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མང་སྡེ་ཞེས་པ་ནི་སྔོན་སྤྱི་ལོ་༡༣༥༧ཙམ་ལུ་ཀུན་མཁྱེན་ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་དཔལ་བཟང་

པོ་༼༡༣༠༨‑༡༣༦༣༽ མཆོག་མང་སྡེ་ཚོ་བཞིའི་ཡུལ་ལྗོངས་རྣམས་སུ་ཞབས་ཀྱིས་བཅགས།
སྤྱིར་ཀློང་ཆེན་མཆོག་འབྲུག་ལུ་བྱོན་ཏེ་གླིང་ཆེན་བརྒྱད་དང་གླིང་ཕྲན་གྲངས་མེད་བཞེངས།

ལྷག་པར་དུ་གདུལ་བྱའི་འགྲོ་དོན་དུས་ལ་བབས་ཏེ་ མང་སྡེ་གླང་མཐིལ་རྒེད་འོག་གི་གཡུས་
ཚན་ནང་སྙིང་ཐིག་གི་བསྟན་པ་དར་བར་གཟིགས་ཏེ་ མང་སྡེ་ཤེས་རབ་གླིང་ཟེར་བའི་གཙུག་
ལག་ཁང་ཞིག་གསར་དུ་ཕྱག་བཏབ་མཛད་དེ་རེ་ཞིག་དེར་བཞུགས།
ཀློང་ཆེན་གྱིས་མང་སྡེ་ཚོ་བཞིའི་ཡུལ་ལྗོངས་ཀྱི་བཀོད་པ་ནི་
གསུངས་པ་དང་།
འཛོམས་པ་དང་།

གཞུའི་དབྱིབས་ཅན་འདྲ་བར་

ཡུལ་ལུང་འདི་ནང་གནས་པའི་སྐྱེས་ཕྲན་ཕོ་མོ་ཐམས་ཅད་ཐབས་ཤེས་

བཟའ་བཅའ་འབྲུ་སྣའི་རིགས་མང་པོ་འཚོ་བའི་ཞིང་ས་དགེ་བའི་རང་

བཞིན་ཅན་དང་། ཡུལ་ལུང་འདི་ནང་ནོར་ཕྱུགས་ཀྱི་སྣ་ཁག་ཡང་མ་འདྲ་བ་ མང་པོ་ཡོད་པའི་

ཚུལ་ལ་གཟིགས་རྟོགས་ཞིབ་པར་བྱུང་བ་ལ་བརྟེན་ ཀུན་མཁྱེན་ཀློང་ཆེན་གྱིས་ཡུལ་ལྗོངས་
འདི་ལ་ལྷའི་སྦས་ཡུལ་མང་སྡེ་ཞེས་གསུངས། དེ་ཡང་ཀུན་མཁྱེན་ཀློང་ཆེན་གྱི་གསུང་ཐོར་བུ་
ལས། ཐབས་ཤེས་འཛོམས་པའི་ཕོ་མོ་ངོ་མཚར་ཆེ། །ལྷ་ཡི་སྦས་ ལ་བྱིན་ཆེ་ཉམས་རེ་དགའ།
།འབྲུ་ནོར་སྣ་ཁ་མང་བས་མང་སྡེར་གྲགས།
གནས། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཡིན།

།ལུང་པའི་ཆགས་ལུགས་གཞུ་ཡི་དབྱིབས་ལྟར་

ཀྲོང་གསར་ཞེས་པ་དེ་ནི་ སྔོན་སྤྱི་ལོ་ ༡༥༤༣ ཙམ་ལ་འབྲུག་ར་ལུང་གི་གདན་འཛིན་ཆེན་པོ་
འབྲུག་ཆེན་ངག་དབང་ཆོས་རྒྱལ་གྱི་གདུང་སྲས་
འཛིན་ངག་གི་དབང་ཕྱུག་མཆོག་

ཀུན་མཁྱེན་པདྨ་དཀར་པོའི་

འབྲུག་ཡུལ་དུ་གནས་གཟིགས་དང་འབྲེལ་

ཡོངས་

ཞབས་

མཁན་པོ་ཕུན་ཚོགས་བཀྲ་ཤིས།
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བསྐོར་དུ་བྱོན་པའི་སྐབས་མང་སྡེ་ལུང་པ་འདི་ནང་ཕེབས་ཏེ། ད་ལྟ་ཀྲོང་གསར་སློབ་གྲྭ་ཆེ་བའི་
ལྟག་ལུ་ཡོད་པའི་
པའི་ཚེ་

གཡུས་ཚན་ཡུལ་གླིང་ལྷ་ཁང་ཡོད་པའི་ས་ཐད་དེར་སྒྲུབ་པ་ལ་བཞུགས་

ད་ལྟ་ཀྲོང་གསར་རྫོང་ནང་ལྷ་མོའི་མགོན་ཁང་ཆེན་མོ་ཡོད་སའི་བྲག་རིའི་ནང་

མཚན་མོའི་དུས་སུ་མེ་འོད་འབར་བ་ཞིག་རྟག་པར་གཟིགས་སྐབས་

རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་བྷ་ག་

དང་མཁའ་འགྲོ་མ་འབུམ་གྱི་ཞབས་རྗེས་སྔོན་ནས་ཡོད་པ་དང་། དེ་བཞིན་དུ་ལྷ་མོ་དུད་སོལ་
མའི་ཆིབས་ཀྱི་རྨིག་རྗེས་དང་།
གཟིགས་ལམ་དུ་བྱུང་།

བྲག་རིའི་ནང་ལྷ་མོའི་བླ་མཚོ་ངོ་མཚར་ཅན་ཡོད་པ་སོགས་

གནས་འདིར་སྒྲུབ་པ་ལ་བཞུགས་སྐབས་

འབྲུག་པའི་བསྟན་སྲུང་ཆེན་པོ་དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོ་

དུད་སོལ་མའི་ཞལ་གཟིགས་མངོན་སུམ་དུ་བྱུང་བ་དང་།

མ་འོངས་པ་ན་གནས་འདི་ལས་

འབྲུག་པའི་བསྟན་པ་དར་བའི་ལུང་བསྟན་ཡང་ཐོབ། ཇི་སྐད་དུ། གནས་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་བྷ་ག་
རུ།

།མན་ངག་རྒྱ་མཚོ་འཁྱིལ་བའི་ས།

འདེབས། །ཞེས་པ་ཡང་བྱུང་ངོ།

།ཡོངས་འཛིན་ངག་གི་དབང་ཕྱུག་ལ་སོགས་བ་

དེ་ནས་རིམ་བཞིན་གནས་འདིར་ངག་གི་དབང་ཕྱུག་གི་གྲྭ་སློབ་ཚོའི་སྒྲུབ་ཁང་དང་ བཞུགས་

གནས་འབྲེལ་མར་བྱས་ཏེ་མཚམས་ཁང་མང་པོ་སྔར་མེད་ཡུལ་གྲོང་ལྟ་བུ་གསར་དུ་ཆགས་པ་
ལས་བརྟེན། མང་སྡེ་ཚོ་བཞིའི་ཡུལ་མི་ཚོས་ཀྱང་ ས་གནས་འདི་ལ་ཀྲོང་གསར་ཞེས་ལབ་
པའི་ཐ་སྙད་བྱུང་། དེ་ནི་མང་སྡེའི་ལུང་པའི་ཡུལ་སྐད་ལ་གྲོང་གི་མིང་ལ་ཀྲོང་ཞེས་ལབ་པ་ཡིན་
པས་ དེ་དང་མཐུན་པར་དེང་སང་ཆོས་རྩེ་རྫོང་གི་མིང་ལ་ ཀྲོང་གསར་རྫོང་ཞེས་པའི་མཚན་
གནས་ཡོངས་གྲགས་སུ་གྱུར་བ་བཞིན་

དང་འབྲུག་མི་ཚང་མས་སྔོན་ལས་ད་བར་

གཞུང་གི་ཡིག་ཆ་སོགས་སུའང་དེ་བཞིན་བྲིས་པ་
ཀྲོང་གསར་ཞེས་ལབ་སྲོལ་ཡོད་པ་ཡིན།

ཀྲོང་

གསར་ཞེས་པའི་མིང་དེས་ མང་སྡེ་ཚོ་བཞིའི་ལུང་པ་མཐའ་དག་ལ་གོ་བའི་སྐབས་ཤིག་ཡང་

ཡོད། མང་སྡེ་ཚོ་བཞི་ནི་ནུབ་སྦི་དང་། སྟངས་སྦི། བྲག་སྟེང་། གླང་མཐིལ་བཅས་ཡིན། ཁ་
ཤས་ཀྱིས་ ཡུལ་གླིང་། གཡུང་དྲུང་ཆོས་གླིང་། སྟག་རྩེ། ཚང་ཁར་བཅས་ཚོ་བཞི་ཟེར་བརྩི་
བ་ཡང་འདུག་པས་དཔྱད་པར་བྱའོ།།

འབྲུག་མི་འགྱུར་ཆོས་འཁོར་རབ་བརྟན་རྩེ་ཟེར་བ་དེ་ནི་ སྔོན་སྤྱི་ལོ་ ༡༦༥༢ ལུ་ཆོས་རྗེ་མི་
འགྱུར་བརྟན་པས་ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེའི་དགོངས་བཞེད་ལྟར་

འབྲུག་ཤར་ཕྱོགས་འཁོར་

ཀྲོང་གསར་རྫོང་གི་ཆགས་རབས།

ལོ་རྩིབས་བརྒྱད་ཀྱི་ལྟེ་བ་ཀྲོང་གསར་རྫོང་དེ་
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བྲག་རིའི་རྩ་བ་ཆོས་དུང་དཀར་པོ་གཡས་སུ་

འཁྱིལ་བའི་དབྱིབས་ལ་ རབ་ཏུ་བརྟན་པའི་རྩེ་མོར་མི་འགྱུར་ལྷ་ཁང་ངམ་ ཕྱིས་སུ་སྤོས་ལྷ་
ཁང་ཞེས་གྲགས་པ་འདི་ཉིད་ ཕྱི་རྒྱལ་སྲིད་ཕོ་བྲང་གི་རྣམ་པ་དང་ ནང་ཆོས་སྲིད་གཙུག་ལག་
ཁང་གི་རྣམ་པ་ལ་ འབྲུག་ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་སྲོག་རྫོང་ལྟ་བུར་དམིགས་ཏེ་ ཆོས་རྗེ་མི་འགྱུར་

བརྟན་པའི་མཚན་ལས་རིགས་འགྲེས་ནས་ རྟེན་འབྲེལ་གྱི་ཆེ་བ་ལ་དགོངས་ཏེ་གསང་མཚན་
གྱི་ཚུལ་དུ་རྫོང་གི་མིང་ཡང་

འབྲུག་མི་འགྱུར་ཆོས་འཁོར་རབ་བརྟན་རྩེ་ཞེས་པའི་ཐ་སྙད་

དར་ཁྱབ་བྱུང་འདུག ཀྲོང་གསར་རྫོང་དེ་མ་འོངས་པ་ན་འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཤར་ནུབ་ཕྱེ་བའི་

དབུས་སུ་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་ཆོས་སྲིད་ཀྱི་ལྟེ་བར་འགྱུར་བར་གཟིགས་ཏེ། སྔོན་གྱི་དུས་
སུ་སྔོན་བྱོན་རྒྱལ་བ་གོང་མ་ ཀུན་མཁྱེན་པད་དཀར་གྱི་ཡོངས་འཛིན་ངག་གི་དབང་ཕྱུག་དང་
ཡབ་མི་ཕམ་བསྟན་པའི་ཉི་མས་ཞབས་ཀྱིས་བཅགས་ཤིང་།
པར་འབྲུག་པའི་བསྟན་པ་རྒྱས་པའི་ཐུགས་སྨོན་གནང་།

ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་དགོངས་བཞེད་ལྟར་

སྒྲུབ་སྡེ་བཙུགས་ཏེ་མ་འོངས་

བར་དུ་མཐུ་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་
ཕྲིན་ལས་ཀྱི་བྱེད་པོ་ཆོས་རྗེ་མི་

འགྱུར་བརྟན་པ་དང་ ནས་ལུང་པ་ཤེས་རབ་ལྷུན་གྲུབ་སོགས་ དཔོན་སློབ་རིམ་བྱོན་ཚུ་གིས་
ཡང་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་སྲོག་རྫོང་དུ་དམིགས་ཏེ་

གོང་གསལ་ལྟར་ཕྱིའི་རྒྱལ་སྲིད་ཀྱི་ཕོ་

དཀར་ལས་པད་གླིང་གི་གདུང་བརྒྱུད་ལས་བྱོན་པའི་

སྡེ་སྲིད་ང་གཅིག་པ་དཔལ་འཇིགས་

བྲང་དང་ ནང་གཙུག་ལག་ཁང་གི་རྣམ་པ་ལུ་བཞེངས་ཏེ་ཡོད་པ་དེ་ ཕྱིས་སུ་ཀུར་སྟོད་དུང་
མེད་རྣམ་རྒྱལ་དང་ ཁོའི་སྲས་བརྒྱུད་རིམ་པ་ཚོས་ཐུགས་བསྐྱེད་རྒྱ་ཆེན་པོ་བཞེས་ཏེ་ སའི་

དབྱིབས་དུང་དཀར་གཡས་འཁྱིལ་གྱི་རྩེ་མོར་ལྷའི་རྣམ་རྒྱལ་ཁང་བཟང་ས་ལ་འཕོས་པ་ལྟར་
ཀྲོང་གསར་རྫོང་དེ་རྫོང་གཞིས་གཞན་དང་

རྩ་བ་ནས་མ་འདྲ་བར་རྒྱ་བསྐྱེད་མཛད།

རྫོང་

འདི་ནང་ལས་བརྒྱུད་འཛིན་གྱི་རྒྱལ་པོ་རིམ་བྱོན་ཚོས་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཡུག་གཅིག་ཏུ་ཆོས་
སྲིད་ཀྱི་ མངའ་དབང་འཁོར་ལོ་བཅུའི་སྒོ་ནས་བསྒྱུར་ཏེ་ བཀྲ་ཤིས་པའི་དགེ་མཚན་ཕྱོགས་
མཐར་རྒྱས་པ་ནི་ འབྲུག་མི་ཆེ་ཕྲ་ཡོངས་ཀྱིས་མཁྱེན་གསལ་ལྟར་ཡིན།

ཀྲོང་གསར་རྫོང་ཆགས་སའི་གནས་ཀྱི་དབྱིབས་བཀོད།

ཀྲོང་གསར་རྫོང་གི་ནུབ་ཕྱོགས་ལས་ཡར་གངས་དཀར་སྤུན་གསུམ་ལས་འབབ་པའི་མང་
སྡེའི་ཆུ་ཆེན་དང་། ཤར་ཕྱོགས་ལས་སྟག་རྩེའི་རི་མགོ་ལས་འབབ་པའི་ཆུ་ཕྲན། བར་དུ་ཁྲུས་

མཁན་པོ་ཕུན་ཚོགས་བཀྲ་ཤིས།
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སྤང་ལས་འབབས་པའི་ཆུ་གསུམ་འདུས་པའི་ལུང་གཤོང་གི་རྩ་བ་ནས་ཡར་བལྟས་ན་ བྲག་
རི་ཆེན་པོ་མཐོ་བ་དགུང་ལ་བསྙེགས་པ་དང་འདྲ་བ་མཐོང་བ་དང་། རྫོང་གི་འོག་ལུ་ཡོད་པའི་

རིགས་གསུམ་མཆོད་རྟེན་གྱི་ བྲག་གི་སྟེང་ནས་མར་ཆུ་གསུམ་འཛོམས་པའི་མདོ་ལ་བལྟས་
ན་ བསྟན་དགྲ་བསྒྲལ་བའི་ཧོམ་ཁུང་དོག་པོའི་ཟུར་གསུམ་ཅན་དུ་མཐོང་བ་དང་། ཚུར་ཐིམ་
ཕྱོགས་སུ་ཡོད་པའི་ཐུག་མང་བྲག་གི་མགོ་ལས་བལྟས་ན་

དཀར་གཡས་འཁྱིལ་གྱི་བཟོ་དབྱིབས་ལྟར་མཐོང་བ་ཡིན།
གཡས་ཤར་ཕྱོགས་ལས་མར་འབབས་པའི་ཚེ་
མདོག་ལྟར་འབབས་པ་མཐོང་རྒྱུ་ཡོད།

བྲག་རི་གྱེན་དུ་འཁྱིལ་བ་དུང་

ཁྲུས་སྤང་གི་ཆུ་རྒྱུན་དེ་རྫོང་གི་

དུང་དཀར་གྱི་ཁ་མཆུ་ལས་ཆུ་རྒྱུན་འོ་མའི་

དེ་ལྟ་བུའི་ས་གནས་ངོ་མཚར་ཅན་བྲག་གི་རྩེ་མོར་

འབྲུག་ཤར་ནུབ་ཀྱི་ལྟེ་བ་འབྲུག་གི་སྲོག་རྫོང་གི་ཚུལ་དུ་སྔོན་དུས་རབས་
ཙམ་དུ་སྒྲུབ་ཁང་ཆུང་བ་ཞིག་བཞེངས་པ་ལས་འགོ་བཟུང་དུས་རབས་
སྨད་ཆ་ཙམ་དུ་རྫོང་གི་དབུས་སུ་

༡༦

༢༠

པའི་བར་

པའི་བར་གྱི་

སྲི་ཟློག་དུང་འཁོར་ཆུང་བ་ཞིག་བཞེངས་པ་ཚུན་

བླ་མ་

དང་སྤྱི་བླ། དཔོན་སློབ་དང་རྒྱལ་བརྒྱུད་རིམ་པས་ཆོས་སྲིད་གཉིས་ཀྱི་དོན་ལ་བརྟེན་ གཙུག་
ལག་ཁང་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་བཞེངས།

ཀྲོང་གསར་རྫོང་འདི་འབྲུག་གི་རྫོང་གཞིས་གཞན་མཚུངས་དུས་ཚོད་གཅིག་གི་ནང་དུ་ སྦྱིན་
བདག་གཅིག་གིས་རྫོང་ཆ་མཉམ་དུས་ཚོད་གཅིག་ཁར་བཞེངས་པ་རྩ་ནས་མིན་པས།
ལྟའི་རྫོང་འདི་གཞི་ནས་རིང་མོ་ཡོད་པ་དང་

ད་

དེའི་ནང་དུ་གཙུག་ལག་ཁང་མང་པོ་ཡོད་པ་དེ་

ཡང་ འདས་པའི་མི་ལོ་བཞི་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་ལྷག་ཙམ་གྱི་རིང་ དཔོན་སློབ་ཚོས་རྫོང་མུ་མཐུད་
ནས་རིམ་པ་བཞིན་དུ་བཞེངས་པའི་

ཀྲོང་གསར་གྱི་རྫོང་ཆེན་འདི་ཉིད་

ཆོས་སྲིད་ལུགས་

གཉིས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་མངའ་འབངས་ཡུག་གཅིག་ཏུ་བདེ་བར་སྐྱོང་བའི་ལྟེ་བ་དང་

གཙོ་བོ་

ཞིག་ཡིན་པ་ལ་བརྟེན་རྒྱལ་བརྒྱུད་རིམ་བྱོན་ཚོས་ཀྱང་ ཕྱི་རྫོང་གི་རྣམ་པ་དང་ ནང་གཙུག་
ལག་ཁང་གི་ཚུལ་དུ་ལེ་ཤ་བཞེངས་ཏེ་འདུག

རྫོང་གི་རྩིག་རྨང་ཐམས་ཅད་བྲག་རང་བྱུང་གི་སྟེང་དུ་བརྩིགས་ཏེ་བཞེངས་པ་དང་། རྩིག་རྨང་
ལ་ལའི་བར་མཚམས་སུ་ཤིང་གི་པང་ལེབ་ཀྱིས་མཐུད་མཚམས་རྒྱབ་སྟེ་

རྩིག་པ་གང་བས་

ཡ་མཚན་དང་ངོ་མཚར་གཞན་ལས་ཆེ་བའི་ཚུལ་དུ་བརྩིགས་ཏེ་ཡོད་པ་མ་ཚད་ ལྷག་པར་དུ་

མཆོད་རྟེན་ལྷ་ཁང་གི་ རྩིག་རྨང་དང་གཟིམ་ཅུང་གསར་པའི་རྩིག་རྨང་ ཤར་ཁ་ཐུག་གི་རྩིག་
རྨང་ཚོ་བྲག་རྡོ་ཆེན་པོའི་སྟེང་དུ་རྡོ་ཆུང་བརྩིགས་ཏེ་ དེ་ཐོག་རྡོ་ཆེན་རིམ་པ་བཞིན་དུ་བརྩིགས་

ཀྲོང་གསར་རྫོང་གི་ཆགས་རབས།
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ཏེ་འདུག

ཀྲོང་གསར་རྫོང་འདི་ཉིད་བརྟན་པོ་ཡོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་

རྫོང་གི་རྩ་བ་བྲག་གི་སྟེང་དུ་

བཞེངས་པ་དང་ ལྷག་པར་དུ་བླ་མ་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་ ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མ་བྲན་དུ་བཀོལ་ནུས་
པ་རྣམས་ཀྱིས་ རྫོང་གི་རབ་གནས་དང་ཐུགས་སྨོན་གང་ཟབ་གནང་བའི་བྱིན་མཐུ་ཡིན་པར་
གྲགས།

རྫོང་གི་བཟོ་བཀོད་ཁྱད་པར་ཅན།

ཀྲོང་གསར་རྫོང་འདི་སའི་དབྱིབས་དང་འཁྲིལ་

ལྷོར་ཡོད་པའི་མཆོད་རྟེན་ལྷ་ཁང་ལས་ཡར་

བྱང་ཁ་ཐུག་གི་སྒྲོལ་མ་ལྷ་ཁང་ཚུན་རྫོང་རིང་པོ་ཡར་བསྣར་ཏེ་ཆགས་ཏེ་འདུག མཆོད་རྟེན་ལྷ་
ཁང་ལས་ཡར་སྒྲོལ་མ་ལྷ་ཁང་ཚུན་ཕྱི་ཤག་བསྐོར་ལས་བརྩིས་ན་ཡར་མར་རིང་པོར་ཡོད།

རྫོང་གི་ཕྱི་ལོགས་ནས་བལྟས་ན་

རྒྱལ་སྲིད་སྐྱོང་བའི་ཕོ་བྲང་བཙན་པོ་མཐོ་བ་དགུང་ལ་

བསྙེགས་པ་འདྲ་བར་མཐོང་བ་དང་། རྫོང་ནང་དུ་འཛུལ་ཏེ་བལྟས་ན་རྟེན་གཞལ་ཡས་ཁང་གི་
བཀོད་པས་ཡོངས་སུ་གང་སྟེ་ཡོད་པ་ཡིན།
བསྐོར་ཐམས་ཅད་

རྫོང་གི་གཡས་གཡོན་ངོས་སུ་ཡོད་པའི་ཤག་

སྟེང་ལྷ་ཁང་དང་བར་ཐོག་ལུ་མི་སྡོད་ས།

འོག་ཐོག་ལུ་འབྲུ་སྣ་དང་ཅ་

ཆས་གཞན་རྣམས་བཞག་སའི་མཛོད་ཁང་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བ་རྒྱབ་སྟེ་འདུག

དཔེར་ན་

བརྐྱབས་ནི་གི་ཙོད་ཡང་ དོས་དོས་སྦེ་དཔེ་དེབ་འདི་བྲིས་པའི་སྐབས་འདུག

དེ་བཟུམ་སྦེ་

འཇིགས་བྱེད་ལྷ་ཁང་གི་འོག་ཐོག་ སྔོན་གྱི་དུས་སུ་ དཔོན་སློབ་ལུ་ཕུལ་བའི་སྐུད་པ་ཚོས་
སྒྲོལ་མ་ལྷ་ཁང་གི་འོག་ཐོག་གྱང་རྩིག་གི་ནང་ལུ་ ཚྭའི་བསྐལ་པ་ཨིན་ཟེར་ དང་ཕུགས་བོད་
ལས་ ཐོན་པའི་ཚྭ་དོས་རང་བྱུང་སྦེ་བཞག་སྟེ་ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་འདུག

ཚྭ་དོས་བཞག་སའི་རྡོའི་རྩིག་པ་ཚུ་ཚྭ་གིས་ཟོས་པའི་ཤུལ་ཕྱི་ཁ་ལས་ད་ལྟོ་ཡང་མཐོང་ནི་

འདུག དེ་ལུ་ཚྭའི་བསྐལ་པ་ཟེར་སླབ་ཨིན། རྫོང་གི་འོག་ཁང་ཅིག་ལུ་འབྲུའི་བསྐལ་པ་ཟེར་
འབྲུ་སྣའི་རིགས་བཀང་སྟེ་བཞག་ས་སྦོམ་ཅིག་ཡོད་མི་དེ་ སྔོན་དུས་སུ་འབྲུ་མཛོད་འདི་ནང་

འབྲས་དང་། བྲ་བོ། སྲན་མ། རྒྱ་རེད་སོགས་ལྟེམ་ལྟེམ་བཀང་སྟེ་བཞག་ཡོད་པའི་གུ་ བྱི་ཙི་
དང་སྲིན་འབུཔ་ཚུ་གིས་གནོད་པ་མི་བཀལ་ནི་གི་དོན་ལུ་

འབྲུའི་ཐོག་ལུ་ངང་ལ་གི་གཤོབ་

འདབ་ཚུ་གིས་བཀབ་སྟེ་དེའི་ཐོག་ཁ་ལུ་ མེ་ཤིང་ངརམ་གི་ཤིང་ཚུ་བསྲེགས་པའི་ཐལ་བ་ ཕི་
ཊི་རེ་ཙམ་བླུགས་ཏེ་ བཞག་སྲོལ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།

མཁན་པོ་ཕུན་ཚོགས་བཀྲ་ཤིས།
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རྫོང་ལ་ལུ་གི་འོག་ཐོག་ལུ་སྒོ་ཅུང་ཟེར་བ་རྩ་ལས་མེད་པ་ནག་དུང་སྦེ་འདུག
ཉེས་ཅན་ཚུ་བཞག་སའི་བཙོན་ཁང་བཟུམ་ཅིག་ཨིན་པས།
གཟིམ་ཅུང་ཚུ་གི་ཟུར་ཅིག་ལུ་

དེ་ནང་མི་ནག་

དཔོན་སློབ་ཚུ་བཞུགས་སའི་

སྔོན་གྱི་ལུགས་སྲོལ་ལྟར་ཆབ་གསང་གནང་ས་ཤིང་སྒྲོམ་གྱི་

ཁང་ཆུང་ཅིག་བསྒྲིགས་ཏེ་བཞག་ནུག
གཟིམ་ཅུང་གི་ཟུར་ཁར་ཡོད་པའི་
འཐབ་བཏུབ་སྦེ་འདུག

དཔེར་ན་དཔོན་སློབ་འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་

ཆབ་གསང་གི་ཁང་མིག་འདི་དེང་སང་ཡང་ལག་ལེན་

དེ་བཟུམ་སྦེ་དཔོན་སློབ་ཨ་རྟག་རང་བཞུགས་སའི་གཟིམ་ཅུང་གི་སྒོ་ཁར་ཕྱག་སྒརཔ་ཚུ་ཡར་

ལོང་སྟེ་སྡོད་ས་དང་ སྒོ་ཁ་ལུ་ཤིང་གི་བཅད་ཆུང་ཀུ་ཅིག་རྐྱབ་སྟེ་ བཅད་ཀྱི་བར་གཞུང་ལུ་
མཚེས་རྒྱས་ཀྱི་པ་ཅུང་ཆུང་ཀུ་ཅིག་གཏོད་དེ་འདུག

དེ་ནི་དཔོན་སློབ་ལུ་གསོལ་བ་དང་

གསོལ་ཇའི་རིགས་ཁ་སྦྲོན་ནམ་དྲངས་ནི་ཨིན་ན་གཡིབ་སྟེ་བལྟ་ས་དང་ དེ་བཟུམ་སྦེ་བཀའ་
རྒྱ་ཚུ་གནངམ་ཅིག་སྐུ་མདུན་ལུ་བཅར་ཆོག་ཆོ་སྦེ་སྡོད་སའི་ས་གོ་ཅིག་ཨིན་མས།

ཕྱག་མཛོ ད་ལྷ་ཁང་གི་མདུན་ངོས་ཀྱི་ལྷོ་ཕྱོ ག ས་སུ་ཐུགས་དལ་བ་ལྷོད་ལྷོད་སྦེ་ཡོ ད་པའི་

སྐབས་ ཁམས་སང་དང་འབྲེལ་སྐུ་གཟུགས་ཉི་དྲོད་ལུ་གཏད་དེ་ སྐུ་ངལ་གནང་སྟེ་བཞུགས་
ས་ཕྱི་ཁ་ལུ་གློ་འབུར་བཏོན་ཏེ་རྒྱབ་པ་

ལྟ་གཟིགས་བཟུམ་གྲུ་བཞི་ཅིག་རྐྱབ་ས་ཏེ་འདུག

འདི་ལུ་ ཉིནམ་འགྱུ་ཟེརཝ་ཨིན་མས། སྔོན་དུས་སུ་ དཔོན་སློབ་ཚུ་དང་ ལྷག་པར་དུ་མི་
དབང་འཇིགས་མེད་དབང་ཕྱུག་མཆོག་ཉིནམ་འགྱུ་འདི་ནང་ལུ་

འཕྲལ་འཕྲལ་སྦེ་སྐུ་ངལ་

གནང་སྟེ་བཞུགས་པའི་ས་གོ་ཨིན་མས། དེ་ལྟ་བུའི་རྫོང་ནང་གི་བཟོ་བཀོད་མ་འདྲཝ་ཚུ་ཀྲོང་
གསར་རྫོང་ནང་ལུ་རྐྱངམ་ཅིག་མ་གཏོགས་

རྫོང་གཞི་གཞན་ཚུ་ལུ་དེ་ལྟ་བུའི་རྫོང་གི་ནང་

གསེས་ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་བཟོ་བཀོད་ཚུ་མེདཔ་ཨིན།

ཕྱོགས་གཅིག་ལས་འབད་བ་ཅིན་རྫོང་གཞིས་གཞན་ཚུ་གི་ནང་ལུ་ སྔོན་དུས་སུ་དཔོན་སློབ་

དང་རྒྱལ་བརྒྱུད་རིམ་བྱོན་ཚུ་བཞུགས་ས་མེནམ་ལས་རྫོང་གི་བཟོ་བཀོད་དེ་ཚུ་མེདཔ་ཨིན་

མས།

རྫོང་གི་ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་ཕྱི་ལོགས་སུ་སྔོན་དུས་སུ་ཕྱག་སྒརཔ་ཚུ་སྡོད་ས་དང་

འོག་

ཁང་ལུ་ཆིབས་རྟ་སོགས་བཞག་ནི་འདི་གིས་ རྟ་རས་ནང་ཟེར་མི་དང་ དེའི་སྦོ་ལོགས་ཁར་
སྔོན་དུས་སུ་

བླ་མ་ཚུ་གིས་ཆོས་གསུངས་པའི་ཐང་ཆུང་གི་སྦུགས་ལུ་ཆུ་འཁོར་མ་ཎིའི་ལྷ་

ཁང་ཅིག་བཞེངས་ཏེ་འདུག ཐང་འདི་ནང་ལུ་སྔོན་དུས་སུ་ བླ་མ་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་དཔེར་ན་
རྒྱལ་སྲས་བསྟན་འཛིན་རབ་རྒྱས་དང་པཎ་ཆེན་བསྟན་འཛིན་ཆོས་རྒྱལ། དེ་ལས་ རྗེ་ཀུན་

ཀྲོང་གསར་རྫོང་གི་ཆགས་རབས།
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དགའ་རྒྱ་མཚོ། ཕྱིས་སུ་བླ་མ་བྱང་ཆུབ་བརྩོན་འགྲུས་དང་དགེ་བཤེས་སྨིན་དྲུག བན་ཆེན་

མཁན་པོ་ཚུ་གིས་ཞབས་ཀྱིས་བཅགས་ཤིང་ ཆོས་གསུངས་པའི་ཐང་ཨིནམ་ལས་ དེང་སང་

ནི་ ཆུ་འཁོར་མ་ཎི་ཞིག་རལ་ཤོར་གྲུབ་གུ་ལྷོད་ཡོད་རུང་ ཉམས་གསོ་ཞུ་མི་མེད་པར་ བདག་
མེད་ཀྱི་གནས་སུ་གྱུར་འདུག

དུམ་ཚན་གཉིས་པ།
བསྟན་པ་སྔ་དར་ཀྱི་སྐབས་དགོ་དང་པ་སྒྲུབ་ཁང་དང་རྫོང་ཆགས་ཚུལ།
༡ སྒྲུབ་ཁང་།
ད་ལྟོ་ཀྲོང་གསར་རྫོང་ཆགས་ཏེ་ཡོད་ས་ལུ་

སྔོན་གྱི་དུས་སུ་ནགས་ཚལ་སྟུག་དྲགས་ཆགས་

ཏེ་ཡོདཔ་ལས་གཅན་གཟན་གདུག་པ་ཅན་རྒྱུ་བའི་གནས་ཨིན་པས། ཨིན་རུང་སྤྱི་ལོ་ ༡༥༤༣

གྱི་ལོ་ལུ་ཡོངས་འཛིན་ངག་གི་དབང་ཕྱུག་མཆོག་བྱོན་ཏེ་ སྒྲུབ་ཁང་ཆུང་བ་ཅིག་འགོ་དང་པ་
ཆགས་ཡོདཔ་དང་ སྒྲུབ་ཁང་ཆགས་སའི་ས་གནས་ངོ་མ་དེ་ནི་ དེང་སང་མཆོད་རྟེན་ལྷ་ཁང་
ཡོད་སའི་ཐད་ལུ་ཨིན་མས།

སྒྲུབ་གནས་འདི་ནང་ལུ་ཤུལ་ལས་

ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེའི་

ཡབ་མི་ཕམ་བསྟན་པའི་ཉི་མ་ཡང་བྱོན་ཏེ་ ཞབས་ཀྱིས་བཅགས་ཏེ་ དེ་བསྒང་མང་སྡེ་ལས་
མཁའ་འགྲོའི་མཚན་ལྡན་གཅིག་ལུ་ གདུང་གི་ཆོ་ག་མཛད་པས་ ཕྱིས་སུ་རིགས་སྲས་བོད་
ཀྱི་འཚོ་བྱེད་ ཆོས་རྗེ་ལ་སྔོན་པའི་སྤྲུལ་སྐུ་འཁྲུངས་ནས་ མཚན་ཡང་ལ་སྔོན་པ་བསྟན་འཛིན་
འབྲུག་སྒྲ་ཟེར་ཡོངས་གྲགས་ཅན་ལུ་གྱུར་ཏེ་
སྲིད་གཉིས་པའི་གོ་གནས་ཡང་བཞེས་ཏེ་

སྤ་རོ་དཔོན་སློབ་དང་པ་དང་

འབྲུག་གི་སྡེ་

སྨན་རྩིས་ཀྱི་རིག་གནས་འདི་ལས་ཤར་ཕྱོགས་

ཀུར་སྟོད་ལུ་བྱོན་པའི་རྗེས་སུ་ གྲྭ་བུ་སློབ་ཚུ་གིས་བླ་མའི་བཀའ་བཞིན་ ས་གནས་འདིར་
མཚམས་སྒྲུབ་རེ་མཛད་དེ་བཞུགསཔ་མ་གཏོགས་
བཞེངས་པ་དང་

རྟེན་དང་གཙུག་ལག་ཁང་གསར་དུ་

འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁྱིམ་གཞི་གསར་དུ་རྒྱབ་པ་སོགས་གང་ཡང་མ་བྱས་པར་

སྤྱི་ལོ་ ༡༥༤༣-༡༦༥༢ ཚུན་མི་ལོ་བརྒྱ་དང་དགུའི་རིང་ལུ་དེ་སྦེ་ལུས་སོང་ནུག

༢ མི་འགྱུར་ལྷ་ཁང་ངམ་སྤོས་ཁང་ལྷ་ཁང་།

ཕྱིས་སུ་ཞབས་དྲུང་གི་ཐུགས་ཀྱི་དགོངས་བཞེད་ལྟར་ ཆོས་རྗེ་མི་འགྱུར་བརྟན་པ་ལུ་བློ་གྲོས་
དང་སྦུང་གི་གྲོགས་ལྡན་པ་ཤར་ཕྱོ ག ས་ཚ་ཚི་ལས་བླ་མ་རྣམ་སྲས་དང་གཞུང་ལས་དབུ་

16

མཛད་དམ་ཆོས་རབ་རྒྱས།
ཀྱིས་

མཁན་པོ་ཕུན་ཚོགས་བཀྲ་ཤིས།

བཀའ་བློན་ནོར་བུ་དང་སྐུ་དྲུང་པད་དཀར་ཆོས་འཕེལ་སོགས་

ཐབས་ཤེས་ཟུང་འབྲེལ་གྱི་སྒོ་ལས་འབྲུག་ཤར་ཕྱོགས་འཁོར་ལོ་རྩིབས་བརྒྱད་མངའ་

དབང་བསྒྱུར་ཏེ་

ཞབས་དྲུང་གི་ཆོས་གཞིས་སུ་ཕུལ་བས་

ཞབས་དྲུང་ཡང་ཐུགས་རབ་

མཉེས་ཏེ་ སྤྱི་ལོ་༡༦༥༠ ལུ་མི་འགྱུར་བརྟན་པ་མཆོག་ ཀྲོང་གསར་སྤྱི་བླ་དང་པའི་གོ་གནས་
ལུ་བསྐོས་ནུག

མི་འགྱུར་བརྟན་པ་མཆོག་གིས་ སྤྱི་ལོ་ ༡༦༥༢ རབ་བྱུང་༡༡ ཤིང་རྟའི་ལོར་ མཆོན་རྟེན་
ལྷ་ཁང་གི་ལྟག་ལུ་ད་ལྟོ་སྤོས་ཁང་ལྷ་ཁང་ངམ་མི་འགྱུར་ལྷ་ཁང་དུ་གྲགས་པ་འདི་ཉིད་ནང་དུ་
རྒྱལ་བའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་གྱི་རིགས་བཞུགས་པའི་རྟེན་

གཙུག་ལག་ཁང་གི་རྣམ་པ་

དང་ ཕྱིའི་དགྲ་ཚོགས་བཏུལ་བའི་རྟེན་འབྲེལ་ལུ་དགོངས་ཏེ་ ཕྱི་རྒྱལ་སྲིད་ཀྱི་ཕོ་བྲང་གི་རྣམ་

པ་སྦེ་རྫོང་འགོ་དང་པ་བཞེངས་གནང་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་དེ་བསྒང་མི་འགྱུར་ལྷ་ཁང་ཟེར་བ་མ་
གཏོགས་

ཀྲོང་གསར་རྫོང་ཟེར་བའི་ཐ་སྙད་མི་འདུག

སྤོས་སྣ་བཟོ་བསྐྲུན་འབད་དེ་

མི་འགྱུར་ལྷ་ཁང་འདི་ནང་ཕྱིས་སུ་

འབྲུག་གི་མཐའ་དབུས་མེད་པར་བཀྲམ་སྤེལ་འབད་བ་ལུ་

བརྟེན་ སྤོས་ཁང་ཟེར་ཡང་སླབ་སྲོལ་ཅིག་དར་ནུག ཆོས་རྗེ་མི་འགྱུར་བརྟན་པ་ཀྲོང་གསར་

སྤྱི་བླ་སྦེ་བཞུགས་སྐབས་ འོག་ལུ་ཡོད་པའི་སྔོན་གྱི་སྒྲུབ་ཁང་ཆུང་བ་ཕྱི་ནང་གཉིས་ཀ་ཉམས་
གསོ་ཞུས་ སྒྲུབ་ཁང་གི་དབུས་སུ་མཆོད་རྟེན་གཅིག་ཡང་བཞེངས་གནང་ནུག

༣ མཆོད་རྟེན་ལྷ་ཁང་།

ཤུལ་ལས་ སྤྱི་བླ་གཉིས་པ་ནས་ལུང་པ་ཤེས་རབ་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱིས་ཡང་ སྤྱི་ལོ་ ༡༦༦༧ ལུ་
བཀྲ་ཤིས་སྒོ་མང་མཆོད་རྟེན་དང་རྣམ་རྒྱལ་མཆོད་རྟེན་གཉིས་བཞེངས་ཡོདཔ་མ་ཚད་ དེ་གི་
ཤུལ་ལས་

སྤྱི་བླ་དོན་གྲུབ་ཀྱིས་ཡང་

སྤྱི་ལོ་༡༧༡༩

ལུ་མཆོད་རྟེན་གཞན་ལྔ་པོ་ཡང་

བཞེངས་པ་ལུ་བརྟེན་ སྒྲུབ་ཁང་འདི་ལུ་ཕྱིས་སུ་མཆོད་རྟེན་ལྷ་ཁང་ཟེར་སླབ་ཨིན། མཆོད་
རྟེན་ལྷ་ཁང་གི་མདུན་ཕྱོགས་སུ་རྒྱ་བསྐྱེད་མཛད་དེ་

རྒྱལ་བ་མི་འཁྲུགས་པའི་ལྷ་སྐུ་སྟོང་

གཅིག་བཞེངས་ཏེ་ཡོད་པ་ལུ་བརྟེན་ མི་འཁྲུགས་པའི་ལྷ་ཁང་ཟེར་ཡང་སླབ་ཨིན། མདོར་ན་
སྔོན་གྱི་དུས་སུ་སྒྲུབ་ཁང་དང་ བར་སྐབས་ལུ་མཆོད་རྟེན་ལྷ་ཁང་། ཕྱིས་སུ་མི་འཁྲུགས་པའི་
ལྷ་ཁང་ཟེར་སླབ་པ་ཨིན། ཨིན་རུང་དེ་བསྒང་མཆོད་རྟེན་ལྷ་ཁང་དང་མི་འགྱུར་ལྷ་ཁང་གཉིས་
ཀྱི་བར་གཞུང་ལུ་

འབྲུག་ཤར་ནུབ་ཀྱི་འགྲུལ་པ་ཆ་མཉམ་ཡང་མར་འགྱོ་སའི་གཞུང་ལམ་

ཀྲོང་གསར་རྫོང་གི་ཆགས་རབས།
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ཨིནམ་ད་ དེ་གཉིས་ཀྱི་བར་ནང་ལུ་ ཤིང་ནགས་དང་མཚེར་ཕུང་སོགས་ཡོད་པས་སྐབས་རེ་
གཅན་གཟན་དོམ་དང་སྟག་གཟིག་ལ་སོགས་པ་ཕྱད་པའི་ལོ་རྒྱུས་འདུག

༤ མི་འཁྲུགས་པའི་ལྷ་ཁང་།

སྤྱི་ལོ་ ༡༦༦༧ རབ་བྱུང་༡༠ པ་མེ་ལུག་ལོར་ ཆོས་རྗེ་མི་འགྱུར་བརྟན་པ་མཆོག་གཞུང་ལུ་
སྡེ་སྲིད་གསུམ་པའི་གོ་གནས་སུ་བྱོན་སྐབས་ སྐྱབས་ཆ་ལས་ཨིན་མི་ནས་ལུང་པ་ཤེས་རབ་
ལྷུན་གྲུབ་མཆོག་ ཀྲོང་གསར་སྤྱི་བླ་གཉིས་པའི་གོ་གནས་སུ་བསྐོས་ཏེ་ འདི་གི་ལོ་ནང་རང་
མཆོད་རྟེན་ལྷ་ཁང་གི་མདུན་ཕྱོགས་སུ་

རྒྱ་བསྐྱེད་མཛད་དེ་སངས་རྒྱས་མི་འཁྲུགས་པའི་ལྷ་

ཁང་ཅིག་བཞེངས་ མཆོད་རྟེན་ལྷ་ཁང་གི་ནང་ལུ་དངུལ་འབུམ་བྱང་ཆུབ་མཆོད་རྟེན་དང་ མི་
འཁྲུགས་པའི་དངུལ་སྐུ་བཅས་བཞེངས་ཏེ་

ནང་གི་གཟུངས་གཞུགས་ཡང་

རྒྱལ་སྲས་

བསྟན་འཛིན་རབ་རྒྱས་མཆོག་གིས་མཛད་གནང་སྟེ་ ཕྱིས་སུ་ སྤྱི་ལོ་ ༡༦༨༠ ལུ་ ཆོས་རྗེ་

མི་འགྱུར་བརྟན་པ་ཞིང་དུ་གཤེགས་པའི་དགོངས་རྫོགས་ལུ་དམིགས་ཏེ་ སྔོན་ནས་ཡོད་པའི་
དངུལ་འབུམ་མཆོད་རྟེན་གྱི་གཡས་གཡོན་ལུ་

སྤྱི་བླ་ནས་ལུང་པས་བཀྲ་ཤིས་སྒོ་མངས་

མཆོད་རྟེན་དང་ རྣམ་རྒྱལ་མའི་མཆོད་རྟེན་གཉིས་ཡང་ བཞེངས་པར་མཛད་དེ་ གྱང་བྲིས་
སུ་མི་འཁྲུགས་པའི་ལྷ་ཚོགས་སྟོང་བཞེངས་པ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ མི་འཁྲུགས་པའི་ལྷ་ཁང་ཟེར་
བ་ཡང་དུས་དེ་སྐབས་ལས་བྱུང་ནུག

༥ དཔལ་ཡེ་ཤེས་མགོན་པོའི་མགོན་ཁང་ཆེན་མོ།

སྤྱི་བླ་ནས་ལུང་པ་མཆོག་གིས་ སྤྱི་ལོ་ ༡༦༦༧ གྱི་ལོ་དེ་ནང་རང་ ཆོས་རྩེའི་མགོན་ཁང་ཆེན་
མོ་ཡང་རྩ་བ་བྲག་གི་ངོས་ལ་བརྟན་ཅིང་
འཕགས་པ་ཅིག་བཞེངས་གྲུབ་སྟེ་

དེའི་ཐོག་དབུ་རྩེ་རིང་པོའི་བཀོད་པ་ཁྱད་པར་དུ་

གཞུང་ལས་རྒྱལ་སྲས་བསྟན་འཛིན་རབ་རྒྱས་མཆོག་

གདན་འདྲེན་ཞུས་ཏེ་མགོན་ཁང་ནང་གི་རྟེན་གཏོར་དང་ རྟེན་རྫས། རྟེན་མདོས་དང་མགོན་
པོ་ལྕམ་དྲལ་གྱི་གཟུངས་གཞུགས་ལས་འགོ་བཟུང་

མཇུག་རབ་གནས་བཀྲ་ཤིས་ཀྱི་བར་

རྒྱལ་སྲས་བསྟན་འཛིན་རབ་རྒྱས་མཆོག་གིས་མཛད་པ་གནང་སྟེ་ གང་བས་བྱིན་ཆགས་ཤིང་
བཀྲ་ཤིས་པར་བྱས།

སྔོན་སྤྱི་ལོ་ ༡༨༦༥ ལུ་འབྲུག་ཤར་ཕྱོགས་གདུང་མཚམས་ཁ་ལུ་ ཕྱི་གླིང་གི་དམག་དཔུང་

མཁན་པོ་ཕུན་ཚོགས་བཀྲ་ཤིས།
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འབྲེལ་གཟིངས་ཆེ་བའི་སྐབས་ ཆོས་རྩེ་དཔོན་སློབ་འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་མཆོག་ དམག་
ལུ་བྱོན་པའི་སྐབས་མགོན་ཁང་འདི་ནང་

མགོན་པོ་བྱང་བདུད་ཀྱི་འཕྲིན་བཅོལ་སོགས་

ལེགས་པར་མགོན་ཁང་ནང་ མགོན་པོ་ལྕམ་དྲལ་གྱི་མདུན་ལུ་འབྲུག་པའི་བསྟན་སྲིད་ཀྱི་དོན་

ལུ་ ཐུགས་སྨོན་གནང་བའི་བར་ མགོན་པོའི་བང་སྒྲོམ་ལས་སྒྲ་དང་བཅས་ཏེ་བྱ་རོག་ཅིག་
འཕུར་སོང་བ་དམག་སྒར་པ་ཀུན་གྱིས་མཐོང་སྣང་དུ་གྲུབ།
དོན་ལ་ཆོས་རྩེ་དཔོན་སློབ་འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་ལུ་

འབྲུག་པའི་བསྟན་སྲུང་ལས་མགོན་

པར་དུ་ཕྱི་གླིང་གི་དམག་དཔུང་ལས་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་སྟེ་

སླར་ཆོས་རྩེ་ལུ་བྱོན་ཚུགས་པའི་ལུང་

བྱ་རོག་གདོང་ཅན་གྱིས་ སྡོང་གྲོགས་གཡེལ་བ་མེད་པར་མཛད་པའི་བརྡ་མཚོན་དང་ ལྷག་
བསྟན་བྱུང་བ་ཡིན་པར་གྲགས།

ཕྱིས་སུ་གདུང་བསམ་བདེ་ཝང་ཁ་གི་

ཕྱི་གླིང་གི་དམག་

ལས་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་སྟེ་ སླར་མགོན་ཁང་འདི་ནང་བྱོན་ཏེ་ གོ་མཚོན་ཐམས་ཅད་མགོན་ཁང་

ནང་ཕུལ་ནས་མགོན་པོའི་གཏང་རགས་རྒྱས་པར་ཕུལ། གོ་མཚོན་ཚུ་དེང་སང་ཡང་ མགོན་

ཁང་ནང་དཔྱངས་ཏེ་འདུག མདོར་ན་མགོན་ཁང་འདི་ནང་ ས་ཐོབ་ཀྱི་བླ་མ་རྒྱལ་སྲས་བསྟན་

འཛིན་རབ་རྒྱས་དང་ པཎ་ཆེན་བསྟན་འཛིན་ཆོས་རྒྱལ་སོགས་ལས་འགོ་བཟུང་ ཕྱིས་སུ་བླ་
མ་བྱང་ཆུབ་བརྩོན་འགྲུས་དང་དགེ་བཤེས་སྨིན་དྲུག་གི་བར་དང་

དཔོན་སློབ་སྐུ་བསོད་

དབང་ཐང་ཆེ་བ་ནས་ལུང་པ་ཤེས་རབ་ལྷུན་གྲུབ་ལས་ འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་དང་ གོང་ས་
ཨོ་རྒྱན་དབང་ཕྱུག་གི་སྲས་བརྒྱུད་རིམ་བྱོན་ཚུ་གིས་
གནང་སའི་ མགོན་ཁང་རྩ་ཆེན་ཅིག་ཨིན་མས།

ཞབས་ཀྱིས་བཅགས་ཏེ་ཐུགས་སྨོན་

༦ དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོའི་མགོན་ཁང་།

དེ་བཞིན་དུ་ དཔལ་ལྡན་དུད་སོལ་མའི་གནས་ཁང་ཡང་ ནས་ལུང་པས་ སྤྱི་ལོ་ ༡༦༦༧
གྱི་ལོ་ལུ་ ཕྱི་བཀོད་

ལེགས་པར་གྲུབ་སྟེ་ ནང་གི་རྟེན་གཏོར་དང་རྟེན་རྫས། ལྷ་མོའི་རྟེན་མདོས་སོགས་ཆ་མཉམ་
རྒྱལ་སྲས་བསྟན་འཛིན་རབ་རྒྱས་ཀྱིས་མཛད་དེ་ ནས་ལུང་པ་ཤེས་རབ་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱིས་ ལོ་
གཅིག་གི་ནང་འཁོད་ལུ་རྟེན་གཙུག་ལག་ཁང་གསུམ་ཙམ་གྱི་ཕྱི་ནང་ཡོངས་རྫོགས་བཞེངས་
གྲུབ་པས་ངོ་མཚར་ཆེ་བ་

ལྷ་མོའི་གནས་ཁང་འདི་ནང་

ད་ལྟོ་མཇལ་རྒྱུ་ཡོད་པའི་ལྷ་མོའི་

སྨན་སྐུ་ཆེ་བ་དང་ དེའི་འཁོར་ཉི་ཤུ་པོ་རྣམས་ཕྱིས་སུ་ དུས་རབས་ ༡༩ པའི་མཇུག་ཙམ་

ཀྲོང་གསར་རྫོང་གི་ཆགས་རབས།
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ལུ་གྲྭ་ཚང་གི་མཆོད་དཔོན་སྟོབས་རྒྱས་ཟེར་མི་འདི་གིས་སྦྱིན་བདག་བྱས། རྟོགས་ལྡན་ཤཱཀྱ་
ཤྲཱིའི་དངོས་སློབ་ལྷ་བྲིས་དང་འཇིམ་བཟོ་ལུ་ཤིན་ཏུ་མཁས་པའི་
གིས་བཞེངས་པའི་ཕྱག་བཟོ་བྱིན་རླབས་ཅན་ཨིན་མས།

བླམ་སྨོན་ལམ་རབ་བཟང་

སྒྲུབ་སྡེ་བཙུགས་མི་ངག་གི་དབང་ཕྱུག་དང་རྫོང་བཞེངས་མི་ཆོས་རྗེ་མི་འགྱུར་
བརྟན་པའི་ལོ་རྒྱུས།
ངག་གི་དབང་ཕྱུག་ནི་ ༼༡༥༡༧‑༡༥༥༤༽ བོད་འབྲུག་ལུང་གི་གདན་འཛིན་བཅུ་གསུམ་པ་
ཆེན་པོ་

འབྲུག་ཆེན་ངག་དབང་ཆོས་རྒྱལ་ལུ་སྲས་ཆེ་བ་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་དང་ཆུང་བ་

ངག་གི་དབང་ཕྱུག་བྱུང་།

སྲས་གཉིས་ཆ་རང་དགུང་གྲངས་བཞི་བཅུ་མ་ལང་ཚུན་

ཁོང་

སེམས་ཅན་གྱི་འགྲོ་དོན་དཔག་མེད་མཛད་དེ་ སྐུ་ཚེ་གཞན་དུ་གཤེགས། སྲས་ཆེ་བ་བསྟན་

པའི་རྒྱལ་མཚན་ནམ་ངག་དབང་གྲགས་པ་ནི་ ༼༡༥༠༦‑༡༥༣༠༽ དགུང་གྲངས་སོ་དྲུག་ལུ་
དགོངས་པ་རྫོགས།

ངག་གི་དབང་ཕྱུག་ནི་

དགུང་གྲངས་སོ་བདུན་ལུ་ཀུར་སྟོད་མཁོ་མ་

བསྟི་མུ་ལའི་དགོན་པ་ལུ་དགོངས་པ་རྫོགས། ངག་གི་དབང་ཕྱུག་མཆོག་ ཆོས་རྗེ་འགྲོ་བའི་

མགོན་པོ ་ གཙང་པ་རྒྱ་རས་ཀྱི་གདུང་བརྒྱུད་ལས་བྱོན་པའི་རྟེན་སྔགས་འཆང་ཡིན་པས་
གདུང་སྲས་མི་ཕམ་ཆོས་རྒྱལ་འཁྲུངས་པར་མཛད།

མཆོག་

ཕྱིས་སུ་གདུང་སྲས་མི་ཕམ་ཆོས་རྒྱལ་

འབྲུག་ར་ལུང་གི་གདན་འཛིན་བཅུ་བདུན་པ་མཛད།

ངག་གི་དབང་ཕྱུག་མཆོག་

མདོ་སྔགས་ཀྱི་ཆོས་ཀུན་ལ་གཟིགས་རྒྱ་ཆེ་བས་ ཀུན་མཁྱེན་པདྨ་དཀར་པོའི་ཡོངས་འཛིན་
མཛད།

ཆུང་དུས་ནས་འགྲོ་དོན་སྐྱོང་ནུས་པའི་མཁྱེན་རྟོགས་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་མངའ་བས་

ཡུལ་ལྗོངས་མཐའ་ཡས་པར་

ཞབས་ཀྱིས་བཅགས་ཏེ་

སློབ་མའི་ཚོགས་ལ་ཆོས་དང་

གདམས་པ་མང་པོ་གསུངས་ཏེ་ཐར་པའི་ལམ་དུ་འདྲེན། དེ་བཟུམ་སྦེ་ ང་བཅས་རའི་སྨན་
ལྗོངས་ལུ་ཡང་

གདུལ་བྱའི་དུས་ལ་བབས་པར་གཟིགས་ཏེ་

ཧ་ལམ་དགུང་གྲངས་ཉེར་

གསུམ་ཙམ་བཞེས་སྐབས་འབྲུག་དབུས་ཕྱོགས་བུམ་ཐང་དང་ཀྲོང་གསར།

ནུབ་ཕྱོགས་

དབང་འདུས་དང་ཐིམ་ཕུག ཤར་ཕྱོགས་ཀུར་སྟོད་དང་བཀྲ་ཤིས་སྒང་སོགས་ལུ་བྱོན་ཏེ། ས་

གནས་ལ་ལུ་ལུ་ སྒྲུབ་སྡེ་བཙུགས་གནང་ ས་གནས་ལ་ལུ་ལུ་ ལྷ་ཁང་དང་དགོན་པ་སོགས་
བཞེངས་ཏེ་བར་འབྲུག་གི་བསྟན་པ་དར་བར་མཛད་ནུག

20

བུམ་ཐང་ལུ་ད་ལྟོ་བྱ་དཀར་རྫོང་ཡོད་སར་བྱ་དཀར་དགོན་པ་དང་

མཁན་པོ་ཕུན་ཚོགས་བཀྲ་ཤིས།

ཆོས་འཁོར་སྒར་སྤང་

སོགས་བཞེངས་པ་དང་ ཀྲོང་གསར་ལུ་མོན་གྱི་སྒྲུབ་སྡེ་ཅིག་ཕྱག་བཏབ་མཛད་པ་ དབང་

འདུས་ཕོ་བྲང་ལུ་མཁོ་ཐང་གྱང་ས་རྫོང་དང་ ཕང་ཡེར་ཀུ་བེར་དགོན་པ། ཤ་བྲག་དགོན་པ་
དང་དུས་ཀྱི་སྤང་པོ་སྡིང་གསུམ།

ཀླུ་ཕྲུག་དགོན་པ་ཚུ་བཞེངས་པ་དང་

གྲུབ་རིན་ཆེན་རྩེ་སླེང་སླེང་དགོན་པ་དང་

མཁོ་མང་བསྟི་མུ་ལར་

ཀུར་སྟོད་ལུ་ལྷུན་

ཐེག་ཆེན་རྩེ་དགོན་པ་

བཅས་བཞེངས་ཏེ་ སྐུ་ཚེ་ཐ་མ་ཀུར་སྟོད་བསྟི་མུ་ལ་ཐེག་ཆེན་རྩེ་དགོན་པ་འདིར་བཞུགས་ཏེ་
ཞིང་དུ་གཤེགས་པར་གྲགས།

ཁོང་གི་མཚན་གྱི་རྣམ་གྲངས་ནི་
ཟེར་ཐོན་ནི་ཡོདཔ་དང་
ཝག་ཨིནྡ།

དཔེ་ཆ་ལ་ལའི་ནང་ལུ་ཡོངས་འཛིན་ངག་གི་དབང་ཕྱུག་

ལ་ལུའི་ནང་གཅུང་རིན་པོ་ཆེ་ངག་གི་དབང་ཕྱུག་དང་ལ་ལུའི་ནང་

ལ་ལུའི་ནང་ངག་གི་དབང་ཕྱུག་བཅས་ཐོན་ནི་ཡོད།

ཀུན་མཁྱེན་པདྨ་དཀར་པོའི་ཡོངས་འཛིན་མཛད་པ་ལུ་བརྟེན་
པ་དང་།

གཅུང་རིན་པོ་ཆེ་ཞེས་པ་ནི་

ཡོངས་འཛིན་ཞེས་པ་ནི་

མཚན་ཡང་དེ་ལྟར་དུ་ཆགས་

གདུང་སྲས་ཁྲི་ཐོག་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་གྱི་སྐུ་

མཆེད་ཆུང་བ་ཡིན་པས་ན་གཅུང་རིན་པོ་ཆེ་ཟེར་ཞུ་ཞུཝ་ཨིན་མས། ཝག་ཨིནྡ་ནི་ལེགས་སྦྱར་

གྱི་སྐད་ལུ་ངག་གི་དབང་ཕྱུག་ཟེར་བའི་དོན་ཨིན། ལྷ་སྲས་གཙང་མའི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས་
ཅིག་ ངག་གི་དབང་ཕྱུག་གིས་བྲིས་ཡོད་པས་ དེའི་མཇུག་བྱང་དུ་ཝག་ཨིནྡས་བྲིས་པའོ་ཟེར་

བྲིས་ཏེ་འདུག ངག་གི་དབང་ཕྱུག་ནི་ ཡབ་འབྲུག་ཆེན་ངག་དབང་ཆོས་རྒྱལ་གྱིས་བཏགས་
གནང་བའི་མཚན་དུ་གྲགས་པའོ།།

ཆོས་རྗེ་མི་འགྱུར་བརྟན་པ་ནི་ ༼༡༦༡༣‑༡༦༨༡༽ བོད་སྨིན་འཁྱུད་ཟེར་ས་ལུ་ རབ་བྱུང་
བཅུ་པའི་ཆུ་གླང་ལུ་སྐུ་འཁྲུངས།

ཆུང་དུས་ནས་

ཕྱིས་སུ་དབུ་མཛད་ཀྱི་བདག་འགན་བཞེས་

འབྲུག་ར་ལུང་གི་གྲྭ་ཚང་དུ་ཞུགས་ནས་

རྟེན་དགེ་སློང་དང་བསྐྱེད་རྫོགས་ཀྱི་གནས་

ཐམས་ཅད་ལ་མཁས་པར་གྱུར། སྔོན་དུས་ནས་ཞབས་དྲུང་ལུ་མི་ཕྱེད་པའི་དད་པ་ཡོད་པས་
ཕྱིས་སུ་ཞབས་དྲུང་འབྲུག་ལུ་བྱོན་ཏེ་

ལྷོ་འབྲུག་ཐམས་ཅད་མངའ་དབང་སྟོབས་ཀྱིས་སྐྱོང་

བའི་སྐབས་ ཕྲིན་ལས་ཀྱི་བྱེད་པོ་གཙོ་བོ་ཅིག་ཆོས་རྗེ་མི་འགྱུར་བརྟན་པ་ཨིན་པས། ཆོས་རྗེ་

མི་འགྱུར་བརྟན་པ་མཆོག་ དབང་འདུས་ཆ་འོག་ དཔལ་ངག་དབང་གྲགས་པའི་གདན་ས་
ཤར་དར་རྒྱས་དགོན་པའི་བླམ་སྦེ་ཡང་བཞུགས་ནུག

འབྲུག་ཤར་ཕྱོགས་ཡུལ་ལུང་ཐམས་ཅད་དབང་དུ་འདུ་བའི་ལུང་བསྟན་

ཆོས་རྗེ་མི་འགྱུར་

ཀྲོང་གསར་རྫོང་གི་ཆགས་རབས།
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བརྟན་པ་ལུ་ཡོད་ཚུལ་ཞབས་དྲུང་གིས་གསུངས་ཏེ་བཏང་གནང་བ་ལྟར་ འབྲུག་ཤར་ཕྱོགས་
འཁོར་ལོ་རྩིབས་བརྒྱད་ཀྱི་ལྟེ་བ་ཀྲོང་གསར་ལུ་ཡོངས་འཛིན་ངག་གི་དབང་ཕྱུག་གི་གདན་ས་

མོན་གྱི་སྒྲུབ་སྡེ་ལུ་ཕྱིའི་རྒྱལ་སྲིད་ཀྱི་ཕོ་བྲང་དང་ནང་གཙུག་ལག་ཁང་གི་རྣམ་པ་སྦེ་འབྲུག་གི་
སྲོག་རྫོང་ཅིག་བཞེངས་གནང་ཡོདཔ་མ་ཚད་ འབྲུག་ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་ཡུལ་ལུང་འགག་བསྡམ་
ས་དང་ རི་གཟར་བཙན་པོའི་ཐོག་ལུ་ རྫོང་རེ་བཞེངས་པ་ལས་བཟུང་ཤར་ཕྱོགས་རྫོང་ཁག་
དྲུག་ཟེར་ཡོངས་གྲགས་ཀྱི་ཐ་སྙད་ལུ་གྱུར་ནུག རྫོང་ཁག་དྲུག་འདི་བཀྲ་ཤིས་སྒང་རྫོང་དང་།

ལྷུན་རྩེ་གླེང་གླེང་རྫོང་། དོང་སྟིར་བཀྲ་ཤིས་གཡང་རྩི་རྫོང་། གཞོང་སྒར་རྫོང་། གཞལ་སྒང་

གཞལ་མེད་རྫོང་། བུམ་ཐང་བྱ་དཀར་རྫོང་གཡུལ་རྒྱལ་རྫོང་བཅས་ ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་རྫོང་ཁག་
དྲུག་ཟེར་བའི་ཐ་སྙད་བྱུང་།

སྤྱི་ལོ་

༡༦༦༧

འབྲུག་གི་སྡེ་སྲིད་གསུམ་པའི་ཁྲི་ཐོག་ལུ་བྱོན་ཏེ་
སྡེ་སྲིད་སྦེ་བཞུགས་སྐབས་
ལེ་ཤ་འོང་རུང་

གྱི་ལོར་ཆོས་རྗེ་མི་འགྱུར་བརྟན་པ་མཆོག་
ཆོས་སྲིད་ཀྱི་བསྟན་པ་ཡུན་རིང་བསྐྱངས།

བོད་གཞུང་དང་འབྲས་ལྗོངས་སོགས་ལས་དམག་ལན་ཐེངས་

ཆོས་རྗེ་མི་འགྱུར་བརྟན་པ་ལུ་རྩ་ལས་གླགས་ཁེལ་མ་ཚུགས་པར་རྒྱལ་ཁ་

དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པས་ཐོབ་པར་མཛད། ཆོས་རྗེའི་འདིའི་སྐབས་སུ་ གྷོར་ཥའི་རྒྱལ་པོ་ན་ར་
ཡན་དང་མཐུན་ལམ་སྦོམ་སོང་བས་ གྷོར་ཥའི་བླ་མ་དམ་ཆོས་པད་དཀར་བསྐོས། གཞུང་གྲྭ་

ཚང་ལུ་སྒྲུབ་སྡེ་དང་བཤད་གྲྭ་སོགས་གོང་འཕེལ་གནང་ གཞུང་སྤུ་ན་ཁའི་དབུ་རྩེ་དང་མ་ཆེན་
གཟིམ་ཅུང་གི་དབུ་ཐོག་ཏུ་གསེར་གྱི་རྒྱ་ཕིབས་བཀལ།

སེམས་རྟོགས་ཁ་རྫོང་ཡང་ཉམས་

གསོ་མཛད་དེ་ ཕྱི་ནས་རྫོང་ཟུར་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་གློ་འབུར་བཏོན་ཅིང་ ཕྱོགས་བཞི་ལུ་དབུ་རྩེ་
རེར་བཀལ་ཏེ་

ལྷའི་ཁང་བཟང་ས་ལུ་འཕོས་པ་ལྟ་བུའི་བཀོད་པས་མཛེས་པར་བྱས་ཤིང་

རྫོང་གི་མཐའ་བསྐོར་དུ་ལྟུང་བཤགས་ཀྱི་ལྷ་ཚོགས་བདེ་གཤེགས་སོ་ལྔ་དང་སྨན་བླ་མཚན་

བརྒྱད།

གནས་བརྟན་བཅུ་དྲུག་དང་སྒྲོལ་མ་ཉེར་གཅིག

གུ་རུ་མཚན་བརྒྱད་དང་སྒྲོལ་མ་

འཇིགས་པ་བརྒྱད་སྐྱོབ། ཚེ་ལྷ་རྣམ་གསུམ་དང་རིགས་གསུམ་མགོན་པོ། གྲུབ་ཐོབ་བརྒྱད་

བཅུ་དང་རྗེ་འབངས་ཉེར་ལྔ། དེ་ལས་ བཀའ་བརྒྱུད་གསེར་ཕྲེང་གི་བླ་བརྒྱུད་སོགས་རྡོ་ནག་
གུ་བཞེངས་ཏེ་

རབ་གནས་མཛད་སྐབས་

རྡོ་སྐུ་འདི་ཚུ་ལས་བདུད་རྩི་འབབས་པ་དང་

ནམ་མཁའ་ལུ་འཇའ་རིམ་པ་གསུམ་འཁྱིལ་བ་དང་བཅས་ཏེ་

མེ་ཏོག་གི་ཆར་འབབས་པ་

སོ ག ས་ངོ་མཚར་བའི་མཚན་ལྟས་བཟང་པོ ་ ལེ་ཤ་བྱུང་ཚུལ་རྣམས་རྒྱལ་རབས་དང་ཆོས་

འབྱུང་ལས་གསུངས། གང་ལྟར་ཡང་ ཆོས་རྗེ་མི་འགྱུར་བརྟན་པ་མཆོག་གཞན་དང་མ་འདྲ་
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བའི་ཐུགས་བསྐྱེད་བཟང་པོ་

མཁན་པོ་ཕུན་ཚོགས་བཀྲ་ཤིས།

བླ་ན་མ་མཆིས་པ་སྙིང་རྗེའི་རང་གཟུགས་སུ་ཡོད་པས་

རྗེ་

མཁན་ཁྲི་རབས་དགུ་པ་རྒྱལ་བ་ཤཱཀྱ་རིན་ཆེན་མཐོང་བ་དོན་ཡོད་ཀྱིས་གསུངས་དོན་སྟར་

བྱས་ན་ ཆོས་རྗེ་མི་འགྱུར་མཆོག་སྤྱན་རས་གཟིགས་སེངྒེ་སྒྲའི་རྣམ་སྤྲུལ་ཡིན་པར་གསུངས།
སྡེ་སྲིད་གཉིས་པ་

ལ་སྔོན་པ་བསྟན་འཛིན་འབྲུག་གྲགས་ཀྱིས་བཞེངས་པའི་བཀའ་འགྱུར་

གསེར་མ་བྲིས་འཕྲོ་ཚུ་ཡང་ལེགས་པར་བཞེངས་གྲུབ་སྟེ་

འབྲུག་གི་རི་མགོ་སྤོ་ཏོག་ལུ་བྱང་

ཆུབ་མཆོད་རྟེན་དང་། ཆུ་འགྲམ་དང་ལུང་གཤོང་རྣམས་སུ་ མཆོད་རྟེན་རྐང་གཉིསམ་ཚུ་ཆོས་
རྗེ་མི་འགྱུར་བརྟན་པའི་སྐབས་སུ་བཞེངས་ཡོདཔ་ཨིན།

ཆོས་རྗེ་མི་འགྱུར་བརྟན་པའི་སྐབས་སུ་ འབྲུག་ལུ་དམག་ཐེངས་བརྒྱད་ཙམ་བྱུང་རུང་སྤྱིར་ལྷ་
ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མའི་དཔུང་གྲོགས་དང་
རྩལ་ཆེ་བའི་སྟོབས་ཀྱིས་
གཡུལ་རྒྱལ་རྫོང་དང་

ཡང་སྒོས་སུ་ཆོས་རྗེ་མི་འགྱུར་བརྟན་པ་རང་གི་མཐུ་

དམག་ཚོགས་གཡུལ་ལས་རྒྱལ་བའི་ངོ་རྟགས་ལུ་

གླིང་གཞི་

བྱ་དཀར་གཡུལ་རྒྱལ་རྫོང་སོགས་བཞེངས་པར་མཛད་པ་རྣམས་

དེང་སང་ཡང་མཇལ་རྒྱུ་ཡོད་ལགས།

ཁོང་ལུ་མཚན་གྱི་རྣམ་གྲངས་མ་འདྲ་བ་གསུམ་ཙམ་

ཡོད། བར་དུ་འབྲུག་ཤར་ཕྱོགས་ཀྲོང་གསར་རྫོང་ལུ་ ལུགས་གཉིས་ཀྱི་བསྟན་པ་སྐྱོང་བའི་
སྐབས་ལུ་ཆོས་རྗེའམ་ཆོས་རྒྱལ་མི་འགྱུར་བརྟན་པ་ཟེར་ཞུཝ་ཨིན།

ཕྱིས་སུ་སྡེ་སྲིད་གསུམ་

པའི་ཁྲི་ཐོག་ལུ་བྱོན་ནས་ ཆོས་སྲིད་ཀྱི་བྱ་སྒོ་ཡངས་པོར་སྐྱོང་བའི་སྐབས་ སྡེ་པ་སྨིན་འཁྱུད་
པ་ཟེར་ཡང་ཞུས་ཡོདཔ་ཨིན་ནོ།།

བསྟན་པ་བར་དར་གྱི་སྐབས་གཙུག་ལག་ཁང་ཆགས་ཚུལ།
༡ སྤྱན་རས་གཟིགས་ལྷ་ཁང་།

དཔལ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་མའི་ལུང་བསྟན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཕྱིས་སུ་སྤྱི་ལོ་ ༡༧༡༥ ལུ་
སྤྱི་བླ་དོན་གྲུབ་ཀྱིས་རྫོང་གི་ཤར་ཕྱོགས་བྲག་གི་ངོས་ནས་ཡར་

རྨང་གཞི་བཏིང་སྟེ་ཤར་

ཕྱོགས་རི་བོ་ཏ་ལའི་ཞིང་བཀོད་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ་ ཕྱིའི་གཙུག་ལག་ཁང་དང་ནང་རྟེན་

འཕགས་པ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཕྱག་བཞི་པ་གཙོ་འཁོར་གསུམ་ཅན་ སྤྲུལ་
བཟོ་མཚན་ཉིད་དཀའ་བ་ཅན་གྱི་རིགས་བཙུགས་གནང་བ་ལུ་བརྟེན་
སྟེང་ཐོག་ནམ་མཁའི་དབྱིངས་སུ་

གཙུག་ལག་ཁང་གི་

ཟླ་རིམ་བཞིན་གནམ་སྒང་ལ་དུས་རྟག་པར་འཇའ་འོད་

ཀྲོང་གསར་རྫོང་གི་ཆགས་རབས།

23

ཀྱིས་གུར་ཕུབ་སྟེ་ཡོད་པར་གྲགས། ཕྱིས་སུ་དེའི་སྟེང་ཐོག་ལུ་ དུས་རབས་ ༡༩ པའི་

མཇུག་ཙམ་ལུ་བདེ་མཆོག་འཁོར་ལོ་སྡོམ་པའི་གཙུག་ལག་ཁང་ཅིག་བཞེངས་པའི་སྐབས་

སྟེང་གི་འཇའ་འོད་མི་མངོན་པར་ཡལ་བར་གྲགས། ལྷ་ཁང་འདི་ནང་གི་ལྡེབས་རིས་སུ་ སྤྱན་

རས་གཟིགས་ཀྱི་ལྷ་ཚོགས་དང་བཀའ་བརྒྱུད་རྡོ་རྗེ་འཆང་གིས་གཙོས་པའི་བླ་བརྒྱུད། ཞབས་
དྲུང་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང་གནས་བརྟན་བཅུ་དྲུག
ཡོདཔ་ཨིན།

༢ དབུ་རྩེ་ལྷ་ཁང་།
དེ་ལས་

སྤྱི་ལོ་

༡༧༤༧

དེ་ལས་གུ་རུ་མཚན་བརྒྱད་བཅས་

གྱི་ལོར་སྤྱི་བླ་འབྲུག་ཕུན་ཚོགས་ཀྱིས་ཆོས་རྩེ་རྫོང་གི་སྦུག་ལུ་

དབུ་རྩེ་ལྷ་ཁང་ཐོག་ཚད་གསུམ་མ་ཅན་བཞེངས་མི་ནང་

སྟེང་ཐོག་ལུ་གསེར་ཟངས་ཀྱི་རྒྱ་

ཕིབ་ཀྱིས་མཛེས་ཤིང་སྡུག་པའི་ནང་ལུ་ སངས་རྒྱས་ཚེ་དཔག་མེད་ཀྱི་ལྷ་ཁང་དང་ བར་ཁང་
དུ་བླ་མ་ལྷ་ཁང་ནང་

བཀའ་བརྒྱུད་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་ལས་བཟུང་གོང་མ་རིམ་བྱོན་གྱི་སྐུ་འདྲ་

དང་ ལྡེབས་རིས་སོགས་བཞུགས་པའི་ལྷ་ཁང་བཅས་གྲུབ་པའི་མཇུག་ཐོག་ལུ་ གཞུང་ལས་
རྗེ་མཁན་ཁྲི་རབས་བཅུ་པ་

པཎ་ཆེན་བསྟན་འཛིན་ཆོས་རྒྱལ་མཆོག་གདན་དྲངས་ཏེ་རབ་

གནས་མཛད་དེ་ སྤྱི་ལོ་༡༧༥༧ ལས་ ༡༨༨༠ ཚུན་ཕལ་ཆེར་མི་ལོ་བརྒྱ་དང་སོ་གསུམ་ཚུན་
ཉམས་གསོ་ཆེར་སུས་ཀྱང་མ་ཞུཝ་ལས་ ཕྱི་ནང་གི་རྟེན་དང་བརྟེན་པར་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་
ཉམས་ཆག་ཏུ་ཤོར་བྱུང་པའི་དུས་སུ་ སྤྱི་ལོ་ ༡༨༨༠ ལུ་དུང་དཀར་ཆོས་རྗེ་ རྒྱལ་མཚན་
མཆོག་ཀྲོང་གསར་དཔོན་སློབ་མཛད་དེ་

ཉམས་གསོ་མཛད་པའི་སྐབས་གོང་ས་ཨོ་རྒྱན་

དབང་ཕྱུག་གི་ཞང་པོ་གཏམ་ཤིང་ཆོས་རྗེ་པདྨ་བསྟན་འཛིན་དང་ལྟག་རྫོང་ཨ་རྒས་སམ་དུང་
དཀར་ཆོས་རྗེ་རྒྱལ་མཚན་གཉིས་ཀྲོང་གསར་དཔོ ན་སློ བ ་ཀྱི་ཁྲི་ལུ་འགྲིགས་མིན་བྱུང་སྟེ་

འཁྲུགས་འཛིང་ཅུང་ཟད་བྱུང་བའི་རྐྱེན་གྱིས་ དུང་དཀར་ཆོས་རྗེ་རྒྱལ་མཚན་ཟུར་ཏེ་ ལྟག་
རྫོང་དུ་བྱོན་པའི་རྐྱེན་གྱིས་

ནང་གི་ལྡེབས་བྲིས་གསར་བཞེངས་ཚུ་སྦྲང་གསེར་སྦྲོན་བཞིན་

པའི་འཕྲོར་ཕྱེད་ཀ་སྦེ་གསེར་མེད་པར་ལུས་ཏེ་ཡོད་མི་ཚུ་
ཨིན།

དེང་སང་གི་བར་མཐོང་རྒྱུ་ཡོདཔ་

མཁན་པོ་ཕུན་ཚོགས་བཀྲ་ཤིས།

24

༣ བྱམས་པ་ལྷ་ཁང་།

དེ་ལས་ཕྱིས་སུ་ སྤྱི་ལོ་ ༡༧༧༠ ཙམ་ལུ་ཀྲོང་གསར་སྤྱི་བླ་ པད་དཀར་གྱིས་ཐུགས་འགན་
བཞེས་ཏེ་ བྱམས་པ་ལྷ་ཁང་ངམ་ཕྱིས་སུ་སྒྲོལ་མ་ལྷ་ཁང་ཞེས་པའི་གཙུག་ལག་ཁང་འདི་ཉིད་
མི་འགྱུར་ལྷ་ཁང་གི་མདུན་ལུ་གཙུག་ལག་ཁང་དང་ བར་ཐོག་ལུ་སྒྲོལ་མའི་ལྷ་ཁང་ འོག་
ཁང་ལུ་རྗེ་བཙུན་བྱམས་པའི་ལྷ་ཁང་བཅས་བཞེངས་གནང་སྟེ་ སྤྱི་ལོ་ ༡༧༧༢ ཀྱི་ལོར་ལྷ་

ཁང་ཐོག་གསུམ་མ་ཅན་ ཕྱི་ནང་གི་རྟེན་དང་བཅས་པ་ཡོངས་སུ་བསྒྲུབས་ཏེ་ གཞུང་ལས་རྗེ་
མཁན་ཁྲི་རབས་བཅུ་གཉིས་པ་

ཀུན་དགའ་རྒྱ་མཚོ་མཆོག་

བཅུ་གསུམ་གྱི་སྒོ་ལས་རབ་གནས་བགེགས་བསྐྲད་དང་

གདན་དྲངས་ཏེ་བདེ་མཆོག་

ཞི་རྒྱས་གཉིས་ཀྱི་སྦྱིན་སྲེག་

སོགས་མཛད་དེ་ བཀྲ་ཤིས་ཤིང་དགེ་བར་བྱས་ཏེ་ དེ་སྐབས་སྤྱི་བླ་ པད་དཀར་གྱིས་གསེར་

ཞུན་དྭངས་མའི་རིགས་ དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོའི་ཞལ་དང་ སྐུ་བྱད་ལུ་ཕུལ་སྐབས་ལྷ་མོའི་སྐུ་

གཟུགས་ཡོངས་རྫོགས་མིག་སྔར་སྣང་བས་ དེར་ཡོད་ཀུན་གྱིས་ངོ་མཚར་ཅན་དུ་ མཇལ་
ཐུབ་བྱུང་བ་ཡིན་ཞེས་གྲགས། འོག་ཁང་ནང་རྟེན་གཙོ་བོ་རྗེ་བཙུན་བྱམས་པ་མགོན་པོ་ ཐོག་
ཚད་མ་གཅིག་དང་དེའི་གཡས་གཡོན་ལུ་

འཁོར་ཉེ་བའི་སྲས་ཆེན་བརྒྱད་ཡར་བཞེངས་ཏེ་

ཡོད་པས་ ཆོས་རྩེ་བྱམས་པ་ལྷ་ཁང་ཟེར་ཡང་ཞུཝ་ཨིན་པས། འདི་ནང་ལྡེབས་བྲིས་སུ་གུ་རུ་

མཚན་བརྒྱད་དང་དུས་འཁོར་གྱི་ལྷ་ཚོགས་ཚུ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ལྷ་ཁང་འདི་གི་རྒྱབ་ངོས་རྩིག་
པའི་བཟོ་རྣམ་ ལྷ་མོའི་གཏོར་བཟོ་དང་འདྲ་ཟེར་སླབ་སྲོལ་ཡང་ཡོདཔ་ཨིན།

སྒྲོལ་མའི་ལྷ་ཁང་།

སྔོན་དུས་སུ་སྒྲོལ་མ་ལྷ་ཁང་བར་དང་རྣམ་རྒྱལ་མའི་ལྷ་ཁང་སྟེང་ཐོག འོག་བྱམས་པ་བཅས་
ས་གནས་སྤོ་ཏོག་གུ་བཞེངས་པ་དང་

ཐོག་ཚད་ཡང་གསུམ་དུ་ཡོད་པས་གཙུག་ལག་ཁང་

གཞན་ཚུ་ལས་ མཐོ ་ཤོས་ཅིག་སྦེ་གནས་ཏེ་ཡོད་རུང་ ཤུལ་ལས་ སྤྱི་ལོ་ ༡༨༩༦ ལུ་ས་
གཡོམ ་ཤུགས་ཆེར་རྐྱབ་པའི་རྐྱེན་གྱིས་

སྟེང་ཐོག་རྣམ་རྒྱལ་མའི་ལྷ་ཁང་ལུ་

གནོད་སྐྱོན་

སྦོམ་སྦེ་ཤོར་རུང་ སྤྱི་ལོ་ ༡༨༩༧ གྱི་ལོ་ལུ་གོང་ས་ཨོ་རྒྱན་དབང་ཕྱུག་མཆོག་ཀྲོང་གསར་

དཔོན་སློབ་སྦེ་བཞུགས་པའི་སྐབས་ཉམས་གསོ་ཞུས་ཡོདཔ་མ་ཚད་ གོང་ས་ཨོ་རྒྱན་དབང་

ཕྱུག་མཆོག་གིས་ མ་འོངས་པ་ལུ་ཡང་ས་གཡོམ་སོགས་བྱུང་ན་ ལྷ་ཁང་འདི་ཧ་ཅང་མཐོ་
བའི་རྐྱེན་གྱིས་སླར་ཡང་ཞིག་འགྱོ་བའི་རྒྱུ་རྐྱེན་ལུ་གཟིགས་ཏེ་

སྟེང་ཐོག་རྣམ་རྒྱལ་མའི་ལྷ་

ཀྲོང་གསར་རྫོང་གི་ཆགས་རབས།

25

ཁང་གི་ཐོག་ཚད་གཅིག་མར་ཕབ་སྟེ་ཉམས་གསོ་ཞུས། སྔོན་སྟེང་ཐོག་རྣམ་རྒྱལ་ལྷ་ཁང་ནང་
ཡོད་པའི་སྐུ་རྟེན་ཚེ་ལྷ་རྣམ་གསུམ་སོགས་
ཞུས་ཏེ་བཞག་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

བར་ཁང་སྒྲོལ་མའི་ལྷ་ཁང་ནང་ལུ་གདན་འདྲེན་

དེང་སང་སྒྲོལ་མ་ལྷ་ཁང་འདི་ནང་སྐུ་རྟེན་གྱི་ཆེ་ཆུང་མ་འདྲཝ་དང་
ཚོགས་རྣམས་ཉམས་གསོ་ཞུས་སྐབས་

རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མའི་ལྷ་

གསར་བཞེངས་མཛད་པས་སྒྲོལ་མའི་ཞལ་

དབྱིབས་ཅུང་ཟད་རེ་མ་འདྲཝ་ཡོད་མི་ཡང་ རྒྱུ་མཚན་དེ་གིས་ཨིན་མས། དེ་བཞིན་དུ་སྒྲོལ་
མའི་ལྷ་ཁང་ནང་ལུ་ གོང་ས་ཨོ་རྒྱན་དབང་ཕྱུག་གི་བཙུན་མོ་ཨ་ཞེ་གླེ་མོའམ་ ཨ་ཞེ་བརྩོན་
འགྲུས་ལྷ་མོ་ཞིང་དུ་གཤེགས་པའི་དགོངས་རྫོགས་ལུ་དམིགས་ཏེ་
འདྲ་སྟོང་ཚར་གཅིག་བཞེངས་པས་

ཕྱིས་སུ་སྒྲོལ་མའི་ལྡེབས་རིས་འགའ་ཞིག་མཆོད་

བཤམ་གྱི་རྒྱབ་ལས་མར་ཚུད་པ་ཡང་རྒྱུ་མཚན་དེ་ཨིན།
བཟོ་བཀོད་དང་

རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མའི་སྐུ་

དེ་སྐབས་སྒྲོལ་མ་ལྷ་ཁང་གི་ཕྱིའི་

ཤིང་བཟོཔ་སྤ་རོ་ལས་ཨིན་མི་ཤིང་བཟོ་བོ་གན་སྡེ་དང་

ནང་གི་སྐུ་རྟེན་

གསར་བཞེངས་འབད་མི་སྤ་རོ་རིན་སྤུངས་ལས་འཇིམ་སློབ་བསྟན་འཛིན་དང་དངོས་གྲུབ།
ལྡེབས་རིས་དང་སྐུ་རྟེན་གསར་བཞེངས་ཀྱི་ཚོན་གནང་མཁན་

ཀྲོང་གསར་མང་སྡེ་ལས་

རྟོགས་ལྡན་ཤཱཀྱ་ཤྲཱིའི་དངོས་སློབ་བླ་མ་སྨོན་ལམ་རབ་བཟང་དང་ཨོ་རྒྱན་གཉིས་ཀྱི་ཕྱག་བཟོ་

ཨིན་པས། གཙུག་ལག་ཁང་ཕྱི་ནང་གི་ཉམས་གསོ་བསྒྲུབས་པའི་རྟེན་འབྲེལ་རབ་གནས་ཀྱི་
དགའ་སྟོན་གྱི་ཚོགས་དབུར་

དགེ་བཤེས་ཨོ་རྒྱན་གྱིས་གཙོས་ཆོས་རྩེ་རབ་སྡེའི་འདུས་པ་

རྒྱ་མཚོས་གནང་ཡོདཔ་ཨིན་ཟེར་ཨིན་མས།

༤ དགའ་རབ་དབང་ཕྱུག་གི་གནས་ཁང་།

སྤྱི་ལོ་ ༡༧༧༤ ལུ་སྤྱི་བླ་པད་དཀར་རབ་རྒྱས་ཀྱིས་ རྫོང་གི་གནས་བདག་དགའ་རབ་དབང་
ཕྱུག་གི་ཕོ་བྲང་རྫོང་གི་ཕྱི་ཁ་ལུ་གསར་བཞེངས་མཛད།

དེའི་ནང་རྟེན་དང་ཀ་ཁྲབ་སོགས་

ཀྱང་ལེགས་པར་བསྒྲུབས། ཕྱིས་སུ་གནས་ཁང་འདི་ཉིད་འབྲུག་རྒྱལ་གཉིས་པ་འཇིགས་མེད་

དབང་ཕྱུག་གི་ ཞལ་བཀོད་ལྟར་དྲག་ཤོས་འཇམ་དབྱངས་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་འགོ་འདྲེན་ཐོག་
སླར་ཡང་རྟེན་དང་བརྟེན་པར་བཅས་པ་ཉམས་གསོ་ཞུས་ཡོདཔ་ཨིན། ཆིབས་རྟེན་གཙོ་ ར་

ཡང་རྒྱུན་འཛུགས་མཛད་ གནས་བདག་གི་ཕོ་བྲང་གི་མདུན་ལུ་ཙན་དན་གྱི་ཤིང་ཅིག་ཡོད་པ་

མཁན་པོ་ཕུན་ཚོགས་བཀྲ་ཤིས།
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དེར་ ཆིབས་ར་བཏགས་པའི་ཕུར་པ་བཟུམ་ཅིག་ཨིན་པས་ དེ་སྐབས་ཙན་དན་ཤིང་གི་རྩ་བ་
ལས་འཕྲལ་འཕྲལ་ར་སྐད་རྐྱབ་པར་གྲགས།

ཕྱི་དར་གྱི་སྐབས་རྫོང་རྒྱ་བསྐྱེད་མཛད་ཚུལ།
༡ བདེ་མཆོག་ལྷ་ཁང་།

ཀྲོང་གསར་དཔོན་སློབ་འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་ ༼༡༨༢༥
-༡༨༨༡༽ གྱི་སྐབས་འབྲུག་ནུབ་
ཕྱོ ག ས་ཁ་ཐུག་གི་མི་སྡེ་དཔོ ན་ཆེན་ཚུ་གིས་འབྲུག་ཤར་ཕྱོ ག ས་ལུ་ཡོ ད་པའི་ཆོས་རྗེ་དང་

གདུང་ མཁོ་ཆེ་དང་ དཔོན་ཆེན་སོགས་ལུ་ གདུག་རྩུབ་ཆེ་བ་དང་ འབྲུག་ནུབ་ཕྱོགས་ཁ་
ཐུག་ལས་ དམག་དཔུང་ཡང་འཕྲལ་འཕྲལ་འོང་སྟེ་ བདེ་བའི་གོ་སྐབས་ཉག་ཕྲ་བར་གནས་

པའི་སྐབས་ལུ་ སྤྱིར་སྐྱེ་འགྲོ་ཡོངས་ཀྱི་ཕན་བདེ་འབྱུང་བའི་ཆེད་དང་ ལྷག་དོན་དུ་འབྲུག་མི་

དམངས་ཀྱི་སྐྱིད་སྡུག་ལུ་དགོངས་ཏེ་ ཀྲོང་གསར་དཔོན་སློབ་ འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་
དབུ་བླ་མཁས་གྲུབ་གཉིས་ལྡན་གྱི་ བླ་མ་བྱང་ཆུབ་བརྩོན་འགྲུས་མཆོག་ལུ་ འབྲུག་རྒྱལ་

ཁབ་ཀྱི་དོན་ལུ་སྐུ་རིམ་ཞབས་བརྟན་སོགས་ཅི་དང་ཅི་བསྒྲུབས་ན་ ཕན་ཐོགས་ཡོད་ཚུལ་གྱི་
སྐོར་ཞུས་པའི་ལན་ལུ་ བདེ་མཆོག་འཁོར་ལོ་སྡོམ་པའི་བསྙེན་པ་དུང་ཕྱུར་དང་ འབྲུག་ཤར་

ནུབ་ལྟེ་བ་ས་གནས་ཀྲོང་གསར་ལུ་རང་ བདེ་མཆོག་གི་ སྐུ་འདྲའི་ཞལ་ནུབ་ཏུ་གཟིགས་པ་
ཅིག་བཞེངས་ཐུབ་བྱུང་ན་གནས་སྐབས་མི་མཐུན་པའི་གཡུལ་ངོ་ཐམས་ཅད་ལས་རྒྱལ་ཞིང་
སྐྱེ་འགྲོ་ཆེ་ཕྲ་ཡོངས་ལུ་བདེ་སྐྱིད་ཀྱི་ཉི་མ་ཤར་བ་མ་ཟད ལྷག་པར་དུ་དཔོན་སློབ་ འཇིགས་

མེད་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་མི་བརྒྱུད་རིམ་པས་ འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཡོངས་ཀྱི་བདག་པོར་འགྱུར་ཚུལ་

མ་འོངས་སྔོན་གཟིགས་ཀྱིས་ལུང་བསྟན་ རྒྱལ་བའི་བཀའ་ལུང་དུ་ཕེབས་དོན་ལྟར་ སྤྱི་ལོ་

༡༨༥༣ རབ་བྱུང་ ༡༤ ཆུ་གླང་ལོར་ ཀྲོང་གསར་དཔོན་སློབ་འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་མཆོག་
གིས་ རྫོང་གི་ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་བྲག་གི་ ངོས་ལས་ཡར་བདེ་མཆོག་གི་གཙུག་ལག་ཁང་ཐོག་
ཚད་གཉིས་མ་ཅན་

ཞལ་ནུབ་བསྒོར་མ་ལོ་འཁོར་གཅིག་གི་ནང་ལུ་ཡོངས་སུ་བསྒྲུབས་པ་

གནང་། ནང་གི་སྐུ་རྟེན་བདེ་མཆོག་གི་ལྷ་ཚོགས་ཡོངས་རྫོགས་བཞེངས་ཏེ་སྐུ་རྟེན་གཙོ་བོའི་
ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་ཡང་ བུམ་ཐང་ཞབས་རྗེས་ཐང་ལས་ཡིན་པ་ཀརྨ་ ལྷ་དབང་དང་ སྤར་

པ་ལུགས་བཟང་ཟེར་བ་གཉིས་བོད་དུ་གནས་བསྐོར་ལ་སོང་སྐབས་ འགྲོ་མགོན་གཙང་པ་རྒྱ་
རས་ཀྱི་སྐུ་ཚིགས་ལས་རང་བྱོན་ཉེར་གཅིག་གི་གྲལ་འདི་ཉིད་ ལ་ཡག་སྟོད་པ་ ལྷས་དར་

ཀྲོང་གསར་རྫོང་གི་ཆགས་རབས།
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གྱི་ནང་རྟེན་ཁྱད་འཕགས་བཅུ་གསུམ་གྱི་ནང་ཚན་ རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་དེ་ བོདཔ་ཅིག་གིས་བཙོང་
དུས་ ཁོང་གཉིས་ཀྱིས་ཉོས་ཏེ་མཐར་འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་ ཕྱག་ཏུ་འབྱོར་བ་འདི་ཉིད་
ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་ལུ་ཕུལ་ཏེ་

སྐུ་རྟེན་ཆ་མཉམ་གྱི་གཟུངས་གཞུགས་ལས་འགོ་བཟུང་

མཇུག་རབ་གནས་ཀྱི་བར་བླ་མ་བྱང་ཆུབ་བརྩོན་འགྲུས་ཀྱིས་མཛད་དེ་བཀྲ་ཤིས་པར་གྱུར།
ནང་རྟེན་བོད་ལས་མར་ཉོས་ཏེ་འབག་མི་འདི་གཉིས་ལུ་
གསུམ་ཚར་རེ་སོར་དགོས་པའི་བཀའ་རྒྱ་གནང་།
སྦྱིན་བཟང་པོ་བསྩལ།

ལོ་བསྟར་བཞིན་དུ་ཞྭ་གོས་ལྷམ་

དེ་བཞིན་ཡུལ་དུ་ས་གཞི་སོགས་གནང་

བདེ་མཆོག་གི་ལྷན་སྐྱེས་དུང་ཕྱུར་སྒྲུབ་དགོས་ཀྱི་རིགས་

གཞུང་

སྤུངས་ཐང་གྲྭ་ཚང་དུ་ལོ་བསྟར་བཞིན་དུ་གནང་བཙུགས་པར་བརྟེན་ ཕྱི་ནང་གི་དགྲ་ཚོགས་
ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་གྱིས་ཞི་སྟེ་

རིམ་པ་བཞིན་དུ་བླ་མ་བྱང་ཆུབ་བརྩོན་འགྲུས་ཀྱི་ལུང་

བསྟན་ལྟར་ འབྲུག་ཤར་ནུབ་ཀྱི་རྫོང་ཁག་ཆ་མཉམ་འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་མངའ་འོག་ཏུ་

ཚུད། གདུང་མཚམས་བདེ་བ་ཐང་གི་མཐའ་དམག་ལས་ཀྱང་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་སྟེ་ ཕྱིས་སུ་སྤྱི་ལོ་
༡༨༧༠ ལུ་ འབྲུག་སྡེ་སྲིད་ཀྱི་ཁྲི་ལུ་བྱོན་ཏེ་ ཆོས་སྲིད་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ཕྱོགས་མཐའ་ཀུན་ཏུ་
རྒྱས་པར་མཛད་དོ།།

༢ འཇིགས་བྱེད་ལྷ་ཁང་།

འབྲུག་རྒྱལ་གཉིས་པ་ འཇིགས་མེད་དབང་ཕྱུག་མཆོག་གིས་ རྒྱལ་བསྟན་སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་
དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་བསྟན་པ་དར་ཞིང་རྒྱས་པའི་ཆེད་དུ་ སྤྱི་ལོ་ ༡༩༣༣ རབ་བྱུང་ ༡༦

པ་ཆུ་བྱ་ལོར་ ཀྲོང་གསར་རྫོང་གི་ཤར་གྱི་ཤག་བསྐོར་དུ་ རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་ལྷ་ཚོགས་ཀྱི་
གཙུག་ལག་ཁང་བཞེངས་ཏེ་

དེ་སྐབས་གཙུག་ལག་ཁང་ཕྱི་ནང་གི་ལས་སྒོའི་སྤྱི་ཁྱབ་པ་

དྲག་ཤོས་འཇམ་དབྱངས་ཀྱིས་འགོ་འདྲེན་ཐོག་ བཟོ་དཔོན་སེང་སྦིས་པ་ཕྲིན་ལས་རྡོ་རྗེ་དང་

བཟོ་གཡོག་གོང་མ་དཀར་གཞོང་པ་པདྨ་དབང་ཆེན་གཉིས་ཀྱིས་གཙོས་བཞེངས་པ་དང་
གཙུག་ལག་ཁང་གི་ཕྱི་ནང་གི་པ་ཏྲའི་རིགས་དང་ལྷག་པར་དུ་མཆོད་གཤམ་གྱི་པ་ཏྲ་ཚུ་ པར་
བཟོ་བ་ཇ་དཔོན་བགྲེས་པ་དང་

པར་པ་འོད་གསལ་གཉིས་ཀྱིས་བརྐོས་པ་དང་

བཤམ་གྱི་དབུས་སུ་འཇིགས་བྱེད་ཞལ་དགུ་མ་

མཆོད་

མི་ཚད་གཉིས་གྱུར་གྱིས་ལྷག་པ་ཅིག་

བཞེངས། དེའི་གཡས་སུ་རྣམ་རྒྱལ་མ་དང་གཡོན་ལུ་ཞབས་དྲུང་གི་སྐུ་བརྙན་དང་ མཐའ་
བསྐོར་དུ་འཇིགས་བྱེད་ཀྱི་འཁོར་ལྷ་བཅུ་གཉིས་བཞེངས།

མཆོད་བཤམ་གྱི་སྟེང་ཐོག་ལུ་གུ་
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མཁན་པོ་ཕུན་ཚོགས་བཀྲ་ཤིས།

རུ་མཚན་བརྒྱད་ཀྱི་སྐུ་འདྲ་ཐམས་ཅད་

འཇིམ་བཟོ་བ་དངོས་གྲུབ་དང་འཇམ་དཔལ་རྡོ་རྗེ་

དཔོན་བསྐལ་བཟང་བསྟན་འཛིན་དང་

སྟོན་པའི་མཛད་པ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་ལྡེབས་རིས་ཚུ་

གཉིས་ཀྱིས་བཞེངས། སྐུ་འདྲ་ཚུ་ཚོན་རྩིས་བོད་གསང་སྔགས་ཆོས་གླིང་པ་ ལྷ་བྲིས་པ་སློབ་
སློབ་དཔོན་ཆོས་གྲགས་ཀྱིས་གནང་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

མཆོད་བཤམ་གྱི་གཡས་ངོས་ཀྱི་ལྡེབ་རིས་ནང་ལུ་ རྟེན་དང་བརྟེན་པར་བཅས་པ་བཞེངས་མི་
སྦྱིན་བདག་

འབྲུག་རྒྱལ་གཉིས་པ་དཔལ་འཇིགས་མེད་དབང་ཕྱུག་དང་

ཚོགས་ཆོས་སྒྲོན་གྱིས་གཙོས་
བརྙན་ཡང་བྲིས་ཏེ་འདུག

མངའ་ཞབས་སུ་གཏོགས་པའི་སྐྱེ་བོ་ཆེ་ཕྲ་ཡོངས་ཀྱི་འདྲ་

སྐུ་རྟེན་གྱི་གཟུངས་གཞུགས་སོགས་ཕུལ་མཁན་ནི་བན་ཆེན་

མཁན་པོ་དང་གཟུངས་སློབ་པ་སངས་བསྟན་འཛིན་གཉིས་ཨིན་པས།

ཡོངས་སུ་གྲུབ་པའི་རྗེས་སུ་རྟེན་འབྲེལ་རབ་གནས་ཀྱང་ཚོགས་དབུར་
དང་

བཙུན་མོ་ཕུན་

ཀྲོང་གསར་རབ་སྡེ་དམངས་ཀྱིས་དབུ་གཙོས་ཏེ་གནང་བ་དང་

ཕྱི་ནང་གི་ལས་སྒོ་

བན་ཆེན་མཁན་པོ་

དུས་དེ་ལས་བཟུང་

འཇིགས་བྱེད་ལྷ་ཁང་འདི་ནང་ རྒྱལ་བསྟན་སྤྱི་དང་ལྷག་པར་དུ་ རྒྱལ་བརྒྱུད་རིམ་བྱོན་ཚུ་གི་
སྐུ་རིམ་ལུ་དམིགས་ཏེ་

འཇིགས་བྱེད་ཀྱི་དབུ་གཏེར་ཉིན་ཞག་བདུན་ཀྲོང་གསར་རབ་སྡེ་

གིས་གནང་བའི་སྲོལ་རྒྱུན་ བཙུགས་པ་ནས་ད་ཚུན་མ་ཆད་པར་གནང་སྟེ་འདུག

༣ མཚན་ཉིད་ལྷ་ཁང་།

མཚན་ཉིད་དེ་ སྔོན་སྤྱི་ལོ་ ༡༧༤༦ ལུ་ སྤུ་ན་ཁ་གཞུང་གྲྭ་ཚང་ལས་མཚན་ཉིད་ཀྱི་སྐྱོར་

དཔོན་ སྦྱིན་པ་རབ་རྒྱས་ཟེར་མི་བླམ་གནས་བརྟན་འགོ་དང་པ་བྱོན་ཏེ་དགེ་སློང་ཞལ་གྲངས་
སུམ་ཅུ་གསར་བཙུགས་མཛད་དེ་

མཚན་ཉིད་ལྷ་ཁང་ཅིག་ཡང་གསར་དུ་བཞེངས་ཏེ་ཡོད་

རུང་ བར་སྐབས་ཅིག་ལས་དགེ་འདུན་གྱི་ཞལ་གྲངས་མང་སོང་རུང་ དགེ་སློང་ཚུ་བསྐྱེད་
ཆོག་ཀུན་རྫོབ་ཀྱི་ཆོ་ག་ལག་ལེན་ལ་མཁས་པ་ཙམ་ལས་

ཧེ་མ་བཟུམ་སྦེ་ལུང་རྟོགས་ཀྱི་

བསྟན་པ་འཛིན་པའི་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་ བསླབ་སྦྱིན་གྱི་མཁན་པོ་དང་ ཆོས་འཆད་ཀྱི་མཁན་
པོ་སོགས་ འཐོན་ནི་མེདཔ་ལས་མཚན་ཉིད་ཀྱི་སྡེ་ཅུང་ཟད་ཉམས་ཆག་ཏུ་སོང་བར་ གོང་ས་
ཨོ་རྒྱན་དབང་ཕྱུག་མཆོག་གིས་གཟིགས་ཏེ་

སློབ་དཔོན་ཉི་མ་རྡོ་རྗེ་དང་ཨོ་རྒྱན་དཔལ་འབྱོར།

བོད་ལྗོངས་སུ་ཡོད་པའི་བཤད་གྲྭའི་སྡེ་ཚུ་ལུ་
སྨིན་དྲུག་ཚུ་བཏང་སྟེ་

དེ་ཚུ་གིས་ཐོས་

ཀྲོང་གསར་རྫོང་གི་ཆགས་རབས།
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བསམ་མཐར་ཕྱིན་བྱས་ཏེ་སླར་འབྲུག་ཡུལ་དུ་འབྱོར་སྐབས་

སྨིན་དྲུག་མཆོག་དགེ་བཤེས་

ཀྱི་ གོ་གནས་ཐོབ་ཅིང་བོད་ལྗོངས་སུ་ཡང་གྲགས་པ་ཐོན་པ་ལྟར་ དུས་རབས་ ༡༩ པའི་
མཇུག་ཙམ་ལུ་གོང་ས་ཨོ་རྒྱན་དབང་ཕྱུག་གིས་ཀྲོང་གསར་དུ་མཚན་ཉིད་སྦྱང་བའི་སྡེ་ཅིག་
ལོག་བཙུགས་ཏེ་

བློ་གསར་སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གི་སློབ་དཔོན་དུ་དགེ་བཤེས་སྨིན་དྲུག་མཆོག་

བསྐོས་གནང་ནུག

མཚན་ཉིད་སྦྱང་བའི་སློབ་ཕྲུག་ཡང་

གཞུང་གྲྭ་ཚང་ལས་སྲིད་ཞི་རྣམ་རྒྱལ་དང་ངག་དབང་

རྒྱལ་མཚན། མི་ཕམ་དབང་པོ་དང་ཤེས་རབ་རྡོ་རྗེ་སོགས་བྱོན་ བློ་གསལ་སློབ་ཕྲུག་དེ་ཚུ་
གིས་ཡང་གཞུང་ལུགས་སུ་

ཐོས་བསམ་མཐར་ཕྱིན་བྱས་ཏེ་

ཕྱིས་སུ་འབྲུག་རྒྱལ་གཉིས་

པའི་སྐབས་བསྟན་འཛིན་གྱི་སྐྱེས་བུ་གཅིག་ལས་གཅིག་འགྲོ་དོན་ཆེ་བ་བྱུང་། མཚན་ཉིད་ཀྱི་
སློབ་གྲྭ་གསར་དུ་བཙུགས་པའི་སྐབས་
ཁང་ཆེ་བ་ཅིག་

སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ཐོས་བསམ་བྱེད་ས་རྟེན་གཙུག་ལག་

རྨང་གཞི་ལས་སླར་ཡང་རྒྱ་བསྐྱེད་གསར་དུ་བཞེངས་དགོས་པའི་བཀོད་བྱ་

ཚུ་ གོང་ས་མཆོག་གིས་རང་གི་མགྲོན་གཉེར་ ར་དི་པ་ཨུ་རྒྱན་རྡོ་རྗེའམ་བཀྲ་ཤིས་ལྡིང་ཁ་པ་

ལུ་ བཀའ་རྒྱ་གནང་བ་ལྟར་ མགྲོན་གཉེར་ཨོ་རྒྱན་རྡོ་རྗེ་གིས་ཡང་ ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་
གི་སྒོ་ལས་འགོ་འདྲེན་འཐབ་སྟེ་ མི་འགྱུར་ལྷ་ཁང་གི་སྦོ་ལོགས་ཁར་རྫོང་གི་ནུབ་ཕྱོགས་ཀྱི་
ལྕགས་རི་ལས་ཡར་

གཙུག་ལག་ཅིག་བཞེངས་ཏེ་

ནང་རྟེན་ཡང་ཤེས་རབ་ཀྱི་ལྷ་མཆོག་

འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ཀྱིས་གཙོ་བོར་བྱས་པའི་

རྒྱལ་བའི་དགོངས་འགྲེལ་

མཛད་མཁན་ རྒྱ་གར་གྱི་པཎ་ཆེན་རྒྱན་དྲུག་མཆོག་གཉིས་སོགས་བཞེངས། མ་འོངས་པ་ན་

འབྲུག་ཡུལ་དུ་ལུང་རྟོགས་ཀྱི་བསྟན་པ་མུ་མཐུད་དེ་ ཡུན་རིང་གནས་པའི་ཆེད་དུ་གོང་ས་ཨོ་

རྒྱན་དབང་ཕྱུག་མཆོག་གིས་ཐུགས་བསྐྱེད་རྒྱ་ཆེ་ས་ལས་བཞེས་ཏེ་ སྤྱི་ལོ་ ༡༩༡༧ ལོར་
ཁམས་ཕྱོགས་སུ་ཡོད་པའི་རྫོགས་ཆེན་ཤྲཱི་སིང་ཧའི་བཤད་གྲྭར་མཁན་ཆེན་ གཞན་ཕན་ཆོས་
ཀྱི་སྣང་བའི་སྐུ་མདུན་དུ་གཞུང་སྤུངས་ཐང་གྲྭ་ཚང་ལས་

བློ་གསལ་ཞིང་ཤེས་རིག་བཀྲ་བ་

ཞུས་དག་པ་བསྟན་པ་རིན་ཆེན་དང་ཨ་ཅོ་པ་སངས། ཀྲོང་གསར་གྲྭ་ཚང་ལས་རིན་ཆེན་རྡོ་རྗེ་
དང་པདྨ་ཚེ་རིང་།

བསྐལ་བཟང་དང་རིགས་བཟང་ཚུ་འཚོ་བའི་མཐུན་རྐྱེན་སྦྱར་ཏེ་བཏང་

ཞིནམ་ལས་ དེ་ཚུ་གིས་ཡང་ཐོས་བསམ་མཐར་ཕྱིན་བགྱིས་ཏེ་ སླར་འབྲུག་ཏུ་བྱོན་ནས་ལ་

ལུ་གིས་བཤད་གྲྭའི་མཁན་པོ་མཛད། ལ་ལུ་གིས་གྲྭ་ཚང་གི་བླམ་མཛད། ལ་ལུ་གིས་ཕྱོགས་
མཐའི་དགོན་སྡེ་ཚུ་གི་དབུ་འཛིན་མཛད་པ་སོགས་

གོང་ས་ཨོ་རྒྱན་དབང་ཕྱུག་གི་ཐུགས་
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དོན་ལྟར་

མཁན་པོ་ཕུན་ཚོགས་བཀྲ་ཤིས།

འབྲུག་ལུ་སླར་ཡང་ལུང་རྟོགས་ཀྱི་བསྟན་པ་སྲོག་མཐུད་ཀྱི་ཕྱག་རྗེས་སྦོམ་མཛད་

དེ་ མཚན་ཉིད་ལྷ་ཁང་འདི་སྔོན་བཞེངས་པ་ལས་ ད་ཚུན་ཉམས་གསོ་མ་ཞུ་བར་ཡུན་རིང་

ལུས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་ ཤིང་ཆ་དང་རྩིག་པ་ཧ་ཅང་རྙིང་པར་སོང་བ་ལུ་བརྟེན་ ད་རེས་གསེར་ཁྲི་
ལུ་བཞུགས་མི་དཔལ་མི་དབང་འཇིགས་མེད་སེངྒེ་དབང་ཕྱུག་གི་སྐབས་ སྤྱི་ལོ་༡༩༨༣ ལོར་

ཉམས་གསོ་ཞུས་ཡོདཔ་ད་ དེ་སྐབས་སྟེང་ཐོག་གཅིག་ཡར་སེང་རྐྱབ་སྟེ་ ནང་གི་སྐུ་རྟེན་ཚུ་
ཧེ་མ་ག་ཨིན་མི་རང་འཇགས་བཞག་སྟེ་

ལྡེབས་རིས་ཀྱི་ཐད་སྦིས་པ་སློབ་རྡོ་རྗེ་དང་རྡོ་གྲོང་

པ་ཉི་མ། ཚང་ཁར་པ་དབང་ཕྱུག་ཚུ་གིས་གསར་དུ་བཞེངས་པའོ།།

༤ ཆོས་རྩེའི་རྨུགས་བཙན་གནས་ཁང་།
གོང་ས་ཨུ་རྒྱན་དབང་ཕྱུག་གི་མགྲོན་གཉེར་
གིས་

མང་སྡེའི་ཡུལ་ལུང་ཀུན་གྱི་བདག་པོ་

ར་དི་པ་ཨོ་རྒྱན་རྡོ་རྗེའམ་བཀྲ་ཤིས་ལྡིང་ཁ་པ་
མཐུ་བོ་རྨུགས་བཙན་གྱི་གནས་ཁང་ཕྱི་ནང་

ཡོངས་རྫོགས་གསར་དུ་བཞེངས་ཏེ་ ནང་གི་སྐུ་རྟེན་དང་དང་ཀ་ཁྲབ། ལྡེབས་རིས་དང་ཉེར་
མཁོའི་མཆོད་ཆས་དང་བཅས་པ་བསྒྲུབས་ཏེ་ སྤྱིར་རྒྱལ་བསྟན་རིན་པོ་ཆེ་སྲུང་སྐྱོབས་ཀྱི་བྱ་ར་

བྱེད་པ་དང་ ལྷག་དོན་དུ་ མང་སྡེའི་ཚོ་བཞིའི་ཡུལ་ལུང་ན་གནས་བདག་གི་གསོལ་ཁ་ རྒྱུན་
མར་གནང་བའི་སྲོལ་གཏོད་བཞིན་དུ་ དེང་སང་ཡང་མ་ཆད་པར་གནང་ནི་འདུག་གོ།

༥ ཕྱོགས་ཀྱི་འཛུལ་སྒོ་ཆེན་པོ་བཞི་དང་རྡོ་གཅལ་རིམ་པ་བཞི།
ཀྲོང་གསར་རྫོང་འདི་ལུ་ཤར་ལྷོ་ནུབ་བྱང་བཅས་
ཤར་སྒོ་དང་ནུབ་སྒོ་

གཉིས་ནི་སྒོ་ཆེན་གཙོ་བོ་ཨིན་པས།

ཕྱོགས་བཞི་ལུ་འཛུལ་སྒོ་ཆེན་པོ་བཞི་དང་

སྔོན་གྱི་དུས་སུ་འབྲུག་ཤར་ནུབ་ཀྱི་མི་ཆེན་དཔོན་ཆེན་

དང་ ཚོང་པ་ཞིང་པ་ཐམས་ཅད་ཤར་ནུབ་གཉིས་ལས་འགྲོ་འགྲུལ་འབད་བའི་སྐབས་ཤར་སྒོ་

དང་ ནུབ་སྒོ་གཉིས་ལས་བཙར་ཏེ་འགྱོ་དགོཔ་མ་གཏོགས་སྒོ་འདི་གཉིས་ལས་ མ་ཐོན་པར་
འགྲུལ་པ་གཅིག་ཀྱང་གསང་ལམ་དང་
མས།

བྱང་སྒོ་དང་ལྷོ་སྒོ་གཉིས་ནི་

བསྐོར་ལམ་ལས་འགྲོ་འགྲུལ་འབད་ས་མེདཔ་ཨིན་

སྔོན་དུས་སུ་རྫོང་ནང་གི་མི་ཚུ་གི་དོན་ལུ་གསང་ལམ་

བཟུམ་གཅིག་ཨིན་པས། དེང་སང་ནི་ དུས་ཀྱི་འཕོ་འགྱུར་དང་མི་རྟག་པའི་རང་བཞིན་ལས་
ད་ལྟོ་ལག་ལེན་འཐབ་བཞིན་པ་ནི་ བྱང་སྒོ་དང་ཤར་སྒོ་རྐྱངམ་ཅིག་མ་གཏོགས་ སྒོ་གཞན་

ཀྲོང་གསར་རྫོང་གི་ཆགས་རབས།
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གཉིས་པོ་ལག་ལེན་འཐབ་སྲོལ་མེད། ལྷག་པར་དུ་ བྱང་སྒོ་འདི་དེང་སང་གི་འཛུལ་སྒོ་གཙོ་
ཅན་ཅིག་ལུ་གྱུར་ཏེ་འདུག
ཤར་སྒོ་ནི་

རྟ་རྭ་ནང་ཡོད་པའི་མི་དང་ཆུ་འཁོར་མ་ཎི་ལུ་འགྱོ་མཁན་ཚུ་གིས་

འཐབ་པའི་ཆེད་ཉིན་མོར་ཤར་སྒོ་ཕྱེ་སྟེ་བཞག་ནི་འདུག

ལྷོ་སྒོ་ནི་

ལག་ལེན་

དགུ་གཏོར་དང་གཏོར་

རྒྱབ་སོགས་འཕང་པའི་སྐབས་རྐྱངམ་ཅིག་ཕྱེཝ་ཨིནམ་ད་ ཤར་ནུབ་ཀྱི་འཛུལ་སྒོ་གཉིས་ཀྱི་
བར་འཁྱམས་ཀྱི་ཐོག་ལུ་
འདུག

རྒྱལ་བ་རིགས་ལྔ་དང་མི་འཁྲུགས་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཚུ་བྲིས་ཏེ་

དེ་ནི་ཤར་ནུབ་ཀྱི་སྒོ་ལས་འཛུལ་རེ་འཛུལ་ཚད་

ཚེ་རབས་ཀྱི་ལས་ངན་སྡིག་སྒྲིབ་

ཐམས་ཅད་དག་པའི་ཆེད་དུ་བླ་མ་སྐྱེ་ཆེན་དམ་པ་ཚུ་གི་བཀའ་ལུང་བཞིན་

སྔོན་གྱི་ལྷ་བྲིས་

པ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་མི་གཟུགས་སུ་བྱོན་པ་ཚུ་གིས་བྲིས་ཡོདཔ་ཨིན་པས།
དུ་

ཤར་སྒོའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཚུ་གང་བས་རྩ་ཆེ་ཚུལ་ནི་

ལྷག་པར་

སྔོན་བླ་མ་བྱང་ཆུབ་བརྩོན་འགྲུས་

དང་ བན་ཆེན་མཁན་པོ་ རྒྱལ་བ་ཀརྨ་ པ་སོགས་ བླ་མ་ས་ཐོབ་ཀྱི་གང་ཟག་ཚུ་གིས་ཐུགས་
སྨོན་གྱི་རབ་གནས་ཐེབས་པའི་སྒོ་སྲུང་གི་དཀྱིལ་འཁོར་རྩ་ཆེན་ཨིནམ་ལས་

ལན་གཅིག་

འཛུལ་མི་གིས་ཀྱང་སྡིག་སྒྲིབ་དག་པ་དང་

ཚེ་བསོད་རླུང་རྟ་སོགས་དརཝ་ཨིན་ཟེར་སླབ་

མཆོག་བཞུགས་པའི་གཟིམ་ཅུང་ཨིན་མས།

དེང་སང་ཁྲིམས་ཁང་གི་ཡིག་ཚང་བཙུགས་ཏེ་

ཨིན་མས།

ཤར་སྒོའི་བར་ཐོག་ལུ་

སྔོན་ཀྲོང་གསར་དཔོན་སློབ་འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་

འདུག སྔོན་ཤར་ནུབ་ཀྱི་མི་ངན་ཚུ་གིས་ ང་བཅས་ཀྲོང་གསར་ལས་མི་འགྱོ་ ཀྲོང་གསར་
ལས་འགྱོ་བ་ཅིན་མི་འདོད་བཞིན་དུ་

དཔོན་སློབ་འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་འོག་ལས་

ཕྱག་དབང་ཞུས་ཏེ་འགྱོ་དགོཔ་འོང་ཟེར་སླབ་སྲོལ་འདུག
ཀྲོང་གསར་རྫོང་ནང་

ཡར་བྱང་ཕྱོགས་ཀྱི་སྤོ་ཏོག་གུ་ཡོད་པའི་ཆོས་རྗེ་མི་འགྱུར་ལྷ་ཁང་གི་

མདུན་ལས་མར་ ལྷོ་ཕྱོགས་ལུ་ཡོད་པའི་མཆོད་རྟེན་ལྷ་ཁང་གི་མདུན་ཚུན་ རྡོ་གཅལ་རིམ་

པ་བཞི་གི་བརྩིགས་ཏེ་འདུག མི་འགྱུར་ལྷ་ཁང་དང་ཀུན་རྭ་གི་མདུན་ལུ་ཡོད་པའི་རྡོ་གཅལ་
འདི་ལུ་ས་སྒོ་ཟེར་ཡང་སླབ་ཨིན་མས།

རྡོ་གཅལ་འདི་ནང་དགེ་འདུན་པ་ཚུ་སྐུ་ངལ་གནང་

སའི་ས་སྒོ་གཙོ་ཅན་དང་ སྔོན་སྤོས་བཟོའི་སྐབས་ རྡོ་གཅལ་འདི་ནང་སྤོས་སོགས་སྐམ་པའི་

ས་སྒོ་དང་ མཚན་ཉིད་ཀྱི་སློབ་གྲྭ་ཚུ་ བགྲོ་གླེང་གནང་སའི་ས་གོ་ཅིག་ཡང་ཨིན་པ་ལུ་བརྟེན་
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རྡོ་གཅལ་གྱི་མིང་ལུ་ས་སྒོ་ཟེར་སླབ་པ་མ་ཚད

མཁན་པོ་ཕུན་ཚོགས་བཀྲ་ཤིས།

ས་སྒོ་འདི་ནང་ཀྲོང་གསར་རབ་སྡེ་དམངས་

བཞུགས་སའི་གྲྭ་ཚང་གི་ས་སྒོ་འདི་ནང་ཨིནམ་ལས་

ས་སྒོ་ཟེར་ཡོངས་གྲགས་སླབ་སྲོལ་

དར་ནུག དེའི་འོག་ལུ་ འཇིགས་བྱེད་ལྷ་ཁང་དང་ཐུབ་དབང་ལྷ་ཁང་གི་མདུན་ལུ་ རྡོ་གཅལ་
སྦོམ་ཅིག་འདུག

དེ་ནི་ལོ་ལྟར་གྱི་ཚེས་བཅུ་དང་དགའ་སྟོན་གཞན་སྦོམ་ཚུ་གནང་སའི་རྡོ་

གཅལ་ངོ་མ་ཨིན་མས།

རྡོ་གཅལ་འདི་ནང་བླ་མ་སྐྱེ་ཆེན་དམ་པ་དང་དཔོན་ཆེན་སྐུ་བསོད་དབང་ཐང་ཅན་གྲངས་ལས་

འདས་པས་ཞབས་ཀྱིས་བཅགས་ཤིང་བྱིན་གྱིས་བརླབས་གནང་གནངམ་ཅིག་ཨིན་པས།
སྔོན་དུས་སུ་

ཚེས་བཅུའི་དགའ་སྟོན་རྡོ་གཅལ་འདི་ནང་འགོ་བཙུགས་པ་ལས་བཟུང་ ད་

ལྟའི་བར་ལོ་ལྟར་བཞིན་མ་ཆད་པར་སྐུ་འཆམ་སོགས་གནང་སའི་རྡོ་གཅལ་ཨིན་པས། དེའི་
འོག་ཏུ་ཤར་སྒོ་དང་ནུབ་སྒོ་གཉིས་ཀྱི་བར་མཚམས་གཞུང་ལམ་ཡོད་སར་ རྡོ་གཅལ་ཆུང་ཀུ་
ཅིག་འདུག དེ་ནི་སྔོན་ཤར་ནུབ་ཀྱི་འགྲོ་འགྲུལ་འབད་མི་དྲག་ཞན་ཆེ་ཆུང་མེད་པ་ རྡོ་གཅལ་
འདི་ལས་བཙར་ཏེ་འགྱོ་བའི་རྡོ་གཅལ་ཨིན་མས།
འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་དང་

སྔོན་དུས་སུ་ཀྲོང་གསར་དཔོན་སློབ་

འབྲུག་རྒྱལ་གཉིས་པ་འཇིགས་མེད་དབང་ཕྱུག་གི་སྐབས་

འབྲུག་ཤར་ནུབ་ཕྱོགས་སུ་འགྲོ་འགྲུལ་འབད་མི་ཚུ་

རྡོ་གཅལ་འདི་ནང་འབྱོར་ཚེ་གོང་མའི་

སྐུ་བསོད་དབང་ཐང་ཆེ་བའི་སྟོབས་ཀྱིས་ ནང་གི་དབུགས་ཀྱི་རྒྱུ་བ་ཡང་ཤུགས་ཆེར་གཏོང་མི་
ནུས་པ་ ལུས་གཟུགས་འདར་ཏེ་འགྱོ་སའི་རྡོ་གཅལ་ཨིན་པས།

དེའི་འོག་ཏུ་མཆོད་རྟེན་ཁང་གི་མདུན་ལུ་ཡོད་པའི་རྡོ་གཅལ་ནི་ སྔོན་ཆོས་རྗེ་མི་འགྱུར་བརྟན་

པ་དང་ ནས་ལུང་པ་ཤེས་རབ་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱི་སྐབས་ལས་རང་ཡོད་མ་ཚད་ ཕྱིས་སུ་རྡོ་གཅལ་
འདི་ནང་འབྲུག་རྒྱལ་གཉིས་པ་འཇིགས་མེད་དབང་ཕྱུག་གི་

སྐབས་མི་ངན་བཀྲ་ཤིས་པ་ཚུ་

ཁྲིམས་གཅོད་ཀྱི་དྲི་བརྩད་འབད་ས་དང་ དེ་སྐབས་མི་དབང་འཇིགས་མེད་དབང་ཕྱུག་མཆོག་
གཟིམ་ཅུང་གི་

སྒོ་ཅུང་ལས་མར་རྡོ་གཅལ་ལུ་གཟིགས་ཏེ་

བཀའ་རྒྱ་ཚུ་གནང་སའི་རྡོ་

གཅལ་ཨིན་མས། ལོ་གསར་དང་དུས་སྟོན་ཆེ་བའི་སྐབས་ རྡོ་གཅལ་འདི་ནང་ཕྱག་སྒརཔ་
ཚུ་གྲལ་བཅད་དེ་ མཛའ་ཅུམ་གྱི་གསོལ་རས་ཚུ་ཞུ་སའི་ས་གོ་ཡང་ཨིནམ་སྦེ་བཤདཔ་མས།

ཀྲོང་གསར་རྫོང་གི་ཆགས་རབས།
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ཀྲོང་གསར་གྱི་རྫོང་འདི་ཉིད་

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ས་གནས་ཆགས་སྟངས་ཀྱི་བཀོད་པ་དང་

༦ འབྲུག་ཤར་ཕྱོགས་འཁོར་ལོ་རྩིབས་བརྒྱད་ཀྱི་ལྟེ་བ་ཡིན་ཚུལ།

འཁྲིལ་བ་ཅིན་ ནུབ་ཕྱོགས་ཐིམ་ཕུག་ལས་ཀྲོང་གསར་ཚུན་དང་ ཤར་ཕྱོགས་གཞོང་སྒར་

རྫོང་རྙིང་པ་ལས་ཀྲོང་གསར་ཚུན་ ས་ཚད་དཔག་ན་ ཀྲོང་གསར་རྫོང་འདི་ འབྲུག་ཤར་ནུབ་
ཀྱི་ལྟེ་བ་ལུ་ཀྲིག་ཀྲི་ཆགས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན།
བརྒྱད་ཀྱི་ལྟེ་བ་ཟེར་མི་འདི་
ཏེ་ཡོདཔ་མ་ཚད་

ཨིན་རུང་འབྲུག་ཤར་ཕྱོགས་འཁོར་ལོ་རྩིབས་

ས་གནས་ཡུལ་ལྗོངས་ཀྱི་ཆགས་ཚུལ་གྱི་བཀོད་པ་དང་འཁྲིལ་

ཆོས་སྲིད་ཀྱི་བྱ་སྒོ་སྐྱོང་ཚུལ་གྱིས་དབང་དུ་བྱས་ན་ཡང་

ཕྱོགས་འཁོར་ལོ་རྩིབས་བརྒྱད་ཀྱི་ལྟེ་བ་ཟེར་སླབ་ཨིན་མས།

འབྲུག་ཤར་

སྔོན་སྤྱི་ལོ་ ༡༦༤༧ ཙམ་ལུ་ཞབས་དྲུང་གི་བཀའི་ལུང་བསྟན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཆོས་རྗེ་མི་
འགྱུར་བརྟན་པས་ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་རྫོང་དྲུག་གི་དཔོན་ཆེན་དང་ དེའི་མངའ་འོག་ལུ་ཡོད་པའི་

འབངས་མི་སེར་དུམ་ཚན་སོ་སོར་བཅས་ཏེ་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་ ཤར་ཕྱོགས་ཚ་ཚི་ལས་ཡབ་
བསྟན་པའི་ཉི་མའི་ཟུར་སྲས་

བླ་མ་རྣམ་སྲས་དང་གཞུང་ལས་གཞུང་མགྲོན་གཉེར་འབྲུག་

རྣམ་རྒྱལ། དབུ་མཛད་དམ་ཆོས་རབ་རྒྱས་དང་བཀའ་བློན་ནོར་བུ། དེ་ལས་ སྐུ་དྲུང་པད་

དཀར་ཆོས་འཕེལ་བཅས་ཀྱིས་ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་མངའ་འབངས་ཐམས་ཅད་དབང་དུ་འདུས་ཏེ་
ཞབས་དྲུང་གི་ཆོས་གཞིས་སུ་ཕུལ།

དེ་བསྒང་ཤར་ཕྱོགས་སུ་ཡོད་པའི་རྫོང་དྲུག་ཟེར་བ་ནི་

དེང་སང་བཟུམ་རྫོང་བཞེངས་ཏེ་མེད་རུང་ཡུལ་ལུང་དེ་དྲུག་ལུ་ དབང་བའི་དཔོན་ཆེན་བཀའ་

དབང་བཙན་པོ་ཁོ་རང་ཚུ་བཞུགས་སའི་རྒྱལ་མཁར་དང་ རྫོང་ཆུང་རེ་ཡོདཔ་ཨིན་མས། དེ་

དྲུག་གི་དཔེར་ན་བུམ་ཐང་ལུ་ཆོས་འཁོར་སྡེ་པ་དང་ ཀུར་སྟོད་ལྷུན་རྩེ་ལུ་རག་ས་པའི་དཔོན་
པོ་ལྷ་བུ་དར། གཞོང་སྒར་ལུ་སྟོང་ཕུ་རྒྱལ་པོ་དང་ཆོས་མཛད་དཀར་པོ་གདུང་། བཀྲ་ཤིས་
སྒང་ལུ་རྒྱལ་པོ་ཚེ་དབང་དང་།

དོང་སྟིར་བཀྲ་ཤིས་གཡང་རྩེ་ལུ་ཁོ་ལོང་རྒྱལ་པོ།

གཞལ་སྒང་ལུ་ཉ་མཁར་གདུང་བཅས་ཀྱིས་དབང་སྟེ་སྡོད་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

དེ་ལས་

ཆོས་རྗེ་མི་འགྱུར་བརྟན་པའི་སྒྱུ་ཐབས་ཀྱིས་ དཔོན་ཆེན་དེ་ཚུ་ཆ་མཉམ་ཞི་དྲག་གཉིས་ཀྱི་སྒོ་
ལས་དབང་དུ་འདུས་ནས་ས་གནས་དེའི་འགག་བསྡམ་ས་ལུ་

རྫོང་ཆེན་རེ་བཞེངས་པ་ལུ་

བརྟེན་ཏེ་ ཕྱིས་སུ་ཤར་གྱི་རྫོང་ཆེན་དྲུག་ཟེར་སླབ་སྲོལ་དརཝ་ལས་ དཔེར་ན་བུམ་ཐང་བྱ་

དཀར་ལས་ ངག་དབང་རབ་བརྟན་ལུ་བཀའ་བསྐོས་གནང་སྟེ་ ད་ལྟོ་གི་བུམ་ཐང་གཡུལ་

མཁན་པོ་ཕུན་ཚོགས་བཀྲ་ཤིས།
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རྒྱལ་རྫོང་འདི་བཞེངས། དེ་བཞིན་དུ་ཝེང་མཁར་ལུ་བཀྲ་ཤིས་སྒང་རྫོང་དང་། ཁོ་ལོངས་པ་ཚུ་
གིས་དོང་སྟིར་བཀྲ་ཤིས་ཡང་རྩེ་རྫོང་། ཀུར་སྟོད་པ་ཚུ་གིས་ལྷུན་རྩེ་རྫོང་དང་། གཞོང་སྒར་གྱི་

མི་ཚུ་གིས་གཞོང་རྫོང་རྒྱ་བསྐྱེད་དེ་བཞེངས། དེ་ལས་ ཁེངས་རིགས་རྣམ་གསུམ་གྱི་གཞལ་
སྒང་རྫོང་རྒྱ་བསྐྱེད་དེ་བཞེངས་ཏེ་
སྙད་དར་ཡོདཔ་ཨིན།

དེ་ལས་བཟུང་ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་རྫོང་ཆེན་དྲུག་ཟེར་བའི་ཐ་

རྫོང་དེ་ཚུ་ལུ་རྫོང་གི་གལ་ཅན་དང་ཡུལ་མིའི་རྒྱ་ཆེ་ཆུང་དང་བསྟུན་

ལ་ལུ་གི་ཐད་རྫོང་དཔོན་དང་ལ་ལུ་རྫོང་ཚབ།

ལ་ལུ་རྫོང་སྲུང་པ་སོགས་གོ་གནས་ཆེ་ཆུང་ཚུ་

ཡང་ ཀྲོང་གསར་སྤྱི་བླའམ་ཀྲོང་གསར་དཔོན་སློབ་ཀྱིས་བསྐོ་བཞག་མཛད་ཡོདཔ་ཨིན་མས།
རྒྱུ་མཚན་དེ་ལུ་བརྟེན་

ཀྲོང་གསར་རྫོང་འདི་འབྲུག་ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་རྫོང་ཁག་ཚུ་གི་ལྟེ་བ་ལུ་

གྱུར་ཡོདཔ་ཨིན།

རྫོང་དེ་ཚུ་གིས་གཞུང་ལུ་ཁྲལ་དང་འུར་ལའི་ཞབས་ཏོག་སོགས་ གང་དང་གང་སྒྲུབ་དགོ་རུང་
ཀྲོང་གསར་དཔོན་སློབ་ལུ་ཞུས་གཏུགས་འབད་དགོསཔ་ཨིན་མས།

ཀྲོང་གསར་རྫོང་དང་

དཔོན་སློབ་འདི་ཆོས་སྲིད་ཀྱི་བྱ་སྒོ་ལུ་དབང་ཚད་སྦོམ་ཡོད་པའི་ལྟེ་བ་ཅིག་ལུ་གྱུརཝ་ལས་
འབྲུག་ཤར་ཕྱོགས་འཁོར་ལོ་རྩིབས་བརྒྱད་ཟེར་ཡང་སླབ་སྲོལ་ཡོདཔ་ལས་ དེ་བརྒྱད་ནི་ཀྲོང་

གསར་དང་བུམ་ཐང་། གཞལ་སྒང་དང་གཞོང་སྒར། བཀྲ་ཤིས་སྒང་། ཀུར་སྟོད་དང་བཀྲ་

ཤིས་གཡང་རྩེ། དེ་ལས་ གདུང་བསམ་བདེ་ཝང་ཁ་བཅས་ཨིན། དེ་བརྒྱད་ཀྱི་རྫོང་དཔོན་
དང་འབངས་མི་སེར་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྐྱིད་སྡུག་ཞུ་ས་
གསར་འདི་

ཀྲོང་གསར་ཨིནམ་ལས་བརྟེན་ཀྲོང་

འབྲུག་ཤར་ཕྱོགས་འཁོར་ལོ་རྩིབས་བརྒྱད་ཀྱི་ལྟེ་བ་ཟེར་སླབ་ཨིན་མས།

དེ་

ཡང་འཁོར་ལོ་ཞེས་པ་ནི་ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་ རྫོང་ཁག་རང་རང་སོ་སོའི་ལུང་པའི་ཐོན་ཁུངས་དང་
མི་སྟོབས་ཆེ་ཆུང་སོགས་འབྱུང་བ་ལུ་བརྟེན་

འབྱུང་ཁུངས་སུ་འཁོར་ལོ་ཟེར་བ་མིན་ནམ་

སྙམ། དཔེར་ན་ཀྲོང་གསར་དཔོན་གྱི་འཁོར་ལོ་དང་། བུམ་ཐང་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ། གཞལ་
སྒང་གདུང་གི་འཁོར་ལོ།

གཞོང་སྒར་ཕྱུགས་ཀྱི་འཁོར་ལོ།

བཀྲ་ཤིས་སྒང་མིའི་འཁོར་ལོ།

ཀུར་སྟོད་རྫོང་གི་འཁོར་ལོ། དེ་ལས་ གདུང་བསམ་ཤིང་འབྲས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བཅས་མིན་ནམ་
སྙམ། དཔེར་ན་ཀྲོང་གསར་རྫོང་གི་དཔོན་སློབ་ཚུ་ གཅིག་ལས་གཅིག་ནང་གི་ཐུགས་རིག་
གི་རྣམ་དཔྱོད་དང་

སྐུ་བསོད་དབང་ཐང་ཆེ་བའི་དཔོན་ཤ་སྟག་བྱུང་དང་འབྱུང་བཞིན་པ་ལུ་

བརྟེན་ཀྲོང་གསར་དཔོན་གྱི་འཁོར་ལོ་ཟེར་བ་དང་ལྷག་པར་དུ་

འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཡུག་

ཀྲོང་གསར་རྫོང་གི་ཆགས་རབས།
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གཅིག་ཏུ་དབང་བའི་ འབྲུག་བརྒྱུད་འཛིན་གྱི་རྒྱལ་པོ་ཡང་ ཀྲོང་གསར་གྱི་རྫོང་འདི་ནང་ལས་

བྱོན་ཡོདཔ་ལས་ཀྲོང་དཔོན་གྱི་འཁོར་ལོ་འབྱུང་ཁུངས་ལྟེ་བ་ཅིག་ལུ་གྱུར། དེ་བཞིན་དུ་བུམ་
ཐང་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ཟེར་བ་ཡང་ བུམ་ཐང་ཕྱོགས་སུ་སྔོན་དང་ཕུགས་ལས་བླ་མ་དང་གྲུབ་
ཐོབ།

གཏེར་སྟོན་དང་སྤྲུལ་སྐུ་སོགས་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་བྱོན་ཏེ་

སེམས་ཅན་གྱི་འགྲོ་དོན་

དཔག་ཏུ་མེད་པ་མཛད་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཆོས་འབྱུང་དང་རྒྱལ་རབས་ཚུ་ལས་གསལ་བ་བཞིན་
བུམ་ཐང་སྟོད་སྨད་གཉིས་ཀྱི་ཡུལ་ཚན་གྱི་མིང་ཡང་
འཁོར་སྨད་ཟེར་སླབ་སློལ་ད་ལྟོ་ཡང་ཡོད།

བུམ་ཐང་ཆོས་འཁོར་སྟོད་དང་ཆོས་

སྔོན་སྤྱི་ལོ་ ༧༣༧ གི་ལོར་ གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་ཡང་འགོ་དང་པ་བུམ་ཐང་ལུ་བྱོན་ཏེ་ས་གཞི་

ཐམས་ཅད་བྱིན་གྱིས་བརླབས། གསང་སྔགས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་ཆོས་འཁོར་ཡང་འགོ་དང་

པ་ བུམ་ཐང་གི་རྒྱལ་པོ་སིནྡྷུ་རཱ་ཛ་བློན་འབངས་འཁོར་དང་བཅས་པ་ལུ་བསྐོར་གནང་། བར་
དུ་གཏེར་སྟོན་པད་གླིང་དང་རྡོར་གླིང་སོགས་བྱོན་ཏེ་རྟེན་གཙུག་ལག་ཁང་སོགས་བཞེངས།

ལྷག་པར་དུ་ ཆོས་འཁོར་སྡེ་པ་ཀུན་ཐུབ་ཀྱི་ནང་མི་འཁོར་དང་བཅས་པ་ལུ་ པད་གླིང་གིས་

ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་སྐུ་ཚེ་མ་ཟིན་གྱི་བར་བསྐོར་ཏེ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་དར་བར་མཛད་པ་
དང་། ཕྱིས་སུ་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༣ གྱི་ལོར་ ཤར་དཔལ་ཡུལ་བྱང་ཆུབ་གླིང་གི་གདན་འཛིན་
ཆེན་པོ་

པཎ་ཆེན་བིམ་ལ་དང་ལྷ་སྲས་དམ་འཛིན་ཡེ་ཤེས་རོལ་པ་རྩལ་ཟུང་དུ་འཇུག་པའི་

སྤྲུལ་སྐུ་ ༧ སྐྱབས་རྗེ་གྲུབ་དབང་པདྨ་ནོར་བུ་མཆོག་གིས་བུམ་ཐང་སྐུ་རྗེས་ལུ་ དད་ཅན་

འབུམ་ཚོགས་ལུ་སྙིང་ཐིག་ཡ་བཞིའི་བཀའ་དབང་དང་ བཀའ་འདུས་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་སོགས་
གནང་སྟེ་ ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསམ་ཡུལ་ལས་འདས་པ་བསྐོར་བ་ལུ་བརྟེན་ བུམ་ཐང་ཆོས་

ཀྱི་འཁོར་ལོ་ཟེར་འོས་པ་དང་། གཞལ་སྒང་དུ་ཉ་མཁར་གདུང་དང་ནོར་བུ་གདུང་། མཁོ་ཆེ་
དང་དཔོན་ཆེ་སོགས་ཀྱི་གདུང་བརྒྱུད་སྣ་ཚོགས་འབྱུང་བའི་ཁུངས་ལྟ་བུ་ཡོད་པས་

གཞལ་

སྒང་གདུང་གི་འཁོར་ལོ་ཟེརཝ་ཨིན། གཞོང་སྒར་ཆ་འོག་ལས་བ་མེན་དང་རྒྱ་ཚམ། ཁྲ་བམ་
སོགས་ནོར་ཕྱུགས་ལེགས་པའི་སེམས་ཅན་སྣ་ཚོགས་ འཐོན་ཁུངས་སུ་གྱུར་བས་ན་གཞོང་
སྒར་ནོར་གྱི་འཁོར་ལོ་ཟེར་སླབ་སླབ་འོང་ནི་ཨིན་མས།

སྔོན་འཇིག་རྟེན་རྒན་པོའི་གཏམ་ལུ་

ཡང་ ནོར་ལེགས་པ་གཞོང་སྒར་དཔོན་པོའི་ནོར། །བཟོ་ལེགས་པ་གཞོང་སྒར་རྒྱལ་པོའི་རྫོང་
། ། ཟེར་སླབ་སྲོལ་བྱུང་ཡོདཔ་ཨིན་མས། བཀྲ་ཤིས་སྒང་མིའི་འཁོར་ལོ་ཟེར་མི་འདི་ བཀྲ་

ཤིས་སྒང་ལུ་མི་འབོར་ཆེ་ཞིང་ དེ་ནང་མི་རིགས་ཚངས་ལྷ་དང་རྩེང་མིང་པ། འབྲོག་མི་དང་

མཁན་པོ་ཕུན་ཚོགས་བཀྲ་ཤིས།
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དྭགས་པ་སོགས་སྣ་ཚོགས་བཀྲ་ཤིས་སྒང་རྫོང་ཁག་ལས་ཐོན་ནི་ཡོད་པ་ལུ་བརྟེན་

བཀྲ་

ཤིས་སྒང་མིའི་འཁོར་ལོ་ཟེར་སླབ་སླབ་འོང་ནི་ཨིན་མས། ཀུར་སྟོད་ཟོང་གི་འཁོར་ལོ་ཟེར་མི་
འདི་

ཀུར་སྟོད་ལས་སྔོན་དང་ཕུགས་ལས་ཟོང་ཚན་བགོ་དང་དཀྱི་རའི་རིགས་མ་འདྲ་བ་སྣ་

ཚོགས་ཐོན་ནི་ཡོདཔ་མ་ཚད་

ལྷག་པར་དུ་རིན་ཐང་ཅན་

ཐོན་ཁུངས་གཙོ་བོ་ཀུར་སྟོད་ལས་ཨིནམ་ལས་

སྐུ་ཤུད་ཐགས་རས་སོགས་ཀྱི་

ཀུར་སྟོད་ཟོང་གི་འཁོར་ལོ་ཟེར་སླབ་ཨིན་

མས། གདུང་བསམ་ཁ་ལས་ཤིང་འབྲས་ལྷམ་པ་མ་འདྲཝ་ངང་ལ་དང་ཚལ་ལུ། ཨམ་ཅུ་གུ་
ལི་དང་ཨན་འབྲས།
ཨིནམ་ལས་

གུན་ཆ་དང་གུན་གྲུམ་སོགས་ཐོན་པའི་ཡུལ་ལུང་ཁྱད་པར་བ་གཅིག་

གདུང་བསམ་ཤིང་འབྲས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ཟེར་སླབ་པ་མིན་ནམ་སྙམ།

ལེགས་

སྦྱར་གྱི་སྐད་དུ་ འཁོར་ལོ་ལུ་ཅཀྲ་ཟེར་བའི་དོན་ནི་ ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང་བཀྲ་ཤིས་པ་ལུ་
གོ་ནི་ཨིནམ་ལས།

ང་བཅས་འབྲུག་གི་ཤར་ཕྱོགས་འཁོར་ལོ་རྩིབས་བརྒྱད་ཟེར་མི་ཡང་

བཀྲ་ཤིས་པ་དང་ཕུན་ཚོགས་པའི་འབྱུང་ཁུངས་ལུ་གོ་རུང་བཏུབ་ནི་ཨིན་མས།

ཀྲོང་གསར་དཔོན་སློབ་རིམ་བྱོན་གྱི་མཚན་ཐོ་དང་ལོ་ཚིགས།
༡

སྤྱི་བླ་ཆོས་རྗེ་མི་འགྱུར་བརྟན་པ།		

༣

སྤྱི་བླ་ འབྲུག་དོན་གྲུབ།		

༥

སྤྱི་བླ་ འབྲུག་ཕུན་ཚོགས།			

༢

༤
༦
༧
༨

༩

༡༠
༡༡

༡༢

༡༣

སྤྱི་བླ་ ནས་ལུང་པ་ཤེས་རབ་ལྷུན་གྲུབ།		

༡༦༥༠-༡༦༦༧

༡༦༦༧-༡༧༡༥

སྤྱི་བླ་བཞི་དར་ལའམ་བསོད་ནམས་ལྷུན་གྲུབ།

༡༧༤༧-༡༧༦༨

སྤྱི་བླ་ པད་དཀར།				

༡༧༦༨-༡༧༧༤

དཔོན་སློབ་ ཚ་ཕུག་པ་རྡོ་རྗེ།			

༡༨༠༥-༡༨༡༡

དཔོན་སློབ་ དཔྲལ་ཅུང་པ།			

༡༨༡༧--

དཔོན་སློབ་ འབྲུག་རབ་རྒྱས།			

----

སྤྱི་བླ་བསོད་ནམས་འབྲུག་རྒྱལ།		
དཔོན་སློབ་ རྡོ་རྗེ།					
དཔོན་སློབ་ བྱང་ཆུབ་རྒྱལ་མཚན		
དཔོན་སློབ་ རྡོ་རྗེ་རྣམ་རྒྱལ།			

---------

---

༡༨༣༡

ཀྲོང་གསར་རྫོང་གི་ཆགས་རབས།
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༡༤

དཔོན་སློབ་ བསྟན་འཛིན་ཆོས་རྒྱལ།		

༡༨༣༡-

༡༦

དཔོན་སློབ་ མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེ།			

༡༨༥༣-

༡༥

༡༧
༡༨

༡༩
༢༠
༢༡

༢༢

༢༣

༢༤
༢༥

མཆན།

དཔོན་སློབ་ ཨོ་རྒྱན་ཕུན་ཚོགས།		

-----

དཔོན་སློབ་ འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ།

༡༨༥༣-༡༨༦༦

དཔོན་སློབ་ དུང་དཀར་རྒྱལ་མཚན།

༡༨༦༦-༡༨༧༦

དཔོན་སློབ་ སེངྒེ་རྣམ་རྒྱལ།			

༡༨༨༢-༡༨༨༣

དཔོན་སློབ་ པདྨ་བསྟན་འཛིན།		

༡༨༧༦-༡༨༨༢

དཔོན་སློབ་ གོང་ས་ཨུ་རྒྱན་དབང་ཕྱུག		

༡༨༨༣-༡༩༠༧

དཔོན་སློབ་འཇིགས་མེད་དབང་ཕྱུག		

༡༩༢༣-༡༩༢༧

དཔོན་སློབ་འཇིགས་མེད་སངྒེ་དབང་ཕྱུག		

༡༩༧༢-༢༠༠༤

དཔོན་སློབ་འཇིགས་མེད་རྡོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག		

༡༩༥༢-༡༩༥༢

དཔོན་སློབ་འཇིགས་མེད་གེ་སར་རྣམ་རྒྱལ་དབང་ཕྱུག

༢༠༠༤

གོང་དུ་བཀོད་བའི་ཀྲོང་གསར་དཔོན་སློབ་ཀྱི་མཚན་ཐོའི་གོ་རིམ་དང་ ལོ་ཚིགས་

བཀོད་ཐངས་ཚུ་ངེས་ཤེས་འདྲོངས་པར་བྲིས་འདོད་ཆེ་ཡང་

དཔེ་དེབ་འདི་བསྡུ་སྒྲིག་འབད་

བའི་སྐབས་ཡིག་ཆ་ཁུངས་ལྡན་ལག་ཏུ་མ་སོན་པས། དཔོན་སློབ་དང་ལོ་ཚིགས་བཀོད་ཐང་
ལ་ལུ་ཅིག་གོང་འོག་འཁྲུགས་ཏེ་ཡོད་སྲིད།
བྲིས་གནང་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།

དེ་ཚུ་མཁས་པ་གཞན་ཚུ་གི་ཞུན་དག་འབད་དེ་

དུམ་ཚན་གསུམ་པ།
ཀྲོང་གསར་རྫོང་ནང་དགེ་འདུན་གྱི་སྡེ་བཙུགས་ཚུལ།

སྤྱི་ལོ་ ༡༧༤༧ གྱི་ལོར་ཀྲོང་གསར་དཔོན་སློབ་བཞི་དར་ལ་འབད་བཞུགས་པའི་སྐབས་སུ་
དཔོན་སློབ་བཞི་དར་ལས་

རྗེ་མཁན་ཁྲི་རབས་བཅུ་པ་པཎ་ཆེན་བསྟན་འཛིན་ཆོས་རྒྱལ་

མཆོག་ གཞུང་གྲྭ་ཚང་ལས་ཀྲོང་གསར་ལུ་གདན་དྲངས་ཏེ་ དགེ་འདུན་གྱི་ཞལ་གྲངས་སུམ་
ཅུ་ཐམ་པ་གསར་དུ་འགོ་དང་པ་བཙུགས་ཏེ་

དེ་སྐབས་དཔོན་སློབ་བཞི་དར་ལ་ཁོ་ར་ཡང་

དགེ་ཚུལ་གྱི་སྡོམ་པ་ཞུས་ཏེ་ རབ་བྱུང་གི་མཚན་དུ་ རྗེ་མཁན་པོས་ཁོང་ལུ་བསོད་ནམས་
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ལྷུན་གྲུབ་ཟེར་བཏགས་གནང་སྟེ་

མཁན་པོ་ཕུན་ཚོགས་བཀྲ་ཤིས།

དེ་ལས་བཟུང་ཁོང་ལུ་བསོད་ནམས་ལྷུན་གྲུབ་ཟེར་ཐོག

ཕྱིས་སུ་ སྤྱི་ལོ་ ༡༧༦༨ ལོར་འབྲུག་སྡེ་སྲིད་བཅུ་དྲུག་པའི་ཁྲི་ཐོག་ལུ་བྱོན་ཏེ་ ལུགས་
གཉིས་ཀྱི་བསྟན་པ་སྐྱོང་བའི་སྐབས་
གྲགས་ཅན་ལུ་གྱུར་ནུག

ཁོང་ལུ་སྡེ་སྲིད་བསོད་ནམས་ལྷུན་གྲུབ་ཟེར་ཡོངས་

ཀྲོང་གསར་དགེ་འདུན་གྱི་སྡེ་གསརཔ་གི་བླམ་གནས་བརྟན་དང་
དང་འབྲེལ་བྱ་སྦེ་གཞུང་གྲྭ་ཚང་ལས་

མཚན་ཉིད་སློབ་དཔོན་

མཚན་ཉིད་སྐྱོར་དཔོན་སྦྱིན་པ་རབ་རྒྱས་མཆོག་རྗེ་

མཁན་པོས་བསྐོ་བཞག་མཛད་དེ་ དེ་སྐབས་དཔོན་སློབ་བསོད་ནམས་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱིས་ ཀྲོང་

གསར་གྱི་མཆོད་ཁང་ཆེན་མོ་རྒྱ་བསྐྱེད་གསར་དུ་བཞེངས་བསྒྲུབས་པའི་རབ་གནས་ཡང་རྗེ་
མཁན་པོ་བཅུ་པས་གནང་བར་མཛད།

དེ་ལས་རིམ་པ་བཞིན་དུ་ཀྲོང་གསར་གྲྭ་ཚང་ནང་

དཔོན་སློབ་རིམ་བྱོན་ཚུ་གིས་ རབ་བྱུང་གི་སྡེ་གྲངས་གོང་འཕེལ་མཛད་དེ་ ཕྱིས་སུ་དཔོན་

སློབ་འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་དང་ གོང་ས་ཨོ་རྒྱན་དབང་ཕྱུག་གི་སྐབས་ གྲྭ་ཚང་ནང་གཞུང་

ལུགས་བཤད་པའི་སྡེ་ཡང་གསར་དུ་བཙུགས་གནང་སྟེ་ རབ་ཏུ་བྱུང་བ་རྣམས་ ཀུན་རྫོབ་ཆོ་

ག་ཕྱག་ལེན་ཙམ་མ་ཡིན་པ་གཞུང་སྡེ་སྣོད་གསུམ་ལུ་ཡང་ཐོས་བསམ་བྱེད་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་

བསྩལ་ཏེ་

ཕྱིས་སུ་ཀྲོང་གསར་གྲྭ་ཚང་ལས་མཁན་པོ་དང་དགེ་བཤེས་ཀྱི་མཚན་སྙན་འཆང་

བ་དགེ་བཤེས་ཉི་མ་རྡོ་རྗེ་དང་ཨོ་རྒྱན།

དེ་ལས་དཔལ་འབྱོར་དང་སྐལ་བཟང་བཅས་བཞི་

དང་། འབྲུག་རྒྱལ་གཉིས་པའི་སྐབས་རིག་བཟང་དང་ པདྨ་ཚེ་རིང་། རིན་ཆེན་རྡོ་རྗེ་དང་རྒྱ་
ནས་སྐལ་བཟང་བཅས་བཞི་དང་། དེའི་རྗེས་སུ་པདྨ་དང་རྒྱལ་མཚན། པདྨ་རྡོ་རྗེ་དང་ཚེ་རིང་

བཅས་བྱོན། དེ་བཟུམ་སྦེ་དགེ་བཤེས་སྨིན་དྲུག་དང་ཞུས་དགཔ་བསྟན་པ་རིན་ཆེན་ཚུ་གིས་
རྒྱལ་བརྒྱུད་ཀྱི་བཀའ་དགོངས་བཞིན་དུ་ གཞུང་གྲྭ་ཚང་དང་བུམ་ཐང་ཐར་པ་གླིང་སོགས་ལུ་
བཤད་སྒྲུབ་ཀྱི་བསྟན་པ་དར་ཁྱབ་མཛད་ནུག
ཆུ་བྲག་བླམ་སྐུ་བགྲེས་རིན་ཆེན་རྡོ་རྗེ་མཆོག་

ཚེམས་བཟོ་ལུ་ཡང་མཁས་པ་ཅིག་ཨིནམ་

ལས་ བུམ་ཐང་གི་ལྷ་ཁང་དགོན་སྡེ་ཚུ་གི་ནང་ལུ་དང་ཀྲོང་གསར་གྱི་ནང་ལུ་མཆོད་རྫས་དང་

ཕྱེ་འཕུར། རྒྱལ་མཚན་དང་སྤྱན་གཟིགས་དར་དཔྱང་སོགས་བཙེམས་ཏེ་ཕུལ་བ་རྣམས་དེང་
སང་ཡང་མཐོང་ནི་འདུག

ཆོས་བྲག་བླམ་སྐུ་བགྲེས་

ཚེམས་རྐྱབ་སྟེ་སྡོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་

རིན་ཆེན་རྡོ་རྗེ་མཆོག་ཨ་རྟག་རང་

ཁོ་ལུ་མི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་གཉིས་པས་གོས་ཆེན་

ཀྲོང་གསར་རྫོང་གི་ཆགས་རབས།
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དོས་དགུ་གནང་ ཁོ་གིས་ལྷ་ཁང་ཡོད་ཚད་ཅིགཔོ་ལུ་མཆོད་རྫས་བཙེམས་ཏེ་ ཕུལ་ཚུགས་
མི་ཡང་རྒྱུ་མཚན་དེ་ཨིན།

ཆོས་བྲག་བླམ་མཆོག་བྲིས་རྩོམ་ལུ་ཡང་མཁས་མི་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ གཙུག་ལག་ཁང་གི་སྒོ་
བྱང་དང་མཆོད་རྟེན། ཆུ་འཁོར་མ་ཎི་ཚུ་གི་མདུན་ལུ་ མི་རྣམས་ཆོས་ལ་བསྐུལ་བའི་ལྗགས་
རྩོམ་གནང་སྟེ་བཞག་པ་དང་

དགོས་པ་ཚུ་ཡང་རས་དང་ཤོག་གུ་

དེ་བཟུམ་སྦེ་གཙུག་ལག་ཁང་བཞེངས་པའི་ཕན་ཡོན་དང་
ཟངས་དང་ཤིང་པང་ཚུ་གི་ཐོག་ཁ་ལུ་བྲིས་ཏེ་འདུག

དཔེར་ན་ཀྲོང་གསར་རྫོང་ནང་ལུ་ཡོད་པའི་ སྲི་བཟློག་དུང་འཁོར་མ་ཎིའི་སྒོ་བྱང་ལུ་རས་གཞི་
གུ་བྲིས་པའི་ལྗགས་རྩོམ་ནི་འདི་ལྟར།

ཕྱོགས་བཅུ་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པའི་ཚོགས།

ནས་ཡི་རངས་གྱིས་ཤིག་མང་འདུས་པ།

།རིགས་དྲུག་གནས་སུ་འཁྱམས་པའི་སེམས་ཅན་

།གདུལ་བྱ་གང་འདུལ་དེ་དང་དེར་སྤྲུལ་ནས། །ཆོས་དང་མཐུན་པའི་བྱ་བ་མཛད་པ་ལ། །སྙིང་
རྣམས།

།རང་རང་འཁྲུལ་པའི་སྡུག་བསྔལ་མཐའ་དག་ལས།

།གྲོལ་ཏེ་ཕྱམ་གཅིག་ཞིང་

མཆོག་པོ་ཏ་ལར། །འདྲེན་པའི་སྙིང་པོར་དྲོངས་ཤིག་མང་འདུས་པ། ། ཅེས་པ་སོགས་མང་
འདུས་པ་རྣམས་ཆོས་ལ་བསྐུལ་བའི་གསུང་གི་གཞན་བསྐུལ་ལེ་ཤ་བྲིས་ཏེ་འདུག

སྔོན་གྱི་དུས་སུ་ ཀྲོང་གསར་གྱི་དགེ་སློང་ཚུ་གཟུགས་བྱད་ལེགས་པ་ལུ་ མཛེས་ཉམས་ལྡན་

པ་ལུ་ སྐུ་ཤ་དཀར་བ་སོགས་ཀྲོང་གསར་རྫོང་གི་དགེ་སློང་ཚུ་ ཕོ་ཐོག་ཆོད་པའི་དགེ་སློང་ཕོ་

རབ་ཤ་སྟག་བྱུང་བའི་ལོ་རྒྱུས་འདུག དེ་ནི་སྔོན་དུས་སུ་ རབ་བྱུང་ནང་འཛུལ་མཁན་ཚུ་མི་
བཟང་ཡ་རབས་ཅན་གྱི་བུ་བརྒྱུད་དང་

ལྷག་པར་དུ་ཁྲུས་སྤང་ལས་འབབས་པའི་ཆུ་འགོ་ལུ་

དུང་དཀར་ཆ་གཅིག་ཡོད་པས་དེའི་ཁ་མཆུ་ལས་འབབས་པའི་ཆུ་ལས་

སྐུ་ཁྲུས་རྒྱུན་དུ་

གནང་བ་ལས་བརྟེན་ ཀྲོང་གསར་རྫོང་གི་དགེ་སློང་ཚུ་ དམིགས་བསལ་གྱིས་ཕོ་རབ་ཡོད་
པའི་རྒྱུ་མཚན་དེ་ཨིན་ཟེར་

ཀྲོང་གསར་གྱི་མི་རྒན་ཚུ་གིས་ཁ་གཏམ་དུ་གྲགས།

དེང་སང་

ཀྲོང་གསར་གྱི་དགེ་འདུན་ཞལ་གྲངས་སུམ་བརྒྱ་ཙམ་འདུག དགུན་ཟླ་ ༩ ཀྲོང་གསར་རྫོང་
ནང་བཞུགས་ཏེ་ དབྱར་ཟླ་ ༣ པ་ལུ་ བུམ་ཐང་སྐུ་རྗེས་ལུ་བཞུགསཔ་ཨིན་པས།
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མཁན་པོ་ཕུན་ཚོགས་བཀྲ་ཤིས།

ཀྲོང་གསར་རབ་སྡེའི་བླམ་གནས་བརྟན་རིམ་བྱོན་གྱི་མཚན་ཐོ་དང་ལོ་ཚིགས།
༡ མཚན་སློབ་སྐྱོར་དཔོན་ སྦྱིན་པ་རབ་རྒྱས།		

༡༦༤༧-

༣ བུམ་ཐང་ལས་ བླམ་ཡེ་ཤེས་བསྟན་འཛིན།		

-------

༢ བུམ་ཐང་རྒྱལ་རྩ་ནས་ བྱམས་པ་དབང་ཕྱུག

--------

༤ ནུབ་སྦིས་པ་ཡུལ་གླིང་ བླམ་བཀྲ་ཤིས།		

༥ སྦིས་པ་བླམ་ བསྟན་འཛིན་ཉི་མ།			

་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
་་་་་་་་་་་་་་་་་་

༦ བྲག་སྟེང་སྟག་རྩེ་བླམ་ དཔལ་གྱི་འོད་ཟེར།

་་་་་་་་་་་་་་་་་་

༨ ནུབ་ཆུ་སྟོད་ཁྲི་སྤང་ནས་ བླམ་འདོད་ཡོན་དཔལ་ལྡན།

་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་

༧ གླང་མཐིལ་པ་སྟག་རྩེ་ལ་ཆོས་རྗེ་ ཤཱཀྱ་ཕྲིན་ལས།
༩ དཔོན་སྒྱེར་པ་དགེ་བཤེས་ ཨོ་རྒྱན།		

༡༠ མོང་སྒར་མང་གང་ ལ་སྤོགས་བླམ་བཀྲ་ཤིས།		

་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་

༡༡ ནུབ་དཔོན་སྒྱེར་པ་ སྲི་ཐུབ་ཚེ་དབང་ངམ་བླམ་ཕི་ཏ་ལ།			
༡༢ ཀྲོང་གསར་བྲང་ལ་དགོན་པ་ བླམ་དར་རྒྱས།
༡༣ གཞལ་སྒང་ཁེངས་བུ་ལི་པ་ བླམ་ཚེ་རིང་།

༡༤ ཡང་བྲང་ལ་དགོན་པ་ བླམ་དར་རྒྱས།		

༡༥ ནུབ་སྦིས་པ་དཀར་གཞོང་བསམ་གཏན་ཡེ་ཤེས།
༡༦ མོང་སྒར་འབྲས་སྤུངས་ ཚེ་དབང་རྒྱལ་མཚན།
༡༧ མནའ་སྦིས་སྐོར་ཕུག་པ་ བླམ་རབ་རྒྱས།
༡༨ བུམ་ཐང་དུར་ལས་ བླམ་འཇམ་དཔལ།

༡༩ ནུབ་ཆུ་སྟོད་ བླམ་དར་བབས་རྡོ་རྗེ་ཚེ་དབང་།

༢༠ སྟངས་སྦིས་པ་ བླམ་རྡོོ་རྗེ།			
༢༡ བྲག་སྟེང་སྟག་རྩེ་ཁོམ་གླིང་ བླམ་རིན་ཆེན།
༢༢ ནུབ་པ་གླའུ་གཞོང་ བླམ་མཁའ་འགྲོ།

་་་་་་་་་་་་་་་་་་་

་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
་་་་་་་་་་་་་

༡༩༣༣-༡༩༥༠
༡༩༥༡-༡༩༥༢

༡༩༥༢-༩༥༣

༡༩༥༤-༡༩༥༨

༡༩༥༩-༡༩༧༠
༡༩༧༠-

--------

------

----

༡༩༨༩-

༡༩༩༠-༡༩༩༢

༢༣ སྤུ་ན་ཁ་དགོན་ལས་ བླམ་རྡོ་རྗེ།

༡༩༩༢-༡༩༩༦

༢༥ ཆུ་ཁ་དགེ་གླིང་ བླམ་རྡོ་ཕུག

༡༩༩༨-༢༠༠༢

༢༤ དབང་འདུས་ལས་ན་ཧིང་པ་ བླམ་རྒྱ་མཚོ།

༡༩༩༦-༡༩༩༨

ཀྲོང་གསར་རྫོང་གི་ཆགས་རབས།

༢༦ ཐིམ་ཕུག་སྟོད་སྦིས་ས་ལས་ བླམ་སངས་རྒྱས་རྡོ་རྗེ།
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༢༠༠༢-

རྫོང་ནང་ལོ་འཁོར་དུས་མཆོད་འབུམ་སྡེ་གནང་ཚུལ།

ཀྲོང་གསར་རབ་སྡེ་འགོ་བཙུགསཔ་ལས་བཟུང་སྤྱིར་རྒྱལ་བསྟན་སྤྱི་དང་ཡང་སྒོས་སུ་ཆོས་
ལྡན་འབྲུག་གི་

ཞིང་ཁམས་སུ་གནས་སྐབས་མི་མཐུན་པའི་རྐྱེན་ངན་ནད་ཡམ་མུ་གེ་དང་

དམག་འཁྲུགས་སོགས་ཞི་ཐབས་ལུ་དམིགས་ཏེ་དཔོན་སློབ་རིམ་བྱོན་དང་

བླམ་གནས་

བརྟན་རིམ་བྱོན་ཚུ་གིས་ལོ་རེ་ལས་ལོ་རེ་ སྐུ་མཆོད་འབུམ་སྡེ་མང་དུ་བཙུགསཔ་ལས་ དེང་
སང་ལོ་འཁོར་གཅིག་གི་

ཟླ་བ་བཅུ་གཉིས་པོ་ཆ་མཉམ་གྱི་ནང་འབུམ་སྡེ་དང་གཏོར་བཟློག་

སྐུ་མཆོད་དང་ཞབས་རིམ་སོགས་དུས་རྒྱུན་དུ་གནང་སྲོལ་འདུག དེ་ཡང་འབྲུག་ཟླ་ ༡ པའི་
ནང་ལྷ་མོ་སྒྲུབ་ཆེན་དང་བཀའ་འགྱུར་དག་ཚར་ལྷག་ནི། འབྲུག་ཟླ་ ༢ པའི་ནང་བསྟན་
མདོས། ཟླ་ ༣ པ་ལུ་མི་འཁྲུགས་པ་འབུམ་བཟླས་གནང་ནི། ཟླ་ ༤ པ་ལུ་ལྷ་མོའི་མགོན་
ཁང་ནང་ལྷ་མོ་འབུམ་བཟླས་དང་འཇིགས་བྱེད་འབུམ་བཟླས་ཉིན་ཞག་སྦེ་གནང་ནི་འདུག

ཀྲོང་གསར་རབ་སྡེ་ནང་ རང་ཟླཝ་ ༥ པའི་ཚེས་ ༡ ལས་འབྲུག་ཟླ་ ༨ པའི་ཚུས་ ༡

ཚུན་བུམ་ཐང་སྐུ་རྗེས་ལུ་བཞུགསཔ་ཨིན་པས། ཟླཝ་ ༥ པར་བུམ་ཐང་སྐུ་རྗེས་ཉིན་ཞག་
གནང་སྲོལ་འདུག ཟླཝ་ ༦ པར་བུམ་ཐང་སྐུ་རྗེས་ལུ་གསོལ་འདེབས་འབུམ་བཟླས་ཉིན་

ཞག་བཅུ་གཅིག་དང་དགོངས་རྫོགས་ཉིན་གཅིག་བཅས་གནང་ནི་འདུག ཟླཝ་ ༧ པར་

དུས་འཁོར་ཞག་གསུམ་དང་ཚོགས་ཞག་ཉིན་བཅུ་གཉིས་གནང་སྲོལ་འདུག ཟླཝ་ ༨ པར་
ཚེ་དཔག་མེད་ལྷ་ཁང་ནང་ཚེ་དཔག་མེད་ཉིན་གྲངས་བདུན་གནང་ནི་འདུག ཟླཝ་ ༩ པར་

མགོན་ཁང་ནང་མགོན་པོ་སྒྲུབ་ཆེན་ཞག་ ༡༥ དང་མགོན་པོ་བརྒྱ་ཚར་ཉིན་གཅིག་གནང་ནི་

འདུག ཟླཝ་༡༠ པའི་ནང་གཏོར་རྒྱག་ཉིན་བདུན་གནང་ནི་འདུག ཟླཝ་ ༡༡ པར་ཚེས་

བཅུ་ཉིན་གནང་ནི་འདུག ཟླཝ་ ༡༢ པར་བདེ་མཆོག་ལྷ་ཁང་དགུན་ཟླ་བདེ་མཆོག་ཞག་
བདུན་གནང་སྲོལ་འདུག

མདོར་ན་ཀྲོང་གསར་དགེ་འདུན་པ་རྣམས་

དལ་ཁོམ་སྦེ་བཞུགས་ལོང་མེད་པར་
པའི་ཕྱག་འགན་སྦོམ་འདུག་གོ།

ཟླ་བ་གཅིག་ཡང་

བསྟན་པའི་ཞབས་བརྟན་ཁོ་ན་བསྒྲུབ་གནང་དགོས་
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རྫོང་ནང་གི་ལྷ་ཁང་དང་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་གྱི་རིགས།
༡ ཀུན་དགའ་ར་བ།
ཀྲོང་གསར་རྫོང་ནང་ལུ་ལྷ་ཁང་མང་རབས་ཅིག་ཡོད་མི་

མཁན་པོ་ཕུན་ཚོགས་བཀྲ་ཤིས།

དཔོན་སློབ་རིམ་བྱོན་ཚུ་གིས་ཕྱག་

མཆོད་དང་དད་པའི་རྟེན་ལུ་བཞེངས་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ལྷ་ཁང་ལ་ལུ་ཅིག་དགེ་འདུན་པ་དམང་
གི་གཟིམ་ཁང་དང་ཚོགས་ཁང་གཅིག་ཏུ་མཛད་པ་ཡང་ཡོད། དཔེར་ན་ མི་འགྱུར་ལྷ་ཁང་གི་
མདུན་ཕྱོགས་ཀུན་དགའ་ར་བའི་ལྷ་ཁང་འདི་

དགེ་འདུན་པ་ཚུ་དུས་རྒྱུན་དུ་དཔལ་ལྡན་

འབྲུག་པའི་སྒྲིག་ལམ་ཆོས་གསུམ་ལག་ལེན་འཐབ་ས་ངོ་མ་ཅིག་ཨིན། སྔོན་གྱི་དུས་ལུ་དགེ་
འདུན་པ་ཚུ་བཞུགས་ས་འདི་ དེང་སང་བཟུམ་ཤག་བསྐོར་ལུ་སྒེར་གྱི་བཞུགས་ཁང་རྩ་ལས་
བདག་འཛིན་འབད་དེ་བཞུགས་པའི་སྲོལ་མེད་ནི་དེ་གིས་
ཡིད་ངེས་པར་དུ་བྱུང་སྟེ་
ཀྱི་རྟེན་བྱས་ཏེ་

རབ་བྱུང་ཞེས་པ་ནི་འཁོར་བ་ལུ་

ངེས་ལེགས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་འབྱུང་བའི་གཞི་ཚུལ་ཁྲིམས་

ཁྱིམ་ནས་ཁྱིམ་མེད་པར་རབ་བྱུང་བ་ལུ་བརྟེན་ཟ་ཉལ་འགྲོ་འདུག་གི་སྤྱོད་

ལམ་ཐམས་ཅད་ དགེ་འདུན་གྱི་ཀུན་དགའ་ར་བའི་ནང་ལུ་མཛད་པའི་སྲོལ་དམ་ཆོས་འདུལ་
བ་དང་མཐུན་པ་ སྡེ་སྲིད་དབུ་མཛད་ཀྱིས་སྲོལ་བཏོད་པ་ཨིན་མས། རྒྱུ་མཚན་དེ་ལུ་བརྟེན་
འབྲུག་གི་རྫོང་གཞི་ཁག་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ནང་ལུ་
འདུན་པ་རྣམས་འདི་ནང་བཞུགསཔ་ཨིན།

ཀུན་དགའ་ར་བ་རེ་ཡོདཔ་ལས་

དགེ་

འདིར་ཀྲོང་གསར་གྱི་རྫོང་ནང་ལུ་ཡང་ ཀུན་དགའ་ར་བ་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བ་ཅིག་བཞེངས་ཏེ་

འདུག དེའི་ནང་གི་བར་གཞུང་གི་དབུས་སུ་ དྲི་གཙང་ཁང་ངམ་དེང་སང་མཆོད་བཤམ་དུ་
གྲགས་པའི་དབུས་སུ་

བདག་ཅག་གི་སྟོན་པ་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་སྐུ་བརྙན་

དང་ འཕགས་པ་གནས་བརྟན་བཅུ་དྲུག་གི་སྐུ་འདྲ། ལྡེབས་རིས་ལུ་ཡང་གནས་བརྟན་བཅུ་

དྲུག་སོགས་ མདོ་སྔགས་ཀྱི་ལྷ་ཚོགས་མང་རབས་ཅིག་བཞེངས་ཏེ་འདུག ཀུན་རྭའི་ནང་ལུ་
དགེ་སློང་སྐུ་བགྲེས་དང་བདག་འགན་ཅན་མ་གཏོགས་

དགེ་སློང་གཞན་ཐམས་ཅད་ཀུན་

རྭའི་ནང་ཆོས་ཁྲིམས་སྒྲིག་གི་དུས་ཚོད་དང་བསྟུན་ཟ་ཉལ་དང་ཁ་ཐུན་དགེ་སྦྱོར་གྱི་རིགས་

ཐམས་ཅད་གནང་སའི་ས་གོ་གལ་ཆེན་ཅིག་ཨིན་མས།

ཀྲོང་གསར་རྫོང་གི་ཆགས་རབས།
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༢ ཐུབ་དབང་ལྷ་ཁང་།

ཐུབ་དབང་ལྷ་ཁང་འདི་ནང་རྟེན་གྱི་གཙོ་བོ་སངས་རྒྱས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་དང་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་

འདྲ།

གུ་རུ་མཚན་བརྒྱད་དང་གཡས་སུ་ཞབས་དྲུང་གི་སྐུ་འདྲ་ཚུ་བཞུགས་ནུག

མཆོད་

བཤམ་གྱི་ནང་ལུ་སྐུ་འདྲ་གནས་བརྟན་བཅུ་དྲུག་དང་གུ་རུ་མཚན་བརྒྱད། དེ་ལས་ ལྡེབས་

རིས་སུ་ཞི་ཁྲོའི་ལྷ་ཚོགས་ཡོད། གཞུང་སྒེར་གྱི་སྐུ་རིམ་མདོ་གཞུང་དང་འབྲེལ་བའི་འཕགས་
པ་ཤེས་རབ་སྙིང་པོའི་མདོས་ཆོག་དང་

དབང་ལྷ་ཁང་འདི་ནང་མཛདཔ་ཨིན་པས།

རྒྱལ་བའི་གསུང་རབས་ཀྱི་རིགས་ལྷག་ནི་ཚུ་ཐུབ་

༣ བླ་མ་ལྷ་ཁང་།

བླ་མ་ལྷ་ཁང་ནང་ལུ་ འདས་པའི་སངས་རྒྱས་གསེར་ཐུབ་ལས་འགོ་བཟུང་ མ་འོངས་པའི་
སངས་རྒྱས་མོས་པ་མཐའ་ཡས་ཀྱི་བར་སངས་རྒྱས་སྟོང་གི་སྐུ་བརྙན་དང་
འབྲུག་པ་དཀའ་བརྒྱུད་པའི་བླ་བརྒྱུད་རིམ་པ་ཚུ་ཡང་
མ་གཞི་བླ་མ་ལྷ་ཁང་ཟེར་བ་ནི་

དཔལ་ལྡན་

བླ་མ་ལྷ་ཁང་འདི་ནང་བཞུགས་ཡོད།

དཀའ་བརྒྱུད་བླ་མ་རིམ་བྱོན་ཚུ་གི་སྐུ་བརྙན་བཞུགས་ས་

གཙོ་བོ་ཅིག་ཨིན་པ་ལུ་བརྟེན་ བླ་མ་ལྷ་ཁང་ཟེར་སླབ་པ་ཨིན་མས། མཆོད་བཤམ་གྱི་དབུས་
སུ་ སངས་རྒྱས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་མི་ཚད་མ་ཅིག་དང་ ནང་རྟེན་གཙོ་བོ་རྡོ་རྗེ་འཆང་བྱ་དྲོད་ཅན་

མ་ཅིག་བཞུགས་ཡོད། བྱ་དྲོད་ཅན་མ་ཟེར་བ་ནི་ རྡོ་རྗེ་འཆང་གི་སྐུ་འདྲ་འདི་གི་ཐུགས་ཀར་
ཨ་རྟག་རང་དྲོད་ཡོད་པས་

དཔེར་ན་བྱའི་ཕོ་བ་ལུ་ལག་པས་རེག་ན་དྲོད་ཡོད་དོ་བཟུམ་སྐུ་

འདི་ལུ་ཡང་ཡོད་པས་ན་ རྡོ་རྗེ་འཆང་བྱ་དྲོད་ཅན་མ་ཟེར་ཞུཝ་ཨིན་པས།

དད་ཅན་གྱི་གང་ཟག་ལུ་བྱིན་རླབས་འཇུག་ནི་དང་དྲོད་ཡང་ཚོར་བ་མ་ཚད་ དད་མེད་ཅན་ལུ་

ནི་ལོ་དང་ཟླ་བས་ལག་པས་རེག་ན་ཡང་དྲོད་ཡང་མི་ཚོར་ལ་བྱིན་རླབས་ཡང་འཇུག་པ་དཀོན།

ལྷ་ཁང་ནང་ལས་རྩ་ཆེ་ཤོས་ཅིག་ བླ་མའི་ལྷ་ཁང་འདི་ཨིན། ཀྲོང་གསར་གྱི་བླམ་ཚུ་ དཀོར་
སྦྱང་མཛད་པ་བླ་མའི་ལྷ་ཁང་འདི་ནང་བྱོན་ཏེ་
ཡང་ལས་ཡང་དུ་བསྐོར་གནངམ་ཨིན་མས།

གསུང་ཆོག་གནང་ནི་དང་ཚོགས་འཁོར་ཚུ་

མཁན་པོ་ཕུན་ཚོགས་བཀྲ་ཤིས།
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༤ དགྱེས་རྡོར་ལྷ་ཁང་།

དགྱེས་རྡོར་ལྷ་ཁང་གི་ ནང་རྟེན་གྱི་གཙོ་བོ་ཡི་དམ་དགྱེས་པ་རྡོ་རྗེ་དང་ དེའི་མཐའ་བསྐོར་
ལུ་གུ་རུ་མཚན་བརྒྱད་སོགས་ཀྱི་སྐུ་བརྙན་ཚུ་བཞུགས་ཡོདཔ་ད་ ལྷ་ཁང་འདི་ རང་ཟླ་ ༢
པའི་ནང་དགྱེས་རྡོར་ཞག་གསུམ་གནང་ནི་ཡོད།

གསུང་རྟེན་བསྟན་འགྱུར་དང་ལྡེབས་བྲིས་

སུ་ཕ་བརྒྱུད་ཕྱག་རྡོར་དང་། བདེ་མཆོག་དང་གསང་འདུས། དུས་འཁོར་དང་དགྱེས་རྡོར། དེ་
ལས་ གསང་སྒྲུབ་བཅས་བཞུགས་ཡོདཔ་ཨིན།

༥ རྣམ་སྲས་མགོན་ཁང་།

རྣམ་སྲས་མགོན་ཁང་འདི་ནང་

སྔོན་དུས་སུ་གྲྭ་ཚང་གི་སྤྱི་རྫས་ཚུ་བཞག་སའི་མཛོད་ཁང་

གཙོ་བོ་ཅིག་ཨིནམ་མ་ཚད་ མཛོད་ཁང་ནང་ལུ་ནོར་ལྷའི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་རྣམ་སྲས་ཀྱི་ཕོ་བྲང་
དང་ ཚེ་རིང་མའི་རྟེན་མདོས་ཚུ་བཞུགས་ཡོད།

༦ ཚེ་དཔག་མེད་ལྷ་ཁང་།

ལྷ་ཁང་འདི་ནང་སྐུ་རྟེན་གཙོ་བོ་

དབུས་སུ་སངས་རྒྱས་ཚེ་དཔག་མེད་མི་ཚད་མ་ཅིག་དང་

དེའི་གཡས་གཡོན་ལུ་ཚེ་དཔག་མེད་ཀྱི་སྐུ་བརྙན་ཆུང་བ་

སྒྱིད་གང་ཙམ་སྟོང་ཕྲག་གཅིག་

བཞུགས་པ་ལུ་བརྟེན་ ལྷ་ཁང་གི་མཚན་ལུ་ཡང་ཚེ་དཔག་མེད་ལྷ་ཁང་ཟེར་ཞུཝ་ཨིན། ལྷ་
ཁང་འདི་ཡང་དཔོན་སློབ་ ནས་ལུང་པ་ཤེས་རབ་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱིས་བཞེངས་ཡོདཔ་ཨིན་པས།

༧ ཕྱག་མཛོད་ལྷ་ཁང་།

ཕྱག་མཛོད་ལྷ་ཁང་འདི་ནང་ སྔོན་དུས་སུ་དཔོན་སློབ་ཀྱི་ཕྱག་རྫས་ཚུ་བཞག་ས་དང་ ཕྱིས་

སུ་འབྲུག་བརྒྱུད་འཛིན་གྱི་རྒྱལ་པོ་གཉིས་པའི་སྐུ་སྒེར་གྱི་ཕྱག་རྫས་ འགངས་ཅན་གྱི་རིགས་
ཆ་མཉམ་

ཨིན།

ཕྱག་མཛོད་ལྷ་ཁང་འདི་ནང་བཞག་པ་ལུ་བརྟེན་

ལྷ་ཁང་འདི་ནང་ལུ་སྐུ་རྟེན་

ཕྱག་མཛོད་ལྷ་ཁང་ཟེར་ཞུཝ་

སངས་རྒྱས་དང་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ།

ཞབས་དྲུང་བཅས་

བཞུགས་ཡོད། དེའི་གཡས་གཡོན་ལུ་གུ་རུ་མཚན་བརྒྱད་ཀྱི་སྐུ་འདྲ་མི་ཚད་མ་རེ་དང་ གུ་རུ་
མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེ་འཆང་བཅས་བཞུགས་ཡོད།
རྣམ་སྲས་རྟ་བདག་བརྒྱད།

ལྡེབས་རིས་སུ་དགོངས་འདུས་ལྷ་དགུ་དང་

རྒྱལ་ཆེན་སྡེ་བཞི་དང་གསུང་རྟེན་ཆོས་འབུམ་གསེར་བྲིས་མ་

ཀྲོང་གསར་རྫོང་གི་ཆགས་རབས།

དང་ བརྒྱད་སྟོང་པ་གསེར་བྲིས་མ་གསེར་འོད་གཡང་སྐྱབས་བཅས་བཞུགས་ཡོད།
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༨ བླ་མའི་གཟིམ་ཅུང་།

བླ་མའི་གཟིམ་ཅུང་ནང་ རྟེན་གྱི་གཙོ་བོ་སྟོན་པ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་བཞུགས་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ཀྲོང་

གསར་བླམ་གནས་བརྟན་རིམ་བྱོན་ཚུ་བཞུགས་ས་གཙོ་བོ་ཨིན་པ་ལུ་བརྟེན་བླ་མའི་གཟིམ་
ཅུང་ཟེརཝ་ཨིན། བླ་མའི་གཟིམ་ཅུང་འདི་ ནང་རྟེན་འགངས་ཅན་སོགས་གང་ཡང་མཇལ་རྒྱུ་
མེད།

༩ བླ་ཁང་།

བླ་ཁང་ནང་ལུ་

ནོར་བུ་བསེ་རྭ་ལས་གྲུབ་པའི་གུ་རུ་མཚན་བརྒྱད་སོགས་ནང་རྟེན་འགངས་

ཅན་བཞུགས་པའི་ལྷ་ཁང་ཅིག་དང་ བླ་ཁང་འདི་ དམིགས་བསལ་གྱི་ལྷ་ཁང་གཞན་བཟུམ་
སྐུ་རྟེན་སོགས་མཆོད་བཤམ་ལུ་བཞུགས་པ་དང་ ལྡེབས་བྲིས་སོགས་ག་ཅི་ཡང་མེད། ཨིན་
རུང་བླ་ཁང་འདི་ནང་
ལྕགས་སྒྲོམ་དང་

མེ་ཐུབ་ཆུ་ཐུབ་ཀྱི་ཚུལ་དུ་མཛོད་ཁང་བཟུམ་ཅིག་ཨིན་པ་ལུ་བརྟེན་

ཁང་ཟེརཝ་ཨིན་པས།
མེད་པ་དང་

ཀྲོང་གསར་རྫོང་ནང་གི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་རྩ་ཆེན་ཡོད་རིགས་

བླ་

འདི་ལུ་དམིགས་བསལ་གྱི་གནང་བ་ཡོད་ན་མ་གཏོགས་མཇལ་ཁ་

བླ་ཁང་འདི་ནང་དགེ་སློང་དཀྱུས་མའི་གྲྭ་ཤག་བཟུམ་ཅིག་ལས་ལྷགཔ་གཞན་

གང་ཡང་མེད། རྟེན་ཚུ་ནི་ལྕགས་སྒྲོམ་ནང་ཕྱག་ཐམ་བརྐྱབ་སྟེ་འདུག

༡༠ གཟིམ་ཅུང་གསརཔ།
གཟིམ་ཅུང་གསརཔ་འདི་

མི་འཁྲུགས་པའི་ལྷ་ཁང་གི་ནུབ་ཕྱོགས་ཀྱི་ལྕགས་རི་ལས་ཡར་

སྔོན་མི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་གཉིས་པ་འཇིགས་མེད་དབང་ཕྱུག་གིས་ སྤྱི་ལོ་ ༡༩༥༡ ཙམ་ལུ་
བཞེངས་གནང་གནངམ་ཨིན་མས། འདི་ནང་མཁན་ཆེན་བྷོ་དྷི་ས་ཏྭ་དང་ གུ་རུ་པདྨ་འབྱུང་
གནས། དེ་ལས་ཆོས་རྒྱལ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་བཅས་བཞུགས་ཡོད། གཟིམ་ཅུང་གསརཔ་

གི་རྩིག་པ་དང་ཤིང་ཆ་ཚུ་སྐྱོན་སྦོམ་ཤོ ར་བ་ལུ་བརྟེན། སྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༢ གྱི་ལོར་སླར་འོག་རྨང་
གཞི་ལས་ཉམས་གསོ་ཞུ་ནི་འགོ་བཙུགས་ཏེ་འདུག

མཁན་པོ་ཕུན་ཚོགས་བཀྲ་ཤིས།

46

༡༡ གཟིམ་ཅུང་ནང་།

གཟིམ་ཅུང་ནང་ཟེར་མི་འདི་

བཞུགས་སའི་གཟིམ་ཅུང་ཨིན།

སྔོན་འབྲུག་རྒྱལ་དང་པ་དང་གཉིས་པ་རྣམ་གཉིས་གཙོ་བོར་

གཟིམ་ཅུང་འདི་ནང་ཀྲོང་གསར་དཔོན་སློབ་ཀྱི་རྟེན་འབྲེལ་

བརྩི་སྲུང་གི་དགའ་སྟོན་ཚུ་གནང་ས་ཨིན། གཟིམ་ཅུང་འདི་ནང་ ད་ལྟོ་ཡང་ཧེ་མ་མི་དབང་

འབྲུག་རྒྱལ་གཉིས་པ་བཞུགས་པའི་གསེར་ཁྲི་དང་གཟིམས་ཁྲི་ སྐུ་མདུན་གྱི་གསེར་གྱི་པ་ཏྲ་
ཅན་མའི་ཅོག་སྒྲོམ་

དེ་ལས་བཞུགས་གདན་གྲུ་བཞི་ཅནམ་ཚུ་སྔར་བཞིན་དུ་གཟི་བརྗིད་

དང་བྱིན་རླབས་ཆེ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་མཇལ་ནི་འདུག

གཟིམ་ཅུང་འདི་ནང་གི་མཆོད་བཤམ་ནང་ལུ་

གུ་རུ་པད་འབྱུང་རྡོ་རྗེ་གུར་ལྡན་དང་སྒྲོལ་དཀར་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོ་གསུང་བྱོན་མ་ཚུ་ཡང་
བཞུགས་ཡོད།

༡༢ སྲུང་འཁོར་བཏང་ས།

ཀྲོང་གསར་དཔོན་སློབ་རིམ་བྱོན་ཚུ་གི་

སྲུང་འཁོར་གཏང་ས་ཟེར་མིང་དུ་ཆགས།

ཐུགས་དམ་གསོལ་ཁ་གནང་ས་ཨིན་པ་ལུ་བརྟེན་
སྲུང་འཁོར་གཏང་སའི་ནང་

སྐུ་བརྙན་གཙོ་བོ་

དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོ་དུད་སོལ་མའི་འཁོར་དང་བཅས་པ་དང་ ལྡེབས་རིས་སུ་བཀའ་བརྒྱུད་པའི་
ཆོས་སྐྱོང་མགོན་པོ་ལྕམ་དྲལ་གསུམ་གྱིས་གཙོས་པའི་

ཆོས་སྲུང་གི་སྣང་བརྙན་ཆ་མཉམ་

གསེར་རིས་སུ་གཞུང་གི་བཀའ་རྒྱ་ལྟར་ སྤྱི་ལོ་ ༡༩༨༨ ལུ་ལྷ་བྲིས་པ་རྡོ་རྗེ་གིས་བྲིས་ཏེ་

འདུག མཆོད་བཤམ་གྱི་མདུན་དུ་ཟངས་སེར་གྱི་དྲྭ་བ་དྲྭ་ཕྱེད་ཚུ་ གསར་དུ་བཟོས་པ་རྣམས་
དཔྱངས་ཏེ་འདུག

འགྲོ་དོན་བླ་མའི་གཟིམ་ཅུང་།

འགྲོ་དོན་བླ་མའི་གཟིམ་ཅུང་འདི་ སྔོན་དུས་སུ་མང་སྡེ་ཚོ་བཞིའི་ནང་གཤིན་གསོན་གྱི་བླ་མ་
སྦེ་ འགྲོ་དོན་ལུ་བྱོན་གནང་མི་ཚུ་བཞུགས་ས་ཨིན་པ་ལུ་བརྟེན་ འགྲོ་དོན་བླ་མའི་གཟིམ་
ཅུང་ཟེརཝ་ཨིན། མཆོད་བཤམ་ཆུང་བ་

ཅིག་གི་ནང་ལུ་མི་འཁྲུགས་པའི་སྐུ་རྟེན་ཆུང་ཀུ་ཅིག་འདུག

ཀྲོང་གསར་རྫོང་གི་ཆགས་རབས།

དུམ་ཚན་བཞི་པ།
ཀྲོང་གསར་རྫོང་ལུ་རྒྱལ་བརྒྱུད་དང་པ་དབུ་བརྙེས་ཚུལ་དང་
བྱོན་གྱིས་ཆབ་སྲིད་སྐྱོང་ཚུལ།
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སྲས་བརྒྱུད་རིམ་

ཀྲོང་གསར་རྫོང་འདི་ནང་ལུ་ སྤྱིར་གོང་མ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་ཐུགས་རྗེ་དང་ ཡང་སྒོས་
སུ་བླ་མ་བྱང་ཆུབ་བརྩོན་འགྲུས་ཀྱི་ལུང་བསྟན་དུས་ལུ་བབས་ཏེ་

དུས་རབས་ཉི་ཤུ་པ་དབུ་

འགོ་བཙུགས་པ་དང་ཆབས་ཅིག་ རྒྱལ་སྲས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་མི་གཟིགས་སུ་བྱོན་པ་
ཀྲོང་གསར་དཔོན་སློབ་

གོང་ས་ཨོ་རྒྱན་དབང་ཕྱུག་མཆོག་འབྲུག་བརྒྱུད་འཛིན་གྱི་རྒྱལ་པོ་

དང་པོའི་ཁྲི་ཐོག་ཏུ་བྱོན་པ་དང་ ལུགས་གཉིས་ཀྱི་བསྟན་པ་རྒྱལ་ཁབ་འཁོར་ཡུག་ཏུ་ རྒྱལ་
པོ་གཅིག་གིས་སྐྱོང་བའི་སྲོལ་བཟང་དབུ་བརྙེས་པའི་རྫོང་ཆེན་ཅིག་ཨིན།
བརྟེན་ཀྲོང་གསར་རྫོང་འདི་

རྒྱུ་མཚན་དེ་ལུ་

འབྲུག་གི་རྫོང་གཞིས་གཞན་དང་མ་འདྲ་བ་བདེ་སྐྱིད་རྫོགས་

ལྡན་གྱི་ཉི་མ་འོད་ཟེར་འབུམ་དུ་འཕྲོ་བའི་རྫོང་ཆེན་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ་ཅིག་ཨིན།

དེ་

བཞིན་དུ་ རྒྱལ་སྲས་རིམ་བྱོན་ཚུ་ཡང་རྒྱལ་ཁྲི་ལུ་མ་བྱོན་པའི་ཧེ་མ་ ཀྲོང་གསར་རྫོང་འདི་

ནང་ལུ་ དཔོན་སློབ་ཀྱི་གོ་གནས་བཞེས་ཏེ་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་སྒྲིག་ལམ་རྣམ་གཞག་
དང་ འབྲུག་གི་སྔར་སྲོལ་བཟང་པོ་ཚུ་ཉམས་བཞེས་མཛད་སའི་རྫོང་ཆེན་གཙོ་བོ་ཅིག་ཨིནམ་
ལས་

ཀྲོང་གསར་རྫོང་ནང་དཔོན་སློབ་རིམ་བྱོན་ཚུ་གི་བཞུགས་ཁྲི་དང་གཟིམ་ཅུང་ཚུ་བྱིན་

ཆགས་ཤིང་ཟིལ་འོད་དང་བཅསཔ་སྦེ་ད་ལྟོ་ཡང་མཇལ་ནི་འདུག
གོང་ས་ཨོ་རྒྱན་དབང་ཕྱུག་མཆོག་

བོད་དང་ཕྱི་གླིང་གཉིས་ཀྱི་ནང་སྒྲིག་མཛད་པའི་བར་

དཔོན་གཙོ་བོ་སྦེ་བྱོན་ས་ཡང་ ཀྲོང་གསར་རྫོང་འདི་ནང་ལས་བྱོན་པ་དང་ དེ་བཟུམ་སྦེ་ཕྱིས་

སུ་གོང་ས་ཨོ་རྒྱན་དབང་ཕྱུག་མཆོག་ལུ་ ཕྱི་གླིང་གི་གཞུང་ལས་གསེར་གྱི་རྟགས་མ་ཐོབ་ས་
ཡང་ རྫོང་འདི་ནང་བཞུགས་པའི་སྐབས་ཐོབ་ཡོདཔ་ཨིནམ་ལས་ རྫོང་འདི་རྒྱ་བོད་གང་དུ་
ཡང་གྲགས་པའི་མིང་ཅན་སྐད་ཅན་ཅིག་དང་ ལྷག་པར་དུ་ འབྲུག་གི་རྒྱལ་རབས་ན་སྔོན་
ཆད་ལས་མ་བྱུང་བའི་དཔོན་སློབ་དང་

བརྒྱུད་འཛིན་རྒྱལ་པོ་རིམ་བྱོན་ཚུ་གི་

མཛད་རྗེས་

བཟང་པོ་བཞག་ས་ཡང་ རྫོང་ཆེན་འདི་ནང་ཨིན་པས། དཔེར་ན་ འབྲུག་རྒྱལ་གཉིས་པ་
མཆོག་ འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཁབ་སྤྱི་ལ་དབང་བའི་རྒྱལ་པོ་ཅིག་ཨིན་རུང་ བཞུགས་གནས་གཙོ་
བོ་ཀྲོང་གསར་རྫོང་ནང་མཛད་དེ་ ལུགས་གཉིས་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་སྐུ་ཚེ་ཐ་མའི་བར་རྫོང་ཆེན་འདི་

མཁན་པོ་ཕུན་ཚོགས་བཀྲ་ཤིས།
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ནང་བསྐྱངས་ཏེ་བཞུགས་པའི་སྐབས་དཔལ་འཇིགས་བྱེད་ཀྱི་གཙུག་ལག་ཁང་གསར་དུ་
བཞེངས་གནང་བ་དང་

དེ་བཟུམ་སྦེ་རྒྱལ་བཙུན་ཕུན་ཚོགས་ཆོས་སྒྲོན་མཆོག་གི་བཞུགས་

གནས་ཁྲུས་སྤང་གཟིམ་ཅུང་ཡང་ རྫོང་གི་ཕྱི་ལོགས་ཡང་བྱང་ཕྱོགས་སུ་བཞེངས་པར་མཛད།
སྤྱི་ལོ་

༡༩༢༨

ལོར་འབྲུག་བརྒྱུད་འཛིན་གྱི་རྒྱལ་པོ་དཔལ་འཇིགས་མེད་རྡོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག་

མཆོག་ ཀྲོང་གསར་ཁྲུས་སྤང་གཟིམ་ཅུང་ནང་འཁྲུངས་ཏེ་ རྒྱལ་སྲས་མཆོག་སྐུ་ན་ཆུང་དུས་
ནས་ཡབ་དང་ཕྱག་ཞུས་ཏེ་ཕྱི་ལུགས་ཆབ་སྲིད་སྐྱོང་ཚུལ་གྱི་རིམ་པ་དང་།

ནང་དཔལ་ལྡན་

འབྲུག་པའི་སྒྲིག་ལམ་ཆོས་གསུམ་གྱི་རྣམ་གཞག གསང་བ་གཞུང་སྡེ་སྣོད་ཀྱི་ཐོས་བསམ་ཚུ་
ཡང་གཙོ་བོར་ཀྲོང་གསར་རྫོང་ནང་མཛད་དེ་ དགུང་གྲངས་
གསར་མགྲོན་གཉེར་གྱི་གོ་གནས་བཞེས་ཏེ་

༡༨ བཞེས་པའི་ཐོག་ཀྲོང་

ཆོས་སྲིད་ཀྱི་བྱ་སྒོ་ཐམས་ཅད་ཡབ་འཇིགས་

མེད་དབང་ཕྱུག་གི་བཀའ་རྒྱ་ལྟར་མཛད་ས་ཡང་རྫོང་འདི་ནང་ཨིན་པས་ལགས།

ལོ་བསྟར་ཚེས་བཅུའི་དགའ་སྟོན།

ཀྲོང་གསར་རྫོང་ནང་ འབྲུག་ཟླ་ ༡༡ པའི་ཡར་ངོའི་ཚེས་ ༨ ལས་ཚེས་༡༢ཚུན་ ཉིན་ལྔའི་
རིང་ཀྲོང་གསར་

ཚེ་བཅུ་འཚོགས་གནང་ནི་ཡོད། ཚེས་ ༨ ཉིན་འཆམ་རྒྱུགས་དང་ ཚེས་ ༩ དང་ ༡༠ དེ་

ལས་ ༡༡ ཉིན་གསུམ་གྱི་རིང་འཆམ་དང་ཚེས་བཅུ་དངོས་གཞི་དང་ ཚེ་ ༡༢ ལུ་མི་
དམངས་ཡོངས་ལུ་གུ་རུ་མཚན་བརྒྱད་ཀྱི་མཐོང་གྲོལ་མཇལ་ཁ་གནང་སྟེ་ ལོ་བསྟར་གྱི་ཚེས་
བཅུ་གྲོལ་གནངམ་ཨིན།

ཀྲོང་གསར་རྫོང་གི་ཉེ་འདབས་ལུ་ཡོད་པའི་ས་གནས་གལ་ཆེན་ཚུ་ལས།
ལྟ་རྫོང་།

ཀྲོང་གསར་རྫོང་གི་ཉེ་འདབས་ལུ་ཡོད་པའི་གྲལ་ལས་ཁག་ཆེ་ཤོས་གཅིག་ ལྟག་རྫོང་ངམ་ལྟ་
རྫོང་འདི་ཨིན།

དེ་ཡང་སྔོན་ཆོས་རྒྱལ་མི་འགྱུར་བརྟན་པའི་སྐབས་

སྤྱི་ལོ་༡༦༥༢

ལོར་

བཞེངས་གནང་ཡོདཔ་ཨིན་པས། དེ་ལུ་ལྟ་རྫོང་ཟེར་བའི་གོ་དོན་གཉིས་ཡོད་ གོ་དོན་གཅིག་

ནི་ འོག་ལུ་རྫོང་བཞེངས་པའི་སྐབས་ཆེ་ཆུང་གི་ཚད་གཞི་ལྟ་ནི་གི་དོན་ལུ་བཞེངས་པས་ན་ལྟ་

རྫོང་ཟེར་བ་དང་། དོན་གཞན་ནི་ ཕྱིའི་དགྲ་སོགས་འོང་མི་འོང་གི་བྱ་ར་བྱེད་སའི་རྫོང་ལུ་ལྟ་

ཀྲོང་གསར་རྫོང་གི་ཆགས་རབས།
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རྫོང་ཟེར་སླབ་ཨིན་ཟེར། ཡང་ལ་ལུ་ཅིག་གིས་འབད་བ་ཅིན་ རྫོང་གི་ལྟག་ལུ་བཞེངས་པ་ལུ་
བརྟེན་ལྟག་རྫོང་ཟེར་སླབ་ནི་ཡང་འདུག གང་ལྟར་ཡང་ ལྟག་རྫོང་ངམ་ལྟ་རྫོང་ནི་ ལ་སྔོན་པ་
བསྟན་འཛིན་འབྲུག་སྒྲ་དང་ཆོས་རྗེ་མི་འགྱུར་བརྟན་པའི་སྐབས་
བཞེངས་ནི་གི་སྲོལ་འགོ་དང་པ་བཙུགས་པ་མིན་ནམ་སྙམ།
འབྲུག་བཞིའི་དོད་ཚབ་ཏུ་ཨིན་ཟེར་བ་ལྟ་རྫོང་བཞི་ཡོད།
དོད་ཚབ་ཏུ་ཨིན་ཟེར་བ་ལྟ་རྫོང་བཞི་སྦེ་

འབྲུག་ལུ་ལྟ་རྫོང་ཟེར་བ་

ཀྲོང་གསར་ལུ་སྟག་སེང་ཁྱུང་

ལ་ལུ་གིས་ཞི་རྒྱས་དབང་དྲག་གི་

ཆོས་རྗེ་མི་འགྱུར་བརྟན་པ་གིས་བཞེངས་

བཞེངསམ་ཨིན་ཟེར་སླབ་ནི་འདུག བཟོ་དབྱིབས་ཡང་ཟླུམ་པོ་དང་གྲུ་བཞི། གྲུ་གསུམ་དང་
ཟླ་གམ་བཅས་མ་འདྲཝ་བཞེངས་ཏེ་འདུག

ཕྱིས་སུ་

གོང་ས་ཨོ་རྒྱན་དབང་ཕྱུག་མཆོག་

གིས་ ལྟ་རྫོང་ནང་སྨྱུང་གནས་བཙུགས་པ་ལས་བཟུང་ དེང་སང་ཡང་སྨྱུང་གནས་ཆ་གསུམ་

ལོ་བསྟར་བཞིན་སྲུང་ནི་འདུག ཡང་ཕྱིས་སུ་ སྤྱི་ལོ་ ༡༩༨༠ ལུ་རླུང་རྟའི་རྒྱལ་པོ་དགྲ་ལྷ་གེ་
སར་གྱི་ཕོ་བྲང་བཞེངས་ དེང་སང་དགེ་སློང་སྐུ་བགྲེས་ཚུ་ སྐུ་མཚམས་བཞུགས་ས་ལུ་གྱུར་
ཏེ་འདུག

རྫོང་མཇུག

རྫོང་མཇུག་འདི་རྫོང་གི་ཕྱི་ལོགས་
འདུག

ལྷོ་ངོས་སུ་མཆོད་རྟེན་ལྷ་ཁང་གི་རྒྱབ་ལུ་བཞེངས་ཏེ་

དེ་ནི་སྔོན་མི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་གཉིས་པའི་སྐབས་

རྒྱལ་བཙུན་ཕུན་ཚོགས་ཆོས་

སྒྲོན་མཆོག་དང་ སྲས་སྲོས་ཚུ་བཞུགས་ནིའི་དོན་ལུ་བཞེངས་ཡོདཔ་ཨིན་མས། དེ་བསྒང་
ཀྲོང་གསར་རྫོང་ནང་ཕྱི་དྲོ་ནམ་ཚོད་ཡོལ་བ་ལས་
མི་ཆོག་པ་ལུ་བརྟེན།

བུད་མེད་ཨམ་ཚུ་གི་རིགས་རྩ་ལས་སྡོད་

ཕྱི་ཁའི་རྫོང་མཇུག་ལུ་བཞུགས་གནས་གསརཔ་གཅིག་བཞེངས་ནི་

འདི་གིས་ འདི་ལུ་མིང་ཡང་རྫོང་མཇུག་ཟེར་ཡོངས་གྲགས་ལུ་སླབ་སྲོལ་དར་བ་དང་ འདི་ལུ་
ཟླུམ་རིང་རྫོང་ཟེར་ཡང་ཞུཝ་ཨིན།
མས།

ཟླུམ་རིང་རྫོང་འདི་རྒྱལ་བཙུན་གྱི་ཆེད་བཞེངསཔ་ཨིན་

ཟླུམ་རིང་རྫོང་གི་བཟོ་བཀོད་ཟླ་གམ་འབད་

མ་སྒོ་ནུབ་ཕྱོགས་ཁ་ཐུག་སྦེ་

སའི་

དབྱིབས་དང་འཁྲིལ་བཞེངས་ཏེ་འདུག དེའིརྨང་གཞི་བྲག་གི་ཐོག་ལུ་བཏིང་སྟེ་ རྩིག་པ་ཚུ་
ཡ་མཚན་ཆེ་ཏོག་ཏོ་འབད་བཞེངས་ཏེ་འདུག

མ་གཞི་

ཀྲོང་གསར་རྫོང་གི་རྩིག་པའི་རྨང་

གཞི་ཚུ་གཅིག་ལས་གཅིག་ཡ་མཚན་ཆེ་ཏོག་ཏོ་འབད་བརྐྱབས་ཏེ་འདུག
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ཀྲོང་གསར་རྫོང་ནང་གི་ལྷོ་སྒོ་ཡང་
བྱོན་ནི་གི་དོན་ལུ་

མཁན་པོ་ཕུན་ཚོགས་བཀྲ་ཤིས།

དེ་བསྒང་མི་དབང་སྐུ་འཁོར་ཚུ་རྫོང་མཇུག་ལུ་ཡར་མར་

སྒོ་གསརཔ་བཏོན་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

སླབ་སྲོལ་གཅིག་ལས་འབད་བ་

ཅིན་ ཟླུམ་རིང་རྫོང་འདི་ ཕོ་མཚན་གྱི་དོད་ཚབ་ལུ་བཞེངསམ་ཨིན་ཟེར་སླབ་ནི་འདུག དེ་སྦེ་
བཞེངས་དགོ་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་
མར་

ཡར་ལྟ་རྫོང་ཡོད་ས་ལུ་སའི་དབྱིབས་མོ་མཚན་བཟུམ་

རྫོང་ལུ་ཁ་གཏད་དེ་ཡོད་པའི་རྟེན་འབྲེལ་གྱིས་

དགེ་སློང་ཚུ་དགེ་བསྐྲད་ཤོར་བ་མང་བར་བརྟེན་
བཞེངསམ་ཨིན་ཟེར་ཁ་རྒྱུན་དུ་གྲགས།

སྔོན་དུས་སུ་ཀྲོང་གསར་རྫོང་ནང་གི་

ཟླུམ་རིང་རྫོང་འདི་ཁ་གནོན་གྱི་ཚུལ་དུ་

སྟོད་ལྕང་མ་སྙེ་སྲི་བཟློག་འཁོར་ལོ།

སྔོན་སྤྱི་ལོ་ ༡༦༥༩ ཙམ་གྱི་ལོར་ འབྲུག་ལུ་ཡང་བྱ་སྟབས་མ་བདེ་བར་ཐོན་པ་ན་ འབྲུག་
གི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དོ ན་དུ་བསྟན་སྤྱིའི་སྐུ་རིམ་གང་བསྒྲུབས་ན་ཕན་པ་ཡོ ད་ལུགས་ཀྱི་སྐོར་

རྫོགས་ཆེན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་པ་ཆེན་པོ་ སྤོ་ལོ་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་ལུ་ཞུས་པའི་ལན་ལུ་ འབྲུག་
གི་ས་ཚིགས་ཀྱི་ལྟེ་བ་ལུ་

སྲི་བཟློག་འཁོར་ལོའི་ལྷ་ཁང་གཅིག་བཞེངས་ན་

སྨན་ལྗོངས་

ཡོངས་ལུ་བདེ་སྐྱིད་འབྱུང་བར་ལུང་བསྟན་དང་འཁྲིལ་ སྤྱི་ལོ་ ༡༩༦༠ ལོར་ རྒྱལ་ཡུམ་ཨ་
ཞེ་ཕུན་ཚོགས་ཆོས་སྒྲོན་མཆོག་གིས་སྦྱིན་བདག་མཛད་དེ་
བཟློག་མ་དང་ལྡེབས་རིས་སུ་གུ་རུ་མཚན་བརྒྱད་དང་
པར་མཛད་པ་ཨིན་ནོ།།

ནང་རྟེན་གུ་རུ་ཧོར་སོག་དམག་

ཁྲོ་བོའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་བཞེངས་

ཀྲོང་གསར་རྫོང་ནང་བཟོ་རིགས་ཀྱི་བྱེ་བྲག་བཙུགས་ཚུལ།

ཀྲོང་གསར་རྫོང་ནང་སྔོན་དུས་སུ་ དཔོན་སློབ་ཚུ་གིས་བཟོ་རིགས་ཀྱི་བྱེ་བྲག་ལེ་ཤ་བཙུགས་
ཏེ་འདུག

དེ་ཡང་བཟོ་རིགས་ཁ་ཤས་ཀྱི་སྐོར་ཞུས་ན།

དཔེར་ན་སྤོས་བཟོ་དང་སྤར་བཟོ།

ཚེམ་བཟོ་དང་ཡིག་བཟོ། དེ་ལས་གཏོར་བཟོ་སོགས་དུས་ཕྱིས་སུའི་བར་རྫོང་ནང་སྦྱང་བརྩོན་
འབད་བའིི་སྲོལ་འདུག

སྤོས་ཁང་ཟེར་བ་ཡང་ སྔོན་དུས་སུ་མི་འགྱུར་ལྷ་ཁང་འདི་ཡངས་

ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བའི་ས་སྒོ་ཡོད་པ་ལུ་བརྟེན་
བརྟེན་

སྤོས་ཁང་ཟེར་བའི་ཐ་སྙད་ཆགས།

བསང་མཆོད་ཀྱི་སྤོས།

སྤོས་བཟོའི་རིགས་ཆ་མཉམ་འདི་ནང་བཟོ་བ་ལུ་
དེ་སྐབས་སྤོས་ཁང་ནང་གཟིམ་སྤོས་དང་རི་བོ་

བྱ་རྒྱུད་ཀྱི་སྤོས་དང་ཆོས་སྲུང་གི་སྤོས་སོགས་རིགས་མ་འདྲ་བ་སྣ་

ཀྲོང་གསར་རྫོང་གི་ཆགས་རབས།

ཚོགས་བཟོས་ནས་

51

འབྲུག་གི་རྫོང་གཞིས་དང་གྲྭ་ཚང་དགོན་སྡེ་ཚུ་ཆ་མཉམ་ལུ་སྤོས་ཁང་

འདི་ལས་བཀྲམ་སྤེལ་འབདཝ་ཨིན་མས།
དཔོན་ཅིག་ཡང་བསྐོས་སྲོལ་འདུག

དེ་བསྒང་ཀྲོང་གསར་རྫོང་ནང་ལུ་སྤོས་བཟོ་སློབ་

དེ་བཟུམ་སྦེ་ ཚེམ་འདྲུབ་འཐུ་ནི་གི་རིག་པ་ཡང་ ཀྲོང་གསར་རྫོང་ནང་ཧེ་མ་བཙུགས་ནུག
དཔེར་ན་

མི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་གཉིས་པ་དང་གསུམ་པའི་སྐབས་ཚེམ་འདྲུབ་ལུ་མཁས་པ་

བུམ་ཐང་དུར་ལས་དུར་སློབ་རྡོ་རྗེ་གི་འོག་གྲྭ་ཚང་གི་དགེ་སློང་གཞོན་པ་ཚུ་ཚེམ་འདྲུབ་འཐུ་
ནི་གི་སྦྱང་བ་གནང་ ལྷག་པར་དུ་ འབྲུག་རྒྱལ་གསུམ་པའི་སྐབས་གཞུང་སྤུང་ཐང་གྲྭ་ཚང་
དང་དབང་འདུས།

ཀྲོང་གསར་ཚུ་ལས་དགེ་སློང་བུ་ཚུ་སུམ་ཅུ་ཙམ་

དུར་སློབ་རྡོ་རྗེ་ལས་

ཚེམ་འདྲུབ་ཀྱི་རིག་པ་སྦྱང་བའི་སློབ་གྲྭ་བཙུགས་གནང་། ཕྱིས་སུ་སློབ་གྲྭ་འདི་ ཐིམ་ཕུག་
བདེ་ཆེན་ཆོས་གླིང་ཕོ་བྲང་ལུ་སྤོ་གནང་སྟེ་ དེ་བཞིན་དུ་དཔེ་ཆའི་སྤར་ཤིང་བརྐོ་ནི་དང་མཆོད་
བཤམ་པ་ཏྲའི་རིགས་བརྐོ་ནི་གི་སྦྱང་བ་ཡང་འབད་སྲོལ་འདུག

དེ་བསྒང་གི་ཀྲོང་གསར་གྱི་པར་བཟོ་བོ་ཚུ་གིས་བརྐོས་པའི་གཟུངས་ཆེན་སྡེ་ལྔ་དང་

མ་ཎི་

དར་པར། གཞུང་ཆེན་གལ་ཆེན་གྱི་རིགས་སྤར་དུ་བརྐོས་པའི་སྤར་ཤིང་ཚུ་ དེང་སང་ཡང་
ལག་ལེན་འཐབ་བཏུབ་སྦེ་འདུག

ཀྲོང་གསར་གྲྭ་ཚང་ནང་ཡིག་བཟོ་སྦྱང་བའི་སྡེ་ཡང་ཡོདཔ་ཨིན་མས། དཔེར་ན་ སྔོན་སྤྱི་ལོ་
༡༩༦༧

ནང་གཞུང་བཀྲ་ཤིས་ཆོས་རྫོང་ནང་བཀའ་འགྱུར་དང་བསྟན་འགྱུར་གསེར་ཡིག་ཏུ་

བཞེངས་པའི་སྐབས་

ཡིག་བཟོ་ལེགས་ཤོམ་བྲིས་ཤེས་མི་ཀྲོང་གསར་གྲྭ་ནང་ལས་

དགེ་

སློང་ལེ་ཤ་བྱུང་ནུག དེ་བཞིན་དུ་ ཀྲོང་གསར་གྲྭ་ཚང་ནང་གཏོར་བཟོ་དཀར་རྒྱན་ལུ་མཁས་
པ་ཡང་ལེ་ཤ་བྱུང་ནུག

མི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་གསུམ་པའི་སྐབས་གཏོར་བཟོ་ལུ་མཁས་པའི་

དགེ་སློང་ཕོ་རབ་ལ་ལུ་ཅིག་ལུ་གསོལ་རས་གནང་བ་དང་ ལ་ལུ་ཅིག་ཕྱག་ཞུ་སྟེ་གཅིག་ཁར་
བསྣམས་ཡོདཔ་ཨིན་མས།
གང་ལྟར་ཡང་སྔོན་དུས་སུ་

ཀྲོང་གསར་རྫོང་ནང་ལུ་ཕྱི་རྒྱལ་སྲིད་དང་ནང་ཆོས་སྲིད་ཀྱི་ཤེས་

བྱ་རིག་པའི་གནས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་འབྱུང་ཁུངས་ལྟེ་བ་ཅིག་ལུ་གྱུར་ཏེ་འདུག
སང་དུས་ཀྱི་འཕོ་འགྱུར་དང་མི་རྟག་པའི་དབང་བཙན་པས་

ཨིན་རུང་དེང་

ཡིག་བཟོ་དང་སྤར་བཟོའི་རིག་

པ་འདི་ ཉམས་རྒུད་ཙམ་དུ་སོང་བའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་ ཀློག་རིག་ཀམ་པིའུ་ཀྲར་དང་ པར་
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ལོག་བཏབ་ནི་གི་འཕྲུལ་ཆས་སོགས་
ནང་དར་ཁྱབ་བྱུང་བ་ལུ་བརྟེན་

མཁན་པོ་ཕུན་ཚོགས་བཀྲ་ཤིས།

ལས་སླ་བའི་རིག་པ་སྔོན་མེད་གསར་དུ་འཛམ་གླིང་

ལག་པས་ཡུན་རིང་འགོར་ཏེ་བྲིས་པའི་ཡིག་བཟོ་དང་པར་

བཟོའི་རིག་པ་ཉམས་ཆག་ཏུ་ཤོར་བ་དེ་ཨིན།

སྤོས་བཟོ་ནི་དེ་ཡང་དེང་སང་འབྲུག་ཤར་ནུབ་གང་དུའང་

གཅིག་ལས་གཅིག་དྲག་གི་སྤོས་

བཟོ་ཁང་ལེ་ཤ་ཡོད་པ་ལུ་བརྟེན་ཀྲོང་གསར་ལུ་སྤོས་བཟོའི་རྒྱུན་སྐབས་ཤིག་མཚམས་འཇོག་

སོང་ཡི། ཚེམ་འདྲུབ་ཡང་གཞུང་སྒེར་གཉིས་ཀྱི་འོག་ལུ་ཡོད་པའི་བཟོ་རིགས་སྡེ་ཚན་ཁག་ལུ་
ཚེམ་འདྲུབ་འཐུ་མི་ཡོད་པ་ལུ་བརྟེན་ཀྲོང་གསར་རྫོང་ནང་དགེ་སློང་ཚུ་དམིགས་བསལ་གྱིས་
སྦྱང་བ་འབད་བའི་སྲོལ་རྒྱུན་མེད་པར་སོང་འདུག

གང་ལྟར་ཡང་ཀྲོང་གསར་རྫོང་འདི་འབྲུག་གི་ཆོས་དང་འཇིག་རྟེན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བྱེད་པོའི་ལྟེ་
བ་དང་ ཤེས་རིག་དང་བཟོ་རིག་ལག་རྩལ་ཀུན་གྱི་
འདུག་གོ།

།།

དགེའོ། ཤུ་བྷཾ།

འབྱུང་ཁུངས་ངོ་མ་ཅིག་སྦེ་གནས་ཏེ་

འབྲུག་བུམ་ཐང་བྱ་དཀར་གཡུལ་རྒྱལ་རྫོང་གི་ཆགས་རབས།
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ཨུ་ར་མགོན་པོ་ཚེ་རིང།
སྔོན་བརྗོད།
༡༽

༢༽

བུམ་ཐང་ཞེས་མིང་བཏགས་དགོས་པའི་གོ་དོན།
༡་༡

༡་༢

སའི་དབྱིབས་ཀྱི་བཀོད་པ་བཤད་པ།

མཐའ་འདུལ་ཡང་འདུལ་གྱི་གཙུག་ལག་ཁང་བཞེངས་དགོ་པའི་དགོས་པ།

བུམ་ཐང་སྡེ་བཞིའི་གོ་དོན་གསལ་བཤད།

༢་༡ སྡེ་བཞི་ལས་དང་པ་ཆོས་འཁོར་གྱི་གོ་དོན།
༢་༢ སྡེ་གཉིས་པ་ལྟང་གི་གོ་དོན་།
༢་༣

༣༽

༤༽

༢་༤

སྡེ་གསུམ་པ་ཨུ་ར་གི་གོ་དོན།
སྡེ་བཞི་པ་ཆུ་སྨད་ཀྱི་གོ་དོན།

འབྲུག་ལུ་ནང་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་ཐོག་མ་དབུ་བརྙེས་ཚུལ།
བྱ་རྫོང་ཉེ་འདབས་ཀྱི་གདན་ས་ཡོངས་གྲགས་ཅན་གྱི་ལོ་རྒྱུས།

༤་༡

སྡེ་དང་པ་ཆོས་འཁོར་ལུ་ཆགས་པའི་ལོ་རྒྱུས་།

༤་༣

སྡེ་གསུམ་པ་ཨུ་ར་ལུ་ཆགས་ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས།

༤་༢

༤་༤

སྡེ་གཉིས་པ་ལྟང་ལུ་ཆགས་པའི་ལོ་རྒྱུས།

སྡེ་བཞི་པ་ཆུ་སྨད་ལུ་ཆགས་ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས།

༥༽

བྱ་དཀར་རྫོང་སྔར་གྱི་ཆགས་རབས་ལོ་རྒྱུས།

༦༽

བྱ་དཀར་རྫོང་གདན་ས་སྤོ་དགོ་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན།

༧༽

༨༽

༥་༡

གདན་ས་དང་པ་ཅུང་འཕེལ་དང་སྒར་སྤང་གི་ལོ་རྒྱུས།

བྱ་རྫོང་ཉམས་གསོ་དང་རྒྱ་བསྐྱེད་རིམ་པར་བྱུང་བ།

༧་༡ ཉམས་གསོ་དང་རྒྱ་བསྐྱེད་ཐེངས་དང་པ།

༧་༢ ཉམས་གསོ་དང་རྒྱ་བསྐྱེད་ཐེངས་གཉིས་པ།

བྱ་དཀར་རྫོང་རྩ་བ་ལས་ཉམས་གསོ་གནང་བ།
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༩༽

༡༠༽

༨་༡ བྱ་དཀར་རྫོང་ཉམས་གསོ་ཐེངས་གསུམ་པ།
དུས་སྐབས་ད་རེས་ཀྱི་བྱ་དཀར་རྫོང།

༩་༡ ཕྱི་རྫོང་གི་བཀོད་པ།

༩་༢ ནང་རྟེན་གསུམ་བཞུགས་ཚུལ།

ལུགས་གཉིས་བསྟན་པའི་སྲིད་སྐྱོང།

༡༠་༡ བྱ་དཀར་རྫོང་གི་དུས་མཆོད་བུམ་སྡེ།
༡༠་༢ བྱ་དཀར་ཚེས་བཅུའི་མཛད་སྒོ།

༡༡༽

བྱ་དཀར་ཆུ་རྫོང་གི་ལོ་རྒྱུས།

༡༣༽

བྱ་དཀར་གཡུལ་རྒྱལ་རྫོང་ཞེས་བཏགས་དགོས་པའི་ཁུངས།

༡༢༽

༡༤༽
༡༥༽

ཨུ་ར་མགོན་པོ་ཚེ་རིང།

བྱ་དཀར་ཐོབ་རྒྱལ་རྫོང་གི་ལོ་རྒྱུས།

བུམ་ཐང་སྡེ་བཞིའི་དགྲ་ལྷ་སྐྱེས་བུ་རླུང་བཙན་གྱི་ལོ་རྒྱུས།

བུམ་ཐང་གི་དྲན་རྟེན་བཅུ་དྲུག།
༡༥་༡ ཕྱོགས་ཀྱི་བྲག་བཞི།

༡༥་༢དུས་རབས་བརྒྱད་པར་བུམ་ཐང་ལུ་འདུ་འཛོམས་བྱུང་བའི་རྒྱལ་པོ་བཞི།
༡༥་༣ ཡོངས་གྲགས་ཅན་གྱི་སྡེ་བཞི།
༡༦༽
༡༧༽

༡༥་༤ ཤར་རྫོང་བཞི་གི་ལྷ་དར་གྱི་ལོ་རྒྱུས།

མཐའ་དོན་བྱ་དཀར་རྫོང་གལ་གནད་ཆེ་ཚུལ།
ཡིག་ཆ་ཁུངས་གཏུགས་ཀྱི་ཐོ།

འབྲུག་བུམ་ཐང་བྱ་དཀར་གཡུལ་རྒྱལ་རྫོང་གི་ཆགས་རབས།
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སྔོན་བརྗོད།
༉

དེ་ཡང་ རྒྱལ་ཡོངས་སྲོལ་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཁོངས་གཏོགས་སྤ་རོ་འབྲུག་རྒྱལ་

ཡོངས་འགྲེམ་སྟོན་ཁང་གིས་འགོ་འདྲེན་ཐོག་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་ཆབ་སྲིད་འཛིན་སྐྱོང་
གི་ལྟེ་བ་ གདན་ས་རྫོང་རྙིང་ཤོས་ཚུ་གི་ཆགས་རབས་རེ་ རྩོམ་སྒྲིག་འབད་དགོ་པའི་འགན་

འཁུར་བཀལ་ཡོད་པའི་གྲལ་ལུ་

ཤར་རྫོང་ཁག་གི་ས་གནས་ཀྱི་ལྟེ་བ་གདན་ས་བྱ་དཀར་

གཡུལ་རྒྱལ་རྫོང་གི་ཆགས་རབས་སྐོར་ལས་ འབྲི་རྩོམ་འབད་དགོ་པའི་བཀའ་རྒྱ་སྤྱིར་སྨིན་
བྱུང་བ་ལྟར་
བྱུང་ཡི།

མ་ལྕོགས་མ་ཤེས་བཞིན་དུ་འབྲི་རྩོམ་གྱི་འགན་ཁུར་དང་ལེན་འབད་དགོཔ་

ཡོངས་གྲགས་སུ་བྱ་དཀར་གཡུལ་རྒྱལ་རྫོང་དེ་

བཀའ་བརྒྱུད་གོང་མ་ངག་གི་དབང་ཕྱུག་

གདན་ས་ཁྱད་པར་ཅན་ཅིག་ཨིན་ནི་འདི་གིས་

ཤེས་མཐོང་ གང་ལྕོགས་ཀྱི་སྒོ་ལས་བསྡུ་

དང་

ཡབ་རྗེ་བསྟན་པའི་ཉི་མ་ཡབ་མེས་རྣམ་གཉིས་ཀྱིས་

ཞབས་བཅགས་གནང་བའི་

སྒྲུབ་འབད་དེ་ཡིག་ཐོག་ཏུ་བཀོད་ནི་གི་མནོ་བསམ་རྒྱ་ཆེ་ས་ལས་གཏང་སྟེ་རྩོམ་སྒྲིག་འབད་
རྩིས་ཡོད་རུང་།

སྤྱིར་ལུ་ལོ་ཡུན་མང་རབས་སོང་བའི་ཁར་ལྷག་པར་དུ་ཁུངས་གཏུགས་ཀྱི་

ཡིག་ཆ་དཀོན་དྲགས་ཨིནམ་ལ་སོགས་པའི་ རྒྱུ་རྐྱེན་མ་ཚང་བ་ལེ་ཤ་འཐོནམ་ལས། མཁས་

དབང་ཚུ་གི་སྤྱན་སྔར་ལུ་གཟིགས་འབུལ་ཞུ་བཏུབ་པའི་རྩོམ་སྒྲིག་ཁུངས་ལྡན་ཅིག་གང་ཡང་

མེདཔ་མངོན་གསལ་ཨིན་རུང་། མ་འོངས་པའི་བུ་བརྒྱུད་ཚུ་གི་རྣམ་རྟོག་གི་ས་བོན་ཙམ་ཅིག་
ལུ་ཕན་ཐོགས་པའི་རེ་བ་བསྐྱེད་དེ། མཁས་དབང་སེང་གེ་བཟུམ་ཚུ་གི་སྦུག་ལུ་ འམ་རྣམ་ཅོ་

ཀྲོང་ཀྲོང་མ་འབད་དགུ་འབད་ཡར་སོ་ཡི་ཟེར་ཞུ་ནི། དེ་སྦེ་འབྲི་རྩོམ་གྱི་འགན་ཁུར་ས་བོན་མ་
སྟོངས་ཙམ་ཅིག་

དང་ལེན་འབད་ཚུགསཔ་བྱུང་མི་ཡང་ གཤམ་གསལ་ཁུངས་གཏུགས་

ཡིག་ཆ་དང་མཁས་དབང་རྒན་ཤོས་ཚུ་གི་ངག་རྒྱུན་ཁག་གཉིས་ལུ་བརྟེན་ཨིནམ་ལས། དཔེ་

དེབ་རྩོམ་སྒྲིག་པ་ངེ་གི་ཧོངས་ལས་ནམ་ཡང་བརྗེད་པར་ཕངས་པའི་སྐུ་དྲིན་སེམས་ཀྱི་གདིང་
ལུ་འཆར་དང་འཆར་བཞིན་ཡོད་ཅེས་ཞུ་བ་དང་ཆབས་ཅིག་ རྩོམ་སྒྲིག་འདི་གིས་ འབྲུག་གི་
རྩ་བ་གསུམ་གྱི་ཞབས་ཏོག་ལུ་ ཕན་རྒྱ་མི་ཆུང་བའི་རེ་སྨོན་བཅས་ཞུ་ནི་ཨིན།
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༡. བུམ་ཐང་ཞེས་མིང་བཏགས་དགོས་པའི་གོ་དོན་།
༡.༡ སའི་དབྱིབས་ཀྱི་བཀོད་པ་བཤད་པ།

ཨུ་ར་མགོན་པོ་ཚེ་རིང།

བྱ་དཀར་རྗོང་གི་ཆགས་ཚུལ་གྱི་སྐོར་ལས་མ་ཞུ་བའི་ཧེ་མ་ བུམ་ཐང་སྡེ་བཞི་ཡོངས་གྲགས་
ཀྱི་མིང་ལུ་ བུམ་ཐང་ཟེར་ མིང་བཏགས་དགོས་པའི་སྐོར་ལས་གསལ་བཤད་ མདོར་བསྡུས་
ཅིག་ཞུ་ནི་ཨིན།

ཀུན་མཁྱེན་ཀློང་ཆེན་གྱི་གསུང་བུམ་ཐང་ལྷའི་སྦས་ཡུལ་གྱི་བཀོད་པ་ལས།

སྔོན་གྱི་རྒྱལ་བློན་མཆོག་རྣམས་བྱོན་པའི་ཡུལ། །ངོ་མཚར་གཙུག་ལག་ཁང་རྣམས་བཞུགས་
པའི་ཡུལ། །མཁས་གྲུབ་དུ་མ་བརྒྱུད་པར་བྱོན་པའི་ཡུལ། བུམ་ཐང་ལྷ་ཡི་སྦས་ཡུལ་བཀོད་

པ་གསོན། །དབུས་དང་ཕྱོགས་བཞི་ཡངས་པའི་རང་བཞིན་ཡུལ། །ཀུན་ནས་ཟླུམ་པ་བུམ་

པའི་འཁོར་ལོ་དང་། །པད་མ་ཁ་བྱེ་ལྟ་བུརམཛེས་པ་ལ། །མི་ཡུལ་མི་འདྲ་ལྷ་ཡུལ་འཕོས་པ་
འདྲ། །རི་རྣམས་ཉམས་དགའ་སྔོ་ཞིང་སྣུམ་པ་ལ། །རྩེ་མོ་དཀར་གསལ་གངས་རིའི་འཕྲེང་

ཚོགས་ཅན། །མཐོ་ཁྱད་མཉམ་ཞིང་ཕྱོགས་རྣམས་འཁོར་བ་ནི། །རིན་ཆེན་ར་བས་ཀུན་ནས་
བསྐོར་བ་བཞིན།

།ལུང་རྣམས་ཐང་ཡངས་མེ་ཏོག་འབྲས་མང་ལ།

།གྲོང་རྣམས་ཡིད་འོང་

པདྨ་མང་པོས་གང་། །ཕྱོགས་རྣམས་མདངས་གསལ་དཔལ་གྱིས་མཛེས་པ་ནི། །ལྷ་རྣམས་
ཡུལ་ལ་འགྲན་པ་ལགས་སམ་སྙམ། །ཡུལ་འདི་བུམ་པའི་ཐང་ཞེས་གྲགས་པ་ཡང། །རབ་
སྣའི་དབུས་རི་བུམ་པ་ལྟ་བུའི་དབྱིབས།

།བྱང་ངོས་ཐང་ལ་ཐོག་མར་ཡུལ་བཏབ་པས།

།ཉེ་

བའི་སྒྲ་ཡིས་དེ་སྐད་བཏགས་སོ་ཀྱེ། །ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་གསུངས་པ་ལྟར་ ཡེ་ཤུའི་འདས་
ལོ༼༦༢༧་༦༩༨༽ དུས་རབས་ ༧ པའི་ནང་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་སྤྲུལ་པ་ཆོས་རྒྱལ་སྲོང་
བཙན་པོའི་རིང་ལུ་

བོད་དང་དེའི་མཐའ་འཁོར་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་གི་ནང་ན་

ལྷ་ཁང་ཆེ་ཆུང་

ངེས་མེད་ ༡༠༨ དུས་ཐོག་གཅིག་ལུ་བཞེངས་གནང་བའི་གྲས་ལས་ བུམ་ཐང་བྱམས་པ་ལྷ་

ཁང་དེ་ ལྷ་ཁང་འདི་ཚུའི་སླ་ལས་གཅིག་འདི་ཨིནམ་བཞིན་དུ་ ལྷ་ཁང་འདི་ཕྱག་བཏབ་ས་གི་
ས་ཆ་གི་དབྱིབས་དེ་ བྱམས་པ་ལྷ་ཁང་གི་ཤར་ཁ་ཐུག་གི་གཡུས་

གཏེར་ཁ་གཞོང་ཟེར་ས་

ལས་ཚུར་བྱམས་པ་ལྷ་ཁང་ཁ་ཐུག་བལྟཝ་ད་ པདྨ་ལྷ་ཁང་གཡུས་ལྟག་གི་སྒང་དེ་ བུམ་པ་
གི་ཁ་རྒྱན་དང་བུམ་པའི་ཁ་པདྨའི་ལྷ་ཁང་ ལྟོ་བ་བྱམས་པ་ལྷ་ཁང།
ཁང་།

ལྕམ་མཁར་རྒྱལ་པོ་སིན་དྷུ་རཱ་ཛ་གི་ཕོ་བྲང་

མཁར་ལྷ་ཁང་དེ་

བུམ་པ་གི་ཞབས་སྦེ་

མཆུ་ཏོག་སྐུ་རྗེས་ལྷ་

ཕྱག་བཏབ་ས་གི་ས་གནས་ལྕགས་

བུམ་ཐང་བྱམས་པ་ལྷ་ཁང་གི་ས་ཁོངས་ཀྱི་ས་གི་

དབྱིབས་ དེ་བུམ་པ་བཟུམ་སྦེ་གསལ་ལྷམ་ལྷམ་མཐོང་ནི་ཡོདཔ་ལས་ ས་ཆ་གི་མིང་ལུ་ཡང་

འབྲུག་བུམ་ཐང་བྱ་དཀར་གཡུལ་རྒྱལ་རྫོང་གི་ཆགས་རབས།
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བུམ་ཐང་ཟེར་སླབ་སྲོལ་དར་བའི་གུར་ ས་ཆ་དང་མཐའ་འཁོར་ཚུ་ལུ་སྡོད་མི་ མི་ཚུ་ལུ་བུམ་
ཐང་པ་ཟེར་སླབ་སྲོལ་དར་ཁྱབ་བྱུང་ནུག

༡.༢ མཐའ་འདུལ་ཡང་འདུལ་གྱི་གཙུག་ལག་ཁང་བཞེངས་དགོས་པའི་དགོས་
པ།

དེ་ཡང་ཆོས་རྒྱལ་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོའི་སྐུ་ཐོག་ལུ་ མཐའ་འདུལ་ཡང་འདུལ་གྱི་གཙུག་ལག་
ཁང་ཆེ་ཆུང་ངེས་མེད ༡༠༨ བཞེངས་ཡོད་པའི་གྲལ་ལས་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ན་ལུ་ཡང་

རྒྱལ་ཁབ་ནུབ་ཕྱོགས་སུ་ སྤ་རོ་སྐྱེར་ཆུ་ལྷ་ཁང་དང་ ཧཱ་གི་ལྷ་ཁང་དཀར་ནག་གཉིས། བུམ་
ཐང་ལུ་བྱམས་པ་ལྷ་ཁང་དང་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལྷ་ཁང་།

ལྟང་ཨ་ནུ་ལྷ་ཁང་དང་ཆུ་སྨད་

གཟུངས་ངེས་ལྷ་ཁང་ལ་སོགས་པ་ ཡོངས་གྲགས་ལུ་ལྷ་ཁང་བདུན་དེ་ཅིག་ བཞེངས་གནང་
འདུག་པ་དང་

རྒྱ་གར་རྒྱལ་པོ་སིནྡྷུརཱ་ཛས་ཕོ་བྲང་ལྕགས་མཁར་ཐོག་བཅུ་གསུམ་བཞེངས་

པ་དང་ རྒྱ་གར་རྒྱལ་པོ་དབུགས་སྟོན་གྱིས་བཞེངས་པའི་རྩེ་ལུང་ལྷ་ཁང་ ཆོས་འཁོར་སྨད་
རྒྱལ་མཁར་ལུ་རྒྱལ་པོ་ཁྱི་ཁ་ར་ཐོད་ཀྱི་ཕོ་བྲང་བཏབ་པ་

རྒྱལ་པོ་སྣ་བོ་ཆེ་གིས་ཕོ་བྲང་དང་

དམག་སྒར་ཆགས་པ་ལས་ ལ་ལུ་གི་མནོ་བསམ་ལུ་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ བོད་དང་རྒྱ་གར་

གྱི་མངའ་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པ་དང་ ཡང་ན་དེ་གི་ཧེ་མ་ལས་ རང་དབང་རང་བཙན་གྱི་རྒྱལ་
ཁབ་ཨིན་རུང་ ལྷ་ཁང་དང་ཕོ་བྲང་ལ་སོགས་པ་ཕྱག་བཏབ་པའི་ཤུལ་ལུ་
གང་རུང་གི་མངའ་འོག་ཨིནམ་ལ་སོགས་པའི་

བོད་དང་རྒྱ་གར་

བློ་ཐེ་ཚོམ་བསྐྱེད་མི་རེ་ཡང་འོང་ནི་མས།

གཙུག་ལག་ཁང་དང་ཕོ་བྲང་ལ་སོགས་པ་ བཞེངས་པ་ཙམ་གྱིས་བོད་རྒྱལ་ཁབ་དང་རྒྱ་གར་
གྱི་མངའ་ཁོངས་སུ་གཏོགས་དགོས་པའི་ཆ་འཇོག་བརྩི་དགོཔ་གཏན་ནས་མེད།

ག་དེ་སྦེ་

ཨིན་ན་ཟེར་བ་ཅིན་ བོད་རྒྱལ་ཁབ་ལུ་ཡང་ཇོ་བོ་རྗེ་ཨ་ཏི་ཤ་གིས་ཕྱག་བཏབ་པའི་ལྷ་ཁང་དང་

ཆོས་རྒྱལ་མྱ་ངན་མེད་ཀྱིས་བོད་དབུ་རུ་དང་ བྱང་ཕྱོགས་སུ་སྙུག་རུམ་མཆོད་རྟེན་དང་ལྷོ་བྲག་

ལྷ་ལུང་གི་མཆོད་རྟེན་ཁག་གཉིས་ བཞེངས་ཡོད་པ་མངོན་སུམ་ཨིནམ་ལས་ བོད་རྒྱལ་ཁབ་
རྒྱ་གར་གྱི་མངའ་འོག་ཏུ་རྩིས་དགོ་པའི་རྒྱུ་མཚན་རྩ་བ་ཉིད་ལས་མིན་འདུག་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།
དེང་སང་གི་དུས་ལུ་ཡང་

རྒྱ་གར་རྡོ་རྗེ་གདན་ལུ་རྒྱལ་ཁབ་སོ་སོའི་ལྷ་ཁང་སོགས་

དབྱིབས་ཀྱང་རྒྱལ་ཁབ་རང་རང་སོ་སོའི་ལམ་སྲོལ་ལྟར་

བཟོ་

བཞེངས་ཡོད་པ་ཀུན་གྱིས་མཁྱེན་

ས་དང་ གཟིགས་ས་ལུ་ཨིན། དེ་བཞིན་འཛམ་གླིང་རྒྱལ་སྤྱི་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་ནང་ལུ་རྒྱལ་

ཨུ་ར་མགོན་པོ་ཚེ་རིང།

58

ཁབ་སོ་སོའི་མཐུན་འབྲེལ་དང་ ངོ་རྟགས་ཀྱི་དོན་ལུ་ རྒྱལ་ཁབ་སོ་སོའི་ལུགས་སྲོལ་ལྟར་གྱི་
གཞུང་ཚབ་ཡིག་ཚང་རེ་རྐྱབ་སྲོལ་ཡོདཔ་དང་བསྟུན་

རྒྱལ་ཁབ་སོ་སོའི་ནང་ལུ་ཕོ་བྲང་དང་

གཙུག་ལག་ཁང་ལ་སོགས་པ་བཞེངས་པ་དང་ཕྱག་བཏབ་པ་ཙམ་གྱིས་ རྒྱལ་ཁབ་གང་རུང་
གཅིག་གི་མངའ་འོག་ཏུ་བརྩི་དགོ་པ་རྩ་བ་ལས་མེད།

༢ བུམ་ཐང་སྡེ་བཞིའི་གོ་དོན་གསལ་བཤད།
༢.༡ བུམ་ཐང་སྡེ་བཞི་ལས་དང་པ་ཆོས་འཁོར་གྱི་གོ་དོན།
དེ་ཡང་

སྡེ་བཞིའི་ནང་ལས་དང་པ་རང་

ཆོས་འཁོར་གྱི་སྐོར་ལས་གསལ་བཤད་མདོར་

བསྡུས་ཅིག་ཞུ་བ་ཅིན་ སྔོན་མ་དུས་རབས་ ༨ པའི་ནང་སངས་རྒྱས་གཉིས་པ་ཨོ་རྒྱན་པདྨ་

འབྱུང་གནས་མཆོག་ འབྲུག་ལུ་ཞབས་བཅགས་ཐེངས་བཞི་གནང་ཞིནམ་ལས་ མཁས་པ་
མང་ཤོས་ཀྱིས་ངོས་ལེན་མཛད་གནང་དོ༌བཟུམ་

ཞབས་བཅགས་ཐེངས་གཉིས་པ་དང་

གསུམ་པའི་སྐབས་ལུ་སྐུ་རྗེ་རྡོ་རྗེ་བརྩེགས་པའི་ལྷ་ཁང་དང་
ངམ་

རྩེ་ལུང་ཆོས་འཁོར་ལྷ་ཁང་།

དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལྷ་ཁང་

དེ་ལས་པད་མའི་ལྷ་ཁང་བཅས་ལུ་

ཨོ་རྒྱན་པད་མ་

འབྱུང་གནས་ཀྱིས་ ཐོག་མ་བསྐོར་གནང་བའི་ལྷ་ཁང་གསུམ་ལུ་ཡོངས་གྲགས་ལུ་བུམ་ཐང་

ཆོས་འཁོར་རྣམ་གསུམ་ཞེས་སླབ་སྲོལ་དར་བ་ལས་ བུམ་ཐང་ཆོས་འཁོར་ཟེར་ སླབ་སྲོལ་
དར་ཡོདཔ་མ་ཚད་ དང་ཕུགས་ཀྱི་རྒན་ཤོས་ལ་ལུ་གི་ངག་རྒྱུན་ལས་བཤད་དོ་བཟུམ་འབད་
བ་ཅིན་

གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་གིས་ཆོས་འཁོར་ཐེངས་དང་པོ་བསྐོར་གནང་ས་གི་ས་གནས་ངོ་མ་

རང་ དབང་འདུས་ཆོས་གླིང་རྫོང་གི་བྱང་ཁ་ཐུག་ལུ་ ལོ་བཅུ་ཕྲག་བཞི་དེ་ཅིག་གི་ཧེ་མ་སྲས་
གྲྭ་ཚང་ཟེར་ཆགས་ཏེ་ཡོད་པའི་རྒྱབ་ལུ་ ལམ་གོང་འོག་གཉིས་མཐུད་པའི་སྦུག་ལུ་ ཆུ་རིལ་
རྡོ་གི་མ་ཎི་ཐང་རྩིགས་ཏེ་ཡོད་ས་འདི་ནང་ཨིནམ་སྦེ་བཤད་སྲོལ་འདུག
ཧེ་མ་བུམ་ཐང་ལུ་

ཆོས་འཁོར་འགོ་དང་པ་བསྐོར་གནང་བའི་ཉིནམ་དེ་ ས་གནས་དེ་ཁར་

ཨིནམ་ཐག་ཆོད་ཨིན་ནི་འདི་གིས་

རབས་ཚུ་གི་རྗེས་དྲན་བཟུམ་ཅིག་ལུ་

ཆུ་རིལ་རྡོ་གི་མ་ཎི་དེ་རྟགས་མཚན་དང་མ་འོངས་མི་
བརྩིགས་བརྩིགསཔ་འོང་ནི་མས་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།

འདི་ལུ་མཁས་པ་ཚུ་གི་ཁ་ཐུག་ལས་བརྟག་དཔྱད་ཅིག་མཛད་གནང་དགོཔ་འདུག་ཟེར་ཞུ་ནི་
ཨིན་ལགས།

འབྲུག་བུམ་ཐང་བྱ་དཀར་གཡུལ་རྒྱལ་རྫོང་གི་ཆགས་རབས།
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༢.༢ བུམ་ཐང་གི་སྡེ་གཉིས་པ་སྟང་གི་གོ་དོན།

བུམ་ཐང་སྡེ་བཞིའི་སྡེ་གཉིས་པ་ སྟང་གི་གོ་དོན་ཞུ་བ་ཅིན་ ཡིག་ཆ་ཚུ་གི་ནང་ན་ལོགས་སུ་
ཁ་གསལ་འཐོན་ནི་མེད་དེ་འབད་རུང་

ཧེ་མ་གི་མི་རྒན་ཤོ ས་ཚུ་གི་ཁ་རྒྱུན་སླབ་དོ་བཟུམ་

འབད་བ་ཅིན་ བུམ་ཐང་པའི་ཁ་ནང་ ལྟེམ་ལྟེམ་སྦེ་གང་སྟེ་ཡོད་པའི་མཛོད་དང་ རྒྱུ་དངོས་
ཆགས་ས་གཅིག་ལུ་སྟང་ཟེར་སླབ་སྲོལ་ཡོདཔ་ལས་ བུམ་ཐང་སྡེ་བཞིའི་ནང་ལས་སྟང་རྒེད་
འོག་དེ་ བྱོཝ་དང་གེ་ར། དེ་ལས་ཀར་ལ་སོགས་པ་འབྱུ་གི་འཐོན་ཤུགས་དྲག་ཤོས་འབད་ནི་

འདི་གིས་ འབྱུ་གི་མཛོད་བཟུམ་ཅིག་བུམ་ཐང་སྡེ་བཞི་ལས་ སྟང་རྒེད་འོག་དེ་འབྱུ་གི་མཛོད་

བཟུམ་ཅིག་ལུ་ཆ་བཞག་སྟེ་ ས་གནས་ཀྱི་མིང་ལུ་ཡང་བུམ་ཐང་སྟང་ཟེར་སླབ་སྲོལ་དར་ཁྱབ་
བྱུང་ནུག

མི་རྒན་ཤོས་ལ་ལོ་གི་ངག་རྒྱུན་བཟུམ་འབད་བ་ཅིན་
ནང་རྒྱལ་པོ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་གྱི་ལྕམ་

སྔོན་དང་ཕུ་དུས་རབས་བརྒྱད་པའི་

བཟའ་དམར་རྒྱན་གྱི་སྲས་རྒྱལ་པོ་ཁྱི་ཁ་ར་ཐོད་

མཐའ་ལུ་བཤུད་བཏང་བའི་སྐབས་ལུ་ གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་གིས་ ཤིང་གི་གནམ་གྲུ་ནང་བཙུགས་

ཏེ་ སྦས་ཡུལ་མཁན་པ་ལྗོངས་བརྒྱུད་ བུམ་ཐང་སྟང་སྐྱིད་འཛུམ་ཟེར་བའི་གཡུས་དེ་ནང་ལུ་

ཆགསཔ་ད་ ཤིང་གི་གནམ་གྲུ་འབད་ནི་འདི་གིས་ སྒྲ་ ‘ཏང’ ཟེར་རྐྱབ་པའི་སྒྲ་དེ་ ལུངམ་
འདི་ནང་གི་མི་ཚུ་གིས་གོ་བའི་ཤུལ་ལུ་

ལུང་པའི་མིང་ཡང་ཏང་ཟེར་སླབ་སྲོལ་བྱུང་བའི་

ཁུངས་དེ་ལུ་བདེན་ཁུངས་དང་ཆ་གནས་བཞག་དགོཔ་ཅིག་འདུག་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།

ཏང་ཟེར་བའི་སྒྲ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ལུང་པའི་མིང་ལུ་ཏང་ཟེར་སླབ་སྲོལ་དང་འཁྲིལ་ ཡིག་ཆ་ཚུ་ནང་
ཡང་ས་མགོ་བཀལ་བའི་སྟང་མིན་པ་ཏ་རྐྱང་ར་འབྲི་དགོ་ནི་མས་།

དྲག་ཤོས་བླམ་གསང་

སྔགས་ཀྱིས་མཛད་གནང་བའི་སྨྱོས་རབས་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ནང་ཡང་
རང་བཀོད་གནང་ནུག

ཏ་རྐྱང་གི་ཏང་དེ་

ཨིན་རུང་དེང་དུས་ཀྱི་འགྱུར་བ་དང་བསྟུན་སྟང་ཟེར་འབྲི་སྲོལ་དར་

ཁྱབ་སོང་ཡོདཔ་ལས་མང་མོས་ཀྱི་དབང་དུ་བཏང་སྟེ་ སྟང་ ཟེར་མི་དེ་རང་ལག་ལེན་འཐབ་
པ་ཅིན་འཐུས་ནི་ཨིན་མས།

༢.༣ བུམ་ཐང་གི་སྡེ་གསུམ་པ་ཨུ་ར་གི་གོ་དོན།

བུམ་ཐང་སྡེ་བཞིའི་སྡེ་གསུམ་པ་ཨུ་ར་གི་གོ་དོན་ལུ་ཞུ་བ་ཅིན་ ཨུ་ར་ཟེར་བའི་ལུང་པ་དེ་ གུ་
རུ་རིན་པོ་ཆེའི་སྦས་ཡུལ་ཁྱད་པར་ཅན་ཅིག་ལུ་

བྱིན་གྱིས་བརླབས་གནངམ་ལས་

སྦས་

ཨུ་ར་མགོན་པོ་ཚེ་རིང།
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གནས་ཨུ་ར་ལུང་པ་གི་ཆགས་ཚུལ་ཡང་གངས་རི་གིས་ ཕྱི་ཁ་ལས་རཝ་བཟུམ་སྦེ་བསྐོར་ཏེ་
ཡོད་ནི་འདི་གིས་

མིང་རིངམོ་སྦེ་སླབ་པ་ཅིན་ཨུ་རྒྱན་པདྨའི་ར་བ་ཟེར་ཨིན་རུང་སླབ་ངོ་བདེ་

བའི་དོན་ལུ་ ཨོ་རྒྱན་པདྨའི་ར་བ་ཟེར་བའི་མིང་རིངམོ་དེ་བཞག་སྟེ་ ‘ཨུ་ར་’ ཟེར་ཡོངས་
ཁྱབ་ཡར་སོངམ་ཨིན་པས། ཨུ་ར་ལུངམ་གི་མིང་སྦས་ཡུལ་ཨིན་པའི་ཁུངས་ཡང་ ཨུ་ར་ཝང་

ཐང་སྤྲུལ་སྐུ་ཞིང་གཤེགས་དམ་པ་ ཁམས་མི་ཉག་ལས་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་གིས་ ཨུ་ར་ལུ་མི་ཤི་
ཚད་གཅིགཔོ་སྐྱེ་བ་རང་འཇགས་

ཨུ་ར་ལུ་ལེན་ནི་གི་སྲོལ་ལེ་ཤ་རང་འཐོན་ནི་འདུག་ཟེར་

སྐྱབས་རྗེ་བདུད་འཇོམས་རིན་པོ་ཆེ་འཇིགས་བྲལ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་༼༡༩༠༣-༡༩༨༧༽ ལུ་ཞུཝ་

ད་ སྐྱབས་རྗེ་རིན་པོ་ཆེ་གིས་ཀྱང་བཀའ་ལན་ལུ་ ཨུ་ར་ལུང་པ་དེ་ གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་གི་སྦས་
ཡུལ་ འཁྲུལ་མེད་ཅིག་ཨིན་པའི་ཁུངས་སྦེ་རང་གསུངས་གནང་ནུག

༢.༤ བུམ་ཐང་སྡེ་བཞི་པ་ཆུ་སྨད་ཀྱི་གོ་དོན།
བུམ་ཐང་སྡེ་བཞིའི་སྡེ་བཞི་པ་

ཆུ་སྨད་ཀྱི་གོ་དོན་མདོར་བསྡུས་ཅིག་ཞུ་བ་ཅིན་

འཇམ་

དཔལ་དབྱངས་སྐུ་དངོས་མི་གཟུགས་སུ་བྱོན་པ་ ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་གྱི་སྐུའི་
སྐྱེ་བ་

མངའ་བདག་ཉང་རལ་ཉི་མ་འོད་ཟེར་༼༡༡༢༤-༡༡༩༢༽

འབྲུག་ལུང་པར་ཞབས་

བཅགས་གནང་བའི་སྐབས་ ད་ལྟོ་ཆུ་སྨད་ནང་སྒར་ཟེར་སའི་ གཡུས་འདི་གི་ཁ་ཐུག་གཙང་
ཆུ་གི་མཐའ་མ་ལུ་
ཡོདཔ་མཁྱེན་ཏེ་

ཆུ་མིག་ཆེ་ཆུང་གཉིས་ཡོད་མི་དེ་ནང་ ཀླུ་བདུད་དྲག་པོ་ཅིག་གནས་ཏེ་

གཏེར་སྟོན་ཉང་གིས་

ཀླུ་བདུད་བཏུལ་ཏེ་

ཁ་གནོན་ལུ་ལྷ་ཁང་ཅིག་

བཞེངས་གནངམ་ལས་

ལྷ་ཁང་འདི་གི་མཚན་ལུ་ཡང་ཆུ་མིག་ཉང་རྩལ་ལྷ་ཁང་ཟེར་ཕྱག་

ཟེར་བཏགས་གནང་ནུག

ཤུལ་ལས་ཆུ་མིག་ཟེར་བའི་སྒྲ་ཉམས་ཏེ་ཆུ་སྨད་ཟེར་སླབ་སྲོལ་

བཏབ་གནང་བའི་ཤུལ་ལུ་ ཆུ་མིག་དེ་ལས་བརྟེན་ ས་གནས་ཀྱི་མིང་ལུ་ཡང་ཆུ་མིག་ལུང་པ་

ཁྱབ་སྟེ་ཡར་སོང་ནུག འདི་དང་འདྲཝ་སྦེ་ ལྷ་ཁང་འདི་གི་སྦོ་ལོགས་ཁ་ལུ་ མངའ་བདག་
ཉང་གིས་ སྒར་བཅགས་ཏེ་བཞུགས་སའི་ལུང་པ་ལུ་ཉང་སྒར་ཟེར་ཨིན་རུང་ དེ་སྒྲ་ཉམས་ཏེ་
ད་རེས་ནངས་པར་ནང་སྒར་ཟེར་སླབ་སྲོལ་དར་ཁྱབ་ཡར་སོང་ནུག

༣. འབྲུག་ལུ་ནང་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་ཐོག་མ་དབུ་བརྙེས་ཚུལ།

ཡོངས་གྲགས་ལུ་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་སྡེ་ཡོངས་ཀྱིས་ རྩོད་མེད་དུ་ངོས་ལེན་འབད་

འབྲུག་བུམ་ཐང་བྱ་དཀར་གཡུལ་རྒྱལ་རྫོང་གི་ཆགས་རབས།

དོ་བཟུམ་
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དུས་རབས་བརྒྱད་པའི་ནང་སངས་རྒྱས་གཉིས་པ་ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་

མཆོག་གིས་ རྒྱལ་ཁམས་མཐའ་དབུས་མེད་པར་དངོས་དང་རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་སྒོ་ལས་ ཞབས་

བཅགས་ལན་ཐེངས་བཞི་དེ་ཅིག་གནང་སྟེ་ སྦས་གནས་ཁྱད་པར་ཅན་ལུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་
གནང་བ་མ་ཟད། ཞབས་བཅགས་ཐེངས་གཉིས་པ་དང་ གསུམ་པའི་སྐབས་ལུ་ སྔོན་བལ་
ཡུལ་གྱི་མཆོད་རྟེན་བྱ་རུང་ཁ་ཤོར་གསར་བཞེངས་སྐབས་ཀྱི་སྨོན་ལམ་ལས་བརྟེན་

མཁན་

ཆེན་བྷོ་དྷི་སཏྭ་མཆོག་གི་ བཀའ་ལུང་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ སྤྲུལ་པའི་རྒྱལ་པོ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་
གྱིས་

ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་

བསམ་ཡས་གཙུག་ལག་ཁང་གསར་

བཞེངས་ཀྱི་དོན་ལུ་ བོད་ལུ་གདན་དྲངས་གནང་བའི་ཤུལ་ལུ་ བོད་ལས་ཀུར་སྟོད་མཁན་པ་
ལྗོངས་ཀྱི་སྦས་གནས་བརྒྱུད་ རྒྱལ་པོ་ཁྱི་ཁ་ར་ཐོད་ འབངས་འཁོར་དང་བཅས་ བུམ་ཐང་
ལུ་ཞབས་བཅགས་ཐེངས་དང་པའི་ཤུལ་ལུ་མི་ལོ་ ༦༣ ལྷགཔ་ཅིག་གི་རྒྱབ་ལས་ ཞབས་
བཅགས་ཐེངས་གསུམ་ སྤྱི་ལོ་ ༨༡༣ དེ་ཅིག་ཁར་ གནས་ཆེན་སྐུ་རྗེ་རྡོ་རྗེ་བརྩེགས་པའི་

ལྷ་ཁང་ནང་ལུ་ བུམ་ཐང་རྒྱལ་པོ་སིན་དྷུ་རཱཛ་དང་ཁྱི་ཁ་ར་ཐོད་ རྒྱལ་བཙུན་སྲས་སྲོས་བློན་

འབངས་ཡོངས་ལུ་ གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་ལས་ ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བཅུད་ རྒྱུད་ཐམས་
ཅད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་

མན་ངག་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མཐར་ཐུག་

འཁོར་འདས་ཐམས་ཅད་གསལ་བའི་མེ་ལོང་

གོ་བ་ཙམ་གྱིས་སངས་རྒྱས་པ་

ངན་སོང་གསུམ་ལས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ས་ལུ་

འཛེགས་ནི་གི་ཐེམ་སྐས་ ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་གི་ཐུགས་ཀྱི་ སྙིང་ཁྲག་གི་ཐིག་པ་ རྫོགས་
པ་ཆེན་པོ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ཟེར་བའི་ཆོས་བཀའ་ཟབ་མོ་དེ་

བུམ་ཐང་སྡེ་བཞིའི་མི་དམང་

ཡོངས་ལུ་ གསུངས་ཏེ་བུམ་ཐང་ལུ་ ཆོས་འཁོར་ཐེངས་དང་པོ་བསྐོར་གནང་ནུག

བུམ་ཐང་བྱམས་པ་ལྷ་ཁང་དང་ རྩེ་ལུང་ཆོས་འཁོར་ལྷ་ཁང་། པད་མའི་ལྷ་ཁང་དང་ ལྷ་མོའི་
ལྷ་ཁང་ཚུ་ལུ་ཡང་གུ་རུ་སྐུ་དངོས་བྱོན་ཏེ་

ཞབས་ཀྱིས་ཡང་དུ་བཅགས་ཤིང་

ཆོས་འཁོར་

བསྐོར་གནང་བའི་གནས་ཁྱད་པར་ཅན་ཨིནམ་ལས་ རྒྱ་གར་འཕགས་པའི་གཡུས་ཀྱི་ ཆོས་
ཚིགས་ལྟེ་བ་རྡོ་རྗེ་གདན་དང་
ལག་ཁང་།

བོད་ལུ་བསམ་ཡས་མི་འགྱུར་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་གཙུག་

ང་བཅས་ར་འབྲུག་ལུ་

བུམ་ཐང་སྐུ་རྗེས་རྡོ་བརྩེགས་པའི་ལྷ་ཁང་ཚུ་

འཁོར་བསྐོར་བའི་གནས་ཆེན་ཅོག་འཐདཔ་ཨིནམ་ལས་བརྟེན

ཆོས་

སྐུ་རྗེས་རྡོ་རྗེ་བརྩེགས་པའི་

ལྷ་ཁང་གི་མཚན་ལུ་ བསམ་ཡས་གཉིས་པ་ཟེར་ཡང་གསུངས་གནང་ནུག

བུམ་ཐང་ལུང་པ་དེ་ གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་འགོ་དང་པ་བོད་ལུ་མ་བྱོན་པའི་ཧེ་མ་ བུམ་ཐང་གི་རྒྱལ་
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པོ་སིན་དྷུ་རཱ་ཛ་གིས་ཡེ་ཤུའི་འདས་ལོ་

༧༣༧་༣༨

ཨུ་ར་མགོན་པོ་ཚེ་རིང།

ལུ་གདན་འདྲེན་ཞུ་ཞུཝ་ཨིནམ་ལས

མདོ་སྔགས་ཀྱི་བསྟན་པ་བོད་རྒྱལ་ཁབ་ལུ་མ་དར་བའི་ཧེ་མ་

རྒྱ་གར་འཕགས་པའི་ཡུལ་

དང་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ ཆོས་ཀྱི་འབྲེལ་བ་བྱུང་ནུག་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན། རྒྱལ་

པོ་སིནྡྷུ་རཱ་ཛ་གིས་སྤྱི་ལོ་ ༧༣༧ ལོ་ལུ་ཨིན་པའི་ཁུངས་ཡང་ བོད་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་རྣམ་གསུམ་
གྱིས་བརྩམས་པའི་རྩིས་གཞུང་ཆེན་མོ་

ཕུགས་ལུགས་ཀྱི་དགོངས་པ་ལྟར་བརྩི་ན་

གུ་རུ་

རིན་པོ་ཆེ་བོད་ལུ་འགོ་དང་པ་བྱོན་ལོ་ གནམ་ལོ་ས་གླང་སྤྱི་ལོ་ ༧༤༩ ཨིནམ་ད་ ལྕགས་

མཁར་རྒྱལ་པོ་སིནྡྷུ་རཱ་ཛའི་རྣམ་ཐར་ ཤོག་གྲངས་༡་དང་༡༤པ་གི་ནང་ལུ་གསུངས་དོ་བཟུམ་
འབད་བ་ཅིན་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་གིས།
བདག་དང་

ཁྱེད་རྒྱལ་པོ་སིནྡྷུ་རཱ་ཛ་དང་སྣ་བོ་ཆེ་གཉིས་ངེད་ཀྱི་སྦྱིན་

ཆོས་མཉམ་དུ་ཞུ་བའི་ཆོས་གྲོགས་ཡང་ཨིན་ཟེར་གསུངས་ཏེ།

ཁོང་རྒྱལ་པོ་

གཉིས་འཐབ་འཛིང་བྱུང་བའི་བར་ན་བར་འདུམས་མཛད་གནང་བའི་ཤུལ་ལུ་རྒྱལ་པོ་གཉིས་

ཀྱིས་དེ་སྦེ་ཞུ་ནུག ཀྱེ་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ། ཁྱོད་ནི་བོད་ལ་བྱོན་པ་ན། །དུས་ཚིགས་ལོ་དུས་གང་
ལ་བྱོན། །དོན་བྱེད་གང་ལ་བྱོན་པ་ལགས།
།ཞེས་ཞུས་པའི་བཀའ་ལན་ལུ། གུ་

རུ་གིས། ཀྱེ་མ་ཉན་ཅིག་རཱ་ཛ་གཉིས།

།བདག་ཅག་རྣམས་ལ་བསྟན་དུ་གསོལ།

།བོད་ལ་བྱོན་པའི་ལོ་དུས་ནི། །རྒྱ་ཡི་ཡུལ་དུ་བཅུ་

གཉིས་སྡོད། །དོན་ནི་རྡོ་རྗེ་གདན་ལ་ཡོད། །ལས་ནི་ཞིག་གསོ་བྱེད་དུ་འགྲོ། །འདུལ་ནི་མུ་

སྟེགས་འདུལ་དུ་འགྲོ། །རྒྱ་ཡི་འགྲོ་དོན་རྫོགས་པ་དང་། །བལ་པོའི་ཡུལ་དུ་ཟླ་གཅིག་འགྲོ།
།གནམ་ལོ་རྒྱལ་པོ་སྟག་ཤར་ནས།
ཕྱིར་བོད་ལ་འགྲོ།

།པད་མ་བྱུང་གནས་བོད་ལ་འགྲོ།

།དམ་ཆོས་བསྟན་པ་དར་བ་དང་།

།ལྷ་འདྲེ་འདུལ་

།གཙུག་ཁང་མང་པོ་

བཞེངས་དུས་ཡིན། །ཞེས་གསུངས་ས་ཡང་ ཀྲོང་གསར་ཆ་འོག་མནའ་སྦིས་ལུ་ཨིན་པས།
གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་གིས།
ལས་གསུངས་པའི་
པས།

གནམ་ལོའི་རྒྱལ་པོ་སྟག་ཤར་ནས།

།ཞེས་གུ་རུ་སྐུ་དངོས་ཀྱི་ཞལ་

གནམ་ལོའི་རྒྱལ་པོ་སྟག་ལོ་དེ་ལྕགས་སྟག་སྤྱི་ལོ་༧༥༠གི་ལོ་ལུ་ཨིན་

བུམ་ཐང་ལྕགས་མཁར་རྒྱལ་པོ་སིནྡྷུ་རཱ་ཛ་གིས་གདན་འདྲེན་ཞུས་ཏེ་བུམ་ཐང་ལུ་ཞབས་
བཅགས་ཐེངས་དང་པ་གནང་ལོ་དེ་ལོ་འཁོར་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་ཧེ་མ་གནམ་ལོ་ས་སྟག་སྤྱི་ལོ་

༧༣༨ ལོ་ལུ་གཏན་ཁེལ་ཨིན་པས་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན། སིནྡྷུ་རཱ་ཛའི་རྣམ་ཐར་རྗེ་ཁྲི་རབས་ ༦༩
པ་མཁས་དབང་དགེ་འདུན་རིན་ཆེན་གྱིས་མཛད་པའི་ལྷོ་འབྲུག་ཆོས་འབྱུང་བློ་གསར་རྣ་བའི་

འབྲུག་བུམ་ཐང་བྱ་དཀར་གཡུལ་རྒྱལ་རྫོང་གི་ཆགས་རབས།
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རྒྱན་དང་ པད་བྱུང་མི་གཟུགས་སུ་བྱོན་པ་ སྐྱབས་རྗེ་བདུད་འཇོམས་འཇིགས་བྲལ་ཡེ་ཤེས་
རྡོ་རྗེས་མཛད་པའི་

བོད་ཀྱི་ཆོས་འབྱུང་ལྷ་དབང་གཡུལ་ལས་རྒྱལ་བའི་

རྔ་བོ་ཆེའི་སྒྲ་

དབྱངས་བཅས་ ཡིག་ཆ་ཁུངས་གཏུགས་གསུམ་ཆ་ར་གི་དགོངས་པ་མཐུནམ་ལས་
གུ་རུ་འབྲུག་བུམ་ཐང་དུ་ ཞབས་བཅགས་ཐེངས་དང་པ་གནང་ལོ་

གནམ་ལོ ་ ས་སྟག་

སྤྱི་ལོ་ ༧༣༨ དང་ བོད་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་རྣམ་གསུམ་གྱིས་མཛད་པའི་རྩིས་གཞུང་ཆེན་མོ་ལྷར་
འབད་བ་ཅིན་གུ་རུ་བོད་དུ་བྱོན་ལོ་གནམ་ལོ་ས་གླང་སྤྱི་ལོ་ ༧༤༩ ལོ་ལུ་ཨིནམ་ད་

འབྲུག་བུམ་ཐང་ལུ་བྱོན་ལོ་ གནམ་ལོ་ ༧༣༧ ལོ་ལུ་ཨིནམ་ལས་ དེ་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ ཟླ་
ངོ་དག་པ་ཅིག་ལས་མེད་ནི་འདི་གིས་

གུ་རུ་འབྲུག་བུམ་ཐང་ལུ་ཞབས་བཅགས་དང་པ་

གནང་ལོ་དེ་ སྤྱི་ལོ་༧༣༧ དང་༧༣༨ལོ་ལུ་ཨིན་མས་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།
གུ་རུ་མཆོག་གིས་ཞབས་བཅགས་དང་པ་དང་

ཆོས་འཁོར་བསྐོར་གནང་སའི་གནས་ཨིན་

པའི་ཁར་ བུམ་ཐང་གི་མི་རིགས་ཚུ་ཡང་གུ་རུ་གི་འཁོར་སློབ་དང་པོ་ཨིནམ་ལས་ བུམ་ཐང་

རྫོང་ཁག་འདི་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་བསྟན་པ་འགོ་དང་པ་ དབུ་
བརྙེས་སའི་ལྟེ་བའམ་ གཙོ་བོ་ལུ་ཆ་འཇོག་བརྩི་དགོཔ་ཨིན་པ་མ་ཚད་ ཆོས་རྒྱལ་རིམ་བྱོན་
ཚུ་གི་རིགས་རུས་ཀྱི་འབྱུང་ཁུངས་དང་གདན་ས་དང་པ་བཏབ་སྟེ་
ཞིང་ འབངས་སྡེ་སྤྱི་ཡོངས་ཀྱི་སྤྱི་གཙུག་གི་གོང་མ་མཛད་དེ་
དང་པོ་བསྒྱུར་ས་ཡང་བུམ་ཐང་ལུ་ཨིནམ་ལས་

རྒྱལ་ཁབ་དབང་དུ་འདུ་

ཆབ་སྲིད་ཀྱི་འཁོར་ལོ་འགོ་

ཆོས་དང་འཇིག་རྟེན་གཉིས་ཆ་རའི་ཁ་ཐུག་

ལས་ བུམ་ཐང་གི་ས་གནས་འདི་གལ་གནད་ཆེ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་རང་བརྩི་དགོཔ་ཨིན།

༤. བྱ་རྫོང་ཉེ་འདབས་ཀྱི་གདན་ས་ཡོངས་གྲགས་ཅན་གྱི་ལོ་རྒྱུས།
༤.༡ སྡེ་དང་པ་ཆོས་འཁོར་ལུ་ཆགས་ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས།

སྡེ་དང་པ་ ཆོས་འཁོར་རྒེད་འོག་ལུ་ རྒྱལ་བ་གོང་མ་ཚུ་གི་གདན་ས་ཁྱད་པར་ཅན་ ལེ་ཤ་
ཅིག་ཕྱག་བཏབ་སྟེ་ཡོད་པའི་ནང་ལས་

རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ལུ་གལ་གནད་ཆེ་དྲགས་དག་

པོ་ཅིག་ ཞོར་ཁ་ལུ་ཞུ་བ་ཅིན་ ཆོས་རྒྱལ་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོའི་ ༼༦༢༩-༦༩༨༽ སྐུ་རིང་

ལུ་ཕྱག་བཏབ་གནང་བ་ ཡོངས་གྲགས་ཅན་གྱི་བྱམས་པ་ལྷ་ཁང་དང་ ཨོ་རྒྱན་པདྨའི་བཀའ་
ལུང་བཞིན་

རྒྱ་གར་གི་རྒྱལ་པོ་དབུགས་སྟོན་གྱིས་བཞེངས་པར་གྲགས་པའི་

ཁང་ངམ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལྷ་ཁང་།

རྩེ་ལུང་ལྷ་

གུ་རུ་པད་མ་བྱུང་གནས་ཀྱིས་ ཆོས་འཁོར་

ཨུ་ར་མགོན་པོ་ཚེ་རིང།
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བསྐོར་བའི་གནས་སྐུ་རྗེས་རྡོ་རྗེ་བརྩེགས་པའི་ལྷ་ཁང་དང་པད་མའི་ལྷ་ཁང་། རྒྱལ་པོ་སིན་དྷུ་
རཱ་ཛའི་ལྕགས་མཁར་ཐོག་བཅུ་གསུམ་པ་ཞིག་ཚར་བའི་ཤུལ་ལུ་
བ་ཐང་ལྷ་ཁང་གཏེར་སྟོན་རྡོ་རྗེ་གླིང་པ་

༼༡༣༤༦-༡༤༠༥༽

མཁར་ལྷ་ཁང་དང་ རྩ་གསུམ་རང་བྱོན་པདྨ་སམ་བྷ་ཝ་ལྷ་ཁང་།

གུ་རུས་ལུང་བསྟན་གྱི་ཟླ་

གིས་ཕྱག་བཏབ་པ་ལྕགས་
ཞབས་རྗེས་ཐང་ལྷ་ཁང་

དང་ཤུགས་བྲག་དགོན་པ། བླམ་རྔོག་པ་ཆོས་སྐུ་རྡོ་རྗེས་ ༼༡༠༤༧ ༽ ཕྱག་བཏབ་པའི་

གདན་ས་དུར་ལྷ་ཁང་དང་ གཏེར་སྟོན་པད་མ་གླིང་པའི་ ༼༡༤༥༠-༡༥༢༡༽ གདན་ས་

གཏམ་ཞིང་ལྷུན་གྲུབ་ཆོས་གླིང་ལྷ་ཁང་། ཞྭ་དམར་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་འཕྲེང་བཞི་པ་ཆོས་ཀྱི་གྲགས་
པ་ ༼༡༤༥༣-༡༥༢༤༽ གིས་གདན་ས་བཏབ་པ་ཐང་སྦིས་ལྷ་ཁང་དང་ པད་ཚལ་གླིང་སྤྲུལ་

སྐུ་ གྲུབ་ཐོབ་རྣམ་རྒྱལ་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱི་གདན་ས་པད་ཚལ་གླིང་ལྷ་ཁང་། ནམ་སྙིང་སྤྲུལ་སྐུས་
ཕྱག་བཏབ་པ་མཁར་ཆུ་བཤད་སྒྲུབ་དར་རྒྱས་ཆོས་གླིང་སོགས་གདན་ས་རྩ་ཆེན་ལེ་ཤ་ཅིག་
ཉམས་ཆག་གན་ཡང་མེད་པ་བདག་སྐྱོང་འཐབ་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན།
རྒྱལ་པོ་ཁྱི་ཁ་ར་ཐོད་བུམ་ཐང་ཏང་ལས་

གདན་ས་སྤོ་སྟེ་ཆོས་འཁོར་ལུ་ཕོ་བྲང་བརྐྱབས་ཏེ་

བཞུགས་སའི་ས་གནས་རྒྱལ་མཁར་གཡུས་ཀྱི་ཚུར་ཁ་ཐུག་ལུ་
ལྕམ་གྱི་ཕོ་བྲང་ཆགས་ས་གི་གཡུས་ལྕམ་མཁར་

རྒྱལ་པོ་ཁྱི་ཁ་ར་ཐོད་ཀྱི་

རྒྱལ་པོ་སྣ་བོ་ཆེ་གིས་ཕོ་བྲང་ཆགས་ས་གི་

གཡུས་ལུ་ ཧེ་མ་སྣ་བོ་ཆེ་འཕེལ་ཟེར་སླབ་སྲོལ་ཡོད་རུང་ ད་རེས་ནངས་པ་སྒྲ་ཉམས་ཏེ་སྣང་
ཤེལ་འཕེལ་ཟེར་སླབ་མི་འདི་དང་

ཧེ་མ་ཆོས་རྩེ་དཔོན་སློབ་འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་གྱིས་

དམག་སྒར་ཆགས་ས་གི་གཡུས་ཀྱི་མིང་ལུ་ བྱ་དཀར་རྫོང་གི་གཤམ་ལུ་ཨིནམ་ལས་གཤམ་
མཁར་ཟེར་སླབ་སྲོལ་ཡོད། དེ་འབད་རུང་ དབང་འདུས་ཆོས་གླིང་རྫོང་ཆགས་པའི་ཤུལ་ལུ་
གཤམ་མཁར་ཟེར་བའི་མིང་ཧྲམ་སྟེ་
དར་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན།

དབང་འདུས་ཆོས་གླིང་གདང་ར་ནང་ཟེར་སླབ་སྲོལ་

ལྷག་པར་དུ་འབྲུག་རྒྱལ་དང་པོ་ཨོ་རྒྱན་དབང་ཕྱུག་ ༼༡༨༦༢-༡༩༢༦༽ གིས་ཕྱག་བཏབ་
པ་བླ་མ་དགོན་པའི་རྫོང་ཕུན་ཚོགས་དཔལ་རི་དང་ དབང་འདུས་ཆོས་གླིང་རྫོང་གཉིས་ལས་

དབང་འདུས་ཆོས་གླིང་རྫོང་གི་བར་ན་གི་དབུ་རྩེ་འདི་འབྲུག་རྒྱལ་དང་པ་གི་ ཡབ་རྗེ་དམ་པ་
ཆོས་རྩེ་དཔོན་སློབ་ སྐུ་ཞོགས་འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་ ༼༡༨༢༥-༡༨༨༡༽ མཆོག་གི་སྐུ་
རིང་ལུ་བཞེངས་གནང་བའི་གཟིམ་ཅུང་ངོ་མ་ཨིནམ་ལས་
མེད་དབང་ཕྱུག

༼༡༩༠༥-༡༩༥༢༽

འབྲུག་རྒྱལ་གཉིས་པ་འཇིགས་

གིས་དབང་འདུས་ཆོས་གླིང་རྫོང་

ཡོངས་རྫོགས་

འབྲུག་བུམ་ཐང་བྱ་དཀར་གཡུལ་རྒྱལ་རྫོང་གི་ཆགས་རབས།

ཤུབས་ཏེ་ཉམས་གསོ་ཞུ་ནི་གུ་ཐག་བཅད་གནང་ནི་འབདཝ་ད་
བརྟན་བྲང་ལ་པ་

དར་རྒྱས་ཟེར་མི་འདི་

བགྲོསཔ་ཐུགས་གཏད་འབད་ནི་འདི་གིས་

དཔོན་སློབ་མཛད་དེ་བཞུགས་པའི་སྐབས་
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དེ་བསྒང་ཀྲོང་ས་གནས་

སྐུ་ཞོགས་འཇིགས་མེད་དབང་ཕྱུག་གི་བཀའ་

ཡབ་རྗེ་དམ་པ་འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་ཆོས་རྩེ་
བཞེངས་གནང་བའི་ཕྱག་རྗེས་ངོ་མ་

འདུས་ཆོས་གླིང་རྫོང་གི་དབུ་རྩེ་འདི་ལས་གཞན་ག་ཏེ་ཡང་མེདཔ་ལས་
འཁོར་གཞན་ཤུབས་གནང་སྟེ་འབད་རུང་

དབང་

དབུ་རྩེ་གི་མཐའ་

དབུ་རྩེ་དེ་རྩ་ལས་ཤུབས་མ་གནང་ཟེར་གསོལ་

བཏབ་བཞིན་དུ་ འབྲུག་རྒྱལ་གཉིས་པའི་ཞབས་ལས་ འདི་འབདན་ཁྱོད་ར་བདེན་པས་ཟེར་

གསུངས་ཏེ་ ཤུབས་མ་གནང་པར་བཞག་གནང་ནུག དབང་འདུས་ཆོས་གླིང་རྫོང་གི་དབུ་རྩེ་
དེ་འབྲུག་གི་རྒྱལ་བརྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་རབས་དང་ གལ་གནད་ཆེ་དྲགས་ཅིག་ཨིན་མས་ཟེར་ཞུ་ནི་
ཨིན།

༤.༢ སྡེ་གཉིས་པ་སྟང་ལུ་ཆགས་ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས།
སྡེ་གཉིས་པ་དང་རྒེད་འོག་གཉིས་པ་སྟང་ལུ་

གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་གིས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་

གནས་ སྟག་རིས་མོ་ཅན། ཕྱོགས་བཞི་བྲག་བཞིའི་ཡ་གྱལ་མཐོ་བ་བྲག་དང་ ཀུན་བཟང་
བྲག

གླིང་བརྒྱད་ཀྱི་ཡ་གྱལ་ཨོ་རྒྱན་ཆོས་གླིང་དང་

བླ་མ་རྔོག་པའི་གདན་ས་གླང་ལུང་ལྷ་

ཁང་། པདྨ་གླིང་པའི་གཏེར་གནས་མེ་འབར་མཚོ། སྲས་དར་མ་མདོ་སྡེ་ ༼༡༠༧༦-༡༠༩༦༽
གི་གདན་ས་རྡོ་རྗེ་རྩེའི་ལྷ་ཁང་།

གྲུབ་ཐོབ་མེ་ལོང་རྡོ་རྗེའི་

༼༡༢༤༣-༡༣༠༣༽

བཅགས་པའི་གནས་སྟང་དཔལ་ཕུག་པདྨ་གླིང་པའི་འཁྲུངས་ས་

ཞབས་

སྟང་ཆལ་དང་ ཆལ་ལྷ་

ཁང་ལ་སོགས་ཡིག་ཆ་ནང་ཁ་གསལ་བཀོད་མ་ཚུགས་པར་ལེ་ཤ་ར་ཡོདཔ་ཨིན།

༤.༣

སྡེ་གསུམ་པ་ཨུ་ར་ལུ་ཆགས་ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས།

སྡེ་གསུམ་པ་དང་རྒེད་འོག་གསུམ་པ་ཨུ་ར་ལུ་ ཀུན་མཁྱེན་རྒྱལ་བ་ཀློང་ཆེན་པའི་གླིང་བརྒྱད་
ཀྱི་སླ་ལས་

ཤིང་མཁར་བདེ་ཆེན་ཆོས་གླིང་།

༼༡༡༦༤-༡༢༢༤༽གྱི་བརྒྱུད་འཛིན་པ་ཚུ་གི་གདན་ས་
སྒོམ་ཞིག་པོ་ཐར་པ་རྒྱལ་མཚན་

༼༡༡༨༤-༡༢༥༡༽

རྒྱལ་བ་ལྷ་སྣང་པ་གཟི་བརྗིད་དཔལ་
སུམ་ཕྲང་ལྷ་ཁང་།

ཕ་ཇོ་འབྲུག་

གྱི་སྲས་བརྒྱུད་ཀྱི་གདན་ས་ཨུ་ར་

སྦས་སྟེང་ལྷ་ཁང་། འཇིགས་མེད་གླིང་ ༼༡༧༢༩-༡༧༩༨༽ པའི་ཞལ་སློབ་འཇིགས་མེད་

ཨུ་ར་མགོན་པོ་ཚེ་རིང།

66

ཀུན་གྲོལ་གྱི་གདན་ས་ཨུ་ར་ཝང་ཐང་དགོན་པ། སྨྱུང་གནས་རིན་པོ་ཆེ་གིས་ཕྱག་བཏབ་པ་ཨུ་
ར་དམང་གི་ལྷ་ཁང་། ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོའི་ ༼༡༣༨༥-༡༥༠༩༽ གདན་ས་སྤང་མཁར་ལྷ་ཁང་
།

སུམ་ཕྲང་དགོན་པའི་དགོན་ལག་ཤིང་གཉེར་ལྷ་ཁང་།

གཏེར་སྟོན་ཤེས་རབ་མེ་འབར་

༼༡༢༦༧-༡༣༢༦༽ གྱིས་ཕྱག་བཏབ་པ་ཨུ་ར་སྟང་སི་སྦིས་ལྷ་ཁང་དང་ བཀྲ་ཤིས་ཆོས་གླིང་
ལྷ་ཁང་བཅས་མ་ཉམས་པར་ཡོདཔ་ཨིན།

༤.༤

སྡེ་བཞི་པ་ཆུ་མེད་ལུ་ཆགས་པའི་ལོ་རྒྱུས།

སྡེ་བཞི་པ་དང་རྒེད་འོག་བཞི་པ་ཆུ་མེད་ལུ་ ཆོས་རྒྱལ་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོའི་སྐུ་རིང་གི་མཐའ་
འདུལ་ཡང་འདུལ་ལྷ་ཁང་ཚུ་གི་གྲས་ལས་

གཟུང་ངེས་ལྷ་ཁང་དང་རྒྱལ་བ་ལོ་རས་པ་

གྲགས་པ་དབང་ཕྱུག་ ༼༡༡༤༧-༡༢༥༠༽ གིས་ཕྱག་བཏབ་པ་ བྲག་བཞི་ཡ་གྱལ་ ཆུ་
སྟོད་ཆོས་བྲག་དགོན་པ་དང་ ཆུ་སྨད་གཞུ་རི་དགོན་པ།

ཀུན་མཁྱེན་ཀློང་ཆེན་དྲི་མེད་འོད་

ཟེར་ ༼༡༣༠༨-༡༣༦༣༽ གྱི་གདན་ས་ གླིང་བརྒྱད་ཀྱི་གཙོ་བོ་ བབ་རོན་ཐར་པ་གླིང་དང་

དེ་གི་སྲས་བརྒྱུད་ཚུ་གི་གདན་ས་བསམ་གཏན་གླིང་དགོན་པ། སྤང་སྟོད་པ་ ཡབ་སྟན་པའི་ཉི་

མ་ ༼༡༥༦༧-༡༦༡༩༽ གི་གདན་ས་ཆུ་སྨད་མཆོད་རྟེན་རྙིང་པ་དང་ དཔལ་གླིང་ཐུགས་
སྲས་ཟླ་བའི་གདན་ས་
༼༡༡༢༤-༡༡༩༢༽

སྤྲ་དཀར་བསམ་གྲུབ་གླིང་

གཏེར་སྟོན་ཉང་རལ་ཉི་མ་འོད་ཟེར་

གྱིས་ཕྱག་བཏབ་པ་ཆུ་སྨད་ཉང་རྩལ་ལྷ་ཁང་།

ཀུན་མཁྱེན་གཉིས་པ་

འཇིགས་མེད་གླིང་པའི་ཐུགས་སྤྲུལ་ མདོ་མཁྱེན་བརྩེའི་སྤྲུལ་སྐུ་རྡོ་རིང་སྤྲུལ་སྐུས་ཕྱག་བཏབ་
པ་

ཉི་མ་ལུང་བཤད་སྒྲུབ་དར་རྒྱས་ཆོས་གླིང་དང་ ནང་སྒར་དམང་གི་ལྷ་ཁང་།

འབྲུག་རྒྱལ་གཉིས་པ་འཇིགས་མེད་དབང་ཕྱུག་གིས་བཞེངས་པ་

དེ་ལས་

སྡོམ་མཁར་བཀྲ་ཤིས་

ཆོས་གླིང་རྫོང་བཅས་ ཆུ་སྨད་རྒེད་འོག་གི་རྒྱལ་རབས་ཅན་གྱི་རྫོང་དང་ལྷ་ཁང་ཚུ་ཨིན།

༥. བྱ་དཀར་རྫོང་སྔར་གྱི་ཆགས་རབས་ལོ་རྒྱུས།
༥.༡ གདན་ས་་དང་པ་ཅུང་འཕེལ་དང་སྒར་སྤང་གི་ལོ་རྒྱུས།

ད་ལྟོ་ཡོད་པའི་ བྱ་དཀར་གཡུལ་ལས་རྒྱལ་བའི་རྫོང་འདི་ ཕྱག་མ་བཏབ་པའི་ཧེ་མ་ང་བཅས་

ར་འབྲུག་གི་ལུང་ཕྱོགས་སོ་སོ་ལུ་རྒྱལ་པོ་རེ་རེ་གིས་དབང་སྟེ་

དུས་རྟག་བུ་རང་དམག་

འཁྲུག་དང་ ཟིང་འཁྲུག་ལངམ་ལང་སར་སྡོད་དེ་ བདེ་བ་དང་སྐྱིདཔ་ཟེར་བ་ཉིནམ་གཅིག་

འབྲུག་བུམ་ཐང་བྱ་དཀར་གཡུལ་རྒྱལ་རྫོང་གི་ཆགས་རབས།
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ཡང་མེད་པར་གནས་པའི་དུས་སྐབས་ཚུ་ལུ་ བུམ་ཐང་ལུང་པ་ལུ་ཡང་ལྕགས་མཁར་རྒྱལ་པོ་
དང་ ཁྱི་ཁ་ར་ཐོད་ཚུ་གི་མི་བརྒྱུད་ཉམས་ཏེ་ཆོས་འཁོར་ལུ་ཆོས་འཁོར་སྡེ་པ་དང་ ཨུ་ར་ལུ་
གདུང་ལྷ་དབང་གྲགས་པ་ཚུ་གིས་དབང་སྟེ་ བུམ་ཐང་དང་ཁེངས་རིགས་རྣམ་གསུམ་ཚུ་ནང་
བདེ་ཞིང་སྐྱིདཔ་ཟེར་བ་

ལྟོ་ཡུན་ཙམ་ཡང་མེད་པར་གནས་པའི་སྐབས་དེ་རྫོགས་ཏེ་

སྐྱིད་ཀྱི་ངང་ལུ་གནས་པའི་རྟེན་འབྲེལ་དང་ ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་གིས་

བདེ་

རྒྱལ་ཁབ་མཐའ་

དབུས་མེད་པར་དབང་དུ་ འདུ་བའི་ལུང་བསྟན་དུས་ལུ་བབས་ཏེ་ ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེའི་
ཡབ་མེས་ངག་དབང་ཆོས་རྒྱལ་ ༼༡༤༦༥-༡༥༤༠༽ དང་ཡོངས་འཛིན་ངག་གི་དབང་ཕྱུག་
༼༡༥༡༧-༡༥༥༤༽ ལུ་དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོ་གིས་གདུལ་བྱ་ལུང་གིས་བསྐུལ་ཏེ་ སྤྱི་ལོ་ ༡༥༤༣

ལོ་ལུ་ཤར་ཕྱོགས་ལྟེ་བ་ ཀྲོང་གསར་ལུ་གདན་ས་བཅགས་གནང་བའི་དུས་མཉམ་ལུ་ བུམ་

ཐང་ཆུ་སྨད་གཡུས་ཀྱི་མཇུག་ལུ་ བཀའ་བརྒྱུད་གོང་མ་ རྒྱལ་བ་ལོ་རས་པ་གི་གདན་ས་གཞུ་
རི་ལྷ་ཁང་གི་མཐའ་འཁོར་ལུ་ ས་གནས་ཅུང་འཕེལ་ཟེར་ས་ལུ་ གདན་ས་དང་པོ་བཅགས་
གནང་ཡོད་རུང་ གོང་མས་ལུང་བསྟན་གནང་བའི་ས་གནས་ ནཱ་མེན་པས་ཟེར་ དགོངས་
ཚོམ་བཞེས་ཏེ་ ལོ་འདི་ནང་ལུ་རང་རྒྱལ་མཁར་གཡུས་ཚན་གྱི་གདོང་སྐོར་ལུ་ སྒར་སྤང་གི་
སྒང་རྩེ་གུ་ཆགས་ཆགསཔ་ཨིནམ་ལས་ ད་རེས་ནངས་པ་ཡང་ཆུ་སྨད་ཅུང་འཕེལ་གྱི་སྒང་རྩེ་

དང་ སྒར་སྤང་སྒང་རྩེ་གཉིས་ལུ་སྒྲུབ་སྡེ་ཆགས་པའི་རྩིག་ཤུལ་དང་ གྱང་ཁོག་གི་བཤུལ་ཚུ་
ག་ར་གིས་ཡང་མཐོང་ས་ལུ་ཡོད།

ཆུ་སྨད་ཅུང་འཕེལ་དང་སྒར་སྤང་རྩེ་གཉིས་ལུ་གདན་ས་འགོ་དང་པ་བཏབ་པའི་ཚེ་ལུ་
ཁང་རེ་ཕྱག་བཏབ་པ་ཙམ་ལས་

སྒྲུབ་

རྫོང་ངོ་མ་བཞེངས་ས་གི་ས་ཁོངས་རྒྱ་ཆེ་དྲགས་རྩ་ལས་

མིན་འདུག ཧེ་མ་གི་རྒན་ཤོས་ཚུ་གི་ཁ་རྒྱུན་དང མཁས་མཆོག་ཉི་མ་ལུང་བླམ་པད་མ་ཚེ་
དབང་དང་

ཆོས་བྲག་བླམ་བཀྲ་ཤིས་གཉིས་ཀྱིས་ཡང་

རྫོང་མེན་པ་སྒྲུབ་ཁང་རེ་ཆགས་

ཆགསཔ་མངོན་གསལ་ཨིན་པས་ཟེར་ ཞལ་འཆམས་ཏེ་རང་གསུངས་ནི་འདུག

༦.

བྱ་དཀར་རྫོང་གདན་ས་སྤོ་དགོས་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན།

གོང་མ་ཡོངས་འཛིན་ངག་གི་དབང་ཕྱུག་མཆོག་

སྒར་སྤང་སྒང་རྩེ་གུ་སྒྲུབ་ཁང་ཅིག་ཕྱག་

བཏབ་པའི་སྐབས་ལུ་ ཕྱག་ཞུ་མི་རེ་གཉིས་ལུ་ཤི་རྐྱེན་ལ་སོགས་པའི་ སྔ་ལྟས་ངན་པ་ལེ་ཤ་
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ཅིག་རང་བྱུངམ་ལས་
འདྲས་ཟེར་

ཨུ་ར་མགོན་པོ་ཚེ་རིང།

ཡབ་མེས་གོང་མའི་ལུང་བསྟན་ཡོད་པའི་གདན་ས་འདི་ནང་མེནམ་

ཐུགས་ལུ་དོགས་པ་བཞེས་ཏེ་བཞུགསཔ་དང་

སྒར་སྤང་སྒང་རྩེ་ལས་བྱ་

དཀརཔོ་ཅིག་འཕུར་ཏེ་ ད་ལྟོ་བྱ་དཀར་རྫོང་ཆགས་སའི་ས་ཁོངས་ལུ་ ཆགས་ས་གཟིགསཔ་
ལས་ ཡབ་རྗེ་གོང་མ་ཚུ་གིས་ལུང་བསྟན་གནང་པའི་གདན་ས་འདི་ན་མེན་པར་ བྱ་དཀརཔོ་

ཆགས་ས་དེ་ཁ་ལུ་ཨིནམ་འོང་ནི་མས་ཟེར་ དགོངས་པ་བཞེས་ཏེ་ སྒར་སྤང་རྩེ་ལས་སྤོ་སྟེ་
ད་ལྟོ་རྫོང་ཆགས་སའི་ས་གནས་ལུ་སྒྲུབ་ཁང་བཏབ་སྟེ་ ད་འབདན་གོང་མས་ལུང་བསྟན་ཡོད་

པའི་ས་གནས་འདི་ འདི་ན་ལུ་ཨིནམ་ཐུགས་ཐག་ཆོད་དེ་རྟེན་འབྲེལ་ལེགས་ཅི་ཟེར་གསུངས་
ཏེ་ གདན་ས་གི་ཚུལ་ལུ་དགོན་སྡེ་ཆུང་ཀུ་ཅིག་ཕྱག་བཏབ་གནང་ནུག

གོང་མ་ངག་གི་དབང་ཕྱུག་མཆོག་གིས་ བྱ་དཀརཔོ་ཅིག་འཕུར་ཏེ་ས་གནས་ཡི་ཁ་ལུ་ཆགས་
མི་དེ་ རྟེན་འབྲེལ་ལེགས་ཅི་ཟེར་ གསུངས་ལུགས་ལུ་དབྱེ་དཔྱད་འབད་དེ་བལྟ་བ་ཅིན་ བྱ་
དཀརཔོ་དེ་ ལས་མགོན་བྱ་རོག་གདོང་ཅན་བྱའི་གཟུགས་ལུ་སྤྲུལ་ཏེ་འཕུར་འགྱོཝ་གཟིགས་
ནི་འདི་གིས་ གོང་མ་གིས་ལུང་བསྟན་པའི་གདན་ས་དེ་ ས་གནས་ཡི་ཁ་ལུ་ཨིནམ་མས་རྟེན་
འབྲེལ་ལེགས་ཅི་ཟེར་ གསུངས་གནང་གནངམ་འོང་ནི་མས་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།

༧. བྱ་དཀར་རྫོང་ཉམས་གསོ་དང་རྒྱ་བསྐྱེད།
༧.༡ ཉམས་གསོ་དང་རྒྱ་བསྐྱེད་ཐེངས་དང་པ།

ཡིག་ཆ་ཚུ་གི་ནང་ལུ་ཁ་གསལ་འཐོན་ནི་མེད་དེ་འབད་རུང་ བྱ་དཀར་རྫོང་དེ་ གོང་མ་ཡོངས་
འཛིན་ངག་གི་དབང་ཕྱུག་གི་གདན་ས་ཁྱད་པར་ཅན་ཨིནམ་ལས།
གི་སྐུ་ཐོག་ལུ་དགོན་སྡེ་གི་ཚུལ་ཙམ་མ་གཏོགས་

སྔོན་ངག་གི་དབང་ཕྱུག་

རྫོང་ངོ་མ་ཕྱག་བཏབ་གནང་བའི་ལོ་རྒྱུས་

མེདཔ་ལས་ ཤུལ་ལས་ཡབ་རྗེ་བསྟན་པའི་ཉི་མ་ ༼༡༥༦༧-༡༦༡༩༽ མཆོག་གིས་ གདན་

ས་ཆུ་སྨད་མཆོད་རྟེན་རྙིང་པ་དང་ བྱ་དཀར་རྫོང་གི་གདན་ས་ ཁག་གཉིས་དུས་མཉམ་ལུ་རྒྱ་
བསྐྱེད་གནང་ཡོདཔ་འོང་ནི་ཨིན་མས།
ད་རེས་ནངས་པ་མི་ཚུ་གིས་

ཁ་རྒྱུན་སླབ་སྲོལ་ལུ་ཡང་བྱ་དཀར་རྫོང་དེ་

གོང་མ་ངག་གི་

དབང་ཕྱུག་གི་གདན་ས་འཁྲུལ་མེད་ཨིན་ཏེ་འབད་རུང་ བྱ་དཀར་རྫོང་ལུ་ཡབ་རྗེ་བསྟན་པའི་
ཉི་མའི་གདན་ས་ཨིནམ་སྦེ་ སླབ་སྲོལ་ཡོདཔ་མ་གཏོགས་ ཡོངས་འཛིན་ངག་གི་དབང་ཕྱུག་

གི་གདན་ས་ཟེར་ ཁ་རྒྱུན་ལུ་སླབ་སྲོལ་མིན་འདུག སྐུ་རྟེན་ཚུ་གི་གྲས་ལུ་ཡང་ཡབ་བསྟན་

འབྲུག་བུམ་ཐང་བྱ་དཀར་གཡུལ་རྒྱལ་རྫོང་གི་ཆགས་རབས།
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པའི་ཉི་མ་གི་སྐུ་འདྲ་བཞེངས་ཏེ་བཞག་ཐངས་ལུ་བལྟ་རུང་
ཆགས་པའི་ཧེ་མ་

ད་ལྟོ་ཡོད་པའི་རྫོང་འདི་མ་

ཡབ་རྗེ་བསྟན་པའི་ཉི་མ་གིས་སྒྲུབ་སྡེ་རྒྱ་བསྐྱེད་བཏང་སྟེ་

བཀོད་ལུ་ཕྱག་བཏབ་གནང་གནངམ་འོང་ནི་མས་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།

༧.༢

རྫོང་གི་བཟོ་

ཉམས་གསོ་དང་རྒྱ་བསྐྱེད་ཐེངས་གཉིས་པ།

ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཆ་ལག་ ཆོས་ཚན་རྩོམ་སྒྲིག་སྡེ་ཚན་གྱིས་ སྤྱི་ལོ་ ༡༩༩༢ ལོ་ལུ་
བཀྲམ་སྤེལ་འབད་བའི་སློབ་ཚན་བདུན་པའི་རྒྱལ་རབས་ཀྱི་

དཔེ་དེབ་ཤོག་གྲངས་

༤༩

དང་ ཉི་མ་ལུང་བླམ་པད་མ་ཚེ་དབང་གིས་མཛད་པ་ འབྲུག་གི་རྒྱལ་རབས་མེ་ཁྱེར་སྣང་བའི་
ཤོག་གྲངས་ ༢༡༣ ནང་གསལ་ ཆོས་རྒྱལ་མི་འགྱུར་བརྟན་པ་ ༼༡༦༡༣-༡༦༨༡༽ ཆོས་

རྩེ་དཔོན་སློབ་དང་པ་ མཛད་དེ་བཞུགས་པའི་སྐབས་ བླ་མ་རྣམ་སྲས་དང་དབུ་མཛད་དམ་
ཆོས་རབ་རྒྱས་ སྐུ་དྲུང་པད་དཀར་ཆོས་འཕེལ་ཚུ་གིས་ དམག་དཔུང་གི་རྒྱབ་སྐྱོར་འཐུས་
ཤོར་མེད་པར་བྱུངམ་ལས་

ཆོས་འཁོར་སྡེ་པའི་དམག་དཔུང་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་ཤུལ་ལུ་

དམག་འཁྲུགས་རྒྱུན་ཆགས་སུ་ལངས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་
མི་འདི་

སྤྱི་ལོ་

༡༦༤༦

རྫོང་གི་ཕྱི་ནང་ག་ར་ཉམས་སྐྱོན་བྱུང་

ལོ་ལུ་རྫོང་ཕྱི་ནང་རྟེན་དང་བརྟེན་པ་བཅས་

ལེགས་ཤོམ་སྦེ་

བསྒྲུབས་ཏེ་ བྱ་དཀར་རྫོང་ཉམས་གསོ་དང་རྒྱ་བསྐྱེད་ཐེངས་གཉིས་པ་མཛད་གནང་ནུག

༨. བྱ་དཀར་རྫོང་རྩ་བ་ལས་གསར་བཞེངས་གནང་བ།

སྤྱི་ལོ་ ༡༦༦༨ དང་ ༡༦༧༦ ལོ་ལུ་ དགེ་ལྡན་པའི་དཔུང་དམག་ ༤ པ་དང་ ༥ པ་ཐོན་

པའི་སྟབས་ཀྱིས་ བུམ་ཐང་བྱ་དཀར་རྫོང་ལུ་ཉམས་སྐྱོན་སྦོམ་སྦེ་རང་བྱུངམ་ལས་ སྡེ་སྲིད་

ཁྲི་རབས་བཞི་པ་ རྒྱལ་སྲས་བསྟན་འཛིན་རབ་རྒྱས་ ༼༡༦༨༠-༡༦༩༤༽ མཆོག་གིས་སྤྱི་
ལོ་

༡༦༨༣

ལོ་ལུ་

གོང་མའི་གདན་ས་བྱ་དཀར་གཡུལ་རྒྱལ་རྫོང་རྩ་བ་ལས་གསར་

བཞེངས་འབད་དགོ་པའི་སྐོར་ལས་ ཆོས་རྩེ་དཔོན་སློབ་གཉིས་པ་ལས་ ནས་ལུང་པ་ཤེས་
རབ་ལྷུན་གྲུབ་ལུ་

བཀའ་གནངམ་ལས་

རིང་དྲགས་ཡོད་པའི་སྙན་ཞུ་
ཏེ་ཞུཝ་ད་
ཅན་ལུ་

རྫོང་གསར་བཞེངས་ཀྱི་ས་ཁོངས་ལས་ཆུ་ཐག་

གསོལ་དཔོན་བྱ་མ་ཟེར་མི་ཆེད་མངགས་ཞབས་ས་ལུ་བཅར་

གོང་ས་གི་ཞབས་ལས་

རྫོང་བཞེངས་ཚུགས་པ་ཅིན་

གོང་མས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་གདན་ས་ཁྱད་པར་

རྟེན་འབྲེལ་མཆོག་ཏུ་ལེགས་པའི་ཁར་ཕུགས་ལུ་

ཨུ་ར་མགོན་པོ་ཚེ་རིང།
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མཐའ་བཙན་ཏོག་ཏོ་འོང་ རྫོང་དང་ཧ་ཅང་ཐག་མི་རིང་བར་ ས་དམིགས་འ་ནི་བཟུམ་ཡོད་མི་
ལུ་ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་
འབག་སྟེ་

རྐོས་ཤིག་ཟེར་བཀའ་གནངམ་བཞིན་དུ་

དཔོན་སློབ་ནས་ལུང་པ་གིས་

བཅས་པ་

ལེགས་ཤོམ་སྦེ་བསྒྲུབས་ཏེ་

གོང་མའི་བཀའ་སྤྱི་བོར་

རྫོང་ཕྱི་ནང་རྟེན་དང་བརྟེན་པ་མགོན་ཁང་དང་

རབ་གནས་ལུ་རྒྱལ་སྲས་བསྟན་འཛིན་རབ་རྒྱས་

དང་ བླ་མ་འཕྲིན་ལས་འབྲུག་རྒྱས་གཉིས་ གདན་འདྲེན་ཞུས་གནང་བའི་ལོ་རྒྱུས་འདུག

༨.༡

བྱ་དཀར་རྫོང་ཉམས་གསོ་ཐེངས་གསུམ་པ།

རྒྱལ་སྲིད་བསྟན་འཛིན་རབ་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་ཐོག་ལུ་ བཞེངས་གནང་བའི་བྱ་དཀར་གཡུལ་རྒྱལ་
རྫོང་དེ་ སྤྱི་ལོ་ ༡༨༩༧ ལོ་ལུ་ས་གཡོམ ་ཤུགས་ཆེ་དྲགས་ཅིག་བརྐྱབས་ཏེ་ འབྲུག་རྒྱལ་
ཁབ་ཀྱི་རྫོང་ཆེན་ཁག་ལེ་ཤ་ཅིག་རང་ ཉམས་སྐྱོན་སྦོམ་སྦེ་བྱུང་ནི་འདི་གིས་ སྤྱི་ལོ་ ༡༦༨༣
ལོ་ལུ་གསར་བཞེངས་གནང་མི་འདི་
གསོ་མ་ཞུ་ཐབས་མེད་ཤར་བ་ལས་
གིས་

ཉམས་སྐྱོན་སྦོམ་སྦེ་རང་ཤོར་བའི་རྐྱེན་གྱིས་ཉམས་

ཆོས་རྩེ་དཔོན་སློབ་གོང་ས་ཨོ་རྒྱན་དབང་ཕྱུག་མཆོག་

ཐུགས་འགན་ཧྲིལ་པོ་བཞེས་ཏེ་

བྱ་དཀར་རྫོང་ཕྱི་ནང་རྟེན་དང་བརྟེན་པ་བཅས་

ལེགས་ཤོམ་སྦེ་བསྒྲུབས་གནང་བའི་ རབ་གནས་ལུ་ བཻ་རོའི་རྣམ་སྤྲུལ་ རིག་འཛིན་ཁམས་
གསུམ་ཡོངས་གྲོལ་གདན་འདྲེན་ཞུས་ཏེ་
སྦེ་མཛད་གནང་ནུག

རབ་ཏུ་གནས་པའི་དགའ་སྟོན་རྒྱས་ཤིང་རྒྱས་པ་

མི་རྗེ་གོང་ས་མཆོག་གི་སྐུའི་སྲིངམོ་ ཨ་ཞེ་བདེ་ཆེན་ཆོས་སྒྲོན་ཡོངས་གྲགས་སུ་དབང་འདུས་

ཆོས་གླིང་ཨའི་གི་སྐུ་ཟླ་དང་ བྱ་དཀར་པད་མ་བསྟན་འཛིན་གྱི་སྲས་ འཆི་མེད་རྡོ་རྗེ་ བྱ་
དཀར་རྫོང་གི་རྫོང་དཔོན་གི་གོ་གནས་ལུ་བཞུགས་ཏེ་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ཏེ་

བྱ་དཀར་རྫོང་

ཉམས་གསོ་དང་ རྒྱ་བསྐྱེད་ཀྱི་ལཱ་ཚུ་ལུ་བྱ་སྟབས་མ་བདེཝ་གང་ཡང་མ་ཐོན་པར་ མི་རྗེ་རང་
གི་དགོངས་བཞེད་ལྟར་དུ་བསྒྲུབས་ཚུགས་ཏེ་འབད་རུང་
ཆེན་པད་མ་

མི་རྗེ་མཆོག་གི་ལྕམ་ཨ་ཞེ་རིན་

སྨན་བཅོས་རིམ་གྲོ་ལ་སོགས་པ་ག་ནི་གིས་ཡང་ཐུགས་ཕན་མ་གསོས་པར་

བྱ་རྫོང་གསར་བཞེངས་བསྒྲུབས་པའི་ལོ་སྤྱི་ལོ་ ༡༩༠༠ ལྕགས་བྱ་ལོ་ལུ་ གཤགས་ཡོད་
པའི་ལོ་རྒྱུས་ཨིན་མས།

དེ་བསྒང་བྱ་རྫོང་གསར་བཞེངས་ཀྱི་སྐབས་ལུ་ ཤིང་བཟོ་བོ་ སྤ་རོ་ལས་ འགན་ཐེག་ཟེར་མི་
ཤིང་བཟོ་བོ་མཁས་དྲགས་ཅན་ཅིག་

བྱ་དཀར་རྫོང་དཔོན་འཆི་མེད་རྡོ་རྗེ་གི་ཕྱག་ཞུ་སྟེ་ཡོད་

འབྲུག་བུམ་ཐང་བྱ་དཀར་གཡུལ་རྒྱལ་རྫོང་གི་ཆགས་རབས།

པའི་ལོ་རྒྱུས་ཡོདཔ་ལས་
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བྱ་དཀར་རྫོང་གི་ཤིང་ཆས་ཀྱི་ཚད་ཚུ་རྫོང་གཞིས་གཞན་གྱི་ཤིང་

ཚད་ལས་སྦོམ་སྦེ་རང་ཡོད་ཟེར་བཤད་སྲོལ་འདུག

༩. དུས་སྐབས་ད་རེས་ཀྱི་བྱ་དཀར་རྫོང་།
༩.༡ ཕྱི་རྫོང་གི་བཀོད་པ།
འབྲུག་བུམ་ཐང་སྡེ་བཞི་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་ ས་ཁྱོན་བསྡོམས་ ཀི་རོ་མི་ཀྲར་གྲུ་བཞི་ ༢༩༩༠

རྒྱ་མཚོ་ལས་མཐོ་ཚད་ མི་ཀྲར་༢༦༨༠ ཕིཀྲ་ཁར་ཕབ་པ་ཅིན་ ཕིཀྲ་བསྡོམས་༨༧༩༠.༤༠
སྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༢ ཚུན་གྱི་མི་རྩིས་ ཐོ་བཀོད་ལྟར་ མི་འབོར་བསྡོམས་ ༡༢,༤༧༨ ཡོད་པ་
འབྲུག་བུམ་ཐང་བྱ་དཀར་གཡུལ་རྒྱལ་རྫོང་གི་

རྫོང་གཞིས་ཆགས་ཐངས་འདི་

ས་ཁྱོན་

ཡོངས་བསྡོམས་ཕིཊ་གྲུ་བཞི་ ༥༢,༥༡༣་༡༠ ནང་འཁོད་ནང་ལུ་ཕྱག་བཏབ་སྟེ་ཡོད་པའི་ནུབ་
ལུ་ རྒྱབ་རི་སྐྱིད་བདེ་ཕུ་བཙན་རྒོད་སྐྱེས་བུ་རླུང་བཙན་གྱི་གནས་རི་ ནོར་བུ་བྱུར་བུར་བཀང་

བཀངམ་བཟུམ་ཆགས་པའི་རི་རྒྱུད། ཤར་ལུ་ལྕམ་མཁར་གཙང་ཆུ་ གཡུ་འབྲུག་སྔོན་མོའི་སྒྲ་
རང་བསྒྲགས་དང་

གཤམ་ཁར་རམ་དབང་འདུས་ཆོས་གླིང་རྫོང་དང་གདང་རས་ཡོན་ཆབ་

དང་མཎྜལ་གྱི་ཚུལ་ལུ་བཤམས་པ།

ལྷོ་ལས་བྱ་དཀར་གདང་རས་ཀྱིས་ལེགས་པར་བརྒྱན་

པ། བྱང་ལུ་གནས་ཆེན་བྱམས་པ་ལྷ་ཁང་དང་ སྐུ་རྗེ་རྡོ་རྗེ་བརྩེགས་པའི་བྲག་ཚུ་གི་སྦུག་ལུ་
གདུག་སྦྲུལ་མཐུར་དུ་བབས་པ་བཟུམ་མའི་སྒང་གི་རྒྱབ་གཞུང་གུ་

བསྐལ་པའི་གངས་རི་

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ས་གནས་ཀྱི་མཐིལ་དུ་ཆགས་ཏེ་ཡོདཔ་ལས་

ཡོངས་གྲགས་ཅན་གྱི་

དཀརཔོ་

དཀར་ཁྲ་ལེ་ཤ་ཆགས་ཏེ་ཡོདཔ་བཟུམ་མའི་

ཤར་རྫོང་ཚུ་གི་ནང་ལས་གཙོ་ཆེ་ཤོས་ཅིག་ཨིན།

བྱ་དཀར་གཡུལ་རྒྱལ་རྫོང་འདི་

༩.༢ ནང་རྟེན་གསུམ་བཞུགས་ཚུལ།

ཆོས་རྒྱལ་མི་འགྱུར་བརྟན་པ་གིས་ ཕྱིའི་རྫོང་གཞིས་བཞེངས་ཚར་བའི་ཤུལ་ལུ་ ནང་ན་གི་
རྟེན་གསུམ་བཞུགས་ཚུལ་ཚུ་རིམ་པ་ལྟར་ཞུ་ནི་ཨིན།

ཀ༽ བྱ་དཀར་གཡུལ་རྒྱལ་རྫོང་གི་མགོན་ཁང་ནང་ལུ་ སྨན་སྐུ་བདེ་མཆོག་ལྷན་སྐྱེས་དང་

དཔལ་ཡེ་ཤེས་མགོན་པོ་ཕྱག་བཞི་པ། ལས་མགོན་བྱ་རོག་གདོང་ཅན་དང་ལྷ་མོ་དུད་གསོལ་

ཨུ་ར་མགོན་པོ་ཚེ་རིང།
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མ། རྒྱལ་པོ་འོད་འཁོར་དང་ ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་ཡབ་བསྟན་པའི་ཉི་མ་ རྗེ་
ཤེས་རབ་སེང་གེ་དང་གསེར་ཟངས་ལས་གྲུབ་པ་

རྒྱལ་བའི་བཀའ་སྡོད་ཆེན་པོ་དཔལ་ཡེ་

ནག་གི་ལྷན་སྐྱེས་དང་མགོན་པོ་ལྕམ་དྲལ་གསུམ།

རྣམ་སྲས་དང་ཚེ་རིང་མ།

ཤེས་མགོན་པོ་ཕྱག་བཞི་པ། ལས་མགོན་བྱ་རོག་གདོང་ཅན་དང་ལྷ་མོ་དུད་གསོལ་མ། རྡོ་
དབང་མོ་དང་དཔལ་ཡེ་ཤེས་མགོན་པོའི་གསང་བའི་རྟེན་མདོས་

ཞིང་སྐྱོང་

བྲིས་སྐུ་མགོན་པོ་ལྕམ་

དྲལ་གསུམ་དང་མགོན་པོ་ཕྱག་བཞི་པ་ལྷན་སྐྱེས། ཞབས་དྲུང་དང་པད་མ་སམྦྷ་ཝ། དེ་ལས་
རྣམ་སྲས་བྱ་རོག་གདོང་ཅན་སོགས་ལྷ་སྐུ་གྲངས་ ༡༢ རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་ གཅིག་ཅར་དམར་
པོས་གཙོས་ལྷ་སྐུ་གྲངས་

༡༤

དགེ་བསྙེན་ཇག་པ་མེ་ལེན་དང་ཁམས་སྤྲུལ་དོན་བརྒྱུད་

བསྟན་པའི་ཉི་མའི་ཕྱག་བྲིས་ མགོན་པོ་ཕྱག་བཞི་པས་གཙོས་ བསྟན་སྲུང་ཡོངས་རྫོགས་
བཅས་དང།

ཁ༽ ཡི་དམ་ལྷ་ཁང་ནང་ལུ་ པདྨ་གླིང་པས་མེ་འབར་མཚོ་ལས་ཁྲོམ་གཏེར་བཞེས་པའི་སྐུ་
ཡི་དམ་མཐོང་བ་ཀུན་གྲོལ་དང་ཡབ་བསྟན་པའི་ཉི་མ། སྤྱན་རས་གཟིགས་ཕྱག་བཞི་པ་དང་
རྒྱལ་བ་མི་འཁྲུགས་པ།

སྨན་སྐུ་གུ་རུ་པད་མ་སམྦྷ་ཝ་དང་མི་འཁྲུགས་པ།

གུ་རུ་མཚན་

བརྒྱད་དང་འཕགས་པ་གནས་བརྟན་བཅུ་དྲུག རྒྱལ་ཆེན་བཞི་དང་མཐུ་ཆེན་ངག་དབང་རྣམ་
རྒྱལ། ཚེ་ལྷ་རྣམ་གསུམ་དང་ཆོས་སྐུ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ཏི་ལི་པ་དང་ནཱ་རོ་པ།
དེ་ལས་

གནོད་སྦྱིན་ཛམྦྷ་ལ་དང་ཀ་ཆེན་འོད་འཁོར་ནང་

སྨན་སྐུ་གུ་རུ་པདྨ་སམྦྷ་དང་ཚེ་

དཔག་མེད། པདྨ་འབྱུང་གནས་དང་གྲུབ་ཆེན་ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོ་བཅས་དང་ རྒྱུ་ལི་མ་ལས་
གྲུབ་པ་རྒྱལ་བ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་དང་ བཅོམ་ལྡན་འདས་མི་འཁྲུགས་པ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། རྒྱལ་ཚབ་
བྱམས་པ་མགོན་པོ་དང་འཕགས་མཆོག་སྤྱན་རས་གཟིགས།

འཕགས་མཆོག་ཕྱག་ན་པདྨོ་

དང་སྒྲོལ་དཀར། ཨོ་རྒྱན་དུས་གསུམ་མཁྱེན་པ་དང་དྲག་པོ་དམར་ཆེན། ཞབས་དྲུང་ངག་
དབང་རྣམ་རྒྱལ་དང་ཛམྦྷ་ལ།

ལྷོ་ལི་མ་སངས་རྒྱས་ཚེ་དཔག་མེད་དང་ཆོས་སྐུ་རྡོ་རྗེ་འཆང་།

གུ་རུ་པད་མ་འབྱུང་གནས་དང་གསེར་ཟངས་ལས་གྲུབ་པ་ཆོས་སྐུ་རྡོ་རྗེ་འཆང་།

ཟངས་

དམར་སྤྱན་རས་གཟིགས་དང་ཟངས་གསེར་ལས་གྲུབ་པ་སྟོན་པ་སྐུ་གྲངས་ ༡༠༠ བྲིས་སྐུ་
འཇམ་དཔལ་དབྱངས་དང་གཙོ་བོ་བྱམས་པ་མཐའ་བསྐོར་མཛད་པ་བཅུ་གཉིས།
པ་གནས་བརྟན་བཅུ་དྲུག་དང་སྤྱན་རས་གཟིགས་གཙོ་འཁོར་གསུམ།

འཕགས་

གུ་རུ་གཙོ་འཁོར་

གསུམ་དང་ཚེ་དཔག་མེད་གསེར་རིས་ཅན། དེ་ལས་ དྲག་དམར་ཕུར་གཤམ་ཅན་སོགས་

འབྲུག་བུམ་ཐང་བྱ་དཀར་གཡུལ་རྒྱལ་རྫོང་གི་ཆགས་རབས།
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ལྷ་གྲངས་ ༡༢ མ་གཅིག་ལབ་སྒྲོན་སོགས་ལྷ་གྲངས་ ༡༠ དགོངས་འདུས་ལྷ་དགུ་ལྷ་
གྲངས་ ༡༤ ཞབས་དྲུང་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང་སངས་རྒྱས་རབས་བདུན་བཅས་བཞུགས་
ཡོད་དོ།
ག༽

རྒྱལ་བ་བྱམས་པའི་ལྷ་ཁང་ནང་ལུ་

རྟེན་གྱི་གཙོ་བོ་མ་འོངས་བསྟན་པའི་བདག་པོ་

རྒྱལ་ཚབ་བྱམས་པ་མགོན་པོ་སྨན་སྐུ་ཐོག་ཚད་མའི་གཡས་ལུ་

མར་མེ་མཛད་གཡོན་ལུ་

རྒྱལ་བ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ། ཀ་ཆེན་འོད་འཁོར་ནང་ སྨན་སྐུ་ཚེ་དཔག་མེད་དང་སྟོན་པ་དང་གསུང་
རྟེན་རྒྱལ་བའི་བཀའ་འགྱུར་བྲིས་མ་པོད་གྲངས་

༡༠༨

བསྟན་འགྱུར་པར་མ་པོད་གྲངས་

༢༢༥ དང་ འཕགས་པ་བརྒྱད་སྟོང་པ་གསེར་ཞུན་མས་བྲིས་པ་པོད་ ༡ བཅས་བཞུགས་
ཡོདཔ་ཨིན།
ང༽

ཀུན་དགའ་རྭ་བའི་ལྷ་ཁང་ནང་ལུ་

སྨན་སྐུ་དཔལ་ཆེན་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུ་ཞལ་གསུམ་

དྲུག་མ་དང་ དྲག་དམར་ཕུར་གཤམ་ཅན། སངས་རྒྱས་ཚེ་དཔག་མེད་དང་སྒྲོལ་དཀར་ཡིད་
བཞིན་འཁོར་ལོ།

རྣམ་རྒྱལ་མ་དང་སྐུ་རྒྱབ་ལས་བྲག་རིས་ཀྱི་བཀོད་པའི་ནང་སྟོན་པ་ཤཱཀྱ་

ཐུབ་པ། ཀུན་མཁྱེན་པད་མ་དཀར་པོ་དང་ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ། དེ་ལས་ ཚེ་ལྷ་
རྣམ་གསུམ་བཅས་བཞུགས་ཡོདཔ་ཨིན།

ཅ༽ སྐྱེས་བུ་རླུང་བཙན་གནས་ཁང་ནང་ལུ་ སྨན་སྐུ་སྟོན་པ་དང་གུ་རུ་པད་མ་སམྦྷ་ཝ། སྐྱེས་

བུ་རླུང་བཙན་གྱི་སྐུ་འབག་སྨན་སྐུ་ ༡ དང་ རྒྱུ་ཙན་དན་ལས་གྲུབ་པ་ ༡ བཅས་བཞུགས་
ཡོད། སྐྱེས་བུ་རླུང་བཙན་གྱི་གནས་ཁང་མ་བརྩིས་པའི་ལྷ་ཁང་གཞན་ཚུ་ སྤྱི་ལོ་ ༡༦༨༣
ལོར་

སྐུ་རྟེན་གཟུངས་འབུལ་རབ་གནས་བཅས་པ་

རྒྱལ་སྲས་བསྟན་འཛིན་རབ་རྒྱས་

མཆོག་དང་ བླ་མ་འཕྲིན་ལས་འབྲུག་རྒྱས་ལྷན་ཟུང་གིས་
མཛད་པའི་ལོར་གནང་ནུག

བྱ་དཀར་རྫོང་གསར་བཞེངས་

ཀུན་ར་རྒྱབ་ཀྱི་བྲག་རི་དང་ ནང་ཞུགས་བླ་སྐུ་གསུམ་པོ་ བྱ་དཀར་རྫོང་དཔོན་འཆི་མེད་རྡོ་རྗེ་

གིས་དབུ་འདྲེན་འཐབ་སྟེ་བཞེངས་པ་དང་ དེ་གི་མདུན་ཕྱོགས་ལུ་ཡོད་པའི་ དཔལ་ཆེན་རྡོ་

རྗེ་གཞོན་ནུས་ གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་སྐུ་དང་ལྡེབས་རིས་ཚུ་ སྤྱི་ལོ་ ༡༩༢༤ ལོ་ལུ་འབྲུག་
རྒྱལ་དང་པ་

གོང་ས་ཨོ་རྒྱན་དབང་ཕྱུག་གིས་

དབུ་འདྲེན་ཐོག་བཞེངས་གནང་ཡོདཔ་མ་

ཚད་ རབ་ཏུ་གནས་པའི་དགའ་སྟོན་ཡང་བཻ་རོའི་རྣམ་སྤྲུལ་རིག་འཛིན་ཁམས་གསུམ་ཡོངས་
གྲོལ་མཆོག་གིས་གནང་ནུག
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ཨུ་ར་མགོན་པོ་ཚེ་རིང།

༡༠

ལུགས་གཉིས་བསྟན་པའི་སྲིད་སྐྱོང།

གིས་

གོང་མས་ལུང་བསྟན་གྱི་གདན་ས་སྦེ་ངོས་འཛིན་གནང་སྟེ་

བྱ་དཀར་གཡུལ་རྒྱལ་རྫོང་འདི་ སྤྱི་ལོ་ ༡༥༤༣ ལོ་ལུ་ཡོངས་འཛིན་ངག་གི་དབང་ཕྱུག་
གནང་ཞིནམ་ལས་བཟུང་

གདན་ས་ཕྱག་བཏབ་

རྫོང་འདི་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་བསྟན་པ་

འཛིན་སྐྱོང་སྤེལ་

གསུམ་གྱི་ལྟེ་བ་སྦེ་བཟུང་སྟེ་ ལོ་ཟླ་ཞག་དུས་ཀྱི་འབུམ་བཟླས་ལ་སོགས་པ་དང་ ཤི་གསོན་
གཉིས་ཀྱི་སྐྱབས་འཇུག་

བསྟན་སྤྱིའི་སྐུ་རིམ་བསྒྲུབ་རྒྱུའི་ལམ་སྲོལ་བཙུགས་པ་གཞིར་

བཅས་ཤུལ་ལུ་ སྤྱི་ལོ་ ༡༦༡༦ ལོ་ལུ་དཔལ་འབྲུག་བསྟན་པའི་མངའ་བདག་ཞབས་དྲུང་

རིན་པོ་ཆེ་ ཆིབས་ཁ་ལྷོ་ལྗོངས་འདི་ནང་ལུ་བསྒྱུར་བ་ལས་བཟུང་ ཆོས་སྲིད་ལུགས་གཉིས་
ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྒྱུར་བའི་གདན་ས་ གཙོ་ཅན་ཅིག་ལུ་གྱུར་ནུག

ལྷག་པར་དུ་ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་གི་སྐུ་ཐོག་ལུ་ ཆོས་རྩེ་དཔོན་སློབ་དང་པ་ ཆོས་རྒྱལ་མི་
འགྱུར་བརྟན་པ་གིས་ རྫོང་རྒྱ་བསྐྱེད་གནང་སྟེ་ རྫོང་གསར་བཞེངས་གནང་བ་ལས་བཟུང་

བྱ་དཀར་རྫོང་དེ་ འབྲུག་གི་རྫོང་ཚུ་གི་སླ་ལས་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པས་ ཆབ་སྲིད་འཁོར་ལོ་

བསྒྱུར་བའི་གདན་སའི་མཐིལ་ལུ་གྱུར་ཏེ་ སྡེ་སྲིད་གསུམ་པ་གི་སྐུ་ཐོག་ལུ་ བོད་ཀྱི་དམག་
དཔུང་གི་ཕྱོགས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་གདན་ས་
ཅིག་ལུ་བསྒྱུར་བའི་ཁར་
ཐོག་ལུ་

དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་སྲོག་རྫོང་ངོ་མ་

ཤུལ་ལས་ཆོས་རྩེ་དཔོན་སློབ་ཆོས་རྒྱལ་མི་འགྱུར་བརྟན་པའི་སྐུ་

བྱ་དཀར་རྫོང་འདི་རྒྱ་བསྐྱེད་སྦོམ་སྦེ་རང་བརྐྱབས་གནང་ཞིནམ་ལས་

རྫོང་དཔོན་དང་པ་

གཉེར་པ་ལོང་བ་ཟེར་མི་གསར་བསྐོས་མཛད་གནངམ་ད་

བྱ་དཀར་

མི་ཚུ་གིས་

གཉེར་པ་ལོང་བ་འདི་ རྐངམ་དང་མིག་ཏོ་ཞརཝ་ཨིནམ་ལས་ རྫོང་དཔོན་གྱི་འོས་འབབ་ཁོ་
ལུ་མིན་འདུག་ཟེར་ཞུས་པའི་བཀའ་ལན་ལུ་
བརྟེན་ཏེ་ཨིན་ཁྱད་མེད་ཟེར་གསུངས་ཏེ་
བསྐོས་གནང་ནུག

ཁོ་དེ་སྦེ་ཡོད་མི་འདི་སྔོན་གྱི་ལུང་བསྟན་ལུ་

གཉེར་པ་ལོང་བ་དེ་བྱ་དཀར་རྫོང་དཔོན་དང་པ་སྦེ་

ཁོ་བྱ་དཀར་རྫོང་དཔོན་བསྐོས་ཞིནམ་ལས་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་བསྟན་སྲིད་ལུ་ ཞབས་
ཏོག་སྦོམ་སྦེ་རང་ཕྱག་ཕྱིད་འབྱོར་བའི་ལོ་རྒྱུས་འདུག
ཟེར་གསུངས་མི་འདི་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་གིས་
ཞར་བ་དང་མིག་ཏོ་ལོང་བ་ལུ་སྐྱེས་ཏེ་

སྔོན་གྱི་ལུང་བསྟན་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ཨིན་

རྒྱལ་པོ་སིནྡྷུ་རཱ་ཛ་ཁྱོད་མ་འོངས་པ་ལུ་རྐངམ་

བུམ་ཐང་དབང་དུ་བསྒྱུར་བའི་དཔོན་ལུ་འགྱུར་འོང་

འབྲུག་བུམ་ཐང་བྱ་དཀར་གཡུལ་རྒྱལ་རྫོང་གི་ཆགས་རབས།

ཟེར་ ལུང་བསྟན་ཡོད་པ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ རྫོང་དཔོན་སྦེ་བསྐོས་གནང་གནངམ་ཨིན་མས།
རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་འཛིན་སྐྱོང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་
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དེང་སང་གི་ལམ་ལུགས་ལྟར་བསྐོས་

སྲོལ་ཡོད་པའི་རྫོང་བདག་དང་ དྲང་དཔོན་བསྐོས་སྲོལ་འགོ་མ་བཙུགས་པའི་ཧེ་མ་ ཆོས་རྩེ་
དཔོན་སློབ་མི་འགྱུར་བརྟན་པ་དང་

ནས་ལུང་པ་ཤེས་རབ་ལྷུན་གྲུབ་གཉིས་དཔོན་སློབ་

མཛད་ཞིནམ་ལས་ བྱ་དཀར་རྫོང་ལུ་ཆབ་སྲིད་འཛིན་སྐྱོང་གི་ཕྱག་ལཱ་གནང་མི་ རྒྱུན་ཆགས་
སུ་བསྐོ་བཞག་གི་ལམ་ལུགས་བཙུགས་གནང་བ་བཞིན་
དཔོན་སློབ་འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་དང་

སྤྱི་ལོ་

༡༨༥༧

ལོར་ཆོས་རྩེ་

བྱ་དཀར་རྫོང་དཔོན་བརྩོན་འགྲུས་རྒྱལ་མཚན།

དེ་ལས་ ཡབ་མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེ་ཁག་གཉིས་ ནང་འཁྲུགས་བྱུངམ་ལས་ རྫོང་དཔོན་བརྩོན་
འགྲུས་རྒྱལ་མཚན་གྱི་དམག་རྒྱབ་

གཞུང་ལས་སྡེ་སྲིད་ཀུན་དགའ་དཔལ་ལྡན་གྱི་དམག་

དཔུང་བཏང་རུང་ ཆོས་རྩེ་དཔོན་སློབ་འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་ དམག་དཔུང་གི་དཔུང་
ཤུགས་མནན་མ་ཚུགས་པར་ སྤྱི་ལོ་ ༡༨༥༨ ལོ་ལུ་ གཞུང་གྲྭ་ཚང་གི་རྗེ་མཁན་པོ་ཡོན་ཏན་
རྒྱལ་ཚན་གྱི་ཕྱག་ཞུས་ཏེ་ སྒྲ་སློབ་བློ་གྲོས་རྒྱལ་མཚན་དང་ མཚན་ཉིད་སློབ་དཔོན་བཤད་

སྒྲུབ་འོད་ཟེར། དབྱངས་སློབ་ཞུས་དག་པ་བཅས་བྱོན་ཏེ་ཁྲི་བསྡུམས་མཛད་པའི་ཤུལ་ལུ་ བྱ་
དཀར་རྫོང་དཔོན་བརྩོན་འགྲུས་རྒྱལ་མཚན་དཔོན་སློབ་ཀྱི་གོ་གནས་ལུ་སྤར་གནང་ནུག
བྱ་དཀར་རྫོང་དཔོན་ཚུ་གི་གྲལ་ལུ་

དཔོན་སློབ་ཀྱི་གོ་གནས་ཡོད་མི་

རྫོང་དཔོན་བརྩོན་

འགྲུས་རྒྱལ་མཚན་རྐྱངམ་ཅིག་རང་ཨིན། དེ་གི་ཤུལ་ལས་རང་འཇགས་རྫོང་དཔོན་ཨིན་པའི་

ཁར་ རྫོང་དཔོན་བརྒྱད་པ་བུ་ལི་ སེང་གེ་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་ཐད་ལུ་ གཞུང་ལས་གནང་བ་མེད་པ་
ཁོ་རང་གིས་རང་ཐག་བཅད་དེ་ལོ་འཁོར་གཉིས་དེ་ཅིག་ རྫོང་དཔོན་གྱི་གོ་གནས་ལེན་ཏེ་སྡོད་

ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཡོདཔ་ལས་བྱ་དཀར་རྫོང་དཔོན་རིམ་བྱོན་གྱི་གྱལ་ཁར་ཁོ་གི་མིང་ཡང་ཚུད་

དེ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།
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བྱ་དཀར་རྫོང་དཔོན་དང་པ		

གཉེར་པ་ལོང་བ།

རྫོང་དཔོན་གསུམ་པ		

མ་ཧཱ་བྷ་ལ།

བྱ་དཀར་རྫོང་དཔོན་གཉིས་པ 		
རྫོང་དཔོན་བཞི་པ

		

བྱ་དཀར་རྫོང་དཔོན་ལྔ་པ		
བྱ་དཀར་་དཔོན་སློབ་དང་པ 		
བྱ་དཀར་རྫོང་དཔོན་དྲུག་པ

		

བྱ་དཀར་རྫོང་དཔོན་བདུན་པ 		

བྱ་དཀར་རྫོང་དཔོན་བརྒྱད་པ		
བྱ་དཀར་རྫོང་དཔོན་དགུ་པ		

ཨུ་ར་མགོན་པོ་ཚེ་རིང།

༡༦༤༨-

གསོལ་དཔོན་བྱ་མ།

༡༦༨༣-

༡༧༧༧-

སྨུག་པ་ལ།

བརྩོན་འགྲུས་རྒྱལ་མཚན།
བརྩོན་འགྲུས་རྒྱལ་མཚན།

༡༨༥༡-༥༣

༡༨༥༣-༡༨༥༧

ཨོ་རྒྱན་ཆོས་གླིང་ བསམ་འགྲུབ།
པད་མ་བསྟན་འཛིན།
སེང་གེ་རྣམ་རྒྱལ།
འཆི་མེད་རྡོ་རྗེ།

༡༨༥༨-༦༦

༡༨༦༦-

༡༨༧༣-༨༠

༡༨༨༠-༨༢
༡༨༨༢-

དེ་གི་ཤུལ་ལས་ རྫོང་གཞིས་བདག་སྐྱོང་ཕྱག་ལཱ་ཚུ་སྒྱུར་བཅོས་རིམ་པར་སོང་སྟེ་ བྱ་དཀར་

རྫོང་དཔོན་བསྐོ་བཞག་གི་ལམ་ལུགས་སོར་ཏེ་བྱ་དཀར་གཟིམ་དཔོན་ཞེས་པའི་གོ་གནས་
བསྐོས་སྲོལ་བྱུང་བ་གཤམ་གསལ་ལྟར་ཨིན།

བྱ་དཀར་གཟིམ་དཔོན་དང་པ			ཟླ་བ་ཁ་པ།
གཟིམ་དཔོན་གཉིས་པ			

སྤ་རོ་པ་མཛེས་སྐོར།

གཟིམ་དཔོན་གསུམ་པ་			སྟག་སི་སྦིས་གྲ་སྒྲིག་པད་མ།
གཟིམ་དཔོན་བཞི་པ་			སྦོན་སྦིས་ལས་སྐྱིད།
གཟིམ་དཔོན་ལྔ་པ			
འབྲུག་རྒྱལ་གསུམ་པ་

ཨུ་ར་ཕག་ཤ་ལ། ༼བསྟན་འཛིན༽

འཇིགས་མེད་རྡོ་རྗེའི་སྐུ་ཐོག་ལུ་

སྲོལ་ཡོད་པའི་ལམ་ལུགས་ཧྲམ་བཏང་སྟེ་

བྱ་དཀར་གཟིམ་དཔོན་བསྐོས་

གཉེར་ཆེན་དང་ཁྲིམས་དཔོན་བསྐོ་སྲོལ་

བཙུགསཔ་ལས་བཟུང་ གཉེར་ཆེན་དང་ཁྲིམས་དཔོན་ཁག་གཉིས་བསྐོས་སྲོལ་ཡོད་དེ་འབད་

རུང་ ཞབས་ཏོག་བློན་པོ་གཤགས་མི་ བློན་པོ་སངས་རྒྱས་དཔལ་འབྱོར་མཆོག་ སྤྱི་ལོ་
༡༩༥༩-༦༠ ལོ་ལུ་བོད་ལས་བོད་མི་སྐྱབས་བཅོལ་བ་ འཐོན་སྐབས་འབད་ནི་འདི་གིས་ གོ་

གནས་ཀྱི་མིང་ལུ་ བྱ་དཀར་ལས་ཁུངས་ དྲག་ཤོས་སངས་རྒྱས་ཟེར་ཁོང་གཉེར་ཆེན་གཟིམ་
དཔོན་ཚུ་གི་ལྟག་ལས་གཙོ་འཛིན་ བཟུམ་ཅིག་སྦེ་བཞུགས་ནུག

འབྲུག་བུམ་ཐང་བྱ་དཀར་གཡུལ་རྒྱལ་རྫོང་གི་ཆགས་རབས།

དྲག་ཤོས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཤུལ་ལུ་
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ལས་ཁུངས་གཞན་བསྐོས་སྲོལ་ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་མིན་

འདུག དེ་བསྒང་གི་གཉེར་ཆེན་དང་ཁྲིམས་དཔོན་རིམ་བྱོན་ཚུ་གི་མཚན་ཐོ་ཙམ་ཞུ་བ་ཅིན།
བྱ་དཀར་གཉེར་ཆེན་དང་པ
གཉེར་ཆེན་གཉིས་པ

གཉེར་ཆེན་གསུམ་པ

		

གཉེར་ཆེན་བཞི་པ

བྱ་དཀར་པད་མ།
མགོན་པོ།

དྲག་ཤོས་ལྷ་དར་ལ།

༡༩༥༨-༦༤

རྡོ་རྗེ་ལ།

༡༩༦༤-༦༦

བྱ་དཀར་ཁྲིམས་དཔོན་དང་པ

རུ་ཀུ་སྦིས་ཟླ་བ་ཚེ་རིང་།

༡༩༥༨-༦༡

ཁྲིམས་དཔོན་གསུམ་པ་

དྲག་ཤོས་ལྷ་དར་ལ།

གཉེར་ཆེན་ལྔ་པ

ཚེ་རིང་རྡོ་རྗེ།

ཁྲིམས་དཔོན་རིམ་བྱོན་གྱི་མཚན་ཐོ།
ཁྲིམས་དཔོན་གཉིས་པ
ཁྲིམས་དཔོན་བཞི་པ་

		སྦོ་ཀྲུ་དཀར་པོ།

		

		

དྲག་ཤོས་བླམ་རིག་འཛིན།

༡༩༦༦-༦༨

༡༩༦༡-༦༤

༡༩༦༤-༦༧

༡༩༦༧-༦༨

སྤྱི་ལོ་ ༡༩༦༩ ལོ་ལས་ཁྲིམས་དཔོན་བསྐོ་སྲོལ་རང་འཇགས་ཐོག་ གཉེར་ཆེན་གྱི་ས་སྒོ་དེ་

ཧྲམ་གནང་སྟེ་ ཁྲལ་རིགས་ཀྱང་དངུལ་ཁྲལ་གུ་བསྒྱུར་གནང་བའི་ཁར་ རྫོང་ཁག་རེར་རྫོང་
བདག་རེ་བསྐོས་སྲོལ་བཙུགས་ཡོད་མི་དེ་ཚུ་གི་མཚན་ཐོ་གཤམ་གསལ་ལྟར།
བྱ་དཀར་རྫོང་བདག་དང་པ་

སྤ་རོ་པ་བླམ་རིག་འཛིན།

རྫོང་བདག་གསུམ་པ

ཤར་རུས་པའི་ས་འཇམ་དཔལ།

རྫོང་བདག་གཉིས་པ

ཤར་དགེ་ལེགས་པ་རིག་འཛིན།

རྫོང་བདག་བཞི་པ
རྫོང་བདག་ལྔ་པ

རྫོང་བདག་དྲུག་པ་

རྫོང་བདག་བདུན་པ་

རྫོང་བདག་བརྒྱད་པ་

ཧས་པ་དགའ་སེང་ལྷུན་གྲུབ་།

		

		
		

དྭང་ཆུ་པ་ཕུར་པ་རྡོ་རྗེ།
སྤ་རོ་པ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ།
ཧས་པ་པད་མ་རྡོ་རྗེ།

འབྲས་སྤུངས་འཇིགས་མེད་བཟང་པོ།

༡༩༦༩
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རྫོང་བདག་དགུ་པ་

		

ཧཱཔ་ཉི་མ་ཚེ་རིང།

ཨུ་ར་མགོན་པོ་ཚེ་རིང།

བྱ་དཀར་ཁྲིམས་དཔོན་རིམ་བྱོན་གྱི་མཚན་ཐོ།
ཁྲིམས་དཔོན་དང་པ་

དྲག་ཤོས་ཟླ་བ་ཚེ་རིང། ༡༩༥༨་༦༡

ཁྲིམས་དཔོན་གསུམ་པ་

དྲག་ཤོས་ཉི་ཟེར་དཀར་མདོག།

ཁྲིམས་དཔོན་གཉིས་པ་
ཁྲིམས་དཔོན་བཞི་པ
ཁྲིམས་དཔོན་ལྔ་པ་

ཁྲིམས་དཔོན་དྲུག་པ་

ཁྲིམས་དཔོན་བདུན་པ་

ཁྲིམས་དཔོན་བརྒྱད་པ་
ཁྲིམས་དཔོན་དགུ་པ་
ཁྲིམས་དཔོན་བཅུ་པ་

ཁྲིམས་དཔོན་བཅུ་གཅིག་པ་		
དྲང་དཔོན་བཅུ་གཉིས་པ

དྲག་ཤོས་ལྷ་དར་ལ།

དྲག་ཤོས་བླམ་རིག་འཛིན།
དྲག་ཤོས་སྤེན་པ།

དྲག་ཤོས་རྣམ་རྒྱལ་རྡོ་རྗེ།

དྲག་ཤོས་པད་མ་རྒྱལ་མཚན་
དྲག་ཤོས་སེང་གེ་རིག་འཛིན།
དྲག་ཤོས་ཕུར་པ་རྡོ་རྗེ་།

དྲགོས་བསྟན་འཛིན་དབང་འདུས།
དྲག་ཤོས་དབང་འདུས་ནོར་བུ།
དྲག་ཤོས་ཀརྨ་ ཚེ་འཕེལ།

༡༠.༡ བྱ་དཀར་རྫོང་གི་དུས་མཆོད་བུམ་སྡེའི་སྐོར།

བྱ་དཀར་གཡུལ་རྒྱལ་རྫོང་ནང་ ལོ་བསྟར་གྱི་དུས་མཆོད་འབུམ་བཟླས་བཟུང་དགོས་རིགས་

ནི་ ཟླཝ་ ༡ པའི་ཚེས་ ༣ ལུ་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་རིམ་མགོན་པོའི་གསོལ་མཆོད་

ཉིན་ ༡ དེ་ལས་ ཚེས་བཞི་ལུ་བཀའ་འགྱུར་དག་ཚར་ཉིན་ལྔ། ཚེ་ ༡༠ ལུ་དགོངས་
འདུས་ཚེ་བཅུ་དང་ ཚེས་ ༡༥ ལུ་གནས་བརྟེན་ཕྱག་མཆོད་དང་ཚེ་དཔག་མེད་ཁྲོ་བོ། ཚེས་
༢༥ ལུ་དྲག་པོ་དམར་ཆེན་དང་ཚེས་ ༢༩ ལུ་མགོན་པོ་དང་ཚེས་ ༣༠ ལུ་རྣམ་རྒྱལ་སྟོང་
མཆོད།

ཟླཝ་ ༢ པའི་ནང་བསྟན་སྤྱི་སྐུ་རིམ་བསྒྲུབ་དགོས་པ། ཚེས་ ༣ ལུ་མངའ་བདག་སྐུ་རིམ་
དང་ཡེ་ཤེས་མགོན་པོ་དང་སྐྱེད་བུ་རླུང་བཙན་གསོལ་མཆོད། ཚེས ༡༠ ལུ་དགོངས་འདུས་
ཚེས་བཅུ་དང་ཚེས་ ༡༨ ལས ༢༤ ཚུན་མགོན་པའི་རྟེན་མདོས་ཉིན་ ༧ ། དེ་ལས་ ཚེས་

འབྲུག་བུམ་ཐང་བྱ་དཀར་གཡུལ་རྒྱལ་རྫོང་གི་ཆགས་རབས།
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༢༥ ལུ་དྲག་དམར་དང་ ༢༩ ལུ་མགོན་པོའི་གསོལ་མཆོད།

ཟླ་བ་ ༣ པའི་ནང་བསྟན་སྤྱི་སྐུ་རིམ་བསྒྲུབ་དགོས་པ། ཚེས་ ༣ ལུ་མངའ་བདག་སྐུ་རིམ་
མགོན་པོའི་གསོལ་མཆོད་དང་ཚེས་ ༡༠ ལུ་ཞབས་དྲུང་སྐུ་མཆོད། ཚེས་ ༢༤ ལས་མི་
འཁྲུགས་པའི་འབུམ་བཟླས་ཉིན་བདུན་གནང་ནི་འདུག

ཟླཝ་༤ པའི་ནང་བསྟན་སྤྱི་སྐུ་རིམ་བསྒྲུབ་དགོས་པ། ཚེས་ ༣ ལུ་མངའ་བདག་སྐུ་རིམ་
མགོན་པོའིགསོལ་མཆོད་དང་ ཚེས་ ༡༥ ལུ་གནས་བརྟན་ཕྱག་མཆོད། དཔལ་ལྡན་ལྷ་

མོའི་གསོལ་མཆོད། ཚེས་ ༡༧ ལས་ལྷ་མོའི་འབུམ་བཟླས་ཞག་བདུན། ཚེས་ ༢༥ ལུ་
དྲག་དམར་དང་དེ་ལས་ ༢༩ ལུ་མགོན་པའི་གསོལ་མཆོད།

ཟླཝ་ ༥ པའི་ནང་བསྟན་སྤྱིའི་སྐུ་རིམ་བསྒྲུབ་དགོས་པ། ཚེས་ ༣ ལུ་མགོན་པོའི་གསོལ་
མཆོད་དང་ ཚེས་ ༡༠ ལུ་ཡར་ངོའི་ཚེས་བཅུ། ཟླཝ་ ༥ པའི་ཚེས་ ༡༡ ལས་མགོན་

མདོས་ཆོག་ཉིན་བདུན་དང་ ༢༥ ལུ་དྲག་དམར། དེ་ལས་ ཉེར་དགུ་ལུ་མགོན་པོའི་གསོལ་
མཆོད།

ཟླཝ ༦ པའི་ནང་བསྟན་སྤྱིའི་སྐུ་རིམ་བསྒྲུབ་དགོས་པ། ཚེས་ ༣ ལུ་མངའ་བདག་སྐུ་རིམ་

མགོན་པོའི་གསོལ་མཆོད་དང་ ཚེས་ ༤ ལས་གསོལ་འདེབས་འབུམ་བཟླས་ཞག་བདུན།
དེ་ལས་དེའི་ཤུལ་མ་རང་ ༢༥ ལུ་དྲག་དམར་དང་ ༢༩ ལུ་མགོན་པོའི་གསོལ་མཆོད།
ཟླཝ་ ༧ པའི་ནང་བསྟན་སྤྱིའི་སྐུ་རིམ་བསྒྲུབ་དགོས་པ་། ཚེས་ ༣ ལུ་

ལུ་མངའ་བདག་

སྐུ་རིམ་མགོན་པོའི་གསོལ་མཆོད་དང་ ཚེས་ ༡༠ ལས་ཕུར་པ་ཉིན་ཞག་ ༣ ། ཚེས་ ༡༥

ལུ་རྡོར་སེམས་ཉིན་ ༡ དང་ ༢༥ ལུ་དྲག་དམར་དང་ ༢༩ ལུ་ཡེ་ཤེས་མགོན་པོའི་གསོལ་
མཆོད།

ཟླཝ་ ༨ པའི་ནང་བསྟན་སྤྱིའི་སྐུ་རིམ་བསྒྲུབ་དགོས་པ། ཚེས་ ༣ ལུ་ མངའ་བདག་སྐུ་

རིམ་མགོན་པོའི་གསོལ་མཆོད་དང་ ཚེས་ ༩ ལས ༡༥ ཚུན་ཚེ་དཔག་མེད་འབུམ་བཟླས་
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ཨུ་ར་མགོན་པོ་ཚེ་རིང།

ཞག་བདུན། ཚེས་ ༡༦ ལས་དགོངས་འདུས་ཉིན ༣ དང་ཉེར་ལྔ་ལུ་དྲག་དམར། དེ་ལས་
༢༩ ལུ་མགོན་པོའི་གསོལ་མཆོད།

ཟླཝ་ ༩ པའི་ནང་བསྟན་སྤྱིའི་སྐུ་རིམ་བསྒྲུབ་དགོས་པ། ཚེས་ ༣ ལུ་ མངའ་བདག་སྐུ་
རིམ་མགོན་པོའི་གསོལ་མཆོད་དང་ ཚེས་ ༧ ལས་ ༡༠ ཚུན་བྱ་དཀར་ཚེས་བཅུ་ཉིནམ་

བཞི། ཚེས་ ༡༧ ལས་མགོན་པོ་བརྒྱ་ཚར་ཉིནམ་ལྔ་དང་ ༢༢ ལྷ་འབབ་དུས་ཆེན་ལུ་
གནས་བརྟན་ཕྱག་མཆོད་དང་དྲག་པོ་དམར་ཆེན། ཚེས ༢༥ ལུ་དྲག་དམར་དང་ཉེར་དགུ་
ལུ་མགོན་པོའི་གསོལ་མཆོད།

ཟླཝ་ ༡༠ པའི་ནང་བསྟན་སྤྱིའི་སྐུ་རིམ་བསྒྲུབ་དགོས་པ། ཚེས་ ༣ ལུ་ མངའ་བདག་སྐུ་
རིམ་མགོན་པོའི་གསོལ་མཆོད་དང་ ཚེས་ ༥ ལུ་ལྷ་བསངས་དང་ཆོས་སྲུང་ཉིན་ ༡ ། ཚེས་

༡༠ ལུ་དགོངས་འདུས་ཚེས་བཅུ་དང་ ཚེས་ ༡༡ ལས་མགོན་པོའི་གཏོག་ཟློག་ཞག་བདུན།
དེའི་ཤུལ་ལས་རང་ ཚེས་ ༡༥ ལུ་ལྷ་བསངས་དང་ཆོས་སྲུང་གསོལ་མཆོད།

ཟླཝ་ ༡༡ པའི་ནང་བསྟན་སྤྱིའི་སྐུ་རིམ་བསྒྲུབ་དགོས་པ། ཚེས་ ༣ ལུ་ མངའ་བདག་སྐུ་
རིམ་མགོན་པོའི་གསོལ་མཆོད་དང་ ཚེས་ ༦ ལུ་ཉིན་ལོག་གསོལ་མཆོད། ཚེས་ ༡༠ ལུ་
དགོངས་འདུས་ཚེས་བཅུ་དང་ ཚེས་ ༢༥ ལུ་དྲག་དམར་ཆེན། ཚེས་ ༢༩ ལུ་མགོན་པོའི་
གསོལ་མཆོད།

ཟླཝ་ ༡༢ པའི་ནང་བསྟན་སྤྱིའི་སྐུ་རིམ་བསྒྲུབ་དགོས་པ། ཟླ ༡༢ པའི་ཚེས་ ༣ ལས་
དགུན་ཟླ་བདེ་མཆོག་འབུམ་བཟླས་ཞག་བདུན་བཅས་ཆད་མེད་བསྒྲུབ་ནི་འདུག

༡༠.༢ བྱ་དཀར་ཚེས་བཅུའི་མཛད་སྒོ།

སྤྱི་ལོ་ ༡༩༩༤ ལོར་རྫོང་བདག་དྲག་ཤོས་པདྨ་རྡོ་རྗེ་དང་ ཁྲིམས་དཔོན་དྲག་ཤོས་སངས་

རྒྱས་རིག་འཛིན་གཉིས་ཀྱི་སྐབས་ལུ་ བུམ་ཐང་བྱ་དཀར་གཡུལ་རྒྱལ་རྫོང་ནང་ གཞུང་ལས་
མཐའ་འཁོར་ས་གནས་ཀྱི་ མི་སེར་ཚུ་གི་མཐའ་དོན་ལུ་གཟིགས་ཏེ་ ཆོས་རྩེ་གྲྭ་ཚང་གིས་

འབྲུག་བུམ་ཐང་བྱ་དཀར་གཡུལ་རྒྱལ་རྫོང་གི་ཆགས་རབས།
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གསར་བཙུགས་གནངམ་དང་འབྲེལ་ ཆོས་རྩེ་གྲྭ་ཚང་ལས་བླམ་གཟིག་སྤྲུགས་ཟེར་མི་ བྱ་

དཀར་གནས་བརྟན་དང་པ་སྦེ་བསྐོས་གནང་ཡི། ཨིན་རུང་སྤྱི་ལོ་ ༡༩༩༤ ལོ་ལས་༢༠༠༠
ཚུན་ཚོད་ལུ་ ཟླཝ་དྲུག་པའི་ཚེས་ ༤ ཉིནམ་ལུ་ སྟོན་པ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པས་ཆོས་འཁོར་དང་པ་
བསྐོར་གནང་བའི་རྗེས་དྲན་དང་འབྲེལ་ བྱ་དཀར་ཚེས་བཅུ་ཉིནམ་རེ་མ་གཏོགས་ རྒྱས་ཤིང་
རྒྱས་པ་སྦེ་རྫོང་ཁག་གཞན་བཟུམ་བཙུགས་ཐབས་མ་འགྲིགསཔ་ལས་

སྤྱི་ལོ་

༢༠༠༡

ལས་བྱ་དཀར་ཚེས་བཅུ་གི་དུས་ཚོད་དེ་ཡང་ རང་ལུགས་ཟླཝ་ ༩ པའི་ནང་ མི་སེར་ཚུ་སོ་
ནམ་གྱི་ལཱ་རིགས་མཇུག་བསྡུཝ་དང་བསྟུན་ ལོ་བསྟར་བཞིན་རང་ལུགས་ཟླཝ་ ༩ པའི་

ཚེས་ ༧ ལས་ ༡༡ ཚུན་ཉིནམ་ལྔ་གི་རིང་ལུ་ ཉམས་འགྱུར་མེད་པར་བཙུགས་ནི་གུ་གྲོས་
ཐག་ཆོད་གནང་ནུག

དྲོ་པ་ཆུ་ཚོད་ ༧ ལས་དྲགོས་ཤོས་རྫོང་བདག་དང་དྲང་དཔོན་ ལས་ཁུངས་ཁག་གི་འགོ་
དཔོན་དང་རྒཔོ་སྤྱི་མི་

འཆམ་དང་ཞབས་ཁྲ་རྐྱབ་མི་ཚུ་ག་ར་འཛོམས་ཞིནམ་ལས་

བླམ་

གནས་བརྟན་གདན་འདྲེན་ཞུ་སྟེ་ ཡི་དམ་ལྷ་ཁང་ནང་ ནང་རྟེན་ཞུ་བར་ལྷོད་དགོ་པའི་ཁར་

ཡི་དམ་ལྷ་ཁང་ལས་ ནང་རྟེན་ཡི་དམ་མཐོང་བ་ཀུན་གྲོལ་ཆིབས་གྲལ་ཐོག་ ཚེས་བཅུ་ལྷ་
ཁང་ནང་ཞུ་སྟེ་

ཡི་དམ་བཞུགས་པའི་སྐུ་མདུན་ལུ་

གོང་གསལ་འགན་ཅན་ཁག་ག་ར་

དེ་གི་ཤུལ་ལུ་

མཆོད་པའི་ཡན་ལག་དུང་རྒྱ་གླིང་གིས་སྣ་འདྲེན་ཏེ་

འཛོམས་ཐོག་ བཞུགས་གྲལ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་རྟེན་འབྲེལ་བརྩི་སྲོལ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

དགེ་སློང་གི་འཆམ་

གཤིན་རྗེ་དང་དུར་བདག གུ་རུ་མཚན་བརྒྱད་དང་རིགས་མ་བཅུ་དྲུག རིགས་མ་བཅུ་དྲུག་
དབྱངས་ལེན་དང་འབོད་འཆམ་ཤ་རྫམ་དང་དུར་བདག

དགྲ་མེད་རྩེའི་རྔ་འཆམ་དང་རཀྴ་

དམང་འཆམ་ཚུ་གི་འཆམ་རྒྱུགས་ཕུལ་ནི་ལས་བཟུང་ ཚེས་ ༡༡ ཚུན་ཉིན་ལྔ་གི་རིང་ལུ་
ལོ་ལྟར་དུས་སྟོན་ཚེས་བཅུའི་མཛད་སྒོའི་རྫོང་ཁག་གཞན་གྱི་ཤོ ་མཚུངས་བརྩི་སྲོལ་བཙུགས་

ནུག
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༡༡

ཨུ་ར་མགོན་པོ་ཚེ་རིང།

བྱ་དཀར་ཆུ་རྫོང་གི་ལོ་རྒྱུས།

རྒྱལ་སྲས་བསྟན་འཛིན་རབ་རྒྱས་མཆོག་གིས་ སྤྱི་ལོ་ ༡༦༨༣ ལོ་ལུ་ ཆོས་རྩེ་དཔོན་སློབ་

ནས་ལུང་པ་ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན་ལུ་ བྱ་དཀར་རྫོང་གསར་བཞེངས་སྐོར་བཀའ་རྒྱ་གནངམ་
ད་ གསོལ་དཔོན་བྱ་མ་བརྒྱུད་དེ་ཆུ་ཐག་རིང་བའི་སྙན་ཞུ་ཞུས་པའི་བཀའ་ལན་ལུ་ རྫོང་གི་
ས་ཁོངས་ལས་ཐག་མ་རིངམོ་གཅིག་ལུ་ས་དམིགས་འ་ནི་བཟུམ་ཡོད་མི་ལུ་

ཐེ་ཚོམ་མེད་

པར་རྐོས་ཤིག་ཟེར་བཀའ་གནངམ་བཞིན་དུ་ས་བརྐོཝ་ཅིག་ཆུ་རྒྱུན་སྦོམ་སྦེ་ཐོནམ་ལས་

དཔོན་སློབ་ནས་ལུང་པ་འཁོར་དང་བཅས་པ་ཚུ་ག་ར་ ཧ་ལས་ཏེ་རྒྱུད་ལུ་བཅོས་མིན་གྱི་དད་
པ་བརྟན་པོ་ཐོབ་སྟེ་

ཆུ་འཐོན་ས་འདི་ནང་ལུ་དེ་འཕྲལ་ལས་ཆུ་རྫོང་བརྐྱབས་གནང་བ་ལས་

བཟུང་ ག་ར་གིས་རྒྱལ་སྲས་བསྟན་འཛིན་རབ་རྒྱས་ཀྱི་སྒྲུབ་ཆུ་ཟེར་ རྩ་ཆེ་དྲགས་འབད་རང་

བརྩིཝ་ཨིན་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་སྟབས་མ་བདེཝ་འཐོནམ་ད་ཡང་ ཆུ་འདི་ལས་ ལྟས་འབྲུག་
ལྡིར་དོ་བཟུམ་ལྡིར་ནི་ཡོད་ཟེར་ཧེ་མ་གི་རྒན་ཤོས་ཚུ་གིས་སླབ་ནི་འདུག

༡༢

བྱ་དཀར་ཐོབ་རྒྱལ་རྫོང་གི་ལོ་རྒྱུས།

བྱ་དཀར་རྫོང་གི་བྱང་ཁ་ཐུག་དཔོན་སྒར་ནང་གི་ ལྟག་གི་སྒང་དེ་གུ་ ལྷ་དར་ཅིག་འཕྱར་ཏེ་

ཡོད་ས་ལུ་ བྱ་དཀར་ཐོབ་རྒྱལ་རྫོང་ཟེར་སླབ་དགོ་པའི་ཁུངས་དུམ་གྲ་ཅིག་ཞུ་བ་ཅིན་ སྤྱི་ལོ་
༡༦༧༦ ལོ་ལུ་བོན་པ་ཨ་མཆོག་གིས་ རི་བོ་དགེ་ལྡན་པ་ལུ་མགུ་གཏད་དེ་ བོད་ལས་སྡེ་
སྲིད་བློ་བཟང་སྦྱིན་པའི་ དཔུང་དམག་ཐོན་པའི་སྐབས་སུ་ བོད་པའི་དམག་སྒར་ལྕམ་མཁར་
གཙང་ཆུ་མཐའ་མའི་ས་གནས་བོད་པ་བརླག་ཐང་ལུ་ཆགས་ཞིན་ན་ བོད་པའི་དམག་དཔོན་
གཙོ་བོའི་སྒར་དེ་ ལྟག་གི་སྒང་དེ་ན་ལུ་ཆགས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

དེ་བསྒང་ང་བཅས་ར་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ དམག་སྦྱོང་ནང་དམག་རྩལ་གྱི་

ཉམས་མྱོང་ཅན་གྱི་

དམག་མི་རྩ་ལས་ར་མེད་དེ་འབད་རུང་ བློ་སྤར་གངམོ་འདི་ དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལུ་གཏད་

དེ་ བྱ་དཀར་རྫོང་ནང་ ལས་མགོན་གྱི་བསྐང་གསོ་གཏང་སྟེ་ཡོད་པའི་ སྤྱན་འདྲེན་ལུ་ཀྲིག་
ཀྲི་ལྷོདཔ་ད་

དར་དཔོན་གྱིས་

མདེའུ་བཙུགས་ཏེ་

རྫོང་གི་སྤ་གཡབ་རབ་གསལ་སྒོ་སྒྲིག་གུ་མེ་མདའ་རྫས་

བོད་པའི་དམག་དཔོན་གྱི་སྡོད་སའི་སྒར་གུ་ཚ་གཏད་དེ་ཡོད་ས་ལས་

དཀྲོགས་མི་མིི་ག་ཡང་མེདཔ་བཞིན་དུ་

མེ་མདའ་ལས་མདེའུ་ཐོན་ཏེ་

བོད་པའི་དམག་

འབྲུག་བུམ་ཐང་བྱ་དཀར་གཡུལ་རྒྱལ་རྫོང་གི་ཆགས་རབས།

དཔོན་རྩིག་པའི་གསེབ་ལས་རྫོང་
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ཁ་ཐུག་བལྟ་སྟེ་སྡོད་མི་གི་དཔྱལཝ་གུ་ཕོག་སྟེ་བསྒྲལ་

དཔ་ལས་ དམག་རོགས་གཞན་ཚུ་ག་ར་ སྲན་ཕུང་གུ་རྡོ་ཕོགཔ་འདེ་བྱོག་ཡར་སོང་ནུག

བོད་པའི་དམག་དཔོན་བསྒྲལ་བཏང་མི་གི་ཕུང་པོ་ སྒང་དེ་གུ་རང་ས་དོང་ནང་བཙུགས་ཏེ་སྲི་
མནན་བརྐྱབས་ཞིན་ན་

སྒང་དེ་གུ་དགྲའི་ཕྱོགས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་ལྷ་དར་འཕྱར་ཏེ་

དགའ་སྟོན་རྟེན་འབྲེལ་སྦོམ་སྦེ་རང་བརྩི་སྲུང་ཞུ་ནུག
འཕྱར་བཞག་སའི་སྒང་དེ་གི་མིང་ལུ་ཡང་

དགྲའི་ཕྱོགས་ལས་རྒྱལ་བའི་ལྷ་དར་

བོད་ཀྱི་དམག་དཔུང་ལས་རྒྱལ་ཁ་འབྲུག་པས་

ཐོབ་པའི་དྲན་རྟེན་ལུ་ ཐོབ་རྒྱལ་རྫོང་ཟེར་བཏགས་ཡོད་པའི་ཁར་ ལས་མགོན་གྱི་མཐུ་དང་
ནུས་པ་ཁོ་ན་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ བོད་པའི་དམག་དཔོན་བསྒྲལ་ཚུགསཔ་ལས་ སྒང་དེ་གུ་འཕྱར་
སྲོལ་བཙུགས་ཡོད་པའི་ལྷ་དར་གྱི་མིང་ལུ་ཡང་
ཁུངས་ཁ་གསལ་

མཁས་གྲུབ་གཉིས་ལྡན་

གསལ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་རང་གསུངས་ནི་འདུག

ལས་མགོན་ལྷ་དར་ཟེར་སླབ་ཨིན་པའི་

ཆོས་བྲག་བླ་མ་བཀྲ་ཤིས་ཀྱིས་ལོ་རྒྱུས་

སྤྱི་ལོ་ ༡༦༧༦ ལོ་གི་དགེ་ལྡན་པའི་དམག་དཔུང་ ཐེངས་ལྔ་པའི་ཕྱོགས་ལས་རྣམ་པར་

རྒྱལ་བའི་དགའ་སྟོན་ལུ་ ལོ་ལྟར་བཞིན་ཀྲོང་ས་གྲྭ་ཚང་གི་གསོལ་ཐབ་ བུམ་ཐང་ལུ་ཕེབས་
པ་དང་བསྟུན་ཏེ་ གནམ་བྱཱར་གྱི་ཉིནམ་ལོག་པའི་ཉིན་མ་ལས་བཟུང་ རྫོང་ནང་མགོན་པོའི་

མདོས་ཆོག་ ཉིནམ་བདུན་རེ་གནང་སྲོལ་བཙུགས་ཏེ་ དབང་འདུས་ཆོས་གླིང་རྫོང་ནང་ལས་
དར་དཔོན་གྱིས་འགོ་འདྲེན་ཐོག་

ཆིབས་བཞོན་པ་དང་འབོད་དམང་ཆ་མཉམ་དྲོ་པ་ལས་

ཐོབ་རྒྱལ་རྫོང་ལུ་ ལྷ་དར་འཕྱར་ནི་གི་བཅའ་སྒྲིག་རྐྱབ་པ་སོང་ཞིན་ན་ མགོན་པོའི་མདོས་
ཆོག་གི་བར་སྟོན་གྱི་ཉིནམ་ལུ་ཆོ་ག་སྤྱན་འདྲེན་ལུ་ ཀྲིག་ཀྲི་ལྷོདཔ་ད་ རྫོང་ནང་ལས་བསྐང་

རྒྱུན་པ་གིས་ སྒོ་སྒྲིག་ཁ་ལས་དར་དཀརཔོ་གཅིག་གཡུགསཔ་ཅིག་ དར་དཔོན་གྱིས་འགོ་
འདྲེན་ཐོག་གཡུལ་ལས་རྒྱལ་བའི་ལྷ་དར་འཕྱར་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

ལྷ་དར་དེ་འཕྱར་ཚརཝ་ཅིག་ ཀི་ཧུ་གི་སྒྲ་དང་བཅས་ཆིབས་གྲལ་བཙར་ཏེ་ བྱ་དཀར་རྫོང་
ནང་འཛུལ་བའི་ཤུལ་ལུ་

བཞུགས་གྲལ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་དགའ་སྟོན་བརྩི་སྲུང་ཞུ་སྟེ་

གཞུང་ཞབས་ལས་དར་དཔོན་ག་ཨིན་མི་ལུ་

གསོལ་རས་ཟོང་དགུ་ཚན་ཅིག་གནང་སྲོལ་

ཨུ་ར་མགོན་པོ་ཚེ་རིང།

84

ཡོད་མི་འདི་ འབྲུག་རྒྱལ་གཉིས་པ་སྐུ་ཞོགས་འཇིགས་མེད་དབང་ཕྱུག་གི་སྐུ་ཐོག་ཚུན་ མ་
ཉམས་པ་ཡོདཔ་ལས་

དེ་བསྒང་མགྲོན་གཉེར་བགྲེས་པ་བྱང་དཀྲུགས་ཟེར་མི་དེ་

དཔོན་གྱི་གོ་གནས་ངོ་མ་ལས་

དར་

དར་དཔོན་གྱི་ངོ་ཚབ་སྦེ་ལོ་དག་པ་ཅིག་འབད་བའི་སྐབས་

ལུ་ཡང་ གཞུང་ལས་ཁོ་ལུ་ཟོང་གསུམ་ཚན་ཅིག་ཞུ་ནི་གོ་སྐབས་ཐོབ་ཅི་ཟེར་ བླམ་པད་མ་
ཚེ་དབང་གིས་འདྲི་བ་མཛད་གནང་བའི་དྲིས་ལན་ལུ་ མགྲོན་གཉེར་བགྲེས་པ་བྱང་དཀྲུགས་
ཁོ་ར་ངོ་མ་གི་ངག་ཐོག་ལས་བརྗོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་འདུག

༡༣ བྱ་དཀར་གཡུལ་རྒྱལ་རྫོང་ཟེར་བཏགས་དགོ་པའི་ཁུངས།
སྡེ་སྲིད་གསུམ་པ་ཆོས་རྒྱལ་མི་འགྱུར་བརྟན་པའི་སྐུ་ཐོག་ལུ་

དགེ་ལྡན་པའི་དཔུང་དམག་

ཐེངས་བཞི་པའི་སྐབས་ འབྲུག་ཤར་ནུབ་ཚུ་ནང་ སྡེ་སྲིད་གྲོང་སྨད་པ་འཕྲིན་ལས་རྒྱ་མཚོའི་
དམག་དཔོན་སྒམ་པོ་ནས་ཀྱིས་ འགོ་འདྲེན་ཐོག་ལུ་དམག་ཁག་བཞི་སྦེ་ཐོན་ཏེ་ བུམ་ཐང་
ཁ་ཐུག་ལས་

བྱ་དཀར་རྫོང་ཤོར་སག་ས་འགྱོཝ་ལས་

གཞུང་ལས་སྡེ་སྲིད་ཆོས་རྒྱལ་མི་

འགྱུར་བརྟན་པ་གིས་ བྱམས་མགོན་ངག་དབང་རྒྱལ་མཚན་གྱི་ཡབ་ བླམ་ངག་དབང་རབ་
བརྟན་

དམག་འཐབ་ཀྱི་དམག་བྱུས་ལུ་མཁས་དྲགས་ཕུལ་དུ་ཕྱིན་པ་ཡོད་མི་དེ་

དམག་

དཔུང་དང་བཅས་བུམ་ཐང་ཕྱོགས་ལུ་བཏང་སྟེ་ དགྲ་ཡི་གཡུལ་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་ཏེ་ བྱ་
དཀར་རྫོང་སླར་རང་འཇགས་ཐོབ་པ་ལས་
ངག་གི་དབང་ཕྱུག་གི་གཟིགས་སྣང་ལུ་
འཕུར་ཏེ་

གཡུལ་རྒྱལ་རྫོང་དང་

གདན་ས་སྒར་སྤང་རྩེ་ལས་

ད་ལྟོ་གི་བྱ་དཀར་རྫོང་ཆགས་ས་གི་ས་འབུར་དེ་གུ་

ཡོངས་འཛིན་ངག་གི་དབང་ཕྱུག་གི་ཐུགས་དགོངས་ལུ་
བསྟན་ཡོད་པའི་གདན་ས་དེ་

བྱ་དཀརཔོ་ཅིག་

ཆགས་ས་གཟིགས་ཏེ་

བླ་མ་དང་ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མས་ལུང་

བྱ་དཀརཔོ་ཆགས་ས་དེ་ཁ་ལུ་ཨིནམ་མཁྱེན་ཏེ་

ཆུང་ཀུ་ཅིག་བཏབ་གནངམ་ལས་
བཏགས་ནུག

སྔོན་མ་ཡོངས་འཛིན་

གདན་ས་

བྱ་དཀར་རྫོང་གི་མིང་ལུ་བྱ་དཀར་གཡུལ་རྒྱལ་རྫོང་ཟེར་

བྱ་དཀར་རྫོང་སླར་ལོག་ཐོབ་ཚར་རུང་ བྱང་གླིང་བཞི་ཁ་ཐུག་ལས་དམག་འཁྲུགས་འཐོན་ཏེ་
དབང་འདུས་ཕོ་བྲང་རྫོང་དཔོན་དགེ་འདུན་ཆོས་འཕེལ་གྱི་ཁ་ཐུག་ལས་

བྱང་གླིང་བཞི་རྫོང་

ཤོར་སག་ས་འགྱོཝ་ལས་ སྡེ་སྲིད་ཀྱི་ཞབས་ལས་བླམ་ངག་དབང་རབ་བརྟན་བུམ་ཐང་ལས་

འབྲུག་བུམ་ཐང་བྱ་དཀར་གཡུལ་རྒྱལ་རྫོང་གི་ཆགས་རབས།

གླིང་བཞི་ཁ་ཐུག་གི་དམག་རྒྱབ་ལུ་འབོ་སྟེ་
པ་ལས་
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དགྲའི་གཡུལ་ལས་རྒྱལ་ཏེ་གླིང་བཞི་རྫོང་ཐོབ་

གླིང་བཞི་རྫོང་གི་མིང་ལུ་ཡང་གླིང་བཞི་གཡུལ་རྒྱལ་རྫོང་ཟེར་བྱ་དཀར་རྫོང་དང་

དུས་ཐོག་གཅིག་ལུ་བཏགས་ནུག

༡༤ བུམ་ཐང་སྡེ་བཞིའི་དགྲ་ལྷ་སྐྱེས་བུ་རླུང་བཙན་གྱི་ལོ་རྒྱུས།

རང་བཞིན་རྣམ་དག་ལྷུན་གྲུབ་གདོད་མའི་གཞི། །མ་འགག་ངོ་མཚར་རྣམ་ཕྲུལ་སྒྱུ་མའི་གར།

།བཀྲ་ཤིས་གཡང་ཆགས་སྦས་གཡུལ་བུམ་ཐང་ཞེས། །འཆི་མེད་སྒྲུབ་པའི་དབེན་གནས་དམ་
པ་ནས། །པད་མའི་བཀའ་སྲུང་སྐྱེས་བུ་རླུང་བཙན་ཆེ། །མཐུ་སྟོབས་རྒྱ་མཚོའི་བདག་པོ་ཁྱོད་
འབོད་ན། །བསྟན་དང་འགྲོ་ལ་ཕན་བདེ་སྒྲུབ་པའི་ཕྱིར། །མྱུར་དུ་མཆོད་པའི་གནས་འདིར་

གཤེགས་སུ་གསོལ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ བུམ་ཐང་སྡེ་བཞིའི་དགྲ་ལྷ་སྐྱེས་བུ་རླུང་བཙན་

ནི་ ཤེལ་གིང་དཀར་པོ་དང་དགེ་བསྙེན་ཇག་པ་མེ་ལེན། གནོད་སྦྱིན་ཙེའུ་དམར་པོ་དང་འཆི་

བདག་ཟོར་ར་ར་སྐྱེས། གནོད་སྦྱིན་གང་བ་བཟང་པོ་དང་ གཟའི་རྒྱལ་པོ་ར་ཧཱུཾ་ལ་ ལ་སོགས་
པ་མཚན་གྱི་ རྣམ་གྲངས་མ་ངེས་པ་སོ་སོར་གསོལ་བ་ཙམ་ལས་ དོན་ངོ་མ་ལུ་གཅིག་ཨིན་
རུང་

རྣམ་པ་སོ་སོའི་སྐུར་བཞེངས་ཏེ་

སངས་རྒྱས་གཉིས་པ་སློབ་དཔོན་པད་མ་འབྱུང་

གནས་ཀྱི་བཀའི་ཕོ་ཉ་བར་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་ཆོས་སྐྱོང་ཙང་ཙ་ར་ཨིན་མས།

སྤྱིར་བུམ་ཐང་སྡེ་བཞི་གི་གཡུས་ཚན་དང་ ལུང་ཕྱོགས་ཁ་སོ་སོ་ལུ་ ལུང་པ་སོ་སོའི་སྐྱེས་ལྷ་
ཡུལ་ལྷ་ཟེར་ ལོགས་སུ་མངའ་གསོལ་ཏེ་ཡོད་རུང་ བཙན་རྒོད་སྐྱེས་བུ་རླུང་བཙན་ནི་ བུམ་
ཐང་སྡེ་བཞི་ཡོངས་ཀྱིད་དགྲ་ལྷའི་གཙོ་བོ་སྦེ་རང་བསྟེན་དོ་ཡོདཔ་ཨིན། ལྷག་པར་དུ་ཡང་མི་
རྗེ་འབྲུག་རྒྱལ་དང་པ་ གོང་ས་ཨོ་རྒྱན་དབང་ཕྱུག་མཆོག་ སྐུ་འཁྲུངས་ས་དབང་འདུས་ཆོས་
གླིང་རྫོང་ནང་ཨིན་ནི་འདི་གིས་

སྐྱེས་ལྷ་དང་དམག་ལྷ་གཉིས་ཆ་ར་གི་སྐྱབས་སྐྱེས་བུ་རླུང་

བཙན་ལུ་བཅོལ་གནང་ཡོད་པར་བརྟེན་ གོང་ས་ཨོ་རྒྱན་དབང་ཕྱུག་མཆོག་ བླ་མའི་དགོན་
པར་བཞུགསཔ་ད་

སྐྱེས་བུ་རླུང་བཙན་གྱི་གནས་རི་ངོ་མ་ སྐྱིད་བདེ་ཕུ་ཟེར་ས་གི་འོག་ལུ་

བལ་མའི་དགོན་པ་ལས་ཆུ་ཚོད་གཅིག་དེ་ཅིག་ ཁ་ཡར་བལྟ་སྟེ་འཛེགསཔ་ད་
གཟེ་ཟེར་སའི་གནས་ཁང་ལུ་ཆིབས་གྲལ་བཙར་ཏེ་

སྤྲུགས་པ་

བྱོན་ཞིན་ན་དཔོན་གཡོག་འཁོར་དང་

བཅས་པ་ཆ་མཉམ་ དྲོ་པ་བཞེས་ཐུག་ལས་བཟུང་སྟེ་སྤྲུགས་པ་གཟེ་གུར་བཞེས་ཏེ་ དེ་གི་

ཨུ་ར་མགོན་པོ་ཚེ་རིང།
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ཉིནམ་གཅིག་བཙན་རྒོད་སྐྱེས་བུ་རླུང་བཙན་ལུ་

གསོལ་ཁ་རྒྱས་ཤིང་རྒྱས་པ་སྦེ་རང་ཕུལ་

གནང་ནི་ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་འདུག

ལོ་བསྟར་གྱི་གསོལ་ཁ་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་ཕུལ་དགོ་པ་གལ་ཆེ་བ་ལུ་བརྟེན་ བླ་མའི་དགོན་པ་
ལུ་དཔལ་གླིང་གསུང་སྤྲུལ་བརྒྱད་པ་ ངེས་དོན་བསྟན་པའི་ཉི་མའམ་ ཀུན་བཟང་བདེ་ཆེན་རྡོ་
རྗེའི་ཕྱག་བཟོ་འཁྲུལ་མེད་ སྐྱེས་བུ་རླུང་བཙན་གྱི་སྐུ་འབག་བཀའ་ཁྲབ་དང་བཅས་པ་གོང་ས་

ཨོ་རྒྱན་དབང་ཕྱུག་གི་སྐུ་ཐོག་ལུ་བཞེངས་གནང་མི་འདི་ རྡོ་རྗེ་སྦིས་ལུ་སྤོ་བའི་ཤུལ་ལུ་ བླ་

མའི་དགོན་པ་ཨ་ཞེ་སྐལ་བཟང་གིས་རྡོ་རྗེ་སྦིས་དགོན་པ་ལུ་ ལོ་ལྟར་རྒྱུན་ཆགས་སུ་གསོལ་
ཁ་ རྒྱས་ཞིང་རྒྱས་པ་ཕུལ་དང་ཕུལ་བཞིན་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

དེ་གིས་མ་ཚད་ སྔོན་མ་བོད་ཀྱི་ཕྱོགས་ཀྱི་དམག་འཁྲུགས་དང་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ན་གི་འཛིངས་
འཁྲུགས་ཚུ་ལངས་པའི་སྐབས་ལུ་ཡང་

བཅོལ་པའི་འཕྲིན་ལས་གཡེལ་བ་མེད་པར་གྲུབ་

པའི་ རྟགས་མཚན་མངོན་སུམ་ལུ་བྱུངམ་ལས་ བྱ་དཀར་རྫོང་ན་ཡང་ གསོལ་ཁ་ལོགས་སུ་
སྦེ་རང་ཕུལ་སྲོལ་བཙུགས་གནང་ནུག

སྤྱི་ལོ་ ༡༦༨༣ ལོ་ལུ་རྒྱལ་སྲས་བསྟན་འཛིན་རབ་རྒྱས་མཆོག་གིས་ བྱ་དཀར་རྫོང་གསར་

བཞེངས་གྲུབ་པའི་ཤུལ་ལུ་ རྫོང་ནང་གནས་ཁང་ཆུང་ཀུ་ཅིག་དང་ ལྡེབ་བྲིས་བཅས་གསར་
བཞེངས་གནང་བ་ཙམ་ལས་ ཕོ་བྲང་ཕྱི་ཁར་ལོགས་སུ་བཞེངས་སྐབས་མ་བྱུང་པས།
སྐྱེས་བུ་རླུང་བཙན་གྱི་གནས་ཁང་ལོགས་སུ་
ཁུངས་དུམ་གྲ་ཅིག་ཞུ་བ་ཅིན་

རྫོང་གི་ལྟག་ལུ་བཞེངས་གནང་དགོ་པའི་

ཧེ་མ་གི་རྒན་ཤོས་ཚུ་གི་ཁ་རྒྱུན་བཟུམ་འབད་བ་ཅིན་

བྱ་

དཀར་དཔོན་སྒར་ནང་ལས་ཨམ་ཅིག་ ནོར་རྫིསཔ་འབད་དེ་ནོར་ཚུ་བདའ་སྟེ་འོངམ་ད་ རྫོང་
ལྟག་ལུ་ད་ལྟོ་གི་གནས་ཁང་ཡོད་ས་ལུ་
བཏབ་སྟེ་སྡོད་མི་འདི་ལུ་

མི་གོ་ལ་དམརཔོ་གྱོན་མི་ཅིག་གཉིད་ལོག་བརྫུན་

ཁྱོད་ནཱ་ལུ་ག་ཅི་སྦེ་ཉལ་སྡོདཔ་སྨོ་ཟེར་དྲིས་བའི་ལན་ལུ་

མི་

དམརཔོ་དེ་གིས་ ང་ད་རེས་གཡུས་ཚན་གཅིག་ལུ་ཚེས་བཅུ་གི་དུས་ཆེན་ལུ་སོང་སྟེ་ ཆང་
ཤུགས་ཐལ་དྲགསཔ་ལས་ཆང་གིས་ར་བཟི་སྟེ་

ཉལ་ཏེ་སྡོད་དགོཔ་བྱུང་ཡི་ཟེར་གསུངསམ་

ཅིག་ གར་སོང་མེད་པར་ཡལ་ཡར་སོང་ནུག་ཟེར་ཨིན་མས།
མ་གཞི་ཡལ་འགྱོ་མི་མི་གོ་ལ་དམརཔོ་གྱོན་མི་འདི་

བསྟན་སྲུང་སྐྱེ་བུ་རླུང་བཙན་ཨིནམ་

འབྲུག་བུམ་ཐང་བྱ་དཀར་གཡུལ་རྒྱལ་རྫོང་གི་ཆགས་རབས།

ཐག་ཆོད་ནི་འདི་གིས་

དྲག་ཤོས་སྐོར་ལའི་བླ་མ་གིས་
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ཧེ་མ་གི་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་

ཁུངས་ཁ་གསལ་བཀལ་གནངམ་ལས་

ནང་སྲིད་བློན་པོ་གཏམ་ཞིང་རྒྱ་གར་མཆོག་གིས་

འདུག་ཟེར་བཀའ་གནངམ་བཞིན་དུ་

བུམ་ཐང་སྡེ་བཞིའི་དགྲ་ལྷ་སྐྱེས་བུ་རླུང་བཙན་དེ་

ཆོས་རྩེ་གྲྭ་ཚང་གིས་འགོའདྲེན་འཐབ་སྟེ་

གནས་ཁང་ཅིག་ལོགས་སུ་བཞེངས་དགོཔ་

གོང་མ་རིམ་བྱོན་གྱི་ལྷ་ཨིན་པའི་གུ་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་གི་དམག་འཁྲུགས་ རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་

འཐོན་པའི་སྐབས་ཚུ་ལུ་ཡང་ བཅོལ་བའི་འཕྲིན་ལས་གཡེལ་མེད་གྲུབ་པ་ལུ་བརྟེན་ སྤྱི་ལོ་
༡༩༧༤ ཤིང་སྟག་ལོ་ལུ་ བྱ་དཀར་རྫོང་གི་ལྟ་རྫོང་རྒྱབ་ཁར་ གནས་ཁང་གསར་བཞེངས་

རྐྱབ་སྟེ་བསྐང་རྒྱུན་པ་བཙུགས་ཏེ་ བསྐང་གསོལ་རྒྱུན་མེད་དུ་གནང་དང་གནང་བཞིན་ཡོདཔ་
ཨིན་ནོ།།

༡༥. བུམ་ཐང་གི་དྲན་རྟེན་བཅུ་དྲུག
༡༥.༡ ཕྱོགས་ཀྱི་བྲག་བཞི།

བུམ་ཐང་གི་དྲན་རྟེན་ཁག་བཅུ་དྲུག་ཡོད་པའི་སྐོར་ལས་

གསལ་བཤད་མདོར་བསྡུས་ཅིག་

ཞུ་བ་ཅིན་ སྤྱིར་བཏང་བུམ་ཐང་སྡེ་བཞི་འདི་ གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་སྦས་གནས་ཁྱད་པར་ཅན་
ཅིག་ཨིནམ་གཞིར་བཅས་

ལོགས་སུ་དྲན་རྟེན་དུ་སེམས་ལུ་དྲན་དགོས་པ་བཞི་བཞི་བཅུ་

དྲུག་ཡོད་མི་ དེ་ཡང་ གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་གིས་ གནས་ཆེན་ཁྱད་འཕགས་སུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་
གནང་བ་ སྐུ་རྡོ་རྗེ་བརྩེགས་པའི་བྲག་གིས་གཙོས་ ཤུགས་བྲག་དང་མཐོ་བ་བྲག ཆོས་བྲག་
བཅས་ཕྱོགས་ཀྱི་བྲག་བཞི་ཟེར་ཞུཝ་ཨིན།

༡༥.༢ དུས་རབས་ ༨ པར་བུམ་ཐང་ལུ་འདུ་འཛོམས་བྱུང་པའི་རྒྱལ་པོ་བཞི།
བུམ་ཐང་ལུ་ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་མཆོག་གིས་ཞབས་བཅགས་གནང་བའི་སྐབས་སུ་
མཁར་ཐོག་བཅུ་གསུམ་མ་དང་

ལྕགས་

བྱམས་པ་ལྷ་ཁང་ཉམས་གསོ་ཞུ་མི་ལྕགས་མཁར་རྒྱལ་པོ་

སིནྡྷུ་རཱ་ཛ། རྩེ་ལུང་ལྷ་ཁང་གསར་བཞེངས་མཛད་མི་རྒྱ་གར་གི་རྒྱལ་པོ་དབུགས་སྟོན། ཆོས་
འཁོར་སྨད་ལུ་ཕོ་བྲང་བཏབ་མི་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་སྲས་རྒྱལ་པོ་ཁྱི་ར་ཁ་ཐོད་

སྣང་ཤེལ་འཕེལ་ལུ་

དམག་སྒར་བཏབ་སྟེ་བཞུགས་མི་རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་པོ་སྣ་བོ་ཆེ་བཅས་ རྒྱ་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་བཞི་
ལུ་བུམ་ཐང་ལུ་

གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་གིས་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ཐོག་མ་བསྐོར་གནང་བའི་སྐབས་སུ་

ཨུ་ར་མགོན་པོ་ཚེ་རིང།
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འདུ་འཛོམས་བྱུང་བའི་རྒྱལ་པོ་བཞི་ཟེར་ཞུཝ་ཨིན།

༡༥.༣ ཡོངས་གྲགས་ཅན་གྱི་སྡེ་བཞི།

ཨྱོན་གུ་རུས་ཆོས་འཁོར་དང་པོ་བསྐོར་བའི་གནས་ བུམ་ཐང་གི་སྡེ་དང་པ་ཆོས་འཁོར། གུ་

རུ་རིན་པོ་ཆེ་དང་རྒྱལ་པོ་ཁྱི་ཁ་ར་ཐོད་རྒྱལ་བློན་འཁོར་བཅས་ཤིང་གི་གནམ་གྲུ་ནང་ལས་ས་

ཁ་ལུ་ཆགས་པའི་གནས་

སྡེ་གཉིས་པ་སྟང་།

གུ་རུས་སྦས་གནས་ཁྱད་པར་ཅན་ལུ་བྱིན་

གྱིས་བརླབས་པའི་གནས་ སྡེ་གསུམ་པ་ཨུ་ར། གཏེར་སྟོན་གྱི་རྒྱལ་པོ་ལྔའི་ཡ་གྱལ་ ཉང་
རལ་ཉི་མ་འོད་ཟེར་གྱིས་ཕྱག་བཏབ་པའི་གནས་སྡེ་བཞི་པ་ཆུ་སྨད་བཅས་ལུ་བུམ་ཐང་གི་
ཡོངས་གྲགས་ཅན་གྱི་སྡེ་བཞི་ཟེར་སླབ་ཨིན།

༡༥.༤ ཤར་རྫོང་བཞི་གི་ལྷ་དར་གྱི་ལོ་རྒྱུས།

ཆོས་རྩེ་དཔོན་སློབ་དང་པ་ཆོས་རྒྱལ་མི་འགྱུར་བརྟན་པ་གིས་དབུ་འཁྲིད་འོག་

བླ་མ་རྣམ་

སྲས་རྡོ་རྗེ་དང་དབུ་མཛད་དམ་ཆོས་རབ་རྒྱས། སྐུ་དྲུང་པད་དཀར་ཆོས་འཕེལ་ཚུ་གིས་ཆོས་
འཁོར་སྡེཔ་ལས་བཟུང་ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་རྫོང། གཞལ་སྒང་རྫོང་དང་བྱ་དཀར་རྫོང་། ལྷུན་རྩེ་
རྫོང་དང་བཀྲ་ཤིས་སྒང་རྫོང་བཅས་ཤར་རྫོང་བཞི་དབང་དུ་འདུ་བའི་བརྡ་རྟགས་ལུ་ གཞལ་
སྒང་པ་དང་བྱ་དཀར་པ།

ལྷུན་རྩེ་པ་དང་བཀྲ་ཤིས་སྒང་པ་ཚུ་གིས་

ལས་འཐོན་པའི་ཟོང་ཆ་ལ་སོགས་པའི་འབུལ་བ་འབག་སྟེ་
ཕེབས་པའི་ཤུལ་ལུ་
དེ་

རང་སོའི་ལུང་ཕྱོགས་

ཆོས་རྩེ་གྲྭ་ཚང་གསོལ་ཐབ་

སྐུ་རྗེས་ཐང་ལུ་ཤར་རྫོང་རང་རང་སོ་སོ་གི་ལྷ་དར་རེ་ངོས་བཟུང་འབད་

འབྲུག་རྒྱལ་གཉིས་པ་གི་སྐུ་ཐོག་ཚུན་ཚོད་

ཁག་བཞི་གིས་འབུལ་བ་ཕུལ་ཏེ་

སྔར་སྲོལ་མ་ཉམས་པ་འབད་དེ་ཤར་རྫོང་

ཆོས་རྩེ་གྲྭ་ཚང་གིས་རབ་གནས་གནང་སྲོལ་ཡོད་པའི་ལྷ་

དར། བྱ་རྫོང་ལྷ་དར་དང་གཞལ་སྒང་རྫོང་ལྷ་དར། ལྷུན་རྩེ་པའི་ལྷ་དར་དང་བཀྲ་ཤིས་སྒང་
པའི་ལྷ་དར་བཅས་

ཤར་རྫོང་བཞི་དབང་དུ་འདུ་བའི་རྟགས་མཚན་ལྷ་དར་བཞི་

ད་རེས་

ནངས་པ་ལུ་ཡང་སྔར་སྲོལ་མ་ཉམས་པར་སྐུ་རྗེས་ཐང་ནང་འཕྱར་སྲོལ་ཡོདཔ་བཞིན་དུ་ ལྷ་
དར་བཞི་ལུ་ ཤར་རྫོང་བཞི་གི་ལྷ་དར་བཞི་ཟེར་སླབ་ཨིན།

འབྲུག་བུམ་ཐང་བྱ་དཀར་གཡུལ་རྒྱལ་རྫོང་གི་ཆགས་རབས།

༡༦
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མཐའ་དོན་བྱ་དཀར་རྫོང་གལ་གནད་ཆེ་ཚུལ།

འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཁབ་དབུས་སམ་ས་གནས་ལྟེ་བ་བུམ་ཐང་གི་སྡེ་བཞི་ལས་
འཁོར་ལུ་ཡོངས་འཛིན་ངག་གི་དབང་ཕྱུག་དང་

དང་པ་

ཆོས་

དཔལ་འབྲུག་བསྟན་པའི་བདག་པོ་ཆོས་

རྒྱལ་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་ཡབ་རྗེ་དམ་པ་བསྟན་པའི་ཉི་མ་གཉིས་ཀྱིས་ཕྱག་བཏབ་པའི་

གདན་ས་ བྱ་དཀར་གཡུལ་རྒྱལ་རྫོང་འདི་ སྔོན་དུས་རབས ༧ པར་ཆོས་རྒྱལ་སྲོང་བཙན་

སྒམ་པོའི་སྐུ་རིང་ལུ་ཕྱག་བཏབ་པའི་སྐུ་རྗེས་བྱམས་པ་ལྷ་ཁང་དང་ དུས་རབས་ ༨ པ་ སྤྱི་
ལོ་༧༣༧ ནང་ལས་བཟུང་གསང་ཆེན་བསྟན་པའི་བདག་པོ་ སངས་རྒྱས་གཉིས་པ་ཨོ་རྒྱན་
པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱིས་
ཅན་ཨིན་པའི་ཁར་

ཞབས་བཅགས་སྔ་ཕྱི་ཐེངས་བཞི་གནང་བའི་གདན་ས་ཁྱད་པར་

དུས་རིམ་བཞིན་བླམ་རྔོག་པ་ཆོས་སྐུ་རྡོ་རྗེ་དང་གཏེར་སྟོན་ཉང་རལ་ཉི་

མ་འོད་ཟེར་ རྒྱལ་བ་ལོ་རས་པ་གྲགས་པ་དབང་ཕྱུག གཏེར་སྟོན་ཤེས་རབ་མེ་འབར་དང་

རྒྱལ་བ་ཀློང་ཆེན་པ་དྲི་མེད་འོད་ཟེར། གྲུབ་ཐོབ་མེ་ལོང་རྡོ་རྗེ་དང་གྲུབ་ཐོབ་ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོ།
རྒྱལ་བ་རྗེ་ཀུན་དགའ་དཔལ་འབྱོར་དང་ གཏེར་སྟོན་རྒྱལ་པོ་པདྨ་གླིང་པ་ཀློང་ཆེན་སྙིང་ཐིག་
གི་བསྟན་པའི་བདག་པོ་

ཀུན་མཁྱེན་གཉིས་པ་འཇིགས་མེད་གླིང་པའི་ཐུགས་སྲས་

འཇིགས་མེད་ཀུན་གྲོལ་སོགས་སྐྱེས་ཆེན་མང་རབས་ཅིག་གིས་ ཞབས་ཀྱིས་བཅགས་ཤིང་
བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་གནས་ཨིནམ་མ་ཚད་

བྱ་དཀར་གཡུལ་རྒྱལ་རྫོང་འདི་

བརྒྱུད་གོང་མ་ངག་དབང་ཆོས་རྒྱལ་དང་ཡོངས་འཛིན་ངག་གི་དབང་ཕྱུག

བཀའ་

ཡབ་རྗེ་དམ་པ་

བསྟན་པའི་ཉི་མ་ཚུ་གིས་ལུང་བསྟན་གྱི་གདན་ས་འཁྲུལ་མེད་ཅིག་ཨིན་པ་ལས་ ཆོས་མཐུན་
བསམ་དོན་མ་ལུས་འབད་མེད་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་གནས་ཁྱད་དུ་འཕགས་པ་བུམ་ཐང་སྡེ་
བཞིའི་མཐིལ་དུ་ཕྱག་བཏབ་པའི་གདན་ས་ཅིག་ཨིན།

ལྷག་པར་དུ་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཕྱོགས་ལས་འབད་རུང་ རྒྱལ་པོ་སིནྡྷུ་རཱ་ཛ་སོགས་སྔོན་གྱི་རྒྱ་བོད་
ཀྱི་རྒྱལ་པོ་བཞི་དེ་ཅིག་ དུས་ཐོག་གཅིག་ལུ་མཇལ་ཕྲད་གནང་བའི་ས་གནས་ཨིན་པའི་ཁར་

ཀུན་མཁྱེན་རྒྱལ་བ་ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་དྲི་མེད་འོད་ཟེར་གྱི་ སྐུའི་སྤྲུལ་སྐུ་ གཏེར་སྟོན་
གྱི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་

པདྨ་གླིང་པའི་གདུང་རུས་ལས་བྱོན་པའི་

ཆོས་རྒྱལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་

དཔའ་ཚུ་གི་སྐུའི་འཁྲུངས་ཡུལ་དང་ སངས་རྒྱས་གཉིས་པ་སློབ་དཔོན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱི་
བཀའ་ལུང་ བུམ་ཐང་ཕྱོགས་ནས་ཁྲི་ཡི་ཟུར་ཆ་གནོན། །རྒྱལ་སྲིད་ཆོས་བཞིན་སྐྱོང་བའི་ང་

སྤྲུལ་བྱོན། །ཞེས་ལུང་བསྟན་པ་ སྨན་ལྗོངས་རྒྱལ་ཁབ་འདིའི་མི་སེར་ སྤྱི་མཐུན་ཡོངས་ཀྱི་

90

བསོད་ནམས་ལས་གྲུབ་པ་
སྤྱི་ལོ་

༡༩༠༧

འབྲུག་རྒྱལ་དང་པ་ཆོས་རྒྱལ་ཨོ་རྒྱན་དབང་ཕྱུག་མཆོག་གིས་

ལོ་ལུ་འབྲུག་རྒྱལ་བརྒྱུད་ཀྱི་གསེར་ཁྲིར་བཞུགས་ཏེ་

མཐའ་དབུས་མེད་པར་དབང་དུ་འདུ་སྟེ་
གདན་ས་

ཨུ་ར་མགོན་པོ་ཚེ་རིང།

བྱ་དཀར་གཡུལ་རྒྱལ་རྫོང་དང་

ཁ་བཞི་རྒྱལ་ཁབ་

བདེ་སྐྱིད་ཀྱི་ཉི་མ་ཤར་རི་ཕྲག་པ་ལས་ཚེས་པའི་

དབང་འདུས་ཆོས་གླིང་གཉིས་ཨིནམ་ལས་

གདན་ས་བྱ་དཀར་གཡུལ་རྒྱལ་རྫོང་དང་དབང་འདུས་ཆོས་གླིང་ཁག་གཉིས་ འབྲུག་གི་རྒྱལ་
རབས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཚུའི་ནང་ལས་ གནད་གལ་ཆེ་ཤོས ་ཤིག་ཏུ་ངོས་བཟུང་དགོས་པ་བཅས་ཞུ་
ནི་ཨིན་ནོ།།

༡༧
༡.

༢.
༣.
༤.
༥.

༦.
༧.
་

།།

ཡིག་ཆ་ཁུངས་གཏུགས་ཀྱི་ཐོ།

ལྡན་མ་རྩེ་མང་གི་གཏེར་མ་རྒྱལ་པོ་སིནྡྷུ་རཱ་ཛའི་རྣམ་ཐར།

ཀློང་ཆེན་གྱི་གསུང་བུམ་ཐང་ལྷའི་སྦས་ཡུལ་གྱི་བཀོད་པ་གསལ་བར་བྱེད་པ་མེ་

ཏོག་གི་སྐྱེད་མོས་ཚལ།

ལྷ་ལྕམ་པདྨ་གསལ་གྱི་ཞུས་ལན་ པད་གླིང་གཏེར་མ་སྦས་ཡུལ་མཁན་པ་ལྗོངས་ཀྱི་

ལམ་ཡིག།

པད་གླིང་གཏེར་མ་བུམ་ཐང་དར་རྒུད་གསལ་བའི་མེ་ལོང།

ཐུགས་སྲས་ལྔ་པ་ ཀུན་བཟང་འགྱུར་མེད་མཆོག་གྲུབ་དཔལ་འབར་འཕྲིན་ལས་

རབ་རྒྱས་དགེ་ལེགས་དཔལ་བཟང་པོས་མཛད་པ་ ཀུན་མཁྱེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་
དྲི་མེད་འོད་ཟེར་གྱི་རྣམ་ཐར་ངོ་ མཚར་སྐལ་བཟང་མཆོག་གི་དགའ་སྟོན།

སྤྲུལ་སྐུ་རིག་འཛིན་མཆོག་ལྡན་མགོན་པོའི་རྣམ་ཐར་མགུར་འབུམ་དད་ལྡན་སྤྲོ་བ་

སྐྱེད་བྱེད།

ཀུན་མཁྱེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ གཏེར་ཆེན་དྲི་མེད་འོད་ཟེར་གྱི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ཅུང་
ཟད་སྤྲོད་པ་ངོ་མཚར་སྐལ་བཟང་མཆོག་གི་དགའ་སྟོན།

༨.

ཀུན་མཁྱེན་པདྨ་དཀརཔོས་མཛད་པ་ དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་པ་ངག་དབང་ཆོས་ཀྱི་

༩.

རྗེ་ངག་དབང་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱིས་མཛད་པའི་ རྒྱལ་སྲས་བསྟན་འཛིན་རབ་རྒྱས་ཀྱི་

རྒྱལ་པོའི་རྣམ་ཐར་ངོ་མཚར་འོད་བརྒྱ་པ།

རྣམ་བསྐལ་བཟང ལེགས་བྲིས་འདོད་པའི་རེ་སྐོང་དཔག་བསམ་གྱི་སྙེ་མ།

འབྲུག་བུམ་ཐང་བྱ་དཀར་གཡུལ་རྒྱལ་རྫོང་གི་ཆགས་རབས།

༡༠.
༡༡.

༡༢.

རྗེ་ཤཱཀྱ་རིན་ཆེན་གྱིས་མཛད་པ་ སྐུ་བཞིའི་དབང་ཕྱུག་རྗེ་བཙུན་ངག་དབང་རྒྱལ་
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མཚན་གྱི་རྣམ་ཐར་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་རོལ་མོ།

རྗེ་མཁན་ཁྲི་རབས་ ༦༡ པ

རྗེ་དགེ་འདུན་རིན་ཆེན་གྱིས་མཛད་པའི་

དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་གདུལ་ཞིང་ལྷོ་ཕྱོགས་ནགས་མོའི་ལྗོངས་ཀྱི་ཆོས་འབྱུང་
བློ་གསར་རྣ་རྒྱན།

སློབ་དཔོན་པད་མ་ཚེ་དབང་གིས་ སྤྱི་ལོ་ ༡༩༩༤
འབྲུག་གི་རྒྱལ་རབས་མེ་ཁྱེར་སྣང་བ།

ལོ་ལུ་བརྩམས་པའི་

༡༣.

སློབ་དཔོན་གནག་མདོག་གིས་སྤྱི་ལོ་ ༡༩༨༦

༡༤.

དྲག་ཤོས་བླམ་གསང་སྔགས་རིག་འཛིན་གྱིས་ སྤྱི་ལོ་ ༡༩༨༣ ལོར་བརྩམས་

ཁབ་ཆོད་སྲིད་ཀྱི་གནས་སྟངས་འབྲུག་དཀརཔོ།

ལོ་ལུ་བརྩམས་པའི་འབྲུག་རྒྱལ་

པའི་འབྲུག་གི་སྨྱོས་རབས་གསལ་བའི་མེ་ལོང།

༡༥.

ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་དུས་རིམ་བཞིན་བཀྲམ་སྤེལ་གནང་བ་སློབ་ཚན་ ༦

༡༦.

དགེ་སློང་གཉེར་ཆེན་བགྲེས་པ་ཚེ་རིང་རྡོ་རྗེ་གི་བསྟན་རྩིས།

པ་ ༧ པ་ ༩ པ་ ༡༠ བཅས་ཀྱི་རྒྱལ་རབས་དེབ་ཁག་བཞི།
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ཤར་ཕྱོགས་བཀྲ་ཤིས་སྒང་རྫོང་གི་ཆགས་རབས།

སློབ་གདུང་རྡོ་རྗེ།
ཨང་		

དཀར་ཆག

༡.

མདོ་མངས་དཀར་ཆགས་ཀུན་གསལ་མེ་ལོང་ལས།

༣.

ཤར་བཀྲ་ཤིས་སྒང་གི་གཡུས་ཚན་སོ་སོ་ལུ་ དབང་སྒྱུར་མི་རྒྱལ་པོ་དང་ དཔོན་

༢.

༤.
༥.

༦.

རྫོང་གི་མིང་དར་ཚུལ་གྱི་ལོ་རྒྱུས།

ཆེན་ཚུ་ཆོས་རྗེས་འབྲུག་པའི་ དཔུང་ཆེན་གྱིས་ ཞི་དྲག་དབང་གསུམ་གྱི་ཐབས་
མཁས་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་སྒོ་ལས་མངའ་འོག་ལུ་བཙུགས་པའི་ལོ་རྒྱུས།

བཀྲིས་སྒང་ལུ་ཁྱལ་འཐུས་འུར་ལཱ་གི་སྲོལ་འཁྱུན་བཙུགས་པའི་ལོ་རྒྱུས།
མེ་རག་བླ་མའི་རྟོགས་བརྗོད།

མེ་རག་བླམ་ནག་སེང་གི་སྦྱིན་བདག་

སྐོམ་རློན་རོག་གསུམ་གྱི་རིགས་ལས་

མཆེད་པའི་མེ་རག་སག་སྟེང་དང་སྒམ་རི་ལུང་པའི་མི་སྡེ་ཚུ་

བླ་མ་རྣམ་སྲས་

དམག་གིས་དྲག་པོའི་སྒོ་ལས་ཆོས་རྗེས་འབྲུག་པའི་མངའ་འོག་ལུ་བཙུགས་པ་
ལས་བརྟེན་
༧.

དམག་རྒྱབ་

བླམ་ནག་སེང་གིས་འཕན་ཡུལ་དྲུང་འཚོ་དང་སྡེ་པ་ཛམ་ལྷའི་བོད་

དཔུང་སྦེ་དམག་རྒྱབ་དཔུང་སྦེ་ ཁྱིད་འོང་པའི་ལོ་རྒྱུས།

ཆོས་ཀྱིས་རྒྱལ་པོ་ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་གྱིས་

ཞི་རྒྱས་དབང་དྲག་

གིས་བཏུལ་ཏེ་ ཐེད་ཐིམ་སྤར་ གསུམ་སོགས་ ཆོས་རྗེ་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་ པའི་
གདུལ་བྱར་བསྒྱུར་ཚར་ཏེ་ དེ་དང་ཅོག་འཐད་རིམ་གྱིས་ ཉི་འོག ་ཤར་
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༡༠.
༡༡.

ཕྱོགས་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཆོས་རྗེ་འབྲུག་པའི་གདུལ་ཞིང་ལུ་བསྒྱུར་བའི་ལོ་རྒྱུས།

སྤྱི་ལོ་ ༡༦༥༧ ལས་སྤྱི་ལོ་ ༡༦༥༩ ནང་དམག་ཐེངས་གཉིས་པའི་གཡུལ་ ལས་
རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་ལོ་རྒྱུས།

ཤར་ཕྱོགས་བཀྲ་ཤིས་སྒང་རྫོང་འགོ་ཐོག་བཞེངས་པའི་བསྒང་གི་ལོ་རྒྱུས།
བཀྲ་ཤིས་སྒང་གི་རྫོང་ནང་གྲྭ་ཚང་གི་སྡེ་གསརཔ་བཙུགས་པའི་ལོ་རྒྱུས།

བཀྲ་ཤིས་སྒང་རྫོང་ནང་སྔ་རབས་ཀྱི་དུས་ལུ་ དགེ་བའི་གསུང་རྟེན་བཀའ་
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༡༢.

༡༣.
༡༤.
༡༥.
༡༦.
༡༧.
༡༨.

༡༩.
༢༠.
༢༡.

༢༢.

༢༣.

༢༤.
༢༥.

འགྱུར་

སློབ་གདུང་རྡོ་རྗེ།

གསར་བཞེངས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས།

ཤར་ཕྱོགས་བཀྲ་ཤིས་སྒང་རྫོང་ཉམས་གསོ་དང་གསར་བཞེངས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས།

བཀྲ་ཤིས་སྒང་རྫོང་ཉམས་གསོ་དང་གསར་བཞེངས་སྐབས་བཟློག་ཐབས་རིམ་གྲོ་
ཚུ་གི་ལོ་རྒྱུས།

བཀྲ་ཤིས་སྒང་རྫོང་གི་གཙུག་ལག་ཁང་ནང་སྐུ་རྟེན་ཉམས་གསོ་དང་གསར་
བཞེངས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས།

བཀྲ་ཤིས་སྒང་གྲུབ་ཐོབ་ལྷ་ཁང་གི་ནང་རྟེན་དང་ལྡེབས་རིས་གསར་བཞེངས་ཀྱི་ལོ་
རྒྱུས།

ལྷ་མའི་མགོན་ཁང་གི་ནང་རྟེན་གྱི་ལོ་རྒྱུས།

མགོན་ཁང་གི་ནང་གསར་བཞེངས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས།
ཚོགས་ཤིང་ལྷ་ཁང་གི་ལོ་རྒྱུས།

ཤར་ཕྱོགས་བཀྲ་ཤིས་སྒང་རྫོང་གསར་བསྒྲུབས་དང་
གསོ་དང་གསར་བཞེངས་

འདིའི་ནང་རྟེན་ཉམས་

བསྒྲུབས་པའི་རབ་གནས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས།

ཤར་ཕྱོགས་བཀྲ་ཤིས་སྒང་རྫོང་གི་རབ་སྡེ་གྲྭ་ཚང་ལུ་ཡོ་བྱད་སྦྱར་ཐངས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས།
ཤར་ཕྱོགས་བཀྲ་ཤིས་སྒང་རྫོང་ད་རེས་ནངས་པའི་གནས་སྟངས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས།
རྫོང་གི་ཚེས་བཅུ་དང་མཐོང་གྲོལ་གྱི་ལོ་རྒྱུས།

རྫོང་གི་ཚེས་བཅུ་དང་མཐོང་གྲོལ་གསར་པའི་ལོ་རྒྱུས།

བཀྲ་ཤིས་སྒང་རབ་སྡེ་གྲྭ་ཚང་ལས་གནས་བརྟན་བསྐོས་བཞག་གི་ལོ་རྒྱུས།
ཀྲོང་གསར་དཔོན་སློབ་ཆོས་རྒྱལ་མི་འགྱུར་བརྟན་པའི་སྐབས་ལུ་

འཁོར་ལོ་རྩིབས་བརྒྱད་དབང་ བསྒྱུར་བའི་ དཔོན་ཁག་གཉིས་སྐལ་ མའི་གོ་
གནས་བསྐོས་པའི་རྫོང་ཁག་དྲུག་དང་ཆིབས་གཞོན་པའི་གོ་གནས་

༢༦.
༢༧.
༢༨.

༢༩.

ཤར་ཕྱོགས་

པའི་དྲུག་ཁག་སུམ་ཅུ་ཐམ་པ་ཚུ།

ཅན་སྐོས་

བཀྲ་ཤིས་སྒང་རྫོང་འདི་ནང་ལུ་དཔོན་རིམ་བྱོན་གྱི་གོ་གནས་དང་མཚན །
བཀྲ་ཤིས་སྒང་རྫོང་འདི་ནང་ལུ་ཁྲིམས་དཔོན་རིམ་བྱོན་དང་མཚན།

བཀྲ་ཤིས་སྒང་རྫོང་འདི་ནང་ལུ་གྲྭ་ཚང་གི་བླམ་རིམ་བྱོན་དང་མཚན།
རྒྱབ་ཁུངས་དཔེ་ཆའི་ཐོ་བཀོད།

ཤར་ཕྱོགས་བཀྲ་ཤིས་སྒང་རྫོང་གི་ཆགས་རབས།

སྔོན་བརྗོད།

༉ ནང་སྲིད་དང་
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སྲོལ་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཁོངས་གཏོགས་

འགྲེམས་སྟོན་ཁང་གི་འགོ་འདྲེན་ཐོག་ལས་

དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་

སྤ་རོ་རྒྱལ་ཡོངས་

བསྟན་སྲིད་འཛིན་

སྐྱོང་གི་ ལུང་ཕྱོགས་སོ་སོའི་རྫོང་གཞིས་ཆགས་རབས་སྐོར་ལས་རྩོམ་སྒྲིག་འབད་དགོ་པའི་
ཁུར་བཀལ་གནང་མིའི་གྲས་ལུ་ འབྲུག་གི་རྒྱལ་ས་ལྟེ་བའི་ཉི་འོག་ ཤར་ཕྱོགས་བཀྲིས་སྒང་

རྫོང་གི་ཆགས་རབས་སྐོར་ལས་ འབྲི་རྩོམ་འབད་དགོ་པའི་ བཀའ་རྒྱ་ཕེབས་ཏེ་ འབྲི་རྩོམ་

འབྲི་མི་རང་ལུ་འོས་འབབ་དང་ལྕོགས་གྲུབ་གང་ཡང་མེད་རུང་གཞུང་གི་བཀའ་རྒྱ་དང་རྒྱལ་

ཁབ་ཀྱི་མ་འོངས་བུ་བརྒྱུད་ཚུ་ལུ་ དུམ་གྲ་གཅིག་ཨིན་རུང་ ཞབས་ཏོག་གི་ཞལ་འདེབས་
འོང་ནི་འདྲས་མནོ་ཕྱག་ཕྱིད་ཞུ་དགོཔ་བྱུང་ཡི།

སྤྱིར་ཤར་ཕྱོགས་བཀྲ་ཤིས་སྒང་རྫོང་དེ་ འབྲུག་གི་བསྟན་སྲིད་སྔ་རབས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཅིག་ཨིན་
པ་མ་ཚད་ བཀྲ་ཤིས་སྒང་རྫོང་གི་སྐོར་ལས་

ད་རེས་ནངས་པ་གཡུས་ཕྱོགས་དེ་ཁར་མི་

རབས་ཚེ་རིང་ཤོས་དཀོནཔ་མ་ཚད་ ཡོད་མི་ཚུ་གིས་ཡང་ དེའི་སྐོར་ལས་ཞལ་རྒྱུན་དང་རྣ་
རྒྱུན་ཡོདཔ་སྦེ་

དེའི་སྐོར་ལས་དག་གསལ་འབད་ཤེས་མི་དང་

སླབ་ཚུགས་མི་གང་བས་

དཀོན་པས་ ད་རེས་འབྲི་མི་རང་ཡང་ཤེས་བྱ་ཆུང་བའི་སྟབས་ཀྱིས་ འབྲི་རྩོམ་འདི་ལུ་ནོར་
འཁྲུལ་འཐོན་པ་ཅིན་ མཁས་དབང་དམ་པ་ཚུ་ལུ་བཤགས་པ་དང་ བཟོད་པ་བཞེས་གནང་

དགོཔ་མ་ཚད་ ཐུགས་ཀྱི་བཟོད་པ་བཞེས་ཏེ་ བཞུགས་ནི་མིན་པར་ ནོར་འཁྲུལ་ཡོད་མི་ཚུ་
ཐད་ཀར་སྐྱོན་བརྗོད་དང་དེའི་ལེགས་བཅོས་གནང་ཚུགས་པ་ཅིན་
བུ་བརྒྱུད་ཚུ་ལུ་ཕན་པ་སྦོམ་བྱུང་ནི་མས་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།

ང་བཅས་རའི་མ་འོངས་

བཀྲ་ཤིས་སྒང་རྫོང་གི་ཆགས་ཐངས་དང་མིང་དར་ཚུལ་གྱི་ལོ་རྒྱུས།
མདོ་མངས་དཀར་ཆག་ཀུན་གསལ་མེ་ལོང་ལས།

དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཕོ་བྲང་འདི། །སྟོང་གསུམ་འཁོར་ལོ་བསྒྱུར་བའི་སྔ་ལྟས་སུ།
།རྫོང་ཆེན་གླིང་བཞིའི་དབུས་ན་རི་རྒྱལ་ལྷུན།

།ཕ་རོལ་དཔུང་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་གླིང་།

།མཐའ་མ་གཡུལ་ངོ་ཐམས་ཅད་འདུལ་བའི་གླིང་།

།ཤར་གྱི་ཕྱོགས་ན་སྐྱི་ལིང་དགྲ་འདུལ་རྫོང་།

།ལྷོ་ཡི་ཕྱོགས་ན་མཐོང་ཁར་ལྟ་རྫོང་རྩེ།
།ནུབ་ཀྱི་ཕྱོགས་ན་སྒོ་སྲུང་ཕུད་པོ་རྫོང་།
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།བསྟན་དགྲའི་ཚོགས་རྣམས་མིང་མེད་འཇོམས་པའི་གླིང་།

སློབ་གདུང་རྡོ་རྗེ།

།བྱང་གི་ཕྱོགས་ན་རྫོང་སྨད་རྟ་ར་

རྫོང་། །དགྲ་བོ་འཁོར་བཅས་རྡུལ་དུ་བརླག་པའི་གླིང་། །གླིང་བཞིའི་དབུས་ན་རི་རྒྱལ་ལྷུན་པོ་
ལྟར།

།རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་ཁང་བཟང་འཕོས་པ་འདྲ།

དར་ཆེན་འཕྱར།

།གསེར་དངུལ་རྒྱལ་མཚན་བ་དན་

།རིན་ཆེན་སྣ་ཚོགས་རྒྱན་གྱིས་ཕྱི་ནང་བཀྲ།

།ལྕོག་ཆེན་ལྕོག་ཆུང་གྲོང་

ཚོགས་མང་པོས་བསྐོར། །འདོད་ཡོན་ལོངས་སྤྱོད་རྒྱ་མཚོའི་སྤེལ་ལ་སྤྱོད། །ཕ་རོལ་དཔུང་
གིས་བལྟ་བར་མི་བཟོད་ཅིང་།

།མིང་ཙམ་ཐོས་པས་དཔའ་བོའི་དཔའ་ཡང་འཁུམས།

།ང་

རྒྱལ་སྐྱེ་བོ་ཁྲིམས་རལ་གནག་ཅན་རྣམས། །ལྐོག་ཏུ་ཀུན་རྫོབ་གཡོ་འཕྲུལ་བཤམས་ནའང་།
།མཐོང་ཚད་དྲན་མེད་གདོས་སྙིང་དབུགས་ལ་འཚང་།

།དབང་མེད་བདེན་སྨྲ་དགེ་བཅུའི་

ཁྲིམས་ལ་སྦྱོར། །ནང་དུ་གསང་སྔགས་ཟབ་མོའི་ཆོས་སྒྲ་སྒྲོགས། །བཀའ་སྲུང་དམ་ཅན་རྒྱ་
མཚོར་མཆོད་པའི་སྤྲིན། །དབྱངས་སྙན་རོལ་མོ་ཉིན་མཚན་མེད་པར་སྒྲོག །ཕོ་བྲང་འདི་ནང་
རྣམ་འདྲེན་དབང་བསྒྱུར་བའི། །མི་དབང་དམ་པ་བཀའ་བློན་ཕྱག་མཛོད་གསུམ།
མའི་བཀའ་སྲོལ་བཟང་པོ་ལ་གཟིགས་ནས།

།གོང་

།ཐུབ་དབང་བཀའ་ཡི་བདུད་རྩའི་རྒྱ་མཚོའི་

གཏེར། །ཉེར་མཁོ་ཡིད་བཞིན་མདོ་མང་པར་དུ་བླངས། །གྲངས་ལས་སྐྱེ་རྒུར་ཆོས་སྦྱིན་སྩོལ་

བ་དང་། །འགྲོ་ཀུན་ཕན་བདེའི་དཔལ་ལ་འགོད་པའི་ཆེད། །མེ་གླང་ཡར་ཚེས་དགའ་བ་ཚེས་
གཉིས་ལ། །པར་གྱི་རྒྱལ་མཚན་བཀོད་པ་འདི་དག་གོ །ཟེར་ཐོན་ནི་ཡོད་དོ་བཟུམ་དང་།

རྫོང་གི་མིང་དར་ཚུལ་གྱི་ལོ་རྒྱུས།

རྫོང་འདི་འགོ་ཐོག་རང་ ལྷ་སྲས་གཙང་མའི་གདུང་བརྒྱུད་རིམ་པར་མཆེད་མི་ལས་ཝང་
སེར་ཀུང་པའི་རྒྱ་རིགས་ལས་ ཐོས་པ་ཟེར་མིའི་བུ་བརྒྱུད་ལས་
མི་འདི་གིས་

རྒྱལ་པོ་གསེར་གདུང་ཟེར་

ད་ལྟོ་བཀྲ་ཤིས་སྒང་རྫོང་ཡོད་ས་དེ་ཁར་ཝེང་ཁར་རྫོང་ཟེར་འགོ་ཐོག་ཁོ་གིས་

བརྐྱབས་ཏེ་བཞུགས་ནུག

རྒྱལ་པོ་གསེར་གདུང་གི་བུ་ ཁུ་ན། དེའི་བུ་ཁ་ཁས་དང་དངོས།

གསུམ་བྱུང་ཡོད་མི་ལས་ དངོས་ཟེར་མི་གི་བུ་བརྒྱུད་ལས་མཆེད་མི་
མཁར་བརྐྱབས་ཏེ་རྒྱལ་པོ་སླ་ང་དང་

རྒྱ་མཚོ་དབང་ཟེར་མི་
གྱང་སྟོད་སྐྱི་ལིང་

རྒྱ་མཚོ་དབང་གི་བུ་བརྒྱུད་ལས་མཆེད་མི་རྒྱལ་པོ་ཚེ་

དབང་ཟེར་མི་དེ་གིས་ ཝེང་ཁར་རྒྱལ་པོ་སྦེ་བཞུགས་པའི་ཤུལ་ལས་ སྐྱི་ལིང་རྒྱལ་པོ་སླ་ང་
དང་

ཝེང་ཁར་རྒྱལ་པོ་ཚེ་དབང་གི་ངོ་བསྒང་ལུ་

དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྗེ་འབྲུག་པ་ལུ་མགུ་

ཤར་ཕྱོགས་བཀྲ་ཤིས་སྒང་རྫོང་གི་ཆགས་རབས།
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བཏགས་ཏེ་རྫོང་དེ་ཕུལ་ཞིན་ན་ལས་ཚུར་ ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེའི་ ལུང་བསྟན་དང་སྤྱི་བླ་མི་
འགྱུར་བརྟན་པའི་བཀའ་བཞིན་དུ་ སྐུ་དྲུང་པད་དཀར་ཆོས་འཕེལ་གྱི་ཐུགས་འཆར་གྱི་བཟོ་

བཀོད་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ སྐུ་དྲུང་པད་དཀར་ཆོས་འཕེལ་དང་ དབུ་མཛད་དམ་ཆོས་རབ་རྒྱས་
གཉིས་ཀྱིས་
རྫོང་།

ཤར་ཕྱོགས་ལུ་སྐྱི་གླིང་དགྲ་འདུལ་གྱི་རྫོང་དང་ལྷོ་ཕྱོགས་ལུ་མཐོང་མཁར་ལྟ་

ནུབ་ཕྱོགས་ལུ་སྒོས་སྲུང་ཕུད་པོ་རྫོང་དང་བྱང་ཕྱོགས་ལུ་སྨད་རྟ་ར་རྫོང་ཚུ་གི་

བཞི་སྐོར་བའི་ལྟེ་བ་ལུ་

གླིང་

དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པ་ཕྱོགས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་ཕོ་བྲང་དེ་

བྱག་གི་རི་འདི་ རི་བོའི་ལྷུན་པོ་བཟུམ་མའི་ གངས་ཆེན་འདི་གུར་ རྫོང་དི་ལུང་བསྟན་དང་
འཁྲིལ་ཏེ་བརྐྱབས་ཞིན་ན་ཚུར་
སྒང་རྫོང་ཟེར་བཏགས་ནུག

བཀྲ་ཤིས་པའི་རྫོང་ཆེན་འབད་ནི་འདི་གིས་མིང་བཀྲ་ཤིས་

ཤར་བཀྲ་ཤིས་སྒང་གི་གཡུས་ཚན་སོ་སོ་ལུ་ དབང་སྒྱུར་མི་རྒྱལ་པོ་དང་ དཔོན་
ཆེན་ཚུ་ཆོས་རྗེ་འབྲུག་པའི་དཔུང་ཆེན་གྱིས་ ཞི་དྲག་དབང་གསུམ་གྱི་ཐབས་
མཁས་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་སྒོ་ལས་མངའ་འོག་ལུ་བཙུགས་པའི་ལོ་རྒྱུས།
སྤྱི་ལོ་ ༡༦༥༤- ༡༦༥༥ རབ་བྱུང་ ༡༡ པའི་ གནམ་ལོ ་ཤིང་ཕོ་རྟ་ལོ་ལས་ གནམ་ལོ ་ཤིང་
ལུག་ལོའི་ནང་འཁོད་ལུ་

མང་སྡེ་ཀྲོང་གསར་རྫོང་གི་ཆོས་རྒྱལ་མི་འགྱུར་བསྟན་པའི་སྐུ་རིང་

ལུ་ བྱ་དཀར་རྫོང་དང་ལྷུན་རྩེ་རྫོང་ གཞོང་སྒར་རྫོང་ཚུ་ཆོས་རྗེ་འབྲུག་པའི་ མངའ་འོག་
བཙུགས་ཚར་ཏེ་ གཞོང་སྒར་རྫོང་ལུ་བཞུགས་པའི་རིང་ལུ་ ཝེང་མཁར་བཀྲ་ཤིས་སྒང་དང་

ཁ་གླིང་ལ་སོགས་པའི་གཡུས་ཚན་ སོ་སོ་ལུ་དབང་མི་རྒྱལ་པོ་དང་བློན་པོ་འཁོར་འབངས་ཚུ་
ཡང་ ཆོས་རྗེ་འབྲུག་པའི་མངའ་འོག་ལུ་བསྡུ་ནིའི་དོན་ལུ་ བླ་མ་རྣམ་སྲས་ དམག་དཔུང་
ཆུང་སུ་ཅིག་འཁྱིད་དེ་ ཨུ་ཛ་རོང་ཝེང་ལི་ཟམ་བར་ན་ དམག་སྒར་སྤོ་སྟེ་ ཝེང་ལི་ཟམ་གྱི་ཉེ་
འདབས་ལུ་དམག་སྒར་བཏབ་ནུག

དེ་ལས་ རྩེང་མི་ཚོང་ལྔ་དང་ བེང་ཁར་བཀྲ་ཤིས་སྒང་། རྐང་ལུང་དང་ཁ་གླིང་པ་ཚུ་ལུ། ཁྱེད་
ཆ་ཁྱབ་ཆོས་རྗེ་འབྲུག་པ་ལུ་མགོ་སྒུར་འབབ་ཞུ་འབད་དེ་
ཁས་བླངས་པ་ཅིན་

དམག་བརྐྱབས་ཏེ་སྲོག་གཅད་པའི་

མངའ་འོག་ལུ་འཛུལ་ནི་འབད་

ལས་གསག་དགོཔ་མིན་འདུག

འབབ་ཁ་ཞུ་ན་ དམག་བརྐྱབ་ནི་ཨིན་ན་ གདམ་ཁ་བརྐྱབ་སྟེ་ལན་གསལ་གཏང་ཟེར་བརྡ་

སླབ་པར་བང་ཆེན་པ་ ཁག་སོ་སོ་ལུ་གཏང་སྟེ་འབདཝ་ད་ རྩེང་མི་ཚོ་ལྔ་གི་རྒྱལ་པོ་སྟོང་ལྡན་

སློབ་གདུང་རྡོ་རྗེ།
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དང་དཔོན་ཆེན་གཙོ་རྒན་ཚུ་ ཝེང་ལི་ཟམ་པར་ བླམ་རྣམ་སྲས་འབད་སར་བཅར་ཏེ་ ང་

བཅས་ཕ་སྤུན་ཚུ་ སྔ་ཚང་རྒྱལ་བློན་ཚུ་བཟུམ་སྦེ་ ཕྱག་ཕྱིད་ཞུ་ནི་ཨིན་ཟེར་མགུ་བཏགས་
ནུག

དེའི་སྒང་ ཝེང་མཁར་བཀྲ་ཤིས་སྒང་པ་དང་བུས་མཁར་པ་ཚུ་

ས་རི་ས་མཚམས་ཀྱི་སྐོར་

ལས་ནང་འཁོད་མ་འགྲིགས་པར་ ནང་འཁྲུགས་ལང་སྟེ་ཡོད་པའི་སྐབས་ གཞོང་སྒར་ལས་

ཆོས་རྗེ་དཀར་པོ་གདུང་གིས་ བཀྲ་ཤིས་སྒང་པ་ལུ་ བུས་མཁར་པ་དང་ཁྱེད་ཚུ་ས་མཚམས་
ཀྱི་སྐོར་ལས་ མ་འཆམ་པ་ཅིན་ རྒྱབ་བརྟེན་ས་
འོང་ཟེར་ཁ་ཏ་འབད་དེ་

དབང་དང་ སླ་ང་གཉིས་

ཆོས་རྗེ་འབྲུག་པ་ལུ་འབདན་ཁ་དྲག་ཆེ་

བཀྲ་ཤིས་སྒང་གི་རྒྱལ་བློན་ཚུ་གྲོས་བསྡུར་འབད་དེ་ རྒྱལ་པོ་ཚེ་

བློན་འབངས་གཙོ་ཆེན་ཚུ་དང་སྦེ་ ཝེང་ལི་ཟམ་པ་ལུ་བླམ་རྣམ་

སྲས་བཞུགས་སར་བཅར་སྟེ་ ང་བཅས་ཚུ་ཆོས་རྗེ་འབྲུག་པ་ལུ་སྐྱབས་ཞུ་བར་ཨིན།

ང་

བཅས་གཡུས་འདི་ཁར་ ས་ག་ལས་ཡང་འཛོམས་མི་མང་པའི་གུར་ རྫོང་གི་ས་ཆ་འདི་ཡང་
བཙན་ཏོག་ཏོ་ཡོད་ འདི་ཁར་བྱོན་གནང་ཟེར་འབབ་ཞུ་ཁས་བླངས་འབད་ནུག
དེ་ལས་རྐང་ལུང་པ་དང་ཁ་གླིང་པ་ཚུ་གིས་
པས།

ཆོས་རྗེ་འབྲུག་པ་ལུ་མགོ་བཏགས་མ་བཏུབ་

དེ་ཡང་ རྐང་ལུང་རྒྱལ་པོ་ཕོ་བྲང་ཨ་ཆི་ཕ་སྤད་དང་

མེ་རག་བླ་མ་ནག་སེང་སྟོབས་

མངའ་ཐང་ཆེ་པའི་གུར་ དགའ་ལྡན་པའི་ཁ་ལོ་བསྒྱུར་མི་དང་ ཉེཝ་ཕོགཔ་ལས་ རྒྱབ་དཔུང་
ཁོང་ལུ་བློ་གཏད་ཡིད་ཆེས་འབད་ནི་ཨིན་ཟེར་

ཁ་གླིང་པ་ཚུ་ཡང་བླམ་རྣམ་སྲས་དང་ ཧེ་མ་

ཞེ་འཁོན་ཡོད་པའི་གུར་ མི་རློབས་རྒྱ་ཆེ་བའི་ཁར་སྟོབས་མངའ་ཐང་ལུ་བློ་གཏད་དེ་ ཆོས་རྗེ་

འབྲུག་པའི་དམག་དཔུང་ལུ་རྒོལ་ཚུགས་མནོ་སྟེ་ ཨུ་ཛོ་རོང་པ་ཚུ་ ཁྱེད་ཀྱིས་ ས་རྒྱུས་དང་
རང་རྒྱུས་ལེགས་ཤོམས་སྦེ་ སྟོན་ཙམ་གྱིས་བཏུབ་ དམག་གི་དཔུང་སྟོབས་དང་འཁྲུགས་
རྩལ་གྱི་དཔུང་ཤེད་ནི་

ང་བཅས་ཁ་གླིང་པ་ཚུ་གིས་ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་འབད་ནི་ཨིན་ཟེར་ ང་

རྒྱལ་གྱི་གཏམ་བཤད་རྐྱབ་སྟེ་
མེད་ཆུ་གི་ལོགས་
སྒར་ལས་

འཛིངས་ནི་གི་དམག་བཀོད་རྐྱབ་སྡོད་པའི་བར་ན་ གྲང་

སྒར་བཅགས་མི་

བླམ་རྣམ་སྲས་གཙོས་པའི་དམག་དཔུང་གི་དཀྱིལ་

དམག་གྲངས་དྲུག་བཅུ་དེ་ཅིག་གིས་གྲང་མེད་ཆུ་རྐྱལ་རྐྱབ་སྟེ་

ཚུར་ཧོངས་ཆུ་

བརྒལ་ཏེ་ འོང་སར་མཐོངམ་ལས་ ཁ་གླིང་པ་ཚུ་ཆོས་རྗེ་འབྲུག་པའི་དམག་མི་ལུ་ མེ་དང་
ཆུ་གིས་ཡང་མི་ཐུབ་ནི་འདྲས་མནོ་སྟེ་ རྒོལ་ནི་ལུ་གཡང་ཟ་ནུག

ཤར་ཕྱོགས་བཀྲ་ཤིས་སྒང་རྫོང་གི་ཆགས་རབས།
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ལྷག་པར་དུ་ བ་གེང་རྒྱལ་པོ་རྡོ་རེས་དེ་ ཨུ་ཛོ་རོང་གི་རྒྱལ་པོ་དང་ ཉེཝ་ཕོག་ནི་དེ་གིས་

ཁྱེད་ཨུ་ཛོ་རོང་པ་ཚུ་ ཁ་གླིང་པའི་ཁ་ལུ་ཉན་ཏེ་ ཆོས་རྗེ་འབྲུག་པ་ལུ་རྒོལ་ནི་རྩིས་མ་རྐྱབས་
བུམ་ཐང་ཆོས་འཁོར་དཔོན་པོ་དང་ ཀུ་རི་ལུངམ་གི་དཔོན་ཚུ་ སྟོབས་ཤུགས་སྦོམ་ཤོས་ཚུ་
གིས་ཡང་

རྒོལ་མ་ཐུབ་པར་ག་ར་བཅོམ་ཚར་ཡི།

དེའི་ནང་དོན་ཉིད་ལས་ཁ་གླིང་པ་ཚུ་

གནམ་དགུན་རྒྱ་ཚོང་གི་ལས་སྒོ་ལུ་སོང་ནི་དེ་གིས་ ཨུ་ཛོ་རོང་པ་ཁྱེད་རྐྱངམ་ཅིག་གིས་ཟམ་
སྲུང་སྟེ་བཀག་ཐུབ་ག་

ད་ལྟོ་ལས་མགུ་བཏགསཔ་དྲག་འོང་ཟེར་ ཕན་ཐབས་སླབ་ད་ ཨུ་

ཛོ་རོངཔ་ཚུ་གིས་མགོ་བཏགས་ཏེ་

ཝེང་ལི་ཟམ་ལས་ལམ་བཏངམ་ད་ལུ་

ཁ་གླིང་པ་དང་

རྐང་ལུང་པ་ཚུ་ སེམས་གདིང་ལས་ངལ་མ་རངས་པར་མགོ་བཏགས་

ནི་རྩིས་མེད་རུང་ཨུ་ཛོ་རོང་པ་གི་ཟམ་ལས་ ལམ་ཚུ་བཏངམ་ལས་བརྟེན་ག་ལྕོགས་མེད་པར་
མགུ་བཏགས་ནུག

སྤྱི་ལོ་ ༡༦༥༤ རབ་བྱུང་ ༡༡ པའི་ཤིང་རྟ་ལོ་ལུ་
བའི་དམག་བཙུགས་ཏེ་

བུམ་ཐང་ཆོས་འཁོར་རྫོང་ལུ་གསང་

ཆོས་འཁོར་སྡེ་པ་འཁོར་དང་བཅས་པ་ རྩ་མེད་རང་བཏང་བའི་

ཉིནམ་ལས་འགོ་བཟུང་ སྤྱི་ལོ་ ༡༦༥༥ རབ་བྱུང་ ༡༡ པའི་ཤིང་ལུག་ལོ་ནང་འཁོད་ལུ་
ཀུ་རི་ལུང་པའི་རྒྱལ་པོ་དང་དཔོན་ཆེན་

གཞོང་སྒར་སྟོང་ཕུག་རྒྱལ་པོ་

ཁེངས་ཉ་མཁར་

དགུང་ལ་སོགས་པ་ཚུ་ དྲག་པོའི་གཡུལ་གྱིས་ཕ་གཞིས་བཅོམ་ གཞན་ཡང་ གཡུས་ཚན་
སོ་སོ་ལུ་དབང་སྒྱུར་བའི་རྒྱལཔོ་དང་དཔོན་

ཁ་གླིང་ཕྱི་སྐོར་ནང་སྐོར་ཚུན་གེ་ར་དབང་ལུ་

བསྡུས་ཏེ་ དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྗེ་འབྲུག་པའི་ཆབ་འབངས་འོག་བཙུགས་ཚར་ནུག
དེ་ལས་ སླར་ལོག་ཀྲོང་གསར་ལུ་བྱོན་པའི་སྐབས་
ཆོས་རྗེ་འབྲུག་པ་ལུ་གུས་བཀུར་ཞུ་དུས་
ཆོས་རྗེ་འབྲུག་པ་ལུ་

སྔོན་མ་ལས་མང་སྡེ་ཚོ་བཞི་གིས་

མང་སྡེའི་རས་ཕས་བླ་མ་རྒྱལ་མཚན་འཁོར་ཚུ་

མ་མགུ་བར་བྱོག་སོང་ཡོདཔ་ལས་

དམག་ལོག་འོང་པའི་ཞོར་ཁར་

བླམ་རྒྱལ་མཚན་དང་འཁོར་དག་པ་ཅིག་ འཆི་བདག་གཤིན་རྗེའི་གཡུས་ཁར་དུས་མཉམ་སྦེ་
བཏང་སྟེ་ གོ་མཚོན་ཚུ་བསྣམས་ཏེ་ ཀྲོང་གསར་ལུ་ཕེབས་ཞིན་ན་ གཡུལ་ལས་རྣམ་པར་
རྒྱལ་པའི་དགའ་སྟོན་ཡང་ ཉིན་ཞག་དག་པ་ཅིག་རང་མཛད་ནུག

བཀྲ་ཤིས་སྒང་ལུ་ཁྱལ་འཐུས་འུར་ལཱ་གི་སྲོལ་ཁྱུན་བཙུགས་པའི་ལོ་རྒྱུས།

དེ་ཡང་གོང་ལུ་ཐོན་མི་ རྒྱལ་པོ་དང་དཔོན་ཆེན་འཁོར་འབངས་དང་བཅས་པ་

ཆོས་རྗེ་

100

འབྲུག་པའི་འོག་ལུ་ མངའ་འབངས་སྦེ་བཙུགས་ཚར་ཏེ་

སློབ་གདུང་རྡོ་རྗེ།

ཟླ་ངོ་དག་པ་ཅིག་གི་རྒྱབ་ལས་

བླ་མ་རྣམ་སྲས་དཔོན་གཡོག་དག་པ་ཅིག་ ཤར་ཕྱོགས་ལུངམ་འདི་

སྔོན་མ་ལས་ བླ་མ་

རྣམ་སྲས་ཀྱི་བཀའ་བཞིན་དུ་ ཆོས་རྗེ་འབྲུག་པའི་ མངའ་འབངས་སུ་འཛུལ་ཏེ་ མནའ་དང་

ཁས་བླངས་དམ་བཅའ་ཕུལ་ཡོད་དོ་བཟུམ་སྦེ་རང་ འགལ་བར་མེད་པར་འབད་མི་འདུག་ག་
མིན་འདུག་གཟིགས་པར་དང་

ཆོས་རྗེ་འབྲུག་པའི་མངའ་འབངས་འོག་ཚུད་ཚར་ཞིནམ་

ལས་ ཁྱལ་དང་འུར་ལཱ་གི་ ཁྱུན་རེ་བཙུག་དགོ་ཟེར་ དགོངས་བཞེད་གནང་སྟེ་ ཀྲོང་
གསར་ལས་དོ་རུང་ལོག་བྱོན་ནུག

ཕར་ཚ་སེ་ཟེར་མི་གཡུས་ཁར་བྱོན་ཞིན་ན་ ཨ་ཞང་ཚུ་སྦེ་སར་བཞུགས་ཏེ་རྩེང་མི་ཚོ་ལྔ་དང་

ཝེང་མཁར་བཀྲ་ཤིས་སྒང་། རྐང་ལུང་དང་ ཁ་གླིང་ ཕྱི་སྐོར་ནང་སྐོར་པ་ཚུ་ལུ་ ཁྱལ་འཐུས་

འུར་ལཱ་དེ་དང་འདི་བཟུམ་ཅིག་ཕུལ་དགོ་ཟེར་ བརྡ་བསྐུལ་བཏང་པའི་སྐབས་ལུ་ དེ་གི་ཧེ་མ་

ཁྱལ་དང་འུར་ལཱ་རྒྱུག་པའི་སྲོལ་དང་ ཁྱུན་གངམ་མེདཔ་ལས་བརྟེན་ མི་སྡེ་ཚུ་སེམས་ལུ་
རྣམ་རྟོག་དང་འཚེར་སྣང་སྦོམ་བྱུང་སྟེ་ཁྱལ་གྱི་རིགས་ཚུ་ཚ་གཉེར་བཏོན་

ཏེ་འཕྲལ་མགྱོགས་ཕུལ་མ་བཏུབ་པར་ བླམ་ཁོ་རང་གི་ཕྱག་གཡོག་སྒརཔ་ཚུ་ གཡུས་ཚན་
ཁག་སོ་སོ་ལུ་བཏང་སྟེ་དབང་ཆེན་བཙན་ཤུགས་ཀྱིས་

བསྡུ་ལེན་འབད་བའི་མཛད་སྤྱོད་ལུ་

བལྟ་སྟེ་ མི་ཚུ་ག་ར་ངལ་མ་རངསམ་ལས་ ཁ་གླིང་རྒྱལ་པོ་ཆང་ལོ་དཔལ་ རྒྱལ་བློན་འཁོར་

བཅས་དང་ གཙང་ཁར་རྒྱལ་པོ་ ཕོ་བྲང་ཨབ་ཆི་ཕ་སྤད། གཅེན་མཁར་རྒྱལ་པོ་སངས་རྒྱས་
པོ་བཅས་
རྒྱུས་ཚུ་

རྒྱལ་པོ་ཚུ་གི་གཙོ་ཅན་འབད་དེ་

ངོ་ལོག་གི་འཛོམས་བསྡུ་བརྐྱབས་པའི་ལོ་

བླ་མ་རྣམ་སྲས་ཀྱི་སྙན་ལུ་གསནམ་ཅིག་

འཁོད་ཀྱི་རྩ་མང་དང་སྔ་ཚང་།
དཔུང་བཀུག་སྟེ་

བླ་མ་རྣམ་སྲས་ཀྱིས་གཞོང་སྒར་ནང་

ཕྱི་ཚང་དང་རྩེང་མི་ཚོ་ལྔ།

བཀྲ་ཤིས་སྒང་བཅས་ཀྱི་དམག་

དམག་གི་གཡུལ་ལུ་མཁོ་ཆེ་བའི་དམག་ཆས་གོ་མཚོན་མེ་མདའ་ལ་

སོགས་པ་ཚུ་ བཅའ་བསྒྲིགས་མཛད་ནུག

ཁ་གླིང་རྒྱལ་པོ་ཆང་ལོ་དཔལ་གྱིས་ ཁ་གླིང་ཕྱི་སྐོར་ནང་སྐོར་ལས་དམག་མི་མང་རབས་ཅིག་
ཁྱིད་དེ་ གཅེན་མཁར་ལུ་འོང་སྦེ་ རྒོལ་ནིའི་ཐབས་ཤེས་བསྒྲིགས་ཏེ་
ཕོ་བྲང་ཨ་ཆི་གིས་

ཕ་ཆི་མང་ལས་

དེ་བཟུམ་སྦེ་རྒྱལ་པོ་

རྒོལ་ནིའི་འཛིངས་ཆས་བསྒྲིགས་ཏེ་སྒུག་སྡོད་སའི་ས་

ཤར་ཕྱོགས་བཀྲ་ཤིས་སྒང་རྫོང་གི་ཆགས་རབས།

ཕྱོགས་དེ་ཁར་
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བླམ་རྣམ་སྲས་ཀྱི་དམག་དཔུང་གི་དམག་དཔོན་དབུ་མཛད་དམ་ཆོས་རབ་

རྒྱས་ཀྱིས་ཁྱིད་དེ་ ཕྱ་དང་ཧུ་གིས་ངར་ལངས་ཏེ་

འཐོན་ཏེ་སྡོམ་མཁར་གཡུས་ལུ་ལྷོད་པའི་

ཚེ་ སྡོམ་མཁར་རྒྱལ་པོ་ཚེ་རིང་སྤུན་ཆ་གཉིས་ཀྱིས་ བསུ་བ་གདོང་བསུ་ག་འདེ་དྲག་དྲག་

འབད་དེ་ ཁོང་གི་གཡུས་ཁར་ ཞག་བབ་ཀྱི་སྒར་བཏབ། སྡོམ་མཁར་རྒྱལ་པོ་གིས་བསུ་བ་
འབད་དགོ་མི་འདི་ཡང་ སྔོན་མ་ཕ་ཆི་མང་རྒྱལ་པོ་ཕོ་བྲང་ཨ་ཆི་གིས་ སྡོམ་ཁར་རྒྱལ་པོ་ཚེ་
རིང་ལས་ བློན་པོ་འཕྱོག་པའི་ཧིང་གྲམ་གྱི་འཁོན་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིནམ་དང་། དེའི་
ནངས་པར་

གཅེན་མཁར་དང་ཕ་ཆི་མང་ལུ་འུར་འཐབ་ད་

ཁ་གླིང་པ་ཚུ་དམག་དཔུང་གི་

ཁ་གླིང་པའི་དམག་དཔུང་ནང་ལུ་གྱོང་སྟོད་རྒྱལ་པོ་སླ་ང་གིས་

ལུས་ལུ་དམག་ཁྲབ་བཞེས་

སྟོབས་ལུ་ངལ་མ་རངས་པར་

གཅེན་མཁར་གཡུས་ཀྱི་དམག་འཐབ་ས་ལས་ཕྱིར་ཐོན་ཏེ་

ལག་པར་རལ་གྲི་འཕྱར་ཏེ་གཡུག་ ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་ཁ་གླིང་པའི་དམག་མི་ཚུ་གི་རྟིང་བདའ་

རྒྱུགཔ་ད་ གདོང་བསུའི་དམག་མི་ཚུ་འདྲོགས་པའི་ཤུགས་ཀྱིས་ གཅེན་མཁར་གཡུས་ཀྱི་

འཐབ་མི་སྦུག་ལུ་འཛུལཝ་ད་ རྒྱལ་པོ་སླ་ང་གིས་ཡང་དེ་ཚུ་དང་མཉམ་གཅིག་འཛུལ་སོངམ་
ལས་ གཅེན་མཁར་རྒྱལ་པོ་སངས་རྒྱས་པོ་གིས་ རྒོལ་བར་འོངམ་ད་

དབུ་མཛད་དམ་

ཆོས་རབ་རྒྱས་ཀྱིས་ མེ་མདའ་བརྐྱབས་ཏེ་དེ་ཁ་རང་བསདཔ་ལས་ ནང་ན་གི་དམག་མི་ཚུ་
འདྲོགས་པའི་ཤུགས་ཀྱིས་

རྒོལ་མ་ནུམ་པར་སྡོད་པའི་བར་ན་

ཁ་གླིང་རྒྱལ་པོ་ཆང་ལོ་

དཔལ་གྱིས་ མགར་མཐོན་མཐོ་རལ་པའི་རྩེ་ལུ་འཛེགས་ཏེ་ མདའ་བརྐྱབས་ལས་ཕྱི་ཁ་གི་
དམག་མི་ཚུ་གིས་བཟུང་བཅིངས་འབད་ནི་ཕར་བཞག་ ཁོ་གི་མཐའ་མ་རང་ སྦྱར་མ་ནུབ་
པར་ཡོདཔ་ད་

གྱོང་མེད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཚེ་དབང་གིས་སོང་སྟེ་ཐབས་ཤེས་ཀྱིས་ལྷུ་ཞིན་ན་ཕན་

པའི་བསླབ་བྱ་ མགུ་མ་བསྐོར་བར་ཐྲང་སྟེ་སླབ་པའི་ཚུལ་བཟོ་སྟེ་ ཐབས་ཤེས་ཀྱི་ཁྱིད་འོང་
སྦེ་བཙོན་ནང་བཙུགས་ གཅེན་མཁར་མཐོན་མཐོ་རལ་པའི་རྩེ་ལུ་བཙན་དར་ཡང་འཕྱར་ནུག

དེའི་སྒང་ ཕ་ཆི་མང་ལས་ རྒྱལ་པོ་ཕོ་བྲང་ཨ་ཆི་དང་ དེ་གི་དམག་མི་ཚུ་གིས་ བཙན་དར་
འཕྱར་ས་མཐོང་སྟེ་

ཁ་གླིང་རྒྱལ་པོའི་དཔུང་དམག་ཕམ་སོང་ཡི་མནོ་སྟེ་

དམག་ཚུ་འདྲོགས་པའི་ཤུགས་ཀྱིས་

རྒྱལ་པོ་ཨ་ཆི་ཡང་བཙོན་ལུ་བཟུང་ནུག

ཕོ་བྲང་ཨ་ཆིའི་

ཕྱོགས་སོ་སོ་ལུ་ཁ་གཏོར་ཏེ་བྱོག་ཡར་སོངམ་ལས་

སློབ་གདུང་རྡོ་རྗེ།
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དེའི་ནངས་པར་ བླ་མ་རྣམ་སྲས་ཚ་སེ་ལས་བྱོན་ཏེ་ རྒྱལ་པོ་ཆང་ལོ་དཔལ་དང་ཕོ་བྲང་ཨ་ཆི་

ཕ་སྤད་གཉིས་བཙོན་ལུ་བཟུང་མི་གཉིས་ སྤུངས་ཐང་བདེ་ཆེན་ལུ་བཏང་ མཁར་མཐོན་མཐོ་
རལ་པ་འདི་རྩ་བ་ལས་བརྡལ་ཏེ་

མེ་མདའ་དང་དཔའ་བཏགས་དང་ཀྲིང་ཀ་འཁོར་གསུམ་

དང་ གཞན་ཡང་ ཁྲབ་རྨོག་གཞུ་དང་གཞུ་སྐུད་དུག་མདའ་ལ་སོགས་པ་ དམག་འཐབ་ཀྱི་
ལཱ་ལུ་ཉེ་བར་མཁོའི་ མཚོན་ཆ་ཅི་རིགས་སྣ་ཚོགས་ཚུ་ ཐོབ་ཚད་ཅིགཔོ་འཕྱོག་ཏེ་བཅོམ་སྦེ་
ལེགས་ཤོམ་སྦེ་བདག་འཛིན་འཐབ་

ངོ་རྒོལ་འབད་མི་གཙོ་ཅན་རྒྱལ་པོ་གཅིག་བསད་

གསུམ་བཙོན་ལུ་བཟུངམ་ལས་ བློན་འབངས་ཚུ་སེམས་མ་སྐྱིད་པར་ གནམ་མེད་ས་མེད་བློ་
འགྱོད་བསྐྱེད་དེ་

གཟུགས་སྒྱིད་ཐག་འདར་ཡི་རང་མགོ་སྒུར་སྟེ་ ལག་པ་གཉིས་གར་ཐལ་

མོ་སྦྱར་ཁ་ལས་འབྱེལ་སྐད་ཤོརཝ་ད་ གཙོ་ཅན་དང་དམག་མི་གཞན་ཚུ་ཡང་ རང་བཞིན་
གྱིས་དབང་ལུ་འདུས་སོ་ནུག

མེ་རག་བླ་མའི་རྟོགས་བརྗོད།

གྲུབ་ཐོབ་རྣ་དུམ་པའི་སྲས་བྱ་དོན་གྲུབ་ དེའི་སྲས་ བླ་མ་རྒྱ་རས་དང་ དེའི་སྦྱིན་བདག་
ཀོམ་རློན་རོགས་གསུམ་གྱི་

རིགས་བརྒྱུད་ཅན་གྱི་མི་ཚུ་མོན་མཚོ་སྣ་ལུ་འོངམ་ལས་

རག་སག་སྟེང་གི་གཡུས་ཆགས་དགོ་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན་དེ་ཡང་
བཀའ་བཙན་པའི་མཁའ་བཟང་དཔོན་ཟེར་མི་གིས་

མེ་

མཚོ་སྣ་མཁར་གདོང་རྫོང་ནང་

བཟུང་སྟེ་ཡོདཔ་ལས་

ནམ་ཅིག་

འབདཝ་ད་ ཁོ་གིས་མི་སེར་ཚུ་ལུ་ བཀའ་གནང་སའི་ལམ་མ་མཐོང་པར་ ཀོམ་རློན་རོགས་

གསུམ་གྱི་མི་ཚུ་ལུ་ ངང་ཚང་རི་ཟེར་མི་དེ་གིས་ ཉིམ་གནག་བཅད་དེ་རྫོང་གུར་ཉིམ་རྩ་ལས་
མ་ཕོགཔ་ལས་
ནུག

དེ་ལས་

ངང་ཚང་རིའི་རི་མགོ་བཏོག་དགོ་པས་ཟེར་

ཀོམ་རློན་རོགས་གསུམ་གྱི་མི་ཚུ་

འབདཝ་དྲག་དགོ་ཟེར་

བཀའ་བཙན་དྲག་སྦེ་གནང་

རྒྱལ་པོ་བཀའ་བཙན་དྲག་ནི་དེ་གིས་ག་དེ་སྦེ་

གྲོས་བསྡུར་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་

དེ་ཁར་འཛོམས་མི་ཨམ་སྲུ་

གཅིག་གིས་ ཨ་ལོ་གཅིག་སྒལ་པར་སྦགས་སྦེ་ ཨ་ལོ་ཨ་ལོ་ རི་མགོ་བཅདཔ་ལས་མི་
མགོ་བཅདཔ་འཇམ་ཟེར་སྒྲ་དཔག་སླབ་ད་ དཔོན་བསད་ད་ཟེར་བའི་བརྡ་སྦེ་གོ་ནུག
དེ་སྒང་གི་ཨམ་སྲུ་དེ་ཡང་

ཇོ་མོ་རེ་མ་ཏིའི་སྤྲུལ་པ་ཨིནམ་ཤེས་ཏེ་

དེ་ལས་ག་ར་ཚོགས་

འཛོམས་ཏེ་ དཔོན་ཀྲོང་ནི་གི་གྱོས་བསྐོར་ངན་པ་བརྩམས་ཏེ་ དཀར་གྱི་ཕྱེ་འཐག་ནག་གི་

ཤར་ཕྱོགས་བཀྲ་ཤིས་སྒང་རྫོང་གི་ཆགས་རབས།

ཆང་བཙོ་

ལ་ཁ་གི་གཡག་ག་ར་ཕབ་སྟེ་བསད་
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ཨོ་ཟོམ་ནང་ལུ་ཏོག་ཙེ་གཡུག་པ་དང་སྟྭ་

གཡུག་བཙུག་ དེ་ཡང་ཆང་གིས་བཀང་སྦེ་ དཔོན་ལུ་གསོལ་འདེབས་ཀྱི་བསྙེན་བཀུར་ཞུ་ནི་
ཨིན།

འབྱོན་གནང་ཟེར་ཞུས་ཏེ་གདན་དྲངས་ཕེབས་

ཆང་ལོག་ཅི་ལོག་ཅི་དྲངས་ཏེ་ཆང་

གིས་ར་བཟིཔ་ད་ ཨ་རྒས་གཅིག་གིས་ཡར་ལོང་སྦེ་ཁ་བཤད་རྐྱབ་སྟེ་ འོ་ ད་རེས་ གཞོནམ་
གླུ་ཤེས་མི་ཚུ་གིས་གླུ་འཐེན་

ཞབས་ཁྲ་ཤེས་མི་ཚུ་གིས་ཞབས་ཁྲ་རྐྱབས་

ཏོག་རྩེ་རྐྱབ་

ཤེས་མི་ཚུ་གིས་ཏོག་རྩེ་བརྐོ་ སྟྭ་གཡུས་རྐྱབ་ཤེས་མི་ཚུ་གིས་སྟྭ་གཡུས་ཕུལ་ཤིག་ཟེརཝ་ད་
དེ་ཁར་འཛོམས་མི་གཞོནམ་ཚུ་ག་ར་ཡར་ལོང་སྟེ་

ཨོ་ཟོམ་ནང་ལས་ལ་ལུ་གིས་ཏོག་ཙེ་

དེ་ལས་ཀོམ་རློན་རོགས་གསུམ་གྱི་མི་རིགས་ཚུ་

གཡུས་འདི་ཁར་མ་ཆགས་པར་བླ་མ་རྒྱ་

བཏོན་ ལ་ལུ་གིས་སྟྭ་གཡུས་བཏོན་སྦེ་ དཔོན་གུར་བླུགས་ཏེ་དཔོན་དེ་ཁ་རང་དཀྲོངས་ནུག

རས་ཀྱི་སྐུ་མདུན་བཅར་སྟེ་

ཕྱག་འཚལ་ཐལམོ་སྦྱར་སྦེ་

ང་བཅས་ཀྱིས་དཔོན་གུར་ལག་

ཤུགས་ཐལ་སོང་ཡི་ ད་ང་བཅས་ཚུ་སྡོད་པའི་ས་མེདཔ་ལས་ ནཱ་བླ་མ་གིས་ཁྱིད་དེ་གཡུས་
ཡ་མ་རོང་བཟུམ་ཅིག་

མཁར་པོ་སེ་བ་མཁར་བཟུམ་ཅིག་

ཕུ་བྲག་དམར་བཟུམ་ཅིག་

མདའ་རྟའི་གདོང་བཟུམ་ཅིག་ རི་པདྨ་མགོ་གསུམ་བཟུམ་ཅིག་ མཚོ་གདོང་ཁ་བཟུམ་ཅིག་
ལམ་རྫ་ལམ་དཀར་པོ་བཟུམ་མཐོང་མི་དགོ་ཟེར་

གསོལཝ་ཡང་ལས་ཡང་བསྐྱར་བཏབ་

ལས་ བླམ་གིས་ ང་གཅིག་ལུ་འབད་བ་གིས་མི་བཏུབ་ མ་གཅིག་དཔལ་ལྡན་གྱི་ཇོ་མོ་རེ་

མ་ཏི་ལུ་ གསོལ་བ་བཏབ་དགོ་ཟེར་གསུངསམ་ལས་ ཀོམ་རློན་རོགས་གསུམ་ཚུ་གྱིས་ ཇོ་
མོ་རེ་མ་ཏི་ལུ་ཡང་གསོལཝ་བཏབ་ གཡུ་དུང་རི་དཀརཔོ་སྐེ་ལུ་བཏགས་ ཐེར་པོ་བཀྲ་ཤིས་

རྒྱ་མཚོ་སྒལ་པར་སྦགས་ དངུལ་བཀྲིས་འཁྱིལ་བ་ལག་པར་སྦགས་ མཛོ་མོ་ཀུན་དགའ་རྒྱ་
མཚོ་དང་ བོའུ་གཅུང་ཕུ་མ་ ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་ ཆོས་རྒྱས་པ་འབུམ་ཚར་གཉིས་དང་ གསེར་

གྱི་གླེགས་བམ་ གཟུངས་བསྡུས་ཆེན་མོ་ཚུ་ཁལ་བཀལ་སྦེ་གཞིས་སྤོ་སྟེ་ མི་ཆས་ལ་དང་རྟ་

ཆས་སྒ་ གཡག་ཕོ་འཇོལ་དང་གཡག་མོ་བལ་དང་བཅསཔ་སྦེ་ བླ་མ་རྒྱ་རས་པ་ཁྱོད་ཀྱིས་
སྣ་ཁྱིད་དགོ་ཟེར་མ་ཉན་པར་

རང་གི་གཡུས་བཞག་སྟེ་ཁོང་ཡོན་བདག་དང་འབངས་མི་གི་

ངོ་གསོ་ལུ་བལྟ་སྟེ་ བླམ་གིས་སྣ་ཁྱིད་དེ་རྫ་ལམ་དཀར་པོའི་གུ་ལས་སྦེ་ སྐྱེར་ཆེན་ལ་བརྒལ་
ཏེ་ཤ་འུག་ལུ་ལྷོད་ནུག
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དེ་ལས་ སྟག་སྒོ་ལ་དང་སྦོམ་ལ་བརྒལ་ཏེ་ ཆུ་གཤོད་སྨད་ལུ་ལྷོད་དེ་
མ་ཐར་བར་སྨོན་ལམ་བཏབ་སྟེ་

སློབ་གདུང་རྡོ་རྗེ།

དགེ་ཡགས་ཆུ་ལས་

འབྱིམོ་གཅིག་བྱག་ལས་མར་བཀོག་བཏང་རུང་ཆུ་ནང་ལུ་

མ་བྱིངསམ་པར་ཐར། འབྱིམོ་ཟླཝ་མོ་གཅིག་རྐངམ་ཆག ཆོས་པོ་ཏི་ཚུ་བྱག་ལས་བཀོགཝ་

ད་ གླེགས་ཤིང་ཆག་དཀྲུམས་ཤོ ར་ཏེ་ གཏོར་བ་མ་གཏོགས་ ཆོས་དང་མི་ནོར་གེ་ར་ལུ་སྐྱོན་
མ་བྱུང་པར་ཐོན། འབྱིམོ་ཟླཝ་མོ་རྐངམ་ཆག་མི་མ་སྨད་གཉིས་
འདི་ཁར་བཀོག་བཞག་མི་དེ་གིས་ཡང་ཡར་ལོང་སྟེ་
ཟླཝ་མོའི་བརྒྱུད་ལས་བྱུང་ནུག

མཚོ་སྣའི་འབྱིནམོ་དང་

གཡག་ཚུ་

དེ་ལས་གེ་ཤེ་ལ་དང་ཁྲི་མོ་བུམ་པ་དུང་ཚུ་བརྒལ་ཏེ་ སོགས་མ་སྟེ་ལ་ལྷོད་ཞིན་ན་ དེ་ཁར་
གཞིས་ཆགས་ཏེ་སྡོད་སྦེ་ནམ་དུས་དང་བསྟུན་ཏེ་ཚདཔ་ལངས་ཏེ་
མ་ཤེས་གྱུརཝ་ལས་

སྦུལ་དང་གནག་ཐག་ངོ་

གནག་ཐག་རྩེ་ལུ་མཇུག་མ་དཀར་པོ་བཏགས་པའི་སྲོལ་དེ་ཁ་ལས་

བྱུང་བྱུངམ་སྦེ་རྩིཝ་ཨིན་པས།

ས་ལེ་འབྲིམོ་གྱིས་ཚདཔ་མི་ཐུབ་

ཡོད་དོ་བཟུམ་ཚདཔ་ལུ་འཚེར་ཏེ་

རྒྱ་བ་དམརམོ་གིས་རླུང་འཚུབས་མི་ཐུབ་ཟེར་

སླབ་ནི་

བླམ་ལུ་གསོལཝ་བཏབ་ལས་བླ་མའི་ཐུགས་དམ་གྱིས་

བརྟག་པ་གཟིགསཔ་ད་ལུ་ ད་རེས་སྤེལ་འབྲོག་ཟེར་མི་ཕྱོགས་ལས་ ཨམ་སྲུ་གཅིག་གིས་
རས་དཀརཔོ་གཅིག་གཡབ་མི་འཐོན་འོང་ ཁྱེད་རང་ཚུ་རྟ་དང་མཛོ་ལུ་ སྒ་བརྐྱབས་ཁུར་ཆ་
བཀལ་སྦེ་

ཁ་ཤར་ལུ་གཏད་དེ་བདའ་ཤིག་

ད་རེས་གཅིག་འབདན་ཁལ་མ་མི་ཤི་ཟེར་

གསུངས་བཞིན་དུ་ ཁུར་བཀལ་ཏེ་སོངམ་ལས་ནངས་པ་དྲོ་པ་གནམ་ཤར་དཀརཝ་ད་ བྱང་
སྟོང་ཟམ་ལུ་ལྷོད་ནུག
བཙུགས་ཏེ་

དེ་ཁར་ལྷོདཔ་ད་ཆུ་ཟམ་མེདཔ་ལས་ བླ་མ་གིས་ཆོས་བགོ་ཟམ་

མི་ནོར་གེ་ར་ཆུའི་ཕ་ཁར་བཏོནམ་ད་

ཁོང་ཚུ་དགའ་དྲགས་ཏེ་

ཀོམ་རློན་

རོགས་གསུམ་གྱི་མེས་པོ་ མཇིང་པ་ཉོར་པ་གིས་ ཆུ་ཅིག་མ་ཆུ་ཆེན་མོ་ལ་བརྒྱབས་མ་དགོ་
ཟམ་པ་གཅིག་བྱུང་ཟེར་གླུ་འཐེན་ དེ་ལས་ དཔལ་འབྲོག་དང་རྒྱབ་ཆུང་སྤུན་གསུམ་གྱི་ས་
ཚུ་རིམ་པ་བཞིན་དུ་བརྒལ་ཏེ་ སྐྱེམས་ཉག་ལ་ཁར་ལྷོད་ནུག
དེ་ཁར་མཚོ་ལུང་གི་འདྲེ་སྲིན་ཚུ་གིས་

མི་གཉིས་འགྱོ་བ་ཅིན་གཅིག་བཟའ་སྟེ་མི་བཏང་དོ་

ཤར་ཕྱོགས་བཀྲ་ཤིས་སྒང་རྫོང་གི་ཆགས་རབས།

ཡོདཔ་ལས་
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བླ་མ་རྒྱ་རས་པས་མཚོའི་མཐའ་མར་སྒྲུབ་ཁང་བརྩེགས་ཏེ་མཚམས་བཅད་

མཚོ་དམ་ལུ་བཏགས། མ་ཎི་རྡོ་བརྐོ་མཚོ་ལུ་བཞག་ཡོདཔ་ད་ སྒྲུབ་ཁང་གི་བཤུལ་ད་ལྟོའི་

བར་ན་ཡང་ཡོདཔ་ཨིན་པས། ཀོམ་རློན་རོགས་གསུམ་གྱིས་མི་ཚུ་ ཧེ་མར་ཚར་གཅིག་ལུང་
ཤམ་སྦི་ལུ་ གཞིས་ཆགས་པའི་བཤུལ་ཀྱི་ ཁང་རུལ་ལེ་ཤ་ཅིག་ལུ་ སྒོའི་མ་ཐེམ་ཤུག་པའི་

ཤིང་གིས་ བཟོ་བཟོཝ་ཚུ་ མ་རུལ་བར་ཡོདཔ་ཨིན་མས། ལུང་ཤམ་སྦི་ལས་གཞིས་སྤོ་བའི་

གནས་ ད་ལྟོའི་གཡུས་ མེ་རག་སག་སྟེང་ཟེར་མི་ ས་ཆ་དེ་ཡང་སྨྱུགས་པའི་རིས་ཨིནམ་
ལས་ སག་ཟེར་མི་སྐྱེས་པའི་ཐང་ལུ་ འབྱོག་པའི་ཁ་ལས་སྟེང་ཟེར་ནི་དེ་གིས་ གཡུས་དེ་གི་

མིང་ལུ་སག་སྟེང་དང་ ཤུག་པའི་རིགས་ཨིནམ་ལས་སྤ་མ་ཟེར་མི་ སྐྱེས་པའི་ས་གནས་ལུ་

སྤ་མ་ཤིང་མེ་ནང་བསྲེགས་ཏེ་གཡུས་ཆགས་ཆགསཔ་འབད་ནི་དེ་གིས་ འབྱོག་པའི་ཁ་ལས་
མེ་ཧྲགས་ཟེར་མི་ མེ་ནང་བསྲེགས་མི་ལུ་སླབ་དོ་ཨིན་མས། གཡུས་ཀྱི་མིང་ལུ་མེ་རག་ཟེར་

བཏགས་ཡོད་མི་དེ་ལུ་ མཇིང་པ་ཉོར་ཟེར་མིའི་མེས་པོ་སྣ་བོ་སྐོམ་མོའི་རིགས་དང་ མོས་པོ་
རྐང་རིང་གིས་སྣ་བོ་འབད་དེ་
རོགས་ཀྱི་མི་རིགས་ཚུ་

རློན་གྱི་རིགས་ཚུ་

མེས་པོ་དཔལ་ལྡན་བླ་མའི་གཙོས་པའི་

ཡོན་བདག་སྐོམ་རློན་རོགས་གསུམ་གྱི་རིགས་ལས་མཆེད་པའི་མི་

ཚུ་དང་ རྒྱ་ནག་གི་རིགས་ལས་མཆེད་པའི་བླ་མ་རྒྱ་རས་པ་ཡབ་ཚུ་གིས་ མེ་རག་སག་སྟེང་

གི་ གཡུས་དང་དགོན་པ་བཏབ་པའི་དུས་ལུ་ ད་པོང་མི་ཟེར་མི་གཡུས་ཀྱི་ནང་གསེས་ རྟ་
བྲང་དང་ མཁར་དུང་ཁག་མ་འཁར་ཟེར་མིའི་གཡུས་མིང་སྡེའི་སྒང་ཡོདཔ་མས། འབྱོག་པའི་
མེས་པོ་མཇིང་པ་ཉོར་པ་དང་མེས་པོ་རྐང་རིང་གཉིས་

འབྲུ་སྣ་འཚོལ་བར་གཡུས་དེ་ཁར་

ལྷོདཔ་ད་ རྒྱལ་པོ་སྡོམ་དང་བློན་པོ་ཐར་པ་ཟེར་མི་རྒྱལ་བློན་གཉིས་དང་འཕྱད་དེ་ རྒྱལ་བློན་
གཉིས་ཀྱིས་ག་ལས་འོངམ་ག་ཏེ་འགྱོ་ནི་

དོན་དག་ག་ཅི་ཡོད་ཟེར་འདྲིཝ་ལས་

གཉིས་ཀྱིས་ང་བཅས་འབྱོགཔ་གཉིས་ འབྲུ་སྣ་ཁག་ཆེ་སྟེ་འོངམ་ཨིན།

འབྱོགཔ་

ནག་དཀརཔོ་དགོ་

སྲནམ་གནགཔོ་དགོ་ དཀར་སྨུགཔོ་དགོ་ གཞན་ཡང་དུས་དེ་བསྒང་ རེ་ཏི་ར་ཁ་ཇོ་བོས་
བཟུང་པའི་སྐབས་ཨིན།

འབྱོག་པའི་མེས་པོ་ཚུ་གིས་

རེ་ཏི་ཁར་ཇོ་བོ་ལུ་ས་རིན་གསེར་

སྡེརམོ་གིས་འཇལ་ཏེ་ ཉོ་མི་གཡུས་ཁྲོ་ལེ་མང་དང་ ཕུ་སྨྱུག་ཕུ་དང་ སྤང་ཕུ་ མདའ་འགྱིང་

བྲང་ འབྲོག་ལུང་ཤམ་སྦི་ སྡང་ལ་འབྲོག་ སེར་ཁྱིམ་ སྨྱུག་ལྟེང་ཡན་དང་ ཉང་གོར་ས་
མཚམས་མན་ཆད་ཀྱིས་

གཡུས་ཚུ་འབྱོགཔ་ཨིན་ཟེར་བའི་ཡི་གུ་

སངས་རྒྱས་འདས་ལོ་

༢༥༧༢ རབ་བྱུང་ ༡༢ པའི་ མེ་ཕོ་བྱི་བའི་ལོ་ལུ་༼སྤྱི་ལོ་ ༡༦༩༦ ལུ༽མོན་གྱི་བཙུན་པ་

སློབ་གདུང་རྡོ་རྗེ།
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བླ་མ་དབང་གིས་ ཁོ་རང་ལུ་མྱོང་བ་ཡོད་མི་དང་ བཀའ་བཅུ་པ་ བློ་བཟང་དགེ་འདུན་སྐུ་

མཆེད་ཀྱི་ཐུགས་ལུ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཕྱོགས་བསྡེབས་ཀྱི་ཟིན་བྲིས་བཏབ་མི་ནང་གསལ་ནི་དེ་གིས་

ད་རེས་ ར་དི་ཟེར་སླབ་མི་དེ་ དང་ཕུ་རེ་ཏི་ཟེར་སླབ་དོ་ཡོདཔ་མས། དེ་ཡང་ དང་ཕུ་གི་དུས་
ལུ་

སར་

དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོའི་སྤྲུལ་པ་ཇོ་མོ་རེ་མ་ཏི་གཟུགས་ལུ་སྤྲུལ་ཏེ་
བྱོན་པའི་ལོ་རྒྱུས་

ས་གནས་ར་འདི་ཟེར་

གཏམ་རྒྱུས་ནང་བཤད་སྲོལ་ཡོད་དོ་བཟུམ་

རེ་མ་ཏི་ཟེར་མིའི་

མཚན་ལས་དྲངས་ཏེ་ གཡུས་ཀྱི་མིང་རེ་ཏི་ཟེར་བཏགས་བཏགསཔ་མེན་ན་མནོཝ་མས།
ཡང་གོང་ལུ་ཞུ་མིའི་འཕྲོ་ལས་

རྒྱ་ནག་གི་

གྲུབ་རྟགས་བསྟན་པའི་རིམ་པ་ཡང་

རྡོ་རྗེ་འཛིན་པ་སྔགས་འཆང་ཆེན་པོ་ཚུ་གིས་

གྲུབ་ཐོབ་རྣ་དུམ་གིས་རྣམ་ཅོག་གཡས་པ་བཅད་དེ་

ཀརྨ་ པ་པཀྴི་ལུ་ཕུལ་མི་དང་བླ་མ་རྒྱ་རས་པ་གིས་ ཀོམ་རློན་རོགས་གསུམ་གྱི་མི་ནོར་ག་ར་

དགེ་ཡགས་ཆུ་ཐར་གྱི་ བྱག་ལས་བཏོན་མི་དང་ བྱང་སྟོང་ཟམ་གྱི་ཆུ་ལུ་ཆོས་གོས་ཟམ་སྦེ་
དཔག་སྟེ་ ཆུ་གི་ཟམ་སྦེ་བརྒལ་མི་དང་ དོན་གཅོད་བྱག་ལུ་འབུདཔ་བརྐྱབས་ཏེ་མི་ནོར་ཐར་

བའི་ལམ་བཏོན་མི་དང་ མཛོ་ལུང་མཚོ་སྒོར་གྱི་ལྷ་འདྲེ་ དམ་ལུ་བཏགས་པ ལ་སོགས་པ་
མཛད་ནུག

ནམ་མཁའ་འོད་ཟེར་གྱི་སྐབས་ལུ་

དགོན་པ་ཉམས་དགའ་སྟེང་ཟེར་མི་མེ་གིས་འཚིགས་ཏེ་

དགོན་པ་འཚིགསཔ་ད་ཐུགས་ཚ་གྱང་མ་མཛད་པར་
མཛད།

དགོན་པ་འཚིགསཔ་ད་བསྐོར་ར་མཛདཔ་ལས་

མེ་གིས་མ་འཚིགས་པར་བྱུང་བྱུངམ་ཨིན།
མཛདཔ་ད་
ཁྲོལ་ལུ་

དཔེ་ཆ་འཚིགསཔ་ད་ཐུགས་ཚ་གྱང་
མགོན་པོ་ཕྱག་བཞི་པའི་གཞུང་

མེ་རག་རྩེ་མོའི་དགོན་པ་བཏབ་སྟེ་ཕྱག་ལཱ་

ཆོས་གོས་ཉི་ཟེར་ལུ་དཔྱངས་བཞགཔ་ཨིན་པས།

ཡོན་བདག་སྦེ་སར་བྱོནམ་ད་

བུས་ཆུ་བཟེདཔ་ད་

བླ་མ་བཀྲ་ཤིས་ཀྱིས་ཁྲག་

ཁྲག་ཁྲོལ་གི་ཆུ་བབ་སར་འཁྱུ་སྟེ་ལག་པའི་སྙོམ་

ཆུའི་ཛམ་བྷ་ལ་རང་བྱོན་རིལ་ཏེ་

དེའི་ཤུལ་མ་དགོན་པ་ཇོ་མོ་སྒང་མེ་གིས་འཚིགསཔ་ད་
འཚིགས་པར་ མེའི་སྦུག་ལས་འཕུར་ཏེ་བྱོནམ་ད་

ལག་སྙོམ་ནང་བྱོན་བྱོན་ཨིན་པས།

ཛམ་བྷ་ལ་རང་བྱོན་དེ་མེ་གིས་མ་

ཆོས་གྲགས་ཀྱིས་ཐོབ་ཡོདཔ་ཨིན། དེ་

ལུ་མནོ་བསམ་བཏང་པ་ཅིན་ བླ་མ་ལུ་མཐུ་སྟོབས་ཆེ་མི་དང་ཡོན་བདག་དད་མོས་གུས་ཆེ་མི་
གཉིས་མཆོད་ཡོན་དད་དམ་གཙང་ཞིང་མཐུན་པའི་འབྲས་བུ་ཨིནམ་འོང་ནི་མས།

གྲུབ་རྟགས་དེ་བཟུམ་སྟོན་མི་ བླ་མའི་གདུང་རིགས་དང་ རྒྱ་རས་པའི་ཡང་སྲིད་རིམ་བྱོན་གྱི་

ཤར་ཕྱོགས་བཀྲ་ཤིས་སྒང་རྫོང་གི་ཆགས་རབས།
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གྲས་ཨིནམ་སྦེ་ཡོངས་གྲགས་ཡོད་མི་ མེ་རག་བླ་མ་བློ་གྲོས་རྒྱ་མཚོའམ་ སྐུ་ན་ཆུང་ཀུའི་
དུས་ལུ་ནག་སེང་ཟེར་ཞུ་མི་དེ་ ཆོས་རྗེ་བློ་བཟང་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་ལས་ རབ་ཏུ་བྱུང་

སྟེ་དགེ་ཚུལ་གྱི་སྡོམ་པ་དང་ ཐོས་བསམ་གྱི་རིམ་པ་ཚུ་ག་ར་མཐར་ཕྱིན་པ་མ་ཚད་ རྒྱལ་བ་
གོང་ས་ལྔ་པ་ཆེན་པོ་

བློ་བཟང་རྒྱ་མཚོའི་ཞབས་ས་ལས་བསྙེན་རྫོགས་བསྒྲུབས་

དབང་

ལུང་ཁྲི་གསུམ་གྱི་བཀའ་ཆོས་ ཡོངས་རྫོགས་དང་ དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་མང་རབས་ཅིག་

བསྟེན་ཏེ་ ཆོས་ཀྱི་སྒྲོ་འདོགས་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་བཅད་དེ་ ལོག་འཁྲུངས་གཡུས་མོན་ མེ་
རག་སག་སྟེང་ལུ་ལོག་སྟེ་ སྐུ་གོང་མའི་དགོན་པ་གཉིས་བདག་འཛིན་མཛད་བཞུགས་ནུག

དེའི་སྒང་ ཐག་ཉེ་ཐུང་ག་ར་ཆོས་ཞུ་མི་དང་ གཞན་ཡང་ཆོས་སེམས་ཡོད་མི་ མོན་ལ་འོག་
གཡུས་གསུམ་ལ་སོགས་པ་ལས་ དགེ་སློང་ནང་འཛུལ་མི་མ་ཤོང་། ལྷག་པར་དུ་ ལྷོ་མོན་
ཤར་ཕྱོགས་ལུ་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་དར་ཞིང་རྒྱས་ཐབས་ལུ་ མེ་རག་གི་གཡུས་ཀྱི་ཉེ་
འདབས་ལུ་ཡོད་མི་

མོན་རྟ་ཉང་ཟེར་ས་ལུ་

བསྟན་པའི་གཞི་མ་དགེ་འདུན་པའི་ཀུན་ར་

ཅིག་ གསར་བསྐྲུན་གྱི་ཕྱག་ལཱ་རྒྱ་སྦོམ་སྦེ་བརྩམ་ཡོད་པའི་དུས་ལུ་ ཤར་ཕྱོགས་འཁོར་ལོ་

རྩིབས་བརྒྱད་ཀྱི་ མི་དྲག་ཞན་ཆེ་ཆུང་མེདཔ་ག་ར་ དཔལ་ལྡནའབྲུག་པའི་མངའ་འོག་ལུ་
བསྡུ་བའི་ དུས་ལུ་བབས་ཏེ་ ཀྲོང་གསར་དཔོན་སློབ་ཆོས་རྒྱལ་མི་འགྱུར་བརྟན་པའི་འཕྲིན་
ལས་ཀྱི་དམག་དཔོན་ འགྲན་ཟླ་མེད་པ་
ལུང་ཕྱོགས་སོ་སོ་ལུ་དབང་སྒྱུར་མཛད་མི་

བླ་མ་རྣམ་སྲས་འཁོར་དམག་དཔུང་ཚུ་གིས་

རྒྱལ་པོ་རྗེ་དཔོན་ཡོད་རིགས་རྣམས་ དྲག་པོའི་

དམག་དཔུང་བཙུགས་ཏེ་ ཞི་དྲག་དབང་གསུམ་གྱི་ཐབས་མཁས་ལས་ ག་ར་མངའ་འོག་
ལུ་བསྡུཝ་ད་འཛིངས་འཁྲུགས་ལངམ་ལས་བརྟེན་

མེ་རག་བླ་མ་དཔོན་གཡོག་ཚུ་ག་ར་

འདྲོགས་ཏེ་ མོན་ལ་འོག་གཡུས་གསུམ་ལུ་ཟུར་ཏེ་བཞུགསཔ་ད་ དེ་ཁ་གི་སྦྱིན་བདག་དང་
བུ་སློབ་ཚུ་གིས་ཞབས་ཏོག་ཞུ་སྟེ་

ཧེ་མ་མེ་རག་དགོན་པ་གསརཔ་བཞེངས་ནི་

འཆར་

གཞི་བརྩམས་ཡོད་མི་ཅོག་འཐདཔ་སྦེ་ མོན་ལ་འོག་གཡུས་གསུམ་ལུ་ཡང་ད་ལྟོ་ཡོད་མི་རྟ་
ཝང་རྫོང་དེ་བཞེངས་ནུག

སློབ་གདུང་རྡོ་རྗེ།
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མེ་རག་བླམ་ནག་སེང་གི་སྦྱིན་བདག་ སྐམ་རློན་རོགས་གསུམ་གྱི་རིགས་ལས་
མཆེད་པའི་ མེ་རག་སག་སྟེང་དང་སྒམ་རི་ལུང་པའི་མི་སྡེ་ཚུ་ བླ་མ་རྣམ་སྲས་
དམག་གིས་དྲག་པོའི་སྒོ་ལས་ ཆོས་རྗེ་འབྲུག་པའི་མངའ་འོག་ལུ་བཙུགས་པ་
ལས་བརྟེན་ བླམ་ནག་སེང་གིས་འཕན་ཡུལ་དྲུང་འཚོ་དང་ སྡེ་ཛམ་ལྷའི་བོད་
དམག་རྒྱབ་དཔུང་སྦེ་ཁྱིད་འོང་བའི་ལོ་རྒྱུས།

བླ་མ་རྣམ་སྲས་ཁོ་རང་ དུས་སྐབས་འདི་གི་སྔོན་མ་ སྒམ་རི་ར་དོའི་རྒྱལ་པོ་ཁམས་པ་ཇོ་བོ་
ཟེར་མི་ལུ་ སྲསམོ་གཅིག་ལས་མེད་པར་གདུང་བརྒྱུད་བཟུང་མི་སྲས་མེད་པར་རྒྱལཔོ་
འདི་གི་སྲས་མོའི་རྨགཔ་སྦེ་བཙུགས་རུང་སྲསམོ་དང་ཡབ་རྒྱལ་པོ་གཉིས་ཆ་རང་
བརྟན་པར་གཤགས་སོངཔ་ལས་བརྟེན་
ཕེབས་ཞིནམ་ལས་

སྐུ་ཚེ་མ་

བླ་མ་རྣམ་སྲས་ཁོ་རང་ལོག་སྟེ་ཚ་ཚེ་དགོན་པར་

སྒམ་རི་ལུང་པའི་མི་སེར་བློན་འབངས་ཚུ་གིས་ཁོ་ལུ་དད་པ་དག་སྣང་

ག་དེ་འདུག་ག་གཟིགསཔ་ད་

མེ་རག་བླམ་ནག་སེང་ཟེར་མི་དེ་ནི་

དགའ་ལྡན་བླ་མའི་བུ་

སློབ་ཨིནམ་ལས་ ཁོ་གིས་ག་འདེ་འབད་འོང་ག་བལྟ་དགོ་པས་ཟེར་ཐུགས་བཞེད་གནང་

སྟེ་ དམག་དཔུང་དུམ་གྲ་ཅིག་ཁྱིད་དེ་ མེ་རག་ཧོངས་ལུ་བྱོནམ་ད་ བླ་མ་ནག་སེང་གྲྭ་པ་བུ་
སློབ་དང་གེ་ར་གཡུས་ཐོན་ཏེ་ ལ་འོག་གཡུས་གསུམ་ཐལ་ཟེར་མི་དེ་ཡང་ ཆོས་རྗེེ་འབྲུག་

པའི་དམག་དཔུང་གིས་ ལུང་ཕྱོགས་སོ་སོ་ལུ་དབང་མི་ རྒྱལ་པོ་དང་འགོ་དཔོན་ཚུ་ རིམ་པ་
བཞིན་དུ་དམ་བཏགས་ཏེ་བཅོམ་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཡོངས་གྲགས་སྦེ་རང་གོཝ་ལས་ འདྲོག་པའི་
ཤུགས་ཀྱིས་བྱོག་ཡར་སོངཔ་ཨིན་པས།

དེ་སྒང་བླམ་ནག་སེང་གི་མི་སེར་ཆ་ཁྱབ་ མགུ་གཏད་སའི་བླམ་དང་བློ་གཏད་པའི་ཕམ་བཟུམ་
ཅིག་སྦེ་རེ་བ་བསྐྱེད་དེ་ མེ་རག་མདོ་བཞི་དང་ སག་སྟེང་གླིང་གསུམ་པ་ཚུ་ག་ར་ སེམས་མ་
དགའ་བར་ཚ་འགྱང་འབད་སྡོད་པའི་བར་ན་

བླ་མ་རྣམ་སྲས་ཀྱི་དམག་གི་དཔུང་ཚོགས་ཚུ་

མེ་རག་གཡུས་དེ་ཁར་ལྷོད་དེ་ འབྲོག་པའི་མི་ཚུ་ རི་ཁར་སྡོད་པའི་མི་སྦེ་ ཧེ་མ་མཐོང་རང་
མ་མྱོང་བའི་གོ་མཚོན་ཚུ་མཐོངམ་ད་

འདྲོག་པའི་ཤུགས་ཀྱིས་མགོ་སྒུར་ཏེ་

བཏགས་མ་ཚུགས་པར་ཡོད་མི་རྒྱལ་པོ་ཚུ་ཡང་
བཏགས་ནུག

ཧེ་མ་མགུ་

དེའི་ཞོར་ཁར་ཆོས་རྗེ་འབྲུག་པ་ལུ་མགུ་

མདོར་བསྡུ་བ་ཅིན་ སྒམ་རི་ལུང་པའི་རྒྱལ་པོ་ཇོ་བོ་དང་ བས་ཚོ་གསུམ་ཝང་སེང་ཀུང་པ་ཟེར་
མོའི་གཡུས་ལས་ ཟུ་གི་དང་ སེར་ཀོང་། རྡོར་རྒྱལ་ཟེར་མི་རྒྱལ་པོ་གསུམ་དང་རག་མ་གེང་

ཤར་ཕྱོགས་བཀྲ་ཤིས་སྒང་རྫོང་གི་ཆགས་རབས།
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རའི་རྒྱལ་པོ་ སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོ་ཟེར་མི་ཚུ་ བླམ་རྣམ་སྲས་སྐུ་མདུན་ལུ་བཅར་ཏེ་ མེ་རག་
སག་སྟེང་མན་ཆད་དང་ བུས་མཁར་ཡན་ཆད་ སྒམ་བུ་ཆུའི་ཕར་ཚུར་ལུ་གནས་བཅགས་ཏེ་
ཡོད་མི་གཡུས་གེ་ར་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་མངའ་འོག་

མགུ་བཏགས་ཚུགས་ཏེ་ བླམ་

རྣམ་སྲས་དཔུང་ཚོགས་ཚུ་ལོག་སྟེ་ བྱི་རི་ཟོར་ལུ་རྫོང་གསར་བཞེངས་ཀྱི་ཕྱག་ལཱ་འཕྲོ་མཐུད་
གནང་བཞུགས་ནུག

བྱི་རི་ར་རྫོང་གི་ཕྱི་ལས་ ཐག་ཉེ་རྒྱང་ག་ཏེ་ལས་འབད་རུང་ཕྱི་དགྲ་གིས་གནོད་མི་ཚུགས་

ནི་དོན་ལུ་ ཁོར་ཡུག་གི་བརྩིག་པའི་ལྕགས་རི་བསྐོར་བའི་ནང་ལོགས་ལས་ ཕྱི་དགྲ་གིས་མི་
གནོད་པའི་སྲུང་སྐྱོབ་གོ་མཚོན་འཕང་ངོ་བདེ་ཐབས་ལུ་
ལྕགས་རི་བརྩེགས་

སྐར་ཁུང་ག་དེ་མང་མང་ཡོད་པའི་

གཞན་ཡང་རང་ཕྱོགས་བཙན་སྲུང་གི་ཞལ་བཀོད་དང་

དགྲ་ཆས་

མཚོན་ཆའི་ཅི་རིགས་སྣ་ཚོགས་བསགས་མངའ་འབངས་ཚུ་རང་བཞིན་གྱིས་བསྡུས་
ཚར་ཏེ་ དམག་འཐབ་སྟེ་བཙུགས་པའི་མི་སེར་ལས་ དཔྱ་ཁྲལ་འོང་བབ་

འབྲུ་དང་བལ་

ཤ་ མར་ཁྲལ་ཚུ་ལོ་བསྟར་ བསྡུ་ནི་གི་གྲལ་གྱི་འབོར་ཚད་གཏན་འཁེལ་བཟོ་སྟེ་ཐོ་བཀོད།
དཀར་ཕྱོགས་ཀྱི་བྱ་བ་གོང་འཕེལ་དང་ཆོས་མིན་གྱི་ལཱ་དང་བྱ་བ་ཚུ་
ཆོགཔ་སྦེ་བཀག་སྟེ་

མི་སེར་ག་དེ་སྦེ་འཛིན་སྐྱོང་འབད་ནི་ཨིན་ན་གི་

རྩ་བ་ལས་འབད་མ་

སྒྲིག་ལམ་རྣམ་

གཞག་རྩོམ་བསྒྲིགས་འབད་ཡོད་མི་དེ་ལུ་ དང་ལེན་འབད་དེ་ཟླ་ངོ་བརྒྱད་དེ་ཅིག་སོང་ནུག

ཆོས་ཀྱིས་རྒྱལ་པོ་ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་གྱིས་ ཞི་རྒྱས་དབང་དྲག་
གིས་བཏུལ་ཏེ་ཐེད་ཐིམ་སྤར་གསུམ་སོགས་ ཆོས་རྗེ་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་
གདུལ་བྱར་བསྒྱུར་ཚར་ཏེ། དེ་དང་ཅོག་འཐདཔ་སྦེ་རིམ་གྱིས་ ཉི་འོག ་ཤར་
ཕྱོགས་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཆོས་རྩེ་འབྲུག་པའི་གདུལ་ཞིང་ལུ་བསྒྱུར་བའི་ལོ་རྒྱུས།

དེ་ཡང་ ཆོས་འཁོར་རབ་བརྟན་རྩེ་ནི་ ངག་དབང་ཆོས་རྒྱལ་གྱིས་སྲས་ཡོངས་འཛིན་ངག་གི་
དབང་ཕྱུག་གི་གདན་ས་

ཆོས་རྗེ་འབྲུག་པའི་ཁོངས་སུ་ཨིནམ་ལས་

བསྟན་པ་བསྐོ་བཞག་མཛད་དེ་ རྫོང་རྒྱ་བསྐྱེད་འབད་བཞེངས་ཞིན་ན་
བསྟན་པ་བཙུགས་ཏེ་ཡོདཔ་ལས་

སྤྱི་བླ་མི་འགྱུར་

ཆོས་རྗེ་འབྲུག་པའི་

རིམ་གྱིས་ཤར་རྫོང་དྲུག་འདི་ཆོས་རྗེ་འབྲུག་པའི་མངའ་

འབངས་ལུ་འགྱུར་བའི་ ལུང་བསྟན་དུས་ལུ་བབས་ཏེ་ སྤྱི་ལོ་ ༡༦༤༦ རབ་བྱུང་ ༡༡ པ་
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མེ་ཁྱི་ ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་དགུང་ལོ་ ༥༣ བཞེས་པའི་ལོར་

སློབ་གདུང་རྡོ་རྗེ།

ཤར་ཕྱོགས་ཁ་གླིང་རྒྱལ་

པོ་བདེ་བ་དང་ འབྲུག་རྒྱལ་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ ས་ཆ་དང་འབངས་མི་སེར་སྐོར་ལས་མ་འཆམ་
པར་

བོད་དགའ་ལྡན་པའི་སྡེ་སྲིད་ལུ་ཞུ་བར་སོངམ་ལས་

ལྷ་ས་ལས་དཔོན་ཆེན་གཉིས་

གནང་མི་ཁྱིད་དེ་ ཁ་གླིང་ལུ་ལྷོད། ཁ་གླིང་རྒྱལ་པོ་བདེ་བ་དང་འབྲུག་རྒྱལ་གཉིས་བདེན་རྫུན་

ཕྱེཝ་ད་ ལྷོ་བོད་ཀྱི་སྐད་གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་ བརྡ་མ་འཕྲོད་པའི་སྟབས་ཀྱིས་ལོ་རྒྱུས་ག་
དེ་སྦེ་འབད་རུང་ མོན་སྐད་ཧ་མ་གོ་བར་སྐད་བསྒྱུར་འབད་དགོཔ་ཐོན་ཏེ་

འབྲུག་རྒྱལ་གྱི་

ཧོངས་ལས་བོད་འབྲུག་པའི་བླ་མ་ཐུབ་བསྟན་པད་དཀར་གྱི་བུ་རྣམ་སྲས་རྡོ་རྗེ་དང་ ཁ་གླིང་
རྒྱལ་པོ་བདེ་བའི་ཧོངས་ལས་

རྟ་ཝང་བླ་མ་ཆོས་དབྱིངས་རྒྱ་མཚོ་གཉིས་སྐད་སྒྱུར་པ་སྦེ་

བདེན་རྫུན་ཕྱེཝ་ད་བདེན་རྫུན་ཅོག་འཐད་ནུག

ཨིན་རུང་

མོན་དང་བོད་སྐད་ཀྱི་ཁྱད་པར་

གྱིས་ འབྲུག་རྒྱལ་གྱི་ཧོངས་ལས་ གསལ་དྭངས་ཁུངས་ཆོད་པའི་ཚིག་བཤད་མི་ ལྡིང་
དཔོན་གཉིས་ཡིད་མགུཝ་ད་རྒྱལ་པོ་བདེ་བ་ཡིད་མ་རངས་པར་

ཕྲག་དོག་གིས་དཔོན་

གཉིས་ལུ་ཧས་བཏགས་འཚོལ་ཏེ་ ཁྱེད་དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་པའི་དཔོན་རང་ཨིན་རུང་ ཞབས་

ཏོག་བསྙེན་བཀུར་གྱི་ཚོགས་ཆང་ཅིག་ཡང་དྲངས་མི་མིན་འདུག བླ་མ་རྣམ་སྲས་ལུ་ བུམོ་
ལེ་ཤ་ཅིག་གིས་ཚོགས་ཆང་དྲང་མི་འདུག་
ཁྱིད་དེ་བཞེས་སྒོ་ལྷམ་པ་སྣ་ཚོགས་

ཁྱེད་ངེ་གི་ཁྱིམ་ནང་བྱོན་ཟེར་ཞུ་སྟེ་

ཁྱིམ་ནང་

ལྷག་པར་ཆང་ཨ་རག་ཚུ་ལེ་ཤ་ཅིག་དྲངསམ་ལས་

དཔོན་གཉིས་ཆང་གིས་ར་བཟིས་ཏེ་ བློ་རང་དགར་སླབ་ལས་ བདེ་བ་གིས་གནས་སྐབས་
ཐོབ་ནི་མས་མནོ་སྟེ་ཧས་བཏགས་འཚོལཝ་ལས་
གསོལ་སྟོན་ཚུལ་ཙམ་ཅིག་མ་གཏོགས་
བུམོ་བཟུམ་མེད་ཟེརཝ་ལས་

ངེ་གི་ཁྱིམ་ནང་གདན་འདྲེན་ཞུ་སྟེ་

བླ་མ་རྣམ་སྲས་ཀྱི་ཚོགས་ཆང་དྲངས་མི་

དཔོན་གཉིས་ཀྱིས་

གཡུས་སྟོད་དར་མ་དར་ཕི་ལུ་ཡོད་ཟེརཝ་ལས་
གཡོག་ཚུ་གོམ་ག་འཁྱམས་མེད་པར་སོང་སྟེ་

ལྷའི་

དེ་བཟུམ་གྱི་འཇའ་རིམ་ཡོད་ག་ཟེར་

ལྟ་བར་འགྱོ་ཤིག་ཟེར་སླབ་སྟེ་

དཔོན་

བླ་མ་རྣམ་སྲས་ཀྱི་སྙིང་མཐུན་བུམོ་ལྷ་དང་

འདྲཝ་གཉིས་ཁྱིད་དེ་ ཕྱཱ་དང་ཧུ་རྐྱབ་སྟེ་འོངམ་ལས་ བླ་མ་རྣམ་སྲས་ཐུགས་དོགས་པ་ཟ་སྟེ་
ཉེས་མེད་པར་བུམོ་ཚུ་ལུ་དེ་སྦེ་འབད་དེ་མི་བཏུབ་མནོ་

ཧུ་ལན་རྐྱབ་འཇལཝ་ལས་ལྡིང་

དཔོན་བསྟན་སྲུང་མི་གིས་ ང་ལུ་མི་རྩིས་མ་བཏབ་པར་ ཧུ་ལན་འཇལ་ཏེ་འོངམ་ད་ བླ་མ་
རྣམ་སྲས་ཀྱིས་ཡང་གྲྭ་པ་རྟོགས་ལྡན་གཉིས་ཁྱིད་དེ་ཕྱིར་ཐོན་འོངམ་ལས་
འཁོར་ཚུ་གིས་གྲྭ་པ་རྟོགས་ལྡན་གཉིས་ དེ་ཁ་རང་བསད་བཏང་ནུག

ལྡིང་དཔོན་དང་

ཤར་ཕྱོགས་བཀྲ་ཤིས་སྒང་རྫོང་གི་ཆགས་རབས།

དེ་ལས་

བླ་མ་རྣམ་སྲས་ཀྱིས་

བརྐྱབས་ལས་
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ལྡིང་དཔོན་གྱི་དོན་ཧིང་གུར་སྒྲོ་གཟུགསམ་ཤུགས་སྦེ་

ཤི་སོང་ཡི་མནོ་འཇིགས་སྐྲག་གི་ཐོག་ལས་བྱོགཔ་ད་

ལྡིང་དཔོན་དེ་ལུ་

མཚོན་སྲུང་ལེགས་ཤོ མ་ཡོདཔ་ལས་ མ་ཤི་བའི་ལོ་རྒྱུས་གོ་རུང་ དགའ་ལྡན་པ་གིས་བསྐོས་
པའི་དཔོན་ཨིནམ་ལས་ མཇུག་ནམ་ཕུགས་ལུ་རྩད་གཅོད་བཏང་སྟེ་ ནག་ཉེས་འོང་མནོ་སྟེ་
ལ་འོག་གཡུས་གསུམ་དང་

ཀུ་རི་ལུངམ་བརྒྱུད་དེ་ཀྲོང་གསར་ལུ་ལྷོད་དེ་

འགྱུར་བརྟན་པའི་ཞབས་སར་བཅར་ཏེ་
དབུ་ཅོག་མཛད་དེ་
གསུངས་ཏེ་

དཔོན་སློབ་མི་

ལོ་རྒྱུས་དྲི་བ་གསུངས་མི་ཚུ་ཁ་གསལ་ཞུཝ་ལས་

ཁྱོད་བླ་མ་ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་ཞབས་སར་བཅར་དགོཔ་འདུག་ཟེར་

བླམ་རྣམ་སྲས་དཔོན་སློབ་ཕྱག་ཞུས་ཏེ་སྤུངས་ཐང་ལུ་ལྷོདཔ་ད་

སྡེ་པ་དབུ་

མཛད་ཀྱིས་ཁྱིད་དེ་ ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་སྐུ་མདུན་བཅར་ཏེ་ཞལ་མཇལཝ་ཙམ་
གྱིས་སྤྱན་རས་གཟིགས་དངོས་ཀྱི་སྣང་བ་ཤར་ཏེ་ མི་ཕྱེད་པའི་དད་པ་ཐོབ་ནུག

དེ་ལས་ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་གིས་བཀའ་གནང་སྟེ་ ཁྱོད་སྐྱེས་ས་སྡོད་ས་ག་ལས་ཨིནམ་ ནཱ་
ལུ་ག་དེམ་ཅིག་འབད་འོང་ཡི་ཟེར་གསུངམ་ད་
རྒྱལ་རབ་བརྟན་རྩེ་ལས་ཨིན།
ཤར་ཕྱོགས་ཚ་ཚེ་ལས་ཨིན།

ཞུ་ལན་ལུ་

གཡུས་བཅད་དབུས་གཞུང་

ཨ་པའི་མིང་ཐུབ་བསྟན་པད་དཀར་ཟེར་སླབ་ཨིན།

སྐྱེ་ས་

ངེའི་ཨ་པ་གྲ་སྡིང་པོ་ཆེ་ལས་འབྲུག་པ་སྤྲུལ་སྐུ་སྙན་གྲགས་

དཔལ་བཟང་གིས་ ཤར་ཕྱོགས་མོན་གཡུས་ལུ་ དགོན་སྡེ་ཡོད་མི་ཚུ་གི་བླམ་སྦེ་བསྐོས་ཏེ་
བཏང་བཏངམ་ཨིན། ང་ཡང་ ཨ་པའི་དགོན་སྡེ་ཚུ་བདག་འཛིན་འབད་དེ་སྡོདཔ་ད་ དགའ་

ལྡན་པའི་སྐུ་ཚབ་དང་ ཁ་གླིང་རྒྱལ་པོ་བདེ་བ་ཚུ་གིས་ མིག་ཚ་སྟེ་སེམས་ཁར་མ་བརྐྱབས་
པར་ བླ་མའི་སྐུ་མདུན་ལུ་འདི་ཕྱི་གཉིས་ཀྱི་སྐྱབས་ཞུ་བར་འོངམ་ཨིན་ཟེར་ཞུཝ་ད་ བླ་མས་
ཁྱོད་ཀྱི་ཨཔ་ཐུབ་བསྟན་པད་དཀར་དེ་
དཔོན་གྱིས་གདན་འདྲེན་ཞུ་ཡོདཔ་ད་
སྒར་སྤོ་སྟེ་འགྱོཝ་ད་

ང་ར་ལུང་ལུ་ཡོདཔ་ད་

ཡང་འབྲོག་སྒང་གསུམ་ལུ་

མ་ཎིའི་དགེ་བསྐུལ་ཆེན་པོ་

སྣང་དཀར་རྩེའི་སྡེ་པ་ཁྲི་
ང་བཅས་དཔོན་སློབ་

ཐུབ་བསྟན་པད་དཀར་གྱི་བུ་ཨིན་པས་

ཟེར་ ཐུགས་མཉེས་མཛད་དེ་ སྐྲ་ཕུད་བཞེས་དབང་ལུང་མན་ངག་ཚུ་གེ་ར་གནང་སྟེ་ རྡོ་རྗེ་

འཛིན་པ་བཀོད་དེ་བཀྲ་ཤིས་མངའ་གསོལ་མཛད་ སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་དང་མཆོད་ཆས་ཚུ་

གནང་སྟེ་ ཉིམ་ཤར་ཕྱོགས་ལུ་བསྟན་པ་སྤེལ་ཟེར་བཀའ་ལུང་གནངམ་ལས་ ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་
གཡུས་འདི་ཁར་ སྟོབས་ཀྱིས་འཁོར་ལོ་སྒྱུར་བའི་རྒྱལ་པོ་ཚུ་རང་རང་སོ་སོའི་སྟོབས་མངའ་

སློབ་གདུང་རྡོ་རྗེ།
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ཐང་ལུ་ངལ་རངས་ཏེ་ ང་ཆེ་ང་དྲག་ཟེར་གཅིག་གིས་གཅིག་འོག་ལུ་བཙུགས་མ་ཚུགས་པར་

ང་རྒྱལ་ལངས་སྡོད་མི་གཡུས་འདི་ཁར་དྲག་པོས་ཚར་མ་གཅོད་ན་ ཞི་བའི་སྒོ་ལས་བསྟན་པ་
སྤེལ་མི་ཚུགས་ནི་འདྲས་ཟེར་ཞུཝ་ད་ ཞབས་དྲུང་གི་ཞལ་ལས་ཕྱིས་སུ་ངེ་གི་བསྟན་པ་ཤར་
ཕྱོགས་སུ་

གསུངས་ནུག

རྒྱས་པའི་ལུང་བསྟན་ཡོདཔ་ལས་

ཁ་གླིང་རྒྱལ་པོ་སོགས་གཡུས་ཕྱོགས་སོ་སོ་ལུ་

སྙིང་སྟོབས་མ་ཞནམ་ཅིག་འབད་ཟེར་

མངའ་དབང་སྒྱུར་མི་རྒྱལ་པོ་ལ་ལུ་ཅིག་

འཁོར་དང་བཅས་པ་དྲག་པའི་དམག་གིས་ཚར་བཅད་ཚརཝ་ལས་

ལུང་ཕྱོགས་འདི་ཁར་

ཡང་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་གདན་ས་ འཕྲལ་ལུ་ཕན་པའི་སྲིད་དང་མཐར་ཐུག་ལུ་ཕན་པའི་

ཆོས་ ཆོས་སྲིད་ལུགས་གཉིས་འཁོར་ལོ་བསྒྱུར་བའི་གནས་ ཕྱིའི་དགྲ་གིས་གཏོར་བརླག་མི་
བྱུང་ནི་དོན་ལུ་

ས་བཙན་དང་འདོད་ཡོན་ལོངས་སྤྱོད་ ངམ་ངམ་ཤུགས་ཀྱིས་བསྡུ་ཚུགས་

པའི་ས་ཆ་ ས་སྒོ་གནམ་སྒོ་རི་གསུམ་བཟང་ཤོས་ བཀྲ་ཤིས་པ་དང་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་ས་
ཆ་ཅིག་ ག་ཏེ་བཟང་ག་ཟེར་འཚོལ་ཏེ་འབདཝ་ད་ ཝེང་མཁར་གྱོང་སྟོད་རྒྱལ་པོ་དང་ གྱོང་
སྨད་རྒྱལ་པོ་བློན་འབངས་འཁོར་གེ་ར་གིས་ བསམ་བློ་མགྲིན་གཅིག་གི་ཐོག་ལས་ ཧེ་མ་
ཆོས་རྗེ་འབྲུག་པའི་མངའ་འབངས་ལུ་འཛུལ་བའི་སྐབས་ལས་རྫོང་གི་ས་ཆ་ཝེང་མཁར་བས་
གནས་བཙན་ཤོས་འདི་ལས་གཞན་ཁར་མེད་

ཝེང་མཁར་གཡུས་ལུ་བཞེངས་པ་ཅིན་དྲག་

འོང་ཟེར་ ག་དེ་ཅིག་ཞུ་རུང་མ་གསན་པར་ ཝེང་མཁར་པ་གིས་ཞུཝ་བཞིན་དུ་ བླ་མ་རྣམ་
སྲས་ཁོ་རང་གིས་དཔོན་སློབ་མི་འགྱུར་བརྟན་པ་ལུ་ ཆོས་རྗེ་འབྲུག་པའི་རྫོང་འདི་ཝེང་མཁར་
པའི་གཡུས་འདི་ཁར་བཞེངས་པ་ཅིན་འོས་འབབ་ཡོདཔ་སྦེ་
འབངས་འཁོར་སྤྱི་མཐུན་གྱིས་ཞུཝ་མས་ཟེར་
དང་ས་བཙན་ནི་དེ་གིས་
བསྟན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་
ཕུགས་

ཝེང་མཁར་གྱི་རྒྱལ་བློན་

ཞུ་བའི་བཀའ་ལན་ལུ་ལུང་པ་འཛོམས་ཆེ་བ་

ཝེང་མཁར་ལུ་རྫོང་ཆགས་པ་ཅིན་

ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེའི་ལུང་

མཁར་གསུམ་འཛོམས་པའི་སྦུག་ལུ་བཞེངས་པ་ཅིན་

བསྟན་པ་ལུ་ཕན་ཐོག་སྦོམ་འོང་ཟེར་

མཇུག་ནམ་

གསུངས་མི་ཐོགས་ཁར་ཡོད་དེ་འབད་རུང་

རྫོང་གི་ས་སྒོ་རི་དང་ བྱག་ཚུ་གུར་སྦེ་ ཤུལ་མར་རྫོང་རྒྱ་བསྐྱེད་འབད་དགོ་པ་ཅིན་ སྒོ་དོག་

ནི་མས་ཟེར་ཐུགས་བསམ་བཞེས་ཏེ་ སྤྱི་ལོ་ ༡༦༤༦ ལོ་ལུ་ རྟེན་འབྲེལ་གྱི་ཚུལ་མ་ཉམས་
ཙམ་ཅིག་སྦེ་ རྫོང་ཆུང་ཅིག་བཞེངས་ཏེ་དེ་ཁར་ རྫོང་སྲུངཔ་དབུ་མཛད་དམ་ཆོས་རབ་རྒྱས་

ཤར་ཕྱོགས་བཀྲ་ཤིས་སྒང་རྫོང་གི་ཆགས་རབས།
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བསྐོ་བཞག་མཛད་དེ་ བླ་མ་རྣམ་སྲས་འཁོར་ཚུར་བྱི་རི་ཟོར་ལུ་བྱོན་ནུག
བྱི་རི་ཟོར་ལུ་རྫོང་བཞེངས་སྦེ་

ཤར་ཕྱོགས་ལུང་པའི་རྒྱལ་པོ་ཚུ་དང་

གཙོ་ཅན་དྲག་མོས་

ཡོད་ཚད་ཅིགཔོ་བཀུག་སྟེ་ མི་སེར་འཛིན་སྐྱོང་གི་ དཔྱ་ཁྲལ་ཕུལ་དགོ་པའི་རིམ་པ་ ག་ཅི་

དང་ག་ཅི་རང་ཕོགཔ་ཨིན་ན་དང་ སྒྲིག་ལམ་རྣམ་གཞག་གི་རྩ་ཁྲིམས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་
གཏན་ལུ་ཕབ་སྟེ་ རྫོང་གི་བཙན་ཆས་བཀོད་བཤམས་མཛད་དེ་བཞུགསཔ་ད་ ད་རུང་ལོ་མ་
འཁོར་བར་

ཟླཝ་བརྒྱད་དེ་ཅིག་མ་ལངམ་ལས་

བླ་མ་བློ་གྲོས་རྒྱ་མཚོའམ་མེ་རག་བླམ་

ནག་སེང་གིས་ གཡུས་མེ་རག་སག་སྟེང་ཚུ་ ཚ་ཚིའི་བླ་མ་རྣམ་སྲས་གཙོས་པའི་ ཆོས་རྗེ་
འབྲུག་པའི་དམག་དཔུང་གིས་གཏོར་བཅོམ་འབད་དེ་

ཆོས་རྗེ་འབྲུག་པའི་མངའ་འོག་

བཙུགས་པའི་ལོ་རྒྱུས་དང་ མོན་མཚོ་སྣ་རྫོང་དཔོན་ཆོས་མཛད་ལ་ཡང་ སྔོན་མ་ལས་བྱོག་
སྟེ་ བོད་ལུ་ལྷོད་ཡོདཔ་ལས་ གཞུང་དམག་གིས་གཏོར་བཅོམ་འབད་བའི་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་ བོད་

དགའ་ལྡན་པ་ལུ་ཞུཝ་ལས་བརྟེན་ བོད་ལས་དམག་དཔོན་འཕན་ཡུལ་དྲུང་འཚོ་ཟེར་མི་དང་
སྡེ་པ་ཛམ་ལྷ་ཟེར་མི་གཉིས་བཏང་སྟེ་

བོད་དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་པའི་དཔུང་དང་

མོན་པའི་

རིགས་ཀྱི་དཔུང་དམག་ཚུ་ཡང་ཁྱིད་འོང་སྟེ་ སྐྱི་ལིང་ཤིང་ལུ་དམག་སྒར་བཏབ་སྟེ་ དེ་ལས་
ཝེང་མཁར་གྱོང་སྟོད་ལུ་

འུར་འཐབ་ལས་ཝེང་མཁར་ལུ་ས་སྒོ་དོག་དྲགས་ཨིནམ་ལས་

འགག་སྲུང་པ་འབད་དེ་ གྱོང་སྟོད་རྒྱལ་པོ་སླ་ང་གི་རྒྱལ་མཁར་ནང་ལུ་ དབུ་མཛད་དམ་ཆོས་
རབ་རྒྱས་དཔོན་གཡོག་ཚུ་ཡོདཔ་ལས་ དབུ་མཛད་ཀྱིས་མེ་མདའ་བརྐྱབས་ཏེ་ བོད་དམག་
གསུམ་བསྟུདཔ་བསྟུདཔ་སར་བསད་དཔ་ལས་ ནང་ན་བརྫངས་མ་ནུམ་པར་ འུར་འབྱེལ་

འཐབ་སྟེ་སྐྱི་ལིང་ཤིང་ལུ་ལོག་ དམག་མི་མང་ཤོ ས་ཅིག་ཁ་གླིང་བྱི་རི་ཟོར་ལུ་སོང་སྟེ་ བྱི་རི་
རྫོང་མཐའ་བསྐོར་སྟེ་ ཤིང་གི་རྭ་བསྐྱོར་བསྐྱོརཝ་བཟུམ་སྦེ་ དམག་གིས་བསྐོར་ཏེ་རྫོང་ནང་

གི་བླམ་རྣམ་སྲས་ དཔོན་གཡོག་ཚུ་འབྱེལཝ་འཐབ་སྟེ་ ལ་ལུ་གཅིག་གིས་མེ་མདའ་དང་

ལ་ལུ་གཅིག་གིས་དུག་མདའ་འཕངམ་ད་ བོད་དམག་ཚུ་གིས་ཡང་གཅིག་ཤུལ་གཉིས་ཤུལ་
སྦེ་ གནམ་མཁའ་ལས་སེརཝ་བབ་དོ་བཟུམ་ དམག་ཤུགས་སྦོམ་སྦེ་ལངས་ནུག

དེའི་ཧེ་མ་ཁ་གླིང་པ་ཚུ་གིས་ བླ་མ་རྣམ་སྲས་ཀྱི་དཔུང་ལུ་རྒོལ་མ་ཐུབ་པར་ ཐབས་ཆག་

སྟེ་མགོ་སྒུར་བ་ཙམ་མ་གཏོགས་ ནང་སེམས་ཀྱི་གདིང་ལས་ མ་དགའཝ་བསྐྱེད་དེ་ཡོདཔ་

སློབ་གདུང་རྡོ་རྗེ།

114

ལས་ བླ་མ་ནག་སེང་དང་ བུས་མཁར་ཆོས་རྗེ་གཉིས་ཀྱི་གཡོ་འཕྲུལ་འབད་དེ་ བོད་དམག་

གིས་ ཁ་གླིང་པ་ལུ་ ཁྱེད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཆང་ལུ་དཔལ་དེ་ ཆོས་རྗེ་འབྲུག་པའི་གཞུང་ཕྱོགས་
ལས་

ང་བཅས་ཀྱི་ལག་པར་ཐོབ་སྟེ་ཡོད་ཟེར་

གཡུས་ཀྱི་གྱོན་ཆས་ཚུ་བཏོན་འབདཝ་ད་

ཁ་གླིང་པ་ཚུ་ཡོད་ཆས་དགའ་དྲགས་ཏེ་ ཁོང་གི་ངོ་ལོགཔ་ལས་ བོད་དམག་དང་ཁ་གླིང་པ་

ཁ་ཅིག་འབད་ལོག་སོངམ་ལས་བརྟེན་ བླ་མ་རྣམ་སྲས་ཐུགས་ལུ་ཚ་གྱང་བཞེས་ཏེ་ དེ་འཕྲོ་

ལས་ཚ་ཚིའི་གཡུས་བསྒྱིམས་ཏེ་ བྱོག་བྱོནམ་ད་སྟབས་ལེགས་ལྟས་དབང་གིས་ ཁ་གླིང་པ་
གིས་བསྒུག་སའི་ལམ་ཁར་མ་ཚུད་པར་ བྱོག་སྟེ་ཚ་ཚེ་ལུ་ཕེབས་ཚུགས་ནུག

བཀའ་བློན་དབུ་མཛད་ནོར་བུ་ཟུར་སྟེ་བྱོག་འགྱོཝ་ད་ བྱོག་འགྱོ་སའི་ལམ་ཕྱོགས་ཁ་གླིང་པ་
ཡོད་སར་ཚུད་དེ་ ཁ་གླིང་པ་གིས་བསད་དེ་མགོ་ལག་འབག་སྟེ་སོང་། དེ་ལས་ཁ་གླིང་པ་དང་
བོད་དམག་ཚུ་ཚ་ཚེའི་བླ་མའི་དགོན་པར་སྤུངསམ་ད་

བླ་མའི་ཧོངས་ཀྱི་ཚུར་འུར་འཐབ་སྟེ་

ལ་ལུ་ཅིག་བྱོན་ནི་སྦེ་ ནགས་ཚལ་སྦོམ་ཅིག་གི་སྦུག་ལུ་ གཡིབས་སྡོད་རུང་ ལ་ལུ་ཅིག་
བྱོག་མ་ཐར་བར་ལུས་སོངཔ་ལས་བརྟེན་ ག་ཅི་འབད་ན་མ་ཤེསཔ་ལོག་སོང་ནུག
བླམ་ཁོ་རང་དམག་དཔུང་གི་མཐའ་བསྐོར་བའི་སྦུག་ལུ་ཚུད་དེ་

བྱོག་ནི་དང་གཡིབ་ས་མ་

ཐོབ་ལས་ གནམ་མེད་ས་མེད་འདྲོག་ཏེ་འབྱེལ་སྐད་ཤོརཝ་ད་ ན་རང་ཐུང་གི་རྒྱལ་པོ་ནོར་བུ་
ཨ་ཆི་སྤུན་མཆེད་ཚུ་ དགའ་ལྡན་པ་གིས་བློ་གཏད་ཀྱི་ཕམ་བཟུམ་ཅིག་ཨིན་ཟེར་ ཁོ་ལུ་ངོ་
བཏོན་ཏེ་འཆི་བ་སྲོག་ལུ་མ་ཐུག་ཅིག་ཟེར་ གསོལ་བཏབ་ཀྱི་ཞུ་རྟེན་སྲོག་ནོར་དེ་ཡང་ སྔོན་

མ་ར་དི་ཁམ་པ་ཇོ་བོའི་ཕྱག་ལས་བྱུང་མི་ གཡུ་ཆེན་གྲུ་དཀར་ལ་སོགས་པ་ཕུལ་ཏེ་གསོལཝ་
བཏབ་ད་ སྲོག་ལུ་མ་ཐུགཔ་ཙམ་ཅིག་སྦེ་ རྐང་ལག་ལྕགས་བཀལ་ཏེ་ རྒྱབ་ཐག་མདུན་

ཐག་བཏགས་ དེའི་ཧེན་ལས་བཀའ་བློན་དབུ་འཛིན་ནོར་བུའི་མགོ་ཏོ་ ཁྲག་གིས་བསྒྱེས་མི་
གནམ་མཁར་འཕྱར་ཏེ་ དམག་གི་རུ་ཁ་བསྒྲིགས་ཏེ་དཔུང་ཚོགས་དང་བཅསཔ་སྦེ་ གཡུས་
ཚ་ཚེ་ཁོ་མ་ངང་རི་ལས་ ཝེང་མཁར་བཀྲ་ཤིས་སྒང་གི་སྐྱི་ལིང་ཤིང་ལུ་ཁྱིད་སོང་ནུག

དེའི་བསྒང་ དབུ་མཛད་དམ་ཆོས་རབ་རྒྱས་ཀྱིས་ཁྱིད་མི་ ཝེང་མཁར་པའི་དམག་དང་ བོད་

དམག་གཉིས་ ཉིན་མཚན་མང་རབས་ཅིག་ཕྱད་མདའ་རྐྱབ་པའི་སྐབས་ ཕྱོགས་གཉིས་ཀྱི་
དམག་མི་མང་རབས་ཅིག་ཤི་སྟེ་ ཤི་རོ་ཐང་གང་བ་མ་ཚད་རོ ་ཤིང་མཁར་བཟུམ་བརྩེགས་ཏེ་

ཤར་ཕྱོགས་བཀྲ་ཤིས་སྒང་རྫོང་གི་ཆགས་རབས།
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སྤུངསམ་ལས་ སྐྱི་ལིང་ཤིང་གཤོང་གི་ ས་ཆ་གི་མིང་ལུ་ཡང་ ཤི་ནང་མཁར་དང་ བོད་
དམག་གི་དམག་སྒར་བརྩིགས་པའི་གྱང་ཁོག་ཤུལ་དེ་ལུ་
བསྒང་དར་ནུག

བྱི་རི་རྫོང་ལུ་འགྱོ་མི་དམག་དཔུང་ཚུ་
རྣམ་སྲས་ལྕགས་བཀལ་མི་དང་

ལོག་སྟེ་སྐྱི་ལིང་ཤིང་ལུ་དམག་དཔོན་སྦེ་སར་བླ་མ་

བཀའ་བློན་དབུ་མཛད་ནོར་བུའི་མགོ་ལག་ལྷོད་ཡོདཔ་

དབུ་མཛད་དམ་ཆོས་རབ་རྒྱས་དཔུང་ཚོགས་དང་
མཐོང་ཏེ་

བོད་པའི་རྫོང་ཟེར་བའི་མིང་དེ་

འཇིགས་སྐྲག་གིས་བག་མ་ཆགས་པར་

ཝེང་མཁར་རྒྱལ་བློན་འཁོར་ཚུ་གིས་
དོན་ཧིང་ལྷེབ་ལྷེབ་འབད་དེ་ག་དེ་

འབདཝ་དྲག་ག་ཟེར་ ཁ་སླབ་སྟེ་བསམ་འཆར་གྲོས་བསྡུར་ཏེ་ དབུ་མཛད་ཀྱིས་ཧེ་མ་ཝེང་
མཁར་བཙན་ནི་དེ་གིས་བརླག་མ་ཁེལ་ཙམ་ཅིག་སྦེ་ཡོད། ད་ནི་བླ་མ་བཟུང་བཅིངས་འབད་
ཚར་ནུག

བཀའ་བློན་ནོར་བུས་གཙོས་པའི་དམག་འཐབ་ལུ་མཁས་པ་

མཚོན་འོག་ལུ་ཤོར་ཚར་ནུག

མང་ཤོས་ཅིག་

ང་བཅས་ར་གིས་རྒོལ་ཐུབ་པའི་འཐབ་རྩ་ལས་མེདཔ་ལས་

ང་བཅས་ར་ཚུ་གིས་བྱང་ཕྱད་མི་ཐུབ། དེ་བས་སྐབས་ཐོག་ཅིག་མགོ་སྒུརཝ་དྲག་ནི་མས་ ང་

གིས་གཞུང་རྒྱབ་ཀྱི་དམག་ཞུ་བར་ཀྲོང་གསར་ལུ་སོང་ཞིན་ན་ དམག་དཔུང་ཁྱིད་དེ་ ནཱ་ལུ་
མ་ལྷོད་ཚུན་ཚོད་ ཁྱེད་ཀྱིས་མགུ་བཏགས་སྡོད་ཟེར་སླབ་ད་ དེ་གུར་ཁ་འཆམ་སྡོད་ནུག
དེ་ལས་དབུ་མཛད་དམ་ཆོས་རབ་རྒྱས་
ཞབས་སར་སོང་ཞིན་ན་

དུས་ད་རེས་ལས་བཟུང་སྟེ་

འགྱོད་ཀྱི་བཤགས་བྱང་དང་

ཀྲོང་གསར་ལུ་དཔོན་སློབ་མི་འགྱུར་བརྟན་པའི་

ཝེང་མཁར་རྒྱལ་བློན་མཁོར་ཚུ་

མགུ་བཏགས་པར་བཅར་ཏེ་

དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་པའི་མངའ་ཞབས་ལུ་

ཧེ་མ་འབད་མི་བློ་

ད་ལས་ཕར་མི་འབད་ཟེར་བའི་ཁས་བླངས་དམ་བཅའ་ཡོད་

ཟེར་སླབ་ལས་ བོད་ཀྱི་དམག་དཔོན་རྣམ་གཉིས་ཀྱིས་གཙོས་པའི་དཔུང་ཚོགས་ཚུ་ དགའ་

བ་དང་ཡིད་རངས་པའི་རྣམ་འགྱུར་དང་བཅས་ ཞུ་རྟེན་འབུལ་བ་དང་འབུལ་ཆེན་ཚུ་ལེན་ད་
ནུག

དེ་ལས་བོད་དམག་དཔུང་ཚོགས་ཚུ་ཡང་

མནོ་བའི་བསམ་དོན་གྲུབ་ཚརཝ་ཨིན་ཟེར་ཡི་

རངས་ ལྷག་པར་ལྷོ་རོང་འདི་ཁར་ ཚ་དྲོད་གནམ་མེད་ས་མེད་ཆེ་ནི་དེ་གིས་ གཟུགས་མ་
འཕྲོད་པའི་གུར་གཟུགས་ལུ་གནོད་སྐྱེལ་མི་འབུ་སྲིན་

ཚད་ནད་ཚུ་ལུ་འཚེར་ཏེ་

ལོག་སྟེ་

འགྱོ་ནི་གོ་སྐབས་ ནམ་ཅིག་ཤར་འོང་ག་མནོ་བའི་མནོ་བསམ་དང་ བཀའ་བློན་དབུ་མཛད་

སློབ་གདུང་རྡོ་རྗེ།
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ནོར་བུ་ཚུ་ ངོ་རྒོལ་གྱི་དགྲ་བྱང་ཕྱད་མང་ཤོས་ཅིག་ འཆི་བདག་གཤིན་རྗེའི་གཡུས་ལུ་བཏང་

སྟེ་ བླ་མ་རྣམ་སྲས་འཛིན་བཟུང་འབད་ཚུགསཔ་ལས་ ཡིད་རངས་ཏེ་ མགྱོགས་པར་འགྱོ་
ནི་ཆས་བསྒྲིགས་ཏེ་ བོད་དམག་བོད་ལུ་དང་ མོན་དམག་མོན་གཡུས་ལུ་ལོག་སོང་སྟེ་ བླ་

མ་རྣམ་སྲས་ལྷ་ས་ཁྱིད་སོང་སྟེ་བཙོན་ཁང་ནང་བཞག་རུང་ བར་སྐབས་ཅིག་ལས་བྱོག་འགྱོ་
ནི་གོ་སྐབས་ཐོབ་ལས་ བྱོག་སོང་རུང་ བདའ་ཟུན་ཏེ་དཀྲོངས་ནུག

སྤྱི་ལོ་ ༡༦༥༧ ལས་སྤྱི་ལོ་ ༡༦༥༩ ནང་དམག་ཐེངས་གཉིས་པའི་གཡུལ་
ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་ལོ་རྒྱུས།
དབུ་མཛད་དམ་ཆོས་རབ་རྒྱས་ཀྲོང་གསར་ལུ་ལྷོད་དེ་ དཔོན་སློབ་མི་འགྱུར་བརྟན་པའི་

སྐུ་མདུན་ལུ་ དམག་གི་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་རིམ་པ་བཞིན་དུ་གསན་ཏེ་ དཔོན་སློབ་ཀྱི་ཞལ་ལས་
སྔར་ཝེང་མཁར་རྒྱལ་བློན་ཚུ་གྱིས་ཞུ་དོ་བཟུམ་

རྫོང་ཝེང་མཁར་ལུ་བརྐྱབ་པ་ཅིན་ལེགས་

ཤོམ་འོང་ནི་དེ་ ད་རེས་བྱི་རི་རྫོང་ལུ་བརྐྱབས་ལས་ དུམ་གྲ་ཅིག་ནོར་འཁྲུལ་ཞུགས་ཆི་ནུག་
ག་ལས་བསྐོར་རུང་བླ་མའི་ལུང་བསྟན་ཡོདཔ་ལས་

བསྟན་པ་བཙུགས་ཚུགས་རང་ཚུགས་

ཟེར་གསུངས་ཏེ་ གཞུང་ཚོ་ཆེན་གྱི་དམག་ཆུང་སུ་ཅིག་དང་ དབང་འདུས་ཕོ་བྲང་དང་ མང་

སྡེ་ལུང་པའི་དམག་དཔུང་ལུ་ དམག་དཔོན་པད་དཀར་ཆོས་འཕེལ་དང་ གཉེར་པ་ལོང་བ་

གཉིས་དང་སྦེ་ དཔུང་ཆེན་གྱི་དམག་རྒྱབ་བཏང་གནངམ་ལས་ དབུ་མཛད་དམ་ཆོས་རབ་
རྒྱས་ཀྱིས་དམག་སྣ་ཁྱིད་དེ་འོངམ་ད་ འུར་སྒྲ་གནམ་ས་གང་བའི་འཇིགས་སྒྲ་དང་ དེ་བསྒང་

སྣ་ལེན་གདོང་བསུ་རྩེང་མའི་རྒྱལ་པོ་སྟོང་ལྡན་གྱིས་འབད་དེ་ མེ་བྱ་ཟླཝ་གཉིས་པའི་ནང་ སྤྱི་
ལོ་ ༡༦༥༧ ལུ་ དམག་དཔུང་གི་དཀྱིལ་སྒར་ཆེན་པོ་ བཀྲ་ཤིས་སྒང་གོང་ཐུང་ལུ་ལྷོད་ནུག

དེ་ལས་ གནས་དེ་ཁར་དམག་སྒར་བཏབ་སྟེ་ རང་ཕྱོགས་བཙན་ཐབས་ཀྱི་ལཱ་དང་བྱ་བ་ཚུ་
བཀྲམས་ཏེ་ ཉེར་མཁོའི་བཅའ་བསྒྲིག་གི་རིམ་པ་ཚུ་ མཛད་བཞིན་བཞུགསཔ་ད་ དྭགས་

པ་བྷྲ་མ�ྀ་གི་ས་སྲུང་གི་ཁ་གནོན་འབད་བར་ས་གནས་ཚོ་གསུམ་ལུ་ལྷོདཔ་ལས་ གོང་ཐུང་
དམག་གི་སྒར་ཆེན་ལས་ དམག་ཆུང་སུ་ཁྱིད་དེ་ དབུ་མཛད་དམ་ཆོས་རབ་རྒྱས་སོངམ་ད་

དྭགས་པའི་དམག་ཚུ་ ཁ་ལ་བྲག་གམ་མཁར་སིང་པའི་རྩེ་ལུ་ བཙན་ས་བཟུང་སྟེ་ཡོད་མི་
དང་ འབྲུག་པའི་དམག་སྣ་དང་འཕྱད་དེ་ འཛིངས་ནི་སྦེ་ དབུ་མཛད་ཀྱིས་མེ་མདའ་རྐྱབ་ད་

ཤར་ཕྱོགས་བཀྲ་ཤིས་སྒང་རྫོང་གི་ཆགས་རབས།
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ཆོས་སྐྱོང་གི་ནུས་མཐུ་ཨིན་ན་ ཚེ་རབ་སྔ་མའི་ལས་འཕྲོ་ཅིག་ཨིན་ན་ མ་ཤེས་པར་འཕྲུལ་
འཁོར་བཟུམ་སྦེ་

དྭགས་མི་ཁལ་ལྔ་དེས་ཅིག་འཇིགས་སྐྲག་གིས་འུར་འཐབ་སྟེ་

སིང་བྱག་གི་རྩེ་གཡང་གཟར་དྲགས་འདི་ལས་མར་བུད་དེ་ཤིཝ་ལས་

མཁར་

དམག་མི་གཞན་ཚུ་

འཇིགས་སྐྲག་དང་ རྣམ་རྟོག་ལངས་ཏེ་ མགྱོགས་པར་མགྱོགས་པར་བྱོག་འགྱོཝ་ད་ གློ་

བུར་དུ་སྤང་མེ་འབར་འོངམ་ལས་ མེ་གི་དུད་པ་གིས་ ལུངམ་ག་ར་ཁྱབ་ད་ དྭགས་པ་ཚུ་
ལོག་བལྟ་ནི་རང་དབང་ཡང་མེད་པར་
པའི་མངའ་འོག་ལུ་

བྱོག་སར་མ་མཐོང་པའི་དབང་གིས་ཆོས་རྗེ་འབྲུག་

མི་འཛུལ་མནོ་བའི་ང་རྒྱལ་ཅན་ཚུ་ཡང་རང་བཞིན་གྱིས་དཔའ་ཞུམ་སྟེ་

དབང་མེདཔ་གྱུར་སོང་ནུག

དེ་ལས་ དབུ་མཛད་དམ་ཆོས་རབ་རྒྱས་དམག་དཔུང་དང་སྦེ་ ཝེང་མཁར་ལུ་བྱོན་ཏེ་བཙན་

ས་བཟུང་སྟེ་ ས་ཕྱོགས་གཡུས་ཕྱོགས་སོ་སོ་ལུ་བང་ཆེནམ་བཏང་སྟེ་ ཁྱེད་རང་ཚུ་མགོ་སྒུར་
ཏེ་མགོ་བཏགས་པར་འོང་ནི་ཨིན་ན་ སོ་སོའི་གཡུས་ཁར་དམག་གི་དཔུང་གཏང་དགོ་ག་ ག་

འདེ་འབད་ནི་ཨིན་ན་ དེའི་ལན་གསལ་གཏང་ཟེརཝ་ད་ ཁ་གླིང་ཕྱི་སྐོར་ནང་སྐོར་དང་ཨུ་ཛ་

རོང་པ། ལེ་ལོ་པ་དང་སྒམ་རི་ལུང་པ། མེ་རག་སག་སྟེང་དང་བར་ཚོ་གསུམ་པ་ཚུ་ག་ར་མགུ་
བཏགས་ནི་གུར་ཁ་འཆམས་ཏེ་

རྒྱལ་པོ་གཙོས་ལས་ལ་སོགས་པའི་མི་འགོ་ག་ར་

དབུ་

རྒྱལ་པོ་གཙོས་ལས་མི་འགོ་ག་ར་མགོ་སྒུར་བའི་ཞུ་རྟེན་ཕྱག་འཇལ་དང་བཅསཔ་སྦེ་

གོང་

མཛད་སྐུ་མདུན་ལུ་བཅར་བར་ལྷོདཔ་ད་

དབུ་མཛད་ཀྱིས་འཛིན་བཟུང་འབད་ཁྱིད་འོང་མི་

ཐུང་དམག་ཆེན་པོ་ལུ་ དམག་དཔོན་སྐུ་དྲུང་པད་དཀར་ཆོས་འཕེལ་དང་ གཉེར་པ་ལོང་བའི་

སྐུ་མདུན་ཁྱིད་སོང་བའི་ཚེ་ དམག་དཔོན་གཉིས་ཀྱི་ཞལ་ལས་ ཁྱེད་རྒྱལ་པོ་གཙོ་ལས་ལ་
སོགས་པ་མི་འགོ་ཚུ་

དྲག་པོའི་དཔུང་གིས་ཚར་གཅོད་མ་དགོ་པར་

ཆོས་རྗེ་འབྲུག་པའི་

མངའ་འབངས་ལུ་འཛུལ་ནི་ལུ་ ཁ་འཆམས་ཏེ་མགུ་བཏགས་པར་ ཞུ་རྟེན་དང་བཅསཔ་སྦེ་
འོང་མི་དེ་ ག་ཅི་འདེ་ལེགས་ཅི་ཟེར་གསུངས་ནུག

དེ་ལས་ ཆོས་རྗེ་འབྲུག་པའི་འབངས་སུ་འཛུལ་བའི་དམ་བཅའ་དེ་ཡང་ ལྷའི་དཔང་བཞག་
ལུ་བཀའ་སྲུང་དམ་ཅན་ཆོས་སྐྱོང་ཚུ་ལུ་ གསོལ་མཆོད་ཀྱིས་ཐུགས་མཉེས་བཅུག་སྟེ་དཔང་
བཞག་བཙུགས་ མི་གི་དཔང་བཞག་ལུ་ ཚོ་ཆེན་གྱི་རྒན་འགོཔ་དང་དབང་འདུས་ཕོ་བྲང་གི་

སློབ་གདུང་རྡོ་རྗེ།
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རྒན་འགོཔ། མང་སྡེ་ལུང་པའི་རྒན་འགོཔ་དང་ ནུབ་ཆུ་སྟོད་ཆོས་རྗེ་རྒྱ་མོ། གཞོང་སྒར་ཆོས་
རྗེ་དཀར་པོ་གདུང་དང་སྔ་ཚང་རྒྱལ་པོ་དར་འཇམ།
རྒྱལ་པོ་རྡོ་རས།

རྩེང་མི་རྒྱལ་པོ་སྟོང་ལྡན་ཚུ་

ཕྱི་ཚང་རྒྱལ་པོ་ཟླཝ་ལ་དང་

བ་གེང་

ཟས་ནོར་གྱི་གསོལ་ར་ཚིམས་སྦེ་གནང་སྟེ་

དཔང་བཞག་བཙུགས་ ལྷ་སྡེ་མི་སྡེ་དཔང་བཞག་བཙུགས་པའི་མདུན་ལུ་ ཤར་ཕྱོགས་ལུང་

པའི་ རྒྱལ་པོ་གཙོ་ལས་མི་འགོ་ག་ར་ མནའ་ཚིག་དམ་བཅའ་ལེནམ་ད་ དུས་ད་རེས་ལས་
བཟུང་སྟེ་

དཔོན་དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་པ་རྒྱབ་ལུ་བསྐྱུར་

བཀའ་ག་གནང་གསུང་ཅི་སྒྲུབ་ལས་

ཆོས་རྗེ་འབྲུག་པ་མདུན་དུ་ལེན་

འགལ་བ་དང་ལོག་པའི་བྱ་སྤྱོད་ངན་པ་ཚུ་

དུས་ད་

རེས་ལས་བཟུང་སྟེ་ མནའ་ཚིག་ལས་མི་འགལ་ལགས། ཟེར་མནའ་འབོ་སྟེ་ དམག་དཔོན་
རྣམ་གཉིས་ཡང་

ཐུགས་མགུ་ཡིད་རངསམ་ལས་

གང་ལ་གང་ཡོད་གནས་སྐབས་དང་

བསྟུན་པའི་བུ་ཆེན་དང་ བཙུན་ཁྲལ་བསྡུ་བླངས་འབད་དེ་གཉེར་པ་ལོང་བ་དམག་དཔུང་དང་
བཅསཔ་ཀྲོང་གསར་ལུ་ལོག་ནུག

སྐུ་དྲུང་པད་དཀར་ཆོས་འཕེལ་འཁོར་དང་བཅས་པ་བེང་མཁར་ལུ་བྱོན་ཏེ་ གྱོང་སྟོད་རྒྱལ་པོ་
སླ་ངའི་ཁྱིམ་ན་བཞུགས་ཏེ་

རྫོང་གི་བཙན་འཆར་བཟོ་སྟེ་གྱོང་སྟོད་མཐོང་མཁར་ལུ་ལྟ་རྫོང་

བརྩེགས་ གྱོང་སྨད་ལུ་རྫོང་གི་དབུ་རྩེ་ལྕགས་རི་ཁོར་ཡུག་དང་བཅས་པ་བཞེངས་ཏེ་ རྒྱལ་
ཁྲིམས་དང་ཆོས་ཁྲིམས་གཉིས་ཀྱིས་སྐྱོང་སྟེ་བཞུགས་ནུག

དེའི་སྒང་དབུ་མཛད་དམ་ཆོས་

རབ་རྒྱས་ཀྱིས་ ཐབས་ཤེས་འཁོར་ལོ་བསྒྱུར་བའི་བཀའ་བློན་མཛད་དེ་ ངོ་ལྐོག་རྒྱུ་གསུམ་
ལུ་མ་བལྟ་བར་མི་སེར་ཚུ་ མཐོ་བ་ཁྲིམས་ཀྱིས་གནོན་ དམའ་བ་ཐབས་ཀྱིས་སྐྱོང་ བཀའ་
ཡི་དྲང་ཁྲིམས་ཉི་མ་གཞུང་རྒྱུགས་ཀྱིས་

བཟང་པོ་ལུགས་གསོལ་ར་གིས་ངོ་བསྟོད་དང་ངན་

པ་ཚར་བཅད་དེ་ ལྟག་ལས་བཅོམ་ནི་དང་འོག་ལས་ཁ་བསླུ་རྐྱབ་མི་ཐོན་པ་ཅིན་ ནག་ཆད་

དྲག་པོའི་ཚར་བཅད་དེ་ཉེས་པ་སྲོག་ཐོག་ལུ་བཏངམ་ལས་ འཇིགས་སྐྲག་དང་གཟི་བརྗིད་ཀྱི་
གཏམ་སྙན་གྲགས་ཕྱོགས་ཀུན་ལུ་ཁྱབ་སོ་ནུག

དགུང་དུང་རྒྱལ་པོ་གིས་ དགུང་དུང་པའི་གཡུས་ཀྱི་ས་རི་རོང་དོག་སྟེ་བཙན་ཤོས་དང་ ས་ཆ་

ཟུར་ས་ཅིག་ཨིན་པའི་གུར་ ས་ཐག་རིང་ཧིང་གི་མནོ་བསམ་བཏང་སྟེ་ ཆོས་རྗེ་འབྲུག་པའི་

འོག་ལུ་འཛུལ་མ་བཏུབ་པར་ གཉའ་རེངས་ཐལ་ཏེ་ཡོདཔ་ལས་ ཤུལ་ལས་ལོ་དག་པ་ཅིག་
གི་རྒྱབ་ལས་ སྐུ་དྲུང་པད་དཀར་ཆོས་འཕེལ་དང་ གསོལ་དཔོན་བསྟན་པ་རྡོ་ལྡན་གཉིས་

ཤར་ཕྱོགས་བཀྲ་ཤིས་སྒང་རྫོང་གི་ཆགས་རབས།

ཀྱིས་དམག་དཔུང་དགུང་དུང་ལུ་བརྫངས་ཏེ་
འབངས་ལུ་བཙུགས་ནུག་གོ།
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རྒྱལ་པོ་འཁོར་དང་བཅས་པ་བཏུལ་ཏེ་མངའ་

ཞེས་འབྲུག་ཤར་ཕྱོགས་ལུ་ སྒམ་རི་ལུང་པ་མེ་རག་སག་སྟེང་དང་ བར་ཚོ་གསུམ་ཨུ་ཛོ་རོང་
པ།

ལེ་ལོ་པ་དང་ཁ་གླིང་ཕྱི་སྐོར་ནང་སྐོར་ལ་སོགས་པ་ལུ་གནས་བཅགས་ཏེ་སྡོད་མི་

སྡེའི་རྗེ་དཔོན་རྒྱལ་པོ་གཙོ་ལས་ཚུ་

ཆོས་རྗེ་འབྲུག་པའི་འབངས་སུ་བཙུགས་ཏེ་

བླངས་དམ་བཅའ་འབད་བའི་སྐོར་ཨིན་ནོ།།

མི་

ཁས་

ཤར་ཕྱོགས་བཀྲ་ཤིས་སྒང་རྫོང་འགོ་ཐོག་བཞེངས་པའི་ལོ་རྒྱུས།

དེ་ལས་ སྐུ་དྲུང་པད་དཀར་ཆོས་འཕེལ་དང་ གསོལ་དཔོན་བསྟན་པ་དོན་ལྡན་གཉིས་ཀྱིས་

དགུང་དུང་གི་རྒྱལ་བློན་འཁོར་དང་བཅས་པ་བཏུལ་ཏེ་ མངའ་འོག་བཙུགས་པའི་སྐབས་ལུ་
བཀའ་བློན་དབུ་མཛད་དམ་ཆོས་རབ་རྒྱས་

གཡོག་དང་བཅས་པ་

ཝེང་མཁར་བཀྲ་ཤིས་

སྒང་ མ་གི་རྫོང་དབུ་རྩེ་དང་ མཐོང་མཁར་རྩེའི་ལྟ་རྫོང་བཞེངས་ཚརཝ་ད་ཅིག་ཁར་ གཞན་

ཡང་མེ་རག་བླ་མ་ནག་སེང་དང་ བུས་མཁར་ཆོས་རྗེ་ཚུ་བོད་ལུ་བྱོག་སོང་ཞིན་ན་ བོད་ལུ་
གནས་བཅགས་ཏེ་ཡོད་མི་ཚུ་དང་སྦེ་ བོད་གཞུང་ལུ་སྙན་དཀྲོགས་ནུག

དེ་ལས་ བོད་ལས་བོད་དམག་དང་མོན་མཚོ་སྣ་རྫོང་འོག་གི་ མི་སེར་ལ་འོག་གཡུས་གསུམ་
དང་སྦས་མི་སྤང་ཅན་པ། དྭགས་པ་དང་མོན་རིགས་ཁག་གསུམ་ཚུ་ལས་གནོད་པ་དང་འཚེ་
བའི་དུས་ལུ་ རྫོགས་ནི་མེད་པའི་དགྲ་མངའ་འོག་ལུ་བསྡུས་ཚར་བའི་མི་ཚུ་གིས་ཡང་ ཕྱིའི་

སྤྱོད་ལམ་གུས་པའི་རྣམ་འགྱུར་སྟོནཔ་མ་གཏོགས་ ནང་སེམས་ཀྱི་གདིང་ལས་མོས་མི་གང་

བས་ཉུངམ་ལས་ ཆོས་རྗེ་འབྲུག་པ་ལུ་སྡང་མི་མོན་རིགས་རྣམ་གསུམ་དང་ བོདཔ་ཚུ་གིས་
གཡོ་འཁྲུལ་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་སྒོ་ལས་དཀྲོགས་པ་ཅིན་ ངོ་རྒོལ་མི་འབད་བའི་ངེས་བདེན་མེདཔ་
ལས་

ཉེ་བར་འཁོར་བའི་མི་དྲག་ཞན་ཆེ་ཆུང་མེད་པར་ག་ར་

ཁ་ལས་སླབ་པའི་གཏམ་ལོ་

རྒྱུས་ གདོང་ཁར་ངོ་སྲུང་ཙམ་ཅིག་མ་གཏོགས་ རྒྱུད་ཕྲང་བའི་གཏམ་དང་ ལོ་རྒྱུས་ཨིན་
པའི་ཆ་བཞག་དང་ བློ་གཏད་མ་ཚུགས་པར་བཞུགས་ནུག

དེ་ཡང་ ཕ་ལོགས་མའི་དགྲ་དཔུང་གི་མཐུ་དང་ སྟོབས་ཤུགས་ག་དེ་ཅིག་སྦོམ་རུང་བྱི་ཅུང་
བྱ་ཁྲ་གིས་བཅོམ་དོ་བཟུམ་

མོན་ལུ་གླགས་མི་ཁེལ་ནིའི་དོན་ལུ་

ས་འགག་དང་ལམ་

སློབ་གདུང་རྡོ་རྗེ།
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འགག་དོགས་པ་ཡོད་པའི་ས་གནས་ཚུ་ལུ་ སྲུང་རྒྱབ་དམག་ཚུ་བྱ་ལྟ་མི་བཙུགས་ཏེ་ དགྲ་
དཔུང་ནང་ན་མི་ཐར་ནིའི་ཐབས་ཤེས་ཚུ་ཡང་
འདུལ་རྫོང་དང་།

མ་རྫོང་དབུ་རྩེའི་ཤར་ཕྱོགས་ལུ་སྐྱི་ལིང་དགྲ་

ལྷོ་ཕྱོགས་ལུ་མཐོང་མཁར་ལྟ་རྫོང་།

ནུབ་ཕྱོགས་ལུ་སྒོས་སྲུང་ཕུད་པོའི་

རྫོང་། བྱང་ཕྱོགས་ལུ་རྫོང་སྨད་རྟ་ར་རྫོང་ཟེར་མི་ཚུ་དང་། དེའི་ཕྱི་ལས་ མཐའ་བསྐོར་ལུ་
བརྩིག་པའི་ལྕགས་རི་བརྟན་ཏོག་ཏོ་དང་མཐོ་དྲགས་སྦེ་བསྐོར་ཏེ་

ལྕགས་རི་གི་ནང་ལོགས་

ལས་ ཕྱི་ལོགས་ཀྱི་དགྲ་མཐོང་ཚུགསཔ་ཙམ་ཅིག་དང་ གསང་སྒོ་ལས་མེ་
མདའ་དང་དུག་མདའ་ཚུ་

གོ་མཚོན་འཕང་སྟབས་བདེ་བའི་སྐར་ཁུང་ སྒོ་ཅུང་ཁག་ལེ་ཤ་

དགྱེས་པའི་སྦས་གནས་

བཀྲ་ཤིས་ལྗོངས་ཀྱི་ནང་གསེས་ཝེང་མཁར་བཀྲ་ཤིས་སྒང་ཟེར་

ཡོད་པའི་རྫོང་ཆེན་འདི་ སྙིགས་མའི་དུས་ཀྱི་སྐྱབས་མགོན་དམ་པ་ ཨོ་རྒྱན་པདྨ་ཡབ་ཡུམ་
དར་བའི་

སའི་ལྟེ་བ་ལྷོ་མོན་ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་ལུང་ཕྱོགས་ག་ར་

ཆོས་རྗེ་འབྲུག་པའི་མངའ་

ཞལ་སྔ་ལས་གསུངས་མི་བཀའ་ཆབ་ལྟར་དུ་

བླ་མ་རྣམ་སྲས་བོད་དམག་

ཞབས་ལུ་བསྡུ་ཚུགས།
མཆོག་གིས་

མཐུ་སྟོབས་དང་ནུས་པའི་བདག་ཉིད་

སྤྱི་བླ་མི་འགྱུར་བརྟན་པ་

གིས་བཙོན་ལུ་བཙུགས་ཏེ་ བྱོག་འགྱོ་བའི་ལམ་ཁར་ དཀྲོངས་མི་དེ་གི་ཚབ་ལུ་ དམག་
དཔོན་སྐུ་དྲུང་པད་དཀར་ཆོས་འཕེལ་གྱིས་ཞལ་བཀོད་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ གང་ལ་གང་འཚམས་
ཀྱི་བློ་རིག་དཔྱད་དེ་ གང་བས་བཙན་པ་དང་ བརྗིད་ཆགས་པ་ལུ་བརྟན་ཏོག་ཏོ་སྦེ་ བཀའ་

བློན་དབུ་མཛད་དམ་ཆོས་རབ་རྒྱས་དང་ སྐུ་དྲུང་པད་དཀར་ཆོས་འཕེལ་གཉིས་ཀྱིས་ སྤྱི་ལོ་
༡༦༥༩ ལུ་ ཡོངས་རྫོགས་བཞེངས་བསྒྲུབས་ནུག

དེ་ལས་ རབ་བྱུང་ ༡༢ པའི་ གནམ་ལོ ་ཤིང་ཕོ་རྟ་ལོ་ སྤྱི་ལོ་ ༡༧༡༤ ལུ་ བོད་ཀྱི་མངའ་

འོག་ཨིན་པའི་རྟ་ཝང་ ལ་འོག་གཡུས་གསུམ་དང་ དྭགས་པོ་མཚོ་ཁག་བརྒྱད། སྤང་ཆེན་

སྡིངས་དྲུག་དང་ སྨིག་ཐིང་ལུག་གསུམ་ ཧྲོབ་བྱང་དྭགས་ ལ་སོགས་པའི་མོན་པ་ཚུ་དང་
ཆོས་རྗེ་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་
ཁོངས་སུ་གཏོགས་པའི་
དབང་བའི་མི་སེར་ཚུ་

ཆབ་འབངས་ཁ་བཞི་ལས་

བཀྲ་ཤིས་སྒང་དང་

མོན་འབྲུག་གཉིས་

ཤར་ཕྱོགས་གདུང་བསམ་

བཀྲ་ཤིས་གཡང་རྩེ་རྫོང་ཁག་གཉིས་ཀྱིས་

ས་རི་ས་མཚམས་ཅིག་ཁར་འབྱེལ་ཏེ་ཡོདཔ་

ལས་ གཅིག་གིས་གཅིག་ས་རྒྱ་བསྐྱེད་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ འཐབ་རྩོད་ཉག་ཉོག་རྟག་བུ་
ཡོད་མི་དང་ མེ་རག་བླ་མ་ནག་སེང་བློ་གྲོས་རྒྱ་མཚོའི་སྐུ་ཕྲེང་གོང་མ་ རྒྱལ་སྲས་བསྟན་པའི་

ཤར་ཕྱོགས་བཀྲ་ཤིས་སྒང་རྫོང་གི་ཆགས་རབས།

སྒྲོན་མེ་དང་ཁོང་གི་ཞལ་སློབ་

བསྟན་པའི་འོད་ཟེར་

121

ཟེར་མི་དཔོན་སློབ་གཉིས་ཀྱིས་

བཅགས་པའི་ སག་སྟེང་བཀྲ་ཤིས་ཆོས་གླིང་ཟེར་མི་དགོན་པ་དང་ མེ་རག་གི་གཡུས་ལུ་
དགའ་ལྡན་གསུང་བར་གླིང་ཟེར་མི་

དགོན་ཁག་གཉིས་ལུ་ཡོད་མི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་

གསེར་ཟངས་ཀྱི་མཆོད་རྟེན་བཅས་

བླ་མ་བློ་གྲོས་རྒྱ་མཚོ་དཔོན་སློབ་ཚུ་གཡུས་མེ་རག་

ལས་

ནང་རྟེན་འགངས་ཆེན་གྱི་རིགས་དང་

རྒྱལ་སྲས་བསྟན་པའི་སྒྲོན་མེའི་སྐུ་གདུང་

ལས་

མོན་རྟ་ཝང་ལུ་བྱོག་བྱོན་ཏེ་བཞུགས་པའི་ཤུལ་ལུ་

སེང་ཁོ་རང་ སྤྱི་ལོ་ ༡༦༨༢ ལོ་ལུ་གཤགས་སོང་ནུག
ཁོ་གི་བུ་སློབ་གྲྭ་པ་ན་གཞོན་ཚུ་གིས་

བླ་མ་བློ་གྲོས་རྒྱ་མཚོའམ་ནག་

མེ་རག་སག་སྟེང་དགོན་སྡེ་ཁག་གཉིས་ལུ་ཡོད་མི་

སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་དང་ མཆོད་ཆས་ཡོད་ཚད་མིག་མཐོང་དང་ ལོ་རྒྱུས་གོ་བའི་རྒྱུ་རྐྱེན་

ལས་བརྟེན་ རྟེན་གསུམ་མཆོད་ཆས་ཅི་རིགས་དང་ སྐལ་བ་བཟང་པོའི་དམར་གདུང་ཡོད་མི་
གསེར་ཟངས་ཀྱི་མཆོད་རྟེན་
བའི་སྐོར་ལས་

མོན་རྟ་ཝང་ལུ་འབག་ནི་སྦེ་

བརྐུ་ཇག་འཕྲོག་གསུམ་འབད་

མོན་འབྲུག་གཉིས་ཀྱི་འཐབ་འཛིངས་སྦོམ་སུ་སྦོམ་སུ་འགྱོ་བའི་སྐབས་ལུ་

བོད་ཀྱི་སྡེ་སྲིད་ལྷ་བཟང་ཁང་ཟེར་མི་དེ་གིས་ འབྲུག་གི་སྡེ་པ་ལུ་རྟ་དབང་གྲྭ་ཚང་འདི་ དགའ་
ལྡན་པའི་དགོན་སྡེ་ཨིནམ་ལས་བརྟེན་

གནས་པར་དབང་བཙོང་འབད་བ་ཅིན་

ཁྱེད་འབྲུག་པ་གིས་བང་བཙོང་མི་ཆོག་

དེ་ལུ་མ་

དམག་གཏང་སྟེ་འབྲུག་པ་རྩ་མེད་བཟོ་ནི་ཨིན་ཟེར་

བའི་ ཚིགས་གཏམ་བཀོད་པའི་ཡི་གུ་འབྱོརཝ་ལས་ འབྲུག་གི་སྡེ་སྲིད་ཁྲི་རབས་བརྒྱད་པ་
འབྲུག་རབ་རྒྱས་སམ་རྒྱ་བོ་མཆོག་

གནམ་མེད་ས་མེད་དགོངསམ་ཁྲེལ་ཏེ་འཁྲུགས་པའི་

རྐྱེན་གྱིས་ བོད་པའི་ཡིག་ལེན་བཏང་མིའི་ནང་གསལ་ ཁྱེད་བོད་པའི་སྡེ་སྲིད་ཚུ་གིས་ ཧེ་མ་
ལས་ད་ལྟོ་ཚུན་འབྲུག་ལུངམ་འདི་ནང་ དམག་དཔུང་སྟོབས་ཆེ་ཤོས་ཐེངས་མང་རབས་ཅིག་

བཏང་རུང་ འབྲུག་པ་ལས་རྒྱལ་ཁ་མ་ཐོབ་ དེའི་ལོ་རྒྱུས་བཤད་དགོཔ་ག་ཅི་ཡོད་ ག་དེམ་
ཅིག་ཡང་ཁྱོད་རང་གསལཝ་ལས་སེམས་ཁར་ཤར་དོ་བཟུམ་སྦེ་ལོད་ཨིན། ད་ལྟོ་རང་འབད་

རུང་བོད་དམག་གིས་མི་དོ་ ལྷ་ཆེན་ཚངས་པ་བརྒྱ་སྦྱིན་གྱི་དམག་དཔུང་རང་བཏང་རུང་ ཡ་
ང་བག་ཚ་མེད་ཟེར་བའི་ཡིག་ལན་བསྐྱལ་ནུག

དེ་ལས་ བོད་ཀྱི་སྡེ་པ་ལྷ་བཟང་ཁང་ ཐུགས་ཁྲོས་པའི་ཤུགས་ཀྱིས་ སྤྱི་ལོ་ ༡༧༡༤ རབ་

བྱུང་ ༡༢ པའི་ ཤིང་ཕོ་རྟ་ལོ་ལུ་ ལྷ་བཟང་ཁོ་རང་གིས་ཁྱིད་དེ་ དཔུང་ཆེན་འབྲུག་ནུབ་
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ཕྱོགས་སྤ་གྲོ་དང་

ཨེར་ཁེ་དའི་ཆིང་དང་

སློབ་གདུང་རྡོ་རྗེ།

ཕོ་ལྷ་ཐ་ཇི་བུམ་ཐང་པ་གསུམ་གྱིས་ཁྱིད་མིའི་

དམག་དཔུང་ འབྲུག་བུམ་ཐང་དང་ལྷ་རིགས་ས་སྐྱོང་དང་ བ་ཐ་ཇི་ ཟུར་ཡང་གུ་ཡང་བཅས་
ཀྱིས་ཁྱིད་མི་དཔུང་

འབྲུག་བཀྲ་ཤིས་སྒང་ལུ་ལྟ་སྟེ་

དམག་གི་དཔུང་ཆེན་

སྦྱང་ཚང་

དཀྲོགས་ཏེ་སྦེ་ འབྲུག་པ་བཅོམ་པའི་སྐབས་ལུ་ ཧེ་མ་ཤར་རྫོང་བཀྲ་ཤིས་སྒང་མ་རྫོང་གི་
ཕྱོགས་བཞི་ལུ་ཡོད་མི་ རྫོང་ཆུང་ཚུ་མེ་སྤར་ཏེ་ འཚིགས་སོང་པ་ལས་བརྟེན་ ཉམས་ཆག་
ཤོར་བའི་ལོ་རྒྱུས་

རྒྱལ་རབས་ཀྱི་ངག་རྒྱུན་བཤད་སྲོལ་ཡོདཔ་དང་།

དམག་འཛིངས་ཀྱི་

སྐབས་ལུ་ བཀྲ་ཤིས་སྒང་རྫོང་དེ་ བྱག་གཡང་གཟར་དྲགས་གུར་ཆགས་ཆགསཔ་སྦེ་བཙན་

ཤོས་དང་ ཉེ་འདབས་ཀྱི་ས་གནས་ཕྱོགས་ག་ར་ བྱག་འབད་ནི་དེ་གིས་ འབྲུག་པ་གིས་
བྱག་ཕུག་ཚུ་ནང་གཡིབས་སྡོད་དེ་ བོད་དམག་གུར་དུག་མདའ་རྐྱབ་ནི་དང་ འུར་རྡོ་འཕང་

ནི་ལ་སོགས་པའི་ ཐབས་ཤེས་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་བསྒྲིགས་ཏེ་དམག་འཐབ་ད་ བོད་དམག་
མང་རབས་ཅིག་བསད་དཔ་ལས་ བོད་ཀྱི་དམག་དཔོན་ང་རྒྱལ་ཅན་ཚུ་ཡང་ གཡང་དོགས་

བསྐྱེད་དེ་ ག་ཅི་འབད་ན་མ་ཤེས་པར་ ས་གནས་ག་ཧོད་གུར་ཧོད་རང་མ་བལྟ་བར་ཁ་གཏོར་
ཏེ་ཕམ་སོང་བའི་ལོ་རྒྱུས་དང་།

གཞན་ཡང་བོད་དམག་ཚུ་ མོན་རྟ་ཝང་ལས་འོངམ་ད་ བྱ་དཀར་ཟམ་པ་བརྒལ་ཏེ་ བར་ཚོ་
གསུམ་གྱི་གཡུས་ཀྱི་ཟོར་ཐུང་ལུ་ལྷོདཔ་ད་ བཀྲ་ཤིས་སྒང་གི་རྫོང་འདི་ ཁོང་གི་མིག་ཏོ་ཁར་
ལུང་ཤོང་ནང་སྒང་ཅུང་ཅིག་གུར་ཆུང་ཀུ་ཅིག་སྦེ་མཐོང་སྟེ་
ཟེར་སླབ།

གནམ་རྫོང་མ་རེད་ས་རྫོང་རེད་

ལམ་ཐག་ཡང་གནམ་མེད་ས་མེད་ཐག་ཉེས་ཤོས་ཅིག་སྦེ་མཐོངམ་ལས་བརྟེན་

བློ་བདེ་སྟེ་གནས་དེ་ཁར་ངལ་འཚོ་སྟེ་ཡུན་རིངམོ་ལུས། དེ་ལས་འོངམ་ད་ཟོར་ཐུང་སྒང་ལས་

སྦེ་ སྤང་ཟམ་ཚུན་ཚོད་ལུ་ ལམ་ཁ་ཐུར་ལུ་སྦེ་བྱག་རྩུབ་དྲགས་ཡོད་མི་དང་ སྤང་ཟམ་ལས་
བཀྲ་ཤིས་སྒང་བར་གྱི་ལམ་འདི་ ཁ་གྱེན་ལུ་འཛེགས་དགོཔ་ཡོདཔ་མ་ཤེས་ མི་ལམ་འདི་
ཡང་ སྒོ་ནོར་གྱི་ལམ་ཁག་མང་རང་མང་ནི་དེ་གིས་ མི་ལམ་དང་ནོར་ལམ་འཛོལ་ཏེ་ ནོར་

ལམ་ལས་ཕར་ཚུདཔ་ད་ ཤར་ཕྱོགས་ཚངས་ལྷ་པའི་གཡུས་སྐད་ལས་འབདན་ ༼ཁེངས་
རྣང་བུ་༽ ཟེར་བའི་རྩྭ་ ཚ་དྲོད་ཆེ་སའི་སྤང་ན་ ནམ་རྒྱུན་ཧོ་ལྡེམ་ལྡེམ་སྦེ་སྡོད་མི་ མེ་ཤིང་
ཐེད་སྟོང་ཤིང་ ༼རལ་ནག་ཤིང་༽ ཡོད་སའི་ས་སྒོ་ཚུ་ལས་སྐྱེ་བའི་རྩྭ་ལྕུག་གུ་སྦེ་སྡོདཔ་ད་
སྒོ་ནོར་ བ་དང་གླང་ རྟ་དང་བོང་གུ་ཚུ་གིས་བཟའ་བཏུབ་མི་ རྩྭ་བཅུད་ཅན་ཅིག་ཨིན། རྩྭ་
འདིའི་ཧིང་མགོ་མེ་ཏོག ་ཤར་ཏེ་དོག་མ་བཏགསཔ་ད་

ཁབ་དང་ཅོག་འཐད་པའི་རྩང་ཅིག་

ཤར་ཕྱོགས་བཀྲ་ཤིས་སྒང་རྫོང་གི་ཆགས་རབས།
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ཨིནམ་ལས་ གཟུགས་ཁར་གྱོན་པའི་བཀབ་བགོ་སྤྱིར་བཏང་དང་ ལྷག་པར་དུ་ སྣམ་བུ་
དང་འབུ་རས་ཀྱི་བགོ་ལ་རེགཔ་ད་

ཟུགཔ་སྡོད་དེ་ག་ཅི་དང་ག་ཅི་རང་འབད་རུང་

ནང་ན་

རང་ཟུགཔ་སྟེ་ འབལ་ཚུགས་པར་ལཱ་ཁག་བཏང་མི་རྩང་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ ཁོང་གི་ལམ་རྩྭ་
དེ་ཡོད་སའི་ཚལ་མ་ནང་ལས་ཕར་ཚུད་དེ་ རྩང་དེ་ཟུགཔ་སྟེ་ སྤར་རང་མ་སྟེར་བར་དཀའཝ་
སྤྱདཔ་ལས། ༼ཁེངས་རྣང་འབུ་ཡིས་མདུང་རྒྱབ་དོ། དེ་ཡང་འབྲུག་པའི་ཕྱོགས་ཨིན་པས།༽

ཟེར་ འབྲུག་པའི་གཡུས་ཁར་ཁེངས་རྣང་འབུ་ཟེར་མི་རྩང་ཅིག་འདུག དེ་ཡང་འབྲུག་པའི་ཁ་
ཕྱོགས་འབད་མི་ཨིན་པས་ཟེར་སླབ་པའི་ལོ་རྒྱུས་དང་།

ད་རུང་ཚངས་པ་ལྷ་ཚུ་གིས་ཁ་སྐད་ལས་ ཡུ་གི་དང་ ཀུ་རི་སྟོད་པའི་ཁ་སྐད་ལས་ སྦྲེང་གོ་
ལ་ཟེར་མི་དེ་གིས་ མདུང་བརྐྱབ་པ་ཅིན་འབྱེལ་སྐད་རང་ཤོ རཝ་ཨིན། དེ་ཡང་མདུང་གཅིག་
དང་གཉིས་ཨིན་པ་ཅིན་

ཞག་གཅིག་དང་གཉིས་ཀྱི་

མདུང་གསུམ་དང་བཞི་དེ་ཅིག་རྐྱབ་པ་ཅིན་

རྒྱབ་ལས་མ་གཏོགས་མི་སངས།

ཤི་ནི་མ་གཏོགས་དྲག་པའི་རེ་བ་མེད་མི་ཅིག་

ཨིན། ཁོང་བོད་དམག་གངས་བར་ནང་ལས་འོང་མི་སྦེ་ ཚདཔ་གིས་དྲེག་མ་ཚུགས་པར་ རྩྭ་
ཡོད་གྲིབ་མ་ནང་བརྫངསམ་ད་ སྦྲེང་གོ་ལའི་ཚང་ཡོད་སར་ཚུད་དེ་ དུག་མདུང་བརྐྱབས་ཏེ་
ནདཔ་ལེ་ཤ་ཅིག་ཐོནམ་ད་ ཧ་ལས་རྣམ་རྟོག་ལང་སྟེ་ ༼སྦྲེང་གོ་ལ་ཡིས་མདུང་རྒྱབ་དོ། དེ་

ཡང་འབྲུག་པའི་ཕྱོགས་ཨིན་པས།༽ ཟེར་འབྲུག་པའི་གཡུས་ཁར་སྦྲེང་གོ་ལ་སྦྲེང་གོ་ལ་ཟེར་
མི་

འབུབ་མགུ་ཏོག་དམརཔོ་སྦེ་མི་གཅིག་འདུག

འབད་མི་ཨིན་པས་ཟེར་

འབུབ་དེ་ཡང་འབྲུག་པའི་ཁ་ཕྱོགས་

དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་དམག་གི་དཔུང་ཤུགས་དང་དམག་འཐབ་

སའི་གནས་ཚུ་ཡང་མ་ལྕོགས་པར་ བོད་དམག་ཚུ་དྲེགས་མ་ཚུགས་པར་ ཕམ་པའི་གཏམ་
རྒྱུས་ཡང་བཤད་སྲོལ་འདུག

བཀྲ་ཤིས་སྒང་རྫོང་ནང་གྲྭ་ཚང་གི་སྡེ་གསརཔ་བཙུགས་པའི་ལོ་རྒྱུས།

ཤར་རྫོང་བཀྲ་ཤིས་སྒང་གྲྭ་ཚང་ལས་ སྤྱི་ལོ་ ༡༧༧༤ རབ་བྱུང་ ༡༣ པའི་ཤིང་ཕོ་རྟ་

ལོ་ ས་ག་ཟླ་བའི་དཀར་ཕྱོགས་ཚེས་ ༡༥ ལུ་ ཆོས་འཁོར་རབ་བརྟན་རྩེ་ལས་གནང་མི་
ཁྲ་མོའི་འདྲ་བཤུས་ནང་ལས་འབད་བ་ཅིན་

ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་རྫོང་ཁག་འབྲུག་བཀྲ་ཤིས་སྒང་

གི་གཙུག་ལག་ཁང་འདི་ནང་ དགེ་འདུན་པའི་སྡེ་གསརཔ་བཙུགས་པའི་ནང་གསལ་ ཚངས་
དང་བརྒྱ་བྱིན་ལ་སོགས་འཇིག་རྟེན་ན། །ཆེ་བར་གྲགས་པ་ཀུན་གྱི་ཟུར་ཕུད་ཀྱིས། །ཞབས་

སློབ་གདུང་རྡོ་རྗེ།
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བཟུང་ནོར་བུའི་པད་མོར་མངོན་བཏུད་པ།

།སྟོབས་བཅུའི་ཁྱུ་མཆོག་ཤཱཀྱ་སེང་གེར་འདུད།

།སྲིད་དང་ཞི་བའི་ཕན་བདེ་འབྱུང་བའི་སྒོ། །མཐའ་བཞི་ལས་གྲོལ་དབུ་མའི་ལམ་བཟང་དང་།

།དེ་འཛིན་རིག་གྲོལ་ནོར་གྱིས་ཉེར་ཕྱུག་པའི། །འཕགས་པའི་ཚོགས་བཅས་རྟག་པར་ཕྱག་གི་

ཡུལ། ། ཟེར་ དེ་ཡང་ འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ཐམས་ཅད་ལུ་ ཕན་པ་དང་བདེ་བ་མ་ལུས་
པའི་འབྱུང་ཁུངས་ནི་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་ལས་ གཞན་མེདཔ་སྦེ་མཐོང་སྟེ་

དེ་ཡང་ བསྟན་འཛིན་གྱི་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་ཚུ་ལུ་རག་ལསཔ་ལས་ དགེ་འདུན་གྱི་སྡེ་རིན་པོ་
ཆེ་ཨིན་ནི་དེ་གིས་

ཉི་འོག ་ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་འབྲུག་བཀྲ་ཤིས་སྒང་གི་གཙུག་ལག་

ཁང་འདིར་ཡང་ ཕྱོགས་དང་རིས་སུ་མ་ཕྱེ་བར་ འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་ག་ར་གི་ ཕྱག་འཚལ་
བའི་རྟེན་དང་ཚོགས་རྫོགས་པའི་ཞིང་ལུ་སྦེ་

དགེ་འདུན་པའི་སྡེ་རིན་པོ་ཆེ་གསརཔ་

བཙུགསཔ་ད་ གཞུང་ལྟེ་བ་ལུ་དགོངས་སྐོར་ཞུས་ཏེ་ བསླབ་སྡོམ་རྗེ་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་ལས་

མ་ཞུ་བའི་རིགས་ ག་ཐོབ་སྦེ་བཙུགས་མ་ཆོགཔ་ཨིནམ་མ་ཚད་ བག་མེད་གར་འཁྱམས་ལ་
སོགས་པ་ཚུ་མི་ཆོག་ བཟའ་བཅའ་འགྲོ་གསུམ་སྒྲིགས་ལམ་རྣམ་བཞག་དང་ ཐོས་བསམ་

སྒོམ་གསུམ་དང་ཆོས་སྤྱོད་ཀྱི་བྱ་བའི་རིམ་པ་ཚུ་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་འདུལ་བ་ལས་ མ་འགལ་
བར་སྲུང་དགོཔ་དང་

ལྷག་པར་དུ་

མཐར་ཕྱིན་དགོཔ་མ་ཚད་

དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཆོ་ག་གར་ཐིག་དབྱངས་གསུམ་ཚུ་

དགེ་འདུན་པའི་སྡེ་ཚུ་སྒྲིགས་ལམ་ཡང་

རྫོང་དཔོན་གྱི་གོང་

བསྣན་ དེའི་འོག་ལས་བླ་མ་གཉེར་པ་ཚུ་ལུ་ གཉེར་བཅོལ་དམ་དམ་འབད་དེ་ ཞབས་ཏོག་
གི་རིམ་པ་མ་ཞནམ་སྦེ་

གནས་སྐབས་དང་མཐར་ཐུག་གི་ཕན་བདེའི་རྒྱུ་ཨིནམ་ལས་

གསོལ་ཚོགས་ཀྱི་རིམ་པ་ཚུ་གཉེར་ཚང་ནང་ལས་
དོས་གཉིས་རེ་དང་

བ་མར་མར་ལྟང་གཅིག་

ལོ་འཁོར་རེ་ལུ་ཚྭ་བྲེ་བཅུ་གསུམ་མའི་

ཞལ་གྲངས་དང་བསྟུན་པའི་ཟླ་ཕོགས་ཀྱི་

གསོལ་རྒྱགས་དང་ རུ་ཏོ་ཀོ་བལྟབ་གསུམ་རེ་དང་ བླ་གཉེར་དང་དབྱེ་བ་མེད་པར་ཞུན་མར་
གྱི་མར་ཁུ་

དུས་རྒྱུན་གྱི་དཀར་མེ་མཚན་ཐུབ་ལ་སོགས་པ་ཚུ་ལུ་ཕུལ་ནིའི་སྲོལ་དང་

གནམ་སོ་ཁའི་འབུལ་བ་དང་བསྟུན་ ཁ་གླིང་རྒྱ་དྲུང་དང་ ར་དི་དྲུང་འོག་ཁག་སོ་སོ་ལས་ ཉ་
དོས་རེ་དང་མར་ཁུ་དོས་རེ་ རོང་ཐུང་དྲུང་འོག་ལས་ ཉ་དོས་གཅིག་དང་ ཟླཝ་ ༨ པའི་

ཚེས་བཅུ་དང་བསྟུན་སྟེ་ རྩེང་མིང་དྲུང་པ་དང་ བར་ཚོ་གསུམ་གྱི་དྲུང་འོག་གཉིས་ལས་ མ་
ཊམ་རེ་རེ་ཕུལ་བའི་སྲོལ་སྡོད་ནུག

ཤར་ཕྱོགས་བཀྲ་ཤིས་སྒང་རྫོང་གི་ཆགས་རབས།

རབ་བྱུང་གི་སྡེ་འགོ་ཐོག་བཙུགས་པའི་སྐབས་ལུ་
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དགེ་སློང་ཞལ་གྲངས་ཁལ་སྐོར་ཆ་ལས་

མེདཔ་ལས་བརྟེན་ཟླཝ་ ༨ པའི་ཚེས་༡༠ སྐབས་ལུ་ དགེ་སློང་གི་འཆམ་པ་མ་ལང་པར་
དགེ་སློང་བགྲེས་པ་དང་བླ་སློབ་ཚུ་གི་ཞབས་སར་ ལྟོ་གཟན་རྒྱུག་སྟེ་སྡོད་མི་ཚུ་ཡང་ ཟླཝ་

༧ པའི་ཚེས་ ༡༠ ལས་ ཟླཝ་ ༨ པའི་ཚེས་ ༥ ཚུན་ཚོད་ལུ་གར་འཆམ་ལྷབ་སྦྱངས་ཚུ་
དགེ་སློང་དང་ཅོག་འཐདཔ་སྦེ་ ཟླཝ་ ༨ པའི་ཚེས་ ༧ ལུ་འཆམ་རྒྱུགས་དང་ ཚེས་ ༨
ལས་ ༡༠ ཚུན་ ཉིནམ་གསུམ་གྱི་རིང་དངོས་འཆམ་གནང་སྲོལ་བཙུགས་ནུག
གནམ་ལོ་ལྕགས་སྦྲུལ་ལོའི་ཚེས་བཅུའི་སྐབས་ལུ་
ཅིག་ལས་མེདཔ་ཨིནཔས་

དགེ་སློང་ཞལ་གྲངས་བཞི་བཅུ་དེས་

དེ་ཡང་ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་ཡང་སྲིད་

སྐུ་ཕྲེང་དྲུག་པ་ཞབས་དྲུང་འཇིགས་མེད་རྡོ་རྗེ་

མོན་ཤར་ཕྱོགས་གཡུས་སྡོམ་ཁར་ལས་

ཚངས་ལྷའི་རིགས་ཀྱི་ནང་གསེས་ ལྷ་སྲས་གཙང་མའི་གདུང་བརྒྱུད་ རི་གཞུང་ཐང་གི་རྒྱལ་
པོ་ངམ་བཟང་ལའི་སྲས་སྤྲང་པོ་དར་ཟེར་མི་འདི་གིས་
ཚུ་བསྣམས་

ཁྱིམ་ནང་གི་རྒྱུ་ནོར་གནངས་ཆེ་ཤོ ས་

ཤར་སྡོམ་ཁར་ལུ་སྟོབས་ཤུགས་ཆེ་བའི་གྲུབ་ཐོབ་ཀྱི་སྤྱོད་པ་བཟུམ་མཛད་དེ་

མི་ག་ར་མངའ་འབངས་ལུ་བཙུགས་ཏེ་ བཞུགས་མིའི་གདུང་བརྒྱུད་རིམ་པ་ལས་ མོན་ཤར་

གཡུས་ཀྱི་མི་དྲག་ཞན་མཆོག་དམན་ཀུན་གྱིས་ དད་དང་མོས་གུས་ཀྱིས་བརྩི་བཀུར་འབད་

མི་དང་ རྒྱ་གར་ཨ་སམ་གྱི་གཡུས་ཚན་ ལ་ལུ་ཅིག་ཡང་ མངའ་དབང་བསྒྱུར་བའི་མི་སེར་

ཨིནམ་ལས་ ག་ར་གྱི་ཁ་སྐད་ལས་མི་སྦོམ་ཟེར་བའི་ཞེ་ས་སྦྱར་སྟེ་ ཆེ་སྟོད་ཀྱི་ཚིག་ལུ་ ‘བཱ་
བུ་’ ཟེར་ཞུ་མི་གདུང་རིགས་ལུ་ སྤྱི་ལོ་ ༡༩༠༥ ལུ་སྐུ་འཁྲུངས་ཏེ་ སྤུངས་ཐང་བདེ་བ་ཆེན་

པོའི་ཕོ་བྲང་ལུ་ གདན་འདྲེན་ཞུ་ཏེ་བྱོནམ་ད་ བཀྲ་ཤིས་སྒང་ལུ་དགུང་ཞག་དག་པ་ཅིག་སྐུ་
ངལ་འཚོ་སྦེ་བཞུགས་ཏེ་

གནང་སྟེ་བཞུགས་པའི་ཚེ་

སྐུ་ཉེ་སྦོམ་ཚུ་དང་དད་མོ་ཅན་གྱི་མི་སེར་ཡོངས་ལུ་

མཇལ་ཁ་

ཡོན་ཕུ་ལའི་ཆོས་རྗེ་གིས་ཁོང་རའི་གྲྭ་མི་དགུང་པ་དགུ་པོ་

ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་ལུ་ཕུལཝ་ལས་ ཁོ་གི་གྲྭ་མི་དགུང་པོ་དགུ་པ་བཀྲ་ཤིས་སྒང་རབ་སྡེ་ལུ་
གནངམ་མ་ཚད་ དགེ་སློང་གི་ཞལ་གྲངས་ཁ་སྐོང་དང་ གྲྭ་མི་དགུང་པོ་བསྐོར་སོར་ཏེ་ རབ་

སྡེའི་གསོལ་བམ་འཚོ་ནི་དང་གསོལ་ཐབ་ནང་ཆུ་ལེན་ནི། གསོལ ་ཤིང་འཐུ་ནི་དང་ དེ་ལས་

འབུམ་སྡེ་ཚུ་གི་སྐབས་ལུ་ཊིང་ཊི་བརྡུང་ནི་དང་ དུང་ཆེན་འཕུ་དགོཔ་ ལ་སོགས་པའི་ཞབས་
ཏོག་ཞུ་སྡོད་ནུག

སློབ་གདུང་རྡོ་རྗེ།
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བཀྲ་ཤིས་སྒང་རྫོང་ནང་སྔ་རབས་ཀྱི་དུས་ལུ་དགེ་བའི་གསུང་རྟེན་བཀའ་འགྱུར་
གསར་བཞེངས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས།
རྒྱལ་བའི་བཀའ་འགྱུར་ཆེན་པོ་བཞེངས་པའི་ལོ་རྒྱུས་ མདོར་བསྡུས་ཅིག་ཞུ་བ་ཅིན་ དེ་ཡང་

བཀའ་འགྱུར་གསར་བཞེངས་སྐབས་ལུ་ དཀར་ཆག་རྣ་བའི་དགའ་སྟོན་ཚིག་རྒྱན་རྒྱ་ཡི་མེ་
ལོང་ལྕེ་དར་ཟེར་མི་ནང་། ཕུན་ཚོགས་ལྔ་ལྡན་སྤུངས་ཐང་བདེ་ཆེན་ལ། །མི་འཇིགས་སེང་གེ་

ཁྲི་ལ་སྤྲུལ་པའི་སྐུ། །ངག་དབང་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོ། །གྲངས་ཡས་ལྷ་
མིའི་འགྲོ་བའི་དཔལ་དུ་ཤར། །བྱམས་དང་སྙིང་རྗེའི་བཀའ་ཁྲིམས་གཞུང་བཟང་པོས། །རྒྱལ་
ཁམས་བདེ་སྐྱིད་ཕུན་ཚོགས་དཔལ་ལ་སྤྱོད།

།དེ་ཡི་རིང་ལུགས

འཛིན་སྐྱོང་སྤེལ་མཁས་

པའི། །དཔོན་སློབ་སྤྱི་བླ་འབྲུག་དབང་དོན་གྲུབ་ཀྱིས། །ཕ་མེས་སྲོལ་འཛིན་མཁྱེན་པའི་བློ་
གྲོས་རྒྱས།

།སྙན་གྲགས་བཟང་པོས་ཁྱབ་པ་ངོ་མཚར་ཆེ། །

འཛམ་གླིང་ཡུལ་གྲུ་རྒྱ་ཆེ་གྲངས་མང་ཡང་།
།ཟེར་མི་དང་།

།ཁྱད་པར་འཕགས་པ་རྫོང་ཆེན་བཀྲ་ཤིས་སྒང་།

ཕོ་བྲང་དེ་ནང་རྒྱལ་ཚབ་མངའ་གསོལ་བའི།

གསུམ་དབང་འདུས་ཞེས།

།ས་སྐྱོང་རྫོང་བཞུགས་ཁམས་

།མཐུ་སྟོབས་གྲགས་པས་འཛམ་གླིང་ཡོངས་ལ་ཁྱབ།

།སྙིང་

སྟོབས་ཆེ་བས་དགྲ་བོའི་དཔུང་ལས་རྒྱལ། །མཁྱེན་རབ་རྒྱལ་བས་རྒྱ་བོད་ཡོངས་ཀྱིས་བཀུར།
།བྱམས་དང་སྙིང་རྗེས་རྒྱལ་སྲིད་ཆོས་བཞིན་སྐྱོང་།
བདེ་སྐྱིད་ལྡན།

།ཐབས་ལ་མཁས་པས་མངའ་འབངས་

།ཐུགས་བསམ་རྣམ་དག་སངས་རྒྱས་བསྟན་པར་དགོངས།

འབྲུག་པའི་ཆོས་སྲིད་སྤེལ་བ་དང་།

།དཔལ་ལྡན་

།འགྲོ་ཀུན་བསོད་ནམས་བསགས་པའི་ཞིང་མཆོག་ལ།

།སྔར་གོང་དུ་ཡང་རྒྱལ་བའི་མཆོད་རྟེན་བརྒྱད། །ཚེ་དཔག་མེད་དང་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་
དང་། །པདྨ་འབྱུང་གནས་ལྷ་ཁང་རྟེན་རྣམས་བཞེངས།།

ཁྱད་པར་དུ་ཡང་ད་ལོའི་གནས་སྐབས་ལ། །གནམ་ལོའི་རྒྱལ་པོ་ལྕགས་འབྲུག་ཟླ་ཚེས་ཉིན།
།རྒྱལ་བའི་གསུང་བར་བཀའ་འགྱུར་ཆེན་མོ་དང་། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་སྐྱེས་རབས་འཕྲེང་
བ་བཞེངས།

།འདི་བཞེངས་དགེ་བའི་ཕན་ཡོན་ནུས་མཐུ་ལས།

།སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་

ཕྱོགས་བཅུར་རྒྱས་པ་དང་། །དཔལ་འབྱོར་མངའ་ཐང་བདེ་སྐྱིད་ཕུན་ཚོགས་ཤོག །སྨིན་བྱེད་

འཕྲུལ་གྱི་ཡི་གེ་འདུ་བྱེད་མཁན། །ཕྱོགས་བཞི་མཐའ་དག་ཀུན་ལ་ཡོངས་འདུས་པའི། །དྲུང་
ཡིག་བརྒྱ་དང་ཉི་ཤུ་འཛོམས་པའི་དབུས།

།ཞལ་བཀོད་ཐབས་ཀྱི་སྒོ་མོ་ཕྱེ་བའི་མཐར།

།མཁྱེན་རབ་ཀུན་ལ་མངའ་བརྙེས་ཆོས་རྗེ་ཡིས།
།ཐོན་མའི་རྣམ་སྤྲུལ་ཡིག་མཁན་བསམ་གཏན་

ཤར་ཕྱོགས་བཀྲ་ཤིས་སྒང་རྫོང་གི་ཆགས་རབས།
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གྱིས། དབུ་ཤོག་ཏོག་རྣམས་ཐིག་ཚད་ལེགས་པར་བྲིས། །ཡིག་

མཁན་སོ་སོའི་སྒོ་གསུམ་བརྩོན་པ་ཡིས། །སྔ་ཕྱི་ཇི་བཞིན་བྲིས་པ་གཟིགས་མཛོད་ཨང་། །
ཞེས་རབ་བྱུང་ ༡༢ པའི་ལྕགས་ཕོ་སྟག་ལོ་དང་ སྤྱི་ལོ་ ༡༧༡༠ གི་ལོ་ལུ་བཞེངས་ནུག

ཤར་ཕྱོགས་བཀྲ་ཤིས་སྒང་རྫོང་ཉམས་གསོ་དང་གསར་བཞེངས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས།
དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་གདན་ས་
པའི་རྫོང་ཨིནམ་ལས་

ཤར་ཕྱོགས་བཀྲ་ཤིས་སྒང་རྫོང་ དང་ཕུ་ལས་བཞེངས་

ཚ་དྲོད་ཤུགས་ཅན་གྱི་ས་གནས་ཨིནམ་ལས་བརྟེན་

ཤིང་ཆ་མང་

ཤོས ་ཤིང་འབུབ་པུད་ཀྱིས་བཟའ་བཟའཝ་དང་ཧེ་མར་འཛིངས་འཁྲུགས་སྔ་ཕྱི་སྣ་ཚོགས་

ཀྱི་སྐབས་ལུ་མེ་རྐྱེན་ལ་སོགས་པའི་ རྒྱུ་རྐྱེན་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་སྐྱོན་ཞུགསཔ་ལས་བརྟེན རྫོང་
ཆེན་ཞིག་རལ་དང་

རྡིབ་ཆག་ཤོར་ནི་བཟུམ་ལུ་ལྷོད་ཡོདཔ་ལས་

རྫོང་དཔོན་དྲག་ཤོས་

འཕྲིན་ལས་སྟོབས་རྒྱལ་ ཡོངས་གྲགས་ལུ་ དྲག་ཤོ ས་རྡོ་ཕག་ལ་ཟེར་མིའི་སྐབས་ལུ་ མི་
དབང་མངའ་བདག་རྒྱལ་རབས་གཉིས་པ་ ༧ གོང་ས་འཇིགས་མེད་དབང་ཕྱུག་གི་གསེར་

སྙན་ལུ་ རྫོང་ཆེན་ཉམས་ཆག་ཤོར་བའི་ལོ་རྒྱུས་ཞིབ་ཆ་ཞུ་བའི་སྐབས་ལུ་ མདོར་ན་ བཀྲ་

ཤིས་སྒང་ཆ་འདུས་ཀྱི་མི་སེར་ དུད་པ་གནམ་ཁར་འཐོན་མི་ཡོད་རིགས་རྣམས་འུ་ལཱ་བཀོལ་
ཏེ་

སྔར་ལས་མ་ཞནམ་ཅིག་སྦེ་བཞེངས་དགོ་པའི་

བཀའ་གང་བས་ལྕིཝ་སྦེ་གནང་ནུག

༼རབ་བྱུང་ ༡༦ པའི་གནམ་ལོ་ མེ་ཕོ་བྱི་བ་དང་ཁ་གཅིག་ལས་གནམ་ལོ་འབྲུག་ལུ་ཨིན་
པའི་ཁ་རྒྱུན་འདུག མཆན། ༽

སྤྱི་ལོ་ ༡༩༣༦ ལོ་ལུ་ རྫོང་འོག་གི་མི་སེར་འགོ་དཔོན་གཡུས་སྲུང་པ་དང་ བཀག་པ་བསུ་
མའི་འགོ་བདག་ དྲག་ཤོས་དྲུང་པ་ཚུ་རང་རང་སོའི་འོག་གི་སྦྱིན་བདག་མི་སེར་ཚུ་གི་འུ་ལཱཔ་
ཚུ་བདག་འཛིན་འཐབ་སྟེ་
ལས་བཤིགས་ཏེ་

རྫོང་རྙིང་ཉམས་ཆག་ཤོར་ཏེ་ཡོདཔ་ལས་

འགྱམ་རྡོ་བརྩིགས་མི་ལས་འགོ་བཟུང་སྟེ་

རྫོང་གི་རྨང་འགྱམ་

ཁྱིམ་ཐོག་རྩི་སའི་ས་ལེབ་

བཀབ་ནི་ཚུན་ལུ་ ལོ་ངོ་གཉིས་ཀྱི་ནང་འཁོད་ལུ་ལེགས་ཤོ མ་སྦེ་བཞེངས་ཏེ་བསྒྲུབས་ནུག

སློབ་གདུང་རྡོ་རྗེ།
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བཀྲ་ཤིས་སྒང་རྫོང་ཉམས་གསོ་དང་གསར་བཞེངས་སྐབས་བཟློག་ཐབས་རིམ་
གྲོ་ཚུ་གི་ལོ་རྒྱུས།
དེ་དང་འདྲཝ་སྦེ་

རྫོང་བཞེངས་པའི་སྐབས་ལུ་ས་བརྐོ་རྡོ་སློག་འབདཝ་ད་

རྐྱེན་ངན་བར་

ཆད་ཀྱི་བཟློག་ཐབས་ལུ་ བླ་སློབ་མཁས་གྲུབ་ཚད་ཉིད་ལྡན་པ་ཚུ་གི་ ཐུགས་བརྟགས་ལུ་
འབབ་མི་རིམ་གྲོ་སྣ་ཚོགས་དང་

མཁས་དབང་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཞུས་དག་བགྲེསཔ་

བསྟན་པ་རིན་ཆེན་མཆོག་གིས་ གསུངམ་བཞིན་དུ་ རྒྱལ་བའི་བཀའ་འགྱུར་ཆེན་མོ་དག་
ཚར་དང་ སྒྲོལ་མ་འབུམ་དང་ བསམ་པ་ལྷུན་འགྲུབ་འབུམ་ཕྲག་བསགས་བགྱང་ལ་སོགས་

པ་ རབ་སྡེ་གིས་མཛད་གནངམ་མ་ཚད་ གྲུབ་དབང་ཤཱཀྱ་ཤྲཱིའི་ཞལ་སློབ་ མཁས་གྲུབ་
གཉིས་ལྡན་གྱི་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་ སྨོན་ལམ་རབ་བཟང་ངམ་ མཚན་གཞན་སློབ་འུ་བསུ་
ཟེར་ཞུ་མི་དེ་

རྫོང་ཆེན་རྨང་འགྱམ་ལས་གཤིགས་ཏེ་

ཐུགས་སྦོམ་བཞེས་ཏེ་

སླར་ལོག་བཞེངས་ནིའི་ལཱ་ཚུ་གི་

རྐྱེན་དང་བར་ཆད་མི་བྱུང་ནིའི་སྲུང་སྐྱོབ་མཛད་ནི་ལུ་

གསུང་ཆོག་

གནང་དགོཔ་དང་ ཕྱག་ཕྱིད་ཞུ་ནིའི་འོས་བབ་ཡོད་རིགས་རྣམས་ རབ་སྡེ་གིས་གནང་ནུག

བཀྲ་ཤིས་སྒང་རྫོང་གི་གཙུག་ལག་ཁང་ནང་
བཞེངས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས།

སྐུ་རྟེན་ཉམས་གསོ་དང་གསར་

གྲུབ་དབང་ཤཱཀྱ་ཤྲཱིའི་ཞལ་སློབ་ བླ་མ་བསོད་ནམས་བཟང་པོ་དང་ མཁས་མཆོག་བླ་མ་ཀོ་
ཏ་ཟེར་མི་གིས་ མགོན་ཁང་ཆེན་མོའི་སྐུ་འབག་གི་རིགས་དང་ རྟེན་གཏོར་དང་རྟེན་མདོས་
ཚུ་ཧེ་མ་འབུབ་གིས་བཟའ་སྟེ་

ཉམས་ཆག་ཤོར་བའི་ཉམས་གསོ་ཡང་

དྲགཔ་སྦེ་བཞེངས་རོགས་འབད་མི་ཡང་
ཨིན་མི་འདི་

རབ་སྡེ་ལས་

ཧེ་མ་གི་དེ་ལས་

སྡོམ་གཙང་ཡོད་མི་རྒན་ཤོས་ཚུ་

བླ་མ་གནས་བརྟན་བསོད་ནམས་ལགས་དང་

ཞལ་ལས་ཞལ་རྒྱུན་ལྟར་དུ་ཨིན།

དབུ་མཛད་མེར་ཀོང་ཚུ་གི་

སྨན་འཇིམ་ལས་གྲུབ་པའི་སྐུ་རྟེན་སྦོམ་ཤོས་དག་པ་ཅིག་ ཕྱི་དང་ནང་ལུ་གདན་འདྲེན་ཞུ་
བའི་སྐབས་ལུ་
ལས་བརྟེན་

ཉམས་ཆག་དུམ་གྲ་རེ་ཤོར་མི་དང་ སྐུ་རྟེན་གསརཔ་བཞེངས་དགོ་མི་ཚུ་

སྤ་གྲོ་གནས་ཕུག་དགོན་པའི་འཇིམ་བཟོཔ་ལས་

འཇིམ་བཟོ་ལཱ་ལུ་མཁས་

ཤོས་དག་པ་ཅིག་ མི་རྗེ་རིན་སྤུངས་སྤྱི་བླ་ལས་བཏང་གནང་དགོཔ་སྦེ་ཞུས་ཏེ་ ཉམས་གསོ་

ཤར་ཕྱོགས་བཀྲ་ཤིས་སྒང་རྫོང་གི་ཆགས་རབས།

དང་གསར་བཞེངས་བསྒྲུབས་མ་ཚད་
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རྫོང་གི་ནང་རྟེན་ཀུན་ར་ནང་གི་

སྟོན་པའི་སྐུ་དང་

གྲུབ་ཐོབ་ལྷ་ཁང་ནང་གི་ བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་བླ་བརྒྱུད་ཚོགས་ཞིང་ རྒྱུ་ཛིཀྴིམ་ལས་གྲུབ་མི་ལ་
སོགས་པ་ སྐུ་ཆེ་ཤོ ས་ལ་ལུ་ཅིག་་སྤྲུལ་སྐུ་རྫིངས་ཀྱི་ཕྱག་བཟོ་ཨིན་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཁ་རྒྱུན་དུམ་
གྲ་རེ་ཡང་བཤད་སྲོལ་འདུག
ལྡེབས་རིས་ཀྱི་རིམ་པ་ཡང་
ལེགསཔ་མ་ཚད་

བྲིས་སྐུའི་ཆ་ཚད་ཐིག་རྩ་དང་ལྡན་པའི་གུར་

རྣམ་འགྱུར་

རྩ་བའི་ཚོན་དང་ཡན་ལག་གི་ཚོན་ཚུ་སྦྱོར་ཐངས་མཁསཔ་ལས་

བརྗིད་མདངས་གསུམ་ཚངམ་སྦེ་སྦྲོན་ཐངས་མཁས་ནི་དེ་གིས་
གསལ་བ་ལ་སོགས་པའི་རི་མོའི་ཕྱག་བཟོ་མཁས་པའི་

སྣུམ་

མདངས་འཇམ་བཅད་ཁ་

མཁས་མཆོག་བླ་མ་ཀོ་ཏ་དང་སློབ་

དཔོན་ཤཱཀྱ་རྡོ་རྗེ། སློབ་དཔོན་ཀུན་བཟང་། སློབ་དཔོན་ཐུབ་བསྟན། མེ་རག་གཡུས་ཁར་

གནས་གཅགས་ཏེ་སྡོད་མི་ ཁམས་པ་གསོལ་དཔོན་ལགས་ཚུ་གིས་གཙོས་པའི་ ལྷ་བྲིས་པ་
བཅུ་ཕྲག་གསུམ་དེ་ཅིག་གིས་ ཟླ་ངོ་བཞི་དེ་ཅིག་རིང་ལུ་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་བསྒྲུབས་སོ་ནུག

བཀྲ་ཤིས་སྒང་གྲུབ་ཐོབ་ལྷ་ཁང་གི་ནང་རྟེན་དང་ལྡེབས་རིས་གསར་བཞེངས་ཀྱི་
ལོ་རྒྱུས།
གྲུབ་ཐོབ་ལྷ་ཁང་ནང་རྟེན་གྱི་གཙོ་བོ་

གྲུབ་ཐོབ་ལྕགས་ཟམ་པ་གིས་

གྲངས་མེད་ཆུ་ལུ་

ལྕགས་ཟམ་བཏགས་གནང་བའི་སྐབས་ལུ་ ཁོ་རའི་ཕྱག་བཟོ་ལས་བསྒྲུབས་པའི་ གྲུབ་ཐོབ་

སྣང་སྲིད་ཟིལ་གནོན་སྦེ་བཞེངས་ཏེ་ ཁྱོད་བསྟན་པ་དང་ འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་གྱི་ གདུལ་བྱ་
ལུང་བསྟན་ག་ཡོད་ས་ཅིག་ལུ་བྱོན་ཟེར་ ཐུགས་སྨོན་ལེགས་ཤོ མ་སྦེ་གནང་སྟེ་གནམ་མཁའ་

ལུ་འཕངམ་ད་ ད་ལྟོ་རྫོང་ཡོད་སའི་ རི་ཞོལ་ལུ་བཞུགས་ཡོདཔ་སྦེ་ཨིན་མས། ཤུལ་ལས་
ཤར་ཕྱོགས་བཀྲ་ཤིས་སྒང་གི་གཡུས་དེ་ཁ་ལས་ ཨང་རྒས་ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོ་མའི་མཚན་
དང་ལྡན་མི་

མིང་ལུ་ཡེ་ཤེས་གསལ་སྒྲོན་ཟེར་མི་འདི་

ཕག་ལྟོ་འཚོལ་བར་འོང་དོ་ཡོདཔ་

ཨིན་མས། ནམ་ཅིག་འབདཝ་ད་མོ་ཕག་ལྟོ་འཚོལ་བར་ ད་ལྟོ་རྫོང་གི་མཇུག་ལུ་ རྟ་བབ་
མཆོད་རྟེན་བྱ་རུང་ཁ་ཤོར་གྱི་ཉེ་འདབས་

མཆོད་རྟེན་གདང་རིངམོ་གི་འོག་ལས་མར་

མོའི་གྲུབ་ཆུ་ཡོད་སའི་ཚལ་མ་ནང་ ཕག་ལྟོ་འཚོལ་ཏེ་ཕག་ལྟོ་བརྔཝ་ད་
ཟོརཝ་ངེ་གུར་རེག་ནི་འབད་དོ་ཟེར་བའི་སྐད་ཅིག་གོ་སྟེ་

ཇོ་

གྲོས་ཀྱིས་འབད་

ག་ཅི་ཨིན་ན་མནོ་འཚོལ་ལྟཝ་ད་

སློབ་གདུང་རྡོ་རྗེ།
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སྐུ་དེ་མཐོང་སྟེ་ མོ་གིས་ཞུ་འབག་མི་དེ་ ཤུལ་ལས་གཞུང་གིས་བཞེས་ཏེ་ ནང་རྟེན་སྦེ་ལྷོད་
པའི་ལོ་རྒྱུས་

ཁ་རྒྱུན་ལུ་མ་གཏོགས་ཡིག་ཐོག་ལུ་མ་མཇལ།

ཆུ་དེ་ཡང་ལུང་པའི་ཁ་རྒྱུན་

ལས་འབད་བ་ཅིན་ དང་ཕུགས་རྒྱ་ལུ་ ཚད་སྡུག་ཤུགས་ཡོད་པའི་སྐབས་ལུ་ རྒྱ་ཚོང་གི་

ལས་སྒོ་ལུ་འགྱོ་མི་ཚུ་ ལམ་དེ་ཁ་ལས་སྦེ་འགྱོཝ་ད་ ཆུ་འདི་འཐུང་སྟེ་འགྱོ་འགྱོ་བ་ཅིན་ རྒྱ་
ཡི་ཚ་སྡུག་ཐུབ་ཟེར་བའི་ལོ་རྒྱུས་འདུག

ད་ལྟོ་ཡོད་མི་ གྲུབ་ཐོབ་ཀྱི་བཞུགས་ཁང་དེ་ གྱང་དོང་སྤེད་དེ་ཞལ་ཤར་ལུ་བསྒོར་ཏེ་བཞག་
དགོ་མི་དེ་

རྟེན་དེ་དྲོཔ་ནམ་ཤར་རང་

ཞལ་མར་ལྕགས་ཟམ་ཧོང་ལུ་བསྒོར་ཡི་རང་

བཞུགསཔ་ལས་ དེ་ལས་ལུང་བསྟན་གཅིག་ཡོདཔ་འོང་ནི་མས་མནོ་སྟེ་ གྱང་དོང་སྤེད་དེ་
ཞལ་ཤར་ལུ་བསྒོར་ཞིན་ན་ལས་ཚུར་ ཞལ་ཕྱོགས་མ་བསྒྱིརཝ་ལས་བརྟེན་ ད་ལྟོ་ཡོད་མི་
བཞུགས་ཁང་འདི་བཟོ་སྟེ་བཞག་ནུག

གྲུབ་ཐོབ་ལྷ་ཁང་ནང་གི་རྟེན་གཙོ་བོ་གཞན་ཡང་

ཡབ་བསྟན་པའི་ཉི་མ་གིས་

བོད་ཙ་རི་

གནས་ལས་བསྣམས་བྱོན་མི་ རྡོ་གནག་པོའི་གུར་ ཨོཾ་ཨཱ་ཧཱུྃ༔ རང་བྱོན་ཚོན་གང་མ་བདུད་
རྩི་བྱོན་མི་གཅིག་དང་།

གཏེར་བཏོན་པདྨ་གླིང་པ་གིས་

ལྷོ་བྲག་མཁར་ཆུ་ལས་གཏེར་

བཞེས་ཡོད་མི་ རྡོ་གནག་པའི་གུར་ ཨོཾ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུྃ༔ རང་བྱོན་སྐྱ་སི་སི་འབད་མི་དང་།

བོད་རྩ་རི་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་བླ་མཚོ་ལས་གཏེར་བཞེས་ཡོད་མི་ རྡོ་ནག་གུ་ལས་ཕག་མོའི་དབུ་
སྐྱ་སི་སི་འབད་ཕྱག་མཚན་དང་བཅས་ཡོད་མི་དང་། དེ་ལས་སྤྲུལ་སྐུ་རྫིངས་ཀྱི་ཕྱག་བཟོ་ རྒྱུ་
ཛིཀྵིམ་ལས་གྲུབ་པའི་བཀའ་བརྒྱུད་ཚོགས་ཤིང་ལ་སོགས་པ་དང་།

གྲུབ་ཐོབ་བརྒྱད་བཅུའི་

ལྡེབས་རིས་ཚུ་ གཞན་དང་མ་འདྲཝ་དང་། རྒྱལ་རབས་གསུམ་པ་འཇིགས་མེད་རྡོ་རྗེ་དབང་
ཕྱུག་མཆོག་གིས་ བདག་ཅག་གི་སྟོན་པ་ ཤཱཀྱ་ཐུབ་པའི་གསེར་སྐུ་བརྒྱ་དང་བརྒྱད་ནང་རྟེན་
སྦེ་གནང་ནུག

ལྷ་མོའི་མགོན་ཁང་གི་ནང་རྟེན་གྱི་ལོ་རྒྱུས།
ལྷ་མོའི་མགོན་ཁང་ནང་ལུ་
གསལ་ཏོག་ཏོ་ཅིག་ཡོད།

དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོ་དགུང་ལོ་བརྒྱད་བཞེས་མིའི་

ད་ལྟོ་བཀྲ་ཤིས་གཡང་རྩེའི་རབ་སྡེ་ཡོད་ས་ལུ་

བསྟན་པའི་ཉི་མ་དེ་ཁར་བཞུགས་ཏེ་

ཞབས་རྗེས་

སྔོན་མ་ཡབ་

དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོའི་བསྙེན་པའི་གྲུབ་པ་གནང་སྟེ་

བཞུགསཔ་ད་ ནུབམོ་གཅིག་འབདཝ་ད་ མནལ་ལམ་ལུ་ལྷ་མོ་ཞལ་མཇལ་ཏེ་ ལྷ་མོ་གིས་

ཤར་ཕྱོགས་བཀྲ་ཤིས་སྒང་རྫོང་གི་ཆགས་རབས།

ད་རེས་ང་ཁྱོད་དང་དངོས་སུ་འཕྱད་པར་འོང་ཡི།

དེའི་རྟགས་མཚན་ལུ་
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ནངས་པ་དྲོ་པར་

གཟིམས་ཅུང་སྒོ་ཁར་བྱོན་ཟེར་བའི་མནལ་ལམ་གཟིགས་ཏེ་ ནངས་པར་ཧ་སག་བཞེངས་ཏེ་
སྒོ་ཁར་གཟིགསཔ་ད་

ཞབས་གཡས་པ་གཟིམས་ཅུང་ནང་ལོགས་བསྒོར་ཏེ་

རྡོའི་གུར་

ཞབས་རྗེས་ཁྲ་ལམ་ལམ་སྦེ་ཡོདཔ་གཟིགས་ནུག དེ་ཡང་ད་ལྟོ་ལྷ་མོའི་དགོན་ཁང་གི་ནང་ན་
སྦེ་འདུག

མགོན་ཁང་གི་ནང་རྟེན་གསར་བཞེངས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས།

མགོན་པོ་ལྕམ་དྲེལ་གསུམ་དང་ མགོན་པོ་ལྷ་བརྒྱད་ཚུ་གི་ སྐུ་འབག་རྒྱུ་སྨན་འདམ་གྱིས་
འབད་མི་སྐུ་ མི་ཚད་མ་དང་ དེ་ཁར་ལྡེབས་རིས་ཚུ་ཁོང་ མཁས་གྲུབ་གཉིས་ལྡན་གྱི་ བླ་

མ་བསོད་ནམས་བཟང་པོ་དང་ བླ་མ་སྨོན་ལམ་རབ་བཟང་ ཁ་ལོང་བླ་མ་ཀོ་ཏ་གསུམ་གྱིས་
བཞེངས་ནུག

ཚོགས་ཤིང་ལྷ་ཁང་གི་ལོ་རྒྱུས།

བླ་བརྒྱུད་ཚོགས་ཤིང་འདི་ བླ་མ་སྨོན་ལམ་རབ་བཟང་གིས་ རྒྱུ་སྨན་འདམ་ལས་གྲུབ་པའི་

བླ་བརྒྱུད་ཚོགས་ཤིང་ མདུན་ཕྱོགས་ལུ་བཀའ་བརྒྱུད་དང་ དེ་ལས་གཡས་བསྐོར་སྦེ་ཀློང་
ཆེན་སྙིང་ཐིག་དང་

ཀརྨ་ ཀམ་ཚང་དང་པད་གླིང་གི་བླ་བརྒྱུད་དང་

ཡང་བཞེངས་གནང་ནུག

གཞན་ལྡེབས་རིས་ཚུ་

ཤར་ཕྱོགས་བཀྲ་ཤིས་སྒང་རྫོང་གསར་བསྒྲུབས་དང་འདིའི་ནང་རྟེན་ཉམས་གསོ་
དང་གསར་བཞེངས་བསྒྲུབས་པའི་རབ་གནས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས།
དེ་ལས་རབ་གནས་ཀྱི་སྐབས་ལུ་ རབ་བྱུང་ ༡༦ པའི་ གནམ་ལོ་མེ་མོ་གླང་ལོ་ལུ་ ཨོ་རྒྱན་

དུས་གསུམ་མཁྱེན་པའི་རྒྱལ་ཚབ་ གཏེར་བཏོན་ཆེན་པོ་ འཇིགས་བྲལ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་འགྲོ་
འདུལ་གླིང་པ་རྩལ་

ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོ་མའི་ལུང་གིས་བསྐུལ་ཏེ་

འབྲུག་སྤ་གྲོ་ལུ་བྱོན།

ཁྲུམས་སྟོད་ཀྱི་ཉ་བར་སྟག་ཚང་སེང་ཕུག་ལུ་ སྐུ་གོང་མའི་ཟབ་གཏེར་ཕུར་པ་གནམ་ལྕགས་

སྤུ་གྲིའི་སྒོ་ནས་ བདུད་རྩི་སྨན་གྱི་གྲུབ་པ་ཚུ་ གནང་ཚར་བའི་ཤུལ་མར་ གནམ་ལོ་ས་ཕོ་
སྟག་ལོ ་ཤརཝ་ད་ རྒྱ་གར་འཕགས་པའི་གཡུས་ཤར་རྩྭ་མཆོག་གྲོང་ཚུ་ལུ་གནས་ཚུ་གནས་

སློབ་གདུང་རྡོ་རྗེ།
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བསྐོར་མཛད་དེ་

ལོག་ལྷ་གདན་ལུ་འབྱོན་ལམ་མོན་མཚོ་སྣའི་ཧོངས་ལས་སྦེ་བྱོན་ནིའི་

ཐུགས་བཞེད་དང་ ལྷག་པར་དུ་ཡོན་ཕུ་ལའི་

རྒྱབ་ཁེངས་མཐོང་མ་ཎི་དང་སྦོམ་འཕེལཝ་

ལས་ཕར་ཚུར་ལུ་ གཟིགས་བསྐོར་གནང་དགོཔ་ ཁག་ཆེ་ཏོག་ཏོ་ཅིག་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་
གུ་ད་མ་ལས་བྱོནམ་ད་

རིན་པོ་ཆེ་གིས་

བླམ་ཨིན་པའི་འདྲ་ཆས་ཚུ་ཡང་མ་སྟོན་པར་

བསྐལ་བཟང་ཁུར་ཤིང་

མི་དང་རིན་པོ་ཆེ་ཁོ་རང་ཡང་ཕྱག་དཔེ་སྦགས་མི་བཟུམ་མཛད་དེ་

གནས་བསྐོར་པ་མི་གནགཔ་གཞུང་རྐྱང་བཟུམ་ཅིག་སྦེ་མཛད་དེ་
བྱོན་ལམ་གྱི་དགུང་ཞག་

བདེ་བ་ཐང་ལུ་བཞུགས་ཏེ་

ཞབས་ཕྱིད་ཞུ་མི་གསུམ་

དེའི་ནངས་པ་སྐུ་ཞག་ཡོན་ཕུ་ལར་

ཕེབས་ཞིནམ་ལས་ དགུང་ཞག་དག་པ་ཅིག་སྐུ་ངལ་གནང་སྟེ་བཞུགས་ནུག

དེ་ལས་རིན་པོ་ཆེ་དཔོན་གཡོག་ཚུ་ ཡོན་ཕུ་ལ་ལུ་དགུང་ཞག་དག་པ་ཅིག་བཞུགས་ཏེ་ བཀྲ་

ཤིས་སྒང་ཕྱོགས་ལུ་བྱོནམ་ད་དགུང་ཞག་གར་བཞུགས་ས་མེད་རུང་ བཀྲ་ཤིས་སྒང་དུང་བམ་

མམ་ རྐང་གཉིས་མཆོད་རྟེན་ཡོད་སར་ ཉིན་དགུང་དེ་ཅིག་ཁར་ཕེབས་ཏེ་ གསོལ་ཇ་ཅིག་
བཞེས་ཏེ་བཞུགས་སྐབས་ལུ་ རྫོང་དཔོན་གྱི་ ཕྱག་གཡོག་དག་པ་ཅིག་རོང་ཐུང་སྣག་ཚང་

ལས་ ཁག་ཆེ་བའི་ཅ་ལ་ཅིག་ལེན་པར་སོང་སྟེ་ རྫོང་ནང་ལོགཔ་ད་རིན་པོ་ཆེ་གིས་གཟིགས་

ཏེ་ ཁོང་ཚུ་ལུ་པདྨ་བཀོད་ལས་ རྩིས་པ་ཅིག་ནཱ་ཕར་ཚུར་ཡོདཔ་ཨིན། ཁྱེད་ཀྱིས་ངོ་ཤེས་ག་

ཟེར་འདྲིཝ་ད་ ཁོང་གི་གྲས་ལས་གཅིག་གིས་ངོས་ཤེས་ ད་ལྟོ་དགེ་སློང་ལ་ལུ་ཅིག་ལུ་རྩིས་
སྟོན་པའི་བསྒང་ཡོད་ཟེར་ཞུཝ་ད་ རིན་པོ་ཆེ་གིས་རྩིས་སྟོན་མི་དེ་དང་ ང་བཅས་ཚུ་གཡུས་

གཅིག་གི་མི་ཨིན། པདྨ་བཀོད་ལས་རྒྱ་གར་གྱི་གཡུས་ཁར་གནས་བསྐོར་སོང་སྟེ་ལོག་པདྨ་
བཀོད་ལུ་འགྱོ་མི་ཨིན།

རྩིསཔ་དེ་ང་བཅས་འཕྱད་པར་ཡུདཔ་ཐེངས་ཅིག་འོང་གནང་ཟེར་

འཐེན་གཏང་དོ་ཟེར་གསུངས་ནུག

དུམ་གྲ་ཅིག་གི་རྒྱབ་ལས་རྩིསཔ་དེ་སྐུ་མདུན་ལུ་བཅར་

ཏེ་འབདཝ་ད་ རིན་པོ་ཆེ་ཨིནམ་ཤེས་ཏེ་ དེ་ལུགས་ཀྱི་ཞུ་བ་ཚུ་ རྫོང་ནང་ལུ་ཕུལ་ཏེ་གདན་
འདྲེན་ཞུ་ནུག

དེ་སྒང་བཀྲ་ཤིས་སྒང་རྫོང་རྨང་འགྱམ་ལས་ཉམས་གསོ་ཞུས་ཏེ་

རྫོང་སླར་

ལོག་རྟེན་དང་བརྟེན་པ་གེ་ར་བསྒྲུབས་ཚར་ཏེ་ རབ་གནས་འབད་ནི་གུར་ལྷོད་དེ་ཡོདཔ་ལས་
གྲུབ་དབང་ཤཱཀྱའི་ཞལ་སློབ་

མཁས་དབང་སློབ་དཔོན་སྨོན་ལམ་རབ་བཟང་དང་

བླ་མ་

བསོད་ནམས་བཟང་པོ་ ཁོ་ལོང་བླ་མ་ཀོ་ཏ་གསུམ་གྱིས་དབུ་ཁྲིད་མཛད་དེ་ བཀྲ་ཤིས་སྒང་
གི་རབ་བྱུང་དགེ་འདུན་པའི་ཚོགས་དང་བཅས་

རབ་ཏུ་གནས་པའི་ཆོ་གའི་སྟ་གོན་རན་ཏེ་

ཤར་ཕྱོགས་བཀྲ་ཤིས་སྒང་རྫོང་གི་ཆགས་རབས།

ཡོད་མི་དང་
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གསང་སྔགས་ཀྱི་བདག་པོ་ཨོ་རྒྱན་དུས་གསུམ་མཁྱེན་པའི་རྒྱལ་ཚབ་གཏེར་

ཆེན་བདུད་འཇོམས་རྡོ་རྗེ་འཆང་ རྒྱའི་གནས་བསྐོར་ལས་ལོག་སྟེ་ བཀྲ་ཤིས་སྒང་ལུ་ཕེབས་
ནི་དུས་མཉམ་ཕོག་སྟེ་ མ་བསྒྲིགས་པའི་རྟེན་ཚུ་ཡང་ རང་བཞིན་གྱིས་འགྲིགས་ཏེ་ རབ་

གནས་ཀྱི་བླམ་སྦེ་ ཆིབས་གྲལ་གསེར་སྦྲེང་གི་ཐོག་ལས་གདན་འདྲེན་ཞུ་སྟེ་ སློབ་དཔོན་
སྨོན་ལམ་རབ་བཟང་དང་ སློབ་དཔོན་བསོད་ནམས་བཟང་པོ་ ཁོ་ལོང་བླ་མ་ཀོ་ཏ་དང་ རབ་
སྡེའི་བླམ་གནས་བརྟན་གྱིས་གཙོས་པའི་རབ་སྡེ་དང་

རྫོང་དཔོན་གྱིས་གཙོས་པའི་གཡུས་

པའི་གཉེར་ཆེན་དང་གཡུས་སྲུང་པ་དང་

ཚོང་དཔོན་ཚུ་དང་གཡུས་སྒོ་སོ་སོའི་

སྒོ་སོ་སོ་ལུ་ཡང་དྲག་ཤོས་དྲུང་པའི་གོ་གནས་ཅན་དང་ རྫོང་དཔོན་གྱིས་བསྐོ་བཞག་མཛད་
དམངས་ཀྱི་ཨཔ་དང་ཁོ་ཆེ་གཙོར་རྒན།

སྒོ་རཔ།

བསྡུ་བླང་པ་ཚུ་དང་གཞན་ཡང་

རྫོང་གསར་

བཞེངས་ཀྱི་རབ་གནས་ལུ་འབྲེལ་བ་ལས་བརྟེན་ཚོགས་འཛོམས་མི་ མི་སེར་ཕོ་མོ་བརྒྱ་ཕྲག་
ལེ་ཤ་ཅིག་བང་བསྒྲིགས་ཏེ་ རྫོང་ནང་རབ་གནས་གསུང་ཆོག་གི་ཚོགས་དབུར་ སྐྱབས་རྗེ་
བདུད་འཇོམས་ཀྱིས་མཛད་ནུག
མདོར་ན་

དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་གདན་ས་ཤར་ཕྱོགས་བཀྲ་ཤིས་སྒང་རྫོང་འདི་

འཛིན་གྱི་རྒྱལ་རབས་གཉིས་པའི་སྐུ་རིང་ལུ་

བརྒྱུད་

རྫོང་གི་ཉམས་གསོ་དང་མ་བཏུབ་མི་ཚུ་རྩ་བ་

ལས་བཤུབ་སྟེ་ ཉམས་གསོ་དང་གསར་བཞེངས་གཉིས་ཆ་རང་མཛད་དེ་ སྤྱི་ལོ་ ༡༩༥༠
ནང་འཁོད་ལུ་ཆ་ཚང་བཞེངས་བསྒྲུབས་ནུག

ཤར་ཕྱོགས་བཀྲ་ཤིས་སྒང་རྫོང་གི་རབ་སྡེ་གྲྭ་ཚང་ལུ་ཡོ་བྱད་སྦྱར་ཐངས་ཀྱི་ལོ་
རྒྱུས།

སྤྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ རབ་བྱུང་ ༡༦ པའི་ཤིང་ཕོོ་རྟ་ལོ་ལུ་ མི་དབང་གཞུང་ཞབས་ལས་ སྔར་
སྲོལ་ལོ་བསྟར་གྱི་ཁྲལ་འབུལ་མི་

ས་ཁྲལ་དངུལ་དང་

ཕུལ་དགོ་མི་རིགས་སུ་རྦད་བཅད་མཛད་དེ་

ཟོང་ཁྲལ་བཞོ་མར་ལ་སོགས་པ་

ས་ཁྲལ་དང་ཁང་ཁྲལ་ཚུ་དངུལ་ཁྲལ་གུར་

བསྒྱུར་བཅོས་དང་ རྒྱལ་ཁབ་ཡར་རྒྱས་གོང་འཕེལ་གྱི་འགྱུར་བ་དང་བསྟུན་ སྣུམ་འཁོར་གྱི་
ལམ་སེལ་དང་དྲུག་བསྡོམ་ཕོག་པའི་སྐབས་ལུ་ ན་གཞོན་ཕོ་གསར་ཚུ་དྲག་པོའི་ལས་བསྟན་
སྲུང་དང་

འགག་པའི་དམག་མི་འཐུཝ་ད་

གོང་གསལ་གྲྭ་པ་དགུང་པ་དགུའི་རབ་སྡེ་ལུ་

སློབ་གདུང་རྡོ་རྗེ།
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ཞབས་ཏོག་དགོངས་ཡང་བཟུམ་ཅིག་སྦེ་ལུས་སོ་ནུག

རབ་སྡེའི་གསོལ་ཕོགས་ཟླ་ངོ་དྲུག་གི་དོན་ལུ་ མཆོད་གཞིས་ཁག་གི་ཞིང་འཚོ་ལས་ རྫོང་

དཔོན་གྱིས་བསྐོས་མི་ རྫོང་གི་གཉེར་ཆེན་གྱི་ཁ་ཐུག་ལས་དང་། ཟླ་ངོ་དྲུག་བཀག་པ་བསུ་
མའི་ཁ་ཐུག་ལས་ཕུལ་དགོཔ་ཨིནམ་ད་ དུས་དེའི་བསྒང་ བཀྲ་ཤིས་སྒང་ཆ་འདུས་ལུ་ རྫོང་

གི་མི་སེར་ཟེར་མི་ཁག་ཅིག་དང་ བཀག་པ་བསུ་མ་ཟེར་མི་ཁག་ཅིག་སྦེ་ ཁྲལ་རིགས་མ་
འདྲཝ་ལྷམ་གཉིས་ བཀྲ་ཤིས་སྒང་གདང་རས་དང་མེ་ལའི་ཕས། ཁི་རི་དང་སྤམ། ཤ་ཉལ་

དང་བསམ་མཁར། རང་ཞི་མཁར་དང་རོང་ཐུང་། རྐང་ལུང་དང་ཁ་གླིང་། བར་གཤོང་དང་བྱི་
རི། ལེ་མི་དང་སྐྱ་གླིང་། གཤོང་ཕུ་དང་ཡོ་མི་ནང་། མེ་རག་དང་སག་སྟེང་། ཁྲག་ཁྲི་དང་བྱོན་
མཁར་། དེ་ལས་མུར་ཕས་པ་ཚུ་ རྫོང་གི་མི་སེར་ཨིནམ་ལས་ མེ་རག་དང་སག་སྟེང་གཉིས་

གངས་བར་ནང་གི་སྦྱིན་བདག་ཨིན་ཟེར་ རྫོང་གི་མཆོད་གཞིས་ཁར་ ཞིང་ལཱ་ཚུ་མ་ཕོགཔ་
མ་གཏོགས་ གོང་གསལ་གཡུས་ཚན་ཁག་གི་མི་སེར་ཚུ་ མཆོད་གཞིས་ཡོད་རིགས་རྣམས་
ལུ་ས་ཁར་སོན་བཏབ་ཞིནམ་ལས་བཟུང་སྟེ་

ལོ་ཐོག་མ་བསྡུ་ཚུན་ཚོད་ལཱ་འབད་དེ་

ཐོག་

བསྡུ་ཞིན་ན་ རྫོང་གི་མཛོད་ཁང་ནང་བླུགས་དགོཔ་མ་ཚད་ ལོ་ཐོག་གི་བརྡུང་བཅག་འབད་
ནི་ཚུ་ཡང་ཕོགཔ་ཨིན་པས།

རབ་སྡེ་ལུ་གསོལ་ཕོགས་ ཟླཝ་ ༡ པའི་ཚེས་གཅིག་ལས་ཟླཝ་ ༦ པའི་གནམ་སྒང་གི་

བར་ན་དང་ ལོ་བསྟར་གྱི་འབུམ་བཟླས་གསུང་ཆོག་ཡོད་རིགས་རྣམས་ཀྱི་ མཆོད་པའི་ཡོ་
བྱད་སྔར་གྱི་ཁྲམ་ནང་ག་ཡོདཔ་སྦེ་ རྫོང་གི་གཉེར་མཛོད་ལས་ཕུལ་དགོཔ་ཨིན་པས།

ཟླཝ་ ༧ པའི་ཚེས་གཅིག་ལས་ཟླཝ་ ༡༢ པའི་ གནམ་སྒང་བར་གྱི་ གསོལ་ཕོགས་དང་
གསོལ་ཚྭ་བཀག་པ་བསུ་མ་ལས་ཕུལ་དགོ།

དེ་ཡང་

གཡུས་སྲུངཔ་གསུམ་གྱི་འོག་མིན་

པའི་ དྲུང་ཁག་བཅོ་ལྔ་འོག་གི་མི་སེར་ལས་ གཡུས་ཚན་སོ་སོའི་དམངས་ཨཔ་དང་གཙོ་

རྒན་བསྡུ་བླང་པ་ཚུ་གིས་སྦེ་ སྔར་སྲོལ་ཕོགས་ལམ་ཡི་གུ་ནང་ ག་ཡོད་མི་དེ་ཚུ་བསྡུ་ནི་དང་
འཇལཝ་ད་གི་ཆད་ཚུ་དང་སྦེ་ དོས་བསྡམས་ཏེ་ ཟླཝ་ ༡ པའི་ཚེས་ ༡༥ ལས་ལོ་མ་ཡུན་
མ་འགྱངས་པར་

རྫོང་ལུ་ལྷོདཔ་སྦེ་འབད་དགོ

མཛད་སྐུ་དྲུང་གཉིས་འཛོམས་ཐོག་ལུ་

ཆོས་ཁྲིམས་གཉིས་ཟེར་རབ་སྡེའི་དབུ་

སྤྱི་པའི་གཉེར་པ་ལུ་གྲངས་ཚད་ཚངམ་སྦེ་འཇལ་ཏེ་

ཤར་ཕྱོགས་བཀྲ་ཤིས་སྒང་རྫོང་གི་ཆགས་རབས།
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རབ་སྡེ་དམངས་ཀྱི་ སྤྱི་ཐི་ཅན་མའི་འབྱོར་རྟགས་ཞུ་དགོཔ་ཨིན་པས།

ཤར་ཕྱོགས་བཀྲ་ཤིས་སྒང་རྫོང་ད་རེས་ནངས་པའི་གནས་སྟངས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས།

ད་ལྟོ་ཡོད་མི་རྫོང་འདི་ བཟོ་དབྱིབས་གྲུ་བཞི་གདང་རིངམོ་འཚམས་ཅིག་སྦེ་ དེ་ཁར་དབུ་རྩེ་
ཐོག་ཚད་ལྔ་ཡོད་མི་དེ་ནང་ བླ་མའི་ལྷ་ཁང་དང་ཚེས་བཅུ་ལྷ་ཁང་། གྲུབ་ཐོབ་ལྷ་ཁང་དང་ལྷ་

མོའི་མགོན་ཁང་། མགོན་པོ་ལྷན་བརྒྱད་ཀྱི་ལྷ་ཁང་དང་ ཀུན་ར་ལྷ་ཁང་ཚུ་ཡོད། དབུ་རྩེའི་

མདུན་ཕྱོགས་ཐོག་གསུམ་ཅན་མ་ལུ་ བླ་བརྒྱུད་ཚོགས་ཤིང་དང་སྒྲོལ་མ་ལྷ་ཁང་། ཁྲིམས་
དཔོན་ཡིག་ཚང་དང་

རྫོང་བདག་གི་ཡིག་ཚང་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་

དབུ་རྩེའི་ཧོངས་ལུ་བླམ་གནས་བརྟན་གྱི་གཟིམ་ཅུང་དང་གུ་རུ་ལྷ་ཁང་།
གཡས་གཡོན་ཚུ་ལུ་

བདག་སྐྱོང་ཡིག་ཚང་།

གཞན་ཡང་ཤག་

དགེ་སློང་ཚུ་གི་གཟིམ་ཤག་དང་ལས་ཁུངས་ཁག་གི་ཡིག་ཚང་ཚུ་

འདུག དེའི་སྒང་ རྫོང་བཞེངས་མི་བཟོ་ཆེན་གཞོང་ཞང་ལས་མཐར་ཕྱིན་ཟེར་མི་དང་ ཤིང་
ཆ་པ་ཏྲ་རྐོ་མི་མེ་རག་པ་ ཀརྨ་ ལྷུན་གྲུབ་ཟེར་མི་འདི་ཨིན་པའི་ལོ་རྒྱུས་དང་ བཀྲ་ཤིས་སྒང་
ལྕགས་ཟམ་འདི་ ལོ་གཉིས་ཀྱི་རྒྱབ་ལས་བརྐྱབས་ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་འདུག

རྫོང་གི་ཚེས་བཅུ་དང་མཐོང་གྲོལ་གསར་པའི་ལོ་རྒྱུས།

རྫོང་འདི་ནང་ལོ་བསྟར་ཚེས་བཅུ་རང་ཟླ་ ༡༠ པའི་ཚེས་ ༧ ལུ་ཁྲུས་དང་ ཚེས་ ༨ ལུ་

འཆམ་རྒྱུགས་ ཚེས་ ༩ ལུ་འགོ་སྟོན། ཚེས་ ༡༠ ལུ་བར་སྟོན་དང་གནས་བརྟན་བཅུ་དྲུག་
གི་མཐོང་གྲོལ་མཇལ་ཁ། ཚེས་ ༡༡ ལུ་མཐོང་གྲོལ་རྙིངམ་གི་མཇལ་ཁ་དང་ གུ་རུ་མཚན་
བརྒྱད་ཀྱི་སྐུ་འཆམ་མཇལ་ཁ་ཚུ་གནང་སྲོལ་འདུག

གནས་བརྟན་བཅུ་དྲུག་གི་མཐོང་གྲོལ་དེ་ བཀྲ་ཤིས་སྒང་གི་རབ་སྡེའི་བླམ་གནས་བརྟན་སེང་

གེ་རིན་ཆེན་དང་ རྫོང་བདག་བསོད་ནམས་བསྟན་འཛིན་སྐབས་ལུ་ རབ་སྡེ་དང་རྫོང་ཁག་
ཚོང་པ་མི་སེར་ག་ར་མཉམ་འབྲེལ་གྱི་ཐོག་ལས་

མི་དབང་མངའ་བདག་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་

རྒྱལ་རབས་བཞི་པ་ དཔལ་མི་དབང་འཇིགས་མེད་སེང་གེ་དབང་ཕྱུག་མཆོག་གི་ ཁྲི་ལོར་
གཉེར་ལྔ་འཁོར་བའི་དུས་ཆེན་གྱི་དྲན་རྟེན་ལུ་དམིགས་ཏེ་བཞེངས་ནུག

མཐོང་གྲོལ་གྱི་སྦོམ་ཆུང་འདི་ དབུ་རྩེ་ཐོག་བཞི་ལུ་ཁྱབ་ཚུགསཔ་དང་ དེ་ཡང་སྦུག་གི་སྟོན་
པ་གཙོ་བོ་གི་ཚད་ ཕིཊི ༥༩ དང་ གཞན་འཁོར་གནས་བརྟན་བཅུ་དྲུག་ཚུ་ཕིཊི་ ༡༣ དང་

སློབ་གདུང་རྡོ་རྗེ།
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གུ་རུ་དང་ཞབས་དྲུང་གཉིས་ཕིཊི་ ༡༥ དང་ མགུ་གི་ཚེ་ལྷ་རྣམ་གསུམ་ཕིཊི་ ༩ རེ་སྦེ་
བཞེངས་ནུག

དེའི་སྒང་མཐོང་གྲོལ་བཞེངསམ་ད་

མཐོང་གྲོལ་གྱི་ཐིག་ཚད་བཀོད་མི་དང་མཐོང་གྲོལ་མ་

དཔེ་ ཆོས་རྒྱལ་སྐུ་འདྲ་ཅན་མ་བཞེངས་མི་ བཀྲ་ཤིས་གཡང་རྩེའི་ རིག་གནས་སློབ་དཔོན་
བསམ་གཏན་ཟེར་མི་ཨིན་པས།

དེ་ཁར་བསྟན་པ་འཛིན་པའི་དགེ་འདུན་པའི་སྡེ་

མི་སེར་

གསོན་གཤིན་གཉིས་ཀྱི་སྐྱབས་གནས་རེ་ས་དང་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བསྟན་སྤྱི་སྐུ་རིམ་དུས་མཆོད་
འབུམ་སྡེ་ཚུ་བཟུངམ་ད་ གྲྭ་ཚང་གི་བླམ་གནས་བརྟན་གྱིས་དབུ་གཙོས་པའི་སློབ་དཔོན་དང་

དགེ་སློང་ཞལ་གྲངས་ ༡༥༠ ཡོད་མི་དེ་གུར་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༢ ལུ་ ད་རེས་ཞལ་བཞུགས་
མི་ རྒྱལ་རབས་བཞི་པ་མི་དབང་མངའ་བདག་དཔལ་འཇིགས་མེད་སེངྒེ་མཆོག་གིས་ རབ་
བྱུང་པའི་ཞལ་གྲངས་ ༦༠ ཐམ་པ་ཡར་སེང་མཛད་དེ་ ཞལ་གྲངས་ ༢༡༠ བཞུགས་ནུག

བཀྲ་ཤིས་སྒང་རབ་སྡེ་གྲྭ་ཚང་ལས་གནས་བརྟན་བསྐོ་བཞག་གི་ལོ་རྒྱུས།

ཧེ་མ་གི་དུས་ལུ་ ཤར་ཕྱོགས་ལུངམ་འདི་ཁར་ སྒོམ་ཆེན་དང་ཨ་ཎེམོ་ཚུ་ལུ་ སེར་ཁྱིམ་

པ་ཟེར་སླབ་དོ་ཡོདཔ་ད་ ཆོས་པའི་སྡེ་རྒྱ་ཆེ་བ་དང་ བཙུན་སྡོམ་གཙང་བའི་སྙན་གྲགས་ཅན་
ཤར་སྟོད་རིགས་གསུམ་དགོན་པ་དང་ ཤར་སྨད་ཡོངས་ལ་དགོན་པ་ཟེར་མི་ དགོན་སྡེའི་
དབུ་འཛིན་བླམ་དེ་ཡང་

ཧེ་མ་ག་དེ་ཨིན་རུང་

བར་སྐབས་ཅིག་ལས་དབུ་འཛིན་བླ་མ་

དགོན་སྡེ་གཉིས་ཆ་ལུ་ ཆོས་རྩེ་གྲྭ་ཚང་ལས་ བསྐོ་བཞག་མཛད་པའི་སྲོལ་བྱུངམ་བཞིན་དུ་
གྲྭ་ལས་ཕེབས་མི་བླ་མ་དེ་ཡང་

སྐུ་ན་ཆུང་གུའི་དུས་ལས་གྲྭ་ཚང་གི་སྒྲིག་ནང་སྡོད་དེ་

སྒྲིགས་ལམ་རྣམ་གཞག་དང་ཆོག་གུ་ཕྱག་ལེན་གྱི་དབྱངས་ཐིག་གར་གསུམ་ལུ་མཁས་ཤོོ ས་

དང་ བསྐྱེད་རྫོགས་ཉམས་ལེན་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་ཅིག་ཨིན་ཟེར་ དགོན་སྡེའི་ཆོསཔ་ཕོ་མོ་ག་
ར་གིས་ དད་མོས་ཚད་མེད་ཀྱི་སྒོ་ལས་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་བསྟེན་ཏེ་ ཆོ་ག་ཕྱག་ལེན་ལ་སོགས་
པའི་ཤེས་བྱའི་ཡོན་ཏན་ ཅི་རིགས་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་སློབ་སྦྱོང་འབད་དེ་ བསྟན་པ་དང་སེམས་
ཅན་ལུ་ཕན་ཐོགས་མི་ ཙང་ཙ་ཡོདཔ་ཨིན། གཡང་རྩེ་རྫོང་གི་བསྐང་རྒྱུན་པ་ རིགས་གསུམ་
དགོན་པའི་བླམ་གིས་ རིགས་དགོན་གྱི་སྒོམ་ཆེན་བསྐོ་བཞག་འབད་དེ་ རང་ཟླ་ ༡༠ པའི་
མར་ཚེས་ལུ་

དགོན་པོའི་གཏོར་བཟློག་གི་སྐབས་

བླམ་ཁོ་རང་གིས་གཙོས་པའི་ཆོསཔ་

ཤར་ཕྱོགས་བཀྲ་ཤིས་སྒང་རྫོང་གི་ཆགས་རབས།
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རིགས་དགོན་གྱི་སྒོམ་ཆེནཔ་ཚུ་བྱོན་ཏེ་གནངམ་ཨིན་པས།

གཡང་རྩེ་སྡོང་མདུད་རྫོང་ལུ་ འབྲུག་རྒྱལ་ལྷ་སྡེ་མི་སྡེ་ཡོངས་ཀྱི་སྤྱི་ནོར་ མངའ་བདག་མི་
དབང་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་རྒྱལ་རབས་བཞི་པ་
སེང་གེ་དབང་ཕྱུག་མཆོག་གི་
ལག་བཟུམ་ཅིག་སྦེ་

དཔལ་མི་དབང་མངའ་བདག་

བཀའ་ཡི་གནང་བ་ལྟར་དུ་

བཀྲ་ཤིས་སྒང་གི་རབ་སྡེའི་དབུ་འཛིན་

འཇིགས་མེད་

བཀྲ་ཤིས་སྒང་གྲྭ་ཚང་གི་ཡན་

བླ་མ་གནས་བརྟན་མཆོག་

གིས་ བཀྲ་ཤིས་སྒང་གྲྭ་ཚང་གི་རབ་བྱུང་པ་ཚུ་གི་གྲས་ལས་ ཞལ་གྲངས་དག་པ་ཅིག་དང་

འབུམ་སྡེ་ཚུ་གི་ཆོ་ག་ཕྱག་ལེན་ལེགས་ཤོ མ ་ཤེས་མི་དགོཔ་ལས་བརྟེན་ དབུ་མཛད་བགྲེསཔ་
ཅིག་ལུ་ བླ་མའི་གོ་གནས་གནང་སྟེ་ བཀྲ་ཤིས་གཡང་རྩེ་རྫོང་ལུ་ རབ་བྱུང་གི་སྡེ་གསར་
བཙུགས་མཛད་གནང་ནུག

ཀྲོང་གསར་དཔོན་སློབ་སྤྱི་བླ་ཆོས་རྒྱལ་མི་འགྱུར་བརྟན་པའི་སྐབས་ལུ་ ཤར་
ཕྱོགས་འཁོར་ལོ་རྩིབས་བརྒྱད་དབང་བསྒྱུར་བའི་ དཔོན་ཁག་གཉིས་སྐལ་མའི་
གོ་གནས་ཅན་བསྐོས་པའི་རྫོང་ཁག་དྲུག་དང་ ཆིབས་གཞོན་པའི་གོ་གནས་
ཅན་བསྐོས་པའི་དྲུག་ཁག་སུམ་ཅུ་ཐམ་པ་ཚུ།
༼རྫོང་ཁག་དྲུག་ནི།༽

༡/ བུམ་ཐང་ལུང་པ་ལུ་ བྱ་དཀར་རྫོང་།
༢/ ཀུ་རི་ལུང་པ་ལུ་ ལྷུན་རྩེ་རྫོང་།

༣/ ཁོ་ལོང་ལུང་པ་ལུ་ བཀྲ་ཤིས་གཡང་རྩེ་རྫོང་།

༤/ ཤར་ཕྱོགས་ལུང་པ་ལུ་ཝེང་མཁར་བཀྲ་ཤིས་སྒང་རྫོང་།
༥/ མོང་སྒར་ལུང་པ་ལུ་ གཞོང་སྒར་རྫོང་།		
༦/ ཁེངས་ལུང་པ་ལུ་ གཞལ་མེད་སྒང་རྫོང་།
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༼དྲུང་ཁག་སུམ་ཅུ་ནི།༽

སློབ་གདུང་རྡོ་རྗེ།

༡/ མང་སྡེ་ཚོ་བཞི་ལུ།

ནུབ་ཆུ་སྟོད་དྲུང་པ། བྲག་སྟེང་དྲུང་པ། གླང་འཐིལ་དྲུང་པ། སྟངས་སི་སྦི་དྲུང་པ་
བཅས་བཞི་ཡོད།

༢/ བུམ་ཐང་སྡེ་བཞི་ལུ།

རྒྱལ་རྩ་དྲུང་པ། ཆུ་སྨད་དྲུང་པ། ཨུ་ར་དྲུང་པ། ཏང་དྲུང་པ། ཆོས་སྐོར་དྲུང་པ་
བཅས་ལྔ་ཡོད།

༣/ ཀུ་རི་མདོ་བཞི་ལུ།

སྟག་མ་ཆུ་དྲུང་པ། ཀུར་སྟོད་དྲུང་པ། སྐྱིད་གླིང་དྲུང་པ། ཁོལ་མ་དྲུང་པ། སྨིན་རྒྱས་
དྲུང་པ་བཅས་ལྔ་ཡོད།

༤/ དུང་རོང་ཁོ་ལོང་སྟོད་སྨད་ལུ།

ཚ་གླིང་དྲུང་པ། རིན་ཆེན་སྒང་དྲུང་པ། བུམ་སྡེ་གླིང་དྲུང་པ། བཙན་མཁར་དྲུང་པ་
བཅས་བཞི་ཡོད།

༥/ བཀྲ་ཤིས་སྒང་ཆ་འདུས་ལུ།

རྩེང་མི་དྲུང་པ། བར་ཚོ་དྲུང་པ། རོང་ཐུང་དྲུང་པ། རེ་ཏི་དྲུང་པ། ཁ་གླིང་དྲུང་པ་
བཅས་ལྔ་ཡོད།

༦/ གཞོང་སྒར་ཆ་འདུས་ལུ།

བ་གེང་དྲུང་པ། སྔ་ཚང་དྲུང་པ། ཕྱི་ཚང་དྲུང་པ། རྩ་མང་དྲུང་པ། གུང་འདུས་དྲུང་
པ་བཅས་ལྔ་ཡོད།

༧/ ཁེངས་རིགས་རྣམ་གསུམ།

ཏ་ལི་དྲུང་པ། སྟག་མ་དྲུང་པ་བཅས་གཉིས་ཡོད།

༨/ གཞན་ཡང་ གདུང་བསམ་སྣག་ཚང་ལུ་རྒྱ་དྲུང་དང་ བདེ་བ་ཐང་གི་རྫོང་ལུ་ས་སྲུང་
པ་ཟེར་མི་གཅིག་བསྐོ་བཞག་གི་ལམ་སྲོལ་མཛད་གནང་ནུག

ཤར་ཕྱོགས་བཀྲ་ཤིས་སྒང་རྫོང་གི་ཆགས་རབས།

139

བཀྲ་ཤིས་སྒང་རྫོང་འདི་ནང་ལུ་དཔོན་རིམ་བྱོན་གྱི་གོ་གནས་དང་མཚན།
ཨང་

མཚན་།			

གོ་གནས་།		

ལོ་དང་ལོ་ཡུན།

༡

བླ་མ་རྣམ་སྲས་དང་དབུ་མཛད་

༢

དབུ་མཛད་ དམ་ཆོས་རབ་རྒྱས་དང་

༣

ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།		

༥

དྲག་ཤོས་སྲས་རྡོ་ཕག་ལ་འཕྲིས་སྟོབས་རྒྱས། རྫོང་དཔོན།

༡༩༤༩ ༡༩༥༢

༧

དྲག་ཤོས་བསྟན་འཛིན་རྡོ་རྗེ།		

༡༩༦༦- ༡༩༦༧

༤
༦
༨

༩

དམ་ཆོས་རབ་རྒྱས།		

བཀའ་བློན།
„

སྐུ་དྲུང་པད་དཀར་ཆོས་འཕེལ།				

གཏམ་ཞིང་ཆོས་རྗེ་ཨོ་རྒྱན་ཕུན་ཚོགས།

རྫོང་དཔོན།
རྫོང་དཔོན།

དྲག་ཤོས་བཱ་བུ་བཀྲ་ཤིས།		

རྫོང་དཔོན།

་་ ་་				

གཉེར་ཆེན།

་་ ་་			

རབ་འབྱམས།
རྫོང་བདག

༡༠ དྲག་ཤོས་ཀུན་བཟང་སྟང་སྦིས།		

རྫོང་བདག

༡༢ དྲག་ཤོས་རྡོ་རྗེ་རྣམ་རྒྱལ།			

རྫོང་བདག

༡༡ དྲག་ཤོས་ཚེ་བསྟན་རྡོ་རྗེ།			

༡༣ དྲག་ཤོས་རིག་འཛིན་རྒྱལ་མཚན།		

༡༤ དྲགོས་དྲོག་ཀྲར་བསོད་ནམས་བསྟན་འཛིན།
༡༥ དྲག་ཤོས ་ཤེས་རབ་བསྟན་འཛིན།		

རྫོང་བདག
རྫོང་བདག
རྫོང་བདག
རྫོང་བདག

༡༦༥༧
༡༧༡༤
༡༨༦༥

༡༩༥༢- ༡༩༦༥
༡༩༦༧-༡༩༦༨
༡༩༦༩-༡༩༨༢
༡༩༨༣-

༡༩༨༨

༡༩༨༨ - ༡༩༩༡

༡༩༩༡ - ༡༩༩༣

༡༩༩༣ - ༡༩༩༧
༡༩༩༨ - ༢༠༠༠

༢༠༠༠- ༥-༢༩་་་་་་

བཀྲ་ཤིས་སྒང་རྫོང་འདི་ནང་ལུ་ཁྲིམས་དཔོན་རིམ་བྱོན་གྱི་གོ་གནས་དང་མཚན།
ཨང་
༡

༢

༣

༤

མཚན།			

གོ་གནས།

ལོ་དང་ལོ་ཡུན།

གཏམ་ཞིང་རྒྱ་གར།		

ཁྲིམས་དཔོན།

༡༩༥༩-༡༩༦༤

བྱང་ཕུག་ཁྱི་རྩ་ལ།		

ཁྲིམས་དཔོན།

ཨ་ཞེ་བཀྲ་ཤིས།				

རང་ཞི་མཁར་ཚེ་རིང་།		

ཁྲིམས་དཔོན།

༡༩༥༢- ༡༩༥༨
༡༩༦༤-༡༩༦༧
༡༩༦༧-༡༩༧༠
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སློབ་གདུང་རྡོ་རྗེ།

༥

སྒེར་སངས་རྒྱས།			

ཁྲིམས་དཔོན།

༡༩༧༠-༡༩༧༤

༧

ཁབ་སྟི་སངས་རྒྱས་རྡོ་རྗེ།		

ཁྲིམས་དཔོན།

༡༩༨༠-༡༩༨༣

༦
༨

༩

བ་གླེང་རྟའུ་ལ།			

སྟང་སྦིས་རྟ་མགྲིན།			
ཁབ་སྟི་ཀོ་ཏ།				

༡༠ གཏམ་ཞིང་ཀྲི་རིན་ཆེན།			
༡༡ འཕྲིན་ལས་དབང་འདུས།		

ཁྲིམས་དཔོན།
ཁྲིམས་དཔོན།
ཁྲིམས་དཔོན།
ཁྲིམས་དཔོན།
ཁྲིམས་ཚབ།

༡༩༧༤-༡༩༨༠
༡༩༨༣-༡༩༨༨
༡༩༨༨-༡༩༨༨

༡༩༨༨ -༡༩༩༣
༡༩༩༣-༡༩༩༤

༡༢ ཕུརཔ་རྡོ་རྗེ།				

ཁྲིམས་དཔོན།

༡༩༩༤-༡༩༩༩

༡༤སངས་རྒྱས་མཁའ་འགྲོ།			

ཁྲིམས་དཔོན།

༢༠༠༡ -

༡༣ ཚུལ་ཁྲིམས་རྒྱལ་མཚན།		

ཁྲིམས་དཔོན།

༡༩༩༩-༢༠༠༡

བཀྲ་ཤིས་སྒང་རྫོང་འདི་ནང་ལུ་གྲྭ་ཚང་བླམ་རིམ་བྱོན་གོ་གནསདང་མཚན་མིང།
ཨང་

མཚན།						

༡

དབང་འདུས་ལས་

བླམ་ཤ་ལི་དཔའ་བོ།

༣

ཧཱ་ལས་ 		

བླམ་ཚེ་རྡོ་རྗེ།			

༢

༤
༥

༦

མགར་ས་ལས་

སྤ་རོ་ལས་		

སྤ་རོ་ལས་		

དབང་འདུས་ལས་

		

བླམ་དགོན་རྡོ་རྗེ།			
བླམ་ཀུན་བཟང་།			
བླ་སེང་གི་རིན་ཆེན།			
བླམ་རྣམ་རྒྱལ་དབང་ཕྱུག

ལོ་དང་ལོ་ཡུན།
༡༩༦༠-༡༩༦༦
༡༩༦༧-༡༩༨༡
༡༩༨༡-༡༩༨༥

༡༩༨༦-༡༩༩༠
༡༩༩༡-༢༠༠༢
༢༠༠༢-༦-༡༧

རྒྱབ་ཁུངས་དཔེ་ཆའི་ཐོ་བཀོད།

༡	བློ་གསར་བྱིས་པ་དགའ་བའི་རྣ་རྒྱན།
༢ རྒྱལ་རབས་སེལ་བའི་མེ་ལོང་།

༣ སློབ་དཔོན་པདྨ་ལ་གིས་མཛད་པའི་རྒྱལ་རབས་གསལ་བའི་མེ་ལོང་།
༤ སློབ་དཔོན་གནག་མདོག་གིས་མཛད་པའི་འབྲུག་དཀར་པོ།

༥ རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་དྲུང་ཆེན་སངས་རྒྱལ་རྡོ་རྗེས་མཛད་པའི་ཞབས་དྲུང་

ཤར་ཕྱོགས་བཀྲ་ཤིས་སྒང་རྫོང་གི་ཆགས་རབས།

རྣམ་ཐར།

༦ དྲག་ཤོ ས་བསྟན་འཛིན་རྡོ་རྗེ་གིས་ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་དེབ་བསྒྲིགས་ཟིན་བྲིས།
༧ ལུང་པའི་ཁ་རྒྱུན་དང་ལོ་རྒྱུས་གཏམ་བཤད་བསྡུ་ལེན།
སརྦ་མངྒ་ལཾ།
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གཞོང་སྒར་རྫོང་དང་མོང་སྒར་རྫོང་ཆགས རབས་རྣ་ལས་འབབ་པའི་ཆུ་རྒྱུན།

སློབ་དཔོན་ཀུན་བཟང་ཕྲིན་ལས།
༄། ཨོཾ་བདེ་ལེགས་སུ་གྱུར་ཅིག ཕྱི་ལྟར་འདུལ་ཁྲིམས་གཙང་མའི་ས་གཞི་གཤིན། །ནང་
ལྟར་གཞན་ཕན་བྱང་སེམས་མྱུག་གུ་འཁྲུངས།

།གསང་བ་བསྐྱེད་རྫོགས་འབྲས་བུ་གཡུར་དུ་

ཟ། །དྲིན་ཅན་བླ་མའི་ཚོགས་རྣམས་སྤྱི་བོར་བསྙེན། །ཕྱག་ན་པདྨོའི་རྣམ་པར་རོལ་པའི་གར།
།མཚོ་སྐྱེས་རྒྱལ་བའི་ལུང་གིས་བསྔགས་པ་དང་།

།ཆོས་སྐྱོང་མགོན་པོས་ཐུགས་རྒྱུད་ཉེར་

བསྐུལ་བཞིན། །ལྗོངས་འདིའི་མགོན་གཅིག་མཐུ་ཆེན་རྒྱལ་པོར་འདུད། །སྔོན་བྱུང་ལོ་རྒྱུས་
པདྨའི་ཚལ་འདི་ཀོ། །དུས་ཀྱི་འཕོ་འགྱུར་སད་ཀྱིས་བཅོམ་པ་ན། །སྲོལ་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཆུ་
འཛིན་མ་བཟོད་པར། །ཡོངས་སུ་འདུ་བྱེད་བསླབ་སྟོན་མཁའ་ལ་དཀྲིགས། །སྐྱེ་སྦྱངས་ཤེས་

རབ་ནོར་གྱིས་སྤངས་པ་ལས། །ཚིག་དོན་རྗེན་པར་སྨྲ་བ་ཉུང་ན་ཡང་། །ན་གཞོན་རྣམས་ཀྱི་
རྣམ་རྟོག་ས་བོན་དུ། །རྣ་ལས་འབབ་པའི་ཆུ་རྒྱུན་འདིར་བསྐྲུན་བྱ། །ཞེས་མཆོད་པར་བརྗོད་

པ་དང་བརྩམས་པར་དམ་བཅའ་བའི་ཚིག་གི་མེ་ཏོག་སྔོན་དུ་གཏོར་ནས་གང་ཞིག་བརྗོད་པར་
བྱ་བ་དེ་ཡང་།

འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་སྲོལ་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་མངའ་ཁོངས་
འགྲེམས་སྟོན་ཁང་གིས་

སྤ་རོ་འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་

ལོ་བསྟར་རྒྱལ་རབས་དང་འབྲེལ་བའི་ལོ་རྒྱུས་བྲིས་རྩོམ་འགོ་

འདྲེན་འཐབ་གནང་སྲོལ་ཡོད་མི་འདི་ནང་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༢ ལོར་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཤར་
ཕྱོགས་འཁོར་ལོ་རྩིབས་བརྒྱད་ཀྱི་རྫོང་གཞིས་གྲས་ལས་ ང་གིས་གཞོང་སྒར་རྫོང་གི་ཆགས་
རབས་ འབྲི་རྩོམ་འབད་དགོ་པའི་བཀའ་གནང་དོན་བཞིན་དུ་ རྩོམ་སྒྲིག་ཞུས་ཡོད།

སྔོན་མའི་ལོ་རྒྱུས་རྙིངམ་ཚུ་ ཡིག་ཐོག་ལུ་བཀོད་བཞག་བཞགཔ་རྩ་ལས་མེདཔ་ལས་ ད་

རེས་ཡིག་ཐོག་ལུ་བཀོད་ནི་དེ་ དཀའ་ངལ་ཆེ་དྲགས་ཨིན་མས། ཨིན་རུང་ འབྲུག་རྒྱལ་
ཁབ་དང་གཞུང་གི་ཞབས་ཏོག་ལུ་དམིགས་ཏེ་

ས་གནས་དེ་ཁར་ཆེད་མངགས་སོང་སྟེ་

འབྲེལ་ཡོད་མི་སྣ་ཚུ་དང་ དེ་ལས་མོང་སྒར་རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ལྟེ་བའི་ནང་ ཕྱག་ལཱ་གནང་

སློབ་དཔོན་ཀུན་བཟང་ཕྲིན་ལས།
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མི་སྐུ་བགྲེས་ཡོད་མི་ཚུ་དང་
གནང་མི་སྐུ་བགྲེས་དང་།

དེ་ལས་མོང་སྒར་རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ལྟེ་བའི་ནང་ཕྱག་ལཱ་

ད་རེས་ཞལ་བཞུགས་མི་ཚུ་

མོང་སྒར་རྫོང་ཁག་ལས་ཨིན་མི་

ཆེས་མཐོའི་དཔོན་ཁག་ཚུ་གིས་གཙོས་པའི་ཉམས་མྱོང་ཅན་ཚུ་ལུ་འདྲི་བསྟུན་འབད་དེ་བྲིས་

རྩོམ་འབད་ཡོད།

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མ་འོངས་པར་ཞིབ་འཚོལ་དང་

འབྲི་རྩོམ་གནང་མི་ཚུ་གི་

དྲན་པ་

གསར་སྐྱེས་ཀྱི་གཞི་རྟེན་སྦེ་ བསྒྲུབས་ཚུགས་མི་འདི་ ཟུར་སྦྲགས་ཡོད་པའི་དཔེ་དེབ་དང་
ངག་རྒྱུན་གྱི་ཟིན་བྲིས་ཚུ་དང་ འབྲེལ་ཡོད་མི་སྣ་ཉམས་མྱོང་ཅན་ཚུ་གིས་
གྲོགས་རམ་བཟང་པོའི་བཀའ་དྲིན་ཁོ་ན་ལས་བརྟེན་ཨིནམ་ལས་

མཐུན་གྱུར་གྱི་

རྩོམ་སྒྲིག་པ་རང་གི་

ཁོངས་ལས་ ནམ་ཡང་བརྗེད་པར་ཕངས་པའི་སྐུ་དྲིན་སེམས་ཀྱི་གདིང་ལས་ཞུ་ནི་དང་གཅིག་
ཁར་ལཱ་ཤུལ་འདི་གིས་

དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་རྩ་བ་གསུམ་གྱི་ཞབས་ཏོག་

འབྱུང་ཚུགས་པའི་རེ་སྨོན་སྙིང་གི་ཐག་པ་ལས་ཞུཝ་ཨིན།

རྒྱ་ཆེཝ་སྦེ་

སླར་སྨྲས་པ།

དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པ་གདེངས་ཅན་བདག་པོ་ཡིས། །དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་ཆོས་ཀྱི་འདག་
བྱེད་ཀླུང་། །དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་ཞིང་སར་ཉེར་དྲངས་པས། །དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པ་སྲིད་ན་

རྟག་ཏུ་རྒྱལ། །དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་ཆོས་ཚུལ་མཐའ་ཡས་ཤིང་། །དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་

རྫོང་གཞིས་ཆགས་རབས་འདི། །དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་བུ་བརྒྱད་དགའ་སྟོན་དུ། །དཔལ་

ལྡན་འབྲུག་པའི་མི་ཁུངས་ཁོ་བོས་བྲིས། །ཁ་སང་ཙམ་གྱི་ལོ་རྒྱུས་མི་དྲན་ན། །ཤིན་ཏུ་ལྐོག་
གྱུར་བློ་ཡིས་ག་ལ་གཞལ།

།འོན་ཀྱང་སྔོན་གྱི་ལུང་བཟང་ལ་བརྟེན་ནས།

གསར་ཡོངས་ཀྱི་དགའ་སྟོན་ཡིན།

།འདི་བྱས་བློ་

།ཟབ་གསལ་མྱུར་བའི་བློ་གྲོས་ཕོངས་པ་ལས།

དང་ལྟ་ཅི་འཇིག་རྟེན་ལུགས་འདི་ལས།

།ཆོས་

།འགལ་བའི་ཉེས་ཚོགས་ས་ལམ་སྒྲིབ་བྱེད་རྣམས།

།རྩ་གསུམ་ལྷ་དང་བླ་མའི་སྤྱན་སྔར་བཤགས།

།དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་ལམ་སྲོལ་ཆུ་སྐྱེས་ཚལ།

།འདི་ལས་བྱུང་བའི་རྣམ་དཀར་གྲུ་ཆར་གྱིས།

།ཡོངས་སུ་རྒྱས་ལ་རྒྱལ་སྤྱིའི་གསེར་སྦྲང་

ཀུན། །འདུས་ནས་སྙན་པའི་མགྲིན་རྔ་ཁྲོལ་གྱུར་ཅིག །

གཞོང་སྒར་རྫོང་དང་མོང་སྒར་རྫོང་ཆགས རབས་རྣ་ལས་འབབ་པའི་ཆུ་རྒྱུན།

དུམ་བུ་དང་པ་གཞོང་སྒར་རྫོང་ཆགས་རབས།
༡) གཞོང་སྒར་རྫོང་ཆགས་གནས་ཀྱི་གསལ་བཤད་བཅུད་བསྡུས།
འབྲུག་ཤར་ཕྱོགས་འཁོར་ལོ་རྩིབས་བརྒྱད་ཀྱི་ནང་གསེས་
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གཞོང་སྒར་ཚོ་བདུན་གྱི་ལྟེ་བ་

གལ་གནད་ཅན་རྫོང་ཆགས་རབས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས་ཅིག་བཀོད་པ་ཅིན་

སྔོན་མ་

བུམ་ཐང་ལས་ མོང་སྒར་ལུ་འགྱོ་བའི་ གཞུང་ལམ་གྱི་གཡོན་ཧོངས་ཡོད་མི་ ད་རེས་ ཐིམ་
ཕུ་དང་བཀྲ་ཤིས་སྒང་གི་

ཤར་ནུབ་སྣུམ་འཁོར་གྱི་གཞུང་ལམ་བདའ་སྟེ་འགྱོ་བའི་བསྒང་

གླིང་སྨད་ཐང་གི་ལྟག་ལུ་ འཁྲུལ་དྭངས་སྦིས་གཡུས་ཚན་གྱི་བར་ལྷོདཔ་ད་ གཞུང་ལམ་གྱི་
གཡས་ཧོངས་ གདོང་ཕྱོགས་སྒང་ཏོག་གཅིག་གུ་ ཉམས་ཆག་ཤོར་མི་གཞོང་སྒར་རྫོང་དེ་
གྱང་ཁོག་ཐལ་ཏེ་

དུས་རབས་དག་པ་ཅིག་ཡར་སོང་རུང་ ད་ལྟོའི་བར་ན་ཡང་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་

མ་ཉམས་པར་གནས་ཏེ་ཡོད་མི་དེ་མཐོང་ཚུགས།

གཞོང་སྒར་རྫོང་གི་ས་ཁོངས་འདི་ ས་ཆ་ཨེ་ཀར་དྲུག་དེ་ཅིག་ཡོད་པའི་ཁར་ འདི་ནང་ ཤིང་
ཐོག་ཚལ་ལུ་ཤིང་དག་པ་ཅིག་ད་རེས་བར་ན་ཡང་འདུག
སྐོར་ལས་

གཞོང་སྒར་རྫོང་གཞིས་འདི་གི་

ད་རེས་ཚུན་གནད་དོན་ཁ་གསལ་ཡིག་ཐོའི་ནང་བཀོད་བཀོདཔ་རྩ་ལས་མེད་ནི་

འདི་གིས་ མི་རྒན་རབས་ཚུ་གི་ངག་རྒྱུན་ལུ་ གཞི་བཞག་སྟེ་མ་གཏོགས་ལོ་རྒྱུས་ཁ་གསལ་
གཅིག་བཤད་ཐབས་རྩ་ལས་མིན་འདུག

རྒྱུ་མཚན་འདི་ལས་བརྟེན་

ད་རེས་ཟུར་སྦྲགས་

ཡོད་པའི་དཔེ་དེབ་ དེ་ལས་ མི་རྒན་རབས་ཚུ་གི་ངག་རྒྱུན་ཡིག་ཐོག་ལུ་བཀོད་མི་ཟིན་བྲིས་
ཚུ་དང་ ས་གནས་ཀྱི་མི་རྒན་རབས་ཚུ་གི་ངག་རྒྱུན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཞིབ་འཚོལ་འབད་བའི་
ལོ་རྒྱུས་ཚུ་

མ་འོངས་པའི་མི་རབས་ཚུ་གི་དྲན་གསལ་གྱི་དོན་ལུ་གནས་ཚུལ་ཚུ་ཕྱོགས་

བསྡེབས་སྦེ་ཡིག་ཐོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད།

དྲན་གསོ། གཞོང་སྒར་ཚོ་བདུན་དེ་དྲུང་ཁག་བདུན་ཨིན་ན་ ཚོ་བདུན་ཁ་གསལ་སླབ་ཤེས་
མི་ག་དང་ཡང་ཕྱད་མ་ཚུགསཔ་ལས་བཀོད་མ་ཤེས།
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༢) གཞོང་དཀར་ཟེར་བའི་མིང་གི་བཤད་པ།
ཀ)

ངག་རྒྱུན་གཞན་གཅིག་ལས་སླབ་སྲོལ་ལུ་

སློབ་དཔོན་ཀུན་བཟང་ཕྲིན་ལས།

རྒྱལ་པོ་དཀར་པོ་གདུང་གིས་

རྫོང་

བཞེངས་ནིའི་དོན་ལུ་ བུམ་ཐང་ལས་ཨིན་མི་བཟོ་བོ་གཅིག་འབོ་སྟེ་ བཟོ་བོ་འདི་ ས་གླིང་

གཡུས་ཚན་གྱི་མཇུག་ལུ་ ཨོམ་དར་སྤང་ཟེར་ས་ལྷོད་དེ་བལྟཝ་ད་ རྫོང་བཞེངས་སའི་ས་གོ་
འདི་ ཨོམ་འཁྱིལ་བཞག་བཞགཔ་བཟུམ་མཐོང་བའི་རྟེན་འབྲེལ་ལས་ གཞོང་དཀར་ཟེར་
བཏགས་ཡོད་པའི་ཁུངས་བཤདཔ་ཨིན་པས།

ཁ) ངག་རྒྱུན་གཞན་གཅིག་ལས་སླབ་སྲོལ་ལུ་ རྒྱལ་པོ་དཀར་པོ་གདུང་གིས་ ཆོས་སྲིད་

གཞུང་སྐྱོང་གི་ལྟེ་བ་རྫོང་གཅིག་བཞེངས་ནིའི་དོན་ལུ་ སྤ་རོ་ལས་བཟོ་ཆེན་བཱ་ལ་ཟེར་མི་འདི་

འབོ་ཡོདཔ་བཞིན་དུ་ བུམ་ཐང་ཨུ་ར་ལས་བརྒྱུད་དེ་ གཞོང་སྒར་ལུ་འགྱོ་བའི་ལམ་བར་ན་
བཟོ་ཆེན་བཱ་ལ་ཆབ་གསང་བསྡུས་པ་བཏངམ་ལས་

ས་གནས་ཀྱི་མིང་

ད་རེས་ཀྱི་བར་ན་

ཡང་ སྤ་རོ་གཤེར་པ་བཏང་ས་ཟེར་སླབ་སྲོལ་ཡོད་ཟེར་ཨིན་པས། ས་གླིང་གི་གཡུས་ཚན་
མགུ་ལྷོདཔ་ད་

བཟོ་ཆེན་བཱ་ལ་གིས་

མིག་མཐོང་གི་བརྟག་ཞིབ་གཅིག་འབད་བལྟ་བའི་

སྐབས་ལུ་ སྒང་ཏོག་ཆུང་ཀུ ག་ནི་བ་ཉམས་དགའ་ཏོག་ཏོ་གཅིག་གུ་ རྡོ་གཞོང་དཀརཔོ་

གཅིག་མཐོང་ཡོདཔ་ལས་ དེ་གུ་རྫོང་གསརཔ་བཞེངས་ནིའི་བློ་ཐག་བཅད་དེ་ ཁོ་གིས་རྫོང་

བཞེངས་པའི་ཤུལ་ལུ་ ས་ཁོངས་དེ་གི་མིང་ཡང་ གཞོང་དཀར་ཟེར་བཏགས་ཡོད་པའི་ལོ་
རྒྱུས་སླབ་སྲོལ་འདུག

དེ་བཞིན་བཀའ་འགྱུར་བྲིས་མའི་དཀར་ཆག་ནང་ལུ་ཡང་གཞོང་

དཀར་རྫོང་ཟེར་བཀོད་དེ་འདུག

ག) ད་རུང་ངག་རྒྱུན་གཞན་གཅིག་ལས་འབད་བ་ཅིན་ བཟོ་ཆེན་བཱ་ལ་དེ་ གླིང་སྨད་ཐང་གི་

སྦོ་ལོགས་ཁར་ལྷོད་ནི་འབདཝ་ད་ ཁོ་གིས་མཐོང་སྣང་གཅིག་ལུ་ ད་རེས་རྫོང་རྙིངམ་རམ་
འགྱོ་མི་སྒང་ཏོག་གུ་

ཤིང་གི་ཟླ་པ་དང་ཆ་འདྲ་བའི་རང་བཞིན་གྱི་རྡོའི་རྣམ་པ་འབད་མི་

གཞོངམ་གཅིག་མཐོང་བའི་རྟེན་འབྲེལ་གྱིས་ ས་གནས་དེ་ཁར་རྒྱལ་པོའི་བཞུགས་སྒར་རྫོང་
བཞེངས་ནུག་ཟེར་སླབ་ཨིན་པས། རྒྱུ་མཚན་འདི་ལས་བརྟེན་ས་ཁོངས་ཀྱི་མིང་ཡང་ གཞོང་
སྒར་ཟེར་བཏགས་ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་སླབ་སྲོལ་འདུག

གཞོང་སྒར་རྫོང་དང་མོང་སྒར་རྫོང་ཆགས རབས་རྣ་ལས་འབབ་པའི་ཆུ་རྒྱུན།
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མི་ལ་ལོ་ཅིག་གིས་ དུས་རབས་ལེ་ཤ་ཅིག་གི་ཤུལ་ལས་ གཞོང་དཀར་ཟེར་སླབ་སྲོལ་ཡོད་
པའི་བརྗོད་སྒྲ་ཉམས་ཏེ་

ཁུངས་བཤདཔ་ཨིན་པས།

ད་རེས་

གཞོང་སྒར་ཟེར་དར་ཁྱབ་ཅན་ཅིག་ལུ་གྱུར་ཡོད་པའི་

ང) ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྩོམ་སྒྲིག་འབད་མི་ འབྲུག་གི་ལོ་རྒྱུས་སྡེ་སྲིད་ཁྲི་རབས་དང་
རྒྱལ་རབས་ཀྱི་དཔེ་དེབ་ནང་ལུ་ གཞོང་དགའ་རྫོང་ཟེར་བཀོད་དེ་འདུག འདི་གི་གོ་དོན་དེ་

ས་ཁ་དམའ་སའི་གཞོང་ཉམས་དགའ་ཏོག་ཏོ་གཅིག་ལུ་ རྫོང་བཞེངས་ནི་དེ་གིས་ གཞོང་
དགའ་རྫོང་ཟེར་བཏགས་བཏགསཔ་ཨིནམ་འོང་ནི་མས།

ཅ) ཕྱི་མུང་མཐོང་མཁར་རྡོ་རྗེ་བདེ་བ་གིས་བྲིས་མི་ རྗེས་འབངས་ཀྱི་འབྱུང་ཁུངས་གསལ་
བའི་སྒྲོན་མེ་ནང་ སྔོན་མ་ལྷ་སྲས་གཙང་མ་དེ་ སྤ་གྲོ་ལས་འབད་ས་རིམ་བཞིན་དུ་བརྒྱུད་དེ་

ཤར་ཕྱོགས་ཧོངས་ལུ་བྱོན་སྐབས་ གཞོང་གར་མོལ་བ་ལུང་པ་ནས་རིམ་པས་ ཀུ་རི་ཆུ་ལ་
སླེབས་པ་དང་ཟེར་བཀོད་ཡོདཔ་ལས་
དགའ་ཟེར་སླབ་སྲོལ་ཡོད་མི་དེ་
སོང་ཡོད་པའི་དོགས་པ་འདུག

སྔོན་གོང་ལས་རང་ས་གནས་འདི་གི་མིང་ གཞོང་

ཡིག་སྡེབ་ཉམས་ཏེ་གཞོང་གར་ཟེར་འབྲི་སྲོལ་དར་ཁྱབ་

ཆ) པད་ཚལ་གླིང་སྤྲུལ་སྐུའི་རྣམ་ཐར་ནང་ གཞོང་མཁར་ཟེར་བཀོད་མི་དེ་ ས་ཆའི་དབྱིབས་
གཞོང་པ་བཟུམ་མའི་གུ་

མཁར་ཟེར་རྫོང་བཞེངས་ཡོདཔ་ལས་

བཏགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཨིན་པའི་ཚོད་ཡང་འདུག

གཞོང་མཁར་ཟེར་མིང་

ཇ) ཆོས་སྐད་ཀྱི་གནད་ཁུངས་དང་བསྟུན་པ་ཅིན་ ས་གོ་རྒྱ་ཚད་ཆེ་བའི་ཁར་ རབ་བདེ་སའི་
སྤང་གཞོང་གི་སྤོ་ཏོག་གཅིག་གུ་

རྒྱལ་པོའི་བཞུགས་གནས་མཁར་ཟེར་ཕོ་བྲང་བཞེངས་པ་

ལས་བརྟེན་ གཞོང་མཁར་ཟེར་ མིང་བཏགས་བཏགསཔ་དང་ ཡང་ཅིན་གཞོང་སྒར་ཟེར་
བཏགས་བཏགསཔ་མེན་ན་མནོ་བའི་དཔྱད་གཞི་འདུག
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གོང་གི་གནད་དོན་བཅུད་བསྡུ་བ་ཅིན་

ཆོས་སྐད་ནང་མཁར་

སློབ་དཔོན་ཀུན་བཟང་ཕྲིན་ལས།

སྒར་ཚུ་མི་ཆེ་རིམ་དང་ཡང་

ཅིན་ མི་ལེ་ཤ་ཅིག་ཁར་སྡོད་སའི་གནས་དང་ཁྱིམ་ལ་སོགས་པ་ལུ་གོཝ་ཨིནམ་ལས་ སྔོན་

མ་ རྒྱ་དཀར་ཟེར་མི་འདི་ཤུལ་ལས་རྒྱ་གར་ཟེར་འགྱུར་ཡོདཔ་བཞིན་དུ་ ཁ་རང་སྡེ་ག་ལུ་

འགྱུར་ཡོདཔ་ལས་ གཞོང་སྒར་ཟེར་སླབ་མི་འདི་ལུ་ འགལ་བའི་དོགས་གཞི་སྦོམ་ཅིག་ག་
ནི་ཡང་མིན་འདུག

༣) རྫོང་ཟེར་བའི་ཐ་སྙད་ཀྱི་གོ་དོན།

སྔོན་མ་འབད་བ་ཅིན་ རྫོང་ཟེར་མི་འདི་གཙོ་བོ་རང་ དམ་པའི་ཆོས་ཕྱོགས་དང་འབྲེལ་བའི་
སྒྲུབ་པ་ཉམས་ལེན་གནང་སའི་གནས་

ཏིང་འཛིན་ལུ་གནོད་པའི་ཚེར་མ་མེད་ས་

ས་གོ་

བཙན་ཏོག་ཏོ་ཡོད་མི་ དབེན་པའི་རི་ཁྲོད་བྱག་ཕུག་གི་རང་བཞིན་ཅིག་ལུ་གོ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་

མས། དེ་ཡང་ གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་སྒྲུབ་གནས་ མོན་ཁ་ནེ་རིང་རྫོང་ སྟག་ཚང་སེངྒེ་བསམ་
གྲུབ་རྫོང་

ཀུན་མཁྱེན་ཀློང་ཆེན་པའི་སྒྲུབ་གནས་

བོད་གངས་རི་ཐོད་དཀར་ཨོ་རྒྱན་ཆོས་

རྫོང་ དེ་ལས་རྟོགས་ལྡན་ཕ་ཇོ་འབྲུག་སྒོམ་ཞིག་པོ་འབྲུག་ལུ་བྱོན་ཏེ་སྒྲུབ་པ་གནང་ས་ རྫོང་
མགོ་ཆོས་དབྱིངས་རྫོང་

གླིང་བཞི་བྱ་རྒོད་རྫོང་ལ་སོགས་པ་རྫོང་བཞི་ཡོད་མི་ཚུ་ག་ར་བྱག་

ཕུག་ཙང་ཙ་ཨིན་མས། འདི་གི་ཤུལ་ལས་བླ་མ་ཞབས་དྲུང་གིས་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་གི་

ཡུལ་ལུང་གི་ས་སྒོ་དང་ རི་བཙན་ས་ཚུ་ལུ་རྫོང་ཆེན་རེ་བཞེངས་གནང་ཞིནམ་ལས་ འདི་ནང་
གཙོ་བོ་རང་ མི་མང་གིས་ཚོགས་བསག་སྒྲིབ་སྦྱང་གི་དོན་ལུ་རྒྱལ་བའི་ལུང་རྟོགས་ཀྱི་བསྟན་

པའི་གཞི་རྩ་ དམ་པའི་ཆོས་རྒྱུན་སྤེལ་མི་དགེ་འདུན་འདུས་པའི་སྡེ་དང་ ཕྱག་མཆོད་ཕུལ་
བའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་རྟེན་བྱིན་ཅན་ཚུ་བཞུགས་ས་དང་
མང་གི་

རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་སྒྲིལ་དང་མི་

བདེ་ཐབས་སྒྲིག་མི་སྲིད་སྐྱོང་གི་སྡེ་གཉིས་བཙུགས་གནང་སྟེ་

ཆོས་སྲིད་ལུགས་

གཉིས་ཀྱི་གཞུང་སྐྱོང་གི་ལྟེ་བ་བཙུགས་གནང་ནི་འདི་གིས་ རྫོང་གོངམ་དང་འོགམ་ཟེར་བའི་
ཐ་སྙད་འདི་

ད་རེས་ཀྱི་བར་ན་ཡང་ཁྱུན་མ་ཉམས་པར་སླབ་སྲོལ་ཡོདཔ་མ་ཚད་

འབྲུག་

གཞུང་གིས་ རྒྱལ་ཁབ་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་འགྱུར་བ་དང་བསྟུན་ཏེ་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་བསྟན་

པའི་སྲོག ་ཤིང་དགེ་འདུན་འདུས་པའི་སྡེ་དང་ མི་མང་གི་བདེ་ཐབས་སྒྲིག་མི་སྲིད་སྐྱོང་གི་སྡེ་
གཉིས་

ཟུང་འབྲེལ་དུ་རྒྱ་སྐྱེད་འབད་བཙུགས་གནང་སྟེ་བསྟན་སྲིད་ལུ་ཕན་པའི་ཕྱག་ལཱ་

གནང་དང་གནང་བཞིན་དུ་ཡོདཔ་ཨིན།

གཞོང་སྒར་རྫོང་དང་མོང་སྒར་རྫོང་ཆགས རབས་རྣ་ལས་འབབ་པའི་ཆུ་རྒྱུན།

༤) བཟོ་ཆེན་བཱ་ལ་གིས་གཞོང་སྒར་རྫོང་བཞེངས་པའི་ར་ཁུངས།
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དེ་བསྒང་ མགོ་གླང་བྲག་བཙན་དེ་གིས་ རྫོང་གསརཔ་དེ་ ཁོ་གི་ས་ཁོངས་ཕོ་བྲང་གི་བྱག་གུ་
བཞེངས་ནི་མས་ཟེར་སེམས་ལུ་ཚ་གྱང་ལངས་ཏེ་ བཟོ་ཆེན་བཱ་ལ་དེ་ ས་གནས་དེ་ཁར་ མ་
ལྷོད་པའི་ཧེ་མར་ དམར་བསད་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ཁོ་གིས་བཙན་གཞོན་ཅུང་གཉིས་བཏང་

ཡོདཔ་ད་ བཙན་དེ་གཉིས་ཀྱིས་བཟོ་ཆེན་འོང་སའི་ ལམ་གྱི་ནགས་ཚལ་ནང་གཡིབས་ཏེ་
བསྒུག་སྡོད་རུང་འོང་སར་མ་མཐོངམ་ཨིན་པས།

རྒྱལ་པོའི་སྐུ་བསོད་དབང་ཐང་དང་ བཟོ་བོ་ཁོ་རའི་ཁ་རྗེ་གིས་སྦེ་ ཁོང་བཙན་གཉིས་ཀྱིས་
མཐོང་སྣང་ལུ་བཟོ་ཆེན་བཱ་ལ་མིན་པར་

ལམ་ཁ་ལུ་ཤིང་ཀོ་ཀྲ་ཅིག་

སྤར་ས་མཐོང་མི་དེ་

ཤུལ་ལས་བཟོཝ་བཱ་ལ་གི་བཟོ་བའི་སློབ་དཔོན་ ༼ཐིག་ཤིང་༽ ཨིན་པའི་ངོས་འཛིན་བྱུང་
ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་སླབ་ཨིན་པས། ད་རེས་ནངས་པར་བཟོ་བོ་ཚུ་གིས་ བཟོ་བོའི་སློབ་དཔོན་

དེ་ རྒྱབ་ཀྱི་སྐེད་པར་གསེབ་སྟེ་འབག་མི་དང་ མི་གཞན་གྱི་ལགཔ་འདོགས་མ་བཅུག་པའི་

རྒྱུ་མཚན་ཡང་འདི་ལས་བརྟེན་ཨིན་ཟེར་སླབ་ཨིན་པས། བཟོ་ཆེན་བཱ་ལ་དེ་ གཞོང་སྒར་ལུ་

ལྷོད་པའི་ཤུལ་ལུ་ཞག་བདུན་གར་སོང་མེད་པར་བྱང་དཔ་ལས་ འཚོལ་བར་འགྱོ་བའི་སྐབས་
བཟོ་ཆེན་དེ་ བྱང་དུང་ལུ་འཁན་པ་ཤིང་གིས་ རྫོང་གི་དཔྱེ་བཟོ་སྡོད་ཡོདཔ་མཐོང་ནུག རྒྱུ་
མཚན་འདི་ལུ་བརྟེན་ ད་རེས་ཀྱི་བར་ན་ཡང་ གཡུས་ཚན་གྱི་མིང་དེ་ བྱང་དུང་ཟེར་སླབ་
སྲོལ་འདུག

བཟོ་ཆེན་གར་སོང་མེདཔ་བྱང་ནུག་

འདི་གིས་བྱང་དང་།

དུང་ཟེར་མི་འདི་

ཤར་ཕྱོགས་པའི་ཁ་ལས་ གཡུས་ཟེར་བའི་དོན་ཨིནམ་ལས་ བཟོ་ཆེན་བྱང་སའི་གཡུས་ཟེར་
བའི་དོན་ཨིན་པས།

བཟོ་ཆེན་བཱ་ལ་གིས་ ཁོ་རའི་དཔྱེ་སྟོན་རྫོང་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ གཞོང་སྒར་རྫོང་ཆེན་བཞེངས་
ཡོད་མི་དེ་ཡང་གླིང་ཆེན་བཞིའི་བརྡ་མཚོན་ལུ་

ཕྱོགས་ཁག་བཞི་སྦེ་བཞེངས་ཡོད་པའི་ནང་

ལས་ ཤར་ཁ་ཐུག་ལུ་དགྲ་འདུལ་རྫོང་། ལྷོ་ཁ་ཐུག་ལུ་ཆུ་རྫོང་བཙན་མཁར། ནུབ་ཁ་ཐུག་
ལུ་སྦེ་ཆུང་ ༼བྱ་ཁྱུང་༽ ལྟ་རྫོང་། བྱང་ཁ་ཐུག་ལུ་ལྡུམ་ར་སྲིབ་ཀྱི་རྫོང་ཟེར་མི་དེ་ཚུ་གི་སྦུག་
ན་ དབུས་རི་རྒྱལ་ལྷུན་པོ་བཟུམ་མའི་ མ་རྫོང་དེ་ཡོདཔ་ཨིནམ་ལས་ རྫོང་གི་རྡོ་གཅལ་འདི་
གནམ་མེད་ས་མེད་དཀྱུས་རིངམོ་སྦེ་ཡོད་ནི་དེ་གིས་

སྔོན་མ་མདའ་རྩེད་ཐང་སྦེ་ལག་ལེན་

སློབ་དཔོན་ཀུན་བཟང་ཕྲིན་ལས།
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འཐབ་སྲོལ་ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་འདུག
གཞོང་སྒར་རྫོང་གི་རྩིགཔ་འདི་
པའི་རྡོ་དེ་ཚུ་བཏོན་ས་ལས་

གཞན་དང་མ་འདྲཝ་སྦེ་ཡོད་པའི་གནད་ཁུངས་ཡང་རྩིག་

སྦོམ་ཆུང་དང་བཟོ་རྣམ་ག་ཨིན་མི་དེ་རང་

བཟོ་བཅོས་མ་

འབདཝ་མ་ཚད་ རྡོ་འདི་ས་ཁར་ཡང་མ་བཞག་པར་ མི་གྱལ་བཙར་སྦེ་ལག་བཤུད་རྐྱབ་སྟེ་
རྩིགཔ་རྐྱབ་རྐྱབ་ཨིན་པའི་ལོ་རྒྱུས་སླབ་སྲོལ་འདུག

༥) གཞོང་སྒར་རྫོང་གི་བཀོད་པའི་བཤད་པ།
རྫོང་གི་བཀོད་པའི་བཤད་པ་
སྨོན་ཚིམ་བྱེད་འདི་ལ་

བཀའ་འགྱུར་དཀར་ཆག་

ལོ་རྒྱུས་རྣ་བའི་དགའ་སྟོན་ཡིད་

ལྕེ་དར་ལེགས་པ་ཟེར་མིའི་ནང་ལས་ལོགས་སུ་བཏོན་པ།

ཁམས་གསུམ་གླིང་དགུ་རྒྱ་ཆེ་གྲངས་མང་ཡང་།

།བཀྲ་ཤིས་གཡང་ཆགས་རྫོང་ཆེན་གཞོང་དཀར་འདི།

ཀྱཻ།

།འདོད་དགུ་འབྱུང་བ་ཀུ་རི་ཆུ་རྒྱུན་ནང་།

།མཛེས་ཤིང་བཀོད་ལེགས་རི་རྒྱལ་

ལྷུན་པོ་འདྲ། །ཕྱི་ཡི་ཡུལ་བཙན་མཐའ་དམག་འཇིགས་པ་མེད། །ཤར་གྱི་ཕྱོགས་ན་རྫོང་སྨད་
དགྲ་འདུལ་རྫོང་།

།ཕ་རོལ་དཔུང་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་གླིང་།

།ལྷོ་ཡི་ཕྱོགས་ན་ཆུ་རྫོང་

བཙན་མཁར་དེ། །མཐའ་དམག་གཡུལ་ངོ་ཐམས་ཅད་འདུལ་བའི་གླིང་། །ནུབ་ཀྱི་ཕྱོགས་ན་
སྦེ་ཆུང་ལྟ་རྫོང་རྩེ།

།བསྟན་དགྲའི་ཚོགས་རྣམས་མིང་མེད་འཇོམས་པའི་གླིང་།

ཕྱོགས་ན་ལྡུམ་ར་སྲིབ་ཀྱི་རྫོང་།

དགྲ་བོ་འཁོར་བཅས་རྡུལ་དུ་རློག་པའི་གླིང་།

།བྱང་གི་

།གླིང་བཞི་

དབུས་ན་རི་རྒྱལ་ལྷུན་པོ་ལྟར། །ཕ་རོལ་དགྲ་མོའི་ཚོགས་རྣམས་འགྲན་ཟླ་བྲལ། །ཕུ་བཟང་

རྩེ་དེ་རྒྱལ་པོ་གདན་བཞུགས་འདྲ། །ལྷ་སྲུང་དྲག་པོས་ཕྱོགས་བཞི་ཀུན་ནས་སྐྱོབ། །རྟ་དང་
བ་གླང་ར་ལུག་ཚོགས་ཀྱིས་བརྒྱན། །ཤ་མར་བལ་སོགས་ལོངས་སྤྱོད་ཤིན་ཏུ་ཆེ། །མདའ་ནི་
གླིང་སྨད་ཀླུ་མོ་དཀར་མོ་བཞུགས། །མི་ཟད་ནོར་གྱི་གཏེར་ཁའི་མཛོད་ཕྱེ་ནས། །རྒྱལ་བློན་
འཁོར་བཅས་ཕུན་ཚོགས་དཔལ་ལ་སྤྱོད།

།ཤར་གྱི་ཕྱོགས་སུ་ཆུ་གསུམ་འདུས་པའི་གནས།

།སངས་རྒྱས་བསྟན་སྲུང་མགོ་གླང་བྲག་བཙན་བཞུགས།

།རྣོ་མྱུར་ཐོག་འདྲ་བསམ་དོན་མ་

ལུས་གྲུབ། །བང་ག་ཆུ་ནི་རོལ་མོ་སྒྲོག་པ་འདྲ། །རྒྱ་གར་འདོད་ཡོན་དབང་དུ་འགུགས་པའི་

བརྡ། །མེ་བ་ཆུ་ནི་ལྕགས་རིས་བསྐོར་བ་འདྲ། །ཉ་ཆུང་གསེར་མིག་གར་སྟབས་འཁྱུགས་སེ་

འཁྱུག །ཕྱ་མཁོའི་ཆུ་ནི་བདུད་རྩི་འབབ་པ་འདྲ། །གཡས་རི་གཡོན་རི་སེང་ཆེན་འགྱིངས་པ་

གཞོང་སྒར་རྫོང་དང་མོང་སྒར་རྫོང་ཆགས རབས་རྣ་ལས་འབབ་པའི་ཆུ་རྒྱུན།

འདྲ།

།རྒྱབ་རི་དར་དཀར་ཡོལ་བ་བརྐྱངས་པ་འདྲ།
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།མདུན་རི་མཎྡལ་རིན་ཆེན་སྤུངས་པ་

འདྲ། །མཐའ་མ་ཐམས་ཅད་དཔག་བསམ་ལྗོན་ཤིང་རྒྱས། །མེ་ཏོག་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་ཚོན་
རིས་བཀྲ།

།སྟག་ཆུང་བུང་བའི་གླུ་དབྱངས་སྙན་པས་བསྐོར།

བྱེད་ཤིགས་སེ་ཤིག

།རི་དྭགས་རྣམས་ཀྱང་གར་

།འཕུར་ལྡིང་གདའ་བའི་འདབ་ཆགས་ལང་ལིང་འབབ།

།ཕུ་འབྲོག་

མདའ་ཞིང་ལས་སྒོ་ཀླུང་སྒོ་འཛོམས། །ཡུལ་ལ་དགེ་བཅུ་ཚང་བ་ངོ་མཚར་ཆེ། །ཟེར་བསྟོད་པ་
བརྐྱབ་སྟེ་ཡོདཔ་ལས་ གཞོང་སྒར་རྫོང་འདི་ ག་ནི་བ་བརྗིད་ཆགས་ཏོག་ཏོ་ཅིག་སྦེ་ཡོད་པའི་
གནད་དོན་བཀོད་དེ་འདུག
དྲན་གསོ།

བྱང་ལྡུམ་ར་སྲིབ་ཀྱི་རྫོང་གི་ཧོངས་

མེ་བ་ཆུ་དང་ཕྱ་མཁོའི་ཆུ་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་

ཨ་རིང་ནང་ལུ་རྩིག་པའི་ཁང་ཤུལ་ཡོད་མི་དེ་ ལ་ལོ་ཅིག་གི་ངག་རྒྱུན་ལུ་གཞོང་སྒར་རྫོང་གི་

ཡན་ལག་ལྷ་ཁང་གཅིག་ཨིན་པའི་ཁུངས་དང་ ལ་ལོ་ཅིག་གིས་འདི་ནང་སྔོན་མ་དགའ་གླིང་
མཁར་ཟེར་བའི་རྒྱལ་པོ་གཅིག་ཡོད་མི་འདི་གི་ ཕོ་བྲང་གི་ཤུལ་ཨིན་ཟེར་སླབ་ཨིན་མས།

༦) གཞོང་སྒར་རྫོང་བཞེངས་པའི་དོགས་གཞི།

ཀ) འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་དཔེ་མཛོད་མདོ་ཆེན་བགྲེསཔ་ ད་རེས་ ཉི་མ་ལུང་གྲྭ་ཚང་བླམ་སྦེ་
བཞུགས་ཡོད་མི་ སློབ་དཔོན་པདྨ་ལ་གིས་བརྩམས་བསྒྲིགས་གནང་བའི་འབྲུག་གསལ་བའི་
སྒྲོན་མེ་ནང་ བུམ་ཐང་བྱ་དཀར་རྫོང་། ལྷུན་རྩེའི་རྫོང་། ཡང་རྩེའི་རྫོང་། གཞོང་སྒར་རྫོང་།

བཀྲ་ཤིས་སྒང་རྫོང་། གཞལ་སྒང་རྫོང་བཅས་རྫོང་དྲུག་རྟེན་བརྟེན་པར་བཅས་པ་ ཀྲོང་གསར་
དཔོན་སློབ་དང་ཆོས་རྒྱལ་མི་འགྱུར་བརྟན་པ་གིས་

བཞེངས་པའི་གནད་ཁུངས་བཀོད་དེ་

འདུག དེ་བཞིན་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་རྩོམ་བསྒྲིགས་འབད་དེ་ཡོད་མི་ འབྲུག་གི་ལོ་
རྒྱུས་སྡེ་སྲིད་ཁྲི་རབས་དང་རྒྱལ་རབས་དཔེ་དེབ་དང་ བིཀ་རམ། ཇིཀྲི། ཧཱསི་རཱཀྲ་གིས་
བརྩམས་བསྒྲིགས་འབད་མི་འབྲུག་གི་རྒྱལ་རབས་ནང་ལུ་ཡང་ གཞོང་སྒར་རྫོང་དེ་
རྒྱལ་མི་འགྱུར་བརྟན་པ་གིས་བཞེངས་པའི་ལོ་རྒྱུས་བཀོད་དེ་འདུག
ཁ)

རྫོང་ཁའི་གྲོས་དཔོན་བགྲེས་པ་བླམ་གནག་མདོག་བཤགས་མི་གིས་

ཆོས་

བརྩམས་

བསྒྲིགས་གནང་མི་ འབྲུག་དཀར་པོའི་ནང་ གཞོང་སྒར་རྫོང་གཞུང་དམག་གིས་རྩིས་ལེན་ཏེ་

སློབ་དཔོན་ཀུན་བཟང་ཕྲིན་ལས།
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རྒྱ་སྐྱེད་བཞེངས་ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོདཔ་ལས་ གཞོང་སྒར་རྫོང་འདི་ སྔོན་གོང་ལས་རང་ཡོད་
པའི་ཁུངས་སྟོནམ་ཨིན་མས།

ག) དྲག་ཤོས་བླམ་གསང་སྔགས་ཀྱིས་གསུང་མི་ཞལ་རྒྱུན་ལུ་ ད་རེས་ཡོད་པའི་ལྟ་རྫོང་གི་
ས་ཁོངས་ནང་བོད་ར་ལུང་ལས་བྱོན་མི་
བཞེངས་ཡོད་མི་འདི་ཁར་

བླམ་ངག་གི་དབང་ཕྱུག་གིས་

ལྷ་ཁང་གཅིག་

ཆོས་རྒྱལ་མི་འགྱུར་བརྟན་པའི་དམག་མི་གྲལ་ཁར་ཡོད་མི་

དམག་མི་སྤ་རོ་ལས་ཨིན་མི་དེ་གིས་ གཞོང་སྒར་རྫོང་བཞེངས་མི་དེ་ཁར་ རྡོ་གཞོང་དཀར་
པོ་གཅིག་གི་ནང་ཨོམ་འདེགས་བཞག་བཞགཔ་བཟུམ་ཅིག་ མཐོང་བའི་གནད་ལས་ རྟེན་
འབྲེལ་ལེགས་ནི་དེ་གིས་ ཆོས་རྒྱལ་མི་འགྱུར་བརྟན་པ་གིས་བསྐོ་བཞག་མཛད་པའི་གཞོང་

སྒར་རྫོང་དཔོན་དང་པ་ བོདཔ་ཨིན་མི་འདི་གི་བཀོད་བྱ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ལྟ་རྫོང་ལས་རྒྱ་སྐྱེད་
དེ་ བཞེངས་བའི་ལོ་རྒྱུས་འདུག་ཟེར་སླབ་ཨིན་པས།

ང) ངག་རྒྱུན་གཅིག་ལས་ གཞོང་སྒར་རྫོང་དཔོན་གདུག་དྲགས་གཅིག་ཡོད་མི་འདི་གིས་

གཞོང་སྒར་ཆ་འདུས་ཀྱི་བཟོ་བོ་ཡོད་ཚད་ཅིགཔོ་བཀུག་ཞིནམ་ལས་ ཁོ་གི་བཞུགས་གནས་
རྫོང་གཅིག་བཞེངས་ནི་ཨིན། ཁྱོད་ཚུ་གི་སླ་ལས་ག་གིས་འབད་ཚུགས་ཟེར་དྲིཝ་ད་ བཟོ་བོ་
ཝི་ཤྭ་ཀརྨ་ གི་རྣམ་སྤྲུལ་ཨིན་མི་གཅིག་གིས་ ང་གིས་བཞེངས་ཚུགས་ཟེར་འཁན་པ་ཤིང་གི་
རྫོང་གི་དཔྱེ་ཅིག་བཟོ་སྟེ་ཕུལཝ་བཞིན་དུ་

རྫོང་དཔོན་གྱི་ཐུགས་ཁར་བབས་ཏེ་

ཅོག་འཐད་པའི་བཟོ་བཀོད་དང་འཁྲིལ་ཏེ་བཞེངས་པའི་ལོ་རྒྱུས་སླབ་སྲོལ་འདུག

འདི་དང་

ཅ) དྲག་ཤོས་འཇིགས་མེད་ཚུལ་ཁྲིམས་དེ་ སྔོན་མ་མོང་སྒར་རྫོང་བདག་སྦེ་བཞུགས་པའི་
སྐབས་ལུ་ཞིབ་འཚོལ་མཛད་གནང་བའི་ཡིག་ཆས་ནང་
དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་འབྲུག་ལུ་མ་བྱོན་མའི་སྔོན་གོང་

སྤྱི་ལོ་

ཚངས་པ་ལྷའི་གདུང་གིས་ཞབས་

༡༤༠༠

ནང་བཞེངས་ཡོད་པའི་

གཞོང་སྒར་རྫོང་དེ་ ཤར་རྫོང་ཚུ་ལས་རྙིང་ཤོས་དང་སྦོམ་གཅིག་མེན་ན་ཟེར་བའི་དོགས་གཞི་
བཀོད་ཡོད་པའི་ཁར་ དེ་ལས་རྫོང་དཔོན་དཀར་པོ་གདུང་གིས་ བླ་མ་ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་

ལུ་ཡིད་ཆེས་ཀྱི་དད་པ་སྐྱེས་ཏེ་ ཁོ་གིས་རྫོང་དེ་སྦོམ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ས་ཆ་མཉམ་དགའ་ཏོག་
ཏོ་གཅིག་ལུ་བཞེངས་ཡོདཔ་ལས་ དེ་ཁར་བྱོན་གནང་ཟེར་མགྲོན་བརྡ་ཕུལ་ཡོད་ལུགས་ བླ་

གཞོང་སྒར་རྫོང་དང་མོང་སྒར་རྫོང་ཆགས རབས་རྣ་ལས་འབབ་པའི་ཆུ་རྒྱུན།

མ་ཞབས་དྲུང་གིས་ གསུངས་ཡོད་ཚུལ་བཀོད་དེ་འདུག
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རྒྱུ་མཚན་དེ་ལུ་བརྟེན་ གཞོང་སྒར་རྫོང་དེ་ སྔོན་གོང་ལས་བཞེངས་བཞེངསམ་ཨིན་ན་དང་
འབྲུག་ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་ཡུལ་ལུང་

ག་ར་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པ་གིས་དབང་དུ་བསྡུས་ཞིནམ་

ལས་ ཆོས་རྒྱལ་མི་འགྱུར་བརྟན་པ་གིས་བཞེངས་བཞེངསམ་ཨིན་ན་ འདི་གཉིས་ལུ་དཔྱད་
གཞི་འདུག

༧) དོགས་གཞི་མཐའ་དཔྱད་བཅུད་དོན།

ཀ) གོང་གི་དོན་ཚན་ཚུ་གི་ནང་ གནད་དོན་མ་འདྲཝ་རེ་ཡོད་མི་འདི་ལུ་བལྟ་བ་ཅིན་ གཞོང་
སྒར་རྫོང་འདི་འབྲུག་གི་རྫོང་གཞིས་ཚུ་གི་གྲས་ལས་

རྙིང་ཤོས་གཅིག་འོང་ནི་ཨིན་མས།

འབྲུག་ཤར་ཕྱོགས་མངའ་ཁུལ་གྱི་ལུང་ཕྱོགས་སོ་སོའི་དཔོན་དེ་ཚུ་གིས་ ཆོས་རྗེ་དཔལ་ལྡན་

འབྲུག་པ་ལུ་ ངོ་རྒོལ་རྐྱབ་པ་ལས་བརྟེན་ ཆོས་རྗེ་མི་འགྱུར་བརྟན་པའི་བཀོད་བྱ་དང་འཁྲིལ་

ཏེ་ དམག་དཔོན་བླམ་རྣམ་སྲས་དང་ དབུ་མཛད་དམ་ཆོས་གཉིས་ཀྱིས་གཙོས་པའི་དམག་
མི་ཚུ་གིས་དབང་དུ་བསྡུས་ཏེ་

ཤར་གྱི་རྫོང་ཆེན་བཞི་བཞེངས་པའི་བརྡ་རྟགས་དང་དཔལ་

ལྡན་འབྲུག་པ་ལུ་ ངོ་རྒོལ་རྐྱབ་པའི་བཤགས་སྦྱང་སྦེ་ བུམ་ཐང་སྐུ་རྗེས་ཐང་ནང་ ལྷ་དར་
བཞི་འཕྱར་མི་རྩ་བོ་འདི་ གཞལམ་སྒང་། བུམ་ཐང་བྱ་དཀར། ལྷུན་རྩེ། བཀྲ་ཤིས་སྒང་
བཅས་ཨིནམ་ལས་ འདི་བཞི་ལུ་འབྲུག་གི་ཤར་རྫོང་བཞི་ཟེར་སླབ་སྲོལ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།

འབྲུག་ཤར་རྫོང་ནང་ གཞོང་སྒར་རྫོང་འདི་མ་ཚུད་པའི་གནད་ཁུངས་འདི་ གཞོང་མཁར་རྫོང་
འདི་སྔོན་གོང་ལས་རང་ཡོདཔ་ཨིན་ན་དང་ ཡང་ཅིན་གཞོང་སྒར་རྫོང་དཔོན་དཀར་པོ་གདུང་

གིས་ གུས་བཏུད་དང་བཅས་པའི་སྒོ་ལས་ རྫོང་གཞིས་འདི་ ཆོས་རྗེ་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པ་
ལུ་ ཕུལ་ཕུལཝ་ཨིན་ན་དཔྱད་གཞི་འདུག

ཁ) འོག་ལུ་དོན་ཚན་ ༡༣ པའི་ནང་ གཞོང་སྒར་རྫོང་གི་མཆོད་བཤམ་སྒྲིག་མི་བླམ་སངས་
རྒྱས་བཟང་པོ་དང་སྐུ་རྟེན་བཞེངས་མི་ བླམ་ཤེས་རབ་འབྱུང་གནས་གཉིས་པོ་འདི་ སྤྱི་ལོ་

༡༧༢༤ ལོའམ་རང་ལུགས་རབ་བྱུང་ ༡༢ པའི་གནམ་ལོ ་ཤིང་འབྲུག་ལོར་སྐུ་འཁྲུངས་མི་
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ཐུགས་སྤྲུལ་དང་པ་

སློབ་དཔོན་ཀུན་བཟང་ཕྲིན་ལས།

ཞབས་དྲུང་འཇིགས་མེད་གྲགས་པའི་སློབ་མ་ཨིནམ་སྦེ་བཤདཔ་ལས་

རྫོང་འདི་ ཉམས་ཆག་ཐེངས་དག་པ་ཅིག་བྱུང་ཡོད་པའི་དོགས་སྣང་དང་ རྫོང་འདི་སྔོན་གོང་
ལས་ཡོད་མི་ཉམས་བཅོས་འབད་དེ་བཞེངས་བཞེངསམ་ཨིན་ན་དང་

ཡང་ཅིན་རྒྱ་བསྐྱེད་

འབད་དེ་བཞེངས་བཞེངསམ་ཨིན་པའི་དོགས་པ་འདུག

༨) བཟོ་ཆེན་བཱ་ལ་དེ་བདུད་ལུ་སྐྱེ་བ་ལེན་དགོ་པའི་ར་ཁུངས།

རྫོང་བཞེངས་ཏེ་བསྒྲུབས་པའི་ཤུལ་ལུ་ རྒྱལ་པོ་གིས་ བཟོ་ཆེན་བཱ་ལ་ལུ་ ང་བཅས་རའི་རྫོང་

འདི་སྐྱོན་དུམ་གྲ་ཅིག་ཡང་མེད་པར་ ག་ནི་བ་བརྗིད་ཆགས་ཏོག་ཏོ་སྦེ་ གནམ་མེད་ས་མེད་

ལེགས་ཤོམ་ཅིག་ཡོད། ཁྱོད་ཀྱིས་ད་རུང་གཞན་ཁར་འདི་བ་དྲག་པའི་རྫོང་ལེགས་ཤོམ་ཅིག་

བཞེངས་ཚུགས་ག་ཟེར་གསུངསམ་ད་

བཟོ་ཆེན་བཱ་ལ་གིས་

ལག་བྱང་ཚུད་ནི་འདི་གིས་

འདི་བ་ལེགས་པའི་རྫོང་བཞེངས་ཚུགས་ཟེར་ཞུཝ་ལས་

རྒྱལ་པོ་དཀར་པོ་གདུང་གི་ཐུགས་

གཅིག་

ཐུགས་དོག་གི་ཚ་གྱང་སྦོམ་བཞེས་

ལུ་ བཟོ་ཆེན་བཱ་ལ་གིས་ གཞོང་སྒར་རྫོང་འདི་བ་སྦོམ་མི་ གཟི་བརྗིད་ཆེ་ཅན་གྱི་རྫོང་ཆེན་
ནུག

ས་གནས་གཞན་ཁར་བཞེངས་ནི་མས་ཟེར་

ང་བཅས་ར་བསོད་ནམས་ཟད་ཁར་བསམ་ངན་དྲན་ཟེར་བའི་དཔྱེ་བཞིན་
སྤ་རོ་ལུ་

ལོག་འགྱོཝ་ད་

བཞུགས་ཁྲི་ཟེར་སར་

སེང་སྒོར་པ་ཚུ་གིས་

གནམ་དགུན་གྱི་སྡོད་གནས་ཨིན་མི་

སྐྱེལ་ཆང་གཅིག་བསྒྲིགས་པའི་སྐབས་ལུ་

བྱིན་པའི་རྐྱེན་ལས་ར་བཟིས་སྡོདཔ་ད་

རྒྱལ་པོ་གིས་

བཟོ་ཆེན་བཱ་ལ་དེ་

བཟོ་ཆེན་ལུ་ཆང་ལེ་ཤ་

བཟོ་ཆེན་བཱ་ལའི་ལགཔ་གཡསཔ་

བཏོག་བཏང་བཏངམ་ཨིན་པའི་ལོ་རྒྱུས་དང་ ངག་རྒྱུན་གཞན་གཅིག་ལས་རྫོང་བཞེངས་མི་
བཟོ་བོ་དེ་གི་ལགཔ་གཉིས་ཆ་རའི་མཛུབ་མོ་ག་ར་བཏོགས་བཏང་བཏངམ་དང་ ལ་ལོ་གཅིག་
གིས་ངག་རྒྱུན་སླབ་མི་ནང་ བཟོ་བོ་དེ་ཆུ་ལུ་བཀལ་བཏང་བའི་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་སླབ་ཨིན་པས།
འདི་གཉིས་ག་དེ་སྦེ་ཨིན་རུང་
ལས་

གནམ་མེད་ས་མེད་བཟོད་མ་ཚུགས་པའི་ན་ཟུག་སྦོམ་རྐྱབ་

བཟོ་ཆེན་གྱིས་རྒྱལ་པོ་དེ་ཡང་ཁོ་བཟུམ་མའི་སྡུག་བསྔལ་མྱོང་སྟེ་བཤགས་དགོཔ་མ་

ཚད་ རྒྱལ་བརྒྱུད་སྟོངས་ཤིག་ རྫོང་ཞིག་སྟེ་མེད་པར་གྱུར་ཅིག་ བཟོ་ཆེན་ཁོ་ར་ཤིཝ་ཅིག་

གཞོང་སྒར་རྫོང་གི་ཉེ་འདབས་ཀྱི་ས་གནས་འདི་ནང་ བདུད་ཅིག་སྦེ་སྐྱེས་ཏེ་ མི་དང་སེམས་

གཞོང་སྒར་རྫོང་དང་མོང་སྒར་རྫོང་ཆགས རབས་རྣ་ལས་འབབ་པའི་ཆུ་རྒྱུན།
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ཅན་ཚུ་ལུ་གནོདཔ་སྐྱེལ་ནི་ཨིན་ཟེར་སྨོན་ལམ་ལོག་པ་བཏབ་ཡོདཔ་ལས་ ད་རེས་ས་གནས་

ཀྱི་མི་སེར་ཚུ་གི་ལོ་རྒྱུས་དང་འཁྲིལཝ་ད་ བཟོ་ཆེན་དེ་ ཁོ་ར་གིས་སྨོན་ལམ་ལོག་པ་བཏབ་
དོན་བཞིན་དུ་ སྦུལ་སྦོམ་གཅིག་ལུ་སྐྱེ་བ་ལེན་ཏེ་ ད་ལྟོའི་བར་ན་ཡང་ གྱང་ཁོག་ཐལ་མི་
གཞོང་སྒར་རྫོང་

རྒྱལ་བརྒྱུད་མེད་པ་

སྲུང་སྐྱོབ་འབད་དེ་ཡོདཔ་སྦེ་ཆ་བཞགཔ་ཨིན་མས།
གཞོང་སྒར་རྫོང་དེ་

ཞིག་རལ་གྱང་ཁོག་ཐལ་མི་རྒྱུ་མཚན་འདི་ཚུ་ལུ་

དཔྱད་པ་ཅིན་ བདེན་ཁུངས་རྟགས་མཐུནམ་ཨིན་པས།
ཤུལ་ལས་

སྦུལ་དེ་གིས་

རྒྱལ་པོ་དཀར་པོ་གདུང་གི་རྟ་དེ་ཚུ་ལུ་

བསད་ནི་འགོ་བཙུགས་ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་དང་
མགོ་གླང་བྲག་བཙན་དེ་གིས་

དཀར་པོ་གདུང་གི་

གནོདཔ་བཀལ་ཏེ་

ངག་རྒྱུན་གཞན་གཅིག་ལས་འབད་བ་ཅིན་

ནུབ་མོ་ཨ་རྟག་རང་རྒྱལ་པོ་གི་རྟ་རེ་རེ་བསད་པའི་ལོ་རྒྱུས་

སླབ་སྲོལ་ཡང་འདུག ག་དེ་སྦེ་ཨིན་རུང་ བཟོ་ཆེན་དེ་ ཁོ་རའི་སྨོན་ལམ་ལོག་པ་གིས་སྦེ་
མགོ་གླང་བྲག་བཙན་གྱི་འཁོར་སྦེ་ བདུད་གཅིག་ལུ་སྐྱེ་བ་ལེན་ཏེ་ཡོདཔ་ ངེས་བདེན་ཨིན་
པས།

ང་བཅས་ར་ཤི་རནམ་ད་སྨོན་ལམ་བཏབ་པ་ཅིན་གང་བཏབ་ཐེབས་ཟེར་སླབ་སྲོལ་

ཡོདཔ་མ་ཚད་

སྲོལ་ཡོདཔ་ལས་

སྡོད་ཁྱིམ་རྐྱབ་མི་བཟོ་བོ་ཚུ་གིས་

སྨོན་ལམ་གང་བཏབ་ཐེབས་ཟེར་སླབ་

བཟོ་བོ་ཚུ་གི་སེམས་ག་དེ་དྲག་དྲག་གསོ་དགོ་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་འདི་

ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན་པས།

༩) པད་ཚལ་་གླིང་སྤྲུལ་སྐུ་གདན་འདྲེན་ཞུ་དགོ་པའི་ར་ཁུངས།

ཀ) སྤྱི་ལོ་ ༡༧༢༩ ནང་བྱོན་མི་ཀུན་མཁྱེན་འཇིགས་མེད་གླིང་པའི་སློབ་མ་ སྐྱབས་ཁྲ་རིམ་
ལྟང་ཁ་ལས་ཨིན་མི་

རྗེ་གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་རྣམ་རྒྱལ་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱི་རྟོགས་པ་བརྗོད་པ་

དཔག་བསམ་ལྗོན་པའི་སྙེ་མ་ཟེར་མིའི་ནང་ལུ་ བཀོད་ཡོད་མི་དེ་ ལྷད་མེད་འདྲ་བཤུས་རྐྱབ་
པ།

ལྷོ་ཕྱོགས་མོན་ཁའི་བྲག་གི་སྐུ་རྗེས་སུ་སྒྲུབ་པ་ཁོ་ན་ལ་བཞུགས་པའི་སྐབས་ཤིག་

གཞོང་སྒར་ཕྱོགས་ཀྱི་སའི་ཆ་ སེང་སྒོར་ཡུལ་གྱི་མདོར་བདུད་ཤིན་ཏུ་མི་བསྲུན་པ་ཞིག་གིས་

ཁོང་གནས་པའི་ཕྱོགས་ནས་མི་འགྲུལ་བྱེད་ཙམ་ལའང་འཚེ་བར་བྱེད་པས་ཡུལ་དེའི་སྐྱེ་འགྲོ་
རྣམས་ཤིན་ཏུ་སྡུག་བསྔལ་ཞིང་།

ས་ཕྱོགས་གཞན་ནས་འོངས་བའི་མགྲོན་པོ་རྣམས་ཀྱང་

བྲེད་ཅིང་དངངས་པའི་གནས་སུ་གྱུར་པ་ལས་ དེའི་སྐབས་རྗེ་བླ་མ་ངག་དབང་ གདུལ་བྱ་
འཕྲིན་ལས་རྒྱས་པའི་སྐབས་ཡིན་པ་ལས་

སེང་སྒོར་པ་རྣམས་ཁོང་གདན་འདྲེན་དུ་བྱུང་བ་

སློབ་དཔོན་ཀུན་བཟང་ཕྲིན་ལས།
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དང་ བླ་མའི་ཞལ་གནང་བས་ ལྷག་པ་གྲུབ་ཆེན་རྣམ་རྒྱལ་ལྷུན་གྲུབ་ཞུས་ན་ ཁྱེད་རྣམས་
ལ་ཕན་ཐོགས་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་གསུངས་པ་བཞིན།

རྗེ་འདྲེན་ཞུས་ཏེ་སེང་སྒོར་དུ་བྱོན་

སྙིང་རྗེ་དྲག་པོ ར་བཞེངས་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱིས་བདུད་མི་བསྲུན་དམ་ལ་བཏགས་ཤིང་
བཀའ་འབངས་སུ་ཁས་བླངས་ཏེ་ དེང་ཕྱིན་ཆད་སྐྱེ་འགྲོ་རྣམས་འབྱུང་པོའི་འཚེ་བ་དང་བྲལ་

ནས་བག་ཡངས་སུ་རྒྱུ་བའི་དགའ་སྟོན་ལ་སྤྱོད་པས། ཀུན་གྱིས་གུས་ཤིང་མཆོད་དེ་མོན་ཡུལ་
གྱི་འཕྲིན་ལས་རྒྱས་པའི་ཐོག་མ་དེ་ནས་བགྱིས་སོ།།
མི་བསྲུན་བརླང་པོར་སྤྱོད་པའི་ནུས་སྟོབས་ཀྱིས།
ཕབས།

།རི་བྲག་བསྙིལ་ཞིང་ཐོག་རྒོད་དྲག་སེར་

།སྲོག་དབུགས་ལེན་ནས་ཤ་ཁྲག་ལ་རྔམས་པའི།

།བདུད་ཀྱི་ཞེ་སྡང་རབ་འབར་

བསྐལ་པའི་མེ། །མགོན་ཁྱོད་སྙིང་རྗེས་འཁྲུགས་པའི་སྤྲུན་རུམ་ནས། །བདག་མེད་འབྲུག་གི་
གད་བརྒྱང་ཆེར་སྒྲོག་ཅིང་།

ཡང་མིང་གི་ལྷག་མར་སོང་།

།མཆོག་ཏུ་ཞི་བ་བསིལ་བའི་ཆར་རྒྱུན་གྱིས།

།སྐྱེ་དགུ་རྫོགས་ལྡན་བདེ་སྐྱིད་ལ་ངོམ་ཞིང་།

།དུས་མཐའི་མེ་

།ལོག་འདྲེན་མ་

རུངས་སྤྱོད་ལས་བཟློག་བྱས་ནས། །བྱང་ཆུབ་ལམ་ལ་གཞོལ་བའི་ངོ་མཚར་ཕུལ། །
སྐྱེས་ཆེན་དམ་པའི་མཛད་སྟངས་འདི་ལ་ལྟོས། །ཞེས་སོ།།

རེ་ཞིག་སེང་སྒོར་དང་ས་ལེང་གི་དད་ལྡན་རྣམས་ཀྱིས་བསོད་ནམས་ཀྱི་ཞིང་དུ་བཞུགས་པ་
ལས་

འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ཀྱི་སྐྱེས་བོ་རྣམས་ནི་གཞན་དང་གཞན་དག་གི་སྐྱོན་དང་ཡོན་

ཏན་རྣམས་རི་བོང་ཅལ་སྒྲོག་གི་ངང་ཚུལ་ཁོ་ན་ལས་མི་འདའ་བཞིན་སྐྱེ་བོ་རྣམས་ཕན་ཚུན་དུ་
གཏམ་དག་བརྗོད་པར་གྱུར་ཏོ།། དེའི་ཚེ་རིག་པའི་གནས་ལ་མང་དུ་ཐོས་པའི་ནོར་གྱིས་ཕྱུག་

པ་པུཎྜ་རི་ཀའི་མཚན་ཅན་དེ་གཞོང་མཁར་ཕྱོགས་ཀྱི་སྐྱེ་དགུ་མཐའ་དག་སྐྱོང་བའི་རྫོང་དཔོན་

ཡིན་པ་ལས། རྗེ་ཉིད་གདན་འདྲེན་པར་མངགས་ཏེ་རྫོང་དུ་འབྱོར་བ་དང་། འཇམ་དབྱངས་
ས་སྐྱ་པཎྜི་ཏས། མཁས་པ་རྩོད་ཅིག་མ་འདྲིས་པར། །དེ་སྲིད་བར་དུ་གཏིང་མི་དཔོག །ཅེས་
གསུངས་པ་དང་མཐུན་པར་

ཆོས་དང་མཐུན་པའི་གཏམ་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་ཉམས་སད་པས་

ད་གཟོད་ཡང་དག་པའི་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་ཡིན་པ་རིག་སྟེ།

ཚུལ་དང་མཐུན་པའི་རིམ་གྲོ་དང་

བཅས་ནས་གུས་པས་བཏུད་པ་ལས་རྫོང་དཔོན་པ་རྗེས་སུ་བཟུང་ཞིང་།

ཡུལ་དེའི་གཞི་

བདག་བྲག་བཙན་ཤིན་ཏུ་ཐུ་བ་སྐྱེ་འགྲོ་མཆོག་དམན་མཐའ་དག་ལ་གནོད་ཅིང་འཚེ་བ་ཞིག་
ཡོད་པ་དེ།

རྗེ་ཉིད་བདུད་ཀྱི་སྡེ་ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་གཞོམས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་

ལ་བཞུགས་ཏེ་

དམ་ལ་བཏགས་པས་ཕྱིན་ཆད་གནོད་འཚེ་མི་བགྱིད་པར་དམ་བཅའ་ཞིང་

གཞོང་སྒར་རྫོང་དང་མོང་སྒར་རྫོང་ཆགས རབས་རྣ་ལས་འབབ་པའི་ཆུ་རྒྱུན།

བཀའ་འབངས་སུ་ཁས་བླངས་པ་ལས།

དམར་མཆོད་མི་དགེ་བའི་རྒྱུན་བཅད་
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དཀར་

མཆོད་ཀྱི་སྒོ་ནས་གསོལ་ཁ་ བྱ་བར་འོས་པ་ཉིད་དུ་ བསྒྲུབས་ཏེ་མཆོད་འཕྲིན་ཞིག་ཀྱང་རྫོང་

དཔོན་ནས་བགྱིས་པ་ དེང་སང་གི་བར་དུའང་དར་བ་ཉིད་དོ་ ཟེར་མི་འདི་ནང་བདུད་བཏུལ་
ཚུལ་དང་གསོལ་ཁའི་དཔེ་ཆ་དེ་རྫོང་དཔོན་གྱིས་བརྩམས་པ་

ཁ་གསལ་བཀོད་ཡོད་རུང་

ཕུར་པ་དང་སྒོ་ནོར་རྩྭ་འབྲོག་ལ་སོགས་པའི་ཕུལ་ཚུལ་ག་ནི་ཡང་མ་བཀོད་པས།

ཁ) ངག་རྒྱུན་ལུ་སླབ་སྲོལ་ནང་ སྔོན་མ་གཞོང་སྒར་རྫོང་དཔོན་གྱི་ཕྱག་ཞུ་མི་ འབོད་སྒརཔ་

རླུང་གི་འཁོར་ལོ་ཟེར་མི་ གཞོང་སྒར་ལས་བུམ་ཐང་ལུ་ཉིནམ་གཅིག་དང་ བུམ་ཐང་ལས་

གཞོང་སྒར་ལུ་ཉིནམ་གཅིག་ལུ་ལྷོད་མི་གཅིག་ཡོདཔ་ཨིན་མས། ནམ་ཅིག་གི་ཚེ་ ཁོ་བུམ་
ཐང་ལས་ལོག་འོང་པའི་སྐབས་ལུ་ སེང་སྒོར་གཡུས་ཚན་ལུ་ལྷོདཔ་ད་པད་ཚལ་གླིང་སྤྲུལ་སྐུ་
གིས་

དབང་གནང་ནི་དང་ཁ་ཐུག་རྐྱབ་སྟེ་

ཁོ་ཡང་དབང་ཞུ་སྡོད་དེ་ཉིནམ་གཉིས་ལུ་མ་

གཏོགས་མ་ལྷོད་པས། རྫོང་དཔོན་གྱིས་ཁྱོད་ཨ་རྟག་འབདན་ ཉིནམ་གཅིག་ལུ་ལྷོདཔ་ཨིན་
རུང་ ད་རེས་ག་ཅི་སྦེ་ཉིནམ་གཉིས་འགོར་ཡི་ཟེར་གསུངམ་ད་ འབོད་སྒརཔ་གིས་ སེང་
སྒོར་ལུ་བླམ་གཅིག་གིས་དབང་གནང་དེས་ ང་ཡང་ དབང་ཞུ་སྡོད་ཅི་ཟེར་ཞུ་ནུག

དེ་ལས་རྒྱལ་པོ་གིས་ བདུད་ཀྱིས་ཉིནམ་རེ་ལུ་རྟ་རེ་བསད་དེ་ཟ་མིའི་ཁ་གནོན་དང་བདུད་ཀྱི་

གནོད་ཁ་ཟློག་ཐབས་བསྒྲིག་ནིའི་དོན་ལུ་ བླམ་འདི་གདན་འདྲེན་ཞུ་བར་བཏངམ་བཞིན་དུ་
བླམ་གིས་ཡང་ བསྟན་པ་དང་སེམས་ཅན་གྱི་དོན་ལུ་དགོངས་ཏེ་ བྱོནམ་ད་ ས་གླིང་གི་

གཡུས་མགོ་ལུ་ཕེབས་བའི་སྐབས་ལུ་ དུང་དཀར་འཕུ་གནང་ནུག དེ་བསྒང་རྟ་ར་ནང་ལུ་རྟ་
གཅིག་ནད་གཞི་དྲག་པོ་གིས་ཟུན་ཏེ་

ཡར་ལོངས་མ་ཚུགས་མི་གཅིག་ཡོད་མི་འདི་

དུང་

དཀར་གྱི་སྒྲ་འདི་གིས་དྲག་སྟེ་ རྣམ་ཅོག་ཀྲོང་བཏང་ལོངས་སྡོད་པའི་བར་ན་ བླམ་ཕེབས་
པའི་ལོ་རྒྱུས་འདུག

བླམ་རྫོང་ནང་ཕེབས་ཚརཝ་ཅིག་ རྫོང་དཔོན་དང་གཟིམ་དཔོན་གཉིས་ སྐུ་མདུན་ལུ་ཕྱག་
དབང་བཅར་ཏེ་ སྔོན་མའི་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་ཁ་གསལ་སྦེ་ཞུཝ་ད་ བླམ་གིས་ ང་ཞག་བདུན་མགོ་
གླང་བྲག་བཙན་གྱི་གནས་པའི་ཕོ་བྲང་ནང་ སྒོམ་སྒྲུབ་གནང་སྟེ་སྡོད་དགོ་པས་ ཁྱོད་དཔོན་
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གཡོག་ཚུ་ག་ཡང་

སློབ་དཔོན་ཀུན་བཟང་ཕྲིན་ལས།

ང་སྡོད་སར་རྩ་ལས་འོང་ནི་མེད་ཟེར་གསུངས་ཏེ་གནས་པོའི་ཕོ་བྲང་ནང་

ན་བྱོན་ཞིནམ་ལས་ སྒོམ་སྒྲུབ་གནང་བཞུགས་པའི་ལོ་རྒྱུས་འདུག
དེའི་སྐབས་ལུ་རྫོང་དཔོན་དང་གཟིམ་དཔོན་གཉིས་

བླ་མའི་མཛད་བྱ་ལུ་

ཐུགས་མ་བདེ་

བའི་རྐྱེན་གྱིས་ཞག་དྲུག་ལངས་པའི་ཉིནམ་ལུ་ ཁོ་རའི་གཟིམ་དཔོན་དེ་ བྱ་བལྟ་བར་བཏང་

གནངམ་བཞིན་དུ་ གཟིམ་དཔོན་གྱིས་ཟུར་ཁ་ལས་ གཡིབས་ཏེ་བལྟ་བའི་བསྒང་ བླ་མའི་
སྐུ་བདུན་ལུ་སྦུལམོ་ཆེ་

འཁོར་གྱིས་བསྐོར་ཏེ་

མགུ་ཏོག་ཁྱུ་གང་བཏོན་ཞིནམ་ལས་ཕྱག་

འཚལ་སྦེ་སྡོད་ཡོདཔ་མཐོང་ནུག དེ་འཕྲལ་ལས་ལོག་འོང་སྟེ་ རྫོང་དཔོན་ལུ་ལོ་རྒྱུས་ཞུཝ་

ད་ ག་ར་ཧ་ལས་ཏེ་དད་པ་ཚད་མེདཔ་སྐྱེས་སྡོད་ནུག་ ཞག་བདུན་ཚང་ཞིནམ་ལས་ ལོག་
བྱོནམ་ད་ བླམ་གིས་ཁྱོད་དཔོན་གཡོག་ཚུ་གིས་ ཐུགས་མ་དག་པའི་སྟབས་ཀྱིས་ གཟིམ་

དཔོན་བལྟ་བར་འོངས་པའི་རྐྱེན་ལས་བརྟེན་ བར་ཆད་བརྐྱབས་ཏེ་ ཀླུ་བཙན་དེ་རྩ་བ་ལས་
བཏུལ་མ་ཚུགས་པར་དམ་ལུ་བཏགས་ཏེ་
གསུངས་ནུག

ཡོད་པའི་ཁར་

བཀའ་སྲུང་གི་གྲལ་ལུ་བཙུགས་བཞག་ཅི་ཟེར་

སྔོན་མ་རྩྭ་མང་ལྟོ་དཀར་རེ་དཔོན་ཆེན་གྱི་བུམོ་

བྱད་ངོ་རིས་འཇའ་རིསམོ་

ལཱ་གཡོག་ཚུ་བུམོ་བརྒྱ་ཐམ་པ་གི་ཁྱད་ཆོད་མི་གཅིག་ཡོད་ཟེར་ཨིན་མས།

མགོ་གླང་བྲག་བཙན་དེ་གིས་

ནུམ་མོ་ནམ་ཤར་རང་ཕོ་སྐྱེས་འབོད་སྒརཔ་དོད་ཁག་ཁག་

གཅིག་ལུ་སྤྲུལ་ཏེ་ མོ་སྡོད་སར་འོང་སྟེ་གནམ་དྲོ་པ་ བྱ་པོད་མ་འབོ་བའི་གོང་ལུ་ལོངས་འགྱོ་
དོ་ཡོདཔ་མས། དུས་ནམ་ཅིག་གི་ཚེ་ མོ་གི་སེམས་ཁར་དོགས་པ་ཆགས་ཏེ་ སྐུདཔ་བསྒྲིལ་
གོང་སྦོམ་གཅིག་གི་མཐའ་མ་འདི་

ཁོའི་གོ་གི་སྒྲོག་ཐག་ལུ་བཏགས་ཏེ་

དྲོ་པར་སྐུད་པའི་

མཐའམ་བདའ་སྟེ་བལྟ་བར་འགྱོཝ་ད་ མགོ་གླང་བྲག་གི་གནས་ཁང་ནང་ སྦུལ་སྦོམ་གཅིག་
ཡོདཔ་མཐོང་སྟེ་ མོ་ཡང་ཁོ་གིས་སྲོག་བཅད་དེ་ ཤི་སོངམ་ལས་ ཁོ་གི་འཁོར་ལུ་སྐྱེས་ཏེ་

ཡོད་ནི་དེ་གིས་ ད་རེས་ནངས་པར་ཡང་ མོང་སྒར་རྫོང་ནང་ གནས་པོ་གཞོང་སྒརཔ་ཟེར་
ཁོང་གཉིས་ཀྱིས་བཀའ་ཁྲབ་བཟོ་སྟེ་བཞག་ཡོདཔ་ལས་ ལོ་བསྟར་བཞིན་དུ་གནསཔོ་མཆོད་
སྲོལ་ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་འདུག

གཞོང་སྒར་རྫོང་དང་མོང་སྒར་རྫོང་ཆགས རབས་རྣ་ལས་འབབ་པའི་ཆུ་རྒྱུན།

༡༠) བླམ་ལུ་འགྱོད་བཤགས་ཕུལ་ཡོདཔ།
ངག་རྒྱུན་གཅིག་ལས་སླབ་སྲོལ་ལུ་
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རྒྱལ་པོ་གིས་བླམ་གི་མཛད་བྱ་ལུ་ཡིད་མ་ཆེས་པར་

གཟིམ་དཔོན་དེ་ བྱ་བལྟ་བར་བཏང་ནི་འདི་ གནམ་མེད་ས་མེད་འཛོལ་སོང་ནུག བཤགས་
པ་ག་ཅི་རང་བཀའ་གནང་རུང་ ཕྱག་ཞུ་ནི་ཨིན་ཟེར་ཞུཝ་ད་ བླམ་གིས་ དེ་སྦེ་འབད་བ་ཅིན་
ཉིནམ་གཅིག་ལུ་ཕུར་པ་བརྒྱ་དང་བརྒྱད་བརྡུངས་ཏེ་

པད་ཚལ་གླིང་དགོན་པ་ལུ་ཕུལ་

ཚུགསཔ་འབད་དགོ་ཟེར་གསུངས་ཡོདཔ་ལས་ རྒྱལ་པོ་གིས་ཕུར་པ་བརྒྱ་དང་བརྒྱད་ཉིནམ་
གཅིག་ལུ་བརྡུངས་ཚར་རུང་

བུམ་ཐང་པད་ཚལ་གླིང་དགོན་པ་ལུ་ཕུལ་བར་ལྷོད་མི་ཚུགས་

ཟེར་ཞུཝ་ད་ བླ་མ་གིས་ ཕུར་པ་ལེན་པར་ང་གིས་ཡང་འོང་མི་ཚུགས་ ཁྱོད་རང་ཕུར་པ་
བརྡུང་ཞིནམ་ལས་ ཡར་ལྷོངས་ཏེ་གྱལ་བསྣར་བཞག་ཟེར་གསུངས་ནུག

རྒྱལ་པོ་གིས་ཁོ་རའི་མངའ་འོག་ལུ་རྒྱ་གར་གྱི་མི་རིགས་མགརཝ་ལེ་ཤ་ཡོདཔ་ལས་ འདི་ཚུ་
བཀུག་སྟེ་ ད་རེས་བྱང་དུང་ལུ་ཡོད་མི་བླམ་ངག་དབང་དཔལ་འབྱོར་གྱིས་བཞེངས་མི་མཆོད་

རྟེན་མ་ཎི་གདང་རིངམོ་ལུ་བརྡུངས་ཏེ་ གྱལ་བསྣར་བཞག་པའི་སྐབས་ལུ་ གནམ་ཁ་ལས་
ཙམ་པ་ཀའི་མེ་ཏོག་གཅིག་འཕུར་ཏེ་ ཕུར་པ་ཡོད་སར་ཆགསཔ་ཅིག་ཕུར་པ་ག་ར་བུམ་ཐང་
པད་ཚལ་གླིང་ལུ་འཕུར་འགྱོ་བའི་བསྒང་
འདི་ཁེངས་ལུ་ཨིན་ཟེར་འཕུར་སོང་སྦེ་

ཕུརཔ་ལྷག་མཇུག་འདི་གིས་

ངེ་གི་ལུང་བསྟན་

ཁེངས་གཡུས་ཚན་གྱི་བྱག་གཅིག་གི་སྐེད་པར་

ཆགས་སྡོདཔ་ད་ འདི་ཁར་ཨ་རྟག་རང་མེ་འབརཝ་མཐོང་སྟེ་ མི་གཅིག་གིས་བལྟ་བར་འགྱོ་
བའི་སྐབས་ཕུརཔ་གཅིག་ཡོད་མི་དེ་ ཁྱིམ་ནང་གདན་འདྲེན་ཞུ་བའི་ལོ་རྒྱུས་ཡོད་རུང་ ས་

གནས་དང་ཁྱིམ་འདི་ཁར་ཨིན་ཟེར་བའི་ངོས་བཟུང་སྦྲགས་ཏེ་སླབ་ཚུགས་མི་ག་ཡང་མིན་
འདུག

ཕུར་པ་གཞན་འདི་ཚུ་ ད་རེས་ཀྱི་བར་ན་ཡང་ བུམ་ཐང་པད་ཚལ་གླིང་གི་དགོན་པར་མཇལ་
ནི་ཡོདཔ་མ་ཚད་

ན་ཧིང་གཞེས་ཧིང་ཅིག་ཁར་

པད་ཚལ་གླིང་སྤྲུལ་སྐུ་

ད་རེས་ཞལ་

བཞུགས་མི་དེ་ གཞོང་སྒར་ལུ་བྱོན་པའི་སྐབས་ བྱང་དུང་གཡུས་ཚན་ལུ་ཡོད་མི་ མཆོད་
རྟེན་གདང་རིངམོ་རྩ་བར་

ཕུར་པ་བརྡུངས་ས་འདི་ཁར་ཨིན་ཟེར་དང་ཕུ་གི་མི་ཚུ་གིས་སླབ་

སྲོལ་ཡོདཔ་ལས་ ལྕགས་ཀྱི་གྲ་དུམ་ལ་སོགས་པ་ མི་འོང་ག་ཟེར་འཚོལ་གཟིགས་པའི་ལོ་
རྒྱུས་སླབ་ནི་འདུག
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ད་རུང་རྒྱལ་པོ་གིས་བླམ་ལུ་བཤགས་པ་དང་འབྲེལ་ཏེ་

སློབ་དཔོན་ཀུན་བཟང་ཕྲིན་ལས།

གཞོང་སྒར་རྫོང་དང་ཀུ་རི་ཟམ་པ་

རབ་གནས་གནང་བའི་འབུལ་བ་སྦེ་ མཐའ་ནོར་ཁྲ་བམ་གཅིག་བརྒྱ་ཕུལཝ་ད་ བླམ་གིས་
ང་སྡོད་ས་གདུང་ཤིང་ནང་ཨིནམ་ལས་ སྒོ་ནོར་འཚོ་སྐྱོང་འཐབ་སྟེ་བཞག་ས་མེད་ ནོར་དེ་ཚུ་
མི་དགོ་ཟེར་གསུངསམ་ལས་

རྒྱལ་པོ་དང་སྦྱིན་བདག་ཚུ་གིས་རྩྭ་འབྲོག་ཡུན་ན་རེ་བྲང་

༼གཡུ་བྲི་བྲང་༽ མཐའ་བསྐོར་གྱིས་གཙོས་པའི་ས་ཆ་ཚུ་དང་ གཡུས་ཚན་ཁག་དྲུག་སྦྱིན་

བདག་སྦེ་ཕུལཝ་ལས་ པད་ཚལ་གླིང་སྤྲུལ་སྐུ་གིས་ གཡུས་ཚན་དེ་ཚུ་གི་ནང་ན་ ལྷ་ཁང་རེ་

བཞེངས་ཡོདཔ་ལས་ ད་རེས་ནངས་པར་ཡང་ གོང་གི་རྩྭ་འབྲོག་དང་ས་ཆ་ཚུ་ པད་ཚལ་
གླིང་སྤྲུལ་སྐུ་རིམ་བྱོན་གྱིས་ བདག་དབང་འབད་མི་དེ་རྒྱུ་མཚན་འདི་ལུ་བརྟེན་ཨིན་ཟེར་བའི་
ལོ་རྒྱུས་སླབ་ཨིན་པས།

དྲན་གསོ།
ཀ)

སེང་སྒོར་གྱི་ལྷ་ཁང་དེ་པད་ཚལ་གླིང་སྤྲུལ་སྐུ་སྐུ་ཕྲེང་དང་པ་རྣམ་རྒྱལ་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱི་

སྐབས་བཞེངས་ཡོད་པའི་ར་ཁུངས་ཡང་ རྟོགས་བརྗོད་ལས་གསལ། སྦྱིན་བདག་རྩ་བ་ཨོ་

རྒྱན་གྲགས་པས་བགྱིས་ཏེ་སེང་སྒོར་དུ་ལྷ་ཁང་བཞེངས་ཤིང་།
དང་རྒྱལ་བ་མི་འཁྲུགས་པ་

རྟེན་གྱི་གཙོ་བོ་ཐུབ་དབང་

གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་བཅས་འདི་ནས་བཞེངས་ཤིང་གདན་དྲངས་ཏེ་

བཞུགས་སུ་གསོལ། ལྡེབས་རིས་བླ་མ་ནོར་བུ་རྒྱ་མཚོ་དང་ ཐུབ་དབང་དང་ལྟུང་བཤགས་
ལ་སོགས་པ་བཞེངས་ཏེ་རབ་ཏུ་གནས་པ་བགྱིས། ཟེར་ཁ་གསལ་བཀོད་དེ་འདུག
ཁ)

ཀུ་རི་ཟམ་པ་ཧེ་མམ་དེ་

པད་ཚལ་གླིང་སྤྲུལ་སྐུ་རྣམ་རྒྱལ་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱིས་རབ་གནས་

གནང་ཡི་ཟེར་མི་འདི་ལུ་དཔྱད་གཞི་འདུག ག་ཅི་སྨོ་ཟེར་བ་ཅིན་ དེ་ཡང་རྣམ་ཐར་ནང་རྫོང་
དཔོན་གྱི་མཚན་པུཎྚ་རི་ཀ་ཟེར་བཀོད་དེ་འདུག
ཡོད་མིའི་ནང་

ཟམ་པའི་དཀར་ཆག་རྡོ་བརྐོ་རྐྱབ་བཞག་

ཤར་ཕྱོགས་ནོར་བུ་བཀོད་པའི་ལྗོངས་ཀྱི་ཆེན་པོ་ལ་དབང་སྒྱུར་བ་བསྟན་

འཛིན་ས་ཡི་ཚངས་པ་ཆེན་པོ་ རྡོ་རྗེ་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་ལྷས་བཀའ་ལུང་གིས་རྗེས་སུ་གནང་

བ་ལྟར་གང་གི་བཀའི་ཅོད་པན་སྤྱི་བོར་བཅིངས་པ་ ལྗོངས་བདག་བསོད་ནམས་སྟོབས་ལས་

གྲུབ་པའི་རྒྱལ་མཚན་དང་ བཀའི་མདུན་ན་འདོན་གྱི་ཐུ་བོ་བསོད་ནམས་སྟོབས་རྒྱལ་བཅས་
ཀྱིས་ དད་པས་ཀུན་ནས་བསླངས་ཏེ་ འཕྲལ་མགྱོགས་བགེགས་མེད་དུ་བསྒྲུབས་པར་བྱས་

གཞོང་སྒར་རྫོང་དང་མོང་སྒར་རྫོང་ཆགས རབས་རྣ་ལས་འབབ་པའི་ཆུ་རྒྱུན།

སོ།

འདུག
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ཟེར་བཀོད་མི་ནང་གཞོང་སྒར་རྫོང་དཔོན་རྒྱལ་མཚན་གྱི་སྐབས་རྐྱབ་ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་

ག) གཞོང་མཁར་རྫོང་དཔོན་ཆོས་རྗེ་གི་སྐབས་ ཀུ་རི་ཟམ་ལོག་རྐྱབ་ནིའི་རྩ་བ་སྦྱིན་བདག་

པད་ཚལ་གླིང་སྤྲུལ་སྐུ་ སྐུ་ཕྲེང་གཉིས་པ་ཀྲོང་གསར་མང་སྡེ་སྤྲེ་ལ་༼ཀི་ལ༽ ལུ་སྐུ་འཁྲུངས་
མི་ བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་མཛད་ཡོད་པའི་ཁུངས་ རྟོགས་པ་བརྗོད་པ་ནང་ལས་ལྷད་

མེད་འདྲ་བཤུས་རྐྱབ་པ། དགུན་གཞོང་མཁར་དུ་ཕྱིན། ཀུ་རི་ཟམ་ཆེན་དེ་ སྐྱེ་འགྲོའི་ལས་
སྣང་ཚབས་ཆེན་འཁྲུགས་རྩོད་ཟེར་རྐྱེན་གྱི་སྐབས་
ལྷོའི་ཕྱོགས་བདག་གི་ཟས་སུ་ཕུལ་གྲུབ་སྟེ་
སྐྱེས་དགུ་མཐའ་དག་དེང་གི་དུས་སུ་
སྙོམས་ཀྱི་མུར་ལུས།

ཉོན་མོངས་པ་ཤིན་ཏུ་ཁ་རྒྱས་པས་ཤར་

ལམ་འགྲུལ་པ་རྣམས་བགྲོད་པར་དཀའ་ཡང་

དཔྱ་ཡིས་མནར་བའི་དུ་ཁཿས་མ་བཟོད་པར་བཏང་

ཆེ་ཕྲ་མང་པོའི་འགྲུལ་ལས་གྱིས་ཉེ་འཁོར་གྱི་སྐྱེ་བོ་དང་

འགྲུལ་པ་

བཅས་ཉམ་ཐག་པ་བཟོད་པར། ཁོ་བོས་རྒྱུ་བཏོན་སྦུང་བཏོན་གྱི་རྩ་བ་དང་ གཞོང་མཁར།
བཀྲ་ཤིས་སྒང་།

གདུང་བསམ་བཅས་ཀྱི་མི་དཔོན་འབངས་དང་བཅས་པར་བསྐུལ་མ་དང་།

དགོན་སྡེ་རི་ཁྲིད་འཛིན་པའི་སེར་མོ་བ་དད་པ་ཅན་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀྱང་། སྙན་པར་སྨྲ་བ་
དང་། སྦྱིན་པ་དང་། དོན་མཐུན་པ་དང་། དོན་སྤྱོད་པའི་སྒོ་ནས་བསྐུལ་ཏེ། ཡུན་ཧ་ཅང་མ་
འགྱངས་པར་བསྒྲུབས་ཤིང་། ལས་བྱེད་པ་བྱིངས་ལ་དངུལ་ཀྲམ་རེའི་གནང་སྦྱིན་དང་། ཤར་
ཕྱོགས་ཀྱི་ཡུལ་གྲུ་མཐའ་དག་ལ་ དབང་སྒྱུར་བའི་ས་ཡི་བདག་པོ་ ཆོས་འཁོར་རབ་བརྟན་
རྩེའི་སྤྱི་བླ་ཆེན་པོར་ སྙན་སྒྲོན་གསོལ་འདེབས་ཀྱི་སྒོ་ནས། མི་སེར་རྣམས་ཀྱང་ལས་ཆད།

ཟད་འཐུས་ལ་སོགས་པའི་བརྙས་འདོགས་ཟན་བཀོད་ཀྱིས་འཚེ་བ་མེད་པའི་སྐྱབས་སྦྱིན་ཡང་
བགྱིས་སོ།།

གཟིམ་དཔོན་ཀུན་བཟང་ལ་ཟམ་པའི་གྲོགས་ལ་ཕན་འགྱུར་ཆེ་བའི་དགའ་སྟོན་

གཏང་རག་ཀྱང་བགྱིས། ཟེར་བཀོད་དེ་འདུག

༡༡. གཞོང་སྒར་གནས་པོ་གིས་ མཆོད་ཆ་དང་ཅ་ལ་ཚུ་བརྙའ་བ་བྱིན་དོ་ཡོདཔ།
སྔོན་མ་གཞོང་སྒར་རྫོང་གི་གནསཔོ་མགོ་གླང་བྲག་བཙན་དེ་གིས་

ཉེ་འདབས་ལུ་ཡོད་པའི་

མི་སྡེ་ཚུ་ལུ་ མཆོད་ཆ་དང་ཅ་ལ་མེད་མི་ཚུ་ དགོཔ་ཐོནམ་ད་ བསང་གསུར་དང་ཚོགས་
འབག་སོང་སྟེ་

གནས་ཁང་གི་རྩ་བར་བསྐྱལ་སྦེ་

ཅ་ལ་དགོ་མི་འདི་ཚུ་བརྙའ་བར་གནང་

སློབ་དཔོན་ཀུན་བཟང་ཕྲིན་ལས།
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ཟེར་ སྐད་རྐྱབ་སྟེ་ལོག་སོང་ཞིནམ་ལས་ འདི་གིས་ནངས་པར་བལྟ་བར་འགྱོཝ་ད་ ཅ་ལ་

ཚུ་གནས་ཁང་གི་སྒོ་ཁར་བཏོན་བཞག་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས། མི་འདི་ཚུ་གིས་ཅ་ལ་དེ་ཚུ་ལ་ལོ་
མེདཔ་བཏང་། ལ་ལོ་ཅིག་གིས་ཁམས་ལོག་སི་སི་སྦེ་བཟོ་སྟེ་བསྐྱལཝ་ལས་ ཅ་ལ་བརྙའ་བ་
བྱིན་ནི་དེ་རྒྱུན་ཆད་པའི་ལོ་རྒྱུས་དང་།

ལོ་རྒྱུས་གཅིག་ལས་ཅ་ལ་བརྙའ་འབག་འོང་སྟེ་ལོག་

མ་བསྐྱལ་བར་བཞག་མི་འདི་གིས་ ཁྱིམ་མི་རབས་ཆད་སོང་པའི་ཁུངས་ཡང་སླབ་ཨིན་པས།

དྲན་གསོ། དོན་ཚན་བཅུ་པ་དེ་ སེམས་རྟོགས་ཁ་རིག་གཞུང་སློབ་གྲྭའི་དབུ་འཛིན་བགྲེས་པ་
དྲག་ཤོས་བླམ་གསང་སྔགས་ཀྱིས་གསུངས་པའི་ངག་རྒྱུན་དེ་ ཡིག་ཐོག་ལུ་བཀོད་ཡོད།

༡༢. གཞོང་སྒར་གནས་པོ་གིས་ད་རེས་བར་ན་ཡང་ས་ཁོངས་སྲུང་སྐྱོབ་འབད་
ཚུལ།
ཁག་འབག་གི་ལཱ་འབད་མི་ཚུ་གི་ངག་རྒྱུན་ལུ་

གཞོང་སྒར་རྫོང་གི་གནསཔོ་མགོ་གླང་བྲག་

བཙན་དེ་གིས་ ད་རེས་བར་ན་ཡང་ རང་གི་ས་ཁོངས་སྲུང་སྐྱོབ་འབད་དོ་ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་
བཤདཔ་ཨིན་པས། གཞོང་སྒར་རྫོང་གི་ས་ཁོངས་ནང་ལས་ རྡོ་ལེབ་ག་ནི་བ་ལེགས་ཤོམ་
ཐོན་དོ་ཡོདཔ་མས། མོང་སྒར་རྫོང་གི་རྡོ་གཅལ་གྱི་རྡོ་ལེབ་ག་ར་ གཞོང་སྒར་རྫོང་རྙིང་པའི་
ས་ཁོངས་ནང་ལས་བཏོན་འབག་སྟེ་བསྒྲིགས་ཡོད་རུང་

ས་གནས་གཞན་ཁར་འབག་ནིའི་

དོན་ལུ་རྡོ་ལེབ་ཚུ་བཏོནམ་ད་ ག་ར་ཆག་དཀྲུམ་འགྱོ་དོ་ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་འདུག

༡༣. གཞོང་སྒར་རྫོང་ནང་གི་སྐུ་རྟེན་གསུང་རྟེན་བཞེངས་མི།

གཞོང་སྒར་རྫོང་གི་ནང་སྨན་འདམ་གྱི་སྐུ་རྟེན་བཞེངས་མི་གཙོ་ཅན་འདི་

ཀེང་མཁར་ཤེལ་

སྟོང་སྦིས་གཡུས་ཚན་ལས་ཨིན་མི་ སྨྱུག་ཕུ་དགོན་པའི་ བླམ་ཤེས་རབ་འབྱུང་གནས་ཟེར་
མི་འདི་ཨིན་མས། བླམ་འདི་གིས་ གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་འདྲ་མི་ཚད་མ་གཅིག་དང་ ཆོས་སྐུ་

རྡོ་རྗེ་འཆང་ ཏི་ལོ་པ་ ནཱ་རོ་པ་གིས་གཙོས་པའི་བཀའ་བརྒྱུད་བླམ་སུམ་ཅུ་སོ་བདུན་ དེ་

ལས་ཆོས་སྐྱོང་མགོན་པོ་ལྕམ་དྲལ་གསུམ་གྱི་སྐུ་འདྲ་ཚུ་བཞེངས་ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་དང་བླམ་
འདི་ལུ་འབུལ་བ་ཕུལ་ཆ་ཚུ་ཡང་དྲུག་སྐལ་ཕུལ་ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་འདུག
མོང་སྒར་སྐྱིད་བདེ་མཁར་

ས་དཀར་ཝང་གཡུས་ཚན་ལས་ཨིན་མི་

བླམ་སངས་རྒྱས་བཟང་པོ་གིས་

བཙན་ཕུ་དགོན་པའི་

སྐུ་རྟེན་གསུང་རྟེན་གྱི་བཞུགས་ཁང་

མཆོད་བཤམ་

གཞོང་སྒར་རྫོང་དང་མོང་སྒར་རྫོང་ཆགས རབས་རྣ་ལས་འབབ་པའི་ཆུ་རྒྱུན།
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བསྒྲིགས་ཏེ་ཕུལ་ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་དང་ བླམ་དེ་གཉིས་དངོས་སུ་སྦེ་ཞལ་འཛོམས་ཐིག་ཚད་

རྐྱབ་རྐྱབ་མེད་རུང་ རྟེན་འབྲེལ་གྱི་དབང་གིས་སྦེ་ཁོང་གཉིས་ཀྱི་སྐུ་འདྲ་དེ་ མཆོད་བཤམ་
ནང་ཚད་རྐྱབ་བཞགཔ་བཟུམ་ཀྲིག་ཀྲིག་ཤོང་པའི་ར་ཁུངས་དང་
གཤེགས་མཆོད་རྟེན་ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་བཤདཔ་ཨིན་པས།

རྫོང་ནང་ཐུགས་རྟེན་བདེ་

གནམ་ལོའི་རྒྱལ་པོ་མེ་ཕོ་ཁྱི་ལོ་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༡༧༠༧, ༡༧༦༦, ༡༨༢༦གི་ནང་འཁོད་ལུ་མི་
དབང་ས་སྐྱོང་དབང་པོ་ངག་དབང་དཔལ་འབྱོར་དང་
དབང་འཕྲིན་ལས་གཉིས་ཀྱིས་སྦྱིན་བདག་མཛད་དེ་
དྲུག་ཅུ་རེ་གཅིག་བཞེངས་ཡོད་པའི་ཁར་

བཀོད་ལ་སོགས་པའི་ལཱ་གི་བཀོད་དཔོན་

སྐུ་མཆེད་ཕོ་རྒནམ་གཉེར་ཆེན་ངག་

ཟངས་ཀྱི་བླུགས་སྐུ་སྟོན་པའི་སྐུ་འདྲ་

དངོས་གྲུབ་དཔལ་འབྱོར་དེ་ཡིག་དཔོན་དང་འབྲི་
ངག་དབང་པད་དཀར་གཉིས་ཀྱིས་འགོ་འདྲེན་

ཐོག་ལས་ དྲུང་ཡིག་བརྒྱ་དང་རྩ་བརྒྱད་ཀྱིས་ རྒྱལ་བའི་གསུང་རབ་བཀའ་འགྱུར་ཆེན་མོ་
ཡོངས་རྫོགས་བཞེངས་ནི་དེ་ཟླཝ་གསུམ་པར་འགོ་བཙུགས་ཏེ་

ལོ་འདི་གི་ཟླཝ་བརྒྱད་པ་

ཚུན་ཟླ་ངོ་དྲུག་གི་ནང་བར་ཆད་མེད་པར་བསྒྲུབས་པའི་ལོ་རྒྱུས་དཀར་ཆག་ནང་བཀོད་དེ་
འདུག

དྲན་གསོ། བཀའ་འགྱུར་བཞེངས་པའི་སྐབས་ཀྱི་གཞོང་སྒར་རྫོང་དཔོན་གྱི་མཚན་དེ་ ངག་

རྒྱུན་གྱི་ལོ་རྒྱུས་ཡིག་ཐོག་ལུ་བཀོད་མི་དང་ བཀའ་འགྱུར་གྱི་དཀར་ཆག་ནང་ཡོད་མི་གཉིས་
རྟགས་མ་མཐུན་པའི་ར་ཁུངས་ཡང་།

ཆོས་རྒྱལ་སྤྲུལ་པ་ལུགས་གཉིས་མཛད་མཁས་པ།

།བློ་གྲོས་སྟོབས་ལྡན་ནོར་བུ་དབང་ཕྱུག་དང་།
བཅས།

།སངས་རྒྱས་སྒྲོལ་མ་སྲས་པོ་ངག་དབང་

།རང་ཉིད་ཀྱི་འབྱོར་མང་རྣམས་དགེ་ལ་བསྐུལ། །ཟེར་བཀོད་ཡོདཔ་ལས་ འདི་

གཉིས་རྫོང་དཔོན་རིམ་བྱོན་ཨིན་ན་དང་

མཚན་གྱི་རྣམ་གྲངས་ཨིན་ན་དཔྱད་གཞི་འདུག

རང་གིས་དཔྱད་བལྟ་བ་ཅིན་ གསུང་རྟེན་བཀའ་འགྱུར་འདི་རྫོང་དཔོན་ནོར་བུ་དབང་ཕྱུག་གི་

སྐབས་ལུ་བཞེངས་བཞེངསམ་དང་། སྟོན་པའི་སྐུ་འདྲ་འདི་ རྫོང་དཔོན་ངག་དབང་དཔལ་
འབྱོར་གྱི་ངོ་བསྒང་ལུ་བཞེངས་ཡོད་པའི་ཚོད་འདུག

སློབ་དཔོན་ཀུན་བཟང་ཕྲིན་ལས།
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༡༤. སྐུ་རྟེན་གསུང་རྟེན་བཞེངས་པའི་སྐབས་ཞབས་ཏོག་བསྙེན་བསྐུར་ཞུ་མི།

གཞོང་སྒར་རྫོང་ནང་ བསོད་ནམས་གསོག་པའི་ཞིང་ས་ཁྱད་པར་ཅན་ རྒྱལ་བའི་སྐུ་གསུང་

ཐུགས་རྟེན་ཚུ་བཞེངས་པའི་སྐབས་ལུ་ཞབས་ཏོག་བསྙེན་བསྐུར་ཞུ་མི་ལྷག་བསམ་རབ་ཏུ་
དཀར་བའི་དད་སྦྱིན་ཚུ་གི་མཚན་ཐོ་གཤམ་གསལ།
༡. མུན་སེལ་གྱི་རྒྱལ་པོ་སུར་ཏ།

༢. འབྲས་སྤུང་རྒྱལ་པོ་འབྲུག་བསྟན་འཛིན།
༣. སྔ་ཚང་ངག་དབང་ནོར་བུ།
༤. ཧ་ལོང་ཆོས་རྗེ་ཕྲིན་ལས།

༥. ཐེམ་ནང་སྦིས་བཱ་ཚྭ་མཁར་རྒྱལ་པོ་གྲགས་པ་དོན་གྲུབ་འཕྲིན་ལས།

༦. སྔ་ཚང་ཆོས་རྒྱལ་རྣམ་སྤྲུལ་ངག་དབང་ནོར་བུ་དང་ངག་དབང་རྒྱ་མཚོ།
༧. ཡ་དྷི་གཙོ་རྒན་ཕན་པ་ཕྱུག་པོ།
༨. ཡི་མཁར་རྒྱལ་པོ་འབྲུག་རྒྱལ།
༩. མཁར་ནང་རྒྱལ་པོ་སླ་ང་།

༡༠. དགྲ་མེད་རྩེ་ཧ་ལོང་ཆོས་རྗེ་འཕྲིན་ལས།

༡༡. བླ་ཟོར་ན་རང་རྒྱལ་པོ་དར་རྒྱས་དང་འཆང་ལོ།

༡༢. ཝའི་ཆུ་ཟོར་རྒྱུད་བསྟན་པ་ཚེ་རིང་དང་སྒོམ་ཆེན་ཚེ་དབང་ནོར་བུ།
༡༣. བཱ་འགེངས་ལའི་མཐོང་པ་སྲི་དང་ཏོག་ཙེ་དར་རྒྱས།

༡༤. བཱ་འགེངས་ལའི་རྒྱལ་པོ་དོ་པོ་བསྟན་འཛིན་དང་པད་གླིང་བརྒྱུད་འཛིན་ཆོས་རྗེ་བསྟན་
འཛིན། ངག་དབང་ཆོས་རྗེ།

༡༥. དགྲ་མེད་རྩེའི་ཆོས་རྗེ་བསྟན་འཛིན་དང་ངག་དབང་ཆོས་རྗེ།

༡༦. རྩྭ་མང་ལྟོ་དཀར་རི་ཐེ་མོང་ནས་དཔོན་ཆེན་ངག་དབང་ནོར་བུ།
༡༧. རྩྭ་མང་ལྟོ་དཀར་རིའི་དབང་རྒྱལ་དང་གནག་མདོག

༡༨. ལྕགས་ས་མཁར་ཟུར་སྒང་བརྒྱུད་ནོ་ལ་དང་ཀརྨ་ ནོར་བུ། སངས་རྒྱས་རྡོ་རྗེ།
༡༩. སྒང་ལ་སྤུངས་སྤྱི་དཔོན་རྣམ་རྒྱལ།

༢༠. སྟོང་ཕུ་ཡོངས་དཀར་ལ་ངག་དབང་བསྟན་འཛིན།

༢༡. བྲག་དཀར་བཙན་ཟ་སྦིས་ཆོས་རྗེ་ཚོར་པོ་དང་སྤྱི་དཔོན་གཟིམ་གོང་ལ།

གཞོང་སྒར་རྫོང་དང་མོང་སྒར་རྫོང་ཆགས རབས་རྣ་ལས་འབབ་པའི་ཆུ་རྒྱུན།
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༢༢. ཕྱ་ལི་དང་གཏོར་མ་གཞོང་གཉིས་ཀྱི་སྤྱི་དཔོན་དཀོན་མཆོག་དང་བསོད་ནམས་དབང་
འདུས།

༢༣. བྱང་དུང་དགོན་སྡེའི་གྲུབ་ཆེན་ངག་དབང་དཔལ་འབྱོར།
༢༤. ཐིག་གླིང་ཁྲ་མོ་བཟོ་མཁར་གཙོར་རྒན་སྲི་བུ་རྡོ་རྗེ།
༢༥. གཞོང་དཀར་སྤྱི་དཔོན་ནག་ཡོར།

༢༦. གདུང་བསམ་གཙོར་རྒན་ཨར་ཏི།

༢༧. དྭགས་ས་དང་ན་སྒོར་གཏུམ་དྲག
༢༨. དམ་མཁར་དར་རྒྱས་འཛིན།

༢༩. ཐང་རོང་སྤྱི་དཔོན་བསྟན་པ་དབང་དང་ཨོམ་པོ་ནོར་རྒྱས།
༣༠. ཀེང་མཁར་སྟོང་ལ་ནས་སྤྱི་དཔོན་ཡུར་པོ ་ཤེས་རི།

༣༡. ཀེང་མཁར་འགྱུར་མེད་ནས་ལྷ་དབང་རྒྱལ་པོ། ཀོ་ན་གོ་ལི།
༣༢. ཀེང་མཁར་སྟོང་ལ་ནས་དཔོན་ཆེན་སངས་རྒྱས་གྲགས་པ།

༣༣. ཀེང་མཁར་སྟོང་ལ་ནས་གཙོར་རྒན་ནོ་དང་ཁྱི་ལྕགས་བཅས་ཨིན་པས།
༡༥. གཞོང་སྒར་ལུང་ཕྱོགས་སོ་སོ་ལུ་དབང་མི་དཔོན།
སྨན་ལྗོངས་ཙནྡ་བཀོད་པའི་ཞིང་འདི་

རང་དབང་རང་བཙན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་ཨིན་རུང་

ལུང་ཕྱོགས་སོ་སོ་ལུ་མངའ་བདག་སྒྱུར་མི་དབང་ཤུ གས་ཅན་གྱི་རྒྱལ་པོ་ལེ་ཤ་ཅིག་སྡོད་ནུག

གཞོང་སྒར་ལུང་ཕྱོགས་སོ་སོ་ལུ་དབང་མི་རྒྱལ་པོ་ཚུ་གི་ཐོ་དག་པ་ཅིག་བཀོད་མི་དེ་གཤམ་

གསལ་ལྟར་ཨིན།

༡. གཞོང་སྒར་རྒྱལ་པོ་དཀར་པོ་གདུང་།
༢. སྔ་ཚང་རྒྱལ་པོ་དར་འཇམ།
༣. ཕྱི་ཚང་རྒྱལ་པོ་ཟླ་བ།

༤. བཱ་འགེངས་ལ་རྒྱལ་པོ་རྡོ་ལེགས།

༥. སྟོང་ཕུ་རྒྱལ་པོ་སྟོང་ལྡན་ཟེར་མི་ཚུ་གིས་ལུང་ཕྱོགས་སོ་སོ་དབང་སྟེ་མི་སེར་འདི་ཚུ་
བརྡབ་གསིག་སྦོམ་རྐྱབ་སྟེ་སྡོད་ཡོདཔ་ཨིན་པས།

སློབ་དཔོན་ཀུན་བཟང་ཕྲིན་ལས།
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༡༦.
ཀྲོང་གསར་དཔོན་སློབ་ཀྱིས་ཤར་ཕྱོགས་མཁོར་ལོ་རྩིབས་བརྒྱད་རྩིས་
བཞེས་ཚུལ།
ངག་རྒྱུན་གཅིག་ལུ་གཞོང་སྒར་རྒྱལ་པོ་དཀར་པོ་གདུང་དང་

སྟོང་ཕུའི་རྒྱལ་པོ་སྟོང་ལྡན་

གཉིས་ཀྱི་བར་ན་མ་འགྲིགས་པར་འཛིངས་འཁྲུགས་ལངས་པའི་སྐབས་ གཞོང་སྒར་རྒྱལ་པོ་
དཀར་པོ་གདུང་གིས་

ཀྲོང་གསར་དཔོན་སློབ་ཆོས་རྒྱལ་མི་བརྟན་པ་ལུ་རྒྱབ་དཔུང་གི་

གྲོགས་རམ་འབད་དགོ་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་ནུག

ཀྲོང་གསར་དཔོན་སློབ་ཆོས་རྒྱལ་མི་འགྱུར་བརྟན་པ་གིས་
བརྒྱད་ག་ར་

ཤར་ཕྱོགས་འཁོར་ལོ་རྩིབས་

དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་གདུགས་དཀར་གཅིག་གི་འོག་ལུ་

བསྒྱུར་ནིའི་དུས་ལུ་བབས་པའི་དགོས་པ་ལུ་ཐུགས་བཞེད་གནང་སྟེ་
དབུ་མཛད་དམ་ཆོས་རབ་རྒྱས་ཀྱིས་

མངའ་དབང་

བླམ་རྣམ་སྲས་དང་

འགོ་འཁྲིད་འབད་བའི་དམག་རྒྱབ་བཏང་གནངམ་

ལས་ དམག་འཐབ་ད་ ཀྲོང་གསར་དཔོན་སློབ་ཀྱི་དམག་སྡེ་ཚུ་གིས་ སྟོང་ཕུའི་རྒྱལ་པོ་ཕམ་
བཏང་སྟེ་གཞོང་སྒར་རྫོང་གིས་ གཙོས་པའི་ལུང་ཕྱོགས་གཞན་གྱི་ རྒྱལ་པོ་ཚུ་ག་ར་དབང་དུ་
བསྡུས་ཏེ་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པ་གིས་བདག་དབང་འབད་ནུག
དེ་བསྒང་

ཉེ་འདབས་ཀྱི་གཡུས་ཚན་

སྔ་ཚང་དང་ཐེམ་ནང་སྦིས་ཀྱི་མི་སེར་ཚུ་ཆབ་སྲིད་

གསརཔ་སྐྱོང་མི་གི་ལམ་ལུགས་ལུ་འདྲོགས་ཏེ་

བོད་ཀྱི་ཤར་ལྷོའི་ས་གནས་པདྨ་བཀོད་ལུ་

གནས་སྤོ་སོང་ཡོདཔ་ལས་དེ་ཁར་ ད་རེས་ཀྱི་བར་ན་ཡང་འབྲུག་པའི་མི་བརྒྱུད་ཡོད་པའི་ལོ་
རྒྱུས་འདུག

དྲན་གསོ། ཆོས་རྒྱལ་མི་འགྱུར་བརྟན་པ་དེ་ ཀྲོང་གསར་དཔོན་སློབ་དང་པ་ཨིན་པའི་ཁར་སྤྱི་

ལོ་ ༡༦༦༨ ལས་ ༡༦༨༠ ཚུན་སྡེ་སྲིད་ཁྲི་རབས་གསུམ་པའི་བདག་རྐྱེན་གྱི་གོ་གནས་
བཞེས་ཏེ་བཞུགས་ནུག

༡༧. གཞོང་སྒར་རྫོང་དཔོན་རིམ་བྱོན་གྱི་མཚན་རག་བསྡུས།
༡/ རྒྱལ་པོ་དཀར་པོ་གདུང་།

༢/ ངག་དབང་དཔལ་འབྱོར།
༣/ ལྕགས་ས་མཁར་པ།
༤/ ཀོ་ལོག་པ།

གཞོང་སྒར་རྫོང་དང་མོང་སྒར་རྫོང་ཆགས རབས་རྣ་ལས་འབབ་པའི་ཆུ་རྒྱུན།

༥/ སྣ་མེད་ལ། ༼བསྟན་འཛིན༽
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༦/ གདུང་བསམ་པ་འཇམ་དཔལ།

༧/ དར་དཔོན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།
༨/ རྟེན་བསམ་གྲུབ།

༩/ རྡོ་རྗེ་དཔལ་འབྱོར།

༡༠/ ཀུན་བཟང་དབང་འདུས།
༡༡/ སློབ་དཔོན་བཀྲ་ཤིས།
༡༢/ བཱ་བུ་དཀར་ཅུང་།

དྲན་གསོ།
ཀ༽

ཁ༽
ག༽

ང༽

དྲག་ཤོས་བླམ་གསང་སྔགས་ཀྱིས་ གཞོང་སྒར་རྫོང་དཔོན་འགོ་ཐོག་སྤྱི་ལོ་ ༡༦༥༠

ང་གྲངས་ལུ་བོད་མི་ཅིག་བསྐོས་ཡོད་རུང་ དེ་གི་མཚན་མི་ཤེས་པས་ཟེར་

གསུངསམ་ཨིན་པས།

ཟམ་པའི་དཀར་ཆག་རྡོ་བརྐོ་རྐྱབ་བཞག་མི་ནང་ ལྗོངས་བདག་ཟེར་རྫོང་དཔོན་

རྒྱལ་མཚན་ཟེར་བཀོད་ཡོད་མི་དེ་ རྫོང་དཔོན་རིམ་པ་ག་དེ་ཅིག་ཨིན་ན་མི་ཤེས་པས།
པད་ཚལ་གླིང་སྤྲུལ་སྐུ་སྐུ་ཕྲེང་དང་པ་རྣམ་རྒྱལ་ལྷུན་གྲུབ་བྱོན་པའི་སྐབས་ གཞོང་

སྒར་རྫོང་དཔོན་པུནྜ་རི་ཀའམ་ པདྨ་དཀར་པོ་དེ་ ཨིན་རུང་རྫོང་དཔོན་རིམ་པ་ག་དེ་
ཅིག་ཨིན་ན་མི་ཤེས་པས།

སྤྱི་ལོ་ ༡༨༥༠ ང་གྲངས་ལུ་འབྲུག་གི་སྡེ་སྲིད་བཅུ་བཞི་པ་ལྕགས་པ་སངས་རྒྱས་

ཀྱིས་གཞོང་སྒར་རྫོང་དཔོན་འབད་ཡོད་རུང་རྫོང་དཔོན་རིམ་པ་དེ་ཅིག་ཨིན་ཟེར་ག་
གིས་ཡང་སླབ་མི་ཤེས་པས།

ཅ༽ པད་ཚལ་གླིང་སྤྲུལ་སྐུ་སྐུ་ཕྲེང་གཉིས་པ་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་གྱི་རྟོགས་བརྗོད་ ནང་

གཞོང་སྒར་རྫོང་དཔོན་ཙ་ཀ་ གླིང་ཆོས་རྗེ་པདྨ་ཟེར་ཐོན་མི་དེ་ཡང་ རྫོང་དཔོན་ རིམ་
པ་ག་དེ་ཅིག་ཨིན་ན་མི་ཤེས་པས།

ཆ༽ རྫོང་དཔོན་རྡོ་རྗེ་དཔལ་འབྱོར་དང་ཀུན་བཟང་དབང་འདུས་གཉིས་ ཕྱི་འབྲེལ་བློན་
པོ་ འཇིགས་མེད་འཕྲིན་ལས་འོད་ཟེར་གྱི་ཨ་རྒས་ཨིན་མས།

སློབ་དཔོན་ཀུན་བཟང་ཕྲིན་ལས།
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ཇ༽ རྫོང་དཔོན་སློབ་དཔོན་བཱ་བུ་བཀྲ་ཤིས་དེ་ འབྲུག་རྒྱལ་གསུམ་པ་འཇིགས་མེད་རྡོ་རྗེ་

དབང་ཕྱུག་མཆོག་ལུ་སྐུ་ཡོན་ ཕུལ་མི་དང་ ཁྲིམས་སྤྱི་བློན་པོ་བསོད་ནམས་སྟོབས་
རྒྱས་ཀྱི་ཡབ་ཨིན་པས།

ཉ༽ རྫོང་དཔོན་བཱ་བུ་དཀར་ཅུང་དེ་དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་ རྒྱལ་ཡོངས་ཕྱག་མཛོད་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་ཡོངས་ཁྱབ་མདོ་ཆེན་དྲག་ཤོས་ཀརྨ་ རྡོ་རྗེ་གི་ཡབ་ཨིན་མས།

༡༨ གཞོང་སྒར་རྫོང་ཉམས་ཆག་ཤོར་བའི་རྒྱུ་རྐྱེན།
ཀ༽

མོང་སྒར་རྫོང་བདག་བགྲེས་པ་དྲག་ཤོས་འཇིགས་མེད་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱིས་ཞིབ་འཚོལ་

གནང་བའི་ཡིག་ཆས་ནང་སྤྱི་ལོ་ ༡༨༨༩ ལོར་སྤྱིར་འབྲུག་གི་བསྟན་སྲིད་ལུ་ཆག་སྒོ་ངན་པ་
དང་སྒོས་སུ་གཞོང་སྒར་ཆ་འདུས་ཀྱི་

མི་སེར་སྤྱི་མཐུན་གྱི་བསོད་ནམས་འགྲིབ་པའི་རྐྱེན་

ལས་ རྫོང་དཔོན་སྣ་མེད་ལའི་སྐབས་ལུ་ གཞོང་སྒར་ཚོ་བདུན་གྱི་ཆོས་སྲིད་གཞུང་སྐྱོང་གི་

ལྟེ་བ་གཟི་བརྗིད་དང་ལྡན་པའི་གཞོང་སྒར་རྫོང་དང་ ཅ་ཆས་འགངས་ཅན་ཚུ་ དྲང་སྲོང་མེ་
ལྷའི་ཞལ་དུ་གསོལ་བའི་ལོ་རྒྱུས་བཀོད་འདུག

ཁ༽ ཁ་འབག་པ་སངས་རྡོ་རྗེ་གིས་སླབ་མི་ངག་རྒྱུན་ལུ་གཞོང་སྒར་རྫོང་དཔོན་སྣ་མེད་ལའི་
སྐབས་ལུ་

ཉིནམ་བདུན་གྱི་རིང་

སྒོ་ནོར་སེམས་ཅན་ཚུ་ཡར་ལོངས་ཏེ་

རྩྭ་ཡང་ཟ་མ་

ཚུགས་པའི་ས་གཡོམ ་ཤུགས་ཅན་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་རྐྱབ་སྟེ་ རྫོང་གཞིས་དེ་ བརྡལ་བཤིག་
བཏང་ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་སླབ་སྲོལ་འདུག

ག༽ ངག་རྒྱུན་གཅིག་ལས་འབད་བ་ཅིན་ གཞོང་སྒར་རྫོང་དཔོན་སྣ་མེད་ལ་འདི་འདོད་པ་

སྤྱོད་ནི་ འཆལ་དྲགས་ཡོད་ནི་འདི་གིས་ ཨང་རྒས་མགུ་ཏོག་སྐྱ་དཀར་པོ་མན་ཆད་ བུམོ་
ཅུང་ལོ་ན་ཆུང་ཀུ་ཡན་ཆད་

ལོ་ན་རྒན་གཞོན་དང་ལེགས་གོག་ལྟ་ནི་མེད་པར་འདོད་སྤྱོད་

འབད་དགོ་མི་སེམས་འཆལ་དྲགས་ཅིག་ཨིན་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་མས།
རྒྱབ་གནོན་ལུ་བདུད་ཀྱི་གཡོ་འཕྲུལ་བརྐྱབས་ཏེ་
གནོདཔ་བསྐྱལ་ཡོད་ལུགས་དང་
བཏགས་ཏེ་

ཁོ་གི་ཉེས་སྤྱོད་ཀྱི་

རྫོང་ནང་ཚད་མེད་པའི་བྱི་རྩི་འོང་སྟེ་

ངག་རྒྱུན་གཅིག་ལས་

སོ་བཏབ་ནི་འདི་གིས་དྲེགས་མ་ཚུགས་པར་

ཁྱི་ཤིག་གནམ་མེད་ས་མེད་

རྫོང་དཔོན་གྱིས་ཕྱག་ཞུ་མི་ཚུ་

གཞོང་སྒར་རྫོང་དང་མོང་སྒར་རྫོང་ཆགས རབས་རྣ་ལས་འབབ་པའི་ཆུ་རྒྱུན།
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ཐབས་དང་གནས་སྐབས་ག་ཅི་དྲག་ག་ཟེར་བསྟུན་གྲོས་འཚོལཝ་ད་འདོད་རྒྱལ་ཁོག་པར་

འཛུལ་མི་ཕྱག་ཞུ་མི་གཅིག་གིས་མེ་སྤར་བཏང་པ་ཅིན་དྲག་ཟེར་སླབ་བཞིན་དུ་མེ་སྤར་བཏང་
བའི་ལོ་རྒྱུས་བཤདཔ་ཨིན་མས།

ང༽ དྲག་ཤོས་བླམ་གསང་སྔགས་ཀྱིས་གཞོང་སྒར་རྫོང་གི་སྐང་རྒྱུན་པ་ཨིན་མི་ ཨ་རྒས་ལོ་
༡༠༢ བཞུགས་མི་གིས་སླབ་མི་ཞལ་རྒྱུན་གསུངས་མི་དེ་ ས་གནས་དེ་ཁར་བདུད་ཀྱི་གནོད་

ཁ་ཚ་བའི་ཁར་ ཚདཔ་ཆེ་ནི་འདི་གིས་བཤོལ་བཞག་པའི་ལོ་རྒྱུས་དང་ ཟླ་ངོ་རེ་རེ་ལུ་དུས་
རྒྱུན་གསོལ་ཁ་ཕུལ་བ་འགྱོ་དགོཔ་ཡོད་ཟེར་སླབ་པའི་ལོ་རྒྱུས་བཤདཔ་ཨིན་མས།

ད་རེས་

རྫོང་གཞིས་ གྱང་ཁོང་ཐལ་མི་འདི་ནང་སོང་སྟེ་ མི་གིས་སླབ་མི་ངག་རྒྱུན་དང་བཀའ་འགྱུར་
གྱི་དཀར་ཆག་ནང་བཀོད་ཡོད་པའི་གནད་དོན་ཚུ་ལུ་
གཞོང་སྒར་རྫོང་འདི་

བསམ་ཞིབ་བཏང་སྟེ་བལྟ་བ་ཅིན་

ཤར་ཕྱོགས་འཁོར་ལོ་རྩིབས་བརྒྱད་ཀྱི་ཆོས་སྲིད་ལུགས་གཉིས་སྐྱོང་

སའི་ལྟེ་བ་རྫོང་གཞིས་ཚུ་གི་གྲས་ལས་ སྦོམ་ཤོས་དང་གཟི་བརྗིད་ཅན་སུམ་ཅུ་རྩ་གསུམ་གྱི་
ལྷའི་རྒྱལ་པོའི་ཕོ་བྲང་ལུ་ཡང་ འགྲན་བཟོད་པའི་རྫོང་ཆེན་གཅིག་ཡོད་པའི་ཉམས་ཚོད་འདུག

ཅ༽ སྤྱི་ལོ་ ༡༨༩༧ ལོ་ལུ་ས་གཡོམ ་ཤུགས་ཅན་ཅིག་རྐྱབ་པའི་རྐྱེན་ལས་ འབྲུག་རྒྱལ་
ཁབ་ཀྱི་རྫོང་གཞིས་དང་གཙུག་ལག་ཁང་མང་ཤོས་ཅིག་རང་ ཉམས་ཆག་ཤོ ར་ཡོད་པའི་ལོ་

རྒྱུས་སླབ་སྲོལ་ཡོདཔ་ལས་ གཞོང་སྒར་རྫོང་གྱང་ཁོག་ཐལ་མི་དབུ་རྩེ་ཐོག་བཞི་ཡོད་མི་གི་
ཤིང་ཆས་རྙིངམ་ཚུ་རུལ་ཏེ་ཡོདཔ་མ་གཏོགས་

མེ་གིས་ཚིག་པའི་བཤུལ་མེད་མི་ལུ་བལྟ་བ་

ཅིན་ རྫོང་འདི་མེ་རྐྱེན་གྱིས་མིན་པར་ ས་གཡོམ་གྱིས་མེདཔ་བཏང་ནུག་ཟེར་སླབ་མི་འདི་ལུ་

བདེན་ཁུངས་ཡོད་པའི་ཁར། གོང་ལུ་སྤྱི་ལོ་ ༡༨༨༩ ལོར་རྫོང་དཔོན་སྣ་མེད་ལའི་ སྐབས་
མེ་རྐྱེན་ཤོར་ཏེ་རྫོང་གཞིས་ཉམས་ཆག་ཤོར་ཡོད་སླབ་མི་དང་ སྤྱི་ལོ་

༡༨༩༧

ལོ་ལུ་ས་

གཡོམ་རྐྱབ་མི་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ ལོ་ངོ་བརྒྱད་མ་གཏོགས་མེདཔ་ལས་ གཞོང་སྒར་རྫོང་འདི་

རྫོང་དཔོན་སྣ་མེད་ལའི་སྐབས་ལུ་ཉམས་ཆག་ཤོ ར་ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་སླབ་མི་འདི་ལུ་ཆ་ཚོད་

ཕོགཔ་ཨིན་པས།

སློབ་དཔོན་ཀུན་བཟང་ཕྲིན་ལས།
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དྲན་གསོ།
༡

སྔོན་མ་གཞོང་སྒར་རྫོང་གི་གྱང་ཁོག་འདི་ཤིང་ཚང་ནང་མིག་ཏོ་གིས་བལྟ་མ་ཚུགས་པའི་

འཇིགས་སྣང་ཅན་སྦེ་གནས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་
མེད་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་སྐབས་ལུ་
ནུག

མོང་སྒར་རྫོང་བདག་དྲག་ཤོས་འཇིགས་

ཤིང་དང་ཚལ་མ་ཚུ་འཛམས་ཏེ་

ཧིང་སང་ས་བཟོ་བཞག་

༢ གཞོང་སྒར་རྫོང་འདི་ཉམས་བཅོས་འབད་བ་ཅིན་ ཤིང་ཆས་ཚུ་ག་ར་རུལ་ཏེ་ཡོད་པའི་ཁར་

རྩིགཔ་ཚུ་གག་གྲམ་ཕོག་ཡོདཔ་ལས་ ཟད་འགྲོ་སྦོམ་གཏང་དགོ་ནི་ཨིན་མས། མ་འོངས་
པའི་ཕྱི་ནང་མི་རིགས་ཚུ་གི་དྲན་རྟེན་སྦེ་བཞག་ཚུགས་པའི་དོན་ལུ་

ཧེང་སྐལ་སྐྱོན་མི་ཕོག་

ནིའི་ཁེ་ཕན་གྱི་ཆེད་རྩིགཔ་ལུ་ཆར་སྐྱོབ་ཀྱི་གྱང་བཀབ་རྐྱབ་བཞག་ཚུགས་པ་ཅིན་
ཐོགས་སྦོམ་འོང་ནི་ཨིན་མས།

ཕན་

༡༩ གཞོང་སྒར་རྫོང་མོང་སྒར་ལུ་སྤོ་བཤུད་འབད་བའི་ར་ཁུངས།

གཞོང་སྒར་རྫོང་མོང་སྒར་གི་ས་ཁོངས་དེ་ནང་ བདུད་ཚུ་གིས་མི་དང་སེམས་ཅན་ཚུ་ལུ་ རྒྱུན་
ཆད་མེད་པར་གནོདཔ་བསྐྱལ་ཏེ་ ཚེ་སྲོག་ལུ་བར་ཆད་རྐྱབ་མ་ཚད་ ས་ཆ་འདི་ཁ་དམའཝ་

ལས་མི་མང་ལུ་ཚད་པའི་ནད་གཞི་ཐོབ་ནི་དེ་གིས་ ས་གནས་དེ་བཤོལ་བཞག་སྟེ་ མོང་སྒར་
ལུ་གནས་སྤོ་འགྱོ་ནི་སྦེ་

མནོ་བསམ་བཏང་སྡོདཔ་ད་

ས་གཡོམ་གྱིས་རྫོང་གཞིས་འདི་

མེདཔ་བཏང་ནི་དེ་གིས་ལྷག་པར་དུ་གནས་སྤོ་འགྱོ་ནི་ལུ་ལྷན་ཐབས་ཀྱི་ཕན་ཐོགས་བྱུང་
ཡོདཔ་ཨིན་པས།

ཀྲོང་གསར་དཔོན་སློབ་ཀྱིས་

ས་གཡོམ་གྱིས་རྫོང་མེདཔ་བཏང་མི་འདི་གི་སྐོར་ལས་བརྟག་

ཞིབ་འབད་བར་གཟིམ་སྒར་པ་གཅིག་བཏང་ཡོད་མི་ལུ་

བསྟུན་འབད་ཞིནམ་ལས་ཁ་མཐུན་སྦེ་ནང་གསུག་བྱིན་ཏེ་

རྫོང་དཔོན་དང་མི་སེར་ཚུ་གྲོས་
དཔོན་སློབ་ལུ་རྫོང་འདི་ཉམས་

གསོ་རྩ་ལས་ཞུ་མི་ཚུགས་པས་ཟེར་ ཞུ་དགོ་པའི་རེ་བསྐུལ་འབདཝ་བཞིན་དུ་ གཟིམ་སྒར་

པ་གིས་ཡང་ ཁོང་ཚུ་གི་རེ་འདོད་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ དཔོན་སློབ་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕྱི་འགྱུར་སྦེ་བཀོད་

དེ་ཕུལ་བ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ གཞོང་སྒར་རྫོང་དེ་བཤོལ་བཞག་སྟེ་ ད་ལྟོ་ཡོད་པའི་མོང་སྒར་རྫོང་ལུ་
སྤོ་བཤུད་འབད་ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་འདུག

གཞོང་སྒར་རྫོང་དང་མོང་སྒར་རྫོང་ཆགས རབས་རྣ་ལས་འབབ་པའི་ཆུ་རྒྱུན།

༢༠ གཞོང་སྒར་རྫོང་གི་ནང་རྟེན་ཁ་འཐོར་འགྱོ་བ།
ཀ༽
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གཞོང་སྒར་རྫོང་མེ་རྐྱེན་དང་ས་གཡོམ་གྱིས་མེདཔ་བཏངམ་ལས་

ནང་རྟེན་ཚུ་ཁ་

འཐོར་འགྱོ་བའི་ལོ་རྒྱུས་བཤདཔ་ཨིན་པས། རྡོ་རྗེ་འཆང་གིས་གཙོས་པའི་བཀའ་བརྒྱུད་བླམ་
ཚུ་གི་སྐུ་འདྲ་དང་

ཟངས་ཀྱིས་བླུགས་པའི་སྟོན་པའི་སྐུ་འདྲ་

དེ་ལས་གསུང་རྟེན་བཀའ་

འགྱུར་བྲིས་མ་དེ་ཚུ་ ད་རེས་མོང་སྒར་རྫོང་ནང་བཞུགས་ཏེ་ཡོད་རུང་། ནང་རྟེན་འགངས་ཅན་

ལ་ལོ་ཅིག་གཞོང་སྒར་རྫོང་དཔོན་ཀུན་བཟང་དབང་འདུས་ཀྱིས་ ཀུ་རི་ཟམ་པའི་མཐའ་མར་
བཞེངས་ཡོད་པའི་ མཆོད་རྟེན་བྱ་རུང་ཁ་ཤོར་གྱི་ནང་གཟུངས་སྦེ་ཕུལ་ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་དང་
ནང་རྟེན་ལ་ལོ་ཅིག་དགྲ་མེད་རྩེ་ལུ་གདན་འདྲེན་ཞུ་འབག་པའི་ལོ་རྒྱུས་བཤད་སྲོལ་འདུག

ཁ༽ སྤུ་ན་སྒྲོམ་མཆོད་ཀྱི་སྐབས་ལུ་མར་ཆང་བཀང་མི་ཁྲོ་ཟངས་སྦོམ་དེ་ སྡེ་སྲིད་ཁྲི་རབས་
བཞི་བཅུ་ཞེ་དགུ་པ་

ལྕགས་པ་སངས་རྒྱས་

གཞོང་མཁར་རྫོང་དཔོན་མཛད་དེ་བཞུགས་

པའི་སྐབས་གཞོང་སྒར་རྫོང་ནང་ལས་ འབག་འོངས་པའི་ལོ་རྒྱུས་བཤདཔ་ཨིན་མས།

དུམ་བུ་གཉིས་པ་མོང་སྒར་རྫོང་ཆགས་རབས།
༡ མོང་སྒར་ཟེར་བའི་མིང་གི་གནད་ཁུངས།

ད་རེས་མོང་སྒར་རྫོང་བཞེངས་ཏེ་ཡོད་པའི་ས་གནད་འདི་ སྔོོན་མ་གནམ་མེད་ས་མེད་ནགས་

ཚལ་སྦོམ་སྦེ་ཡོདཔ་ལས་ རི་དྭགས་སེམས་ཅན་ཚུ་ ཨ་རྟག་རང་འདི་ཁར་འཁྱམས་སྡོད་

ཡོདཔ་ཨིན་མས། འདི་ཁར་རྒྱ་གར་རྒྱལ་པོ་ཨིན་ད་ར་ཟེར་མི་གཅིག་ ནགས་ཚལ་བརྒྱུད་དེ་

ཤ་བདའ་བར་འོངས་བའི་སྐབས་ལུ་ ཁ་སྐོམ་སྟེ་དྲེགས་མ་ཚུགས་པར་ ཆུ་འཚོལ་ཡི་རང་
འོངས་པའི་བསྒང་

ད་རེས་གླིང་སྨད་ཐང་ལས་སྣུམ་འཁོར་གཞུང་ལམ་བདའ་སྟེ་འགྱོཝ་ད་

ཁྲོམ་གྱིས་རྒྱལ་སྒོ་ལུ་མ་ལྷོད་པའི་མདའ་རྒྱང་གང་ཙམ་གྱི་ས་ཁར་ ཆུ་གཟར་རུ་གང་གི་རྩིས་
ཡོད་པའི་ཆུ་མིག་ཆུང་ཀུ་གཅིག་ཡོད་མི་འདི་ལས ཆུ་འཐུང་ཏེ་ཁ་སྐོམ་སངས་པའི་ཁར་ ས་
གནས་ཀྱི་མིང་ཡང་གཟར་སྒང་ཟེར་བཏགས་སྲོལ་དང་ཆུ་མིག་འདི་

ད་རེས་ཀྱི་བར་ན་ཡང་

གནམ་བྱཱར་དགུན་མེད་པར་ཚད་གཅིག་འབད་སྡོད་དོ་ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་སླབ་སྲོལ་འདུག

འདི་ལས་ཡར་འོང་སྟེ་ ད་རེས་རྫོང་ཡོད་སའི་ནགས་ཚལ་ནང་ལྷོདཔ་ད་ ཤཝ་དང་ཀ་ཤ་ལ་

སོགས་པ་རི་དྭགས་ཀྱི་སེམས་ཅན་ལེ་ཤ་ཅིག་སྤུངས་སྡོད་ཡོདཔ་ཨིན་པས། རྒྱལ་པོ་ལྷོདཔ་

སློབ་དཔོན་ཀུན་བཟང་ཕྲིན་ལས།
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ཅིག་སེམས་ཅན་འདི་ཚུ་ཕུད་རྡོག་གཅིག་ཡང་མེད་པར་ ཁ་གཏོར་ཡར་སོངམ་ལས་ རྒྱལ་པོ་
དེ་ཧམ་ཐལ་ཐལ་སྦེ་ ག་ནི་ཡང་འབད་སའི་ལམ་མ་ཐོབ་པར་ དེ་ཚེ་ཕྱི་རུ་བཞུགས་སྒར་འདི་

ཁར་བཅགས་ཏེ་སྡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་འདུག ཤར་ཕྱོགས་པའི་ཁ་སྐད་ནང་ ཧམ་ཐལ་ཐལ་ལུ་
མོང་ཟེར་སླབ་སྲོལ་ཡོདཔ་ལས རྒྱུ་མཚན་འདི་ལུ་བརྟེན་ས་གནས་ཀྱི་མིང་ཡང་ མོང་སྒར་
ཟེར་བཏགས་པའི་ར་ཁུངས་བཤདཔ་ཨིན་པས།

༢ མོང་སྒར་ཟེར་བའི་མིང་གི་དོགས་གཅོད་འགྲེལ་བཤད།

ཀ༽ བརྡ་རྙིང་ལུ་བླུན་པོ་ཟེར་མི་ལུ་ མོང་བརྟུལ་ཟེར་སླབ་སྲོལ་ཡོདཔ་ཨིནམ་ལས་ ཧམ་

ཐལ་ཐལ་འགྱོ་བའི་བསྒང་ དབང་ཤེས་ག་ར་ཅིག་ཁར་འདུས་ཏེ་ དྲན་ཚོར་མེདཔ་བླུན་པོ་
བཟུམ་འགྱོ་དོ་ཡོདཔ་ཨིནམ་ལས་བརྟེན་
བཏགས་པའི་མིང་ཅིག་འོང་ནི་ཨིན་པས།

མོང་སྒར་ཟེར་མི་འདི་སྒྲ་རྗེས་སྒྲུབ་ཀྱི་སྒོ་ལས་

ཁ༽ གཞོང་སྒར་རྫོང་གི་ས་གནས་འདི་ ཧ་ཅང་གིས་ཚདཔ་ཆེ་བའི་ཁར་བདུད་ཀྱིས་གནོད་
པ་བཀལ་ཏེ་མི་དང་སེམས་ཅན་ཚུ་གི་ཚེ་སྲོག་ལུ་

བར་ཆད་རྐྱབ་པ་ལས་བརྟེན་མོང་སྒར་གྱི་

ས་ཆ་འདི་ རྒྱ་མཚོའི་གནས་ཚད་ལས་ཧ་ལམ་མི་ཀྲར་ ༡༠༠༠ གི་ས་ཁར་ཨིནམ་ལས་ ས་

གནས་འདི་ཁར་ བསིལ་དྲོད་ལྡན་ཏོང་ཏོ་ཡོད་ནི་འདི་གིས་ མི་མང་ཆེ་ཤོས་ཅིག་གིས་ དེ་
ཁར་གཞིས་ཆགས་ཏེ་སྡོད་ནིའི་སྤྲོ་བ་བསྐྱེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་

མང་སྒར་ཟེར་སླབ་མི་དེ་

བརྗོད་སྒྲ་ཉམས་ཏེ་ མོང་སྒར་ཟེར་བའི་ དར་ཁྱབ་སོང་ཡོད་པའི་གནད་ཁུངས་ཡང་འདུག

ག༽ གནད་དོན་གཅིག་ལས་དཔྱད་པ་ཅིན་ མོན་པ་ཚུ་འདི་ཁར་གཞི་བཅགས་ཏེ་སྡོད་པའི་
རྒྱུ་མཚན་གྱིས་ས་གནས་འདི་གི་མིང་

མོན་པ་ཟེར་བའི་བརྗོད་ཚིག་ཟུར་ཉམས་ཏེ་མོང་སྒར་

ཟེར་སླབ་སྲོལ་དར་དརཝ་ཨིན་པའི་དགོས་གཞི་འདུག

༣ མོང་སྒར་རྫོང་ཆགས་གནས་དང་ས་ཁྱོན་གྱི་རྒྱ་ཚད།

ད་རེས་ཡོད་པའི་མོང་སྒར་རྫོང་འདི་འབྲུག་གི་རྒྱལ་ས་ལྟེ་བ་ཐིམ་ཕུ་ལས་
འགྱོ་སའི་སྣུམ་འཁོར་གཞུང་ལམ་གྱི་ལྟག་ལུ་ཆགས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན།

བཀྲ་ཤིས་སྒང་ལུ་

སྔོན་མ་གདུང་བསམ་

མདོ་གསུམ་ག་ར་མོང་སྒར་རྫོང་ཁག་གི་མངའ་འོག་ལུ་ཨིན་རུང་སྤྱི་ལོ་ ༡༩༧༠ དོན་གྲངས་
ལས་

གཞུང་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཡར་རྒྱས་གཏང་ནིའི་དོན་ལུ་མི་སེར་ལུ་མཁོ་བའི་གོང་འཕེལ་གྱི་

གཞོང་སྒར་རྫོང་དང་མོང་སྒར་རྫོང་ཆགས རབས་རྣ་ལས་འབབ་པའི་ཆུ་རྒྱུན།
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མཐུན་རྐྱེན་ཚུ་གིས་ཤོ་སྙོམས་སྦེ་ ཁྱབ་ཚུགས་པའི་ཐུགས་བཞེད་གནང་སྟེ་ གདུང་བསམ་

མདོ་གསུམ་འདི་པདྨ་དགའ་ཚལ་དང་ བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་རྫོང་ཁག་གཉིས་སོ་སོ་སྦེ་
བཟོ་གནང་ཡོད།

ད་རེས་ མོང་སྒར་རྫོང་ཁག་འདི་ ཤར་ཕྱོགས་ལུ་བཀྲ་ཤིས་སྒང་ ལྷོའི་ཧོངས་ལུ་པདྨ་དགའ་
ཚལ་དང་གཞལམ་སྒང་

ནུབ་ཁ་ཐུག་ལུ་བུམ་ཐང་

བྱང་ཕྱོགས་ལུ་ལྷུན་རྩེ་དང་བཀྲ་ཤིས་

སྒང་བཅས་ རྫོང་ཁག་དྲུག་གི་སྦུག་ནང་ ས་མཚམས་འབྱེལ་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན།

མོང་སྒར་རྫོང་ཁག་གི་ས་ཆའི་རྒྱ་ཚད་ཁྱོན་བསྡོམས་ཀི་ལོ་མི་ཀྲར་ ༡༩༥༤ གྲུ་བཞི་ཡོད། ཟ་

སྤྱོད་ཀྱི་ས་ཆ་ཆུ་ཞིང་ཨེ་ཀར་ ༡༡༡༨ དང་དྲི་སི་མཱལ་ ༩༨ ། སྐམ་ཞིང་ཨེ་ཀར་༧༨༠༥ དང་

དྲི་སི་མཱལ་ ༨༡ ། རྩེ་རི་ཨེ་ཀར་ ༥༧༠༧ དང་དྲི་སི་མཱལ་ ༧༩ ། ཟ་སྤྱོད་ས་ཆ་ཡོངས་
བསྡོམས་ཨེ་ཀར་ ༡༤༦༣༡ དང་དྲི་སི་མཱལ་ ༧༩ ཡོདཔ་ཨིན།
མོང་སྒར་རྫོང་ཁག་ནང་

གཞུང་དབང་དང་སྒེར་དབང་གི་ལྷ་ཁང་ཡོངས་བསྡོམས་

༡༨༠

ཡོད་པའི་ མཆོད་རྟེན་ཡོངས་བསྡོམས་ ༢༡༣༡ ཡོད་པའི་གནད་ཁུངས་བཀོད་དེ་འདུག
དྲན་གསོ།

དྲག་ཤོས་འཇིགས་མེད་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱིས་བསྡུ་བསྒྲིགས་གནང་མི་ཡིག་ཆ་ནང་

ལས་བཏོན་ཏེ་བཀོད་ཅི།

༤ གཞོང་སྒར་རྫོང་བཞེངས་ཚུལ།

གཞོང་སྒར་རྫོང་དཔོན་སྣ་མེད་ལའི་སྐབས་ལུ་

ད་རེས་ཁྲིམས་སྲུང་འགག་པའི་ས་ཁོངས་

ཆགས་ཏེ་ཡོད་སར་གཞི་ཁྱིམ་བཟུམ་ཅིག་མ་གཏོགས་གཞན་ག་ནི་མེདཔ་ཨིན་པས།

དགྲ་

མེད་རྩེ་ཆོས་རྗེ་བསྟན་འཛིན་གྱིས་ སྣག་ཚང་གཅིག་རྐྱབ་ཡོད་པའི་ཤུལ་ལུ་ གཞོང་སྒར་རྫོང་
དེ་ རྫོང་དཔོན་རྡོ་རྗེ་དཔལ་འབྱོར་གྱིས་ མོང་སྒར་ལུ་སྤོ་སྟེ་དབུ་རྩེ་དེ་བཞེངས་པའི་ར་ཁུངས་
དང་ རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་གནམ་ལོ ་ཤིང་ལོའམ་སྤྱི་ལོ་ ༡༩༥༤ ལོར་རྫོང་དཔོན་ཀུན་
བཟང་དབང་འདུས་ཀྱིས་

གཟིམ་ཅུང་གསརཔ་དང་ད་རེས་ཡོད་པའི་རྫོང་གི་དབུ་རྩེ་འདི་གི་

གདོང་ཁའི་ཤག་བསྐོར་གདང་རིངམོ་ཅིག་བཞེངས་གནང་བའི་ལོ་རྒྱུས་སླབ་ཨིན་པས།

དྲན་གསོ། དྲག་ཤོས་བླམ་གསང་སྔགས་ཀྱིས་གསུངས་པའི་ཞལ་རྒྱུན་བཞིན་དུ་བཀོད་ཡོད།

སློབ་དཔོན་ཀུན་བཟང་ཕྲིན་ལས།
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རང་ལུགས་རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་གནམ་ལོ་ལྕགས་བྱི་ལོའམ་སྤྱི་ལོ་ ༡༩༦༠ ལོ་ལུ་ཕྱི་ནང་

གཉིས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཡོདཔ་ལས མཁས་པའི་ཏོག་ཏུ་གྱུར་པ་རྫོང་དཔོན་བཱ་བུ་བཀྲ་ཤིས་ཀྱིས་
རྫོང་གསར་བཞེངས་ཀྱི་ཤིང་ཆས་དེ་ཚུ་རྫོང་གི་ ཉེ་འདབས་ལུ་སྤུངས་པའི་ཁར་ སྟོན་པ་དང་
སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་སྨན་སྐུ་མི་ཚདམ་གཉིས་ཡང་བཞེངས་གནང་པའི་ལོ་རྒྱུས་འདུག

རྫོང་དཔོན་བཱ་བུ་དཀར་ཅུང་གིས་ རང་ལུགས་རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་གནམ་ལོ་ལྕགས་ཕོ་བྱི་
ལོའི་ཟླཝ་བཅུ་པའི་ཚེས་ ༢༠ ལུའམ་སྤྱི་ལོ་ ༡༩༦༠ ཟླ་བ་བཅུ་གཉིས་པའི་ཚེས་༨ ལུ་ལྷའི་
བླ་མ་རྒྱལ་སར་ཕེབས་པའི་འགྲུབ་སྦྱོར་དང་བཅསཔ་གཟའ་སྐར་མཆོག་ཏུ་བཟང་བའི་ཉིནམ་

དེ་ལུ་ བདུད་རྩི་ཐུན་མཚམས་ཀྱི་ཐོག་ རྫོང་གི་རྨང་གཞི་བཙུགས་ཏེ་རྫོང་གསར་བཞེངས་ཀྱི་
ལཱ་འབད་མི་ ཤིང་གི་བཟོ་ཆེན་ ཡ་དྷི་ཐར་པོ་དང་ ལྕགས་ས་མཁར་འཕྲིན་ལས་གཉིས་
ཀྱིས་གཙོས་པའི་ ཡ་དྷི་བདེ་སྐུ་དང་ རྩྭ་མང་ར་མགོ་ལ་སོགས་པ་བཟོ་ཆུང་བཅོ་ལྔ་ རྩིག་
པའི་བཟོ་ཆེན་

ཀེང་མཁར་ཕུ་རྒྱལ་གྱི་བུ

གནམ་ལྕགས་དབང་འདུས་སྤུན་ཆ་གཉིས་ཀྱིས་

འགོ་ཁྲིད་འབད་དེ་བཟོ་ཆུང་བཅོ་ལྔ་གིས་གཙོས་པའི་

མོང་སྒར་ཆ་འདུས་ཀྱི་མི་སེར་ལས་

ཉིན་བསྟར་བཞིན་དུ་ ལས་མི་ལྔ་བརྒྱ་རེ་ཡོད་མི་ ལས་དཔོན་སྐུ་བགྲེསཔ་དམ་ཆོས་ཀྱིས་
གཙོས་པའི་ དྲུང་ཡིག་བདེ་ཆེན་དབང་འདུས་ ལཱ་རྒྱབ་ཡ་དྷི་རྩིད་པོ སྔ་ཚང་འཕྲིན་ལས་རྡོ་

རྗེ། བཀྲ་ཤིས་ཚེ་རིང་ ཐེམ་ནང་སྦི་རྟ་མགྲིན་བཅས་ཀྱིས་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་བཞིནམ་ལས་
རྫོང་གསར་བཞེངས་ཀྱི་ལཱ་འབད་དེ་ ལོ་ངོ་གཅིག་གི་ནང་འཁོད་ལུ་རྫོང་བསྒྲུབས་ནུག

རྫོང་ལྡེབས་རིས་དེ་ ཀེང་མཁར་པ་ཕུ་རྒྱལ་ སེམས་རྟོགས་ཁ་རིག་གཞུང་དབུ་འཛིན་བགྲེས་
པ་དྲག་ཤོས་བླམ་གསང་སྔགས། བོད་མཁར་ཆུ་ལས་ཨིན་མི་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ། ཚེ་དབང་འཕྲིན་
ལས།

སྤོང་བཅའ་ལ་ཨོ་རྒྱན་བཅས་ཀྱིས་འགོ་འདྲེན་ཐོག་ལས་

སུམ་ཅུ་གིས་རྐྱབ་པའི་ལོ་རྒྱུས་བཀོད་དེ་འདུག
དྲན་གསོ།

ཚོན་གཡོགཔ་མི་གྲངས་

སྐུ་བགྲེསཔ་དམ་ཆོས་ཀྱིས་ཟིན་བྲིས་བཀོད་དེ་ཡོད་པའི་ཡིག་ཆས་ནང་གསལ་

བཞིན་བཀོད་ཡོད།

གཞོང་སྒར་རྫོང་དང་མོང་སྒར་རྫོང་ཆགས རབས་རྣ་ལས་འབབ་པའི་ཆུ་རྒྱུན།

༥ རྫོང་གི་ནང་རྟེན་བཞུགས་ཚུལ།

རྫོང་གི་དབུ་རྩེ་ཐོག་བརྩེགས་གསུམ་ཡོད་མི་ནང་
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འོག་ཐོག་ལུ་ཅ་ཆས་འགངས་ཅན་ཚུ་

བཞག་སའི་མཛོད་ཁང་དང་ སྟེང་ཐོག་གཉིས་ལུ་ གཞོང་སྒར་རྫོང་ལས་གདན་འདྲེན་ཞུ་མི་
སྐུ་རྟེན་གཙོ་བོ་རྡོ་རྗེ་འཆང་གིས་གཙོས་པའི་བཀའ་བརྒྱུད་བླམ་ཚུ་གི་སྐུ་འདྲ་དང་གསུང་རྟེན་
བཀའ་འགྱུར་སྤར་མ།
གཅིག

མཐོང་གྲོལ་རྙིངམ་གཅིག་དང་གོས་འདྲུབ་ཀྱི་མཐོང་གྲོལ་གསརཔ་

དེ་ལས་མགོན་ཁང་འདུག

ཟངས་ཀྱི་བླུགས་སྐུ་སྟོན་པའི་སྐུ་འདྲ་རེ་གཅིག་དང་།

རྫིཀྵིམ་གྱི་སྟོན་པ་འོད་ལྡན་མ་གཅིག་ པད་གླིང་གི་ཕྱག་བཟོ་ཕུར་པ་ཁྱུ་གང་མ་གཅིག་ སྨན་
སྐུ་དང་

ཐུགས་རྟེན་བདེ་གཤེགས་མཆོད་རྟེན་བརྒྱད་ལ་སོགས་པ་བཞུགས་ཡོད་པའི་ཁར་

གཞོང་སྒར་རྫོང་ལས་གདན་འདྲེན་ཞུ་མི་ གསུང་རྟེན་བཀའ་འགྱུར་བྲིས་མ་བཅས་བཞུགས་
ནུག

སྐུ་རྟེན་ཚུ་གི་སྦོམ་ཆུང་གི་ཚད་ལ་སོགས་པ་རྟེན་གསུམ་ཐོག་ཡིག་ནང་

ཡོདཔ་ལས་འདི་ནང་ལོགས་སུ་མ་བཀོད།
དྲན་གསོ།

རྫོང་གི་དབུ་རྩེའི་གསེར་ཏོག་དང་

ཁ་གསལ་

གོས་འདྲུབ་མཐོང་གྲོལ་དེ་དྲག་ཤོས་རྫོང་

བདག་ལྷག་པ་རྡོ་རྗེ་གི་སྐབས་ལུ་གསར་བསྒྲུབས་འབད་ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་འདུག

༦ རྫོང་གསར་བསྒྲུབས་ཀྱི་བཀྲ་ཤིས་རབ་གནས་མཛད་མི།

མོང་སྒར་རྫོང་གསར་བསྒྲུབས་ཀྱི་བཀྲ་ཤིས་རབ་གནས་དང་པ་འདི་ གྲུབ་དབང་ཤཱཀྱ་ཤྲཱིའི་བུ་
སློབ་སྟག་ཆུ་ སློབ་དཔོན་ཀུན་བཟང་ཀློང་ཡངས་ཀྱིས་མཛད་ནུག རབ་གནས་ཐེངས་གཉིས་
པ་དེ་ བོད་ཁམས་བདེ་ཆེན་མཆོག་གྱུར་གླིང་པའི་གདུང་རྒྱུད་ བཛྲ་གུ་རུ་བླ་མ་གིས་མཛད་
ཡོད་པའི་ཁར་ རབ་གནས་ཐེངས་གསུམ་པ་དེ་ ས་གསུམ་ན་འགྲན་ཟླ་དང་བྲལ་བའི་ དགེ་

བའི་བཤེས་གཉེན་ཆེན་པོ་ ཀྲོང་གསར་རྫོང་ཁག་ཚངས་མཁར་ལས་ཨིན་མི་ མཁས་དང་

གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་ སློབ་དཔོན་ནོར་བུ་དབང་ཕྱུག་མཆོག་གིས་གནང་སྟེ་ བཀྲ་ཤིས་པའི་

བྱིན་གྱིས་བརླབས་གནང་བའི་བཀའ་དྲིན་ལས་བརྟེན་ནས་ ད་རེས་མོང་སྒར་ཆ་འདུས་ཀྱི་ལྷ་
སྡེ་མི་སྡེ་སྲིད་སྡེ་འཛོམས་པའི་གཞུང་སྐྱོང་གི་རྫོང་ཁག་ལྟེ་བ་ཅིག་ལུ་གྱུར་ཏེ་ཡོད།
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༧ མོང་སྒར་རྫོང་གི་ཚེས་བཅུ་བཙུགས་ཚུལ།
རྫོང་ཁག་གཞན་ཁ་ལུ་

སློབ་དཔོན་ཀུན་བཟང་ཕྲིན་ལས།

ལོ་བསྟར་བཞིན་དུ་གར་འཆམ་དང་ཚེས་བཅུ་ཡོད་རུང་ མོང་སྒར་

རྫོང་ཁག་ལུ་མེད་པའི་གནད་ལས་

རྫོང་དཔོན་རྡོ་རྗེ་དཔལ་འབྱོར་གྱིས་

འགོ་འདྲེན་ཐོག་

ལས་ཨ་རྒས་བསོད་ནམས་དོན་གྲུབ་ གཡག་སྒང་བླ་མ་ མོང་སྒར་མཁོ་ཆེ་དཀར་པོ་ སྦལ་
པ་

ཀུན་བཟང་མི་སེར་དམངས་ཞལ་འཛོམས་གནང་བའི་སྐབས་མགྲིན་དབྱངས་གཅིག་

མཐུན་གྱི་སྒོ་ལས་ ཚེས་བཅུའི་ལམ་སྲོལ་བཙུགས་ནི་སྦེ་ གྲོས་ཐག་བཅད་དེ་ རང་སོས་

ཁས་བླངས་འབད་ཡོད་མི་དེ་ཡང་ གཡག་སྒང་བླམ་གིས་ ཚེས་བཅུ་ཉིན་གསུམ་གྱི་དོན་ལུ་
འཆམ་གྱི་ཞལ་འབག་དང་འཆམ་རྐྱབ་མི་ ཞབས་ཁྲ་རྐྱབ་མི་ཚུ་བསྒྲིག་ནི། མོང་སྒར་མཁོ་ཆེ་

གིས་ཤ་བསྲེའི་དོན་ལུ་ཕགཔ་གཉིས་མི་སེར་དམངས་ཀྱི་ཤ་ནོར་གཅིག་དང་ ཁ་རང་ གེ་ཟ་

སྲིབ་ ཚོད་བསྲེའི་རིགས་ མར་ ཚྭ ཆང་བཅས་བསྒྲིག་ནི། རྫོང་དཔོན་གྱིས་ རྫོང་གི་བླམ་
གནས་བརྟན་གྱིས་གཙོས་པའི་གསུང་ཆོག་གནང་མི་ དེ་ལས་གཡག་སྒང་བླམ་སྐུ་འཁོར་དང་
འཆམ་རྐྱབ་མི་ཞབས་ཁྲ་རྐྱབ་མི་ཚུ་ལུ་ཉིན་གྲངས་གསུམ་གྱི་དོན་ལུ་
ཁས་བླངས་འབད་དེ་

ལོ་བསྟར་བཞིན་དུ་ཁས་བླངས་འབད་དེ་

ལྟོ་ཆུམ་བཏོན་ནིའི་

ཁས་བླངས་ཀྱི་ལྟོ་ཆུམ་

བཏོན་ནིའི་དོན་ལུ་ ཆུ་ཞིང་བཟོཝ་ལས་བརྟེན་ ས་ཆའི་མིང་ཡང་ཁས་བླངས་གཟི་ཟེར་སླབ་
སྲོལ་དར་བའི་ལོ་རྒྱུས་འདུག མཐུན་རྐྱེན་འདི་ཚུ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ལོ་བསྟར་བཞིན་དུ་ཚེས་བཅུ་
བཟུང་སྲོལ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

རྫོང་དཔོན་བཱ་བུ་དཀར་ཅུང་གི་སྐབས་ལུ་
འཆམ་དེ་

རྫོང་དཔོན་གྱིས་རྫོང་གཞིས་ཀྱི་ཚེས་བཅུ་དང་

གཞན་གྱི་གྲོགས་རམ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་བཟུང་དགོཔ་ད་

ཐོན་པའི་གནད་ལས་

བྱ་སྟབས་མ་བདེཝ་ལེ་ཤ་

རྫོང་གཞིས་རང་དབང་གི་ཐོག་ལས་ཚེས་བཅུ་དང་འཆམ་གྱི་ལམ་

སྲོལ་བཙུགས་ནིའི་དོན་ལུ་ཞལ་འབག་བཟོ་མི་ བཟོ་བོ་དེ་དགྲ་མེད་རྩེ་ལས་འབོ་སྟེ་བཟོ་ཡོད་
པའི་ཁར་

བླམ་བྱང་ཆུབ་རྡོ་རྗེ་གིས་གཙོས་པའི་བཙུན་མ་ཟེར་སྒོམ་ཆེན་སོ་བདུན་གྱིས་

འཆམ་གོ་ཁ་ཤ་པོབ་ལེན་གྱིས་བཙེམས་ཏེ་

འཆམ་གྱི་ཕྱག་མཚན་ཚུ་ཡང་བསྒྲུབས་ཞིནམ་

ལས་ རང་ལུགས་རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་གནམ་ལོ་ལྕགས་མོ་གླང་ལོ་འམ་ སྤྱི་ལོ་ ༡༩༦༡
ལས་རྫོང་གཞིས་གཞུང་དབང་གི་འཆམ་དང་ ཚེས་བཅུའི་ལམ་སྲོལ་བཙུགས་གནང་ནུག

མོང་སྒར་རྫོང་ཁག་གི་གཞུང་འབྲེལ་ཚེས་བཅུ་ ལོ་བསྟར་བཞིན་དུ་རང་ཟླ་ ༡༠ པའི་ནང་
འཆམ་དང་ཚེས་བཅུ་ཚེས་ ༧ ལས་ ༡༠ ཚུན་ ཉིན་གྲངས་བཞི་བརྩི་སྲོལ་ཡོདཔ་ཨིན་

གཞོང་སྒར་རྫོང་དང་མོང་སྒར་རྫོང་ཆགས རབས་རྣ་ལས་འབབ་པའི་ཆུ་རྒྱུན།

177

མས། སྤྱི་ལོ་ ༡༩༩༩ ལས་གཞུང་གྲྭ་ཚང་གི་འཆམ་ཡང་བཙུགས་གནང་ནུག ཚེས་དྲུག་ལུ་
སྐུ་ཁྲུས་གནང་། ཚེས་བདུན་ལུ་འཆམ་རྒྱུགས། ཚེས་ ༨ ལས་ ༡༠ ཚུན་དངོས་གཞིའི་

འཆམ་དང་ཚེས་ ༡༠ ལུ་མི་མང་ལུ་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་ རྗེ་འབངས་ཉེར་ལྔའི་མཐོང་གྲོལ་མཇལ་
ཁ་གནང་སྲོལ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།
གསལ་མ་བཀོད།

ཉིན་བསྟར་གནང་སྲོལ་ཡོད་པའི་འཆམ་གྱི་ཐོ་འདི་ནང་ཁ་

དྲན་གསོ། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བསྟན་སྤྱིའི་སྐུ་རིམ་དང་དུས་མཆོད་འབུམ་བཟླས་ལ་སོགས་གནང་

སྲོལ་ཡོད་མི་ཚུ་ དུས་བབ་དང་བསྟུན་པའི་གྲྭ་ཚང་ཆོས་ཕྱོགས་ཀྱི་ཐུགས་འགན་ཨིནམ་ལས་
འདི་ནང་ཁ་གསལ་མ་བཀོད།

༨ མོང་སྒར་རྫོང་གི་བླམ་རིམ་བྱོན།

སྔོན་མ་མོང་སྒར་རྫོང་ལུ་ རབ་བྱུང་གི་སྡེ་མིན་པར་ སྒོམ་ཆེན་གྱི་སྡེ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།
སྒོམ་སྡེའི་གཙོ་འཛིན་བླམ་རིམ་བྱོན་གཤམ་གསལ་ལྟར།
༡

དྭངས་རེ་བླམ་ཤཱཀྱ་ཆོས་གླིང་།

༣

མོང་སྒར་བླམ་རབ་རྒྱས།

༢

༤
༥

༦
༧
དྲན་གསོ།

བཀྲ་ཤིས་སྒང་རབ་སྦྱར་ལས་ཨིན་མི་བླམ་བྱང་ཆུབ།
གཡག་སྒང་བླམ་རྒྱལ་མཚན།

མོང་སྒར་མཁོ་ཆེ་བླམ་རྟ་མགྲིན་དབང་འདུས།
གཞོང་སྒར་རྫོང་གི་བསྐང་རྒྱུན་བགྲེས་པ།

རྒྱལ་ཕུག་བླམ་བྱང་ཆུབ་རྡོ་རྗེ་བཅས་ཨིན་པས།
བླམ་རིམ་བྱོན་དྲུག་པ་དེ་

གཞོང་སྒར་རྫོང་གི་བསྐང་རྒྱུན་པ་དགུང་ལོ་

བཞུགས་མི་གཅིག་གིས་མཛད་ཡོད་རུང་ འདི་གི་མཚན་མི་ཤེས་པས།

༡༠༢

༩ མོང་སྒར་ནང་རབ་བྱུང་གི་སྡེ་འགོ་ཐོག་བཙུགས་པ།

འབྲུག་བརྒྱུད་འཛིན་གྱི་རྒྱལ་པོ་གསུམ་པ་དཔལ་མི་དབང་འཇིགས་མེད་རྡོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག་

མཆོག་གིས་ རྒྱལ་ཁབ་ཆོས་བཞིན་དུ་སྐྱོང་བཞུགས་པའི་བསྒང་ རྗེ་མཁན་ཁྲི་རབས་དྲུག་ཅུ་

སློབ་དཔོན་ཀུན་བཟང་ཕྲིན་ལས།
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རེ་བཞི་པ་ གཏེར་སྟོན་རྡོ་རྗེ་གླིང་པའི་གདུང་བརྒྱུད་སྐྱབས་རྗེ་ཡེ་ཤེས་སེངྒེ་མཆོག་གི་སྐབས་
ལུ་བསྟན་འགྲོའི་དོན་ལུ་དགོངས་འཆར་
༡༩༦༦

ལོ་ལུའམ་

པའི་ཚེས་བཞི་ཉིན་

དྲི་མ་མེདཔ་གནང་སྟེ་མོང་སྒར་རྫོང་ནང་སྤྱི་ལོ་

རང་ལུགས་རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་གནམ་ལོ་མེ་ཕོ་རྟ་ལོའི་ཟླཝ་བཞི་

དྲོས་སྤྲུལ་གྱི་དུས་ཚོད་གཟའ་སྐར་དགེ་བའི་འཕྲོད་སྦྱོར་དང་བསྟུན་ཏེ་

མོང་སྒར་ཙ་ཀ་གླིང་ལས་ཨིན་མི་

བླམ་གནས་བརྟན་སྲིད་ཐར་གྱིས་དབུ་གཙོས་པའི་དགེ་

སློང་ཞལ་གྲངས་སུམ་ཅུ་བཅས་ རབ་བྱུང་ངུར་སྨྲིག་གི་སྡེ་འགོ་ཐོག་བཙུགས་གནང་ནུག

༡༠ བླམ་གནས་བརྟན་རིམ་བྱོན་གྱི་མཚན་ཐོ།
༡

བླམ་སྲིད་ཐར།

༣

བླམ་རྟ་མགྲིན་རྡོ་རྗེ།

༢

༤
༥

༦
༧
༨

༩

བླམ་སྤང་ཤོག་དཔལ་འབྱོར།
བླམ་བརྟན་འཛིན།

བླམ་བྱིན་པ་བསྟན་འཛིན།
བླམ་སེངྒེ་རིན་ཆེན།
བླམ་རྣམ་རྒྱལ།

བླམ་ཀུན་ལེགས་རྒྱལ་མཚན།
བླམ་བསྟན་འཛིན།

འབྲུག་བརྒྱུད་འཛིན་རྒྱལ་པོ་བཞི་པ་དཔལ་མི་དབང་འཇིགས་མེད་སེངྒེ་དབང་ཕྱུག་མཆོག་
གིས་

དོན་ལུ་

བསྟན་འགྲོའི་དོན་སྤྱི་དང་ ལྷག་པར་དུ་དཔལ་འབྲུག་པའི་ཆབ་སྲིད་ཡུན་བརྟན་གྱི་

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ས་གནས་མཐའ་དབུས་མེད་པའི་ནང་ བཤད་སྒྲུབ་ཀྱི་སྡེ་

བཙུགས་གནང་སྟེ་ ཆོས་སྡེ་ཡར་རྒྱས་བཏང་གནང་པའི་ཁར་ མཐུན་རྐྱེན་ཚུ་ཡང་སྔར་ལས་
ལྷག་པ་གནང་ཡོད་ནི་འདི་གིས་

གྲྭ་ཚང་ཆོས་ཕྱོགས་ཀྱི་སྡེ་ཚུ་གོང་འཕེལ་སོང་ཡོད་པའི་སྐུ་

དྲིན་ལས་ གྲྭ་ཚང་གི་བླམ་རིམ་བྱོན་ཚུ་གིས་ཡང་ མི་དབང་མཆོག་གི་དགོངས་བཞེད་ ཚུལ་
མཐུན་གྲུབ་ཐབས་དང་ བསྟན་དོན་ལུ་སྨན་པའི་ཆོས་ཕྱོགས་ཀྱི་མཛད་སྒོ་གོང་འཕེལ་གཏང་
ནི་ལུ་ཐུགས་བརྩོན་མཛད་དང་མཛད་བཞིན་པ་ཡོདཔ་ཨིན།

གཞོང་སྒར་རྫོང་དང་མོང་སྒར་རྫོང་ཆགས རབས་རྣ་ལས་འབབ་པའི་ཆུ་རྒྱུན།
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༡༡ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་འཛིན་སྐྱོང།

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་

ད་རེས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་ནང་ཡོད་པའི་རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གི་ལམ་

ལུགས་མ་ཚུགས་པའི་སྔོན་མར་ རྫོང་དཔོན་གྱི་དོན་ལུ་ ཁྲིམས་དཔོན་བསྐོས་སྲོལ་བཙུགས་
ཏེ་རྫོང་གཞིས་ཁག་གི་ཆབ་སྲིད་འཛིན་སྐྱོང་གི་ཕྱག་ལཱ་ཚུ་ ཁྲིམས་དཔོན་ཚུ་གིས་གནང་སྲོལ་
ཡོདཔ་ལས་ མོང་སྒར་རྫོང་ནང་ཁྲིམས་དཔོན་རིམ་བྱོན་གྱི་མཚན་ཐོ་གཤམ་གསལ་ལྟར།
༡

ཁྲིམས་དཔོན་ཤ་སྤྲུ།					

༡༩༥༦-༡༩༦༡

༣

ཁྲིམས་དཔོན་ཁྱི་རྩ་ལ། 				

༡༩༦༥-༡༩༦༦

༢

༤
༥

༦
༧

ཁྲིམས་དཔོན་ཐེར་ཅུང་།				

ཁྲིམས་དཔོན་ཀརྨ།					
ཁྲིམས་དཔོན་བསམ་གྲུབ།				

ཁྲིམས་དཔོན་རྡོ་རྗེ།					
ཁྲིམས་དཔོན་བཀྲ་ཤིས་ཚེ་རིང་། 			

༡༩༦༡-༩༩༦༥

༡༩༦༦-༡༩༦༩
༡༩༦༩-༡༩༧༧
༡༩༧༧-༡༩༧༨
༡༩༧༨-༡༩༧༩

སྤྱི་ལོ་ ༡༩༦༨ ལས་སྔོན་མའི་ལམ་སྲོལ་ལུ་ཡོད་པའི་རྫོང་དཔོན་ ཁྲིམས་དཔོན་གཉེར་ཆེན་
ཚུ་མེདཔ་བཟོ་ཞིནམ་ལས་

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྫོང་ཁག་ག་ར་

འབྲུག་རྒྱལ་གཞུང་ནང་

སྲིད་ལྷན་ཁག་གི་མངའ་འོག་ལུ་སྦེ་ རྫོང་ཁག་འཛིན་སྐྱོང་གི་ལཱ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་མི་ རྫོང་
བདག་དང་ཁྲིམས་ཁང་གོང་མའི་མངའ་འོག་ལས་
བཞག་གནང་སྲོལ་བཙུགས་གནང་ནུག

རྫོང་ཁག་ཁྲིམས་དཔོན་ཚུ་སོ་སོར་བསྐོ་

ཀ མོང་སྒར་རྫོང་ཁག་འཛིན་སྐྱོང་གི་གཙོ་འཛིན་དྲག་ཤོས་རྫོང་བདག་རིམ་བྱོན་
གཤམ་གསལ་ལྟར།
༡

དྲག་ཤོས་བསམ་གྲུབ།་		

༡༩༦༦-༡༩༧༡

༣

དྲག་ཤོས་རྡོ་རྗེ་རྣམ་རྒྱལ།		

༡༩༨༦-༡༩༨༨

༢

༤
༥

དྲག་ཤོས་བཀྲ་ཤིས་ཚེ་རིང་། 		
དྲག་ཤོས་དགའ་སེང་ལྷུན་གྲུབ།

དྲག་ཤོས་རིན་ཆེན་ཚེ་རིང་།		

༡༩༧༢༡-༡༩༨༦
༡༩༨༨-༡༩༨༩

༡༩༨༩-༡༩༩༢
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སློབ་དཔོན་ཀུན་བཟང་ཕྲིན་ལས།

༦		

དྲག་ཤོས་ལྷག་པ་རྡོ་རྗེ།		

༡༩༩༢-༡༩༩༧

༨		

དྲག་ཤོས་འཇིགས་མེད་ཚུལ་ཁྲིམས།

༡༩༩༨-༢༠༠༢

༧		

༩		

དྲག་ཤོས་ཀརྨ་ རྡོ་རྗེ།			

དྲག་ཤོས་ལྷམོ་རྡོ་རྗེ།		

༡༩༩༧-༡༩༩༨

༢༠༠༢-ད་ལྟ་ཡོད།

ཁ མོང་སྒར་རྫོང་གི་ཁྲིམས་དཔོན་རིམ་བྱོན་གྱི་མཚན་གཤམ་གསལ་ལྟར།
༡		

བསམ་གྲུབ། 			

༡༩༦༩-༡༩༧༧

༣		

བཀྲ་ཤིས་ཚེ་རིང་། 			

༡༩༧༨-༡༩༧༩

༢		
༤		
༥		
༦		
༧		

༨		
༩		
༡༠		
༡༡		
༡༢		
དྲན་གསོ།

རྡོ་རྗེ།				
ཏེ་ཏེ།				
རྡོ་རྗེ།				
མིན་འགྱུར།			

པདྨ་རྒྱལ་མཚན།			
ཆོས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ། 			
ཀ་ཀ་རྡོ་རྗེ། 			
འཕྲིན་ལས་རྡོ་རྗེ།			

བསོད་ནམས་རིན་ཆེན།		
དམ་ཆོས་རྡོ་རྗེ།			

༡༩༧༧-༡༩༧༨
༡༩༧༩-༡༩༨༦
༡༩༨༦-༡༩༨༧

༡༩༦༧-༡༩༩༠
༡༩༩༠-༡༩༩༣

༡༩༩༣-༡༩༩༤

༡༩༩༤-༡༩༩༦
༡༩༩༦-༡༩༩༩
༡༩༩༩-༢༠༠༢

༢༠༠༢-ད་ལྟ་ཡོད།

དྲག་ཤོས་བསམ་གྲུབ་དང་དྲག་ཤོས་བཀྲ་ཤིས་ཚེ་རིང་གཉིས་མོང་སྒར་རྫོང་

བདག་རིམ་བྱོན་དང་ཁྲིམས་དཔོན་རིམ་བྱོན་གཉིས་ཆ་རའི་ནང་ཚུད་ཡོདཔ་ལས་ རྫོང་བདག་
དང་ཁྲིམས་དཔོན་འབྲེལ་བཞག་གི་ཕྱག་ལཱ་གནང་གནངམ་ཨིན་པས།
ཚད་དང་རྫོང་བདག་གི་ལོ་ཚད་གཉིས་ལུ་རྟགས་མི་མཐུན་པས།

ཁྲིམས་དཔོན་གྱི་ལོ་

ད་རེས་ནངས་པར་རྫོང་ཁག་འཛིན་སྐྱོང་ལྟེ་བའི་ཆབ་སྲིད་སྐྱོང་མི་ དྲག་ཤོས་རྫོང་བདག་དང་
མི་མང་བདེ་ཐབས་ཀྱི་དྲང་ཁྲིམས་ཀྱི་རིང་ལུགས་རྒྱུན་སྐྱོང་འཐབ་མི་དྲག་ཤོ ས་ཁྲིམས་དཔོན་

གཞོང་སྒར་རྫོང་དང་མོང་སྒར་རྫོང་ཆགས རབས་རྣ་ལས་འབབ་པའི་ཆུ་རྒྱུན།

ལྷན་རྒྱས་ཚུ་གིས་

རྒྱལ་རབས་བཞི་པ་

གནམ་བསྐོས་ལྷའི་རིགས་ལས་
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འཁྲུངས་མི་འབྲུག་བརྒྱུད་འཛིན་གྱི་

གཞན་ཕན་གྱི་མཛད་བྱ་བཀྲ་བའི་ཐུགས་བསྐྱེད་ལྡན་པ་དཔལ་མི་

དབང་འཇིགས་མེད་སེངྒེ་དབང་ཕྱུག་མཆོག་གི་དགོངས་བཞེད་བཞིན་དུ་
དབང་སྲུང་སྐྱོབ་སྲ་བརྟན་དང་མི་མང་གི་བདེ་ཐབས་ཡར་དྲག་བཟོ་སྟེ་

རྒྱལ་ཁབ་རང་

རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མི་སེར་

ཡོངས་ལུ་ རྒྱལ་ཡོངསདགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་ཀྱི་རེ་དོན་དེ་ དངོས་སུ་འགྲུབ་ཚུགས་
པའི་དོན་ལུ་ ཆབ་སྲིན་འཛིན་སྐྱོང་གི་ཕྱག་ལཱ་ ཉིན་མཚན་ཟླ་འབྲེལ་ཏེ་གནང་ནི་ལུ་བརྩོན་

ཤུགས་དྲག་པོ་བསྐྱེད་པའི་ གྲུབ་འབྲས་བཟང་པོ་བྱུང་དང་འབྱུང་བཞིན་པ་ཡོདཔ་ མི་མང་
ཡོངས་ཀྱིས་མི་མཐོང་ལག་བཟུང་ཡོདཔ་ཨིན།

༡

ཀ༽

ཁ༽

མོང་སྒར་ཆ་འོག་ལ་ཆེན་བཞིའི་གདན་ས་བཅགས་དགོ་པའི་ར་ཁུངས།

ཞབས་དྲུང་འཇིགས་མེད་གྲགས་པའི་སློབ་མ་ གཞུང་མགར་ས་ལས་ཨིན་མི་ཚུལ་
ཁྲིམས་རྒྱ་མཚོ་གིས་ནད་ ཡམས་མུ་གེ་གི་ཁ་གནོན་ལུ་ མོང་སྒར་སྤུངས་བཅའ་
ལ ༼པོ་ཏ་ལ་ལུ་༽གདན་ས་བཅགས་ཏེ་ལྷ་ཁང་བཞེངས་གནང་ནུག

ཀེང་མཁར་ཤེལ་སྟོང་སྦིས་ལས་ཨིན་མི་ཞབས་དྲུང་འཇིགས་མེད་གྲགས་པའི་

སློབ་མ་བླམ་ཤེས་རབ་འབྱུང་ གནས་ཀྱིས་ གཅན་གཟན་དོམ་གྱི་ཁ་གནོན་ལུ་
སྦེ་ སྨྱུག་ཕུ་དགོན་པའི་གདན་ས་བཅགས་གནང་ནུག

ག༽

ང༽

ཐེམ་ནང་སྦིས་ལས་ཨིན་མི་ རྗེ་ཤཱཀྱ་རིན་ཆེན་གྱི་སློབ་མ་ བླམ་ཀུན་བཟང་ཆོས་

འཕེལ་གྱིས་གཅན་གཟན་སྟག་གི་ཁ་གནོན་ལུ་སྦེ་ མོང་སྒར་ལ་རྒྱབ་ ལུ
གདན་ས་དགོན་པ་བཅགས་གནང་ནུག

་

མོང་སྒར་སྐྱིད་བདེ་མཁར་ས་དཀར་ཝང་ལས་ཨིན་མི་ ཞབས་དྲུང་འཇིགས་ མེད་

གྲགས་པའི་སློབ་མ་བླམ་ སངས་རྒྱས་བཟང་པོ་གིས་ དྲེད་པོའི་ཁ་གནོན་ ལུ་སྦེ་
བཙན་ཕུ་ལུ་དགོན་པ་གདན་ས་བཅགས་པའི་ལོ་རྒྱུས་བཤདཔ་ཨིན་པས།
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༢

སློབ་དཔོན་ཀུན་བཟང་ཕྲིན་ལས།

ཞབས་དྲུང་འཇིགས་མེད་གྲགས་པ་སྐུ་འཁྲུངས་ས།

ལྷ་དང་བླ་མའི་ལུང་བསྟན་དང་ མེ་ཏོག་གང་ལ་ཕོག་པའི་ལྷ་སྐལ་ སྨན་ལྗོངས་ཙན་དན

བཀོད་པའི་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པ་ཕྱོགས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་སྡེས་དར
འཇམ་ཡུག་གཅིག་གིས་ཁྱབ་པར་མཛད་མི་ མཐུ་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ངག་དབང་རྡོ་རྗེ

བདུད་འཇོམས་ཀྱི་ཐུགས་སྤྲུལ་འཇིགས་མེད་གྲགས་པ་སྐུ་འཁྲུངས་ས་དེ་ མོང་སྒར་ཝེང
མཁར་ལུ་ཨིན་མས།

དྲན་གསོ། བཀྲ་ཤིས་གཡང་རྩེ་འབུམ་སྡེ་གླིང་ལུ་སྐུ་འཁྲུངས་པའི་ཤུལ་ལས་ ཕ་མའི་མི་ཚན
ལས་བརྟེན་མོང་སྒར་ཝེང་མཁར་ལུ་བྱོན་ཏེ་གཞིས་ཆགས་ཡོད་པའི་ཁུངས་བཤད་ཨིན་པས།

༣

ཨ་ནེའི་མཆོད་རྟེན་བཟང་མོའི་གདན་ས།

གཏེར་སྟོན་རྒྱལ་པོ་ལྔའི་ཡ་གྱལ་ ཨོ་རྒྱན་པདྨ་གླིང་པའི་གདུང་རྒྱུད་ལས་སྐུ་འཁྲུངས་མི

མཁའ་འགྲོ་མ་ཀུན་གྱི་གཙོ་མོ་ བསམ་བཞིན་དུ་མིའི་གཟུགས་ལུ་སྤྲུལ་ཏེ་བྱོན་མི་ ཨ་ནེ

མཆོད་རྟེན་བཟང་མོ་དེ་གིས་ དུས་རབས་ ༡༥ པའི་ནང་གདུལ་བྱའི་སྐལ་བ་དང་བསྟུན་ཏེ

མོང་སྒར་དགྲ་མེད་རྩེ་ལུ་གདན་ས་བཅགས་གནང་ནུག གཏེར་སྟོན་པདྨ་གླིང་པའི་དག་སྣང

དགྲ་མེད་རྩེའི་རྔ་འཆམ་བྱིན་རླབས་དང་ མཚན་ཁ་མ་ཉམས་པར་ཡོད་མི་ མཚན་སྙན་ཅན
དེ་བླ་མ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་ འགོ་ཐོག་བཙུགས་གནང་ས་དང་ཨ་ནེ་མཆོད་རྟེན

བཟང་མོའི་སྐུ་གདུང་ཡང་དེ་ཁར་བཞུགས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན། དེ་ལས་ཞབས་དྲུང་འཇིགས་མེད
ནོར་བུ་དངའཇིགས་མེད་ཆོས་རྒྱལ་གཉིས་སྐུ་འཁྲུངས་ས་ཡང་དགྲ་མེད་རྩེ་ལུ་ཨིནམ་ལས
ཤར་ཕྱོགས་དགྲ་མེད་རྩེ་ཨུ་རྒྱན་རྣམ་གྲོལ་ཆོས་གླིང་ལྷ་ཁང་འདི་རྩ་ཆེན་གཅིག་ཨིན་པས།

༤

སློབ་དཔོན་ཤེས་རབ་རྡོ་རྗེ་སྐུ་འཁྲུངས་ས།

གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་རྟོགས་ལྡན་ཤཱཀྱ་ཤྲཱིའི་སློབ་མ་ མཁས་པ་དང་གྲུབ་པའི་ཡང་རྩེར་
སོན་པ་ཡེ་ཤེས་འཇའ་ལུས་ཀྱི་སྐུ་ཅན་མ་ཎི་དང་ བཛྲ་གུ་རུའི་གཟུངས་སྔགས་ཚུ་ ཞལ

ལས་གསུངས་ཙམ་གྱིས་དུང་འཁོར་ཚུ་ རང་འཁོར་བྱོན་ཚུགས་མི་ འཕྲིན་ལས་ཀྱི་གདུལ
སྐལ་བལ་ཡུལ་ལུ་བབས་ཏེ་ འཕགས་པ་ཤིང་ཀུན་ལུ་བཞུགས་ཏེ་ འགྲོ་དོན་བསྐྱངས་མི

གཞོང་སྒར་རྫོང་དང་མོང་སྒར་རྫོང་ཆགས རབས་རྣ་ལས་འབབ་པའི་ཆུ་རྒྱུན།
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ཡོངས་གྲགས་ལུ་ འབྲུག་པ་རིན་པོ་ཆེ་ཟེར་མཚན་གྱི་སྙན་གྲགས་ཡོད་མི་ལུ་ སློབ་དཔོན
ཤེས་རབ་རྡོ་རྗེ་དེ་ སྐུ་འཁྲུངས་ས་ མོང་སྒར་ཐེམ་ནང་སྦིས་ལས་ཨིན་མས།

སྔོན་མ་དགོན་པའི་ས་ཁོངས་གཅིག་ཨིན་རུང་ ཤུལ་ལས་གཞིས་གསར་བཙུགས་ཏེ་ད་རེས
གནས་དེ་ གཡུས་ཚན་གྱི་སྦུག་ནང་ཚུད་དེ་ རྩིག་པའི་ཁང་ཤུལ་ཡོད་ཁུངས་དང་ སློབ

དཔོན་ཆོས་འབད་བར་འབྱོལ་བྱོན་པའི་སྐབས་ལུ་ ཁོ་མ་བཞུགས་པའི་ཤུལ་ལུ་ས་ཆ་དེ་ཟ

སྤྱོད་མ་འབད་བར་བཞག་དགོ་པའི་ཞལ་བཀོད་གསུངས་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ད་རེས་ཀྱི་བར
ན་ཡང་ཟ་སྤྱོད་མ་འབད་བར་བཞག་ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་འདུག

དྲན་གསོ། རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་དྲུང་ཆེན་དྲག་ཤོས་ཌག་ཊར་འཇིགས་མེད
སེང་གེ་གི་ཞལ་རྒྱུན་གསུངས་དོན་བཞིན་དུ་བཀོད་ཡོད།

༥

སྦས་ཡུལ་ཨ་བརྒྱ་ནང་གི་གནས།

ཟག་མེད་འཇའ་ལུས་མཆོག་ སངས་རྒྱས་གཉིས་པ་ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེ་གིས་ ཞབས་ཀྱིས
བཅགས་ཤིང་བྱིན་གྱིས་བརླབས་གནང་བ་བསམ་པའི་སྤྱོད་ཡུལ་ལས་འདས་པའི་གནས་

གཏེར་སྟོན་རྡོ་རྗེ་གླིང་པ་གིས་གནས་སྒོ་ཕྱེ་གནང་སྟེ་སྐྱེ་བོ་དད་ཅན་ཚུ་མཐོང་ཐོས་དྲན་རེག

བྱང་ཆུབ་འཐོབ་ནིའི་རྒྱུར་འབྲེལ་བའི་ཨ་བརྒྱ་དང་མོན་ཁ་ཤྲཱི་རྫོང་གི་གནས་འདི་ཡང་མོང་སྒར
རྫོང་ཁག་གི་མངའ་ཁོངས་ལུ་ཡོདཔ་ཨིན།
དྲན་གསོ།

ཀ༽ གོང་ལུ་གཞོང་སྒར་རྫོང་བཞེངས་མི་ ཚངས་པ་ལྷའི་གདུང་གི་ལོ་རྒྱུས་དང་ སྟོང་ཕུའི

རྒྱལ་པོ་གིས་ཡོངས་དཀར་ལ་བརྡལ་དགོཔ་བསྐུལ་བའི་གནད་ཁུངས་དང་དེ་ལས་རྫོང་དཔོན
སྣ་མེད་ལའི་ ལོ་རྒྱུས་ཚུ་འདི་ནང་ཁ་གསལ་མ་བཀོད་པའི་ཁུངས་དེ་ ད་རེས་རྫོང་གཞིས
ཆགས་རབས་ཀྱི་སྐོར་ལས་ཨིནམ་ལས་བརྟེན་བཤོལ་བཞག་ཅི།

ཁ༽ མོང་སྒར་རྫོང་ཁག་ནང་གཞན་ཡང་གཡག་སྒང་ལྷ་ཁང་། ཝེང་མཁར་སྣག་ཚང་ལྷ་ཁང།
ཙ་ཀ་གླིང་ལྷ་ཁང་། ཆ་ལིའི་ལྷ་ཁང་ལ་སོགས་པ་དང་ དེ་ལས་དགོན་སྡེ་དང་གནས་དུས་སྟོན

སློབ་དཔོན་ཀུན་བཟང་ཕྲིན་ལས།
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གྱི་ཚེས་བཅུ་ལ་སོགས་པ་དང་ ཡ་མཚན་ཆེ་བའི་དངོས་གཟུགས་ལེ་ཤ་ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས

འདུག ད་རེས་འདི་ནང་ཡོངས་གྲགས་ཅན་གྱི་མིང་དག་པ་ཅིག་བཀོད་ཡོད་མི་གི་དགོས་པ

དེ་ མ་འོངས་པའི་ཞིབ་འཚོལ་གནང་མི་ཚུ་གི་ ཐུགས་ཀྱི་དྲན་གསོའི་དོན་ལུ་བཀོད་བཀོདཔ
ཨིན་ནོ།། །།

ཞིབ་འཚོལ་འབད་བའི་སྐབས་གཞི་རྟེན་གྱི་ཡིག་ཆས།
༡

༢

གཞོང་སྒར་རྫོང་གི་བཀའ་འགྱུར་གི་དཀར་ཆག

དཔལ་འབྲུག་ཞིབ་འཇུག་ལྟེ་བའི་སློབ་ཀརྨ་ དགེ་ལེགས་དང་རྡོ་རྗེ་དཔལ་འབྱོར་
ཉིས་ཀྱིས་བསྡུ་བསྒྲིགས་འབད་བའི་ཡིག་ཆས་ཟིན་བྲིས།

༣

རྒྱང་ཕུག་བླམ་བྱང་ཆུབ་རྡོ་རྗེའི་ཞལ་རྒྱུན་མོང་སྒར་རབ་སྡེའི་སློབ་དབུ་མཛད་ཡེ་

༤

སློབ་དཔོན་པདྨ་ལ་མཆོག་གིས་བརྩམས་བསྒྲིགས་མཛད་མི་འབྲུག་གསལ་བའི་མེ་

༥

༦
༧

ཤེས་བསྟན་འཛིན་གྱིས་བཏབ་བཞག་ཡོད་མི་ཟིན་བྲིས།

ལོང་།

སློབ་དཔོན་གནག་མདོག་བཤགས་མི་གིས་མཛད་མི་འབྲུག་དཀར་པོ།

རྡོ་རྗེ་བདེ་བ་གིས་བརྩམས་མི་རྗེ་འབངས་འབྱུང་ཁུངས་གསལ་བའི་སྒྲོན་མེ།

ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འབྲུག་གི་ལོ་རྒྱུས་སྡེ་སྲིད་ཁྲི་རབས་དང་རྒྱལ་རབས་ཀྱི་

དཔེ་དེབ།

༨	ལྷོའི་ཆོས་འབྱུང་བློ་གསར་རྣ་རྒྱན།
༩

༡༠
༡༡
༡༢

༡༣

སྐུ་བགྲེས་པ་དམ་ཆོས་ཀྱིས་བཏབ་མི་མོང་སྒར་རྫོང་བཞེངས་ཚུལ་གྱི་ཟིན་བྲིས།

བིཀ་རམ་ ཇི་ཀྲི་ ཧཱསི་རཱཀྲ་གིས་བརྩམས་བསྒྲིགས་འབད་མི་ འབྲུག་གི་རྒྱལ་
རབས།

འཁྲུལ་སྣང་སྦིས་མེས་མེ་ཨུ་རྒྱན་གྱི་ངག་རྒྱུན་
ལས་ ཟིན་བྲིས་རང་གིས་བཏབ་པ།

ཁག་འབག་པ་སངས་རྒྱས་རྡོ་རྗེ་

དྲག་ཤོས་འཇིགས་མེད་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱིས་ཞིབ་འཚོལ་གནང་བའི་ཟིན་བྲིས།

རྗེ་གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་རྣམ་རྒྱལ་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱི་རྟོགས་པ་བརྗོད་པ་དཔག་བསམ་
ལྗོན་ པའི་སྙེ་མ།

གཞོང་སྒར་རྫོང་དང་མོང་སྒར་རྫོང་ཆགས རབས་རྣ་ལས་འབབ་པའི་ཆུ་རྒྱུན།
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༡༤

འཇིགས་མེད་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་གྱི་ངང་ཚུལ་རྣམ་པར་གླེང་བ་སྒྱུ་མ་ཆེན་པོའི་

༡༥

འབྲུག་སྤ་རོ་རིན་ཆེན་སྤུངས་རྫོང་གི་གདན་སའི་ཆགས་རབས།

༡༦
༡༧

རྟོགས་བརྗོད།

དྲག་ཤོས་རྫོང་བདག་གིས་གནང་མི་རྫོང་བདག་རིམ་བྱོན་གྱི་ཐོ།

དྲག་ཤོས་ཁྲིམས་དཔོན་གྱིས་གནང་མི་ཁྲིམས་དཔོན་རིམ་བྱོན་གྱི་ཐོ་བཅས།

186

བཀྲ་ཤིས་གཡང་རྩེ་རྫོང་གི་ཆགས་རབས་དང་དེའི་དགོས་པ།
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སེང་གེ་རྣམ་རྒྱལ།

ལེའུ་དང་པ་ ངོ་སྤྲོད།

སའི་མཐོ་དམའ་རྒྱ་མཚོའི་གནས་ཚད་ལས་མི་ཀྲར་ ༡༠༠༠ དང་ ༥༤༠༠ གི་བར་ན་ཡོད་

པའི་བཀྲིས་གཡང་རྩེ་གི་རྫོང་ཁག་དེ་ ཕྱོགས་བྱང་ཤར་ཁ་ཐུག་ལུ་ཆགས་ཏེ་ ཡོདཔ་ཨིནམ་
ད་ ས་ཚད་འདི་ ཨིས་ཀོ་ཡར་ ཀི་ལོ་མི་ཊར་ ༡༤༣༧ གི་ནང་འཁོད་ཡོདཔ་ཨིན་པས།
རྫོང་ཁག་དེ་ནང་རྒེད་འོག་བརྒྱད་དང་

ཁྱིམ་གུང་གྲངས་

༣༢༩༤

དེ་ལས་མི་རློབས་

༢༥,༤༨༤ དེ་ཅིག་ཡོདཔ་ཨིན་པས (༢༠༠༡ གི་གྲངས་རྩིས་ལྟར་དུ)། རྫོང་ཁག་དེ་རྒྱལ་ས་
ལྟེ་བ་ལས་ཀི་ལོ་མི་ཊར་ ༦༠༠ འི་ནང་འཁོད་དང་ བཀྲིས་སྒང་ལས་ཀི་ལོ་མི་ཊར་ ༥༤ གི་
ནང་འཁོད་གནས་ཡོདཔ་ཨིན་པས།

རྫོང་ཁག་དེ་འཆར་གཞི་ ༧ པའི་ལས་རིམ་འགོ་བཙུགས་མི་དང་འཁྲིལ་ སྤྱི་ལོ་ ༡༩༩༢

ལུ་བཀྲིས་སྒང་རྫོང་ཁག་ལས་སོ་སོ་འཕྱེལ་ཏེ་ རྫོང་ཁག་སོ་སོ་སྦེ་བཟོ་ནུག ཁྲོམ་སྡེ་ལས་ཀི་
ལོ་མི་ཊར་ ༢ དེ་ཅིག་ནང་ རིན་ཆེན་སྒང་གུར་ཆགས་ཡོད་པའི་རྫོང་ག་ནི་བ་གཟི་བརྗིད་ཆེ་

ཏོག་ཏོ་ཡོད་མི་དེ་ སྤྱི་ལོ་ ༡༩༩༧ ལས་རྫོང་ཁག་གི་བདག་སྐྱོང་ཡིག་ཚང་སྦེ་བཟོ་ནུག རྫོང་
གི་སྐོར་ལས་རྒྱས་བཤད་སྦེ་ ལེའུ་བརྒྱད་པ་ནང་བཤད་དེ་ཡོད། འཆར་གཞི་དང་འཁྲིལ་བའི་

ཡར་རྒྱས་ཀྱི་ལཱ་དེ་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་མ་ཚད་ ཚོང་ལཱ་དང་ཁྱིམ་རིགས་རྐྱབ་ནི་ཚུ་ས་གནས་
སོ་སོ་ནང་དར་ཁྱབ་འགྱོཝ་ཨིན་པས།

སྤྱིར་བཏང་ལུ་རྫོང་ཁག་དེ་ནང་མི་སྡེའི་དཔལ་འབྱོར་

ལེགས་ཤོམ་སྦེ་རང་གོང་འཕེལ་འགྱོ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།

རྫོང་ཁག་དེ་གི་ ད་རེས་ཀྱི་གནས་སྟངས་སྐོར་ལས་ ང་བཅས་ཀྱིས་ ལེ་ཤ་བཤད་ཚུགསཔ་

ཨིན་རུང་ ཁྲོམ་ཁ་ལས་ཀི་ལོ་མི་ཊར་ ༤ དེ་ཅིག་ན་ཡོད་པའི་རྫོང་རྙིངམ་དེ་ཁག་ཆེ་ཏོག་ཏོ་
ཨིནམ་ལས་ དེ་ལུ་དག་སྣང་བསྐྱེད་དགོཔ་འདུག རྫོང་དེ་ཁག་ཆེ་ཏོག་ཏོ་ཨིན་རུང་ དེའི་སྐོར་

ལས་ད་ལྟོ་ཚུན་ཚོད་ཡིག་ཐོག་ལུ་བཀོད་དེ་མེདཔ་ལས་ ཐབས་ཤེས་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་ཐོག་ལས་
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ཡིག་ཐོག་ལུ་བཀོད་ནི་དེ་ཁག་ཆེ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་མཐོངམ་མས།

སེང་གེ་རྣམ་རྒྱལ།

རྒྱུ་མཚན་འདི་ལུ་བརྟེན་ཞིབ་

འཚོལ་པ་གིས་ རྫོང་རྙིངམ་དེ་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྲིད་དོན་ལུ་དང་ མི་སྡེ་ ཆོས་ལུགས་ དེ་ལས་
བཀོད་པ་ཚུ་ཁག་ཆེ་ཏོག་ཏོ་ཨིནམ་ལས་

འདི་ཚུའི་སྐོར་ལས་དང་

རྫོང་རྙིངམ་གི་ཆགས་

རབས་སྐོར་ལས་བཤད་པ་རྐྱབ་ནི་ཨིན། འདི་ཚུ་ལེའུ་གསུམ་པ་དང་ བཞི་པ་ ལྔ་པ་དྲུག་པ་
བདུན་པ་ཚུ་ནང་བཤད་པ་རྐྱབ་སྟེ་ཡོད། བསྡོམས་ཀྱི་ལཱ་འདི་ལེའུ་བརྒྱད་ཀྱི་ནང་འཁོད་བཅའ་
སྒྲིག་རྐྱབ་སྟེ་ཡོད།

རྩོམ་བྲིས་འདི་ནང་སྤྱིར་བཏང་ལུ་ ནང་པའི་ཆོས་ལུགས་སྐོར་ལས་དང་ བྱེ་བྲག་ལུ་ཆོས་སྐད་
དང་རྫོང་ཁ་

དེ་ལས་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ལམ་ལུགས་སྲོལ་དང་

ཡིད་ཆེ་ཚུ་ཡོདཔ་ལས་

རྩོམ་བྲིས་ལྷག་མི་ཚུ་གིས་འདི་ཚུའི་སྐོར་ལས་མཁྱེན་རྒྱ་ཡོདཔ་འོང་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།

དབྱིན་

སྐད་ནང་མེད་པའི་མིང་ཚིག་གི་རིགས་ ཆེད་དུ་མངགས་ཏེ་རང་ ཟུར་སྦྲགས་སྦེ་བཙུགས་ནི་
གི་དཔའ་བཅམ་ཡི། ཨིན་རུང་རྫོང་ཁ་གི་མིང་ཚིག་དེ་ཚུ་ རོ་མ་ནའི་ཟེ་ཤན་འབདཝ་ད་ རྫོང་

ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ ལམ་ལུགས་དང་འཁྲིལ་འབད་འབདཝ་ཨིན། དེ་ལས་ཁུངས་
གཏུགས་ཡིག་ཆས་དོན་ལས་ རྩོམ་བྲིས་པ་-ཚེས་གྲངས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་ལག་ལེན་འཐབ་ཅི་
ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།

ངེའི་རྩོམ་བྲིས་ནང་

རྫོང་དེ་ག་གིས་དང་ནམ་བཞེངས་བཞེངསམ་ཨིན་ནའི་སྐོར་ལས་ཡང་

ཞིབ་འཚོལ་འབད་ཡི། དེ་འབདཝ་ད་ ཞིབ་འཚོལ་སྐབས་ག་ཅི་བཟུམ་གྱི་ཐབས་ཤེས་ལག་
ལེན་འཐབ་ཅི་ག་དང་ ཞིབ་འཚོལ་གྱི་གནས་ཚུལ་ག་ཏེ་ལས་ཐོབ་ཅི་ག་ཚུའི་སྐོར་ལས་ སྔོན་
གོང་ལས་བཤད་ནི་འདི་ཁག་ཆེ་ཏོག་ཏོ་ཨིནམ་ལས་
ནངབཤད་ནི་ཨིན།

འདི་ཚུའི་སྐོར་ལས་ལེའུ་གཉིས་པའི་

ལེའུ་གཉིས་པ། ཞིབ་འཚོལ་ཐབས་ཤེས་དང་ གནས་ཐོ་གི་འབྱུང་གཞི།

ཞིབ་འཚོལ་ཐབས་ཤེས་ནང་གཙོ་བོ་རང་ དྲི་བ་དྲིས་ལན་དང་ས་གནས་ལྟ་རྟོག་

དེ་ལས་

ཡིག་སྣོད་དབྱེ་ཞིབ་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་ཨིནམ་ད་ ལམ་ལུགས་དང་མ་འཁྲིལ་བའི་དྲི་བ་དྲིས་
ལན་ མི་རྒན་ཤོས་ ༡༡ དང་མཉམ་ ཉིནམ་བཞི་གི་རིང་ལུ་ལེན་ཡི་ཟེར་ཞུ་ནི། འདི་ཚུ་ཟུར་

བཀྲ་ཤིས་གཡང་རྩེ་རྫོང་གི་ཆགས་རབས་དང་དེའི་དགོས་པ།
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སྦྲགས་སྦེ་བཀོད་དེ་ཡོད། དྲི་བ་དྲིས་ལན་དོན་ལུ་མི་ངོམ་ཚུ་མི་གཞན་གྱི་བྱིན་མི་གནས་ཚུལ་
དང་འཁྲིལ་བཙགས་འཐུ་འབད་ཡི། དེ་ལས་དྲི་བ་དྲིས་ལན་གྱི་དུས་ཚོད་ཆུ་ཚོད་གཅིག་ལས་

ལྔ་ཚུན་འགོར་ཡི། མི་ངོམ་ལ་ལུ་ལས་ གནད་དོན་མཐིལ་ཕྱིན་ཐོབ་ཐབས་ལུ་ ལོག་ཅི་ལོག་

ཅི་རང་ དྲི་བ་དྲིས་ལན་འབད་ཡི། ཀོ་ཧེན་དང་མེ་ནིའོན་ (༡༩༩༧)གི་མི་སྡེའི་ཞིབ་འཚོལ་པ་

ལུ་ ཚུལ་མཐུན་ཐོག་ལས་ཞིབ་འཚོལ་གྱི་ ཉེན་བརྡ་འབད་དོ་བཟུམ་ ཞིབ་འཚོལ་ཚུལ་
མཐུན་ཐོག་ལས་ འབད་ནིའི་བརྩོན་ཤུགས་བསྐྱེད་ཅི། ཤོག་གོ་གུར་འབྲི་ནི་དེ་ དྲི་བ་དྲིས་
ལན་གྱི་གྲ་བཟུང་ཐབས་ཤེས་ངོ་མ་སྦེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཅི།

གནས་ཚུལ་བསྡུ་ལེན་འབྱུང་རྩ་དཔེར་ན་ ཀི་དེབ་དང་ཡིག་སྣོད་དེ་ཚུ་ལས་ གནས་ཐོ་ཐོབ་

པར་ལཱ་ཁག་བཏང་ཡི། རྫོང་གི་སྐོར་ལས་བཤད་པ་རྐྱབ་ཡོད་པའི་ རྩོམ་རིག་ཨ་ཙི་ཅིག་བ་

མིན་འདུག

རྩོམ་རིག་ནང་ཡོད་པའི་ཚེས་གྲངས་དང་

མིང་ཚུའི་ཐེད་གཏན་འཁེལ་བཟོ་

ཐབས་ལུ་སྨྲ་འབེབས་དང་སྐྱོན་བརྗོད་འབད་ཡི་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།

གནས་ཚུལ་གྱི་འབྱུང་རྩ་ངོ་མ་རང་ དྲི་བ་དྲིས་ལན་དང་ལྟ་རྟོག་དེ་ལས་ རྩོམ་རིག་དག་པ་
ཅིག་ཨིན་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན། གྲངས་མིན་སྤུས་ཚད་(ཀོ་ལི་ཀྲེ་ཀྲིཝ་) ཀྱི་གནས་ཐོ་དབྱེ་དཔྱད་

འབདཝ་ད་གནས་ཐོ་འབྱུང་རྩ་གསུམ་ ཟུར་གསུམ་ལུ་འབག་ཐོག་ལས་འབད་ཡི། དེ་ལས་

ངག་ཐོག་ལས་ཡང་ཁ་སྐོང་བཀལ་ཡི། ས་གནས་ལྟ་རྟོག་སྐབས་ ཡིག་ཐོག་ལུ་བཀོདཔ་མ་
ཚད་ པར་ཡང་བཏབ་བཞག་ཅི། དེ་ཚུ་ཡང་གཅིག་ཁར་བཙུགས་ཏེ་ཡོད། དེ་སྦེ་བཙུགས་
དགོ་མི་ཡང་ ཡིག་ཐོག་གི་གནད་དོན་དང་ མཚུངསམ་སྦེ་དགོས་པ་ཡོདཔ་ལས་ཨིན། པར་
དང་རི་མོ་བཙུགས་དགོ་མི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་
ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན།

མ་འོངས་པ་ལུ་དཔང་བཞག་བཟུམ་ཅིག་བཏུབ་

དེ་ཚུ་ལེའུ་རེ་རེ་བཞིན་གྱི་ཤུལ་མར་

གནད་དོན་བཤད་པ་རྐྱབ་པའི་

སྐབས་དང་ འཁྲིལ་དགོས་པ་ཡོད་པ་ཅིན་བཙུགས་ཏེ་ ཡོད་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན། (དེ་འབདཝ་ད་
རྫོང་ཁ་ནང་སྐད་བསྒྱུར་འབད་མི་ནང་ པར་དང་རི་མོ་བཙུགས་མ་ཚུགས་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན)།

ལྷ་ཁང་རྙིངམ་གཞན་མི་དང་ ཁ་དབྱེ་བལྟ་ནིའི་མནོ་བསམ་ཡོད་རུང་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་ཡོད་

པའི་གནད་དོན་ཚུ་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ དམིགས་གཏད་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ འདི་བཀོག་བཞག་

སེང་གེ་རྣམ་རྒྱལ།
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ནིའི་དཔའ་བཅམ་མ་ཚད་གོང་གི་ལཱ་ལུ་བརྟེན་ དུས་ཚོད་ཡང་ཐོབ་མ་ཚུགས་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།
ཞིབ་འཚོལ་པའི་བསམ་འཆར་ལྟར་དུ་འབད་བ་ཅིན་
གཏད་གཉིས་ཧེང་བཀལ་རང་

རྩོམ་བྲིས་འདིའི་ཆ་འཇོག་དང་བློ་

འཚོལ་ཞིབ་འབད་བའི་ཐོག་ལས་ལེགས་ཤོམ་བཟོ་ཚུགས་

ཟེར་བའི་མནོ་བསམ་ཡོད་ཟེར་ཞུ་ནི་དང་འབྲེལ་ རྩོམ་བྲིས་འདི་ལྷག་པའི་གནས་སྐབས་ནང་
དྲི་བ་བཀོད་ནི་ལེ་ཤ་སྦེ་འཐོན་འོང་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།

ལེའུ་གསུམ་པ།
རྫོང་དང་འདིའི་ཆགས་རབས།

རྒྱ་ཚད་མི་ཀྲར་༡༩x༡༤x༤༧ཡོད་མི་རྫོང་དེ་

ས་ཆ་སྤོག་ཏོ་རྒྱ་ཚད་མི་ཀྲར་༦༠x༤༥་དེ་ཅིག་

ཡོད་མི་གུར་བཟོ་སྟེ་འདུག རྫོང་དེའི་ཕྱོགས་གཡས་ཁ་ཐུག་ལུ་ གདོང་ཁ་ལས་འབབ་པའི་

གདོང་སྡེ་ཆུ་དང་ ཆུ་དེའི་ཁ་སྟོད་ལུ་ ཉིན་ལམ་ཕྱེད་དང་གཉིས་ཀྱི་ས་ཁར་ ཀུར་སྟོད་མིན་ཇེ་
ཚུ་ཆགས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། དེ་ལས་ཕྱོགས་གཡོན་ཁ་ཐུག་ལུ་ རྫོང་ཁག་འདིའི་ཕྱོགས་
བྱང་ཁ་ཐུག་ལས་བབས་པའི་ གཙང་ཆུ་ཁོ་ལོང་ཆུ་ཟེར་མི་ཡོདཔ་ཨིན་པས། གཙང་ཆུ་དེ་རྫོང་

ཁག་གི་སྦུག་ལས་མར་འགྱོཝ་ཨིན་པས། ཆུ་འདི་གཉིས་ རྫོང་དེའི་རྒྱབ་ཁར་འཛོམས་པའི་
ཤུལ་མར་གཙང་ཆུའི་མིང་ཡང་ཁོ་ལོང་ཆུ་ཟེར་སླབ་ཨིན་པས།

དེ་ནང་ལས་ཁ་ལྷོ་ཕྱོགས་ལུ་

རྫོང་དེའི་ཆགས་ཚུལ་ལུ་བལྟཝ་ད་ཡ་མཚན་ཆེ་ཏོག་ཏོ་འདུག

ག་ཅི་སྦེ་ཟེར་བ་ཅིན་རྫོང་གི་

འགྱོཝ་ད་ རྡོག་གསུམ་ལུ་གྲངས་མེ་ཆུ་དང་ བསྡོམས་ཨིན་པས།

ཕྱོགས་གསུམ་ཆ་ལས་རང་ བྱག་གཡང་གཟར་དྲག་ ཆུའི་མཐའ་མར་ཚུན་ཚོད་འདུག རྫོང་
ཆགས་པའི་ས་གནས་གདམ་ཁ་རྐྱབ་ལུགས་ལུ་

ཡ་མཚན་ཆེ་མི་ཡང་

ས་གནས་གཞན་

ཕྱོགས་བྱང་ཁ་ཐུག་ལུ་ ཀི་ལོ་མི་ཊར་དག་པ་ཅིག་གི་ནང་འཁོད་ ས་ཆ་རྒྱ་སྦོམ་དང་ཐང་སྦེ་
འདུག

འདིའི་སྐོར་འོག་ལས་མར་བཤད་པ་རྐྱབ་སྟེ་ཡོད་མི་ཚུ་གི་གྲལ་ལས་

རྫོང་གི་མིང་དར་ཚུལ་སྐོར་ལས་བཤད་ནི་ཨིན།

དང་པ་རང་

བཀྲ་ཤིས་གཡང་རྩེ་རྫོང་གི་ཆགས་རབས་དང་དེའི་དགོས་པ།
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རྫོང་གི་མིང་དར་ཚུལ།

རྫོང་གི་མིང་གཉིས་སྦེ་དར་ཁྱབ་སོང་མི་ཡང་གྲོང་སྡེ་རྫོང་དང་བཀྲིས་གཡང་རྩེ་རྫོང་གཉིས་

ཨིན་པས།

གྲོང་སྡེ་རྫོང་།

གོང་ལུ་བཤད་དོ་བཟུམ་རྫོང་དེ་གི་གཡས་ཁ་ཐུག་ལས་གྲོང་སྡེ་ཆུ་འགྱོཝ་ཨིན། ཚེ་དབང་དང་

རྡོ་ལངས་གཉིས་དང་གཅིག་ཁར་སྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༢ ཟླཝ་བཅུ་གཅིག་པའི་དབྱིན་ཚེས་༢༨ ཀྱི་
ཉིན་མར་ཁ་སླབ་ད་(ཚེ་དབང་དང་རྡོ་ལངས་ ༢༠༠༢ མི་ངོ་དང་ཁ་སླབ་ ཟླཝ་བཅུ་གཅིག་

པའི་ཚེས་༢༨) ཁོང་གིས་འབད་བ་ཅིན་ རྫོང་གི་མིང་དེ་སྦེ་སླབ་དགོ་མི་ཡང་ གྲོང་སྡེ་ཆུ་རྩ་བ་
ལས་འགྱོཝ་ལས་
སླབ་མི་ནང་

གྲོང་སྡེ་རྫོང་ཟེར་དར་ཁྱབ་སོང་ནུག་ཟེར་ཨིན་པས།

ཁོང་གིས་ཁ་སྐོང་

ཆུ་དེའི་མཐའམ་བདའ་སྟེ་གྲོང་ལུངམ་ཟེར་བའི་གཡུས་ཚན་སྦོམ་ཅིག་ཡང་

ཆགས་སྡོད་སྡོདཔ་བཟུམ་ཅིག་འདུག་ཟེར་ཨིན་པས།

ད་རུང་ཡང་བླམ་རྡོ་རྗེ་ཟེར་བའི་མི་ངོ་

དང་སྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༢ ཀྱི་ཟླཝ་བཅུ་གཅིག་པའི་ཚེས་ ༣༠ ལུ་ཁ་སླབ་ད་(བླམ་གནས་བརྟན་
བསྟན་འཛིན་རྡོ་རྗེ་)

(བླ་མ་རྡོ་རྗེ་༢༠༠༢མི་ངོ་ཁ་སླབ་ཟླཝ་བཅུ་གཅིག་པའི་ཚེས་༣༠)གྲོང་

ལུངམ་གཡུས་ཚན་གྱི་མི་ཚུ་གིས་རྫོང་ཉམས་བཅོས་ཞུ་ནིའི་ལཱ་འགན་འབག་སྡོད་ཅི་ཟེར་ཨིན་

པས། ཚེ་དབང་ (༡༩༩༤:༢༦༥) གིས་འབྲུག་གི་གནས་རབས་ནང་ སྡེ་སྲིད་བཞི་པ་བསྟན་
འཛིན་རབ་རྒྱས་ཀྱིས་

སྐུ་རྟེན་གཅིག་སྤྱི་ལོ་

༡༦༩༢

ལུ་གྲོང་ཀྲིར་རྫོང་ལུ་ཕུལ་ཡི་ཟེར་

བཤད་དེ་ཡོད། འབྲུག་གི་གནས་རབས་ནང་ཚུད་མི་གནས་ཐོ་དེ་གིས་ཡང་ རྫོང་གི་མིང་གྲོང་
སྡེ་ཟེར་མི་ལུ་རྒྱབ་སྐྱོར་འབདཝ་ཨིན་མས།

བཀྲིས་གཡང་རྩེ་རྫོང་།

རྫོང་དེ་གི་མིང་བཀྲིས་གཡང་རྩེ་རྫོང་ཟེར་ཡང་ དར་ཁྱབ་འགྱོཝ་མ་ཚད་ ད་རེས་ནངས་པར་

མིང་འདི་ ཡོངས་གྲགས་ལུ་གྱུར་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན་མས། དེ་ལས་འདི་ལུ་རྫོང་མཱན་མ་ཟེར་ཡང་

སླབ་སྲོལ་འདུག བཀྲིས་གཡང་རྩེ་རྫོང་འདི་ ག་གིས་བཞེངས་ཡི་ག ནམ་བཞེངས་ཡོདཔ་
ཨིན་ན་ མིང་ག་དེ་སྦེ་དར་དརཝ་ཨིན་ན་ཚུ་གི་ དབྱེ་དཔྱད་འབད་ཡོད་མི་ནཱ་ལས་མར་བཤད་
ནི་ཨིན།
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རྫོང་ནམ་བཞེངས་ཡི་ག་དང་ག་གིས་བཞེངས་ཡི་ག་གི་སྐོར་ལས་
བསམ་འཆར་དག་པ་ཅིག་ཚུད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན། དེ་ལས་

སེང་གེ་རྣམ་རྒྱལ།

མི་ལ་ལོ་གིས་བྱིན་མི་

པར་གཉིས་པ་ནང་གི་རྫོང་དེ་ ད་

རེས་ནངས་པར་ཡོད་མི་དེ་ཨིནམ་ད་ དེ་ཡང་སྤྱི་ལོ་ ༡༩༧༥ ནང་ རབ་འབྱམས་ཕྲིན་ལས་
དྲུང་པ་སྦེ་སྡོདཔ་ད་ བཞེངས་པའི་རྫོང་དེ་ཨིན་པས། ད་རེས་ཀྱི་རྫོང་དེ་བཞེངསམ་ད་ཧེ་མར་
ཡོད་པའི་དབུ་རྩེ་ཤུབས་བཏང་སྟེ་ཚབ་བཞེངས་བཞེངསམ་ཨིན་པས།

དྲི་བ་དྲིས་ལན་ནང་

བཅའ་མར་གཏོགས་མི་རྫོང་འདི་ཁའི་བླམ་གནས་བརྟན་གླ་རྔ་ཚེ་རིང་དང་གཞན་མི་ཚུ་གིས་
འབད་བ་ཅིན་

ད་རེས་བཞེངས་མི་རྫོང་དེ་ཧེ་མའི་དབུ་རྩེ་ཤུབས་ཏེ་ཚབ་སྦེ་བཞེངས་

བཞེངསམ་ཨིན་ཟེར་ཨིན་པས།

བླམ་སྐལ་བཟང་གིས་བྲིས་མི་རྩོམ་བྲིས་(པར་བསྐྲུན་མ་འབད་མི)ནང་

གཏེར་སྟོན་པད་མ་

གླིང་པ་གིས་ དུས་རབས་བཅུ་བཞི་པའི་ནང་ ད་རེས་ཀྱི་རྫོང་ཡོད་པའི་ས་གནས་ཁར་ རྫོང་

དེ་བཞེངས་བཞེངསམ་ཨིན་ཟེར་བཤད་དེ་འདུག འདི་ནང་ད་རུང་ རྫོང་དེ་ ལྷ་སྲས་གཙང་
མའི་བུ་ གོང་དཀར་རྒྱལ་གྱིས་ བཞེངས་བཞེངསཔ་ཨིནམ་ད་བོད་དམག་ལུ་བརྟེན་གདོང་
ལུངམ་གི་མི་ཚུ་འབྱོལ་འགྱོ་དགོཔ་འཐོན་པའི་ཤུལ་མར་ རྫོང་དེ་ཉམས་སོང་ཡི་ཟེར་བཤད་དེ་

འདུག གཏེར་སྟོན་པད་མ་གླིང་པ་གིས་(བླམ་སྐལ་བཟང་པར་བསྐྲུན་མ་འབད་མི་ནང་)རྫོང་དེ་

བཞེངས་པ་གིས་ཡང་མ་དོ་བར་ མིང་ཡང་བཀྲིས་གཡང་རྩེ་ཟེར་བཏགས་ནུག ས་ཆ་འདི་ལུ་
ཁུངས་དོན་ག་ཅི་ཡོད་ག་བལྟ་ནི་ལུ་ མིང་ཚིག་གཉིས་ལག་ལེན་འཐབ་ནུག གཅིགཔོ་དེ་ས་

གནས་སྦོམ་དང་སྒོ་ཡངས་ཏོག་ཏོ་ཡོད་པའི་ཁུངས་དང་། གཉིས་པ་དེ་ བྱག་གཡང་གཟར་
དྲགས་ལུ་གོཝ་ཨིན་པས།

མནོ་བསམ་གཅིག་ལས་འབད་བ་ཅིན་

བཞེངས་ནིའི་ས་སྒོ་ལངམ་སྦེ་ཡོདཔ་ལས་

ས་ཆ་དེ་ནང་

རྫོང་

མིང་དེ་བཟུམ་བཏགས་བཏགསཔ་བཟུམ་

མཐོངམ་མས། མིང་ཚིག་གཉིསཔ་ཆ་རང་ རྩོམ་རིག་མ་འདྲཝ་ཚུ་ནང་ ལག་ལེན་འཐབ་དོ་

བཟུམ་ ཁྱད་པར་མེདཔ་སྦེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན་པས། རྩེ་ཟེར་མི་དེ་མཐོ་ས་ཅིག་ལུ་སླབ་
ཨིནམ་ད་

བཀྲ་ཤིས་ཟེར་སླབ་དགོ་མི་དེ་བཀྲིས་སྒང་ཉེ་འདབས་ལུ་ཡོདཔ་ལས་

གཡང་རྩེ་ཟེར་བའི་མིང་དར་དགོ་པའི་རྒྱུ་མཚན་འདི་ལུ་བརྟེན་ཨིན་པས།

བཀྲིས་

ཚེ་དབང་ (༡༩༩༤:༢༡༣) གིས་བཤད་མི་ནང་རྫོང་དེ་ སྡེ་སྲིད་གསུམ་པ་ཆོས་རྒྱལ་མི་འགྱུར་
བརྟན་པ་གིས་

ཤར་ཕྱོགས་ཁ་ཐུག་ལུ་བཞེངས་མི་

རྫོང་དྲུག་ལས་གཅིག་ཨིན་ཟེར་ཨིན་

པས། རྩོམ་བྲིས་འབད་མི་གིས་ གཡང་རྩེ་དང་བཀྲིས་གཡང་རྩེ་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ཁྱད་པར་

བཀྲ་ཤིས་གཡང་རྩེ་རྫོང་གི་ཆགས་རབས་དང་དེའི་དགོས་པ།
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མེདཔ་སྦེ་ བཤད་དོ་བཟུམ་མཐོང་མས། ས་གནས་དེ་ལུ་མིང་གཡང་རྩེ་ཟེར་མི་དེ་ སྡེ་སྲིད་
གསུམ་པ་དང་བཞི་པའི་སྐབས་དང་

པའི་སྐབས་ལག་ལེན་འཐབ་སྡོད་ནུག

བཀྲིས་གཡང་རྩེ་ཟེར་མི་དེ་སྡེ་སྲིད་ལྔ་བཅུ་ང་གཅིག་

ད་རུང་ བཀྲིས་གཡང་རྩེ་ཟེར་མི་དེ་ དུས་རབས་བཅོ་བརྒྱད་པའི་ནང་ སླབ་སྲོལ་ཡོདཔ་
བཟུམ་མཐོངམ་མས། དེ་སྦེ་བསམ་འཆར་བཀོད་མི་དེ་ཡང་ རྗེ་མཁན་ཁྲི་རབས་བཅུ་གསུམ་
པ་ཡོན་ཏན་མཐའ་ཡས་ཀྱི་རྣམ་ཐར་

འཇམ་དབྱངས་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་

བཤད་དེ་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ཨིན། དེ་ཡང་

དེ་ནས་ཀུ་རི་ཟམ་པ་བརྒལ་ནས་སྐྱི་ལུ་དྲུང་པའི་སྣག་ཚང་དུ་བཞུགས།
བཀྲིས་གཡང་རྩེའི་རྫོང་དུ་ཕེབས།

བྲིས་མི་འོག་ལུ་

སྡོང་ལ་བརྒལ་ནས་

དེའི་རྟེན་གཙོ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་བཅུ་གཅིག་ཞལ་ཛེ་ཀྲིམ་

ལ་སོགས་པ་མཇལ། རབ་བྱུང་པའི་སྡོར་ཕྱག་འགྱེད་གནང་། རྫོང་དེའི་ཉེ་འདབས་ན་རིགས་
གསུམ་དགོན་པའི་བླ་མ་གཤེགས་པའི་ཐུགས་རྟེན་བྱ་རུང་ཁ་ཤོ ར་གྱི་བཀོད་པ་འདོམ་བཅུ་

གཅིག་གྲུ་བཞི་གསར་བཞེངས་ལ་ལྷན་སྐྱེས་དཔའ་བོ་གཅིག་པའི་རབ་གནས་མཛད། བླ་མ་
དེའི་སློབ་མ་འཁོར་ལོ་བླ་མའི་སྐ་སྐྱེས་ཞིག་རྒྱལ་ཚབ་ཏུ་བསྐོ་བའི་བཀྲིས་མངའ་གསོལ་དང་
དཀྱིལ་ཆོག་ཁྲིད་དཔེ་འགའ་ལུ་གནང་། རིམ་གྱིས་སྒྲིབ་བརྒལ་ནས་ དག་པ་སྦེད་མེད་ཀྱི་
ལུང་པ་ལ་ཞག་དྲུག་ཙམ་བྱས་
སྣ་ཚོང་འདུས་སུ་ཕེབས།

འབྲུག་པ་བརྒལ་ནས་ཟླ་བ་བརྒྱད་པའི་ཚེས་བཅོ་ལྔར་མཚོ་

ལྷོ་པའི་ཚོང་པ་དག་གིས་མཇལ།

འཇམ་དབྱངས་རྒྱལ་མཚན་

མདོ་སྡེ་བྲག་གི་སྐུ་འབག་ཆེན་མོའི་ཞབས་དྲུང་དུ་བྲིས་པ་དགེ་ལེགས་སུ་གྱུར་ཅིག (འཇམ་
དབྱངས་རྒྱལ་མཚན ༡༠༢ མདུན་ཤོག)
རྫོང་གི་མིང་གི་ཐད་ཧེ་མར་རྫོང་དེ་ལུ་

གྲོང་སྡེ་རྫོང་ཟེར་ཞུ་སྲོལ་དང་

ཤུལ་ལས་བཀྲིས་

གཡང་རྩེ་རྫོང་ཟེར་ཞུ་སྲོལ་ཡོད་པའི་སྐོར་ལས་ངེས་ཏིག་ཨིན་པས། ཨིན་རུང་རྫོང་དེ་ལུ་མིང་

བཀྲིས་གཡང་རྩེ་ཟེར་ག་གིས་ བཏགས་ཡི་ག་དང་ ནམ་བཏགས་ཡི་ག་གི་སྐོར་ལས་མཐིལ་
ཕྱིན་འབད་དབྱེ་དཔྱད་འབད་ནི་དེ་ཁག་ཆེ་ཏོག་ཏོ་ཨིན།

རྫོང་དེ་ག་གིས་བཞེངས་ཡི་ག་དང་

ནམ་བཞེངས་ཡི་ག་གཉིས་ཀྱི་སྐོར་ལས་བཤད་པ་རྐྱབ་པ་ཅིན་

ལྷ་སྲས་གཙང་མ་དང་ཁོ་གི་

རིགས་བརྒྱུད་ཚུ་ཡོངས་གྲགས་ཅན་གྱི་མཁར་ ལ་སོགས་པ་བཞེངས་ནི་ལུ་སྐད་གྲགས་ཅན་

སེང་གེ་རྣམ་རྒྱལ།

194

ཅིག་ཨིན་ཏེ་འབད་རུང་ འབྲུག་ལུ་འགོ་དང་པ་བཞེངས་མི་རྫོང་དེ་ སྤྱི་ལོ་ ༡༦༢༩ ལུ་

བཞེངས་པའི་སྐོར་ལས་འབྲུག་གི་གནས་རབས་ནང་ཆ་འཇོག་འབད་འབདཝ་ཅིག་ཨིན།
གོང་དཀར་རྒྱལ་གྱིས་ཡང་ མཁར་གཅིག་བཞེངས་པའི་སྐོར་ལས་འོང་སྲིད་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིནམ་
ད་ དེ་བཀོག་བཞག་མི་ཚུ་ ཤུལ་ལས་རམ་འགྱོ་འགྱོཝ་འོང་ཟེར་མནོཝ་ཨིན་མས།

འབྲུག་ལུ་རྫོང་གི་ལམ་ལུགས་དུས་རབས་བཅུ་གཉིས་པའི་ནང་རྒྱལ་བ་ལྷ་ནང་པ་གིས་འགོ་
བཙུགས་བཙུགསཔ་ཨིན་ (ཆོས་ཚན་དང་ཁྱད་རིག་རྒྱབ་སྐྱོར་ལས་ཚན་ ༡༩༩༨:༣༣)། གྲོང་

སྡེ་རྫོང་དེ་པད་མ་གླིང་པ་གིས་བཞེངས་བཞེངསམ་ཨིན་ཟེར་སླབ་མི་དེ་ལུ་ངོས་ལེན་འབད་
དགོཔ་ཨིན་མི་ཡང་ གཏེར་བཏོན་ནི་ལུ་སྐད་གྲགས་ཡོད་མི་ཚུ་གིས་ ས་གནས་དེ་ཁར་རྫོང་
བཞེངས་བཞེངསམ་འོང་ཟེར་མནོཝ་མས།
ཨིནམ་བཟུམ་མཐོང་ཨིན་མས།

རྫོང་བཞེངས་མི་གི་ཐད་

ག་ཅི་སྦེ་ཟེར་བ་ཅིན་

སྡེ་སྲིད་གསུམ་པ་

ལུང་ཕྱོགས་དེ་ཁར་རྫོང་གཞན་མི་

དཔེར་ན་ བྱ་དཀར་དང་ ལྷུན་རྩེ་ གཡང་རྩེ་ གཞོང་སྒར་བཀྲིས་སྒང་ གཞལམ་སྒང་ཚུ་
ཁོ་གིས་བཞེངས་བཞེངསམ་འབད་ནི་དེ་གིས་ཨིན། (ཚེ་དབང་ ༡༩༩༤:༢༡༣)

སྡེ་སྲིད་གསུམ་པའི་སྐབས་ འབྲུག་པའི་དམག་སྡེ་ཚུ་གིས་ ཤར་ཕྱོགསཔ་ཚུ་ཕམ་བཏང་བའི་
ཤུལ་མར་ དབུས་གཞུང་གི་མངའ་འོག་ལུ་བཙུགས་ཏེ་ རྫོང་དེ་ཚུ་གོ་རིམ་བཞིན་དཔེར་ན་

བུམ་ཐང་རྫོང་དང་ ལྷུན་རྩེ་ བཀྲིས་གཡང་རྩེ་ གཞོང་སྒར་ བཀྲིས་སྒང་ དེ་ལས་གཞལམ་
སྒང་རྫོང་ཚུ་བཞེངས་གནང་ནུག དམག་དང་པ་རང་ བུམ་ཐང་ལུ་སྤྱི་ལོ་ ༡༦༤༧ ལུ་འགོ་

བཙུགསཔ་ཨིན་པས། རྩོམ་རིག་ཚུ་དང་འཁྲིལཝ་དང་ཡང་ གོང་གི་སྤྱི་ལོ་ནང་ ལྷུན་རྩེ་གི་

དམག་སྡེ་ཚུ་ཕམ་པའི་ཤུལ་ལས་

ཁོང་གིས་ལིང་ལིང་ཐང་ན་རྫོང་རྐྱབ་པའི་སྐོར་ལས་བཤད་

དེ་འདུག དར་རྒྱས་ཀྱིས་འབད་བ་ཅིན་ ཁེངས་ལུ་གདུང་ཉ་ཁར་ཕམ་བཏང་ཞིན་ན་ མངའ་
འོག་ལུ་བཙུགས་པའི་རྗེས་དྲན་སྦེ་

རྫོང་གཅིག་བཞེངས་ཡི་ཟེར་ཨིན་པས།

གཞལམ་སྒང་ལུ་ཁེངས་རིགས་རྣམ་གསུམ་སྐྱོང་ནིའི་

འདི་དང་མཉམ་དབུས་ཕྱོགས་དང་ཤར་ཕྱོགས་ཁ་

ཐུག་གི་རྫོང་ཁག་ཚུ་ གཅིག་སྦེ་བཟོ་ནི་དེ་སྤྱི་ལོ་ ༡༦༤༨ ལས་ཚར་དོ་བཟུམ་ཅིག་ཡར་སོང་

ཡི་ཟེར་ཨིན་པས (དར་རྒྱས༢༠༠༡:༡༩༠)། རྒྱལ་རབས་ནང་འབད་བ་ཅིན་ གྲོང་སྡེ་རྫོང་དེ་

ལྷུན་རྩེ་རྫོང་གི་ཤུལ་ལས་དང་ གཞོང་སྒར་དང་བཀྲིས་སྒང་རྫོང་གཉིས་ཀྱི་ཧེ་མར་ བཞེངས་
ཡི་ཟེར་ཚུད་དེ་འདུག

རྫོང་དེ་ཚུ་གཅིག་ཤུལ་གཉིས་སྦེ་གོ་རིམ་བཞིན་བཞེངས་ཐངས་ལུ་

བཀྲ་ཤིས་གཡང་རྩེ་རྫོང་གི་ཆགས་རབས་དང་དེའི་དགོས་པ།
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བལྟ་བ་ཅིན་བཀྲིས་གཡང་རྩེ་རྫོང་དེ་ཡང་ སྤྱི་ལོ་ ༡༦༤༨ ལུ་བཞེངས་བཞེངསམ་བཟུམ་
ཅིག་འདུག་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།

འབྲུག་གི་རྒྱལ་རབས་ནང་མིང་ཅན་གྱི་པད་མ་གླིང་པ་དང་

གཞན་མི་ཚུ་གིས་ དུས་རབས་བཅུ་བདུན་པའི་ཧེ་མར་རྫོང་གཅིག་བཞེངས་བཞེངསམ་ཨིན་
ཟེར་ཁས་ལེན་པ་ཅིན་ ད་ལྟོ་ངོས་ལེན་འབད་ཡོད་མི་ སེམས་རྟོགས་ཁ་རྫོང་ ཞབས་དྲུང་

གིས་རྫོང་དང་པ་སྦེ་བཞེངས་གནང་ཡི་ཟེར་མི་དེ་ ལོག་དབྱེ་དཔྱད་འབད་དགོཔ་འདུག དེ་

ལས་གྲོང་སྡེ་རྫོང་བཞེངས་མི་ སྡེ་སྲིད་གསུམ་པའི་སྐོར་ལས་ཡང་ དབྱེ་དཔྱད་འབད་བལྟ་བ་
ཅིན་ རྫོང་དེ་གིས་འདས་པའི་དུས་རབས་ལེ་ཤ་ནང་ ལཱ་འགན་ག་ཅི་རང་འབག་ཅི་ག་ ཧ་
གོ་ཚུགསཔ་ཨིན་པས།

ལེའུ་བཞི་པ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ལཱ་ལུ་ཁེ་ཕན།

རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ལུ་ཁེ་ཕན་དེ་ ལུང་ཕྱོགས་དེ་ནང་བདག་སྐྱོང་གི་རྩ་བའམ་ལྟེ་བའི་ཐོག་
ལས་ཨིན་མི་དེ་

དུས་རབས་བཅུ་དགུ་པའི་ནང་

ལྷ་སྲས་གཙང་མའི་ཆོས་བརྒྱུད་ཡོངས་

གྲགས་ཅན་ཅིག་དར་བའི་དུས་ཚོད་ཚུན་ཚོད་འགྱོཝ་ཨིན་པས(བླམ་སྐལ་བཟང་པར་བསྐྲུན་

མ་འབད་མི)། དེ་ལས་དེ་དང་མཉམ་ཁམས་དྭངས་བཙན་མཁར་ལ་(ད་ལྟོའི་བཙན་མཁར་ལ་

གྲོང་སྡེ་རྫོང་ལས་ཀི་ལོ་མི་ཊར་ ༢༠ དེ་ཅིག་ནང་ཡོད་མི་)ལུ་ཡང་ ལྟེ་བ་ཆེ་ཤོས་ཅིག་སྡོད་
སྡོདཔ་བཟུམ་ཅིག་འདུག

འགོ་དཔོན་དང་པ།

རྩོམ་རིག་ནང་ལུ་བལྟཝ་ད་ གྲོང་ལུངམ་གི་མི་སེར་ཚུ་གིས་ ཁོང་འགོ་འཁྲིད་འབད་མི་ཅིག་
མེདཔ་ལས་ལྷ་སྲས་གཙང་མའི་བུ་སྦོམ་ཤོས་དེ་

ཁོང་གི་རྒྱལཔོ་སྦེ་འབོ་ཡོད་པའི་སྐོར་ལས་

འཐོནམ་མས། གོང་དཀར་རྒྱལ་གྱིས་ ཁོང་གིས་བྱོན་ཞུ་འབད་མི་དེ་ལུ་སྙན་གསན་མི་གིས་
ཡང་མ་དོ་བར་ མར་ལྷོད་པའི་ཤུལ་ལས་ གོང་ལུ་བཤད་མི་གྲོང་སྡེ་རྫོང་ཟེར་མི་ཡང་བཞེངས་
གནང་ཡི་ཟེར་ཨིན་པས། དྲག་ཤོས་བསྟན་འཛིན་རྡོ་རྗེ་གིས་བྲིས་མི་རྒྱལ་རབས་ནང་ཡང་དེ་
སྦེ་འོང་སྲིད་པའི་སྐོར་ལས་བཤད་དེ་འདུག

ཁྱོད་རང་གསུམ་ཡང་དེ་ལྟར་གྱིས་ཤིག་གསུངས་ནས། དེ་ཡང་གནས་སྐབས་དང་བསྟུན་ནས་

སེང་གེ་རྣམ་རྒྱལ།
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རུས་ཀྱི་མིང་བཏགས་པ་ལ་ཁྲི་བརྟན་དཔལ། སྲས་ཀྱི་ཐོག་མར་འཁྲུངས་པའི་རྗེ་རྒྱལ་པོ་ལྟར་
བཀུར་བས་ན་རུས་ཀྱི་མིང་ལ་རྗེ་ཟེར་ཅིག

གོང་དཀར་རྒྱལ་དང་དཔལ་བསྐྱེད་དར་གཉིས་

སྲས་མཚེ་མ་གཉིས་མཉམ་པོར་སྦྱར་ནས་འཁྲུངས་པའི་ན་

རུས་ཀྱི་མིང་ལ་སྦྱར་ཟེར་ཅིག་

བརྟན་དཔལ་གྱི་རྒྱལ་ས་བཟུང་བས་སྲས་གནམ་བསྐོས་ལྡེ།

དེ་ཉིད་ཀྱིས་ཡབ་མེས་གོང་མ་

གསུངས་ནས།

གོང་དཀར་རྒྱལ་

ཁོ་ལོང་སྟོད་ཀྱི་རྗེ་དཔོན་དུ་སྤྱན་དྲངས་ནས་བྱོན།

ཁྲི་

རྣམས་ཀྱི་ཡིག་ཚང་ལ་གཟིགས་ཤིང་ཕྱག་སྲོལ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དཔེ་བླངས་ནས་མཛད་པས།
ལུང་ཕྱོགས་ཕལ་ཆེར་མངའ་འབངས་ལ་འདུས་ཤིང་དབང་སྒྱུར།
རྒྱལ།(བསྟན་འཛིན་རྡོ་རྗེ། ཤོག་གྲངས་༢༥)

སྲས་ཡང་གུང་རི་

དྲག་ཤོས་བསྟན་འཛིན་རྡོ་རྗེ་གིས་ཁོ་ལོང་སྟོད་ཟེརཝ་ད་ བཀྲིས་གཡང་རྩེ་ལུ་སླབ་ཨིན་པས།

དེ་སྦེ་སླབ་དགོ་པའི་རྒྱུ་ཚན་ཡང་རྫོང་ཁག་དེ་ རྡོག་གསུམ་ལས་བརྩིཝ་ད་ ཁོ་ལོང་ཆུ་གི་ལྟག་
ལུ་ཕོགཔ་ལས་ཨིན་པས། ས་ཆ་དེའི་སྲིད་ཀྱི་སྐོར་ལས་དང་ རྒྱལ་བརྒྱུད་ཀྱི་སྐོར་ལས་ཧཱས་

རཏ་ (༡༩༨༠) དང་སཱི་ནཱ་ (༢༠༠༡) གཉིས་ཀྱིས་ཡང་ བཤད་དེ་འདུག གྲོང་ལུངམ་གི་མི་
སེར་ཆ་ཁྱབ་

ཁོང་རའི་གདམ་ཁ་རྐྱབ་ཡོད་པའི་རྒྱལཔོ་གི་མངའ་འོག་ལུ་དགའ་ཏོག་ཏོ་སྡོད་

སྡོདཔ་ཨིན་རུང་ བོད་དམག་ཡང་ཅིན་ རང་བཞིན་གྱི་རྐྱེན་ངན་ལུ་བརྟེན་ རྫོང་དེ་ཡང་རམ་
འགྱོ་འགྱོཝ་བཟུམ་ཅིག་འདུག

རྫོང་རམ་འགྱོ་དགོ་པའི་སྐོར།

རྫོང་རམ་འགྱོ་དགོ་པའི་ཁུངས་དོན་ལེ་ཤ་འོང་སྲིདཔ་ལས་
རྩོམ་བྲིས་འདི་ནང་བཙུགས་ཡོད།

བསམ་འཆར་བཤད་ནི་ལུ་ངེའི་

བོད་དམག་གིས་རྫོང་དང་མིའི་དགའ་སྐྱིད་ལ་སོགས་པ་

ཐལ་བར་བརླག་བཏང་ཡི་ཟེར་མི་དེ་ཡང་འོང་སྲིདཔ་བཟུམ་ཅིག་འདུག དེ་བསྒང་ཞབས་དྲུང་

ཞལ་བཞུགས་པའི་སྐབས་ (སྤྱི་ལོ་༡༦༡༦-༡༦༥༡) དམག་དེ་ཚུ་ འཕྲལ་འཕྲལ་རང་འདྲོག་
སི་སི་སྦེ་འོང་སྡོད་སྡོདཔ་ཨིནམ་ད་ གོང་དཀར་རྒྱལ་པོའི་རྒྱལ་སྲིད་སྐྱོང་མི་དེ་

ཧེ་མར་

བཟུམ་ཅིག་འདུག བོད་ཀྱི་ས་མཚམས་རྩ་བ་ཨིནམ་ལས་ བོདཔ་དེ་ཚུ་གིས་དབང་བཙོང་
འབད་ནི་དེ་འོང་སྲིདཔ་བཟུམ་ཅིག་འདུག

རྫོང་དེ་བོད་དམག་གིས་ཨིན་རུང་ ཡང་ན་ནང་ནའི་དམག་དང་ རང་བཞིན་གྱི་རྐྱེན་ངན་གྱིས་

བཀྲ་ཤིས་གཡང་རྩེ་རྫོང་གི་ཆགས་རབས་དང་དེའི་དགོས་པ།
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སྦེ་ མེདཔ་སྦོམ་སྦེ་རང་བཏང་བའི་ནང་གསེས་ལས་ དབུ་རྩེ་རྐྱངམ་ཅིག་ ད་ལྟོ་རང་འབུད་

འགྱོ་སག་ས་སྦེ་ལུས་སོང་ནུག རྩོམ་རིག་ནང་མེད་དེ་འབད་རུང་ རྫོང་དེ་མེ་རྐྱེན་ལུ་བརྟེན་
འོང་མི་སྲིད་ཟེར་མི་འདི་ བཀོག་བཞག་མི་ཚུགས། ཡང་ཅིན་ས་ཡོམ་རྐྱབ་པའི་རྐྱེན་ཡང་འོང་

སྲིད། དྲི་བ་དྲིས་ལན་འབད་མི་ཚེ་དབང་དང་ རིན་ཆེན་གཉིས་ (༢༠༠༢སྤྱི་ཟླ་བཅུ་གཅིག་

པའི་ཚེས་༢༨) ཀྱིས་བཤད་མི་ནང་ རྫོང་དེ་ས་ཡོམ་གྱིས་ཚར་དག་པ་ཅིག་རང་མེདཔ་བཏང་

ཡི་ཟེར་སླབ་ཅི། ཁོང་གིས་སླབ་མི་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ས་ཡོམ་དེ་ཉིནམ་དག་པ་ཅིག་ར་ རྐྱབ་
ཅི་ཟེར་སླབ་ཅི། སྤྱི་ལོ་ ༡༩༨༠ ནང་ས་ཡོམ་རྐྱབ་སྟེ་ ད་རེས་ནངས་པ་ཡོད་པའི་ གྱང་
འགག་འགྱོ་མི་ལུ་བལྟ་བ་ཅིན་ ས་གནས་དེ་ས་ཡོམ་འཕྲལ་འཕྲལ་རྐྱབ་པའི་ ལུང་ཕྱོགས་

ཨིན་དོ་བཟུམ་ཡང་འདུག ཧེ་མའི་དུས་རབས་ནང་ གྲོང་སྡེ་རྫོང་དེ་ས་ཡོམ་གྱིས་གནོད་པ་
མངམ་སྦེ་རང་རྐྱབ་ཡོདཔ་འོང་ནི་མས་ཟེར་མནོཝ་མས།

རམ་འགྱོ་འགྱོ་བའི་མཐའ་འཁོར་གྱིས་བཤད་པ་རྐྱབ་ནིའི་གོ་སྐབས་བྱིན་མས། འབྲུག་གཞུང་
གིས་ཟད་འགྲོ་མ་དངུལ་འབུམ་གཅིག་བརྒྱ་བདུན་བཅུ་ལྷག་ཙམ་ཐོག་ལས་

ས་གནས་

རྙིངམ་ནང་རྫོང་རྐྱབ་མིའི་ལས་འགུལ་དེ་ཡང་ འབད་འཕྲོ་སྦེ་རང་ཡོད། ལས་འགུལ་དེ་སྤྱི་ལོ་
༢༠༠༡ ནང་འགོ་བཙུགས་ཏེ་སྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༣ གྱི་ལོ་ཕྱེད་ལུ་མཇུག་བསྡུ་ནི་ཨིན་པས། འགྱམ་
རྡོའི་ལཱ་འབད་བའི་སྐབས་རྡོ་ལེབ་ཚུ་འཚོལ་ཐོབ་ནུག

ས་གནས་ཀྱི་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་

དང་དྲི་བ་དྲིས་ལན་སྐབས་(སངས་རྒྱས་རྡོ་རྗེ་ཁ་སླབ་ ༢༠༠༢ སྤྱི་ཟླ་བཅུ་གཅིག་པའི་ཚེས་
༢༩ ནང) ཁོ་གིས་རྡོ་ལེབ་ལེ་ཤ་སྦེ་བཏོན་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ས་དོང་ཡང་མཐོང་ཡི་ཟེར་ཨིན་

པས། ལོ་རྒྱུས་ཧེང་བཀལ་རང་བཤད་པའི་བསྒང་ཁོ་གིས་ ཞིབ་འཚོལ་པ་ལུ་རྡོ་དང་ས་ལས་
བརྒལ་ ཤིང་རིགས་ཕུད་དོ་ཅིག་ཡང་ མཐོང་ནི་མིན་འདུག་ཟེར་སླབ་ཅི། ས་གནས་དེ་ཁར་
ཆགས་སོང་སོང་བའི་སའི་རྫམ་ཡང་

འཚོལ་ཐོབ་ཅི་ཟེར་ཨིན་པས།

དྲི་བ་དྲིས་ལན་ནང་

བཅའ་མར་གཏོགས་མི་གིས་བྱིན་མི་གནས་ཐོ་དེ་ ངོ་མ་སྦེ་ལྟ་རྟོག་འབད་ཞིན་ན་ ངེས་བདེན་

ཨིན་ན་བལྟ་བའི་ཐོག་ལས་ཐོ་བཀོད་ཚུགས། ས་གནས་དེ་ཁར་ལས་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་མི་
ལུ་བལྟ་སྟེ་ བསམ་འཆར་གཉིས་བཟོ་བཀོད་ཚུགས་པས། དེ་ཡང་དང་པ་རྫོང་གི་བཀོད་དེ་ཚུ་
མི་དང་རང་བཞིན་གང་རུང་གིས་ ཧེ་མར་ལས་རང་མེདཔ་བཏངམ་ལས་ ཤིང་རིགས་ཕུད་དོ་
ཅིག་ཡང་མ་ལུས་པར་རུལ་ཚར་ནུག

གཉིས་པ་དེ་

ཡང་ན་མེ་གིས་འཚིགཔ་དང་ ཤིང་
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རིགས་ཕུད་དོ་ཅིག་ཡང་མེདཔ་བཟོ་བཏང་ཡོདཔ་འོང་ནི་ཨིན་པས།

སེང་གེ་རྣམ་རྒྱལ།

དེ་བཟུམ་གྱི་གནས་ཐོ་

དབྱེ་དཔྱད་འབད་ནི་དེ་ ཞིབ་འཚོལ་པའི་ལྕོགས་གྲུབ་དང་འཁྲིལ་མེན་པར་ ས་གཏེར་མཁས་
མཆོག་ཚུ་གིས་དབྱེ་དཔྱད་འབད་བ་ཅིན་
ཡོདཔ་བཟོ་གཏང་ཚུགས་ནི་ཨིན་པས།

གོང་ལུ་བཀོད་མི་བསམ་འཆར་ཚུ་ངེས་བདེན་

དབུས་གཞུང་གི་མངའ་འོག་ལུ་ཚུད་པའི་སྐོར།
ནུབ་ཕྱོགས་ཧོང་གི་ས་གནས་ཚུ་
ཤར་ཕྱོགས་རྩིབས་བརྒྱད་

ཁོ་རའི་མངའ་འོག་ལུ་བཙུགས་ཚར་ཏེ་ཞབས་དྲུང་གིས་

དབུས་གཞུང་འོག་བཙུག་ནིའི་

དཔའ་བཅམ་ཅི་(ཧཱས་རཏ་

༡༩༨༠། དྲག་ཤོས་རྡོ་རྗེ་༢༠༠༡། ཕུན་ཚོགས་༢༠༠༡། སི་ནཱ་༢༠༠༡། བཀྲིས་༢༠༠༡།)། བླ་

མ་རྣམ་སྲས་ཀྱི་དམག་དཔོན་མཛད་ཐོག་ ཀྲོང་གསར་རྫོང་ལས་བདག་སྐྱོང་འབད་མི་དབུས་
གཞུང་གི་དམག་མི་ཚུ་གིས་

ཤར་ཕྱོགས་ཁ་ཐུག་གི་ས་གནས་ཚུ་གེ་ར་དབང་ཚུགས་ཏེ་

དབུས་གཞུང་གི་འོག་ལུ་བཙུགས་ནུག མཁའ་གླིང་དང་སྟོང་ཕུ་ ཨུ་ཛོ་རོང་གི་དམག་མི་ཚུ་
གིས་ ཁོང་རའི་རྒྱལཔོ་གིས་འགོ་ཁྲིད་ཐོག་ ཉན་མ་བཏུབ་པར་དམག་རྐྱབ་རུང་ འབད་མ་
ཚུགསཔ་ལས་འོག་ལུ་བཙུགས་ནུག ས་གནས་ལ་ལུ་ནང་ལས་དམག་ར་མ་རྐྱབ་པར་དབུས་
གཞུང་གི་འོག་ལུ་འཛུལ་ནུག

གྲོང་སྡེ་བཀྲིས་གཡང་རྩེ་རྫོང་ དབུས་གཞུང་འོག་ཚུད་པའི་

ཤུལ་ལས་ སེང་མའི་རྒྱལཔོ་སྟོང་ལྡན་དང་ ཁོ་རའི་དམག་མི་ཚུ་གིས་ དབུས་གཞུང་འོག་
ལུ་འཛུལ་ནུག (ཚེ་དབང་༡༩༩༤:༡༧༦-༧༧)། གཡང་རྩེའི་མིང་དུས་ཚོད་ཅིག་ལུ་ གཡང་རྩེ་

ཚོ་ལྔ་ཟེར་ཡང་སླབ་སྲོལ་སྡོད་ནུག བླམ་སྐལ་བཟང་ (རྩོམ་བྲིས་མ་འབད་མི་) གིས་འབད་

བ་ཅིན་ ཚོགས་ལྔ་ ཡང་ན་ བདག་སྐྱོང་གི་ས་གནས་ཁག་ལྔ་དེ་ ལྗང་ཕུ་དྲུང་པ་དང་ སྟོང་
ཞང་ཚན་དྲུང་པ་ ལིང་ཆེན་དྲུང་པ་ བེ་ལིང་དྲུང་པ་ དེ་ལས་འོ་མའི་ནང་ ཞི་ལིང་དྲུང་པ་དང་

ལྔ་ཨིན་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་པས། ས་གནས་དེ་ཚུ་གེ་ར་བསྡོམས་ གཡང་རྩེ་གཅིག་སྦེ་བརྩི་
ཚུལ་ལུ་ཁུངས་ཡོདཔ་མཐོངམ་མས།

ཞབས་དྲུང་གིས་ཐུགས་བཞེད་གནང་དོ་བཟུམ་སྦེ་

ས་གནས་སོ་སོ་ནང་རྒྱལཔོ་ལེ་ཤ་ཡོད་

པའི་རྐྱེན་ལས་ འཛིང་འཁྲུགས་ལང་སྟེ་དགའ་སྐྱིད་ངང་ལུ་ སྡོད་མ་ཚུགས་པས། རྒྱུ་མཚན་
འདི་ལུ་བརྟེན་

བདག་སྐྱོང་ལུ་བསྒྱུར་བ་འགོ་དཔོན་

དཔེར་ན་དཔོན་སློབ་དང་རྫོང་དཔོན་

སྤྱི་བླ་ གཉེར་ཆེན་ མགྲོན་གཉེར་ གཟིམ་དཔོན་ གཟིམ་ནང་ དྲུང་ཡིག་ ཤ་གཉེར་ སྒོ་

བཀྲ་ཤིས་གཡང་རྩེ་རྫོང་གི་ཆགས་རབས་དང་དེའི་དགོས་པ།
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ར་པ་རྟ་དཔོན་ དར་དཔོན་ དྲུང་པ་ རྒཔོ་ ལས་ཤན་ལ་སོགས་པ་ རྫོང་ཁག་སོ་སོའི་སྦོམ་
ཆུང་གི་ཚད་དང་འཁྲིལ་བཀལ་བཏང་ནུག

བཀྲིས་གཡང་རྩེ་དེ་

དྲུང་ཚབ་དང་དྲུང་པའི་

བདག་སྐྱོང་འོག་ལུ་ཨིན་རུང་ མཐའ་མཇུག་ལུ་བཀྲིས་སྒང་རྫོང་དཔོན་འོག་ལུ་རྫོང་བདག་མ་
བཀལ་ཚུན་ཚོད་སྡོད་ནུག བཀྲིས་སྒང་ལུ་རྫོང་དཔོན་ཡོད་མི་དེ་ འོག་གི་བརྗོད་ཚིག་ལས་ཧ་
གོ་ཚུགས་པས། གཉེར་ཆེན་དེ་ མི་སློབ་ཆེ་བའི་ཁྲལ་འཛིན་སྐྱོང་འབད་ནི་ལུ་ ཁག་ཆེ་ཏོག་ཏོ་

སྦེ་སྡོད་ནུག བཀྲིས་སྒང་རྫོང་དཔོན་རྡོ་པོ་ལ་ཤི་སོང་བའི་ཤུལ་ལས་ ཚབ་ག་ཡང་མ་བཀལ་
བས།

འདས་པའི་དུས་རབས་ནང་ རྫོང་དེ་རྒྱལ་སྤྱིའི་གནས་ཚད་ནང་ ཡོངས་གྲགས་ཅན་ཅིག་སྦེ་
མ་སྡོད་པས།

དེ་སྦེ་འོང་དགོ་མི་རྒྱུ་མཚན་གཅིག་དེ་

རྒྱལ་ས་ལྟེ་བ་ལས་ཐག་རིང་ནི་དེ་གི་

ཨིནམ་འོང་ནི་མས་ཟེར་མནོཝ་མས། ཨིན་རུང་མཐའ་འཁོར་གྱི་མི་སེར་ཚུ་ལུ་ རྫོང་དེ་རྩ་ཆེ་
ཏོག་ཏོ་ཅིག་སྦེ་སྡོད་ནུག

རྫོང་ཁག་དེ་བོད་ཀྱི་ས་མཚམས་ན་ཨིནམ་ལས་
དགོཔ་ཨིན་པས།

ཁག་ཆེ་བའི་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ལཱ་འགན་འབག་

དཔེར་ན་རྒྱ་མི་གིས་དབང་བཙོང་འབད་བའི་གནས་སྟངས་ནང་བཟུམ་

ཅིག་ཨིན་པ་ཅིན་འགན་ཁག་འབག་དགོཔ་བཟུམ་ཅིག་ཨིན་པས།

དྲི་བ་དྲིས་ལན་ནང་

དབང་མོ་གིས་ དངོས་སུ་འབད་མཐོང་མི་ལོ་རྒྱུས་བཤད་མི་ནང་ སྤྱི་ལོ་ ༡༩༦༢ ཀྱི་དམག་
གི་སྐྱབས་བཅོལ་བ་ བོདཔ་དང་རྒྱ་གར་གཉིསཔ་ཆ་རང་ ལྟོ་མེད་པར་ཤི་ནི་གུ་ལྷོད་མི་གིས་
བཀྲིས་གཡང་རྩེ་གང་སོང་ཡི་ཟེར་ཨིན་པས།

མོ་གིས་དཔྱད་རིག་བཏངམ་ད་

བདག་སྐྱོང་གིས་ཉིནམ་དག་པ་ཅིག་གསོ་ཡི་ཟེར་ཨིན་པས།

དྲུང་ཁག་

བཀྲིས་གཡང་རྩེ་དེ་ བྱང་ཁ་ཐུག་ལུ་བོད་དང་ ཤར་ཁ་ཐུག་ལུ་ཨ་རུ་ན་ཅལ་པཱར་དེཤ་གཉིས་
ཀྱི་ས་མཚམས་ནང་ཨིན་མས།
གཉིསཔ་ཆ་རང་གིས་

འདི་བསྒང་གི་དྲུང་ཁག་དང་

ཁོང་རའི་གནས་ཚད་ནང་

ལཱ་འགན་འབག་སྟེ་རང་ཨིན་པས།

ད་རེས་ཡོད་མི་རྫོང་ཁག་

མཐུན་ལམ་དང་འབྲེལ་བ་བཞག་ནི་ལུ་

འདས་པའི་དུས་རབས་ནང་ཡང་

འགན་འབག་སྡོད་སྡོདཔ་འོང་ཟེར་མནོཝ་མས།

འདི་བཟུམ་གྱི་ལཱ་

སེང་གེ་རྣམ་རྒྱལ།
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བཀྲིས་གཡང་རྩེའི་དྲུང་པ་ཚུའི་སྐོར་ལས།

བཀྲིས་གཡང་རྩེ་དེ་ སྤྱི་ལོ་ ༡༩༩༢ ནང་ རྫོང་ཁག་མ་བཟོ་ཚུན་ཚོད་དྲུང་ཁག་སྦེ་སྡོད་ནུག

ཧེ་མར་དྲུང་པ་སྦེ་ཡོད་མི་ཚུ་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་བལྟཝ་ད་ སྤྱི་ལོ་༡༩༢༧ ལས་འགོ་བཟུང་
དྲུང་པའམ་དྲུང་ཚབ་ཀྱི་ལཱ་འགན་འབག་མི་མི་བཅུ་གཅིག་དེ་ཅིག་
ལ་ལོ་ལུ་མིང་རྫོང་སྲུང་པ་སྦེ་ཡང་ སླབ་སྲོལ་བྱུང་ནུག
མིང་

ལས་འགན་

ཀུན་བཟང་ལྷུན་གྲུབ་

རྫོང་སྲུང་པ་

རྡོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག

,,

བཱ་བུ་དཀར་ཅུང་

,,

ཐེར་ཅུང་

བསོད་ནམས་དཔལ་འབྱོར་

བསོད་ནམས་

ཕྲིས་

,,

རབ་འབྱམས་(དྲུང་པ་)

དྲུང་པ་

ཀུན་བཟང་

༡༩༢

༡༩༤༡

༡༩༥༨

དྲུང་པ་

ཟླ་བ་ལ་

འབྱུང་རྩ:

,,

རབ་འབྱམས་(དྲུང་པ་)

ཚེ་དབང་རྒྱལ་མཚན་

ཚེས་གྲངས་/སྤྱི་ལོ་

༡༩༥༦

རབ་འབྱམས་(དྲུང་པ་)

ཨོ་རྒྱན་ཆོས་འཕེལ་

བདའ་ཟུན་ཚུགས་ཅི།

དྲུང་པ་

བླམ་སྐལ་བཟང་ (རྩོམ་བྲིས་མ་འབད་མི་)

༢༠༠༢ཁ་སླབ་ཐོག་ ཟླ་བཅུ་གཅིག་པའི་ཚེས་༢༩།

༡༩༦༠

༡༩༦༢

༡༩༧༣

༡༩༨༠

༡༩༨༤

༡༩༨༨

༡༩༨༩
དང་དབང་མོ་དང་རྡོ་གླང་གཉིས་

ཞིབ་འཚོལ་ཧེང་བཀལ་རང་འབད་བ་ཅིན་ རྫོང་སྲུང་པ་དང་བདག་སྐྱོང་ལས་འགན་ སྤྱི་ལོ་
༡༩༢༧ གྱི་ཧེ་མར་འབག་མི་གཞན་ཡང་ཧ་གོ་ཚུགསཔ་འོང་ཟེར་མནོཝ་མས།

དྲུང་ཁག་བདག་སྐྱོང་དེ་ རྫོང་དེ་དང་མཐའ་འཁོར་གྱི་ཁྱིམ་ཚུ་ནང་ སྤྱི་ལོ་༡༩༩༢ཚུན་ དེ་ནང་
ལས་ལག་ལེན་འཐབ་སྡོད་ནུག
བརྒལ་མེདཔ་ཨིན་མས།

དེ་བསྒང་དྲུང་ཁག་དེའི་འོག་ལུ་རྒེད་འོག་གཉིས་ལས་

བདག་སྐྱོང་གི་དཀའ་ངལ་སེལ་ནི་དང་མཐུན་རྐྱེན་རིགས་མི་སེར་

གྱི་སྒོ་ཁར་ལྷོད་ནིའི་དོན་ལུ་རྒེད་འོག་བཞི་བཟོ་སྟེ་མིང་ཡང་སྟོད་ཚོགས་དང་ཁམས་དྭངས་

བཀྲ་ཤིས་གཡང་རྩེ་རྫོང་གི་ཆགས་རབས་དང་དེའི་དགོས་པ།
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གཡང་རྩེ་དེ་ལས་འབུམ་སྡེ་གླིང་ཟེར་བཏགས་ནུག

དྲུང་ཁག་སོ་སོའི་ལཱ་འགན་བཟུམ་སྦེ་ བདག་སྐྱོང་དེ་གིས་ཡང་ ཁྲིམས་དང་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་ལཱ་
འགན་རིགས་ཀྱི་མཐུན་རྐྱེན་གྲུབ་སྡོད་ནུག

དྲི་བ་དྲིས་ལན་འབད་མི་

མི་རྒན་ཤོས་ཅིག་

ཁག་གིས་ལཱ་འགན་འབག་པའི་དཔྱད་རིག་བཏངམ་མས་ཟེར་ཨིན་པས།

འདི་བཟུམ་གྱིས་

གིས་འབད་བ་ཅིན་ ཁྲལ་དེ་ཚུ་དྲུང་ཁག་ནང་བཏབ་མ་ཚད་ རྩོད་གཞིའི་རིགས་ཡང་ དྲུང་

ལཱ་འགན་འབག་མི་དེ་ཡང་བཀྲིས་སྒང་དེ་ སྤྱི་ལོ་༡༩༧༦ གི་ཧེ་མར་སྣུམ་འཁོར་ལམ་མེདཔ་
ལས་བརྟེན་ཨིན་པས།

ལེའུ་ལྔ་པ་ རྫོང་དེ་ཆོས་ལུགས་དོན་ལས་ཁག་ཆེ་བའི་སྐོར།
ངེའི་བཤད་པ་ནང་

རྫོང་ནང་ཡོད་པའི་སྐུ་རྟེན་རིགས་དང་རྩ་ཆེ་བའི་གསུང་རྟེན་

འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་བླམ་

དེ་ལས་གནས་པོ་ཚུ་གིས་མི་སྡེ་ནང་ཆོས་དར་ཚུལ་ལུ་

ཕན་ཐོགས་ཅི་ག་གི་སྐོར་ལས་ ན་ལས་མར་བཤད་ནི་ཨིན།

རྫོང་དང་
ག་དེ་སྦེ་

བཅུ་གཅིག་ཞལ་ལྷ་ཁང་།

ཐོག་གསུམ་ཨིན་མི་རྫོང་དེ་ཕྱེད་ཁ་ལས་ལྷགཔ་སྦེ་བཅུ་གཅིག་ཞལ་གྱི་ལྷ་ཁང་ཨིན་པས།
ཁང་མིག་གཅིག་སྦེ་མི་ལྷ་ཁང་ནང་འོག་ལུ་བཀོད་མི་སྐུ་རྟེན་ཚུ་འདུག

ནང་རྟེན་གཙོ་བོ་ཨིན་མི་ བཅུ་གཅིག་ཞལ་ཕིཊ་ཕྱེད་དང་གཉིས་འབད་མི། ཞབས་དྲུང་ཕིཊ་
གསུམ་དང་ཕྱེད།

གུ་རུ་པད་མ་སམ་བྷ་བ་ཕིཊ་གསུམ་དང་ཕྱེད།

སྟོན་པ་ཕིཊ་གསུམ་དང་

ཕྱེད། གུ་རུ་ཉི་མ་འོད་ཟེར་ཕིཊ་གཅིག་དང་ཕྱེད། གུ་རུ་པད་མ་འབྱུང་གནས་ཕིཊ་གཅིག་དང་

ཕྱེད། ད་རུང་ཞབས་དྲུང་ཕིཊ་གཅིག་དང་ཕྱེད་འབད་མི། ལི་ལས་གྲུབ་པའི་སྟོན་པ་རྡོ་ལྡན་མ་
ཕིཊ་གཉིས་འབད་མི། ལི་ལས་གྲུབ་པའི་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཕིཊ་གཅིག་དང་ཕྱེད། ཡི་གུའི་
ཚད་སྦོམ་ནང་དང་

ཤོག་གྲངས་དང་པ་གསེར་ཡིག་ནང་ཡོད་མི་བཀའ་འགྱུར་པོད་གཅིག་

བརྒྱ། ཚད་ཆུང་ཀུ་ནང་བཀའ་འགྱུར་གཅིག་བརྒྱ་བརྒྱད། གཏེར་ཕུར་ལ་སོགས་པ་ནང་རྟེན་
རྩ་ཆེ་ཏོག་ཏོ་ལེ་ཤ་ཡོད་རུང་ ང་གིས་དག་པ་ཅིག་གི་ སྐོར་ལས་རྐྱངམ་ཅིག་ཞུཝ་ཨིན།

སེང་གེ་རྣམ་རྒྱལ།
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བཅུ་གཅིག་ཞལ།

རྫོང་དེ་གི་ནང་རྟེན་གཙོ་བ་རང་བཅུ་གཅིག་ཞལ་དེ་ཨིནམ་ད་ རྟེན་དེ་རྫོང་ནང་ག་དེ་སྦེ་ལྷོད་ཅི་

ག་གི་སྐོར་ལས་བླམ་གནས་བརྟན་གྱིས་གསུང་མི་ནང་ རྫོང་ལས་ཀི་ལོ་མི་ཊར་དག་པ་ཅིག་

གི་ས་གནས་ ཤ་ལི་སྟེང་ཟེར་སར་ ཨང་རྒས་ཅིག་སྡོད་སྡོདཔ་ཨིན་པས། མོ་ཉིནམ་ཨ་རྟག་
ར་ཤིང་འཐུ་བ་འགྱོ་མི་ཅིག་ཨིནམ་ལས་

ཉིནམ་ཅིག་འབདཝ་ད་

མོ་གིས་ཙན་དན་ཤིང་

ཅིག་གི་རྩ་བ་ལས་ སྐད་མར་མུར་ཅིག་རྐྱབ་ས་གོ་ནུག མོ་རའི་བསམ་པ་ལས་འབདན་མི་
གིས་དཀྲོགསཔ་མས་མནོ་སྟེ་ཐང་བཏང་བཞག་ནུག

མོ་ཁྱིམ་ནང་ལོག་པའི་ལམ་ཁར་ཡང་

ད་རུང་སྐད་དེ་གོ་སྟེ་ རྒྱབ་ལོག་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་བལྟཝ་ད་ བཅུ་གཅིག་ཞལ་དང་ འཇམ་

དཔལ་དབྱངས་ དེ་ལས་མཆོད་རྟེན་བཅས་རྟེན་གསུམ་ཡོདཔ་མཐོང་ནུག རྟེན་འདི་ཚུ་ན་ལུ་
ག་གིས་བཞག་བཞགཔ་ཨིན་ན་ཟེར་སླབ་ད་ བཅུ་གཅིག་ཞལ་གྱི་ཞལ་ལས་ ང་བཅས་ནཱ་
ལུ་ག་གིས་ཡང་འབག་མ་འོང་། ང་བཅས་བོད་ལས་མར་ འཕུར་འོང་ཡི་ཟེར་བའི་གསུང་བྱོན་

ཡོདཔ་སྦེ་བཤདཔ་ཨིན་མས། རྟེན་དེ་ཚུ་མོ་གིས་ཁྱིམ་ནང་འབག་པའི་ཤུལ་ལས་ མོ་ཕྱུགཔོ་
ཐལ་མི་དེ་ལུ་

ས་གནས་དེ་ཁའི་མི་ཕྱུགཔོ་གཅིག་ཡོད་མི་དེ་གིས་

མོ་ཕྱུགཔོ་ཐལ་མི་ལུ་

དོགས་པ་ཟ་སྟེ་ ནམ་ཅིག་འབདཝ་ད་མོའི་ཁྱིམ་གྱི་སྒོ་ཅུང་ལས་ཨིབ་བལྟཝ་ད་ རྟེན་དེ་ཚུ་
མཐོང་སྟེ་འཕྱོག་འབག་ནུག མོ་གིས་འདི་གི་སྐོར་ལས་རྒྱལཔོ་ལུ་ཞུཝ་ད་ རྒྱལཔོ་གི་རྟེན་དེ་

ཚུ་ རྫོང་ནང་བཞག་དགོ་པའི་སྐོར་ལས་གསུངས་ཏེ་ དེ་ལས་ཚུར་རྟེན་དེ་ཚུ་ གྲོང་སྡེ་རྫོང་
ནང་བཞག་བཞགཔ་ཨིན་པས།(བླམ་རྡོ་རྗེ་༢༠༠༢ཁ་སླབ་ཐོག་སྤྱི་ཟླ་བཅུ་གཅིག་པའི་ཚེས་

༣༠)

ད་རུང་བླམ་གནས་བརྟན་གྱིས་བཤད་མི་ནང་ རྟེན་གྱི་སྙན་གྲགས་དང་ གནས་ཚུལ་བུམ་
ཐང་ཚུན་ཚོད་ཁྱབ་སྟེ་

བུམ་ཐང་གི་འགོ་དཔོན་གྱིས་ཡང་ ཕར་འབག་སོང་སྟེ་འབདཝ་ད་

གནམ་གཤིས་དུས་ཨ་རྟག་དང་མ་འདྲཝ་སོང་སྟེ་

མི་ལུ་ནཝ་ཚཝ་ཕོག་ཅི་ཟེར་ཨིན་པས།

བཅུ་གཅིག་ཞལ་ཞུ་སའི་མཆོད་བཤམ་གུ་ཡང་རྟགས་ངན་པ་དཔེར་ན་

མཆོད་པའི་ཏིང་ཚུ་

སྐོར་ལས་ཞབས་དྲུང་ལུ་ཞུཝ་ད་

མཆོད་བཤམ་ནང་

ཡང་བཀོག་བཏང་བཏངམ་གི་ཚུལ་ལ་སོགས་པའི་འཇིགས་སྐྲག་ཚུ་བཏོན་ནུག
ཅ་ལ་གསརཔ་ཅིག་འབག་འོང་སྟེ་

འདི་ཚུའི་

བཞག་ནུག་ཟེར་གསུངསམ་ད་ འགོ་དཔོན་གྱིས་འཕྲང་ཞུ་སྟེ་ རྟེན་དེ་ཚུ་ལོག་གྲོང་སྡེ་རྫོང་
ནང་བཀལ་ནུག འཇམ་དཔལ་དབྱངས་དེ་ཤུལ་མར་ ཀུར་སྟོད་སྨིན་རྒྱས་ལྷ་ཁང་ལུ་ཕུལ་ཏེ་

བཀྲ་ཤིས་གཡང་རྩེ་རྫོང་གི་ཆགས་རབས་དང་དེའི་དགོས་པ།

ད་ལྟོའི་བར་ཡང་དེ་ཁར་ཡོད་ཟེར་ཨིན་པས།

ཁང་ནང་ཡོད་ཟེར་ཨིན་པས།

ནང་རྟེན་གཙོ་བོ་དེ་རྗེས་སུ་ཡི་རང་བ་དང་

མཆོད་རྟེན་དེ་
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འབུམ་སྡེ་གླིང་སྟར་འཕེལ་ལྷ་

དད་མོས་ཅན་གྱི་རྟེན་ཅིག་ཨིནམ་ལས་

ཐག་

ད་རུང་བཅུ་གཅིག་ཞལ་གྱི་དགོས་པ་དང་ནུས་པའི་སྐོར་ལས་རྟགས་མཚན་སྟོན་མི་དེ་

ཧེ་

རིང་དང་མཐའ་འཁོར་གྱི་མི་ཆེ་ཆུང་མེད་པར་
གསོལཝ་བཏབ་སྲོལ་འདུག

མཇལ་བར་འོང་སྟེ་

སྐྱབས་དང་མགོན་སྦེ་

མའི་ས་ཡོམ་རྐྱབ་ད་ རྫོང་དེ་རམ་འགྱོ་ནི་གུར་ཐུག་སྟེ་སྡོད་ནུག དེ་བསྒང་བཅུ་གཅིག་ཞལ་
དེ་གར་སོང་མེད་པར་ འཚོལཝ་ད་ སྐུ་དེ་གིས་ ང་འ་ནི་བྱག་ཕུག་ནང་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་རང་

ཡོད་ཟེར་གསུང་བྱོན་པའི་བྱག་ཕུག་འདི་ ཁོ་ལོང་ཆུའི་ཕར་ཁ་ཐུག་ཡོད་པའི་བྱག་ཕུག་དེ་ཨིན་
ཟེར་ ད་ལྟོའི་བར་ཡང་མཇལ་ས་འདུག སྐུ་དེ་ལོག་རྫོང་ནང་གདན་འདྲེན་ཞུ་ནུག

ཚན་རིག་ཁ་ཐུག་ལུ་དབང་ཐལ་མི་མི་ཚུ་གིས་ འདི་བཟུམ་གྱི་ལོ་རྒྱུས་ལུ་ཡིད་ཆེས་ནི་དེ་ ལཱ་

ཁག་གཏང་འོང་། འདི་བཟུམ་གྱི་ངག་ཐོག་གི་ལོ་རྒྱུས་དེ་ཚུ་ རང་བཞིན་བཟུམ་ར་མཐོངམ་
མས།

ལོ་རྒྱུས་དེ་ཚུ་ད་ལྟོའི་བར་ཡང་བཤད་སྲོལ་ཡོདཔ་མ་ཚད་འདི་དང་འཁྲིལ་བའི་ཅ་རྙིང་

ཚུ་མིག་གིས་མཐོང་སར་འདུག

ཚན་རིག་གི་ལཱ་དེ་ཡང་

ཡིད་ཆེས་ལས་འགོ་བཙུགསཔ་

ཨིན། མི་སྡེའི་ཞིབ་འཚོལ་ནང་ ཐེ་ཚོམ་བསྐྱེད་ནི་འགོ་བཙུགས་པ་ཅིན་ ཞིབ་འཚོལ་པ་སྦེ་
མཐར་འཁྱོལ་མི་ཚུགས་ནིའི་ཉེན་བརྡ་འབདཝ་ཨིན།

སྐབས་སུ་བབས་པ་ལུ་གོང་དོན་ལུ་

དགག་པ་རྐྱབ་དགོ་མནོ་རུང་རྩོམ་རིག་གཞན་མེདཔ་ལས་
གཏམ་ལུ་ཆ་བཞག་ནི་ཨིན།

གོང་ལུ་བཤད་མི་ངག་རྒྱུན་གྱི་

སྡེ་སྲིད་བཞི་པ་གིས་ཕུལ་མི་སྐུ་རྟེན་སྐོར།

སྡེ་སྲིད་བཞི་པའི་བཀའ་དང་འཁྲིལ་ སྐུ་རྟེན་ཕུལཝ་ཨིན་རུང་ སྐུ་ག་འདི་ཕུལ་ཡི་ག་ ཐོ་
དེབ་ནང་བཀོད་བཞག་བཞགཔ་མེདཔ་ལས་ ཕོ་ཚོད་དཔག་དགོཔ་འཐོན་སོང་ཡི། སྐུ་རྟེན་

གྱི་ནང་ལས་ སྟོན་པ་རྡོར་གདན་མ་ཕིཊ་གཉིས་དེ་ཅིག་འབད་མི་དང་ ལི་གིས་བཟོ་མི་སྤྱན་

སེང་གེ་རྣམ་རྒྱལ།
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རས་གཟིགས་ཕིཊ་གཅིག་དང་ཕྱེད་འབད་མི་གཉིས་རྙིང་ཤོས་ཨིན་དོ་བཟུམ་མཐོང་མས། ས་

ཐག་རིང་ས་ལས་ བདུན་ཕྲག་ལས་བཅད་ལམ་འགྱོ་སྟེ་འབག་དགོཔ་ཨིན་པའི་གནད་ལས་

གོང་གི་སྐུ་གཉིསཔ་དེ་ སྡེ་སྲིད་བཞི་པ་གིས་ཕུལ་མི་སྐུ་རྟེན་ཨིནམ་འོང་ཟེར་ཕོ་ཚོད་དཔགཔ་
ཨིན།

གསུང་རྟེན་བཀའ་འགྱུར་སྐོར།

བཀའ་འགྱུར་པོ་ཏི་གཅིག་བརྒྱ་ཡོདཔ་ད་

པོ་ཏི་རེ་རེའི་ཤོག་གྲངས་དང་པ་དེ་གསེར་ཡིག་

ཨིན་པས། བཀའ་འགྱུར་རྫོང་དེ་ནང་ག་དེ་སྦེ་ལྷོད་ཅི་ག་གི་སྐོར་ལས་བླམ་གིས་བཤད་མི་ནང་
གསུང་རྟེན་འབྱོན་ཚུལ།

སྔོན་མའི་དུས་སུ་ཡངས་རྩེ་སྦི་མཁར་པ་མི་ཞིག་ཨུ་ཛ་རོང་པས་བསད་བཞག་སྟེ་དེའི་མི་སྟོང་
དགོས་རྒྱུ་ཞེས་བཀྲིས་གཡང་རྩེའི་རྫོང་དཔོན་ནས་དྲི་ཞིབ་སྐབས་

མི་སྟོང་མེད་པར་རྒོད་ཕུ་

ལྷ་ཁང་ཟེར་མི་ས་གནས་ཀྱི་བཀའ་འགྱུར་ པོད་ ༡༡༡ འདིར་ཡངས་རྫོང་དུ་ལེན་པ་དེ་ལྟར་

ཡིན་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ལགས།(བླམ་སྐལ་བཟང་ ཤོག་གྲངས་༣) གཡང་རྩེའི་འགོ་དཔོན་གྱིས་

མི་བསད་པའི་སྟོང་ བཀའ་འགྱུར་པོ་ཏི་ ༡༡༡ དགོ་ཟེར་སླབ་སྟེ་འབད་རུང་༡༠༠ལས་བརྒལ་
མ་སྤྲོདཔ་ཨིན་པས། བླམ་གནས་བརྟན་གྱིས་འབད་བ་ཅིན་ བཀའ་འགྱུར་དེ་རྩ་ཆེ་ཏོག་ཏོ་
རྩིས་ཏེ་ ལོ་རེ་ནང་ཉུང་ཤོས་ཚར་རེ་ལྷགཔ་ཨིན་ཟེར་ཨིན་པས།

གཏེར་སྟོན་པད་མ་གླིང་པ་ཆིབས་སྐྱོད་གནང་ཚུལ།

རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་རྒྱབ་སྐྱོར་ལས་ཚན་ (༡༩༩༨)དང་སཱི་ན་ (༢༠༠༡) གིས་འབད་བ་
ཅིན་

གཏེར་སྟོན་པད་མ་གླིང་པ་དང་ཁོའི་མི་རྒྱུད་ཚུ་ཤར་ཕྱོགས་ཁ་ཐུག་

ནང་པའི་ཆོས་

ལུགས་སྤེལ་ནིའི་ཕྱག་ལཱ་གནང་ཡི་ཟེར་ཨིན་པས། འདིའི་སྐོར་ལས་འོག་ལུ་བཤད་དོ་བཟུམ་
ཨིན།

པད་མ་གླིང་པའི་སྲས་ཀུན་དགའ་དབང་པོ་ཀུར་སྟོད་ལུ་གཞི་བཅགས་ཏེ་

མཁོ་ཆུང་ཆོས་རྗེ་

ཀྱི་མི་བརྒྱུད་འགོ་བཙུགས་ནུག ཁོའི་མི་བརྒྱུད་ཀྱིས་གདུང་དཀར་ཆོས་རྗེ་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ད་

རེས་ཀྱི་རྒྱལཔོ་གི་ཨ་རྒས་ཆེ་བ་འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་ཟེར་མི་དེ་ཁོའི་བརྒྱུད་པ་ཨིན་པས།
ཤུལ་ལས་ཀུན་དགའ་དབང་པོ་བཀྲིས་སྒང་སྦིས་གདུང་ལུ་བྱོན་ཏེ་སྦིས་གདུང་མཁོ་ཆེ་འགོ་

བཀྲ་ཤིས་གཡང་རྩེ་རྫོང་གི་ཆགས་རབས་དང་དེའི་དགོས་པ།

བཙུགས་ནུག
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ཁོའི་མི་བརྒྱུད་གཅིག་གདུང་བསམ་པད་མ་དགའ་ཚལ་ལུ་བྱོན་ཏེ་ཁེ་རི་མཁོ་

ཆེའི་མི་བརྒྱུད་འགོ་བཙུགས་ནུག (རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་རྒྱབ་སྐྱོར་ལས་ཚན་ ༡༩༩༨:༥)
པད་མ་གླིང་པའི་མི་བརྒྱུད་ཀྱི་ཐིག་ཁྲམ་བཟོ་མི་ལས་

ཁོའི་བུ་གཞི་གཅིག་གིས་འབྲུག་ཤར་

ཕྱོགས་ཁ་ཐུག་དབང་ཚུགསཔ་ཧ་གོ་བས། ཤུལ་ལས་སྲས་གཙང་དྲག་གིས་མོང་སྒར་ལུ་ཡ་
གང་ཆོས་རྗེ་དང་ བཀྲིས་སྒང་ལུ་རྡོ་ཕུག་ཆོས་རྗེ་གི་མི་བརྒྱུད་ འགོ་བཙུགས་ནུག གཏེར་
བཏོན་པ་མང་རབས་ཅིག་གཡང་རྩེ་ལུ་བྱོན་དགོ་མི་དེ་
བརྒྱུད་ཀྱིས་

ཀུན་དགའ་དབང་པོ་དང་ཁོའི་མི་

ཀུར་སྟོད་དང་བཀྲིས་སྒང་ལུ་ཆོས་རྗེ་གཞི་བཙུགས་འབད་མི་ལུ་རག་ལསཔ་

ཨིན་པས། གནས་རབས་ཀྱི་བྱ་བ་ལམ་ལུགས་དེ་ གོ་རིམ་དཔེར་ན་ ཀུར་སྟོད་དང་གཡང་
རྩེ་ དེ་ལས་བཀྲིས་སྒང་སྦེ་བྱུང་ནུག

གཏེར་བཏོན་པའི་ཕྱག་ལཱའི་སྐོར་ལས་བཤད་པ་གསུམ་དེ་ཅིག་གི་ཐོག་ལས་གྲོང་སྡེ་རྫོང་དེ་
ཆོས་ཀྱི་ཐོག་ལས་ཁག་ཆེ་ཐངས་སྐོར་འབྲེལ་བ་འདུག
གཏེར་ཕུར་གཅིག་ཡང་གྲོང་སྡེ་རྫོང་ནང་འདུག

གཏེར་བཏོན་པ་ཅིག་གིས་གནང་མི་

གཏེར་ཕུར་དེ་རྫོང་མཇལ་བ་འོང་མི་ཚུ་གིས་

ཕྱག་དབང་ཞུ་སྟེ་འགྱོཝ་ཨིན་པས། དེ་ལས་གཞན་མི་དེ་ དམ་ལུང་ཟེར་ དམ་བཏགས་མི་
རྡོ་ཨིན་པས།

བཀལཝ་ལས་

མིའི་ཁ་བརྒྱུད་ཐོག་ལས་བཤད་མི་ནང་

གྲོང་སྡེ་ཆུའི་བདུད་ཀྱིས་གནོདཔ་

གཏེར་བཏོན་པ་གིས་བདུད་དེ་གུར་རྡོ་བཀོག་བཏང་སྟེ་དམ་ལུ་བཏགས་ཅི་

ཟེར་ཨིན་པས། རྡོ་དེ་འོག་ཐོག་གི་སྒོ་རའི་གྱང་གུར་ མཐོང་ནི་འདུག གཏེར་བཏོན་པའི་ཕྱག་
ལཱ་གསུམ་པའི་བཤད་པ་དེ་སྒོམ་རྐྱབ་རྐྱབ་པའི་སྐོར་ལས་ཨིན་པས། སྒོམ་རྐྱབ་ས་དེ་ རྫོང་དེ་

ལས་ཆུ་ཚོ ད་ཕྱེད་དང་གཉིས་དེ་ཅིག་གྱེན་འཛེགས་ཏེ་འགྱོཝ་ད་ས་གནས་ཐང་སྦེ་ཡོ ད་མི་
མིང་ཡང་པད་མ་གླིང་ཟེར་མི་ནང་ཨིན་པས།

མཚམས་ཁང་གི་གྱང་དེ་

ད་ལྟོའི་བར་ཡང་

མཐོང་སར་འདུག དེ་སྒང་བླམ་གཏེར་བཏོན་པ་སྐད་གྲགས་ཅན་ཅིག་ལུ་ཐལ་ཏེ་མི་ཚུ་ཁོའི་རྩ་
བར་སྤུངསམ་ད་རྒྱལཔོ་ཕྲག་དོག་བསྐྱེད་དེ་སྡོད་ནུག ད་རེས་ནངས་པར་མི་ཚུ་གིས་འབད་བ་

ཅིན་ རྫོང་དེ་ ཡར་བསྐྱེད་མ་བཏགས་པར་ཉེན་ཁག་གཅིག་ཤུལ་གཉིས་ཤུལ་སྦེ་འོང་སྟེ་རམ་

འགྱོ་མི་དེ་བླམ་གཏེར་བཏོན་པ་ཐུགས་མ་དགྱེས་པར་ ཐུགས་སྨོན་ལེགས་ཤོམ་མ་གནངམ་
ལས་མེན་ན་ཟེར་བཤད་སྲོལ་འདུག

སེང་གེ་རྣམ་རྒྱལ།
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མགོན་ཁང་སྐོར།

བཅུ་གཅིག་ཞལ་ལྷ་ཁང་ ཕྱེད་དེ་ཅིག་མགོན་ཁང་ཨིནམ་ད་ འདི་ནང་བདེ་མཆོག་ཡབ་ཡུམ་
དང་ལྕམ་འབྲེལ་གསུམ་དེ་ལས་དམག་ཆས་གོ་ཁྲབ་དང་དཔའ་རྟགས་ཚུ་ཡང་འདུག

གནས་པོ་དགར་དབང་སྐོར།

ས་གནས་ཀྱི་སྐྱབས་ལེན་སའི་གནས་པོ་དགར་དབང་ལུ་མིང་གཞན་ཉི་ལ་བསམ་གྲུབ་ཟེར་
ཡང་སླབ་ཨིན་པས། གནས་པོ་དེ་རྫོང་གི་འོག་གི་ཆུ་རྫིང་གཏིང་རིངམོ་ཡོད་པའི་ བྱག་གཟར་

དྲག་ནང་བཞུགསཔ་ཨིན་ཟེར་ཡིད་ཆེས་བསྐྱེདཔ་ཨིན་པས། གནསཔོ་དེ་ གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་
དང་ པད་མ་གླིང་པ་ཚུ་གིས་ དམ་ལུ་བཏགས་བཏགསཔ་ཨིན་པས།

སྦ་སྒོར་གཅིག་

གནས་པོའི་ ཕོ་བྲང་སྦེ་རྐྱབ་ཡོད་མི་ནང་ སྔ་ཕྱིའི་གསོལ་ཁ་གནས་པོ་དང་མཚོ་སྨན་ འཁོར་

གསུམ་གྱི་དོན་ལུ་ཕུལཝ་ཨིན་པས། འོག་ལུ་བྲིས་ཏེ་ཡོད་མི་གསོལ་ཁའི་གོ་དོན་ གནོད་པ་
མ་བཀལ་བར་སྐྱབས་མགོན་མཛད་ལ་སོགས་པ་

ག་དེ་ཅིག་ལེགས་ཤོམ་ཡོད་ག་གཏིང་

དཔོག་བལྟཝ་ད་ཧ་གོ་ཚུགས་པས།

གསོལ་ཁ།
ཀྱཻ།

སྐབས་གསུམ་གྲོང་ལྟར་ཕུན་ཚོགས་རྒྱས་པའི་ལྟར།

མཁོར་ནས།

།ཀླུ་བདུད་ཆེན་པོ་རྡོ་རྗེ་གར་དབང་རྩལ།

།བཀྲིས་བྲག་རི་རྒྱ་མཚོའི་གློང་

།མཛེས་སྡུག་སྨན་མོ་འཁོར་བཅས་

གནས་འདིར་འབྱོན། །གདོང་ཆུ་ལུ་དཀར་མེ་ཏོག་སྤྲོ་བའི་ངོགས། །བཙན་བྲག་ཞེས་བོད་རྡོ་
རི་གནམ་དུ་གཟེངས།

།དེར་བཞུགས་ཡངས་བཙན་དྲག་པོ་འཁོར་བཅས་ཀྱང་།

གཡོ་བའི་མཆོད་པས་གནས་འདིར་འབྱོན།

།རླུང་རྟ་

།བཀྲིས་ཕོ་བྲང་ཆེན་པོའི་གཡོན་ཕྱོགས་སུ།

།གཡང་ས་ངམ་གྲོག་ཆུ་སྒྲ་ཁོལ་བ་ན། །གནས་པའི་བདུད་པོ་མུན་པར་ཁུ་བའི་གཟུགས། །ཉི་
ལ་བསམ་གྲུབ་འཁོར་བཅས་གནས་འདིར་འབྱོན།

།གཞན་ཡང་ཕུ་རི་ཐན་གདོང་གནས་

མཆོག་འདིའི། །མཐའ་འཁོར་གནས་པའི་ལྷ་བཙན་ཀླུ་སྨན་སོགས།།
ནུས་མཐུ་རྩལ་གྱི་གཏེར་མངའ་མ་ལུས་པ།
འདིར་བྱོན།། བཛྲ་ཨངྒུ་ཤ་ཛ་ཛ༔

།དགྱེས་འཛུམ་མྱུར་བའི་འཕྲུལ་གྱིས་གནས་

བཀྲ་ཤིས་གཡང་རྩེ་རྫོང་གི་ཆགས་རབས་དང་དེའི་དགོས་པ།
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དམ་བཞག་ནི། ཀྱཻ། སྔོན་ཚེ་སློབ་དཔོན་པད་མ་ཡིས། །བོད་ཀྱི་ལྷ་འདྲེ་མ་ལུས་པ། །བཀའ་
སྡོད་ཕོ་ཉར་རྩིས་ལ་ལབ།

།ཁས་བླངས་དམ་ལས་མ་འདའ་ཞིག།

།རྡོ་རྗེ་རིག་འཛིན་པད་

གླིང་གིས། །ཏིང་འཛིན་སྔགས་རྒྱས་ཟིལ་གྱིས་གནོན། །རང་གཟུགས་བསྟན་ནས་སྲོག་སྙིང་

ཕུལ། །ཁས་བླངས་དམ་ལས་མ་མདའ་ཞིག །ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པ་ཡི། །གདན་ས་
སྐྱོང་བའི་གནས་པོ་སྟེ། །མཐུ་རྩལ་སྐྱོང་བའི་དབང་ཕྱུག་ཁྱོད། །མ་གཡེལ་བཅོལ་བའི་ཕྲིན་
ལས་མཛོད། ། (བླམ་གནས་བརྟན།)

ད་རུང་བཤད་པ་གཞན་ཡང་ཡོད་མི་དེ་ རིན་ཆེན་སྒང་ལྷ་ཁང་ནང་ བསྐང་གསོལ་བཏང་ནི་དེ་
ཨིན་པས།

སྐྱེས་ལོ་དྲུག་ཅུ་རེ་གཅིག་ལངས་མི་

གིས་སླབ་དོ་བཟུམ་འབད་བ་ཅིན་

ཤ་དང་ཆུམ་

སྦས་གླིང་གི་གཙོ་འཛིན་ཕུར་པ་ཚེ་རིང་

མར་དེ་ཚུ་རྫོང་ལས་ཐོབ་ཨིན་ཟེར་ཨིན་

པས། རིན་ཆེན་སྒང་དང་ ལུམ་སྒར་ ཤ་ལེང་གི་དྲུང་པ་ཚུ་གིས་འཛོམས་ཐོག་ཁར་ཐོབ་པའི་

མཐུན་རྐྱེན་ཚུ་ལྷ་མོའི་བསྐང་གསོལ་ ལོ་རེ་ལུ་ ཚར་རེ་བཏང་ནིའི་དོན་ལས་ གཙོ་འཛིན་ལུ་
བྱིནམ་ཨིན་ཟེར་ཨིན་པས།
པས།

གསོལ་ཁ་ཕུལ་ནིའི་འགན་ཁག་དེ་སྐང་རྒྱུན་པ་ལུ་ཕོགཔ་ཨིན་

དྲི་བ་དྲིས་ལན་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ཚུ་གིས་

དཔྱད་རིག་བཏང་དོ་བཟུམ་

འབད་བ་ཅིན་ སྤྱི་ལོ་ ༡༩༤༡ ལས་ ༡༩༩༧ ཚུན་ སྐང་རྒྱུན་པ་སྦེ་ཡུན་རིངམོ་སྦེ་སྡོད་མི་
དེ་ ཚེ་འདས་ཡོན་ཏན་རྣམ་རྒྱལ་ཨིན་ཟེར་ཨིན་པས། རྫོང་དེ་གྲྭ་ཚང་གིས་སྤྱི་ལོ་ ༡༩༩༧
ལུ་རྩིས་ལེན་ནུག

ནང་པའི་ཆོས་ལུགས་ལུ་རྒྱབ་སྐྱོར་ག་དེ་ཅིག་ཡོད་ག་དེ་
རམ་ལས་ཧ་གོཝ་ཨིན།

འོག་ལུ་བཀོད་མི་གཞུང་གི་གྲོགས་
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སེང་གེ་རྣམ་རྒྱལ།

སྤྱི་ལོ

ཕྱག་ལཱ

༡༩༩༩

བླམ་གནས་བརྟན་བསྐོས་ཏེ་གྲྭ་ཚང་འགོ་བཙུགས་ནུག

༡༩༨༩

༢༠༠༡

༢༠༠༢

བཀྲིས་སྒང་རབ་སྡེ་གིས་རྩིས་ལེན་འབད་དེ་སྐང་རྒྱུན་པ་བསྐོས་ནུག
གྲངས་༣༥་འབད་མི་ཡང་བཙུགས་ནུག

དགེ་སློང་ཞལ་

རྒྱ་བསྐྱེད་གཏང་ནི་འགོ་བཙུགས་ནུག ཤག་སྐོར་རྐྱབ་ནི་འགོ་བཙུགས་ནུག
དགེ་སློང་ཞལ་གྲངས་༡༠༠ལུ་ཡར་སེང་འབད་ནུག

ལེའུ་དྲུག་པ་ རྫོང་དེ་མི་སྡེ་ལུ་དགོས་པ་ཡོད་པའི་སྐོར།

ལེའུ་འདི་ནང་རྫོང་དེ་མི་སྡེ་ལུ་ཕན་པ་ག་དེ་སྦེ་རང་ཡོད་ག་དང་ མི་སེར་དེ་ཚུ་མཉམ་རུབ་ཐོག་
ལས་ལཱ་འབད་ནི་དང་ ལཱ་འགན་བགོ་བཤའ་རྐྱབ་ནི་ཚུའི་སྐོར་བཤད་དེ་ཡོད།

ཉེན་སྲུང་གི་སྐོར།

ཆགས་རབས་དང་འཁྲིལཝ་ད་ རྫོང་དེ་གིས་ དང་ཕུ་མི་དེ་ཚུ་ལུ་ ཉེན་སྲུང་གི་སྐྱབས་འབད་
འབདཝ་ཨིནམ་ཧ་གོ་བས།

གོང་གི་ལེའུ་གཞན་མི་ནང་བཤད་དོ་བཟུམ་སྦེ་

གནས་དེ་ཁའི་མི་སེར་ཚུ་ལུ་

ཉེན་སྲུང་གི་སྐྱབས་དང་

གོང་དཀར་

རྒྱལ་དེ་ ས་གནས་འདི་ནང་རྒྱལཔོ་མཛད་གནང་ཟེར་བྱོན་ཞུ་འབད་ནུག ལོ་རྒྱུས་དེ་ལས་ས་
ལམ་སྟོན་ཚུ་དགོཔ་ཡོད་པའི་སྐོར་

ལས་ཧ་གོ་ཚུགས་པས། ངོ་མ་ལུ་རྫོང་དེ་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་དོན་ལས་དགྲ་རྫོང་འབད་རྐྱབ་རྐྱབ་ཨིན་
པས། རྫོང་དེ་ནང་ལས་བྱང་ཁ་ཐུག་ལུ་མི་ཀྲར་ ༢༠༠ དེ་ཅིག་གི་ས་གནས་ནང་བལྟ་རྫོང་

རམ་འགྱོ་འགྱོ་བའི་ཤུལ་འདུག འདིའི་སྐོར་ལས་ལེའུ་སོ་སོ་ནང་བཤད་དེ་ཡོད། རྫོང་དེ་མི་
སེར་གྱིས་ ཉེན་ཁ་མེད་པའི་ས་གནས་དང་ སྐྱབས་ཐོབ་ཚུགས་པའི་ས་གནས་ཅིག་འབད་
རྩིས་ཏེ་ སྡོད་སྡོདཔ་བཟུམ་འདུག

མི་སེར་གྱིས་ཞབས་ཏོག་ལཱ་ལུ་བཅའ་མར་གཏོགས་པའི་སྐོར།

ཞབས་ཏོག་གི་ལཱ་ དཔེར་ན་ཁྱིམ་རྐྱབ་ནི་དང་ ཉམས་བཅོས་འབད་ནི་དེ་ཚུ་ ཧེ་མ་ལས་རང་

འབད་དེ་ཡོད་པའི་སྲོལ་འདུག ལཱ་རྒྱབ་གླ་རྔ་ཚེ་རིང་གིས་ ངག་ཐོག་བཤད་མི་ནང་ ཁོ་ཨ་

བཀྲ་ཤིས་གཡང་རྩེ་རྫོང་གི་ཆགས་རབས་དང་དེའི་དགོས་པ།
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ལོ་ལོ་ན་དགུ་ལངས་སྡོད་པའི་སྐབས་ བྱང་ཕུ་དང་གཡང་རྩེ་གཉིས་ཀྱི་མི་སེར་ཚུ་གིས་ མི་
མང་ལུ་ཕན་པའི་ཞབས་ཏོག་གི་ལཱ་ནང་

བཅའ་མར་གཏོགས་པའི་སྐོར་ལས་དཔྱད་རིག་

བཏངམ་མས་ཟེར་ཨིན་པས(གླ་རྔ་ཚེ་རིང་༢༠༠༢ངག་ཐོག་ཟླ་བཅུ་གཅིག་པའི་ཚེས་༢༨)། མི་
སེར་དེ་ཚུ་ལུ་རྫོང་དང་གཡུས་ཚན་སོ་སོའི་བར་ན་ལམ་འགྱོ་ནི་དེ་

ཟམ་གཉིས་ཡོདཔ་ལས་

སྟབས་བདེ་ཏོག་ཏོ་ཡར་སོང་ནུག ཁོ་ལོང་ཆུའི་སྦ་ཟམ་(པར་ཨང་ ༦.༡ ལུ་བལྟ) དེ་གིས་

རྫོང་དང་བྱང་ཕུ་ བཙན་མཁར་ དེ་ལས་ཁམས་དྭངས་ཚུའི་མི་སེར་གྱི་བར་ན་ཕར་ཚུར་འགྱོ་
ཚུགས་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།
གསརཔ་རྐྱབ་མི་གིས་
ནུག

ད་ལྟོ་སྤྲིང་ཟམ་རྐྱབ་ཡོད་མི་དང་སྣུམ་འཁོར་ཐལ་བའི་ཟམ་

དང་ཕུ་ལས་ཡོད་པའི་བ་ཟམ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་དེ་མར་ཕབ་སོང་

ད་རུང་བ་ཟམ་གཞན་མི་གྲོང་སྡེ་ཆུ་གུར་རྐྱབ་མི་གིས་ཡང་ སྔོན་མ་གདོང་ལུངམ་དང་ལི་ཆེན་
གཟའ་སྡེ་ དེ་ལས་རབ་བརྟན་ལ་སོགས་པའི་མི་སེར་ཚུ་ལུ་ཕན་ཐོགས་སྦོམ་བྱུང་བྱུངམ་འོང་།
ཁོང་ཆ་ཁྱབ་རྫོང་ནང་འོངམ་ད་ ཟམ་དེ་ལས་འོང་དགོཔ་སྡོད་ནུག
ཁར་ལས་སྣུམ་འཁོར་ཐལ་བའི་ཟམ་བརྐྱབས་ཏེ་

ན་ཧིང་བཞེས་ཧིང་ཅིག་

སྣུམ་འཁོར་ལམ་བསལ་ཏེ་ཡོད་མི་དེ་

ལྷུན་རྩེ་ཨ་བརྒྱ་དང་མཐུད་ནི་སྦེ་ཨིན་པས།

དྲི་བ་དྲིས་ལན་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་མི་གཅིག་གིས་ ད་རེས་ཀྱི་རྫོང་དབུ་རྩེ་དེ་ སྤྱི་ལོ་
༡༩༧༠

ནང་འཁོད་དྲུང་པ་ཕྲིན་ལས་སྐབས་

རྐྱབ་རྐྱབ་ཨིན་ཟེར་སླབ་མས།

དབུ་རྩེ་དེ་

བཞེངས་པའི་བསྒང་ མི་སེར་ཚུ་གིས་ གཞུང་གི་བཀའ་ཨིན་ཟེར་ མེན་པར་ ཁོང་རའི་ལཱ་
འགན་ཨིན་ཟེར་ཞབས་ཏོག་ཞུ་ཞུཝ་བཟུམ་ཅིག་འདུག

ཧེ་མར་དྲུང་ཁག་བདག་སྐྱོང་མིང་ཐོག་ལུ་ས་ཞིང་དང་སྒོ་ནོར་ཚུ་སྡོད་ནུག

ཧེ་མར་དྲུང་པ་

འབད་མི་བསོད་ནམས་ཀྱི་བུམོ་རིན་ཆེན་དབང་མོ་ སྐྱེས་ལོ་ ༤༩ ལང་མི་དང་ བླམ་གཙོ་
འཛིན་དེ་ལས་ཕུར་པ་ཚེ་རིང་ཚུ་གིས་བཤད་མི་ནང་ དྲུང་ཁག་ལུ་སྒོ་ནོར་ ༦༠ ལས་ ༡༠༠
གི་བར་ན་ཡོདཔ་མ་ཚད་

ཆུ་ཞིང་རྒྱ་སྦོམ་སྦེ་ཡང་

དྲུང་ཁག་གི་མིང་ཐོག་ཁར་ཚུད་ཡོད་

ལུགས་ཚུ་བཤདཔ་ཨིན་པས། གཙོ་འཛིན་ (༢༠༠༢ སྤྱི་ཟླ་ ༡༡ པའི་ཚེས་༣༠)གྱིས་ རྫོང་
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གི་དོན་ལས་

མི་སེར་གྱིས་བྱཱ་ལཱ་ཞིང་རྨོ་ནི་དང་

སེང་གེ་རྣམ་རྒྱལ།

ལྕངམ་བཙུགས་ནིའི་ལཱ་ལ་སོགས་པ་

འབད་དེ་སྡོད་ཅི་ཟེར་ཨིན་པས། དམང་ལཱ་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་ནི་དང་ ཚོགས་སྡེའི་མིང་
ཐོག་ཁར་ ས་གཞི་ལ་སོགས་པ་ཡོད་མི་དེ་ རྫོང་ཁག་གཞན་ཁར་ཡང་ཡོདཔ་ཨིན།

དབང་མོ་གིས་ཁ་གསལ་སྦེ་སླབ་མི་ནང་ སྤྱི་ལོ་ ༡༩༦༠ གི་ནང་འཁོད་ མོའི་ཨ་པ་དྲུང་པ་
སྦེ་སྡོད་པའི་བསྒང་གོང་གི་ལམ་ལུགས་ཚུ་མེདཔ་བཟོ་བཏང་ཡི་ཟེར་ཨིན་པས། ས་ཞིང་མང་

ཤོས་ཅིག་གཞུང་གིས་ མོའི་ཨ་པ་ལུ་ སྐྱིད་སྡུག་སྦེ་གནང་མི་དེ་ཚུ་ ད་ལྟོ་ཁོང་གི་མིང་ཐོག་

ལུ་ཡོད་ཟེར་ཨིན་པས། ལོ་ཐོག་དང་སྒོ་ནོར་གྱི་རིགས་ ཞབས་ཀྱི་བཀའ་ཤོག་དང་འཁྲིལ་
བཙོང་བཏང་ཡི་ཟེར་ཨིན་པས།

འ་ནི་བཤད་པ་དེ་འབྲུག་རྒྱལ་གསུམ་པ་གིས་མི་སྡེ་ནང་

བསྒྱུར་བཅོས་འབག་འོང་མི་དང་རྟགས་མཐུན་པས།

ཁོ་གིས་མི་སེར་ཚུ་ལུ་ས་གཞི་བྱིནཔ་

འབྲུག་རྒྱལ་གསུམ་པའི་ཕྱག་ལཱ་བཟང་པོའི་སྐོར་ལས་

ཧཱས་རད་ཀྱིས་བཤད་མི་དེ་འོག་ལུ་

གིས་ཡང་མ་དོ་བར་

བྱ་རོགས་བཀོལ་ནི་གི་ལམ་ལུགས་ཡང་

བཀོད་དེ་ཡོད།

མ་ཆོགཔ་བཟོ་བཏང་ཡི།

སྤྱི་ལོ་ ༡༩༥༢ ལུ་ཁྲི་ཐོག་ཁར་ཕེབས་ཞིན་ན་ འཇིགས་མེད་རྡོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག་གིས་ས་ཞིང་

དབང་ནི་ལུ་བསྒྱུར་བཅོས་འབག་འོང་སྟེ་ ས་ཞིང་ཨེ་ཀར་ ༣༠ ལས་ལྷག་བཞག་མ་ཆོགཔ་
བཟོ་སྟེ་ ཁོ་རའི་ས་ཞིང་ཐེབས་ཡོད་མི་ཚུ་མི་སེར་ལུ་བགོ་སྟེ་བྱིན་ཡི། ས་ཁྲལ་བཏབ་ནི་ཚུལ་
མཐུན་བཟོ་སྟེ་

མི་སེར་ཉམས་ཆུང་ལས་ཁྲལ་བསྡུ་ནི་དགོངས་ཡང་བཏང་ཡི།

བཀོལ་ཏེ་ཕྱུག་པོའི་ཞིང་ཁར་ལཱ་འབད་ནིའི་
ཨིནམ་སྦེ་བརྩིཝ་མ་ཚད་

བྱ་རོགས་

ལམ་ལུགས་དེ་ཡང་ཁྲིམས་འགལ་གྱི་བྱ་བ་

སྲོག་ཐོག་གི་ཉེས་རྒྱ་ཚུ་ཡང་

བཀལ་ནི་མེདཔ་བཟོ་གནང་ནུག

(ཧཱས་རད་༡༩༨༠:༡༣༠) རྒྱལ་ཁབ་ནང་ དེ་བཟུམ་གྱི་ཕྱག་ལཱ་མཛད་གནང་མི་གིས་ གཡང་
རྩེའི་མི་སེར་ལུ་ཡང་ཕན་ནུག

ལོ་ལྟར་དགའ་སྟོན་སྐོར།

གཡང་རྩེའི་མི་སེར་ཚུ་ཚེས་བཅུ་སྐབས་ འཛོམས་འདུ་འབདཝ་ཨིནམ་ད་ འདི་ལོ་ལྟར་གྱི་
སྤྲོ་སྟོན་ལས་རིམ་བཟུམ་ཅིག་ཡང་མཐོང་མས།

གཙོ་འཛིན་ཕུར་པ་ཚེ་རིང་གིས་འདིའི་སྐོར་

ལས་ལོ་རྒྱུས་བཤད་མི་དེ་ འོག་ལུ་ཡོད་དོ་བཟུམ་ཨིན།

གྲོང་སྡེ་ཚེས་བཅུ་དེ་ རང་ཟླ་༨ པའི་ཚེས་༡༥ དང་༡༦ ལུ་བརྩི་སྲུང་ཞུ་བའི་བསྒང་ མགོན་

བཀྲ་ཤིས་གཡང་རྩེ་རྫོང་གི་ཆགས་རབས་དང་དེའི་དགོས་པ།
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པ་སྐང་གསོལ་ཡང་ཕུལ་སྲོལ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ དེ་བསྒང་དྲུང་ཁག་གི་མི་ཐག་རིང་ས་ལས་ཡང་
ཚེས་བཅུ་མཇལ་བར་འོང་དོ་ཡོདཔ་ཨིན། ཚེས་༡༥འི་ཉིནམ་ལུ་ ལྟོ་ཁ་ཚར་བཞི་དང་ཚེས་

༡༦ ལུ་དྲོ་མཛར་དང་ཉིན་མའི་ལྟོ་ཁ་ བདག་སྐྱོང་ཁ་ཐུག་ལས་ ཚེས་བཅུ་ནང་འཛོམས་མི་
གེ་ར་ལུ་བྱིན་སྲོལ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ མི་དེ་ཚུ་སྤྲོ་བ་གི་ཐོག་ལས་ཚེས་བཅུ་མཇལ་བར་འོངམ་ད་

ཉལ་ནི་ཡང་རྫོང་ནང་སྦེ་ཉལཝ་ཨིན་མས། འདི་ཟད་སོང་ལྕི་དྲགས་ཐལ་ཏེ་ ལོ་དག་པ་ཅིག་
ལྟོ་ཁ་བཏང་མི་ཁས་བླངས་འཚོལ་ཏེ་

བདག་སྐྱོང་ལུ་གྲོགས་རམ་འབད་མི་རེ་ཡང་བྱུང་སྟེ་

ཡོདཔ་ཨིན་མས། འདི་བཟུམ་གྱི་སྲོལ་དྲུང་པ་བསོད་ནམས་ཀྱི་སྐབས་ལུ་མེདཔ་བཟོ་ཡི་ཟེར་
ཨིན་མས། (ཚེ་རིང་པི་ ༢༠༠༢ ཁ་སླབ་ཐོག་སྤྱི་ཟླ་བཅུ་གཅིག་པའི་ཚེས་ ༣༠ ལུ་)
རྫོང་དེ་མནོ་བསམ་ཅིག་ལས་དཔྱད་པ་ཅིན་
ཅིག་ཡང་ཨིན་པས།
བཅུགཔ་ཨིན་པས།

ས་གནས་དེ་ནང་གི་མི་སེར་ལུ་ཁག་ཆེ་ཏོག་ཏོ་

རྫོང་ནང་སྦེ་བརྩི་སྲུང་ཞུ་བའི་ཚེས་བཅུ་གིས་

འདི་བཟུམ་གྱི་ལམ་ལུགས་ལུ་བལྟ་བ་ཅིན་

དཔྱད་དེ་ཞབས་ཏོག་ཞུ་བའི་འཐུས་བཟུམ་ཅིག་ཡང་ཨིན་པས།

མི་ལེ་ཤ་འཛོམས་

ཁོང་ར་གིས་དཀའ་བ་

ལམ་ལུགས་འདི་བཟུམ་ས་

གནས་གཞན་ཁར་ཡང་ དུས་ཚོད་དེམ་ཅིག་ཁར་ལག་ལེན་འཐབ་སྲོལ་ཡོད་ག་མེད་ བལྟ་
སྟེ་འབད་བ་ཅིན་ འདིའི་སྐོར་ལས་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ཧ་གོ་ཚུགས་ནི་མས།

ལེའུ་བདུན་པ་ རྫོང་གི་བཀོད་ཀྱི་དགོས་པའི་སྐོར།

རྫོང་དེའི་སྐོར་ལས་དང་ཕུའི་གཏམ་རྒྱུད་དང་ རྫོང་ཁོ་ར་རམ་འགྱོ་མི་ལུ་བལྟཝ་ད་ དང་ཕུ་
རྫོང་དེ་ག་དེ་སྦེ་སྡོད་སྡོདཔ་ཨིན་ན་དབྱེ་བ་དཔྱད་བཅུགཔ་མས།

ལེའུ་འདི་གི་དོན་ཚན་དང་

པའི་ནང་ལུ་ རྫོང་གི་སྐོར་ལས་བཤད་པ་འཆར་སྣང་ལྟར་དུ་རྐྱབ་སྟེ་ཡོད། གཉིས་པ་ནང་རྫོང་

ཁོ་རའི་བཀོད་ལ་སོགས་པ་དང་ ཆགས་ཚུལ་གྱི་འཆར་གཞི་ དེ་ལས་དེ་ཚུའི་དགོས་པ་ཚུའི་

སྐོར་བཤད་དེ་ཡོད། མཇུག་རང་དབུ་རྩེ་དང་ཤག་སྐོར་གྱི་འཆར་གཞི་དང་ དེ་ཚུའི་དགོས་པ་
དུས་འགྱུར་དང་འཁྲིལ་ག་ཅི་རང་ཡོད་ག་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་བཤད་དེ་ཡོད།
པའི་རྫོང་གི་བཀོད་པའི་སྐོར་ལས་ཡང་བཤད་དེ་ཡོད།

དེ་ལས་ད་ལྟོ་ཡོད་
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དང་ཕུ་ གྲོང་སྡེ་བཀྲིས་གཡང་རྩེ་ག་དེ་སྦེ་སྡོད་ཅི་ག་གི་སྐོར།

སེང་གེ་རྣམ་རྒྱལ།

ལེའུ་སོ་སོ་ནང་བཤད་དོ་བཟུམ་སྦེ་ རྫོང་དེ་ ས་སྤོག་ཏོའི་ཐང་ན་བཞེངས་བཞེངསམ་ཨིནམ་
ད་ དབུ་རྩེ་དེ་ཁག་ཆེ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་མཐོངམ་མས། ནང་ན་འཛུལ་ས་ངོ་མ་དེ་བྱང་ཁ་ཐུག་ལས་
ཨིན་པས། ང་བཅས་ར་ནང་ན་འཛུལ་ནི་འབདཝ་ད་ར་ རྫོང་གི་བཀོད་ རམ་འགྱོ་འགྱོཝ་
མཐོང་ནི་འདུག

བཙུགས་ཏེ་ཡོད།

རྫོང་གི་སྐོར་ལས་བཤད་པ་ནང་ བལྟ་རྫོང་དང་ ཁྱིམ་དེ་ཚུའི་སྐོར་ལས་
ཁ་གྱེན་ཆུ་ཚོད་ཕྱེད་དེ་ཅིག་གི་ས་ཁར་ཡོད་མི་བལྟ་རྫོང་དེ་རྩ་བ་ལས་རང་

རམ་སོང་ནུག ས་སྤོག་ཏོ་དམའ་སའི་གུར་ཡོད་པའི་ ཁྱིམ་དེ་ཚུའི་གཞི་འགྱམ་དེ་གྱང་སྒྲིང་
སྒྲིང་ཡོད་རུང་ ཧུམ་ཆི་ཆི་མིན་འདུག ད་རེས་ནངས་པ་ ཚེ་དབང་ (དྲི་བ་དྲིས་ལན་ནང་

བཅའ་མར་གཏོགས་མི་) ཟེར་མི་དང་བཟའ་ཚང་ཚུ་ཚོང་རྐྱབ་སྟེ་སྡོདཔ་ཨིན་པས། འདི་ནང་
ལས་ལམ་དེ་

བལྟ་རྫོང་ལས་སྦེ་

གཏེར་བཏོན་པ་གཅིག་མཚམས་ནང་བཞུགས་སའི་ས་

གནས་ པད་མ་གླིང་ཟེར་མི་ནང་འགྱོཝ་ཨིན་པས། ས་གནས་འདི་ཁར་ལས་ སྐར་མ་བཅུ་
ཐམ་དེ་ཅིག་ཚལ་མ་ནང་ལས་ཕར་ ལམ་འགྱོཝ་ད་གྲུབ་ཆུ་ཡོད་སར་ལྷོདཔ་ཨིན་པས།

ད་རུང་ཡ་མཚན་ཏོག་ཏོ་ཅིག་སྦེ་མཐོང་མི་དེ་ གྱང་དེ་ཚུ་ཨིནམ་ད་ དེ་ཚུ་དམག་བརྐྱབ་པའི་

སྐབས་ལུ་རྫོང་གི་དོན་ལས་ ཆུ་ལེན་པར་འགྱོ་སའི་ས་དོང་ བཟུམ་ཅིག་མཐོང་མས། དྲི་བ་
དྲིས་ལན་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ཚུ་གིས་
པས།

དབང་མོ་གིས་འབད་བ་ཅིན་

མཐོང་སར་ཡོདཔ་ཨིན་ཟེར་ཨིན་པས།

དེ་ཚུ་ཆུ་རྫོང་ཨིན་ཟེར་ཡང་བཤདཔ་ཨིན་

ས་དོང་དེ་ཚུ་སྤྱི་ལོ་༡༩༦༠ཚུན་ཚོད་རང་ མིག་གིས་
དེ་བསྒང་ཁོང་ཆུང་ཀུ་སྦེ་སྡོདཔ་ད་ཆ་རོགས་ཚུ་དང་

མཉམ་ ཡར་མར་ལམ་འགྱོ་སྟེ་རྩེདམོ་རྩེ་སྡོད་ཅི་ཟེར་ཨིན་པས། ས་དོང་དེ་ རྫོང་གི་སྒོ་ར་ཁ་
ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ཡོདཔ་བཟུམ་འདུག

རྫོང་མཐའ་བསྐོར་ཏེ་ཡོད་པའི་ཁྱིམ་དེ་ཚུ་དང་ ཁོང་གི་དགོས་པ་ཚུ་ལུ་བལྟ་བ་ཅིན་ དགྲ་རྫོང་
སྦེ་བཞེངས་བཞེངསམ་བཟུམ་ཅིག་འདུག དུས་རབས་ ༡༧ པའི་ནང་ཞབས་དྲུང་གིས་ཡང་

དགོས་པ་འདི་བཟུམ་ཡོད་པའི་ རྫོང་ལེ་ཤ་ཅིག་རང་བཞེངས་གནང་མི་ལས་གཅིག་ འབྲུག་
རྒྱལ་རྫོང་དེ་ཨིན། འདི་ལུ་ཡང་ཆུ་དོང་ཡོད་ཟེར་ཨིན་མས།

རྫོང་དེ་ལུ་བལྟ་རྫོང་ཡོད་མི་གིས་ཡང་ དགྲ་རྫོང་ཨིནམ་ཧ་གོ་ཚུགསཔ་ཨིནམ་ད་ བལྟ་རྫོང་

བཀྲ་ཤིས་གཡང་རྩེ་རྫོང་གི་ཆགས་རབས་དང་དེའི་དགོས་པ།
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གི་དགོས་པ་བཤད་དགོཔ་མིན་འདུག འབྲུག་ལུ་དེ་བསྒང་བཞེངས་མི་རྫོང་དཔེར་ན་ ཀྲོང་
གསར་རྫོང་དང་ སྤ་གྲོ་རིན་སྤུངས་རྫོང་ བཀྲིས་སྒང་རྫོང་ཚུ་ལུ་ཡང་བལྟ་རྫོང་ཟེར་མ་རྫོང་གི་
ཉེན་སྲུང་དོན་ལུ་བཞེངས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན།
གོང་གི་ལེའུ་ཚུ་ནང་བཤད་དོ་བཟུམ་སྦེ་

དབུ་རྩེ་མཐའ་བསྐོར་ཏེ་

རྡོ་སྤུངས་ཏེ་ཡོད་མི་ཚུ་

གིས་ སྔོན་མ་ཁྱིམ་སྡོད་པའི་བརྡ་མཚོན་བཏོན་མས། རྡོ་སྤུངས་ཏེ་ཡོད་མི་དེ་ ཧེ་མར་ཁྱིམ་
སྡོད་པའི་གྱང་རམ་འགྱོ་བའི་ཤུལ་བཟུམ་ཅིག་འདུག

ད་ལྟོའི་གྲོང་སྡེ་བཀྲིས་གཡང་རྩེའི་རྫོང་སྐོར།

སྤོག་ཏོ་གུར་ཡོད་པའི་རྫོང་དེ་ལུ་ ཁྱིམ་གྱི་རྒྱ་ཚད་དང་ ལག་ལེན་ ལ་སོགས་པ་སོ་སོ་ཡོད་

པའི་ཁང་མིག་བཟོ་བཀོད་ ཁག་དགུ་དེ་ཅིག་འདུག སྣུམ་འཁོར་བཞག་སའི་ས་གནས་ལས་
སྐར་མ་ ༣ དེ་ཅིག་འཛེགས་འགྱོཝ་ད་ སྒོ་ར་ཁ་ལུ་ལྷོད་པས། ས་གནས་འདི་ནང་ལས་
བལྟཝ་ད་ ཁྱིམ་དེ་ཚུ་གེ་ར་མཐོངམ་ཨིན།

གཡས་ཁ་ཐུག་ལུ་ ཤར་ཕྱོགས་ལུགས་ཀྱི་ཁྱིམ་ཐོག་ཚད་གཉིས་སྦེ་མི་ཚུ་མཐོང་མས། དེ་ཚུ་
སྤྱི་ལོ་ ༡༩༦༠ གི་ནང་འཁོད་དྲུང་པ་བསོད་ནམས་སྡོད་པའི་བསྒང་རྐྱབ་རྐྱབ་ཨིན་ཟེར་སླབ་
ཨིན་པས། དེ་བསྒང་ཁྱིམ་དེ་ཚུ་དྲུང་པའི་ཡིག་ཚང་དང་སྡོད་ཁྱིམ་སྦེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཡོད་
མི་དེ་ནང་

ད་ལྟོ་བླ་མ་གནས་བརྟན་བཞུགསཔ་ཨིན་ཟེར་ཨིན་པས།

དེ་ལས་མི་གནགཔ་

ལུགས་ཀྱི་ ཁྱིམ་ཡོད་མི་ཚུ་ཧེ་མ་བཟུམ་སྦེ་རང་ ཐབ་ཚང་དང་གཉེར་ཚང་སྦེ་རང་ ལག་
ལེན་འཐབ་ཨིན་པས།

སྒོ་ར་ཁའི་གཡོན་ཁ་ཐུག་ལུ་མ་ཎི་དུང་འཁོར་ཡོདཔ་ཨིནམ་ད་ འདིའི་བཀོད་ལུ་བལྟ་བ་ཅིན་

ཁྱིམ་རིགས་ཀྱི་ནང་ལས་ རྙིང་ཤོས་རང་འདི་ཨིན་དོ་བཟུམ་འདུག འདི་ལུ་སྐེ་དམར་ཡོད་མི་
དང་ རི་མོ་གཞན་ལུ་བལྟཝ་ད་ འདི་ལྷ་ཁང་ཨིནམ་སྦེ་ཚོརཝ་མས།

ལྷ་ཁང་འདིའི་ནང་ན་

མ་ཎི་དུང་འཁོར་གསུང་བྱོན་ཟེར་མི་བཞེངས་ནུག ཞིབ་འཚོལ་པ་ལུ་ བོད་དམག་འོང་ནིའི་
སྐོར་ལས་གསུང་བྱོན་ཡི་ཟེར་བའི་སྐོར་ལས་བཤད་ཅི།

སེང་གེ་རྣམ་རྒྱལ།
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ལྷ་ཁང་གི་རྩ་བ་རང་མི་ཉམས་ཆུང་གི་དོན་ལས་ རྐྱབ་པའི་སྒྲིང་ཁྱིམ་ཅིག་འདུག ཁྱིམ་དེ་མི་

བཙུགས་ནིའི་དོན་ལས་ ཚབ་ཚབ་སྦེ་རྐྱབ་རྐྱབ་བཟུམ་འདུག དེ་བསྒང་དྲུང་ཁག་གི་ལས་
རོགས་པ་ཚུ་སྡོད་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ ད་རེས་ནངས་པར་ གྲྭ་ཚང་གི་དྲུང་ཆེན་སྡོདཔ་ཨིན་པས།
འོག་ཐོག་དེ་ག་ར་རྡོ་ཨིན་པས། འདི་དང་སྦྱར་ཏེ་གནས་སྐབས་ཀྱི་དོན་ལས་རྐྱབ་པའི་སྦ་སྒོར་

ཕྱེད་ཀ་ཅིག་ནང་ གྲྭ་ཚང་གི་དམང་ཐབ་དང་ ཕྱེད་ཀ་གཞན་མི་ནང་ ཆོས་དཔོན་བཞུགསཔ་
ཨིན་པས། ཁྱིམ་དེ་ཚུའི་འོག་ལུ་རང་ གནས་པོའི་ཕོ་བྲང་ཟེར་སྦ་སྒོར་ཅིག་བཟོ་བཟོཝ་འདུག

འདི་འཇམ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་ རྡོ་གི་རྩིགཔ་རྐྱབ་རྐྱབ་ཅིག་ཨིནམ་ད་དེ་ནང་ གནས་པོའི་ཕུལ་ཆས་
ཚུ་བཞགཔ་ཨིན་པས།

དབུ་རྩེ།

ས་སྤོག་ཏོ་སྦོམ་ཚད་མི་ཊར་༦༠x༤༥འབད་མི་ནང་ངོ་མ་རང་ དབུ་རྩེ་དེ་ཨིན་པས། སྒོ་ར་ཁ་

དང་དབུ་རྩེའི་བར་ན་རྡོ་གཅལ་སྒྲིག་སྟེ་འདུག དབུ་རྩེ་དེ་ཐོག་གསུམ་ཨིནམ་ད་ དེའི་དགོས་
པ་ཚུ་གོང་ལས་ཞུ་དོ་བཟུམ་ཨིན་མས།

འོག་ཐོག

ཐོག་དེ་ཁར་ཁང་མིག་གསུམ་ཡོདཔ་ད་ གྱང་སྟུག་ཤོས་(ཕིཊ་བཞི)དང་སྒོ་སྒྲིག་ཆུང་སུ་ཨིན་
རུང་སྒྲིང་སྒྲིང་ཚུ་ལུ་བལྟཝ་ད་ དགོས་པ་ག་ཅི་ཡོདཔ་ཨིན་ན་ཚུ་ ཧ་གོ་ཚུགས་པས། ཁང་
མིག་དེ་ཚུ་གཉེར་ཚང་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན་ཟེར་སླབ་ཨིན་རུང་ བཙོན་པ་བཞག་ས་ཡང་
སྦོམ་སྦེ་རང་འོང་སྲིད་པས།

ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་འབད་རུང་

དྲུང་པ་ཚུའི་སྐབས་ཁང་མིག་དེ་ཚུ་མང་ཤོས་རང་ཡིག་ཚང་སྦེ་
ད་རེས་ནངས་པ་དགེ་སློང་དེ་ཚུ་

ཁང་མིག་དེ་ཚུ་འཛུལ་སྒོའི་ཁང་མིག་དེ་མ་བརྩི་བ་ཅིན་

བཞུགསཔ་ཨིན་པས།

ག་ར་ཅོག་ར་འཐདཔ་སྦེ་སྦོམ་ཚད་

འདྲན་འདྲ་ མི་ཊར་ ༣.༤༤༥x༤.༥རེ་འདུག འཛུལ་སྒོའི་ཁང་མིག་དེ་འབདན་ སྦོམ་ཚད་
མི་ཊར་༥.༡༣x༤.༢༤དེ་ཅིག་འདུག

༡༨.༧༠༠x༡༣.༧༥༠ དེ་ཅིག་འདུག

ཁང་མིག་དེའི་ཕྱི་ཁའི་གྱང་གི་སྦོམ་ཚད་དེ་མི་ཊར་

བཀྲ་ཤིས་གཡང་རྩེ་རྫོང་གི་ཆགས་རབས་དང་དེའི་དགོས་པ།
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ཐོག་དང་པ།

ཐོག་དེའི་གྱང་གི་དཀྱུས་དེ་མི་ཊར་ ༡༨.༦༠༠ དང་རྒྱ་ཚད་དེ་ ༡༣.༧༡༠ འདུག ཁང་མིག་
བཞིའི་ཚད་དེ་མི་ཊར་ ༣.༤༤༥x༤.༥ དང་ སྐྱོར་སྦྱང་ཁང་མིག་དེ་མི་ཊར་ ༥.༡༣x༤.༢༤

འདུག དྲུང་ཁག་བདག་སྐྱོང་སྐབས་ཁང་མིག་དེ་ཚུ་ དྲུང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གི་ཡིག་ཚང་དང་
དྲུང་ཁྲིམས་ཡིག་ཚང་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་སྡོད་ནུག

ད་རེས་ནངས་པ་ཁང་མིག་དེ་ཚུ་ནང་

སློབ་དཔོན་ཚུ་དང་དགེ་སློང་ཚུ་སྡོདཔ་མ་ཚད་ སྐྱོར་སྦྱང་ཁང་མིག་དེ་ནང་དགེ་སློང་གསརཔ་
ཚུ་ཆོས་བལྟཝ་ཨིན་པས།
ཐོག་གཉིས་པ།

ཐོག་གཉིས་པའི་རྒྱ་ཚད་མི་ཊར་ ༡༨.༥༨༠x༡༣.༦༣༠ དེ་ཅིག་འདུག ཡིག་རྒྱུགས་གཞན་
ཁར་བཤད་དེ་ཡོད་དོ་བཟུམ་

ཐོག་དེའི་དགོས་པ་དེ་ཐོག་གཞན་མི་གཉིས་ལས་སོ་སོ་སྡོད་

སྡོདཔ་མ་ཚད་ ད་ལྟོ་ཡང་དེ་སྦེ་རང་ཨིན་པས། དཔྱ་གསུམ་ལས་གཉིས་དེ་ བཅུ་གཅིག་

ཞལ་དང་མགོན་ཁང་ཨིན་པས། དེའི་ལྷག་ལུས་ཁང་མིག་གཉིསཔོ་དེ་ ད་རེས་ནངས་པར་

གཏོར་བཞེངས་ཀྱི་ཁང་མིག་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན་པས། རིམ་གྲོ་དང་ཚེས་བཅུ་ལ་སོགས་

པའི་སྐབས་ གཏོརམ་དེ་ཚུ་ཁང་མིག་དེ་ནང་བཞེངསམ་ཨིན་པས། རིམ་གྲོའི་གྲས་ལས་རྩ་
ཆེ་ཤོས་རང་རྫོང་ཁག་གི་ལོ་ལྟར་བཏང་སྲོལ་ཡོད་པའི་མགོནམ་སྟོང་ཚོགས་དེ་ཨིན་པས།

བཀོད་ཀྱི་བཤད་པ།

ནཱ་ལས་མར་ད་ལྟོ་ཡོད་པའི་དབུ་རྩེ་དང་མཐའ་འཁོར་གྱི་ཁྱིམ་ལ་སོགས་པའི་བཀོད་རིས་སྐོར་
ལས་ཞུ་ནི་ཨིན།

མཐའ་འཁོར་གྱི་ཁྱིམ།

དབུ་རྩེ་གི་མཐའ་འཁོར་གྱི་ཁྱིམ་དེ་ཚུ་

འབྲུག་གི་ས་

མཐའ་ཟུར་གྱི་ཁྱིམ་ཐོག ་ཤིང་ལེབ་

བཀབ་ནིའི་ལུགས་སྲོལ་ཡོད་མི་དང་མཚུངསམ་སྦེ་འདུག(ལཱ་དང་ཁྱིམ་ལམ་གསུམ་གྱི་ལས་

ཁུངས་ ༡༩༩༣:༡༩༦)། ཁྱིམ་དེ་ཚུའི་ཐོག་དེ་ ཤིང་ལེབ་བཀབ་ནིའི་དོན་ལས་བཟོ་བཟོཝ་

ཨིན་རུང་ ད་རེས་ནངས་པར་ལྕགས་ཤོག་བཀབ་སྟེ་འདུག མ་ཎི་དུང་འཁོར་ཡོད་མི་ཁྱིམ་དེ་

སྤྱིར་བཏང་ལུ་ས་ཕྱོགས་གཞན་ཁར་ཡོད་མི་

ལྷ་ཁང་དང་ཅོག་ར་འཐད་པས།

ད་ལྟོ་བླམ་

སེང་གེ་རྣམ་རྒྱལ།
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གནས་བརྟན་བཞུགས་མི་ཁྱིམ་དེ་ ཞིབ་ཞིབ་སྦེ་བལྟཝ་ད་ དྲི་བ་དག་པ་ཅིག་བཀོད་དགོཔ་
འཐོནམ་མས།

ཁྱིམ་དེ་ཐོག་གཉིས་སྦེ་ཡོད་རུང་

དང་འཁྲིལ་མིན་འདུག

བཀོད་ལ་ལུ་ཁྱིམ་ཐོག་གཉིས་ཀྱི་བཀོད་

ཁྱིམ་ཐོག་གི་བཀོད་ཀྱི་ཐོག་ལས་དབྱེ་དཔྱད་འབད་བ་ཅིན་དེ་འབད་

ཡར་སོང་དགོ་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཧ་གོ་ཚུགས་ནི་མས།

དབུ་རྩེ།

དབུ་རྩེ་དེ་ཁྱིམ་ཐོག་བཀལཝ་ད་

ཁ་ནང་ན་འགོར་བཏང་ནུག

མི་ཊར་གཅིག་གི་ཁྱད་པར་འདུག

འབྲུག་གི་རྫོང་དང་ དབུ་རྩེ་

དེ་ཡང་ག་དེ་སྦེ་ཧ་གོཝ་སྨོ་

ཟེར་བ་ཅིན་ གཞི་འགྱམ་གྱི་ཐོག་དང་ སྟེང་ཐོག་གི་བར་ན་ཚད་ཕྱི་ཁར་ལས་སྦེ་འཇལཝ་ད་

ལྷ་ཁང་ བལྟ་རྫོང་ལ་

སོགས་པ་ཁྱིམ་ཐོག་ རིངམོ་རྐྱབ་ཐངས་ཀྱི་ལུགས་སྲོལ་ཚུ་ སྔར་ལས་རང་དེ་སྦེ་སྡོད་ནུག

དྲི་བ་དྲིས་ལན་ནང་ བླམ་གནས་བརྟན་དང་གཙོ་འཛིན་གཉིས་ཀྱིས་ བཤད་དོ་བཟུམ་འབད་

བ་ཅིན་ དབུ་རྩེ་གི་ཚད་དེ་ སྤྱི་ལོ་ ༡༩༧༠ གི་ནང་འཁོད་བཟོཝ་ད་ ཧེ་མར་བ་ཆུངམ་སྦེ་
བཟོ་ཡི་ཟེར་ཨིན་པས།

དབུ་རྩེ་གི་གདོང་ཁར་མཐོང་ནི་ཡོད་པའི་རབ་གསལ་ཐོག་དང་པ་

དང་གཉིས་པ་ནང་ཡོད་མི་དེ་ ལྷ་ཁང་ཉམས་གསོ་ཞུཝ་ད་ ཧེང་བཀལ་ བཙུགས་ཅི་ཟེར་
ཨིན་མས།

དབུ་རྩེ་གི་བཟོ་རྣམ་དང་ལཱ་འགན་སྐོར་བཤད་པ་ཅིན་

སྤྱིར་བཏང་ལུ་གཞན་ཁར་འབད་བ་

ཅིན་ དབུ་རྩེ་འདི་ཚུ་ལྷ་ཁང་བཟོ་སྟེ་ སྐུ་རིམ་ལ་སོགས་པ་བསྒྲུབ་ནི་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་
ཨིན་པས། ནཱ་ལུ་དབུ་རྩེ་དེ་ས་སྟོང་མེད་ནི་འདི་གིས་ ཡིག་ཚང་གི་དོན་ལུ་སྦེ་བཟོ་ནུག ནང་

ནའི་བཟོ་རྣམ་དེ་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ལྟ་རྟོག་འབད་བལྟཝ་ད་ ཉམས་བཅོས་བསྒང་དུས་ཚོད་ཀྱི་
དགོས་པ་དང་འཁྲིལ་བཟོ་ནུག

ཞིབ་འཚོལ་པ་ལུ་ ཁྱིམ་ཐོག་གསུམ་གྱི་དོན་ལས་ལམ་ལུགས་ལྟར་ཡོད་པའི་ བཟོ་བཀོད་
གོ་རིམ་བཞིན་ལག་ལེན་འཐབ་པའི་སྐོར་
ཨིན་རུང་རང་གིས་ཤེས་ཤེསཔ་དང་

བསམ་འཆར་མཐིལ་ཕྱིན་སྦེ་

བཤད་ནི་མེད།

མཐོང་མཐོངམ་ཅིག་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་

ཞུ་བ་ཅིན་

སྤྱིར་བཏང་གི་ལམ་ལུགས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རང་བཞེངས་བཞེངསམ་བཟུམ་འདུག དེ་ཡང་ག་

བཀྲ་ཤིས་གཡང་རྩེ་རྫོང་གི་ཆགས་རབས་དང་དེའི་དགོས་པ།
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ཅི་སྦེ་སྨོ་ཟེར་བ་ཅིན་ རབ་གསལ་ནང་ ཕོ་ལེ་དཀར་ཅུང་དང་ ཕག་སྣ་ བོག་ཁེབས་ བོག་
འཁྱམས་ ཆུ་གཅིག་ པད་མ་ བ་གམ་ གདུང་ ཁག་ གླངས་ལྷཔ་ལ་སོགས་པ་ ཚུད་དེ་

འདུག (ལཱ་དང་ཁྱིམ་ལམ་གསུམ་གྱི་ལས་ཁུངས་ ༡༩༩༣:༡༩༧)། དབུ་རྩེའི་རིགས་ལུ་རབ་

བྱུང་པ་ཅིན་ རྒྱ་བཞི་དགོཔ་ཡོད་རུང་ གྲོང་སྡེ་བཀྲིས་གཡང་རྩེ་རྫོང་དེ་ལུ་འགྱམ་ཐོ་རྐྱངམ་
ཅིག་སྦེ་བཞག་ནུག

རྒྱ་བཞིའི་ཁག་ཆེ་ལུགས་དང་འདི་ག་ཏེ་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན་ནའི་

སྐོར་འོག་ལུ་བཤད་དེ་ཡོད།

རྒྱ་བཞི་ཟེརཝ་ད་ཁྱིམ་ཐོག་གེ་ར་ལུ་གོཝ་མེན་པར་

ཕྱོགས་བཞི་ལུ་རླུང་མ་ཐལ་ནིའི་དོན་

ལས་སྒོ་སྒྲིག་སྦེ་ཡོད་པའི་བཀོད་ཀྱི་རྣམ་པ་ཁྱིམ་ཐོག་གུར་ཡོད་མི་གཅིག་ལུ་གོ་ནི་ཨིན་པས།

ཁྱིམ་ཐོག་ཁར་བཀལ་ནི་ཡོད་མི་རྒྱ་བཞི་དེ་ རྒྱལ་པོའི་ཕོ་བྲང་དང་ ལྷ་ཁང་གི་ཁྱིམ་ཐོག་གུར་
བཀལ་ཆོགཔ་མ་གཏོགས་གཡུས་སྒོའི་ཁྱིམ་ཚུའི་ཐོག་ཁར་བཀལ་མ་ཆོགཔ་མ་ཚད་

མིག་

གིས་ཡང་མཐོང་ས་མིན་འདུག ཨིན་རུང་ད་རེས་ནངས་པར་ ཁྲོམ་ཁར་ལས་ཕར་ འགྱམ་
ཐོག་བཟུམ་རྒྱ་བཞི་དེ་ཡང་བཟོ་བཀོད་ལྟར་ཁྱིམ་ཐོག་གི་ལམ་ལུགས་མ་ཤེས་པར་ག་ལྷོད་སྦེ་

ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་འདུག (ལཱ་དང་ཁྱིམ་ལམ་གསུམ་གྱི་ལས་ཁུངས་༡༩༩༣:༢༠༠)།

མ་འོངས་པའི་བཀྲིས་གཡང་རྩེ་གྲྭ་ཚང་།
ལེའུ་འདི་ནང་

ཞབས་སྐོར་གཉིས་དང་ལྷ་ཁང་ངོ་མ་གཅིག་རྐྱབ་པའི་བསྒང་ཡོདཔའི་སྐོར་

ལས་བཤད་ནི་ཨིན།

འཆར་གཞི་ནང་ན་

ནིའི་སྐོར་ཡང་ཚུད་དེ་འདུག
གོང་ལུ་བཤད་མི་ལས་

སྤྱི་ལོ་

༡༩༩༢

མཁོ་ཆེ་བའི་མཐུན་རྐྱེན་དང་རྫོང་ཉམས་གསོ་ཞུ་
ལས་ཚུར་

རྫོང་གི་ལཱ་འགན་དེ་ཆོས་དང་སྲིད་

ཐོག་རེ་རེ་སྦེ་མི་ཁྱིམ་གཉིས་བསྒྲུབ་ནི་གུར་ཐལ་སོངཔ་ད་

གཉིསཔ་ཆ་ར་མི་ཊར་

འབདཝ་ད་ ཆོས་དང་འབྲེལ་བའི་ལཱ་རིགས་དོན་ལས་ཨིན་དོ་བཟུམ་སྦེ་ ཧ་གོཝ་ཨིན་མས།
༦.༥x༣༦.༧༥

དེ་རེ་འདུག

དེ་ཚུ་གྲྭ་ཚང་གི་ལཱ་འགན་འབག་མི་ཚུ་དང་དགེ་སློང་ཚུའི་ཉལ་

ཁྱིམ་སྦེ་རྐྱབ་ཨིན་པས། ཤག་སྐོར་རེ་རེའི་ནང་མཆོད་བཤམས་དང་ ཆབ་གསང་ ཐབ་ཚང་
དེ་ལས་མཛོད་ཁང་ཚུ་རྩིས་ཏེ་ཁང་མིག་བཅུ་གཉིས་དེ་རེ་འདུག
གྲུབ་ནིའི་དོན་ལས་བཟོ་བཟོཝ་བཟུམ་འདུག

ཁྱིམ་གྱི་བཟོ་རྣམ་དེ་ཆོས་

མི་ཊར་ (༢༧.༠༦x༡༢.༠༠) འབད་མི་ལྷ་ཁང་ངོ་མ་དེ་ བཞེངས་པའི་བསྒང་ཡོདཔ་ཨིནམ་ད་
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དེ་རྫོང་གི་རྒྱབ་ཁར་དང་ ཤག་སྐོར་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་རྐྱབ་སྟེ་འདུག

སེང་གེ་རྣམ་རྒྱལ།

མིང་ལས་ཧ་གོ་དོ་བཟུམ་སྦེ་ དེ་ནང་སྐུ་རིམ་དང་ ཚེས་བཅུ་ལ་སོགས་པ་གྲུབ་ནིའི་ཁྱིམ་ ས་
སྟོང་སྦོམ་ཡོད་མི་ཅིག་ལུ་ བཟོ་ནིའི་འཆར་གཞི་ཨིན་པས། ལྷ་ཁང་དེའི་མཆོད་བཤམས་ནང་
སྐུ་རྟེན་དང་གསུང་རྟེན་ཚུ་ཕུལ་ནི་ཨིན་པས།
ཁྱིམ་གྱི་བཟོ་བཀོད་ཀྱི་ཐད་

བཤད་པ་རྐྱབ་དགོཔ་ཁག་གཉིས་སྦེ་ཡོད་མི་དེ་ཡང་

དང་པ་

ཤག་སྐོར་གྱི་སྒོ་སྒྲིག་གུར་ མགུ་ཟིང་སི་སི་སྦེ་བཏང་མི་རི་མོ་དེ་ དེའི་བཀོད་པ་དང་ དགོས་
པ་འཁྲིལ་ཏེ་འདུག རི་མོ་ནང་ མཆོད་རྫས་དང་བཀྲིས་རྟགས་བརྒྱད་གཉིས་མངམ་སྦེ་ཚུད་

ནུག གཉིས་པ་ནང་ ཤིང་གི་གཞི་བཀོད་ལུ་ པ་ཏྲ་བརྐོ་མི་དེ་ཨིན་པས། ལྷ་ཁང་དེ་ནང་ཤིང་

སྤུས་ ལེགས་ཤོམ་ཡོད་མི་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ པ་ཏྲ་འཇའ་ཆིལ་ཆི་སྦེ་བརྐོ་ནུག ས་གནས་

དེ་ནང་མཐོང་མི་དང་འཁྲིལཝ་ད་ ཧེ་མར་བཤད་དོ་བཟུམ་ བཟོ་བཀོད་ཀྱི་ལམ་ལུགས་ལས་
མ་འགལ་བས། ལྷ་ཁང་ནང་གི་ཁང་མིག་དེ་རྒྱ་སྦོམ་སྦེ་འོང་ནི་ཨིནམ་ལས་ ལྕམ་གྱི་ཁ་སྐོང་

ཀ་ཆེན་ཡང་བཙུགས་ནི་ཨིནམ་ད་ ཀ་ཆེན་གུར་གཞུ་གདུང་ལ་སོགས་པ་བཀལ་ནི་ཨིན་པས།

ཤིང་དང་རྡོའི་ལཱ་རིགས་སྤུས་ལེགས་ཏོག་ཏོ་འོང་ཐབས་ལུ་དམིགས་ཏེ་ལཱ་འབདཝ་ཨིན་པས།

རྡོ་དེ་ཚུ་བཟོ་རྣམ་ལེགས་ཤོམ་བཏོནམ་མ་ཚད་ ཚད་གཅིག་གི་རྡོ་ལག་ལེན་འཐབ་ནུག

ལྷ་ཁང་དེ་ཚུ་བཟོ་ཚརཝ་ད་ བཀྲིས་གཡང་རྩེ་གྲྭ་ཚང་ནང་ ཆོས་ལུགས་ཀྱི་ལས་རིགས་ནང་
འཁོད་དང་ཐག་ཉེ་བའི་རྫོང་ཁག་ནང་
ལེགས་ཤོམ་ཐོབ་ནི་ཨིན་པས།

སྲུང་སྐྱོབ་དང་གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་ལུ་མཐུན་རྐྱེན་

བླམ་གནས་བརྟན་གྱིས་གསུངས་མི་ནང་

མཐུན་རྐྱེན་

ལེགས་ཤོམ་མེད་མི་དེ་གིས་ ཆོས་ལུགས་ཀྱི་ལཱ་རིགས་འབད་ནི་ལུ་ ཅར་ཆད་རྐྱབ་མས་ཟེར་
ཨིན་པས། (བླམ་རྡོ་རྗེ་ ༢༠༠༢ ཁ་སླབ་ཐོག་ལས་སྤྱི་ཟླ་བཅུ་གཅིག་པའི་ཚེས་ ༣༠ ་ལུ)
སྒོ་ར་ཁ་དང་མཐུད་དེ་གྱང་ཕྲང་ཕྲང་སྦེ་རྐྱབ་ནི་དང་

རྫོང་གི་མཐའ་འཁོར་གྱི་ཁྱིམ་རྙིངམ་ཚུ་

ཤུབ་ནི་སྐོར་འཆར་གཞི་ནང་ཚུད་དེ་འདུག དུས་ཡུན་རན་ཏོག་ཏོ་གི་ནང་འཁོད་རང་ ལུང་
ཕྱོགས་དེ་ནང་བཀྲིས་གཡང་རྩེ་གྲྭ་ཚང་དེ་སློབ་ཁང་དྲག་ཤོ ས་ཅིག་ལུ་ཐལ་ནིའི་གོ་སྐབས་ཡོད་

ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན། གྲྭ་ཚང་གི་ས་གནས་ཡང་སྤྱིར་བཏང་སྦེ་བཟོ་ནུག

བཀྲ་ཤིས་གཡང་རྩེ་རྫོང་གི་ཆགས་རབས་དང་དེའི་དགོས་པ།

219

ལེའུ་བརྒྱད་པ་ བཀྲིས་གཡང་རྩེའི་རྫོང་།

ལེའུ་འདི་ནང་ རིན་ཆེན་སྒང་ལུ་སྦེ་རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་དང་ རྫོང་ཁག་ཁྲིམས་ཁང་གཉིས་

ཆ་ར་བཙུགས་ཏེ་ ཡོད་མི་རྫོང་གི་སྐོར་ལས་བཤད་ནི་ཨིན། རྫོང་དེ་གི་སྐོར་ལས་ ཆགས་

པའི་ས་གནས་ཐོག་ལས་དང་ གཞི་བཙུགས་ནམ་འབད་ཡི་ག་ རྫོང་བཞེངས་མཁན་ དེ་
ལས་འཆར་གཞི་དང་ལས་འགན་ཚུའི་ཐོག་ལས་བཤད་དེ་ཡོད།

ཆགས་པའི་ས་གནས།

ལེའུ་གཞན་མི་ནང་བཤད་དོ་བཟུམ་སྦེ་

བཀྲིས་གཡང་རྩེ་རྫོང་དེ་ས་སྒང་ཏོ་གཅིག་གུར་

ཆགས་ཡོདཔ་ཨིན་པས། རིན་ཆེན་སྒང་ཟེར་མི་མིང་ཚིག་ ལས་ཧ་གོ་དོ་བཟུམ་ བརྩི་མཐོང་
སྦོམ་ཡོད་པའི་བསྒང་དེ་ལུ་གནས་རབས་ཡང་ལེགས་ཤོམ་འདུག

མི་རྒན་ཤོས་དཔེར་ན་

བཀྲིས་གཡང་རྩེའི་རྫོང་རབ་བགྲེསཔ་བསོད་ནམས་ཚེ་རིང་གིས་བཤད་དོ་བཟུམ་འབད་བ་

ཅིན་ ཧེ་མར་བླམ་རཏྣ་གླིང་པ་ཟེར་མི་ཅིག་ས་གནས་དེ་ཁ་ལུ་ ལྷ་ཁང་ཆུང་ཀུ་ཅིག་བཞེངས་

ཏེ་བཞུགས་ཅི་ཟེར་ཨིན་པས། ལྷ་ཁང་དེ་ད་ལྟོའི་བར་ཡང་རྫོང་གི་ལྟག་ལུ་མཐོང་ནི་འདུག ཕོ་
ཚོད་དཔག་བལྟཝ་ད་
པའི་མཐའ་མར་

བླམ་རཏྣ་གླིང་པ་གིས་ཁོ་རའི་གདན་ས་ས་གནས་འདི་ནང་བཅགས་

རིན་ཆེན་སྒང་དྲུང་ཁག་ཟེར་མི་

ཆགས་ཆགསཔ་བཟུམ་མཐོང་མས།

འདིའི་སྐོར་ལས་ལེའུ་གཞན་མི་ནང་ཡང་བཤད་དེ་ཡོད། མི་གིས་ངག་རྒྱུན་ཐོག་ལས་ བླམ་

དང་དྲུང་ཁག་ཁག་ཆེ་བའི་སྐོར་ལས་ སླབ་ཨིན་རུང་ ཡིག་ཐོག་གི་ཡིག་ཆ་ཚུ་བདའ་ཟུན་མ་
ཚུགས། ཨིན་རུང་མི་ལ་ལོ་གིས་སླབ་དོ་བཟུམ་འབད་བ་ཅིན་ བཀྲིས་གཡང་རྩེ་རྫོང་གི་དོན་
ལས་ ད་ལྟོའི་ས་གནས་གདམ་ཁ་རྐྱབ་མི་འདི་ལས་ ས་གནས་གཞན་དྲགཔ་སྦེ་མེད་ཟེར་
ཨིན་པས།

གཞི་བཙུགས་ནམ་འབད་ཡི་ག་གི་སྐོར།

རྫོང་བཞེངས་ནིའི་འཆར་གཞི་བཟོ་ནི་དང་བཅའ་སྒྲིག་རྐྱབ་ནི་དེ་སྤྱི་ལོ་ ༡༩༩༣ ལུ་དྲག་ཤོ ས་
ཀུན་བཟང་རྣམ་རྒྱལ་རྫོང་བདག་སྦེ་ལྷོད་དེ་ལོ་གཅིག་སོང་བའི་ཤུལ་ལས་རང་འགོ་བཙུགས་

ནུག རྫོང་རབ་བགྲེསཔ་བསོད་ནམས་ཚེ་རིང་གིས་འབད་བ་ཅིན་ རྫོང་གི་འགྱམ་རྡོའི་རྟེན་

འབྲེལ་རྩིས་སྲུང་འདི་སྤྱི་ལོ་ ༡༩༩༥ སྤྱི་ཟླ་ ༣ པའི་ནང་ཞུཝ་ད་ བླམ་ནམ་མཁའི་སྙིང་པོ་
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བྱོན་ཡི་ཟེར་ཨིན་པས།

བླམ་གིས་ཐུགས་སྨོན་གནང་གནངམ་དང་འཁྲིལ་

སེང་གེ་རྣམ་རྒྱལ།

རྫོང་དེ་དཀའ་

ངལ་ག་ནི་ཡང་མེད་པར་བཞེངས་ཚུགས་ནུག རྫོང་བཞེངས་ཚར་བའི་ཤུལ་མར་རབ་གནས་

ཐེངས་དང་པ་དེ་ སྤྱི་ལོ་ ༡༩༩༧ ལུ་ནམ་མཁའི་སྙིང་པོ་རིན་པོ་ཆེ་གིས་གནང་ཡོདཔ་མ་ཚད་
ཐེངས་གཉིས་པ་སྤྱི་ལོ་

༡༩༩༨་ལུ་རྗེ་མཁན་སྤྲུལ་སྐུ་འཇིགས་མེད་ཆོས་གྲགས་ཀྱིས་མཛད་

གནང་ནུག རྫོང་དེ་བླམ་རྩ་ཆེ་ཤོས་ཚུ་གིས་རབ་གནས་མཛད་པའི་ཤུལ་ལུ་ དེ་ནང་ལཱ་འབད་
མི་ཚུ་དང་
མས།

རྫོང་ལུ་རྐྱེན་བར་ཆད་མེད་པར་ཡུན་བརྟན་སྦེ་གནས་ནི་ལུ་དོགས་པ་མེདཔ་ཨིན་

རྫོང་བཞེངས་མི་སྐོར།

རྫོང་བཞེངས་ནིའི་དོན་ལས་མ་དངུལ་དེ་ འབྲུག་རྒྱལ་གཞུང་གིས་གནང་གནངམ་ཨིནམ་ད་
འོག་གི་ཐིག་ཁྲམ་ནང་བཀོད་མི་དེ་ཚུ་
གཏོགས་ཡོདཔ་ཨིན་པས།

རྫོང་བཞེངསམ་ད་ལཱ་འགན་སོ་སོ་ནང་བཅའ་མར་

ལཱ་འགན་

མིང་གསལ་

ཁ་བྱང་

ལཱ་རྒྱབ་

ཉི་མ་དབང་ཕྱུག་

གང་མཁར་ གཡང་རྩེ་

བཟོ་བཀོད་དང་བཟོ་རིག་
ཤིང་བཟོ་དཔོན་

རྡོ་བཟོ་དཔོན་
པ་ཏྲ་བརྐོ་མི་
ཤིང་ཚོན་

གྱངས་གུར་བཀྲག་རྩི་བཏང་མི་

ཚེ་དབང་བསྟན་འཛིན་
ཀརྨ་

གནག་མདོག་

ཡེ་ཤེས་དབང་འདུས་
ཕྲིས་

བསྟན་འཛིན་ཕྲིས་
ཚེ་རིང་རྡོ་རྗེ་

བསམ་གཏན་ལྷུན་གྲུབ་

ཅཱས་མཁར་ མོང་སྒར་
ཀི་ལི་མཁར་ མོང་སྒར་
ཁམ་དྭངས་ གཡང་རྩེ་
རམ་བྱཱར་ གཡང་རྩེ་
སྟོང་ཞང་ གཡང་རྩེ་

འོག་མ་ནང་ གཡང་རྩེ་
འོག་མ་ནང་ གཡང་རྩེ་
ཀང་པ་ར་བཀྲིས་སྒང་

རྫོང་བཞེངས་མི་མཁས་དྲགས་དེ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ བཀྲིས་གཡང་རྩེ་རྫོང་ཁག་གི་མི་སེར་
ཚུ་གིས་ཡང་ སྦུང་གི་གྲོགས་རམ་ལ་སོགས་པའི་ཞབས་ཏོག་ཞུ་ནུག འབྲུག་རྒྱལ་གཞུང་

བཀྲ་ཤིས་གཡང་རྩེ་རྫོང་གི་ཆགས་རབས་དང་དེའི་དགོས་པ།

གིས་མ་དངུལ་འབུམ་བརྒྱད་བཅུ་དེ་ཅིག་ཟད་སོང་བཏང་ནུག
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ད་རེས་ནངས་པར་རིན་ཆེན་

སྒང་གི་སྒང་ཏོ་གུར་ རྫོང་ག་ནི་བ་བཟང་ལམ་ལམ་སྦེ་ མཐོང་ནི་ཡོད་མི་དེ་ གཞུང་དང་མི་
སེར་གཉིས་ཀྱི་མཉམ་རུབ་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་ཅིག་ཨིན་པས། དེ་ལས་གཡང་རྩེ་པ་དེ་ཚུ་ཁོང་རའི་
རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ལུ་དཔའ་ཉམས་བསྐྱེད་ནི་ཁུངས་འདུག་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།

རྫོང་གི་འཆར་གཞི་དང་ལཱ་འགན་སྐོར།

རྫོང་གི་སྒྲིག་བཀོད་དང་ས་ཁྲ་པར་གཞི་ངོ་མ་དེ་ ཞབས་དྲུང་གི་ཤུལ་ལས་རྐྱབ་རྐྱབ་པའི་རྫོང་
དེ་ཚུའི་བཟོ་བཀོད་དང་བཟོ་རྣམ་བཏོནམ་མས།

རྫོང་དེའི་ས་ཁྲ་པར་གཞི་ངོ་མ་དེ་དམིགས་

གསལ་ལུ་བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་རྫོང་དང་ པད་མ་དགའ་ཚལ་རྫོང་ དེ་ལས་བསམ་རྩེ་
རྫོང་དེ་ཚུ་དང་མཚུངསམ་སྦེ་འདུག

རྫོང་དེ་ལུ་ཐོག་ཚད་གཉིས་དཔེར་ན་འོག་ཐོག་དང་སྟེང་

ཐོག་སྦེ་འདུག བཤད་པ་རྐྱབ་ནིའི་དོན་ལས་ཐོག་རེ་རེ་བཞིན་གཡས་ཧོང་དང་གཡོན་ཧོང་དེ་
ལས་གདོང་ཁའི་ཐོག་ཟེར་ཁ་དབྱེ་སྟེ་ཡོད། ཞིབ་འཚོལ་པ་གིས་ རྫོང་དེའི་ས་ཁྲ་པར་གཞི་ངོ་
མ་དེ་རང་ཐོབ་ཚུགས་ཅི།

འོག་ཐོག་གི་སྐོར།

རྫོང་ནང་ན་འཛུལ་སྒོ་ངོ་མ་ལྷ་ཁང་གི་གདོང་སྒོརཡོད་མི་ལས་འཛུལ་ནི་ཨིན་པས།

སྤྱི་ལོ་

༢༠༠༣ སྤྱི་ཟླ་ ༤ པའི་ནང་ ཞིབ་འཚོལ་པ་གིས་ གནས་ཚུལ་བསྡུ་ལེན་འབད་བའི་སྐབས་
ཁང་མིག་དེ་ཚུ་ཡིག་ཚང་སོ་སོའི་དོན་ལས་ལག་ལེན་འཐབ་སྡོད་ནུག དེ་ཚུ་འོག་ལུ་བཤད་དེ་
ཡོད།

གཡས་ཧོང་གི་ཁང་མིག་ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ རྫོང་ཁག་སོ་ནམ་ཡིག་ཚང་དང་ ཤེས་རིག་

ཡིག་ཚང་ ནགས་ཚལ་ཡིག་ཚང་ དངུལ་རྩིས་ཡིག་ཚང་ བདག་སྐྱོང་ཡིག་ཚང་ ས་ཁྲམ་
དང་ཐོ་དེབ་ཡིག་ཚང་ ཡིག་རིགས་གཏོང་ལེན་དང་འོང་འབབ་ཡིག་ཚང་ རྫོང་ཁག་སྒོ་ནོར་
ལས་ཁུངས་ཡིག་ཚང་དེ་ལས་རྫོང་རབ་ཀྱི་ཡིག་ཚང་ཚུ་བཙུགས་ཏེ་འདུག

ཁང་མིག་ལ་ལོ་

མཛོད་ཁང་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ཡོདཔ་ད་ ལ་ལོ་སྟོངམ་སྦེ་བཞག་ནུག རྫོང་གི་ཚད་དེ་མི་
ཊར་ ༤༠x༣༥ དེ་ཅིག་འདུག རྡོ་གཅལ་མི་ཊར་ ༣༣x༢༡.༤ ཡོད་མི་དེ་ རྡོ་ལེབ་འཐིང་
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སྟེ་སྙོམས་ཏོག་ཏོ་བཟོ་ནུག

ལཱ་ཤུལ་ལེགས་ཤོམ་ཡོད་མི་དེ་

ལེགས་ཤོམ་ཡོད་པའི་རྟགས་བཏོནམ་ཨིན་པས།

ཐོག་ཚད་དང་པའི་སྐོར།

ཐོག་ཚད་དང་པའི་ཁང་མིག་དེ་ཚུ་

སེང་གེ་རྣམ་རྒྱལ།

རྡོ་བཟོ་མཁན་ལུ་ལག་རྩལ་

སྒོ་ཅུང་མངམ་སྦེ་ཡོད་ནི་དེ་གིས་

རླུང་མ་ནང་ན་ཐལ་

ཚུགས་པས། རྫོང་གི་ཐོག་ཚད་དང་པའི་ གཡས་ཧོང་ རྫོང་ཁག་གི་ཁྲིམས་ཁང་དང་ འབྲུག་
གོང་འཕེལ་དངུལ་རྩིས་ལས་སྡེ་གཉིས་བཞག་ནུག

གཡོན་ཧོང་རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གི་ཡིག་ཚང་གོ་རིམ་བཞིན་དཔེར་ན་
ཚང་དང་

ཁོའི་ལས་རོགས་ཡིག་ཚང་

འཆར་གཞིའི་ཁང་མིག་

རྫོང་བདག་གི་ཡིག་

ཞལ་འཛོམས་ཁང་སྦེ་

བཞག་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། ཐོག་ཚད་དང་པ་འཛུལ་སྒོའི་གདོང་སྒོར་སྦེ་ཡོད་མི་དེ་ གཙོ་བོ་

རང་ལྷ་ཁང་དང་མགོན་ཁང་ཨིན་པས། འོག་ཐོག་བཟུམ་སྦེ་ཐོག་ཚད་དང་པའི་ནང་ཡང་ ཐབ་
ཚང་དང་གསོལ་ཇའི་ཁང་མིག་ དེ་ལས་མཛོད་ཁང་ཚུ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།

དུས་དང་འཁྲིལ་ཡིག་ཚང་གི་ཁ་གྱངས་དང་རྒྱ་ཚད་སྦོམ་ཐལ་ནི་དེ་གིས་ ཁང་མིག་ལག་ལེན་
འཐབ་ནི་ལུ་ཕར་ཚུར་སྤོ་བཤུད་འབད་འབདཝ་བཟུམ་ཅིག་ཡང་འདུག

ཤིང་དང་རྡོའི་ལཱ་རིགས་ལུ་བལྟ་བ་ཅིན་ བཟོ་དཔོན་མཁས་དྲག་གི་ ལཱ་བཤུལ་བཟུམ་ཅིག་
འདུག ཤིང་ཚུ་ཡང་ལུང་ཕྱོགས་དེ་ནང་ལས་ སྤུས་ཚད་དྲག་ཤོས་ལག་ལེན་འཐབ་ཡོདཔ་
ཨིན་པས། རྫོང་དེ་རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་དང་ ཁྲིམས་སྡེའི་ཡིག་ཚང་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་
ལོ་དྲུག་དེ་ཅིག་ནང་ཡར་སོང་ནུག

བཀྲིས་གཡང་རྩེའི་རྫོང་བདག་ཚུའི་སྐོར།

བཀྲིས་གཡང་རྩེ་ལུ་སྲིད་ཀྱི་ཁ་ཐུག་གི་གྲུབ་འབྲས་ཅིག་སྤྱི་ལོ་

༡༩༩༢

ལུ་བཀྲིས་སྒང་གི་

འོག་ལུ་མེན་པར་ རྫོང་ཁག་སོ་སོ་སྦེ་བཟོ་ཚུགས་མི་དེ་ཨིན་པས། གསརཔ་སྦེ་བཟོ་མི་རྫོང་
ཁག་དེ་ནང་རྒེད་འོག་བརྒྱད་སྦེ་བཟོ་མི་ལས་བཞི་དཔེར་ན་

འཇམ་མཁར་དང་

ཡ་ལང་

སྟོང་གཞང་ རམ་སྦྱར་ཚུ་བཀྲིས་སྒང་ལས་ཚུར་བསྡབ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། རྫོང་ཁག་གི་ཡིག་

བཀྲ་ཤིས་གཡང་རྩེ་རྫོང་གི་ཆགས་རབས་དང་དེའི་དགོས་པ།
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ཚང་དེ་སྤྱི་ལོ་ ༡༩༩༢ ལུ་འགོ་དང་པ་གཞི་བཙུགས་འབད་བའི་བསྒང་ ཟླཝ་དག་པ་ཅིག་
གྲོང་སྡེ་བཀྲིས་གཡང་རྩེ་རྫོང་ནང་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་ནུག

དེ་ལས་

ད་ལྟོ་ཡོད་མི་བཀྲིས་

གཡང་རྩེ་ རིག་གནས་སློབ་གྲྭའི་མཐུན་རྐྱེན་དེ་ཚུ་ རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ལོ་ལྔའི་རིང་
ད་ལྟོ་གི་རྫོང་རིན་ཆེན་སྒང་ནང་ཆགས་མི་ནང་སྤྱི་ལོ་༡༩༩༧ ་ནང་མ་སྤོ་ཚུན་ཚོད་ ལག་ལེན་

འཐབ་སྡོད་ནུག སྤྱི་ལོ་ ༡༩༩༢ ལས་ཚུར་རྫོང་བདག་གསུམ་བརྗེ་སོར་འབད་ནུག དེ་ཡང་
འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད་དོ་བཟུམ་ཨིན།
དྲག་ཤོས་ཀུན་བཟང་རྣམ་རྒྱལ་
དྲག་ཤོས་ལྷམ་རྡོ་རྗེ་		

༡༩༩༨

༡༩༩༢

དྲག་ཤོས་རྣམ་རྒྱལ་ལྷུན་གྲུབ་ ༢༠༠༢

རྫོང་བདག་དེ་ཚུའི་འགོ་འདྲེན་ཐོག་ལུ་

རྫོང་ཁག་གཞན་མི་བཟུམ་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་རང་དབང་

ཐོབ་སྟེ་ཡར་རྒྱས་སྦོམ་སྦེ་རང་སོང་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

ལེའུ་དགུ་པ་མཇུག་བསྡུ།

གྲོང་སྡེ་བཀྲིས་གཡང་རྩེ་རྫོང་གི་སྐོར་ལས་

ཞིབ་འཚོལ་ཆུང་ཀུ་ཅིག་འབད་མི་ནང་

དེའི་

གནས་རབས་དང་ རྫོང་བཞེངས་མཁན་ དེ་ལས་རྫོང་དེ་ དུས་ཚོད་ནམ་བཞེངས་ཡི་ག་གི་
ཚེས་གྲངས་གཏན་འཁེལ་འབད་ནི་ཚུ་ཚུད་དེ་ཡོད། ཞིབ་འཚོལ་ནང་ རྫོང་དེ་གིས་སྲིད་དོན་
དང་ ཆོས་དོན་ མི་སྡེའི་དོན་ལུ་ཁེ་ཕན་བྱུང་མི་དང་ དེའི་བཟོ་བཀོད་ག་དེ་སྦེ་རང་ཡོད་ག་གི་
སྐོར་ཡང་བཙུགས་ཏེ་ཡོད།

སྤུས་ཚད་དང་དབྱེ་དཔྱད་ཟེར་མི་ལག་ལེན་འཐབ་མི་ནང་ཟིན་

བྲིས་བཏབ་དགོཔ་དག་པ་ཅིག་འཐོན་མི་དེ་ འོག་གི་དོན་ཚན་ཐོག་ལུ་མཇུག་བསྡུ་སྟེ་ཡོད།

རྫོང་གི་མཚན་བརྗོད་ཚུ།

ཞིབ་འཚོལ་གྱིས་རྫོང་གི་མཚན་བརྗོད་ངོ་མ་དེ་ དེ་བསྒང་ཡོད་པའི་ མཐའ་འཁོར་གྱི་མི་སེར་

དང་ འབྲེལ་བ་འབག་འོང་བའི་ཐོག་ལས་ གྲོང་སྡེ་རྫོང་ཟེར་དར་དརཝ་ཨིན་པས། ཤུལ་
མའི་མིང་དར་མི་དེ་བཀྲིས་གཡང་རྩེ་ཨིན་པས། མིང་དེ་གིས་མཐའ་འཁོར་གྱི་མི་སེར་ལུ་མེན་
པར་ རྫོང་ཁག་ནང་ཡོད་པའི་མི་སེར་ལུ་ཁྱབ་འགྱོཝ་ཨིན་པས།

སེང་གེ་རྣམ་རྒྱལ།

224

ཚེས་གྲངས་དང་རྫོང་བཞེངས་མི།

དང་ཕུའི་ལོ་རྒྱུས་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ དུས་རབས་དགུ་པའི་ནང་ལྷ་སྲས་གཙང་མའི་ཆོས་རྒྱུད་
གོང་དཀར་རྒྱལ་གྱིས་རྫོང་ ཡང་ན་ཕོ་བྲང་ཅིག་
སྟོན་འབདཝ་མས།

བཞེངས་ཡོདཔ་ཨིན་པའི་སྐོར་ལས་བརྡ་

དེ་ལས་གཏེར་བཏོན་པ་ཚུ་གིས་ཡང་

ཉམས་བཅོས་དང་སླར་ལོག་བཞེངས་ནི་

ཡང་ན་

དུས་རབས་བཅོ་ལྔ་པའི་ནང་

རྒྱ་བསྐྱེད་གཏང་ནི་ལུ་བཏེགས་གསོ་

འབད་འབདཝ་བཟུམ་ཅིག་ཡང་འདུག བསྡུ་ལེན་འབད་མི་གནས་ཐོ་གིས་ཁ་གསལ་སྦེ་རང་
རྫོང་དེ་ ས་གནས་དེ་ཁའི་ལུང་ཕྱོགས་ དབུས་གཞུང་གི་མངའ་འོག་བཙུགས་མི་སྡེ་སྲིད་ཆོས་

རྒྱལ་མི་འགྱུར་བརྟན་པ་གིས་བཞེངས་བཞེངསམ་ཨིན་པའི་སྐོར་ལས་བརྡ་སྟོན་འབདཝ་
མས།

ཁོ་གིས་རྫོང་དེ་ཚུ་ཡང་ཅིན་

བཞེངས་བཞེངསམ་ཡང་ཅིན་འགྱམ་གཞི་བཙུགས་

བཙུགསཔ་ ཡང་ཅིན་ རབ་གནས་འབད་འབདཝ་ཚུ་ཨིནམ་འོང་ནི་ཨིན་མས། བཀྲིས་
གཡང་རྩེ་རྫོང་དེ་སྤྱི་ལོ་ ༡༦༤༨ ལུ་བཞེངས་བཞེངསཔ་བཟུམ་ཅིག་འདུག

ད་རེས་ནངས་པ་ཡོད་པའི་དབུ་རྩེ་དེ་ སླར་ལོག་བཞེངས་བཞེངསམ་ཨིན་པས། དབུ་རྩེ་དེ་
གཞུང་གི་འགོ་འདྲེན་འཐབ་སྟེ་ མི་སྡེའི་ཞབས་ཏོག་ཐོག་ལས་ སྤྱི་ལོ་ ༡༩༧༥ ལུ་དྲུང་པ་
ཕྲིན་ལས་སྡོད་པའི་བསྒང་བཞེངས་ཡོདཔ་ཨིན་པས།

རྫོང་དེ་གྲྭ་ཚང་གི་དོན་ལས་ཉམས་བཅོས་དང་རྒྱ་བསྐྱེད་འབད་བའི་བསྒང་ཡོད། དེའི་ལཱ་དེ་སྤྱི་

ལོ་ ༢༠༠༡ ལུ་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ ༢༠༠༢ ལུ་མཇུག་བསྡུ་ནིའི་རེ་བ་ཨིན་པས། དེ་འབྲུག་
རྒྱལ་གཞུང་གི་ལས་འགུལ་ཨིནམ་ད་

ལཱ་དེ་རྫོང་བདག་རྣམ་རྒྱལ་ལྷུན་གྲུབ་དང་བཀྲིས་

གཡང་རྩེའི་རྫོང་ཁག་གི་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ཚུ་གིས་ལྟ་རྟོག་འབདཝ་ཨིན་པས།

འགོ་ཁྲིད།

རྫོང་དེ་ནང་བཞུགས་མི་འགོ་དཔོན་དང་པ་དེ་ དུས་རབས་དགུ་པའི་ནང་ གོང་དཀར་རྒྱལ་པོ་
ཨིན་པས། ཁོ་གིས་ག་དེ་ཅིག་འགོ་དཔོན་སྦེ་བཞུགས་ཅི་ག་ གཏན་འཁེལ་བཟོ་མ་ཚུགས།
ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་ལུང་ཕྱོགས་ཚུ་ནང་

ས་གནས་སོ་སོ་ནང་རྒྱལཔོ་རེ་རེ་གིས་དབང་སྡོད་པའི་

བཀྲ་ཤིས་གཡང་རྩེ་རྫོང་གི་ཆགས་རབས་དང་དེའི་དགོས་པ།
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བསྒང་བཀྲིས་གཡང་རྩེ་དེ་ འཇིགས་དྲགས་ཟེར་མི་རྒྱལཔོ་གིས་དབང་སྡོད་ནུག དེའི་སྐོར་
ལས་

ཧཱས་རད་ཀྱིས་ག་དེ་སྦེ་བཤདཔ་སྨོ་ཟེར་བ་ཅིན་

བཀྲིས་གཡང་རྩེ་ལས་རྒྱལཔོ་འཇིགས་དྲགས།
༡༩༨༠:༡༧༦)

ཕག་གདུང་ལས་རྒྱལཔོ་དགའ་བ།

བཱ་གེངས་ལས་རྒྱལཔོ་རྡོ་ལ།

(ཧཱས་རད་

དུས་རབས་བཅུ་བདུན་པའི་ནང་དབུས་གཞུང་མངའ་འོག་མ་ཚུདཔ་གཅིག་

ཁར།

ཞིབ་འཚོལ་ནང་བདག་སྐྱོང་འབད་མི་གཙོ་བོ་རང་དྲུང་པ་ཚུ་ཨིནམ་ཧ་གོ་ཡི། སྤྱི་ལོ་ ༡༩༢༧
ལས་

༡༩༩༢

ཚུན་དྲུང་པ་བཅུ་གཅིག་གིས་བཀྲིས་གཡང་རྩེ་དྲུང་ཁག་འཛིན་སྐྱོང་འབད་

སྡོད་ནུག (ལེའུ་བཞི་པ་ལུ་གཟིགས་)།

སྤྱི་ལོ་ ༡༩༩༢ ལུ་བཀྲིས་གཡང་རྩེ་དེ་ རྫོང་ཁག་སྦེ་བཟོ་བ་ལས་ཚུར་ རྫོང་བདག་དེ་ཚུ་
སྲིད་ཀྱི་འགོ་དཔོན་སྦེ་ཡར་སོང་ནུག
(ལེའུ་བཞི་པ་ལུ་གཟིགས་)།

ད་ལྟོ་ཚུན་རྫོང་བདག་རིམ་བྱོན་གསུམ་ལུ་ལྷོད་ནུག

རྫོང་དེ་ཆོས་ལུགས་ལུ་ཕན་ཐོགས།

གནས་ཐོ་དང་དེའི་དབྱེ་དཔྱད་ནང་ རྫོང་དེ་ནང་ཡོད་མི་བཅུ་གཅིག་ཞལ་དེ་ ནང་རྟེན་གཙོ་བོ་
ཨིནམ་སྦེ་བརྡ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན་མས། ལྷག་པར་དུ་ རྟེན་དེ་རྫོང་ནང་བྱོན་ཚུལ་དང་ རྫུ་
འཕྲུལ་གྱིས་མཛད་བྱ་ཚུ་གིས་

ཡིད་ཆེ་དང་དག་སྣང་སྦོམ་སྦེ་རང་འབག་འོང་ནུག

བཀའ་

འགྱུར་དེ་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ཐོག་ལས་འབག་འོང་འོངམ་བཟུམ་ཡོདཔ་ད་ གསུང་རྟེན་ནི་བཟུམ་དེ་
རྫོང་གི་ནང་རྟེན་རྩ་ཆེ་ཤོས་ཅིག་ཨིན་པས།

སྐྱེས་བུ་དམ་པ་སོ་སོའི་ རྣམ་འཕྲུལ་ཨིན་མི་སྐུ་རྟེན་དེ་ རྫོང་ནང་གི་བཅུ་གཅིག་ཞལ་ལྷ་ཁང་
ནང་འདུག

གཏེར་བཏོན་པ་དེ་ཚུ་དང་ཁོང་གི་མཛད་རྣམ་དེའི་ཆོས་དར་ཚུལ་དང་འབྲེལ་བ་

འདུག ངེའི་ཞིབ་འཚོལ་ནང་གཞན་དང་གཞན་ལས་ བདུད་དམ་ལུ་བཏགས་མི་དང་ རྫོང་
གི་རྩ་བར་སྐུ་མཚམས་ལུ་བཞུགས་མི་དེ་ལས་ གཏེར་ཕུར་ཕུལ་མི་ཚུ་ཐོ་བཀོད་འབད་ཡི།

རྫོང་དེ་ནང་གནས་པོ་དགར་དབང་དང་ ཉི་ལ་བསམ་གྲུབ་གཉིས་ཡོད་མི་དེ་ཡང་ཡ་མཚན་ཆེ་

ཏོག་ཏོ་ཨིན་པས། གནས་པོ་དེ་ལུ་བཤད་པ་དང་འབུལ་བ་ཕུལ་མི་དེ་ཡང་ དགོས་པ་སྦོམ་
ཡོདཔ་སྦེ་མཐོང་མས།

སེང་གེ་རྣམ་རྒྱལ།
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རྫོང་དེ་མི་སྡེ་ལུ་མཁོ་གལ་ཆེ་ཚུལ།

རྫོང་དེ་མི་སྡེ་ལུ་ མཁོ་གལ་ཆེ་བའི་སྐོར་ཞིབ་འཚོལ་འབད་མི་དེ་ ཁག་གཉིས་སྦེ་ཡོདཔ་ཨིན།
གནས་ཐོ་དང་འཁྲིལཝ་ད་ རྫོང་དེ་གིས་མི་སྡེ་ལུ་ཉེན་སྲུང་གི་ཕན་པ་བྱུང་མི་ཡང་ཕན་ཚུན་གྱི་
བརྩི་མཐོང་ལུ་གཞི་བཞག་བཞགཔ་ཨིན་པས།

རྫོང་དེ་གིས་ཉེན་སྲུང་གི་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་འགོ་

འཁྲིད་འབད་འབདཝ་ཨིནམ་ད་

མི་སེར་ཆ་ཁྱབ་ཀྱིས་

རྒྱུ་དང་སྦུང་ཐོག་ལས་རྫོང་བརྟན་

ན་ཚེས་བཅུ་ལ་སོགས་པ་

མི་སྡེའི་འཛོམས་འདུ་ལས་རིམ་ཨིནམ་སྦེ་ཧ་གོ་ཚུགས་ཅི།

ཐབས་ལུ་ ཞབས་ཏོག་ཞུ་སྡོད་ནུག ཞིབ་འཚོལ་ནང་ལོ་ལྟར་གྱི་དུས་སྟོན་ལས་རིམ་དཔེར་
གཅིག་ལས་སྐོརན་བཀའ་དྲིན་རྗེས་དྲན་ལས་རིམ་བཟུམ་ཅིག་ཡང་མཐོང་ཡི་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།

རྫོང་གི་བཟོ་བཀོད།

ལྟ་རྟོག་ཐོག་ལས་དང་ཕུའི་ལོ་རྒྱུས་དང་ གནས་ཐོ་ལེན་མི་གཉིས་ལུ་གཞི་བཞགཔ་འདྲཝ་
ཅིག་འབད་བ་ཅིན་

རྫོང་དེ་དགྲ་རྫོང་སྦེ་བརྩི་དགོཔ་འཐོནམ་ཨིནམ་ད་

དེའི་སྐོར་ལས་ཡ་

མཚན་ཆེ་ཏོག་ཏོ་ཅིག་མཐོང་མི་དེ་ ད་རེས་ནངས་པར་ རམ་སྟེ་འགྱོ་མི་བལྟ་རྫོང་དང་ ཆུ་
རྫོང་གཉིས་ཨིན་པས། ད་རེས་ནངས་པ་འབད་བ་ཅིན་ལྷ་ཁང་ངོ་མ་དེ་དབུ་རྩེ་ཨིན་པས། དེ་
སྦེ་བརྩི་དགོ་མི་ཡང་ བཀོད་པ་ལུ་གཞི་བཞག་བཞགཔ་ཨིན།

དབུ་རྩེ་མཐའ་བསྐོར་ཏེ་ མཐའ་ཟུར་གྱི་ཁྱིམ་དང་ཅོག་འཐདཔ་ཡོད་མི་ཚུ་དེ་ མི་སྡོད་ནིའི་

དོན་ལས་ཨིན་པས། ཁྱིམ་དེ་ཚུ་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་དབྱེ་དཔྱད་འབད་བལྟཝ་ད་ བཟོ་བཀོད་ཀྱི་
ལམ་ལུགས་སོ་སོ་ཡོད་མི་ཚུ་ལུ་མ་གནས་པས་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།
ས་གནས་དེ་ཁའི་ཁྱིམ་དེ་ཚུའི་བཟོ་རྣམ་དང་

ཁྱིམ་གྱི་པར་དེ་ལས་རྐྱབ་པའི་བསྒང་ཡོད་པའི་

ཁྱིམ་དེ་ཚུ་ལུ་བལྟཝ་ད་ ལུང་ཕྱོགས་དེ་ནང་དྲག་ཤོས་ཅིག་སྦེ་མཐོང་མས། ཤིང་བཟོ་དང་ རི་

མོ་ རྡོ་བཟོ་དེ་ཚུ་ལུ་བལྟཝ་ད་ བཟོ་བཀོད་དེ་སྔར་ལས་ཡོད་པའི་འབྲུག་པའི་ལམ་ལུགས་ལུ་
གཞི་བཞག་བཞགཔ་བཟུམ་འདུག

རིན་ཆེན་སྒང་ལུ་ཆགས་པའི་རྫོང་གསརཔ་དེ་

འབྲུག་རྒྱལ་གཞུང་གིས་

མ་དངུལ་གནང་

བཀྲ་ཤིས་གཡང་རྩེ་རྫོང་གི་ཆགས་རབས་དང་དེའི་དགོས་པ།
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ཐོག་ལས་ སྤྱི་ལོ་ ༡༩༩༧ ལུ་རྐྱབ་ནུག རིག་རྩལ་དང་ལྡན་མི་ལཱ་དང་སྤྱིར་བཏང་སྦུང་གི་
ཞབས་ཏོག་ཚུ་ བཀྲིས་གཡང་རྩེ་དང་ ཉེ་འདབས་ཀྱི་རྫོང་ཁག་གི་མི་སེར་ཚུ་གིས་ཞུ་ནུག

ཞིབ་འཚོལ་དེ་གིས་ གྲོང་སྡེ་རྫོང་སྐོར་ལས་ཁག་ཆེ་ལུགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་དང་ བདེན་ཁུངས་
སོ་སོ་སྦེ་ཡོདཔ་ཨིན་པའི་སྐོར་ལས་བཏེགས་གསོ་

དག་པ་ཅིག་འབད་ཡི་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།

རྩོམ་འབྲི་པའི་རེ་འདོད་ལྟར་དུ་འབད་བ་ཅིན་ ཞིབ་འཚོལ་གྱི་གྲུབ་འབྲས་དེ་གིས་ གྲོང་སྡེ་
བཀྲིས་གཡང་རྩེའི་རྫོང་སྐོར་ལས་

མཐིལ་ཕྱིན་སྦེ་རྩོམ་བཤད་འབད་ནིའི་ཐུགས་འདོད་ཡོད་

མི་གང་ཟག་མཁས་མཆོག་ཚུ་ལུ་ ཕན་པ་ཆུའི་ཟིལཔ་ཙམ་ཅིག་འབད་རུང་མི་ཐོགས་ག་ཟེར་
བའི་མནོ་བསམ་ཡོད། ཞིབ་འཚོལ་གྱི་ལཱ་དེ་གིས་ཡང་ འདི་བ་ལྷག་པའི་ཞིབ་འཚོལ་འབད་
དགོ་མནོ་མི་ཚུ་ལུ་ དྲི་བ་ལེ་ཤ་བཀོདཔ་ཨིན་པའི་ངོས་ལེན་འབདཝ་ཨིན་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།
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གཞལམ་སྒང་བདེ་ཆེན་གཡང་རྩེ་རྫོང་གི་གཞི་བཙུགས་ཆགས་རབས།
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ཡོན་ཏན་དར་རྒྱས།
ངོ་སྤྲོད།

གསལ་བཤད་འདི་གིས་

གཞལ་སྒང་རྫོང་གི་སྔོན་མ་དང་

ད་ལྟོ་གི་ཁ་རྒྱུན་འདྲ་མིན་སྣ་

ཚོགས་ཚུ་སེལ་ནིའི་ དམིགས་གཏད་བསྐྱེད་ཡོདཔ་ད་ རྫོང་གི་ཆགས་རབས་ཀྱི་ཧེ་མའི་ལོ་
རྒྱུས་ཚུ་ བདེན་ཁུངས་དང་ལྡནམ་ རྒྱ་ཆེ་དྲགས་སྦ་

འགྱོ་མི་བཏུབ་ནི་བཟུམ་ཅིག་ཡོདཔ་

ཨིན་རུང་ ལོ་རྒྱུས་འབྲི་རྩོམ་འདི་གིས་ སེལ་ཚུགས་པའི་རེ་འདོད་ཡོད།

༡.༡ རྫོང་གི་ལམ་ལུགས།

རྫོང་གི་ལམ་ལུགས་འདི་འབྲི་གུང་བཀའ་བརྒྱུད་གཞི་བཙུགས་གནང་མི་འཇིག་རྟེན་མགོན་པོ་

རིན་པོ་ཆེ་༡༡༤༣-༡༢༡༧ གི་སློབ་མ་ རྒྱལ་བ་ལྷ་ནང་པ་ གཟི་བརྗིད་དཔལ།(གཟི་བརྗིད་རྡོ་
རྗེ་)༡༡༦༤-༡༢༢༤

མཆོག་འབྲུག་ལུ་མ་བྱོན་པའི་ཧེ་མ་

རྫོང་གི་ལམ་ལུགས་འདི་མེདཔ་

ཨིན་པའི་ཁར་ ལྷག་པར་དུ་ བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་ཆོས་ལུགས་འདི་འབྲུག་ནུབ་ཕྱོགས་ཁ་ཐུག་
ཤར་ཝང་སྤ་གསུམ་ནང་ དུས་རབས་བཅུ་གཉིས་པའི་མཇུག་ལུ་ དར་ཁྱབ་སྦོམ་སྦེ་བྱུང་ནུག

རྒྱལ་བ་ལྷ་ནང་པའི་ཆོས་ལུགས་འདི་ སྒྲིང་སྒྲིང་སྦེ་བཟོ་ཐབས་ལུ་ ཁོ་གིས་སྤ་རོ་གི་ནུབ་ཁ་
ཐུག་ལུ་ཡོད་པའི་ གཅལ་ཁ་རྫོང་། བྱ་ཐལ་རྫོང་།

ཐིམ་ཕུ་ལུ་བཞེངས་པའི་རྡོ་སྔོན་རྫོང་།

སྦི་མི་ལྟོ་ཁ་རྫོང་ལ་སོགས་པ་ བཞེངས་གནང་སྟེ་ཕ་ཇོ་འབྲུག་སྒོམ་ཞིག་པོ་འབྲུག་ལུ་མ་བྱོན་
རིང་ལུ་འབྲུག་ནུབ་ཕྱོགས་ག་ར་དབང་སྟེ་ཆོས་སྲིད་ལུགས་གཉིས་ཀྱི་སྲོལ་འདི་ཡང་གཞི་

བཙུགས་གནང་ནུག ཕ་ཇོ་འབྲུག་སྒོམ་ཞིག་པོ་མཆོག་ ༡༡༨༤-༡༢༥༡/༡༢༠༨-༡༢༧༥ བྱོན་
ཞིནམ་ལས་ཚུར་ལྷ་ནང་པའི་ཆོས་ལུགས་འདི་ཡང་ནུབ་བཏང་ཡོད་རུང་

དུས་རབས་བཅུ་

གཉིས་པའི་ནང་འབྲུག་ལུ་རྫོང་བཞེངས་ནིའི་ལམ་ལུགས་འདི་ རྒྱལ་བ་ལྷ་ནང་པ་གིས་གཞི་
བཙུགས་གནང་ཡོདཔ་ལས་ག་ར་གིས་མ་མཁྱེནམ་ཅིག་མེད།
འབྲུག་སྒོམ་ཞིག་པོ་ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་

རྒྱལ་བ་ལྷ་ནང་པ་དང་ཕ་ཇོ་

མ་བྱོན་པའི་ཧེ་མ་རྒྱལ་བ་གོང་མ་

ཡོན་ཏན་དར་རྒྱས།
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རྣམས་ཀྱིས་རྫོང་བཞེངས་དགོ་པའི་དམིགས་ཡུལ་འདི་

ཕྱིའི་དགྲ་ལས་གནོད་པ་བཟློག་

ཐབས་ལུ་བཞེངས་ཡོདཔ་ད་ ཤུལ་ལས་རྫོང་འདི་གིས་ རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་ཆོས་སྡེ་དང་མི་སྡེའི་
སྲིད་དོན་གྱི་འཆར་གཞི་དང་ ཕྱག་ལཱ་གནང་སའི་ གཞི་གཅིག་ལུ་གྱུར་ཡོདཔ་ཨིན།
ལས་ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་གྱིས་

དུས་རབས་༡༧པའི་ནང་ལུ་

ཤུལ་

འབྲུག་ལུ་རྫོང་

གཞིས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་འདི་བཟུམ་མ་འདྲཝ་སྦེ་རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་བསྒྲིལ་སྦེ་བཟོ་ཐབས་ལུ་མུ་
མཐུད་བརྐྱབས་ཏེ་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གཡུས་སྒོ་ཐདམ་ཐད་ཁ་ལུ་རྫོང་བཞེངས་གནང་ནུག

དེ་

གི་དམིགས་དོན་གཙོ་བོ་རང་ བོད་དམག་བཟློག་པའི་ཐབས་ལུ་ བཞེངས་ཡོདཔ་ཨིན་པས།

གཞན་དང་མ་འདྲ་བའི་རྫོང་གི་ལམ་ལུགས་འདི་ གཏམ་སྙན་གྲགས་ཅན་གྱི་ཕ་མེས་དང་མི་
རབས་གོངམ་ཚུ་གིས་ མི་ཉམས་རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་དེ་ ད་ལྟོ་གི་བུ་བརྒྱུད་ཚུ་ལུ་གནང་ཡོདཔ་

ད་ ད་ལྟོ་རྫོང་གཞིས་ག་ར་ཆོས་སྡེ། བདག་སྐྱོང་། ཁྲིམས་སྡེ་དང་དེ་གིས་མ་ཚད་པར་ ལུང་
ཕྱོགས་ཀྱི་མི་སྡེའི་ལྟེ་བ་སྦེ་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན།

༡.༢ ཁེངས་རིགས་རྣམ་གསུམ།

ངོ་མ་འབད་བ་ཅིན་ཁེངས་རིགས་རྣམ་གསུམ་ཟེར་མི་འདི་ ཁེངས་ཀྱི་གཡུས་རིགས་རྣམ་པ་
གསུམ་ཡོད་མི་ལུ་གོ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན། དེ་བཟུམ་སྦེ་ འབྲུག་གི་རྫོང་ཁག་མང་ཤོས་ལུ་ ཧེ་མ་
དང་བར་སྐབས་ལུ་བཏགས་ཡོད་པའི་མིང་མ་འདྲཝ་གཉིས་རེ་ཡོདཔ་ཨིན། སྔོན་མ་འབད་བ་
ཅིན་

ད་ལྟོ་གི་གཞལ་སྒང་རྫོང་ཁག་ཟེར་བའི་མིང་འདི་མེན་པར་ཧེ་མ་ལས་གྲགས་ཏེ་

ཡོད་པའི་ཁེངས་རིགས་རྣམ་གསུམ་ཟེར་སླབ་དོ་བཟུམ་སྦེ་ བུམ་ཐང་རྫོང་ཁག་ལུ་ བུམ་ཐང་

སྡེ་བཞི། དར་དཀར་རྫོང་ཁག་ལུ་ དར་དཀར་ལུང་གསུམ། སྤ་རོ་རྫོང་ཁག་ལུ་ སྤ་རོ་ བར་
སྐོར་ཚོ་དྲུག་ཟེརཝ་ལ་སོགས་པ་ཚུ་ གཞི་ཆགས་པའི་ས་གནས་ཁག་དང་། བདག་སྐྱོང་གི་
ས་མཚམས་ཀྱི་བརྡ་མཚོན་ངོས་འཛིན་འབད་ཐབས་ལུ་

སླབ་སྲོལ་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ད་རེས་

ནངས་པར་ མིང་དེ་ཚུ་རྒྱ་ཆེནམོ་སྦེ་ ལག་ལེན་མི་འཐབ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན།

ཧེ་མའི་ལུགས་སྲོལ་ལྟར་དུ་འབད་བ་ཅིན་ ཁེངས་རིགས་རྣམ་གསུམ་ ཡང་ན་ གཞལ་སྒང་
རྫོང་ཁག་འདི་གཡུས་སྒོ་ ཁག་གསུམ་སྦེ་དབྱེ་སྟེ་ཡོདཔ་ལས་ཁེངས་ཕྱི་སྐོར། ཁེངས་ནང་

སྐོར། ཁེངས་སྟག་མ་མཆོག་གསུམ་ཨིན་པས། ཁེངས་ཕྱི་སྐོར་ནང་ལུ་ བྱང་ཤར་མཚམས་

གཞལམ་སྒང་བདེ་ཆེན་གཡང་རྩེ་རྫོང་གི་གཞི་བཙུགས་ཆགས་རབས།

ཀྱི་གཡུས་ཤིང་མཁར་དང་བར་དོ་གཉིས།
བཀྲོངས་དང་ནང་སྐོར་རྒེད་འོག་གཉིས།
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ནང་སྐོར་ནང་ལུ་ནུབ་བྱང་མཚམས་ཀྱི་གཡུས་

དེ་ལས་

པན་སྦང་དྲུང་ཁག་གི་འོག་ལུ་ཡོད་པའི་

ལྷོ་ཁ་ཐུག་གི་གཡུས་ཚན་ བྱོ་ཀ་ ངང་ལ། སྤང་མཁར་རྒེད་འོག་གསུམ་འདི་ ཁེངས་སྟག་
མ་མཆོག་ནང་ལུ་ཚུདཔ་ཨིན་པས།

ད་ལྟོ་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་རྫོང་ཁག་ཉི་ཤུ་ཡོད་པའི་

གྲལ་ལས་ གཞལ་སྒང་རྫོང་ཁག་འདི་གི་

སའི་རྒྱ་ཚདཀི་ལོ་མི་ཊར་གྲུ་བཞི་༢,༡༢༦དང་

མི་རློབས་ ༢༡,༤༠༠ ཡོད་པའི་གཡུས་སྒོ་དེ་ཚུ་མཐའ་ཟུར་དང་དབུལ་ཕོངས་ཅན་གྱི་གཡུས་
ཚན་གཅིག་ཨིན་པས། རྫོག་ཁག་འདི་ བུམ་ཐང་། ཀྲོང་གསར། གསར་སྤང་། བསམ་གྲུབ་
ལྗོངས་ཁར།

མོང་སྒར་ཚུ་གི་ ས་མཚམས་ལུ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ལྷོ་ཕྱོགས་ལྟེ་

བ་ལུ་ ཆགས་ཡོདཔ་ད་

ཁེངས་རིགས་རྣམ་གསུམ་ག་ར་ གཞལམ་སྒང་རྫོང་ཁག་གི་

བདག་སྐྱོང་འོག་ལུ་ཡོདཔ་ཨིན།

༡.༣ ཡོངས་གྲགས་ཅན་གྱི་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་ཚུ་གི་ཞབས་ཀྱིས་བཅགས་ཡོདཔ།

སྤ་རོ་དང་བུམ་ཐང་ཚུ་ནང་ལུ་ སྔོན་བྱོན་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་དེ་ཚུ་གི་ཞབས་ཀྱིས་བཅགས་ ས་
གཞི་ག་ར་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཡོད་དོ་བཟུམ་སྦེ་

ཁེངས་པ་དེ་ཚུ་གིས་ཁེངས་རིགས་རྣམ་

གསུམ་གྱི་གཡུས་སྒོ་ཚུ་ནང་ལུ་ཡང་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་རྣམས་ཀྱིས་ ཞབས་ཀྱིས་བཅགས་ཡོད་
ཟེར་སླབ་ཡོདཔ་ད་ འབྲུག་ལུ་གསང་སྔགས་ཐེག་པའི་བསྟན་པ་ དར་བར་མཛད་པའི་ སློབ་

དཔོན་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ དུས་རབས་བརྒྱད་པ་ སྤྱི་ལོ་ ༧༤༧ ལུ་ལྕགས་མཁར་
རྒྱལ་པོ་གིས་བསུ་བ་ཞུཝ་བཞིན་དུ་
ཨིན་མས།

ཕྱག་རྗེས་དང་

བྱོན་ལམ་དང་འཐོན་བྱོན་སའི་ལམ་ཡང་ཁེངས་ལས་

དེ་གིས་མ་ཚད་པར་ཁེངས་ཤིང་མཁར་ལུ་ཞབས་སྟོང་སྦེ་ཕེབས་ཡོད་པའི་རྡོ་གུ་
ཞབས་རྗེས་ལ་སོགས་པ་ཡོདཔ་ཏན་ཏན་སྦེ་སླབ་ནི་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་

ཁེངས་རིགས་རྣམ་གསུམ་ལུ་
དར་ཡོད་ཟེར་ཨིན་མས།

ནང་པ་ཆོས་ཀྱི་བསྟན་པ་འདི་དུས་རབས་བརྒྱད་པ་ལས་

གུ་རུ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱི་རྟིང་ལས་ བྱོན་པའི་ལྷ་སྲས་གཙང་མ་ཡང་ དུས་རབས་དགུ་པའི་

ནང་ བོད་ལས་བྱོན་ལམ་ཕ་རི་ལས་བརྒྱུད་དེ་ སྤ་རོ་དང་ སྤ་རོ་ལས་བཀྲ་ཤིས་གཡང་རྩེ་
འཇམ་མཁར་ལུ་

ཞབས་ཀྱིས་བཅགས་ནུག

གཞལ་སྒང་རྫོང་གཞིས་བཙུགས་གནང་མི་
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སྐྱེས་བུ་དམ་པ་བླ་མ་ཞང་རྡོ་རྗེ་གྲགས་པ་མཆོག་

ཡོན་ཏན་དར་རྒྱས།

ལྷ་སྲས་གཙང་མའི་རྟིང་ལས་བྱོན་ཡོདཔ་

ད་ གལ་སྲིད་གཞལ་སྒང་རྫོང་འདི་ནང་ལུ་སྤྱི་ལོ་ ༡༡༦༣ ལུ་གདན་ས་བཅགས་གནང་ཡི་
ཟེར་བ་ཅིན་ རྒྱལ་རབས་དང་འཁྲིལཝ་ད་
གིས་

བྱོན་རིམ་གསུམ་པ་བླ་མ་ཞང་རྡོ་རྗེ་གྲགས་པ་

བཅགས་ཡོད་པའི་བདེན་ཁུངས་འདུག

བླ་མ་ཞང་གི་རྟིང་ལས་རང་གཏེར་སྟོན་གྱི་རྒྱལ་པོ་ རྣམ་པ་ལྔ་བྱོན་པའི་གྲལ་ལས་གཏེར་སྟོན་
པདྨ་གླིང་པ་འདི་གསུམ་པ་དང་ གཏེར་སྟོན་གཉིས་པ་ གུ་རུ་ཆོས་དབང་ ༡༢༡༢-༡༢༧༠

གིས་ཡང་ ཁེངས་ནང་སྐོར་ལུ་ཞབས་ཀྱིས་བཅགས་ཡོདཔ་མ་ཚད་ དུས་རབས་བཅུ་བཞི་
པ་ནང་བྱོན་པའི་ཡོངས་གྲགས་ཅན་གྱི་ གྲུབ་ཐོབ་ལྕགས་ཟམ་པ། ཡང་ན་གྲུབ་ཐོབ་ཐང་སྟོང་
རྒྱལ་པོ་༡༣༨༥-༡༤༦༤མཆོག་ བུམ་ཐང་ལས་ཀུར་སྟོད་ ཞོང་སྒར་ལུ་བྱོན་པའི་ལམ་ཁར་རྟ་
ལི་དང་ བུ་ལི་ལུ་ཞབས་ཀྱིས་བཅགས་གནང་ནུག

གྲུབ་ཐོབ་དང་གཏེར་སྟོན་པ་སོགས་ཀྱིས་ ཁེངས་རིགས་རྣམ་གསུམ་ ཞབས་ཀྱིས་བཅགས་
གནང་པའི་གྲལ་ལས་ གཏེར་སྟོན་པདྨ་གླིང་པ་མཆོག་གིས་ ཁེངས་ནང་སྐོར་སྟག་མ་དང་
བར་དོ་ དེ་ལས་ཁེངས་ཕྱི་སྐོར་ བུ་ལི་ལ་སོགས་པའི་

ཁེངས་རིགས་གཡུས་ཚན་ཚུ་ནང་

ལུ་ འགྲོ་དོན་ལེགས་ཤོམ་མཛད་དེ་ ལྷ་ཁང་རྙིང་ཤོས་ཀྱི་གྲལ་ལས་ བུ་ལི་དང་ལྟག་མ་གི་

ལྷ་ཁང་འདི་བཞེངས་གནང་ནུག

བླ་མ་དེ་ཚུ་གིས་མ་དོ་བར་ གྷ་ན་པ་ཏི་གི་སྤྲུལ་སྐུ་ བླ་མ་ཤཱཀྱ་འོད་ཟེར། དཔོན་སློབ་མཁན་

རིན་པོ་ཆེ། བླ་མ་ཡེ་ཤེས་པདྨ་ཕྲིན་ལས། བྱ་བྲལ་རིན་པོ་ཆེ། རྗེ་མཁན་ཁྲི་རབས་ ༧༠ པ་
སྤྲུལ་སྐུ་འཇིགས་མེད་ཆོས་གྲགས་ལ་སོགས་པ་བླ་མ་གོང་མ་རྣམས་ཀྱིས་
ཁར་ ས་གཞི་བྱིན་གྱིས་བརླབས་གནང་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

བྱོན་པའི་ལམ་

༡.༤ རྫོང་གི་ཆགས་ཐངས།

དུས་རབས་ ༡༧ པ་ལས་དུས་ད་ལྟོ་ཚུན་ཚོད་ལུ་ ཁེངས་རིགས་རྣམ་གསུམ་ དབང་སྟེ་
ཡོད་པའི་གཞལ་སྒང་རྫོང་འདི་མང་སྡེ་ཆུའི་མཐའ་མ་ལས་

རི་ཟུར་གསུམ་གྱི་སྤྱི་ཏོག་ཁ་ལུ་

གཞལམ་སྒང་བདེ་ཆེན་གཡང་རྩེ་རྫོང་གི་གཞི་བཙུགས་ཆགས་རབས།

ཧ་ལས་སི་སི་དང་གཟི་བརྗིད་ཆེ་ཏོག་ཏོག་སྦེ་
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ཞལ་ཀྲོང་དང་གཞལ་སྒང་གི་ཁྲམ་ལུ་སྦེ་

བཞེངས་ཡོདཔ་ད་ དེ་ནང་གི་གཡུས་སྒོ་ག་ར་ཟིལ་གྱིས་ གནོན་པའི་ཚུལ་དུ་ཡོདཔ་མ་ཚད་

རི་དེའི་མཐའ་འཁོར་ལུ་ རི་དང་རྫ་རོང་མཇུག་ལུ་མང་སྡེ་ཆུ་ཚུ་ཡོདཔ་ཨིན། འབྲུག་གི་ཤར་
ཕྱོགས་ཀྱི་རྫོང་ཚུ་ མང་ཤོས་རང་གཤོང་ལུ་མེན་པར་རི་མགོ་ལུ་བཞེངས་ཏེ་ཡོད་མི་འདི་ ཤར་
ཕྱོགས་ཀྱི་གཤོང་འདི་ཚུ་ ག་ར་ཆུ་གི་གཞུང་དང་ དེ་མེན་ག་ར་རི་ཙང་ཙ་རང་ཡོདཔ་ལས་ རི་

མགོ་ལུ་བཞེངས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན། གཞལ་སྒང་འདི་ཀྲོང་གསར་ལས་འབད་བ་ཅིན་ ཀི་ལོ་མི་

ཊར་ ༡༡༡ དང་དགེ་ལེགས་ཕུག་ལས་ཀི་ལོ་མི་ཊར་ ༡༣༣ གྱི་ས་ཁར་ཡོདཔ་ཨིནམ་ལས་
འགྲུལ་འཁོར་ནང་འགྲོ་འགྲུལ་འབད་བ་ཅིན་ རྫོང་ཁག་གཉིས་ཆ་ར་ལས་ དུས་ཡུན་ཆུ་ཚོད་

བཞི་དང་ ལྔ་གི་བར་ན་ འགོར་དོ་ཡོདཔ་ད་ རྫོང་ཁག་འདི་ རྒྱ་མཚོ་ལས་མཐོ་ཚད་ མི་
ཊར ༡,༩༠༠ (ཕིཊི༦,༢༣༥) དང་གནམ་གཤིས་ཀྱི་རློན་གཤེར་གྱི་ཚད་ཡང་ ༨ དང་ ༩

གི་ degree centigrade ལུ་གནས་དོ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ལོ་བསྟར་བཞིན་དུ་ ཆརཔ་གི་
ཚད་༡,༥༠༠ mm ཚུན་བརྐྱབ་ཨིན་པས།

༢. གདན་ས་འཚོལ་བ་དང་ གཞལ་སྒང་གི་མིང་བྱུང་ཚུལ།
ཁ་རྒྱུན་དང་འཁྲིལཝ་ད་

དུས་རབས་བཅུ་གཉིས་པ་ནང་ལུ་བྱོན་པའི་

འབྲུག་པ་བཀའ་

བརྒྱུད་ཀྱི་དགེ་བཤེས་བླ་མ་ཞང་རྡོ་རྗེ་གྲགས་པ་ ཡང་ན་ གཡུ་གྲགས་པ་ བརྩོན་འགྲུས་

གྲགས་པ་ ༡༡༢༣-༡༡༩༣? མཆོག་གདུལ་བྱའི་ཞིང་ འབྲུག་མོན་པའི་གཡུས་ལུ་ཡོདཔ་
ལས་ གཞལ་སྒང་ལུ་ཞབས་ཕེབས་ཏེ་ ད་ལྟོ་རྫོང་ཡོད་པའི་ས་གནས་དེ་ཁ་ལུ་ གདན་ས་
སྤྱི་ལོ་ ༡༡༦༣ ༼༡༡༥༣?༽ ལུ་བཅགས་གནང་ནུག
གཞལ་སྒང་གི་རྫོང་བཞེངས་གནང་མི་

བླ་མ་ཞང་འདི་

བླ་མ་གཞན་ཚུ་ལས་ཁེངས་རིག་

རྣམ་གསུམ་གྱི་མི་སེར་ཚུ་གིས་ ཆེ་བརྗོད་ཕུལ་དུ་རུང་བའི་ བླ་མ་རྩ་ཅན་གཅིག་སྦེ་བརྩིཝ་
ཨིནམ་མ་ཚད་ ལྷག་པར་དུ་བཀྲོངས་ཀྱི་མི་སེར་ཚུ་གིས་ བླ་མ་ལུ་དད་འདུན་གནམ་མེད་ས་

མེད་ཡོདཔ་ཨིནམ་ད་ དུས་རབས་བརྒྱད་པའི་ནང་ གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་གིས་གཞལ་སྒང་གཡུས་
སྒོ་ཚུ་ནང་ལུ་ དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་ ས་བོན་བཏབ་ཡོད་མི་འདི་ ཤུལ་ལས་དུས་རབས་ ༡༢
པའི་ནང་ བླ་མ་ཞང་གིས་ནང་པའི་ བསྟན་པ་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།

ཡོན་ཏན་དར་རྒྱས།
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བླ་མ་ཞང་མཆོག་གིས་ ད་ལྟོ་རྫོང་ཡོད་པའི་ས་གནས་དེ་ཁར་ གདན་ས་བཅགས་ཏེ་ ལོ་ངོ་

མང་རབས་ཅིག་བཞུགས་པའི་རིང་ལུ་ཁེངས་རིགས་རྣམ་གསུམ་ནང་ལུ་དམ་པའི་ཆོས་སྤེལ་
ནུག བླ་མ་ཞང་གིས་བཅགས་པའི་གདན་ས་དེ་ལས་བརྟེན་ གཡུས་ཚན་འདི་ལུ་མིང་ཡང་
ཞང་སྒང་ཟེར་བྱུང་ཡོད་རུང་

ཤུལ་ལས་བརྗོད་སྒྲ་ཟུར་ཉམས་པའི་སྟབས་ཀྱིས་

གཞལམ་

སྒང་དང་ ཡིག་ཐོག་ལུ་འབྲི་བའི་སྐབས་སུ་ གཞལ་སྒང་ཟེར་བྲིསཝ་ཨིན་མས། ད ་ རུ ང ་
ཡིག་ཐོག་ལུ་བྲིས་བའི་སྐབས་སུ་

སྒང་ཟེར་བྲིས་སྲོལ་ཡང་ཡོདཔ་ཨིན།

གཞལ་མེད་སྒང་ ཡང་ན་དེའི་བསྡུ་ཡིག་གཞལམ་

སྡེ་སྲིད་ཁྲི་རབས་

༡༣

པ་ཤེས་རབ་དབང་ཕྱུག་

༡༧༤༤-༡༧༦༤ གི་རྟོགས་བརྗོད་ནང་ལུ་ ད་ལྟོ་གི་གཞལ་སྒང་རྫོང་འདི་ གཞལ་ལྗོངས་

རྫོང་ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ སྤྱི་ལོ་ ༡༩༦༦ ཡང་ན་ ༡༩༦༣ ལུ་འབྲུག་རྒྱལ་གསུམ་
པ་མངའ་བདག་འཇིགས་མེད་རྡོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག་མཆོག་གིས་ བཀའ་གནངམ་བཞིན་དུ་ རྫོང་
འདི་ཉམས་གསོ་ཞུས་ཡོདཔ་མ་ཚད་

རྫོང་གི་མཚན་ཡང་གཞལ་སྒང་ལས་

གཞལ་སྒང་

བདེ་ཆེན་གཡང་རྩེ་རྫོང་དང་ ཡང་ན་འབྲུག་བདེ་ཆེན་གཡང་རྩེ་རྫོང་ཟེར་བསྒྱུར་བཅོས་མཛད་
ནུག

༣. རྫོང་གི་ས་གཞི་བཅགས་གནང་མི་
ཅན།

བླ་མ་ཞང་གི་རྣམ་ཐར་སྙན་གྲགས་

རྒྱལ་འདི་རྫོང་གི་སྤྱི་དཔོན་བགྲེསཔ་ཨིནམ་ལས་

ཁོ་གིས་གཞལ་སྒང་རྫོང་གཞི་བཙུགས་

གཞལ་སྒང་གྲྭ་ཚང་ནང་དགེ་སློང་རྒས་ཤོས་དགུང་ལོ་

༩༥

ལོན་མི་མེ་མེ་བཀྲ་ཤིས་ཆོས་

གནང་མི་ བླ་མ་ཞང་གི་རྣམ་ཐར་སླབ་མི་འདི་བཀོད་པ་ཅིན་ དུས་རབས་ལེ་ཤ་ཅིག་གི་ཧེ་
མ་

བོད་ཞམ་གླིང་ལས་ཨིན་མི་འབྲུག་པ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་དགེ་བཤེས་གཅིག་གི་

གདུལ་

བྱའི་ཞིང་འབྲུག་ལུ་ཡོདཔ་གཟིགས་ཏེ་ མོན་པའི་རི་དང་རྫ་རོང་ཚུ་ལུ་ཡང་ མ་གཟིགས་པར་
འབྲུག་དབུས་ཕྱོགས་ཚུ་ནང་ལུ་ དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་བསྟན་པ་སྤེལ་ནི་གི་དོན་ལུ་

ཐིམ་ཕུག་

ལས་སྦེ་མཐའ་མཇུག་ལུ་ གཞལ་སྒང་ལུ་ཕེབས་ཏེ་ གཡུས་ཚན་ཅིག་གི་ཐ་མར་ གདན་ས་
བཅགས་གནང་སྟེ་བཞུགས་ནུག

སྐྱིད་ཉམས་དང་ལྡན་པའི་

གདན་ས་དེ་ཁར་ལོ་ངོ་མང་

རབས་ཅིག་ སྐུ་མཚམས་བཅད་དེ་བཞུགསཔ་ད་ ཉམས་སྣང་ལུ་

བླ་མ་ཁོ་རང་གི་ནུ་

གཅུང་འདི་ ཁ་གླིང་གི་རྒྱལ་པོ་གླང་མགོ་ཟེར་ གཟུགས་ཕྱེད་མི་དང་ ཕྱེད་གླང་གི་ཚུལ་སྦེ་

གཞལམ་སྒང་བདེ་ཆེན་གཡང་རྩེ་རྫོང་གི་གཞི་བཙུགས་ཆགས་རབས།

ཟས་ཡང་ཁོ་རའི་གཡོག་འཁོར་ཚུ་ཟ་མི་

དེ་གི་འཁོར་གཡོག་གཅིག་ཨིནམ་ལས་
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དེ་གི་

སྐབས་ལུ་རྒྱལ་པོའི་ཟས་འདི་ཁོ་གི་ནུ་གཅུང་ལུ་བབ་ཡོདཔ་གཟིགས་ཏེ་ དེ་འཕྲོས་ལས་སྒྲུབ་
པ་ལས་བཞེངས་ཏེ་ རྒྱལ་པོ་འདི་ལས་ཁོ་རའི་ནུ་གཅུང་གི་སྲོག་སྐྱབས་མཛད་ནི་སྦེ་ ཡི་གུ་
གཉིས་ལས་ གཅིག་རྒྱལ་པོ་ལུ་དང་

གཞན་ཁོ་རའི་ནོ་གཅུང་ལུ་སྤྲིངས་ནུག

རྒྱལ་པོའི་ཡི་གུ་འདི་ནང་ལུ་བླ་མ་ཁོ་རང་སྙུང་གཞི་གིས་ཐེབས་ཏེ་

ཤུགས་སྦེ་ན་སྟེ་ཡོདཔ་

ལས་བརྟེན་ ཁོ་གི་ནུ་གཅུང་འདི་ ནད་གཡོག་རྒྱུག་པར་འཕྲལ་མགྱོགས་རང་ བཏང་དགོ་

པའི་ཞུ་བ་དང་། ནུ་གཅུང་གི་ཡི་གུ་ནང་ལུ་ ད་ཁྱོད་འཆི་བའི་དུས་ལུ་བབ་ཡོད་ཟེར་བའི་ ཉེན་

བརྡ་བྱིན་ཡོད་པའི་ཡི་གུ་བསྐྱལ་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ ཡི་གུ་བསྐྱལ་མི་འདི་གིས་ ནུ་གཅུང་གི་ཡི་

གུ་འདི་རྒྱལ་པོ་ལུ་དང་ རྒྱལ་པོའི་ཡི་གུ་འདི་ནུ་ཅུང་ལུ་འཛོལ་ཏེ་བྱིན་པའི་སྟབས་ཀྱིས་ རྒྱལ་
པོ་གནམ་མེད་ས་མེད་དགོངསམ་ཁྲེལ་ཏེ་

བླ་མའི་ནུ་གཅུང་འདི་དེ་འཕྲོས་ལས་འཐུ་ཟ་སྟེ་

བླ་མ་ལུ་ཡང་ དགོངསམ་ཁྲེལ་ཏེ་བླ་མ་གིས་སློབ་མ་གཅིག་ཟ་བཏང་པ་གིས་ཡང་མ་དོ་བར་
གཡུས་ཁ་ལུ་དམག་དྲངས་ཏེ་ གཡུས་ཁའི་མི་ཚུ་གིས་ བླ་མ་བཀྲོང་དགོཔ་སྦེ་བཀའ་གནང་
། གལ་སྲིད་མ་བསད་པ་ཅིན་ ཁྲོ་བའི་གཟུགས་ཅན་རྒྱལ་པོ་གླང་མགོ་གིས་ བསད་པའི་
ཉེན་བརྡ་སླབ་པའི་མཐའ་མར་
འབག་སྟེ་

གཡུས་མི་ཚུ་འདྲོགས་ཏེ་བྱ་ཐབས་མེད་པར་

བླ་མའི་སྒྲུབ་ཁང་གི་གདོང་ཁར་ལྷོདཔ་ད་

མཚོན་ཆ་

བླ་མ་གིས་གནམ་མཁའ་ལས་

གཡུས་ཝམ་མདོ་ཁ་ ཁ་ཐུག་ལུ་ཕུར་བྱོནམ་གཡུས་ཁའི་ནོར་རྫིཔ་གཅིག་གིས་མཐོང་སྟེ་ བླ་
མ་དེ་ཁ་ལས་བྱོན་ཡི་ཟེར་ ཕུང་བཀལ་ཏེ་ ད་རུང་བླ་མའི་རྟིང་བདའ་སྟེ་ བླ་མ་བཀྲོང་ནི་གི་
རྩིས་ག་དེ་ཅིག་བརྐྱབས་རུང་ བླ་མའི་རྫུ་འཕྲུལ་ལུ་འགྲན་མ་ཚུགས་པར་བླ་མ་གིས་ གཡུས་

མི་ཚུ་ཡང་བླ་མ་ལུ་དད་འདུན་ཡོདཔ་ད་ ཁོང་ཚུ་ཡང་རྒྱལ་པོ་གླང་མགོ་ཅན་གྱི་ བཀའ་རྒྱ་ལྕི་
དྲགས་སྦེ་ཡོདཔ་མཁྱེན་ཏེ་

མཐའ་མཇུག་ལུ་འགྲོ་བའི་དོན་དུ་བླ་མ་ཁོ་རང་གིས་གཡུས་མི་

ཚུ་ལུ་བླ་གོས་ཀྱིས་ བླ་མའི་ཨོལ་ལྐོ་བསྡམས་ཏེ་ བཀྲོངས་བཅུག་ནུག

དེ་སྦེ་གཡུས་མི་གིས་བླམ་བཀྲོངས་ནི་དེ་གིས་ གཡུས་ཀྱི་མིང་ལུ་ བཀྲོངས་ཟེར་དར་ཁྱབ་

བྱུང་ནུག མིང་འདི་ད་ལྟོ་ཚུན་ཚོད་ཀྱི་བར་ན་ཡང་ དར་ཁྱབ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ བླམ་བཀྲོངས་
པའི་རྣམ་སྨིན་གྱིས་བཀྲོངས་ཀྱི་གཡུས་མི་ཚུ་སྤྱང་ཀ་སྦེ་

ཡོདཔ་ཨིན་ཟེར་བའི་

ལོ་རྒྱུས་

བཤད་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ རྫོང་དང་། བཀྲོངས། དྭངས་ཁར། ཝམ་མདོ་ཁ་ལ་སོགས་པའི་

ཡོན་ཏན་དར་རྒྱས།
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གཡུས་ཚན་དང་འབྲེལ་བའི་ལོ་རྒྱུས་མེན་པས།

༤. སྒྲུབ་ཁང་རྫོང་ལུ་བསྒྱུར་ཚུལ་དང་ དམག་གི་བསྐུལ་བསྒྲགས།

ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་ ༡༥༩༤-༡༦༥༡ མཆོག་མ་བྱོན་པའི་སྐབས་ལུ་ འབྲུག་

རྒྱལ་ཁབ་མཐའ་དབུས་མེད་པའི་རྫོང་ཁག་གི་ གཡུས་སྒོ་ཚུ་ནང་ལུ་ གྲྭཔ། གདུང་། མཁོ་

ཆེ། ཆོས་རྗེ། དཔོན་ཆེ། དཔོན་སློབ་སོགས་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ད་ལྟོ་ དེ་ཚུ་ཆེནམོ་གཅིག་
གནས་ཏེ་མེདཔ་ཨིན་པས།

མཐུ་ཆེན་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་གྱིས་སྤྱི་ལོ་ ༡༦༤༦ ལས་འབྲུག་ནུབ་ཕྱོགས་ག་ར་དབང་སྟེ་

ཞབས་དྲུང་གི་ཕྱག་གཡོགཔ་ ཆོས་རྒྱལ་མི་འགྱུར་བརྟན་པ་ ༡༦༡༣-༡༦༨༡ ལུ་འབྲུག་ཤར་
ཕྱོགས་འཁོར་ལོ་རྩིབས་བརྒྱད་ག་ར་དབང་ནི་གི་

ལུང་བསྟན་ཡོདཔ་གཟིགས་ཏེ་

ཀྲོང་

གསར་དཔོན་སློབ་དང་པའི་གོ་གནས་བསྐོས་གནང་སྟེ་ རིམ་པ་བཞིན་དུ་ཤར་ཕྱོགས་འཁོར་
ལོ་རྩིབས་བརྒྱད་ག་ར་ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་གི་དབང་ལུ་བསྡུ་ནུག

ཁེངས་རིགས་ཀྱི་ལུང་

ཕྱོགས་འདི་ དུས་རབས་ ༡༧ པ་ཚུན་ཚོད་ལུ་རྒྱལ་ཕྲན་གདུང་བརྒྱུད་དགུ་གིས་དབང་སྟེ་
ཡོདཔ་ཨིན་པས། རྒྱལ་ཕྲན་གདུང་བརྒྱུད་དགུཔོ་ཡང་

གཉའ་མཁར་གདུང་།

སྒོ་གླིང་གདུང་། བསམ་མཁར་གདུང་། མ་གདུང་། སྟག་མ་གདུང་། ཤིང་མཁར་གདུང་། སྐུ་

མཁར་གདུང་། སྤང་མཁར་གདུང་། དགོངས་ཕུག་གདུང་། ལྟུང་ལ་སྦི་གདུང་ཚུ་ནང་ལུ་ བུ་

ལི་དཔོན་པོ། རྟ་ལི་དཔོན་པོ། བྱང་དཔོན་པོ། དག་འཕེལ་དཔོན་པོ་ཚུ་ལས་ དབང་ཆེ་ཤོ ས་
རང་

གཉའ་མཁར་དཔོན་པོ་གིས་དབང་སྟེ་སྡོད་ཡོདཔ་མ་ཚད་ གཉའ་མཁར་དཔོན་པོ་

གིས་ རྫོང་ཁག་གཞན་གྱི་དཔོན་པོ་ཚུ་ཡང་ ཁོ་གི་མངའ་འོག་ལུ་ དབང་ནི་གི་རྩིས་བརྐྱབས་
ཡོད་རུང་ ཁོ་རའི་མངའ་འོག་གི་དཔོན་ལ་ལུ་ཅིག་གཡུས་སྒོའི་ནང་འཁོད་ལུ་ དམག་འཁྲུག་
ལངས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་

ཆོས་རྩེ་དཔོན་སློབ་ཀྱི་སྐྱབས་འོག་ལུ་འཛུལ་ནུག

དཔོན་སློབ་ཀྱི་ དམག་དཔོན་གཉིས་ཀྱིས་

ཀྲོང་གསར་

ཞོང་སྒར་རྫོང་མངའ་འོག་ལུ་བཙུགས་པའི་

ཤུལ་ལས་ གཉའ་མཁར་གདུང་དང་ ལྟུང་ལ་སྦི་གདུང་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་འཁྲུག་རྩོད་བྱུང་སྟེ་

དམག་འཁྲུག་ལངས་དགོ་པའི་གནད་དོན་འདི་ གཉའ་མཁར་དཔོན་པོ་གིས་ ཁེངས་རིགས་
རྣམ་གསུམ་གྱི་རྒྱལ་ཕྲན་ག་ར་ ཁོ་གི་མངའ་འོག་ལུ་བཙུགས་ནི་གི་རྩིས་བརྐྱབ་མ་ཚད་ མི་

གཞལམ་སྒང་བདེ་ཆེན་གཡང་རྩེ་རྫོང་གི་གཞི་བཙུགས་ཆགས་རབས།

སེར་ཚུ་བརྡབ་གསིག་བརྐྱབ་སྟེ་བཞག་རང་མ་བཏུབ་ལས་བརྟེན་
གདུང་ནོར་བུ་དབང་ཕྱུག་གིས་

ལྟུང་ལ་སྦི་གི་དཔོན་པོ་

ཆོས་རྩེ་དཔོན་སློབ་ཀྱི་དམག་དཔོན་གཉིས་ལུ་

མཁར་དཔོན་པོ་བསྒྲལ་ནི་གི་དོན་ལུ་
ཕུལ་ནུག
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ཁོ་རང་ཡང་

གཉའ་

ལམ་སྣ་སྟོན་མི་སྦེ་འབད་ནི་གི་ཞུ་བ་

ཆོས་རྩེ་དཔོན་སློབ་ཀྱི་དམག་དཔོན་གྱིས་གཙོས་པའི་དམག་མི་ལེ་ཤ་འཁྱིད་དེ་

ཁེངས་རིགས་རྣམ་གསུམ་ལུ་བྱོན་པའི་ལམ་ཁར་ གདུང་ནོར་བུ་དབང་ཕྱུག་གི་ནུ་གཅུང་དང་
གཡོག་འཁོར་ཚུ་གིས་ཇ་ཆང་ལ་སོགས་པའི་

གདོང་ལེན་ལེགས་ཤོམ་མཛད་དེ་

སྒོ་ཤིང་།

སྤང་མཁར། སུམ་ཕྲང། དགོངས་ཕུག རྟ་ལི་། བུ་ལི་དཔོན་ཚུ་གིས་འཇིགས་དྲགས་དང་
དད་གུས་ཀྱི་སྒོ་ལས་

སྔོན་མ་

ང་བཅས་ཕམ་ཚུ་གི་སྐབས་ལུ་

སེམས་འདི་མ་སྤངས་པར་ཡོད་དོ་བཟུམ་སྦེ་

བྱམས་པ་དང་སྙིང་རྗེའི་

དུས་ད་རེས་ལས་བཟུང་སྟེ་

ང་བཅས་ཀྱི་མ་

འོངས་པའི་བུ་བརྒྱུད་ཚུ་ལུ་ཡང་མཛད་དགོ་ཟེར་བའི་ གསོལ་འདེབས་དང་གཅིག་ཁར་ རང་
སོའི་གཡུས་ཕྱོགས་ཕུལ་ཏེ་གཉའ་མཁར་ལུ་བྱོནམ་ད་

གཉའ་མཁར་གདུང་གི་དཔོན་ཡང་

ཀུར་སྟོད་ཀྱི་ ཞོང་སྒར་རྫོང་དཔོན་ལས་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་པའི་ང་རྒྱལ་སྐྱེད་དེ་ ཁོ་གི་དམག་མི་ཚུ་
ཡང་

ཆོས་རྩེ་དཔོན་སློབ་ཀྱི་དམག་གི་གདོང་ལེན་འབད་ནི་གི་དོན་ལུ་

གྲ་སྒྲིག་འབད་དེ་

སྡོད་པའི་བར་ ཆོས་རྩེ་དཔོན་སློབ་ཀྱི་དཔུང་དམག་གིས་ མེ་མདའ་དང་མེ་རྫས་ཀྲིང་ཀ་དང་
མཚོན་ཆ་ལ་སོགས་པའི་འཇིགས་པའི་

འུར་སྒྲ་དང་བཅསཔ་སྦེ་འཐོན་འོངམ་ད་

གཉའ་

མཁར་དཔོན་པོའི་དམག་མི་ཚུ་ རྣམ་རྟོག་ལངས་ཏེ་ ལ་ལུ་ཅིག་བྱོག་ ལ་ལུ་ཅིག་གིས་
མཚོན་ཆ་ཕུལ་ཏེ་

མཐའ་མཇུག་ལུ་གཉའ་མཁར་དཔོན་

ཁོ་རང་ཡང་བྱ་ཐབས་མེད་པར་

གཡུས་ཕྱོགས་ག་ར་ཆོས་རྩེ་དཔོན་སློབ་ཀྱི་ མངའ་འོག་ལུ་ཕུལ་ནུག

ཆོས་རྩེ་དཔོན་སློབ་

ཆོས་རྒྱལ་མི་འགྱུར་བརྟན་པ་གི་དམག་དཔོན་ཚུ་གིས་ ཁེངས་རིགས་རྣམ་གསུམ་དབང་ལུ་
བསྡུ་བའི་རྟེན་འབྲེལ་ལུ་དང་ ཕྱིའི་གནོད་པ་དང་ནང་གི་དགྲ་བཟློག་པའི་ཐབས་ལུ་ ཆོས་རྩེ་
དཔོན་སློབ་ཀྱི་བཀའ་བཞིན་དུ་ ཁེངས་རིགས་རྣམ་གསུམ་མི་ཚུ་གིས་ ཧེ་མ་བླ་མ་ཞང་གིས་
གདན་ས་བཅགས་གནང་བའི་ ས་གནས་དེ་ཁར་སྤྱི་ལོ་༡༦༥༥ ལོ་ལུ་རྫོང་ཐོག་ཚད་གཅིག་
སྦེ་མི་བཞེངས་གནངམ་ལས་ཚུར་

གཞལ་སྒང་རྫོང་འདི་བདག་སྐྱོང་དང་

བཞུགས་སའི་ས་གནས་གཙོ་ཅན་གཅིག་ལུ་གྱུར་ཡོདཔ་ཨིན་པས།

ཁྲིམས་སྡེ་
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ས་གནས་ཀྱི་བདག་སྐྱོང་།

ཁེངས་རིགས་རྣམ་གསུམ་རྩིས་ཏེ་

ཡོན་ཏན་དར་རྒྱས།

ཤར་ཕྱོགས་འཁོར་ལོ་རྩིབས་བརྒྱད་ག་ར་

ཆོས་རྩེ་

དཔོན་སློབ་ཀྱི་མངའ་འོག་ལུ་ དབང་དུ་བསྡུཝ་ལས་ རྫོང་རེ་རེ་ནང་ལུ་ རྫོང་དཔོན་རེ་བསྐོ་
བཞག་གནང་སྟེ་ རྫོང་དཔོན་བརྒྱད་ཡོད་པའི་ནང་ལས་ གཅིག་གཞལ་སྒང་རྫོང་དཔོན་ཨིན་
པས། གཞལ་སྒང་རྫོང་དཔོན་གྱིས་ རྟ་ལི་དྲུང་པ་།
ལ་སོགས་པའི་ གཡུས་ཚན་ཚུ་ནང་ལུ་

ཚང་གཉེར་སྒོ་ར་པ་ ངང་ལ་དང་བྱོ་ཀ་

གཡུས་སྲུང་པ་རེ་བསྐོ་བཞག་གནང་ཡོདཔ་ཨིན་

རུང་ རྫོང་དཔོན་དང་པ་དང་གཉིས་པའི་སྐབས་ལུ་ གཡུས་མི་ལ་ལུ་
གཅིག་གིས་ངོ་རྒོལ་འབད་ནུག

གཞལམ་སྒང་བདེ་ཆེན་གཡང་རྩེ་རྫོང་འདི་ ས་ཡོམ་གྱིས་ཚར་གཅིག་དང་།

མེ་གིས་ཚར་

གཉིས་བཞེས་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ རྫོང་དཔོན་གྱིས་ ཉིམ་གཞོང་། ར་དྷི། ཤིང་མཁར། ཝམ་
གླིང་གི་མི་སེར་ཚུ་གིས་སྡེ་ཚན་ཁག་སོ་སོ་སྦེ་བཟོ་སྟེ་ རྫོང་ཉམས་གསོ་ཞུ་ནུག
དེ་གི་ཤུལ་ལས་དེ་ཁའི་མི་སེར་ཚུ་ལུ་

སྐྱིད་སྡུག་གཟིགས་ནི་གི་དོན་ལུ་

མི་དབང་འབྲུག་

རྒྱལ་དང་པ་ཨོ་རྒྱན་དབང་ཕྱུག་མཆོག་གིས་ ཤིང་མཁར་དྲུང་པ་ཟེར་ གསར་བསྐོས་གནང་
སྟེ་ཡོད་རུང་

སུ་མ་༼ཟུར་པ༽གི་མི་སེར་ཚུ་གིས་

གཞུང་ལུ་ཁྲལ་མ་སྤྲོད་པའི་ཉེས་ཆད་

བཟུམ་ཅིག་སྦེ་ གཞུང་ལུ་དགུང་གྲངས་འུར་ལཱ་གི་ཞབས་ཏོག་ ངེས་པར་འཇུག་དགོཔ་སྦེ་
བཟོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།

ཧེ་མ་འབད་བ་ཅིན་གཞལ་སྒང་རྫོང་ཁག་ནང་

ཁེངས་རིགས་རྣམ་གསུམ་ཡོད་མི་འདི་

ཤུལ་ལས་ ཁེངས་ཁྲིད་ས། བར་དོ། མཁོ་ཤར། ལང་དོར་སྦི།
ཚུ་

བུམ་ཐང་དབང་འདུས་ཆོས་གླིང་ལས་བསྐོ་བཞག་གནང་པའི་

དྷི་ག་ལ་གི་གཡུས་ཚན་

ཁྲིད་ས་དྲུང་པ་ཟེར་མི་

འདི་གིས་ གཟིགསཔ་ལས་བརྟེན་ གཡུས་དེ་ཚུ་ལུ་དབང་འདུས་ཆོས་གླིང་སུ་མ་ཟེར་ བུམ་
ཐང་སྡེ་བཞི་གི་མངའ་འོག་ལུ་ཚུད་སོངམ་ལས་ཁེངས་རིགས་རྣམ་གཉིས་ལུ་གྱུར་སོང་ནུག
ཤར་ཕྱོགས་འཁོར་ལོ་རྩིབས་བརྒྱད་ག་ར་
ལས་གཞལ་སྒང་རྫོང་དཔོན་གྱི་འོག་ལུ་
གཡུས་ཚན།

ཀྲོང་གསར་དཔོན་སློབ་ཀྱི་མངའ་འོག་ལུ་ཨིནམ་

དག་འཕེལ་དཔོན་པོ་གི་

ཁེངས་ནང་སྐོར་གྱི་

ནོར་སྒང་དཔོན་པོ་གི་གོ་ལེང་གདུང་གི་གཡུས་ཚན་དང་། གཉའ་མཁར་

གཞལམ་སྒང་བདེ་ཆེན་གཡང་རྩེ་རྫོང་གི་གཞི་བཙུགས་ཆགས་རབས།

གདུང་གི་གཡུས་ཚན།

དེ་ལས་སྟག་མ་གཡུས་ཚན་གྱི་སྟག་མ་གདུང་།
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ཟུར་འཕེལ་

གདུང་། བསམ་མཁར་གདུང་། དགོངས་ཕུག་རྒེད་པོ། ངང་ལ་སྐུ་ཆེ་དང་ བྱོ་ཀ་སྐུ་ཆེ་ལ་
སོགས་པའི་ཁེངས་རིགས་རྣམ་གཉིས་ལས་མ་གཏོགས་
ལས་ཆོས་རྩེ་དཔོན་སློབ་ཀྱིས་
གནས་ཕབ་བཏང་ནུག

ཁེངས་རིགས་གཅིག་

གཞལ་སྒང་རྫོང་དཔོན་འདི་

མེདཔ་

གཞལ་སྒང་རྫོང་ཚབ་ལུ་གོ་

༥.༡. རྫོང་དཔོན། རྫོང་ཚབ། རྫོང་བདག
གཞལ་སྒང་རྫོང་གི་དགེ་སློང་
པའི་

རྒས་ཤོ ས་མེ་མེ་བཀྲ་ཤིས་ཆོས་འཕེལ་གྱི་སེམས་ཁར་དྲན་

ཁེངས་རིགས་རྣམ་གསུམ་གྱི་རྫོང་དཔོན་དང་

རྫོང་ཚབ་མཛད་བཞུགས་མི་ཚུ་གི་

མཚན་དང་ མཛད་རྣམ་མདོར་བསྡུས་རེ་གསུངས་ནི་ཡོད་མི་གཤམ་གསལ་ལྟར་དུ་ཨིན།
ཨང་

མཚན།			

གོ་གནས།

གནམ་ལོ།

༡

ཨ་ད་སྐུ་ཆུང་།		

རྫོང་དཔོན་དང་པ།		

?

༢

ཚངས་ལ།		

རྫོང་དཔོན་གཉིས་པ།

?

༣

མོང་སྒར་ལས་གཏེར་ཆུང་།

རྫོང་ཚབ་དང་པ།		

?

༤

བུམ་ཐང་དུར་ལས་ཀརྨ།

རྫོང་ཚབ་གཉིས་པ།		

?

༥

ཚངས་ཁ་ལས་དབང་འདུས།རྫོང་ཚབ་གསུམ་པ།

?

༼ལོ་ངོ་དྲུག་མཛད་ནུག༽
༦

དུར་ལས་སྒོ་རཔ་རྡོ་རྗེ།རྫོང་ཚབ་བཞི་པ།

?

༼ལོ་ངོ་ཕྱེད་དང་དྲུག་མཛད་ནུག༽
༧	བྱོ་ཀ་སྐུ་ཆེ་མི་འགྱུར། རྫོང་ཚབ་ལྔ་པ།?༼ལོ་ངོ་བཅུ་བདུན་མཛད་ནུག༽
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བྱོ་ཀ་སྐུ་ཆེ་ལས་བརྒྱུད་པའི་རྫོང་ཚབ་

མི་འགྱུར་འདི་

ཡོན་ཏན་དར་རྒྱས།

འབྲུག་རྒྱལ་གཉིས་པའི་སྐབས་ལུ་

རྫོང་ཚབ་མཛད་དེ་བཞུགས་མི་ཡུན་རིང་ཤོས་ཅིག་ཨིནམ་ད་ ཁོ་གིས་མི་ལོ་ ༡༧ ཚུན་ཕྱག་

ཕྱིད་ཞུ་ནུག ཁོ་རྫོང་ཚབ་སྦེ་བཞུགས་པའི་རིང་ལུ་ མི་དབང་མཆོག་གི་ཞབས་ལས་ རྫོང་རྒྱ་
བསྐྱེད་བཏང་དགོ་པའི་བཀའ་ཕེབས་བཞིན་དུ་ རྫོང་རྒྱ་བསྐྱེད་བཏང་སྟེ་ ལྷུན་རྩེ་རྫོང་ ཉམས་
བཅོས་ཞུ་ས་ལུ་

ལཱ་དཔོན་སྦེ་བཞུགས་པའི་སྐབས་ལུ་བཤགས་སོ་ནུག

༨. སྤ་རོཔ་རྒྱ་གར། རྫོང་ཚབ་དྲུག་པ་སྤ་རོཔ་རྒྱ་གར་འདི་གིས་སྔོན་མ་ཡང་རྒྱལ་པོའི་སྒོ་
ཁར་ དར་དཔོན་དང་ གཟིམ་དཔོན་ནངམ་གི་གོ་གནས་འཆང་སྟེ་བཞུགས་ནུག

༩. རྫོང་དཔོན་གསུམ་པ་ བུམ་ཐང་སྤང་སྟོད་ལས་ཨིན་མི་ དྲག་ཤོས་ཕྲིན་ལས་རྣམ་རྒྱལ་
ལུ་མི་ དབང་འབྲུག་རྒྱལ་གཉིས་པ་འཇིགས་མེད་དབང་ཕྱུག་མཆོག་གིས་ལོག་སྟེ་

གཞལ་སྒང་རྫོང་དཔོན་གྱི་བདག་རྐྱེན་གནང་སྟེ་མི་ ལོ་བདུན་གྱི་རིང་ ཕྱག་ཕྱིད་ཞུས་
པའི་རིང་ལུ་

རྫོང་རྒྱ་བསྐྱེད་བཏང་དགོ་པའི་བཀའ་རྒྱ་ཚར་གཉིས་པམ་འདི་ ཕེབས་

མ་ཚད་ ཧེ་མ་བུམ་ཐང་ དབང་འདུས་ཆོས་གླིང་གིས་དབང་པའི་སུ་མའི་གཡུས་ཚན་ག་
ར་ ལོག་གཞལ་སྒང་རྫོང་དཔོན་གྱི་མངའ་འོག་ལུ་བཏང་སྟེ་སུ་མའི་གཡུས་ཚན་ཚུ་ལུ་

ཁྲལཔ་ཟེར་མིང་བསྒྱུར་བཅོས་མཛད་གནང་སྟེ་ གཡུས་ཚན་དེ་ཚུ་གིས་ གཞུང་ལུ་ཁྲལ་
དང་འུར་ལཱ་གཉིས་ཆ་རང་རྒྱུག་དགོཔ་ཨིན་པས། རྫོང་དཔོན་ཡོདཔ་བཞིན་དུ་ཤིང་

མཁར་དང་ ཁྲིད་སའི་དྲུང་པ་ཡང་བསྡུ་བཏངམ་མ་ཚད་ དེ་སྦེ་གཞལ་སྒང་རྫོང་ནང་ལུ་

རྫོང་བདག་གི་གོ་གནས་འཆང་མི་ མ་བྱོན་རིང་ལུ་ཐིམ་ཕུག་རྫོང་དཔོན་གྱིས་གཟིགས་ཏེ་
བཞུགས་ནུག

༡༠. བླ་མ་བསྟན་འཛིན། རྫོང་བདག་དང་ཁྲིམས་དཔོན་འབྲེལ་དང་པ། ?
བུམ་ཐང་ལས་ཨིན་པའི་བླ་མ་བསྟན་འཛིན་འདི་ གཞལ་སྒང་རྫོང་གི་རྫོང་བདག་དང་
འབྲེལ་ ཁྲིམས་དཔོན་མཛད་མི་དང་པ་ཨིན་མས།
༡༡.

ཤར་རིག་འཛིན།

གཞལ་སྒང་རྫོང་བདག་གཉིས་པ།

?

༡༢. བླ་མ་རིག་འཛིན།

རྫོང་བདག་གསུམ་པ།		

?

༡༣. མཁའ་འགྲོ། 		

རྫོང་བདག་བཞི་པ།		

?

གཞལམ་སྒང་བདེ་ཆེན་གཡང་རྩེ་རྫོང་གི་གཞི་བཙུགས་ཆགས་རབས།

༡༤. ངག་དབང་སངས་རྒྱས། རྫོང་བདག་ལྔཔ།

?

༡༥. པ་སངས་སྟོབས་རྒྱས། རྫོང་བདག་དྲུག་པ།

?

༡༦. ངག་ཆུང་ཚེ་རིང་།

རྫོང་བདག་བདུན་པ།

?

༡༧. རྡོ་དོ་ཚེ་རིང་།		

རྫོང་བདག་བརྒྱད་་པ།
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?

༡༨. ཤེས་རབ་བསྟན་འཛིན། རྫོང་བདག་དགུ་པ། སྤྱི་ལོ་ 		

(༡༩༩༦-༡༩༩༩)

༡༩. ཀུན་བཟང་རྣམ་རྒྱལ།

རྫོང་བདག་བཅུ་པ། སྤྱི་ལོ་ 		

(༡༩༩༩-༢༠༠༡)

༢༠. སངས་རྒྱས་ཕྲིན་ལས།

རྫོང་བདག་བཅུ་གཅིག་པ། སྤྱི་ལོ་ (༢༠༠༢-ད་ལྟོ་ཚུན་ཚོད)

༥.༢. ཁྲིམས་དཔོན་དང་ རྫོང་དཔོན།
མི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་གསུམ་པ་

འཇིགས་མེད་རྡོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག་མཆོག་མ་བྱོན་རིང་ལུ་

གཞལ་སྒང་རྫོང་ཁག་ནང་ཁྲིམས་དཔོན་ཟེར་ལོགས་སུ་སྦེ་མེདཔ་ལས་རྫོང་དཔོན་དང་ ཡང་
ན་གཉེར་པ་གིས་བདག་སྐྱོང་དང་ཁྲིམས་དོན་གྱི་རིགས་ག་ར་ཁོ་རང་གཅིག་གིས་མཛད་དོ་

ཡོདཔ་ལས་ མི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་གསུམ་པ་གིས་ སྤྱི་ལོ་ ༡༩༦༨ ལུ་ཁྲིམས་ཁང་ གོང་
མ་གཞི་བཙུགས་གནང་ཞིནམ་ལས་ཚུར་

བསྒྱུར་བཅོས་མཛད་དེ་རྫོང་ཁག་ག་རའི་ནང་

ཁྲིམས་དོན་གྱི་རིགས་གཟིགས་མི་ ཁྲིམས་དཔོན་ཟེར་གསར་བསྐོས་གནང་སྟེ་ བུམ་ཐང་
ལས་ཨིན་པའི་བླ་མ་བསྟན་འཛིན་འདི་
འབྲེལ་ཏེ་དང་པ་འབད་བསྐོས་ནུག

གཞལ་སྒང་རྫོང་གི་རྫོང་བདག་དང་ཁྲིམས་དཔོན་

ཡོན་ཏན་དར་རྒྱས།
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གཤམ་ལུ་བཀོད་ཡོ ད་མི་ཚུ་ག་ར་ཁྲིམས་དཔོ ན ་མཛད་མི་ཨིནམ་ལས་
ཁྲིམསདཔོན་མཛད་པའི་སྤྱི་ལོ་ངེས་པ་མེདཔ་ཨིན་པས།
ཨང་
༡

མཚན།		

གོ་གནས།		

བླམ་བསྟན་འཛིན།

རྫོང་བདག་དང་ཁྲིམས་དཔོན་འབྲེལ

གནམ་ལོ།
?

༢

སེངྒེ་རྡོ་རྗེ།		

ཁྲིམས་དཔོན།			

?

༣

ཟླ་བ་ཚེ་རིང་།

ཁྲིམས་དཔོན།		

༤

བདེ་ཆེན་དབང་འདུས།

ཁྲིམས་དཔོན།			

?

༥

ཀྲི་རིག་འཛིན།

ཁྲིམས་དཔོན།			

?

༦

འཇམ་དཔལ།

ཁྲིམས་དཔོན།			

?

༧

ཨོ་རྒྱན་ལ།		

ཁྲིམས་དཔོན།			

?

༨

དཀོན་མཆོག་ཚེ་རིང་།

ཁྲིམས་དཔོན།			

?

༩

རྩ་བརྒྱད།		

ཁྲིམས་དཔོན།

?

?

༡༠ བསྟན་འཛིན་དབང་འདུས། ཁྲིམས་དཔོན།			

?

༡༡

?

ཕུར་པ་རྡོ་རྗེ།

ཁྲིམས་དཔོན།

༡༢ དབང་འདུས་ནོར་བུ།

ཁྲིམས་དཔོན། 		

༡༣ སངས་རྒྱས་ཕུན་ཚོགས།

དྲང་དཔོན།

༥.༣.

༡༨.༣(༩༩-༢༠༠༠)༦.༥
༡༧.༥(༢༠༠༠-ད་ལྟོ་ཚུན)

བླ་མ་གནས་བརྟན།

གཞལ་སྒང་རྫོང་འདི་

མི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་གསུམ་པ་

འཇིགས་མེད་རྡོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག་

མཆོག་གི་སྐུ་རིང་ལུ་སྤྱི་ལོ་ ༡༩༦༦༼༡༩༦༣༽ལུ་རྫོང་ཉམས་གསོ་ཞུ་མི་རྩིས་ཏེ་ ཚར་བཞི་
ཞུ་ཡོདཔ་ཨིན་མས། མི་དབང་མཆོག་མ་བྱོན་རིང་ལུ་

འཕགས་པའི་དགེ་འདུན་འདུས་པའི་སྡེ་མེདཔ་ལས་

གཞལ་སྒང་རྫོང་ནང་

ལྷ་ཁང་དང་

ཤུལ་ལས་རྫོང་ཉམས་གསོ་བསྒྲུབས་

གཞལམ་སྒང་བདེ་ཆེན་གཡང་རྩེ་རྫོང་གི་གཞི་བཙུགས་ཆགས་རབས།
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ཚར་ཏེ་ བྱིན་རླབས་ཅན་གྱི་སྐུ་རྟེན་དང་ གསུང་རྟེན་གྱི་རིགས་གསར་བཞེངས་གནངམ་མ་
ཚད་ སྤྱིར་ནང་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་མི་ཉམས་རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་ཐབས་ལུ་དང་ བྱེ་བྲག་
ཏུ་ཁེངས་རིགས་རྣམ་གསུམ་གྱི་མི་སེར་ཚུ་ལུ་

གནས་སྐབས་ཀྱི་རིམ་གྲོ་དང་མཐར་ཐུག་

སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་ལུ་འདྲེན་པའི་ གྲོགས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་དགེ་འདུན་འདུས་པའི་གྲྭ་ཚང་

གསརཔ་དབུ་བཙུགས་གནང་ནུག བླ་མ་ཞང་གིས་ཐུགས་དོན་ལྟར་དུ་གཞལ་སྒང་རྫོང་ནང་

ལུ་དགེ་སློང་རྒན་གཞོན་ག་ར་རྩིས་ཏེ་ བརྒྱ་ལས་ལྷག་སྟེ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ད་ལྟོ་ཚུན་ཚོད་བླ་
མ་གནས་བརྟན་བཞི་སོར་ཡོདཔ་ཨིན་པས།
ཨང་

མཚན།		

གོ་གནས།		

གནམ་ལོ།

༡

བླམ་ཉི་མ།

བླམ་གནས་བརྟན། ?༼ལོ་ངོ་དགུ༽

༢

བླམ་ཀུན་བཟང་།

བླམ་གནས་བརྟན། ?༼ལོ་ངོ་བརྒྱད༽

༣

བླམ་མཁའ་འགྲོ།

བླམ་གནས་བརྟན། ?༼ལོ་ངོ་བདུན༽

༤

བླམ་བཀྲ་ཤིས།

བླམ་གནས་བརྟན། ༡༩༨༩-ད་ལྟོ་ཚུན།

༦. རྫོང་ནང་གི་ ལྷ་ཁང་།
བླ་མ་ཞང་སྤྱི་ལོ་

༡༡༦༣

ལུ་ཁེངས་རིགས་རྣམ་གསུམ་གྱི་ལུང་པ་འདི་ནང་ལུ་

སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་སྤེལ་ནི་དོན་ལུ་བྱོན་པའི་ལམ་ཁར་

ནང་པ་

གདན་ས་བཅགས་གནང་པའི་

སྒྲུབ་ཁང་འདི་ལས་ བཞེངས་པའི་གཞལ་སྒང་རྫོང་འདི་ རྒྱལ་རབས་ཅན་དང་རྙིང་ཤོས་ཅིག་

ཨིནམ་མ་ཚད་ འབྲུག་མི་ཡོངས་ཀྱིས་རྫོང་འདི་ བྱིན་རླབས་ཅན་གྱི་སྐུ་རྟེན་དང་ རྩ་ཅན་གྱི་
གསུང་རབས་ཀྱི་རིགས་ཚུ་བཞུགས་སའི་གནས་

མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་ཅིག་སྦེ་བརྩིཝ་ཨིན་

མས། ད་ལྟོ་ གཞལ་སྒང་རྫོང་འདི་ནང་ལྷ་ཁང་མགོན་ཁང་རྩིས་ཏེ་ བདུན་ཡོད་མི་གཤམ་
གསལ་ལྟར:

ཡོན་ཏན་དར་རྒྱས།
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༦.༡. མགོན་ཁང་།

ག་ནི་བ་རྩ་ཅན་གྱི་མགོན་ཁང་འདི་

ལྷ་ཁང་གི་སྟེང་ཐོག་གཡས་ཕྱོགས་ཀྱི་ཟུར་ལུ་ཡོདཔ་

ཨིནམ་ད་ ཞལ་ཀྲོང་གསར་ལུ་འགོར་ཏེ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ མགོན་ཁང་འདི་ནང་ ནང་རྟེན་གཙོ་
བོ་རང་བླ་མ་ཞང་གི་སྐུ་འདྲ་ཟངས་གསེར་སྒྲོན་པ་དང་

ལྷ་ཁང་འདི་ནང་ལུ་བྱིན་རླབས་ཅན་

གྱི་ཞབས་དྲུང་གི་སྐུ་འདྲ་བཞུགས་ཡོདཔ་ཨིན་མས། སྔོན་མའི་ལོ་རྒྱུས་དང་འཁྲིལཝ་ད་ བླ་
མ་ཞང་གི་སྐུ་འདྲ་འདི་
མ་ཚད་

ག་གིས་བཞེངས་བཞེངསམ་ཨིན་ན་ ཏན་ཏན་སྦེ་བཤད་ནི་མེདཔ་

རྫོང་འདི་མེ་མཆོད་བཞེས་པའི་སྐབས་ལུ་

སྐུ་འདྲ་འདི་ག་སོང་མེདཔ་སོང་བའི་

མཐའ་མར་ ཤུལ་ལས་ལྷ་ཁང་གི་གནས་པོའི་ཕོ་བྲང་ནང་ལས་ ཡ་མཚན་ཆེ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་ཐོབ་
ཡོདཔ་ད་

དེ་དང་འདྲཝ་སྦེ་ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་འདྲ་འདི་ཡང་

བྱིན་རླབས་ཅན་

ཨིནམ་མ་ཚད་ ལོ་བསྟར་བཞིན་དུ་གནང་སྲོལ་ཡོད་པའི་ གཞལ་སྒང་ཚེས་བཅུ་ཉིམ་ལྔའི་
མཇུག་ལུ་བྱིན་རླབས་ཆེ་བའི་སྐུ་འདྲ་དེ་གཉིས་མི་དམངས་ཡོངས་ལུ་

མཇལ་ཁ་གནང་དོ་

ཡོདཔ་ཨིན་མས། དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་ཕྲིན་ལས་དཀའ་ཚེགས་མེད་པར་གྲུབ་པའི་ ཆོས་

སྐྱོང་དཔལ་ཡེ་ཤེས་མགོན་པོ་དང་ བཀའ་ཁྲབ་བཞུགས་སའི་ གནས་ཁང་གཞན་ལོགས་སུ་
ཅིག་མེདཔ་ལས་

དེའི་གཡོན་ལུ་

སོགས་དཔྱངས་ཏེ་ཡོདཔ་ད་

ཁྲོ་ཞིང་རྔམས་པའི་ཞལ་འབགཔ་དང་

གཡང་གཞི་

འཇིགས་སུ་རུང་བའི་ཀེང་རུས་དང་གསང་སྔགས་མཆོད་རྫས་

ཀྱི་རིགས་ཚུ་ ལྡེབས་རིས་ནང་བྲིས་ཏེ་འདུག སྐུ་འདྲ་དེ་ཚུ་གིས་མ་ཚད་པར་ གཞན་ཡང་

རིགས་གསུམ་མགོན་པོ། གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ། ཚེ་དཔག་མེད། སྟོན་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་འདྲ་
མི་གཟུགས་ཀྱི་ཚད་དང་

གུ་རུ་མཚན་བརྒྱད་དང་ ལྟུང་བཤགས་ཀྱི་ལྷ་ཚོགས་ཚུ་ གཡས་

དང་གཡོན་ཕྱོགས་ལུ་ལྡེབས་རིས་སྦེ་བྲིས་ཏེ་འདུག

༦.༢. མི་འཁྲུགས་པའི་ལྷ་ཁང་།

མི་འཁྲུགས་པའི་ལྷ་ཁང་འདི་ སྟེང་ཐོག་གི་གཡོན་གྱི་ཟུར་ལུ་ ཞལ་བཀྲོངས་ཀྱི་གཡུས་ཚན་

ལུ་འགོར་ཏེ་བཞུགས་ཡོདཔ་ད་ དེ་ནང་ལུ་མི་གི་གཟུགས་ཚད་དང་ལྡན་པའི་ མིའཁྲུགས་པ་
དང་ སྒྲོལ་མ་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་གི་སྐུ་འདྲ་ཡོདཔ་ད་ གཡས་གཡོན་ལུ་ མི་འཁྲུགས་པའི་ལྷ་

ཚོགས་དང་ གཞན་ཡང་ཆོས་སྐྱོང་དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོ་གནས་བདག་གཞི་བདག་ཚུ་གི་ལྡེབས་

གཞལམ་སྒང་བདེ་ཆེན་གཡང་རྩེ་རྫོང་གི་གཞི་བཙུགས་ཆགས་རབས།
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རིས་བྲིས་ཏེ་འདུག

༦.༣. ལྷ་མོའི་ལྷ་ཁང་།

ལྷ་མོའི་ལྷ་ཁང་འདི་ སྟེང་ཐོག་ལུ་མི་འཁྲུགས་པའི་ལྷ་ཁང་གི་ཟུར་ཁ་ལུ་ཡོདཔ་ད་ དེ་ནང་ལུ་

རྒྱུ་ལི་ཟངས་ལས་བསྒྲུབ་པའི་ལྷ་མོ་དུད་སོལ་མའི་སྐུ་འདྲ་དང་ གཞན་ཡང་ སྨན་སྐུའི་རྒྱལ་

པོའི་བཀའ་ཁྲབ་དང་ དགེ་བསྙེན་གྱི་བཀའ་ཁྲབ་སོགས་ ད་ལྟོ་ཞལ་བཞུགས་པའི་ བླ་མ་
གནས་བརྟན་གྱི་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཐོག་ལས་ བཞེངས་ཡོད་པ་གིས་མ་ཚད་པར་ ལྷ་མོ་རེ་

མ་ཏིའི་འཁོར་གཡོག་དང་ འབྲུག་པ་བཀའ་བརྒྱུད་རིམ་བྱོན་གྱི་བླ་མ་ཚུ་ལྡེབས་རིས་སུ་བྲིས་
ཏེ་འདུག

༦.༤. གནས་ཁང་།

གཞལ་སྒང་རྫོང་གི་གནས་བདག་ རྡོ་རྗེ་རབ་བརྟན་གྱི་གནས་ཁང་འདི་ ལྷ་ཁང་གི་ཐོག་ཚད་
དང་པ་གི་

འཛུལ་སྒོའི་གཡས་ཕྱོགས་ཀྱི་ཟུར་ཁ་ལུ་ཡོདཔ་ཨིནམ་ད་ ལོ་རྒྱུས་དང་འཁྲིལ་

བ་ཅིན་ གནས་བདག་རྡོ་རྗེ་རབ་བརྟན་འདི་ བླ་མ་ཞང་མ་བྱོན་པའི་ཧེ་མ་ གཡུས་ཚན་དེའི་

མི་སེར་ཚུ་གི་ ཚེ་སྲོག་ལུ་གནོདཔ་བཀལ་མི་བདུད་གདུག་ཅན་ཅིག་ཨིནམ་ད་ ཤུལ་ལས་

བླ་མ་ཞང་ ས་གནས་དེ་ཁར་ཞབས་ཕེབས་ཏེ་ བདུད་དེ་བཏུལ་ཏེ་ ད་ལས་ཕར་མི་ཚུ་ལུ་
གནོདཔ་མི་བཀལ་ནི་དང་

ཁོང་ཚུ་ལུ་སྐྱབས་དང་སྡོང་གྲོགས་འབད་ནི་གི་ཁས་བླངས་དམ་

བཅའ་ཕུལཝ་མ་ཚད་ བླ་མ་གིས་ ས་གནས་དེའི་གནས་བདག་སྦེ་བསྐོས་གནང་སྟེ་ མཚན་
ཡང་རྡོ་རྗེ་རབ་བརྟན་ཟེར་མཚན་བཏགས་ཏེ་ ད་ལྟོ་བར་ལུ་ཡང་ཡོདཔ་ཨིན་མས།
གཡུས་དེ་ཁའི་མི་སེར་ཚུ་གིས་གནསཔོ་རྡོ་རྗེ་རབ་བརྟན་འདི་
ཡིད་ཆེ་བསྐྱེདཔ་ཨིནམ་ལས་
སྐབས་སུ་

སྙན་མི་དྭངས་དོ་ཡོད་པའི་

གནས་ཁང་དེའི་སྐུ་གཉེར་འདི་གིས་

གསོལ་ཁ་ཕུལ་བའི་

གནས་བདག་གི་སྙན་གྱི་དབང་པོ་འགུགས་པའི་ཐབས་ལུ་

རྔ་ཤུགས་སྦེ་

བརྡུངས་སྲོལ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ བྱོ་ཀ་སྐུ་ཆེའི་སྲསམོ་ མ་ཤིང་པདྨ་ལྕམ་དྲལ་འདི་ གནས་

པོའི་གསང་ཡུམ་ཨིན་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཡང་ དང་ཕུ་མ་ཤིང་པདྨ་འདི་ གཞལ་སྒང་རྫོང་ནང་ལུ་
འུར་ལཱ་རྒྱུག་པའི་སྐབས་སུ་གནས་བདག་གིས་

གསང་ཡུམ་སྦེ་བཞེས་ཆི་ཡི་ཟེར་བའི་ལོ་

ཡོན་ཏན་དར་རྒྱས།
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རྒྱུས་བཤད་སྲོལ་འདུག གནསཔོ་རྡོ་རྗེ་རབ་བརྟན་གྱི་ཕོ་བྲང་འདི་ རྫོང་གི་རྒྱབ་ལུ་རི་གཟར་

དྲགས་ ཤིང་སྣ་ཚོགས་སྟུག་དྲགས་ཡོད་པའི་ རི་མགོ་ལུ་མཆོད་རྟེན་ཆུང་ཀུ་གཅིག་དང་སྦྱར་

ཏེ་ གུ་མ་ཤིང་སྦོམ་ཡོད་མི་འདི་ ཁོ་གི་ཕོ་བྲང་ཨིནམ་ད་ གལ་སྲིད་མི་ཚུ་གིས་ཕོ་བྲང་གི་

ཤིང་དེ་ལུ་གནོད་པ་ལ་སོགས་པ་བཀལ་བ་ཅིན་ དེ་འཕྲོས་ལས་མི་འདི་ ན་ནི་དང་ཤི་ནི་ལ་
སོགས་པའི་ རྐྱེན་ངན་འབྱུངམ་ཨིན་པའི་ཡིད་ཆེ་བསྐྱེད་དོ་ཡོདཔ་ཨིནམ་མས། གནས་ཁང་

དེ་ནང་ལུ་གནས་བདག་རྡོ་རྗེ་རབ་བརྟན་དང་ ལྕམ་མ་ཤིང་པདྨ་ལྕམ་དྲལ་དང་ གུ་རུ་དྲག་པོ་
རྡོ་རྗེ་གྲོ་ལོད་ཀྱི་སྐུ་འདྲ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ གུ་རུ་གཙོ་འཁོར་གསུམ། སྟོན་པ། ཞབས་དྲུང་།
གནསཔོ་རྡོ་རྗེ་རབ་བརྟན་བཅས་ལྡེབས་རིས་སུ་བྲིས་ཏེ་འདུག

༦.༥. ཀུན་ར་ལྷ་ཁང་རྙིངམ།

གཞལ་སྒང་རྫོང་གི་གཡོན་ཁ་ཐུག་ལུ་ཡོད་པའི་

ཀུན་ར་ལྷ་ཁང་འདི་

ཞལ་བཀྲོངས་ཀྱི་

གཡུས་ཚན་ལུ་འགོར་ཏེ་ཡོདཔ་ད་ ལྷ་ཁང་འདི་སྤྱི་ལོ་ ༡༩༦༦ ལུ་མི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་
གསུམ་པ་གིས་དགེ་འདུན་འདུས་པའི་གྭ་ཚང་ གཞི་བཙུགས་གནང་ཞིནམ་ལས་ཚུར་ དགེ་
འདུན་གྱི་སྡེ་ཚོགས་སའི་དོན་ལུ་དམིགས་ཏེ་
གནང་ནུག

ཀུན་ར་ལྷ་ཁང་ཐོག་གཉིས་མ་འདི་བཞེངས་

ཐོག་ཚད་དང་པའི་ནང་ལུ་ སྟོན་པ་ཇོ་བོ་གིས་གཙོས་པའི་

གཡས་གཡོན་

ལུ་སྤྱན་རས་གཟིགས། ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ། རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་སྐུ་འདྲ་དང་ འཕགས་པ་གནས་
བརྟན་བཅུ་དྲུག་གི་ལྡེབས་བྲིས་ཡོདཔ་ཨིནམ་མས།

ལྷ་ཁང་དེ་ནང་ལུ་སྐུ་རྟེན་རྐྱངམ་ཅིག་

མེན་པར་ རྒྱལ་བའི་གསུང་རབ་རྙིངམ་ཚུ་ཡང་ཡོད་པའི་གྲལ་ལས་ རྒྱལ་བའི་བཀའ་འགྱུར་

ཆེན་མོ་དང་ མཁྱེན་བརྩེ་བཀའ་འབུམ་ཆ་ཚང་གཅིག་ བཞུགས་ཡོདཔ་ཨིན་མས། ལོ་རྒྱུས་
དང་འཁྲིལཝ་ད་

ཧེ་མ་རྫོང་འདི་ནང་ལུ་

རྒྱལ་བའི་གསུང་འབུམ་བཀའ་འགྱུར་བྲིས་མ་

ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ ཤུལ་ལས་རྫོང་མེ་མཆོད་བཞེས་པའི་སྐབས་ལུ་ དཀོན་བརྩེགས་པོ་ཏི་དྲུག་

དང་ མྱང་འདས་ཀྱི་མདོ་པོ་ཏི་གཉིས་ལས་ཐོབ་མ་ཚུགསཔ་ཨིན་མས། ཨིན་རུང་རྫོང་ཚབ་

ཀརྨ་ གིས་འབུམ་པོ་ཏི་བཅུ་གཉིས་དང་རྫོང་དཔོན་དྲག་ཤོས་ཕྲིན་ལས་རྣམ་རྒྱལ་གྱིས་ རྒྱལ་
བའི་གསུང་རབ་པོ་ཏི་བརྒྱད་ཅུ་ཞལ་འདེབས་སུ་ཕུལཝ་ལས་
བཅུ་གོ་གཉིས་གུར་ཧེ་མའི་པོ་ཏི་བརྒྱད་བཀལཝ་ད་

ཡོངས་བསྡོམས་པོ་ཏི་དགུ་

རྒྱལ་བའི་བཀའ་འགྱུར་ཆེན་མོ་པོ་ཏི་

གཞལམ་སྒང་བདེ་ཆེན་གཡང་རྩེ་རྫོང་གི་གཞི་བཙུགས་ཆགས་རབས།
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བརྒྱ་འདི་ ད་ལྟོ་ལྷ་ཁང་དེ་ནང་བཞུགས་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

༦.༦. གུ་རུ་ལྷ་ཁང་།

གུ་རུ་ལྷ་ཁང་འདི་ ཀུན་ར་ལྷ་ཁང་རྙིངམ་གི་སྟེང་ཐོག་ལུ་ཨིནམ་ད་ གཙོ་བོ་རང་ གུ་རུ་རིན་
པོ་ཆེ་ལུ་དམིགས་ཏེ་བཞེངས་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

དེ་ནང་ལུ་གུ་རུ་གཙོ་འཁོར་གསུམ་གྱིས་

གཙོས་པའི་ གུ་རུ་མཚན་བརྒྱད་ཀྱི་སྐུ་འདྲ་འབུར་དུ་བླུགས་པ་དང་ གཞན་ཡང་ ཞི་ཁྲོའི་ལྷ་
ཚོགས་ཀྱི་ལྡེབས་བྲིས་འདུག

༦.༧. ཀུན་རྭ་ལྷ་ཁང་གསརཔ།
ཀུན་རྭ་ལྷ་ཁང་གསརཔ་འདི་
༢༠༠༢ལུ་བཞེངས་ཡོདཔ་ད་

འབྲུག་རྒྱལ་གཞུང་གིས་མ་དངུལ་གནང་ཐོག་ལས་
ཧེ་མའི་ཀུན་རྭ་རྙིངམ་བ་

བསྟན་སྤྱིའི་སྐུ་རིམ་རྒྱ་ཆེན་སྦེ་གནང་བའི་སྐབས་ལུ་
ལྷ་ཁང་དེ་ནང་ལུ་སྟོན་པ།

གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ།

སྤྱི་ལོ་

ལེ་ཤ་གིས་སྦོམ་དོ་ཡོདཔ་ལས་

ཀུན་རྭ་དེ་ནང་ལུ་གནངམ་ཨིན་མས།

ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་དབང་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་སྐུ་

འདྲ་ཚུ་བཞུགས་ཡོདཔ་མ་ཚད་ རྗེ་མཁན་ཁྲི་རབས་ ༧༠ པ་སྤྲུལ་སྐུ་འཇིགས་མེད་ཆོས་
གྲགས་མཆོག་གིས་ རབ་གནས་མཛད་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

༧. གཞལ་སྒང་གཡུས་ཚན་ནང་ལུ་ཡོད་པའི་ ལྷ་ཁང་། དུང་འཁོར། མཆོད་
རྟེན།
གཞལ་སྒང་རྫོང་གི་ནང་ལུ་ཡོད་པའི་ལྷ་ཁང་ཚུ་གིས་མ་དོ་བར་ཉེ་འདབས་ཀྱི་གཡུས་ཚན་ཚུ་
ནང་ལུ་ཡང་ མི་སེར་ཚུ་གིས་ཕྱག་མཆོད་ཕུལ་སའི་ རྟེན་རྩ་ཆེན་གྱི་ ལྷ་ཁང་། མཆོད་རྟེན།

དུང་འཁོར་ཚུ་ཡོདཔ་ལས་ དེ་ཚུ་གི་འབྱུང་ཁུངས་མདོར་བསྡུས་རེ་ གཤམ་གསལ་ལྟར་ཞུ་
ནི་ཨིན།

ཡོན་ཏན་དར་རྒྱས།

248

༧.༡. སྒྲུབ་སྡེ་ལྷ་ཁང་།

སྒྲུབ་སྡེ་ལྷ་ཁང་འདི་གཞལ་སྒང་རྫོང་བདག་

བྱོན་རིམ་བཅོ་བརྒྱད་པ་

ཤེས་རབ་བསྟན་

འཛིན་མཆོག་གིས་སྐུ་མཚམས་ལུ་བཞུགས་ནིའི་ཐུགས་བསམ་ཡོད་མི་སྒོམ་ཆེན་དང་དགེ་
སློང་ཚུ་ལུ་ཆེད་དུ་དམིགས་ཏེ་ བཞེངས་ཡོདཔ་ད་ ད་ལྟོ་སྒྲུབ་སྡེ་དེ་ནང་ལུ་སྒོམ་ཆེན་ལྔ་དང་
དྲུག་དེ་ཅིག་གིས་ སྐུ་མཚམས་ལུ་བཞུགས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

༧.༢. དུང་འཁོར་ལྷ་ཁང་།

དུང་འཁོར་ལྷ་ཁང་འདི་ ལོ་ངོ་བཅུ་ཕྲག་གི་སྔ་གོང་ལུ་ བྱ་བྲལ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་ དབུ་
འདྲེན་མཛད་ཐོག་ལས་བཞེངས་ཡོདཔ་མ་ཚད་

དེའི་ནང་རྟེན་གཙོ་བོ་གུ་རུ་སྣང་སྲིད་ཟིལ་

གནོན་དང་ ལྷ་ཁང་འདིའི་རབ་གནས་ཡང་ རིན་པོ་ཆེ་ཁོ་རང་གིས་མཛད་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

༧.༣. བཀྲོངས་ལྷ་ཁང་།

སྡེ་སྲིད་ཁྲི་རབས་བཅུ་གསུམ་པ་

ཤེས་རབ་དབང་ཕྱུག་གི་རྟོགས་བརྗོད་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་

བཀྲོངས་གཡུས་ཚན་གྱི་ལྷ་ཁང་འདི་ དུས་རབས་བཅོ་བརྒྱད་ལས་ཡོདཔ་ཨིནམ་སྦེ་ བཀོད་
ཡོདཔ་ད་ ལྷ་ཁང་འདི་ ཡང་ན་ཉམས་གསོ་ཞུས་ཡོདཔ་ད་ ཡང་ན་ས་གནས་གཞན་གཅིག་

ལས་འདི་ཁར་སྤོ་བཤུད་འབད་ཡོདཔ་ཨིན་ན་ཏན་ཏན་ཅིག་སླབ་ནི་མིན་འདུག ཨིན་རུང་ དེ་

ནང་ནང་རྟེན་གཙོ་བོ་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ། སྤྱན་རས་གཟིགས། སངས་རྒྱས་འོད་དཔག་མེད་ཀྱི་
སྐུ་འདྲ་ཚུ་བཞུགས་ཏེ་འདུག

༧.༤. དངས་མཁར་རམ་ བརྡ་མཁར་ལྷ་ཁང་།

དངས་མཁར་ལྷ་ཁང་འདི་ཡང་ བཀྲོངས་ལྷ་ཁང་དང་དུས་མཉམ་ལུ་བཞེངས་ཡོདཔ་ཨིནམ་
ད་ དེ་ནང་ལུ་ནང་རྟེན་གཙོ་བོ་རང་ གུ་རུ་སྣང་སྲིད་ཟིལ་གནོན་གྱི་སྐུ་འདྲ་བཞུགས་ཏེ་འདུག

གཞལམ་སྒང་བདེ་ཆེན་གཡང་རྩེ་རྫོང་གི་གཞི་བཙུགས་ཆགས་རབས།

༧.༥. མཆོད་རྟེན།

གཞལ་སྒང་རྫོང་ནང་འགྱོ་སའི་ལམ་ཁ་ལུ་
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དུས་རབས་བརྒྱད་པའི་ནང་བཞེངས་ཡོད་པའི་

མཆོད་རྟེན་མགོ་གསུམ་མ་གཅིག་མཇལ་ནི་ཡོདཔ་ད་

དེ་ཡང་འཕགས་པ་རིགས་གསུམ་

མགོན་པོ་མཚོན་བྱེད་ལུ་བཞེངས་ཡོདཔ་ཨིན་མས། རྫོང་གི་ལྕགས་རི་གི་གདོང་ཁ་ལུ་ བྱང་

ཆུབ་མཆོག་རྟེན་གཅིག་ མཇལ་ནི་ཡོད་མི་དེ་ཡང་ དེ་ཁར་ཡོད་པའི་ རི་སྦོམ་དེའི་གདུག་

རྩུབ་དང་གནོད་པ་བཟློག་པའི་ཐབས་ལུ་ རྫོང་ཚབ་ ཀརྨ་ གིས་མི་སེར་དམངས་ཀྱི་མཐའ་
དོན་ལུ་བཞེངས་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

༨. ཉམས་ཆག་དང་ ཉམས་གསོ།

གཞལ་སྒང་རྫོང་འདི་ མེ་གིས་ཚར་གཉིས་བཞེས་ཡོད་པའི་ར་ཁུངས་ ཤིང་ལྷག་ལུས་ད་ལྟོ་
ཡང་རྫོང་གི་ཉེ་འདབས་ལུ་མཐོང་ཆོས་སུ་གྱུར་པ་ཡོདཔ་ཨིནམ་མ་ཚད་ སྤྱི་ལོ་ ༡༨༩༧ ལོའི་
ས་ཡོམ་འདི་གིས་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་གི་རྫོང་གཞི་ག་ར་ལུ་ གནོདཔ་སྦོམ་བཀལ་བའི་
གྲལ་ལས་གཅིག་

གཞལ་སྒང་རྫོང་འདི་ཨིན་མས།

རྫོང་འདི་མེ་མཆོད་བཞེས་པའི་དུས་

སྐབས་ཡང་ རྫོང་དཔོན་དང་པ་དང་གཉིས་པའི་རིང་ལུ་ ཨིན་པའི་ཁུངས་ཡང་ ཁོ་གཉིས་ཀྱི་
སྐབས་ལུ་ ཁེངས་རིགས་རྣམ་གསུམ་གྱི་མི་སེར་ཚུ་ སྡེ་ཚན་སྦེ་བཟོ་སྟེ་ རྫོང་ཉམས་གསོ་
ཞུས་དགོས་པའི་འབྱེལཝ་གིས་
སོངམ་ཨིནམ་ལས་

ཁེངས་རིགས་རྣམ་གསུམ་ལས་

ད་ལྟོ་ང་བཅས་ཚུ་གིས་

གནམ་ལོ་དང་དུས་ཚོད་ཤེས་པ་ཅིན་

གཅིག་ཁ་ཕྲལ་ཡར་

རྫོང་དཔོན་དང་པ་དང་གཉིས་པ་མཛད་པའི་

རྫོང་གི་མེ་མཆོད་འདི་ཁོང་གང་རུང་གཉིས་ཀྱི་སྐབས་

ལུ་བྱུང་ཡོད་པའི་སྒྲུབ་བྱེད་བཀོད་ཚུགས་ནི་ཨིན་མས། གནད་དོན་དེ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ མ་འོངས་
པ་ལུ་ཡང་དོན་ཚན་འདི་གི་ཐོག་ལུ་ཞིབ་འཚོལ་འབད་དགོཔ་འདུག
ཁ་རྒྱུན་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་

རྫོང་ཚབ་

བྱོ་ཀ་སྐུ་ཆེའི་སྔོན་མ་ལུ་རྫོང་ཐོག་ཚད་གཅིག་སྦེ་

ཡོདཔ་ད་ དེ་ཡང་ཁེངས་རིགས་རྣམ་གསུམ་གྱི་ཁྲལ་བསྡུ་ལེན་འབད་བའི་ རྒྱུ་གསོག་འཇོག་
འབད་སའི་མཛོད་ཁང་དང་ རྫོང་ཚབ་ཀྱི་གཟིམ་ཅུང་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།
ཤུལ་ལས་འབྲུག་རྒྱལ་གཉིས་པ་གིས་

རྫོང་དཔོན་གྱི་གོ་གནས་གནང་ཞིནམ་ལས་

མི་

ཡོན་ཏན་དར་རྒྱས།
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དབང་མཆོག་གི་བཀའ་བཞིན་ ཡང་ཐོག་གཅིག་བཀལ་ཏེ་རྫོང་ཐོག་ཚད་གཉིས་སྦེ་བཟོ་ནུག
སྤྱི་ལོ་༡༩༦༦༼༡༩༦༣?༽མི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་གསུམ་པ་འཇིགས་མེད་རྡོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག་
མཆོག་ཞལ་བཞུགས་པའི་སྐབས་ལུ་

ཁེངས་རིགས་རྣམ་གསུམ་གི་མི་སེར་ཚུ་གིས་ཉམས་

གསོ་ཞུས་ཡོདཔ་ཨིན་མས། ལོ་ངོ་སུམ་ཅུ་ལོན་པའི་རྫོང་གི་ཁྱིམ་ཏོག་འདི་ཡང་ཁོང་ ཁེངས་
རིགས་རྣམ་གསུམ་གྱི་མི་སེར་ཡོད་ཚད་གཅིགཔོ་ལས་

མ་དངུལ་ཞལ་འདེབས་

དངུལ་

ཀྲམ་ ༥/༡༠ གང་རུང་དང་ ཤུལ་ལས་ཚོང་པ་ཚུ་གིས་ཡང་ དངུལ་གྱི་ཞལ་འདེབས་འབོར་

ཆེ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་ཕུལཝ་ལས་ མ་དངུལ་དེ་ལས་ལྕགས་ཤོག་མཁོ་བསྒྲུབས་འབད་དེ་ རྫོང་གི་

ཁྱིམ་ཐོག་བཀབ་སྟེ་ དེའི་ལྷག་ལུས་མ་དངུལ་ཚུ་ཡང་ སྟབས་གཅིག་ལུ་གཡུས་མི་ཚུ་ལུ་
བགོ་སྟེ་སྤྲོད་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ དེ་བཟུམ་མའི་བསོད་ནམས་ཅན་གྱི་ལཱ་བཟང་པོ་ འགོ་འདྲེན་
འཐབ་མི་རྒན་ཤོསམ་ག་ཨིན་ན་ ག་གིས་ཡང་མི་ཤེས་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

ཧེ་མ་རྫོང་གི་ཏོག་རྒྱལ་མཚན་བཀལ་ཏེ་ ཡོད་མི་དེ་ཡང་ཤུལ་ལས་ རྫོང་བདག་ཤེས་རབ་
བསྟན་འཛིན་གྱིས་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཐོག་ལས་
ཡོདཔ་ཨིན་མས།

༩. ད་ལྟོ་རྫོང་གི་གནས་སྟངས།
གཞལ་སྒང་གི་རྫོང་འདི་

འབྲུག་གཞུང་གིས་གསེར་ཏོག་བཀལ་

རི་ཟུར་གསུམ་གྱི་སྤྱི་ཏོ་ཁ་ལུ་

ཡ་མཚན་ཆེ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་བཞེངས་

ཡོདཔ་ད་ གདོང་ཁའི་ཁྲོམ་དང་ བྱང་ཤར་མཚམས་ཀྱི་ བཀྲོངས་ཀྱི་གཡུས་ཚན་ཚུ་ཟིལ་
གྱིས་ གནོན་པའི་ཚུལ་དུ་ཡོདཔ་ཨིནམ་མ་ཚད་ རྫོང་འདི་རྫོང་གཞན་དང་མ་འདྲཝ་སྦེ་ ཧེ་

མའི་ལྷ་ཁང་གཅིག་དང་ ཀུན་རྭ་ལྷ་ཁང་གསར་རྙིང་གཉིས་ཟུར་ལས་བརྒྱན་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིནམ་
མ་ཚད་ ལོ་རྒྱུས་དང་འཁྲིལཝ་ད་ ཧེ་མའི་རྫོང་འདི་མེ་མཆོད་མ་བཞེས་པའི་སྔ་གོང་ལུ་ ཤག་

སྐོར་གྱིས་བསྐོར་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན་མས། རྫོང་གི་བཟོ་བཀོད་མང་ཤོས་རང་སྔར་གྱི་ལམ་ལུགས་
སྲོལ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ཡོདཔ་ད་

གཞལ་སྒང་གི་རྫོང་གཙོ་བོ་འདི་ཐོག་ཚད་གསུམ་ཡོདཔ་ད་

འཛུལ་སྒོ་གདོང་ལས་དང་ འཐོན་སྒོ་རྒྱབ་ལས་སྦེ་གཉིས་ཡོདཔ་མ་ཚད་ རྫོང་གི་ཐོག་ཚད་
དང་པ་ལས་གཉིས་པ་དང་ སྟེང་ཐོག་ཚུན་ཐེམ་སྐས་བཀལ་ཏེ་ཡོད་མི་འདི་ ལྕགས་རི་གིས་
བཏེགས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

གཞལམ་སྒང་བདེ་ཆེན་གཡང་རྩེ་རྫོང་གི་གཞི་བཙུགས་ཆགས་རབས།
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རྫོང་ནང་ལུ་བཞུགས་ཡོད་པའི་ལྷ་ཁང་གི་གྱང་ཚུ་ འདམ་གྱིས་སྦྱིས་བརྐྱབ་སྟེ་ཡོད་པའི་གུ་ལུ་
གཟི་བརྗིད་དང་ལྡན་པའི་

ཞི་ཁྲོའི་ལྷ་ཚོགས་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་ལྡེབས་བྲིས་ཡོདཔ་མ་ཚད་

ལྷ་

ཁང་གི་ཀ་ཆེན་ག་ར་དང་ དེའི་ནང་ལས་ཡང་ མགོན་ཁང་གི་སྒོ་སྒྲིག་ཚུ་ ཤིན་ཏུ་མཛེས་
པའི་རི་མོ་བཀྲ་ཤིས་རྟགས་བརྒྱད་དང་རྫས་བརྒྱད་ལ་སོགས་པའི་པ་ཏྲ་གིས་བརྒྱན་ཏེ་འདུག

རྫོང་གཙོ་བོའི་སྟེང་ཐོག་ལུ་མགོན་ཁང་། མི་འཁྲུགས་པའི་ལྷ་ཁང་། ལྷ་མོའི་ལྷ་ཁང་རྩིས་ཏེ་
ལྷ་ཁང་གསུམ་ཡོདཔ་ད་

ཐོག་ཚད་གཉིས་པའི་ནང་ལུ་

ལྷ་ཁང་མེདཔ་ལས་བརྟེན་དགེ་

འདུན་པ་ཚུ་གཟིམ་ས་དང་དཔེ་ཆ་ལྷབ་ས། དེ་ལས་མཛོད་ཁང་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་ཨིནམ་ད་

འོག་ཐོག་གམ་ཐོག་ཚད་དང་པའི་ནང་ལུ་གནས་ཁང་དང་མཛོད་ཁང་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན་

མས།

སྔོན་མ་འབད་བ་ཅིན་གཞལ་སྒང་རྫོང་འདི་ ཡུག་ཅིགཔོ་ག་ར་གཞུང་གིས་ ཁེངས་རིགས་
རྣམ་གསུམ་ལས་བསྡུས་པའི་ རྒྱུ་གི་རིགས་གསོག་འཇོག་འབད་སའི་མཛོད་ཁང་སྦེ་ ལག་
ལེན་འཐབ་ཡོདཔ་ཨིན་པའི་ལོ་རྒྱུས་འདུག

རྫོང་གཙོ་བོའི་གཡོན་ཕྱོགས་ལུ་ཐོག་ཚད་གཉིས་དང་ལྡན་པའི་
འདིའི་སྟེང་ཐོག་ལུ་

གུ་རུ་ལྷ་ཁང་དང་དེ་དང་སྦྱེལ་ཏེ་

གསརཔ་བརྐྱབ་ཡོད་མི་འདི་

ཧེ་མའི་གཟིམ་ཅུང་འདི་

ཀུན་རྭ་ལྷ་ཁང་གསརཔ་

བླམ་གནས་བརྟན་གྱི་གཟིམ་ཅུང་

ས་རུད་ཀྱིས་གནོདཔ་རྐྱབ་ལས་

བརྟེན་ཏེ་ རྫོང་བདག་ཤེས་རབ་བསྟན་འཛིན་གྱིས་གསར་བསྒྲུབས་འབད་ཡོདཔ་ད་ འོག་
ཐོག་ལུ་དགེ་འདུན་པ་དམངས་གྱི་ཚོགས་ཁང་སྦེ་ ལག་ལེན་འཐབ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།
དབུ་རྩེ་དང་ལྡན་པའི་ཀུན་རྭ་གསརཔ་འདི་

རྫོང་གཙོ་བོའི་ཤར་ལྷོ་མཚམས་ལུ་ཡོདཔ་ད་

གཉིས་དང་ལྡན་པའི་ཀུན་རྭ་ལྷ་ཁང་འདིའི་

སྟེང་ཐོག་ལུ་ཀུན་རྭ་ལྷ་ཁང་དང་འོག་ཐོག་ལུ་

འདི་ཡང་དེང་སང་གི་ས་སྤག་ཅུང་དང་རྩི་ས་ལ་སོགས་པ་ལས་

སློབ་དཔོན་ཚུ་གི་ཁང་མིག་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

བཟོ་ཡོད་པའི་ཐོག་ཚད་

ཡོན་ཏན་དར་རྒྱས།
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༡༠. རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གི་ཡིག་ཚང་དང་ མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས།

སྤྱི་ལོ་ ༡༩༨༠ གི་སྔ་གོང་ལུ་ རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གི་ཡིག་ཚང་འདི་ ད་ལྟོ་རྫོང་གི་ནང་ན་

ལུ་ ཨིནམ་ལས་དེ་ནང་ལུ་ ལས་ཁུངས་ཁག་གི་ཡིག་ཚང་མང་དྲག་ ས་སྒོ་རྒྱ་ཆུང་བའི་

དཀའ་ངལ་བྱུང་སྟེ་ དཀའ་ངལ་དེ་བསལ་ཐབས་ལུ་ རྫོང་གི་མཐའ་འཁོར་ལུ་ཁང་མིག་ཆུང་
ཀུ་རེ་བརྐྱབ་སྟེ་

ད་ལྟོ་དགེ་འདུན་པ་བཞུགས་སའི་ཁང་མིག་སྦེ་བེད་སྤྱོད་གཏང་སྟེ་ཡོདཔ་

ཨིན་མས།

རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་འདི་

དཀའ་ངལ་དེ་བཟུམ་འཐོན་ཏེ་

འབྲུག་རྒྱལ་གཞུང་གིས་ཡན་

ལག་མ་དངུལ་གནང་ཐོག་ལས་ རྫོང་གི་ནུབ་བྱང་ཁ་ཐུག་ལུ་ སྤྱི་ལོ་ ༡༩༨༤-༡༩༨༥ གི་
ནང་འཁོད་ལུ་གཞལ་སྒང་རྫོང་བདག་
འདུས་

ངག་དབང་སངས་རྒྱས་དང་

ལཱ་རྒྱབ་རིན་ཆེན་གསུམ་གྱིས་འགོ་འདྲེན་ཐོག་ལུ་

བཟོ་དཔོན་དབང་

ཁེངས་རིགས་རྣམ་གསུམ་གྱི་

མི་སེར་ག་ར་མཉམ་རུབ་འབད་དེ་ རྫོང་ཐོག་ཚད་གཉིས་མ་འདི་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་བསྒྲུབས་ཏེ་

ད་ལྟོ་རྫོང་ཁག་ཁྲིམས་འདུན་གྱི་ཡིག་ཚང་དང་ གཞན་ཡང་ལས་ཁུངས་དང་ ལས་སྡེ་ཁག་
གི་ཡིག་ཚང་ཆ་མཉམ་འདི་ནང་ཡོདཔ་ཨིན།

མ་གཞི་འཆར་གཞི་ལྔ་པའི་ ཐེངས་ ༧ པའི་གྲོས་འཆར་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ གཞལ་སྒང་
རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ཡིག་ཚང་འདི་
བརྐྱབ་མ་ཚུགསཔ་ལས་བརྟེན་

ས་གནས་རྟིང་ཏི་སྦི་ལུ་བརྐྱབ་ནི་ཨིན་རུང་

དེ་ནང་

ཧེ་མའི་འཆར་གཞི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་གཡུས་ཚན་དེ་ནང་ལུ་

ཁྲོམ་ཚོགས་གོང་འཕེལ་བཏང་ནི་ཨིན་མས། རྟིང་ཏི་སྦི་གི་གཡུས་ཚན་འདི་ རྫོང་ལས་མར་
ཀི་ལོ་མི་ཀྲར་

༤༠

འགྱོཝ་ད་ལྷོད་པའི་མང་སྡེ་ཆུའི་མཐའམ་བདའ་སྟེ་

དགའ་བའི་ཐང་ཨེ་ཀར་ ༣༠༠ ཙམ་ཡོད་པའི་གཡུས་ཚན་འདི་ཨིན་མས།

ག་ནི་བ་ཉམས་

ད་ལྟོ་ཡོད་པའི་གཞལ་སྒང་ཁྲོམ་འདི་ རྫོང་གི་འོག་ལས་མར་ སྤྱི་ལོ་ ༡༩༨༤-༡༩༨༥ གི་ལོ་
ལུ་ རྫོང་བདག་ངག་དབང་སངས་རྒྱས་མཛད་བཞུགས་པའི་སྐབས་ལུ་ ཆགས་ཡོདཔ་ཨིན་

མས། ཀྲོང་གསར་དང་དགེ་ལེགས་ཕུག་གི་ རྒྱལ་ཡོངས་གཞུང་ལམ་ གཞལ་སྒང་ཁྲོམ་དེ་
ཁ་ལས་ཡོད་པའི་ ཁྲོམ་དེ་ཁར་ སྔར་སྲོལ་འབྲུག་པའི་ཁྱིམ་ཙང་ཙ་མཐོང་ནི་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་
བར་སྐབས་ཅིག་ལས་ལ་ལུ་གིས་དེང་སང་གི་ སྒྲིང་ཁྱིམ་ཚུ་བརྐྱབ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

གཞལམ་སྒང་བདེ་ཆེན་གཡང་རྩེ་རྫོང་གི་གཞི་བཙུགས་ཆགས་རབས།

གཞལ་སྒང་རྫོང་གི་རི་མཇུག་ལས་མར་

བཀྲོངས་དང་

ཝམ་མདོ་ཁའི་གཡུས་ཚན་ཚུ་ཡོདཔ་ཨིནམ་ད་
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དྭངས་མཁར་རམ་བརྡ་མཁར།

ལོ་རྒྱུས་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་

བླ་མ་ཞང་

བཀྲོངས་ནི་དེ་གིས་ གཡུས་འདི་གི་མིང་ལུ་བཀྲོངས་དང་ དེ་བཟུམ་སྦེ་ དྭངས་མཁར་རམ་

བརྡ་མཁར་གི་གཡུས་ཚན་འདི་ཡང་ ཁ་གླིང་རྒྱལ་པོ་གླང་མགོའི་མིང་ཅན་གྱིས་བཀྲོངས་ཀྱི་
མི་སེར་ཚུ་གིས་ བླ་མ་བཀྲོངས་དགོ་པའི་འཇིགས་དྲགས་ཅན་གྱི་ བརྡ་བསྐྱལ་མི་མི་འདི་
གཡུས་དེ་ཁ་ལས་ཨིནམ་ལས་བརྟེན་ཏེ་

གཡུས་ཀྱི་མིང་ལུ་བརྡ་མཁར་དང་ཤུལ་ལས་སྒྲ་

ཟུར་ཉམས་པ་ལས་ དྭངས་མཁར་ལུ་གྱུར་སོངམ་ཨིན་མས། ཝམ་མདོའི་གཡུས་ཚན་འདི་

བཀྲོངས་ཀྱི་མི་སེར་ཚུ་གིས་ བླ་མ་བཀྲོངས་པར་འོངམ་ད་ རྫུ་འཕྲུལ་གྱིས་ཕུར་ཏེ་བྱོན་པའི་
ས་གནས་ཨིནམ་མ་ཚད་ གཡུས་ཚན་དེ་ནང་ལུ་བླ་མའི་སྤུར་བྱང་ལས་ བསྒྲུབས་པའི་མཆོད་
རྟེན་ཨིན་ཟེར་ད་ལྟོ་བར་ཡང་མཇལ་ནི་འདུག

༡༡. གཞལ་སྒང་ཚེས་བཅུ།

གཞལ་སྒང་ཚེས་བཅུ་འདི་ སྤྱི་ལོ་ ༡༩༦༦ ལོ་ལུ་དགེ་འདུན་པའི་གྲྭ་ཚང་གི་སྡེ་ གཞི་
བཙུགས་གནང་ཞིནམ་ལས་ཚུར་ལོ་བསྟར་བཞིན་དུ་

རང་ཟླ་གཉིས་པའི་ཚེས་བདུན་ལས་

བཅུ་གཅིག་ཚུན་ ཉིནམ་ལྔའི་རིང་ལུ་ ཁེངས་རིགས་རྣམ་གསུམ་གྱི་ དད་ཅན་གྱི་མི་སེར་ཆེ་
འབྲིང་ཆུང་གསུམ་ག་ར་ལུ་ མཇལ་ཁ་གནང་སྲོལ་ཡོདཔ་ཨིནམ་མ་ཚད་ མི་སེར་དེ་ཚུ་ཡང་
རང་སོའི་ལམ་ཐག་རིང་གི་དཀའ་ངལ་ལུ་མ་བལྟ་བར་

ཚེས་བཅུ་མཇལ་བར་འཛོམས་དོ་

ཡོདཔ་ཨིན་མས། རྫོང་འདིའི་ རྡོ་བཅལ་ཆུང་པའི་དཀའ་ངལ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ལོ་བསྟར་བཞིན་

གྱི་ཚེས་བཅུ་འདི་ མི་དམངས་ཡོངས་ཀྱིས་མཇལ་ཐབས་ལུ་རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ཡིག་ཚང་
གི་ རྫོང་ཁག་ཡར་རྒྱས་ཚོགས་འདུ་ ཞལ་འཛོམས་ཁང་གི་གདོང་ཁའི་ ཐང་ནང་སྦེ་གནང་
སྲོལ་ཡོདཔ་ད་

ཚེས་བཅུའི་སྐབས་ལུ་དགེ་སློང་གི་འཆམ་དང་

གནངམ་ཨིན་མས།

བོད་འཆམ་གཉིས་ཆ་ར་

ཡོན་ཏན་དར་རྒྱས།
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ཉིནམ་ལྔའི་ཚེས་བཅུའི་སྐབས་ཀྱི་འཆམ་གྱི་ལས་རིམ་རགས་ཙམ་ཅིག་བཀོད་
པ་ཅིན།
ཉིནམ་དང་པ་ -

འཆམ་རྒྱུགས

ཉིནམ་གཉིས་པ་ - གཤིན་རྗེ། ཞྭ་ནག ཞྭ་ནག་རྔ་འཆམ། བོད་འཆམ་གྱི་རིགས།
ཉིནམ་གསུམ་པ་ - གཏུམ་རྔམས། དུར་བདག བོད་འཆམ་གྱི་རིགས།
ཉིནམ་བཞི་པ་ - གུ་རུ་མཚན་བརྒྱད། རིགས་མ་བཅུ་དྲུག བོད་འཆམ་གྱི་རྔ་བཅུ་འཆམ།
ཉིནམ་ལྔ་པ་ གྱི་ནང་རྟེན་

གུ་རུ་མཚན་བརྒྱད་ཀྱི་མཐོང་གྲོལ་མཇལ་ཁ་གནང་ནི། བྱིན་རླབས་ཅན་

བླ་མ་ཞང་དང་ ཞབས་དྲུང་གི་སྐུ་ཚུ་མི་མང་ཡོངས་ལུ་ རྟེན་དབང་གནང་ནི། དགེ་འདུན་
པའི་སྡེ་དེ་ཚུ་དུས་རྒྱུན་གྱི་ལས་རིམ་དཔེ་ཆ་བྲིས་ལྷག་གི་ཡོན་ཏན་དང་བསྟན་

སྤྱིའི་སྐུ་རིམ་

སྐུ་མཆོད་འབུམ་སྡེ་གཏང་ནི་ལ་སོགས་པ་ཚུ་གིས་མ་དོ་བར་ ཁེངས་རིགས་རྣམ་གསུམ་གྱི་
གཡུས་སྒོ་ཚུ་ནང་ སེམས་ཅན་གྱི་འགྲོ་དོན་ཡང་ མཛད་དོ་ ཡོདཔ་ཨིན་མས།

༡༢ བསམ་དཔྱད་གྲོས་བཤད།

ང་གིས་གཞལ་སྒང་ལུ་ཞིབ་འཚོལ་གྱི་དོན་ལུ་འགྱོ་བའི་སྐབས་ལུ་ རྫོང་གི་སྐོར་ལས་འགན་

ཁག་འབད་མི་དགེ་སློང་སློབ་དཔོན་ཚུ་དང་ རྫོང་ཁག་གི་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ཚུ་དང་ དྲི་བ་
དྲིས་ལན་འཐབ་པའི་སྐབས་སུ་

ང་གིས་རྫོང་དེ་གི་སྐྱོན་ཚུ་

ཡོདཔ་ལས་ རིམ་པ་བཞིན་དུ་གཤམ་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད།

མངོན་གསལ་འབད་མཐོང་

·

རྫོང་གི་གཞི་བཀོད་ཚུ་ལེགས་ཤོམ་ཡོད་རུང་ རྒྱུན་སྐྱོང་དང་ཉམས་གསོ་ཞུ་དགོཔ་འདུག

·

རྫོང་གི་ཕྱི་ཁའི་རྩིག་པའི་གྱང་ལ་ལུ་ཅིག་

·

རྫོང་གི་ལྷོ་ནུབ་མཚམས་ཀྱི་ཕྱི་ཁའི་གྱང་ཚུ་ས་རུད་ཀྱིས་འབག་འགྱོ་ནིའི་ཉེན་ཁ་ལས་

སེར་གུ་འཐོན་ཡོདཔ་ད་ཞིབ་དཔྱད་པ་ཚུ་

གིས་ནང་གི་གྱང་གི་གནས་ཚད་འཕྲལ་མགྱོགས་རང་ལྟ་དགོཔ་འདུག

གཞལམ་སྒང་བདེ་ཆེན་གཡང་རྩེ་རྫོང་གི་གཞི་བཙུགས་ཆགས་རབས།

བརྟེན་ཏེ་སའི་ཚན་རིག་པ་
དགོཔ་འདུག

·
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འབོ་སྟེ་ཉེན་སྲུང་གི་དོན་ལུ་བསླབ་བྱ་དང་ལམ་སྟོན་གནང་

རྫོང་གི་དོ་རའི་ནང་འཁོད་ལུ་ཆུ་གཡུར་ཚུ་

རྡོ་ལེབ་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་བསུབ་སྟེ་

ཕྱིར་

འཐོན་ཏེ་འགྱོ་ས་མེདཔ་ལས་ དེ་གིས་རྫོང་གི་གཞི་འགྱམ་ལུ་ རློན་ཆ་བཟོ་སྟེ་ཏན་ཏན་
མེདཔ་བཟོ་ནིའི་ཉེན་ཁ་འདུག

·

རྫོང་གི་ཤིང་ཆའི་རིགས་དང་ལྷག་པར་དུ་སྒོ་གྲིག་གི་ཤེལ་ཁྲམ་གྱི་རིགས་ དེ་ལས་འོག་

·

གློག་མེ་ཐགཔ་ཚུ་གི་ གནས་སྟངས་སྐྱོ་ཤོས་སྦེ་ཡོདཔ་ལས་ དེ་ཚུ་ཡང་ལེགས་ཤོམ་

ཐོག་གི་འཐིང་གཞི་ཨེན་ཏ་ཚུ་ཡང་གསརཔ་སོར་དགོཔ་འདུག

བཟོ་སྟེ་ཉེན་སྲུང་དང་ལྡནམ་སྦེ་བཟོ་དགོཔ་དང་མེ་གི་ཉེན་བརྡ་བྱིན་པའི་འཕྲུལ་ཆའི་
རིགས་ཡང་བཙུགས་དགོཔ་འདུག

·

རྫོང་གི་ནང་འཁོད་ནང་ལུ་ཆུ་གི་དུང་ཅུང་ཚུ་ལས་ ཆུ་འཐོན་དོ་ཡོདཔ་ལས་ དེ་ཚུ་ཡང་

·

གྲྭ་ཚང་དགེ་འདུན་པ་ཚུ་ལུ་གོ་ལ་དང་གཟུགས་ཆུ་གཤལ་བརྐྱབ་ནིའི་ཁང་མིག་དང་

བཅོས་ཁ་ད་ལྟོ་ལས་མ་བརྐྱབ་པ་ཅིན་ཁང་མིག་ཚུ་ནང་རློན་ཤེར་གྱི་ཉེན་ཁ་འོང་ནི་མས།

ཆབ་གསང་གི་ཆུའི་མཐུན་རྐྱེན་ལེགས་ཤོམ་མེདཔ་ལས་ དེ་ཚུ་བཟོ་དགོཔ་འདུག དགེ་
སློང་ཚུ་གི་གཟིམ་ཅུང་གི་གནས་སྟངས་ སྐྱོ་དྲགས་ཅིག་ལས་མེདཔ་ལས་ དེ་ཚུ་ཡང་
གཟིགས་དགོཔ་འདུག

༡༣. མཇུག་བསྡུ་དང་ རྒྱབ་སྣོན་ངོ་སྦྱོར།

འབྲུག་ལུ་ཡོད་པའི་རྫོང་ག་ར་དང་ཅོག་འཐདཔ་སྦེ་

གཞལ་སྒང་རྫོང་འདི་ཡང་

ཕམ་གོང་

མའི་ཕྱག་ལས་བརྒྱུད་དེ་ ད་ལྟོ་གི་བུ་བརྒྱུད་ཚུ་ལུ་གནང་སྟེ་ཡོདཔ་ལས་ འདི་ཁེངས་རིགས་

རྣམ་གསུམ་གྱི་ངོ་རྟགས་གཞན་དང་མ་འདྲ་བའི་དངོས་སུ་ཡོད་པའི་ལམ་ལུགས་སྲོལ་ཅིག་

ཨིན་མས། མི་ལོ་བརྒྱད་བརྒྱ་ལས་ལྷག་པའི་ཁེངས་རིགས་རྣམ་གསུམ་གྱི་ སྔོན་བྱུང་རྒྱལ་

རབས་ནང་ལུ་ གྱོས་ངན་བརྩམས་ཏེ་ བླ་མ་ཞང་བཀྲོངས་ཡོདཔ་བཞིན་དུ་ ཤུལ་ལས་བློ་
འགྱོད་ཡང་བྱུང་པའི་

ལོ་རྒྱུས་ཚུ་རང་གི་བསམ་འཆར་ལྟར་དུ་གཤམ་གསལ་གྱི་དོན་ཚན་

ཡོན་ཏན་དར་རྒྱས།
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ལྔའི་ཐོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཏེ་ཞུ་ནི་ཨིན།
༡.

རྟེན་གྱི་ཚུལ་ཙམ་མཚོན་བྱེད་དུ་ འཕགས་མ་རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མའི་ཕོ་བྲང་།

༢.

ཡོངས་གྲགས་ཅན་གྱི་འབྲུག་པ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་དགེ་བཤེས་ བླ་མ་ཞང་རྡོ་རྗེ་

༣.

ཕྱིའི་གནོད་པ་དང་ནང་གི་དགྲ་ལས་བཟློག་པའི་ཐབས་ལུ་རྫོང་གི་གཞི་འགྱམ་སྒྲིང་

༤.

ཁེངས་རིགས་རྣམ་གསུམ་གྱི་མི་སེར་ཚུ་ལུ་ རྫོང་ཁག་བདསྐྱོང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་

གྲགས་པའི་ གདན་ས།

སྒྲིག་འབད་བཙུགས་གནང་ཡོདཔ།

མི་སྡེའི་དཀའ་ངལ་བསལ་ཐབས་ལུ་རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ཡིག་ཚང་ གཞི་
བཙུགས་གནང་ཡོདཔ།

༥.

འབྲུག་པ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་ གཟི་བརྗིད་ཅན་གྱི་ཆོས་སྲིད་ལུགས་གཉིས་ཀྱི་ཁྲིམས་
ཀྱི་ལྟེ་བ།

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ཡོད་པའི་
ཡིག་ཐོག་ལུ་བཀོད་པ་དང་

རྫོང་གཞིས་ག་ར་ལུ་

རང་སོའི་སྔོན་བྱུང་གི་ལོ་རྒྱུས་

ཡང་ན་ཁ་རྒྱུན་ལུ་བཤད་སྲོལ་མེད་མི་

ག་ཡང་མེདཔ་ལས་

མི་བརྒྱུད་རིམ་པ་བཞིན་དུ་འཕེལ་ཏེ་འགྱོ་བའི་བསྒང་ལས་

རྒྱལ་རབས་ཅན་གྱི་

བརྟེན་ དེའི་ཡིག་ཆ་དང་ལོ་རྒྱུས་དེ་ཚུ་ད་ལྟོ་ལས་ཞིབ་འཚོལ་འབད་དེ་ མཁོ་བསྒྲུབ་མ་འབད་
བ་ཅིན་

ཡིག་ཆའི་རིགས་དང་ ལོ་རྒྱུས་ཚུ་ཤུལ་ལས་འཐོབ་མ་ཚུགས་པའི་ འབྱུང་ཉེན་ཅན་གྱི་གཞི་
ལུ་འགྱུར་ནི་ཨིནམ་ལས་བརྟེན་ ཡིག་ཆ་རྙིངམ་ཚུ་ ཞིབ་འཚོལ་འབད་ནི་དང་ ལྷག་པར་དུ་

ལམ་ལུགས་སྲོལ་གྱི་སྐོར་ལས་ ཁ་རྒྱུན་ལུ་བཤད་སྲོལ་ཡོད་པའི་ ལོ་རྒྱུས་ཚུ་ཡིག་ཐོག་ལུ་
བཀོད་དེ་ མཁོ་བསྒྲུབ་འབད་ནི་འདི་ཨིན། འཕགས་པ་དགེ་འདུན་པའི་སྡེ་དང་བདག་སྐྱོང་
གི་དོན་ལུ་

མེད་དུ་མི་རུང་བའི་གཞི་གཅིག་རྫོང་འདི་ཨིནམ་མ་ཚད་

རྡོ་མཉེན་དང་ ས་

འདམ་ལས་བསྒྲུབས་ཡོད་པའི་རྫོང་གཞིས་ཚུ་ཡང་ ཧ་ལམ་མི་ལོ་མང་རབས་ཅིག་

ཐུབ་

པའི་རིང་ལུ་ དྲན་པ་ཐེབས་བཏོན་ཏེ་ བལྟ་དང་ལྟ་བཞིན་ཡོདཔ་ད་ ཤུལ་ལས་ང་བཅས་
རའི་བུ་བརྒྱུད་ཚུ་ལུ་

དོད་རིལ་རིལ་སྦེ་སྤྲོད་དགོཔ་ལས་བརྟེན་ཏེ་

ཉམས་བཅོས་འབད་ནི་འདི་

རྫོང་གཞིས་ཁག་ཚུ་

འབྲུག་གཞུང་གིས་སྔར་གྱི་ལམ་ལུགས་སྲོལ་གྱི་ཁྱུན་

མི་

གཞལམ་སྒང་བདེ་ཆེན་གཡང་རྩེ་རྫོང་གི་གཞི་བཙུགས་ཆགས་རབས།

ཉམས་བདག་འཛིན་འཐབ་ནིའི་སྲིད་བྱུས་དང་བསྟུན་
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དེང་སང་འབྲུག་གི་བཟོ་བཀོད་པ་ཚུ་

དང་ མི་སེར་ཡོངས་ལུ་གདོང་ལེན་ཅན་གྱི་ལས་འགན་འཁྲིལ་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན་ནོ།། །།
གཞི་རྟེན་དཔེ་ཆ།
༡

དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པ་རིན་པོ་ཆེ་ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་རྣམ་ཐར།

༢

སྡེ་སྲིད་ཁྲི་རབས་ ༡༣ པ་ཤེས་རབ་དབང་ཕྱུག་གི་རྣམ་ཐར། ཆོས་རྒྱལ་ཆེན་པོ་

དྲུང་ཆེན་སངས་རྒྱས་རྡོ་རྗེས་མཛད་པ། རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས།
ཤེས་རབ་དབང་ཕྱུག་གི་
ཏིག་དོ ་ཤལ།

༣

༤

དགེ་བའི་ཆོ་ག་རབ་ཏུ་གསལ་བའི་གཏམ་མུ་

མཁན་ཁྲི་རབས་༡༣པ་རྗེ་ཡོན་ཏན་མཐའ་ཡས་དང་ མཁན་

ཁྲི་རབས་༡༢ པ་ངག་དབང་ཀུན་དགའ་རྒྱ་མཚོས་མཛད་པ། སྤུང་ཐང་པར་མ།

གཞལ་སྒང་རྫོང་ཁག་ ཁེངས་རིགས་རྣམས་གསུམ་གྱི་སྔོན་བྱུང་ལོ་རྒྱུས།

གནམ ལོ་ ༡༩༩༩ བསྟན་འཛིན་རིག་ལྡན་དང་ ཨོ་རྒྱན་དཔལ་ལྡན། ཡུན་
བརྟན་མཐུན་འབྲེལ་གོང་འཕེལ་ལས་རིམ། གཞལ་སྒང་།

འབྲུག་གི་རྒྱལ་རབས་ཀྱི་འབྱུང་ཁུངས། Aris, Michael. ༡༩༨༦ Wien:
Arbeitskreis furTibetische und Buddhistische Studien
Universitat Wien.

༥

གཞལ་སྒང་རྫོང་གཞི་བཙུགས་གནང་མི་དང་འབྲེལ་བའི་དཔེ་ཆ།

༦

སྤྱི་ལོ་ ༡༩༩༢ ཟླ་ ༦ པའི་ནང་ གཞལ་སྒང་རྫོང་ཁག་ནང་ཞལ་འཛོམས་གནང་

༧

གཞལ་སྒང་རྫོ ང་ཁག་ནང་ཞལ་འཛོ མ ས་གནང་ཡོ ད་པའི་ལོ ་ ལྔའི་འཆར་གཞི་

༨
༩

མཛད་པ་པོ་མེད།

ཡོད་པའི་

ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་ཐེངས་བདུན་པ།

ཐེངས་བརྒྱད་པ། སྤྱི་ལོ་ ༡༩༩༨།
རྟག་བརྟན་གྱི་མདུད་ཕོད།

ཀུན་གསལ་ལས་འཛིན།

གཞལ་སྒང་རྫོང་ཁག་གི་རང་བཞིན་གནས་སྟངས་ཀྱི་

ལོ་རྒྱུས། གཞལ་སྒང་རྫོང་ཁག ISDP.

དྲི་བ་དྲིས་ལན་དང་ ས་གནས་ཁག་ལུ་ལྟ་བཤལ།
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ལྷུན་གྲུབ་རིན་ཆེན་རྩེའི་རྫོང་གི་ཆགས་རབས་དང་དུས་རབས་ ༡༧ པའི་ནང་
སྐུ་རི་མདོ་བཞི་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་གཞུང་གི་ མངའ་འོག་ལུ་ཚུད་པའི་བསྐོར།

བསོད་ནམས་ཀུན་དགའ
ལྷུན་གྲུབ་རྩེ་ཡི་རྫོང་ཆེན།།
ཕུར་འགྲོ་ཆགས་པ་འདྲ་དོ།།
ཕུར་འགྲོ་ཆགས་པ་འདྲ་རུང།།
ང་ནི་མི་སྡོད་ལོག་འགྲོ།།
སྔོན་བརྗོད།

ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ རྫོང་བཞེངས་པའི་དུས་ཚོད་འདི་ ཁག་བཞི་ལུ་དབྱེ་ཚུགསཔ་
ཨིན། དུས་རབས་ ༡༧ གྱི་ཧེ་མ་བཞེངས་མི་རྫོང་ཚུའི་ བཟོ་བཀོད་དང་ བཞེངས་དགོ་
པའི་དམིགས་ཡུལ་འདི་ ཤུལ་ལས་བཞེངས་མི་རྫོང་ཚུ་དང་མ་འདྲཝ་སྦེ་ཡོདཔ་ཨིན། རྫོང་

འདི་ཚུའི་སླ་ཁ་ལུ་ སྤ་རོ་གཅལ་ཁ་རྫོང་ ཐིམ་ཕུག་རྡོ་སྔོན་རྫོང་ ཁང་བུ་སྟག་ལུང་རྫོང་ བྱ་

ཐལ་རྫོང་དང་སྤྱི་མི་ཐང་ཁ་རྫོང་ཚུ་ཚུདཔ་ཨིན། དུས་རབས་༡༣པའི་ནང་ ཕ་ཇོ་འབྲུག་སྒོམ་
ཞིག་པོ་ འབྲུག་ལུ་བྱོན་ཏེ་ རྟ་མགོ་ཆོས་དབྱིངས་རྫོང་ གླིང་གཞི་བྱ་རྒོད་རྫོང་ ཡང་རྩེ་མཐུ་
བོ་རྫོང་དང་ སྟག་ཚང་སེང་གེ་རྫོང་འབདཝ་ད་ རྫོང་བཞི་བཞེངས་གནང་ཡི། འ་ནི་རྫོང་འདི་
ཚུ་ གཙོ་བོ་རང་ བླ་སློབ་ཚུའི་གདན་ས་དང་ སྒྲུབ་གནས་གནང་སའི་སྒོམ་སྡེ་སྦེ་ བཞེངས་

བཞེངམ་ཨིན་རུང་ རྫོང་གཞིས་མང་ཤོས་རང་ འབྲུག་གི་མེས་པོ་དམ་པ་ དཔལ་འབྲུག་པ་
རིན་པོ་ཆེ་ ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་ ཞལ་བཞུགས་པའི་སྐབས་ལུ་བཞེངས་ནུག

རྫོང་དེ་ཚུ་ བོད་དང་སོག་པོའི་དམག་ འབྲུག་ལུ་འོངམ་ལས་ སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་དོན་ལུ་བཞེངས་

བཞེངམ་ཨིནམ་ད་ བོད་སོག་གི་དམག་ཡང་ ལན་ཐེངས་བདུན་འོང་མི་ཚུ་ སྤྱི་ལོ་༡༦༡༨
དང་ ༡༦༣༤ ་ ༡༦༣༩ ་ ༡༦༤༤-༤༦ ༡༦༥༥-༥༧ དང་༡༦༧༥-༧༩ གི་ལོ་ལུ་འོང་ཡོདཔ་

ཨིན་རུང་ རྫོང་དེ་ཚུ་ ཤུལ་ལས་ རྫོང་ཁག་དང་ལུང་ཕྱོགས་སོ་སོའི་ བདག་སྐྱོང་གི་ལྟེ་བ་ལུ་
འགྱུར་སོང་ནུག

བསོད་ནམས་ཀུན་དགའ

260

ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་ཞལ་བཞུགས་པའི་སྐབས་བཞེངས་མི་རྫོང་དེ་ཚུ་ མང་ཤོ ས་རང་འབྲུག་

གི་ནུབ་ཕྱོགས་རྫོང་ཁག་ཚུ་ནང་ཡོདཔ་ཨིན། དེ་ལས་ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་ ཐུགས་དམ་ལུ་
བཞུགས་པའི་ཤུལ་ལས་བཞེངས་མི་རྫོང་དེ་ཚུ་
ཕྱོགས་ཀྱི་རྫོང་ཁག་ཚུ་ནང་

རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཤར་ཕྱོགས་དང་

དབུས་

དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་བསྟན་སྲིད་ལུགས་གཉིས་ཀྱི་གཞི་

བཙུགས་གནང་ནིའི་དོན་ལུ་ བཞེངས་གནང་ནུག མཇུག་རང་ དེང་སང་གྱི་དུས་ལུ་བཞེངས་
མི་རྫོང་ཚུ་གི་གྲལ་ལས་

དང་པ་རང་བཀྲིས་ཆོས་རྫོང་འདི་

གནམ་ལོ་༡༩༦༢ཀྱི་ལོ་ལུ་

བཞེངས་ནུག འདི་དང་འདྲཝ་ ཆུ་ཁ་རྫོང་ བཀྲིས་གཡང་རྩེ་རྫོང་། པད་མ་དགའ་ཚལ་རྫོང་

། རྩི་རང་རྫོང་ལ་སོགས་པ་ཚུ་ གཙོ་བོ་རང་རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གི་དོན་ལུ་སྦེ་ བཞེངས་
བཞེངམ་ཨིན་པས། ཨིནརུང་ རྫོང་དེ་ཚུ་ནང་རྫོང་ཁག་ཁྲིམས་ཁང་དང་གཞུང་གྲྭ་ཚང་ཚུ་ཡང་

ཆགས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན། རྫོང་དེ་ཚུ་ དུས་རབས་སོ་སོ་ནང་ ཆུ་རུད་མེ་རྐྱེན་དང་ས་ཡོམས་ཚུའི་
རྐྱེན་ངན་ལུ་བརྟེན་ཏེ་

ཉམས་ཆག་ཤོར་ཡོད་མི་ཚུ་

མང་ཤོས་རང་

ལེགས་བཅོས་དང་

ཉམས་གསོ་ཞུ་ཡོད་པའི་ཁར་ གཞུང་ཞབས་ཀྱིས་ཉམས་བཅོས་ཀྱི་དོན་ལུ་ རྫོང་སེལ་འུར་
ལཱ་ཚུ་ ལོ་སྟར་བཞིན་དུ་ མགོ་འདྲེན་མཛད་གནང་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན།

སྐུར་སྟོད་ ལྷུན་གྲུབ་རིན་ཆེན་རྩེའི་རྫོང་འདི་ རྫོང་བཞེངས་པའི་དུས་རབས་ཁག་གསུམ་ཆ་
རང་དང་འབྲེལ་བ་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ འགོ་དང་པ་རང་ གནམ་ལོ་༡༧༥༤ ལུ་བཞེངས་ནུག

ལྷུན་རྩེ་རྫོང་ཆུང་ཆགས་ཚུལ།

གཏེར་སྟོན་པད་མ་གླིང་པའི་སྲས་ མཁས་གྲུབ་ཀུན་དགའ་དབང་པོ་ལུ་ སྐུར་སྟོད་སྦས་ཡུལ་
མཁན་པ་ལྗོངས་ཀྱི་གདོང་བསྐོར་ལུ་ རི་གླངམོ་ཆེའི་སྣ་འདྲཝ་ཅིག་ཡོད་སར་ འབྱོན་དགོ་
པའི་ལུང་བསྟན་བྱུང་ནུག ལུང་ཆུང་འདི་ནང་ ཁོ་ལུ་མཁོ་བའི་ས་གནས་ཅིག་ཡོད་པའི་ ལུང་
བསྟན་འདི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ལྷ་ཁང་ཅིག་བཞེངས་གནང་མི་འདི་
གཞན་ཡང་རང་འབྱུང་ལྷུན་གྲུབ་གླིང་དང་

མཁོའུ་ཆུང་ལྷ་ཁང་དང་

རང་འབྱུང་པད་མའི་ཚལ་ཟེར་ཡང་ཞུཝ་ཨིན།

ནམ་ཅིག་ གདན་ས་འདི་ལས་མར་བྱོན་ཏེ་ ལེག་པ་སྒང་ཆུ་མོའི་ཉེ་འདབས་ལུ་ཡོད་མི་ རི་
མཐོ་ས་ཅིག་གུ་ སྒྲུབ་གནས་ཅིག་ཕྱག་བཏབ་གནང་ནུག ས་གནས་འདི་ཁར་ ལྷ་བཙན་

བདུད་སྲིན་ཚུ་ཡོདཔ་ལས་ དེ་ཚུའི་ཁ་གནོ ན་ལུ་སྦེ་ རྫོ ང་ཆུང་ཅིག་དང་མཆོད་རྟེན་མང་
རབས་ཅིག་བཞེངས་གནང་ནུག སྒྲུབ་གནས་དེ་ཁར་བཞུགས་པའི་སྐབས་ མཁས་གྲུབ་

ལྷུན་གྲུབ་རིན་ཆེན་རྩེའི་རྫོང་གི་བསྐོར།
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ཀུན་དགའ་དབང་པོ་ལུ་ སློབ་མ་ལེ་ཤ་བྱུངམ་ལས་ ཁོང་ཆ་ཁྱབ་ཡང་གཞི་བཅགས་སྡོདཔ་

ལས་ ས་འདི་ཀུ་རི་ཆུའི་སྟོད་ལུ་འབད་ནི་འདི་གིས་ མིང་ཡང་ཀུར་སྟོད་ཟེར་དར་ཁྱབ་བྱུང་
ནུག

སྐུར་སྟོད་ལྷུན་རྩེ་ཕོ་བྲང་།

སྤྱི་ལོ་ ༡༤༥༡ ལུ་ རྗེ་ངག་དབང་ཆོས་རྒྱལ་གྱི་སྲས་ ཡོངས་འཛིན་ངག་གི་དབང་ཕྱུག་ བོད་
ལས་འབྲུག་ལུ་བྱོན་པའི་མཐར་ ཁོ་རའི་ཡབ་མེས་ཚུ་གིས་གདན་ས་བཏབ་གནང་མི་ ཤར་

གྱང་སར་རྫོང་བཟུམ་ལེ་ཤ་ཡོད་མི་ནང་ ཞབས་ཀྱིས་བཅགས་གནང་ཡོད་པའི་ཁར་ འགྲོས་

ཀྱི་སྦེ་ ད་ལྟོ་ཀྲོང་གསར་དང་ བྱ་དཀར་རྫོང་ཆགས་ཡོད་སའི་ ས་གནས་ཚུ་ནང་ གདན་ས་
བཏབ་སྟེ་ རྫོང་ཆུང་རེ་བཞེངས་གནང་ནུག

དེའི་ཤུལ་ལས་ ཀུར་སྟོད་ལུ་ཕེབས་ཏེ་ ད་ལྟོ་རྫོང་བཞེངས་ཡོད་སར་ སྒྲུབ་གནས་གནང་

བཞིན་ན་ དེ་ཁར་ཡང་རྫོང་ཆུང་ཅིག་བཞེངས་མི་དེ་ཡང་ བླ་མ་ལྷ་དང་ཆོས་སྐྱོང་མང་ཤོ ས་

ཀྱིས་ལུང་བསྟན་ ཧེ་མ་ལས་གནང་སྟེ་ཡད
ོ པ་ཨིན་མས། རྫོང་ཆུང་དེ་ལུ་ ཀུར་སད
ྟོ ་ལྷུན་རྩེའི་

ཕོ་བྲང་ཟེར་དར་ཁྱབ་བྱུང་ནུག བླམ་དེ་ཤུལ་ལས་རྫོང་དེའི་གདོང་སྐོར་ ཏི་མུ་ལ་ཟེར་ས་ལུ་
བྱོན་ཏེ་ གནམ་བྱཱར་གྱི་གདན་ས་ཅིག་བཏབ་སྟེ་བཞུགས་ནུག
གླེ་གླེ་རྫོང་།

ལོ་རྒྱུས་གཞན་མི་ཅིག་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ ཡོངས་འཛིན་ངག་གི་དབང་ཕྱུག་གིས་ ཧེ་མ་

ར་ ཏི་མུ་ལ་ལུ་བྱོན་ཏེ་ ཤུལ་ལས་གནམ་དགུན་གྱི་བཞུགས་གནས་ཅིག་གཟིགས་པར་
བྱོནམ་ད་ རྫོང་ཆུང་བཞེངས་ཡོད་སར་ཕེབས་ཡོདཔ་སྦེ་ཨིན་མས། དེ་ཁར་ཕེབས་ད་ ས་

གནས་དེ་ཁའི་གནས་བདག་གིས་ ར་ཅིག་ལུ་སྤྲུལ་ཏེ་ ཕྱག་དབང་བཅར་ཏེ་ སྐད་རྐྱབ་མི་

འདི་ལུ་ བརྟེན་འབྲེལ་ལེགས་པར་དགོངས་ཏེ་ སྤྱི་ལོ་ ༡༥༥༢ ལུ་བཞེངས་གནང་མི་རྫོང་
ཆུང་འདི་ལུ་ གླེ་གླེ་རྫོང་ཟེར་ཡང་དར་ཁྱབ་བྱུང་ནུག

གླེ་གླེ་རྫོང་དང་ལྷུན་རྩེའི་ཕོ་བྲང་རྫོང་འདི་ རྫོང་གཅིག་གི་མཚན་ཨིན་ན་རྫོང་སོ་སོའི་མཚན་
ཨིན་ན་ ར་ཁུངས་སེལ་མ་ཚུགས། ད་རུང་ ལ་ོ རྒྱུས་གཞན་མི་ཅིག་ལས་འབད་བ་ཅིན་ རྫོང་

དེའི་འོག་ལུ་ རྡོ་སྟ་རེ་ཅོག་འཐདཔ་ཡོད་མི་འདི་ ལ་ལུ་གིས་འབདན་ ར་ཅོག་འཐདཔ་

མཐོངམ་མ་ཚད་ རྡོ་དེ་གིས་ར་བཟུམ་སྐད་རྐྱབ་ལས་ གླེ་གླེ་རྫོང་དང་ཡང་ཅིན་གླེང་གླེང་རྫོང་
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ཟེར་ཞུ་དགོ་པའི་ཁུངས་དེ་ལས་བརྟེན་ཨིནམ་སྦེ་བཤདཔ་ཨིན་མས།

བསོད་ནམས་ཀུན་དགའ

ཁ་རྒྱུན་ལྟར་དུ་འབད་བ་ཅིན་ རྫོང་ཆགས་སའི་ས་གནས་ངོ་མ་འདི་ སྟག་མོ་ཆུའི་གཡུས་

ཀྱི་ གཡས་ཁ་ཐུག་ལུ་ རི་སྤོ་ཏོག་མཐོ་ས་ཅིག་ཡོད་མི་གུ་ཨིནམ་ད་ ས་གནས་འདིའི་
གདོང་བསྐོར་ གཡུས་སྨིན་རྒྱས་ཟེར་ཡོད་མི་གཤམ་ལུ་ རྡོ་སྦལཔ་བཟུམ་ཅིག་ཡོད་མི་དེ་

གིས་ ར་བཟུམ་སྐད་རྐྱབ་ལས་ རྟེན་འབྲེལ་ངན་པས་མནོ་སྟེ་ རྫོང་བཞེངས་ནིའི་ས་གནས་
འདི་ཁར་སྤོ་ཡི་ཟེར་སླབ་སྲོལ་འདུག

ཞབས་དྲུང་རིན་པོ ་ ཆེ་འབྲུག་ལུ་མ་བྱོན་པའི་ཧེ་མ་ ལྷོ་ལུངམ་འདིའི་ལུང་ཕྱོ ག ས་སོ ་ སོ ་

ནང་ རྒྱལཔོ་རེ་རེ་བཞུགས་ཡོད་མི་ནང་གསེས་ལས་ ཤར་ཕྱོགས་ཁ་ཐུག་ར་རྒྱལཔོ་

༡༣

དེ་ཅིག་བཞུགས་ནུག ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་ འབྲུག་ལུ་བྱོན་ཏེ་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་

བསྟན་སྲིད་ ནུབ་ཕྱོགས་ཁ་ཐུག་བཙུགས་གནང་པའི་སྐབས་ ཤར་ཕྱོགས་ལུང་པའི་རྒྱལཔོ་
ཆ་ཁྱབ་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་གཞུང་གི་མངའ་འོག་ལུ་མ་ཚུད་པར་སྡོད་ནུག

ཤར་ཕག
ྱོ ས་དང་དབུས་ཕག
ྱོ ས་ཀྱི་རྒྱལཔ་ོ དང་དཔན
ོ ་ཚུ་ ཤུལ་ལས་མ་གཏག
ོ ས་ དཔལ་ལྡན་

འབྲུག་གཞུང་གི་མངའ་འོ ག ་ལུ་མ་འཛུལ་བས། མངའ་འོ ག ་ལུ་བསྡུ་ནིའི་ཕྱག་ལཱ་

འདི་ ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་ཐུགས་དམ་ལུ་མ་བཞུགས་པའི་ཧེ་མ་ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ སྤྱི་

ལོ་

༡༦༥༥

ལས་བརྒལ་མཇུག་མ་བསྡུ་བས། ཤར་ཕྱོགས་དང་དབུས་ཕྱོགས་ཀྱི་རྒྱལཔོ་

ཚུ་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་མངའ་འག
ོ ་ལུ་ བཙུགས་གནང་མི་འདི་ ཀྲོང་གསར་དཔན
ོ ་སབ
ློ ་

དང་པ་ ཤུལ་ལས་ འབྲུག་སྡེ་སྲིད་གསུམ་པ་ ཆོས་རྒྱལ་མི་འགྱུར་བརྟན་པ་ཨིན་
པས། རྒྱལཔོ་དེ་ཚུ་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་མངའ་འོག་ལུ་ཚུད་མི་འདི་ དང་པ་གཞུང་གི་

དམག་སབ
ྟོ ས་ཆེ་བའི་ཁར་ རྒྱལཔ་ོ ཁོང་ར་ནང་དག
ོ ་ སྒྲིགཔ་མ་སྒྲིགཔ་ལེ་ཤ་ཐན
ོ ་ཏེ་ར་སད
ྡོ པ་
ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན་མས།

ཀུར་སྟོད་ལུ་དམག་རྐྱབ་ཡོདཔ།

དེ་ཡང་ བུམ་ཐང་ལུ་ ཆོས་འཁོར་སྡེ་པ་ཀུན་ཐུབ་འདི་ ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་ཞལ་བཞུགས་

པའི་སྐབས་ མཐུན་ལམ་དམ་ཟབ་ཡོད་རུང་ ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་ཐུགས་དམ་ལུ་བཞུགས་
ཏེ་ ལོ་གཉིས་ཀྱི་རྒྱབ་ལས་བུམ་ཐང་ལུང་པ་ག་ར་ཁོ་གི་མངའ་འོག་ལུ་བཙུགས་ནིའི་མནོ་

བསམ་བཏང་སྟེ་ ཨུ་ར་སྡེབ་ནག་པོ་དང་ཁ་སྒྲིག་སྟེ་ ཀྲོང་གསར་དཔོན་སློབ་ལུ་ངོ་ལོག་རྐྱབ་

ལྷུན་གྲུབ་རིན་ཆེན་རྩེའི་རྫོང་གི་བསྐོར།
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ནུག དཔོན་སློབ་ཀྱིས་ མང་སྡེ་པའི་དཔའ་རྩལཔ་ལན་ཐེངས་གཉིས་བཏང་རུང་ བུམ་ཐང་

པའི་དམག་ལུ་འབད་མ་ཚུགས་པར་ གཞུང་གི་དམག་རྒྱབ་ཞུཝ་ད་ ཤར་དང་ཝང་གི་དཔའ་

རྩལཔ་ཚུ་བཏང་གནངམ་ལས་ མང་སྡེ་པའི་དཔའ་རྩལཔ་ཚུ་དང་མཉམ་ དཔོན་སློབ་མི་

འགྱུར་བརྟན་པ་དང་ བླམ་རྣམ་སྲས་གཉིས་ཀྱིས་དམག་དཔོན་མཛད་དེ་ བུམ་ཐང་ལུ་ལྷོད་
ནུག བུམ་ཐང་གི་དམག་འདི་ཕམ་ཆེཝ་ལས་ དམག་དཔོན་ལ་ལུ་ བོད་ལུ་བྱོལ་ཡར་སོང་

པའི་ཤུལ་ལས་ གཉེར་པ་ལང
ོ ་བ་ རྫོང་དཔན
ོ ་བསྐོས་ཏེ་ གཞུང་དམག་བུམ་ཐང་ལུ་སད
ྡོ ་ནུག

དེ་བསྒང་ཀུར་སྟོད་ལུ་རྒྱལཔོ་གསུམ་ཡོད་མི་དེ་ཡང་ ཕག་གི་གདུང་རྒྱལཔོ་དགའ་བ། སྐྱིད་

གླིང་རྒྱལཔོ་དབང་ཆེན་དར་མ་དང་། རག་སའི་རྒྱལཔོ་ལྷ་བུ་དར་ཚུ་ཨིན་མས། དགའ་བ་
དང་དབང་ཆེན་དར་མ་གཉིས་ཁ་འཆམ་སྟེ་ རག་སའི་རྒྱལཔ་ོ དན
ོ ་མེད་དམར་བསད་འབདཝ་
ལས་ རྒྱལ་པོའི་ལྕམ་དང་བློན་འཁོར་ཚུ་གིས་ མ་རངས་པར་ གཞུང་དམག་བུམ་ཐང་ལུ་

ཡོདཔ་གོཝ་ལས་ དམག་རྒྱབ་ཞུ་བར་བཏང་ནུག ཆོས་རྒྱལ་མི་འགྱུར་བརྟན་པ་གིས་ སྐུ་རི་

མདོ་བཞི་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་མངའ་འོག་ལུ་ བསྡུ་ནིའི་ལུང་བསྟན་ ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་

ཆེ་གིས་ གསུངས་ཡོདཔ་ལས་ བླམ་རྣམ་སྲས་དམག་དཔོན་མཛད་དེ་ ཀུར་སྟོད་ལུ་དམག་
རྐྱབ་ད་

ཕག་གི་གདུང་དང་སྐྱིད་གླིང་གི་དམག་ཕམ་

རྒྱལཔོ་གཉིས་བཟུང་སྟེ་བཙོན་ལུ་

བཙུགས་བཞིན་ན་ སྐུ་རི་མདོ་བཞི་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་མངའ་འོག་ལུ་བཙུགས་ད་ནུག

ལྷུན་གྲུབ་རིན་ཆེན་རྩེའི་རྫོང་བཞེངས་ཚུལ།

ལྷུན་གྲུབ་རིན་ཆེན་རྩེའི་རྫོང་གི་ས་གནས་འདི་ གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་ ཀུན་མཁྱེན་ཀློང་ཆེན་རབ་
འབྱམས་ མཁས་གྲུབ་ཀུན་དགའ་དབང་པོ་དང་ ཡོངས་འཛིན་ངག་གི་དབང་ཕྱུག་ཆ་ཁྱབ་
ཀྱིས་ ཧེ་མ་ལས་ ལུང་བསྟན་ཏེ་བྱིན་གྱིས་རླབས་པའི་གནས་ཅིག་ཨིན་མས། ཞབས་དྲུང་
རིན་པོ་ཆེ་འབྲུག་ལུ་ཕེབས་ཞིན་ན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ས་གནས་མང་ཤོ ས་ཅིག་ནང་ ཞབས་ཀྱིས་
བཅགས་གནང་ནུག
ཀུར་སྟོད་ལྷུན་རྩེ་ལུ་

ཡོངས་འཛིན་ངག་གི་དབང་ཕྱུག་གི་གདན་ས་ལུ་ཡང་ཞབས་ཀྱིས་

བཅགས་གནང་བའི་ལོ་རྒྱུས་ཡོད་རུང་ དེའི་སྐོར་ ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེའི་རྣམ་ཐར་ནང་མི་
འཐོན་པས།

ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་གིས་

ལྷུན་རྩེ་ལུ་རྫོང་བཞེངས་ནིའི་ཐུགས་བཞེད་ཡོད་

རུང་ སྐུ་རི་མདོ་བཞིའི་རྒྱལཔོ་ཚུ་ མ་སྒྲིག་པར་ཡོདཔ་མཁྱེན་པའི་གུ་ རྫོང་བཞེངས་ནི་ལུ་

བསོད་ནམས་ཀུན་དགའ
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ཁོང་གིས་ངོས་ལེན་འབད་མི་བཏུབ་འོང་ཟེར་ ཐུགས་བསམ་བཞེས་ཏེ་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་
པའི་བསྟན་སྲིད་ལུ་

ཕན་པའི་རྫོང་གཞིས་

ལོག་སྤུ་ན་ཁ་ལུ་བྱོན་སོ་ནུག

ལོ་རྒྱུས་གཞན་མི་ཅིག་ལས་འབད་བ་ཅིན་

ཤུལ་ལས་བཞེངས་ནིའི་ཐུགས་སྨོན་གནང་སྟེ་

ཀུར་སྟོད་ལུ་དམག་འཁྱིད་དེ་

འགྱུར་བརྟན་པ་ཁོ་རང་བྱོན་ཡོདཔ་སྦེ་ཨིནམ་ད་

དཔོན་སློབ་མི་

དམག་གི་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་པའི་ཤུལ་ལས་

རྫོང་བཞེངས་ནིའི་ཕྱག་ལཱ་འགོ་བཙུགས་གནང་ནུག་ཟེར་ཨིན་མས།

ད་རུང་ལོ་རྒྱུས་སོ་སོ་

ཅིག་ནང་འབདན་ དམག་དཔོན་བླམ་རྣམ་སྲས་ཀྱིས་མཛད་ཡོདཔ་ད་ དམག་གི་རྒྱལ་ཁ་
ཐོབ་པའི་ཤུལ་ལས་ རྫོང་བཞེངས་ནིའི་ས་གནས་ཅིག་གཟིགས་ཞིབ་གནངམ་ད་ ཡོངས་

འཛིན་ངག་གི་དབང་ཕྱུག་གི་རྫོང་ཆུང་བཞེངས་གནང་ཡོད་སའི་ས་ཆ་འདི་ འོས་འབབ་ཡོདཔ་
སྦེ་གཟིགས་ཏེ་ ཤར་དང་ཝང་ མང་སྡེ་གི་དམག་ག་ར་རུབ་སྟེ་ རྫོང་ཆུང་རྒྱ་བསྐྱེད་སེང་སྟེ་སྤྱི་
ལོ་ ༡༦༥༤ ལུ་ རྫོང་འདི་བཞེངས་ཡི་ཟེར་ཨིན་མས། རྫོང་བཞེངས་པའི་སྐབས་ ཁ་རྒྱུན་
ལྟར་དུ་འབད་བ་ཅིན་ ལཱ་འབད་མི་ མི་ཚུ་ཀུ་རི་ཆུ་ལས་གྱལ་བཅད་དེ་ རྫོང་གི་རི་མཇུག་
ཚུན་ཡོདཔ་ལས་

རྡོ་དང་ཤིང་ཚུ་གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་སྤྲོད་དེ་རྫོང་ཡང་རང་བཞིན་ལྷུན་

གྱིས་གྲུབ་དོ་བཟུམ་གྲུབ་ལས་བརྟེན་ མཚན་ཡང་ ལྷུན་གྲུབ་རིན་ཆེན་རྩེའི་རྫོང་ཟེར་གསོལ་
གནང་ཡོདཔ་སྦེ་ སླབ་ཨིན་མས།

རྫོང་དཔོན་དང་བླམ་གནས་བརྟན།

རྫོ ང་འདི་བཞེངས་ཚར་བའི་ཤུལ་ལས་ བླམ་འབྲུག་ཕུན་ཚོ ག ས་ རྫོ ང་དཔོ ན་དང་པ་སྦེ་

བསྐོས་གནང་ནུག ལྷུན་རྩེ་རྫོང་དཔན
ོ ་ཚུ་ ཀྲོང་གསར་དཔན
ོ ་སབ
ློ ་ཀྱིས་བསྐོ་བཞག་གནང་ད་ོ

ཡོད་རུང་ ཤུལ་ལས་གཞུང་ཞབས་ལས་རང་བསྐོས་གནང་ནུག རྒྱལ་རབས་དང་ཡིག་ཆ་
རྙིངམ་ཚུ་ནང་ རྫོང་དཔོན་ག་དང་ག་རང་ཨིན་ནའི་ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་མེད་རུང་ ཀུར་སྟོད་

ངར་ལས་ ཨང་རྒས་གཡུ་སྒྲོན་གྱིས་ རྫོང་དཔོན་དག་གཅིག་གི་མཚན་ སེམས་ཁར་དྲན་

ཚུགས་མི་གྲལ་ལས་དང་པ་རང་ ཤར་ཕྱོ ག སཔ་ཚུལ་ཁྲིམས་རྒྱལ་མཚན་ ཁོ་གི་ཤུལ་
ལས་ ཀུར་སད
ྟོ ་དུང་དཀར་ལས་ཕུན་ཚག
ོ ས་རྣམ་རྒྱལ་ དེ་ལས་བཀྲིས་སྒང་དུ་རུང་ཡང་ཅིན་
གཡང་རྩེ་འཇམ་ཁར་ལས་ཨིན་མི་ འཕྲིན་ལས་རྒྱ་མཚོ། ཁོ་གིས་གཉེན་ བར་གོང་ཨ་ཞེའི་

སྲསམོ་བཞེས་མི་ལས་ སྲས་ཚེ་རིང་དབང་འདུས་འདི་ ཁོ་རའི་ཡབ་ཀྱི་ཤུལ་ལས་རྫོང་

ལྷུན་གྲུབ་རིན་ཆེན་རྩེའི་རྫོང་གི་བསྐོར།
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དཔོ ན་མཛད། དེའི་ཤུལ་ལས་དྲག་ཤོ ས ་ལྷུན་རྩེ་པ་ཀུན་བཟང་རྣམ་རྒྱལ་ འབྲུག་རྒྱལ་

གཉིས་པའི་སྐུ་མཆེད་ཀྱིས་མཛད་གནང་ནུག དྲགོས་ལྷུན་རྩེ་པའི་ཡུམ་ ཨ་ཞེ་གསལ་སྒྲོན་

ཟེར་མི་ལུ་ མཁོལ་མ་ཨ་ཞེ་ཟེར་ཡང་ཞུ་དོ ་ ཡོ ད པ་ཨིན་མས། ཁོ་གཤགས་པའི་ཤུལ་
ལས་ རྫོང་དཔོན་བསྐོ་བཞག་མ་གནང་པས། དྲག་ཤོ ས་ཨ་དཔ་སངས་རྒྱས་ ལྷུན་རྩེ་ལུ་

བརྒྱང་འཕྲིན་ལས་བྱེད་པ་སྦེ་བསྐོས་གནང་མི་གིས་ ལྷུན་རྩེའི་གཟིམ་དཔོ ན་མཛདཔ་
ད་ ཀུར་སྟོད་ངར་ལས་ཨིན་མི་ བླམ་གནས་བརྟན་ཚེ་རིང་དབང་འདུས་ཀྱིས་ གྲོགས་རམ་

མཛད་དེ་ ཕྱག་ལཱ་གནང་ད་ོ ཡད
ོ པ་མས། གོ་གནས་གཞན་དང་མ་འདྲ་བར་ ཁོའི་གོ་གནས་

འདི་ ཟླ་ཙ་ཟེར་ཞུ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས། ཤུལ་ལས་ དྲག་ཤོ ས་མཁོ་ཙ་གིས་ རྫོང་ཚབ་

མཛད་པའི་རྗེས་སུ་ དྲག་ཤོ ས་ཀརྨ་ གིས་མཛད་ནུག དེ་ལས་རྫོང་དཔོན་གྱི་གོ་གནས་འདི་
རྫོང་བདག་ལུ་སྒྱུར་ཞིན་ན་ རྫོང་བདག་དང་པ་དྲག་ཤོ ས་དཔལ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་ ཁོའི་ཤུལ་ལས་
དྲག་ཤོ ས་དངོས་གྲུབ་རྡོ་རྗེ་ དྲག་ཤོ ས་ངག་དབང་ལ་ དྲག་ཤོ ས་སྤེན་པ་རྒྱལ་མཚན་ དྲག་

ཤོས ་ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན་ དྲག་ཤོ ས་ཉི་མ་དབང་འདུས་དང་ ད་ལྟོའི་རྫོང་བདག་ཚེ་དབང་

ནོར་བུ་ཚུ་ རིམ་པར་གཞུང་ཞབས་ལས་བསྐོ་བཞག་གནང་ནུག

ལྷུན་རྩེ་རྫོང་ལུ་ བླམ་གནས་བརྟན་བསྐོ་བཞག་གནང་སྲོལ་འདི་ ནམ་ལས་འགོ་བཙུགས་
བཙུགསཔ་ཨིན་ན་ ཡིག་ཐོག་མེད་རུང་ གཞུང་ཞབས་ལས་བསྐོ་བཞག་གནང་མི་རྫོང་

དཔོན་ཚུ་ ཧེ་མ་བླམ་གནས་བརྟན་ཡང་མཛད་མཛདཔ་འོང་སྲིད་ནི་མས། ལྷུན་རྩེ་གྲྭ་ཚང་
ནང་ དགེ་སློང་བགྲེསཔ་ཅིག་གིས་ བླམ་གནས་བརྟན་དག་ཅིག་ དྲན་མི་གཤམ་ལུ་ཡོད་
མི་ཚུ་ཨིན་རུང་ གོ་རིམ་ཏན་ཏན་མིན་འདུག དེ་ཡང་བླམ་བསྐལ་བཟང་དབང་འདུས་ བླམ་

ཀུན་བཟང་སྟོབས་རྒྱལ་ བླམ་སངས་རྒྱས་ཚེ་རིང་ བླམ་ཚེ་རིང་དབང་འདུས་ བླམ་འཆི་
མེད་ བླམ་རྡོ་རྡོ་ བླམ་ཚེ་རིང་དཔལ་འབྱོར་དང་ བླམ་ཚང་སྤྱོད་ཚུ་ཨིན་པས།

ཡིག་ཐོག་མེད་པའི་བོད་དམག

རྣམ་ཐར་དང་ཡིག་ཆ་ཚུ་ནང་ བོད་དམག་ལྷུན་རྩེ་ལུ་འབྱོར་བའི་སྐོར་ ག་ནི་ཡང་མེད་དེ་

འབད་རུང་ ཁ་རྒྱུན་ལོ ་ རྒྱུས་ནང་ དམག་ཐེངས་ཅིག་ལྷོད་ཡོ ད པ་སྦེ་བཤདཔ་ཨིན་
མས། བོད་དམག་འོང་བའི་སྐབས་ བོདཔ་ཚུ་ཡར་རི་ལས་མར་བལྟཝ་ད་ རྫོང་ས་ཁར་

ཆགས་ཆགསཔ་བཟུམ་མཐོང་སྟེ་ གནམ་རྫོང་མ་རེད་ས་རྫོང་རེད་ཟེར་ དམག་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་

བསོད་ནམས་ཀུན་དགའ
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པ་འཇམ་ནི་ཨིན་མས་མནོ་ སྦོ་ལོགས་ཁར་ལྷོདཔ་ད་ རྫོང་རིའི་སྤོག་ཏོ་གུ་མཐོང་སྟེ་ ས་

རྫོང་མ་རེད་གནམ་རྫོང་རེད་ཟེར་ སླབ་ཅི་ཟེར་བའི་ཁ་གཏམ་ཚུ་དར་ནུག ལ་ལུ་གིས་སླབ་
ཚེ་ ཕྱད་མདའ་ལན་ཐེངས་གཅིག་རྐྱབ་ཅི་ཟེར་མི་དེ་ཡང་ ད་ལྟོ་རྫོང་མཇུག་ ཀུ་རི་ཆུའི་

ལྕགས་ཟམ་ཡོད་སའི་ལྟག་ལུ་ ཟམ་ཉམས་ཆག་ཤོ ར་བའི་ཤུལ་ཡོད་མི་དེ་ དམག་རྐྱབ་པའི་

སྐབས་གཏོར་བཏང་བཏངམ་ཨིན་ཟེར་སླབ་ཨིན་མས།

ལྷུན་རྩེའི་གྲྭ་ཚང་གཞི་བཙུགས།

སངས་རྒྱས་གཉིས་པ་ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་གིས་ སྦས་ཡུལ་མཁན་པ་ལྗོངས་ བུམ་ཐང་

དཔག་བསམ་ལུང་དང་ ཀུར་སྟོད་སེང་གེ་རྫོང་ལ་སོགས་པའི་གནས་སྒོ་ མང་རབས་ཕྱེ་
གནང་བའི་ཁར་ ཁོ་རའི་སྐུ་རྗེས་ཞབས་རྗེས་ཕྱག་རྗེས་ཚུལེ་ཤ་བཞག་གནང་སྟེ་ཡོ ད པ་
ཨིན། ལྷག་པར་དུ་ གཏེར་ཁ་མངམོ་ ཤུལ་ལས་ ཁོ་རའི་སྤྲུལ་པ་ གཏེར་སྟོན་ཚུ་གིས་

བཞེས་ནིའི་དོན་ལུ་ སྦས་གནང་པའི་ཁར་ བོད་ཀྱི་རྒྱལ་སྲས་ཁྱི་ཁ་ར་ཐོད་ཡང་ སྦས་ཡུལ་

མཁན་པ་ལྗོངས་ལས་ བུམ་ཐང་ཆོས་འཁོར་སད
ྟོ ་ལུ་ ཙན་དན་ཤིང་ལས་སྒྲུབ་པའི་བྱ་ཁྱུང་གི་
གནམ་གྲུ་ནང་བཙུགས་ཏེ་ མཐར་ཤུད་བཏང་གནང་ནུག
བྱ་ཁྱུང་གུ་

གུ་རུ་ཁོ་རང་ཆིབས་ཏེ་ བྱོན་ལམ་ཁར་ ནང་ན་ལས་ཁྱི་ཁ་ར་ཐོད་ཀྱིས་ ཚར་

གསུམ་གུ་རུ་ལུ་ ག་ཏེ་ལྷོད་ཅི་ག་ཟེར་དྲི་བ་དང་པ་ ཧེ་མ་ཙང་རོང་དང་ ད་རེས་ནང་པ་ཏང་
རོང་ཟེར་ས་ལྷོདཔ་ད་ཞུ་བའི་ལན་ལུ་ གུ་རུ་གིས་དེ་ཁར་ལྷོད་ཅི་ཟེར་གསུངསམ་ད་ བྱ་ཁྱུང་

གི་ཤིང་མཛེར་ཅིག་བུད་འགྱོ་ས་ལུ་ ཙན་དན་ཤིང་ཅིག་འཁྲུངས་མི་འདི་ ད་ལྟོ་ཡང་ཏང་རོང་
ལུ་ཡོདཔ་ཨིན།

དེ་དང་འདྲཝ་ ཉ་ཉམ་ལུ་ལྷོདཔ་ད་དྲི་བའི་ལན་གསུངསམ་ཅིག་ དོ་རུང་ཤི ང་མཛེར་ཅིག་

བུད་འགྱོ་ས་ལུ་ ད་ོ རུང་ཙན་དན་ཤིང་ཅིག་འཁྲུངས། ལ་ོ རྒྱུས་གཅིག་ལས་འབདན་ བྱ་ཁྱུང་

འདི་ དེ་ལས་ཕྲངམ་ཕྲང་སར་བུམ་ཐང་ལུ་བྱོན་ཡོ ད པ་སྦེ་བཤད་རུང་གཅིག་ལས་

འབདན་ མཇུག་རང་ ལྷུན་རྩེ་རྫོང་ཁ་ཐུག་བྱོནམ་ད་ ད་རུང་ལན་གསུངསམ་ཅིག་ ཤིང་

མཛེར་བུད་འགྱོ་ས་ལུ་ ད་ལྟོ་རྫོང་གི་ཉེ་འདབས་ཙན་དན་ཤིང་ལེ་ཤ་སྐྱེས་ཏེ་ལྡུམ་ར་བཟུམ་

ཡོད་མི་འདི་ དེ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ཨིན་ཟེར་སླབ་སྲོལ་འདུག དེ་འབདཝ་ལས་ ཞབས་ཁྲའི་ཚིག་
ཡང་ལྷུན་གྲུབ་རྩེ་ཡི་རྫོང་ཆེན། །ཕུར་འགྲོ་ཆགས་པ་འདྲ་ད།ོ །ལེགས་པ་སྒང་གི་ཆུ་མ།ོ །ཡན
ོ ་

ལྷུན་གྲུབ་རིན་ཆེན་རྩེའི་རྫོང་གི་བསྐོར།

ཆབ་ཕུལ་བ་འདྲ་དོ། །ཙན་དན་ཤིང་གི་ལྡུམ་ར། །མཎྜལ་ཕུལ་བ་འདྲ་དོ།
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།ཟེར་ཤུལ་ལས་

བརྩམས་ཡོདཔ་ཨིན་མས། ཁྱི་ཁ་ར་ཐོད་ཀྱི་ཕོ་བྲང་འདི་ཧྲམས་བཏང་ནུག དེ་སྐབས་གུ་རུ་

རིནཔོ་ཆེ་གིས་ ས་གནས་དེ་ཁ་ལུ་ ཤུལ་ལས་དགེ་སློང་གི་གྲྭ་སྡེ་ཅིག་ཆགས་འོང་ཟེར་བའི་

ལུང་བསྟན་གནང་ནུག
དུས་རབས་

༡༧

པའི་ནང་ རྒྱལ་སྲས་བསྟན་འཛིན་རབས་རྒྱས་ འབྲུག་གི་སྡེ་སྲིད་ཁྲི་

རབས་བཞི་པར་བྱོན་པའི་སྐབས་ བཙུན་ཁྲལ་བསྡུ་གནངམ་ད་ ལྷུན་རྩེ་གྲྭ་ཚང་ནང་འགོ་
དང་པ་ དགེ་སློང་ཞལ་གྲངས་ ༦༠ བཙུགས་གནང་ནུག བཙུན་ཁྲལ་གྱི་ལུགས་འགོ་དང་
པ་ ཞབས་དྲུང་རིན་པོ ་ ཆེ་གིས་མཛད་གནང་མི་དེ་ གྲྭ་ཚང་ནང་དགེ་སློ ང ་གསརཔ་

དང་ ཞལ་གྲངས་མར་ཕབ་འགྱོ་བའི་སྐབས་ ཡང་ཅིན་ཁས་བླངས་དང་ ཡང་ཅིན་གཞུང་

གིས་བཙུན་ཁྲལ་བསྡུ་མི་ནང་ ཁྱིམ་གུང་པ་གཅིག་ནང་ཕོ་སྤུན་གསུམ་ཡོད་པ་ཅིན་ ཆུང་

ཤོས་འདི་གྲྭ་ཚང་ནང་ དགེ་སློང་འབད་བར་གཏང་ནིའི་སྲོལ་འདི་ དུས་ཀྱི་འགྱུར་བ་དང་

བསྟུན་ ཉམས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན། བཙུན་ཁྲལ་གྱི་ལུགས་འདི་ རྒྱལ་སྲས་བསྟན་འཛིན་རབ་

རྒྱས་ཀྱི་སྐབས་ལུ་ ལན་ཐེངས་གཉིས་བསྡུ་གནང་ནུག

བཙུན་ཁྲལ་བསྡུ་སྲོལ་འདི་འགོ་དང་པ་ རྒྱལ་ཁབ་ནུབ་ཕྱོགས་ཁ་ཐུག་བཙུགས་རུང་ ཤུལ་

ལས་རྫོང་བཞེངས་སའི་ས་ཁོངས་ཚུ་ནང་ བཙུགས་བཙུགསཔ་འོང་ནི་མས། ལྷུན་གྲུབ་རིན་

ཆེན་རྩེའི་རྫོང་འདི་ བཞེངས་ཚར་བའི་ཤུལ་ལུ་ རྒྱལ་སྲས་བསྟན་འཛིན་རབ་རྒྱས་ཀྱིས་ སྐུ་
གསུང་ཐུགས་རྟེན་འགངས་ཅན་ཚུ་བཙུགས་གནང་ནུག ད་རེས་ལྷུན་རྩེ་གྲྭ་ཚང་ནང་དགེ་
སློང་ཞལ་གྲངས་ ༢༠༠ དེ་ཅིག་ཡོདཔ་ཨིན།

ཚེ་དཔག་མེད་ཀྱི་སྐུ།

ལྷུན་རྩེ་རྫོང་གི་བཟོ་བཀོད་དང་ རྫོང་གཞན་གྱི་བཟོ་བཀོད་མ་འདྲཝ་ཅིག་ ག་ནི་ཡང་མེད་
རུང་ ཀྲོང་གསར་རྫོང་བཟུམ་ རྫོང་ཐག
ོ ་གོངམ་དང་འག
ོ ་མ་སྦེ་ཡད
ོ པ་ཨིན། རྫོང་ཐག
ོ ་གོངམ་

དེ་ཧྲིལ་བུ་གྲྭ་ཚང་གི་ཁ་ཐུག་ཨིནམ་ད་ རྫོང་འོག་མ་འདི་ རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གི་ཡིག་ཚང་
ཚུ་ གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན། རྫོང་ཐོག་གོངམ་འདི་ནང་ལྷ་ཁང་བརྒྱད་ཡོདཔ་
ཨིན། དབུ་རྩེ་ཐོག་གསུམ་ཡོད་མི་ནང་ སྟེང་ཐོག་ཚེ་དཔག་མེད་ལྷ་ཁང་ བར་ཐོག་དགོན་

ཁང་དང་ འོག་ཐོག་གུ་རུ་ལྷ་ཁང་ཚུ་ཡོདཔ་ཨིན། དབུ་རྩེ་བསྐོར་ཏེ་ སྒྲོལ་མ་ལྷ་ཁང་ སྤྱན་

བསོད་ནམས་ཀུན་དགའ
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རས་གཟིགས་ལྷ་ཁང་ མི་འཁྲུགས་པའི་ལྷ་ཁང་དང་ ཀུན་རྭ་བཅས་ཡོད། ལྷུན་རྩེ་རྫོང་
ནང་ སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་འགངས་ཅན་ཡོད་པའི་སླ་ལས་ ནང་རྟེན་ཁྱད་པར་ཅན་འདི་རང་
ཚེ་དཔག་མེད་ཀྱི་སྐུ་གསུང་བྱོནམ་འདི་ཨིན།

དང་ཕུའི་ལོ་རྒྱུས་ལྟར་དུ་འབད་བ་ཅིན་ ཉ་རོགསཔ་ཅིག་གིས་ ཆུ་ནང་ཉ་བཟུང་ནིའི་ཧིང་

བཞག་ཡད
ོ ་མི་ནང་ དྲོ་པ་ཅིག་འབདཝ་ད་ ཚེ་དཔག་མེད་ཀྱི་སྐུ་ཅིག་འཛུལ་ཡད
ོ ་མི་དེ་ སྐྱིད་

གླིང་ལྷ་ཁང་ནང་བཞག་ནུག ཨིན་རུང་ སྐུ་འདི་གིས་ ལྷ་ཁང་ནང་མི་སད
ྡོ ་ནི་སྦེ་ ཚར་ལེ་ཤ་
ཅིག་རང་ ལྷ་ཁང་གྱི་ཕྱི་ཁར་འཕུར་བྱོན་ཡོདཔ་ཨིན་མས། ཚར་ཅིག་འབདཝ་ད་ ནོང་མ་

མཆོད་རྟེན་གྱི་རྩ་བར་འཕུར་བྱོན་བྱོནམ་མས། ཤར་ཕྱོགས་ཚང་ལྷའི་ཁ་ནང་ ནོང་མ་ཟེར་མི་

འདི་བསྒུག་སྡོ ད་སྡོ ད པ་ལུ་གོ་མི་འདི་ སྐུ་གིས་མཆོད་རྟེན་དེའི་རྩ་བར་བཞུགས་ཡོ ད པ་
ལས་ མཆོད་རྟེན་ལུ་ ནོང་མ་མཆོད་རྟེན་ཟེར་མཚན་གསོལ་ནུག སྐུར་སྟོད་སྐྱིད་གླིང་དང་

ཐིམ་ཉུང་ས་ཁོངས་ནང་ ཤར་ཕྱོགས་པའི་མི་སྡེ་ཅིག་ཧེ་མ་ལས་ཆགས་ཡོདཔ་ཨིན། སྐུ་

འདི་ ཕུར་ཏེ་བྱོན་ལམ་བཀག་ནིའི་དོན་ལུ་ ལྷ་ཁང་རབ་གསལ་སྒོ་སྒྲིག་གུ་ ལྕགས་ཐག་ཀྱི་

དྲྭ ་ མིག་དཔྱངས་བཞག་རུང་བྱོལ་ཐལ་ཐལཝ་ཨིན་མས། བྱོག་བྱོནམ་ད་ ལྷ་ཁང་གི་

གནསཔོ་ སྐྱིད་གླིང་མགོན་པོ་གིས་ རྟིང་བརྡའ་རྡོ་རྐྱབ་ད་ རིགས་ལྔ་གཅིག་ཆག་ཡར་སོང་

ནི་དེ་གིས་

ཨིན་མས།

ད་ལྟོ་སྐུའི་དབུས་ཀྱི་རིགས་ལྔ་མེད་མི་འདི་

འདི་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན་ཟེར་སླབ་

ལྷུན་རྩེ་རྫོང་གི་གདོང་སྐོར་ བྱང་ཟེར་བའི་གཡུས་ཚན་ནང་ ལྷུན་རྩེ་རྫོང་དཔོན་གྱི་གཞི་ཁ་

ཡོད་ས་ལུ་ ཨམ་ཅིག་རྩྭ་བརྔ་སྡོདཔ་ད་ ཨ་ཙ་ཟེར་ཚ་བའི་སྐད་ཅིག་གོཝ་ལས་ ལེགས་
ཤོ མ ་སྦེ་བལྟཝ་ད་ སྐུ་འདི་མཇལ་ནུག མོ ་ གིས་རྩ་བཏོ ག པ་ད་ཟོ ར ཝ་གིས་ སྐུའི་ཕྱག་

གཡོ ན མ་གི་མཐེ་བམ་གུ་ཕོ ག པ་ལས་ ཨ་ཙ་ཟེར་གསུང་བྱོན་བྱོནམ་གི་ལོ ་ རྒྱུས་ཨིན་

མས། སྐུ་འདི་ དེ་ཁ་ལས་ལྷུན་རྩེ་རྫོང་ནང་ཞུ་ཞུཝ་ཨིན་རུང་ ལོ་རྒྱུས་ཅིག་དང་འཁྲིལ་བ་
ཅིན་ རྫོང་ནང་མ་ཞུ་བའི་ཧེ་མ་ ད་ོ རུང་ཚར་གཅིག་འཕུར་ཏེ་ ལེག་པ་སྒང་ཆུའི་རྩ་བར་ གུ་

རུའི་བྱ་ཁྱུང་གི་ཤིང་མཛེར་ལས་བརྟེན་ སྐྱེས་མི་ཙན་དན་ལྡུམ་ར་ཡོད་སར་བྱོན་ཡི་ཟེར་ཨིན་

པས། སྐུའི་བྱིན་རླབས་ལས་བརྟེན་ ད་ལྟོའི་བར་ན་ཡང་ ཟླཝ་བརྒྱད་པའི་ཁྲུས་མ་རནམ་

ཅིག་ཁ་ལས་ ཙན་དན་ལྡུམ་ར་ནང་ལས་ དུ་པ་འཐོན་འགྱོ་ནི་ཡོད་ཟེར་སླབ་སྲོལ་འདུག

ལྷུན་གྲུབ་རིན་ཆེན་རྩེའི་རྫོང་གི་བསྐོར།

269

ལྷུན་རྩེ་གྲྭ་ཚང་ནང་ཆོ་ག་དང་གསོལ་ཁའི་ཐོ།

ལྷུན་རྩེ་གྲྭ་ཚང་ནང་ལོ་གཅིག་ལུ་འབུམ་སྡེ་ཉིནམ་༡༢༢དང་དུས་རྒྱུན་གྱི་གསོལ་མཆོད་ཟླཝ་
གཅིག་ལུ་ཉིནམ་བཅོ་ལྔ་རེ་གནང་ནི་ཡོད་མིའི་ཉིན་ལྟར་གྱི་ཐོ་གཤམ་གསལ་ལྟར།
ཚེས་གྲངས་
༣

༨

༡༠

དྲོ་པ་
ལྷ་བསངས་

སྤྱན་རས་གཟིགས་

ལྷ་བསངས་

༡༡

ལྷ་བསང་དང་དགོངས་འདུས་ཚེས་བཅུ།

༡༥

གནས་བརྟེན་བཅུ་དྲུག་དང་ཚེ་ཁྲོ།

༡༢
༡༧
༢༡

༢༣

ལྷ་བསང་དང་བླ་མ་མཆོད་པ།

སྒྲོལ་ཆོག་དང་ལྷ་མོ་སྒེར་གསོལ།

༡༨

ལྷ་མོ་སྒེར་གསོལ།

༢༩
༣༠

དྲག་པོ་དམར་ཆེན།

ལྷ་བསང་དང་ལས་མགོན་གནསཔོ།

དགྲ་ལྷ།

༡༩

ལྷ་མོ་སྒེར་གསོལ་

སྒྲོལ་ཆོག་དང་ལྷ་མོ་སྒེར་གསོལ།

༢༥

༡༤

ཕྱི་རུ་
དྲིལ་བུ་ལྷ་ལྔ་

མགོན་པོ་ལྕམ་དྲལ་གསུམ་དང་སྒེར་གསོལ།
མངའ་བདག་རྒྱལ་པོའི་སྐུ་རིམ།

མགོན་པོ་ལྕམ་དྲལ་གསུམ་དང་སྒེར་གསོལ།
ལྷ་མོ་སྒེར་གསོལ།

དྲག་དམར་སྒྲུབ་མཆོད།
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རང་ཟླ་
དང་པ་

འབུམ་སྡེ་

བཀའ་འགྱུར་དག་ཚར།

བཀའ་འགྱུར་བརྒྱ་མཆོད་མགོན་པོ།
མི་ཁྲུགས་སྟོང་མཆོད།

༢

༣

མི་ཁྲུགས་པའི་བྱིན་སྲེག།

ཚེས་
༡

༩

༡༥

༣༠

གནས་པོ་བརྒྱ་ཚར་རྗེ་ ཡོང་རྒྱལ་སྐུ་མཆོད་དང་ ༣
བླ་མ་མཆོད་པ་

ཉིན་གྲངས་
༧
༣
༥

༡
༡

དགོངསའདུས་དང་བསམ་ལྷུན་

༣༠

༧

བདག་བསྐྱེད་ཚེ་ཁྲོ་དང་རྣམ་སྲས་ཚེ་རིང་མ།

༡

༣

༨

༣

འཇམ་དཀར་

བསྟན་མདོས་

ཞབས་དྲུང་སྐུ་མཆོད།

༣༠
༨

བླ་མ་བསོ ད་ནམས་བཟང་པོ འི་སྐུ་མཆོད་དང་ ༡༥
ཞབས་དྲུང་དག་སྣང་མ།
༤

བསོད་ནམས་ཀུན་དགའ

སྲི་བཟློག་འཁོར་ལོའི་གཏོར་བཟློག།

༣
༡

༢༧

༣

སྒྲོལ་དཀར་དང་རྗེ་མི་ཕམ་ཡེ་ཤེས་དངོས་གྲུབ་ ༡༠

༡

ཡོངས་འཛིན་ངག་གི་དབང་ཕྱུག་གི་སྐུ་མཆོད།

༥

ཀྱི་སྐུ་མཆོད།

༡

གནས་བརྟན་བཅུ་དྲུག་དང་རྒྱལ་སྲས་བསྟན་ ༡༥

༡

གདུང་དཀར་སྟོང་མཆོད་

༥

འཛིན་རབ་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་མཆོད།
སྒྲོལ་ལྗང།

༢༡

༣༠

ལྷུན་གྲུབ་རིན་ཆེན་རྩེའི་རྫོང་གི་བསྐོར།

༥

སྤྲལ་ཟླ་ཚེ་བཅུ་དང་དགོངས་འདུས་བསྐང་ ༨

༣

མགོན་པོའི་བསྟན་མདོས།

ཉིན་ལོག་

༥

༦

༧

༧

ཀུན་མཁྱེན་པད་དཀར་གྱི་སྐུ་མཆོད་དང་ཕུར་ ༨

༣

༨

གོང་ས་ཨོ་རྒྱན་དབང་ཕྱུག་དགོངས་རྫོགས་དང་ ༡༣

༣

ལས་མགོན་དང་བཙན་བརྒྱ་ཚར།

༡

༣

དགྲ་ལྷ་དཔང་བསྟོད་དང་ལྷ་མོ་སྒེར་གསོལ།

༡༥

༡

༦

བཤགས།

རྣམ་རྒྱལ་སྟོ ང ་མཆོད་དང་དྲག་དམར་སྒྲུབ་ ༤
མཆོད།

བླ་མའི་གསོལ་འདེབས་འཇིག་དབང་མ།

པཎ་ཆེན་བསྟན་འཛིན་ཆོས་རྒྱལ་གྱི་སྐུ་མཆོད།

༩

༡༠

༡༡

༢༥

པའི་སྒྲུབ་ཆེན།

སྤྱན་རས་གཟིགས།
ལྷ་མོ་བརྒྱ་ཚར་

༨

༡

༡

༥

གནས་བརྟེན་བཅུ་དྲུག་དང་མགོན་པོའི་ཚོགས་ ༢༢

༡

དགོངས་འདུས་ཚེས་བཅུ་༼དཀར་གསལ་ལྷ་ ༡༠

༡

མགོན་པོའི་གཏོར་རྒྱབ།

༢༣

༧

གུ་རུ་མཚན་བརྒྱད།

༡༡

༡

འཁོར་

ཁང་ནང་༽དང་མགོན་པོའི་གཏོར་བསྔོ།
དགོངས་འདུས་ཚེས་བཅུ།
མགོན་པོ་རྒྱ་ཚར་དང་སྒེར་གསོལ།

༨

༡༩

༤
༧
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༡༢

བདེ་མཆོག་སྒྲུབ་མཆོད།

༦

ལྷ་རྟ།

༡༥

བདེ་མཆོག་ཞི་བའི་སྦྱིན་བསྲེག་
དུང་དཀར་བསྐང་གསོ་
ལྷ་མོའི་སྦ་མཆོད།

༡༡
༡༩

༢༩

བསོད་ནམས་ཀུན་དགའ

༥

༡
༡
༥

༡

རྫོང་གི་འབྲུ་མཛོད།

རྫོང་གཞིས་གཞན་ཁ་བཟུམ་ ལྷུན་རྩེ་རྫོང་ནང་ཡང་འབྲུ་མཛད
ོ ་ཅིག་ རྫོང་འག
ོ ་མའི་ནང་ཡད
ོ ་

མི་དེ་ནང་ རེད་ ཁལ་ཆེན་ ༡༠ དང་ ༡༡ དེ་ཅིག་ ཤོང་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས། ཁལ་ཆེན་

གཅིག་ལུ་ འབྲུ་ བྱེ་ བརྒྱད་སང
ྟོ ་འབདཝ་ད་ འབྲུ་མཛད
ོ ་འདི་ནང་ རེད་བྲེ་སང
ྟོ ་ཕྲག་བརྒྱད་
ཅུ་རེ་ཤོང་ད་ོ ཡད
ོ པ་མས། འབྲུ་སྣ་དེ་ཚུ་དུས་ཚད
ོ ་ས་ོ ས་ོ སྐབས་བསྡུ་ནི་ཡད
ོ ་རུང་ གཙ་ོ བ་ོ རང་

རང་ཟླ་ ༡༢ པའི་ཚེས་གཅིག་ལུ་ དབང་ཡོན་སྦེ་ མི་སེར་ཚུ་ལས་ བསྡུ་དོ་ཡོདཔ་མས།

ཉིནམ་དེ་ཁར་ ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་འདྲ་དེ་ རྫོང་ཐོག་གོང་མའི་ལྷ་ཁང་གཅིག་གི་
མཆོད་བཤམ་ནང་ གདན་འདྲེན་ཞུ་ཞིན་ན་ རྫོ ང་དཔོ ན་གྱི་གསོ ལ ་ཇ་འབྲས་སེར་དང་

བཞུགས་གྲལ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཕུལ། དེ་ལས་ཁྱལཔ་ཆ་ཁྱབ་ རེ་རེ་བཞིན་དུ་ སྐུ་འདྲའི་

སྐུ་མདུན་ལུ་ འབྲུ་སྣ་འཇལ་ཏེ་ ཕུལ་ཚར་བའི་ཤུལ་ལུ་ འབྲུ་མཛོ ད་ནང་བཀང་མི་

འདི་ དམག་དང་ནད་ཡམས་མུ་གེ་འཐོན་སྐབས་ མི་སེར་ཚུ་ལུ་བཀྲམ་སྤེལ་ཡང་འབད་དོ་
ཡོདཔ་ཨིན་མས།

མཇུག་བརྗོད།

ལྷུན་གྲུབ་རིན་ཆེན་རྩེའི་རྫོང་གི་ཆག་རབས་དང་ དེའི་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་ གསལ་རི་རི་ཅིག་ག་ཏེ་
ཡང་འཁོད་དེ་མེད་པའི་ཁར་ དེའི་སྐོར་མཁྱེན་མི་རྒན་ཤོ ས་རེ་རེ་གཉིས་ཡོད་མི་ཡང་ འགྲོས་

ཀྱིས་སྦེ་ཚེ་ལས་འདས་ཏེ་མེདཔ་མ་ཚད་ རྫོང་དེ་ནང་ ཕྱག་ལཱ་གནང་བཞུགས་མི་ཚུ་གིས་

ཡང་ ལོ་རྒྱུས་ཧིང་སང་ས་ཅིག་ ག་ནི་ཡང་གསུང་ནི་མིན་འདུག ཨིན་རུང་ རྣམ་ཐར་སྡེབ་
ཐེར་ཚུ་ ཡོངས་རྫོགས་སྦེ་མཇལ་ཏེ་ཞིབ་འཚོལ་གནང་པ་ཅིན་ ཧེ་མ་མ་གོ་བའི་ལོ་རྒྱུ་ཚུ་

འབྱུང་སྲིདཔ་ལས་ ཞིབ་འཚོལ་རྒྱས་ཤིང་རྒྱསཔ་གནང་ནིའི་འོས་འབབ་ཡོདཔ་ཨིན།

ལྷུན་གྲུབ་རིན་ཆེན་རྩེའི་རྫོང་གི་བསྐོར།

ཡིག་ཆ་ཁུངས་གཏུགས་ཀྱི་ཐོ།
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༡. མའི་ཀར་ཨཻ་རིས་ཀྱིས་༡༩༨༦་ལོར་མཛད་མི་འབྲུག་གི་རྒྱལ་རབས་འབྱུང་ཁུངས་ཀྱི་
སྡེབ་ ཤོག་གྲངས་༩༥-༩༧བར།

༢. རྫོ ང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོ ག ས་ཀྱི་དྲུང་ཆེན་བགྲེསཔ་དྲག་ཤོ ས ་སངས་རྒྱས་རྡོ ་ རྗེས་
༡༩༩༩་ལོར་མཛད་པའི་ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་རྣམ་ཐར་ཤོག་གྲངས་༣༡༡།

༣. སློབ་དཔོན་གནག་མདོག་གིས་༡༩༨༦ལོར་མཛད་མི་འབྲུག་དཀར་པོ ་ཤོ ག་གྲངས་༡༡༣༡༡༤བར།

༤. བསོ ད་ནམས་ཀུན་དགས་གནམ་ལོ ་ ༢༠༠༢ལོ ར་འབྲུག་གི་མི་སྡེའི་འགྱུར་བའི་ཤོ ག ་
གྲངས་༥-༡༣བར།

༥. བསོད་ནམས་ཀུན་དགས་གནམ་ལོ་༡༩༩༨ལོར་དགེ་སློང་གསུམ་དར་བཀྲིས་ཀྱི་བློ་ཟེའི་
ཤོག་གྲངས་༧-༨་བར།

༦. མཁྱེན་པོ་ཕུན་ཚོག་བཀྲིས་གནམ་ལོ་༢༠༠༡ལོར་མཛད་པའི་དར་དཀར་བཀྲིས་གཡང་
རྩེ་རྫོང་ཆག་རབས་སྐོར་ཤོག་གྲངས་༡༣༩-༡༤༡བར།

༧. སློབ་དཔོན་པད་མ་ཚེ་དབང་གིས་༡༩༩༤་ལོར་མཛད་པའི་འབྲུག་གི་རྒྱལ་རབས་ཤོ ག་
གྲངས་༡༧༥-༡༧༧བར།

༨. ལྷུན་རྩེ་གྲྭ་ཚང་གི་བླམ་གནས་བརྟན་གྱིས་གནང་བའི་ཡིག་ཆ།

274

ཞིབ་འཚོལ་མཁས་པ་ཚུ་གི་ངོ་སྤྲོད།

275

༡ མཁན་པོ་ཕུན་ཚོགས་བཀྲིས།
མཁན་པོ་མཆོག་ སྤ་རོ་རྒྱལ་ཡོངས་འགྲེམས་སྟོན་ཁང་ལུ་ མདོ་ཆེན་གྱི་ཕྱག་ལཱ་གནངམ་
ཨིན། མཁན་པོ་གིས་རྒྱ་གར་ ཝ་ར་ཎ་སི་ སྃསྐྲིཏ་གཙུག་ལག་སློབ་སྡེ་ནང་ལས་ ནང་

པའི་ནང་དོན་རིག་པའི་གཙུག་ལག་ཤེས་ཚད་མཐར་འཁྱོལ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ལཱོན་དྲོན་ལས་
ཨིན་སྐད་ཀྱི་ མཐོ་རིམ་གཙུག་ལག་འོག་མའི་ཤེས་ཚད་ཡོདཔ་བཞིན་དུ་ རྒྱ་གར་ལྷོ་

ཕྱོགས་ཀེ་ར་ལ་ མར་ཨའི་ཝ་ནི་ཡས་ མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭ་ནང་ལུ་ཡང་ ཆོས་ལུགས་ཁྱད་

པར་སྟོན་པའི་ཤེས་ཡོན་ཚུ་སྦྱང་ཡོདཔ་ཨིན། མཁན་པོ་གིས་བསྟན་པ་དང་རྒྱལ་ཁབ་ལུ་ཕན་
པའི་ཀི་དེབ་ལེ་ཤ་ར་གསར་བརྩམས་མཛད་དང་མཛད་བཞིན་དུ་ཡོདཔ་ཨིན།

༢ དྲགོས་མགོན་པོ་ཚེ་རིང་།
དྲགོས་མཆོག་འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་དཔོ་མཛོད་ནང་ལུ་གཙོ་འཛིན་སྦེ་ཕྱག་ལཱ་གནངམ་མ་ཚད་
ལམ་སྲོལ་དང་འབྲེལ་བའི་དོན་ཚན་ཐོག་ལུ་ ཞིབ་འཚོལ་ལེ་ཤ་མཛད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན།

༣ སློབ་གདུང་རྡོ་རྗེ།
སློབ་དཔོན་མཆོག་སྤ་རོ ་ཤ་རི་འབྲིང་རིམ་སློབ་གྲྭ་གོང་མའི་སློབ་དཔོན་གྱི་ཕྱག་ལཱ་གནངམ་
ཨིན།

༤ སློབ་ཀུན་བཟང་ཕྲིན་ལས།
སློབ་དཔོན་མཆོག་ཀེ་ཨེམ་ཀྲི་སྒེར་སྡེའི་ དཔར་སྐྲུན་ལས་ཁང་གི་ ཞིབ་འཚོལ་རྩོམ་

བསྒྲིགས་གཙོ་འཛིན་གྱི་ཕྱག་ལཱ་གནངམ་ཨིན། སློབ་དཔོན་མཆོག་གིས་ ཞབས་བྲོའི་ཀི་

དེབ་དང་ གནས་ཡིག་ལ་སོགས་པའི་ཀི་དེབ་མང་རབས་ཅིག་བརྩམས་བསྒྲིགས་འབད་དེ་
ཡོདཔ་ཨིན།
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༥ སློབ་དཔོན་སེང་གེ་རྣམ་རྒྱལ།

ཞིབ་འཚོལ་མཁས་པ་ཚུ་གི་ངོ་སྤྲོད།

སློབ་དཔོན་མཆོག་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ དབུའ་ཛིན་གྱི་གོ་གནས་མང་རབས་ཅིག་བཞེས་
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ཤིང་ཚུ་གཡོག་ཏུ་བཀོལ་ནས་

ཕྱིའི་བཟོ་བཀོད་གང་བས་ངོ་མཚར་ཆེ་བ།

ནང་གི་རྒྱ་གོ་ག་

བས་ཡངས་པ། མིག་འཁྲུལ་ལྟ་བུ་བཞེངས་པའི་རྫོང་རྐྱང་ཨིནམ་ལས། དེ་ཚུ་གི་ལོ་རྒྱུས་ར་
ཁུངས་མ་ཡལ་བའི་བསྒང་ལས་རང་ ལ་ལུ་གིས་ཞིབ་འཚོལ་མཛད། ལ་ལུ་གིས་འགོ་འདྲེན་
འཐབ་སྟེ་

མཉམ་རུབ་ཀྱི་ཐོག་ལས་འབད་བའི་གྲུབ་འབྲས་ཀྱི་དཔེ་དེབ་

ནུབ་རྗོང་དཔའ་

བོའི་གད་རྒྱང་འདི་བཟུམ་ མིག་གི་ལམ་ལུ་དངོས་སུ་སྦེ་ཡོད་མི་འདི་གིས་ མ་འོངས་ལོ་ངོ་
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བརྒྱ་ཕྲག་གི་རིང་ལུ་ཕན་ཐོགས་སྦོམ་འབྱུང་བའི་རེ་བ་ཡོད་ཞུ།

མཁན་པོ་ཕུན་ཚོགས་བཀྲིས།
མདོ་ཆེན།

ཨང་

དཀར་ཆག

དོན་ཚན་		

7
ཤོག་གྲངས།

༡

རྟ་མགོའི་གནས་དང་དེའི་ཆགས་རབས།

༢

སེམས་རྟོགས་ཁ་རྫོང་གི་ཆགས་རབས།

༣

སྤ་རོ་བལྟ་རྫོང་གི་ཆགས་རབས་མདོར་བསྡུས།

༤

འབྲུག་གི་ལྡེབ་རིས་བདག་གཉེར།

༥

འབྲུག་རྒྱལ་རྫོང་།

༦

མགར་ས་བཀྲིས་མཐོང་སྨོན་རྫོང་།

༧

རྡོ་མཁར་རྡོ་སྦྱིས་རྫོང་གི་གཞི་རྟེན་འབྱུང་རབས་མདོར་བསྡུས།

༨

ཧཱ་དབང་ཕྱུག་བློ་རྫོང་གི་ཆགས་རབས།

༩

རྒྱུ་ལྕགས་ལས་གྲུབ་པའི་ཅ་དངོས་ཀྱི་ཉམས་བཅོས་འབད་ཐངས།

༡༠

ཞིབ་འཚོལ་པ་ཚུ་གི་ངོ་སྤྲོད།.............................................................................. ༢༣༧

སློབ་ཀུན་བཟང་བསྟན་རྒྱས།............................................................................. ༩
སློབ་ལུང་བསྟན་རྒྱ་མཚོ།.................................................................................... ༣༡
སློབ་རྡོ་རྗེ་རྣམ་རྒྱལ།........................................................................................... ༦༧
ཚེ་དབང་རྒྱལ་པོ།................................................................................................. ༩༣
ཕྲ་ཀུར་སིང་པའུཊ་ཝལ།.................................................................................... ༡༡༣
དྲག་ཀྲར་རྒྱ་གར་རྡོ་རྗེ།....................................................................................... ༡༣༧
དྲག་ཀྲར་སི་ཊི་རྡོ་རྗེ།........................................................................................... ༡༥༥
དགེ་བཤེས་བསྟན་འཛིན་དབང་ཕྱུག................................................................ ༡༩༡
རྡོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག................................................................................................... ༢༠༥
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རྟ་མགོའི་གནས་དང་རྫོང་གི་ཆགས་ཚུལ།

9

སློབ་དཔོན་ཀུན་བཟང་བསྟན་རྒྱས།
༉

ཨོཾ་སྭ་སྟི།

ཆོས་སྐུ་སྣང་མཐའ་ལོངས་སྐུ་སྤྱན་རས་གཟིགས། །སྤྲུལ་སྐུ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་

པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཐུགས་རྗེའི་སྤྱན་གྱིས་གཟིགས། །འདུ་འབྲལ་
མེད་པར་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཏུ་གསོལ།

།འདི་ཕྱིའི་སྐྱབས་གནས་སྤྱི་གཟུགས་བླ་མ་རྗེ།

།དངོས་གྲུབ་བྱེ་བའི་འབྱུང་གནས་ཡི་དམ་ལྷ། །བྱིན་རླབས་མ་ལུས་མཆོག་སྩོལ་མཁའ་འགྲོ་

མ། །མི་འབྲལ་སྤྱི་གཙུག་འཁོར་ལོའི་རྒྱན་དུ་མཆོད། །རྒྱལ་ཀུན་གསང་གསུམ་མཁྱེན་བརྩེ་
ནུས་པའི་དཔལ།

།དབང་ཆེན་རྟ་མཆོག་རོལ་པའི་ཞབས་ལ་འདུད།

།རྟ་མགོའི་གནས་ཀྱི་

ཆགས་ཚུལ་ཆ་ཙམ་ཞིག། །དད་པའི་ས་བོན་བསྐྲུན་ཕྱིར་གསལ་བར་བྱ། །ཞེས་མཆོད་པར་

བརྗོད་པའི་མེ་ཏོག་སྔོན་དུ་འཐོར་ནས་གང་ཞིག་གླེང་བར་བྱ་བ་དེ་ཡང་ རྟ་མགོ་ཆོས་དབྱིངས་
ཕྲོ་བྲང་གི་གནས་དང་རྫོང་ཆགས་ཚུལ་མདོ་ཙམ་བརྗོད་པ་ལ་གསུམ། ཐོག་མར་གནས་ཀྱི་ཆེ་
བ་བརྗོད་དེ་བསྟོད་པ་དང་།
ཚུལ།

བཅས།

བར་དུ་གནས་འདིར་བསྟན་འཛིན་གྱི་སྐྱེས་བུ་དམ་ཇི་ལྟར་བྱོན་

མཐར་རྒྱལ་སྲིད་བསྟན་འཛིན་རབ་རྒྱས་ཞབས་ཀྱིས་གཙུག་ལག་ཁང་བཞེངས་ཚུལ་
ཐོག་མར་གནས་ཀྱི་ཆེ་བ་བརྗོད་པནི།

ཁབ་འདི་ནི།

སྤྱིར་ལྷོ་ལྗོངས་ཙན་དན་བཀོད་པའི་རྒྱལ་

ཨོ་རྒྱན་སངས་རྒྱས་གཉིས་པ་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་

སྦས་གནས་ཁྱད་པར་ཅན་ཟངས་མདོག་དཔལ་རི་གཉིས་པ་དངོས་དང་མཚུངས་པ་ཞིག་
ཡིན།

བྱེ་བྲག་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་རྣམ་འཕྲུལ་ལས་ ས་རྡོ་རི་བྲག་

རྣམས་ཀྱང་ཡི་དམ་གྱི་ལྷ་དང་ཞི་ཁྲོའི་སྐུར་བཞེངས་ཏེ་

སེམས་ཅན་ཐབས་ཚུལ་སྣ་ཚོགས་

ཀྱིས་འདུལ་བར་མཛད་པ་ནི་ བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་རང་བཞིན་དང་ ལྷག་པར་རྟ་མགོའི་

གནས་འདི་ནི་རྒྱལ་ཀུན་སྙིང་རྗེའི་རང་གཟུགས་འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་ཁྲོ་
རྒྱལ་རྟ་མཆོག་རོལ་པའི་སྐུར་དངོས་སུ་བཞེངས་པའི་བྲག་རི་རྟ་མགྲིན་རང་བྱོན་དང་ གྲུབ་པ་
རིག་འཛིན་གྱི་གནས།

ཨུ་རྒྱན་གྱི་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱིས་བྱིན་གྱིས་

སློབ་དཔོན་ཀུན་བཟང་བསྟན་རྒྱས།
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བརླབས་ཤིང་།

ཆོས་རྗེ་གཙང་པ་རྒྱ་རས་ཀྱི་ལུང་བསྟན་པ་བཞིན་ ཕ་ཆོ་འབྲུག་སྒོམ་ཞིག་

པོ་ལྗོངས་འདིར་བྱོན་ཏེ་

བཞིན་གདན་ས་ཕྱག་བཏབ།

གནས་ཆེན་རྟ་མགོར་ཡི་དམ་དངོས་སུ་མཇལ་བས་ལུང་བསྟན་

།གདུང་སྲས་དམ་པས་གདན་ས་བཟུང་མཐར་ནགས་ཚལ་དུ་

སོང་། དེ་ནས་མི་རབས་སུམ་ཙམ་གྱི་ཤུལ་ལས་གདུང་སྲས་ངག་དབང་བསྟན་འཛིན་མཆོག་
དགུང་ལོ་ལྔ་བཅུའི་ཐོག་མཁའ་འགྲོས་ལུང་བསྟན་པ་བཞིན་

རྟ་མགོའི་གནས་སྒོ་ཕྱེ་བའི་

སྐབས་གནས་ཆེན་རྟ་མགོ་ཆོས་དབྱིངས་རྫོང་གི་གནས་ཀྱི་བསྟོད་པ་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་འདི་
ལྟ་བུར་གསུངས།

ཨོཾ་བདེ་ལེགས་སུ་གྱུར་ཅིག

།དཀར་བརྒྱུད་རིན་ཆེན་རྒྱས་གྱུར་ཅིག

།འདས་པའི་སངས་

རྒྱས་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་བཞུགས། །མ་འོངས་སངས་རྒྱས་འགྲོ་བའི་དོན་ལ་དགོངས། །ད་

ལྟའི་སངས་རྒྱས་སེམས་ཅན་འགྲོ་དོན་མཛད། །དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་སྟོང་ལ་ཕྱག་འཚལ་
ལོ། །གནས་ཁྱད་དུ་འཕགས་པའི་རྟ་མགོ་འདི། །ལྗོངས་གངས་ཆེན་མགུལ་ནས་ལུང་བསྟན་
མཛད།

།ལྷོ་ཕྱོགས་ཡངས་པའི་ཞིང་ཁམས་ན།

།ས་ཁྱད་དུ་འཕགས་པའི་རྟ་མགོ་འདི།

།སྟེང་ལྷ་གནས་སུམ་ཅུ་རྩ་གསུམ་ནས། །མཆོད་རྟེན་གྱི་ཚལ་དུ་བབས་པ་འདྲ།
དྲོས་ཀླུ་ཡི་ཕོ་བྲང་ནས།

ཡངས་པའི་ཞིང་ཁམས་ན།
གསུམ་དཀྱིལ་འཁོར་འདི།
མཐོ་ལ་ཡངས།
སྤུངས་པ་འདྲ།
རྗེ་གདན།
རྩིའི་ཆབ།

།ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་ཚལ་དུ་སྐྱེས་པ་འདྲ།
།ཡི་དམ་གྱི་ཚལ་དུ་བཞེངས་པ་འདྲ།

དེ་ཡི་དམ་སྒྲུབ་ཐག་ཉེ་བའི་རྟགས།

།འོག་མ་

།བར་འཛམ་གླིང་

།འོག་ས་གདན་གྲུ་

།རྒྱབ་རྫོང་ཁག་སྤང་རི་

།དེ་དཀར་བརྒྱུད་ཀྱི་དབུ་འཕངས་མཐོ་བའི་རྟགས། ། མདུན་རི་རིན་ཆེན་

།དེ་མི་ཟད་གཏེར་དུ་སྤྱད་པའི་རྟགས།

།དེ་མཚན་ལྡན་སྐུ་ཚེ་བརྟན་པའི་རྟགས།

།གཡས་གནས་ཆེན་མི་འགྱུར་རྡོ་

།གཡོན་ཡན་ལག་བརྒྱད་ལྡན་བདུད་

།དེ་སྐལ་ལྡན་ཆོས་ཀྱིས་ཚིམས་པའི་རྟགས། ། འོག་ན་སྐྱིད་ཕུག་ཉི་མ་རྫོང་།

།དེ་ཞི་གནས་བསམ་གཏན་འཕེལ་བའི་རྟགས།

།སྟེང་ན་རྟ་མཆོག་ནམ་མཁའི་དབྱིངས།

།དེ་ཁམས་གསུམ་དབང་དུ་འདུས་པའི་རྟགས། །གཡོན་ན་དབང་ཕྱུག་ཟིལ་གནོན་སྐུ། །དེ་
དཔའ་མོ་དབང་དུ་འདུས་པའི་རྟགས།

།

དབུས་ན་མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཕུག

།དེ་ཆོས་

བདག་མཁའ་འགྲོས་བྱེད་པའི་རྟགས། །འོག་ན་མགོན་ཁང་བསིལ་པའི་ཚལ། །དེ་ཆོས་སྐྱོང་

དབང་དུ་འདུས་པའི་རྟགས། །ཕུ་ནི་ལྷ་བཙན་ཐང་དཀར་བཟུང་། །དེ་གནོད་སྦྱིན་དངོས་གྲུབ་

རྟ་མགོའི་གནས་དང་རྫོང་གི་ཆགས་ཚུལ།

སྟེར་བའི་རྟགས།
པའི་རྟགས།

།མདའ་ནི་སྨན་བཙུན་དར་དཀར་སྐྱོང་།
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།དེ་འབྲུ་བཅུད་དུས་སུ་སྨིན་

།བར་ན་ཡོན་བདག་འབྱོར་ཞིང་ཕྱུག །དེ་འཚོ་བ་དུས་སུ་འབྱོར་བའི་རྟགས།

།མདུན་ན་གཙང་ཆབ་གྱ་མ་གྱུ། །དེ་རང་བྱུང་གི་ཡོན་ཆབ་ཕུལ་བའི་རྟགས།
ཚལ་བན་མ་བུན།
།

།རྩི་ཤིང་ནགས་

།དེ་ཉམས་མྱོང་ལོ་འདབ་རྒྱས་པའི་རྟགས། །སྤྲ་དང་སྤྲེའུ་ཡང་རྩལ་སྦྱོང་

།དེ་རྣལ་འབྱོར་སྐྱོ་བསངས་བྱེད་པའི་རྟགས། །བྱ་དང་བྱིའུ་གཤོག་རྩལ་སྦྱོང་། །དེ་རྣལ་

འབྱོར་ལུས་སེམས་སྦྱོང་བའི་རྟགས།
པའི་གྲངས་མང་ཀྱང་།
གནས།
གནས།

།བྲག་ངོ་བོ་གཅིག་ལ་ཁ་སྟོང་ཕྲག

།ངོ་བོ་སེམས་སུ་འདུས་པའི་རྟགས།

།ཐོས་པས་སྡིག་སྒྲིབ་དག་པའི་གནས།

།ཆོས་སྒོ་ཐེག་

།ཨེ་མ་ངོ་མཚར་ཆེ་བའི་

།མོས་པས་བྱིན་རླབས་འཇུག་པའི་

།མཐོང་བས་སྣང་བ་འགྱུར་བའི་གནས། །དད་པས་སངས་རྒྱས་ཐོབ་པའི་གནས།

།དགའ་འོ་སྐྱིད་དོ་དྭངས་རེ་སྤྲོའོ།
གྱིས་ཁྱབ་པར་གྱུར་ཅིག

།ཞེས་གནས་དེ་ཉིད་དུ་བཀྲ་ཤིས་དང་བདེ་ལེགས་དཔལ་

ཅེས་གྲུབ་ཐོབ་ཀྱི་གནས་སྒོ་ཕྱེ་བའི་དུས་དེར་གསུང་ཐོལ་བྱུང་རང་

བཞིན་ལྷུན་གྲུབ་ཉམས་ལ་ཤར་བའི་བསྟོད་པ་ཇི་ལྟར་མཛད་པ་བཞིན་བྲིས་ཡོད།

གནས་

མཆོག་དེ་ཉིད་སྐལ་ལྡན་ལས་འཕྲོ་ཅན་གྱིས་མཇལ་ཡི་དམ་གྱི་ལྷ་དངོས་ཡིན་པ་མ་ཟད་སྐྱེ་བོ་
ཐ་མལ་པ་སུ་ཞིག་གི་མཇལ་རུང་ཕྱི་ནས་བལྟས་ན་བྲག་རི་དེ་ཉིད་དབང་ཆེན་རྟ་མཆོག་རོལ་
པའི་ཞལ་ཕྱག་སོགས་དབྱིབས་ཤིན་ཏུ་གསལ་བར་དོད་པ་དང་

ནང་དུ་ཕུག་པ་སྟེང་འོག་

རིམ་པ་བཞི་ཙམ་ཡོད་པའི་དབུས་ མཁའ་འགྲོའི་གསང་ཕུག་དམར་ནག་གྲུ་གསུམ་དབང་གི་

གཞལ་ཡས་ཁང་གི་རང་བཞིན་བྲག་གི་ངོས་ལོགས་ཉི་ཟླ་རང་བྱོན། འོག་གཞིར་བདུད་པོ་མ་
ཏྲཾ་རུ་ཏྲའི་གཟུགས་བརྙན་དང་།

རྒྱལ་སྲས་རྡོ་རྗེ་འཛིན་པ་ཆེན་པོ་ངག་གི་དབང་པོས་རང་གི་

ཡབ་རྗེ་བསྟན་པའི་ཉི་མའི་སྐུ་གདུང་རིན་པོ་ཆེ་གསང་ཐབས་ཀྱིས་སྤྱན་དྲངས་ནས་བྲག་རྟ་

མགྲིན་རང་བྱོན་གྱི་ ཁོང་གསེང་བར་མའི་ནང་དུ་ཞུགས་འབུལ་མཛད་སྐབས། དཔལ་འཁོར་

ལོ་སྡོམ་པ་ལྷ་བཅུ་གསུམ་མའི་ དཀྱིལ་འཁོར་རྡོའི་ངོས་ལས་རང་བྱུང་གིས་བྱོན་པ་ད་ལྟ་ཡང་
ཡོད།

འོག་ཏུ་དགེ་སྡིག་ཤན་ཐང་འབྱེད་པའི་བྲག་སྒོ་རྒྱུད་རིང་བ་ སྡིག་ཅན་རྣམས་བྲག་

བར་དུ་སྟེབས་ནས་མི་ཐར་བ་འཇིགས་སྐྲག་བསྐྱེད་པ་དང་།
ཚེགས་མེད་པར་ཐར་བ་སོགས་

དགེ་བ་ཅན་རྣམས་དཀའ་

ངོ་མཚར་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་མང་པོ་ཡོད།

བྲག་ཕུག་

གོང་མ་མི་འགྱུར་རྡོ་རྗེའི་ཕུག་དེ་ཉིད་རྟ་མགྲིན་རང་བྱོན་གྱི་ཐུགས་ཀའི་ཐད་ཁ་ལྷོར་བསྟན་པ།

མངོན་སྤྱོད་དྲག་པོའི་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་གནས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ།
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མགོན་པོ་དངོས་གྲུབ་བྱུང་བའི་རྒྱུད་ལས།
གཙང་བའི་སྔགས་པ་ཡི།

སློབ་དཔོན་ཀུན་བཟང་བསྟན་རྒྱས།

ལས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་ཆོ་ག་བཤད།

།བྲག་ནག་རྩེ་མོ་རྣོ་བ་ཡི།

།དམ་ཚིག་

།ཁ་ལྷོར་བསྟན་པའི་བྲག་ཕུག་གམ།

།གཞན་ཡང་རི་བོའི་ཟོམ་མམ་རྩེ། །ཤིང་གཅིག་དུར་ཁྲོད་མ་མོའི་གནས། །རབ་ཏུ་འཇིགས་
པའི་གནས་མཆོག་ཏུ། །ཞེས་དངོས་གྲུབ་བྱུང་བའི་རྒྱུད་ལས་གསུངས་པའི་མཚན་ཉིད་ཐམས་
ཅད་རང་བཞིན་ལྷུན་གྲུབ་ཏུ་ཚང་བས།
མགྲིན་རང་བྱོན་གྱི་ཕུག་པ་དེར་

རྒྱལ་སྲས་རྡོ་རྗེ་འཛིན་པ་ངག་གི་དབང་པོ་ཡང་རྟ་

སྒྲུབ་པ་གནང་སྟེ་བཞུགས་པའི་སྐབས་ནམ་ཕྱེད་ཙམ་ལ།

བོད་ནས་གཙང་པའི་ཕྱོགས་གཏོགས་རྣམས་ཀྱི་སྔགས་པ་མང་པོས་མཐུ་སྒྲུབ་རྦད་བསྐུལ་
བྱས་ཏེ་ལྷ་སྲིན་སྡེ་བརྒྱད་ཀྱི་ཆོ་འཕྲུལ་ཆེན་པོས། བྲག་རི་དེ་ཆེར་གཡོས ་ཤིང་འུར་སྒྲ་ཐུག་ཆོམ་
བཅས་ཞིག་ཅིང་བརྡིབས།

ས་རྡོའི་ཐལ་འཚུབས་ལངས་ཏེ་ཕུག་པ་ཡང་མི་མཐོང་བ་ཙམ་

གྱིས་ འཇིགས་སྐྲག་བྱུང་། ཞབས་འབྲིང་བ་རྣམས་གསོན་པོ་བཞུགས་པའི་རེ་བ་བྲལ་ནས་
རིང་སྟབས་ཀྱིས་བལྟར་ཕྱིན་པས་ནང་དུ་མ་ཐར། དེར་ཡོད་ཀྱི་མི་རྣམས་ཀྱིས་ས་རྡོ་བསལ་ཏེ་
ནང་དུ་ཞུགས་པས།

ཕ་བོང་གཡག་ཤས་ཙམ་ཞིག་དབུ་ཐོག་བབ་པ་བླ་རེས་ཀྱིས་འདེགས་

པའི་ངོ་མཚར་མཐོང་། སྐུ་གཟུགས་ལ་གནོད་པ་ལྟ་ཅི་སྐུ་མདུན་གྱི་ཞལ་དཀར་ཀྱང་མ་བཅག་

པར་ རྗེ་ཉིད་ཐུགས་དམ་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལས་མ་གཡོས་པར་ཀྲོང་ངེར་བཞུགས་པ་མཇལ་བས།
ཞབས་འབྲིང་ཉེ་འཁོར་དུ་གནས་པ་ཐམས་ཅད་དགའ་བྲོ་ལ་ངུ་བའི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་གྱུར་ནས་
ཕྱག་འཚལ་ཏེ་ཐུགས་དམ་ལས་བཞེངས་པར་ཞུ་བས།

གསུང་ངག་གནང་ནས་སྐྱོན་མེད།

བོད་ཀྱི་སྔགས་པ་རྣམས་ཀྱིས་སྡེ་བརྒྱད་ཀྱི་ཆོ་འཕྲུལ་བཏང་བ་ཡིན་ཅེས་གསུངས། སྐྱིལ་ཀྲུང་

བཤིག་སྟན་ལས་བཞེངས་ཏེ། སྟེང་གི་བླ་བྲེས་ལ་ཐོགས་པའི་ཕ་བོང་འདི་ཕྱག་གིས་བཞེས་ཏེ་

ས་ལ་ཕབ་པར་མཛད་པའི་གྲུབ་རྟགས་ཀུན་གྱི་མཐུན་སྣང་དུ་བསྟན་པའི་གནས་ཡིན་པ་དང་།
ད་ལྟ་དེར་ལྷ་ཁང་ཐོག་གཉིས་ཡོད་པའི་འོག་ཐོག་རྟ་མགྲིན་ལྷ་ཁང་ནང་
མགྲིན་གསུང་བྱོན་མ།

འཆར་བའི་ཤོལ་རྡོ་དང་

རྟེན་གྱི་གཙོ་བོ་རྟ་

གཞན་ཡང་རྟེན་རང་གང་མོས་ཀྱི་བླ་མ་དང་ཡི་དམ་གྱི་ལྷ་དངོས་སུ་
གདུང་སྲས་ངག་དབང་བསྟན་འཛིན་གྱིས་ཕ་ཇོ་སྡིངས་ཐུགས་རྗེ་

བྲག་ནས་གཏེར་དུ་བཞེས་པའི་ རྟ་མགྲིན་ཞལ་གསུམ་མ་ཕུར་གཤམ་ཅན་དང་ ཕ་ཇོའི་རྣམ་
ཐར་

གདུང་སྲས་དེ་ཉིད་ཀྱི་སྲས་མོ་ཆུང་བ་མཁའ་འགྲོ་མ་ཞིག་གི་ཞབས་རྗེས་གསལ་པོར་

དོད་པའི་རྡོ་ལེབ་ཆུང་བ་ཞིག་དང་ སྨོན་ལམ་འཛོམས་པའི་རྟ་ལྕག་སོགས་དད་པའི་རྟེན་ཁྱད་
དུ་འཕགས་པ་མང་དུ་ཡོད།

སྟེང་ཐོག་ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་མགོན་པོ་ལྷ་མངས་སོགས་ཀྱི་

རྟ་མགོའི་གནས་དང་རྫོང་གི་ཆགས་ཚུལ།
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བསྙེན་མཚམས་བཞུགས་པའི་མགོན་ཁང་བྱིན་ཅན་ རྟེན་གྱི་གཙོ་བོ་ཞབས་དྲུང་རང་གི་ཕྱག་
བཟོ་ལས་གྲུབ་པའི་མགོན་པོ་ཕྱག་བཞི་པའི་སྐུ་གསུང་བྱོན་མ་དང་
གཏོར་ལས་མེ་འབར་ཏེ་རྟགས་མཚན་བཟང་པོ་བྱུང་བའི་གཏོར་མ་

ཐུགས་དམ་གྱི་རྒྱུན་

བྲག་ཕུག་འོག་མ་སྐྱིད་

ཕུག་ཉི་མ་རྫོང་ཟེར་བ་ནང་དུ་བགྲོད་པར་དཀའ་ཞིང་དབེན་པའི་གནས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་ཐམས་
ཅད་མ་ཚང་བ་མེད་པ་ ནང་དུ་སླེབ་པ་ཙམ་གྱིས་སྣང་བ་འགྱུར་ཞིང་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་ཉམས་
རྟོགས་གཅིག་ཅར་དུ་སྐྱེ་བ་སོགས་

ཡོན་ཏན་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ།

གནས་མཆོག་དེའི་

གཡས་ཕྱོགས་སུ་ཡོད་པའི་ ཙན་དན་ཤིང་ཆེན་པོ་དེ་སྔོན་ཕ་ཇོ་འབྲུག་སྒོམ་ཞིག་པོས་ལྷོ་རོང་
འདི་ནང་འབྲུག་པ་དཀར་བརྒྱུད་ཀྱི་བསྟན་པ་དར་བར་སྨོན་ལམ་གྱི་མཚམས་སྦྱར་ནས་ཕྱག་

འཁར་ས་ལ་བཙུགས་ཏེ་ སྐྱེས་པ་འཁྲུལ་མེད་ཡིན་པར་གྲགས། ཤིང་དེའི་རྩ་བར་སྤང་ཆུང་
ཞིག་ནང་མཆོད་རྟེན་ཡོད་པ་

གཤེགས་པའི་ས་གནས་དང་

དེ་ཡང་མཁའ་འགྲོ་བསོད་ནམས་དཔལ་སྒྲོན་མཁའ་སྤྱོད་དུ་
དེ་ལྟ་བུའི་གནས་དེ་ཉིད་རི་མ་ལ་ཡ་འབིགས་བྱེད་སྤོས་ངད་

ལྡན་པའི་ས་འཛིན་ལྟར་ཡིད་དུ་འོང་བ། སྒྲུབ་ཁང་། བཟའ་ཤིང་ར་བ། མེ་ཏོག་སྐྱེད་མོའི་ཚལ་

གྱིས་བསྐོར་བའི་དབུས་སུ། བདེ་ཆེན་པདྨ་དབང་གི་ཕོ་བྲང་རྟ་མཆོག་རོལ་པའི་སྐུ་ཡི་དཀྱིལ་
འཁོར།

དཔའ་བོ་དང་མཁའ་འགྲོ་མ་རྣམས་དུས་དང་དུས་སུ་འདུ་བའི་ཚོགས་ཁང་

བཞིན་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་སྟེ་ཉམས་པ་མེད་པ་འདི་ནི་གནས་ཀྱི་ཆེ་བའོ།

རང་

གཉིས་པ་བར་དུ་གནས་འདིར་རིག་འཛིན་གྱི་གྲུབ་ཐོབ་བསྟན་འཛིན་སྐྱེས་བུ་བྱོན་ཚུལ་ནི་
ཐོག་མར་རབ་བྱུང་ལྔ་པའི་ནང་ཕྱག་ན་པདྨོའི་རྣམ་རོལ་ཕ་ཇོ་འབྲུག་སྒོམ་ཞིག་པོ་ཆོས་རྗེ་འགྲོ་

བའི་མགོན་པོ ་ གཙང་པ་རྒྱ་རས་ཀྱིས་ལུང་བསྟན་དང་སངས་རྒྱས་དབོ ན་རས་ཀྱི་བཀའ་
བཞིན་ཡུལ་ལྷོ་ཕྱོགས་ཀྱི་རྒྱུད་དུ་བྱོན་པ་ནས་བཟུང་ཐོག་མར་གནས་འདིར་བྱོན།

བྲག་རི་དེ་

བདེ་ཆེན་པདྨ་དབང་གི་ཕོ ་ བྲང་རང་བྱུང་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་གནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྟ་

མཆོག་དབང་གྱི་རྒྱལ་པོ་མངོན་སུམ་དུ་བཞུགས་པའི་དབུའི་གཙུག་ན་རྟ་མགོ་ལྗང་ནག་རྟ་
སྐད་སྟོང་གསུམ་དུ་གྲགས་པ་ཞལ་གཟིགས།

སྐད་ཅིག་དེ་ཉིད་ལ་སྐུ་མདུན་དུ་སླེབ། ཕྱག་

ཕུལ་བས་དཔའ་བོ་ཆེན་པོའི་ཞལ་ནས་ བླ་མས་ལུང་བསྟན་བདག་གི་བུ། །རྩང་སྒོམ་ཉན་
དང་བློ་སྤངས་ལ། །སེམས་དཔའ་ཆེན་པོའི་རྣམ་ཐར་བསམ། །བླ་མས་ལུང་བསྟན་དྲན་པར་
གྱིས།

།ཞེས་ལུང་བསྟན་པ་བཞིན་སྒྲུབ་པ་ལ་ཡུན་རིང་བཞུགས།

ཡི་དམ་གྱི་ལྷ་ཡི་ཞལ་

སློབ་དཔོན་ཀུན་བཟང་བསྟན་རྒྱས།
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གཟིགས་མང་དུ་བྱུང་། མ་གཅིག་ལབ་སྒྲོན་གྱི་རྣམ་འཕྲུལ་མཁའ་འགྲོ་བསོད་ནམས་དཔལ་

སྒྲོན་ཡང་ལྷན་དུ་ཞབས་ཕྱིད་དུ་ཡོད་པས་རེ་ཞིག་ཕྱག་རྒྱ་མར་བཞེས་ནས་སྤྲུལ་པའི་གདུང་

སྲས་བཞི་དུས་གཅིག་ཏུ་འཁྲུངས། སྲས་བརྒྱུད་རྣམས་ཀྱི་འགྲོ་དོན་ཕྲིན་ལས་བསམ་གྱིས་མི་
ཁྱབ་པར་མཛད་དེ་

འབྲུག་པ་དཀར་བརྒྱུད་ཀྱི་བསྟན་པའི་སྲོལ་ལྷོ་ལྗོངས་འདིར་ཐོག་མར་

དྲངས་པའི་བཀའ་དྲིན་ཕུལ་བྱུང་དུ་ཆེ་བ་ཡིན་ནོ།།

དེ་ལས་རབ་བྱུང་བརྒྱད་པའི་ནང་ཆོས་རྗེ་འབྲུག་པ་ཀུན་དགའ་ལེགས་པ་བྱོན་ཏེ་ཞབས་ཀྱིས་

བཅགས།

ཕྱིས་སུ་རང་གི་གདུང་བརྒྱུད་ཀྱིས་གདན་ས་འཛིན་པའི་ཐུགས་སྨོན་གནང་།

དེ་

ནས་ཡུན་མ་རིང་བར་སྟོད་པ་ཕྱག་མདའ་ནང་ནས་གསང་བདག་གར་སྟོན་གྱི་སྤྲུལ་པ་འབྲུག་

པའི་གདུང་སྲས་ངག་དབང་བསྟན་འཛིན་སྐུ་འཁྲུངས། དེ་སྐུ་ནར་སོན་ནས་གདན་ས་ར་ལུང་
དུ་ཆོས་ལ་བྱོན།

ཡོངས་འཛིན་ངག་གི་དབང་ཕྱུག་གི་ཞབས་ལ་གཏུགས་ཏེ་གྲུབ་པ་བརྙེས།

དགུང་གྲངས་ལྔ་བཅུའི་ཐོག་མཁའ་འགྲོས་ལུང་བསྟན་ཏེ་གོང་གསལ་ལྟར་རྟ་མགོའི་གནས་

སྒོ་ཕྱེ། བྲག་རྟ་མགྲིན་རང་བྱོན་ནས་སྐྱེ་བདུན་རིལ་བུ་དང་ ཐུགས་རྗེ་བྲག་ནས་ཕ་ཇོའི་རྣམ་
ཐར་སོགས་གཏེར་བཞེས་པར་མཛད།

རེ་ཞིག་རྟ་མགོ་རྫོང་ཁའི་སྒྲུབ་ཕུག་ཏུ་བཞུགས་ནས་

རང་སེམས་བླ་མ་དང་སྣང་བ་དཔེ་ཆར་ཤར། ཆོས་གཏེར་ནང་ལས་བརྡོལ་བས་ཞལ་གདམས་
ཐོགས་མེད་དུ་གསུངས།

བཏབ་སྟེ་སྒྲུབ་སྡེ་བཙུགས།

གདུལ་བྱ་དུས་ལ་བབ་སྟེ་རྟ་མགོའི་གནས་སུ་སླར་ཡང་ཆོས་གཞི་

བརྒྱུད་འཛིན་གྱི་ཞལ་སློབ་དུང་དཀར་རས་ཆེན་ལ་སོགས་པ་

གྲངས་ལས་འདས་པ་བྱོན་ཏེ་བསྟན་པ་ལ་བྱ་བ་མཛད།

དེ་ནས་རང་གི་གདུང་སྲས་ཕ་ཇོའི་

རྣམ་འཕྲུལ་མི་ཕམ་ཚེ་དབང་བསྟན་འཛིན་གྱི་གདན་ས་བཟུང་སྟེ་བསྟན་པ་བསྐྱངས།
བྱུང་བཅུ་པའི་ནང་

རབ་

དཔལ་འབྲུག་པ་རིན་པོ་ཆེ་ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་ཡང་བོད་ར་

ལུང་ནས་ལྗོངས་འདིར་ཆིབས་ཁ་བསྒྱུར་ཏེ་གནས་འདིར་བྱོན་སྐབས་གདུང་སྲས་ཚེ་དབང་
བསྟན་འཛིན་གྱིས་སྦྱིན་བདག་གཙོ་བོར་མཛད་ནས་
བཅས་པ་ལྟོས་མེད་དུ་ཕུལ་

རྟ་མགོའི་གདན་ས་གྲྭ་འབངས་དང་

གནས་དེར་བྲག་རྟ་མགྲིན་རང་བྱོན་གྱི་ཁོང་གསེང་དུ་གཟིམ་

ཁང་མཛད་དེ་མགོན་པོའི་དྲག་སྒྲུབ་ཐོད་ནག་ལ་བརྟེན་པའི་མངོན་སྤྱོད་ལས་ཀྱིས་སྐུ་དགྲ་སྡེ་
སྲིད་གཙང་པ་བཙུན་མོ་དང་བཅས་པ་ཟླ་གཅིག་གི་ཁོངས་སུ་བསྒྲལ།

དེ་སྐབས་བདུད་ཀྱི་

གཡུལ་ལས་རྒྱ་བའི་རུ་མཚན་བསྒྲེངས་ནས་སྲུང་མའི་ཚོགས་ལ་གཏང་རག་གི་དགའ་སྟོན་

རྟ་མགོའི་གནས་དང་རྫོང་གི་ཆགས་ཚུལ།

རྒྱས་པར་གནང་བའི་ཚེ།
དཔའ་བོ་ང་།

གོང་མས་ལུང་བསྟན་སྤྲུལ་པ་ང་།

།ལུགས་གཉིས་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བ་ང་།
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།བདུད་དཔུང་འཇོམས་པའི་

།ང་ནི་ཀུན་གྱི་སྐྱབས་སུ་བཟང་།

།ཞེས་སོགས་བཀའ་ཐམ་ང་ཡིག་བཅུ་དྲུག་མར་གྲགས་པའི་སེངྒེའི་ང་རོས་བསྒྲགས་པས་ས་

ཆེན་ཁྱབ། དེའི་དབང་གིས་གཟིམས་ཕུག་དེ་ལའང་བདུད་འདུལ་ཕུག་པ་ཞེས་གྲགས་པ་དང་
རྗེ་བླ་མའང་མཚན་གྱི་ཅོད་པན་བདུད་འཇོམས་རྡོ་རྗེ་ཞེས་གྲགས་པ་

དོན་ལ་གནས་པ་ལུང་

གིས་གྲུབ་སྟེ་ མགོན་པོ་དངོས་གྲུབ་བྱུང་བ་ལས་ འཁོར་བའི་བདུད་རྣམས་འཇོམས་པ་པོ།
།རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་བདག་ཉིད་ཆེ། །ཞེས་དང་ ཨོ་རྒྱན་ཆེན་པོས། བདུད་འཇོམས་རྡོ་རྗེ་ཞེས་
བྱ་བ།

།གསང་སྔགས་བསྟན་པའི་བདག་པོ་འབྱུང་།

།ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་མཐུ་ཆེན་བླ་

མས་ལས་ཀྱི་མགོན་པོ་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་སྣང་སྲིད་ཀྱི་ལྷ་སྲིན་རྣམས་ཀྱིས་ཐུགས་དམ་གྱི་

དྲོད་ཉུལ་བའི་ཆོ་འཕྲུལ་སྣ་ཚོ ག ས་སྟོ ན་པ་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་ཟིལ་གྱིས་མནན་ཏེ་དམ་ལ་

བཏགས།

སྲོག་སྙིང་བཞེས་ཤིང་བྲན་དུ་བཀོལ་བས།

ཉི་འོག་ལྷོ་ལྗོངས་ཀྱི་ཕྱོགས་མཐའ་

དག་མཆོད་གཞིས་སུ་ཕུལ་བས་མཚོ ན་ཡངས་པའི་ས་ཆེན་མ་ལུས་པ་ལུགས་གཉིས་ཀྱི་

བཀའ་ཁྲིམས་བཙན་པོས་དབང་སྒྱུར་བའི་ཐོག་མའི་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་སྒོ་མཐའ་ཡས་པ་བརྙེས་
པའི་ས་གནས་ཀྱང་གནས་མཆོག་དེ་ཉིད་ཡིན་པ་མ་ཟད་གྲུབ་པ་རིག་འཛིན་རྣམས་ཀྱི་བསྟི་
གནས་ཀྱང་གནས་ཆེན་འདི་ཉིད་ཡིན་ལ།

གནས་འདིར་བྱོན་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མཚན་བརྗོད་

ཀྱིས་མི་ལང་སྟེ་ མཁན་ཆེན་བསོད་ནམས་འོད་ཟེར་དང་ ཐུབ་དབང་ཤཱཀྱ་རིན་ཆེན་སོགས་
སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་རྣམས་ཀྱང་གནས་དེར་རིམ་གཉིས་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་ལ་བཞུགས་ཏེ་ མཆོག་
དང་ཐུན་མོང་གི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པ་ཁོ་ན་ཡིན་ཏེ་གནས་འདིར་སྒྲུབ་ཐག་ཤིན་ཏུ་ཉེ་བ་སྟེ།

གཞན་དུ་ལོ་བདུན་སྒོམ་པ་ལས་ གནས་འདིར་ཞག་བདུན་སྒོམ་པ་མཆོག་ ཅེས་གསུངས་
ཤིང་།

གནས་ཞེས་ཐ་སྙད་སྒྲ་དོན་དུ་མར་སྣང་ཡང་བསྡུ་ན་གདོད་ནས་ལྷུན་ཆགས་རི་བྲག་

མཚོ་གླིང་སྐྱེད་ཚལ་ས་ཆུའི་གནས་སྟངས་མ་བཅོས་པར་སྔར་ནས་ཡིན་ལུགས་ཇི་ལྟ་བ་ལ་

གནས་ཞེས་གྲགས་སོ།
མདོ་ཙམ་མོ།

ཞེས་བར་དུ་གནས་འདིར་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་ཇི་ལྟར་བྱོན་པའི་ཚུལ་

མཐར་རྒྱལ་སྲས་བསྟན་འཛིན་རབ་རྒྱས་ཞབས་ཀྱིས་

གནས་འདིར་གཙུག་ལག་ཁང་

བཞེངས་ཚུལ་ནི་ དེ་ཡང་ཡབ་རྗེ་གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་ཚེ་དབང་བསྟན་འཛིན་དང་ ཡུམ་ཅང་

སློབ་དཔོན་ཀུན་བཟང་བསྟན་རྒྱས།
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སྒང་ཁའི་བླ་མའི་སྲས་མོ་དམ་ཆོས་བསྟན་འཛིན་མ་གཉིས་ཀྱི་སྲས་སུ་

སྟོན་པའི་འདས་ལོ་

ཉིས་སྟོང་ལྔ་བརྒྱ་བཅུ་དྲུག་དང་ སྤྱི་ལོ་ཆིག་སྟོང་དྲུག་བརྒྱ་སོ་བརྒྱད་ རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་
པའི་ས་སྟག་ལོར་ངོ་མཚར་བའི་ལྟས་དང་བཅས་སྐུ་འཁྲུངས།

དགུང་ལོ་བརྒྱད་ལ་སྐྱབས་

མགོན་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་གྱིས་བདག་ཏུ་མཛད་དེ་གཙུག་ཕུད་བཞེས།
འཛིན་རབ་རྒྱས་ཞེས་མཚན་གསོལ།

ངག་དབང་བསྟན་

ཆ་རྐྱེན་ཐམས་ཅད་ཕྱག་མཛོད་ནས་གནང་སྟེ་འདུས་

སྡེར་བཙུགས། དེ་ནས་བཟུང་སྐྱབས་མགོན་མཆོག་དང་ གཅེན་སྦྱིན་པ་རྒྱལ་མཚན། ཡོངས་

འཛིན་དམ་ཆོས་རྒྱལ་མཚན། མཁན་ཆེན་རྣམ་གཉིས་ལ་སོགས་པའི་ཞབས་ནས། དཔལ་

ལྡན་འབྲུག་པའི་ཆོས་སྐོར་ཡོ ང ས་རྫོ ག ས་ཀྱི་སྨིན་གྲོལ་གདམས་པའི་བདུད་རྩི་བཞེས་ཏེ་
ཀློག་པ་ཐོས་བསམ་ལ་མཁས་པའི་རྩེ་མོར་སོན།

རྟ་མགོའི་ཡང་དབེན་རྫོང་ཁའི་རི་ཁྲོད་

སོགས་ལ་སྤོང་བ་བསམ་གཏན་གྱི་ཁང་པ་བཟུང་ནས་ཕྱིའི་བཅོས་མའི་འཆིང་བ་ཐམས་ཅད་

བཏང་སྟེ་
གྱུར།

ནང་དུ་ཡང་དག་འཇོག་ལ་བསྟར་བས་རང་གནས་ཀྱི་ཆོས་སྐུའི་ཡེ་ཤེས་མངོན་དུ་

དགུང་གྲངས་སོ་གཅིག་བཞེས་པའི་ས་སྤྲེལ་ལ་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་རྒྱལ་ཚབ་ཏུ་

ཆོས་ཀྱི་ཁྲིར་བྱོན། དབུས་གཞུང་གདན་ས་རྣམ་གཉིས་ལ་ གར་ཐིག་དབྱངས་གསུམ་སོགས་
གསང་སྔགས་ཀྱི་ཕྱག་ལེན་རྣམས་རྩལ་དུ་བཏོ ན་ཏེ་བཙུགས་ནས་འཛིན་སྐྱོང་སྤེལ་བའི་
འཕྲོར།

སླར་ཡང་དགུང་གྲངས་ཞེ་གསུམ་བཞེས་པའི་ལྕགས་སྤྲེལ་ལ་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་

པའི་བསྟན་པའི་བདག་པོར་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་ཕྱག་མཚན་གསེར་གྱི་འཁོར་ལོ་ཕྱག་ཏུ་བཞེས་

ཏེ་སྡེ་སྲིད་བཞི་པའི་གསེར་ཁྲིར་མངའ་གསོལ་མཛད།

དེ་ནས་བཟུང་ལྗོངས་འདིར་རེ་ཞིག་

བདེ་སྐྱིད་ལྷ་ཡུལ་ལྟ་བུར་བྱུང་བར་སྣང་སྟེ།

ཨོ་རྒྱན་ཆེན་པོའི་ལུང་ལས། ཨོ་རྒྱན་ང་ཉིད་བསྟན་འཛིན་མིང་ཅན་སྐྱེས། །ལྷོ་རོང་སྐྱིད་པའི་ཉི་
མ་ཅུང་ཟད་འཆར། ། ཡང་ རྡོར་གདན་མཐིལ་ནས་བསྟན་འཛིན་མིང་ཅན་འབྱུང་། །དེ་
བཞུགས་རིང་ལ་ལྷོ་བོད་ཡུགས་གཅིག་བདེ།

།

ཞེས་པའི་ལུང་དོན་ཐོག་ཏུ་བབ་ནས་ལྷོ་

ལྗོངས་པའི་སྐྱེ་བོ་ཀུན་ཀྱང་དེ་དུས་ལས་སྐྱིད་པ་ནམ་ཡང་མ་བྱུང་ཞེས་གླེང་།

རྗེ་བླ་མའི་

དགོངས་གཏད་བཞིན་མཛད་པའི་མཐའ་རྣམས་བསྐྱངས། ཤར་ཝང་སྤར་གསུམ་གྱི་ཡུལ་གྲུ་
ནས་བཙུན་ཁྲལ་བསྡུས་ཏེ་དགེ་འདུན་གྱི་སྡེ་སྤེལ། གདན་ས་རྣམ་གཉིས་ལ་དགེ་འདུན་པའི་
ཀུན་དགའ་ར་བ་

རྒྱ་བསྐྱེད་གསར་བཞེངས་མཛད།

མཚན་ཉིད་ཀྱི་སྡེ་ལོགས་སུ་གསར་

རྟ་མགོའི་གནས་དང་རྫོང་གི་ཆགས་ཚུལ།

17

འཛུགས་དང་སྟག་ཚང་དཔལ་ཕུག་ཏུ་གུ་རུའི་ལྷ་ཁང་བཞེངས་ལོ་ལྟར་མཚན་ཉིད་པའི་གསུང་

ཆོག་འཛུགས། གཞན་ཡང་གསོ་བ་རིག་པའི་སྡེ་དང་ ལྷ་རིས་པའི་སྡེ་ འཇིམ་བཟོ་བའི་སྡེ་

ལ་སོགས་པ་བཟོ་རིགས་ཀྱི་བྱེ་བྲག་མང་དུ་བཙུགས། ཤར་ནུབ་དགུང་གསུམ་གྱི་ཡུལ་གྲུ་མ་
ལུས་པར་སྒར་བསྐོར་དུ་བྱོན་ནས་ཆོས་དང་ནོར་གྱི་གནང་སྦྱིན་གང་འོས་བསྩལ་ཏེ་ཐམས་ཅད་

ཡིད་ཀྱི་ཤིང་རྟ་འགེངས་པར་མཛད། དངོས་པོའི་ཕྱག་རྗེས་ཀྱང་ཐུབ་པའི་གསེར་སྐུ་ཐོག་ཚད་
མ་དང་

བཀའ་འགྱུར་གསེར་བྲིས་མ།

གོས་སྐུ་མཐོང་གྲོལ་ཆེན་མོས་གཙོས་ཐང་ཀ་དང་

འཆམ་ཆས་མཆོད་རྫས་སོགས་གསར་སྒྲུབ་མང་དུ་མཛད། རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་མེ་ཡོས་
ལོ་ནས་ཐིམ་རྫོང་དུ་ཨུ་རྒྱན་ཚེས་བཅུའི་དགའ་སྟོན་འཆམ་དང་བཅས་པ་གསར་དུ་བཙུགས།

དེ་ལྟ་བུའི་ཆོས་སྲིད་ལུགས་བརྒྱའི་ཕྲིན་ལས་མངོན་པར་མཐོ་བ་དཔལ་འབྲུག་པ་རིན་པོ་ཆེ་མི་

ཕམ་ངག་དབང་རྒྱལ་སྲས་བསྟན་འཛིན་རབ་ཏུ་རྒྱས་པའི་སྡེས་བསྟན་དང་འགྲོ་བའི་དཔལ་དུ་
ལྷག་བསམ་ཟླ་བ་དཀར་བས་སྲིད་ཞིའི་རྒུད་པའི་མུན་པ་སེལ་བའི་ཕྱིར།
རང་དྲག་པོའི་ཆས་སུ་ཞུགས་ཏེ་ས་གཞི་ལ་བགེགས་སྐྲོད་གནང་།

རྗེ་རིན་པོ་ཆེ་ཉིད་

སྔོན་འགྲོའི་སའི་ཆོག་

རྣམས་སོང་སྟེ་ས་བདག་ལྟོ་འཕྱེ་བརྟག་པའི་ཚུལ་རྣམས་ཀུན་མཁྱེན་པདྨ་དཀར་པོས་མཛད་

པའི་རེའུ་མིག་གི་རྗེས་སུ་འབྲངས་པའི་ས་ཐིག་ཀྱང་འདེབས་པར་མཛད།
ཐོག་མར་མིང་གི་གཡང་ཆགས་པ་སྡོམ་བརྩོན་མང་དུ་ཐོས་པ་ཞིག་གིས་

དེར་ལས་བྱེད་ཀྱི་

བྱས་ན་དགེ་ཞིང་

བཀྲ་ཤིས་པའི་རྟེན་འབྱུང་བཟང་པོར་དགོངས་དྲུང་ཡིག་རྟ་མགྲིན་དབང་རྒྱལ་ལ་དེ་བཞིན་གྱི་
བཀའ་ཕེབས་པ་ལྟར་ཁོང་པས་ཁྲོ་བོའི་རྒྱལ་པོ་རྟ་མཆོག་རོལ་པའི་སྐུར་གསལ་བའི་ཏིང་ངེ་
འཛིན་གྱི་དམིགས་རྣམ་དང་བཅས་པས་འཇོར་བུས་ས་ལན་འགའ་བརྐོས་ཏེ་ལས་ཀྱི་འགོ་
རྩོམ་པར་བྱས།

དེའི་མཚན་མོ་དཔོན་སློབ་གྲགས་པ་རྒྱ་མཚོའི་གཟིམ་ལམ་ནང་རྟ་མགོའི་གནས་ཀྱི་རི་དེ་ཉིད་

གསེར་གྱི་བྱང་ཆུབ་མཆོད་རྟེན་ཆེ་ཆུང་ཡང་རི་བོ་དེ་རང་གི་རྒྱ་དཔངས་དང་མཉམ་འོད་ཟེར་
ཆེར་འཕྲོ་བ་ཞིག་མནལ་ལམ་དུ་གཟིགས་པ་བཞིན།

རྗེའི་སྙན་དུ་གསོལ་བས་གཙུག་ལག་

ཁང་ནམ་ཕུག་མཐའ་བཙན་པར་འགྱུར་བའི་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་མཚན་མ་མཆོག་ཏུ་ཡགས་
གསུངས་ཏེ་

ཐུགས་རབ་ཏུ་དགྱེས།

དེ་ནས་རྣམ་བྱུང་ས་འབྲུག་གི་ལོ་གསར་ཚེས་དང་

བསྟུན་ཏེ་རྗེའི་དགོངས་བཞེད་ཇི་ལྟར་ཡོད་པ་བཞིན་ནོར་བུ་དྲུང་གིས་དབུ་འདྲེན་ལས་བཀོད་

སློབ་དཔོན་ཀུན་བཟང་བསྟན་རྒྱས།
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བགྱིས་ཏེ་རྟ་ཡི་ཟླ་བ་ནས་འགོ་བརྩམ་སྟེ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བའི་ངོ་མཚར་གྱི་བཀོད་པ་རྒྱ་མཚོས་

རྣམ་པར་བཀྲ་བའི་གཙུག་ལག་ཁང་ཆེན་མོ ་ དབུ་རྩེ་ཟུར་བཅུ་གཉིས་ཀྱིས་མཛེས་ཤིང་ཀ་

བརྒྱད་ཐོག་རིམ་པ་གསུམ་ལྡན་ཀ་སྤུངས་དང་བཅས་པ་ སྟོན་པའི་འདས་ལོ་ ༢༥༦༧ དང་
སྤྱི་ལོ་༡༦༨༨

པར་རྗེ་ཉིད་དགུང་གྲངས་ང་གཅིག་བཞེས་པའི་རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་ས་

འབྲུག་ལོར་ཟླ་བ་གཉིས་ཀྱི་ཁོངས་སུ་གྲུབ། རིམ་པར་ཕྱི་ཁྱམས་ཤག་སྐོར་དང་ ལྕགས་རིའི་

ཕྲེང་བ་རྣམས་ཀྱི་དཀའ་ཚེགས་མེད་པར་སྒྱུ་མའི་འཕྲུལ་འཁོར་འགྱེད་པ་བཞིན་དུ་མཐར་
གྱིས་ལེགས་པར་གྲུབ། ལས་བྱེད་པའི་སྐོར་ཡང་གཙོ་བོ་སྒྲུབ་སྡེའི་གྲྭ་ཚང་བཙུན་རྣམས་དང་
དེའི་སྟེང་དུ་དཀར་སྤེའི་སྦྱིན་བདག་རྣམས་ཡིན་ན་

འདིར་ས་ཉི་དང་བསྟུན་མ་བཀོལ་

ཀ་

མེད་འདུག་ཅིང་ གཞན་ཕྱོགས་གང་ནས་ཀྱང་གཙུག་ལག་ཁང་འདིའི་ལས་སུ་དམིགས་པའི་
ཁྲལ་འུར་སོགས་གཅིག་ཀྱང་བྱེད་རྒྱུ་མིན་གསུངས་ཏེ་ ནོར་བུ་དྲུང་ལ་དེ་བཞིན་གྱི་བཀའ་ནན་

མཛད་པ་ཡིན་ཡང་ སོ་སོ་ནས་དད་བླངས་ཀྱིས་ཚོ་ཆེན་ནང་སྐོར་གྱི་སྦྱིན་བདག་ཕལ་ཆེ་བས་
ལས་ལ་བསྡུས་སོ།

དེ་ནས་དབྱར་འབྲིང་ཆུ་སྟོད་ཟླ་བའི་དཀར་ཕྱོགས་ཀྱི་ཚེས་ལ་རྟ་མགོའི་

གཙུག་ལག་ཁང་དེ་ཉིད་སུམ་ཅུ་རྩ་གསུམ་ལྷ་ཡི་གཞལ་ཡས་ཁང་ས་ལ་འཕོས་པ་ལྟར་ལྟ་ན་
སྡུག་པ། ཨོ་རྒྱན་ཧེ་རུ་ཀའི་འདུ་ཁང་དང་ལྕང་ལོ་ཅན་གྱི་ཕོ་བྲང་ལྟ་བུར་ཕྱིའི་ཕོ་བྲང་བཞེངས་

གྲུབ་པའི་གཟིགས་འབུལ་ལ་ནོར་བུ་དྲུང་གིས་རྗེ་ཉིད་གདན་འདྲེན་པ་བཞིན་ཕེབས་པས་
དགོངས་ལྡན་དུ་བྱུང་སྟེ།

བྲག་གི་སྐེད་པར་ས་ཁྱོན་ལ་གཙུག་ལག་ཁང་

འདི་ཙམ་ཡོང་

བསམ་མེད་པར་སྒྱུ་མའི་འཕྲུལ་ལྟར་མྱུར་བར་གྲུབ་པ་བཅས་བཀོད་པའི་ཁྱད་པར་དཔེ་མེད་དུ་
བྱུང་འདུག་གསུངས་ཐུགས་མཆོག་ཏུ་མཉེས། ནང་རྟེན་བྲིས་འབུར་རྣམས་རིམ་པར་བཞེངས་

དགོས་པའི་ཞལ་བཀོད་ཀྱང་གནང་བ་བཞིན་སྐུ་རྟེན་དང་ལྡེབ་རིས་སྐོར་ཡང་གཙུག་ལག་ཁང་
འོག་མ་སྤྲུལ་སྐུའི་ལྷ་ཁང་ནང་།

རྟེན་གྱི་གཙོ་བོ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཤཱཀྱའི་རྒྱལ་པོ་གདུལ་

གསེར་ཟངས་ལས་གྲུབ་པ།

སྐུ་བཞེངས་མི་ལྷ་བཟོ་བ་ཡུལ་ནེ་པཱ་ལའི་བཟོའི་རིག་བྱེད་ཀྱི་

བྱ་ཐུན་མོང་ལ་སྣང་བའི་སྐུ་ཚད་དང་མཐུན་པ་མི་ཚད་གསུམ་འགྱུར་གྱི་རྩིས་དང་།

སྐུ་རྒྱུ་

རྩེར་སོན་པ་པཉྩ་དེ་བ་དང་། བརྡུངས་པ་དྷརྨ་ཤིང་། ཕྲ་བ་དྷརྨ་ དེ། གཞན་ཡང་རྡུང་བྱེད་
ལས་རོགས་ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་སྤྲུལ་སྐུ་བསྟན་འཛིན་དོན་ཡོད་བཅས་སྐུ་རྟེན་རྣམས་ས་འབྲུག་ལོ་

ནས་བརྩམས་ས་སྦྲུལ་གྱི་ལོའི་བར་ལོ་སྐོར་ཕྱེད་དང་གཉིས་ཀྱི་རིང་ལ་གཟབས་ནས་བསྒྲུབས་
པར་མཛད་པའི་ཕྱག་བཟོ་ཁྱད་པར་ཅན་སྨོན་ལས་གང་བཏབ་ཐེབས་པ་དང་། གཡས་གཡོན་

རྟ་མགོའི་གནས་དང་རྫོང་གི་ཆགས་ཚུལ།
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དུ་རིན་ཆེན་སྣ་ཚོ ག ས་པའི་སྨན་འཇིམ་ལས་གྲུབ་པའི་སངས་རྒྱས་མར་མེ་མཛད་དང་།
བྱམས་པ་མགོན་པོ་མི་ཚད་གཉིས་འགྱུར་ལས་ལྷག་པ།

དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཁྲི་དང་

རྒྱབ་ཡོལ་རྒྱན་སྣ་དྲུག་གི་པ་ཊྲའི་རྣམ་འགྱུར་བཟོ་སྒྲོས་རབ་ཏུ་གཙང་བར་བྱས། དེའི་གཡས་

གཡོ ན་དུ་བྱང་སེམས་ཉེ་བའི་སྲས་ཆེན་བརྒྱད་རྣམས་མི་ཚད་ཙམ་རེ་ཡོ ད་པ་དེ་རྣམས་
བཞེངས་མི་ཡང་སྤྲུལ་སྐུ་རྫིང་དང་།

འབྲུག་ཆོས་འཕེལ་གཉིས་ཀྱི་ཕྱག་བཟོ་ཡིན་པར་ངེས།

གཞན་ཡང་ཇོ་ཁང་ནང་ཡོད་པའི་རྡོ་ལ་ཞབས་རྗེས་གསལ་པོར་དོད་པ་རྣམས།
ངག་དབང་བསྟན་འཛིན་གྱི་སྲས་མོ་

གདུང་སྲས་

རྗེ་བཙུན་བསྟན་འཛིན་མ་རང་གི་ཞབས་རྗེས་དང་།

ལྷན་དུ་ཡོད་པའི་ཆིབས་རྟ་དང་། བོང་བུ་ར་ལུག་རྣམས་ཀྱི་རྗེས་ཡིན་པར་གྲགས། ལྡེ་མིག་
གསེར་གྱི་རྟ་མགོ་འདི་ཕ་ཇོ་སྡིངས་ ཐུགས་རྗེ་བྲག་ནས་གདུང་སྲས་ངག་དབང་བསྟན་འཛིན་
གྱིས་གཏེར་ནས་བཞེངས་པ་

ལས་འཕྲོ་བཟང་པོ་ཡིན་ན་

སོགས་ངོ་མཚར་ཅན་གྱི་ནང་རྟེན་ཁྱད་དུ་འཕགས་པའོ།

དེ་མ་ཐག་ལྡེ་མིག་ཕྱེ་ནུས་པ་

གཡོན་ལོགས་སུ་མགོན་ཁང་ཆེན་

མོ། གཙོ་བོ་དཔལ་ཡེ་ཤེས་མགོན་པོ་ཕྱག་བཞི་པའི་ཕྱག་མཚན་ཐོད་པ་དེ་ཉིད་ཆོས་རྒྱལ་ཆེན་

པོ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་གྱི་དབུ་ཐོད་ཡིན་པར་གྲགས། བར་ཐོག་ལོངས་སྐུའི་ལྷ་ཁང་ནང་། རྟེན་

གཙོ་བོ་འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་གསེར་ཟངས་ལས་གྲུབ་པ། བལ་པོ་པཉྩ་དེ་བའི་ཕྱག་
བཟོ་ཡིན་པ་དང་། གཡས་ངོས་སུ་གུ་རུའི་ལྷ་ཁང་དང་། གཡོན་ཕྱོགས་སུ་རྣམ་སྲས་ཕོ་བྲང་
གི་ལྷ་ཁང་ངོ་།

སྟེང་ཐོག་ཆོས་སྐུའི་ལྷ་ཁང་ནང་།

རྟེན་གཙོ་བོ་མགོན་པོ་ཚེ་དཔག་མེད་རྒྱུ་

གསེར་ཟངས་ལས་གྲུབ་པ་པན་པཉྩ་དེ་བའི་ཕྱག་བཟོ་དང་།
དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་དང་།

དེའི་གཡས་གཡོན་དུ་ཞབས་

རྒྱལ་སྲས་བསྟན་འཛིན་རབ་རྒྱས་རང་གི་སྐུ་ཚད་དང་མཐུན་པ་སྐུ་འདྲ་

རྒྱུ་རིན་པོ་ཆོ་སྣ་ཚོགས་པའི་སྨན་འཇིམ་ལས་གྲུབ་པ་བྱིན་རླབས་ཅན་ནོ།

གཡས་ལོགས་སུ་

རྒྱལ་སྲས་རང་གི་གཟིམས་ཁང་དཀར་བརྒྱུད་ཕོ་བྲང་ནང་། རྟེན་གྱི་གཙོ་བོ་རྒྱལ་སྲས་རང་ལ་
དག་སྣང་ཞལ་གཟིགས་བྱུང་བའི་ཨུ་རྒྱན་གུ་རུ་པདྨ་བམྦྷ་ཝའི་སྐུ་འདྲ་དང་།

དེའི་མཐའ་

བསྐོར་སྟོན་པ་ཐུབ་པའི་དབང་པོ། ཚེ་དཔག་མེད། རྡོ་རྗེ་འཆང་། གསང་བའི་བདག་པོ། ཏི་

ལི། ནཱ་རོ། མར་པ། མི་ལ། སྒམ་པོ་པ། ཕག་གྲུ། གླིང་རས། སེངྒེའི་མཚན་ཅན་དགུ།
རིགས་གསུམ་རྣམ་སྤྲུལ། རྒྱལ་དབང་རྗེ། ངག་དབང་ཆོས་རྒྱལ། ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པ། བསྟན་
པའི་རྒྱལ་མཚན།

ངག་གི་དབང་ཕྱུག།

ཀུན་མཁྱེན་པདྨ་དཀར་པོ།

མི་ཕམ་ཆོས་རྒྱལ།

བསྟན་པའི་ཉི་མ། ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ། འབྲུག་པ་ཀུན་ལེགས། ངག་དབང་བསྟན་འཛིན།

སློབ་དཔོན་ཀུན་བཟང་བསྟན་རྒྱས།
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ཚེ་དབང་བསྟན་འཛིན། བསྟན་འཛིན་རབ་རྒྱས་རྣམས་ཀྱི་སྐུ་འདྲ་ སྨན་འཇིམ་ལས་གྲུབ་པ་
རྣམས་སྤྲུལ་སྐུ་རྫིང་གི་ཕྱག་བཟོ་ཡིན།

ལྡེབ་རིས་རྟེན་ཁྲིའི་ནང་དུ་བྲིས་སྐུའི་གཙོ་བོ་ཆོས་རྗེ་

གཙང་པ་དང་ རྒྱལ་དབང་རྗེ། ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ། གཞན་རྡོ་རྗེ་འཆང་ནས་རྗེ་རིན་པོ་ཆེ་

ཡན་གྱི་ཉེ་བརྒྱུད་ཚང་མ། དྲུང་དམ་ཆོས། མཁན་ཆེན་བསོད་ནམས་འོད་ཟེར། ལྡེབས་རིས་
ཆེན་པོའི་གཙོ་བོ་གྲུབ་རྒྱལ་ལུགས་ཀྱི་རྟ་མགྲིན་དཔའ་བོ་གཅིག་པ། གཞན་འོད་དཔག་མེད།
བདེ་མཆོག།

རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ།

ཤ་ཝ་རི་པ།

རྡོ་རྗེ་རབ་རྒྱས།

སྟོན་པ་ཐུབ་པའི་དབང་པོ།

སློབ་དཔོན་གཙོ་འཁོར་གསུམ།

མཁན་ཆེན་བྷོ་དྷི་ས་ཏྭ། མཉམ་མེད་མཁྱེན་བརྩེ་རྟོགས་ལྡན། དྲག་པོ་དམར་ཆེན། གྲུབ་ཐོབ་
སྦྱིན་པ་རྒྱལ་མཚན།

ཕ་ཇོ་འབྲུག་སྒོམ་ཞིག་པོ་ཡབ་སྲས།

རྟེན་ཁྲིའི་གཡས་ཕྱོགས་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ། ཚེ་དཔག་མེད། སྤྱན་རས་གཟིགས་ཕྱག་བཞི་པ།
སྒྲོལ་དཀར། སྒྲོལ་མ་སྔོན་མོ། འཇམ་དཀར། ཆོས་རྒྱལ་མེས་དབོན་རྣམ་གསུམ། ནང་སོ་

རིན་ཆེན་བཟང་པོ། འབྲུག་པ་ཀུན་ལེགས། གྲུབ་ཐོབ་སྐུ་སྐྱེ་ངག་དབང་བསྟན་འཛིན། ཚེ་
དབང་བསྟན་འཛིན། ཛམ་བྷ་ལ་ནག་པོ། ཐུགས་དམ་གཏོར་སྒམ་གྱི་སྟེང་དུ་སློབ་དཔོན་ཆེན་

པོ། ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ། འབྲུག་པ་ཀུན་ལེགས། སྤྱན་རས་གཟིགས་ཁར་ས་པ་ཎི། ནང་

དུ་ལྕམ་དྲལ་གསུམ། ལྷོ་ཕྱོགས་ཀྱི་ལྡེབ་རིས་ཀྱི་གཙོ་བོ་ངག་དབང་ཆོས་རྒྱལ། རྡོ་རྗེ་སེམས་

དཔའ། འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་དམར་སེར། ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ། རྡོ་རྗེ་རྣམ་པར་འཇོམས་པ་
མཐིང་ཁ། སློབ་དཔོན་ཀླུ་སྒྲུབ། ཇོ་བོ་རྗེ་དཔལ་ལྡན་ཨ་ཏི་ཤ། གྲུབ་ཆེན་ཤཱཀྱ་འཕེལ། ཀུན་
སྤངས་སྒྱུ་མའི་གར་མཁན། རྗེ་རིན་པོ་ཆེ་ངག་དབང་བསྟན་འཛིན་རབ་རྒྱས། ཛམ་བྷ་ལ་སེར་

པོ། སྒོ་སྲུང་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་རྣམ་ཐོས་སྲས་ཡབ་ཡུམ་དང་བཅས་པ་རྣམས་ཀྱི་སྐུ་ཤ་ཞལ་རས་
གསེར་ཇིབ་བྱུགས་ཀྱིས་མཛེས་པར་བྱས།

རྒྱལ་སྲས་མཆོག་དགུང་གྲངས་ང་བདུན་བཞེས་པའི་ཤིང་ཁྱི་ལ་སྙུན་བབ་ཀྱིས་རྟ་མགོའི་
གདན་སར་གཞོལ་བའི་མཐར།

སྤྱི་ལོ་༡༦༩༦

ལོར་དགུང་གྲངས་ང་དགུ་བཞེས་པ་མེ་བྱི་

ལོའི་ས་ཟླར་དམར་ཕྱོགས་ཀྱི་ཚེས་བཅུའི་ཉིན་ ངོ་མཚར་བའི་ལྟས་དང་མཁའ་འགྲོའི་བསུས་

མ་བཅས་དཔལ་རི་པདྨ་འོད་ཀྱི་ཞིང་ཁམས་ལ་གཤེགས་པའི་དུས་དེར་གཟིམས་ཁང་ནང་གི་
ལྡེབས་རིས་ཀྱི་ལྷ་རྣམས་དང་། མཆོད་བཤམས་ཀྱི་སྐུ་རྟེན་ཐམས་ཅད་སྤྱན་ཆབ་བསིལ་བའི་

ཤུལ་ ད་ལྟ་ཡང་དངོས་སུ་ཡོད། དེ་ནི་ད་ལྟ་ཕལ་གྱི་བློར་མི་གཤོངས་ཀྱང་རང་ཅག་ནི་མཇལ་

རྟ་མགོའི་གནས་དང་རྫོང་གི་ཆགས་ཚུལ།

བའི་མོད་ལ་སོམ་ཉིའི་བྲལ་ཞིང་ཡིད་ཆེས་པའི་གནས་སུ་གྱུར།
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གཡོན་གྱི་ལྷ་ཁང་དེ་ཕྱིས་སུ་

སྤྲུལ་པའི་སྐུ་མཆོག་སྐུ་ཕྲེང་གསུམ་པ་འཇམ་དཔལ་རྒྱ་མཚོ་རྟེན་རང་གི་སྐུ་འདྲ་གཙོ་བོར་

བྱས་ནས་བཞེངས། འོག་ཐོག་ཇོ་ཁང་ནང་གི་ལྡེབས་རིས་ གཡས་ཕྱོགས་ཀྱི་གཙོ་བོ་སློབ་
དཔོན་པདྨ་གཙོ་འཁོར་གསུམ་དང་ རྡོ་རྗེ་འཆང་། ལྷན་སྐྱེས། ཆོས་རྗེ་གཙང་པ། ཞབས་

དྲུང་རིན་པོ་ཆེ། དྲག་པོ་ཕུར་གཤམ་ཅན། རྗེ་རིན་པོ་ཆེ། རྗེ་བཙུན་བསྟན་འཛིན། དཔལ་
མགོན་ཕྱག་བཞི་པ། ལས་ཀྱི་མགོན་པོ། དེ་བཞིན་གཡོན་ཕྱོགས་ཀྱི་གཙོ་བོ་རྟ་མགྲིན། འོད་
དཔག་མེད། རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ། སངས་རྒྱས་རབས་བདུན། གནས་བཅུ། དགེ་བསྙེན་
དྷརྨ་ ཏ། སྦྱིན་བདག་ཧ་ཤང་། རྒྱལ་ཆེན་སྡེ་བཞི། རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ། མི་འཁྲུགས་པ། རྡོ་རྗེ་རབ་

རྒྱས། རིན་ཆེན་བཟང་པོ། འབྲུག་པ་ཀུན་ལེགས། ཕ་ཇོ་ཡབ་སྲས། ངག་དབང་བསྟན་
འཛིན། ཚེ་དབང་བསྟན་འཛིན། ལྷ་མོ། རྣམ་སྲས། བཙན། བག་ཡོད་པ། ཡང་སྒོ་སྟེང་དུ་
ཉེ་བའི་སྲས་ཆེན་བརྒྱད་དང་བཅས་པའི་བྲིས་སྐུ་རྣམས་

སུམ་འཕྲང་ཆོས་རྗེ་དཔོན་སློབ་

བཅས་ཀྱིས་བཞེངས་པ་དང་།

དེ་བཞིན་བར་ཐོག་ལྷ་ཁང་གི་ལྡེབས་རིས། གཙོ་བོ་འཕགས་པ་བཅུ་གཅིག་ཞལ་ནམ་མཁའི་

རྒྱལ་པོ་ཕྱག་བཅུ་པའི་གཡས་སུ་སྒྲོལ་དཀར། གཡོན་དུ་སྒྲོལ་མ་སྔོན་མོ། གཡས་ཕྱོགས་ཀྱི་
གཙོ་བོ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་བཞི་པ་གཙོ་འཁོར་གསུམ།

ཚེ་དཔག་མེད།

བྲག་ཕུག་མ་ར་ཏི་ཀའི་ཞིང་བཀོད། འོད་དཔག་མེད། འཕགས་པ་དོན་ཡོད་ཞགས་པ། སློབ་

དཔོན་པདྨ་འབྱུང་གནས་གཙོ་འཁོར་གསུམ། ཆོས་དབྱིངས་གསུང་གི་དབང་ཕྱུག། འབྲུག་པ་
ཀུན་ལེགས། པདྨ་གར་གྱི་དབང་ཕྱུག། འཇམ་དབྱངས་སྨྲ་བའི་སེངྒེ་། འཇིག་རྟེན་དབང་
ཕྱུག་དམར་པོ། གྲུབ་རྒྱལ་ལུགས་ཀྱི་རྟ་མགྲིན་དཔའ་བོ་གཅིག་པ། གྲུབ་ཐོབ་སྐྱེར་སྒང་པའི་
ལུགས་ཀྱི་རྟ་མགྲིན་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་བརྒྱད་པ།

གཡོན་ཕྱོགས་ཀྱི་གཙོ་བོ་ཁར་ས་པ་ཎི།

གཡས་སུ་ནོར་བཟང་། གཡོན་དུ་ཁྲོ་གཉེར་ཅན། རྡོ་རྗེ་འཆང་ཡབ་ཡུམ། སྟོན་པ། རྒྱལ་བ་
རིགས་ལྔ་ཡོངས་སྐུའི་ཆབ་ཅན། སྤྱན་རས་གཟིགས་སེངྒེ་སྒྲ། ཆོས་རྗེ་གཙང་པ། ཞབས་
དྲུང་རིན་པོ་ཆེ།

རྗེ་བཙུན་འཇམ་དབྱངས་དཀར་པོ།

ཆོས་རྒྱལ་སྲོང་གཙན་སྒམ་པོ་ཇོ་མོ་

གཉིས། འབྲུག་སྒོམ་ཞིག་པོ་ཡབ་སྲས། སྤྱན་རས་གཟིགས་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བ། འཕགས་པ་
བྷུག་མ།

གསང་བའི་བདག་པོ་བཅས་པ་རྣམས་དང་།

སྟེང་ཐོག་གོང་མའི་ནང་གི་ལྡེབས་

སློབ་དཔོན་ཀུན་བཟང་བསྟན་རྒྱས།
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རིས། གཙོ་བོ་འོད་དཔག་མེད། གཡས་སུ་འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག། གཡོན་དུ་མཐུ་ཆེན་ཐོབ།
རྒྱལ་བ་རིགས་ལྔ་ཆོས་སྐུའི་ཆ་ལུགས་ཅན།

གཡས་ཕྱོགས་ཀྱི་གཙོ་བོ་ཆོས་སྐུ་ཀུན་བཟང་

ཡབ་ཡུམ། ཚེ་དཔག་མེད། སྤྱན་རས་གཟིགས་ཕྱག་བཞི་པ། སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ། ཞབས་
དྲུང་རིན་པོ་ཆེ།

གཡོན་ཕྱོགས་ཀྱི་གཙོ་བོ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ཡབ་ཡུམ།

གཙུག་ཏོར་རྣམ་

རྒྱལ་མ། ཡུམ་ཆེན་མོ། ཆོས་རྗེ་གཙང་པ། འབྲུག་པ་ཀུན་ལེགས། སངས་རྒྱས་རབས་
བདུན། བདེ་ཅན་གྱི་ཞིང་གི་ཡོན་ཏན་བཀོད་པ་བཅས། དེ་དག་གི་རིས་མོའི་འདུ་བྱེད་པ་ཡང་
།

གཙང་དུས་ཀྱི་སྐབས་སྨན་ལུགས་ཀྱི་སྤྲུལ་སྐུ་རྡོར་རྒྱན་པར་གྲགས་པ་ལས་རིམ་པར་

བརྒྱུད་པའི་སྤྲུལ་སྐུ་མི་ཕམ་ཆོས་འཕེལ་གྱི་སློབ་རྒྱུན་དགེ་སློང་ངག་དབང་ཤེས་རབ། སྤྲུལ་སྐུ་
འབྲུག་བསྟན་འཛིན། སྤྲུལ་སྐུ་ངག་དབང་ཕུན་ཚོགས། སྤྲུལ་སྐུ་ཀརྨ་ རྒྱ་མཚོ། དགེ་སློང་

བཀྲ་ཤིས། གཞན་ཡང་དེ་དག་གི་སློབ་མའི་ཚོགས་དང་བཅས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ ལོ་ནས་ལོའི་
བར་དུ་གཟབས་ནས་བཞེངས་པ་མཐར་གྱིས་ལེགས་པར་བསྒྲུབས།
རྣམས་

ལྷ་བྲིས་པ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཕྱག་བྲིས་ཡིན་པར་གྲགས།

ལྡེབས་རིས་རྙིང་པ་

སྐུ་རྟེན་གཟུངས་

འབུལ་དང་རིང་བསྲེལ་རྣམ་བཞི་

གཟུངས་གཞུགས་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་ཆོས་སྐུའི་རིང་

འདིར་ཡི་གེར་ངལ་ནས་མ་བྲིས།

དེ་ལྟར་གཟུངས་འབུལ་རྣམས་ཀྱང་ རྗེ་བཙུན་གོང་མའི་

བསྲེལ་སོགས་

རྣམ་གཞག་ཁ་གསལ་རྒྱལ་སྲས་བསྟན་རབ་ཀྱི་རྣམ་ཐར་ནང་གསལ་བས་

ཕྱག་རྗེས་གཙང་མའི་རྒྱུན་གོ་རིམས་འཁྲུགས་འཆོལ་མེད་པར་རྒྱུད་སྡེའི་རིམ་པ་དང་མཐུན་
པར་བཞུགས་ཤིང་།

གཟུངས་གཞུག་འབུལ་བ་མ་གྲུབ་པར་དུའང་སྲོད་ཐུན་ལ་མེ་དབང་

བགེགས་སྐྲོད་ཀྱང་བསྟར་ཆགས་སུ་གནང་། དེ་སྐབས་རྗེ་ཉིད་ཀྱི་བཀའ་ལས་མ་གོ་བའི་ཚན་

པ་རེ་གཉིས་ཀྱི་སེམས་ལ་རང་གི་ཕ་མེས་ཀྱི་གདན་སར་གཙུག་ལག་ཁང་འདི་ལྟར་འདེབས་
པ་རང་འདོད་ཀྱི་ཆེད་དུ་བྱས་སོ་སྙམ་པ་རེ་ཡང་ཡོང་སྲིད་དེ་

དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་མེ་འབྲུག་གི་ལོར་བོད་ནས་ཆིབས་ཁ་བསྒྱུར་ཏེ་

དེ་འདྲ་ག་ལ་ཡིན་སྔོན་ཞབས་
ལྕགས་སྤྲེལ་གྱི་བར་ལོ་ངོ་ལྔ་

ཙམ་ཞིག་རྟ་མགོའི་གནས་ཀྱི་གཟིམ་ཕུག་གོང་མར་བཞུགས་དུས་ངའི་གདན་ས་ར་ལུང་གི་
ཡང་དབེན་སྤོས་སྐྱ་དཔལ་གྱི་ཆོས་སྡེའི་གཟིམ་ཁང་གི་ཚབ་དང་
ཤིན་ཏུ་དགྱེས་པར་མཛད་ནས་དིང་སང་འདིར་ཡང་

དོད་ཁ་འདི་ཡིན་གསུངས་

གཙུག་ཁག་ཁང་ཞིག་བཞེངས་ཏེ་དར་

རྒྱས་འོང་བ་ཞིག་བྱེད་དགོས་གསུངས་པ་གཏད་འདུག་པའི་དོན་གྱི་རྟེན་འབྱུང་ལ་བསམ་ཏེ་
བླ་མ་རིན་པོ་ཆེའི་བཀའ་དྲིན་བསམ་པའི་ཕྱིར་ གཙུག་ལག་ཁང་རྟེན་དང་བཅས་པ་འདེབས་

རྟ་མགོའི་གནས་དང་རྫོང་གི་ཆགས་ཚུལ།
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ཚུལ་ཡང་དེ་བཞིན་ཡིན་གསུངས།

བྲིས་འབུར་གྱི་གསེར་རྣམས་ཀྱང་ངེད་རང་ལ་ཞབས་

བརྟན་གྱི་དངོས་འབུལ་དུ་བྱུང་བ་ནས་བྱ་བ་མ་གཏོགས།
བརྟེན་ནས་སྟོད་མངའ་རིས་སྐོར་གསུམ་དང་

བླ་མ་རིན་པོ་ཆེའི་སྙན་གྲགས་ལ་

དབུས་གཙང་ཁམས་ཀོང་བལ་པོ་སོགས་

ཕྱོགས་མཐའ་དག་ནས་ཕུལ་བའི་གསེར་གྱི་དངོས་པོ་རྣམས་ལས་གསེར་སེ་བ་གཅིག་ཙམ་
ཡང་གཏོང་བར་མ་མཛད་ཅེས་གསུངས།

དེ་ནས་རབ་ཏུ་གནས་པའི་དུས་ཀྱི་ངེས་པ་ཡང་པྲ་

མ་དཱི་ཞེས་པ་རབ་མྱོས་ལྕགས་ཕོ་རྟ་ཡི་ལོ་འགོ་ཧོར་ཟླ་བཅུ་གཅིག་པའི་དཀར་ཕྱོགས་ཀྱི་

དུས་ཚེས་བཟང་པོར་ སྤྱི་ལོ་༡༦༩༠ ལོར་ རབ་ཏུ་གནས་པའི་ཚུལ་ཡང་ ཨོ་རྒྱན་ཆེན་པོས།

རྟེན་འབྲེལ་ཀུན་གྱི་རྒྱལ་པོ་ནི། །སྐྱེ་མེད་རྟོགས་པའི་གདེངས་ལྡན་ན། །དགོངས་པ་དབྱིངས་
སུ་གཏོད་ཙམ་གྱིས། །ལས་ཀྱི་ཚོགས་ཀུན་འབད་མེད་འགྲུབ། །ཅེས་གསུངས་པ་བཞིན་ དེ་

ཉིད་རྣམ་པ་བཅུ་དང་ ཡང་དག་པར་ལྡན་པས་ དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་བྱ་བ་མཐའ་དག་ལ་ཁྱབ་
བདག་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་ངོ་བོར་བཞུགས་པ་རྡོ་རྗེའི་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་དཔལ་འབྲུག་པ་རིན་

པོ་ཆེ་ངག་དབང་བསྟན་འཛིན་རབ་ཏུ་རྒྱས་པ་ཉིད་ ཚོགས་ཀྱི་གཙོ་བོར་མཛད། གཞན་ཡང་
གྲུབ་པའི་སློབ་དཔོན་མི་ཕམ་ངག་དབང་འབྲུག་རྒྱས།
པད་དཀར་ལྷུན་གྲུབ།

མཁྱེན་རབ་དབང་ཕྱུག་འདུལ་འཛིན་

སྒང་སྟེང་གསང་སྔགས་ཆོས་གླིང་ནས་ངག་དབང་པདྨ་ལྷུན་གྲུབ།

སྔགས་འཆང་ཕྲིན་ལས་དཔལ་འབར།

ཆོས་རྗེ་པད་དཀར་དོན་ལྡན།

སྤྲུལ་སྐུ་ཤེས་རབ་

རྒྱལ་མཚན། ཐེག་ཆེན་རྩེ་ནས་ཆོས་རྗེ་ཡེ་ཤེས་དངོས་གྲུབ། ཕྱོགས་ཀྱི་དགོན་སྡེའི་བླ་སློབ་
རྡོ་རྗེ་འཛིན་པ་མང་པོ་དང་

རིག་པ་འཛིན་པའི་དགེ་འདུན་བརྒྱ་ཕྲག་ལྷག་པ་རྣམས་ཀྱིས་

ལ་བརྟེན་པའི་རབ་གནས།

ཉིན་ཞག་གསུམ་མའི་སྔོན་འགྲོའི་བགེགས་བསྐྲད་ཀྱི་སྐབས་

དཔལ་འཁོར་ལོ་སྡོམ་པ་བཅུ་གསུམ་ལྷའི་བདག་ཉིད་ཅན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་རྒྱས་པ་རྡུལ་ཚོན་

སྤྲུལ་སྐུ་མི་ཕམ་ངག་དབང་འབྲུག་རྒྱས་དང་། མཚུངས་མེད་ངག་དབང་གྲགས་པའི་ སྤྲུལ་
སྐུ་པད་དཀར་ལྷུན་གྲུབ་གཉིས་ཀྱིས་ཞྭ་ཕོད་དང་བཅས་དྲག་པོའི་ཆས་སུ་མཛད་དེ་ འདུ་ཁང་
གི་སྒོ་ཆེན་ནས་སོ་སོར་གྱིས་ཏེ་

གཙུག་ལག་ཁང་གི་ཕྱོགས་གཡས་གཡོན་ནས་བགེགས་

བསྐྲད་རིམ་པར་མཛད་ཅིང་། དེ་ནས་སའི་ཆོ་ག་ནས་སྟ་གོན་གྱི་རིམ་པ་རྣམས་དང་ དངོས་
གཞི་དཀྱིལ་འཁོར་བུམ་པར་བཅས་པ་རྣམས་བསྒྲུབ་ཅིང་མཆོད་པའི་སྒོ་ནས་སྦྱངས་ཁྲུས་ལྷ་
དབང་བསྐུར་བ།
བརྒྱན་ཏེ།

སྤྱི་བྱེ་བྲག་གི་མངའ་དབུལ་སོགས་སྤྲོས་བཅས་ཀྱི་ཕྱག་ལེན་རྒྱས་པས་

རབ་ཏུ་གནས་པ་ལེགས་པར་མཛད་ཅིང་ཕྱི་ནང་དུ་དགེ་བའི་ལྟས་ངོ་མཚར་བ་ཇི་
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སྙེད་དང་།

སློབ་དཔོན་ཀུན་བཟང་བསྟན་རྒྱས།

གསེར་ཞལ་ཤིན་ཏུ་བཟང་བའི་འོད་ཆགས་ཤིང་སོ་སོའི་སྐུ་མདོག་གི་རྗེས་སུ་

མཐུན་པའི་མདངས་སུ་འགྱུར་བ་སོགས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་དངོས་སུ་བསྟིམས་པའི་མཚན་

མ་འོངས་གསལ་བར་གྱུར་ཅིང་། དེ་ལྟར་རབ་ཏུ་གནས་པའི་བཀྲ་ཤིས་ལེགས་བྱས་ཀྱི་དགའ་

སྟོན་མཐའ་རྒྱས་པར་མཛད་པ་སྟེ། རབ་གནས་ཀྱི་རྒྱུད་ལས། རྒྱན་རྣམས་མ་ལུས་པ་ཡིས་ནི།
།ཕྱི་ནས་བཟོ་བོ་རྣམས་ལ་མཆོད།

།གང་དག་དེ་ལ་གྲོགས་བྱེད་པ།

།གཞན་དག་ཀྱང་ནི་

མཆོད་པར་བྱ། །ཞེས་དང་ རྒྱུད་ལས། དེ་རྗེས་བུ་སློབ་ཡོན་བདག་ལ། །སྣ་བདུན་རྫས་

བརྒྱད་དབང་བསྐུར་བྱ། །ཚོགས་འཁོར་བཟང་པོས་ཞལ་ཡང་གསོ། །བཀྲ་ཤིས་སྐྱིད་པའི་ལྷ་
བྲོ་བྱ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ གཞན་ཡང་ཚོགས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་སྟོན་མོ་དང་ ཡོན་འགྱེད་
གནང་སྦྱིན་དཔལ་སྟེར་དབང་པོའི་མཛོད་ནས་ཕྱུང་བ་ལྟ་བུས་
རྣམས་ལ་སྤྱི་འབུལ་དང་ལག་འགྱེད།

རྟ་དང་གསེར་དངུལ་གྱིས་གཙོས་པའི་

དགེ་འདུན་གསུང་ཆོག་པ་

གཞན་ཕྱོགས་འདུས་ཀྱི་བླ་སློབ་ཆེ་ཕྲ་ཐམས་ཅད་ལ་
གོས་སྣ་རྒྱ་དར་གྱི་ཚན་གྲངས་སོགས་གང་ལ་གང་

འོས་ཀྱི་གནང་སྦྱིན་མཛད། བརྡུངས་བྲིས་འབུར་སོགས་བཟོའི་རིག་བྱེད་འཛིན་པའི་སྤྲུལ་སྐུ་
རྣམས་ལ་ཡང་གསེར་དངུལ་གྱི་དོང་རྩེ་ ཐེར་བུ་སེར་ནག། ཟངས་ཆེ་ཆུང་། ཤེལ་དཀར་

དམར། གོས་ཆེན་དང་དར་རས་སོགས་སོ་སོའི་ལས་བབས་དང་བསྟུན་པའི་གནང་ཡོན་གྱིས་
ཡིད་ཡོངས་སུ་མགུ་བར་མཛད།

དེ་བཞིན་ལྷོ་ཁ་བཞིའི་རྒྱལ་ཁམས་ཀྱི་སྦྱིན་བདག་ཐིམ་

གཞུང་ཚོ་ཆེན་བརྒྱད་ཀྱིས་གཙོས་པའི་ཐེད་ལུང་སྤ་གྲོ་ཤར་ཡུལ་བུམ་ཐང་ཤ ར་ཕྱོགས་དང་
དར་དཀར་ལུང་གསུམ། དགོན་འབྲོག་གླིང་བཞི་ལ་སོགས་པའི་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་ཆབ་
འབངས་སུ་གཏོགས་པའི་ཡུལ་གྲུ་ཆེ་ཆུང་སོ་སོར་དེ་བསྟུན་གྱི་གཡུ་དང་རྟ་ནོར་དངུལ་གྱི་

ཡོལ་གོ་ཁྲོ་ཟངས་ལ་སོགས་པ་རབ་སྟོན་གྱི་གནང་སྦྱིན་ཡང་རྒྱ་ཆེར་བསྩལ་བར་མཛད།

ཉེ་

བར་དེར་འདུས་སྐྱ་སེར་གྱི་ཚོ ག ས་ཁྲི་ཕྲག་བརྒལ་པ་དག་ལ་ཡང་ཡིད་ཀྱི་རེ་བ་སྐོང་བའི་
མཆོད་སྦྱིན་གྱ་ནོམ་པ་བསྩལ་ཏེ་

དགའ་མགུ་རངས་པར་འགྱུར་ཞིང་།

ཐམས་ཅད་ཀྱིས་

ལེགས་སོའི་དབྱངས་ཀྱིས་མགྲིན་གཅིག་ཏུ་ བསྔགས་བརྗོད་བྱས་པའི་གཙུག་ལག་ཁང་རྟེན་
དང་བརྟེན་པར་བཅས་པ་འདི་ཉིད་མཐོང་ངམ་ཐོས་པའི་ལམ་དུ་གྱུར་པས་ཕན་ཡོན་ཀྱང་
རབས་ཀྱི་སྡིག་པ་བྱང་ཞིང་བསོད་ནམས་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཐོབ་པར་འགྱུར།

ཚེ་

ངན་འགྲོའི་སྲིད་པ་

མཐའ་དག་ཕྱིར་བསྙིལ་ཏེ་གནས་སྐབས་དང་མཐར་ཐུག་གི་དགོས་འདོད་མ་ལུས་འབྱུང་བར་
གདོན་མི་ཟ་བས་ཀུན་གྱིས་དད་པ་དང་གུས་པ་ཆེན་པོའི་སྒོ་ནས་རིམ་གྲོ་བསྐྱེད་དེ་བསྟེན་པར་

རྟ་མགོའི་གནས་དང་རྫོང་གི་ཆགས་ཚུལ།
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བྱ་བ་ཉིད་དོ་ཅེས་ཞོར་ལ་འཕྲོས་སོ། རྟ་མགོ་རྫོང་ཁའི་རི་རྩེ་རྡོ་མཎྜལ་གྱི་སྐོར། རྟ་མགོ་རྫོང་
ཁའི་དབེན་གནས་རི་ཁྲོད་ནས་རིམ་པར་བགྲོད་པས་རྡོའི་ཁྲི་འཕང་མཐོན་པོ་དཀར་ཕྱོགས་ཀྱི་

ལྷས་ཆེད་དུ་སྤྲུལ་པ་ལྟ་བུར་སྤང་ལྗོངས་ཀྱི་བར་མཚམས་རྣམས་སུ་བྲག་རིའི་ཚོམ་བུ་མང་

པོས་མཛེས་པ་མཎྜལ་སྤུངས་པ་ལྟ་བུ་དག་ལ་རིམ་པར་བགྲོད་པའི་བསྟི་གནས་ཉམས་དགའ་
བ་དང་རི་བོ་འབིགས་བྱེད་ལྟ་བུ་མངོན་པར་མཐོ་བའི་རི་རྩེ་འཐོན་པོ་རྡོ་མཎྜལ་ཟེར་བ་དེ་ནས་

ཤར་ཕྱོགས་སུ་བལྟས་ན་བཀྲ་ཤིས་སྒང་ཚུན་གྱི་གངས་རི་ལ་ལུང་ཐམས་ཅད་གསལ་བར་
མཐོང་བ་དང་

ལྷོ་ཕྱོགས་སུ་བལྟས་ན་དར་དཀར་བཀྲ་ཤིས་ཡངས་རྩེའི་སའི་ཕྱོགས་དག་

ཀྱང་བརྒལ་ཏེ་རྒྱ་མཚམས་ཀྱི་རི་མཐའ་མུ་ཁྱུད་ལྟ་བུས་ཀུན་ནས་བསྐོར་བ་དག་གསལ་པོར་
མཐོང་བ་དང་། ནུབ་ཕྱོགས་སུ་བལྟས་ན་སྦས་ཡུལ་འབྲས་མོ་ལྗོངས་ཚུན་གྱི་རི་དང་ལྷག་པར་
གནས་ཆེན་སྟག་ཚང་གི་རི་མགུལ་སོགས་སྤ་གྲོ་ཕྱོགས་ཀྱི་རི་བོའི་ཕྲེང་བ་མང་པོ་མགྲིན་པ་

བཏེག་ནས་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་གསལ་བ་དང་། ཡར་བྱང་ཕྱོགས་སུ་བལྟས་ན་ཇོ་མོ་ལྷ་རི། བྲག་

སྐྱེས་གངས། གངས་མོ་བཟང་མོ། ཐང་དཀར་གངས་སོགས་འབྲོག་གླིང་བཞིའི་ཕྱོགས་ཀྱི་
གངས་དང་། དེ་བཞིན་དུ་དགོན་ངོས་སུ་ཁོ་སྒོམ་རས་པའི་བཞུགས་གནས་གངས་ཆེན་སྟག་
རྣ།

རྒྱལ་བཟང་གངས་སོགས་དང་། གཞན་ཡང་ལུང་ནག་གངས་ཀྱི་ར་བ། སྟག་རི་གངས་

ཀྱི་ར་བ། གངས་རིན་ཆེན་མཛོད། ལས་སྐྱིད་གངས། མོན་ལ་དཀར་ཆུང་། ཇོ་བོ་དུར་ཤིང་
གངས་སོགས་ལྷོ་བོད་ཀྱི་མཚམས་དང་འབྲེལ་བའི་གངས་རིའི་ཕྲེང་བ་རྣམས་དང་།
ལས་ཀྱང་འདས་ཏེ་གངས་ཅན་སྐུ་ལ་ཁ་རི་དང་

དེ་དག་

ཧ་བོ་གངས་བཟང་སོགས་ཡུལ་དབུས་

གཙང་གི་སའི་ཆ་དག་གི་གངས་རིའི་ཆེ་ཆུང་མ་ངེས་པ་མང་པོ་

རྒྱང་བལྟས་སུ་གསལ་བས་

གཟིགས་ཉམས་བདེ་ཞིང་། ཉེ་བར་ཐེད་གཞུང་གི་ཆར་གཏོགས་པ་སེ་བ་ལའི་ཆོས་སྡེ། མགར་
ས་བཀྲ་ཤིས་མཐོང་སྨོན། དོམ་བུ་དགོན་པ། རྡོ་རྒྱ་ཐབ། འབྲུག་ཕྲིན་ལས་སྒང་། གཞན་

ཡང་ཤ ར་དཔལ་ལའི་ལ་ཚུན་གྱི་ཡུལ་ལྗོངས་དང་གྲོང་ཁྱེར་མང་པོའི་བཀོད་པ་སྤྱན་འོག་ཏུ་

ཚུད་པ་དང་། དེ་བཞིན་ཚུར་ཐིམ་གཞུང་གི་ཕྱོགས་སུ་བལྟས་ན་གདན་ས་ཆེན་པོ་ལྕགས་རིའི་
གཙུག་ལག་ཁང་ནས་རིམ་པས་འབྲུག་ཕོ་བྲང་སྡིངས། བདེ་ཆེན་ཕུག། གདན་ས་བཀྲ་ཤིས་

ཆོས་རྫོང་། ཆོས་འཁོར་རྩེ། སྤུས་མོ་བདེ་ཆེན་ཆོས་འཁོར། ཕ་ཇོ་སྡིངས་ ཐུགས་རྗེ་བྲག་

ཁང་བཟང་། འོག་མིན་གཉིས་པ། བྱམས་ཁང་། ཕྱག་རྡོར། མཁའ་སྤྱོད། སྨན་ལྷ། འཇམ་
དབྱངས། སྐུ་མཚམས། རྟ་ལང་བཀྲ་ཤིས་འབྲུག་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་སྡེ། མདའ་ལྟོང་བླ་བྲང་། བདེ་

སློབ་དཔོན་ཀུན་བཟང་བསྟན་རྒྱས།
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ཆེན་ཆོས་གླིང་གི་ཕོ་བྲང་། བདེ་གླིང་དགོན་པ། གྲོ་ལུང་གསང་སྔགས་ཆོས་གླིང་། བོད་སྒར་
ནང་འཇའ་ཚོན་ཆོས་གླིང་།

འབྲས་ལ་བསམ་གཏན་ཆོས་འཁོར།

གདོང་དཀར་ཆོས་སྡེ་

སོགས་ཐེད་ཐིམ་གཉིས་ཀྱི་རི་ལྷུང་གི་ཆོས་སྡེ་ཕོ་བྲང་དང་ཡུལ་ལྗོངས་གྲོང་བརྡལ་བཅས་པ་
ཕལ་ཆེར་སྒྲིབ་མེད་དུ་གསལ་བར་གཟིགས་པས་ཡུལ་སྣང་སྣ་ཚོགས་དང་། ལྷག་པར་གདན་
ས་ཆེན་པོ་སྤུངས་ཐང་ཕྱོགས་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་གྱི་རི་མགུལ་ཐམས་ཅད་དང་

གདན་ས་དབང་

འདུས་ཕོ་བྲང་ཆོས་སྡེ་གྲོང་བརྡལ་བཅས་མཐོང་ཡུལ་དུ་སྣང་བའི་གནས་རི་མཐོན་པོའི་གནས་

དེར་དྲི་ཞིམ་པོའི་བསངས་སྣ་དང་
མར་རྟ་མགྲིན་གྱི་བླ་མཚོ་དང་།

སྨན་སྣའི་བྱེ་བྲག་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་གཏམས་པའི་དབུས་
མགོན་པོའི་བླ་མཚོར་གྲགས་པའི་མཚོ་དག་ཀྱང་ཡོད།

གཙུག་ལག་ཁང་དབུ་རྩེ་ཆེན་མོའི་མདུན་ངོས་རྡོ་གཅལ་གྱི་དཀྱིལ་དུ་དབྱར་དགུན་གཉིས་
ཀར་བྲང་གང་མེད་པའི་སྒྲུབ་ཆུ་ཡ་མཚན་ཅན་ཞིག་ཀྱང་ཡོད། རྫོང་དང་གནས་ཀྱི་བར་དུ་ཡོད་
པའི་བྱང་ཆུབ་མཆོད་རྟེན་དེ་ཉིད་
དུ་གསལ།

རྒྱལ་སྲས་རང་གི་སྤུར་ཐལ་ལས་བཞེངས་པའང་རྣམ་ཐར་

དེ་ལྟ་བུའི་གནས་དང་གཙུག་ལག་ཁང་ཁྱད་པར་ཅན་དེ་ཉིད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་གོང་དུ་

གསལ་བ་བཞིན།

སྐྱེ་རྒུ་ཡོངས་ཀྱི་བསོད་ནམས་ཀྱི་ཞིང་མཆོག་བླ་ན་མེད་པ་ཡིན་པས་ཀུན་

གྱི་དད་མོས་བྱ་འཚལ།

བོན་ཙམ་དང་འབྲེལ་ཏེ་
ཞུས་གྲུབ་པའོ།

ཞེས་རྒྱལ་སྲས་བསྟན་འཛིན་རབ་རྒྱས་མཆོག་གིས་མཛད་རྣམ་ས་
གནས་འདིར་གཙུག་ལག་ཁང་ཇི་ལྟར་བཞེངས་པའི་ཚུལ་ཆ་ཙམ་

དེའི་རྗེས་སུ་གནས་འདིར་སྒྲུབ་སྡེ་འཛུགས་ཚུལ་ནི་

སླར་ཡང་སྟོན་པའི་

འདས་ལོ་༣༠༨༤ དང་ སྤྱི་ལོ་༡༩༦༦ རབ་བྱུང་༡༦ མེ་ལོ་རྟ་ལོར་མཁན་ཆེན་ཁྲི་རབས་༦༤
པ་འཇམ་དབྱངས་ཡེ་ཤེས་སེངྒེའི་ཞབས་དང་

རྒྱལ་ཡུམ་སྐུ་བགྲེས་ཕུན་ཚོགས་ཆོས་སྒྲོན་

ལྷན་རྒྱས་མཆོད་ཡོན་རྣམ་གཉིས་བཀའ་བགྲོས་ཐོག་ནས་

དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་ཕ་ཆོས་

ཀྱི་ཡང་སྙིང་ཕྱག་ཆེན་ཆོས་དྲུག་གི་བསྟན་པའི་མེ་རོ་གསོས་པའི་ཐུགས་བསྐྱེད་རྒྱ་ཆེན་པོ་
བཞེས་ཏེ།

སློབ་དཔོན་ཤེས་བྱ་ཀུན་ལ་གཟིགས་པའི་སྤྱན་མངའ་བ་ལེགས་པར་བཤད་པའི་

ངག་གིས་རང་ལུགས་སྙིང་པོའི་དོན་གྱི་བརྡ་སྒོ་འགྲོལ་བ་ལ་གཞན་དྲིང་མི་འཇོག་པའི་སྐྱེས་
མཆོག་དམ་པ་བསྟན་འཛིན་དོན་ཀུན་གྲུབ་པའི་སྡེར་བསྔགས་པ་གང་འདི་ཉིད་སྙིགས་དུས་
བསྟན་པའི་བཀའ་བབ་ཏུ་གཟིགས་ཏེ་སྒྲུབ་དཔོན་དུ་བསྐོས།
ཟར་མ་ཆད་པའི་བཀའ་སྲོལ་དང་

སྒྲུབ་བརྒྱུད་བསྟན་པའི་ཆུ་བོ་

དེ་འཛིན་བློ་གསལ་བསྟན་འཛིན་སྐྱེས་བུའི་ཚོགས་དང་

བཅས་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ཕྱག་མཚན་གཏད་དེ་སྒྲུབ་པའི་ཆོས་སྡེ་གསར་དུ་འཛུགས།

འབྲུག་

རྟ་མགོའི་གནས་དང་རྫོང་གི་ཆགས་ཚུལ།
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རྒྱལ་ཡུམ་ཆེན་མོས་གཏེར་ཆེན་བླ་མ་ སྐྱབས་རྗེ་བདུད་འཇོམས་འཇིགས་བྲལ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་
མཆོག་རྟ་མགོར་གདན་འདྲེན་ཞུས་པ་བཞིན་སྒྲུབ་སྡེ་ངེས་དོན་ཟུང་འཇུག་གྲུབ་པའི་དགའ་
ཚལ་ཞེས་དོན་བརྒྱུད་ཀྱི་དགོངས་པ་གཏད་དེ་མཚན་གྱི་ཅོད་པཎ་གནང་བ་ནི་

བཀའ་དྲིན་

གཞལ་བྱའི་ཡུལ་ལས་འདས། དེ་བཞིན་མཁས་དབང་དམ་པ་མཁན་ཆེན་ཁྲི་རབས་༦༩ པ་
དགེ་འདུན་རིན་ཆེན་དཔལ་བཟང་པོ་ཡང་སྔར་རྟ་མགོར་སྒྲུབ་པའི་ཆོས་སྡེའི་དབུ་འཛིན་དུ་ལོ་

མང་སྐལ་ལྡན་འདུས་པའི་ཁྱམས་ཆེན་མོར་མདོ་སྔགས་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་ནས་བུ་སློབ་

མཁས་པ་མང་དུ་སྤེལ་དབྱར་རྔའི་བསྟན་པ་རྫོགས་ལྡན་དུས་ལ་འགྲན་ནས་བཞུགས་སྐབས་

སྔོན་ནས་སྒྲུབ་སྡེ་བཙུགས་ཏེ་མི་ལོ་༡༢ འཁོར་བའི་རྗེས་མེ་སྦྲུལ་ སྤྱི་ལོ་༡༩༧༧ ལོར་ལྷ་
ཡུམ་སྐལ་བཟང་ཆོས་སྒྲོན་མཆོག་ལ་སྙན་གསན་ཕབ་སྟེ་ རྒྱལ་ཡུམ་ཞབས་ནས་ཀྱང་གཙུག་
ལག་ཁང་དབུ་རྩེ་ཆེན་མོ་ཧ་ཅང་རྙིང་སྟེ་ཞིག་རལ་ཤོར་ཉེ་ལ་ཐུག་པ་དེ་

ལྷག་བསམ་དད་

སྟོབས་ཀྱི་སྒོ་ནས་ཞིག་གསོའི་སྲི་ཞུ་དེ་ལོར་གྲུབ་པར་མཛད། དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་
ཆེ་འགྱུར་མེད་ཐེག་མཆོག་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་མཆོག་རྟ་མགོར་གདན་དྲངས་ཏེ་བཀྲ་ཤིས་

པའི་རབ་སྟོན་ཉིན་ཞག་གསུམ་གྱི་རིང་གནང་བས་ལྷ་སྡེ་མི་སྡེ་ཐམས་ཅད་མགུ་བར་བྱས། དེ་

ལྟར་རང་རེའི་རྣམས་ཀྱི་ལྷོ་འབྲུག་སྨན་ལྗོངས་བསྟན་པའི་བདག་མོ་ཡུམ་སྲས་ལྷན་རྒྱས་རྣམ་
པས་བསྟན་འགྲོའི་དཔལ་དུ་ཕྱོགས་གང་སར་ཆོས་ཀྱི་མཛད་བཟང་སྲི་ཞུ་གནང་བ་ལ་རྗེས་སུ་

ཡི་རངས་ཀྱི་མེ་ཏོག་འཐོར་བའི་གནས་སུ་གྱུར། དེ་ནས་རབ་བྱུང་༡༧ མེ་ཡོས་ སྤྱི་ལོ་༡༩༨༧
ལ་མཁས་གྲུབ་ཀྱི་ཁྱུ་མཆོག་རྡོལ་བའི་གནས་གདན་ས་ལྕགས་རིར་སྒྲུབ་སྡེ་ལྟེ་བ་འཛུགས།

དེ་བཞིན་དུ་རྟ་མགོ་ལ་མཐོ་རིམ་བཤད་གྲྭ་བཙུགས་ནས་ཉམས་གསོ་ཞུ་ཚུལ་ཡང་འབྲུག་
རྒྱལ་ཁབ་འདིའི་ས་གསུམ་ཕན་བདེ་སྲོག ་ཤིང་སྤྱི་ནོར་དམ་པ་མཚུངས་བྲལ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་༧

དཔལ་མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་འཇིགས་མེད་སེངྒེ་དབང་ཕྱུག་མཆོག་གི་ཞབས་ནས་

རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་ཕྱོགས་དུས་

ཀུན་ཏུ་དར་ཞིང་རྒྱས་པའི་ཐུགས་བསྐྱེད་ལྷ་ལམ་ཡངས་པའི་ཀློང་ནས་མཁྱེན་བརྩེ་ཉི་མའི་
འོད་ཟེར་ཐུགས་རྗེས་གཟིགས་པ་ཆེན་པོའི་

རྟ་མགོ་ཆོས་དབྱིངས་ཕོ་བྲང་ངེས་དོན་ཟུང་

འཇུག་གྲུབ་པའི་དགའ་ཚལ་གྱི་ཆོས་སྡེར་གང་གི་ཞབས་ཀྱི་པདྨོའི་རེ་ཁཱ་མངོན་པར་བཀོད་
ནས། གཙུག་ལག་ཁང་དང་ཕྱི་ཁྱམས་ལ་ ལེགས་པར་གཟིགས་རྟོགས་གནང་སྟེ་འགོ་ཁྲིད་

ལས་བྱེད་པ་དང་བཟོ་དཔོན་ལ་བཀའ་ནན་ཆེན་པོས་བཀོད་ཆབ་མཛད་རབ་བྱུང་༡༦ ཟད་པ་
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མེ་སྟག་

སྤྱི་ལོ་༡༩༨༦

སློབ་དཔོན་ཀུན་བཟང་བསྟན་རྒྱས།

ལ་ལས་འགོ་བརྩམ་ཁྱམས་བརྩིགས་པ་རྨང་ནས་བརྡལ་ཏེ་སླར་

གསར་བཞེངས་བརྟན་པར་མཛད།

ཤིང་ཆས་བཟང་ཞིང་བཀོད་པའི་མཛེས་ཆོས་པ་ཏྲ་སྣ་

ཚོགས་པར་བརྐོས་ཤིང་སྔར་བས་ཉིས་གྱུར་གྱིས་ལྷག་པ་འགྱུར་མེད་སྲ་བརྟན་གྱི་རང་བཞིན་
དུ་རབ་བྱུང་༡༧ མེ་བྱི་ སྤྱི་ལོ་༡༩༩༦ ལོར་ཚོན་རྩི་དང་བཅས་ལེགས་པར་བསྒྲུབས། དེ་

ནས་རྟ་མགོའི་ཆོས་སྡེའི་དབུ་འཛིན་རྣམ་པས་འགོ་འདྲེན་མཛད་བཀྲ་ཤིས་པའི་དགེ་མཚན་
རྣམ་པར་འཕེལ་བའི་ལྷག་གནས་ཀྱི་ཆོ་ག་ཡོན་སྦྱོར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང་བཀའ་སྡོད་ཆོས་

སྐྱོང་སྲུང་མའི་ཚོགས་ལ་གཏང་རགས་བཅས་གནང་བ་བཀའ་དྲིན་ཆེ་བ་དང་། དེ་ལྟར་གོང་དུ་

སྨོས་པ་བཞིན་བསྟན་པའི་སྦྱིན་བདག་ཆེན་མོ་རྒྱལ་ཡུམ་སྐུ་བགྲེས་གཞོན་རྣམ་པ་གཉིས་དང་
བསྟན་པའི་གཙུག་རྒྱན་སྐྱབས་རྗེ་མཁན་ཆེན་ཁྲི་ཟུར་བསྟན་འཛིན་དོན་ཀུན་གྲུབ་པའི་སྡེ།
གོང་མ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་གནས་འདིར་ཐུབ་པའི་

བསྟན་པ་ལུང་དང་རྟོགས་པའི་ཆོས་སྡེ་གོང་དུ་སྤེལ་བའི་ཐུགས་བསྐྱེད་དང་སྨོན་ལམ་དབང་
གིས་རྒྱལ་སྲས་ཁྲི་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་ནམ་མཁའི་ནོར་བུ་ཉིད་ཀྱང་

ད་ཆ་

སྤྱི་མཐུན་བསོད་ནམས་ཀྱི་དཔལ་ལས་རྟ་མགོ་ཆོས་དབྱིངས་ཕོ་བྲང་ངེས་དོན་ཟུང་འཇུག་

གྲུབ་པའི་དགའ་ཚལ་པདྨའི་གཉེན་མགྲོན་དུ་ཕེབས་ཏེ་ཡོ ངས་འཛིན་བསྟེན་ནས་སྐུ་ཡོ ན་

གསན་སྦྱོང་གི་

རིམ་པ་མཛད་ལྗོངས་འདིའི་མཁས་པའི་འབྱུང་གནས་ཀྱི་དབུས་སུ་གཙུག་

རྒྱན་ལྟ་བུར་བཞུགས།

མདོར་ན་ད་ལྟ་རང་རེའི་ལྗོངས་འདིའི་ཡུལ་གྲུ་མ་ལུས་པར་ཆོས་སྡེ་

འཕེལ་བ་དང་ཐུབ་བསྟན་བཤད་སྒྲུབ་ཀྱི་བསྟན་པ་ཡར་ཟླའི་མཆེད་པོར་དར་ཞིང་རྒྱས་པ་ཡང་

འབྲུག་གི་ཆོས་རྒྱལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་འདི་ཡི་སྐུ་རིང་ལ་བསྟན་འགྲོར་སྨན་པའི་ཕྱག་
རྗེས་བཟང་པོ་མུ་མཐུད་གནང་བ་ལས་ཆོས་རྒྱལ་ཆེན་པོའི་ཕྲིན་ལས་ཉག་གཅིག་གིས་མཐུ་
ལས་སོ།

གཙུག་ལག་ཁང་དབུ་རྩེ་དང་ཁྱམས་ཆེན་པོའི་ཚད་གཞི་ཡང་དབུས་མར་རྟ་མགོའི་གཙུག་
ལག་ཁང་དབུ་རྩེ་ཐོག་རིམ་པ་གསུམ་ལྡན་གསེར་ཏོག་དང་བཅས་པའི་ཕོ་བྲང་མདུན་ངོས་
ནས་ཕར་ཚུར་རྒྱ་རིང་ཚད་ཕིཊ་༩༣ དང་ཡར་མར་དཀྱུས་རིང་གཏིང་ཚད་ཕིཊ་༧༤ བཅས་

ཡོད། དབུ་འཛིན་མཆོད་དང་སྐལ་ལྡན་འདུས་པའི་གཟིམ་ཤག་ཁྱམས་ཆེན་པོ་གནས་འདིའི་
ས་ཁད་དང་བསྟུན་མདུན་ཤར་ལྷོའི་ངོས་ལ་ཕར་ཚུར་རྒྱ་རིང་ཚད་ཕིཊ་༡༥༥ དང་ཁྱམས་ཆེན་

རྟ་མགོའི་གནས་དང་རྫོང་གི་ཆགས་ཚུལ།
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གཡས་ལྷོ་ནུབ་ཀྱི་ངོས་དཀྱུས་རིང་ཚད་ཕིཊ་༡༩༧

རྒྱབ་རོལ་ནུབ་བྱང་གོ་ངོས་གསོལ་ཐབ་

དང་ཆུ་ལེན་གསང་སྒོ་ལྕགས་རི་དང་བཅས་པར་ རིང་ཚད་ཕིཊ་༡༥༠ ཁྱམས་གཡོན་བྱང་ཤར་

གྱི་ངོས་རྒྱལ་སྒོའམ་འཛུལ་སྒོ་ཆེན་མོར་ཀ་སྤུངས་ལྕགས་རི་དང་བཅས་ཡར་མར་རིང་ཚད་
ཕིཊ་༡༩༧ བཅས་ཡོད། སྔོན་རྒྱལ་སྲས་བསྟན་འཛིན་རབ་རྒྱས་སྐུ་འཁྲུངས་པའི་གཟིམས་
ཁང་ཡང་རྫོང་གི་ཕྱི་ལོགས་ལ་ཡོད་དོ།

སླར་སྨྲས་པ།
གདོད་ནས་ལྷུན་གྲུབ་པདྨ་དབང་གི་གནས།
གྱིས་བརླབས། །

།སངས་རྒྱས་གཉིས་པའི་ཞབས་བཅགས་བྱིན་

འབྲུག་སྒོམ་ཞིག་པོས་ལུང་བཞིན་སྒྲུབ་གནས་བཟུང་།

།ངག་གི་དབང་པོས་གནས་འདིར་

འབྲུག་པའི་རིང་ལུགས་ལྗོངས་འདིར་ཁྱབ་པས་མཚོན།

།གང་དེའི་ཆོས་ཚུལ་བསྟན་པའི་

སྒྲུབ་པ་མཛད། །

རྒྱལ་མཚན་འཛིན། །

ཕྲིན་ལས་རབ་ཏུ་རྒྱས་ཤིང་དགུང་དུ་བསྒྲེངས།
འདིར། །

།ངེས་དོན་ཟུང་འཇུག་གྲུབ་པའི་དགའ་ཚལ་

བློ་གསལ་བསྟན་འཛིན་ཚོགས་ཀྱིས་ཡོངས་གང་སྟེ།

།བཤད་དང་སྒྲུབ་པའི་བསྟན་པ་དར་

ས་གསུམ་ཕན་བདེའི་ལེགས་ཚོགས་འབྱུང་གྱུར་ཅིག

།ཅེས་པ་འདི་ཡང་འབྲུག་སྤ་གྲོ་རིན་

ཞིང་རྒྱས། །

སྤུངས་ལྟག་རྫོང་རྣམ་སྲས་བང་མཛོད་འགྲེམས་བཏོན་ཁང་གི་མདོ་ཆེན་
ནམས་སྟོབས་རྒྱས་མཆོག་གིས་བསྐུལ་མ་གནང་བ་ཞིན་

དྲག་ཤོ ས་བསོད་

སྲོལ་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཅ་རྙིང་

འཛིན་སྐྱོང་སྡེ་ཚན་ནས་གུས་པ་རྨོངས་བརྟུལ་ཀུན་བཟང་བསྟན་རྒྱས་པས་

ཆུ་རྟ་ཟླ་༡༡

ཚེས་གནམ་གང་བཟང་པོར་དགུན་ཉི་ལྡོག་དང་བསྟུན་མཇུག་སྡུད་ཀྱིས་བྲིས་པ་དགེ།
མངྒ་ལཾ།

།སརྦ་
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རྒྱབ་རྟེན་དཔེ་ཆ།
༡)

རྒྱལ་སྲས་བསྟན་འཛིན་རབ་རྒྱས་ཀྱི་རྣམ་ཐར།

༢)	ལྷོ་འབྲུག་ཆོས་འབྱུང་བློ་གསར་རྣ་རྒྱན།
༣)

རྟ་མགོའི་གནས་ཡིག་འཕྲུལ་གྱི་ལྡེ་མིག་བཅས།

སློབ་དཔོན་ཀུན་བཟང་བསྟན་རྒྱས།

31

སེམས་རྟོགས་ཁ་རྫོང་གི་ཆགས་རབས།

སློབ་དཔོན་ལུང་བསྟན་རྒྱ་མཚོ།
ཀ)

མཆོད་པར་བརྗོད་པ།

ཨུ་རྒྱན་སངས་རྒྱས་གཉིས་པའི་ལུང་བསྟན་བཞིན།

།ལྷོ་མོན་འགྲོ་བའི་གཙུག་གི་རྒྱན་དུ་

གྱུར། །དུས་གསུམ་རྒྱལ་བའི་རྣམ་རོལ་གཅིག་བསྡུས་པ། །ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་
རྒྱལ་གྱུར་ཅིག །ཁ་བ་ཅན་དུ་ཆོས་སྤྱོད་རོལ་པ་ཆེ། །སྨོན་གྱི་ལྗོངས་སུ་ལུགས་གཉིས་བསྟན་
པ་བཙུགས།

།འབྲུག་གི་བརྟན་པའི་སྲོལ་ཆེན་གཏོད་པ་པོ།

།རྣམ་པར་རྒྱལ་པའི་མཚན་

འཆང་གཙུག་ན་རོལ། །འགྲོ་བའི་ཁམས་དབང་བསམ་པའི་སྐལ་བ་ལ། །གང་ལ་གང་འདུལ་

མཛད་པའི་རྣམ་རོལ་ཅན། །ཀུན་ལ་ལྷག་པའི་མཛད་འཕྲིན་སྐྱོང་བའི་ལ། །འབྲུག་གི་སྐྱེ་འགྲོ་
ཡོངས་ཀྱི་དཔལ་དུ་ཤར།

དབང་ཕྱུག་མི་ཡི་གཟུགས།

།གང་གི་བརྒྱུད་པ་གསེར་རིའི་ཕྲེང་བ་ལ།

།གནམ་བསྐོས་ལྷ་ཡི་

།ཞབས་སེན་པདྨ་དཀར་པོ་འབྲུག་ཡུལ་དུ།

།བསམ་བཞིན་

སྤྲུལ་པའི་མི་དབང་ཡབ་སྲས་རྒྱལ། །དབང་ཕྱུག་ས་ཡི་ཚངས་པའི་རྒྱལ་བརྒྱུད་ཀྱི། །ལུགས་

གཉིས་ཆབ་སྲིད་འཁོར་ལོས་མངོན་པར་བསྒྱུར། །དགའ་སྐྱིད་ཞི་བདེའི་དྲྭ་བས་རབ་བཅིངས་
པའི།

དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་མི་སེར་དགེ་གྱུར་ཅིག

།དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་

འདུས་པའི་དཔལ། །སྔགས་འཆང་རྡོ་རྗེ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་གྱི་ཞིང་། །སུམ་རྩེན་ཡུལ་དང་འགྲན་
པའི་དཔལ་མངའ་བ། །དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་བསྟན་པ་རྒྱས་གྱུར་ཅིག །ཞེས་མཆོད་པར་
བརྗོད་པའི་ཚིག་གི་མེ་ཏོག་པདྨ་དཀར་པོ་མངོན་པར་ཐོར་ཏེ་ཇི་སྐད་དུ།

འཆད་རྩོད་རྩོམ་

གསུམ་འབའ་ཞིག་རབ་བརྩོན་པའི། །སྔོན་བྱོན་མཁས་པའི་བྱ་བ་འཁོར་ལོ་ཡི། །མཛད་རྣམ་

རང་གིས་དཔོག་པར་མ་ནུས་ཀྱང་། །བྱིན་རླབས་ས་བོན་ཚུལ་དུ་འདིར་བཀོད་དོ། །ཕས་རྒོལ་
གཡུལ་བཟློག་ཆབ་སྲིད་འཛིན་སྐྱོང་ཕྱིར། །རྫོང་ཆེན་དང་པ་གསང་ཟབ་ཕོ་བྲང་འདི། །རབ་
བྱུང་བཅུ་ཕྲག་དང་པར་མངོན་པར་བསྒྲུབས། །རྒྱལ་རབས་ཅན་གྱི་རྫོང་ཆེན་སྐོར་གླེང་བྱ། །
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ཁ)
༡)

རྫོང་བཞེངས་མི་དང་འབྲེལ་བའི་ལོ་རྒྱུས།

སློབ་དཔོན་ལུང་བསྟན་རྒྱ་མཚོ།

མཐུ་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ།

དེ་ཡང་། དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་གདུང་བརྒྱུད་ལས་འཕོས་པའི། །མཁས་གྲུབ་གཉིས་ལྡན་
བསྟན་པའི་ཉི་མ་དང་།

།བསོད་ནམས་དཔལ་གྱི་བུ་འཁྲིད་ཡབ་ཡུམ་ལུ།

།མེ་ཏོག་གང་ལ་

ཕོག་པའི་སྲས་སྐལ་བྱུང་། །ཞེས་པ་ལྟར། ལུང་བསྟན་བརྒྱས་བསྐུལ་པའི་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོའི་

བདག་ཉིད་ མིའི་གཟུགས་སུ་བྱོན་པ་ འབྲུག་གི་བསྟན་པའི་སྲོལ་བྱེད་ བཀྲིན་འགྲན་ཟླ་
བྲལ་བ་ དགའ་བ་བརྒྱ་ལྡན་ཁ་བཞི་མི་དམངས་ཡོངས་ཀྱི་གཙུག་རྒྱན་ ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་
ཆེའི་རྣམ་པར་ཐར་པའི་མཛད་རྣམ་མདོར་བསྡུས་ལས་བརྩམས་ཏེ་ སེམས་རྟོགས་ཁ་རྫོང་གི་
ཆགས་རབས་ཀྱི་སྐོར་ཞུ་ན།

མཐུ་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་

མཆོག་ ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་འཁོར་བ་ ལས་སྒྲོལ་གྱི་རྒྱུད་ལས་ བདུད་འཇོམས་རྡོ་རྗེ་ཞེས་བྱ་
བ།

།གསང་སྔགས་བསྟན་པའི་བདག་པོ་ཞིག

།ཞལ་མཐོང་ཙམ་གྱིས་ངན་འགྲོའི་སྐྱེ་སྒོ་གཅེད།

།ཐར་པ་འདྲེན་པའི་འདེད་དཔོན་འབྱུང་།

།ཞེས་པ་ལ་སོགས་པའི་ལུང་བསྟན་དང་

འཁྲིལ་ཏེ་ ཡབ་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་གདུང་བརྒྱུད་རིན་པོ་ཆེ་ མཁས་གྲུབ་གཉིས་ལྡན་གྱི་

བླ་མ་དམ་པ་ མི་ཕམ་བསྟན་པའི་ཉི་མ་དང་ ཡུམ་རྡོ་རྗེ་བཙུན་མོ་བསོད་ནམས་དཔལ་གྱི་བུ་
འཁྲིད་གཉིས་ལུ་ བསྟན་པའི་འདས་ལོ་ ཉིས་སྟོང་བཞི་བརྒྱ་བདུན་ཅུ་དོན་ལྔ་དང་ སྤྱི་ལོ་
༡༥༩༤ རབ་བྱུང་༡༠ པའི་ཤིང་རྟ་ཟླ་༡༡ པའི་ཚེས་༡༡ ཉིན་ རེས་གཟའ་མིག་དམར་དང་

སྐར་མ་ཐ་སྐར་འཛོམས་པའི་སྒྲུབ་སྦྱོར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་དུས་དང་བསྟུན་ བོད་ཀྱི་འབྲུག་
བྱང་ཆུབ་གླིང་གི་གཞིས་ཀ་མགར་གྲོང་དུ་བཟང་པོའི་རྟགས་དང་བཅས་རྣམ་པ་ཉི་ཤུས་མངོན་

པར་བྱང་ཆུབ་སྟེ་ ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་ཡེ་ཤེས་མངའ་བའི་སྐུ་གང་ཞིག་འཁྲུངས་ནུག། དེ་
བསྒང་ཡབ་བསྟན་པའི་ཉི་མ་མཆོག་དགུང་ལོ་༢༨ བཞེས་ནུག། ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་
སྐུ་ན་ཆུང་ཀུ་བསྒང་ལས་རང་མཁྱེན་བརྩེ་ནུས་པའི་རོལ་པ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་སྟོནམ་མ་

ཚད་ ལྷག་པའི་ལྷ་སྐལ་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ལ་སོགས་པ་བསྒྲུབས་ཏེ་ གྲུབ་པའི་རྟགས་
མཚན་གཞན་དང་མ་འདྲ་བ་ལེ་ཤ་བསྟན་པའི་ཐོག་ལས་

དད་ཅན་གྱི་སྐྱེ་བོ་ལེ་ཤ་ཆོས་ཀྱི་

ལམ་དུ་བཀོད་དེ་ འགྲོ་དོན་བསམ་ལས་འདས་པ་མཛད་དེ་བཞུགས་ཡོད་པའི་བར་ན་ ལྷོ་

བྲག་དཔའ་བོ་དང་ སྡེ་སྲིད་གཙང་པ་གཉིས་དང་ ཐུགས་མ་མཐུན་པའི་རྐྱེན་དང་འབྲུག་ལུ་
འབྱོན་ནིའི་ལུང་བསྟན་གྱི་རླུང་གིས་བསྐུལ་ཏེ་ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་དགུང་ལོ་༢༣

སྤྱི་

སེམས་རྟོགས་ཁ་རྫོང་གི་ཆགས་རབས།
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ལོ་༡༦༡༦ མེ་འབྲུག་ལོར་ གདན་ས་ར་ལུང་ལས་སྐུ་ཟུར་ཏེ་ རང་བྱུང་ཁསརྤཎི་དང་བཅས་
པའི་ནང་རྟེན་ཁྱད་འཕགས་གྱངས་ཁ་གིས་མ་ཆོད་པ་བསྣམས་ཏེ་
འབྲུག་ལུ་བྱོན་ནུག།

༢)

གསང་བའི་ཐོག་ལས་

གདན་ས་དང་པ་བཞེངས་ཏེ་དགེ་འདུན་གྱི་སྡེ་ཐོག་མར་བཙུགས།

དེ་ལས་ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་དགུང་ལོ་༢༧ བཞེསཔ་ད་ལུ་ སྤྱོ་ལོ་༡༦༢༠ གནམ་ལོ་ལྕགས་
སྤྲེལ་ཟླ་༥ པའི་ཚེས་༢༡ གཟའ་སྐར་འཕྲོད་སྦྱོར་བཟང་པོ་དང་འབྲེལ་ གདན་ས་དང་པ་
ལྕགས་རི་བདུད་འདུལ་ཕོ་བྲང་གསར་བཞེངས་ཀྱི་འགྱམ་བཙུགས་གནང་ནུག།
དེ་ལས་རིམ་པ་བཞིན་དུ་

ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་སར་

ཆོས་ཞུ་བར་འོང་མི་དགེ་

སློང་དང་སྒོམ་ཆེན་ཨ་ནེམོ་ལེ་ཤ་ཡོད་རུང་ བསྟན་པའི་རྩ་བ་ངོ་མ་ དགེ་འདུན་འདུས་པའི་

སྡེ་ལུ་ ཐུག་པའི་ཐུགས་བཞེད་གནང་སྟེ་ སྤྱི་ལོ་༡༦༢༣ ལྕགས་བྱ་ལོ་ལུ་ དགེ་འདུན་

འདུས་པའི་སྡེ་ གསར་དུ་བཙུགས་གནང་ནུག། གྲྭ་ཚང་ནང་ལུ་དབང་ཆོས་ཀྱི་རིམ་པ་ཚུ་ག་
ར་ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་དང་ རང་གི་ཡོངས་འཛིན་མཁས་གྲུབ་ལྷ་དབང་བློ་གྲོས་གཉིས་ཀྱིས་
གནང་སྟེ་ལྷོ་འབྲུག་པའི་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་བསྟན་པའི་དབུ་བཙུགས་གནང་སྟེ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་
བསྟན་པ་ གངས་རི་གུ་ ཉི་མ་ཤར་ཤརཝ་བཟུམ་བཟོ་གནང་ནུག་ དེ་བསྒང་རབ་བྱུང་མིན་
པའི་སྒོམ་ཆེན་དང་ ཨ་ནེམོ་གི་སྡེ་ཚུ་ གཙུག་ལག་ཁང་གི་ཕྱི་ཁར་ སྡེ་ཚན་སོ་སོ་འབད་
ལོགས་སུ་བཙུགས་ཏེ་ཡོད་མི་འདི་ ཤུལ་ལས་རིམ་པར་དགེ་འདུན་གྱི་སྡེ་ཁོ་ནའི་རང་བཞིན་
དུ་གྱུར་ནུག།

༣)

སྐུ་མཚམས་ལུ་བཞུགས་ཚུལ།

ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ སྐབས་ཅིག་ཐུགས་དགོངས་དེ་ཅིག་གིས་གྲུབ་སྟེ་ སྐུ་ཚེ་ཧྲིལ་
བུ་

ཆོས་སྤྱོད་ཀྱི་ཐོག་ལས་

རྫོགས་བཅུག་ནི་གི་ཐུགས་བཞེད་གནང་སྟེ་

སྤྱི་ལོ་༡༦༢༣

རབ་བྱུང་༡༠ གནམ་ལོ་ཆུ་ཕག་ལོར་ དགུང་གྲངས་༣༠ བཞེསཔ་ད་ ཇི་སྐད་དུ་ ཆུ་ཕག་
མ་རུང་འདུལ་བའི་ཕྱིར། །སྐུ་མཚམས་ལོ་གསུམ་བཞུགས་པ་ཚུན། །ཞེས་པ་ལྟར་ ལྕགས་

རི་རྡོ་རྗེ་གདན་ལུ་ ལོ་ངོ་༣ གྱི་རིང་ལུ་སྐུ་མཚམས་དམ་དམ་ལུ་བཞུགས་ནུག། སྐུ་མཚམས་
ནང་ལུ་བྱིན་རླབས་ཀྱི་རྩ་བར་ བླ་སྒྲུབ་བླ་མ་སྐུ་བསྟོད་འབུམ་ཐེར་ ཉེས་སྦྱོང་ལྟུང་བཤགས་

སློབ་དཔོན་ལུང་བསྟན་རྒྱ་མཚོ།
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འབུམ་ཐེར་དང་། ཡིག་བརྒྱ་འབུམ་ཐེར། དངོས་གྲུབ་ཀྱི་རྩ་བར་ ཡི་དམ་ཚེ་དཔག་མེད་
འཇམ་དབྱངས་དྲག་དམར་གུ་རུ་ཞི་བ་ཚུ་གི་བསྙེན་སྒྲུབ་ཚད་ལྡན་གནང་སྟེ་ཡི་དམ་སོ་སོའི་

ཞལ་གཟིགས་དང་བསྐྱེད་རྫོགས་གཉིས་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་གྱི་ལཱ་མཐར་ཕྱིན་ཏེ་
པའི་རྟགས་མཚན་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་བྱུང་ནུག།

༤)

གྲུབ་པ་ཐོབ་

ཆོས་སྲིད་ཀྱི་བསྟན་པ་བསྐྱང་ནིའི་ལུང་བསྟན།

ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ སྐུ་མཚམས་ལས་བཞེངས་ཞིནམ་ལས་ཡང་ དབེན་པའི་རི་
ཁྲོད་འགྲིམ་ནི་གི་ཐུགས་བཞེད་ཁོ་ན་གནང་སྟེ་བཞུགསཔ་ད་ལུ་

ཉིནམ་གཅིག་འབདཝ་ད་

ཁོ་རའི་ཡབ་བསྟན་པའི་ཉི་མའི་སྐུ་འདྲ་ལས་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ནང་ ཆོས་སྲིད་ལུགས་

གཉིས་ཀྱི་བསྟན་པའི་འཛིན་སྐྱོང་གི་དབུ་འཁྲིད་ ཁོ་རང་གིས་མཛད་དགོཔ་སྦེ་གསུང་བྱོནམ་
མ་ཚད་ མནལ་ལམ་ནང་ཡང་ ཡབ་བསྟན་པའི་ཉི་མ་ཁོ་རང་བྱོན་ཏེ་ དེ་སྦེ་རང་མཛད་དགོས་

པའི་ལུང་བསྟན་བྱུང་ནུག། དེ་བཟུམ་སྦེ་ རང་བྱུང་ཁསརྤཎིའི་སྐུ་མདུན་ལུ་ ཐུགས་དམ་གྱི་

བརྟག་པ་གཟིགས་རུང་ དེ་སྦེ་རང་འཆར་བའི་ཁར་ཆོས་སྐྱོང་ཡེ་ཤེས་མགོན་པོ་ལྕམ་དྲལ་ཚུ་
གིས་ཡང་ བླ་མ་གིས་ཅི་གསུངས་བཀའ་བཞིན་སྒྲུབ་ནིའི་ཁས་བླངས་དམ་བཅའ་ཕུལཝ་མ་
ཚད་ ལུགས་གཉིས་ཀྱི་བསྟན་པ་བསྐྱང་དགོཔ་སྦེ་བསྐུལ་མ་ཕུལ་ནུག།

ད་རུང་ ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེའི་ཡོངས་འཛིན་ མཁས་གྲུབ་ལྷ་དབང་བློ་གྲོས་ཀྱིས་འཇིགས་
བྱེད་ཀྱི་བསྙེན་བསྒྲུབ་གནང་དགོཔ་སྦེ་གསུངསམ་བཞིན་དུ་

འཇིགས་བྱེད་ཀྱི་བསྙེན་པ་

བསྒྲུབ་སྟེ་བཞུགསཔ་ད་ ལྷ་འདྲེ་མི་གསུམ་གྱིས་ བླ་མའི་བཀའ་སྤྱི་བོར་ཁུར་ཏེ་ ཁས་ལེན་

དམ་བཅའ་བྱུངམ་ལས་ མཛད་པ་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་ལུང་བསྟན་དང་ ལྷ་ཆོས་སྲུང་དམ་ཅན་རྒྱ་
མཚོའི་དངོས་དང་ བརྒྱུད་པའི་བསྐུལ་མ་ དེ་ལས་རྟགས་དང་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་མཚན་མ་ལེ་ཤ་

ཅིག་ལུ་གཟིགས་ཏེ་ལུགས་གཉིས་ཀྱི་བསྟན་པའི་དབུ་འཁྲིད་མཛད་ནིའི་ཐུགས་ཐག་བཅད་
ནུག།

སེམས་རྟོགས་ཁ་རྫོང་གི་ཆགས་རབས།

ག)
༡)
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སེམས་རྟོགས་ཁ་རྫོང་བཞེངས་ཚུལ།
རྫོང་བཞེངས་དགོས་པའི་དམིགས་ཡུལ།

ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་དགུང་ལོ་ ༣༦ བཞེསཔ་ད་ གདུལ་ཞིང་དམ་པ་ འབྲུག་ཙན་དན་
བཀོད་པའི་ལྗོངས་དང་གདུལ་བྱ་དམ་པ་
ཤར་ཝང་སྤ་གསུམ་གྱི་མི་སེར་ཚུ་ལུ་

འབྲུག་པའི་སྐྱེ་འགྲོ་ཕོ་མོ་ག་ར་དང་

བྱེ་བྲག་ཏུ་

དཀོན་མཆོག་མཆོད་པའི་སྤྱི་མཐུན་གྱི་རྟེན་བཟང་པོ་

ཐོབ་སྟེ་ ཆོས་ཀྱི་འབྲེལ་བ་ཟབ་མོ་འབྱུང་ནི་དང་ ཉེ་འདབས་ཀྱི་ལུང་ཕྱོགས་ག་ར་ དབང་

གིས་གནོན་ནི་དང་ ལྷག་པར་དུ་ དེ་བསྒང་ ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་ལུ་ངལ་མར་རངས་མི་
ལྷོ་བྲག་དཔའ་བོ་དང་སྡེ་སྲིད་གཙང་པའི་བོད་དམག་གི་དོགས་པ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ཞབས་དྲུང་
གི་བྱ་བ་ལས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ལུ་

འདི་ཚུ་གིས་བར་ཆད་བརྐྱབ་ནིའི་ཉེན་ཁ་ཡང་ཡོདཔ་ལས་

ཕྱིའི་དམག་གི་གནོད་པ་ལས་བཟློག་པའི་མཐུན་རྐྱེན་ལུ་ཡང་གཟིགས་ཏེ་ལུགས་གཉིས་ཀྱི་
བསྟན་སྲིད་ཆོས་བཞིན་བསྐྱང་ནིའི་མཛད་པ་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་སྐྱ་རེངས་དང་པ་
བཞེངས་ནི་གི་ཐུགས་བཞེད་གནང་ནུག།

༢)

རྫོང་ཆེན་ཅིག་

རྫོང་བཞེངས་སའི་ས་གནས་ཀྱི་མིང་ངོས་བཟུང་།

རྫོང་བཞེངས་སའི་ས་གནས་ཀྱི་ངོས་བཟུང་ཡང་ ཤར་ཝང་སྤ་གསུམ་གྱི་ལུང་པའི་མདོ་གསུམ་
འཛོམས་པའི་སྦུག་ལུ་ ཧེ་མ་བླ་མ་ཞང་གིས་ལུང་བསྟན་པའི་ས་གནས་ སྲིན་མོ་ལྟོ་ཁར་རམ་
སྲིན་མོ་ལྟོ་ཁ་ཟེར་ས་ལུ་
ཡོད་མི་དེ་ཡང་

བླ་མ་སྤང་ཀ་གཤོང་པའི་གཞིས་ཁྱིམ་དང་འབྲེལ་

ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་ལུ་ཕུལ་དཔ་ལས་

གནས་དེ་ཁར་གསང་ཟབ་ཆོས་རྫོང་འདི་བཞེངས་ནུག།

ལྷ་ཁང་ཅིག་

ཐུགས་ག་ཅི་དེ་མཉེས་ཏེ་

ས་

ས་འདིའི་མིང་ལུ་ཧེ་མ་ལས་རང་

སྲིན་མོ་རྡོ་ཁ་འམ་སྲིན་མོ་རྡོ་ཁ་ཟེར་སླབ་སྲོལ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།

༣)

གསང་ཟབ་ཆོས་རྫོང་བཞེངས་པའི་ལོ།

སྤྱི་ལོ་༡༦༢༩ རབ་བྱུང་༡༡ པའི་ས་སྦྲུལ་ལོ་ལུ་ རྫོང་གཞི་དང་པ་ སེམས་རྟོགས་ཁ་རྫོང་གི་
འགྱམ་བཏིང་གནང་ནུག།

གཙང་མཁན་ཆེན་འཇམ་དབྱངས་དཔལ་ལྡན་རྒྱ་མཚོས་མཛད་

པའི་ཞབས་དྲུང་རྣམ་ཐར་ནང་ལས་ ཇི་སྐད་དུ། ས་སྦྲུལ་གསང་སྔགས་ཟབ་དོན་གྱི། གཙུག་
ལག་ཁང་གི་རྨང་བཏིང་ཚུན།

ཞེས་པ་ལྟར་ས་སྦྲུལ་ལོར་བཞེངས་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཁ་གསལ་

སློབ་དཔོན་ལུང་བསྟན་རྒྱ་མཚོ།
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ཐོན། གཙང་མཁན་ཆེན་འདི་ནི་ ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་ཞལ་བཞུགས་པའི་སྐབས་ཀྱི་མཁས་
པ་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ བདེན་ཁུངས་གཏུགས་བཏུབ་མ་ཚད་ ཞབས་དྲུང་དང་འབྲེལ་བའི་ལོ་
རྒྱུས་ཚུ་གི་སྐོར་ ཚད་མར་བཟུང་བཏུབ་ཨིན།

བཤད་ཐངས་གཅིག་ལས་འབད་བ་ཅིན་ རྫོང་འདི་སྤྱི་ལོ་༡༦༢༧ ལུ་བཞེངས་པའི་ལོ་རྒྱུས་
ཡང་སླབ་སྲོལ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།

ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་དགུང་ལོ་༣༦

དེ་འབདཝ་ད་ལུ་

ཡོངས་གྲགས་ལས་འབད་བ་ཅིན་

གི་སྐབས་ལུ་བཞེངས་པའི་ལོ་རྒྱུས་དང་འཁྲིལ་དགོ་པ་

ཅིན་ སྤྱི་ལོ་༡༦༢༧ ལུ་ ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ དགུང་ལོ་༣༤ རྐྱངམ་ཅིག་བཞེསཔ་
ཨིནམ་ལས་ མི་བདེན་པར་སྣང་ རྫོང་བཞེངས་པའི་སྐབས་ ཞབས་དྲུང་མཆོག་དགུང་ལོ་

༣༦ བཞེས་པའི་སྐོར་ རྒྱལ་རབས་ཆོས་འབྱུང་ཕལ་ཆེར་ལས་ཐོནམ་ཨིནམ་མ་ཚད་ གཙང་
མཁན་ཆེན་གྱིས་ ཇི་སྐད་དུ་ ས་སྦྲུལ་གསང་སྔགས་ཟབ་དོན་གྱི། །གཙུག་ལག་ཁང་གི་རྨང་

བཏིང་ཚུན། །ཞེས་གསུངས་ནུག་ དགུང་ལོ་༣༦ གི་རིང་ལུགས་བརྩི་ཐངས་ལྟར་འབད་བ་
ཅིན་ ༼༡༥༩༤-༡༦༢༩༽ ས་སྦྲུལ་ལོ་ལུ་ཕོགཔ་ཨིནམ་ལས་རྫོང་བཞེངས་ལོ་འདི་ནི་༡༦༢༩
ངེས་གཏན་ཨིན་ནོ།

༤)

རྫོང་བཞེངས་ནིའི་ལཱ་དངོས་གཞི་བརྩམས་པ།

སྤྱི་ལོ་༡༦༢༩

རབ་བྱུང་ ༡༡

པའི་གནམ་ལོ་ས་སྦྲུལ་ལོ་ལུ་ བོད་ཀྱི་རྒྱལ་བྱེད་ཚལ་གྱི་

གཙུག་ལག་ཁང་ཆེན་པོ་ལས་དཔེ་བླངས་ཏེ་ གསང་སྔགས་ཟབ་དོན་ཕོ་བྲང་རྫོང་བཞེངས་ནི་
གི་ཕྱག་ལཱ་འགོ་བཙུགས་གནང་ནུག། དེ་ཡང་ རྟ་མགོ་ཆོས་རྗེ་མི་ཕམ་ཚེ་དབང་བསྟན་འཛིན་

གྱི་འགོ་འདྲེན་ཐོག་ལུ་ གཙུག་ལག་ཁང་ དབུ་རྩེའི་ཟུར་བཅུ་གཉིས་ཁོར་ཡུག་དང་བཅས་པ་
བཞེངས་དགོ་པའི་ཞལ་བཀོད་གནང་སྟེ་

འབྲུག་གི་དད་པ་ཅན་གྱི་སྦྱིན་བདག་དང་རྗེས་

འཇུག་ཚུ་དེ་ལས་བོད་ལས་འོང་བའི་ཆོས་ལུ་དང་དད་ཅན་དང་ ཆོས་ཀྱི་དོན་ལུ་དཀའཝ་སྤྱད་
ཚུགས་པའི་བུ་སློབ་ཚུ་གིས་ ལཱ་གི་ཞབས་ཏོག་ཞུ་སྟེ་ རྫོང་བཞེངས་ནི་འགོ་བཙུགས་ནུག།

སེམས་རྟོགས་ཁ་རྫོང་གི་ཆགས་རབས།

༥)

37

ཆོས་རྗེ་མི་ཕམ་ཚེ་དབང་བསྟན་འཛིན།

ཆོས་རྗེ་མི་ཕམ་ཚེ་དབང་བསྟན་འཛིན་མཆོག་

ཕ་ཇོ་འབྲུག་སྒོམ་ཞིག་པོ་རིན་པོ་ཆེའི་གདུང་

སྲས་ཚུ་གི་བརྒྱུད་པར་མི་རབས་གསུམ་ཙམ་གྱི་ཤུལ་ལས་ ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་ལེགས་པའི་
སྲས་ལུ་ སྟོདཔ་ཕྱག་མདའ་ནང་ གསང་བདག་གར་སྟོན་གྱི་སྤྲུལ་པ་ ངག་དབང་བསྟན་

འཛིན་འཁྲུངས། དེའི་སྲས་ལུ་ རབ་བྱུང་༡༠ པའི་ ཤིང་ཁྱི་ལོའམ་ སྤྱི་ལོ་༡༥༧༤ ལུ་ནམ་
མཁའ་ལས་ སྲས་དེའི་མཚན་དང་བཅསཔ་སྦེ་ ལུང་བསྟན་བྱུངམ་བཞིན་དུ་ ཆོས་རྗེ་མི་
ཕམ་ཚེ་དབང་བསྟན་འཛིན་འཁྲུངས་ནུག།

མི་ཕམ་ཆོས་རྒྱལ་གྱི་ཞབས་ལུ་གཏུགས་ཏེ་

དགུང་ལོ་ཆུང་ཀུ་བསྒང་ལས་

ཉམས་རྟོགས་གྲུབ་པའི་གོ་འཕང་མཐོན་པོར་ཕྱིན་

བོད་ར་ལུང་ལུ་

དམ་ཆོས་བདུད་རྩི་ཡོངས་རྫོགས་བཞེས་ཏེ་

འབྲུག་ལུ་མ་བྱོན་པའི་ཧེ་མ་ འབྲུག་ལུ་བྱོན་ནུག།

དེའི་ཤུལ་ལས་ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་

སྤྱི་ལོ་ ༡༦༡༦ རབ་བྱུང་ ༡༠ པའི་མེ་འབྲུག་ལོར་ ཆོས་རྗེ་མི་ཕམ་ཚེ་དབང་བསྟན་འཛིན་
མཆོག་

དགུང་ལོ་

༤༢

བཞེས་སྐབས་

རྟ་མགོའི་ཆོས་གཞི་ཡོངས་རྫོགས་ལྷོད་མེད་

༦)

རྒྱལ་བྱེད་ཚལ་གྱི་གཙུག་ལག་ཁང་།

ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་ལུ་ཕུལ་ཏེ་ ཡོན་བདག་གཙོ་བོར་མཛད་ནུག།

རྒྱལ་བྱེད་ཚལ་ཟེར་མི་འདི་ ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེའི་གདན་ས་ བོད་འབྲུག་ར་ལུང་ལུ་ ཡོད་
པའི་གཙུག་ལག་ཁང་གི་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ཅིག་ཨིན་པས།

ཁ་རྒྱུན་ལྟར་འབད་བ་ཅིན་

སེམས་རྟོགས་ཁ་རྫོང་གི་བཟོ་བཀོད་འདི་ བོད་ར་ལུང་ལུ་ཡོད་པའི་ཞབས་དྲུང་གི་གདན་སའི་
ལྷ་ཁང་གི་བཟོ་བཀོད་ཅོག་རང་ཐདཔ་ཡོད་ལུགས་སླབ་སྲོལ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ འབྲུག་ལུ་རང་
བྱུང་ཁསརྤཎི་གཉིས་པ་གདན་འདྲེན་ཞུ་མི་

འབྲུག་ར་ལུང་གི་ཆོས་སྡེའི་གྲྭ་པ་སྐུ་ཤོག་དོན་

གྲུབ་ལགས་ཀྱི་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་བྱེད་ཚལ་གྱི་གཙུག་ལག་ཁང་དང་སེམས་རྟོགས་ཁ་རྫོང་གཉིས་

ཀྱི་བཟོ་བཀོད་འདྲ་ཚུལ་ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་བཤད་ནུག་ དེ་འབདཝ་ད་ལུ་ འབྲུག་ར་ལུང་གི་
གདན་སའི་གཙུག་ལག་ཁང་ལས་

གསང་སྔགས་ཟབ་དོན་ཕོ་བྲང་ཆོས་རྫོང་འདི་

ཆུང་བའི་ལོ་རྒྱུས་ཡང་ སྐུ་ཤོ ག་དོན་གྲུབ་ཀྱིས་གསུངས་ནུག།

རྒྱ་ཚད་
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༧)

ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེའི་རྒོལ་བ་ཚུ་གི་བར་ཆད།

སློབ་དཔོན་ལུང་བསྟན་རྒྱ་མཚོ།

གསང་ཟབ་ཆོས་རྫོང་མ་བཞེངས་པའི་ཧེ་མ་ འབྲུག་ནུབ་ཕྱོགས་ཁ་ཐུག་ དགོན་སྡེ་དང་བླ་
མ་

དཔོན་དང་སྦྱིན་བདག་ཚུ་མང་ཤོས་རང་

ཞབས་དྲུང་གི་ཕྱག་ལུ་ཚུད་སོངཔ་ལས་

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ནང་ཆོས་སྡེ་སྤྱིའི་དབུ་འཛིན་སྦེ་ཞབས་དྲུང་རིན་པོ ་ ཆེ་ཁོ་རང་གིས་

མཛད་ནི་དང་ ནང་གསེས་དགོན་སྡེ་སོ་སོའི་ཆོས་ལུགས་ཆོས་གཞིས་ཡོ་བྱད་ཚུ་ རང་རང་
སོ་སོ་ལུ་དབང་ཚད་ཡོདཔ་བཟོ་ནིའི་བཀའ་ཤོག་གནངམ་ད་

དགོན་སྡེ་མང་ཤོས་ཅིག་

ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེའི་འཛིན་སྐྱོང་གི་མངའ་འོག་ལུ་འཛུལ་ནུག་ དེ་འབདཝ་ད་ལུ་ ཞབས་

དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་མ་བྱོན་པའི་ཧེ་མ་ལས་ཡོད་མི་ དབང་ཆེ་བའི་བླ་མ་ ལྷ་པ་བརྒྱད་འཛིན་གྱི་སྡེ་
ཚན་དང་ བླ་མ་གནས་རྙིང་པའི་སྡེ་ཚན་ལ་སོགས་པའི་བླམ་ཁག་ལྔཔོ་གི་བརྒྱུད་པ་འཛིན་མི་
ཚུ་གིས་ ཞབས་དྲུང་གི་མངའ་འོག་ལུ་འཛུལ་མ་བཏུབ་མ་ཚད་ ཁོང་གིས་ བླ་མ་འབའ་ར་
བའི་བརྒྱུད་འཛིན་དང་

ཀཿཐོག་པ་ལྕགས་ཟམ་པའི་བརྒྱུད་འཛིན་ཚུ་ག་ར་

ཁ་ལྷུ་རྐྱབ་སྟེ་

ཁོང་ཆ་ཁྱབ་ ཞབས་དྲུང་གི་འོག་ལུ་མི་འཛུལ་ནིའི་གྲོས་བསྐུལ་ཐོག་ལུ་མནའ་འགན་བཞག་
སྟེ་

ནུག།

ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་ལུ་

ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་

ངལ་མ་རངས་པའི་ངོ་རྒོལ་འབད་མི་སྡེ་ཚན་ཅིག་ཐོན་སོང་

འཇམ་དཔལ་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་ཀྱི་བསྙེན་བསྒྲུབ་ལ་སོགས་

པའི་ལས་སྦྱོར་གནངམ་ལས་བརྟེན་ ནུས་པའི་དངོས་གྲུབ་མཐོང་ཆོས་སུ་ཐོབ་སྟེ་ ལྷ་སྲིན་

སྡེ་བརྒྱད་ཐམས་ཅད་དམ་འོག་ལུ་བཙུགས་ འགྲོ་བ་མི་རྣམས་ཀྱང་རང་བཞིན་གྱིས་དབང་དུ་

འདུས་ནུག་ རྒྱུ་རྐྱེན་འདི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ རྗེ་རང་ཉིད་ས་གནས་ག་ཏེ་བྱོན་རུང་ བྱང་ཆུབ་སེམས་

དཔའི་འབྱོར་པ་ སོ་སོ་སྐྱེ་བོའི་སྤྱོད་ཡུལ་གྱི་ལོངས་སྤྱོད་དཔལ་འབྱོར་དང་ འགྲོ་དོན་ཕྲིས་ཀྱི་
མཛད་པ་ཡར་ངོའི་ཟླ་ལྟར་འཕེལ་ནས་
ལམ་ལུ་འདྲེན་ཏེ་བཞུགསཔ་ད་

སྐྱེ་འགྲོ་གྲངས་ལས་འདས་པ་ཞིག་

གཞན་སྡེའི་བླམ་དཔོན་རིགས་དང་

བྱང་ཆུབ་ཀྱི་

བླམ་ཁག་ལྔཔོ་གི་

བརྒྱུད་པ་ཚུ་ ཕྲག་དོག་གི་མེ་གིས་འཚིག་སྟེ་ བཟོད་མ་ཚུགས་པར་སེམས་ལོག་པར་འཁུས་

ཏེ་ རྫོང་བཞེངས་མི་ཚུ་གི་འཐུང་ཆུ་དང་ ལམ་བཀག་སྟེ་ འབུལ་བའི་ཞབས་ཏོག་ཞུ་མི་ཡོན་

བདག་དང་གྲྭ་རིགས་ཚུ་ འཕྲོག་བཅོམ་སོགས་མ་རུངས་པའི་སྤྱོད་པ་ལ་ཞུགས་ཏེ་ ཞབས་
དྲུང་རིན་པོ་ཆེའི་ཁོངས་གཏོགས་ཀྱི་མི་ཚུ་ལུ་ གནོདཔ་ག་དེ་བཀལ་ཚུགས་ཚུགས་བཀལ་ཏེ་

སེམས་རྟོགས་ཁ་རྫོང་གི་ཆགས་རབས།

རྫོང་བཞེསང་མ་བཅུག་པར་བཞགཔ་ད་

རྟ་མགོ་ཆོས་རྗེཚེ་དབང་བསྟན་འཛིན་གྱིས་

འབད་མི་ཚུ་ལུ་ འཚོ་བ་ཡོན་སྦྱར་གྱི་གྲོགས་རམ་མཛད་ནུག།
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ལཱ་

དེ་བཟུམ་གྱི་ནང་འཁྲུགས་མེ་བཟུམ་འབར་ཏེ་ཡོད་རུང་ འཇིགས་པ་དང་བག་ཚ་བ་ཉམ་ང་བ་
དང་སུན་པ་བ་སྤུའི་རྩམ་ཡང་གཡོ་བ་མེད་པར་

ཇི་སྐད་དུ།

དཀའ་བ་ཡུན་རིང་མི་སྐྱོ་ཕྱིར།

།སྤྲོ་བ་ཁོངས་སུ་ཆུད་པར་བྱ། །བྱམས་པ་ཉེ་བར་རྟོགས་པ་དང་། །དེ་ཡི་ཐབས་ཤེས་རྙེད་པར་

ཕྱིར། །བསམ་པ་དག་པར་ཤེས་པར་བྱ། །ཞེས་པ་ལྟར་ གནས་སྐབས་སུ་རྒོལ་བ་ཚུ་གིས་
བར་ཆད་བསམ་ཏེ་ དཀའ་ངལ་འདྲ་མིན་སྣ་ཚོགས་ཐོན་རུང་ ཕུགས་ལུ་བླ་མ་གོང་མ་རྣམས་
དང་

དཔལ་ཡེ་ཤེས་མགོན་པོས་ལུང་བསྟན་གནང་མི་ལུ་

ཐོབ་ཡོདཔ་ལས་

དཔལ་འབྲུག་པའི་བསྟན་པ་

མེད་ཐུགས་ཁར་བཞེད་དེ་

མི་སླུ་བའི་ཡིད་ཆེས་ཀྱི་གདེང་

དར་ཞིང་རྒྱས་པར་འགྱུར་བའི་སྤྲོ་བ་ཚད་

རྫོང་བཞེང་ནིའི་ཕྱག་ལཱ་འཕྲོ་མཐུད་དེ་རང་གནང་སྟེ་

ཉིན་མར་

རྫོང་རང་བཞེངས་ ཕྱི་རུ་ལཱ་འབད་མི་དད་ཅན་གྱི་སློབ་མ་གྲྭ་བཙུན་སྐྱ་བོ་ཕོ་མོ་ཚུ་ལུ་ ཕྱག་

ཆེན་ཆོས་དྲུག་ལ་སོགས་པའི་ཐེག་ཆེན་གྱི་ཆོས་ཚུ་གནང་སྟེ་བཞུགས་ནུག།

དེ་བསྒང་ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེའི་རྒོལ་བ་ བླམ་ཁག་ལྔའི་བརྒྱུད་འཛིན་ཚུ་གི་གྲལ་ལས་གཙོ་
བོ་ ཀཿ ཐོག་པའི་བརྒྱུད་འཛིན་ཝང་གླང་མ་ལུང་པའི་བླམ་ དཔལ་ལྡན་གྱིས་དམག་དྲངས་
ཏེ་ དམག་རྐྱབ་པའི་སྐབས་ ལཱ་འབད་མི་ཚུ་གི་སྡོད་སྒར་ནང་ མི་མང་རབས་ཅིག་བསད་དེ་
ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་སྲོག་ལུ་ཡང་
ཆོས་པ་དང་སྦྱིན་བདག་ཚུ་ཡང་

ཉེན་ཁ་ཐོན་སོངམ་ལས་

རྫོང་གི་འུར་ལཱཔ་དང་

ཐབས་མེད་གཞན་དབང་གི་ཁོལ་བོར་གྱུར་ཏེ་

དམག་

བརྐྱབ་པར་འཐོན་དགོཔ་བྱུང་ནུག། དེ་བསྒང་ ཕྱོགས་གཉིས་ཆ་རའི་ཁོངས་གཏོགས་ཚུ་ཕར་
བསད་ཚུར་བསད་ལེ་ཤ་བྱུང་བའི་མཐའ་མཇུག་ལུ་
གཏང་ནིའི་དོན་ལུ་

བླམ་དཔལ་ལྡན་གྱིས་

སྒྱོགས་ཀྱི་འཕྲུལ་འཁོར་བཟོ་སྟེ་འཕང་ནི་འབདཝ་ད་

རྫོང་བརྡལ་

ཞབས་དྲུང་གི་

ཁོངས་གཏོགས་ ཕ་དམ་པ་ངག་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་གྱིས་ སྒྱོགས་འཕྲུལ་བརྐྱབས་བཏངམ་
ད་ ཕར་ལོགས་མའི་བྱང་འཕྱད་ཀྱི་སྒྱོགས་འཕྲུལ་དེ་མེདཔ་བཏངམ་མ་ཚད་ མེ་མདའ་གིས་
བླམ་དཔལ་ལྡན་གུ་ཕོག་སྟེ་

དེ་ནང་རང་བསད་དཔ་ལས་

གཏོགས་ཚུ་ ག་ར་འབྱོལ་སོང་ནུག།

དམག་ཕམ་སྟེ་ཁོ་གི་ཕྱོགས་

དེ་ལས་ཚུར་ རྒོལ་བ་ངན་པའི་བར་ཆད་ཀྱིས་ ཞབས་དྲུང་གི་ཕྱོགས་གཏོགས་ཚུ་ལུ་ གླགས་

སློབ་དཔོན་ལུང་བསྟན་རྒྱ་མཚོ།
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མ་འཁེལ་བར་ རྫོང་བཞེངས་འཕྲོ་རིམ་པ་བཞིན་དུ་གནང་སྟེ་ ནང་དབུ་རྩེ་ཟུར་བཅུ་གཉིས་

དང་ ཕྱི་འཁྱམས་ཁོར་ཡུག་ཁང་ཕྲན་དང་བཅས་པ་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་བསྒྲུབས་ཏེ་ རྫོང་གི་
རབ་གནས་སྒྲུབ་ཆེན་སྦེ་རང་བཙུགས་ཏེ་ དགའ་སྟོན་རྒྱས་ཤིང་རྒྱསཔ་སྦེ་མཛད་ནུག། དེ་
ལས་རྫོང་གི་མིང་ཡང་ གསང་སྔགས་ཟབ་དོན་ཕོ་བྲང་ཟེར་བཏགས་གནང་ནུག།

འདི་ལུ་ལ་ལུ་ཅིག་གིས་ ཞབས་དྲུང་གི་རྒོལ་བ་ཚུ་ བླམ་ཁག་ལྔཔོ་སྦེ་རྩི་ཐངས་ཡོད་མི་འདི་

མི་བདེན་ནི་ཨིན་མས། བླམ་ཁག་ལྔཔོ་ནི་ ལྕགས་ཟམ་པ་ ཀཿཐོག་པ་ འབའ་ར་བ་གནས་
རྙིང་པ་ ལྷ་པ་སོགས་ཨིནམ་ལས་ འདི་ཚུ་ལས་དཔེར་ན་ལྕགས་ཟམ་པ་ནི་ཞབས་དྲུང་གི་ཧེ་

མ་ལོ་བརྒྱ་ཕྲག་གི་སྔོན་མ་ལས་བྱོན་པའི་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་ཨིན། འདི་འབདཝ་ལས་ བླམ་
ཁག་ལྔཔོ་ཁོ་རང་ཆ་ཁྱབ་མེན་པ་ དེ་གི་བརྒྱུད་པ་འཛིན་མི་ཚུ་ལུ་གོ་དགོཔ་ཨིན་ནོ།

༨)

རྫོང་རབ་གནས་དང་གདུང་སྲས་ཀྱི་བཙས་སྟོན།

དེ་ལས་རིམ་པ་་གསང་སྔགས་ཟབ་དོན་ཕོ་བྲང་

བཞེངས་ནི་གི་ལཱ་འགོ་བཙུགས་ཏེ་

ལོ་

གཉིས་ཀྱི་ཤུལ་ལས་ སྤྱི་ལོ་༡༦༣༡ ལོའམ་ལྕགས་ལུག་ལོ་ལུ་ ལེགས་པར་གྲུབ་ནུག། རྫོང་
བཞེངས་གྲུབ་པའི་དགའ་སྟོན་ཡང་

གདན་འདྲེན་ཞུས་ཏེ་ མཛད་གནང་ནུག།

ཡོངས་འཛིན་མཁས་གྲུབ་ལྷ་དབང་བློ་གྲོས་མཆོག་

རྫོང་བཞེངས་ཚར་བའི་ལོ་དེ་ན་རང་ ཇི་སྐད་དུ་ ལྕགས་ལུག་རྒྱལ་བའི་སྲས་པོ་ནི། །འཇམ་

དཔལ་རྡོ་རྗེ་འཁྲུངས་པ་ཚུན། །ཞེས་པ་ལྟར་གསང་ཟབ་ཆོས་རྫོང་འདི་ནང་ལུ་ལྕགས་ལུགས་
སྤྱི་ལོ་༡༦༣༡

ལོ་ལུ་ཞབས་དྲུང་ཉིད་དགུང་ལོ་སོ་བརྒྱད་བཞེསཔ་ད་

དཔལ་རྡོ་རྗེ་མཆོག་སྐུ་འཁྲུངས་ཏེ་ བཙས་སྟོན་རྒྱ་ཆེར་མཛད་ནུག།

གདུང་སྲས་འཇམ་

སླབ་ཐངས་གཅིག་ལུ་ རྫོང་བཞེངས་གྲུབ་པའི་དགའ་སྟོན་དང་ གདུང་སྲས་འཇམ་དཔལ་རྡོ་
རྗེ་སྐུ་འཁྲུངས་པའི་བཙས་སྟོན་གཉིས་གཅིག་ཁར་མཛད་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཡོད་མི་འདི་ཡང་མ་
བདེནམ་བཟུམ་ཅིག་འདུག།

སྤྱིར་གཏང་

རྫོང་བཞེངས་གྲུབ་པའི་ལོ་དང་

གདུང་སྲས་

འཁྲུངས་པའི་ལོ་གཉིས་ཆ་རང་ སྤྱི་ལོ་༡༦༣༡ ལྕགས་ལུག་ལུ་ཨིན་རུང་རབ་གནས་མཛད་

ཚར་བའི་ཤུལ་ལས་ གདུང་སྲས་སྐུ་བལྟམས་ནུག། དེ་ཡང་ག་དེ་སྦེ་སྨོ་ཟེར་བ་ཅིན་ གཙང་
མཁན་ཆེན་གྱིས་

ཇི་སྐད་དུ་

རབ་གནས་རྒྱས་པར་གནང་སྟེ་

མི་རིང་བར་སྲས་འཇམ་

སེམས་རྟོགས་ཁ་རྫོང་གི་ཆགས་རབས།
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དཔལ་རྡོ་རྗེ་འཁྲུངས་སོ་ ཟེར་གསུང་ཐངས་ལུ་བལྟ་བ་ཅིན་ འཁྲུངས་ལོ་དང་རབ་གནས་
མཛད་པའི་ལོ་གཉིས་ཆ་རང་ ལྕགས་ལུག་ལུ་ཕོག་པའི་རྒྱུ་མཚན་རྐྱངམ་ཅིག་ལུ་བརྟེན་ རབ་

གནས་དང་བཙས་སྟོན་གཅིག་ཁར་འདྲེས་ཏེ་རྩིས་སྲུང་ཞུ་བའི་ཁུངས་སྦེ་ཕྱིས་སུ་མི་ཚུ་གིས་
ནོར་བ་རྒྱུན་བསྐྱངས་ཏེ་སླབ་ཨིན་པས།

ག་དེ་སྦེ་ཨིན་རུང་རྫོང་བཞེངས་གྲུབ་པའི་རབ་གནས་དུས་སྟོན་རྩིས་སྲུང་འདི་གིས་ཞབས་
དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་གིས་

མ་རུང་དགྲ་སྡེ་ཐལ་བར་བརླག་

དགྲའི་ཕྱོགས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་

བདུད་ཀྱི་གཡུལ་ལས་ཡང་དག་པར་འདས་ ཐབས་ཀྱིས་བདུད་འདུལ་བར་སྟོན་པ་ གཞན་

གྱིས་གནོད་པ་ལ་ཇི་མི་སྙམ་པའི་བཟོད་པ་ཐོབ་པ་ འབྲེལ་ཚད་དོན་ལྡན་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྐལ་བ་
བཟང་པོ་ལ་རིམ་གྱིས་འགོད་པའི་ཕྱིར་ སྐྱེ་འགྲོ་མང་རབས་ཅིག་ ཆོས་ཀྱི་ལམ་དུ་འདྲེན་པའི་

དོན་མངོན་བར་མཚོན་པ་དང་ དེ་ལས་ སྔོན་ཆོས་རྒྱལ་མྱ་ངན་མེད་ཀྱིས་ མཆོད་རྟེན་བྱེ་
བས་འཛམ་གླིང་མཛེས་པར་བརྒྱན་པ་བཞིན་ ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་གིས་ཡང་ རྫོང་གཞིས་
མཆོད་རྟེན་གྲངས་ལས་འདས་པ་བཞེངས་ནིའི་ཕྱག་ལཱ་འགོ་བརྩམ་མི་འདི་

འབྲུག་གི་སྐྱེ་

འགྲོ་ག་ར་ ཆོས་ཀྱི་ལམ་དུ་བཀོད་ འབངས་མི་སེར་ག་ར་གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་བློ་གཏད་
སེམས་མཐུན་ ཆོས་དང་འཇིག་རྟེན་གྱི་ལཱ་ག་ཅི་རང་འབད་རུང་བཀྲ་ཤིས་ཤིང་ ལེགས་པའི་
དཔལ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ ཡོངས་སུ་འཛོམས་པའི་རྟེན་འབྲེལ་ཡང་མཚོནམ་ཨིན་པས།

ང་)
༡)

རྫོང་ནང་གི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན།
སྟོན་པ་ཤཱཀྱ་རྒྱལ་པོ།

གློ་འབུར་དབུས་ཀྱི་རྟེན་གྱི་གཙོ་བོ་

སྟོན་པ་ཤཱཀྱ་རྒྱལ་པོའི་སྐུ་གསེར་ཟངས་ལས་གྲུབ་པ་

ཐོག་ཚད་ཅན་མ་ཅིག་ཡོད། སྟོན་པའི་སྐུ་འདྲའི་གཡས་གཡོན་ལུ་ བྱང་སེམས་ཉེ་བའི་སྲས་
ཆེན་བརྒྱད་དང་མཆོག་ཟུང་བཞུགས་པའི་རྒྱབ་ཡོལ་ལུ་འོད་ཟེར་པ་ཏྲ་རྣམས་གསེར་གྱི་གཟི་
འོད་འབར་བའི་ལྡེབས་བྲིས་ཡོད།

རྫོང་གི་ཉེ་འདབས་ཀྱི་རྒས་ཤོསམ་ཚུ་གིས་འབད་བ་ཅིན་

དུས་བཟང་གི་སྐབས་ལུ་ སྐལ་བ་ཅན་ཚུ་གིས་ སྟོན་པའི་ཐུགས་ཀ་ལས་ འོད་ཟེར་ཤར་ས་
མཇལཝ་ཨིན་ཟེར་སླབ་སྲོལ་ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་འདུག།
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༢)

སློབ་དཔོན་ལུང་བསྟན་རྒྱ་མཚོ།

སྤྱན་རས་གཟིགས།

གློ་འབུར་གྱི་གཡས་ཁ་ཐུག་ལུ་ ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་ཁོ་ར་སྤྲུལ་གཞི་ སྤྱན་རས་གཟིགས་
འབད་ནི་དེ་གིས་ རྟེན་གྱི་གཙོ་བོ་འཕགས་པ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་བཅུ་གཅིག་ཞལ་དང་ སྤྱན་
རས་གཟིགས་ཕྱག་བཞི་པའི་

སྐུ་འདྲ་བཅས་བཞུགས་ཡོད།

ལྷ་ཁང་འདི་ནང་

བཀའ་

བརྒྱུད་གསེར་ཕྲེང་དང་ སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་སྤྲུལ་པ་སྤྲུལ་གཞི་དང་བཅས་པའི་ལྡེབས་བྲིས་
ཚུ་ཡོད། ཡིག་ཆ་ཚུ་ལས་ གློ་འབུར་གྱི་གཡས་ཕྱོགས་སུ་ རྟེན་གྱི་གཙོ་བོ་ ཕྱག་སྟོང་སྤྱན་
སྟོང་ཐོག་ཚད་མའི་གཡས་གཡོན་དུ་

གུ་རུ་མཚན་བརྒྱད་མི་ཚད་ཙམ་དུ་བཞུགས་པའི་ལོ་

རྒྱུས་ཡོད་རུང་ ད་རེས་ནངས་པ་སྐུ་འདྲ་གསུམ་ཆ་རང་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཁོ་ན་ལས་ གུ་རུ་
མཚན་བརྒྱད་ཀྱི་སྐུ་འདྲ་ཚུ་མགོན་ཁང་ནང་བཙུགས་ཏེ་མཇལ་ནི་མི་འདུག།

༣)

ཡེ་ཤེས་མགོན་པོ་ལྕམ་དྲལ་གསུམ།

གློ་འབུར་གཡོན་ཕྱོགས་སུ་

དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་བཀའ་སྲུང་ཆེན་པོ་

དཔལ་ཡེ་ཤེས་

མགོན་པོའི་ལྕམ་དྲལ་གསུམ་གྱི་མགོན་ཁང་བྱིན་རླབས་ཅན་ཡོད། འདི་ནང་ལུ་ མགོན་པོ་
ལྕམ་དྲལ་གསུམ་གྱི་འབུར་སྐུ་བཞུགས་ཏེ་ཡོད། ལོ་རྒྱུས་ཚུ་ལས་ མགོན་ཁང་གི་འབུར་སྐུ་

ལྡེབ་བྲིས་དང་བཅས་པ་ ཆོས་རྒྱལ་མི་འགྱུར་བརྟན་པ་གིས་བཞེངས་པའི་ཁུངས་དང་ ཡང་

བཤད་ལུགས་གཅིག་ལུ་ མགོན་ཁང་ནང་གི་མགོན་པོ་ལྕམ་དྲལ་གསུམ་ནི་ སྤྲུལ་པའི་བཟོ་
བོ་ཚུ་གིས་བཞེངས་པའི་ཤུལ་ལས་

ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་ཁོ་རང་གིས་

ནང་གཟུངས་

བཞེངས་ཏེ་བཙུགས་པའི་ལོ་རྒྱུས་འདུག། མ་གཞི་ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་ཁོ་རང་ རྒྱ་བོད་ཀྱི་
བཟོ་བོ་ཚུ་ལས་ལྷག་པའི་བཟོ་བོའི་རིག་ལ་ཡོདཔ་བཞིན་དུ་ཕྱག་བཟོའི་ཕྱག་ལེན་འཐབ་པའི་

ལོ་རྒྱུས་ཡོདཔ་ལས་ ཞབས་དྲུང་གི་སྐབས་ལུ་མགོན་ཁང་གི་སྐུ་རྟེན་བཞེངས་མི་འདི་ ཆོས་

རྒྱལ་མི་འགྱུར་བརྟན་པ་གིས་ རྒྱ་བསྐྱེད་དང་ ཡང་ན་ཉམས་གསོ་ཡང་ཞུ་ཞུཝ་འོང་སྲིད་ནི་

ཨིནམ་ལས། འདི་ཚུ་ལུ་དཔྱད་པ་ཞུགས་དགོས་པ་ཅིན་གཙོ་བོ་རང་ དབུ་རྩེ་འདི་ལུ་ཉམས་
ཆགས་བྱུང་བྱུངམ་ལུ་རག་ལས་ནི་ཨིན་པས།
འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་

ཡེ་ཤེས་མགོན་པོའི་མགོན་ཁང་དང་པ་

རྫོང་འདི་ནང་བཞེངས་

བཞེངསམ་ཨིན་པའི་ཁར་ ཡེ་ཤེས་མགོན་པོའི་སྐུ་འདྲ་སྦོམ ་ཤོ ས་རང་ དེ་ནང་རྐྱངམ་ཅིག་མ་

གཏོགས་ གཞན་ཁར་མེདཔ་ཨིན་པས། དེ་མ་ཚད་ ཧེ་མར་ཕ་ཇོ་སྡིངས་ཀྱི་དགེ་བཤེས་

སེམས་རྟོགས་ཁ་རྫོང་གི་ཆགས་རབས།
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ཅིག་བྱོན་ཏེ་ མགོན་ཁང་ནང་ལྷ་བསངས་ཁྲུས་གསོལ་ཕུལཝ་ད་ མགོན་པོའི་སྐུ་འདྲ་ལས་
བདུད་རྩི་འབབས་པ་མངོན་སུམ་དུ་མཇལ་བའི་ལོ་རྒྱུས་འདུག།

༤)

སངས་རྒྱས་སྟོང་སྐུའི་ལྡེབ་རིས།

གཡོན་ཕྱོགས་ཀྱི་གློ་འབུར་ནང་ མགོན་པོ་དགོངས་འདུས་ཀྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་ལྷ་ཚོགས་
ཐམས་ཅད་ཚང་བར་བཞུགས་པ་དང་ གློ་འབུར་གཡས་ཕྱོགས་སུ་ སྤྱན་རས་གཟིགས་དང་

བཀའ་རྒྱུད་གསེར་ཕྲེང་སོགས་དང་ གློ་འབུར་དབུས་མའི་ནང་ སྟོན་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་
འདྲ་དང་ གནས་བརྟན་བཅུ་དྲུག་གི་ལྡེབས་བྲིས་ཚུ་ཡོད། དེ་ལས་ དབུ་རྩེའི་སྦུག་གི་འདུ་
ཁང་ནང་

གསེར་བྲིས་ཅན་གྱི་སངས་རྒྱས་སྟོང་གི་ལྡེབ་བྲིས་ཚུ་

འཇིགས་མེད་གྲགས་པའི་སྐབས་བཞེངས་ནུག།

༥)

ཤུལ་ལས་ཞབས་དྲུང་

བཀའ་འགྱུར་དང་འབུམ་བྲིས་མ།

རྒྱལ་བའི་གསུང་རབ་ བཀའ་འགྱུར་དང་འབུམ་བྲིས་མ་ག་ཅི་དེ་ཡ་མཚན་ཆེ་ཏོག་ཏོ་ཚུ་ཡོད།
དེ་ཡང་ སྡེ་སྲིད་གཉིས་པ་ ལ་སྔོན་པ་བསྟན་འཛིན་འབྲུག་སྒྲ་གིས་(༡༦༥༦-༡༦༦༧) བསྟན་

པ་དང་སེམས་ཅན་གྱི་ཐ་དོན་ལུ་དམིགས་ཏེ་བཀའ་འགྱུར་དང་འབུམ་གཅིག་བཞེངས་ནིའི་
ལཱ་འགོ་བཙུགས་རུང་ མཇུག་བསྡུ་མ་ཚུགས་པར་བཞེངས་འཕྲོ་འབད་ལུས་མི་འདི་ རྒྱལ་
སྲས་བསྟན་འཛིན་རབ་རྒྱས་ཀྱིས་ སྤྱི་ལོ་༡༦༧༦ རབ་བྱུང་༡༡ པའི་ཤིང་སྟག་ལོར་ འབྲི་
འཕྲོ་ལེགས་པར་མཇུག་བསྡུ་སྟེ་བསྒྲུབས་ནུག།
བའི་བྱིན་རླབས་ཡོད་དགོས་དོན་ཡང་

འདི་ཚུ་ལས་འབུམ་འདི་གཞན་དང་མ་འདྲ་

འབུམ་པོད་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་གྲལ་ལས་

པོད་ཀ་པ་

ཡོངས་རྫོགས་སྤ་དགའ་དགོན་པའི་དགེ་བཤེས་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་ཁོ་རང་ཉག་རྐྱང་

གིས་བྲིས་ནུག། དེ་ཡང་ སྤྱིར་བཏང་མི་ཕལ་པ་གིས་ ག་དེམ་ཅིག་མགྱོགས་རུང་ ཉིམ་རེ་
ལུ་འབུམ་མདའ་ཚད་མ་

ཤོག་གྲངས་ལྔ་དང་དྲུག་ལས་བརྒལ་བྲིས་མི་ཚུགསཔ་ཨིན་རུང་

དགེ་བཤེས་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་ པོད་ཀ་པ་འདི་ ཞལ་ལས་འཇམ་དཔལ་མཚན་
བརྒྱད་ཀྱི་ཞལ་འདོན་གནང་བཞིན་དུ་ དུས་རྒྱུན་ཉིནམ་རེ་ལུ་ཤོག་གྲངས་བཅུ་བཞི་རེ་བྲིསཝ་
མ་ཚད་

དུས་བཟང་རྣམས་སུ་

པའི་རྒྱུ་མཚན་ལུ་བརྟེན་

ཤོག་གྲངས་བཅོ་ལྔ་རེ་བྲིས་ཏེ་ལེགས་པར་མཇུག་བསྡུས་

འབུམ་བྲིས་མ་འདི་ལུ་གཞན་དང་མ་འདྲ་བའི་བྱིན་རླབས་ཡོདཔ་

སློབ་དཔོན་ལུང་བསྟན་རྒྱ་མཚོ།
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སྦེ་བརྩིཝ་ཨིན་པས།

༦)

སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་ཀྱི་སྐུ་རྟེན་རྡོ་ལྷ།

སྦུག་གི་གཙུག་ལག་ཁང་གི་ཟུར་བཅུ་གཉིས་ མཐར་བསྐོར་ཏེ་བདེ་གཤེགས་སོ་ལྔ། སྨན་བླ་

མཆེད་བརྒྱད། གནས་བརྟན་བཅུ་དྲུག། སྒྲོལ་མ་ཉེར་གཅིག། གུ་རུ་མཚན་བརྒྱད། སྒྲོལ་མ་
འཇིགས་པ་བརྒྱད་སྐྱོབ། ཚེ་ལྷ་རྣམ་གསུམ། རིགས་གསུམ་མགོན་པོ། གྲུབ་ཆེན་བརྒྱད་ཅུ།

རྗེ་འབངས་ཉེར་ལྔ། བཀའ་བརྒྱུད་གསེར་ཕྲེང་སོགས་ རྡོ་ནག་ལུ་བརྐོས་པའི་སངས་རྒྱས་
བྱང་སེམས་ཀྱི་སྐུ་རྟེན་བསྡོམས་ སུམ་བརྒྱ་ཙམ་གྱི་རྟེན་ཁྱད་པར་ཅན་ སྔ་ན་མེད་པ་ཚུ་ སྡེ་
སྲིད་གསུམ་པ་ཆོས་རྒྱལ་མི་འགྱུར་བརྟན་པ་མཆོག་གིས་ སྤྱི་ལོ་༡༦༧༡ རབ་བྱུང་༡༡ པའི་

ལྕགས་ཕག་ལོར་ བཞེངས་བཞེངསམ་ཨིན་པས། རྡོ་ནག་འབུར་དུ་རྐོ་མི་ཡང་ བལ་པོའི་
བཟོ་བོ་ཚུ་ཨིན་པས།

༧)

མ་ཎི་དུང་འཁོར།

རྫོང་གི་སྒོ་བར་ནང་ལུ་ཡོད་པའི་དུང་འཁོར་ཚུ་

རིག་གཞུང་སློབ་གྲྭའི་དབུ་འཛིན་རིམ་བྱོན་༣

པ་བླམ་ནོར་བུ་དབང་ཕྱུག་མཆོག་གིས་ བཙུགས་གནང་ནུག་ དེ་ལས་ རྫོང་གི་དབུ་རྩེའི་
མདུན་ཕྱོགས་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་གི་གཡས་གཡོན་ལུ་དུང་འཁོར་གཉིས་ཡོད་མི་དེ་
ལས་ཨཔ་ཉི་མ་ཚེ་རིང་གིས་བཙུགས་ནུག།

༨)

བར་སྦིས་ས་

རྒྱལ་ཆེན་རིགས་བཞི་དང་སྲིད་པ་འཁོར་ལོའི་ལྡེབ་བྲིས།

དབུ་རྩེ་གི་ཀ་སྤུངས་ནང་

འཕགས་ལམ་ཡན་ལག་བརྒྱད་མཚོན་བྱེད་ཀྱི་ཀ་བ་བརྒྱད་དང་

རྒྱལ་ཆེན་རིགས་བཞི་དང་སྲིད་པ་འཁོར་ལོ་ ངང་མཚོ་རལ་གྲི་ མཐུན་པ་སྤུན་བཞི་རྣམ་བཅུ་
དབང་ལྡན་ལ་སོགས་པའི་ལྡེབ་བྲིས་ཡོད།
དུས་ཡུན་རིངམོ་ཡར་སོང་ནི་དེ་གིས་

རྒྱལ་ཆེན་རིགས་བཞིའི་ལྡེབ་བྲིས་ཀྱི་མཚོན་ཚུ་

ཚོན་གྱི་བཀྲགས་མདངས་གསལ་ཏོག་ཏོ་མེད་པར་

འགྲིབ་འགྱོཝ་ལས་ བར་སྐབས་ཅིག་ལུ་ ཚོན་གསརཔ་སྒྲོན་ནི་གི་དཔའ་བཅམ་སྟེ་ རྒྱལ་
ཆེན་རིགས་བཞི་ལས་གཉིས་ཀྱི་ཚོན་སྒྲོན་ཚརཝ་ད་ལུ་
ཉམས་དོགས་དང་

གཞུང་ཞབས་ལས་

བྱིན་རླབས་

དང་ཕུ་གི་ཚོན་བྱིན་རླབས་ཅན་ལུ་མ་དཀྲོགས་པར་ཨ་རྟག་ཧ་ལུགས་

སེམས་རྟོགས་ཁ་རྫོང་གི་ཆགས་རབས།

བཞག་ནིའི་ཐུགས་བཞེད་གནང་སྟེ་

45

ཚོན་གསརཔ་སྒྲོན་མ་བཅུག་པར་བཀག་བསྡམས་

གནང་ནི་དེ་གིས་ རྒྱལ་ཆེན་རིགས་བཞི་ལས་ གཉིས་ལུ་ཚོན་གསརཔ་མ་སྒྲོན་པ་ལུས་ཏེ་
ཡོད།

ཅ)
༡)

རྫོང་ནང་གི་ཁང་མིག།
ཞབས་དྲུང་གཟིམ་ཅུང་།

དབུ་རྩེའི་ཤར་ཁ་ཐུག་ལུ་

ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེའི་གཟིམ་ཅུང་ཡོད།

རིན་པོ་ཆེ་ཁོ་རང་་རྫོང་བཞེངས་པའི་སྐབས་ལས་རང་
བཞུགས་ནི་གི་ཐུགས་བཞེད་གནང་སྟེ་
གནང་གནངམ་ཨིན་རུང་
ལས་

ཁོ་རང་གཏན་འཇགས་

དེ་ནང་

ལོགས་སུ་སྦེ་དབུ་རྩེ་ལུ་གཟིམ་ཅུང་གཅིག་རྐྱབ་

རྫོང་བཞེངས་གྲུབ་ཞིནམ་ལས་

ཡར་ངོའི་ཟླ་ལྟར་འཕེལ་ཏེ་

མ་གཞི་ཞབས་དྲུང་

བསྟན་པའི་འགྲོ་དོན་གྱི་ཕྲིན་

འཛིན་སྐྱོང་གི་མངའ་ཐང་རྒྱལ་ཁབ་མཐའ་དབུས་མེད་

པར་ ཁྱབ་སྤེལ་གཏང་ནི་གི་ཐུགས་བཞེད་གནང་སྟེ་ སྤུངས་ཐང་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་རྫོང་ཆེན་
བཞེངས་ནིའི་

ཐུགས་ཐག་བཅདཔ་བཞིན་དུ་

སྤུངས་ཐང་ཁ་ལུ་བྱོན་ཏེ་

བྱ་ལ་ལས་ཀྱི་

འཁོར་ལོ་ རྫོང་ཆེན་གཉིས་པ་གནམ་ལོ་མེ་གླང་ ཟླཝ་ ༨ པའི་ཚེས་༨ སྤྱི་ལོ་༡༦༣༧ ལོ་
ལུ་བཞེངས་ནི་འགོ་བཙུགས་ནུག། དེ་ཁར་བྱོན་ཞིནམ་ལས་ སེམས་རྟོགས་ཁ་རྫོང་ནང་ལུ་
ལོག་སྟེ་ཡུན་རིངམོ་སྦེ་བཞུགས་པའི་ལོ་རྒྱུས་མིན་འདུག།

ཞབས་དྲུང་གཟིམ་ཅུང་འདི་ མགོན་ཁང་གི་ཐོག་ཁར་ཡོདཔ་ལས་ ཤུལ་ལས་གཞུང་ཞབས་
ཀྱིས་

དེ་ནང་ལུ་མི་ག་ཡང་བཙུགས་མ་ཆོགཔ་སྦེ་

བཀའ་གནངམ་ལས་བརྟེན་

ནངས་པ་ ཞབས་དྲུང་གི་སྐུ་འདྲ་མི་ཚད་མ་གཅིག་བཙུགས་ཏེ་ཡོད།

ད་རེས་

དེ་ཡང་ མི་དབང་རྒྱལ་སྲས་དྲགོས་གེ་སར་རྣམ་རྒྱལ་དབང་ཕྱུག་དང་ མི་དབང་རྒྱལ་བཙུན་
ཨ་ཞེ་ཚེ་རིང་དབྱངས་སྒྲོན་མཆོག་ཟུང་ནས་

མི་དབང་མངའ་བདག་གསེར་ཕྲེང་བཞི་པ་

དཔལ་འཇིགས་མེད་སེང་གེ་དབང་ཕྱུག་མཆོག་ དགུང་ལོ་ ༤༧ བཞེས་པའི་འཁྲུངས་སྐར་
དུས་སྟོན་དང་འབྲེལ་

སྐུ་ཚེ་ཞབས་པད་བརྟན་ཅིང་ འགྲོ་དོན་ཕྲིས་རྒྱས་པའི་ཐུགས་སྨོན་

རྣམ་དཀར་མཆོད་སྤྲིན་གྱི་རྟེན་དུ་

སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་གྱི་མཎྜལ་ངོ་བོ་གཅིག་འདུས་
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སློབ་དཔོན་ལུང་བསྟན་རྒྱ་མཚོ།

ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་འདྲ་མི་ཚད་མ་གཅིག་ཕུལ་མི་འདི་

ཉིན་གྲངས་དག་པ་ཅིག་གི་

ཆོས་རྫོང་ནང་གི་ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེའི་གཟིམ་ཅུང་གི་དོན་ལུ་

གནང་དགོཔ་འབད་བཀའ་

ཤུལ་ལས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༠༠ ལོ་ལུ་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་གསང་ཟབ་
ཕེབས་ཏེ་ མི་དབང་རྒྱལ་སྲས་དྲགོས་གེ་སར་རྣམ་རྒྱལ་དབང་ཕྱུག་མཆོག་ བྱོན་ཏེ་བཙུགས་
གནང་གནངམ་ཨིན་པས།

༢)	སྲས་འཇམ་དཔལ་རྡོ་རྗེའི་གཟིམ་ཅུང་།
དབུ་རྩེའི་ལྷོ་ཁ་ཐུག་

ཞབས་དྲུང་གཟིམ་ཅུང་གི་གདོང་སྐོར་རྐྱབ་ཏེ་

གདུང་སྲས་འཇམ་

དཔལ་རྡོ་རྗེ་སྐུ་འཁྲུངས་ས་དང་ ཁོ་རང་བཞུགས་སའི་གཟིམ་ཅུང་ཅིག་ཡོད། སྲས་འཇམ་
དཔལ་རྡོ་རྗེ་མཆོག་ ལྕགས་ལུག་ལོ་ལུ་སེམས་རྫོང་འདི་བཞེངས་ཏེ་ རབ་གནས་གནང་ཚར་
བའི་ཤུལ་ལས་སྐུ་འཁྲུངས་ནུག།

༣)

སྒྲུབ་ཁང་།

དབུ་རྩེ་ནང་ལུ་ ཞབས་དྲུང་གཟིམ་ཅུང་དང་ སྲས་འཇམ་དཔལ་རྡོ་རྗེའི་གཟིམ་ཅུང་གཉིས་
ཀྱི་གཡས་གཡོན་ལུ་

ད་རུང་ཁང་མིག་ལྔ་དེ་ཅིག་ཡོད་མི་ཡང་

ཐུགས་དམ་འབའ་ཞིག་

གནང་ནི་གི་དོན་ལུ་སྦེ་བཟོ་བཟོཝ་ཨིནམ་ལས་ ཐུགས་དམ་ནང་བཞུགས་མི་ཚུ་ ཕྱི་མི་དང་

ཕྱག་ཞུ་མི་ཚུ་གིས་ གསོལ་ཚོགས་ཀྱི་རིགས་དྲངསམ་ད་ མི་མཇལ་ནི་དོན་ལུ་ གཟིམ་ཅུང་
རེ་རེ་ནང་ སྦུག་སྒོ་རེ་རེ་བཏོན་ཏེ་འདུག། དབུ་རྩེ་ལུ་ཡོངས་བསྡོམས་ཁང་མིག་བདུན་དེ་ཅིག་

ཡོད། ད་རེས་ནངས་པ་ཁང་མིག་ལ་ལོ་ཅིག་ནང་ དཔེ་ཆ་ཚུ་དང་ ལ་ལོ་ཅིག་ནང་ མ་ཎི་
ལག་འཁོར་ལ་སོགས་པའི་ཆོས་ཆས་ཚུ་བཙུགས་ཏེ་ཡོདཔ་མ་གཏོགས་
སྲོལ་མིན་འདུག།

༤)

མི་ཚུ་སྡོད་ནི་གི་

མཇལ་ཕྲད་ཁང་།

འོག་ཐོག་འདུ་ཁང་གི་ཐད་འཕྲང་སྟེ་ ཞབས་དྲུང་གི་གཟིམ་ཅུང་གི་གདོང་ཁར་ མི་བརྒྱ་ལྷག་
ཙམ་ཅིག་ཤོང་བའི་ས་སྟོང་ཁོངས་ཡངས་དྲགས་ཅིག་ཡོད། འདི་ཧེ་མ་ ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་
ཆེ་བཞུགས་པའི་གནས་སྐབས་ནང་ ཕྱག་ཞུ་མི་དང་དད་པས་འདུས་པའི་སློབ་མ་གྲྭ་བཙུན་ཅི་

སེམས་རྟོགས་ཁ་རྫོང་གི་ཆགས་རབས།
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རིགས་ཚུ་ལུ་་དབང་ལུང་ཁྲིད་གསུམ་གནང་ས་དང་

ཕྱི་ཁ་ལས་སྐུ་མགྲོན་ཚུ་བྱོནམ་ད་ལུ་

མཇལ་འཕྲད་གནང་ནིའི་དོན་ལུ་སྦེ་བཟོ་བཟོཝ་བཟུམ་འདུག།

༥)

འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་གཟིམ་ཅུང་།

རྫོང་གི་བར་འཁྱམས་ཀྱི་ཤར་ཁ་ཐུག་ལུ་ཡོད་པའི་ ཟུར་གྱི་ཁང་མིག་འདི་ ཀྲོང་གསར་དཔོན་

སློབ་འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་གཟིམ་ཅུང་ཨིན་པས། སྤྱི་ལོ་ ༡༨༨༡ ལོ་ལུ་ གོང་ས་ཨོ་

རྒྱན་དབང་ཕྱུག་མཆོག་དགུང་ལོ་ ༢༠ བཞེསཔ་ད་ལུ་ ཀྲོང་གསར་དཔོན་སློབ་འཇིགས་
མེད་རྣམ་རྒྱལ་མཆོག་ གཟིམ་ཅུང་འདི་ནང་རང་ཞིང་ཕེབས་ནུག། གཟིམ་ཅུང་འདི་ནང་ལུ་
ཀྲོང་གསར་དཔོན་སློབ་ཀྱི་བཞུགས་ཁྲི་ ད་ལྟོ་ཡང་མཇལ་ནི་ཡོད། བཤད་རྒྱུན་ལྟར་དུ་འབད་
བ་ཅིན་ ཀྲོང་གསར་དཔོན་སློབ་འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་མཆོག་ཡོངས་བསྡོམས་ལོ་ངོ་ ༡༣
དེ་ཅིག་གི་རིང་བཞུགས་པའི་ལོ་རྒྱུས་འདུག།

སྡེ་སྲིད་ལས་དགོངསམ་ཞུས་ཞིནམ་ལས་

མང་ཤོས་རང་རྫོང་འདི་ནང་ལུ་བཞུགས་ནུག། གོང་ས་ཨོ་རྒྱན་དབང་ཕྱུག་མཆོག་གཟིམ་ཅུང་
འདི་ནང་ལུ་ཟླཝ་ ༡༣ དང་འབྲུག་རྒྱལ་གཉིས་པ་འཇིགས་མེད་དབང་ཕྱུག་ཡང་ཞག་ ༡༣

དེ་ཅིག་བཞུགས་པའི་ལོ་རྒྱུས་འདུག། གཟིམ་ཅུང་འདི་ ཧེ་མ་ཞབས་དྲུང་གི་སྐབས་ལུ་མིན་
པ་

ཤུལ་ལས་ཆོས་རྒྱལ་མི་འགྱུར་བརྟན་པ་གིས་རྫོང་ཉམས་གསོ་དང་འཁྱམས་རྒྱ་བསྐྱེད་

གཏང་པའི་སྐབས་བཞེངས་བཞེངསམ་བཟུམ་འདུག།

༦)

སྒོར་བར་ན།

ཕྱི་ཁ་ལས་རྫོང་གི་ནང་ན་འཛུལཝ་དང་ སྒོ་བར་ནང་གི་གཡས་གཡོན་གཉིས་ནང་ལུ་ ད་ལྟོ་

དུང་འཁོར་མ་ཎི་བཞི་བཙུགས་ཏེ་ཡོད་མི་གི་ས་གོ་འདི་ ཧེ་མ་རྫོང་འདི་ དགྲ་རྫོང་སྦེ་ལག་
ལེན་འཐབ་སྟེ་ཡོདཔ་ད་ དགྲ་བྱང་འཕྱད་ཚུ་

ག་དེམ་ཅིག་འབད་སྒོ་ར་སྒོའི་ནང་ན་འཛུལ་

འོང་པ་ཅིན་ སྒོ་ར་སྒོ་ལས་བརྒལ་ཏེ་ རྫོང་གི་དབུ་རྩེའི་ནང་ན་འཛུལ་མི་བཅུག་ནི་གི་དོན་ལུ་
སྒོ་ར་སྲུང་རྒྱབཔ་ཚུ་སྡོད་ནི་གི་དོན་ལུ་ བཟོ་བཟོཝ་སྦེ་བཤདཔ་ཨིན་པས།
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ཆ)

རྫོང་ནང་བཞུགས་པའི་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ།
༡)

༢)

སློབ་དཔོན་ལུང་བསྟན་རྒྱ་མཚོ།

ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ།

ཡོངས་འཛིན་ལྷ་དབང་བློ་གྲོས།

༣)	སྲས་འཇམ་དཔལ་རྡོ་རྗེ།
༤)

ཆོས་རྗེ་མི་ཕམ་ཚེ་དབང་བསྟན་འཛིན།

༦)

རྒྱལ་སྲས་བསྟན་འཛིན་རབ་རྒྱས།

༥)

༧)
༨)

༩)

༡༠)
༡༡)

༡༢)

ཆོས་རྒྱལ་མི་འགྱུར་བརྟན་པ།

ཞབས་དྲུང་འཇིགས་མེད་གྲགས་པ།
ཞབས་དྲུང་འཇིགས་མེད་ནོར་བུ།

ཀྲོང་གསར་དཔོན་སློབ་འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ།
གོང་ས་ཨུ་རྒྱན་དབང་ཕྱུག།

འབྲུག་རྒྱལ་གཉིས་པ་འཇིགས་མེད་དབང་ཕྱུག།

རིག་གཞུང་སློབ་གྲྭའི་དབུ་འཛིན་རིམ་བྱོན་༼སྐྱབས་རྗེ་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་
པོ་ཆེ་གིས་དབུ་གཙོས་པའི་བླམ་རྒྱལ་བ་ཉི་མ་ བླམ་ནོར་བུ་དབང་ཕྱུག་
སློབ་དཔོན་མགོན་པོ་བསྟན་འཛིན་ བླམ་ཆོས་སྐྱོང་དྲགོས་བླམ་གསང་

༡༣)

སྔགས༽

མཁན་དམ་པ་བརྩོན་འགྲུས།

མ་གཞི་གསང་ཟབ་ཆོས་རྫོང་འདི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ན་ལུ་ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་

རྫོང་གཅིག་འབད་ནི་འདེ་གིས་ སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་གྲངས་ལས་འདས་པ་
རྫོང་འདི་ནང་ལུ་བྱོན་ཏི་ བྱིན་གྱིས་བརླབས་གནང་ནུག།

ཇ)

རྫོང་གི་ཉམས་གསོ།

ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་ཁོ་ར་རྫོང་འདི་ནང་ལུ་བཞུགས་པའི་སྐབས་ སྤྱི་ལོ་༡༦༣༤ ཤིང་ཁྱི་ལོ་
ལུ་ རྫོང་དེ་ཚར་གཅིག་ བོད་པའི་རྒོལ་དམག་ཚུ་གིས་ གསང་དམག་བཙུགས་ཏེ་ དབང་
བཙོང་གི་ཐོག་ལས་རྫོང་གི་ཁང་མིག་གཅིག་ནང་འཛུལ་སྡོདཔ་ད་

ཆོས་སྐྱོང་སྡེ་བརྒྱད་ཀྱི་ཆོ་

འཕྲུལ་གིས་ དགྲ་སྡེ་མ་རུངས་པའི་ཚོགས་ཀྱི་མེ་མདའི་རྫས་ལུ་ གློ་བུར་དུ་མེ་བཤེད་དེ་ མེ་

སེམས་རྟོགས་ཁ་རྫོང་གི་ཆགས་རབས།
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དྲག་ཏུ་འབར་བའི་ཤུགས་ཀྱིས་ འབྲུག་སྒྲ་ལས་ལྷག་པའི་འུར་སྒྲ་གིས་ ས་ཐམས་ཅད་གཡོ་
ཞིང་དགྲ་སྡེ་མ་རུངས་པའི་ཚོགས་རྣམས་
བཏང་ནུག་

སྐད་ཅིག་ལུ་ཐོག་བརྡིབས་ཏེ་མིང་མེད་དུ་བརླག་

དེའི་ཕྱོགས་གཏོགས་ལ་ལོ་ཅིག་

ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་གིས་

བཏངམ་ཨིན་པས་ཟེར་ འདྲོག་སྟེ་འབྱོལ་སོང་ནུག།

མཐུ་བཏང་

ཡིག་ཆ་ཚུ་ལས་ སྡེ་སྲིད་༣ པ་ ཆོས་རྒྱལ་མི་འགྱུར་བརྟན་པ་གིས་རྫོང་བཞེངས་ཏེ་མི་ལོ་༤༠

གི་ཤུལ་ལས་ སྤྱི་ལོ་༡༦༧༡ རབ་བྱུང་༡༡ པའི་ལྕགས་ཕོ་ལོར རྫོང་གི་བར་འཁྱམས་ཀྱི་
ཉམས་གསོ་ཞུཝ་དང་འབྲེལ་བར་འཁྱམས་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་རྒྱ་སྐྱེད་མཛད་དེ་
དབུ་རྩེ་ཕྱོགས་བཞི་ལས་གློ་བུར་བཏོན་ཏེ་
རབ་གནས་གནང་པར་

ཤིང་ཆ་ཚུ་སོར་

རྡོ་ནག་གི་རྡོ་ལྷ་ཚུ་ཡང་བཞེངས་ཞིནམ་ལས་

རྒྱལ་སྲས་བསྟན་འཛིན་རབ་རྒྱས་གདན་འདྲེན་ཞུས་པའི་ལོ་རྒྱུས་

ལྟར་ རབ་གནས་གནངམ་ད་ཡང་ གནམ་ཧོན་མོའི་ནང་ལས་འབྲུག་སྒྲ་ལྡིར་ ས་ཡོམ་རྐྱབ།
མེ་ཏོག་གི་ཆར་བབས་ རྡོ་ལྷ་ཚུ་ལས་བདུད་རྩི་བབས་ ལྷག་པར་དུ་ཡང་ དབུ་རྩེའི་གཡས་
ཁ་ཐུག་ལུ་ཡོད་པའི་རྡོ་རྗེ་འཆང་གི་རྡོ་ལྷ་ཚུ་ལས་

གཞན་དང་མ་འདྲ་བའི་ལྟས་བཟང་པོ་

བྱུངམ་ལ་སོགས་པའི་ཡ་མཚན་ཅན་གྱི་རྟགས་མཚན་ལེ་ཤ་བྱུང་ནུག་

ལོ་རྒྱུས་འདི་ཙམ་

ཅིག་ལས་ ཁྱིམ་ཐོག་རྡིབས་འགྱོ་མི་འདི་ དབུ་རྩེ་དང་བར་འཁྱམས་གཉིས་ག་ཅི་ཨིན་ན་ཁ་
གསལ་མེད་པའིཁར་

ཆོས་རྒྱལ་མི་འགྱུར་བརྟན་པ་མཆོག་གིས་

ཉམས་གསོ་ཞུ་མི་འདི་

ཤིང་ཁྱི་ལོར་ཁྱིམ་ཐོག་བརྡིབས་མི་འདི་ཉམས་གསོ་ཨིན་མིན་གྱི་ཁ་གསལ་མིན་འདུག་ གལ་

སྲིད་ཁྱིམ་ཐོག་རྡིབས་ཞིནམ་ལས་ ལྕགས་ཕོ་ལོ་ལུ་རྐྱངམ་ཅིག་ཉམས་གསོ་ཞུ་ཞུཝ་ཨིན་པ་
ཅིན་ མི་ལོ་༣༧ གི་རིང་ཉམས་གསོ་ག་ནི་ཡང་མ་ཞུ་བར་ ལུས་སོངམ་བཟུམ་འདུག།

དེ་གི་ཤུལ་ལས་ མི་ལོ་༣༤༠ འགྱོཝ་ད་ རབ་བྱུང་༡༦ པའི་ལྕགས་ཁྱི་ལོའམ་ སྤྱི་ལོ་༡༩༧༠
ལོ་ལུ་བྱང་ཁ་ཐུག་གི་འཁྱམས་ཀྱི་ཟུར་ཆེན་གྱི་རྩིགཔ་ལོགས་ཅིག་
གྱིས་

ཆར་ཆུ་འབོལ་བའི་རྐྱེན་

རྩིགཔ་འོག་ལས་རུས་ཆུད་བྱུང་སྟེ་ཨ་ཙི་ཅིག་རལ་སོང་མི་འདི་

ཤུལ་ལས་འབྲུག་

གཞུང་གིས་ཉམས་གསོ་སྔར་ཇི་བཞིན་སྐྱོན་མེད་དུ་གནང་ནུག། སྤྱི་ལོ་༡༦༣༡-༢༠༠༣ ཚུན་

འདས་པའི་ལོ་ངོ་༣༧༢ ཀྱི་ནང་འཁོད་ གསང་སྔགས་ཟབ་དོན་རྫོང་གི་དབུ་རྩེ་དེ་ལུ་ ད་ལྟོ་
ཚུན་

ཧེ་མ་ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་གྱིས་ག་བཞེངས་མི་འདི་ལུ་འབྱུང་བ་བཞི་དང་

མིའི་གནོད་རྐྱེན་ག་ནི་ཡང་མ་བྱུང་མས།

50

དེ་གི་ཤུལ་ལས་

བཀའ་བློན་བགྲེསཔ་རྒྱ་ཕག་རྡོ་རྗེ་གིས་

སློབ་དཔོན་ལུང་བསྟན་རྒྱ་མཚོ།

དབུ་རྩེའི་མཐའ་བསྐོར་ཏེ་ཡོད་

པའི་ རྡོ་ལྷ་ཚུ་གདོང་ཁར་མ་ཎི་ལག་འཁོར་ཚུ་ཡང་བཙུགས་ཏེ་ ལོ་ངོ་དག་པ་ཅིག་གི་ཧེ་མ་
ཚུན་ཚོད་རང་ ཡོད་མི་འདི་ ཤུལ་ལས་མ་ཎི་འགྱིརཝ་ད་ རྡོ་ལྷ་ཚུ་མེདཔ་ཤོར་ཏེ་བྱིན་རླབས་
ཉམས་ནིའི་ཉེན་ཁ་ཡོདཔ་དགོངས་ཏེ་ གཞུང་གིས་མ་ཎི་ལག་འཁོར་ཚུ་དབུ་རྩེའི་ཞབས་དྲུང་

གཟིམ་ཅུང་ནང་སྤོ་སྟེ་ཡོདཔ་ལས་ ད་རེས་ནངས་པར་ རྡོ་ལྷ་ཚུ་མ་གཏོགས་ མ་ཎི་ལག་
འཁོར་ཚུ་མེདཔ་ཨིན།
སྤྱི་ལོ་༢༠༠༢

ལོ་ལུ་

ཐིམ་ཕུ་རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གི་འོག་ལུ་

ཚོགས་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་རྫོང་གི་དབུ་རྩེའི་ཤིང་ཆས་ཚུ་སོར་ནི་དང་

རྫོང་ཉམས་བཅོས་ལས་

འཁྱམས་ཀྱི་རྩེ་ཐོག་གི་

ཤིང་ཆས་ཚུ་སོར་ཏེ་ འཁྱམས་ཀྱི་ཁྱིམ་ཐོག་རྒྱ་བསྐྱེད་གཏང་ནི་དང་གཅིག་ཁར་ འཁྱམས་ཀྱི་
ཟུར་བཞི་ལུ་ ཏོག་རེ་རེ་བཀལ་ནིའི་ལཱ་དངོས་གཞི་འགོ་བཙུགས་གནང་ཡི། ཉམས་གསོའི་

ལཱ་འདི་ཚུ་ འགོ་བཙུགས་ཏེ་ སྤྱི་ཚེས་༡༦-༠༡-༢༠༠༣ གྱི་ཉིན་མ་ རྫོང་གི་གསེར་ཏོག་མར་

ཕབ་ད་ལུ་ ཏོག་གཟུངས་བཙུགས་ས་ལས་ གནམ་ལྕགས་རྡོ་རྗེ་ཕ་ལམ་རྡོ་རྗེ་གཅིག་དང་

གཏེར་ཕུག་གཉིས་ རྒྱ་བཟོའི་སྟོན་པའི་སྐུ་འདྲ་གཉིས་ གུ་རུའི་སྐུ་འདྲ་གཅིག་ རྡོ་རྗེ་ཕག་

མོའི་སྐུ་འདྲ་གཅིག་ སྒྲོལ་མ་གཅིག་ ཚེ་དཔག་མེད་གཅིག་ སྐུ་རུས་གཅིག་ལུ་ཧཱུཾ་ཡིག་
འབུར་གཟུགས་སུ་རང་བྱོན་འབད་མི་གཅིག་

ཤེལ་ཕྲེང་དཀར་པོ་གཅིག་ཐོནམ་མ་ཚད་

ཏོག་ནང་ལས་ཡང་རྡོ་རྗེ་འཆང་གི་སྐུ་འདྲ་གཅིག་ཡང་ཐོན་ནུག་

འདི་ཚུ་ག་ར་གསེར་ཏོག་

ཉམས་གསོ་ཞུ་ཚར་ཞིནམ་ལས་ ལོག་སྟེ་རང་ཏོག་གཟུངས་སྦེ་བཙུགས་ནི་ཨིན་པས། འདི་
ལུ་བལྟ་བ་ཅིན་

རྟེན་གྱི་གཙོ་བོ་སྟོན་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་འདྲ་ནང་ལུ་ནང་རྟེན་བསམ་གྱིས་

མི་ཁྱབ་པ་ཡོདཔ་བཤད་མ་དགོསཔ་ཨིན་པས། འདི་འབད་བ་ལས་གསང་ཟབ་ཆོས་རྫོང་འདི་
ཤིན་ཏུ་ནས་ཀྱང་ བྱིན་རླབས་ཆེ་བའི་རྫོང་ཅིག་ཨིན་ནོ།།

ཉ)

རྫོང་ལུ་འཇིགས་པ་ཆེན་པོ་བྱུང་བའི་དོགས་གཞི།

ཤིང་ཁྱི་ལོ་ལུ་ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་གསང་ཟབ་ཆོས་རྫོང་ནང་བཞུགས་པའི་སྐབས་

ཉམས་

ཆགས་བྱུང་བྱུངམ་ཨིནམ་ལས་ མ་གཞི་ཁོ་རང་གིས་རང་ སྤུངས་ཐང་རྫོང་མ་བཞེངས་པའི་

ཧེ་མ་ ཉམས་གསོ་ཞུ་བའི་སྐོར་ ཁ་གསལ་ག་ཏེ་ཡང་མེད་རུང་ ཉམས་གསོ་འདི་ཞབས་

སེམས་རྟོགས་ཁ་རྫོང་གི་ཆགས་རབས།

དྲུང་ཁོ་རང་གིས་རང་གནང་གནངམ་བཟུམ་མཐོང་མས།

རིང་ཉམས་གསོ་མ་ཞུ་བར་མི་ལུས་ཟེར་མནོ་གཏང་མས།

དེ་སྦེ་མིན་པ་ཅིན་མི་ལོ་༣༧
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གྱི་

དེ་འབདཝ་ལས་ཆོས་རྒྱལ་མི་འགྱུར་བརྟན་པ་གིས་ ཉམས་གསོ་ཞུ་མི་འདི་ ཧེ་མ་ཞབས་
དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་བཞུགས་པའི་སྐབས་ ཉམས་ཆག་ཤོ ར་མིའི་ཉམས་གསོ་མིན་པ་ དེའི་ཤུལ་
ལས་ཉམས་ཆག་བྱུངམ་འོང་ནི་ཨིན་པས།
བཏོན་ཏེ་

དེ་ཡང་དབུ་རྩེའི་ཕྱོགས་གསུམ་ལས་གློ་བུར་

སྤྱན་རས་གཟིགས་དང་སྟོན་པ་མགོན་པོ་ལྕམ་དྲལ་གསུམ་གྱི་ལྷ་ཁང་ཡང་ཤུལ་

ལས་ཆོས་རྗེ་མི་འགྱུར་བརྟན་པའི་སྐབས་བཞེངས་པའི་ལོ་རྒྱུས་དང་ ནང་རྟེན་ཇོ་བོ་དང་སྤྱན་
རས་གཟིགས་མགོན་པོ་ལྕམ་དྲལ་གསུམ་ཡང་
ལོ་རྒྱུས་ཐོན་ཐངས་ལུ་བལྟ་བ་ཅིན་

ཆོས་རྒྱལ་མི་འགྱུར་བརྟན་པ་གིས་ཞུ་བའི་

ཡང་ཅིན་ལོ་རྒྱུས་རང་མི་བདེན་ནི་དང་

ཡང་ཅིན་

གཙུག་ལག་ཁང་འདི་ལུ་ ཞབས་དྲུང་གིས་ཉམས་གསོ་ཞུ་བའི་ཤུལ་ལས་ ད་རུང་ལོག་སྟེ་
ཉམས་ཆགས་སྦོམ་སྦེ་རང་བྱུང་མི་འདི་ལུ་ ད་རུང་ཧེ་མ་ག་ཨིནམ་སྦེ་ཉམས་གསོ་ཞུ་སྟེ་ནང་
རྟེན་ཚུ་ཡང་གསར་བཞེངས་འབད་འབདཝ་མེན་ན་སྙམ་པ་དང་ ཆོས་རྒྱལ་མི་འགྱུར་བརྟན་
པ་གིས་ཉམས་གསོ་ཞུས་པའི་ལོ་རྒྱུས་མ་བདེནམ་མི་སྲིད་ དེ་འབདཝ་ལས་ ཉམས་ཆག་

བྱུང་བའི་སྐོར་ ཁ་གསལ་མེད་རུང་ ཉམས་ཆག་ཐེངས་གཉིས་པའི་ཉམས་གསོ་ཆོས་རྒྱལ་མི་
འགྱུར་བརྟན་པ་གིས་ ཧེ་མ་ག་ཨིན་མི་སྦེ་ཞུ་ཞུཝ་མིན་ནམ་སྙམ་པ་དང་ དེ་མིན་པ་ཅིན་ཧེ་

མ་ལས་ཟུར་བཅུ་གཉིས་ཡོད་མི་འདི་ཤུལ་ལས་འབུར་བཏོན་ཏེ་ཟུར་བཅུ་གཉིས་བཟོ་བའི་ལོ་
རྒྱུས་ཐོན་དགོས་དོན་མེད་པའི་གུ་

རྒྱལ་སྲས་བསྟན་འཛིན་རབ་རྒྱས་ཀྱི་རྣམ་ཐར་ནང་ལས་

རྟེན་དང་བརྟེན་པ་གཉིས་ཆ་ལེགས་པར་ཆོས་རྒྱལ་མི་འགྱུར་བསྟན་པ་གིས་བཞེངས་པའི་ལོ་
རྒྱུས་ཐོན་དགོས་དོན་ཡང་མིན་འདུག།

དེ་འབདཝ་ལས་

ཞབས་དྲུང་དང་ཆོས་རྒྱལ་མི་

འགྱུར་བརྟན་པ་རྣམ་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ རྫོང་འདི་ལུ་ཉམས་ཆག་སྦོམ་ཞུགས་པར་སྣང་།

དེ་མ་ཚད་ ཞབས་དྲུང་གི་གཟིམ་ཅུང་དང་ སྲས་འཇམ་དཔལ་རྡོ་རྗེ་གཉིས་ཀྱི་གཟིམ་ཅུང་
འདི་

ད་ལྟོ་མགོན་ཁང་དང་ སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་ལྷ་ཁང་གཉིས་ཀྱི་ལྟག་ལུ་ཡོདཔ་ལས་

འདི་གཉིས་ཡང་

ཤུལ་ལས་བརྐྱབས་དགོཔ་ཨིནམ་ལས་

འདི་ནི་ཧེ་མ་ཞབས་དྲུང་གི་

སྐབས་ལས་རང་ཡོདཔ་ཨིན་པས། གལ་སྲིད་ ཧེ་མ་དབུ་རྩེའི་གློ་བུར་འདི་མེད་པ་ཅིན་ ཇི་
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སྐད་དུ་གཙང་མཁན་ཆེན་གྱིས་ཞལ་ནས་

སློབ་དཔོན་ལུང་བསྟན་རྒྱ་མཚོ།

རིམ་པར་གཙུག་ལག་ཁང་ལུ་ཟུར་བཅུ་གཉིས་

འཁྱམས་དང་བཅས་ལེགས་པར་གྲུབ་པའི་རབ་གནས་དགའ་སྟོན་ལ་བླ་མ་ལྷ་དབང་བློ་གྲོས་

ཡང་གདན་འདྲེན་མཉམ་དུ་མཛད་ཟེར་གསུངས་དོ ་ བཟུམ་ཞབས་དྲུང་གིས་བཞེངས་མི་

གཙུག་ལག་ཁང་ལུ་ཟུར་བཅུ་གཉིས་མེད་པར་ཐལ་བའི་གནོད་པ་དངོས་སུ་ཕོག་ནི་ཨིན་མས།
དེ་ལས་ད་རུང་ སྤྱི་ལོ་༡༦༣༡ ལོ་ལུ་ རྫོང་བཞེངས་ཚར་བའི་སྐབས་ ནང་རྟེན་མེད་པའི་ཕྱིའི་

སྤགས་ཀོ་རྐྱངམ་ཅིག་གི་དོན་ལུ་ ཡོངས་འཛིན་མཁས་དབང་ལྷ་དབང་བློ་གྲོས་གདན་དྲངས་

ཏེ་ རབ་གནས་རྒྱས་པར་གནང་གནངམ་བཟུམ་ཨིན་པ་ལ་འདི་ནི་མི་སྲིད་དོ། སེམས་རྟོགས་
ཁ་རྫོང་འདི་རྫོང་གཞི་དང་པ་ཨིནམ་མ་ཚད་ རྫོང་སྦོམ་གཅིག་ཨིནམ་ལས་འདིའི་རབ་གནས་
མཛད་པའི་སྐབས་ལྷ་ཁང་ཚུ་ནང་ལུ་རྟེན་གང་རུང་རེ་རེ་ངེས་པར་དུ་འོང་དགོཔ་ཨིན།

ཨིན་རུང་འདི་བཟུམ་གྱི་ལོ་རྒྱུས་ཐོ་བཀོད་འབད་འབདཝ་མ་མཇལཝ་ལས་ ཁ་གསལ་ཞུ་མ་
ཚུགས་རུང་

ཤུལ་ལས་ཀྱི་མཁས་པ་ཚུ་གིས་ཞིབ་འཚོལ་མཐིལ་ཕྱིན་གནང་ནིའི་ས་བོན་ལུ་

དམིགས་ཏེ་བཞག་ཡོད།

ཏ)
༡)

རྫོང་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུལ།
བླ་མའི་གཟིམ་ཅུང་དང་སྒྲུབ་ཁང་།

གཙུག་ལག་ཁང་གི་དབུ་རྩེ་ལུ་

ཞབས་དྲུང་དང་སྲས་འཇམ་དཔལ་རྡོ་རྗེ་གཉིས་ཀྱི་གཟིམ་

ཅུང་དང་ དེ་ལས་སྒྲུབ་ཁང་སྦེ་བེད་སྤྱོད་བཏང་ནུག་ འཁྱམས་ཀྱི་བར་ཐོག་གི་ཁང་མིག་ཚུ་
ནང་མཆོད་བཤམས་ཀྱི་སྟེགས་ཤུལ་ཚུ་ ད་ལྟོ་ཡང་ཡོད་མི་ལུ་ལྟཝ་ད་ ཞབས་དྲུང་ཁོ་རའི་

དད་དམ་ཅན་གྱི་སློབ་མ་ཚུ་ ཕྱག་དཔེ་གཟིགས་ས་དང་ རྒྱུན་དུ་དཀོན་མཆོག་ལུ་ཕྱག་དང་
མཆོད་པ་ཕུལ་ས་དང་ དགེ་འདུན་གྱི་གཙུག་སྡེ་སྦེ་ཡང་བེད་སྤྱོད་བཏང་ནུག།

༢)

དགྲ་རྫོང་།

རྫོང་གི་བར་འཁྱམས་ཀྱི་ཐོག་ཁར་

འཕྱད་མདའ་བརྐྱབ་ནིའི་དགྲ་ཆས་

ཆས་དང་ སྒྱོགས་རྡོ་ཚུ་དང་འོག་ཐོག་ལུ་མདའ་དང་གཞུ་
མཚོན་ཆའི་རིགས་དང་

སྒྱོགས་འཕྲུལ་ཅ་

དེ་ལས་ཀྲིང་ཀ་ལ་སོགས་པའི་

དམག་གི་སྐབས་སུ་འཚོ་བ་སྦྱར་ནིའི་དོན་ལུ་གསོག་འཇོག་འབད་

སེམས་རྟོགས་ཁ་རྫོང་གི་ཆགས་རབས།
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བའི་ལྷག་མ་ནོར་གྱི་རྭ་བོ་དང་རུ་ཏོ་ ཀོཝ་གི་ཤུལ་ཚུ་དངོས་སུ་སྦེ་མཐོང་ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་སྦོ་
ལོགས་ཁའི་རྒས་ཤོསམ་ཚུ་གིས་སླབ་ནི་འདུག།

བར་འཁྱམས་ཀྱི་ཐད་ཕྲང་སྟེ་འོག་ཐོག་ལུ་

རྫོང་སྲུངཔ་དྲག་པོའི་དམག་མི་ཚུ་གིས་ མེ་མདའི་ཚ་དཔག་སའི་སྒོ་ཅུང་ལེ་ཤ་ཡོདཔ་མ་ཚད་
ནང་ན་ལས་ཆུ་སྒོ་ཚུན་དམག་མི་ཚུ་ཕར་དང་ཚུར་འགྱོ་ནིའི་དོན་ལུ་

ལམ་སྦོམ་སྦེ་རང་ཡོད།

འདི་བཟུམ་སྦེ་ཤུལ་ལས་ཀྱི་སྡེ་སྲིད་ཚུ་གི་སྐབས་ལུ་ཡང་ དགྲ་རྫོང་སྦེ་རང་ ལག་ལེན་འཐབ་
ནུག།

༣)

མཛོད་ཁང་།

དེ་གི་ཤུལ་ལས་ བརྒྱུད་འཛིན་གྱི་རྒྱལ་རབས་གཉིས་པའི་སྐབས་ལས་ རྫོང་གི་འཁྱམས་ཀྱི་
བར་ཐོག་ལུ་

མི་སེར་ལས་ཁྲལ་བསྡུ་ལེན་འབད་བའི་འབྱུ་རེད་ལ་སོགས་པ་བླུགས་སའི་

མཛོད་ཁང་སྦེ་ འབྱུ་མཛོད་ཁང་མིག་ཀ་རྟགས་༡༣ ཚུན་བཟོ་སྟེ་ དེ་ནང་འབྲུ་སྣ་གི་རིགས་
ཚུ་གསོག་འཇོག་སྦེ་བཞགཔ་ཨིན་པས།

འབྱུ་མཛོད་བདག་འཛིན་འཐབ་ནིའི་དོན་ལུ་

གཞུང་ལས་ རྫོང་དཔོན་གཅིག་ཡང་ བསྐོས་སྲོལ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། འབྲུག་གཞུང་ལས་
གཉེར་ཆེན་བསྐོ་ནི་གི་སྲིད་བྱུས་མཇུག་མ་བསྡུ་ཚུན་

རྫོང་དེ་ནང་གི་རྫོང་དཔོན་ཡང་ རིམ་

པར་བསྐོས་ནུག་ དེ་བཟུམ་སྦེ་འབྱུ་མཛོད་དེ་ཡང་ སྤྱི་ལོ་༡༩༥༣ ལོའམ་ཆུ་སྦྲུལ་ལོར་མཇུག་
བསྡུ་ནུག།

༤)

ཧེ་མ་

རྟག་རང་

རིག་གཞུང་སློབ་གྲྭ།

སེམས་རྟོགས་ཁ་རྫོང་བཞེངས་པའི་སྐབས་ལས་རང་ཉི་མ་རྫོང་བཞེངས་
ཕྱག་ཆེན་ཆོས་དྲུག་སོགས་

གསང་སྔགས་ཀྱི་ཆོས་འཁོར་

ཕྱི་རུ་ཨ་

རྒྱུན་མ་ཆད་པར་

བསྐོར་བའི་རྟེན་འབྲེལ་གྱིས་ འབྲུག་གི་གནམ་བསྐོས་མི་ཡི་དབང་ཕྱུག་ཆོས་རྒྱལ་གསུམ་པ་
འཇིགས་མེད་རྡོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག་མཆོག་གིས་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མི་སྡེ་དཔལ་འབྱོར་གོང་འཕེལ་གྱི་
འཆར་གཞི་བརྩམས་ཞིནམ་ལས་ རབ་བྱུང་ ༡༡ པའི་ལྕགས་བྱིའམ་ སྤྱི་ལོ་ ༡༩༦༡ ལོའི་

སྤྱི་ཟླ་ ༧ པའི་ སྤྱི་ཚེས་ ༡༦ གམ་ ལྕགས་གླང་ལོའི་རང་ཟླ་ ༦ པའི་ཚེས་ ༤ ལུ་

སྐྱབས་རྗེ་དིལ་གོ་མཁྱེན་རྩེ་རིན་པོ་ཆེའི་དབུ་འཁྲིད་ཀྱི་ཐོག་ དབང་འདུས་ལུ་ རང་ལུགས་
ནང་པའི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་ལྷབ་སའི་གཙུག་ལག་ལྟེ་བ་སྦེ་བཙུགས་གནང་སྟེ་

ལོ་འདིའི་

སློབ་དཔོན་ལུང་བསྟན་རྒྱ་མཚོ།
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ཟླ ༨ པའི་ཚེས་ ༡༥ ལུ་རྫོང་འདི་ནང་ལུ་སྤོ་བཤུད་འབད་འབདཝ་ཨིན་མས། སྤྱི་ལོ་༡༩༩༧
ཚུན་ནང་པའི་རིག་གཞུང་སློབ་གྲྭའི་སློབ་སྦྱོང་ཁང་ནང་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གི་ཉལ་ཁྱིམ་སྦེ་ བེད་
སྤྱོད་བཏང་སྟེ་བཞག་ནུག།

སྤྱི་ལོ་ ༡༩༩༧ ལོ་ལུ་ རྫོང་འདི་ གཞུང་གྲྭ་ཚང་གིས་རྩིས་བཞེས་ཏེ་ ད་རེས་ནངས་པ་རྫོང་

འདི་ནང་ལུ་ སྐྱབས་རྗེ་ རྗེ་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་ ཁྲི་རབས་ ༧༠ པའི་དབུ་ཁྲིད་ཀྱི་འོག་ལུ་
དགེ་འདུན་གྱི་སྡེ་བཙུགས་ཏེ་ཡོདཔ་མ་ཚད་དགེ་འདུན་གྲྭ་ཚང་གི་གཞི་རིམ་སློབ་གྲྭ་ཡང་
བཙུགས་ཏེ་ཡོད།

ཐ)
༡)

རྫོང་གི་བཀོད་རྣམ་ལུ་འགྱུར་བ།
སྒོ་ར་སྒོ་བསྒྱུར་བཅོས།

ཧེ་མ་ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་གིས་ བཞེངས་པའི་རྫོང་གི་ བར་འཁྱམས་ཀྱི་བཀོད་པ་ལུ་ ཤུལ་
ལས་དུས་བསྟུན་གྱི་འགྱུར་བ་ ཅུང་ཟད་རེ་སོང་ནུག། ངག་རྒྱུན་ལུ་སླབ་སྲོལ་ལྟར་འབད་བ་

ཅིན་ ད་ལྟོ་རྫོང་གི་འཛུལ་སྒོ་འདི་ ལྷོ་ཁ་ཐུག་རྡོ་གཅལ་ལས་སྦེ་ ནང་ན་འཛུལ་ནི་ཡོད་མི་

འདི་ ཧེ་མ་གསང་སྒོ་ཆུང་ཀུ་ཅིག་ལས་བརྒལ་མེདཔ་ཨིན་པས། སྤྱི་ལོ་༡༩༡༠ ལོ་ལུ་བཏབ་
པའི་རྫོང་གི་པར་ལུ་བལྟ་བ་ཅིན་ ད་ལྟའི་རྫོང་གི་འཛུལ་སྒོ་དེ་ ཆུང་ཀུ་ཅིག་ལས་མིན་འདུག།
འདི་ལུ་ལྟ་རུང་སྒོ་ར་སྒོ་ངོ་མ་འདི་ཤར་ཁ་ཐུག་ལས་རང་ཡོདཔ་ཨིན་པས།
རྫོང་སྦོམ་ཅིག་ལུ་འཛུལ་སྒོ་ཆུང་ཀུ་ཅིག་འོང་མི་སྲིད།

འདི་མིན་པ་ཅིན་

ཧེ་མའི་འཛུལ་སྒོ་ངོ་མ་འདི་ ཞབས་དྲུང་ཁོ་རའི་གཟིམ་ཅུང་གི་ཐད་འཕྲང་སྟེ་ ཤར་ཁ་ཐུག་
ལུ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།

རྫོང་ནང་འགྱོ་སའི་གཞུང་ལམ་དེ་ཡང་ ད་ལྟོ་རྫོང་གི་འོག་ལུ་ཡོད་མི་

ནགས་ཚལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཡིག་ཚང་ཡོད་ས་ལས་ཨིན་མས།
རེས་ནངས་པ་ཡང་མཐོང་ནི་ཡོད།

གཞུང་ལམ་གྱི་ཤུལ་དེ་

ཧེ་མ་རྫོང་གི་ལྷ་དར་གཅིག་ཡང་

ཡིག་ཚང་ཡོད་ས་ལུ་ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་འདུག།

ད་

ད་ལྟོའི་ནགས་ཚལ་

སེམས་རྟོགས་ཁ་རྫོང་གི་ཆགས་རབས།

ཤུལ་ལས་

རྫོང་གི་ཤར་ཁ་ཐུག་ཡོད་པའི་མ་སྒོ་དེ་བསུབས་ཏེ་
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རྫོང་གི་ལྷོ་ཁ་ཐུག་ལུ་ཡོད་

པའི་གསང་སྒོ་དེ་ འཛུལ་སྒོ་ངོ་མ་བཟོ་ནུག། ད་རེས་ནངས་པ་ཤར་སྒོ་ལུ་འགྱོ་སའི་འགྲོ་ལམ་
གྱི་ཤུལ་ཅིག་ལས་བརྒལ་
འཁྱམས་ལས་

ཤར་སྒོ་དེའི་ཤུལ་རང་མེདཔ་ཨིན་རུང་

ཤར་ཁ་ཐུག་གི་བར་

མར་འོག་ཐོག་ལུ་འགྱོ་སའི་ལམ་ཡོད་མི་ནང་ན་ལས་མར་ལྟ་འགྱོཝ་ད་ལུ་

འཁྱམས་ཀྱི་འོག་ཐོག་ལུ་ ཧེ་མ་གི་སྒོ་ར་སྒོའི་ཀ་ཆེན་ད་ལྟོ་ཡང་དངོས་སུ་སྦེ་མཐོང་ནི་ཡོད།

༢)

ཚོགས་ཁང་གསརཔ།

ཤུལ་ལས་འཛུལ་སྒོ་འདི་ ལྷོ་ཁ་ཐུག་ལས་བཏོན་ཏེ་ རྫོང་གི་ཤར་ཁ་ཐུག་ལུ་ཡོད་པའི་འཛུལ་
སྒོ་འདི་ བསུབས་ཏེ་འཛུལ་སྒོ་ཡོད་ས་ལུ་ ཚོགས་ཁང་གསརཔ་བཞེངས་ཏེ་ འཛུལ་སྒོའི་

ཤུལ་ཚམ་ཡང་མཐོང་ནི་མེདཔ་བཟོ་སྟེ་ཡོད། དེ་འབདཝ་ལས་ ཤར་ཁ་ཐུག་གི་ཚོགས་ཁང་
དེ་ ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེའི་སྐབས་བཞེངས་བཞེངསམ་མེན་པ་ ཤུལ་ལས་རྒྱ་སྐྱེད་བཏང་སྟེ་
བཟོ་བཟོཝ་ཨིན་པས།
༣)

རྟ་ཁྱིམ་ཐོག་གཉིས་མ།

ཧེ་མའི་རྫོང་གི་པར་རྙིངམ་ཚུ་ལུ་བལྟ་བ་ཅིན་

རྫོང་གི་གདོང་ཁར་

ཁྱིམ་ཐོག་གཉིས་སྦེ་མི་

ཅིག་ཡོད་མི་འདི་ གཙོ་བོ་རང་ རྫོང་དཔོན་ཚུ་གི་རྟ་བཞག་ས་ཨིནམ་ལས་ ཁྱིམ་དེའི་མིང་

ཡང་རྟ་ཁྱིམ་ཟེར་སླབ་ཨིན་པས། ཤུལ་ལས་འབདཝ་ད་ ཕྱི་ཁ་ལས་འོང་མི་མགྱོནམོ་ཚུ་སྡོད་
ས་སྦེ་བེད་སྤྱོད་བཏང་ནུག། དེ་མ་ཚད་ རྫོང་གི་གདོང་ཁ་ལུ་ད་ལྟོ་རིག་གཞུང་སློབ་གྲྭའི་ཐུན་

ཁང་ཡོད་ས་ལུ་
པས།

རྫོང་དཔོན་གྱི་མཆོད་གཞི་ཨ་རིང་ཞིང་ལེབ་དག་པ་ཅིག་ཡང་ཡོདཔ་ཨིན་

འདི་ཚུ་ག་ར་རྫོང་དཔོན་བསྐོས་ནི་གི་སྲིད་བྱུས་མཇུག་བསྡུ་ཞིདམ་ལས་

ལུས་ཏེ་ ཤུལ་ལས་དེ་ནང་ལུ་རིག་གཞུང་སློབ་གྲྭའི་ཁྱིམ་བརྐྱབས་ནུག།
༤)

ཞིང་སྟོང་

སྣུམ་འཁོར་ལམ་གསར་བཏོན།

སྣུམ་འཁོར་ལམ་དེ་ཡང་ ༡༩༨༤ ལོ་ལུ་ འགོ་དང་པ་བཏོན་བཏོནམ་ཨིན་པས། དེ་གི་ཧེ་མ་

སྣུམ་འཁོར་ལམ་ ད་ལྟོའི་སྣུམ་འཁོར་གཞུང་ལམ་ལས་ ནགས་ཚལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཡིག་
ཚང་ཚུན་མ་གཏོགས་མེདཔ་ཨིན་པས།

ཤུལ་ལས་

རྒྱ་གར་གཞུང་གི་སྲིད་བློན་ཞིང་

སློབ་དཔོན་ལུང་བསྟན་རྒྱ་མཚོ།
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གཤེགས་ རཱཇཱིཔགྷནྡྷི་ མཆོག་འབྲུག་ལུ་ཆིབས་བསྐྱོད་གནངམ་ད་ལུ་གསང་ཟབ་ཆོས་རྫོང་
ལུ་

འབྱོན་ནིའི་ལས་རིམ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་སྣུམ་འཁོར་ལམ་གུ་

རྩི་གནག་འགོ་ཐོག་དང་པ་

གཞུང་ཞབས་ཀྱིས་བཏང་གནང་ནུག། དེ་འབདཝ་ད་ལུ་ སྲིད་བློན་མཆོག་གསང་ཟབ་ཆོས་
རྫོང་མཇལ་བར་བྱོན་མ་ཚུགས་པས།

༥)

འཁྱམས་ཀྱི་ཁང་མིག་གསར་བཞེངས།

ཧེ་མ་ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེའི་སྐབས་ལུ་

བར་འཁྱམས་ཀྱི་འོག་ཐོག་ལུ་ཁང་མིག་བཟོཝ་མ་

གཏོགས་ སྟེང་ཐོག་ལུ་དགུང་གི་ཐོག་བཀབ་བཞགཔ་རྐྱངམ་ཅིག་ལས་ དེའི་ནང་ན་ མི་

སྡོད་བཏུབ་པའི་ཁང་མིག་ག་ནི་ཡང་མེདཔ་ཨིན་པས། འཁྱམས་ཀྱི་སྟེང་ཐོག་གི་ཁང་མིག་ཚུ་
ཤུལ་ལས་ སྤྱི་ལོ་༡༩༦༡ ལོ་ལུ་རིག་གཞུང་སློབ་གྲྭ་འགོ་བཙུགས་ཞིནམ་ལས་ སློབ་ཕྲུག་
ཚུ་གིས་རང་སོའི་སྡོད་ས་རེ་རེ་གཉིས་རེ་བཟོས་ཏེ་ ཤུལ་ལས་གཞུང་གིས་མི་སྡོད་བཏུབ་པའི་
ཁང་མིག་ལེ་ཤ་བཟོ་གནང་ནུག།

ཀྲོང་གསར་དཔོན་སློབ་འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་གཟིམ་ཅུང་ཡང་ ཤུལ་ལས་བར་འཁྱམས་
རྒྱ་བསྐྱེད་གནངམ་ད་ལུ་བཞེངས་བཞེངསཔ་ཨིན་པས།

འཁྱམས་རྒྱ་བསྐྱེད་དང་ཉམས་

གསོ་ཞུ་བའི་ ལོ་རྒྱུས་ཚུ་ལུ་བལྟ་བ་ཅིན་ ཀྲོང་གསར་དཔོན་སློབ་འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་
གཟིམ་ཅུང་འདི་ ཆོས་རྒྱལ་མི་འགྱུར་བརྟན་པའི་སྐབས་ལུ་ བཞེངས་ཡོདཔ་བཟུམ་མཐོང་
ཨིན་མས།

༦)

རྫོང་གི་ཐོག་བཀབ་བརྗེ་སོར།

རིག་གཞུང་སློབ་གྲྭ་རྫོང་ནང་ལུ་འགོ་བཙུགསཔ་ད་ལུ་ གསང་ཟབ་ཆོས་རྫོང་གི་ཐོག་འདི་ཤིང་
ལེབ་ཀྱི་ཐོག་བཀབ་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། ཤུལ་ལས་ སྤྱི་ལོ་༡༩༦༦ ལོ་དེའི་དགུན་ལུ་ཤིང་
ལེབ་ཚུ་སོར་ཏེ་ལྕགས་ཤོག་གི་ཐོག་འགོ་དང་པ་བཀབ་ནུག།

སེམས་རྟོགས་ཁ་རྫོང་གི་ཆགས་རབས།

ད)
༡)
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རྫོང་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན།
ལྟ་རྫོང་།

རྫོང་གི་ལྟག་ལས་མི་ཀྲར་༥༠༠ དེ་ཅིག་གི་ས་ཁར་ སྒང་ཏོག་གུ་རྫོང་ཆགས་པའི་ཤུལ་ཅིག་
ཡོད་མི་དེ་ ལྟ་རྫོང་ཨིན་ཟེརཝ་མ་གཏོགས་ ལོ་རྒྱུས་ཁ་གསལ་བྲིས་བྲིསཝ་དང་ ངག་རྒྱུན་

གསལ་ཏོག་ཏོ་སླབ་མི་ཡང་མིན་འདུག། ཨིན་རུང་ད་ལྟོ་རིག་གཞུང་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭའི་སློབ་

ཁང་གི་ལྟག་གི་སྤོག་ཏོ་གུ་ དར་ཤིང་འཕྱར་སའི་སྒང་ཏོག་འདི་གུ་ ལྟ་རྫོང་གི་ཤུལ་སྦེ་ངོས་
བཟུང་འབད་དེ་ཡོད་མི་དེ་ལུ་

༢)

རྩིགཔ་རྙིངམ་གི་ཤུལ་ཚུ་ད་ལྟོ་ཡང་མཐོང་ནི་ཡོདཔ་ཨིན།

བྱེ་མའི་རྫོང་།

སེམས་རྟོགས་ཁ་རྫོང་གི་ལྟག་ལུ་ ལྷོ་ནུབ་མཚམས་ཀྱི་སྤོག་ཏོ་གུ་ བླམ་ཁག་ལྔཔོ་གིས་ བྱེ་

མའི་རྫོང་ཟེར་མི་ཅིག་ བརྐྱབས་པའི་ལོ་རྒྱུས་དེ་ལུ་ བདེན་ཁུངས་ཅན་གྱི་རྟགས་མཚན་ག་
ཅི་ཡང་མི་འདུག། ཨིན་རུང་ ཁྱིམ་ཆུང་ཀུ་གཅིག་གི་ཤུལ་ཡོད་མི་ལུ་ལྟ་བ་ཅིན་ ཁོང་ཆ་ཁྱབ་

ལུ་ གསང་ཟབ་ཆོས་རྫོང་དང་འཕྱདཔ་ད་ལུ་ སྦ་སྒོར་ཆུང་ཀུ་ཅིག་ལས་བརྒལ་མེདཔ་ལས་
ཞབས་དྲུང་ཁོངས་གཏོགས་ཆ་ཁྱབ་ཀྱིས་ སྐྱོན་བཏགས་ཏེ་ བྱེ་མའི་རྫོང་ཟེར་ སྙིང་པོ་མེད་
པའི་དོན་ལུ་ བཏགས་བཏགསཔ་ཨིནམ་འོང་ནི་བཟུམ་འདུག།

༣)

མེ་སྒྱོགས་འཕང་ས།

རྫོང་གི་ལྷོ་ཁ་ཐུག་

ད་ལྟོ་བློན་པོ་ཨོམ་པྲདྷན་གྱི་གཟིམ་ཅུང་གི་གདོང་ཁའི་ཐང་དེ་ནང་ལུ་

ཞབས་དྲུང་གི་རྒོལ་བ་གཙོ་ཅན་བླམ་དཔལ་ལྡན་གྱིས་

སྒྱོགས་རྡོ་འཕང་བཏང་ས་སྦེ་ངོས་

འཛིན་འབདཝ་ཨིན་པས། འདི་ནང་ལུ་ ལོ་ངོ་དག་པ་ཅིག་གི་ཧེ་མ་ཚུན་ སྒྱོགས་རྡོ་ལེ་ཤ་
སྤུངས་བཞག་ཡོདཔ་མཐོང་ནི་ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་འདུག།

༤)

ཆུ་རྫོང་དང་ཆུ་ལམ།

རྫོང་གི་གཡས་ཁ་ཐུག་མི་ཀྲར་༡༠༠

གྲྭའི་ཐུན་ཁང་གི་འོག་ལུ་གཤོང་ནང་

ལྷག་ཙམ་ཅིག་གི་ས་ཁར་ཡོད་པའི་རིག་གཞུང་སློབ་

སྟོང་ཕུ་ཤིང་སྦོམ་ཅིག་གི་རྩ་བར་

ཆུ་མིག་དང་ཁྱིམ་
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ཤུལ་ཡོད་མི་དེ་ཁར་

ཆུ་རྫོང་ཨིན་ཟེར་སྡོད་བཏུབ་ཡོད་པའི་

སློབ་དཔོན་ལུང་བསྟན་རྒྱ་མཚོ།

རྩིག་ཁྱིམ་གྲུབ་བཞི་མ་ཐོག་

ཚད་གཉིས་འབད་མི་ཅིག་ སྤྱི་ལོ་ ༡༩༥༡ ལོ་ཚུན་ཚད་རང་ ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་སྦོ་ལོགས་
ཁར་གྱི་མི་རྒས་ཤོས་ཚུ་གིས་བཤད་ནི་འདུག། ཆུ་རྫོང་འདི་གཙོ་བོ་རང་ ཆུ་སྲུང་པ་སྡོད་སའི་
ཁྱིམ་ཨིན་པས། ཤུལ་ལས་འཐུང་ཆུ་གཞན་ཁ་ལས་བཏོན་ཞིནམ་ལས་ ཁྲོན་ཆུ་བེད་སྤྱོད་མ་
བཏང་བར་བཞག་ཞིནམ་ལས་ཚུར་

ཆུ་རྫོང་ཡང་བདག་འཛིན་འཐབ་མི་མེད་པར་ཉམས་

སོངམ་ཨིན་པས།

ཧེ་མ་ཞབས་དྲུང་ལུ་ངལ་མ་རངས་པའི་

ཕྱོགས་ཕྱོགས་ཀྱི་བླ་མ་དང་དཔོན་རིགས་ཚུ་གིས་

འཕྲལ་འཕྲལ་རང་ཞབས་དྲུང་གི་ཁོངས་གཏོགས་ཚུ་ལུ་

འཕྲོག་བཅོམ་འབད་བ་གིས་མ་དོ་

བ་ བརྡུང་བསད་ལ་སོགས་པའི་ བྱ་སྤྱོད་ངན་པ་ཡང་འབད་དོ་ཡོདཔ་ཨིནམ་ལས་ ཆུ་ལེན་

སའི་ལམ་ཡང་ རྫོང་གི་འོག་ཐོག་ལས་གསང་སྒོ་བཏོན་ཏེ་ སའི་དོང་ནང་ལས་འགྱོ་དོ་ཡོདཔ་
ཨིན་པས། རྫོང་བཞེངས་ཚར་ཞིནམ་ལས་ཡང་ ཆུ་མིག་དེ་ལས་ ལེན་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།
ཆུ་སྒོ་འདི་ ད་རེས་ནངས་པ་བསུབས་ཏེ་མེད་རུང་ རྩིགཔ་གི་ཤུལ་མཐོང་ནི་ཡོདཔ་མ་ཚད་
ཆུ་མིག་གི་རྩིགཔ་ཤུལ་ ད་ལྟོ་ཡང་མཐོང་ནི་ཡོད།

༥)

དུར་ཁྲོད།

དེ་བཟུམ་སྦེ་ རྫོང་གི་གདོང་ཁར་གཡས་ཁ་ཐུག་ ད་ལྟོ་རིག་གཞུང་སློབ་གྲྭའི་ཐབ་ཚང་ཡོད་

ས་ལུ་ དུར་ཁྲོད་བཅགས་གནང་བའི་ལོ་རྒྱུས་ཡོད་རུང་ ད་རེས་ནངས་པར་ དུར་ཁྲོད་ཀྱི་
ཤུལ་རང་མེདཔ་ཨིན། རིག་གཞུང་སློབ་གྲྭ་འགོ་བཙུགས་ཞིནམ་ལས་ དུར་ཁྲོད་འདི་རྫོང་གི་

གཡོན་ཁ་ཐུག་ད་ལྟོ་སྟོང་ཕུ་ཤིང་སྦོམ་ཡོད་ས་ལུ་སྤོ་ནུག། ད་རེས་ནངས་པ་སྣུམ་འཁོར་ལམ་
བཏོན་ཞིནམ་ལས་ དེའི་ཤུལ་ཡང་མི་མཐོང་ངོ།

༦)

མཆོད་རྟེན་རྐང་གཉིས་མའམ་རྟ་འབབ་མཆོད་རྟེན།

གཞུང་ལམ་དང་སེམས་རྟོགས་ཁ་རྫོང་ལུ་འགྱོ་སའི་ ལམ་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ལུ་ ད་ལྟོ་ཡང་
མཇལ་ནི་ཡོད་པའི་མཆོད་རྟེན་འདི་

ཧེ་མ་ལས་རང་ཡོདཔ་ཨིན་པས།

མཆོད་རྟེན་འདི་གི་སྦུག་གི་རྐང་གཉིསམ་གི་སྒོ་འདི་བསུབས་ཏེ་

ད་རེས་ནངས་པ་

རྐང་གཉིས་མའི་བཟོ་བལྟ་

སེམས་རྟོགས་ཁ་རྫོང་གི་ཆགས་རབས།

མིན་པ་མཆོད་རྟེན་གྲུ་བཞི་བཟུམ་སྦེ་མཇལ་ནི་ཡོད།
འབབ་ཀྱི་མཆོད་རྟེན་ཨིནམ་ལས་

ཧེ་མ་འབད་བ་ཅིན་མཆོད་རྟེན་
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རྟ་

མཆོད་རྟེན་ཡོད་སར་ལྷོདཔ་ཅིག་རྟ་ལས་འབབ་སྟེ་སྒྲིག་

ལམ་གྱི་ཚུལ་བཟུང་སྟེ་ འགྱོ་དགོཔ་ཨིན་པས།

ན)
༡)

རྫོང་གི་མིང་གི་རྣམ་གྲངས།
སྲིན་མོ་རྡོ་ཁ།

རྫོང་འདི་ལུ་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་མ་འདྲཝ་ ལེ་ཤ་ཡོད་པའི་ནང་ལས་ དང་པ་རང་ སྲིན་མོ་རྡོ་
ཁ་རྫོང་ཟེར་མི་འདི་

ཧེ་མ་ཐིམ་ཕུ་ལུང་པའི་གཡུས་ཚན་འདི་ནང་ལུ་

སྲིན་མོ་འདྲོག་སི་སི་

ཅིག་གིས་ མི་དང་སེམས་ཅན་ག་ར་ལུ་གནོད་འཚུབས་བསྐྱེལ་ཏེ་ དགའཝ་སྐྱིདཔ་མེདཔ་
བཟོ་བའི་ཁར་ མི་ཡང་ཧ་ལམ་ཟ་ཚརཝ་ལས་ ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་གིས་ སྲིན་མོ་བཏུལཝ་

ད་ སྲིན་མོ་དེ་ རྡོ་ཕ་ཝང་ཅིག་ནང་ཐིམ་སོངམ་ལས་ དེ་ཁར་རྫོང་བཞེངས་ནི་འདི་གིས་ རྫོང་
གི་མིང་ལུ་སྲིན་མོ་རྡོ་ཁ་རྫོང་ཟེར་བཏགས་ཡི་ཟེར་སླབ་སྲོལ་འདུག།

༢)

སྲིན་མོ་ལྟོ་ཁ།

སྲིན་མོ་ལྟོ་ཁ་ཟེར་མི་འདི་ཡང་ ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་གིས་ ས་གནས་འདི་ཁ་ལུ་ སྲིན་མོ་
དམ་ལ་བཏགས་པའི་ལོ་རྒྱུས་མིན་པ་

རྫོང་བཞེངས་སའི་ས་ཆགས་ཀྱི་བཟོ་དབྱིབས་དེ་

ཐག་རིང་ས་ལས་ལྟཝ་ད་ལུ་ སྲིན་མོ་གན་རྐྱལ་སྦེ་ཉལ་དོ་བཟུམ་མའི་ བཟོ་དབྱིབས་འདྲ་
བའི་རྡོ་གཅིག་ཡོད་པའི་ ལྟོ་བའམ་ཕོཝ་གུ་རང་ རྫོང་བཞེངསམ་ལས་ སྲིན་མོ་ལྟོ་ཁ་རྫོང་
ཟེར་ སླབ་པའི་ལོ་རྒྱུས་འདུག།

༣)

གསུམ་མདོ་ཁ།

སླབ་ཐངས་གཅིག་ལུ་

གསུམ་མདོ་ཁ་ཟེར་མི་འདི་

རྫོང་དེ་ཤར་ཝང་སྤ་གསུམ་གྱི་ལམ་

གསུམ་འཛོམས་སའི་སྦུག་ལུ་ རྫོང་བཞེངསམ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ རྫོང་གི་མིང་ཡང་གསུམ་མདོ་
ཁ་རྫོང་ཟེར་སླབ་ཨིནམ་སྦེ་བཤད་ནུག།

༤)

སེམས་རྟོགས་ཁ།

སློབ་དཔོན་ལུང་བསྟན་རྒྱ་མཚོ།
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སེམས་རྟོགས་ཁ་ཟེར་མི་འདི་ ཧེ་མ་སླབ་སྲོལ་མེད་རུང་ སྤྱི་ལོ་༡༩༦༡ ལས་རྫོང་དེ་ནང་
གཞུང་གིས་ རིག་གཞུང་སློབ་གྲྭ་ཅིག་ གཞི་བཙུགས་མཛད་གནང་ཞིནམ་ལས་ སེམས་

རྟོགས་ཁ་རྫོང་ཟེར་ སླབ་སྲོལ་དར་མི་དེ་ མིང་དེའི་ངེས་ཚིག་བཟུམ་སྦེ་རིག་གཞུང་སློབ་གྲྭའི་

དབུ་འཛིན་རིམ་བྱོན་གཉིས་པ་ རིན་པོ་ཆེ་རྒྱལ་དབང་ཉི་མ་གིས་ ཇི་སྐད་དུཿ སེམས་ཀྱི་
གནས་ལུགས་ཇི་བཞིན་རྟོགས་པའི་གནས།

།མི་འགྱུར་རྡོ་རྗེ་བྲག་རིས་བརྩེགས་པའི་ཁ།

།རྒྱུ་འབྲས་ཐེག་པ་གསང་བ་ཟབ་མོ་ཀུན། །མ་ནོར་བསྟན་པ་ཆོས་ཀྱི་རྫོང་དུ་གྲགས། །ཞེས་
པ་ལྟར་སེམས་རྟོགས་ཁ་ཟེར་
འཇམ་པ་

ཁ་ལས་སླབ་པའི་སྐབས་

ཐ་སྙད་འཇའ་ཆི་ཆི་མཐོང་བ་སོགས་

བརྗོད་བདེ་བ་དང་དོན་གོ་བར་

དགོས་པ་ལེ་ཤ་ཅིག་ལུ་དགོངས་ཏེ་

བཏགས་པའི་ཐ་སྙད་དེ་ ད་རེས་ནངས་པ་ས་ལུ་སེམས་རྟོགས་ཁ་དང་རྫོང་ལུ་ས་ཆགས་ལས་
རྟ་དྲངས་ཏེ་ སེམས་རྟོགས་ཁ་རྫོང་ཟེར་ དར་ཁྱབ་ཆེ་སྟེ་ག་ར་ལུ་ཡོངས་གྲགས་ཡར་སོངམ་
མ་ཚད་

རིག་གཞུང་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭ་འདི་ཡང་

སེམས་རྟོགས་ཁ་ལུ་ཡོད་ནི་འདི་གིས་

སེམས་རྟོགས་ཁ་སློབ་གྲྭ་ཟེར་སླབ་སྲོལ་དར་ཡོདཔ་ཨིན།

༥)

གསང་སྔགས་ཟབ་དོན་ཕོ་བྲང་།

གསང་སྔགས་ཟབ་དོན་ཕོ་བྲང་ངམ་རྫོང་ཟེར་མི་ཡང་ སླབ་སྲོལ་ཁག་གཉིས་འདུག་ དེ་ཡང་

ལ་ལུ་གིས་འབད་བ་ཅིན་ ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་གིས་ རྫོང་གི་རྨང་གཞི་བཙུགས་པའི་སྐབས་

དགྲ་སྡེ་གཞན་ཚུ་གིས་མ་ཤེསཔ་སྦེ་ གསང་བའི་ཐོག་ལས་བཞེངས་ནི་གི་དོན་ལས་ ཕྱི་ཁ་
ལས་སྦ་ལེབ་བསྒོར་ཞིན་ན་ རྫོང་བཞེངས་ནི་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ གཞན་གྱིས་ཤེས་ཤེས་བར་
ན་རྫོང་ཧ་ལམ་བཞེངས་ཚར་ནི་དེ་གིས་
ནུག།

གསང་ཟབ་རྫོང་ཟེར་སླབ་སླབ་ཨིནམ་སྦེ་བཤད་

དེ་ལས་ངག་རྒྱུན་གཅིག་ལས་འབད་བ་ཅིན་ ཕྱི་ཁ་ལས་སྦ་ལེབ་བསྒོར་ཞིནམ་ལས་ ནང་ན་

ལུ་གསང་བའི་ཐོག་ལས་རྫོང་བཞེངས་སྟེ་དབུ་རྩེ་ཡང་བསྒྲུབ་རནམ་ད་ལུ་ རྒོལ་བ་མ་རུངས་
པ་བླ་མ་ཁག་ལྔ་པའི་རྗེས་འབྲངས་པ་ཚུ་གིས་ ཞབས་དྲུང་གིས་བྱིས་པའི་རྩེད་མོ་ སྦ་ལེབ་
ཀྱི་རྫོང་འདི་ ཐལ་བར་བརླག་གོ་ཟེར་ མཐུ་རྐྱབ་ད་ སྦ་ལེབ་ཚུ་རླུང་མ་གིས་ཚར་གཅིག་ལུ་
འབག་སྟེ་

ནང་ན་གི་རྫོང་དབུ་རྩེ་དང་བཅསཔ་སྦེ་བསྒྲུབས་ཏེ་ཡོད་མི་

སྐྱ་ཏེག་ཏེག་སྦེ་

སེམས་རྟོགས་ཁ་རྫོང་གི་ཆགས་རབས།

མཐོངམ་ད་ལུ་

རྒོལ་བ་ཚུ་ཧ་ལས་ཏེ་

རྒྱུས་སླབ་ནི་འདུག།

ཡང་བཤད་ལུགས་གཅིག་ལུ་
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ག་ཅི་འབད་ནི་ཨིན་ན་ཡང་མ་ཤེསཔ་འགྱོ་བའི་ལོ་

རྫོང་དེ་བཞེངས་ནི་འགོ་བཙུགསཔ་གཅིག་ལས་རང་

རྫོང་

བཞེངས་མི་ཚུ་མང་ཤོ ས་རང་ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེའི་ འབྲུག་དང་ བོད་ལས་བྱོན་པའི་དད་
དམ་ལྷོད་མེད་ཀྱི་སློབ་བུ་ སྒྲུབ་པ་གྲྭ་བཙུན་ཚུ་ཨིན་མས། དེ་ཚུ་གིས་ ཉི་མ་རྫོང་བཞེངས་ནི་
གི་ཕྱག་ལཱ་ལུ་བརྩོན་

ཕྱི་རུ་ཕྱག་ཆེན་ཆོས་དྲུག་སོགས་

གསང་སྔགས་ཆོས་འཁོར་མཐའ་

ཡས་པ་བསྐོར་བ་ལས་བརྟེན་ ཆོས་འཁོར་གྱི་རྗེས་སུ་འབྲངས་ཏེ་གསང་སྔགས་ཟབ་དོན་ཕོ་
བྲང་ཟེར་
འདུག།

༦)

ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་ཁོ་རང་གིས་རང་

གསུངས་གནང་ཡོདཔ་སྦེ་སླབ་སྲོལ་

སྙིང་གར་ཆོས་ཀྱི་ཕོ་བྲང་།

ངག་རྒྱུན་ལྟར་དུ་སླབ་སྲོལ་གཅིག་ རྫོང་བཞེངས་པའི་སའི་དབྱིབས་ སེམས་ཅན་གྱི་དོན་

ཧིང་གི་ བཟོ་དབྱིབས་འདྲ་བ་ཅིག་ཡོད་མིའི་རྡོ་ཕུང་གུ་ རྫོང་ཆེན་འདི་བཞེངསམ་ལས་ སྙིང་
གར་ཆོས་ཀྱི་ཕོ་བྲང་ཟེར་ཡང་སླབ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

༧)

སེམས་དཔའ་རྟོགས་ཁ་རྫོང་།

སེམས་དཔའ་རྟོགས་ཁ་རྫོང་ཟེར་མི་འདི་ ཧེ་མ་ བླ་མ་ཞང་གིས་ ལུང་བསྟན་པའི་ས་གནས་
སེམས་དཔའ་རྟོགས་ཁ་ཟེར་སར་ བླམ་སྤང་ཀ་གཤོང་པའི་ གཞི་ཁྱིམ་དང་འབྲེལ་བའི་ལྷ་

ཁང་གཅིག་ ཡོད་མི་དེ་ཡང་ ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་ལུ་ཕུལ་ཏེ་ དེ་ཁར་རྫོང་བཞེངསམ་ལས་
སེམས་དཔའ་རྟོགས་ཁ་ཟེར་བའི་ཐ་སྙད་དར་ནུག་ཟེར་ སླབ་སྲོལ་བྱུང་ནུག། རྒྱུ་རྐྱེན་དེ་ལས་
བརྟེན་ཏེ་ སེམས་རྟོགས་ཁ་ཟེར་མི་འདི་ ཟུར་ཆགས་ཏེ་མིན་པ་ ཧེ་མ་ག་ཨིན་མི་འདི་རང་
ཨིནམ་བཟུམ་མཐོང་ཨིན་མས།

པ)

ཞབས་དྲུང་གིས་བཏགས་པའི་རྫོང་གི་མིང་ངོས་འཛིན།

རྫོང་གི་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ཚུ་ལུ་བལྟ་བ་ཅིན་ འདི་ཚུ་ག་ར་ཤུལ་ལས་ཀྱི་མཁས་པ་དང་མི་ཚུ་
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གིས་བློ་རིག་གིས་བཟོ་སྟེ་ཐ་སྙད་བཏགས་བཏགསཔ་ཅིག་ལས་
གསང་སྔགས་ཟབ་དོན་ཕོ་བྲང་རང་ཨིན་པས།

སྤྱིར་བཏང་ས་དང་དངོས་པོ་ག་ཅི་རང་འབད་རུང་
གཅིག་ལས་བརྒལ་བཏགས་སྲོལ་མེད་རུང་

སློབ་དཔོན་ལུང་བསྟན་རྒྱ་མཚོ།

རྫོང་གི་མཚན་ངོ་མ་འདི་

འགོ་ཐོག་ལུ་མིང་ངམ་ཐ་སྙད་ངེས་ཅན་

ཤུལ་ལས་དུས་ཡུན་གྱིས་བར་དུ་བཅད་པའི་

འོག་ཏུ་ དུས་སོ་སོ་དང་ མི་སོ་སོའི་བློ་རིག་དང་བསྟུན་ མིང་ངམ་ཐ་སྙད་སོ་སོ་སྒྲོ་བཏགས་
ཏེ་ ལོ་རྒྱུས་འདྲ་མིན་བཟོ་སྟེ་ སླབ་སྲོལ་ཡོད་དོ་བཟུམ་སེམས་རྟོགས་ཁ་རྫོང་གི་མིང་ལུ་ཡང་
མི་བློ་རིག་ཅན་མཁས་པ་ཚུ་གིས་

སའི་དབྱིབས་དང་

གནས་སྟངས་ལུ་ལྟ་ཞིནམ་ལས་

རིག་པ་གིས་བཟོ་སྟེ་ མིང་བཏགས་གནང་གནངམ་འོང་ནི་ཨིན་པས། ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་

གིས་ རྫོང་བཞེངས་པའི་སྐབས་ལས་རང་ རྫོང་བཞེངས་འཕྲོ་དེ་ནང་ལུ་ ཕྱག་ཆེན་ཆོས་དྲུག་

ལ་སོགས་པའི་ཆོས་འཁོར་བསྐོར་ཏེ་ དད་ཅན་སློབ་མ་ཚུ་ལུ་ཕན་རླབས་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་
པ་བྱུངམ་མ་ཚད་ ཤུལ་ལས་ཡང་ འབྲུག་ཡུལ་འདི་ནང་ལུ་ནང་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་
དར་བའི་རྟེན་འབྲེལ་དང་ དེ་ལས་རྒོལ་བ་ངན་པ་ཚུ་གིས་ རྫོང་བཞེངས་མི་མང་རབས་ཅིག་

བསད་ ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་སྲོག་ལུ་ཡང་ བོད་པའི་ཕྱོགས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་

རྟགས་མཚན་ ཐུན་མོང་མིན་པ་ཅིག་བཏོནམ་གནང་ནི་དེ་གིས་ རྟེན་འབྲེལ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་
པའི་ མིང་གི་རྣམ་གྲངས་སུ་ གསང་སྔགས་ཟབ་དོན་ཕོ་བྲང་ཟེར་ ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་ཁོ་
རང་གིས་བཏགས་གནང་གནངམ་ཨིན་པས།

ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་གིས་རྫོང་བཞེངས་པའི་སྐབས་ལས་རང་ རྫོང་བཞེངས་འཕྲོ་དེ་ནང་ལུ་

ཕྱག་ཆེན་ཆོས་དྲུག་ལ་སོགས་པའི་ཆོས་འཁོར་བསྐོར་ཏེ་ དད་ཅན་སློབ་མ་ཚུ་ལུ་ཕན་རླབས་
བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་བྱུངམ་མ་ཚད་

ཤུལ་ལས་ཡང་

སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་དར་བའི་རྟེན་འབྲེལ་དང་
བཞེངས་མི་མང་རབས་ཅིག་བསད་

འབྲུག་ཡུལ་འདི་ནང་ལུ་ནང་པ་

དེ་ལས་རྒོལ་བ་ངན་པ་ཚུ་གིས་

རྫོང་

ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་སོགས་ལུ་ཡང་ བོད་པའི་

ཕྱོགས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་རྟགས་མཚན་ ཐུན་མོང་མིན་པ་གཅིག་བཏོནམ་ཨིནམ་ལས་
རྟེན་འབྲེལ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་སུ་ གསང་སྔགས་ཟབ་དོན་ཕོ་བྲང་ཟེར་
ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་ཁོ་རང་གིས་བཏགས་གནང་གནངམ་ཨིན་པས།

ཤུལ་ལས་ས་ཆགས་ཀྱི་མིང་ རྫོང་ལུ་བཏགས་ཏེ་ སྲིན་མོ་ལྟོ་ཁའམ་སྲིན་མོ་རྡོ་ཁ་རྫོང་ཟེར་
རྫོང་གི་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་སུ་ ཆེད་དུ་མངགས་ཏེ་བཙུགས་བཙུགསཔ་འོང་ནི་ཨིན་པས། དེ་

སེམས་རྟོགས་ཁ་རྫོང་གི་ཆགས་རབས།
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ལས་ སྲིན་མོ་རྡོ་ཁའམ་སྲིན་མོ་ལྟོ་ཁ་ལས་ཟུར་ཉམས་ཏེ་ ས་ཆགས་ལུ་སེམས་རྟོགས་ཁ་
དང་ རྫོང་ལུ་སེམས་རྟོགས་ཁ་རྫོང་ཟེར་ ནོར་བརྒྱུད་བསྐྱངས་པའམ་ཡངན་ བརྗོད་བདེའི་

དབང་དུ་བཏང་བ་སོགས་ ག་དེ་སྦེ་ཨིན་རུང་ ད་རེས་ནངས་པ་ཡང་ སེམས་རྟོགས་ཁ་རྫོང་
ཟེར་ཡོངས་གྲགས་ལུ་ག་ར་གིས་སླབ་སྲོལ་ཡོད།

སྲིན་མོ་ལྟོ་ཁའམ་སྲིན་མོ་རྡོ་ཁར་ཟེར་ གང་ལྟར་ཡང་ དེ་ཡང་སྲིན་མོ་བཏུལ་ཏེ་རྡོ་ཕུང་དེ་ནང་
ཐིམ་སྟེ་

རྡོ་དེ་ཁར་རམ་དེའི་ལྟོ་བའམ་ཕོཝ་གི་ཐད་ཀར་

བརྟེན་ཏེ་མེན་པར་
སྡོདཔ་བཟུམ་གྱི་

རྫོང་བཞེངས་ཡོད་པའི་སའི་བཀོད་པ་

རྡོ་གཅིག་ཡོད་པའི་ལྟོ་བའམ་ཕོཝ་གུ་

བཏགས་བཏགསཔ་འོང་ནི་ཨིན་པས།
དེ་ཡང་ག་དེ་སྦེ་སྨོ་ཟེར་བ་ཅིན་

རྫོང་བཞེངས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལུ་
སྲིན་མོ་གན་རྐྱལ་སྦེ་ཉལ་སྡོད་
རྫོང་བཞེངས་ནི་དེ་གིས་དེ་སྦེ་

ལོ་བརྒྱ་ཕྲག་ཧེ་མ་གི་སེམས་རྟོགས་ཁ་རྫོང་གི་པར་ཚུ་ལུ་

བལྟ་བ་ཅིན་ རྫོང་གི་འོག་ལས་ཕར་དང་ རྫོང་གི་མཐའ་སྐོར་ལུ་ ད་ལྟོ་བཟུམ་གྱི་ཤིང་ཕུད་

རྡོག་གཅིག་ཡང་མེད་པར་ ཕྱོགས་བཞི་ག་ཏེ་ལས་ལྟ་རུང་ཧིང་སང་ས་མཐོང་དོ་ཡོདཔ་འོང་ནི་
ཨིན་པས།

དབྱིབས་དེ་

དེའི་ནང་དོན་ཉིད་ལས་

ཐིམ་ཕུ་ཕྱོགས་ལས་ལྟཝ་ད་ལུ་

སེམས་ཅན་ནམ་སྲིན་མོ་གཅིག་གི་བཟོ་བལྟ་བཟུམ་

རྫོང་ཆགས་སའི་

མཐོང་དོ་ཡོདཔ་ལས་

སའི་མིང་ལུ་སྲིན་མོ་རྡོ་ཁར་དང་དེ་གུ་བཞེངས་སའི་རྫོང་ལུ་ཤུལ་ལས་ མི་ཚུ་གིས་སྲིན་མོ་ལྟོ་
ཁའི་རྫོང་ངམ་སྲིན་མོ་རྡོ་ཁའི་རྫོང་ཟེར་བཏགས་བཏགསཔ་ཨིནམ་འོང་ནི་མས།

དེ་མ་གཏོགས་ ས་གནས་དེ་ཁ་ལུ་ ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་གིས་ སྲིན་མོ་བཏུལཝ་ལ་སོགས་
པའི་དྲག་པོའི་ཕྲིན་ལས་མཛད་པའི་ལོ་རྒྱུས་བདེན་ཁུངས་ཅན་

ག་ཏེ་ལས་ཡང་མཐོང་ཐོས་

ཀྱི་ཡུལ་དུ་མ་གྱུར་བ་ལས་ སྲིན་མོ་ལྟོ་ཁ་དང་ དེ་ལས་རིམ་པར་སེམས་རྟོགས་ཁ་ཟེར་ཐ་
སྙད་དེ་ལྟར་ བྱུང་བྱུངམ་མེན་ན་མནོཝ་མས།
དེ་སྦེ་ཨིན་དགོས་དོན་ཡང་

རྒྱལ་རབས་ཆོས་འབྱུང་རྣམས་སུ་

སེམས་རྟོགས་ཁའི་རྫོང་

བཞེངས་པའི་སྐབས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་རྙིངམ་ཚུ་ནང་ གསང་ཟབ་ཕོ་བྲང་ཟེར་མ་གཏོགས་

མིང་

གཞན་ཚུ་ཤུལ་ལས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་ནང་རྐྱངམ་ཅིག་ཐོནམ་ཨིན་པས། འདི་མ་ཚད་ ལྷོའི་ཆོས་

སློབ་དཔོན་ལུང་བསྟན་རྒྱ་མཚོ།
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འབྱུང་ བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེའི་འཕྲོ་མཐུད་འཇམ་མགོན་སྨོན་མཐའི་ཕྲེང་བ་ལས་ ཐེད་ཐིམ་གྱི་
དབུས་སྲིན་མོ་རྡོ་ཁར་

གསང་ཟབ་ཆོས་ཀྱི་ཕོ་བྲང་གི་རྨང་བཏིང་གནང་ཡི་ཟེར་

གསུང་དོ་

བཟུམ་ལུ་ལྟ་བ་ཅིན་ སྲིན་མོ་རྡོ་ཁ་ཟེར་མི་འདི་ ས་ཆགས་ཀྱི་མིང་ཨིནམ་མ་གཏོགས་ རྫོང་
གི་མིང་ལུ་ གསང་ཟབ་ཆོས་ཀྱི་ཕོ་བྲང་ཟེར་ཁ་གསལ་སྦེ་བྱུང་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན།
དེ་བཞིན་དུ་

མིང་གཞན་ཚུ་ཡང་

འདི་དང་ཅོག་འཐདཔ་སྦེ་

བཏགས་བཏགསཔ་མ་

གཏོགས་ གཞན་དུ་ རྫོང་བཞེངས་ཚརཝ་དང་གཅིག་ཁར་ ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་གིས་
རྫོང་གི་མིང་ལེ་ཤ་

བཞག་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་དག་པའམ་

འཁེལ་བ་ལས་མ་མཐོང་ངོ།

རྒྱུ་མཚན་དེ་ལུ་བརྟེན་

རིག་ལམ་གནད་དུ་

གསང་སྔགས་ཟབ་དོན་ཕོ་བྲང་འདི་

ཞབས་དྲུང་གི་སྐབས་ལས་བཏགས་པའི་ མིང་དང་ གཞན་ཚུ་མཁས་པ་སོ་སོའི་དགོངས་
བཞེས་དང་འཁྲིལ་
མས།

ཕ)

སྒྲ་རྗེས་སྒྲུབ་ཀྱི་སྒོ་ལས་བཏགས་པའི་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ཤ་སྟག་ཨིན་

རྫོང་གི་ཁྱོན་ཚད།

ཕྱི་འཁྱམས་དང་ནང་དབུ་རྩེ་གཉིས་ཆ་རང་རྩིས་ཏེ་ ས་གཞི་ཁྱོན་ ཕལ་ཆར་ ཕིཊ་གྲུ་བཞི་

༣༤༠༠༠ (སུམ་ཁྲི་བཞི་སྟོང་ཐམ་པ) དེ་ཅིག་གི་ཁར་བཞེངས་ཏེ་འདུག་ ནང་ནའི་དབུ་རྩེ་
རྐྱངམ་ཅིག་གི་ཁྱོན་ཚད་དེ་ཡང་ ཕལ་ཆེར་ཕིཊ་གྲུ་བཞི་ ༤༦༢༩ (བཞི་སྟོང་དྲུག་བརྒྱ་ཉེར་
དགུ) དེ་ཅིག་འདུག་ རྫོང་གི་མཐོ་དམན་ནི་ དབུ་རྩེ་ཚུན་ཕིཊ་༧༥ དེ་ཅིག་ཡོད།

བ)

རྫོང་འདི་ད་རེས་ནངས་པ།

ད་རེས་ནངས་པ་རྫོང་འདི་ སྤྱིར་ཕྱི་ནང་གི་མགྱོནམ་ཆེ་འབྲིང་ཆུང་གསུམ་ཅི་རིགས་དང་ བྱེ་

བྲག་ཏུ་ཕྱི་རྒྱལ་ཁབ་ལས་འོང་མི་ལྟ་བཤལ་པ་ཚུ་གིས་སྤྲོ་བ་ཚད་མེདཔ་བསྐྱེད་དེ་རྫོང་འདི་
བལྟ་བར་ཉིནམ་རེ་ཆད་མེད་པར་འོང་དོ་ཡོདཔ་ཨིནམ་ལས་

ང་བཅས་རའི་འབྲུག་གི་རྫོང་

གཞིས་རྙིངམ་ཚུ་གི་བཟོ་བཀོད་དང་ འབྲུག་གི་དུས་དང་ཕུའི་ ཤིང་བཟོའི་ལཱ་ལུ་འགྲེམས་

སྟོན་འབད་ཚུགས་པའི་རྫོང་གཞིས་རྩ་ཆེན་ཅིག་ཨིན། ལྷག་པར་དུ་རང་རའི་འབྲུག་མི་ཚུ་ལུ་
འབྲུག་གི་རྒྱལ་རབས་ཅན་གྱི་རྫོང་གཞིས་དང་པ་ཨིནམ་མ་ཚད་ རྟེན་ཁྱད་པར་ཅན་དང་ལྡན་

སེམས་རྟོགས་ཁ་རྫོང་གི་ཆགས་རབས།
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པའི་གཙུག་ལག་ཁང་རྩ་ཆེན་གཅིག་སྦེ་རྩིཝ་ཨིན། དེ་འབདཝ་ལས་ རྫོང་འདི་མཇལ་ནིའི་
དོན་ལུ་སྲོལ་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ལས་

དམིགས་བསལ་གྱི་གནང་བ་ཡོད་མི་ཚུ་མ་གཏོགས་

ཕྱི་ཁའི་མི་ཚུ་ གང་བྱུང་མང་བྱུང་མཇལ་མ་ཆོག་པའི་རྫོང་གཞིས་ཁྱད་འཕགས་ཅན་ཅིག་ཨིན་
ནོ།།

མ)

མཇུག་སྨོན་དང་བཟོད་གསོལ།

རྣམ་དཔྱོད་རྣམ་པར་བཀྲ་བའི་མཐུ་བྲལ་ཡང་།

།བློ་དམན་རྟོག་གེའི་རང་ལུགས་འཁོད་ཕྱིར་

རམ། །གང་ཞིག་འབྲི་བར་འདོད་པའི་སྤྲོ་བ་ཡིས། །ཡི་གེར་བཀོད་པའི་སྤོབས་པ་འབད་པ་
ཙམ། །སྔོན་བྱོན་མཁས་པའི་དགོངས་པ་གཏིང་ཟབ་ཅིང་། །འཆད་རྩོད་རྩོམ་གསུམ་མཁྱེན་
རྒྱ་དཔང་མཐོ་བ།

།བློ་དམན་རང་གི་ཡུལ་དུ་མ་འགྱུར་ཀྱང་།

།དེ་དག་ལད་སྲོལ་བྱེད་པས་

དགེ་གྱུར་ཅིག །གླེང་གཏམ་འདི་ཡིས་གལ་སྲིད་དེ། །ཕན་རླབས་ཕྲན་བུ་འབྱུང་ན་ཡང་། །ཁོ་

བོའི་བསམ་པ་རྫོགས་པ་ལ། །དོན་ཆེན་གྲུབ་ལ་རག་མི་ལས། །མ་རྟོགས་ལོག་རྟོགས་ཕྱོགས་
རྟོགས་ཅི་འདྲ་ཡང་། །མཁས་པའི་གཟིགས་ལུགས་སྙིང་རྗེ་མ་ཆུང་བར། །ཝཱགཱི་ཤྭརྭཿརནམས་
ཀྱི་སྤོབས་པ་དང་། །འཆད་རྩོད་རྩོམ་པའི་བྱིན་རླབས་འཇུག་པར་ཤོག།

ཙ)
༡

རྒྱབ་རྟེན་དཔེ་དེབ།

རྒྱལ་རབས་གསལ་བའི་མེ་ལོང་།

སློབ་དཔོན་པདྨ་ལ།

༢	ལྷོའི་ཆོས་འབྱུང་བློ་གསར་རྣ་བའི་རྒྱན། དགེ་བཤེས་དགེ་འདུན་རིན་ཆེན།
༣

ཞབས་དྲུང་རྣམ་ཐར་རྒྱ་མཚོའི་སྙིང་པོ། དགེ་བཤེས་དགེ་འདུན་རིན་ཆེན།

༥

ཞབས་དྲུང་རྣམ་ཐར། དྲགོས་སངས་རྒྱས་རྡོ་རྗེ།

༤
༦
༧)

འབྲུག་དཀར་པོ།		

སློབ་གནག་མདོག།

ཞབས་དྲུང་རྣམ་ཐར་ཆོས་ཀྱི་སྤྲིན་ཆེན་པོའི་དབྱངས། གཙང་མཁན་ཆེན་འཇམ་
དབྱངས་དཔལ་ལྡན་རྒྱ་མཚོ།

	ལྷོའི་ཆོས་འབྱུང་འཇམ་མགོན་སྨོན་མཐའི་ཕྲེང་བ།
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ཚ)

འབྲེལ་བ་འཐབ་ས།

༢

བླམ་རྡོ་རྗེ།

༡

༣

༤
༥

༦
༧
༨

༩

༡༠

རྟ་མགྲིན།

སྦ་སྦི་ས།

སེམས་རྟོགས་ཁ་གྲྭ་ཚང་།

སློབ་དཔོན་སངས་རྒྱས་རྡོ་རྗེ། རིག་གཞུང་རྒྱལ་རབས་སློབ་དཔོན།
དྲགོས་སངས་རྒྱས་རྡོ་རྗེ།

རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས།

སློབ་དཔོན་ཀུན་བཟང་།

རིག་གཞུང་སློབ་དཔོན།

སློབ་དཔོན་ངག་དབང་།

རིག་གཞུང་སློབ་དཔོན།

དྲགོས་བགྲེསཔ་དངོས་གྲུབ། ཁ་གསར་གྲབ་ཆུ།
སློབ་ཨུ་རྒྱན་བསྟན་འཛིན།
སློབ་བསམ་གཏན་རྡོ་རྗེ།
སློབ་པདྨ་དོན་གྲུབ།

རིག་གཞུང་སློབ་དཔོན།
རྟ་མགོ་བཤད་གྲྭ།

རིག་གཞུང་སློབ་དཔོན།
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སྤ་རོ་ལྟ་རྫོང་གི་ཆགས་རབས་མདོར་བསྡུས།

རྡོ་རྗེ་རྣམ་རྒྱལ།
ཀ)

སྔོན་བརྗོད།

འབྲུག་ཙནྡན་བཀོད་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྤ་རོ་འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་འགྲེམས་སྟོན་ཁང་གིས་འགོ་

འདྲེན་འཐབ་སྟེ་ལོ་ལྟར་བཞིན་དུ་རྒྱལ་རབས་དང་འབྲེལ་བའི་ལོ་རྒྱུས་བྲིས་སྲོལ་ཡོད་པའི་
གྲལ་ཁར་བཙུགས་ནི་གི་དོན་ལུ་འབྲུག་ནུབ་ཕྱོགས་རྫོང་ཁག་སྤ་རོའི་མངའ་འོག་ལུ་ཡོད་པའི་

ལོ་རྒྱུས་ཅན་གྱི་སྤ་རོ་ལྟ་རྫོང་གི་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་རྩོམ་སྒྲིག་དུམ་གྲ་ཅིག་ཞུ་ནི་་ཨིན།

དུས་རབས་

མང་རབས་ཅིག་གི་སྔ་གོང་ལས་བཞེངས་པའི་ལྟ་རྫོང་གི་སྐོར་འབྲི་ནིའི་རྒྱབ་རྟེན་དཔེ་ཆ་ཚུ་
མེད་པའི་དཀའ་ངལ་དང་

དུས་ཚོད་ཐུང་ཀུ་ཅིག་ལས་མ་ཐོབ་ལས་

རྩོམ་ལེགས་ཤོམ་བྲིས་མ་ཚུགས་ཏེ་འབད་རུང་

ཁུངས་ཐུབ་ཀྱི་འབྲི་

རང་གིས་ཤེས་ཤེསཔ་མཐོང་མཐོངམ་ཚུ་

ཟུར་དེབ་མཚན་འཁོད་ཀྱི་དཔེ་དེབ་ཚུ་ལུ་གཞི་བཅོལ་ཏེ་ལྟ་རྫོང་གི་སྐོར་ལས་ལོ་རྒྱུས་དུམ་གྲ་

ཅིག་བཀོད་དེ་བྲིས་བྲིསཝ་ཨིན། རྫོང་གཞི་གཞན་ཚུ་བཟུམ་ ཆོས་རྗེ་དང་གདུང་བརྒྱུད་ཚུ་ལུ་
དྲི་བ་འབད་ས་དང་གྲོས་བསྟུན་འབད་ས་མེད་དེ་སྦེ་རུང་

ཧེ་མ་གི་རྒན་ཤོས་དང་

ད་རེས་

འབད་དེ་འབྲི་རྩོམ་འབད་འབདཝ་ཨིན་ཟེར་ཞུ་ནི་དང་།

འབྲི་རྩོམ་འབད་མི་དེ་སྤྱི་ལོ་༢༠༠༣

ཞལ་བཞུགས་ཡོད་པའི་མི་རྒན་ཉམས་མྱོང་ཅན་མང་རབས་གཅིག་ལུ་འདྲི་བསྟུན་ཞིབ་པར་

ཟླ་༢ པའི་ཚེས་༢༥ ལས་ ༢༧ ཚུན་ཉིནམ་གསུམ་གྱི་རིང་ཚོགས་པའི་མཁས་པའི་ཞིབ་
འཇུག་གོ་བསྡུར་ཞལ་འཛོམས་ཐེངས་ ༤ པའི་ནང་སྙན་ཞུ་གྲོས་བསྡུར་མཐིལ་ཕྱིན་མཛད་དེ་
མཁས་དབང་ ༡༦ པོས་ཐུགས་ཀྱི་དགོངས་འཆར་གནང་མི་ཚུ་དེབ་གཞུང་འདི་ནང་བཙུགས་

ཏེ་ཞུན་དག་དང་ལེགས་བཅོས་ཚུ་འབད་དེ་གཞན་གྱི་འབྲི་རྩོམ་བཟུམ་སྤུས་ལེགས་མེད་རུང་

ཀི་དེབ་འདིའི་གྲས་སུ་ཚུད་ཡོད་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།
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ཀ)
༡)

རྡོ་རྗེ་རྣམ་རྒྱལ།

དོན་ཚན་དང་པ།

ལྟ་རྫོང་ཟེར་བའི་མིང་དོན་གྱི་སྒྲ་བཤད།

མཚན་སྙན་པར་གྲགས་པའི་སྤ་རོ་ལྟ་རྫོང་ དེའི་མིང་དོན་གྱི་སྒྲ་བཤད་མ་འདྲ་བ་ལེ་ཤ་མཁས་

པ་ཚུ་གིས་བྲིས་སྲོལ་འདུག། དེ་ཡང་ལྟ་རྫོང་དང་། ལྟག་རྫོང་། སྟག་རྫོང་ལ་སོགས་པ་བྲིས་
སྲོལ་དང་སླབ་སྲོལ་ཡོད་ས་ལས།

དེང་སང་མང་ཆེ་བས་ལྟ་རྫོང་སྦེ་བྲིསཝ་ཨིན་མས།

ལྟ་

རྫོང་ཟེར་བའི་ཐ་སྙད་དེ་ཡང་མར་འོག་ལུ་ཆགས་ཏེ་ཡོད་པའི་རྫོང་ལྟེ་བ་དེ་སྲུང་སྐྱོབ་དང་དགྲ་
གྱང་ཕྱད་ཚུ་

ག་ལས་འོངམ་བལྟ་རྟོགས་འབད་ནི་གི་དོན་ལུ་བཞེངས་བཞེངསམ་ཨིནམ་

ལས་ལྟ་རྫོང་ཟེར་བའི་ཚིག་དར་ཁྱབ་ཡར་སོང་ནུག་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།
ལྟག་རྫོང་ཟེར་མི་དེ་ཡང་རྫོང་དེ་བཟུམ་ཚུ་མང་ཆེ་ཤོས་

མ་རྫོང་ལྟེ་བའི་ལྟག་ལུ་བཞེངས་ཏེ་

ཡོད་ནི་དེ་གིས་ལྟག་རྫོང་ཟེར་སླབ་སྲོལ་ཡོདཔ་ལས་ ཡི་གུའི་སྡེབ་སྦྱོར་ལྟག་སྦེ་བྲིསཝ་ཨིན་
པས་

འདི་བཟུམ་གྱི་རྫོང་ལ་ལུ་ཅིག་ རྫོང་ངོ་མའི་འོག་ལུ་ཡང་བཞེངས་ཏེ་འདུག

སྟག་

རྫོང་ཟེར་དགོ་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་སྟག་ སེང་ ཁྱུང་ འབྲུག་གི་ཁྱད་ཆོས་དང་། དཔེར་ན་

ཀྲོང་གསར་རྫོང་གི་ལྟག་ལུ་ཆོས་རྗེ་མི་འགྱུར་བརྟན་པས་བཞེངས་པའི་ལྟག་རྫོང་བཞི་ཡོད་མི་
དེ་ཚུ་སྟག་

སེང་

ཁྱུང་

འབྲུག་གི་དོན་དང་།

བཞེངས་བཞེངསམ་ཨིན་ཟེར་སླབ་སྲོལ་འདུག

གྲུ་བཞི།

ཡང་ཅིན་ཞི་རྒྱས་དབང་དྲག་གི་དོན་ལུ་

དེ་ཚུ་བཟོ་དབྱིབས་ཡང་ཟླ་གམ། ཟླུམ་པོ།

ཟུར་གསུམ་སྦེ་འདུག འབྲུག་གཞུང་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་བརྩམས་གནང་

བའི་སྔོན་གྱི་ཀི་དེབ་རྙིངམ་གཅིག་གི་ནང་ལུ་ཡང་ཡི་གུའི་སྡེབ་སྟག་རྫོང་སྦེ་བྲིས་ཏེ་འདུག
གང་ལྟར་ཡང་མིང་ནི་རྗེས་སྒྲུབ་ཀྱི་མིང་དང་འདོད་རྒྱལ་གྱི་མིང་། བཏགས་མིང་སོགས་ལེ་ཤ་
ཡོད་པའི་གྲལ་ལས་ལྟག་རྫོང་དང་། ལྟ་རྫོང་།
ཨིནམ་ལས།
ཨིན།

སྟག་རྫོང་སོགས་ཀྱི་མིང་ནི་རྗེས་སྒྲུབ་ཀྱི་མིང་

ཇི་སྐད་དུ། མིང་ནི་བརྗོད་བདེ་རྗེས་འབྲངས་ཕྱིར།

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་

ཨིན་རུང་ལྟ་རྫོང་གི་ཡིག་སྡེབ་ཚུ་ཅོག་འཐདཔ་ ལྟ་རྫོང་ཟེར་འབྲི་དགོ་པའི་སྐོར་

ཞལ་འཛོམས་ཐེངས་བཞི་པའི་ནང་མཁས་པ་ཆ་མཉམ་ཞལ་འཆམ་བྱུང་བ་ལྟར་ ད་ལས་ཕར་

ལྟ་རྫོང་འདི་རྫོང་གི་ལྟག་དང་གཡས་གཡོན་འོག་སོགས་ག་ཏེ་ལུ་བཞེངས་ཏེ་ཡོད་རུང་དུས་ད་
ལྟ་བའི་ཡིག་སྡེབ་ ལྟ་རྫོང་ཟེར་འབྲི་དགོ་དོན་གསུངས་པ་བཞིན་ང་གི་བྲིས་རྩོམ་འདི་ནང་ལུ་

སྤ་རོ་ལྟ་རྫོང་གི་ཆགས་རབས་མདོར་བསྡུས།

ཡང་མཁས་པ་ཚུ་གིས་ཐུགས་ཐག་བཅད་དོ་བཟུམ་ ལྟ་རྫོང་ཟེར་བྲིས་ཏེ་ཡོད།

༢)

69

ལྟ་རྫོང་ཟེར་བའི་ཐ་སྙད་འགོ་དང་པ་འབྱུང་ཚུལ།

ལྟ་རྫོང་ཟེར་མི་འདི་ ང་བཅས་རའི་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་འབད་བ་ཅིན་ སྔོན་དུས་རབས་
༡༧ པའི་བར་འཚམས་ཅིག་ལུ་རྒྱ་བོད་ཀྱི་དམག་དཔུང་ཚུ་འོང་མི་འོང་བལྟ་ནི་གི་དོན་ལུ་ སྡེ་

སྲིད་གཉིས་པ་ ལ་སྔོན་པ་བསྟན་འཛིན་འབྲུག་སྒྲ་དང་ ཆོས་རྗེ་མི་འགྱུར་བརྟན་པ་གཉིས་
ཀྱིས་ བཞེངས་པའི་རྫོང་འབད་ནི་དེ་གིས་ རྫོང་འདི་གི་མིང་ཡང་ལྟ་རྫོང་ཟེར་བའི་ཐ་སྙད་བྱུང་
ནུག

དཔེར་ན་ ཀྲོང་གསར་དང་། སེམས་རྟོགས་ཁ། བུམ་ཐང་བྱ་དཀར། མགར་ས།

གཞོང་སྒར། བཀྲ་ཤིས་སྒང་། ལྷུན་རྩེ། བཀྲ་ཤིས་གཡང་རྩེ། གཞལ་སྒང་སོགས་ཤར་

ཕྱོགས་ཀྱི་རྫོང་ཆེན་ཚུ་གི་སྦོ་ལོགས་ཁར་ཡར་ལྟག་ལས་དང་ གཡས་གཡོན་འོག་སོགས་ག་
ཏེ་ལུ་ཡང་ལྟ་རྫོང་རེ་བཞེངས་ཏེ་འདུག དེའི་ནང་ནས་ཀྱང་ཀྲོང་གསར་ལུ་ཞི་རྒྱས་དབང་དྲག་
དང་།

ཡང་ཅིན་སྟག་སེང་ཁྱུང་འབྲུག་བཞི་མཚོན་བྱེད་ལུ་ལྟ་རྫོང་ཡང་བཟོ་དབྱིབས་ཟླུམ་པོ།

གྲུ་བཞི། ཟླ་གམ། གྲུ་གསུམ་དུ་བཞེངས་ཏེ་འདུག དེ་བཟུམ་སྦེ་བུམ་ཐང་བྱ་དཀར་རྫོང་ལུ་

ཡང་ལྟ་རྫོང་ཡོདཔ་ཨིན།

ལྟ་རྫོང་དེ་ནང་དེང་སང་རྫོང་ཁག་ཡིག་ཚང་བཙུགས་ཏེ་འདུག

གཞོང་སྒར་རྫོང་དང་བཀྲ་ཤིས་སྒང་རྫོང་གི་ལྟ་རྫོང་ཚུ་དེང་སང་ཉམས་ཆག་ཤོ ར་ཏེ་ལག་ལེན་

འཐབ་བཏུབ་མིན་འདུག ཀྲོང་གསར་གྱི་ལྟ་རྫོང་ཚུ་ད་ལྟོའི་བར་ན་ཡང་མ་ཉམས་པར་ཡོདཔ་
ཨིན།

དུས་རབས་༡༦ དང་༡༧ པའི་ནང་འཛམ་གླིང་ནང་ས་གནས་ག་ཏེ་རང་ཨིན་རུང་ དམག་
འཁྲུགས་ལངས་ཏེ་དུས་སྐྱིད་ཏོང་ཏོ་མེད་པའི་རྐྱེན་གྱིས་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུ་རོབ་དང་འཛམ་གླིང་གི་ས་
གནས་གཞན་ཁར་

དཔེར་ན་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ནང་ལུ་ཡང་དེ་བཟུམ་གྱི་རྫོང་གཞི་མང་

རབས་གཅིག་བཞེངས་ཏེ་ཡོད་མི་ཚུ་དེང་སང་ཡང་མཐོང་ནི་ཡོདཔ་ཨིན།

ང་བཅས་རའི་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ཡང་འཛམ་གླིང་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་མཚུངས་ལྟ་རྫོང་ཆ་
འདྲ་བའི་རྫོང་བཞེངས་ནི་གི་དུས་ཧེ་མ་ལས་མེད་རུང་
ལྟ་རྫོང་ཟེར་བའི་ཐ་སྙད་དེ་སྦེ་བྱུང་ནུག

ས་གནས་གཞན་གྱི་ཤན་ཞུགས་ཏེ་

ཕྱིའི་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ཁར་མཐའ་ཡས་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་

རྡོ་རྗེ་རྣམ་རྒྱལ།
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པོའི་མཐའ་མ་ལས་ཕར་
གི་དོན་ལུ་

གྲུ་གཟིང་ཚུ་ལུ་བརྡ་དོན་སྤྲོད་ནི་དང་དགྲ་བྱང་ཕྱད་ལས་བསྐྱབ་ནི་

ང་བཅས་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ཡོད་པའི་ལྟ་རྫོང་དང་ཆ་འདྲ་བའི་ཁྱིམ་ཐོག་

རིངམ་སྦེ་ཡོད་མི་ཚུ་

ད་རེས་ནངས་པ་ཡང་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན།

རྒྱ་མཚོའི་

མཐའ་མ་ལས་ཕར་ཡོད་མི་ལྟ་རྟོག་འབད་སའི་ཁྱིམ་ཚུ་ཅི་དང་མ་འདྲ་བའི་བཟོ་དབྱིབས་སྒོར་

སྒོརམ་སྦེ་ཡོད་པའི་ཁར་ སྟེང་ཐོག་ལུ་བརྡ་དོན་སྤྲོད་ནི་དོན་ལུ་མེ་དམརཔོ་བཀལ་ཏེ་ཡོད་མི་
ཚུ་ག་ར་ང་བཅས་ཀྱི་ལྟ་རྫོང་བཟུམ་བལྟ་རྟོག་འབད་ནི་གི་ཁྱིམ་ཨིན་པས། ཕྱི་གླིང་པས་འབད་

རུང་མང་ཆེ་བར་དུས་རབས་༡༧ དང་༡༨ པའི་ནང་ལས་ཕར་བརྐྱབས་པའི་བལྟ་ཁྱིམ་ཚུ་ཨིན་
པའི་ར་ཁུངས་ཚུ་ཀི་དེབ་ནང་དང་མིའི་ཁ་རྒྱུན་ཚུ་ལས་སླབ་སྲོལ་འདུག

དེ་ཚུ་ང་བཅས་

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་གི་ལྟ་རྫོང་ཚུ་དང་དུས་མཉམ་ཨིན་པས།

༣)

སྤ་རོ་ལྟ་རྫོང་བཞེངས་དགོས་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན།

ལྷོ་ལྗོངས་འདི་ཁར་རང་ཡུལ་རང་གིས་བདག་འཛིན་འཐབ་ནི་གི་དགོངས་བཞེད་གནང་སྟེ།

དབྱིན་ལོ་༡༦༤༦ ལོར་ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་ སྤ་རོ་ལུ་བྱོན་ཏེ་ ཧཱོུཾ་རལ་བྱག་ཡུལ་གྱི་ལྟེ་བ་
ལུ་སྤ་རོ་རིན་སྤུངས་རྫོང་བཞེངས་གནང་།

དེའི་ཤུལ་མར་རྫོང་ཆེན་འདི་ནང་ལུ་ ལ་སྔོན་པ་

བསྟན་འཛིན་འབྲུག་སྒྲ་གིས་ཆོས་སྲིད་གཉིས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྒྱུར་བར་མཛད་དེ་བཞུགས་བའི་
སྐབས་

རྒྱ་བོད་གཉིས་ཀྱི་དམག་དཔུང་མང་རབས་ཅིག་དྲངསམ་ལས་

དམག་བཟློག་

ཐབས་དང་ རིན་སྤུངས་རྫོང་སྲུང་སྐྱོབ་འབད་ནི་གི་དོན་ལུ་ལྟ་རྫོང་གི་བཟོ་དབྱིབས་ཡང་སྒོར་
སྒོརམ་ཉིད་

མདུན་དུ་ཉི་ཟླ་ཁ་སྦུབས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་བཏོན་ཏེ་ཞི་དྲག་དབང་དྲག་གཉིས་ཟུང་དུ་

འཇུག་པའི་ཚུལ་དུ་དང་ཁྱིམ་ཐོག་བདུན་ཡོད་པའི་ཁར་ ནང་དུ་ནོར་བུའི་དབྱིབས་དང་ཕྱི་ཁར་
ལྕགས་རིའི་རང་བཞིན་ཅན་བཞེངས་པར་མཛད།

ལྟ་རྫོང་འདི་མི་ལོ་༣༥༤

ཙམ་སོང་རུང་

འབྱུང་བ་བཞིའི་འཇིག་པ་དང་ ཕྱི་མིའི་དགྲ་སོགས་ག་ཅི་གིས་ཡང་ མ་འཇིགས་པར་སྒྲིང་
སྒྲིང་སྦེ་ཕ་ཤུལ་བུ་ལུ་སྤྲོད་པའི་རྒྱུ་ནོར་ལྟ་བུ་
སྦེ་མཇལ་ནི་ཡོདཔ་ཨིན།

ད་ལྟོའི་བར་ཡང་དངོས་སུ་འགྲེམས་སྟོན་ཁང་

རྫོང་དེ་སྦེ་བཞེངས་དགོ་མི་རྒྱུ་མཚན་དེ་ཡང་ དུས་རབས་༡༧

པའི་ནང་རྒྱ་བོད་གཉིས་ཀྱི་དམག་དཔུང་ལན་ཐེངས་ལེ་ཤ་དྲངས་ཏེ་དུས་སྐྱིད་ཏོང་ཏོ་མེདཔ་མ་
ཚད་

སྤ་རོ་གི་ས་ཆ་དེ་བོད་དང་ཐག་ཉེ་བའི་རྐྱེན་གྱིས་བོད་དམག་དང་སོག་དམག་ཁག་

གཉིས་འགྲིགས་ཏེ་ལན་ཐེངས་མང་རབས་ཅིག་དམག་འོངམ་ལས་

ད་ལྟོ་ཡོད་སའི་ལྟ་རྫོང་

སྤ་རོ་ལྟ་རྫོང་གི་ཆགས་རབས་མདོར་བསྡུས།
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འདི་བྱ་ར་སྲུང་སྐྱོང་ཀྱི་དོན་ལུ་ལྟ་རྫོང་སྦེ་བཞེངས་ནུག

གིས་ལྟ་རྫོང་གི་རྫོང་གཞིས་ལོགས་སུ་བཞེངས་ཏེ་བོད་དང་

ལ་སྔོན་པ་བསྟན་འཛིན་འབྲུག་སྒྲ་

སོག་དམག་གིས་གླགས་ཁེལ་

མ་ཚུགས་པའི་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་ལྟ་རྫོང་མ་འདྲཝ་ཅིག་བཞེངས་གནང་ནུག
གོ་འདི་ཡང་ཚོང་འདུ་ཁྲོམ་ཁ་ལས་དོལ་པོ ་ཤར་རི་བསྐོར་ཏེ་

སྤ་རོ་ལྟ་རྫོང་གི་ས་

ཀི་ལོ་མི་ཊར་ལྔ་དང་ཕྱེད་ཀྱི་ས་

ཁ་ལུ་གནས་བདག་ཧཱུྃ་རལ་མགོན་པོའི་ཕོ་བྲང་གི་ལྟག་ལུ་དང་

སྔོན་གྱི་མིང་གཏམ་ཅན་གྱི་

རྡོ་གནམ་རྫོང་གི་འོག་ལུ་དང་དགོན་ས་ཁ་དགོན་པའི་སྦོ་ལོགས་ཁར་སྦེ་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་
པའི་ལུགས་གཉིས་འཁོར་ལོ་བསྒྱུར་བའི་

བསྟན་པའི་སྲོག་རྫོང་རིན་སྤུངས་རྫོང་གི་ལྟག་ལུ་

ཕི་ཀྲི་༥༠༠ ཙམ་གྱི་ས་ཁར་ཆགས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན།

༤)

སྤ་རོ་ལྟ་རྫོང་གི་བཟོ་དབྱིབས་ཁྱད་པར་ཅན།

སྤ་རོ་བར་སྐོར་ཚོ་དྲུག་གཡུས་ཁར་ བྱག་ཧཱུྃ་གི་དབྱིབས་དང་འདྲ་བའི་ས་གནས་དེ་ཁར་ ཕ་

དྲུང་དྲུང་གིས་དུས་རབས་༡༥ པའི་ནང་གདན་ས་ཆགས། དེའི་ཤུལ་མ་ཞབས་དྲུང་གིས་དུས་
རབས་༡༧ པའི་ནང་རིན་སྤུངས་རྫོང་ཆགས། དེའི་ཤུལ་ལུ་ཐོག་བདུན་འབད་མི་ལྟ་རྫོང་འདི་

ཕྱིས་དགྲ་ཚུ་གིས་གནོདཔ་བཀལ་མི་ཚུགས་པའི་རྩིག་པའི་རྒྱ་དཔང་ཚུ་ཡང་མི་ཊར་གཉིས་
དང་ཕྱེད་ཙམ་ཡོད་པའི་ཁར་

ས་གནས་དེ་ཁར་ཡོད་པའི་ས་དང་རྡོ ་ཤིང་ཚུ་གཙུག་ལག་ཁང་

གི་རྣམ་པ་དང་ ནང་ན་དགྲའི་ཕྱོགས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་དབྱིབས་སྦེ་གཞན་དང་མ་འདྲ་
བའི་བཟོ་དབྱིབས་ཁྱད་དུ་འཕགས་པ་ཅིག་ ང་བཅས་ར་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ སྔར་མེད་
པའི་རྫོང་ཅིག་ཆོས་རྗེ་ལ་སྔོན་པ་བསྟན་འཛིན་འབྲུག་སྒྲ་གིས་བཞེངས་གནང་ནུག།

༥)

སྤ་རོ་ལྟ་རྫོང་གི་རྩིག་བཟོའི་རིག་གནས།

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྫོང་གཞིས་ཚུ་གི་གྲལ་ལས་
རིག་ཁྱད་པར་ཅན་གཅིག་ཨིན།

ལྟ་རྫོང་འདི་དཔེ་བཞག་བཏུབ་པའི་བཟོ་

དེའི་ནང་ནས་ཀྱང་རྩིག་བཟོ་འདི་ག་ནི་བ་ཡ་མཚན་ཆེ་བ་

དང་རྩིག་བཟོའི་རིག་པ་དེ་ སྔོན་གོང་ལས་རང་དར་ཁྱབ་སྦོམ་སོང་ཡོདཔ་ཧ་གོ་ཚུགསཔ་མ་
ཚད་ དེ་བཟུམ་སྦེ་ཤིང་བཟོའི་དབྱིབས་ཚུ་ཡང་གཞན་དང་མ་འདྲཝ་སྦེ་ཡོདཔ་ཨིན།

རྩིག་

པ་ཚུ་སྟུག་པགས་པགས་སྦེ་ རྩིག་པའི་ངོས་ཟུར་ཚུ་ ཟླུམ་པོ་དང་ཟླ་གམ་གྱི་རྣམ་པར་བཀོད་
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དེ་མདུན་དུ་ཟུར་གཉིས་བཏོན་ཏེ་
དབྱིབས་ཅན་སྦེ་མཐོངམ་ཨིན།

རྡོ་རྗེ་རྣམ་རྒྱལ།

ཕྱི་ཁ་ལས་བལྟཝ་ད་ཞི་བ་དང་

ནང་ན་ལུ་ནོར་བུའི་

རྩིག་རྡོ་ཡང་ཟུར་རྡོ་དང་ རྩིག་རྡོ་ རྡོ་ཆུང་སོགས་དགུང་

བསྒྲིགས་ཏེ་གནམ་མེད་ས་མེད་རྩིགཔ་སྒྲིང་སྒྲིང་བརྐྱབས་ཏེ་འདུག

རྩིག་པའི་བར་མཚམས་

སུ་རྩིག་རྡོ་གཞན་ཚུ་བཟུང་ནི་དང་ འོག་ལུ་ཡོད་པའི་རྩིག་རྡོ་ཚུ་མནེམ་ནི་གི་དོན་ལུ་ ཡར་
འཐུ་མ་ཚུགས་པའི་རྡོ་སྦོམ་ཚུ་ལེ་ཤ་ཅིག་ རྩིག་པའི་བར་གཞུང་ལུ་མཐོང་ནི་ཡོད།

སྔོན་སྤྱི་

ལོ་༡༧༡༤ ལོ་ལུ་འབྲུག་ལུ་ས་ཡོམ་ཉིན་ཞག་བཅོ་ལྔ་འོང་བའི་སྐབས་ལུ་དང་ དེ་ལས་སྤྱི་ལོ་
༡༨༩༦ ལོར་ས་ཡོམ ་ཤུགས་ཆེར་བརྐྱབས་པའི་སྐབས་ འབྲུག་གི་རྫོང་གཞིས་དང་ལྷ་ཁང་

དགོན་སྡེ་མང་རབས་ཅིག་ཞིག་རལ་ཤོར་ཏེ་འབད་རུང་ སྤ་རོ་ལྟ་རྫོང་འདི་རྩིགཔ་བརྟན་ཏོག་
ཏོ་བརྐྱབས་ཡོད་པ་ལས་བརྟེན་ ཉམས་ཆག་གང་ཡང་མེད་པ་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ ད་ལྟའི་བར་
ཡང་རྩིག་པ་ལུ་སྐྱོན་སྦོམ་གང་ནི་ཡང་མ་ཞུགས་པས།
ཚུ་གིས་རྩིགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཨིན།

དེ་ཚུནི་ གཙོ་བོ་རྩིག་བཟོ་མཁས་པ་

རྩིགཔ་འདི་ཚུ་ལུ་བལྟཝ་ད་ དེང་སང་གི་རྩིག་བཟོ་

མཁས་པ་ཚུ་ཡང་ཧ་ལས་དགོསཔ་བྱུང་བའི་ཁར་ ལྟ་རྫོང་གི་རྩིག་པ་རྐྱངམ་ཅིག་གིས་འབྲུག་
པའི་བཟོ་རིག་དང་ལམ་སྲོལ་བཟང་པོ་ཧེ་མ་དུས་དང་ཕུ་ལས་རང་

ཡར་རྒྱས་སོང་ཡོད་པའི་

བརྡ་དང་ཁྱད་ཆོས་ཚུ་སྟོནམ་ཨིན། ལྟ་རྫོང་འདི་མཇལ་བ་ཙམ་གྱིས་མི་དམང་གི་སེམས་ཁར་

འཆར་སྣང་མ་འདྲཝ་བྱུང་སྟེ་ལོག་སྟེ་རང་མཇལ་དགོ་མནོ་བའི་དག་སྣང་ཆ་མཉམ་གྱི་སེམས་
ལུ་འཆརཝ་ཨིན། ད་རེས་བརྟག་དཔྱད་འབད་བལྟཝ་ད་ལྟ་རྫོང་འདི་བཞེངས་མི་ སྤྲུལ་བའི་
བཟོ་བོ་མཁས་མཆོག་ཚུ་ཡོདཔ་འོང་ནི་ཨིན་མས།

ཡང་ཅིན་དེ་བསྒང་རྒྱལ་ཁབ་ནང་བཟོ་

རིགས་ལུ་མཁས་པ་ལེ་ཤ་འཛོམས་ཏེ་མི་སེར་དམངས་ཀྱིས་བཞེངས་བཞེངསམ་འོང་ནི་ཨིན་
མས།

བཟོ་དཔོན་གྱི་མཚན་ཡང་འདི་ཨིན་ཟེར་བའི་ལོ་རྒྱུས་ཁ་གསལ་ཅིག་མེད་ནི་དེ་གིས་

རྫོང་འདི་བཞེངསམ་ད་ དུས་ཡུན་ག་དེམ་གཅིག་འགོརཝ་ཨིན་ན་དང་ ལཱ་འབད་མི་ མི་

སྟོབས་ག་དེམ་ཅིག་ཡོདཔ་ཨིན་ན། ཟད་འགྲོ་ག་དེམ་ཅིག་སོང་ཡི་ག་ཚུ་ ཁ་གསལ་སྦེ་མ་
ཤེསཔ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ ད་ལྟོ་ང་གིས་ཕོ་ཚད་གུར་བཀལ་ཏེ་རྩ་ལས་བྲིས་མི་ཚུགས་པས། ཨིན་

རུང་མ་འོངས་བུ་བརྒྱུད་མཁས་པ་ཚུ་དང་བློ་གསར་གཞོན་སྐྱེས་ཚུ་གི་བློ་གྲོས་དང་ཤེ ས་ཡོན་
ཐེབས་ཐོབ་ནི་གི་དོན་ལུ་ ལོ་རྒྱུས་ཐོབ་ཚུགས་མི་ཚུ་བསྡུ་སྒྲིགས་འབད་དེ་བྲིས་བྲིསཝ་ཨིན།
དེ་གི་སྐོར་མ་འོངས་པ་ལུ་ཞིབ་འཚོལ་མཐིལ་ཕྱིན་འབད་དགོཔ་འདུག།

སྤ་རོ་ལྟ་རྫོང་གི་ཆགས་རབས་མདོར་བསྡུས།
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བཟོ་དབྱིབས་སྒོར་སྒོརམ་ཡོད་མི་རྫོང་གི་རྩིགཔ་དེ་ དུམ་བུ་གཉིས་མཐུད་དེ་སྒོར་སྒོརམ་བཟོ་
སྟེ་ཤིང་མཐུད་དོ་བཟུམ་སྦེ་

མཐུད་ཡོད་པའི་མཚམས་གཡས་གཡོན་གཉིས་ལས་མཐོང་ནི་

འདུག

རྩིག་པའི་མཐུད་ ཡ་གཅིག་གི་ཚད་གཞི་ཕིཊི་༡༣༨ དང་ཨིན་ཅི་༧ དང་ གཞན་

༦)

སྤ་རོ་ལྟ་རྫོང་བཞེངས་ནི་གི་རྒྱུ་ཆ་དངོས་པོའི་རིགས།

དེ་ཕི་ཊི་༩༡ དང་ཨིན་ཅི་༢ བཅས་བསྡོམས་པས་སྒོར་སྒོརམ་གྱི་དབྱིབས་སྦེ་བཟོ་ནུག།

ལྟ་རྫོང་དེའི་རྒྱུ་ཆ་བརྒྱ་ཆ་ལས་བརྒྱ་རང་ རང་ལུགས་ཀྱི་རྒྱུ་ཆ་ཤིང་ རྡོ་ ས་ཚུ་གིས་བཞེངས་
ནུག དེང་སང་བཟུམ་སྦེ་རྩི་ས་ ལྕགས་ས་སྤག་ཅུང་ལ་སོགས་པ་ཁག་མ་འདྲཝ་ཚུའི་རྒྱུ་ཆ་
སྔོན་དུས་ལུ་བྱུང་ཡང་མ་བྱུང་པས།
ཡང་མིན་འདུག

དེ་ཚུ་བཙུགས་ཏེ་ཁྱིམ་དང་རྫོང་ཚུ་བཞེངས་པའི་སྲོལ་

དེ་བསྒང་རྒྱུ་ཆ་ག་ཐོབ་མི་གིས་སྦེ་ཧ་ལས་སི་སི་གི་ཁྱིམ་ཐོག་ཚད་ལེ་ཤ་

ཡོད་པའི་རྫོང་ཆེན་དང་སྡོད་ཁྱིམ་ཚུ་བཟོ་བོ་ཚུ་གིས་རིག་པ་ལོགས་སུ་བཏོན་ཏེ་ལོ་ངོ་བརྒྱ་
ཕྲག་སྦེ་ཐུབ་པའི་རྫོང་ཚུ་བཞེངས་ནུག

དེང་སང་བཟུམ་གློག་མེ་མེད་རུང་ཉི་མའི་འོད་ནང་ན་

འོང་བཏུབ་དང་ འོད་ཀྱི་སྦེ་མཐོང་ཚུགས་པའི་བཟོ་དབྱིབས་སྣ་ཚོགས་བཞེངས་ནུག དཔེར་
ན་ལྟ་རྫོང་དེ་ནང་འདི་ལྟ་བུའི་མཐུན་རྐྱེན་ཚུ་ཚངམ་སྦེ་བཞེངས་ནུག

ལྗིད་བཟེད་ཐུབ་པའི་

ཤིང་གི་ལྕམ་དང་ ལྡིང་རི་ རླུང་བཟེད་ རྩིབམ་ གདངམ་ཚུ་བཀལ་ཏེ་ཐོག་འོག་མའི་རྩིག་
པའི་རྒྱ་ཚད་ཚུ་སྦོམ་སྦེ་ཡར་མར་དང་ཕར་ཚུར་གྱི་ལྗིད་ཚད་སྙོམས་ཏེ་ གདུང་ཚུ་ཚུལ་མཐུན་

བཙུགས་ཏེ་སྤྲུལ་བའི་བཟོ་བོའི་ ཁྱད་ཆོས་བཏོན་ཏེ་ དེང་སང་གི་དུས་ལུ་མཇལ་ནི་ཡོད་པའི་
ངོ་མཚར་ཅན་གྱི་རྩིག་བཟོ་ཚུ་ལྟ་རྫོང་ནང་མཇལ་ནི་ཡོད།

ལྟ་རྫོང་གི་རྩིགཔ་ཕྱེད་སྒོར་

གཉིས་སོ་སོར་རྩིགས་ཏེ་བཟོ་དབྱིབས་སྒོར་སྒོརམ་གི་དབྱིབས་སྟོན་ནུག

སྔོན་རྡོ་དང་ཤིང་

ཆ་ལག་ལེན་འཐབ་པའི་དུས་ལུ་འབྲུག་ལུ་སྡོད་ཁྱིམ་དང་རྫོང་གཞིས་མང་རབས་ཅིག་རྡོ་གིས་
སྦེ་རྡོ་བཟོ་ཚུ་གིས་བཞེངས་གནང་ནུག

འཛམ་གླིང་རྒྱལ་ཁབ་ཆ་མཉམ་གྱི་གྲལ་ལས་ཤིང་

དང་རྡོ་གཡོག་བཀོལ་སྟེ་ཐོག་ཚད་མང་རབས་ཡོད་པའི་རྫོང་ཆགས་སྟངས་ཚུ་
འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ངོ་རྟགས་དང་ལམ་སྲོལ་བཟངམོ་སྟོནམ་ཨིན།

ང་བཅས་

རང་སོའི་ས་སྒོ་ནང་བོར་

ཆེ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་འཐོན་པའི་རྡོ་ ཤིང་ ས་ གསུམ་བེད་སྤྱོད་འབད་དེ་ཡ་མཚན་ཅན་གྱི་ཁྱིམ་ཐོག་
ཚད་ལེ་ཤ་

ལོ་བརྒྱ་ཕྲག་མང་རབས་ཀྱི་སྔ་གོང་ལས་སྔོན་བྱོན་རྒྱལ་བ་གོངམ་ཚུ་གིས་ང་

བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་བཞེངས་ནི་འགོ་བཙུགས་ནུག།
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འཛམ་གླིང་ཆགས་ཏེ་མི་རིགས་བྱུང་ཞིནམ་ལས་ཚུར་

རྡོ་རྗེ་རྣམ་རྒྱལ།

མི་ཚུ་གིས་རང་སོའི་བཞེས་སྒོ་དང་

གྱོན་ཆས་ སྡོད་ཁྱིམ་ཚུ་རིམ་པ་བཞིན་དུ་ ཡར་རྒྱས་འགྱོ་བའི་ཤུལ་ལས་ ཧེ་མ་སྡོད་ཁྱིམ་
སྦ་སྒོར་སྦེ་སྡོད་མི་ཚུ་ རིམ་པ་བཞིན་དུ་ དཔལ་འབྱོར་དང་རིག་རྩལ་ཡར་རྒྱས་དང་བསྟུན་
ཏེ་ སྡོད་ཁྱིམ་ཐོག་ ཆིག་བརྒྱ་ལས་ལྷག་མི་ཚུ་ དེང་སང་བརྐྱབས་ཏེ་ གོང་འཕེལ་སོང་བའི་
དུས་སྐབས་ལུ་ལྷོད་ཡོདཔ་ཨིན།

དེ་བཟུམ་སྦེ་ གསང་སྔགས་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་བསྟན་པ་དར་

བའི་འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ནང་ཡང་ ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ལྷ་ཁང་ དགོན་སྡེ་ རྫོང་
གཞིས་ལ་སོགས་པའི་བཟོ་རིག་དར་ཁྱབ་སོང་ནུག

རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཐོ་རངས་དང་སྔ་རབས་

བར་རབས་ ཕྱིས་རབས་ཀྱི་དུས་ལུ་ཁྱིམ་བཟོའི་རིག་གནས་ཡར་རྒྱས་སོང་སྟེ་ བར་རབས་

ཀྱི་སྐབས་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ཡ་མཚན་ཅན་གྱི་ལྟ་རྫོང་ལྟ་བུའི་ རྫོང་གཞིས་མང་རབས་བཞེངས་
པའི་དུས་རབས་ཨིན་པས་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།

དེ་ཡང་ང་བཅས་འབྲུག་མི་ཚུ་གིས་ གོང་གི་

ཁྱིམ་བཟོའི་རྒྱུ་ཆ་ཚུ་དུས་རབས་ག་དེམ་ཅིག་ལས་བེད་སྤྱོད་འབད་འབདཝ་ཨིན་ན་མ་འོངས་
མཁས་པ་ཚུ་ལུ་ཞིབ་འཚོལ་དང་དཔྱད་པ་འབད་དགོཔ་སྦེ་བཞགཔ་ཨིན།

༧)

ལྟ་རྫོང་བཞེངས་མི་བཟོ་བོ་མཁས་མཆོག་ཚུ་གི་སྐོར།

རྫོང་སྒོར་སྒོརམ་ཟླུམ་རིང་ཟེར་སླབ་སྲོལ་ཡོད་མི་རྫོང་གི་བཀོད་པ་དང་བཟོ་དབྱིབས་ཁྱད་པར་
ཅན་བཞེངས་མི་བཟོ་བོ་མཁས་མཆོག་ཅན་ཚུ་གི་མཚན་ཚུ་བྲིས་དགོ་པའི་བཀའ་མོལ་ཡང་

ནས་ཡང་དུ་ཞིབ་འཇུག་གོ་བསྡུར་ཞལ་འཛོམས་ཐེངས་བཞི་པ་ཚོགས་སྐབས་གསུང་གྲོས་
བྱུངམ་བཞིན་དུ་

ང་གིས་ལོག་སྟེ་དཔེ་དེབ་ཚུ་ནང་ཞིབ་འཚོལ་དང་ ས་གནས་ཀྱི་མི་རྒན་

ཤོས་ཚུ་ལུ་དྲི་བ་ཚུ་བཀོད་དེ་འབད་རུང་
གསལ་ཤེས་མི་ཅིག་ཡང་མ་འཐོན།
སོང་རུང་

མཁས་པའི་བཟོ་བོ་

འདི་དང་འདི་ཨིན་ཟེར་ཁ་

རྫོང་བཞེངས་ཏེ་ལོ་ངོ་བརྒྱ་ཕྲག་གསུམ་དང་ཕྱེད་ཙམ་

ལྟ་རྫོང་དེའི་སྐོར་ཡིག་ཐོག་ལུ་

ཁ་གསལ་སྦེ་བྲིས་མི་ག་ཡང་མ་འཐོནམ་པས།

རྩིག་བཟོ་མཁས་པ་དང་ ཤིང་བཟོ་བོ་མཁས་པ་ག་ཨིན་ནའི་སྐོར་ཁ་གསལ་སྦེ་བཀོད་ཚུགས་
པ་ལུ་ དཀའ་ངལ་སྦོམ་འདུག་ཟེར་ཞུ་ནི་དང་། དཔེ་འབད་བ་ཅིན་ སྤུངས་ཐང་བདེ་བ་ཆེན་

པོའི་ཕོ་བྲང་བཞེངས་མི་ སྤྲུལ་པའི་བཟོ་བོ་ བཱ་ལིང་པ་བཟུམ་ དུས་རབས་༡༧ པའི་ནང་
བཟོ་རིག་ལུ་མཁས་མི་
ཨིནམ་ལས་

འབྲུག་པའི་བཟོ་བོ་མཁས་མཆོག་ཚུ་

འབྱུང་བའི་དུས་རབས་

ཁོང་ཚུ་གིས་ལྟ་རྫོང་དེ་བཞེངས་བཞེངསམ་འོང་ནི་མས་ཟེར་མནོཝ་མས།

སྤ་རོ་ལྟ་རྫོང་གི་ཆགས་རབས་མདོར་བསྡུས།
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སྤྱིར་བཏང་དུས་རབས་དེ་ཙམ་ལུ་ ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེས་རྫོང་ཚུ་བཞེངས་པའི་དུས་རབས་
དང་

འབྲུག་ནང་འཁོད་ལུ་ཤིང་བཟོ་བོ་དང་རྡོ་བཟོ་མཁས་པ་མང་རབས་ཅིག་བྱུངམ་ལས་

བཟོ་བཀོད་དེ་ལྟ་བུའི་རྫོང་གཞིས་བཞེངས་མི་བཟོ་བོ་ཚུ་འབྱུང་སྲིད་ནི་ཨིན་པས། དེ་སྦེ་ཡིག་
ཐོག་ལུ་བཀོད་དེ་མེད་ནི་དེ་གིས་

བཟོ་བོ་གི་མིང་འདི་དང་འདི་ཨིན་ཟེར་བཀོད་ཚུགས་པ་ལུ་

དཀའ་ངལ་སྦོམ་ཡོདཔ་ལས་ དེའི་སྐོར་ལས་མ་འོངས་ཞིབ་འཚོལ་པ་ཚུ་ལུ་ ནོར་སྐལ་སྦེ་
ལུས་ཏེ་ཡོད་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།

ག)
༡)

དོན་ཚན་གཉིས་པ།

ཐོག་རེ་བཞིན་གྱི་བཀོད་པ་དང་ཚད་གཞི།

ལྟ་རྫོང་དེ་ཐོག་བདུན་ཡོད་པའི་ཁར་ ཐོག་རེ་རེ་ནང་ཁང་མིག་ལེ་ཤ་ཡོད་མི་ཚུའི་ཚད་གཞི་ཚུ་
མ་འོངས་དུས་ལུ་ཕན་ཐོགས་ནི་ལུ་དམིགས་ཏེ་གཤམ་འཁོད་ཀྱི་ཚད་གཞི་རེ་རེ་བཞིན་བཀོད་
ཡོདཔ་ཨིན།

ཐོག་འོག་མ།
འོག་ཐོག་ཕིཊི་༩ ཨིན་ཅི་༤྾ ཕིཊི་༧ ཨིན་ཅི་༤྾ ཕིཊི་༣༣ ཨིན་ཅི་༧།
གཡས་ཕྱོགས་ཀྱི་བཙོན་ཁང་(སྒོ)་ཕིཊི་༦ ཕི་ཊི་྾ ཕིཊི་༢ ཨིན་ཅི་༨྾ ཕིཊི་༣།
བཙོན་ཁང་དེའི་ཚད་ ཕིཊི་༢༡྾ ཕིཊི་༧ ཨིན་ཅི་༢྾ ཕིཊི་༢༨ ཨིན་ཅི་༤།
གཡོན་ཕྱོགས་ཀྱི་བཙོན་ཁང་ ཕིཊི་༩ ཨིན་ཅི་༡༡྾ ཕིཊི་༩ ཨིན་ཅི་༡༡྾ ཕིཊི་༡༤ཨིན་
ཅི་༥།

འཛུལ་སྒོའི་ཚད་ ཕིཊི་༥ ཨིན་ཅི་༡༡྾ ཕིཊི་༢ ཨིན་ཅི་༩྾ ཕིཊི་༣ ཨིན་ཅི་༡།
དབུས་ཕྱོགས་ལུ་འཛུལ་སྒོའི་ཚད་ ཕིཊི་༦ ཨིན་ཅི་༧྾ ཕིཊི་༨ ཨིན་ཅི་༩།
རྒྱབ་ཕྱོགས་ཀྱི་བསྐོར་ལམ་གྱི་ཚད་ ཕིཊི་༧ ཨིན་ཅི་༥྾ ཕིཊི་༡༡ ཨིན་ཅི་༦྾ ཕིཊི་༢༥༦
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ཨིན་ཅི་༥།

རྡོ་རྗེ་རྣམ་རྒྱལ།

དབུས་ཀྱི་སྒོར་ཚད་ ཕིཊི་༢༣༠ ཨིན་ཅི་༧།
འཛུལ་སྒོ་ངོ་མའི་ཚད་ ཕིཊི་༨ ཨིན་ཅི་༢྾ ཕིཊི་༧ ཨིན་ཅི་༡༡྾ ཕིཊི་༣ ཨིན་ཅི་༡༡།
མདུན་ཕྱོགས་ཀྱི་རྩིག་པའི་ཞིང་ཚད་ ཕིཊི་༦ ཨིན་ཅི་༡༡།
རྒྱབ་ཕྱོགས་ཀྱི་རྩིག་པའི་ཞེང་ཚད་ ཕིཊི་༡༡ དང་ཨིན་ཅི་༨ བཅས་འདུག།

ཐོག་དང་པ།
ཐོག་དང་པ་དེ་མདུན་ཕྱོགས་མ་གཏོགས་བསྐོར་ལམ་སྦེ་མིན་འདུག། བེད་སྤྱོད་འབད་དེ་ཡོད་
མིའི་ཚད་གཞི་

ཕིཊི་༧ཨིན་ཅི་༡༠྾ ཕིཊི་༨྾ ཕིཊི་༩༨ ཨིན་ཅི་༢།
རྩིག་པའི་སྟུག་ཚད་ ཕིཊི་༦ ཨིན་ཅི་༤྾ ཕིཊི་༢ ཨིན་ཅི་༨྾ ཕིཊི་༥ ཨིན་ཅི་༡ འདུག།

ཐོག་གཉིས་པ།
ད་ལྟོའི་འཛུལ་སྒོ་ཆུང་ཀུ་སྦེ་བེད་སྤྱོད་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོད་མི་ཁང་མིག་གཉིས་ཀྱི་ཚད་དེ་
གཡས་ཕྱོགས་ཀྱི་ཁང་མིག་དེའི་ཚད་ ཕིཊི་༡༠ ཨིན་ཅི་༤྾ ཕིཊི་༧ ཨིན་ཅི་༥།

སྒོའི་ཚད་ཕིཊི་༥༥ ནང་ན་གྱི་སྒོའི་ཚད་ ཕིཊི་༢ ཨིན་ཅི་༡༠྾ ཕིཊི་༦ ཨིན་ཅི་༥྾ ཕིཊི་༢
ཨིན་ཅི་༨།

དབུས་ཕྱོགས་ཀྱི་ཁང་མིག་གི་ཚད་ ཕིཊི་༧ ཨིན་ཅི་༡༩྾ ཕིཊི་༤༠ ཨིན་ཅི་༨྾ ཕིཊི་༡༠
ཨིན་ཅི་༤།

(སྒོའི་ཚད) ཕིཊི་༢ ཨིན་ཅི༨྾ ཕིཊི་༦ ཨིན་ཅི་༣྾ ཕིཊི་༢ དང་ཨིན་ཅི་༨ བཅས་
འདུག།

སྤ་རོ་ལྟ་རྫོང་གི་ཆགས་རབས་མདོར་བསྡུས།

77

འཛུལ་སྒོ་ཆུང་བའི་སྟུག་ཚད་ ཕིཊི་༦ ཨིན་ཅི་༡྾ ཕིཊི་༢ ཨིན་ཅི་༡྾ ཕིཊི་༧ ཨིན་ཅི་༡
འདུག།

མདུན་ཕྱོགས་ཀྱི་ཁང་མིག་གི་ཚད་ ཕིཊི་༩྾ ཕིཊི་༢༡ ཨིན་ཅི་༧྾ ཕིཊི་༨༡།
རྒྱབ་ཀྱི་བསྐོར་ལམ་ ཕིཊི་༡༧༢྾ ཕིཊི་༨ ཨིན་ཅི་༡༠྾ ཕིཊི་༧ འདུག།
རྩིག་པའི་སྟུག་ཚད་ ཕིཊི་༦ ཨིན་ཅི་༣྾ ཕིཊི་༡༣ ཨིན་ཅི་༩྾ ཕིཊི་༢ ཨིན་ཅི་༥། (ལ་

ལུ་ཅིག་ཁར་རྩིག་པའི་སྟུག་ཚད་ ཕིཊི་༡༥ རེ་ཡང་འདུག) སྒོ་ཅུང་གི་ཚད་ ཕིཊི་༩ ཨིན་ཅི་
༨ བཅས་འདུག།

ཐོག་གསུམ་པ།
ཐོག་གསུམ་པ་འདི་ནང་གཟིམ་ཅུང་དང་འདྲ་བའི་ཁང་མིག་ཕྱི་བསྐོར་འགྱོ་སའི་ས་གོ་འདི་ནང་
སྔོན་དང་ཕུའི་དུས་ལུ་དཔོན་སློབ་དང་དཔོན་ཚུ་བཞུགས་སའི་གཟིམ་ཁང་གི་ས་གོ་ཨིན་པས།

ནང་གི་བསྐོར་ལམ་དེ་ ཕིཊི་༧ དང་ཨིན་ཅི་༡྾ ཕིཊི་༨ ཨིན་ཅི་༥྾ ཕིཊི་༡༧༣ ཨིན་ཅི་
༡༦།

བྱང་གི་ཞེང་ཚད་ ཕིཊི་༣ ཨིན་ཅི་༩྾ ཕིཊི་༡༠ ཨིན་ཅི་༧།
མདུན་ཕྱོགས་ ཕིཊི་༡༠ ཨིན་ཅི་༡྾ ཕིཊི་༢༢ ཨིན་ཅི་༨།
དབུས་ཕྱོགས་ཀྱི་ཞབས་དྲུང་གི་དུས་རབས་ཀྱི་འགྲེམས་སྟོན་ཡོད་སར་
༡༠྾ ཕིཊི་༧༩ ཨིན་ཅི་༤།

ཕིཊི་༨

དབུས་ཀྱི་འཛུལ་སྒོའི་ཚད་ ཕིཊི་༦ ཨིན་ཅི་༧྾ ཕིཊི་༧ ཨིན་ཅི་༢ བཅས་འདུག

ཨིན་ཅི་

རྡོ་རྗེ་རྣམ་རྒྱལ།
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ཐོག་བཞི་པ།

ཐོག་བཞི་པའི་ སྒོར་ཚད་ཀྱི་རིང་ཐུང་ ཕིཊི་༢༩༠ ཨིན་ཅི་༩྾ ཕིཊི་༢༠ ཨིན་ཅི་༡༡། བཞི་
པ་ལས་གསུམ་པའི་སྒོ་དང་གྱང་གི་སྟུག་ཚད་ ཕིཊི་༨ ཨིན་ཅི་༧྾ ཕིཊི་༤ ཨིན་ཅི་༦།
སྒོའི་ཚད་ ཕིཊི་༡༢྾ ཕིཊི་༥ ཨིན་ཅི་༧།

ཐོག་བཞི་པའི་དབུས་ཀྱི་ཁང་མིག་ཡར་མར་མཐོ་ཚད་ ཕིཊི་༡༧ཨིན་ཅི་༨། རྡོ་གཅལ་ཟམ་
པའི་རིང་ཐུང་ཕིཊི་༣༡ དང་ཨིན་ཅི་༡ བཅས་འདུག

ཐོག་ལྔ་པ།
རྣམ་སྲས་ལྷ་ཁང་གི་མཐོ་ཚད་ ཕིཊི་༦ ྾ ཕིཊི་༩༧ ཨིན་ཅི་༡༦།

ཕྱེད་སྒོར་གྱི་ཚད་ ཕིཊི་

༢༡ དང་ཨིན་ཅི་༢། བལྟ་གཟིགས་ཀྱི་ཚད་ ཕིཊི་༣༡ ཨིན་ཅི་༨། རྣམ་སྲས་ཀྱི་འཛུལ་སྒོའི་
ཚད་ ཕིཊི་༣ ཨིན་ཅི་༩྾ ཕིཊི་༧ཨིན་ཅི་༡།
ཨིན་ཅི་༧།

རྣམ་སྲས་ལྷ་ཁང་ཕྱི་ཁའི་ཚད་ ཕིཊི་༢༥༧

བལྟ་གཟིགས་ཀྱི་རིང་ཚད་ ཕིཊི་༩ དང་ཨིན་ཅི་༣ བཅས་འདུག

ཐོག་དྲུག་པ།
ཐོག་དྲུག་པ་ཚོགས་ཞིང་ནང་གི་སྒོར་ ཚད་ཕིཊི་༨༡ཨིན་ཅི་༣། ཕྱེད་སྒོར་ཚད་ ཕིཊི་༥ཨིན་ཅི་
༧྾ ཕིཊི་༢ཨིན་ཅི་༩།

དབུས་ཀྱི་སྒོར་ཚད་ ཕིཊི་༡༠ ཨིན་ཅི་༣྾ ཕིཊི༡༣༠ ཨིན་ཅི་༡། གོང་གི་ཚད་ཚུ་དེང་སང་
གི་ཕི་ཊི་དང་ཨིན་ཅི་གུར་ཚད་ཕབས་ཏེ་

བྲིས་བྲིསཝ་དང་ཐོག་རེ་བཞིན་གྱི་མཐོ་ཚད་ཚུ་མ་

འདྲ་བ་ཨ་ཙི་རེ་ཐོན་ནི་འདུག ཐོག་ལ་ལུ་ཅིག་ཁར་ སྤྱི་ལོ་༡༩༦༦-༦༧ གྱི་ལོ་ལུ་ ཉམས་

གསོ་འབདཝ་ད་ སའི་སྦྱིས་བརྐྱབས་ཏེ་དུམ་གྲ་རེ་མ་འདྲཝ་ཐལ་སོང་ནུག དང་པོའི་རྩིག་པ་
གུར་སའི་སྦྱིས་རྐྱབ་མི་ལུ་བརྟེན་ཚད་གཞི་ཚུ་ཡང་དུམ་གྲ་རེ་བསྒྱུར་བ་ཡར་སོང་ནུག་ཟེར་ཞུ་
ནི་ཨིན།

སྤ་རོ་ལྟ་རྫོང་གི་ཆགས་རབས་མདོར་བསྡུས།

༢)

79

ལྟ་རྫོང་གི་ཕྱིའི་ཚད་གཞི།

མདུན་གྱི་ཤག་བསྐོར་གྱི་ཕར་ཚུར་གྱི་ཚད་ ཕིཊི་༡༠༧ དང་ཨིན་ཅི་༧ འདུག གཡས་ཕྱོགས་

རྩིག་པའི་ཟུར་ཡོད་ས་ཚུན་གྱི་ཤག་བསྐོར་ཕིཊི་༩༡ དང་ཨིན་ཅི་༢། གཡོན་ཕྱོགས་ཀྱི་རྩིག་
པའི་རྨང་གཞིའི་ཤག་བསྐོར་གྱི་རྩིག་པའི་ཐུད་མཚམས་ཚུན་

ཕིཊི་༡༣༨

དང་ཨིན་ཅི་༧།

རྫོང་གི་སྐེ་དམར་གྱི་ཚད་ ཕིཊི་༤ དང་ཨིན་ཅི་༨། མདུན་ཕྱོགས་ཀྱི་རྩིག་པའི་གྱམ་ལས་
ཁྱིམ་ཐོག་ཚུན་ཕིཊི་༧༣ ཨིན་ཅི་༩ འདུག

རྒྱབ་ཀྱི་རྩིག་པའི་རྨང་ལས་ཁྱིམ་ཐོག་ཚུན་

ཕིཊི་༤༥། མདུན་ཕྱོགས་ཀྱི་རྩིག་པའི་གྱམ་ལས་ཡར་དགུང་པང་ཚུན་ ཕིཊི་༤༩ དང་ཨིན་ཅི་
༥ འདུག གཡས་ཕྱོགས་ཀྱི་རྩིག་པའི་རྨང་གཞིའི་ཚད་ ཕིཊི་༩༡ དང་ཨིན་ཅི་༢།
ཕྱོགས་ཀྱི་རྩིག་པའི་ཚད་ ཕིཊི་༡༣༨ དང་ཨིན་ཅི་༧།
ཨིན་ཅི་༦ བཅས་འདུག

གཡོན་

ཡོངས་བསྡོམས་ཕིཊི ༣༣༧ དང་

རྫོང་གི་བཟོ་དབྱིབས་ཟླ་གམ་སྦེ་བཏོན་ཏེ་བཞེངས་ནི་དེ་གིས་གོང་

གི་ཚད་གཞི་མ་འདྲཝ་སྦེ་ཐོན་ཡོད།

༣)

གསེར་ཏོག་དང་དབུ་རྩེ་གི་ཚད་གཞི།

ལྟ་རྫོང་ལུ་དབུ་རྩེ་བཀལ་ཏེ་ཡོད་པའི་
ཕིཊི་༦

དང་ཨིན་ཅི་༨།

དབུ་རྩེ་གི་ཐོག་ལུ་ཡོད་པའི་གསེར་ཏོག་གི་རིང་ཚད་

དབུ་རྩེའི་དབུས་སྒོར་སྒོརམ་དང་མདུན་ཕྱོགས་རྩིག་པའི་ཚད་

ཕིཊི་༡༨ ྾ ཕིཊི་༢༣ ཨིན་ཅི་༣ འདུག

གཡས་ཕྱོགས་ཀྱི་ཟུར་གྱི་རྩིག་པའི་ཚད་ ཕིཊི་

༢༨ ྾ ཕིཊི་༡༦། གཡོན་ཕྱོགས་ཀྱི་ཟུར་གྱི་རྩིག་པའི་ཚད་ ཕིཊི་༣༨ ཨིན་ཅི་༩ ྾ ཕིཊི་
༡༡ ཨིན་ཅི་༥།

༤ དང་ཨིན་ཅི་༧།
ཚད་ ཕིཊི་༡༡།

དབུ་རྩེ་རྩིག་པའི་སྟུག་ཚད་ ཕིཊི་༤།

དབུ་རྩེའི་སྐེ་དམར་གྱི་ཚད་ ཕིཊི་

དབུ་རྩེའི་དབུས་ཀྱི་རིང་ཚད་ ཕིཊི་༡༠ དང་ཨིན་ཅི་༨།

དབུ་རྩེ་ཕྱེ་སྒོར་ཚད་ ཕིཊི་༨༩ དང་ཨིན་ཅི༧།

ཚད་ ཕིཊི་༣༥ དང་།

ལྟ་རྫོང་གི་ཕྱི་ནང་གཉིས་ཀྱི་བཟོ་དབྱིབས་ཀྱི་སྐོར་

ཕྱི་ཁའི་རིང་

དབུ་རྩེའི་མཐའ་སྒོར་

དེང་སང་ཕྱི་གླིང་པའི་བཟོ་རིག་མཁས་པ་

ཚུ་གིས་ཡང་ དེ་དང་དེ་ཨིན་ཟེར་ཁ་གསལ་བཀོད་མ་ཚུགསཔ་མ་ཚད་ ས་ཁྲ་ཡང་ཧིང་སང་
ས་ཅིག་བཟོ་ཚུགས་མི་མིན་འདུག

ནང་གི་བཟོ་དབྱིབས་སྐོར་མདོར་བསྡུས་མ་གཏོགས་
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རྒྱས་ཤིང་རྒྱས་པར་བཤད་ཚུགས་པ་ལ་ཁག་འདུག་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།

རྡོ་རྗེ་རྣམ་རྒྱལ།

བཟོ་བཀོད་འདི་བཟུམ་སྦེ་བཞེངས་ཏེ་ཡོད་མི་འདི་ ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་སྤ་རོ་ལྟ་རྫོང་

མ་གཏོགས་ས་གནས་གཞན་ཁ་ལུ་མིན་འདུག ཚན་རིག་མཁས་པའི་འཛམ་གླིང་འདི་ནང་ཕྱི་
རྒྱལ་གྱི་བཟོ་རིག་མཁས་པ་

(ཨར་ཀི་ཀྲེཀ)

ཚུ་གིས་ཡང་དེ་ལྟ་བུའི་བཟོ་དབྱིབས་ལུ་ཧ་

ལས་ཏེ་བཟོ་བཀོད་འདི་བཟུམ་བཟོ་ཚུགས་པ་ལུ་དཀའ་ངལ་སྦོམ་འོང་ནི་མས་ཟེར་ཡང་སླབ་

མི་འདུག

དང་ཕུ་རྫོང་བཞེངས་པའི་སྐབས་དེང་སང་བཟུམ་ཤོག་གུའི་ཐོག་ལུ་བཀོད་དེ་ ཚད་གཞིའི་ས་

ཁྲ་བཟོ ་ སྟེ་དེང་སང་གི་རྒྱུ་ཆ་ལྕགས་དང་རྩི་ས་ལ་སོ ག ས་པ་ག་ནི་ཡང་མེད་དེ་འབད་རུང་

ལྕགས་འཛེར་ཕུད་རྡོག་གཅིག་ཡང་མ་བརྡབ་པར་ཁྱིམ་ཐོག་བདུན་རེ་སྦེ་མི་རྫོང་བཞེངས་མི་
དེ་

ཧ་ལས་པའི་གཞི་ཅིག་མེན་ན་ཟེར་མནོཝ་མས།

འདིའི་རྩིགཔ་ལུ་ས་གཡོམ་དང་རླུང་ཚུབས་
སྒྲིང་སྒྲིང་སྦེ་གནས་ཡོདཔ་ཨིན།

བཟོ༌བཀོད་དང་ཁྱད་ཅན་གྱི་རྫོང་

ཆར་པ་ལ་སོགས་པ་ཚུ་གིས་

མ་གནོད་པར་

ས་གནས་སྤོག་ཏོ་ཁར་ཆགས་ཏེ་ཡོད་མི་ བལྟ་རྫོང་དེའི་

གཟི་བརྗིད་དང་བཟོ་བཀོད་དེ་ འབྲུག་ནང་འཁོད་ལུ་གཞི་བཞག་སའི་རྫོང་ཅིག་ཨིན་པ་གིས་
མ་ཚད་ དེ་ལྟ་བུའི་རྫོང་གཞིས་འདི་ ཤུལ་ལས་བཞེངས་ཚུགས་མི་ མཁས་པ་མི་འབྱུང་ཟེར་
མནོཝ་མས།

སྔོན་དུས་རབས་༡༧ པའི་ནང་བཞེངས་པའི་ བཟོ་དབྱིབས་ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་

ལྟ་རྫོང་འདི་ ད་རེས་ནངས་པ་ ང་བཅས་ག་ར་གིས་མཇལ་ནི་ཡོད་མི་དེ་ སྔོན་དང་ཕུའི་བཟོ་
བཀོད་དང་བཞེངས་མི་ལུ་མཁས་པའི་ བཟོ་བོ་ཚུ་གི་བཀའ་དྲིན་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན་པས།

༤)

རྫོང་ནང་བཙན་སྲུང་གི་ཐབས་ལམ།

རྒན་ཤོས་ཚུ་གིས་ཁ་རྒྱུན་ལས་འབད་བ་ཅིན་ ད་རེས་ཐོག་༤ པའི་འཛུལ་སྒོ་ཡོད་སར་ སྔོན་

དང་ཕུ་འབད་བ་ཅིན་ ལྟ་རྫོང་འདི་དགྲ་རྫོང་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ སྲུང་སྐྱོབས་ཀྱི་དོན་ལུ་ ནང་
ན་བསྡུ་བཏུབ་པའི་རྐང་ཟམ་ཅིག་ཡང་ཡོདཔ་ཨིན་ཟེར་སླབ་ནི་འདུག

རྐང་ཟམ་བསྡུ་སྟེ་

ཐོ ག ་འོ ག ་མའི་འཛུལ་སྒོ་ངོ་མ་ཡང་བསྡམས་ཚར་བའི་སྐབས་ཕྱིའི་དགྲ་ག་ཡང་རྫོ ང་ནང་
འཛུལ་ནིའི་སྒོ་སྐབས་རྩ་ལས་མེདཔ་ཨིན་མས།

ཐོག་བཞི་པའི་རྐང་ཟམ་དེ་ནམ་དགོཔ་

སྤ་རོ་ལྟ་རྫོང་གི་ཆགས་རབས་མདོར་བསྡུས།

ཅིག་ ཕར་བརྣར་ནི་དང་། མ་དགོསཔ་ད་ནང་ན་བསྡུ་བཞགཔ་ཨིན་མས།
དང་ཕུའི་
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དེ་གིས་སྔོན་

འབྲུག་མི་ཚུ་ལུ་རིག་པ་དང་གནས་སྐབས་ག་དེམ་ཅིག་ཡོདཔ་ཨིན་ན་ཧ་གོ་

ཚུགས་པས་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།
༥)

ལྟ་རྫོང་གི་གསང་ལམ།

གསང་ལམ་དང་ཆུ་ལེན་སའི་ལམ་ སྔར་བཤུལ་ཡོད་པའི་ཁར་ རྡོ་ཚུ་མཐའ་བསྐོར་སྦོ་ལོགས་
ཁའི་གཡུས་ཚན་ ལེ་ཤ་ཆགས་ཡོདཔ་ལས་ ཁྱིམ་རྐྱབ་ནིའི་རྩིག་རྡོ་སྦེ་འབག་ཡར་སོངཔ་
འོང་ནི་ཨིན་པས།

དེ་ཡང་ད་རེས་གཡུས་ཁའི་རྒན་ཤོས་ཚུ་གིས་བཤད་དོ་བཟུམ་འབད་བ་

ཅིན་ ཁོང་ཆུང་ཀུ་སྦེ་སྡོད་པའི་བསྒང་ གསང་ལམ་དེ་མཐོང་ནི་ཡོད་ཟེར་སླབ་ནི་འདུག
གཞི་རྫོང་གཞིས་མཐའ་མ་ལས་མར་

ལམ་བཟོ་སྲོལ་འདི་ག་ཏེ་ལུ་ཡང་འདུག
ཅིག་ཨིན་མས།

གཙང་ཆུ་ཡོད་ས་ཚུན་ཚོད་རྩིགཔ་རྐྱབ་སྟེ་

ཤིང་དང་རྡོ་ཚུ་བཏོནམ་ད་

ལམ་སྲུབ་སྟེ་ས་གིས་གངམ་ལས་

མཐོང་མ་ཚུགསཔ་ལོག་སོང་ནུག།

གསང་

དཔེར་ན་འབྲུག་རྒྱལ་རྫོང་གི་གསང་ལམ་བཟུམ་

ཤུལ་ལས་རིན་སྤུངས་རྫོང་ཉམས་གསོའི་སྐབས་
སྤྱོད་འབད་ནི་དེ་གིས་

མ་

ལམ་དེ་བེད་

གསང་ལམ་དེ་གསལ་ཏོག་ཏོ་

ལྟ་རྫོང་ཆགས་སའི་ས་གོ་འདི་ ཆུ་དཀོན་དྲགས་ཡོད་པའི་ས་གོ་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ དམག་
རྐྱབ་པའི་སྐབས་

འཐུང་ཆུ་མར་རིན་སྤུངས་རྫོང་གི་འོག་ལུ་ཡོད་པའི་

དབོགས་དགོསཔ་ལས་

སྤ་ཆུ་ལས་ཡར་

ཆུ་ལེན་ནི་གི་དོན་ལུ་ཆུ་ལམ་བཏོན་བཏོནམ་ངེས་བདེན་ཨིན་མས།

ལྟ་རྫོང་དང་རྫོང་གཞིས་གལ་ཅན་ཚུ་ག་ར་གི་ནང་ གསང་ལམ་དམིགས་གསལ་སྦེ་བཏོན་ཏེ་
སྡོད་ནུག

གསང་ལམ་དེ་ཕར་ཚུར་ལས་རྡོའི་རྩིགཔ་རྐྱབས་ཏེ་རིང་ཚད་ཕིཊི་ ༦ གི་སྟུག་

ཚད་ཙམ་སྡོད་ནུག། ཚུབས་དྲགས་ཅན་གྱི་ལྟ་རྫོང་གི་ས་གོ་ནང་ལས་མར་ སྤ་ཆུའི་མཐའ་མ་

ཚུན་ རྒྱུན་འབྲེལ་གྱི་གསང་ལམ་བཟོས་མི་ དེའི་དཔེ་ད་རེས་འབྲུག་རྒྱལ་རྫོང་གི་མཐའ་མ་
ལས་མར་ མཐོང་སྲོལ་ཡོད་པའི་ ཆུ་ལམ་གྱི་བཟོ་དབྱིབས་བཟུམ་ཡོདཔ་འོང་ནི་ཨིན་མས།
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༦)

སྤ་རོ་ལྟ་རྫོང་འདི་རྒྱ་བོད་གཉིས་ཀྱི་དམག་དཔུང་བཟློག་ས།

རྡོ་རྗེ་རྣམ་རྒྱལ།

དེ་བསྒང་བོད་དང་སོག་པོའི་དམག་ སྤ་རོ་ལུང་པར་འཕྲལ་འཕྲལ་འོངམ་ལས་བརྟེན་ དམག་
བཟློ ག ་ཐབས་ཀྱི་དོ ན་ལུ་རྫོ ང་གཞིས་རྒྱ་སྦོ མ ་དེ་ལྟ་བུ་བཞེངས་ཏེ་བོ ད་སོ ག ་གི་དམག་ཚུ་

དབང་ལུ་བསྡུས།

བོད་འབྲུག་གཉིས་ས་མཚམས་ཀྱི་སྐོར་གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་དམག་

རྐྱབ་ནི་ལེ་ཤ་འབྱུངམ་ལས་དམག་གི་བཟློག་ཐབས་ཚུ་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་གང་དྲག་འབད་

བའི་གྱལ་ཁར་ནུབ་ཕྱོགས་ཁ་ཐུག་ལུ་རིན་ཆེན་སྤུངས་རྫོང་གི་ལྟག་ལུ་སྐད་གྲགས་ཅན་གྱི་ལྟ་
རྫོང་བཞེངས།

བོད་སོག་གི་དམག་ལན་ཐེངས་བཅོ་ལྔའམ་བཅུ་དྲུག་ཙམ་འོང་རུང་འབྲུག་

པས་དབང་ལུ་བསྡུ་བཏང་ནུག

རྒྱལ་རབས་ནང་མིང་རྟགས་ཅན་གྱི་ལྟ་རྫོང་འདི་དགྲ་བྱང་

ཕྱད་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་རྫོང་གཞིས་གཅིག་ཨིན། ལྟ་རྫོང་འདི་ས་གནས་འགག་བསྡམ་
ས་ལུ་བཞེངས་ཏེ་མེད་པ་ཅིན་དམག་ཚུ་ལས་བཟློག་མི་ཚུགས་ནི་དང་།

དུས་རབས་༡༧

པའི་ནང་བོད་འབྲུག་གཉིས་ཀྱི་མཐུན་ལམ་ལེགས་ཤོ མ་མེདཔ་ལས་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་

གདུང་བརྒྱུད་

དཔོན་སློབ་དང་པ་ལ་སྔོན་པ་བསྟན་འཛིན་འབྲུག་སྒྲ་གིས་རྫོང་ག་ནི་བ་སྒྲིང་

སྒྲིང་ཅིག་སྤ་རོ་ཧཱུྃ་རལ་སྤོག་ཏོ་ཁར་བཞེངས་གནང་ནུག
འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་

ང་གིས་བལྟ་བ་ཅིན་དེ་བསྒང་

མི་རློབས་སྦོམ་མེད་རུང་དམག་དཔུང་གི་བཟློག་ཐབས་ལུ་

རྫོང་

དབྱིབས་མ་འདྲ་བ་ལེ་ཤ་བཞེངས་པའི་གྲལ་ལས་སྤ་རོ་ ལྟ་རྫོ ང་འདི་གལ་ཆེན་ཅིག་ཨིན།

མི་རྒན་ཤོས་ཚུ་གིས་ཁ་རྒྱུན་སྦེ་སླབ་སྲོལ་ལྟར་འབད་བ་ཅིན་ ལྟ་རྫོང་དེ་གདོང་ཚོང་འདུས་ཁ་
ཐུག་སྒོར་ཏེ་ དོལ་པོ ་ཤར་རི་དང་ སྐྱེར་ཆུ་ལྷ་ཁང་། གནམ་མཐོང་དཀར་པོ། ཁང་ཁུ་གི་

གཡུས་ཚན་ཚུན་ཚོད་ གསལ་ཏོག་ཏོ་མཐོང་ཚུགསཔ་སྦེ་ བཞེངས་གནངམ་ཨིན་ཟེར་སླབ་
སྲོལ་འདུག།

༧)

ལྟ་རྫོང་བཞེངས་མི་ལ་སྔོན་པ་བསྟན་འཛིན་འབྲུག་སྒྲ་གི་ལོ་རྒྱུས།

སྤ་རོ་དཔོན་སློབ་དང་པ་ བསྟན་འཛིན་འབྲུག་སྒྲ་ཟེར་ཞུ་མི་འདི་ ཧེ་མ་འབྲུག་ར་ལུང་ལས་
བྱོན་པའི་ཡབ་བསྟན་པའི་ཉི་མ་མཆོག་

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ལུ་བྱོནམ་ད་ཀྲོང་གསར་ཡུལ་གླིང་

ཟེར་ས་ལས་ མཁའ་འགྲོའི་མཚན་ལྡན་ལུ་ཟུར་སྲས་འཇོག་པ་ལས་དབྱིན་ལོ་༡༦༠༢ ལུ་སྐུ་
འཁྲུངས་ནུག

མཚན་ལུ་བསྟན་འཛིན་འབྲུག་སྒྲ་ཟེར་ སྐུ་ན་ཆུང་ཀུའི་སྐབས་ཀུན་མཁྱེན་

སྤ་རོ་ལྟ་རྫོང་གི་ཆགས་རབས་མདོར་བསྡུས།

པད་དཀར་གྱི་སྦྱིན་བདག་

ལ་སྔོན་པ་ཟེར་ཞུཝ་ཨིན་མས།
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བོད་ཀྱི་ལ་སྔོན་ཆོས་རྗེའི་སྐྱེ་བ་གསལ་པོར་གསུང་པ་ལུ་བརྟེན་

ཤུལ་ལས་བོད་ར་ལུང་ལུ་བྱོན་ཏེ་ཞབས་དྲུང་ཡབ་སྲས་ཀྱི་

སྐུ་མདུན་ལས་ དམ་ཆོས་རྫོགས་པར་བཞེས།

དེ་ལས་སྤྱི་ལོ་༡༦༥༦ ལོ་ལུ་སྤ་རོ་དཔོན་སློབ་ལས་ སྡེ་སྲིད་གཉིས་པའི་ཁྲི་ཐོག་ལུ་བྱོན་ཏེ་སྡེ་

སྲིད་ལོ་བཅུ་གཉིས་མཛད། སྡེ་སྲིད་ཁོ་རང་དྲུང་འཚོ་དང་། ལྷ་བྲིས། འཇིམ་བཟོ། ཡིག་བཟོ་
སོགས་ལུ་མཁས་ནི་དེ་གིས། འབྲུག་ལུ་སྨན་གྱི་སྐོར་བཙུགས་གནང་བ་མ་ཚད་ ལག་ཤེས་
བཟོ་རིག་ལ་སོགས་པའི་སློབ་གྲྭ་ཡང་བཙུགས་གནང་།
གནས་ཀྱི་སློབ་གྲྭ་འགོ་དང་པ་བཙུགས་ཏེ་

དེ་སྦེ་འབྲུག་གཞུང་ལུ་སྨན་གྱི་རིག་

ད་ལྟོའི་བར་རྒྱུན་མ་ཉམས་པར་ཡོདཔ་ཨིན།

བོད་ལུ་སྔོ་སྨན་གྱི་དཀའ་ཚིགས་ཡོདཔ་མཁྱེན་ཏེ་ འབྲུག་ལས་སྨན་སྣ་ལེ་ཤ་བསྡུ་སྟེ་བོད་ཀྱི་
དྲུང་འཚོ་ཚུ་ལུ་

སྨན་སྦྱིན་ལན་ཐེངས་གསུམ་བཏང་གནང་བའི་ལོ་རྒྱུས་འདུག

སྤྱི་ལོ་

སྒྲ་ སྤ་རོ་དཔོན་སློབ་ཀྱི་གོ་གནས་ལས་ སྡེ་སྲིད་ ༢ པའི་ཁྲི་ཐོག་ལུ་བྱོན་ནུག

ལོ་གཅིག་

༡༦༥༦ ལོ་ལུ་སྡེ་སྲིད་དང་པ་ གོང་ཞུ་མཛད་པའི་ཤུལ་ལུ་ ལ་སྔོན་པ་བསྟན་འཛིན་འབྲུག་
གི་ཤུལ་ལས་ བོད་པའི་ཕྱོགས་གཏོགས་ཆོས་རྗེ་ནམ་མཁའ་རིན་ཆེན་གྱིས་འཁྱིད་དེ་ འབྲུག་
ནུབ་ཕྱོགས་དང་ དབུས་ཕྱོགས་བུམ་ཐང་ཁ་ཐུག་ལས་མར་

སོག་དམག་དང་བོད་དབུས་

དང་ ཀོང་པོ། ཁམས་ཚུ་གི་ བོད་ཀྱི་དམག་ཐེངས་ཆེ་བ་གསུམ་པ་འོང་ནུག

དེ་སྐབས་

འབྲུག་པས་བོད་དང་སོག་དམག་ལས་ཕྱོགས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་ནི་དེ་གིས་ ད་རེས་ནངས་
པ་ཡང་ བུམ་ཐང་བྱ་དཀར་རྫོང་ནང་དམག་རྒྱལ་གྱི་དགའ་སྟོན་རྩིས་སྲུང་ཞུ་སྲོལ་ཡོད།

སྡེ་

སྲིད་ཁོ་རང་གི་སྐུ་བསོད་དབང་ཐང་དང་ གནམ་བྱཱར་གྱི་ཚད་པ་ལས་ འབད་མ་ཚུགས་པར་
བོད་དམག་ཚུ་ལོག་བོད་ལུ་ལོག་དགོསཔ་བྱུང་ནུག
ལེ་ཤ་ཅིག་མཛད་ཡོདཔ་མ་ཚད་
བཞེངས་པའི་ལོ་རྒྱུས་འདུག
ཕེབས་སོང་ནུག།

སྡེ་སྲིད་དེའི་སྐབས་བཟང་པོའི་ཕྱག་ལཱ་

རྫོང་གཞིས་དགོན་སྡེ་ལ་སོགས་པ་མང་རབས་ཅིག་

སྤྱི་ལོ་༡༦༦༧

ལོ་ལུ་གློ་བུར་གྱི་རྐྱེན་གྱིས་སྡེ་སྲིད་དེ་ཞིང་

སྤྱི་ལོ་༡༦༤༩ ལོ་ལུ་ལྟ་རྫོང་བཞེངསམ་སྦེ་ཆ་བཞག་པ་ཅིན་ ལ་སྔོན་པ་བསྟན་འཛིན་འབྲུག་
སྒྲ་

སྡེ་སྲིད་མ་མཛད་པའི་སྐབས་ལྟ་རྫོང་དེ་བཞེངས་བཞེངསམ་ཨིན་མས།

མ་གཞི་

རྡོ་རྗེ་རྣམ་རྒྱལ།
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ཞབས་དྲུང་གིས་སྤྱི་ལོ་༡༦༤༦ ལོ་ལུ་ རིན་སྤུངས་རྫོང་རྩིས་བཞེས་ཏེ་ ལ་སྔོན་པ་བསྟན་
འཛིན་འབྲུག་སྒྲ་ སྤ་རོ་དཔོན་སློབ་དང་པ་སྦེ་བསྐོས་གནང་ནུག
ལོ་ལུ་མ་གཏོགས་མ་མཛདཔ་ལས་

ཁོ་སྡེ་སྲིད་སྤྱི་ལོ་༡༦༥༦

བར་ན་ལོ་བདུན་ཡོད་མི་ དེའི་ནང་འཁོད་ལུ་ལྟ་རྫོང་

དེ་ བཞེངས་བཞེངསམ་ངེས་བདེན་འོང་ནི་མས་ཟེར་མནོཝ་མས། ག་ཅི་སྨོ་ཟེར་བ་ཅིན་ ཁོ་
སྡེ་སྲིད་མཛད་པའི་ཤུས་ལས་རྫོང་བཞེངས་ནི་དུས་ཚོད་རྩ་ལས་མི་ཐོབ་ནི་ཨིན་མས།

དཔེ་དེབ་གཞན་ཚུ་ནང་ཡང་ ༡༦༤༩ ལོ་ལུ་རང་བཞེངས་པའི་ལོ་རྒྱུས་འཐོན་ནི་འདུག དེ་

སྐབས་ དུས་སྐྱིད་ཏོང་ཏོ་མེདཔ་མ་ཚད་ རིན་སྤུངས་རྫོང་བཞེངས་བཞིནམ་ལས་ སྤྱི་ལོ་
༡༦༤༦ ལས་ ༡༦༥༦ ཚུན་འབདཝ་ད་ ལོ་ཡུན་༡༠ ཚུན་ལྟ་རྫོང་མ་བཞེངས་པར་བཞག་

མི་སྲིད་ནི་ཨིན་མས། མ་རྫོང་དེ་བཞེངས་ཚར་བའི་ཤུལ་ལས་ དེ་འཕྲོས་ལས་ལྟ་རྫོང་དེ་ངེས་
པར་དུ་ ཁག་ཆེཝ་ལས་ ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེས་ ཞལ་བཀོད་གནང་སྟེ་ སྤ་རོ་ལྟ་རྫོང་དེ་
བཞེངས་བཞེངསམ་འོང་ནི་མས་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།
འདུག་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།

༨)

ཨིན་རུང་འདི་ལུ་དཔྱད་པ་འབད་དགོཔ་

ལྟ་རྫོང་འདི་ཆོས་སྲིད་གཉིས་ལྡན་གྱི་བྱ་སྒོ་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་ཚུལ།

ནུབ་ཕྱོགས་ཆུ་ལྡན་ཞིང་གི་རྫོང་ཁག་ནང་གི་སྤ་རོ་ལྟ་རྫོང་དེ་ ལ་སྔོན་པ་བསྟན་འཛིན་འབྲུག་

སྒྲ་གིས་སྤྱི་ལོ་༡༦༤༩ ལོ་ལུ་གསརཔ་བཞེངས་པའི་སྐབས་འགྱམ་བཙུགས་རྒྱ་སྦོམ་སྦེ་དབུ་
རྩེ་དང་བཅསཔ་སྦེ་གསར་བཞེངས་མཛད་གནང་ནུག

ལོ་ཡུན་དག་པ་གཅིག་གི་ནང་ན་ལྟ་

རྫོང་དེ་ཕྱིའི་བཀོད་པ་དང་ནང་གི་བཟོ་དབྱིབས་ཚུ་གྲུབ་ནུག
རྫོང་ངམ་ལྟག་རྫོང་ཟེར་བཏགས་ནུག

དེ་ལས་རྫོང་གི་མཚན་ཡང་ལྟ་

རྫོང་གི་རྨང་གཞི་ཧཱུྃ་ཡིག་གཡས་ཕྱོགས་ཀྱི་རི་

མཚམས་ལས་ཡར་བརྩིགས། འཛུལ་སྒོའི་སྣ་གཏད་ཡང་ ཁ་ནུབ་ལུ་ཡོད་པ་དང་ རྫོང་རྒྱབ་
ཤར་ཕྱོགས་ལུ་གཏད་དེ་བཞེངས།
འབད་སའི་རྫོང་ཨིནམ་ལས་

གོང་ལུ་ཞུ་དོ་བཟུམ་ལྟ་རྫོང་འདི་ རྫོང་འོག་མ་ལྟ་རྟོགས་

དགྲ་ཚུ་བསྲུང་ནིའི་དོན་ལུ་རྫོང་གི་བཟོ་བཀོད་ཚུ་རྫོང་གཞན་

དང་མ་འདྲཝ་སྦེ་སྒོར་སྒོརམ་ ཟུར་ལེ་ཤ་མེདཔ་སྦེ་ ཐོག་རེ་རེའི་ནང་ལུ་ འགྱོ་སའི་ཨེས་
ཁུག་ཚུ་ ཕྱི་ཁ་ལས་མ་མཐོངམ་སྦེ་ ནང་ན་ལས་འབད་ཞིན་ན་ དེ་ཡང་གསང་བའི་སྒོ་སྦེ་

ཐོག་རེ་རེ་ནང་ལས་ཕར་བསྐོར་ཏེ་འགྱོ་བཏུབ་སྦེ་བཞེངས་ནུག བཟོ་བཀོད་དེ་སྦེ་བཟོ་དགོ་མི་

སྤ་རོ་ལྟ་རྫོང་གི་ཆགས་རབས་མདོར་བསྡུས།
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དེ་ཡང་ སྔོན་དང་ཕུ་ ཕྱིའི་དགྲ་ཚུ་ ཡར་མར་མགྱོགས་པ་འགྱོ་མི་ཚུགས་ནི་དང་ དགྲ་བྱང་
ཕྱད་ཚུ་རྫོང་ནང་འཇམ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་ བདའ་ཐབས་ལུ་ཨིན་པས།

ང)
༡)

དོན་ཚན་གསུམ་པ།

ལྟ་རྫོང་འདི་ནང་སྲས་ཨོ་རྒྱན་དབང་ཕྱུག་དང་འབྲེལ་བའི་ལོ་རྒྱུས།

སྲས་ཨོ་རྒྱན་དབང་ཕྱུག་མཆོག་དགུང་གྲངས་བཅོ་ལྔ་ལུ་ སྤ་རོ་དཔོན་སློབ་ཚེ་དབང་ནོར་བུ་
དང་སྤུངས་ཐང་པ་དངོས་གྲུབ་ཀྱིས་

ཡབ་འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་ལུ་ངོ་རྒོལ་འབདཝ་ལས་

སྐྱིད་ཚལ་པ་དང་སྲས་ཨུ་རྒྱན་དབང་ཕྱུག་
དམག་བརྐྱབསཔ་ད་

ཕུན་ཚོགས་རྡོ་རྗེ་བཅས་སྤ་རོ་ལུ་བཏང་སྟེ་

སྤ་རོ་ལྟ་རྫོང་འདི་ཨོ་རྒྱན་དབང་ཕྱུག་དཔོན་གཡོག་ཚུ་གིས་ཐོབ་སྟེ་

སྲས་ཨོ་རྒྱན་དབང་ཕྱུག་མཆོག་ལྟ་རྫོང་ལུ་བཞུགས་པའི་སྐབས་

ཤེལ་རྔ་པ་དམ་ཆོས་རིན་

ཆེན་གྱི་མགུ་བསྐོར་བརྐྱབས་ཏེ་ ལྟ་རྫོང་ནང་སོང་བཞིནམ་ལས་ སྲས་ཨོ་རྒྱན་དབང་ཕྱུག་ལུ་
དཀྲོགས་མདའ་བརྐྱབས་ཏེ་བཀྲོང་ནི་འབད་རུང་ གླགས་མ་འཁེལཝ་ལས་ བཙོན་བཟུང་

འབད་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་ ཡབ་ཀྱིས་གསན་ཏེ་ ཡབ་འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་གྱིས་དམ་
ཆོས་རིན་ཆེན་གྱི་ནང་མི་ མི་གྲངས་བཅུ་གཉིས་བཟུང་བཞིནམ་ལས་ བཙོན་ལུ་བཙུགས་ཏེ་
དམ་ཆོས་རིན་ཆེན་ལུ་ཁྱོད་ཀྱི་མི་བཅུ་གཉིས་དང་

ང་གི་མི་གཅིག་འདམ་ཁ་རྐྱབས་ཟེར་ཁ་

ཐེན་བཀལ་བཏང་བ་ལས་ དམ་ཆོས་རིན་ཆེན་གྱིས་ དུས་འཕྲོས་ལས་སྲས་ཨོ་རྒྱན་དབང་
ཕྱུག་མཆོག་ འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་ལུ་རྩིས་ཕུལ་བཏང་ནུག

དེ་སྐབས་ཐབས་ཤེས་དང་

གནས་སྐབས་བཏོན་མི་ གཙོ་བོ་ཅིག་སྐྱིད་ཚལ་པ་རྡོ་རྗེ་རྣམ་རྒྱལ་ཨིན་མས། ལོ་རྒྱུས་དེ་ཚུ་
ལུ་བལྟཝ་ད་

སྤ་རོ་ལྟ་རྫོང་ནང་དཔོན་བཞུགས་བཏུབ་པའི་གཟིམ་ཁང་དང་ གཞན་གལ་

གནད་ཆེ་བའི་ ཕྱག་ལཱ་གནང་སའི་གནས་སྟངས་ཚུ་ སྔར་ལས་རང་བཟོ་སྟེ་ཡོདཔ་འོང་ནི་
མས་མནོ་བའི་བསམ་འཆར་སེམས་ལུ་འཆརཝ་ཨིན་མས།
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༢)

འབྲུག་རྒྱལ་གསུམ་པའི་སྐབས་ལྟ་རྫོང་ཉམས་གསོ་ཞུ་ཚུལ།

རྡོ་རྗེ་རྣམ་རྒྱལ།

ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ ས་གཡོམ་དང་ རླུང་ཚུབས་ལ་སོགས་པའི་འཇིགས་པ་ཚར་
ལེ་ཤ་བྱུང་རུང་ སྤ་རོ་ལྟ་རྫོང་འདི་མི་ལོ་ ༣༥༤ གི་རིང་ གནོདཔ་ག་ནི་ཡང་མ་བྱུང་པར་ད་

ལྟོའི་བར་དེ་སྦེ་རང་ལུས་ཏེ་ཡོད། བར་སྐབས་ཅིག་ལས་ལྟ་རྫོང་འདི་ བཟང་ངན་གྱི་བྱ་བཞག་
ག་ཅི་གི་དོན་ལུ་ཡང་ལག་ལེན་མ་འཐབ་པར་
འཁྱམས་སའི་ས་གོ་ཅིག་ལུ་གྱུར་ཏེ་

ཡུན་རིངམོ་སྦེ་ལུས་ཏེ་

ཨ་ལོ་ཚུ་གིས་

རྩ་བ་ལས་ཉམས་འགྱོ་བའི་དུས་ཚོད་གུ་ལྷོདཔ་ད་

གནམ་བསྐོས་ལྷའི་གདུང་བརྒྱུད་ལས་བྱོན་པའི་

དཔལ་མི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་གསུམ་པས་

ཐུགས་བསྐྱེད་རྒྱ་ཆེ་ས་ལས་གཟིགས་ཏེ་ ལྟ་རྫོང་འདི་ སྤྱི་ལོ་༡༩༦༦ ཙམ་ལས་ཞིག་གསོ་
མཛད།

དེ་སྐབས་ཉམས་གསོའི་ལཱ་འགན་ཆ་མཉམ་ གོང་འཕེལ་ཡར་རྒྱས་ལྷན་ཁག་གིས་

མཛདཔ་ལས་

ལྷན་ཁག་ལུ་བཀའ་རྒྱ་གནང་སྟེ་

ལྷན་ཁག་གིས་ཡང་མ་བཏུབ་བཏུབ་སྦེ་

ཉམས་བཅོས་འབདཝ་མ་ཚད་སྣུམ་འཁོར་གྱི་ལམ་ཡང་ལྟ་རྫོང་རྩ་བ་ཚུན་བཟོས་གནང་སྟེ་ཉེ་
བར་མཁོ་བའི་མཐུན་རྐྱེན་ཚུ་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་བཙུགས་གནང་ནུག།

༣)

ལྟ་རྫོང་འགྲེམས་སྟོན་ཁང་ལུ་བསྒྱུར་ཚུལ།

གོང་ལུ་ཞུ་དོ་བཟུམ་སྦེ་

ཉམས་གསོ་ཞུས་ཚར་བའི་ཤུལ་ལས་

ལྟ་རྫོང་འདི་འབྲུག་རྒྱལ་

གསུམ་པ་དཔལ་མི་དབང་འཇིགས་མེད་རྡོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག་མཆོག་གི་ཐུགས་དགོངས་བཞིན་
ཕྱི་ནང་གི་མི་རིགས་ཆ་མཉམ་གྱི་ ཤེས་ཡོན་གོང་འཕེལ་ལུ་དམིགས་ཏེ་ འབྲུག་གི་ཅ་རྙིང་ཚུ་
བསྡུ་ལེན་ཐོག་ འགྲེམས་སྟོན་འགོ་དང་པ་ སྤྱི་ལོ་༡༩༦༨ལོར་བཙུགས་གནང་ནུག དེ་སྦེ་
འགྲེམས་སྟོན་ཁང་བཙུགས་པའི་དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བོ་རང་

འབྲུག་གི་ཅ་རྙིང་རྐྱངམ་ཅིག་

བལྟ་ནི་གི་དོན་ལུ་མེན་པ་ དུས་རབས་ ༡༧ པའི་ནང་བཞེངས་པའི་ ལྟ་རྫོང་གི་བཟོ་བཀོད་
དང་ འབྲུག་གི་སྔོན་དང་ཕུའི་ཁྱིམ་གྱི་ བཟོ་རིག་བྱེ་བྲག་ཚུ་ཡང་ དར་ཁྱབ་ག་དེ་སྦེ་སོང་
ཡོདཔ་ཨིན་ན་ཚུ་གི་སྐོར་ ཤེས་ཚུགས་ནི་གི་དོན་ལུ་བཙུགས་གནང་ཡོདཔ་ཨིན་མས། དེ་

སྐབས་འགྲེམས་སྟོན་ཅ་ཆས་ཚུ་བདག་འཛིན་པ་ མདོ་ཆེན་དགེ་བཤེས་ཚེ་དབང་དང་ ཀུན་

བཟང་རིག་འཛིན་གཉིས་བསྐོས་ནུག སྤྱི་ལོ་ ༡༩༦༩ ལས་འགྲེམས་སྟོན་ཁང་འདི་ གཞུང་
གི་ཡིག་ཚན་གཅིག་ལོགས་སུ་བཙུགས་གནངམ་ལས་བཟུང་

འགྲེམས་སྟོན་ཁང་ནང་མཁོ་

སྤ་རོ་ལྟ་རྫོང་གི་ཆགས་རབས་མདོར་བསྡུས།
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བའིའབྲུག་གི་རྒྱལ་རབས་དང་འབྲེལ་བའི་ འབྲུག་གི་ཅ་རྙིང་ཚུ་གཞུང་སྒེར་གཉིས་ཆ་ར་ལས་
བསྡུ་སྒྲུབ་འབད་དེ་བཙུགས་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

ཉག་སྤྲུལ་སྐུས་ ལྟ་རྫོང་ནང་གློག་མེ་བཙུགས།

སྤྱི་ལོ་༡༩༧༤ ལུ་མདོ་ཆེན་གཉིས་པ་ མེ་

ཅ་ཆས་ཚུ་འགྲེམས་སྟོན་འབད་སའི་སྒྲོམ་

ཚུ་ཡང་ སྤུས་ལེགས་བཟོས། སྤྱི་ལོ་༡༩༩༩ ལོ་ལུ་ མདོ་ཆེན་བསོད་ནམས་སྟོབས་རྒྱས་
དང་། ད་རེས་སྤྱི་ལོ་༢༠༠༢ ལུ་ མདོ་ཆེན་མཁན་པོ་ཕུན་ཚོགས་བཀྲིས་བཅས་བསྐོས་པའི་
རྗེས་སུ་ དེ་ཚུ་གིས་ལོ་རེ་བཞིན་ གོང་འཕེལ་སྔར་བ་ལྷག་སྦེ་གཏོང་བཞིན་པ་ཡོད།

ང་

བཅས་རའི་འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ སྔོན་དང་ཕུ་ ཕམ་ཚུ་གིས་བསྒྲུབས་པའི་ཅ་རྙིང་རིན་
ཐང་དང་བྲལ་བ་ཚུ་འགྲེམས་སྟོན་ཁང་ནང་བཏོན་ཏེ་ མ་འོངས་བུ་བརྒྱུད་ཚུ་གི་

ཤེས་ཡོན་

གོང་འཕེལ་འགྱོ་ནི་དང་ ལྷག་པར་དུ་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་མི་རིགས་མཁས་པ་ཚུ་ཡང་ ང་བཅས་རའི་

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྐོར་ཤེས་ཡོན་ཐོབ་ཚུགས་པའི་ ལྟེ་བ་གཅིག་སྤ་རོ་ལྟ་རྫོང་གི་འགྲེམས་
སྟོན་ཁང་འདི་ཨིན།
འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་

དེ་གིས་མ་ཚད་ འགྲེམས་སྟོན་ཁང་འདི་ནང་ཡོད་པའི་ ཅ་རྙིང་ཚུ་

སྤྱི་དམངས་ཡོངས་ཀྱི་ནང་ནོར་དམ་པ་བཟུམ་ཅིག་ཡང་ཨིན།

ད་རེས་

འགྲེམས་སྟོན་ཁང་འདི་ནང་ལུ་ ཅ་རྙིང་འགངས་ཆེན་ གྲངས་༣༠༠༠ ལྷག་ཙམ་བསྡུ་གསོག་
འབད་དེ་ཡོད་མི་ཚུ་ལས་

ལོ་ལྟར་འཆར་གཞིའི་ལས་རིམ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་

འགྲེམས་སྟོན་ འབད་དང་འབད་བཞིན་དུ་ཡོདཔ་ཨིན།

མི་དམང་ལུ་

༤) ལྟ་རྫོང་ནང་འགྲེམས་སྟོན་གྱི་ཅ་ཆས་བཞུགས་ཚུལ།
ཐོག་བདུན་ཡོད་མི་གི་གྲལ་ལས་
ཡོད།

ཐོག་དྲུག་པ་ལུ་

དབུ་རྩེའི་ཐོག་ལུ་གསེར་ཏོག་གིས་མཛེས་པར་བྱས་ཏེ་

སྤ་རོ་ཧས་ཕུག་དགོན་པ་ལས་འཇིམ་བཟོཔ་དམ་ཆོས་ཀྱིས་

བཞེངས་པའི་ ཆོས་ལུགས་བཞིའི་ཚོགས་ཞིང་བློས་བསླངས་མ་དང་།

ཕྱི་བསྐོར་ལུ་སྤྱི་ལོ་

༡༩༦༢ ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ འབྲུག་གཞུང་འགྲེམས་ཁང་ལས་བཟོས་གནང་བའི་འགྲེམས་
རྟགས་དང་རྫོང་གཞིས་ཁག་གི་པར་ཚུ་ཡོདཔ་ཨིན།
ཐོག་ལྔ་པ་རྣམ་སྲས་ལྷ་ཁང་ནང་ལུ་

བརྒྱད་ཀྱི་ཕོ་བྲང་དང་སྐུ་བརྙན་ཚུ་ཡོད།

ནོར་ལྷ་རྣམ་ཐོས་སྲས་དང་

དེའི་འཁོར་རྟགས་བརྡ་

གྱང་ལོགས་མཆོད་བཤམ་ནང་ལུ་ སྒྲོལམ་ཉེར་

གཅིག་གི་རྡོ་ལྷ་དང་། རྒྱུ་གཟི་ཁྱིམ། བསེ་རུའི་སྐུ། ཕུར་པ། ཚེ་རིང་མའི་རྟེན་མདོས་སོགས་
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ཡོད།

ཐོག་ལྔ་པའི་ཕྱི་འཁྱམས་སུ་འབྲུག་གི་ཐང་ཀ་རྙིངམ་ཚུ་དང་།

ཐག་ཚུ་ཡོད།

ཐོག་བཞི་པ་འཛུལ་སྒོ་ངོ་མ་ནང་ལུ་

ལྟ་རྫོང་གི་འདྲ་པར་དང་

རྡོ་རྗེ་རྣམ་རྒྱལ།

ཐང་སྟོང་གི་ལྕགས་

དེ་ནང་འབྲུག་གི་སྔ་རབས་

དང་སྔོན་དུས་དང་འབྲེལ་བའི་རྡོ་གཞོང་དང་ཡིག་རིགས་འབྱུང་ཚུལ་གྱི་སྐོར་འགྲེམས་སྟོན་
འབད་དེ་ཡོད།

ཐོག་གསུམ་པར་དུས་རབས་༡༧ པའི་ཧེ་མ་ལས་བཟོས་པའི་ ཟངས་དང་རག ས་གིས་
བཟོས་པའི་ཇའི་ཇམ་སྦྱིས།

སྔོན་དུས་ཀྱི་ཆུ་སྲང་འཁོར་ལོ་དང་ ལ་ཝང་ཚུ་ཡོད།

ཕྱོགས་ལུ་ཕྲ་རྒྱན་དང་ དང་ཕུའི་ཟངས་ཀྲཾ་དང་ཏིག་ཀྱང་། ཟླ་བའི་ནང་གི་རྡོ།
ཕོརཔ། མི་དབང་རྒྱལ་བརྒྱུད་གཉིས་པའི་དབུ་ཞྭ། ཕོ་མོའི་ཆས་གོས།
པའི་གྱོན་ཆས།

མདུན་

ཤིང་གི་

མེ་རག་སག་སྟེང་

དཔའ་རྟགས་ཚུ་ཡོད། ཐོག་གསུམ་པའི་དབུས་སུ་ཞབས་དྲུང་དང་འབྲེལ་

བའི་ཆོས་སྲིད་ཀྱི་སྐོར་འགྲེམས་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད།
ཐོག་གཉིས་པར་

བསྐོར་ར་བརྐྱབ་འགྱོ་སའི་ས་གོ་ནང་མཆོད་ཆས་ཅ་རྙིང་གི་རིགས་དང་

མདུན་ཕྱོགས་ལུ་འབྲུག་གི་རི་དྭགས་སེམས་ཅན་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་མགུ་ཏོ་དང་འབུབ་ཕྱེམ་ལ་ཚུ་
ཡོད།

དབུས་སུ་འཛུལ་སྒོ་ཆུང་ཀུ་ཅིག་ནང་ལས་ཕར་འཛུལ་བལྟཝ་ད་ ཐོག་གཞན་ཁའི་

དབུས་སུ་ཡོད་པའི་ཁང་མིག་བཟུམ་ སྦོམ་སྦེ་གཉིས་འདུག ཨིན་རུང་འཛུལ་སྒོ་སྦོམ་མེདཔ་
ལས་ བེད་སྤྱོད་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོད། དེ་ཚུ་སྔོན་གྱི་བཙོན་ཁང་ཨིན་མས།
ཐོག་དང་པར་མདུན་ཕྱོགས་མ་གཏོགས་མེད་

དེ་ཁར་སྦ་དང་སྤ་ཚར་ལས་ཐག་པའི་ཟིམ་ཆེ་

ཆུང་མ་འདྲཝ་དང་བང་ཅུང་ བསོད་ནམས་ཞིང་ལཱ་འབད་ནིའི་གཉའ་ཤིང་དང་ཁ་མིག་ སོ་
རལ་ལ་སོགས་པ་ཚུ་འགྲེམས་སྟོན་འབད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན།

ཐོག་འོག་མར་འཐོན་འགྱོ་སའི་འཐོན་སྒོ་དང་དབུས་སུ་བཙོན་ཁང་གཉིས་ནང་སྔོན་དུས་ཀྱི་

སྤ་རོ་ལྟ་རྫོང་གི་ཆགས་རབས་མདོར་བསྡུས།
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ཀྲིང་ཀ་དང་ མདའ་གཞུ་ མེ་སྟོབས་ ཀླུའི་ཕོ་བྲང་བཅས་ཡོད།

ཕྱི་བསྐོར་དེ་དུས་རབས་

༡༨ དང་༡༩ པའི་ནང་གི་ཅ་རྙིང་ཚུ་གི་གཙོས་པའི་སྡེ་སྲིད་དང་པའི་ཞལ་ཆ་ཡོད།
ཕྱོགས་ལུ་ཁྲོ་དང་ཟངས་ཀྱི་ཅ་རྙིང་ཚུ་བཀྲམ་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན།

མདུན་

འཐོན་སྒོའི་ཕྱི་ཁར་ཞར་དང་ཞོར་ལུ་འགྱིར་ཏེ་ཚོགས་བསགས་སྒྲིབ་སྦྱང་འབད་སའི་མ་ཎི་དང་
བཛྲ་གུ་རུའི་དུང་འཁོར་གཉིས་དང་ རྒྱལ་ཆེན་བཞིའི་རྡོ་ལྷ་ཚུ་ཡོད།

སྔོན་དུས་སུ་བལྟ་རྫོང་

འདི་ནང་ལུ་འགྱོ་སའི་འཛུལ་སྒོ་ངོ་མ་ནང་ལས་ཡར་རྐྱངམ་ཅིག་ཨིན་པས་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།

ཅ)

དོན་ཚན་བཞི་པ།

༡) ལྟ་རྫོང་དང་ དགྲ་རྫོང་ ཆུ་རྫོང་ མེ་རྫོང་སོགས་ཀྱི་སྤྱིར་བཏང་ལོ་རྒྱུས།
ཆོས་ལྡན་འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ སྔོན་དུས་རབས་ ༡༣ པའི་ནང་ལས་རང་རྫོང་གཞིས་ཚུ་
ཆགས་པའི་སྲོལ་ཡོདཔ་ལས་ རྫོང་ལྟེ་བ་དང་གཅིག་ཁར་ཡང་ན་མཐའ་འཁོར་ལུ་ ཆུ་རྫོང་

དང་ དགྲ་རྫོང་ མེ་རྫོང་ ལྟ་རྫོང་ལ་སོགས་པའི་རྫོང་ཆུང་ཚུ་ལེ་ཤ་ཆགས་ཏེ་ ཕྱིའི་དགྲ་གྱང་

ཕྱད་ཚུ་ལས་ བཟློག་ཐབས་དང་ འཕྲལ་གྱི་བདེ་ཐབས། ཕུག་གི་བཙན་ཐབས་ལུ་དམིགས་
ཏེ་ བཞེངསམ་ཨིན་པས།

དཔེར་ན་ བུམ་ཐང་བྱ་དཀར་གཡུལ་རྒྱལ་རྫོང་བཟུམ་ཅིག་ལུ་

དཔེ་བཞག་པ་ཅིན་ ཆུ་རྫོང་དང་མེ་རྫོང་ཟེར་རྫོང་ལྟེ་བའི་ཉེ་འདབས་ལུ་ ལོགས་སུ་བཞེངས་

ཏེ་འཚོ་བའི་གནས་སྟངས་ཆ་མཉམ་དེ་ནང་ཚངམ་སྦེ་བཙུགས་ཏེ་ བཙན་ཏོག་ཏོ་སྦེ་བཞེངས་
གནང་ནུག འབྲུག་རྒྱལ་རྫོང་བཟུམ་ཅིག་ལུ་ཆ་བཞག་པ་ཅིན་ དགྲ་རྫོང་ཟེར་ཕྱིའི་དགྲ་བྱང་
ཕྱད་ལས་

བཟློག་ཐབས་ཀྱི་རྫོང་གཞིས་ཨིནམ་མ་ཚད་

བའི་རྫོང་དང་མཐའ་འཁོར་སྲུང་བའི་རྫོང་ཟེར་ཡང་སླབ་ཨིན།

འབྲུག་པ་བོད་དམག་ལས་རྒྱལ་
དེ་དང་བསྟུན་པའི་ས་གནས་

གལ་ཆེན་དང་འགག་བསྡམས་ས་ཚུ་གི་རྫོང་གཞིས་གཞན་ཁར་ས་གནས་ཀྱི་གནས་སྟངས་
དང་དེ་ཁའི་དགོས་མཁོ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཆུ་རྫོང་

མེ་རྫོང་

དགྲ་རྫོང་

ལྟ་རྫོང་ལ་སོགས་

པ་ མང་རབས་ཅིག་སྔོན་བྱོན་རྒྱལ་བ་གོངམ་ཚུ་གིས་བཞེངས་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ལྷག་པར་དུ་
རྫོང་དེ་ཚུ་སྲུང་སྐྱོབ་དང་དམག་བརྐྱབས་པའི་སྐབས་ གནད་གལ་ཆེ་བའི་རྫོང་དང་འབྲུག་པའི་
དཔའ་རྩལ་རྫོང་གི་གྲངས་སུ་ཚུདཔ་ཨིན།
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༢)

རྡོ་རྗེ་རྣམ་རྒྱལ།

ད་རེས་དུས་རབས་ཀྱི་སྤ་རོ་ལྟ་རྫོང་གི་གནས་སྟངས།

སྔོན་སྤྱི་ལོ་༡༩༦༦-༡༩༦༧

ལོ་ལུ་གཞུང་གིས་ཉམས་གསོ་རྒྱ་ཆེར་མཛད་གནང་བའི་ཤུལ་ལུ་

ལྟ་རྫོང་གི་ཐོག་༧ ཆ་མཉམ་གྱི་ནང་འགྲེམས་སྟོན་ཅ་ཆས་བཀྲམ་པའི་ཤུལ་ལས་ མདོ་ཆེན་

རིམ་བྱོན་ཚུ་གིས་དུམ་གྲ་རེ་ཉམས་གསོ་ཞུས་ཏེ་རྫོང་གི་ཕྱི་ནང་གཉིས་ཀྱི་གནས་སྟངས་སྒྲིང་

སྒྲིང་བཟོ་སྟེ་ཡོད།

རྫོང་གི་གཡོན་ཁ་ཐུག་གི་ཐོག་གསུམ་པ་དང་བཞི་པའི་ཁ་ཐུག་ལས་

རྩིགཔ་དུམ་གྲ་ཅིག་ཉམས་ཞིག་ཤོར་ཏེ་ ཐོག་གོང་འོག་གཉིས་ཀྱི་སྒོ་ཅུང་ཚུ་ཨིན་ཅི་ཕྱེད་ཙམ་
གཡོཝ་མ་གཏོགས་

གཞན་གནས་སྟངས་ཚུ་སྔར་ལས་ལྷག་སྟེ་ཡར་རྒྱས་བཏང་དང་བཏང་

བཞིན་པ་ཡོད་རུང་ སྤྱི་ལོ་༢༠༠༣ ཟླ་༣ པའི་ཚེས་༢༦ ལུ་ ས་ཡོམ ་ཤུགས་ཅན་ཅིག་རྐྱབ་
པའི་རྐྱེན་གྱིས་གོང་ལུ་ཞུ་མི་རྩིག་པའི་ཁ་ཐུག་གི་གྱང་ཚུ་གུ་དུམ་གྲ་རེ་ཉེས་སྐྱོན་བྱུང་ནུག།
རྫོང་ནང་སྔར་བེད་སྤྱོད་མ་འབད་བ་ལུས་ཡོད་མི་ས་གོ་ཚུ་ཡང་ཉམས་གསོ་ཞུ་ཏེ་

འགྲེམས་

སྟོན་གྱི་ཅ་ཆས་ཁ་སྐོང་བཙུགས་ཏེ་མི་དམང་ལུ་འགྲེམས་སྟོན་དང་རྫོང་གི་གནས་སྟངས་ཚུ་
མཐོང་ཙམ་གྱིས་ ཧ་ལས་སི་སི་དང་ ཡ་མཚན་ཆེ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་བཟོ་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན།

རྫོང་གི་

ཁྱིམ་ཐོག་ཚུ་གི་རྒྱུ་ཆ་ཚུ་ཡང་ཤིང་ལེབ་ཀྱི་ཚབ་ དེང་སང་གི་ལྕགས་ཤོག་བཀབ་སྟེ་ ཕྱི་ནང་
གཉིས་ཀྱི་གནས་སྟངས་སྔར་བས་ལྷགཔ་སྦེ་ཡར་རྒྱས་བཏང་སྟེ་ཡོད།

སྔོན་སྤྱི་ལོ་༡༩༦༦-

༡༩༦༧ ལོ་ལུ་ བཀབ་པའི་ལྕགས་ཤོག་ཚུ་ཡང་ སྤྱི་་ལོ་༢༠༠༣ ཟླ་༥ པའི་ནང་ལས་བརྗེ་

སོར་འབད་དེ་

ལྕགས་ཤོག་དང་བཟུང་ཤིང་ཚུ་གསརཔ་སོར་གནང་སྟེ་

སྔར་བས་ལྷགཔ་སྦེ་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོ་གནང་ཡི།

རྫོང་གི་ཐོག་ཆ་ཚུ་

མཐའ་འཁོར་ཚུ་ཡང་ཤིང་སྣ་གིས་གང་སྟེ་མེ་

ཏོག་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་ལྡུམ་ར་བཟོ་སྟེ་ལྷ་ཡི་ཞིང་ཁམས་དང་འདྲ་བའི་ས་གནས་ལུ་གྱུར་ཏེ་ཡོད།

ལོ་ལྟར་བཞིན་དུ་

(ཆིག་ཁྲི་ལྔ་སྟོང་)

རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཁོད་ཀྱི་

མི་དང་ཕྱིའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མི་གྲངས་༡༥༠༠༠

རེའི་རྩིས་འགྲེམས་སྟོན་ཁང་ནང་གཟིགས་སྐོར་འབད་བར་འོངམ་ཨིན།

ད་རེས་ནངས་པར་ལྟ་རྫོང་དེ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཅ་རྙིང་འགངས་ཅན་ཚུ་ བདག་འཛིན་འབད་སའི་
ས་གནས་ལྟེ་བ་ཅིག་ལུ་གྱུར་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིནམ་ལས་

ཅ་རྙིང་དེ་ཚུ་གི་གྲལ་ལས་གཙོ་བོ་རང་

རྒྱལ་བའི་སྐུ་གསུང་རྟེན་གྱི་རིགས་བཞུགས་ཡོདཔ་ལས་

དེ་ཚུ་གི་བྱིན་རླབས་ལས་ཕྱི་ནང་

གི་མི་རིགས་ཆ་མཉམ་ ལུས་སེམས་ཀྱི་བདེ་བ་བྱུང་ཞིང་ ལྷག་པར་དུ་སྔོན་དུས་ལུ་བྱུང་བའི་

སྤ་རོ་ལྟ་རྫོང་གི་ཆགས་རབས་མདོར་བསྡུས།

འབྲུག་གི་རྒྱལ་རབས་དང་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་ལུ་
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ངེས་ཤེས་གསར་པ་འཐོབ་ཚུགས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན།

ཡང་ལོ་

༢

རེ་བར་ན་རྫོང་གི་ཕྱིའི་ཚོན་དང་ཀ་ར་ཐོག་ཆགས་ལྕགས་ཤོག་ཚུ་དམིགས་

ཅན་དེ་

ཇི་སྲིད་འཁོར་བ་མ་སྟོང་གི་བར་དུ་མ་འཇིགས་པར་གནས་ཏེ་བཀྲིས་པར་འགྱུར་

བསལ་གྱི་ཉམས་གསོ་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ཞུཝ་ཨིན། ད་རེས་ཚུན་ལོ་༣༥༤ ཐུབ་མི་ལྟ་རྫོང་ཁྱད་
ཅིག་ཟེར་བའི་སྨོན་ལམ་དང་བཅས། སརྦ་མངྒ་ལམ།

༣)

རྒྱབ་རྟེན་ཁུངས་གཏུགས་ཀྱི་དཔེ་དེབ་ཀྱི་ཐོ།

༡

སྤ་རོ་རྒྱལ་ཡོངས་འགྲེམས་སྟོན་ཁང་གི་པར་བཏབ་པའི་འབྲུག་གི་རྒྱལ་རབས་དང་

༢

སློབ་དཔོན་གནག་མདོག་གིས་མཛད་པའི་འབྲུག་དཀར་པོ་ ༡༩༦༩

༣

འབྲུག་གཞུང་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་བརྩམས་པའི་རྒྱལ་རབས་མདོར་བསྡུས་

༤

སློབ་དཔོན་པདྨ་ཚེ་དབང་གིས་མཛད་པའི་འབྲུག་གི་རྒྱལ་རབས་གསལ་བའི་

༥

དྲུང་ཆེན་སངས་རྒྱས་རྡོ་རྗེས་

༦

མའི་ཀལ་ཨཡེ་རིས་ཀྱིས་མཛད་པའི་ཨིང་ལིཤ་ནང་དཔེ་སྐྲུན་མཛད་མི་ འབྲུག་ལུ་

ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ཀི་དེབ།

༢༠༠༡

༡༩༦༨།

སྒྲོན་མེ་ ༡༩༩༤།

༡༩༩༩

ལུ་རྩོམ་བསྒྲིགས་མཛད་པའི་

འབྲུག་པ་རིན་པོ་ཆེ་ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་རྣམ་ཐར།

དཔལ་

ནང་པའི་ཆོས་རྒྱལ་གྱི་གདུང་བརྒྱུད་འབྱུང་ཁུངས་སྟོ ན་པའི་དཔེ་དེབ་རེ་ཝན་
ཀརུའུན།

༧

ནིར་མ་ལ་དཱས་ཀྱི་མཛད་པའི་འབྲུག་གི་རྫོང་གཞིས་ཆགས་རབས་སྐོར།

༨

“པོརོ་ཕེ་སར་”པིཝི་བ་པཏ་ཀྱིས་མཛད་པའི་ལོ་ ༢༥༠༠ འཁོར་བའི་སངས་རྒྱས་

༩

མི་རྒན་ཤོས་ཚུ་ལུ་དྲི་བ་འབད་བའི་ངག་རྒྱུན་ཚུ།

ཀྱི་བསྟན་པ་ ༡༩༨༧།
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འབྲུག་གི་ལྡེབས་རིས་བདག་གཉེར།
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ཚེ་དབང་རྒྱལ་པོ།
སྔོན་བརྗོད།
དེ་ཡང་ ང་བཅས་འགྲོ་བ་ལྷ་དང་བཅས་པའི་སེམས་ཅན་ག་ར་ བདེ་བ་འཐོབ་ནི་གི་རེ་འདོད་

སྐྱེད་མི་ཙང་ཙ་ཨིནམ་ལས་ བདེ་བ་དང་སྡུག་བསྔལ་གྱི་རྩ་བ་ཡང་ རང་སོའི་ལས་བཟང་ངན་
གྱི་འབྲས་བུ་ཨིནམ་པའི་ཁུངས་ཡང་མདོ་ལས།

འགྲོ་བ་རྣམས་ཀྱི་སྐྱིད་སྡུག་ནི།

།ལས་

རྣམས་ཡིན་པར་ཤེས་པར་བྱ། །ཟེར་གསུངས་ཡོདཔ་ལས་ ཚེ་འདི་ཕྱི་གཉིས་ཆ་ར་ལུ་དགའ་

སྐྱིད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་ཏོག་ཏོ་འབྱུང་ནི་གི་ཐབས་ལེ་ཤ་ཅིག་རང་སྟོན་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་

གསུངས་ཡོད་པའི་གྲལ་ལས་ ད་ལྟོ་གི་ཐད་ཁ་ལུ་བྱིན་ཅན་གྱི་ལྡེབས་རིས་རྙིངམ་ཉམས་འགྱོ་
མ་བཅུག་པར་གུས་བཀུར་གྱི་སྒོ་ལས་ཉམས་པ་སོར་ཆུད་ཅིང་

ཕྱག་དང་མཆོད་པའི་སྲི་ཞུ་

འབད་ནི་འདི་ མཁས་པ་དང་སྐྱེས་བུ་དམ་པའི་གྲལ་ལུ་བརྩི་ཚུལ་ ཤེས་སྤྲིངས་ལས། ཇི་
ལྟར་བདེ་གཤེགས་སྐུ་གཟུགས་ཤིང་ལས་ཀྱང་།
མཆོད།

།ཟེར་གསུངས་དོ་བཟུམ་ཨིན།

།བགྱིས་པ་ཅི་འདྲའང་རུང་སྟེ་མཁས་པས་

ལྷག་པར་དུ་ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ངོ་རྟགས་

གཞན་དང་མ་འདྲ་བའི་ཁྱད་ཆོས་ཀྱི་ཆ་འཇོག་འབད་ཚུགས་ནི་གི་དགོས་པ་ཡོདཔ་ད་

རྒྱལ་

ཁབ་ཀྱི་ཆོས་སྲིད་གཉིས་ཀའི་སྐུ་རིམ་ཡང་ཨིན་པའི་ཚུལ་ མཆོག་གླིང་གཏེར་ཁ་ལས་ རྒྱལ་
བའི་བསྟན་པ་ཉམས་དམའ་ཞིང་།

།ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཉམས་ཐག་ན།

།སྟོན་པའི་ཐུགས་རྗེ་

བསྐུལ་བར་གྱིས། །སྤྱིར་ནི་རྒྱལ་བའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས། །ལེགས་པར་བཞེངས་ལ་བཀུར་སྟི་

བྱོས། །ཟེར་གསུངས་པ་དང་ གཞན་ཡང་མདོ་སྡེ་ལས་ བྱེ་མའི་སྟེང་ལ་མཛུབ་མོས་རྒྱལ་
བའི་སྐུ་གཟུགས་འབུར་དོད་བྲིས་པ་ཙམ་གྱིས་ཀྱང་གླིང་བཞི་ལ་དབང་བའི་བསོད་ནམས་

འཐོབ་བོ། ཟེར་གསུངས་པ་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་མཛད་པ་བཅུ་གཉིས་པའི་གླང་ཆེན་
ཐལ་དཀར་གྱི་རིས་མོ་མཆོད་རྟེན་ལུ་བྲིས་ཡོད་མི་དེ་

ཤུལ་ལས་མེདཔ་ཐལ་ནི་གུ་ལྷོདཔ་ད་

ཚེ་དབང་རྒྱལ་པོ།
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ཨང་རྒས་ཅིག་གིས་ཞིག་གསོ་ཞུ་བའི་ཕན་ཡོན་གྱིས་མོ་རའི་ཚེ་རྟིང་མ་ལུ་གླང་པོ་རིན་པོ་ཆེའི་

བདག་པོ་ལུ་མངའ་བརྙེསཔ་མ་ཚད་
མཇལ་

དེའི་དགེ་རྩ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་རིམ་གྱིས་སྟོན་པའི་ཞལ་

གསུང་ཐོས་ཞིནམ་ལས་ཆོས་ཉིད་ཀྱི་བདེན་པ་མཐོང་བའི་ལོ་རྒྱུས་མདོ་ལས་

གསུངས་ཏེ་འདུག

རྒྱལ་བའི་སྐུ་གཟུགས་རིས་སུ་བྲིས་པ་

འཇིམ་སྐུ་ལ་སོགས་པ་ཚད་ལྡན་ཚུ་ལུ་
ཤེས་པའི་སྐུ་དངོས་ལུ་གུས་བཀུར་

ཐང་ཀ་དང་འབུར་དུ་དོད་པའི་

ཕྱག་མཆོད་དང་མོས་གུས་སྲི་ཞུ་ཕུལ་བ་ཅིན་

ཡེ་

ཞུ་བའི་བསོད་ནམས་དང་མཉམ་པར་ཡང་མདོ་ལས།

གང་ཞིག་བཞུགས་ལ་མཆོད་པ་དང་། །མི་གནས་མྱ་ངན་འདས་པ་ལ། །སེམས་ནི་རྣམ་པར་
དྭང་བ་ཡི།

།བསོད་ནམས་ལ་ནི་ཁྱད་པར་མེད། །ཟེར་གསུངས་བའི་ལུང་གི་ཚད་མ་ལུ་ཡིད་

ཆེས་ཏེ་ བསོད་ནམས་བསགས་ནི་ལུ་བརྩོན་དགོཔ་དེ་ག་ནི་བ་གལ་ཆེ་བའི་ཁར་ ཁྱད་པར་

དུ་ས་གནས་དང་རྒྱལ་ཁབ་ག་ཏེ་ཨིན་རུང་ དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་མཚན་དང་རྒྱལ་བའི་སྐུ་
གསུང་ཐུགས་རྟེན་གྱི་པར་རིས་ཡིག་འབྲུ་ཆུང་ཀུ་ཡན་ཆད་

ག་ཏེ་རང་ཡོད་རུང་

དཀར་

ཕྱོགས་ཀྱི་ལྷ་ཚུ་གིས་སྲུང་སྐྱོབ་མཛད་པ་དང་ བཀའ་སྲུང་ཆོས་སྐྱོང་ཚུ་གིས་ཡང་འབྲལ་མེད་

སྟོང་གྲོགས་མཛད་པ་ལུ་བརྟེན་ དེའི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས་རྒྱལ་ཁམས་ལུ་ཆར་ཆུ་དུས་སུ་འབབ་
ནི་དང་ནད་དང་ མུ་གེ་དམག་འཁྲུག་སོགས་ཞི་སྟེ་
སངས་རྒྱས་པའི་བསྟན་པ་དར་སའི་རྒྱལ་ཁབ་ལུ་

འཛམ་གླིང་སྤྱི་དང་ བྱེ་བྲག་ནང་པ་

དགའ་སྐྱིད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་འབྱུང་ནི་

ཨིན། དེའི་ཁུངས་ཡང་ སྤྱོད་འཇུག་ལས་ འགྲོ་བའི་སྡུག་བསྔལ་སྨན་གཅིག་པུ། །བདེ་བ་
ཐམས་ཅད་འབྱུང་བའི་གནས། །བསྟན་པ་གནས་དང་བཀུར་སྟི་དང་། །བཅས་ཏེ་ཡུན་རིང་

གནས་གྱུར་ཅིག །ཟེར་གསུངམ་ལས་ དམིགས་ཡུལ་འདི་ལུ་སྤྱི་བོར་བཀོད་དེ་ ད་ལན་ཅ་
རྙིང་འཛིན་སྐྱོང་ལས་འཛིན་གྱི་ཁ་ཐུག་ལས་

རང་གིས་ཅི་ཤེས་གང་ཐུབ་ཀྱིས་

སྣང་བརྙན་ཚུ་ཉམས་པ་སོར་ཆུད་ལུ་དམིགས་ཏེ་

རྩ་ཅན་གྱི་

དེང་དུས་ཀྱི་ཐབས་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་སྒོ་ལས་

བསྟན་པའི་ཞབས་ཏོག་ཞུ་ནི་དང་ དེ་བཟུམ་སྦེ་དད་ལྡན་ག་ར་གིས་ ཉམས་གསོ་ཞུ་ཚུགས་
པའི་ཆ་རྐྱེན་ལུ་འགྱུར་འོང་ མནོ་བའི་རེ་སྨོན་དང་བཅས་ཞུཝ་ཨིན།

འབྲུག་གི་ལྡེབས་རིས་བདག་གཉེར།
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མཆོད་བརྗོད།

འབྲི་བྱ་འབྲི་བྱེད་འབྲི་པོ་ཀུན་འདས་ཀྱང་།
བཞེངས།

།སུག་རྩལ་ལྷ་མཁན་དག་གིས་སྣ་ཚོགས་

།རིག་བྱ་རིག་བྱེད་རིག་པོ་ཀུན་འདས་ཀྱང་།

།རིག་པ་རང་བྱུང་རྒྱལ་བ་ཀུན་ལ་

འདུད། །དྲི་མེད་བསོད་ནམས་བརྡོལ་བའི་སེམས་ཀྱི་གཞིར། །རྒྱལ་བ་ཉི་མའི་རང་གཟུགས་
འཆར་བའི་མོད།

།བདེ་གཤེགས་སྐུ་གཟུགས་ཀུན་ནས་མཚུངས་པ་ཡི། །གསལ་བར་བྲིས་

མཛད་ཐོག་མའི་ལྷ་མཁན་རྒྱལ། །སྐལ་ལྡན་ལེགས་བྱས་ཕུང་པོ་བསྐྲུན་པའི་སླད། །དཀོན་

མཆོག་གསུམ་གྱི་སྣང་བརྙན་ཡོད་དོ་ཅོག །མི་ཉམས་སྲུང་མཛད་དཀར་ཕྱོགས་ལྷ་རྣམས་དང་
།

།སྐྱེས་བུ་དམ་པ་རྣམས་ལ་གུས་ཕྱག་འཚལ།

།དེ་ཡང་ང་བཅས་རའི་འབྲུག་རྒྱལ་

ཁབ་ཀྱི་ཕན་བདེ་འབྱུང་བའི་གཞི་བྱིན་རླབས་ཅན་གྱི་ལྡེབ་རིས་ཉམས་པ་སོར་ཆུད་ཀྱི་རིམ་པ་

ཚུ་ཞུ་བ་ལུ་ ཐོག་མའི་དགེ་བ་ བར་གྱི་དགེ་བ་ མཐའ་མའི་དགེ་བ་གསུམ་གྱིས་སྒོ་ལས་
གསལ་ནི་ཡོདཔ་ལས་

དང་པོའི་དགེ་བ་མཆོད་བརྗོད་ཀྱིས་སྒོ་ལས་ཞུ་ཚར་ཏེ་

བར་གྱི་དགེ་བ་གཞུང་དོན་ཞུ་བ་ལུ།

བྲིས་སྐུ་འབྱུང་བའི་ཁུངས་བརྗོད་པ།

གཉིས་པ་

དེ་ཉིད་ཇི་ལྟར་

བཞེངས་པའི་ཚུལ། དེ་ལ་གནོད་རྐྱེན་ དེ་ཉིད་ཉམས་བཅོས་འབད་ཐངས་ཀྱི་རིམ་པ། བྲིས་
པ་པོ་སྟེ་ས་བཅད་ལྔ་ཡོདཔ་ལས།

དང་པོ་ བྲིས་སྐུ་འབྱུང་བའི་ཁུངས་བརྗོད་པ་ནི།
མཛད་བརྒྱ་དཔག་བསམ་འཁྲི་ཤིང་ནང་ལུ་གསུངས་དོ་བཟུམ་སྦེ་

སངས་རྒྱས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་

མཆོག་གིས་ རང་གི་སྐུ་གཟུགས་ཀྱི་ཚད་དང་བཞུགས་སྟངས་སོགས་ རི་མོ་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་
བྲིས་ཏེ་ བུ་མོ་མུ་ཏིག་འཁྲི་ཤིང་ལུ་ ཕྱག་དང་མཆོད་པའི་རྟེན་ལུ་གནངམ་ལས་བཟུང་སྟེ་ སྐུ་

ཐང་འབྲི་ནི་གི་སྲོལ་ ད་ལྟོའི་བར་མ་ཉམས་པར་དར་ཡོདཔ་དང་ དེ་བཟུམ་སྦེ་རྒྱལ་པོ་ཨུ་ཏྲ་
ཡ་ནའི་རྟོགས་བརྗོད་ཀྱི་ནང་ལུ་ཡང་ རྒྱལ་པོ་གཟུགས་ཅན་སྙིང་པོ་གིས་ བཅོམ་ལྡན་འདས་

ཀྱི་སྐུ་མདུན་ལུ་བྱོན་ཞིནམ་ལས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་འདྲ་བཞེངས་ཆོག་པའི་གནང་བ་ཞུཝ་ད་
ལུ་ སངས་རྒྱས་ཀྱིས་ཡང་གནང་བ་གྲོལཝ་བཞིན་དུ་ སྐུ་གཟུགས་ཀྱི་ཚད་འཇལཝ་ད་ སྐུ་
ཡི་གཟི་བརྗིད་ཀྱིས་སྦེ་སྐུའི་ཚད་གཞལ་མ་ཚུགསཔ་ལས་
འོད་འཆར་གནང་སྟེ་

སངས་རྒྱས་ཀྱིས་རས་གཞི་གུ་

བཞེངས་པའི་བྲིས་སྐུ་འོད་ཅན་མ་དང་

ད་རུང་སྟོན་པ་སངས་རྒྱས་

ཚེ་དབང་རྒྱལ་པོ།
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ཁྲུས་རྫིང་གི་སྦོ་ལོགས་ཁར་བཞུགས་སུ་གསོལ་ཏེ་ཆུ་ནང་གི་སྐུ་བརྙན་ཇི་མ་ཇི་བཞིན་སྦེ་དཔེ་
བླངས་ཏེ་རི་མོ་ལེགས་ཤོམ་བྲིས་ཏེ་བཞེངས་པ་དེ་ལུ་
སྲོལ་བྱུང་ཡོདཔ་ལས་

ཐང་ཀ་ཆུ་ལེན་མ་ཟེར་གྲགས་པའི་

སྐུ་ཐང་གི་དཔྱེ་སྔ་ཤོས་རང་འོད་ཟེར་ཅན་མ་དང་

ཆུ་ལེན་མ་ཟེར་

འཛམ་གླིང་ཡུལ་དབུས་རྒྱ་གར་འཕགས་པའི་ཡུལ་ལུ་སྐུ་ཐང་གི་མ་དཔེ་སྔ་ཤོ ས་བྲིས་སྲོལ་

བྱུང་དོ་བཟུམ་སྦེ་ རྒྱ་ནག་ བལ་ཡུལ་ བོད་དང་ འབྲུག་དེ་ཚུ་ལུ་རིམ་པ་བཞིན་དུ་བྲིས་རྒྱུན་

དརཝ་ཨིན། སྔོན་དུས་རབས་༡༢ པའི་འགོ་ཙམ་ལུ་ ང་བཅས་རའི་བཀའ་བརྒྱུད་གོང་མ་
མར་པ་དང་མི་ལའི་སྐབས་ མར་པ་གིས་མི་ལ་ལུ་ ཀྱེ་རྡོར་གྱི་དབང་བསྐུརཝ་ད་ ཀྱེ་རྡོར་གི་

ལྷ་ཚོགས་དང་དཀྱིལ་འཁོར་གཞལ་ཡས་ཁང་སོགས་མངོན་སུམ་སྦེ་སྤྲུལ་ཏེ་གནང་བ་མཇལ་
ཏེ། དེ་ལུ་དཔྱེ་བླངས་ཏེ་བྲིས་པ་དང་ དེ་བཟུམ་སྦེ་དུས་རབས་དེའི་ནང་ལུ་འགྲོ་མགོན་གཙང་
པ་གིས་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་དོན་སྒོམ་པའི་སྐབས་ལུ་

སངས་རྒྱས་རྣམ་གཟིགས་སོགས་ཡི་དམ་

རྒྱུད་སྡེ་བཞིའི་ལྷ་ཚོགས་མང་པོ་ ཞལ་གཟིགས་བྱུང་བའི་དཔྱེ་བླངས་པ་དང་ དུས་རབས་༡༥
པའི་ནང་ཀུན་མཁྱེན་པད་དཀར་ཞབས་ཀྱིས་ཀྱང་

ངོ་མཚར་བའི་རྟགས་བརྒྱད་ཀྱི་གཟིགས་

སྣང་ལུ་ སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་ ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྐྱོང་ཚུ་གི་ཞལ་གཟིགས་སོགས་
ལས་དཔྱེ་བླངས་པ་དང་ དུས་རབས་༡༧ པའི་ནང་སྨན་ལྗོངས་ཡོངས་ཀྱི་གཙུག་ནོར་དམ་

པ་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པ་རིན་པོ་ཆེ་མཐུ་ཆེན་བླ་མ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་གིས་རང་གི་ཡབ་མེས་གོང་
མ་ཚུ་གི་མཛད་ཤུལ་ལས་དཔྱེ་བླངས་པ་དང་
བའི་སྐབས་ལུ་གཟིགས་སྣང་ལུ་
གཟིགས་ཡང་ཡང་བྱུང་བ་དང་

ལྷག་པར་དུ་བླ་མ་ཁོ་རང་ཐུགས་དམ་གནང་

སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་རྒྱུད་སྡེ་ལྷ་ཚོགས་ཀྱིས་ཞལ་

ཆོས་སྐྱོང་གི་གསོལ་ཁ་གནངམ་ད་

དགོངས་པ་གཏད་པ་

ཙམ་གྱིས་དཔལ་ཡེ་ཤེས་མགོན་པོ་ལྕམ་དྲལ་བཀའ་སྡོད་ཀྱི་ཚོགས་རྣམས་ མི་དང་མི་བཟུམ་

སྦེ་གཟིགས་པ་ལས་དཔྱེ་བླངས་སྟེ་ མགོན་ཁང་ཚུ་གི་ནང་ལུ་ཆོས་སྐྱོང་གི་ལྡེབ་བྲིས་བཞེངས་
པ་སོགས་ཀྱིས་མཚོན་སྐུ་ཐང་བྲིས་རྒྱུན་དར་ཁྱབ་རྒྱ་ཆེར་དེ་འབད་བྱུང་བྱུངམ་ཨིན།
དབྱིན་ལོ་༡༦༡༦

བྱོན་པའི་དུས་ལུ་

ལུ་ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེའི་གདུལ་བྱ་ལྷོ་མོན་ཁ་བཞིར་དུས་ལ་བབས་ཏེ་

གཙང་མཁན་ཆེན་འཇམ་དབྱངས་དཔལ་ལྡན་རྒྱ་མཚོའི་བྲིས་རྒྱུན་ལས་

དར་བ་སྤྲུལ་སྐུ་རྫིང་དང་ འབྲུག་པ་བསྟན་འཛིན་ གདུང་མཁར་སློབ་དཔོན་ ཁ་གླིང་ལྷ་སློབ་
བསྟན་འཛིན་རྣམ་རྒྱལ། ཨ་གྲོང་ནོར་བུ་དོན་གྲུབ་ལས་བརྒྱུད་པ་དང་ འབྲུག་གཞུང་གྲྭ་ཚང་

ནང་ལྷ་བྲིས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སྔ་ཕྱི་གཉིས་ རྗེ་མཁན་ཁྲི་རབས་༡༨ པ་འཇམ་དབྱངས་

འབྲུག་གི་ལྡེབས་རིས་བདག་གཉེར།

རྒྱལ་མཚན་

མཚམས་བྲག་དགོན་པར་སློབ་དཔོན་ལྷག་པ་རྡོ་རྗེ་

བྲིས་སློབ་དཔོན་ཤཱཀྱ་རྡོ་རྗེ་
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ཁེངས་ལས་སློབ་དཔོན་གངས་ཆེན་

མང་སྡེ་སྟང་ས་སྦིས་ལྷ་

སྦི་གདུང་ལས་སྟོབས་

རྒྱས་ བུམ་ཐང་ལྷ་བྲིས་ཏའུ་ཏའུ་དང་ཀུན་བཟང་ དགྲ་མེད་རྩེ་ལྷ་སློབ་གསང་སྔགས་རྡོ་རྗེ་
དེའི་སློབ་མ་གཙན་མཁར་སློབ་ཕུར་རྒྱལ། སློབ་རིག་འཛིན་ནོར་བུ་ དེའི་སློབ་མ་སློབ་དཔོན་

ཨོ་རྒྱན་ལྷུན་གྲུབ་དང་ཀརྨ་ དགེ་ལེགས་སོགས་ ད་ལྟོའི་བར་ལུ་ལྷ་བྲིསཔ་ཁྱད་འཕགས་མང་
པོ་བྱུང་ཡོདཔ་ཨིན།
གཉིས་པ་
ལས།

ཁུངས་དེ་ལྡན་གྱི་ལྡེབ་རིས་བཞེངས་ཚུལ་ཡང་རྣམ་པ་ལྔའི་སྒོ་ལས་གསལ་བ་

དང་པོ་གྱང་གུ་ལྡེབས་རིས་ཀྱི་བཅའ་སྒྲིག་སྦྱིས་བརྐྱབ་ཐངས།
ལྡེབས་རིས་བཞེངས་ནི་གི་བཅའ་སྒྲིག་རྐྱབ་ཐངས་འདི་ སྔོན་མ་ར་ས་གྱང་དང་རྩིག་པ་ག་ཅི་

ར་ཨིན་རུང་ རྩིག་པའི་བར་ན་འདམ་ལྷག་འབར་འབུར་ཡོད་མི་ཚུ་སྙོམས་བཏང་ཞིནམ་ལས་
སྦྱིས་རྐྱབ་ནི་གི་ཅ་ལ་སྒྲིགཔ་ཨིན་པས།

སྦྱིས་ས་རྩི་ཅན་རབ་འབྱུང་པ་ཅིན་གྱང་རོག་གི་ས་

ཐོབ་པ་ཅིན་འདི་རང་དྲགས། འདི་ཐོ་བ་གིས་བརྡུང་སྟེ་ ཕྱེ་བཟོ་ཞིནམ་ལས་ སིག་ར་ནང་

ལེགས་ཤོམ་སྦེ་གསིག་སྟེ་ ས་ཕྱེ་བརྒྱ་ཆ་བདུན་ཅུ་དང་བྱེམ་གསིག་གསིགཔ་བརྒྱ་ཆ་སུམ་ཅུ་
སླ་སྲེས་རྐྱབ་སྟེ་སྤུས་ཙ་སྦེ་བསྣོལ་ཞིནམ་ལས་
ཅནམ་སྦེ་ཚར་གཅིག་སྦྱར་ནི་ཨིན།
འཐོན་རུང་

རྩིག་གྱང་གུ་

དང་པ་རང་སྦྱི་གདན་ཡུག་

བྱེམ་མང་སུ་ཅིག་བླུགས་པ་ཅིན་སྦྱིས་འདི་ལེགས་ཤོམ་

གྱང་གུ་ལགཔ་རེགཔ་ཅིག་

མང་དྲགས་ནི་མི་འོང་།

སྦྱིས་འཐོན་འགྱོ་ནིའི་ཉེན་ཁ་སྦོམ་ཡོདཔ་ལས་

འདི་གི་རྟིང་ལས་སྦྱིས་ངོ་མ་སྦྱིས་ས་གྱང་གུ་སྙོམས་ཏོག་ཏོ་སྦེ་སྦྱར་ཡི་ར་ ཨེན་ཅུང་གྲུ་བཞི་མ་
ཅིག་གིས་ས་ཉོམས་ནི་ཨིན།

ཉིནམ་དག་པ་ཅིག་ལས་སྦྱིས་ཨ་ཙི་ཅིག་སྐམ་ད་

འདི་ནང་

ལས་གག་གགཔ་རེ་འཐོན་འོང་ འདི་ནང་དོ་རུ་སྦྱིས་ས་དབུར་ནི་དང་ འགས་འགསཔ་མ་
མཐོང་ཚུན་ཚོད་ར་སྦྱི་ས་དབུར་ཞིནམ་ལས་

མཇུག་ར་གྱང་མ་སྐམ་ཅིག་ཁར་ཆུ་རྡོ་གིས་སྦེ་

དབུར་ཏེ་སྦྱིས་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་སྒྲུབ་ནི་ཨིན། ལ་ལུ་གིས་སླབ་དོ་བཟུམ་འབད་བ་ཅིན་ ཆུ་རྡོ་
གིས་དབུར་ཚར་ཞིནམ་ལས་ སྦྱིས་འབོག་མི་འགྱོ་ནི་དོན་ལས་སིང་ཆང་ཚར་གཅིག་ སྦྱིས་

ཚེ་དབང་རྒྱལ་པོ།
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གུ་བླུགས་ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཡང་འདུག ཨིན་རུང་བར་སྐབས་ཅིག་ལས་ ཁ་ཤ་ཐོན་ཞིནམ་
ལས་ས་འབོག་མི་འགྱོ་ནིའི་དོན་ལས་
ཨིན་པས།

སྦྱིས་ཁ་ལུ་རས་སྦྱར་རྐྱབ་ནི་འགོ་བཙུགས་ཡོདཔ་

གཉིས་པ་རིས་མོའི་བཅའ་སྒྲིག
གྱང་གུ་སྦྱིས་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་བསྒྲུབས་ཚར་ཞིནམ་ལས་

རིས་མོ་འབྲི་ནི་གདན་གྱི་ཚུལ་སྦེ་

ཚོན་ཀ་ར་ལྷ་སི་སི་སྦེ་ཚར་གཉིས་དེ་ཅིག་བཏང་ཞིནམ་ལས་ དོ་རུང་སྙོམས་ནི་གི་དོན་ལས་

ཆུ་རྡོ་གིས་ཚར་གཅིག་དབུར་དགོཔ་ཨིན། དེའི་ཤུལ་ལས་ལྷ་ཚོགས་བཞེངས་ནིའི་དོན་ལས་
ས་གོ་བགོ་བཤའི་ཐིག་ཚད་ལེནམ་ད་

ཡར་ལས་ཕིཊི་གང་དེ་ཅིག་ཆུ་ཁེབས་གན་ཆུ་དང་

མར་ལས་ཕིཊི་དོ་དེ་ཅིག་འཇའ་རིས་དམར་སེར་གྱི་ ས་གོ་བཅད་བཞག་ཞིནམ་ལས་ སྦུག་
ལུ་ལྷ་ཚོགས་ཀྱི་ས་གོའི་ཐིག་ཚད་ལེན་ནི་ཨིན།

རིས་མོ་འབྲི་ནིའི་རྒྱུ་འདི་སྔོན་མ་འབད་བ་

ཅིན་སོལ་རི་ཟེར་ཡོད། འདི་ཡང་གླང་མ་ཤིང་ཟེར་མི་ལས་ཡལ་ག་རིང་ཐུང་ཕི་ཊི་གང་རེ་དང་
སྟུག་ཚད་ལགཔ་གི་མཛུབ་རེའི་རྩི་བཏོག་སྟེ་ཆག་པ་བཟོ་ཞིནམ་ལས་ འདིའི་གུ་དོང་ཆུང་ཀུ་

ཅིག་ཡང་མེད་པར་འདམ་གྱིས་སྤུར་ཏེ་ ཆུ་ཚོད་གཉིས་དེ་ཅིག་གི་རྩིས་མེ་གཏང་ནི་ཨིན། དེ་
ལས་མེ་ནང་ལས་བཏོན་ཏེ་ས་ཚུ་ སྤོགས་བཀོགཝ་ད་ ནང་ན་ཤིང་ཚུ་གེ་ར་སོལ་མོ་ལུ་འགྱུར་

ཏེ་སྡོད་འོང་། འ་ནི་སོལ་མོ་འདི་ ད་རེས་ཀྱི་པེན་སིལ་བཟུམ་སྦེ་གཞོག་ཅི་གཞོག་ཅི་ར་གྱང་

གུ་རིས་མོ་འབྲི་ནི་ཨིན། སོལ་རི་གིས་བྲིས་ཚར་ཏེ་འབད་རུང་ འདི་ཕྱགས་འགྱོ་ནིའི་ཉེན་ཁ་
ཡོདཔ་ལས་ འདིའི་གུ་ལུ་པིར་གིས་སྦེ་སྣག་རིས་འཐེན་ཞིནམ་ལས་ སོལ་མོ་ཚུ་གེ་ར་ཁ་ཤ་

གིས་སྦེ་ཕྱགས་བཀོགཝ་ད་ སྣག་རིའི་རིས་མོ་འདི་ཧིང་སང་ས་སྦེ་མཐོང་སྡོད་འོང་ འ་ནི་གུ་

ཚོན་གཏང་ནི་ཨིན། ད་རེས་ནངས་པ་འབད་བ་ཅིན་ ལྡེབས་རིས་ཚུ་ག་ར་ རས་གུ་བཞེངས་
ཞིནམ་ལས་ གྱང་གུ་སྦྱར་ནི་སྲོལ་མ་གཏོགས་ ཧ་ལམ་མང་ཤོས་ཀྱིས་རང་ གྱང་གུ་ཐད་
ཀར་འབྲི་ནི་སྦེ་བཞགཔ་ཨིན།

གསུམ་པ་ཚོན་གྱི་སྐོར།
འབྲུག་གི་ལྡེབས་རིས་ལྷ་ཚོགས་ལུ་ཚོན་རིམ་པ་ལེ་ཤ་ཅིག་ར་འགྱོ་ནི་ཡོད། འདི་ཡང་སྔོན་མ་
འབད་བ་ཅིན་ ས་ཚོན་དཀརཔོ་སེརཔོ ༼ངང་པ༽ དམརཔོ་༼བཙག༽ ས་ནག་༼སྔོན་

འབྲུག་གི་ལྡེབས་རིས་བདག་གཉེར།
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པོ༽ ཚུ་ང་བཅས་ར་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལས་ར་འཐོན་ནི་ཡོད། ཚོན་གྱི་མདོག་འཐོན་མི་དཔེར་ན་

ལྗང་ཁུ་བཟོ་དགོ་པ་ཅིན་ སེརཔོ་དཔྱ་གཉིས་དང་ སྔོནམོ་དཔྱ་གཅིག་ སླ་སྲེས་རྐྱབ་སྟེ་
བཟོཝ་ཨིན། དམརཔོ་བཟོ་དགོ་པ་ཅིན་ སེར་པོ་བརྔོ་སྟེ་བཟོ་ནི་དང་ སེརཔོ་དང་དམརཔོ་
སླ་སྲེས་རྐྱབ་ད་ ལི་ཝང་འགྱོ་ནི་ཡོད།

རྡོ་ཚོན་ ང་བཅས་འབྲུག་ལུ་སྔོན་གོང་ལས་ར་
བོད་ལས་འབག་འོང་སྟེ་

རྡོ་ཚོན་ཟེར་འཐོན་པའི་ལོ་རྒྱུས་མེད་རུང་

ལྡེབས་རིས་དང་ཐང་ཀ་རྙིངམ་ལེ་ཤ་གཅིག་ན་ར་རྡོ་ཚོན་བཏང་སྟེ་

ཡོད་མི་ཚུ་བྱིན་རླབས་ཆེཝ་སྦེ་བརྩི་ནི་ཡོད། རྡོ་ཚོན་འདི་ རྡོ་རང་བྱུང་སྦེ་འཐོན་ཏེ་འབད་རུང་
འདི་ཚུ་དཀྲུམ་སྟེ་རྡོའི་གཞོང་པ་ནང་ལུ་བཏུལ་ཏེ་
པས།

གསེར་ཚོན་

ཕྱེ་བཟོ་ཞིནམ་ལས་ཚོན་གུ་བཟོཝ་ཨིན་

ལྷ་ཚོགས་ཀྱི་ཞལ་དང་སྐུ་ཤ་ཚུ་ལུ་སྦྲང་གསེར་བཏང་སྟེ་ཡོད་མི་ཚུ་བྱིན་རླབས་

སྦོམ་སྦེ་ར་བརྩིཝ་ཨིན། གསེར་འདི་ཧེ་མ་ལས་འབྲུག་ལས་མ་ཐོན་ནི་འདི་གིས་ ཁྱིམ་ཚང་
རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལས་འབག་འོང་བའི་ལོ་རྒྱུས་ཨིན།

བཞི་པ་ཀྱོང་འབུར་རིས་མོ།
ལྷ་ཚོགས་ཀྱི་སྲོག་ཞུ་དང་ཕྱག་མཚན་རྒྱན་ཆས་ཚུ་ལུ་ཀྱོང་འབུར་རིས་མོ་ཟེར་གཏང་ནི་གི་
སྲོལ་ཡོད་

འདི་ཡང་སྔར་གྱི་ལུགས་སྲོལ་བཟོ་ཐངས་འདི་ཚོན་གྱི་ཁ་དོག་ག་ཅི་ར་ཨིན་རུང་

སྤྱིན་དང་སླ་བསྲེས་རྐྱབ་ལེགས་ཤོ མ ་སྦེ་བཙོ ་ ཞིནམ་ལས་རས་ནང་ལུ་བཙག་ནི་དང་
བཙགས་མི་འདི་ ཀོ་བའི་ཕད་ཙི་ཆུང་ཀུ་མཇུག་ལུ་མདའ་ལྕགས་ཁབ་ཀྱི་མིག་བཟུམ་ཡོད་མི་
ནང་བཀང་སྟེ་ འདི་ནང་དོང་སུབ་ད་ སེལ་ནི་དོན་ལས་སྨྱུག་རྩེམོ་གྱུར་གཅིག་ཡང་བཙུགས་

ཞིནམ་ལས་ ཁ་སྒྲིང་སྒྲིང་བསྡམ་ནི་ཨིན། འདི་གིས་སྦེ་རིས་མོ་བཀལཝ་ད་ལགཔ་གཉིས་
ཀྱིས་ཀྱོང་འབུར་སྦུག་ན་ཨེབ་སྟེ་མཛུབ་མོ་གཉིས་ཀྱིས་མདའ་ལྕགས་གུ་བཤེད་དེ་རིས་མོ་

བཀལཝ་ཨིན།

ཚེ་དབང་རྒྱལ་པོ།
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ལྔ་པ་ཁ་སྐྱོབ་ཀྱི་སྤྱིན།
ལྡེབ་བྲིས་ཚོན་བཏང་ཚར་ཞིནམ་ལས་

མཇུག་རང་སྤྱིན་ཁ་སྐྱོབ་ཟེར་གཏང་དགོཔ་ཨིན།

འདི་གིས་འབད་ས་ཚོན་འོད་འཐོན་ནི་དང་ ཚོན་འབོག་མི་འགྱོ་ནི་གི་དོན་ལས་ཨིན། བཟོ་

ཐངས་འདི་ སྤྱིན་འདི་སྤུས་ཙ་སྦེ་བཙོ་ཞིནམ་ལས་ ལོག་ཅི་ར་ བཙག་སྟེ་ལྷ་སི་སི་བཟོ་སྦེ་
ལྡེབས་རིས་གུ་དབུར་དགོ་

ཐེངས་དང་པ་དབུརཝ་ད་

ཚོན་ཕྱག་འགྱོ་ནིའི་ཉེན་ཁ་ཡོདཔ་

ལས་ གཟབ་གཟབ་སྦེ་དབུར་དགོཔ་དང་ ད་རུང་ལོག་ཚར་གཅིག་དབུརཝ་ད་འབདན་ ཐེ་
ཚོམ་ག་ནི་ཡང་མེད་པ་དབུར་ཏེ་གིས་འབད་ལྡེབས་བྲིས་ཀྱི་ལཱ་མཇུག་བསྡུ་ནི་ཨིན།

གསུམ་པ་ལྡེབ་རིས་ཀྱི་གནོད་རྐྱེན་ངོས་བཟུང་བ།
ལྡེབས་རིས་རྙིངམ་ཚུ་ལུ་ སྐྱོན་ཤོར་ཏེ་མེདཔ་འགྱོ་ནི་གི་གནོད་རྐྱེན་ ལེ་ཤ་ཅིག་ར་ཡོདཔ་
ཨིན། ལྡེབས་བྲིས་ལ་ལུ་ ཆ་མཉམ་༼ཡུག་ཅནམ༽དང་ ལ་ལུ་ཁག་ཁག་སྦེ་མེདཔ་བཏང་

སྟེ་འོངམ་མས་ གནོད་རྐྱེན་ཁག་མ་འདྲཝ་ཚུ་ག་ར་བསྡོམ་སྟེ་འབདཝ་ད་ མེདཔ་ཤུགས་སྦེ་
ར་བཏངམ་ཨིན་ དེ་ལུ་གནོད་རྐྱེན་རྐྱབ་མི་གཙོ་བོ་རང་ རྒྱུ་རྐྱེན་ཁག་ལྔ་ཡོད་མི་ཚུ་ཡང་།

དང་པོ་ཆུ་འཛུལ་བ།
གནོད་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན་ལེ་ཤའི་ནང་ལས་ ཆུ་གིས་མེདཔ་ཤུགས་སྦེ་བཏངམ་ལས་ འདི་ལུ་རིགཔ་
ཐེབས་ཅིག་འགྱིམ་དགོཔ་ཨིན། ཆུ་གིས་གནོདཔ་ག་དེ་སྦེ་བཀལཝ་སྨོ་ཟེར་བ་ཅིན་ ཆུ་འདི་

གྱང་གུ་རེགཔ་ཅིག་ གྱང་ཚུ་སྦངས་ཏེ་ཕྱེ་ལུ་འགྱོཝ་མ་ཚད་ ཆུ་འདི་ཚོན་ལུ་རེགཔ་དང་ཚོན་
གྱི་སྤྱིན་ཡལ་འགྱོ་སྟེ་ཚོན་འབོག་འོངམ་ཨིན།

འདིའི་ནང་དོན་ཉིད་ལས་ཆུ་འདི་བཙོག་པ་

ཨིན་པ་ཅིན་ ལྡེབས་རིས་ལུ་གནོད་རྐྱེན་སྦོམ་དང་ མགྱོགས་དྲགས་སྦེ་རང་འབྱུངམ་ཨིན།

ཆརཔ་གིས་ལྡེབས་བྲིས་ཚུ་ གདོང་ཁ་ལས་ར་བ་མེད་པ་ཅིན་ ཆརཔ་ཕྲང་ཕྲང་ཕོག་ཏེ་མེདཔ་
བཏངམ་མ་ཚད་ ཁྱིམ་ཐོག་ལས་ཆུ་སིམ་ཏེ་ ལྡེབས་རིས་ལུ་ལྷོད་ནི་དང་ ཆུ་དུང་ཚུ་ལུ་ཡང་
དོང་ཡོད་པ་ཅིན་

ཆུ་འཛགས་ཏེ་ལྡེབས་རིས་ལུ་ཕོག་སྟེ་གནོདཔ་བསྐྱལ་ནི་ཡོདཔ་ཨིན།

གཞན་ཡང་སྦོ་ལོགས་ཁའི་རྐ་ཆུ་ ལྡུམ་ར་ནང་གི་ཆུ་ དུང་ལས་འཛགས་པའི་ཆུ་ ཆར་ཆུ་སྦོ་

ལོགས་ཁར་འཁྱིལ་སྡོད་མི་གི་ཆུ་འདི་ཚུ་གིས་ ས་གྱང་གུ་ལས་ཁ་ཡར་འཛུལ་ཏེ་ བྲིས་ཚོན་

འབྲུག་གི་ལྡེབས་རིས་བདག་གཉེར།
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ནང་ལུ་ར་འཛུལ་ཏེ་གིས་མེདཔ་བཏངམ་ཨིན།

གཉིས་པ་ཉེ་འཁོར་གནས་སྟངས་ཀྱི་གནོད་པ།
ཉི་མ་དང་། མེ། གློག་གི་དྲོད་འོད་ཚུ་ལས་ཀྱང་ གནོད་པ་སྦོམ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ དྲོད་འོད་འདི་

གཏན་གཏན་མེད་པར་ རེ་ཚེ་སྐབས་ཕོག་རེ་ཚེ་སྐབས་མ་ཕོག་འབདཝ་ད་ ཚོན་འདི་འཕྱེལ་
སྐུམ་སོགས་འགྱུར་བ་ཐེབས་ནི་ཡོད།

དེ་སྦེ་འབདཝ་ད་རང་ ཚོན་གག་སྟེ་འབོག་འོང་ནི་དང་ འོད་ཀྱིས་སྦེ་ཚོན་གྱིས་མདངས་ཡང་
ཡལ་འགྱོ་བ་ལ་སོགས་པའི་གནོད་པ་ཡོདཔ་ཨིན། གཞན་ཡང་ ཕྱི་ཁའི་རླུང་མ་ཐལཝ་རྫས་

བཅས་ཤུགས་སྦེ་་འཕུ་མི་གིས་ ཚོན་གུ་རྐྱབ་ད་ཚོན་གག་འགྱོ་ནི་དང་ ས་ཁ་མཐོ་ས་ལུ་སྒོ་
དང་སྒོ་སྒྲིག་ལས་ སྨུག་ཟི་འཛུལ་ཏེ་གིས་ཡང་གནོདཔ་ཨིན། དེ་བཟུམ་སྦེ་ལྡེབས་རིས་ཁར་

ཐལཝ་བསགས་བསགསཔ་ཁག་ལེ་ཤ་གིས་ཡང་ མེདཔ་གཏང་མི་དཔྱེ་འབདན་ ཐལཝ་ཚུ་

ལྡེབས་རིས་གུ་བསགས་ནི་མངམ་ད་ཚོན་གག་འགྱོ་བའི་ཁར་འདི་ནང་ལུ་ཆུ་འཛུལ་བ་ཅིན་
ཐལ་ཁོག་རིལ་རིལ་སྦེ་སྲ་ཀྲག་ཀྲ་འགྱོ་སྟེ་ལྡེབས་རིས་གུ་གནོད་པ་དང་ དཀར་མེ་དང་སྤོས་

བསང་ཚུ་ཕུལཝ་ལས་བརྟེན་ འདི་གི་དུ་པ་གིས་སྦེ་ ལྡེབས་རིས་གུ་དུ་པའི་དྲེགས་པ་ཆགས་
ཏེ་ལྡེབས་རིས་གནགཔོ་བཟོ་བཏང་བ་དང་ སྦྱངམ་ད་འབུ་སྲིན་གྱི་ཚང་ཆུང་ཀུ་རེ་ལྡེབས་རིས་

ལུ་ཆགསཔ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ ལྡེབས་རིས་མེདཔ་བཏང་བའི་ཚུལ་དང་ ལྡེབས་རིས་ལ་ལུ་བྱ་
ཕཝ་མར་གེ་(ཕ་ཝང་)གི་རྐངམ་གིས་ཀྲེག་སྟེ་མེདཔ་བཏང་བ་དང་

ལྡེབས་རིས་དང་

དེ་

ལས་གཞན་ ནང་ཚོན་ཚུ་ཉམས་བཅོས་འབདཝ་ད་ བག་མེད་པའི་ཚོན་གྱི་ཐིག་པ་ག་ཏེ་གུ་

ཏེ་ཕོག་སྟེ་གིས་ཡང་མེདཔ་གཏང་ནི་དང་ ལྡེབས་རིས་མཇལ་བ་འོང་མི་ཚུ་གིས་ལགཔ་རེག་
བལྟ་སྟེ་ ལག་པའི་སྣུམ་དེ་ལྡེབས་རིས་གུ་བསྐྱལཝ་ལས་ འདི་གུ་ཐལཝ་ཆགས་ཏེ་མེདཔ་

འགྱོཝ་དང་ ལྡེབས་རིས་ལ་ལུ་ནང་འབུ་སྲིན་གྱོགམོ་གིས་ ལམ་བཟོ་སྟེ་མེདཔ་བཏངམ་ལ་
སོགས་པ་ཡོདཔ་ཨིན།

དེ་གིས་མ་ཚད་ལྡེབས་རིས་ཡོད་སའི་ སྦོ་ལོགས་ཁར་ཤིང་སྦོམ་རེ་ཡོད་པ་ཅིན་ འདི་གི་རྩ་བ་
གི་རྩིགཔ་ནང་འཛུལ་ཏེ་ལྡེབས་རིས་ལུ་གནོད་པ་དང་ ལྡེབས་གྱང་གི་སྦོ་ལོགས་ཁར་འཕྲུལ་

ཚེ་དབང་རྒྱལ་པོ།
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འཁོར་དང་ འཕྲུལ་ཆ་སྦོམ་ཚུ་གིས་ལྡེམ་རྐྱབ་སྟེ་ ལྡེབས་རིས་ལུ་གནོད་པ་དང་ འདི་དང་

འདྲཝ་སྦེ་ མེ་རྐྱེན་ལས་བརྟེན་ཏེ་ལྡེབས་རིས་ཚུ་འཚིག་འགྱོ་ནི་དང་ དེ་ཡང་སྦོ་ལོགས་ཁར་

མེ་ཡོད་པ་ཅིན་ འདི་གི་དྲོད་དང་དུ་པ་གིས་སྦེ་ལྡེབས་རིས་མེདཔ་བཏངམ་མ་ཚད་ དྲོད་ཀྱིས་
སྦེ་་ཚོན་གྱི་ཁ་དོག་ཡང་འགྱུར་བཏངམ་ཨིན།
ཡོདཔ་ཅིན་
ཨིན།

དཔྱེ་འབདན་

དྲོད་ཤུགས་ཌིགྲི་༢༥༠-༥༠༠

ཚོན་སེརཔོ་འདི་དམརཔོ་གུ་འགྱུར་བ་དང་དམརཔོ་གིས་སྨུགཔོ་ལུ་འགྱུརཝ་

གསུམ་པ་བཞེངས་ཐངས་དང་རྒྱུ་ཆ་འཛོལ་བ།
གྱང་གཞི་དེ་ཚོན་མ་བཏང་བའི་ཧེ་མ་ སྒྲིང་སྒྲིང་དང་སྙོམས་ཏེ་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་མ་བཟོ་བ་ཅིན་
དུས་ཡུན་དག་པ་ཅིག་གི་རྒྱབ་ལས་
ཡོད་མི་དེ་ཚུ་བསུབ་སྟེ་སྙོམས་ད་

ཚོན་ཚུ་རང་འབོག་འགྱོཝ་ཨིནམ་དང་དོང་ཆུང་ཀུ་རེ་

འདམ་པ་དེ་ནང་གི་ཆུ་ཚད་དང་ལྡན་ཏོག་ཏོ་མེད་པ་ཅིན་

ཙུ་ནི་གིས་གཞི་ཚོན་ལུ་ འདམ་པ་གིས་ཆུ་འཇིབ་སྟེ་ ཚོན་དེ་མེདཔ་བཏངམ་མ་ཚད་ སྦྱར་
ནི་གི་ནུས་ཤུགས་ཡང་མེདཔ་ཐལཝ་ལས་ དེ་ཁ་ལུ་ཚོན་རིམ་པ་ག་དེ་ཅིག་གཏང་རུང་གོང་གི་

གནོད་སྐྱོན་དེ་བཀག་མི་ཚུགསཔ་ཨིན། དེ་བཟུམ་སྦེ་སྦྱོར་ཚོན་ནང་ལུ་ཙུ་ནི་དེ་ མང་སོང་པའི་

རྐྱེན་གྱིས་ ཚོན་གྱིས་བསྐུམ་འོང་སྟེ་འགས་འགྱོ་ནི་དང་ གཞན་ཡང་ ཆུ་དང་སྤྱིན་ཚུ་མང་
ཉུང་སྙོམས་ཏོག་ཏོ་མེད་ནི་དེ་གིས་

ཚོན་དེ་གིས་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་སྦྱར་མ་བཏུབ་པ་དང་

འབོག་སོང་བ་ལ་སོགས་པའི་གནོད་པ་ཡོདཔ་ཨིན། དེ་སྦེ་འབདཝ་ལས་ སྦྱོར་ཚོན་བཟོཝ་
ད་ལུ་ སྦྱོར་རྫས་ཚུའི་མང་ཉུང་གི་གནད་ལུ་མཁས་དགོསཔ་ཁག་ཆེ་ཤོས་ཅིག་དང་ བཏང་

སའི་གཞི་གྱང་ཡང་ཧིང་སང་ས་མེད་པར་རག་རོག་གུ་ལུ་བརྐྱབས་ལས་བརྟེན་

ལེགས་ཤོམ་སྦེ་སྦྱར་མ་སྡོདཔ་མ་ཚད་མགྱོགས་དྲགས་རང་བོགས་སོངམ་ཨིན།

ཚོན་གྱིས་
གྱང་གི་

རིས་མོའི་ཐད་ཁ་ཡང་ གཞི་ཚོན་དེའི་སྦྱོར་རྫས་ཆུ་དེ་ཉུང་སོང་བ་ལུ་བརྟེན་ ཚོན་གྱིས་སྦྱར་
མ་བཏུབ་པའི་ཁར་ རིས་མོའི་ཚོན་ཁ་དང་གྱང་གཞི་ཡང་ཐལཝ་ཁོག་ཁོ་སྦེ་འགྱོཝ་ཨིན།

འབྲུག་གི་ལྡེབས་རིས་བདག་གཉེར།
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བཞི་པ་ཉམས་བཅོས་འཛོལ་བ།
ཉམས་བཅོས་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་

རྒྱུ་ཆ་ག་ཅི་གིས་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་

ཉམས་པ་སོར་ཆུད་

འབད་ཚུགསཔ་ཨིན་མིན་ཤེས་དགོ། དེ་སྦེ་མ་ཤེས་པ་ཅིན་ ཉམས་བཅོས་པ་རང་གི་ཁ་ཐུག་
ལས་ ཧེང་བཀལ་རང་ཉམས་པའི་གནོད་རྐྱེན་སྦོམ་སྦེ་རང་བཀལ་གཏངམ་ཨིན། དེ་ཡང་ ད་

རེས་ནངས་པའི་ཚོན་དང་མ་འཕྲོད་པའི་རྒྱུ་ཆ་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་པ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་འབྱུངམ་
ཨིན། དཔྱེ་འབདན་ གྱང་གཞི་གི་ཟུར་བཅོ་ཁ་ གག་འགྱོ་སའི་ཁ་བསུབ་ནི་དང་གཞན་ཡང་
རྩིག་གྱང་གི་ཉམས་པ་ག་ཅི་ཡོད་རུང་ Portland cement བཟུམ་ཚྭ་ཡོད་མི་བྱེམ་དེ་

གིས་སྦེ་ བཅོ་ཁ་བརྐྱབ་པ་ཅིན་ ཤུལ་མ་ ཕྱོགས་དེ་ཁའི་གྱང་ལུ་ཆུ་ག་ཏེ་རེག་ས་ ཚྭ་བཞུ་
འགྱོ་སྟེ་གིས་སྦེ་རིས་མོ་མེདཔ་གཏང་ནི་དང་གཞན་ཡང་དེ་བཟུམ་མའི་རྒྱུ་ཆའི་ཚྭ་གིས་སྦེ་

མེདཔ་གཏང་མི་ paris green ཟེར་མི་འབུ་སྲིན་མི་འཚོ་ནིའི་དུག་ཅན་གྱི་ཚོན་ཕྱེ་ ལྗང་
ཁུའི་མདོག་ཡོད་མི་འདི་ཡང་ཡོདཔ་ཨིན།

ད་རུང་རྒྱུ་ཆས་སྨན་རྫས་སོགས་མ་འཕྲོད་མི་

གཅིག་དབུར་བཏང་པ་ཅིན་ དེ་གིས་འབད་རིས་མོ་ལུ་གནོད་པ་སྦོམ་སྦེ་རང་བཀལ་གཏང་ནི་

དང་ཚོན་གྱི་ཁ་དོག་ཚུ་ཡང་ ཤུགས་སྦེ་རང་བསྒྱུར་གཏངམ་ཨིན། དེ་མ་ཚད་ རྒྱུ་ཆ་འཕྲོད་མི་

གཅིག་འབད་རུང་ དབུར་ཐབས་མ་མཁས་པ་ཅིན་ ལྡེབས་རིས་ལུ་གནོད་པ་སྦོམ་འབྱུངམ་
མ་ཚད་ ཡུན་རིངམོ་འགྱོཝ་ད་ལྡེབས་རིས་ཚུ་ཡལ་འགྱོཝ་ཨིན། ཉམས་བཅོས་འབདཝ་ད་
མ་ཤེས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་ལྡེབས་རིས་འབོག་མི་འགྱོ་ནི་དོན་ལས་

ལྡེབས་རིའི་ངོས་གུ་ལུ་སྤྱིན་

དང་ shellac ཟེར་མི་ཚུ་དབུར་བཞགཔ་ལེ་ཤ་འོངམ་ལས་ རྒྱུ་ཆ་དེ་ཚུ་གིས་སྦེ་ དུས་
ཡུན་དག་པ་ཅིག་གི་རྒྱབ་ལས་

ལྡེབས་རིས་ཀྱི་ཁ་དོག་སེརཔོ་ལུ་བསྒྱུར་བཏང་ཞིནམ་ལས་

ལྡེབས་རིས་སྔོན་མ་ག་ཡོད་མི་དེ་འགྱུར་བ་ཐེབས་མ་ཚད་འགྲོས་ཀྱིས་སྦེ་ཡུན་རིངམོ་འགྱོཝ་
ད་གནག་ཏང་ཏ་ཐལ་ཏེ་ ལྡེབས་རིས་ མ་པ་ལས་རང་མཐོང་ནི་མེདཔ་བཟོཝ་ཨིན།

དེ་བཟུམ་མའི་རྒྱུ་ཆ་ཚུ་ འབུ་སྲིན་ཚུ་འཚོ་ནི་གི་ལྟོ་ལེགས་ཤོམ་ཅིག་ཡང་ཨིན་པའི་ཁར་ ཚོན་

གྱི་ཁ་སྐྱོབ་ཡང་ རྒྱུ་ཆ་དེ་ཚུ་གིས་སྦེ་འབད་བ་ཅིན་ ལྡེབས་གྱང་གི་ནང་ལུ་ཆུ་ཡོད་མི་ཚུ་སྐམ་
མི་སྟེརཝ་ལ་སོགས་པ་ཚུ་གིས་སྦེ་

ལྡེབས་གྱང་ལུ་གནོད་རྐྱེན་སྦོམ་ར་བཀལཝ་ཨིན།

དེ་

དང་འདྲཝ་སྦེ་ཉམས་བཅོས་སྒྲིང་སྒྲིང་འགྱོ་ནི་གི་དོན་ལས་ རྒྱུ་ཆ་ག་ཅི་ཨིན་རུང་སྟུག་པགས་
པ་སྦེ་ དབུར་འབད་བ་ཅིན་ ནང་ན་སིམ་འགྱོ་ས་མེད་པའི་རྐྱེན་གྱིས་སྦེ་ དབུར་ས་དེ་ཁ་

ཚེ་དབང་རྒྱལ་པོ།
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ལས་འབོག་འོངམ་ཨིན།

ལྔ་པ་མིའི་གནོད་པ་ལས་བརྟེན།
གོང་ལུ་ཞུ་མི་གནོད་རྐྱེན་གྱི་མ་ཚད་ འདི་བས་ལྷགཔ་ང་བཅས་འགྲོ་བ་མི་གིས་ལྡེབ་རིས་ལུ་
གནོདཔ་བཀལཝ་ཨིན། དོན་མེད་པའི་ལགཔ་ཚུ་ ལྡེབ་རིས་གུ་བཀལ་ཏེ་བཙོག་པ་བཟོ་བ་
དང་ལྡེབ་རིས་གུ་ཕྱགས། ལྡེབ་རིས་གུ་རྒྱབ་ཧེན། ལྡེབ་རིས་གུ་ཡི་གེ་བྲིས། ལྷ་ཚོགས་ཀྱི་
ཞལ་གྱི་སྐོར་སྐྱོན་ཚུ་བྲིས་པ་སོགས་ཀྱིས་འབདཝ་ད་ ད་ལྟོ་ཚུན་ཚུད་གནོདཔ་སྦོམ ་ཤོས་རང་

ང་བཅས་མི་ཚུ་གིས་བཀལ་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན།

བཞི་པ་ལྡེབ་རིས་ཉམས་བཅོས་ལུ་ཡང་ཐོ ་ བཞག་དགོཔ་དང་ཉམས་བཅོས་
དངོས་གཉིས་ལས།
དང་པོ་ཐོ་བཞག་དགོཔ།
སྔོན་མ་ཡོད་མི་གནས་སྟངས་ག་ཨིན་མི་དང་ གལ་ཆེ་བའི་འགངས་ཅན་ཚུའི་ངོ་རྟགས་ ཡོད་
མི་ཚུ་བསྒྱུར་བཅོས་འགྱོ་ནིའི་ཉེན་ཁ་ཡོདཔ་མ་ཚད་
དགོ་པ་ཅིན་

ཤུལ་ལས་ལོག་ཉམས་བཅོས་འབད་

ཉམས་པ་ཚུ་ག་དེ་སྦེ་བྱུང་བྱུངམ་ཨིན་ནའི་སྐོར་ལས་ཤེས་དགོཔ་ལས་

གསུམ་ཅ་རྙིང་ག་ཅི་ར་ཉམས་བཅོས་འབད་དགོ་རུང་
སྟངས་ག་དེ་སྦེ་འདུག་ག་ཚུ་གི་

རྟེན་

མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ད་ལྟོའི་གནས་

ཐོ་བཞག་དགོཔ་འདི་གལ་ཆེཝ་ཅིག་ཨིན།

དེ་འབདཝ་

ལས་ ཉམས་བཅོས་འབདཝ་ད་ལུ་ རྐྱབ་མ་ཚར་ཚུན་ བཅོ་ཁ་ག་དེ་སྦེ་འབད་དོ་ག་ འདི་
ཚུའི་ལཱ་གི་ཐོ་ཚུ་ཡང་རིམ་པ་བཞིན་དུ་སྦེ་བཞག་དགོཔ་ཨིན།

དེ་ཡང་ གྱང་བྲིས་ངོ་མ་རྐྱངམ་ཅིག་མེན་པར་ ཁྱིམ་གྱི་བཟོ་རྣམ་ ཁྱིམ་ནང་གི་ས་གོ་དང་

གནས་སྟངས་ གྱང་བྲིས་ཀྱི་ཡར་མར་གྱི་ཚད་དང་ས་གོ་གི་གནས་སྟངས་ ཁྱིམ་གྱི་བཅད་ཚུ་
ག་ར་ཐོ་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་བཞག་དགོཔ་དང་

ཐོ་བཞག་ནི་འདི་ཡིག་ཐོག་གུ་རྐྱངམ་ཅིག་མེན་

པར་ རབ་བྱུང་ཚུགས་པ་ཅིན་པར་བཏབ་སྟེ་བཞག་ནི་འདི་ཡང་ཁག་ཆེ་ཤོས་ཅིག་ཨིན།

དེ་ཡང་ གྱང་བྲིས་ཡུག་གཅིགམ་སྦེ་རྩ་ལས་པར་བཏབ་ནི་མེན་པ་ ཚད་ཚད་སྦེ་པར་བཏབ་
ཞིནམ་ལས་བཞག་དགོཔ་ཨིན།

པར་བཏབ་ད་འདི་ནང་ལུ་གྱང་གག་གགཔ་དང་

ཚོན་

འབྲུག་གི་ལྡེབས་རིས་བདག་གཉེར།

འབོག་སོང་སོངམ་
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སྐྱོན་གཞན་ག་ཅི་ར་ཡོད་རུང་པར་ལོགས་སུ་སྦེ་བཏབ་བཞག་དགོཔ་

ཨིན།

གཉིས་པ་ཉམས་བཅོས་ངོ་མ་ལུ་ཡང་ ཉམས་པའི་གནོད་རྐྱེན་བརྟག་པ། ཉམས་བཅོས་ཞུ་བ།
ལྡེབ་རིས་བདག་ཉར་དང་གསུམ་ལས།

དང་པོ་གནོད་རྐྱེན་བརྟག་ཞིབ་འདི།

ཉམས་བཅོས་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་གནོད་རྐྱེན་ག་ཅི་དང་ ག་དེ་སྦེ་མེདཔ་ཡར་སོངམ་ཨིན་ན་

གི་སྐོར་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་ངོས་འཛིན་ཤེས་དགོ་ ཅ་རྙིང་གཞན་བཟུམ་སྦེ་མེན་པར་ལྡེབས་
རིས་༼གྱང་བྲིས༽

མེདཔ་འགྱོ་བའི་ཉམས་བཅོས་འདི་ལཱ་ཁག་ཅིག་ཨིནམ་ལས་

དབྱེ་

ཞིབ་འབདཝ་ད་ རྒྱལ་རབས་ལུ་མཁས་མི་ བཟོ་རིག་མཁས་མི་ ས་གཏེར་ལུ་མཁས་མི་
ཉམས་བཅོས་ལུ་མཁས་མི་ཚུ་ཆ་མཉམ་བསྡོམས་ཏེ་མ་གཏོགས་

རེ་གཉིས་ཀྱིས་དབྱེ་ཞིབ་

རྐྱབ་མི་ཚུགསཔ་བཟུམ་ཅིག་ཨིན། ལྡེབས་རིས་རྐྱང་པ་ལེགས་ཤོམ་ཡོད་རུང་ འདི་གི་རྟེན་

གཞི་གྱང་དེ་སྒྲིང་སྒྲིང་མེད་པ་དང་ རས་གཞི་ལེགས་ཤོམ་མེད་པ་དང་ཚོན་རྩི་མཚན་ཉིད་དང་

ལྡན་པ་མེད་པ་ཅིན་ ལྡེབས་བྲིས་ཡུན་རིངམོ་གནས་མི་ཚུགསཔ་ཨིན། དེ་འབདཝ་ལས་ག་
ཅི་གི་ཐད་ལས་འབད་རུང་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ཞིནམ་ལས་ཉམས་བཅོས་འགོ་བཙུགས་དགོ།

གཉིས་པ་ལྡེབས་རིས་ཉམས་བཅོས་ངོ་མ་ལུ་བཞི་ཡོདཔ་ལས།
དང་པོ་གློ་བུར་བཅོ་ཁ།

གྱང་བྲིས་བརྟག་ཞིབ་འབདཝ་ད་ ལ་ལུ་ཁ་ཚོན་འབོག་འོང་ནིའི་ཉེན་ཁ་སྦོམ་ཡོདཔ་མཐོང་པ་

ཅིན་ འདི་བཟུམ་མའི་གནས་སྟངས་ཚུ་ཐོ་རྐྱབ་ཚར་ཞིནམ་ལས་ ཚོན་ལོག་སྦྱར་ནིའི་དོན་ལུ་
pva ཟེར་མི་སྤྱིན་བརྒྱ་ཆ་༡༠-༢༠ Tolune ནང་ལུ་ཨིན་རུང་

paralloid B72

ཟེར་མི་སྤྱིན་ Trichlorethylune ནང་ན་སླ་སྲེས་ཏེ་ལྡེབས་རིས་གུ་དབུར་སྦེ་ཚོན་ལོག་
གྱང་གུ་སྦྱར་བཏུབ་ཨིན།
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གཉིས་པ་ལྡེབ་རིས་གཙང་མ་བཟོ་ནི་ལུ་ཁག་བཞི་ཡོདཔ་ལས།

ཚེ་དབང་རྒྱལ་པོ།

དང་པོ་གཙང་མ་བཟོ་དགོ་པའི་ཁུངས།

ལྡེབས་རིས་ཧིང་སང་ས་བཟོ་དགོཔ་རྩ་བ་དོན་དག་གཉིས་ཡོད་ འདི་ཡང་ཐལཝ་དང་བཙོག་

པ་ཚུ་ལྡེབས་རིས་གུ་སྦྱར་ཏེ་ཡོད་མི་ཚུ་གིས་ ཚོན་གག་བཏངམ་ཨིན། གཉིས་པ་ལུ་བཙོག་
པ་ཚུ་གིས་སྦེ་ལྡེབས་རིས་བཀག་བཞག་སྟེ་ལེགས་ཤོ མ་སྦེ་མཇལ་མ་ཚུགསཔ་བཟོ་བཞགཔ་
ཨིན། ལྡེབས་རིས་གཙང་མ་བཟོཝ་ད་ ཚོན་མེདཔ་མི་གཏང་ནི་འདི་གཙོ་བོ་ར་ལྡེབས་རིས་

ཉམས་བཅོས་པ་གིས་བཙོག་པ་ག་ཅི་ཨིན་ན་ ཚོན་གྱི་རྒྱུ་ག་ཅི་ཨིན་ན་ འདི་ལུ་སྨན་རྫས་ཀྱི་

གནོད་པ་ཡོད་མེད་ ལྡེབས་རིས་ག་དེ་སྦེ་རྐྱབ་ནུག་ག་ཚུ་ ཧ་གོ་ཞིནམ་ལས་ཉམས་བཅོས་
འབད་དགོཔ་ཨིན། དེ་འབདཝ་ལས་གཤམ་འཁོད་ཚུ་སེམས་ཁར་བཞག་དགོཔ་ཨིན།

གཉིས་པ་གཙང་མ་བཟོ་ཐངས་ལུ་གཉིས་ལས།
དང་པོ་ལག་ཆས་ཀྱིས་ཕྱགས་ཚུལ།
(Mechanical cleaning)
ལྡེབས་རིས་གུ་བཙོག་པ་སྟུག་སུ་འབད་ར་ཡོད་པ་ཅིན་

ལག་ཆས་ཀྱིས་ཕྱག་ནི་མ་གཏོགས་

གཞན་གྱིས་མི་ཚུགསཔ་ཨིན། ལག་ཆས་གཙོ་བོ་ར་ པྱིར་དང་ གྱིབ། གྱི་ཅུང་། གློག་མེའི་

འཕྲུལ་ཆས་ཚུ་གིས་སྦེ་ཕྱགཔ་ཨིན། ཨིན་རུང་ལག་ཆས་འདི་ཚུ་གིས་ ཚོན་མེདཔ་རྐྱབ་ནི་གི་
ཉེན་ཁ་སྦོམ་ཡོདཔ་ལས།
ཅིག་སྤང་དགོ།

ལག་ཆས་ཀྱིས་ཕྱག་ནི་དེ་

ག་དེམ་ཅིག་སྤང་ཚུགས་ཚུགསཔ་

གཉིས་པ་སྨན་རྫས་ཀྱིས་འཁྱུ་ནི།
(Chemical cleaning)
ལྡེབས་རིས་ཚུ་ལག་ཆས་ཀྱིས་སྦེ་ཕྱག་པ་ཅིན་ ཚོན་འབོག་འགྱོ་ནིའི་ཉེན་ཁ་དང་ ཆུ་གིས་སྦེ་

འཁྱུ་བ་ཅིན་ སྤྱིན་སྤངས་ཏེ་ཚོན་ཡལ་འགྱོ་ནིའི་ཉེན་ཁ་ཡོདཔ་ལས། ཕྱག་ནི་འདི་དྲག་ཤོས་

འབྲུག་གི་ལྡེབས་རིས་བདག་གཉེར།

ར་སྨན་རྫས་འདི་རང་ཨིན།
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སྨན་འདི་གིས་ཚོན་གུ་ལས་བཙོག་པ་ཕྱག་ཚརཝ་དང་སྤྱིན་མ་

ཡལ་བར་ན་ སྨན་སྐམ་འགྱོཝ་ལས་བརྟེན་ ཚོན་འབོག་འགྱོ་ནི་དང་སྤྱིན་ཡལ་འགྱོ་ནི་ཉེན་

ཁ་མེདཔ་ཨིན། དེ་འབདཝ་ད་ ལྡེབས་རིས་ག་ར་ལུ་སྨན་རྫས་གཅིག་གིས་རྩ་ལས་འགྱོ་མ་
བཏུབ་མི་ཡང་ཡོད། སྨན་རྫས་ལ་ལུ་ཚོན་དང་མ་མཐུན་ ལ་ལུ་སྤྱིན་དང་བཏུབ་ ལ་ལུ་ཙུ་ནི་
དང་མ་བཏུབ་ ལ་ལུ་རས་གཞི་ལུ་གནོདཔ་ལ་སོགས་པ་ལྷམ་པ་ལེ་ཤ་ཡོདཔ་ལས་ ཉམས་
བཅོས་འབད་མི་འདི་སྨན་རྫས་ཀྱི་སྐོར་ལས་མཁས་མི་ཅིག་དགོཔ་ཨིན།

སྨན་རྫས་ལྷམ་པ་ལེ་ཤ་ཡོདཔ་ལས་ འགྱོ་བཏུབ་མི་ག་ཨིན་ན་ལྡེབས་རིའི་ཟུར་ཁ་གཅིག་ལུ་

མོ་བཏབ་བཟུམ་ཅིག་སྦེ་བལྟ་དགོཔ་ཁག་ཆེཝ་ཨིན། དེ་སྦེ་འབད་ནི་འདི་གིས་སྨན་རྫས་ཀྱིས་
འཁྱུཝ་ད་ ཧེ་མ་རང་ལྡེབས་རིས་ཀྱི་ཚོན་ག་ཅི་ཨིན་ན་ ག་དེ་སྦེ་འདུག་ག་དང་ གཞན་ཡང་
རས་གཞི་དང་སྤྱིན་འདི་ཚུ་སྐོར་ལས་ ན་འཐན་ཤེས་ཞིནམ་ལས་མ་གཏོགས་སྨན་རྫས་ག་ཅི་

འགྱོ་ནི་ཨིན་ན་དང་ ག་དེ་སྦེ་འཁྱུ་ནི་ཨིན་ན་ཚུ་ཤེས་མི་ཚུགས། སྨན་རྫས་ལག་ལེན་འཐབ་

ཤེས་པ་ཅིན་སྨན་རྫས་ཤུགས་ཡོད་མི་གིས་ཡང་ལྡེབས་བྲིས་མེདཔ་གཏང་ནི་མེད། ལག་ལེན་
འཐབ་མ་ཤེས་པ་ཅིན་

སྨན་རྫས་ཤུགས་མེད་མི་གིས་ཡང་མེདཔ་བཏངམ་ཨིནམ་ལས་

སྨན་རྫས་ཀྱིས་འཁྱུ་ཐངས་དང་ཆུ་གི་ཚད་ཚུ་ཤེས་དགོཔ་གནམ་མེད་ས་མེད་ཁག་ཆེ།

ལྡེབས་རིས་ཀྱི་ཚོན་འདི་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་སྦྱར་ཏེ་སྒྲིང་སྒྲིང་ཡོད་པ་ཅིན་ འཁྱུ་ཐངས་འདི་ ཀ་
བལ་སྨན་རྫས་ནང་སྦངས་ཞིནམ་ལས་

ཕྱས་བཏུབ་ཨིན།

འདི་ཕྱགཔ་ད་ལག་པ་གིས་

ཤུགས་སྦེ་ཨེབ་ནི་མི་འོང་ སྨན་རྫས་དེ་ལྡེབས་རིས་གུ་ལྷག་ལུས་འདི་ཡོད་པ་ཅིན་ ཀ་བལ་
སྐམ་གྱིས་འབད་ཕྱག་བཀོག་དགོ། ཆུ་འཁྱུཝ་ད་སྔོན་མ་ར་ཁག་མ་ཆེ་སའི་ས་གོ་ལས་འཁྱུ་ནི་
འགོ་བཙུགས་ཏེ་འགྲོས་ཀྱིས་སྦེ་ལྷ་ཚོགས་དེ་འཁྱུ་དགོཔ་ཨིན།

དཀྱིལ་འཁོར་ལུ་ལྷོདཔ་ད་ན་འཐན་རིགཔ་འགྱིམ་དགོཔ་ཨིན།
གནམ་མེད་ས་མེད་འབོག་འགྱོ་ནི་ཉེན་ཁ་ཡོད་པ་ཅིན་

ལྷ་ཚོགས་ལུ་ཡང་ཞལ་གྱི་
ག་དེམ་ཅིག་སྦེ་ཚོན་འདི་

ཐབས་ཤེས་བཏོན་དེ་འཁྱུ་དགོཔ་

ཨིན། འདི་ཡང་ཧེ་མ་རང་ tissue ཏྲི་ཤུ་ཤོག་གུ་ཚོན་གུ་སྦྱར་ དེ་ལས་པྱིར་གྱིས་སྦེ་སྨན་
ཆུ་ནང་སྦངས་ཞིནམ་ལས་འགྲོས་ཀྱིས་སྦེ་འཁྱུ་དགོ།
དང་བསྟུན་ཏེ་

འདི་ཡང་ཚོན་འབོག་འགྱོ་ནིའི་ཉེན་ཁ་

ཏྲི་ཤུ་ཤོག་གུ་གཉིས་བརྩེགས་ཡང་སྦྱར་དགོ།

ཀྱིས་སྦེ་ ཤོག་གུ་འདི་ལོག་སྤོག་བཀོག་དགོཔ་ཨིན།

ཆུ་འཁྱུ་ཞིནམ་ལས་འགྲོས་

ཚེ་དབང་རྒྱལ་པོ།
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གསུམ་པ་སྨན་གྱིས་འཁྱུ་ཚད།

ལྡེབས་རིས་འཁྱུཝ་ད་ལུ་ བཙོག་པ་ཚུ་ཕྱག་ཚར་བ་དང་ ཚོན་ངོ་མ་མཐོངམ་ཅིག་ དེམ་
ཅིག་གུ་བཞག་ནི་མ་གཏོགས་

འདི་ལས་བརྒལ་འཁྱུ་བ་ཅིན་

ཚོན་གུ་གནོད་ནིའི་ཉེན་ཁ་

ཡོད། འདི་ཡང་ལྡེབས་རིས་ག་ར་འདྲ་མཉམ་སྦེ་མ་མཐོང་ཚུན་འཁྱུ་དགོཔ་ལས་ ལ་ལུ་འཁྱུ་
ནི་དྲག་ར་དྲག་ ལ་ལུ་འཁྱུ་ནི་དེ་ཉུང་འབད་བ་ཅིན་ལེགས་ཤོམ་མི་མཐོང་ནི་ཨིན་ལས་ ག་ར་
འདྲ་མཉམ་སྦེ་འཁྱུ་དགོ། དམིགས་བསལ་གྱིས་ལྡེབས་རིས་ལ་ལུ་ སྤྱིན། གྱང་དང་རས་

གཞི་ཚུ་འགྱུར་བ་དུམ་གྲ་རེ་འགྱོ་མི་དང་ ལ་ལུ་ཚོན་བཏང་ཚར་ཞིནམ་ལས་ མ་སྐམ་པའི་

བར་ན་ ཐལཝ་རེ་ཆགས་ཏེ་མདོག་འགྱུར་འགྱོ་མི་དང་ ལ་ལུ་གནམ་མཁའི་ཐལཝ་འཇམ་
འཁྱུག་འཁྱུག་འདི་ལྡེབས་རིས་གུ་ཆགས་ཏེ་སྡོད་མི་ཚུ་

དུས་ཡུན་གྱིས་སྦེ་ཁ་དོག་ལེགས་

ཤོམ་ལུ་འགྱུར་ཡོད་ནི་དེ་གིས་ ཧེང་བཀལ་རང་ལྡེབས་རིས་འཇའ་ཆི་ཆི་མཐོངམ་ལས་ དེ་

བཟུམ་གྱི་རིགས་དེ་ མ་འཁྱུ་བ་ཅིན་ལེགས་ཤོམ་ཨིན་ཟེར་སླབ་སྲོལ་ཡོདཔ་ཨིན། ལྡེབས་
རིས་འཁྱུཝ་ད་ ནམ་ཅིག་ར་འབད་རུང་དྲེགས་པ་དག་མ་དགཔ་ཅིག་སྦེ་བཞག་དགོ་ འཁྱུ་
ནི་དྲག་ཐལ་སོང་པ་ཅིན་ ཚོན་གུ་གནོད་ནིའི་་ཉེན་ཁ་ཡོདཔ་ཨིན།

བཞི་པ་ཚོན་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོ་དགོཔ།
(Pre Consolidation) ཚོན་འབོག་འགྱོ་མི་འདི་ཚུ་ལོག་སྒྲིང་སྒྲིང་སྦེ་མ་སྦྱར་བའི་ཧེ་མ་
སྨན་གྱིས་ག་དེམ་ཅིག་འཁྱུ་ཚུགསཔ་ཅིག་འཁྱུ་དགོ།
ལུ་ཁ་ལྷོདཔ་ད་

ཨིན་རུང་དེ་སྦེ་འབད་བའི་སྐབས་ལ་

སྨན་རྫས་དུམ་གྲ་ཅིག་ཚོན་གུ་རེགཔ་ཅིག་

ཚོན་གྱི་སྤྱིན་ཡལ་འགྱོཝ་ལུ་

བརྟེན་ ཚོན་འབོག་འགྱོ་མི་ཅིག་ཡང་ཡོདཔ་ལས་ འདི་གི་ཐད་ཁ་ལུ་ཧེ་མ་རང་སྦྱར་དགོཔ་

ཨིན། དེ་སྦེ་སྨན་ཆུ་གིས་མ་འཁྱུ་བ་ ག་དེམ་ཅིག་སྦེ་བཙོག་པ་ཚུ་ ཚོན་དང་སྦྲགས་ཏེ་རང་
སྦྱར་བཏང་པ་ཅིན་

དེ་གི་ཤུལ་ལས་བཙོག་པ་ཕྱག་བཀོག་ནི་ག་ནི་བ་ལཱ་ཁག་ཨིན།

ཚོན་

འབོག་འགྱོ་ནིའི་ཉེན་ཁ་ཤུགས་རང་མེད་པ་ཅིན་ ཏྲི་ཤུ་ཤོ ག་གུ་ཟེར་མི་སྲབ་ཁྲོས་ཁྲོས་ དེ་
གིས་ལྡེབས་རིས་གུ་བཀལ་ཞིནམ་ལས་ཕྱག་དགོཔ་ཨིན།

འབྲུག་གི་ལྡེབས་རིས་བདག་གཉེར།
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གསུམ་པ་ཚོན་སྒྲིང་སྒྲིང་སྦྱར་ཚུལ།
Consolidation

ལྡེབས་རིས་ཀྱི་ཚོན་མང་ཤོ ས་ནང་ལུ་སྦྱིན་ཡལ་འགྱོ་སྟེ་ནང་ན་ལས་སྦྱར་ནིའི་ནུས་ཤུགས་
མེདཔ་ལས་ཚོན་འབོག་འགྱོཝ་མ་ཚད་ ལགཔ་དུམ་གྲ་ཅིག་རེག་རུང་ཚོན་ཕྱེ་ལུ་འགྱུར་འགྱོ་
མི་ཚུ་ཉམས་བཅོས་འབདཝ་ད་ ཚོན་སྒྲིང་སྒྲིང་སྦེ་སྦྱར་བཞག་དགོཔ་ཨིན།

ཚོན་སྒྲིང་སྒྲིང་སྦེ་སྦྱར་ནིའི་སྨན་རྫས་དང་སྤྱིན་ལྷམ་པ་ལེ་ཤ་ཡོད། དཔྱེ་འབདན་ polyvinyl

acetate དང་ paraloid ཚུ་མང་ཉུང་དང་བསྟུན་སྨན་རྫས་དང་སླ་སྲེས་རྐྱབ་སྟེ་ ཚོན་གྱི་
ཕྱི་ཁ་ལུ་དབུར་དགོཔ་དང་

ལ་ལུ་ནང་ན་ལས་ར་སྦྱར་དགོཔ་ཚུ་སྨན་རྫས་tolune

pva ཚུ་ཁབ་ཀྱིས་སྦེ་བཙུགསཔ་ད་ཚོན་འདི་སྒྲིང་སྒྲིང་འགྱོཝ་ཨིན།

དང་

བཞི་པ་གྱང་འབོག་འོང་མིའི་ལྡེབ་རིས་ལུ་བཅོ་ཐངས་དང་སྤོག་ཐངས་གཉིས་
ལས།
གྱང་འབོག་འོང་མི་བཅོ་ཐངས།

ལྡེབས་རིས་ཀྱིས་གྱང་ལ་ལུ་རྩིགཔ་དང་སྦྱིས་ཀྱི་བར་ན་འབོག་འགྱོ་སྟེ་

སྦྱིས་ཕྱི་ཁར་འབུར་

སྦེ་མཐོན་འོང་འདི་གིས་ ལྡེབས་རིས་ལུ་གནོདཔ་ཨིན། བཅོ་ཁ་རྐྱབ་ནིའི་དོན་ལས་ སྦྱིས་ཕྱི་
ཁའི་ལྡེབས་རིས་གུ་ཁ་ཤ་གཉིས་བརྩེགས་གསུམ་བརྩེགས་ སྨན་རྫས་(pva-paraloid)

གྱིས་སྦྱར་ཞིནམ་ལས་ ས་གྱང་གི་ལྡེབས་རིས་ཚུ་སྤོག་སྟེ་ ནང་ནའི་རྩིགཔ་ཚུ་བཅོ་ཁ་རྐྱབ་
སྟེ་

གྱང་སྤོག་མི་འདི་ཡང་ལོགས་ཤོམ་སྦེ་སྦྱར་ཞིནམ་ལས་

དེ་ལས་ཁ་ཤ་ཚུ་ལུ་རིམ་པ་

བཞིན་དུ་སྨན་རྫས་toluneདབུར་ཡི་ར་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ལོག་སྤོག་དགོཔ་ཨིན།

ཚེ་དབང་རྒྱལ་པོ།
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གཉིས་པ་གྱང་རིས་སྤོག་ཐངས་ལུ་ལྡེབ་རིས་དང་རས་གཞི་སྤོག་ཐངས་གཉིས་
ལས།
དང་པོ་གྱང་གི་ལྡེབ་རིས་སྤོག་ཐངས།

ལྡེབས་བྲིས་ཡོད་སའི་གྱང་ཚུ་མ་གཞི་ལས་ལྷ་ཁང་རང་ཉམས་ཏེ་

རྩིག་གྱང་ལུ་རང་གནོད་

སྐྱོན་ཤོར་ཏེ་ཡོད་པ་ཅིན་ རྩིག་གྱང་ཉམས་བཅོས་ཀྱི་དོན་ལས་ལྡེབས་རིས་དེ་གྱང་ལས་སྤོག་
སྟེ་བཞག་དགོཔ་ཨིན།

འདི་ལུ་ཡང་ལྡེབས་རིས་སྔ་ཤོས་ཚུ་མང་ཤོས་རང་གྱང་རིས་དང་

དེའི་རྟིང་ཤུལ་གྱི་ལྡེབས་རིས་ཚུ་མང་ཤོས་རང་ རས་གཞི་གུ་བྲིས་ཏེ་ཡོདཔ་ལས་ འདི་དང་
བསྟུན་ཏེ་

སྤོག་ཐང་ཡང་མ་འདྲ་བ་ཁག་གཉིས་ཡོདཔ་ལས་

གྱང་གི་ལྡེབས་རིས་སྤོག་

དགོཔ་རེ་འཐོནམ་ད་ཉམས་མྱོང་ཅན་དང་ལག་སྦྱང་གིས་སྦེ་འབད་དགོཔ་ཨིན།
ལུགས་མདོར་ཙམ་ཞུ་བ་ཅིན་

ལམ་

གྱང་གི་ལྡེབ་རིས་འདི་ཡུག་ཅནམ་སྦེ་མིན་པ་ཆུང་ཀུ་རེ་ཚད་

གཞི་ཧ་ལམ་ ༼སི་ཨེམ་༤༠ རེའི་རྩིས༽ སྦེ་སྤོགས་དགོཔ་ཨིན། མ་སྤོགས་པའི་སྔོན་མ་
གྱང་བྲིས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཚུ་ག་ར་ པར་དང་སྦྲགས་ཐོ་བཀོད་བཞག་ཞིནམ་ལས་ དང་པ་
རང་

ཆུ་འཁྱུ་བའི་རས་གཞི་ཧིང་སང་ས་གཉིས་བརྩེགས་གསུམ་བརྩེགས་སྦེ་

གདོང་ཁ་ལུ་སྦྱར་བཞག་དགོ།

གྱང་བྲིས་

དེ་ལས་འགྲོས་ཀྱིས་སྦེ་ལྡེབས་བྲིས་རྒྱབ་གྱང་དང་རྩིགཔ་གི་

བར་ན་ལས་ ལག་ཆས་ཀྱིས་སྦེ་གཤམ་མ་ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ ཨ་ཙི་རེ་ཀྲེག་ཅི་ར་ ས་
འདི་ཚུ་བཏོན་བཀོག་དགོ།

དེ་ལས་ལྡེབས་རིས་རྩིག་གྱང་ལས་ལེན་ཚར་ཞིནམ་ལས་

ལྡེབས་རིས་འགྲོས་ཀྱིས་སྦེ་གདོང་ཁ་ ག་ཕུབ་སྦེ་བཞག་སྟེ་ རྒྱབ་ཁའི་ས་སྦྱར་ཏེ་སྡོད་ཡོད་

མི་ཚུ་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་སྙོམས་དགོ། དེ་ལས་ གོང་གསལ་བཟུམ་སྦེ་ ཁ་ཤ་གཉིས་བརྩེགས་
གསུམ་བརྩེགས་སྦྱརཝ་ད་ ལྡེབས་རིས་དེ་མདུན་རྒྱབ་གཉིས་ཆ་རའི་རས་ཀྱིས་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོ་

ཚར་ཞིནམ་ལས་ལོག་གན་རྐྱལ་འབད་དེ་ ཧེ་མའི་ཁ་ཤ་ཚུ་སྨན་ཆུ་བླུགས་ཅི་ར་འགྲོས་ཀྱིས་
སྦེ་སྤོག་འབདཝ་ད་

ལྡེབས་རིས་ག་ཡོད་མི་འདི་བཏོན་ཚུགསཔ་ཨིན།

སྨན་ག་ར་ཕྱགས་

ཚར་ཞིནམ་ལས་ བཅོ་ཁ་རྐྱབ་དགོཔ་འདི་ཚུ་ག་ར་རྐྱབ་སྦེ་འབད་དགོ གྱང་རིས་ག་ར་ ཆུང་

ཀུ་ཆུང་ཀུ་རེ་སྦེ་ སྤོག་ནི་འདི་གིས་ འགྲེམས་སྟོན་གྱི་དོན་ལུ་སྦེ་བདག་འཛིན་འཐབ་བཞག་
ནི་མ་གཏོགས་ལོག་གྱང་གསརཔ་གུ་སྦྱར་མི་བཏུབ་ཨིན།

འབྲུག་གི་ལྡེབས་རིས་བདག་གཉེར།
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གཉིས་པ་རས་གཞིའི་ལྡེབ་རིས་སྤོག་ཐངས།

གྱང་རིས་དང་ཕྱདཔ་ད་ རས་གཞིའི་ལྡེབས་རིས་སྤོག་ནི་འདི་འཇམ་ཏོང་ཏོ་ཨིན། རས་གཞི་
གི་ལྡེབས་རིས་འདི་གྱང་གུ་ལས་ཡུག་ཅནམ་སྦེ་ར་སྤོག་ཚུགས། ཨིན་རུང་རས་གཞི་དེ་

སྤོགཔ་ད་ དེའི་ཚོན་འབོག་འགྱོ་ནིའི་ཉེན་ཁ་ཡོད་པ་ཅིན་ ལྡེབས་རིས་ཀྱི་གདོང་ཁ་ལས་ཁ་

ཤ་ཡུག་ཅནམ་གི་ཁེབས་སྦྱར་དགོ་པའི་ཁར་ རྩིགཔ་དང་རས་གྱང་བར་ལུ་སྨན་ཆུ་བླུགས་ཏེ་
འཇམ་ཏོང་ཏོ་འགྱོ་ཞིནམ་ལས་ ཤིང་ཡུག་སྒོར་ཚོད་སི་ཨེམ་༣༠ དེ་ཅིག་ཡོད་མི་གུ་ལུ་

བཞག་སྟེ་ ཕྱི་ནང་སློག་སྟེ་འདྲན་འདྲ་འབད་འགྲོས་ཀྱིས་སྦེ་འདྲིལ་ཚར་དགོ། དེ་ལས་ཕྱི་ཁ་
ལས་ཡང་ད་རུང་ཁ་ཤ་ཅིག་གིས་སྤུར་ཏེ་ དེའི་གུ་ཁ་གྱང་ཚུ་ཁ་གསལ་སྦེ་བྲིས་ཞིནམ་ལས་

མེདཔ་མི་འགྱོ་ནིའི་དོན་ལས་བཞག་ས་ཡང་ བསིལ་དྲོད་སྙོམས་ས་དང་སྨུག་ཟི་མེད་ས་ལུ་

སོ་སོ་སྦེ་བཞག་དགོ། རས་གཞི་སྤོགཔ་ད་ ཚོན་འགྱོ་ནི་གི་ཉེན་ཁ་མེད་པ་ཅིན་ གདོང་ཁ་
ལུ་ཁ་ཤ་ཡུག་ཅནམ་གྱི་ཁེབས་ཅིག་དཔྱངས་ཞིནམ་ལས་ གོང་གསལ་བཟུམ་སྦེ་ཤིང་ཅིག་
བཙུགས་ཏེ་ འགོ་ལས་མར་འདྲིལ་ཏེ་འོང་དགོ།

དེ་སྦེ་འབད་ཞིནམ་ལས་རས་གཞིའི་ལྡེབས་རིས་འདི་

ཤུལ་མ་ས་གྱང་ཉམས་བཅོས་འབད་

ཚར་ཞིནམ་ལས་ ལོག་ཨ་རྟག་ཧ་ལུ་སྦེ་་སྦྱར་བཏུབ་ཨིན།

གསུམ་པ་ལྡེབ་རིས་བདག་ཉར།
གོང་ལུ་ཞུ་དོ་བཟུམ་སྦེ་ ལྡེབས་རིས་ལུ་གནོད་རྐྱེན་རྐྱབ་མི་ལེ་ཤ་ཡོདཔ་ལས་ ཅ་རྙིང་གཞན་
དང་མ་འདྲཝ་ཉམས་བཅོས་འབད་ནི་དེ་ལཱ་ཁག་ཡོདཔ་

ག་ར་གི་མཁྱེན་ས་ཨིན།

རིས་འདི་ང་བཅས་རའི་དད་པ་དང་ཕྱག་འཚལ་གསོལ་བཏབ་ཀྱི་རྟེན་ཨིནམ་མ་ཚད་

ལྡེབས་
དང་

པོའི་བྱིན་རླབས་ཅན་གྱི་བྲིས་མ། ཚོན། རྩིག་པ་དང་ གྱང་ཚུ་ད་རེས་ནངས་པ་དང་མ་འདྲཝ་

ལས་སྔོན་མའི་རྩིག་གྱང་ཚུ་ བདག་འཛིན་ལེགས་ཤོམ་འཐབ་ཏེ་བཞག་པ་ཅིན་ ཤུལ་ལས་
ང་བཅས་རའི་བུ་བརྒྱུད་ཚུའི་དད་རྟེན་ཨིནམ་མ་ཚད་

སྔོན་མའི་རང་ལུགས་ཐུན་མིན་གྱི་

གནས་སྟངས་ཚུ་ཧ་གོ་ནིའི་ཡོན་ཏན་གྱི་གཞི་ལུ་ཡང་འགྱུརཝ་ཨིན།

དེ་སྦེ་འབད་ནི་དེ་གིས་

ག་ར་གིས་མཁྱེན་ཡོདཔ་བཟུམ་སྦེ་ ལྡེབས་རིས་ལུ་གནོད་རྐྱེན་རྐྱབ་མི་གི་ནང་ལས་དཀར་མེ་

ཚེ་དབང་རྒྱལ་པོ།
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བསངས། སྤོས། ཉི་མ། གློག་མེ་དང་མེ་ཚུ་གི་འོད་དྲོད་དང་ སྨུག་གཟི། ཐལཝ། མིའི་ལག་
ལེན་ཚུ་ཨིནམ་ལས་ ད་ལྟོ་གནས་སྐབས་ཅིག་བཟློག་ཐབས་སྦོམ་ཅིག་མེད་རུང་ འབུ་རས་

དང་སྲིན་ཐག་གི་ཡོལ་ལ་རེ་དཔྱངས་སྦེ་བཀབ་སྟེ་བཞག་པ་ཅིན་ གོང་གི་གནོདཔ་ཚུ་བཀག་
ཐབས་ཅིག་ལུ་འགྱུརཝ་ཨིན།

བཞི་པ་ལྷ་བྲིས་པའི་སྐོར།
ལྷ་བྲིས་པའམ་ལྷ་བཟོ་བོ་ཚུ་ ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ ཁོང་རའི་མཁས་ཤོས་དང་ལཱ་
འདི་དགེ་བའི་ལཱ་ཅིག་ཨིནམ་ལས་གུས་ཞབས་སྦོམ་སྦེ་ཕུལཝ་ཨིན།

ལྷ་བྲིས་འདི་ཚུ་མང་

ཤོས་ར་མདོ་རྒྱུད་བསྟན་བཅོས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་བྲིསཝ་ཨིནམ་ལས་ བྲིས་མི་ག་ར་བླམ་ཆོསཔ་
གི་གྲངས་སུ་བརྩིས་ཏེ་གོང་ལུ་བཀུརཝ་ཨིན། སྦྱིན་བདག་རེ་ཡང་ཐོན་ཏེ་ ལྡེབས་རིས་དང་
ཐང་ཀ་ལ་སོགས་པ་

བཞེངས་པའི་སྐབས་ལུ་ལྡེབས་རིའི་ཟུར་ཁ་ལ་ལུ་སྦྱིན་བདག་གི་པར་

དང་ངོ་མིང་བྲིས་སྲོལ་དར་ཡོད་རུང་།

ལྷ་བྲིས་པའི་མིང་དང་ཚེས་གྲངས་ཚུ་མ་བཀོདཔ་ལས་

ང་བཅས་རའི་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ལྷ་ཁང་རྙིང་པ་སྟོང་ཕྲག་ལས་བཅད་དེ་ཡོད་མིའི་ནང་ནའི་

ལྡེབས་རིས་དང་ཐང་ཀ་ཚུ་ ལྷ་བྲིས་པ་ག་གིས་དང་ ནམ་བྲིས་བྲིསཝ་ཨིན་ན་ཚུ་ ཧ་གོ་
ཚུགས་ནི་ལུ་ལཱ་ཁག་ཡོདཔ་ཨིན།

ང་བཅས་རའི་འབྲུག་གི་ལྡེབས་རིས་ལྷ་ཚོགས་ཚུ་ཡང་

རྒྱལ་བའི་གསུང་རྟེན་དཔེ་ཆ། གོང་མའི་ཞལ་རྒྱུན། ལམ་ལུགས་སྲོལ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་འབྲི་ནི་
མ་གཏོགས་ ལྷ་བྲིས་པ་ཁོང་རའི་སྣང་བ་གང་ཤར་སྦེ་འབྲི་ནི་རྩ་ལས་མེདཔ་དང་ ཐ་ན་ཚོན་
གྱི་ཁ་དོག་ཡང་སྣ་གཅིག་ར་འཛོལ་མ་ཆོགཔ་དང་

དེ་ཚུ་ལས་འགལ་བ་ཅིན་ཉེས་དམིགས་

སྦོམ་ཡོད་ཚུལ་རྒྱལ་བ་གོངམ་ཚུ་གིས་གསུངས་ཡོདཔ་ཨིན་ནོ།།

མཇུག་བསྔོ་བ་དང་སྨོན་ལམ།
དེ་ལྟར་དཀའ་བ་དང་དུ་རབ་ལེན་ཏེ།

།བདེ་གཤེགས་སྣང་བརྙན་སྲུང་སྐྱོབ་ཚུལ་བསྟན་པས།

།དྲི་མེད་བསོད་ནམས་ཟིལ་དངར་ཀོང་བུའི་ངོས། །ཀུན་བཟང་འཇམ་དཔལ་དཔའ་བོའི་རྗེས་

སུ་བསྔོ། །གུས་གུས་དཀོན་མཆོག་རྣམ་གསུམ་དགུང་དུ་བཀུར། །རྒྱས་རྒྱས་བསོད་ནམས་

ཆུ་གཏེར་རང་བརྡོལ་བས། །དགའ་དགའ་སྐྱེས་འགྲོའི་པད་ཚལ་རབ་བཞད་དེ། །དགེ་ལེགས་
དཔལ་གྱིས་བཀྲ་ཤིས་རྒྱས་གྱུར་ཅིག། །།

འབྲུག་གི་ལྡེབས་རིས་བདག་གཉེར།
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འབྲུག་རྒྱལ་རྫོང།

ཁྲ་ཀུར་སིང་པའུ་ཌལ།
བཅུད་དོན།

འབྲུག་མི་ཚུ་གི་ནང་སེམས་ཀྱི་ འཆར་སྣང་ཚུ་ ཕྱིའི་བཟོ་བཀོད་རྫོང་གཞིས་ ཁག་ལུ་བཏོན་

ཐངས་དང་ འདི་གིས་སྦེ་མེད་དུ་ མི་རུང་བའི་འགྲོ་བ་མི་དང་ ཕྱིའི་སྣོད་ཀྱི་ རང་བཞིན་

གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ འབྲེལ་བ་དམ་ཟབ་ཚུ་ རྫོང་གཞིས་ཚུ་གིས་ བདེན་ཁུངས་བཀལ་བའི་

སྐོར་ལས་བྲིས་རྩོམ་འདི་ནང་བཀོད་ནི་ཨིན། དེ་ལས་ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་མཆོག་
གིས་ འབྲུག་གི་རྫོང་གཞིས་ཟེར་བའི་ བསམ་ཚུལ་དང་ འདི་ཚུ་བཞེངས་པའི་དགོས་པ་
དང་ དམིགས་དོན་ཡང་ བོད་ཀྱི་དམག་འཁྲུག་ཚུ་ལས་ རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་སྟེ་ བཞེངས་པའི་

སྐོར་ལས་ འབྲི་ནི་དང་། དེ་ལས་འབྲུག་རྒྱལ་རྫོང་གི་ སྐོར་ལས་ལོ་རྒྱུས་དང་ གནས་ཚུལ་
ཚུ་ ཚད་ཅིག་ལས་བརྒལ་ མེད་དེ་འབད་རུང་ ག་ཅི་ཐོབ་ཐོབ་ཅིག་ བསྡུ་ལེན་འབད་དེ་
འབྲི་བཀོད་འབདཝ་ཨིན། དེ་ལས་མཇུག་རང་ འབྲི་རྩོམ་འདི་ནང་

ད་ལྟོའི་བར་ འབྲུག་

རྒྱལ་རྫོང་གི་ སྐོར་ལས་ལོ་རྒྱུས་དང་ གནས་ཚུལ་ཚུ་ རྩ་ལས་ཞིབ་འཚོལ་གྱི་ གསལ་སྟོན་
མ་འབདཝ་ལས་ ད་རེས་དེ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ ལོ་རྒྱུས་སྣང་བ་གསརཔ་ དག་པ་ཅིག་འབྲི་ནི་

དང་། དེ་ཚུ་ལུ་རྒྱབ་སྐྱོར་བཟུམ་སྦེ་ ད་ལས་ཕར་ཡང་ འབྲུག་རྒྱལ་རྫོང་གི་སྐོར་ལུ་ སློབ་
སྦྱོང་འབད་དགོཔ་དང་། ལྷག་པར་དུ་ འདས་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་གི་ནང་ལུ་ ཡོངས་གྲགས་ཅན་
གྱི་རྫོང་འདི་ ཉམས་བཅོས་འབད་དགོ་པའི་སྐོར་འབྲི་ནི་ཨིན།

ཡིག་ཆ་གི་ཉམས་ཞིབ།

རྫོང་གཞིས་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ ཡིག་ཆ་ཐོབ་པ་གནམ་མེད་ས་མེད་ ལཱ་ཁག་དང་། དེ་གི་ནང་

ལས་ཡང་ འབྲུག་རྒྱལ་རྫོང་གི་ སྐོར་ལས་ཐོབ་པ་ལཱ་ཁག་ཡོད། རྫོང་གཞིས་འདི་གི་སྐོར་

ལས་ བྲིས་རྩོམ་བྲིས་མི་སཱ་མུལ་ཊ་ནཱར་ལས་ འགོ་བཟུང་། ད་རེས་ནངས་པ་འབྲི་རྩོམ་པ་
ཚུན་ ག་གིས་འབད་རུང་ རྫོང་གཞིས་འདི་རྐྱབ་མི་དང་། ཕྱི་གི་བཟོ་བཀོད། དགོས་དོན་ག་

ཅི་ བརྐྱབས་རྐྱབ་ཨིན་ན་གི་སྐོར་ལས་ ཁ་གསལ་ག་ཅི་ཡང་ མ་བྲིས་པ་དེ་སྦེ་རང་ལུས་

ཚེ་དབང་རྒྱལ་པོ།
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ནུག། རྫོང་གཞིས་འདི་གི་ གནས་ཚུལ་དང་ཡིག་ཆ་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་ རྗེ་མཁན་ཁྲི་རབས་༡༣་པ་
རྗེ་ཡོན་ཏན་མཐའ་ཡས་དང་། རྗེ་མཁན་ཁྲི་རབས་ ༡༥ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་༼༡༧༧༡ ༡༧༧༥༽ ཆོས་རྒྱལ་ཤེས་རབ་དབང་ཕྱུག་ རཱ་ཧུལ། ༼༡༩༧༡༽ Das (1973), Hasrat(1980), རྡོ་
རྗེ (1994),

རྡོ་རྗེ(1999) crossettle (1996)

ཚེ་དབང་

(1994) Promaret (1997), 1998).

དར་རྒྱས་

༼༢༠༠༡༽ དང་ཡིག་ཆ་ གཞན་ཡང་ ཡོངས་འབྲེལ་གྱི་ཐོག་ལས་ བསྡུ་ལེན་འབདཝ་
ཨིན།

འབད་ཐངས་།

ཞིབ་འཚོལ་གྱི་ལཱ་ཚུ་ འབད་བའི་སྐབས་རྫོང་ཡོད་སའི་ ས་གནས་ལུ་ལན་གྲངས་ ལེ་ཤ་

སོང་སྟེ་ ཞིབ་དཔྱད་ཐོག་བྲིས་ནི་དང་། རྫོང་འདི་གི་སྐོར་ལུ་ བྲིས་རྩོམ་དུམ་གྲ་རེ་ ཡོད་མི་
ཚུ་ལྷག་སྟེ་ བསྡུ་སྒྲིག་འབད་ནི་ ས་གནས་དེ་ཁ་ལུ་ཡོད་པའི་ མི་རྒན་ཤོས་ཚུ་དང་ དྲི་ལན་

འབྲུག་གི་མཁས་པ་ཚུ་དང་ བསྟུན་གྲོས་ཞུས། ཡོངས་འབྲེལ་ནང་ རྫོང་གཞིས་ཀྱི་སྐོར་

འཚོལ་ཞིབ་འབད་དེ་ ལེགས་ཞིམ་སྦེ་ལྷག་དགོཔ་དང་ ལྷག་པར་དུ་ གནས་ཚུལ་གཞན་
ག་ཅི་ཐོབ་རུང་ ཕྱོགས་བསྒྲིག་འབད་དེ་ བྲིས་བཀོད་འབདཝ་ཨིན།

སྔོན་བརྗོད།

འབྲུག་ཡུལ་འདི་ནང་ལུ་

ཐུན་མོང་མིན་པའི་ས་གནས་ཀྱི་

བཀོད་པ་དང་མཛེས་ཆ་དང་

མཐུན་པའི་ཕྱིའི་སྣོད་ཀྱི་ བཀོད་པ་ཚུ་ མིང་དོན་དང་ མཐུན་པ་ལེ་ཤ་ཡོད་པའི་གྲལ་ལས་
མཐོ་བ་དགུང་ལ་རེག་པའི་ ངོམ་བརྗིད་ཅན་གྱི་ རྫོང་གཞིས་ཚུ་ འབྲུག་གི་ས་གཞིའི་ ནང་

ལུ་ཆགས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན། འདི་ལྟ་བུའི་ཡ་མཚན་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བའི་ འབྲུག་གི་རྫོང་གཞིས་ཀྱི་
ཁྱད་ཆོས་ཀྱི་བཀོད་པ་ ངོ་མཚར་ཅན་ཚུ་ སྙན་ངག་མཁན་གྱི་དགོངས་པ་ཅན་དང་ བཟོ་
དཔོན་གྱི་ བསམ་ཚུལ་གྱི་ཚད་གཞི་ དེ་གིས་ཚད་clov
ཁྱད་པར་རྨད་དུ་བྱུང་བ་ཅིན་

ལས་འཕོས་པའི་ བཟོ་བཀོད་

point

གྱི་ནུབ་ཕྱོགས་རྒྱལ་ཁབ་ནང་གི་ བསམ་ཚུལ་

Mississippi Arch

ཡང་དག་པ་དང་ མཛེས་ཆ་ཚུ་ཆ་མཉམ་རྫོང་གཅིག་གི་ནང་ལུ་ མ་ཚང་ཚངམ་སྦེ་རང་གྲུབ་
སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

སྔོན་དང་ཕུའི་དུས་གཅིག་ལུ་ རྫོང་གཞིས་ཚུ་བསམ་ཡུལ་ལས་ འདས་པའི་བྱ་བྱེད་ཀྱི་ ལྟེ་

འབྲུག་གི་ལྡེབས་རིས་བདག་གཉེར།
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བ་གཅིག་ཨིན་མས། དེ་ཡང་རྫོང་གི་ཕྱིའི་བཀོད་པ་དང་ ནང་སེམས་ཁམས་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་
གཉེན་གྲོགས་བཟུམ་སྦེ་ གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་འབྲེལ་བ་དང་། འདི་བཟུམ་སྦེ་བཙན་རྫོང་

དང་ དགོན་སྡེ། སྤྱི་ཚོགས་དང་ སྲིད་དོན་ ལ་སོགས་པ་ཚུ་ འབྲེལ་བ་འབད་སའི་ལྟེ་བ་
གཅིག་ཨིན་མས། རྫོང་གཞིས་ཚུ་གཅིག་སྒྲིལ་གྱི་འཆར་སྣང་དང་ ལྟ་བ་ཚུ་ འབྱུང་སའི་
ཁུངས་དང་ ནང་སེམས་ཀྱི་རིག་པ་ལས་ འབྱུང་བ་ཕྱིའི་བཟོ་དབྱིབས་ རྨད་བྱུང་ཁྱད་པར་

ཅན་གཅིག་ཨིན། མགོ་འཐོམས་སི་སི་ཅན་གྱི་རྫོང་གཞིའི་རྒྱ་ཞེང་དང་། ནང་གི་སྒྲིག་བཀོད་

ཚུ་ འཇའ་ཆི་ཆི་ཡོད་མི་ཚུ་ ཆ་མཉམ་རང་ བཟོ་མཁན་གྱི་ སེམས་རིག་དང་ ལག་ཆ་ཟོང་
ཚུ་ལུ་ དབང་བའི་བཟོ་དཔོན་ཚུ་ལུ་ བསྟོད་པར་འོས་པའི་ལཱ་གཅིག་ཨིན་མས།

འབྲུག་གི་རྫོང་གཞི་ཚུ་ གཅིག་སྒྲིལ་ཅན་གྱི་ ལྟེ་བ་མངོན་གསལ་སྟོནམ་མ་ཚད། དེ་གིས་
འབད་མི་དང་ རང་བཞིན་གྱི་བར་ན་ཡང་ ཞི་བདེ་དང་མཐུན་ལམ་བཟོཝ་ཨིན་མས། རྫོང་གི་

ཕྱིའི་བཟོ་བཀོད་ཚུ་དང་ མི་གི་བསམ་སྤྱོད་ལས་འབྱུང་བའི་བཀོད་རིས། བཟོད་བསྲན་ཚུགས་

པའི་ རང་བཞིན་གནས་སྟངས་ལ་སོགས་པ་ཚུ་ ཆ་མཉམ་རང་ འབྲུག་གི་རྫོང་གཞི་ཚུ་གིས་
རྒྱ་ཆེཝ་སྦེ་ རང་བཞིན་གྱིས་སྟོན་ཚུགས་ཨིན་མས། མ་གཞི་ རང་བཞིན་འདི་ག་ཏེ་ལས་
མཇུག་བསྡུ་ནི་དང་ བཟོ་བཀོད་འདི་ག་ཏེ་ལས་ འགོ་བཙུགས་ནི་གི་ཐད་ལུ་ མཐོང་ཚུགས་
པ་ལཱ་ཁག་གཅིག་ཨིན།

མི་དང་རང་བཞིན་གཉིས་ཆ་གི་

ངོས་ལེན་

ལམ་ཕྱེད་ཙམ་ལུ་

འཛོམས་པའི་གནས་སྟངས་བཟུམ་ཅིག་ཨིན། དེ་འབད་ནི་འདི་གིས་ མི་ཚེ་དང་ འཚོ་བའི་

གནས་སྟངས་ལུ་ ཁས་བླངས་དམ་བཅའ་གི་ ཁ་ཚིག་ལུ་གནསཔ་ཨིན། རང་བཞིན་གནས་

སྟངས་དང་ འབྲེལ་བའི་ཐོག་ལས་ འབྲུག་མི་ཚུ་གིས་ག་ཏེ་དྲག་དྲག་ རང་གི་ལྕོགས་གྲུབ་
དང་འཁྲིལ་ བཅོས་མ་མིན་པའི་རང་བཞིན་ མཛེས་རྒྱན་དང་ རིག་རྩལ་ཚུ་ ལག་ལེན་

འཐབ་སྟེ་ཡོད་པ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་གནས་སྐབས་ཀྱི་ སྐྱེས་ལྷ་དང་ ཡུལ་ལྷ་ལ་སོགས་པ་ཚུ་གིས་
ཕྱོགས་ག་ཅི་གི་ཐད་ལས་འབད་རུང་ སྐྱབས་གནས་མཛདཔ་ཨིན་མས། རྒྱུ་མཚན་འདི་ལུ་
བརྟེན་ནས་

ཕྱི་ནང་གི་སྣོད་བཅུད་གཉིས་ཆ་ཡུན་རིང་གནས་ཚུགས་ནི་དང་།

བཟོད་སྲན་

ཚུགས་ནི། གཏན་འཁེལ་བཟོ་ནི་ལ་སོགས་པ་ ཚུ་གི་སྒོ་ལས་ མི་ཚེ་དང་ འདྲ་མཉམ་
འཁོད་སྙོམས་ཏོག་ཏོ་འབདཝ་ཨིན།

དུས་ད་ལྟའི་བར་དེ་སྦེ་རང་གནས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན། རིག་གསར་ལས་ བཟོ་སྐྲུན་འབད་བའི་

རིགས་ རང་བཞིན་གནས་སྟངས་དང་ ས་གནས་ཀྱི་མཛེས་ཆ་ མཐུན་པའི་གཙང་སྦྲ་ཅན་

ཚེ་དབང་རྒྱལ་པོ།
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གྱི་ བཟོ་བཀོད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཚུ་ དུས་ཡུན་རིང་པོ་སོང་བའི་སྐབས་ལུ་ རང་བཞིན་
བཟོ་བཀོད་མཉམ་འགྱོ་ནི་དང་། ཨིན་རུང་འབྲུག་གིས་ལག་ལེན་ འཐབ་པའི་ཁང་ཁྱིམ་ ར་
བའི་བཟོ་བཀོད་ཚུ་ སྒྲིང་སྒྲིང་སྦེ་རང་གནས་ཚུགསཔ་ཨིན།

རིག་གསར་འཕྲུལ་ཆས་ཀྱི་ སྒོ་ལས་བཟོ་བསྐྲུན་འབད་བའི་ཡ་མཚན་ཅན་གྱི་ བཟོ་བཀོད་

ཀྱི་ རྩིག་སྐྱོང་སྒྲིང་སྒྲིང་ཡོད་མི་ཚུ་ཡང་ དུས་ཀྱི་འཕོ་འགྱུར་ལུ་བརྟེན་ བཟོ་བཀོད་ཀྱི་གནས་

སྟངས་ཡང་ལས་ཡང་དུ་ འགྱུར་བ་འགྱོ་བ་འདི་ཚུ་ འགྲོ་འོང་འབད་བ་ལུ་བརྟེན་ མི་གིས་
འབད་རྩོལ་ལུ་ བརྟེན་ནས་བཟོས་པའི་ རང་བཞིན་གྱི་ བཀོད་པ་ལུ་ཡང་ཐོ་ཕོག་ནི་དང་།
རྩིས་མཐོང་མེད་པ་དང་ རེ་བ་བྲལ་བའི་གཞི་ལུ་འགྱུརཝ་ཨིན།

སྔོན་དང་ཕུའི་ བཟོ་བཀོད་རིག་རྩལ་ལུ་ གཞི་བཞག་ཐོག་ ད་རེས་ནངས་པའི་འཕྲུལ་ཆས་
ཀྱི་ གནས་སྐབས་དང་ཐབས་ཤེས་གཉིས་ གཅིག་ཁར་སྦྲགས་ཏེ་ དང་ཕུ་དང་ད་ལྟོའི་རིག་

གསར་ཚུ་ གཅིག་མཐུན་གྱི་ སྒོ་ལས་ལཱ་འབད་བ་ཅིན་ རང་བཞིན་གནས་སྟངས་དང་ མི་
གི་བར་ན་ཡང་ འབྲེལ་བ་བཞག་ཚུགསཔ་དང་ མི་གི་རེ་འདོད་དང་ དགོས་མཁོ་ཆ་མཉམ་
སྒྲུབ་ཚུགསཔ་ཨིན།

ལཱ་འདི་ཚུ་གི་ནང་ལུ་

འབྲུག་གི་རྫོང་གཞིས་རྐྱབ་ཐངས་ཀྱི་

ནང་

སེམས་ཀྱི་རིག་རྩལ་དང་ ཕྱིའི་བཟོ་བཀོད་ལུ་ ཕན་ཐོགས་པའི་ཤེས་རབ་ རྩ་ཆེན་དཀོན་
དྲགས་ཅན་ཅིག་ཨིན།

དུས་རབས་ལེ་ཤ་སོང་ཡོད་རུང་ བཟོ་དཔོན་དང་ རྩིག་མཁན་ཚུ་གི་མཛད་ཤུལ་དང་ ལག་
ཤུལ་ཚུ་ རྡོ་དང་ ཤིང་ཆ་ ཚུ་གི་ཐོག་ལུ་ བཞག་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན། བཟོ་བཀོད་དང་ བཀོད་

པ་ཚུ་ རྙིང་པའི་ལམ་ལུགས་ཅིག་ཨིན་ཏེ་འབད་རུང་ དུས་ཀྱི་འཕོ་འགྱུར་དང་འཁྲིལ་ བཟོ་

བཀོད་འདི་ཚུ་ལག་ལེན་ག་ཅི་འཐབ་རུང་ སྟབས་བདེ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་ གཡོག་བཀོལ་ཚུགསཔ་
ཨིན།

མཛེས་ཆ་དང་

ལྡན་པའི་བཟོ་བཀོད་ཁྱད་པར་ཅན་ཚུ་

སའི་གནས་སྟངས་དང་

འཁྲིལ་དམིགས་བསལ་གྱི་ ངོམས་བརྗིད་ཆེ་ཏོག་ཏོ་དང་ ཡ་མཚན་ཅན་འདི་གིས་ མི་གི་
ནོར་འཁྲུལ་དང་ རང་བཞིན་ཁོ་རང་གིས་ ངེས་པ་ཅན་ཚུ་བསལཝ་ཨིན།

འབྲུག་གི་ལྡེབས་རིས་བདག་གཉེར།
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འབྲུག་གི་ལུགས་སྲོལ་གྱི་རྫོང་གཞིས།

འབྲུག་གི་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་གི་ནང་ལུ་ གལ་ཆེ་ཤོ ས་ཅིག་འདི་ ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་
མཆོག་བྱོན་པའི་སྐོར་ཨིན། གཅིག་སྒྲིལ་བཟོ་གནང་མི་ བླ་མ་ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་

གི་ མཁྱེན་གཟིགས་རྒྱ་ཆེ་བ་འདི་གིས་ གཞན་དང་མ་འདྲ་བའི་ ཁྱད་ཆོས་ཐུན་མོང་མིན་པ་
གཞུང་བཟང་དང་ དྲང་ཁྲིམས། སྐད་ཡིག་དང་ ལམ་སྲོལ། ཆས་གོས་དང་ གོམས་གཤིས།

སྒྱུ་རྩལ་དང་ བཟོ་བཀོད་ལ་སོགས་པ་ ཆ་མཉམ་རང་ སྔར་དང་མ་འདྲ་བ་ཁྱད་ཆོས་བཟང་

པོ་ གསར་གཏོད་མཛད་གནངམ་ཨིན། མ་གཞི་དུས་རབས་༡༢ པའི་ནང་ བླ་མ་རྒྱལ་བ་
ལྷ་ནང་པ་ མཆོག་གིས་རྫོང་ཟེར་མི་འདི་འགོ་དང་པ་ འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ བཞེངས་

གནང་ནུག་ ཨིན་རུང་རྫོང་གི་ནང་ལུ་ ཆོས་སྲིད་གཉིས་ལྡན་གྱི་ ལྟེ་བ་བཟུམ་བཙུགས་ཏེ་
རྫོང་གཞིའི་ཕྱི་གི་བཟོ་བཀོད་ཚུ་ སྔར་ལས་ལྷག་པ་ འབྲུག་གི་ས་གནས་ཚུ་གི་ནང་ལུ་ གཞི་

བཙུགས་མཛདཔ་ཨིན་མས། དུས་དེ་ལས་འགོ་བཟུང་ རྫོང་གཞིའི་བཟོ་བཀོད་ཚུ་ འབྲུག་
གི་ཁྱད་ཆོས་ཐུན་མོང་མིན་པ་ཅིག་ཆགས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན།
རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བདག་སྲུང་པ།

མི་དབང་ མངའ་བདག་འབྲུག་རྒྱལ་པོ་འཇིགས་མེད་སེང་གེ་དབང་ཕྱུག་མཆོག་གིས་ དུས་

ཡང་ལས་ཡང་དུ་ ང་བཅས་ཚུ་ལུ་ དྲན་བསྐུལ་བཟུམ་ཅིག་གསུང་མི་ནང་ལུ་ ང་བཅས་རའི་
འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཁབ་ རང་དབང་རང་བཙན་དང་། རྒྱལ་ཁབ་ག་གི་འོག་ལུ་ཡང་ མ་སྡོད་པར་
རང་དབང་སྦེ་ཡོད་མི་འདི་ སྟབས་ལེགས་སྟེས་དབང་གིས་མིན་པ་ སྔོན་བྱོན་ཕ་མ་ བཟང་
པོ་ཚུ་གིས་

དཀའ་སྤྱད་བརྒྱ་ཕྲག་གཏུགས་ཏེ་

བརྟེན་ནས་ ཨིན་ཟེར་གསུངསམ་ཨིན།
ཆོས་ཕྱོགས་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་འབད་རུང་

ལཱ་འབད་བའི་མཛད་ཤུལ་བཟང་པོ་ལུ་

དགྲ་ལྷ་དང་ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མ་ཚུ་

སྐུར་བཞེངས་

བཅུག་སྟེ་ བྱང་ཕྱོགས་དང་ ལྷོ་ཁ་ཐུག་ལས་ ག་དེམ་ཅིག་ངོ་རྒོལ་གྱི་དཔུང་དྲགས་ ཐོན་
རུང་

བཙན་རྒོལ་བ་རྣམས་མིང་ཙམ་ཡང་མེད་

བདེའི་ངང་ལུ་གནས་བཅུགཔ་ཨིན།

ཆོས་ལྡན་འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཁབ་འདི་

ཞི་

ང་བཅས་རའི་སྔོན་བྱོན་ ཕ་མ་རྒན་རབས་བཟང་པོ་ཚུ་གི་ མ་འོངས་པའི་གཟིགས་རྒྱ་དང་
དད་དམ་གཡོ་མེད་ཀྱི་བཀྲིན་ཉག་གཅིག་ལ་བརྟེན་

རྒྱལ་སྲིད་ཀྱི་གོ་འཕང་ཡང་

གངས་

ལྗོངས་ཡོངས་ཀྱི་ནོར་བུ་བཟུམ་ དགུང་དུ་བཏེག་པར་མཛད་པ་དང་། དེ་གིས་སྦེ་ ང་བཅས་

ཚེ་དབང་རྒྱལ་པོ།
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རའི་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ འཛམ་གླིང་ཡངས་པའི་ རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་གི་ནང་ལུ་ཡང་ བསྔགས་པར་

འོས་པའི་གཞི་གཅིག་གྱུར་བར་མཛད་པ་ཨིན། རྩོམ་རིག་མཁས་མཆོག་ཀོཊ་ཀྱིས་ གསུངས་
མི་ནང་ མནོ་བསམ་ག་ཏེ་ལས་གཏང་རུང་ འགོ་དང་པ་རང་ དཀའ་སྡུག་གི་རང་བཞིན་
ལས་ གཏང་དགོཔ་ཨིན་ཟེར་གསུངས་ཡོད།

བྱང་ཕྱོགས་ལུ་སྙིང་སྟོབས་ཀྱིས་རྒོལ་བ།

ང་ད་ལྟོ་ ལྷོ་ལྗོངས་ལུ་ལྷོད་ཚརཝ་ཅིག་ཨིན། ལྷོ་མོན་ཁ་བཞི་གི་མི་ཚུ་ ང་གི་སྦྱིན་བདག་
ཨིན།

གལ་སྲིད་ཁྱོད་ང་ལུ་

ངལ་མ་རངས་པ་ཅིན་

ནཱ་ལུ་འོང་སྟེ་ང་ལུ་གནོདཔ་བསྐྱལ།

ཁྱོད་རང་གི་བསམ་ངན་ཚུ་གིས་ ང་ལུ་ག་ཅི་ཡང་འབད་མི་ཚུགས། གལ་སྲིད་ཁྱོད་དང་ ཁྱོད་
རང་གི་ནང་མི་འཁོར་བཅས་ ཚང་མ་ ང་གིས་ བཏགས་ས་བསྐྱལ་མ་ཚུགས་པ་ཅིན་ ང་
ཀུན་མཁྱེན་པདྨ་དཀར་པོའི་
བརྒྱུད་པ་བཟང་པོ་ཡང་མིན།

ཡང་སྲིད་ངོ་མ་མིན།

གོང་མ་འབྲུག་པ་བཀའ་བརྒྱུད་པའི་

འཕྲིན་ལན་འདི་གིས་སྦེ་ བྱང་ཕྱོགས་ནས་ ཞབས་དྲུང་ལུ་ མུ་མཐུད་ནས་ དམག་ཐེངས་
རེ་རེ་བརྐྱབས་ད་ལུ་

ཞབས་དྲུང་གི་མཐུ་དང་ནུས་པ་ལུ་བརྟེན་

བོད་དམག་རྣམས་རྒྱས་

བཏབ། མཐའ་མཇུག་ལུ་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པ་ མཆོག་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་པའི་ བརྡ་རྟགས་སུ་
བརྟན་པར་མཛད།

གལ་སྲིད་འབྲུག་ར་ལུང་གི་ གདན་ས་ནས་ཞབས་དྲུང་མཆོག་ ལྷོ་ལྗོངས་ལུ་མ་བྱོན་པ་ཅིན།
གཙང་སྡེ་སྲིད་ཀྱིས་

ལྷོ་མོན་ཁ་བཞི་འདི་

དབང་དུ་བསྒྱུར་བའི་ཁས་ལེན་

དམ་བཅའ་

འབད་ཡོདཔ་ཨིན། བཙན་རྒོལ་འགོ་དང་པ་རང་ དབྱིན་ལོ་ ༡༦༡༧ ལུ་ ཞབས་དྲུང་

འབྲུག་ལུ་བྱོན་ནས་ ལོ་གཅིག་སོང་བའི་སྐབས་ བྱས་པ་ཨིན། བཙན་རྒོལ་ཐེངས་གཉིས་པ་
དབྱིན་ལོ་༡༦༣༤་དང་།

གསུམ་པ་དབྱིན་ལོ་༡༦༣༩གི་ལོ་ཨིན།

མཉམ་གྱི་ནང་ལུ་ ལེགས་པར་ཕམ་སྟེ་སོང་བ་ཨིན།

བོད་ཀྱི་བཙན་རྒོལ་

ཆ་

མཐའ་མཇུག་ལུ་ ཞི་བདེའི་ཆིངས་ཡིག་འདི་ དབྱིན་ལོ་༡༦༣༩འི་ལོ་ལུ་བཟོས། ཞབས་དྲུང་
མཆོག་ ལྷོ་མོན་ཁ་བཞི་གི་ མངའ་བདག་མཆོག་ཨིན་པ་ ངོས་འཛིན་འདི་དབྱིན་ལོ་༡༦༤༠
འི་ལོ་ལུ་མཛད་པ་ཨིན།

དེ་སྐབས་ལུ་ བོད་ནང་དགེ་ལུགས་པའི་ ཕྱོགས་གཏོགས་ལུ་སོག་པོ་གིས་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་

འབྲུག་གི་ལྡེབས་རིས་བདག་གཉེར།
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དེ་ གཙང་སྡེ་སྲིད་དཀྲོངས། དགེ་ཕྱོགས་དང་ སོག་དམག་བསྡོམས་ ཧེ་མའི་ཆིངས་ཡིག་
ལུ་ ཆ་མེད་ཐོག་ ཞབས་དྲུང་ལུ་ ལོག་སྟེ་ངོ་རྒོལ་འབད། རྒྱུ་མཚན་འདི་ལུ་བརྟེན་ དབྱིན་

ལོ་༡༦༤༤ལུ་ བོད་སོག་གཉིས་རུབ་སྟེ་ འབྲུག་ལུ་བཙན་རྒོལ་འབད་འབདཝ་ཨིན། དེ་
སྐབས་དམག་ལུ་ འོང་མི་ཚུ་གཅིག་ཡང་མ་ལུས་པར་ རྩ་མེད་བཏང་ནས་ ཕམ་པར་མཛད་

པ་ལུ་བརྟེན་ནས་ དབྱིན་ལོ་༡༦༤༦ ལོར་ནང་བསྒྲིགས་ཀྱི་ཆིངས་ཡིག་ གསརཔ་བཟོས་
ནས།

དེ་ལས་བཟུང་ འབྲུག་ལུ་ལོག་སྟེ་ བཙན་རྒོལ་རྩ་ལས་མི་འབད་ཟེར་བའི་ ཆིངས་

ཡིག་ག་དེམ་ཅིག་བཟོ་རུང་

སྣང་མེད་དང་རྩིས་མེད་འབད་དེ།

ལོག་སྟེ་རང་དབྱིན་ལོ་

༡༦༤༩ལུ་ དམག་དཔུང་ལེ་ཤ་བསགས་ནས་ འབྲུག་ལུ་བོད་དམག་འོང་འོངམ་ཨིན་མས།

བོད་སོག་གཉིས་རུབ་སྟེ་ འོང་བའི་དམག་ཐེངས་གཉིས་པ་ འདི་གིས་སྤུ་ན་ཁ་དང་། སྤ་རོ་

ཐིམ་ཕུ་ གསུམ་ལུ་དབང་བསྒྱུར་འབད་དེ་ ཧ་ལམ་ཟླ་ངོ་བཞི་ཙམ་ བཙན་དབང་བྱས་ནས་
སྡོད་སྡོདཔ་ཨིན།

དེ་བསྒང་སྤ་རོ་ཕྱོགས་ནས་

སྡེ་པ་ནོར་བུ་གིས་

འགོ་འཛིན་འབད་དེ་

ནུབ་མོ་ལུ་ བོད་སོག་གི་དམག་དཔུང་ལུ་ བཙན་རྒོལ་ཤུགས་ཆེར་མཛད་པ་ལུ་བརྟེན་ བོད་

སོག་གི་དམག་མི་ཚུ་ རང་སྲོག་ཡང་དོར་བར་འབད་བའི་སྐབས་ ལ་ལུ་ཅིག་མཚན་གཞུང་

ལུ་ གཉིད་ཡང་མེད་པར་ བྱང་ཕྱོགས་ཕ་རི་ཕྱོགས་ལུ་བྲོས་ནས་ཐར། འབྲུག་གི་དམག་མི་
ཚུ་གིས་ མུ་མཐུད་ནས་རང་ དམག་བརྐྱབ་པ་ལུ་བརྟེན་ བོད་སོག་གི་དམག་མི་ཚུ་ གནམ་
མེད་ས་མེད་མནར་གཅོད་ཕོག་སྟེ་

ཡ་ལན་རྩ་ལས་ལོག་མ་ཚུགས་པར་

ཕམ་ནས་ལོག་

སོང་། ཁོང་ཚུ་གི་ལག་ཆ་ཚུ་ འབྲུག་པའི་དམག་མི་ཚུ་གི་ལག་པར་ཚུད་ནས། དགྲ་བོ་ཚུ་ཅི་
བྱ་བྱེད་མེད་དུ་སོང་ནང་བྲོས་བྱོལ་སོང་བ་ཨིན།
དེ་བསྒང་འབྲུག་པའི་དམག་སྡེ་ཚུ་

འགོ་འཛིན་ལ་སྔོན་གྱིས་

སྣ་འཁྲིད་དེ་ བོད་སོག་གི་

དམག་མི་ཚུ་ ཆ་མཉམ་བསད་བཏུབ་འབད་ནི་ འགྱུར་ཐག་བཅད་དེ་འབད་རུང་ ནང་སྒྲིག་
གནང་མི་ ས་སྐྱའི་བླ་མ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམས་ཀྱིས་སྦེ་ ཞི་བའི་ཆིངས་ཡིག་བཟོ་གནང་

སྟེ་ ཁོང་ཚུ་གི་སྲོག་ལས་ཐར། བཙོན་ལུ་ཡོད་མི་ཚུ་བོད་ལུ་ལོག་བཏང་། ཨིན་རུང་ཁོང་ཚུ་

གི་གོ་མཚོན་ ལག་ཆ་ཚུ་ ཆ་མཉམ་འབྲུག་ལུ་ རྩིས་མ་སྤྲོད་ཚུན་ཚོད་ བཙོན་དོང་ལས་མ་
ཐར་བར་བཞག ཁོང་ཚུ་དམག་ཕབ་པའི་གོ་མཚོན་ རྩིས་སྤྲོད་རྩིས་ལེན་འདི་ཡང་ ད་ལྟོ་
འབྲུག་རྒྱལ་རྫོང་ཡོད་པའི་ ས་གནས་ཕོན་རྡོ་ཟེར་ས་འདི་ཁ་ལུ་འབད། དུས་དེ་ལས་བཟུང་

འབྲུག་གི་དམག་དཔུང་ཚུ་ བོད་དམག་ལས་ རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་པའི་དྲན་རྟེན་ བཟུམ་ཅིག་ལུ་

ཚེ་དབང་རྒྱལ་པོ།
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ད་ལྟོ་ཡོད་པའི་ འབྲུག་རྒྱལ་རྫོང་ཟེར་བ་ ཆ་བཏབ་མཛད་གནང་གནངམ་ཨིན་མས།

འབྲུག་རྒྱལ་རྫོང་བཞེངས་མི།

འབྲུག་རྒྱལ་རྫོང་འདི་ དགྲ་རྫོང་བཞི་གི་གྲལ་ཁ་ལས་གཅིག་ཨིན། དགྲ་རྫོང་བཞི་ནི་ མགར་
ས། དགྲམ་ཚང་། གླིང་བཞི་ འབྲུག་རྒྱལ་རྫོང་ཚུ་ཨིན། འབྲུག་རྒྱལ་ལུ་ཡོད་པའི་ དགྲ་རྫོང་

འདི་ ཏན་ཏན་སྦེ་ནམ་བཞེངས་བཞེངསམ་ ཨིན་ན་གི་སྐོར་ལུ་ ཐག་བཅད་ཚུགས་པ་ལཱ་
ཁག་འདུག་ འདི་ལུ་འདོད་ཚུལ་མ་འདྲ་བ་ལེ་ཤ་ཅིག་འདུག།

རྩོམ་སྒྲིག་པ་ མང་ཆེ་ཤོས་ཀྱིས་ རྫོང་འདི་ཞབས་དྲུང་གི་ བཞེངས་ཡོདཔ་སྦེ་བཤདཔ་ཨིན་

རུང་། གཞན་ཚུ་གིས་འབད་བ་ཅིན་ སྡེ་སྲིད་ཁྲི་རབས་གཉིས་པ་གིས་བཞེངས་བཞེངསམ་
ཨིན་ཟེར་ཡང་སླབ་སྲོལ་འདུག གཞན་མང་ཆེ་ཤོས་ཀྱིས་རང་ ཞབས་དྲུང་གི་ཕ་སྤུན་གཅིག་

པའི་

སྐུ་མཆེད་སྤ་རོ་དཔོན་སློབ་

འགོ་དང་པ་མཛད་མི་

བསྟན་འཛིན་འབྲུག་སྒྲ་གིས་

ཞབས་དྲུང་གི་བཀའ་རྒྱ་ལྟར་ རྫོང་འདི་བཞེངས་བཞེངསམ་ཨིན་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་མས།

ནར་མ་ལ་དཱ་ས་༼༡༤༧༣༽གིས་འབད་བ་ཅིན་ འབྲུག་རྒྱལ་རྫོང་འདི་དབྱིན་ལོ་༼༡༦༤༩༽

ལུ་བོད་དམག་ལས་ རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་པའི་ དགའ་སྟོན་ལུ་སྦེ་ བཞེངསམ་ཨིན་ཟེར་བཤདཔ་

ཨིན་མས། བམ་ཀྲཾ་ཇིཏ་ཧ་ས་རཏ་ ༼༡༩༨༠༽ཀྱིས་འབད་བ་ཅིན་ དབྱིན་ལོ་༡༦༤༩་ལུ་
ཞབས་དྲུང་གིས་ གནམ་མེད་ས་མེད་ཀྱི་ རྒྱ་ཆེ་བ་འབྲུག་རྒྱལ་རྫོང་འདི་ བཞེངསམ་ཨིན་

ཟེར་བཤད་སྲོལ་དང་། བྷ་ར་བྷྲ་ཀྲོ་སེཊ་༼༡༩༩༦༽ཀྱིས་ སྔོན་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་དང་ འཁྲིལ་ཏེ་

སླབ་དོ་བཟུམ་འབད་བ་ཅིན་ དུས་རབས་༡༧ པའི་ནང་ གཅིག་སྒྲིལ་བཟོ་གནང་མི་ ཞབས་

དྲུང་གིས་ དབྱིན་ལོ་༡༦༤༤གི་བོད་དམག་ལས་ རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་པའི་དགའ་སྟོན་ལུ་ འབྲུག་
རྒྱལ་རྫོང་འདི་བཞེངས་པ་ཨིན་ཟེར་སླབ་ཨིན་མས།
Francesco Pommaret

དང་

༼༡༩༩༧༽ གཉིས་ཀྱིས་ བྲིས་རྩོམ་འབད་བའི་

Christain Echickgraber

ནང་ལུ་ འབད་བ་ཅིན་ འབྲུག་རྒྱལ་རྫོང་འདི་ བོད་དམག་ལས་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་པའི་ དགའ་
སྟོན་ལུ་

དབྱིན་ལོ་༡༦༤༧

Francesco Pommaret

ལུ་བཞེངསམ་ཨིན་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་མས།

ཡང་བསྐྱར

༼༡༩༩༨༽ ཀྱིས་འབད་བ་ཅིན་ འབྲུག་རྒྱལ་རྫོང་ངོ་མ་འདི་ བླ་མ་

ཞབས་དྲུང་ ཁོ་རང་གི་སྐབས་ བཞེངས་བཞེངསམ་དང་། ཕྱིས་སུ་དབྱིན་ལོ་༡༦༥༡ གི་ལོ་

འབྲུག་གི་ལྡེབས་རིས་བདག་གཉེར།
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ལུ་ ཞབས་དྲུང་གི་ སྐུ་མཆེད་བསྟན་འཛིན་འབྲུག་སྒྲ་གིས་ རྒྱ་བསྐྱེད་མཛདཔ་ཨིན་ཟེར་
བཤད་ནི་འདུག།

མཁས་མཆོག་ ཡོན་ཏན་དར་རྒྱས་ཀྱི་ དཔེ་དེབ་༼༢༠༠༡༽༼དུས་རབས་༡༢ ༡༧ ཚུན་

གྱི་ འབྲུག་ནང་གི་ འབྲུག་པ་བཀའ་བརྒྱུད་པའི་ ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ནང་ལུ་ཡང་ ཞབས་དྲུང་ཁོ་
རང་གིས་

བཞེངས་པའི་ལོ་རྒྱུས་བཤད་ནི་འདུག།

འབྲུག་གི་བྲིས་རྩོམ་པ་

སྤ་རོ་བླམ་

གནས་བརྟན་རྡོ་རྗེ་གིས་ གསུངས་དོ་བཟུམ་འབད་རུང་ ཞབས་དྲུང་གིས་ རྫོང་གཞི་གཞན་

ཚུ་ བཞེངས་ཡོད་དོ་བཟུམ་ འབྲུག་རྒྱལ་རྫོང་འདི་ཡང་ ཞབས་དྲུང་གིས་བཞེངས་བཞེངས་
འོང་ཟེར་ཨིན་མས།

མཁས་མཆོག་བཙན་སྐྱོགས་རྡོ་རྗེ་༼༡༩༩༤༽ཀྱི་བསམ་འཆར་ལྟར་ འབད་བ་ཅིན་ ཞབས་

དྲུང་གིས་ ཞལ་བཀོད་དང་འཁྲིལ་ རྫོང་གཞི་ཁག་བརྒྱད་བཞེངས་ཡོད་པའི་ གྲལ་ཁ་ལས་
དྲུག་འདི་ཞབས་དྲུང་ཁོ་རང་གིས་ བཞེངས་ཡོད་པ་ལས་ འབྲུག་རྒྱལ་རྫོང་འདི་ཡང་ གཅིག་
ཨིན་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་མས།
འབྲུག་གི་མཁས་པ་

མཁན་པོ་ཕུན་ཚོགས་བཀྲ་ཤིས་ཀྱི་

རྣམ་ཐར་ཚུ་གཞི་བཞག་སྟེ་

འབད་བ་ཅིན་ འབྲུག་རྒྱལ་རྫོང་འདི་ ཞབས་དྲུང་གིས་ བཞེངས་པའི་ལོ་རྒྱུས་རྩ་ལས་མི་
ཐོན་པས་ཟེར་སླབ་ནི་འདུག དྲགོས་སངས་རྒྱས་རྡོ་རྗེ་ ༼༡༩༩༩༽ཞབས་དྲུང་གི་ རྣམ་

ཐར་བྲིས་མི་གིས་འབད་རུང་ འབྲུག་རྒྱལ་རྫོང་འདི་ ཞབས་དྲུང་གིས་མིན་པ་ ཁོང་གི་སྐུ་
མཆེད་བསྟན་འཛིན་འབྲུག་སྒྲ་གིས་ བཞེངས་པ་ཨིན་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་པས།

གཞན་ཚུ་གིས་བལྟ་བ་ཅིན་ འབྲུག་རྒྱལ་རྫོང་དང་ རྫོང་གཞི་གཞན་ཚུ་གི་ བཞེངས་ཚུལ་
གྱི་བཟོ་བཀོད་ཀྱི་བར་ན་

མི་འདྲ་བ་ལུ་བརྟེན་

བཞེངས་བཞེངསམ་མེནམ་ཧ་གོཝ་ཨིན་མས།
འབྲུག་རྒྱལ་རྫོང་འདི་
རང་སོའི་

བཞེངས་མཁན་དང་།

འབྲུག་རྒྱལ་རྫོང་འདི་

ཞབས་དྲུང་གིས་

བཞེངས་པའི་ལོ་ཚིགས་ལུ་

དགོངས་འཆར་རེ་མ་འདྲ་བ་ཡོད་དེ་འབད་རུང་།

མཁས་པ་ཚུ་

འབྲུག་རྒྱལ་རྫོང་འདི་

བོད་

དམག་ལས་ རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་པའི་དགའ་སྟོན་ལུ་ བཞེངས་ཡོད་མི་འདི་ མཁས་པ་ཆ་མཉམ་
ཞལ་འཆམ་ཨིན་མས།

རྫོང་འདི་བཞེངས་པའི་ལོ་ཁམས་ལུ་

འབད་རུང་།

ཁག་གཉིས་

འདུག་ཟེར་སླབ་ནི་ གཅིག་འདི་དབྱིན་ལོ་༡༦༤༧དང་། གཞན་འདི་དབྱིན་ལོ་ ༡༦༤༩ ལུ་

ཚེ་དབང་རྒྱལ་པོ།
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ཨིན་པས། བསམ་ཚུལ་མ་འདྲ་བ་ ཡོད་དེ་འབད་རུང་ ཡིག་ཆ་དང་ དེང་སང་གི་བསམ་
ཚུལ་ལུ་ གཞི་བཞག་པ་ཅིན་ འབྲུག་རྒྱལ་རྫོང་འདི་ བོད་སོག་གི་དམག་དཔུང་ ཕམ་པའི་
རྗེས་སུ་དབྱིན་ལོ་ ༡༦༤༩ལུ་ ཞབས་དྲུང་ཁོ་རང་ ངོ་ཐོག་ལུ་བཞེངས་སྲིད་ནི་མས།
བཀོད་སྒྲིག།

ནར་མ་ལ་དཱས་ ཀྱིས་བྲིས་པའི་ འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཁབ་༼༡༡༧༣༽ ཟེར་བའི་ནང་ལུ་ འབྲུག་
རྒྱལ་རྫོང་ཆགས་སའི་ས་གནས་ཀྱི་ བཤད་པ་བརྐྱབས་ཡོདཔ་ཨིན་མས། མོ་གིས་བྲིས་མིའི་

ནང་ལུ་ རྫོང་འདི་རྡོ་ཕུག་གི་སྤོག་ཏོ་གཅིག་ ཆ་མཉམ་ཀྱི་ཐོག་ལུ་ དཔྲོག་ཞུ་བཟུམ་བཞེངས་
ཏེ་ ཡོད་མི་འདི་གི་ ཕྱོགས་གསུམ་ཆ་རང་གྱེན་ཟར་དྲགས་དང་། ཕྱོགས་གཅིག་ལས་མ་
གཏོགས་

འཛུལ་སྒོ་མེདཔ་ལས།

དབུ་རྩེ་ཁག་གསུམ་སྦེ་འདུག།

སྲུང་སྐྱོབ་བྱ་ར་གི་དོན་ལུ་

རྫོང་གི་ཕྱོགས་གསུམ་ལུ་

དམག་དཔུང་གིས་ མཐའ་བསྐོར་ཏེ་ཡོད་པའི་སྐབས་ ཉེན་སྲུང་དང་རྒྱུན་འབྲེལ་གྱི་དོན་ལུ་
རྩིག་པ་རིམ་པ་གཉིས་མཐུད་སྦེ་བརྐྱབ་ཏེ་འདུག།

མི་གིས་སླབ་སྲོལ་ལུ་འབད་བ་ཅིན་

དབུ་རྩེ་རེ་རེ་གི་ཐོག་རྩེ་ལུ་ སའི་གྱང་ངོས་ལས་ ཟུར་བཏོན་པའི་ནང་ན་ དོང་ཡོད་ས་ལས་
དགྲ་བྱང་ཕྱད་ཚུ་ལུ་ མདའ་བརྐྱབ་ནི་དང་ མེ་མདའ་ཚུ་རྐྱབ་སའི་ས་གོ་ རྒྱ་སྦོམ་སྦེ་ཡོད་
ཟེར་ཨིན་མས།

རྫོང་གི་བྱང་ཕྱོགས་ལུ་ བོད་ལས་མར་འོང་བའི་ལམ་ཁ་ སྲུང་ནི་གི་དོན་ལུ་ དབུ་རྩེ་ཟླུམ་
རིལ་རིང་པོ་གཉིས་ཡོད།

འབྲུག་རྒྱལ་རྫོང་འདི་ལུ་

དམག་འཁྲུགས་ཀྱི་སྐབས་ལུ་

བརྐྱབས་པའི་རྫོང་གི་

ཁྱད་ཆོས་ཐུན་མོང་མིན་པ་ནི་
རྩ་བ་ལས་མར་

སྔོན་

གཙང་ཆུའི་བར་

རྩིག་པ་ཕྱོགས་གཉིས་ཀྱི་བར་ གཞུང་ལས་ མི་ལམ་ཡོད་མི་འདི་ཨིན་མས། མི་གིས་སླབ་
སྲོལ་ལུ་ འབད་བ་ཅིན་ ཆུ་ལམ་གྱི་བར་མཚམས་ལུ་ དབུ་རྩེ་རེ་ཡོདཔ་ཨིན། ལམ་འདི་

ནང་ལས་ དམག་རྒྱབ་འོང་ས་དང་། བཟའ་འཐུང་སྐྱེལ་འདྲེན་འབད་ནི། སྲུང་སྐྱོབ་ལ་སོགས་
པའི་དོན་ལུ་ བརྐྱབས་བརྐྱབས་འོང་ནི་མས། མོ་གིས་གཞན་ཡང་བཤད་མིའི་ནང་། རྫོང་གི་
མཐོང་རྒྱ་ལུ་བལྟ་བ་ཅིན་ ས་གནས་གལ་ཆེན་གཅིག་གི་ཐོག་ལུ་ ཆགས་ཡོདཔ་ལས་ འདི་

གིས་སྦེ་ བོད་ལས་བཙན་འཕྲོག་འོང་སའི་འགྲུལ་ལམ་ཚུ་ མཐོང་ཚུགས་པའི་ས་སྒོ་ བཙན་
ཏོག་ཏོ་གཅིག་ཨིན་མས།

འབྲུག་གི་ལྡེབས་རིས་བདག་གཉེར།
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གིས་ཡང་ རྫོང་ཆགས་སའི་ ས་གནས་ཀྱི་བཤད་པའི་ནང་ལུ་ཡང་ དགྲ་རྫོང་འདི་

Samul Turnel

རྡོ་ཕུག་རང་བྱུང་གི་ཐོག་ལུ་ རྨང་གཞི་རྟེན་ མཐའ་བསྐོར་གྱི་ཆ་མཉམ་ལས་ ཡར་རྩིག་ངོས་
སྒྲིང་སྒྲིང་བརྐྱབས་ཏེ་

བཟོ་དབྱིབས་དཔྲོག་ཞུ་བཟུམ་བརྐྱབས་ཏེ་འདུག་ཟེར་

སླབ་ཨིན་

མས། འཛུལ་སྒོ་གཅིག་མ་གཏོགས་ གཞན་ཚུ་ རྩིག་པའི་ངོས་ གཉིས་བརྩེགས་ཟླུམ་རིལ་
བརྐྱབས་མི་འདི་ དུས་ཚོད་ ཉེན་ཁ་ཅན་གྱི་ སྐབས་ལུ་ཡང་ དགྲ་ཚོགས་ནང་ལུ་ རྩ་ལས་
མི་ཐར་བའི་ཁེ་ཕན་གྱི་དོན་ལུ་ རྩིག་ངོས་ཚུ་རྫོང་དབུས་མ་ལུ་ མཐུད་དེ་བརྐྱབས་ཏེ་འདུག་

བྱང་ཕྱོགས་ལུ་ དབུ་རྩེ་ཟླུམ་པོ་གཉིས་ བརྐྱབས་ཏེ་ཡོད་མི་འདི་ བོད་ལས་འོང་བའི་ལམ་
གཞུང་འདི་ སྲུང་ནི་གི་དོན་ལུ་ཨིན།

༼༡༩༧༡༽གིས་ འགྲེལ་བཤད་ནང་། རྫོང་འདི་སྤ་རོ་གི་ ལུང་གཤོང་གི་རི་སྣ་གི་

Ram Rahul

ཐོག་ལུ་ བཞག་དོ་བཟུམ་བརྐྱབས་ཏེ་ འདུག་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་མས། ས་གནས་འགག་
དོག་ས་འདི་ བོད་ཕ་རི་ལས་ འོང་བའི་སྐབས་ ཉེན་སྲུང་གི་དོན་ལུ་དང་། ཕ་རི་གི་གཞུང་
ལམ་ ངོ་མ་འདི་བཀག་ཐབས་ལུ་བརྐྱབས་བརྐྱབས་འོང་ནི་མས། འདི་ཡང་ཞབས་དྲུང་གི་
སྐབས་ལུ་ བོད་དམག་ལས་ རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་པའི་དགའ་སྟོན་ལུ་རྫོང་འདི་བཞེངསམ་ཨིན།

Barbara (rosette)

༼༡༩༩༦༽ གིས་བཤད་པ་ཅིན་ འབྲུག་རྒྱལ་རྫོང་འདི་སྔོན་དང་ཕུ་ བོད་

ལས་ འོང་བའི་ཉེན་སྲུང་གི་དོན་ལུ་དང་། དེ་ཡང་བོད་དམག་ཚུ་ འབྲུག་ནང་ལུ་ཇག་དམག་
འོང་སའི་ ས་གོ་བཞི་ལས་གཅིག་འདི་ འབྲུག་རྒྱལ་རྫོང་ལས་ ཡར་མར་གནས་བསྐོར་བ་

ཚུ་དང་ ཚོང་པ་ཚུ་ རྒྱུན་འགྲུལ་འབད་སའི་ གཞུང་ལམ་གཅིག་ དེ་བསྒང་ལག་ལེན་འཐབ་
ས་ཨིན་མས།

Nandu Manjeshwar

གིས་བྲིས་པའི་དཔེ་དེབ་ ཟེར་མི་གི་ནང་ལུ་ འབད་བ་ཅིན་ འབྲུག་རྒྱལ་

རྫོང་འདི་ བྱང་ཕྱོགས་ཀྱི་ ཡུལ་ལྗོངས་ཀྱི་ མཐའ་མ་ལུ་ དུས་རབས་༡༦ དང་༡༧ པའི་
ནང་ལུ་ བོད་དམག་གི་བོལ་ཚོ་ སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་དོན་ལུ་ བརྐྱབས་བརྐྱབས་ཨིན་མས། རྫོང་
འདི་

སོག་དམག་གྷུ་ཤིང་ཁན་ལས་ཞབས་དྲུང་གིས་

དམག་གི་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་པའི་དགའ་

སྟོན་ལུ་ བརྐྱབས་བརྐྱབས་ཨིན་པས། ས་གནས་འདི་ ཆ་མཉམ་རང་ དེ་བསྒང་འགག་
བསྡམས་བཟུམ་གཅིག་ཨིནམ་འོང་ནི་མས།

ཚེ་དབང་རྒྱལ་པོ།
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བཟོ་བཀོད།

གོང་ལུ་ཡོད་པའི་ བྲིས་རྩོམ་པ་ཚུ་གིས་གསུངས་དོ་བཟུམ་ འབྲུག་རྒྱལ་རྫོང་འདི་ བྱག་ཕུག་
སྦོམ་གཅིག་གི་ཐོག་ཁ་ལུ་ དཔྲོག་ཞུ་བཟུམ་ གཟི་བརྗིད་ཆེ་ཏོག་ཏོ་དང་ ཕུག་བཙན་ཏོག་ཏོ་
སྦེ་

བོད་དམག་ལས་

རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་པའི་དགའ་སྟོན་མཚོན་བྱེད་ལུ་

བོད་ལས་འོང་བའི་

ལམ་འགག་དོག་སའི་ ས་གནས་ལུ་ རྫོང་ཆེན་འདི་བཞེངས་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་པའི་ངོ་རྟགས་ མཚོན་བྱེད་ལུ་རྫོང་གི་རྩ་བ་ལས་ ཡར་དབུ་རྩེ་བར་ མཐོ་ཚད་

ཕིཊ་༨༠ ལས་༡༠འི་བར་ ངོམས་བརྗིད་ཆེ་སི་སི་སྦེ་བཞེངས་གནང་ནུག། རྩིག་པའི་བཟོ་
རྣམ་དང་ རྒྱ་དཔང་ཚུ་ བྱག་ཕུག་གི་བཟོ་དབྱིབས་དང་འཁྲིལ་ རྩིག་པའི་ངར་དང་གྱང་ངོས་

ཚུ་ཕྱེད་ཟླུམ་པོ་དང་ ཐད་སྒོར་སྒོར་སྦེ་ བརྐྱབས་ཡོདཔ་མ་ཚད། རྩིག་པའི་བར་གཞུང་ལུ་

བྱག་ཕུག་ཚུད་མི་ཚུ་དེ་སྦེ་ རང་འཇག་བཞག་པའི་འགུར་ རྩིག་རྡོའི་ བཟོ་བཀོད་དང་ རྐྱབ་
ཐངས་ཚུ་ཡ་མཚན་ཆེ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་ སྤུད་ཚད་དང་ ལྡནམ་སྦེ་བཞེངས་ཡོདཔ་ཨིན་མས། རྫོང་
གི་ནང་འཁྱམས་ལུ་ ཉུང་ཤོས་རང་ བར་འཁྱམས་བརྒྱད་ཡོདཔ་ཨིན།

སྒོ་ར་སྒོ་གཅིག་འདི་ཉེན་སྲུང་གི་དོན་ལུ་ དབུ་རྩེ་ཟླུམ་པོ་ཙམ་གྱིས་ མཐའ་བསྐོར་ཏེ་ རྫོང་
དང་ བྱག་ཕུག་སྤོག་ཏོ་གི་ རྩ་བའི་བར་གཞུང་ རྐྱངམ་གཅིག་ལུ་བཏོན་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན། སྒོ་

ར་འདི་ རྫོང་གི་ནང་འཁྱམས་གསུམ་ཡོད་ས་ལས་ ཕྱི་འཁྱམས་དང་པ་ལུ་ཡོདཔ་ཨིན། སྒོ་
ར་སྒོ་གི་སྟེང་ཐོག་ལུ་

སྲུང་རྒྱབ་དམག་མི་ཚུ་སྡོད་སའི་ས་སྒོ་འདུག།

སྒོ་རའི་ཕྱི་འཁྱམས་

དང་པའི་ནང་ལུ་ རྫོང་གི་རྟ་ཚུ་རྩྭ་ཟ་ས་ཨིན་མས། འདི་གི་ནང་ལུ་ ད་ལྟོ་ཡང་སྔོན་དང་ཕུ་
ཐངམ་བརྡུང་སའི་ རྡོ་གཞོང་སྦོམ་དག་པ་ཅིག་འདུག།
འཛུལ་སྒོ་གསུམ་པ་གི་ནང་ལུ་

བར་འཁྱམས་གཉིས་པ་ཨིན་མས།

རྒྱ་ཆེ་ཆུང་འདྲན་འདྲ་

འདུག། དེའི་གཡས་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལུ་ སྟེང་ཐོག་ནང་ རྫོང་དཔོན་བཞུགས་སའི་ གཟིམ་ཅུང་
དང་། རྫོང་གི་ཉིན་བསྟར་བཞིན་གྱི་ འཛིན་སྐྱོང་གི་ལཱ་འབད་སའི་ ས་སྒོ་གཅིག་ཨིནམ་འོང་

ནི་མས། བྱོན་བཞུགས་དང་ དྲང་བཞག་འབད་སའི་ ཁང་མིག་ནི་ གཟིམ་ཅུང་གི་ གཡོན་
ཕྱོགས་ལུ་ཡོདཔ་ཨིན།

བར་འཁྱམས་གསུམ་པ་འདི་ རྫོང་ལྟེ་བ་དབུ་རྩེ་མཐོ ་ཤོས་ ཡོད་མི་འདི་ཨིན། འདི་ལུ་ཐོག་
བརྩེགས་བཞི་ཡོདཔ་ལས་ མཐོ་བ་དགུང་ལུ་བསྙེགས་པ་རིང་ཚད་ ཕི་ཊི་༥༠་ཙམ་ཡོད་པའི་
བཟོ་བཀོད་ཁྱད་དུ་འཕགས་པ་ གང་བས་ངོ་མཚར་ཆེ་ཏོག་ཏོ་ཅིག་འདུག། ཁ་རྒྱུན་ལུ་འབད་

འབྲུག་གི་ལྡེབས་རིས་བདག་གཉེར།
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བ་ཅིན་ དབུ་རྩེ་གི་རྫོང་གི་འོག་ལུ་ བླ་མཚོ་ཡོད་ཟེར་ཨིན་པས། དབུ་རྩེའི་སྦོ་ལོགས་ཁ་ལུ་
རྒྱུ་སྒྲོམ་གྱི་ཤིང་གཅིག་ཡོདཔ་ལས་ འདི་གི་འོག་ལུ་གསེར་ཕག་གཅིག་ ཆགས་ཏེ་ཡོད་ཟེར་
བཤདཔ་ཨིན་མས།

དབུ་རྩེའི་ནང་ལུ་མགོན་ཁང་དང་ དགེ་འདུན་པའི་གྲྭ་ཤག་ གཞན་ཡང་ཆོས་ཕྱོགས་ཀྱི་ལས་
རིམ་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་སའི་ ས་གོ་གཅིག་ཨིན་མས། འབྲུག་རྒྱལ་རྫོང་གི་ ཁྱད་ཆོས་

ཐུན་མོང་མིན་པ་གཅིག་འདི་ནི་སྒོ་ཅུང་གི་ རྩིག་པའི་རྒྱ་དཔང་གཉིས་བརྩེགས་ཅན་དང་ སྒོ་

ཅུང་གི་ཕྱི་ཁ་ལས་ དོང་ཆུང་ཀུ་དང་ ནང་ན་ལུ་ སྡོད་སའི་རྒྱ་སྦོམ་སྦེ་ ཡོད་མི་འདི་ མེལ་
ཚོ་དང་ དགྲ་ལུ་ མདའ་རྐྱབ་ས་ཨིན། རྩིག་པའི་རྒྱ་ངོས་ཚུ་ རྫོང་ཡུག་ཅིགམ་ལུ་མཐུད་དེ་
བརྐྱབས་ཡོདཔ་ལས། རྫོང་ནང་ལུ་ཡོད་པའི་ ཁང་མིག་གཅིག་ལས་གཅིག་ལུ་འགྱོ་ དེ་སྦེ་

བརྐྱབས་མི་འདི་ཡང་ དམག་འཁྲུགས་ཀྱི་སྐབས་ལུ་ རྫོང་ནང་གི་མི་ཚུ་ ཕྱི་ཁར་འཐོན་མི་
དགོ་ནི་ལུ་དམིགས་ཏེ་ རྫོང་ནང་ལུ་ འགྱོ་སའི་ལམ་བཟོསྟེ་ཡོད་རུང་། ཁང་མིག་ཚུ་བཅད་

བརྐྱབས་ཏེ་ རྫོང་མཇུག་གི་བར་ཡོདཔ་ཨིན། དེ་སྦེ་བརྐྱབས་མི་འདི་ཡང་ དམག་འཁྲུགས་
ཀྱི་སྐབས་ལུ་ རྫོང་ནང་གི་མི་ཚུ་ ཕྱི་ཁར་འཐོན་མི་འདི་ནི་ལུ་ དམིགས་ཏེ་ རྫོང་ནང་ལུ་
འགྱོ་སའི་ལམ་བཟོས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

དབུ་རྩེ་འདི་རྩིག་པའི་རྒྱ་དཔང་

པགས་ཡོད་ནི་དེ་གིས་ སྲུང་སྐྱོབ་སྒྲིང་སྒྲིང་སྦེ་ཡོདཔ་ཨིན།

སྟུག་པགས་

རྩིག་པ་གཉིས་ཀྱི་བར་སྟོང་འདི་ ལས་དོན་ལེ་ཤ་གཅིག་གི་དོན་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཡོདཔ་
ཨིན་མས། འདི་ལུ་འོག་ཁང་ཐོག་གཉིས་འདུག་ འོག་ཐོག་ལུ་འབྲུ་སྣ་བཞག་སའི་ མཛོད་
ཁང་གི་དོན་ལུ་དང་། སྟེང་ཐོག་ལུ་རྫོང་དང་ འབྲེལ་བའི་ལས་དོན་ཚུ་གི་ཆེད་ལུ་ མི་ཚུ་སྡོད་
ས་འབད་ཨིན་མས། བྱང་ཕྱོགས་ལུ་ཡོད་པའི་ ཟླུམ་བརྩེགས་ཀྱི་དབུ་རྩེ་གཉིས་ནི་ བོད་

ལས་འོང་བའི་ ལམ་མདོ་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་དོན་ལུ་ བརྐྱབས་བརྐྱབས་ཨིན་མས། རྫོང་འདི་ནང་

ལུ་ འཛུལ་སྒོ་རྫུན་མ་གཅིག་ཡང་ཡོདཔ་ཨིན། དེ་སྦེ་བཟོ་མི་འདི་ཡང་ དགྲ་བྱང་ཕྱད་ཚུ་

ལམ་འཛོལ་ཏེ་ རྫོང་ནང་འོང་བའི་སྐབས་ དུས་འཕྲོ་ལས་ དམག་སྒརཔ་ཚུ་གིས་བཟུང་སྟེ་
བརྡུང་རྫོབ་འབད་ནི་དང་ ལྟག་ས་བཀལ་སའི་ས་གོ་གཅིག་ཨིན།

ཚེ་དབང་རྒྱལ་པོ།
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རྫོང་ལུ་འོང་སའི་ལམ།

ད་ལྟོ་འབྲུག་རྒྱལ་རྫོང་ཆགས་སའི་ས་གནས་ཀྱི་མིང་ལུ་ ཕོན་རྡོ་ཟེར་སླབ་ཨིན་མས། གནའ་

སྔ་མོའི་དུས་ལུ་ ཚོང་འདུས་ལས་རྫོང་འདི་ནང་ལུ་ འོང་བའི་གཞུང་ལམ་ནི་ ས་མཚམས་
མཆོད་རྟེན་ལས་ ཡར་ཉེས་མེད་དང་ སྤྱན་གཟི། རྒྱུ་ཚ། ཉམས་རྗེས། མཇུག་རང་ སུམ་
ཇོ་ཟེར་བའི་ གཡུས་ཚན་ ལས་འབད་དེ་ རྫོང་གི་སྒོ་ར་སྒོའི་འོག་ལུ་ ཡོད་པའི་མཆོད་རྟེན་
གྱི་ རྩ་བ་ལས་ཡར་སྦེ་འོང་ནི་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

ད་རེས་ནངས་པ་ཡང་ ཤུགས་པ་ཚན་ ཤིང་གི་འོག་ལས་ཡར་ མི་གི་གཞུང་ལམ་རྒྱ་སྦོམ་སྦེ་
རང་ འབྲུག་རྒྱལ་རྫོང་གི་ ཐུག་ཐུག་བར་ལུ་འདུག་ དེང་སང་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་ སྣུམ་འཁོར་གྱི་
ལམ་གསརཔ་བཏོན་ནི་དེ་གིས་ རྫོང་གི་སྦོ་ལོགས་ཁར་ཡོད་པའི་ རྫོང་ལྷ་ཁང་གི་བར་དུ་བདེ་
ཏོག་ཏོ་སྦེ་ལམ་བསལ་ཏེ་འདུག།
ཐོ་ཡིག་དཀར་ཆག།

ཀྱིས་བྲིས་པའི་ དཔེ་དེབ་ནང་གསལ་ལྟར་ འབྲུག་རྒྱལ་རྫོང་འདི་ ཉེན་སྲུང་གི་དོན་

Nirmaladar

ལུ་ བརྐྱབས་བརྐྱབས་འབད་ནི་དེ་གིས་ རྫོང་གི་ལྷོ་ཕྱོགས་ཀྱི་ཁ་ཐུག་གི་འགོ་ལུ་ སྒོ་སྒྲིག་
དང་ཁང་མིག་ སྦོམ་གཅིག་གི་ནང་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མཚོན་ཆ་སྤུས་ཚད་ཅན་ ལེ་ཤ་ཡོད་པའི་
ལོ་རྒྱུས་བཤདཔ་ཨིན་མས། དེ་གིས་མ་ཚད་ ཆོས་རྒྱལ་ཤེས་རབ་དབང་ཕྱུག་གིས་ མཛད་
པ་མུ་ཏིག་དོ ་ཤལ་གྱི་ནང་ལུ་ཡང་

གོ་མཚོན་གྱི་རིགས་

འདུག་ འདི་ཚུ་གི་གྲལ་ལས་འོག་ལུ་ཡོད་མི་ཚུ་ཨིན།
དཔག་ཚན།

དཔག་ཚན་ལ་ཧོར།
དཔག་ཚན་རྡོ་ཐུང་།

རྒྱ་མདའ་དཀར་རྒྱལ། གསེར་དངུལ་གྱི་ཚག་སྤྲོས་ཅན།
རྒྱ་མདའ་དཀར་རྒྱལ། དངུལ་ཤན་ཅན།
ཁྲེ་གི་དཔེ་དཀར་རྒྱལ།

ཁྲེ་གི་དཔེ་དཀར་རྒྱལ། ཤུགས་ཅན།
བོད་མདའ།

དཀྱུས་མ་འཇམ་སང་།

ལེ་ཤ་ཡོད་པའི་སྐོར་གསུངས་ཏེ་

འབྲུག་གི་ལྡེབས་རིས་བདག་གཉེར།
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རྒྱ་མདའ་དཀྱུས་མ་མཛེས་སྤྲོས་ཅན།
རྒྱ་མདའ་དཀྱུས་མ་འཇམ་སང།

རྒྱ་མདའ་དཀྱུས་མ་དངུལ་ཤན་ཅན།
རྡོ་ཐུང་རྩ་འབར།

ཚ་དུང་བཀོད་སྤར་ལ་སོགས་པའི་རིགས།
འདི་ནང་ལུ་ཡོད་པའི་

འབྲུག་རྒྱལ་རྫོང་ནང་ལུ་

གོ་མཚོན་དག་པ་ཅིག་

སྤ་རོ་རིན་སྤུངས་ལྷ་ཁང་ནང་ཡོདཔ་ཨིན།

འབྲུག་གི་མཛོད་ཁང་སྦོམ་ཅིག་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

དེ་སྦེ་ཡོད་མི་

འདི་ཡང་ དུས་ངན་ཛ་དྲག་གི་སྐབས་ལུ་ ལོངས་སྤྱོད་ནི་གི་དོན་ལུ་ཨིན་པས། ཆོས་རྒྱལ་

ཤེས་རབ་དབང་ཕྱུག་གིས་གསུངས་མི་ནང་ རློན་ཁྲལ་མ་འདྲ་བ་དང་ སྐམ་ཁྲལ་གྱི་རིགས་
མ་འདྲ་བ་༧༠ཙམ་ཕོག་མི་ཚུ་ ཆ་མཉམ་བསྡུ་སྟེ་ འབྲུག་རྒྱལ་རྫོང་ནང་ བསགས་སྤུངས་
འབད་བཞགཔ་ཨིན་པས།

ཁས་བླང་གི་སྒོ་ལས་ འབྲུ་མཛོད་ཁང་གཉེར་ལུ་ བྱིན་མི་ལུ་དཔོན་ཟེར་སླབ་ཨིན། འདི་ཚུ་

སྤ་བྲེ་ཟེར་མི་གིས་འཇལ་དགོཔ་ཨིན། མི་ཚང་རེ་རེ་ལས་སྤ་བྲེ་༢༢ རེ་རྩིས་ཏེ་ རང་ཟླ་༧
པའི་ཚེས་༡༥ ལུ་ རྫོང་ནང་འབྱོར་དགོཔ་ཨིན་མས།

གྲངས་རྩིས་འགོ་དཔོན་བསྐོ་བཞག་འབད་མི་གཅིག་གིས་

དུས་སྟོན་རྟེན་འབྲེལ་རྩིས་ཏེ་

ཁྲལ་གྱི་ གྲངས་རྩིས་བརྐྱབས་ཏེ་ ལེནམ་ཨིན་མས། ཁས་བླང་གི་སྒོ་ལས་ ཕུལ་བའི་
དབོན་ཟེར་མི་འདི་ སྔོན་ཞབས་དྲུང་གི་སྐབས་ལུ་ ཕུལ་བའི་ལུགས་སྲོལ་གཅིག་འབད་རུང་
ལུགས་སྲོལ་འདི་ཞབས་དྲུང་ གཤགས་པའི་ཤུལ་ལུ་ཡང་འབད་བའི་སྲོལ་འདུག། མཛོད་

ཁང་གི་ནང་ལུ་ ཡོད་པའི་ཁྲལ་གྱི་གྲལ་ལས་བོད་ཚྭ་དང་། ཇ། ནོར་གྱི་རྐང་ཅུང་སྐམ། མར་
ཁུ་ལ་སོགས་པ་ཚུ་ཨིན་པས།
Nirmaladar Das

ཀྱིས་བཤད་དོ་བཟུམ་འབད་བ་ཅིན་ རྫོང་གི་དབུ་རྩེ་ལྟེ་བའི་ཐོག་ཁ་ལུ་ ཡོད་

པའི་ལྷ་ཁང་མཛེས་བརྗིད་ནང་ མགོན་པོ་མ་ནིང་ནག་པོ་དང་ ནག་མོ་གི་ལྷ་ཁང་ཨིན་པས།
དེ་དང་ཅིག་ཁར་

སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་འདྲ་འདི་

ནང་རྟེན་རྩ་ཆེ་ཤོ ས་དང་།

འདི་བཟུམ་སྦེ་

ཞབས་དྲུང་གི་སྐུ་འབག་ཡང་ ཡོདཔ་ཨིན་པས། ཨིན་རུང་ ཞབས་དྲུང་གི་སྐུ་འབག་འདི་ནི་
དེང་སང་རིན་སྤུངས་ལྷ་ཁང་ནང་ལུ་ཡོདཔ་ཨིན།
སྐྱེས་ལོ་༧༧

ལང་མི་བྱག་ཕུག་གི་རྩ་བ་ལུ་

ཡོད་པའི་ལྷ་ཁང་གི་དཀོན་གཉེར་ཨཔ་ཨ་དྷི་
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ཚེ་དབང་རྒྱལ་པོ།

གིས་སླབ་དོ་བཟུམ་འབད་བ་ཅིན་ གནམ་ལོ་༡༩༥༡་གི་ལོ་ལུ་ འབྲུག་རྒྱལ་རྫོང་འདི་ མེ་
རྐྱེན་ཤོར་བའི་སྐབས་ མེ་ལས་སྲུང་སྐྱོབ་འབད་ཚུགས་པའི་ནང་རྟེན་ཚུ་ གཤམ་གསལ་ལྟར་
ལྷ་ཁང་ནང་ཡོདཔ་ཨིན།
རྡོ་དྲག་རྩལ།

སྤྱན་རས་གཟིགས།

ཞབས་དྲུང་གི་སྐུ་འབག་གཉིས།
བཀའ་འགྱུར་པོ་ཏི་༡༠༨ཆ་ཚང་།
ཆོས་འབུམ་པོ་ཏི་༡༢ཆ་ཚང་།

མ་ཡུམ་གྱིས་གནང་བ་སྒྲོལ་མ་གསུང་བྱོནམ།

ལས་དོན།

སྤ་རོ་བླམ་གནས་རྡོ་རྗེ་གིས་གསུངས་དོ་བཟུམ་འབད་བ་ཅིན་ འབྲུག་རྒྱལ་རྫོང་འདི་ ཉེན་

སྲུང་གི་དོན་ལུ་ ཨིནམ་མ་ཚད་ སྤ་རོ་རིན་སྤུངས་རབ་སྡེ་གི་ དབྱར་གྱི་བཞུགས་གནས་
ཡང་ཨིན་མས། ལོ་ལྟར་བཞིན་དུ་ སྔོན་དང་ཕུ་འབད་བ་ཅིན་ འབྲུག་རྒྱལ་རྫོང་འདི་ནང་ལུ་
རང་ཟླ་༡༠ པའི་༢༧ ལས་ ༢༩ ཚུན་ ཉིན་གྲངས་གསུམ་གྱི་རིང་ བླ་མ་ཞབས་དྲུང་རིན་
པོ་ཆེ་གི་ སྲུང་མ་མགོན་པོ་ ལས་མགོན་ལྷ་མོ་བཅས་ལྕམ་དྲལ་གསུམ་གྱི་ གསུང་ཆོས་

གནངམ་ཨིན། རིན་སྤུངས་རབ་སྡེ་རང་ཟླ་༡༠ པའི་ཉེར་དྲུག་ལུ་ ཡར་བྱོན་ཏེ་ ཉེར་བདུན་
ལས་འགོ་བཙུགས་གནངམ་ཨིན། དབྱིན་ལོ་༡༩༥༡་ལོར་མེ་མཆོད་བཞེས་པ་ལས་བཟུང་ ཧེ་

མ་འབྲུག་རྒྱལ་རྫོང་ནང་ལུ་ གནང་སྲོལ་ཡོད་མི་འདི་ ད་རེས་ནངས་པ་ རིན་སྤུངས་གྲྭ་ཚང་
ནང་ལུ་ མ་ཆད་པར་གནང་ནི་ཡོདཔ་ཨིན།

འབྲུག་རྒྱལ་རྫོང་ཆགས་པའི་ས་སྒོ་འདི་ བོད་ འབྲུག་གི་བར་ན་ ཚོང་འབྲེལ་འབད་མི་ཚུ་
འགྱོ་སའི་ས་སྒོ་འགག་བསྡམས་ས་གཅིག་འབད་བ་ལུ་བརྟེན་
བཏབ་སྲོལ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།

ཚོང་ཁྲལ་ཡང་རྫོང་འདི་ནང་

འབྲུག་གི་ལྡེབས་རིས་བདག་གཉེར།
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དྲན་པའི་ལོ་རྒྱུས།

ཡོངས་གྲགས་ཅན་གྱི་ འབྲུག་རྒྱལ་རྫོང་གི་འདས་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་ མི་རྒན་ཤོས་སྐྱེས་ལོ་༧༣
ལང་མི་གི་ སེམས་ཁར་ཡོདཔ་ཨིན་པས། ཁོ་རང་གི་སྐྱེས་ལོ་༡༤འི་སྐབས་ལུ་ མི་དབང་

འབྲུག་རྒྱལ་གཉིས་པའི་ དམག་མི་སྦེ་འཛུལ་ཏེ་ ཟླཝ་རེ་ལུ་ལྟོ་ཕོགས་ དངུལ་ཀྲམ་༥་རེ་སྦེ་
ཞུས་ཏེ་ ཕྱག་ཞུ་ནུག ཤུལ་ལས་ འབྲུག་རྒྱལ་གསུམ་པའི་ འཇིགས་མེད་རྡོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག་

གི་ སྐབས་ལུ་དགོངསམ་ཞུ་ཞུཝ་ཨིན་མས། རེས་གཟའ་ཟླ་བ་གི་ཉིནམ་ཕྱེད་ ཡོལ་བའི་

སྐབས་གཅིག་ལུ་ ཕོན་རྡོ་ལུ་ཡོད་པའི་ ཨཔ་སངས་རྒྱས་ཁོ་རང་གི་ ཁྱིམ་གྱི་ཕྱི་ཁ་ལས་
སྡོད་དེ་ སེམས་སྐྱོ་བའི་ངང་ལས་ ཧེ་མ་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་དྲནམ་ཨིན་པས། དེ་ཡང་ཐོག་བརྩེགས་
བཞི་ཡོད་པའི་

འབྲུག་རྒྱལ་རྫོང་ཟེར་མི་འདི་

དཔལ་ལྡན་འབྲུག་གི་

རྒྱལ་ཁབ་དགྲའི་

ཕྱོགས་ལས་ རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་ རྟགས་མཚན་བཟུམ་གཅིག་ ཨིན་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་
པས། ཧ་ཅང་གི་རྒྱ་ཆེ་བའི་ རྫོང་གཞི་འདི་ ཁྱིམ་ཐོག ་ཤིང་ལེབ་བཀབ་སྟེ་ ཡོད་པའི་སྐོར་

ཁོ་གིས་ དྲན་གསལ་འབད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། ཨཔ་གིས་སླབ་མི་ནང་ རྫོང་གི་མཐའ་ཟུར་

ནུབ་ལས་ ཤར་ལུ་ རྫོང་གི་མཐའ་མ་ཚུན་ མདའ་བརྐྱབས་རུང་ ལྷོད་མ་ཚུགས་པའི་ རྫོང་
གཞི་གནམ་མེད་ས་མེད་ རྒྱ་རིང་བ་ལུ་ ཁྱོན་ཡངས་པ་ལུ་ ཡོད་ཟེར་བཤད་ནི་འདུག།

ཨཔ་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་ སླབ་དོ་བཟུམ་འབད་བ་ཅིན་ རྫོང་འདི་བརྐྱབ་ནི་གི་ས་ རྡོ་ ཤིང་ཆ་

ཚུ་ ས་གནས་ཐདམ་ཐད་ཀར་ལས་ འབག་འོང་འོངམ་ཨིན་པས། གྱང་རྩིགཔ་གི་རྡོ་དང་

དབུ་རྩེ་གི་རྡོ་ཚུ་ བཟོ་ལྟ་བཟོ་མ་དགོ་པ་ རྡོ་གི་བཟོ་རྣམ་ ལེགས་ཤོམ་ རང་བཞིན་གྱིས་
ཡོད་མི་ཚུ་གདམ་ཁ་བརྐྱབས་ཏེ་ བརྐྱབས་བརྐྱབས་ཨིན་ཟེར་སླབ་ནི་འདུག རྫོང་བཞེངས་
ནི་གི་ཅ་ཆས་ཚུ་ མི་གི་ལགཔ་གཅིག་ལས་གཅིག་ལུ་ བརྒྱུད་དེ་བརྐྱབས་བརྐྱབས་ཨིན་པས།
དེ་བསྒང་ འཕྲུལ་ཆ་ལ་སོགས་པ་ ག་ཅི་ཡང་མེདཔ་ཨིན་པས། མི་ཚུ་དྲོ་པ་གནམ་ཤརཝ་
ལས་ ནུབ་མོ་ཚུན་ཚོད་ བཀའ་བཀོད་ལུ་ལཱ་འབད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།

དེ་བསྒང་མི་ཚུ་ལུ་ རྫོང་བཞེངས་ནི་གི་ལཱ་ལུ་ དད་དམ་གཡོ་ཟོལ་མེད་པ་ ཕྱག་ཕྱིད་སྒྲིང་
སྒྲིང་སྦེ་ཞུཝ་ཨིན་པས། ཁོང་ཚུ་དམིགས་གསལ་གྱིས་ ཕྱག་ཞུ་བའི་ཁུངས་ཨིན་པས། ཨཔ་
སངས་རྒྱས་ཀྱི་མནོ་བསམ་ལུ་

འབད་བ་ཅིན་

མི་མ་ཡིན་ཚུ་གིས་ཡང་ ཅི་ལྕོགས་གང་

ལྕོགས་ཀྱིས་ རྫོང་བཞེངས་ནི་ལུ་ ཆ་རོགས་འབད་འབདཝ་འོང་ནི་མས་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་

མས། དེ་སྦེ་མིན་པ་ཅིན་ རྫོང་གཞིའི་བཟོ་བཀོད་འདི་བཟུམ་འཇམ་ཏོག་ཏོ་ག་དེ་སྦེ་བརྐྱབས་

ཚེ་དབང་རྒྱལ་པོ།
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ཚུགས་ནི་ཟེར་ བཤདཔ་ཨིན་པས། ཡང་རེས་གཟའ་ཟླ་བ་ གཞན་གཅིག་གི་སྐབས་ལུ་
ཨཔ་སངས་རྒྱས་དོརམ་ གཅིག་གྱོན་ནས་ རྫོང་གི་ཞིག་རལ་གྱི་ ཕྱོགས་གཞན་ལུ་བལྟ་སྟེ་
རྫོང་འདི་ནང་ལུ་ ཕྱག་ཕྱིད་ཞུ་བ་གྲངས་མེད་ཅིག་ འོངམ་ཨིན་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་པས།

ཨཔ་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་ འབྲུ་མཛོདཔ་དག་པ་ཅིག་ ཁོ་གི་སེམས་ཁར་དྲན་གསལ་ཡོདཔ་
ཨིན་པས། དཔེར་ན་འབྲུ་མཛོདཔ་སངས་ཅུང་། འབྲུ་མཛོདཔ་སྙེམས་ཇོ། ཤར་པ་ལས་ཨིན་

མི་ འབྲུ་མཛོདཔ་ཆ་གླིང་མཆོང་། གྱང་གསརཔ་ཚེ་རིང་ཕུན་ཚོགས་ ཀ་ཝང་སངས་རྒྱས།

ཁོང་ཚུ་གི་ནང་ན་ལས་ འབྲུ་མཛོདཔ་ཆ་གླིངཔ་མཆོང་གིས་ མི་ལོ་༡༨ ཀྱི་རིང་འབྲུ་མཛོདཔ་
ཡུན་རིང་ཤོས་ འབདཝ་ཨིན་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་མས།

སྤ་རོ་བླམ་གནས་བརྟན་གྱིས་ གསུངས་དོ་བཟུམ་འབད་བ་ཅིན་ འབྲུག་རྒྱལ་རྫོང་གི་རྫོང་

དཔོན་ འགོ་དང་པ་རང་ དཔོན་སློབ་ལྷགཔ་གིས་མཛད་མཛདཔ་དང་། ཁོང་གི་འོག་ལུ་རྫོང་
སྒརཔ་ཚུ་དང་ ཕྱག་ཞུཔ་གཞན་ཚུ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།

དེ་བསྒང་སྒོ་ར་སྒོ་འདི་ ཕྱི་རུ་ཆུ་ཚོད་༤ ལུ་ ཀྲིག་ཀྲིག་བསྡམས་ནི་དང་ དྲོ་པ་ཧ་སག་ཆུ་
ཚོད་༤་ལུ་

ཕྱེ་ནི་ཡོདཔ་ཨིན་ཟེར་ཨཔ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ང་བཅས་གཉིས་

ལམ་འགྱོ་བའི་སྐབས་ལུ་ ཧེ་མའི་ལོ་རྒྱུས་འདི་ཚུ་བཤདཔ་ཨིན་མས།

རྫོང་གི་ཕྱི་ཁ་ལུ་

འབྲུག་རྒྱལ་རྫོང་གི་སྐོར་ལུ་སྲུང་གཏམ་ཚུ།

མ་གཞི་ འབྲུག་གི་རྫོང་གཞིས་ཆགས་སའི་གནས་ཚུ་ རང་བཞིན་གྱིས་ རྔམས་བརྗིད་ཆེ་སི་

སི་ཙང་ཙ་ཡོདཔ་ཨིན། གནས་སྟངས་འདི་ཚུ་གིས་སྦེ་ སྔོན་དང་ཕུ་གི་བཙན་རྒོལ་བ་ཚུ་ཡང་

མགོ་འཐོམ་ནི་དང་རྨོངས་བཅུག་ནུག་ དཔེ་འབད་བ་ཅིན་ བཀྲིས་སྒང་རྫོང་འདི་གིས་བོད་པ་
ཚུ་ལུ་

མགོ་འཐོམ་སི་སི་འབདཝ་ཨིན་པས།

རྒྱུ་མཚན་དེ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་

བོད་པ་ཚུ་གིས་

ལོ་རྒྱུས་ཡ་མཚན་ཆེ་ཏོག་ཏོ་ལེ་ཤ་ཡོདཔ་ཨིན།

དཔེ་གཅིག་སྦེ་

བཀྲིས་སྒང་རྫོང་འདི་ལུ་ གནམ་རྫོང་མ་རེད་ས་རྫོང་རེད། ས་རྫོང་མ་རེད་ གནམ་རྫོང་རེད་
ཟེར་སླབ་སྲོལ་ དེ་སྦེ་དར་ནུག།
འབྲུག་རྒྱལ་རྫོང་ལུ་ཡང་

སླབ་པ་ཅིན་ བོདཔ་ཚུ་གིས་ སཱ་ག་ལའི་ཕྱོགས་ལས་འབྲུག་རྒྱལ་རྫོང་ལུ་ བལྟ་བ་ཅིན་རྒྱལ་
ཁ་ཐོབ་ནི་ལུ་ བྱ་སྟབས་བདེ་ཏོག་ཏོ་ཅིག་ མཐོངམ་ཨིན་པས། སྒང་ཏོག་གཞན་ཁ་གཅིག་

ལས་ འབྲུག་རྒྱལ་རྫོང་འདི་ལུ་བལྟ་བ་ཅིན་ རྫོང་འདི་ རྒྱ་ནག་གི་སྒང་ཟེ་གུར་ འབྱར་

འབྲུག་གི་ལྡེབས་རིས་བདག་གཉེར།
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བཞག་དོ་བཟུམ་མཐོངམ་ཨིན་པས། ཁོང་ཆ་ཁྱབ་མར་འཚམས་ཅིག་ལུ་ལྷོདཔ་ད་ ཁོང་ཚུ་

གི་མིག་ཏོ་ཁ་ལུ་ རྫོང་འདི་ས་གནས་གྱུར་སོང་སྟེ་ ཐག་རིང་པོ་ལུ་ཡོད་པའི་ མིག་འཁྲུལ་
བཟུམ་མཐོང་བ་ལུ་བརྟེན་ འབྲུག་རྒྱལ་རྫོང་འདི་ སྒྱུ་མ་དང་འདྲ་ཟེར་ བོདཔ་གི་བཙན་རྒོལ་
བ་གིས་ དེ་སྦེ་ཉིནམ་ཅིག་སླབ་སྲོལ་བྱུང་ནུག།

དཔེ་གཞན་གཅིག་ལས་སླབ་པ་ཅིན་ བོད་དམག་ཚུ་མར་ལྷོད་པའི་སྐབས་ འབྲུག་གི་དམག་
སྒརཔ་ཚུ་གིས་

ངོ་དགའ་ཆེ་བསྟོད་ཡོད་དོ་བཟུམ་སྦེ་

བྱོན་ལེགས་ཚུ་ལེགས་ཤོམ་ཞུས།

དབུ་གུར་ཚུ་ སྤུབས་ཏེ་ ལྟོ་ཁག་ལྷམ་པ་མ་འདྲ་བ་ སྣ་ཚོགས་དྲངས་ཚུལ་འབད། ཡིད་

ཆེས་ཅན་གྱི་ བོད་དམག་ཚུ་གི་ བསམ་པ་ལུ་ ཁོང་ཚུ་འབྲུག་གིས་ གནམ་མེད་ས་མེད་
ལེགས་ཤོམ་སྦེ་འོང་མས་ཟེར་མནོ་ནུག།

དེ་འབདཝ་ལས་བོད་པ་ཚུ་ མགྱོགས་པ་རང་ ངལ་གསོ་སྤྲོ་བཏོན་ཏེ་ སྡོད་སྡོད་བར་ན་རང་

རྐང་ལགཔ་ཚུ་སྦོ་སྟེ་ གདོང་ཡང་ ཆ་མཉམ་སྦོ་སྟེ་ མཐའན་མཇུག་ལུ་ གཟུགས་ཆ་མཉམ་

སྦོཝ་ཨིན་པས། འབྲུགཔ་ཚུ་གིས་ བོད་དམག་ཚུ་ སྡོད་སའི་ ཤིང་གི་ཀ་བ་དང་ གདན་ཚུ་
ཆ་མཉམ་བསེ་ཤིང་ཡལ་ག་དང་ འདབ་མ་ཚུ་བཏིང་སྟེ་ ཡོད་པ་ལས་ཁོང་ཚུའི་ གཟུགས་ག་
ར་སྦོ་སྟེ་ ག་དེ་མགྱོགས་མགྱོགས་ བྱོག་འགྱོཝ་ཨིན་པས། འབྲུགཔ་ཚུ་དེ་ལས་ འགོར་
ལས་སྦེ་སྡོདཔ་ཨིན་པས།

དཔལ་གྱི་གཟའ་འཛིན།
གོང་ལུ་ཞུ་དོ་བཟུམ་

འབྲུག་རྒྱལ་རྫོང་གི་ལོ་ལྟར་

དུས་ཆོད་འབུམ་སྡེ་ཉིན་གྲངས་གསུམ

བརྩི་སྲུང་འབད་ནི་ཡོདཔ་ཨིན་པས། དུས་མཆོད་འདི་ཡང་ རང་ཟླ་༡༠་པའི་ཉེར་བདུན་ལས་

ཉེར་དགུ་ཚུན་རྩིས་སྲོལ་ཡོདཔ་ཨིན། དབྱིན་ལོ་༡༩༥༡དུས་མཆོད་ ཉིན་གྲངས་མཇུག་གི་
ནུབ་མོ་ལུ་ འབྲུག་རྒྱལ་རྫོང་གི་བཟོ་བཀོད་ དུས་ནམ་ཡང་བརྗེད་པར་ ཕངས་པའི་རྐྱེན་ངན་
གྱི་ འགྱུར་བ་སོང་ཡོདཔ་ཨིན།

མཚན་གཞུང་ལུ་ རླུང་མ་གནམ་མེད་ས་མེད་ ཤུགས་ཆེར་འཕུ་བ་ལུ་བརྟེན་ནས དབུ་རྩེ་ལྷ་
ཁང་ནང་ལུ་ ཡོད་པའི་དཀར་མེ་གཅིག་ རྦོབ་རིལ་འགྱོ་བའི་རྐྱེན་ལས་བརྟེན་ཏེ་ མེ་བཟུན་

ཏེ་ དེ་གི་ཐོག་ཁ་ལུ་ རླུང་མ་འཕུཝ་དང་ ཁ་ཐུག་བརྐྱབས་ཏེ་ རྫོང་གཞི་ཆ་མཉམ་མེ་གིས་

བཞེས། སྟབས་ངན་པ་གཅིག་ལུ་ རྫོང་ནང་ལུ་ཆགས་ཏེ་ཡོད་པའི་ སེམས་ཅན་མ་ནོལ་ལྷ་

ཚེ་དབང་རྒྱལ་པོ།
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གི་ གཤོག་སྒྲོ་ལུ་མེ་བཤེད་དེ་ སེམས་ཅན་འདི་ འདྲོག་བྱེལ་འཐབ་སྟེ་ ཕར་ཚུར་བརྐྱབས་

ད་ མེ་ཧེང་བཀལ་རང་འབར་སྦེ་ རྫོང་འདི་ཆ་མཉམ་མེ་གིས་བཟུན་ཏེ་ རྩ་བ་ལས་མེ་གིས་
ཚིག་སྟེ་ཉམས་འགྱོ་འགྱོཝ་ཨིན།

དེ་བསྒང་ཆུ་ཚོད་འབད་བ་ཅིན་ ནུབ་མོ་ཆུ་ཚོད་གཅིག་དེ་ཅིག་ལུ་ཨིན་པས། རྒཔ་ཚེ་བརྟན་
གྱིས་མཐོང་བའི་སྐབས་ལུ་

རྫོང་ཆ་མཉམ་མེ་གིས་བཤེད་དེ་

ཤུགས་སྦེ་འབར་བའི་བསྒང་ཨིན་པས།

རྫོང་གི་ཐོག་གོང་མ་ལུ་མེ་

ཧེ་མ་ཅིག་ལས་མཐོང་བ་ཅིན་

དུམ་གྲ་ཅིག་སྲུང་

སྐྱོབས་འབད་ཚུགས་འོང་ནི་མས། མཐའན་མཇུག་ལུ་ གནས་སྐབས་ག་ཅི་ཡང་མ་མཐོང་

བར་ ལུས་སོང་ནུག་ཟེར་ཨིན་མས། མ་གཞི་དཀོན་གཉེར་ཉཔ་རྩི་གིས་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་
བལྟ་རྟོགས་འབད་བ་ཅིན་

དེ་འཚམས་ཅིག་རང་རྐྱེན་ངན་མ་བྱུངམ་འོང་ནི་ཨིན་མས།

བསྒང་འབྲུ་མཛོདཔ་འདི་ ཀ་ཝང་སངས་རྒྱས་ཨིན།

དེ་

ཞིག་རལ་གྱི་བཟོ་རྣམ།

ངོམས་བརྗིད་ཅན་གྱི་ འབྲུག་རྒྱལ་རྫོང་འདི་ ཞིག་རལ་ཤོར་ཏེ་ ཧ་ལམ་མི་ལོ་བརྒྱ་ཕྲག་
ཕྱེད་ཙམ་སོང་སྟེ་ འདྲེ་གི་གནས་ཁང་བཟུམ་ཆགས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན། ཤིང་ཚང་ནང་ལུ་ རླུང་

མ་འཕུ་གྱང་ངོས་ཀྱི་ རྩིགཔ་ཚུ་ཡང་རྩ་དང་ཤིང་སྐྱེས། རྩིག་པའི་ཐོག་ཚུ་ དམར་ཧྲང་ཧྲང་སྦེ་

ལུས་ཏེ་ འདི་གི་ཐོག་ལས་ བལྟ་བ་ཅིན་མར་སྤ་རོ་གི་ ལུང་གཤོང་ཆ་མཉམ་ མཐོང་གསལ་
ཅན་དང་ ཡར་བལྟ་བ་ཅིན་ ཇོ་མོ་ལྷ་རི་ཡང་མཐོང་ཚུགསཔ་ཨིན་པས། ཞིག་རལ་ཤོར་བའི་
ཁང་མིག་ཚུ་གི་ནང་ལུ་ ད་རེས་ནངས་པར་ཡང་ ཤིང་གི་ཀ་བ་དང་། སྒོ་ཤིང་ལྕམ་ཚུ་ གང་
བས་སྦོམ་པ་ ལྟ་བཤལ་བ་ཚུ་ ཡ་མཚན་ཆེ་བའི་གཞི་སྦེ་མཐོང་ནི་འདུག།

འབྲུག་རྒྱལ་རྫོང་རྙིང་པ་འདི་ དོན་མེད་སྦེ་ལུས་ཏེ་འདུག། ཨཔ་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་ སླབ་དོ་
བཟུམ་འབད་བ་ཅིན་ བྷ་བུ་ཨ་དེ་ཟེར་མི་གིས་ རྫོང་གི་བར་འཁྱམས་དག་པ་ཅིག་ དུས་

ཡུན་ཐུང་ཀུ་ཅིག་ སློབ་གྲྭ་གཞི་བཙུགས་འབདཝ་ཨིན། ཤུལ་ལས་དམག་མི་ཚུ་གི་ རྫོང་

རྙིང་འདི་སྤྲོ་འཁྱམས་འབད་སའི་ ས་གོ་གཅིག་བཟོཝ་ཨིན། ཁོང་ཚུ་གིས་ཡང་ ཤུལ་ལས་
ན་ནི་དང་

ཚ་ནི་ལེ་ཤ་འོང་བ་ལུ་བརྟེན་

བཀོག་བཞགཔ་ཨིན།

ཨཔ་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་

འབད་བ་ཅིན་ བཀའ་ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མ་ཚུ་གིས་ ཁོང་ཚུ་ལུ་ བཀའ་ཆད་འོང་འོངམ་ འོང་ནི་
མས་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་མས།

འབྲུག་གི་ལྡེབས་རིས་བདག་གཉེར།
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དྲི་ལན་མེད་པའི་ལོ་རྒྱུས།

རྒྱལ་རབས་དང་ལོ་རྒྱུས་ལུ་ མཁས་མི་ཚུ་གིས་འབད་བ་ཅིན་ ར་ཁུངས་ཀྱི་ གཞི་རྩ་མེད་
ཟེར་མི་འདི་

ར་ཁུངས་བཀལ་ནི་

མེད་པའི་དོན་མེན།

ར་ཁུངས་བཀལ་མ་ཚུགས་པའི་

གནད་དོན་ཨིན་ཟེར་སླབ་ཨིན། འབྲུག་རྒྱལ་རྫོང་གི་ཐོག་ལུ་ ཞིབ་འཚོལ་དང་ ཉམས་ཞིབ་
འབད་མི་ལུ་ ཁུངས་ལྡན་གྱི་ཡིག་ཆ་ ཐོབ་ནི་མེད་པའི་དཀའ་ངལ་ཡོདཔ་ཨིན། དེ་སྦེ་རྫོང་
ཆེན་གྱི་ ཕྱི་ནང་གཉིས་ཀའི་མི་ཚེའི་ གནས་སྟངས་ཀྱི་སྐོར་ལས་ ག་ཅི་ཡང་མེད་པར་ ཞིག་

རལ་སྦེ་རང་ ལུས་མི་འདི་གིས་ ར་ཁུངས་བཀལ་ནི་གི་རྟགས་མཚན་སྟོནམ་ཨིན་པས། ང་
བཅས་ཀྱི་ཡིག་ཆ་དང་ ནང་རྟེན་རྩ་ཆེ་བ་ ལེ་ཤ་ཅིག་མེ་རྐྱེན་ཤོར་བའི་སྐབས་ མེདཔ་འགྱོཝ་
ཨིནམ་ཏན་ཏན་ཨིན།

རྒྱུ་མཚན་འདི་ལུ་བརྟེན་

དྲི་བ་ལེ་ཤ་ཅིག་ལན་མེད་པར་ལུས་ཡོདཔ་ཨིན་པས།

རྫོང་

བཞེངས་ནི་ལུ་ག་ཅི་རང་འབདཝ་ཨིན་ན་དང། རྫོང་བཞེངས་པའི་ དུས་ཡུན་ ག་དེམ་ཅིག་
འགོར་ཡི་ག། རྫོང་གི་དཔོན་ཆེན་ཚུ་གིས་ལས་འགན་གལ་ཆེན་མཛད་མི་ག་དང་ག་སྨོ? རྫོང་

གི་ལས་དོན་ག་ཅི་རང་སྨོ། དུས་ནམ་ལས་དང་ ཕྱག་ལཱ་ག་དེ་སྦེ་མཛད་ཅི་ག། རྫོང་ནང་ལུ་

དམིགས་སལ་ལཱ་མ་འདྲཝ་ ཉིནམ་གཅིག་གི་ནང་ ག་ཅི་རང་འབད་དགོཔ་ཨིན་ན། མི་ཚུ་
གིས་དྲི་བ་འདི་ཚུ་གི་ ལན་རྐྱབ་དགོཔ་ཅིག་ཨིན།

བསྐྱར་གསོའི་བརྩོན་ཤུགས།

ཉེ་ཆར་རྫོང་འདི་གི་ ཁང་མིག་དག་པ་ཅིག་གི་ནང་ བསྐྱར་གསོ་འབད་དགོ་པའི་སྐོར་ཧ་གོ་སྟེ་
དེ་གི་འཆར་གཞི་

ལམ་སྟོན་དང་འཁྲིལ་

སྤ་རོ་རྫོང་བདག་བགྲེསཔ་

ཤེས་རབ་བསྟན་

འཛིན་གྱིས་སྦེ་ འབྲུག་རྒྱལ་སློབ་གྲྭ་ཆེ་བའི་སློབ་དཔོན་དང་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ བཀའ་རྒྱ་
གནང་བའི་ཡིག་ཡང་

DAP/GA-18199-2000/5285,

ཟླ་༤ པའི་ཚེས་༡ དབྱིན་ལོ་༢༠༠༠ཅན་མ་

ལྟར་ འབྲུག་རྒྱལ་རྫོང་གི་ མཐའ་བསྐོར་ལུ་ འཚེར་མ་ཚུ་ རྫམ་སྟེ་ཧིང་སང་ས་བསལ་
བཅུག་ཞིནམ་ལས་ ཕྱིའི་བལྟ་བཤལ་པ་ཚུ་ སྐྱིད་ཉམས་ཀྱི་ཐོག་ བལྟ་བསྐོར་འགྱོ་བའི་
སྐབས་ རང་བཞིན་མེས་པའི་མི་རྒན་དང་ ཤིང་རིགས་ལུ་ དགའ་མི་ཚུ་གིས་བལྟ་ནི་གི་དོན་

ལུ་ འབྲུག་གི་ཤིང་སྣ་ མ་འདྲ་བའི་རིགས་ཚུ་ བདག་འཛིན་འཐབ་སྟེ་ བཞག་དགོ་པའི་
བཀའ་རྒྱ་གནང་ནུག།

ཚེ་དབང་རྒྱལ་པོ།
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སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ བཀའ་རྒྱ་དང་ལེན་འབད་དེ་ འཆར་གཞི་བཟོ་སྦེ་ རྫོང་གི་མཐའ་བསྐོར་

ལུ་ ཧིང་སང་ས་དང་ རྫོང་གི་མཐའ་བསྐོར་ཏེ་རྐང་ལམ་བདེ་ཏོག་ཏོ་བཟོ། དེ་གི་བརྡ་བྱང་ཚུ་
བྲིས་ཏེ་བཀལ། འདབ་ཆགས་བྱ་རིགས་ཚུ་ སྡོད་སའི་ས་གོ་ཚུ་ཡང་ བཟོ་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན་

པས། འབྲུག་རྒྱལ་གྱི་ རང་བཞིན་གནས་སྟངས་སྡེ་ཚན་གྱི་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་སྟེ་ འབྲུག་
རྒྱལ་རྫོང་ ཡར་རྒྱས་གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་གི་ མ་དངུལ་ཆུང་ཀུ་གཅིག་ཡང་བཟོ།

སྤ་རོ་རྫོང་ཁག་ བདག་སྐྱོང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ འབྲུག་རྒྱལ་རྫོང་གི་དབུ་རྩེ་དང་ ཐོག་བརྩེག་
གཉིས་པའི་ ཁྱིམ་ཐོག་བཀབ་སྟེ་ལེགས་ཤོམ་བཟོ། སྒོ་ཤིང་དང་ལྕམ་ཚུ་ཡང་ གསརཔ་

བཀལ་ཏེ་ ལེགས་བཅོས་འབད། ད་ལྟོ་ཡོད་མི་རྫོང་གི་ མཐའ་བསྐོར་ལུ་ རྡོ་ལེབ་རྐང་ལམ་
འདི་ཡང་ རྟ་ལོག་ལས་ཨིན་མི་ཁག་འབག་རིན་ཆེན་གྱིས་བཟོ།
སྤ་རོ་རྫོང་ཁག་

བདག་སྐྱོང་གི་འཆར་གཞི་ལས་འབད་བ་ཅིན་

རང་ལུགས་འབྲུག་གི་

འཛུལ་སྒོ་དང་ ཆུ་རྫིང་ཚུ་བཟོ་ནི་གི་ ལས་རིམ་ཡོདཔ་ཨིན་མས། མ་དངུལ་གྱིས་ལངས་པ་
ཅིན་ རྡོ་ལེབ་ཀྱི་རྐང་ལམ་ཡོད་སའི་མཐའ་བསྐོར་ལུ་ ལྕགས་རི་བརྐྱབ་ནི་གི་ འཆར་གཞི་

ཡང་ཡོདཔ་ཨིན་མས། དྲགོས་རྫོང་བདག་ འཇིགས་མེད་བཟང་པོ་གིས་ འབད་བ་ཅིན་མ་

འོངས་པ་ལུ་ འབྲུག་རྒྱལ་རྫོང་འདི་ ཧེ་མ་ག་ཨིན་མི་ ཅོག་འཐདཔ་སྦེ་ ཉམས་གསོ་ཞུ་
བའི་ འཆར་སྣང་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

རྒྱལ་རབས་ཅན་གྱི་ངོ་རྟགས།
ཧེ་མ་དང་ཕུ་གི་

ཞིག་རལ་སྦེ་ལུས་མི་ཚུ་ལུ་

རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་པའི་ངོ་རྟགས་ཚུ་

དཔེ་བཟུམ་སྦེ་ཞུ་བ་ཅིན་

རྐྱེན་ངན་མ་འདྲཝ་ཚུ་གིས་འཇིག་སྟེ་

ང་བཅས་རའི་

ཁང་རུལ་དང་ཞིག་

རལ་སྦེ་ སེམས་ཡང་སྐྱོ་སི་སི་སྦེ་ ལུས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན། སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་མི་གཅིག་དང་། རྒྱལ་
ཁབ་ཀྱི་མི་གཅིག་ ཨིན་པ་ལུ་བརྟེན་ནས་ ང་བཅས་ཚུ་གིས་ དང་ཕུ་གི་དངོས་སྤྱད་ཚུ་དང་

བསམ་ཚུལ་སྔོན་གྱི་ ཕ་མ་བཟང་པོ་ཚུ་ལས་ ཐོབ་ཐོབ་ཨིན་མི་འདི་ གཅེས་ནོར་སྦེ་བདག་

འཛིན་དང་ ཆེ་བསྟོད་ཚུ་འབདཝ་ཨིན། ཁོང་ཚུ་ལུ་ཡོད་མི་ ཆ་མཉམ་མ་འོངས་བུ་བརྒྱུད་ཚུ་
གི་ ཞི་བདེ་དང་ སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་དོན་ལུ་དམིགས་ཏེ་ ང་བཅས་ཀྱི་ལག་པར་རྩིས་སྤྲོད་ཡོདཔ་
ཨིན། སྔར་སྲོལ་བཟང་པོ་ཚུ་ ང་བཅས་ལུ་སྤྲོད་པའི་ རྒྱུ་མཚན་གཙོ་བོ་འདི་རང་ ང་བཅས་

ཀྱིས་ རྩིས་མཐོང་དང་ཆ་བཞག་སྦེ་ ང་བཅས་ཀྱིས་ འབད་རུང་འདི་ཚུ་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་

བདག་འཛིན་འཐབ་སྟེ་ ང་བཅས་རའི་བུ་ཚུ་ལུ་རྩིས་སྤྲོད། བུ་ཚུ་ཚུ་གིས་ ཁོང་གི་བུ་ཚུ་གི་

འབྲུག་གི་ལྡེབས་རིས་བདག་གཉེར།

བར་ལུ་ རྩིས་སྤྲོད་འབད་ནི་གི་དགོས་པ་ཨིན།
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ང་བཅས་ཚུ་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་པའི་ངོ་རྟགས་བཟུམ་གཅིག་ལུ་

ཆ་བཞག་པའི་སྐད་ཅན་མིང་ཅན་

འདི་ མཐའ་མཇུག་ལུ་སོལ་ཕུང་དང་ དུག་པ་གི་ངོ་བོ་ལུ་གྱུར་བཅུག་མི་འདི་ བློ་ཕམ་དང་

རྐྱེན་ངན་གྱི་གཞི་གཅིག་ཨིན་མས། དེ་བས་ཀྱང་ཐབས་སྐྱོ་བ་གཅིག་ལུ་མཐོང་མི་འདི་ ཞིག་

རལ་ལུ་ཡ་མཚན་སྐྱེས་ཏེ་ ང་བཅས་ར་ལྟད་མོ་ལྟ་སྟེ་ སྡོད་མི་འདི་ཨིན་མས། ང་བཅས་ཀྱི་
བལྟ་བཤལ་པ་ཚུ་ཡང་ ཞིག་རལ་ཤོར་བའི་ཐོག་གི་ རྩེ་མོའི་བར་དུ་ འཁྱིད་སོང་སྟེ་ ངོ་
མཚར་དང་ མཛེས་ཚུལ་ལུ་བལྟ་སྟེ་སྡོད་མི་འདི་

Buckly(2003)

གྱིས་ སླབ་དོ་བཟུམ་སྦེ་ ཞིག་

རལ་ཤོར་བའི་ གདོང་ཁ་ལུ་ དཔའ་ཁིག་ཁི་སྦེ་སྡོད་དེ་ པར་བཏབ་ནི་ལ་སོགས་པ་འབད་མི་
འདི་གིས་ ང་བཅས་ཚུ་མནོ་མེད་ སེམས་མེད་བཟུམ་གཅིག་ལུ་འགྱུརཝ་ཨིན་ཟེར་སླབ་ཨིན་
མས།

དགོས་ངེས་ཀྱི་བསམ་འཆར།

ལཱ་འགོ་བཙུགས་པར་བཅས་པ་ལུ་འགོ་དང་པ་རང་ སྤ་རོ་རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་དང་ འབྲུག་
རྒྱལ་སློབ་གྲྭ་ཆེ་བའི་

ལས་དོན་གྱི་འཆར་གཞི་བཟོ་དངོས་བཟུམ་སྦེ་

འཆར་གཞི་འདི་ཚུ་

དོན་དངོས་སུ་སྦེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་མཛད་དགོཔ་འདུག།
གཉིས་པ་ལུ་སོངམ་ད་

ཞིག་རལ་གྱི་ས་གནས་

མཁས་མཆོག་གཞུང་གིས་
འབད་དགོཔ་འདུག།

འདི་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་

བསྐོ་བཞག་མཛད་མི་འདི་ཚུ་གིས་

ང་བཅས་ཆ་ཁྱབ་

ཉམས་མྱོང་ཅན་

ཉམས་ཞིབ་མཐིལ་ཕྱིན་

ལཱ་ལེ་ཤ་འབད་དགོཔ་འདུག།

ད་རུང་ར་ལེ་ཤ་

འབད་བ་ཅིན་ ལེགས་ཤོམ་ཨིན། ག་ཅི་ཟེར་བ་ཅིན་ འདི་ཚུ་ང་བཅས་རའི་ སྔར་སྲོལ་

བཟང་པོ་ཅིག་ཨིན་མས། ང་བཅས་རའི་འདས་པའི་ དྲན་རྟེན་ཚུ་གི་སྐོར་ལུ་ ཕན་ཐོགས་ཀྱི་
རིག་པ་གསརཔ་ལེ་ཤ་དགོཔ་འདུག། རང་བཞིན་དང་ ལམ་སྲོལ་ལ་སོགས་པ་ ག་ཅི་གི་

ཐད་ལས་འབད་རུང་ ངེས་པར་དུ་ལཱ་འགན་ མ་ནོར་བ་འབད་ནི་གཅིག་འདི་ སྔོན་དང་ཕུ་ཕ་
མ་བཟང་པོ་ཚུ་གིས་

ལོ་དང་ཟླཝ་སྦེ་

དཔལ་དང་ལྡན་པ་འབྲུག་རྒྱལ་རྫོང་

བརྩོན་ཤུགས་སྦོམ་བསྐྱེད་དེ་

བཟུམ་གཅིག་ལུ་ཆ་བཞག་པ་ཅིན་

བཟོ་བཞག་པའི་

རྫོང་འདི་དཔལ་

བརྗིད་དང་ ལྡན་པ་སྔར་ག་ཨིན་མི་བཟུམ་སྦེ་རང་ ཉམས་བཅོས་འབད་དགོཔ་འདི་ གནམ་

མེད་ས་མེད་ཁག་ཆེ་ཤོས་ཅིག་མཐོང་ཨིན་མས། དེ་སྦེ་འབད་བ་ཅིན་ ང་བཅས་ར་ཆ་མཉམ་

ཚེ་དབང་རྒྱལ་པོ།
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དཔའ་ཉམས་ཀྱི་ སྒོ་ལས་བརྩོན་ཤུགས་བསྐྱེད་འོས་པའི་ རྒྱུ་མཚན་ཡོདཔ་མ་གཏོགས་ བློ་

སྟོབས་ཞུམ་ནི་དང་ ཡིད་སེམས་སྐྱོ་དགོ་པའི་རྒྱུ་མཚན་ག་ཅི་ཡང་མེདཔ་ཨིན། འབྲུག་རྒྱལ་
རྫོང་འདི་ ཉམས་བཅོས་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་འབད་བ་ཅིན་ དེ་གིས་སྦེ་ གཞུང་ལུ་ཕྱག་ཕྱིད་ཞུཝ་

ཟེར་རུང་དེ་རང་ཨིན། དེ་གིས་མ་ཚད་ ང་བཅས་རའི་ སྔོན་དང་ཕུའི་ རྒྱལ་རབས་ལོ་རྒྱུས་
ཚུ་ལུ་ ཕན་ཐོགས་སྦོམ་འབྱུང་ནི་ཨིན་པས།

མཇུག་དོན།

གོང་བཀོད་ཀྱི་ ཉམས་ཞིབ་ཀྱི་སློབ་སྦྱོང་འདི་ ཡིག་ཆ་བརླག་སྟོར་ཤོར་བ་དང་། ལོ་རྒྱུས་ཚུ་
སྦས་པའི་ཐང་ཆེན་གྱི་

ངོས་ལུ་རི་མོའི་རྟགས་མཚན་ཙམ་ཅིག་ལས་མེདཔ་ཨིན།

གཏིང་

ཟབ་ཀྱི་ཞིབ་འཚོལ་དང་། རྒྱ་ཆེ་བའི་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་ བྲིས་བ་ཅིན་ གནས་ཚུལ་གྱི་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་
ར་མ་ཡལ་གོང་ལས་དང་། ལྷག་པར་དུ་ ལོ་རྒྱུས་ཅན་གྱི་ མི་ཚུ་གི་རྒྱུད་ལུ་ཡོད་མི་ཚུ་ བསྡུ་
ལེན་ལེགས་པར་འབད་དེ་ འབྲི་དགོཔ་ཅིག་འདུག ང་བཅས་རའི་ སྔོན་གྱི་རྒྱལ་རབས་དང་

ལོ་རྒྱུས་གལ་ཆེན་ཅིག་ ཨིན་པ་ལུ་བརྟེན་ནས་ རྫོང་གི་ལོ་རྒྱུས་ སྣ་ཚོགས་ཡོད་མི་ཚུ་ ཆ་

མཉམ་འཐོབ་ནི་ལུ་ བརྩོན་ཤུགས་སྦོམ་བསྐྱེད་དེ་ འབད་དགོཔ་འདི་ གནམ་མེད་ས་མེད་
ཁག་ཆེ་དྲགས་མཐོངམ་ཨིན་པས་ ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན་ལགས།།
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མགར་ས་བཀྲིས་མཐོང་སྨོན་རྫོང་།
གངས་རི་སྲུང་བའི་རྫོང་།

རྒྱ་གར་རྡོ་རྗེ།
བཀའ་དྲིན་དགའ་ཚོར།

དང་པ་ར་ སྤ་རོ་རྒྱལ་ཡོངས་རྣམ་སྲས་བང་མཛོད་དང་ ཐིམ་ཕུ་རྒྱལ་ཡོངས་སྲོལ་འཛིན་ལྷན་
ཁག་ལུ་

མགར་ས་གི་སྐོར་ལས་

གནང་མི་འདི་ལུ་

ཞིབ་འཚོལ་དང་རྩོམ་སྒྲིག་གི་གོ་སྐབས་

བཀའ་དྲིན་ཤིན་ཏུ་ནས་བསམ་བཞིན་ཡོད།

འདི་བཟུམ་

དེ་བསྒང་གི་རྫོང་བདག་

དྲགོས་སངས་རྒྱས་རྡོ་རྗེ་དང་ བླམ་གནས་བརྟན་ཨོ་རྒྱན་རྡོ་རྗེ་ ཤེས་རིག་འགོ་དཔོན་ཉི་མ་
རྒྱལ་མཚན་ཚུ་གིས་ ང་ལུ་གྲོགས་རམ་ག་དེ་དྲག་དྲག་མཛད་གནངམ་ལས་ བརྟེན་ ང་རའི་
བསམ་པའི་དོན་ཚུ་ སྒྲུབ་ཚུགསཔ་ལས་ ཁོང་ཚུ་ལུ་ཡང་བཀའ་དྲིན་དགའ་ཚོར་ཞུཝ་ཨིན།

སྔོན་བརྗོད།

མགར་ས་འདི་ས་ཁ་མཐོ་ས་ཅིག་ལུ་ཆགས་ཏེ་ཡོད་མི་

གཙུག་ལག་ཁང་འདི་གི་མིང་ཨིན་

རུང་ ད་རེས་ནངས་པ་ འདི་གི་ཆ་འོག་ལུ་ཚུད་མིའི་གཡུས་ཚན་སྤྱི་རུབ་ཀྱི་མིང་ཡང་མགར་
ས་རྫོང་ཁག་ཟེར་སླབ་ཨིན་མས།

མགར་ས་བཀྲིས་མཐོང་སྨོན་རྫོང་འདི་རྫོང་ཁག་འདི་གི་

བདག་སྐྱོང་གི་ལྟེ་བ་ཨིན་མས། རྫོང་ཁག་འདིའི་ཆ་འདུས་ལུ་ དགོན་ཁ་སྟོད་དང་ཁ་སྨད་ དེ་
ལས་ལའི་རྒྱབ་ལས་བྱང་ཕྱོགས་ལུ་ལ་ཡགཔ་དང་

ཤར་ཕྱོགས་ལུ་ལུག་ནང་ན་ཚུདཔ་ཨིན་

མས། དབྱིན་ལོ་ ༢༠༠༣ ཚུན་ཚོད་སྣུམ་འཁོར་ལམ་འདི་ཁ་སྨད་གྱེན་གྱི་སྦོ་ལོགས་ཁར་

ལྷོད་དེ་ཡོད་རུང་ས་འདི་ཁར་ལས་ ཚ་ཆུ་ལྷོད་ལྷོད་ལུ་ཚུ་ཚོད་ ༢ འགོརཝ་ཨིན་མས། ང་
ཡང་དགོན་དྭངམ་སྦྱི་ལས་འགྱོ་བའི་ཚེ་

ལ་ཡགཔ་ཚུ་དང་ཅིག་ཁར་ཁྱལ་རྟ་གྱལ་བཙར་ཏེ་

འགྱོ་ནི་གི་གོ་སྐབས་ཐོབ་ཅི། ལ་ཡག་པའི་མི་ཚུ་སྤུང་ན་ཁ་དང་ཐིམ་ཕུག་ ས་གནས་སོ་སོ་
ལས་རང་ལུ་མཁོ་བ་འཚོ་བའི་དོན་ལུ་

གཉེར་ཚང་

ཆུམ་དང་ཚྭ་འདི་ཚུ་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་

འབག་འགྱོཝ་ཨིན་མས། རྟ་ལམ་ཡང་སྦོམ་མེད་པའི་ཁར་ བྱག་ལམ་མང་སུ་ཡོད་ནི་དེ་གིས་
ཁོང་ཡང་རྟ་ཚུ་སེམས་མ་ཡེངས་པར་ཤར་ར་འགྱོ་ནིའི་དོན་ལུ་

བྱི་སི་དང་སྐད་རྐྱབ་རྐྱབ་ས་

རྒྱ་གར་རྡོ་རྗེ།
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རང་འགྱོ་དགོསཔ་ཨིན་མས། མི་ཚུ་གི་རྒྱབ་ཁར་ག་ཅི་ཡང་འབག་ནི་མེད་རུང་ རྟའི་ཁྱལ་ཚུ་
བདག་འཛིན་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ཡར་ཧེན་འགྱོཔ་གི་རྩ་བ་དང་ མ་མཇུག་གི་བར་ནང་སེམས་
རྩེ་གཅིག་ཏུ་བཀལཝ་བཀལ་ས་ར་འགྱོ་དགོ་པས། དེ་སྦེ་ དྲན་པ་བཏོན་པའི་བར་ན་ཡང་
དེ་ཚེ་རྟ་གཉིས་འབྱོག་སྟེ་འགྱོཝ་ད་ཁུར་ཆ་གི་སྦེ་

རྟ་དྲེལ་གཅིག་ལམ་འོག་ལས་མར་བུད་

སོངམ་ཨིན། ལམ་འོག་གི་ཧིག་རྩ་དང་ཚལ་མ་ཚུ་གིས་ བཀག་མ་ཚུགས་པ་ཅིན་དྲེལ་དེ་

བྱག་གུ་ལས་མར་བུད་སོང་ནིའི་ཉེན་ཁ་འདུག། དཀོན་མཆོག་གི་ཐུགས་རྗེ་ལས་ ལམ་འོག་

དང་བྱག་གི་བར་ན་ལས་རྟ་དྲེལ་འདི་ཡང་ལོག་སྟེ་ལམ་ཁར་བཏོན་ཚུགས་ཅི། ལ་ཡགཔ་ཚུ་
ལུ་ འདི་བཟུམ་མའི་གློ་བུར་གྱི་རྐྱེན་ངན་འདི་ གྱངས་ཁ་ཡང་མེད་པའི་ཁར་ རེ་ཚེ་སྐབས་རྟ་
དང་ཁུར་ཆ་ཚུ་

ག་ནི་ཡང་ཐོབ་མ་ཚུགསཔ་ཡང་འབད་ནི་ཡོད་ཟེར་སླབ་ཨིན་མས།

རྩོམ་འདི་མགར་ས་རྫོང་གི་སྐོར་ལས་ཨིན་རུང་

འབྲི་

རྫོང་ཆགས་སའི་ས་གནས་ཀྱི་སྐོར་ལས་

བཤད་ནི་འདི་ཁག་ཆེཝ་ལས་ ས་གནས་ཀྱི་སྐོར་ལས་ཡང་ ཨ་ཙི་ཅིག་འབྲི་ནི་ཨིན།

རྫོང་གི་སའི་དབྱིབས་ལམ།

སྣུམ་འཁོར་ནང་ལས་ཐོནམ་ད་ རང་ལུ་མཁོ་བའི་ཅ་ལ་ཚུ རང་གི་རྒྱབ་ཁར་འབག་དགོཔ་
དང་

ཡང་ན་རྟ་ལུ་བཀལ་རུང་སྟབས་བདེ་ཏོག་ཏོ་འདུག

ངེ་གི་ཁུར་ཆ་ཚུ་ཡང་

རྟ་དྲེལ་

གཅིག་གུ་བཀལ་ཏེ་གསེབ་ལམ་གཅིག་ བདའ་སྟེ་འགྱོཝ་ད་ སྔོན་མ་གི་རྟ་ལམ་སྦོམ་འདི་
ཁར་ལྷོད་ཅིག

ཆུའི་ཟམ་སྦོམ་གཅིག་བརྒལ་བའི་ཤུལ་ལས་དགོན་གྱི་

ཁ་སྨད་གྱེན་ལས་

ཡར་འགྱོཝ་ཨིན། གནམ་སེར་ཁའི་ དུས་ཚོད་འབད་རུང་ ལམ་གྱི་གཡས་དང་གཡོན་ལུ་
ཤིང་ཚུ་མེད་པ་ཅིན་ཉིན་དྲོད་ཀྱིས་

ལམ་འགྱོ་ནི་ལུ་དཀའ་ངལ་སྦོམ་རང་འོང་ནི་ཨིན་མས།

གྱེན་འཛེགས་ཏེ་ཆུ་ཚོད་ ༡ གི་ཤུལ་ལས་དྭངམ་སྦྱི་མི་སྡེ་སློབ་གྲྭ་ནང་ལས་ལྟོ་ཚང་ ༢ ངེའི་
གདོང་སྐོར་འཕྱད་པར་འོང་སྡོད་ནུག འདི་ཁར་ལས་དོ་རུང་ཆུ་ཚོད་ ༡ ཡར་འགྱོཝ་ད་དགོན་
དྭངམ་སྦྱི་གི་གཡུས་སྐྱིད་པའི་ཉམས་ཆགས་ཆགསཔ་འདི་ནང་ལྷོད་ཅི།

ནུབ་ཀྱི་རིའི་རྒྱབ་

ཉིམ་འཛུལ་བའི་རླུང་མ་འཁོལ་སིལ་སི་ འཕུར་ཏེ་ལམ་འགྲུལ་པ་ཚུ་ཡང་ ཡང་ན་ མེའི་སྦོ་

ལོགས་ཁར་སྦྱར་ནི་དང་ ཡང་ན་ གོ་ལ་ཧེང་བཀལ་གྱོན་དགོཔ་བྱུངམ་མས། ང་ཡང་མི་སྡེ་
སློབ་གྲྭ་ནང་ལུ་སློབ་དཔོན་གོངམ་གི་ཁྱིམ་ནང་སྡོད་དེ་

རྐངམ་དང་སྤྱི་སྨད་ཚུ་ལམ་འགྲུལ་

གྱིས་འབད་ ན་ཟུག་བརྐྱབས་རུང་དགའ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་སྡོད་ནི་ཐོབ་ཅི།

མགར་ས་བཀྲིས་མཐོང་སྨོན་རྫོང་།
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འདི་གི་དྲོ་པ་ཆུ་ཚོད་ ༨ ལུ་སི་སི་ཤིང་གི་སྦུག་ལས་ཕར་ག་ཏེ་ལྟ་རུང་ ཨོ་ལ་ཚལ་གྱིས་གང་

ཡོད་པའི་ལམ་བདའ་སྟེ་ ལ་ཡག་པའི་རྟ་དང་གཅིག་ཁར་འགྱོཝ་ད་རྟའི་ཕྱེན་དྲི་དང་ ཨ་དྲི་
ཚུ་མནམ་པའི་སྐབས་ ཧེ་མར་ རང་ཡང་ ན་གཞོན་སྦེ་གཡུས་ཁ་སྡོད་པའི་བསྒང་གི་དཔྱད་
རིག་ཡང་ལྷང་ལྷང་སྦེ་འོངམ་ཨིན་མས། དྭངམ་སྦྱི་ལས་ཆུ་ཚོད་ ༡ གི་ས་ཁར་རྒྱ་ཟ་ཆུ་གི་

ཟམ་འདི་ཆུང་ཀུ་ཅིག་ལས་མེད་རུང་ ཆུ་དང་ཟམ་གྱི་བར་ན་ཁྱིམ་ཐོག་ཚད་ ༤ དེམ་ཅིག་
འདུག། ད་རེས་ནངས་པ་ ལྕགས་ཟམ་སྦེ་རྐྱབ་སྟེ་ཡོད་རུང་ དང་ཕུ་ཤིང་གི་ཟམ་རྐྱབ་པའི་

སྐབས་ དཀའཝ་ག་དེམ་ཅིག་སྤྱད་ནུག་ག་ འདི་གི་ཕོ་ཚོད་རང་གིས་ཡང་ ཧ་ལམ་ཅིག་ཧ་
གོ་ཚུགས་པས།

འདི་ཁ་ལས་ཡར་ གྱེན་ཧ་ལམ་ཅིག་འཛེགས་འགྱོཝ་ད་ གེ་ཟ་སྤང་ནང་ལྷོད་ཚེ་ ཡར་གྱི་

རིའི་སྐེད་པ་ལུ་མགར་ས་བཀྲིས་མཐོང་སྨོན་རྫོང་ཡང་མཇལ་ཚུགསཔ་མ་ཚད་ སྤང་འདི་ནང་

ཉིན་དྲོད་དང་ལྡན་པ་ལུ རྟ་ནོར་འཁྱམས་ས་རྩྭ་ཆུ་དགའ་བ་ལུ་ ཉི་མའི་ལྟོ་ཟ་ས་ཡང་ ག་ཅི་
དེ་དགའ་ཏོག་ཏོ་འདུག།

གེ་ཟ་སྤང་ལས་འགྱོཝ་དང་ཁ་ཡརའཛེགས་ནི་མེན་པར་ལམ་

སྦོམ་སྦེ་ནགས་ཚལ་གྱི་སྦུག་ལས་ཕར་

བསིལ་ཏོང་ཏོ་སྦེ་ཁ་མར་མར་འབབ་སྟེ་འགྱོཝ་ད་

མགར་ས་རྫོང་འདི་ ཡར་གྱི་སྤོག་ཏོ་ཅིག་ཁར་མཇལ་ས་ལུ་ དམ་ཅན་སྒོ་མོ་ལུ་དར་ཕུལ་ས་
ཟེར་འདུག

འདི་ཁར་ལྷོདཔ་ད་ དམ་ཅན་སྒོ་མོ་ལུ་ ཆང་ཕུད་ཕུལ་ཏེ་འགྱོཝ་ཨིན་མས།

འདི་ཁར་སྔོན་མ་རྒྱལ་སྲས་བསྟན་འཛིན་རབ་རྒྱས་ མགར་ས་ལུ་འབྱོནམ་ད་ མགར་ས་གི་
ཆོས་སྐྱོང་དམ་ཅན་སྒོ་མོ་གིས་

འདི་ཁར་ཕྱག་དབང་ལུ་འཐོན་ཞིན་ན་

དར་ཕུལ་ཏེ་རྒྱལ་

སྲས་ཁོ་ར་དར་གུ་སྦེ་

གདན་འདྲེན་ཞུ་སྟེ་ཕྲང་ཕྲང་མགར་ས་རྫོང་ནང་ཞུ་བའི་ལོ་རྒྱུས་ཡང་

འབབས་ཏེ་འགྱོཝ་ད་

གཟར་ཆུ་གུ་ལས་ཟམ་དཀྱུས་རིང་བ་ལུ་མཐོ་བ་ལུ་འབད་མི་འདི་

འདུག

༼དགེ་སློང་འཇམ་དཔལ་རྒྱ་མཚོ་གི་བྲིས་མི་རྣམ་ཐར༽

འདི་ཁར་ལས་མར་

བརྒལ་ཏེ་ ཆུ་ཕར་ཁར་ལྷོདཔ་ད་ ཡར་གྱི་རྫོང་ནང་འགྱོ་ས་དང་ ཚ་ཆུ་འགྱོ་ས་ལམ་སོ་སོ་སྦེ་
འདུག། ཚ་ཆུ་སྒང་ལུ་རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གི་བཀའ་དྲིན་ལས་ མགྱོན་ཁྱིམ་གཅིག་ནང་སྡོད་
ནི་ཐོབ་ཅི།

ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་གིས་

བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་ཚ་ཆུ་འདི་གི་ནང་ན་

འཛུལ་བ་ཙམ་གྱིས་ རང་གི་ཤ་ཁྲག་ཕུང་པོ་འདི་ ལམ་འགྱོ་སྟེ་འུ་སྡུག་སྡུགཔ་དང་ རྐང་
ལག་ན་མི་ཚུ་ཡང་དྲག་སྟེ་བདེ་བ་ཐོབ་ནི་འདུག་ དེ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ འབྲུག་གི་མིསེར་

རྒྱ་གར་རྡོ་རྗེ།
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ཚུ་ ས་གནས་ག་ཏེ་ལས་ཡང་ འདི་ཁར་ལྷོད་ནིའི་དཀའ་ཐུབ་ཡོད་རུང་ རྩ་འགེངས་ཏེ་ར་
འོང་མི་འདི་ཚ་ཆུ་འདི་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན་མས།

མགར་ས་རྫོང་ཆགས་སའི་དབྱིབས།

མགར་ས་རྫོང་ཁག་འདི་རི་དང་བྲག་གི་བཅད་པའི་ ལུང་ཕྱོགས་གཅིག་ཨིན་མས། འདི་ཡང་

བྱང་ཝ་སྐྱེལ་ལ་ལས་ ལྷོ་མགོན་ཤར་རི་ཚུན་ཚོད་ ཤར་ལུག་ནག་ནང་ལས་ནུབ་གངས་བུམ་
ཚུན་ཚོད་མགར་ས་རྫོང་ཁག་གི་ཆ་འདུས་ལུ་ཚུདཔ་ཨིན་མས།

མཐའི་རྒྱ་མཚོའི་ཁ་ལས་མི་

ཊར ༤,༢༠༠ གི་ཚད་ལུ་ཆགས་ཡོད་མི་ ལ་ཡག་གི་གཡུས་འདི་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་གྲོང་
ཡུལ་ཁ་མཐོ ་ཤོས་ཅིག་སྦེ་བརྩིཝ་ཨིན་མས།

འདུས་ལུ་སྦེ་ཕར་ཚུར་འགྱོཝ་དང་

ལུག་ནག་ན་གི་མི་ཚུ་ཡང་

མགར་སའི་ཆ་

རྟ་ལམ་མ་ཐལ་བའི་ལ་བརྒལ་དགོསཔ་ཨིན་མས།

མགར་ས་རྫོང་གི་ལྷོ་ཁ་ཐུག་ལུ་ ས་ཁ་མཐོ་བའི་སྟབས་ཀྱིས་ཚལ་ལུ་དང་གུན་ཆ་ཡང་སྐྱེས་མ་
ཚུགས་པས།

མགར་ས་རྫོང་འདི་ ལ་ཡག་ལས་འབབས་མི་ མོ་ཆུ་གི་གཡས་ཁ་ཐུག་

དང་ གངས་བུམ་ལས་འབབས་མི་ གཟར་ཆུ་གི་གཡོན་ཁ་ཐུག་དཀར་ཞིང་དང་ ཁྱིམ་ཐར་
ཐོར་རེ་འབད་ཚེ་རིང་མོ་གང་ཟུར་དང་ འདྲ་བའི་ལུངམ་འདི་ནང་ཡར་ཕུ་ལུ་བཅར་སུ་གཅིག་

ཁར་ སྔོན་མ་འགྲོ་མགོན་གཙང་པ་རྒྱ་རས་ཀྱི་སློབ་མ་ གྲུབ་ཐོབ་གཏེར་ཁུངས་པའི་སྒྲུབ་པ་
གནང་ས་བྱག་ཕུགགི་རྩེ་མོ་ལུ་ཆགས་ཆགསཔ་ཨིན་མས།
སྒོ་གངས་ཟེར་རི་སྤུན་གསུམ་སྒྲིག་སྟེ་འདུག།

རྫོང་གི་རྒྱབ་ལུ་ལྟཝ་ད་ ནམ་

འདི་འཇམ་དབྱངས་ཕྱག་རྡོར་དང་སྤྱན་རས་

གཟིགས་ཨིན་ཟེར་ རི་གསུམ་དགོནམ་ཟེར་ཞུཝ་ཨིན་མས།
གཡུས་ཀྱི་མཇུག་ལུ་ལྟཝ་ད་

མགར་སའི་ཚ་ཆུ་མཐོངམ་ཨིན་མས།

བལྟཝ་ད་གངས་བུམ་ཟེར་མི་འདི་ཁར་

རྫོང་གི་གཡས་ལུ་

ན་ཧིང་གི་ཁཝ་ཡང་མ་བཞུ་བར་དུང་དཀར་བཟུམ་

སྦེ་མཐོང་ནི་འདུག། རྫོང་གི་གཡོན་ཁ་ཐུག་ལས་ ལ་ཡག་ལུ་འགྱོ་སའི་ལམ་དང་འདིའི་རྒྱབ་
ལས་མཚོ་བར་གསུམ་གྱི་རི་འདི་སྟར་ཤིང་དང་ཐ་ཤིངགི་སྤུར་ཏེ་ཡོད་རུང་ཆརཔ་དང་རླུང་གི་
ནུས་ཤུགས་ཀྱིས་སྦེ་ བྱག་ཡང་གཏོར་མའི་བཟོ་རྣམ་བཟུམ་སྦེ་

ལེ་ཤ་ར་ མཐོང་ཚུགས་པས། དབྱིན་ལོ་ ༢༠༠༣ ལུ་འབྲུག་གི་གནམ་གྲུ་ནང་ཚར་གཅིག་
ལྟ་བཤལ་ལུ་འགྱོཝ་ད་ མཚོ་བར་གསུམ་གྱི་གངས་རི་འདི་ རི་ཐང་བཟུམ་སྦེ་མཐོངམ་ཨིན།

མགར་ས་རྫོང་གི་ཉེ་འདབས་ལུ་ ཚ་ཆུ་གིས་མ་ཚད་པ་སྨན་ཆུ་ཡང་མང་རབས་ཅིག་ཡོད་པའི་

མགར་ས་བཀྲིས་མཐོང་སྨོན་རྫོང་།
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ལོ་རྒྱུས་འདུག། འདི་ཡང་ སྔོན་མ་གྲུབ་ཐོབ་གཏེར་ཁུངས་པ་བཞུགས་པའི་སྐབས་ ཁོ་ར་
སྨན་ལུ་མཁས་པ་ག་དེ་འབད་ཡོད་རུང་
པར་སྨན་གྱི་སྣོད་ཚུ་

རིགས་བརྒྱུད་དང་ལྡན་པའི་སློབམ་གཅིག་མ་ཐོབ་

ཐུགས་སྨོན་གནང་སྟེ་ཕྱོགས་བཞི་ལུ་གཏོར་བཏང་ནི་འདི་གིས་སྨན་ཆུ་

དང་ཚ་ཚུ་ལེ་ཤ་བྱུང་ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཡང་འདུག
གཏོགས་

འདི་ཚུ་ངག་བརྗོད་འབད་བཤདཔ་མ་

བྱམས་མགོན་ངག་དབང་རྒྱལ་མཚན་གྱི་རྣམ་ཐར་ནང་

གཏེར་ཁུངས་ཁོ་རང་

གྲུབ་ཐོབ་མཁས་མཆོག་གཅིག་ཨིན་པའི་ལོ་རྒྱུས་མ་གཏོགས་ སྨན་ལུ་མཁས་པའི་ལོ་རྒྱུས་
མིན་འདུག

བྱམས་མགོན་ངག་དབང་རྒྱལ་མཚན་༼ད་རེས་སེའུ་ལ་བྱམས་མགོན་ཟེར་ཞུ་

མི་འདི༽ གྲུབ་ཐོབ་གཏེར་ཁུངས་པ་གི་གདུང་བརྒྱུད་ཨིནམ་ལས་༼སངས་རྒྱས་རིན་ཆེན༽
མགར་ས་གི་སའི་ཆགས་ཚུལ་གྱི་སྐོར་ལས་དགེ་སློང་རིན་ཆེན་གྱིས་ དེ་སྦེ་བྲིས་ནུག
མ་ལ་ཡག་འདྲའི་རི་རྫོང།

དགོན་སྨན་རྩེ་གྲུབ་པའི་ཚལ།

ཀའི་ལ་ཤའི་མུ་ཁྱུད་ཀྱིས་སྐོར་

བའི་གྲོང་ཁྱེར་༼p.116༽ག་ཅི་དེ་མཛེས་པའི་ལུང་ཕྱོགས་འདི་ནང་
པའི་སྨན་ཆུ་དང་

ནད་གཞི་ག་ར་ལུ་ཕན་

སྨན་སྔོའི་སྦུག་ལུ་ཆགས་ཡོད་པའི་རྫོང་འདི་གེ་ཟ་སྤང་ལས་བལྟཝ་

ད་ མགར་ས་རྫོང་འདི་ཡང་གངས་རི་གིས་སྐོར་བའི་ཚལ་གཅིག་གི་སྦུག་ལུ་
གཅིག་ས་ཁར་ཆགས་ཡོད་དོ་བཟུམ་

དུང་དཀར་

འདི་ལས་ཞིང་དང་ཁྱིམ་ཚུ་གི་མཐའ་བསྐོར་ཏེ་དགའ་

ཏོག་ཏོ་སྦེ་མཐོང་ནི་འདུག། རྫོང་གི་བྱང་ཁ་ཐུག་ལུ་མདའ་ཚད་ ༤ གི་ས་ཁར་དུས་རབས་
༡༦ པའི་ནང་ངག་དབང་ཆོས་རྒྱལ་གྱི་གཟིམ་ཅུང་ཕུ་ལྷ་ཁང་ཟེར་མི་ཅིག་འདུག། འདི་ཁར་
ཞབས་དྲུང་བྱོན་པའི་སྐབས་

ཡབ་མས་ངག་དབང་ཆོས་རྒྱལ་གྱི་གཟིམ་ཅུང་ནང་མེན་པར་

ད་ལྟོ་ཡོད་པའི་རྫོང་གི་ལྷོ་ནུབ་ཁ་ཐུག་ལུ་འབྲུག་བཀྲ་ཤིས་ཟེར་མིའི་ཁྱིམ་ནང་བཞུགས་དགོ་

མི་དེ་ ག་ཅི་སྦེ་ཨིན་ན་ཧ་གོ་མ་ཚུགས། འདི་གི་སྔོན་མ་ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་དགོན་འོབས་
མཚོ་ལུ་བྱོན་ཏེ་བཞུགས་ནུག

ག་དེ་སྦེ་ཨིན་རུང་མགར་ས་རྫོང་གི་

བཞེངས་ཡོད་པའི་རྟགས་མཚན་ཅིག་བཏོནམ་ཨིན་མས།

ཧེ་མ་ལས་ཕུ་ལྷ་ཁང་

ཕུ་ལྷ་ཁང་ནང་གི་སྐུ་འདི་ཚུ་ཡང་

བྱིན་རླབས་ཆེ་རུང་ བཟོ་སྤུས་ལེགས་ཤོམ་མེད་མི་འདི་ སྔོན་མ་ལས་ཡོད་པའི་རྟགས་ཨིནམ་
དང་།

ནང་ནའི་མཆོད་བཤམ་ཡང་རྣམ་ཐར་སྒོ་གསུམ་བཏོན་ཏེ་ཨིན་མས།

འ དི ་ ཁ ་

གི་མི་ཚུ་གིས་སླབ་མི་ལུ་བལྟ་བ་ཅིན་གཏེར་ཁུངས་པ་འདི་ མགར་བའི་ལཱ་ལུ་ཡང་མཁས་ནི་

འདི་གིས་ ཁོ་བཞུགས་སའི་ས་གནས་ལུ་ མིང་དེ་སྦེ་འབྲི་སྲོལ་ཡར་སོངཔ་ཨིན་མས། འདི་
བཟུམ་གྱི་ལོ་རྒྱུས་འདི་རྩིས་ཁུངས་མེད་མི་འདི་

གཏེར་ཁུངས་པ་ཡོངས་གྲགས་ལུ་

གྲུབ་

རྒྱ་གར་རྡོ་རྗེ།
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ཐོབ་ཨིནམ་མ་གཏོགས་མགར་བ་ལུ་མཁས་པའི་ལོ་རྒྱུས་ག་ཏེ་ཡང་འཐོན་ནི་མིན་འདུག
ས་གནས་ཀྱི་མིང་དང་
འབད་བ་ཅིན་

འདྲ་བའི་ལོ་རྒྱུས་གཉིས་པ་འདི་ འདི་ཁ་གི་མི་ཚུ་ལས་གོ་མི་འདི་

ང་བཅས་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་འདི་སྡེ་སྲིད་ཚུ་གིས་

སྐྱོང་བའི་སྐབས་སྤ་རོ་དཔོན་

སློབ་དང་ ཝང་ཚོ་ཆེན་གྱི་མི་ ཟིང་འཁྲུགས་ལངས་པའི་སྐབས་ མགར་ས་གི་མི་མང་ཤོས་

ཅིག་ བོད་ཁ་ཐུག་འབྱོག་ཡར་སོངཔ་དང་ སྤ་རོ་དང་ཝང་ དགེ་གནས་ཁ་གི་དམག་མི་
སྐྱབས་འཚོལ་མི་ཚུ་ལོག་སྟེ་མ་འགྱོ་བར་ དེ་ཁ་ར་གཞི་བཅའ་སྡོད་དེ་ ཁོང་མགར་བའི་ལཱ་
འབད་མི་འབད་ནི་འདི་གིས་

ས་གནས་ཀྱི་མིང་སྒང་སེལ་ཟེར་མི་ལས་མགར་ས་ཟེར་འགྱུར་

སོངཔ་འོང་ནི་ཨིན་པས་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་མས།

དགོན་མགར་ས།

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་

ས་གནས་མང་ཤོས་མིང་བཏགས་དགོས་པའི་ཁུངས་དང་སྦྲགས་ནི་

གྱིས་གསུངས་མི་ནང་

སྔོན་མ་འབདན་སྒར་ས་ཟེར་འབྲི་སྲོལ་ཡང་ཡོདཔ་མས།

འདུག། མགར་ས་ཡང་འདི་དང་འདྲ་བས། མགར་ས་གི་རབ་སྡེ་བླམ་གནས་བརྟན་ ཨོ་རྒྱན་
སྒར་ས་

ཟེར་མི་འདི་ ལམ་ཡར་མར་འགྱོཝ་ད་ གནས་སྒར་བཅགས་ནི་གི་ས་ལུ་གོཝ་མས། འདི་

ཡང་ཧེ་མ་གྲུབ་ཐོབ་གཏེར་ཁུངས་པ་སྒར་བཅགས་ཏེ་བཞུགས་པའི་མིང་ལུ་གོཝ་སྦེ་གསུངམ་
ཨིན་མས།

དོ་རུང་ཤུལ་ལས་སྒང་སེལ་ཐང་ཟེར་ཡང་

འབྲི་ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་འདུག

༼དྲགོས་སངས་རྒྱས་རྡོ་རྗེ་ ༡༢༢༽ དེ་འབདཝ་ད་སྔོན་མ་ ཞབས་དྲུང་བྱོན་པའི་སྐབས་
ལས་

ས་གི་མིང་མགར་ས་/སྒར་ས་ཟེར་སླབ་ཡོདཔ་ལས་སྡེ་སྲིད་ཀྱི་སྐབས་ལུ་ཐོན་པའི་ལོ་

རྒྱུས་འདི་ལུ་ རྩིས་ཁུངས་འབད་དགོ་མ་བདེ་སི་སི་ཨིན་མས།
བླམ་པདྨ་ལ་

༼༡༩༩༤:༡༡༠༽

གིས་མཛད་པའི་འབྲུག་གི་རྒྱལ་རབས་དང་འཁྲིལཝ་ད་

ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་ས་གནས་འདི་ཁར་བྱོན་པའི་སྐབས་དགེ་ལྡན་ཤིང་

རྟ་པ་གིས་ཟིང་འཁྲུགས་ལང་སྟེ་ ཕམ་ཞིན་ན་ཁོ་རང་བོད་ལུ་བྱོག་འགྱོཝ་ད་འདི་ཁར་ཤིང་རྟ་

པ་ལུ་དགའ་མི་ཚུ་ག་ར་ བླ་མའི་རྟིང་ཤུལ་བོད་ལུ་ཡར་སོངམ་དང་ འདི་ཁ་ས་སྟོང་ཡོདཔ་
ལས་ ཝང་ཚོ་ཆེན་ལས་མི་ཚུ་ གཞི་གསར་ནང་བཙུགས་ཏེ་ འབདཝ་དང་ཁོང་ཚུ་མགར་
བའི་ལཱ་ལུ་མཁས་ནི་འདི་གིས་ གནས་འདི་མགར་བའི་ས་འམ་མགར་ས་ཟེར་སླབ་སྲོལ་དར་

མགར་ས་བཀྲིས་མཐོང་སྨོན་རྫོང་།
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ནུག་ མགར་ས་ལས་དཀོན་མཆོག་རྒྱལ་མཚན་ཟེར་མི་གིས་ སླབ་དོ་བཟུམ་འབད་བ་ཅིན་
མགར་ས་ཁ་སྟོད་པའི་ཁ་སྐད་དང་

ཝང་དགེ་གནས་པ་ཚུ་གི་སླབ་མི་ཁ་སྐད་ཚུ་

ཧ་ལམ་

འདྲ་སུ་ཅིག་འབད་འདུག་ཟེར་ཨིན་མས། དཔེར་ན་ མགར་ས་པ་དང་དགེ་གནསཔ་ཚུ་གིས་
ཁེན་ཇ་ལུ་ཁེན་ཇ་དང་ ཙིཀུ་ལུ་ཙིག་ཟེར་ ཅོག་འཐདཔ་སྦེ་སླབ་འོང་ཟེར་ཨིན་མས།

སྔོན་མ་གི་འབྱུང་རབས།

མགར་ས་རྫོང་འདི་ སའི་དབྱིབས་བདེ་ཏོག་ཏོ་ཅིག་གི་སྦུག་ལས་ བྱག་གཅིག་གི་མགུ་ལུ་
ཆགས་ནུག རྫོང་གི་གཡས་ཁ་ཐུག་ལུ་རོང་ཆུ་གཅིག་ ཡོད་མི་འདི་གིས་ ས་ཚུ་འཕྱག་སྟེ་
འབགཔ་ལས་ ལུང་ཆུང་གི་གཏིང་འདི་ ག་ནི་བ་རིངམོ་སྦེ་ར་ཡར་སོང་ནུག མགར་ས་རྫོང་

འདི་ དགྲ་རྫོང་སྦེ་བཞེངས་བཞེངམ་སྦེ་ནི་འདི་གིས་ ས་ཁོངས་འདི་བཟུམ་ལས་འོས་འབབ་
ཆེཝ་ག་ཏེ་ཡང་མིན་འདུག རྫོང་བཞེངས་སའི་ས་གནས་འདི་ ཧ་ལམ་གཡས་ཧོངས་ལས་
གླིང་བཞི་འགྱོ་སའི་ལམ་༼ད་རེས་མིན་འདུག༽

གཡོན་ཧོངས་ལས་ལ་ཡག་འགྱོ་སའི་

ལམ་དང་ ལྷོ་ཕྱོགས་ཀྱི་ལམ་ཚུ་ག་ར་ གསལ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་མཐོང་ཚུགས་པས། ས་གནས་འདི་

གི་ནང་ གནས་དང་པ་ཆགས་མི་འདི་ གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོ་གཏེར་ཁུངས་པ་ཨིན་པའི་ལོ་རྒྱུས་
སྦེ་ མགར་ས་པ་ཚུ་གིས་བཤདཔ་ཨིན་པས། གཏེར་ཁུངས་པ་འདི་འགྲོ་མགོན་གཙང་པ་རྒྱ་
རས་ཀྱི་སློབ་མ་ཡང་དག་པ་གཅིག་ཨིན་མས།
འདི་

ཁོ་གི་རྩ་བའི་བླ་མ་གིས་

གནོད་འཚུབས་ཆེ་བའི་བདུད་ཀྱི་རྒྱལཔོ་གཅིག་ཨིནམ་ལས་

དམ་ཅན་སྒོ་མོ་

བདུད་འདི་དམ་ལ་

བཏགས་ནིའི་བཀའ་ལུང་འདི་ ཁོ་ལུ་བབས་ཨིནམ་སྦེ་གསུངམ་བཞིན་དུ་ དམ་ལུ་བཏགས་
ཏེ་

དམ་ཅན་སྒོ་མོ་ཡང་དཔལ་འབྲུག་པའི་ཆོས་སྐྱོང་བཀའ་ཐུབ་ཟབ་ཏོག་ཏོ་ཚུ་གི་གྲལ་ལུ་

བཙུགས་གནང་མི་འདི་
བཤད་ནི་འདུག

གྲུབ་ཐོབ་གཏེར་ཁུངས་པའི་བཀའ་དྲིན་ཨིན་ཟེར་བའི་ལོ་རྒྱུས་

༼སངས་རྒྱས་རིན་ཆེན་དང་ཡོན་ཏན་དར་རྒྱས ༢༠༠༡༽

བྱམས་མགོན་ངག་དབང་རྒྱལ་མཚན་གྱི་རྣམ་ཐར་བྲིས་མི་ སངས་རྒྱས་རིན་ཆེན་གྱི་ལོ་རྒྱུས་
ནང་འབད་བ་ཅིན་ དགོན་མགར་ས་གི་མི་ཚུ་གིས་ གྲུབ་ཐོབ་གཏེར་ཁུངས་པ་གདན་འདྲེན་

ཞུ་ཞིན་ན་ དགོན་འོབས་མཚོ་ལུ་ དུས་རབས་ ༡༣ པའི་ནང་ བླ་དྲང་གི་གདན་ས་བཏབ་
ནུག། འདི་ལས་ཁོ་རའི་རྩ་བའི་བླ་མ་གི་གདུང་བརྒྱུད་ཚུ་ གདན་འདྲེན་ཞུ་སྟེ་དགོན་འོབས་
མཚོའི་གདན་ས་འདི་ བདག་འཛིན་གནང་བཅུག་སྟེ་ ཁོ་རང་སླར་བོད་ལུ་དཔལ་དྲིང་ཟེར་

རྒྱ་གར་རྡོ་རྗེ།
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སའི་གནས་ལུ་ སྒྲུབ་པར་གནང་བར་བྱོན་སོང་ནུག གཅིག་ལས་འབདན་ སྒྲུབ་ཁང་དཔལ་
དྲིང་འདི་

ད་རེས་མགར་ས་རྫོང་ཆགས་སའི་སྒྲུབ་ཕུག་འདི་འོང་ཟེར་ཡང་སླབ་ཨིན་མས།

འོབས་མཚོ་བླ་མའི་གཞི་བཙུགས་མ་གནང་པའི་སྔོན་མ་ད་རེས་རྫོང་ཆགས་སའི་ས་གནས་
སྒྲུབ་ཕུ་ཆུང་ཀུ་ཅིག་ཡོད་ས་ཡང་སྒྲུབ་པ་གནང་མིའི་ལོ་རྒྱུས་འདུག

གྲུབ་ཐོབ་གཏེར་ཁུངས་

པ་ཨིནམ་སངས་རྒྱས་རིན་ཆེན་དང་བླམ་པདྨ་ལ་༼༡༩༩༤༽

དང་ཡོན་ཏན་དར་རྒྱས་

པ་འདི་འོབས་མཚོ་ཆོས་གཞི་ ད་རེས་ནངས་པར་ཡོད་པའི་སེའུ་ལ་ སྤྲུལ་སྐུ་གི་ཕ་མས་དང་

༼༢༠༠༡༽ ཚུ་གི་བྱུང་རབས་ནང་ཐོན་ནི་འདུག འོབས་མཚོ་བླ་མའི་གདན་ས་འདི་ གེ་ཟ་

སྤང་ལས་མགར་ས་རྫོང་ཁ་ཐུག་ལུ་འགྱོཝ་ད་ དམ་ཅན་སྒོ་མོ་ལུ་ དར་ཕུལ་སར་མ་ལྷོདཔ་
ཅིག་ཁར་

གཞུང་ལམ་ལྟག་ལུ་ནགས་ཚལ་གྱི་སྦུག་ན་གྱང་ཁོག་སྦེ་འདུག

མི་ཚུ་གི་ངག་

རྒྱུན་ལས་འབད་བ་ཅིན་ དེ་བསྒང་འོབས་མཚོ་ལུ་ལོ་མཆོད་གཏང་བའི་སྐབས་ བྱ་ཨོ་ལ་ཚུ་
གི་གཏོརམ་འབག་སྟེ་ གྲུབ་ཐོབ་གཏེར་ཁུངས་པའི་སྒྲུབ་ཕུག་ནང་སྐྱེལ་ནི་ཡོདཔ་ལས་ འདི་
དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་འོབས་མཚོཔ་ཚུ་གི་སྒྲུབ་ཁང་འདི་
གིས་

འདུག།

ཁོང་རའི་ཕ་མེས་སྒྲུབ་པ་གནང་ནི་དེ་

ཤུལ་ལས་གདན་ས་བཏབ་ནིའི་ལུང་བསྟན་ཡོདཔ་འབད་བཤད་པའི་ལོ་རྒྱུས་སླབ་ནི་

ད་རེས་ནངས་པ་

འོབས་མཚོ་བླ་མའི་གདན་ས་ཤུལ་རང་མེད་མི་འདི་ཡང་

དུས་རབས་

༡༧ པའི་ནང་ སྡེ་སྲིད་དགེ་འདུན་ཆོས་འཕེལ་གྱི་འོབས་མཚོའི་གདན་ས་རྩ་མེད་བཏང་ནིའི་

དོན་ལུ་ མི་གཙོ་ཅན་ཚུ་བཙོན་ནང་བཙུགས་ཞིན་ན་ ཁྱིམ་ཚུ་མེ་བཏང་བའི་ལོ་རྒྱུས་འདུག
འདི་ནང་ཡོད་མི་བཟའ་ཚང་ཚུ་ ཤུལ་ལས་སྤུང་ན་ཁ་ དགོན་ཨ་མོ་རི་མོ་ལུ་སྤོཝ་ཨིན་ཟེར་
ཨིན་མས་༼བླམ་པདྨ་ལ་ ༡༩༩༤༽ སངས་རྒྱས་རིན་ཆེན་གྱི་ལོ་རྒྱུས་ནང་འབད་བ་ཅིན་

འོབས་མཚོ་གི་གདན་ས་འདི་ཕ་ཇོ་འབྲུག་སྒོམ་འབྲུག་ལུ་མ་བྱོན་པའི་སྔོན་མ་ལས་དགོན་སྡེ་

ལུ་འགྱུར་ཏེ་ ལེགས་ཤོམ་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ ད་རེས་ནངས་པ་ནགས་ཚལ་གྱིས་སྤུར་ཏེ་ དེ་
བསྒང་ཆོས་གཞི་གི་གདན་ས་སྦོམ་སྦེ་ ཆགས་ཏེ་ཡོད་པའི་སྣང་བ་རང་ཤར་མི་ཚུགས་པས།
མགར་ས་རྫོང་གི་མིང་ཡང་བཀྲ་ཤིས་མཐོང་སྨོན་རྫོང་ཟེར་ཞུཝ་ཨིན་མས།
པ་ཚུ་གིས་སླབ་དོ་བཟུམ་འབད་བ་ཅིན་

དེ་ཁར་མགར་ས་

སྔོན་མ་ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་

བོད་ལས་འབྱོན་པའི་བསྒང་མགར་སའི་གནས་བདག་ཡང་བོད་ཙཱ་རི་དཀྱིལ་འཁོར་ཐང་ནང་

མགར་ས་བཀྲིས་མཐོང་སྨོན་རྫོང་།

ཚུན་ཚོད་

ཞབས་བསུ་ལུ་ཐོན་ཡོདཔ་སྦེ་བཤདཔ་མས།

དབང་དང་གདམས་ངག་ཚུ་ཞུ་ཞིན་ན་

145

ཁོ་ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་ལས་

ཁོ་གི་མིང་ཡང་བཀྲ་ཤིས་མཐོང་སྨོན་ཨིན་ཟེར་

གནངམ་ལས་ ཤུལ་ལས་དབྱིན་ལོ་ ༡༦༤༨ ལུ་རྫོང་གསརཔ་བཞེངསམ་ད་ རྫོང་གི་མིང་

ཡང་བཀྲ་ཤིས་མཐོང་སྨོན་ཟེར་བཏགས་གནང་གནངམ་ཨིན་མས། འདི་ལས་གནསཔོ་བཀྲ་
ཤིས་མཐོང་སྨོན་ཡང་རྫོང་གི་བདག་འཛིན་པ་སྦེ་བཀོད་གནང་ནུག།

མགར་ས་རྫོང་བཞེངས་པའི་དུས་ཚོད།

རྫོང་ངོ་མ་འདི་ ༡༦༤༨ ལུ་བཞེངས་ཡོད་ཟེར་སླབ་རུང་ཐད་རེག་འབའ་རེག་ལོ་འདི་ནང་ཨིན་
ཟེར་བཀོད་བཞག་བཞགཔ་དང་སླབ་ཚུགས་མི་ག་ཡང་མིན་འདུག
སྡེ་སྲིད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་འདི་ཚུ་ལུ་ཡང་

རྫོང་ཚུ་གི་ལོ་རྒྱུས་དང་

མགར་ས་གི་སྐོར་ལས་གསལ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་མིན་འདུག

མགར་ས་བླམ་ཨོ་རྒྱན་གྱིས་གསུང་མི་ནང་འབད་བ་ཅིན་རྫོང་གི་འབྱུང་རབས་ཁ་གསལ་སྦེ་
ཡོད་རུང་འདི་ཚུ་མེ་རྐྱེན་ཤོ ར་བའི་སྐབས་གཅིག་ཁར་འཚིག་སོང་པའི་དོགས་པ་ཡང་འདུག
མེ་ཡང་ནམ་རང་ཤོརཝ་ཨིན་ན་མ་ཤེས་རུང་མེ་རྐྱེན་ ༢ པ་འདི་ སྤྱི་ལོ་ ༡༢༥༠ ལུ་ཨིན་
པའི་ལོ་རྒྱུས་འདུག

འདི་འབདཝ་ལས་རྫོང་དང་པ་བཞེངས་ནི་འདི་མི་ཚུ་གི་ངག་རྒྱུན་དང་

འཁྲིལ་ཏེ་རང་ཐག་བཅད་དགོཔ་བྱུངམ་ཨིན། སྐྱབས་རྗེ་ཞིང་གཤེགས་ཁྲི་རབས་ ༦༩ པ་
དགེ་འདུན་རིན་ཆེན་གྱི་ལྷོའི་ཆོས་བྱུང་ནང་དེ་སྦེ་གསུང་ནུག་

མགར་ས་གི་བྱང་ཕྱད་ཚུ་ལས་

འགྲན་པར་དཀའ་བའི་དགེ་འདུན་པའི་དམག་འཁྲུགས་ལོང་རུང་ལྷོ་འབྲུག་པའི་དམག་གིས་
རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་སྟེ་ས་གནས་འབྲུག་པའི་ལག་པར་ཚུད་སོང་ནུག་ དེའི་སྐབས་མགར་སའི་རྫོང་
འདི་བཞེངས་ནུག

མགར་ས་རྫོང་བཞེངས་པའི་སྐབས་ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་

དགུང་ལོ་ ༥༤ བཞེས་ནུག འདི་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་མགར་ས་རྫོང་འདི་ ༡༦༤༨ ལུ་རང་

བཞེངས་བཞེངམ་ཨིན་མས། དེ་སྦེ་ཨིན་པའི་བདེན་ཁུངས་ཡང་ སྔོན་མ་ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་
ཆེ་སླར་ཡང་མགར་ས་ལུ་

༡༦༢༩

ལོ་ལུ་བྱོན་པའི་སྐབས་ཁོ་ར་གནས་པོའི་ཁྱིམ་ནང་

བཞུགས་པ་མ་གཏོགས་རྫོང་གི་ལོ་རྒྱུས་མིན་འདུག

འདི་ལུ་ལྟཝ་ད་འདིའི་སྐབས་རྫོང་ཡོད་

ར་མིན་འདུག ༼༢༠༠༡༽ དོ་རུང་བླམ་པདྨ་ལ་གི་ ༼༡༢༢༤༽ མགར་ས་རྫོང་འདི་དར་
དཀར་རྫོང་གི་ཤུལ་ལས་བཞེངས་པའི་ལོ་རྒྱུས་བཤད་ནི་འདུག
དཔོན་གཅིག་ཡང་བཀལ་གནང་ནུག

འདི་ལས་མགར་ས་ལུ་རྫོང་

ཕྱིའི་འབྱུང་རབས་བྲིས་མི་ཧས་རཊ་༼༡༩༨༠༽གི་

རྒྱ་གར་རྡོ་རྗེ།
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ཡང་མགར་ས་རྫོང་འདི་ཞབས་དྲུང་ཁོ་རའི་སྐབས་ལུ་རང་བཞེངས་བཞེངམ་སྦེ་བཀོད་ནུག།

བླམ་པདྨ་ལ་གི་འབྱུང་རབས་ནང་ དོ་རུང་ མེ་བྱ་ལོ་ལུ་བོད་དམག་གིས་ཚར་གཅིག་འབྲུག་
རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཕྱོགས་ག་ཏེ་ལས་ཡང་དམག་རྐྱབ་ནུག
ཁང་གུ་རྡོ་རྐྱབ་པའི་ལོ་རྒྱུས་འདུག
ཕྱོགས་ལུ་

གནངམ་དང་

འདི་བསྒང་མགར་ས་རྫོང་གི་མགོན་

མགར་ས་བླམ་ཨོ་རྒྱན་གྱིས་གསུངམ་ད་

རྫོང་གི་བྱང་

བོད་དམག་གི་སྒར་རྐྱབ་སྟེ་བོདཔ་ཚུ་གི་རྡོ་སྦོམ་སྦེ་སྒྱོགས་རྡོ་ནང་བཙུགས་ཏེ་
མགོན་ཁང་གི་དབུ་རྩེ་གུ་ཕོག་སྟེ་རྐྱེན་རྐྱབ་ལས་

དམ་ཅན་སྒོ་མོ་གིས་

གཟུགས་སྦུལ་དང་མགུ་ཏོ་གཡག་སྦེ་ དབུ་རྩེ་བསྐོར་ཏེ་འཇིགས་སྐྲག་བཏོནམ་དང་ བོད་མི་

ཚུ་རྣམ་རྟོག་ལང་སྟེ་ འབྱོག་སྟེ་ཡར་སོངམ་ཨིནམ་སྦེ་གསུངས་ནུག། ལོ་རྒྱུས་གཅིག་ལས་
འབདན་ བོད་མི་ཚུ་གི་སྒར་ཡང་སེ་ཤིང་གི་བཟོ་བཟོཝ་འབད་ནི་འདི་གིས་ སེ་ཤིང་གི་ཆུ་འདི་
གིས་

གཟུགས་ཁར་རྨ་ ཐོན་ཏེ་གཡའ་ནི་ལ་སོགས་པ་

ལེ་ཤ་ཐོན་ཏེ་དྲག་མ་ཚུགས་པར་

འགྱོ་བའི་ལོ་རྒྱུས་ཡང་འདུག སེ་ཤིང་གི་ཆུ་དང་སྒོ་མོའི་འཇིགས་སྐྲག་གཉིས་ཁ་བསྡོམས་ཏེ་
བོད་དམག་ཕམ་པའི་ལོ་རྒྱུས་འདི་ ངེས་བདེན་རང་འོང་ནི་ཨིན་མས།

རྫོང་གི་བཟོ་བཀོད།

འབྱུང་རབས་མཁས་པ་ཧས་རཊ་༼༡༩༨༠༽ གྱིས་ འབྲུག་གི་རྫོང་གི་སྐོར་ལས་དེ་སྦེ་བྲིས་

ནུག འབྲུག་གི་རྫོང་ཚུ་གི་བཟོ་བཀོད་འདི་ གནམ་མེད་ས་མེད་འཇའ་ཆི་ཆི་སྦེ་ གཞན་དང་
མ་འདྲ་བའི་ཁྱད་ཆོས་ དང་ལྡནམ་སྦེ་འདུག་ཟེར་ཨིན་པས།

རྫོང་བཞེངས་ནི་གི་དོན་ལུ་ ས་དང་རྡོ་ཚུ་སེལ་ཏེ་ ཐང་བཟོ་བཟོཝ་མེན་པར་ སའི་དབྱིབས་
དང་འཁྲིལ་ཏེ་ བཞེངས་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ལྷ་ཁང་དང་གཟིམ་ཅུང་ཚུ་གི་རྩིག་པའི་འགྱམ་ཡང་
བྱག་གི་སྲབ་སྲེབ་ནང་ལས་རྡོ་བཀལ་ཏེ་རྐྱབ་ནུག

དབུས་ཀྱི་དབུ་རྩེ་འདི་སྒྲུབ་ཁང་གུ་ལས་

སྦེ་བཞེངས་ནུག དབུ་རྩེ་འདི་མགོན་ཁང་སྦེ་ཨིན་མས་། སྒྲུབ་ཕུ་གི་གཡོན་ལུ་བཀའ་བརྒྱད་
མའི་ལྷ་ཁང་ནང་ དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་དང་ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ། གུ་རུ་གི་

སྐུ་ཡང་བཞུགས་ནུག ཐོག་གཅིག་རྫོང་ཁག་ཡར་རྒྱས་ཚོགས་ཆུང་གི་ཞལ་འཛོམས་ཁང་སྦེ་
བཞག་ནུག

བཀའ་བརྒྱད་མའི་ལྷ་ཁང་གི་སྦོ་ལོགས་ཁར་སྒོ་སོ་སོ་སྦེ་ཕྱག་མཛོད་ལྷ་ཁང་

མགར་ས་བཀྲིས་མཐོང་སྨོན་རྫོང་།
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འདུག ཕྱག་མཛོད་ལྷ་ཁང་འདི་སྔོན་མ་ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་ཁོ་རའི་གཟིམ་ཅུང་ཨིན་མའི་ལོ་
རྒྱུས་འདུག

འདི་ནང་ལུ་སྒེར་གྱི་དོན་ལས་མཆོད་བཤམ་གཅིག་དང་སྔོན་ཞབས་དྲུང་བོད་

ལས་བྱོནམ་ད་ཕྱག་ཞུ་མི་ལུག་གི་རུས་ཚིག་དང་ ཞབས་དྲུང་གི་ཆིབས་སྒ་གཅིག་ཡང་འདུག
སྒྲུབ་ཁང་གདོ ང་ཁར་གཟིམ་ཅུང་གསརཔ་ཟེར་ད་རེས་རྫོ ང་ཁག་གི་ཁྲིམས་ཁང་སྦེ་འདུག

སྒྲུབ་ཁང་གི་གཡས་ལུ་རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གི་ཡིག་ཚང་ཨིན་མི་འདི་ སྔོན་མ་མགར་ས་རྫོང་
དཔོན་གྱི་གཟིམ་ཅུང་ཨིན་མའི་ལོ་རྒྱུས་འདུག།

རྫོང་ཁག་ཡིག་ཚང་ལྟག་ལུ་མགར་ས་བླ་མའི་གཟིམ་ཅུང་ཨིན་མས།

དབུ་རྩེ་གི་རྒྱབ་ལུ་

གལ་ཆེ་བའི་གཟིམ་ཅུང་དང་ལྷ་ཁང་ག་ཅི་ཡང་མིན་འདུག དབུ་རྩེ་ཐོག་གསུམ་ལས་ འོག་
ཐོག་ལུ་བླ་མའི་ལྷ་ཁང་ཨིནམ་དང་།

འདི་ནང་ལུ་བཀའ་བརྒྱུད་བླམ་རིམ་བྱོན་དང་ཇོ་བོ་

བྱམས་པ་ཚུ་བཞུགས་ནུག སྤྱི་ལོ་ ༡༧༤༨ ལུ་སྡེ་སྲིད་ ༡༣ པ་ཤེས་རབ་དབང་ཕྱུག་གིས་
ཞབས་ཏོག་ཞུ་བའི་སྐབས་བླ་མའི་ལྷ་ཁང་དང་ བཀའ་བརྒྱད་མའི་ལྷ་ཁང་ནང་གི་སྐུ་ ༤༤
མ་འདི་ཚུ་ ཉམས་སོ་ཞུ་བའི་ལོ་རྒྱུས་འདུག ༼བླམ་པདྨ་ལ་ ༡༩༩༤༽།

མགར་ས་རྫོང་ལུ་ ལྟ་རྫོང་གསུམ་ཡོད་ས་ལས་ གཅིག་དབུ་རྩེ་གི་གཡས་ཧོངས་ཀྱི་ རྒྱབ་
ཁར་བཅར་སུ་ཅིག་འབད་ཡོདཔ་ཨིན་པས།
ཁར་འབད་འདུག།

སྔོན་མ་རྫོང་མེ་ཚར་

ལྟ་རྫོང་གསུམ་པ་འདི་
༢

བཞེས་ཞིན་ན་

བཞེངས་མ་འབད་བར་ད་རེས་ནངས་པ་

གཅིག་དབུ་རྩེ་གི་གཡོན་ཧོངས་ཀྱི་སྦོ་ལོགས་
ད་ལྟོ་རྫོང་གི་ཕྱི་ཁར་གཡོན་ཁ་ཐུག་ལུ་འདུག།
ལྟ་རྫོང་ཚུ་དགོཔ་ཡང་མེད་ནི་དེ་གིས་གསར་

གྱང་ཁོག་རྐྱངམ་ཅིག་མ་གཏོགས་མིན་འདུག

ཨིན་རུང་སྦུག་གི་ལྟ་རྫོང་འདི་ འཆར་གཞི་བརྒྱད་པའི་ནང་གསར་བཞེངས་གྲུབ་སྟེ་ ད་རེས་

མགར་ས་རབ་སྡེ་བཞུགས་ས་དང་ བླམ་གནས་བརྟན་གྱི་གཟིམ་ཅུང་འབད་འདུག ལྟ་རྫོང་

འདི་ཚུ་གི་བཟོ་དབྱིབས་ཡང་ མགོན་མའི་གཏོརམ་བཟུམ་སྦེ་ ཡོད་ཟེར་ སྤུ་ན་ཁ་གཏོར་
མའི་སློབ་དཔོན་གྱིས་

མགོན་པོའི་གཏོར་མའི་བཟོ་རྣམ་མ་ཤེས་པ་ཅིན་

རྫོང་ལུ་ལྟ་དགོ་ཟེར་བའི་ལོ་རྒྱུས་ཡང་བཤདཔ་ཨིན་མས།

མགར་ས་གི་ལྟ་

མི་ཚུ་གི་ལོ་རྒྱུས་ལུ་ལྟ་བ་ཅིན་

ལྟ་རྫོང་ཚུ་མེ་རྐྱེན་དང་པ་ཤོ ར་བའི་སྐབས་ལས་རང་གསར་བཞེངས་མ་འབདཝ་བཟུམ་ཅིག་
འདུག གཡས་ཁ་ཐུག་གི་ལྟ་རྫོང་འདི་ གྱང་ཁོག་ནང་ལས་ཤུག་པའི་ཤིང་སྐྱེས་ཏེ་ ཤིང་གི་
རྒྱ་ཚད་འདི་ཡང་ཕར་ཚུར་ མི་གིས་ལགཔ་གིས་ འཁོར་མ་འཁོར་ཅིག་ཡར་སོ་ནུག

རྒྱ་གར་རྡོ་རྗེ།
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མགར་ས་བཟུམ་མའི་ཁ་མཐོ་ས་ལུ་ ཤིང་འདི་བཟུམ་འགྱོ་མི་ལུ་ལྟཝ་ད་ མེ་རྐྱེན་ཤོར་ཏེ་ལོ་
མང་རབ་ཡར་སོངཔ་ངེས་བདེན་ཨིན་མས། ལྟ་རྫོང་གི་ཤུལ་འདི་ ད་རེས་མགོན་བྲག་པའི་

གནས་ཁང་ཨིན་ཟེར་སླབ་ཨིན་མས། མགར་ས་གི་ལྟ་རྫོང་འདི་ བཞེངས་པའི་སྐབས་ལས་
ར་ ཐབས་ཤེས་གནས་སྐབས་ཚུ་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་བཏོན་ཏེ་ བཞེངས་ཡོད་པའི་རྟགས་མཚན་

སྦོམ་འདུག དེ་ཡང་ རྫོང་གི་ནང་ལས་ གསང་ལམ་སྦེ་ མི་གཟུགས་གཉིས་དེ་ཅིག་གི་ཚད་
སའི་གཏིང་བཟོ་སྟེ་རྫོང་གཡས་ཁ་ཐུག་ཡོད་པའི་རོང་ཆུ་གི་སྒང་ལུ་ ཆུ་ཐག་ཡོད་ས་ཚུན་ཚོད་

བཏོན་ཏེ་ཡོད་ནི་འདི་གིས་ ཕྱི་ཁ་ལས་ཡོད་པའི་ལམ་ཚུ་ དགྲ་བྱང་ཕྱད་ཀྱིས་བསྐོར་ཏེ་འབད་
རུང་

མས།

རྫོང་ནང་སྡོད་མི་ཚུ་བཀྲེས་སྐོམ་གྱི་སྡུག་བསྔལ་

གསང་ལམ་གཉིས་པ་འདི་

མྱོང་མ་དགོ་པར་སྡོད་སྡོདཔ་ཨིན་

རྫོང་གི་རྒྱབ་ལུ་ཆུའི་རྫིང་གཅིག་ཡོད་ས་ལུ་ལྷོདཔ་ཨིན་མས།

རྫིང་འདི་ནང་ ཆུ་ཡང་ཕུ་ལྷ་ཁང་གི་ལྟག་ལས་སྦེ་ དྲང་འོང་འོངམ་ཨིན་མས། ད་རེས་ཆུ་རྫིང་
འདི་

དམ་ཅན་སྒོ་མོ་གི་བླ་མཚོ་སྦེ་རྩིས་ནི་འདུག

གསང་ལམ་ཚུ་

ས་དོང་རྐོ་ཞིན་ན་

གཡས་དང་གཡོན་ལས་རྩིགཔ་རྐྱབ་ཞིནམ་ལས་ ཚལ་མ་གིས་སྤུར་ཏེ་ཕྱི་ཁར་ལས་ ལམ་
ཡོད་མེད་ར་མ་ཤེསཔ་བཟོ་བཟོཝ་འོང་ནི་ཨིན་མས།

མགར་ས་རྫོང་འདི་ དགྲ་རྫོང་སྦེ་བཞེངས་ནི་འདི་གིས་ ཆགས་སའི་ས་ཁོངས་མཐོང་རྒྱ་ཆེ་བ་

ལུ་ གསང་ལམ་བཟོ་ས་ཡང་ སྟབས་བདེ་ཏོག་ཏོ་དང་ རྫོང་ནང་འགྱོ་སའི་ལམ་ཡང་ལྷོ་སྒོ་
གཅིག་ལས་མེདཔ་ཨིན་མས། འདི་ཁ་ལས་དགྲ་འོང་སའི་ལམ་ཡང་འཇམ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་མཐོང་
ཚུགས་པས། སྡེ་སྲིད་ ༡༣ པ་ཤེས་རབ་དབང་ཕྱུག་གིས་ སྤྱི་ལོ་ ༡༧༥༤ ལུ་རྫོང་ནང་གི་
དམག་ཆས་ཚུ་ཡང་

མ་བཏུབ་བཏུབ་སྦེ་བཀལ་བཞག་སྟེ་ཡོདཔ་ལས་

༼བླམ་པདྨ་ལ་

༡༢༢༤༽ མགར་ས་རྫོང་འདི་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་དོན་ལས་ མེད་ཐབས་མེདཔ་
ཅིག་སྦེ་ཡོད་པའི་ཁར་
ཡོདཔ་ཨིན་མས།

དེ་བསྒང་གི་དུས་དང་བསྟུན་པའི་ལག་ཆས་ཚུ་ཡང་

སྒྲིང་སྒྲིང་སྦེ་

ང་བཅས་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་རྒྱལ་བློན་འབངས་གསུམ་དང་

འདི་

ནང་གི་ལམ་ལུགས་དང་འགྲོ་ལུགས་ཚུ་བདག་འཛིན་འཐབ་ནི་ལུ་ མགར་ས་རྫོང་གིས་ ཕན་
ཐོགས་སྦོམ་སྦེ་རང་བྱུང་ནུག།

མགར་ས་བཀྲིས་མཐོང་སྨོན་རྫོང་།
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མགར་ས་རྫོང་གི་ཚེས་བཅུ།

༼མགར་ས་རྫོང་ནང་ཡང་ རྫོང་གཞན་ཁར་བཟུམ་སྦེ་ ལོ་བསྟརཚེས་བཅུ་བཟུང་ནི་འདུག༽
དུས་རྒྱུན་དུ་དམ་ཅན་སྒོ་མོ་དང་
མཆོདཔ་ཚུ་ཡང་ཕུལ་ནི་འདུག་

དཔལ་ཡེ་ཤེས་མགོནམ་ལ་སོགས་པ་ལུ་གསོལ་ཁ་དང་

དེ་གིས་མ་ཚད་པར་ལོ་ལྟར་བཞིན་དུ་ཟླ

༡༠

པའི་ཟླ་

མཇུག་ལུ་ སྒྲ་པའི་སློབ་དཔོན་གྱིས་ དབུ་གཙོས་པའི་དགེ་འདུན་ཞལ་གྲངས་ ༣༠ ལྷགཔ་

ཅིག་གཏོར་རྒྱབ་འཕངས་ནི་དང་ གསུང་ཆོག་གནང་པར་འབྱོན་དགོཔ་ཨིན་མས། བླམ་ཨོ་
རྒྱན་གྱིས་གསུངམ་ད་ལུ་ སྔོན་མ་གྲུབ་ཐོབ་གཏེར་ཁུངས་དང་བོན་ཆོསཔ་གཅིག་རྩལ་འགྲན་
པའི་སྐབས་ བོན་པོ་འདི་གིས་ཡང་ བྱག་གཡང་གཟར་དྲག་ལོག་ལས་ རྐངམ་བཙུགས་ཏེ་
འགྱོ་ཚུགས་ནི་འདི་གིས་

འདི་ལུ་ངོ་མཚར་ཅན་གྱི་རྗེས་སུ་ཡིད་རང་བའི་རྟགས་མཚན་སྦེ་

ད་རེས་ནངས་པ་ཡང་གཏོར་རྒྱབ་འཕངས་པའི་སྐབས་བོན་པོའི་ཆོས་གནསཔ་གཅིག་ཡང་

བཙུགས་དགོ་པའི་ལུགས་སྲོལ་འདི་ མ་ཉམས་པར་འདུག	བྱམས་མགོན་ངག་དབང་རྒྱལ་

མཚན་གྱི་སྐབས་ མགར་ས་རྫོང་ལྟག་ལུ་ཡོད་མི་ ཕུ་ལྷ་ཁང་ནང་གི་སྐུ་རྟེན་ཚུ་ཉམས་བཅོས་
ཞུ་སྟེ་ བྱམས་མགོན་གྱིས་རབ་གནས་མཛད་པའི་ལོ་རྒྱུས་འདུག འདི་གི་ཤུལ་ལས་ རྫོང་

ནང་འབྱོན་ཏེ་ཚེས་བཅུ་ཉིནམ་གསུམ་དང་མགོན་པོའི་བསྐང་གསོལ་དང་ ཚེ་རིང་མའི་གཡང་
ཁུ་ཡང་གནང་སྲོལ་འདུག

འདི་ཡང་

སྡེ་སྲིད་མི་འགྱུར་བརྟན་པ་དང་སྒང་སྟེང་སྤྲུལ་སྐུ་

བསྟན་འཛིན་ལེགས་པའི་དོན་གྲུབ་གཉིས་བཞུགས་པའི་སྐབས་ལུ་འོང་ནི་མས། རྫོང་རྒྱབ་ཀྱི་
མགོན་བྲག་པའི་གནས་ཁང་ནང་ཟླཝ ༥ པའི་ཚེ་ ༥ ལུ་རབ་སྡེ་དང་དཔོན་ཁག་ཚུ་ག་ར་
ཆིབས་གྲལ་བཙར་ཞིནམ་ལས་

མེ་མདའ་དཔག་སྟེ་མགོན་བྲག་པའི་དབྱར་གནས་ལུ་

གདན་འདྲེན་ཞུ་དགོ་དོཡོདཔ་ཨིན་མས། ལོ་ལྟར་བཞིན་དུ་གཞུང་གྲྭ་ཚང་ཐིམ་ཕུ་ལུ་གསོལ་
ཐབ་ཕེབས་པའི་སྐབས་ ཁོ་མགར་ས་འགྱོ་ནི་དང་ གཞུང་དགེ་འདུན་ཐིམ་ཕུ་ལས་ སྤུ་ན་
ཁར་གསོལ་ཐབ་ཕེབས་ད་ ཁོ་ཡང་མགར་ས་ལས་མར་འགྱོ་བའི་ལོ་རྒྱུས་འདུག

ད་རེས་ནངས་པ་མགར་ས་ཚེས་བཅུ་འདི་ ཐིམ་ཕུ་ཚེས་བཅུ་དང་ཉིནམ་གཅིག་ལུ་ གནང་དོ་
ཡོད་རུང་ སྔོན་མ་འབད་བ་ཅིན་ ཉིནམ་དང་པམ་འདི་ ཕུ་ལྷ་ཁང་ནང་གནང་ནི་ཡོདཔ་ཨིན་
མས། རྒྱལ་སྲས་བསྟན་འཛིན་རབ་རྒྱས་ཀྱི་རྣམ་ཐར་ནང་ལུ་ རྒྱལ་སྲས་ཁོ་ར་ཚད་པའི་ནད་
ལས་སྙུང་གཞི་དྭངསམ་ད་མགར་སའི་མགོན་ཁང་ནང་ལུ་རྟེན་མདོས་བཟོ་ནི་སྦེ་བྱོན་ནུག དེ་

རྒྱ་གར་རྡོ་རྗེ།
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བསྒང་མགར་ས་རྫོང་དཔོན་ཡང་ ར་ལུང་པ་ལས་སྒྲུབ་ཆེན་རྒྱལ་ཚན་བསམ་གྲུབ་ཟེར་མི་འདི་
ཨིན་མས།

ཁོ་གིས་བསྟན་འཛིན་རབ་རྒྱས་ཀྱི་སྐོར་ལས་ཤེས་རུང་རྒྱལ་སྲས་ཁོ་རང་དང་ངོ་

མ་སྦེ་ མ་མཇལ་བར་མགར་ས་ལུ་བྱོནམ་དང་ ཡ་མཚན་ཅན་གྱི་རྟགས་གཅིག་སྟོན་ཚུགས་
ག་མི་ཚུགས་ཟེར་གོ་སྐབས་འདི་ལྟ་ནི་སྦེ་སྡོད་སྡོདཔ་འོང་ནི་མས།

རྒྱལ་སྲས་མཆོག་འོབས་

མཚོ་བླ་མའི་གདན་ས་སྦོ་ལོགས་ཁར་ལས་མར་འབྱོན་པའི་བསྒང་ལུ་ཕུ་ལྷ་ཁང་གི་ལྟག་ལས་
གཞན་དང་མ་འདྲ་བའི་རླུང་འཚུབས་དང་འཇའ་འོད་ཤརཝ་ལ་སོགས་པའི་འཇིགས་སྐྲག་མ་

འདྲཝ་སྟོན་ནུག ཕུ་ལྷ་ཁང་ལས་འཇའ་འོད་ཤར་ཏེ་ རྒྱལ་སྲས་ཀྱི་ཆིབས་གྲལ་ཁ་ཐུག་ལུ་
དར་བཟུམ་སྦེ་བསྣར་ཏེ་འོངམ་ད་ ལུང་ཕྱོགས་ནང་ལུ་ཡང་གཞན་དང་མ་འདྲ་བའི་འོད་ཀྱིས་

ཁྱབ་ཅི་ཟེར་བཀོད་བཞག་ནུག ལོ་རྒྱུས་དང་འཁྲིལཝ་ད་ རྒྱལ་སྲས་མཆོག་གི་ཆིབས་གྲལ་
ཡར་ཡར་འགྱོཝ་ད་ འཇའ་འོད་འདི་ཡང་སྡུམ་སུ་སྦེ་ཆིབས་གྲལ་རྫོང་ནང་མ་ཕེབས་ཚུན་ཚོད་
འཇའ་འོད་འདི་མཐོང་ཚུགས་ནུག འདི་ཡང་ དཔལ་ཡེ་ཤེས་མགོན་པོ་ ཡང་ན་ དམ་ཅན་

སྒོ་མོ་གིས་རྒྱལ་སྲས་མཆོག་ལུ་ བསུ་བ་འབད་བའི་རྟགས་བཏོན་བཏོནམ་མས། རྫོང་དཔོན་
བསམ་གྲུབ་ཡང་རྒྱལ་སྲས་ལུ་

ཀྱིས་བཞེངས་མི་རྟེན་མདོས་འདི་
མཇལ་ཁ་མི་གནང་པས།

ཚད་མེད་པའི་དད་པ་བྱུང་བའི་ལོ་རྒྱུས་འདུག
ད་ལྟོ་ཡང་མཇལ་ནི་ཡོད་རུང་

འདི་ལས་མགར་ས་ཚ་ཆུའི་ཕ་ཁར་གནསཔོ་གཅིག་ཡོད་མི་འདི་

རྒྱལ་སྲས་

མགོན་ཁང་ནང་ལས་

ག་གིས་ཡང་མ་ཤེས་པར་

ངོས་འཛིན་མེདཔ་མས། ནམ་ཅིག་ལུ་ཞབས་དྲུང་འཇིགས་མེད་ནོར་བུ་ ཚ་ཆུ་ལུ་འབྱོནམ་
དང་ཁོ་ཡང་ཕྱག་དབང་ལུ་འཐོན་པའི་སྐབས་ ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་གིས་ ཁོ་གི་མིང་དྲིཝ་ད་
ཁོ་གིས་མིང་ལྟོགས་ལེ་ཕག་པ་ཟེར་ཞུ་ནུག

དེ་ལུ་

ཁོའི་མིང་དོན་གྲུབ་ནོར་བཟང་ཟེར་བཏགས་གནང་སྟེ་

ཞབས་དྲུང་འཇིགས་མེད་ནོར་བུ་གིས་
ད་རེས་ནངས་པ་ཡང་མགར་སའི་

དགེ་སློང་ཚུ་གི་གནས་སྒར་དོང་བསྟོད་ལས་ཁོ་ལུ་གསོལ་ཁ་ཕུལ་བའི་སྲོལ་འདུག

འདི་གི་

དགའ་ཚོར་ལུ་ དོན་གྲུབ་ནོར་བཟང་གིས་མི་དང་སེམས་ཅན་ ལོ་ཐོག་ཚུ་ལུ་ སྲུང་སྐྱོབ་
འབདཝ་ཨིན་ཟེར་ངག་རྒྱུན་སླབ་ནི་འདུག

མགར་ས་བཀྲིས་མཐོང་སྨོན་རྫོང་།
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རྫོང་འདི་མེ་རྐྱེན་ཚར་གཉིས་ཤོར་རུང་

ལོ་འདི་ལུ་མེ་གིས་བཞེས་ཡི་ཟེར་ཁ་གསལ་སྦེ་མིན་

འདུག ཨིན་རུང་ཨམ་པོ་མ་རེ་༼༡༩༩༧༽ ཀྱིས་བྲིས་མིའི་ནང་ ༡༦༧༦ ལུ་སྡེ་སྲིད་བསྟན་
འཛིན་རབ་རྒྱས་ཀྱིས་ཉམས་བཅོས་ཞུ་བའི་ལོ་རྒྱུས་འདུག
ནི་བཟུམ་འདུག

མེ་རྐྱེན་གཉིས་པ་འདི་སྤྱི་ལོ་

༡༩༥༠

འདི་མེ་རྐྱེན་དང་པ་གི་ཤུལ་འོང་

ལུ་ཨིནམ་སྦེ་བླམ་ཨོ་རྒྱན་གྱིས་

བཤདཔ་མས། འདི་ཡང་ཁོ་ལོ་ན་ཆུང་ཀུ་འབད་བཞུགསཔ་ད་རྫོང་མེ་བཞེས་པའི་ཤིང་འཚིག་
འཚིགཔ་ཚུ་ཡང་མཐོང་ནུག

བླམ་ཨོ་རྒྱན་འདི་ཕུ་ལྷ་ཁང་ནང་འཁྲུངས་འཁྲུངས་མས་

སྒང་རྫོང་དཔོན་རི་སྐྱེས་ཟེར་མི་འདི་ཨིན་མས།

དེ་

མེ་རྐྱེན་གཉིས་པའི་སྐབས་རྫོང་མང་ཤོ ས་

འཚིགསཔ་ད་ དབུ་རྩེ་ཡང་མེ་བཞེས་རུང་ ནང་ན་གི་སྐུ་རྟེན་ཚུ་ ཡ་མཚན་ཆེ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་མེ་
མ་བཞེས་པས་ཟེར་ཨིན་མས།

དབྱིན་ལོ་ ༡༩༥༠ གྲངས་ལུ་དབུ་རྩེ་ཡང་རྫོང་དཔོན་གུབ་

མཚོ་གླིང་གིས་ཉམས་བཅོས་ཞུ་ནུག

བཞི་པ་མཆོག་གི་བཀའ་འབབས་ལས་

འཆར་གཞི་བརྒྱད་པའི་ནང་མི་དབང་མངའ་ཞབས་

དབུ་རྩེ་གུ་གསེར་ཏོག་ཡང་རྫོང་བདག་ཟླ་བ་གི་

སྐབས་ལུ་ ༢༠༠༡ ལོ་ལུ་ཕུལ་ནུག འདིའི་སྐབས་རབ་གནས་གནང་པར་སླར་རྒྱལ་སྲས་
བསྟན་འཛིན་རབ་རྒྱས་ཀྱི་ སྤྲུལ་སྐུ་རང་འབྱོན་གནང་ནུག།

མཐའ་དོན།

མགར་ས་རྫོང་འདི་གནའ་གཏམ་དང་དོ ན་དམ་ངོ་མ་གཉིས་ཆ་རང་སླ་བསྲེ་སྟེ་འབད་རུང་
འབྲུག་པའི་བཟོ་རིག་མཁས་པར་ཅན་གཅིག་ཨིན་པའི་རྟགས་ངོ་མ་ཨིན་མས། གནའ་གཏམ་
ཨིན་མི་འདི་ང་བཅས་ར་རྫོང་འདི་ཡང་

སྔོན་མ་གི་གྲུབ་ཐོབ་གཅིག་གི་ལུང་བསྟན་བཞག་

བཞགཔ་གི་ས་གནས་རྣམ་རྟོག་མེད་པའི་ས་འདི་ནང་བཞག་ནུག
མི་འདི་མགར་སའི་རྫོང་འདི་
པའི་རྫོང་ཅིག་ཨིན་མས།
ཧས་རཊ་༼༡༩༨༠༽

དོན་དམ་ཟེར་སླབ་དགོ་

དོན་མཐར་ཐུག་ལུ་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ལུ་ཕན་སྦོམ་སྦེ་ར་ཐོགས་

རྫོང་ཆགས་ནིའི་ས་ཆ་ཡང་འདི་ལས་ལྷགཔ་ག་ཏེ་ཡང་མིན་འདུག

ཀྱིས་བྲིས་མི་ནང་རྫོང་ཟེར་མི་འདི་ཕྱིའི་དགྲ་གི་གླགས་མི་འཁེལ་ནི་

དང་རྫོང་ནང་ཐལ་མ་ཚུགས་པའི་

ཐབས་ཤེས་ཚུ་བཟོ་བཀོད་ནང་ལུ་རང་ཚུད་ཡོདཔ་ད་

མཐའ་སྐོར་བའི་རང་བཞིན་ནང་ལུ་ཡང་མཛེས་ཏོག་ཏོ་སྦེ་མཐོངམ་ཨིན་མས།

སྔོན་མ་གྲུབ་

ཐོབ་ཆེན་པོ་གི་ལུང་བསྟན་གནང་ནི་དང་རྫོང་བཞེངས་ནི་ལུ་ཕན་ཐོགས་ནི་གཉིས་ཡང་ངོ་
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རང་

རྫོང་དཔོན་པུ་སོ་གི་ཐིམ་ཕུ་ཨ་ལུ་རྡོ་རྗེ་ཨོ་རྒྱན་དབང་ཕྱུག་ལུ་ངོ་རྒོལ་འབད་ནི་གི་ཆ་

མཚར་ཅན་ཅིག་ཨིན་མས། འདི་ནང་ལུ་ ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་སྐབས་ལས་
རོགས་ཡང་ཐོན་ནུག༼བླམ་པདྨ་ལ་ ༡༢༢༤༽ ཤུལ་ལས་བོད་དང་འབྲུག་གཉིས་ཀྱི་བར་
ནང་དམག་ཡང་མེད་པའི་ཁར་
ཆེན་འདི་ཉུང་སུ་འགྱོ་ནུག

མཐུན་ལམ་ལེགས་ཤོམ་འགྱོ་ཞིན་ན་མགར་སའི་རྫོང་གི་ཁོ་
བླམ་ཨོ་རྒྱན་རྡོ་རྗེ་དང་རྫོང་ཁག་ཡར་རྒྱས་ཚོགས་ཆུང་གི་

འཐུས་མི་པ་སངས་གཉིས་ཀྱིས་གསུངས་མི་ནང་ ཤུལ་ལས་མགར་ས་རྫོང་འདི་ སྤུ་ན་ཁ་གི་
ཤ་ཚང་སྦེ་ཡང་བཞག་ནུག གོང་ས་འཇིགས་མེད་དབང་ཕྱུག་གི་སྐབས་ རྫོང་དཔོན་ཨ་ཐང་

པ་ཚེ་རིང་འདི་ སྤུ་ན་ཁ་རྫོང་ཚབ་སྦེ་ ཡར་དང་མར་ཟུང་འབྲེལ་སྦེ་སྡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་འདུག་
༼བླམ་པདྨ་ལ ༡༩༩༤༽ སྤྱི་ལོ་ ༡༧༦༥ གི་ཧེ་མ་འབུལ་བ་ཕུལ་བའི་སྐབས་ རྫོང་ཚུ་ནང་
ཤིང་འབྲས་ལེ་ཤ་ར་འོང་

འདི་འབདཝ་ད་

མགར་ས་རྫོང་ནང་འདི་བཟུམ་མའི་སྒྲོམ་མིན་

འདུག འདི་བཟུམ་མའི་མཛོད་ཁང་ཡང་མིན་འདུག

སྔོན་མ་བྱ་རྒོད་གཅིག་ཤ་ཚང་ནང་ཤ་

འཕུར་ཞིན་ན་ད་ལྟོ་ཡོད་པའི་ཚ་ཆུ་གི་ཉེ་འདབས་ལུ་

སྨན་ཆུ་གཅིག་གི་སྦོ་ལོགས་ཁར་ལུས་

ཟ་བའི་སྒང་ཤའི་ལྕགས་ཀྱི་ཨ་ལོང་གཅིག་ བྱའི་ལྐོད་མ་ལུ་འཛུལ་སོངཔ་ལས་ བྱ་རྒོད་འདི་
སོངམ་ཨིན་མས། འདི་ལས་བྱ་འདི་སྨན་ཆུ་འཐུང་ཡི་རང་ ཕོ་བའི་ནང་ཡོད་པའི་ལྕགས་འདི་
བཞུ་སྟེ་ འཕུར་ཡར་སོངམ་ལས་ ད་རེས་ཡོངས་གྲགས་ལུ་བྱ་རྒོད་སྨན་ཆུ་ཟེར་སླབ་ཨིན་

མས། མགར་ས་རྫོང་འདི་ ད་ལྟོ་ས་ག་ཏེ་ལས་ཡང་ཐག་རིང་རུང་ ང་བཅས་ཕམ་ཚུ་གི་ཤུལ་

བཞག་གཅིག་འབདཝ་ལས་ སྔོན་མ་འབྲུག་གི་མི་ཚུ་ག་དེམ་ཅིག་དཀའ་ཐུབ་སྤྱད་དེ་ རྒྱལ་

ཁབ་ཀྱི་སྲུང་སྐྱོབ་འབད་ནུག་ག་ཚུ་ ཧ་གོ་ནི་ལུ་གལ་ཆེ་བས། ང་བཅས་ཤུལ་ལས་དུས་ནམ་
རང་འབད་རུང་ཕ་མའི་ཤུལ་བཞག་ལས་ལྷབ་ནི་དང་སྦྱང་དགོ་ནི་ལེ་ཤ་འོང་།

རྒྱབ་རྟེན་དཔེ་ཆ།
༡

དགེ་བཤེས་དགེ་འདུན་རིན་ཆེན༼༡༩༧༢༽ ལྷོའི་ཆོས་འབྱུང་བློ་

༢

དགེ་སློང་འཇམ་དཔལ་རྒྱ་མཚོ་ ༼ ༽ དཔལ་འབྲུག་པ་རིན་པོ་ཆེ་

		

གསར་རྣ་བའི་རྒྱན་ཐིམ་ཕུག།

ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་རྣམ་ཐར་རྒྱས་པ་ཆོས་ཀྱི་སྤྲིན་ཆེན་པོའི་དབང་
ཞེས་པ་ལས་ཞི་བའི་གླིང་གཞིའི་སྐོར་ཞུགས་མི།

མགར་ས་བཀྲིས་མཐོང་སྨོན་རྫོང་།

༣

༤
༥
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དྲགོས་སངས་རྒྱས་རྡོ་རྗེ༼༡༩༩༩༽ དཔལ་འབྲུག་པ་རིན་པོ་ཆེ་ཞབས་
དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་རྣམ་ཐར། རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས་
ཀྱི་པར་སྐྲུན། ཐིམ་ཕུ།

བླམ་པདྨ་ལ་༼༡༩༩༤༽ འབྲུག་གི་རྒྱལ་རབས་ འབྲུག་གསལ་བའི་
སྒྲོན་མེརྒྱལ་ཡོངས་དཔེ་མཛོད་ཁང། ཐིམ་ཕུ།

ཡོན་ཏན་དར་རྒྱས་༼༢༠༠༡༽ འབྲུག་པ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་འབྱུང་

རབས་འབྲུག་ལུ་དུས་རབས་ ༡༢ ལས་༡༧ ནང་བྱུང་མི། ཐིམ་ཕུ།

༦	ཇཱོན་ཨན་དྲུང་ཟི་༼༢༠༠༠༽ འོབ་མཚོའི་ཁངཁྱིམ་ འབྲུག་གི་ཆོས་

གཞི་གཅིག་གི་བྱུང་རབས་ དུས་རབས་༡༣ ལས་༢༠ ཚུན་དཔལ་

༧

༨
༢

འབྲུག་ཞིབ་འཇུག་ལྟེ་བ།

ཐིམ་ཕུ།

སངས་རྒྱས་རིན་ཆེན་༼ ༽ སྐུ་བཞིའི་དབང་རྗེ་བཙུན་ངག་དབང་
རྒྱལ་གྱི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ཐམས་ཅདམཁྱེན་པའི་རོལ་མོ་ཞེས་བྱ་བ་
ཞུགས་སོཉ

བི་ཀྲམ་ཇིཊ་ཧས་རཊ་༼༡༩༨༠༽ འབྲུག་གི་བྱུང་རབས་འབྲུག་སྐྱིད་
པའི་ཞིང་ཁམས། ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས། ཐིམ་ཕུ།

ཨིས་ཀི་གྲུཚ་དང་པོ་མ་རེ་༼༡༩༩༧༽ འབྲུག་གངས་རི་ཅན་གྱི་ཞིང་
ཁམས།

བུག་ཝའིཟ། ནིའུ་དེ་གླིང།

ཟུར་འདྲ།
ཀ༽ ཞིབ་འཚོལ་གྱི་སྐབས་འདྲི་བ་འདྲི་ལན་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ཚུ་
གི་མཚན་ཐོ།
༡

དྲགོས་སངས་རྒྱས་རྡོ་རྗེ་མགར་ས་རྫོང་བདག།

༣

པ་སངས་རྡོ་རྗེ་མགར་ས་སྤྱི་མི་དང་རྒཔ་བགྲེསཔ་དེ་སྒང་མགར་སའི་

༢

༤

		

བླམ་ཨོ་རྒྱན་རྡོ་རྗེ་མགར་ས་བླམ་གནས་བརྟན།

འབྲུག་ཚོང་དང་ བཟོ་གྲྭ་ཚོགས་ པའི་འཐུས་མི།

དཀོན་མཆོག་རྒྱལ་མཚན་མགར་སའི་རྫོང་ཁག་ཡར་རྒྱས་ཚོགས་ཆུང་
གི་འཐུས་མི།
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ཁ༽

མགར་ས་རྫོང་དཔོན་/རྫོང་བདག་ཚུ་གི་མཚན།
༡

རིགས་སྐྱེས།

༣

མ་ཅི།

༢

༤
༥

༦
༧
༨

༩

༡༠
༡༡

༡༢

༡༣

ག༽

༡༤

ཝ་ཤར།

མཚོ་གླིང།
དར་གོ།

ཧདཔ་ཞྭའོ།

ཤེལ་རྔཔ་སངས་རྒྱས་དབང་དུས།
སྤ་རོཔ་རྡོ་རྗེ།

དྲགོས་མཁའ་འགྲོ།

དྲུང་པ་དཀོན་མཆོག

དྲུང་པ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ།

རྫོང་བདག་ལྷམ་རྡོ་རྗེ།

༼༡༩༩༨- ༡༩༩༨༽

རྫོང་བདག་སངས་རྒྱས་རྡོ་རྗེ།

༼༢༠༠༢- ༢༠༠༣༽

རྫོང་བདག་བསོད་ནམས་ཟླ་བ། ༼༡༩༩༩- ༢༠༠༢༽

མགར་ས་བླམ་རིམ་བྱོན་གྱི་མཚན།
༡

བླམ་ཤཀྱ།

༣

བླམ་ཕྱེད་ཤེས།

༢

༤
༥

༦
༧
༨

༩

		

རྒྱ་གར་རྡོ་རྗེ།

བླམ་ལེགས་པ།
བླམ་ཀ་ཀ།

བླམ་ཕུར་པ་རྡོ་རྗེ།
བླམ་རྒྱལ་མཚན།

བླམ་དབང་འདུས།
བླམ་ཨོ་རྒྱན་རྡོ་རྗེ།

བླམ་ཨོ་རྒྱན་རྡོ་རྗེ༼༡༩༩༩༽ ལུ་རབ་སྡེ་གསརཔ་བཙུགས་ཞིན་ན་
གནས་བརྟན་གྱི་གོ་གནསབཞེས་ནུག།

རྡོ་མཁར་རྡོ་སྦྱིས་རྫོང་གི་གཞི་རྟེན་འབྱུང་རབས་མདོར་བསྡུས།
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དྲག་ཀྲར་སི་ཊི་རྡོ་རྗེ།
སྔོན་བརྗོད།
ཀ༽

རྫོང་འདི་གི་དོན་དང་ལཱ་འགན།

ག༽

མིང་ཁག་མ་འདྲཝ་ཚུ་གི་ ཚིག་གི་འབྱུང་ཁུངས།

ཁ༽
ང༽

ཅ༽
ཆ༽
ཇ༽

ཉ༽
ཏ༽

ཐ༽

བཞེངས་ཐངས་དང་ དབྱིབས་ཀྱི་བཟོ་བཀོད།
རྡོ་སྒར་གཡུས་ཚན་སྐོར་ལས།

རྡོ་སྒར་འབྲུག་ཆོས་འཁོར་སྒང་ངམ་རྡོ་སྒར་རྡོ་སྦྱིས་རྫོང་།
རྡོགཔ་དྲེགས་ལྷ་ཁང་སྐོར།

སྐུ་མཆོད་འབུམ་སྡེ་དང་ ཚེས་བཅུའི་སྐོར།

རྡོ་སྦྱིས་རྫོང་ཉེ་འདབས་ལུ་ཡོད་པའི་འབྱུང་རབས་ཅན་དྲན་རྟེན་དངོས་རྫས།
རྡོ་སྦྱིས་རྫོང་ གཞི་བཙུགས་འབད་མི་ བླམ་ངག་དབང་ཆོས་རྗེ་སྐོར།
རྒྱབ་རྟེན་ཁུངས་གཏུགས་ཀྱི་ཡིག་ཆ།

སྔོན་བརྗོད།

རྒྱལ་ཡོངས་སྲོལ་འཛིན་ ལྷན་ཚོགས་ཁོངས་གཏོགས་ འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་ རྣམ་སྲས་བང་
མཛོད་ཀྱིས་ འབྲུག་གི་ རྒྱལ་རབས་དང་འབྲེལ་བའི་ རྫོང་གཞི་ཁག་གི་ གལ་གནད་དང་
རྩ་ཆེན་སྐོར་ ཞིབ་འཇུག་གོ་བསྡུར་ ཞལ་འཛོམས་ཐེངས་༥ པ་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༠༣ ཟླ༢

པའི་ཚེས་༢༥ ལས་ ༢༨ ཚུན་ ཐིམ་ཕུག་ལུ་ཚོགས་ཅི། ཞལ་འཛོམས་འདི་ནང་རྡོ་མཁར་
རྡོ་སྦྱིས་རྫོང་གི་

གཞི་རྟེན་བྱུང་རབས་མདོར་བསྡུས་ཅིག

འབྲི་རྩོམ་ང་གིས་དགོསཔ་སྦེ་

བཀའ་གནང་ཡི། མ་གཞི་རྫོང་དེའི་སྐོར་གནས་ཚུལ་ཁ་གསལ་དང་ རྒྱབ་བསྣོན་ ཡིག་ཆ་
ཁུངས་ཐུབ་གང་ཡང་མིན་འདུག་ སྔོན་བྱོན་རྒྱལ་བ་གོང་མ་ཚུ་གི་རྣམ་ཐར་དང་རྟོགས་བརྗོད་

ཚུའི་ནང་ལུ་རྫོང་བཞེངས་པའི་དུས་རབས་དང་ མིང་ཙམ་མ་གཏོགས་ གནས་ཚུལ་གཞན་

གང་ཡང་མིན་འདུག་ གཡུས་ཁའི་ མི་རྒས་ཤོས་ཚུ་གིས་ རྣ་རྒྱུན་དང་ཁ་རྒྱུན་ ལེ་ཤ་སླབ་

དྲག་ཀྲར་སི་ཊི་རྡོ་རྗེ།
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ནི་ཡོདརུང་

དེ་ཚུ་ག་ར་ལོ་བརྒྱ་ཕྲག་མང་རབས་སོངམ་ལས་བརྟེན་ཏེ་དོན་དག་འགྱུར་བ་

སོངམ་མ་ཚད་ སྤྲོས་ཡང་ལེ་ཤ་བཏགས་པ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ཆ་བཞག་མི་ཚུགས་པས། ཨིན་

རུང་ རང་གིས་ཅི་ལྕོགས་གང་ལྕོགས་ཀྱི་སྒོ་ལས་གནས་ཚུལ་ མ་འདྲཝ་ཚུ་བསྡུ་ལེན་འབད་
དེ་

ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གི་སྒོ་ལས་

འབྲི་རྩོམ་མདོར་བསྡུས་ཅིག་འབད་འབདཝ་ཨིན།

དེ་ནང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ཡོད་རུང་འབྲུག་གི་མཁས་དབང་ཡོངས་ཀྱིས་བཟོད་པ་དང་ནོར་བཅོས་
མཛད་དེ་བཀྲིན་བསྐྱང་གནང་།

རྡོ་མཁར་འབྲུག་ཆོས་འཁོར་སྒང་གི་

རྫོང་འདི་བླམ་ངག་དབང་ཆོས་རྗེ་གིས་

༡༥༣༡ ལོར་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ འབྲུག་པ་བཀའ་བརྒྱུད་པའི་
ཆེ་ཤོས་ཅིག་སྦེ་

གཞི་བཙུགས་གནང་ནུག་

དབྱིན་ལོ་

ཆོས་སྡེ་ལྟེ་བ་རྩ་

ད་ཚུན་འབྲུག་གི་འབྱུང་རབས་དང་

རྒྱལ་

རབས་མཁས་དབང་ཚུ་གིས་ འབྲི་རྩོམ་ ནང་ལུ་ འབྲུག་གི་རྫོང་ཆེན་དང་པ་འདི་ སྤྱི་ལོ་
༡༦༢༩ ལུ་ ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་གིས་བཞེངས་མི་

ཨིནམ་སྦེ་དར་ཁྱབ་སོང་སྟེ་ཡོད།
ཨིན་རུང་

སེམས་རྟོགས་ཁ་རྫོ ང ་འདི་

རྫོང་གཞི་སྐོར་ཞིབ་འཚོལ་ཞིབ་པར་རྒྱས་བཤད་འབད་དེ་

དངོས་ཡོད་མཚན་

རྟགས་ལུ་གཞི་བཞགཔ་ད་ལོ་ངོ༤༧༢གོང་ལུ་བླམ་ངག་དབང་ཆོས་རྗེ་གིས་ བཞེངས་གནང་

མི་ རྡོ་མཁར་འབྲུག་ཆོས་འཁོར་སྒང་གི་རྫོང་འདི་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་གི་ རྫོང་ཚུའི་གྲལ་
ལས་དང་པ་ དཔེ་སྟོན་རྫོང་སྦེ་ཆ་བཞག་ཅི། འབྲུག་གི་འབྲི་རྩོམ་དང་ རྣམ་ཐར་ ནང་ལུ་
རྡོ་མཁར་འབྲུག་ཆོས་འཁོར་སྒང་འདི་

རྫོང་ཟེར་བྲིས་སྲོལ་མེད་རུང་

མདོག་ མཆོག་གིས་མཛད་པའི་ འབྲུག་དཀར་པོའི་
ནང་རྫོང་ཟེར་འབྲི་སྲོལ་ འགོ་དང་པ་བཙུགས་ནུག།

སློབ་དཔོན་གནག་

དཔེ་དེབ ་ཤོ ག་གྲངས་༡༡༧

རྡོར་སྦྱིས་རྫོང་ལུ་ ལན་ཐེངས་ཡང་ལས་ཡང་དུ་སོང་སྟེ་ གཡུས་ཁའི་མི་རྒས་ཤོས་ ཡོན་
ཏན་ཅན་དང་དྲི་བ་དྲི་ལན་ མང་རབས་ཅིག་འབདཝ་མ་ཚད་
གནས་སྟངས་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་བལྟཝ་ད་

རྫོང་གི་མཐའ་འཁོར་

ད་ལྟོ་ཡོད་པའི་རྡོར་སྦྱིས་རྫོང་འདི་དབུ་རྩེ་རྐྱངམ་

ཅིག་ཨིན་མས། རྫོང་གོང་འོག་གཉིས་དང་ བཟོ་རྩིག་ གཞན་ཚུ་ ག་ར་ དུས་རབས༡༩
པའི་ནང་ ས་ཡོམ ་ཤུགས་ཅན་རྐྱབ་སྟེ་ ཐལ་བར་བརླགས་ བཏང་ད་ནུག་ རྫོང་གི་མཐའ་

འཁོར་ལུ་ ས་བརྐོ་ལྟཝ་ད་ རྩིག་པའི་འགྱམ་ཚུ་ འཁྲུལ་མེད་འདུག་ རྫོང་གི་ རྒྱབ་ལུ་ཡོད་

རྡོ་མཁར་རྡོ་སྦྱིས་རྫོང་གི་གཞི་རྟེན་འབྱུང་རབས་མདོར་བསྡུས།
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པའི་ཐང་འདི་ སྔོན་དང་ཕུ་ཚེས་བཅུ་དང་ དགའ་སྟོན་འབད་སའི་ས་ཁོངས་ངེས་བདེན་ཨིན་
མས།

རྫོང་དང་ལྷ་ཁང་གི་ཁྱད་པར་ངོ་མ་འདི་དབུ་རྩེ་འདི་ཨིན།

རྡོ་སྒར་རྡོར་སྦྱིས་རྫོང་གི་

དབུ་རྩེ་འདི་ དུས་རབས་༡༩ པའི་ས་གཡོམ་གིས་གནོདཔ་སྐྱེལ་མ་ཚུགས་པས་གནོད་པ་
སྐྱེལ་མ་ཚུགས་པའི་དོན་དག་འདི་ ཡ་མཚན་ཆེ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་བཤད་ནི་འདུག རྫོང་གི་མཐའ་

སྐོར་གྱི་ སྒྲིང་ཁྱིམ་ཚུའི་ འགྱམ་དང་རྩིག་པ་ཚུ་ སྤྱི་ལོ་༡༩༧༦ ཚུན་ཚོད་ དངོས་སུ་ཡོདཔ་
སྦེ་སླབ་ནི་འདུག་

གནམ་ལོ་འདི་ནང་ལུ་རྡོར་སྦྱིས་རྫོང་འདི་འབྲུག་གི་བཙོན་ཁང་ལྟེ་བ་སྦེ་

བསྒྱུར་བཅོས་འབདཝ་ད་རྫོང་གི་ཉེ་འདབས་ཀྱི་རྩིགཔ་ཚུ་བརྡལ་བཏང་ནུག
འཇུག་གོ་བསྡུར་ཞལ་འཛོམས་ཀྱི་དོན་ལུ་

གིས་

ད་རེས་ཞིབ་

རྡོར་སྒར་རྫོང་གི་ཞིབ་འཚོལ་འབད་ནི་དེ་

རྫོང་དེའི་འབྱུང་རབས་སྐོར་མཐོང་སྣང་གསརཔ་ཅིག་ཐོབ་མི་དེ་གི་མ་འོངས་པའི་ན་

གཞོན་དང་ཞིབ་འཚོལ་པ་ཚུ་ལུ་ཕན་ཐོགས་སྦོམ་འོང་ནིའི་རེ་སྨོན་ཡོད།

གོང་གི་འབྲི་རྩོམ་འདི་གཤམ་གསལ་མཚན་ཐོ་ཡོད་མི་ཚུ་གི་བཀྲིན་ཨིན།ནང་སྲིད་བློན་པོ་དང་
སྲོལ་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཁྲི་འཛིན་བློན་པོ་འཕྲིས་རྒྱ་མཚོ། སྲོལ་འཛིན་དང་ གྲྭ་ཚང་ལྷན་
ཚོགས་ཀྱི་དྲུང་ཆེན་དྲགོས་སངས་རྒྱས་དབང་ཕྱུགསྤ་རོ་རྫོང་བདག་དྲག་ཤོ ས་འཇིགས་མེད་

བཟང་པོ། རྡོ་སྒར་རྒཔོ་པདྨ་མཁའ་འགྲོ། རྡོར་སྦྱིས་རྫོང་གི་ སྐུ་གཉེར་ཡེ་ཤེས་དབང་ཕྱུག
སྤ་གྲོ་རྫོང་ཁག་གི་བཟོ་རིག་ཡན་ལག་འགོ་དཔོན་བསོད་ནམས་སྟོབས་རྒྱལ།
རྣམ་སྲས་འབང་མཛོད་ཀྱི་ པར་འཛིན་ཀརྨ་ ཕུན་ཚོགས་ཚུ་ལུ་བཀྲིན་ཆེ།

ཀ༽

རྒྱལ་ཡོངས་

རྫོང་གི་དོན་དག་དང་ལཱ་འགན་སྐོར།

རྫོང་ཟེར་མི་འདི་བཙན་མཁར་ལུ་གོཝ་ཨིན་རུང་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་དོན་ལུ་རྫོང་བཞེངས་སའི་ས་
ཁོངས་འདི་ བཙན་ཏོག་ཏོ་དང་ མཐོང་རྒྱ་ཆེ་ཏོག་ཏོ་ཅིག་དགོ་ དཔེར་ན་ གངས་དང་བྲག་
བཟུམ་ཅིག་དགོ་

མཐོང་དགོཔ་ཁག་ཆེ།

ག་ཅི་སྨོ་ཟེར་བ་ཅིན་ལུང་གཤོང་གི་འཛུལ་སྒོ་འདི་གསལ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་
སྔོན་དང་ཕུ་དམག་འཁྲུགས་ཀྱི་སྐབས་ལུ་ལུང་གཤོང་ནང་ཡོད་པའི་

མི་ག་ར་རྫོང་ནང་ལུ་ སྐྱབས་འཚོལ་དང་ རྒྱབ་རྟེན་ཏེ་སྡོདཔ་ཨིན་པས། དེ་མ་ཚད་ རྫོང་

གགཞིས་ཚུ་ནང་འབྲུ་སྣ་དང་བཟའ་འཐུང་གི་རིགས་བདག་འཛིན་སྦེ་བསགས་བཞག་སྟེ་
རྒྱལ་ཁབ་ནང་མུ་གེ་འཐོནམ་ད་མི་སེར་གྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཚུགསཔ་ཨིན།

རྫོང་གི་

ལཱ་

དྲག་ཀྲར་སི་ཊི་རྡོ་རྗེ།
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འགན་ཁག་ཆེ་ཤོས་གཞན་འདི་ཆོས་ཀྱི་སྐོརལས་ཨིན།

རྫོང་གཞི་ཁག་མང་ཤོས་ནང་གྲྭ་ཚང་གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་ཡོད།
སློང་ཚུ་དཔེ་ཆ་ལྷབ་ནི་དང་སྐུ་

དེ འི་ ན ང་གི ་ ད གེ ་

རིམ་སྒྲུབ་ནི་ལུ་ སྤྲོ་སྟོནམ་ཨིན་པས། ད་རེས་ནངས་པ་ རྫོང་གི་ལཱ་འགན་ངོ་མ་རང་ ཆོས་
སྲིད་གཉིས་ཀྱི་ལྟེ་བའི་འགན་ཁུར་ཨིན་པས།

ཁ༽

རྫོང་བཞེངས་ཐངས་དང་དབྱིབས་བཟོ་བཀོད།

རྫོང་གི་དབྱིབས་དང་བཟོ་བཀོད་འདི་གྲུ་བཞིའི་ནང་ན་ རྒྱ་ལས་དཀྱུས་རིངམོ་སྦེ་ཨིན། རྫོང་
ནང་གི་རྡོ་གཅལ་འདི་ཆོས་སྲིད་གཉིས་ཀྱི་ས་མཚམས་བཟུམ་ཅིག་ཨིན། རྫོང་གི་བཟོ་བཀོད་
འདི་ལས་དུམ་གྲ་ཅིག་

ཐ་དད་འགྱོ་མི་འདི་སའི་མཐོ་དམའ་དང་ཆགས་ཚུལ་ལུ་བརྟེན་

བྱུངམ་ཨིན། རྫོང་གི་རྩིགཔ་དང་གྱང་དེ་ཚུ་སྟུག་པག་པ་སྦེ་ཤིང་ཆས་རིགས་ཀྱི་ལྗིད་ཐེགཔ་སྦེ་
ཨིན། བཟོ་བཀོད་དེ་ཡང་རྩ་བ་འགྱམ་སྦོམ་དང་

རྩེ་མོ་ཆུང་སུ་ཅིག་ དཔེར་ན་ གཏོརམ་

བཟུམ་ཅིག་ཨིན་ བཟོ་སྐྲུན་རྒྱུ་ཆས་ཚུ་ གཙོ་བོ་རང་ས་ རྡོ ་ཤིང་ཚུ་ཨིན།

རྫོང་གི་ སྒོ་སྒྲིག་དང་ འཐིང་གཞི་གནམ་སྤང་ཚུ་ ག་ར་ཤིང་གིས་བཟོཝ་ཨིན་མས། མི་སྡོད་

སའི་སྒོ་མིག་དང་ཁང་མིག་ཚུ་མང་ཤོས་རང་ རྫོང་གི་ཐོག་གོང་མ་ལུ་ཡོདཔ་ཨིན། དེ་སྦེ་ཡོད་

མི་འདི་ ཕྱི་ལས་གྱང་འདི་ ས་དང་ཤིང་ལུ་རང་དབང་ཡོདཔ་ཨིན་པས། ཡར་མར་གྱི་བཟོ་
བཀོད་ གོ་རིམ་ཆེ་ཆུང་དང་ མཛེས་རྒྱན་ བཏོན་ཏེ་ཡོད་མི་ སྦོག་ངང་པ་ཚུའི་ཐོག་ཆའི་ལྗིད་
འགན་འབག་ནི་དང་མིག་ཏོ་གིས་བལྟཝ་ད་མཛེས་ཆ་མཐོང་ནི་ཨིན་པས།

སྒོ་སྒྲིག་ཚུ་ཐོག་

གོང་འོག་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ བཟོཝ་ད་ཐོག་འོག་མ་སྒོ་སྒྲིག་དང་ཐོག་གོང་མ་ རབ་གསལ་རྒྱས་
ཤིང་རྒྱས་པ་སྦོམ་སྦེ་མཛེས་ཏོག་ཏོ་བཟོ་སྟེ་ཡོད། རྫོང་གི་ཕྱིའི་གྱང་གུ་ ཀ་ར་དང་ སྒོ་སྒྲིག་
ཚུ་ལུ་ཚོན་བཏངམ་ད་ མཛེས་ཏོག་ཏོ་སྦེ་ མཐོངམ་ཨིན། རྫོང་གི་སྦུག་ཕྲང་སྟེ་དབུ་རྩེ་འདི་

ཐོག་ལེ་ཤ་སྦེ་ བཞེངས་ཏེ་འོང་ དབུ་རྩེའི་ ནང་ལུ་རྩ་ཆེ་ཤོས་ར་ ལྷ་ཁང་དང་མགོན་ཁང་
བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དང་

གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་གཞན་ཡང་བླ་ཆེན་རྣམས་ཀྱི་སྐུ་འདྲ་ཚུ་རྒྱུ་

གསེར་ དངུལ་ཟངས་ཚུ་གིས མ་འདྲཝ་སྦེ་བཞེངས་བཞག་ས་ཨིན། མགོན་ཁང་ནང་ལུ་

ས་གནས་ཀྱི་གནས་བདག་གཞི་བདག་དང་མགོན་པོ ་ ལྕམ་དྲལ་གསུམ་གྱི་ཀ་ཁྲབ་ཚུ་
བཞེངས་ཏེ་བཞག་ས་ཨིན།

ལྷ་ཁང་དང་མགོན་ཁང་ཚུ་ནང་དཀོན་གཉེར་བསྐང་རྒྱུནཔ་སྲུང་

རྡོ་མཁར་རྡོ་སྦྱིས་རྫོང་གི་གཞི་རྟེན་འབྱུང་རབས་མདོར་བསྡུས།
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འཁོརཔ་ཚུ་གིས་ཉིན་ལྟར་ཕྱག་མཆོད་ཕུལ་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན།
ག༽

མིང་ཁག་མ་འདྲཝ་ཚུ་དང་ ཚིག་གི་འབྱུང་ཁུངས།
- རྡོར་སྦིས་ཆོས་འཁོར་སྒང་

- ལྷོ་འབྲུག་ཆོས་འབྱུང་ཤོག་གྲངས་༡༩༩

- རྡོར་སྦིས་ཆོས་འཁོར་སྒང་

- ཞབས་དྲུང་རྣམ་ཐར་ཤོག་གྲངས་༨༥

- རྡོར་མཁར་འབྲུག་ཆོས་འཁོར་སྒང་འབྲུག་གི་རྒྱལ་རབས་གསལ་བའི་སྒྲོན་མེ་
ཤོག་གྲངས་ཨང་༡༡༦

- རྡོར་དཀར་ཆོས་འཁོར་སྒང
༢༢

- རྡོར་སྒར་རྡོར་སྦྱིས་རྫོང་

- འབྲུག་དཀར་པོའི་ཤོག་གྲངས་ཨང་
- འབྲུག་དཀར་པོའི་ཤོག་གྲངས་ཨང་༡༡༧

- རྡོ་མཁར་ཟེར་མིའི་དོན་དག་འདི་ རྡོའི་ཕོ་བྲང་ལུ་གོཝ་ཨིན།
- རྡོ་ཟེར་མི་འདི་ རྡོ་དང་རྡོ་ཕུང་ལུ་གོཝ་ཨིན།

- མཁར་ཟེར་མི་འདི་ རྫོང་ཕོ་བྲང་ ཁང་བཟང་དང་ ཁྱིམ་སྦོམ་ལུ་གོཝ་ཨིན།
- འབྲུག་ཟེར་མི་འདི་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མིང་ཨིན།

- ཆོས་འཁོར་ཟེར་མི་འདི་ མ་ཎི་ཆོས་འཁོར་ལུ་གོཝ་ཨིན།

- སྒང་ཟེར་མི་འདི་ སྤོ་ཏོ་ གོང་ཟེ་ ཟེ་ཟུར་ རྩེ་རི་ ཟེ་ཚུ་ལུ་ གོཝ་ཨིན་པས།

- ཆོས་འཁོར་སྒང་ཟེར་མི་འདི་ བོད་ལུ་ཡོད་པའི་ ཆོས་སྡེ་ཅིག་གི་མིང་ཨིན་པས།

- རྡོ་དཀར་ཟེར་མི་འདི་ རྡོ་དཀརཔོ་དང་རྡོ་ ཕུང་དཀརཔོ་ཚུ་ལུ་ གོཝ་ཨིན་པས།
- རྡོ་སྒར་ཟེར་མི་འདི་ རྡོ་གིས་བརྐྱབས་པའི་སྒར་དང་ རྡོ་གིས་བརྐྱབས་པའི་
རྩིག་བསྐོར་ཁྱིམ་ཚུ་ལུ་གོཝ་ཨིན།

- རྡོ་དྲེགས་ཟེར་མི་འདི་ ཡར་འཐུཝ་ད་ རྡོགཔ་དྲེགས་ སྡོད་མི་ཚུ་ཨིན།

ང༽

རྡོ་སྒར་གཡུས་ཚན་སྐོར།

རྡོ་དཀར་རམ་རྡོ་སྒར་ཟེར་བའི་གཡུས་ཚན་འདི་
ཆ་འོག་ཧཱ་འགྱོ་སའི་ལམ་ཁར་ཆགས་ཏེ་ཡོད།

འབྲུག་ནུབ་ཕྱོགས་ རིན་སྤུངས་རྫོང་གི་

འདི་ཡང་ཆུ་འཛོམས་ལས་ཀེ་མི་༡༡

སྤ་གྲོ་

ཚོང་འདུས་ལས་ ཀེ་ལོ་མི་ཀྲར་༣༦ ཐིམ་ཁྲོམ་ལས་ ཀེ་མི་༤༢ ཧཱ་ཁྲོམ་ལས་ ཀི་ལོ་མི་

དྲག་ཀྲར་སི་ཊི་རྡོ་རྗེ།
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ཀྲར་༦༣ གྱི་ས་ཁར་ རྒྱ་མཚོའི་ཐོག་ཁར་ལས་ མཐོ་ཚད་ཕི་ཊི་༦༦༠༠ འི་ས་ཁར་ཡོད།
གཡུས་ཚན་འདིའི་མིང་ལུ་ རྡོ་སྒར་ཟེར་བཏགས་དགོ་མི་ དོན་དག་ ངོ་མ་འདི་ རྡོ་སྒར་

གཡུས་ཀྱི་དྭངས་ར་ལུ་རྡོ་ཕུག་སྦོམ ་ཤོས་ནོར་བཟུམ་ལྔ་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན་པས། ས་

ཁོངས་འདི་ ར་བ་བསྐོར་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ཀླུ་བུམ་བརྩེགས་ཏེ་ མི་ཚ་ནང་ན་ འཛུལ་མ་
ཆོགཔ་སྦེ་ བཟོ་སྟེ་ ད་ལྟོའི་བར་ བལྟ་ས་ཡོད།

ལོ་མང་རབས་ཀྱི་ཤུལ་ལས་ རྡོ་དཀར་ཟེར་མི་མིང་འདི་ རྡོ་སྒར་ཟེར་གྱུར་སོང་ནུག དེ་སྦེ་

གྱུར་སོང་མི་ འདི་ཡང་ ཁག་གཅིག་ལས་འབདན་ གཡུས་ཚན་འདི་ནང་ལུ་ རྡོའི་གཏེར་ཁ་
ཡོད་པ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ཨིན་པས། དེ་འབདཝ་ལས་རྡོ་སྒར་ཟེར་མི་དོན་

དག་འདི་ རྡོའི་སྒར་དང་རྡོའི་གཡུས་གྲོང་གསེབ་ཚུ་ལུ་ གོཝ་ཨིན་པས།

རྡོ་སྒར་གཡུས་

ཚན་རྩ་ཆེ་བའི་སྐོར་ལས་གླིང་གེ་སར་རྒྱལ་པོའི་ལུང་འདྲེན་ལས་རྡོ་སྒར་ལྕང་ཤིང་རྩ་བ།

།རྟ་

བཙན་སྐད་ཅན་ཅིག་རྒྱུན་མི་ཆད། །ཟེར་སླབ་སྲོལ་འདུག དེ་སྦེ་སླབ་དགོ་མི་ དོན་དག་འདི་

ཡང་ གླིང་གེ་སེར་གྱི་སྒྲུང་ འབྲུག་ལུགས་ལྟར་ན་ གླིང་དཀར་སྟོད་འདི་ སྤུངས་རྫོང་ གླིང་
སྦུག་ཁ་ གྱང་ཐང་སྡུག་པའི་རི་འདི་ སྤུངས་ཐང་ཆ་འོག་ཀུ་རི་རྫིང་ཁ་ ཧོར་འདི་ དབང་

འདུས་ཆ་འོག་ ཤར་སྒ་སེ་ལོག་སྦེ་ བརྩི་སྲོལ་འདུག ཧོར་མགུ་སེར་རྒྱལ་པོའི་ ཕོ་བྲང་གྱང་
འཁོགས་ འདི་ སྒ་སེ་ཁ་སྨད་ལོག་ལུ་ ད་ལྟོ་ཡང་ མིག་གིས་བལྟ་ས་དང་ མཐོང་སར་

ཡོད། དེ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ གླིང་གེ་སར་གྱི་ལུང་འདྲེན་ནང་ལུ་ སྒ་སེར་ཁ་སྨད་ལོག་
ལུ། །བུམོ་སེང་ལྕམ་འདྲཝ་ཅིག་རྒྱུན་མི་ཆད། །ཟེར་སླབ་སྲོལ་ཡོད་མི་འདི་ཡང་ གླིང་གེ་
སར་རྒྱལ་པོའི་སེང་ལྕམ་འབྲུག་མོ་འདི་ཧོར་མགུ་སེར་རྒྱལ་པོས་འཕྲོག་བཅོམ་འབད་དེ་

སྒ་

སེང་ལོག་ལུ་འཁྱིད་སོངམ་ལས་བརྟེན་ཨིན་པས། གླིང་གེ་སར་རྒྱལ་པོ འི་ཆིབས་རྟ་ཅང་
ཤེས་འདི་ རིན་སྤུངས་ཆ་འདུས་ རྡོ་སྒར་ཁ་ལས་ཐོནམ་ཨིན་པས།

༡༽

ས་ཁོངས་རྒྱ་ཚད་སྐོར།

རྡོ་སྒར་གཡུས་ཚན་ རིན་སྤུངས་རྫོང་ཆ་འོག་གི་རྒེད་འོག་ཅིག་ཨིན།
གཤམ་གསལ་ལྟར་གྱི་གྲོང་གསེབ་ཚུ་ཡོད། ལོག་མེད་ཁ།

རྒེད་འོག་འདི་ནང་

དབུས་སུ་ན།

ཁམས་

བྲག རྩེ་ཕུག སྟེང་ཆེ་ཁ། ཕུ་ཆེ་ཁ། འབངས་ཁ། ས་ལི། སི་ལུ་ནང་། འགྲམ་རྡོ་གོང་འོག

རྡོ་མཁར་རྡོ་སྦྱིས་རྫོང་གི་གཞི་རྟེན་འབྱུང་རབས་མདོར་བསྡུས།
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གཡུས་སྲུང་ཁ། ལཱ་རྒྱབ་ཚུ་ཚུདཔ་ཨིན་པས།

༢༽

མི་རློབས་སྐོར།

རྡོ་སྒར་རྒེད་འོག་གི་མི་རློབས་འདི་

སྤྱི་ལོ་༢༠༠༢ཀྱི་མི་རྩིས་དང་འཁྲིལཝ་ད་ མི་གྲངས་

༢༧༥༠ དེ་ཅིག་འདུག འབྲི་ལྷག་གི་ཤེས་ཡོན་གྱི་ཚད་བརྒྱ་ཆ་༨༠ འདུག།

༣༽

དཔལ་འབྱོར་གནས་སྟངས་སྐོར།

རྡོ་སྒར་རྒེད་འོག་གི་ དཔལ་འབྱོར་གནས་སྟངས་ངོ་མ་རང་ སོ་ནམ་དང་ ལྡུམ་རའི་ འཐོན་

ཁུངས་ལུ་ གཞི་བཞགཔ་ཨིན་པས། སོ་ནམ་ནང་ལུ་ ཀར་ ནས་དང་ པད་ཀར་ཚུདཔ་
ཨིན་མས། ལྡུམ་ར་ནང་ལུ་ ཀེ་བ་དང་ ཀོ་པི་ ཨེར་མ་ ཨེ་པཱལ་ཚུ་ ཚུདཔ་ཨིན་པས། བྱཱ་
འདི་གཡུས་ཚན་ཁག་༢-༣ ཚུ་ལུ་ འཚོཔ་ཨིན།

ཅ༽
༡༽

རྡོ་སྒར་འབྲུག་ཆོས་འཁོར་སྒང་ངམ་ རྡོ་སྒར་རྡོ་སྦྱིས་རྫོང་སྐོར།
མ་འོངས་ལུང་བསྟན།

བླམ་ངག་དབང་ཆོས་རྗེ་གི་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་སྡེ་ཅིག་
བཙུགས་ནིའི་ཐུགས་བཞེད་དང་ཐུགས་སྨོན་གནང་སྟེ་འབྲུག་ར་ལུང་རྗེ་བཙུན་མི་ལ་རས་པའི་

ཁྲིའི་རྩ་བ་ལས་ཆུ་ཕྱག་རྩར་སྒང་འབྲུག་ཁ་ཐུག་ལུ་བཏང་། བླམ་ངག་དབང་ཆོས་རྗེ་ཁོ་རང་ཆུ་
འདི་ག་ཏེ་ལས་འཐོན་ཡི་ག་འབྲུག་ལུ་བྱོནམ་ད་

རྡོ་སྒར་སྒང་གི་སྐེདཔ་ལས་འཐོན་ཏེ་ཡོད་

བླ་མས་ས་གོ་དེ་ཁར་ཆོས་སྡེ་ཅིག་གཞི་བཙུགས་གནང་སྟེ་མིང་ཡང་རྡོ་མཁར་འབྲུག་ཆོས་
འཁོར་སྒང་ཟེར་བཏགས་གནང་ནུག།

མིང་དེ་སྦེ་བཏགས་དགོ་མི་འདི་ཡང་

འབྲུག་ཆོས་

འཁོར་སྒངགི་ རྡོའི་ཕོ་བྲང་ངམ་ རྫོང་ ཟེརཝ་མ་ཚད་ བོད་ལུ་ཡང་ ཆོས་འཁོར་སྒང་ཟེར་
མི་ནང་པ་ཆོས་སྡེ་ཅིག་ཡོད་པའི་མིང་གུ་ལས་བལྟ་དྲངས་ཏེ་ཨིན་པས།

དེང་སང་

རྡོ་སྒར་

རྡོར་སྦིས་རྫོང་ཟེར་ དར་ཁྱབ་སོང་སྟེ་ཡོད་ ཆུ་འདི་ལུ་ ངག་དབང་ཆོས་རྗེ་སྒྲུབ་ཆུ་ཟེར་ མིང་
བཏགས་ཏེ་ རྡོར་སྦིས་རྫོང་གི་ཉེ་འདབས་ལུ་ ད་ལྟོ་ཡང་མཐོང་ས་ཡོད།
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༢༽

གཞི་བཙུགས་སྐོར།

དྲག་ཀྲར་སི་ཊི་རྡོ་རྗེ།

རྡོར་སྦྱིས་རྫོང་འདི་ རིན་སྤུངས་ཆ་འོག་ རྡོ་སྒར་རྒེད་འོག་ལུ་ ཆགས་ཏེ་ཡོད། རྫོང་འདི་ཡང་

ཧཱ་འགྱོ་སའི་ འཁོར་ལམ་ལས་ ཀི་ལོ་མི་ཀྲར་ ༢ དང་ ཆུ་འཛོམས་ལས་ ཀི་ལོ་མི་ཀྲར་
༩ རྟ་མཆོག་སྒང་ལས་ ཀི་ལོ་མི་ཀྲར་ ༡༤ ཚོང་འདུས་ཁྲོམ་ཁ་ལས་ ཀི་ལོ་མི་ཀྲར་ ༣༤
ཐིམ་ཕུག་རྒྱལ་ས་ ལྟེ་བ་ལས་ ཀི་ལོ་མི་ཀྲར་ ༤༠ ཧཱ་ལས་ ཀི་ལོ་མི་ཀྲར་ ༦༥ འི་ ས་

ཁར་ ཆགས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན། མཐོ་ཚད་འདི་ཡང་ རྒྱ་མཚོའི་ཁ་ལས་ ཕི་ཀྲི་༦༥༩༦ ཡོད།

བླམ་ངག་དབང་ཆོས་རྗེ་གིས་ སྤྱི་ལོ་༡༥༣༡ ལུ་ རྡོ་མཁརའབྲུག་ཆོས་འཁོར་སྒང་ བྱག་

གཟར་དྲགས་ཅིག་གུ་ བཞེངས་པའི་སྐབས་ འབྲུག་ར་ལུང་ལས་ ཤིང་བཟོ་དང་རྡོ་བཟོ་
བརྒྱ་སྐོར་ཙམ་ བླམ་ཁོ་རའི་ཕྱག་ཞུས་ཏེ་ འཁྱིདའོང་སྦེ་ རྫོང་གི་དབུ་རྩེ་བཞེངས་ནུག།

གཞན་ཡང་རྫོང་གོང་འོག་གཉིས་དང་མཐའ་འཁོར་གྱི་སྒྲིང་ཁྱིམ་ཚུ་འབྲུག་པའི་ཤིང་བཟོ་དང་

རྡོ་བཟོ་བོ་ཚུ་གིས་བཞེངས་ནུག་རྡོ་མཁར་འབྲུག་ཆོས་འཁོར་སྒང་འདི་བཞེངས་པའི་སྐབས་

ལས་རང་ རྫོང་ཟེར་བའི་ མིང་འདི་ མ་བཏགས་པས། འབྲུག་གི་རྩོམ་རིག་དང་ རྣམ་ཐར་
རྙིངམ་ཚུའི་ནང་རྫོང་ཟེར་འཐོན་ནི་མེད་མི་རྒྱུ་མཚན་དེ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ཨིན་པས།

ཨིན་རུང་ དུས་རབས་༢༠ པའི་ནང་ སློབ་དཔོན་གནག་མདོག་མཆོག་གིས་ བརྩམས་པའི་

འབྲུག་དཀར་པོའི་ དཔེ་དེབ་ནང་ རྫོང་ཟེར་བྲིས་ཏེ་ཡོད་མིའི་དོན་དག་ རྡོ་མཁར་འབྲུག་
ཆོས་འཁོར་སྒང་ རྫོང་དང་དབྱེ་བ་མེདཔ་སྦེ་ དབུ་རྩེ་འདུག་ ལྷ་ཁང་ལུ་དབུ་རྩེ་མེད། མིང་

ལུ་བལྟ་རུང་ རྡོ་མཁར་ ཟེར་མི་འདི་ རྡོ་གིས་བཞེངས་མི་ ཕོ་བྲང་དང་ རྫོང་གི་བརྡ་སྟོནམ་
ཨིན་པས། འདི་ལས་བརྟེན་ཏེ་ ཕྱིན་ཆད་ད་ལས་ཕར་ རྡོ་སྒར་རྡོར་སྦྱིས་རྫོང་ཟེར་ དར་ཁྱབ་

གཏང་དགོཔ་ གལ་ཆེ་ཟེར་ཞུ་ནི། རྫོང་འདི་སྤ་ཆུ་ ཝང་ཆུ་གི་ གདོང་སྒོར་ ཁ་ཤར་ཐུག་ཁ་
གཤོང་དོག་དྲག་ཅིག་དང་ བྱག་གཟར་དྲག་ཅིག་གུ་ བཞེངས་ཏེ་ཡོད། ས་གོ་དེ་སྦེ་འབད་
མི་འདི་ དམག་བྱུས་ཀྱི་དོན་ལུ་ ཕན་ཐོགས་སྦོམ་ཡོད།

ཨིན་རུང་ རྫོང་གི་རྒྱབ་ཁ་ཐུག་ལུ་ ས་གོ་སྟོངམ་སྦོམ་ཡོད་ནི་དེ་གིས་ རྫོང་ནང་སྡོད་མི་ མི་
འདི་ཚུ་ལུ་ ཕར་ཚུར་ འགྲོ་འགྲུལ་འབད་ནི་ ལཱ་གཞན་འབད་ནིའི་ བྱ་སྟབས་བདེ་དྲགས་

རྡོ་མཁར་རྡོ་སྦྱིས་རྫོང་གི་གཞི་རྟེན་འབྱུང་རབས་མདོར་བསྡུས།
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ཡོདཔ་ཨིན། རྫོང་གི་ཉེ་འདབས་ཀྱི་ ས་ཆའི་ མཛེས་སྣང་ཚུ་ ཅི་དང་མ་འདྲཝ་སྦེ་ མཛེས་
ཏོག་ཏོ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ རླུང་མ་ཡང་ག་ཅི་དེ་ཅིག་ བསིལ་ཏོང་ཏོ་ཡོད། རྫོང་གི་ས་ཁར་ འདི་

ལས་མར་ སྤ་ཆུ་ཝང་ཆུའི་མཐའམ་བདའ་སྟེ་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་གི་ གཞུང་ལམ་ བདའ་
སེམས་དགའ་ཏོག་ཏོ་དང སྤྲོ་བ་སྦོམ་བྱུངམ་ཨིན།
རྫོང་འདི་དུས་རབས་༡༩

པའི་ནང་

ས་ཡོམ ་ཤུགས་ཅན་གྱིས་

ལྷག་མཇུག་མེད་པར་

བརྡལ་བཏང་ནུག ཨིན་རུང་ རྫོང་གི་དབུ་རྩེ་འདི་ལུ་ གནོད་སྐྱོན་ག་ནི་ཡང་མ་བྱུང་པས།

གནོད་སྐྱོན་མི་བྱུང་མི་དོན་དག་འདི་ དབུ་རྩེ་ལྷ་ཁང་ནང་ ཡོད་པའི་ ནང་རྟེན་གུ་རུ་ གླང་
དར་ཅན་གྱི་གཏེར་ལས་བྱོན་པའི་
ཟེར་སླབ་སྲོལ་འདུག

གསེར་སྐུ་དེའི་

བྱིན་རླབས་ལས་བརྟེན་ཏེེ་ཨིན་

གསེར་སྐུ་འདི་ད་ལྟོ་བར་ན་ཡང་ རྡོགཔ་དྲེགས་ལྷ་ཁང་གི་ ནང་རྟེན་སྦེ་མཇལ་ནི་འདུག གུ་

རུ་གླང་དར་ཅན་མ་ གཏེར་ལས་བྱོན་པའི་གསེར་སྐུ་འདི་ གསུང་བྱོན་མ་ཨིན་ཟེར་ སླབ་
སྲོལ་འདུག།

སྔོན་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་

མེདཔ་བཏང་བའི་སྐབས་

གླང་དར་མ་གིས་

རྒྱལ་བའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་

གསེར་སྐུ་འདི་ཡང་ཐོཝ་གིས་བརྡུངས་ཏེ་

མེདཔ་གཏངམ་ད་ གསུང་བྱོན་བྱོནམ་ཨིན་པས།

སྙན་གཡོན་པ་འདི་

ད་ལྟོ་མཐོང་སར་ཡོད་པའི་ རྡོ་སྦྱིས་རྫོང་འདི་ རྫོང་གི་དབུ་རྩེ་རྐྱངམ་ཅིག་ཨིན་པས། ཨིན་

རུང་རྫོང་གི་དབུ་རྩེ་ འདི་ དུས་རབས་༡༦ པའི་ནང་ བཟོ་བཀོད་དང་བཟོ་རྣམ་ཚུ་ རང་
ལུགས་ལྟར་བཅོས་མེད་སྔར་བཞིན་བཞག་གནང་ཡོད།དབུ་རྩེ་དེ་ཐོག་ལྔ་དང་གཏིང་འགྱམ་
གྱི་ས་ཁོངས་འདི་ རྒྱ་ཚད་ཕིཊི་༧༠-༣༥ འདུག།

བཟོ་སྐྲུན་རྒྱུ་ཆས་ཚུ་ཡང་ས་དང་རྡོ་གྱང་ཚུ་རྡོ་བཟོ་དང་རྩིག་འགྱམ་ཚུ་འགྱམ་གྱི་སྟུག་ཚད་

ཨིན་ཅི་༢ དང་ རྩེ་་ཏོག་ཨིན་ཅི་༥ སྦེ་བཟོ་ནུག རྫོང་གི་སྒོ་དང་ སྒོ་སྒྲིག་རབ་གསལ་
ཐོག་ཆ་ཤིང་རྩིབས་མ་ རླུང་གཟེར་ ལྡིང་རི་དང་ འཐིང་གཞི་ཚུ་ ཤིང་གི་སྦེ་ རིང་ལུགས་

ལྟར་འཇའ་ཆི་ཆི་དང་ མཛེས་ཏོག་ཏོ་སྦེ་ བཞེངས་ཏེ་འདུག ཁ་གསལ་སྦེ་ པར་དང་རི་མོ་

དྲག་ཀྲར་སི་ཊི་རྡོ་རྗེ།
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ཚུ་འབྲི་ རྩོམ་འདི་ནང་བཙུགས་ཏེ་ཡོད།

རྫོང་འདི་འགོ་དང་པ་བཞེངས་པའི་བསྒང་

འབྲུག་བཀའ་བརྒྱུད་པའི་ཆོས་ལུགས་རྒྱབ་ཁབ་

མཐའ་དབུས་མེད་པར་དར་ཁྱབ་གཏང་སའི་ལྟེ་བ་ཅིག་ཨིན་པས། བླམ་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་

གྱི་བརྒྱུད་པ་ བཀའ་བརྒྱུད་བླམ་ཚུ་གིས་ ཡང་ལས་ ཡང་བྱོན་ཏེ་ འབྲུག་མི་ཡོངས་ལུ་
བཀའ་བརྒྱུད་པའི་ཆོས་ལུང་གནང་སྟེ་ མཐུན་ལམ་ཡང་ གང་དྲག་བཞག་ནུག བླམ་ཕ་ཇོ་
གི་བརྒྱུད་པ་ བླམ་དྲུང་དྲུང་གི་ཧཱུཾ་རལ་རྫོང་བཞེངས་ཏེ་ གྲྭ་ཚང་གཞི་བཙུགས་ འབད་བའི་

ཤུལ་ལས་རྡོ་སྒར་རྡོ་སྦྱིས་རྫོང་འདི་ཧཱུཾ་རལ་གྲྭ་ཚང་གི་ དགུན་ས་སྦེ་བཞག་སྟེ་ དགེ་སློང་ཚུ་
གནམ་བྱཱར་ཧཱུཾ་རལ་རྫོང་ནང་དང་དགུན་རྡོ་སྦྱིས་རྫོང་ནང་བཞུགས་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། དུས་

རབས་༡༩པའི་ནང་རྡོ ་ སྦྱིས་རྫོ ང་གོང་འོ ག ་གཉིས་ས་ཡོ མ ་ཤུགས་ཅན་གྱིས་བརླག་སྟོ ར་

བཏངམ་བརྟེན་ཧཱུཾ་རལ་གྲྭ་ཚང་གི་དགེ་སློང་ཚུ་དགུན་གྱི་བཞུགས་གནས་ རྡོ་སྦྱིས་རྫོང་ལུ་སྦེ་
བཞག་ནུག

རྡོ་སྦྱིས་དཔོན་སློབ་གསར་བསྐོས་གནང་སྟེ་རྡོ་སྦྱིས་རྫོང་འདི་དཔོན་སློབ་ཀྱིས་བདག་འཛིན་

འཐབ་སྟེ་ རྡོ་སྦྱིས་ མངའ་འོག་ཚུད་པའི་ མི་སེར་ཚུ་ལས་ ཁྲལ་བསྡུ་ལེན་འབད་ནི་ འགོ་
བཙུགས་ནུག

རྡོ་སྦྱིས་དཔོན་སློབ་ཀྱི་མངའ་འོག་ཚུད་པའི་ས་ཁོངས་འདི་ཕུ་ཆེ་ཁ་ལས་ཏོག་

ཁོ་གད་གླིང་ཚུན་ཚོད་ཨིནམ་བཞིན་དུ་རྡོ་སྦྱིས་རྫོང་འདི་དཔོན་སློབ་ཀྱི་ཡིག་ཚང་ལྟེ་བ་ལུ་གྱུར་

སོང་ནུག རྡོ་སྦྱིས་དཔོན་སློབ་མི་ངོ་འདི་ ཧཱུཾ་རལ་གྲྭ་ཚང་གི་ དགེ་སློང་རབ་བྱུང་པ་ཅིན་དབུ་
མཛད་ཅིག་དགོཔ་ཨིན་པས། འདི་དགོ་པའི་དོན་དག་འདི་རྡོ་སྦྱིས་རྫོང་ལུ་དུར་ཁྲོད་རྩ་ཆེ་ཏོག་
ཏོ་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་མི་ཤི་དབང་བསྐུར་ཚུ་དཔོན་སློབ་ཀྱིས་མཛད་དགོ་ནི་དེ་གིས་ཨིན་པས།
རྡོ་སྦྱིས་རྫོང་གི་ཉེ་འདབས་ལུ་ཡོད་པའི་དུར་ཁྲོད་དེ་བསིལ་བ་ཚལ་གྱི་

ས་བསྣམས་བྱོན་ཏེ་

དུར་ཁྲོད་འགོ་བཙུགས་གནང་ནུག དེའི་མིང་གཏམ་ཡང་ དུར་ཁྲོད་བསིལ་བ་ཚལ་ གཉིས་

པ་ཟེར་དར་ཁྱབ་སོང་ནུག ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་བསྟན་བཅོས་ལྟར་ བསིལ་བ་ཚལ་འདི་ རྒྱ་
གར་མངྒ་དྷའི་ དུར་ཁྲོད་ཆེན་པོའི་བརྒྱད་ཀྱི་གྲས་ལས་གཅིག་ཨིན་པས།

རྡོ་མཁར་རྡོ་སྦྱིས་རྫོང་གི་གཞི་རྟེན་འབྱུང་རབས་མདོར་བསྡུས།
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རྒྱ་གར་མངྒ་དྷའི་དུར་ཁྲོད་ཆེན་པོ་འི་བརྒྱད་ཀྱི་མིང་གཤམ་གསལ།

གཏུམ་དྲག། ཚང་ཚིང་འཁྲིགས། འབར་འཁྲིགས། ཀེང་རུསཅན། བཀྲ་ཤིས་ཚལ། བསིལ་
བ་ཚལ། མུན་པ་ནག་པོ། ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལིར་སྒྲ་སྒྲོག་པ། ཧ་ཧ་སྒྲོག་པ།

རྡོ་སྦྱིས་དཔོན་སློབ་ གསར་བསྐོས་འབད་བའི་སྐབས་ ཧཱུཾ་རལ་བླམ་གིས་ཁོ་ལུ་ ན་བཟའ་
ཁ་དམར་གནང་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།

རྡོ་དྲེགས་ལྷ་ཁང་གི་ལྡེབ་རིས་ནང་

རྡོ་སྦྱིས་དཔོན་

སློབ་ ན་བཟའ་ཁ་དམར་བཞེས་ཏེ་ ལྡེབ་རིས་ནང་ ཚོན་རིས་ཅནམ་སྦེ་ གསལ་ཏོག་ཏོ་
འདུག ཁོ་གི་གོ་གནས་ར་ཁུངས་སྟོནམ་ཨིན་མས། དེ་འབདཝ་ད་ རྡོ་སྦྱིས་དཔོན་སློབ་ བ་
ཇོ་པའི་སྐབས་ལས་ འབྲུག་རྒྱལ་པོའི་ ཕྱག་ཞུ་མི་གྲལ་ལས་ བཙག་འཐུ་རྐྱབ་སྟེ་ བསྐོསཔ་
ད་ ན་བཟའ་ཡང་འབུ་རས་དམརཔོ་གནང་ནི་ སྲོལ་འགོ་བཙུགས་ནུག།
རྡོ་སྦྱིས་དཔོན་སློབ་རིམ་བྱོན་གྱི་ཐོ་ཡིག་
ག་ཨིན་ན་མི་ཤེས་པས།

ཁ་གསལ་མེདཔ་ལས་

དཔོན་སློབ་དང་པ་འདི་

ཨིན་རུང་རྫོང་གི་ཉེ་འདབས་ལུ་ཡོད་པའི་ མཆོད་རྟེན་གདངས་

རིངམོ་གུ་ དཔོན་སློབ་ངག་དབང་རིན་ཆེན་ཟེར་རྡོ་གུ་བརྐོ་སྟེ་འདུག དེ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་
ཧཱུཾ་རལ་བླམ་གིས་བསྐོས་པའི་རྡོ་སྦྱིས་དཔོན་སློབ་དང་པ་ཁོ་མེན་ན་མནོ་བའི་དོགས་པ་ཡོད།

རྡོ་དྲེགས་ལྷ་ཁང་ནང་གི་ ལྡེབ་རིས་ནང་ཡང་ རྡོ་སྦྱིས་དཔོན་གཡོག་འཁོར་དང་བཅས་པའི་
ཚོན་རིས་གསལ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་བྲིས་ཏེ་འདུག།

ཆ་ཚང་ཅིག་བྲིས་ཚུགས་པ་ལཱ་ཁག་འདུག།
གཤམ་གསལ་བཀོད་དེ་ཡོད།

རྡོ་སྦྱིས་དཔོན་སློབ་རིམ་བྱོན་གྱི་ཐོ་ཡིག་

ཨིན་རུང་དཔོན་སློབ་དག་པ་ཅིག་ཐོ་ཡིག་

-

དཔོན་སློབ་ངག་དབང་རིན་ཆེན། ཡང་ན་ དང་པ།		

-

དཔོན་སློབ་སྤམ། སྤ་གྲོ་ཆ་འོག་ སྤང་སྦས་རྩ་ལས།

-

		
-

		

དཔོན་སློབ་བ་ཇོཔ། དབང་རྫོང་ཆ་འོག་གཡུས་བ་ཇོ་ལས།
དཔོན་སློབ་ཟླ་བ་རྒྱལ་མཚན་ནམ་བྱེ་ནག་ཀ་ཀྲ་ དབང་རྫོང་ཆ་འོག་
ཤར་བྱེ་ནགས་ལས།

དཔོན་སློབ་འབྱེལ་མེད་དབང་འདུས་ ཐིམ་ཕུག་ཆ་འོག་འབྱེལ་མེད་ནང་
ལས།
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༨༽

དྲག་ཀྲར་སི་ཊི་རྡོ་རྗེ།

རྡོ་སྦྱིས་རྫོང་བཙོན་ཁང་ལུ་གྱུར་ཚུལ།

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་དེང་སང་གི་ཡར་རྒྱས་གོང་འཕེལ་འཆར་གཞི་འགོ་བཙུགསཔ་ད་གཅིག་
ཁར་ཁྲལ་གྱི་རིགས་ཚུ་རློན་ཁྲལ་སྐམ་ཁྲལ་ལུ་བསྒྱུར་ཡི། འདི་དང་གཅིག་ཁར་ས་གནས་སོ་
སོའི་ དཔོན་སློབ་ཚུ་ཡང་བསྐོས་ནི་མེདཔ་སྦེ་བཟོ་ཡི། དེ་ལས་ཚུར་ རྡོ་སྒར་རྡོ་སྦྱིས་རྫོང་

འདི་ཡང་ སྣང་མེད་སྦེ་ལུས་སོང་ཡི། སྤྱི་ལོ་༡༩༧༦ལོར་ རྡོ་སྦྱིས་རྫོང་འདི་ ཉམས་བཅོས་
འབད་དེ་ ཁྱིམ་ཐོག་ཡང་མེ་ཐུབ་		
འཁོར་ལུ་ ཁང་མིག་

རྩི་ས་སྲབ་ལེབ་བཀབ་མ་ཚད་ མ ཐ འ ་

ཁ་སྐོང་བཟོ་སྟེ་བཙོན་ཁང་ལུ་གྱུར་སོང་ཡི།

༡༠ཙམ་གྱི་རྟིང་ལས་རྫོང་གི་ཐོག་༣པ་ལས་༥པ་ཚུན་

ལོ ་ ངོ ་

མེདཔ་ཤོར་ཏེ་གྱང་ཕྱི་ནང་མེད་པར་སེ་

གུ་ཐོན་ཏེ་ མི་སྡོད་མ་བཏུབ་སྦེ་ཡར་སོང་ནུག ཐོག་༤ པའི་གནམ་སྤང་རམ་སྟེ་ ནང་ན་
རྡིབ་འོངམ་ད་བཙོན་པ་གཅིག་ཡང་ཤི་སོང་ནུག།

ནང་སྲིད་ལྷན་ཁག་གི་སྐུ་ཚབ་དང་ཁྲིམས་སྲུང་འགག་པའི་སྐུ་ཚབ་བསྡོམས་ཏེ་རྡོ་སྦྱིས་རྫོང་གི་
ཞིབ་འཚོལ་འབད་བར་བཏང་ནུག ཞིབ་འཚོལ་སྡེ་ཚན་གྱིས་ ནང་སྲིད་ལྷན་ཁག་ལུ་ དབྱིན་

ཚེས་༠༢༠༩༡༩༨༧ལུ་ཕུལ་མིའི་སྙན་ཞུ་ནང་གསལ་རྫོང་གི་ཐོག་༤པ་དང་༥པ་འདི་གནོད་སྐྱོན་

སྦོམ་བྱུངམ་ལས་བརྟེན་ཏེ་བརྡལ་བཤུབས་གཏང་དགོཔ་སྦེ་ཕུལ་ནུག དེ་མ་ཚད་རྡོ་སྦྱིས་རྫོང་

གི་ལྟག་ལུ་བཙོན་ཁང་སྦེ་བཞག་དགོ་པ་ཅིན་ འཐུང་ཆུ་ཡང་ལེགས་བཅོས་འབད་དེ་ ཡར་
དྲག་གཏང་དགོཔ་སྦེ་ཞུ་ནུག བཙོན་པ་ཚུ་ ཐོག་༡-༢-༣ པ་དང་ འོག་ཐོག་རྫོང་གི་ ཉེ་
འདབས་ཀྱི་ ཁང་མིག་ ནང་ལུ་ སྤོ་བཤུད་སྦེ་བཞག་ནུག།

དབྱིན་ལོ་༡༩༨༨དབྱིན་ཟླ་ ༦ པའི་ནང་ ནང་སྲིད་ལྷན་ཁག་གི་ ཐིམ་ཕུག་ཚོང་སྡེ་ “བུ་ཊན་

ཨར་ཀི་ཀྲེཊ་ཨིན་ཇི་ནར་” ཟེར་མི་འདི་ལས་མི་འཚོལ་ཏེ་ སྔོན་གྱི་ཞིབ་འཚོལ་ སྡེ་ཚན་
གྱིས་ཕུལ་མི་

སྙན་ཞུའི་ཡང་བསྐྱར་གཏན་འཁེལ་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་

ཞིབ་དཔྱད་འབད་བར་བཏང་ནུག

རྡོ་སྦྱིས་རྫོང་གི་

སྙན་ཞུ་གཉིས་པ་འདི་ནང་ལུ་སྔོན་གྱི་སྙན་ཞུ་དེ་ངེས་

བདེན་ཨིནམ་མ་ཚད་ རྫོང་འདི་ཧེང་བཀལ་རང་ཉམས་སུ་ སྐྱོ་སུ་འགྱོ་བའི་སྐོར་ལས་ཉེན་
བརྡ་འབད་ནུག

སྙན་ཞུ་གཉིས་པའི་ནང་

གསལ་སྦེ་བཀོད་ནུག།

གཤམ་གསལ་ཡོད་པའི་གནོད་སྐྱོན་ཚུ་

ཁ་

རྡོ་མཁར་རྡོ་སྦྱིས་རྫོང་གི་གཞི་རྟེན་འབྱུང་རབས་མདོར་བསྡུས།
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-

རྫོང་གི་ཐོག་༤ - ༥ པའི་ གྱང་གི་སེར་གུ་ཚུ་ ཁ་སྦོམ་སུ་རང་འགགས་ནུག།

-

ཆར་ཆུ་ གྱང་དང་ཁང་མིག་ཚུ་ནང་ སིམ་དེས།

-

-

ཁྱིམ་ཐོག་ མང་ཤོས་རླུང་གིས་ ཤུབས་བཏང་ནུག།

ཐོག་༤ - ༥ པ་འདི་

རྩ་ལས་རང་ ཉམས་གསོ་དང་བཅོ་ཁ་བརྐྱབ་མ་བཏུབ་ཡར་སོང་ནུག།
འོག་ཐོག་གི་ཐོག་༣ བཅོ་ཁ་བརྐྱབ་བཏུབ་འདུག།

སྙན་ཞུ་༢པའི་ནང་ལུ་ཐིམ་ཕུག་ཚོང་སྡེ་གིས་ རྡོ་སྦྱིས་རྫོང་འདི་
ཉམས་གསོ་
འབད་ནི་སྐོར་གཙོ་བོ་ཐེབས་ཅིག་འབད་རང་བཏོན་ཏེ་ཞུ་མི་འདི་གཤམ་གསལ་
ལྟར།
-

རྡོ་སྦྱིས་རྫོང་འདི་ ད་རེས་གནས་སྟངས་ལུ་བཞག་པ་ཅིན་ དྲན་རྟེན་དངོས་རྫས་

-

གལ་སྲིད་ ཐོག་༤ - ༥ པ་ བཤུབས་བཏང་པ་ཅིན་ རྫོང་འདི་ཚད་སྙོམས་དང་

-

-

-

ཚད་སྙོམས་དང་ ཚུལ་ལྡན་ཅིག་ཨིན་མས།

ཚུལ་དང་མ་ལྡན་པར་ རང་ལུགས་ཀྱི་ བཟོ་བཀོད་ཚུ་ཡང་ ཉམས་ནི་ཨིན་མས།
གལ་སྲིད་འབྲུག་གི་ལམ་སྲོལ་བརྩི་མཐོང་དང་རང་ལུགས་བཟོ་བཀོད་ སྣང་མེད་

བསྐྱུར་བཞག་བཏུབ་པ་ཅིན་ རྫོང་གི་བསྒྱུར་བཅོས་དང་བཅོས་ཁ་འདི་ སྙན་ཞུ་
དང་པ་ལྟར་ བཏུབ་པས།

རྫོང་གི་ཉམས་བཅོས་ སྙན་ཞུ་དང་པ་དང་འཁྲིལ་ འགྲོ་སོང་སྦོམ་བཏང་སྟེ་འབད་
རུང་ཐོག་༣ པའི་ནང་ལུ་ཁང་མིག་༦ མ་གཏོགས་ མི་ཐོན་པས།

རྫོང་གི་ཐོག་འོག་མ་ཚུ་གེ་ར་ སྒོ་སྒྲིག་པར་ཡབ་ཨིན་པ་ལས་བརྟེན་ རླུང་ཤུགས་

དང་འོད་ཟེར་ ལེགས་ཤོམ་མ་འོང་པར་ ཁང་མིག་ཚུ་གེ་ར་ གནག་དུང་དུ་འོང་ནི་
ཨིན་མས།

ཁང་མིག་༦ གི་ དོན་ལས་ རྫོང་འདི་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ ཉམས་བཅོས་དོན་ལུ་
འགྲོ་སོང་སྦོམ་བཏང་རུང་ རྫོང་འདི་ཕུག་བརྟན་ཏོག་ཏོ་ མི་འོང་ནི་མས།
རྫོང་གི་གྱང་རྙིངམ་ཚུ་དཀྲོགསཔ་ད་

བབ་ལེ་ཤ་རྐྱབ་མས་

དེ་འབདཝ་ལས་

བརྟེན་ བཅོ་ཁ་རྐྱབ་མི་ ཁང་མིག་༦ གིས་ཡང་ དུས་ཡུན་ ལོ་ངོ་༡༥ དང་༢༠
ཚུན་ མི་ཐུབ་ནི་བཟུམ་ཅིག་འདུག།
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-

དྲག་ཀྲར་སི་ཊི་རྡོ་རྗེ།

སྙན་ཞུ་གཉིས་པ་འདི་ནང་ལུ་ རྒྱབ་སྣོན་ངོ་སྦྱོར་ཤུགས་ཆེ་ཤོས་རང་ཐོག་གཉིས་པ་
འདི་ མ་བཤུབས་པར་སྔར་བཞིན་བཞག་ནི་དང་བཙོན་ཁང་གཅིག་

གཞན་གཅིག་ཁར་ བཙོན་ཁང་གསརཔ་ཅིག་རྐྱབ་དགོཔ་སྦེ་ཞུ་ནུག།

ས་གནས་

དེ་ཅིག་གི་བར་ན་ རྡོ་སྒར་རྒེད་འོག་གི་ མི་སེར་ཚུ་གིས་ དབྱིན་ལོ་༡༩༩༧
དབྱིན་ཟླ་༢ པའི་ནང་ རིན་སྤུངས་རྫོང་བདག་ལུ་ རྫོང་གི་སྐོར་ཞུ་ཚིག་ཕུལ་
མིའི་ནང་ གནད་དོན་ཁག་ ༣ དབྱེ་བ་གཤམ་གསལ་ལྟར།
-

བཙོན་ཁང་འདི་

རྡོ་སྦྱིས་རྫོང་ལས་ ས་གནས་གཞན་ཅིག་ཁར་	སྤོ

་

དགོསཔ་ ཧེ་མ་སྤྱི་ལོ་༡༩༧༦ ལུ་ རྡོ་སྦྱིས་རྫོང་འདི་ བཙོན་ཁང་ལུ་བསྒྱུར་བཅོས་
འབད་ཞིནམ་ལས་ཚུར་རྡོ ་ སྒར་གྱི་མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་འདི་གཙང་སྦྲ་
མེདཔ་སྦེ་སོང་ཡི།

བཙོན་པའི་སྲུང་རྒྱབ་

ཁྲིམས་སྲུང་འགག་པ་ཡོད་ནི་དེ་གིས་

རྡོ་སྦྱིས་ལྷ་ཁང་ནང་རྟེན་རྩ་ཅན་མང་རབས་ཡོད་རུང་
དཀར་མེ་དང་མཆོད་པ་ཕུལ་མི་ག་ཡང་མིན་འདུག
མི་ནགཔ་ཨིནམ་ལས་བརྟེན་

ལྷ་ཁང་ནང་

ཚེས་བཟང་དུས་བཟང་ལུ་

ལྷ་ཁང་གི་དཀོན་གཉེར་ཡང་

ལག་པར་ལྕགས་དང་

རྐང་མར་

ལྕགས་ཏོག་ཀེ་ཅནམ་ སྐེ་ལུ་སྒོར་རྐྱབ་སྟེ་ ལྷ་ཁང་ནང་ལུ་ བཀག་འཛིན་མེད་
པར་

འཛུལ་ནི་དེ་གིས་

རྟེན་གསར་བཞེངས་ཚུ་ལུ་གྲིབ་ཕོག་པའི་རྐྱེན་གྱིས་

ངེས་མེད་ཀྱི་ ནད་ཡམས་མུ་གེ་འཐོན་མ་མ་ཚད་རི་དྭགས་སེམས་ཅན་ཡང་ ཉིན་
དཀར་པོ་ལུ་
བཀལ་ཡི།

གཡུས་ཚན་ཚུ་ལུ་ལོ་ཐོག་དང་སྒོ་ནོར་སེམས་ཅན་ཚུ་ལུ་གནོདཔ་

མོ་བཏབ་རྩིས་བཏབ་འབདཝ་ད་རྡོ་སྦྱིས་ རྫོང་དང་ལྷ་ཁང་གཉིས་ལུ་གཙང་སྦྲ་མ་
བསྟེན་པར་ སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་ལུ་གྲིབ་ཕོག་སྟེ་ ཨིན་ཚུལ་དང་ དེ་འབདཝ་

ལས་བརྟེན་ རྫོང་དང་ལྷ་ཁང་༢ ལུ་གཙང་སྦྲ་བརྟེན་ཏེ་ གནས་བདག་གཞི་བདག་
ལུ་གསོལ་ཁ་ཕུལ་ནི་ ག་ནི་བ་གལ་ཆེཝ་དགོ་ཟེར་ཨིན་པས།
-

རྒྱལ་ཡོངས་སྲོལ་འཛིན་གྱི་དྲུང་ཆེན་ལུ་

རྫོང་གི་ཉམས་གསོ་དང་ཉམས་བཅོས་

རྡོ་མཁར་རྡོ་སྦྱིས་རྫོང་གི་གཞི་རྟེན་འབྱུང་རབས་མདོར་བསྡུས།

-

དོན་ལུ་ ཕྱི་རྒྱལ་ལས་ ཞལ་འདེབས་ ཞུ་ནི་གསོལ་འདེབས་སྐོར།
གྲྭ་ཚང་ལྷན་ཚོགས་དྲུང་ཆེན་ལུ་
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སྐུ་གཉེར་དགེ་སློ ང་ཅིག་བསྐོས་ནི་དང་

རྫོ ང་ནང་ལུ་གྲྭ་ཚང་སློ བ ་གྲྭ་ཅིག་གཞི་བཙུགས་འབད་དགོ་པའི་སྐོར་གསོ ལ ་

འདེབས་ཞུ་ནི་ གྲྭ་ཚང་སློབ་གྲྭ་དེ་གིས་ རྡོ་སྒར་རྒེད་འོག་དང་གཞན་ཁའི་སློབ་གྲྭ་
ནང་ལས་ བཏོན་བཞག་མི་ཚུ་ལུ་ ཕན་ཐབས་སྦོམ་ འོང་ནིའི་རེ་འདོད་ལུ།

རྡོ་སྦྱིས་རྫོང་གི་སྐོར་ལས་ཞིབ་དཔྱད་སྙན་ཞུ་ཐེངས་གཉིས་པ་དང་རྡོ་སྒར་མི་སེར་ཚུ་གིས་

ཕུལ་མི་ཞུ་ཡིག་དང་འཁྲིལ་ཏེ་འབྲུག་གཞུང་གི་རྡོ་སྦྱིས་རྫོང་འདི་ ད་ལྟོའི་གནས་སྟངས་ནང་

རང་ ཉམས་བཅོས་འབད་དེ་ རྡོ་སྒར་མི་སེར་ལུ་ རྩིས་སྤྲོད་ནི་སྦེ་གྲོས་ཐག་བཅད་ཅི། རྫོང་

ཉམས་བཅོས་ཀྱི་ལཱ་འགན་འདི་ རྒྱལ་ཡོངས་སྲོལ་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ འབད་དགོཔ་སྦེ་
བཀའ་རྒྱ་གནང་ཡི། རྫོང་གི་ཉམས་བཅོས་འབད་དེ་ མི་སེར་ལུ་རྩིས་སྤྲོད་ནི་དོན་ལུ་ དབྱིན་
ཚེས་༠༧-༠༢-༩༧ ལུ་ ནང་སྲིད་ལྷན་ཁག་གི་སྐུ་ཚབ་ རྒྱལ་ཡོངས་སྲོལ་འཛིན་ ལྷན་
ཚོགས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་གྲྭ་ཚང་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་

རིན་སྤུངས་རྫོང་བདག་ཆེ་མཐོའི་སྡེ་ཚན་

བཅས་ རྡོ་སྦྱིས་རྫོང་གི་ཞིབ་དཔྱད་ལུ་བྱོན་ཡི། དེའི་ཉིན་མ་ལུ་ རྡོ་སྒར་རྒཔོ་ དམང་ཨཔ་

གཡུས་ཁའི་མི་རྒན་ཤོ ས་ གོ་ཤེས་ཉན་ཤེས་ ག་ར་གིས་ཆེ་མཐོའི་ ཞིབ་དཔྱད་སྡེ་ཚན་ཚུ་
ལུ་ བྱོན་ལེགས་དང་གསོལ་སྟོན་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་འབད་ཡི། རྫོང་གི་ཞིབ་དཔྱད་དང་གསུང་
གྲོས་གནང་མིའི་གྲོས་ཆོད་གཤམ་གསལ། གལ་ཅན་
-

རྡོ་སྒར་རྡོ་སྦྱིས་རྫོང་འདི་ དུས་རབས་༡༦ ནང་བླ་མ་ངག་དབང་ཆོས་རྒྱལ་གྱིས་
བཞེངས་གནང་སྟེ་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ རྒྱལ་རབས་ཅན་གྱི་ དྲན་རྟེན་དངོས་

	རྫས་ཅིག་ ཨིན་པ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ རྫོང་འདི་ ཉམས་པ་སོར་ཆུད་དང་ མི་
ཉམས་རྒྱུན་སྐྱོང་ འབད་ནི་འདི་ཁག་ཆེ་ ཉམས་བཅོས་འབད་བའི་སྐབས་

ལུ་ ཐོག་༥ པ་འདི་ མ་བརྡལ་བར་ བཞག་དགོཔ་སྐོར་ཁག་ཆེཝ་འཐུས་མི་
ཆ་མཉམ་གྱིས་གྲོས་བསྟུན་ ལེགས་ཤོམ་གནང་སྟེ་ རྫོང་འདི་སྔར་ག་ཨིནམ་
སྦེ་ ཉམས་བཅོས་འབད་ནིའི་ གྲོས་ཐག་བཅད་གནང་ཡི།
-

སྒོ་དང་སྒོ་སྒྲིག་ རབ་གསལ་ཚུ་ འབྲུག་ལུགས་རང་བཞིན་ཅིག་ ཨིན་པ་ལས་
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བརྟེན་

དྲག་ཀྲར་སི་ཊི་རྡོ་རྗེ།

དེ་ཉམས་བཅོས་འབདཝ་ད་

བསྒྱུར་བཅོས་དང་རྒྱས་བཤད་མེད་པར་

སྔར་ག་ཨིནམ་སྦེ་ ཉམས་བཅོས་འབད་ནི་སྦེ་ ཐག་བཅད་ཡོད།
-

རྫོང་གི་ མཐའ་བསྐོར་གྱི་ཁང་མིག་ མཁོ་འདོད་མེད་མི་ཚུ་ བརྡལ་བཤུབས་སྐོར་
སྔོན་སྤྱི་ལོ་ ༡༩༧༦ ལོར་ རྡོ་སྦྱིས་རྫོང་འདི་བཙོན་ཁང་ལུ་ བ སྒྱུ ར ་ བ ཅོ ས ་
འབད་བའི་

སྐབས་རྫོང་གི་མཐའ་བསྐོར་བཙོན་པ་སྡོད་སའི་ཁང་མིག་ཚུ་

བརྡལ་བཤུབ་འབད་ནི་གུ་ཐག་ཆོད་ཅི། ཁང་མིག་ བརྡལ་དགོ་པའི་དོན་དག་ཡང་

རྫོང་གི་མཐའ་བསྐོར་ལུ་ གནོད་སྐྱོན་ཡོདཔ་ད་རྫོང་མི་སེར་ཚུ་ལུ་རྩིས་སྤྲོད་སྦེ་ཐག་
ཆོད་ཡོད་པ་ལུ་བརྟེན་ཨིན་མས། ཁྱིམ་གྱི་ཤིང་ཆས་རྙིངམ་ གོ་ཆོད་མི་ཚུ་
རྡོར་སྦྱིས་ལྷ་ཁང་ཉམས་བཅོས་ལུ་གཏང་ནི་དང་

སྡོད་ཁྱིམ་བཟོ་ནི་གུ་གཏང་ནི་སྦེ་ ཐག་བཅད་ཅི།
-

ཡང་ཅིན་དཀོན་གཉེར་གྱི་

རྡོ་གཅལ། རྫོང་གི་གདོང་ཁའི་ རྡོ་གཅལ་འདི་ཡང་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་བསལ་ཏེ་

ས་རོག་རྡོ་རོག་ཚུ་ ཧིང་སང་ས་སྦེ་ བསལ་དགོཔ་ཁག་ཆེ་ རྡོ་གཅལ་འདི་ ལོ་
ལྟར་གྱི་ཚེས་བཅུ་དང་ དགའ་སྟོན་ འབད་ནི་གི་དོན་ལུ་ ས་གོ་འདི་ ལེགས་
ཤོམ་སྦེ་ བདག་འཛིན་འཐབ་ནི་སྦེ་ གྲོས་ཐག་ཆོད་ཡོད།

-

རྫོང་མཐའ་འཁོར་གྱི་ལྕགས་རི་འདི་

ཉམས་གསོ་འབད་ནི་ཁག་ཆེ་བའི་ནང་ལས་

ཤར་ཁ་ཐུག་གི་ སྤ་ཆུ་ ཝང་ཆུའི་གདོང་སྒོར་ཡོད་པའི་ གཤོང་དོགས་དྲག་གུ་གི་
ལྕགས་རི་འདི་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ མ་རྐྱབ་པ་ཅིན་ རྡོག་བགྲད་ལྷ་ཁང་འདི་ བྱག་
གཟར་དྲག་གུ་ལས་མར་ འབབ་འགྱོ་བའི་ ཉེན་ཁ་འདུག་ ལྷ་ཁང་འདི་ནང་ རྗེ་
བཙུན་མི་ལ་རས་པའི་སྐུ་གསུང་བྱོནམ་དང་གཞན་ཡང་རྟེན་རྩ་ཆེ་ཤོས་

རབས་ཡོད་པ་ལུ་བརྟེན་ ལྕགས་རི་ལེགས་ཤོ མ་སྦེ་རྐྱབ་ནི་གུ་ཐག་ཆོད་ཅི།
-

མང་

ལས་མི་ རྡོར་སྒར་རྒཔོ་དང་ དམང་ཨཔ་ མི་རྒས་ཤོས་ཚུ་གིས་ རྡོར་སྦྱིས་རྫོང་
འདི་ གཞུང་གིས་ཉམས་བཅོས་འབད་དེ་

ཁོང་མི་སེར་ཚུ་ལུ་གནང་ནིའི་

རྡོ་མཁར་རྡོ་སྦྱིས་རྫོང་གི་གཞི་རྟེན་འབྱུང་རབས་མདོར་བསྡུས།

གྲོས་ཐག་ཆོད་གནང་མི་འདི་ལུ་

བཀྲིན་དགའ་ཚོར་ཞུཝ་དགཅིག་ཁར་
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རྫོང་

ཉམས་བཅོས་ཀྱི་དོན་ལུ་ ལས་མི་འདི་ཧྲིལ་བུམ་ རྡོ་སྒར་རྒེད་འོག་གི་མི་སེར་ཚུ་

གིས་ ཕྱག་ཕྱིད་ཞུ་ནིའི་ཁས་བླངས་ཞུ་ཡི། དེའི་ལན་ལུ་དྲགོས་རྫོང་བདག་གིས་
རིན་སྤུངས་རྫོང་ཉམས་བཅོས་དོན་ལུ་ རྡོ་སྒར་རྒེད་འོག་ལས་ ལས་མི་བཏང་མ་
དགོཔ་སྦེ་དགོངས་ཡང་གནང་ཡི།
-

ལྟ་རྟོག་འབད་ནི་གི་སྐོར་དྲགོས་རྫོང་བདག་ རིན་སྤུངས་རྫོང་ཉམས་བཅོས་འབད་
ནིའི་ལཱ་གིས མ་ཁོམས་པར་ རྡོར་སྦྱིས་རྫོང་གི་ལྟ་རྟོགའབད་ནི་གི་ལཱ་འགན་འདི་
བསྟན་གསོ་ལཱ་དཔོན་གྱིས་འབད་ནི་གུ་གྲོས་ཆོད་གྲུབ། ཉམས་བཅོས་ཀྱི་ གསུང་

གྲོས་གནངམ་ད་ གཙོ་བོ་ཆེ་ཤོས་ར་རྡོར་སྦྱིས་རྫོང་གི་དོན་ལུ་ སྔོན་རྩིས་བསྒྱུར་
བཅོས་འབད་དེ་འཆར་གཞི་ལྷན་ཁག་ནང་ཕུལ་ཡོད་མི་འདི་གནང་བ་གནང་ནི་ལུ་
-

གསོལ་བཏབ་འབད་དགོཔ་སྦེ་ཐག་ཆོད་ཅི།

རྡོར་སྦྱིས་རྫོང་གི་ ཉམས་བཅོས་ཀྱི་ལཱ་འདི་ སྤྱི་ལོ་༡༩༩༧ དབྱིན་ཟླ་༥ པའི་ ཟླ་
མཇུག་ལུ་ ཆ་ཚང་སྒྲུབ་དགོཔ་སྦེ་ གྲོས་ཐག་ཆོད་ཡོད།
རྡོར་སྦྱིས་རྫོང་ཉམས་བཅོས་ཀྱི་

ཆེ་མཐོ འི ་སྡེ་ཚན་གྱི་གྲོས་ཆོད་དང་

འཁྲིལ་ཏེ་དབྱིན་ཚེ་༡-༢-༩༧ལས་འགོ་བཙུགས་
ཡོངས་རྫོགས་འབད་བསྒྲུབས་ཏེ་

སྦྱིས་རྫོང་འདི་

དབྱིན་ཚེས་༣༠-༥-༡༩༩༧

རྡོ་སྒར་མི་སེར་ལུ་རྩིས་སྤྲོད་ཅི།

གཞུང་གི་སྐུ་ཚབ་ལས་ རྡོ་སྒར་མི་སེར་གྱིས་རྩིས་ལེན་པའི་

སྐབས་ཀྱི་ མིང་ཐོ་ གཤམ་ གསལ་ལྟར།
-

རྡོ་སྒར་རྒཔོ་པདྨ་ཚེ་རིང་།

-

ཁམས་བྲག་ཚོང་ཁང་ཚོགས་པ་པ་སངས་རྡོ་རྗེ།

-

རྡོར་

རྡོ་སྒར་ལོ་མི་ཁ་ཚོགས་པ་སྐལ་བཟང་།

ཁམས་བྲག་བང་ཁར་ཚོགས་པ་རྡོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག།་

སིལ་དགོན་ གསར་གླིང་ ལ་འཇལ་ཚོགས་པ་རྗ་རྒྱལ།
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དྲག་ཀྲར་སི་ཊི་རྡོ་རྗེ།

-

སྤྱི་དཔོན་ཁམས་བྲག་མི་ཁ།

-

སིལ་དགོན་ ས་ལི་ ལ་འཇལ་སྤྱི་དཔོན།

-

ཁམས་བྲག་བང་ཁ་སྤྱི་དཔོན་བཀྲིས།

ལུང་སྨད་ཁ་སྤྱི་དཔོན་ཟླཝ་རྒྱལ་མཚན།

རྡོ་སྒར་རྡོར་སྦྱིས་རྫོང་དང་ རྡོར་དྲེགས་ལྷ་ཁང་ལོ་ངོ་༤༧༥ ལྷག་ཙམ་སོང་མི་ འབྲུག་རྒྱལ་
ཁབ་ཀྱི་དྲན་རྟེན་ དངོས་རྫས་འདི་ རྡོ་སྒར་མི་སེར་གྱི་མིང་ཐོ་ཁར་ བཅའ་རྙིང་འཛིན་སྐྱོང་

གི་ ཐོ་བཀོད་ ཨང་ཉ་༢-༡༣ ནང་འཁོད་ མི་འདི་ མི་སེར་ཚུ་སྐལ་བ་བཟང་ཡི། དཔེ་འདི་

བཟུམ་སྦེ་ ཉམས་སུ་འགྱོ་དོ་ཡོད་མི་ ལྷ་ཁང་དགོན་སྡེ་གཞན་ཚུ་ཡང་གཞུང་གིས་ཉམས་
གསོ་དང་ མི་ཉམས་རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་དེ་

རྒེད་འོག་སོ་སོ་གི་མི་སེར་ལུ་རྩིས་སྤྲོད་གནང་པ་

ཅིན་མི་སེར་ལུ་ཕན་ཐབས་སྦོམ་འོང་ནི་ཨིན་པས།

ད་རེས་རྡོ་སྒར་རྡོར་སྦྱིས་རྫོང་དང་ རྡོ་དྲེགས་ལྷ་ཁང་ནང་ གྲྭ་ཚང་གི་དཀོན་གཉེར་དང་ སློབ་
གྲྭ་བཙུགས་ཏེ་

ཡོད།

ན་གཞོན་ཚུ་གིས་ ནང་པ་ཆོས་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་ལྷབ་སའི་ཅིག་ལུ་གྱུར་ཏེ་

རྡོག་བགྲད་ལྷ་་ཁང་སྐོར།

རྡོག་བགྲད་ལྷ་ཁང་འདི་ རྡོར་སྦྱིས་རྫོང་གི་ཤར་ཁ་ཐུག་ སྤ་ཆུ་ཝང་ཆུའི་གདོང་སྐོར་ བྲག་

གཟར་དྲག་ཅིག་ལུ་ ཆགས་ཏེ་ཡོད་ ལྷ་ཁང་གི་སྒྲིང་ཁྱིམ་འདི་ཡང་ སྤྱི་ལོ་༡༥༣༡་ལུ་ བླམ་
ངག་དབང་ཆོས་རྗེ་ རྡོ་མཁར་འབྲུག་ཆོས་འཁོར་སྒང་བཞེངསམ་ད་ དོས་ཁྱིམ་སྦེ་

རྐྱབ་རྐྱབ་ཨིན་པས། དོས་ཁྱིམ་གུ་ལས་ ལྷ་ཁང་སྦེ་ བསྒྱུར་བཅོས་ འབད་དགོ་པའི་དོན་
དག་འདི་ཡང་འབྲུག་ར་ལུང་ལས་

རྗེ་བཅུན་མི་ལ་རས་པའི་སྐུ་འདྲ་གཅིག་

གདན་དྲངས་མི་དང་གཅིག་ཁར་འབྲེལ་བ་ཡོད།

རྗེ་བཙུན་མི་ལ་རས་པའི་སྐུ་འདྲ་རྩ་ཅན་འབྲུག་ལུ་གདན་དྲངས་པའི་སྐོར་

འབྲུག་ལུ་

བཤད་ལུགས་

ཁག་༢ཡོད། སྐྱབས་རྗེ་རྗེ་མཁན་དགེ་བཤེས་དགེ་འདུན་རིན་ཆེན་ མཆོག་གིས་མཛད་པའི་

རྡོ་མཁར་རྡོ་སྦྱིས་རྫོང་གི་གཞི་རྟེན་འབྱུང་རབས་མདོར་བསྡུས།

ལྷོ་འབྲུག་ཆོས་འབྱུང་ཤོག་ལེབ་གྲངས་༢༠༣ནང་འབད་བ་ཅིན་
འདི་

མི་ཕམ་ཆོས་རྒྱལ་གྱིས་ཁོ་རའི་སྐུ་ཚབ་སྦེ་
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རྗེ་བཙུན་མི་ལའི་སྐུ་འདྲ་

མཚམས་དྲག་མེ་སྟེགས་ཆོས་རྗེ་འདི་

བཏང་བཏངམ་ཨིན་མས། མི་ཕམ་ཆོས་རྒྱལ་འདི་ངག་དབང་ཆོས་རྗེ་ཁོ་རའི་ཡང་སྲིད་དང་ཚ་

བོ་ཁོ་རའི་སྲས་ཀྱི་སྲས་ཨིན་པས། མི་ཕམ་ཆོས་རྒྱལ་གྱིས་བུམ་ཐང་ཕྱོགས་ལུ་ ཁོ་རའི་ཡབ་
མེས་ཚུ་གིས་བཞེངས་མི་ལྷ་ཁང་དགོན་སྡེ་ཚུ་མཇལ་བར་བྱོན་ཚུགས་རུང་འབྲུག་ནུབ་ཕྱོགས་
ལུ་ཡོད་པའི་ལྷ་ཁང་དགོན་སྡེ་ཚུ་མཇལ་བར་བྱོན་མ་ཚུགས་པས།

རྗེ་བཙུན་མི་རས་པའི་སྐུ་འདྲ་ འབྲུག་ལུ་གདན་དྲངས་པའི་སྐོར་ངག་བརྗོད་གཞན་གཅིག་
ལས་བཤད་སྲོལ་འབད་བ་ཅིན་བོད་ལུ་ཡོད་པའི་ནང་པའི་གདན་ས་

སྔོན་ས་ཡོམ ་ཤུགས་

ཅན་ཅིག་གིས་ནང་པའི་གདན་ས་ག་ར་མེདཔ་བཏང་པའི་ཤུལ་ལུ་ གདན་ས་ཚུ་
ཉམས་གསོ་ཞུ་བའི་སྐབས་

འབྲུག་སྤ་གྲོ་མཚམས་བྲག་མེ་སྟེགས་ཆོས་རྗེ་ངག་དབང་གྲུབ་

པ་གིས་ཁོ་རའི་གཉེར་པ་བོད་ལྷ་ས་ལུ་ལྟོ་ཁ་དྲངས་པར་བཏང་ནུག ལྟོ་ཁའི་བཅའ་སྒྲིག་
ཤ་

པ་ལུ་

མར་

ཆུམ་

བ་ཤིང་ག་ར་ མཚམས་བྲག་མེ་སྟེགས་དགོན་

གྲབས་སྒྲིག་དང་འགྱོ་ཆ་རྐྱབ་སྟེ་

ལུ་གནང་བཏང་ནུག།

ཁོ་རའི་གཉེརཔ་དང་གཅིག་ཁར་ལྷ་ས་

ལྷ་ས་ལུ་ལྷོདཔ་ད་གཉེརཔ་དེ་གིས་ ཐབ་ཤིང་ཚུ་ཐབ་༣ལུ་བགོ་བཤའ་རྐྱབ་བཙུགསཔ་ད་
ཤིང་མགལ་༣ལུས་སོངམ་ལས་ཁོ་གི་རྟེན་འབྲེལ་ལེགས་ཤོམ་བརྩིས་ནུག

དེ འི ་

ནངས་པར་གཉེར་པ་དེ་གིས་བཞེས་སྒོ་འབད་དེ་གྲྭ་པ་དང་ལས་མི་ཚུ་ལུ་ལྟོ་ཁ་དྲངམ་ད་མི་
༣གྱི་ལྟོ་ལས་མ་ལྷག་པས།

བོད་ཀྱི་བླ་ཆེན་ཚུ་་ག་ར་ རྗེ་ངག་དབང་གྲུབ་པའི་བཅའ་སྒྲིག་

ལུ་བལྟ་སྟེ་ཡིད་ཆེས་དང་ངལ་རངས་སྦོམ་སྐྱེདཔ་མ་ཚད་ ཁོང་ཆ་ཁྱབ་རྗེ་ངག་དབང་གྲུབ་པ་
དང་མཇལ་འཕྲད་མཛད་ནི་དང་

མཐུན་ལམ་བཟོ་ནིའི་རེ་འདོད་སྦོམ་སྐྱེས་ནུག དེའི་

ནངས་པ་གཉེརཔ་འབྲུག་ལུ་ ལོག་ནིའི་གྲབས་སྒྲིག་རྐྱབ་ད་བོད་པའི་བླ་ཆེན་རྣམས་ཀྱིས་ཁོ་

ཉིནམ་༧ངལ་གསོ་དང་ ཆོས་མཇལ་སྦེ་སྡོད་དགོཔ་སྦེ་སླབ་ནུག།
ཁོང་གི་བང་མཛོད་གསེར་དངུལ་ནོར་བུའི་བྱེ་བྲག་

རྒྱལ་བའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་ག་ར་

མཇལ་ཁ་གནང་ནུག་ ལྟོ་ཁའི་ལོག་སྦེ་ བོད་ཀྱི་བླ་ཆེན་ཚུ་གིས་ གསེར་དངུལ་དུམ་གྲ་ཅིག་

དྲག་ཀྲར་སི་ཊི་རྡོ་རྗེ།
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རྗེ་ངག་དབང་གྲུབ་པ་ལུ་ ཕུལ་གཏང་ནི་ འབདཝ་ད་ གཉེརཔ་དེ་གིས་ ཁོ་རའི་བླམ་གིས་
ལྟོ་ཁའི་ལོག་ག་ནི་ཡང་ལེན་མི་དགོ་ཟེར་བའི་ བཀའ་ཡོད་ཟེར་ ལེན་མ་བཏུབ་པས་ ཉིནམ་

༧ པ་འབྲུག་ར་ལུང་ལུ་ལྷོདཔ་ད་ བཀའ་རྒྱུད་བླ་ཆེན་ཚུ་གིས་ གསེར་སྐུ་ཚུ་ མཇལ་ཁ་
གནང་ཏེ་

རྗེ་ངག་དབང་གྲུབ་པ་དང་

མཐུན་ལམ་རྒྱ་ཆེན་བཟོ་དོན་ལུ་

གསེར་སྐུ་ཅིག་

ཨིན་ཅིག་ མིན་ཅིག་ འབག་དགོཔ་སྦེ་སླབ་ནུག གཉེར་པ་དེ་གིས་ གནང་རང་གནང་པ་

ཅིན་ལྷོ་རྫ་རོང་ནང་འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་གྱི་དོན་ལུ་རྗེ་བཙུན་མི་ལའི་སྐུ་འདྲ་འདི་གནང་ཟེར་
སླབ་སྟེ་རྗེ་བཙུན་མི་ལའི་སྐུ་འདྲ་འདི་འབྲུག་ལུ་གདན་དྲངས་ནུག།

གཉེར་པ་འདི་གིས་ རྗེ་བཙུན་མི་ལའི་སྐུ་འདྲ་འདི་འབག་སྟེ་ རྡོ་སྦྱིས་རྫོང་ལུ་ ལྷོདཔ་ད་ རྗེ་

བཙུན་མི་ལའི་ སྐུ་འདྲ་ དགུང་ཞག་གཅིག་ དོས་ཁྱིམ་ནང་ལུ་བཞག་སྟེ་ རྗེ་ངག་དབང་

གྲུབ་པ་ལུ་ རྗེ་བཙུན་མི་ལའི་སྐུ་འདྲ་འདི་འབག་སྟེ་ ཁོ་དེའི་ནངས་པར་ མཚམས་བྲག་མེ་
སྟེགས་དགོན་པ་ལུ་ལྷོད་ནི་འབད་དོ་ཟེར་བའི་བརྡ་འཕྲིན་ཕུལ་ནུག

རྗེ་ངག་དབང་གྲུབ་པ་

གིས་ལྷ་བྲིས་པ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལུ་བཞུགས་གྲལ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་སྒྲིག་དགོཔ་སྦེ་
བཀའ་གནང་ནུག །

དེའི་ནངས་པར་རྗེ་བཙུན་མི་ལའི་སྐུ་འབག་འདི་བཞུགས་ཁྲི་གུ་ལས་འཐུཝ་ད་འཐུ་མ་ཚུགས་
པས། གཡུག་ད་རྐྱབ་སྟེ་ དཔོག་ནི་འབདཝ་ད་ སྐུ་འབག་གུ་ལས་བདུད་རྩི་བབས་ཏེ་ ངེའི་

གདན་ས་ནཱ་ལུ་ཨིན་ཟེར་གསུང་བྱོན་ནུག གཉེར་པ་དེ་གིས་སྐུ་འབག་འདི་ བོད་ལུང་པ་ལས་
ལྷོ་ལུང་པ་ཚུན་ཚོད་འབག་འོང་མི་འདི་

མཚམས་བྲག་མེ་སྟེགས་དགོན་པ་ལུ་སྐྱེལ་ནི་ཨིན་

ཟེར་སླབ་ད་ སྐུ་འདྲ་འདི་གི་ཚབ་ལུ་ ངེད་ཀྱི་ལྡེབ་རིས་བྲིས་ང་དང་དབྱེ་བ་མེད་ཟེར་ གསུང་
ཚར་༣ དེ་ཅིག་བྱོན་ནུག།
དེ་བཟུམ་མའི་

ཡ་མཚན་ཅན་གྱི་འབྱུང་རྐྱེན་ ངག་དབང་གྲུབ་པ་ཞུཝ་ད་ རྗེ་གིས་ཡང་

གསུང་ནུག

། རྗེ་གིས་ལྷ་བྲིསཔ་	བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལུ་མཚམས་བྲག་

སྐུ་འདྲ་འདི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་རང་ལྷོད་ཚར་ཞིནམ་ལས་

ག་ཏེ་རང་བཞག་རུང་ཁྱད་མེད་ཟེར་

མེ་སྟེགས་ལྷ་ཁང་ནང་ལུ་རྗེ་བཙུན་མི་ལའི་ལྡེབས་རིས་འབྲི་ནི་གི་བཀའ་གནང་ནུག

རྗེ་

རྡོ་མཁར་རྡོ་སྦྱིས་རྫོང་གི་གཞི་རྟེན་འབྱུང་རབས་མདོར་བསྡུས།
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བཙུན་མི་ལའི་ལྡེབ་རིས་ཉིནམ་གཅིག་ལུ་བཞེངས་ཏེ་སྒྲུབ་འབད་ཚར་བའི་ཤུལ་ལུ་ ཁྱོད་ཀྱིས་

རྗེ་བཙུན་མི་ལའི་ཚབ་ལྕོགས་ག་ཟེར་དྲིཝ་ད་ལྡེབ་རིས་ནང་ལས་ཚུར་དབུ་ཀྱོག་ཀྱོག་
ཚརགསུམ་དེ་ཅིག་མཛད་ནུག་ དེ་ལྟར་མཚམས་བྲག་མེ་སྟེགས་ལྷ་ཁང་ནང་གི་རྗེ་བཙུན་མི་

ལའི་སྐུ་འདྲ་གཉིས་རྩ་ཆེ་ཤོས་ཅོག་རང་འཐདཔ་ཨིན། རྡོར་སྦྱིས་རྫོང་གི་དོས་ཁྱིམ་འདི་ཡང་
ལྷ་ཁང་ལུ་སྒྱུར་བཅོས་འབད་དེ་ རྡོག་བགྲད་ལྷ་ཁང་ཟེར་མིང་བཏགས་ནུག

འདི་ཡང་

རྗེ་བཙུན་མི་ལའི་སྐུ་འདྲ་འདི་བཞུགས་ཁྲི་གུ་ལས་དཔོག་མ་ཚུགས་པར་རྡོགཔ་བགྲད་དེ་
བཞུགསཔ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན།							
		

དུས་རབས་༢༠

འགོ་བཙུགསཔ་ད་

འབྲུག་བརྒྱུད་འཛིན་གྱི་རྒྱལ་པོ་དང་པ་གོང་ས་ཨྱོན་

དབང་ཕྱུག་ཤཝ་རྒྱལ་ལའི་གཟིགས་སྐོར་བྱོནམ་ད་ དགུང་ཞག་གཅིག་ རྡོ་སྒར་རྡོར་སྦྱིས་
རྫོང་ལུ་བཞུགས་ནུག

རྡོར་སྦྱིས་དཔོན་སློབ་བ་ཇོཔ་གིས་བཅའ་སྒྲིག་

གདུང་བརྒྱད་བཙུགས་ཏེ་

མཆོད་རྟེན་གདང་རིངམོ་

གསུང་གྲོས་ཕུལཝ་ད་ལུ་

མི་རྗེ་མཆོག་གིས་རྡོ་སྒར་ཆ་འོག་མི་སེར་གི་སྐྱིད་སྡུག་སྐོར་འདྲི་

རྒྱས་ཤིང་རྒྱསཔ་སྦེ་རྐྱབ་མ་ཚད་ གླིང་སྒར་གཅིག་ཡང་ རྣམ་རྒྱལ་ཁང་བཟང་དང་ ཀ་བཞི་
བཞེངས་ནུག

ཙན་དན་ཤིང་གི་སྦོ་ལོགས་ཁར་

ཕྱི་དྲོ་དཔོན་སློབ་ཁོ་རང་མི་རྗེ་མཆོག་གི་སྐུ་མདུན་ལུ་བཀའ་བགྲོསཔ་སྦེ་

དཔྱད་གསུངསམ་ད་ དཔོན་སློབ་ཀྱིས་དེའི་ལན་ཞུཝ་ད་གཅིག་ཁར་ རྗེ་བཙུན་མི་ལའི་སྐུ་
འདྲ་གསུང་བྱོན་སྐོར་ཡང་ཁ་གསལ་སྦེ་ཞུ་ནུག།

དེའི་ནངས་པར་དྲོ་པ་མི་རྗེ་མཆོག་རྡོག་བགྲད་ལྷ་ཁང་ནང་བྱོན་ཏེ་

རྗེ་བཙུན་མི་ལའི་སྐུ་

མཇལཝ་ད་ཡིད་ཆེས་སྦོམ་བྱུང་ནུག མི་རྗེ་མཆོག་གིས་གླིང་སྒར་ནང་གི་རྣམ་རྒྱལ་ཁང་བཟང་
དང་
ནུག

ཀ་བཞི་

གདུང་བརྒྱད་ཚུ་སྤོགས་ཏེ་ལྷ་ཁང་ནང་བཙུགས་དགོ་པའི་བཀའ་རྒྱ་གནང་

ལས་འགན་འདི་ཡང་

འབད་ཡོད།

རྡོ་སྒར་ས་ལི་བཟོ་བོ་འ་དོམ་ཟེར་མིས་ཧྲིལ་པོར་འབད་དེ་

སྤྱི་ལོ་༡༩༠༥ ལུ་སྤ་གྲོ་རྫོང་ མེ་མཆོད་ བཞེས་པའི་ཤུལ་ལུ་ རྫོང་གསར་བཞེངས་འབད་

བའི་སྐབས་ལུ་ཡང་ བཟོ་བོ་འདི་རྡོ་སྒར་ ས་ལི་ འ་དོམ་ ཟེར་མི་ཨིན་པས། ཁོ་གི་ ཁྱིམ་
གྱང་འཁོགས་འདི་ཡང་

རྡོ་སྒར་ས་ལི་ལུ་བལྟ་ས་ཡོད།

རྡོ་དྲེགས་ལྷ་ཁང་ནང་ལུ་

རྟེན་

གསེར་སྐུ་རྩ་་ཆེ་ཤོས་ གཉིས་ཡོད་པའི་གྲལ་ལས་ གཅིག་ཟངས་ གསེར་ལས་གྲུབ་པའི་

དྲག་ཀྲར་སི་ཊི་རྡོ་རྗེ།
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གུ་རུ་གླང་དར་ཅན་གྱི་ གསུང་བྱོན་མི་འདི་ཨིན། གཞན་མི་འདི་ བླ་མ་ལྕགས་ཟམ་པའི་
སྲས་ མོན་བདེ་བ་བཟང་པོའི་ གསེར་ཟངས་ལས་ གྲུབ་མི་ཅིག་ཨིན། གུ་རུ་གླང་དར་ཅན་
མའི་ གསེར་སྐུ་ གསུང་བྱོན་མ་འདི་ རྡོར་སྦྱིས་དཔོན་སློབ་ཀྱི་སྲུང་འཁོར་ནང་བཙུགས་ཏེ་
དབུ་རྩེའི་ལྷ་ཁང་ནང་གསུང་རྟེན་སྦེ་བཙུགས་བཞག་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།

དེའི་ཐུགས་རྗེ་བྱིན་རླབས་ལུ་བརྟེན་ཏེ་དབུ་རྩེ་འདི་ཧེ་མ་ས་ཡོམ ་ཤུགས་ཆེར་རྐྱབ་རུང་གནོད་

སྐྱོན་མ་བྱུང་མི་འདི་ལུ་བརྟེན་ཨིན་པས། དང་ཕུག་རྡོར་སྦྱིས་ དཔོན་སློབ་ཀྱི་ དགུན་ས་འདི་

གད་གླིང་གཙང་ལུང་ནང་ཨིནམ་ད་ ས་ཆ་འཚོ་ཏོག་ཏོ་དང་ གཞི་ཆགས་ཡང་སྦོམ་ཡོད་པའི་
ལོ་རྒྱུས་འདུག ལོ་ལྟར་བཞིན་དུ་ཟླཝ་༨པའི་ཚེས་བཅུ་གྲོལཝ་ད་ དཔོན་སློབ་རྡོ་སྒར་རྡོར་

སྦྱིས་རྫོང་ལས་བྱོན་ཏེ་ ཟླཝ་༩ པའི་ཚེས་༡ ལུ་ གད་གླིང་གཙང་ལུ་ཁ་ལུ་འཛུལ་དོ་ཡོདཔ་
ཨིན་པས།

ཁོ་གི་སྦྱིན་བདག་ཚུ་གི་སྡོད་ས་ཡང་

སྤག་ཤིང་གི་བཟོ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

ཚར་ཅིག་

འབདཝ་ད་ཤར་གྱི་རིགས་བཟངམོ་ཅིག་ གད་གླིང་གཙང་ཆུ་ནང་ལྷོད་དེ་ མི་སེར་ཚུ་ལུ་ནམ་
རྒྱུན་གཙང་ལུ་ནང་གི་གཡུས་ཚན་འདི་ཕ་ཀི་ལོགས་ཀྱི་བདུད་གདུག་པ་ཅན་དེ་གིས་
བར་བརླག་བཏང་འོང་

ད་རེས་གནོདཔ་སྐྱེལ་མ་ཚུགས་མི་

ཐལ་

གད་གླིང་གཙང་ཆུ་ནང་

ཡོད་པའི་སྐྱེས་མཆོག་དམ་པ་ཅིག་དང་ ཁོ་རའི་བཀའ་སྲུང་གི་ ཐུགས་རྗེ་བྱིན་རླབས་ལས་

བརྟེན་ཨིན་པས། དེ་ཡང་དཔོན་སློབ་ རྒྱ་ནག་ཀ་ཀྲའི་སྲུང་འཁོར་པའི་ནང་རྟེན་ གུ་རུ་གླང་

དར་ཅན་གསུང་བྱོན་མའི་ ནང་རྟེན་སྦེ་འོང་ནི་དེ་གིས་ཨིན་པས། རྒྱ་ནག་ཀ་ཀྲ་གིས་ རྡོར་
སྦྱིས་དཔོན་སློབ་སྦེ་

ལོ་ངོ་༢༥

འི་རིང་ཕྱག་ཞུས་ཏེ་དཔོན་སློབ་ལས་དགོངསམ་ཞུ་ནུག

ཁོའི་ཚབ་ སྦིས་དབང་འདུས་ཟེར་མི་འདི་བསྐོས་ཏེ་ལོ་༡ ལས་དཔོན་སློབ་ཀྱི་གོ་གནས་ཧྲམ་
བཏང་ནུག།

དེང་སང་ གད་གླིང་གཙང་ལུ་ནང་གི་གཡུས་ཚན་འདི་རྩ་སྟོང་སོང་ཏེ་ཡོད།

ས་ཆ་འདི་འདྲེ་

སྲིན་གྱིས་དབང་སྟེ་ཤིང་ཆས་དང་ ས་བརྐོ་རྡོ་སློག་ སྐད་རྐྱབ་མི་འདི་ཚུ་ གང་ཡང་འབད་ས་
མིན་འདུག

གཡུས་ཚན་དེའི་ མཐའ་སྐོར་ལུ་སྡོད་མི་ མི་འདི་ཚུ་ ན་ཚ་མེད་པར་

གསོན་པོ་སྦེ་སྡོད་ནིའི་དོན་ལུ་སྒོ་ནོར་སེམས་ཅན་དམར་བསད་འབད་དེ་དམར་མཆོད་འབད་
དགོ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། ཤར་གྱི་རིགས་བཟང་མོ་གིས་མངོན་ཤེས་བཤད་དོ་བཟུམ་ གད་
གླིང་གཙང་ལུ་ནང་གི་གཡུས་ཚན་རྩ་མེད་བཏང་ནུག།

རྡོ་མཁར་རྡོ་སྦྱིས་རྫོང་གི་གཞི་རྟེན་འབྱུང་རབས་མདོར་བསྡུས།
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རྡོར་སྦྱིས་ལྷ་ཁང་ནང་ཡོད་པའི་གསེར་སྐུ་གཞན་འདི་གདུང་སྲས་བདེ་བ་བཟང་པོ་གི་ཨིན།

དང་ཕུ་རྟ་མཆོག་སྒང་ལུ་བླམ་ལྕགས་ཟམ་པའི་བརྒྱུད་པ་ བུམོ་ན་ཆུང་འཇའ་རིམོ་རྩ་དུམ་གྲ་
ཅིག་མ་ཚང་མི་ཅིག་ཡོདཔ་མས། མོ་ཨ་རྟག་རང་ རྟ་མཆོག་སྒང་ལྕགས་ཟམ་གྱི་ཉེ་འདབས་

ལུ་ནོར་འཚོ་སྡོདཔ་ཨིན་མས། ཉིནམ་ཅིག་འབདཝ་ད་སྒོམ་ཆེནགཅིག་འོང་སྟེ་མོ་ལུ་ཚལ་ལུ་
ཕུད་རྡོག་གཅིག་བྱིན་པའི་ཤུལ་ལུ་སྒོམ་ཆེན་འདི་ཡལ་སོང་ནུག།
མོ་ཚལ་ལུ་བཟའ་ཚར་བའི་རྗེས་སུ་ཨ་ལོ་སྐྱེས་ནི་འབད་ཆི་ནུག
ལོའི་ཨཔ་བཏོན་དགོཔ་སྦེ་

ཁྱིམ་ནང་གི་མི་ཚུ་ལས་ཨ་

བང་ཅན་ཡང་ལས་ཡང་བཙོངམ་ད་མོ་ཨ་ལོའི་ཨ་པ་བཏོན་ནི་

མིན་འདུག ཁྱིམ་ནང་གི་མི་རིག་པ་ཅན་ཅིག་གིས་ མོ་ག་ཅི་རང་འབད་ཡི་ག་ཟེར་ འདྲིཝ་
ད་ མོ་གིས་འབྱུང་རྐྱེན་སྐོར་ལས་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་སླབ་ད་
དགོཔ་བྱུང་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།

ནང་གི་མི་ཚུ་ཡ་མཚན་ཆེ་

མོ་བུཚུ་མ་སྐྱེས་ཚུན་ཚོད་བདག་འཛིན་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་

འཐབ་སྟེ་ ཨ་ལོ་སྐྱེསཝ་ད་ རྩིབས་སྒྲོ་གཡས་ཁ་ཐུག་ལས་སྦེ་སྐྱེསཝ་ལས་
ཨ་ལོ་འཐུ་མི་འདི་ཧ་ལས་སྟེ་

ཁྱོད་ཨ་རྟག་སྐྱེས་ས་ལས་ག་ཅི་སྦེ་མ་སྐྱེསཝ་སྨོ་ཟེར་དྲིཝ་ད་

ཨ་ལོ་གིས་མཛུབ་མོ་འདི་ འཕུར་འགྲོ་དགོན་པར་དཔག་སྟེ་ ང་གདུང་སྲས་བདེ་བ་བཟང་

པོའི་ཡང་སྲིད་ཨིན་ཟེར་སླབ་ནུག། རྟ་མཆོག་ལྷ་ཁང་གི་ ལྟག་ལུ་ཡོད་པའི་ འཕུར་འགྲོ་
དགོན་པ་འདི་གདུང་སྲས་ བདེ་བ་བཟང་པོའི་གདན་ས་ཨིན་མི་དེ་ ད་རེས་ནངས་པ་འཕུར་
འགྲོ་དགོན་པ་ཟེར་ཡང་སླབ་སྲོལ་འདུག།

རྡོག་བགྲད་ལྷ་ཁང་ནང་ཡོད་པའི་རྟེན།

གཞན་ཡང་ བླམ་ངག་དབང་ཆོས་རྒྱལ་གྱི་ སྨན་སྐུ་མི་ཚད་གང་འབད་མི་ཅིག་འདུག དེ་

ལས་ མགོན་པོ་ལྕམ་དྲལ་གསུམ་གྱི་ མགོན་ཁང་ཡང་འདུག ལྡེབ་བྲིས་སྐོར་ལོགས་ཅིག་
ཁ་ཐུག་ ཨྱོན་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་དང་ དཔོན་སློབ་དཔོན་གཡོག་ཚུ་གི་ ལྡེབ་རིས་འདི་
བོད་པའི་ལྷ་བྲིས་པ་གིས་རྐྱབ་ནི་དེ་གིས་སྦེ་

བོད་བྲིས་ཟེར་ཡང་སླབ་སྲོལ་འདུག་

དེའི་

ལོགས་ཅིག་ལུ་སྟོན་པ་དང་ རྗེ་བཙུན་མི་ལའི་ ལྡེབ་རིས་འདི་ དཔོན་སློབ་རྡོ་སྒརཔ་གིས་
སྦྱིན་བདག་ཐོན་ཏེ་ དཀྱིལ་འཁོར་སློབ་དཔོན་ཞ་ཉེ་དང་དགེ་བགྲེས་ ཆར་ཀ་གཉིས་ཀྱིས་
རྐྱབ་ནུག།
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རྡོག་བགྲད་ལྷ་ཁང་ ཉམས་བཅོས་སྐོར་ སྤྱི་ལོ་༢༠༠༠

དྲག་ཀྲར་སི་ཊི་རྡོ་རྗེ།

ལོར་རྒྱལ་ཡུམ་ཨ་ཞེ་སྐལ་བཟང་

དང་ ཨ་ཞེ་བདེ་ཆེན་དབང་མོ་གིས་ རྡོག་བགྲད་ ལྷ་ཁང་མཇལ་བར་བྱོནམ་ད་ སྐུ་གཉེར་

ཡེ་ཤེས་དབང་ཕྱུག་གིས་གསོལ་འདེབས་ཞུཝ་ད་ ཨ་ཞེ་བདེ་ཆེན་དབང་མོ ་ མཆོག་གིས་
ཁྱིམ་ཐོག་ལྕགས་ཤོག་དང་ཉམས་བཅོས་འབད་ནིའི་
ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ ཉམས་བཅོས་འབད་དེ་ཡོད།

མ་དངུལ་གནང་སྟེ་

ལྷ་ཁང་འདི་

རྡོག་བགྲད་རྫོང་གི་ཉེ་འདབས་ལུ་ཡོད་པའི་ འབྱུང་རབས་ཅན་གྱི་དྲན་རྟེན་དངོས་རྫས།
རྡོ་སྒར་རྡོ་སྦྱིས་རྫོང་གི་ ཉེ་འདབས་ལུ་ཡོད་པའི་ མཆོད་རྟེན་གདངས་རིངམོ་འདི་བཞེངས་
པའི་སྐོར་ལས་གནས་ཚུལ་ ཁ་གསལ་གང་ཡང་མིན་འདུག ཨིན་རུང་ བྱེ་བ་མཆོད་རྟེན་
གྲལ་ལས་གཅིག་མེན་ན་མནོ་བའི་དོགས་པ་ཡོད། མཆོད་རྟེན་ལུ་ཡོད་པའི་རྡོ་ལེབ་གུ་

བླ་ཆེན་ཚུ་གི་མཚན་དང་དཔོན་སློབ་ངག་དབང་རིན་ཆེན་ཟེརབའི་མིང་བརྐོ་སྟེ་ཡོད་མི་དེ་གིས་

ཞིབ་འཚོལ་འབདཝ་ད་ ཕན་ཐོགས་སྦོམ་བྱུང་ཡི།

ལྟ་་རྫོང་དང་རྡོ་སྒར་ཟམ་གྱི་སྐོར།

འབྲུག་ལུ་ཡོད་པའི་རྫོང་ཆེན་ཚུ་གི་གྲལ་ལས་ལྟ་རྫོང་ཡོད་པའི་རྫོང་འདི་ དང་པ་རང་ རྡོ་སྒར་

རྡོ་སྦྱིས་རྫོང་མེན་ན་ མནོཝ་མས། དེ་འབདཝ་ད་ ལྟ་རྫོང་གི་ས་ཁོངས་འདི་ རྫོང་གི་འོག་ལུ་
འབད་ནི་དེ་གིས་རྫོང་གི་སྲུང་སྐྱོབ་པ་རྡོ་སྒར་ཟམ་གྱི་

སྲུང་སྐྱོབ་གལ་ཆེཝ་སྦེ་མཐོང་མས།

རྡོ་སྒར་ཟམ་འདི་སྤ་ཆུ་ཝང་ཆུའི་གུ་ལས་ཕར་རྐྱབ་སྟེ་རྒྱ་འབྲུག་གཉིས་ཀྱི་འགྲོ་འགྲུལ་དང་མི་
སྡེའི་དཔལ་འབྱོར་གོང་འཕེལ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྲུང་སྐྱོབ་ལུ་ཕན་ཐབས་སྦོམ་ཅིག་ཨིན་མས། དེ་
འབདཝ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ ཆུ་སྤ་ཆུ་ཝང་ཆུ་རྦ་མཐོང་རུང་།

ཟམ་རྡོ་སྒར་ཟམ་པའི་འོག་

ལས་ཨིན་ཟེར་བའི་དཔེ་གཏམ་ཡང་སླབ་སྲོལ་འདུག སྤྱི་ལོ་༡༩༦༤ལུ་ཕུན་གླིང་ལས་ ཐིམ་
ཕུག་དང་སྤ་གྲོ་ལུ་སྣུམ་འཁོར་གཞུང་ལམ་མ་བཏོན་ཚུན་ཚོད་ འགྲོ་འགྲུལ་རྡོ་སྒར་ཟམ་པའི་
འགུ་ལས་ཕར་འབད་དེ་འདུག།

				

རྡོ་མཁར་རྡོ་སྦྱིས་རྫོང་གི་གཞི་རྟེན་འབྱུང་རབས་མདོར་བསྡུས།
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ལྕགས་ཟམ་དང་ ཏི་རུ་བྲག་གི་སྐོར།

དུས་རབས་༡༤ པའི་ནང་ བླ་མ་ལྕགས་ཟམ་པ་གིས་ འབྲུག་ལུ་ལྕགས་ཟམ་༨ བཏགསཔ་

ད་ལྕགས་ཟམ་གཅིག་སྤ་འགྲོ་སི་ལི་དགོན་པའི་འོག་ལུ་ལྕགས་གཟར་འདིང་ཟེར་སའི་ས་
ཁོངས་ནང་ཨིན་པས།

ས་ཆ་དེའི་མིང་ཏི་རུ་བྲག་ཟེར་སའི་ ས་ཁོངས་ནང་ཨིན་པས།

ཚོང་དཔོན་ཟླ་བ་བཟང་པོ་

དཔག་བསམ་ཁ་ལུ་ཚོ ང་ལུ་འགྱོཝ་ད་ས་ཁོངས་འདི་ནང་

ས་ཆ་དེའི་མིང་ཏི་རུ་བྲག་ཟེར་ཡང་སླབ་སྲོལ་འདུག དེ་སྦེ་སླབ་དགོ་པའི་དོན་དག་འདི་དང་ཕུ་
ལྷོདཔ་ད་ ཏི་རུ་དོས་གཅིག་རྟ་གུ་ལས་ ཆུ་ནང་འབུད་སོང་ནུག།

ཆུ་རྩལ་མཁསཔ་ཚུ་ཆུ་ནང་བཙུགས་ཏེ་བལྟཝ་ད་ཏི་རུ་གི་དོས་འདི་གསེར་ཁྲོ་ནང་སྦུལམོ་

ཆེན་གྱིས་བསྐོར་ར་རྐྱབ་སྟེ་སྡོདཔ་མཐོང་སྟེ་ཏི་རུ་བཏོན་མ་ཚུགས་པར་ད་ལྟོ་ཡང་ས་གནས་དེ་
ཁའི་ནང་རྟེན་ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་འདུག ལྕགས་ཟམ་འདི་ཆུ་རུད་ཀྱིས་མེདཔ་བཏང་སྟེ་ལྕགས་
ཐག་ག་ར་ཆུའི་གཤམ་ལུ་ཐིམས་ཏེ་ལོ་བརྒྱ་ཕྲག་མང་རབས་ཡར་སོང་ནུག འགྲོ་འགྲུལ་ག་ར་
རྡོ་སྒར་ཟམ་ལས་འབད་བ་ལུ་བརྟེན་

ལྕགས་ཟམ་འདི་ཉམས་བཅོས་མ་འབད་བར་

བཀོག་བཞག་ནུག རྡོ་སྒར་དཔོན་སློབ་ སྦེ་ནགཔ་ཀ་ཀྲ་གིས་ རྡོ་སྒར་མི་སེར་ག་ར་བཀུག་

སྟེ་ལྕགས་འཐག་ཚུ་ཆུ་ནང་ལས་བརྟེན་ཏེ་སིལ་ལུ་དགོན་པའི་ལྷ་ཁང་ནང་ སྐྱེལ་ནི་འབདཝ་
ད་ལྕགས་ཐག་ཆུ་ནང་ལས་ བཏོན་མ་ ཚུགས་པས། དེ་ལས་དཔོན་སློབ་ཀྱི་སིལ་ལུ་དགོན་
པའི་གནས་བདག་ལྷ་མོ་རེ་མ་ཏི་ལུ་གསོལ་ཁ་ཕུལ་ཏེ་

གྲུབ་ཐོབ་ལྕགས་བཟོཔ་ཁོ་རའི་སྐུ་

འདྲ་ཞུ་སྟེ་ཏི་རུ་བྲག་གི་ཉེ་འདབས་བཞུགས་ཁྲི་སྤང་ཟེར་ས་སྐྱེལ་ནུག།

གྲུབ་ཐོབ་ལྕགས་བཟོཔ་ལུ་ གསོལ་བ་བཏབ་སྟེ་ རྡོ་སྒར་མི་སེར་ཚུ་གིས་ ཆུའི་གཤམ་ལས་

ལྕགས་ཐག་འདི་ འཇམ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་ བཏོན་ཚུགས་ཏེ་ ལྕགས་ཐག་ཚུ་གྲུབ་ཐོབ་ཀྱི་སྐུ་འདྲ་
དང་གཅིག་ཁར་
ལྷོདཔ་ད་

གསེར་སྦྲེང་འབད་དེ་སིལ་ལུ་དགོན་པར་སྐྱེལ་ནུག

གྲུབ་ཐོབ་པའི་སྐུ་འདྲ་ལས་

སིལ་ལུ་དགོན་པ་

བདུད་རྩི་བབས་ས་མི་རྣམས་ཀུན་གྱིས་མཐོང་སྟེ་

ཡིད་ཆེས་སྦོམ་སྐྱེས་ནུག དུས་རབས་༡༤པའི་ཟམ་གྱི་ལྕགས་ཐག་རྙིངམ་ཚུ་
དགོན་པར་ལོ་མང་རབས་བཞག་པའི་བཤུལ་ལུ་

སི ལ ་ ལུ ་

སྤྱི་ལོ་༢༠༠༥ལུ་རྟ་མཆོག་སྒང་ལུ་འབག་

འོང་ཏེ་ རང་ལུགས་ཀྱི་ ལྕགས་ཟམ་བརྐྱབས་ཏེ་ ཕྱི་རྒྱལ་བལྟ་བཤལ་འགྲེམ་སྟོན་སྦེ་བཞག་
ཡོད་ ད་རུང་ལྕགས་ཐག་རྙིངམ་ལུས་མི་ཚུ་ ཏི་རུ་བྲག་གི་ཆུ་ནང་ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་འདུག།
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མཚམས་བྲག་མེ་སྟེགས་དགོན་པ་དང་ མཚམས་བྲག་སྤྲུལ་སྐུའི་སྐོར།
རྗེ་ངག་དབང་གྲུབ་པའི་འཁྲུངས་ཡུལ་འདི་

དྲག་ཀྲར་སི་ཊི་རྡོ་རྗེ།

མཚམས་བྲག་མེ་སྟེགས་དགོན་པ་ཨིན་པས།

མཚམས་བྲག་མེ་སྟེགས་དགོན་པ་འདི་སིལ་ལུ་དགོན་པའི་གདོང་སྐོར་

སྤ་ཆུ་ཝང་ཆུའི་ཕར་

ཁ་ཆགས་ཏེ་འདུག མཚམས་བྲག་མེ་སྟེགས་དགོན་པའི་ནང་རྟེན་གཙོ་བོ་རང་རྗེ་བཙུན་མི་
ལའི་ལྡེབ་བྲིས་གསུང་བྱོནམ་ཅིག་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

མི་སེར་ཁ་རྗེ་མེད་པ་ལས་བརྟེན་

མཚམས་བྲག་མེ་སྟེགས་དགོན་པ་འདི་ མེ་རྐྱེན་ཤོར་ཏེ་ ནང་རྟེན་ཚུ་ཐལ་བར་བརླག་ནུག
རྡོར་སྦྱིས་སྐུ་གཉེར་ཡེ་ཤེས་དབང་ཕྱུག་གིས་སླབ་དོ་བཟུམ་འབད་བ་ཅིན་

འདི་ནང་མེ་གིས་

འཚིགས་པའི་མཆོད་ཆས་ཀྱི་རིགས་ཚུ་ ད་ལྟོའི་བར་ན་ཡང་མཐོང་ས་ཡོད། འདི་འབདཝ་ད་
མི་ག་ར་འདྲོགས་ཏེ་ཅ་ཆས་རྙིངམ་ཚུ་འཐུ་མི་ནུམ།

མཚམས་བྲག་སྤྲུལ་སྐུ་རིམ་བྱོན་ཚུ་རྗེ་ངག་དབང་གྲུབ་པ་གི་ཡང་སྲིད་ཨིན་པས།

རྗེ ་ ང ག ་

དབང་གྲུབ་པ་འདི་གི་བཀའ་བརྒྱུད་བླ་ཆེན་ཚུ་དང་ མཐུན་འབྲེལ་སྦོམ་བཞག་མི་གི་བླམ་རྩ་
ཅན་ཅིག་ཨིན་པས།

མཚམས་བྲག་སྤྲུལ་སྐུ་དག་པ་ཅིག་གིས་མཚམས་བྲག་མེ་སྟེགས་

དགོན་པའི་ལཱ་འགན་ཚུ་མཛད་དེ་འདུག

ད་རེས་ཡང་སྲིད་འདི་གཞུང་གིས་ངོས་འཛིན་མ་

གནང་རུང་རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་ལུ་ནང་པའི་གཙུག་སྡེ་སློབ་གྲྭ་ནང་ཤེས་ཡོན་ལྷབ་སྟེ་ཡོད།

སིལ་ལུ་དགོན་པ།

སིལ་ལུ་དགོན་པ་འདི་ དུས་རབས་༡༤ པའི་ནང་ བླ་མ་ལྕགས་ཟམ་གྱིས་ རྡོར་སྦྱིས་རྫོང་

གི་ཉེ་འདབས་ལུ་ གཞི་བཙུགས་གནང་ཏེ་ ལོ་ངོ་བརྒྱ་ཕྲག་མང་རབས་ཅིག་ རྟ་མཆོག་ཆོས་

རྗེ་གིས་ བདག་འཛིན་འབད་དེ་འདུག རྟ་མཆོག་ཆོས་རྗེ་བུ་མ་གསོ་བར་ མོ་བཏབ་རྩིས་
བཏབ་འབདཝ་ད་ བཟློག་ཐབས་འདི་ རྗེ་ངག་དབང་གྲུབ་པ་གིས་ མཛད་ཚུགསཔ་སྦེ་ཐོན་

ནུག དེ་གིས་སྦེ་ རྗེ་ངག་དབང་གྲུབ་པ་ རྟ་མཆོག་སྒང་ལུ་གདན་འདྲེན་ཞུས་ཏེ་བདུན་ཕྲག་
༡གི་རིང་བཟློག་ཐབས་མཛད་དེ་རྟ་མཆོག་ཆོས་རྗེ་ལུ་བུ་གཞི་གསོ་ནུག

བཀའ་དྲིན་ལེགས་

སོ་སྦེ་སིལ་ལུ་དགོན་པ་འདི་རྗེ་ངག་དབང་གྲུབ་པའི་དགུན་གྱི་སྐྱིད་གནས་སྦེ་ཕུལ་ནུག་
དེ་ལས་ཚུར་སིལ་ལུ་དགོན་པའི་

བདག་འཛིན་འདི་

མཚམས་བྲག་སྤྲུལ་སྐུ་རིམ་བྱོན་ཚུ་

གིས་འབད་དེ་ཡོད།						

རྡོ་མཁར་རྡོ་སྦྱིས་རྫོང་གི་གཞི་རྟེན་འབྱུང་རབས་མདོར་བསྡུས།

181

བཀྲ་ཤིས་ཆོས་སྡིངས་དགོན་པ།

རྡོ་སྒར་ཚམས་བྲག་དགོན་པའི་ཉེ་འདབས་ལུ་ཡོད་པའི་ བཀྲ་ཤིས་ཆོས་སྡིངས་དགོན་པ་འདི་
དུས་རབས་༡༢པ་རྫོགས་ཁམས་ལུ་བླམ་འཕྲིན་ལས་རྒྱ་མཚོ་གིས་གཞི་བཙུགས་གནང་སྟེ་
ཁོ་རའི་གདན་ས་སྦེ་ དར་ཁྱབ་སོང་ནུག

ཁམས་བྲག་དགོན་པ།

རྡོ་སྒར་ཚམས་བྲག་དགོན་པ་འདི་དུས་རབས་༡༣་པ་འགོ་བཙུགསཔ་ད་ སྟོད་འབྲུག་བསྟན་
པའི་བདག་པོ་རྒྱལ་བ་རྒོད་ཚང་པ་མགོན་པོ་རྡོ་རྗེའི་ཐུགས་སྲས་གྲུབ་ཐོབ་སྤྱིལ་དཀར་བ་
གིས་གཞི་བཙུགས་གནང་ནུག གྲུབ་ཐོབ་ཁོ་རའི་སྐུ་གདུང་མཆོད་རྟེན་

ད་ལྟོ་ཁམས་བྲག་

དགོན་པར་མཇལ་སར་ཡོད། མཚམས་བྲག་དགོན་པ་ལུ་དུས་རབས་༨་པའི་ནང་
རིན་པོ་ཆེས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་གྲུབ་ཆུ་གཅིག་ཡང་ཡོད།

གུ་རུ་

མཚམས་བྲག་དགོན་པ་འདི་

ལོ་ངོ་མང་རབས་ཅིག་ མི་སེར་གྱིས་བདག་འཛིན་འཐབ་སྟེ་ཡོད་རུང་ ལོ་ངོ་བཅུ་ཕྲག་གཉིས་

ཀྱི་གོང་ལས་ གྲུབ་ཐོབ་ཁོ་རའི་བརྒྱུད་པ་ སྐྱབས་ཁྲ་རབ་བགྲེས་བླམ་རྡོ་ཕུག་རྣམ་རྒྱལ་གྱིས་
རྩིས་ལེན་ཏེ་ཉམས་བཅོས་དང་བདག་འཛིན་ལེགས་ཤོམ་འབད་ཡི།

མ ཚ མ ས ་ བྲ ག ་

དགོན་པ་ལུ་གྲྭ་ཚང་གི་སློབ་གྲྭ་ཅིག་ཡང་གཞི་བཙུགས་འབད་བའི་ཤུལ་ལས་

བླམ་རྡོ་ཕུག་

རྣམ་རྒྱལ་གྱི་གདན་ས་འདི་རྩིས་གྲྭ་ཚང་ལུ་ཕུལ་ཏེ་ད་ལྟོ་གཞུང་གྲྭ་གིས་བདག་འཛིན་འཐབ་
སྟེ་གོང་འཕེལ་བཏང་དང་གཏོང་བཞིན་པ་ཡོད།

འོད་ཟེར་ལྷ་མོའི་གནས་ཁང་།

འོད་ཟེར་ལྷ་མོ་འདི་བླམ་ངག་དབང་ཆོས་རྒྱལ་ཁོ་རའི་ཆོས་སྐྱོང་ཨིན་པས།

བླམ་ཁོ་རང་

འབྲུག་ར་ལུང་ལས་མར་ བྱོན་པའི་སྐབས་ལུ་ལམ་སྟོན་དང་སྲུང་མ་སྦེ་མཉམ་ཅིག་འདུག རྡོ་

སྒར་འབྲུག་ཆོས་འཁོར་སྒང་བཞེངས་ཚར་བའི་ཤུལ་ལུ་ བླ་མའི་བཀའ་བཞིན་ འོད་ཟེར་ལྷ་
མོའི་གནས་ཁང་འདི་ སྤ་ཆུ་ཝང་ཆུའི་ཕར་ཁ་རྡོ་སྒར་ཟམ་གྱི་

ལྟག་ལུ་ཆགས་ནུག།

དྲག་ཀྲར་སི་ཊི་རྡོ་རྗེ།

182

སྐུ་མཆོད་འབུམ་སྡེ་དང་ཚེས་བཅུའི་སྐོར།

				

རྡོག་བགྲད་ལྷ་ཁང་ནང་ལོ་ལྟར་གྱི་སྐུ་མཆོད་འབུམ་སྡེ་དང་ཚེས་བཅུ་བསྐྱར་གསོ་

ཡར་

བསྐྱེད་བཏང་ནིའི་དོན་ལུ་ སྐུ་གཉེར་ཡེ་ཤེས་དབང་ཕྱུག་གིས་ ཐབས་ཤེས་གསར་སྟོན་གང་
དྲག་འབད་དེ་ཕྱག་ཕྱིད་ཞུ་ནུག སྤྱི་ལོ་༡༩༨༦ལུ་ སྐུ་གཉེར་གསར་བཏོན་འབད་དེ་ཡེ་ཤེས་

དབང་ཕྱུག་གིས་ལོ་ངོ་༢༠ ཙམ་ཕྱག་ཕྱིད་ཞུ་ནུག ཡེ་ཤེས་དབང་ཕྱུག་ཁོ་རང་ གཡུས་རྡོ་
སྒར་སིལ་ལུ་དགོན་པ་ རྗེ་ངག་དབང་གྲུབ་པའི་བརྒྱུད་པ་དང་ གནས་ཚང་འདི་ རྡོར་སྦིས་

དཔོན་སློབ་ ཀ་ཀྲའི་བུམོ་ཨིན་པ་ལས་བརྟེན་ གནད་དོན་དེའི་སྐོར་ ཁོ་གིས་ཁ་གསལ་སྦེ་
སླབ་ཚུགས་པས།
-

-

-

ལོ་ལྟར་ཟླཝ་༨པའི་ཚེས་བཅུ་འདི་སྤྱི་ལོ་༡༩༩༢ལུ་
གིས་

སྐུ་གཉེར་ཡེ་ཤེས་དབང་ཕྱུག་

རྩ་བོ་འཐོན་ཏེ་ལོངོ་༤ཚུན་བསྐྱར་གསོ་འབད་བའི་ཤུལ་ལུ་

མ་དངུལ་

ཞལ་འདེབས་ཕུལ་ཏེ་ ལོ་ལྟར་རྡོ་སྒར་མི་སེར་གྱིས་ བཟུང་ནི་སྦེ་བཟོ་ནུག།

ལོ་ལྟར་ཟླཝ་༢པའི་ཚེས་བཅུ་འདི་སྤྱི་ལོ་༡༩༩༨ལུ་ ཆུ་འཛོམས་པདྨ་གིས་རྩ་བོ་

འཐོན་ཏེ་ལོ་༡བསྐྱར་གསོ་འབད་བའི་བཤུལ་ལས་མ་དངུལ་ཞལ་འདེབས་ཕུལ་ཏེ་
ལོ་ལྟར་རྡོ་སྒར་ མི་སེར་གྱིས་བཟུང་ནི་བཟོ་ནུག།

ལོ་ལྟར་ཟླཝ་༣པའི་ཞབས་དྲུང་སྐུ་མཆོད་འདི་སྤྱི་ལོ་༡༩༩༨ལུ་ ཚོངས་ཁ་རྫོང་
དཔོནབགྲེསཔ་དཀར་མདོག་དང་

སྤྱང་ལོ་ རྕ་བོ་འཐོན་ཏེ་ ལོ་༡བསྐྱར་

གསོ་འབད་བའི་བཤུལ་ལུ་ མ་དངུལ་ཞལ་འདེབས་ཕུལ་ཏེ་ ལོ་ལྟར་རྡོ་སྒར་ མི
-

-

-

་སེར་གྱིས་བཟུང་ནི་བཟོ་ནུག།			

ལོ་ལྟར་ཟླཝ་༤ པའི་ སྨྱུང་གནས་འདི་ སྤྱི་ལོ་༡༩༩༥ ལུ་ རྡོ་ཁ་ཅུང་བླམ་རྡོ་
རྗེས་

རྩ་བོ་འཐོན་ཏེ་ལོ་ངོ་༡བསྐྱར་གསོ་འབད་བའི་བཤུལ་ལུ་་མ་དངུལ་ཞལ་

འདེབས་ཕུལ་ཏེ་

ལོ་ལྟར་རྡོ་སྒར་ མི་སེར་གྱིས་བཟུང་ནི་བཟོ་ནུག།

ལོ་ལྟར་ཟླཝ་༥ པའི་ སྤྲེལ་ཟླ་ཚེས་བཅུ་འདི་ སྤྱི་ལོ་༡༩༩༩ ལུ་ སྤུངས་ན་ཁ་
ཀུན་ལེགས་ དབང་འདུས་ཀྱིས་ མ་དངུལ་ཞལ་འདེབས་ དངུལ་ཀྲམ་༥༠༠༠
ལྔ་སྟོང་ཕུལ་ཏེ་ ལོ་ལྟར་རྡོ་སྒར་ མི་སེར་གྱིས་ བཟུང་ནི་བཟོ་ནུག།

ལོ་ལྟར་ཟླཝ་༦ པའི་ གནས་བརྟན་བཅུ་དྲུག་འདི་ སྤྱི་ལོ་༡༩༩༢ ལུ་

རྡོ་མཁར་རྡོ་སྦྱིས་རྫོང་གི་གཞི་རྟེན་འབྱུང་རབས་མདོར་བསྡུས།
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གད་གླིང་རྒཔོ་གི་ཨཔ་དངོས་གྲུབ་ཀྱིས་ རྩ་བོ་འཐོན་ཏེ་ལོ་ངོ་༤བསྐྱར་གསོ་འབད་
བའི་ བཤུལ་ལུ་མ་དངུལ་ ཞལ་འདེབས་ཕུལ་ཏེ་ ལོ་ལྟར་རྡོ་སྒར་པའི་མི་་སེར་

-

ཚུ་གིས་ བཟུང་ནི་སྦེ་བཟོ་ནུག།

དགོངས་འདུས་སྤོ་ཏི་༣༠ ལོ་ལྟར་ལྷག་སྲོལ་ཡོད་མི་ སྤྱི་ལོ་༡༩༩༧ ལུ་ སྤུངས་
ཐང་ཁ་ ཀུན་ལེགས་ཚེ་རིང་གིས་

རྩ་བོ་འཐོན་ཏེ་ལོ་ངོ་༡

བསྐྱར་གསོ་འབད་

བའི་ཤུལ་ མ་དངུལ་ ཞལ་འདེབས་ཕུལ་ཏེ་ ལོ་ལྟར་རྡོ་སྒར་མི་སེར་གྱིས་བཟུང་
ནི་བཟོ་ནུག།

འཕུར་འགྲོ་དགོན་པའི་བཤད་གྲྭ་ཚུ་ལོ་ལྟར་བཞིན་དུ་དགོངས་འདུས་ལྷག་པ་ཞུ་
སྲོལ་ཡོད།		

སྐུ་མཆོད་འབུམ་སྡེ་དང་ ཚེས་བཅུའི་སྐབས་ལུ་ རྡོ་སྒར་རྒེད་འོག་གི་མི་སེར་ཚུས་ མ་དོ་
བར་ས་གནས་གཞན་ཁར་ལས་ དད་མོས་ཅན་གྱི་མི་སེར་ཚུ་ཡང་ཚེས་བཅུ་མཇལ་
བར་འོང་དོ་ཡོདཔ་ཨིན།

རྡོ་སྦྱིས་རྫོང་གཞི་བཙུགས་འབད་མི་ བླམ་ངག་དབང་ཆོས་རྗེའི་སྐོར།

བཀའ་བརྒྱུད་བླ་ཆེན་ངག་དབང་ཆོས་རྒྱལ་གྱི་འཁྲུངས་རབས་དང་མཛད་ཚུལ་སྐོར་མདོར་
བསྡུས་ཅིག་

གསལ་ལྟར།

ངེས་པར་དགོས་མཁོ་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ ཁག་བཞི་ལུ་དབྱེ་བ་གཤམ་

འཁྲུངས་རབས་མདོར་བསྡུས།

ངག་དབང་ཆོས་རྒྱལ་འདི་རྡོ་མཁར་འབྲུག་ཆོས་འཁོར་སྡིངས་སམ་ རྡོ་སྒར་རྡོ་སྦྱིས་རྫོང་ རྡོ་

སྦྱིས་རྫོང་གི་ གཞི་བཙུགས་གནང་མི་འདི་ཨིན། ཁོ་གི་ཡབ་རྒྱལ་བའི་དབང་པོ་དང་ ཡུམ་
བྱང་སེམས་ ནམ་མཁའ་འཛོམས་ཀྱི་སྲས་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༡༤༦༤་ལུ་སྐུ་འཁྲུངས་ནུག། འཁྲུངས་
ས་འདི་འབྲུག་ར་ལུང་གི་ ཉེ་འདབས་ལུ་ སྤོས་སྐྱ་ཆོས་ཀྱི་ཕོ་བྲང་ནང་ཨིན་པས། ཁོ་རའི་
སྤུན་ཆ་བླམ་འབྲུག་པ་ཀུན་ལེགས་འདི་

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ཡོངས་གྲགས

ཅན་གྱི་བཀའ་བརྒྱུད་བླ་ཆེན་ཅིག་ཨིན། བླམ་ངག་དབང་ཆོས་རྒྱལ་འདི་ ཆུང་ཀུའི་ བསྒང་

དྲག་ཀྲར་སི་ཊི་རྡོ་རྗེ།
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ལས་ར་ ཐུགས་རིག་ཆེ་ཏོག་ཏོ་དང་ རིག་པ་རྣོ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་ ཡི་གུ་འབྲི་ལྷག་ཚུ་ དེ་འཕྲོས་
ལས་མཁྱེན་ཚུགས་མི་ཅིག་ཨིན་པས། མར་པ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ཀྱི་ རི་ཁྲོད་ ལྷོ་གྲོ་བོ་ལུང་ལུ་
རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་གིས་དགུང་ལོ་༡༢ལུ་ དགེ་སློང་གི་སྡོམ་པ་གནངམ་

མ་ཚད་ མཚན་ཡང་ངག་དབང་ཆོས་རྒྱལ་ཟེར་གསོལ་ནུག འཁོར་ལོ་སྡོམ་པའི་ལྷ་ཚོགས་
༡༣་གྱི་སྐོར་ དབང་ལུང་ཁྲིད་གསུམ་གེ་ར་ཞུ་ནུག།
དེ་ལས་སྤོས་སྐྱ་ཆོས་ཀྱི་ཕོ་བྲང་ལུ་ལོག་བྱོན་ཏེ་

འབྲུག་པ་བཀའ་བརྒྱུད་པའི་ཆོས་ཀྱི་

དབང་ལུང་ཁྲིད་གསུམ་ཡང་ཞུ་ནུག གྲུབ་ཆེན་ཤཱཀྱ་དང་ སྟག་ལུང་རིན་པོ་ཆེ་ ངག་དབང་
གྲགས་པ་ལས་ཡང་ ཆོས་དང་དབང་ལུང་མང་རབས་ཞུ་ནུག

བླ་མ་ངག་

དབང་ཆོས་རྒྱལ་གྱིས་སློབ་མ་མང་རབས་བསྟེན་ཏེ་ ཆོས་ཀྱི་འགྲོ་དོན་རྒྱ་ཆེན་མཛད་ནུག བླ་
མ་ངག་དབང་ཆོས་རྒྱལ་

འབྲུག་ལུ་ལན་ཐེངས་སྔ་ཕྱི་ལན་ཐེངས་དྲུག་བྱོན་ཏེ་

གདན་ས་

ཁག་༢༠ཙམ་བཏབ་གནང་ནུག གདན་ས་མང་ཤོས་ར་ ད་ལྟོ་མཇལ་སར་ཡོད། ཐེངས་དང་

པ་

སྤྱི་ལོ་༡༤༩༧ལུ་སྤ་གྲོ་སྟག་ཚང་ལུ་	ཟླཝ་༤ དེ་ཅིག་སྒྲུབ་པ་

གནང་པའི་སྐབས་ ཅི་དང་མ་འདྲ་བའི་རྟགས་མཚན་བྱུང་ནུག རྡོ་སྦྱིས་རྫོང་འདི་ལུ་ སྤྱི་ལོ་
༡༥༤༠ལུ་ལོར་ དགོངས་པ་རྫོགས་ནུག

འབྲུག་ནང་འཁོད་ལུ་ཆོས་སྡེ་གཞི་བཙུགས་ཀྱི་སྐོར།

བླམ་ངག་དབང་ཆོས་རྒྱལ་གྱི་འབྲུག་ལུ་ སྔ་ཕྱི་ཐེངས་དྲུག་ཙམ་བྱོན་པའི་
༢༠་ཙམ་ བཏབ་པ་གཤམ་གསལ་ལྟར།
-

སྤ་གྲོ་འབྲུག་ཆོས་སྡིངས་།

-

སྤང་རི་ཟམ་འབྲུག་ཕོ་བྲང་སྡིངས།

-

འཕྲིན་ལས་སྒང་།

འབྲུག་རབ་བརྟན་སྒང་གི་ གཟིམ་ཁང་ལྷ་ཁང་།
འབྲས་ལ་བསམ་གཏན་ཆོས་འཁོར།
ཆོས་གཞི་བསམ་གཏན་རྩེ་མོ།

གདན་ས་ཁག་

རྡོ་མཁར་རྡོ་སྦྱིས་རྫོང་གི་གཞི་རྟེན་འབྱུང་རབས་མདོར་བསྡུས།

-

སྤུས་མོ་རབ་བརྟན་ཆོས་འཁོར།

-

ལྷ་མཛོ་ཐེག་ཆེན་ཆོས་འཁོར།

-
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ཆོས་གཞི་སྤྱི་མིག་ཐང་།

བྱི་ལ་སྒང་དབེན་དགོན།

རྣལ་འབྱོར་ནམ་མཁའི་སྒྲུབ་ཕུག

-	རྟོགས་ལྡན་ཉི་ཟླའི་སྣག་ཚང་།
-

ཐེད་ཁྱི་ཕུག་བྲག

-

སྤང་དམར་གོང་མ།

-

སྤང་དམར་དགོན་པ།

-	བྱ་བཞག་དགོན་པ།
-

རྡོ་རྒྱ་ཐབ།

-

རྡོ་མཁར་འབྲུག་ཆོས་འཁོར་སྒང་།

-

ཁུ་བྱུག་ལ།

འབྲུག་ཆོས་སྐྱོང་ཕོ་བྲང་།

བླ་མ་ངག་དབང་ཆོས་རྒྱལ་དང་དུས་མཉམ་བཀའ་བརྒྱུད་བླམ་གཞན་ཚུའི་
མཚན་ཐོ་གཤམ་གསལ་ལྟར།

- བླམ་འབྲུག་པ་ཀུན་ལེགས།

ཆོས་རྗེ་འབྲུག་པ་ཀུན་ལེགས་འདི་འབྲུག་ནུབ་ཕྱོགས་ལུ་

དུས་རབས་༡༥

པའི་ནང་ལུ་

བྱོན་ཏེ་ འདྲེ་སྲིན་གདུག་པ་ཅན་དམ་ལུ་བཏགས་ཏེ་ འབྲུག་མི་རྒན་ཤོས་མང་རབས་ཅིག་

ལུ་ སངས་རྒྱས་པའི་ལམ་ཡང་སྟོན་གནང་ཡི། འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ལུ་ ཕྱག་ཕྱིད་ལེགས་ཤོམ་
ཞུ་མི་ཡང་རྒྱལ་སྲས་བསྟན་འཛིན་རབ་རྒྱས་ཡང་ཁོའི་བརྒྱུད་པ་ངོ་མ་ཨིན།
- པཎ་ཆེན་ནགས་ཀྱི་རིན་ཆེན།

- རྒྱལ་དབང་ཀུན་དགའ་དཔལ་འབྱོར།
- གཏེར་སྟོན་རཏྣ་གླིང་པ།

- གཏེར་སྟོན་པད་མ་གླིང་པ།

དྲག་ཀྲར་སི་ཊི་རྡོ་རྗེ།
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གཏེར་སྟོན་པདྨ་གླིང་པ་འདི་དུས་རབས་༡༥་པའི་ནང་རྙིང་མའི་བླ་ཆེན་གཏེར་སྟོན་པ་ཅིག་

ཨིན། ཁོ་གིས་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ དགོན་སྡེ་ཁག་མ་འདྲཝ་ བཞེངས་གནངམ་མ་ཚད་
བུམ་ཐང་ཕྱོགས་ལས་གཏེར་མང་རབས་ཅིག་བཏོན་གནང་ཡི།
གཏེར་སྟོན་རྒྱལ་པོ་ལྔའི་ནང་གསེས་ཅིག་ཨིན།

ཁོ་རང་རྙིང་མའི་གསུང་གི་

ཁོ་རང་གིས་མཛད་གནང་པའི་ཆོས་

ཕྱོགས་དང་སྐུ་མཆེད་པདྨ་གླིང་ཆོས་རྗེ་ཟེར་མི་འདི་ད་ལྟོ་ཡང་མ་ཉམས་པར་ཡོད།

གཏེར་

སྟོན་པདྨ་གླིང་པ་གིས་འབྲུག་གི་སྲིད་དོན་ལམ་སྟོན་བཟང་པོ་སྟོནམ་མ་ཚད་ དུས་རབས་༢༠་
ནང་འབྲུག་བརྒྱུད་འཛིན་གྱི་རྒྱལ་པོ་དང་པ་
ཨིན།

གོང་ས་ཨོ་རྒྱན་དབང་ཕྱུག་ཡང་དེའི་བརྒྱུད་པ་

གྲུབ་ཆེན་ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོ།

གྲུབ་ཐོབ་ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོའམ་བླམ་ལྕགས་ཟམ་པ་འདི་འབྲུག་ལུ་སྤྱི་ལོ་༡༣༣༣

ལུ་བྱོན་ཏེ་

ཆབ་སྲིད་སྐོར་ ཕྱག་ལཱ་སྦོམ་མཛད་ གནང་ནུག ཁོ་གིས་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ལྕགས་
ཟམ་༨་བཟོ་བསྐྲུན་མཛད་གནང་ནུག

གིས་བརྩམས་པར་མཛད་གནང་ནུག

ཨ་ལྕེ་ལྷ་མོའི་གཞས་འདི་ཡང་བླམ་ལྕགས་ཟམ་པ་

གསུང་གཏེར་ཡང་ལེ་ཤ་བཞེས་ཏེ་

གཏམ་ནང་ཡང་སྙན་གྲགས་ཅན་སྦེ་ཡོད།

གེ་སར་གྱི་སྒྲུང་

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་བླམ་ལྕགས་ཟམ་པ་དང་

འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ལྷ་ཁངདགོན་སྡེ་ལེ་ཤ་ ཡོད་པའི་གྲལལས་ སྤ་གྲོ་བཟླུམས་བརྩེགས་ལྷ་
ཁང་དང་ རྟ་མཆོག་ལྷ་ཁང་གཉིས་ད་ལྟོ་ཡང་མཇལ་ས་ཡོད།
རྟ་མཆོག་

ལྷ་ཁང་འདི་

བླམ་ཁོ་རའི་ལྷ་ཁང་ངོ་མ་ཅིག་དང་

ཕྱག་འཁར་ལྕགས་ཐག་

གདུང་བརྒྱུད་ རྟ་མཆོག་ཆོས་རྗེ་ ཟེར་ད་ལྟོ་ཡང་ མ་ཉམས་པར་ཡོད།
-

སྤྲུལ་སྐུ་རིན་ཆེན་ཆོས་རྡོར།

-

དཔལ་འབྱོར་རྒྱ་མཚོ།

-

སྤྲུལ་སྐུ་མཆོག་ལྡན་མགོན་པོ།
མོན་བདེ་བ་བཟང་པོ།
བླ་མ་གནས་རྙིང་པ།
དགེ་ལྡན་ཤིང་རྟ་པ།

གཏེར་སྟོན་བདེ་ཆེན་བཟང་པོ།

རྡོ་མཁར་རྡོ་སྦྱིས་རྫོང་གི་གཞི་རྟེན་འབྱུང་རབས་མདོར་བསྡུས།

བླ་མ་ངག་དབང་ཆོས་རྒྱལ་གྱི་ སྲས་༢ ལས་བརྒྱུད་པའི་གདུང་བརྒྱུད།
-	སྲས་ཆེ་བ་
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ངག་དབང་གྲགས་པའམ་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་འབྲུག་ལུ་

བྱོན་ཏེ་ ཡབ་ཀྱིས་ཆོས་སྡེ་བཙུགས་ཡོད་མི་ཚུ་བདག་འཛིན་དང་ཉམས་བཅོས་
མཛདཔ་མ་ཚད་

ཁོ་ར་གིས་ཡང་ཆོས་སྡེ་ལེ་ཤ་བཙུགས་ནུག།

-	སྲས་ཆུང་བ་ངག་གི་དབང་ཕྱུག་ལུ་བུམ་ཐང་ཆོས་འཁོར་ལུ་བྱ་དཀར་རྫོང་གི་

གཞི་བཅགས་ཀྲོང་གསར་མང་སྡེ་ལུ་ལྷ་ཁང་བཞེངས་ཀྲོང་གསར་ཆོས་འཁོར་
རབ་བརྟན་རྩེའི་རྫོང་གི་གཞི་བཙུགས།

ཤར་མཁོ་ཐང་ཁར་གདན་ས་བཏབ་སྟེ་

སྒྲུབ་སྡེ་བཙུགས་པ་སོགས་བསྟན་པ་རྒྱ་ཆེར་སྤེལ་ནུག།

ངག་གི་དབང་ཕྱུག་གི་སྲས་མི་ཕམ་ཆོས་རྒྱལ་འདི་བླམ་ངག་དབང་ཆོས་རྒྱལ་གྱི་ཡང་སྲིད་
ཨིན། ཁོ་གིས་ཡང་ཐེད་ཐིམ་སྤ་རོ་ལུ་བྱོན་ཏེ་འགྲོ་དོན་རྒྱ་ཆེན་པོ་མཛད་ནུག

མོ ན ་ ལ ་

དཀར་ཅུང་བརྒྱུད་དེ་ བུམ་ཐང་སྡེ་བཞི་དང་ཀུ་རི་ལུང་སྟོད་སྨད་གེ་ར་ཞབས་ཀྱིས་བཅགས།

མི་ཕམ་ཆོས་རྒྱལ་འདི་ འབྲུག་ལུ་སྔ་ཕྱི་ལན་ལྔ་ཙམ་བྱོན་ཏེ་ ང ག ་ ད བ ང ་ཆོ ས ་ རྒྱ ལ ་ གྱི ་

གདན་ས་ལུ་བཞུགས་ཏེ་དབང་ཆོས་ཀྱི་འགྲོ་དོན་སྦོམ་མཛད་ནུག མི་ཕམ་ཆོས་རྒྱལ་གྱི་སྲས་
མི་ཕམ་བསྟན་པའི་ཉི་མ་ བུམ་ཐང་སྡེ་བཞི་དང་ གཞོང་སྒར་ཕྱོགས་སུ་བྱོན་བུམ་ཐང་ཆུ་སྨད་
མཆོད་རྟེན་རྙིང་པར་

གདན་ས་བཅགས་ཏེ

དར་ཞིང་རྒྱས་པར་ མཛད་ནུག།

གྲྭ་བུ་སློབ་མང་པོར་

འབྲུག་པའི་བསྟན་པ་

བཀའ་བརྒྱུད་བླ་མའི་མཇུག་ར་མི་ཕམ་བསྟན་པའི་ཉི་མའི་སྲས་ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་

རྒྱལ་ལམ་ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་སྤྱི་ལོ་༡༩༡༦༡༦ལོར་ཨོ་རྒྱན་གུ་རུའི་ལུང་བསྟན་དང་
འཁྲིལ་ཏེ་ཆིབས་ཁ་ལྷོ་ལུ་བསྒྱུར་ནུག

ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་གིས་རྫ་ལུང་མེད་ལུ་ལུང་དང་

ལྷོ་ཁྲིམས་མེད་ལུ་ ཁྲིམས་བཙུགས་ཏེ་ ཆོས་སྲིད་གཉིས་ལྡན་གྱི་ ལམ་སྲོལབཟང་པོ་འབྲུག་
ལུ་བཙུགས་ཏེ་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ མ་འདྲཝ་སྦེ་རང་དབང་རང་བཙན་བཟོ་གནང་མི་འདི་
ད་ལྟོ་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འཛམ་གླིང་ཡོངས་ལུ་དར་ཁྱབ་དང་
རྟགས་སྦོམ་ཅིག་ལུ་གྱུར་ཏེ་ཡོད།

རང་དབང་རང་བཙན་གྱི་

ངོ་
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རྒྱབ་རྟེན་ཁུངས་གཏུགས་ཀྱི་ཡིག་ཆ།

དྲག་ཀྲར་སི་ཊི་རྡོ་རྗེ།

༡༽

མཁའ་འགྲོ་ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་པདྨ་ཐང་ཡིག

༣༽

ལོ་ཙཱ་བ་ལྡན་མ་རྩེ་མང་ ལྕགས་མཁར་རྒྱལ་པོ་སིན་དུ་ར་ཛའི་རྣམ་ཐར།

༢༽

༤༽
༥༽

༦༽
༧༽
༨༽

༩༽
༡༠༽
༡༡༽

༡༢༽

༡༣༽

༡༤༽
༡༥༽

༡༦༽
༡༸༽
༡༨༽

༡༩༽

གུ་རུ་པདྨ་སམ་བྷ་ཝ་ བཀའ་ཐང་སྡེ་ལྔ།
བཀའ་བརྒྱུད་གསེར་ཕྲེང་།

ཀུན་མཁྱེན་པད་མ་དཀར་པོ་འགྲོ་མགོན་གཙང་པ་རྒྱ་རས་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེའི་རྣམ་
ཐར།

ཕ་ཇོ་འབྲུག་སྒོམ་ཞིག་པོའི་རྣམ་ཐར།

གཙང་མཁན་ཆེན་དཔལ་ལྡན་རྒྱ་མཚོ་ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་རྣམ་ཐར།
རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས་དྲུང་ཆེན་དྲགོས་སངས་རྒྱས་རྡོ་རྗེའི་ཞབས་དྲུང་
རིན་པོ་ཆེའི་རྣམ་ཐར།

རྗེ་པཎ་ཆེན་བསྟན་འཛིན་ཆོས་རྒྱལ་ལྷོའི་ཆོས་འབྱུང་བྱམས་མགོན་སྨོན་མཐའི་ཕྲེང་

བ།

རྗེ་དགེ་འདུན་རིན་ཆེན་

(ལྷོ་འབྲུག་ཆོས་འབྱུང་)

རྫོང་ཁ་གྲོས་དཔོན་བླམ་གནག་མདོག་འབྲུག་དཀར་པོ་(འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཆོས་
སྲིད་གནས་སྟངས)

དཔེ་མཛོད་མདོ་ཆེན་བླམ་པདྨ་ཚེ་དབང་ འབྲུག་གི་རྒྱལ་རབས་མེ་འཁྱེར་སྣང་བ།
ཌོག་ཀྲར་ཡོན་ཏན་དར་རྒྱས་ འབྲུག་ལུ་འབྲུག་པ་བཀའ་བརྒྱུད་འབྱུང་རབས།

དྲག་ཀྲར་སི་ཊི་རྡོ་རྗེ་ འབྲུག་གི་རྒྱལ་རབས་སངས་ཆོས་ལུགས་ལུ་གཞི་བཞག་
པ།

དྲག་ཀྲར་སི་ཊི་རྡོ་རྗེ་ འབྲུག་གི་དེབ་ཐེར་སྔོན་པོ་ (ལོ་རབས་རིག་པ)

དྲག་ཀྲར་སི་ཊི་རྡོ་རྗེ་ འབྲུག་ལུ་འབྲུག་པ་བཀའ་བརྒྱུད་ཆོས་ལུགས་འབྱུང་ཚུལ་
དང་དར་ཁྱབ།

དྲག་ཀྲར་སི་ཊི་རྡོ་རྗེ་ འབྲུག་གི་རྩོམ་རིགས་ངོ་སྤྲོད།
དཔལ་ཁང་ལོ་ཙ་བ་ ངག་སྒྲོན།

སར་ཅན་ད་ར་དཱས་ བོད་དབྱིན་ཤར་སྦྱར་ཚིག་མཛོད།

རྡོ་མཁར་རྡོ་སྦྱིས་རྫོང་གི་གཞི་རྟེན་འབྱུང་རབས་མདོར་བསྡུས།

༢༠༽

ཚེ་དཔག་རིག་འཛིན་ནང་དོན་རིག་པའི་མིང་ཚིག་ བོད་དབྱིན་ཤན་སྦྱར་ཚིག་

༢༡༽

བཀྲ་ཤིས་ཚེ་རིང་ དབྱིན་རྒྱ་བོད་གསུམ་ཤན་སྦྱར་ཚིག་མཛོད།

189

མཛོད།

ངག་ཐོག་ལས་བསྡུ་ལེན་འབད་ཐོ།
༢༢༽

རྡོ་སྒར་རྒཔོ་པདྨ་མཁའ་འགྲོ།

༢༤༽

སྤ་གྲོ་རྫོང་ཁག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་འོག་མ་བསོད་ནམས་སྟོབས་རྒྱས་(རྫོང་གི་

༢༣༽

༢༥༽

རྡོ་སྦྱིས་དཀོན་གཉེར་ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོ།
པར་དང་ས་ཁྲ)

པར་བཏབ་མི་ཀརྨ་ ཕུན་ཚོགས།

190

འབྲུག་ཧཱ་དབང་ཕྱུག་བློ་རྫོང་གི་ཆགས་རབས།

191

དགེ་བཤེས་བསྟན་འཛིན་དབང་ཕྱུག
ཧད་ཟེར་བའི་ལུང་པའི་གཡུས་ཚན་འདི་
གསུམ་པོ་ཡང་

རྒྱབ་ལས་མི་རི་སྤུན་གསུམ་ཟེར་བའི་རི་འབུར་

གཡས་ཁ་ཐུག་ལུ་འཕགས་པ་འཇམ་པའི་དབྱངས་ཀྱི་རི་དང་

གཡོན་ཁ་

ཐུག་ལུ་འཕགས་པ་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེའི་རི་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་རི་
ཟེར་ རི་འབུར་གསུམ་ཡོད་མི་ཡང་རི་དེ་གི་རྒྱབ་ཁ་ལུ་ རྒྱབ་རི་རྣམས་ཀྱིས་ཕྱིའི་ལྕགས་རི་
བསྐོར་བ་ལྟ་བུའི་དབུས་སུ་ ནོར་བུ་མིག་གསུམ་ལྟ་བུའི་རི་འབུར་གསུམ་པོ་ཆགས་ཡོད། རི་
དེ་གསུམ་གྱི་མཇུག་ལྕགས་ཐག་བཏགས་བཏགསཔ་ལྟ་བུར་རྒྱབ་རི་ལ་ཟུག་ཡོད།
གསུམ་གྱི་མདུན་དུ་ཆུས་བཅད་ཅིང་

རི་དེ་

ཆུ་དེ་ཡི་མདུན་དུ་ཚོགས་སྤུངས་པ་ལྟ་བུའི་རི་རྣམས་

ཆགས་ཡོད་པའི་དབུས་སུ་ གསེར་གྱི་གཞོང་པ་རྒྱ་ཆུང་ལ་དཀྱུས་རིང་བ་ཁ་གནམ་ལ་བསྟན་
པ་ལྟ་བུའི་ནང་ལུ་ ཧཱ་སྟོད་ཧཱ་སྨད་གཉིས་ཀྱི་ལྟེ་བའི་གཡུས་ཚན་འདི་ཆགས་ཡོད།།

ཧད་ཀྱི་མིང་གནས་གྲུབ་ཚུལ།
ཧད་ཀྱི་གློ་བུར་གྱི་དོན་ལུ་འཇུག་པས་

ཧེ་མ་ལྷ་ཁང་དཀར་ནག་གཉིས་པོ་བཞེངས་ནི་ལུ་རི་

འབུར་གསུམ་ལས་ མི་ཚུ་ཧད་ཀྱིས་སམ་གློ་བུར་དུ་ཐོན་ཏེ་ ལྷ་ཁང་དཀརཔོ་དང་གནགཔོ་
གཉིས་བཞེངསམ་ལས་འགོ་བཟུང་སྟེ་ ལུང་པ་འདི་གི་མིང་ལུ་ཧད་ཟེར་ཆགས་ཡོདཔ་མ་ཚད་
ཧད་ལུང་རྒྱུད་བཞི་ཟེར་དུས་ཚོད་འདི་ཁ་ལས་ཚུར་
དེ་ལས་རིམ་བཞིན་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་

མིང་གནས་དོན་མཐུན་དུ་ཆགས་ནུག

རང་དབང་གཅིག་སྒྲིལ་འགྱོཝ་དང་གཅིག་ཁར་

གཞུང་གི་དཔོན་ཁག་ཚུ་རིམ་པ་བཞིན་བསྐོས་པའི་སྐབས་

སྤ་གྲོ་རིན་སྤུངས་རྫོང་གི་ཆ་

ཞབས་སུ་ ཧད་ལུང་པ་ལུ་ཧད་དྲུང་བསྐོས་པ་ལས་ཚུར་ ཧས་ཟེར་མིང་གནས་ཆགས་ནུག

དེ་ལས་ཟུར་ཉམས་ཏེ་ད་རེས་ནངས་པར་ ཧ་དང་ཧཱ་ཟེར་འབྲི་སྲོལ་བྱུང་མི་འདི་ཡང་རྒྱུ་མཚན་

དེ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན། ཁ་ཅིག་ལྟར་ན་ རི་འབུར་གསུམ་ལས་མི་ཁ་ཤས་ཧད་ཀྱིས་ཐོན་ནས་
ཉིནམ་གཅིག་ལུ་ལྷ་ཁང་དཀར་ནག་གཉིས་བཞེངསམ་ལས་བརྟེན་ཏེ་
རི་སྤུན་གསུམ་ཟེར་སླབ་སྲོལ་ཡོདཔ་མ་ཚད་

རི་འདི་གི་མིང་ལུ་མི་

གཡུས་ཚན་གྱི་མིང་ལུ་ཡང་ཧད་ལུངམ་ཟེར་

དགེ་བཤེས་བསྟན་འཛིན་དབང་ཕྱུག

192

ཆགས་ནུག།

ཧད་རྫོང་རྙིངམ་ དུམ་མཆོག་རྫོང་ཟེར་མི་འདི་ རྫོང་ངོ་མ་ཅིག་དང་ལྟ་རྫོང་དང་བཅསཔ་སྦེ་
ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་གསལ་པོར་བཤད་རྒྱུ་འདུག་ཀྱང་
ཅིང་

ཨིན་རུང་རྫོང་ངོ་མའི་གྱང་འཁོགས་འདི་

དེང་སང་དངོས་སུ་མཇལ་རྒྱུ་མི་འདུག་

ད་ལྟོ་པར་བཏབ་ཡོད་མི་འདི་གཅིག་མ་

གཏོགས་མ་ལུས་པས། མཐའ་འཁོར་གྱི་རྩིག་རོ་དང་ ཕྱི་ཡི་ལྕགས་རིའི་རྩིགཔ་འདི་ཚུ་ད་ལྟོ་

བར་ན་ཡང་མངོན་སུམ་དུ་མ་ཉམས་པར་མཐོང་ནི་འདུག རྫོང་རྙིངམ་དུམ་མཆོག་རྫོང་ཟེར་མི་
འདི་

ཧད་ལུང་རྒྱུད་བཞིའི་མི་སེར་ཆ་མཉམ་སྤྱི་རུབ་ཀྱི་སྒོ་ལས་

སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་རི་

འབུར་གྱི་པུས་མོ་གཡས་ཁ་ཐུག་ལུ་ རབ་བྱུང་ ༡༥ པའི་ཤིང་ལུག་ལོའམ་ སྤྱི་ལོ་ ༡༨༩༥
ལུ་བཞེངས་ཏེ་

ཧད་ལུང་རྒྱུད་བཞིའི་བདག་སྐྱོང་འཐབ་སའི་ལྟེ་བ་ཅིག་སྦེ་གནས་ཏེ་སྡོདཔ་

མ་ཚད་ རྫོང་གཞི་འདི་གི་མཐའ་འཁོར་ལུ་ཡོད་པའི་གཡུས་ཚན་འདི་གི་མིང་ལུ་ཡང་ རྫོང་
གཞིསཔ་ཟེར་སླབ་སྲོལ་འདུག ཨིན་རུང་ཧད་དྲུང་པ་ཀ་ཛི་ཨྱོན་རྡོ་རྗེའི་ སྐབས་

རབ་བྱུང་

༡༥ པའི་ཆུ་གླང་ངམ་ སྤྱི་ལོ་ ༡༦༡༣ གྱི་ལོ་ལུ་ དུམ་མཆོག་རྫོང་རྙིངམ་འདི་ མེ་རྐྱེན་གྱིས་

འཇིག་པ་བྱུང་ཞིན་ན་ཉམས་ཆག་ཤོར་ཏེ་ ཉམས་བཅོས་ཡང་མ་འབད་བར་བཀོག་བཞག་མི་
ད་ལྟོ་ཡོད་མིའི་གྱང་འཁོགས་དང་རྩིག་རོ་ཡོད་མི་འདི་ཨིན་མས།
ཀླུ་བུམ་གྱི་འདྲ་པརའདི་གིས་གཙོས་པའི་

ཀླུ་བུམ་མ་འདྲཝ་བཞི་ལྔ་ཙམ་མཐོང་ནི་ཡོད་མི་

འདི་

ཧེ་མ་འབད་བ་ཅིན་

རྫོང་རྙིངམ་འདི་གི་ས་གནས་དེ་ཁར་

རུང་

ད་རེས་ནངས་པ་ཡང་ཀླུ་བུམ་དག་པ་ཅིག་མ་དཀྲོགས་པར་བཞག་མི་འདི་ལུ་ལྟ་རུང་

གནས་སའི་ས་ཁོངས་ཅིག་ཨིནམ་ལས་

ཀླུ་བརྒྱ་དང་རྩ་བརྒྱད་

ཀླུ་བུམ་ཡང་ལེ་ཤ་ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་བཤད་ནི་ཡོད་

ལྟག་ལུ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་རི་གཞོལ་ལུ་ གོང་ན་སྟེང་བདུད་ཀྱི་ཕོ་བྲང་དང་ ཐང་མཇུག་

གི་ཆུ་རྫིང་ནང་ཧོ་རེ་བདུདཔོ་གི་ཕོ་བྲང་དང་བཅས་ཡོད་པའི་བར་ན་ ཀླུ་བརྒྱ་དང་རྩ་བརྒྱད་ཀྱི་

ཀླུའི་ཕོ་བྲང་ཡོད་པའི་ས་གནས་བཙན་ས་ སྟེང་འོག་བར་གསུམ་གྱི་ཁ་གནོན་བཟུམ་ཅིག་སྦེ་
དུམ་མཆོག་གི་རྫོང་རྙིངམ་འདི་ཆགས་ཏེ་ གཡུས་ཚན་འདི་ནང་གི་མི་ལུ་ན་ཚ་མེད་ ནོར་ལུ་
གོད་ཁ་མི་འབྱུང་བར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་ཏེ་སྡོད་སྡོདཔ་ཨིན་མས།

འབྲུག་ཧཱ་དབང་ཕྱུག་བློ་རྫོང་གི་ཆགས་རབས།
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ཧེ་མའི་རྫོང་རྙིངམ་འདི་གི་ལྕགས་རིའི་ཕྱི་ཁར་ཡོད་པའི་ ཆུ་འཁོར་གཟར་ཁ་ཟེར་མི་ ཧེ་མ་
རྫོང་གཞིས་འདི་ན་ཡོད་པའི་སྐབས་ཆུ་མ་ཎི་ཨིན་མི་འདི་གི་མཐའ་བསྐོར་ལུ་ཡང་

ཧེ་མ་

འབད་བ་ཅིན་རྡོ་གཅལ་འགྲིགས་ཏེ་ འདི་གི་སྦོ་ལོགས་ཁར་རྡོག་མ་དང་པཱ་ནི་བཙོང་ས་ཨིན་

ཟེར་བའི་ལོ་རྒྱུས་བཤད་ནི་ཡོད་རུང་ ཤུལ་མ་ ཚར་གཅིག་ཆུ་རུད་ཐོན་ཏེ་རྡོ་གཅལ་ག་ར་ཆུ་
རུད་ཀྱིས་འདྲུད་འབག་སྟེ་ ད་རེས་ནངས་པར་ཤུལ་ཙམ་མ་གཏོགས་མཐོང་ནི་མེདཔ་མ་ཚད་
ཆུ་འཁོར་གཟར་ཁ་འདི་ཡང་ནང་གཟུངས་བཙུགས་ཏེ་མཆོད་རྟེན་བཟུམ་སྦེ་བཟོ་བཞག་ནུག།

དུམ་མཆོག་ཟམ་འདི་འོག་ལུ་ ཆུ་ནང་ལུ་ཡོད་མིའི་རྡོ་ཕུ་སྦོམ་འདི་ སྤྱིར་ཧད་ལུང་རྒྱུད་བཞི་

དང་ ལྷག་པར་དུ་ དུམ་མཆོག་གི་གཡུས་ཚན་འདི་ནང་ལུ་ མི་ནོར་རྟ་གསུམ་དར་རྒུད་ཀྱི་
བརྟག་པ་བཟང་ངན་བལྟ་སའི་རྡོ་ཕུ་ཅིག་ཨིནམ་པས། མི་ནོར་རྟ་གསུམ་དར་ནི་འབད་བ་ཅིན་

རྡོ་འདི་གི་ཐོག་ཁར་འཁྱིལ་བའི་ཆུ་འདི་ཨོམ་སྦེ་འགྱོཝ་ཨིན། མི་ནོར་རྟ་གསུམ་རྒུད་ནི་འབད་
བ་ཅིན་

རྡོ་འདི་གི་ཐོག་ཁའི་ཆུ་འདི་ཁྲག་སྦེ་འགྱོཝ་ཨིན་ཟེར་

རྒས་ག་ར་གིས་མགྲིན་གཅིག་ཏུ་སླབ་ནི་འདུག།

ལུངམ་འདི་ནང་གི་མི་རྒན་

རྒྱ་ཚད་མཐོ་དྲུག་ཙམ་དང་ཞེང་ཚད་མཐོ་བརྒྱད་ཙམ་ཡོད་མི་རྡོ་ལེབ་འདི་ སྤྱན་རས་གཟིགས་

ཀྱི་རི་གི་སུལ་འདི་ན་ བདུད་ཀྱི་ཕོ་བྲང་དང་བཅསཔ་སྦེ་གནས་ཏེ་ཡོད་མི་ ཕོ་བདུད་ཆེན་པོ་
གོང་ན་སྟེང་བདུད་ཟེར་མི་དང་
ནང་ལུ་གནས་པའི་

རི་དེ་ལས་ཐད་ཕྲང་སྟེ་ཆུ་ཕར་ཀའི

བྱག་གི་རྩ་བར་ཆུ་རྫིང་

གནས་བདག་ཧོ་རེ་བདུདཔ་གཉིས་མ་འགྲིགས་པར

རང་རྟ་ནོར་རྩེད་སའི་རྡོ་ལེབ་ཨིན་ཟེར་ཁྲ་ཁྲ་སྦེ་ཡོད་མི་འདི་
བཀབ་སྟེ་སྣང་མེད་པར་འདུག།

ནུབམོ་ཨ་རྟག་

ད་རེས་ནངས་པར་ས་གིས་

རྫོང་གསརཔ།
མི་མང་གི་ངག་གཤིས་ཀྱི་རྒྱུན་ལུ་ རྫོང་གསརཔ་ཟེར་སླབ་སྲོལ་ཡོད་མི་གི་རྫོང་འདི་ གོང་ལུ་
བཤད་དོ་བཟུམ་སྦེ་རྫོང་རྙིངམ་མེ་རྐྱེན་གྱིས་ཉམས་ཆག་ཤོར་བའི་ལོ་དེ་ནང་རང་ ཧད་དྲུང་པ་

གོང་གཟིམ་ཀར་ཛི་ཨྱོན་རྡོ་རྗེ་གིས་ ཧད་ལུང་རྒྱུད་བཞིའི་མི་སེར་ཆ་མཉམ་བཀུག་སྟེ རྫོང་
རྙིངམ་ཆགས་ཡོད་སའི་ས་གནས་འདི་ཁ་ལས་

ས་ཐག་རིང་ཚད་ཀི་ལོ་མི་ཀྲར་གཅིག་དེ་
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ཅིག་གི་ས་ཁར་

རབ་བྱུང་ ༡༥ པའི་ཆུ་གླང་ངམ་ སྤྱི་ལོ་

དགེ་བཤེས་བསྟན་འཛིན་དབང་ཕྱུག

༡༩༡༣ ལུ་ རྫོང་རྙིངམ་ཞིག་

རལ་ཤོར་མི་གི་ཚབ་སྦེ་རྫོང་གཞིའི་བཟོ་རྣམ་ཕྱིའི་ཤག་སྐོར་ཐོག་ཚད་གཉིས་མ་དང་ ནང་གི་

དབུ་རྩེ་ཐོག་ཚད་བཞི་མ་ཅན་ མཇལ་སྒོ་ངོ་མ་ཤར་སྒོ་དང་ གསང་སྒོ་ལྷོ་སྒོ་འབད་མི་ཅིག་
བཞེངས་ནུག།

རྫོང་གསརཔ་འདི་གི་མིང་གནས་ཡང་

དབང་ཕྱུག་བློ་རྫོང་ཟེར་བའི་མིང་

གནས་བཏགས་ཡོད་རུང་ རྫོང་རྙིངམ་གི་ཚབ་སྦེ་བཞེངས་བཞེངས་སྦེ་ནི་འདི་གིས་
བར་ན་ཡང་ རྫོང་གསརཔ་ཟེར་རང་སླབ་སྲོལ་མ་ཉམས་པར་དར་ཏེ་རང་འདུག།

ད་ལྟོ་

དབང་ཕྱུག་བློ་རྫོང་གི་སྐུ་རྟེན་གྱི་རིགས།
ནང་གི་སྐུ་རྟེན་གཙོ་བོ་

རྒྱུ་སྨན་འདམ་ལས་གྲུབ་ཅིང་ཞལ་རས་གྲང་གསེར་ཅན་གྱི་གུ་རུ་

པདྨ་འབྱུང་གནས་ མི་ཚད་ལས་ཆེ་ཞིང་ཐོག་ཚད་མ་ལས་ཆུང་ཙམ་ཞིག་བཞུགས་ཡོད། གུ་

རུའི་གཡས་ལུ་འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་མི་ཚད་མ་དང་ གུ་རུའི་གཡོན་ལུ་འཕགས་པ་
འཇམ་པའི་དབྱངས་མི་ཚད་མ་སྟེ་གཙོ་འཁོར་གསུམ་བཞུགས་ཡོད།

གཙོ་འཁོར་དེ་གསུམ་པོའི་སྟེང་གི་ཆར།
༡

ཚེ་ལྷ་རྣམ་གསུམ།

༢

ཕུར་པ།

༣	ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ།
༤

ཞབས་དྲུང།

༥

རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན།

༦

སངས་རྒྱས་ཚེ་དཔག་མེད།

༧

རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མ།

༨

ཏིལླི་པ་བཅས་ཀྱི་སྣང་བརྙན་ཁྲུ་ཚད་མ་བཅུ།

འབྲུག་ཧཱ་དབང་ཕྱུག་བློ་རྫོང་གི་ཆགས་རབས།

༩

ཞབས་དྲུང་གི་སྣང་བརྙན་ཐོ་གང་མ་གཅིག།
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༡༠	སྨན་འཇིམ་གྱི་སངས་རྒྱས་ཚེ་དཔག་མེད་སྐུ་ཁྲུ་གང་མ་གཅིག་བཅས་བཞུགས་
ཡོད།།

གཡས་གཡོན་གྱི་ཆར།
༡

གསེར་ཟངས་ཀྱི་འཕགས་པ་སེངྒེ་སྒྲའི་སྣང་བརྙན་ཨིན་ཅི་ ༡༥ མ་གཅིག།

༢

ལི་ཡི་འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་སྣང་བརྙན་ཨིན་ཅི་ ༡༤ མ་གཅིག།

༣

གསེར་ཟངས་ཀྱི་ཁྱུང་བདུད་ཨིན་ཅི་ ༥ དང་ཕྱེད་ཙམ་གཅིག།

༤

གསེར་ཟངས་ཀྱི་ཚེ་རིང་མ་ཨིན་ཅི་ ༩ ལྷག་ཙམ་པ་གཅིག་བཅས་བཞུགས་ཡོད།

༥ དེ་དག་ཀུན་གྱི་མདུན་དུ་ འཇིམ་པའི་ཁྱུང་བདུད་ཀྱི་སྐུ་འདྲ་གསར་པ་ཁྲུ་དོ་ལྷག་ཙམ་
གཅིག་བཅས་བཞུགས་ཡོད་པ་ལགས་སོ།

དབང་ཕྱུག་བློ་རྫོང་གི་སྐུ་རྟེན་ཞལ་ཐང་གི་རིགས།
༡

གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་གཙོ་འཁོར་གསུམ་གྱི་ཞལ་ཐང། (གོས་དྲུབས་དང་འཚེམ་འདྲུབ་

༢

ཞབས་དྲུང་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་ཞལ་ཐང།

༣

ལྟུང་བཤགས་ཀྱི་ལྷ་ཚོགས་ཀྱི་ཞལ་ཐང།

༤

རྟ་མགྲིན་གྱི་ལྟོ་བར་ཚེ་ཁྲོའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལྡན་པའི་ཞལ་ཐང།

༥

དགེ་བསྙེན་གྱི་ཞལ་ཐང་བཅས་བཞུགས་ཡོད།

སྤེལ་མ)

དགེ་བཤེས་བསྟན་འཛིན་དབང་ཕྱུག
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དབང་ཕྱུག་བློ་རྫོང་གི་གསུང་རྟེན་གྱི་རིགས།
༡

རྒྱལ་བའི་བཀའ་འགྱུར་ཆེན་མོ།

༢

བརྒྱད་སྟོང་པ་གསེར་དངུལ་འདྲེས་མའི་བྲིས་མ་གཅིག།

༣

ཏོག་གཟུངས་གཅིག།

༤

འཕགས་པ་རྡོ་རྗེ་གཅོད་པ་ཚར་གྲངས་དྲུག་ཅུ་དང་བཞུགས་ཡོད།

རྫོང་གསར་འདི་ནང་ལུ་ ཧད་དྲུང་དང་པ་ གོང་གཟིམ་ཀ་ཛི་ཨྱོན་དང་ ཧད་དྲུང་གཉིས་པ
གོང་གཟིམ་བསོད་ནམས་

སྟོབས་རྒྱས། ཧད་དྲུང་གསུམ་པ་ བློན་ཆེན་འཇིགས་མེད་

དཔལ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་གིས་བཟུངསྟེ་ ཧད་དྲུང་དེ་གསུམ་གྱིས་ སྤྱི་ལོ་ ༡༨༡༣ ལས་ ༡༩༦༣
ཚུན་ཚོད་ བདག་སྐྱོང་གི་ལྟེ་བ་སྦེ་བཟུང་སྟེ་སྡོད་ནུག།
༢

གོང་གཟིམ་ཀ་ཛི་ཨྱོན་རྡོ་རྗེ།

(རྫོང་གསར་རྙིང་གཉིས་ནང་)

༣

གོང་གཟིམ་བསོད་ནམས་སྟོབས་རྒྱལ།

(རྫོང་གསར་ནང་)

༤

གོང་གཟིམ་འཇིགས་མེད་དཔལ་ལྡན་རྡོ་རྗེ།

(རྫོང་གསར་ནང་)

བློ་ཕམ་གྱི་སྐྱོ་སྣང།
གནམ་ལོ་ ༡༩༦༣ དམག་སྡེ་ཆགས་པའི་བསྒང་ལས་ཚུར་ རྒྱ་གར་གྱི་དམག་སྒར་ལྟེ་བ་
བཟུམ་ཅིག་ དབང་ཕྱུག་བློ་རྫོང་འདི་གི་ཤག་སྐོར་ལུ་ཆགསཔ་ལས་བརྟེན་ རྫོང་འདི་ཡང་ཕྱི་
ནང་གསང་གསུམ་ག་ར་ རྒྱ་གར་དམག་སྡེ་འདི་གིས་དབང་སྟེ་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་བསྟན་
སྲིད་གཉིས་ཆ་རང་ལུ་ ཐོ་སྦོམ་སྦེ་རང་ཕོག་ཡོདཔ་ལས་ སེམས་ཕམ་པའི་གནས་སུ་གྱུར་ཏེ་
ད་ལྟོའི་བར་དུ་ཡང་གནས་སྟངས་འདི་གུ་རང་གནས་ཏེ་ཡོད། ཨིན་རུང་ཤུལ་མ་ལས་རྫོང་གི་
དབུ་རྩེ་ཐོག་བརྩེགས་བཞི་སྦེ་མི་ཆ་ཚང་ལོག་ཐོབ་ཡོདཔ་ལས་

གོང་བཤད་ལྟར་སྟེང་ཐོག་

བཞི་པར་ཡོད་པའི་ནང་རྟེན་ཚུ་ མ་ཉམས་པར་བཞུགས་ཡོད་མི་འདི་གིས་ བསྟན་པའི་རྩ་བ་

འབྲུག་ཧཱ་དབང་ཕྱུག་བློ་རྫོང་གི་ཆགས་རབས།
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རྨང་ནས་མ་ཞིག་ཙམ་དུ་གནས་ཡོད།

རྫོ ང ་གསར་རྙིང་གཉིས་ས་འདི་ཁར་བཞེངས་དགོས་པའི་ཁུངས་དོ ན ་གྱི་
དམིགས་ཡུལ།
ས་གནས་འདི་ཁར་
འབད་བ་ཅིན་

རྫོང་གསར་རྙིང་གཉིས་ཆགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་

སྲིད་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་

ཧེ་མ་ཧཱ་ལུང་རྒྱུད་བཞི་ཟེར་སླབ་སྲོལ་ཡོད་པའི་རྒེད་འོག་བཞི་མ་གཏོགས་

གཞན་མེདཔ་ལས་ ས་གནས་འདི་ རྒེད་འོག་བཞི་གི་དབུས་ཕྱོགས་སམ་ཧཱ་སྟོད་ཧཱ་སྨད་ཀྱི་
སྦུག་ལུ་ཕོགཔ་ཨིནམ་ལས་ བྱ་སྟབས་བདེ་ཧིང་ལུ་ལྟ་སྟེ་ས་གནས་འདི་ཁར་བཞེངས་ཏེ་ ཧཱ་
རྫོང་ཁག་ཅིག་གི་བདག་སྐྱོང་ལྟེ་བ་སྦེ་ཆགས་ནུག།
ཆོས་ཕྱོགས་ལས་འབད་བ་ཅིན་

ཧཱ་ལུ་གནས་ཆེན་གསུམ་སྦེ་བརྩི་སྲོལ་ཡོད་པའི་མི་

གསུམ་ཟེར་མིའི་རི་གསུམ་ཡོད་མི་ལས་

དུམ་མཆོག་གི་གཡུས་ཚན་འདི་

གཟིགས་ཀྱི་རི་ཡི་པུས་མོ་གཡས་ཁ་ཐུག་ལུ་ཕོགཔ་ཨིན་མི་འདི་ནང་

རི་

སྤྱན་རས་

རྫོང་རྙིངམ་འདི་

བཞེངས་ནུག ལྷག་པར་དུ་ ས་གནས་དེ་ཁར་བཞེངས་དགོས་པའི་དམིགས་དོན་ཡང་ སྔོན་
དང་ཕུ་ལས་ལྷ་ཁང་དཀར་ནག་བཞེངས་ཏེ་
ཐུག་རྫོང་རྙིངམ་དུམ་མཆོག་རྫོང་དང་

བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་ས་གནས་གཡས་ཁ་

གཡོན་ཁ་ཐུག་ལུ་རྫོང་གསརཔ་དབང་ཕྱུག་བློ་རྫོང་

གཉིས་བཞེངས་ཡོད། ད་ལྟོ་རྫོང་ཁག་གི་ཡིག་ཚང་ལྟེ་བ་ ཁྲོམ་གྱི་ཉེ་འདབས་སུ་ཆགས་ཡོད་
མི་འདི་ཡང་ སྤྱི་ལོ་ ༡༩༦༣ ལུ་ གོང་བཤད་ལྟར་རྫོང་གསར་དབང་ཕྱུག་བློ་རྫོང་འདི་ཉིད་
རྒྱ་གར་དམག་སྡེའི་ལག་པར་ཤོར་ཏེ་
ཕོགཔ་མ་ཚད་

དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་བསྟན་སྲིད་ལུ་ཐོ་སྦོམ་སྦེ་ར་

ཧད་དྲུང་འཇིགས་མེད་དཔལ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་ཡང་

དགོངས་པར་རྫོགས་པའི་

ཤུལ་ལས་ ཧད་ལུངམ་འདི་ནང་ལུ་དྲུང་པ་མེད་པ་རབ་འབྱམས་གསོལ་དཔོན་གྱིས ད་ལྟོའི་

ཡིག་ཚང་ལྟེ་བ་ཡོད་ས་རྐྱབ་ནི་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ འདི་ཉིད་བརྐྱབས་མ་ཚར་ཚུན་ ད་ལྟོ་ཁྲོམ་
གནས་ཀྱི་ཉེ་འདབས་གཡུས་ལྷ་ཡུལ་ཁ་ཟེར་ས་ལུ་ མི་གནག་པའི་ཁྱིམ་ཅིག་ནང་ལུ་ སྤྱི་ལོ་

༡༩༦༣ ལས་ ཧད་ལུང་རྒྱུད་བཞིའི་བདག་སྐྱོང་ལྟེ་བ་སྦེ་ སྤྱི་ལོ་ ༡༩༥༨ ཚུན་ཚོད་ལུ་འཐབ་
སྟེ་སྡོད་ནུག།

དགེ་བཤེས་བསྟན་འཛིན་དབང་ཕྱུག
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དེ་བསྒང་ཧད་ལུང་རྒྱུད་བཞིའི་མི་སེར་གྱིས་ ངོ་ལོག་རྐྱབ་ལས་བརྟེན་ཏེ་གཞུང་ལུ་སྙན་འབུལ་
ཞུས་ཏེ་ གཞུང་ལས་མི་རྒྱུད་སྤ་གྲོ་ལས་སྦེ་མི་ དྲགོས་ཚང་ཚང་ སྤྱི་ལོ་ ༡༩༦༨ ལུ་ཧད་ཀྱི་
དྲུང་ཚབ་བཟུམ་ཅིག་སྦེ་

རྫོང་བདག་ཟེར་ལོགས་སུ་མ་བསྐོས་པར་

ཚད་ཧྲིལ་པོར་ཁྲིམས་དཔོན་ལུ་གནང་སྟེ་
ཚུར་

གཞུང་སྐྱོང་གི་དབང་

ཁྲིམས་དཔོན་འགོ་དང་པ་བསྐོས་གནངམ་ལས་

ཧད་ལུང་རྒྱུད་བཞིའི་མི་སེར་ཆ་མཉམ་དགའ་སྐྱིད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་ཏེ་

ཚུན་གནས་དང་གནས་བཞིན་དུ་ཡོད་པ་ལགས་སོ།

སྔར་ལས་ད་

ཧཱ་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སའི་ཁྲིམས་དཔོན་རིམ་བྱོན་གྱི་མཚན་ཐོ།
ཨང་

མཚན

བྱོན་ལོ།

གོ་གནས།

༡༩༦༨

གཉིས་སྐལམ།

༡

དྲགོས་ཚང་ཚང་།

༢

དྲགོས་དགའ་བཟང་།

གཉིས་སྐལམ།

༣

དྲགོས་ལྷབ་ཅུང་།

གཉིས་སྐལམ།

༤

དྲགོས་བཀྲིས་ཚེ་རིང་།

༥

དྲགོས་རིག་འཛིན་།

༡༩༧༡			

གཉིས་སྐལམ།

༦

དྲགོས་རྣམ་རྒྱལ།

༡༩༧༥			

གཉིས་སྐལམ།

༧

དྲགོས་ཕུར་པ་རྡོ་རྗེ།

			

གཉིས་སྐལམ།

༨

དྲགོས་དཔྱལ་ཐེ།

༡༩༨༥			

གཉིས་སྐལམ།

༩

དྲགོས་ཚེ་རིང་།

༡༠

དྲགོས་འཕྲིན་ལས་རྡོ་རྗེ།

༡༩༨༨			

གཉིས་སྐལམ།

༡༡

དྲགོས་ཚེ་རིང་རྡོ་རྗེ།

༡༩༨༩			

གཉིས་སྐལམ།

༡༩༧༠

གཉིས་སྐལམ།

འབུ་དཀར།

འབྲུག་ཧཱ་དབང་ཕྱུག་བློ་རྫོང་གི་ཆགས་རབས།

༡༢

དྲགོས་ཀ་ཀ་རྡོ་རྗེ།		

༡༩༩༡			

གཉིས་སྐལམ།

༡༣

དྲགོས་ཀུན་བཟང་སྟོབས་རྒྱས། ༡༩༩༤			

གཉིས་སྐལམ།

༡༤

དྲགོས་ཀུན་ལེགས་རྡོ་རྗེ།

༡༩༩༦			

གཉིས་སྐལམ།

༡༥

དྲགོས་སེང་གེ་རིག་འཛིན།

༡༩༩༩			

གཉིས་སྐལམ།

༡༦

དྲགོས་བསོད་ནམས་རྡོ་རྗེ།

༡༡-༢-༢༠༠༠		

འབུ་དཀར།
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རྫོང་བདག་རིམ་བྱོན་གྱི་མཚན་ཐོ།
ཨང

མཚན་ཐོ			

བྱོན་ལོ།

༡		

དྲགོས་ཨ་ཐང་པ་སངས་རྒྱས།

༡༩༨༡

༢		

དྲགོས་ཀརྨ་ཤེར་པ།			

༡༩༨༦

༣		

དྲགོས་ཚེ་རིང་དབང་དྲག		

༡༩༩༠

༤		

དྲགོས་པདྨ་དབང་འདུས།		

༡༩༩༡

༥		

དྲགོས་ཤེས་རབ་རྡོ་རྗེ།		

༡༩༩༢

༦		

དྲགོས་བཀྲིས་ནོར་བུ།		

༢༠༠༡

རྫོང་གསར་རྙིང་དེ་གཉིས་ཀྱི་དབུས་སུ་དེ་ན་

ཚེ་འདི་ཕྱི་གཉིས་ཀྱི་སྐྱབས་རེ་སའི་

གནས་བཟང་པོ་ ལྷ་ཁང་དཀརཔོ་དང་ དེ་གི་ལྟག་ལུ་མདའ་ཐེངས་གང་ཙམ་གྱི་ས་གནས་
ལུ་ ལྷ་ཁང་གནགམོ་ཟེར་མི་འདི་ཡང་ སྔོན་ཆོས་རྒྱལ་ཆེན་པོ་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོ་གིས་ ཧད་
ཀྱི་ལྷ་ཁང་དཀར་ནག་གཉིས་

ཆོས་རྒྱལ་ཆེན་པོའི་རྫུ་འཕྲུལ་གྱིས་ཕུག་རོན་དཀརཔོ་དང་

གནགཔོ་གཉིས་ཧད་ཕྱོགས་ལུ་བཏང་གནང་སྟེ་

ཧད་ཀྱི་ལྷ་ཁང་དཀར་ནག་གཉིས་སྤྲུལ་པ་

གིས་བཞེངས་བཞེངསམ་ཨིནམ་མ་ཚད་ ལྷ་ཁང་དཀརཔོ་གི་རྟེན་ཚེ་དཔག་མེད་བཞེངསམ་

དགེ་བཤེས་བསྟན་འཛིན་དབང་ཕྱུག
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ད་ དབུ་གཞན་ཅིག་གིས་གློ་བུར་དུ་འབག་འོང་སྟེ་བཀལཝ་ལས་བཞེངས་ཚརཝ་ད་ དབུ་
སྦོམ་སུ་ཅིག་ཡོད་མི་འདི་རྒྱུ་མཚན་དེ་ལས་བརྟེན་ཨིན་མས།
བཙན་སྒམ་པོ་འདི་གིས་

ཁྱད་པར་དུ་ཆོས་རྒྱལ་སྲོང་

ཧི་མ་ལའི་སྒང་གཤོངས་ས་གནས་བཙན་ས་ཡོད་སའི་ས་གོ་དེ་ཚུ་

ག་ར་ནང་ཁྱབ་སྦེ་ ལྷ་ཁང་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་བཞེངས་གནང་བའི་ནང་ཚན་ ཧཱ་ལུངམ་གི་ལྷ་ཁང་
དཀར་ནག་གཉིས་བཞེངས་ཏེ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ལས་ཚུར་
གཉིས་ལུ་སྐྱབས་རེ་སའི་སྡོང་པོ་བཟུམ་ཅིག་བྱུང་ནུག།

ཡུལ་ཕྱོགས་དེ་ནང་ཚེ་འདི་ཕྱི་

ལྷ་ཁང་ནག་མོ་གི་ནང་རྟེན།
༡

ཇོ་བོ་ཐོག་ཚད་མ་བཞུགས་ཡོད། ཇོ་བོ་འདི་ལྷ་སའི་ཇོ་བོ་དང་ཁྱད་པར་མེད་པའི་
བྱིན་རླབས་ཅན་ཞིག་ཨིན་ལགས།

ལྷ་ཁང་དཀརཔོའི་རྟེན་གྱི་རིགས།
༡

སངས་རྒྱས་ཚེ་དཔག་མེད།

༢

གཡས་ཁ་ཐུག་རྣམ་རྒྱལ་མ།

༣

དེ་གི་གཡས་ལུ་རྣམ་རྒྱལ་མཆོད་རྟེན།

༤

ཚེ་དཔག་མེད་ཀྱི་གཡོན་ཁ་ཐུག་ལུ་རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མ་བཅས་བཞུགས་ཡོད།

༥

གཡས་གྲལ་དང་གཡོན་གྲལ་ལུ་མཁའ་འགྲོ་སྡེ་བརྒྱད་བཞེངས་སྟབས་སུ་

༦

ས་གནས་འདི་ཁའི་གནས་བདག་ཆེན་པོ་ ཨཔ་ཆུང་བདུད་ཀྱི་སྐུ་འདྲ་གསར་རྙིང་

བཞུགས་ཡོད།
བཅས་ཡོད།

འབྲུག་ཧཱ་དབང་ཕྱུག་བློ་རྫོང་གི་ཆགས་རབས།
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གོང་བཤད་ལྟར་དབང་ཕྱུག་བློ་རྫོང་འདི་ཉིད་

རྒྱ་དམག་སྡེ་ཚན་ལུ་ཤོར་བའི་རྐྱེན་གྱིས་

དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་བསྟན་པ་ལུ་ཐོ་ཕོག་མི་འདི་
དམིགས་ཏེ་
བཙུགས་ཏེ་

ཉམས་པ་སོར་ཆུད་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་

ལྷ་ཁང་དཀརཔོ་འདི་ནང་ལུ་རབ་བྱུང་གི་སྡེ་

སྤྱི་ལོ་

༡༩༨༢

ལས་འགོ་

གསར་བཙུགས་འབད་དེ་བསྟན་པའི་ཁ་གསོ་རྗེ་ཆེར་འཕེལ་དང་འཕེལ་བཞིན་

ཡོད་པ་ལགས་སོ།

ལྷ་ཁང་དཀར་པོ་དེ་ནང་ལུ་ ལོ་ལྟར་གྱི་ཟླ་གྲངས་ལུ་ གསོལ་མཆོད་ཀྱི་རིམ་པ་འབུལ་བའི་
ཟླ་ཚེས་གཤམ་གསལ།

ཟླ་ ༡ པའི་ཚེས་ ༡ ལུ་

རྣམ་སྲས་རྒྱལ་པོ་ལུ་གསོལ་མཆོད།

ཟླ ༢ པའི་ཚེས་ ༢ ལས་ ༨ ཚུན་ ཉིནམ་ ༧ གྱི་རིང་རྒྱལ་བའི་བཀའ་འགྱུར་ཆེན་
མོ་དག་ཚར་ཞལ་འདོན།

ཟླ ༡ པའི་ཚེས་ ༩/༡༠/༡༡ ལུ་
ཟླ ༡ པའི་ཚེས ༡༥ ལུ་

སྤྱན་རས་གཟིགས་དང་ལྷམོ་ལུ་གསོལ་མཆོད།

གནས་བརྟན་བཅུ་དྲུག་གི་མཆོད་པ།

ཟླ ༢ པའི་ཚེས་ ༤ ལས་ ༡༠ ཚུན་

གསོལ་འདེབས་འབུམ་བཟླས།

ཟླ ༣ པའི་ཚེས་ ༥ ལས ༩ ཚུན་ ཞབས་དྲུང་དག་སྣང་མ།
ཟླ ༣ པའི་ཚེས་ ༡༠ ལུ ཞབས་དྲུང་སྐུ་མཆོད།
ཟླ ༤ བའི་ཚེས་ ༤ ལས་ ༡༠ ཚུན་ ཉིནམ་ ༧ གྱི་རིང་ ཁྱུང་བདུད་རྟེན་མདོས།
ཟླ ༤ པའི་ཚེས་ ༡༥ ལུ

གནས་བརྟན་བཅུ་དྲུག

ཟླ ༥ པའི་ཚེས ༨/༩/༡༠ ལུ་ སྤྲེལ་ཟླའི་ཚེས་མཆོད་ཉིནམ་གསུམ།
ཟླ ༦ པའི་ཚེས་ ༤ ལུ་ སྟོན་པ་བདེན་བཞི་ཆོས་འཁོར་བསྐོར་པའི་དུས་ཆེན་དང་འབྲེལ་
རྣམ་རྒྱལ་སྟོང་མཆོད།
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ཟླ ༦ པའི་ཚེས་ ༡༥ ལུ་ ཀུན་མཁྱེན་པད་དཀར་སྐུ་མཆོད།
ཟླ ༧ པའི་ཚེས་ ༡༥ ལུ་ ཆོས་རྗེ་དྭགས་པོའི་སྐུ་མཆོད།

ཟླ ༨ པའི་ཚེས ༨/༩/༡༠ ཧཱ་རྫོང་ཁག་གི་ཚེས་བཅུ་ ཉིནམ་གསུམ་དང་ ཚེས་ ༡༠ ལུ་
རྫོང་གསར་པའི་ཕྱི་ཁར་གུ་རུའི་མཐོང་གྲོལ་མཇལ་ཁ་དང་བཅས།

ཟླ ༩ པའི་ཚེས་ ༡༣ ལུ་མཐོང་བ་ཤཱཀྱ་རིན་ཆེན་གྱི་སྐུ་མཆོད།
ཟླ ༩ པའི་ཚེས་ ༢༢ ལུ་མི་འཁྲུགས་པ་སྟོང་མཆོད།
ཟླ ༡༠ པའི་ཚེས ༡༥ རྣམ་སྲས་རྒྱལ་པོ་ལུ་གསོལ་མཆོད།
ཟླ ༡༠ པའི་ཚེས ༢༧/༢༨/༢༩ མགོན་པོ་གཏོར་རྒྱབ་ཀྱི་སྒོ་ལས་འགལ་རྐྱེན་བཟློག་ཐབས་
ཀྱི་རིམ་པ།

ཟླ ༡༡ པའི་ཚེས་ ༡༥ ལུ་ཁྱུང་བདུད་བརྒྱ་ཚར།
ཟླ ༡༢ པའི་ཚེས ༨/༩/༡༠ ལུ་བདེ་མཆོག་འབུམ་བཟླས།
གོང་གི་གསོལ་མཆོད་ཀྱི་རིམ་པས་མ་དོ་བར་

དུས་རྒྱུན་ལུ་བསང་གསོལ་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་

བཏང་བའི་ཁར་ ཟླ་གྲངས་ཤར་ཚད་ཀྱི་ ཚེས་ ༡༠ ལུ ཚེས་བཅུ། ཚེས་ ༡༤ ལུ་ མགོན་

པོ། ཚེས་ ༡༨ ལུ་ལྷ་མོ། ཚེས་ ༢༥ ལུ་ དྲག་དམར། ཚེས་ ༢༩ ལུ མགོན་པོ། ཚེས་

༣༠ ལུ་ ཁྱུང་བདུད་བརྒྱ་ཚར་བཏང་སྲོལ་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་བཙུགས་ཡོད་པས་ དཔལ་ལྡན་
འབྲུག་པའི་བསྟན་པར་ཤིན་ཏུ་ནས་ཞབས་འདྲིང་དུ་བྱེད་པ་ལགས་སོ།།

འབྲུག་ཧཱ་དབང་ཕྱུག་བློ་རྫོང་གི་ཆགས་རབས།

ལྷ་ཁང་དཀར་པོའི་གནས་བརྟན་རིམ་བྱོན་གྱི་མཚན་ཐོ།
ཨང་		

མཚན་ཐོ				

བྱོན་ལོ།		

༡		

བླམ་ཡེ་ཤེས་རིན་ཆེན།		

༡༩༨༢

༢		

བླམ་ཚེ་རིང་རྡོ་རྗེ།			

༡༩༩༠

༣		

བླམ་བཙན་སྐྱོགས།			

༡༩༩༧

༤		

བླམ་བཀྲ་སྐྱིད།			

༡༩༩༨		
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སྲོལ་འཛིན་ལྷན་ཁག
ངོ་སྤྲོད།
འབྲི་རྩོམ་འདི་ ལྕགས་ལས་གྲུབ་པའི་
ཐངས་ཀྱི་སྐོར་ཨིན།

སྔར་སྲོལ་གྱི་ཅ་དངོས་ཚུ་

ཉམས་བཅོས་འབད་

འདི་ནང་ལུ་ཉམས་བཅོས་འབད་ཐངས་ཀྱི་གཞི་རྟེན་ཤེས་ཡོན་དང་

ཐབས་ཤེས། དེང་དུས་ཀྱི་ཚན་རིག་ལམ་ཕྱོགས་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ཨིན། ཉམས་པ་སོར་ཆུད་
འབད་ནི་འདི་ འབྲི་རྩོམ་འདི་གིས་མཐའ་རྒྱ་ཆོད་མ་ཚུགསཔ་ཅིག་ཨིན་མས།

སྔར་སྲོལ་གྱི་ཅ་དངོས་ཚུ་ རྒྱུ་ག་ཅི་ལས་བཟོ་སྟེ་འབད་རུང་ མི་རྣམས་ཡོངས་ཀྱི་ སྔོན་དང་
ཕུའི་སྲོལ་ཁྱུན་ཅིག་ཨིན།
རྩིས་སྤྲོད་ནི་འདི་

དང་ཕུའི་སྲོལ་ཁྱུན་འདི་

ང་བཅས་རའི་ལཱ་འགན་ཅིག་ཨིན།

མ་ཉམས་མ་འོངས་བུ་བརྒྱུད་ཚུ་ལུ་

རྒྱུ་ལྕགས་འདི་ཤར་ལྷོའི་རྒྱལ་ཁབ་

ནང་དང་། ཡང་ཅིན་འཛམ་གླིང་སྤྱིར་བཏང་གི་ནང་ལུ་ འགོ་དང་པ་ ནམ་བྱུང་ཡོདཔ་ཨིན་ན་

འདི་ ཐེ་ཚོམ་གྱི་གཞི་ལུ་གནས་ཡོད། གང་ལྟར་ཡང་ ཡོངས་གྲགས་ལུ་འབད་བ་ཅིན་ མི་
ཚུ་གིས་འགོ་དང་པར་ ས་རྡོ་རང་བཞིན་གྱི་ནང་ལུ་གཏེར་རྡོ་ཚུ་ ཐོབ་ཨིན་མས། རྡོའི་གཏེར་

ཁ་ཚུ་གི་ནང་ལུ་ གསེར། དངུལ། ཟངས་ཚུ་ཡང་ཐོབ་ཡོདཔ་ཨིན། གཏེར་རྡོ་ཚུ་གི་ཁ་དོག་
མ་འདྲཝ་དང་། བཟོ་དབྱིབས་མ་འདྲཝ་ཚུ་ལུ་བལྟ་སྟེ་ ང་བཅས་རའི་ སྔོན་དང་ཕུའི་ ཕ་མ་

རྒན་རབས་ཚུ་ དོགས་སྣང་སྦོམ་སྐྱེདཔ་འོང་ནི་ཨིན་མས། གཏེར་རྡོ་ཚུ་ འགོ་དང་པ་ཐོ་བ་
གིས་བརྡུངས།

མེ་གིས་བཞུ། སོག་ལེ་གིས་དྲ། ཕྱེ་འཐགས་འཐགས་བཟོ་བའི་སྒོ་ལས་

དུས་རྒྱུན་དུ་ ཉེ་བར་མཁོ་བའི་ཅ་ཆས་ཚུ་རིམ་པ་བཞིན་དུ་བཟོཝ་ཨིན་པས།
སྔོན་དང་ཕུའི་མི་ཚུ་གིས་ཡང་རྒྱུ་ལྕགས་ག་ཅི་རང་ཨིན་རུང་

འགོ་དང་པ་མེ་གིས་བཞུ་སྟེ་

བཟོ་བཟོཝ་ཨིན་མས། དེ་སྦེ་འབད་བ་ཅིན་ ཆག་གྲུམ་མི་འགྱོ་ནི་དང་། རྒྱུ་ལྕགས་འདི་ སྲ་

ཀྲག་ཀྲ་གི་ཚད་གཞི་ཡར་བསྐྱེད་འགྱོཝ་ཨིན། རྒྱུ་ལྕགས་བཏོན་ནི་དང་། ཅ་ཆས་བཟོ་ནི་གི་
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རིག་པ་ འདི་ཐོབ་ཞིནམ་ལས་ཚུར་ འགྲོ་བ་མི་གི་ཡར་རྒྱས་གོང་འཕེལ་གྱི་ ལམ་བཟང་
སྦོམ ་ཤོས་ཅིག་ཨིན་མས། རྒྱུ་མཚན་གཙོ་བོ་ཅིག་འདི་ ཚར་གཅིག་རྒྱུ་ལྕགས་བཏོན་ཞིནམ་

ལས། ལྕགས་འདི་གིས་ ཅ་དངོས་ག་ཅི་བཟོ་རུང་ སྲ་ཀྲག་ཀྲ་དང་། སྒྲིང་སྒྲིང་ཚུ་ བཟོ་མི་
གི་བློ་འདོད་དང་འཁྲིལ་ བཟོ་བཏུབ་ཨིན། ཚན་རིག་ཉམས་བཅོས་མཁས་པ་ཚུ་ལུ་ གསེར།

དངུལ། ཟངས། ཞ་ཉེ། ལྕགས་ཚུ་ལུ་སྤྲོ་བ་ཐེབས་ཅིག་རང་ཡོད། རྒྱུ་མཚན་ནི་ ཅ་རྙིང་
འགངས་ཅན་ རིགས་མང་ཆེ་བ་རྒྱུ་རྫས་ འདི་ཚུ་གིས་བཟོ་བཟོཝ་ཙང་ཙ་ཨིན་མས། ཨིན་
རུང་

འགྲེམས་སྟོན་ཁང་ཚུ་གི་ནང་ལུ་

ཉམས་བཅོས་འབད་ཚར་བའི་

ཅ་དངོས་ཚུ་ལུ་

ཞིབ་དཔྱད་འབད་བལྟཝ་ད་ལུ་ ཅ་དངོས་ཀྱི་ཉམས་བཅོས་འབད་ཐངས་དང་། རྒྱུ་ཆ་ག་ཅི་

རང་ གཡོག་བཀོལ་ཏེ་ འབད་འབདཝ་ཚུ་ དང་ཕུའི་ལུགས་སྲོལ་བཟུམ་གསང་སྟེ་ དཔེ་
མཁྱུད་སྦེ་ བཞག་ཡོདཔ་མ་གཏོགས་ ཉམས་བཅོས་མཁས་པ་ཚུ་གིས་ དེ་བསྒང་འདི་དང་
འདི་ལག་ལེན་འཐབ་ཅི བཟོ་ཐངས་དེ་སྦེ་བཟོ་ནུག་ ཟེར་བ་ལ་སོགས་པའི་ ཡིག་ཆ་དང་
ལོ་རྒྱུས་ཚུ་རྩ་ལས་མེདཔ་ཨིན།
༢༽

ལྕགས་གཏེར་བཏོན་ཐབས་དང་ ལྕགས་བཞུ་ཐངས་།

ལྕགས་བཟོའི་རིག་པ་འདི་ ལྕགས་ཀྱི་གཏེར་ཁ་ལས་ བཏོན་པའི་ཁེ་ཕན་ཅན་གྱི་ ཐབས་

ཤེས་ཅིག་ཨིན། སྤྱིར་བཏང་གིས་ གནའ་སྔ་མོའི་ཐབས་ཤེས་ཀྱི་ཐོག་ལས་བཏོན་མི་འདི་ལུ་
ལྕགས་ཀྱི་དྭངས་མ་ཟེར་སླབ་ནི་དང་

ལྕགས་ཀྱི་སྙིགས་རོག་ཚུ་

བསལ་ཏེ་བཟོ་མི་ལུ་

གཏེར་རྡོ་ལས་ ལྕགས་བཏོན་ནི་ལུ་ བརྩོན་ཤུགས་ཟེར་སླབ་ཨིན། འདི་ཚུ་ འོག་ལུ་ ཡོད་
པའི་ཐབས་ཤེས་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན། ལྗིད་ཤུགས་ ཁག་སོ་སོར་དབྱེ་བ་ འདི་ནི་གཙོ་
བོ་རང་

གཏེར་རྡོ་དེ་ནང་ལས་

ལྕགས་བཏོན་ནི་གི་བརྩོན་ཤུགས་ཐབས་ཤེས་འདི་ཨིན།

གཏེར་རྡོ་འདི་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་བཅག་ཀྲུམ་བཟོ། དེ་ལས་རྒྱུ་ཆ་གི་ནང་ལུ་བཙག་སྟེ་བཟོཝ་

ཨིན། དེ་སྐབས་ལུ་ ལྕགས་ཀྱི་གཏེར་ཁ་གི་རིགས་ཚུ་ ལྗིད་ཡོད་ནི་འདི་གིས་ཆུའི་ གཏིང་
ལུ་ཆགས་ཏེ་སྡོད་ནི་དང་། ལྕགས་རྫས་ཀྱི་སྙིགས་རོག་ཚུ་ཆུ་གིས་ཕྱག་འགྱོཝ་ཨིན།

ལྕགས་ལེན་རྡོ་སོ་སོར་ཁག་དབྱེ་ཚུལ། གལ་སྲིད་རྡོ་ ལྕགས་ལེན་འདི་ རྡོའི་ནང་ལུ་ རྙིགས་
རོག་ཆུང་ཀུ་ཅིག་ཡོད་དེ་འབད་རུང་ ལྕགས་ལེན་རྡོ་གིས་ལྕགས་ཀྲིན་འདི་བཏོན་གཏང་དགོ།

རྒྱུ་ལྕགས་ལས་གྲུབ་པའི་ཅ་ཆས་ཚུ་ཉམས་བཅོས་འབད་ཐངས།
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ལྕགས་དངོས།

ལྕགས་དངོས་འདི་བརྒྱ་དཔྱ་ལས་བརྩི་བ་ཅིན་བརྒྱ་དཔྱ་ ༡% གི་ཚད་ལས་ ཉུངམ་སྦེ་ལེན་

ནི་འདི་གིས་ལྕགས་དངོས་དྭངས་མ་ཨིན། ལྕགས་དངོས་དྭངས་མ་འདི་ལུ་ བཙའ་མི་རྐྱབ་
ནི་དང་། མཉེན་ཁུག་ སྒྲིང་སྒྲིང་། རང་བཞིན་ སྲ་ཀྲག་ཀྲ་ཡོདཔ་ཨིན། ལྕགས་དངོས་འདི་

མེ་ནང་བསྲེགས་ཏེ་ མཉེན་ཁུག་ཤིག་ཤི་བཟོ་ནི ཐོ་བ་གིས་ཤུགས་སྦེ་བརྡུངས་པའི་སྐབས་

ལྕགས་ཀྱི་སྙིགས་རོག་ཚུ་ རང་བཞིན་གྱིས་བསལ་འགྱོ་སྟེ་ ལྕགས་ཀྱི་ཅ་དངོས་ག་ཅི་བཟོ་
རུང་ རང་གིས་འདོད་པ་ལྟར་ བཟོ་བཏུབ་ཨིན། འདི་ལུ་ལྕགས་ཀྱི་མྱུ་གུ་ཟེར་སླབ་ལས།
འདི་སྐབས་ལུ་ གཡོག་བཀོལ་འབད་བཏུབ་པའི་ ལྕགས་དངོས་དྭངས་མའི་ རང་བཞིན་
ཟེར་སླབ་ཨིན།

བླུགས་ལྕགས
བླུགས་ལྕགས་ཀྱི་སྐབས་ལུ་ ལྕགས་ངར་མ་འདི་ མེ་ནང་ལུ་ཚ་དྲོད་ཤུགས་སྦོམ་སྦེ་བསྲེག་
སྟེ་ ལྕགས་དངོས་དྭངས་མ་ ལྕགས་ངར་མ་བཞུ་དགོཔ་ཨིན། ལྕགས་ངར་མ་བཞུ་ཚད་ཧ་

ལམ་བརྒྱ་དཔྱ་༥ དེ་ཅིག་གྱུརཝ་ད་ལུ་ བླུགས་བཏངམ་ཨིན། གང་ལྟར་ཡང་ འདི་སྐབས་
ལུ་ལྕགས་དངོས་དང་ བླུགས་ལྕགས་གཉིས་ལུ་དབྱེ་བ་ཕྱེ་ཚུགསཔ་ལཱ་ཁག་ཨིན། དཔེར་ན་
ལྕགས་དངོས་ བཅག་ཀྲུམ་སོང་བའི་ཆ་ཤས་ལུ་ལྟ་བ་ཅིན་ སྲ་ཀྲག་ཀྲ་འཚམས་ཅིག་དང་།

བླུགས་ལྕགས་ཀྱི་ཆག་ཀྲུམ་ལུ་བལྟ་བ་ཅིན་ དྭངས་གསལ་ཅན་མང་སུ་མཐོང་ཚུགསཔ་ཨིན།
འདི་གི་རིམ་པ་ཚུ་ཁ་གསལ་སྦེ་འོག་ལུ་བཀོད་པའི་རིས་མོ་ཚུ་གི་ནང་ལུ་ མཐོངམ་ཨིན།
གཏེར་བཏོན་པ
ཕར་ཚུར་ནར་ནར་

གཏེར་རྡོ

སྒྲ་སྒྲིག་

བསྐྱར་དྭངས་བཟོ་བ་

						

གཏེར་ཁ་
བཞུ་བ་

སྲེག་དཔྱད་

ཅ་དངོས་བཟོ་ཚར་བ་

རྡོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག
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༣	སླ་བསྲེ་བརྐྱབ་ཐངས་དང་ཅ་ཆས་བཟོ་ཐངས་།

སླ་བསྲེ་ཅན་འདི་ ལྕགས་རྫས་ཀྱི་རྒྱུ་ཆ་ མ་འདྲཝ་གཉིས་དང་ དེ་ལས་མང་བ་གཅིག་ཁར་
སླ་བསྲེ་བརྐྱབ་སྟེ་བཟོ་མི་འདི་ཨིན། སྤྱིར་བཏང་གི་ སླ་བསྲེ་བརྐྱབ་སྟེ་བཟོ་མི་རྒྱུ་ཆ་འདི་ སྲ་

ཀྲ་ཀོ་ཀྲ་ཡོདཔ་ཨིན། ཨིན་རུང་སྤུས་ཚད་དང་ ལེགས་ལྡན་གྱི་ཚད་ཉུང་སུ་ལས་མི་འོང་། དེ་

བཟུམ་སྦེ་ གསེར་དང་དངུལ་གཉིས་ཀྱི་ རང་བཞིན་གྱི་སྤུས་ཚད་དང་ ལེགས་ཤོམ་འདི་
མར་ཉམས་འགྱོཝ་ཨིན།

རྫས་འགྱུར་གྱི་གནས་ཚད་ཚུ་

བརྟེན་སླ་བསྲེ་རྐྱབ་མི་ཚུ་བཙའ་གཡའ་བརྐྱབ་ནི་དང་།

བསྒྱུར་བཅོས་ལེ་ཤ་རྐྱབ་པ་ལུ་

སྲ་ཀྲག་ཀྲ་གི་རང་བཞིན་ལུ་ འགྱུརཝ་ཨིན། སླ་བསྲེ་རྐྱབ་མི་ཚུ་ འོག་གི་གནད་དོན་དང་
དམིགས་ཡུལ་ཚུ་ བསྒྲུབ་ནི་གི་དོན་ལུ་ཨིན། རྫས་འགྱུར་གྱི་རང་བཞིན་ལུ་ བསྒྱུར་བཅོས་

རྐྱབ་ནི། སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོ་ནི། དཔེར་ན་ ལྕགས་དངུལ་ལས་གྲུབ་པའི་དངུལ་ཀྲམ་ཚུ་ སྲ་ཀྲག་
ཀྲ་དང་། སྒྲིང་སྒྲིང་འོང་ནི་གི་དོན་ལུ་ཨིན། དེ་གིས་མ་ཚད་པ་ བཞུ་ཚད་མར་ཕབ་ནི་དང་།
ཁ་དོག་བསྒྱུར་བཅོས་རྐྱབ་ནི་།

ལྕགས་ལུ་བརྟེན་ནས་འབྱུང་བའི་བཙའ་གཡའ་ཚུ་མི་བཤེད་

ནི་དང་། ཅ་དངོས་འདི་གི་ལོ་ཚད་ཡར་ཡར་འཕར་འགྱོ་ནི། བླུགས་བཟོ་གི་ལཱ་ཚུ་འཇམ་ཏོང་
ཏོ་འབད་ཚུགས་ནི།

ཅ་དངོས་ལེགས་ཤོམ་བཟོ་ཚུགས་ནི་གི་ཁེ་ཕན་ལེ་ཤ་ཅིག་རང་ཡོད།

སླ་བསྲེ་བརྐྱབ་ནི་འདི་ འོག་གི་རྒྱུ་ཆ་གསུམ་ལས་ གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་ག་དེ་སྦེ་བསྲེ་རུང་
བཏུབ་ཨིན། རྒྱུ་ལྕགས་བཞུ་སྟེ་ ས་འདམ་དང་སླ་བསྲེ་ནི་དང་། བཞུ་ཚརཝ་ཅིག་ སོལ་

ནག་ཕྱི་ཁ་ལས་ སླ་བསྲེ་བརྐྱབ་སྟེ་ བཟོ་ནི། དཔེར་ན་ བཟོ་ཐངས་འདི་ཚུ་ རག་དང་། ལི།
ལྕགས་ཀྲིན་ཚུ་བཟོཝ་ཨིན།

ཟངས་དང་ཚ་ལ་གཉིས་སླ་བསྲེ་བའི་སྐབས་ལུ་

རྒྱུ་རྫས་ཁོ་

རང་གི་རང་བཞིན་འདི་ཡལ་འགྱོ་སྟེ་ རག་རོག་ལུ་གནས་འགྱུར་ཏེ་འགྱོཝ་ཨིན། སླ་བསྲེ་
རྐྱབ་པ་ལས་མ་དོ་བ་ ལྕགས་ཚུ་མེ་ལུ་ བསྲེག་སྟེ་ཚ་དྲོད་ ཤུགས་ཆེར་བཏགས་ཏེ་ ཉགས་
བཅོས་འབད་ནི་དང་།

ཡང་ཅིན་གློ་བུར་དུ་ཆུ་ནང་བཙུགས་ངར་ཕབ་སྟེ་

ཉམས་བཅོས་

འབདཝ་ཨིན། ཚ་དྲོད་བཏགས་ཏེ་ ཉམས་བཅོས་འབད་བ་ཅིན་ འཇམ་འདུལ་འདུལ་འགྱོ་
ནི་དང་།

ལྕགས་ཀྱི་དངོས་སྤྱད་གཞན་ཚུ་ཡང་

ལཱ་བཀོལ་བཏུབ་ཨིན།

འདི་ལུ་ལྕགས་

སྟེགས་ཀྱི་བཅོས་ཐབས་ཨིན། ལ་ལུ་ཅིག་གོ་ལེ་སྦེ་ལྕགས་ཚ་ཏོམ་འདི་ས་ཁ་ལུ་གྱང་བཅུག་

ཞིམ་ལས་ལྕགས་ངར་བསལ་ནི་དང་། ལྕགས་ངར་ཧ་ལམ་ཅིག་གི་འགུར་ ཕབ་སྟི་ལྕགས་

རྒྱུ་ལྕགས་ལས་གྲུབ་པའི་ཅ་ཆས་ཚུ་ཉམས་བཅོས་འབད་ཐངས།
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གཉིས་འདི་འགྲུབ་ནི་གི་དོན་ལུ་ཨིན།

སྒྲིང་

ཚུ་བཅོ་ཁ་བརྐྱབ་ཨིན། ཐོ་སྟེགས་འགུར་ བཟོ་དགོ་མི་འདི་འོག་གི་དགོས་དོན་གཅིག་གམ་
ལྕགས་ཀྲིན་འཇམ་འདུལ་དུལ་བཟོ་ནི་དང་།

སྒྲིང་འགྱུར་ནི། སྲ་ཀྲག་ཀྲ་གི་ངོ་བོ་ལུ་ལེགས་བཅོས་འབད་ཚུགས་ནི། ཅ་ཆས་བཟོ་ཚར་བའི་

སྐབས་ ཞུན་དག་དང་དྭངས་གསལ་ཅན་གྱི་ དངོས་གཟུགས་ལུ་འགྱུར་ནི། བླུགས་པའི་

སྐབས་ཀྱི་རླང་རླུང་བསལ་ནི། བཙག་ཐིག་གི་ཆ་ཤས་ཚུ་བསལ་ནི་གི་དགོས་ཆེད་ལེ་ཤ་ཡོད།
ལྕགས་ཀྱི་དངོས་པོ་ཚུ་ཚ་དྲོད་བཏགས་ཞིནམ་ལས་ ཆུ་ནང་བླུགས་ཏེ་ལྕགས་ངར་ དེ་འཕྲོ་

ལས་བཟོ་ནི་དང་ འགོར་ལེ་སྦེ་ངར་ཕབ་མི་འདི་གཙོ་བོ་རང་ རྒྱུ་ལྕགས་ཀྱི་ངར་ སྲ་ཀྲག་ཀྲ་
མེདཔ་བཟོ་ནི་དང་ སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོ་ནི་ལུ་རགས་ལསཔ་ཨིན། བཟོ་ཐངས་འདི་ནི་ལྕགས་ངར་
བཏགས་ཚུལ་ཟེར་སླབ་ཨིན།

བཙན་དབང་གིས་དུས་འཕྲོས་ལས་ལྕགས་ངར་ཕབ་ཚུལ།
གོ་ལེ་སྦེ་ལྕགས་ངར་ཕབ་ཚུལ།

བསྡུ་སྒྲུབ་འབད་ཐངས་དང་
ཨིན།

སླ་བསྲེ
ཁྲོ

སླ་བསྲེ་གི་ལག་ལེན་འཐབ་ཐངས་འོག་གི་བཀོད་རིམ་ལྟར་

བསྡུ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཚད་གཞི་

ཟངས་དང་ལྕགས་ཀྲིན
༼༩:༡༽

ཅ་དངོས་ཀྱི་རང་བཞིན

ལག་ལེན་འཐབ་ཐངས་།

བསལ་ནི་འཇམ་ཏོང་

རྟེན་ཁང།

སྲ་ཀྲག་ཀྲག་དང་
ཏོ།

སྣོད་བཟོ་ནི། སྐུ། དྲན་

ཨིན་རུང་ཆག་གྲུམ་གྱི་
རག

ཟངས་དང་ཚྭ་ཀྲིན་

ནམ་རྒྱུན་གྱི་ཚད་གཞི།
༼༢:༡༽

རང་བཞིན།
གནམ་མེད་ས་མེད་སྲ་

བརྟན་དང་གཡོ་མེད།

ཁྱིམ་ནང་གི་ཅ་ཆས་ཚུ།
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ཇར་

མན་

དངུལ
ལི

ཟངས་ ཚྭ་ཀྲིན།

འོད་དཀར་ཅན། རླུང་

ཏུང།

ལུ་བཙའ་མི་རྐྱབ་པ།

སྒྲིང་སྒྲིང་དང་། གཡོ་

༼༣:༡:༡༽

མེད། སྲ་བརྟན

རྡོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག

སྣོད་ཆས་ཀྱི་རིགས་དང་
དངོས་སྤྱད།

དངུལ་ཤན་གྱི་རིགས།

ཟ ང ས ་ ད ང ་ལྕ ག ས ་ སྲ་ཀྲག་ཀྲག། སྐད་སྒྲ་ དྲིལ་བུ་ཚུ་བཟོ ་ ནི་གི་
ཀྲིན།

ཅན་གྱི་ཅ་ཆས་དཔེར་ དོན་ལུ།
ན་དྲིལ་བུ་ རོལ་མོ།

༼༤:༢༽

ལྕ ག ས ་ ཞ་ཉེ། ཏུང་། ལྕགས་ ཚ་དྲོད་ཆུང་བའི་ ཚད་ སྤར་རིས་ཚུ་བཟོ་བཏུབ་
གཞི་ལས་བཟོ ་ བཏུབ་ མི།

རི ག ས ་ ཀྲིན།
ཀྱི་དབྱེ་
བ
ཧ་ཡང

༩༥% ཨེ་༡ ༠.༥% ཡང་བ། སྲ་བ། བཙའ་ གནམ་གྲུ་དང་ཆུ་གྲུ་ཚུ་
ཨེམ་ཇི།
༩%

ཞ་ཉེ

མི།

༼༦:༣:༡༽

མི་ཆགས་པ།

སི་ཡུ

ཨེམ་ཨེན།

༠༥%

༥.༥% ཨེམ་ཇི ༩༤. སྲ་བ། སྒྲིང་སྒྲིང་།
༥% ཨེ༡

བཟོ་ནི།

བཟོ ་ གྲྭ་ཁང་གི་ཅ་ཆས།
ཡ ང ་བ འི་ ཅ་ ཆ ས ་ ཀྱི ་
རིགས།

རྒྱུ་ལྕགས་ལས་གྲུབ་པའི་ཅ་ཆས་ཚུ་ཉམས་བཅོས་འབད་ཐངས།
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༤
རྒྱུ་ལྕགས་ཉམས་བཅོས་ཀྱི་ལཱ་གི་རིམ་པ་གི་སྐབས་ལུ་ཁག་ཆེ་ཤོ ས་
འདི་རང་མཛོད་ ཁང་ནང་བཞག་ཐངས་དང་། ལག་ལེན་འཐབ་ཐང་ས་ལུ་རག་
ལསཔ་ཨིན།
•

ཅ་དངོས་ལུ་ལགཔ་མ་འདོགས་པའི་ཧེ་མ་རང་སེན་ཅུང་དང་། གདུབ་ཅུང་ཚུ་ཕུད་
དགོ།

•

ཚྭ་ཆུ་དང་ རྡུལ་ཚུ་དག་ནི་གི་དོན་ལུ་ ལགཔ་ལེགས་ཤོ མ་འཁྱུ་དགོ།
ཅ་དངོས་ཚུ་ལགཔ་འདོགས་པའི་སྐབས་ དུས་ནམ་རང་འབད་རུང་ ལག་ཤུབས་

བཙུགས་དགོ། ལག་ཤུབས་འདི་གིས་ ལག་པ་ལུ་ཡོད་པའི་བཙོག་སྒྲིབ་ཚུ་ལས་
སྲུང་སྐྱོབ་འབད་ཚུགས།
གཡའ་བརྐྱབ་ནི་ལུ་

ཐ་ན་ལག་ཤུབས་ཀྱི་སྤར་རིས་གཅིག་ཡང་

གནོད་རྐྱེན་འབྱུངམ་ལས།

བཙའ་

ལག་མཛུབ་སྤར་རིས་འདི་ཅ་

དངོས་འགུར་ རྟག་པར་སྡོད་ནི་གི་ཉེན་ཁ་ཡོདཔ་ཨིན། ལག་ཤུབས་མ་བཙུགས་
པ་ ལགཔ་དམར་རྐྱང་གིས་རེག་འདོགས་འབད་བ་ཅིན་ ལག་པ་ལུ་ཡོད་པའི་ཚྭ་
ཆུ་དང་ རྔུལ་ཆུ་གིས་ བཙའ་གཡའ་ཧེང་བཀལ་བརྐྱབ་ནི་ལུ་ གནོདཔ་བཀལཝ་
ཨིན།

• ཅ་དངོས་སྦོམ་ཚུ་ ཡར་འཐུ་སྟེ་ ཕར་ཚུར་སྐྱེལ་འདྲེན་འབད་བའི་སྐབས་ཀམ་བལ་དང་
ལག་ཤུབས་དང་སྦྲགས་ཏེ་ ལཱ་འབད་དགོ།

• ཅ་དངོས་ཚུ་ ས་གནས་གཅིག་ལས་ གཞན་ཁ་ལུ་སྤོ་ཤུད་འབདཝ་ད་ལུ་ ཅ་དངོས་ཚུ་
བརྡབ་གསིག་ མི་འགྱོ་ནི་གི་དོན་ལུ་ བཙུག་སྒྲོམ་ སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོ་བའི་ནང་བཙུགས་
དགོ།

• ཅ་དངོས་ཚུ་བཏུམས་ནི་ལུ་ གསར་ཤོག་དང་། ཆུ་ཤོག་། ཚོན་ཁྲ་ཅན་གྱི་ཤོག་གུ་ཚུ་
རྩ་ལས་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་མི་འོང་།

• ཅ་དངོས་ཚུ་གཅིག་གིས་ གཅིག་ལུ་ མེ་རེག་ནི་གི་དོན་ལུ་ སོ་སོར་སྦེ་ལེགས་ཞིམ་སྦེ་
བཞག་དགོ། གཅིག་གི་ཐོག་ལུ་གཅིག་བཀལ་ཏེ་ རྩ་ལས་བཞག་མི་བཏུབ།
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• ཅ་དངོས་ཚུ་ མི་ཚུ་གིས་ལགཔ་མི་རེག་ནི་དང་། བྲིས་བཀོད་ཚུ་འབད་ནི་གི་དོན་ལུ་ ཅ་

དངོས་དང་ མི་ཚུ་གི་བར་ན་ ས་སྟོང་ག་ཆེ་སུ་བཞག་དགོ། དེ་གིས་སྦེ་ཨར་རྐུན་ཀྱི་
བཀྲ་མ་ཤིས་པ་གི་བྱ་ངན་ཚུ་ལས་ཡང་ བཀག་ཐབས་འབད་ཚུགསཔ་ཨིན།

• ཅ་དངོས་བཞག་སའི་མཛོད་ཁང་ནང་ལུ་

ས་གཞི་ཚུ་གཡོ་འགུལ་མེད་པ་།

ས་གཞི་

བརྟན་པ་དང་ སྒྲིང་སྒྲིང་དགོཔ་ཨིན། ས་གཞི་འདར་ཡོམ་ཅན་ཡོད་པ་ཅིན་ ཅ་དངོས་
ཚུ་གི་བར་མཚམས་ལུ་ཡོད་པའི་ རྟེན་གཞི་ཚུ་ལུ་ བརྡབ་གསིག་དང་ རློན་གཤེར་ཅན་
གྱུར་ཏེ་ཅ་དངོས་ལུ་ གནོདཔ་འབྱུངམ་ཨིན།

༥ བཙའ་གཡའ་གི་དབྱེ་བ།
ཅ་དངོས་ཚུ་ གཏེར་ཁ་ལས་ ཚར་གཅིག་བཏོན་ཞིནམ་ལས་ བཙའ་གཡའ་རྐྱབ་ནི་

འདི ཆོས་ཉིད་ཨིན། བཙའ་གཡའ་གི་རིམ་པ་འགོ་དང་པ་རང་ ཅ་དངོས་ལུ་མུ་མཐུད་

དེ་ ཆགས་པའི་སྐབས་ ཅ་དངོས་ཀྱི་ངོས་ལུ་ བཙའ་གཡའི་རིམ་པ་ སྲབ་འཕྲོས་ཀྱིས་
ཁྱབ་སྟེ་འགྱོཝ་ཨིན། བཙའ་གཡའ་ འགོ་དང་པ་ཆགས་མི་འདི་གིས་ མུ་མཐུད་དེ་རང་
འགྱོ་ནི་མེད། བཙའ་གཡའ་ཚརགཅིག་ མཚམས་འཇོག་སྦེ་སྡོདཔ་ཨིན། ཨིན་རུང་

བཙའ་གཡའ་ འཇམ་འཁྱུག་འཁྱུག་གི་ཐོག་ལུ་ གས་ཆག་ལས་རླུང་མ་ཤོར་ཏེ་ བཙའ་

གཡའ་རྐྱབ་ནི་མུ་མཐུད་མི་འགྱོཝ་ཨིན། དེ་གིས་མ་ཚད་བཙའ་གཡའ་འདི་བཟུམ་ ཅ་
དངོས་ཀྱི་ཐོག་ལུ་ ཆགས་ནི་འདི་ཐོན་འགྱོཝ་ཨིན།

མུ་འཐུད་དེ་རང་ རླུང་གཤེར་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ཡོད་པའི་ཆ་ཤས་ག་ཅི་ཨིན་རུང་ ཅ་དངོས་
ལུ་བཙའ་རྐྱབ་ནི་གི་རྒྱུ་རྐྱེན་ཅིག་ཨིན། ཚར་གཅིག་བཙའ་ཆགས་པ་ཅིན་ དེ་གིས་སྦེ་

རིམ་པས་ཆ་མཉམ་ལུ་ བཙའ་གིས་ཁྱབ་སྟེ་ ལྕགས་ལས་གྲུབ་པའི་ཅ་ཆས་ཆ་མཉམ་
ལུ་ བཙའ་ཆགསཔ་ཨིན། དེ་ལས་ནང་ལུ་ཡང་བཙའ་བརྐྱབ་ཨིན། རྒྱུ་ལྕགས་དང་ཞ་ཉེ་

ཨིན་པ་ཅིན་ ཅ་དངོས་ཆ་མཉམ་མེདཔ་ མ་འགྱོ་ཚུན་ཚོད་བཙའ་ཆགས་ཏེ་ གནོདཔ་
བསྐྱལཝ་ཨིན།

རྒྱུ་ལྕགས་ཀྱི་ངོས་ལུ་ བཙའ་རྐྱབ་ནི་འདི་ གློག་མེའི་རྒྱུ་རྫས་ཆུ་ཐིག་ཅན་འདི་གཙོ་བོ་

རྒྱུ་ལྕགས་ལས་གྲུབ་པའི་ཅ་ཆས་ཚུ་ཉམས་བཅོས་འབད་ཐངས།
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ཨིན། འདི་ལུ་བརྟེན་ བཙའ་འཐོན་མི་འདི་ཡང་ རླུང་གཤེར་དང་། བཟོ་གྲྭ་ལུ་བརྟེན་

པའི་མེ་རླུང་། ཆུ་རློན་ཚུ་བཙའ་རྒྱུ་ལྟེ་བ་ཅིག་ཨིན་མས། བཙའ་གཡའ་ མི་རྐྱབ་ནི་གི་
ཚོན་རྩིས་བཏང་པ་ཅིན་

གློག་མེའི་རྒྱུ་རྫས་ཆུ་ཐིག་ཅན་ལས་ཉམས་སྲུང་དང་།

རེག་གཏུགས་མི་འབྱུང་ནི་གི་
བརྟེན་

ཐབས་ཤེས་ཨིན།

རྒྱུ་ལྕགས་མ་འདྲཝ་གཉིས་

དེ་ལུ་

གློག་མེའི་རྒྱུ་རྫས་ཆུ་ཐིག་ཅན་ལུ་

ནང་འཕྲད་བྱུང་པ་ཅིན་

མེའི་རྒྱུ་རྫས་ཡང་རྒྱུ་

ལྕགས་ཀྱི་ནང་ལུ་ བརྗེ་སོར་འགྱོཝ་ཨིན། འདི་ལུ་བརྟེན་ནས་བྱུང་བའི་བཙའ་གཡའ་
ཡོངས་གྲགས་ལུ་བཙའ་སེར་སླབ་ཨིན།

བཙའ་གི་རིགས་ལྷམ་པ་ མ་འདྲཝ་ཚུ་ ཅ་དངོས་ལུ་འབྱརཝ་དང་ ཕྱེ་འཐག་སྦེ་མཐོང་

བ་དང། ཕྱི་བརྡར་ཚུ་ འབད་ཚར་བའི་མཇུག་ལུ་ མ་གཏོགས་ཤེས་མི་ཚུགསཔ་ཨིན།
འདི་ཡང་རྡུལ་ཕྲན་ཆུང་ཀུ་ མཐོང་བའི་འཕྲུལ་ཆས་ཀྱི་ཐོག་ལས་མཐོངམ་ཨིན། བཙའ་
རྐྱབ་གཙོ་བོ་གི་རིགས་ཚུ་གཤམ་གསལ་ལྟར་ཨིན།

བཙའ་ཡུག་ཅིག་ལུ་རྐྱབ་པ། བཙའ་གི་གསལ་ཁ་འདི་ ཁ་ཐོག་ལུ་ཡུག་ཅིགམ་མཐོངམ་
ཨིན། བཙའ་གི་རིགས་འདི་ རྒྱུ་ལྕགས་ལུ་ཡུག་ཅིགམ་རྐྱབ་མི་འདི་ སྨན་རྫས་ལུ་
བརྟེན་ནས་ རྒྱུ་ལྕགས་ལུ་རྐྱབ་ནི་གི་ཤུགས་ཚད་ཆུང་སུ་འགྱོཝ་ཨིན།
བཙའ་གཡའ་གིས་དོང་བཏོན་ཏེ་རྐྱབ་ནི་དང་

ཕྱོགས་གཅིག་རང་ལུ་རྐྱབ་ནི་ལ་སོགས་

པ་སྣ་ཚོགས་ཡོད། རྒྱུ་ལྕགས་ཀྱི་གཞི་རྩ་བཙའ་གིས་ཟ་སྟེ་ཡལ་འགྱོ་ནི་དང་། གནས་
འདི་ལུ་དོང་བཏོན་འགྱོཝ་ཨིན།

ཁ་དོག་གི་ངོས་ལུ་དུམ་གྲ་རེ་གནོད་སྐྱོན་རྐྱབ་ནི་དང་

ཡང་ཅིན་རྩ་ལས་རང་གནོདཔ་མི་རྐྱབ་ཨིན། བཙའ་ཆགས་མི་གི་ཕྱོགས་འདི་གས་འགྱོ་
ནི་དང་། དོང་ཐོན་འགྱོཝ་ཨིན། དོང་ལ་ལུ་ཚུ་ བཙའ་གིས་བསུབ་གཏངམ་ཨིན།
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ཕྱོགས་གཅིག་ལུ་བཙའ་རྐྱབ་ནི།
དོང་བཏོན་ཏེ་བཙའ་རྐྱབ་ནི།

ཕྱོགས་གཅིག་ལུ་རང་བཙའ་རྐྱབ་མི་འདི་

འདྲོག་སི་སི་ཅིག་ཨིན།

འདི་བཟུམ་མའི་

བཙའ་གིས་ ཕྱོགས་གཅིག་ལུ་རང་ བཙའ་རྐྱབ་སྟེ་ དོང་ག་ཏེ་ལུ་ཡང་ཐདམ་ཐད་ཁར་
བཏོན་གཏངམ་ཨིན།

དོང་རྒྱ་ཆེཝ་བཏོན་ཏེ་བཙའ་རྐྱབ་པ་།

ནང་ན་ལུ་བཙའ་རྐྱབ་པ། ཕྱི་ཁ་ལུ་བཙའ་རྐྱབ་དོ་བཟུམ་མེད་རུང་། ནང་ན་ལུ་ཕྱེ་འཐག་
འཐག་བཙའ་རྐྱབ་ནི་གི་རིགས་གཅིག་ཡོད། བཙའ་འདི་དངོས་པོ་རྒྱུ་རྫས་ཀྱི་རང་

བཞིན་ལས་འབྱུངམ་ཨིནམ་ལས་ འདི་གིས་མཐའ་ལྕགས་རི་ཚུ་ལུ་ བཙའ་རྐྱབ་ཨིན།
བཙའ་འདི་གི་རིགས་ཚུ་གིས་ མེ་རླུང་གི་རྒྱུ་རྫས་ག་ཏེ་ཡོད་ས་ལུ་རྐྱབ་ཨིན། བཙའ་

འདི་གིས་ནང་ན་ལུ་མགྱོགས་པ་རྐྱབ་ཨིན་། འདི་གིས་སྦེ་ ནང་ན་ལུ་གནོད་སྐྱོན་སྦོམ་
བྱུང་བ་ལུ་བརྟེན་ ཅ་དངོས་ཆག་གྲུམ་ཚུ་འགྱོཝ་ཨིན།

ནང་ན་ལུ་བཙའ་བརྐྱབ་པ།
ནང་ན་ལུ་བཙའ་གཡའ་བརྐྱབ་མི་འདི་གིས་ འབྲུ་གཟུགས་ནང་མ་ལུ་ བཙའ་རྐྱབ་སྟེ་
ཆ་ཤས་ཚུ་དེ་སྦེ་རང་ལུསཔ་ཨིན། ག་ཅི་སྨོ་ཟེར་བ་ཅིན་ བཙའ་གི་རིགས་ཆགས་པའི་
ཞོར་ཁ་ལུ་ འབྲུ་གཟུགས་ཀྱི་བཟོ་རྣམ་ཚུ་ གསལ་རིལ་རི་སྦེ་རང་གནསཔ་ཨིན།

བཙའ་ཕྱི་ཁར་བརྐྱབ་པ་།
མེ་རྫས་ཀྱི་བཙའ་གཡའ། རྒྱུ་ལྕགས་ལས་གྲུབ་པའི་དངོས་པོ་གཉིས་ རེག་འཚམས་

དང་ མཐུད་འཚམས་ལུ་སེར་ཀ་གས་ཡོད་པའི་ནང་ན་ལས་ བཙའ་གཡའ་ཆགས་མི་

རྒྱུ་ལྕགས་ལས་གྲུབ་པའི་ཅ་ཆས་ཚུ་ཉམས་བཅོས་འབད་ཐངས།
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འདི་ཨིན། བཙའ་གཡའ་དེ་ མཐུད་མཚམས་ ག་ཏེ་ཡོད་ས་ལུ་འཕེལ་བསྐྱེད་འགྱོཝ་
ཨིན།

གདམ་ཁ་ཅན་གྱི་བཙའ་
གདམ་ཁ་ཅན་གྱི་བཙའ་གཡའ་ཟེར་མི་འདི་ གཙོ་བོ་རང་ རྒྱུ་ལྕགས་ཀྱི་རིམ་པ་ མ་
འདྲཝ་ལྷམ་པ་གཉིས་མཐུད་དེ་ སླ་བསྲེ་རྐྱབ་སྟེ་ཡོད་པ་ཅིན་ རྒྱུ་ལྕགས་ལེགས་ཤོམ་

ག་མེད་ས་ལུ་ བཙའ་གཡའ་འདི་བཤེད་དེ་ ཅ་དངོས་མེདཔ་སྦོམ་མི་འབྱུང་།

ཕྱི་བཙའ།
ཕྱི་བཙའ་འདི་གཙོ་བོ་རང་ ཅ་དངོས་ཀྱི་ཕྱི་ཁ་ལུ་ཡོད་པའི་བཟོ་རྣམ་ལུ་རྐྱབ་ཨིན། ཕྱི་
བཙའ་རྐྱབ་པའི་ཅ་དངོས་ཀྱི་ བཟོ་དབྱིབས་མར་ཉམས་འགྱོ་སྟེ་ མེདཔ་གཏངམ་ཨིན།

ནང་ཟུར་གྱི་བཙའ།
ནང་ཟུར་གྱི་བཙའ་གཡའ་གིས་ ཅ་དངོས་ཀྱི་ཟུར་ཁ་ལས་ཕར་ འཕྲལ་འཕྲལ་བཙའ་
རྐྱབ་སྟེ་ ཆུའི་རློན་གཤེར་གྱིས་ གནོདཔ་བསྐྱལ་ནི་ཡོདཔ་ཨིན།

༦ བཙའ་གི་རྒྱུ་རྐྱེན་ཚུ།
འགྲེམས་སྟོན་ཁང་ཚུ་གི་ནང་ལུ་ ཡོད་པའི་ཅ་དངོས་ཚུ་ མར་ཉམས་རྒུད་འགྱོ་བའི་རྒྱུ་
རྐྱེན་ཚུ་བརྟག་དཔྱད་འབད་བའི་སྐབས་ འོག་ལུ་ བཀོད་པའི་གནད་དོན་ཚུ་ ཐུགས་
ཁར་བཞག་དགོཔ་ཁག་ཆེ།

རྒྱུ་ལྕགས་ལས་གྲུབ་པའི་ཅ་དངོས་ཚུ་ལུ་ འོད་འཚེར་ ཤུགས་སྦེ་ཕོག་པ་ཅིན་ གནོད་
སྐྱོན་འབྱུང་བའི་ལོ་རྒྱུས་ག་ཅི་ཡང་མེད། ཨིན་རུང་ ད་རེས་ནངས་པར་ འགྲེམས་སྟོན་
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ཚུ་གི་ནང་ལུ་

ལྷག་པར་དུ་དངུལ་ལས་གྲུབ་པའི་ཅ་དངོས་ཚུ་

རྡོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག

སྒོ་ཅུང་གི་འོད་དང་

གློག་འོད་རྣོན་པོ་ཚུ་ཕོག་པ་ཅིན་ ཅ་དངོས་ཀྱི་ཁ་དོག་ ཉམས་འགྱོ་ནི་དང་ གནོད་སྐྱོན་
ཡོད་པའི་སྐོར་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་ནུག་

ལྷག་པར་དུ་གློག་འོད་ནུས་པ་འདི་གིས་

ལྕགས་དང་ བཙོག་རླུང་གི་བར་ན་ལུ་ གནོདཔ་ཐེབས་བཀལཝ་ཨིན།

རྒྱུ་

ཚ་དྲོད།
ཚ་དྲོད་སྤྱིར་བཏང་གིས་ རྒྱུ་ལྕགས་ལུ་ ཐད་ཀར་དུ་གནོདཔ་བཀལ་ནི་མེདཔ་ ཨིན་
རུང་ ཚ་དྲོད་ཀྱིས་དུམ་གྲ་རེ་འདི་ རྒྱུ་རྫས་ངོ་མ་ལུ་ཆ་མ་སྙོམས་སྦེ་བཟོཝ་ཨིན། ཉམས་
བཅོས་ཀྱི་རྫས་འགྱུར་ཚུ་གིས་ཡང་

ཅ་དངོས་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་ཡོད་མི་འདི་གིས་

ཉམས་རྒུད་གཏངམ་ཨིན། སྦྱར་རྩི་གིས་ འཇམ་མཉེན་བཟོ་ནི་དང་ ཚོན་ཁྲ་ཉམས་
གཏང་ནི། ཅ་དངོས་ཀྱི་ཐོག་ཁ་ལུ་ རྩིས་བརྐྱབ་མི་འདི་གིས་ ས་རྡུལ་དང་བཙོག་རྡུལ་
ཚུ་ ཅ་དངོས་ལུ་འབྱར་བཅུག་ནི་ ལ་སོགས་པ་ཚུ་གནོདཔ་བཀལཝ་ཨིན།

ཚ་དྲོད་འགྱུར་བ།
རྒྱུ་ལྕགས་ཚུ་ལུ་ ཚ་དྲོད་ཡར་འཕར་གཏང་ནི་གི་ནུས་ཤུགས་ རང་བཞིན་གྱིས་ཡོདཔ་ཨིན།
རྒྱུ་མཚན་འདི་ལུ་བརྟེན་ ཚ་དྲོད་ཀྱི་ནུས་ཤུགས་ཡར་ཕརའགྱོ་ནི་དང། ཚ་གྲང་བརྡབ་

ཐུག་གི་ གནོད་སྐྱོན་རེ་འབྱུངམ་ཨིན། ནམ་རྒྱུན་ལུ་ གནོད་རྐྱེན་འདི་ དོད་རིལ་རིལ་

སྦེ་མ་མཐོང་རུང་། རྒྱུ་ལྕགས་གཉིས་རྒྱ་ཆེཝ་སྦེ་མཐུད་དེ་ཡོད་པ་ཅིན་ ཚ་དྲོད་ཀྱི་ནུས་

ཤུགས་ འགྱུར་བ་གཏང་ནི་ལུ་ཉེན་ཁ་ཡོད། དེ་གིས་མ་ཚད་ གནས་སྟངས་ཉེན་ཁ་
ཅན་གཅིགཔོ་འདི་ ནང་ན་ལུ་ འབྱར་ཏེ་བཟོ་བའི་རྒྱན་ཆ་ཚུ་ དཔེར་ན་ རིན་ཆེན་རྡོའི་
རིགས་འཐོན་འགྱོ་ནི་དང་ གཡོ་འགུལ་ཅན་ལུ་འགྱུར་ནི་གི་ཉེན་ཁ་ཡོད།

རྒྱུ་ལྕགས་ལས་གྲུབ་པའི་ཅ་ཆས་ཚུ་ཉམས་བཅོས་འབད་ཐངས།

217

རློན་གཤེར་ཧ་ཅང་མཐོ་བ།

	རློན་གཤེར་ཧ་ཅང་མཐོ་བ་ཅིན་ རྒྱུ་ལྕགས་ཀྱི་རིགས་ཚུ་ལུ་ བཙའ་གཡའ་རྐྱབ་ནི་འདི་

རང་བཞིན་བཟུམ་ཅིག་ཨིན། འགྲེམས་སྟོན་ཁང་ཚུ་གི་ནང་ལུ་ ཡོད་པའི་ས་འོག་ལས་
ཐོན་པའི་ཅ་དངོས་ཚུ་

དམིགས་བསལ་གྱིས་

བཙའ་གཡའ་རྐྱབ་ནི་གི་ཉེན་ཁ་ཡོད།

རྒྱུ་མཚན་གཅིག་འདི་ ས་འོག་ལུ་སྦ་སྟེ་ཡོད་པ་ལུ་བརྟེན་ ལྕགས་ལུ་ཚྭ་གི་ཆུ་གི་རིམ་
པ་ཅིག་ཆགས་ རློན་གཤེར་ཤུགས་ཆེར་ཡོད་པ་ཅིན་ ཚྭ་ཆུ་འདི་ཆུ་ལུ་གྱུར། རྡུལ་ཆུ་
འདི་ལུ་བརྟེན་

བཙའ་གཡའ་ཆགསཔ་ཨིན།

རྡུལ་ཆུ་འདི་རང་མདོག་སྨུག་ཁམས་

བཟུམ་གྱུར། དེ་གི་ཐིག་པ་ཚུ་ཅ་དངོས་ཀྱི་ཐོག་ལུ་ཆགས། དེ་ལས་ཅ་དངོས་ཀྱི་པགས་
ཀོ་ལུ་ཁྱབ་སྟེ་ དེ་ལས་ཐིག་པ་རྐྱབ་ད་ལུ་ ལྕགས་ཀྱི་མིག་ཆུའམ་ ལྕགས་ཀྱི་རྡུལ་ཆུ་
ཟེར་སླབ་ཨིན། མཛོད་ཁང་ཚུ་ནང་ རློན་གཤེར་གྱི་ཚད་གཞི་འདི་ ག་ནི་ལས་ཉུང་པ་

ཅིན་ ལེགས་ཤོམ་ཨིན། ཨིན་རུང་ཚད་གཞི་ཉུང་སུ་བཞག་ནི་འདི་ གནམ་མེད་ས་མེད་
ལཱ་ཁག་ཅིག་འོང་།

འགྲེམས་སྟོན་ཁང་གི་ནང་ལུ་

ཡོད་པའི་ས་འོག་ལས་

འཐོན་པའི་སླ་བསྲེ་ཅན་གྱི་

ཟངས་ཀྱི་ཅ་དངོས་ཚུ་ བཙའ་བཤེད་ནི་ཡོདཔ་ཨིན། འདི་ཚུ་ས་ལས་བཏོན་བཏོནམ་
འབད་ནི་དེ་གིས་ སླ་བསྲེ་རྐྱབ་སྟེ་ བཟོ་བའི་རྒྱུ་རྫས་ཅིག་ཨིན་པ་ལུ་བརྟེན་ཨིན། རླུང་
དང་རློན་གཤེར་ཡོད་ས་ལུ་
བཞག་པའི་སྐབས་

བཙའ་ངེས་མེད་རྐྱབ་ཨིན།

བཙའ་མ་རྐྱབ་མི་གི་ཟངས་དང་

མགྱོགས་པ་རང་བཙའ་རྐྱབ་ཨིན།

བཙའ་འདི་གི་མིང་ལུ་

ལྷག་པར་དུ་

ས་འོག་ལུ་

རྒྱུ་ལྕགས་གཞན་ཚུ་ཡང་

ལི་གི་ནད་གཞི་ཟེར་སླབ་

ཨིན་མས། ལི་གི་ནད་གཞི་གི་རྟགས་མཚན་འདི་ ཅ་དངོས་ཀྱི་ཐོག་ཁ་ལུ་ ཧོནམོ་སྦེ་
ཆགས་ནི་དང་ འདི་ཚུ་ཐལ་བ་ལུ་འགྱུར་ནི་ཡོད།

རྫས་འགྱུར་གྱི་གནོད་རྐྱེན།
རང་བཞིན་རླུང་ཤུགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཀྱིས་མ་ཚད་པ་

རྒྱུ་ལྕགས་ཚུ་བཟོ་གྲྭ་ཁང་ཚུ་

ལས་བཟོ་བའི་སྐབས་ཀྱི་དུག་རླངས་དང་། གཏར་བསྲེག་རྐྱབ་པའི་ནུས་ཤུགས། རྫས་
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རྡོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག

འགྱུར་མ་འདྲཝ་ལག་ལེན་འཐབ་འཐབ། ཚོན་ལ་སོགས་པ་ཚུ་གིས་ཡང་ བཙའ་རྐྱབ་
ནི་ལུ་ གནོད་སྐྱོན་རྐྱབ་ཨིན། བཟོ་སྐྲུན་སྐབས་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་པའི་རྒྱུ་ཆ་དང་།

མཛོད་ཁང་ཚུ་གི་ མཛེས་རྒྱན་བཟོ་བཟོཝ། བཀྲམ་སྟེ་བཞག་པའི་ ས་ཁོངས་ཚུ་གི་
ནང་ལུ་

ཡོད་པའི་རློན་གཤེར་ཚུ་གིས་ཡང་

ཅ་དངོས་ལུ་གནོདཔ་

ཧེང་བཀལ་

བཀལཝ་ཨིན། ལྷག་པར་དུ་ རླུང་ཤུགས་སྦེ་བཀག་འཛིན་འབད་སའི་ས་གོ་ནང་ཉེན་
ཁ་ཡོད། ཤིང་ཆ་ཚུ་མགྱོགས་པ་བསྐམ་ནི་གི་དོན་ལུ་ སྨན་རྫས་བླུགས་བླུགསཔ་དང་།
འབུཔ་གིས་མི་བཟའ་ནི་གི་དོན་ལུ་སྨན་རྫས་བཏབ་བཏབ།

ཤིང་ཆ་ཚུ་འབྱར་ནི་གི་དོན་

ལུ་ སེམས་ཅན་གྱི་པགས་ཀོ་ལས་བཟོ་བཟོ་བའི་སྤྱིན་ ལག་ལེན་འཐབ་ཡོད་ས་ལས་
ཡང་བཙའ་ཧོནམོ་ རྐྱབ་ནི་དང་འབུཔ་བཏགས་ནི་ཚུ་བྱུངམ་ཨིན། འགྲེམས་སྟོན་ཁང་
ནང་ལུ་ ཡོད་པའི་ཅ་དངོས་ཚུ་ མེ་རྐྱེན་ལས་སྲུང་སྐྱོབ་ འབད་ནི་གི་དོན་ལུ་ བཟོ་བའི་
མེ་ཐུབ་ཀྱི་དངོས་རྫས་ཚུ་

ཅ་རྙིང་དང་སྦོ་ལོགས་ཁར་བཞག་མ་བཏུབ་དེ་

འབད་རུང་ སེམས་ཁར་བཞག་དགོ།

ཅ་རྙིང་བཀྲམ་སའི་ས་གོ་ཚུ་གི་ནང་ལུ་
བཙོག་རླུང་

འཐག་རིགས་ཚུ་ལག་ལེན་

ཧེང་བཀལ་འགྱོ་ནི་གི་གནོད་སྐྱོན་ཡོད།

ནམ་རང་

འཐབ་ནི་འདི་

དུག་རླུང་གི་རྫས་འགྱུར་ཚུ་

འཐག་རིགས་བཟོ་སྐྲུན་འབད་བའི་སྐབས་དང་། ཚོས་རྐྱབ་པའི་སྐབས། ཞུན་མཐར་སྦེ་
བཟོ་བའི་སྐབས་

ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན།

མ་གཞི་ནད་འབུཔ་གིས་རྒྱུ་ལྕགས་ལུ་

བཙའ་རྐྱབ་ནི་ལུ་ གནོདཔ་ཡོད་རུང་འགྲེམས་སྟོན་ཁང་གི་ནང་ན་ལུ་འདི་ གནོད་སྐྱོན་

རང་མེདཔ་ཨིན། འདི་བཟུམ་སྦེ་ རྒྱུ་ལྕགས་ཀྱི་ཐོག་ཁ་ལུ་ གཡའ་ཧམ་བཏགས་ནི་
མེདཔ་ཨིན།

ཨིན་རུང་རྒྱུ་ལྕགས་ཀྱི་ཐོག་ཁ་ལུ་

ཚོན་རྩིས་བཏང་བའི་རྒྱུ་རྐྱེན་ཚུ་ལུ་

བརྟེན་ རྒྱུ་ལྕགས་ཆ་མཉམ་ཀྱི་ཐོག་ཁ་ལུ་ གཡའ་ཧམ་གྱིས་ཁྱབ་སྟེ་འགྱོཝ་ཨིན། དེ་
སྦེ་འགྱོ་མི་འདི་ཡང་ ཚོན་རྩི་དབང་ལྡན་ཅན་ཨིན་པ་ལུ་བརྟེན་ཨིན།

རྒྱུ་ལྕགས་ཆ་མཉམ་ རང་བཞིན་དྭངས་མའི་ ཁྱད་ཆོས་ཁ་དོག་རེ་ཡོདཔ་ཨིན། འདི་ཚུ་

བརྡར་བསལ་འབད་དེ་ གནམ་མེད་ས་མེད་ འོད་ཆེམ་ཆེམ་བཟོ་ནི་གི་ནུས་པ་ཡོདཔ་

རྒྱུ་ལྕགས་ལས་གྲུབ་པའི་ཅ་ཆས་ཚུ་ཉམས་བཅོས་འབད་ཐངས།
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ཨིན། རྒྱུ་ལྕགས་ཚུ་རློན་གཤེར་ལུ་བརྟེན་པའི་སྐབས་ རྒྱུ་ལྕགས་མང་ཆེ་བ་ བཙའ་

གཡའ་རྐྱབ་ནི་དང་། གཡའ་ཧོནམོ་ཆགས་ནི་ལུ་ རང་བཞིན་བཟུམ་ཅིག་ཨིན། བཙའ་

གཡའ་རྐྱབ་ནི་འདི་ ཧེ་མ་དང་ཕུའི་རྒྱུ་དང་། ལྷག་པར་དུ་སླ་བསྲེ་རྐྱབ་པའི་རྒྱུ་ལྕགས་

ཚུ་ལས་ དམིགས་བསལ་གྱིས་གཡའ་རྐྱབ་ནི་ཡོད། དེའི་ནང་ལས་ཀྱང་ ཟངས་ཀྱི་

རིགས་ལུ་ བཙའ་གཡའ་རྐྱབ་ནི་ཡོད། འདི་ཚུ་ཟངས་ཁོ་རང་ བཙའ་གི་མདོག་མ་
འདྲཝ་ཅིག་རང་འཐོན་ནི་ཡོད། འདི་ཚུ་འདི་མདངས་ཅན་གྱི་བཟོ་རྣམ་དང་། ཁྱད་པར་

མ་འདྲཝ་གཞན་ཡང་ཡོདཔ་ཨིན། འོག་གི་དཔེ་རིས་ནང་ བཙའ་སྤྱིར་བཏང་དང་། རྒྱུ་
ཆའི་མིང། རྫས་འགྱུར་བཟོ་ཐབས་ཚུ་སྟོནམ་ཨིན།

བཙའ་གཡའ་ལུ་ཕན་ རྫས་འགྱུར་བཟོ་ཐབས། ཚོས་གཞི།

རྒྱུ་ཆའི་མིང་།

༡

དབུགས་པ།

སི་ཡུ་༢ཨོ།

དམར་ནག་

ཀཔ་རེཊ་

༢

ཁྱད་གཞི་ རླུང་།

སི་ཡུ་སི་ཨོ་ བི་ཡུ་

ལྗང་ཁུ་ཧོནམ།

མ་ལ་ཆི་ཊ།

༣

ཆུ་རླུང་ ཆུ།

སི་ཡུ་སི་ཨའི་༢༣

ནག་

སི་ཡུ་༼ཨོ་ཨེཆ་༢༽

ལྗང་

སི་ཡུ་སི་ཨའི་༢༣

ལྗང་ཁུ་

སི་ཡུ་༼ཨོ་ཨཆ༽༢

ལྗང་ཁུ་

སི་ཡུ་༢༼ཨོ་ཨེཆ༽༣

ཧོནམ་

སི་ཨབི་ཨེཆ་༢་ཨོ།

དཀར་འཇམ་

སི་ཡུ་སི་ཨའི།

སྔོ་སྐྱ།

ཐབས་ཀྱི་རྒྱུ་རྐྱེན།

ཆུ། དབུགས།

༼ཨོས་༢༽

ནག་པོ།

ཊེ་ནོ་རེཊ།

ཨ་ཟུ་རེཊ།

པ་ར་ཊ་ཀེ་
མེཊ

བོ་ཊ་ལ་སེཊ
ནཱན་ཊོ་ཀེཊ
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༤

སུལ་ཕེཊ།

སི་ཡུ་ཨེས་ཨོ༤༼ཨོ་

ཨེཆ༽་སི་ཡུ་༡༩་ཨེཆ་
ཨོ་སི་ཨེ་༽༤

རྡོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག

ལྗང་སྐྱ

བོ་རོན་ཅན་
ཀྲཻཊ།

སྐྱ་བོ།

༼ཨོ་ཨེཆཨ༽༣
༥

སུལ་ཕའིཊ།

ཀོ་ནེ་ལཻཊ།

༣ཨེཆ་༢ཨོ།

སི་ཡུ་༢ཨེས་སི་ཡུ།

ནག་པོ།

ཅལ་ཀོ་
སའིཊ།

ས་དང་རླུང་ གཉིས་ཆ་རའི་ནང་ལུ་ བཙའ་གི་ནུས་པ་གཙོ་ཅན་ཅིག་སྦེ་ཡོདཔ་ཨིན། སླ་

བསྲེ་ཅན་གྱི་རིགས་ཚུ་མཐའ་མཇུག་ལུ་ བཙའ་ཆགས་ནི་གི་གཞི་རང་ཨིན། སླ་བསྲེ་ཅན་གྱི་
དངོས་པོ་ཡང་ སྣ་ཚོགས་འདྲེས་མ་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ བཙའ་རྐྱབ་ཐངས་ལྷམ་པ་མ་འདྲཝ་

ཡོད། དཔེར་ན་ལི་ལུ་བཙའ་ཧོདམོ་རྐྱབ་ནི་དང་། འདི་བཟུམ་སྦེ་ཟངས་དང་། ལྕགས་ཀྲིན་
ཚུ་ལུ་ཡང་

དུས་ཡུན་དང་འཁྲིལ་བཙའ་རྐྱབ་ནི་ཡོད།

ཅ་དངོས་ཚུ་ལགཔ་གིས་རེག་

འདོགས་ འབད་བའི་སྐབས་ ལགཔ་གི་སྣུམ་བཞག་ཚུ་ལས་ ཡང་གནོད་སྐྱོན་འབྱུངམ་
ཨིན།

བཙའ་ཧོནམོ་འདི་ཕྱི་ཁ་ལུ་ཆགསཔ་ཨིན།

ལི་གི་ཕྱི་ཁ་ལས་ཆགས་པའི་

བཙའ་

ཧོནམོ་འདི་ ལི་གི་ཅ་དངོས་སྲུང་སྐྱོབ་འབདཝ་ཨིན། འདི་གིས་འབད་ཅ་དངོས་ཉམས་ཆག་
འགྱོ་ནི་ལུ་ དུས་ཡུན་འགོརཝ་ཨིན།

ཉམས་རྒུད་འགྱོ་ནི་འདི་དངོས་པོ་ཆ་མཉམ་གྱི་རང་བཞིན་ཅིག་ཨིན།

འདི་ལུ་བརྟེན་དངོས་

པོའི་རང་བཞིན་འདི་ དངོས་པོ་ཁོ་རང་ལུ་ལོག་སྟེ་འགྱོ་ནི་ཡོད་ཟེར་སླབ་ཚུགས། དངོས་པོ་
འདི་གི་དགོས་དོན་ཚུ་ གྲུབ་ཚར་བའི་མཇུག་ལུ་ ཞིག་རལ་འགྱོཝ་ཨིན། ཨིན་རུང་ང་བཅས་
ཀྱིས་

ཅ་དངོས་ཀྱི་རིགས་ལུ་

འདི་བཟུམ་རང་བཞིན་གྱི་འགྱུར་བ་ལུ་

ཐོ་མི་ཕོག་ནི་གི་

ཐབས་ཤེས་འབད་དགོཔ་ཨིན། ག་ཅི་སྨོ་ཟེར་བ་ཅིན་ ཅ་དངོས་ཀྱི་རིགས་ལུ་ རང་བཞིན་

གྱི་མཛེས་ཉམས་ ཁྱད་འཕགས་ཅན་ཡོདཔ་ཨིན། ཅ་དངོས་ཁྱད་འཕགས་འདི་གིས་ བཟོ་
མཁན་བཟོ་བོའི་རིག་རྩལ་སྟོནམ་ཨིན། རྒྱུ་མཚན་འདི་ལུ་བརྟེན་ ཅ་དངོས་ཚུ་ རང་བཞིན་

རྒྱུ་ལྕགས་ལས་གྲུབ་པའི་ཅ་ཆས་ཚུ་ཉམས་བཅོས་འབད་ཐངས།
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གྱིས་ཉམས་འགྱོ་ནི་དང་ མི་གིས་མེདཔ་བཏང་མི་ཚུ་ལས་ ཉམས་སྲུང་འབད་ནི་འདི་གལ་
ཆེ།

ལྕགས་རིགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་འདི་ མ་གཞི་ལས་ འགྱུར་ལྡོག་ཅན་ཅིག་ཨིན། ལྕགས་ཀྱི་
སྙིང་པོ་ཚུ་ རྐྱངམ་ཅིག་འགྱུར་ལྡོག་མེདཔ་ཨིན། རྒྱུ་མཚན་འདི་ལུ་བརྟེན་ ལྕགས་ཀྱི་རང་

བཞིན་འདི་ མཐའ་མཇུག་ལུ་ ལྕགས་ཀྱི་སྙིང་པོའི་ངོ་བོ་ལུ་ ལོག་སྟེ་རང་འགྱོཝ་ཨིན། འདི་

དངོས་པོའི་ཆོས་ཉིད་ཨིན། འདི་ཚུ་གི་གོ་རིམ་ཡང་ དང་པ་རང་བཙའ་ཆགས་ནི། ཟངས་ལུ་

གཡའ་ཆགས་ནི་ དེ་ལས་རིམ་པ་བཞིན་དུ་ཉམས་འགྱོཝ་ཨིན། འདི་གི་ཐོག་ཁ་ལུ་ཉམས་
རྒུད་འགྱོ་ནི་གི་རྐྱེན་དང་བར་ཆད་ལེ་ཤ་ཡོད།

རྒྱུ་ལྕགས་ཀྱི་རིགས་དཔེར་ན་ ལྕགས། ཀྲིན། ཟངས། ཞ་ཉེ། དངུལ་ འདི་ཚུ་གིས་མཚོན་
ཆ་དང་། རྒྱན་ཆ། འཛིན་ཆས་ཚུ་བཟོཝ་ཨིན། ཅ་ཆས་ཚུ་རྒྱུ་ལྕགས་རེ་རེ་གིས་བཟོ་ནི་དང་།

ལག་ལེན་འཐབ་བཏུབ་ནི་གི་དོན་ལུ་ རྒྱུ་ལྕགས་ཕན་ཚུན་ སླ་བསྲེ་རྐྱབ་སྟེ་ བཟོ་ནི་ཚུ་བཟོ་
ཐངས་ལྷམ་པ་མ་འདྲཝ་ལེ་ཤ་ཡོད། དཔེར་ན་ལི་དང་རག་ ཀྲིན་དང་ཟངས་སྙིགས་ཚུ་ སླ་
བསྲེ་རྐྱབ་སྟེ་བཟོཝ་ཨིན།

དྭངས་མ་གསེར་མ་གཏོགས་ གཞན་རྒྱུ་ལྕགས་ཀྱི་རིགས་ ཆ་མཉམ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་བའི་

དུས་སྐབས་ལས་ འགོ་བཟུང་ཉམས་རྒུད་འགྱོ་ནི་འགོ་བཙུགསཔ་ཨིན། ཉམས་བཅོས་ཀྱི་
ལཱ་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་རང་ཉམས་བཅོས་འབད་མི་གིས་

ཅ་དངོས་ལུ་བཙའ་གཡའ་ཆགས་

ནི་གི་ རྒྱུ་རྐྱེན་ཚུ་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ཤེས་ནི་འདི་ཁག་ཆེ། བཙའ་གཡའི་རང་བཞིན་ཚུ་ཤེས་པ་

ཅིན་ འདི་ཚུ་ཉམས་བཅོས་འབད་ནི་གི་ ཐབས་ལམ་ལེགས་ཤོམ་ ཤེས་ཚུགསཔ་ཨིན།

དཔེར་ན་ ལྕགས་ལུ་འབད་བ་ཅིན་ ས་དོང་ནང་ལས་ འདི་བཟུམ་སྦེ་རྒྱ་མཚོའི་ཆུ་གི་དཔྱ་༡༠
ལས་ལྷག་རློན་གཤེར་གྱིས་མགྱོགས་པ་བཙའ་ཆགསཔ་ཨིན།
༼cornet 1970: 439༽
རྒྱུ་ལྕགས་ག་ཅི་ཨིན་རུང་

དྭངས་མའི་རང་བཞིན་གྱི་ཐོག་ལུ་

ཉམས་འགྱུར་ཤོར་ནི་འདི་

ཡོད་རང་ཡོདཔ་ཨིན། རྒྱུ་ལྕགས་ཀྱི་རིགས་ཚུ་ བརྒྱ་དཔྱ་ ༡༠༠% ཐམ་པ་དྭངས་མ་འདི་
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གནམ་མེད་ས་མེད་དཀོན་དྲགས་ཅིག་ཨིན།
ལྕགས་དུང་གི་ཆུ་ལས་

རྡོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག

རྒྱུ་མཚན་འདི་གིས་སྦེ་རྒྱུ་ལྕགས་ཚུ་ཆུ་དང་

སྲུང་སྐྱོབ་ལེགས་ཤོ མ་འབད་དགོཔ་ཨིན།

རྒྱུ་ལྕགས་འདི་དྭངས་

མའི་རང་བཞིན་ཅིག་ཨིན་རུང་ འདི་གི་ཐོག་ཁ་ལུ་ བཙའ་གཡའ་གི་རིམ་པ་དང་། ཚྭ་ཆུ་གི་

སྐམ་འཕྲོ་ཚུ་ལས་བརྟེན་ བཙའ་གནོན་འབད་མི་དང་ ཚ་དྲོད་ཀྱི་འགྱུར་བ་ལུ་བརྟེན་ བཙའ་
ཆགས་ནི་གི་སྐྱོན་ལུ་འགྱུརཝ་ཨིན།

༧ རྒྱུ་རྐྱེན་དང་ཉམས་བཅོས་ཀྱི་གོ་སྐབས།
ཉམས་བཅོས་འབད་ཐངས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་ངོ་མ་ཐོབ་ནི་དེ་ གནམ་མེད་ས་མེད་ལ་ཁག་ཅིག་
ཨིན་མས། སྔོན་དང་ཕུའི་ཉམས་བཅོས་འབད་མི་ཚུ་ནི་ བཟོ་དཔོན་རྐྱངམ་ཨིན་མས། ཁོང་
ཚུ་གིས་བྲིས་བྲིས་བའི་ ཡིག་ཆ་འདི་ཨིན་ ཟེརཝ་ཅིག་ག་ནི་ཡང་མ་བཞག་པས། ང་བཅས་

ཚུ་གིས་ ཉམས་བཅོས་ཀྱི་སྐོར་ལས་ བཤད་པའི་སྐབས་ ཅ་དངོས་ག་ཅི་གི་ཐོག་ལུ་འབད་
རུང་།

ཁག་ཆེ་ཤོས་འགྲེམས་སྟོན་ཁང་ནང་ཡོད་པའི་ཅ་དངོས་ཚུ་

ཉམས་བཅོས་འབད་

ཐངས་དང་། བཟོ་བཅོས་རྐྱབ་ཐངས་། བཅོ་ཁ་རྐྱབ་ཐངས་ ཉམས་སྲུང་འབད་ཐངས་ཀྱི་
རིམ་པ་ཚུ་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ཤེས་དགོ།

ཉམས་བཅོས། བཅོ་ཁ།

ཉམས་གསོ།

ཉམས་སྲུང་།

ཉམས་བཅོས་ཀྱི་ལཱ་ལུ་གོ་སྐབས་སྦོམ་སྦེ་ཡོད། ལཱ་འདི་གི་ནང་ལུ་ གཙོ་བོ་རང་ ཉམས་
བཅོས་འབད་ཐངས་

ཁག་གསུམ་ཡོད།

ཉམས་སྲུང་འབད་ནི་ཚུ་ཨིན།

བཅོ་ཁ་རྐྱབ་ནི་དང་།

བཅོ་ཁ་བརྐྱབ་ཚར་བའི་ཤུལ་ལུ་

ཉམས་གསོ་འབད་ནི།

ཅ་དངོས་ཚུ་ལཱ་གཡོག་

བཀོལ་བཏུབ་ཨིན། ཉམས་གསོ་གིས་ ཅ་དངོས་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོ་ནི་དང་ མ་འོངས་པའི་དོན་

ལུ་ ཡུན་བརྟན་གནས་ནི་གི་ཐབས་ཤེས་ཚུ་སྒྲིགཔ་ཨིན། ཉམས་གསོ་གི་ལཱ་འདི་གིས་ ཅ་
དངོས་ཚུ་ཧེ་མ་ག་ཨིནམ་བཅོ་ཁ་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་རྐྱབ་སྟེ་ བཟོ་བཟོཝ་ལུ་སླབ་ཨིན། ཉམས་
གསོ་འབད་བའི་སྐབས་

ཅ་དངོས་ལུ་སྐྱོན་ཤོར་ཤོརཝ་ཚུ་ཡང་

ཉམས་བཅོས་རྐྱབ་ཨིན།

བཟོ་བཀོད་ཉམས་སྐྱོན་སོང་མི་ཚུ་ཡང་ ཧེ་མ་ག་ཨིནམ་ ཉམས་གསོ་འབད་དེ་བཟོ་བའི་ལཱ་
འགན་ཅིག་ཨིན།

རྒྱུ་ལྕགས་ལས་གྲུབ་པའི་ཅ་ཆས་ཚུ་ཉམས་བཅོས་འབད་ཐངས།
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ཉམས་བཅོས་ཀྱི་ལཱ་འགོ་མ་བཙུགས་པའི་ཧེ་མ་རང་

ཅ་དངོས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཟིན་བྲིས་ནང་

ཉམས་བཅོས་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ཅ་དངོས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཟིན་བྲིས།

བདག་འཛིན་འཐབ་ནི་འདི་ཁག་ཆེ། ལོ་རྒྱུས་ཟིན་བྲིས་ཀྱི་ནང་ལུ་ གཤམ་གསལ་གྱི་གནད་
དོན་ཚུ་ཡང་པར་རིས་ནང་ལུ་ཚུད་དགོ།

ལོ་རྒྱུས་ཟིན་བྲིས་ནང་འབྱོར་བའི་ཚེས་གྲངས།

བརྟག་དཔྱད་འབད་བའི་ཚེས་གྲངས། ལོག་ཇོ་བདག་ལུ་སྤྲོད་པའི་ཚེས་གྲངས།

གསལ་བཤད་མདོར་བསྡུས།
བཞག་པའི་སྐོར།
དུས་ཚོད། དུས་རབས།
བཟོ་བཀོད་ཚད་གཞི།
ལྕགས་དངོས་ཀྱི་སྐོར་ཤེས་པ་ཅིན་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས།
རྒྱུ་ལྕགས་ཀྱི་རང་བཞིན།
ཅ་དངོས་ཕྱིའི་གནས་སྟངས།
བཙའ་གཡའ་གི་རང་བཞིན།
ཡོདཔ། མེདཔ།
སྟུག་ཚད།
རྒྱུ་རྫས་ཡོད་ཚུལ།
བཙའ་ཆགས་ཚུལ།
བཙའ་སྔོན།

རྡོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག
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ཕྱིའི་བཙའ་སྲ་ཀྲ།
སྤར་རིས་ཐོག་ལུ་དྲན་ཐོ།

ལེགས་ཅོས་དང་སྨན་ཅོས་འབད་ཐངས།
རྫས་འགྱུར་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ཅ་དངོས་གཙང་མ་བཟོ་དགོ། བཙའ་ཆགས་ཡོད་མི་ཚུ་ལེགས་ཤོམ་

སྦེ་བཙའ་འཕྱག་ནི་གི་སྨན་རྫས་ཀྱིས་བསལ་ཏེ་ ཕྱིས་བདར་བཏང་དགོ། བཙའ་ཚྭ་བཟུམ་
དཀརཔོ་སྦེ་ ཆགས་ཏེ་ཡོད་མི་ཚུ་ཡང་ སྨན་རྫས་ཀྱིས་བསལ་དགོ། བཙའ་མི་ཆགས་ནི་གི་
དོན་ལུ་ ཅ་ལ་གི་ཕྱི་ཁ་ལས་ སྨན་རྫས་ཀྱི་རྩི་བཏང་སྟེ་བཞག་དགོ།

ལེགས་བཅོས་དང་སྨན་བཅོས་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ ཅ་ལ་རྒྱུ་ག་ཅི་ལས་བཟོཝ་
ཨིན་ན་ཚུ་ དབྱེ་བ་ཁ་གསལ་བཀོད་དགོ།
ཉམས་བཅོས་ཀྱི་དོན་ལུ་ ཁག་ཆེ་ཤོས་ཅིག་འདི་ རིན་ཐང་ཅན་གྱི་ ཅ་དངོས་འགངས་ཅན་
ཚུ་

དང་ཕུ་བཟོ་བའི་སྐབས་ཀྱི་རིག་རྩལ་དང་ཐབས་ལམ་ག་ཅི་ཨིན་ན་དང་།

ལེགས་ཤོམ་མཐིལ་ཕྱིན་སྦེ་སློབ་སྦྱོང་འབད་དགོ།
ད་རེས་ནངས་པ་

ཚན་རིག་གསརཔ་གི་ཐོག་ལས་

ཉམས་གསོ་གི་ལཱ་གི་སྐབས་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་འདི་

རྒྱུ་ཆ་ཚུ་ལུ་

བཙའ་གཡའ་ཆགས་ནི་གི་རྒྱུ་ཆ་ཚུ་
རིམ་པ་བཞིན་དར་ཁྱབ་འགྱོཝ་

ཨིན། ག་དེ་སྦེ་ཨིན་རུང་ བརྟག་དཔྱད་འབད་ནི་གི་ཚད་གཞི་ གསལ་ཏོག་ཏོ་ཅིག་མེད་པ་
ཅིན་ ཉམས་གསོའི་ལཱ་གི་སྐབས་ རྒྱུ་ཆ་ག་ཅི་ལག་ལེན་འཐབ་རུང་ཉེན་ཁ་ཅན་དང་། འདི་
ཕན་ཐོགས་ཆེཝ་ཨིན་ཟེར་ཐག་བཅད་རྩ་ལས་འབད་མི་ཚུགས།

འཐོ བ ་ནི་ཡོ ད་པའི་

རྒྱུ་ཆ་ག་ཅི་རང་ ཨིན་རུང་རྒྱུ་ཆ་འདི་གི་ཁེ་ཕན་དང་། གནོད་སྐྱོན་རེ་ཡོདཔ་ཨིན།

རྒྱུ་ལྕགས་ཚུ་ སྨན་རྫས་ཀྱི་ཐོག་ལས་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི་འདི་ འཇམ་ཏོང་ཏོ་མེདཔ་ཨིན།
རྒྱུ་ལྕགས་དྭངས་མ་ཚུ་ཡང་ རྒྱུ་ལྕགས་གཞན་གྱི་ ངན་ལྷད་དུམ་གྲ་རེ་བསྲེ་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན།
ལྷག་པར་དུ་ རྒྱུ་ལྕགས་ངོ་མ་གི་ཐོག་ཁ་ལུ་ རྒྱུ་ལྕགས་གཉིས་པའི་བརྒྱ་དཔྱ་ ཉུང་སུ་ཅིག་

རྒྱུ་ལྕགས་ལས་གྲུབ་པའི་ཅ་ཆས་ཚུ་ཉམས་བཅོས་འབད་ཐངས།
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ལས་ སླ་བསྲེ་རྐྱབ་སྟེ་མེད་རུང་ རྒྱུ་ལྕགས་འདྲེས་མ་འདི་ལས་ བཟོ་མི་གི་ཅ་ལ་འདི་ལུ་

སླ་བསྲེ་ཅན་ཟེརཝ་ཨིན། སླ་བསྲེ་བརྒྱ་དཔྱ་མང་ཉུང་གི་ཁྱད་པར་ཡོད་ཟེར་སླབ་ཨིན། བརྒྱ་
དཔྱ་ཉུང་སུ་སྦེ་སླ་བསྲེ་ཡོད་མི་འདི་

རྒྱུ་ལྕགས་དེ་གི་རང་བཞིན་དང་།

ཧེ་མ་རྒྱུ་ལྕགས་ཚུ་

འབྱུང་སའི་གཏེར་ཁ་ལས་ བཏོན་པའི་སྐབས་ལས་རང་ སླ་བསྲེ་དུམ་གྲ་རེ་ཡོད་མི་འདི་

དྭངས་མ་རྩ་ལས་བཟོ་མི་ཚུགསཔ་ཨིན།
རྒྱུ་ལྕགས་ག་ཅི་ཨིན་ན་ཚུ་གི་སྐོར་ལུ་ ཏན་ཏན་ཤེས་པའི་རྗེས་སུ་ གནད་དོན་གཉིས་པ་འདི་

རྒྱུ་ལྕགས་འདི་གིས་ ག་དེ་སྦེ་བཟོ་ཡི་ག་ཚུ་ཤེས་ཞིནམ་ལས་ ཐག་བཅད་དགོཔ་ཨིན། རྒྱུ་

ལྕགས་ངོས་འཛིན་ནི་གི་ བརྟག་དཔྱད་ཚད་ལྡན་ཅིག་འདི་ ཅ་ལག་གི་ཟུར་ཁ་ལས་དྲ་དུམ་
ཆུང་ཀུ་ཅིག་བཏོག་སྟེ་དཔེ་ཚད་འདི་ལུ་ གཞིར་བཞག་སྟེ་ རྒྱུ་ལྕགས་ཀྱི་བརྟག་དཔྱད་ཁང་
ནང་ལུ་ བརྟག་དཔྱད་འབདཝ་ཨིན།

ཕྱིའི་བཙའ་བསལ་ནི་གི་དོན་ལུ་ ལག་ལེན་གྱི་ཐོག་ལས་ རྐྱངམ་ཅིག་མ་གཏོགས་ ཐབས་
ཤེས་གཞན་ག་ཅི་ཡང་ མི་མཐོང་པས། ལྷག་པར་དུ་ཅ་ལ་སྦོམ་ཚུ་ལུ་དགོཔ་ཨིན། ལག་
ལེན་གྱི་ཐོག་ལས་ ཕྱི་བསལ་གྱི་ལཱ་ག་དེམ་ཅིག་འབད་རུང་དེ་ལུ་ སེམས་ལུ་དོགས་པ་རེ་
འབྱུང་པ་ཅིན་ རྒྱུ་ལྕགས་ཀྱི་ཐོག་ལུ་ རིམ་པ་སྲབ་འཕྲོས་འཕྲོས་ཅིག་ བཞག་ནི་འདི་ཉེན་

ཁ་ཆུང་ནི་དང་། འདི་གིས་སྦེ་རྒྱུ་ལྕགས་ངོ་མ་གི་ཐོག་ལུ་ གནོད་སྐྱོན་གྱི་ ཐོ་མི་ཕོག་ནི་གི་
ཐག་བཅད་མི་ཚུགས།

སྐྱུར་ཚྭ་སྨན་རྫས་བླུགས་ཏེ་ ཕྱི་བསལ་རྐྱབ་ནི་འདི་དུས་ཡུན་འགོར་བའི་གཞི་དང་། ལག་

ལེན་གནད་དུ་སྨིན་པ་ཡང་མི་འོང་། སྐྱུར་ཚྭའི་སྨན་རྫས་ལས་ དམིགས་བསལ་གྱིས་གློགས་
ཤུགས་ཅན་ སྐྱུར་ཚྭ་འདི་གིས་ ཕྱིའི་ལྤགས་ཀོ་ མགྱོགས་པ་བསལ་དྲགས་ཏེ་ རྒྱུ་ལྕགས་
ངོ་མ་ལུ་ གནོད་སྐྱོན་འབྱུང་བའི་ཉེན་ཁ་ཡོད།

ཕྱི་བསལ་རེ་རེ་རྐྱབ་པའི་རྗེས་སུ་

ཆུ་

བཤལ་ཐེངས་རེ་རེ་རྐྱབ་དགོ། འདི་གི་སྐབས་ལུ་ ཉམས་བཅོས་ཀྱི་ལཱ་འདི་ ཚུལ་མཐུན་

འགྱོ་མི་འགྱོ་གི་སྐོར་ བརྟག་ཞིབ་འབད་དགོ། བརྟག་ཞིབ་འདི་ཡང་འོག་ལུ་ དོན་ཚན་ཁག་
མ་འདྲཝ་ ༨བཀོད་མི་གི་ནང་གསེས་ ༣ པའི་དང་པ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རྒྱུ་ལྕགས་ཚུ་ དབྱེ་བ་

རྡོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག
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བཀོད་པ་ཅིན་ ཕན་ཐོགས་འོང་།

རྒྱུ་ལྕགས་ལས་བཟོ་བའི་ཅ་དངོས་ཚུ་ རྒྱུ་ལྕགས་གཙོ་བོ་སྒྲིང་སྒྲིང་དང་། སྲ་ཀྲག་ཀྲ་གི་ངོས་
ལུ་ སྨན་རྫས་བླུགས་བླུགསཔ་དང་། གློག་ཤུགས་ཅན་བཏང་བཏངམ། གློག་འོད་ཀྱི་ཕོགཔ་
ལ་སོགས་པ་ཙམ་གྱིས་ ཅ་དངོས་ཀྱི་བཟོ་རྣམ་ལུ་ གནོད་སྐྱོན་སྦོམ་མི་འབྱུངམ་ཨིན། རྒྱུ་

ལྕགས་ལས་བཟོ་མི་ཚུ་བཙའ་སྟུགས་དྲགས་སྦེ་ཆགཔ་ཨིན། ཨིན་རུང་ཅ་དངོས་ཀྱི་བཟོ་རྣམ་
ཚུ་ མ་ཉམས་པར་ དེ་སྦེ་རང་སྡོདཔ་ཨིན། ཨིན་རུང་རྒྱུ་ལྕགས་ངོ་མ་དུམ་གྲ་རེ་དང་། ཡང་
ཅིན་རྒྱུ་ལྕགས་རྩ་ལས་མི་སྡོདཔ་ཨིན། བཟོ་རྣམ་འདི་རྒྱུ་ལྕགས་ཀྱི་ བཙའ་གི་ནུས་ཤུགས་
ཆུང་ཀུ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་སྡོདཔ་ཨིན། ལེགས་ཤོམ་སྦེ་མ་འབད་བ་ཅིན་ སྨན་བཅོས་མང་ཆེ་ནི་དེ་

གིས་ ཅ་དངོས་ངོ་མའི་བཟོ་རྣམ་ ཉམས་བཅུགཔ་ཨིན། བཅོ་ཁ་དང་ སྨན་བཅོས་འབད་
ཐངས་ཀྱི་རིམ་པ་གཅིགཔོ་འདི་ ཅ་དངོས་སྒྲིང་སྒྲིང་ སྡོད་བཏུབ་བཟོ་ནི་འདི་ཨིན། དེ་སྦེ་

བཟོ་བའི་སྐབས་ བཙའ་གཡའ་ཚུ་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ཕྱིར་བསལ་རྐྱབ་ཏེ་ དཔེར་ན་དྭངས་
གསལ་ཅན་གྱི་སྦྱར་རྩི་དང་།
བཅོས་འབདཝ་ཨིན།

སྨན་རྫས་གཞན་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་

ཅ་དངོས་ཉམས་

རྒྱུ་ལྕགས་ལས་བཟོ་བཟོ་བའི་ཅ་དངོས་ཚུ་ བཙའ་ཆགས་ཏེ་ཆག་ཀྲུམ་ ཤོར་སག་སག་ཡོད་

མི་འདི་ མཐུད་དེ་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོ་ནི་ལས་གཞན་མེད། ནམ་རྒྱུན་སྨན་བཅོས་འདི་ལས་ལྷག་སྟེ་
འབད་བ་ཅིན་

འདི་ཚུ་ཆ་ཚང་ སོ་སོ་དབྱེ་སྟེ་བཟོཝ་ཨིན།

སྤར་གཞི་ནང་བླུགས་ནི་དང་

འདྲ་དཔེ་བཟོ་ནི་ལ་སོགས་པ་ཚུ་ ཅ་དངོས་ཀྱི་བཟོ་རྣམ་ རྐྱངམ་ཅིག་ཉམས་སྲུང་འབད་ནི་
དང། བསྐྱར་དུ་བཟོ་བཀོད་ཀྱི་དོན་ལུ་ཨིན།

རྒྱུ་ལྕགས་ལས་གྲུབ་པའི་ཅ་ཆས་ཚུ་ཉམས་བཅོས་འབད་ཐངས།

༨་
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རྒྱུ་ལྕགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་དང་འཁྲིལ་ཅ་དངོས་ཚུ་སྨན་བཅོས་འབད་ཐངས་།

ཟངས་ཀྱི་ནད་གཞི་སྨན་བཅོས་འབད་ཐངས་།

མིང་ཚིག་སུ་པཱ་རཱུསུ་ཟེར་མི་འདི་ ཟངས་སླ་བསྲེ་ཡོད་པའི་རྒྱུ་ལྕགས་ཆ་མཉམ་ལུ་གོཝ་ཨིན།
དཔེར་ན་ལི། རག། ཁྲོ། ཞ་ཉེ་

ལ་སོགས་པ་ཚུ་གི་ནང་ལུ་ ཟངས་མང་ཉུང་མ་གཏོགས་ རྒྱུ་ལྕགས་འདི་ཚུ་ ཆ་མཉམ་གྱི་

ནང་ལུ་ཡོདཔ་ཨིན། སུ་པཱ་རཱུ་སུ་ཚུ་ ཕལ་ཆེར་རྒྱུ་ལྕགས་བཟང་པོ་ཅིག་ཨིན། ཀཱུ་པཱ་རཱུ་སུ་གི་
རྒྱུ་ལྕགས་འདི་
ཨིན།

འཁྲིལ་

ཚྭ་ཆུ་གི་ནང་ལུ་ཡང་

ཉམས་འགྱུར་མེད་པ་ཡུན་རིང་སྡོད་ཚུགས་མི་ཅིག་

འདི་གི་སྐབས་ལྕགས་མདོག་ཐོན་ཏེ་འགྱོཝ་ཨིན།
ཀཱུ་པཱ་རཱུ་སུ་གི་རང་བཞིན་འདི་འགྱུར་ནི་ཡོད།

རང་བཞིན་གནས་སྟངས་དང་

དཔེར་ན་རྫས་འགྱུར་སོ་སོ་དང་

འཁྲིལ་ འདི་གི་ཁ་དོག་ཡང་ལྗང་ཁུ་དང་། སྔོན་པོ་ལ་སོགས་པ་ཚོན་མདོག་ཡིད་ཁར་འོང་
ཏོག་ཏོ་འགྱུརཝ་ཨིན།

ཀཱུ་པཱ་རཱུ་སུ་གི་འདྲེས་ལྕགས་ཚུ་

གཅིག་ཁར

གནས་མ་ཚུགས་པའི་རྟུལ་རྫས་ཅིག་ཨིན།

རྒྱུ་ཀཱུ་པཱ་རཱུ་སུ་གིས་བཟོ་བཟོ་བའི་ཅ་དངོས་ཚུ་རློན་གཤེར་ཅན་དང་ ཕྱད་པའི་སྐབས་ བཙའ་
གཡའ་མུ་མཐུད་དེ་ཆགས་ནི་དང་།

རློན་གཤེར་ཡོད་པ་ལུ་བརྟེན་

ཆུ་རླུང་གི་སྐྱུར་ཚྭ་དང་

རྡུལ་ཆུ་ཚུ་ རང་བཞིན་གྱིས་འབྱུངམ་ཨིན། ཆུ་རླུང་གི་སྐྱུར་ཚྭ་གིས་ བཙའ་མ་རྐྱབ་པའི་ རྒྱུ་

ལྕགས་ལུ་ཡང་ བཙའ་ཆགས་བཅུགཔ་ཨིན། འདི་གིས་འབད་ རྒྱུ་ལྕགས་མ་ཟད་ཀྱི་བར་དུ་
བཙའ་ཆགས་ཏེ་མེདཔ་བཏངམ་ཨིན།
ཟངས་ཀྱི་ནད་གཞི་ཟེར་སླབ་ཨིན།
སྨན་རྫས་མེད་པའི་སྒོ་ལས་

རྫས་འགྱུར་འདི་ལུ་བརྟེན་

གཟབ་གཟབ་འབད་དེ་

བཙའ་ཆགས་མི་ལུ་

གཙང་ཕྱི་བརྐྱབ་ནི་དང་།

ཆུ་ནང་

བཤལ་མི་འདི་གིས་ ཕྱི་ཁ་ལས་ཆགས་པའི་ནད་གཞི་ཚུ་ དག་འགྱོཝ་ཨིན། ཐབས་ཤེས་
གཞན་ཚུ་ནི་ ཅ་དངོས་ལུ་ ཕྱི་བཙའ་ཡོད་མི་འདི་ ཚྭ་མེད་དུག་ཆུའི་ནང་ བརྒྱ་དཔྱ་ ༥

ལས་ ༡༠བར་སྦངས་ཏེ་ བཞག་པ་ཅིན་ ཕྱི་བཙའ་བསལ་ཚུདཔ་ཨིན། ཚྭ་མེད་དུག་ཆུ་འདི་
ལག་ལེན་འཐབ་ད་ གནམ་མེད་ས་མེད་ གཟབ་གཟབ་འབད་དགོ། དེ་སྦེ་མ་འབད་བ་ཅིན
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ཚ་མེད་དུག་ཆུ་དང་མཉམ་ཅ་དངོས་མེདཔ་ཐལ་ཏེ་ཡལ་འགྱོཝ་ཨིན།

རྡོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག

ཕྱི་བཙའ་མ་དགཔ་

ཚུན་ ཅ་དངོས་འདི་ ཆ་ཚང་སྦངས་ཏེ་བཞག་དགོ། ཕལ་ཆེར་དུས་ཡུན་ཡང་ཆུ་ཚོད་༡ལས་

ཉིན་གྲངས་ལེ་ཤ་གི་རིང་དགོཔ་ཨིན། དུས་ཡུན་འདི་ནང་ལུ་ དུག་ཆུ་གིས་འདྲན་འདྲ་ཁྱབ་
སྟེ་འགྱོཝ་ཨིན།

ཅ་དངོས་མང་ཆེ་ཤོས་ཅིག་ལུ་བཙའ་གིས་གནོདཔ་བཀལ་མི་ དཔེར་ན་ལི་ལུ་ བཙའ་སྔོན་
འདི་ ཟངས་ཀྱི་ནད་གཞི་དང་ སྦྲགས་བཙའ་ཆགས་ནི་ཡང་ཅིན་

ཕྱི་བཙའ་རྐྱངམ་ཅིག་

ཆགས་ནི། ཡང་ཅིན་ལི་ལུ་ ཕྱི་བཙའ་མེད་པ་ བཙའ་རིགས་གཞན་ ཆགས་ནི་ལ་སོགས་
པ་ག་ཅི་གི་ཐོག་ལས་འབད་རུང་ ཅ་དངོས་སྨན་བཅོས་རྩ་ལས་འབད་མི་ཚུགས། ཅ་དངོས་
ཚུ་

སྨན་རྫས་ལྷམ་པ་གསུམ་ཙམ་གྱི་སྒོ་ལས་

སྨན་བཅོས་འབདཝ་ཨིན།

དཔེར་ན་སོ་

གྲིའམ་ གསེས་ཁེའུ་ཀཱར་བོན་ནེཊ། སོ་གྲིའམ་ཀཱ་བོན་ནེཊ། ཡང་ཅིན་བན་ཟོ་ཀྲིས་ཟོལ་
བཅས་གསུམ་ཨིན།

སྨན་རྫས་འདི་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་ད་

བཙའ་ཡོད་ས་རྐྱངམ་ཅིག་ལུ་

འབད་ནི་མིན། སྨན་རྫས་སོ་གྲིའམ་ གསེས་ཁེའུ་ཀཱར་བོན་ནེཊ་ནང་ན་བཞག་སྟེ་ བཙའ་ཚུ་
ཅ་དངོས་ལས་བསལ་དགོ།

སྨན་རྫས་བན་ཟོ་ཀྲིས་ཟོལ་དང་དངུལ་ཆུའི་རྒྱ་ཐིག་ཚུ་གིས་

བཙའ་དྲེག་ཕྱིར་བསལ་འབད་དགོ། བཙའ་དྲེག་ཚུ་ སྨན་རྫས་ཐེངས་རེ་རེའི་བར་ན་ ཕྱིར་

བསལ་རྐྱབ་དགོ། སྨན་རྫས་ལས་བརྟེན་ཏེ་ ཅ་དངོས་ཚུ་ སྨན་བཅོས་འབད་བའི་སྐབས་
ཅ་དངོས་སྒྲིང་སྒྲིང་ཚུ་དང་

སྲ་ཀྲག་ཀྲ་ཆ་མཉམ་ལུ་འབད་ཚུགསཔ་ཨིན།

ཅ་དངོས་ལུ་

བཙའ་རྫུན་མ་བཟུམ་ ཆགས་ཏེ་ཡོད་མི་ཚུ་ ལག་ཆ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ལགཔ་གིས་རང་བསལ་
དགོཔ་ཨིན། དེ་ལས་བརྒྱ་དཔྱ་ ༥ ཙམ་སོ་གྲིའམ་ གསེས་ཁེའུ་ཀཱར་བོན་ནཊེ་ཀྱི་ཆུ་ནང་

སྦངས་ཏེ་སྨན་བཅོས་འབད་དགོ། ལག་ལེན་འདི་ འགྲོ་སོང་ཉུང་སུ་ཅིག་ཨིན། ཨིན་རུང་
སྨན་བཅོས་འབད་ཐངས་འདི་བཟུམ་འདི་ཟླཝ་སྦེ་འགོར་བའི་ཡུན་རིང་གི་ལཱ་ཅིག་ཨིན། སྨན་
རྫས་སོ་གྲིའམ་གསེས་ཁེའུ་ཀཱར་བོན་ནཊེ་གྱི་ཐོག་ལས་

སྨན་བཅོས་འབད་ཐངས་འདི་

ཉམས་བཅོས་མཁན་ཚུ་གིས་ ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན། དེ་སྦེ་འབད་མི་འདི་ཡང་ ལི་དང་རྒྱུ་
ལྕགས་ཚུ་གི་ཐོག་ལུ་ བཙའ་སྔོན་ཆགས་ཏེ་ཡོད་མི་ཚུ་ མེདཔ་མི་གཏང་མ་ཚུགསཔ་ཨིན།

སྨན་བཅོས་འདི་གིས་ ཅ་དངོས་ཚུ་གི་ཐོག་ལུ་ཡོད་པའི་ སྔོ་ལྗང་གི་བཙའ་གཡའ་ཚུ་ ཆགས་

ཏེ་ཅ་དངོས་ཉམས་མི་འགྱོ་ནི་གི་དགོས་པ་ཡོད། རྒྱ་གར་ལཀ་ནའུ་ལུ་ཡོད་པའི་ མངའ་སྡེ་

རྒྱུ་ལྕགས་ལས་གྲུབ་པའི་ཅ་ཆས་ཚུ་ཉམས་བཅོས་འབད་ཐངས།
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འགྲེམས་སྟོན་ཁང་ནང་ཡོད་པའི་ སྨན་རིགས་སྨན་རྫས་མཁས་མཆོག་ གྲི་སི་མེ་ཧོ་ཏྲ་གིས་
འབད་བ་ཅིན་

ཟངས་ཀྱི་ཏིག་རྐྱང་ཏི་རུ་ལུ་

ཨིན་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་པས།

སྨན་བཅོས་འབད་ཐངས་གཤམ་གསལ་ལྟར་

ལཱ་འགོ་དང་པ་། ཚྭ་ཆུ་དང་པ་ཚུ་ ཆུ་ཚ་ཏོམ་གྱིས་འཁྱུ་ནི།
ལཱ་འགོ་གཉིས་པ།

ཏིག་རྐྱང་ཚུ་སོ་གྲིའམ་

གསེས་ཁེའུ་ཀཱར་བོན་ནེཊ་ཀྱི་ཆུ་ནང་བརྒྱ་དཔྱ་

༡༠%

དེ་ཅིག་

སྦངས་ཏེ་བཞག་དགོ། ཆུ་ཚོད་དག་པ་ཆིག་གི་རྒྱབ་ལས་ ཏིག་རྐྱང་འདི་ ཧོནམ་འགྱུརཝ་

ཨིན། ནངས་པ་བཟུམ་ཅིག་ལུ་ ཏིཀ་རྐྱང་འདི་ ཀ་ལིའི་ཆུ་གིས་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་འཁྱུ། ལོག་
སྟེ་རང་ གཙང་དག་བཟོ་ནི་ལུ་བཙུག་དགོ། གཙང་དག་བཟོ་ནི་ལུ་ ཉིན་གྲངས་གསུམ་དང་
བཞི་གི་བར་ན་ལོག་ལོག་འབད་དགོ།

ཏིག་རྐྱང་ཚུ་

“བུ་རུ་ཤུ་”གིས་

ཡང་ལས་ཡང་དུ་

ཕྱག་བརྡར་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་རྐྱབ་དགོ། ལག་ལེན་འདི་ཟླཝ་དྲུག་གི་རིང་ལུ་ མུ་མཐུད་དེ་རང་

འཐབ་དགོ། འདི་གིས་སྦེ་ཚྭ་ཆུའི་ཐིག་པ་འདི་ བསལ་ཏེ་ཉུང་སུ་བཏངམ་ཨིན། ཏིག་རྐྱང་ཚུ་

ཀ་ལིའི་ཆུའི་ནང་ བཤལ་བཏང་བའི་མཇུག་ལུ་ ཆུ་དྭངས་མ་གིས་འཁྱུ་དགོ། མཐའ་མཇུག་
རང་ཏིག་རྐྱང་ཚུ་ སྐམ་བཅུག་ཞིམ་ལས་ཕྱི་ཁ་ལས་ སྨན་རྫས་པོ་ལི་ཝི་ནེལ་ཨེ་སེ་ཟེར་མི་

གིས་རྩི་བཏང་དགོ། དེ་སྦེ་རྩི་གཏང་དགོ་མི་འདི་ཡང་ ཕྱི་ཁ་ལས་གནོད་སྐྱོན་མི་རྐྱབ་ནི་གི་
དོན་ལུ་ཨིན། འདི་གི་གྲུབ་འབྲས་ནི། ཟངས་ཊཾ་གྱི་ཐོག༌ལུ་ཡོད་པའི་ཡིག་འབྲུ་ཚུ་ གསལ་
ཏོག་ཏོ་སྦེ་ རང་བཞིན་གྱིས་མཐོང་ཚུགསཔ་ཨིན། ལོ་ལེ་ཤ་གི་ཤུལ་ལུ་བལྟ་རུང་ཏིག་རྐྱང་
ལུ་ གནོདཔ་ཞུགས་པ་མི་མཐོངམ་ཨིན། སེམས་ཁར་བཞག་དགོཔ་གི་ཟིན་བྲིས་ནི་ གོང་

གི་སྨན་བཅོས་འབད་ཐངས་འདིནི་ གཙོ་བོ་རང་ ཀུ་པཱ་རཱུ་སུ་གི་ཀོ་ལོརེཊ་གྱི་ གནོད་སྐྱོན་

ལས་ གནོད་མེད་ཀུ་པཱ་རཱུ་སུ་ཨོ་ཟེཊ་ཟེར་མི་བཟོ་བཟོཝ་རྐྱངམ་ཅིག་ཨིན། དེ་སྦེ་འབད་བ་

ཅིན་ ཀུ་པཱ་རཱུ་སུ་ཀོ་ལོ་རེཊ་འདི་གིས་ བཙའ་འཕེལ་བསྐྱེད་འགྱོ་སྟེ་ གནོདཔ་བཀལ་ནི་གི་
ཉེན་ཁ་ཡོདཔ་ཨིན།

རྡོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག
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དངུལ་ཆས་ཚུ་གི་ཐོག་ལུ་བཙའ་གཡའ་ཆགས་མི་རིགས་སྨན་བཅོས་འབད་
ཐངས་།
དངུལ་འདི་ རྒྱུ་ལྕགས་ལེགས་ཤོམ་བཟང་པོ་ཅིག་ཨིན། རྒྱུ་འདི་གསེར་དང་། ཀྲིན། ཟངས།

ཏུང་ཚུ་དང་ རང་བཞིན་གྱིས་འདྲེས་ཏེ་འགྱོ་བཏུབ་མི་ཅིག་ཨིན། ཨོཀ་ཟི་གྲི་ཟིང་དང་ རྫས་

འགྱུར་ཚུ་མེད་པ་ རྒྱུ་འདི་དག་གཙང་ འབད་བའི་སྐབས་ འགྱུར་བ་མེད་པར་ དེ་སྲིད་དུ་

གནས་ཚུགསཔ་ཨིན། གང་ལྟར་ཡང་ དངུལ་འདི་ཁྱད་པར་དུ་སཱལ་ཕིཊ་ ར་གྲི་ཀཱལ་ལུ་
གདོང་ལེན་ འབད་ཚུགས་པའི་རྒྱུ་ལྕགས་ཅིག་ཨིན། སཱལ་ཕར་ལུ་སྟོན་པ་དང་། ལྷག་པར་

དུ་ཧའི་གྲོ་ཇན་ སཱལ་ཕིཊ་དང་ སུལ་ཕར་ཌ་ཡི་ཨོ་ཟེཊ་གིས་འབད་ སཱལ་ཕིཊ་ཀྱི་དུག་ཆུ་ལུ་

འགྱུར་འགྱོ་ནི་དང་། དངུལ་ཆས་ཚུ་གི་ཐོག་ཁ་ལུ་ གཡའ་ཆགས་མི་འདི་ཡང་གསལ་ཏོག་
ཏོ་སྟོནམ་ཨིན།

དངུལ་ཆས་ཀྱི་ཐོག་ལུ་ གཡའ་ག་དེ་སྦེ་ཆགས་ཏེ་འབད་རུང་ ཆ་མཉམ་འགྱུར་བ་མེད་པར་
སྡོད་ནི་དང་།

དངུལ་ཆས་ལྷག་ལུས་གཞན་ཚུ་ལུ་

ནད་འབུཔ་རྐྱབ་སྟེ་

གཞན་ལུ་ཡང་

ཁྱབ་སྤེལ་མི་འགྱོཝ་ཨིན། བཙའ་གཡའ་རིམ་པ་གིས་ རྒྱུ་ལྕགས་རྩ་ལས་མེདཔ་ མ་གཏང་
བར་བདག་འཛིན་དང་ སྲུང་སྐྱོབ་ཡང་ རེས་ཅིག་སྐབས་འབདཝ་ཨིན། འདི་གིས་མ་ཚད་
བཙའ་སྔོན་བཟུམ་ཅིག་ཆགས་པ་ཅིན་

ཅ་དངོས་མཛེས་ཏོག་ཏོ་སྦེ་

ཡིད་ཁར་འོངམ་སྦེ་

མཐོངམ་ཨིན། དེ་གིས་སྦེ་ འདི་བཟུམ་དགོ་ནི་གི་རེ་འདོད་སྐྱེད་ནི་དང་། ཆེད་དུ་མངགས་ཏེ་
བཙའ་སྔོན་འདི་ སྲུང་སྐྱོབ་འབདཝ་ཨིན། དངུལ་ཆས་ལུ་ སྨན་བཅོས་འབད་བའི་གནད་

དོན་གཙོ་བོ་རང་ གཡའ་ཆགས་མི་ཚུ་ བསལ་ཏེ་རི་མོ་དང་ དངུལ་རང་བཞིན་གྱི་ མཛེས་

ཆ་ཞིབ་ཞིབ་ཚུ་ སྟོན་ནི་གི་དོན་ལུ་ རྐྱངམ་ཅིག་ཨིན། མཛེས་ཆ་གི་དོན་ལུ་ དང་པོ་དངུལ་
གྱི་རྒྱུ་ཆ་ག་ཨིནམ་ དེ་སྦེ་ལོག་སྟེ་རང་སྟོན་ནི་གི་ཐབས་ཤེས་དང་། དངུལ་དང་སླ་བསྲེ་ཡོད་

པའི་རྐྱེན་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ཆགས་པའི་གཡའ་ཚུ་བསལ་ནི་གི་ཐབས་ཤེས་ རྐྱངམ་ཅིག་འབདཝ་
ཨིན།

དངུལ་ཤན་དང་ ཡང་ན་གསེར་སྦྲོན་སྦྲོནམ་ཚུ་ཡང་ ཅ་དངོས་རང་བྱུང་ རྒྱུ་ལྕགས་གཅིག་

གིས་བཟོ་བཟོ་བའི་ཅ་ལ་བཟུམ་སྦེ་རང་ སྨན་བཅོས་ཚུ་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་རང་ འབད་དགོཔ་

རྒྱུ་ལྕགས་ལས་གྲུབ་པའི་ཅ་ཆས་ཚུ་ཉམས་བཅོས་འབད་ཐངས།
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ཨིན། འགྲེམས་སྟོན་གྱི་ཉམས་བཅོས་པ་ཚུ་གིས་ སྤྱིར་བཏང་ ཁོ་རང་ཚུ་ལུ་ཡོད་པའི་དངུལ་
དང་ གསེར་ལས་བཟོ་བཟོ་བའི་ཅ་དངོས་ཚུ་ ཀེལ་ཤམ་ཀཱར་བོན་ནཊེ་དང་ ཡང་ཅིན་ཌེ་ནེ་
ཆར་ གཉིས་གང་རུང་ ཆང་དང་ བསྲེ་སྟེ་གཙང་མ་བཟོཝ་ཨིན།

སཱལ་ཕར་ཡོད་པའི་ཅ་ལ་ཚུ་ དམིགས་བསལ་གྱིས་ཧའི་གྲོ་ཇན་ སཱལ་ཕིཊ་༼ཨེཆ་༢ཨེས༽

གཡའ་ཆགས་པའི་དངུལ། གཡའ་སྔོན་ཆགས་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན་གཅིག་འདི་བལ་དང་། བཟའ་

བཅའི་རིགས་སྒོང་དོ། སྒོག་བཙོང་། གྱིབ་ཐག། གྱིབ་ཀྱི་ལག་ཤུབས། ཚོན་རྩིས་ཚུ་ཨིན།
གཡའ་སྔོན་འདི་གཙོ་བོ་རང་ ཚྭ་རླུང་ཡོད་ས་ལུ་ མངམ་ཆགསཔ་ཨིན། གལ་སྲིད་ དངུལ་
ལུ་བཏང་བའི་རྩི་དང་

དངུལ་གྱི་མར་སྣུམ་ཚུ་ལག་ལེན་

འཐབ་པ་ཅིན་

ཀ་བལ་གྱི་སྦེ་

བཏང་དགོ། དེ་ཡང་ཀ་བལ་ ལེགས་ཤོམ་ གཙང་མ་གིས་བརྗེ་སོར་རྐྱབ་ཅི་རྐྱབ་ཅི་བཏང་
དགོ།

གཡའ་སྔོན་འདི་

གནམ་མེད་ས་མེད་སྲ་ཀྲག་དང་།

དེ་གིས་སྦེ་ཅ་དངོས་ལུ་རི་མོ་

ཡང་སྟོན་པའི་ཉེན་ཁ་ཡོདཔ་ཨིན། རྒྱན་ཆ་ཚུ་ཀ་བལ་བརྒྱ་དཔྱ་༡༠༠% ལེགས་ཤོམ་དང་

གསརཔ་གིས་ཕྱིས་བརྡར་རྐྱབ་དགོ། དུས་ནམ་རང་འབད་རུང་རྩི་མདངས་ཚུ་ག་དེ་ཉུང་ཉུང་
སྦེ་གཏང་དགོ། རྟའི་རྔ་མའི་བུ་རུཤ་འདི་ རྩི་མདངས་སྐམ་སྐམ་ཚུ་བསལ་ནི་དང་། རྒྱན་ཆའི་

ཐོག་ལུ་ ཡོད་པའི་རྩི་མདངས་ རག་རོག་ལུས་ལུསཔ་ཚུ་བསལ་དགོཔ་ཨིན། རློན་གཤེར་

ཚུ་ལས་ ཁྱོད་རང་གི་ལགཔ་སྲུང་སྐྱོབ་འབད་དགོ་པ་ཅིན་ བཀོག་གཏང་ཡོད་པའི་ ལག་
ཤུབས་བཙུགས་ཏེ་ དངུལ་ཆས་ལུ་རྩ་ལས་མ་གནོདཔ་སྦེ་ལཱ་འབད་དགོ།
ཅ་དངོས་ཀྱི་ཐོག་ལུ་ཡོད་པའི་

གཡའ་སྔོན་འདི་

མགྱོགས་པ་མགྱོགས་པ་ཚ་ངེར་བཏོན་

སྨན་རྫས་ནང་ སྦངས་ཏེ་ཡལ་བཅུག་དགོ། སྦངས་ནི་འདི་ ལྗིད་ཆེ་བའི་ཅ་དངོས་ཀྱི་རིགས་

ལུ་ གཙོ་བོ་ཅིག་ཨིན། གཡའ་གནགཔོ་འདིནི་ སྨན་རྫས་རློནམ་གིས་བསལ་མི་ཚུགསཔ་
མ་ཚད་

ཕྱིས་བརྡར་གྱིས་ཡང་བསལ་མི་ཚུགས།

སྨན་རྫས་སྦངས་མི་ཚུ་

ཧ་ཅང་ཕྱིས་

བརྡར་ཤུགས་མི་ཆེ་ནི་གི་དོན་ལུ་ གྱིབ་ཆས་ཀྱིས་ ཅ་དངོས་ཀྱི་ཐོག་ལས་ཕྱིས་བརྡར་གཏང་
དགོ། ཡང་ཅིན་ཀ་བལ་གསརཔ་ གཙང་ཏོག་ཏོ་གིས་ ཕྱིས་བརྡར་རྐྱབ་དགོ། གལ་སྲིད་ཅ་

དངོས་ ཆ་མཉམ་སྨན་རྫས་ཀྱི་ནང་ལུ་ ཡུན་རིངམོ་སྦེ་ སྦངས་ཏེ་བཞག་པ་ཅིན་ ཅ་དངོས་

ཀྱི་ཕྱི་ཁ་ལས་དོང་དང་ འབར་འབུར་ཐོནམ་ཨིན། གཡའ་སྔོན་འདི་སྨན་རྫས་ཀྱི་ནུས་པ་གིས་

རྡོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག
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གྱིབ་བཟུམ་ མཉེན་ཁུག་ཤིག་ཤི་སྦེ་ འཇམ་ནུར་ནུར་འགྱོཝ་ལས་ རླངསཔ་དང་ རློན་
གཤེར་གྱིས་ གཡའ་སྔོན་འཐོན་འགྱོཝ་ཨིན།

སྦངས་ཆུ་འདི་ ཚྭ་ཆུ་དང་གཞན་རྫས་ཚུ་ འདྲེས་མ་ལས་བཟོ་བཟོཝ་ཅིག་ཨིན། ཚྭ་ཆུ་འདི་

གིས་བཙའ་ཆགས་ནི་དང་ ལི་གི་རྒྱུ་མེདཔ་གཏངམ་ཨིན། དེ་གིས་མ་ཚད་ དྲིམ་མེད་པའི་
ལྕགས་དྭངས་བའི་གྲིའི་སོ་དང་། རང་བཞིན་གྱི་རྒྱུ་ཆ་ལས་བཟོ་བཟོ་བའི་ དཔེར་ན་ ཤིང་

དང་ གླང་ཆེན་མཆེཝ་ཚུ་ སྨན་རྫས་འདི་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་ད་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་མི་ཚུ་
ལུ་ ཉེན་ཁ་ཡོདཔ་ཨིན། སྨན་རྫས་འདི་ ལག་ལེན་འཐབ་པའི་སྐབས་ བཀོ་བཏུབ་པའི་

ལག་ཤུབས་བཙུགས་ནི་དང་། སྨན་རྫས་འདི་ཡོད་ས་ལུ་ རྒྱུ་རླུང་འཐོན་འགྱོ་སའི་སྒོ་ཅུང་ཚུ་
ཡོད་སར་ལཱ་འབད་དགོ།

དངུལ་ཆས་ཚུ་ ས་རྡུལ་དང་རག་རོག་ཚུ་ རྩ་ལས་མ་རེག་ས་ལུ་བཞག་དགོ། ཅ་དངོས་ཀྱི་
རིགས་ བཀྲམ་སྟེ་ཡོད་པའི་ས་གོ་ནང་ གཡའ་སྔོན་མི་ཆགས་ནི་གི་དོན་ལུ་ ཆུ་དང་རློན་
གཤེར་གྱི་རིགས་

མར་ཕབ་རྐྱབ་ནི་གི་དོན་ལུ་

ཌི་སི་ཀཊེ་

སི་ལི་ཀ་ཇེལ་ཟེར་མི་འདི་

བཞག་དགོཔ་ཨིན། དངུལ་ཆས་རེ་རེ་བཞིན་དུ་ པོ་ལི་ཐིན་གྱི་རྩམ་ཁུག་ནང་ བཅུག་སྟེ་
ཁ་སྒྲིང་སྒྲིང་བསྡམས་ཏེ་ མཛོད་ཁང་ནང་བཞག་རུང་ གཡའ་སྔོན་མི་ཆགས་ནི་ལུ་ ལེ་ཤ་
གིས་ཕན།

མཛོད་ཁང་ནང་ཡོད་པའི་

ཅ་དངོས་གཞན་ཚུ་ལས་བརྗེ་སོར་གྱི་གནོད་པ་མི་

འབྱུང་ནི་དང་། རློན་གཤེར་དང་ཅ་དངོས་ཚུ་རེ་རེ་བཞིན་ བསྡམས་ཏེ་བཞག་དགོ།

ཅ་དངོས་ཀྱི་ཐོག་ལུ་ ལགཔ་གིས་བྲིས་བཀོད་འབད་བའི་ རི་མོ་ཚུ་ ཅ་དངོས་དང་འབྲེལ་
བའི་ལོ་རྒྱུས་ ཁྱད་པར་ཅན་ཅིག་ཨིན། རི་མོ་ཚུ་བསལ་བཏང་པ་ཅིན་ དུས་ནམ་རང་འབད་
རུང་ བཙོང་མི་བཏུབ་ནི་དང་། ལྷག་པར་དུ་ཡང་ འདི་བཟུམ་གྱི་རི་མོའི་བྲིས་བཀོད་ཚུ་ ཅ་

དངོས་ཀྱི་ཐོག་ལུ་ སྤུས་ཚད་ལེགས་ཤོ མ་ཡོད་པ་ དཀོན་དྲགས་དང་། དེ་མ་ཚད་རི་མོ་བྲིས་
བཀོད་འབད་མི་ཡང་ མར་ཉམས་ཏེ་ ཆེནམོ་ཅིག་མེདཔ་ཨིན།

རྒྱུ་ལྕགས་ལས་གྲུབ་པའི་ཅ་ཆས་ཚུ་ཉམས་བཅོས་འབད་ཐངས།
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ལྕགས་ཀྱི་དངོས་ཆས་ཀྱི་ཐོག་ལུ་ཆགས་པའི་བཙའ་སེལ་སྨན་བཅོས།

ལྕགས་འདི་ཚ་དྲོད་ཆེ་བའི་ནང་རང་གཤིས་ གནས་མི་ཚུགསཔ་དང་ རློན་གཤེར་ནང་ལུ་ ན་

བཙའ་ ཆགས་ཆོག་ཆོ་ཅིག་གི་དངོས་པོ་ཅིག་ཨིན། འགྲེམས་སྟོན་ཁང་ཚུའི་ནང་ བཙའ་
སྲབ་འཕྲོས་འཕྲོས་ འགོ་དང་པ་ཆགས་མི་འདི་ རིམ་པ་བཞིན་དུ་ ཡར་འཕེལ་འགྱོ་སྟེ་ ཅ་

དངོས་མེདཔ་གཏངམ་ཨིན། སྙིགས་རོགས་ཅན་གྱི་ ལྕགས་ཀྱི་རིགས་ལས་བཟོ་བཟོ་བའི་

ཅ་དངོས་ཚུ་ དང་པོ་ལྕགས་རྒྱུ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་བའི་སྐབས་ སླ་བསྲེ་ཆེ་ཆུང་ཅི་ཡོད་དང་ ཨེ་
ལེཀ་ཏྲོ་ལེཊ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཅ་དངོས་ཉམས་ཆག་ མགྱོགས་ལྷོད་འགྱོཝ་ཨིན། ལྷག་པར་
དུ་ ལྕགས་ཀྱི་ཅ་དངོས་ཚུ་ ཚྭ་ལས་རློན་གཤེར་ཡོད་པ་ཅིན་ མགྱོགས་པ་བཙའ་ཆགས་ཏེ་
ཉམས་འགྱོཝ་ཨིན།
ལྕགས་ཚུ་

སྨན་རྫས་ལུ་བརྟེན་ཏེ་

སྨན་བཅོས་འབད་ཐངས་

ཁག་གཉིས་ཡོད།

༡༽

འགྲེམས་སྟོན་ཁང་ནང་ཡོད་པའི་ལྕགས་ཀྱི་ ཅ་དངོས་ཚུ་བཙའ་སྲབ་འཕྲོས་འཕྲོས་ཆགས་ཏེ་
ཡོད་པའི་རིགས་དང་།

༢༽

ས་འོག་ལས་ཐོན་ཡོད་པའི་ལྕགས་དངོས་ཀྱི་ཐོག་ལུ་བཙའ་

སྲབ་འཕྲོས་འཕྲོས་ཡོད་མི་གི་རིགས་ནི་

བཙའ་ཧེང་བཀལ་མི་རྐྱབ་ནི་གི་དོན་ལུ་

ཡོད་མི་ཚུ་ཕྱིར་བསལ་རྐྱབ་སྟེ་བཞག་ཚུགསཔ་ཨིན།

ཨིན་རུང་ ས་འོག་ལས་

བཙའ་

ལྕགས་

དངོས་ཀྱི་ཐོག་ལུ་ ཆགས་པའི་བཙའ་འདི་ནི་ ཚྭ་ཆུའི་རིགས་རྩ་མེད་བཟོ་སྟེ་ ཅ་དངོས་སྒྲིང་
སྒྲིང་ གནས་ཐབས་ལུ་ ཐབས་ཤེས་བཏོན་དགོཔ་ཨིན།
བཙའ་འདི་དགྲ་བྱང་ཕྱད་ངོ་མ་ཅིག་ཨིན།

ལྷག་པར་དུ་

ཚྭ་ཆུ་ཡོད་མི་གི་རིགས་ཚུ་ཨིན།

གལ་སྲིད་བརྟག་དཔྱད་ ལེགས་ཤོ མ་སྦེ་ མ་འབད་བ་ཅིན་ ཚྭ་ཆུའི་རྔུལ་གྱི་དོང་བཏོན་ཏེ་
མཐའ་མཇུག་ལུ་ ལྕགས་ཀྱི་ཅ་དངོས་མེདཔ་གཏངམ་ཨིན། སྨན་བཅོས་འབད་དྲགས་རུང་

དགྲ་བྱང་ཕྱད་གཉིས་པ་འདི་ཨིན། མ་དཀྲོགས་པ་དེ་སྦེ་རང་ ཙང་ཙ་བཞག་ནི་དང་ དཀྲོགས་
རུང་ཕྱི་ཁ་ལས་ ཡོད་པའི་བཙའ་སྲབ་ཤོག ་ཤོ་ཚུ་བསལ་གཏང་དགོ།

སྔོན་དང་ཕུའི་ཅ་རྙིང་ཚུ་ང་བཅས་ལུ་ རྩིས་སྤྲོད་བྱུང་མི་ཚུ་ལུ་ བལྟ་བ་ཅིན་ ཅ་རྙིང་ཚུ་ ལྷམ་
པ་མ་འདྲཝ་

སྣ་ཚོགས་ཀྱི་དོན་ལུ་བཟོ་བཟོཝ་ཨིན་མས།

ཅ་རྙིང་འདི་ཚུ་ལུ་

སློབ་སྦྱོང་

རྡོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག
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འབད་མི་འདི་གིས་ ང་བཅས་ལུ་ ཡིད་ཁར་འོང་བའི་རྒྱན་ཆའི་སྐོར་རྐྱངམ་ཅིག་ཤེས་ནི་ཨིན་
པས། རིས་མོ་བྲིས་བཀོད་ཀྱི་སྐོར་དང་། སྔོན་གྱི་འབྱུང་རབས། དེ་གིས་མ་ཚད་པ་རྒྱུ་ཆ་གི་ངོ་

རྟགས་དང་མཚན་མའི་སྐོར་ཚུ་དང་། ལོ་རྒྱུས། ཐ་ན་སྤྱི་ཚོགས་ནང་ མི་སྡེའི་དཔལ་འབྱོར་
གྱི་གནས་སྟངས་ཡན་ཆད་སྟོནམ་ཨིན།
རྒྱུ་ལྕགས་ཀྱི་ཅ་དངོས་མང་ཆེ་བ་རྒྱུ་ཆ་

གཅིག་ལས་ལྷག་

མ་འདྲ་བ་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་བཟོ་

སྐྲུན་འབད་བ་ཅིན་ རྒྱུ་ཆ་སྤུངས་ཚོགས་ལས་བཟོ་སྐྲུན་འབད་བའི་ནང་ སྙིགས་རོགས་ཀྱི་
ཆ་ཤས་རེ་ཡོདཔ་ཨིན། དཔེར་ན་ ཨཱར་སཱ་ནིཀ། ཨནྚི་མོ་ནི། ཞ་ཉེ། ལྕགས། ནི་ཀེལ།
སཱལ་ཕུར། ཕོ་ས་ཕོ་རཱུ་རལ་སོགས་པ་གིས་ བླུགས་ངོ་བདེ་ཐབས་ལུ་དམིགས་ཏེ་ རྒྱུ་ཆ་སོ་
སོ་གིས་ ཅ་དངོས་ཚུ་བཟོ་སྐྲུན་འབདཝ་ཨིན་མས།

ལྕགས་རིགས་ཚུ་ རློན་གཤེར་ཡོདཔ་ཅིན་ རླངསམ་གིས་སྦེ་བཙའ་ཆགས་ཏེ་གནོད་སྐྱོན་

ཤོརཝ་ཨིན། རླངས་པ་དང་ རློན་གཤེར་མེད་པ་ཅིན་ ཧ་ལམ་ཅིག་གནས་ཚུགསཔ་ཨིན།
ལྕགས་ལས་བཟོ་བཟོ་བའི་ཅ་དངོས་ཚུ་ སྨན་རྫས་མེད་པ་ ལག་ལེན་གྱི་ཐོག་ལས་ སྨན་

བཅོས་འབད་ནི་དང་ སྨན་རྫས་ཨཱལྐ་ལི་ དག་གཙང་གི་ཐོག་ལས་ བཙའ་ཚྭ་ཚུ་བསལ་
གཏངམ་ཨིན། བཙའ་ཆགས་མཁན་གྱི་རྒྱུཆ་ཚུ་ ལྕགས་དང་རྒྱུ་ཆ་གཞན་འདྲེས་ཏེ་ཡོད་པ་

ཅིན་ རང་བཞིན་གྱིས་ ལྕགས་ལས་གྲུབ་པའི་ཅ་དངོས་ཚུ་ ལྕགས་ངོ་མ་ལས་ བཟོ་བཟོ་
བའི་ཅ་དངོས་བཟུམ་ མགྱོགས་པ་རང་བཙའ་མི་ཆགས་པ་ཨིན། འདྲེས་ལྕགས་ཚུ་ བཙའ་
ཆགས་ནི་གི་ཚད་གཞི་ལས་ མར་ཕབ་འགྱོཝ་ཨིན།

ལྕགས་ཀྱི་རྒྱུ་རྫས་འདི་རྒྱུ་ལྕགས་ངོ་མ་སྦེ་འགྱུར་བ་ལུ་ ཧེ་མ་རང་ལཱ་འབད་དགོཔ་ལེ་ཤ་ཡོད།
ལྕགས་ཀྱི་རྒྱུ་རྫས་འདི་ རྒྱུ་རྫས་གཞན་དང་ འདྲེས་ཚུགས་ནི་གི་ནུས་པ་ཡོདཔ་ཨིན། དེ་
ཡང་རྒྱུ་དབྱིབས་ལྷམ་པ་མ་འདྲཝ་སྣ་ཚོགས་འགྱོ་ནི་ཡོད།

ཨིན་རུང་ཡང་གཙོ་བོ་རང་

ལྕགས་རང་མ་དང་། བླུག་ལྕགས། སིཊིལ་གྱི་ལྕགས་དྭངས་མ་བཅས་ཁག་གསུམ་ཡོད།
ལྕགས་ལུ་ཆུ་དང་

རླངས་པ་ཕོག་དུས་

བཙའ་རྐྱབ་ཨིན།

ཚྭ་ཆུ་རིགས་ཡོད་པ་ཅིན་

མགྱོགས་པ་རང་བཙའ་ཆགསཔ་ཨིན། ས་དོང་ནང་སྦ་བཞག་པའི་ལྕགས་རིགས་ བཙའ་ཆ་

རྒྱུ་ལྕགས་ལས་གྲུབ་པའི་ཅ་ཆས་ཚུ་ཉམས་བཅོས་འབད་ཐངས།
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ཤས་སྦེ་ བརྗེ་སོར་ རྐྱབ་ཅི་རྐྱབ་ཅི་རང་རྐྱབ་ནི་དང་། ཡང་ཅིན་ལྕགས་ཀྱི་དངོས་ཡོངས་
རྫོགས་བཙའ་རྐྱབ་སྟེ་

ཅ་དངོས་ངོ་མའི་བཟོ་དབྱིབས་ཉམས་འགྱོཝ་ཨིན།

ཉམས་བཅོས་

མཁན་གྱི་ ལཱ་འགན་འདི་ཅ་དངོས་མར་ཧེང་བཀལ་ཉམས་མི་འགྱོ་ནི་དང་ ཅ་དངོས་ཀྱི་ཚེ་
ཚད་རིངམོ་སྦེ་གཏང་ནི་གི་ཐབས་ཤེས་ རྐྱངམ་ཅིག་འབད་ནི་འདི་ཨིན། དེ་གིས་མ་ཚད་ ཅ་

དངོས་ཚུ་གི་བཟོ་དབྱིབས་ ངོ་མ་ག་ཨིན་མི་འདི་ གུ་བཞག་ནི་ལུ་ཨིན། ཉམས་བཅོས་ཀྱི་ལཱ་
འབད་བའི་སྐབས་ སྤར་བཏབ་བཞག་ནི་འདི་ ཕན་ཐོགས་ཆེ་ཤོས་ཅིག་ཨིན། སྤར་འདི་

ཡང་ལས་ཡང་དུ་ གཡོག་བཀོལ་བཏུབ་ཨིན། བཙའ་མ་བརྐྱབས་མི་གི་ཅ་དངོས་ཚུ་ མདོག་

ནགཔོ་སྦེ་ཡོདཔ་ཨིན། མཛེས་རྒྱན་གྱི་དོན་ལུ་ རྒྱུ་ལྕགས་ལྗིད་ཚད་སྦོམ་སྦེ་བཟོས་ཏེ་ཡོདཔ་

ཨིན། དཔེར་ན་ལྕགས་ཀྱི་ཐོག་ཁ་ལུ་ དངུལ་ཤན་བརྐྱབས་ཡོད་མི་ཚུ་ཡང་ མདོག་གནགཔོ་
འཚམས་ཅིག་མཐོངམ་ཨིན།

ལྕགས་ཀྱི་ཅ་དངོས་ཀྱི་དོན་ལུ་ཕྱི་ཁ་ལས་རྩི་ཤུབས་གཏང་ཚུལ།
ལྕགས་ཀྱི་ཅ་དངོས་ཀྱི་ཕྱི་ཁ་ལས་

ཉམས་སྲུང་གི་དོན་ལུ་སྤྱ་ཚིལ་དང་།

འོད་སྣུམ་ལ་སོགས་པ་སྣ་ཚོགས་ཅིག་ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན།

སྣུམ་ཞག་ཅན།

ཨིན་རུང་རྩི་ཤུབས་འདི་ཚུ་

ཚད་ཅིག་ལས་བརྒལ་མེདཔ་ཨིན། རྩི་ཤུབས་ཚུ་ མུ་མཐུད་འཁོད་སྙོམས་ཏོག་ཏོ་དང་ བར་
མཐུད་ཆད་པ་སོགས་རྩ་ལས་མེདཔ་ཕན་ངེས་ཅན་གཏང་དགོཔ་འདི་ཁག་ཆེ།
དམིགས་དོན་ལྟར་གཏང་ཚུགས་པ་གནམ་མེད་ས་མེད་ལཱ་ཁག་ཅིག་ཨིན།

རང་གི་

ཀྲིན་དང་ གསེར། གསེར་བསྲེ་ལྷད་ཅན་ཚུ་སྨན་བཅོས་འབད་ཐངས་།
ཀྲིན་ཉམས་བཅོས་འབད་ཐངས་ཀྱི་སྐོར་ལས་
ཨིན།

ཡིག་ཆ་ཟེར་

ཁ་གསལ་ག་ཅི་ཡང་མེདཔ་

མ་གཞི་ཀྲིན་འདི་ བཙའ་མེད་པ་འོད་ལྷང་ལྷང་སྦེ་ ཡུན་རིངམོ་སྡོད་མི་ཅིག་ཨིན།

ཨིན་རུང་ ས་འོག་ལུ་ ཡུན་རིང་སྦེ་ སྦ་སྟེ་ལུས་པ་ཅིན་ དང་པ་མདོག་སྐྱ་ཐལ་ཅན་དང་།
དེ་ལས་མཇུག་ལུ་དཀརཔོ།

ཕྱི་ཁ་ལས་ཀྱི་རིམ་པ་ཚུ་

ནིཀ་གི་གནས་སྟངས་ལུ་ གནས་འགྱུར་ཏེ་འགྱོཝ་ཨིན།

སཱ་ཊ་ནི་ཟའུས་ཨ་ཟེཊ་ལས་སཱ་ཊ་

ཟངས་སམ་ དངུལ་དང་སླ་བསྲེ་ཅན་གྱི་ཅ་དངོས་ཚུ་ བཙའ་འཇམ་ཏོག་ཏོ་བཤེདཔ་ཨིན།
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དངུལ་ལས་ཐོན་པའི་གཡའ་ཚུ་ ཨ་མོ་ནི་ཡ་གི་ ཐབས་ཤེས་ཀྱི་ཐོག་ལས་བསལ་ཚུགསཔ་
ཨིན། རོ་ཆེ་ལེའམ་ཡང་ན་ ཨཱལྐ་ལཻན་ ལེ་སེརོམ་གིས་ཡང་ བསལ་ཚུགསཔ་ཨིན། གང་
ལྟར་ཡང་གསེར་དྭངས་མ་དང་ སྤུས་ཚད་ལེགས་ཤོམ་ཚུ་ ཉམས་བཅོས་ཀྱི་ལཱ་ ག་ཅི་ཡང་
འབད་མ་དགོཔ་ཨིན། གསེར་ཟེར་མི་འདི་རྒྱུ་ལྕགས་ནང་གི་དྭངས་མ་ཅིག་ཨིན་པ་ལུ་བརྟེན་
གཡའ་ཆགས་ནི་ཉུང་སུ་ལས་མེདཔ་ཨིན། རྒྱུ་མཚན་འདི་ལུ་ རིན་ཆེན་གསེར་ཟེར་མི་འདི་
རིན་ཐང་ཅན་གྱི་དངོས་པོ་ཅིག་ལུ་ཆ་བཞགཔ་ཨིན་ནོ།།

།།

ཞིབ་འཚོལ་མཁས་པ་ཚུ་གི་ངོ་སྤྲོད།
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༡ སློབ་དཔོན་ཀུན་བཟང་བསྟན་རྒྱས།
སློབ་དཔོན་མཆོག་ སྲོལ་འཛིན་ལས་ཁུངས་ཅ་རྙིང་འཛིན་སྐྱོང་སྡེ་ཚན་ནང་ལུ་ཕྱག་ལཱ་གནང་
མི་ བགྲེསཔ་ཅིག་ཨིནམ་མ་ཚད་ ཞིབ་འཚོལ་གྱི་ལཱ་ལུ་མཁས་མཆོག་ཅིག་ཡང་ཨིན།

༢ སློབ་ལུང་བསྟན་རྒྱ་མཚོ།
སློབ་དཔོན་མཆོག་སེམས་རྟོགས་ཁ་ནང་པའི་རིག་གཞུང་སློབ་གྲྭའི་དབུ་འཛིན་ཨིན། སློབ་
དཔོན་གྱིས་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལས་ ནང་པའི་ནང་དོན་རིག་པ་ནང་ལུ་ གཙུག་ལག་

མཐོ་རིམ་གྱི་ཤེས་ཡོན་མཐར་འཁྱོལ་ཡོདཔ་བཞིན་དུ་ སྂསྐྲཏའི་ནང་ལུ་ གཙུག་ལག་ཤེས་
ཡོན་སྦྱང་ཡོདཔ་ཨིན། ཁོ་གིས་ཨིན་སྐད་དང་རྫོང་ཁ་གཉིས་ཆ་རའི་ཐོག་ལུ་ ཀི་དེབ་ཤམ་
རབས་ཅིག་གསར་བརྩོམས་འབད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན།

༣ དགེ་བཤེས་བསྟན་འཛིན་དབང་ཕྱུག
དགེ་བཤེས་ཀྱིས་རྒྱ་གར་མའི་སོར་ནང་པའི་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭ་ནང་ལས་ གཙུག་ལག་མཐོ་

རིམ་གོང་མའི་ཤེས་ཡོན་མཐར་འཁྱོལ་ཡོདཔ་བཞིན་དུ་ ད་རེས་ནངས་པ་རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་
ལྷན་ཚོགས་ལུ་ རྫོང་ཁའི་ཞུན་དག་པ་སྦེ་ཕྱག་ལཱ་གནངམ་ཨིན།

༤ སློབ་དཔོན་རྡོ་རྗེ་རྣམ་རྒྱལ།
སློབ་དཔོན་མཆོག་ ཀྲོང་གསར་རྒྱལ་བརྒྱུད་འགྲེམས་སྟོན་ཁང་ནང་ལུ་ འགྲེམས་སྟོན་འགོ་
དཔོན་གྱི་ཕྱག་ལཱ་གནངམ་ཨིན། ཁོ་གིས་རྒྱ་གར་དིལ་ལི་འབྱུང་རབས་དང་ཉམས་སྲུང་
འགྲེམས་སྟོན་རིག་པ་ནང་ལུ་ གཙུག་ལག་མཐོ་རིམ་གོང་མའི་ཤེས་ཡོན་མཐར་འཁྱོལ་
ཡོདཔ་བཞིན་དུ་ འགྲེམས་སྟོན་དང་འབྲེལ་བའི་སྔོན་རབས་ཀྱི་དོན་ཚན་ཐོག་ལུ་ཞིབ་
འཚོལ་གནང་ཡོདཔ་ཨིན།
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༥ དྲགོས་ཚེ་དབང་རྒྱལ་པོ།

ཞིབ་འཚོལ་མཁས་པ་ཚུ་གི་ངོ་སྤྲོད།

དྲགོས་མཆོག་སྲོལ་འཛིན་ལས་ཁུངས་ནང་ལུ་ ཅ་རྙིང་གཙོ་འཛིན་སྦེ་ཕྱག་ལཱ་གནངམ་ཨིན།
དྲགོས་མཆོག་གིས་ལྡེབ་རིས་བདག་གཉེར་གྱི་སྐོར་ལས་ཞིབ་འཚོལ་འབད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན།

༦ ཀྲེ་ཨེས་པའུ་ཌལ།
ཁོ་གིས་ རྒྱ་གར་བྱང་ཤར་མངའ་སྡེ་ཤི་ལོང་ལས་ གཙུག་ལག་ཤེས་ཡོན་མཐར་འཁྱོལ་ཏེ་

གཞུང་གཡོག་ནང་ ལོ་ངོ་མང་རབས་ཅིག་ཕྱག་ཞུ་བའི་ཤུལ་ལུ་ དམངས་གཙོའི་གཞུང་གི་

ཤེས་རིག་བློན་པོའི་ཕྱག་འགན་མཛད་ཡོདཔ་ཨིན། བློན་པོ་གིས་ལམ་སྲོལ་དང་འབྲེལ་བའི་
ཀི་དེབ་ཡང་ལེ་ཤ་བརྩམས་བསྒྲིགས་འབད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན།

༧ མཁས་དབང་རྒྱ་གར་རྡོ་རྗེ།
མཁས་དབང་མཆོག་གིས་ ཨིང་ལེནཌ་དང་ ཨཱས་ཊི་ལི་ཡའི་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ གཙུག་ལག་
སློབ་སྡེ་ནང་ལས་ མཁས་དབང་གི་ཤེས་ཡོན་མཐར་འཁྱོལ་ཡོདཔ་ཨིན། མཁས་དབང་
མཆོག་གིས་ ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག་ནང་ལུ་ དུས་ཡུན་རིངམོ་སྦེ་ཕྱག་ཞུ་བའི་ཤེལ་ལུ་

དམངས་གཙོའི་གཞུང་གི་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེའི་འཐུས་མི་སྦེ་ཡང་ཕྱག་ཞུ་ཡོདཔ་མ་ཚད་
རྒྱལ་ཁབ་དང་ལམ་སྲོལ་ལུ་ཕན་པའི་ཀི་དེབ་མང་རབས་ཅིག་བརྩམས་བསྒྲིགས་གནང་
ཡོདཔ་ཨིན།

༨ མཁས་དབང་བཙན་སྐྱོང་ཚེ་རིང་།
མཁས་དབང་མཆོག་རྒྱ་གར་མ་གྷ་ད་གཙུག་ལག་སློབ་སྡེ་ནང་ལས་ མཁས་དབང་གི་ཤེས་

ཡོན་བཞེས་ཡོདཔ་མ་ཚད་ སྤ་རོ་རྒྱལ་ཡོངས་འགྲེམས་སྟོན་ཁང་ལ་སོགས་པའི་ གཞུང་གི་
ལྷན་ཁག་དང་ལས་སྡེ་མང་རབས་ཅིག་གི་ནང་ལུ་ གཞུང་གི་ཞབས་ཏོག་ཞུ་ཡོདཔ་ཨིན།

མཁས་དབང་མཆོག་གིས་ རྒྱལ་ཁབ་དང་ལམ་སྲོལ་ལུ་ཕན་པའི་ཀི་དེབ་ལེ་ཤ་ཅིག་རང་
བརྩམས་བསྒྲིགས་མཛད་ཡོདཔ་ཨིན།

ཞིབ་འཚོལ་མཁས་པ་ཚུ་གི་ངོ་སྤྲོད།

༩ རྡོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག
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ཁོ་གིས་སྲོལ་འཛིན་ལས་ཁུངས་ནང་ལུ་མཉམ་འབྲེལ་མདོ་ཆེན་གྱི་ཕྱག་ལཱ་གནངམ་ཨིན།

མདོ་ཆེན་མཆོག་གིས་ ཕཱརནས་དང་ རྒྱ་གར་མངའ་སྡེ་ལག་ནའུ་ལས་ ཅ་རྙིང་ཉམས་སྲུང་
དང་བརྟག་དཔྱད་ནང་ལུ་ གཙུག་ལག་འོག་མའི་ཤེས་ཚད་མཐར་འཁྱོལ་མི་ འབྲུག་མི་དང་
པ་ཨིནམ་བཞིན་དུ་ དངོས་ཅན་དང་དངོས་མདེ་ལམ་སྲོལ་ཉམས་སྲུང་གི་དོན་ཚན་ཐོག་ལུ་
ཞིབ་འཚོལ་འབད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན།

