག་ཆ་འགྗེམས་སྗེལ།

ཧ་ཅང་གགས་ཆྗེ་བའི་འཐབ་རལ་གཞན་ཞིག་ནི། འགྩོ་བ་མིའི་ཐྩོབ་ཐང་དང་། མང་གཙོ། 

བྩོད་ཀི་བྱུང་རབས་བཅས་ཀི་སྐྩོར་ལ་འགྗེམ་ཡིག་དང་། ཤྩོག་ལྷྗེ། དྗེབ་བཅས་བཀག་འགྩོག་

བས་པའི་ཡིག་ཆ་དཔར་སྐྲུན་དང་འགྗེམས་སྗེལ་བྗེད་རྒྱུ་དྗེ་རྗེད། ཡིག་ཆ་འདི་ཆབ་སིད་ཀི་གྩོ་

རྩོགས་ཆྗེ་རུ་གཏྩོང་རྒྱུར་དམིགས་ཏྗེ་བཀམས་པ་རྗེད། བྩོད་ནང་དུ་༡༩༨༠ དང་༩༠ ནང་

གགས་ཆྗེ་ཤྩོས་ཀི་རྒྱུ་ཆ་ཁབ་སྗེལ་བྱུང་བ་འགའ་ཞིག་ནི། ༧གྩོང་ས་མཆྩོག་གི་མཛད་རྣམ་དང་

། བྩོད་སྐད་དུ་བསྒྱུར་བའི་ཡྩོངས་ཁབ་གསལ་བསྒྲགས་འགྩོ་བ་མིའི་ཐྩོབ་ཐང་དང་། ཞི་བའི་གྩོས་

འཆར་དྩོན་ཚན་ལྔ་བཅས་རྗེད། དགའ་ལན་དགྩོན་པའི་གྲྭ་ཟུར་ཞིག་ལྟར་ན། ཁྩོང་ཚོས་༼ཡིག་

ཆ་དྗེ་དག་གཏྩོང་ཡིག་དང་། འགྗེམ་ཡིག ལྟྗེབ་ཤྩོག་བཅས་ཀི་རྣམ་པར་དཔར་བཏབ་སྟྗེ། མང་

ཚོགས་འདུ་འཛོམས་ཆྗེ་ཤྩོས་ཀི་ས་གནས། དཔྗེར་ན། བར་བསྐྩོར་གིང་ག་ལྟ་བུར་འཇྩོག་པ་

དང་། དར་ལྩོག་དང་མཉམ་དུ་སྒྲྩོག་པ་ཡང་བས་ཡྩོད།༽ ཡིག་ཆ་འགྗེམས་སྗེལ་གི་ཐབས་ལམ་

རིག་རལ་ཅན་འདི་དག་ལ། གདྩོང་དང་གདྩོང་ཐུག་པའི་འབྗེལ་བའི་དགྩོས་མཁྩོ་མྗེད་སྟབས། 

ཉྗེན་རྩོག་པས་ལས་འགུལ་བ་ངྩོས་བཟུང་ཐུབ་རྒྱུའི་ཉྗེན་ཁ་དྗེ་ཆུང་དུ་ཕིན་ཡྩོད། ཤྩོག་ལྷྗེ་དང་

འགྗེམ་ཤྩོག་ཁག་ལ་མིང་འཁྩོད་མྗེད་པའི་ཐྩོག་ནས། གནས་ར་ཆྗེན་ཡྩོད་སར་བཞག་པ་དྗེ་དག་

རྒྱ་ནག་ཉྗེན་རྩོག་པས་བར་བཅད་མ་བྱུང་སྩོན་ལ་བྩོད་མིའི་ལག་ཏུ་བདྗེ་འབྩོར་ཡྩོང་གི་ཡྩོད། 

གང་འདབ་རི་མྩོ།

དུས་ཡུན་འདིའི་རིང་ལ་རིགས་ལྗེབ་ཀི་རི་མྩོ་སྐབས་རྗེ་བྗེད་སྤྩོད་བཏང་ཡྩོད། ཕི་ལྩོ་

༡༩༩༢ ཟ་༧ པའི་ནང་དུ་བྩོ་བཟང་ཞྗེས་པའི་དགྗེ་འདུན་པ་ཞིག་དང་ཁྩོ་པའི་གྩོགས་པྩོ་ཚོས། 

ལྷྩོ་ཁ་ཁུལ་གི་སྤི་བདྗེ་ཞྩོལ་གི་གཞུང་ལམ་དང་། ས་གནས་དངུལ་ཁང་གི་རིགས་ལྗེབ་ཏུ་རང་
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བཙན་གི་འབྩོད་སྒྲ་འཁྩོད་པའི་རི་མྩོ་བིས་པ་རྗེད། བྩོད་མི་ཚོས་གྩོང་སྗེའི་དཔྩོན་རིགས་ཀི་སྣུམ་

འཁྩོར་དང་། དགྩོན་པ། གཞུང་གི་ཁང་པའི་རིགས་པ་ཐྗེ་བའི་ངྩོས་སྣ་ཚོགས་ཀི་སྟྗེང་དུ་ངྩོ་རྩོལ་

གི་རི་མྩོ་བིས་ཡྩོད།

བསྐྩོར་བ།

ནང་ཆྩོས་ཀི་གཞི་རས་བཟྩོ་ལྟ་བཟྩོས་པའི་བྩོད་མི་དཀྱུས་མའི་འཇིག་རྗེན་ལ་ལྟ་སྟངས་

དྗེས། ཁྩོང་ཚོའི་འཐབ་རལ་གི་གདམ་ཁ་བྗེད་པ་ལ་ཤུགས་རྐྗེན་ཆྗེན་པྩོ་ཐྗེབས་ཡྩོད། ཕི་ལྩོ་

༡༩༨༧ ནང་གི་ངྩོ་རྩོལ་གི་ལས་འགུལ་ཧ་ལམ་ཚང་མ། གཏིང་ཟབ་པའི་ཆྩོས་ཕྩོགས་ཀི་

མཚོན་རགས་ཤིག་གི་ངྩོ་བྩོར། ཇྩོ་ཁང་ལ་བསྐྩོར་བ་བྗེད་པའི་ཆྩོ་ག་ཞིག་ནས་འགྩོ་བཙུགས་

ཡྩོད། དགྗེ་འདུན་པ་ཚོས་ཇྩོ་ཁང་ལ་བསྐྩོར་བ་བས་ཏྗེ། དད་པའི་མཚོན་དྩོན་དཀྱུས་མ་བསྐྩོར་

བ་བྗེད་པ་དྗེ་ཆབ་སིད་འགྩོག་རྩོལ་གི་གྩོ་ཆའི་ནང་དུ་བསྡུས་པ་རྗེད། འགྩོག་རྩོལ་ནང་དུ་

མཉམ་ཞུགས་བྗེད་པའི་སྩོ་ཐྗེམ་དྗེ་དམའ་རུ་གཏྩོང་ཆྗེད། ཉིན་རྗེའི་བ་སྩོ་དཀྱུས་མ་ཞིག་འགྩོག་

རྩོལ་གི་བྗེད་ལས་སུ་བསྒྱུར་བ་རྗེད། ཟ་བ་རྗེས་མ་དྗེ་དག་གི་ནང་དུ་བྩོད་པས། ཇྩོ་ཁང་ལ་

བསྐྩོར་བ་བྗེད་པ་དང་། འཕིན་མཆྩོད་འབུལ་བ། སྩོས་འབུལ་བ། རླུང་ར་གཏྩོང་བ་བཅས་ཀི་

ཆྗེད་དུ་བར་བསྐྩོར་ནང་དུ་ཚང་ག་ཤིག་ཤིག་སྗེབས་ཡྩོད། ཆྩོས་ཕྩོགས་ཀི་བ་བ་འདི་དག་གི་

རྒྱབ་ཏུ་ཆབ་སིད་ཀི་ཀུན་སྩོང་སྦས་ནས་ཡྩོད་པ་དྗེ། གལ་ཏྗེ་རྒྱ་ནག་དབང་འཛིན་པ་ཚོས་ཤྗེས་

རྩོགས་བྱུང་ཡྩོད་ན་ཡང་། དབང་ཆ་གཅིག་སྡུད་ཀི་འཁྩོན་འཛིན་བྗེད་པ་ཙམ་ལས། དཔང་

རགས་ར་འཕྩོད་ཀིས་ཉྗེས་ཆད་གཏྩོང་ཐབས་མྗེད། 

ངྩོ་རྩོལ་གི་གླུ་ལྗེན་པ།

ཕི་ལྩོ་ཆིག་སྟྩོང་དགུ་བརྒྱ་དགུ་བཅུའི་ནང་། དམིགས་བསལ་ཆབ་སིད་བཙོན་པ་ཚོའི་ཁྩོད་
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ལ། བྩོད་ནང་ངྩོ་རྩོལ་གི་འཐབ་རལ་གི་རྣམ་པར་གླུ་ལྗེན་རྒྱུ་དྗེ་དར་ཁབ་ཆྗེན་པྩོ་བྱུང་བ་རྗེད། 

གཞས་གཏྩོང་བའི་ངྩོ་རྩོལ་གི་དྩོན་རྐྗེན་གགས་ཆྗེ་ཤྩོས་གཅིག་དྗེ། གབས་མཆི་བཙོན་ཁང་གི་

བཙུན་མ་བཅུ་བཞིས་རང་བཙན་གི་གླུ་གཞས་སྒྲ་འཛིན་འཁྩོར་ཐག་ནང་དུ་གསང་བའི་སྩོ་ནས་

བཅུག་པ་དྗེ་རྗེད། འཁྩོར་ཐག་དྗེ་གསང་བའི་སྩོ་ནས་རྒྱ་གར་དུ་སྗེབས་མ་ཐག་གཞས་ཀི་འཁྩོར་

ཐག་བརྒྱ་ཕག་མང་པྩོ་སྐར་བཤུ་བས་ཏྗེ་འགྗེམས་སྗེལ་བས་པ་རྗེད། བཙུན་མ་དྗེ་ཚོ་ལ་

”གབས་མཆིའི་བཙུན་མ་བཅུ་བཞི་”ཞྗེས་ཡྩོངས་གགས་ཆགས་པ་རྗེད། བྩོད་ནང་དུ་ཉན་མི་

ཆྩོག་པའི་ཁྩོང་ཚོའི་གཞས་ཚིག་དྗེ་ཚོ། བཙུན་མ་ཚོའི་དཀའ་སྡུག་ཁབ་བསྒྲགས་བྗེད་པ་དང་། 

ཁྩོང་ཚོ་གྩོད་གྩོལ་ཡྩོང་བར་རྒྱལ་སྤིའི་གནྩོན་ཤུགས་བཟྩོ་བའི་ཆྗེད་དུ་འགྩོ་བ་མིའི་ཐྩོབ་ཐང་

ཚོགས་པས་བྗེད་སྤྩོད་བས་ཡྩོད། བྩོད་ཀི་བྩོ་དང་རྩོལ་དབངས་ཞིབ་འཇུག་པ་ཨཱ་ན་ མྩོར་ཁྩོམ་

གིས་༼བྩོད་ཡྩོངས་ཁབ་ཏུ་ངྩོ་རྩོལ་གི་གཞས་རྣམས་གཞི་རིམ་མང་ཚོགས་ཀི་ནང་དང་། 

བཙོན་ཁང་གི་ནང་། དྗེ་བས་ཡ་མཚར་བ་ཞིག་ལ་རྩོལ་དབངས་འཁབ་སྟྩོན་བྗེད་སའི་སྤྩོ་སྐིད་

ཁང་དང་། རྩོལ་དབངས་ཀི་འྩོད་སྗེར་བཅས་ཀི་ནང་དུ་རྗེད་ཀི་ཡྩོད། དྗེ་དག་སྗེར་བདག་ཡིན་པ་

དང་། གསང་རྒྱ་བས་པ། གདྩོང་ཐུག་ཅན་བཅས་སྣ་ཚོགས་ཡྩོད།༽ ཅྗེས་བིས་ཡྩོད།

མཐུན་ལམ་མི་བྗེད་པ།

དུས་ཡུན་འདིའི་རིང་བཀྩོལ་བའི་ངྩོ་རྩོལ་གི་ཐབས་ལམ་སྣ་ཚོགས་དང་བསྡུར་ན། བྩོད་མི་

ཚོས་མཐུན་ལམ་མི་བྗེད་པའི་ལས་འགུལ་དང་། འཚེ་མྗེད་ཞི་བའི་ཐྗེ་གཏྩོགས་ཀི་ཐབས་ལམ་

ཁག་ལ་ཚོད་ལྟ་ཧ་ལམ་བས་མྗེད། ཕི་ལྩོ་༡༩༨༨ དང་༡༩༨༩ ནང་དུ་ལྷ་སའི་དགྗེ་འདུན་པ་

ཚོས། ཕི་རྒྱལ་བ་ཚོ་ལ་བག་ཆགས་འཇྩོག་ཕིར། དུས་སྟྩོན་ལ་ཚོགས་འཛོམས་ཤུགས་ཆྗེ་

འདྩོད་མཁན་གཞུང་གི་དཔྩོན་རིགས་ཚོ། ཁ་སྐྗེངས་པྩོ་བཟྩོ་ཆྗེད་དུ་སིད་གཞུང་ནས་ཆྩོག་
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མཆན་ཡྩོད་པའི་ལྩོ་རྗེའི་སྨྩོན་ལམ་ཆྗེན་མྩོ་ལ་ཕིར་ལྩོག་བས་ཡྩོད། དགྗེ་འདུན་པ་ཚོས་ཕིར་

ལྩོག་བས་པ་ལ་བརྗེན་ནས། རྒྱ་ནག་དབང་འཛིན་པ་ཚོ་ལ་དུས་སྟྩོན་དྗེ་དྲིལ་བསྒྲགས་ཀི་ལག་

ཆར་བྗེད་སྤྩོད་བྗེད་རྒྱུའི་གྩོ་སྐབས་མ་སྤད་པར། དུས་སྟྩོན་ཕིར་བཤྩོལ་བས་པ་རྗེད། ཡིན་ན་

ཡང་། སྤིར་བཏང་བས་ན། དུས་ཡུན་འདི་ཡྩོངས་རྩོགས་ཀི་ནང་དུ་མཐུན་ལམ་མི་བྗེད་པའི་

བྗེད་སྤྩོད་དྗེ་ཚད་ཅན་ཞིག་ལས་བྱུང་མྗེད། ངྩོ་རྩོལ་གི་འཐབ་རལ་རྣམས་ཆྗེས་ཉྗེན་ཁ་ཅན་དང་། 

གྩོང་གུད་ཅན་ཡིན་པའི་ཁྩོར་ཡུག་བྗེ་བག་པ་ཞིག་གི་ནང་དུ། མཐུན་ལམ་མི་བྗེད་པའི་འཐབ་

རལ་རྣམས་ལ་ཚོད་ལྟ་མ་བྱུང་བར་ཅིའི་ཕིར་ལྷག་པ་རྗེད་དམ། 

རྒྱུ་མཚན་གཅིག་ནི། འཚེ་མྗེད་ཞི་བའི་འཐབ་རྩོད་གཞན་དག་སྐྩོར་གི་གནས་ཚུལ་ལ་བྩོད་

མི་ཚོར་རྒྱུས་མངའ་ཆུང་བས་རྗེད། དྗེའི་སྟྗེང་དུ་རྒྱ་ནག་གིས་བཀག་འགྩོག་བས་པ་དང་། འཚེ་

མྗེད་ཞི་བའི་འགྩོག་རྩོལ་སྐྩོར་བྩོད་སྐད་ནང་ཉུང་བའི་རྐྗེན་གིས་ཡིན་པར་དྩོགས་པ་མི་དགྩོས། 

བྩོད་མི་ཚོར་སྙན་གགས་ཅན་གི་མི་སྣ། མྗེས་པྩོ་དམ་པ་གན་དྡི་དང་། མར་ཊིན་ལུ་ཐར་ཀིང་། 

ནྗེལ་སྩོན་ མཎྜཱྗེལཱ་བཅས་ལ་རྒྱུས་མངའ་ཡྩོད་ཀང་། ཁྩོང་ཚོས་ཞིབ་ཅིང་ཕ་བའི་འཆར་གཞི་

བཏིང་ནས་འགྩོ་འཁིད་པའི་འཚེ་མྗེད་ཞི་བའི་ལས་འགུལ་གི་སྐྩོར་ལ་ཤྗེས་རྩོགས་དྗེ་ཙམ་མྗེད། 

འཚེ་མྗེད་ཞི་བའི་འགྩོག་རྩོལ་གི་ལྩོ་རྒྱུས་ཐྩོག་ལ་ཤྗེས་རྩོགས་ཞན་པའི་དབང་གིས། ཐྩོབ་རུང་

བའི་གདམ་ཁའི་འཁྩོར་རྒྱ་དྗེ་རང་བཞིན་གིས་ཆུང་དུ་ཕིན་ཡྩོད། 

སྩོལ་རྒྱུན་ལ་བྩོད་མི་ཚོའི་དབུས་སུ་ཐབས་བྱུས་དང་གཡྩོ་སྒྱུ་ལས། དཔའ་བྩོ་ཁྩོག་དང་

སྙིང་སྟྩོབས་ལ་གུས་བརི་དང་མཐྩོང་ཆྗེ་བ་ཐྩོབ་ཡྩོད། དཔའ་བྩོ་ཁྩོག་དྗེ་རིན་ཐང་ཆྗེ་བའི་ཡྩོན་

ཏན་དུ་བརི་བའི་འདྩོད་ཕྩོགས་དྗེ། གཏིང་ཟབ་པྩོའི་སྩོ་ནས་དཔལ་རྟུལ་གི་གྩོམས་གཤིས་ལྷ་

སྒྲུང་དུ་བྗེད་མཁན་གི་བྩོད་མི་ཁྩོ་ནའི་ཐུན་མྩོང་མ་ཡིན་པའི་ཁད་ཆྩོས་ཞིག་མིན། གང་དུ་བྱུང་
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རབས་སྨྲ་བ་དང་། སྙན་ངག་མཁན། སིད་དྩོན་པ། གྩོག་བརན་བཟྩོ་མཁན་བཅས་ཀིས་བརྟུལ་

ཕྩོད་ལ་བསགས་པ་བརྩོད་མཁན་གི་འབྗེལ་ཡྩོད་དཔྗེ་མཚོན་དྗེ་པཱྩོ་ལཎཌ་ལྟ་བུ་རྗེད། མ་སྗེཇ་ 

བྷཊ་ཀྩོས་ཀི་ ཡིས་༼འཚེ་མྗེད་ཞི་བའི་བྱུང་རབས་སྐར་གསྩོ་བྗེད་པ་༽ ཞྗེས་སྐར་སྒྲིག་བས་

པའི་དཔྩོད་ཕྗེང་ནང་། ལུང་པ་གཞན་གིས་བརྟུལ་ཕྩོད་ལ་བསགས་པ་བས་པའི་གནས་ཚུལ་

འཁྩོད་པའི་རབ་བྗེད་མང་པྩོའི་ཁྩོངས་ནས་གཅིག་ཏུ། ༼པཱྩོ་ལཎཌའི་ཕ་ཡུལ་དང་། རྒྱལ་ཁབ་

ཀི་རང་དབང་དྩོན་དུ་བརྟུལ་ཕྩོད་ནི་དཔའ་བྩོ་དང་། དཔུང་དམག་གི་ཡྩོན་ཏན་དུ་རིས་ཏྗེ་རྒྱལ་

ཁབ་ཀི་དྩོན་དུ་རང་སྩོག་བྩོས་གཏྩོང་མཁན་གི་དཔའ་བྩོ་རྗེད།༽ ཅྗེས་བིས་ཡྩོད། བྩོད་མི་ཚོས་

མཐུན་ལམ་མི་བྗེད་པ་ལས་གཞན་པའི་ངྩོ་རྩོལ་གི་འཐབ་རལ་ཁག་ཡང་ཡང་བྗེད་སྤྩོད་བཏང་

བའི་རྒྱུ་མཚན་གཞན་ཞིག་ནི་ཚོར་འདུ་རགས་པའི་དབང་གིས་བརྟུལ་ཕྩོད་ལ་ཡྩོན་ཏན་དུ་

མཐྩོང་བ་དྗེ་ཡིན་སིད། གང་གིས་ཅྗེས་ན། དང་པྩོ་དྗེ་མངྩོན་གསལ་ཆུང་ལ་ཉྗེན་ཁ་ཆུང་བ་དང་། 

གཉིས་པ་དྗེ་མངྩོན་གསལ་ཆྗེ་ལ་ཉྗེན་ཁའང་ཆྗེ་བ་ཡྩོད། རྒྱ་ནག་ལྟ་བུ་སྟྩོབས་ཆྗེ་བའི་ཕྩོགས་

འགལ་བ་ཞིག་ལ། ནུས་པ་ལན་པའི་གདྩོང་ལྗེན་བྗེད་ཐུབ་པ་ལ། འཐབ་རལ་ཡང་དྗེ་དང་མཉམ་

པའི་མངྩོན་གསལ་དྩོད་པྩོ་དང་། རྒྱ་ཆྗེན་པྩོ་དགྩོས་པར་ཡིད་ཆྗེས་བྗེད་མཁན་ཚོར། མངྩོན་

གསལ་ཆུང་བའི་མཐུན་ལམ་མི་བྗེད་པའི་འཐབ་རལ་དྗེ་རིགས་བྩོ་ལ་འགྩོ་བྩོ་མ་བྱུང་བ་རྗེད།། །། 



རབ་བྗེད་༧ 

གྩོ་ལའི་གཞི་རིམ་མང་ཚོགས་ལས་འགུལ་གི་སྐྗེད་འཕྗེལ་དང་

ཉམས་ཆག་༡༩༨༩ ནས་༢༠༠༢ བར།

ལྷ་སའི་ནང་གི་ངྩོ་རྩོལ་དང་ལྷན་དུ་དྷ་རམ་ས་ལའི་རྒྱལ་སྤི་ཅན་དུ་བསྒྱུར་བའི་ཐབས་བྱུས་

གསར་པ་དྗེས་བྩོད་ཀི་ཆྗེད་དུ་རྒྱལ་སྤིའི་མང་ཚོགས་ཀི་ལས་འགུལ་གི་སྐྗེད་འཕྗེལ་དང་། 

ནུབ་ཕྩོགས་སིད་གཞུང་ཁག་གི་རྒྱབ་སྐྩོར་བཅས་བྩོད་མིའི་འཐབ་རྩོད་ལ་འགྱུར་བ་འགྩོ་བའི་

གྲུབ་འབས་གལ་ཆྗེ་གཉིས་བསྐྲུན་ཡྩོད། 

ནུབ་ཕྩོགས་སུ་ཁིམས་བཟྩོ་ལྷན་ཚོགས་ཀི་རྒྱབ་སྐྩོར།

ལྷ་སའི་ནང་གི་མངྩོན་གསལ་དྩོད་པྩོའི་ངྩོ་རྩོལ་དྗེས། བཅུ་ཕག་དྗེའི་ནང་གི་ཆབ་སིད་ཀི་

གནད་དྩོན་འགྗེལ་བརྩོད་ཅན་ཞིག་ཏུ་བསྒྱུར་ཏྗེ། བྩོད་རང་བཙན་གི་ལས་འགུལ་དྗེ་གཙོ་ཆྗེའི་

གསར་འགྱུར་དུ་བཟྩོས་ཡྩོད། ཕི་ལྩོ་༡༩༨༩ ནང་༧གྩོང་ས་༧སྐབས་མགྩོན་ཏཱ་ལའི་བ་མ་

མཆྩོག་ལ་ནྩོ་བྷྗེལ་ཞི་བདྗེའི་གཟྗེངས་རགས་འབུལ་བཞྗེས་བྱུང་བ་དྗེས། ནུབ་ཕྩོགས་མང་

ཚོགས་ཀི་བསམ་བྩོའི་ནང་དུ་བྩོད་དྩོན་བདྗེན་པའི་གནད་དྩོན་དྗེ་གསལ་དུ་བཏང་བ་རྗེད། 

གནད་དྩོན་དྗེས་ཧ་ལམ་མཚམས་འཇྩོག་ཏུ་མྗེད་པའི་གཡྩོ་འགུལ་ཞིག་བསྡུ་རུབ་བས་ཡྩོད། 

དུས་ཡུན་འདིའི་རིང་ལ་བྩོད་མིའི་འགྩོ་ཁིད་ཀིས་མངྩོན་གསལ་དྩོད་པྩོའི་སྩོ་ནས་ཨ་རིའི་གྩོས་

ཚོགས་གཙོས་འཛམ་གིང་ནང་གི་གྩོས་ཚོགས་ཁག་དང་འབྗེལ་བ་ཤུགས་ཆྗེ་བྗེད་རྒྱུའི་འགྩོ་

བཙུགས་པ་རྗེད། ཨ་རིའི་གྩོས་ཚོགས་གྩོང་འྩོག་གཉི་གའི་ནང་དུ་མང་གཙོ་ཚོགས་པ་དང་། སྤི་
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མཐུན་ཚོགས་པ་གཉི་གའི་འཐུས་མི་གཙོ་ཆྗེ་བ་ཚོས། ཚོགས་པའི་འཐྗེན་འཁྗེར་བལ་བའི་

གནད་དྩོན་གི་གལ་ནས་བྩོད་དྩོན་དྗེ་གཅིག་ཏུ་ངྩོས་འཛིན་གིས་བྩོད་དྩོན་ཐྩོག་རྒྱུན་གནས་ཀི་

རྒྱབ་སྐྩོར་བྗེད་མཁན་ཆགས་པ་རྗེད། ཨ་རིའི་གྩོས་ཚོགས་དང་། དྗེ་བཞིན་གྩོས་ཚོགས་གཞན་

ཁག་གིས་༧གྩོང་ས་ཏཱ་ལའི་བ་མ་མཆྩོག་བྩོད་མི་མང་གི་ཁིམས་མཐུན་དབུ་ཁིད་ཡིན་པ་ངྩོས་

འཛིན་དང་། རྒྱ་ནག་གིས་བྩོད་ལ་བཙན་བཟུང་བས་པར་ངྩོ་རྩོལ་ཡྩོད་པའི་གྩོས་ཆྩོད་དུ་མ་

བཞག་ཡྩོད། 

ཕི་ལྩོ་༡༩༨༧ ཟ་༡༠ ཚེས་༡༤ ཉིན། ཡྩོ་རྩོབ་གྩོགས་ཚོགས་ཀིས་ཆིག་སྟྩོང་དགུ་བརྒྱ་ལྔ་

བཅུའི་ནང་། རྒྱ་ནག་གིས་བྩོད་ལ་ཐྩོག་མར་བཙན་འཛུལ་བས་པའི་སྐབས་དང་། རིག་གནས་

གསར་བརྗེའི་སྐབས་གཉི་གར་བྩོད་ཀི་ཆྩོས་དང་རིག་གཞུང་ལ་ཡ་ང་བག་ཚ་བལ་བའི་བཙན་

གནྩོན་བས་ཡྩོད་པ་དྲན་གསྩོ་བས་ཏྗེ་གྩོས་ཆྩོད་བཞག་ཡྩོད། ཕི་ལྩོ་༡༩༨༧ ཟ་༡༢ ཚེས་༢༢ 

ཉིན། ཨ་རིའི་གྩོས་ཚོགས་ཀིས་རྒྱ་ནག་དམར་པྩོའི་དྲག་དམག་གིས་བྩོད་ལ་བཙན་འཛུལ་

གིས་བཙན་བཟུང་བས་པ་རྗེད་ཅྗེས་བརྩོད་པའི་གྩོས་ཆྩོད་དྗེ་བས་ཤུགས་ཆྗེ་བ་ཞིག་བཞག་

ཡྩོད། དྗེའི་ནང་ད་དུང་བྩོད་ནང་དུ་རྒྱ་ནག་མི་མང་སྤི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་སིད་བྱུས་དྗེས་

བཟྩོས་པའི་ཆབ་སིད་བརན་ལྷིང་མྗེད་པ་དང་། སྩོག་ཐྩོག་གི་ཉྗེས་ཆད། བཙོན་འཇུག ཁབ་ཆྗེ་

བའི་མུ་གྗེ་བྱུང་བ་བཅས་ཀི་ཐད་ཀར་རྐྗེན་བས་ཏྗེ། ༡༩༥༩ ནས་༡༩༧༩ བར་དུ་བྩོད་མི་ས་ཡ་

གཅིག་ལྷག་གི་ཚེ་སྩོག་ཤྩོར་བའི་གནས་ཚུལ་ཡང་བཀྩོད་ཡྩོད། ཕི་ལྩོ་༡༩༨༧ ནས་༡༩༩༧ 

བར་དུ་ཨ་རིའི་གྩོགས་ཚོགས་ཀིས་བྩོད་ཐྩོག་གྩོས་ཆྩོད་༢༠ ཙམ་དང་། ཡྩོ་རྩོབ་གྩོས་ཚོགས་

ཀིས་མ་མཐར་ཡང་གྩོས་ཆྩོད་༡༢ བཞག་ཡྩོད། 

གྩོས་ཆྩོད་འདི་དག་ལ་བྩོད་ཀི་མ་འྩོངས་སྐྩོར་ལ་གྩོས་མྩོལ་བྗེད་པར་རྒྱ་ནག་རྒྱ་ལྩོག་གི་
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སྟྗེང་དུ་འཁིད་ཐུབ་པའི་བཙན་ཤྗེད་ཀི་ནུས་མཐུ་མྗེད་ཀང་། འདི་དག་གིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་

ཆབ་སིད་དང་། བཟང་སྤྩོད་ཀི་རིན་འབབ་གང་འཚམ་འཇལ་དགྩོས་པ་བཟྩོས་ཡྩོད། ཕྩོགས་

གཅིག་ནས། གྩོས་ཆྩོད་འདི་དག་རྗེ་རྗེས་རྒྱ་ནག་གི་མཚན་སྙན་བྗེག་གཞྩོག་བས་ཏྗེ་འཛམ་

གིང་མི་མང་གི་བསམ་ཚུལ་གི་ཁིམས་རར་ཆབ་སིད་ཀི་མང་མྩོས་བཅད་ཁ་ཞིག་ལ་ངྩོས་

འཛིན་གི་ཡྩོད། དྗེ་བས་གལ་ཆྗེ་བ་ཞིག་ལ། གྩོས་ཆྩོད་འདི་དག་འགའ་ཞིག་གིས་བྩོད་མིའི་རང་

བཙན་གི་ལས་འགུལ་ལ་ཁ་ཡྩོད་ལག་ཡྩོད་ཀི་ཁྗེ་ཕན་སྤད་ཡྩོད། དཔྗེར་ན། དྷ་རམ་ས་ལའི་

དཀའ་ངལ་ཆྗེ་ཤྩོས་གཅིག་བྩོད་ནང་གི་བྩོད་མི་ཚོ་དང་འབྗེལ་བ་བྗེད་རྒྱུ་དྗེ་རྗེད། འྩོན་ཀང་

༡༩༩༡ ལྩོར་ཨ་རིའི་གྩོས་ཚོགས་ཀི་ཁིམས་གཞི་ཞིག་བརྒྱུད་དྗེ་ཨ་རིའི་བྩོད་སྐད་རླུང་འཕིན་

གི་རྒྱང་སིང་ལས་རིམ་འགྩོ་འཛུགས་ཀིས་བྩོད་ནང་གི་བྩོད་མི་ཚོས་ཉན་ཐུབ་པ་བྱུང་བ་དྗེས་

དཀའ་ངལ་འདི་སྗེལ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡྩོད། 

དྗེ་ལྟར་ཡང་། ཆིག་སྟྩོང་དགུ་བརྒྱ་དགུ་བཅུའི་འགྩོ་སྟྩོད་དུ་རྒྱ་ནག་གི་ཚོང་འབྗེལ་གི་རིན་

ཐང་འཕར་བ་དྗེས། ཐྩོབ་ཐང་གཞི་རར་བས་པའི་ཆབ་སིད་དྗེ་དཔལ་འབྩོར་གིས་མྩོག་མྩོག་

པྩོར་བྗེད་འགྩོ་ཚུགས་པ་རྗེད། གང་དམག་སྐབས་ཀི་བཀག་སྐིལ་གི་སིད་བྱུས་དྗེ་རྒྱ་ནག་དང་

ལྷན་དུ་མཐུན་འཇུག་བྗེད་པའི་སིད་བྱུས་ཞིག་ལ་འཕྩོ་འགྱུར་བྱུང་བ་རྗེད། ཁིམས་བཟྩོ་ལྷན་

ཚོགས་ཁག་གིས་བརྩོད་ཚིག་ནུས་ཆྗེན་གི་སྩོ་ནས་བྩོད་ལ་རྒྱབ་སྐྩོར་བྗེད་པའི་གྩོས་ཆྩོད་

འཇྩོག་བཞིན་དུ་རྒྱལ་ཁབ་འདི་དག་གི་སིད་གཞུང་གི་ངྩོས་ནས་རྒྱ་ནག་དང་ལྷན་དུ་ཚོང་དྩོན་

གྩོས་ཆྩོད་ལ་ས་རགས་འགྩོད་རྒྱུར་ཤར་རྒྱུགས་བས་པ་རྗེད། ཁིམས་བཟྩོ་ལྷན་ཚོགས་དང་

འཛིན་སྐྩོང་ལྷན་ཚོགས་གཉིས་དབར་གི་བར་སྟྩོང་དྗེ་མངྩོན་གསལ་ཇྗེ་ཆྗེར་ཕིན་པ་དྗེས། རྒྱ་

ནག་ལ་གནྩོན་ཤུགས་སྤྩོད་པར་ནུབ་ཕྩོགས་པའི་གྩོས་ཚོགས་བྗེད་སྤྩོད་བྗེད་རྒྱུ་དྗེ་འདང་ངྗེས་

ཅན་གི་ཐབས་བྱུས་ཞིག་མིན་པ་དྷ་རམ་ས་ལར་ངྩོས་འཛིན་བྱུང་ཡྩོད།
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གྩོ་ལའི་གཞི་རིམ་མང་ཚོགས་ཀི་སྐུལ་སྩོང་དང་། བྩོད་དྩོན་རྒྱབ་སྐྩོར་གི་གཞུང་

འབྗེལ་མ་ཡིན་པའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཁག་གི་སྐྗེད་འཕྗེལ།

གཅིག་བས་ན་ལྷ་སའི་ནང་གི་ངྩོ་རྩོལ་དང་། དྷ་རམ་ས་ལའི་ཐབས་བྱུས་ལན་པའི་ཚད་

འཇལ་སྐར་མ་དྗེའི་གྲུབ་འབས་མངྩོན་གསལ་དྩོད་ཤྩོས་དྗེ་བྩོད་དྩོན་ཆྗེད་དུ་རྒྱལ་སྤིའི་གཞི་

རིམ་མང་ཚོགས་ཀི་སྐུལ་སྩོང་གི་སྐྗེད་འཕྗེལ་བྱུང་བ་དྗེ་རྗེད། ༧གྩོང་ས་མཆྩོག་ནུབ་ཕྩོགས་

རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ལ་ཆིབས་སྒྱུར་གནང་བ་དྗེས། བ་འགུལ་གི་རིམ་པ་གཅིག་མཇུག་གཉིས་

མཐུད་དུ་བྱུང་ཡྩོད། དྗེའི་ནང་ནས་གཙོ་ཆྗེ་ཤྩོས་གཅིག་ནི་བྷིཊསི་བྷྩོཡི་གི་ཨྗེཌམ། ཡྩོཁ་གིས་

གྩོ་སྒྲིག་བས་པའི་ནིའུ་ཡྩོརྐ་དང་། སན་ ཕྲཱན་སིས་ཁྩོ། ཝ་ཤིང་ཊྩོན་ཌི་སི་བཅས་ཀི་ནང་དུ་

ཚོགས་པའི་བྩོད་རང་དབང་ཆྗེད་དུ་གཞས་སྣ་འཁབ་སྟྩོན་ཚོགས་འཛོམས་གཅིག་རྗེས་གཉིས་

མཐུད་བྱུང་བ་དྗེ་རྗེད། མི་གངས་སྟྩོང་ཕག་དུ་མས་མཉམ་ཞུགས་བས་པའི་འཁབ་སྟྩོན་ཚོགས་

འཛོམས་དྗེ་དག་ཨ་རིའི་ནང་དུ་རིག་གཞུང་དུས་སྟྩོན་གི་མཚམས་རྩོ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་པ་དང་། བྩོད་

ཀི་གནད་དྩོན་དྗེ་ཡང་མཚན་གཅིག་གི་ནང་དུ་མི་མངྩོན་པ་ཞིག་ནས་ཆྗེས་མངྩོན་གསལ་ཅན་

ཞིག་ཏུ་གྱུར་པ་རྗེད། 

བྩོད་དྩོན་གི་ཐྩོག་ལ་མང་ཚོགས་དང་གཞྩོན་སྐྗེས་ཀི་དྩོན་གཉྗེར་འཕྗེལ་བཞིན་པ་དྗེའི་ནུས་

པ་བྗེད་སྤྩོད་བྗེད་པར་གྩོང་དུ་འཁྩོད་པའི་བྩོད་རང་བཙན་སྩོབ་ཕྲུག་ཚོགས་པ་དང་། རྒྱལ་སྤིའི་

བྩོད་དྩོན་ལས་འགུལ་ཁང་། བྩོད་རང་དབང་གི་ལས་འགུལ་བཅས་ཐྗེ་བའི་སྒྲིག་འཛུགས་དུ་མ་

གསར་འཛུགས་བས། ངྩོ་རྩོལ་རྔམ་སྟྩོན་ནས་ཞུ་སྙན་འབུལ་བའི་བར་དུ་ཐད་ཀའི་ལས་འགུལ་

སྗེལ་བར་དང་བངས་པ་སྟྩོང་ཕག་སྐུལ་སྩོང་བྗེད་པའི་སྗེ་ཁག་མང་པྩོ་རྒྱལ་ཁབ་དུ་མའི་ནང་དུ་

མུ་མཐུད་འབུར་ཐྩོན་བྱུང་ཡྩོད། བྩོད་དྩོན་རྒྱབ་སྐྩོར་གི་སྗེ་ཁག་སྣ་ཚོགས་ཀིས་དྷ་རམ་ས་ལའི་
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ཆྗེད་དུ་ཆབ་སིད་ཀི་མ་ར་གསར་པ་ཞིག་གི་ཚབ་མཚོན་པ་བས་ཡྩོད། གྩོས་ཚོགས་ཁིམས་

གཞིའི་རྒྱབ་སྐྩོར་མ་ཡིན་པར་མི་མང་སྟྩོབས་ཤུགས་ཀིས་བསྐུལ་བའི་གཞུང་འབྗེལ་མ་ཡིན་

པའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཁག་གིས་འགྩོ་འཁིད་པའི་རྒྱལ་སྤིའི་གཞི་རིམ་མང་ཚོགས་ཀི་ནུས་

ཤུགས་དྗེ་གྩོས་ཚོགས་སིད་དྩོན་གི་ཆབ་སིད་རྒྱ་ཁྩོན་ལས་གྩོལ་ཡྩོད། ལྷག་པར་དུ་གང་དུ་

སྟྩོབས་ཤུགས་གསར་པ་འདིའི་འདྗེགས་འཇས་དམིགས་གཏད་བ་ཡུལ་དྗེ་ཨ་རིའི་གྩོས་

ཚོགས་དང་ཕྩོ་བང་དཀར་པྩོ་མ་ཡིན་པར་ཚོང་པའི་ཚན་པ་ཁག་རྗེད། 

བྩོད་དྩོན་ལས་འགུལ་དང་འབྗེལ་བའི་གཞུང་འབྗེལ་མ་ཡིན་པའི་སྒྲིག་འཛུགས་གཙོ་ཆྗེ་

ཁག་གིས། རྒྱ་ནག་ནང་མ་ར་འཛུགས་ཐབས་བྗེད་མཁན་གི་རྒྱལ་ཁབ་དུ་མའི་ཁྗེ་ལས་སྒྲིག་

འཛུགས་ཁག་ལ་དམིགས་འབྗེན་བས་ཏྗེ་འཚེ་མྗེད་ཞི་བའི་ལས་འགུལ་གཅིག་མཇུག་གཉིས་

མཐུད་སྗེལ་བ་རྗེད། ལས་འགུལ་འདི་དག་གི་ནང་ནས་གགས་ཆྗེ་ཤྩོས་དྗེ་ཕི་ལྩོ་༡༩༩༩ ནང་

རྒྱ་རིགས་ཞིང་པ་ལྔ་ཁི་བརྒྱད་སྟྩོང་བྩོད་ནང་གནས་སྩོས་བ་རྒྱུའི་ཆྗེད་དུ་འཛམ་གིང་དངུལ་

ཁང་གིས་རྒྱ་ནག་ལ་ཨ་སྩོར་ས་ཡ་བརྒྱ་དང་དྲུག་ཅུའི་བུ་ལྩོན་གི་ཆྩོག་མཆན་སྤྩོད་ལ་ཉྗེ་བའི་

སྐབས་སུ་སྗེལ་བ་རྗེད། དངུལ་ཁང་དྗེ་ནས་བུ་ལྩོན་འབྩོར་ཆྗེ་ཤྩོས་ལྗེན་མཁན་ཡིན་པའི་ཆ་

ནས་རྒྱ་ནག་ལ་བུ་ལྩོན་དྗེ་འཐྩོབ་རྒྱུ་ཉག་ཅིག་ཡིན་པའི་སྩོན་དཔག་བས་པ་རྗེད། འྩོན་ཀང་

རྒྱལ་སྤིའི་བྩོད་དྩོན་ལས་འགུལ་ཁང་དང་། བྩོད་རང་བཙན་སྩོབ་ཕྲུག་ཚོགས་པ་ཐྗེ་བའི་བྩོད་

རང་བཙན་ལས་འགུལ་བའི་མཉམ་རུབ་སྗེ་ཁག་ཅིག་གིས། དངུལ་ཁང་གི་ཕི་ལ་ཟ་བ་འགའི་

རིང་ལ་ངྩོ་རྩོལ་འདུ་འཛོམས་གྩོ་སྒྲིག་བས་པ་དྗེས། དངུལ་ཁང་གི་ངྩོས་ནས་ལས་འཆར་དྗེ་ལ་

རང་དབང་ལན་པའི་སྐར་ཞིབ་བྗེད་དགྩོས་ཐུག་པ་རྗེད། སྐར་ཞིབ་དྗེས་དངུལ་ཁང་གི་ལས་

བྗེད་ཚོས་བཀྩོལ་སྤྩོད་ལམ་སྟྩོན་གི་སྒྲིག་གཞི་བཅུའི་ནང་ནས་བདུན་བརལ་ཡྩོད་པ་ཤྗེས་

རྩོགས་བྱུང་བ་རྗེད། ལས་འགུལ་གྩོ་སྒྲིག་པ་རྣམས་ཀིས་རང་རང་གི་ཚོགས་པའི་གཞི་རིམ་
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ཚོགས་མི་ཚོ་སྐུལ་སྩོང་གིས། འྩོས་ཤྩོག་མ་འཕྗེན་སྩོན་གི་བདུན་ཕག་འགའི་རིང་ལ་དངུལ་

ཁང་གི་ལག་བསྟར་འགན་འཛིན་༢༤ ཚང་མར་ཉིན་ལྟར་གྩོག་འཕིན་གངས་༥༠༠ ཡས་མས་

བཏང་བཅུགས་པ་རྗེད། དྗེའི་རྐྗེན་པས་དངུལ་ཁང་དྗེར་རྒྱ་ནག་དང་བྩོད་ཀི་ལས་འཆར་གཅིག་

པུའི་ཆྗེད་དུ་ཡིག་འབྗེལ་བྗེད་པར་མྱུར་འཕིན་འཕྲུལ་འཁྩོར་ཞིག་ཟུར་འཛུགས་བྗེད་དགྩོས་

ཐུག་ཡྩོད། 

འདིའི་སྐབས་བྩོད་རང་བཙན་སྩོབ་ཕྲུག་ཚོགས་པས། ཤིཁཱཁྩོའི་ནང་དུ་ཚོགས་པའི་བྩོད་

རང་དབང་ཆྗེད་ཀི་གཞས་སྣའི་འདུ་འཛོམས་ཞིག་གི་སྐབས་སུ། ལས་འཆར་དྗེར་ངྩོ་རྩོལ་དང་

དགག་བ་ཡྩོད་སྐྩོར་འཁྩོད་པའི་སྙན་ཞུར་ས་རགས་༡༧༠༠༠ བསྡུ་རུབ་བས་པ་དང་། གྩོག་

འཕིན་དང་མྱུར་འཕིན་༦༠༠༠ ཐམ་པ་དངུལ་ཁང་ལ་བཏང་བ་རྗེད། བྩོད་རང་བཙན་སྩོབ་ཕྲུག་

ཚོགས་པའི་ལས་འགུལ་བ་གཉིས་ཀིས་དངུལ་ཁང་གི་ཁང་པར་འཛེགས་ཏྗེ་༼འཛམ་གིང་

དངུལ་ཁང་ནས་རྒྱ་ནག་གིས་བྩོད་ནང་མི་རིགས་ར་མྗེད་གཏྩོང་བའི་སིད་བྱུས་ལ་ཆྩོག་མཆན་

སྤྩོད་རྒྱུ་རྗེད།༽ ཅྗེས་བིས་པའི་འཕད་དར་ཞིག་དཔྱངས་པ་རྗེད། ཆྗེས་མངྩོན་གསལ་དྩོད་པྩོའི་

ལས་འགུལ་འདིས། འཛམ་གིང་དངུལ་ཁང་གི་མཚན་སྙན་ལ་དྗེ་ས་བྱུང་མྱྩོང་མྗེད་པའི་གནྩོད་

སྐྩོན་བཟྩོས་པའི་སྩོ་ནས་རྒྱལ་སྤིའི་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཆྗེ་ཁག་ཚང་མའི་མདུན་ཤྩོག་དུ་

ཐྩོན་པ་རྗེད། དངུལ་ཁང་གི་ལས་བྗེད་རན་གས་ཞིག་གིས་༼ངས་ལྩོ་བདུན་དངུལ་ཁང་དུ་

ལས་ཀ་བྗེད་ཡུན་གི་རིང་ལ་སྒྲིག་འཛུགས་འདིའི་སྟྗེང་དུ་ཤུགས་རྐྗེན་ཟབ་མྩོ་འདི་འདྲ་ཞིག་

བྱུང་བ་མཐྩོང་མ་མྱྩོང་། ངའི་བསམ་པར་གནས་ཚུལ་འདིས་དངུལ་ཁང་ནང་གི་ལས་བྗེད་ཚོའི་

བསམ་བྩོ་གཏྩོང་ཕྩོགས་ལ་འགྱུར་བ་བཏང་སྩོང་། བྩོད་དྩོན་ལས་འགུལ་བ་ཚོས་དངུལ་ཁང་

གིས་ནམ་ཡང་མཐྩོང་མྱྩོང་མྗེད་པའི་རྣམ་དཔྱྩོད་ཆྗེ་ལ། ཚད་དང་ལན་པའི་ལས་འགུལ་ཤུགས་

ཆྗེ་ཤྩོས་དྗེ་སྗེལ་སྩོང་༽ ཞྗེས་བརྩོད། མཐའ་མ་དྗེར་ཟ་བ་འགའི་རིང་གི་ངྩོ་རྩོལ་དང་། བརྒྱུད་



93

ལམ་ཁག་གི་ནང་དུ་དྲིལ་བསྒྲགས་ངན་པ་བྱུང་བའི་འབས་བུར་བུ་ལྩོན་དྗེ་ཕིར་བསྡུ་བས་པ་

རྗེད། མངྩོན་གསལ་ཅན་གི་ཆབ་སིད་ཕམ་ཁ་དྗེས་རྒྱལ་སྤིའི་སིངས་ཆའི་སྟྗེང་དུ་རྒྱ་ནག་ཧ་

ཅང་གི་ངྩོ་ཚ་དགྩོས་པའི་རྒྱུ་བས་པ་རྗེད། 

ལས་འགུལ་བ་ཚོས་དམིགས་འབྗེན་དང་། དུས་ཚོད། འཐབ་རལ་བཅས་ཀི་སྗེབ་སྒྲིག་ཡང་

དག་པར་བས་ཏྗེ་བདམས་པའི་ལས་འགུལ་འདི་ཐབས་བྱུས་ལན་པའི་འཆར་འགྩོད་ཀི་དཔྗེ་

མཚོན་ཆྗེ་ཤྩོས་ཞིག་གི་ངྩོ་བྩོར་མངྩོན་པར་གསལ་ཡྩོད། འདི་ནི་ལས་འགུལ་དྗེས་འཚེ་མྗེད་ཞི་

བའི་ཐབས་ལམ་སྤད་དྗེ་རྒྱ་ནག་གི་ཁྗེ་ཕན་ལ་དངྩོས་སུ་ཚད་ཅན་གི་གྩོང་གུན་གཏྩོང་ཐུབ་པ་

བྱུང་བ་ཐྗེངས་དང་པྩོ་རྗེད། ཕྷྩོ་རན་པྩོལིསི་ཞྗེས་པའི་དུས་དྗེབ་ནང་དུ། འཛམ་གིང་དངུལ་ཁང་

ལ་རྒྱབ་སྐྩོར་དང་། བྩོད་དྩོན་ལས་འགུལ་ལ་མི་དགའ་བའི་རྩོམ་ཡིག་འབི་མཁན་གསར་འགྱུར་

འགྩོད་པྩོ། སྗེབྷས་ཤན། མཱལཱབི། ཡིས་ཡིད་མ་ཆྗེས་པའི་སྩོ་ནས་༼མིའུ་ཐུང་ལྟ་བུའི་ལས་

འགུལ་བ་དྗེ་ཚོས་དངུལ་ཁང་ལ་ཁ་གཏད་བཅག་ཏྗེ་བསྐྩོར་བ་དང་པྩོ་དྗེ་ཁྩོང་ཚོ་ཐྩོབ་སྩོང་༽ 

ཞྗེས་བཤད་པ་རྗེད། 

སྩོན་ཆད་བྱུང་མྱྩོང་མྗེད་པའི་རྒྱལ་ཁ་འདིས། བྩོད་དྩོན་ལས་འགུལ་ནུས་ཤུགས་ཆྗེ་རུ་

བཏང་བ་རྗེད། དྗེ་རྗེས་ལྩོ་འགའི་རིང་ལ་བྩོད་དྩོན་གི་ཆྗེད་དུ་སྗེ་ཁག་ཕྩོགས་སྗེབ་འདིས། 

གནས་སྐབས་དུ་མར་དྷ་རམ་ས་ལ་དང་མཉམ་ལས་ཀིས། བྩོད་ནང་བཤུ་གཞྩོག་ཅན་གི་རྒྱ་

ནག་གི་ལས་འཆར་ཐྩོག་མ་ར་འཇྩོག་འདྩོད་ཡྩོད་མཁན་གི་མཉམ་འབྗེལ་ཁག་ལ་ཁ་གཏད་

བཅགས་པ་རྗེད། ཕི་ལྩོ་༢༠༠༣ ནང་ཨྩོས་ཊྗེལི་ཡའི་བྩོད་དྩོན་ལྷན་ཁང་གིས་སི་ནྩོ་གྩོལཌི་

ཞྗེས་པས་བྩོད་ནང་གཏྗེར་ཁ་སྩོགས་འདྩོན་བྗེད་རྒྱུ་བཀག་པ་རྗེད། འགའ་ཤས་ཀིས་གཏྗེར་ཁ་

སྩོགས་འདྩོན་བྗེད་མཁན་ཁྗེ་ལས་ཁང་ཆྗེ་ཤྩོས་རིབྩོ། ཊིན་ཊྩོས་ཡིས་ལྩོ་འགའི་རྗེས་སུ་བྩོད་
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ནང་གཏྗེར་ཁ་སྩོགས་འདྩོན་མི་བྗེད་པའི་ཐག་གཅྩོད་དྗེ། བྩོད་དྗེ་ཆབ་སིད་ཀི་ཡྩོ་ལངས་ཅན་

ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཡྩོད་པའི་ཞྗེད་སྣང་གི་དབང་ལས་བྱུང་བ་རྗེད་ཅྗེས་བརྩོད་ཀི་ཡྩོད། བྩོད་དྩོན་ལས་

འགུལ་གི་གཞི་རིམ་མང་ཚོགས་ཀི་སྟྩོབས་ཤུགས་དང་། དྲིལ་བསྒྲགས་ངན་པ་སྗེལ་ཐུབ་པའི་

ནུས་པ་དྗེས། ཁྗེ་ལས་ཁང་འདི་དག་གི་མཚན་སྙན་ལ་དྩོན་དངྩོས་སུ་དྩོ་ཕྩོག་བཟྩོ་བ་དང་། ཁྩོང་

ཚོའི་ཐག་གཅྩོད་བྗེད་པའི་ནུས་པ་ལའང་ཤུགས་རྐྗེན་སྤྩོད་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡྩོད། 

ཕི་ལྩོ་༡༩༩༠ ནང་དུ་བྩོད་མི་སྟྩོང་ཕག་བརལ་བ་ནུབ་ཕྩོགས་སུ་གཞིས་སྩོས་བས་པའི་

དབང་གིས་གཞི་རིམ་མང་ཚོགས་ཀི་ལས་འགུལ་འདིའི་སྙྩོབས་ཚད་དྗེ་དྗེ་བས་མང་དུ་འཕར་

བ་རྗེད། ནུབ་ཕྩོགས་སུ་ཡྩོད་པའི་བྩོད་མིའི་སྤི་ཚོགས་གསར་པ་འདིས། གཞུང་འབྗེལ་མིན་

པའི་ཚོགས་པ་གཞན་ཁག་དང་མཉམ་ལས་ཀིས་རྒྱ་ནག་གི་འགྩོ་ཁིད་བསྐྩོར་སྐྩོད་དུ་ཡྩོང་

མཁན་ཚོའི་མདུན་ལ་ངྩོ་རྩོལ་རྔམ་སྟྩོན་གྩོ་སྒྲིག་བས་ཡྩོད། རྒྱ་ནག་གི་མཐྩོ་རིམ་འགྩོ་ཁིད་ཚོ་

ནུབ་ཕྩོགས་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ལ་བསྐྩོར་སྐྩོད་བྗེད་སྐབས་བྩོད་དྩོན་ལས་འགུལ་གི་ངྩོ་རྩོལ་བ་བརྒྱ་

ཕག་མང་པྩོས་རྗེས་འདྗེད་བས་ཡྩོད། རྒྱ་ནག་གི་འགྩོ་ཁིད་རྣམས་ལ་ངྩོ་རྩོལ་གིས་དཀའ་ངལ་

བཟྩོས་པའི་སྐྩོར་དྗེ། ཕི་ལྩོ་༢༠༠༠ ལྩོའི་ཚོགས་འདུ་ཞིག་གི་ནང་དུ་རྒྱ་ནག་རྒྱལ་སིད་སྤི་ཁབ་

ཁང་གི་དྲིལ་བསྒྲགས་བྩོན་ཆྗེན། ཁྩོའ ྩོ་ཅི་ཞྗེང་གི་གསང་བ་ཕི་གར་ཕིན་པའི་ཡིག་ཐྩོག་གཏམ་

བཤད་ནང་གསལ་ཡྩོད། ཁྩོང་གིས་༼ས་ལྩོ་ང་ཚོའི་འགྩོ་ཁིད་ཀི་ཕི་རྒྱལ་བསྐྩོར་སྐྩོད་ཚང་མའི་

སྐབས་སུ། ཏཱ་ལའི་ཤྩོག་ཁག་གིས་བྩོད་དྩོན་རྒྱབ་སྐྩོར་ཚོགས་པ་དང་། ནུབ་ཕྩོགས་རྒྱལ་ཁབ་

ཁག་གི་གསང་བའི་རྒྱུད་སྐུལ་དང་། རམ་འདྗེགས་ལ་བརྗེན་ནས། ངྩོ་རྩོལ་རྔམ་སྟྩོན་བརྒྱུད་དྗེ་

བསྐྩོར་སྐྩོད་ལ་ཐྗེ་བྱུས་དང་གནྩོད་སྐྩོན་བཏང་ཡྩོད། འདི་ལྟར་བས་ཏྗེ་ཁྩོང་ཚོར་ཐྗེ་བྱུས་བྗེད་

པའི་རྒྱལ་སྤིའི་གྗེང་སྟྗེགས་མཐྩོ་ཤྩོས་དྗེ་ཐྩོབ་པ་རྗེད།༽ ཅྗེྗེས་བཤད་ཡྩོད། 
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འབྗེལ་མྩོལ་གི་འགྩོ་འཛུགས་དང་། སྐུལ་སྩོང་གི་མཐའ་མཇུག

ཕི་ལྩོ་༢༠༠༢ ལྩོར་པྗེ་ཅིང་གིས་༧གྩོང་ས་མཆྩོག་གི་སྐུ་ཚབ་ཚོ་གྩོས་མྩོལ་ལ་གདན་འདྲྗེན་

ཞུས་པ་དང་། བྩོད་ཀི་ཆྗེད་དུ་རྒྱལ་སྤིའི་རང་བཞིན་ཅན་གི་གཞི་རིམ་མང་ཚོགས་ཀིས་རྒྱབ་

སྐྩོར་བྗེད་པའི་དུས་སྐབས་བཟང་པྩོ་དྗེའི་མཇུག་བསྡུས་པ་རྗེད། ཟ་ཤས་ཀི་གྩོང་ལ་པྗེ་ཅིང་ལ་

༢༠༠༨ ལྩོའི་ཨྩོ་ལིམ་པིཁ་རྗེད་འགན་གི་མགྩོན་བདག་བྗེད་རྒྱུའི་འགན་བསྡུར་དྗེ་ཐྩོབ་པ་དང་། 

བྩོད་མི་མང་པྩོར་པྗེ་ཅིང་གི་ཀུན་སྩོང་ལྟྗེ་བ་དྗེ་ཨྩོ་ལིམ་པིཁ་རྗེད་འགན་གི་སྩོན་ལ་རྒྱ་ནག་གིས་

བྩོད་ཐྩོག་འཛིན་པའི་སིད་བྱུས་དྗེར་རྒྱལ་སྤིའི་སྐྩོན་བརྩོད་འགྩོག་ཐབས་བྗེད་རྒྱུ་ཁྩོ་ན་དྗེ་ཡིན་

པའི་དྩོགས་པ་བྱུང་ཡྩོད། རྗེས་སུ་ཁྩོང་ཚོའི་དྩོགས་པ་དྗེ་༢༠༠༥ ལྩོར་ཨྩོས་ཊིལི་ཡའི་ནང་རྒྱ་

ནག་གཞུང་ཚབ་ཁང་ནས་རྒྱབ་གཏྩོད་བྗེད་མཁན། རྒྱ་ནག་ཕི་འབྗེལ་གི་དཔྩོན་རིགས་མཐྩོ་

གས་ཆན་ཡྩོང་ལིན་གིས་གསང་བ་བརྩོལ་བ་དྗེས་ར་འཕྩོད་བས་པ་རྗེད། བྩོད་རྒྱ་འབྗེལ་མྩོལ་

སྐྩོར་གི་དྲི་བ་ཞིག་ལ་ལན་འདྗེབས་བྗེད་སྐབས་ཁྩོང་གིས་གནད་དྩོན་དྗེའི་ཐད་ལ་རྒྱ་ནག་

ཕྩོགས་ནས་སྗེམས་པ་རྣམ་དག་མྗེད་པར་ཆབ་སིད་ཀི་འཐབ་རལ་ཙམ་ཞིག་རྗེད་ཅྗེས་བརྩོད་

ཡྩོད། འྩོན་ཀང་དྷ་རམ་ས་ལའི་ངྩོས་ནས་སྩོན་འགྩོའི་ཆ་རྐྗེན་གང་ཡང་མྗེད་པའི་སྩོ་ནས་སླུ་ཟས་

དྗེར་འཇུས་ཏྗེ་འབྗེལ་མྩོལ་ལ་ཞུགས་པ་རྗེད། རྒྱ་ནག་ལ་ནི་༧གྩོང་ས་མཆྩོག་གི་སྐུ་ཚབ་དང་

ལྷན་དུ་བཀའ་མྩོལ་གནང་སྟྗེ་འབྗེལ་མྩོལ་བྗེད་ཀི་ཡྩོད་པའི་རྣམ་པ་ཐྩོན་པ་ཙམ་གི་རྒྱལ་ཁ་ཞིག་

རྗེད། རྒྱ་ནག་གིས་རང་ཉིད་ཀིས་བྩོད་ལ་འཛིན་པའི་སིད་བྱུས་དྗེར་རྒྱལ་སྤིས་སྐྩོན་བརྩོད་བྗེད་

པ་དྗེ་འགྩོག་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡྩོད། པྗེ་ཅིང་གིས་ནན་བཤད་བྗེད་རྒྱུ་དྗེ་༼རྒྱ་བྩོད་གཉིས་ཐད་ཀར་

གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་བཀའ་མྩོལ་གནང་གི་ཡྩོད་ཙང་། གནད་དྩོན་འདིའི་ཐད་ལ་སྗེ་ཚན་ཕུང་

གསུམ་པས་ཐྗེ་བྱུས་བྗེད་དགྩོས་དྩོན་མྗེད།༽ ཅྗེས་པ་དྗེ་རྗེད།
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འབྗེལ་མྩོལ་གི་རིམ་པའི་མགྩོ་སྟྩོད་སྐབས་སུ་པྗེ་ཅིང་གི་རྗེ་འདུན་ནང་ནས་གཅིག་ནི། དྷ་

རམ་ས་ལ་ཡིས་རྒྱ་ནག་གི་ཐད་དུ་རྒྱལ་སྤིའི་རང་བཞིན་གི་ངྩོ་རྩོལ་རྣམས་ཉུང་དུ་གཏྩོང་ཐབས་

བྗེད་རྒྱུ་དྗེ་རྗེད། འབྗེལ་མྩོལ་མུ་མཐུད་ཐུབ་པའི་ཆྗེད་དུ་དྷ་རམ་ས་ལས་ཡིད་ཆྗེས་བསྐྲུན་རྒྱུར་

ཐུགས་ཐག་བཅད་དྗེ། གྩོས་མྩོལ་ལ་ཁྩོར་ཡུག་བཟང་པྩོ་བསྐྲུན་པའི་སིད་བྱུས་ཞིག་ཁབ་སྗེལ་

གནང་རྒྱུའི་འགྩོ་ཚུགས། བཙན་བྩོལ་བྩོད་གཞུང་གིས་ཕི་ལྩོ་༢༠༠༢ ནས་༢༠༠༦ བར་དུ་རྒྱལ་

སྤིའི་བྩོད་ཀི་ལས་འགུལ་རྣམས་ལ། ངྩོ་རྩོལ་དང་རྔམ་སྟྩོན་གི་ལས་འགུལ་རྣམས་མཚམས་

འཇྩོག་ཡྩོང་བའི་རྗེ་སྐུལ་རིམ་པ་ཞུས་གནང་ཡྩོད། བྩོད་ཀི་བཀའ་བྩོན་ཁི་པ་ཟམ་གདྩོང་རིན་པྩོ་

ཆྗེ་མཆྩོག་གིས་འབྗེལ་མྩོལ་དང་ངྩོ་རྩོལ་གཉིས་ལྷན་ཅིག་མི་གནས་པའི་འགལ་བ་ཡིན་པར་

དགྩོངས་ཡྩོད། ཁྩོང་གིས་དགྩོངས་པར་ད་ཆ་འབྗེལ་མྩོལ་འགྩོ་འཛུགས་བས་ཙང་། ངྩོ་རྩོལ་གི་

དགྩོས་མཁྩོ་མྗེད་པར་གཟིགས་གནང་པ་རྗེད། དྩོན་དངྩོས་སུ་ཁྩོང་གི་རྗེ་སྐུལ་དྗེས་བྩོད་དྩོན་

འཐབ་རྩོད་ཀི་ཕན་ནུས་ཆྗེ་བའི་འཐབ་རལ་ཞིག་འབས་བུ་མ་སྨིན་གྩོང་ནས་ཤི་རུ་བཅུག་པ་

རྗེད། 

དུས་སྐབས་འདིའི་རིང་ལ་དྷ་རམ་ས་ལ་དང་། རྒྱལ་སྤིའི་གཞི་རིམ་མང་ཚོགས་ཀི་ལས་

འགུལ་གཉིས་དབར་གི་འབྗེལ་ལམ་སྐྩོ་རུ་ཕིན། བྩོད་མི་སྤི་དང་ལྷག་པར་རང་བཙན་ལས་

འགུལ་ནང་གི་ལས་འགུལ་བ་མང་པྩོ་ཞིག་གིས། དྷ་རམ་ས་ལའི་ངྩོ་རྩོལ་མཚམས་འཇྩོག་བྗེད་

པའི་རྗེ་སྐུལ་དྗེ་རྒྱ་ནག་ལ་ངྩོ་དགའ་སྤྗེལ་ལད་བས་པ་ཞིག་ཏུ་མཐྩོང་། ཕྩོགས་གཞན་ནས་བས་

ན། དྷ་རམ་ས་ལའི་ངྩོས་ནས་རང་བཙན་ལས་འགུལ་དྗེ་གྩོང་གུན་སྤྩོད་མཁན་ལྟ་བུ་དང་། དྗེ་

ལས་ཀང་སྡུག་པ་པྗེ་ཅིང་དང་ལྷན་དུ་འབྗེལ་མྩོལ་གི་ཡར་རྒྱས་ལ་འགྩོག་རྐྗེན་ཞིག་ཏུ་གཟིགས་

པ་རྗེད། 
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མནྩོ་བསམ་ཞིབ་ཏུ་བཏང་ན། པྗེ་ཅིང་ཨྩོ་ལིམ་པིཁ་མ་འཚོགས་བར་གི་ལྩོ་ཡུན་དྗེ་དག་ནི་

དྷ་རམ་ས་ལའི་ཁྗེ་གྩོང་རྩོད་པའི་ནུས་མཐུ་མཐྩོ་ཤྩོས་ཡིན་པའི་སྐབས་སུ་གྱུར་ཡྩོད། ངྩོ་རྩོལ་

བལ་བའི་ཨྩོ་ལིམ་པིཁ་ཞིག་གི་མགྩོན་བདག་བྗེད་པའི་དམིགས་ཡུལ་བསྒྲུབ་ཕིར། རྒྱ་ནག་

གིས་བྩོད་ཀི་ཆབ་སིད་བཙོན་པ་ཚང་མ་དུས་གཅིག་ལ་གྩོད་གྩོལ་གཏྩོང་བ་ལྟ་བུ་རྒྱུན་ལན་

ལས་ལྷག་པའི་ཆག་ཡངས་གཏྩོང་རྒྱུའི་འདྩོད་པ་ཡྩོང་སིད་པ་རྗེད། བྩོད་པའི་ཕྩོགས་ནས་པྗེ་

ཅིང་གི་སྐབས་དྗེའི་སྙི་གནས་དྗེ་ངྩོས་མ་བཟུང་བའི་རྐྗེན་གིས་འབྗེལ་མྩོལ་ནང་ཞུགས་རྒྱུ་དང་། 

དྗེའི་དྲང་བདྗེན་གི་རང་བཞིན་རྒྱུན་འཁྩོངས་བྗེད་རྒྱུའི་ཆྗེད་དུ་སྩོན་འགྩོའི་ཆ་རྐྗེན་གང་ཡང་

བཞག་མྗེད། བྩོད་པས་འབྗེལ་མྩོལ་གི་རིམ་པ་དང་པྩོ་དྗེའི་ནང་ཞུགས་པའི་སྐད་གཅིག་དྗེ་ནས་

བཟུང་རྒྱ་ནག་ལ་གང་དགྩོས་པ་དྗེ་ཐྩོབ་ཚར་བ་རྗེད། ཝརྗེན། སམིཐ་གིས་༼རྒྱ་ནག་གི་འབྗེལ་

མྩོལ་གི་ཐབས་བྱུས་དྗེ་ཆག་ཡངས་བྗེད་འདྩོད་ཀི་རྣམ་འགྱུར་བསྟན་པ་ཙམ་ལས་དྩོན་དངྩོས་

སུ་ཆག་ཡངས་གང་ཡང་མི་གཏྩོང་བ་དྗེ་རྗེད་༽ ཅྗེས་བིས་ཡྩོད། ཕི་ལྩོ་༢༠༠༨ ནང་ཕྩོགས་

གཉིས་དབར་གི་འབྗེལ་མྩོལ་དྗེ་འགག་པ་དང་། ཕི་ལྩོ་༢༠༡༠ ནང་འབྗེལ་མྩོལ་ཐྗེངས་དགུའི་

རྗེས་སུ་མཐའ་མ་དྗེར་འབྗེལ་མྩོལ་ལྷུ་ཞིག་རྗེས་དྷ་རམ་ས་ལ་གྲུབ་འབས་སྟྩོན་རྒྱུ་གང་ཡང་བྱུང་

མྗེད། དྗེའི་ཚབ་ཏུ་ལྩོ་སྩོན་མའི་ནང་གི་དམིགས་ཡུལ་ལན་པའི་གསལ་ཁ་དྗེ་བརླག་པའི་རྐྗེན་

གིས་དྷ་རམ་ས་ལར་དྗེ་ས་ཡྩོད་པའི་རྒྱལ་སྤིའི་གཞི་རིམ་མང་ཚོགས་ལས་འགུལ་གི་འགུལ་

ཚད་ཀང་ཉུང་དུ་ཕིན་པ་རྗེད། བྩོད་མི་ཚོར་མཚོན་ན། མང་པྩོ་ཞིག་ལ་བརྒྱུད་རིམ་དྗེ་ནི་ཨྩོ་

ལིམ་པིཁ་གི་སྩོན་དུ་རྒྱ་ནག་གི་བྩོད་ནང་གི་སིད་བྱུས་ཐྩོག་རྒྱལ་སྤིའི་སྐྩོན་བརྩོད་འགྩོག་

ཐབས་སུ་པྗེ་ཅིང་གི་ངན་གཡྩོ་ཁྩོ་ན་ཡིན་པའི་ཡིད་ཆྗེས་བྱུང་ཡྩོད།། །། 





རབ་བྗེད་༨ 

༢༠༠༨ ལྩོའི་སྗེར་ལངས་གསུམ་པ།

ཆིག་སྟྩོང་དགུ་བརྒྱ་དགུ་བཅུའི་ནང་དུ་བཙན་བྩོལ་ནང་གི་གཞི་རིམ་མང་ཚོགས་ཀི་ལས་

འགུལ་དྗེ་རྗེ་མྩོར་སྩོན་པ་དང་མཉམ་དུ་བྩོད་ནང་གི་འགྩོག་རྩོལ་དྗེ་མཚམས་ཆད་པ་རྗེད། ཆབ་

སིད་ཀི་དམ་དྲག་དང་། དཔལ་འབྩོར་རྩོགས་སྐྩོར་གི་ཆུ་རྒྱུན་གཉིས་སྗེབ་པའི་རྒྱ་ནག་གིས་

བྩོད་ལ་འཛིན་པའི་སིད་བྱུས་དྗེས་གྩོ་སྒྲིག་ལན་པའི་འགྩོག་རྩོལ་གི་རགས་ཙམ་ལའང་དྲག་

གནྩོན་གིས་རྒྱ་གཞུང་དང་བསམ་ཚུལ་མི་མཐུན་པའི་རིགས་ར་འགྩོག་བྗེད་ཐུབ་ཡྩོད། རྒྱལ་

སྤིའི་སིངས་ཆའི་ཐྩོག་ནས་བཤད་ན། རྒྱ་ནག་གི་མྱུར་ཚད་ཆྗེ་བའི་དཔལ་འབྩོར་གི་སྐྗེད་འཕྗེལ་

དྗེས། ནུབ་ཕྩོགས་ཡུལ་གྲུའི་ཡིད་དབང་འཕྩོག་སྟྗེ་སིད་གཞུང་ཁག་ནས་པྗེ་ཅིང་ལ་གྩོགས་

འདྲིས་བྗེད་འགྩོ་བཙུགས་པ་རྗེད། སྟྩོང་ལྩོ་གཉིས་པའི་འགྩོ་སྟྩོད་དྗེར་སྐབས་དང་དུས་ལ་དགྗེ་

འདུན་པའམ། ཡང་ན་བཙུན་མ་ཁྗེར་རྐང་གི་ངྩོ་རྩོལ་རྗེ་རྗེ་ཙམ་མ་གཏྩོགས་གཞན་འཁྲུག་ཆ་

དྩོད་པའི་ཧི་མ་ལ་ཡའི་རྒྱལ་ཁབ་དྗེའི་མགྩོ་གནན་ཚར་བ་འདྲ་བྩོ་བྱུང་། 

དྗེས་ན། ༢༠༠༨ ལ་བྩོད་ནང་རྒྱལ་ཡྩོངས་སུ་སྗེར་ལངས་བྱུང་བ་དྗེས་འཛམ་བུ་གིང་ཡ་

མཚན་སྐྗེས་པ་རྗེད། གཞི་རྒྱ་ཆྗེ་ཆུང་དང་དུས་ཡུན་གང་ཐད་ནས་དྗེ་སའི་མི་མང་གྗེན་ལངས་

གཉིས་ལས་ཆྗེས་ལྷག་པ་བྱུང་ཡྩོད། སྗེར་ལངས་སྩོན་མ་གཉིས་དང་མི་འདྲ་བར་འདི་ནི་ཉི་མ་རྗེ་

ཟུང་གི་ནང་དུ་བྩོད་ཆྩོལ་ཁ་གསུམ་ཡྩོངས་ལ་ཁབ་པ་ ༼རབ་བྗེད་༤ པའི་པར་རིས་༣ པར་

གཟིགས།༽ མ་ཟད། རྒྱ་ནག་གི་དྲག་གནྩོན་ལ་མ་ལྟྩོས་པར་འགྩོག་རྩོལ་གི་རྣམ་པ་གཞན་གི་
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ངྩོ་བྩོར་རྒྱུན་འཁྩོངས་བྱུང་ཡྩོད། དྗེ་ཇི་ལྟར་བྱུང་བ་ཡིན་ནམ། དྗེ་ས་བྱུང་མ་མྱྩོང་བའི་གནས་

བབ་འདིའི་རྒྱུ་དང་རྐྗེན་གང་དང་གང་ཡིན་ནམ། དུས་ཡུན་འདིའི་རིང་གི་འགྩོག་རྩོལ་དྗེའི་ངྩོ་བྩོ་

གང་ཡིན་ནམ།

ཆབ་སིད་ཀི་སྐུལ་སྩོང་གི་ཆྗེད་དུ་རིག་གཞུང་གི་གྩོ་སྒྲིག

པྗེ་ཅིང་དང་དྷ་རམ་ས་ལ་གཉིས་ཀས་སྗེར་ལངས་དྗེ་འདྲ་ཡྩོང་རྒྱུའི་ཚོད་དཔག་བས་མ་

ཐུབ་ཀང་།  སྗེར་ལངས་དྗེ་རྒྱུ་མཚན་མྗེད་པ་ལས་བྱུང་བ་མ་རྗེད། ཕི་ལྩོ་༢༠༠༡ ནས་༢༠༠༧ 

བར་དུ་སྐད་ཡིག་དང་། རྩོལ་དབངས། སྒྱུ་རལ། རྩོམ་རིག་སྩོགས་བྩོད་ཀི་ལྗེགས་བང་གི་རྣམ་

པ་མང་པྩོ་ཞིག་ལ་ཆིག་སྟྩོང་དགུ་བརྒྱ་བརྒྱད་ཅུའི་ནང་དུ་བྱུང་བ་ནང་བཞིན་གི་སར་གསྩོ་ཞིག་

བྱུང་བ་རྗེད། ལྗེགས་བང་དང་འབྗེལ་བའི་རིག་རལ་སྐར་དར་འདིས། བྩོད་མཐྩོ་སང་ཁྩོན་

ཡྩོངས་སུ་བྩོད་མིའི་ངྩོ་བྩོ་འབུར་འདྩོན་བྗེད་པར་བྩོད་མི་ཚོ་ལ་བྩོད་མི་ཡིན་པའི་སྩོབས་པ་

གསར་པ་ཞིག་བསྐྲུན་ཡྩོད། 

ད་རྗེའི་རིག་རལ་སྐར་དར་དྗེ་བྩོད་ཤར་ཕྩོགས་ནས་འགྩོ་ཚུགས་སྟྗེ་དབུས་ཕྩོགས་སུ་ཁབ་

པ་རྗེད། དྗེ་ཡང་རྒྱ་ནག་གི་སིད་བྱུས་བྩོད་རང་སྐྩོང་ལྩོངས་ནང་ལས་བྩོད་ཤར་ཕྩོགས་སུ་ཕན་

བུ་དྲག་གནྩོན་ཆུང་བ་སྟྗེ། ཕྩོགས་གཅིག་ནས་བྩོད་ཤར་ཕྩོགས་དྗེ་རྒྱ་ནག་གི་ཞིང་ཆྗེན་སི་ཁྩོན་

དང་། ཆིང་ཧཱཡི། ཀན་སུ། ཡུ་ནན་བཅས་ཀི་ནང་དུ་ཟ་སྒྲིལ་ཡྩོད་པ་དང་། ཕྩོགས་གཞན་ནས་པི་

ཅིང་གིས་བྩོད་རང་སྐྩོང་ལྩོངས་དྗེ་ལྩོ་རྒྱུས་ཐྩོག་ཆབ་སིད་ཀི་ཡྩོ་ལངས་ཆྗེ་བ་དང་། གྗེན་ལངས་

མང་བ་ཡྩོད་ས་ཞིག་ཏུ་མཐྩོང་གི་ཡྩོད་པའི་རྐྗེན་གིས་ཡིན། བྩོད་ཤར་ཕྩོགས་ཀི་བྩོད་མི་ཚོར་

ཡྩོད་པའི་རང་དབང་འགའ་ཞིག་རང་སྐྩོང་ལྩོངས་ཀི་ནང་དུ་མྗེད། དཔྗེར་ན། བྩོད་རང་སྐྩོང་

ལྩོངས་ཀི་ནང་དུ་དམ་དྲག་ཤུགས་ཆྗེའི་སྩོ་ནས་བཀག་འགྩོག་བས་པའི་༧གྩོང་ས་མཆྩོག་གི་སྐུ་
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པར་དྗེ་བྩོད་ཤར་ཕྩོགས་སུ་གང་ས་གང་དུ་མཇལ་རྒྱུ་ཡྩོད། ལྷ་ས་ལ་མཚོན་ན་༼རིགས་སང་

ཐམས་ཅད་ཨ་ཆྩོག་ཡིན་༽ ཞྗེས་ས་ཕྩོགས་གང་སར་སྩོ་མྱུལ་བ་ཡྩོད་པ་དང་། ཆབ་སིད་ཀི་

གནད་དྩོན་རྣམས་ཁམས་དང་ཨ་མདྩོའི་ནང་གི་བྩོད་མི་ཚོས་ཡང་ཡང་བགྩོ་གྗེང་བྗེད་ཀི་ཡྩོད། 

ཕི་ལྩོ་༢༠༠༡ ནས་༢༠༠༧ བར་དུ་བྩོད་ཤར་ཕྩོགས་དྗེ་སྤི་ཚོགས་ཀི་དཔལ་འབྩོར་དང་

འབྗེལ་བའི་ཆ་རྐྗེན་དུ་མ་འཛོམས་སའི་གསུམ་མདྩོ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་པ་རྗེད། དཔྗེར་ན། བྩོད་མིའི་

འཚོ་བར་ཡར་རྒྱས་བྱུང་བ་དང་། སྤི་ཚོགས་ཀི་འགྩོ་ཁིད་དང་མང་ཚོགས་ཀི་བསམ་ཚུལ་བཟྩོ་

མཁན་གི་རྩོལ་དབངས་རྡུང་ལྗེན་པའི་སྐྗེད་འཕྗེལ། དྗེ་བཞིན་གནས་འཕིན་གི་མ་ལག་དང་

འཕྲུལ་རིག་གི་འཕྗེལ་རྒྱས་བཅས་བྱུང་ཡྩོད། དང་པྩོ་དྗེར་དུས་ཡུན་འདིའི་རིང་ལ་བྩོད་མིའི་

འགྩོ་གྩོན་གཏྩོང་ཐུབ་པའི་ནུས་པ་དྗེ་མངྩོན་གསལ་དུ་འཕར་བ་རྗེད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་སྙན་ཐྩོ་

གཞིར་བཞག་བས་ན། བྩོད་མིའི་ལྩོ་རྗེའི་ཡྩོངས་འབབ་དྗེ་༡༩༨༤ ལྩོར་རྒྱ་སྩོར་༧༠༢ དང་། 

༢༠༠༡ ལྩོར་སྩོར་༥༣༢༤ ། ༢༠༠༨ ལྩོར་སྩོར་༡༣༨༦༡ བཅས་རྗེད། དཔལ་འབྩོར་གནས་

བབ་མྱུར་པྩོར་འཕྗེལ་རྒྱས་འགྩོ་བའི་རྒྱུ་རྐྗེན་གཅིག་ནི། རྒྱ་ནག་ནང་དུ་རྩོ་ར་གསྩོ་བའི་སྨན་དུ་

ཧ་ཅང་འགྩོ་རྒྱུགས་ཆྗེ་བའི་བྩོད་ཡུལ་གི་སྨན་རྩྭ། དབར་རྩྭ་དགུན་འབུ་བརྐྩོ་འཚོང་དར་ཁབ་

ཕིན་པ་དྗེ་རྗེད། དུད་ཁིམ་མང་པྩོ་ཞིག་ལ་གལ་ཏྗེ་ལས་ས་པྩོར་ཡྩོང་འབབ་བཟྩོ་དགྩོས་ན། 

དབར་ཁ་ཟ་བ་འགའི་རིང་ལ་དབར་རྩྭ་དགུན་འབུ་བརྐྩོ་འཐུ་བྗེད་རྒྱུ་དྗེ་རྗེད།

བྩོད་མི་ཚོར་ཡྩོང་སྩོ་ཆྗེན་པྩོ་བྱུང་བ་ལ་བརྗེན་ནས། ཁྩོང་ཚོས་བྩོད་པའི་ལྗེགས་བང་གྩོང་

སྗེལ་གི་ཆྗེད་དུ་སྤྩོ་སྐིད་ཀི་དུས་སྟྩོན་གྩོ་སྒྲིག་ཞུས་ཏྗེ། བྩོད་པའི་རིག་གཞུང་དང་སྒྱུ་རལ་ཐད་མ་

ར་འཇྩོག་རྒྱུ་འགྩོ་བཙུགས། ཡུལ་མི་སྟྩོང་ཕག་ལྷག་གིས་མཉམ་ཞུགས་བྗེད་པའི་རྗེབ་གྩོང་ནང་

གི་ལྩོ་རྗེའི་གཞས་སྣའི་འདུ་འཛོམས་དང་། ལི་ཐང་གི་ར་རྒྱུགས་དུས་སྟྩོན་ལྟ་བུ་ཁམས་དང་ཨ་



102

མདྩོའི་ཕྩོགས་སུ་གཡུ་ལྟར་སྩོ་ལ་རྒྱ་ཆྗེ་བའི་རྩྭ་ཐང་གི་སྟྗེང་དུ་དུས་སྟྩོན་འཚོགས་པ་རྗེད། དུས་

སྟྩོན་འདི་དག་གིས་ཁམས་ནས་ཡ་དྩོང་དང་ཀུན་དགའ། ཨ་མདྩོ་ནས་ཤྗེར་བསྟན་དང་འཇམ་

དབངས་སྐིད་ལ་སྩོགས་པའི་བྩོད་རྒྱལ་ཡྩོངས་ནས་གགས་ཆྗེ་ཤྩོས་ཀི་གཞས་པ་རྣམས་གདན་

དྲངས་པ་རྗེད། ཁྩོང་ཚོས་བྩོད་ཀི་ལས་དབང་དང་། ཆིག་བསྒྲིལ། སྩོབས་པ་བཅས་ཀི་སྐྩོར་ལ་

གླུ་བངས་ཡྩོད། བྩོད་ཤར་ཕྩོགས་ཀི་གླུ་པ་ཚོས་༧གྩོང་ས་མཆྩོག་དང་། བྩོད་ཀི་ཆབ་སིད་ཀི་

མངྩོན་འདྩོད་མཚོན་པའི་གཞས་ཚིག་ཅན་གི་གཞས་བཏང་པ་དྗེ་དག་ལ་བྩོད་མི་ཚོས་ཧ་ཅང་

གི་དགའ་མྩོས་བས་པས་ཁབ་ཆྗེན་པྩོ་བྱུང་བ་རྗེད། 

དུས་ཡུན་འདིའི་རིང་ལ་ཁབ་ཆྗེ་ཤྩོས་སུ་བགྩོ་འགྗེམས་བས་པའི་བྩོད་པའི་རྩོལ་དབངས་

བརན་འཕིན་གཅིག་ནི་ཀུན་དགས་བཏང་པའི་༼རྗེ་བ་དང་སྐྩོ་གདུང་༽ ཞྗེས་པ་དྗེ་རྗེད། ཕི་ལྩོ་

༢༠༠༦ ལྩོར་ཐྩོན་པའི་གཞས་དྗེས་ཚོད་དཔག་བས་ན། ཕལ་ཆྗེར་༧རྒྱལ་བ་རིན་པྩོ་ཆྗེ་དང་། 

པཎ་ཆྗེན་རིན་པྩོ་ཆྗེ། རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པ་བཅས་གསུམ་ལ་གྩོ་བའི་༼སྤུན་མཆྗེད་གསུམ་༽ 

མཇལ་བའི་གྩོ་སྐབས་མ་བྱུང་བའི་སྐྩོ་གདུང་མཚོན་པར་བས་ཡྩོད། ༧གྩོང་ས་མཆྩོག་མཚོན་

བྗེད་དུ་ཉི་མའི་གཟུགས་བརན་བྗེད་སྤྩོད་བས་པའི་ཡུ་ཊུབ་ཀི་བརན་ཐུང་འདི་བྩོད་མིའི་བར་

སྣང་བར་འཕིན་གི་ཞིང་ཁམས་སུ། རང་འགུལ་གི་ཚོར་ཤུགས་འདྲྗེན་པའི་ནུས་པ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་

པ་རྗེད། སྒྱུ་རལ་ལན་པའི་སྩོ་ནས་གཟུགས་ཅན་གི་རྒྱན་གིས་སྤས་ཏྗེ། བྩོད་ཕི་ནང་གཉིས་ཀི་

བྩོད་མི་ཚོའི་དབར་ལ་ཟམ་པ་ཞིག་འཛུགས་དགྩོས་པར་སྐུལ་བའི་གཞས་༼སྗེམས་ཀི་ལྩོག་

ཕྗེབས་༽ ཞྗེས་པ་དྗེ་གཞས་པ་སྒྲྩོལ་མ་སྐབས་ཀིས་བངས་པ་རྗེད། གཞས་འདིས་བཙན་བྩོལ་

བྩོད་མི་རྣམས་བྩོད་དུ་མགྩོན་འབྩོད་བྗེད་པའི་མགྩོན་བར་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཡྩོད་པ་གཤམ་གསལ།



103

གངས་དཀར་ལྷུན་པྩོ་ལྷ་ཡི་ལགས་རི་ཡིན།།

གཙང་ཆབ་སྩོན་མྩོ་ཉི་ཟའི་འཕྩོ་འཕྲུལ་ཡིན།།

རྩྭ་ཐང་ཡངས་པྩོ་སྐར་མའི་མལ་སྟན་ཡིན།།

ནམ་མཁའི་མཐྩོངས་སུ་ཆགས་པའི་གནས་མཆྩོག་འདི།།

འཛམ་གིང་ཡང་རྗེ་གངས་ལྩོངས་ཕྱུག་མྩོ་སྟྗེ།།

ངྗེད་གངས་ཅན་བྩོད་པའི་ཕ་ས་ཡིན།།

ཨྩོ་མ་ཡུམ་ལགས། གངས་ལྩོངས།

ཁྗེད་ཀི་རུམ་ཁྩོང་དྲྩོན་མྩོ་བསྙྗེགས་ནས་འྩོང་།།

དྗེ་རིང་ཁྗེད་ཀི་པང་ནས་གླུ་ཞིག་ལྗེན།།

ཨ། མ་ཡུམ་ལགས། གངས་ལྩོངས།

འདི་ནི་མ་ཡུམ་ཁྗེད་ཀིས་བསབས་པའི་ཤིས་གླུ་ཡིན།།

འདི་ནི་མིང་སིང་འཛོམས་པའི་ལྗེགས་སྐྗེས་ཡིན།།

གཞས་འདི་ཐྩོག་མར་ཕི་ལྩོ་ ༢༠༠༦ ཟ་བ་བདུན་པའི་ནང་རྗེབ་གྩོང་འཁབ་སྟྩོན་འདུ་

འཛོམས་སུ་ཡྩོངས་གགས་ཀིས་བཏང་། རྗེས་སུ་དྷ་རམ་ས་ལ་ནས་བྩོད་བར་གིི་མི་གངས་༡༠༠ 

ཐམ་པའི་གྩོམ་བགྩོད་དྗེ་བྱུང་བ་རྗེད། ཐྩོག་མར་༢༠༠༨ ཟ་བ་དང་པྩོའི་ནང་དུ་གསལ་བསྒྲགས་

བས་ཏྗེ། ཟ་བ་གཉིས་ཀི་རྗེས་སུ་འགྩོ་བཙུགས་པའི་གྩོམ་བགྩོད། རྒྱ་གར་ནང་གི་བྩོད་མིའི་

གཞུང་འབྗེལ་མ་ཡིན་པའི་ཚོགས་པ་དྲུག་གིས་གྩོ་སྒྲིག་ཞུས་པ་འདིས་བྩོད་མིའི་སྤི་ཚོགས་ཀི་

ནང་དུ་སྤྩོ་བ་ཆྗེན་པྩོ་སྗེལ་ཡྩོད། ཨྗེ་ཤྗེ་ཡའི་རང་དབང་རླུང་འཕིན་ཁང་དང་། ཨ་རིའི་རླུང་འཕིན་

ཁང་། ནྩོར་ཝྗེ་བྩོད་ཀི་རླུང་འཕིན་ཁང་བཅས་ནས་རྒྱང་སིངས་བས་པའི་གྩོམ་བགྩོད་ཀི་གསར་

འགྱུར་གིས་ལྷ་སའི་གདན་ས་ཁག་གི་དགྗེ་འདུན་པ་རྣམས་ཧ་ཅང་དགའ་ཚོར་ཆྗེན་པྩོ་བཟྩོས་
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འདུག མཐའ་མ་དྗེར་གྩོམ་བགྩོད་འགྩོ་བཙུགས་ནས་ཟ་བ་གསུམ་གི་རྗེས་སུ། གྩོམ་བགྩོད་པ་

རྣམས་རྒྱ་གར་ཉྗེན་རྩོག་པས་རྒྱ་གར་དང་བྩོད་ཀི་ས་མཚམས་སུ་བཀག་ཡྩོད་ཀང་། དྗེས་སྗེར་

ལངས་ལ་ནུས་ཤུགས་སྤྩོད་འགྩོ་བརམས་ཚར་བ་རྗེད།

ཁམས་དང་ཨ་མདྩོའི་ནང་ནང་བཞིན་གི་རྩོལ་དབངས་འདུ་འཛོམས་དྗེ་རིགས་དབུས་སུ་

ཚུགས་ཆྩོག་གི་མྗེད་ཀང་། གཞས་སྣའི་འྩོད་སྗེར་དང་བརན་འཕིན་གི་རིགས་རྣམས་ལྷ་སའི་

བར་བསྐྩོར་ནང་དུ་ཚོང་པ་ཚོས་སྐད་ཤུགས་ཆྗེན་པྩོར་གཏྩོང་གི་ཡྩོད། རྩོལ་དབངས་ཀི་བརན་

འཕིན་དྗེ་དག་དྲྭ་རྒྱ་བརྒྱུད་དྗེ་བཙན་བྩོལ་ནང་དུ་སྗེབས་པ་མ་ཟད་ཕིར་སྩོད་བྩོད་མི་ཚོས་དགའ་

མྩོས་ཆྗེ་ཤྩོས་བྗེད་པའི་གཞས་ཀི་གས་སུ་གྱུར་ཡྩོད། དྗེ་དང་ཕྩོགས་མཚུངས་བཙན་བྩོལ་ནང་

གི་བྩོད་པའི་རྩོལ་དབངས་རྣམས་ཀང་བྩོད་ནང་དུ་འབྩོར་བ་རྗེད། ལྷ་སའི་ཚོང་པ་ཚོས་བཙན་

བྩོལ་ནང་གི་གཞས་པ་ཚེ་རིང་འགྱུར་མྗེད་དང་། ཕུར་བུ་ཊི་རྣམ་རྒྱལ་གིས་བཟྩོས་པའི་འྩོད་

སྗེར་བདག་དབང་མྗེད་པའི་སྩོ་ནས་ཕབ་བཤུ་བས་པ་དྗེ་རིགས་བཙོང་གི་ཡྩོད། བྩོད་ཕི་ནང་

གཉིས་ཀི་བྩོད་མིའི་དབར་ལ་འབྗེལ་བ་ཤུགས་ཆྗེ་རུ་གཏྩོང་བ་དང་། རི་བྩོ་ཧི་མ་ལ་ཡའི་རྒྱབ་

མདུན་བར་ལ་རྗེ་བ་དང་འདུན་པའི་བར་ལན་ཕར་ཚུར་སྐྗེལ་བ་ལ་རྩོལ་དབངས་ནི་བྩོད་མིའི་

སྩོག་ཤིང་ལྟ་བུར་གྱུར་པ་རྗེད། འདིས་མི་རིགས་ཆབ་སིད་ཀི་འདུ་ཤྗེས་དྗེ་གཏིང་ཟབ་ཏུ་བཏང་

བ་དང་ལྷན་དུ། ཆྩོལ་ཁ་ཕན་ཚུན་དབར་ལ་རྩོལ་དབངས་ཀི་འབྗེལ་འདྲིས་བྗེད་པའི་དུས་སྐབས་

ཤིག་འཕྗེལ་རྒྱས་བཏང་བ་རྗེད། རྩོལ་དབངས་ཀི་ནུས་པ་དྗེས་བྩོད་མི་ཚོའི་དབར་ལ། ཆྩོས་

ལུགས་དང་ལུང་ཚན་གི་འཐྗེན་འཁྗེར་དྗེ་མྗེད་པ་བཟྩོ་རྒྱུར་རམ་འདྗེགས་བས་པས་མ་ཟད། 

ཆིག་སྒྲིལ་གི་རྒྱུ་དང་སྐུལ་སྩོང་གི་ཐབས་ལམ་དུའང་གྱུར་ཡྩོད། 

བྩོད་མི་ཚོ་ཆབ་སིད་ཀི་གཉིད་ལས་སྐར་སད་བྱུང་བའི་རྒྱབ་ལྩོགས་དྗེར། ཡིད་འཕྩོག་ལ་
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དྩོ་སྣང་མ་བས་པའི་ཤུགས་རྐྗེན་གཅིག་དྗེ་ནི། ཕལ་ཆྗེར་རྒྱལ་སྤིའི་ཨང་རགས་ནང་དུ་བྩོད་

ཡིག་ཡིག་གཟུགས་དང་མཐྗེབ་གཞྩོང་རང་ཆས་སུ་ཡྩོད་པའི་ཝིན་ཌྩོ་ཝིསཊ་ཀམ་པུ་ཊར་

༢༠༠༧ ལྩོའི་ནང་གསར་ཐྩོན་བྱུང་བ་དྗེ་རྗེད། ༢༠༠༥ ཡས་མས་ཀི་བར་དུ་ཀམ་པུ་ཊར་སྟྗེང་

བྩོད་ཡིག་བྗེད་སྤྩོད་བྗེད་རྒྱུར། ཡིག་གཟུགས་དང་མཐྗེབ་གཞྩོང་ཕབ་བཤུ་དང་གསར་འཇུག་

བྗེད་དགྩོས་པ་སྩོགས་བརྒྱུད་རིམ་སྟབས་མི་བདྗེ་བ་ཞིག་ཡྩོད། བརྩོད་གཞི་དྗེ་བྩོད་སྐད་ནང་

བིས་པ་གཅིག་མཚུངས་ཡིན་ཀང་། མི་གཅིག་གིས་བདམས་པའི་ཡིག་གཟུགས་དྗེ་མི་གཞན་

དྗེས་བདམས་པའི་ཡིག་གཟུགས་དང་མ་མཐུན་ན་ཀླྩོག་ཐུབ་ཀི་མྗེད། འདིས་བྩོད་ནང་དང་

བཙན་བྩོལ་གཉིས་ཀི་སྤུན་ཟ་ཚོའི་དབར་ལ་གྩོག་རྡུལ་གི་འགྩོག་རྐྗེན་ཞིག་བཟྩོས་ཡྩོད། འྩོན་

ཀང་རྒྱལ་སྤིའི་ཨང་རགས་ཅན་གི་བྩོད་ཡིག་ཡིག་གཟུགས་གསར་གཏྩོད་བས་ཏྗེ། མྗེཁྩོ་སྩོཕྚི་

གཉྗེན་ཆས་དང་དྗེའི་རྗེས་སུ་ཨྗེཔལ ཨཡི་ཕྩོན་གི་ནང་དུ་འགྗེམས་སྗེལ་བས་པ་དྗེས། གཉྗེན་

ཆས་སྣྩོན་མ་གང་ཡང་ཕབ་བཤུ་མི་དགྩོས་པར་བྩོད་ནང་གི་བྩོད་མི་དང་། བཙན་བྩོལ་བྩོད་མི་

ཚོས་ཕན་ཚུན་དབར་ལ་བིས་པའི་གྩོག་འཕིན་དང་དྲྭ་རྒྱའི་ནང་དྩོན་གང་ཡིན་བལྟ་ཀླྩོག་ཐུབ་ཀི་

ཡྩོད། 

གསར་གཏྩོད་འདིས། བྩོད་མི་ནང་ཁུལ་དུ་དྗེ་ས་བྱུང་མྱྩོང་མྗེད་པའི་བགྩོ་གྗེང་དང་། བསམ་

ཚུལ་བརྗེ་ལྗེན་ལ་མཐུན་འགྱུར་བས་ཏྗེ། ཧི་མ་ལ་ཡའི་ཕྩོགས་ཕན་ཚུན་གི་འབྗེལ་བར་གསར་

བརྗེ་བས་ཡྩོད། བྩོད་ནང་གི་བྩོད་མི་ཚོས་འཕིན་ཐུང་གཏྩོང་བ་དང་། ཁིའུ་ཁིའུ་དང་སིཀབ་

བརྒྱུད་དྗེ་ཁ་བར་བྗེད་པ་སྩོགས་གཡྩོལ་ཟུར་འཁྲུལ་རིག་བཀྩོལ་སྤྩོད་ཀིས་མྗེ་རིགས་ཆྗེན་པྩོ་

བརྩོལ་ཏྗེ་བཙན་བྩོལ་བྩོད་མི་དང་ལྷན་དུ་རྒྱུན་དུ་འབྗེལ་བ་བས་ཡྩོད། དྷ་རམ་ས་ལ་དང་གཞིས་

སྩོད་བྩོད་མིའི་དབར་གི་ས་ཁམས་ཀི་འགག་རྩོ་དྗེ་གྩོ་བུར་དུ་འབྗེལ་མྗེད་དུ་གྱུར་པ་རྗེད།
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ཚོང་དང་སྤི་ཚོགས་འབྗེལ་ལམ་གི་རྒྱ་ཁྩོན་དྗེ་འཕྗེལ་རྒྱས་བྱུང་བ་ནང་བཞིན། བྩོད་མིའི་

རྒྱ་ནག་གི་ཐད་དུ་བྩོ་ཁ་མ་ཚིམས་པའི་ཚོར་སྣང་དྗེ་ཡང་འཕར་བ་རྗེད། དྗེའི་ནང་ནས་འཚབ་ཆྗེ་

ཤྩོས་དྗེ་བྩོད་ནང་དུ་མྗེ་འཁྩོར་གི་ལགས་ལམ་གསར་པ་བཙུགས་པ་དྗེ་རྗེད། ཕི་ལྩོ་༢༠༠༦ 

ལྩོར་མི་འབྩོར་སྩོ་ཞུད་ཀི་ཐད་ནས་བྩོད་མི་ཚོར་སྩོག་ཐྩོག་གི་ཉྗེས་ཆད་བཏང་བ་དང་འདྲ་བར། 

རྒྱ་ནག་གིས་པྗེ་ཅིང་ནས་ལྷ་ས་བར་གི་མྗེ་འཁྩོར་ལགས་ལམ་དྗེ་བཟྩོ་སྐྲུན་བྗེད་ཚར་བ་རྗེད། མྗེ་

འཁྩོར་དྗེས་བྩོད་མི་ཚོར་ལས་ཀ་དང་། མཐྩོ་སྩོབ་ཏུ་འཛུལ་ཞུགས། དྗེ་མིན་གི་གྩོ་སྐབས་གཞན་

བཅས་ཐྩོབ་རྒྱུ་ཁག་ཏུ་གཏྩོང་བར་རྒྱ་མི་གནས་སྩོ་བ་ཧ་ཅང་ཕྩོན་ཆྗེ་བྩོད་ནང་དུ་འཁྗེར་ཡྩོང་བ་

རྗེད། ཨ་རིའི་ཕི་སིད་ལས་ཁུངས་ཀི་སྙན་ཐྩོ་ལ་གཞིགས་ན། ༼ཚོད་དཔག་བས་ན་༢༠༠༦ ཟ་

བ་བདུན་པ་ནས་༢༠༠༧ ཟ་བ་བཅུ་གཉིས་པ་བར་དུ་ལྷ་སར་འབྩོར་བའི་མི་གངས་ས་ཡ་གཉིས་

དང་འབུམ་སུམ་ཅུ་སྩོ་ལྔའི་ནང་ནས་ས་ཡ་ཕྗེད་ཀ་ལས་མང་བ་དྗེ་ཧན་མི་རིགས་དང་། ཚོང་པ། 

ལས་མི་བཅས་རྗེད། འདི་དག་ནི་ཚོང་དྩོན་དང་། ལས་ཀ་འཚོལ་བ། ཡང་ན་དཔལ་འབྩོར་གི་

གྩོ་སྐབས་གཞན་གི་ཆྗེད་དུ་བྩོད་རང་སྐྩོང་ལྩོངས་ཀི་ནང་དུ་ཡྩོང་ནས་དུས་ཡུན་གང་མཚམས་

རིང་གཞིས་ཆགས་སུ་ཡྩོང་མཁན་རྐང་རྐང་རྗེད།༽ ཅྗེས་འཁྩོད་ཡྩོད། 

ཕི་ལྩོ་༢༠༠༧ ནང་བྩོད་དུ་སྐྩོད་མཁན་གི་ཕི་རྒྱལ་བ་དང་བཙན་བྩོལ་བྩོད་མི་མང་པྩོས་

མཐྩོང་ཚུལ་ལ་བྩོད་མི་ཚོས་རྒྱ་ནག་ལ་མི་འདྩོད་པའི་རྣམ་འགྱུར་ཤུགས་ཆྗེ་ཤྩོས་བྗེད་ས་དྗེ་པྗེ་

ཅིང་ནས་ལྷ་ས་བར་གི་མྗེ་འཁྩོར་དྗེ་རྗེད། མྗེ་འཁྩོར་དྗེས་མཐུན་འགྱུར་བས་པའི་དྗེ་ས་བྱུང་

མྱྩོང་མྗེད་པའི་རྒྱ་མི་ཧ་ཅང་མང་པྩོ་བྩོད་ནང་སྗེབས་པ་དྗེས། རང་ཉིད་ཀི་རིག་གཞུང་ཉམས་

ཆག་འགྩོ་བའི་ཉྗེན་ཁར་མཐྩོང་མཁན་གི་བྩོད་མི་ཚོར་རང་གི་རིག་གཞུང་སྲུང་སྐྩོབ་བྗེད་རྒྱུའི་

ཐག་གཅྩོད་དྗེ་ནུས་ཤུགས་ཆྗེ་རུ་བཏང་ཡྩོད། སྐབས་དྗེ་དུས་བྩོད་མི་ཚོས་སྩོན་དཔག་བྗེད་མ་

ཐུབ་པ་དྗེ་ནི། རྗེས་སུ་ནུས་ཤུགས་ཆྗེ་བའི་འགྩོག་རྩོལ་ཞིག་གི་རྨང་གཞིར་གྱུར་པའི་ལྗེགས་
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བང་སྐར་གསྩོ་དང་། རིག་གཞུང་གི་མ་ར་འཕྗེལ་རྒྱས་སུ་ཕིན་པའི་དུས་ཡུན་དྗེ་རྗེད། ཕྩོགས་

གཅིག་ནས་བཤད་ན། རིག་གཞུང་དྗེ་བྩོད་མིའི་འགྩོག་རྩོལ་གི་དམིགས་ཡུལ་ཙམ་མིན་པར་

ཐབས་ལམ་ཞིག་ཏུའང་གྱུར་བ་རྗེད། ཚིག་གཞན་གིས་བཤད་ན་འདི་ལ་འགྱུར་ལྩོག་ཅན་གི་

འགྩོག་རྩོལ་ཟྗེར། 

༢༠༠༨ ལྩོའི་རྒྱལ་ཡྩོངས་ངྩོ་རྩོལ་དང་། ལྷ་སའི་ཟིང་འཁྲུག

༢༠༠༨ ཟ་བ་གསུམ་པའི་ནང་དུ་༡༩༥༩ ནས་བཟུང་བྩོད་ནང་དུ་སྗེར་ལངས་ཆྗེ་ཤྩོས་དྗེ་

བྱུང་བ་རྗེད། འབས་སྤུང་དང་སྗེ་ར་དགྩོན་པའི་དགྗེ་འདུན་པ་ཚོས་༼བྩོད་ལ་རང་དབང་དགྩོས། 

༧གྩོང་ས་མཆྩོག་བྩོད་ནང་ཕྗེབས་འཇུག་དགྩོས། བྩོད་ལ་རང་བཙན་དགྩོས།༽ ཅྗེས་པའི་

འབྩོད་སྒྲ་སྒྲྩོག་ཞིང་བྩོད་ཀི་རྒྱལ་དར་འཕར་ཏྗེ་ངྩོ་རྩོལ་རྔམ་སྟྩོན་བས་པ་རྗེད། དབང་འཛིན་པ་

ཚོས་དགྗེ་འདུན་པ་རྣམས་འཛིན་བཟུང་བས་པ་དང་། དགྩོན་པ་ཁག་སྩོ་བརྒྱབ་པ་རྗེད། ཉིན་

རྗེས་མ་གསུམ་གི་ནང་དུ་ངྩོ་རྩོལ་དྗེ་བས་མང་བ་བྱུང་། ཁྩོང་ཚོ་ལའང་ཉྗེས་བརྡུང་བཏང་སྟྗེ་

འཛིན་བཟུང་བས་པ་རྗེད། 

ཕི་ཟ་༣ ཚེས་༡༤ ཉིན་ལྷ་སར་ཟིང་འཁྲུག་ལངས་པ་རྗེད། བྩོད་མི་སྐ་བྩོ་ཚོས་རྒྱའི་ཉྗེན་

རྩོག་པས་དགྗེ་འདུན་པ་ཚོར་ཉྗེས་བརྡུང་བཏང་བ་མཐྩོང་རྗེས་ཁྩོང་ཁྩོ་ལངས་ཏྗེ་བདྗེ་འཇགས་

དཔུང་སྗེ་ལ་རྩོ་གཞུས་པ་རྗེད། བདྗེ་འཇགས་དཔུང་སྗེས་ཕིར་ཤུད་བས་རྗེས་བྩོ་ཁྩོག་སྐྗེས་

པའི་ངྩོ་རྩོལ་བ་ཚོས། གཞུང་གི་ཁང་པ་དང་ཉྗེན་རྩོག་པའི་སྣུམ་འཁྩོར་ལྟ་བུ་རྒྱའི་དབང་སྒྱུར་གི་

མཚོན་རགས་ཙམ་མ་ཡིན་པར། རྒྱ་མིར་དབང་བའི་ཚོང་ཁང་དང་ཁྗེ་ལས་ཁང་ལྟ་བུ་རྒྱ་མི་

གནས་སྩོད་ཀི་མཚོན་རགས་ཁག་ལའང་ཁྩོང་ཁྩོ་བསྟན་པ་རྗེད། བ་བ་འདི་དག་གིས་བྩོད་མི་

དང་རྒྱ་མིའི་དབར་གི་མི་རིགས་འཐྗེན་འཁྗེར་དྗེ་ཤུགས་ཆྗེ་རུ་བཏང་བ་རྗེད། 
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པྗེ་ཅིང་གིས་བཤད་པ་ལྟར་ན་ཞི་བའི་མི་མང་གངས་༡༨ དང་ཉྗེན་རྩོག་པ་གཅིག་འདས་

གྩོངས་སུ་གྱུར་པ་དང་། མི་གངས་༣༨༢ ལ་རྨས་སྐྩོན་བྱུང་ཡྩོད། དྷ་རམ་ས་ལ་དང་འགྩོ་བ་མིའི་

ཐྩོབ་ཐང་གི་ཚོགས་སྗེ་ལྟར་ན། དྗེའི་སྐབས་ཀི་དྲག་གནྩོན་གི་འྩོག་ཏུ་བྩོད་མི་གངས་༢༢༠ 

བསད་པ་དང་། ༥༦༠༠ འཛིན་བཟུང་དང་བཀག་ཉར་བས། ༡༢༩༤ ལ་རྨས་སྐྩོན་བྱུང་། ༢༩༠ 

ལ་ནག་ཉྗེས་ཁིམས་གཅྩོད་ཕྩོག། ༡༠༠༠ ལས་མང་བ་གར་སྩོང་ཆ་མྗེད་དུ་གྱུར་ཡྩོད་པ་རྗེད། ཟ་

བ་གསུམ་པའི་ནང་དུ་སྗེར་ལངས་འགྩོ་ཚུགས་པ་ནས་ཟ་བ་བརྒྱད་པའི་ནང་ཨྩོ་ལྩོམ་པིཁ་རྗེད་

འགན་གི་བར་དུ་བྩོད་ནང་དུ་ངྩོ་རྩོལ་ཆྗེ་ཆུང་གངས་༡༣༠ བྱུང་ཡྩོད། བྩོད་དབུས་ཁྩོ་ནར་བྱུང་

བའི་ཆིག་སྟྩོང་དགུ་བརྒྱ་བརྒྱད་ཅུའི་ནང་གི་ངྩོ་རྩོལ་དང་མི་འདྲ་བར། ༢༠༠༨ ཀི་ངྩོ་རྩོལ་དྗེ་བྩོད་

ཆྩོལ་ཁ་གསུམ་ཡྩོངས་ལ་ཁབ་པ་རྗེད། ངྩོ་རྩོལ་ལ་མཉམ་ཞུགས་བྗེད་མཁན་གི་ནང་དུ་དགྗེ་

འདུན་པ་དང་། བཙུན་མ། སྩོབ་ཕྲུག དགྗེ་རན། ཚོང་པ། འབྩོག་པ། ཞིང་པ། ཤྗེས་ཡྩོན་ཅན་ལ་

སྩོགས་པ་སྣ་ཚོགས་ཀིས་ཆ་ཤས་བངས་ཡྩོད། དྩོན་དངྩོས་སུ་ངྩོ་རྩོལ་ཕལ་ཆྗེ་བ་ཁམས་དང་

ཨ་མདྩོའི་ནང་དུ་བྱུང་སྟྗེ་བྩོད་ནང་གི་རྩོང་ཁག་༥༢ ལས་མང་བར་ཁབ་པ་རྗེད། ༼རབ་བྗེད་༤ 

པའི་པར་རིས་༣ པར་གཟིགས།༽

འཚེ་མྗེད་ཞི་བའི་སྒྲིག་ལམ་དང་། ཐབས་བྱུས། ཆིག་བསྒྲིལ།

ར་བའི་རྒྱུན་གི་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ཏུ་དམིགས་བསལ་གི་གསུམ་པའི་བཅུ་བཞིའི་ཟིང་

འཁྲུག་གམ་སྗེར་ལངས་དྗེ། བྩོད་པའི་གཞྩོན་སྐྗེས་ཚོས་༧རྒྱལ་བ་རིན་པྩོ་ཆྗེའི་འཚེ་མྗེད་ཞི་

བའི་ལྟ་གྲུབ་དྗེ་དག་དྩོར་ནས་དྲག་པྩོའི་ཕྩོགས་སུ་སྐྩོད་བཞིན་ཡྩོད་པའི་མཚོན་རགས་ཞིག་ལ་

རིས་ཡྩོད། བྩོད་པའི་འཐབ་རྩོད་དྗེ་དྲག་པྩོའི་ཕྩོགས་སུ་བསྒྱུར་བཞིན་ཡྩོད་པའི་བག་ཆགས་

བསྐྲུན་རྒྱུའི་འབད་བརྩོན་བས་ཏྗེ། ཟིང་འཁྲུག་དྗེ་རྒྱ་ནག་དང་གྩོ་ལའི་བརན་འཕིན་ཁག་གི་ནང་
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དུ་སྐར་ཟྩོས་ཡང་ཟྩོས་ཀིས་རྒྱང་སིང་བས་པ་རྗེད། དྩོན་དངྩོས་སུ་སྗེར་ལངས་ས་མ་གཉིས་ཀི་

སྐབས་ལས་ཀང་༢༠༠༨ ལྩོའི་སྗེར་ལངས་དྗེ་ལ་འཚེ་མྗེད་ཞི་བའི་སྒྲིག་ལམ་གི་ཆ་ཚད་ཆྗེ་བ་

ལན་ཡྩོད་པ་བསྟན་ཡྩོད། གསར་ཤྩོག་གི་འགྩོ་བརྩོད་མང་པྩོའི་ནང་། བརྒྱ་ཕག་ཕྗེད་ཀི་དུས་

ཡུན་ནང་གི་བྩོད་དྩོན་འཐབ་རྩོད་དྗེ། དྲག་ཕྩོགས་ནས་རྒྱང་ཐག་རིང་དུ་ཕིན་ཏྗེ། འཚེ་མྗེད་ཞི་

བའི་བྗེད་ལས་ཀི་ཕྩོགས་སུ་དམ་བཅའ་བརན་དུ་འགྩོ་བའི་གནད་ཆྗེ་བའི་བདྗེན་པ་དྗེ་སྒྲིབ་ཐུབ་

མྗེད།

གངས་ཀི་ཆ་ནས་བས་ན། ༢༠༠༨ ལྩོར་མ་མཐར་ཡང་ངྩོ་རྩོལ་གི་དྩོན་རྐྗེན་༡༢༥ བྱུང་ཡྩོད་

ཁྩོངས་ནས་ཕལ་ཆྗེ་བ་དྗེ་ཞི་བའི་ངྩོ་རྩོལ་རྗེད། ཟ་༣ ཚེས་༡༤ ཉིན་ལྷ་ས་དང་། ཟ་༣ ཚེས་༢༨ 

ཉིན་རྨ་ཆུ་ཁྩོ་ནར་བྩོད་མིས་རྒྱ་རིགས་ཞི་བའི་མི་མང་ལ་ཕར་རྩོལ་བས་པའི་དྲག་པྩོའི་དྩོན་རྐྗེན་

བྱུང་བ་ལས་གཞན་མྗེད། བྩོད་མི་ཚོའི་ངྩོས་ནས་མཚམས་ཅན་གི་དྲག་ལས་སྗེལ་བ་དྗེ། རྒྱ་

ནག་དྲིལ་བསྒྲགས་ཁང་གིས་བྩོད་མིའི་སྗེར་ལངས་དྗེ་ཕྩོགས་ཡྩོངས་ནས་དྲག་པྩོ་དང་། ཁག་ལ་

རྔམས་པའི་རྣམ་པར་བསྒྱུར་བའི་ཆྗེད་དུ་བྗེད་སྤྩོད་བཏང་སྟྗེ་གང་འཚམ་མངྩོན་གསལ་དྩོད་པྩོ་

བཟྩོས་པ་རྗེད། ལས་འགུལ་ཞིག་གི་ནང་དུ་དྲག་པྩོའི་བྗེད་ལས་ག་འདྲ་ཞིག་བྱུང་བ་དྗེ། ཇི་ཙམ་

གི་མཚམས་ཅན་དང་ཁྗེར་རྐང་ཡིན་ཀང་། མནར་གཅྩོད་མྱྩོང་མཁན་ལས་མནར་གཅྩོད་གཏྩོང་

མཁན་ལ་ཡང་ནས་ཡང་དུ་ཕན་ཐྩོགས་ཆྗེ་བ་བྱུང་ཡྩོད། 

རྒྱལ་སྤིའི་བྩོད་དྩོན་ལས་འགུལ་ཁང་གིས་བྩོད་མི་ཚོས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་མཁར་དབང་། 

དཔྗེར་ན་ཉྗེན་རྩོག་ལས་ཁུངས་དང་། སྣུམ་འཁྩོར་བཅས་ལ་གཏྩོར་སྐྩོན་བཏང་བའི་གཏྩོར་

བཅྩོམ་གི་དྩོན་རྐྗེན་གཞན་༡༥ ཐྩོ་འགྩོད་བས་འདུག དྩོན་རྐྗེན་འདི་དག་ལས་གཞན་པའི་བྩོད་

ཁྩོན་ཡྩོངས་སུ་བྱུང་བའི་ངྩོ་རྩོལ་གི་དྩོན་རྐྗེན་ཚང་མ་འཚེ་མྗེད་ཞི་བ་རྗེད། དྩོན་དངྩོས་སུ་འདི་
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ནི་བྩོད་མི་ཚོས་ད་ལྟ་བར་དུ་འཚེ་མྗེད་ཞི་བའི་སྒྲིག་ལམ་ལ་ཉམས་ལྗེན་མཐྩོ་ཤྩོས་བས་ཡྩོད་པ་

གསལ་སྟྩོན་བས་པའི་དུས་ཡུན་ཞིག་རྗེད། 

རྒྱ་ནག་གིས་བྩོད་མི་སྟྩོང་ཕག་བརལ་བ་འཛིན་བཟུང་དང་། སང་ལམ་སྟྗེང་གི་ངྩོ་རྩོལ་རྔམ་

སྟྩོན་པའི་ཐྩོག་ཏུ་དྲག་གནྩོན་བྗེད་ཆྗེད། ངྩོ་རྩོལ་བ་ཚོ་དྲག་སྤྩོད་པའི་རྣམ་པར་བསྒྱུར་ཕིར་དྲིལ་

བསྒྲགས་ཀི་མ་ལག་ཆ་ཚང་བཀྩོལ་སྤྩོད་བས་པ་རྗེད་དྗེ། སྗེར་ལངས་དྗེ་བས་སར་སྩོར་འཚུད་

པ་བྱུང་བ་རྗེད། ཡལ་འགྩོ་རྒྱུའི་ཚབ་ཏུ་སང་ལམ་སྟྗེང་གི་རྔམ་སྟྩོན་དྗེ་དག་འགྩོག་རྩོལ་གི་

རིགས་གཞན་དུ་འགྱུར་ཕིན་པ་རྗེད། འདི་ནི་ལྷག་དཀར་ཞྗེས་པའི་ལས་འགུལ་གསར་པ་ཞིག་

སྐྗེད་འཚར་བྱུང་བའི་དུས་སྐབས་དྗེ་རྗེད། 

ལྷག་དཀར་གི་ལས་འགུལ། རིག་གཞུང་གཅྗེས་འཛིན་གི་འགྩོག་རྩོལ།

རྒྱ་ནག་གིས་མཉམ་སྡུད་ངྩོ་རྩོལ་གི་རྣམ་པ་ཚང་མ་བཀག་པ་དང་དུས་མཉམ་དུ་བྩོད་མི་

ཚོས་རང་གི་ལས་འགུལ་དྗེ་སྗེར་གི་ངྩོ་བྩོར་བསྒྱུར་ཏྗེ་ཡ་ལན་སྤད་པ་རྗེད། བྩོད་མི་ཚོས་གཟའ་

ལྷག་པ་ནམ་ཡིན་ལ་འགྩོག་རྩོལ་གིི་བྗེད་ལས་ཅུང་ཙག་གི་རིགས་ལ་མཉམ་ཞུགས་བྗེད་པའི་

ལྷག་དཀར་གི་ལས་འགུལ་དྗེ་༢༠༠༨ ཀི་ལྩོ་མཇུག་ནས་འགྩོ་བཙུགས་ཏྗེ་ད་ལྟའང་མུ་མཐུད་

བཞིན་ཡྩོད། བྩོད་མི་མང་པྩོས་སྗེར་གི་བྗེད་ལས་བརྒྱུད་དྗེ་བཅུ་ཕག་འགའི་རིང་ལ་རྒྱ་གཞུང་

གིས་བཀག་འགྩོག་བས་པའི་སྩོལ་རྒྱུན་གི་བྩོད་ཆས་གྩོན་པ་དང་། བྩོད་ཟས་བཟའ་བ། རང་

དབང་རླུང་འཕིན་ལ་ཉན་པ། རང་ཁིམ་དུ་བྩོད་སྐད་བརྒྱབ་པ་བཅས་རང་ཉིད་ཀི་ངྩོས་འཛིན་

མཚོན་ཆྗེད་དུ་སྗེར་གི་གྩོ་ཡུལ་བྗེད་སྤྩོད་ཀི་སྩོ་ནས་ལྷག་དཀར་སྲུང་བརི་བྗེད་ཀི་ཡྩོད།

ཆབ་སིད་ཀི་ཤུགས་རྐྗེན་ཆྗེ་བའི་དུས་ཡུན་འདིའི་རིང་ལ་རིག་གཞུང་གཙང་མའི་ཁད་

ཆྩོས་ཅན་གི་ཆྩོ་ག་ཕག་ལྗེན་དྗེ་དག་གྩོ་བུར་དུ་གནད་ཆྗེ་བའི་ཆབ་སིད་ཀི་ངྩོ་བྩོར་གྱུར་པ་རྗེད། 
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བྩོད་མི་ཚོས་ཕྩོགས་གཅིག་ནས་རང་གི་མི་རིགས་ཀི་ངྩོས་འཛིན་གསལ་སྟྩོན་བྗེད་པ་དང་། དྗེ་

བས་གལ་ཆྗེ་བར་མཐའ་གཅིག་ཏུ་རྒྱ་མི་རིགས་མིན་པ་ར་སྤྩོད་པའི་ཆྗེད་དུ། ཆྩོ་ག་འདི་དག་

ཉམས་ལྗེན་བས་པ་རྗེད། ངྩོས་འཛིན་དང་འབྗེལ་བའི་ཆབ་སིད་ཀི་རྗེད་འགན་ཞིག་གི་ནང་དུ། 

བྩོད་མི་ཞིག་ཡིན་ན་རྒྱ་མི་མ་ཡིན་པ་དང་གཅིག་མཚུངས་སུ་གྱུར་པ་རྗེད། བ་གཞག་འདིས་

མཚོན་རགས་ཙམ་དང་། བདུན་ཕག་རྗེར་ཐྗེངས་རྗེ་བྗེད་པའི་རྒྱ་ལས་བརལ་ཏྗེ་དངྩོས་སུ་ལག་

བསྟར་བྗེད་པའི་ལས་འགུལ་རིམ་ཅན་དུ་དར་ཁབ་བཟྩོས་ཡྩོད། བྩོད་མི་ཚོས་རང་ཉིད་ཀི་ཁང་

ཁིམ་དང་། ལས་ཁུངས། དྲྭ་རྒྱའི་འཕྲུལ་ཆས་རྣམས་འགྩོག་རྩོལ་གི་ལས་འགུལ་སྗེལ་ཡུལ་དུ་

བསྒྱུར་བ་དང་དུས་མཉམ་དུ་སྤི་ཚོགས་དང་། ཆབ་སིད། དཔལ་འབྩོར་བཅས་ཀི་གྩོ་ཡུལ་མང་

པྩོ་ཁ་འབྗེད་རྒྱུའི་འགྩོ་བཙུགས་པ་རྗེད། ལྷག་དཀར་གིས་མང་ཚོགས་ཀི་ངྩོ་རྩོལ་ལས་འགུལ་

ལས་སྗེར་གི་འགྩོག་རྩོལ་ལས་འགུལ་ལ་གལ་ཆྗེ་ནན་ཏན་དུ་རིས་ཏྗེ། འགྩོག་རྩོལ་དྗེ་སྗེར་

འགྗེམས་བས་ཏྗེ་སྐྗེ་བྩོ་སྗེར་གི་ནུས་ཤུགས་ཆྗེ་རུ་བཏང་བ་རྗེད། མང་ཚོགས་ཀིས་པྗེ་ཅིང་གི་

འགྩོ་ཁིད་ཚོའི་ལག་ནས་རང་དབང་གསྩོལ་རས་འཐྩོབ་རྒྱུའི་རྗེ་བ་དྗེ་སངས་ཏྗེ། རྒྱ་ནག་གི་དྲག་

ཤུགས་དང་གུ་དྩོག་ཆྗེ་བའི་སིད་གཞུང་དྗེའི་ཟུར་དུ། རང་དབང་ལན་ལ་དྩོ་མཉམ་པའི་འཇིག་

རྗེན་ཞིག་བསྐྲུན་པའི་སྩོ་ནས་རང་གི་བསམ་བྩོ་དང་། ཐག་གཅྩོད། བྗེད་ལས་བཅས་རང་ཉིད་

ཀིས་སྟངས་འཛིན་བྗེད་རྒྱུ་འགྩོ་བཙུགས་པ་རྗེད། 

འདས་པའི་དུས་སུ་དམིགས་བསལ་བྩོད་མི་རན་པ་ཚོའི་ནང་དུ་ལྗེགས་བང་ཞིག་འཚོ་

གནས་ཐུབ་མིན་དྗེ་སིད་དྩོན་གི་གནས་བབ་ལ་རག་ལས་ཀི་ཡྩོད་པའི་བསམ་ཚུལ་ཞིག་ཡྩོད། 

འྩོན་ཀང་ལྷག་དཀར་སྗེབས་ནས་བཟུང་ནུས་མཐུ་གཅྩོག་པའི་ཤྩོད་ཚུལ་འདི་ནུས་མྗེད་དུ་

བཏང་པ་རྗེད། བྩོད་མི་ཇྗེ་མང་ཇྗེ་མང་གིས། ༧གྩོང་ས་མཆྩོག་ལ་དད་པ་དང་། རང་གི་རྒྱལ་

ཁབ་ལ་ལ་གཞྗེན། རང་དབང་ལ་འདྩོད་མྩོས་སྩོགས་མངྩོན་པར་གསལ་བར་བྗེད་པའི་ཐབས་
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ལམ་ལ་སྒྱུ་རལ་དང་། རྩོམ་རིག སྙན་ངག རྩོལ་དབངས་བཅས་བྗེད་སྤྩོད་གཏྩོང་རྒྱུ་འགྩོ་

ཚུགས་ཡྩོད། ཆབ་སིད་ཀི་གྩོ་རྒྱུ་ལན་པའི་གླུ་གཞས་དང་བརན་འཕིན་རྣམས་གགས་ཆྗེན་པྩོར་

གྱུར་ཡྩོད། བཅུ་ཕག་འགའ་ཤས་སམ། གཅིག་བས་ན་བརྒྱ་ཕག་ཕིན་པའི་དུས་ཡུན་གི་ནང་དུ་

བྩོད་མི་ཚོས་ཐྗེངས་དང་པྩོར། ཆབ་སིད་ཀིས་ལྗེགས་བང་སྐྩོབ་པར་ངང་སྒུག་བྗེད་རྒྱུའི་ཚབ་

ཏུ། ལྗེགས་བང་དྗེ་ཆབ་སིད་སྐྩོབ་པའི་ལག་ཆར་བཀྩོལ་སྤྩོད་བས་པ་རྗེད། བྩོད་མི་ཚོས་མཐའ་

མ་དྗེར་ནུས་སྟྩོབས་ཆྗེ་བའི་འཚེ་མྗེད་ཞི་བའི་ལག་ཆ་བསྐྲུན་ཕིར། རང་གི་རིག་གཞུང་ཕྱུག་པྩོ་

དྗེ་ལས་སྐྩོར་རྩོགས་བཙལ་བ་རྗེད། ལྩོ་གཅིག་གཉིས་ཀི་ནང་དུ་ལྷག་དཀར་གི་ལས་འགུལ་

དྗེས་བྩོད་མིའི་འགྩོག་རྩོལ་ལ་འགྱུར་བ་ཐྗེབས་པ་རྗེད། 

དྩོ་མཉམ་པའི་སྒྲིག་འཛུགས་བསྐྲུན་པ།

དུས་ཡུན་འདིའི་རིང་ལ་ལས་འགུལ་གི་དམིགས་པ་དྗེ། མངྩོན་གསལ་ཅན་གི་ངྩོ་རྩོལ་རྔམ་

སྟྩོན་གི་འཐབ་རལ་ནས། ཕན་ནུས་ལན་ལ་རྒྱ་ཁབ་ཆྗེ་བའི་མཐུན་ལམ་མི་བྗེད་པའི་ལས་

འགུལ་དང་། དྩོ་མཉམ་པའི་སྒྲིག་འཛུགས་བསྐྲུན་རྒྱུའི་ལས་འགུལ་གི་ཐྩོག་ཏུ་སྩོས་པ་རྗེད། 

གསར་གཏྩོད་ལན་པའི་འགྩོག་རྩོལ་གི་བརྒྱུད་རིམ་འདི་ད་ལྟའང་མུ་མཐུད་བཞིན་ཡྩོད། དྩོན་

ཕན་ལན་པའི་ལས་རིམ་གི་རྣམ་པ་གགས་ཆྗེ་ཤྩོས་དྗེ་བྩོད་ཀི་སྐད་ཡིག་སྦྱྩོང་རྒྱུ་དྗེ་ཆགས་པ་

རྗེད། དགྩོན་སྗེ་ཁག་དང་། དང་བང་དགྗེ་རན་ཚོས། དགྩོན་པའི་འདུ་ཁང་གི་ནང་དུ་བྩོད་ཡིག་

འཛིན་གྲྭ་ཚོགས་རྒྱུ་འགྩོ་བརམས་པ་དང་། བྩོད་ཡིག་སྦྱྩོང་སའི་གསང་བའི་སྩོབ་གྲྭ་དཔྱིད་ཀའི་

མྗེ་ཏྩོག་བཞད་པ་ལྟར་འཕྗེལ་རྒྱས་ཕིན་པ་རྗེད། སྩོབ་ཕྲུག་བརྒྱ་ཕག་མང་པྩོ་གསང་བའི་འཛིན་

གྲྭ་འདི་དག་ལ་ཞུགས་ཡྩོད། དྩོན་དངྩོས་སུ་སྩོབ་གྲྭ་འགའ་ཞིག་ཆྗེས་ལམ་ལྷྩོང་ལན་པ་བྱུང་བའི་

དབང་གིས་རྒྱའི་དབང་འཛིན་པ་ཚོས་སྩོ་བརྒྱབ་དགྩོས་ཐུག་ཡྩོད།
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བྩོད་ཀི་ས་ཁུལ་མང་པྩོར་མང་ཚོགས་ཀིས་རྒྱ་སྐད་ཀི་ཐ་སྙད་སངས་ཏྗེ་བྩོད་སྐད་གཙང་མ་

བརྒྱབ་རྒྱུའི་དམ་བཅའ་བས་ཡྩོད། གསྗེར་རར་བྩོད་མི་བགྗེས་པ་ཚོས་གཞྩོན་སྐྗེས་རྣམས་ལ་

རིན་མྗེད་དུ་ཚིག་མཛོད་བཀམས་ཡྩོད། མང་ཆྗེ་བའི་རང་གི་སྒྱུ་རལ་གི་བརྒྱུད་ལམ་དྗེ་རྒྱ་སྐད་

ནང་བདྗེ་བར་བསམ་མཁན། བྩོད་ཤར་ཕྩོགས་ཀི་རྩོམ་པ་པྩོ་དང་རྩོལ་དབངས་རྡུང་ལྗེན་པ་

མང་ཆྗེ་བས། ད་ཆ་གཙོ་ཆྗེ་བ་བྩོད་སྐད་ཀི་ནང་དུ་རྩོམ་པ་དང་འཁབ་སྟྩོན་བྗེད་ཀི་ཡྩོད། ཟ་ཁང་

དང་ཇ་ཁང་འགའ་ཞིག་གི་སྦྱིན་བདག་ཚོས་བྩོད་སྐད་བརྒྱབ་སྟྗེ་མངགས་ན་མ་གཏྩོགས་ཞབས་

ཞུ་མི་བྗེད་པའང་ཡྩོད། རྒྱ་ནག་གི་ཊུ་ཊར་གི་དྩོད་ཝྗེ་བྷྩོ་དང་། ངྩོ་དྗེབ་ཀི་དྩོད་རན་རན་གཉིས་ཀི་

ནང་དུ་བྩོད་མི་ཚོས་སིད་དྩོན་དང་འབྗེལ་བའི་སྙན་ངག་འབི་བ་དང་འདྲ་བརན་འཇུག་པ་བཅས་

རྒྱུན་དུ་བྗེད་ཀི་ཡྩོད། རྒྱ་ནག་གི་དྲྭ་རྒྱའི་བ་ར་བ་ཚོས་འདི་དག་མཐྩོང་ནས་མ་བཀག་སྩོན་ལ། 

གནས་ཚུལ་དང་བར་འཕིན་འདི་དག་མཐྩོང་དགྩོས་མཁན་ཚོས་ལྟ་མཐྩོང་ཟིན་ཏྗེ་དགྩོས་མཁྩོ་

གྲུབ་ཚར་གི་ཡྩོད། དཔྗེར་ན། ལྩོ་ལྟར་ཟ་བ་བདུན་པའི་ནང་དུ། རྒྱ་ནག་གི་ཡུ་ཊུབ་ཀི་དྩོད་ཡུ་ཀུ་

ལ་སྩོགས་པའི་སྤི་ཚོགས་བརྒྱུད་ལམ་དང་། དྲྭ་གནས་ཀི་ནང་དུ་༧གྩོང་ས་མཆྩོག་གི་འཁྲུངས་

སྐར་སྲུང་བརི་ཞུ་བའི་སྐྩོར། ཆུ་ཚོད་འགའ་ཤས་ཀི་རྗེས་སུ་སྩོ་མ་བརྒྱབ་སྩོན་ལ་རྒྱ་ཁབ་ཏུ་

འགྩོ་གི་ཡྩོད། 

མཐུན་ལམ་མི་བྗེད་པ།

བཅུ་ཕག་འགའི་རིང་ལ་བྩོད་མིའི་འགྩོག་རྩོལ་ནང་གི་འཐབ་རལ་མངྩོན་གསལ་དྩོད་ཤྩོས་

དྗེ་སང་ལམ་སྟྗེང་གི་ངྩོ་རྩོལ་ཆགས་ཡྩོད། སང་ལམ་གི་ངྩོ་རྩོལ་དྗེ་བཙན་བྩོལ་ནང་དུ་ནུས་པ་

ལན་ལ་ཉྗེན་ཁ་ཆུང་བའི་འཐབ་རལ་ཡིན་ཀང་། བྩོད་ནང་དུ་ཧ་ཅང་གི་ཉྗེན་ཚབས་ཆྗེ་བ་རྗེད། 

དྗེའི་ཚབ་ཏུ་ལྷག་དཀར་ལས་འགུལ་གིས་ཐབས་བྱུས་ལན་པའི་འགྩོག་རྩོལ་གི་རྣམ་པར་གལ་
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གནད་དུ་རིས་པ་དྗེས། བྩོད་མི་ཚོར་མཐུན་ལམ་མི་བྗེད་པའི་ནུས་སྟྩོབས་དྗེར་རྗེས་སུ་ཡི་

རངས་སྐྗེད་དུ་བཅུག་ཡྩོད། ཕི་ལྩོ་༢༠༠༨ ནས་བཟུང་བྩོད་མི་མང་པྩོས་བྩོད་པའི་ཟ་ཁང་ཁྩོ་ན་

ནས་ཁ་ལག་བཟའ་རྒྱུ་དང་། བྩོད་པའི་ཚོང་ཁང་ཁྩོ་ན་ནས་དགྩོས་མཁྩོ་ཉྩོ་རྒྱུའི་འགྩོ་བཙུགས་པ་

རྗེད། དྗེའི་རྐྗེན་པས་རྒྱལ་གཞྗེན་ཆྗེ་བའི་གྩོང་བརལ་བག་སྩོ་དང་རྔ་པའི་ནང་རྒྱ་རིགས་ཀི་ཚོང་

ཁང་མང་པྩོ་སྩོ་བརྒྱབ་དགྩོས་བྱུང་ཡྩོད། ༼རབ་བྗེད་༤ པའི་པར་རིས་༣ པར་གཟིགས།༽ 

༢༠༡༡ གི་འགྩོ་སྟྩོད་དུ་བྩོད་མི་སྗེ་ཁག་གཅིག་གིས་ནང་ཆྗེན་ནང་གི་རྒྱ་མིའི་སྩོ་ཚལ་ཚོང་ཁང་

ཁག་ལ་ཕིར་ལྩོག་བས་པ་རྗེད། དྗེའི་སྩོན་དུ་སྩོ་ཚལ་ཚོང་མཁན་ཚང་མ་རྒྱ་རིགས་ཡིན་པས་

དབང་ཆ་རྐང་འཛིན་བས་ཏྗེ། གྩོང་ཚད་ཁྩོང་ཚོས་གང་བརྒྱབ་ཆགས་ཡྩོད། ཕིར་ལྩོག་བས་

པའི་ཟ་བ་གཉིས་ཀི་ནང་ཚུན་ལ་ཚོང་མྗེད་པའི་དབང་གིས་རྒྱ་རིགས་ཚོང་ཁང་མང་པྩོ་སྩོ་

བརྒྱབ་དགྩོས་ཐུག་པ་རྗེད། ཁྩོང་ཚོའི་ཚབ་ཏུ་བྩོད་རིགས་སྩོ་ཚལ་ཚོང་པ་མང་དུ་ཕིན་པ་རྗེད། 

ཉྗེ་བའི་དྲན་ཡུལ་དུ་བྩོད་མི་ཚོས་ཐྗེངས་དང་པྩོར། འཛད་རས་ལྩོངས་སྤྩོད་པའི་ཚུལ་དུ། 

སྗེར་གི་བྗེད་ལས་སྗེལ་བ་དྗེ་སྤི་པའི་བདྗེ་དྩོན་དང་ཤུགས་རྐྗེན་གི་ངྩོ་བྩོར་ཇི་ལྟར་བསྒྱུར་ཐུབ་

པ་དྗེ་མཐྩོང་བ་རྗེད། འགྩོག་རྩོལ་གི་བཤད་རྒྱུན་དྗེ་གནྩོད་འཚེ་འཕྩོག་པའི་གནས་སྟངས་ཞིག་

ནས་ལས་ཚབ་དང་། གསར་གཏྩོད། ཐབས་བྱུས་བཅས་ལ་གལ་གནད་དུ་རི་བའི་གནས་བབ་

ཅིག་ཏུ་འཕྩོ་འགྱུར་ཕིན་པ་རྗེད། མཐུན་ལམ་མི་བྗེད་པའི་འབས་བུ་མངྩོན་གསལ་ཅན་དྗེའི་

ནུས་པའི་དབང་གིས། བྩོད་མི་ཚོས་འཚེ་མྗེད་ཞི་བའི་འགྩོག་རྩོལ་གི་རྩོག་འཆར་དྗེ་ཆྩོས་

ཕྩོགས་ཀིས་སྐུལ་བའི་འཚེ་བ་སྩོང་བའི་དམ་བཅའ་ལས་གྩོལ་ཏྗེ། ཐབས་བྱུས་དང་གསར་

གཏྩོད་ལན་པའི་འཐབ་རལ་མཉམ་སྗེབ་བྗེད་རྒྱུར་རྒྱ་སྐྗེད་བས་ཡྩོད།། །། 
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རབ་བྗེད་༩

 སྗེར་ལངས་གསུམ་གི་མཚུངས་བསྡུར།

ཤཱརྤ་ཀི་འཚེ་མྗེད་ཞི་བའི་ཐབས་ལམ་གི་དབྗེ་བ་གསུམ་༼རབ་བྗེད་༢ པའི་པར་རིས་༡ 

ལ་གཟིགས་༽ ལ་བསྟུན་ཏྗེ། ཚན་པ་འདིས་འཚེ་མྗེད་ཞི་བའི་འཐབ་རལ་བྗེད་སྤྩོད་ཐད་ལ། 

སྗེར་ལངས་གསུམ་པྩོ་དྗེ་གཅིག་ལས་གཅིག་མི་འདྲ་བ་ཇི་ལྟར་ཡིན་ཚུལ་མཚུངས་བསྡུར་བྗེད་

ཀི་ཡྩོད། འདི་ལ་དཔྱད་པ་བས་པའི་སྩོ་ནས། ང་ཚོས་བརྒྱ་ཕག་ཕྗེད་ཀི་དུས་རིམ་ནང་དུ། བྩོད་

མིའི་འཚེ་མྗེད་ཞི་བའི་འགྩོག་རྩོལ་ཉམས་ལྗེན་གི་འཕྗེལ་རིམ་དྗེ་རི་མྩོའི་གཟུགས་སུ་འགྩོད་

ཐུབ། བྩོད་མི་ཚོས་སྗེར་ལངས་གསུམ་གི་ནང་དུ། འཚེ་མྗེད་ཞི་བའི་འཐབ་རལ་རིགས་མི་འདྲ་

བ་བྗེད་སྤྩོད་བཏང་པའི་བསྩོམས་གངས་ནས། དང་པྩོར་གངས་༡༨ དང་། གཉིས་པར་གངས་

༤༡ གསུམ་པར་གངས་༥༩ བཅས་འཕར་ཡྩོད། གཤམ་གསལ་དཔྗེ་རིས་འདི་གཅིག་པུ་ནས། 

འདས་པའི་མི་ལྩོ་དྲུག་ཅུའི་ནང་དུ། བྩོད་མིའི་འཚེ་མྗེད་ཞི་བའི་འགྩོག་རྩོལ་གི་ལག་ལྗེན་དང་། 

འཚེ་མྗེད་ཞི་བའི་སྒྲིག་ལམ་དང་ལྗེན་དྗེ་དག་ནུས་པ་ཅན་དང་། ཐབས་བྱུས་ལན་པ། དྩོན་ཐྩོག་

ཏུ་འཁྗེལ་བ་བཅས་གྩོང་འཕྗེལ་དུ་ཕིན་ཡྩོད་པའི་མཇུག་བསྩོམས་བྗེད་ཐུབ། 
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པར་རིས་༤ བྩོད་མིའི་སྗེར་ལངས་གསུམ་གི་ནང་དུ་འཚེ་མྗེད་ཞི་བའི་འཐབ་རལ་བྗེད་སྤྩོད་བས་པའི་གངས།

ངྩོ་རྩོལ་དང་རྒྱུད་སྐུལ།

མཐུན་ལམ་མི་བྗེད་པ།

ཐད་ཀར་ཐྗེ་གཏྩོགས།

སྗེར་ལངས་དང་པྩོ། སྗེར་ལངས་གཉིས་པ། སྗེར་ལངས་གསུམ་པ།
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པར་རིས་༥ སྗེར་ལངས་གསུམ་གི་ནང་དུ་བྩོད་མི་ཚོས་འཚེ་མྗེད་ཞི་བའི་འཐབ་རལ་དང་ཐབས་ལམ་

བྗེད་སྤྩོད་བས་པ་གཤམ་གསལ།

ངྩོ་རྩོལ་དང་རྒྱུད་སྐུལ་གི་ཐབས་ལམ།        ༡༩༥༦ནས་༡༩༥༩   ༡༩༨༧ནས༡༩༨༩   ༢༠༠༨ནས༢༠༡༣

མང་ཚོགས་གཏམ་བཤད།   ཡྩོད་  ཡྩོད་ ཡྩོད་

རྒྱབ་སྐྩོར་རམ་འགལ་ཟའི་ཡི་གྗེ།  ཡྩོད་  ཡྩོད་ ཡྩོད་

སྒྲིག་འཛུགས་ཁག་གི་བསྒྲགས་གཏམ།  ཡྩོད་  ཡྩོད་ ཡྩོད་

མིང་རགས་འཁྩོད་པའི་མང་ཚོགས་བསྒྲགས་གཏམ། ཡྩོད་  ཡྩོད་ ཡྩོད་

སྗེ་ཁག་གམ་མང་ཚོགས་ཀི་སྙན་ཞུ།  ཡྩོད་  ཡྩོད་ ཡྩོད་

སྐད་འབྩོད་དང་། འཕ་སྨྩོད་རི་མྩོ། མཚོན་རགས། ཡྩོད་  ཡྩོད་ ཡྩོད་

འཕྗེད་དར་དང་། སྦྱར་ཡིག འགྗེམས་སྟྩོན་བར་འཕིན།   ཡྩོད་ ཡྩོད་

ཤྩོག་ལྷྗེ་དང་། འགྗེམ་ཡིག དྗེབ།  ཡྩོད་  ཡྩོད་ ཡྩོད་

གསར་ཤྩོག་དང་། དུས་དྗེབ།  ཡྩོད་  ཡྩོད་ ཡྩོད་

སྒྲ་འཛིན་འཁྩོར་ལྩོ། རླུང་འཕིན། བརན་འཕིན།   ཡྩོད་ ཡྩོད་

གནམ་ཡིག་དང་ས་ཡིག     ཡྩོད་

དར་ཆ་དང་ཚོན་གི་མཚོན་རགས་འཕར་བ། ཡྩོད་  ཡྩོད་ ཡྩོད་

མཚོན་རགས་གྩོན་པ།     ཡྩོད་ ཡྩོད་

ཁ་འདྩོན་དང་གསྩོལ་འདྗེབས།    ཡྩོད་ ཡྩོད་

རང་ཉིད་ཀི་མཁར་དབང་ལ་གཏྩོར་སྐྩོན།     ཡྩོད་

པར་རིགས་འགྗེམས་སྟྩོན།      ཡྩོད་

ཚོན་བྱུག་པའི་ངྩོ་རྩོལ།      ཡྩོད་

ས་རྩོད་གསར་སྦྩོལ་གི་མཚོན་རགས།    ཡྩོད་ ཡྩོད་

རྣམ་འགྱུར་རྩུབ་སྟྩོན།     ཡྩོད་ ཡྩོད་

བ་ར།    ཡྩོད་  ཡྩོད་ ཡྩོད་
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གླུ་ལྗེན་པ།      ཡྩོད་ ཡྩོད་

གྩོམ་བགྩོད།    ཡྩོད་  ཡྩོད་ ཡྩོད་

ཆྩོས་ཕྩོགས་ཀི་སྗེར་སྦྲྗེང་།      ཡྩོད་

སྣུམ་འཁྩོར་སྟར་སྒྲིག      ཡྩོད་

སིད་དྩོན་གི་མྱ་ངན།     ཡྩོད་ ཡྩོད་

རྔམ་སྟྩོན་ཅན་གི་དུར་མཆྩོད།    ཡྩོད་ ཡྩོད་

རྒྱབ་སྐྩོར་དང་འགལ་ཟའི་ཚོགས་འཛོམས།   ཡྩོད་ ཡྩོད་

ངྩོ་རྩོལ་གི་ཚོགས་འདུ།      ཡྩོད་

སྩོབ་སྟྩོན་འདུ་འཛོམས།      ཡྩོད་

ངྩོ་རྩོལ་གིས་ཕིར་ཐྩོན་བྗེད་པ།    ཡྩོད་ ཡྩོད་

ངག་བཅད།      ཡྩོད་ ཡྩོད་

མཐུན་ལམ་མི་བྗེད་པའི་ཐབས་ལམ། ༡༩༥༦ནས་༡༩༥༩   ༡༩༨༧ནས༡༩༨༩   ༢༠༠༨ནས༢༠༡༣

སྤི་ཚོགས་ཀི་ཕིར་ལྩོག   ཡྩོད་  ཡྩོད་ ཡྩོད་

གདམ་ཁ་ཅན་གི་སྤི་ཚོགས་ཕིར་ལྩོག     ཡྩོད་

བཀག་སྩོམ་བྗེད་པ།      ཡྩོད་

སྤི་ཚོགས་ལས་དྩོན་གི་ཕིར་ལྩོག     ཡྩོད་

སྤི་ཚོགས་སྒྲིག་འཛུགས་ནས་ཕིར་འཐྗེན།   ཡྩོད་ ཡྩོད་

རང་ཁིམ་དུ་སྩོད་པ།     ཡྩོད་ ཡྩོད་

ཕྩོགས་ཡྩོངས་ནས་སྗེར་གི་མཐུན་ལམ་མི་བྗེད་པ།   ཡྩོད་ ཡྩོད་

ཕྩོགས་མི་ལ་ངྩོ་རྩོལ།   ཡྩོད་  ཡྩོད་

འཛད་རས་ལྩོངས་སྤྩོད་པའི་ཕིར་ལྩོག     ཡྩོད་

མཁར་དབང་ག་གཏྩོང་དང་ཚོང་སྒྱུར་མི་བྗེད་པ། ཡྩོད་  ཡྩོད་ ཡྩོད་

གཞུང་དངུལ་མི་ལྗེན་པ།     ཡྩོད་ ཡྩོད་
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ཚོང་པ་རྣམས་ནག་ཐྩོར་འགྩོད་པ།     ཡྩོད་

ཞིང་པའི་ལས་མཚམས་འཇྩོག་པ།     ཡྩོད་

བཙོན་པའི་ལས་མཚམས་འཇྩོག་པ།    ཡྩོད་ ཡྩོད་

ལ་གཞྗེན་ཕིར་འཐྗེན་དང་བཀག་ཉར།  ཡྩོད་  ཡྩོད་ ཡྩོད་

འགྩོག་རྩོལ་སྗེལ་བའི་གཏམ་བཤད་དང་ཡིག་ཆ།   ཡྩོད་ ཡྩོད་

གཞུང་འཛིན་སྩོབ་གྲྭ་ཁག་ནས་ཕིར་འཐྗེན།   ཡྩོད་ ཡྩོད་

ད་ཡྩོད་སྒྲིག་འཛུགས་སྩོ་མི་རྒྱག་པ།  ཡྩོད་  ཡྩོད་ ཡྩོད་

ཚོགས་འཛོམས་མི་གྩོལ་བ།  ཡྩོད་  ཡྩོད་ ཡྩོད་

ས་ལ་སྩོད་པའི་ངྩོ་རྩོལ།   ཡྩོད་   ཡྩོད་

གསང་ཡིབ་དང་། བྩོས་བྩོལ། ངྩོས་འཛིན་རྫུན་བཟྩོ། ཡྩོད་  ཡྩོད་ ཡྩོད་

འཚེ་མྗེད་ཞི་བའི་ཐྗེ་གཏྩོགས་ཀི་ཐབས་ལམ། ༡༩༥༦ནས་༡༩༥༩   ༡༩༨༧ནས༡༩༨༩   ༢༠༠༨ནས༢༠༡༣

སྨྱུང་གནས།      ཡྩོད་ ཡྩོད་

འཚེ་མྗེད་ཞི་བའི་གྗེགས་དང་བར་ཆད་སྐྲུན་པ། ཡྩོད་  ཡྩོད་ ཡྩོད་

འཚེ་མྗེད་ཞི་བའི་བཙན་བཟུང་།  ཡྩོད་  ཡྩོད་ ཡྩོད་

སྤི་ཚོགས་ཀི་འགྩོ་སྟངས་གསར་སྐྲུན་བྗེད་པ།    ཡྩོད་

གདམ་ཁ་ལན་པའི་སྤི་ཚོགས་སྒྲིག་འཛུགས།    ཡྩོད་

གདམ་ཁ་ལན་པའི་བར་འཕིན་ལམ་ལུགས།   ཡྩོད་ ཡྩོད་

གདམ་ཁ་ལན་པའི་ཁྩོམ་ར།      ཡྩོད་

བཙོན་དུ་འཇུག་བཅུག་པ།      ཡྩོད་

མངའ་དབང་ཉིས་ལན་དང་དྩོ་མཉམ་པའི་སིད་གཞུང་། ཡྩོད་  ཡྩོད་ ཡྩོད་
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བྩོད་མི་ཚོས་སྗེར་ལངས་དང་པྩོའི་ནང་དུ་འཚེ་མྗེད་ཞི་བའི་འགྩོག་རྩོལ་གི་འཐབ་རལ་ཉུང་

ཤས་མ་གཏྩོགས་བཀྩོལ་སྤྩོད་མ་ཐུབ་པ་དྗེ་དཔྗེ་རིས་༥ པས་སྟྩོན་གི་ཡྩོད། སྐབས་དྗེ་དུས་

བྩོད་མི་ཚོའི་ཆབ་སིད་ཀི་གྩོ་རྩོགས་ཞན་པ་དང་། གྩོང་ཁྗེར་ཅན་དུ་གྱུར་བའི་ཆ་ཚད་དམའ་པྩོ་

ཡིན་པ། ས་བབ་ཀི་རྐྗེན་པས་བར་འཕིན་གི་འབྗེལ་བ་སྐྩོ་བ། འཕྲུལ་རིག་ཡར་རྒྱས་མྗེད་པ་

སྩོགས་ཐྗེ་བའི་འདིའི་རྒྱབ་ཏུ་རྒྱུ་མཚན་སྣ་མང་ཡྩོད། ལྷག་པར་དུ་སྗེར་ལངས་འདིའི་ནང་དུ། 

བྩོད་མི་ཚོས་གྩོ་མཚོན་ལན་པའི་འགྩོག་རྩོལ་ལ་རྩོགས་འདྗེགས་བྗེད་ཆྗེད། འཚེ་མྗེད་ཞི་བའི་

འཐབ་རལ་རྣམས་སྐྩོར་རྩོགས་ཙམ་གི་དྩོན་དུ་བྗེད་སྤྩོད་བཏང་ཡྩོད། སྗེར་ལངས་གཉིས་པའི་

ནང་དུ་འཐབ་རལ་གི་རིགས་འདྲ་མིན་བྗེད་སྤྩོད་བས་པའི་གངས་ཚད་༡༨ ནས་༤༡ ལ་འཕར་

བ་དྗེ་ང་ཚོས་མཐྩོང་ཐུབ། སྐབས་འདིར་སྗེབས་དུས། བཙན་བྩོལ་བྩོད་མིའི་དབུ་ཁིད་ནས། 

འཚེ་མྗེད་ཞི་བར་ཡྩོད་པའི་དམ་བཅའ་དྗེ་བརན་པྩོ་ཆགས་ཟིན་པ་དང་། བྩོད་ནང་གི་དགྗེ་འདུན་

ལས་འགུལ་པ་ཚོས་ཀང་། འཚེ་མྗེད་ཞི་བའི་སྒྲིག་ལམ་ལ་གནས་རྒྱུའི་ཐབས་ཤྗེས་གང་ལྗེགས་

བས་པ་རྗེད། ངྩོ་རྩོལ་རྔམ་སྟྩོན་གི་ནང་དུ་ཞུགས་མཁན་གི་སྐ་བྩོ་ཚོས། རྒྱུ་དངྩོས་གཏྩོར་སྐྩོན་

བཏང་བའི་སྐྩོན་ཆ་སྐབས་འགར་བྱུང་བ་མ་གཏྩོགས། དགྗེ་འདུན་པ་ཚོས་ལམ་ལྷྩོང་ལན་པའི་

སྩོ་ནས་དམ་བཅའ་སྲུང་ཡྩོད། སྗེར་ལངས་གསུམ་པའི་སྐབས་སུ། འཚེ་མྗེད་ཞི་བའི་འགྩོག་

རྩོལ་གི་སྐད་གདངས་དྗེ་བྩོད་རྒྱལ་ཡྩོངས་ཀི་བགྩོ་གྗེང་ནང་དུ་གཏིང་ཚུགས་པར་གྱུར་ཡྩོད། 

ཕི་ལྩོ་༡༩༩༠ སྨད་ཆ་དྗེར་ཇཱིན་ ཤཱརྤ་ཀི་བརམས་ཆྩོས་འགའ་བྩོད་སྐད་དུ་བསྒྱུར་བའི་དབང་

གིས། ཞི་བའི་མི་མང་གི་འགྩོག་རྩོལ་དང་འབྗེལ་བའི་ཐ་སྙད་མང་པྩོ་བྩོད་སྐད་ནང་དུ་སྗེབས་པ་

རྗེད། དཔྗེར་ན། འཚེ་མྗེད་ཞི་བའི་འཐབ་རྩོད་དང་། ཞི་བའི་མི་མང་གི་འགྩོག་རྩོལ། ཐབས་བྱུས་

ལན་པའི་འཚེ་མྗེད་ཞི་བའི་ལས་འགུལ། ལྟ་བུའྩོ། 

བྩོད་མི་ཚོས་ངྩོ་རྩོལ་གི་འཐབ་རལ་རིགས་མང་བ་གཅིག་པྩོ་མ་ཡིན་པར། མཐུན་ལམ་མི་
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བྗེད་པ་དང་། ཐྗེ་གཏྩོགས་ཀི་འཐབ་རལ་རིགས་ཀང་དྗེ་བས་མང་བ་བཀྩོལ་སྤྩོད་བས་ཡྩོད། 

འདི་ནི། ཕྩོགས་གཅིག་ནས་ད་ཆ་བྩོད་མི་ཚོ། ལུང་པ་གཞན་ནང་གི་འཚེ་མྗེད་ཞི་བའི་འགྩོག་

རྩོལ་གི་ལྩོ་རྒྱུས་ལ་གྩོམས་འདྲིས་མང་བ་བྱུང་བ་དང་། འཐབ་རྩོད་གཞན་དག་གི་ལམ་ལྷྩོང་དང་

། སྐྩོན་ཆ་རྣམས་ནས་བསབ་བ་ལྗེན་ཐུབ་པ་བྱུང་བའི་དངྩོས་ཡྩོད་གནས་ཚུལ་གིས་འགྗེལ་

བཤད་བྗེད་ཐུབ། བྩོད་སྐད་རླུང་འཕིན་ལྟ་བུའི་གྗེང་སྟྗེགས་དང་། གྩོག་རྡུལ་འཕྲུལ་ཆའི་ལག་

ཆའི་འཕྗེལ་རྒྱས་ཀི་བཀའ་དྲིན་ལས། ཧི་མ་ལ་ཡའི་རི་ཕན་ཚུན་གི་བར་འཕིན་བརྒྱུད་ལམ་

ཡར་རྒྱས་ཕིན་པ་དྗེས། བྩོད་མིའི་འཚེ་མྗེད་ཞི་བའི་འགྩོག་རྩོལ་དྗེ་གནས་ཚད་མཐྩོ་བའི་ཐབས་

བྱུས་དང་། འཐབ་རལ་གི་ཕྩོགས་སུ་འཁིད་པར་ཆ་ཤས་གནད་འགག་ཅན་བངས་ཡྩོད། 

སྗེར་ལངས་དང་པྩོ་དྗེ་རྒྱ་ནག་གིས་ཆྩོས་ལུགས་ལ་རྩོལ་བ་བས་ཙང་དྗེར་ཐད་ཀའི་ཡ་

ལན་དུ་བྱུང་བས། སྐུལ་སྩོང་གི་མིག་འབྗེན་དྗེ་ཆྩོས་ལུགས་ཡིན་ཙང་། སྗེར་ལངས་དྗེ་ཚུར་སྣང་

ལན་འཆར་ཡིན་པ་དང་། སྗེར་ལངས་གཉིས་པའི་གནད་དྩོན་ལྟྗེ་བ་དྗེ་ཆབ་སིད་ཡིན་པ་ལས་

ཆྩོས་ལུགས་མིན་ཙང་། ལས་འགུལ་དྗེ་དྩོན་ཐྩོག་ཏུ་འཁྗེལ་བ་ཤས་ཆྗེ་བ་བྱུང་ཡྩོད། ༼པར་

རིས་༦ པར་གཟིགས།༽ སྗེར་ལངས་གསུམ་པ་དང་། དྗེའི་དྗེ་མ་ཐག་པའི་ས་རྗེས་ཀི་དུས་

ཡུན་དྗེ། བྩོད་ལ་རང་དབང་དང་རང་བཙན་དགྩོས་པ། ༧རྒྱལ་བ་རིན་པྩོ་ཆྗེ་བྩོད་དུ་ཕིར་ཕྗེབས་

དགྩོས་པའི་དགྩོས་འདུན་བཏྩོན་པ་དང་སྦྲགས། འགྩོག་རྩོལ་གི་འཁྩོར་རྒྱ་ལྟྗེ་བ་དྗེ་ལྗེགས་བང་

རྗེད། དུས་ཡུན་འདིའི་རིང་ལ་བྩོད་མི་ཚོས་རང་གི་སྤི་ཚོགས་དང་། ལྗེགས་བང་། དཔལ་

འབྩོར་བཅས་ཀི་སྟྩོབས་ཤུགས་ཆྗེ་རུ་གཏྩོང་བའི་ཕིར། རང་ལ་རང་བརྗེན་དང་། རང་གིས་རང་

ལ་ཕིར་རྩོག་མང་བ་བྗེད་རྒྱུའི་ལས་འགུལ་ཡང་འགྩོ་བཙུགས་པ་རྗེད། 
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སྗེར་ལངས་དང་པྩོ། 
༡༩༥༦ ནས་ ༥༩ 

བར།

སྗེར་ལངས་གཉིས་པ། 
༡༩༨༧ ནས་༨༩ 

བར།

སྗེར་ལངས་གསུམ་པ། 
༢༠༠༨ ནས་ ༢༠༡༣ 

བར།

བརྩོད་གཞི་གཙོ་བྩོ། ཆྩོས་ཕྩོགས། ཆབ་སིད། རིག་གཞུང་དང་འབྗེལ་
བ།

སྐུལ་རས། རྐྗེན། ༧གྩོང་ས་མཆྩོག་གི་སྐུ་

ཕྱྭར་ཉྗེན་ཁ།

༧གྩོང་ས་མཆྩོག་གི་

མཚན་སྙན་ལ་རྒྱ་ནག་

གིས་རྩོལ་བརྡུང་བས་

པ།

པྗེ་ཅིང་ཨྩོ་ལིམ་པིཁ།

ཐབས་ལམ། གྩོ་མཚོན་ལན་པའི་

འཐབ་རྩོད།

འཚེ་མྗེད་ཞི་བ། ༼དྩོན་

རྐྗེན་འགའ་ཞིག་མཐའ་

མ་ཟིང་ཆར་གྱུར།༽

འཚེ་མྗེད་ཞི་བ། ༼༢༠༠ 

ནས་༡༥ མཁར་དབང་

གཏྩོར་བཤིགས་དང་

འབྗེལ་བ།༽

བཀྩོལ་བའི་ཞི་བའི་
འཐབ་རལ།

༢༢ ༤༣ ༥༩

ས་ཁམས་ཀི་ཁབ་ཚད། བྩོད་རྒྱལ་ཡྩོངས། ལྷ་ས་དང་བྩོད་དབུས། བྩོད་རྒྱལ་ཡྩོངས།

སྐད་འབྩོད་དང་དགྩོས་

འདུན།

རྒྱ་མི་བྩོད་ནས་ཕར་

རྒྱུགས། བྩོད་རང་བཙན་

དགྩོས།

བྩོད་རང་བཙན་དགྩོས། 

༧གྩོང་ས་མཆྩོག་སྐུ་ཚེ་

ཁི་ལྩོར་བརན་པར་ཤྩོག

༧གྩོང་ས་མཆྩོག་བྩོད་དུ་

ཆིབས་སྒྱུར་དང་། རང་

བཙན། རང་དབང་། 

སྐད་ཡིག་རང་དབང་། 

འདྲ་མཉམ།

དཔྗེ་རིས་༦ བྩོད་མིའི་སྗེར་ལངས་གསུམ་གི་དུས་ཡུན་གི་ཁད་ཆྩོས་ཁག
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བྩོད་མི་རྐྗེན་འདས། ༡༩༥༩ སྗེར་ལངས་ནང་

དུ་༨༧༠༠༠ བསད་པ་

དང་དྗེའི་རྗེས་སུ་སྟྩོང་

ཕག་དུ་མ་བཙོན་འཇུག་

བས།

སྟྩོང་ཕག་དུ་མ་བཙོན་

འཇུག་བས། རྐྗེན་འདས་

གྱུར་པའི་གངས་འབྩོར་

ངྗེས་གཏན་མྗེད། ཨྩོབ་

ཛར་ཝར་ལྟར་ན། 

༡༩༨༩ ཟ་༣ ཚེས་༡༡ 

འཁྩོད་པའི་བྩོད་ལྩོངས་

དམག་སར་དང་ཉྗེན་རྩོག་

ལས་ཁུངས་ཀི་སྙན་ཐྩོ་

ནས་ལུང་འདྲྗེན་བས་

པར་གཞིགས་ན། ལྷ་

སའི་ཡུལ་མི་གངས་

༣༨༧ བསད་པ་དང་། 

༧༢༡ ལ་རྨས་སྐྩོན་བྱུང་

། ༢༡༠༠ འཛིན་བཟུང་

དང་བཀག་ཉར་བས། 

༣༥༤ གར་སྩོང་ཆ་

མྗེད་དུ་གྱུར། སྗེར་མྩོ་བ་

༨༢ བསད་པ་དང་། ༣༧ 

ལ་རྨས་སྐྩོན་བྱུང་། 

༦༥༠ འཛིན་བཟུང་ངམ་

བཀག་ཉར་བས།

བྩོད་ཀི་འགྩོ་བ་མིའི་ཐྩོབ་

ཐང་དང་མང་གཙོ་འཕྗེལ་

རྒྱས་ལྟྗེ་གནས་ཁང་

གིས་རྒྱ་ནག་ཉྗེན་རྩོག་

པས་ཐད་ཀར་རྩོལ་

བརྡུང་བས་པ་ལ་བརྗེན་

ནས་བྩོད་མི་གངས་

༡༣༥ ལས་མང་བ་རྐྗེན་

འདས་སྩོང་བ་དང་། བྩོད་

དབུས་དང་ཁམས་ཨ་

མདྩོ་བཅས་ཀི་ནང་དུ་

སྟྩོང་ཕག་བརལ་བ་

བཙོན་འཇུག་བས། ཀན་

ལྷྩོ་རང་སྐྩོང་ཁུལ་གཅིག་

པྩོར་༢༠༠༨ ཟ་༤ ཚེས་

༩ ནས་ཟ་༣ ཚེས་༡༤ 

བར་དུ་བྩོད་མི་༢༦༤༤ 

འཛིན་བཟུང་བས།

རྒྱ་མི་རྐྗེན་འདས། གངས་འབྩོར་ངྗེས་གཏན་

མྗེད་ཀང་། བྩོད་མིའི་

འཇབ་དམག་གིས་རྐྗེན་

པས་སྟྩོང་ཕག་བཅུ་ལྷག་

ཚོད་དཔག་བས་ཡྩོད།

༠ ནས་ ༥ གངས་འབྩོར་མི་འདྲ་བ་

ཆྗེས་མང་པྩོ།
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བར་འཕིན་དང་སྐུལ་སྩོང་

གི་ལག་ཆ།

ངག་ཐྩོག་ནས། ངག་ལམ་དང་རླུང་འཕིན་

བརྒྱུད་དྗེ།

ངག་ལམ་དང་། ལག་

ཐྩོག་ཁ་པར། རླུང་འཕིན། 

ཁྗེའུ་ཁྗེའུ་༼རྒྱ་ནག་གི་

སིཀཱབ་ཀི་དྩོད།༽

ནང་གི་གྩོ་སྒྲིག་དང་

འབྗེལ་མཐུད་ཀི་ཚད་

གཞི་དང་། དྗེའི་སྩོན་དུ་

ལས་འགུལ་ནང་གི་

འབྗེལ་བ།

འབིང་ དམའ་བྩོ། འབིང་།



རབ་བྗེད་༡༠ 

ཐབས་བྱུས་ཀི་ཀླན་ཀ་དང་། འགྱུར་ལྩོག་ཅན་གི་འགྩོག་རྩོལ།

འདས་པའི་བཅུ་ཕག་དྲུག་གི་ནང་ལ། བྩོད་རང་དབང་གི་འཐབ་རྩོད་དྗེ་འཕྗེལ་གིབ་རིམ་པ་

སྣ་ཚོགས་བརྒྱུད་དྗེ་འགྩོ་དགྩོས་བྱུང་ཡྩོད། ཐྩོག་མར་དྲག་པྩོའི་འགྩོག་རྩོལ་དང་། རྒྱལ་སྤི་ཅན་

དུ་བསྒྱུར་བ། འཚེ་མྗེད་ཞི་བའི་ཐབས་ལམ་རྒྱ་སྐྗེད་པ། རྒྱ་སྐྗེད་ཆུང་དུ་གཏྩོང་བ། འབྗེལ་མྩོལ། 

མཐའ་མ་དྗེར་གཞི་རིམ་མང་ཚོགས་ཀི་ལྗེགས་བང་དང་འབྗེལ་བའི་འགྩོག་རྩོལ་བཅས་བྱུང་བ་

རྗེད། བྩོད་གཞུང་གི་ངྩོས་ནས་ཐབས་བྱུས་རིམ་པ་དུ་མ་གནང་ཡྩོད། ཆིག་སྟྩོང་དགུ་བརྒྱ་ལྔ་

བཅུའི་ནང་དུ་རྒྱ་མི་ལ་མཐུན་ལམ། ཆིག་སྟྩོང་དགུ་བརྒྱ་བརྒྱད་ཅུ་དང་དགུ་བཅུའི་ནང་དུ་ནུབ་

ཕྩོགས་ཀི་རྒྱབ་སྐྩོར་སྐུལ་སྩོང་། བརྒྱ་ཕག་ཉྗེར་གཅིག་པའི་བཅུ་ཕག་དང་པྩོའི་ནང་དུ་ངྩོ་སྲུང་

དང་འབྗེལ་མྩོལ། འདས་པའི་ལྩོ་ཤས་ཀི་ནང་དུ་རྒྱ་ནག་མི་མང་ལ་འབྗེལ་བ་དང་། མཐའ་མ་

དྗེར། འབྗེལ་ཡྩོད་བྩོད་པའི་འགྩོ་ཁིད་ལ་ལྟྩོས་མ་ལྟྩོས་གང་རུང་གི་སྩོ་ནས། རང་དབང་གིས་

འཕྗེལ་བཞིན་པའི་ལྗེགས་བང་དང་། དཔལ་འབྩོར་གི་སྒྲིག་འཛུགས་བརྒྱུད་དྗེ། རིག་རལ་

གསར་གཏྩོད་ཀི་ལམ་ནས་འཚེ་མྗེད་ཞི་བའི་འགྩོག་རྩོལ་གི་རྣམ་པའི་གདམ་ཁ་མངྩོན་གསལ་

ཅན་དྗེ་རྗེད། 

འཐབ་རྩོད་ཀི་ཐབས་བྱུས་དང་། བྱུང་རབས་ལ་སྐར་ཞིབ་བས་པ་འདི་ནས་ག་རྗེ་གསལ་པྩོ་

ཆགས་ཡྩོད་ཟྗེར་ན། བྩོད་མིའི་འགྩོ་ཁིད་དང་། མང་ཚོགས་ཀིས་རང་རང་གི་འཚེ་མྗེད་ཞི་བའི་

འདུ་ཤྗེས་འཛིན་སྟངས་ལ། ཡྩོངས་ཁབ་ཏུ་ཉམས་ལྗེན་བས་ཡྩོད་ཀང་། ཐབས་བྱུས་ལ་འགལ་
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ཟ་བྱུང་བ་དྗེ་ནས་གྩོང་རག་ཡྩོད། དྗེ་ལྟར་ཡང་། འགྱུར་ལྩོག་ལན་པའི་འགྩོག་རྩོལ་དྗེ་གྲུབ་ངྗེས་

པའི་གདམ་ཁའི་ལམ་ཞིག་ཏུ་བཟྩོ་མཁན་དྗེ་རྒྱུད་རིམ་འདི་ཡིན་སིད།

འཚེ་མྗེད་ཞི་བའི་གྲུབ་མཐའ་དང་ད་ཡྩོད་ཐབས་བྱུས་ཀི་ཀླན་ཀ་ཁག

ཕི་ལྩོ་༡༩༧༤ ནང་གྩོ་འཇབ་དམག་གི་རྗེན་གཞི་སྩོ་བརྒྱབ་སྟྗེ། བྩོད་གཞུང་གིས་དྲག་པྩོའི་

ཐབས་ལམ་སངས་པ་ནས་བཟུང་། བྩོད་མི་ཚོས་རང་དབང་འཐབ་རྩོད་ཀི་ཆྗེད་དུ་འཚེ་མྗེད་ཞི་

བའི་ལམ་ལ་མུ་མཐུད་དྗེ་ཞུགས་ཡྩོད། བྩོད་གཞུང་གིས་ལས་རིམ་ཚང་མའི་ནང་དུ། འཚེ་མྗེད་

ཞི་བའི་སྒྲིག་ལམ་ལ་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གིས། ཉམས་ལྗེན་གནང་གིན་ཡྩོད་པ་གསལ་སྟྩོན་

གནང་ཡྩོད་པ་མ་ཟད། གཞུང་འབྗེལ་མ་ཡིན་པའི་སྒྲིག་འཛུགས་དང་། བྩོད་དྩོན་རྒྱབ་སྐྩོར་

ཚོགས་པ་རྣམས་ཀིས་ཀང་། འཐབ་རྩོད་བྗེད་པར་འཚེ་མྗེད་ཞི་བའི་ཐབས་ལམ་དྗེ་མྗེད་དུ་མི་

རུང་བ་ཞིག་ལ་རིས་ཡྩོད། བྩོད་མི་ཚོར་དམིགས་སུ་བཀར་ནས་༢༠༠༨ ཀི་སྗེར་ལངས་ཀི་ནང་

དུ། འཚེ་མྗེད་ཞི་བའི་སྒྲིག་ལམ་ནས་འགལ་འཛོལ་ཕིན་པ་དྗེས། རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་བྩོད་མིའི་

འཐབ་རྩོད་དྗེ་ཁིམས་མཐུན་མ་ཡིན་པ་བཟྩོ་རྒྱུ་དང་། བྩོད་མིའི་ཐྩོག་དྲག་པྩོའི་མཉའ་གནྩོན་བྗེད་

རྒྱུའི་ལག་ཆར་འགྱུར་གི་ཡྩོད་པ་མིག་མཐྩོང་ལག་འཛིན་གི་སྩོ་ནས་ཤྗེས་རྩོགས་བྱུང་བ་རྗེད། 

ཕི་ལྩོ་༡༩༧༤ ནས་བཟུང་དུས་ད་ལྟའི་བར་དུ་འཚེ་བའི་ལས་འགུལ་སྗེལ་མཁན་གི་བྩོད་

པའི་སྗེ་ཁག་གཅིག་ཀང་བྱུང་མྗེད། བྩོད་ཀི་གཞྩོན་ནུ་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཐད་དུ་རྒྱ་ནག་གིས། དུས་

རྒྱུན་དུ་འཇིགས་སྐུལ་རིང་ལུགས་པ་རྗེད་ཅྗེས་པའི་ནག་ཉྗེས་གཡྩོགས་པ་ལ་མ་ལྟྩོས་པར། 

གཞྩོན་ལྷན་གིས་རང་གི་ལས་འགུལ་གི་ནང་དུ་འཚེ་བ་ནམ་ཡང་བྗེད་སྤྩོད་བས་མྱྩོང་མྗེད། 

བྩོད་ཀི་གཞྩོན་ནུ་ལྷན་ཚོགས་ཀི་གྩོ་མཚོན་ཁྩོད་ནས། གྗེང་སྩོང་ཆྗེ་ཤྩོས་ཀི་འཐབ་རལ་དྗེ་ཟས་

བཅད་ངྩོ་རྩོལ་རྗེད། དྗེ་ནི་འཚེ་མྗེད་ཞི་བ་ཡིན་པ་མ་ཟད། འཛམ་གིང་ནང་འཚེ་མྗེད་ཞི་བའི་
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འགྩོག་རྩོལ་གི་དཔྗེ་མཚོན་སྙན་གགས་ཆྗེ་ཤྩོས། གཱན་དྡི་དང་འབྗེལ་བ་དམ་ཟབ་ཡྩོད་པའི་

འཐབ་རལ་ཞིག་ཀང་རྗེད། དྗེས་ན། བྩོད་གཞུང་དང་མང་ཚོགས་ཀིས། འཚེ་མྗེད་ཞི་བའི་སྒྲིག་

ལམ་དང་། ལས་འགུལ་གི་ཐད་ལ་ཡིད་ཆྗེས་དྗེ་ཕན་ཚུན་གཅིག་ལ་གཅིག་མཐུན་ཡིན་པ་

གསལ་སྟྩོན་བས་ཡྩོད། 

འཚེ་མྗེད་ཞི་བའི་སྒྲིག་ལམ་གི་ཐྩོག་ལ་མྩོས་མཐུན་ཤུགས་ཆྗེ་ཡྩོད་ཀང་། ལས་འགུལ་གི་

ཞན་ཆ་ཆྗེ་བ་གཅིག་དྗེ། བྩོད་མིའི་འགྩོ་ཁིད་དང་། བྩོད་རིགས་མང་ཚོགས་ཀིས་བཀྩོལ་སྤྩོད་

བས་པའི་ཐབས་བྱུས་ཀི་དབར་ལ། མཐུད་ཁ་མ་ཚང་བ་ཞིག་རྒྱུན་མཐུད་དུ་བྱུང་ཡྩོད། ཆིག་

སྟྩོང་དགུ་བརྒྱ་ལྔ་བཅུའི་ནང་ལ། ཁམས་པའི་འཇབ་དམག་གིས་རྒྱའི་བཙན་འཛུལ་ལ་དྲག་པྩོའི་

འགྩོག་རྩོལ་བྗེད་སྐབས། ལྷ་སར་ཡྩོད་པའི་སིད་གཞུང་གིས་རྒྱ་མི་ལ་མཐུན་ཐབས་བས་པ་

ལས། གྗེན་ལྩོག་པ་ལ་རྒྱབ་སྐྩོར་བས་མྗེད། ཕི་ལྩོ་༡༩༨༧ ནས་༡༩༩༣ བར་དུ་ལྷ་སའི་ནང་གི་

བྩོད་མི་ངྩོ་རྩོལ་རྔམ་སྟྩོན་པ་ཚོས་ཁ་གཅིག་བསྒྲགས་ཀིས། བྩོད་ལ་རང་བཙན་དགྩོས་པའི་

འབྩོད་སྒྲ་སྒྲྩོག་བཞིན་པའི་སྐབས་དྗེར། ༧རྒྱལ་བ་རིན་པྩོ་ཆྗེས་རང་སྐྩོང་གི་དྩོན་དུ་རང་བཙན་

བྩོས་བཏང་གནང་སྟྗེ། དབུ་མའི་ལམ་གི་གྩོས་འཆར་བཏྩོན་གནང་གྲུབ་པ་རྗེད། ཕི་ལྩོ་༢༠༠༠ 

ཚེས་མ་ཐག་པའི་སྐབས་དྗེར། ནུབ་ཕྩོགས་སུ་ཡྩོད་པའི་བྩོད་པའི་སྤི་ཚོགས་དང་། བྩོད་དྩོན་

རྒྱབ་སྐྩོར་བའི་སྗེ་ཁག་དྗེ་ཚོས། རྒྱ་ནག་གི་དཔྩོན་རིགས་རྣམས་ཕི་རྒྱལ་ལ་འཚམས་འདྲིར་

ཡྩོང་སྐབས། ངྩོ་ཚ་འབྗེབ་རྒྱུའི་ཐབས་བྱུས་ཞིག་དང་དུ་ལྗེན་སྐབས། བྩོད་གཞུང་གིས་ངྩོ་རྩོལ་

དྗེ་དག་གིས་བྩོད་རྒྱ་འབྗེལ་མྩོལ་གི་ཁྩོར་ཡུག་ལ་གནྩོད་ཀི་འདུག་ཅྗེས་སྗེམས་ཤུགས་ཆག་ཏུ་

བཅུག་ཡྩོད། ཕི་ལྩོ་༢༠༠༨ ཀི་པྗེ་ཅིང་ཨྩོ་ལིམ་པིཁ་མ་ཚོགས་པའི་ས་རྩོལ་དུ། བྩོད་རིགས་མི་

མང་དང་། གཞི་རིམ་མང་ཚོགས་ཀི་ལས་འགུལ་བ་ཚོས། རྒྱ་ནག་གི་ཕི་དང་ནང་གཉི་ཀར་

མངྩོན་གསལ་ཅན་གི་ངྩོ་རྩོལ་གྩོ་སྒྲིག་བས་ཡྩོད་ཀང་། བྩོད་མིའི་འགྩོ་ཁིད་ཀིས་ཞི་བའི་མི་མང་
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གི་འགྩོག་རྩོལ་དང་། ཨྩོ་ལིམ་པིཁ་རྗེད་འགན་ཚོགས་མི་ཐུབ་པ་བཟྩོ་རྒྱུ་དྗེ་ལས། གྩོས་མྩོལ་

དང་རྒྱལ་འབྗེལ་ཐབས་བྱུས་ལ་ནན་ཏན་ཆྗེ་བ་གནང་རྒྱུའི་བར་གནས་ཀི་འཁྗེར་སྩོ་ཞིག་དང་དུ་

བངས་པ་རྗེད། 

བྩོད་གཞུང་གི་གཞི་རའི་ཐབས་བྱུས་དྗེ་རྒྱ་ནག་འགྩོ་ཁིད་ཀི་ལྟ་སྤྩོད་ལ་འགྱུར་བ་གཏྩོང་

རྒྱུའི་འབད་བརྩོན་བྗེད་རྒྱུ་དྗེ་རྗེད། བྩོད་གཞུང་གི་ལས་འགུལ་དྗེ་དག་བྩོད་དྩོན་ལ་ནང་

འགིགས་ཡྩོང་ཆྗེད། སྗེམས་བཟང་དང་། བམས་སྙིང་རྗེ། ཡིད་ཆྗེས་སྐྲུན་ཐབས་བཅས་བརྒྱུད་

དྗེ་རྒྱ་ནག་འགྩོ་ཁིད་ཚོར་རྒྱུད་སྐུལ་བྗེད་རྒྱུར་དམིགས་ཡྩོད། དྗེ་མཚུངས་དྷ་རམ་ས་ལའི་ལས་

འགུལ་རྣམས། རྒྱ་ནག་གི་འགྩོ་ཁིད་ཚོའི་མི་གཤིས་ལ་དམིགས་ཏྗེ། རྒྱུད་སྐུལ་དང་འབྗེལ་བའི་

ཕི་འབྗེལ་ཐབས་ལམ་བྗེད་སྤྩོད་ལ་ཤུགས་ཆྗེར་བརྗེན་ཡྩོད། དྗེ་ལས་ལྩོག་སྟྗེ་གཞི་རིམ་མང་

ཚོགས་ཀི་ལས་འགུལ་གི་ཐབས་བྱུས་དྗེ། གནྩོན་ཤུགས་ཛ་དྲག་ཏུ་གཏྩོང་བ་དང་། བཙན་

གནྩོན་ཅན་གི་སིད་བྱུས་ལག་བསྟར་ལ་བཙན་ཤྗེད་ཀིས་འགྱུར་བ་གཏྩོང་བ་བཅས་ཕྩོགས་

འགལ་བ་དྗེར་གྩོང་གུད་གཏྩོང་རྒྱུ་དྗེ་རྗེད། གཞི་རིམ་མང་ཚོགས་ཀི་ལས་འགུལ་དྗེས། བྩོད་ལ་

མུ་མཐུད་གདུག་རྩུབ་དང་བཅས་བཙན་བཟུང་བྗེད་མཁན་རྒྱ་ནག་འགྩོ་ཁིད་དང་། ཁྩོང་ཚོའི་

རྒྱབ་སྐྩོར་བ་ཚོའི་ཁྗེ་གྩོང་ལ་རིས་ཕབ་སྟྗེ། གནས་སྟངས་བསྒྱུར་ཐབས་ལ་དམིགས་པའི་སྩོ་

ནས། མཐའ་མ་དྗེར། གྩོ་སྒྲིག་དང་འཆར་གཞི་ལན་ལ། རིག་རལ་གསར་གཏྩོད་ཀི་གནྩོན་

ཤུགས་དང་། བཟྩོད་མི་བདྗེ་བ་བཟྩོ་བའི་འཚེ་མྗེད་ཞི་བའི་ཐབས་ལམ་བརྒྱུད་བཙན་ཤྗེད་ཀིས་

འགྱུར་བ་གཏྩོང་ཐབས་བྗེད་ཀི་ཡྩོད། 

ཕི་ལྩོ་༢༠༠༨ ཀི་རྗེས་སུ་བྩོད་ཀི་འགྩོ་ཁིད་ཀི་རྒྱུད་སྐུལ་ཕི་འབྗེལ་གི་དམིགས་འབྗེན་དྗེ། 

རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་རྒྱ་ནག་མི་མང་ལ་འཕྩོས་པ་རྗེད། ༢༠༠༨ ཟ་༡༠ པའི་ནང་གི་གསུང་བཤད་
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ཅིག་ལ་༧རྒྱལ་བ་རིན་པྩོ་ཆྗེས་༼ རྒྱ་ནག་མི་མང་ལ་ངའི་ཡིད་ཆྗེས་བརླག་མྗེད། འྩོན་ཀང་ད་

ལྟའི་རྒྱ་ནག་སིད་གཞུང་ལ། ངའི་ཡིད་ཆྗེས་དྗེ་སབ་ཏུ་འགྩོ་བ་དང་། ཞྗེ་དྲགས་ཁག་པྩོར་གྱུར་

བཞིན་འདུག༽ ཅྗེས་གསུངས་ཡྩོད། བྩོད་མིའི་འགྩོ་ཁིད་ཀིས་བྩོད་མི་ཚོ་ལ་རྒྱ་ནག་མི་མང་

དང་འབྗེལ་ལམ་བྗེད་དགྩོས་པའི་སྐུལ་མ་གནང་རྒྱུ་འགྩོ་བཙུགས། འྩོན་ཀང་རྒྱ་རིགས་ཚོར་

འབྗེལ་བ་བྗེད་རྒྱུ་དྗེ། ཤས་ཆྗེ་བ་བཙན་བྩོལ་ནང་གི་ལས་རིམ་དང་མཚོན་རགས་ཙམ་ཞིག་ཏུ་

གནས་པ་རྗེད། དྗེ་ནི་ཚོགས་ཐྩོག་གི་རྒྱབ་སྐྩོར་ཡྩོད་པའི་སྨྲ་བརྩོད་དང་བསྒྲགས་གཏམ། ཡང་

ན། ངྗེས་ཅན་གི་འདྲ་པར་ལྗེན་རྒྱུའི་རྒྱ་ལས་བརལ་ཐུབ་མྗེད། 

ཕྩོགས་གཞན་ཞིག་ནས། བྩོད་ནང་གི་བྩོད་མི་ཚོར་རྒྱ་རིགས་གཞི་རིམ་མང་ཚོགས་དང་

འབྗེལ་བ་བྗེད་པར། ཐུན་མྩོང་གི་བྩོ་ཁ་མ་ཚིམས་པའི་དྩོན་གནད་ཅིག་རྗེད་རྒྱུ་དཀྩོན་པྩོར་གྱུར་

ཡྩོད། རྒྱ་རིགས་དང་བྩོད་རིགས་གཉིས་དབར་གི་སྐད་ཡིག་དང་། ལྗེགས་བང་། སྤི་ཚོགས། 

ལས་ཀ་བཅས་ཕྩོགས་གང་ཐད་ནས་ཁད་པར་ཆྗེ་བའི་དབང་གིས། འདི་ལྟ་བུའི་འབད་བརྩོན་ལ་

འགལ་རྐྗེན་མུ་མཐུད་ཡྩོང་གི་ཡྩོད། དྗེ་ལྟར་ཡང་། རྒྱ་རིགས་གཞི་རིམ་མང་ཚོགས་ཀི་ཚན་པ་

འགའི་མཉམ་དུ་ཚང་མར་བྩོ་འཚབ་ཡྩོད་པའི་ཐུན་མྩོང་གི་དྩོན་གནད། དཔྗེར་ན། རྒྱ་བྩོད་མི་

རིགས་གཉི་གའི་དཀའ་ངལ། གཙང་ཆུ་རྒྱས་པའི་ཆུ་རུད་ཀི་རྐྗེན་དུ་འགྩོ་བའི་བྩོད་ཀི་ཁྩོར་ཡུག་

གཏྩོར་སྐྩོན་གི་ཐད་ལ། ཐབས་བྱུས་ལན་པའི་ལག་འབྗེལ་དང་མཉམ་རུབ་ལས་འགུལ་སྗེལ་

རྒྱུའི་འབད་བརྩོན་ནི། ཧ་ཅང་གལ་ཆྗེ་བས་སྣང་མྗེད་དུ་འཇྩོག་ཐབས་མྗེད། 

འགྱུར་ལྩོག་ཅན་གི་འགྩོག་རྩོལ།

གཅིག་བས་ན། དྷ་རམ་ས་ལའི་རྒྱལ་འབྗེལ་ཐབས་བྱུས་ཀི་འབྗེལ་བ་དྗེ། པི་ཅིང་གིས་བྩོ་

ལྷན་སྐྗེས་དང་མངྩོན་གསལ་མྗེད་པའི་སྩོ་ནས་ཁས་ལྗེན་མ་བས་པའི་རྐྗེན་གིས། བྩོད་མི་གཞི་
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རིམ་མང་ཚོགས་ཀིས། དྗེང་སང་རྒྱ་ནག་གི་ཕུགས་ཀི་སིད་བྱུས་ལ། ནུས་པ་ལན་ལ། བྗེད་

ཐུབ་ངྗེས་དང་། དགྩོས་ཉག་ཅིག་གི་སྩོ་ནས་ཐད་ཀར་གདྩོང་ལྗེན་བྗེད་རྒྱུའི་ཕྩོགས་སུ་འགྩོ་

བཞིན་ཡྩོད། དྗེས་འཛམ་གིང་གིས་དྗེ་ཙམ་ཤྗེས་རྩོགས་མྗེད་པའི་འཕྗེལ་རྒྱས་འགྩོ་བཞིན་པའི་

འགྱུར་ལྩོག་ཅན་གི་འགྩོག་རྩོལ་གི་ལས་འགུལ་ལ་ཞུགས་ཡྩོད། བྩོད་མཐྩོ་སང་དྗེ་རྒྱ་ནག་གིས་

རང་ཉིད་སྲུང་སྐྩོབ་ཀི་ཆྗེད་དུ་དམག་སར་བསྒྱུར་བ་དྗེས། བྩོད་མིའི་འགྩོག་རྩོལ་གི་མྗེ་ལྗེ་

གསྩོད་རྒྱུའི་ཚབ་ཏུ། ལས་འགུལ་དྗེ་དག་བྩོད་མི་སྗེར་གི་རང་རང་གི་ཉིན་རྗེའི་མི་ཚེའི་ནང་དུ། 

ས་བརན་འཐིམ་པར་བས་ཏྗེ་ས་འྩོག་ཏུ་བཏང་བ་རྗེད། ལྷག་དཀར་གི་ལས་འགུལ་དྗེས། འགའ་

ཞིག་གི་འགྗེལ་བརྩོད་ལྟར་ན། ༼མི་སྗེར་སྗེལ་བའི་ལམ་ལུགས་དང་། མི་སྗེར་སྗེལ་ཡུལ་དང་

སྗེལ་མཁན། དྗེ་དག་གི་དངྩོས་པྩོའི་སྒྲྩོམ་གཞི་དང་བཅས་པ་དྩོན་མཐུན་གི་འབད་རྩོལ་ལ་

བརྗེན་ནས་འགྱུར་བ་བཏང་བའི་༽ འགྩོག་རྩོལ་གི་རྣམ་པ་ཅན། འགྱུར་ལྩོག་ཅན་གི་འགྩོག་

རྩོལ་ཞིག་གི་སྐྗེད་སིང་བས་ཡྩོད། 

རྒྱའི་དབང་སྒྱུར་ལ་འགལ་ཟའི་རྣམ་འགྱུར་སྟྩོན་པའི་ལས་འགུལ་གི་འཁྩོར་རྒྱའི་ནང་དུ་

བཟྩོས་པ་གང་ཞིག་ལ། བྩོད་མི་ཚོས་རང་གི་ལས་འགུལ་དྗེ་དག་རང་ཉིད་ཀི་སྗེམས་དང་། ངག 

བྗེད་ལས་བཅས་ལ་དམིགས་པའི་ཆྗེས་སྤྩོས་རྒྱས་ལན་པའི་འཐབ་རྩོད་ཅིག་ལ་བསྒྱུར་ཡྩོད། 

མི་སྗེར་སྗེལ་ཡུལ་གི་བཙན་འྩོག་ཏུ་ཡྩོད་ནའང་ཆྩོག་སྙམས་པའི་སྗེམས་ཁམས་དྗེ་ལས་བྩོད་

མི་ཚོ་བཅིང་གྩོལ་ཐྩོབ་རྒྱུ་དྗེ་ནི། བྩོད་མི་ལ་ཆབ་སིད་ཀི་བཅིང་གྩོལ་ཐྩོབ་བྗེད་ཀི་ལྗེ་མིག་དྗེ་

རྗེད། བྩོད་མི་ཚོས་བྩོད་ནང་གི་རྒྱ་རིགས་ཚོ་ལ་མི་འདྩོད་པའི་རྣམ་འགྱུར་སྟྩོན་རྒྱུའི་ཚབ་ཏུ། 

རིང་ཉིད་ཀི་ཞྗེ་འཁྩོན་དྗེ་རང་གིས་རང་ཡར་རྒྱས་གཏྩོང་བ་དང་། རང་གིས་རང་ལ་ནུས་ཤུགས་

སྤྩོད་པའི་བཟང་ཕྩོགས་ཀི་ཉམས་ལྗེན་དང་། རང་དབང་དང་། རྗེ་བའི་བགྩོ་གྗེང་གསར་པ་ཞིག་

བསྐྲུན་པར། བྩོད་མིའི་སྙིང་སྟྩོབས་དང་རིག་རལ་གི་གྗེང་གཞི་གསར་པ་ཞིག་བྗེད་སྤྩོད་བྗེད་
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པའི་ཐྩོག་ཏུ་ཁ་སྒྱུར་བྗེད་ཀིན་ཡྩོད། བ་འགུལ་དྗེ་དག་ནི། བྩོད་མིའི་མཉམ་འབྗེལ་འཛུགས་པ་

དང་། གསང་བའི་སྩོ་ནས་སྐད་ཡིག་གི་འཛིན་གྲྭ་ཚོགས་པ། གསང་བའི་དུས་དྗེབ་དཔར་སྐྲུན་

བྗེད་པ། ནང་ཁུལ་རྩོད་རྩོག་རྣམས་ས་གནས་ཁིམས་ཁང་དུ་གཏུགས་རྒྱུའི་ཚབ་ཏུ་ས་གནས་

དགྩོན་པར་རྗེ་བཅྩོལ་བྗེད་པ། བྩོད་ཀི་ལྗེགས་བང་དང་ཆྩོས་ཕྩོགས་ཀི་བ་བ་ཁག་གྩོང་འཕྗེལ་

གཏྩོང་བ། གལ་ཆྗེའི་དུས་དྲན་ཁག་གི་སྐབས་སུ་ལྷ་སའི་ཇྩོ་ཁང་མདུན་དུ་ཚོགས་འཛོམས་བྗེད་

པ་བཅས་རྗེད། འདི་དག་ནི་བྩོད་མི་དཀྱུས་མ་ཚོས་དྗེང་སང་ལག་བསྟར་བྗེད་བཞིན་པའི་

འགྱུར་ལྩོག་ཅན་གི་ལས་རིམ་ཁབ་ཆྗེ་བའི་ནང་ནས་མངྩོན་གསལ་དྩོད་ཤྩོས་ཀི་གས་ཁྩོ་ན་རྗེད། 

དྩོན་དངྩོས་སུ། ཧ་ཅང་བཙན་གནྩོན་ཆྗེ་བའི་ཆབ་སིད་ཁྩོར་ཡུག་ཅིག་གི་ནང་དུ། བྩོད་མི་ཚོས་

ཁུ་སིམ་ལ་སར་སྩོར་འཚུད་པའི་འཚེ་མྗེད་ཞི་བའི་ལས་འགུལ་སྗེལ་བཞིན་པ་འདིས། འཛམ་

གིང་ནང་གི་ཆྗེས་སྙིང་རྗེ་བལ་ལ་སྟྩོབས་ཤུགས་ལན་པའི་དབང་འཛིན་པ་ཞིག་གི་ཐད་དུའང་། 

མི་མང་གི་སྟྩོབས་ཤུགས་སྐུལ་སྩོང་བྗེད་སའི་ལམ་ཡྩོད་པ་སྟྩོན་གི་ཡྩོད། 

རང་གིས་རང་ཡར་རྒྱས་གཏྩོང་བ་དང་། རང་གིས་རང་བཟང་དུ་གཏྩོང་བ། རང་གིས་རང་

ལ་ནུས་སྟྩོབས་སྟྗེར་བའི་འགྩོག་རྩོལ་ཉིན་ལྟར་བྗེད་ཆྩོག་པའི་རིགས་འདི་དག སྒྲིག་འཛུགས་

བྗེ་བག་པ་ཞིག་གི་ལུགས་མཐུན་འགྩོ་ཁིད་ལ་བརྗེན་དགྩོས་ཀི་མྗེད། གཞི་རིམ་མང་ཚོགས་ཀི་

ཁད་ཆྩོས་ལན་ལ། དབང་ཆ་སྗེར་འགྗེམས་བས་པའི་འགྩོག་རྩོལ་གི་རང་བཞིན་འདིས། བྩོད་

རིགས་མི་མང་ལ་གནས་སྐབས་རིང་ལ། རང་རང་གི་ས་ཁུལ་ནང་དུ་རང་དབང་ཆྗེ་ལ། རང་

སྐུལ་ཅན་གི་འགྩོ་ཁིད་བྗེད་པའི་གྩོ་སྐབས་སྤྩོད་ཀི་ཡྩོད། ས་གནས་ཀི་འགྩོ་ཁིད་དང་། ལྩོངས་

ཀི་གྩོ་སྒྲིག་པ་ཚོས་འགྱུར་ལྩོག་ཅན་གི་འགྩོག་རྩོལ་གི་འཕྗེལ་རིམ་འདིའི་རིང་ལ་གལ་གནད་

ཆྗེ་བའི་ཆ་ཤས་ལྗེན་གི་ཡྩོད། དྗེའི་གྲུབ་འབས་དྗེས་མཐའ་མ་དྗེར་རྒྱལ་ཡྩོངས་སུ་ཐད་ཀའི་

བྗེད་ལས་སྗེལ་བའི་རྒྱུ་རུ་འཕྩོ་བསྒྱུར་ཐུབ་པའི་གྩོགས་བྗེད་ཀི་ཡྩོད། ས་གནས་མི་མང་གི་
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འབད་བརྩོན་ལས་རྒྱལ་ཡྩོངས་ལས་འགུལ་གི་འདྗེགས་འཇའ་ཤུགས་ཆྗེ་རུ་འགྩོ་སྐབས། རྒྱ་

ནག་སིད་གཞུང་དང་མཉམ་དུ་སྟྩོབས་ཤུགས་ཀི་སྩོ་ནས་གྩོས་མྩོལ་བྗེད་པའི་ལམ་བཟྩོ་བར། 

རྒྱལ་ཡྩོངས་ལས་འགུལ་གི་ནང་དུ་བྩོད་རྒྱལ་ཡྩོངས་སུ་ངྩོས་འཛིན་ཡྩོད་པའི་འགྩོ་ཁིད་དང་། 

ཁྩོང་ཚོའི་འགན་ཁུར་དྗེ་དག་གལ་ཆྗེན་དུ་འགྱུར་རྒྱུ་གདྩོན་མི་ཟ།། །། 



རབ་བྗེད་༡༡ 

རྒྱལ་ནང་དང་ཕི་རྒྱལ་འབྗེལ་ཡྩོད་པ་ཚོར་རྗེ་སྐུལ་གསལ་འདྗེབས།

སྐྩོན་ཆ་ལ་མ་ལྟྩོས་པར་ཆིག་སྟྩོང་དགུ་བརྒྱ་བརྒྱད་ཅུའི་ནང་དུ། བྩོད་མིའི་འགྩོ་ཁིད་ཀི་བྩོད་

དྩོན་རྒྱལ་སྤི་ཅན་དུ་བསྒྱུར་བའི་ཐབས་བྱུས་དྗེས། བྩོད་དྩོན་ཡལ་ས་ནས་བསྐབས་པ་མ་ཟད། 

མངྩོན་གསལ་ཅན་ཞིག་ཏུ་བསྐལ་ཡྩོད། ཡིན་ནའང། གང་དམག་མཇུག་བསྒྲིལ་བ་དང་། རྒྱ་

ནག་དྗེ་དཔལ་འབྩོར་གི་སྟྩོབས་ཤུགས་ཅན་ཞིག་ཏུ་ཐྩོན་སྐབས། ནུབ་ཕྩོགས་མ་རའི་རིང་

ལུགས་པ་ཚོ། འགྩོ་བ་མིའི་ཐྩོབ་ཐང་སྲུང་སྐྩོབ་བྗེད་པའི་དམར་པྩོའི་འགལ་ཟ་ཞིག་ཡིན་པར་

གཞི་བཅྩོལ་བའི་ཐབས་བྱུས་འདི་དཀའ་ངལ་ནང་དུ་ལྷུངས་པ་རྗེད། ཕི་ལྩོ་༡༩༨༩ ལྩོར་གནམ་

སྗེ་གྩོར་མྩོའི་ཐང་ཆྗེན་དུ། པྗེ་ཅིང་གིས་རང་གི་སྩོབ་ཕྲུག་དམར་གསྩོད་བཏང་བར་སྐྩོན་བརྩོད་

བྗེད་མཁན་ནུབ་ཕྩོགས་སིད་གཞུང་ཁག། དཔྗེར་ན། ཨ་རིའི་སིད་གཞུང་ལྟ་བུས་དགུ་བཅུ་ཐམ་

པའི་ནང་དུ། རྒྱ་ནག་དང་མཉམ་དུ་ཁྗེ་འབབ་ཆྗེ་བའི་ཚོང་དྩོན་གྩོས་ཆྩོད་ལ། དགའ་པྩོའི་ངང་

ནས་ས་རགས་འགྩོད་རྒྱུར་པྗེ་ཅིང་ལ་གཅིག་རྗེས་གཉིས་མཐུད་ཀིས་རྒྱུགས་ཕིན་པ་རྗེད། 

ལྷག་པར་དུ་བྩོད་མིའི་འགྩོ་ཁིད་ཀིས། རྒྱུད་སྐུལ་ལན་པའི་རྒྱལ་འབྗེལ་ཐབས་བྱུས་ལ་ཤུགས་

གནྩོན་ཆྗེན་པྩོའི་སྩོ་ནས་གཙིགས་ཆྗེར་འཛིན་ཡྩོད་ཀང་། པྗེ་ཅིང་གི་སྟྗེང་དུ་གནྩོན་ཤུགས་ཆྗེ་

རུ་གཏྩོང་བའི་མང་ཚོགས་སྐུལ་སྩོང་དང་། ངྩོ་རྩོལ་རྒྱ་སྐྗེད་ཀི་གལ་གནད་ལ་སྣང་ཆུང་བས་

ཡྩོད། དྷ་རམ་ས་ལས་རང་གིས་རང་ལ་ཐབས་བྱུས་ལན་པའི་དཔྱད་པ་ཞིག་བས་ཏྗེ། བྩོད་མིའི་

སྟྩོབས་ཤུགས་དང་། རྒྱ་ནག་དབང་འཛིན་པའི་ཞན་ཆ་བཀྩོལ་སྤྩོད་བྗེད་པར་ཕུགས་རྒྱང་རིང་

བའི་འཆར་གཞི་གསར་པ་ཞིག་བཟྩོ་དགྩོས། 
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༧གྩོང་ས་མཆྩོག་གིས་ཆབ་སིད་ཀི་སྐུ་དབང་མི་མང་ལ་གནང་པ་ནས་བཟུང་། ད་ཆ་སྐ་

བྩོའི་སིད་སྐྩོང་ཞིག་གིས་འགྩོ་ཁིད་པའི་བཙན་བྩོལ་བྩོད་གཞུང་ལ། དྷ་རམ་ས་ལའི་གཞན་ངྩོ་

སྲུང་བའི་སིད་བྱུས་དྗེ་ནུས་ཤུགས་ཆྗེ་བའི་ཐབས་ལམ་ཞིག་ལ་བརྗེ་སྒྱུར་བྗེད་རྒྱུའི་གྩོ་སྐབས་

ཡྩོད། ༧གྩོང་ས་མཆྩོག་གི་སྐུའི་གསང་གསུམ་གི་གཟི་བརིད་དྗེ་མྗེད་ན། འཛིན་སྐྩོང་གསར་

པའི་མང་ཚོགས་སྐུལ་སྩོང་བྗེད་པའི་ནུས་པ་དང་། ཤུགས་རྐྗེན་གི་འཁྩོར་རྒྱ་དྗེ་ཕི་རྒྱལ་གི་

རྒྱལ་ས་ཁག་ཙམ་དུ་མ་ཟད། བྩོད་ནང་དུའང་ཆུང་དུ་འགྩོ་ཉག་ཅིག་རྗེད། ཡིན་ནའང་། དྷ་རམ་

ས་ལའི་བྩོར་བརླག་ཏུ་གྱུར་པའི་གཟི་བརིད་དྗེ། ཐབས་བྱུས་ལན་པའི་འཆར་གཞི་འདིང་བ་དང་། 

མཐུན་ཕྩོགས་ལ་འབྗེལ་ལམ་བཟྩོ་བ། གྩོ་སྒྲིག་གི་དགྩོས་མཁྩོ་སྒྲུབ་པ། དྗེ་བས་ཀང་གལ་ཆྗེ་བ་

བྩོད་དྩོན་ཐྩོག་གྩོ་ལའི་གཞི་རིམ་མང་ཚོགས་ཀི་ལས་འགུལ་ལ་ནུས་ཤུགས་གསར་པ་སྦྱིན་ཏྗེ་

གུན་གསབ་བྗེད་ཐུབ། 

བྩོད་མིའི་འགྩོ་ཁིད་ཀིས་འདས་པའི་དུས་སུ་འཐབ་རྩོད་ཀི་འཆར་སྣང་བཀྩོད་པ་གང་ཞིག་

ལ། ལས་འགུལ་ལ་དགག་བ་ཡང་བཟྩོ་མྱྩོང་བའི་ཆྩོས་ཕྩོགས་ཀི་འཇིག་རྗེན་ལྟ་སྟངས་དྗེ་ནས་

བཅིང་གྩོལ་ངྗེས་པར་དུ་ཐྩོབ་དགྩོས་པ་དང་། ཐབས་བྱུས་ལན་པའི་འཚེ་མྗེད་ཞི་བའི་འཐབ་རྩོད་

ཀི་ཉམས་ལྗེན་དང་། གྲུབ་མཐའ་ལ་གཞི་བརན་པྩོར་བས་པའི་ལམ་ཁ་གསར་པ་ཞིག་གཏྩོད་

དགྩོས། དྗེས་ཆྩོས་དང་འབྗེལ་བའི་འཚེ་མྗེད་ཞི་བའི་འདུ་ཤྗེས་འཛིན་སྟངས་དྗེ་ཡང་འཇིག་རྗེན་

དང་འབྗེལ་བའི་འཚེ་མྗེད་ཞི་བའི་ལྟ་སྟངས་ཀི་ཕྩོགས་སུ་བརྗེ་དགྩོས། དྗེ་ལྟར་བས་ན། གལ་

གནད་དྗེ་འཚེ་བ་སངས་པ་ཙམ་མ་ཡིན་པར། ཐབས་བྱུས་ལན་ལ་གྲུང་ཤ་དྩོད་པའི་གྩོ་རིམ་ཞིག་

གི་ནང་། འཚེ་མྗེད་ཞི་བའི་ཐབས་ལམ་ཆ་ཚང་བའི་ཚོད་བལྟ་དང་བཀྩོལ་སྤྩོད་ཀང་ཡྩོང་ངྗེས། 

དྗེ་ལྟ་བུའི་བ་ཐབས་དྗེས་བྩོད་ཕི་ནང་གཉི་གའི་ནང་དུ་མི་མང་འབྩོར་ཆྗེན་ཞིག་སྐུལ་སྩོང་བྗེད་

རྒྱུར་དམིགས་ཡུལ་ལ་བཟུང་གི་རྗེད། 
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རྒྱ་ནག་གིས་བྩོད་པའི་ཕྩོགས་དྗེ་འདྲ་མཉམ་གི་གྩོས་ཡ་ཞིག་ཏུ་ཁས་ལྗེན་བྗེད་པའི་དྩོན་

དམ་གིི་གྩོས་མྩོལ་ཞིག་པྗེ་ཅིང་དང་མཉམ་དུ་བྗེད་འདྩོད་ན། དྷ་རམ་ས་ལས་བྩོད་མིའི་སྤི་

ཚོགས་ཀི་སྟྩོབས་ཤུགས་མུ་མཐུད་སྗེལ་བ་དང་། རིག་རལ་གསར་གཏྩོད་དང་། ཚུགས་གཏྩོར་

བའི་བྗེད་ལས་ཀི་བྗེད་སྤྩོད་ཐྗེ་བའི་རྒྱ་སྐྗེད་ཅན་གི་འཚེ་མྗེད་ཞི་བའི་སྐུལ་སྩོང་གཉི་ག་བརྒྱུད་

དྗེ་རྩོད་རྩོག་ཆྗེ་རུ་ངྗེས་པར་གཏྩོང་དགྩོས། དྗེས་རྒྱ་ནག་གིས་བྩོད་དྩོན་ཐག་གཅྩོད་ཕིར་

འགངས་བས་ན། རྒྱ་ནག་ལ་གྩོང་གུན་ཧ་ཅང་ཆྗེན་པྩོ་རག་གི་ཡྩོད་པ་དྗེ་ཤྗེས་སུ་འཇུག་

དགྩོས། འབྗེལ་མྩོལ་ལམ་གྩོས་མྩོལ་དང་། གནས་སྟངས་ཛ་དྲག་ཏུ་གཏྩོང་རྒྱུ་གཉིས་ཕན་ཚུན་

འགལ་བ་ཡིན་པར་ལྟ་རྒྱུ་མྗེད། དྩོན་དངྩོས་སུ་པྗེ་ཅིང་དང་མཉམ་དུ་དྩོན་དམ་གི་འབྗེལ་མྩོལ་

ཡྩོང་བ་བཟྩོ་རྒྱུའི་ལམ་ཁ་གཅིག་པུ་དྗེ་གནས་སྟངས་ཛ་དྲག་ཏུ་བཏང་པ་བརྒྱུད་ནས་ཡྩོང་ཐུབ། 

ད་ལྟའི་ཆར་འབྗེལ་མྩོལ་རྒྱུན་ཆད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལྟྗེ་བ་དྗེ། པྗེ་ཅིང་གི་ཕྩོགས་ནས་ཡིད་ཆྗེས་

ཆུང་དྲགས་པས་མ་ཡིན་པར་དྗེའི་རྐང་པའི་འྩོག་ཏུ་མྗེ་ཉུང་དྲགས་པས་བས་པ་རྗེད། 

དབུས་ནས་འབྗེལ་མཐུད་བས་ཏྗེ། ས་གནས་དང་རྒྱལ་སྤིའི་ནང་དུ་ལག་བསྟར་བས་པའི་

གཞི་རིམ་མང་ཚོགས་ཀི་ལས་འགུལ་དྗེས། ཐྩོལ་བྱུང་ལས་ཐབས་བྱུས་གལ་ཆྗེན་དུ་བརི་བ་

དང་། ཉྗེན་ཁ་ཆྗེ་བ་ལས་ཉྗེན་ཁ་ཆུང་བའི་བྗེད་ལས་ཀི་རིགས་རྒྱུད་སྐུལ་བས་པའི་སྩོ་ནས། 

བྩོད་ནང་གི་ལས་འགུལ་ནང་དུ་མིའི་ཚེ་སྩོག་གི་ཉྗེན་ཁ་ཆུང་དུ་གཏྩོང་ཐུབ། གྩོམ་བགྩོད་ཀི་ངྩོ་

རྩོལ་དང་། མང་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་འཛོམས་ལྟ་བུ་སྗེབ་འཛོམས་ཀི་འཐབ་རལ་ལས། ལས་

མཚམས་འཇྩོག་པ་དང་། ཕིར་ལྩོག་ དཔལ་འབྩོར་དང་སྤི་ཚོགས་ཀི་མཐུན་ལམ་མི་བྗེད་པ་ལྟ་

བུའི་གྩོལ་གྗེས་བདྗེ་བའི་འཐབ་རལ་དར་ཁབ་བས་པའི་སྩོ་ནས། དྷ་རམ་ས་ལས་ལས་འགུལ་

གི་ཉྗེན་ཚབས་ཆུང་དུ་གཏྩོང་ཐུབ་པ་མ་ཟད། དྗེའི་རྒྱུན་གནས་དང་ཁབ་རྒྱ་ཡང་ཤུགས་ཆྗེ་རུ་

གཏྩོང་ཐུབ། དྷ་རམ་ས་ལས་ཉྗེན་ཁ་ཆུང་ལ་ཤུགས་རྐྗེན་ཆྗེ་བའི་འཚེ་མྗེད་ཞི་བའི་འཐབ་རལ་
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བརྒྱ་ཕག་བརལ་བ་ཡྩོད་པ་དྗེ་དག་བྩོད་མི་ཚོར་ལག་བསྟར་དང་། འཆར་གཞི་འགྩོད་པར་རམ་

འདྗེགས་ཀིས་ཁབ་སྗེལ་བྗེད་ཐུབ། 

དྗེའི་སྟྗེང་དུ་བྩོད་ནང་གི་བྩོད་མི་ཚོར་གལ་ཆྗེ་བའི་ལས་འགན་སྤྩོད་པའི་གཞི་རིམ་མང་

ཚོགས་དང་འབྗེལ་བའི་འཆར་གཞི་ཞིག་ཡྩོད་ན། དྗེ་ནི་བྩོད་མི་ཚོ་འུ་ཐུག་ཐབས་ཟད་ཀི་བྗེད་

ལས་ལས་སྐྩོབ་པ་དང་། རྒྱའི་དབང་སྒྱུར་ལ་ཤྗེས་བཞིན་དུ་སྒྲིག་འཛུགས་ལན་ལ། གསར་

གཏྩོད་དང་མི་ཚེའི་སྙིང་པྩོ་མཐྩོང་བའི་ཐབས་ལམ་གི་སྩོ་ནས་གདྩོང་ལྗེན་ལ་འཇུག་པའི་ནུས་

པ་ལན་པའི་ལག་ཆར་གྱུར་ངྗེས། ཐབས་བྱུས་ལན་པའི་འཆར་གཞི་ཞིག་མྗེད་པ་དྗེའི་དབང་

གིས། ལས་འགུལ་ལ་ནུས་མྗེད་ཀི་ཚོར་བ་སྐྗེས་ཏྗེ། ཐྩོལ་བྱུང་དང་། སྒྲིག་འཛུགས་མྗེད་པའི་

ཆྩོ་ངྗེ་དང་བཅས་བཟྩོད་མ་བདྗེ་དང་། འུ་ཐུག་ཐབས་ཟད་ཀི་རང་བཞིན་དུ་གྱུར་ཏྗེ། མི་འགའ་

ཞིག་གིས་རང་སྗེག་ལྟ་བུ་ཡ་ང་བའི་འཐབ་རལ་ལ་འཇུག་པའི་ཐག་གཅྩོད་བྗེད་སིད། 

བྩོད་མིའི་འགྩོ་ཁིད་ཀིས་ལམ་ལྷྩོང་གི་གྩོ་སྐབས་བཟང་དུ་གཏྩོང་ཕིར། རྒྱལ་སྤི་ཙམ་མིན་

པར་རྒྱལ་ནང་སྤི་ཚོགས་ཀི་ནུས་ཤུགས་བྗེད་སྤྩོད་ཡག་པྩོ་གཏྩོང་བ་ལ། ཐབས་བྱུས་ལ་སྐར་

འཇལ་ངྗེས་པར་དུ་བྗེད་དགྩོས། མཐའ་མཇུག་དྗེར་བྩོད་ནང་དུ་རང་གིས་རང་བསྐངས་པའི་

བྩོད་མིའི་སྤི་ཚོགས་ཀི་ཕུགས་ཀི་དམིགས་ཚད་དྗེ། ཐད་ཀར་གདྩོང་ཐུག་མི་དགྩོས་པའི་ཐྩོག་

ནས། རྒྱ་ནག་སིད་གཞུང་གི་གཅིག་སྡུད་དབང་ཤུགས་ལ་གདྩོང་ལྗེན་བྗེད་རྒྱུ་དྗེ་རྗེད། གཞི་

རིམ་མང་ཚོགས་ཀི་ལྗེགས་བང་དང་། དཔལ་འབྩོར། སྤི་ཚོགས་བཅས་ཀི་ལས་འགུལ་དྗེས། 

གསང་ཐབས་ཀིས་མིན་ཀང་། ག་ལྗེར་དབང་ཆ་དྗེ་རྒྱ་ནག་དབང་འཛིན་པ་ནས་བྩོད་མི་རང་

ཉིད་ཀི་ཐྩོག་ཏུ་འཕྩོ་སྒྱུར་བྗེད་ཐུབ། དྗེས་ན་བྩོད་དྗེ་བྩོད་པ་རང་ཉིད་ཀིས་འཛིན་སྐྩོང་ཐུབ་པ་

བཟྩོ་ཐུབ། དྗེ་དང་དུས་མཉམ་དུ་རང་བཀྩོད་ལན་པའི་བྩོད་མིའི་སྤི་ཚོགས་ཀིས་རྒྱ་ནག་གིས་
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རང་གི་ས་ཁུལ་དང་མང་ཚོགས་ལ་འཛིན་སྐྩོང་བྗེད་པའི་ནུས་པ་དྗེ་སྟྩོང་པ་བཟྩོ་ཐུབ་ཀི་རྗེད། 

རང་རང་གི་ནང་གི་ནུས་སྟྩོབས་སྐུལ་སྩོང་བརྒྱུད་དྗེ་བྩོད་མི་ཚོས་རང་གི་དབང་ཆ་སྐར་ལྗེན་

ཐུབ་པ་དང་། གསར་དུ་ཐྩོབ་པའི་སྟྩོབས་ཤུགས་འདིས་རྒྱ་ནག་ཐྩོག་ཏུ་གནྩོན་ཤུགས་མང་དུ་

གཏྩོང་གི་རྗེད། ཕྩོགས་གཉིས་དབར་གི་ཆ་སྙྩོམས་མྗེད་པའི་དབང་ཆ་དྗེར་བསམ་བྩོ་བཏང་ན། 

འདིས་བྩོད་མིའི་ཤུགས་རྐྗེན་ཆྗེ་རུ་གཏྩོང་བ་དང་། ཆྗེས་མཁྗེགས་འཛིན་ཅན་གི་རྒྱ་ནག་དབང་

འཛིན་པ་དྗེ་གྩོས་མྩོལ་ལ་ཁ་ཞྗེ་གཉིས་མྗེད་ཀི་སྩོ་ནས་ཞུགས་དགྩོས་པ་བཟྩོ་བ་ལ། ཐབས་ལམ་

འདི་ནུས་པ་ལན་པ་ཞིག་ཡིན་པ་ར་སྤྩོད་བྗེད་ཐུབ། 

བྩོད་མི་མང་པྩོས་བྩོད་ཀི་འགྩོག་རྩོལ་ལས་འགུལ་འདིའི་འཚེ་མྗེད་ཞི་བའི་འགྩོག་རྩོལ་གི་

ལག་ཆ་རྣམས་རྩོགས་ཚར་བར་བསམ་གི་ཡྩོད་ཀང་། དཔྱད་བརྩོད་འདིས་འཚེ་མྗེད་ཞི་བའི་གྩོ་

མཚོན་གི་བང་མཛོད་ནས། ཆ་ཤས་ཙམ་ཞིག་མ་གཏྩོགས་ལས་འགུལ་གིས་བཀྩོལ་སྤྩོད་བས་

མྗེད་པར་གསལ་སྟྩོན་བྗེད་ཀི་ཡྩོད། ད་ལྟའི་ཆར་འཐབ་རྩོད་ལ་དགྩོས་མཁྩོ་ཆྗེ་ཤྩོས་དྗེ་ནི། བྩོད་

མིའི་འགྩོ་ཁིད་དང་གཞི་རིམ་མང་ཚོགས་ཀི་དབར་ལ་ཐབས་བྱུས་ཀི་མཐུན་སྗེབ་ཤུགས་ཆྗེ་

ཞིག་དགྩོས། བྩོད་མིའི་འགྩོ་ཁིད་ཀིས་རང་གི་ལས་འགན་དྗེ་བྩོད་དྩོན་གི་མགིན་ཚབ་པ་ཙམ་

མིན་པར། ལས་འགུལ་གི་འགྩོ་ཁིད་དང་གྩོ་སྒྲིག་པ་བས་ན་བཟང་བ་ཡྩོང་གི་རྗེད། བྩོད་མིའི་

འགྩོ་ཁིད་ཀིས་བྩོད་མིའི་གཞི་རིམ་མང་ཚོགས་དྗེ། ཁྩོང་ཚོའི་ལས་འགུལ་ལ་དགག་བ་ངྗེས་

པར་བྗེད་དགྩོས་པའི་མནར་བཞིན་པའི་གནྩོད་འཚེ་ཕྩོག་པའི་མང་ཚོགས་ཤིག་ལས། ཁྩོང་

ཚོའི་འགྩོག་རྩོལ་ལ་ལམ་སྟྩོན་དང་བཀྩོད་སྒྲིག་བྗེད་མཁན། སྗེམས་ཤུགས་ཅན་གི་ལས་

འགུལ་བ། འཚེ་མྗེད་ཞི་བའི་དམག་དཔུང་ལྟ་བུ་ཞིག་ལ་རིས་ན་འགིག བྩོད་མི་ཚོ་རང་ཉིད་ནས་

ཀང་། ཉྗེན་ཁ་ཆུང་ལ་ཤུགས་རྐྗེན་ཆྗེ་བའི་འཚེ་མྗེད་ཞི་བའི་ཐབས་ལམ། དཔྗེར་ན། སྤི་ཚོགས་

ཀི་ཕིར་ལྩོག་དང་། དཔལ་འབྩོར་གི་མཐུན་ལམ་མི་བྗེད་པའི་རིགས་མང་པྩོ་ད་ལྟའང་ཚོད་ལྟ་
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བྗེད་རྒྱུར་ལུས་ཡྩོད། བྩོད་མིའི་འགྩོ་ཁིད་ཀིས་ལས་འགུལ་འདི་རིགས་མངྩོན་གསལ་དྩོད་པྩོས་

རྒྱུད་སྐུལ་བས་མྗེད་ལ། འཆར་གཞི་ནམ་ཡང་བསྒྲིགས་མྗེད། 

ཕི་རྒྱལ་རྒྱབ་སྐྩོར་བ་ཚོས་གང་གནང་ཐུབ།

སྐབས་བཅྩོལ་བའི་རྩོགས་རམ་སྩོར་བ། ཕིའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ལུང་པ་དང་། སིད་གཞུང་། 

སྒྲིག་འཛུགས་བཅས་ཀིས་བྩོད་ཀི་འཐབ་རྩོད་ལ་རྒྱབ་སྐྩོར་བྗེད་པའི་བ་གཞག་དྗེ་སྣང་ཆུང་

བྗེད་མི་ཐུབ། འདས་པའི་བཅུ་ཕག་དྲུག་གི་རིང་ལ་བཙན་བྩོལ་སྒྲིག་འཛུགས་ཁག་གནས་ཐུབ་

པ་དང་། བྩོད་མི་སྐབས་བཅྩོལ་བ་རྒྱུན་གནས་ཐུབ་པ་ལ་རྒྱ་གར་དང་། ཨ་རི། ཡྩོ་རྩོབ་ལུང་པ་

ཁག་གིས་དཔལ་འབྩོར་གི་རྩོགས་སྐྩོར་གནང་བ་དྗེ་ཤྩོད་དགྩོས་མྗེད། འགྩོ་བ་མི་དང་འབྗེལ་

བའི་རྩོགས་སྐྩོར་གི་ལས་གཞི་འདི་དག་མུ་མཐུད་དགྩོས་པ་དང་། བྱུང་ན་ད་དུང་རྒྱ་སྐྗེད་

དགྩོས། འྩོན་ཀང་ནད་པར་དྩོན་དམ་དུ་ཕན་བསམས་ན། དྗེའི་ནད་རགས་ཁྩོ་ན་བཅྩོས་པ་མ་

ཡིན་པར་ནད་དྗེ་གསྩོ་ཐབས་ཀང་བྗེད་དགྩོས། དྗེས་ན། ཕིའི་བྩོད་དྩོན་རྒྱབ་སྐྩོར་བ་ཚོས་འགྩོ་

བ་མི་དང་འབྗེལ་བའི་ལས་འཆར་གི་རང་བཞིན་ཙམ་ལས་འདས་ཏྗེ། གཤམ་གསལ་གི་ལས་

འགུལ་ཁག་དངྩོས་སུ་ཁབ་སྗེལ་དང་ངྩོས་འཛིན་གནང་དགྩོས།

བཙན་བྩོལ་བྩོད་གཞུང་ངྩོས་འཛིན་བྗེད་པ། ཕི་ལྩོ་༢༠༡༢ ནང་༧རྒྱལ་བ་རིན་པྩོ་ཆྗེས་ཆབ་

སིད་ཀི་འགན་དབང་མི་མང་གིས་ཐད་ཀར་འྩོས་འདྗེམས་བས་པའི་འགྩོ་ཁིད་ལ་གནང་གྲུབ་

ཀང་། ཁྩོང་ནི་ད་ལྟའང་བྩོད་མི་མང་གི་དབུ་ཁིད་དང་མགིན་ཚབ་པ་ཞིག་ཡིན་པར་ཚང་མས་མུ་

མཐུད་ངྩོས་འཛིན་བྗེད་ཀི་ཡྩོད། དྗེ་ལས་ལྩོག་སྟྗེ་བཙན་བྩོལ་བྩོད་གཞུང་ལ། རྒྱལ་སྤིའི་སིངས་

ཆའི་སྟྗེང་དུ་ངྩོས་འཛིན་དྗེ་དང་མཚུངས་པ་མྗེད། ༧རྒྱལ་བ་རིན་པྩོ་ཆྗེ་ལ་མངའ་བའི་མཐྩོང་དང་

གཟི་བརིད་དྗེས། བྩོད་དྩོན་གི་ཐྩོག་ལ་ཞབས་འདྗེགས་ཧ་ཅང་ཆྗེན་པྩོ་ཞུས་ཡྩོད། འྩོན་ཀང་དྗེ་ནི་
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ཁྩོང་སྐུ་འཚོ་བཞུགས་བར་དུ་ཁྩོ་ན་གནས་ཐུབ། ཕྩོགས་གཞན་ནས་བཤད་ན། སྒྲིག་འཛུགས་

ཀི་མཐྩོང་དང་གཟི་བརིད་དྗེ་གང་ཟག་སྗེར་གི་མི་ཚེ་ལས་བརལ་ཏྗེ་རྒྱུན་གནས་ཐུབ་ཀི་ཡྩོད། 

དྗེས་ན། ཕི་རྒྱལ་གི་སིད་གཞུང་ཚོས་བྩོད་གཞུང་དང་། བྩོད་མིའི་གྩོས་ཚོགས་ལ་ངྩོས་འཛིན་

ཤུགས་ཆྗེ་རུ་བཏང་ནས། བཙན་བྩོལ་བྩོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཁག་དང་མཉམ་དུ་འབྗེལ་བ་

ཤུགས་ཆྗེ་རུ་གཏྩོང་དགྩོས། ཕིའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་དབུ་ཁིད་ཚོས་རྒྱ་གར་དུ་འཚམས་གཟིགས་ལ་

ནམ་ཕྗེབས་སྐབས་སུ། བྩོད་མིའི་སིད་སྐྩོང་དང་ལུགས་མཐུན་གི་སྩོ་ནས་ཐུག་འཕད་གནང་

རྒྱུའི་དུས་ཚོད་བཟྩོ་དགྩོས་པ་དང་། བྩོད་མིའི་སིད་སྐྩོང་ལ་རང་རང་གི་རྒྱལ་སར་ཐུག་འཕད་

ཆྗེད་དུ་གདན་ཞུ་གནང་དགྩོས། གལ་ཏྗེ་ཁྩོང་ཚོར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་གང་བས་ཡྩོང་སྙམ་པའི་

ཐུགས་ཁལ་ཡྩོད་ན། འགྩོ་སྟྩོད་དུ་སིད་འཛིན་ཁིལིན་ཊྩོན་ལ་བྗེད་སྤྩོད་གཏྩོང་རྒྱུ་མཉྗེས་པྩོ་ཡྩོད་

པའི་ ༼གྩོ་བུར་ཧྩོབ་འཛུལ་གི་ཐུག་འཕད་༽ ལྟ་བུ་ལམ་སྩོལ་ལ་མྗེད་པའི་ཐུག་འཕད་ཀི་

གདམ་ཁ་བྗེད་ཆྩོག ཨ་རི་གཙོས་པའི་ཕི་རྒྱལ་གྩོས་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་མི་ཚོས། དྷ་རམ་ས་

ལའི་བྩོད་ཀི་གྩོས་ཚོགས་ཀི་འཐུས་མི་ཚོར་མང་ཚོགས་ཀི་དབུས་སུ་ཐུག་འཕད་དང་འཚམས་

འདྲི་བྗེད་དགྩོས། དྗེས་རྒྱ་ནག་ལ་བར་ལན་ཞིག་སྤྩོད་པ་ཁྩོ་ན་མ་ཡིན་པར། དྗེ་ལས་གལ་ཆྗེ་

བར་བྩོད་ཕི་ནང་གཉིས་ཀི་བྩོད་མིའི་ཁིམས་མཐུན་གི་སྐུ་ཚབ་མཚོན་པའི་བྩོད་གཞུང་གི་སྒྲིག་

འཛུགས་ཞིག་དང་ལྷན་དུ་ཕུགས་རྒྱང་རིང་པྩོའི་འབྗེལ་བ་བཟྩོ་ཆྗེད་ཀང་རྗེད།

བྩོད་མིའི་ལས་འགུལ་གི་འགྩོ་ཁིད་ཚོ་ངྩོས་འཛིན་བྗེད་པ། ཕི་རྒྱལ་རྒྱབ་སྐྩོར་བ་ཚོས་བྩོད་

མིའི་རང་དབང་འཐབ་རྩོད་ལ་བྩོས་གཏྩོང་ཆྗེ་ཤྩོས་བྗེད་མཁན་ཚོར་ངྩོས་འཛིན་བས་པའི་སྩོ་

ནས་རྒྱབ་སྐྩོར་བྗེད་ཐུབ། འགྩོ་བ་མིའི་ཐྩོབ་ཐང་གི་སྒྲིག་འཛུགས་དང་ཚོགས་སྗེ་མ་ཟད། 

གཞུང་འབྗེལ་སྒྲིག་འཛུགས་ཁག་གིས་ཀང་། གཟྗེངས་རགས་དང་། ཆྗེ་མཐྩོང་། གཟྗེངས་སྟྩོད་

བཅས་བརྒྱུད་དྗེ། བྩོད་ཀི་ཆབ་སིད་བཙོན་པ་དང་། རྩོམ་པ་པྩོ། རྩོལ་དབངས་མཁན། འགྩོ་ཁིད་
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སྩོགས་ལ་ངྩོས་འཛིན་གནང་དགྩོས། ཕི་ལྩོ་༢༠༡༣ ལྩོར་ཨ་རིའི་ཕི་སིད་ལྷན་ཁང་གིས། པྗེ་

ཅིང་དུ་བཞུགས་པའི་བྩོད་རིགས་རྩོམ་པ་པྩོ་དང་ལས་འགུལ་བ་འྩོད་ཟྗེར་ལ། རྒྱལ་སྤིའི་བུད་

མྗེད་ཀི་སྙིང་སྟྩོབས་ཅྗེས་པའི་གཟྗེངས་རགས་སྤད་དྗེ། བ་བ་འདིའི་ཐད་ལ་མིག་ལྟྩོས་བཟང་པྩོ་

ཞིག་བཤམས་ཡྩོད། ཕི་ལྩོ་༢༠༡༤ ལྩོར་ཨྩོ་སྩོ་ལྩོ་རང་དབང་གྗེང་སྟྗེགས་ཀིས་ཝཁ་ལབ་ ཧ་

ཝལ་རྒྱལ་སྤིའི་བ་དགའ་དྗེ་བྩོད་ཀི་ཆབ་སིད་བཙོན་པ་དྩོན་གྲུབ་དབང་ཆྗེན་ལ་སྤད་པ་རྗེད། 

མཚོན་རགས་རང་བཞིན་གི་རྣམ་འགྱུར་འདི་དག་གིས། པྗེ་ཅིང་གི་ཁྩོང་ཁྩོ་ལས་སྐྩོབ་པའི་

ཐབས་ལམ་ཞིག་དང་། སྐབས་རྗེ་བཙོན་ཁང་ནང་དུ་ཉྗེས་རྡུང་ཉུང་བ་ཡྩོང་རྒྱུའི་མཚོན། བྩོད་

ནང་གི་བྩོད་མིའི་ལས་འགུལ་བ་དང་འགྩོག་རྩོལ་གི་འགྩོ་ཁིད་ཚོའི་གནས་སྟངས་བཟང་དུ་

གཏྩོང་གི་ཡྩོད། ཆྗེས་མངྩོན་གསལ་ཅན་གི་རྒྱལ་སྤིའི་གདུང་སྗེམས་མཉམ་སྐྗེད་ཀི་ལས་

འགུལ་འདི་དག་གིས། ལས་འགུལ་གི་སྣྗེ་ཁིད་མཁན་གི་བྩོད་མི་འདི་དག་ལ། འཐབ་རྩོད་མུ་

མཐུད་པའི་ཆྗེད་དུ་དབུགས་བིན་རྔུབ་ཀི་གྩོ་ཡུལ་ཆྗེ་བ་དང་། གཟུགས་སྗེམས་འཚོ་ཐུབ་པའི་

གྩོ་སྐབས་བཟང་བ་སྤྩོད་ཀི་ཡྩོད། 

བྩོད་ཀི་འཐབ་རྩོད་སྐྩོར་གི་བགྩོ་གྗེང་དྗེ་རང་ཐག་རང་གཅྩོད་དང་། མི་སྗེར་སྗེལ་ཡུལ་ལམ་

ལུགས་མྗེད་པ་བཟྩོ་རྒྱུའི་ཐྩོག་ཏུ་སྩོ་དགྩོས། བགྩོ་གྗེང་དྗེ་ཁ་ཡྩོད་ལག་ཡྩོད་ཀི་བྗེད་ལས་དངྩོས་

སུ་སྗེལ་བ་དང་གཅིག་མཚུངས་མིན་ཡང་། དང་པྩོ་དྗེས་གྩོ་རྩོགས་སྗེལ་བའི་སྩོ་ནས་གཉིས་པ་

དྗེ་ཡྩོང་བ་བཟྩོ་ཡི་ཡྩོད། རྒྱུ་མཚན་དྗེ་ལ་བརྗེན་ནས་ཕི་རྒྱལ་གི་སིད་གཞུང་དང་། གྩོས་ཚོགས། 

སྒྲིག་འཛུགས་དྗེ་དག་གིས་བྩོད་ཀི་གནད་དྩོན་དྗེ་རང་ཐག་རང་གཅྩོད་དང་། མི་སྗེར་སྗེལ་བའི་

ལམ་ལུགས་མྗེད་པར་བཟྩོ་རྒྱུའི་སྐད་བར་ཞིག་གི་ནང་དུ་སྐར་བཟྩོ་བྗེད་དགྩོས། ད་ཡྩོད་ཀི་བགྩོ་

གྗེང་གིས་བྩོད་དྗེ་འགྩོ་བ་མིའི་ཐྩོབ་ཐང་དང་། ལྗེགས་བང་སྲུང་སྐྩོབ། ཆྩོས་དད་རང་དབང་

བཅས་ཀི་དཀའ་ངལ་ཞིག་ཡིན་པར་བསྟན་ཡྩོད་པས། དྗེས་གྩོས་བསྡུར་དང་། གནད་དྩོན་ཐྩོག་
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གི་ལས་འགུལ་གི་རྒྱ་ཁྩོན་དྗེ་ཧ་ཅང་ཉུང་དུ་བཏང་ཡྩོད། བྩོད་ཀི་དཀའ་རྩོག་དྗེ་རང་ཐག་རང་

གཅྩོད་དམ། མི་སྗེར་སྗེལ་བའི་ལམ་ལུགས་མྗེད་པར་བཟྩོ་བའི་ཆྗེད་དུ་སྐར་བཟྩོ་བས་པ་དྗེས། 

གྗེང་སྟྗེགས་ཚང་མའི་ནང་གནད་དྩོན་དྗེའི་ཐྩོག་ལ་རྒྱ་ཆྗེ་བའི་བགྩོ་གྗེང་མང་བ་ཡྩོང་ཐུབ་པ་དང་

། རྒྱ་ནག་རང་སྲུང་གི་ངྩོ་བྩོར་བཅུག་སྟྗེ་རང་དབང་ཅན་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཚོར་སྟྩོབས་ཤུགས་ཀི་གྩོ་

གནས་ཞིག་གི་སྟྗེང་ནས་རྒྱ་ནག་དང་མཉམ་དུ་འབྗེལ་བ་བྗེད་དུ་འཇུག་གི་རྗེད། ཕི་རྒྱལ་གྩོས་

ཚོགས་ཁག་ནས་གང་ཐུབ་ཅི་ཐུབ་ཀིས། བྩོད་དྗེ་ལྩོ་རྒྱུས་ཀི་ཐྩོག་ནས་རང་བཙན་ལན་པའི་

རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ཡིན་པའི་ཁིམས་གཞི་གཏན་འབྗེབས་བྗེད་དགྩོས། གཅིག་ནས་བྩོད་དྗེ་འདས་

པའི་སྐབས་སུ་རང་བཙན་རྒྱལ་ཁབ་ཡིན་པ་དྗེ་བྩོད་མི་མང་པྩོ་དང་། ཁད་པར་དུ་མི་རབས་

གཞྩོན་པ་ཚོ་ལ་ལྟྩོས་ན་ལྟ་གྲུབ་ཀི་གནད་དྩོན་ཞིག་རྗེད། དྗེ་བས་གལ་ཆྗེ་བ་ཞིག་ནི། བྱུང་

རབས་ཀི་ཐད་ནས་བྩོད་ཀི་མངའ་དབང་ཐྩོག་ལ་ཨུ་ཚུགས་བས་པ་དྗེས། རྒྱ་ནག་དབང་འཛིན་

པ་དང་མཉམ་དུ་ཡྩོང་སིད་པའི་གྩོས་མྩོལ་ལ་འགྩོ་འཛུགས་ཀི་གནད་དྩོན་ཤུགས་ཆྗེ་ཞིག་བཟྩོ་

བ་དང་། གནད་དྩོན་གཞན་གི་ཐྩོག་ལའང་གྩོས་བསྡུར་བྗེད་རྒྱུའི་གྩོ་ས་གང་ཐུབ་ཆྗེ་རུ་གཏྩོང་

ངྗེས།

ཉྗེས་ཆད་འགྗེལ་བ། 

གྩོས་ཚོགས་ཁག་གིས་བྩོད་མིའི་ཐྩོག་ཏུ་ཁིམས་མཐུན་མིན་པའི་ཉྗེས་ཆད་གཏྩོང་བར་ཐད་

ཀར་འགན་འཁུར་ཡྩོད་པའི། རྒྱ་ནག་གི་ཆབ་སིད་དང་དམག་དཔུང་གི་དཔྩོན་པྩོ་བྗེ་བག་པ་

དམིགས་འབྗེན་དུ་བས་ཏྗེ། ཉྗེས་ཆད་གཏྩོང་བར་སྐུལ་བའི་ཁིམས་གཞི་གཏན་འབྗེབས་བྗེད་

ཐུབ། རྒྱ་ནག་གི་དཔྩོན་རིགས་མཐྩོ་གས་རྣམས་འདི་གའི་ཉྗེས་སྩོལ་ལས་ཁིམས་ཐྩོག་གི་སྲུང་

སྐྩོབ་ཡྩོད་ངྗེས་ཀང་། ཐག་གཅྩོད་དང་ལག་བསྟར་བྗེད་མཁན་གི་དཔྩོན་རིགས་འབིང་བ་རྣམས་
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ལ། ཐྩོངས་མཆན་མི་སྤྩོད་པ་དང་གསྩོག་དངུལ་བཀག་སྩོམ་བྗེད་པའི་ཉྗེས་ཆད་འགྗེལ་ཐུབ། 

དཔྗེར་ན། ཨ་རིས་འགྩོ་འཁིད་དྗེ་འབར་མའི་དྲག་པྩོའི་སིད་གཞུང་གི་ཐད་དུ། དམག་སྤི་ཚོ་ནུབ་

ཕྩོགས་སུ་འགྲུལ་སྐྩོད་དང་། རྒྱལ་སྤིའི་མ་ཤྗེར་ཁྩོམ་རར་མ་ར་འཇྩོག་མི་ཆྩོག་པའི་ཉྗེས་ཆད་

བཀལ་བ་ལྟ་བུ་རྗེད། རྒྱ་ནག་དྗེ་འབར་མ་མིན་པ་དངྩོས་འབས་རྗེད་ལ། རྒྱ་ནག་གི་མཐྩོ་རིམ་མི་

སྣའི་ཐྩོག་ཏུ་ཉྗེས་ཆད་འདི་ཡྩོང་རྒྱུ་དཀའ་ཡང་། འདིས་སིད་གཞུང་ཁག་གིས། བྩོད་ནང་གི་བྩོད་

མིའི་འགྩོ་བ་མིའི་ཐྩོབ་ཐང་རྩོག་རྩོལ་གཏྩོང་བར། ཐད་ཀར་འགན་འཁུར་ཡྩོད་པའི་ས་གནས་

དང་། ལྩོངས་ཀི་ཞི་དྲག་དཔྩོན་རིགས་ཚོའི་ཐྩོ་གཞུང་ནག་པྩོ་བཟྩོ་བ་དང་། དཔར་སྐྲུན་བྗེད་པར་

འགྩོག་རྐྗེན་ཡྩོད་མི་དགྩོས། རྒྱ་ནག་གི་འབིང་རིམ་དཔྩོན་རིགས་ཚོ་དམིགས་འབྗེན་དུ་བཟུང་

བའི་ཉྗེས་ཆད་འགྗེལ་རྒྱུ་དྗེ་ཡྩོང་མི་སིད་པ་མ་རྗེད། དྩོན་དངྩོས་སུ་༢༠༡༤ ནང་། ཨ་རིའི་གྩོས་

ཚོགས་འཐུས་མི་ཇིམ་ མྗེཁ་གྩོ་ཝརྣ་ དང་། ཇྩོ་སྗེབ་ པིཊྶ་ གཉིས་ཀིས་༼བྩོད་དུ་སྐྩོད་རྒྱུ་འདྲ་

མཉམ་༽ གི་ཁིམས་གཞི་ཞིག་གྩོས་ཚོགས་ནང་ངྩོ་སྤྩོད་བས་ཡྩོད། དྗེའི་ནང་དུ་བྩོད་ཀི་ས་ཁུལ་

ཁག་ཏུ་འགྲུལ་སྐྩོད་བྗེད་པར་བཀག་འགྩོག་དང་། སྟངས་འཛིན་གི་དམ་དྲག་སིད་བྱུས་ལག་

བསྟར་བྗེད་མཁན་གི་རྒྱའི་དཔྩོན་རིགས་ཚོས། ཇི་སིད་ཨ་རིའི་འགྲུལ་པ་ཚོ་བྩོད་ནང་སྐྩོད་རྒྱུ་

བཀག་འགྩོག་བྗེད་པའི་འདྲ་མཉམ་མིན་པའི་སྒྲིག་སྩོལ་དྗེ་མྗེད་པར་མ་བཟྩོས་ཀི་བར་དུ་རྒྱའི་

དཔྩོན་རིགས་ཚོ་ཨ་རིའི་ནང་དུ་ཡྩོང་མི་ཆྩོག་པ་འཁྩོད་ཡྩོད། 

རྒྱ་ནག་གི་ཧ་ཅང་ཚོར་སྐྗེན་པའི་རྣམ་འགྱུར་སྣང་མྗེད་གཏྩོང་རྒྱུ། ཕི་རྒྱལ་གི་སིད་གཞུང་

དང་སྒྲིག་འཛུགས་ཚོས། རྒྱ་ནག་གིས་ཧ་ཅང་ཚོར་སྐྗེན་པའི་ཐབས་བྱུས་དྗེ་ཕི་འབྗེལ་སིད་

བྱུས་ཀི་གྩོ་མཚོན་ལྟ་བུར་བྗེད་སྤྩོད་གཏྩོང་གི་ཡྩོད་པ་དྗེ་ཤྗེས་དགྩོས། འདས་པའི་བཅུ་ཕག་

གཉིས་ཀི་ནང་དུ་རྒྱ་ནག་གི་འགྩོ་ཁིད་ཚོས། བྩོད་ཀི་ཐྩོག་ལ་ཕི་རྒྱལ་རྒྱབ་སྐྩོར་གི་རགས་

མཚན་ཆུང་ཙམ་དང་། སྐབས་རྗེ་རྒྱབ་སྐྩོར་གི་རང་བཞིན་དྗེ་འགྩོ་བ་མིའི་བདྗེ་ར་ཁྩོ་ན་ཡིན་
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ཀང་། ཁྩོང་ཁྩོ་དང་ཕྩོག་ཐུག་བྱུང་བའི་རྣམ་འགྱུར་རྒྱུན་ཆད་མྗེད་པར་བསྟན་ཡྩོད། རྒྱ་ནག་གིས་

དུས་རྒྱུན་དུ་བྩོད་མིའི་འགྩོ་བ་མིའི་ཐྩོབ་ཐང་ལ་རྒྱབ་སྐྩོར་བྗེད་པའི་བསྒྲགས་གཏམ་དྗེ་དག་

གིས་རྒྱ་ནག་མི་མང་གི་སྗེམས་ཚོར་ལ་ཕྩོག་ཐུག་གཏྩོང་གི་འདུག་ཅྗེས་ཤྩོད་ཀི་ཡྩོད། སྟབས་

ཉྗེས་པ་ཞིག་ལ། རང་དབང་ལུང་པའི་ནང་གི་སིད་དྩོན་པ་མང་པྩོས། རྒྱ་མིའི་བསམ་ཚུལ་

བཞིན་ངྩོ་ཚ་ཕབ་མི་དགྩོས་པའི་གནས་སྟངས་དྗེ་ཁས་བངས་ཏྗེ། རྒྱ་ནག་དཔྩོན་རིགས་ཚོ་ཕི་

རྒྱལ་འགྲུལ་སྐྩོད་སྐབས་སུ། ཁྩོང་ཚོར་ངྩོ་ཚ་ཁ་སྐྗེངས་ཡྩོང་རྒྱུའི་གནས་སྟངས་ལས་སྐྩོབ་

ཐབས་ཀི་འབད་རྩོལ་ཡང་ཚད་ལས་བརལ་ཏྗེ་བྗེད་ཀི་ཡྩོད། དྩོན་དངྩོས་སུ། རྒྱ་ནག་གི་འགྩོ་

ཁིད་ཚོས་ཧ་ཅང་ཚོར་སྐྗེན་པའི་ཐབས་བྱུས་འདི་ཤྗེས་བཞིན་དུ་སྐྗེད་བཅུག་སྟྗེ། གཞན་གི་སྐྩོན་

བརྩོད་འགྩོག་ཐབས་དང་། རང་དབང་མང་གཙོའི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི་རང་དབང་འགྩོག་པའི་

ཐབས་སུ་གྩོ་མཚོན་ལྟ་བུར་བྗེད་སྤྩོད་གཏྩོང་བཞིན་ཡྩོད། དྗེས་ན། བྩོད་ལ་རྩོགས་སྐྩོར་བྗེད་

མཁན་ཕིའི་རྒྱབ་སྐྩོར་བ་ཚོས། རྒྱ་ནག་གི་བིས་པ་ཁྩོ་བ་ལྟ་བུའི་སིགས་ར་སྟྩོང་པ་དྗེ་སྣང་མྗེད་

གཏྩོང་རྒྱུ་ངྗེས་པར་ཤྗེས་པའི་སྩོ་ནས། བྩོད་ཀི་གནད་དྩོན་དྗེ་གྩོ་ལའི་མང་ཚོགས་དང་། རྒྱལ་

ནང་གི་བྩོ་ཡུལ་ནས་མྗེད་པར་བཟྩོ་རྒྱུའི་འབད་བརྩོན་ཆྗེད། པྗེ་ཅིང་ལ་ཧ་ཅང་ཚོར་སྐྗེན་པའི་

གནས་བབ་རྫུན་མ་དྗེ་ལག་ཆའི་ཚུལ་དུ་བྗེད་སྤྩོད་གཏྩོང་དུ་འཇུག་རྒྱུ་མྗེད། 

བྩོད་མིའི་འགྩོ་ཁིད་ཀིས་གང་གནང་ཐུབ།

བགྩོ་གྗེང་སྟངས་འཛིན། བྩོད་མིའི་འགྩོ་ཁིད་ཀི་ལམ་ལྷྩོངས་ཆྗེ་ཤྩོས་དྗེ་ཧ་ལམ་བརྒྱ་ཕག་

ཕྗེད་ཀི་རིང་ལ་གྩོ་ལའི་བརྒྱུད་ལམ་དང་། མཁས་པའི་གྗེང་སྟྗེགས། མང་ཚོགས་ཀི་སིངས་ཆ་

བཅས་ཀི་ཐྩོག་ཏུ་བྩོད་ཐྩོག་བགྩོ་གྗེང་ལ་བཟྩོ་ལྟ་བཟྩོ་ཐུབ་པ་དྗེ་ཆགས་ཡྩོད། ཡིན་ན་ཡང་། ཉྗེ་

བའི་བཅུ་ཕག་དྗེའི་ནང་དུ་རྒྱ་ནག་སིད་གཞུང་གིས། བྩོད་དང་འབྗེལ་བའི་བགྩོ་གྗེང་ཐྩོག་སྟངས་
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འཛིན་བྗེད་རྒྱུར། རྒྱལ་སྤི་དང་རྒྱལ་ནང་གི་ཆབ་སིད་དབང་ཆའི་ཚོགས་ཁང་དང་། མཁས་

པའི་མདུན་ས། དྗེ་བཞིན་བརྒྱུད་ལམ་གི་འཁྩོར་རྒྱ་ཚང་མའི་ནང་དུ་མང་ཚོགས་འབྗེལ་མཐུད་

ཀི་ལས་འགུལ་ཤུགས་ཆྗེ་ཞིག་སྗེལ་ཡྩོད། ལས་འགུལ་འདིའི་ཐྩོག་ཏུ་རྒྱ་ནག་གིས་མ་ར་

བླུགས་པའི་རྐྗེན་གིས། བྩོད་སྐྩོར་གི་བགྩོ་གྗེང་ཚང་མའི་གྩོ་ཡུལ་དྗེ་ཆབ་སིད་གྗེང་སྟྗེགས་དང་། 

སྩོབ་གསྩོའི་སྒྲིག་འཛུགས། གསར་འགྱུར་གི་སྒྲིག་འཛུགས་བཅས་སྣ་ཚོགས་ཀི་ནང་དུ་ཞྗེ་

དྲགས་ཉུང་དུ་ཕིན་ཡྩོད། པྗེ་ཅིང་གི་བཀས་བཀྩོད་ཀི་འྩོག་ཏུ་ཚད་ཅན་གི་བགྩོ་གྗེང་གང་བྱུང་བ་

དྗེ་ཚོ་ཡང་ཤས་ཆྗེ་བ་རྒྱ་ནག་གི་ཕྩོགས་གཏྩོགས་རྗེད། 

བྩོད་མིའི་འགྩོ་ཁིད་ཀིས་བྩོད་ཐྩོག་བགྩོ་གྗེང་དྗེ་སྐར་གསྩོ་ཐུབ་པར་ཕུགས་རྒྱང་རིང་བའི་

འཆར་གཞི་ངྗེས་པར་དུ་བཟྩོ་དགྩོས། དྗེའི་ཆྗེད་དུ་གཙུག་ལག་སྩོབ་གྲྭ་མང་པྩོའི་ནང་མཐྩོ་རིམ་

སྩོབ་གཉྗེར་བྗེད་བཞིན་པའི་བྩོད་པ་དང་། བྩོད་ཀི་ཕྩོགས་གཏྩོགས་ཀི་མཁས་པ་ཚོར་སྩོབ་ཡྩོན་

སྤྩོད་པ་དང་། བྩོད་རིགས་གཞྩོན་སྐྗེས་ཚོ་ལུང་པ་གཞན་གི་ཡུལ་མི་བཟྩོས་ཏྗེ། ལུང་པ་དྗེ་དང་

དྗེའི་ས་གནས་དང་རྒྱལ་ཡྩོངས་ཀི་ཁིམས་བཟྩོ་དང་། འཛིན་སྐྩོང་གི་ལས་ཀི་སྣྗེ་མྩོར་སྗེབས་

ཐབས་བྗེད་པ། དྗེ་བཞིན་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་པའི་ཆྗེད་ལས་འདྗེམས་སུ་འཇུག་པ་

བཅས་ཀི་སྐུལ་མ་བྗེད་དགྩོས། ནུབ་ཕྩོགས་སུ་གནས་སྩོས་བས་པའི་ང་ཚོའི་མི་རབས་ཀི་བྩོད་

མི་བྩོ་རིག་བཀ་ཤྩོས་མང་པྩོས་ཉྗེན་ཁ་ཆུང་བའི་ཆྗེད་ལས་འཕྩོད་བསྟྗེན་གི་རིགས་བདམས་

ཡྩོད། ནད་པར་བལྟ་སྐྩོང་བྗེད་རྒྱུ་དྗེ་ཆྗེད་ལས་ཁག་གི་ནང་ནས་བཟང་ཤྩོས་ཤིག་རྗེད་དྗེ། བྩོད་

མིའི་འགྩོ་ཁིད་ཀིས་བྩོད་ཀི་མི་རབས་གཞྩོན་པ་རྣམས་ལ། དཔྗེར་ན། ཚོང་དང་། ཆབ་སིད། 

གསར་འགྱུར་རིག་པ། སྩོབ་གསྩོ། ཁིམས་སྩོགས་ཁ་གསབ་དགྩོས་པའི་ཆྗེད་ལས་དང་། ལས་

སྣྗེ་འདྲ་མིན་མང་པྩོའི་ནང་དུ་ཞུགས་པར་ཁ་ཡྩོད་ལག་ཡྩོད་ཀིས་སྐུལ་མ་བྗེད་རྒྱུ་དྗེ་གལ་ཆྗེན་

པྩོ་རྗེད། ཆབ་སིད་པ་དང་། ཞུ་གཏུགས་པ། རྩོམ་པ་པྩོ། མཁས་པ། སྒྱུ་རལ་པ་བཅས་ནི་བྩོད་
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ཐྩོག་མང་ཚོགས་ཀི་བསམ་ཚུལ་དང་། བགྩོ་གྗེང་ལ་ཤུགས་རྐྗེན་སྤྩོད་ཐུབ་མཁན་གི་རིགས་

ཡིན་པས། དྩོན་གནད་ཀི་ཐྩོག་ལ་ལས་འགུལ་ཤུགས་ཆྗེར་གཏྩོང་བ་དང་འགྱུར་བ་གཏྩོང་ཐུབ་

ཀི་ཡྩོད། 

མཐུན་ཕྩོགས་རྣམས་བ་བ་ལ་སྐུལ་བ། བྩོད་མི་ཚོ་ལ་མཐུན་ཕྩོགས་པ་དང་མཐུན་ཕྩོགས་

སུ་འགྱུར་རུང་བ་མང་པྩོ་ཡྩོད་པར་ཐྗེ་ཚོམ་མྗེད། དྲི་བ་ནི། བྩོད་མིའི་འགྩོ་ཁིད་ཀིས་མཐུན་

ཕྩོགས་པ་རྣམས་ལས་ལ་སྐུལ་ཏྗེ་ཁྩོང་ཚོའི་ནུས་པ་དྗེ་དག་ཇི་ལྟར་བཀྩོལ་སྤྩོད་བྗེད་མིན་དྗེ་

རྗེད། ཕི་རྒྱལ་གྩོས་ཚོགས་ནང་གི་གྩོགས་པྩོ་ཚོ་དང་། ཚོང་ལས་ཀི་སྗེ་ཚན། སྒྱུ་རལ་དང་སྤྩོ་

སྐིད་ཀི་སྒྲིག་འཛུགས། གྩོ་ལའི་ནང་གི་ནང་པའི་ཆྩོས་ཚོགས་ཁག་བཅས་རྒྱབ་སྐྩོར་གི་ཚོགས་

སྗེ་རྗེ་རྗེ་ནས་བྩོད་དྩོན་འཐབ་རྩོད་ཀི་ཐྩོག་ལ་མཐུན་འགྱུར་མི་འདྲ་བ་རྗེ་བྗེད་ཐུབ། དཔྗེར་ན། ཉི་

ཧྩོང་ནང་གི་ཛན་ཀྩོ་ཇི་ལྷ་ཁང་གིས་༢༠༠༨ ལྩོར་བྩོད་ཐྩོག་ལངས་ཕྩོགས་གཅིག་བཟུང་སྟྗེ། པྗེ་

ཅིང་ཁ་སྐྗེངས་དགྩོས་པའི་རྒྱུ། རྒྱ་ནག་ཨྩོ་ལིམ་པིཁ་དཔལ་འབར་གི་མགྩོན་བདག་མ་བས་པ་

དྗེས། གལ་ཏྗེ་བྩོད་མི་ཚོར་བྗེད་སྤྩོད་བྗེད་པའི་འདྩོད་པ་ཡྩོད་ན། ནང་པའི་ཚོགས་སྗེ་ཁག་གིས་

བྩོད་ལ་རྒྱབ་སྐྩོར་བྗེད་ཐུབ་པའི་ནུས་མཐུ་ཇི་ཡྩོད་འཁྱུག་ཙམ་བསྟན་པ་རྗེད། བྩོད་མིའི་འགྩོ་

ཁིད་ཀིས་ནང་པའི་འདྩོད་ཆུང་ཆྩོག་ཤྗེས་ཀི་བསམ་ཚུལ་དྗེས། མཐུན་ཕྩོགས་པ་དང་གྩོགས་པྩོ་

ཚོ་ནས་ཐྩོབ་ངྗེས་པའི་རྒྱབ་སྐྩོར་གི་རིགས་དྗེ་འགྩོག་ཏུ་འཇུག་རྒྱུ་མྗེད། ཉུང་མཐའ་དྗེ་ཞུས་

པས་མང་མཐའ་དྗེ་སུ་ལའང་ཐྩོབ་མྗེད། བྩོད་མི་ཚོས་གྩོས་ཚོགས་འཐུས་མི་རྣམས་ནས་བྩོ་

སྟྩོབས་ཆྗེ་བའི་བསྒྲགས་གཏམ་དང་། སིད་གཞུང་ཁག་ནས་ཤུགས་ཆྗེ་བའི་ལག་བསྟར། འགྩོ་

བ་མིའི་ཐྩོབ་ཐང་གི་ཚོགས་སྗེ་ཁག་ནས་བྩོད་དྩོན་ཆྗེད་ལས་འགུལ་མང་བ་སྗེལ་དགྩོས་པའི་རྗེ་

སྐུལ་བྗེད་དགྩོས། བྩོད་མིའི་འཐབ་རྩོད་ཀི་ནུས་ཤུགས་རྣམས་ཀི་ནང་ནས་ཆྗེ་ཤྩོས་གཅིག་ནི་

ཆིག་སྟྩོང་དགུ་བརྒྱ་བརྒྱད་ཅུ་དང་དགུ་བཅུའི་ནང་དུ་བྱུང་བའི་གཞི་རིམ་མང་ཚོགས་ཀི་བྩོད་
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དྩོན་རྒྱབ་སྐྩོར་ཚོགས་སྗེ་ཁག་རྗེད། ད་ཆ་མང་པྩོ་ཞིག་དཔལ་འབྩོར་གི་དཀའ་ངལ་དང་དྷ་རམ་

ས་ལས་སྣང་མྗེད་བས་པའི་རྐྗེན་གིས་འཇའ་ཡལ་ནས་མྗེད། བྩོད་མིའི་འགྩོ་ཁིད་ཀིས་གལ་ཆྗེ་

བའི་ཚོགས་སྗེ་འདི་སྐར་གསྩོ་ངྗེས་པར་དུ་བྗེད་དགྩོས། གང་གིས་ཅྗེས་ན། ཁྩོང་ཚོས་རིག་

རལ་དང་། བརྩོན་འགྲུས། འབྗེལ་ཐག་བཅས་ནི་བྩོད་མིའི་འཐབ་རྩོད་ཀི་དགྩོས་ངྗེས་ཅན་གི་ཆ་

ཤས་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཡྩོད།

མང་ཚོགས་སྐུལ་སྩོང་། བྩོད་མིའི་འགྩོ་ཁིད་ཀིས་བྩོད་ནང་གི་བྩོད་མིའི་སྤི་ཚོགས་ཀི་ནུས་

སྟྩོབས་གྩོང་འཕྗེལ་གཏྩོང་བ་དང་། པྗེ་ཅིང་གི་ལུགས་མཐུན་དབང་ཆ་ཉམས་རྒུད་དུ་གཏྩོང་བར་

དམིགས་པའི་ཐབས་བྱུས་ལན་པའི་སྩོ་ནས་བཟྩོས་པའི་ལས་འགུལ་ཁག་གི་ནང་དུ་ཆ་ཤས་

ལྗེན་པར་བྩོད་གཞིས་བྗེས་གཉིས་ཀའི་མང་ཚོགས་ལ་སྐུལ་སྩོང་བྗེད་པར་འགན་འཁུར་རྐང་

བཞྗེས་གནང་དགྩོས། དྷ་རམ་ས་ལས་རྒྱ་ནག་གིས་བྩོད་ལ་གཉའ་གནྩོན་བྗེད་པའི་ཆབ་སིད་

དང་དཔལ་འབྩོར་གི་གྩོང་ཚད་སར་བའི་ཆྗེད་དུ་དང་། དྗེ་བཞིན་བྩོད་དྗེ་རྒྱ་ནག་གིས་འཛིན་

སྐྩོང་བྗེད་དཀའ་བ་དང་། བྩོད་མིས་སྟངས་འཛིན་བྗེད་བདྗེ་བ་བཟྩོ་ཕིར། ཉྗེན་ཚབས་ཆུང་ལ་

ཤུགས་རྐྗེན་ཆྗེ་བའི་འཚེ་མྗེད་ཞི་བའི་འཐབ་རལ་གི་རིགས་བརྒྱ་ཕག་བྗེད་སྤྩོད་བྗེད་པར་

འཆར་གཞི་འདིང་བའི་རམ་འདྗེགས་བྗེད་ཐུབ། ལས་འགུལ་གི་དྩོན་དུ་བྩོད་ནང་གི་བྩོད་མི་

སྐུལ་སྩོང་བྗེད་པར། མིའི་སྩོག་ལ་ཉྗེན་ཁ་བཟྩོ་མི་ཕྩོད་པའི་དྷ་རམ་ས་ལའི་བཟང་སྤྩོད་ཅན་གི་

གནང་ཕྩོགས་དྗེ། མངྩོན་པར་བསྟྩོད་འྩོས་པ་དང་བསམ་ཤྗེས་ཐུབ་པ་ཞིག་རྗེད། འྩོན་ཀང་ཉན་

མི་འདྩོད་པའི་བདྗེན་པ་དྗེ་ནི། བྩོད་ནང་གི་བྩོད་མིས་མཉམ་ཞུགས་བས་པའི་འཆར་གཞི་ལན་

ལ། གཞི་རིམ་མང་ཚོགས་ཀི་སྗེབ་ལངས་དྗེ་ཁྩོ་ན་ཕལ་ཆྗེར། བྩོད་མི་ཚོ་འུ་ཐུག་ཐབས་ཟད་ཀི་

ལས་འགུལ་ལས་སྐབས་ཏྗེ། རྗེ་བའི་ཕྩོགས་སུ་དཀི་བ་དང་། མི་ཚེ་དྩོན་ལན་གི་སྩོ་ནས་རྒྱའི་

དབང་སྒྱུར་ལ་ཁ་གཏད་གཅྩོག་པའི་ལམ་ཁ་ཉག་གཅིག་དྗེ་རྗེད། གཞི་རིམ་མང་ཚོགས་སྐུལ་
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