
༄༅། །དཔེ་དེབ་འདི་བོད་ཀྱི་རྩ་དོན་ཆེད་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་གནང་མཁན་གཞིས་བྱེས་བོད་

མི་དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་རྣམས་ཀྱི་མཛད་རྗེས་ལ་རྗེས་དྲན་སླད་ཕུལ་བ་ཡིན། 

ལྕགས་ཡོས་བཙན་རྒོལ་མེ་ལྕེ།

རབ་གནས་ལྕགས་ཡོས་ལོར་བོད་གཞིས་ལུས་མི་དམངས་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་གི་བཙན་དབང་ལ་

རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་ཀྱིས་ངོ་རྒོལ་བྱས་པའི་ཟིན་ཐོ།

མདོ་སྨད་བཙན་རྒོལ་བདེན་རྒྱབ་མནའ་འབྲེལ་རྩོམ་སྒྲིག་ཚོགས་ཆུང་ནས།





ལྕགས་ཡོས་བཙན་རྒོལ་མེ་ལྕེ། 

    (III)    

གླེང་བརྗོད།

༄༅། །ཕྱི་ལ་ོ༡༩༤༩ ལའོ་ིཟླ་༡༠ ཚེས་༡ ཉིན་རྒྱ་ནག་དམར་ཤགོ་ཚོགས་པས་ཀྲུང་ཧྭ་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་

རྒྱལ་ཁབ་ཟེར་བ་བཙུགས་ཤིང་། ལོ་དེའི་ཟླ་བ་༡༢ པའི་ནང་མའ་ོཙེ་ཏུང་གིས་ཨུ་རུ་སུར་རྒྱལ་དོན་

འཚམས་འདྲིར་བསྐྱོད་མུ་ནས་རྒྱ་ནག་དབུས་གཞུང་ལ་བོད་དུ་དཔུང་འཇུག་སྔ་ཙམ་བྱེད་དགོས་སྐོར་

གྱི་མཛུབ་སྟོན་གནང་བ་དང་། ཕྱི་ལོ་༡༩༥༠ ཟླ་༡༠ ནང་ཆབ་མདོར་བོད་གཞུང་གི་གཙོ་ཤ གས་དམག་

དཔུང་ཕམ་ཉེས་སུ་བཏང་རྗེས། ཕྱི་ལོ་༡༩༥༡ ལོའ་ིཟླ་༥ ཚེས་༢༣ ཉིན་པེ་ཅིང་དུ་བོད་ཞི་བའི་བཅིངས་

འགྲོལ་འབྱུང་ཐབས་ཀྱི་གྲོས་མཐུན་དོན་ཚན་བཅུ་བདུན་ཟེར་བ་བཞག་སྟེ། ཕྱི་ལོ་༡༩༥༩ ལོར་བོད་ས་

ཡངོས་རྫགོས་རྒྱ་ནག་གི་དབང་སྒྱུར་འགོ་ཚུད་པ་དང་། དེའི་རྗེས་ཀྱི་དྲག་ཆར་རླུང་འཚུབ་ལྟ་བུའི་ཆབ་

སྲིད་ལས་འགུལ་སྣ་ཚོགས་ཁྲདོ། བདོ་ས་སྟདོ་སྨད་གང་སའི་དགནོ་པ་དྲུག་སྟངོ་ལྷག་གཏརོ་བཅམོ་དང་

། བླ་སྤྲུལ་དགེ་བཤེས་དང་། གྲྭ་བཙུན། དཔནོ་པ།ོ མི་དམངས་དཀྱུས་མ་བསྡམོས་འབུམ་བཅུ་གཉིས་ཙམ་

དུས་མིན་རྐྱེན་འདས་སུ་གྱུར་ཡདོ་པ་དང་། དེ་བཞིན་བདོ་ཀྱི་རང་བྱུང་ཁརོ་ཡུག་ལ་འཕྲགོ་བཅམོ་རང་

བཞིན་གྱི་གཏརོ་བརླག་དང་། ཆསོ་དང་རིག་གཞུང་རྩ་མེད་བཟ་ོབ། འཚོ་གནས་ཁརོ་ཡུག་བཙན་བསྒྱུར་

སགོས་ཀྱི་ཡ་ང་བའི་གནས་སྟངས་འགོ བདོ་མི་རྣམས་ཀྱིས་མི་ཐགོ་རིམ་བརྒྱུད་དུ་ང་ོརྒལོ་གདངོ་ལེན་

གྱི་ལས་འགུལ་གང་ནས་སུས་བརྩམས་ལ་འབུར་འཇོམས་དྲག་གནོན་བྱེད་རྐྱང་དང་། རེ་འདུན་རིམ་

ཞུས་ལ་བདག་སྤྲོད་ལས་ལྡོག་པའི་བསྙད་འདོགས་སྣ་ཚོགས་བྱས་དང་བྱེད་བཞིན་ཡོད། 

 རྒྱ་ནག་དབང་འཛིན་པའི་གནམ་འགོ་ནས་བོད་ལ་རེ་བའི་འདོ་ཐིག་ལྷང་ཙམ་མངོན་པ་ནི། 

ཧུའུ་ཡ་ོཔང་གིས་བདོ་ལ་ཉིན་བརྒྱད་རིང་གི་རྟགོ་ཞིབ་ལྟ་སྐརོ་བྱས་པའི་མཇུག་ཐགོ་སྟེ། ཕྱི་ལ་ོ༡༩༨༠ ཟླ་ 

༥ ཚེས་ ༢༩ ཉིན་བདོ་རང་སྐྱངོ་ལྗངོས་ཀྱི་ལས་བྱེད་ཚོགས་ཆེན་ཐགོ བདོ་དུ་ཁྲལ་རིགས་ཆག་ཡང་དང་

། ཕྱི་ཕྱོགས་སུ་སྒོ་མོ་དབྱེ་བ། རྒྱ་རིགས་ལས་བྱེད་ཕྱིར་འཐེན་སོགས་དོན་གནད་དྲུག་གི་བསྒྱུར་བཅོས་



    (IV)    

ལྕགས་ཡོས་བཙན་རྒོལ་མེ་ལྕེ།  གླེང་བརྗོད།

སྙན་སྒྲནོ་ཟེར་བ་སྤེལ་ནས། བདོ་མི་རང་ཉིད་ཀྱིས་རང་ཉིད་བདག་སྐྱངོ་བྱེད་དུ་འཇུག་དགསོ་པའི་སྐརོ་

ཆེད་གླེང་གནང་བ་དེ་ཡིན། ལོ་དེ་གའི་ནང་། བོད་ཀྱི་ལས་དོན་བཞུགས་མོལ་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་དང་

པ་ོབསྡུས་ཏེ། བདོ་མི་རིགས་རིག་གཞུང་དང་བཅས་པ་སྲུང་སྐྱབོ་དར་སྤེལ་གྱི་ཁརོ་ཡུག་མཁ་ོསྤྲདོ་བྱེད་

སྟངས་ནས། ལ་ོརྒྱུས་དང་། རྩམོ་རིག  ཟླསོ་གར། གས་ོརིག་སགོས་རིག་གནས་དར་སྤེལ་ཐད་རྒྱབ་སྐྱརོ་

གྱི་གཏན་འབེབས་འཆར་འགོད་གནང་བ་དེ་ལྟར་ནའང་། ཧུའུ་ཡའ་ོཔང་འདས་གྲོངས་ཕྱིན་པའི་རྗེས་

སུ་རེ་བ་དེ་ཡང་རིམ་ཡལ་དུ་ཕྱིན། 

 སྐབས་དེ་དག་ཏུ་བོད་ལ་དབུགས་ངལ་གསོ་བའི་གནས་སྟངས་ཅུང་ཟད་འབྱུང་བའི་རྟགས་

མཚན་གཞན་ཞིག་ནི། མི་ལ་ོབཅུ་བཞིའི་རིང་གི་བཙོན་འཇུག་བཀག་བསྐྱིལ་འགོ་ནས་གླདོ་གྲོལ་ཐབོ་

པའི་༸ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་པ་ཆེན་པོ་མཆོག་རྙི་ལས་ཐར་པའི་སེང་གེ་བཞིན་སྐུ་ངོ་

མ་བདོ་ས་སྟདོ་སྨད་ཀྱི་ཡུལ་ལུང་ཁག་ཏུ་ཆེད་ཕེབས་ཀྱིས། རྒྱ་ནག་གི་ཁྲིམས་སྒྲིག་ཁག་ཏུ་འགན་ལེན་

བྱས་པའི་མི་རིགས་ཀྱི་ཐབོ་ཐང་ཁག་དནོ་འཁྱལོ་ཡངོ་ཐབས་དང་། སྟངོས་ལ་ཉེ་བའི་བདོ་ཀྱི་ཆསོ་རིག་

སླར་གསོའ་ིཐད་སྐུ་ངལ་ལྷུར་བཞེས་མཛད་ཅིང་། ཕྱི་ལོ་༡༩༨༧ ལོར་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་མི་དམངས་

འཐུས་མི་ཚོགས་ཆེན་སྟེང་༼བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་སུ་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་སློབ་སྦྱོང་དང་། བཀོལ་སྤྱོད། 

གོང་འཕེལ་གཏོང་རྒྱུའི་སྐོར་གྱི་གཏན་འབེབས་འགའ་ཞིག་༽ཅེས་པའི་ཁྲིམས་གཞི་གཏན་འབེབས་

བྱེད་ཐུབ་པ་མ་ཟད། བོད་ཁུལ་གཞན་དུའང་སྔ་རྗེས་སུ་རང་སྐྱོང་སྲོལ་ཡིག་དང་། བོད་སྐད་ཡིག་ལས་

དནོ་སྲལོ་ཡིག་སགོས་བཟསོ་ཏེ། གནས་སྐབས་ཤིག་རིང་བདོ་མི་ཚོར་རང་གི་སྐད་ཡིག་སླབོ་སྦྱངོ་དང་

བེད་སྤྱོད། དེ་བཞིན་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་སྲུང་སྐྱོབ་དང་ཡར་རྒྱས་གཏོང་བའི་གོ་སྐབས་ཕྲན་བུ་ཞིག་

ཐོབ་པ་བྱུང་ཡོད། 

 ཡིན་ནའང་། ཕྱི་ལོ་༡༩༨༩ ལོར་ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་གཤེགས་པའི་ཡིད་སྐྱོའ་ི

གནས་ཚུལ་བྱུང་བ་ནས། ཁོང་གི་ཐུགས་རེ་དང་བོད་མི་མང་གི་མངོན་འདོད་སྒྲུབ་པའི་གོ་སྐབས་དེ་

ཡང་རྣམ་པ་གཞན་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་མགོ་ཚུགས་ཏེ། ཐོག་མར་བོད་དབུས་ཁུལ་གྱི་གྲོང་ཁྱེར་དང་གྲོང་

བརྡལ་ཁག་དང་། རིམ་བཞིན་གྲོང་གསེབ་ཁག་ཏུ་རྒྱ་ཡིག་སླབོ་ཚན་ཇེ་མང་དུ་བཏང་བ་དང་། ཉེ་བའི་

ལ་ོཤས་ནས་བདོ་ཁུལ་གཞན་གྱི་ཤེས་ཡནོ་ལམ་སྲལོ་དག་ཀྱང་བདོ་ཀྱི་སྐད་ཡིག་གི་སླབོ་དེབ་ཙམ་ལས། 

དེ་མིན་གྱི་སླབོ་ཚན་ཚང་མ་རྒྱ་ཡིག་གི་སྟེང་ནས་འཆད་འཁྲིད་སྦྱངོ་གསུམ་བྱེད་པའི་ཕྱགོས་སུ་བཙན་

འདེད་བྱེད་ཀྱིན་ཡོད།

 དོན་ལ་འདི་ནི་བོད་ཁུལ་གྱི་སྤྱི་ཚོགས་ཐོན་ཁུངས་ཕལ་མོ་ཆེ་རྒྱ་གཞུང་དང་རྒྱ་རིགས་ཚོས་

བདག་ཏུ་བཟུང་སྟེ། གཞུང་གི་བྱེད་སྒོ་ཁག་དང་། ཞབས་ཞུའི་ལྟེ་གནས། རིག་རྩལ་གྱི་བྱེད་སྒོ། ཐ་ན་



ལྕགས་ཡོས་བཙན་རྒོལ་མེ་ལྕེ།  གླེང་བརྗོད།

    (V)    

ཚོང་ཁང་དང་འགྲིམ་འགྲུལ་སོགས་སུའང་བོད་ཡིག་གཏན་ནས་སྤྱོད་སྒོ་མེད་པར་གྱུར་པ་དང་། མཐོ་

སླབོ་ཡིག་རྒྱུགས་དང་། ལས་བྱེད་པར་འཚུད་རྒྱུགས་ལའང་བདོ་ཡིག་དགསོ་མཁ་ོམེད་པར་གྱུར་སྟབས། 

སླབོ་གྲྭ་ཁག་ཏུ་བདོ་ཀྱི་སྐད་ཡིག་གི་སླབོ་ཁྲིད་ཇེ་ཉུང་དུ་གཏངོ་རྒྱུ་ནི་དུས་ཚོད་སྔ་ཕྱི་ཙམ་མ་གཏགོས་

ལག་བསྟར་མི་བྱེད་རང་བྱེད་ཆགས་ཡོད།

 ཆོས་ཀྱི་སློབ་གཉེར་བྱ་ཡུལ་དགོན་སྡེ་ཁག་གི་ནང་དུ། སྤྲུལ་སྐུ་ངོས་འཛིན་ལ་རྒྱ་གཞུང་གིས་

ཐད་ཀར་ཐེ་གཏོགས་བྱེད་པ་དང་། ལས་དོན་རུ་ཁག་ཆེད་བཏང་གིས་རྒྱལ་གཅེས་ཆོས་གཅེས་ཀྱི་

སློབ་གསོ་ཟེར་བ་སྔ་རྗེས་རིམ་བསྟུད་དུ་སྤེལ་ནས། ༸གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོར་མཚན་སྨད་ཞུ་

བར་བཙན་འདེད་བྱེད་པ། གྲྭ་པའི་གྲངས་ཚད་དང་ཡོངས་ཁུངས་ཐད་ལ་བཅད་རྒྱ་སྣ་ཚོགས་བཟོས་

ཏེ། ཆོས་ལུགས་དད་མོས་དང་སློབ་གཉེར་ཐད་མིང་ཙམ་གྱི་ཁོར་ཡུག་ཅིག་ཡོད་པར་ཡང་སྤྱི་བདེ་

མངགས་གཏོང་ཁང་དང་ཉེས་དོན་ཁང་ཆེད་འཛུགས་དང་། ཐ་ན་དགོན་པར་དམར་ཤོག་ཚོགས་པའི་

ཡན་ལག་ཁང་དང་། བུད་མེད་ཚོགས་པ་སོགས་འཛུགས་པ། རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་དབུ་ཁྲིད་མི་རབས་

བཞིའི་པར་སྒྲིག་གཤམོ་བྱེད་དུ་འཇུག་པ་དང་། སྐར་ལྔའི་དར་དམར་སྒྲེང་འཛུགས། དགནོ་སྡེ་ཁག་གི་

འདུ་ཁང་དང་གཙུག་ལག་ཁང་། ལྷ་ཁང་ཁག་ཏུ་དགེ་འདུན་པའི་སྡེ་དང་དད་ལྡན་མང་ཚོགས་ཀྱི་འགྲ་ོ

འདུག་ཐད་སོ་ལྟའི་པར་ཆས་འཛུགས་པ་དང་། གྲྭ་བཙུན་ཚོར་ངོ་སྤྲོད་ལག་ཁྱེར་ལས་གཞན་པའི་ལག་

ཁྱེར་དུ་མ་མེད་ཚེ་བཀག་བསྐྱིལ་འདྲི་བརྩད་བྱེད་པ། ཆོས་འཆད་སྤེལ་ལ་ས་ཁོངས་དོ་དམ་སོགས་ཀྱི་

སྟངས་འཛིན་བྱེད་སྒོ་མང་དུ་གཏོང་བ་སོགས་ཀྱི་བཙན་ཤེད་སྲིད་བྱུས་འདི་དག་ནི་བོད་མི་དམངས་

དང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གཉིས་བར་གྱི་འགལ་ཟླ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་འབྱུང་ཁུངས་ཆགས་ཡོད་ནའང་། རྒྱ་ནག་

དྲིལ་བསྒྲགས་བརྒྱུད་ལམ་དག་གིས་གནས་སྟངས་འདིར་འགྲེལ་བཤད་གཞན་ཞིག་རྒྱག་གི་ཡོད། 

 རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ལ་དབང་བསྒྱུར་བྱས་པའི་ལོ་ངོ་བཅུ་ཕྲག་ལྔ་ལྷག་འདིའི་རིང་། མི་

རབས་དང་པོའ་ིངོ་རྒོལ་དང་འཐབ་རྩོད་ཀྱིས་དུས་རབས་སྔ་མའི་ལོ་རབས་བརྒྱད་ཅུ་བར་རྒྱུན་མཐུད་

ངོ་རྒོལ་དང་། མི་རབས་གཉིས་པས་ལོ་རབས་བརྒྱད་ཅུ་པ་ནས་དགུ་བཅུའི་བར་རྒྱུན་མཐུད་ངོ་རྒོལ་

བྱས་ཏེ། ད་ཆ་མི་རབས་གསུམ་པས་ང་ོརྒལོ་གྱི་རྒྱུད་མཐུད་མུས་ཚང་མར། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ལྟ་སྟངས་

གཅིག་དང་བྱ་སྤྱོད་གཅིག་བེད་སྤྱོད་བྱས་ཡོད་པ་ནི། ཞུ་འབོད་གང་ལའང་བསམ་ཞིབ་མི་བྱེད་པར། 

སྲིད་གཞུང་གི་དམག་མི་བཏང་ནས༌མི་མང་དམར་གསོད་བྱེད་པ་དང་། རྡུང་རྡེག་གཏོང་བ། འཛིན་

བཟུང་བཙོན་འཇུག་བྱེད་པ་སོགས་འགྱུར་བ་གང་ཡང་མེད་པར་དུས་རབས་ཕྱེད་ཀ་ལྷག་ཅིག་ཕྱིན་

ཡོད། 

 དེང་སང་བདོ་རིགས་ས་ཁུལ་ཡངོས་ལ་བདོ་སྐྱརོ་ལས་བྱེད་ཟེར་བ་གཏངོ་བའི་ལས་གཞི་སྤེལ་



    (VI)    

ལྕགས་ཡོས་བཙན་རྒོལ་མེ་ལྕེ།  གླེང་བརྗོད།

ནས། ཁུལ་དང་རྫོང་། ཞང་རིམ་པ་བཅས་ཀྱི་ནང་རྒྱ་རིགས་ལས་བྱེད་ཇེ་མང་དུ་བཏང་སྟེ་བོད་རིགས་

ལས་བྱེད་ཟུར་འབུད་བྱེད་བཞིན་ཡདོ་པ་དང་། རྒྱ་རིགས་ལས་བྱེད་དེ་དག་གིས་ས་གནས་ཀྱི་དབང་ཆ་

སྒེར་སྡམོ་བྱེད་པ་མ་ཟད། རང་རང་ཡངོ་སའི་ས་ཁུལ་ནས་བདོ་ནང་རྒྱ་རིགས་ལས་མི་དང་ལག་རྩལ་བ། 

ཚོང་པ་སགོས་གནས་སྤ་ོབྱེད་དུ་འཇུག་པ་དང་། དེ་དག་ལ་ལས་ཀའི་ག་ོསྐབས་དང་ཕྲུ་གུ་སླབོ་འཇུག་

ཐད་དམིགས་བསལ་ལྟ་སྐྱངོ་དང་། ཐ་ན་གླ་ཕགོས་དང་གནས་རིམ་སྤར་བ་སགོས་ཀྱི་བྱེད་ཐབས་སྤྱད་

དེ་བོད་དུ་རྒྱ་རིགས་གནས་སྤོ་ལ་སྒོ་ཀུན་ནས་སྐུལ་སློང་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་བཞིན་ཡོད། 

 བོད་མི་རྣམས་མི་རབས་རིམ་བརྒྱུད་དུ་འཚོ་ཞིང་གནས་སའི་ས་ཁུལ་ནས་བཙན་ཤེད་ཀྱིས་

གནས་སོྤས་བྱེད་དུ་བཅུག་སྟེ། དེའི་ཤ ལ་དུ་རང་བྱུང་གཏེར་ཁ་འཚོལ་བཤེར་དང་གང་བྱུང་སྔགོ་འདནོ། 

ཤིང་ནགས་གཅོད་འབྲེག སྐམ་གཤེར་དུ་གནས་པའི་སྲོག་ཆགས་བསད་བཟུང་། གཙང་པོ་ཆེ་ཁག་ལ་

ཆུ་མཛོད་གསར་རྒྱག་སོགས་ཀྱིས་བོད་ཀྱི་རི་ཀླུང་ཐམས་ཅད་ཐེར་ཚལ་སྦར་ཚལ་བཟོས་ཡོད།   

 ལྕགས་ཡསོ་ལའོ་ིལས་འགུལ་བསྟུད་མར་སྤེལ་ཡུལ་རྔ་བ་བདོ་རིགས་རང་སྐྱངོ་ཁུལ་ཟེར་བར་

དམར་ཤོག་དབང་འཛིན་རྒྱུན་ལས་དཔོན་རིགས་བཅུ་བཞི་ཡོད་པའི་ནང་བོད་རིགས་ལྔ་ལས་མེད་པ་

དང་། འདས་པའི་ལོ་ཤས་རིང་ལས་བྱེད་༦༠༠ ཙམ་གནས་སྤར་བྱས་པའི་ནང་། སྐད་གཉིས་ཤེས་མཁན་

གྱི་ལས་བྱེད་༢༠ ཙམ་ལས་མེད་པའི་གནས་སྟངས་འདི་འདྲ་ནི་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་ཟེར་བའི་

ས་ཁུལ་ཕལ་མོ་ཆེ་བའི་ནང་གནས་སྟངས་གཅིག་པ་ལྟ་བུ་ཆགས་ཡོད། ལྷག་དོན་ཉེ་བའི་ཆར་རྒྱ་ནག་

ནས་བོད་ཁུལ་དུ་བཏང་བའི་སྲིད་དབང་འཛིན་མཁན་དཔོན་རིགས་མཐོ་ཤོས་མང་ཆེ་བ་རྒྱ་ནག་གི་

ཞིང་ཆེན་ཁག་ཏུ་སྲིད་ཁྲིམས་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་སོགས་དྲག་པོའ་ིསྒྲིག་འཛུགས་ཁག་ནང་ལས་དོན་

སྒྲུབ་པའི་ཉམས་མྱོང་ལྡན་པའི་མི་སྣ་ཤ་སྟག་བསྐོ་འཇོག་བྱས་ཡོད་པ་དང་། དེ་མཚུངས་རྫོང་རིམ་པ་

དང་ཞང་རིམ་པའི་སྲིད་གཞུང་གི་ལས་བྱེད་འཕོ་འགྱུར་སྐབས་མང་ཤོས་རྒྱ་རིགས་ལས་བྱེད་པ་ཡིན་

དགོས་པ་ལྟ་བུའི་ཐབས་བྱུས་ཤིག་ལག་བསྟར་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། 

 དེ་ལྟར་ནའང་། འདི་ལོའ་ིཟླ་༢ པའི་ཚེས་༡༤ ཉིན་རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་བློན་ཝུན་ཅ་པའ་ོཡིས་པེ་

ཅིན་ནས་ཡུ་རོབ་གླིང་གི་མགོ་ཁྲིད་པར་ཐུག་འཕྲད་གླེང་མོལ་སྐབས་གསར་འགོད་པས་དྲི་བར་ལན་

འདེབས་ཤིག་གི་སྐབས། “བོད་པའི་ས་ཁུལ་དུ་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་ཀྱི་དོན་རྐྱེན་བྱུང་བ་ནི་ཐལ་

དྲག་པའི་བྱ་སྤྱོད་ཅིག་རེད། ཀྲུང་གོའ་ིསྲིད་གཞུང་གིས་བོད་མི་རེ་ཟུང་གིས་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་

བཏང་བ་དེ་འཇིགས་སྐུལ་རིང་ལུགས་པ་ལ་བརྩི་ཡི་ཡདོ།”ཞེས་དང་། “དམངས་འཐུས་སྲིད་གྲསོ་ཚོགས་

ཆེན་གྱི་སྔ་ནུབ་ཏུ། སྲིད་གྲསོ་ཚོགས་གཙོ་ཅ་ཆིན་ལིན་གྱིས་བདོ་ནང་དུ་ང་ོརྒལོ་ལས་འགུལ་ཅི་བྱིང་ཏཱ་

ལའི་རི་ཚོགས་ཀྱིས་ངན་སྐུལ་བྱས་ལུགས་ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱས་ཡོད། སྲིད་བློན་དེས་ས་བྱི་ཞི་རྒོལ་ཆེན་



ལྕགས་ཡོས་བཙན་རྒོལ་མེ་ལྕེ།  གླེང་བརྗོད།

    (VII)    

མའོ་ིསྐབས། པེ་ཅིང་དུ་རྒྱལ་སྤྱིའི་གསར་འགདོ་པར། ང་ཚོས་(ཞི་རྒལོ་མང་ཚོགས་ལ་)མེ་མདའ་གཅིག་

ཀྱང་བརྒྱབ་མེད་ཅེས་སྐད་གསེང་མཐནོ་པསོ་བསྒྲགས་པའི་དྲདོ་མ་ཡལ་གངོ་། བདོ་མི་བཅུ་ཕྲག་དུ་མ་

དམར་གསདོ་བཏང་བའི་པར་རིས་རྣམས་འཛམ་གླིང་ཁྱནོ་དུ་ཡངོས་བསྒྲགས་བྱས་ཡདོ་ལ། ཞི་རྒལོ་ལ་

ངན་སྐུལ་བྱེད་མཁན་ཏཱ་ལའི་རུ་ཚོགས་ཡིན་ལུགས་བསྙད་འདོགས་བྱས་པའི་ཐད། སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་

༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས། བཙན་བྱོལ་སྒྲིག་འཛུགས་ནས་བོད་ནང་ལས་འགུལ་སྤེལ་རྒྱུར་

སྐུལ་སློང་བྱས་ཡོད་མེད་རྒྱ་གཞུང་གི་མི་སྣ་དྷ་རམ་ས་ལར་ཡོང་ནས་ཡིག་སྣོད་དང་སྒྲ་ཐག་ལ་ཞིབ་

འཇུག་བྱེད་ཆོག་ཅེས་ཐེངས་མང་གསུངས་ཡོད། 

 ཉེ་བའི་ཆར། བདོ་རང་སྐྱངོ་ལྗངོས་ཀྱི་དམར་ཤགོ་དྲུང་ཆེ་ཁྲིན་ཆནོ་ཀསོ་ད་ལའོ་ིཟླ་གཉིས་པའི་

ཚེས་༨ཉིན་གྱི་ཚོགས་འདུ་ཞིག་གི་ཐོག་གལ་ཆེའི་གཏམ་བཤད་སྐབས་“ང་ཚོ་དང་ཏཱ་ལའི་རུ་ཚོགས་

བར་གྱི་འཐབ་རྩདོ་ནི་ཡུན་རིང་དང་རྙགོ་འཛིང་ཆེ་བ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་སྐབས་འགར་ཐ་ན་རྣ་ོངར་ཆེ་

བ་ཞིག་ཡདོ་པར་ངསོ་འཛིན་གཏིང་ཟབ་བྱེད་དགསོ།” ཞེས་དང་། “ལྗངོས་ཡངོས་ཀྱི་རིམ་པ་ཁག་དང་

སྡེ་ཚན་ཁག་དང་རྒྱ་ཆེའི་ཏང་ཡོན་ལས་བྱེད་པས་དམག་རྒྱག་ལ་ཁད་པའི་རྣམ་པའི་ཐོག་ནས་དེང་

སྐབས་ཀྱི་བརྟན་ལྷིང་སྲུང་སྐྱོང་གི་ལས་དོན་དང་ཁ་ཕྲལ་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱེད་པའི་འཐབ་རྩོད་ནང་ཞུགས་

དགོས་པ་དང་བག་གཡེང་གི་བསམ་བློ་དང་ལྷོད་གཡེང་གི་བསམ་ཚུལ་ཁྱད་བསད་མཐའ་གཅིག་ཏུ་

བྱས་ནསབརྟན་ལྷིང་སྲུང་སྐྱངོ་གི་བྱ་ཐབས་ཁག་སྔར་བས་ཞིབ་ཕྲ་ཅན་དང་དངསོ་ཡདོ་ཅན་དུ་འགྱུར་

བ་བྱེད་དགོས།”ཞེས་བཤད་ཡོད། 

 ད་ལྟ་བདོ་ཁུལ་ཡངོས་ཀྱི་གྲངོ་ཁྱེར་ལྟེ་བ་དང་ཁུལ་གྱི་རྟེན་གཞིའི་གྲངོ་བརྡལ། རྫངོ་གྲངོ་བཅས་

ཀྱི་ནང་དམག་ཆས་གྱནོ་ཡདོ་མེད་སྣ་ཚོགས་པའི་ཉེན་རྟགོ་དམག་མི་འགྲེམས་འཇགོ་བྱས་དང་བྱེད་ཀྱི་

ཡོད་པ་ནི་རྒྱུན་ལྡན་གྱི་སྣང་ཚུལ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། ས་ཁུལ་ཁག་ཅིག་ནང་། གསུམ་བཅུའི་དུས་དྲན་

དང་། འཁྲུངས་སྐར་དུས་ཆེན། དམངས་གཙོའི་དུས་དྲན། ཞི་བདེའི་གཟེངས་རྟགས་དུས་དྲན་སོགས་

བཙན་བྱལོ་བདོ་མིས་སྲུང་བརྩི་བྱེད་པའི་དུས་དྲན་རིགས་འཆར་ཉེའི་མཚམས་སུ། སྲང་ལམ་ཁག་ནང་

དམག་དཔུང་གི་རུ་སྒྲིག་ངམོ་པ། ལྕགས་ཁྲབ་འཁརོ་ལའོ་ིརྔམ་སྟནོ་བྱེད་པ་སགོས་དྲག་སྐུལ་བྱེད་སྒ་ོམང་

དུ་སྤེལ་གྱི་ཡོད།

 ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ནང་མེར་བསྲེགས་ལས་འགུལ་འདི་ཐོག་མར་ཕྱི་ལོ་༡༩༩༧ ལོར་

གཞོན་ནུ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོ་སྒྲིག་འགོ་རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལིར་ཟས་བཅད་ངོ་རྒོལ་གྱི་ལས་འགུལ་

སྤེལ་སྐབས། རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་ཐུབ་བསྟན་དངོས་གྲུབ་ལགས་ཀྱིས་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་བཏང་

བ་ནས་འགོ་ཚུགས་ཡོད་པ་དང་། བོད་ནང་ཕྱི་ལོ་༢༠༠༩ ཟླ་༢ པའི་ཚེས་༢༧ ཉིན་རང་ལོ་ཉི་ཤ ་ཡིན་པ་



    (VIII)    

ལྕགས་ཡོས་བཙན་རྒོལ་མེ་ལྕེ།  གླེང་བརྗོད།

རྔ་བ་ཀིརྟི་དགནོ་པའི་དགེ་འདུན་པ་རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བ་ོབཀྲ་བྷེ་ལགས་ཀྱིས་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་

བཏང་བ་ནས་འག་ོབསླངས་ཤིང་། ཕྱི་ལ་ོ༢༠༡༡ ཟླ་༣ པའི་ཚེས་༡༦ ཉིན་ཀིརྟི་དགནོ་པའི་དགེ་འདུན་པ་

རྒྱ་གཅེས་དཔའ་བ་ོབླ་ོབཟང་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ཀྱིས་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་བཏང་བ་ནས་འདས་མ་

ཐག་པའི་བདོ་ལྕགས་ཡསོ་ལའོ་ིནང་། བདོ་ནང་རང་ལུས་ཞུགས་འབུལ་གྱིས་རྒྱ་གཞུང་ལ་ང་ོརྒལོ་གནང་

མཁན་བོད་མི་སྐྱ་སེར་༢༢ བྱུང་ཡོད་པ་དང་། ཆུ་འབྲུག་ལོའ་ིལོ་གསར་སྐབས་བོད་མི་གསུམ་བཅས་

བསྡོམས་པའི་སྐྱ་སེར་༢༦ གིས་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་ཀྱིས་ལས་འགུལ་སྤེལ་ཡོད། བོད་བསྟན་སྲིད་

ཀྱི་ཆེད་དུ་རང་གི་རྩ་ཆེའི་ལུས་སྲགོ་བླསོ་གཏངོ་གནང་མཁན་གྱི་དཔའ་བ་ོདཔའ་མ་ོའདི་དག་ལ་ོརྒྱུས་

ཀྱི་ཟིན་ཐའོ་ིནང་འགདོ་འགྲེམས་བྱེད་པ་གལ་འགངས་ཅི་བས་ཆེ་བར་བརྟེན། ད་ལམ་མད་ོསྨད་བཙན་

རྒལོ་བདེན་རྒྱབ་མནའ་འབྲེལ་གྱི་ངསོ་ནས། མེར་བསྲེགས་ལས་འགུལ་གྱི་བྱུང་རིམ་སྤྱི་དང་། ལྷག་དནོ་

འདས་པའི་ལ་ོང་ོགཅིག་རིང་གི་མེར་བསྲེགས་ལས་འགུལ་དང་། དེའི་རྗེས་འབྲེལ་བདོ་ཕྱི་ནང་གི་བདོ་

མི་ཚོས་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་ཀྱི་ལས་འགུལ་སྔ་རྗེས་སྤེལ་རིམ། རྒྱལ་སྤྱིའི་སྲིད་གཞུང་དང་ཚོགས་

པ། སྒྲིག་འཛུགས་སགོས་ཀྱིས་མེར་བསྲེགས་ལས་འགུལ་ཐད་སྤེལ་བའི་ལངས་ཕྱགོས་དང་བཅས་པའི་

གནས་སྟངས་སྐརོ་བསྡུ་རུབ་དང་རྩམོ་སྒྲིག་གིས་ << ལྕགས་ཡསོ་བཙན་རྒལོ་མེ་ལྕེ། >> ཞེས་པའི་དེབ་

འདི་ཆེད་འགྲེམས་ཞུས་པ་ལགས། 

 ངེད་ཅག་གི་ཐོག་མའི་འཆར་གཞི་ནི། མེར་བསྲེགས་ལས་འགུལ་བ་རེ་རེའི་ཁྱིམ་ཚང་ལོ་རྒྱུས་

དང་མི་རབས་སྔ་མ་དག་གི་གནས་བབ། མེར་བསྲེགས་ལས་འགུལ་སྤེལ་མཁན་དག་གིས་༼༸གངོ་ས་

མཆོག་བོད་ལ་གདན་འདྲེན་ཞུ་དགོས།༽ ༼༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་ཁྲི་ལོར་བརྟན་པར་ཤོག༽ ༼བོད་ལ་

རང་དབང་སྤྲོད་དགོས།༽ ༼བོད་ལ་རང་དབང་རང་བཙན་སྤྲོད་དགོས།༽་ཞེས་སོགས་ཀྱི་འབོད་ཚིག་

དང་ཞལ་ཆེམས་རིགས་ཞིབ་བརྩད་ཀྱིས་མེར་བསྲེགས་ལས་འགུལ་འདི་སྐརོ་དཔྱད་གླེང་གི་རྣམ་པའི་

དེབ་ཅིག་འདོན་རྩིས་དེ་ལྟར་ཡང་། ཞི་རྒོལ་འབྱུང་ཡུལ་ས་གནས་ཕལ་ཆེ་བར་ཁ་པར་དང་དྲ་རྒྱའི་

བརྒྱུད་ལམ་བཀག་འགགོ་གིས་དམ་བསྒྲགས་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བ་དང་། རག་སནོ་དགསོ་ངེས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་

ལག་སོན་མ་བྱུང་སྟབས། ད་ལམ་ཡིག་ཚགས་རང་གི་ངོ་བོ་ནས་དེབ་འདི་རྩོམ་སྒྲིག་ཞུ་ཐུབ་པ་བྱུང་བ་

འདིའི་ནང་། བོད་ཡིག་དང་རྒྱ་ཡིག ཨིན་ཡིག་བཅས་ཀྱི་དྲ་ཚིགས་ཁག་དང་། དུས་དེབ་དང་ཚགས་

པར་ཁག་ནས་འབྲེལ་ཡདོ་རྒྱུ་ཆ་བསྡུ་རུབ་ཀྱིས་དུས་ཚོད་སྔ་རྗེས་ག་ོརིམ་ལྟར། རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་

གཏོང་མཁན་རེ་རེའི་ལོ་རྒྱུས་སྙིང་བསྡུས་རེ་དང་རྗེས་འབྲེལ་གནས་ཚུལ་ཁག དེ་བཞིན་རང་དབང་

ལུང་པའི་སྲིད་གཞུང་དང་གྲསོ་ཚོགས། རྒྱལ་སྤྱིའི་ཚོགས་སྡེ་བཅས་ནས་བདོ་མིར་གདུང་སེམས་མཉམ་

བསྐྱེད་ཀྱི་གསུང་བཤད་དང་གྲོས་ཆོད་བཞག་རིགས། བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་སྒྲིགས་འཛུགས་དང་མི་



ལྕགས་ཡོས་བཙན་རྒོལ་མེ་ལྕེ།  གླེང་བརྗོད།

    (IX)    

དམངས་ནས་བོད་ནང་རྒྱབ་སྐྱོར་ལས་འགུལ་བཅས་རིམ་པར་བསྒྲིགས་ཡོད་ཀྱང་། ང་ཚོའི་ལག་པས་

མ་སྙོབས་པའི་ཆའང་མང་དག་ཅིག་ཡོད་ངེས་པས། དོན་གཉེར་ཅན་ཚོས་ཁ་སྐོང་གནང་རྒྱུར་དགའ་

བསུ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། དེབ་འདི་ཉེ་བའི་ཆའི་གཟའ་ཉི་མའི་དུས་ཚོད་དང་ལ་ོགསར་གྱི་གུང་གསེང་དུས་ཚོད་

ཆེད་གཏོང་ཞུས་ཏེ། ལྕགས་ཡོས་ལོའ་ིམེར་བསྲེགས་ལས་འགུལ་སྤེལ་ནས་ལོ་ངོ་གཅིག་ཧྲིལ་པོ་འཁོར་

བའི་དུས་ཚིགས་དང་སྟབས་བསྟུན་གྱིས་ཡོངས་ཁྱབ་འགྲེམས་སྤེལ་ཞུས་པ་འདིར། དགེ་བ་ཅུང་ཟད་

རེ་མཆིས་སོ་ཅོག་འདས་གསོན་དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་དག་གི་ཐུགས་བཞེད་འགྲུབ་པའི་རྒྱུ་ཚོགས་དམ་

པར་བསྔོ་བ་ལགས་སོ།།  ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༦ ཉིན། མདོ་སྨད་བཙན་རྒོལ་བདེན་རྒྱབ་མནའ་

འབྲེལ་རྩོམ་སྒྲིག་ཚོགས་ཆུང་གིས། 





དཀར་ཆགས། 

སྔོན་གླེང་།   III

དཀར་ཆག  XI 

ལེའུ་དང་པོ།
 ལྕགས་ཡོས་ལོའ་ིརང་ལུས་མེར་བསྲེགས་ལས་འགུལ་གྱི་བརྒྱུད་རིམ།

དང་པོ། རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་བཀྲ་བྷེ།  ༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌ 1

གཉིས་པ། རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་བློ་བཟང་ཕུན་ཚོགས།  ༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌ 3

༡) བློ་བཟང་ཕུན་ཚོགས་ཀྱིས་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་བཏང་བའི་རྗེས་འབྲེལ་གནས་ཚུལ།  ༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌ 4
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གནས་སྟངས། རྒྱ་ལག་ཏུ་གསོན་ཙམ་གྱི་གནས་སྟངས་མནར་གཅོད་མྱོང་གིན་པ་ཡིན།



    (2)    

ལེའུ་དང་པོ། ལྕགས་ཡོས་ལོའ་ིརང་ལུས་མེར་བསྲེགས་ལས་འགུལ་གྱི་བརྒྱུད་རིམ།

 ཕྱི་ལོ་༢༠༠༩ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༧ ཉིན་གྱི་བོད་ནང་གི་ཕྱེད་ཡོལ་དུས་ཚོད་ ༡།༤༠ ཙམ་ལ་རྔ་བ་

ཀིརྟི་དགནོ་པའི་དུས་འཁརོ་གྲྭ་ཚང་གི་གྲྭ་བཀྲ་བྷེ། སྐབས་དེར་རང་ལ་ོ ༢༧ ཡིན་པ་ཁངོ་གིས་རྔ་བ་ཀིརྟི་

དགོན་པའི་ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་རྫོང་ཐོག་ཏུ་འགྲོ་སའི་ལམ་ཆེན་ནས་ཕྱག་ཏུ་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་དར་བྲིས་མ་ཞིག་

གི་དཀྱིལ་དུ་༸གོང་ས་མཆོག་གི་སྐུ་པར་སྦྱར་ཡོད་པ་ཞིག་བཟུང་ནས་སྐད་འབོད་བྱེད་བཞིན་ཁྲོམ་

གཞུང་དུ་ཐོན་ཡོད་ལ། གཞུང་ལམ་དུ་ཐོན་མ་ཐག་རང་ལུས་ལ་མེ་སྦར་སྟེ་མུ་མཐུད་སྐད་འབོད་བྱེད་

བཞིན་གོམ་བགྲོད་བྱས་སྐབས། གཡས་གཡོན་ལ་དེ་སྔ་ནས་འགྲེམས་འཇོག་བྱས་ཡོད་པའི་དྲག་ཆས་

ཉེན་རྟོག་པ་སོགས་ཀྱིས་ཁོང་གི་རྐང་ལག་ལ་མེ་མདའ་གསུམ་བསྟུད་མར་བརྒྱབས་སྟེ་ཐང་ལ་འགྱེལ་

བཅུག་ཡོད་ལ། དེ་རྗེས་ཁྲིས་སུ་གཅར་ནས་མེ་བསད་པ་དང་མཉམ་དུ་གཅར་རྡུང་གཏོང་བཞིན་རྔ་བ་

རྫངོ་མི་མང་སྨན་ཁང་ཞེས་པར་ཁྱེར། སྐབས་ཐགོ་དེར་ཁངོ་གི་ཤི་གསནོ་གྱི་གནས་ཚུལ་ཤེས་རྟགོས་བྱུང་

མེད་ནའང། དེའི་རྗེས་ཀྱི་ཉིན་གཉིས་པར་ཁངོ་འབར་ཁམས་དམག་གི་སྨན་ཁང་དུ་ཡོད་པ་དེར་ཁངོ་

གི་ཕ་མ་གཉིས་ལྟ་རུ་སོང་ཞིང་། ཨ་མ་དང་ཐོག་མར་ངོ་ཐུག་སྐབས་ཁོང་གིས་གསུངས་དོན། ང་ཁྱོད་

ཀྱིས་མཐོང་ན་འདོད་པའི་བུ་དེ་མིན། ང་ཁ་སང་ཤི་སོང་ན་འདོད་ཀྱང་ཤི་མ་ཐུབ་པ་རེད་ཅེས་སོགས་

སྐད་ཆ་ཁ་ཤས་ལས་བཤད་ལོང་མ་སྤྲད་པར་ཁོང་གི་ཨ་མ་ཉེན་རྟོག་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཕྱི་ལ་ཁྲིད་ཡོད་པ་

དང་། དེ་ནས་བཟུང་དུས་ཡུན་རིང་པོའ་ིབར་ཁོང་གི་ངོ་ཐུག་ནས་སྐད་ཆ་བཤད་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་སྤྲད་

མེད་ཀྱང་། དེ་ནས་བཟུང་ཨ་མ་ཡང་ཁངོ་དང་མཉམ་དུ་བཟང་བཙོན་ལྟ་བུའི་གནས་སྟངས་འགོ་བཀག་

སྐྱིལ་བྱས་ཏེ་བཞག་ཡོད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡ ནང་བཀྲ་བྷེའི་སྐོར་གྱི་གནས་ཚུལ་གོ་བར་སྐབས་དེར་

ཡང་མེ་མདས་རྨས་སྐྱོན་ཕོག་པའི་བཀྲ་བྷེའི་རྐང་ལག་གི་རྨ་ཁ་ཡོངས་སུ་སོས་བཅུག་མེད་པར། སྨན་

བཅསོ་ལ་ཁ་གཡར་སྟེ་མུ་མཐུད་རྨ་མག་ོབསྐྱར་བཀགོ་ཡང་བཀགོ་བྱས་ནས་བཟདོ་རླགས་དཀའ་བའི་

མནར་གཅདོ་གཏངོ་གི་ཡདོ་པ་དང་། ད་དུང་ཁངོ་དང་ཁངོ་གི་ཨ་མ་གཉིས་ཀར་ཞེ་བསམ་པའི་གཏིང་

ནས་བཤད་ན་མི་འདོད་པའི་སྐད་ཆ་མང་པོ་བཙན་དབང་གིས་བཤད་བཅུག་སྟེ་རྒྱ་གཞུང་གི་དྲིལ་

བསྒྲགས་རྫུན་མའི་ལག་ཆར་བེད་སྤྱོད་བཏང་བ་སོགས་ཀྱང་བྱུང་ཡོད།



ལྕགས་ཡོས་བཙན་རྒོལ་མེ་ལྕེ། 

    (3)    

གཉིས་པ། རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་བློ་བཟང་ཕུན་ཚོགས།

མཚན།  བློ་བཟང་ཕུན་ཚོགས།

སྐྱེས་ཡུལ།  རྔ་བ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་རྔ་བ་ 

  རྫོང་རྨེའུ་རུ་མ་ཡུལ་ཚོའི་རུ་ཆེན་གཉིས་པ།

རང་ལོ།  ༢༠

ཕ་མིང་།  ཚེ་རིང་བཀྲ་ཤིས།

མ་མིང་།  རྫོགས་དཀར།

འཚོ་ཐབས།  རྔ་བ་ཀིརྟི་དགོན་པའི་དགེ་འདུན་པ།

ཞུགས་འབུལ་དུས་ཚེས། ༢༠༡༡།༣།༡༦

གནས་སྟངས། ༢༠༡༡།༣།༡༧ ཉིན་གྲོངས།

 བདོ་རབ་བྱུང་བཅུ་བདུན་པའི་ལྕགས་ཡསོ་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༦ ཉིན། ཕྱི་དྲའོ་ིབདོ་ནང་

གི་དུས་ཚོད་ ༤ ཙམ་ལ་མདོ་སྨད་རྔ་བ་རྫོང་རྨེའུ་རུ་མའི་རུ་ཆེན་གཉིས་པའི་ཇ་རུ་ཚང་གི་རྔ་བ་ཀིརྟི་

དགོན་གྱི་དགེ་འདུན་པ་བློ་བཟང་ཕུན་ཚོགས། རང་ལོ་༢༠ ། ཕ་མིང་ལ་ཚེ་རིང་བཀྲ་ཤིས། མ་མིང་ལ་

རྫགོས་དཀར་ཡིན་པ་ཁངོ་གིས་ཀིརྟི་དགནོ་པའི་ཉེ་འདབས་ཀྱི་ཁྲམོ་མག་ོནས་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་

བཏང་སྟེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ང་ོརྒལོ་སྐད་འབདོ་བྱེད་སྐབས། ས་གནས་ཉེན་རྟགོ་མི་སྣས་ལག་རུབ་ཀྱིས་

རྡུང་རྡེག་གཏངོ་བཞིན་མེ་གསདོ་ཐབས་བྱས༌པར། ས་གནས་བདོ་རིགས་མི་མང་དང་གྲྭ་པ་རྣམས་ཀྱིས་

འཚིགས་རྨས་ཐེབས་པའི་བླ་ོབཟང་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ཉེན་རྟགོ་པའི་ལག་ནས་འཕྲགོས་ཏེ་རྔ་བ་ཀིརྟི་

དགོན་པའི་ནང་ཁྱེར་བ་དང༌། དེའི་རྗེས་སུ་མི་མང་དང་གྲྭ་པ་ ༡༠༠༠ ལྷག་གིས་ངོ་རྒོལ་སྐད་འབོད་



    (4)    

ལེའུ་དང་པོ། ལྕགས་ཡོས་ལོའ་ིརང་ལུས་མེར་བསྲེགས་ལས་འགུལ་གྱི་བརྒྱུད་རིམ།

བྱས་ཏེ་ཁྲོམ་མགོ་ནས་སྤྱི་ལེ་ཕྱེད་མ་ཟིན་ཙམ་གྱི་རིང་གོམ་བགྲོད་བྱས་འདུག་མོད། རྒྱ་མིའི་དྲག་ཆས་

ཉེན་རྟགོ་དམག་མི་འབརོ་ཆེན་སླེབས་ཏེ་ལྕགས་དབྱུག་དང་གླགོ་རྒྱུག གྲི་སགོས་ཀྱིས་གང་བྱུང་གཞུས་

ནས་མི་མང་ཚང་མ་ཁ་འཐརོ་བཏང་ཞིང་། ང་ོརྒལོ་བྱེད་ས་དེ་ནས་ལག་སནོ་བྱུང་བའི་མི་མང་དང་ལྷག་

པར་དུ་གྲྭ་པ་མཐངོ་ཚད་འཛིན་བཟུང་བྱས་ཡདོ་པར་མ་ཟད། རྒྱ་ལག་ཏུ་མ་ཤརོ་བའི་མི་མང་དང་གྲྭ་པ་

རྣམས་ཀྱི་ཁྲོད་དུའང་རྨས་སྐྱོན་ཚབས་ཆེན་ཕོག་པ་མང་པོ་ཡོད་འདུག རྔ་བ་རྫོང་ཐོག་གི་ཁྲོམ་གཞུང་

དང་དེ་ནས་ཕོྱགས་ཡས་མས་སུ་ཐོན་སའི་ལམ་ཁ་ཡོངས་རྫོགས་དམག་མིས་བཀག་སྡོམ་བྱས་ཏེ་བོད་

པ་ཞིག་ཡིན་ཕྱིན་ཕྱི་ལ་ཐོན་ས་མེད་པ་ལྟ་བུར་གྱུར་ཡོད། 

 གྲྭ་བློ་བཟང་ཕུན་ཚོགས་ལགས་དགོན་པའི་ནང་ཁྱེར་ནས་སླེབས་སྐབས་ཕལ་ཆེར་གསོན་

རེ་མེད་པ་ལྟ་བུར་གྱུར་ཡོད་པ་དང༌། སྨན་ཁང་དུ་བསྟེན་གཏུག་བྱེད་དགོས་ཚེ། རྒྱ་གཞུང་གིས་ཆོག་

མཆན་མེད་པར་འགྲོ་ཐབས་མེད་པར་བརྟེན། གཞུང་ལ་ཡར་ཞུ་བྱས་ཏེ་སྨན་ཁང་དུ་སོང་འདུག་མོད། 

ཕྱི་ཚེས་ ༡༧ ཉིན་གྱི་ཞོགས་པ་བོད་ནང་གི་དུས་ཚོད་ ༣ དང་སྐར་མ་ ༡༩ ཐོག་ཚེ་སྲོག་གི་རྒྱུ་ཡོངས་

སུ་ཆད་ནས་འཇིག་རྟེན་འདི་དང་གཏན་དུ་གྱེས་ཡོད།

 

བློ་བཟང་ཕུན་ཚོགས་ཀྱིས་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་བཏང་བའི་

རྗེས་འབྲེལ་གནས་ཚུལ།

 ཕྱི་ཟླ་ ༣ པའི་ཚེས་ ༡༦ ཉིན་གྱི་དགོང་མོའ་ིདུས་ཚོད་ ༦ ཙམ་ལ། རྔ་བ་ཀིརྟི་དགོན་པའི་དགེ་

འདུན་པ་ ༡༥༠༠ ལྷག་གིས་ཉིན་དེར་འཛིན་བཟུང་བྱས་པའི་གྲྭ་པ་ ༧ གླདོ་གྲལོ་གཏངོ་དགསོ་ཞེས་སྐད་

འབོད་བྱེད་བཞིན་དགོན་པའི་གླིང་མདོའ་ིསྒོ་ཆེན་འགྲམ་བར་དུ་ཡོང་ཞིང༌། དེར་སླེབས་སྐབས་མི་སྐྱ་

ཕོ་མོ་ ༣༠༠ ལྷག་གིས་དགེ་འདུན་པ་རྣམས་མར་རྫོང་ཐོག་ལ་སོང་ན་ཉེན་ཁ་ཆེ་ཚུལ་བརྗོད་ནས་ཞུ་

བ་འཐེན་པ་དང་། དགོན་པའི་ཆོས་ལུགས་དོ་དམ་ཁང་གི་འགན་འཛིན་དང་དགེ་བསྐོས་སོགས་ཀྱིས་

ཀྱང་ས་གནས་རྒྱ་གཞུང་ལ་འབྲེལ་བ་བྱས་ཏེ་དགེ་འདུན་པ་རྣམས་གློད་གྲོལ་གཏོང་རྒྱུ་ཁས་ལེན་བྱས་

ཡོད། གྲྭ་པ་དང་མི་མང་རྣམས་རང་རང་སར་འགྲོ་རོགས་ཞེས་ནན་སྐུལ་བྱས་རྐྱེན། གྲྭ་པ་དང་མི་མང་

རྣམས་དགནོ་པའི་གླིང་དཀྱིལ་གྱི་འདུ་ཁང་མདུན་ཐང་དུ་ཡར་ཕེབས་ནས་གྲྭ་པ་རྣམས་གླདོ་གྲལོ་བྱེད་



ལྕགས་ཡོས་བཙན་རྒོལ་མེ་ལྕེ། 

    (5)    

རྒྱུར་སྒུག་པ་དང༌། སྐབས་དེ་ཙམ་དུ་རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་བློ་བཟང་ཕུན་ཚོགས་སྐུ་གྲོངས་བའི་གནས་

ཚུལ་ཁྱབ་ཡོད་སྟབས། ཁོང་གི་ཆེད་དུ་མ་ཎི་དང་སྨོན་ལམ་གསུང་་བཞིན་མཆོད་མེ་བསྒྲོན་ནས་བོད་

ནང་གི་མཚན་མོའ་ིདུས་ཚོད་ ༡༡།༤༠ བར་འདུ་ཁང་མདུན་ཐང་དུ་བཞུགས་ཡོད་པ་དང༌། སྐབས་དེར་

དགནོ་པའི་དགེ་འདུན་པ་བདུན་གླདོ་གྲལོ་བྱས་ཏེ། དེར་སླེབས་པ་ན་ཁངོ་ཚོའི་མདུན་དུ་རླངས་འཁརོ་

ནང་ནས་སླེབས་པ་དང་སྟབས་བསྟུན་དགནོ་པའི་ཆསོ་ལུགས་ད་ོདམ་ཁང་གི་འགན་འཛིན་དང་དགེ་

བསྐོས་སོགས་ཀྱིས་གྲྭ་པ་དང་མི་མང་རྣམས་རང་རང་སར་འགྲོ་རོགས་གྱིས་ཞེས་སྐུལ་བ་ལྟར་ཕེབས་

ཡོད་ཅིང༌། 

 གོང་གསལ་འཛིན་བཟུང་བྱས་པའི་མི་བདུན་ནི་བཀྲ་ཤིས་༼ཞིས་བཀྲ་༽དང༌། ཕ་ཡུལ་ཡུལ་

ཤལ་ནས་ཡིན་པའི་གྲྭ་དཀོན་ཚེ། ཕ་ཡུལ་ཡུལ་ཤ ལ་ནས་ཡིན་པའི་གྲྭ་དཔལ་ལྡན། གཅའ་རུ་བའི་བཀྲ་

ཤིས། ཆོས་རྗེ་མའི་སེངྒེ༌། ཁང་སར་མའི་བསྟན་ཚེ། དཀོན་མཆོག་ཚུལ་ཁྲིམས་བཅས་ཡིན་ཞིང༌། དེའི་

ནང་ནས་བཀྲ་ཤིས་ཀྱི་མགོ་ལ་ལྕགས་མདུང་གིས་གཞུས་ཏེ་རྨས་སྐྱོན་ཕོག་ཡོད་འདུག གློད་གྲོལ་བྱས་

པའི་དགེ་འདུན་པ་བདུན་གྱི་ནང་གི་མི་གསུམ་ཕྱི་ཚེས་ ༡༦ ཉིན་འཛིན་བཟུང་བྱས་པ་མ་ཡིན་པར་དེའི་

གོང་ལ་འཛིན་བཟུང་བྱས་པ་དང༌། གཞན་བཞི་ཕྱི་ཚེས་ ༡༦ ཉིན་ཁྲོམ་གཞུང་དུ་ངོ་རྒོལ་སྐད་འབོད་

སྐབས་འཛིན་བཟུང་བྱས་པ་ཡིན་འདུག ཡང་དགེ་འདུན་པ་ཁ་ཤས་ཀྱིས་བརྗདོ་ན་ད་དུང་དགེ་འདུན་

པ་ ༢༠ ཡས་མས་བཀག་ཉར་འགོ་ཡོད་ཚུལ་ཡང་བརྗོད་བཞིན་ཡོད་ཀྱང་རྒྱ་གཞུང་གིས་ཀིརྟི་དགོན་

པའི་མི་བདུན་མ་གཏོགས་མེད་ཚུལ་བརྗོད་ཡོད་འདུག

 ཉིན་དེར་འཛིན་བཟུང་བྱས་པའི་མི་མང་ཁྲོད་རྔ་བ་རྫོང་ལྷ་སྡེ་འགབ་མའི་ལྷ་མོ་ཁ་ཚང་གི་

ཚེ་རིང་སྐྱིད་དང་རྨེའུ་རུ་མའི་རོྡ་ཚང་གི་ཕུན་ཚོགས་(ཕུན་ཚོགས་ལ་ཕ་མ་དང་ནང་མི་གཅིག་ཀྱང་

མེད་སྟབས་ལྷ་མོ་ཁ་ཚང་དུ་བསྡད་ཡོད་འདུག)གཉིས་ཡོད་པ་དང༌། ཚེ་རིང་སྐྱིད་འཛིན་བཟུང་བྱས་

ཤལ་དུ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལོར་སྐྱེས་པའི་ལོ་གསུམ་ཅན་གྱི་བུ་མོ་རང་དབང་ལྷ་མོ་དང༌། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ 

༦ པའི་ནང་སྐྱེས་པའི་བུ་མོ་གངས་ཅན་ལྷ་མོ་གཉིས་གཅིག་པུ་ཁྱིམ་དུ་ལྷག་ཡོད་ཅིང༌། མཚན་མོར་བུ་

མ་ོགཉིས་ཀྱིས་ངུ་འབོད་བྱེད་སྐབས་མ་གཏོགས་ཨ་མ་འཛིན་བཟུང་བྱས་པ་སུས་ཀྱང་ཤེས་རྟགོས་བྱུང་

མེད། སྐབས་དེར་ཁྱིམ་མཚེས་གཡས་གཡནོ་ཚོས་རྒྱ་གཞུང་གི་འབྲེལ་ཡདོ་ལས་ཁུངས་ལ་བུ་མ་ོགཉིས་

ན་ཚོད་ཕྲ་བའི་དབང་གིས་བདག་པ་ོརྒྱག་རྒྱུར་དཀའ་ངལ་ཡདོ་སྟབས་ཚེ་རིང་སྐྱིད་གླདོ་གྲལོ་ཡངོ་བའི་

རེ་སྐུལ་ཞུས་ཀྱང་གླདོ་གྲལོ་བྱས་མེད་པར་མ་ཟད། དེ་མིན་བུ་མ་ོགཉིས་ཡར་བཀག་ཉར་ཁང་དུ་བླངས་

ནས་ཨ་མ་དང་མཉམ་དུ་འཇོག་རོགས་ཞེས་རེ་བ་བཏོན་པ་དེ་ཡང་ངོས་ལེན་བྱས་མི་འདུག 

 སྐབས་དེ་ཤེད་ཅིག་ཏུ་བུ་མ་ོརང་དབང་ལྷ་མརོ་ཆམ་ནད་ཕགོ་སྟེ་རྫངོ་སྨན་ཁང་དུ་ཉལ་དགསོ་



    (6)    

ལེའུ་དང་པོ། ལྕགས་ཡོས་ལོའ་ིརང་ལུས་མེར་བསྲེགས་ལས་འགུལ་གྱི་བརྒྱུད་རིམ།

བྱུང་ཡོད་འདུག 

 ཚེ་རིང་སྐྱིད་ཀྱི་བཟའ་ཟླ་ནི་<<དུས་རབས་ཀྱི་ང་།>>ཞེས་པའི་དུས་དེབ་ཀྱི་རྩོམ་སྒྲིག་པ་དང་

རྩོམ་པ་པོ་སྐལ་བཟང་སྦྱིན་པ་ཡིན་ཞིང་། ཁོང་ཕྱི་ལོ་༢༠༡༠ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡༩ ཉིན་ཏེ་བུ་མོ་གངས་ཅན་

ལྷ་མོ་སྐྱེས་ནས་ཟླ་བ་གཅིག་ཙམ་སོང་སྐབས་རྒྱ་གཞུང་གིས་རྒྱལ་ཁབ་ཁ་བྲལ་གྱི་ཉེས་འཛུགས་འགོ་

འཛིན་བཟུང་བྱས་པ་དང༌། རྗེས་སུ་ལ་ོགསུམ་གྱི་བཙོན་འཇུག་ཁྲིམས་ཐག་བཅད་ནས་ས་གནས་གཞན་

གྱི་བཙོན་ཁང་ཞིག་ཏུ་བཙོན་འཇུག་བྱས་ཡོད། 

 དེ་མིན་དགནོ་པ་གཞན་ཁག་གི་དགེ་འདུན་པ་དང་མི་མང་འཛིན་བཟུང་བྱས་པ་མང་པ་ོཞིག་

ཡདོ་པ་རྣམས་ཀིརྟི་དགནོ་པའི་ཆསོ་ལུགས་ད་ོདམ་ཁང་གི་འགན་འཛིན་སགོས་ཀྱིས་ཀིརྟི་དགནོ་པའི་

གྲྭ་པ་རྣམས་དང་མཉམ་དུ་གློད་གྲོལ་གཏོང་རོགས་ཞེས་ཞུ་བ་བྱས་ཀྱང་དགོང་མོ་དེར་གློད་མེད།

 ཉིན་དེར། ཨ་འདུས་མཐའ་བའི་ཚེ་རིང་བཀྲ་ཤིས་དང་དོན་པོ་གཉིས་རྒྱ་གཞུང་གིས་འཛིན་

བཟུང་བྱས་ཡོད་ལ། རྗེས་སུ་དོན་པོ་ལགས་ཨ་འདུས་དགོན་པས་རྒྱ་ལག་ནས་ཚུར་ལེན་ཐབས་བྱས་

ཡོད་ཀྱང༌། ཚེ་རིང་བཀྲ་ཤིས་དུས་དེ་ནས་བཟུང་གར་སོང་ཆ་མེད་དུ་གྱུར་ཏེ་ལོ་དེའི་ཕྱི་ཟླ་ ༥ ནང་ད་

དུང་ཤེས་རྟོགས་ཐུབ་མེད་ལ། རྗེས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ད་ལྟའི་བར་དུ་ཤེས་རྟོགས་མ་བྱུང་པར་ལྷག་ཡོད། 

 ཁོང་གཉིས་ཕྱི་ཚེས་ ༡༦ ཉིན་རྒྱ་གཞུང་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱེད་མཁན་གྲས་ཡིན་པའི་དོགས་གཞིའི་

འགོ་འཛིན་བཟུང་བྱས་པ་ཡིན་འདུག་ལ། ཚེ་རིང་བཀྲ་ཤིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལོའ་ིཞི་རྒོལ་ཆེན་མོའ་ིནང་

དུ་ཞུགས་སྐབས་རྒྱ་གཞུང་གིས་བརྙན་འཕྲིན་ནང་བླངས་ཡོད་འདུག ཨ་འདུས་དགོན་དང་རྔ་བ་རྫོང་

གཉིས་བར་མཛོག་ཆུ་ཟེར་བ་ཞིག་ཡདོ་པ་དེའི་ཟམ་པའི་སྟེང་རྒྱ་དམག་གིས་བརྟན་སྲུང་བྱས་ཏེ། སྐབས་

དེར་ཨ་འདུས་དགོན་གོང་འགབ་གཉིས་ཀྱི་དགེ་འདུན་པ་རྣམས་རྔ་བ་རྫོང་ཐོག་ཏུ་འགྲོ་སྐྱོད་བཀག་

སྡོམ་བྱས་ཏེ་ཕྱི་ཟླ་ ༥ བའི་ནང་བར་དུ་ལྷོད་ཡངས་སུ་བཏང་མེད། 

 དེ་བཞིན་ཉིན་དེར་སྤྲོ་ཚིགས་ཡུལ་ཚོའི་སྤྲོ་ཚིགས་སྡེ་བའི་བཀྲ་རྒྱལ་ཚང་གི་སྐལ་བཟང་ངམ་

མགོན་དཀར་ཞུ་བ། རང་ལོ་ ༤༢ ཡིན་པ་ཁོང་འཛིན་བཟུང་བྱས་ཏེ་རྔ་བ་རྫོང་ཐོག་དུ་ཟླ་ ༩ ལྷག་རིང་

གཅར་རྡུང་མནར་གཅོད་དྲག་པོ་བཏང་ནས་བཀག་ཉར་བྱས་ཡོད་པ་མ་

ཟད། གཉེན་ཉེ་སུ་ལ་ཡང་ངོ་ཐུག་བཅུག་མེད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡ ཚེས་ 

༨ ཉིན། ཁོང་ལ་གསང་བའི་སྒོ་ནས་ལོ་ ༣ གྱི་དུས་བཀག་བཙོན་འཇུག་

གི་ཁྲིམས་ཐག་བཅད་དེ་ནང་མིར་བརྡ་ལན་ཙམ་ཡང་མེད་པར་སི་ཁྲོན་

གྱི་མེན་ཡང་ཞེས་པའི་ས་གནས་ཀྱི་བཙོན་ཁང་དུ་ཁྲིད་ཡོད། བཙོན་ཁང་

དུ་སླེབས་ནས་ཉིན་ཤས་རྗེས་སུ་མ་གཏོགས་ཁོང་ལ་ཁྲིམས་ཐག་བཅད་པ་



ལྕགས་ཡོས་བཙན་རྒོལ་མེ་ལྕེ། 

    (7)    

དང་བཙོན་ར་གང་དུ་ཁྲིད་ཡོད་མེད་སོགས་ནང་མིས་ཀྱང་ཤེས་རྟོགས་ཐུབ་མེད། 

 ཉིན་དེར་གནས་ཚུལ་བྱུང་མ་ཐག་ནས་ཀིརྟི་དགོན་པའི་ལྕགས་རིའི་ཕྱི་ལོགས་ནས་དམག་

དཔུང་གིས་ཡོངས་སུ་བསྐོར་ཏེ་དམ་བསྒྲགས་ཤ གས་ཆེ་བྱས་ཤིང༌། རྔ་བའི་ཕོྱགས་ལ་ཁ་པར་གྱི་བརྒྱུད་

ལམ་ཕལ་ཆེ་བ་བཀག་འགོག་བྱས་ཡོད་པ་མ་ཟད། དྲ་ལམ་ཡང་བཅད་ཡོད་འདུག

 གཤམ་དུ་བཀོད་ཡོད་པའི་རྔ་བ་རྫོང་རྨེའུ་རུ་མའི་དགེ་རིག་གི་བཟའ་ཟླ་དོན་ཁོའ་ིཚ་བོ་རྔ་བ་

ཀིརྟི་དགནོ་པའི་གྲྭ་བླ་ོབཟང་ཚེ་རིང༌། རང་ལ་ོ༢༤ ཡིན་པ་ཁངོ་ཉིན་འདི་ནས་བཟུང་གར་སངོ་ཆ་མེད་

དུ་གྱུར་ཡོད་པ་ཕྱི་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༢ ཉིན་བར་ད་དུང་གར་ཡོད་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་མེད། 

 ཕྱི་ཚེས་ ༡༦ ཉིན་དེ་ལྟར་ང་ོརྒལོ་སྐད་འབདོ་བྱེད་དགསོ་དནོ་ནི། ཉིན་མ་ོདེ་ནི་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༠༨ ཟླ་ 

༣  ཚེས་ ༡༦ ཉིན་རྔ་བ་ནས་རྒྱ་གཞུང་ལ་ངོ་རྒོལ་སྐད་འབོད་བྱེད་སྐབས། དྲག་ཆས་ཉེན་རྟོག་དམག་

མིས་བདོ་མི་བཅུ་ཕྲག་གཉིས་ཙམ་དམར་གསདོ་བཏང་སྟེ་མི་ལ་ོཧྲིལ་བ་ོགསུམ་འཁརོ་བའི་ཉིན་མ་ོཡིན་

སྟབས། བདོ་མི་ཚོས་འདས་པ་ོཚོར་རྗེས་དྲན་དང་། རང་རང་གི་སེམས་ནང་གི་སྡུག་བསྔལ་ཕྱིར་བཏནོ་

ནས་རང་འགུལ་གྱིས་ལས་འགུལ་སྤེལ་བ་ཞིག་ཡིན་འདུག 

 ཕྱི་ལོ་༢༠༡༡ ཟླ་༣ ཚེས་༡༧ ཉིན་བོད་ནང་གི་ཕྱི་དྲོའ་ིདུས་ཚོད་༥ ཙམ་ལ་རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་

བོ་བློ་བཟང་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ཀྱི་སྐུ་ཕུང་ནང་མིའི་ལག་ཏུ་སྤྲད་ཡོད་ཀྱང་རྒྱ་གཞུང་གིས་འཇིགས་

སྐུལ་སྣ་ཚོགས་བྱས་པས་ནང་མི་དང་འབྲེལ་ཡདོ་ཚོས་སྲུང་བྱ་དམ་པ་ོབྱེད་དགསོ་བྱུང་ཡདོ། རྒྱ་གཞུང་

གིས་དང་པརོ་ཕྱི་ཚེས་༡༧ ཉིན་གྱི་མཚན་མརོ་ཕུང་པ་ོཞུགས་འབུལ་བྱེད་དགསོ་ལུགས་བརྗདོ་ཡདོ་ཀྱང་

དགོན་པ་གཞུང་ངོས་ནས་འགན་ལེན་བྱས་ཏེ་ཕྱི་ཚེས་༡༨ ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་དགོན་པའི་ནང་ནས་གྲྭ་མང་

གིས་སྦྱང་ཆགོ་བཏནོ་ནས་སྐུ་ཕུང་ཞུགས་འབུལ་བྱེད་རྒྱུ་བྱས་པ་དང༌། བདོ་ལུགས་ཀྱི་གཤིན་རྩིས་ལྟར་

ན་འདས་པའོ་ིཕུང་པ་ོཞུགས་འབུལ་བྱེད་རྒྱུའི་དུས་ཚེས་ཕྱི་ཚེས་༡༩ ཉིན་ཁེལ་ཡདོ་ཀྱང་ཉིན་གཅིག་སྔ་

སྣུར་མི་བྱེད་ཐབས་མེད་བྱུང་ཡདོ། ཕྱི་ཚེས་༡༧ གྱི་མཚན་མརོ་དགནོ་པའི་གྲྭ་པ་ཕལ་མ་ོཆེ་རྒྱལ་གཅེས་

དཔའ་བ་ོབླ་ོབཟང་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ཀྱི་གྲྭ་ཤག་དང་དེའི་ཉེ་འཁྲིས་སགོས་ལ་འཛོམས་ནས་བྱང་ཆུབ་

ལམ་རིམ་དང༌། དྲང་ངེས་ལེགས་སྙིང་པོ། འགྲེལ་བ་དོན་གསལ་སོགས་གཞུང་ཆེན་ཁག་སྐྱོར་ནས་

མཚན་ཕུད་གནང་ཞིང༌། ཉིན་དེའི་དགོང་མོའ་ིདུས་ཚོད་༦ ཙམ་ནས་རྔ་བ་ཀིརྟི་དགོན་མཐའི་དམག་

མི་རྣམས་དགོན་མཐའ་ནས་ཕར་རྒྱང་རིང་ཙམ་ལ་བཀྱེད་ནས་དམག་མི་དུམ་སྐོར་དུམ་སྐོར་བྱས་ཏེ་

དམ་སྲུང་བྱས།

 ཉིན་དེ་ཙམ་ནས་འབར་ཁམས་སུ་ཡདོ་པའི་རྔ་བ་ཁུལ་མི་རིགས་མཐ་ོའབྲིང་སླབོ་གྲྭའི་སླབོ་མ་

རྣམས་ཀྱིས་རྔ་བ་ནས་གྲྭ་བླ་ོབཟང་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ཀྱི་ཚེ་སྲགོ་ཤརོ་བར་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་



    (8)    

ལེའུ་དང་པོ། ལྕགས་ཡོས་ལོའ་ིརང་ལུས་མེར་བསྲེགས་ལས་འགུལ་གྱི་བརྒྱུད་རིམ།

ཀྱི་ཟས་བཅད་ངོ་རྒོལ་བྱས་པར། སློབ་གྲྭའི་ནང་གི་དགེ་སློབ་མང་པོའ་ིལག་ཁྱེར་ཁ་པར་འཕྲོག་ཡོད་

པར་མ་ཟད། སླབོ་གྲྭའི་ཕྱི་ནང་གི་འགྲུལ་བཞུད་ཡངོས་རྫགོས་ཉེན་རྟགོ་པ་དང་དམག་མིས་བཀག་སྡམོ་

བྱས་ཏེ་སླབོ་མ་ཚོ་ནང་མིར་ཚོ་ཡང་ཐུག་འཕྲད་བྱེད་དུ་བཅུག་མེད་སྟབས། སླབོ་གྲྭའི་ནང་གི་ཞིབ་ཕྲའི་

གནས་སྟངས་ཤེས་རྟགོས་མ་བྱུང་ནའང༌། གནས་ཚུལ་ཡངོ་ཁུངས་རེ་ཟུང་ནས་བཤད་པ་ལྟར་ན་ཕྱི་ཚེས་

༢༣ ཉིན་ད་དུང་ཟས་བཅད་ངོ་རྒོལ་བྱེད་མཚམས་བཞག་མེད་ཚུལ་དང༌། དེར་སློབ་མ་འཛིན་བཟུང་

བྱས་ཡོད་མེད་སོགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཤེས་རྟོགས་མ་ཐུབ། 

 ཕྱི་ལོ་༢༠༡༡ ཟླ་༣ ཚེས་༡༨ ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོའ་ིབོད་ནང་གི་དུས་ཚོད་༨།༣༠ ཙམ་ལ་དཔའ་བོ་བློ་

བཟང་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ཀྱི་སྐུ་ཕུང་འདུ་ཁང་མདུན་ཐང་གི་འདས་པ་ོརྣམས་ཀྱི་ཕུང་པ་ོའཇགོ་ས་དེར་

ཁོང་གི་འཛིན་གྲྭ་གཅིག་པའི་ཆོས་གྲོགས་དགེ་འདུན་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཁུར་ནས་ཕེབས་ཡོད་པ་དང༌། 

དགོན་པའི་དགེ་འདུན་པ་ཚང་མ་འཚོགས་ཏེ་ལྷོ་སྒོ་དང་འབྲེལ་བའི་སྦྱང་ཆོག་དང་སྨོན་ལམ་ཟབ་

རྒྱས་ཤིག་གསུངས་ཡོད་ཅིང༌། སྐབས་དེར་རྔ་བའི་སྟོད་སྨད་བར་གསུམ་ནས་ཆོས་ལུགས་ཆོས་བརྒྱུད་

རིས་མེད་ཀྱི་སྐྱ་སེར་ཕ་ོམ་ོསྟངོ་ཕྲག་མང་པ་ོརྔ་བ་ཀིརྟི་དགནོ་པའི་ནང་གདུང་མཇལ་དུ་སླེབས་ནས་སྐུ་

ཕུང་ལ་ཁ་བཏགས་འཐེན་པ་སགོས་ཀྱིས་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་བྱས་ཡདོ་པར་མ་ཟད། སྦྱང་ཆགོ་



ལྕགས་ཡོས་བཙན་རྒོལ་མེ་ལྕེ། 

    (9)    

གྲུབ་མཚམས་སྐུ་ཕུང་རླངས་འཁོར་ནང་བཞག་ནས་དགོན་པའི་བྱང་ཕྱོགས་སུ་སྤྱི་ལེ་༣ ལྷག་གི་སར་

ཡོད་པ་རེས་བུང་ཞེས་པའི་དུར་སའི་ནང་ཞུགས་འབུལ་བྱེད་རྒྱུར་ཁྱེར་སྐབས་ཀྱང་གྲྭ་པ་དང་མི་མང་

སྟོང་ཕྲག་ཁ་ཤས་་ཀྱིས་མིག་ནས་མཆི་མ་འཐོར་ཞིང༌། ངག་ནས་མ་ཎི་དབྱངས་ཀྱིས་འཐེན་བཞིན་སྐུ་

ཕུང་དུར་སའི་ནང་གདན་འདྲེན་ཞུས་ཡོད༌། སྐབས་དེར་ཉེན་རྟོག་པ་དང་དམག་མི་ཧ་ཅང་མང་པོས་

མི་སེར་དཀྱུས་མའི་ཆས་སུ་བསྒྱུར་ཏེ་མི་མང་གི་ནང་ལ་བཀྲམས་ཤིང༌། དེ་ལས་མང་པོས་མི་མང་དང་

རྒྱང་རིང་ཙམ་ནས་མེ་མདའ་བཟུང་ནས་དྲག་གནོན་བྱེད་ཆོག་ཆོག་གིས་བསྡད་ཡོད་ཀྱང་། སྐུ་ཕུང་

ཞུགས་འབུལ་གྱི་བྱེད་སྒོ་མཐའ་དག་ལེགས་པར་བསྒྲུབས་ཡོད། 

 ཕྱི་ཚེས་༡༦ ཉིན་གྱི་དགངོ་མརོ་འཛིན་བཟུང་བྱས་པའི་རྔ་བ་རྫངོ་ལྷ་སྡེ་འགབ་མ་སྡེ་བའི་ཚེ་རིང་

སྐྱིད་གླདོ་གྲལོ་བྱས་འདུག་ཀྱང་། བཀག་ཉར་བྱས་པའི་ཉིན་གཉིས་ཀྱི་རིང་གཅར་རྡུང་དྲག་པ་ོབཏང་སྟེ་

མགོའ་ིསྐྲ་ཡང་བཞར་ཡོད་འདུག མོ་དང་མཉམ་དུ་འཛིན་བཟུང་བྱས་པའི་ཕུན་ཚོགས་སོགས་བཀག་

ཉར་འགོ་ཡོད་པ་གཞན་གཅིག་ཀྱང་གློད་གྲོལ་བྱས་མེད། 

 ཉིན་དེ་ནས་བཟུང་དགོན་པའི་ནང་ལ་ཡོད་པའི་དགོན་པ་གཞུང་གི་སྨན་ཁང་ལོ་དེའི་ཟླ་༩ 

བའི་བར་སྒོ་འབྱེད་མི་ཆོག་པ་བཟོས་རྐྱེན་གྲྭ་པ་རྣམས་ལ་རྒྱུན་ལྡན་གྱི་སྨན་བཅོས་མཐུན་རྐྱེན་རྩ་བ་

ནས་མ་རག་པའི་དཀའ་ངལ་ཤ གས་ཆེ་བྱུང༌། སྨན་ཁང་དེར་རྒྱ་ལུགས་དང་བདོ་ལུགས་གཉིས་ཀྱི་སྨན་

བཅོས་མཐུན་རྐྱེན་ཡོད་པ་དང་སྨན་རིན་གཞན་ལས་ཆུང་བ་ཡོད་པས་རྒྱུན་དུ་སྨན་ཁང་ལ་བསྟེན་

གཏུག་བྱེད་པའི་སྐྱ་སེར་ཕོ་མོ་རྒན་གཞོན་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཡོད་ཅིང༌། སྨན་ཁང་སྒོ་བརྒྱབ་པ་དེས་མི་

མང་ལ་ཡང་སྨན་བཅོས་ཀྱི་ཐོག་ལ་དཀའ་ངལ་འཕར་མ་ཞིག་བཟོས་ཡོད། 

 ཕྱི་ལ་ོ༢༠༡༡ ཟླ་༣ ཚེས་༡༩ ཉིན། རྒྱ་གཞུང་གིས་རྔ་བ་ཀིརྟི་དགནོ་པའི་རྒྱུན་ལྡན་གྱི་ཆསོ་ལུགས་

བྱེད་སྒ་ོཡངོས་རྫགོས་དུས་ཚོད་ངེས་མེད་རིང་མཚམས་འཇགོ་དགསོ་ཚུལ་བཙན་བཀའ་བཏང་ཡདོ་པ་

ལྟར། ཉིན་དེའི་སྔ་དྲ་ོའདས་པ་ོཞིག་གི་ཕུང་པ་ོདགནོ་པའི་ནང་ལ་སྨནོ་ལམ་

གསུང་སར་ཁྱེར་ནས་སླེབས་ཡདོ་ཀྱང་རྒྱུན་ལྡན་ལྟར་དགེ་འདུན་པ་རྣམས་

འཚོགས་ཐུབ་མེད། དགནོ་པའི་ཕྱགོས་ཚང་མར་ཕྱི་ལ་ཐནོ་སའི་སྒ་ོཆེན་རེ་

ཡདོ་པ་ལས་ཁག་ཅིག་ཕྱི་ལགོས་ནས་རྒྱ་གཞུང་གིས་སྒ་ོལྕགས་བརྒྱབ་ནས་

ཉེན་རྟགོ་པ་སགོས་ཀྱིས་དམ་པརོ་བསྲུངས་ཏེ། དགེ་འདུན་པ་རྣམས་ཕྱི་ལ་

ཐོན་དུ་འཇུག་གི་མེད་པར་མ་ཟད། མི་མང་རྣམས་དགོན་པའི་ནང་ལའང་

ཡོང་བཅུག་མེད། མཚན་མོ་རྟག་པར་གླིང་བར་ལ་དྲག་ཆས་སྤྲས་པའི་

དམག་མི་དང་ཉེན་རྟོག་མི་སྣས་སྦྱོང་བརྡར་སྤྲད་པའི་ཁྱི་ཁྲིད་དེ་གསང་



    (10)    

ལེའུ་དང་པོ། ལྕགས་ཡོས་ལོའ་ིརང་ལུས་མེར་བསྲེགས་ལས་འགུལ་གྱི་བརྒྱུད་རིམ།

ཉུལ་བྱེད་བཞིན་ཡོད་སྟབས། ལམ་དུ་དགེ་འདུན་པ་སུ་ཐུག་ལ་གཅར་རྡུང་དྲག་པོ་བཏང་ཡོད། གྲྭ་པ་

རྣམས་ཀྱིས་དགོང་མོ་དཔེ་གཟིགས་གནང་སྟེ་འཕྱི་བོ་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་པ་དེའང་མི་ཆོག་པ་བཟོས་ཡོད།

 རྔ་བ་རྫངོ་རྨེའུ་རུ་མའི་རུ་ཆེན་གསུམ་པའི་དགེ་ཚང་གི་དགེ་རིག རང་ལ་ོ༦༠ ཡིན་པ་ཁངོ་ཉིན་

དེའི་མཚན་མའོ་ིདུས་ཚོད་༡༡།༤༠ ཙམ་ལ་རང་ཁྱིམ་ནས་འཛིན་བཟུང་བྱས་ཏེ་བཀག་ཉར་བྱས་ཡདོ་མདོ། 

ཉིན་དེ་ནས་བཟུང་ད་བར་གང་དུ་ཡོད་མེད་དང་གནས་སྟངས་ག་འདྲ་ཞིག་ཡིན་མིན་སགོས་ཀྱི་ཞིབ་

ཕྲའི་གནས་ཚུལ་ཤེས་རྟོགས་ཐུབ་མེད། 

 ཁོང་གིས་ཕྱི་ལོ་༢༠༠༨ ལོ་ནས་ད་བར་བོད་ནང་གི་གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཞིག་དང་ལྷག་པར་ཉེ་

ཆར་གྲྭ་བླ་ོབཟང་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ཀྱིས་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་བཏང་བའི་སྐརོ་སགོས་ཕྱིར་བསྒྲགས་

བྱས་པའི་དགོས་གཞིའི་འགོ་འཛིན་བཟུང་བྱས་པ་ཞིག་ཡིན་འདུག་ལ། ད་ཐེངས་ཀྱི་བཀག་ཉར་འདི་ནི་

ཁངོ་བཀག་ཉར་བྱས་པ་ཐེངས་གསུམ་པ་ཡིན་ཞིང༌། ཕྱི་ལ་ོ༡༩༩༨ ལརོ་བདོ་དནོ་དང་འབྲེལ་བའི་ཡི་གེ་

སྦྱར་འགྲེམས་བྱས་པའི་དོགས་གཞིའི་འགོ་འཛིན་བཟུང་གིས་ཟླ་༡ ལྷག་རིང་བཀག་ཉར་བྱས་པ་དང༌། 

ཕྱི་ལ་ོ༢༠༠༨ བདོ་གནས་ཕྱིར་བསྒྲགས་བྱས་པའི་དགོས་གཞིའི་འགོ་འཛིན་བཟུང་བཀག་ཉར་བྱས་ཡདོ་

འདུག བར་སྐབས་ཤིག་ལ་ཁོང་དང་གྲྭ་པ་དགུ་ལ་ད་ལོའ་ིདོན་རྐྱེན་དང་འབྲེལ་བའི་ནག་ཉེས་ཆེ་ཤོས་

ཀྱི་ཞྭ་མོ་གཡོགས་ནས་མི་སྤྱོད་ལས་འདས་པའི་སྡུག་སྦྱོང་མནར་གཅོད་གཏོང་གིན་ཡོད་པའི་གནས་

ཚུལ་སྤྱི་ཡན་པ་རེ་སྤྱི་ཚོགས་ནང་ཁྱབ་ཡོད་པ་དང༌། ཁོང་འཛིན་བཟུང་བྱས་རྗེས་ཁོང་གི་བཟའ་ཟླ་བུ་

ཕྲུག་དང་ཉེ་འབྲེལ་སོགས་ལ་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་བཟོས་ཡོད་འདུག་པ་གཤམ་དུ་བཀོད་ཡོད། 

 རྔ་བའི་ཁྲོམ་གཞུང་སོགས་ལ་ཉེན་རྟོག་པ་རྣམས་ཀྱིས་རླངས་འཁོར་དང་འཕྲུལ་རྟ་སོགས་ཀྱི་

ཡིག་ཆ་ཞིབ་བཤེར་བྱ་རྒྱུར་བསྙད་བཏགས་ནས་བདོ་མི་མང་པ་ོདནོ་མེད་དུ་གཅར་རྡུང་དྲག་པ་ོགཏངོ་

གི་ཡདོ་འདུག་པར། ཡུལ་མི་རྣམས་ཀྱིས་བརྗདོ་ན་མི་མང་ལ་འཇིགས་སྣང་བསྐུལ་ནས་མག་ོའཇགོ་ས་

མེད་པར་བཟོ་ཆེད་ཁ་གཡར་ས་བཙལ་བ་རེད་ཅེས་བཤད་ཀྱི་འདུག 

དགངོ་མ་ོནས་རྔ་བའི་སྟདོ་སྨད་བར་གསུམ་དུ་དམག་མི་མང་དུ་བཏང་

ནས་དམ་བསྒྲགས་སྔར་ལས་ཤ གས་ཆེ་རུ་བཏང་ཡོད་ལ། ལྷག་པར་དུ་

ཕྱི་ཚེས་༢༠ ཉིན་རྫོང་དང་ཐག་ཉེ་རིང་གི་དགོན་གྲོང་མང་པོར་དགོན་

པའི་ལས་སྣེ་ཁག་དང་སྡེ་དཔོན་རྣམས་ལ་རང་རང་སོ་སོའ་ིདགོན་པ་

དང་སྡེ་བའི་འགན་ཁུར་ཏེ་ཤོག་སྦག་བཀད་མི་ཆོག་པ་དང༌། བསངས་

གཏོང་མི་ཆོག་པ། རླུང་རྟ་གཏོར་མི་ཆོག་པ་སོགས་མི་ཆོག་པ་མང་

པོ་ཞིག་བགྲངས་ཏེ་རྒྱུན་ལྡན་མ་ཡིན་པའི་དམ་བསྒྲགས་ནན་པོ་བྱས་



ལྕགས་ཡོས་བཙན་རྒོལ་མེ་ལྕེ། 

    (11)    

འདུག་པ་དེ་ནི་ཉིན་དེར་བཙལ་བྱོལ་བོད་མི་རྣམས་ཀྱིས་བཀའ་བློན་ཁྲི་བ་དང་སྤྱི་འཐུས་ཀྱི་འསོ་བསྡུ་

ཆེན་མོ་བྱེད་ཀྱིན་པར་གཞིས་ལུས་བོད་མི་རྣམས་ཀྱིས་དགའ་བསུའི་རྣམ་འགྱུར་སྟོན་རྒྱུ་ཡིན་པ་ཤེས་

ནས་དཀག་སྡོམ་བྱས་པ་ཡིན་ཚོད། 

 ཕྱི་ལོ་༢༠༡༡ ཟླ་༣ ཚེས་༢༠ ཉིན། རྔ་བ་རྫོང་རྨེའུ་རུ་མའི་རུ་ཆེན་གསུམ་པའི་དགེ་ཚང་གི་དགེ་

རིག་གི་བཟའ་ཟླ་དོན་ཁོ། རང་ལོ་༥༧ ཡིན་པ་རྨེའུ་རུ་མའི་ནང་ནས་འཛིན་བཟུང་གིས་ཉིན་ཤས་རིང་

བཀག་ཉར་བྱས་པ་དང་དེའི་རིང་གཅར་རྡུང་དྲག་པོ་བཏང་ཡོད་འདུག 

 ཉིན་དེ་ནས་བཟུང་རྔ་བ་ཀིརྟི་དགོན་དུ་སི་ཁྲོན་ཞིང་ཆེན་དང་རྔ་བ་རང་སྐྱོང་ཁུལ་གྱི་ལས་

བྱེད་སྐརོ་ཞིག་སླེབས་ཡདོ་པ་དང༌། དགནོ་པའི་དགེ་འདུན་པ་རྣམས་ནད་མནར་ལྟ་བུའི་ཛ་དྲག་གིས་

ཕྱི་ལ་འགྲ་ོདགསོ་བྱུང་ན་དང་པ་ོའཛིན་གྲྭ་ས་ོསའོ་ིསྐྱརོ་དཔནོ་གྱིས་འགན་ལེན་ཡིག་ཆ་དགསོ་པ་དང་

། དེའི་སྒང་ལ་དགེ་བསྐོས་གང་རུང་གིས་འགན་ལེན་ཡིག་ཆ་དགོས་པ། དེའི་སྒང་ལ་དགོན་པའི་ནང་

ཡདོ་པའི་རྒྱའི་ལས་བྱེད་ཚོས་ཆགོ་མཆན་ཡི་གེ་སྤྲད་ན་ད་གཟོད་ཕྱི་ལ་འགྲ་ོཆགོ་པ་མ་གཏགོས་དེ་མིན་

གང་བྱུང་འགྲོ་བསྐྱོད་མི་ཆོག་པའི་བཀག་སྡོམ་བྱས་ཡོད། 

 ཉིན་དེར་ཨ་མདོ་རྔ་བའི་བོད་མི་ཕལ་མོ་ཆེས་ཕྱི་ལ་ཐོན་ནས་དགའ་བའི་རྣམ་འགྱུར་ཤ གས་

ཆེན་པ་ོཞིག་སྟནོ་མ་ཐུག་པར་བརྟེན། རང་རང་གི་ཁང་ཁྱིམ་ཕྱི་ནང་ལ་གཙང་སྦྲ་ལེགས་པར་བྱས་ཤིང༌། 

མཆགོ་གསུམ་གྱི་རྟེན་དྲུང་དུ་མཆདོ་མེ་ཕུལ་ཏེ་བདོ་བསྟན་སྲིད་ལ་ཕན་ངེས་ཅན་གྱི་བཀའ་བླནོ་ཁྲི་བ་

ཞིག་དང༌། སྤྱི་འཐུས་ཤིག་ཡོང་རེས་གདུང་ཤ གས་དྲག་པོས་གསོལ་བ་སྨོན་ལམ་བཏབ་ནས་དགེ་བའི་

ལས་ལ་འབད་དེ་བསྡད་ཡོད་པ་དང༌། མཚན་མོའ་ིདུས་ཚོད་༣ ཡས་མས་སུ་རྔ་བ་རྫོང་ཐོག་ནས་ཤོག་

སྦག་ཉུང་ཙམ་བཀད་འདུག་པར། དེ་མ་ཐག་དམག་མི་དང་ཉེན་རྟོག་པ་སླེབས་ནས་བོད་མི་ཁ་ཤས་

ཤིག་འཛིན་བཟུང་བྱས་འདུག་ཀྱང་མིང་སོགས་ཞིབ་ཕྲའི་གནས་ཚུལ་ཤེས་རྟོགས་མ་བྱུང༌། སྐབས་དེ་

ཡས་མས་སུ་རྔ་བ་ནས་བོད་མི་མང་པོ་ཞིག་འཛིན་བཟུང་བྱས་ཡོད་པ་སོགས་ཀྱིས་གནས་སྟངས་ཉིན་

རེ་ལས་ཉིན་རེར་ཇེ་སྡུག་ཏུ་སོང་ཡོད། 

 གསུམ་པའི་བཅུ་དྲུག་ཉིན་གྱི་མི་མང་གི་ངོ་རྒོལ་ལས་འགུལ་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་དོགས་

གཞིའི་འགོ་ཉིན་དེ་ཡས་མས་སུ་རྔ་བ་རྫོང་སྤྲོ་ཚིགས་ཡུལ་ཚོའི་ཀ་ཉག་སྡེ་བའི་བར་མ་ཚང་གི་དཔལ་

འབྱོར། རང་ལོ་༣༨ ཡིན་པ་ཁོང་འཛིན་བཟུང་གིས་བཀག་ཉར་བྱས་ཡོད་ལ། ཁོང་གསུམ་པའི་བཅུ་

དྲུག་གི་མི་མང་ཡར་ལངས་སྐབས་མཉམ་ཞུགས་བྱས་པའི་ཉེས་མིང་གཡོགས་ནས་འཛིན་བཟུང་བྱས་

པ་ཡིན་ཞིང༌། རྗེས་སུ་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་བར་ཁོང་ལ་ལོ་༣ ་གྱི་བཙོན་འཇུག་ཁྲིམས་ཐག་བཅད་དེ་སི་

ཁྲནོ་གྱི་མེན་ཡང་ཞེས་པའི་ས་གནས་ཀྱི་བཙོན་ཁང་ཞིག་ཏུ་བཙོན་འཇུག་བྱས་ཡདོ་འདུག ཁངོ་གི་ཕ་



    (12)    

ལེའུ་དང་པོ། ལྕགས་ཡོས་ལོའ་ིརང་ལུས་མེར་བསྲེགས་ལས་འགུལ་གྱི་བརྒྱུད་རིམ།

མིང་ལ་རྒྱ་མཚོ་ཞུ་བ་སྔ་མོ་ནས་འདས་ཟིན། མ་མིང་ལ་སྒྲོན་མཚོ་ཞུ་བ་སྙིང་གི་ན་ཚ་ཡོད་སྟབས་ཁོང་

འཛིན་བཟུང་བྱས་པ་ནས་ཟླ་བ་གསུམ་ལྷག་སངོ་རིང་འཛིན་བཟུང་སྐརོ་གསང་བ་བྱས་ཏེ་ཤེས་སུ་བཅུག་

མེད། ཁོང་གི་ཁྱིམ་དུ་འཚོ་བའི་ཡོང་ཁུངས་གང་ཡང་མེད་པའི་བཟའ་ཟླ་དང་ཕྲུ་གུ་གཉིས་བཅས་ནང་

མི་གསུམ་ཡོད། 

 ཕྱི་ལ་ོ༢༠༡༡ ཟླ་༣ ཚེས་༢༡ ཉིན། ཀིརྟི་དགནོ་པའི་ནང་སླེབས་པའི་ཞིང་ཆེན་དང་ཁུལ་གྱི་ལས་

བྱེད་རྣམས་ཀྱིས་དགོན་པའི་དགེ་འདུན་པ་རྣམས་ལ་སློབ་གསོ་ཟེར་བའི་མིང་ཐོག་ནས་དེ་སྔའི་རྒྱལ་

གཅེས་ཆོས་གཅེས་སློབ་གསོའ་ིལས་འགུལ་ཟེར་བ་བསྐྱར་དུ་སྤེལ་འགོ་བཙུགས། 

 དེ་ཡང་ཕྱི་ཚེས་༢༡ ཉིན་གྱི་བོད་ནང་གི་སྔ་དྲོའ་ིདུས་ཚོད་༨ ནས་འགོ་འཛུགས་བྱ་རྒྱུ་བྱས་ཏེ་

རྒྱ་དཔནོ་རྣམས་སླེབས་ཡདོ་ཀྱང་དགེ་འདུན་པ་རྣམས་འཛོམས་མེད་སྟབས་རྒྱ་དཔནོ་ཚོས་དགནོ་པའི་

ལས་སྣེ་རྣམས་ལ་བཙན་བཀའ་བཏང་ནས་གྲྭ་ཤག་མང་པོ་ཞིག་ལ་རེ་རེ་བཞིན་ཕེབས་ཏེ་དགེ་འདུན་

པ་རྣམས་འདུ་ཁང་གི་རྡོ་གཅལ་དུ་འཛོམས་པའི་རེ་སྐུལ་གནང་བ་ལྟར་དགེ་འདུན་པ་ཉིས་བརྒྱ་ལྷག་

འཛོམས་ཡདོ་པ་དང༌། དུས་ཚོད་༡༠ ཙམ་ལ་རྒྱ་དཔནོ་ཚོས་གཏམ་བཤད་འག་ོའཛུགས་བྱས་ཡདོ། ཡང་

རྒྱའི་ལས་བྱེད་སྐརོ་ཞིག་གྲྭ་ཤག་མང་པའོ་ིནང་ཉུལ་ནས་གྲྭ་པ་མང་པ་ོཞིག་ཚོགས་འདུ་དེར་བཙན་ཤེད་

ཀྱིས་ཁྲིད་ཡོད་འདུག ཉིན་དང་པོར་རྔ་བ་རང་སྐྱོང་ཁུལ་གྱི་ཆོས་ལུགས་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགོ་གཙོས་

ཚོགས་འདུ་གཙོ་སྐྱོང་དང་གཏམ་བཤད་མང་པོ་བྱས་ཡོད་པར། ནང་དོན་གཙོ་བོ་རྔ་བ་ཀིརྟི་དགོན་པ་

གཞུང་སྒེར་གཉིས་ཀྱིས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཁྲིམས་ལུགས་དང༌། ཡུལ་གྱི་བདེ་འཇགས། མི་རིགས་མཐུན་སྒྲིལ་

དང་བརྟན་ལྷིང་ལ་བརྩི་འཇགོ་མ་བྱས་ཚུལ་སྔ་ཕྱི་རིམ་པའི་ལས་འགུལ་མང་པ་ོབགྲངས་ཏེ་དགནོ་པའི་

གཞུང་སྒེར་གཉིས་ལ་སྐྱོན་བརྗོད་ནན་པོ་བྱས་ཡོད་ལ། ལྷག་པར་དུ་གྲྭ་བློ་བཟང་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་

གིས་སྐུ་ལུས་མེར་བསྲེགས་སྐབས་རྒྱ་ལག་ནས་ཁོང་འཕྲོག་མཁན་ཚོར་མི་བསད་པའི་ཉེས་འཛུགས་

ཀྱང་བྱས་ཡདོ། ཡང་ཀིརྟི་དགནོ་པའི་ནང་ལ་གཟུགས་པ་ོམེར་བསྲེགས་གཏངོ་མཁན་གྱི་ཚོགས་པ་ཞིག་

ཡདོ་པས་ད་ཐེངས་དགནོ་པ་དང་མཉམ་འབྲེལ་བྱས་ནས་དེ་རྩ་མེད་བཟོ་དགསོ་ལུགས་སགོས་བརྗདོ་

ཡོད། 

 ད་ཐེངས་ཀྱི་སློབ་གསོ་ཟེར་བའི་ལས་འགུལ་སྤེལ་མཁན་གྲས་སུ་གྲྭ་པ་ཚོས་ཤེས་ཚོད་ལྟར་ན་

སི་ཁྲོན་ཞིང་ཆེན་གྱི་སྲིད་ཁྲིམས་ཁང་གི་ལས་བྱེད་ཁག་ཅིག་དང༌། རྔ་བ་རང་སྐྱོང་ཁུལ་འཐབ་ཕོྱགས་

གཅིག་གྱུར་ཁང་གི་འགོ་གཙོ་དང་འགོ་གཙོ་གཞོན་པས་མཚོན་ལས་ཁུངས་དེའི་ལས་བྱེད་ཁག་ཅིག 

རྔ་བ་རང་སྐྱོང་ཁུལ་གྱི་ཆོས་ལུགས་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགོ་གཙོས་མཚོན་པའི་ལས་བྱེད་ཁག་ཅིག རྔ་བ་

རྫངོ་གི་རྫངོ་དཔནོ་སགོས་ཀྱིས་གྲུབ་པའི་ལས་དནོ་རུ་ཁག་ཅིག་ཡིན་འདུག རྒྱ་དཔནོ་ཚོའི་འཆར་གཞི་



ལྕགས་ཡོས་བཙན་རྒོལ་མེ་ལྕེ། 

    (13)    

ལྟར་ན་བདོ་ནང་གི་ཞགོས་པའི་དུས་ཚོད་༨ ནས་༡༢ བར་དང༌། ཉིན་རྒྱབ་དུས་ཚོད་༢ ནས་༦ བར་སླབོ་

གསོའ་ིཚོགས་འདུ་འཚོགས་རྒྱུ་ཡིན་ཡང༌། ཉིན་དང་པོར་དུས་ལྟར་ཕེབས་མཁན་མ་བྱུང་བའི་དབང་

གིས་ཕྱི་ཚེས་༢༢ ཉིན་ཕྱེད་ཡོལ་དུས་ཚོད་༡ བར་རྒྱ་དཔོན་ཚོ་གྲྭ་ཤག་རེ་རེ་བཞིན་ཉུལ་ནས་གྲྭ་ཤག་

རེ་རེའི་ནང་ལ་གྲྭ་པ་ག་ཚོད་ཡོད་མེད་དང༌། གྲྭ་པ་ཚོའི་ལོ་ག་ཚོད། མིང་། ས་གནས་གང་གི་ཡིན་པ་

སོགས་ཐོ་འགོད་བྱེད་དགོས་པས་སྔ་དྲོ་འཚོགས་རྒྱུ་མེད་པར་དགེ་འདུན་པ་རྣམས་སོ་སོའ་ིགྲྭ་ཤག་ལ་

སྡོད་དགོས་ལུགས་བརྗོད་ཡོད་འདུག ཉིན་རྒྱབ་དུས་ཚོད་༡ ནས་སྔར་བཞིན་རྡོ་གཅལ་དུ་འཛོམས་

དགོས་ཚུལ་བརྗོད་ཡོད་འདུག

 ཕྱི་ལོ་༢༠༡༡ ཟླ་༣ ཚེས་༢༢ ཉིན། གྲྭ་བློ་བཟང་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ཀྱི་སྤུན་ཆེ་བ་རྔ་བ་ཀིརྟི་

དགོན་པའི་གྲྭ་བློ་བཟང་དར་རྒྱས། རང་ལོ་༢༢ ཡིན་ཁོང་དང་ཁོང་གི་ཨ་ཞང་བློ་བཟང་བརྩོན་འགྲུས། 

རང་ལོ་༤༦ ཡིན་པ་གཉིས་དང༌། རྨེའུ་རུ་མའི་རུ་ཆེན་གཉིས་པའི་རྡོར་ཁོ་ཚང་གི་

རྔ་བ་ཀིརྟི་དགོན་པའི་གྲྭ་བསམ་འགྲུབ་བཅས་འཛིན་བཟུང་བཀག་ཉར་བྱས་ཤིང༌། 

ཁོང་རྣམས་འཛིན་བཟུང་བྱེད་དགོས་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན་ནི་རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་བློ་

བཟང་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ཀྱིས་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་ཀྱིས་རྒྱ་གཞུང་ལ་ངོ་རྒོལ་

ལས་འགུལ་སྤེལ་བ་དང་འབྲེལ་བ་ཡདོ་པའི་དགོས་གཞིའི་འགོ་འཛིན་བཟུང་བྱས་

པ་ཞིག་ཡིན་འདུག་ཅིང་། བློ་བཟང་བརྩོན་འགྲུས་དང་བློ་བཟང་དར་རྒྱས་གཉིས་

སྐབས་དེར་ཉིན་ཤས་རྗེས་གློད་གྲོལ་བྱས། དགེ་འདུན་པ་བསམ་འགྲུབ་ལགས་ནི་

ཕྱི་ལོ་༢༠༠༨ ལོའ་ིཟླ་༩ ཚེས་༢༤ ཉིན་ཀིརྟི་དགོན་པའི་གྲྭ་པ་མང་པོ་ཞིག་དམག་

མིས་གཅར་རྡུང་བྱས་ཏེ་རྨས་སྐྱོན་བཏང་སྐབས་ཁོང་ལ་རྨས་སྐྱོན་ཚབས་ཆེན་ཕོག་ཡོད། སྐབས་དེར་

ཉེན་རྟགོ་པ་དང་དམག་མི་ཚོས་འཛིན་བཟུང་བྱས་པ་ཚང་མ་མཚན་མརོ་བཟུང་ཡདོ་པ་ལྟར་རྔ་བ་ཀིརྟི་

དགོན་དུ་ཡང་མཚན་མོ་གླིང་བར་སོགས་ལ་ཉེན་རྟོག་པ་དང་དམག་མི་རྣམས་ཀྱིས་སྐོར་སྲུང་བྱས་ཏེ་

ཡོད་པ་དེར་ཐུག་པའི་དགེ་འདུན་པ་ཁ་ཤས་རེ་སྔ་ཕྱིར་གཅར་རྡུང་དྲག་པོ་བྱས་ཡོད།

 ཉིན་དེར་གངོ་ཞུས་རྔ་བ་རྫངོ་རྨེའུ་རུ་མའི་རུ་ཆེན་གསུམ་པའི་དགེ་རིག་གི་བུ་མ་ོམེ་ཏགོ རང་

ལོ་༢༣ ཡིན་པ་རྨེའུ་རུ་མའི་ནང་ནས་འཛིན་བཟུང་གིས་ཕྱི་ཟླ་༤ ཚེས་༢ བར་བཀག་ཉར་བྱས་པ་དང༌། 

ཉིན་དེ་དག་གི་རིང་ཁོང་མོ་བཀག་ཉར་ཁང་དུ་གཅར་རྡུང་དྲག་པོ་བཏང་རྐྱེན་གློད་གྲོལ་སྐབས་མོའ་ི

གཟུགས་པོ་ཡོངས་ལ་སྔོ་ཐིག་དང་རྨ་ཁས་ཁེངས་ཤིང༌། ཀླད་པ་ཡང་རྒྱུན་ལྡན་མ་ཡིན་པ་ཞིག་ཆགས་

ཡདོ་པ་སགོས་གསནོ་པའི་རེ་བ་མེད་པ་ལྟ་བུར་བཟསོ་ཡདོ་པའི་ཁར། སྐབས་ཐགོ་སྨན་ཁང་དུ་བསྟེན་

གཏུག་བྱེད་རྒྱུར་ས་གནས་སྲིད་གཞུང་གིས་བཀག་འགོག་བྱས་ཏེ་སྨན་བཅོས་མཐུན་རྐྱེན་ཇི་བཞིན་



    (14)    

ལེའུ་དང་པོ། ལྕགས་ཡོས་ལོའ་ིརང་ལུས་མེར་བསྲེགས་ལས་འགུལ་གྱི་བརྒྱུད་རིམ།

མ་རེག་པར་དུས་ཡུན་རིང་པོར་ཉལ་སར་ལྷུང་ཡོད་འདུག མོ་

འཛིན་བཟུང་བྱེད་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི་ཕ་དགེ་རིག་གིས་

ཕྱི་ཕོྱགས་སུ་མི་སུ་ལ་འབྲེལ་བ་བྱེད་ཀྱིན་ཡོད་མེད་སོགས་

བརྩད་གཅོད་བྱེད་ཆེད་ཡིན་འདུག་ལ། ཁོང་མོས་མོ་བསད་

ཀྱང་གང་ཡང་མི་ཤེས་ཞེས་པའི་ལན་གཅིག་པུ་བཏབ་རྐྱེན་དེ་

ལྟར་ཚད་ལས་བརྒལ་བའི་གཅར་རྡུང་མནར་གཅོད་ཕོག་པ་

ཞིག་ཡིན་འདུག ཁོང་མོ་ཕྱི་ལོ་༢༠༠༨ ལོར་ཡང་རྒྱ་གཞུང་གིས་

བཀག་ཉར་འགོ་དཀའ་སྡུག་མནར་གཅདོ་ཧ་ཅང་མང་པ་ོམྱངས་

མྱོང་མཁན་ཞིག་ཀྱང་ཡིན། 

 གཞན་ཡང་དགེ་རིག་དང་ཉེ་འབྲེལ་ཡདོ་པའི་སྐྱ་སེར་

མང་པོ་ཞིག་རྒྱ་གཞུང་གིས་འཛིན་བཟུང་བྱེད་ཉེའི་མཚམས་

བྲོས་བོྱལ་བྱས་ཡོད་ཀྱང་ཕྱི་ཟླ་༦ ནང་ཁོང་རྣམས་ཀྱི་གནས་

ཚུལ་གང་ཡང་འབྲེལ་ཡོད་ཚོས་ཤེས་རྟོགས་ཡོང་གི་མི་འདུག་པས་རྒྱ་གཞུང་གིས་འཛིན་བཟུང་བྱས་

པ་མིན་ནམ་སྙམ་པའི་སེམས་ཁྲེལ་ཆེན་པོ་བྱུང་ཡོད། དགེ་རིག་དང་དོན་ཁོ་གཉིས་ཀྱི་བུ་མོ་ཞིག་སློབ་

གྲྭའི་ནང་ཡོད་པ་དེས་ཀྱང་བཀའ་དྲིན་ཆེས་ཆེ་བའི་དགེ་རྒན་དང་སློབ་གྲོགས་རྣམས་དང་དེ་བཞིན་

སློབ་གྲྭ་བཅས་བློས་བཏང་ནས་ཉེན་གཡོལ་དུ་འགྲོ་དགོས་བྱུང་ཡོད།

 མཚན་མོའ་ིདུས་ཚོད་༡༢ ནས་༡ བར་རྔ་བ་རྫོང་མཐའ་བ་གོང་མའི་ནང་ནས་རང་ལོ་༡༦ ཡིན་

པའི་བློ་བཟང་འཇམ་དབྱངས་རང་ཁྱིམ་ནས་འཛིན་བཟུང་གིས་བཙན་ཁྲིད་བྱས་པ་དང༌། ཁོང་གི་ཨ་

མའི་མིང་ལ་སྒྲོན་དཀར་ཟེར། ཁོང་འཛིན་བཟུང་བྱེད་མཁན་ཉེན་རྟོག་པ་དང་དམག་མི་རྣམས་ཀྱིས་

ཁོང་ཚང་གི་ཕྱི་སྒོ་བཅགས་ནས་ནང་དུ་འཛུལ་ཡོད་པ་དང༌། སྐབས་དེར་ཁོང་དང་མཉམ་དུ་དབང་

ཕྱུག་དང་བསདོ་ནམས་ཞེས་པ་གཉིས་ཡདོ་པ་དེ་གཉིས་ཀྱང་མཉམ་དུ་བཙན་

ཁྲིད་བྱས་ཡདོ། དེ་མིན་མཐའ་བ་གངོ་འགབ་ཀྱི་སྡེ་བ་གཉིས་ཀྱི་ནང་ནས་མི་སྐྱ་

ཕ་ོམ་ོམང་པ་ོཞིག་ཕྱི་ཚེས་༢༡ དང་༢༢ ཉིན་ས་ོསའོ་ིམཚན་མརོ་འཛིན་བཟུང་

བྱས་ཡོད་ཚུལ་འདུག་ནའང༌། མི་སུ་ཡིན་སོགས་ཞིབ་ཕྲའི་གནས་ཚུལ་ཤེས་

རྟགོས་མ་ཐུབ། འཛིན་བཟུང་བྱེད་པའི་དུས་ཚོད་ཚང་མ་མཚན་མའོ་ིདུས་ཚོད་

༡༢ ནས་༣ བར་ཡིན་འདུག་ཅིང༌། ནང་དུ་ཡོང་སྐབས་ཕྱི་སྒོ་བཅགས་ནས་

བཙན་འཛུལ་བྱེད་རྐྱང་བྱས་ཡོད་འདུག 



ལྕགས་ཡོས་བཙན་རྒོལ་མེ་ལྕེ། 

    (15)    

 ཕྱི་ཚེས་ ༢༣ ཉིན་རྔ་བ་ཀིརྟི་དགོན་དུ་མུ་མཐུད་རྒྱལ་གཅེས་ཆོས་གཅེས་ཀྱི་སློབ་གསོའ་ིལས་

འགུལ་ཟེར་བ་སྤེལ་ཡོད་པ་དང༌། ཀྲུང་ཧ་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྩ་ཁྲིམས། ཀྲུང་ཧྭ་མི་

དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྒྱལ་དར་སྐོར་གྱི་རྩ་ཁྲིམས། ཀྲུང་ཧྭ་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་

ཀྱི་མི་དམངས་འདུམ་འགྲིག་སྐོར་གྱི་བཅའ་ཁྲིམས་ཞེས་པའི་དེབ་གསུམ་དགེ་འདུན་པ་རྣམས་ལ་རེ་

རེ་བཞིན་སྤྲད་ནས་གྲྭ་པ་རྣམས་ཀྱིས་རྩ་ཁྲིམས་དང་བཅའ་ཁྲིམས་ཀྱི་ག་ོརྟགོས་སྤེལ་དགསོ་ཚུལ་བརྗདོ་

ཡོད།

 ཕྱི་ལ་ོ༢༠༡༡ ཟླ་༣ ཚེས་༢༤ ཉིན། རྔ་བ་རྫངོ་མཐའ་བ་གངོ་མ་དང་འགབ་མ་གཉིས་ལ་རྒྱ་གཞུང་

གིས་ཚོགས་འདུ་བསྡུས་ནས། ཁྱོད་ཚོ་མི་མང་གིས་རྔ་བ་ཀིརྟི་དགོན་པ་སྲུང་བྱ་བྱེད་དགོས་ཚུལ་དང་

གལ་སྲིད་སུ་མ་སོང་ན་ཉིན་རེར་རྒྱ་སྒོར་སུམ་ཅུའི་ཆད་པ་གཅོད་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་བཙན་བཀའ་བཏང་

ཡདོ་པ་དང༌། མི་མང་ལ་ཁྱདོ་ཚོ་གྲྭ་པ་ཚོ་ནང་བཞིན་ང་ོརྒལོ་ལས་འགུལ་དེ་འདྲའི་ནང་ཞུགས་རྒྱུ་མེད་

ཚུལ་དང༌། གྲྭ་པ་དང་མི་མང་གཉིས་རྩ་བ་ནས་མི་གཅིག་ཚུལ། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་མི་མང་ལ་རོགས་སྐྱོར་

མང་པོ་བྱས་ཡོད་པ་དང་མ་འངོས་པ་ན་ཡང་རོགས་སྐྱོར་མང་པོ་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན་ཚུལ། དེང་སྐབས་རང་

ལུས་མེར་བསྲེགས་གཏོང་དགོས་རྒྱུའི་དཀའ་སྡུག་ཅིག་རྩ་བ་ནས་མེད་ཀྱང་གྲྭ་པ་ཚོས་སྐྱིད་མ་ཐེག་

པ་ཡིན་ཚུལ། ཀིརྟི་དགོན་པའི་ནང་ལ་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་གཏོང་རྒྱུའི་ཁས་ལེན་དམ་བཅའ་བྱས་

ཡོད་པའི་ཚོགས་པ་ཞིག་ཡོད་པ་ད་ཐེངས་རྩ་མེད་བཟོ་དགོས་པས་མི་མང་གིས་རོགས་འདེགས་བྱེད་

དགོས་ཚུལ་སོགས་བརྗོད་ཡོད་འདུག 

 ཕྱི་ལ་ོ༢༠༡༡ ཟླ་༣ ཚེས་༢༥ ཉིན། རྔ་བ་རྫངོ་གཅའ་ཡུལ་ཚོ་ཕྱུགས་ལས་འགབ་མའི་བླ་ོབཀྲ་ཚང་

གི་རྔ་བ་ཀིརྟི་དགནོ་པའི་དགེ་འདུན་པ་བླ་ོབཟང་བསྟན་འཛིན། རང་ལ་ོ༢༢ ། ཕ་མིང་ལ་བསདོ་ནམས་

དང༌། མ་མིང་སོྒྲལ་དཀར་ཞུ་བ་ཁངོ་མཚན་མའོ་ིདུས་ཚོད་༡༢ ཙམ་ལ་རང་ཤག་ནས་འཛིན་བཟུང་བྱས་

ཡདོ་འདུག ཁངོ་འཛིན་བཟུང་བྱེད་དགསོ་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན་སགོས་གཤམ་གྱི་ཕྱི་ཟླ་༨ ཚེས་༣༠ ཉིན་གྱི་གནས་

ཚུལ་དེར་གསལ་པོ་བཀོད་ཡོད་པས་དེར་གཟིགས་པར་འཚལ།

 ཡང་ཉིན་དེའི་དགོང་མོའ་ིདུས་ཚོད་༦ ཙམ་ལ་པེ་ཅིང་མི་རིགས་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོའ་ིནང་ནས་

རྔ་བ་ཀིརྟི་དགོན་གྱི་གྲྭ་བློ་བཟང་ཚེ་དཔག རང་ལོ་༢༧ ཡིན་པ་ཁོང་འཛིན་བཟུང་བཀག་ཉར་བྱས་

ཡོད། ཁོང་གི་ཕ་མིང་ལ་དོན་འགྲུབ་ཟེར་བ་གྲོངས་ཚར་ཡོད་པ་དང༌། མ་མིང་ལ་དོན་དེ་མ་ཟེར། ཁོང་

པེ་ཅིང་མི་རིགས་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོའ་ིནང་ལ་སློབ་སྦྱོང་བྱས་ནས་བསྡད་ཡོད་ཅིང༌། འཛིན་བཟུང་བྱེད་

དགསོ་པའི་རྒྱུ་མཚན་དང༌། འཛིན་བཟུང་བྱས་རྗེས་ས་གནས་གང་དུ་བཀག་ཉར་བྱས་ཡདོ་མེད་སགོས་

ཀྱི་ཞིབ་ཕྲའི་གནས་ཚུལ་ཤེས་རྟོགས་མ་ཐུབ། 



    (16)    

ལེའུ་དང་པོ། ལྕགས་ཡོས་ལོའ་ིརང་ལུས་མེར་བསྲེགས་ལས་འགུལ་གྱི་བརྒྱུད་རིམ།

 ཕྱི་ལོ་༢༠༡༡ ཟླ་༣ ཚེས་༢༦ ཉིན། གོང་ཞུས་ལྟར་ཕྱི་ཚེས་༢༦ ཉིན་ནས་མི་མང་སྐོར་ཞིག་གིས་

རྔ་བ་ཀིརྟི་དགནོ་པ་སྲུང་བྱ་བྱེད་པའི་མིང་ཐགོ་ནས་དགནོ་པར་སྔ་ཕྱི་དྲ་ོགཉིས་ཀར་སྐརོ་བ་བྱས་ཡདོ་

པ་དང༌། དགངོ་མ་ོབདོ་མི་དེ་དག་ལ་རྒྱ་སྒརོ་སུམ་ཅུ་རེ་སྤྲད་དེ་དཔར་དང་བརྙན་དཔར་བརྒྱབ་ཡདོ་པ་

མ་ཟད། ཉིན་ཤས་རྗེས་རྔ་བའི་གསར་འགྱུར་ཞེས་པའི་བརྙན་འཕྲིན་ནང་དུ་མི་མང་གིས་རྒྱལ་ཁབ་ལ་

རམ་འདེགས་བྱས་ཏེ་ཀིརྟི་དགོན་པ་སྲུང་བྱ་བྱས་ཡོད་ཚུལ་བརྗོད་ནས་བསྟན་ཡོད་འདུག 

 ཕྱི་ལ་ོ༢༠༡༡ ཟླ་༣ ཚེས་༣༠ ཉིན། རྔ་བ་རྫངོ་སྤྲ་ོཚིགས་ཡུལ་ཚོའི་ཀ་ཉག་སྡེ་

བའི་རུ་བ་ཚང་གི་རྔ་བ་ཀིརྟི་དགོན་གྱི་གྲྭ་བླ་ོབཟང་ཆོས་འཕེལ། རང་ལ་ོ༢༤ ཡིན་

པ་ཁངོ་དགོན་པའི་གླིང་བར་ནས་འཛིན་བཟུང་བཙན་ཁྲིད་བྱས་ཡོད་ཅིང་། ཁོང་

འཛིན་བཟུང་བཀག་ཉར་བྱེད་མཁན་ཁྲིན་ཏུའུའི་གསང་བའི་ལས་ཁུངས་ཀྱི་མི་སྣ་

ཡིན་ཞིང༌། ཁྲིན་ཏུའུ་དང་ཐག་ཉེ་བའི་བུན་ཅང་ཞེས་པའི་ས་གནས་སུ་ཟླ་བ་བཞི་

དང་ཉིན་གསུམ་རིང་བཀག་ཉར་བྱས་རྗེས་གློད་གྲོལ་བཏང་ཡོད་ཀྱང༌། ས་གནས་

ཀྱི་བདེ་འཇགས་ལས་ཁུངས་སུ་ཡང་ཡང་འདྲི་རྩད་བྱེད་ཆེད་གཏུགས་དགསོ་བྱུང་

ཡོད། ཁོང་ལ་བློ་བཟང་ཕུན་ཚོགས་ཀྱི་གྲོངས་རྐྱེན་དང་དེ་མིན་གྱི་དོན་དག་མང་པོ་ཞིག་གི་དོགས་

གཞིའི་འགོ་བཀག་ཉར་བྱས་པ་ཡིན་འདུག ཁོང་བཀག་ཉར་བྱས་པའི་རིང་གཅར་རྡུང་མནར་གཅོད་

དྲག་པོ་བཏང་རབ་མེད་ཀྱང་ཡར་སླེབས་དུས་གཟུགས་པོའ་ིགནས་སྟངས་ཧ་ཅང་སྐྱོ་བོ་ཆགས་ཡོད།

 ཡང་ཉིན་དེ་ཡས་མས་ཤིག་ལ་རྔ་བ་རྫོང་གཅའ་ཡུལ་ཚོ་ཕྱུགས་ལས་གོང་མའི་སྣང་ཆུང་ཚང་

གི་རྔ་བ་ཀིརྟི་དགོན་གྱི་གྲྭ་བློ་བཟང་དངོས་གྲུབ། རང་ལོ་༣༢ ཙམ་ཡིན་པ་ཁོང་འཛིན་བཟུང་བཀག་

ཉར་བྱས་ཡོད་ཅིང༌། འཛིན་བཟུང་དོ་དམ་བྱེད་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་དང༌། གང་དུ་བཀག་ཉར་བྱས་

པ་སོགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཤེས་རྟོགས་མ་བྱུང་ཡང་ལོ་དེའི་ཕྱི་ཟླ་༩ པའི་སྔོན་ལ་གློད་གྲོལ་བྱས་འདུག

 ཕྱི་ལོ་༢༠༡༡ ཟླ་༤ ཚེས་༡ ཉིན། རྔ་བ་ཀིརྟི་དགོན་པ་བཀག་སྡོམ་བྱེད་མཁན་གྱི་དམག་མི་མང་

དུ་བཏང་ཡདོ་པ་དང༌། དམག་མི་རྣམས་དགནོ་པའི་གླིང་གི་ལྕགས་རིའི་ནང་

ལ་སླེབས་ཏེ་དམ་བསྒྲགས་བྱེད་ཤ གས་ཆེ་རུ་བཏང་ཞིང་གསུམ་པའི་བཅུ་དྲུག་

ནས་དེའི་བར་དགུང་ལོ་༧༠ ཡས་མས་ཀྱི་གྲྭ་པ་རྒན་པ་རྣམས་གླིང་སྐོར་ལ་

གཏངོ་གི་ཡདོ་པ་དེ་ཡང་ཉིན་དེ་ནས་བཟུང་བཀག་འགགོ་བྱས་པ་སགོས་ཕྱི་

ནང་གི་འགྲུལ་བཞུད་ཚང་མ་བཀག་སྡོམ་བྱས་སྟབས། དགེ་འདུན་པ་མང་པོ་

ཞིག་ལ་འཚོ་བའི་དཀའ་ངལ་ཉིན་རེ་ནས་ཉིན་རེར་ཇེ་ཆེར་སོང་ཡོད། ཚེས་

ཤར་ནས་དགནོ་པའི་གླིང་གི་མཐའ་རུ་ལྕགས་རི་བརྒྱབ་མེད་པའི་དགནོ་པའི་



ལྕགས་ཡོས་བཙན་རྒོལ་མེ་ལྕེ། 

    (17)    

བྱང་གི་ཕོྱགས་སུ་རྒྱ་གཞུང་གིས་ལྕགས་ཚེར་གྱི་ར་བ་བརྒྱབ་ཡོད་པ་དང༌། དགོན་པའི་དགེ་འདུན་པ་

རྣམས་ལ་བཞེས་ལག་གི་དཀའ་ངལ་ཡོད་པར་བརྟེན། མི་མང་གིས་དང་བླངས་ངང་རྩམ་པ་དང་མར་

ཕྱུར་སོགས་དགོན་པ་གཞུང་ལ་སྤྲད་དེ་དགོན་པ་གཞུང་ངོས་ནས་དགེ་འདུན་པ་རྣམས་ལ་རྩམ་པ་

མར་སོགས་བགོ་འགྲེམས་བྱས་ཡོད་ཅིང༌། དགོན་པའི་མཆོད་རྟེན་གྱི་བང་རིམ་རེ་རེ་བཞིན་རྒྱ་གཞུང་

གི་དམག་མིས་རྒྱང་ཤེལ་བཙུགས་ནས་དགོན་པའི་ཕྱི་ནང་ལ་སོ་ལྟ་བྱེད་བཞིན་ཡོད་འདུག

 ཕྱི་ལ་ོ༢༠༡༡ ཟླ་༤ ཚེས་༣ ཉིན་ཡས་མས་ནས་རྒྱུན་དུ་དགནོ་པའི་ཤར་ཕོྱགས་ཀྱི་གྲྭ་ཤག་མང་པའོ་ི

ནང་རྒྱ་དམག་བཙན་ཤེད་ཀྱིས་འཛུལ་ནས་སྒོ་དང་སྒེའུ་ཁུང་བཅག་པ་དང༌། བཅའ་དངོས་རྐུ་འཕྲོག་

བྱས་པ། གྲྭ་པ་རྣམས་ལ་རྡུང་རྡེག་དྲག་པོ་བཏང་ཡོད། 

 ཕྱི་ཟླ་བཞི་པའི་ཚེས་ཤར་ལ་ཀིརྟི་དགོན་པའི་གནས་སྟངས་ཛ་དྲག་ཏུ་སོང་ཞིང༌། སྐབས་དེར་

མཚོ་སྔོན་ཟི་ལིང་དུ་ཡོད་པའི་ཀིརྟི་དགོན་གྱི་གྲྭ་རྩོམ་པ་པོ་སྒོ་ཤེས་རབ་ལགས་ཀྱིས་དཀའ་སྡུག་གི་

སྐབས་སུ་སྐྱིད་སྡུག་མཉམ་མྱོང་བྱེད་པའི་དམིགས་འདུན་དང་དམ་བཅའ་བརྟན་པོའ་ིངང་ཕྱིར་རྔ་བ་

རུ་ཡོང་བའི་ལམ་དུ་ཞུགས་ཡོད་ཀྱང་དུས་དེ་ནས་བཟུང་གར་སོང་ཆ་མེད་ཀྱི་གནས་སུ་གྱུར་འདུག་

ཅིང༌། འབྲེལ་ཡོད་དགོན་གྲོང་ཚོས་ལམ་བར་ནས་རྒྱ་གཞུང་གིས་འཛིན་བཟུང་བཀག་ཉར་བྱས་པར་

ངོས་འཛིན་བྱས་ཡོད་པ་ལྟར་ཟླ་གཅིག་ལྷག་སོང་རྗེས་ཀྱི་ཕྱི་ཟླ་༥ ཚེས་༥ ཉིན་སི་ཁྲོན་ཞིང་ཆེན་གྱི་ལྟེ་

གནས་ཁྲིན་ཏུའུ་ནས་གློད་གྲོལ་བྱས་ཡོད་མོད། ཁོང་ཕྱིར་རྔ་བ་རུ་གཏན་ནས་འགྲོ་མི་ཆོག་པའི་བཙན་

བཀའ་བཏང་ཡོད། 

 ཕྱི་ལོ་༢༠༡༡ ཟླ་༤ ཚེས་༨ ཉིན་ཡས་མས་ནས་མི་མང་གིས་ཀིརྟི་དགནོ་

པའི་ནང་ལ་བཟའ་བཅའི་རིགས་སྤྲདོ་རྒྱུ་བཀག་འགགོ་བྱས་ཏེ་སྐབས་དེར་སྔར་

ལས་ལྷག་པའི་གནས་སྟངས་ཛ་དྲག་ཏུ་གྱུར་ཡོད་པ་དང༌། ཉིན་དེར་ཕ་ཡུལ་

རྨེའུ་རུ་མའི་རུ་ཆེན་དང་པོ་ནས་ཡིན་པའི་རྔ་བ་ཀིརྟི་དགོན་གྱི་གྲྭ་བློ་བཟང་

དགེ་ལེགས། རང་ལ་ོ༢༧ ཙམ་ཡིན་པ་ཁངོ་དགནོ་པའི་ནང་ནས་འཛིན་བཟུང་

གིས་བཀག་ཉར་བྱས་ཡདོ་ཅིང༌། ཁངོ་འཛིན་བཟུང་བྱེད་དགསོ་པའི་རྒྱུ་མཚན་

དང་འཛིན་བཟུང་བྱས་རྗེས་གང་དུ་བཀག་ཉར་བྱས་ཡོད་པ་སོགས་ཀྱི་གནས་

ཚུལ་ཤེས་རྟོགས་མ་ཐུབ་ཀྱང༌། ཕྱི་ཟླ་༩ པའི་སྔོན་ཙམ་དུ་གློད་གྲོལ་བྱས་ཡོད་འདུག

 སྐབས་དེར་གནས་ཚུལ་གོ་བར། ཉིན་ཤས་གོང་ནས་རྔ་བ་རྫོང་གི་གྲོང་སྡེའི་ལས་ཁུངས་མང་

པོར་མི་མང་བསྡུས་ནས་གུང་ཁྲན་ཏང་ལ་བསྟོད་བསྔགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུ་འཚོགས་ཡོད་པ་དང༌། རྒྱ་

གཞུང་གིས་རྔ་བ་རྫངོ་ཐགོ་དང་རྔ་བ་ཀིརྟི་དགནོ་པ་བཀག་སྡམོ་བྱེད་མཁན་གྱི་དམག་མི་མང་དུ་བཏང་



    (18)    

ལེའུ་དང་པོ། ལྕགས་ཡོས་ལོའ་ིརང་ལུས་མེར་བསྲེགས་ལས་འགུལ་གྱི་བརྒྱུད་རིམ།

ཡོད། འནོ་ཀྱང་དགོན་པ་གཞུང་གི་བླ་མ་ལས་སྣེས་ལམ་སྟོན་གནང་བ་ཇི་བཞིན་གྲྭ་མང་གིས་བཟོད་

བསྲན་ཆེན་པོས་ཞི་འཇགས་གང་ཡོང་བྱས་འདུག 

 ཕྱི་ལོ་༢༠༡༡ ཟླ་༤ ཚེས་༡༡ ཉིན། རྔ་བ་རྫོང་རྨེའུ་རུ་མའི་རུ་ཆེན་གཉིས་པའི་རྔ་བ་ཚང་གི་ཀིརྟི་

དགནོ་པའི་གྲྭ་བླ་ོབཟང་དར་རྒྱས། རང་ལ་ོ༣༡ ། ཕ་མིང་ལ་བླ་ོབཟང་ཡིན་པ་ཁངོ་དགནོ་པའི་ནང་ནས་

འཛིན་བཟུང་གིས་བཀག་ཉར་བྱས་ཡོད་ཅིང༌། ཁོང་འཛིན་བཟུང་བྱེད་དགོས་པའི་མཚན་ནི་དགོན་

པའི་ནང་དུ་རྒྱལ་གཅེས་ཆསོ་གཅེས་ཀྱི་སླབོ་གས་ོཟེར་བའི་ལས་འགུལ་སྤེལ་སྐབས་ལས་བྱེད་པ་སགོས་

ཁངོ་གི་ཤག་ཏུ་ཡངོ་ནས་འདྲི་རྩད་སྣ་ཚོགས་བྱས་པར་ཁངོ་གིས་ཕྱི་ལ་ོ༢༠༠༨ ལའོ་ིས་བྱི་ཞི་རོྒལ་ཆེན་མོ་

དང༌། ཕྱི་ལོ་༢༠༠༩ ལོའ་ིབཀྲ་བྷེས་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་བཏང་བའི་གནས་ཚུལ། དེ་བཞིན་ད་ལོའ་ི

བློ་བཟང་ཕུན་ཚོགས་ཀྱིས་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་བཏང་བ་སོགས་ནོར་འཁྲུལ་ཞིག་ཏུ་ངོས་ལེན་མ་

གནང་བར་མ་ཟད། འདི་ལྟར་ངོ་རྒོལ་ལས་འགུལ་ད་དུང་ཡོང་སྲིད་པའི་གནས་སྟངས་མུ་མཐུད་ནས་

ཡདོ་པའི་སྐརོ་སགོས་རང་གི་བསམ་ཚུལ་ཇི་བཞིན་བརྗདོ་པས་ཡིན་འདུག་ཅིང༌། རྗེས་སུ་ཕྱི་ཟླ་༥ ཚེས་

༢ ཡས་མས་ཤིག་ཏུ་རྔ་བ་ནས་ཁངོ་ལ་ལ་ོ༣ གྱི་བཙོན་འཇུག་ཐག་གཅདོ་བྱས་ཏེ་མེན་ཡང་ཞེས་པའི་ས་

གནས་ཀྱི་བཙོན་ཁང་ཞིག་དུ་བསྐྱལ་ནས་བཙོན་འཇུག་བྱས་དང་བྱེད་མུས་ཡིན།

 ཕྱི་ལོ་༢༠༡༡ ཟླ་༤ ཚེས་༡༢ ཉིན། ཉིན་ཤས་གོང་ནས་རྔ་བ་ཀིརྟི་དགོན་པའི་གྲྭ་པ་དགུང་ལོ་༡༨ 

ནས་༤༠ བར་ཚང་མ་ས་གནས་གཞན་ཞིག་ལ་རྒྱལ་གཅེས་ཆསོ་གཅེས་ཀྱི་སླབོ་གས་ོཟེར་བའི་མིང་ཐགོ་

ནས་འགྲོ་དགོས་ཚུལ་གྱི་སྐད་ཆ་ཞིག་ཡོངས་གྲགས་ལྟ་བུར་གྱུར་པར་མ་ཟད། ཕྱི་ཚེས་༡༢ ཉིན་ལག་

བསྟར་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན་པའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་ཀྱང་ཕྱི་ཚེས་༡༡ དགངོ་མ་ོཙམ་ནས་ཡངོས་ཁྱབ་ཆགས་ཡདོ་

པའི་རྐྱེན་གྱིས་མི་མང་གིས་ཕྱི་ཚེས་༡༢ ཉིན་དགནོ་མཐའ་གཡས་གཡནོ་ནས་དགོས་ཟནོ་བྱས་ཏེ་བསྡད་

ཡོད་པའི་སྐབས་སུ། བོད་ནང་གི་དུས་ཚོད་༡༢ ཡས་མས་སུ་གློ་བུར་རྒྱ་དམག་འབོར་ཆེན་ཞིག་སླེབས་

ཏེ་ཀིརྟི་དགནོ་པའི་ནང་ལ་འགྲ་ོརྩིས་བྱས་པར། མི་མང་གིས་དམག་མིའི་མདུན་བཀག་ནས་དགནོ་པའི་

ནང་ལ་གཏན་ནས་འགྲརོ་མ་བཅུག་པར་བརྟེན། དྲག་ཆས་ཉེན་རྟགོ་པ་དང་སྤྱི་བདེ་མི་སྣས་མི་མང་ལ་

གཅར་རྡུང་དྲག་པོ་བཏང་ཞིང༌། སྦྱངོ་བརྡར་སྤྲད་ཡདོ་པའི་ཁྱི་མང་པ་ོམི་མང་ནང་ལ་མངགས་ནས་མི་

མང་པརོ་ཁྱིས་རྨུགས་པ་སགོས་ཀྱིས་རྨས་སྐྱནོ་ཚབས་ཆེན་ཕགོ་པ་མང་པ་ོབྱུང་ཡང་ད་དུང་མི་མང་རྩ་

བ་ནས་ཕྱི་སྣུར་མ་བྱས་སྟབས་སྐབས་དེར་དམག་མི་རྣམས་དགནོ་པའི་ནང་ལ་འགྲ་ོཐུབ་མེད་ཅིང༌། དེ་

རྗེས་དགོན་པའི་ཆོས་ལུགས་དོ་དམ་ཁང་གི་འགན་འཛིན་སོགས་ཕེབས་ནས་མི་མང་ལ་བཀའ་ནན་

མོ་ཕེབས་པར་བརྟེན་མི་མང་ཅུང་ཙམ་ཕྱིར་སྣུར་བྱས་འདུག  ཉིན་དེའི་བོད་ནང་གི་དུས་ཚོད་༣།༣༠ 

ཡས་མས་སུ་ད་དུང་མི་མང་དང་དམག་དཔུང་གདོང་ཐུག་རྒྱག་བཞིན་པའི་གནས་སྟངས་ཧ་ཅང་ཛ་



ལྕགས་ཡོས་བཙན་རྒོལ་མེ་ལྕེ། 

    (19)    

དྲག་འགོ་ལྷག་ཡོད། 

 སྐབས་དེར་དགོན་པའི་ནང་ནས་དགེ་འདུན་པ་མང་པོ་ཞིག་གིས་མི་མང་དང་དཔུང་བ་

མཉམ་གཤིབ་ཆེད་ཕྱི་ལ་ཐོན་རྩིས་བྱས་ཀྱང་དགོན་པའི་མཐའ་ཡོངས་རྫོགས་ལྕགས་ཚེར་གྱིས་བསྐོར་

ཞིང༌། རྩིག་པ་བརྒྱབ་ཡོད་པར་མ་ཟད། སྒོ་ཆེན་ཁག་གཏན་རྒྱག་བྱས་ཏེ་དམག་མིས་སྲུང་བྱ་དམ་པོ་

བྱས་ནས་ཡོད་པས་གཅིག་ཀྱང་ཕྱི་ལ་ཐོན་ཐུབ་མི་འདུག བོད་མི་རྣམས་ཀྱིས་གནས་ཚུལ་གོ་ཐོས་ལྟར་

ན། རྒྱ་གཞུང་གི་འཆར་གཞི་ནི་མི་མང་གིས་མ་ཤེས་པའི་ཐབས་ཤེས་འགོ་སློབ་སྦྱོང་ལ་ཁ་གཡར་ནས་

ས་གནས་གཞན་གྱི་བཙོན་ཁང་ཞིག་ལ་དགེ་འདུན་པ་བཅུ་སྐོར་བཅུ་སྐོར་བྱས་ནས་མཉམ་དུ་རླངས་

འཁོར་ནང་བཙན་ཁྲིད་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་འདུག་ཅིང༌། གནས་ཚུལ་དེ་ཉིན་ཤས་གོང་ནས་མི་མང་གིས་ཤེས་

རྟོགས་བྱུང་བར་བརྟེན། རྒྱུན་དུ་དོགས་ཟནོ་བྱས་ཡོད་འདུག ཉིན་དེར་དངོས་སུ་རྒྱ་དམག་རྣམས་ཐོན་

སྐབས་ངོས་འཛིན་དེ་ལྟར་བྱས་ནས་རང་སྲོག་ལ་མ་འཛེམས་པར་དམག་དཔུང་གི་མདུན་བཀག་པ་

ཞིག་ཡིན་འདུག གོང་ཞུས་ལྟར་བོད་ནང་གི་དུས་ཚོད་༣།༣༠ ཙམ་མི་མང་འབོར་ཆེན་ཞིག་རྔ་བ་ཀིརྟི་

དགོན་པར་འགྲོ་སའི་གཞུང་ལམ་བཞི་མདོ་རུ་མཉམ་འཛོམས་བྱས་ཡོད་པ་དང༌། ཉིན་དེར་མི་མང་ལ་

རྡུང་རྡེག་དང་སྦྱངོ་བརྡར་སྤྲད་པའི་ཁྱིས་རྨུགས་པའི་ལ་ོ༦༠ ཡལོ་བའི་ཨ་མ་རྒན་མ་ོགཉིས་ལ་རྨས་སྐྱནོ་

ལྕི་མོ་བཟོས་རྐྱེན་ཉིན་གྲངས་མང་པོའ་ིརིང་རྫོང་སྨན་ཁང་དུ་ཉལ་དགོས་བྱུང་ཡོད། མི་མང་གིས་གལ་

སྲིད་དགེ་འདུན་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཁྲིམས་དང་འགལ་བའི་ཉེས་པ་དངསོ་ཡདོ་བསགས་པ་ཡིན་ན་ང་ཚོས་

གང་ཡང་བརྗདོ་ཀྱི་མེད་ཀྱང་ད་ལྟ་ཉེས་པ་གང་ཡང་མེད་པའི་དགེ་འདུན་པ་རྣམས་བཙོན་ཁང་དུ་ཁྱེར་

དགོས་པ་ཡིན་ན་ང་ཚོས་རང་སྲོག་འབེན་ལ་བཞག་ནས་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན་ཚུལ་བརྗོད་སྐབས། 

དེར་ཡོད་ཉེན་རྟོག་མི་སྣ་སོགས་ཀྱིས་ཤི་ཐུབ་མཁན་ཚོས་མཛུབ་ཐེལ་རྒྱག་དགོས་ཚུལ་བཤད་པར་མི་

སུམ་བརྒྱ་ལྷག་གིས་གྲྭ་པ་རྣམས་ཀྱི་ཆེད་དུ་ཤི་ཐུབ་པའི་མཛུབ་ཐེལ་བརྒྱབ་ཡདོ་པ་དང་ད་དུང་མི་མང་

གིས་འཚང་ཁ་བརྒྱབ་པར་བརྟེན་མཛུབ་ཐེལ་རྒྱག་མཚམས་འཇོག་དགོས་བྱུང་ཡོད། སྐབས་དེར་ཉེན་

རྟོག་པ་མང་པོ་ཞིག་གིས་མི་མང་རྣམས་དཔར་ཧ་ཅང་མང་པོ་བླངས་ཡོད།

 ཉིན་གུང་ཡོལ་ཙམ་ནས་རྔ་བ་རྫོང་གི་འགྲིམ་འགྲུལ་ཡོངས་རྫོགས་བཀག་སྡོམ་བྱས་ཡོད་པ་

དང༌། རྔ་བ་ཀིརྟི་དགོན་གྱི་ཉེ་འཁྲིས་ཀྱི་གྲོང་པ་རྣམས་ཀྱི་ཕྲུ་གུ་རྫོང་ཐོག་ལ་སློབ་གྲྭར་འགྲོ་གི་ཡོད་པ་

རྣམས་ཉིན་ཤས་གངོ་ནས་ནང་ལ་ཡངོ་མི་ཆགོ་པར་བཟསོ་འདུག་ཅིང༌། ཉིན་དེར་སྤྱི་སྤྱདོ་རླངས་འཁརོ་

འབྲིང་བ་བཞི་བཅུ་ལྷག་དགོན་པའི་མཐའ་ལ་འབྱོར་ཡོད་ཀྱང་མི་མང་གིས་མདུན་བཀག་སྟབས་ནང་

ལ་འགྲ་ོཐུབ་མེད། ཉིན་དེ་ནས་བཟུང་མི་མང་མང་པ་ོཞིག་གིས་ཉིན་མཚན་གཉིས་ཀར་དགནོ་པའི་སྒ་ོ

ཆེན་དང་ཐག་ཉེ་སའི་ལམ་གཞུང་དུ་བསྡད་དེ་དགནོ་པའི་ནང་ནས་གྲྭ་པ་རྣམས་རྒྱ་གཞུང་གི་ཐགོ་མའི་



    (20)    

ལེའུ་དང་པོ། ལྕགས་ཡོས་ལོའ་ིརང་ལུས་མེར་བསྲེགས་ལས་འགུལ་གྱི་བརྒྱུད་རིམ།

འཆར་གཞི་ལྟར་བཙན་ཁྲིད་བྱེད་སྲིད་པའི་དོགས་ཟོན་བྱས་ཡོད་འདུག

 མཚན་མརོ་རྒྱ་གཞུང་གིས་ཉེན་རྟགོ་མི་སྣ་དང་དམག་མི་འབརོ་ཆེན་བཏང་ནས་རྔ་བ་རྫངོ་ཐགོ་

དུ་ཡདོ་པའི་ལྷ་སྡེ་འགབ་མའི་ཁྱིམ་ཚང་རེ་རེ་བཞིན་སྔགོ་བཤེར་བྱས་འདུག་ལ། སྐབས་དེར་ཁྱིམ་ཚང་

རེ་རེ་བཞིན་ནང་མི་ག་ཚོད་ཡོད་མེད་དང༌། ནང་མི་རྣམས་སྐབས་དེར་ས་གནས་གང་གང་དུ་ཡོད་

མེད། སྔོག་བཤེར་སྐབས་ཁང་ཁྱིམ་དེར་ཡོད་པའི་མི་རྣམས་ཁྱིམ་ཚང་དེའི་ནང་མི་ཡིན་མིན་སོགས་

ཞིབ་བཤེར་སྐབས་ཀྱི་དམིགས་འབེན་གཙོ་བོར་བཟུང་འདུག་ཀྱང་མཚན་མོ་དེར་གྲོང་སྡེའི་ནང་ནས་

འཛིན་བཟུང་བཀག་ཉར་བྱས་ཡོད་མེད་སོགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཞིབ་ཕྲ་ཤེས་མ་ཐུབ། 

 དེ་སྔནོ་གསུམ་པའི་བཅུ་དྲུག་ཉིན་རང་ལུས་མེར་སྦར་ནས་རྒྱ་གཞུང་ལ་ང་ོརྒལོ་གནང་མཁན་

རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་གྲྭ་བློ་བཟང་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ཀྱི་ཨ་ཞང་བློ་བཟང་བརྩོན་འགྲུས། རང་ལོ་༤༦ 

ཅན་དང༌། སྤུན་རྒན་པ་བློ་བཟང་དར་རྒྱས། རང་ལོ་༢༢ ཡིན་པ་ཁོང་གཉིས་བསྐྱར་དུ་འཛིན་བཟུང་

བཀག་ཉར་བྱས་འདུག་ཅིང༌། ཁོང་གཉིས་རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་གྲྭ་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ཀྱིས་རང་ལུས་

མེར་བསྲེགས་བཏང་སྟེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ངོ་རྒོལ་ལས་འགུལ་སྤེལ་རྗེས་འདས་གྲོངས་གྱུར་པའི་དོན་

རྐྱེན་དང་འབྲེལ་བ་ཡདོ་པའི་དགོས་གཞིའི་འགོ་འཛིན་བཟུང་བྱས་པ་ཕྱི་ཟླ་༨ ཚེས་༢༩ ཉིན་བླ་ོབཟང་

བརྩོན་འགྲུས་ལ་ལོ་༡༠ བཙོན་འཇུག་ཁྲིམས་ཐག་བཅད་པ་གཤམ་དུ་བཀོད་ཡོད། སྐབས་དེ་ཡས་མས་

སུ་མི་མང་གིས་གནས་ཚུལ་ག་ོགསལ་ལ་རྔ་བ་རང་སྐྱངོ་ཁུལ་མའ་ོརྫངོ་ཁངོས་ཀྱི་བཙོན་ཁང་མི་གཅིག་

སྟོང་ལྷག་ཤོང་ས་ཞིག་སྟོང་པ་བཟོས་ཡོད་པ་དང༌། ཀིརྟི་དགོན་གྱི་གྲྭ་པ་ལོ་༡༨ ནས་༤༠ བར་ཚང་མ་དེ་

ལ་ཁྲིད་རྒྱུའི་འཆར་གཞི་ཡོད་ཚུལ་ཞིག་ཡོངས་ཁྱབ་བྱུང་ཡོད། རྔ་བ་རྫོང་ལ་དམག་མི་སྔར་ཡོད་ཐོག་

གསར་པ་རིམ་འབྱོར་སྐབས་རྔ་བ་རྫོང་ཐོག་གི་སྨན་ཁང་དང་སློབ་གྲྭ་སོགས་ཀྱི་སྒོ་བརྒྱབ་ནས་དམག་

མི་སྡོད་ས་བྱས་འདུག

 ཕྱི་ལོ་༢༠༡༡ ཟླ་༤ ཚེས་༡༣ ཉིན། རྒྱ་གཞུང་གིས་བརྗོད་དོན། དགོན་པའི་ནང་ཡོད་པའི་ལས་

དོན་རུ་ཁག་གིས་ལས་ཀ་མཇུག་མ་རྫོགས་བར་དུ་གནད་དོན་ག་རེ་ལ་ཐུག་ན་ཡང་གྲྭ་པ་གཅིག་ཀྱང་

ཕྱི་ལ་ཐོན་མི་ཆོག་ཚུལ་དང༌། ལས་མཇུག་མགྱོགས་པོར་རྫོགས་མིན་གྲྭ་པ་ཚོས་སློབ་གསོ་དང་ལེན་

བྱེད་མིན་ལ་རག་ལས་ཚུལ་བརྗོད་ཡོད།

 ཕྱི་ལ་ོ༢༠༡༡ ཟླ་༤ ཚེས་༡༤ ཉིན། རྔ་བ་རང་སྐྱངོ་ཁུལ་གྱི་འཐབ་ཕྱགོས་གཅིག་གྱུར་ཁང་གི་འག་ོ

ཁྲིད་གཙོ་བརོ་གྱུར་པའི་རྒྱའི་དཔནོ་པ་ོཁག་ཅིག་དང་དགེ་འདུན་པ་ཉུང་ཤས་ཤིག་ལྷན་དུ་ཚོགས་འདུ་

དམིགས་བསལ་བ་ཞིག་འཚོགས་ཡོད་པ་དང་། སྐབས་དེར་དགེ་འདུན་པ་རྣམས་ཀྱིས་ས་གནས་ས་

ཐོག་གི་དངོས་ཡོད་དཀའ་ངལ་ག་རེ་ཡིན་མིན་འགྲེལ་བརྗོད་ཞིབ་ཅིང་ཕྲ་བ་དངོས་བྱུང་གི་དཔེ་དང་



ལྕགས་ཡོས་བཙན་རྒོལ་མེ་ལྕེ། 

    (21)    

བཅས་ཏེ་གསུངས་པ་དང༌། ལྷག་པར་དུ་རྔ་བ་ཀིརྟི་དགོན་གྱི་སློབ་གྲྭའི་སྒོ་བརྒྱབ་པ་སོགས་ཀྱི་གནད་

དོན་མང་པོ་ཞིག་གླེང་སློང་ཤ གས་ཆེ་གནང་ཡོད་ཀྱང་རྒྱ་གཞུང་གིས་ཚུར་གཏན་ཁེལ་ཡོད་པའི་ལན་

འདེབས་གང་ཡང་བྱས་མེད། རྔ་བ་རྫངོ་དང་ལྷག་པར་ཀིརྟི་དགནོ་པ་སྔར་བཞིན་དམ་བསྒྲགས་ཤ གས་

ཆེ་བྱས་ཡོད། 

 ཕྱི་ལ་ོ༢༠༡༡ ཟླ་༤ ཚེས་༡༥ ཉིན་ཡས་མས་ཤིག་ནས་རྔ་བ་རྫངོ་ཐགོ་ལ་ཡདོ་པའི་གཞུང་གི་ལས་

བྱེད་ཐ་ན་སློབ་གྲྭའི་དགེ་རྒན་ཚུན་ཆད་རྔ་བ་ཀིརྟི་དགོན་པའི་དགེ་འདུན་པ་རྣམས་ལ་རྒྱལ་གཅེས་

ཆོས་གཅེས་ཀྱི་སློབ་གསོ་ཟེར་བ་སྤེལ་མཁན་གྱི་རྒྱའི་དཔོན་པོ་ཚོའི་རྒྱབ་དཔུང་ལྟ་བུར་ལས་འགུལ་

ནང་མཉམ་ཞུགས་བྱེད་དུ་བཅུག་ཡོད་པར་མ་ཟད། མཛོད་དགེ་རྫོང་སོགས་རྔ་བ་རང་སྐྱོང་ཁུལ་གྱི་

རྫངོ་ཁག་གཞན་ནས་ལས་བྱེད་པ་མང་པ་ོཞིག་ཀྱང་སླེབས་ཡདོ་པ་དང༌། དགེ་འདུན་པ་ཚོས་ཚོད་རྩིས་

བྱས་པར་ལས་བྱེད་པ་དྲུག་བརྒྱ་ནས་བདུན་བརྒྱ་བར་ཡོད་ཚུལ་བརྗོད། དགོན་པའི་འདུ་ཁང་མདུན་

གྱི་རྡོ་གཅལ་སྒང་ནས་ལས་བྱེད་པ་རྣམས་རྐུབ་སྟེགས་ཐོག་ཁ་མར་འཁོར་ནས་བསྡད་དེ། དགེ་འདུན་

པ་རྣམས་རྡོ་གཅལ་འགོ་ནས་ཁ་ཡར་འཁོར་ནས་བཞུགས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་འདུག་ལ། ཚོགས་འདུའི་

སྐབས་སྐད་ཆ་བཤད་མཁན་གཙོ་བ་ོརྔ་བ་རང་སྐྱངོ་ཁུལ་གྱི་འཐབ་ཕྱགོས་གཅིག་གྱུར་ཁང་གི་འག་ོགཙོ་

ཅེན་པུའུ་ཀྲང་དང་འགོ་གཙོ་གཞོན་པ་ཚེ་པུའུ་ཀྲང་ཞེས་པ་གཉིས་ཡིན་འདུག ཁོང་ཚོས་བརྗོད་དོན། 

དགོན་པ་གཏོར་དང་མི་གཏོར། ཆོས་སྒོ་རྒྱག་མི་རྒྱག་ང་ཚོ་ལ་སྐད་ཆ་གང་ཡང་མེད་པར་དེ་ནི་ཁྱེད་

རང་ཚོས་སློབ་གསོ་དང་ལེན་བྱེད་མིན་གྱི་རྣམ་འགྱུར་ལ་རག་ལས་པ་ཞིག་ཡིན་པས་ཁྱེད་རང་ཚོས་

གདམས་ག་ཡིན་ཚུལ་བརྗོད་ནས་འཇིགས་སྐུལ་བྱས་ཡོད། ཡང་དགོན་པའི་དགེ་འདུན་པ་ཁག་ཅིག་

གིས་ཕྱི་ཕོྱགས་ལ་གནས་ཚུལ་འགྲེལ་བརྗདོ་བྱེད་ཀྱིན་ཡདོ་པས་དེ་ཚོས་ཚོད་མ་ཟིན་ན་རང་དགར་མི་

འཇགོ་ཚུལ་ནན་བརྗདོ་བྱས་ཡདོ་པ་དང༌། དེ་བཞིན་ཕྱི་ལ་ོ༢༠༠༨ ལ་ོནས་ད་བར་ཀིརྟི་དགནོ་པའི་དགེ་

འདུན་པ་ཚོས་ང་ོརྒལོ་ལས་འགུལ་རྒྱུན་མཐུད་ནས་བྱས་ཡདོ་པས་རྔ་བའི་སྤྱི་ཚོགས་ཁྱནོ་ཡངོས་ཀྱི་བདེ་

འཇགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ལ་གཏོར་བཤིག་ཚབས་ཆེན་བཏང་ཡོད་པར་མ་ཟད། ད་དུང་ལས་འགུལ་

རྒྱུན་མཐུད་འདདོ་ཀྱི་དམིགས་ཡུལ་གསལ་པ་ོཡིན་པས་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་མིག་ནང་དུའང་སྣང་བརྙན་ཡག་

པ་ོཞིག་མེད་ཚུལ་སགོས་ཀྱིས་ཁ་རྡུང་སྣ་ཚོགས་བཏང་ཞིང༌། རྒྱ་གཞུང་དང་དེའི་སྲིད་བྱུས་ཀྱིས་བཟོས་

པའི་ནག་ཉེས་ཡོད་ཚད་དགོན་པའི་དགེ་འདུན་པ་རྣམས་ཀྱི་སྒང་ལ་གཡོག་ཡོད་འདུག  དགོན་པའི་

ནང་ལ་ཉེན་རྟོག་པ་དང་དམག་མི་མཉམ་འབྲེལ་བྱས་ནས་དམ་བསྒྲགས་དང་ལྟ་སྲུང་བྱེད་མུས་ཡིན་

པ་དང་དགོང་མོའ་ིདུས་ཚོད་བརྒྱད་པའི་རྗེས་མི་གཅིག་ཀྱང་གྲྭ་ཤག་གི་ཕྱི་ལ་ཐོན་མི་ཆོག་པ། དེ་རྗེས་

གླིང་བར་ལ་ལྟ་སྲུང་བྱེད་མཁན་གྱི་དམག་མི་སགོས་ལ་ཐུག་ན་རྡུང་རྡེག་དྲག་པ་ོགཏངོ་གི་ཡདོ། མཚན་



    (22)    

ལེའུ་དང་པོ། ལྕགས་ཡོས་ལོའ་ིརང་ལུས་མེར་བསྲེགས་ལས་འགུལ་གྱི་བརྒྱུད་རིམ།

མརོ་དགནོ་པའི་གླིང་བར་ལ་ལྟ་སྲུང་བྱས་ནས་ཡདོ་པའི་དྲག་ཆས་དམག་མི་དང་ཉེན་རྟགོ་མི་སྣ་སྐརོ་

ཞིག་གིས་རླངས་འཁོར་གྱིས་གྲྭ་དཔལ་ཁོ་ལགས་ཀྱི་གྲྭ་ཤག་གི་ར་བའི་ངོས་སུ་བརྒྱབ་ནས་ར་བ་གཏོར་

བ་སོགས་བྱུང་ཡོད།

 ཕྱི་ལོ་༢༠༡༡ ཟླ་༤ ཚེས་༡༦ ཉིན། དམག་མི་དང་ཉེན་རྟགོ་པ་རྣམས་དུས་ཚོད་ངེས་མེད་ཀྱིས་གྲྭ་

ཤག་ནང་འཛུལ་ནས་གང་ཡིན་འདི་ཡིན་མེད་པའི་མིང་ཞིག་བཟུང་སྟེ་མི་དེ་ཁྱདོ་ཚོའི་ནང་ལ་ཨེ་ཡདོ་

ཟེར་ནས་འདྲི་ཞིང༌། མི་དེ་འདྲ་ཞིག་གཏན་མེད་ཚུལ་བརྗོད་པར་དྲང་བཤད་བྱས་མ་སོང་ཚུལ་བརྗོད་

དེ་གཅར་རྡུང་གཏངོ་བ་དང༌། གྲྭ་ཤག་ནང་གང་བྱུང་གིས་སྔགོ་བཤེར་བྱེད་པ་དང་མཉམ་དུ་གྲྭ་པ་རྣམས་

ཀྱིས་མི་མཐོང་སར་སྒྲ་ལེན་འཕྲུལ་ཆས་གསང་སྟབས་ཀྱིས་བཞག་སྟེ་གྲྭ་པ་རྣམས་ཀྱིས་རྒྱུན་དུ་ག་རེ་

བྱེད་ཀྱིན་ཡོད་མེད་ལ་གསང་ཉན་བྱས་པ་དངོས་སུ་ར་འཕྲོད་བྱུང་ཡོད་པ་དང༌། ད་དུང་བཅའ་དངོས་

མང་པོ་རྐུ་འཕྲོག་གི་གནས་ཚུལ་ཡང་ཡང་བྱུང་ཡོད། ཕྱི་ཟླ་༣ ཚེས་༡༦ ནས་དགོན་པའི་དགེ་འདུན་པ་

བརྒྱ་ལྷག་གར་སངོ་ཆ་མེད་དུ་གྱུར་ཡདོ་པ་དགནོ་པའི་ཕྱི་ནང་གང་སར་འབྲེལ་ཡདོ་མི་སྣས་ཐབས་ཤེས་

ཡོད་དགུ་བཏོན་ནས་རྩད་གཅོད་བྱས་ཀྱང་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་མེད་པས་རྒྱ་གཞུང་གིས་ལྐོག་ནས་འཛིན་

བཟུང་བཀག་ཉར་བྱས་པ་ཡིན་མིན་ལ་དོགས་པ་ཆེན་པོ་བྱུང༌། 

 ཉིན་དེ་ཡས་མས་སུ་རྨེའུ་རུ་མའི་རུ་ཆེན་བཞི་པའི་ཕ་ཨ་དགའ་དང་མ་རིག་ལི་གཉིས་ཀྱི་བུ་

ཀིརྟི་དགོན་གྱི་གྲྭ་ཚེ་རིང༌། རང་ལོ་༢༤ ཡིན་པ་ཁོང་འཛིན་བཟུང་བཀག་ཉར་བྱས་ཡོད་ཀྱང་འཛིན་

བཟུང་བྱེད་དགསོ་པའི་རྒྱུ་མཚན་དང་གང་དུ་བཀག་ཉར་བྱས་ཡདོ་མེད་སགོས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་གསལ་

པོ་ཤེས་རྟོགས་མ་ཐུབ་མོད། ཕྱི་ཟླ་༩ པའི་སྔོན་དུ་གློད་གྲོལ་བྱས་ཡོད།

 ཕྱི་ལ་ོ༢༠༡༡ ཟླ་༤ ཚེས་༡༧ ཉིན་གཞི་ནས་ཤེས་རྟགོས་བྱུང་བའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་ལ་གྲྭ་པ་བདུན་

ཡོད་པའི་གྲྭ་ཤག་ཅིག་གི་ནང་བཞེས་ལག་རྩ་བ་ནས་མ་རེག་པར་ཉིན་གསུམ་རིང་ལྟོགས་སྐོམ་མྱངས་

དགསོ་བྱུང་ཡདོ་པ་དང༌། ཤེས་རྟགོས་བྱུང་འཕྲལ་གྲྭ་པ་ཚོས་བཞེས་ལག་ཅུང་ཙམ་རེ་བསྡུ་རུབ་བྱས་ཏེ་

ཁོང་ཚོར་སྤྲད་ཡོད་འདུག དེ་ནི་དངོས་སུ་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་བའི་དཔེ་མཚོན་ལྟ་བུ་ཡིན་པ་མ་གཏོགས་

དེ་དང་དེ་འདྲ་བ་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་ངེས་པ་ཡིན་ཚུལ་བོད་ནང་གི་མིས་འགྲེལ་བརྗོད་གནང་ཡོད།

 ཉིན་དེར་དེ་སྔ་ཡདོ་བཞིན་པའི་རྒྱ་གཞུང་གི་ལས་བྱེད་པའི་ཐགོ  ད་དུང་མཛོད་དགེ་རྫངོ་དང༌། 

མའ་ོརྫོང༌། ལུང་དགུ་རྫོང༌། བཀྲ་ཤིས་གླིང་སོགས་ཀྱི་ལས་བྱེད་པ་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཞིག་ཀྱང་རྒྱལ་གཅེས་

ཆསོ་གཅེས་ཀྱི་སླབོ་གས་ོཟེར་བ་སྤེལ་མཁན་གྱི་གྲས་སུ་མཉམ་ཞུགས་བྱས་ཡདོ་ལ། གནས་ཚུལ་འགྲེལ་

བརྗོད་པས་བརྗོད་དོན་ལྟར་ན། ཉིན་དེར་དགོན་པའི་ནང་ལ་ལས་བྱེད་པ་༨༠༠ ཡས་མས་སླེབས་ཡོད་

ཚུལ་བརྗདོ། ཉིན་དེར་སླབོ་གས་ོསྤེལ་སྟངས་དེ་སྔ་དང་མི་འདྲ་ས་ནི། གྲྭ་བ་རེ་རེ་བཞིན་ཚོགས་དབུས་



ལྕགས་ཡོས་བཙན་རྒོལ་མེ་ལྕེ། 

    (23)    

ནས་ཡར་ལངས་བཅུག་ནས་དྲི་བར་ལན་འདེབས་དང༌། བསམ་ཚུལ་ཤདོ་དུ་འཇུག་སྐབས། དགནོ་པའི་

དགེ་འདུན་པ་ཚོས་རྒྱ་གཞུང་གི་ལས་བྱེད་པའི་འདོད་པ་དང་མཐུན་པའི་དྲིས་ལན་དང་བསམ་ཚུལ་

གཅིག་ཀྱང་མ་བཤད་པའི་རྐྱེན་གྱིས། ད་དུང་ཡང་ཁྱེད་ཚོའི་སློབ་གསོའ་ིརྣམ་འགྱུར་ཇེ་ལེགས་སུ་སོང་

མི་འདུག  སློབ་གསོའ་ིདུས་ཡུན་རིང་དུ་འགྲོ་རྒྱུ་ཡིན་ཚུལ་བཤད་ཡོད། 

 དེ་མིན་དགནོ་པའི་ཕྱི་ནང་གི་དམ་བསྒྲགས་བྱེད་སྟངས་ཚང་མ་སྔར་མུས་བཞིན་དང༌། དགནོ་

པའི་བྱང་ཕྱགོས་སུ་ལྕགས་རི་མེད་པའི་ས་སྟངོ་ལ་རྩིག་པ་རྒྱག་བཞིན་པ་ཚང་མ་ཡངོས་སུ་ལས་མཇུག་

གྲུབ་འདུག་སྟབས། སྐབས་དེ་ནས་བཟུང་དགོན་པའི་ཕྱི་ནང་དུ་འགྲོ་འངོ་བྱེད་ས་ཕོྱགས་གསུམ་གྱི་སྒོ་

ཆེན་གསུམ་པོ་མ་གཏོགས་གཅིག་ཀྱང་མེད་པར་གྱུར་ཡོད་ཏེ་དམ་བསྒྲགས་བྱེད་རྒྱུ་སྔར་ལས་ཀྱང་

སྟབས་ཇེ་བདེར་སོང་ཡོད།

 རྔ་བ་རང་སྐྱངོ་ཁུལ་གྱི་མི་རིགས་མཐ་ོའབྲིང་སླབོ་གྲྭའི་སླབོ་མ་རྣམས་ཀྱིས་དེ་སྔནོ་ཟས་བཅད་

ངོ་རྒོལ་ལས་འགུལ་རྒྱུན་རིང་པོར་སྤེལ་ཡོད་པ་དང༌། དེའི་རྗེས་སུ་ལས་འགུལ་དེའི་སྐོར་གནས་ཚུལ་

གསལ་པ་ོཤེས་རྟགོས་མ་བྱུང་ནའང༌། སྐབས་དེ་ཡས་མས་སུ་ད་དུང་སླབོ་གྲྭའི་སླབོ་མ་རྣམས་སླབོ་གྲྭའི་

ར་བའི་ཕྱི་ལ་ཐོན་རྒྱུ་བཀག་སྡོམ་ནན་མོ་བྱས་ཡོད་འདུག 

 དུས་དེ་ཙམ་ནས་རྔ་བ་རྫངོ་རྨེའུ་རུ་མ་འབྲགོ་སྡེ་དང༌། རྭ་རུ་བའི་འབྲགོ་སྡེ། གཅའ་རུ་བ་སགོས་

དང༌། དེ་བཞིན་མཛོད་དགེ་རྫོང་ཐང་སྐོར་ཡུལ་ཚོ་སོགས་སུ་དམག་མི་འབོར་ཆེན་སླེབས་ནས་ཡུན་

རིང་སྡདོ་རྩིས་ཀྱི་གུར་བརྒྱབ་ནས་བསྡད་ཡདོ་ཅིང༌། འབྲགོ་པ་རྣམས་ཀྱི་རུ་བ་གར་ཡདོ་སར་སངོ་ནས་

ཡི་གེ་ཞིག་ལ་ཞི་དྲག་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་མཛུབ་ཐེལ་རྒྱག་ཏུ་བཅུག་ཡོད་པ་ལས་ཡི་གེའི་ནང་དོན་ཅི་ཞིག་

ཡིན་མིན་སྐོར་ལ་གསལ་བཤད་ཕར་ཞོག་རྩ་བ་ནས་ཤེས་རྟོགས་བྱེད་དུ་བཅུག་མེད།

 ཕྱི་ལོ་༢༠༡༡ ཟླ་༤ ཚེས་༡༨ ཉིན་སྔར་དང་འདྲ་བར་རྔ་བ་རྫོང་དང་མཛོད་དགེ་རྫོང་སོགས་ཀྱི་

ལས་བྱེད་པ་ཧ་ཅང་མང་པ་ོཞིག་རྔ་བ་ཀིརྟི་དགནོ་པའི་ནང་ལ་ཡངོ་ནས་དགེ་འདུན་པ་རྣམས་ལ་རྒྱལ་

གཅེས་ཆོས་གཅེས་ཀྱི་སློབ་གསོ་ཟེར་བའི་ལས་འགུལ་མུ་མཐུད་བཙན་ཤ གས་ཀྱིས་སྤེལ་ཡོད། 

 དེ་མིན་རྔ་བ་ཀིརྟི་དགོན་པ་དང་འདབས་འབྱར་དུ་ཡོད་པའི་ཇོ་ལེབས་སྡེ་བ་ཡོངས་རྫོགས་

རྒྱ་དམག་དང་ཉེན་རྟོག་མི་སྣ། ས་གནས་ལས་བྱེད་པ་བཅས་ཀྱིས་མཉམ་འབྲེལ་འགོ་སྔོག་བཤེར་བྱས་

ཡོད།

 ཕྱི་ལོ་༢༠༡༡ ཟླ་༤ ཚེས་༡༩ ཉིན། སྔ་དྲོ་རྒྱལ་གཅེས་ཆོས་གཅེས་ཀྱི་སློབ་གསོ་ཟེར་བའི་ལས་

འགུལ་སྤེལ་མཁན་རྒྱ་གཞུང་གི་དཔོན་པོ་དེས་གྲྭ་པ་ཚོ་ལ་ཁྱེད་ཚོས་འགྲོ་ཤེས་འདུག་ཤེས་མ་བྱས་ཚེ་

སྐར་མ་གཅིག་རིང་ཁྱེད་ཚོ་རྩ་མེད་བཟ་ོརྒྱུའི་དབང་དང་སྟབོས་ཤ གས་ང་ཚོར་ཡདོ་ཚུལ་སགོས་བརྗདོ་



    (24)    

ལེའུ་དང་པོ། ལྕགས་ཡོས་ལོའ་ིརང་ལུས་མེར་བསྲེགས་ལས་འགུལ་གྱི་བརྒྱུད་རིམ།

ནས་འཇིགས་སྐུལ་བྱས་ཡདོ་པ་དང༌། ཕྱི་དྲ་ོརྒྱུན་ལྡན་ལྟ་བུའི་ངང་གྲྭ་ཤག་རེ་རེ་བཞིན་དུ་དྲག་ཆས་ཉེན་

རྟགོ་པ་དང༌། དམག་མི། ལས་བྱེད་པ་བཅས་མི་བཅུ་སྐརོ་བཅུ་སྐརོ་བྱས་ནས་ཡངོ་སྟེ་གྲྭ་པ་རེ་རེར་སྐད་

ཆ་འདྲི་བ་དང་བསམ་ཚུལ་བཤད་དུ་བཅུག་ཡོད་པ་དང་། སྐབས་དེར་བསམ་ཚུལ་དང་ལན་འདེབས་

གནང་བ་དག་རྒྱ་གཞུང་གི་ལས་བྱེད་པ་ཚོའི་འདོད་པ་དང་མི་མཐུན་པ་བྱུང་སྐབས་དྲག་རྩུབ་ཀྱི་རྣམ་

པས་གཅར་རྡུང་གཏོང་བ་སོགས་ཐ་ཤལ་གྱི་སྤྱོད་པ་མང་པོ་བྱུང་ཡོད། 

 ཉིན་དེ་ཡས་མས་ནས་དགནོ་པའི་གླིང་ཡངོས་ལ་བརྙན་ཕབ་དང་སྒྲ་ཕབ་འཕྲུལ་ཆས་མང་པ་ོ

བཞག་ཡདོ་ལ། དེ་ནས་བཟུང་ཉི་མ་རེ་རེ་བཞིན་བརྙན་ཕབ་འཕྲུལ་ཆས་སགོས་མང་དུ་བཏང་ཡདོ་པར་

མ་ཟད། ཐ་ན་གྲྭ་པ་ཚོའི་གྲྭ་ཤག་ནང་ལའང་གོང་གསལ་གྱི་འཕྲུལ་ཆས་དེ་རིགས་མངོན་གསལ་དང་

མངོན་གསལ་མ་ཡིན་པ་ཅི་རིགས་ཀྱི་སྒོ་ནས་བཞག་སྟེ་གྲྭ་པ་རྣམས་ཀྱི་ཉིན་མཚན་དུས་དྲུག་གི་འགྲོ་

འདུག་སྤྱོད་གསུམ་རྒྱ་དཔོན་ཚོའི་ལག་མཐིལ་དུ་བླངས་ཡོད་འདུག 

 དེ་སྔོན་འཛིན་བཟུང་བཀག་ཉར་བྱས་པ་ཁག་ཅིག་གློད་གྲོལ་བཏང་ཡོད་ཀྱང་བདུན་ཕྲག་

གཉིས་རེ་སོང་མཚམས་སུ་ད་དུང་རང་མགོ་མི་ཐོན་པའི་གནས་སྟངས་འགོ་ཡོད་མུས་ཡིན་པ་སོགས་

བཀག་ཉར་བྱས་རིང་དགེ་འདུན་པ་ཚོས་གཅར་རྡུང་མནར་གཅོད་ཀྱི་གོ་རིམ་སྐྱི་གཡའ་བ་འདྲ་མིན་

ཞིག་མྱངས་དགོས་བྱུང་བ། དཔེར་ན། གློག་ཤ གས་ཆེ་བའི་ཐབ་ཀའི་མེ་འདོ་ལ་དུས་ཡུན་རིང་པོར་

བཀྱིགས་ནས་འཇགོ་པ་དང༌། རྐང་ལག་ཚང་མ་ལྕགས་ཀྱི་ཀ་བར་ཐག་པས་བསྡམས་ནས་ལུས་ལ་གླགོ་

དབྱུག་གིས་གཞུས་པ་སགོས་ཀྱི་མནར་གཅདོ་གཏངོ་སྟངས་དེས་གསནོ་པརོ་བག་པ་བཤས་པ་ལྟ་བུའི་

ཚོར་བ་ཉིན་རེར་ཐེངས་མང་པརོ་མྱངས་བཅུག་ཡདོ་ལ། ཉིན་རེར་ཐེངས་འགར་དྲན་པ་འཐརོ་དུ་བཅུག་

པ་སོགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཐོན་ཡོད། 

 སྐབས་དེ་ཡས་མས་སུ་ཀིརྟི་དགནོ་པ་ཙམ་མ་ཡིན་པར་རྔ་བའི་ནང་གི་དགནོ་པ་གཞན་རྣམས་

ཀྱང་དམ་བསྒྲགས་བྱས་ཏེ་གྲྭ་བཙུན་རྣམས་རྔ་བ་རྫངོ་ཐགོ་གི་ཁྲམོ་གཞུང་སགོས་ལ་གཏན་ནས་ཡངོ་དུ་

མ་བཅུག་པར། དགོན་པ་སོ་སོའ་ིནང་བཙན་དབང་ཁོ་ནས་བཀག་སྡོམ་བྱས་ཡོད།

 ཕྱི་ལོ་༢༠༡༡ ཟླ་༤ ཚེས་༢༠ ཉིན། ཀིརྟི་དགོན་པའི་ནང་སྔར་བཞིན་ལུང་དགུ་རྫོང་དང༌། མའ་ོ

རྫངོ༌། སྐ་ཁགོ་རྫངོ༌། མཛོད་དགེ་རྫངོ༌། འབར་ཁམས་རྫངོ༌། རྔ་བ་རང་སྐྱངོ་ཁུལ། རྔ་བ་རྫངོ་བཅས་ཀྱི་ལས་

བྱེད་པ་བརྒྱད་བརྒྱ་ལྷག་ཡོང་ནས་སྔ་དྲོ་དགེ་འདུན་པ་རྣམས་འདུ་ཁང་གི་རྡོ་གཅལ་འགོ་ཏུ་འཚོགས་

སུ་བཅུག་སྟེ་རྒྱལ་གཅེས་ཆོས་གཅེས་ཀྱི་སློབ་གསོ་ཟེར་བ་འཆར་ཅན་ལྟར་སྤེལ་ཡོད་པ་དང༌། ཕྱི་དྲོ་

གྲྭ་ཤག་རེ་རེ་བཞིན་ལས་བྱེད་པ་དང་དྲག་ཆས་དམག་མི། ཉེན་རྟོག་པ། དམིགས་བསལ་ཉེན་རྟོག་པ་

བཅས་བཅུ་སྐོར་རེ་མཉམ་དུ་ཡོང་ནས་གྲྭ་པ་རྣམས་ལ་འདྲི་རྩད་དང་བསམ་ཚུལ་བཤད་དུ་འཇུག་པ་



ལྕགས་ཡོས་བཙན་རྒོལ་མེ་ལྕེ། 

    (25)    

སོགས་བྱས་ཏེ་ཁོང་ཚོའི་འདོད་བློ་དང་མི་མཐུན་པ་བཤད་སྐབས་གཅར་རྡུང་དང་བརྙས་བཅོས་ཚོད་

མེད་བྱས་པ། དཔེར་ན། ར་སྐརོ་ནང་གི་ཤིང་སྡངོ་དང་ཀ་བ་སགོས་སུ་བསྡམས་ནས་ཡུན་རིང་འཇགོ་པ་

ལྟ་བུ་མི་མང་པོར་ཐེངས་མང་བྱས་ཡོད་པ་ལྟ་བུ་རེད། ནང་ལོགས་ཡོངས་རྫོགས་སྔོག་བཤེར་བྱས་པར་

མ་ཟད། སྒྲ་ལེན་འཕྲུལ་ཆས་ཀྱི་རིགས་གསང་སྟབས་ཀྱིས་འཇགོ་བཞིན་པ་དངསོ་སུ་མཐངོ་མཁན་ཡང་

བྱུང་ཡོད། 

 སླབོ་གས་ོཟེར་བའི་ལས་འགུལ་སྐབས་རྒྱ་གཞུང་གི་མི་སྣས་བཤད་པའི་སྐད་ཆ་དེ་ཕྱི་ཕྱགོས་སུ་

བཤད་རྒྱུ་ཕར་ཞགོ་རང་གི་ཕ་མ་ལའང་གཏན་ནས་བཤད་མི་ཆགོ་པའི་བཙན་བཀའ་ནན་མ་ོབཏང་ཡདོ་

པ་དང༌། སྐད་ཆ་གོ་དགོས་མཁན་ཁྱེད་ཚོ་གྲྭ་པ་རྣམས་ཡིན་པ་ལས་གཞན་མ་ཡིན་ཚུལ་བརྗོད་འདུག 

 ཡང་ཉིན་དེར་ཀིརྟི་དགོན་པའི་མཐའ་འཁོར་གྱི་འཁོར་ཁང་ཁ་ཤས་ཀྱི་སྒོ་ཕྱེ་ནས་མི་མང་ལ་

སྐོར་བ་བྱེད་ས་ཡོད་པའི་རྣམ་པ་བསྟན་ཡོད་ཀྱང༌། མི་མང་གིས་གནས་ཚུལ་དེ་བརྙན་ཕབ་བྱས་ནས་

ཕྱི་ཕྱོགས་སུ་སྟོན་རྒྱུའི་གནས་ཚུལ་རྫུན་མ་བཟོ་རྒྱུ་ཡིན་པ་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་སྟབས་མི་མང་འཁོར་ལོ་

སྐོར་དུ་སངོ་མེད་སྟབས། མཐར་འུ་ཐུག་ནས་མི་རེར་རྒྱ་སྒོར་༣༠ རེ་སྤྲད་དེ་འཁོར་ལ་ོསྐོར་དུ་བཅུག་པ་

དང༌། ཡང་ཁ་ཤས་རེ་བཙན་གྱིས་ཁྲིད་ཡངོ་ནས་འཁརོ་ལ་ོསྐརོ་བཅུག་སྟེ་པར་ལེན་པ་དང་བརྙན་ཕབ་

པ་སོགས་དགོད་བྲོ་བའི་འཁྲབ་སྟོན་མང་པོ་བྱས།

 ཕྱི་ལོ་༢༠༡༡ ཟླ་༤ ཚེས་༢༡ ཉིན་དེའི་མཚན་མོའ་ིདུས་ཚོད་༩ ཙམ་ནས་དགོན་པའི་གླིང་གི་གྲྭ་

ཤག་རེ་རེ་བཞིན་དྲག་ཆས་དམག་དཔུང་དང༌། ཉེན་རྟོག་མི་སྣ། དམིགས་བསལ་ཉེན་རྟོག་པ་བཅས་

འགྲེམས་འཇོག་བྱས་ཏེ་བཀག་སྡོམ་ནན་མོ་བྱས་པ་དང༌། དེ་སྔ་ནས་ཞིབ་འཇུག་དང་འཆར་གཞི་

བསྒྲིགས་པ་ལྟར་དགེ་འདུན་པ་༣༠༠ ཙམ་འཛིན་བཟུང་གིས་སྤྱི་སྤྱདོ་རླངས་འཁརོ་ཆེ་ཤསོ་བཅུ་གྲངས་

ཤིག་གི་ནང་བླུགས་ནས་ས་གནས་གཞན་དུ་བཙན་ཁྲིད་བྱས་ཡོད་ལ། ཡུལ་མི་ཚོས་གོ་ཐོས་ལྟར་ན་གྲྭ་

པ་རྣམས་རྔ་བ་རང་སྐྱངོ་ཁུལ་ཁངོས་ཀྱི་ལུང་དགུ་རྫངོ་དང༌། མའ་ོརྫངོ༌། བཀྲ་ཤིས་གླིང་བཅས་སུ་བཀག་

སྡོམ་བྱས་ཡོད་འདུག ཕྱི་དྲོའ་ིབོད་ནང་གི་དུས་ཚོད་༤ ཙམ་ནས་དུས་ཚོད་༢༤ རིང་རྔ་བ་རྫོང་ཡོངས་

ཀྱི་ཁ་པར་རིགས་ཚང་མའི་བརྡ་རྟགས་རྩ་བ་ནས་མེད་པར་བཟོས་ཡོད་པ་དང༌། 

 ཕྱི་ཚེས་༢༢ ཉིན་གྱི་བདོ་ནང་གི་ཕྱི་དྲའོ་ིདུས་ཚོད་༥ ཙམ་ལ་ཁ་སང་གྲྭ་པ་རྣམས་འཛིན་བཟུང་

བྱེད་སྐབས་ཀྱི་སྤྱི་སྤྱདོ་རླངས་འཁརོ་དང་གཅིག་མཚུངས་ཀྱི་རླངས་འཁརོ་ཆེ་བ་༥ དགནོ་པའི་ནང་དུ་

བསྐྱར་དུ་སླེབས་ཡདོ་པ་དང༌། རླངས་འཁརོ་དེ་དག་གི་ཨང་གྲངས་དང༌། གཡས་གཡནོ་གྱི་ཡི་གེ་ཚང་

མ་གབ་ནས་མི་མཐངོ་བར་བཟསོ་ཡདོ་སྟབས། དགངོ་མ་ོདེར་ཡང་གྲྭ་པ་མང་པ་ོཞིག་འཛིན་བཟུང་བྱེད་

སྲིད་པའི་ཚོད་དཔག་བྱས་ཡོད་ཀྱང་དངོས་སུ་འཛིན་བཟུང་བྱས་མེད། དགོང་མོ་དེར་འཛིན་བཟུང་



    (26)    

ལེའུ་དང་པོ། ལྕགས་ཡོས་ལོའ་ིརང་ལུས་མེར་བསྲེགས་ལས་འགུལ་གྱི་བརྒྱུད་རིམ།

བྱས་པའི་གྲྭ་པ་རྣམས་ཀྱི་གྲྭ་ཤག་ཚང་མའི་སྒོ་ངོས་སུ་མི་སུས་ཀྱང་སྒོ་འབྱེད་མི་ཆོག་ཅེས་པའི་ཡི་གེ་

སྦྱར་ནས་སྒོ་གཏན་རྒྱག་བྱས། 

 དེ་ལས་ཀྱང་ཡ་ང་ཞིང་ཡིད་སྐྱ་ོབའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་ནི། གྲྭ་པ་རྣམས་འཛིན་བཟུང་གིས་ཁྱེར་

ནས་འགྲོ་སྐབས་དེ་སྔ་ཕྱི་ཟླ་༤ ཚེས་༡༢ ཉིན་ནས་དགོན་པའི་གླིང་མདོའ་ིལམ་ཆེན་དུ་ཉིན་མཚན་

གཉིས་ཀར་བསྡད་ནས་གནས་ཚུལ་འདི་འདྲ་ཞིག་འབྱུང་སྲིད་པའི་དོགས་ཟོན་བྱས་ཡོད་པའི་ལོ་ན་

རྒས་འཁགོས་གཙོ་བརོ་གྱུར་པའི་མི་མང་༢༠༠ ཡས་མས་ཤིག་ཡདོ་པ་རྣམས་ཀྱིས་ནུས་ཤ གས་ཡདོ་རྒུས་

ཞུ་བ་འཐེན་སྐབས། གང་བྱུང་གཅར་རྡུང་དྲག་པ་ོབཏང་སྟེ་ཨ་མ་རྒན་མ་ོཞིག་གི་རྐང་བ་དུམ་བུ་གསུམ་

བྱས་པ་སོགས་མི་མང་པོའ་ིརྐང་ལག་བཅག་པའི་གནས་ཚུལ་བྱུང་ཡོད་པ་དང༌། སྐད་ཤ གས་ཆེན་པོས་

ངུས་སྐབས་ཁ་ནང་དུ་རས་བརྫངས་ཏེ་ཁ་བཀག་པ་སོགས་བྱས་འདུག་ལ། དེ་དག་གི་ནང་ནས་རང་

ལོ་༦༠  ཙམ་ཡིན་ཞིང་མཐའ་བ་གོང་མའི་ནང་བསྡད་ཡོད་པའི་ཁྲིན་ཀན་ཕྱུགས་ལས་ཀྱི་དོན་ཁོ་དང་

(ཁོང་ལ་ཤ ལ་དུ་བུ་ཚུལ་ཁྲིམས་ཟེར་བ་ཞིག་དང་བུ་མོ་འཕྲིན་ལས་མཚོ། བཟའ་ཟླའི་མིང་ལ་ཕྲེང་མེས་

ཟེར་བ་བཅས་ཡདོ།) དེ་བཞིན་གཅའ་ཡུལ་ཚོའི་ནག་ཚང་མའི་ར་ཁ་ོཚང་གི་ཤེར་སྐྱིད། རང་ལ་ོ༦༥ ཡིན་

པ་གཉིས་རྐྱེན་ལམ་དུ་བཏང་ཡོད་པ་དང༌། ལྷག་ལུས་མི་མང་རྣམས་དོ་སྐྱེལ་རླངས་འཁོར་བཞིའི་ནང་

ལ་བླུགས་ནས་རླངས་འཁརོ་གཉིས་དམག་སྒར་ནང་ཁྱེར་ཡདོ་པ་དང༌། གཉིས་རས་བངོ་ཞེས་པའི་དུར་

སའི་ནང་ཁྱེར་ནས་གླདོ་གྲལོ་བྱས་ཡདོ་འདུག དེ་མིན་གྱི་ན་གཞནོ་ཁག་ཅིག་ཐད་ཀར་བཀག་ཉར་ཁང་

དུ་ཁྱེར་བ་དང༌། དམག་སྒར་ནང་ཁྱེར་བ་རྣམས་ཕྱི་ཚེས་༢༢ ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོར་གཞི་ནས་གློད་ཡོད། 

 མ་གཞི་གནས་ཚུལ་འདི་འདྲ་ཞིག་འབྱུང་རྒྱུ་ཡིན་པ་ཉིན་དེའི་ཉིན་གུང་ཞིག་ནས་གྲྭ་པ་མང་

པོས་གོ་ཡོད་སྟབས། དགོང་མོའ་ིདུས་ཚོད་༦ ཙམ་ལ་གྲྭ་པ་མང་པོ་མཉམ་འཛོམས་བྱས་ཏེ་དགོན་པ་

ནས་གྲྭ་པ་གཅིག་ཀྱང་འཛིན་བཟུང་བྱེད་མི་ཆོག་ཚུལ་དང༌། གལ་སྲིད་འཛིན་བཟུང་བྱས་ན་སྐབས་

དེར་ནུས་ཤ གས་ཡདོ་རྒུས་བཀག་འགགོ་བྱེད་ངེས་ཡིན་ཚུལ་བརྗདོ་དེ་དུས་ཚོད་༨།༣༠ ཙམ་གྱི་བར་དུ་

གྲྭ་པ་རྣམས་འདུ་ཁང་སྒ་ོནས་བསྡད་འདུག་མདོ། སྐབས་དེར་དགནོ་པའི་ནང་སླབོ་གས་ོཟེར་བའི་ལས་

འགུལ་སྤེལ་མཁན་གྱི་རྒྱ་དཔནོ་མཐ་ོཤསོ་རྔ་བ་རང་སྐྱངོ་ཁུལ་གྱི་འཐབ་ཕོྱགས་གཅིག་གྱུར་ཁང་གི་འག་ོ

གཙོ་ཅིན་པུའུ་ཀྲང་ཟེར་བ་དེས་ང་ཚོ་ལ་དེ་འདྲའི་འཆར་གཞི་རྩ་བ་ནས་མེད་པས་གྲྭ་པ་རྣམས་རང་

རང་གི་ཤག་ཏུ་ལོག་དགོས་ཚུལ་ནན་བརྗོད་བྱས་པར་མ་ཟད། དགོན་པའི་མཁན་པོ་དང་ཆོས་ལུགས་

ད་ོདམ་ཁང་གི་འགན་འཛིན་སགོས་ལའང་དེ་ལྟར་ནན་བརྗདོ་བྱས་པ་དང༌། གལ་སྲིད་གྲྭ་པ་རྣམས་མ་

སོང་ན་དམག་མི་དང་གདོང་ཐུག་བྱུང་བ་སོགས་ག་རེ་བྱུང་ཡང་མཇུག་འབྲས་ཁྱེད་རང་ཚོས་འགན་

ཁུར་དགོས་ཚུལ་སོགས་བརྗོད་ཡོད་འདུག 



ལྕགས་ཡོས་བཙན་རྒོལ་མེ་ལྕེ། 

    (27)    

 གང་ལྟར་དུས་ཚོད་༨།༣༠ ཙམ་ལ་གྲྭ་པ་རྣམས་རང་རང་གི་ཤག་ཏུ་ཕེབས་འདུག་མོད། དེ་ནས་

ཅུང་མ་འགོར་བར། གླིང་གི་ཕྱི་ནང་དང་གྲྭ་ཤག་ཡོངས་རྫོགས་དམིགས་བསལ་ཉེན་རྟོག་པ་དང་དྲག་

ཆས་སྤྲས་པའི་དམག་མི་སྟོང་ཕྲག་མང་པོས་ཡོངས་སུ་བསྐོར་ནས་མི་གཅིག་ཀྱང་ཕྱི་ལ་ཐོན་ས་མེད་

པར་བཟོས་རྗེས་གོང་ཞུས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་དེ་དག་བྱུང་འདུག 

 མཚན་མ་ོདེར་དགནོ་པའི་འདུ་ཁང་ནང་ལ་གྲྭ་པ་སྦས་སྐུང་བྱས་ཡདོ་ཚུལ་ལ་བསྙད་དེ་དགནོ་

པའི་འདུ་ཁང་སྒ་ོཆེན་གཏརོ་ཡདོ་པ་དང༌། སྒ་ོལ་ཟྭ་བརྒྱབ་ཡདོ་པའི་གྲྭ་ཤག་ཚང་མའི་སྒ་ོཟྭ་གཏརོ་ཡདོ་

འདུག 

 ཕྱི་ལོ་༢༠༡༡ ཟླ་༤ ཚེས་༢༢ ཉིན། རྔ་བ་རྫོང་ཐོག་གི་ཚོང་ཁང་དང་ཟ་ཁང་ཡོངས་རྫོགས་སྒོ་

བརྒྱབ་ཡོད་པ་དང༌། ཉེན་རྟོག་པ་དང་དམག་མི་རྣམས་ཀྱི་རླངས་འཁོར་མིན་པ་ཚང་མ་བཀག་སྡོམ་

བྱས་ཡོད། 

 དེ་སྔོན་ཕྱི་ཟླ་༣ ཚེས་༡༧ ནས་ཟས་བཅད་ངོ་རྒོལ་གནང་མཁན་གྱི་རྔ་བ་ཁུལ་མི་རིགས་མཐོ་

འབྲིང་སློབ་གྲྭའི་སློབ་མ་རྣམས་ཀྱི་སློབ་དེབ་དང་ཀློག་དེབ་ལ་རྒྱ་གཞུང་གིས་སྔོག་བཤེར་བྱས་ཏེ་རྒྱལ་

སྤྱིའི་དཔེ་རྟགས་ཡདོ་རིགས་མ་གཏགོས་པའི་གཞན་ཡངོས་རྫགོས་འཕྲགོས་ནས་མེར་བསྲེགས་བཏང་

ཞིང༌། དེང་ཕྱིན་ཆད་སློབ་གྲྭའི་ནང་ལ་དཔེ་རྟགས་མེད་པའི་དཔེ་དེབ་གཅིག་ཀྱང་ཉར་མི་ཆོག་པའི་

བཙན་བཀའ་བཏང་ཡོད་འདུག སློབ་གྲྭ་དེར་རྔ་བ་རྫོང་ཁོངས་ཀྱི་སློབ་མ་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་རྣམས་

ཕྱིར་རྔ་བ་རྫོང་ལ་དུས་ཚོད་ངེས་མེད་རིང་འགྲོ་མི་ཆོག་པའི་བཙན་བཀའ་བཏང་ནས་སློབ་མ་རྣམས་

དབྱར་ཀའི་གུང་གསེང་སྐབས་ཕ་ཡུལ་ལ་འགྲོ་རྒྱུ་སྐབས་དེར་འགོག་རྒོལ་བྱས་ཡོད།

 ཕྱི་ལོ་༢༠༡༡ ཟླ་༤ ཚེས་༢༣ ཉིན། ཉིན་ཤས་རིང་དགོན་པའི་ནང་འགྲེམས་འཇོག་བྱས་པའི་

དྲག་ཆས་དམག་དཔུང་༼བཅིངས་གྲོལ་དམག་མི་༽རྣམས་ཕྱི་ཚུལ་དུ་ཕྱིར་འཐེན་བྱས་ཏེ་དགོན་པའི་

ཉེ་འགྲམ་གཡས་གཡནོ་དུ་སྤྱི་སྤྱདོ་རླངས་འཁརོ་སགོས་ཀྱི་ནང་ཡིབ་སྡདོ་བྱས་ཡདོ་པ་དང༌། དེའི་ཚབ་

ཏུ་དམིགས་བསལ་ཉེན་རྟོག་པ་མང་དུ་བཏང་ནས་དེ་སྔ་ལས་ཀྱང་ཉེན་རྟོག་པ་དང༌། དམིགས་བསལ་

ཉེན་རྟོག་པ་ཧ་ཅང་མང་པོས་དམ་བསྒྲགས་བཀག་སྡོམ་སྔར་མུས་སུ་ཡོད་པར་མ་ཟད། དགོན་པའི་ཕྱི་

ནང་ཀུན་ཏུ་བརྙན་ཕབ་འཕྲུལ་ཆས་དང་སྒྲ་ལེན་འཕྲུལ་ཆས་བཞག་སྟེ་དགེ་འདུན་པ་རྣམས་ཀྱི་ཉིན་

ཞག་ཕྲུགས་གཅིག་གི་འགྲོ་འདུག་ཡོངས་རྫོགས་ལ་བྱ་ར་བྱས་ཡོད་པས་དགོན་པའི་ནང་གི་ཉིན་རེའི་

གནས་ཚུལ་རྣམས་ཧ་ཅང་གོ་དཀའ་བར་གྱུར། 

 དགེ་འདུན་པ་༣༠༠ ལྷག་འཛིན་བཟུང་བྱས་པ་ནས་ཤ ལ་ལུས་ཀྱི་དགེ་འདུན་པ་རྣམས་རྒྱལ་

གཅེས་ཆོས་གཅེས་ཀྱི་སློབ་གསོ་ཟེར་བར་གཏན་ནས་སོང་མེད་པར་རང་རང་གི་གྲྭ་ཤག་ཏུ་མཚམས་



    (28)    

ལེའུ་དང་པོ། ལྕགས་ཡོས་ལོའ་ིརང་ལུས་མེར་བསྲེགས་ལས་འགུལ་གྱི་བརྒྱུད་རིམ།

བཅད་པ་ལྟར་བཞུགས་ཡདོ་ཅིང༌། གངོ་ཞུས་རྐྱེན་ལམ་དུ་བཏང་བའི་མཐའ་བ་གངོ་མའི་ནང་ཡདོ་པའི་

དནོ་ཁ་ོཚང་ཀིརྟི་དགནོ་པ་དང་འདབས་འབྲེལ་དུ་ཡདོ་ཀྱང༌། རྒྱ་གཞུང་གིས་འགགོ་རྐྱེན་བཟསོ་ཏེ་ཀིརྟི་

དགནོ་པའི་གྲྭ་པ་གཅིག་ཀྱང་གཤིན་པའོ་ིའདས་མཆདོ་བྱེད་དུ་མ་བཏང་བས། ས་ཐག་རིང་བའི་དགནོ་

པ་གཞན་ནས་གྲྭ་པ་ཁ་ཤས་རེ་གདན་འདྲེན་བྱས་ཏེ་གཤིན་པའོ་ིའདས་མཆདོ་བསྒྲུབས་ཡདོ།  སྐབས་དེ་

ཡས་མས་སུ་འདས་གྲངོས་སུ་གྱུར་པའི་རྔ་བའི་མི་སུ་ཞིག་ཡིན་རུང་ཀིརྟི་དགནོ་པའི་འདུ་ཁང་མདུན་གྱི་

རྒྱུན་ལྡན་གྱི་ཕུང་པ་ོའཇགོ་སའི་རྡ་ོཐགོ་དེར་ཕུང་པ་ོའཇགོ་ཙམ་བྱས་ཏེ་དགནོ་པའི་སྐྱབས་ཞུས་ཁང་ལ་

བསྔོ་རྟེན་ཅི་འབྱོར་རེ་བཞག་ནས་དུར་སར་ཁུར་ཡོད་པ་ལས། འདས་པོའ་ིཤ ལ་ལུས་ཀྱི་འབྲེལ་ཡོད་མི་

མང་རྣམས་རང་ཐགོ་ལ་ཕ་མ་སྤུན་མཆེད་སགོས་གཉེན་འབྲེལ་གང་རུང་ཞིག་རང་ཉིད་དང་གཏན་དུ་

ཁ་གྱེས་པའི་སྡུག་བསྔལ་དང༌། རང་གི་སྐྱབས་དང་མགོན་དང་དཔུང་གཉེན་དུ་གྱུར་པའི་དགོན་པའི་

ནང་ཕུང་པོ་ཁུར་ནས་ཡོང་སྐབས་དགེ་འདུན་པ་རྣམས་འཚོགས་ནས་སྨོན་ལམ་ཚིག་བཞི་ཞིག་ཀྱང་

གསུང་དབང་མེད་པའི་དངསོ་ཡདོ་ཀྱི་གནས་སྟངས་དེ་མཐངོ་སྐབས་གཅིག་ལས་གཅིག་ལྷག་གི་སྡུག་

གི་ཁུར་བོ་ཆེན་པོ་གཉིས་ཀྱིས་ཡིད་སྐྱོ་གདུང་གིས་མནར་ཞིང་སེམས་ཁོང་མཆི་མས་བཀང་ནས་ངུ་

བཤམ་བྱེད་བཞིན་དུར་སར་ཁ་ཕྱགོས་ཏེ་འགྲ་ོདགསོ་བྱུང་ཡདོ། འབྱརོ་བ་ཅུང་ཙམ་ཡདོ་པ་རྣམས་ཀྱིས་

ས་གནས་གཞན་པའི་དགོན་པ་ཁག་ལ་སྨོན་ལམ་ཞུ་ཆེད་འདས་པོའ་ིཕུང་པོ་ཁུར་ཡོད།

 སྐབས་དེ་ཡས་མས་སུ་རྔ་བའི་ཉེན་རྟོག་པ་རྣམས་ཀྱིས་རྫུན་གཏམ་ཆེན་པོ་ཞིག་གི་རྒྱབ་རྟེན་

དུ་གྲྭ་པ་དང་བདོ་མི་རྫུན་མ་བཟསོ་ནས་འཁྲབ་སྟནོ་མང་པ་ོབྱེད་ཀྱིན་ཡདོ་འདུག་ལ། ཕྱི་ཚུལ་དུ་དགནོ་

པའི་ཉེ་འཁྲིས་སུ་ཡདོ་པའི་དམག་མི་རྣམས་ཀྱི་གནས་སྐབས་སྡདོ་ཁང་དང་གུར་སགོས་ཤ ལ་མེད་བཟོས་

ཡོད་པ་འདི་ཡང་འཁྲབ་སྟོན་དེའི་ཆ་ཤས་ཤིག་ཡིན།

 ཕྱི་ལོ་༢༠༡༡ ཟླ་༤ ཚེས་༢༤ ཉིན། རྔ་བ་ཀིརྟི་དགོན་གྱི་གྲྭ་བློ་བཟང་འཇིགས་མེད། རང་ལོ་༣༠ ། 

ཕ་ཡུལ་རྨ་ཆུ་རྫོང་ཁྲོ་ཁོ་སྨད་མ་ནས་ཡིན་པ་ཁོང་ཕྱི་ཚེས་༢༢ ཉིན་གྱི་སྔོན་ལ་འཛིན་བཟུང་བྱས་ཡོད་

ཀྱང་ཟླ་ཚེས་གསལ་པོ་ཤེས་རྟོགས་མ་བྱུང༌། ཁོང་འཛིན་བཟུང་བྱེད་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་དང་འཛིན་

བཟུང་བྱས་རྗེས་གང་དུ་བཀག་ཉར་བྱས་ཡོད་མེད་སོགས་ཞིབ་ཕྲའི་གནས་ཚུལ་ཤེས་རྟོགས་མ་བྱུང་

ནའང༌། ཕྱི་ཚེས་༢༤ ཉིན་ཁོང་ལ་སྐྱ་ཆས་གཡོགས་ནས་དགོན་པའི་ནང་ལ་ཁྲིད་ཡོང་སྟེ་འདུ་ཁང་

རྒྱབ་ལོགས་ནས་དཔར་ཁ་ཤས་བླངས་ནས་མར་རང་འཇགས་ཁྲིད་འདུག་ལ། 

སྐབས་དེར་གྲྭ་པ་མང་པསོ་མཐངོ་ནས་ཁངོ་འཛིན་བཟུང་བཀག་ཉར་བྱས་ཡདོ་

པ་གསལ་པོར་ཆགས་ཡོད། རྗེས་སུ་ཁོང་གི་གྲྭ་ཤག་སྔོག་བཤེར་བྱས་ཡོད་ཀྱང་

སྐབས་དེར་གནད་དནོ་ག་རེ་བྱུང་ཡདོ་མེད་ཤེས་རྟགོས་མ་ཐུབ། དེ་རྗེས་ཁྲིམས་



ལྕགས་ཡོས་བཙན་རྒོལ་མེ་ལྕེ། 

    (29)    

ཐག་བཅད་ཡོད་མེད་སོགས་ཤེས་རྟོགས་མ་བྱུང་ཡང་། ཕྱི་ལོ་༢༠༡༢ ཟླ་༡ ཚེས་༢༣ ཉིན་ཁོང་སྨྱོན་པ་

ཆགས་ནས་བཙོན་ཁང་གིས་བདག་པོ་མ་ཐུབ་སྟབས། གློ་བུར་གློད་གྲོལ་བྱས་ཡོད་ཀྱང་། མི་ཞིག་གི་

སྐད་ངག་གོ་ཙམ་དང་། གྲིབ་གཟུགས་མཐོང་ཙམ་ནས་ཞེད་སྣང་གིས་བྲོས་འགྲོ་བ་དང་། རང་གི་སྤུན་

དང་ཆོས་གྲོགས་ཚང་མ་ངོས་མི་ཟིན་པར་མི་ཚང་མར་འཇིགས་སྣང་བྱེད་པ་དང་། སྐད་ཆ་གང་ཡང་

མི་བཤད་པར་ཁེར་རྐྱང་དུ་ཙོག་པུར་སྡོད་པ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད་འདུག

 ཕྱི་ལོ་༢༠༡༡ ཟླ་༤ ཚེས་༢༥ ཉིན། གོང་ཞུས་དགེ་འདུན་པ་༣༠༠ ཙམ་འཛིན་བཟུང་བྱེད་སྐབས་

མདུན་ནས་འགོག་མཁན་གྱི་ལོ་གཞོན་མང་པོ་བཀག་ཉར་བྱས་ཡོད་པ་རྣམས་ཀྱི་ནང་མི་ཉེ་འབྲེལ་

སགོས་ལ་དེ་དག་ལ་ཉེས་ཆད་རྒྱ་སྒརོ་༡༠༠༠ རེ་དགསོ་ཚུལ་བཤད་ཡདོ་ཀྱང་། མི་མང་གིས་ཉེས་མེད་ལ་

ཉེས་ཆད་གཅདོ་རྒྱུ་ཁྲིམས་མཐུན་ཞིག་དང་དྲང་བདེན་ཞིག་གཏན་ནས་མིན་ཚུལ་གྱི་གླེང་སླངོ་ཆེན་པ་ོ

བྱས་ཡདོ་ལ། ཉེས་ཆད་ཀྱང་སྤྲད་མེད་ཚོད་འདུག་སྟེ། བཀག་ཉར་བྱས་པ་རྣམས་ཕྱི་ཟླ་༥ པའི་ཟླ་དཀྱིལ་

ཞིག་ལ་མ་གཏོགས་གློད་གྲོལ་བཏང་མེད།

 ཕྱི་ལ་ོ༢༠༡༡ ཟླ་༤ ཚེས་༢༧ ཉིན། རྔ་བ་རྫངོ་ཆསོ་རྗེ་མ་ཡུལ་ཚོའི་ཆསོ་རྗེ་མ་སྡེ་བའི་རྒྱ་མཚོ་གདངོ་

ཤོ། རང་ལོ་༦༣ ཙམ་ཡིན་པ་ཁོང་རྨ་ཆུ་རྫོང་ཐོག་ནས་འཛིན་བཟུང་གིས་བཀག་ཉར་བྱས། ཁོང་འཛིན་

བཟུང་བྱེད་དགོས་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན་ནི་འདི་ལོའ་ིཕྱི་ཟླ་༤ ཚེས་༡༢ ནས་ཚེས་༢༢ བར་རྔ་བ་མི་མང་གིས་

རྔ་བ་ཀིརྟི་དགོན་པའི་གྲྭ་པ་རྣམས་གློ་བུར་འཛིན་བཟུང་བྱེད་པར་དོགས་ནས་དགོན་པའི་གླིང་མདོའ་ི

ལམ་ཆེན་དུ་ཉིན་མཚན་གཉིས་ཀར་བསྡད་ནས་རང་ནུས་གང་ཡདོ་ཀྱིས་སྲུང་བྱ་བྱས་ཡདོ་ལ། ཉིན་དེ་

དག་གི་རིང་རྒྱ་གཞུང་གིས་ཞི་དྲག་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་མི་མང་རྣམས་རང་རང་སར་འགྲོ་དགསོ་པའི་སྐུལ་

མ་བྱས་ཀྱང་གཏན་ནས་སོང་མེད། སྐབས་དེར་རྒྱ་མཚོ་གདོང་ཤོས་རྒྱ་གཞུང་གི་ལས་བྱེད་པ་ལ་བརྗོད་

དོན། གལ་སྲིད་དངོས་གནས་གྲྭ་པ་རྣམས་འཛིན་བཟུང་བྱེད་རྒྱུ་མིན་ན་ཁེག་ཐེག་ཡི་གེ་བྲིས་དང་མི་

མང་རྣམས་རང་རང་སར་འགྲོ་རུ་འཇུག་རྒྱུའི་འགན་ངས་ལེན་ཐུབ་ཅེས་བཤད་པའི་རྐྱེན་གྱིས་འཛིན་

བཟུང་བྱས་པ་ཞིག་ཡིན་ཞིང༌། རྔ་བའི་ཉེན་རྟོག་མི་སྣས་རྨ་ཆུ་རྫོང་ཐོག་ནས་འཛིན་བཟུང་བྱས་རྗེས་་

གང་དུ་བཀག་ཉར་བྱས་ཡོད་མེད་སོགས་ཁོང་གི་གནས་ཚུལ་གང་ཡང་ཤེས་རྟོགས་ཐུབ་མེད། ཁོང་གི་

ཤལ་དུ་བཟའ་ཟླ་གཅིག་པུ་ལས་ནང་མི་གཞན་གང་ཡང་མེད།

 ཕྱི་ལོ་༢༠༡༡ ཟླ་༤ ཚེས་༢༨ ཉིན། སྔ་དྲོའ་ིབོད་ནང་གི་དུས་ཚོད་༩ ཡས་མས་སུ་ཕ་ཡུལ་མཐའ་

བ་གངོ་མ་ནས་ཡིན་པའི་རྔ་བ་ཀིརྟི་དགནོ་གྱི་གྲྭ་བླ་ོབཟང་དཀནོ་མཆགོ རང་ལ་ོ༢༨ ཙམ་ཡིན་པ་ཁངོ་

དང་གྲྭ་པ་བཞི་དགནོ་པའི་ནང་ནས་འཛིན་བཟུང་གིས་བཀག་ཉར་བྱས་ཡདོ་འདུག་མདོ། གྲྭ་པ་གཞན་

རྣམས་ཀྱི་མིང་སགོས་གསལ་པ་ོཤེས་རྟགོས་མ་བྱུང་བ་དང༌། ས་གནས་གང་དུ་ཁྲིད་ཡདོ་མེད་དང་བཀག་



    (30)    

ལེའུ་དང་པོ། ལྕགས་ཡོས་ལོའ་ིརང་ལུས་མེར་བསྲེགས་ལས་འགུལ་གྱི་བརྒྱུད་རིམ།

ཉར་བྱེད་དགོས་པའི་མཚན་སོགས་ཤེས་རྟོགས་མ་བྱུང་ཡང༌། ཉིན་ཤས་རྗེས་མི་ནོར་བ་རེད་ཟེར་ནས་

བློ་བཟང་དཀོན་མཆོག་གློད་གྲོལ་བྱས་ཡོད་འདུག 

 ཡང་ཉིན་ཤས་སྔནོ་རྔ་བ་རྫངོ་གཅའ་ཡུལ་ཚོའི་ནག་ཚང་མ་སྡེ་བའི་རྣམ་མཁྱེན་ཚང་གི་ཚེ་རིང་

དགྲ་འདུལ་དེ་སྔནོ་དཔའ་བ་ོཕུན་ཚོགས་ཀྱི་མེ་ཡིས་འཚིགས་པའི་སྐུ་ཕུང་དགནོ་པའི་ནང་ཁྱེར་མཁན་

གྱི་དགོས་གཞིའི་འགོ་ནས་འཛིན་བཟུང་བཀག་ཉར་བྱས་ཡདོ་འདུག ནམ་རྒྱུན་ལྟར་ཁངོ་འཛིན་བཟུང་

བྱས་རྗེས་གར་ཡོད་ཅི་བྱུང་གི་གནས་སྟངས་སུས་ཀྱང་ཤེས་རྟོགས་མེད།

 ཕྱི་ལོ་༢༠༡༡ ཟླ་ཚེས་༡༩ ཉིན། དེ་སྔོན་ཕྱི་ཚེས་༢༡ ཉིན་འཛིན་བཟུང་བྱས་པའི་གྲྭ་པ་ཕ་ཡུལ་

རྫངོ་ཁག་གཞན་ནས་ཡིན་པ་རྣམས་ཀྱི་ནང་མི་ཉེ་འབྲེལ་སགོས་རྔ་བ་རྫངོ་ལ་ཁ་མཆུ་རྒྱག་ཏུ་ཡངོ་ཡདོ་

ལ། ཕྱི་ཚེས་༢༩ ཉིན་གཅིག་སྒྲིལ་རྫོང་ཁོངས་ཀྱི་མི་མང་ཉིས་བརྒྱ་ཙམ་རླངས་འཁོར་ཆུང་བ་ཉི་ཤ ་ཡས་

མས་ནང་རྔ་བ་རྫོང་ལ་ཡོང་ཡོད་མོད། རྔ་བའི་དམག་མི་རླངས་འཁོར་ཆེ་བ་༡༠ མདུན་དུ་སོང་སྟེ་རྫོང་

མཁར་དང་སྤྱི་ལེ་༥ ཙམ་གྱི་ས་ནས་བཀག་པ་དང༌། གཅིག་སྒྲིལ་རྫངོ་གི་ཉེན་རྟགོ་པར་རྩིས་སྤྲད་དེ་ཁ་

ཕྱིར་བསྐོར་ཡོད་འདུག་པས་རྔ་བ་རྫོང་ལ་ཁ་མཆུ་རྒྱག་ཐུབ་མེད། ཁོང་ཚོས་བཤད་དོན། གལ་སྲིད་གྲྭ་

པ་རྣམས་ཀྱིས་ཁྲིམས་འགལ་གྱི་ཉེས་པ་བཟསོ་ཡོད་ན་གསལ་པ་ོབཟོ་དགོས་པ་དང༌། ཉེས་པ་བསགས་

མེད་ན་བཀག་ཉར་བྱས་པ་ཁྲིམས་འགལ་ཡིན་པས་མྱུར་དུ་གློད་གྲོལ་གཏོང་དགོས་ལུགས་ཀྱི་སྐད་ཆ་

གཅིག་སྒྲིལ་རྫོང་སྲིད་གཞུང་གི་ལས་བྱེད་པར་ནན་བཤད་བྱས་ཡོད།

 ཕྱི་ལོ་༢༠༡༡ ཟླ་༥ ཚེས་༢ ཉིན། འདི་ཙམ་ལ་ཕ་ཡུལ་རྔ་བ་རྫོང་རྨེའུ་རུ་མའི་རུ་ཆེན་གཉིས་པ་

ནས་ཡིན་པ་དང༌། རྔ་བ་ཀིརྟི་དགོན་གྱི་གྲྭ་བློ་བཟང་དར་རྒྱས། རང་ལོ་༣༡ ། ཕ་མིང་ལ་བློ་བཟང་ཡིན་

པ་ཁོང་དང༌། རྔ་བ་རྫོང་མཐའ་བ་གོང་མའི་བློ་ཚུལ་ཚང་གི་རྔ་བ་ཀིརྟི་དགོན་གྱི་གྲྭ་དཀོན་མཆོག་ཚུལ་

ཁྲིམས། རང་ལོ་༣༣ ཙམ། ཕ་མིང་ལ་བློ་ཚུལ་ཡིན་པ་ཁོང་གཉིས་ལ་རྔ་བ་རྫོང་མི་མང་ཁྲིམས་ཁང་ཟེར་

བས་ལོ་༣ རེའི་བཙོན་འཇུག་ཁྲིམས་ཐག་བཅད་ཡོད་པ་དང༌། ཉིན་ཤས་

རྗེས་མེན་ཡང་ཞེས་པའི་ས་གནས་ཀྱི་བཙོན་ཁང་ཞིག་ཏུ་བསྐྱལ་རྒྱུ་ཡིན་

འདུག བློ་བཟང་དར་རྒྱས་ནི་ཆུང་དུས་ནས་ཀིརྟི་དགོན་པར་གྲྭ་པ་བྱས་

ཤིང༌། ཕྱི་ལོ་༢༠༠༢ ཙམ་ནས་དབུས་ཀྱི་གདན་ས་དཔལ་ལྡན་འབྲས་

སྤུངས་སུ་ཕེབས་ཏེ་ནང་དནོ་རིག་པར་སླབོ་སྦྱངོ་གནང་ནས་ལ་ོཤས་རིང་

བསྡད་འདུག ཕྱི་ལོ་༢༠༠༨ ལོར་ལྷ་ས་འབྲས་སྤུངས་ནས་གྲྭ་མང་གིས་རྒྱ་

གཞུང་ལ་ངོ་རྒོལ་སྐད་འབོད་བྱེད་སྐབས་དངོས་སུ་མཉམ་ཞུགས་གནང་

བ་སྐབས་དེའི་རྒྱ་གཞུང་གིས་བརྒྱབ་པའི་བརྙན་ཕབ་ནང་ཐེབས་ཡོད་



ལྕགས་ཡོས་བཙན་རྒོལ་མེ་ལྕེ། 

    (31)    

པ་དང༌། དེ་རྗེས་ལོ་དེའི་ཕྱི་ཟླ་༤ ཚེས་༡༡ ཉིན་ལྷ་ས་ནས་འཛིན་བཟུང་གིས་སྙེ་

ཐང་དང་ན་གོར་མོ་སོགས་ཀྱི་བཀག་ཉར་ཁང་བརྒྱུད་དེ་ཟླ་ལྔ་ལྷག་གི་རྗེས་སུ་

རྔ་བར་སླེབས་ཤིང༌། དེ་ནས་སྐད་ནམ་བཏང་ལ་ཉེན་རྟོག་ལས་ཁུངས་སུ་ཡོང་

རྒྱུ་དང༌། ས་གནས་གཞན་དུ་འགྲོ་དགོས་བྱུང་ཚེ་ཉེན་རྟོག་ལས་ཁུངས་ལ་ཆོག་

མཆན་ཞུ་དགསོ་རྒྱུ་བཅས་ཀྱི་ཡི་གེར་མིང་རྟགས་བཀདོ་ནས་གནས་སྐབས་རིང་

གློད་གྲོལ་བྱས། 

 ལོ་དེའི་ཕྱི་ཟླ་༤ ཚེས་༡༡ ཉིན་གློ་བུར་དུ་ཁོང་གི་གྲྭ་ཤག་དུ་ཉེན་རྟོག་པ་

དང་དམག་མི་བཅས་སླེབས་ནས་འཛིན་བཟུང་བྱས་ཡོད། ཁོང་ལ་ཁྲིམས་ཐག་གཅོད་དགོས་པའི་རྒྱུ་

མཚན་ནི་དེའི་གོང་གི་ཉིན་ཤས་རིང་རྒྱལ་གཅེས་ཆོས་གཅེས་ཀྱི་སླབོ་གས་ོཟེར་བའི་ལས་འགུལ་སྤེལ་

མཁན་དག་ལ་དེང་རྔ་བའི་གནས་སྟངས་སྤྱི་དང༌། བྱེ་བྲག་ཀིརྟི་དགནོ་པའི་ནང་གི་དྲང་བདེན་མ་ཡིན་

པའི་གནས་ཚུལ་རྣམས་རེ་རེ་བཞིན་འཛེམས་ཟནོ་མེད་པར་བཤད་ཀྱང༌། ཕྱི་ལ་ོ༢༠༠༨ ལའོ་ིས་བྱི་ཞི་རྒལོ་

ཆེན་མོ་དང༌། ཕྱི་ལོ་༢༠༠༩ ལོའ་ིབཀྲ་བྷེས་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་པའི་དོན་རྐྱེན། ད་ལོ་ཕུན་ཚོགས་

ཀྱིས་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་བཏང་བའི་དོན་རྐྱེན་ཚང་མ་བོད་མི་རྣམས་འ་ཆད་འུ་ཐུག་གི་ངོ་རོྒལ་

ཞིག་དང༌། བདོ་པའི་ངསོ་ནས་གནས་ལུགས་དང་རྒྱུ་མཚན་ཡདོ་པའི་ང་ོརྒལོ་ཞིག་ཡིན་པ་མ་གཏགོས་

ནརོ་འཁྲུལ་ཞིག་རྩ་བ་ནས་མ་ཡིན་པའི་སྐརོ་མང་དུ་བཤད་པས་ཡིན་འདུག དཀནོ་མཆགོ་ཚུལ་ཁྲིམས་

ཀྱང་ཆུང་དུས་ནས་ཀིརྟི་དགནོ་པར་གྲྭ་པ་བྱས་པ་དང་སྐབས་དེར་དགནོ་པའི་གཉེར་པ་ཡིན་ཞིང༌། ལ་ོ

དེའི་ཕྱི་ཟླ་༣ ཚེས་༡༦ གི་རྗེས་སུ་འཛིན་བཟུང་གིས་ཁྲིམས་ཐག་བཅད་པ་ཙམ་ནས་ཟླ་ཚེས་ནམ་ཞིག་

ལ་བཟུང་བ་དང༌། ཁྲིམས་ཐག་གཅོད་སྐབས་ཉེས་པ་ག་རེ་བཙུགས་པ་སོགས་ཤེས་རྟོགས་མ་ཐུབ། 

 ཉིན་དེའི་ཡས་མས་སུ་ཕ་ཡུལ་རྔ་བ་རྫོང་གཅའ་ཡུལ་ཚོ་ར་རུ་བ་ནས་ཡིན་ཞིང༌། རྔ་བ་ཀིརྟི་

དགོན་པའི་གྲྭ་དོན་ཡོད་རྡོ་རྗེ། རང་ལོ་༣༤ ཡིན་པ་ཁོང་ལ་རྔ་བ་མི་མང་ཁྲིམས་ཁང་ཟེར་བས་ལོ་༣ གྱི་

བཙོན་འཇུག་ཁྲིམས་ཐག་བཅད་དེ་སི་ཁྲོན་གྱི་མེན་ཡང་ཞེས་པའི་ས་གནས་ཀྱི་བཙོན་ཁང་ཞིག་ཏུ་

བསྐྱལ་ཡོད་པ་དང༌། ཁོང་གི་ཕ་མིང་དཔལ་ཁོ་དང༌། ཆུང་དུས་ནས་རྔ་བ་ཀིརྟི་

དགོན་པར་གྲྭ་པ་བྱས་པ་ཞིག་ཡིན། ཁོང་ཕྱི་ཟླ་༤ ཚེས་༨ ཉིན་དགོན་པའི་ནང་

ནས་འཛིན་བཟུང་བྱས་པ་ནས་ཡུན་རིང་གར་ཡདོ་ཅི་བྱུང་གི་གནས་ཚུལ་གཅིག་

ཀྱང་ཤེས་རྟོགས་མ་ཐུབ་པར་ལྷག་ཡོད། དེ་མིན་ཁོང་རྣམས་བཙོན་འཇུག་བྱས་

ཡོད་པའི་མེན་ཡང་གི་བཙོན་ཁང་དུ་ད་ལོ་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ཉེས་མིང་འགོ་ཁྲིམས་

ཐག་བཅད་པའི་ཕ་ོགསར་གསུམ་ཡདོ་པ་གསལ་པ་ོཡིན་ཡང་ཁངོ་རྣམས་ཀྱི་མིང་



    (32)    

ལེའུ་དང་པོ། ལྕགས་ཡོས་ལོའ་ིརང་ལུས་མེར་བསྲེགས་ལས་འགུལ་གྱི་བརྒྱུད་རིམ།

སོགས་ཞིབ་ཕྲ་ཤེས་རྟོགས་མ་བྱུང༌།

 ཕྱི་ལ་ོ༢༠༡༡ ཟླ་༥ ཚེས་༥ ཉིན། གངོ་ཞུས་ལྟར་ཀིརྟི་དགནོ་པའི་གྲྭ་རྩམོ་པ་པ་ོསྒ་ོཤེས་རབ་ལགས། 

ཕྱི་ཟླ་༤ ཚེས་ཤར་ལ་གར་སངོ་ཆ་མེད་དུ་གྱུར་ནས་ཟླ་བ་གཅིག་ལྷག་འགརོ་རྗེས་ཀྱི་ཉིན་འདིར་སི་ཁྲནོ་

གྱི་གྲངོ་ཁྱེར་ཁྲིན་ཏུའུ་ནས་གླདོ་གྲལོ་བཏང་ཡདོ་ཀྱང་ཕྱིར་རྔ་བ་རུ་འགྲ་ོམི་ཆགོ་པའི་བཙན་བཀའ་བཏང་

ནས་ཟླ་བ་ཁ་ཤས་རིང་རྔ་བ་རུ་སླེབས་ཐུབ་མེད། 

 ཕྱི་ལོ་༢༠༡༡ ཟླ་༥ ཚེས་༦ ཉིན། ཕྱི་ཟླ་༤ ཚེས་༢༢ ཉིན་ནས་དགནོ་པའི་དགེ་འདུན་རྣམས་རྒྱལ་

གཅེས་ཆོས་གཅེས་ཀྱི་སློབ་གསོ་ཟེར་བར་གཅིག་ཀྱང་སོང་མེད་སྟབས། ཉིན་ཤས་རིང་གྲྭ་མང་ལྷན་དུ་

བསྡུས་ནས་རྒྱ་གཞུང་གིས་བརྗོད་དོན། ཕྱི་ཚེས་༦ ཉིན་ནས་ངེས་པར་དུ་སློབ་གསོ་ཟེར་བ་མུ་མཐུད་

འཚོགས་དགོས་ལུགས་བཙན་བཀའ་བཏང་བ་དང༌། ཟླ་བ་གསུམ་གྱི་རིང་སློབ་གསོ་ཟེར་བ་དང་ལེན་

བྱས་ན་དེ་ནས་མཚམས་འཇགོ་རྒྱུ་དང༌། དེ་མིན་ལ་ོཧྲིལ་བརོ་དེ་ལྟར་སླབོ་གས་ོགཏངོ་དགསོ་ཀྱང་ཕྱིར་

འཐེན་བྱེད་མི་སྲིད་ཚུལ་བཤད་ཡོད། 

 དེ་སྔ་དམག་མི་དང་དམིགས་བསལ་ཉེན་རྟགོ་པ། ཉེན་རྟགོ་པ་བཅས་ཀྱིས་དགནོ་པའི་ཕྱི་ནང་

ཀུན་དམ་བསྒྲགས་བཀག་སྡོམ་ཤ གས་ཆེ་བྱས་ཡོད་ཅིང༌། སྐབས་དེར་དམག་མི་རྣམས་ཀྱིས་སྒྲིག་ཆས་

སེར་པོ་དེ་སྔ་མེད་པ་ཞིག་གྱོན་ནས་དགོན་པའི་ཕྱི་ནང་ལ་སྔར་བཞིན་དམ་བསྒྲགས་དང་། ཉེ་འཁྲིས་

ཀྱི་གད་འགོ་སགོས་ལ་རླངས་འཁརོ་ནང་དམག་ཆས་གྱནོ་པའི་དམག་མི་ཧ་ཅང་མང་པ་ོཡིབ་སྡདོ་བྱས་

ཡོད། དེ་སྔའི་དམག་མི་ལས་ཀྱང་སེར་ཐོ་མ་(སེར་ཐོ་མ་ཞེས་པ་གྲྭ་པ་ཚོས་སྒྲིག་ཆས་སེར་པོ་གྱོན་པའི་

དམག་མི་ལ་འབདོ་སྟངས་རེད་)མང་བ་དང༌། དམིགས་བསལ་ཉེན་རྟགོ་པ་དང་ཉེན་རྟགོ་མི་སྣས་སྔར་

བཞིན་ཕྱི་ནང་ཀུན་ལ་སོ་ལྟ་ནན་པོ་བྱས་ཡོད། 

 དགོན་པའི་ཤར་ཕྱོགས་སུ་ལོ་ཤས་གོང་གྲྭ་ཤག་གི་དཀའ་ངལ་ཡོད་པའི་དཔེ་ཁྲིད་དགེ་རྒན་

རྣམས་དང་གཉེན་ཉེ་འབྲེལ་མེད་པའི་གྲྭ་པ་རྒན་པ་རྣམས་ལ་དམིགས་ཏེ་དགནོ་པའི་གྲྭ་བསྟན་པ་ཡར་

འཕེལ་ནས་སྦྱིན་བདག་ཐབས་འཚོལ་གྱིས་ཁང་མིག་སུམ་ཅུ་ཙམ་ཡདོ་པའི་ཐགོ་རྩེག་གསུམ་ཅན་གྱི་སྤྱི་

ཁང་ཆེན་པ་ོཞིག་གསར་རྒྱག་གནང་ཡདོ་པ་དེའི་ནང་དམག་མི་དང་ཉེན་རྟགོ་པ། དེ་བཞིན་རྫངོ་ཁག་

གཞན་ནས་ཡངོ་ནས་ལས་བྱེད་པ་བཅས་སྡདོ་ས་བྱས་ཏེ་དགནོ་པའི་གླིང་བར་ལ་དམག་མི་སགོས་རྒྱུན་

སྡོད་བྱས། 

 དེ་མིན་ཕྱི་ཟླ་༤ ཚེས་༡༢ ཉིན་ནས་ཉིན་མང་པོའ་ིརིང་དམག་དཔུང་གི་གདོང་ལ་ཐོན་ཏེ་ཀིརྟི་

དགནོ་པ་སྲུང་མཁན་གྱི་མི་མང་ནང་ནས་རྒན་རྒནོ་གཉིས་དེ་སྔ་རྐྱེན་ལམ་དུ་བཏང་བ་དང༌། ན་གཞནོ་

ཁག་ཅིག་དངསོ་སུ་འཛིན་བཟུང་གིས་བཀག་ཉར་ཁང་དུ་གཅར་རྡུང་མནར་གཅདོ་ཁ་ོནས་འགོ་གནས་



ལྕགས་ཡོས་བཙན་རྒོལ་མེ་ལྕེ། 

    (33)    

དགོས་བྱུང་ཡོད་ལ། དེ་མིན་གྱི་རྒན་རྒོན་མང་པོ་ཞིག་ཉིན་རྟག་པར་

རྔ་ཆུ་ཁའི་ར་སྐོར་ཞིག་གི་ནང་དུ་བསྡུས་ནས་སློབ་གསོ་ཟེར་བའི་ལས་

འགུལ་ཉི་མ་མང་པོའ་ིརིང་སྤེལ་ཡོད་འདུག 

 ཉིན་དེར་ཀིརྟི་དགོན་པའི་གྲྭ་བློ་བཟང་མཁས་གྲུབ། རང་ལོ་༣༩ 

ཙམ་ཡིན་པ་ཁོང་འཛིན་བཟུང་གིས་བཀག་ཉར་བྱས་འདུག་པ་དང་། 

ཁོང་འཛིན་བཟུང་བྱེད་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་དང་གང་དུ་བཀག་ཉར་

བྱས་ཡོད་མེད་སོགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཤེས་རྟོགས་ཐུབ་མེད་ཅིང༌། ཁོང་

གི་ཕ་ཡུལ་རྔ་བ་ཕྱུགས་ལས་འགབ་མ་ཡིན་ཞིང༌། ཕ་མིང་ལ་ཐོས་ལི་ཟེར། ཁོང་ཆུང་དུས་ནས་དགོན་

པའི་ནང་གྲྭ་པ་བྱས་ཤིང༌། སློབ་སྦྱོང་ཡག་པོ་ཡོད་མཁན་ཞིག་ཡིན་འདུག 

 འདི་ལོའ་ིཕྱི་ཟླ་༥ ཚེས་༦ ཉིན་རྔ་བ་ཁུལ་འཐབ་ཕྱོགས་གཅིག་གྱུར་ཁང་དང་རྔ་བ་ཁུལ་ཆོས་

ལུགས་ལས་ཁུངས་གཉིས་ཀྱིས་རྐང་འགན་ཁུར་ནས་རྔ་བ་ཀིརྟི་དགནོ་པའི་གྲྭ་པ་རྣམས་ཐ་ོའགདོ་བྱས་

ཡདོ་པ་དང༌། ཉིན་དེར་ཐ་ོཁངོས་སུ་མ་ཚུད་པ་རྣམས་དེ་ནས་བཟུང་དགནོ་པའི་སྒྲིག་ཁངོས་ནས་བཙན་

དབང་གིས་གནས་དབྱུང་བཏང་བ་ཡིན་ཚུལ་ཡང་ཡང་བསྒྲགས་འདུག ཉིན་དེར་ཐོ་འགོད་བྱས་ཡོད་

པའི་གྲྭ་པ་༡༢༠༠ ནས་༡༣༠༠ བར་ཡིན་འདུག་པས་འདིར་གཞིར་བཞག་བྱས་ན་དགེ་འདུན་པ་༡༢༠༠ 

ལྷག་དགོན་པ་ནས་གནང་དབྱུང་བཏང་ཡོད་འདུག 

 དེང་སྐབས་དགོན་པའི་ནང་དགེ་འདུན་པ་སྐོར་ཞིག་གི་མིང་སོགས་ཡིག་ཐོག་ནས་གསལ་

བསྒྲགས་བྱས་ཏེ་དགནོ་པའི་ནང་ནས་འགྲ་ོདགསོ་ཚུལ་དང༌། ཁངོ་རྣམས་ཀྱི་གྲྭ་ཤག་རྒྱ་གཞུང་གིས་རྩིས་

ལེན་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན་ཚུལ་སགོས་བརྗདོ་ཡདོ་ཀྱང༌། དགེ་འདུན་པ་རྣམས་ཀྱིས་ངསོ་ལེན་གནང་མེད་པར་

དགོན་པའི་ནང་ཨུ་ཚུགས་ཀྱིས་བསྡད་ཡོད་མོད། རྒྱ་གཞུང་གིས་ཉེན་རྟོག་པ་འཁྲིད་ནས་མ་ཡོང་སྔོན་

དུ་རང་འགུལ་གྱིས་སོང་ན་བཤད་མེད་དང༌། ཉེན་རྟོག་པ་སླེབས་དུས་འགྲོ་ས་བཙོན་ཁང་མ་གཏོགས་

མེད་ཚུལ་སགོས་བརྗདོ་ནས་འཇིགས་སྐུལ་ཡང་ཡང་བྱས་ཡདོ། གངོ་གསལ་གྱི་

དགེ་འདུན་པ་རྣམས་དགོན་པའི་ནང་ནས་གནང་དབྱུང་བཏང་བ་ཡིན་ཚུལ་

གྱི་ཡི་གེའི་ཐགོ་དགནོ་པའི་ཆསོ་ལུགས་ད་ོདམ་ཁང་གི་མིང་དང་ཐེལ་རྩེ་རྫུན་

མ་བརྒྱབ་ནས་དགནོ་པའི་ཆསོ་ལུགས་ད་ོདམ་ཁང་གིས་གནས་དབྱུང་བཏང་

ཚུལ་བསྒྲགས་ཡོད།

 ཕྱི་ལོ་༢༠༡༡ ཟླ་༥ ཚེས་༩ ཉིན། རྔ་བ་ཀིརྟི་དགོན་གྱི་གྲྭ་བློ་བཟང་རིན་

ཆེན། རང་ལོ་༢༡ ཡིན་པ་ཁོང་རང་ཤག་ནས་འཛིན་བཟུང་གིས་བཙན་ཁྲིད་



    (34)    

ལེའུ་དང་པོ། ལྕགས་ཡོས་ལོའ་ིརང་ལུས་མེར་བསྲེགས་ལས་འགུལ་གྱི་བརྒྱུད་རིམ།

བྱས་ཡདོ་འདུག་ལ། ཁངོ་ནི་རྔ་བ་རྫངོ་རྨེའུ་རུ་མའི་རུ་ཆེན་གཉིས་པའི་འཚམས་རིང་ཚང་གི་ཡིན་ཞིང༌། 

མ་མིང་ལ་ཚེ་དབང་སྐྱིད་ཡིན། ཁངོ་འཛིན་བཟུང་བྱེད་མཁན་རྔ་བ་རང་སྐྱངོ་ཁུལ་གྱི་གསང་བའི་ལས་

ཁུངས་ཀྱི་མི་སྣ་དང་ཉེན་རྟགོ་པ་ཡིན་ལ། གང་དུ་ཁྲིད་ཡདོ་མེད་དང་འཛིན་བཟུང་བྱེད་དགསོ་པའི་རྒྱུ་

མཚན་སོགས་འབྲེལ་ཡོད་མི་སྣར་གསལ་པོ་བཤད་མེད་སྟབས་ཞིབ་ཕྲའི་གནས་ཚུལ་ཤེས་རྟོགས་ཐུབ་

མེད་ཀྱང༌། ཟླ་གཉིས་ལྷག་བཀག་ཉར་བྱས་རྗེས་གློད་གྲོལ་བྱས་ཡོད།

 ཕྱི་ལ་ོ༢༠༡༡ ཟླ་༥ ཚེས་༡༢ ཉིན། རྒྱལ་གཅེས་ཆསོ་གཅེས་ཀྱི་སླབོ་གས་ོཟེར་བ་སྤེལ་མཁན་དུ་རྔ་

བ་རྫོང་དང༌། ལུང་དགུ་རྫོང༌། རྐ་ཁོག་རྫོང༌། མཛོད་དགེ་རྫོང༌། མའ་ོརྫོང༌། འབར་ཁམས་རྫོང་སོགས་ཀྱི་

རིམ་པ་ས་ོསའོ་ིལས་བྱེད་པ་སྟངོ་ཕྲག་བརྒལ་བ་སྔར་བཞིན་ཡངོ་ནས་གྲྭ་ཤག་རེ་རེ་བཞིན་དུ་ལས་བྱེད་

པ་དང་ཉེན་རྟོག་པ། དམག་མི། དམིགས་བསལ་ཉེན་རྟོག་པ་བཅས་ཀྱིས་སློབ་གསོ་ཟེར་བ་བཙན་དང་

དབང་གིས་སྤེལ་ཡོད་པར་མ་ཟད། ཕྱི་ཟླ་༥ ཚེས་༦ ནས་ཉིན་འདིའི་བར་གྲྭ་པ་༢༠ ལྷག་འཛིན་བཟུང་

གིས་བཀག་ཉར་བྱས་ཡདོ་ཚུལ་འདུག་ནའང་དགནོ་པའི་ནང་དམ་བསྒྲགས་བྱེད་ཤ གས་ཆེ་བའི་དབང་

གིས་རེ་རེ་བཞིན་ཤེས་ཐབས་མ་བྱུང༌།

 ཡང་ཉིན་དེ་ཡས་མས་སུ་དགནོ་པའི་ནང་མེད་པའི་གྲྭ་པ་རྣམས་ཀྱི་མིང་གསལ་བསྒྲགས་བྱས་

ཏེ་ཁོང་ཚོ་ད་ནས་བཟུང་དགོན་པའི་ནང་ཕྱིར་ཡོང་གཏན་ནས་མི་ཆོག་ཚུལ་དང༌། དེ་བཞིན་གྲྭ་ཤག་

སྟངོ་པ་རྣམས་ཀྱི་སྒ་ོལ་༼སྒ་ོཕྱེ་མི་ཆགོ་༽ཅེས་པའི་ཡི་གེ་སྦྱར་ཏེ་ད་ནས་བཟུང་ཁང་པ་འདིའི་བདག་པ་ོ

རྒྱལ་ཁབ་ཡིན་པ་དང༌། དེ་སྔའི་ཁང་བདག་འདིའི་ནང་ལ་ཡངོ་མི་ཆགོ་ཚུལ་སགོས་ཀྱི་གསལ་བསྒྲགས་

ཡི་གེ་མང་པ་ོསྦྱར་ཡདོ་འདུག དགནོ་པ་བཀག་སྡམོ་བྱས་ཏེ་རྒྱལ་གཅེས་ཆསོ་གཅེས་ཀྱི་སླབོ་གས་ོཟེར་

བ་སྤེལ་རྒྱུའི་དུས་ཡུན་ཐགོ་མའི་ཐག་གཅདོ་ཟླ་བ་གསུམ་ཡིན་ཡང་ད་ལྟའི་རྣམ་འགྱུར་ལ་བལྟས་ན་དེ་

ལས་རིང་དུ་གཏོང་དགོས་སྐོར་ཡང་དང་བསྐྱར་དུ་བརྗོད་ནས་རྒྱལ་གཅེས་ཆོས་གཅེས་ཀྱི་སློབ་གསོ་

ཟེར་བའི་ལས་འགུལ་གྱི་མཚམས་ཡོངས་སུ་ལོ་དེའི་ཕྱི་ཟླ་༨ ཚེས་༣༠ བར་བཞག་མེད།  

 ཕྱི་ཟླ་༥ ཚེས་༡༢ ཉིན་ཕ་ཡུལ་རྔ་བ་རྫོང་གཅའ་ཡུལ་ཚོ། ནག་ཚང་མ་སྡེ་བའི་སྐར་མ་ཚང་གི་

རྔ་བ་ཀིརྟི་དགོན་གྱི་གྲྭ་བློ་བཟང་ཆོས་འཕེལ། རང་ལོ་༡༩ ཡིན་པ་ཁོང་དགོན་པའི་ནང་ནས་འཛིན་

བཟུང་གིས་བཀག་ཉར་བྱས་འདུག་མོད། ཁོང་བཀག་ཉར་གང་དུ་བྱས་ཡོད་མེད་དང༌། འཛིན་བཟུང་

བྱེད་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་སོགས་ཞིབ་ཕྲའི་གནས་ཚུལ་ཤེས་རྟོགས་མ་བྱུང་ཡང་ཕྱི་ཟླ་༩ པའི་སྔོན་དུ་

གློད་གྲོལ་བྱས་ཡོད་འདུག

 ཕྱི་ལོ་༢༠༡༡ ཟླ་༥ ཚེས་༡༧ ཉིན།ཕྱི་ཟླ་༤ ཚེས་༢༢ ཉིན་ཀིརྟི་དགོན་པའི་གྲྭ་པ་༣༠༠ ལྷག་བཙན་

ཁྲིད་བྱེད་སྐབས་འགགོ་རྒལོ་བྱེད་མཁན་གྱི་རྔ་བ་རྫངོ་མཐའ་བ་འགབ་མའི་འཕྲིན་ཆེན་ཚང་གི་ཆསོ་ཁོ་



ལྕགས་ཡོས་བཙན་རྒོལ་མེ་ལྕེ། 

    (35)    

༼བུད་མེད་༽། རང་ལོ་༤༥ ། དེ་བཞིན་མཐའ་བ་གོང་མའི་གློག་ལས་བཀྲ་ཁོའ་ིབུ་མོ་གསེར་སྐྱིད། རང་

ལ་ོ༣༥ ཡིན་པ་ཁངོ་གཉིས་སགོས་བུད་མེད་བདུན་བརྒྱད་ཅིག་ཉིན་དེར་ས་གནས་ཉེན་རྟགོ་པས་འཛིན་

བཟུང་གིས་ཉིན་ཉེར་ལྔའི་རིང་བཀག་ཉར་བྱས་པ་རྣམས་ཉིན་དེར་གཞི་གློད་གྲོལ་བཏང་ཡོད་ཀྱང༌། 

གོང་གསལ་བུད་མེད་གཉིས་སོགས་ཀྱི་སྐྲ་གཏུབ་ནས་མགོ་རིལ་བཟོས་ཡོད་པ་དང༌། བཀག་ཉར་བྱས་

རིང་གཅར་རྡུང་མནར་གཅོད་བྱས་རྐྱེན་རང་མགོ་མི་ཐོན་པའི་གནས་སྟངས་ལ་གཏུགས་ཡོད།

 ཕྱི་ལོ་༢༠༡༡ ཟླ་༥ ཚེས་༡༩ ཉིན། ཕ་ཡུལ་རྔ་བ་རྫོང་ཕྱུགས་ལས་འགབ་མའི་དགའ་ཚེ་ཚང་གི་

ཀིརྟི་དགོན་པའི་གྲྭ་བློ་བཟང་ཆོས་འཕེལ། རང་ལོ་༢༧ ཙམ་དང༌། ཕ་མིང་ལ་དགའ་ཚེ་ཡིན་པ་ཁོང་

འཛིན་བཟུང་བཀག་ཉར་བྱས་ཡོད་ཅིང༌། འཛིན་བཟུང་བྱེད་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་སྐབས་དེར་དགོན་

པའི་ནང་ཉིན་རྟག་པར་སྤེལ་བཞིན་པའི་སློབ་གསོ་ཟེར་བའི་ལས་འགུལ་གྱི་སྐབས་སུ་ཁོང་གིས་རྒྱ་

གཞུང་གི་འདོད་པ་དང་མི་མཐུན་པའི་ལན་འདེབས་དང་མི་འདོད་པའི་རྣམ་འགྱུར་ཤ གས་ཆེ་བསྟན་

པས་ཡིན་ཞིང༌། གང་དུ་བཀག་ཉར་བྱས་ཡདོ་མེད་སགོས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་འབྲེལ་ཡདོ་དགནོ་གྲངོ་ཚོས་

ཤེས་རྟོགས་ཐུབ་མེད་པར་ཡུན་རིང་ལྷག་ཡོད་ཀྱང༌། ཕྱི་ཟླ་༩ པའི་སྔོན་དུ་གློད་གྲོལ་བྱས་ཡོད་འདུག 

 ཡང་ཁོང་དང་འདྲ་བར་རྒྱ་གཞུང་གི་འདོད་པ་དང་མི་མཐུན་པའི་ལན་འདེབས་བྱས་པ་དང་

རྣམ་འགྱུར་བསྟན་པས་གྲྭ་པ་མང་པོ་ཞིག་འཛིན་བཟུང་བཀག་ཉར་བྱས་ཡོད་འདུག་ལ། རྔ་བ་རྫོང་

ཕྱུགས་ལས་འགབ་མ་ནས་ཡིན་པའི་ཀིརྟི་དགནོ་པའི་གྲྭ་བླ་ོབཟང་སྦྱིན་པ་༼སྦྱིན་ནག་༽། དང་བླ་ོབཟང་

རྡ་ོརྗེ་སོགས་ཁག་ཅིག་ཉིན་བཅུ་སྐོར་རེར་བཀག་ཉར་བྱས་ཏེ་གློད་གྲོལ་བཏང་ཡོད། དེ་མིན་ཁག་ཅིག་

གློད་གྲོལ་མ་བྱས་པར་མུ་མཐུད་བཀག་ཉར་བྱས་ཡོད་པ་སོགས་ཧ་ཅང་མང་ནའང་རེ་རེ་བཞིན་ཤེས་

རྟོགས་མ་ཐུབ། 

 ཕྱི་ལོ་༢༠༡༡ ཟླ་༥ ཚེས་༢༢ ཉིན། ཀིརྟི་དགོན་པའི་ཕྱི་ནང་ཚང་མར་དམག་མི་དང་ཉེན་རྟོག་

མི་སྣ། དམིགས་བསལ་ཉེན་རྟོག་པ་བཅས་ཀྱིས་དྲག་ཆས་སྣ་ཚོགས་བཟུང་ནས་བཀག་སྡོམ་བྱེད་མུས་

ཡིན་པ་དང༌། དགནོ་པའི་ནང་ལ་རྒྱུན་དུ་ཁང་ཤར་གཅིག་པའི་གྲྭ་པ་ཉི་ཤ ་ཡས་མས་ཚན་པར་བགསོ་ཏེ་

གྲྭ་ཤག་ཁག་ཏུ་རྒྱལ་གཅེས་ཆསོ་གཅེས་ཀྱི་སླབོ་གས་ོཟེར་བ་མུ་མཐུད་སྤེལ་བཞིན་ཡདོ་ལ། དེའི་སྐབས་

གྲྭ་པ་རྣམས་ལ་འདྲི་རྩད་སྣ་ཚོགས་བྱས་ཏེ་གནད་དནོ་མང་པའོ་ིཐོག་གྲྭ་པ་རྣམས་ཀྱིས་རྒྱ་གཞུང་གི་ལས་

བྱེད་པའི་འདདོ་པ་ལྟར་ལན་འདེབས་མ་བྱས་པར་བརྟེན། དགེ་འདུན་པ་མང་པ་ོའཛིན་བཟུང་བྱས་ཡདོ་

ཚུལ་འདུག་ནའང༌། བརྒྱུད་ལམ་ཐམས་ཅད་བཀག་སྡམོ་བྱས་ཡདོ་འདུག་པས་རེ་རེ་བཞིན་ཤེས་རྟགོས་

མ་ཐུབ་པར་ལྷག་ཡོད།

 ཕྱི་ལོགས་ན་ཡོད་པའི་གསར་འགོད་པ་མང་པོ་ཞིག་གིས་གཅིག་མཚུངས་ཀྱིས་འདྲི་བཞིན་



    (36)    

ལེའུ་དང་པོ། ལྕགས་ཡོས་ལོའ་ིརང་ལུས་མེར་བསྲེགས་ལས་འགུལ་གྱི་བརྒྱུད་རིམ།

པའི་དྲི་བ་ཞིག་ནི། སྐབས་དེ་ཡས་མས་སུ་རྔ་བའི་ནང་ལ་དམག་མི་ག་ཚོད་ཡདོ་མེད་དེ་ཡིན་མདོ། ང་

ཚོས་ངསོ་ནས་དེ་ལ་ཡུལ་མི་ཚོས་མཐངོ་སྣང་ལྟར་ཚོད་དཔག་བྱས་པའི་གྲངས་ཀ་ཞིག་ལས་གཞན་པའི་

ལན་ཞིག་མ་རག་ནའང༌། ཉིན་དེ་ཡས་མས་སུ་ང་ཚོ་དང་འབྲེལ་ཡདོ་མི་ཞིག་གིས་སྐབས་དེར་རྔ་བ་རུ་

གསར་དུ་ཐནོ་པའི་དམག་མི་ཞིག་གི་ངག་ནས་ག་ོབ་ལྟར་ན། རྔ་བའི་ནང་ལ་དམག་མི་ཁྲི་ལྔ་དང་སྟངོ་

ལྔ་བཀྲམས་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་བཤད་འདུག་ལ། ཡང་བརྒྱུད་ལམ་གཞན་ཞིག་ནས་གོ་ཐོས་བྱུང་བ་ལྟར་

ན། གསུམ་པའི་བཅུ་དྲུག་གི་རྗེས་སུ་སི་ཁྲོན་ཕྱོགས་ཀྱི་དམག་མི་ཁྲི་བདུན་ཙམ་རྔ་བ་རང་སྐྱོང་ཁུལ་

ཁོངས་སུ་བཏང་ཡོད་པ་དང༌། དེའི་ནང་ནས་མང་པོ་ཞིག་ཛམ་ཐང་རྫོང་དང༌། མཛོད་དགེ་རྫོང༌། ཁྱུང་

མཆུ་རྫངོ་གསུམ་ནང་དམག་སྣནོ་དུ་ཡངོ་ཆགོ་ཆགོ་ལྟ་བུའི་ངང་བཞག་ཡདོ་ཚུལ་དང༌། དེ་མིན་གཞན་

རྣམས་རྔ་བ་རྫོང་ལ་བཀྲམས་ཡོད་ཚུལ་ཞིག་ཀྱང་འདུག 

 ལ་ོདེའི་གསུམ་པའི་བཅུ་དྲུག་རྗེས་སུ་རྔ་བ་རྫངོ་ཁངོས་ཀྱི་ཡུལ་ཚོ་ཡངོས་ཀྱི་འག་ོགཙོ་ཚང་མ་

རྫོང་ཁག་གཞན་ནས་མི་བཏང་སྟེ་བརྗེ་སྤོར་བྱས་ཡོད།

 ཕྱི་ལ་ོ༢༠༡༡ ཟླ་༥ ཚེས་༢༤ ཉིན། དེ་སྔནོ་ཕྱི་ཟླ་༥ པའི་ཚེས་འག་ོཞིག་ལ་གྲྭ་པ་རྣམས་རེ་རེ་བཞིན་

དུ་དཔར་བརྒྱབ་ཡདོ་པ་དང༌། སྐབས་དེར་རྒྱུ་རྐྱེན་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་དབང་གིས་དཔར་རྒྱག་མ་ཐུབ་པའི་གྲྭ་

པ་རྣམས་དགནོ་པའི་ནང་ཡངོ་མི་ཆགོ་ཚུལ་བརྗདོ་དེ་ཕྱགོས་མང་པ་ོཞིག་ནས་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཡདོ་

པ་དང༌། ཉིན་དེར་ཡང་རྒྱལ་གཅེས་ཆསོ་གཅེས་ཀྱི་སླབོ་གས་ོཟེར་བ་མུ་མཐུད་ནས་སྤེལ་ཡདོ། དེ་སྔནོ་

ཕྱི་ཟླ་༤ ཚེས་༢༡ གི་དགོང་མོའ་ིདུས་ཚོད་༩ པ་ནས་ཚེས་༢༢ ཉིན་གྱི་ཞོགས་པ་བར་སྡེབ་གཅིག་ལ་གྲྭ་

པ་༣༠༠ ཙམ་འཛིན་བཟུང་གིས་ས་གནས་གཞན་དུ་བཙན་ཁྲིད་བྱས་པའི་གྲྭ་པ་མང་པ་ོཞིག་མཚོ་སྔནོ་

ཞིང་ཆེན་གྱི་ཁངོས་གཏགོས་གཅིག་སྒྲིལ་རྫངོ་ནས་ཡིན་ཞིང༌། ཁངོ་རྣམས་ཀྱི་འབྲེལ་ཡདོ་ནས་ས་གནས་

རྫངོ་སྲིད་གཞུང་ལ་ཞུ་གཏུགས་རིམ་པར་བྱས་སྟབས། གཅིག་སྒྲིལ་རྫངོ་སྲིད་གཞུང་དང་ཉེན་རྟགོ་ལས་

ཁུངས་གཉིས་ཀྱིས་མཉམ་འབྲེལ་ཐགོ་རྔ་བ་རྫངོ་སྲིད་གཞུང་ལ་འབྲེལ་བ་བྱས་ཏེ་བཙན་ཁྲིད་བྱས་པའི་

གཅིག་སྒྲིལ་རྫངོ་ཁངོས་ཀྱི་གྲྭ་པ་རྣམས་ལ་ཉེས་པ་འདི་ཡིན་ཟེར་ནས་རྒྱུ་མཚན་བཤད་རྒྱུ་མེད་ན་ངེས་

པར་གློད་གྲོལ་གཏོང་དགོས་པའི་བསམ་ཚུལ་བཏོན་པ་ལྟར། ཟླ་བ་དེའི་ཚེས་༢༡ ཉིན་ཕ་ཡུལ་གཅིག་

སྒྲིལ་རྫོང་ཡིན་པའི་རྔ་བ་ཀིརྟི་དགོན་པའི་གྲྭ་༢༤ ཕྱིར་གཅིག་སྒྲིལ་རྫོང་ལ་རྩིས་སྤྲད་ཡོད་ཅིང༌། དེ་

སྔནོ་དབུས་ཀྱི་གདན་ས་ཁག་ལ་ལག་བསྟར་བྱས་པའི་སྲིད་བྱུས་ནག་པ་ོདེར་བསམས་ན་འབྱུང་འགྱུར་

ཁོང་རྣམས་རང་གི་དགོན་པའི་ནང་ཕྱིར་ཡོང་ཐུབ་མིན་དེ་ཚང་མས་སེམས་ཁྲེལ་བྱེད་ས་གཙོ་བོ་ཞིག་

ཏུ་ཆགས་ཡོད།

 ཕྱི་ལོ་༢༠༡༡ ཟླ་༥ ཚེས་༢༦ ཉིན། དེ་སྔོན་གྲྭ་པ་རྣམས་དབྱར་ཀའི་གུང་གསེང་གཏོང་དུ་བཅུག་



ལྕགས་ཡོས་བཙན་རྒོལ་མེ་ལྕེ། 

    (37)    

མེད་པར་བརྟེན། དགནོ་པ་གཞུང་དང་གྲྭ་པ་སྒེར་གཉིས་ཀས་དབྱར་གསེང་ལ་མ་བཏང་ན་གྲྭ་པ་རྣམས་

ཀྱི་འཚོ་བའི་ཐོག་དཀའ་ངལ་ཡོད་ཚུལ་ཡང་དང་བསྐྱར་དུ་བཤད་པར་བརྟེན། ཕྱི་ཟླ་༥ ཟླ་དཀྱིལ་ཞིག་

ནས་རྒྱ་གཞུང་གིས་ཀིརྟི་དགོན་པའི་གྲྭ་པ་རྣམས་ལ་ཟླ་རེར་ཕོགས་རྒྱ་སྒོར་༨༠༠ རེ་སྤྲོད་རྒྱུ་ཡིན་ཚུལ་

བརྗོད་ཡོད་འདུག་ལ། གནས་ཚུལ་དེ་གྲྭ་པ་རྣམས་ཀྱིས་གོ་མ་ཐག་ནས་མི་མང་གི་ཁྲག་དང་རྣག་གིས་

བསགས་པའི་སྒརོ་མ་ོདེ་ང་ཚོ་ལ་རྩ་བ་ནས་མི་དགསོ་ཞེས་རྣམ་འགྱུར་ཤ གས་ཆེ་བསྟན་པ་དང་། ཕྱི་ཟླ་

༥ ཚེས་༢༦ ཉིན་ཟླ་ཕྱེད་ཀྱི་ཟླ་ཕགོས་སྤྲདོ་ཀྱི་ཡིན་ཟེར་ནས་གྲྭ་པ་རེར་རྒྱ་སྒརོ་༤༠༠ རེ་སྤྲད་འདུག་མདོ། 

གྲྭ་པ་མང་པ་ོཞིག་གིས་སྒརོ་མ་ོའདི་མི་མང་གི་ཁྲག་དང་རྣག་གིས་བསགས་པའི་སྒརོ་མ་ོཡིན་སྟབས་ང་

ཚོས་བླངས་ན་མི་འསོ་ཚུལ་བརྗདོ་ནས་བླངས་མེད། རྒྱ་གཞུང་གི་ལས་བྱེད་པ་ཚོས་ཐབས་ཤེས་ཞི་དྲག་

སྣ་ཚོགས་ཀྱི་ལེན་དགསོ་ཚུལ་ཡང་དང་བསྐྱར་དུ་བཤད་པར་བརྟེན་གྲྭ་པ་ཁག་ཅིག་གིས་སྒརོ་མ་ོབླངས་

ཏེ་རྒྱ་མི་ཚོའི་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཕྱི་རལོ་ཏུ་གཏརོ་ཡདོ་པ་དང༌། གྲྭ་པ་བཞི་བཅུ་ལྷག་ཅིག་གིས་གཏན་ནས་

མ་བླངས་པར་ཨུ་ཚུགས་མཐའ་སྐྱེལ་བྱས། སྐབས་དེ་དག་ཏུ་གྲྭ་པ་ཚོ་དང་ལས་བྱེད་པའི་བར་དུ་འགལ་

བ་དང་རྩདོ་གླེང་མང་པ་ོབྱུང་འདུག་ལ། གྲྭ་པ་ཚོས་བརྗདོ་དནོ། མི་མང་གི་ཁྲག་དང་རྣག་གིས་བསགས་

པའི་སྒརོ་མ་ོང་ཚོར་མི་དགསོ་པ་ཞེས་རྒྱ་ནག་གི་རྩ་ཁྲིམས་དང་བཅའ་ཁྲིམས་གང་དང་འགལ་ཡདོ་ན་

ཉེས་པ་དང་ལེན་བྱེད་ཀྱི་ཡིན། ཁྱོད་ཚོས་ད་བར་ཉེས་པ་གང་ཡང་མེད་པའི་དགེ་འདུན་པ་ཉིས་སྟོང་

ལྷག་ཟླ་བ་གཉིས་ལྷག་རིང་མཚོན་ཆ་བཟུང་བའི་དྲག་པའོ་ིདམག་མི་དང་ཉེན་རྟགོ་པ། ད་དུང་དམིགས་

བསལ་ཉེན་རྟགོ་པ་བཅས་ཀྱིས་ལྟ་རྟགོ་འགོ་འགྲ་ོའདུག་གི་རང་དབང་ཙམ་ཡང་མེད་པར་བཟསོ་ཡདོ་

པ་དང༌། དེའི་རིང་རྒྱུན་ལྡན་གྱི་སླབོ་སྦྱངོ་དང་ཆསོ་ཀྱི་བྱེད་སྒ་ོགཅིག་ཀྱང་སྤེལ་དུ་མ་བཅུག་པར་བཀག་

སྡོམ་བྱས་པ་སོགས་རྒྱ་ནག་དབུས་གཞུང་གིས་གསལ་པོ་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་མེད་ལ་དོགས་པ་ཡོད་པར་མ་

ཟད། ང་ཚོས་ངསོ་ནས་དབུས་གཞུང་ལ་གཏུགས་བཤེར་བྱེད་ཀྱི་ཡིན་ཟེར་བ་སགོས་བརྗདོ་དེ་རྩདོ་གླེང་

ཤགས་ཆེ་བྱས། རྐྱེན་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་གྲྭ་པ་ཉི་ཤ ་ལྷག་ཅིག་ཉིན་ཤས་རིང་བཀག་ཉར་ཡང་བྱས་འདུག 

 གྲྭ་པ་ཚོར་མུ་མཐུད་རྒྱལ་གཅེས་ཆོས་གཅེས་ཀྱི་སློབ་གསོ་ཟེར་བའི་ལས་འགུལ་སྤེལ་ཡོད་པ་

དང༌། སྔ་དྲོ་རྟག་པར་ལས་བྱེད་ཚོས་གཏམ་བཤད་སྣ་ཚོགས་བྱས་ཤིང༌། ཕྱི་དྲོ་གྲྭ་པ་ཚོར་དེ་ལ་ཡིག་

ཐགོ་ནས་ལན་འདེབས་བྱེད་དུ་འཇུག་གི་ཡདོ་སྟབས། གྲྭ་པ་ཚོས་ཡི་གེ་མ་བྲིས་པ་དང་ཡི་གེ་ཁངོ་ཚོའི་

བསམ་པ་ལྟར་མ་བྲིས་པ་སོགས་ཀྱིས་ཀྱང་དཀའ་ངལ་མང་པོ་ཞིག་བྱུང་ཡོད།

 ཕྱི་ལོ་༢༠༡༡ ཟླ་༦ ཚེས་༨ ཉིན། རྔ་བ་རྫོང་རྨེའུ་རུ་མའི་རུ་ཆེན་གཉིས་པའི་ཨུ་རྒྱན་ཚེ་རིང་ཚང་

གི་རྔ་བ་ཀིརྟི་དགནོ་གྱི་གྲྭ་དགེ་འཕེལ། རང་ལ་ོ༢༣ ། ཕ་མིང་ལ་ཨུ་རྒྱན་ཚེ་རིང་ཡིན་པ་ཁངོ་དང༌། ཡང་

རྨེའུ་རུ་མའི་རུ་ཆེན་དང་པའོ་ིམི་སྐྱ་ཨ་ཀྱཱ་ཀྱཱ། རང་ལ་ོ༣༠ ཡིན་པ་གཉིས་འཛིན་བཟུང་བཀག་ཉར་བྱས་



    (38)    

ལེའུ་དང་པོ། ལྕགས་ཡོས་ལོའ་ིརང་ལུས་མེར་བསྲེགས་ལས་འགུལ་གྱི་བརྒྱུད་རིམ།

ཡདོ། ཁངོ་གཉིས་འཛིན་བཟུང་བྱས་པའི་ཟླ་ཚེས་དང་གང་དུ་བཀག་ཉར་བྱས་ཡདོ་མེད་སགོས་གསལ་

པ་ོཤེས་རྟགོས་མ་ཐུབ་ཀྱང༌། ཨ་ཀྱཱ་ཀྱཱ་ལ་གསུམ་པའི་བཅུ་དྲུག་ཉིན་བླ་ོབཟང་ཕུན་ཚོགས་ཀྱིས་རང་ལུས་

མེར་བསྲེགས་བཏང་རྗེས་མི་མང་གིས་ཡར་ལངས་བྱེད་སྐབས་སྣེ་ཁྲིད་པའི་དོགས་གཞིའི་འགོ་བཟུང་

བ་ཡིན་འདུག་ཅིང༌། རྗེས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཤེས་རྟོགས་མ་ཐུབ། དགེ་འདུན་པ་དགེ་འཕེལ་ཕྱི་ཟླ་༩ པའི་

ནང་ད་དུང་བཀག་ཉར་བྱས་ཡོད། ཕྱི་ལོ་༢༠༡༢ ཟླ་༡ ནང་གནས་ཚུལ་གོ་ཐོས་ལྟར་ན་ཨ་ཀྱཱ་ཀྱཱ་ད་དུང་

ཐག་གཅོད་གང་ཡང་མ་བྱས་པར་མུ་མཐུད་བཀག་ཉར་བྱས་ཡོད་འདུག

 རྔ་བ་དགོན་གྲོང་སྤྱི་དང་ལྷག་པར་དུ་རྔ་བ་ཀིརྟི་དགོན་པ་རྒྱ་ནག་གི་དྲག་ཆས་དམག་དཔུང་

དང་ཉེན་རྟོག་མི་སྣ། དམིགས་བསལ་ཉེན་རྟོག་པ་བཅས་ཀྱིས་དམ་བསྒྲགས་བཀག་སྡོམ་བྱས་ཡོད་པ་

དང༌། བཀག་སྡོམ་དམ་བསྒྲགས་དེའི་འགོ་ནས་རྒྱལ་གཅེས་ཆོས་གཅེས་ཀྱི་སློབ་གསོ་ཟེར་བའི་ལས་

འགུལ་སྐབས་གྲྭ་པ་རེ་རེ་ལ་ལས་བྱེད་པ་རེ་རེ་ལྟ་རྟོག་བྱེད་མཁན་དུ་བགོས་ནས་བཞག་ཡོད་འདུག་

ལ། དེ་རྣམས་ཀྱིས་རྒྱལ་གཅེས་ཆསོ་གཅེས་ཀྱི་ལས་འགུལ་སྐབས་དུས་ལྟར་མ་འབོྱར་ན་ཚུར་གྲྭ་ཤག་ཏུ་

ཡངོ་ནས་ཁྲིད་འགྲ་ོབ་དང༌། ལས་འགུལ་གྲལོ་སྐབས་ཕར་གྲྭ་ཤག་ལ་སྐྱེལ་བཞིན་ཡདོ་འདུག དགནོ་པའི་

ནང་གི་ལས་འགུལ་ཡངོས་ཀྱི་འགན་འཁུར་བ་གཙོ་བ་ོརྔ་བ་རང་སྐྱངོ་ཁུལ་གྱི་ཆསོ་ལུགས་ལས་ཁུངས་

ཀྱི་འགན་འཛིན་དང༌། རྔ་བ་རང་སྐྱངོ་ཁུལ་གྱི་འཐབ་ཕྱགོས་གཅིག་གྱུར་ཁང་གི་འགན་འཛིན་ཅིན་པུའུ་

ཀྲང་དང༌། འགན་འཛིན་གཞོན་པ་ཚེ་པུའུ་ཀྲང་གཉིས་ཡིན་ཞིང༌། སྐབས་དེ་ཡས་མས་སུ་དགོན་པའི་

ལྕགས་རིའི་ཕྱི་རོལ་ཀྱི་བྱང་ཕོྱགས་སུ་དམག་མི་སྡོད་སའི་གུར་ཆེན་པོ་གཉིས་དང༌། ཤར་སྒོའ་ིགཡས་

གཡོན་དུ་གུར་ཆེན་པོ་གཉིས། ནུབ་ཁའི་སྨད་ཕྱོགས་ཀྱི་མཆོད་རྟེན་འགོ་ཏུ་གུར་ཆེན་པོ་གསུམ། ནུབ་

སྒའོ་ིགཡས་གཡནོ་དུ་གུར་ཆེན་པ་ོགཉིས། གླིང་མདའོ་ིསྒ་ོཆེན་འགྲམ་དུ་གུར་ཆེན་པ་ོབཞི་བཅས་ཕུབ་

ནས་རྒྱུན་དུ་དགནོ་པའི་ཕྱི་རལོ་ནས་དམག་མིས་བསྐརོ་ཡདོ་པ་དང༌། ནང་ལགོས་སུ་ཁང་མིག་སུམ་ཅུ་

ལྷག་ཡོད་པའི་དགོན་པའི་ཚོམ་ཁང་གསར་པའི་ནང་དྲག་ཆས་ཉེན་རྟོག་པ་དང་སྤྱི་བདེ་ཉེན་རྟོག་པ། 

དམིགས་བསལ་ཉེན་རྟོག་པ། ལས་བྱེད་བཅས་རྒྱུན་སྡོད་བྱས་ཡོད་པ་དང༌། དེ་མིན་གླིང་བར་དུ་ཡོད་

པའི་གྲྭ་ཤག་སྟོང་པ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ནང་དུ་ལས་བྱེད་པ་སོགས་རྒྱུན་སྡོད་བྱས། 

 རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་གྲྭ་པ་༢༠༠ ལྷག་སྔ་ཕྱིར་དགནོ་པའི་ནང་ནས་གཏན་ཕུད་བཏང་བའི་གནས་

ཚུལ་གསལ་བསྒྲགས་བྱས་ཡོད་འདུག་ལ་དེར་དགོན་པའི་ཆོས་ལུགས་དོ་དམ་ཁང་ལ་བཙན་དབང་

གིས་ཐེལ་ཙེ་རྒྱག་ཏུ་བཅུག་ཡོད་ནའང་གྲྭ་མང་གིས་དེ་ལ་རྩ་བ་ནས་ངོས་ལེན་མེད་པའི་རྣམ་འགྱུར་

ཤགས་ཆེ་བསྟན་ཡདོ། དགནོ་པའི་ནང་ནས་ཕུད་པའི་གྲྭ་པ་རྣམས་ཀྱི་གྲྭ་ཤག་ཁག་དགནོ་པ་གཞུང་གིས་

ཉ་ོཐུབ་ན་མ་གཏོགས་གཞན་ཚང་མ་རྒྱ་གཞུང་གིས་གཏོར་ནས་རྩ་མེད་བཟོ་རྒྱུ་ཡིན་ཚུལ་ཡང་བཤད་



ལྕགས་ཡོས་བཙན་རྒོལ་མེ་ལྕེ། 

    (39)    

ཡདོ། གོང་གསལ་དགོན་པའི་ནང་ནས་ཕུད་ཡདོ་པའི་ཁངོས་སུ་མག་ོལགོ་ཕྱགོས་ནས་གྲྭ་པ་ཉི་ཤ ་ལྷག་

ཡདོ་པ་རྣམས་ཀྱི་གྲྭ་ཤག་ཏུ་ཡདོ་པའི་བཅའ་དངསོ་རྣམས་ལྷན་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་ནས་གཅིག་སྒྲིལ་རྫངོ་

ཐོག་ལ་ཁྱེར་ཞིང༌། དེར་དོ་བདག་སོ་སོ་ལེན་དུ་ཡོང་དགོས་ཚུལ་བརྗོད་པར་གྲྭ་པ་གཅིག་ཀྱང་ལེན་དུ་

སོང་མེད་པར་བརྟེན། གཅིག་སྒྲིལ་རྫོང་ལ་རྩིས་ལེན་དགོས་ཚུལ་བཤད་ཀྱང་གཅིག་སྒྲིལ་རྫོང་གིས་མ་

བླངས་པས། སླར་ཡང་མགོ་ལོག་ཁུལ་ལ་ཁྱེར་ནས་རྩིས་ལེན་དགོས་ཚུལ་བཤད་པར་དེ་ནས་ཀྱང་མ་

བླངས་སྟབས་ཕྱིར་རྔ་བ་རུ་ཁུར་ཡོད་འདུག་ཅིང༌། གོ་ཚོད་ལ་གཅིག་སྒྲིལ་རྫོང་ནས་མི་མང་གིས་ཅ་

ལག་སྐྱེལ་མཁན་རྣམས་ལ་ཁ་རྡུང་དྲག་པོ་བཏང་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་བྱུང་ཡོད།

 ཕྱི་ལོ་༢༠༡༡ ཟླ་༦ ཚེས་༡༢ ཉིན། རྒྱལ་གཅེས་ཆོས་གཅེས་ཀྱི་སློབ་གསོ་ཟེར་བ་སྤེལ་སྐབས་ཀྱི་

ཚོགས་ཆུང་རེ་ནས་གྲྭ་པ་གཉིས་རེ་དགོན་པའི་ཕྱི་རོལ་ཀྱི་ཁྲམོ་སགོས་ལ་བཏང་ཡདོ་ཀྱང་གཟའ་ཟླ་བ་

ནས་སྔར་བཞིན་དགནོ་པའི་ནང་རྒྱལ་གཅེས་ཆསོ་གཅེས་ཀྱི་སླབོ་གས་ོཟེར་བའི་ལས་འགུལ་མུ་མཐུད་

སྤེལ་ཡོད།

 ཕྱི་ལོ་༢༠༡༡ ཟླ་༦ ཚེས་༡༥ ཉིན། རྔ་བ་ཀིརྟི་དགོན་པའི་ནུབ་ཕོྱགས་ཀྱི་གླིང་གི་ཕྱི་རོལ་ཏུ་ཡོད་

པའི་སྲུང་མ་ཁང་ལ་ཉིན་བཅ་ོལྔ་རེའི་མཚམས་སུ་ལྷ་ཚེས་ཤིག་འཚོགས་རྒྱུ་ཡདོ་པ་དེ་ཕྱི་ཚེས་༡༥ ཉིན་

ཁེལ་ཡོད་ཅིང༌། ཚེས་༡༤ ཉིན་གློ་བུར་དུ་ལྷ་ཚེས་འཚོགས་དགོས་ལུགས་བརྗོད་ཡོད་པར་མ་ཟད། མི་

མང་ལ་ཡང་ལྷ་ཚེས་འཚོགས་རྒྱུ་ཡིན་པས་མཇལ་དུ་ཡངོ་ན་ཆགོ་ཚུལ་གྱི་གནས་ཚུལ་སྤེལ་ཡདོ་སྟབས། 

ཉིན་དེར་མི་མང་ཧ་ཅང་མང་པོ་འདུ་འཛོམས་བྱས་ཡོད་མོད། ཉིན་དེའི་ཞོགས་ཀ་སྔ་བོ་ནས་སྲུང་མ་

ཁང་དུ་ཕེབས་ལམ་ཚང་མར་བརྙན་ཕབ་ལེན་བྱེད་ཀྱི་དཔར་ཆས་དང་སྤྱིར་བཏང་གི་དཔར་ཆས་མང་

པོ་བཀར་ནས་གྲྭ་པ་རྣམས་ཕེབས་སྒུག་བྱས་པར། དགུང་ལོ་༦༠ ། ༧༠ ཅན་གྱི་གྲྭ་པ་རྒན་པ་བཞི་བཅུ་

ཙམ་ལས་ལྷ་ཚེས་སུ་ཕེབས་མེད་པ་དང༌། རྒྱ་གཞུང་གིས་ལས་བྱེད་པ་སྐོར་ཞིག་གིས་གྲྭ་ཤག་མང་པོར་

སོང་ནས་ལྷ་ཚེས་ལ་འགྲོ་དགོས་ལུགས་བརྗོད་ཡོད་ཀྱང་གྲྭ་པ་རྣམས་ཀྱིས་དེ་རིང་ལྷ་ཚེས་འཚོགས་

བཅུག་པ་དེ་གཞུང་གིས་དྲིལ་བསྒྲགས་རྫུན་མའི་རྒྱབ་རྟེན་ཏུ་འཁྲབ་སྟོན་བྱེད་དུ་བཅུག་པ་དང་འདྲ་

བས་རྩ་བ་ནས་འགྲོ་མི་ཐུབ་ཚུལ་བརྗོད་དེ་ཕེབས་མེད་ཅིང༌། སྲུང་མ་ཁང་གི་ནང་དང་གཡས་གཡོན་

དུ་དམག་ཆས་མ་གྱོན་པའི་དམག་མི་བརྒྱ་ཕྲག་ཙམ་བཀྲམས་ཤིང༌། མི་མང་གིས་བསང་བཏང་བ་དང་

སྐརོ་བ་བྱས་པ་སགོས་གླགོ་བརྙན་དུ་ཕབ་ཅིང་དཔར་བླངས་ཡདོ་འདུག་ལ། མི་རེ་ཟུང་ལ་སྐད་ཆ་ཡང་

དྲིས་འདུག་མདོ། གྲྭ་པ་ཉུང་ཉུང་ཞིག་ལས་མ་ཕེབས་སྟབས་མི་མང་པ་ོཞིག་གིས་གསུམ་པའི་བཅུ་དྲུག་

ནས་ད་བར་ཟླ་གསུམ་ཙམ་གྱི་རིང་གྲྭ་པ་རྣམས་ལྷན་ཚོགས་གནང་བར་མཇལ་རྒྱུ་མ་བྱུང་ཚུལ་གླེང་

ཞིང་མིག་མཐའ་མཆི་མས་བཀང་སྟེ་ཕྱིར་རང་རང་གི་ནང་དུ་ལོག་ཡོད་འདུག ཉིན་ཤས་རྗེས་གནས་



    (40)    

ལེའུ་དང་པོ། ལྕགས་ཡོས་ལོའ་ིརང་ལུས་མེར་བསྲེགས་ལས་འགུལ་གྱི་བརྒྱུད་རིམ།

ཚུལ་དེ་དག་རྔ་བའི་གསར་འགྱུར་ཞེས་པའི་བརྙན་འཕྲིན་ནང་དུ་བཏང་ཡོད། 

 ཕྱི་ལོ་༢༠༡༡ ཟླ་༦ ཚེས་༡༣ ཉིན། རྔ་བ་རྫོང་མཐའ་བ་འགབ་མའི་རུ་ཆེན་དང་པོའ་ིའཕྲིན་པོ་

ཚང་གི་བུ་བུ་མོ་གཉིས་རྒྱ་དམག་གིས་གཅར་རྡུང་དྲག་པོ་བཏང་སྟབས་རྫོང་སྨན་ཁང་དུ་ཉལ་དགོས་

བྱུང་ཡོད། དེ་ཡང་འཕྲིན་པོ་ཚང་ལ་ཀིརྟི་དགོན་པའི་ཉེ་འདབས་ཀྱི་གཞུང་ལམ་བཞི་མདོ་རུ་མགྲོན་

ཁང་བཞི་ཐོག་ཅན་ཞིག་ཡོད་པ་དེའི་ནང་དམག་མི་སྡོད་དགོས་ཚུལ་བརྗོད་པར་ནང་མི་རྣམས་ཀྱིས་

ངོས་ལེན་རྩ་བ་ནས་མ་བྱས་པར་བརྟེན། བུ་བུ་མོ་གཉིས་ལ་གཅར་རྡུང་བཏང་བ་ཡིན་ཞིང༌། དེ་བཞིན་

ཕྱི་ལ་ོ༢༠༠༨ ལརོ་ཡང་མགྲནོ་ཁང་དེར་དམག་མི་སྡདོ་དགསོ་ཚུལ་བརྗདོ་སྐབས་ངསོ་ལེན་མ་བྱས་པས་

དེ་རྗེས་དཀའ་ངལ་མང་པོ་བཟོས་ཡོད་འདུག་ལ། ལོ་དེར་རྔ་བའི་གྲོང་སྡེ་ཁག་གི་ལས་བྱེད་པ་རྣམས་

ྋགོང་ས་མཆོག་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱེད་པའི་ཚོགས་འདུ་རུ་བཙན་གྱིས་བསྡུས་ཤིང༌། སྐབས་དེར་འཕྲིན་པོ་

མཐའ་བ་འགབ་མའི་རུ་ཆེན་དང་པོའ་ིའགོ་བ་ཡིན་སྟབས་ངོ་རྒོལ་བྱེད་དགོས་མཁན་གྱི་གྲས་སུ་ཚུད་

ཡདོ་ནའང་ཁངོ་གིས་རྩ་བ་ནས་དང་ལེན་མ་བྱས་སྟབས་རུ་ཆེན་དང་པའོ་ིའག་ོབ་ནས་གཏན་ཕུད་བྱས་

ཡོད། 

 ཡང་ཉིན་དེ་ཡས་མས་སུ་དགོན་པའི་གླིང་གི་ཕྱི་རོལ་ཏུ་ཡོད་པའི་དམག་མི་རྣམས་སྡོད་སའི་

གུར་ཕལ་ཆེ་བ་ཕབ་ཡདོ་པར་མ་ཟད། ཤལ་གཙང་མ་བཟསོ་ནས་དམག་མི་རྣམས་མཐངོ་ཡུལ་དུ་མེད་

པར་གྱུར་སྟབས། དགོན་པའི་ཕྱི་ནང་གི་བོད་མི་རྣམས་ཀྱི་མི་ཤེས་ས་ནས་ཕྱི་ལོགས་ཀྱི་གསར་འགོད་

པའམ། ཡང་ན་རྟོག་ཞིབ་ཚོགས་ཆུང་རེ་ཡོང་གི་ཡོད་པ་ཡིན་ནམ་ཞེས་མང་ཚོགས་ཁྲོད་དུ་གླེང་སློང་

བྱུང་འདུག

 དེ་སྔནོ་ཕྱི་ཟླ་༤ ཚེས་༢༢ ཉིན་སྡེབ་གཅིག་ལ་གྲྭ་པ་སུམ་བརྒྱ་ཙམ་བཙན་ཁྲིད་བྱས་ཏེ་གར་སངོ་

ཆ་མེད་དུ་གྱུར་པ་རྣམས་ཀྱི་ནང་ནས་ཡུལ་ཤ ལ་དང་མག་ོལགོ་ཕོྱགས་ཀྱི་གྲྭ་པ་རྣམས་ཕྱིར་རང་རང་གི་

ཕ་ཡུལ་ལ་བསྐྱལ་འདུག་ཀྱང༌། ད་ནས་བཟུང་ཕྱིར་ཀིརྟི་དགོན་པའི་ནང་རྩ་བ་ནས་འགྲོ་མི་ཆོག་ཚུལ་

བརྗདོ་ཡདོ་པར་མ་ཟད། དགནོ་པའི་ནང་ཡདོ་པའི་ཅ་དངསོ་རྣམས་ཀྱང་གཞུང་གིས་ཚུར་བསྐྱལ་ཡངོ་

རྒྱུ་ལས་ཁྱེད་རང་ཚོ་ཕར་ལེན་དུ་འགྲ་ོམི་ཆགོ་ཚུལ་བརྗདོ་ཡདོ་འདུག རྨ་ཆུ་དང་རེབ་གངོ་སགོས་ཀྱི་གྲྭ་

པ་རྣམས་ས་གནས་ལ་རྩིས་སྤྲོད་བྱས་ཤིང༌། ས་གནས་སུ་ཉིན་བཅོ་ལྔའི་རིང་བཀག་ཉར་བྱས་ཏེ་མཐར་

རྔ་བ་ཀིརྟི་དགོན་པར་ཕྱིར་མི་འགྲོ་བའི་ཡིག་ཆའི་སྒང་ལ་མིང་རྟགས་འགོད་དུ་བཅུག་སྟེ་གློད་གྲོལ་

བཏང་ཡོད་འདུག

 ཕྱི་ལོ་༢༠༡༡ ཟླ་༦ ཚེས་༢༤ ཉིན། སྐབབས་དེར་ད་དུང་རྔ་བ་ཀིརྟི་དགོན་པའི་མཐའ་ཚང་མ་

སྔར་བཞིན་དམག་མིས་བསྐོར་ནས་ཕྱི་ནང་གི་འགྲོ་འངོ་བཀག་སྡོམ་བྱས་ཡོད་ལ། ནང་དུ་དགེ་འདུན་



ལྕགས་ཡོས་བཙན་རྒོལ་མེ་ལྕེ། 

    (41)    

པ་རྣམས་ལ་རྒྱལ་གཅེས་ཆསོ་གཅེས་ཀྱི་སླབོ་གས་ོཟེར་བའི་ལས་འགུལ་མུ་མཐུད་སྤེལ་ཡདོ། རྒྱ་གཞུང་

གི་ལས་བྱེད་པ་བཞི་བརྒྱ་ཡས་མས་རྒྱུན་དུ་དགོན་པའི་ནང་བསྡད་ཅིང༌། དེ་མིན་ཉེན་རྟོག་པ་དང་

དམག་མི། དམིགས་བསལ་ཉེན་རྟོག་པ་བཅས་ཀྱིས་དགེ་འདུན་པ་རྣམས་ཀྱི་ཉིན་མཚན་དུས་དྲུག་གི་

འགྲོ་འདུག་སྤྱོད་གསུམ་ལ་དངོས་སུ་བྱ་ར་བྱས་ནས་ཡོད་པར་མ་ཟད། བརྙན་ཕབ་འཕྲུལ་ཆས་དང་སྒྲ་

ལེན་འཕྲུལ་ཆས་རིགས་དགནོ་པའི་ཕྱགོས་ཚང་མར་བཀར་ནས་དགེ་འདུན་པ་རྣམས་ལ་ལྟ་སྲུང་བྱེད་

པ་དང་། མཚམས་རེར་དགེ་འདུན་པ་རེ་ཟུང་ཁྲོམ་སོགས་ལ་གཏོང་གི་ཡོད་ཀྱང་འགན་ལེན་པ་ཡིན་

ཟེར་བའི་ལས་བྱེད་པ་རེས་རྗེས་འདེད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་འདུག

 སྐབས་དེའི་བདོ་ཟླ་བཞི་པ་ནི་རྒྱུན་ལྡན་གྱི་དགནོ་པའི་ཆསོ་མཚམས་ཆེན་པ་ོཡིན་ཞིང༌། སྐབས་

དེར་འབྲགོ་ཕྱགོས་ཀྱི་སྡེ་བ་མང་པསོ་གཞུང་སྒེར་གྱི་ཞབས་བརྟན་ཁག་བསྒྲུབ་རྒྱུ་སགོས་ལ་དགེ་འདུན་

པ་རྣམས་གཏོང་རྒྱུའི་རེ་བ་ཆེན་པོ་བྱས་ཀྱང་རྒྱ་གཞུང་གིས་བསམ་ཤེས་གཏན་ནས་བྱས་མེད།

 ཕྱི་ལ་ོ༢༠༡༡ ཟླ་༦ ཚེས་༢༦ ཉིན། དུས་དེ་ཙམ་ནས་རྔ་བའི་སྟདོ་སྨད་བར་གསུམ་དུ་དམར་དམག་

ཁྱུ་དང་ཁྱུ་བྱས་ནས་ཡངོ་སྟེ་དགནོ་གྲངོ་ཚང་མའི་ཁང་ཐགོ་ཏུ་ཁྲག་མདགོ་གི་དར་དམར་བཙུགས་ཡདོ་

ལ། སྐབས་དེར་དར་དམར་མར་ཕབ་ན་ལ་ོབཅུར་བཙོན་འཇུག་བྱེད་ཀྱི་ཡིན་ཟེར་ནས་རེ་རེ་བཞིན་དུ་

འཇིགས་སྐུལ་བྱས། འདིའི་སྐོར་ལ་བོད་ནང་ནས་བཏང་བའི་ཡི་གེ་ཞིག་ཏུ་འདི་ལྟར་གསལ། 

 བརྩེ་བའི་་་་་་་་་ལགས། སྐུ་ཁམས་བདེ་མོ་ཡིན་ནམ། གུས་་་་་་་་ཉིན་བཅོ་ལྔའི་རིང་རང་གི་

ཕ་ས་སྐྱིད་པའི་རྔ་གཡང་ཕྱུག་མོ་རུ་དབྱར་གསེང་དུ་སོང་ཡང༌། ཡིད་སྐྱོ་བ་ཞིག་ལ་ངའི་ཕ་ཡུལ་གྱི་

རི་གྲོང་ཚང་མ་དམར་པོ་ཁྲག་ལ་བྱུགས་པའི་དར་དམར་གྱིས་གཡོགས་འདུག་ལ། ངེད་ཅག་གི་སྙིང་

དབུས་ན་ནམ་ཡང་ཟིམ་པ་མེད་པའི་ཀིརྟི་དགོན་ཆེན་དགེ་ལྡན་ལེགས་བཤད་གླིང་ད་དུང་རྒྱ་དམག་

གིས་བསྐརོ་ཏེ་དགེ་འདུན་པ་རྣམས་ནི་རང་དབང་སྤུ་ཙམ་མེད་པར་བཙོན་འགོ་ན་མི་སྤྱདོ་ལས་འདས་

པའི་དཀའ་སྡུག་མྱངོ་བཞིན་པ་འདི་ཚོ་ཅིག་མཐངོ་དུས་ང་ོམ་རང་གི་ཕ་ཡུལ་དང་ནང་མི་སྤུན་མཆེད་

སོགས་མཇལ་བས་སྔར་གྱི་དགའ་སྤྲོའ་ིསྣང་བ་དེ་ཚོ་མ་རག་པར་སྐྱོ་སྡུག་རི་བོའ་ིགཏོས་དང་མཉམ་པ་

ཞིག་ཁུར་ནས་མིག་ཆུ་དང་ལྷན་ཕྱིར་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཕུགས་འདུན་ཞིག་གི་ཆེད་དུ་སླེབས་ཡོད། ཨ་ཤི་རེ་

ཁོ། དཀོན་མཆོག་མཁྱེན་ནོ། །

 གངོ་གསལ་གྱི་ཡི་གེས་བསྟན་པ་དེ་ལྟར་དར་དམར་གྱིས་རི་ཐང་ཁེབས་པའི་སྣང་བ་འདི་དང༌། 

འདིའི་རྒྱབ་ལོགས་ཀྱི་འཇིགས་ཡེར་བའི་གནས་ཚུལ་འདི་གཉིས་ཀྱིས་རྔ་བའི་ཡུལ་མི་ཚོའི་སེམས་སུ་

བཟོད་གླགས་མེད་པའི་རྨ་ཁ་ཆེན་པོ་ཞིག་བཟོས་ཡོད་པ་ཚོར་ཐུབ། 

 ཕྱི་ལོ་༢༠༡༡ ཟླ་༧ ཚེས་༡༤ ཉིན། ཉིན་མོ་དེ་ནི་འདི་ལོའ་ིཕྱི་ཟླ་༣ ཚེས་༡༦ ཉིན་རྒྱལ་གཅེས་



    (42)    

ལེའུ་དང་པོ། ལྕགས་ཡོས་ལོའ་ིརང་ལུས་མེར་བསྲེགས་ལས་འགུལ་གྱི་བརྒྱུད་རིམ།

དཔའ་བོ་གྲྭ་བློ་བཟང་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ཀྱིས་རང་ལུས་མེར་སྒྲོན་ཏེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ངོ་རྒོལ་སྐད་

འབོད་གནང་ནས་ཟླ་གསུམ་དང་ཉིན་གྲངས་ཉེར་བརྒྱད་འཁོར་བའི་ཉིན་མོ་ཡིན་ལ། ཉིན་མོ་འདིར་

ད་དུང་ཡང་ཟླ་བ་གསུམ་དང་ཉིན་གྲངས་ཉེར་བརྒྱད་ཀྱི་སྔོན་ལྟར་རྔ་བ་ཀིརྟི་དགོན་པ་གཙོ་བོར་གྱུར་

པའི་རྔ་བའི་དགོན་གྲོང་མང་པོ་དམག་མིའི་དམ་བསྒྲགས་འགོ་ཡོད་པར་མ་ཟད། ཀིརྟི་དགོན་པའི་ཕྱི་

ནང་གི་འགྲུལ་བཞུད་ཚང་མ་དྲག་ཆས་སྤྲས་པའི་དམག་མི་སགོས་ཀྱིས་ཐད་ཀར་བཀག་སྡམོ་བྱས་ཡདོ་

པ་དང༌། དགོན་པའི་ནང་དུ་དགེ་འདུན་པ་རྣམས་ལ་རྒྱལ་གཅེས་ཆོས་གཅེས་ཀྱི་སློབ་གསོ་ཟེར་བའི་

ལས་འགུལ་སྔར་བཞིན་ཚོགས་ཆུང་ལྔ་བཅུ་ང་ལྔར་ཁག་བགོས་བྱས་ཏེ་སྤེལ་མུས་ཡིན་འདུག

 ད་ལོའ་ིཕྱི་ཟླ་༣ ཚེས་༡༦ རྗེས་སུ་སྔ་ཕྱིར་འཛིན་བཟུང་བཀག་ཉར་བྱས་ཏེ་ཐག་གཅོད་གང་

ཡང་མ་བྱས་པའི་སྐྱ་སེར་སོ་བཞི་ཙམ་འཛིན་བཟུང་བཀག་སྐྱིལ་བྱས་པ་ནས་གར་ཡོད་ཅི་བྱུང་གི་

གནས་ཚུལ་གཅིག་ཀྱང་འབྲེལ་ཡོད་དགོན་གྲོང་གིས་ཤེས་རྟོགས་མ་ཐུབ་པར་ཁྲིམས་མུན་དུ་མི་སྤྱོད་

ལས་འདས་པའི་མནར་གཅོད་དྲག་པོ་མྱངས་དང་མྱོང་བཞིན་ལྷག་ཡོད། དེ་ལས་ཀྱང་ཧ་ཅང་མང་

པོ་ཞིག་ཁག་དཀྲི་བྱ་ཡུལ་སྣ་ཚོགས་བཙལ་ཏེ་དགོན་པའི་སྒྲིག་ཁོངསནས་བཙན་དབང་གིས་གནང་

དབྱུངས་བཏང་སྟེ་ཆགས་ས་བརྟེན་ས་མེད་པར་བཟསོ་ཡདོ། སྐབས་དེར་དགནོ་པའི་ནང་དུ་ཡདོ་པའི་

དགེ་འདུན་པ་རྣམས་ལ་ནི་ཉིན་མཚན་ལྟོས་མེད་དུ་གཞུང་གི་ལས་བྱེད་པ་དང༌། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དམག་

མི། ཉེན་རྟོག་པ། དམིགས་བསལ་ཉེན་རྟོག་པ་བཅས་བརྒྱ་ཕྲག་མང་པོས་གཅིག་འཕྲོར་གཅིག་མཐུད་

ནས་ལྟ་རེས་དང་ཉུལ་རེས་བྱས་ཏེ་ཡོད་ལ། དེས་ཀྱང་མ་ཚིམས་པར། དེང་རབས་ཀྱི་འཕྲུལ་ཆས་མང་

པ་ོདགནོ་པའི་ཕྱགོས་ཚང་མར་ལྕགས་ཀྱི་ཀ་བ་རིང་པ་ོརེའི་རྩེ་ནས་བཀར་ཏེ་འགྲ་ོའཆགས་ཉལ་འདུག་

གི་བྱ་བ་ཚང་མ་ཁངོ་ཚོའི་ལག་མཐིལ་དུ་བཟུང་ཡདོ། གསུམ་པའི་བཅུ་དྲུག་ནས་རྩིས་པའི་ཟླ་བ་གསུམ་

དང་ཉིན་གྲངས་ཉེར་བརྒྱད་ཀྱི་རིང་ལ་དགནོ་པའི་བསླབ་པ་སླབོ་གཉེར་གྱིས་མཚོན་པའི་རྒྱུན་ལྡན་གྱི་

ཆསོ་ལུགས་བྱེད་སྒ་ོཆེ་ཕྲ་མཐའ་དག་གཅིག་ཀྱང་སྤེལ་བཅུག་མེད་པར་ཡངོས་སུ་བཀག་སྡམོ་བྱས་ཡདོ་

པར་བརྟེན། དགོན་པ་ཞིག་ལ་ཆེས་གལ་ཆེ་བའི་དབྱར་ཁས་ལེན་གྱི་བྱེད་སྒོ་འདི་ཟླའི་ཕྱི་ཚེས་༡༣ ལ་

ཁེལ་ཡདོ་པ་དེ་ཡང་སྤེལ་བཅུག་མེད་པར་ཆསོ་དང་ཆསོ་པ་ལ་རྒལོ་སེམས་ཀྱི་ཞེ་ངན་རུས་པའི་གཏིང་

ལ་ཟུག་པའི་མི་སྣ་དག་གིས་གང་དྲན་དྲན་རེ་བཤད་ནས་དམ་བསྒྲགས་བཙིར་གནནོ་བསྟུད་མར་བྱས་

ཡོད།

 ཕྱི་ལ་ོ༢༠༡༡ ཟླ་༧ ཚེས་༡༥ ཡས་མས་སུ་རྔ་བ་ཀིརྟི་དགནོ་པའི་གྲྭ་བླ་ོབཟང་མཁས་གྲུབ། རང་ལ་ོ

༣༩ ཡིན་པ་ཁངོ་དང༌། རྔ་བ་ཀིརྟི་དགནོ་པའི་གྲྭ་བླ་ོབཟང་རྒྱ་མཚོ། རང་ལ་ོ༣༦ ཙམ་ཡིན་པ་གཉིས་ལ་ལ་ོ

༣ རེའི་བཙོན་འཇུག་ལ་ོཐག་བཅད། དེ་ཡང་བླ་ོབཟང་མཁས་གྲུབ་ནི་ད་ལའོ་ིཕྱི་ཟླ་༥ ཚེས་༤ ཉིན་དགནོ་



ལྕགས་ཡོས་བཙན་རྒོལ་མེ་ལྕེ། 

    (43)    

པའི་ནང་ནས་འཛིན་བཟུང་གིས་བཀག་ཉར་བྱས་ཤིང༌། ཁོང་གི་ཕ་ཡུལ་རྔ་

བ་རྫངོ་ཕྱུགས་ལས་འགབ་མའི་ཐསོ་ལི་ཚང་ཞེས་པ་ཡིན་ལ། ཕ་མིང་ལ་ཐསོ་

ལི་ཟེར་བ་ཡིན། ཁངོ་ཆུང་དུས་ནས་རྔ་བ་ཀིརྟི་དགནོ་པར་ཆསོ་ཞུགས་ཀྱིས་

བསྡུས་རྟགས་ནས་གཞུང་ཆེན་མོ་ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ་དང༌། ཕར་ཕྱིན། དབུ་

མ་བཅས་ལ་སླབོ་སྦྱངོ་མཐར་ཕྱིན་པ་གནང་ཞིང་སྐབས་དེར་ཁངོ་འཛིན་གྲྭ་

མཛོད་གསར་པ་ཡིན་འདུག ཁངོ་རང་ཉིད་ཀྱི་སླབོ་སྦྱངོ་གི་ཞརོ་དུ་འཛིན་གྲྭ་

འགོ་མ་རྣམས་ལ་དཔེ་ཁྲིད་ཀྱང་གནང་གི་ཡོད་ལ། བློ་བཟང་རྒྱ་མཚོའི་ཕ་

ཡུལ་རྔ་བ་རྫོང་ཕྱུགས་ལས་གོང་མ་ཡིན་ཞིང༌། ཁོང་གི་ཕ་མིང་ལ་རྒྱ་སྐྱབས་

ཟེར། ཁོང་ཕྱི་ཟླ་༥ ཚེས་༩ ཉིན་འཛིན་བཟུང་བྱས། ཁོང་གཉིས་འཛིན་བཟུང་བྱས་པ་ནས་ཁྲིམས་ཐག་

མ་བཅད་བར་དུ་མོ་ཝུན་རྫོང་ལ་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་ཙམ་རེ་གོ་བ་ལས་སུ་གང་གིས་གསལ་པོ་ཤེས་

རྟོགས་མ་ཐུབ་ཅིང༌། ཁོང་གཉིས་ལ་ཁྲིམས་ཐག་གཅོད་སྐབས་བཙུགས་པའི་ནག་ཉེས་ཀྱང་འདི་ཡིན་

གསལ་པོ་ཤེས་རྟོགས་མ་ཐུབ་མོད། ཁོང་གཉིས་དང་ཐོག་འཛིན་བཟུང་བྱེད་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི་

དེ་སྔོན་ཕྱི་ཟླ་༤ ཚེས་༢༡ ཉིན་དགོན་པའི་གྲྭ་པ་མང་པོ་ཞིག་འཛིན་བཟུང་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན་པའི་གནས་

ཚུལ་གོ་སྐབས་ཁོང་གཉིས་དང་གྲྭ་པ་མང་པོ་ཞིག་དགོན་པའི་འདུ་ཁང་མདུན་དུ་འཛོམས་ནས་གྲྭ་པ་

རྣམས་འཛིན་བཟུང་བྱེད་མི་ཆགོ་པའི་རེ་འདུན་བཏནོ་པ་དང༌། འཛིན་བཟུང་བྱས་ན་འགགོ་རྒལོ་བྱེད་

རྒྱུ་ཡིན་ཚུལ་བརྗདོ་པ་སགོས་ཀྱིས་ཡིན་འདུག ཁངོ་གཉིས་སི་ཁྲནོ་གྱི་མེན་ཡང་ཞེས་པའི་ས་གནས་སུ་

བཙོན་འཇུག་བྱས་ཡདོ་ཀྱང་བླ་ོབཟང་མཁས་གྲུབ་འཛིན་བཟུང་བྱས་པ་ནས་གཅར་རྡུང་མནར་གཅདོ་

དྲག་པ་ོབཏང་སྟབས། གཟུགས་པའོ་ིགནས་སྟངས་ཛ་དྲག་ཏུ་གྱུར་ཏེ་བཙོན་ཁང་གིས་བདག་པ་ོམ་ཐུབ་

པའི་གནས་སྟངས་འགོ་ནས་གློ་བུར་གློད་གྲོལ་བཏང་འདུག་པ་ཕྱི་ལོ་༢༠༡༢ ཟླ་༡ ཚེས་༢༢ ཉིན་རྔ་བ་

ཀིརྟི་དགནོ་པར་འབྱརོ་ཡདོ་ཅིང་། ཁངོ་གི་ལུས་སྨད་འགུལ་ཙམ་

ཡང་མི་ཐུབ་པའི་ཞ་བརོ་གྱུར་པར་མ་ཟད། སྐད་ཆ་ཡང་ཉུང་ཉུང་

རེ་ལས་བཤད་མི་ཐུབ་པའི་གནས་སུ་ལྷུང་ཡོད། ཁོང་དགོན་པར་

སླེབས་རྗེས་སྐྱ་སེར་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཁ་བཏགས་འཐེན་པ་དང་

འཚམས་འདྲིར་སོང་།  དེ་རྗེས་རྔ་བ་རྫོང་མི་མང་སྨན་ཁང་ཟེར་

བའི་ནང་སྨན་བཅསོ་བྱེད་བཞིན་པ་ལས་ས་གནས་གཞན་དུ་སྨན་

བཅོས་བྱེད་པར་གཏོང་གི་མེད་འདུག

 ཕྱི་ལོ་༢༠༡༡ ཟླ་༧ ཚེས་༢༦ ཉིན། སྐབས་དེར་རྔ་བ་རང་



    (44)    

ལེའུ་དང་པོ། ལྕགས་ཡོས་ལོའ་ིརང་ལུས་མེར་བསྲེགས་ལས་འགུལ་གྱི་བརྒྱུད་རིམ།

སྐྱོང་ཁུལ་གྱི་རྫོང་ཁག་གཞན་གྱི་ལས་བྱེད་པ་སུམ་བརྒྱ་ཙམ་ཉིན་མཚན་གཉིས་ཀར་ཀིརྟི་དགོན་པའི་

ནང་བསྡད་ཡདོ་པ་དང༌། དེའི་སྟེང་དུ་རྔ་བ་རྫངོ་ཁངོས་ཀྱི་ལས་བྱེད་པ་སུམ་བརྒྱ་ལྷག་བཅས་ཀྱིས་ཉིན་

རྟག་པར་ཀིརྟི་དགནོ་པའི་གྲྭ་པ་རྣམས་ལ་རྒྱལ་གཅེས་ཆསོ་གཅེས་ཀྱི་སླབོ་གས་ོཟེར་བ་མུ་མཐུད་སྤེལ་

བཞིན་ཡདོ་ཅིང༌། དགནོ་པའི་ཕྱི་ནང་གཉིས་ཀར་དམག་མི་དང་ཉེན་རྟགོ་པ། དམིགས་བསལ་ཉེན་རྟགོ་

པ་བཅས་ཀྱི་ལྟ་རྟགོ་འགོ་གནས་མུས་ཡིན་པ་དང༌། དགེ་འདུན་པ་རྣམས་ཀྱི་འགྲ་ོའདུག་གི་རང་དབང་

ཙམ་པོ་ནས་བྱེད་སྒོ་ཆེ་ཕྲ་མཐའ་དག་བཙན་དབང་གིས་བཀག་སྡོམ་བྱས།

 ཕྱི་ལོ་༢༠༡༡ ཟླ་༧ ཚེས་༢༨ ཉིན། དེ་ནས་བཟུང་རྔ་བ་ཀིརྟི་དགོན་པའི་ནང་འགྲོ་བཞིན་པའི་

རྒྱལ་གཅེས་ཆོས་གཅེས་ཀྱི་སློབ་གསོ་ཟེར་བའི་ལས་འགུལ་ཉིན་བཅུའི་རིང་མཚམས་འཇོག་བྱས་ཏེ་

དགེ་འདུན་པ་རྣམས་ལ་གུང་སེང་སྤྲད་འདུག་ཅིང༌། དེ་རྗེས་མུ་མཐུད་སླབོ་གས་ོཟེར་བའི་ལས་འགུལ་

སྤེལ་དགསོ་ལུགས་བརྗདོ། དགེ་འདུན་པ་རྣམས་ཀྱིས་དགནོ་པའི་ཕྱི་ནང་གི་དམག་མི་དང་ཉེན་རྟགོ་པ། 

དམིགས་བསལ་ཉེན་རྟོག་པ་བཅས་དང༌། དེ་བཞིན་དགོན་པའི་ནང་དུ་བསྡད་ཡོད་པའི་རྒྱ་གཞུང་གི་

ལས་བྱེད་པ་ཡོངས་རྫོགས་ཕྱིར་འཐེན་མ་བྱས་པར་དགེ་འདུན་པ་རྣམས་ལ་གུང་སེང་ཞིག་རྩ་བ་ནས་

མི་ཡངོ་བར་མ་ཟད། རྣམ་པ་དེ་གནས་ཚུལ་རྫུན་མ་བཟ་ོབའི་རྒྱབ་ལྗངོས་ལ་བེད་སྤྱདོ་ལགོ་པར་གཏངོ་

ངེས་པར་བརྟེན། དགེ་འདུན་པ་ཕལ་མོ་ཆེས་གུང་སེང་ལ་མི་འགྲོ་བར་མུ་མཐུད་དགོན་པའི་ནང་དུ་

འདུག་རྒྱུ་ཡིན་པའི་བསམ་ཚུལ་ཤ གས་ཆེ་ཡོང་ཡོད་ཀྱང༌། དགོན་པའི་ཕྱི་ནང་གི་དམག་མི་དང་ཉེན་

རྟགོ་པ། དམིགས་བསལ་ཉེན་རྟགོ་པ་བཅས་ཀྱིས་སྔར་བཞིན་དམ་བསྒྲགས་བྱས་ཤིང༌། དགནོ་པའི་ནང་

དུ་རྒྱུན་སྡདོ་བྱས་པའི་རྔ་བ་རང་སྐྱངོ་ཁུལ་གྱི་རྫངོ་ཁག་གཞན་པའི་ལས་བྱེད་པ་རྣམས་ཀྱང་སྔར་བཞིན་

བསྡད་ཡོད།  

 ཕྱི་ལོ་༢༠༡༡ ཟླ་༨ ཚེས་༢༩ ཉིན། རྔ་བ་ཀིརྟི་དགོན་གྱི་གྲྭ་བློ་བཟང་བརྩོན་འགྲུས། རང་ལོ་༤༦ 

ཡིན་པ་ཁངོ་ལ་རྔ་བ་རང་སྐྱངོ་ཁུལ་གྱི་ལྟེ་གནས་འབར་ཁམས་རྫངོ་མི་མང་ཁྲིམས་ཁང་ཟེར་བས་རྒྱལ་

གཅེས་དཔའ་བ་ོཕུན་ཚོགས་ལགས་ཀྱིས་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་བཏང་བའི་

དོན་རྐྱེན་བྱུང་འཕྲལ་སྨན་ཁང་དུ་བསྟེན་གཏུག་བྱེད་རྒྱུར་འགོག་རྒོལ་བྱས་

པའི་ཉེས་མིང་གཡགོས་ནས་ལོ་༡༡ གི་བཙོན་འཇུག་དང༌། ལ་ོགཉིས་ཀྱི་ཆབ་

སྲིད་ཁེ་དབང་འཕྲོག་པའི་ཐག་གཅོད་བྱས། 

 ཁོང་འདི་ལོའ་ིཕྱི་ཟླ་༤ ཚེས་༡༢ ཉིན་འཛིན་བཟུང་བྱས་ཤིང༌། དེའི་

བར་ཁོང་གི་གནས་ཚུལ་གསལ་པོ་གཅིག་ཀྱང་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་མེད་ནའང༌། 

ཕྱི་ཟླ་༨ ཚེས་༢༧ ཉིན་ཁོང་གི་ནང་མིར་རྔ་བ་རང་སྐྱོང་ཁུལ་གྱི་ལྟེ་གནས་



ལྕགས་ཡོས་བཙན་རྒོལ་མེ་ལྕེ། 

    (45)    

འབར་ཁམས་ལ་ཐོན་དགོས་པའི་བརྡ་ཞིག་འབྱོར་ཡོད་པ་ལྟར་ཁོང་གི་ཨ་ཕའི་སྤུན་མཆེད་དང་སྲིང་

མོའ་ིམག་པ་གཉིས་སོང་འདུག ཁོང་ནི་རྔ་བ་རྫོང་རྨེའུ་རུ་མའི་རུ་ཆེན་གཉིས་པའི་ཇར་ཆེན་ཚང་གི་

ཡིན་ཞིང༌། རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ཀྱི་ཨ་ཁུ་དང་ཤག་གི་དགེ་རྒན་ཡིན། ལོ་དེའི་ཕྱི་

ཟླ་༣ ཚེས་༢༠ ཉིན་ཁོང་དང་ཁོང་གི་དགེ་ཕྲུག རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ཀྱི་སྤུན་རྒན་

པ་དར་རྒྱས་གཉིས་འཛིན་བཟུང་གིས་ཉིན་ལྔའི་རིང་བཀག་སྐྱིལ་བྱས་རྗེས་གློད་གྲོལ་བཏང་བ་དང༌། 

དེ་རྗེས་ཕྱི་ཟླ་༤ ཚེས་༡༢ ཉིན་བསྐྱར་དུ་ཁོང་གཉིས་ལྷན་དུ་འཛིན་བཟུང་བྱས། 

 ཕྱི་ལོ་༢༠༡༡ ཟླ་༨ ཚེས་༣༠ ཉིན། རྔ་བ་རྫོང་གཅའ་ཡུལ་ཚོའི་ཕྱུགས་ལས་འགབ་མའི་བློ་བཀྲ་

ཚང་གི་རྔ་བ་ཀིརྟི་དགནོ་པའི་གྲྭ་བླ་ོབཟང་བསྟན་འཛིན། (བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མ་ོཁ) རང་ལ་ོ༢༢ ། ཕ་མིང་

ལ་བསོད་ནམས་དང༌། མ་མིང་ལ་སྒྲོལ་དཀར་ཡིན་པ་ཁོང་ལ་

རྔ་བ་རང་སྐྱོང་ཁུལ་གྱི་ལྟེ་གནས་འབར་ཁམས་རྫོང་མི་མང་

ཁྲིམས་ཁང་ཟེར་བས་རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བ་ོཕུན་ཚོགས་ལགས་

གསདོ་མཁན་ལག་རགོས་ཀྱི་ཉེས་མིང་གཡགོས་ནས་ལ་ོ༡༣ གྱི་

བཙོན་འཇུག་དང༌། ལོ་གསུམ་གྱི་ཆབ་སྲིད་ཁེ་དབང་འཕྲོག་

པའི་ཐག་གཅདོ་བྱས་ཡདོ་ཀྱང༌། ཁངོ་གིས་ནག་ཉེས་ངསོ་ལེན་

བྱས་མེད་ནའང་བཙན་དབང་ཁ་ོནས་དེ་ལྟར་ཐག་གཅདོ་བྱས་

པ་ཞིག་ཀྱང་ཡིན་པར་མ་ཟད། རྒྱ་གཞུང་གིས་བཀདོ་སྒྲིག་བྱས་

པའི་ཁྲིམས་རྩདོ་པ་ཞིག་ལས་ནང་མིར་ཁྲིམས་རྩདོ་པ་གླ་རྒྱུའི་

གོ་སྐབས་སོགས་རྩ་བ་ནས་སྤྲད་མེད།

 ཁོང་འདི་ལོའ་ིཕྱི་ཟླ་༣ ཚེས་༢༣ ཉིན་ཀིརྟི་དགོན་པའི་ནང་ནས་འཛིན་བཟུང་གིས་དེའི་བར་

གནས་ཚུལ་གང་ཡང་ཤེས་རྟགོས་མ་ཐུབ་པར་བཀག་ཉར་འགོ་ལྷག་ཅིང༌། ཕྱི་ཟླ་༨ ཚེས་༢༨ ཉིན་འབར་

ཁམས་ལ་ཐནོ་དགོས་པའི་བརྡ་ཐ་ོའབྱརོ་ཡདོ་པ་ལྟར་ཕ་བསདོ་ནམས་སངོ་ཡདོ་འདུག ཁངོ་ཆུང་དུས་

ནས་རྔ་བ་ཀིརྟི་དགོན་དུ་གྲྭ་པ་བྱས་ཤིང༌། རྒྱུད་པ་གྲྭ་ཚང་

གི་གྲྭ་པ་ཡིན་འདུག

 དེ་བཞིན་ཉིན་མ་ོདེར་རྔ་བ་རྫངོ་གཅའ་ཡུལ་ཚོའི་

ནག་ཚང་མའི་པདྨ་ཚང་གི་རྔ་བ་ཀིརྟི་དགོན་གྱི་གྲྭ་བློ་

བཟང་བསྟན་འཛིན། ནག་བསྟན་རང་ལོ་༢༡ ། ཕ་མིང་ལ་

པདྨ་དང༌། མ་མིང་ལ་བསོད་སྒྲོན་ཡིན་པ་ཁོང་ལ་ཡང་རྔ་



    (46)    

ལེའུ་དང་པོ། ལྕགས་ཡོས་ལོའ་ིརང་ལུས་མེར་བསྲེགས་ལས་འགུལ་གྱི་བརྒྱུད་རིམ།

བ་རང་སྐྱོང་ཁུལ་གྱི་ལྟེ་གནས་འབར་ཁམས་རྫོང་མི་མང་ཁྲིམས་ཁང་ཟེར་བས་རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་

ཕུན་ཚོགས་ལགས་གསོད་མཁན་ལག་རོགས་གྱི་ཉེས་མིང་གཡོགས་ནས་ལོ་༡༠ བཙོན་འཇུག་དང༌། 

ལ་ོགཉིས་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་ཁེ་དབང་འཕྲགོ་པའི་ཐག་གཅདོ་བྱས་ཡདོ་པར། རྒྱ་གཞུང་གི་བཀདོ་སྒྲིག་བྱས་

པའི་ཁྲིམས་རྩོད་པ་ཞིག་ལས་ནང་མིར་ཁྲིམས་རྩོད་པ་གླ་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་སོགས་རྩ་བ་ནས་སྤྲད་མེད་

འདུག ཁོང་ལོ་དེའི་ཕྱི་ཟླ་༣ ཟླ་མཇུག་ཙམ་ལ་འཛིན་བཟུང་གིས་བཀག་ཉར་བྱས་པ་ནས་གང་དུ་ཡོད་

མེད་ཙམ་གྱི་གནས་ཚུལ་ཡང་ཤེས་རྟགོས་མ་ཐུབ་པར་ལྷག་ཡདོ་པ་དང༌། ཕྱི་ཟླ་༨ ཚེས་༢༨ ཉིན་ནང་མི་

འབར་ཁམས་ལ་ཐནོ་དགསོ་པའི་བརྡ་ཐ་ོའབྱརོ་ཡདོ་པ་ལྟར་ཁངོ་གི་ཕ་མ་གཉིས་སངོ་ཡདོ་འདུག ཁངོ་

ཆུང་དུས་ནས་རྔ་བ་ཀིརྟི་དགོན་དུ་གྲྭ་པ་བྱས་ཤིང༌། མཚན་ཉིད་གྲྭ་ཚང་གི་ཡིན་འདུག

 ཕྱི་ལ་ོ༢༠༡༡ ཟླ་༩ ཚེས་༡༦ ཉིན་ཡས་མས་སུ་རྔ་བ་རྫངོ་སྤྲ་ོཚིགས་ཡུལ་ཚོའི་

བསེ་སྐརོ་སྡེ་བའི་བསེ་སྲིབ་ཚང་གི་ཀིརྟི་དགནོ་པའི་གྲྭ་ཚེ་ཁ།ོ རང་ལ་ོ༣༠ ། ཕ་མིང་

ལ་འཇང་ཁོ་ཡིན་པ་ཁོང་དང༌། རྔ་བ་རྫོང་རྨེའུ་རུ་མའི་རུ་ཆེན་གཉིས་པའི་ཇ་རུ་

ཚང་གི་ཀིརྟི་དགོན་པའི་གྲྭ་བློ་བཟང་དར་རྒྱས། རང་ལོ་༢༢ ། ཕ་མིང་ལ་ཚེ་རིང་

བཀྲ་ཤིས་ཡིན་ཞིང༌། རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ཀྱི་སྤུན་ཆེ་བ་ཡིན་

པ་ཁོང་གཉིས་ལ་རྔ་བ་ཁུལ་གྱི་ལྟེ་གནས་འབར་ཁམས་ནས་ངལ་རྩོལ་སློབ་གཅུན་

ཟེར་བའི་མིང་ཐོག་ནས་ལོ་༢ དང་ཟླ་༦ རེའི་དུས་བཀག་བཙོན་འཇུག་གི་ཐག་

གཅོད་བྱས་ཡོད་པ་དང༌། དེ་བཞིན་རྔ་བ་རྫོང་བློན་ཚང་སྡེ་བའི་རབ་རྒྱས་ཚང་གི་

ཀིརྟི་དགོན་པའི་གྲྭ་རྡོ་རྗེ། རང་ལོ་༡༦ ། ཕ་མིང་ལ་རབ་རྒྱས་ཡིན་པ་ཁོང་ལ་

ངལ་རྩོལ་སློབ་གཅུན་ཟེར་བའི་མིང་ཐོག་ནས་ལོ་༣ གྱི་དུས་བཀག་བཙོན་

འཇུག་གི་ཐག་གཅོད་བྱས་ཡོད་འདུག ཁོང་གསུམ་ཀ་རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་

ཕུན་ཚོགས་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ཉེས་མིང་གཡོགས་ནས་དེ་ལྟར་བཙོན་

འཇུག་གི་ཐག་གཅོད་བྱས་པ་ཞིག་ཡིན་འདུག རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་ཕུན་

ཚོགས་ལགས་ཀྱི་སྤུན་བློ་བཟང་དར་རྒྱས་འདི་ལོའ་ིཕྱི་ཟླ་༤ ཚེས་༡༢ ཉིན་

བསྐྱར་དུ་འཛིན་བཟུང་གིས་བཀག་ཉར་བྱས་པ་ཡིན་ཞིང༌། གཞན་

གཉིས་ཀྱང་དུས་ཚེས་དེའི་ཡས་མས་ཤིག་ལ་འཛིན་བཟུང་བཀག་

ཉར་བྱས་པ་ཡིན་འདུག

 དེ་སྔོན་ཕྱི་ཟླ་༩ ཚེས་འགོ་ནས་ཉིན་བཅོ་ལྔའི་རིང་གྲྭ་

པ་རྣམས་ལ་དགོན་པའི་ངོས་ནས་གུང་སེང་སྤྲད་ཡོད་ཅིང་དེང་



ལྕགས་ཡོས་བཙན་རྒོལ་མེ་ལྕེ། 

    (47)    

སྐབས་གུང་སེང་གི་དུས་ཚོད་རྫགོས་ཡདོ་ནའང༌། རྒྱ་གཞུང་གི་ལས་བྱེད་འབརོ་ཆེན་ཞིག་ཡང་བསྐྱར་

དགོན་པའི་ནང་ལ་འབྱོར་ནས་གྲྭ་པའི་ལག་ཁྱེར་ཟེར་བ་ཞིག་བཟོ་དགོས་ཚུལ་བརྗོད་ཡོད་སྟབས། 

དགོན་པའི་གྲྭ་པ་ཧ་ཅང་ཉུང་ཉུང་ཞིག་ལས་དགོན་ནང་དུ་ཡོང་མེད་པར་ས་ཕྱོགས་གང་སར་འཐོར་

ནས་ཡོད་འདུག་པས། དགོན་པའི་ལས་སྣེ་རྣམས་ལ་རྒྱ་གཞུང་གིས་ཉིན་རྟག་པར་སུན་གཙེར་བཟོ་

བཞིན་ཡོད་འདུག 

 རྒྱ་གཞུང་གིས་རྒྱལ་གཅེས་ཆསོ་གཅེས་ཀྱི་སླབོ་གས་ོཟེར་བ་སྤེལ་སྐབས་དགནོ་པའི་གྲྭ་པ་མང་

པོ་ཞིག་གནས་དབྱུང་བཏང་བའི་གསལ་བསྒྲགས་བྱས་ཡོད་ལ། གྲྭ་པ་དེ་དག་ལ་བརྗོད་དོན། ད་ནས་

བཟུང་ཀིརྟི་དགོན་པའི་ནང་ལ་མ་ཡོང་བར་གྲྭ་པ་ལོག་པ་ཡིན་ན་རྒྱ་སྒོར་ཁྲི་གཉིས་སྤྲོད་རྒྱུ་དང༌། རྒྱ་

སྒརོ་ཁྲི་ལྔ་ལ་ོགསུམ་གྱི་རིང་གཡར་རྒྱུ་ཡིན་ཚུལ་བཤད་ཡདོ་པ་དང༌། དེ་མིན་ད་ལའོ་ིཕྱི་ཟླ་གསུམ་པའི་

རྗེས་སུ་གྲྭ་ལོག་བྱས་པ་ཞིག་ཡིན་ཕྱིན་རྒྱ་སྒོར་ཁྲི་གཅིག་སྤྲོད་རྒྱུ་དང༌། ཁྲི་ལྔ་ལོ་གསུམ་གྱི་རིང་གཡར་

རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་བཤད་ཡདོ་པར་མ་ཟད། རྐྱེན་གཞན་གྱིས་གྲྭ་ལགོ་བྱས་པ་རེ་ཟུང་ཡངོ་གི་ཡདོ་པ་རྣམས་ལ་

ཡང་རྔན་པ་ཡིན་ཟེར་བའི་སྒོར་མོ་སྤྲོད་དུ་འགྲོ་གི་ཡོད་ཀྱང་ལེན་མཁན་བྱུང་མེད་འདུག་པ་བཅས།

 ཕྱི་ལ ོ༢༠༡༡ ཟླ་ ༠༧ ཚེས་ ༢༩ ཉིན་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནས་གནས་ཚུལ་སྤེལ་གསལ་ལྟར་ན། བདོ་

ལྗངོས་གས་ོརིག་སླབོ་གྲྭ་ཆེན་མསོ་རྔ་བ་ཁུལ་དུ་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་རྙགོ་དྲ་ཡདོ་ཚུལ་བརྗདོ་དེ་རྔ་བ་ཁུལ་གྱི་

སློབ་མ་བཅུ་སློབ་འཇུག་བྱས་མི་འདུག  

 ཉེ་ཆར་རྒྱ་ནག་རྒྱལ་ཡངོས་ཀྱི་མཐ་ོའབྲིང་སླབོ་མའི་ཡིག་རྒྱུགས་ཀྱི་མཇུག་འབྲས་ཕྱིར་བསྒྲགས་

བྱས་ཏེ། སླབོ་མ་མང་ཆེ་བས་རང་ཉིད་ཀྱི་ཡིག་རྒྱུགས་བརྒྱ་ཆ་གཞིར་བཟུང་སླབོ་ཆེན་ཁག་ཏུ་ཐ་ོའགདོ་

བྱེད་ཀྱིན་ཡོད་ཀྱང་། རྔ་བ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་གྱི་མཐོ་འབྲིང་ནས་སློབ་མཐར་ཕྱིན་པའི་སློབ་

མ་ ༡༠ བདོ་ལྗངོས་གས་ོརིག་སླབོ་གླིང་དུ་ཡིག་རྒྱུགས་འཕྲདོ་དེ། སླབོ་ཞུགས་ཀྱི་མིང་ཐ་ོའགདོ་དུ་ཕྱིན་

སྐབས་བདོ་ལྗངོས་གས་ོརིགས་སླབོ་ཆེན་གྱི་འབྲེལ་ཡདོ་ལས་བྱེད་ཚོས་རྔ་བ་ཁུལ་ནི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་རྙགོ་

དྲ་ཤ གས་ཆེན་འབྱུང་བཞིན་པའི་ས་ཁུལ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། གལ་སྲིད་སླབོ་མ་དེ་དག་སླབོ་འཇུག་བྱས་

པ་ཡིན་ན། མ་འངོས་པར་གཞུང་ཕྱགོས་ནས་སླབོ་གྲྭར་ལྟ་སྟངས་ངན་པ་འཛིན་པ་སགོས་ཕྱགོས་ཡངོས་

ནས་སློབ་གྲྭར་དཀའ་ངལ་འཕྲད་སྲིད་སྐོར་བརྗོད་དེ་སློབ་མ་དེ་དག་སློབ་འཇུག་བྱས་ཡོད་མི་འདུག  

 བོད་ཆོལ་ཁ་གསུམ་དུ་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རིག་པའི་གཞུང་ལུགས་རྒྱུད་བཞི་གཙོས་པའི་སྨན་

གཞུང་ཁག་ཆ་ཚང་ལ་སླབོ་གཉེར་བྱ་སའི་སླབོ་ཆེན་ཁག་གཉིས་ཡདོ་པ་ནི། བདོ་ལྗངོས་གས་ོརིག་སླབོ་

ཆེན་དང་མཚོ་སྔོན་གསོ་རིག་སློབ་ཆེན་གཉིས་ལས་མེད་ཅིང་། ཉེ་ཆར་སློབ་མ་ཚོར་བོད་ལྗོངས་གསོ་

རིགས་སློབ་ཆེན་གྱིས་དང་ལེན་མ་བྱས་སྟབས། མཚོ་སྔོན་གསོ་རིག་སློབ་ཆེན་དུ་ཞུགས་རྒྱུར་འབད་



    (48)    

ལེའུ་དང་པོ། ལྕགས་ཡོས་ལོའ་ིརང་ལུས་མེར་བསྲེགས་ལས་འགུལ་གྱི་བརྒྱུད་རིམ།

བརྩོན་བྱས་ཡོད་འདུག

རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོ་སྐུ་གྲོངས་པ། 

 ཕྱི་ལོ་༢༠༡༡ ཟླ་༢ པའི་ཚེས་༢༦ ཉིན་གྱི་ཞོགས་པར། རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་བྲོས་ཡིབ་བྱས་ནས་

ཡདོ་པའི་མད་ོསྨད་བླ་བྲང་དགནོ་པའི་གྲྭ་སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོའམ་མིང་གཞན་ལ་སངས་རྒྱས་གྲུབ་ཆེན་

ལགས་སྐུ་གྲོངས་ཡོད་པ་རེད། ཁོང་ནི། ཕྱི་ལོ་༡༩༦༩ ལོར་བོད་མདོ་སྨད་བླ་བྲང་བཀྲ་ཤིས་འཁྱིལ་གྱི་ཉེ་

འདབས་བསང་ཁོག་ཚོ་བདུན་ཞེས་པའི་འབྲོག་ཁྱིམ་དཀྱུས་མ་ཞིག་ཏུ་ཕ་མགོ་བྷེ་དང། མ་བསོད་ལོ་

གཉིས་ཀྱི་བུར་སྐྱེས་ཤིང། རང་ལ་ོ༡༦ ཐགོ་བླ་བྲང་བཀྲ་ཤིས་འཁྱིལ་དུ་ཆསོ་ཞུགས་གནང། ཕྱི་ལ་ོ༡༩༩༡ 

ལོར་རྒྱ་གར་དུ་ཕེབས་ནས་འབྲས་སྤུངས་སྒོ་མང་གྲྭ་ཚང་དུ་སློབ་གཉེར་གནང། ཕྱི་ལོ་༡༩༩༤ ལོར་

དགོས་དབང་གིས་བོད་དུ་ལོག་ནས་སྔར་ལྟར་བླ་བྲང་བཀྲ་ཤིས་འཁྱིལ་དགོན་པར་སློབ་གཉེར་རྒྱུན་

འཁྱོངས་གནང། 

 ཕྱི་ལོ་༢༠༠༨ ལོར་བོད་ཆོལ་གསུམ་ཡོངས་སུ་ཞི་བའི་ངོ་རྒོལ་གྱི་ལས་འགུལ་མེ་བཞིན་འཕྱུར་

བའི་སྐབས་སུ། ཁོང་ནི་བླ་བྲང་བསང་ཆུ་རྫོང་ཐོག་ཏུ་ཞི་བའི་ལས་འགུལ་གྱི་སྣེ་འཁྲིད་མཁན་ཞིག་

དང། རྒྱ་གཞུང་གི་དམ་དྲག་འགོ་རྒྱལ་སྤྱིའི་གསར་འགདོ་པ་ལྷ་ས་དང་བླ་བྲང་སགོས་སུ་སླེབས་སྐབས། 

ཁོང་དང་བླ་བྲང་དགོན་པའི་དགེ་འདུན་པ་ཁག་ཅིག་མདུན་དུ་ཕེབས་ནས་བོད་ལ་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་

ཐང་མེད་ལུགས་སོགས་ཀྱི་སྐད་འབོད་བྱས་པར་བརྟེན། རྒྱ་གཞུང་གིས་འཛིན་བཟུང་བཀའ་རྒྱ་བཀྲམ་

སྟེ་ས་ཁུལ་ཡོངས་སུ་འཚོལ་ཞིབ་

དང་སྔགོ་བཤེར་སགོས་ཀྱི་གནས་

སྟངས་འོག་རང་དགོན་དུ་སྡོད་

ཐབས་བྲལ་ཏེ་བྲོས་ཡིབ་ཀྱིས་

འཇིགས་སྣང་གི་འཚོ་བ་ཁོ་ནའི་

འགོ་ལོ་གཉིས་ལྷག་སོང་ཡོད་པ་

དང་། ལོ་ཟླ་དེ་དག་གི་རིང་ཟས་

གོས་ཀྱི་མཐུན་རྐྱེན་མེད་ཁར་

གྲང་བའི་ན་ཚ་ཚབས་ཆེན་ཕོག་



ལྕགས་ཡོས་བཙན་རྒོལ་མེ་ལྕེ། 

    (49)    

ནས་ཉལ་སར་ལུས་ཡོད་ཅིང་།  རྒྱ་གཞུང་གི་དམ་བསྒྲགས་འགོ་ཚད་ལྡན་གྱི་སྨན་ཁང་དུ་བསྟེན་རྒྱུའི་

གོ་སྐབས་མེད་པར། ས་གནས་ཀྱི་སྨན་ཁང་ཆུང་ཆུང་ཁག་ལ་བསྟེན་གཏུག་དང། ཟི་ལིང་བོད་སྨན་

ཁང་སོགས་སུ་གཤག་བཅོས་སོགས་སྨན་བཅོས་གང་ཡོང་བྱས་ཀྱང་དྲགས་སྐྱེད་མ་བྱུང་བར། ཕྱི་ལོ་

༢༠༡༡ ཟླ་༢ པའི་ཚེས་༢༦ ཉིན་གྱི་ཞོགས་པར་སྐུ་གཤེགས་ཡོད་འདུག

 ཁངོ་ནི་རྒྱ་གཞུང་གིས་དམིགས་འབེན་བཟུང་སའི་མི་ཞིག་ཡིན་པར་བརྟེན། དུས་ཐགོ་ཏུ་སྨན་

བཅོས་མ་ཐུབ་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན་ཁོ་ནར་བརྟེན་ནས་འདས་གྲོངས་སུ་ཕྱིན་པ་ཡིན། 

བཀྲ་ཤིས་སྒང་དུ་གཏེར་སྔོག་གཞི་སྤོར་ལས་གཞི། 

 ཕྱི་ལོ༢༠༡༡ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༢༩ ཉིན་རྒྱུད་ལམ་ཁག་ཏུ་སྤེལ་བ་ལྟར་ན། ས་གནས་འབྲེལ་ཡོད་མི་

སྣས་གནས་ཚུལ་མཁོ་སྤྲོད་བྱས་པ་ལྟར་ན། ལྷ་ས་མལ་གྲོལ་གོང་དཀར་རྫོང་ཉི་མ་ལྕང་ར་ཞང་གི་ཉེ་

འཁརོ་དུ་ཡདོ་པའི་བཀྲ་ཤིས་སྒང་གྲངོ་ཚོ་དང་། སྟེ་སྐད་གྲངོ་ཚོ་གཉིས་ནང་འདས་པའི་ལ་ོལྔའི་རིང་རྒྱ་

ནག་གི་ “ཏིས་རན་ཀུང་ཟི” ཞེས་པའི་བཟོ་གྲྭ་ཞིག་གིས་གསེར་དངུལ་ཟངས་ལྕགས་དང་། རྫས་རིགས་

འདྲ་མིན་གྱི་གཏེར་ཁ་སྔོག་འདོན་བྱས་ཡོད་ཅིང་། སྔར་ལོ་ནས་བཟུང་བཟོ་གྲྭ་དེས་ལས་གཞི་རྒྱ་ཆེ་རུ་

བཏང་སྟེ། གཏེར་ཁ་སྔོག་འདོན་གྱི་ལས་གཞི་མུ་མཐུད་སྤེལ་ཆེད། ས་གནས་མང་ཚོགས་ས་གཞན་ལ་

གནས་སྤརོ་བྱ་དགསོ་སྐརོ་དང་། ཁངོ་ཚོའི་ཤ ལ་དུ་རྒྱ་མ་ཞང་དུ་ཡདོ་པའི་བཟ་ོགྲྭ་གནས་སྤརོ་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་

ཚུལ་བཤད་འདུག

 འནོ་ཀྱང་ས་གནས་མང་ཚོགས་ཀྱིས་གནས་སོྤར་བྱ་རྒྱུ་ངསོ་ལེན་བྱས་མེད་སྟབས། ཉེ་ཆར་བཟོ་

གྲྭ་དེས་ས་གནས་མི་མང་ལ། གནས་སྤོར་བྱེད་མཁན་ལ་རྒྱ་སྒོར་ཁྲི་༤ ནས་ ༨ བར་སྤྲོད་རྒྱུ་ཡིན་ཚུལ་

བཤད་ཀྱང་། སྔར་བཞིན་མང་ཚོགས་ཚོས་ཁོང་ཚོ་གནས་སྤོ་བྱ་སའི་ས་ཐོག་ཏུ་ཕྱུགས་ཟོག་འཚོ་སྐྱོང་

དང་། ས་ཞིང་འདེབས་ལས་སོགས་ཀྱི་མཐུན་རྐྱེན་མི་བཟང་བའི་བྱེ་ཐང་ཞིག་ཡིན་སྟབས། མ་འངོས་

པར་འཚོ་གནས་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་སྲིད་སྐོར་བརྗོད་དེ་ངོས་ལེན་བྱས་མི་འདུག སྐབས་དེའི་ཆར་

མལ་གྲོ་གུང་དཀར་རྫོང་སྲིད་གཞུང་ཡང་བཟོ་གྲྭ་དེའི་རྒྱབ་རྩར་ལངས་ཏེ། མང་ཚོགས་གནས་སོྤ་བྱ་

དགོས་པའི་བཙན་བཀའ་བཏང་ཡོད་པ་མ་ཟད། གྲོང་མི་རྒན་གཞོན་སུ་ཞིག་ཡིན་རུང་ཐོབ་ཐང་ལག་

འཁྱེར་མེད་པར་ལྷ་ས་གཙོས་པའི་ས་གནས་གཞན་དུ་འགྲ་ོསྐྱདོ་བཀག་སྡམོ་བྱས་ཡདོ་པ་མ་ཟད། གངོ་

རིམ་ལ་གཏུག་བཤེར་གྱི་གོ་སྐབས་ཀྱང་སྤྲད་མེད་པ་རེད།



    (50)    

ལེའུ་དང་པོ། ལྕགས་ཡོས་ལོའ་ིརང་ལུས་མེར་བསྲེགས་ལས་འགུལ་གྱི་བརྒྱུད་རིམ།

 བླ་བྲང་དགོན་པར་དམ་བསྒྲགས་དང་དགེ་འདུན་པ་འཛིན་བཟུང་། 

 ཕྱི་ལོ་༢༠༡༡ ཟླ་༣ ཚེས་ཤར་བོད་ཀྱི་ལོ་སར་དང་། གསུམ་བཅུའི་དུས་དྲན། བཙན་བྱོལ་ནང་དུ་

བཀའ་སྤྱིའི་འསོ་བསྡུ་ཆེན་མ་ོསགོས་ཀྱི་དུས་ཚོད་གལ་ཆེན་ཞིག་ལ་འཁེལ་ཡདོ་སྟབས། བདོ་མད་ོསྨད་

བླ་བྲང་སགོས་སུ་ས་གནས་རྒྱ་ནག་གི་འབྲེལ་ཡདོ་ཚན་པས་བདོ་མི་ཚོའི་ཐགོ་མངནོ་གསལ་དདོ་པསོ་

དམ་བསྒྲགས་ཇེ་ཆེར་བཏང་ཡདོ་པ་དང་། དེའི་རྐྱེན་ས་གནས་དེར་བདོ་མི་དང་དགེ་འདུན་པ་ཚོས་ལ་ོ

དེར་གཅིག་གྱུར་བདོ་ཀྱི་ལ་ོསར་དུས་སྟནོ་རྒྱ་ཆེན་པ་ོབྱེད་རྒྱུར་སྔ་ས་ནས་གྲ་སྒྲིག་བྱས་ཡདོ་ཀྱང་། སྔནོ་

འཆར་ལྟར་བྱུང་ཐུབ་མེད་པའི་ཐགོ་བདོ་མི་ཚོས་འཁརོ་སྐར་བརྒྱུད་བལྟ་ཉན་བྱེད་བཞིན་པའི་ཕྱི་ཕྱགོས་

བོད་སྐད་བརྙན་འཕྲིན་དང་རླུང་འཕྲིན་ཁག་ལ་འཇུག་རྒྱུར་བཀག་བསྡོམས་ཚོད་འཛིན་ནན་མོ་བྱས་

ཡོད་འདུག  

 གནས་སྟངས་དེའི་ཁྲདོ་ཕྱི་ཟླ་༣ ཚེས་༡༦ ཉིན་གྱི་དགངོ་མའོ་ིཆུ་ཚོད་དགུ་པ་མ་ཟིན་ཙམ་ལ་ས་

གནས་རྒྱ་ནག་གི་འབྲེལ་ཡདོ་ཉེན་རྟགོ་སྤྱི་བདེ་ཚན་པས་གླ་ོབུར་གསང་སྟབས་ཀྱིས་བླ་བྲང་དགནོ་པའི་

དགེ་འདུན་པ་ཀླུ་ཤདོ་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་ཞེས་པ་ཁངོ་གི་གྲྭ་ཤག་ནས་འཛིན་བཟུང་བྱས་ཏེ་ཁྲིད་ཡདོ་

ཀྱང་། རྗེས་སུ་ཁོང་གང་དུ་བཀག་ཉར་བྱས་ཡོད་པ། འཛིན་བཟུང་གི་རྒྱུ་མཚན་སོགས་ཀྱི་ཐད་འབྲེལ་

ཡོད་མི་མང་དང་དགེ་འདུན་པ་ཚོས་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་མེད་པ་རེད། འབྲེལ་ཡོད་ནས་བརྗོད་ན་དགེ་

འདུན་པ་ཁངོ་ནམ་རྒྱུན་མི་རིགས་ཀྱི་ལ་རྒྱ་དང་བདེ་སྡུག་གི་ཐད་ད་ོསྣང་ཆེ་བ་དང་། གནས་ཚུལ་གསར་

པ་གོ་ཚད་གཞན་ལ་ལྷག་བསམ་གྱིས་བཤད་མཁན་ཞིག་ཡིན་འདུག

 གྲྭ་ཀླུ་ཤོད་པ་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་ནི་མདོ་སྨད་ཡུལ་གྱི་བླ་བྲང་

བཀྲ་ཤིས་འཁྱིལ་དགནོ་པའི་རྒྱུད་སྨད་གྲྭ་ཚང་གི་དགེ་འདུན་པ་དང་། དེ་

སྔོན་ལོ་ཤས་རིང་རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་འབྲས་སྤུངས་དགོན་པར་བཞུགས་

ནས་སློབ་གཉེར་བྱས་རྗེས་ཕ་ཡུལ་བོད་ལ་ཕྱིར་ལོག་བྱས་པ་ཞིག་དང་།  

༢༠༠༨ ལའོ་ིབདོ་ནང་གི་བདོ་མི་ཚོའི་བདོ་རང་དབང་ཆེད་ཞི་རྒལོ་ཆེན་

མོའ་ིལས་འགུལ་སྐབས་ཁོང་ས་གནས་དེ་གའི་བོད་མི་ཚོའི་ལས་འགུལ་

སྣེ་ཁྲིད་པ་དང་། མི་སྣ་གཙོ་གྲས་ཡིན་པའི་ཉེས་འཛུགས་བྱས་ནས་རྒྱ་

ནག་གི་སྤྱི་བདེ་ཉེན་རྟོག་ཚན་པས་འཛིན་བཟུང་གིས་རྒྱུན་རིང་བཀག་



ལྕགས་ཡོས་བཙན་རྒོལ་མེ་ལྕེ། 

    (51)    

ཉར་བྱས་རྗེས་གླདོ་གྲལོ་བཏང་ཡདོ་ཀྱང་ནམ་རྒྱུན་ཁའོ་ིའགྲ་ོའདུག་སྤྱདོ་གསུམ་ལ་ལྟ་རྟགོ་ནན་མ་ོབྱས་

ཡོད་འདུག

 

བོད་དོན་ལས་འགུལ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འཛིན་བཟུང་། 

 ཕྱི་ལོ་༢༠༡༡ ཟླ་༣ ཚེས་༦ ཉིན། མདོ་ཁམས་རྫ་ཁོག་ག་ཡུལ་གྲོང་སྡེ་ནས་གཞོན་སྐྱེས་གསུམ་

གྱིས་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ནང་དོན་ལྡན་པའི་སྦྱར་ཡིག་སྦྱར་བ་དང་ཁྲོམ་ཐོག་ཏུ་འགྲེམས་སྤེལ་བྱས་པ་དང་། 

འབྲེལ་ཡོད་ཁག་ཅིག་འཛིན་བཟུང་བྱས་འདུག 

 སྦྱར་ཡིག་གི་ནང་དོན་དུ་ ‘‘ང་ཚོ་བོད་ལ་རང་དབང་དགོས།’’ ‘‘རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་བོད་དུ་

གདན་འདྲེན་ཞུ་དགསོ༌’’སགོས་འཁདོ་ཡདོ་པ་དང་། དེའི་མཐར་ཁངོ་གསུམ་གྱི་མིང་ཡང་གསལ་པརོ་

བཀོད་ཡོད་འདུག

 ཁོང་གསུམ་པོ་དེ་སྔོན་ཕྱི་ལོ་༢༠༠༨ ལོའ་ིཞི་རྒོལ་ཆེན་མོའ་ིསྐབས་ཀྱང་། ཞི་རྒོལ་ཁོངས་སུ་

ཞུགས་ཡོད་པའི ་

གནས་ཚུལ་ཡང་

འདུག ཞི་རྒལོ་བའི་

ན་གཞནོ་དཔའ་བོ་

གསུམ་ནི་ཚེ་རིང་

སྐྱིད་པོ།  རང་ལོ་

༢༥ དང་། བྱམས་

པ་དངོས་གྲུབ།  རང་ལོ་༣༣། བློ་བཟང་ཐུབ་བསྟན།  རང་ལོ་༣༠ བཅས་ཡིན་འདུག

 རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཁངོ་གསུམ་འཛིན་བཟུང་བྱས་ཟིན་ན་ཡང་། ཁངོ་གསུམ་ལ་ཉེས་པ་ཅི་ཡདོ་

དང། བཀག་ཉར་དུས་ཡུན་རིང་ཐུང། ཤི་གསོན་གནས་སྟངས། ས་གནས་གང་དུ་ཡོད་མེད་སོགས་

གསལ་ཆ་གང་ཡང་མེད་སྟབས། ཁོང་ཚོའི་ཚབ་ཏུ་ཚེ་རིང་སྐྱིད་པོའ་ིཕ་སངས་དཔའ་དང་། བྱམས་པ་

དངོས་གྲུབ་ཀྱི་སྤུན་མཆེད་རྨོ་ལྕགས་གཉིས་འཛིན་བཟུང་བཀག་ཉར་བྱས་པ་མ་ཟད།    ད་དུང་ཁོང་

གསུམ་གྱི་ཁྱིམ་མིར་རྒྱ་སྒོར་ཁྲི་གཉིས་རེའི་ཉེས་ཆད་བཅད་ཡོད་འདུག 



    (52)    

ལེའུ་དང་པོ། ལྕགས་ཡོས་ལོའ་ིརང་ལུས་མེར་བསྲེགས་ལས་འགུལ་གྱི་བརྒྱུད་རིམ།

སློབ་ཕྲུག་གཉིས་ཀྱི་སྐད་འབོད།

 ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༠ སྟེ། གསུམ་བཅུའི་དུས་དྲན་ཉིན་ཁམས་འབའ་ཐང་རྫོང་གི་གྲོང་

ཁྱེར་ནས་སློབ་ཕྲུག་གཉིས་ཀྱིས་བོད་ལ་རང་དབང་རང་བཙན་དགོས་པ་དང་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་སྐུ་ཚེ་

ཁྲི་ལརོ་བརྟན་པར་ཤགོ་ཅེས་སྐད་འབདོ་བྱས་ཡདོ་པ་དང་།དུས་ཡུན་སྐར་མ་བཅུ་ཡས་མས་ཀྱི་མཚམས་

སུ་ཉེན་རྟགོ་མི་སྣ་བསླེབས་ཏེ་ཁངོ་གཉིས་འཇུ་བཟུང་བྱས་ཤིང་། གྲངོ་ཁྱེར་གྱི་སུམ་མད་ོཡདོ་ཚད་དྲག་

ཆས་དམག་མིས་བཀག་སྡོམ་བྱས་ཡོད་འདུག

 བོད་ཟླ་དང་པོའ་ིཚེས་བཅུ་བདུན་ཏེ། ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༡ ཉིན་འབའ་ཆོས་སྡེ་དགོན་གྱི་བྱམས་

པ་གདན་འདྲེན་སྐབས། ༸གངོ་ས་མཆགོ་གི་སྐུ་པར་ཆེན་པ་ོཞིག་གདུགས་འགོ་ནས་དུང་རྒྱ་གླིང་གིས་

སྣེ་བསུས་ཏེ། རྫངོ་གྲངོ་ཁྱེར་ནང་གདན་འདྲེན་ཞུས་ནས་ཕྱིན་སྐབས། ཉེན་རྟགོ་པས་བཀག་འགགོ་བྱས་

པར་བརྟེན་གྲྭ་པ་དང་ཉེན་རྟོག་པའི་བར་འཁྲུག་འཛིང་ཀྱང་ཤོར་ཡོད་འདུག 

 སྐབས་དེར་འབའ་ཐང་རྫངོ་གྲངོ་ཁྱེར་དང་འབའ་ཆསོ་སྡེ་དགནོ་པ་གཉིས་ཀ་དྲག་ཆས་དམག་

མིས་ལྟ་སྲུང་འགོ་གནས་ཡོད་པ་མ་ཟད།  དུས་དེ་ནས་བཟུང་རྒྱ་གཞུང་གིས་འབའ་ཐང་ས་ཁུལ་དུ་ཕྱི་

ཕྱོགས་ཀྱི་ཁ་པར་སོགས་གཏན་འགོག་བྱས་པར་བརྟེན། གོང་གསལ་སྐད་འབོད་བྱེད་མཁན་སུ་ཡིན་

མིན་དང་། གྲྭ་པ་དང་ཉེན་རྟགོ་པའི་བར་འཁྲུག་འཛིང་སྐརོ་གྱི་གནས་ཚུལ། གྲྭ་པ་ག་ཚོད་འཛིན་བཟུང་

བྱས་ཡོད་མེད་སོགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཞིབ་ཕྲ་ཤེས་རྟོགས་ཐུབ་མེད།

ཁམས་འབའ་ཐང་ནས་ངོ་རྒོལ་སྐད་འབོད། 

 ཕྱི་ལོ་༢༠༡༡ ལོའ་ིགསུམ་བཅུའི་དུས་དྲན་ཉིན་ཁམས་འབའ་ཐང་རྫོང་གི་གྲོང་ཁྱེར་ནས་སློབ་

ཕྲུག་གཉིས་ཀྱིས་བོད་ལ་རང་དབང་རང་བཙན་དགོས་པ་དང་། ༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་ཚེ་ཁྲི་ལོར་

བརྟན་པར་ཤགོ་ཟེར་ནས་སྐད་འབདོ་བྱས་སྐབས། དུས་ཡུན་སྐར་མ་བཅུ་ཡས་མས་ཀྱི་མཚམས་སུ་ཉེན་

རྟོག་མི་སྣས་འཇུ་བཟུང་བྱས་ཡོད་འདུག

 ཁངོ་གཉིས་འཇུ་བཟུང་བྱས་པ་དང་དྲག་ཆས་སྤྲས་པའི་དམག་མི་འབརོ་ཆེན་བཀྲམ་ནས་ལམ་

གྱི་སུམ་མདོ་ཡོད་ཚད་བཀག་སྡོམ་བྱས། དེའི་རྗེས་བོད་ཟླ་དང་པོའ་ིཚེས་བཅུ་བདུན་ཏེ་༢༠༡༡ ཟླ་༣ 



ལྕགས་ཡོས་བཙན་རྒོལ་མེ་ལྕེ། 

    (53)    

ཚེས་༢༡ ཉིན་འབའ་ཆསོ་སྡེ་དགནོ་གྱི་བྱམས་པ་གདན་འདྲེན་སྐབས་༸གངོ་ས་མཆགོ་གི་སྐུ་པར་ཆེན་

པོ་ཞིག་གདུགས་འགོ་ནས་དུང་རྒྱ་གླིང་གིས་སྣེ་བསུས་ཏེ་རྫོང་གྲོང་ཁྱེར་ནང་གདན་འདྲེན་ཞུས་ནས་

ཕྱིན་སྐབས། ཉེན་རྟོག་པས་བཀག་འགོག་བྱས་པར་བརྟེན་གྲྭ་པ་དང་ཉེན་རྟོག་པའི་བར་འཁྲུག་འཛིང་

ཤོར།  སྐབས་དེར་འབའ་ཐང་རྫོང་གྲོང་ཁྱེར་དང་འབའ་ཆོས་སྡེ་དགོན་པ་གཉིས་ཀ་དྲག་ཆས་དམག་

མིས་ལྟ་སྲུང་འགོ་གནས་ཡོད་པ་མ་ཟད།  དུས་དེ་ནས་བཟུང་རྒྱ་གཞུང་གིས་འབའ་ཐང་ན་ཕྱི་ཕོྱགས་

ཀྱི་ཁ་པར་སོགས་རྒྱུད་ལམ་ཁག་ལ་བཀག་སྡོམ་ནན་མོ་བྱས་པར་བརྟེན་གོང་གསལ་སྐད་འབོད་བྱེད་

མཁན་སུ་ཡིན་མིན་དང་། གྲྭ་པ་དང་ཉེན་རྟོག་པའི་བར་འཁྲུག་འཛིང་སྐབས་རྨས་སྐྱོན་ཤོར་ཡོད་མེད་

དང། གྲྭ་པ་ག་ཚོད་འཛིན་བཟུང་བྱས་ཡོད་མེད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་གསལ་པོ་ཤེས་རྟོགས་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མི་

འདུག

འབོ་ར་ས་གནས་སུ་དམ་བསྒྲགས། 

 ཕྱི་ལོ་༢༠༡༡ ཟླ་༣ ཚེས་༡༠ སྟེ། གསུམ་བཅུའི་དུས་དྲན་སྐབས་དང་། ཟླ་བ་དེའི་ཚེས་༢༠ སྟེ། 

བཙན་བོྱལ་ནང་གི་བཀའ་སྤྱིའི་འསོ་བསྡུའི་ཉིན་སོ་སོར་མདོ་སྨད་བླ་བྲང་བསང་ཆུ་རྫོང་དུ། རྒྱ་ནག་

གཞུང་གི་ཉེན་རྟོག་པས་དམ་དྲག་ཤ གས་ཆེན་བྱས་ཡོད་འདུག

 ཧོར་ཟླ་༢ བའི་ཚེས་༡༡ ཉིན་ནི་བསང་ཆུ་རྫོང་འབོ་ར་ས་ཁུལ་ལ་མཚོན་ན། ལོ་རྒྱུས་ཐོག་

དམིགས་བསལ་གྱི་ཉིན་མོ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་སྟབས། ཉིན་དེར་དད་ལྡན་མི་མང་ཚོས་རང་སྟེང་གི་དྲི་

མ་མ་སྦྱངས་ན། ༸གོང་ས་མཆོག་ལ་མཇལ་མི་ཐུབ་ཟེར་བའི་གླེང་ཕྱོགས་ཤིག་གི་ཐོག་ནས། སྡིག་པ་

བཤགས་ཏེ་དགེ་བ་བསྒྲུབ་རྒྱུའི་སེམས་ཐག་བཅད་པ་ལྟར། ཉིན་འདི་འགར་འབོ་ར་ས་ཁུལ་དུ་ཁ་བ་

བབས་ཏེ་གནམ་གཤིས་ཤིན་ཏུ་འཁྱགས་ནའང་། མང་ཚོགས་ཚོས་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་དམ་ཚིག་གཡོ་

བ་མེད་པར་སྡེ་འདབས་ནས་རྐྱང་ཕྱག་དང་། ཕྱག་མེ་ཏོག་མ་སོགས་འཚལ་ཏེ་དགོན་པའི་འདབས་སུ་

བསླེབས་ཡོད་འདུག

 ཕྱི་ཟླ་༣ ཚེས་༡༩ ཉིན་ཞང་སྲིད་གཞུང་གིས་སྡེ་བ་ས་ོསའོ་ིསྡེ་དཔནོ་དང་དགནོ་པའི་གལ་ཆེའི་

མི་སྣ་འབོད་འགུག་གིས་ཚོགས་འདུ་བསྐངས་ཏེ། ད་ལྟའི་རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་ཇུས་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱ་རྒྱུ་མིན་

པའི་ཁས་ལེན་གནང་དགསོ་སྐརོ་དང་། གལ་སྲིད་ང་ོརྒལོ་རིགས་བྱུང་ཚེ་བཙོན་འཇུག་དང་ཉེས་རྡུང་། 

སྲོག་ཐོག་སོགས་གཏོང་སྲིད་པའི་འཇིགས་སྐུལ་བྱས་ཡོད་པ་མ་ཟད། དགོན་པའི་གྲྭ་བ་ཚོར་དེང་ཕྱིན་

གནས་ཚུལ་གང་ཡང་འབྱུང་མི་འཇུག་པའི་འགན་ལེན་དགསོ་པའི་མིང་རྟགས་ཀྱང་བཙན་གྱིས་འགདོ་



    (54)    

ལེའུ་དང་པོ། ལྕགས་ཡོས་ལོའ་ིརང་ལུས་མེར་བསྲེགས་ལས་འགུལ་གྱི་བརྒྱུད་རིམ།

དུ་བཅུག་ཡོད་འདུག

 ཕྱི་ཟླ་༣ ཚེས་༢༠ ཉིན་བཙན་བྱལོ་དུ་བཀའ་སྤྱིའི་འསོ་བསྡུའི་ཉིན་དེར། ས་ཁུལ་དེའི་མང་ཚོགས་

ཀྱིས་དགའ་སྤྲའོ་ིརྣམ་འགྱུར་སྟནོ་ཆེད། དགངོ་མརོ་བསང་གཏངོ་བ་དང་ཤགོ་སྦག་སྒྲནོ་པ། རླུང་རྟ་བསྐུར་

རྒྱུའི་གྲ་སྒྲིག་སགོས་བྱས་ཡདོ་ཀྱང་། ཀན་ལྷ་ོཁུལ་དང་བསང་ཆུ་རྫངོ་སགོས་ཀྱི་དྲག་ཆས་དམག་མི་དང་

ཉེན་རྟོག་པ་མང་པོས་དགོན་པའི་མཐའ་བསྐོར་ཏེ། དགོན་གྲོང་གཉིས་ཀྱི་མང་ཚོགས་ཚོར་འགྲོ་སྐྱོད་

ཐོག་དམ་དྲག་ཤ གས་ཆེན་བྱས་ཡོད་འདུག

  ཀླུ་གཅོད་པ་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོར་ཁྲིམས་གཅོད། 

 ཕྱི་ལ་ོ༢༠༡༡ ཟླ་༣ ཚེས་༡༦ ཉིན་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་མད་ོསྨད་བླ་བྲང་དགནོ་པར་དམ་དྲག་བྱས་

སྐབས་གསང་སྟབས་ཀྱིས་འཛིན་བཟུང་བཀག་ཉར་བྱས་ཡདོ་པའི་གྲྭ་ཀླུ་གཅདོ་པ་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་

ལགས། ཟླ་བ་༤ ལྷག་གི་རིང་གར་ཡོད་ཅི་བྱུང་གི་གནས་ཚུལ་ཅི་ཡང་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་མེད་ཀྱང་། ལོ་

དེའི་ཕྱི་ཟླ་༧ ཚེས་༡༠ ཡས་མས་སུ་ས་གནས་ཉེན་རྟོག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཁོང་གི་ནང་མི་འབོད་འགུག་

གིས་ཁོང་དངོས་སུ་འཛིན་བཟུང་བྱས་ཡོད་ཚུལ་བསྒྲགས་ཡོད་པར་མ་ཟད། མི་འགྱངས་པར་ཁྲིམས་

ཐག་གཅོད་རྒྱུ་ཡིན་པའི་བརྡ་ཡིག་ཅིག་གི་སྟེང་ལ་མིང་རྟགས་བཀོད་དུ་བཅུག་ཡོད་འདུག  

 དགེ་འདུན་པ་ཀླུ་གཅོད་པ་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་ལགས། ལོ་དེའི་ཕྱི་ཟླ་༣ པའི་ཚེས་༡༦ ཉིན་

གྱི་དགོང་དྲོའ་ིཆུ་ཚོད་༨ ཡས་མས་ཤིག་ལ་ནག་ཉེས་ཅི་ཡིན་གསལ་ཁ་མེད་པའི་ཐོག་ནས་ཉེན་རྟོག་

པས་གསང་སྟབས་ཀྱིས་འཛིན་བཟུང་བྱས་ཡོད་ཅིང་། ཐེངས་དེའི་ཁོང་གི་ཁྲིམས་གཅོད་ཀྱི་བརྡ་ཡིག་

ནང་། ཁངོ་སྔནོ་མར་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་དགོས་གཞིའི་འགོ་འཛིན་བཟུང་བྱས་མྱངོ་ཡང་། ཁངོ་གིས་རྒྱལ་ཁབ་

ཀྱི་ཁྲིམས་ལུགས་བརྩི་སྲུང་མ་བྱས་པར་ཕྱི་ལོ་༢༠༠༨ ལོ་ནས་བཟུང་མདོ་སྨད་བླ་བྲང་ཡུལ་གྱི་ཞི་རྒོལ་

ཆེན་མོའ་ིསྣེ་ཁྲིད་པ་དང་རྒྱལ་སྤྱིའི་གསར་འགོད་པའི་མདུན་ནས་གནས་ཚུལ་ངོ་སྤྲོད་བྱས་ཡོད་ཚུལ། 

བོད་ཀྱི་ལོ་སར་སྐབས་མི་སྣ་བསྡུ་སྐོང་གིས་ལོ་སར་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་འགུལ་སྤེལ་ཡོད་ཚུལ། རྒྱ་

ནག་གཞུང་གི་མནར་གཅདོ་འགོ་འདས་གྲངོས་སུ་ཕྱིན་པའི་རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བ་ོདགེ་འདུན་པ་འཇམ་

དབྱངས་སྦྱིན་པ་ལགས་ཀྱིས་སྐུ་གདུང་སྟེང་བདོ་ཀྱི་རྒྱལ་དར་བཀལ་ཏེ་མྱ་ངན་ཞུས་ཚུལ། ད་དུང་བདོ་

ཕྱི་ཕོྱགས་སུ་བོད་མི་ཚོས་བཀའ་བློན་ཁྲི་པའི་འསོ་བསྡུའི་སྐབས་གསང་སྟབས་ཀྱིས་ས་གནས་བོད་མི་

ཚོར་གནས་ཚུལ་མཁོ་སྤྲོད་དང་སྐུལ་སློང་བྱས་པ། ༸གོང་ས་མཆོག་གི་སྐུ་པར་མི་མང་ནང་འགྲེམས་



ལྕགས་ཡོས་བཙན་རྒོལ་མེ་ལྕེ། 

    (55)    

སྤེལ་བྱས་ཡོད་ཚུལ་སོགས་ཀྱི་ནག་ཉེས་བགྲངས་ཡོད་འདུག

 དགེ་འདུན་པ་ཀླུ་གཅདོ་པ་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ནི། མད་ོསྨད་བླ་བྲང་དགནོ་པའི་རྒྱུད་

སྨད་གྲྭ་ཚང་གི་ཡིན་ཞིང་། སྔནོ་རྒྱ་གར་དུ་ཡངོ་སྟེ་ལྷ་ོཕྱགོས་འབྲས་སྤུངས་དགནོ་པའི་ནང་སླབོ་གཉེར་

གནང་མྱངོ་ཡདོ་འདུག་ལ། བདོ་དུ་ཕྱིར་ལགོ་པའི་རྗེས་སུའང་ས་བྱི་ཞི་རྒལོ་ཆེན་མའོ་ིལས་འགུལ་དང་

ཆབ་སྲིད་ཀྱི་དགོས་གཞིའི་འགོ་སྔ་ཕྱི་ཐེངས་གཉིས་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་འཛིན་བཟུང་བཙོན་འཇུག་

བྱས་ཡོད་འདུག

འབར་རྫས་གཡུག་པའི་ཉེས་མིང་འགོ་འཛིན་བཟུང་། 

 ཕྱི་ལ་ོ༢༠༡༡ ཟླ་༣ ཚེས་༢༢ ཉིན་ཕྱི་ལ་ོ༢༠༠༨ ལརོ་མད་ོཁམས་འབའ་ཐང་རྫངོ་སྒང་རི་ལུང་པའི་

རི་འགོར་བོད་རྒྱ་ཡིག་རིགས་གཉིས་ཐོག་བོད་རང་བཙན་གྱི་སྦྱར་ཡིག་འཕྲེད་དར་འཛུགས་མཁན་

དང༌། འབའ་ཐང་སྤོ་གུར་གཤིས་ཡུལ་ཚོའི་ཉེན་རྟོག་ལས་ཁུངས་ལ་འབར་རྫས་གཡུག་པའི་ཉེས་མིང་

འགོ དེའི་བར་སྒང་རི་ལུང་པའི་རི་འགོ་དང་ཤིང་ནགས་ཁྲོད་དུ་གབ་ཡིབ་བྱས་པའི་ན་གཞོན་སྒྲོལ་

དཀར། རང་ལོ་༢༦ཡིན་པ་ཁོང་ལི་ཐང་རྨ་བྱ་ཐང་ནས་རྒྱ་ནག་གི་ཉེན་རྟོག་པས་འཛིན་བཟུང་བྱས་ཏེ། 

རྗེས་སུ་ཕྱི་ཟླ་༤ ནང་འབའ་ཐང་རྫོང་ལ་རྩིས་སྤྲོད་བྱས་ཡོད།

 སྒྲོ་དཀར་ལགས་ནི་ཕ་ཨ་སྒོ་ཚེ་རིང་དང༌། མ་ཨ་སྐལ་གཉིས་ཀྱི་བུ་ཡིན་ཞིང༌། ཆུང་དུས་ཕ་མ་

གཉིས་བཟའ་ཚང་ཁ་གྱེས་པའི་རྐྱེན་གྱིས། ཨ་མས་རྒྱ་ནག་ཏུ་ཁྲིད་དེ་རྒྱ་ཡིག་སློབ་སྦྱོང་བྱས་མྱོང་ཡོད་

པ་དང༌། ཕྱི་ལ་ོ༢༠༠༨ ལརོ་སྒང་རི་ལུང་པར་བདོ་རང་བཙན་གྱི་སྦྱར་ཡིག་བདོ་རྒྱ་གཉིས་ཐགོ་བསྒྲེངས་

པའི་དོན་རྐྱེན་དང༌། ཕྱིས་སུ་འབའ་ཐང་སྤོ་གུར་གཤིས་ཡུལ་ཚོའི་ཉེན་རྟོག་པའི་ལས་ཁུངས་སུ་འབར་

རྫས་གཡུག་པར་ཁ་གཡར་ཏེ། རྒྱ་གཞུང་ནས་འཛིན་བཟུང་བཀའ་རྒྱ་ཕོྱགས་ཡོངས་སུ་བཀྲམས་པ་

དང༌། ཉེན་རྟོག་པས་ཁོང་གི་ཁྱིམ་རྒྱུད་དང་གཉེན་

ཉེ་ཚང་མའི་ཁྱིམ་དུ་རྟག་པར་སྔགོ་བཤེར་བྱས་པ་མ་

ཟད། ཁངོ་གི་ནག་ཉེས་ནི་སྤྲུལ་སྐུ་བསྟན་འཛིན་བདེ་

ལེགས་དང་གཅིག་པ་ཡིན་ལུགས་དང༌། སུས་རྒྱབ་

རྩའམ་སྦས་སྐུང་བྱས་པ་ཡིན་ན་ནག་ཉེས་གཅིག་

པ་ཡིན་ལུགས་བཅས་ཀྱི་སྡིགས་ར་བསྐུལ་ཏེ། ད་ཆ་



    (56)    

ལེའུ་དང་པོ། ལྕགས་ཡོས་ལོའ་ིརང་ལུས་མེར་བསྲེགས་ལས་འགུལ་གྱི་བརྒྱུད་རིམ།

ཁོང་འཛིན་བཟུང་བྱས་ཚར་བའི་རྗེས་སུ་ནང་མི་སྤུན་མཆེད་སུས་ཀྱང་གནས་ཚུལ་འདྲི་རྩད་མི་ཕོད་

པའི་ཛ་དྲག་གི་གནས་སུ་ལྷུང་ཡོད། 

རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་བུ་ལུག་ལགས་སྐུ་གྲོངས་པ།

 ཕྱི་ལོ་༢༠༡༡ ཟླ་༣ ཚེས་༢༥ ཉིན་ཁམས་སྡེ་དགེ་འཇོ་མདའ་རྫོང་འཛི་སྒང་ཤར་པདྨ་སྟག་ཆེན་ནས་

ཡིན་པའི་རྒྱལ་གཅེས་པ་བུ་ལུག་(བུ་ལྷུག་)ལགས་ལྷ་སའི་སྨན་ཁང་ཞིག་ཏུ་སྐུ་གྲོངས་ཡོད་འདུག

 བུ་ལུག་ལགས་ནི་ཕྱི་ལོ་༢༠༠༩ ལོའ་ིཕྱི་ཟླ་༦ ནང་ཁམས་འཇོ་མདའ་སྐྱབས་ཆེན་དགོན་དུ་རྒྱ་གཞུང་

གིས་རྒྱལ་གཅེས་ཆསོ་གཅེས་ཟེར་བའི་ལས་འགུལ་སྤེལ་ཏེ། ༧གངོ་ས་མཆགོ་ལ་མཚན་སྨདོ་ཀྱི་མིང་རྟགས་བསྡུ་

རུབ་བྱས་སྐབས། དགེ་འདུན་པ་གཅིག་གིས་ཀྱང་མིང་རྟགས་མ་བཀོད་པར་བྲོས་བོྱལ་དུ་ཕེབས་ཏེ། ཟླ་གཅིག་

རིང་དགོན་པར་དགེ་འདུན་པ་སྟོང་པར་ལུས་ཡོད།

 དེའི་རྗེས་རྒྱ་གཞུང་གི་ཉེན་རྟགོ་པས་གྲངོ་འཚོ་ཁག་གི་མག་ོཁྲིད་རྣམས་ལ་གནནོ་ཤ གས་དང་འཇིགས་

སྣང་བསྐུལ་ཏེ། དགནོ་པའི་དགེ་འདུན་པ་ཚོ་རྩིས་སྤྲདོ་བྱ་དགསོ་པའི་བཙན་བཀའ་བཏང་བ་ངསོ་ལེན་མ་བྱས་

པའི་ཉེས་མིང་འགོ་འཛིན་བཟུང་བྱས་པ་དང་། རྗེས་སུ་ཤེས་རོྟགས་བྱུང་བར་ཁངོ་སྐབས་དེ་ནས་བཟུང་བདོ་རང་

སྐྱོང་ལྗོངས་སྤོ་བོ་རྫོང་གི་བཙོན་ཁང་ཞིག་ཏུ་བཅུག་སྟེ། དེའི་བར་ནང་མི་གཉེན་འབྲེལ་སུ་ལའང་ཐུག་འཕྲད་

བྱེད་བཅུག་མེད་པ་མ་ཟད། བཙོན་འགོ་ནས་སྡུག་སྦྱོང་མནར་གཅོད་ཚད་མེད་བཏང་མྱངས་ཏེ། གཟུགས་པོ་

ནད་གཅོང་ཆགས་རྗེས་སྨན་ཁང་དུ་ཁྲིད་ཡོད་ཀྱང་དྲག་སྐྱེད་མ་བྱུང་བར། ཕྱི་ལོ་༢༠༡༡ ཟླ་༣ ཚེས་༢༥ ཉིན་

གྱི་བོད་ནང་གི་ཆུ་ཚོད་༡༢ ཐོག་ལྷ་སའི་སྨན་ཁང་ཞིག་གི་ནང་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་ཡོད་འདུག

ཁམས་སྐྱེ་རྒུ་མདོའ་ིངོ་རྒོལ་ལས་འགུལ་སྐོར། 

 ཕྱི་ལོ་༢༠༡༡ ཟླ་༤ ཚེས་༡ ཉིན་ཡུལ་ཤ ལ་སྐྱེ་རྒུ་མདོའ་ིབོད་རིགས་མི་མང་སྟོང་ཕྲག་ལྷག་གིས་

ཁུལ་སྲིད་གཞུང་དང་། འབྲེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ཁག་གི་སྒོ་ཁར་བསྐྱོད་དེ། མང་ཚོགས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་

ཞུ་གཏུག་གིས་སྐད་འབོད་བརྒྱབ་ཡོད་ཅིང་། ཉིན་གུང་གྲོང་ཁྱེར་དཀྱིལ་དབུས་ཀྱི་གེ་སར་ཐང་ཆེན་



ལྕགས་ཡོས་བཙན་རྒོལ་མེ་ལྕེ། 

    (57)    

ཞེས་པར་འཛོམས་ཏེ། འབོད་ཚིག་སྣ་ཚོགས་བཀོད་པའི་འཕྲེད་དར་འཕྱར་བཞིན་ཁྲོམ་སྐོར་བྱས་ཡོད་

འདུག ཉིན་དེ་ནས་བཟུང་ལོ་ན་༧༠ ཡས་མས་ཅན་གྱི་རྒན་འཁོགས་དང་། སྔར་ལོའ་ིས་འགུལ་ཁྲོད་

དབང་བོ་སྐྱོན་ཅན་དུ་གྱུར་པའི་མི་མང་བརྒྱ་སྐོར་ཞིག་གཞུང་ལམ་སུམ་མདོ་ནས་ཉལ་ཡོད་ཀྱང་། ཟླ་

བ་དེའི་ཚེས་༤ དགོང་མོའ་ིཆུ་ཚོད་༡༠ ཙམ་ལ་མི་མང་ཚོས་དགོང་ཟས་ཟ་བཞིན་ཡོད་པའི་གོ་སྐབས་

དང་བསྟུན་ཏེ། དྲག་ཆས་ཉེན་རྟགོ་པ་དང་དམག་མི་སྟངོ་ཕྲག་ལྷག་གླ་ོབུར་དུ་འབོྱར་ཏེ། མི་མང་ལ་ཉེས་

རྡུང་དྲག་པོ་བཏང་སྟེ་བཙན་ཚུགས་ཀྱིས་རང་རང་སར་ཁ་གཏོར་ཡོད་པ་མ་ཟད། བོད་མི་མང་པོ་ཞིག་

འཛིན་བཟུང་བཀག་བསྐྱིལ་ཡང་བྱས་ཡོད་འདུག 

 གོང་གསལ་གནས་ཚུལ་དེའི་སྐོར་སྐབས་དེར་ཡིག་ཐོག་གི་གནས་ཚུལ་ཞིག་རྒྱུད་ལམ་ཁག་

ཏུ་སྤེལ་བའི་ནང་། ཚེས་༡ ཉིན་གྱི་སྔ་དྲའོ་ིཆུ་ཚོད་༩ ཙམ་ལ་ཡུལ་ཤ ལ་སྐྱེ་རྒུ་མདའོ་ིབདོ་རིགས་མི་མང་

རྒན་དར་གཞོན་གསུམ་སྟོང་ཕྲག་བརྒལ་བ་ཞིག་གྲོང་ཁྱེར་སུམ་མདོ་གེ་སར་ཐང་ཆེན་ལ་འཛོམས་ཏེ། 

ངུ་འབདོ་དང་སྐད་འབདོ་ཤ གས་ཆེན་བྱས་ཏེ། ཁུལ་སྲིད་གཞུང་ལ་ང་ོརྒལོ་ཁྲམོ་སྐརོ་བྱས་སངོ་། སྐབས་

དེར་ལོ་ན་༧༠ ཡས་མས་ཅན་གྱི་རྒན་འཁོགས་མང་པོ་འཁར་བ་ལ་བརྟེན་ཞིང་། སྔར་ལོའ་ིས་འགུལ་

གནོད་འཚེའི་ཁྲོད་དབང་བོ་སྐྱོན་ཅན་དུ་གྱུར་ཡོད་པ་མང་པོ་གླ་འཁོར་སོགས་སུ་བསྡད་དེ་བསླེབས་

འདུག་ལ། ཁོང་ཅག་གིས་ལག་ཏུ་འཕྲེད་དར་འདྲ་མིན་བཟུང་ཞིང་། འཕྲེད་དར་སྟེང་། “རང་ས་རང་

དབང་དགོས། དྲང་བདེན་གྱི་ཐག་གཅོད་དགོས། དྲང་བདེན་གྱི་ཁྲིམས་ལུགས་ལ་བརྩི་སྲུང་བྱ་དགོས། 

དངོས་ཐོག་བདེན་འཚོལ་གྱིས་ལས་དོན་བསྒྲུབ་རོགས” བཅས་སོགས་བཀོད་འདུག ཅེས་དང་།  

 ཉིན་རྒྱབ་ཙམ་ལ་ཡུལ་ཤ ལ་ཁུལ་གྱི་དཔོན་རིགས་ཁ་ཤས་བསླེབས་ཏེ་མ་དམངས་རྣམས་ཕྱིར་

ལོག་ཆེད་དུ་མགོ་སྐོར་བསླུ་བྲིད་གྱི་སྐད་ཆ་མང་པོ་ཞིག་བཤད་སོང་ཡང་། དེ་ལ་མང་ཚོགས་སུ་གང་

གིས་ཀྱང་ཉན་འཇོག་མ་བྱས་སྟབས། པེ་ཅིན་ནས་ཆེད་མངགས་བྱས་པའི་ཡུལ་ཤ ལ་བསྐྱར་འཛུགས་

འཆར་འགདོ་ཚོགས་ཆུང་གི་མག་ོགཙོ་ཡངོ་སྟེ། ཀྲུང་གའོ་ིསྲིད་གཞུང་བདོ་ལ་བཀའ་དྲིན་ཆེ་ཚུལ་དང། 

དམིགས་བསལ་ཡུལ་ཤ ལ་ཁུལ་ལ་བདག་གཅེས་བྱས་ཚུལ། རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གྱི་ས་གནས་ཁག་ནང་གདོ་

ཆག་བྱུང་ཡང་། རྒྱལ་ཁབ་གཞུང་གིས་རོགས་སྐྱོར་མེད་ཚུལ། རང་རྒྱལ་ལ་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ལས་ལྷག་

པའི་བྱམས་བརྩེ་ལྡན་ཚུལ་སོགས་མང་པོ་བཤད་ཀྱང་། ཡུལ་ཤ ལ་མི་མང་རྣམས་ས་འགུལ་ཆེན་མོའ་ི

བརྒྱུད་རིམ་ཁྲོད་སྲིད་གཞུང་ལ་རེ་བ་ཆད་ཅང་། ཞེན་པ་གཏིང་ནས་ལོག་ཡོད་སྟབས། ཁ་ཡག་ཚིག་

འཇམ་གྱི་གཡོ་ཐབས་ཇི་ལྟར་བཀོལ་ཡང་། མང་ཚོགས་ཚོས་ཉན་འདོད་དང་ཡིད་ཆེས་གཏན་ནས་མི་

བྱེད་པ་མ་ཟད། རྒན་འཁོགས་ཚོའི་སྐད་ཤ གས་སྔར་ལས་ཆེ་རུ་སོང་སྟེ། “མི་ཁྲི་ཚོ་གཅིག་ལྷག་ཙམ་ས་



    (58)    

ལེའུ་དང་པོ། ལྕགས་ཡོས་ལོའ་ིརང་ལུས་མེར་བསྲེགས་ལས་འགུལ་གྱི་བརྒྱུད་རིམ།

འགོ་དུ་ཤརོ་སངོ་། མི་རབས་མང་པརོ་བསགས་པའི་རྒྱུ་ནརོ་དང་ས་ཞིང་། སྡདོ་ཁང་ཡངོས་རྫགོས་ཁྱེད་

ཅག་གིས་བཙན་འཕྲགོ་བྱས་སངོ་། ད་ནི་ང་ཚོ་གསནོ་པརོ་གནས་དང་མ་གནས་ཁྱད་པར་མི་འདུག ང་

ཚོ་ད་ལྟ་རང་གསོད་རོགས” ཟེར་ནས་ངུ་འབོད་ཤ གས་ཆེན་བྱས་སོང་། ཞེས་དང་། སྔར་ལོའ་ི༤༡༤ ས་

འགུལ་གྱི་གནོད་འཚེ་ནི་རང་བྱུང་གི་ཆག་སྒོ་ཡིན་སྟབས། དེ་ལ་སུ་གང་གིས་ཀྱང་འཁང་ར་བྱེད་མི་

སྲིད། འནོ་ཀྱང་གོང་རིམ་གྱི་དཔོན་རིགས་དང་ས་གནས་རིམ་པའི་སྲིད་གཞུང་གི་ཁྲིམས་ལུགས་དང་

། ཡུལ་ཤ ལ་གསར་པའི་འཛུགས་སྐྲུན་འཆར་འགོད་ལ་འགྱུར་བ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་པ་དང་། ཉམས་ཆུང་

མི་དམངས་རྣམས་ཀྱི་མི་རབས་མང་པོའ་ིཚེ་སྲོག་དང་དཀའ་ངལ་གྱི་དངུལ་ཆུ་ལས་གྲིབ་པའི་ས་ཞིང་

དང་ཁང་པ་རྣམས་སྲིད་གཞུང་གི་ཡིན་ཚུལ་བཤད་དེ། གང་འདོད་དུ་གཞུང་བཞེས་བྱས་དང་བྱེད་

བཞིན་ཡོད་པ་མ་ཟད། ས་འགུལ་ཁྲོད་ཚེ་འདས་སུ་སོང་བའི་ནང་མི་ཚོས་ཞུ་བ་ཇི་ལྟར་འཐེན་ཡང་། 

ཕན་འབྲས་ཏིལ་འབྲུ་ཙམ་ཡང་མེད་པར་ཉེན་རྟགོ་པས་རྡུང་རྡེག་དང་འཇིགས་སྐུལ། དྲག་ཆས་དམག་

མིའི་མེ་མདའི་འགོ་ཏུ་བཙན་གནོན་བྱས་ཡོད། ཞེས་དང་།

  སྐྱེ་རྒུ་མདོའ་ིཤར་ལྷོ་ནུབ་བྱང་གི་ས་གནས་ཁག་སོ་སོར་དོ་དམ་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་ངམ་གསར་

འཛུགས་དོ་དམ་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་ཞེས་པའི་ལས་ཁུངས་གསར་འཛུགས་བྱས་ཤིང་། ཡུལ་ཤ ལ་མི་

དམངས་ཀྱི་ས་ཆའི་བརྒྱ་ཆ་༥༠ ཙམ་གཞུང་བཞེས་བྱ་རྒྱུའི་བཀའ་ཁྱབ་བཏང་སྟེ། གོ་སྐབས་འདི་དང་

བསྟུན་ཏེ་བོད་མི་འདུག་གནས་མེད་པར་བྱས་ཤིང་། རྒྱ་རིགས་ཕོན་ཆེན་འརོ་འདྲེན་གྱིས་གྲོང་ཁྱེར་

གྱི་དཀྱིལ་དང་མི་མང་འདུས་སྡོད་ཁུལ། གཞུང་ལམ་གཡས་གཡོན་ཀྱི་ཚོང་ལས་དང་འཛུགས་སྐྲུན་ལྟེ་

གནས་ཁག་ཚང་མར་རྒྱ་རིགས་ཀྱིས་ཁེངས་པར་བྱ་རྒྱུ་དེ་སྲིད་གཞུང་གི་དམིགས་ཡུལ་ངོ་མ་དེ་རེད། 

རྒྱུ་མཚན་དེ་དག་གི་དབང་གིས་མི་མང་ཡངོས་རྫགོས་སྲིད་གཞུང་ལ་ཡིད་ཆེས་བརླག་སྟེ། སེམས་ཐག་

གཙང་བཅད་ཀྱིས་ཐེངས་འདིའི་ལས་འགུལ་དེ་སྤེལ་བ་རེད། ཅེས་བཀོད་འདུག

 ཡུལ་ཤ ལ་སྐྱེ་རྒུ་མདོའ་ི༼ བཞི་གཅིག་བཞི ༽ རང་བྱུང་གོད་ཆག་གི་དོན་རྐྱེན་བྱུང་སྟེ་ལོ་ངོ་

གཅིག་འཁརོ་ལ་ཉེ་བའི་སྐབས་དེར། རྒྱ་གཞུང་གིས་བསྐྱར་དུ་སུན་གཙེར་དང་དྲག་གནནོ་གྱི་བྱ་འགུལ་

ཆེན་པ་ོཞིག་མག་ོའཛུགས་བྱས་ཡདོ་འདུག སྐབས་དེར་ཡུལ་ཤ ལ་སྐྱེ་རྒུ་མདའོ་ིས་གནས་ཁག་དང་གྲངོ་

ཁྱེར་གྱི་གཞུང་ལམ་ཁག དེ་བཞིན་མཐའ་ཁརོ་གྱི་གྲངོ་སྡེ་དང་དགནོ་སྡེ་ཁག་ཏུ་དྲག་ཆས་ཉེན་རྟགོ་མི་

སྣ་དང་དམག་མི་བཀྲམས་བཞིན་ཡདོ་པ་མ་ཟད། འགྲུལ་བཞུད་མི་མང་ལ་གང་འདདོ་དུ་འདྲི་རྩད་ཉེས་

རྡུང་དང་། ས་ཚིགས་ཁག་ཏུ་ཞིབ་བཤེར་བྱ་མགོ་བཙུགས་ཡོད་འདུག སྐབས་དེར་རང་འཛིན་བཟུང་

བྱས་ཟིན་པ་དག་གི་མིང་དང་ལོ་རྒྱུས་ཞིབ་ཕྲ་ཤེས་རྟོགས་ཐུབ་མེད་ཀྱང་། ཨ་ཁྲོ་སྐར་མ་ཟེར་བའི་ལོ་



ལྕགས་ཡོས་བཙན་རྒོལ་མེ་ལྕེ། 

    (59)    

ན་ ༦༠ ཡས་མ་ཅན་རྒན་པོ་ཞིག་ཚུད་ཡོད་འདུག

རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་འཇམ་དབྱངས་སྦྱིན་པ་འདས་གྲོངས། 

 ཕྱི་ལོ་༢༠༡༡ ཟླ་༤ ཚེས་༣ ཉིན་གྱི་ཞོགས་པའི་དུས་ཚོད་༢ ཐོག་ཕྱི་ལོ་༢༠༠༨ ལོར་རྒྱལ་སྤྱིའི་

གསར་འགོད་པ་བླ་བྲང་དགོན་པར་འབྱོར་སྐབས་ངོ་རྒོལ་སྐད་འབོད་གནང་མཁན་གྲས་སུ་ཡོད་པའི་

བླ་བྲང་དགོན་པའི་དགེ་འདུན་པ་འཇམ་དབྱངས་སྦྱིན་པ་ལགས་རང་ཁྱིམ་དུ་སྐུ་གཤེགས་ཡོད་འདུག 

སྐབས་དེར་རང་ལོ་༣༧ ཡིན་པ་རེད།

 འཇམ་དབྱངས་སྦྱིན་པ་ལགས་ནི། ཨ་མདོ་བླ་བྲང་བསང་ཁོག་ཏུ་ཕ་མིང་ལ་བློ་བཟང་དང་མ་

མིང་ལ་ཚེ་ལོ་གཉིས་ལ་འཁྲུངས། ཁྱིམ་དུ་ཁྱོན་ཕྲུ་གུ་བཞི་ཡོད་པ་རེད། ཁོང་༡༩༩༣ ལོར་རྒྱ་གར་དུ་

ཡངོ་སྟེ་སུ་ཇ་བདོ་ཁྱིམ་དུ་སླབོ་གཉེར་བྱེད་མྱངོ་ཡདོ་ཅིང་ཕྱི་ལ་ོ༡༩༩༦ ལརོ་བདོ་དུ་ཕྱིར་ལགོ་བྱས་རྗེས་

བླ་བྲང་བཀྲ་ཤིས་འཁྱིལ་དགོན་པའི་སྨན་པ་གྲྭ་ཚང་ཁོངས་སུ་ཞུགས་ནས་ཨིན་སྐད་ཕྲན་བུ་ཤེས་པར་

བརྟེན། དགནོ་པའི་ནང་ཕྱི་ཕྱགོས་ནས་གནས་སྐརོ་བ་སགོས་ཡངོ་སྐབས་སྣེ་ཤན་པའི་ལས་ཀ་བྱེད་མྱངོ་

ཡོད་འདུག

 ཕྱི་ལོ་༢༠༠༨ ཟླ་༤ ཚེས་༩ ཉིན་བླ་བྲང་དགོན་

པའི་དགེ་འདུན་པ་ཁག་ཅིག་གིས་རྒྱལ་སྤྱིའི་གསར་

འགོད་པའི་མདུན་དུ་སྐད་འབོད་བྱས་རྗེས་ཁག་ཅིག་

བྲསོ་བོྱལ་དུ་སངོ་ཡང་ཁངོ་ཉེན་གཡལོ་དུ་མ་སངོ་བར་

བརྟེན། རྒྱ་མིའི་ཉེན་རྟགོ་པས་ཁངོ་ལ་ཉེས་རྡུང་ཚབས་

ཆེན་བཏང་སྟེ་རྐང་ལག་བཅགས་ཡོད་འདུག ཉིན་

བཅུ་ཙམ་རིང་ཚ་འདྲི་དང་ཉེས་རྡུང་བཏང་རྗེས་ནང་

མིར་རྩིས་སྤྲདོ་བྱས་ཡདོ་པ་རེད། དེ་ནས་ལ་ོང་ོགསུམ་

མ་ཟིན་ཙམ་རིང་ཕ་མ་སྤུན་མཆེད་ཚོས་སྨན་བཅསོ་གང་ཡངོ་བྱས་ཀྱང་ལུས་པ་ོགཅངོ་ཅན་བཟསོ་ཡདོ་

སྟབས། སྨན་བཅསོ་ཀྱིས་མ་ཕན་པར་ཟླ་དེའི་ཚེས་༣ ཉིན་གྱི་ཞགོས་པར་རང་ཁྱིམ་དུ་སྐུ་གཤེགས་པའི་

ཡིད་སྐྱོའ་ིགནས་ཚུལ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད།



    (60)    

ལེའུ་དང་པོ། ལྕགས་ཡོས་ལོའ་ིརང་ལུས་མེར་བསྲེགས་ལས་འགུལ་གྱི་བརྒྱུད་རིམ།

བྲག་འགོར་བོད་ལ་རང་དབང་དགོས་པའི་ངོ་རྒོལ་སྐད་འབོད།

 ཕྱི་ལོ་༢༠༡༡ ཟླ་༤ ཚེས་༡༦ ཉིན་རྒྱབ་ཆུ་ཚོད་༢ ཙམ་ལ་ཁམས་སྡེ་དགེ་རྫོང་གི་ཁྲོམ་གཞུང་

གི་ཟམ་ཆེན་ཁར་ཏྲེ་ཧོར་བྲག་འགོའ་ིརྦ་དག་བཙུན་དགོན་ཕུན་ཚོགས་ཆོས་གླིང་གི་བཙུན་མ་བྱམས་

པ་མཚོས་”བོད་ལ་རང་དབང་དང་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དགོས། ༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་བོད་ལ་ཕེབས་

དགོས་པ་”སོགས་ཀྱི་སྐད་འབོད་དང་ཡིག་ཆ་འགྲེམས་སྤེལ་བྱས་པར་བརྟེན། རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ཉེན་

རྟགོ་པས་རྡུང་རྡེག་མནར་གཅདོ་ཚད་མེད་བཏང་སྟེ་འཇུ་བཟུང་བྱས་ཡདོ་འདུག་ཅིང། ཁ་ོམ་ོརང་ཁྱིམ་

ནས་ཕྱིན་སྐབས། ཡིག་ཆ་ཞིག་བཞག་ཡོད་པའི་ནང་དུ་རང་ཉིད་གལ་ཆེའི་ལས་དོན་ཞིག་གི་ཆེད་དུ་

ས་ཆ་གཞན་དུ་འགྲོ་རྒྱུ་ཡིན་ཚུལ་འཁོད་ཡོད་པ་རེད།

 ཕྱི་ལ་ོ༢༠༠༨ ཟླ་བ་༦ ཚེས་༨ ཉིན་བྲག་འག་ོརྦ་དག་བཙུན་དགནོ་གྱི་བཙུན་མ་བརྒྱ་ཕྲག་འགས་

རྒྱ་གཞུང་ལ་ང་ོརྒལོ་གྱི་ལས་འགུལ་ཤ གས་ཆེན་སྤེལ་སྐབས་རྒྱ་གཞུང་གི་ངསོ་ནས་ཕྱིས་སུ་བཙུན་དགནོ་

འདིའི་ནང་གི་བཙུན་མ་སུ་ཞིག་གིས་དེ་འདྲའི་ལས་འགུལ་རིགས་སྤེལ་ཚེ། དགོན་པ་འདིའི་ཆོས་སྒོ་

ཡོངས་སུ་རྒྱག་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་ནན་བརྗོད་དང་བཀའ་ཡིག་སྤྲད་ཡོད་སྟབས། ད་རེའི་བཙུན་མ་བྱམས་པ་

མཚོས་རང་ཉིད་དགོན་པའི་སྐྱིད་སྡུག་ཏུ་མེད་ཚུལ་བརྗོད་དེ། ས་ཆ་གཞན་དུ་སོང་ནས་རང་དབང་

སྐད་འབོད་ཀྱིས་ལས་འགུལ་སྤེལ་དགོས་བྱུང་འདུག ཁོ་མོ་བྲག་འགོ་ནས་ཐོན་ཏེ་ཉིན་འགའ་ཤས་

ཀྱི་རྗེས་སུ་མ་གཏོགས་ནང་མི་རྣམས་ཀྱིས་གར་ཡོད་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་མེད་ན་ཡང་། ཁོ་མོ་འཇུ་བཟུང་

བྱེད་སྐབས་རང་ཉིད་བྲག་འགོ་

རྫོང་ཆུ་དབར་གྲོང་ནས་ཡིན་ཚུལ་

དང་། རང་གི་མིང་དང་བཅས་པ་

སྦ་གསང་མེད་པར་ཉེན་རྟོག་པར་

བཤད་ཡོད་སྟབས། ཡུལ་དེའི་ཉེན་

རྟོག་པས་མོའ་ིནང་མི་ལ་འབྲེལ་

བ་བྱས་པར་བརྟེན། ནང་མི་འགའ་

ཁམས་སྡེ་དགེ་རུ་ཐུག་འཕྲད་དུ་



ལྕགས་ཡོས་བཙན་རྒོལ་མེ་ལྕེ། 

    (61)    

སངོ་ཡདོ་འདུག་ཀྱང་། རྒྱ་གཞུང་ཉེན་རྟགོ་པས་གཉེན་ཉེ་རྣམས་ལ་དངསོ་སུ་ཐུག་འཕྲད་བྱེད་མ་བཅུག་

པ་མ་ཟད། མསོ་ནག་ཉེས་ཚབས་ཆེན་བསགས་ཡདོ་ཚུལ་སགོས་ཀྱིས་སྡིགས་ར་བསྐུལ་ཏེ་ཁངོ་ཚོ་ཕྱིར་

བཏང་འདུག

 བཙུན་མ་བྱམས་པ་མཚོ་ནི་རང་ལོ་༢༨ ཡིན་པ་དང་ད་ལྟ་བཙོན་ཁང་གང་དུ་ཡོད་མེད་དང་

ཤི་གསོན་གནས་སྟངས་གང་ཡང་གསལ་པོ་ཤེས་རྟོགས་ཐུབ་མེད། 

ཁམས་རྫ་ཁོག་ཏུ་བོད་མི་གསུམ་འཇུ་བཟུང་།

 ཕྱི་ལོ་༢༠༡༡ ཟླ་༤ ཚེས་༡༦ ཉིན་རྫ་ཁགོ་གི་བདོ་མི་གསུམ་བདོ་དོན་ལས་འགུལ་སྤེལ་བའི་ཉེས་

མིང་འགོ་ཉེན་རྟོག་པས་འཛིན་བཟུང་བྱས་ཡོད་པ་དང་། ཡུལ་མི་ཚོར་ཡང་འདྲི་གཅོད་དང་གཅར་

རྡུང་སྣ་ཚོགས་བྱས་ཡདོ་པའི་གནས་ཚུལ་འདུག སྡེ་དགེ་རྫངོ་རྫ་ཁགོ་ཞང་མཐངོ་འཇུག་གྲངོ་ཚོའི་ནང་

མཆོད་རྟེན་ཆེན་པོ་ཞིག་བཞེངས་ནས། ཡུལ་མི་ཚོས་གྲ་སྒྲིག་གིས་རབ་གནས་བྱེད་ལ་ཉེ་བའི་སྐབས། 

གློ་བུར་དུ་”༸གོང་ས་མཆོག་བོད་ལ་ཕེབས་དགོས། ང་ཚོར་རང་དབང་དགོས། བོད་རང་བཙན་ཡིན་

”ཞེས་འཁོད་པའི་ཡི་གེ་བཀྲམ་ཡོད་པས། ས་གནས་རྒྱ་མིའི་ཉེན་རྟོག་པས་ཟླ་དེའི་ཚེས་༢༦ ཉིན་ཡུལ་

དེའི་བོད་མི་གསུམ་འཛིན་བཟུང་བྱས་ཡོད་པའི་ནང་ནས། རང་ལོ་༣༠ ཡོལ་ཙམ་ཡིན་པ་བློ་བཟང་

དཔལ་ལྡན་ལགས་ཀྱིས། བདོ་མི་ཚོར་ཉེན་རྡུང་སགོས་མི་གཏངོ་བའི་ཆེད་དུ་ཉེན་རྟགོ་པར་ཡི་གེ་བཀྲམ་

མཁན་ང་ཡིན་ཞེས་ངསོ་ལེན་བྱས་ཡདོ་རུང། ཡུལ་མི་མང་པརོ་དགོས་ཟོན་གྱིས་ཉེན་རྟགོ་པས་གཅར་

རྡུང་བྱས་ཡདོ་འདུག ཡི་གེ་བཀྲམ་པའི་ཉིན་དེ་ནི་བཙུན་མ་བྱམས་པ་མཚོ་འཛིན་བཟུང་བྱས་པའི་དུས་

དང་ཡང་འཁེལ་ཡོད་པ་རེད།

 ཕྱི་ལོ་༢༠༠༩ ལོར་ཡུལ་དེའི་གྲྭ་པ་༩ བཙོན་འཇུག་བྱས་ཡོད་པའི་ནང་ནས། ཉེ་དུས་བྱམས་པ་

དབང་ཕྱུག་བཙོན་ཁང་ནས་གློད་གྲོལ་བཏང་ཡོད་རུང། སྐེད་པ་སོགས་ནད་པ་ཆགས་ནས་ད་ལྟའི་

སྐབས་སྨན་ཁང་དུ་སྨན་བཅསོ་བྱེད་བཞིན་ཡདོ་པ་དང། ཡུལ་མི་ཚོས་ཁངོ་གི་ནད་གཞི་ལྗིད་པ་ོཡིན་

པས་བཙོན་ནས་གླདོ་པ་རེད་ཅེས་བརྗདོ་བཞིན་ཡདོ་འདུག སྐབས་དེར་རྫ་ཁགོ་གི་དགེ་འདུན་པ་མང་

པོ་ཞིག་བཙོན་འཇུག་བྱས་ཡོད་རུང། ས་གནས་གང་དུ་བཀག་ཉར་དང་གནས་སྟངས་ཇི་ལྟར་ཆགས་

ཡོད་མེད་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་མེད་པ་རེད། 



    (62)    

ལེའུ་དང་པོ། ལྕགས་ཡོས་ལོའ་ིརང་ལུས་མེར་བསྲེགས་ལས་འགུལ་གྱི་བརྒྱུད་རིམ།

ལི་ཐང་དུ་བོད་རིགས་ན་གཞོན་རྡོ་དཀར་ལགས་འཇུ་བཟུང་། 

 ཕྱི་ལོ་༢༠༡༡ ཟླ་༤ ཚེས་༢༢ ཉིན་ན་གཞོན་རྡོ་དཀར་ལགས་ལི་ཐང་རྨ་བྱ་ཐང་ནས་རྒྱ་གཞུང་

གི་ཉེན་རྟོག་པས་འཛིན་བཟུང་བྱས་ཤིང་།  དེ་རྗེས་འབའ་ཐང་རྫོང་ལ་རྩིས་སྤྲོས་བྱས་ཡོད་འདུག རོྡ་

དཀར་ལགས་ནི་ཕ་སྒོ་ཚེ་རིང་དང༌མ་ཨ་སྐལ་གཉིས་ཀྱི་བུ་ཡིན་ཞིང༌། སྐབས་དེར་རང་ལོ་ ༢༦ ཡིན་

འདུག ཆུང་དུས་ཕ་མ་གཉིས་བཟའ་ཚང་ཁ་གྱེས་པའི་དབང་གིས་ཨ་མའི་གསོ་སྐྱོང་འགོ་རྒྱ་ཡིག་སློབ་

སྦྱོང་བྱས་ཡོད།

 ཕྱི་ལོ་༢༠༠༨ ལོར་སྒང་རི་ལུང་པར་བོད་རྒྱ་གཉིས་ཐོག་བོད་རང་བཙན་གྱི་བསྒྲགས་ཡིག་

བསྒྲེངས་པ་དང་། དེའི་རྗེས་འབའ་ཐང་སྤ་ོགུར་གཤིས་ཞང་ཉེན་རྟགོ་ལས་ཁུངས་སུ་འབར་གས་གཡུག་

པ་བཅས་ཀྱི་ཉེས་འཛུགས་བྱས་ཏེ་འཛིན་བཟུང་བཀའ་རྒྱ་བཀྲམ་པར་བརྟེན། དེའི་བར་རི་ལུང་ནགས་

གསུམ་ལ་བྲོས་བོྱལ་གྱི་འཇིགས་སྣང་གི་འཚོ་བའི་འགོ་གནས་དགོས་བྱུང་ཡོད། དེའི་བར་ཉེན་རྟོག་

པས་ཁོང་གི་ཁྱིམ་དང་གཉེན་ཉེ་ཚང་མའི་ཁྱིམ་ལ་སྔོག་བཤེར་ཡང་ཡང་བྱས་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཁོང་གི་

ནག་ཉེས་ནི་སྤྲུལ་སྐུ་བསྟན་འཛིན་བདེ་ལེགས་དང་གཅིག་པ་ཡིན་ལུགས་དང༌། སུ་ཞིག་གིས་ཁངོ་སྦས་

བསྐུངས་སོགས་ཀྱི་རྒྱབ་རྩ་བྱས་པ་ཡིན་ན། ཁོང་དང་ནག་ཉེས་གཅིག་མཚུངས་ཡོད་སྐོར་གྱི་འཇིགས་

སྐུལ་བྱས། ཁངོ་འཛིན་བཟུང་བྱས་རྗེས་ཁངོ་གི་ནང་མི་སྤུན་མཆེད་ཚོས་གནས་ཚུལ་འདྲི་རྩད་མ་ཕདོ་

པའི་ཛ་དྲག་གི་གནས་སྟངས་འགོ བདོ་གཞུང་དང་རྒྱལ་སྤྱིའི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱིས་མྱུར་སྐྱབོ་ཡངོ་བའི་རེ་བ་

དང་ཛ་དྲག་འབོད་སྐུལ་ཞུས་ཡོད། 

རྩོམ་པ་པོ་འབྲོག་རུ་ཚུལ་ཁྲིམས་ལ་ཁྲིམས་གཅོད། 

 ཕྱི་ལོ་༢༠༡༡ ཟླ་༥ ཚེས་༨ ཉིན་རྩོམ་པ་པོ་འབྲོག་རུ་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཕ་རྒན་དང་ཕུ་བོ་བཅས་མི་

གསུམ་བརྡ་ཐོ་འབྱོར་བའི་དུས་ལྟར་འབར་ཁམས་སུ་ཕྱིན་ཡོད་ཀྱང་། ཁྲིམས་ཁང་གིས་ནང་མི་འབོྱར་

བའི་སྔར་ཉིན་ཏེ། ཕྱི་ཚེས་༧ ཉིན་འབྲོག་རུ་ཚུལ་ཁྲིམས་དང་གྲྭ་བ་གཅིག་བཅས་སོ་སོར་ལོ་༤ དང་ཟླ་

བ་༦ གི་ཁྲིམས་ཐག་བཅད་དེ། ནང་མི་ཚོར་ཁྲིམས་ཐག་བཅད་ཟིན་པའི་ཡིག་ཆ་ཙམ་ལས་ཁྲིམས་རྭ་

ཚོགས་པའི་གོ་སྐབས་སྤྲད་མི་འདུག

 ཕྱིས་སུ་ནང་མིས་རེ་སྐུལ་ཡང་ཡང་ཞུས་མཐར་སྐར་མ་༡༠ རིང་ཐུག་འཕྲད་ཀྱི་གོ་སྐབས་སྤྲད་

ཡདོ་ཅིང་། སྐབས་དེར་འབྲགོ་རུ་ཚུལ་ཁྲིམས་ལ་བཙོན་ཁང་ནས་མནར་གཅདོ་བཏང་བའི་དབང་གིས་



ལྕགས་ཡོས་བཙན་རྒོལ་མེ་ལྕེ། 

    (63)    

གཟུགས་པོའ་ིགནས་

སྟངས་སྐྱོ་བོ་ཆགས་

འ དུ ག ་ ཟེ ར ་ ཞི ང ་

། འབར་ཁམས་ནས་

མཚོ་སྔོན་གྱི་བཙོན་

ཁང་དུ་གནས་སྤོར་

བྱ་དགོས་པའི་རེ་བ་

བཏོན་ཡང་ངོས་ལེན་

གཏན་ནས་མ་བྱས་

པར། ཟླ་གཅིག་ལྷག་

གི་རྗེས་ནས་ཁངོ་ཁྲིན་

ཏུའུ་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་བཙོན་ཁང་ཞིག་ཏུ་བསྐྱལ་རྒྱུ་ཡིན་ཚུལ་བརྗོད་འདུག

 རང་ལོ་༢༨ ཡིན་པའི་རྩོམ་པ་པོ་འབྲོག་རུ་ཚུལ་ཁྲིམས་ལགས་ནི།  ཕྱི་ལོ་༡༩༨༢ ལོར་མཚོ་ལྷོ་

ཁུལ་མང་ར་རྫོང་མགོ་མང་གྲོང་རྡལ་གྱི་འབྲོག་རུ་སྡེ་བ་ནས་སྐྱེས་ཤིང་། རང་ལོ་བརྒྱད་ཀྱི་སྟེང་མདོ་

སྨད་ཀླུ་ཚང་དགོན་པར་རབ་ཏུ་བྱུང་སྟེ། འབྲོག་རུའི་ཆོས་ཁང་དང་ཀླུ་ཚང་དགོན། དྷི་ཚ་དགོན། རེབ་

གངོ་། རྔ་བ་སྒ་ོམང་དགནོ་པ་སགོས་ནས་སླབོ་གཉེར་གནང་ཞིང་། སྔ་ཕྱིར་འབྲགོ་རུ་སྡེ་བའི་དུས་དེབ་

༼གསེར་ཐང་གི་མེ་ཏགོ༽ གི་རྩམོ་སྒྲིག་པ་དང་། ཕྱི་ལ་ོ༢༠༠༧ ལརོ་ཁངོ་རང་ཉིད་ཀྱི་ཆེད་དེབ་༼དུངས་

པའི་དབྱངས་རྟ།༽ ཞེས་པ་དཔར་སྐྲུན་བྱས་ཡོད།

 འབྲགོ་རུ་ཚུལ་ཁྲིམས་ལགས་ཀྱིས་༼ཁ་བའི་ཚེ་སྲགོ ༽ཅེས་པའི་ཚགས་པར་གཙོ་གཉེར་གནང་

སྟབས། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཚགས་པར་དེའི་ནང་སྲིད་ཀྱི་གནད་དནོ་ཡདོ་ཚུལ་བརྗདོ་དེ། སྔ་ཕྱི་ཐེངས་

གཉིས་ལ་བཀག་འགོག་བྱས་ཡོད་ཅིང་། ཕྱི་ལོ་༢༠༡༠ ཟླ་༥ ཚེས་༢༤ ཉིན་འབྲོག་རུ་ཚུལ་ཁྲིམས་དང་

མཚོ་སྔོན་འབའ་ཁ་སྒང་ནས་ཡིན་པའི་ཁོང་གི་གྲོགས་པོ་ཁ་སྒང་ཚུལ་ཁྲིམས་གཉིས་ཀྱིས་མཚོ་སྔོན་

ཡུལ་ཤ ལ་ས་ཡམོ་ལ་མྱ་ངན་ཆེད་དེབ་ཅིག་ཕོྱགས་བསྒྲིགས་གནང་བཞིན་པའི་སྐབས་སུ། རྒྱ་གཞུང་གི་

ཉེན་རྟོག་པས་རྔ་བ་སྒོ་མང་དགོན་པའི་རང་ཤག་ནས་འཛིན་བཟུང་བྱས་ཡོད། སྐབས་དེར་འབྲོག་རུ་

ཚུལ་ཁྲིམས་དང་ལྷན་དུ་གྲྭ་བ་གཞན་ཞིག་ལའང་ལོ་༤ དང་ཟླ་༦ གི་ཁྲིམས་ཐག་བཅད་ཡོད་པ་དེ་ནི། 

ཐོག་མར་ཁོང་དང་མཉམ་དུ་འཛིན་བཟུང་བྱས་པའི་འབའ་ཁ་སྒང་ནས་ཡིན་པའི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཟེར་བ་

དེ་ཡིན་མིན་གསལ་ཁ་བྱུང་མེད། 



    (64)    

ལེའུ་དང་པོ། ལྕགས་ཡོས་ལོའ་ིརང་ལུས་མེར་བསྲེགས་ལས་འགུལ་གྱི་བརྒྱུད་རིམ།

ལྷ་སར་ཆོས་ལུགས་བྱེད་སྒོར་བཀག་སྡོམ།

 ཕྱི་ལོ་༢༠༡༡ ཟླ་༥ ཚེས་༣༠ ཉིན་ལྷ་ས་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་ཉེ་འདབས་སུ་ཡོད་པའི་གདན་ས་ཆེན་མོ་

འབྲས་སྤུངས་དགོན་པའི་ཧར་སྡོང་ཁང་ཚན་དུ་དགེ་སློང་མ་དཔལ་མོའ་ིལུགས་ཀྱི་སྨྱུང་གནས་སྒྲུབ་

མཆོད་ཚོགས་བཞིན་ཡོད་ཀྱང་། ཉིན་གུང་ཆུ་ཚོད་ ༡ ཙམ་ལ་གློ་བུར་དུ་རྒྱ་ནག་གི་ཉེན་རྟོག་པ་དང་

དྲག་ཆས་དཔུང་དམག་ཡངོ་སྟེ། མཆདོ་མཇལ་བ་རྣམས་ཕྱིར་ལགོ་བྱེད་དུ་བཅུག་ཡདོ་པ་མ་ཟད། དགནོ་

པའི་ལམ་མད་ོཁག་དང་གླིང་བར། ཧར་སྡངོ་ཁང་ཚན་གྱི་མཐའ་འཁརོ་ཡངོས་སྤྱི་བདེ་ཉེན་རྟགོ་པ་དང་

དྲག་ཆས་དམག་མིས་དམ་བསྒྲགས་བྱས་ཡོད་འདུག

 འབྲས་སྤུངས་དགོན་པར་ལོ་ལྟར་ས་ག་ཟླ་བའི་བོད་ཚེས་༡ ནས་༡༥ བར་ཧར་སྡོང་ཁང་ཚན་

ནང་དགེ་སློང་མ་དཔལ་མོའ་ིལུགས་གི་སྨྱུང་གནས་སྒྲུབ་མཆོད་འཚོགས་བཞིན་ཡོད་པ་དང་། ཆོས་

ལུགས་བྱེད་སྒོ་དེའི་ནང་སྐྱ་སེར་ཕོ་མོ་སུ་ཡིན་རུང་མཉམ་བཞུགས་གནང་ཆོག་གི་ཡོད་ཀྱང་། ཕྱི་ལོ་

༢༠༠༨ ལོ་ནས་རྒྱ་གཞུང་གིས་བཀག་སྡོམ་བྱས་ཏེ་བྱེད་སྒོ་དེ་བར་མཚམས་ཅད་ཡོད། དགོན་པའི་ངོས་

ནས་སྨྱུང་གནས་སྒྲུབ་མཆོད་དེ་སླར་གསོ་ཡོང་ཆེད་གཞུང་ཕྱོགས་ལ་རེ་སྐུལ་སྙན་ཞུ་ཐེངས་མང་ཞུས་

མཐར། ཟླ་བ་འདིའི་ནང་ཆགོ་མཆན་དངསོ་སུ་ཐབོ་པ་ལྟར། ལ་ོདེའི་ཕྱི་ཟླ་ ༥ ཚེས་༣༠ ཉིན་སྨྱངོ་གནས་

ལ་ཞུགས་མཁན་མང་པོ་ཕེབས་ཡོད་ཀྱང་། ཉིན་གུང་ཆུ་ཚོད་༡ ཙམ་ལ་གློ་བུར་དུ་གནས་ཚུལ་དེ་བྱུང་

ཡོད་འདུག  

 བདོ་རང་སྐྱངོ་ལྗངོས་ཀྱི་སྲིད་གཞུང་གི་ཀྲུའུ་ཞི་གཞནོ་པ་ཞིག་དང༌། མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་

ཀྱི་ཀྲུའུ་རེན་གཞོན་པ་ཞིག  དེ་བཞིན་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཀྲུའུ་ཞི་གཞོན་པ་ཞིག་བཅས་ཀྱི་མགོ་ཁྲིད་པའི་

ལས་དོན་རུ་ཁག་མི་གྲངས་༦༠  ཙམ་འབྲས་སྤུངས་དགོན་པར་རྒྱུན་སྡོད་བྱས་ཏེ། ཁྲིམས་ལུགས་དྲིལ་

བསྒྲགས་དང་། དགོན་པའི་ལས་དོན་མཐའ་དག་ལ་སྟངས་འཛིན་དོ་དམ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་ཟད།  ཕྱི་

ལ་ོ༢༠༠༩ ལརོ་དྲག་ཆས་ཉེན་རྟགོ་དཔུང་སྡེ་ཡང་སྤྱི་བདེ་མེ་གསདོ་རུ་ཁག་གི་ང་ོབའོ་ིཐགོ་དགནོ་པར་

གསར་འཛུགས་བྱས་ཏེ། དགོན་པའི་སྤྱི་བདེ་མངགས་གཏོང་ཁང་གི་ཉེན་རྟོག་པར་གཞོགས་འདེགས་

ཀྱིས་དགེ་འདུན་པ་ཚོར་དམ་དྲག་ཤ གས་ཆེན་བྱས་ཡོད།



ལྕགས་ཡོས་བཙན་རྒོལ་མེ་ལྕེ། 

    (65)    

རྩོམ་པ་པོ་ཐེའུ་རང་ལ་བཙོན་འཇུག་ཁྲིམས་གཅོད།

 ཕྱི་ལོ་༢༠༡༡ ཟླ་༦ ཚེས་༢ ཉིན་ རྔ་བ་ཁུལ་འབྲིང་རིམ་མི་དམངས་ཁྲིམས་ཁང་གིས་གཞོན་

སྐྱེས་རྕོམ་པ་པོ་ཐེའུ་རང་ངམ་བཀྲ་ཤིས་རབ་བརྟན་ལགས་སུ་རྒྱལ་ཁབ་ཁ་བྲལ་ལ་ངན་སྐུལ་བྱས་པའི་

ནག་ཉེས་བཙུགས་སྟེ་ལོ་བཞིའི་བཙོན་འཇུག་ཁྲིམས་ཐག་བཅད་ཡོད་ཀྱང་། དུས་ལྟར་ནང་མིར་བརྡ་

སྦྱོར་བཏང་མེད། དེ་རྗེས་ཁོང་མེན་ཡང་ཞེས་པའི་ས་གནས་བཙོན་ཁང་ཞིག་ཏུ་བཙོན་འཇུག་བྱས་

ཡོད་འདུག  གཞོན་སྐྱེས་རྩམོ་པ་པོ་བཀྲ་ཤིས་རབ་བརྟན་ནམ་ཐེའུ་རང་ལགས་ནི་ལན་གྲུ་ན་ཡོད་པའི་

ནུབ་བྱང་མི་རིགས་སླབོ་གྲྭ་ཆེན་མའོ་ིསླབོ་མ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། ནམ་རྒྱུན་དྲ་གནས་དང་དུས་དེབ་ནང་

བོད་ཀྱི་བདེ་སྡུག་སྐོར་ལ་རྩོམ་ཡིག་སྣ་ཚོགས་སྤེལ་མཁན་བོད་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་དང་།ནང་སྒོས་བོད་མི་

གཞོན་སྐྱེས་ཁྲོད་སྙན་གྲགས་ཡོད་པ་ཞིག་དང་། ཕྱི་ལོ་༢༠༠༨ ལོར་བོད་ཆོལ་ཁ་གསུམ་ནང་བོད་མིའི་

ཞི་བའི་ངོ་རྒོལ་སྐོར་ལ་རྩོམ་ཡིག་སྤེལ་མཁན་ཐོག་མའི་གྲས་ཡིན་པ་དང་། དེ་བཞིན་བོད་ཕྱི་ནང་ན་

སྐད་གྲགས་ཡོད་པའི་དམངས་ཁྲོད་དུས་དེབ་༼ཤར་དུང་རི་༽ཞེས་པའི་རྩོམ་སྒྲིག་པ་དང་། བོད་མིའི་

ཞི་རྒོལ་སྐོར་ལ་༼ཁྲག་ཡིག༽ཅེས་པའི་དེབ་ཅིག་བྲིས་ཏེ་སྒེར་ངོས་ནས་འགྲེམ་སྤེལ་བྱས་མ་ཐག་རྒྱ་

ནག་གཞུང་གིས་བཀག་སྡམོ་བྱས་ཡདོ་། ཕྱི་ལ་ོ༢༠༠༩ ལརོ་ཟླ་བ་བཞི་ཙམ་རིང་བཀག་ཉར་འཛིན་བཟུང་

བྱས་མྱོང་བ་དང་། ཕྱི་ལོ་༢༠༡༠ ཟླ་༤ བའི་ནང་ལན་གྲུ་སྤྱི་བདེ་ཉེན་རྟོག་པ་ནུབ་བྱུང་མི་རིགས་སློབ་གྲྭ་

ཆེན་མོའ་ིའདུག་ཁང་ནང་ཡོང་ནས་ཁོང་དང་ཁོང་གི་སློབ་གྲོགས་གཞོན་སྐྱེས་རྩོམ་པ་པོ་ཞོགས་ལྗང་

གཉིས་འཛིན་བཟུང་བཀག་ཉར་བྱས་ཡོད་ལ། ཟླ་བ་ཁ་ཤས་རྗེས་སུ་ཞོགས་ལྗང་ལགས་གློད་གྲོལ་ཐོབ་

ཡོད་ཀྱང་། 

 དུས་དེ་ནས་བཟུང་ལོ་དེའི་ཕྱི་ལོ་༢༠༡༠ ཟླ་

༡༢ བར་ཐེའུ་རིང་གར་སོང་ཆ་མེད་དུ་གྱུར་ཡོད་

མོད། ཕྱི་ཟླ་༡༢ ཚེས་༢ ཉིན་གྱི་ཕྱི་དྲོའ་ིདུས་ཚོད་

གཉིས་བ་ཙམ་ལ་བཀྲ་ཤིས་རབ་བརྟན་༼ཐེའུ་རང་༽

ལགས་སུ་རྔ་བ་ཁུལ་འབྲིང་རིམ་མི་དམངས་ཁྲིམས་

ཁང་གིས་མངོན་གསལ་མ་ཡིན་པའི་ཁྲིམས་ཞིབ་



    (66)    

ལེའུ་དང་པོ། ལྕགས་ཡོས་ལོའ་ིརང་ལུས་མེར་བསྲེགས་ལས་འགུལ་གྱི་བརྒྱུད་རིམ།

འདྲི་གཅོད་བྱས་ཡོད་པ་དང་། སྐབས་དེར་བཀྲ་ཤིས་རབ་བརྟན་ལགས་ཀྱི་ཨ་མ་དང་ཕུ་བོ་། ཕ་གཡར་

བཅས་ལ་ཟུར་ཉན་བྱེད་དུ་བཅུག་ཡདོ་ལ། ཁྲིམས་ཞིབ་འདྲི་གཅདོ་དུས་ཚོད་གཅིག་ཙམ་རིང་བྱས་ཡདོ་

པ་དང་། བཀྲ་ཤིས་རབ་བརྟན་ལགས་སུ་ཁྲིམས་རྩོད་པ་མེད་པར་ཁོང་གིས་རྒྱ་སྐད་ནང་རང་ཉིད་ལ་

དག་འབུད་བཤེར་རྩོད་བྱས་ཡོད་ཅིང་། དྲི་བ་ཚང་མ་ཤར་དུང་རི་དུས་དེབ་དང་ཁྲག་ཡིག་དཔེ་དེབ་

ཀྱི་སྐརོ་ལ་དྲིས་ཡདོ་འདུག སྐབས་དེར་བཅད་ཁྲ་ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱས་མེད་པ་དང་། ནམ་ཞིག་ལ་བཅད་

ཁྲ་གསལ་བསྒྲགས་བྱེད་རྒྱུའི་སྐོར་ལའང་ཞིབ་ཕྲ་འགྲེལ་བརྗོད་བྱས་མེད། 

ཞི་རྒོལ་བ་དབང་ཕྱུག་ལགས་བཙོན་ཁང་ནས་གློད་གྲོལ། 

 ཕྱི་ལོ་༢༠༡༡ ཟླ་༦ ཚེས་༨ ཉིན་དེ་སྔོན་འཛིན་བཟུང་བྱས་པའི་དབང་ཕྱུག་ལགས་ཀླད་པ་སྐྱོན་ཅན་

དུ་གྱུར་རྗེས་བཙོན་ཁང་གིས་བདག་པོ་མ་ཐུབ་པར་གློད་གྲོལ་བཏང་ཡོད་འདུག 

 དེ་ཡང་ཕྱི་ལོ་༢༠༠༨ ལོར་བོད་ཆོལ་ཁ་གསུམ་དུ་རྒྱ་གཞུང་ལ་ཞི་བའི་ངོ་རྒོལ་གྱི་ལས་འགུལ་སྤེལ་

བཞིན་པའི་སྐབས། མཚོ་སྔནོ་མཚོ་བྱང་བདོ་རིགས་རང་སྐྱངོ་ཁུལ་མདའ་བཞི་ཞང་གི་བདོ་མི་དབང་ཕྱུགས་

(རང་ལོ་༣༠ ཡས་མས་ཡིན།)དང་ཁྲི་ཀ་ནས་ཡིན་པའི་འདོ་ཟེར་གཉིས་གཙོས་པའི་བོད་མི་༩ ཡིས་བོད་ཀྱི་

རྒྱལ་དར་དང་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་བརྗོད་ཚིག་འཁོད་པའི་འཕྲེད་དར་སྣ་ཚོགས་གྲ་སྒྲིག་གིས་ངོ་རྒོལ་ལས་འགུལ་

སྤེལ་རྩིས་བྱས་ཡདོ་ཀྱང་། ཁངོ་ཚོའི་འཆར་གཞི་དེ་རྒྱ་གཞུང་གིས་ཤེས་རྟགོས་བྱུང་སྟེ་ལ་ོདེའི་ཟླ་༨ པའི་ཚེས་

༢ ཉིན་སྐུ་འབུམ་དུ་ཁངོ་ཅག་འཛིན་བཟུང་བྱས་ཡདོ་པ་མ་ཟད། ལས་འགུལ་ཆེད་གྲ་སྒྲིག་བྱས་ཡདོ་པའི་ཅ་

དངོས་དག་ཀྱང་ཉེན་རྟགོ་པའི་ལག་ཏུ་ཤརོ་ཡོད་སྟབས། ཉེན་རྟགོ་ལས་ཁུངས་སུ་བཀག་ཉར་གྱི་བརྒྱུད་རིམ་

ཁྲདོ་ཁངོ་རྣམས་ལ་གཅར་རྡུང་དང་མནར་གཅདོ་ཚད་མེད་བཏང་མཐར་དབང་ཕྱུགས་དང་འདོ་ཟེར་གཉིས་

ཀྱིས་ལས་འགུལ་སྣེ་ཁྲིད་པ་ཁོང་གཉིས་ཡིན་པ་ངོས་ལེན་པ་གནང་ཏེ། རོགས་པ་མི་བདུན་ཀློད་གྲོལ་བཏང་

ཡོད་ཀྱང་། ཁོང་གཉིས་ལོ་༣ རེའི་ཁྲིམས་ཐག་བཅད་ཡོད་འདུག   

 ཕྱི་ལོ་༢༠༡༡ ཟླ་༦ ཚེས་༨ ཉིན་དབང་ཕྱུགས་ལགས་ལ་བཙོན་ཁང་དུ་སྡུག་སྦྱོང་མནར་གཅོད་ཚད་

ལས་བརྒལ་བ་བཏང་སྟེ་ཀླད་པ་སྐྱོན་ཅན་དུ་བཏང་རྗེས་བཙོན་གྲོལ་བཏང་ཡོད་ནའང་། ཁོང་དང་མཉམ་

དུ་བཙོན་འཇུག་བྱས་པའི་འདོ་ཟེར་ད་ལྟའི་ཆར་ཡང་གར་ཡོད་ཅི་བྱུང་གི་གནས་ཚུལ་ཅི་ཡང་ཤེས་མེད་པ་

ཆགས་ལྷག་ཡོད་འདུག



ལྕགས་ཡོས་བཙན་རྒོལ་མེ་ལྕེ། 

    (67)    

དབང་ཕྱུགས་ལགས་ཕྱི་ལོ་༡༩༩༧ ལོར་རྒྱ་གར་ནང་ཡོང་སྟེ་འབྲས་སྤུངས་དགོན་པར་སློབ་གཉེར་གནང་

རྗེས་ཕྱི་ལོ་༢༠༠༡ ལོར་ཕྱིར་བོད་ནང་ལོག་ཡོད་འདུག་ལ། ཁོའ་ིརོགས་པ་འདོ་ཟེར་ལགས་ཀྱང་རྒྱ་གར་དུ་

ཡོང་མྱོང་མཁན་ཞིག་ཡིན་འདུག

སློབ་བུ་བསོད་ནམས་རྣམ་རྒྱལ་ལ་ཁྲིམས་ཆད། 

 ཕྱི་ལ་ོ༢༠༡༡ ཟླ་༦ ཚེས་༡༧ ཉིན་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཆབ་མད་ོཁུལ་དཔལ་ཤདོ་རྫངོ་གྲངོ་ཚ་ཤང་

མག་ོར་གྲངོ་ཚོའི་རང་ལ་ོ༢༣ ཡིན་པའི་སླབོ་མ་བསདོ་ནམས་རྣམ་རྒྱལ་འབདོ་པ་འཛིན་བཟུང་བཀག་

ཉར་བྱས་ཡོད་པ་མ་ཟད། ལོ་དེའི་ཕྱི་ཟླ་༡༠ ནང་དཔའ་ཤོད་རྫོང་འབྲིང་རིམ་མི་མང་ཁྲིམས་ཁང་ཟེར་

བས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ང་ོལགོ་པ་ཡིན་པའི་ཉེས་མིང་འགོ་ལ་ོ༣ གྱི་དུས་བཀག་བཙོན་འཇུག་གི་ཁྲིམས་ཐག་

བཅད་འདུག ཁོང་འཛིན་བཟུང་བྱེད་དོན་གཙོ་བོ། སྔར་ལོ་ཁོང་གིས་གྲོང་ཚ་ཞང་གི་སློབ་གྲྭའི་ནང་

བསྒྲེངས་འཛུགས་བྱས་ཡོད་པའི་རྒྱ་ནག་གི་རྒྱལ་དར་མར་ཕབ་སྟེ། རོྡ་ཆེན་པོ་ཞིག་གི་འགོ་སྤས་བ་

སགོས་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་མི་འདདོ་པའི་རྣམ་འགྱུར་བསྟན་ཡདོ་པ་དང་། སྐབས་དེར་ས་གནས་ཉེན་

རྟོག་མི་སྣས་བརྩད་གཅོད་རིམ་པར་བྱས་ཀྱང་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་མེད་ནའང་། ལོ་དེར་ཁོང་གིས་ཕ་ཡུལ་

གྱི་ས་གནས་སུ་དབྱར་རྩྭ་རྒུན་འབུ་བརྐོ་བཞིན་པའི་སྐབས། མི་སེར་དཀྱུས་མའི་ལྭ་བ་གོན་པའི་ཉེན་

རྟོག་པ་གཉིས་ཡོང་སྟེ་ཁོང་ལྷ་སར་འགྲོ་དགོས་སྐོར་སོགས་བཤད་དེ་བཙན་འཁྲིད་ཀྱིས་ཉིན་༣ རིང་

ས་གནས་ཀྱི་ཉེན་རྟོག་དོ་དམ་ཁང་དུ་བཀག་ཉར་འདྲི་བརྩད་བྱས་ཡོད་འདུག་ལ། རྗེས་སུ་དཔལ་ཤོད་

རྫངོ་ཉེན་རྟགོ་པར་རྩིས་སྤྲདོ་ཀྱིས་རྫངོ་གི་བཀག་ཉར་ཁང་དུ་ཟླ་༤ མ་ཟིན་ཙམ་ལ་བཀག་ཉར་དང་ཉེས་

རྡུང་ཚབས་ཆེན་བཏང་ཡདོ་པ་མ་ཟད། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ང་ོལགོ་པ་ཡིན་པའི་ཉེས་མིང་འགོ་བཙོན་འཇུག་

ཁྲིམས་ཐག་བཅད་འདུག

 དེ་རྗེས་ཁངོ་གི་ནང་མིས་བཙོན་གྲགོས་ཤིག་བརྒྱུད་དེ། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཁངོ་འཛིན་བཟུང་

སྐབས་གཅར་རྡུང་མནར་གཅོད་བཏང་སྟེ། ཁངོ་གི་རྣ་གཉིས་འནོ་པར་གྱུར་ཡོད་པ་དང་གཟུགས་པའོ་ི

གནས་སྟངས་སྐྱོ་བོ་ཡིན་པའི་གནས་ཚུལ་ཤེས་ཡོད་པ་ལས། དེའི་རྗེས་སུ་གནས་ཚུལ་ཅི་ཡང་ཤེས་

རྟོགས་ཐུབ་མེད་པར་ལྷག་ཡོད་འདུག   



    (68)    

ལེའུ་དང་པོ། ལྕགས་ཡོས་ལོའ་ིརང་ལུས་མེར་བསྲེགས་ལས་འགུལ་གྱི་བརྒྱུད་རིམ།

གཅན་ཚའི་བོད་མི་གནས་སྤོའ་ིལས་གཞི། 

 ཕྱི་ལོ་༢༠༡༡ ཟླ་༧ ནང་འབྲེལ་ཡོད་མི་སྣས་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ཏུ་སྤེལ་བ་ལྟར་ན། རྒྱ་གཞུང་གིས་

བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཁག་ཏུ་ཆུ་མཛོད་གསར་ཁང་གི་ལས་གཞི་འདྲ་མིན་སྤེལ་བཞིན་པ་དེས། བོད་རིགས་

མང་ཚོགས་ཀྱི་དཔལ་འབྱརོ་དང་འཚོ་བའི་གནས་སྟངས་ཐགོ་གནདོ་སྐྱནོ་ཆེན་པ་ོབཟོས་ཡདོ་པ་དང་

། ལྷག་པར་དུ། རྒྱ་གཞུང་གིས་ལོ་ཤས་གོང་ནས་མཚོ་སྔོན་གཙན་ཚ་རྫོང་གི་ཉེ་འདབས་སུ་ཡོད་པའི་ 

“ ཤ་བོ་འགག་ ” ཏུ་ཆུ་མཛོད་གསར་རྒྱག་གི་ལས་གཞི་ཆེན་པོ་ཞིག་སྤེལ་བའི་རྐྱེན་གྱིས། རྨ་ཆུའི་ཉེ་

འགྲམ་དུ་གཞིས་ཆགས་པའི་གཅན་ཚའི་བོད་རིགས་ཞིང་པའི་གྲོང་སྡེ་བདུན་ཙམ་གྱི་ཁྱིམ་ཚང་༥༠༠ 

ཙམ། རྫོང་མཐའ་མཚམས་ཀྱི་ཤ་བཟང་ཐང་ཟེར་བའི་ལུང་ཁུག་ཅིག་ཏུ་གནས་སྤོར་བྱེད་དུ་བཅུག་

ཡོད་ལ། མ་འངོས་པའི་ལོ་འགའི་ནང་ད་དུང་ཁྱིམ་ཚང་༣༠༠ ལྷག་ནཱ་གོར་མོའ་ིམཐའ་མཚམས་ས་ཁུལ་

གྱི་དམག་སྒར་ཞིག་ཏུ་གནས་སྤོ་བྱ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ས་ཞིང་ཁོ་ནར་བརྟེན་ནས་འཚོ་བ་སྐྱེལ་

བཞིན་པའི་གཙན་ཚའི་མི་དམངས་ལ་མཚོན་ན། ས་ཞིང་ནི་འཚོ་བའི་རྟེན་གཞི་གལ་ཆེན་ཞིག་དང་

རྒྱུ་ནརོ་ཡངོས་ཁུངས་གཙོ་བ་ོཞིག་ཆགས་ཡདོ་སྟབས། འདི་ལྟར་ཁྱིམ་ཚང་མང་པ་ོཞིག་དུས་གཅིག་ལ་

མི་འདོད་བཞིན་ས་གནས་གཞན་ལ་གནས་སྤོར་དུ་བཅུག་པ་འདིས། ས་གནས་མང་ཚོགས་ཀྱི་སེམས་

ལ་རང་བཞིན་གྱིས་དངངས་སྐྲག་ཅིག་བསླེབ་ཡོང་གི་ཡོད་འདུག  

 གོང་གསལ་གནས་སྤོ་བྱེད་བཅུག་སའི་ཤ་བཟང་ཐང་དུ། ས་དོང་དང་བྱེ་རོྡ་མང་བ། འཐུང་

ཆུ་དཀོན་པ། ཞིང་ཁར་ལོ་ཏོག་མི་སྨིན་པ་བཅས་ཀྱིས་བོད་མི་ཚོར་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་ཞིག་འཕྲད་ཀྱི་

འདུག

 བདོ་མི་གནས་སྤ་ོབྱས་པའི་སྲིད་བྱུས་དེའི་ཐགོ་ནས་གཙན་ཚ་ས་ཁུལ་དུ་ལྐགོ་ཟ་རུལ་སུངས་གི་

གནས་སྟངས་དང་འབྲེལ་ནས་བདོ་རིགས་ཁྱིམ་ཚང་ནང་ཁུལ་ལ་རྩདོ་རྙགོ་ཆེ་རུ་འགྲ་ོབཞིན་པའི་ཐད་

ལ། “ ང་ཚོ་གནས་སྤོ་བྱེད་མཁན་ཁྱིམ་ཚང་རེར་ཆ་སྙོམས་ས་ཞིང་མུའུ་༥ རེ་ཡོད་ནའང་། རྒྱ་ནག་མགོ་

ཁྲིད་ཚོས་ལྐོག་ཟ་བྱས་ཏེ་ས་རིན་ཕྱེད་ཀ་ལས་སྤྲོད་ཀྱི་མེད་པ་དང་། ཡང་གྲོང་སྡེ་ཁ་ཤས་སུ་ཁྱིམ་ཚང་

ཚང་མ་གནས་སྤ་ོབྱེད་དགསོ་མིན་གྱི་གནས་སྟངས་ཐགོ་གཞུང་གི་ལས་བྱེད་ཚོས་ལས་ཀ་ཏག་ཏག་མ་

བྱས་སྟབས། སྡེ་མི་ཚོས་ང་ཚོ་སྤོར་རྒྱུ་མིན། ཁོང་ཚོ་སྤོར་རྒྱུ་མིན་ཟེར་ནས་ཁྱིམ་མཚེས་བར་དཀའ་ངལ་



ལྕགས་ཡོས་བཙན་རྒོལ་མེ་ལྕེ། 

    (69)    

འཕྲད་ཀྱི་འདུག་ ” བརྗོད་བྱུང་།

 མ་འངོས་པའི་ལོ་ཤས་ནང་གཅན་ཚ་རྫོང་རྨ་ཆུའི་འགྲམ་རྒྱུད་དུ་ཆགས་པའི་མར་ཁུ་ཐང་དང་

འབར་རྩ། མགུར། དེ་མིན་སྣང་རའི་གྲོང་བརྒྱད་ཁོངས་ཀྱི་གྲོང་སྡེ་ཁག་བདུན་གྱི་བོད་རིགས་ཁྱིམ་ཚང་

རྣམས་ནཱ་གོར་མའོ་ིཕྱགོས་སུ་གནས་སྤ་ོབྱ་དགསོ་ཀྱི་འདུག་ལ། རྒྱ་གཞུང་གིས་གཅན་ཚའི་བདོ་རིགས་

རྣམས་ས་ཆ་ཁུག་ཀྱོག་ཅིག་ལ་བཙན་གྱིས་རྒྱུ་མ་ཕུད་འདེད་བྱས་པ་དེ། ས་གཤིས་ལེགས་པའི་གཅན་

ཚའི་ཡུལ་དེར་རྒྱ་མི་མང་པོ་གནས་སྤོར་བྱ་རྒྱུའི་ངན་བྱུས་ཡོད་སྐོར་སོགས་བརྗོད་བཞིན། “ལོ་འགའི་

རྗེས་ནས། ང་ཚོས་གཅན་ཚའི་རྨ་འགྲམ་གྱི་ས་ཆ་ཡག་ཤོས་དེ་བཞག་སྟེ། ནཱ་གོར་མོའ་ིབན་ཆེན་ཞིང་

བདེ་ཟེར་བའི་མི་མེད་ལུང་སྟོང་གི་ས་ཁུལ་དེར་འགྲོ་དགོས་པ་རེད། ས་ཁུལ་དེར་སྔོན་ཆད་རྒྱ་ནག་

དམག་མི་བསྡད་མྱོང་ཡོད་སྟབས། ས་ཞིང་མུའུ་༢༠༠༠ ཙམ་ས་སྒང་ལ་བསྐྱུར་བཞག་ཡོད་པ་རེད། ད་

ལྟ་གཅན་ཚའི་མི་དམངས་ཀྱིས་ཕ་ཡུལ་བཞག་སྟེ་གནས་ངེས་མེད་དུ་འགྲོ་རྒྱུར་སེམས་འཚབ་བྱེད་ཀྱི་

འདུག” ཅེས་བརྗོད་སོང་།

 གཅན་ཚ་ནི་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་རྨ་ལྷོ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་གྱི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པའི་

བདོ་རིགས་འདུས་སྡདོ་ཆེ་ཤསོ་ཀྱི་རྫངོ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་། རྫངོ་དེར་ཁྱནོ་མི་འབརོ་མི་ལྔ་ཁྲི་ལྷག་ཡདོ་པའི་

ནང་བོད་རིགས་༣༠༠༠༠ ལྷག་ཡོད་ཅིང་། མི་རིགས་གཙོ་བོ་བོད་དང་རྒྱ་རིགས། ཁ་ཆེ། ཟ་ལེར་བཅས་

ཡིན་ལ། ས་བབ་དམའ་ཤོས་མཚོ་ངོས་ནས་རྨིད་༢༠༠༠ དང་མཐོ་ཤོས་༤༠༠༠ ཙམ་རེད། མི་མང་གི་འཚོ་

བ་གཙོ་བོ་ཞིང་ལས་དང་ཚོང་ལས་བཅས་ཡིན་འདུག  

རྩོམ་པ་པོ་པདྨ་རིན་ཆེན་འཛིན་བཟུང་།

 ཕྱི་ལ་ོ༢༠༡༡ ཟླ་༧ ཚེས་༥ ཉིན། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཁམས་དཀར་མཛེས་བདོ་རིགས་རང་སྐྱངོ་རོྫང་

གི་གཞོན་སྐྱེས་རྩོམ་པ་པོ་པདྨ་རིན་ཆེན་ནམ། སྨྱུག་མིང་ལ་

དུག་ཚེར་དུ་འབོད་པ་ཁོང་བྲག་འགོ་མི་མང་བདེ་འཇགས་

ལས་ཁུངས་ཀྱིས་འཛིན་བཟུང་དང་སྦྲགས། ཁངོ་ལ་ཉེས་རྡུང་

ཚད་མེད་བཏང་སྟེ་ས་གནས་རྫོང་མི་དམངས་སྨན་ཁང་དུ་

བསྐྱལ་ཡོད། ཁོང་གི་གཉེན་ཚན་རྣམས་སྨན་ཁང་དུ་ཐུག་



    (70)    

ལེའུ་དང་པོ། ལྕགས་ཡོས་ལོའ་ིརང་ལུས་མེར་བསྲེགས་ལས་འགུལ་གྱི་བརྒྱུད་རིམ།

འཕྲད་ཆེད་བསྐྱདོ་པར། ནང་མི་སུ་ཡང་ཐུག་འཕྲད་མི་ཆགོ་པའི་བཙན་ཤེད་

འགོ་ལུས།

 ཕྱི་ལོ་༢༠༡༡ ཟླ་༧ ཚེས་༦ ཉིན། བྲག་འགོ་རྫོང་བདེ་འཇགས་ལས་

ཁུངས་ཀྱིས་ཁངོ་གི་ནང་མིར་བཀག་ཉར་ཡི་གེ་ཞིག་སྤྲད་དེ། ཁངོ་མི་རིགས་

འཁོན་དཀྲུགས་ཀྱི་དོགས་གཞི་ཡོད་སྐོར་འཁོད་ཡོད།

 པདྨ་རིན་ཆེན༌འཛིན་བཟུང་བྱ་དགོས་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན་ནི། ཁོང་གིས་

ཕྱི་ལོ་༢༠༡༡ ལོའ་ིལོ་མགོར་༼ལྟོས༽ཞེས་པའི་དཔེ་དེབ་ཅིག་བརྩམས་པའི་

ནང་།  རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ཐོག་འཛིན་པའི་སྲིད་བྱུས་ལ་སྐྱོན་བརྗོད་

ཤགས་ཆེར་བྱས་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཕྱི་ལོ་༢༠༠༨ ལོར་བོད་ནང་ས་བྱི་ཞི་རོྒལ་

ཆེན་མོ་བྱུང་རྗེས། ཞི་རྒོལ་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དམ་དྲག་དང། འཛིན་

བཟུང་བཀག་ཉར་བྱས་པའི་རིང་མི་སྤྱོད་ལས་འདས་པའི་མནར་གཅོད་མྱོང་མཁན་བོད་མི་ཁག་ཅིག་ལ་

དྲི་བ་དྲིས་ལན་བྱས་ཏེ་དངསོ་ཡདོ་གནས་ཚུལ་བཀདོ་པ་དང་། ད་དུང་ཁངོ་གི་དེབ་དེའི་ནང་ཁམས་སྐྱེ་རྒུ་

མདོའ་ིས་ཡོམ་གོད་ཆག་ཐད་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཁ་ཞེ་གཉིས་མེད་ཀྱི་རོགས་སྐྱོར་བྱས་མེད་པ་དེར་སྐྱོན་

བརྗདོ་ཀྱང་བྱས་ཡདོ་སྟབས། དཀར་མཛེས་ཁུལ་བྲག་འག་ོརྫངོ་མི་མང་བདེ་འཇགས་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཁངོ་

ལ་མི་རིགས་འཁནོ་དཀྲུགས་བཟ་ོམཁན་གྱི་ཉེས་མིང་འགོ་འཛིན་བཟུང་དང་གཅར་རྡུང་བྱས་ཏེ་སྨན་ཁང་

དུ་བསྐྱལ་དགོས་བྱུང་ཡོད།  

 ཁོང་གིས་བརྩམས་པའི་དཔེ་དེབ་གྲངས་༢༠༠༠ ཙམ་བོད་ནང་འགྲེམས་སྤེལ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་

འདུག

ཁམས་ནང་ཆེན་གྱི་གྲྭ་པ་བརྒྱད་འཛིན་བཟུང་བཀག་ཉར། 

 ཕྱི་ལོ་༢༠༡༡ ཟླ་༧ ཚེས་༡༣ ཉིན་ཁམས་ནང་ཆེན་ཟུར་མང་དགོན་པའི་དགེ་འདུན་པ་འཇིག་

གྲགས་དང་། ཀརྨ་བསམ་གཏན།  ཀརྨ་བཟོད་པ།  ཤེས་རབ།  དཀར་ཡག གཞན་མིང་མི་ཤེས་པའི་གྲྭ་

བ་གསུམ་བཅས་བསྡོམས་གྲྭ་བ་བརྒྱད་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་འཛིན་བཟུང་བཀག་ཉར་བྱས་ཡོད་པ་རེད། 

 དེ་ཡང་ལོ་སྔོན་མའི་ནང་། ཁམས་ནང་ཆེན་དུ་ས་ཡོམ་གྱིས་གཏོར་སྐྱོན་བྱུང་བའི་སྡོད་ཁང་

གསར་རྒྱག་ལེགས་གྲུབ་ཀྱི་དགའ་སྟོན་རྟེན་འབྲེལ་བྱེད་དགོས་སྐོར་ལ་རྒྱ་གཞུང་གིས་ཁ་གཡར་ནས། 



ལྕགས་ཡོས་བཙན་རྒོལ་མེ་ལྕེ། 

    (71)    

བདོ་ཞི་བའི་བཅིངས་གྲལོ་ཐབོ་ནས་མི་ལ་ོཧྲིལ་བ་ོདྲུག་ཅུ་འཁརོ་བའི་དུས་དྲན་དང་སྟབས་བསྟུན་ནས་

རྒྱ་གཞུང་གི་དཔོན་རིགས་ཚོ་སྣེ་ལེན་ཟབ་རྒྱས་ཐོག་དགའ་སྟོན་རྒྱ་ཆེན་པོ་བྱེད་དགོས་སྐོར་བཙན་

བཀའ་བཏང་ཡོད་འདུག་ཀྱང་། ཁམས་ནང་ཆེན་ཟུར་མང་སྡེ་དགོན་གཉིས་ཀྱི་སེར་སྐྱ་མི་མང་ཡོངས་

ཀྱིས་ངསོ་ལེན་བྱས་མེད་པ་མ་ཟད། སྦྱར་ཡིག་འདྲ་མིན་གང་སར་འགྲེམས་བཀྲམ་བྱས་ཡདོ་པའི་ནང་། 

སྤྱིར་བཏང་ས་གནས་འདིར་སྔ་ལའོ་ིས་ཡམོ་གྱིས་མི་རྒྱུ་གཉིས་ལ་གདོ་ཆག་ཧ་ཅང་ཆེན་པ་ོབཟསོ་ཡདོ་

པ་དང་། ལྷག་པར་དུ་དུས་ཚོད་འདི་དང་སྟབས་བསྟུན་ནས་དགའ་སྟོན་བྱེད་ཐུབ་ཐབས་གཏན་ནས་

ཡོད་པ་མ་རེད་ཅེས་སོགས་བརྗོད་ནས་ངོ་རྒོལ་བྱས་ཡོད་ཀྱང་། རྒྱ་གཞུང་གིས་མུ་མཐུད་ནས་བཙན་

བཀའ་བཏང་བར་བརྟེན།  དུས་ཚོད་དེ་དང་སྟབས་བསྟུན་ནས་ཁམས་ནང་ཆེན་ཟུར་མང་དགོན་པའི་

དགེ་འདུན་པ་ཡངོས་ཀྱིས་ཆསོ་མཚམས་བཞག་ནས་དགནོ་པ་ནས་ཕྱིར་ཐནོ་དགསོ་བྱུང་ཡདོ་པ་རེད་

འདུག

རྡོ་སོལ་རླངས་འཁོར་གྱིས་བོད་མི་བསད་རྨས་བཏང་བ།

 ཕྱི་ལོ་༢༠༡༡ ལོར་ཐེམ་ཆེན་རྫོང་བོང་སྟག་ས་ཁུལ་དུ་རྡོ་སོལ་སྐྱེལ་འདྲེན་རླངས་འཁོར་གྱིས་

བརྫིས་ནས་བོད་མི་མང་པོ་ཞིག་བསད་རྨས་བྱས་ཡོད་པ་ནི། 

 ཕྱི་ལ་ོ༢༠༡༡ ཟླ་༤ པའི་ཚེས་༣ ཉིན་ཐེམ་ཆེན་རྫངོ་གི་ཐེན་མུ་གཞུང་ལམ་གྱི་ལམ་ཐིག་ལེ་དབར་

༩༠ མཚམས་སུ། ལུང་དམར་རུ་ཁག་གཉིས་པའི་སྐར་མ་ཐུབ་བསྟན་བཟའ་མི་གཉིས་ལ་རོྡ་སོལ་སྐྱེལ་

འདྲེན་རླངས་འཁོར་གྱིས་བརྫིས་ཏེ་རྨས་སྐྱོན་ཚབས་ཆེན་བཟོས་ཡོད་པ་དང་། ཕྱི་ཟླ་༤ ཚེས་༨ ཉིན་

ཡང་བསྐྱར་ལམ་ཐིག་ལེ་དབར་༩༠ ལྷག་གི་མཚམས་སུ་ལུང་དམར་རུ་ཁག་དང་པོའ་ིཨ་ཙོ་དང་། རུ་

ཁག་གཉིས་པའི་ཐུགས་རྗེ་གཉིས་ལ་རྡོ་སོལ་རླངས་འཁོར་གྱིས་བརྫིས་ཏེ་བསད་འདུག  ཕྱི་ཟླ་༥ ཚེས་

༡༢ ཉིན་ལམ་ཐིག་ལེ་དབར་༨༠ མཚམས་སུ་ལུང་དམར་རུ་ཁག་གཉིས་

པའི་རུ་གཙོ་ཟུར་པ་ཀུ་རྒྱ་ལ་རོྡ་སོལ་རླངས་འཁོར་གྱིས་བརྫིས་ཏེ་ད་ལྟ་ཞ་

འཁུམ་དུ་གྱུར་ཡོད་པ་དང་། ཕྱི་ཟླ་༦ ཚེས་༢༠ ཉིན་ལུང་དམར་རུ་ཁག་

གཉིས་པའི་གངས་རི་རྒྱལ་ལ་རྡ་ོསལོ་རླངས་འཁརོ་གྱིས་བརྫིས་ཏེ་རྐང་པ་ཡ་

གཅིག་གཏུབ་དགོས་བྱུང་འདུག ཕྱི་ཟླ་༧ ཚེས་༢ ཉིན་ལམ་ཐིག་ལེ་དབར་

༡༠༠ ཙམ་གྱི་མཚམས་སུ་ལུང་དམར་རུ་ཁག་གཉིས་པའི་སངས་འབྲུག་ལ་



    (72)    

ལེའུ་དང་པོ། ལྕགས་ཡོས་ལོའ་ིརང་ལུས་མེར་བསྲེགས་ལས་འགུལ་གྱི་བརྒྱུད་རིམ།

རྡོ་སོལ་རླངས་འཁོར་གྱིས་བརྫིས་ཏེ་བསད་ཡོད་པ་དང་། ཕྱི་ཟླ་༧ ཚེས་༩ ཉིན་ལམ་ཐིག་ལེ་དབར་༡༠༠ 

ལྷག་གི་མཚམས་སུ་རུ་ཁག་གཉིས་པའི་ཀླུ་འབྲུག་ལ་རྡོ་སོལ་རླངས་འཁོར་གྱིས་བརྫིས་ཏེ་རྐང་བ་ཡ་

གཅིག་གཅོད་དགོས་བྱུང་འདུག ཕྱི་ཟླ་༧ ཚེས་༡༦ ཉིན་ལེ་དབར་༦༠ མཚམས་སུ་ལུང་དམར་རུ་ཁག་

གཉིས་པའི་མཱི་ཅིན་ལ་རྡོ་སོལ་རླངས་འཁོར་གྱིས་བརྫིས་ཏེ་བསད་འདུག

 དེ་ལྟར་ཕྱི་ལ་ོ༢༠༡༡ ལ་ོགཅིག་པུར་རོྡ་སལོ་སྐྱེལ་འདྲེན་རླངས་འཁརོ་གྱིས་མཚོ་སྔནོ་བངོ་སྟག་

ཚོ་བའི་མི་༤ དམར་གསོད་དང་མི་༥ ལ་རྨས་སྐྱོན་ཚབས་ཆེན་བཟོས་ཡོད་འདུག

 དེ་སྔནོ་བངོ་སྟག་ས་ཁུལ་དུ་རྡ་ོསལོ་སྐྱེལ་འདྲེན་བྱེད་མཁན་གྱི་རླངས་འཁརོ་ཁ་ལ་ོཔ་ཞིག་གིས། 

མཚོ་སྔནོ་པའོ་ིམཚོ་ཤར་གྱི་ལུག་གས་ོར་བའི་ཁྲམོ་ཞིག་རླངས་འཁརོ་གྱིས་བརྫིས་ཏེ་བསད་པ་ལས། ཐེམ་

ཆེན་རྫོང་གི་འབྲོག་པ་ཞིག་བསད་པ་ཡིན་ན་དེའི་འགྲོ་སོང་དམའ་བ་འདུག ལུག་རྒྱུད་ལེགས་བསྒྱུར་

བྱེད་སྤྱད་ཀྱི་ཁྲོམ་ཞིག་བསད་པ་ཡིན་ན་རྒྱ་སྒོར་ཁྲི་༡༨ ཀྱི་སྐྱིན་ཚབ་སྤྲོད་དགོས་པ་དང་། ཐེམ་ཆེན་

རྫོང་གི་འབྲོག་པ་ཞིག་བསད་པ་ཡིན་ན། ཐ་ན་སྣོག་བརྒྱབས་ཏེ་སྨན་རིན་ཙམ་དང་སེམས་གསོ་ཙམ་

ཡང་མ་བྱས་ན་ཆོག་པ་རེད་ཅེས་བརྗོད་མྱོང་ཡོད་འདུག

 གོང་གསལ་གནས་ཚུལ་ཡོང་ཁུངས་ཟིན་བྲིས་དེའི་ནང་“དཔལ་ཡོན་སྤྱི་ཚོགས་སྐད་པའི། 

ཁྲིམས་ལྡན་སྤྱི་ཚོགས་སྐད་པའི། ཞི་བདེའི་སྤྱི་ཚོགས་སྐད་པའི། འཆམ་མཐུན་སྤྱི་ཚོགས་སྐད་པའི། དེ་

རིང་གི་སྲིད་གཞུང་གིས་ངའི་ཡུལ་མི་དག་འདི་ལྟར་རྩྭ་མི་ཤིང་མི་རུ་བལྟ་བཞིན་ཡོད་”ཅེས་བཀོད་

ཡདོ།  ཐེམ་ཆེན་རྫངོ་ཁངོས་ཀྱི་མུ་རུའི་རྡ་ོསལོ་གཏེར་ཁ་སྔགོ་འདནོ་བྱས་ཏེ་ལ་ོབཅུ་གྲངས་ལྷག་འདས་

ཟིན་ཡོད་པ་དང་། ད་ལྟའི་བར་རྡོ་སོལ་སྐྱེལ་འདྲེན་དང་འབྲེལ་བའི་དོན་རྐྱེན་ཁྲོད་ཡུལ་མིར་ཤི་རྨས་

ཐེབས་པའི་གྲངས་ཀ་ནི་དེ་བས་ཀྱང་མང་བའི་སྐོར་བརྗོད་འདུག 

 གཞན་ཡང་། གནས་ཚུལ་དེ་དག་ཟིན་བྲིས་སུ་འགོད་མཁན་གྱིས་ཤི་རྨས་དོན་རྐྱེན་གྱི་གནས་

ཚུལ་བཀོད་པའི་མཇུག་ཏུ། “ ངའི་ཕ་ས་གཡང་གི་ཟོ་བ་དེ། དམར་ཁྲག་གི་འཁོར་ལོས་བརྫི་ཡིན་ཡོད། 

ངའི་ཕུ་ནུ་དུང་གི་སོ་ཕྲེང་དེ། འཇིགས་ལྕགས་ཀྱི་སོ་ཁས་གཏུབས་ཀྱིན་ཡོད། ལུས་རིན་ཆེན་གསེར་

མཁར་ཡིན་ནོ་ཟེར། གསེར་ས་རུ་བསྲེ་ཚུལ་འདི་འདྲ་རེད། སྲོག་གཅེས་རྒུ་ནོར་བུ་ཡིན་ནོ་ཟེར། ནོར་

ཐལ་བར་གཏོང་ཚུལ་འདི་ལ་ལྟོས། ལར་དོ་ཞགས་སྨྲེང་བ་ལྷུག་ལྷུག་འངོ་། མིག་ཁྲ་ཆུང་བལྟས་བལྟས་

རིག་རིག་ལ། དུང་ཟླ་བ་གཟའ་ཡིས་ཁྱུར་མིད་བརྒྱབ། སྡུག་ཁུར་བོའ་ིཁ་སྣོན་མིན་ནམ་ཅི། མཆོད་མར་

མེའི་དཔང་བ་ོཡདོ་བཞིན་དུ། སྨག་ནག་མ་ོལིང་ཏགོ་གླརོ་བྱུང་འདྲ། སྡུག་ཁུར་བའོ་ིཡང་སྣནོ་མིན་ནམ་

ཅི། ” ཞེས་སགོས་ཤ་ོལ་ོཀ་བརྒྱད་ཅན་གྱི་སྙན་རྩམོ་ཞིག་བྲིས་ཏེ་རང་སེམས་ཀྱི་སྡུག་གདུང་མཚོན་པར་

བྱས་འདུག 



ལྕགས་ཡོས་བཙན་རྒོལ་མེ་ལྕེ། 

    (73)    

རྒྱལ་མོ་དགོན་གྱི་དགེ་འདུན་པ་བཞི་འཛིན་བཟུང་། 

 ཕྱི་ལོ་༢༠༡༡ ཟླ་༨ ཚེས་༢ ཉིན་གྱི་ཞོགས་པ་སྔ་མོའ་ིཆུ་ཚོད་༣ པ་ཙམ་ལ་ཀན་ལྷོ་ཁུལ་སྤྱི་བདེ་

ཉེན་རྟོག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཉེན་རྟོག་པ་བཅུ་གྲངས་ཤིག་ཀན་ལྷོ་ཁུལ་གཙོས་གྲོང་ཁྱེར་ཁོངས་རྒྱལ་མོ་

དགོན་དགེ་ལྡན་དར་རྒྱས་གླིང་ལ་ཡོང་ནས། གསང་རྒྱ་དམ་པོས་དགོན་པའི་དགེ་འདུན་པ་བསྟན་

འཛིན་རྒྱ་མཚོ་དང་། འཇིགས་མེད་བསམ་གཏན། སྐལ་རྒྱམ། ཡོན་ཏན་བཅས་དགེ་འདུན་པ་བཞི་གྲྭ་

ཤག་ནས་འཛིན་བཟུང་བཙན་ཁྲིད་བྱས་ཡོད།

 ཁོ་ཚོ་དུས་ཡུན་གང་མཚམས་རིང་འདྲི་རྩད་བྱས་མཐར་དགེ་འདུན་པ་ཡོན་ཏན་དང་། 

སྐལ་རྒྱམ་གཉིས་གནས་ཚུལ་དེ་གཞན་ལ་མི་བཤད་རྒྱུའི་ཁས་ལེན་དང་། བཤད་ན་ཉེས་ཆད་ལྕི་

མོ་ཕོག་སྲིད་པའི་ཉེན་བརྡ་དང་བཅས་གློད་གྲོལ་བཏང་ཡོད་ཀྱང་། དགེ་འདུན་པ་བསྟན་འཛིན་

རྒྱ་མཚོ་དང་། འཇིགས་མེད་བསམ་གཏན་གཉིས་མུ་མཐུད་བཀག་ཉར་བྱས་ཡོད། ཁོ་གཉིས་དེ་སྔོན་

༢༠༠༨ ལོའ་ིས་གནས་དེའི་བོད་མིའི་ཞི་རྒོལ་ཆེན་མོར་འབྲེལ་བ་ཡོད་ཚུལ་གྱིས་རྒྱ་གཞུང་གིས་འཛིན་

བཟུང་བཀའ་རྒྱ་བཀྲམས་པའི་ཁོངས་སུ་ཡོད་འདུག

 རྒྱལ་མ་ོདགནོ་དགེ་ལྡན་དར་རྒྱས་གླིང་ནི་ཕྱི་ལ་ོ༡༩༣༡ ལརོ་ཀུན་མཁྱེན་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་

མཆོག་དང་མཁན་པོ་སྐུ་ཕྲེང་བཞི་པ་རྣམ་གཉིས་ཀྱིས་ཕྱག་འདེབས་མཛད་པ་དེ་སྔོན་ཀན་ལྷོ་བསང་

ཆུའི་ཁོངས་དང་། དེང་སང་ཐད་ཀར་ཀན་ལྷོ་གཙོས་གྲོང་ཁྱེར་ཁོངས་སུ་གཏོགས་ཤིང་། ད་ལྟ་དགོན་

པ་དེར་དགེ་འདུན་པ་ཞལ་གྲངས་བཞི་བརྒྱ་ལྷག་ཡོད། ཕྱི་ལོ་༢༠༠༨ ལོར་དགོན་པའི་དགེ་འདུན་པ་

དང་ས་གནས་བོད་མིས་ཁུལ་དེར་ཞི་རྒོལ་ལས་འགུལ་སྤེལ་བར་དགོན་པའི་དགེ་འདུན་པ་༢༠ ལྷག་

འཛིན་བཟུང་བཙོན་འཇུག་བྱས་མྱོང་ཡོད་པ་རེད། 

བླ་བྲང་བཀྲ་ཤིས་འཁྱིལ་དུ་རྒྱལ་མཚན་ནོར་བུར་བཙན་ཤེད་ཀྱིས་

དགའ་བསུ་ཞུ་བཅུག་པ།   

 ཕྱི་ལ་ོ༢༠༡༡ ཟླ་༨ ཚེས་༡༡ ཉིན་རྒྱ་གཞུང་གིས་བསྐ་ོབཞག་བྱས་བའི་པཎ་ཆེན་རྒྱལ་མཚན་ནརོ་

བུ་ཞེས་པ་མད་ོསྨད་བླ་བྲང་བཀྲ་ཤིས་འཁྱིེལ་དུ་ཡངོ་རྒྱུ་ཡིན་པ་ས་གནས་རྒྱ་ནག་གི་འབྲེལ་ཡདོ་ཚན་པས་



    (74)    

ལེའུ་དང་པོ། ལྕགས་ཡོས་ལོའ་ིརང་ལུས་མེར་བསྲེགས་ལས་འགུལ་གྱི་བརྒྱུད་རིམ།

ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱས་ཤིང་། དེ་

སྔོན་ཟླ་གཅིག་ཙམ་རིང་གྲ་

སྒྲིག་བྱས་པ་ལྟར། དགོན་པའི་

དགེ་འདུན་པ་དང་། ལས་བྱེད། 

སླབོ་མ། ས་གནས་བདོ་མི་ཚང་

མས་མཉམ་འབྲེལ་ཐོག་ཕེབས་

བསུ་གཟབ་རྒྱས་བྱེད་དགོས་

ལུགས་དང་།  སྐབས་དེར་མི་

དགའ་བའི་རྣམ་འགྱུར་སྟོན་

མཁན་རིགས་བྱུང་ཚེ་གོང་

རིམ་ནས་ཐག་གཅོད་ནན་མོ་བྱེད་སྲིད་པའི་ཉེན་བརྡ་ཡང་བཏང་ཡོད་པ་མ་ཟད། དེ་སྔོན་བོད་ཀྱི་ཆབ་

སྲིད་དང་འབྲེལ་ཡདོ་དགོས་གཞི་ཅན་ལ་སླབོ་གས་ོགཏོང་ཁུལ་གྱིས་གཟབ་ནན་བྱེད་དགསོ་པ་ནན་བརྗདོ་

བྱས་འདུག

 དེ་དང་མཉམ་སྐབས་དེར་བླ་བྲང་དགོན་པར་རྒྱ་ནག་གིས་མངོན་གསལ་དོད་པོས་དམག་མི་

ཤགས་ཆེན་བཀྲམ་ནས་དམ་དྲག་བྱས།  གནས་ཚུལ་དེའི་ཐད་བླ་བྲང་དགོན་པའི་དགེ་འདུན་པ་དང་། 

ས་གནས་བོད་མི་ཚོར་མི་འདོད་པའི་བསམ་ཚུལ་འདྲ་མིན་ཡོང་ཡོད་པ་དང་། མདོ་སྨད་རྨ་ཆུ་ཕྱོགས་སུ་

དེ་ནི་རྒྱ་ནག་གི་ཆབ་སྲིད་ལྐོག་ཇུས་ཡིན་པར་མི་འདོད་ངོ་རྒོལ་ཡོད་པའི་སྦྱར་ཡིག་ཀྱང་འགྲེམས་སྦྱར་

བྱས་ཡོད། 

 ཁངོ་ཟླ་༧ པའི་ཟླ་མཇུག་ལ་ཕེབས་འཆར་ཡོད་པ་གླ་ོབུར་ཕྱིར་འཐེན་བྱས་རྗེས་སྐབས་དེར་བསྐྱར་

དུ་ཕྱི་ཟླ་༨ ཚེས་༡༡ ཉིན་བླ་བྲང་བཀྲ་ཤིས་འཁྱིལ་དང་། གཙོས་གྲོང་ཁྱེར། ཀླུ་ཆུ་རྫོང་། རྨ་ཆུ་རྫོང་སོགས་སུ་

ཕེབས་ཡོད་འདུག

བོད་ཡིག་གི་ཀློག་དེབ་ཆ་ཚང་རྒྱལ་གཅེས་རིང་ལུགས་སྐོར་རེད།

 རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་རང་སྐྱངོ་ལྗངོས་ཀྱི་སླབོ་འབྲིང་ཁག་ཏུ་བདོ་སྐྱརོ་རྒྱ་རིགས་ལས་བྱེད་

ཟེར་བའི་བྱིས་པ་མངགས་གཏོང་བྱས་ཏེ། ས་གནས་བོད་མིའི་བྱིས་པར་སློབ་འཇུག་དང་ལས་ཀའི་གོ་



ལྕགས་ཡོས་བཙན་རྒོལ་མེ་ལྕེ། 

    (75)    

སྐབས་ཤརོ་བཞིན་ཡདོ་པ་མ་ཟད། སླབོ་འབྲིང་ཁག་གི་ཀླགོ་དེབ་ཆ་ཚང་རྒྱལ་གཅེས་རིང་ལུགས་སྐརོ་

ཡིན་འདུག   

 འདས་པའི་མི་ལོ་ལྔ་བཅུ་ལྷག་གི་རིང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཡོངས་སུ་ཞི་

དྲག་གཉིས་ཐོག་ནས་བོད་སྐད་བོད་ཡིག་རྩ་མེད་གཏོང་བའི་སྲིད་བྱུས་རབ་དང་རིམ་པ་ལག་བསྟར་

བྱས་ཡདོ་ལ། ལྷག་པར་དུ་ཕྱི་ལ་ོ༢༠༠༢ ལ་ོཡས་མས་ནས་བདོ་རང་སྐྱངོ་ལྗངོས་ཀྱི་མངའ་ཁངོས་སུ་ཡདོ་

པའི་སློབ་འབྲིང་ཁག་ཏུ་བོད་ཡིག་ལས་གཞན་པའི་སློབ་ཚན་ཆ་ཚང་རྒྱ་ཡིག་ཐོག་སློབ་ཁྲིད་བྱས་ཏེ། 

བོད་སྐད་ཡིག་བེད་མེད་ཀྱི་གནས་སུ་བསྐྱལ་ཡོད་འདུག་ལ། སློབ་འབྲིང་ཁག་ཏུ་བོད་སྐྱོད་ལས་བྱེད་

ཟེར་བའི་བྱིས་པ་དག་དང་། ཕ་མ་གཉིས་ཀྱི་གང་རུང་རྒྱ་རིགས་ཡིན་པའི་ལས་བྱེད་དག་གི་བྱིས་པ་

མངགས་གཏོང་བྱེད་བཞིན་ཡོད་འདུག་པ་དང།ལས་གནས་བསྐོ་བཞག་གི་སྐབས་སུའང་སློབ་ཆེན་

མཐར་ཕྱིན་པའི་བོད་པའི་སློབ་མ་ཚོར་སྦྱངས་འབྲས་བཟང་མིན་ལ་མ་ལྟོས་པར་གྲོང་གསེབ་ཁུལ་དུ་

གཏོང་བ་སོགས་བྱས་ཏེ། བོད་རིགས་སློབ་མ་ཚོར་སློབ་ཞུགས་དང་ལས་གནས་བསྐོ་བཞག་གང་ཐད་

ནས་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བཞིན་ཡོད་འདུག

 གནས་ཚུལ་འདིའི་སྐོར་ལ་ད་ལྟའི་བར་ལྷ་ས་སློབ་འབྲིང་ལྔ་བའི་ནང་སློབ་སྦྱོང་བྱས་ཤིང་། ཉེ་

ཆར་རྒྱ་གར་ནང་བཙན་བྱལོ་དུ་འབྱརོ་ཡདོ་པའི་བསདོ་ནམས་ལྷ་མ་ོལགས་ཀྱིས་བརྗདོ་པ་ལྟར་ན། བདོ་

སྐྱོར་ལས་བྱེད་ཟེར་བའི་ཕ་མ་དག་གི་བྱིས་པ་སློབ་མར་བསྡུ་བ་དང་བོད་ཡིག་ལས་གཞན་པའི་སློབ་

ཚན་ཆ་ཚང་རྒྱ་ཡིག་ནང་འཁྲིད་ཀྱི་ཡོད་པ་དེ་ཕྱི་ལོ་༢༠༠༢ ལོ་ཙམ་ནས་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཀྱི་སློབ་

འབྲིང་ཆ་ཚང་ལ་ལག་བསྟར་བྱས་ཡོད་འདུག དེ་ནི་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཀྱི་སློབ་གྲྭ་ཁག་ཏུ་རྒྱ་ཡིག་

གི་ཁྱབ་རྒྱ་ཆེ་རུ་གཏོང་ཆེད་དང་། ལ་ོརེར་བདོ་རང་སྐྱོང་ལྗངོས་ཀྱི་སླབོ་མ་སྟངོ་ཕྲག་འགའ་རྒྱ་ནག་པེ་

ཅིན་དང་ཧྲང་ཧེ། ཀོང་ཏུང།  ཁྲོན་ཆེན། སི་ཁྲོན། ཨན་ཧེ་སོགས་གྲོང་ཁྱེར་ཆེ་ཁག་ཏུ་ཡོད་པའི་བོད་

ལྗོངས་སློབ་འབྲིང་ཁག་ཏུ་འགྲོ་སྐབས། སློབ་མ་ཚོ་རྒྱ་ཡིག་གི་ཐོག་ནས་རྗེས་ཆོད་ཀྱི་མེད་ཚུལ་བཤད་

དེ་ལག་བསྟར་བྱས་པ་ཞིག་ཡིན་འདུག གནས་སྟངས་དེ་དག་གི་དབང་གིས། སློབ་གྲྭའི་ལས་འགུལ་

ཁག་ཆ་ཚང་རྒྱ་ཡིག་གི་ལམ་ནས་སྤེལ་གྱི་ཡོད་པར་མ་ཟད། བོད་རིགས་སློབ་མར་དམིགས་པའི་བོད་

སྐད་ཡིག་གི་ཀླགོ་དེབ་དག་གི་ནང་དནོ་ཆ་ཚང་ཡང་རྒྱ་ཡིག་ལས་བསྒྱུར་བའི་རྒྱལ་གཅེས་རིང་ལུགས་

སྐོར་ཁོ་ན་ལས། སུམ་རྟག་དག་གསུམ་དང་སྙན་ངག་སོགས་བོད་པའི་སྐད་ཡིག་རིག་གནས་ཀྱི་སློབ་

དེབ་མཐོང་དཀོན་པའི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཡོད་འདུག  

  སྔནོ་མ་ལྷ་ས་སླབོ་འབྲིང་ལྔ་བའི་ནང་། གྲངོ་གསེབ་ནས་ཡངོ་བའི་སླབོ་མ་ཚོས་བདོ་ཡིག་ཐགོ་



    (76)    

ལེའུ་དང་པོ། ལྕགས་ཡོས་ལོའ་ིརང་ལུས་མེར་བསྲེགས་ལས་འགུལ་གྱི་བརྒྱུད་རིམ།

དོ་སྣང་དང་དགའ་མོས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ཀྱང་། སློབ་གྲྭའི་ཁོར་ཡུག་ནང་རྒྱ་སྐད་སྤྱི་སྐད་དུ་གྱུར་བ་དང་རྒྱ་

ཡིག་གི་ཁྱབ་རྒྱ་ཆེ་བ། དགེ་སློབ་གཉིས་ཀས་ཚད་ལྡན་གྱི་རྒྱ་སྐད་མ་སྤྱད་ཚེ། སློབ་གྲྭའི་སྒྲིག་གཞི་དང་

འགལ་བའི་རིགས་མང་པོ་ཡོད་པ་སོགས་ལ་བརྟེན་ཏེ། རིམ་གྱིས་བོད་སྐད་ཡིག་གི་ཁོར་ཡུག་མེད་པ་

ཆགས་པ་དང་། ལྷག་པར་དུ་བོད་ཡིག་ཀློག་དེབ་མང་ཆེ་བ་རྒྱལ་གཅེས་རིང་ལུགས་ཀྱི་སློབ་གསོའ་ི

སྐརོ་ཡིན་སྟབས། སླབོ་མ་ཚོར་རིམ་གྱིས་བདོ་ཡིག་ལ་ད་ོསྣང་དང་དགའ་མསོ་མེད་པའི་སྣང་ཚུལ་བྱུང་

གི་ཡོད་འདུག ཕྱོགས་གཞན་ཞིག་ནས་སྔོན་མ་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཀྱི་བོད་རིགས་སློབ་མ་ཚོར་སློབ་

ཆེན་གྱི་ཡིག་རྒྱུགས་སྐབས་དམིགས་བསལ་སྐར་མ་༤༠ ཙམ་གྱི་ཁ་སྣནོ་བྱེད་ཀྱི་ཡདོ་ཀྱང་། ཕྱིས་སུ་བདོ་

སྐྱརོ་ལས་བྱེད་ཟེར་བ་དེ་དག་གིས་རྒྱ་ནག་གི་སླབོ་གྲྭ་ཁག་ཏུ་ཡདོ་པའི་ཁངོ་ཚོའི་བྱིས་པར་ལྷ་སའི་མི་

སེར་གྱི་ཐེམ་ཐའོ་ིཐགོ་ཡིག་རྒྱུགས་སྤྲདོ་དུ་བཅུག་སྟེ། མཐ་ོསླབོ་ཡག་ཤསོ་དང་ལས་གནས་ཡག་ཤསོ་བསྐ་ོ

བཞག་བྱས་སྟབས། བདོ་རིགས་སླབོ་མ་ཚོས་རྒྱ་ཡིག་མ་ཤེས་ཚེ་མཐ་ོསླབོ་ཏུ་སྐྱདོ་པ་དང་ལས་ཀ་འཚོལ་

རྒྱུ་བཅས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་ཡདོ་འདུག་ལ། མཐ་ོསླབོ་མཐར་ཕྱིན་པའི་སླབོ་མ་ཁ་ཤས་ཀྱིས་པ་ོཏཱ་ལ་

དང་ར་མོ་ཆེ། གཙུག་ལག་ཁང་གཡས་གཡོན་དུ་གཏན་འཇགས་མིན་པའི་བདེ་སྲུང་དམག་མིའི་ལས་

ཀར་ཞུགས་ཏེ། ནམ་རྒྱུན་བདོ་པ་ཚོས་ཆབ་སྲིད་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་འགུལ་རིགས་སྤེལ་གྱི་ཡདོ་མེད་

དང་། བདོ་དནོ་དང་འབྲེལ་བའི་གནས་ཚུལ་བརྒྱུད་སྒྲགོ་བྱེད་མིན་སགོས་ལ་ལྟ་རྟགོ་གི་ལས་ཀ་བྱས་ཏེ་

རྒྱ་གཞུང་གི་རྒྱུག་ཁྱི་ལྟ་བུར་གྱུར་ཡོད་འདུག  

 ལྷ་ས་སླབོ་འབྲིང་ལྔ་བ་ནི། ལྷ་ས་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་ཉིང་རི་ལམ་དུ་ཡདོ་པའི་དམའ་འབྲིང་དང་མཐ་ོ

འབྲིང་གཉིས་ཀ་ཡདོ་པའི་སླབོ་གྲྭ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་། འདས་པའི་དུས་སུ་སླབོ་གྲྭ་འདིར་ལྷ་སའི་ཉེ་ཁུལ་གྱི་

ཉིང་རི་དང་ཚལ་གུང་ཐང་། ཐོ་སྡེ། ལྟག་རྩེ་བཅས་ཤང་བཞི་ཡི་སློབ་མ་ལས་མེད་ཀྱང་། ཕྱིས་སུ་གཞིས་

ཀ་རྩེ་དང་འདམ་གཞུང་། ནག་ཆུ་བཅས་ནས་ཀྱང་རྒྱ་རིགས་བདོ་སྐྱརོ་ལས་བྱེད་པའི་བྱིས་པ་བསྡུ་རུབ་

བྱས་ཡོད་འདུག  



ལྕགས་ཡོས་བཙན་རྒོལ་མེ་ལྕེ། 

    (77)    

གསུམ་པ། རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་ཚེ་དབང་ནོར་བུ།

མཚན།  ཚེ་དབང་ནོར་བུ།

སྐྱེས་ཡུལ།  ཁམས་རྟའུ་ལོ་རྦ་གྲོང་སྡེ། 

རང་ལོ།  ༢༩།

ཕ་མིང་།  ཚོགས་ཡས།

མ་མིང་།  ཚོགས་ལེགས།

འཚོ་ཐབས།  རྟའུ་ཉ་མཚོ་དགོན་པའི་གྲྭ་པ།

ཞུགས་འབུལ་དུས་ཚེས། ༢༠༡༡ །༨།༡༥

གནས་སྟངས། ༢༠༡༡ །༨།༡༥ ཉིན་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར།

 ཕྱི་ལོ་༢༠༡༡ ཟླ་༨ ཚེས་༡༥ ཉིན་དཀར་མཛེས་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་རྟའུ་རྫོང་ཉ་མཚོ་

དགོན་པའི་གྲྭ་ཚེ་དབང་ནོར་བུ་(ཡོངས་གྲགས་ནོར་ཁོ།)ལགས་ཀྱིས་“ བོད་ལ་རང་དབང་དགོས། ང་

ཚོར་མཐོང་ཆུང་བྱེད་ཀྱི་འདུག རྩ་བའི་བླ་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་བོད་ལ་གདན་ཞུ་དགོས།” ཞེས་སྐད་

འབདོ་བྱས་པ་དང་། གངོ་འཁདོ་འབདོ་ཚིག་འཁདོ་པའི་ཡིག་ཆ་གང་སར་བཀྲམས་རྗེས་ཁངོ་གིས་སྣུམ་

བཏུང་ཞིང་ལུས་ལ་ས་སྣུམ་བྱུགས་ནས་མི་མང་འདུ་འཛོམས་བྱེད་སའི་རྫོང་དཀྱིལ་ཀྱི་ཟམ་པ་ཞིག་གི་

སྟེང་དུ་སྐུ་ལུས་ལ་མེ་སྤར་ནས་སྐར་མ་བཅུ་ལྷག་ཙམ་གྱི་ནང་སྐུ་གྲོངས་ཡོད། ཛ་དྲག་གི་གནས་ཚུལ་

དེ་ཉ་མཚོ་དགོན་པའི་དགེ་འདུན་པས་ཤེས་ཏེ་སྐུ་ཕུང་ཁ་བཏགས་སེར་པོས་གཡོགས་ཏེ་དགོན་པའི་

ནང་དུ་བླངས། ཁོང་ནི་ཁམས་རྟའུ་ལོ་རྦ་གྲོང་སྡེ་ཡི་ཕ་ཚོགས་ཡས་དང་། མ་ཚོགས་ལེགས་གཉིས་སུ་

སྐྱེས་ཡོད་པ་དང་། ད་ཆར་རང་ལོ་༢༩ ཡིན་འདུག

 གནས་ཚུལ་དེ་ནི་རྒྱ་གར་རང་བཙན་དུས་དྲན་གྱི་ཉིན་མོར་ཁེལ་ཡོད་པ་དང་། བོད་ནང་གི་

ཉིན་རྒྱབ་ཆུ་ཚོད་༡༢ དང་ཕྱེད་ཙམ་ལ་བྱུང་བ་རེད། 



    (78)    

ལེའུ་དང་པོ། ལྕགས་ཡོས་ལོའ་ིརང་ལུས་མེར་བསྲེགས་ལས་འགུལ་གྱི་བརྒྱུད་རིམ།

 གྲྭ་ཚེ་དབང་ནརོ་བུས་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་བཏང་བའི་གནས་ཚུལ་དེ་ལམ་སང་རྟའུ་རྫངོ་གི་

ས་གནས་གང་སར་ཁྱབ་པ་དང་། རྫོང་ཉེན་རྟོག་པ་དང་དམག་མི་སྟོང་ཕྲག་མང་པོས་འཕྲལ་དུ་དགོན་

པའི་མཐའ་བསྐོར་ཏེ། དམ་པ་ཚེ་དབང་ནོར་བུའི་ཕུང་པོ་དགོན་པ་ནས་ལེན་ཐབས་བྱས་ཡོད་པ་རེད།

 རིམ་བཞིན་མི་སེར་མང་པོ་དགོན་པའི་ཕྱོགས་སུ་འདུས་ནས་དགོན་པ་སྲུང་སྐྱོབ་བྱས་ཡོད་

པ་དང་། ཉ་མཚོ་དགོན་པའི་གྲྭ་རྒྱལ་མཚན་ཞུ་བ་དགོན་པའི་ནང་འཛུལ་ཐབས་བྱེད་སྐབས་དམག་

གིས་བཟུང་ནས་ཉེས་རྡུང་གཏོང་ཞོར་བཙན་ཁྲིད་བྱས། དགེ་འདུན་པ་བྱིངས་ཀྱིས་དམ་པ་ཚེ་དབང་

ནོར་བུའི་སྐུ་ཕུང་རྒྱ་དམག་གི་ལག་ཏུ་མ་ཤོར་བར་སྲུང་ནས་བསྡད་པ་དང་། མཚན་མོ་ཆུ་ཚོད་༡ ནས་

༢ པའི་བར་དུ་དགོན་པར་འདུ་འཛོམས་བྱུང་བའི་མི་མང་གིས་མཆོད་འབུལ་བསྔོ་སྨོན་བྱས། ཆུ་ཚོད་

༢ པ་ནས་༥ པའི་བར་དུ་“ང་ཚོར་རང་དབང་མི་འདུག ང་ཚོར་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དགོས། གྲྭ་རྒྱལ་

མཚན་གློད་གྲོལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད།” ཞེས་མི་མང་གིས་སྐད་འབོད་བྱས་ཡོད། དགོང་མོ་དེར་ས་གནས་ཀྱི་

ཁ་པར་འབྲེལ་ལམ་ཡང་བཅད་ཡོད་པ་རེད།

ཚེ་དབང་ནོར་བུས་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་ཀྱི་རྗེས་འབྲེལ་གནས་ཚུལ།

 ཕྱི་ལོ་༢༠༡༡ ཟླ་༧ ཚེས་༦ ཉིན་ཁམས་རྟའུ་རྫོང་གི་སྐྱ་སེར་ཡོངས་ཀྱིས་ལོ་ལྟར་ས་གནས་དེ་

གའི་གཞི་བདག་རྨ་ཆེན་སྦམོ་ར་དང་རྣམ་རྒྱལ་མཆདོ་རྟེན་གཉིས་ཀྱི་འགྲམ་དུ་༧གངོ་ས་མཆགོ་གི་སྐུའི་

འཁྲུངས་སྐར་དུས་ཆེན་སྲུང་བརྩི་གཟབ་རྒྱས་བྱས་ཡོད་ཀྱང། རྒྱ་གཞུང་གིས་དེ་སྔོན་བཞིན་བསངས་

གསོལ་བྱེད་མ་བཅུག་པར་བཀག་སྡོམ་བྱས་ཡོད་པ་རེད།

 འཁྲུངས་སྐར་ཉིན་གྱི་ཞོགས་པའི་བོད་ནང་གི་ཆུ་ཚོད་༤ པ་ཙམ་ལ་རྒྱ་གཞུང་གིས་དྲག་ཆས་

དམག་མི་ལྔ་བརྒྱ་ལྷག་གིས་ལག་ཏུ་མེ་མདའ་བཟུང་ནས་རྨ་ཆེན་སྦམོ་རའི་མཐའ་འཁརོ་ཀུན་ཏུ་བསྐརོ་

ནས་ཡོད་པའི་སྐབས། ས་གནས་དེ་གའི་རི་རྩེར་ཡདོ་པའི་ཨ་ནེ་དགནོ་པ་གཉིས་ཀྱི་བཙུན་མ་སུམ་བརྒྱ་

ལྷག་གིས་ལག་ཏུ་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་དར་བཟུང་ཞིང་། རི་རྩེ་ནས་མར་ཡོང་ནས་”བོད་ལ་རང་དབང་དགོས། 

༧རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་བོད་ལ་གདན་འདྲེན་ཞུ་དགོས། ང་ཚོ་ལ་ཆོས་དད་རང་དབང་དགོས་”སོགས་ཀྱི་

སྐད་འབོད་བྱས་སྐབས། རི་འདབས་ནས་སེར་སྐྱ་མི་མང་ཧ་ཅང་མང་པོ་འདུ་འཛོམས་ཀྱིས་འབོད་ཚིག་

དེ་བཞིན་ཆུ་ཚོད་ལྔའི་རིང་སྐད་འབོད་བྱས་ཡོད། 

 དེ་ནས་བཟུང་ཉ་མཚོ་དགནོ་པ་དང་། བྲག་དཀར་བཙུན་དགནོ་སགོས་སུ་ཆུ་དང་གླགོ་བཅད་དེ་



ལྕགས་ཡོས་བཙན་རྒོལ་མེ་ལྕེ། 

    (79)    

དམ་དྲག་སུན་གཙེར་སྣ་ཚོགས་བྱས་པ་དང་། ཛ་དྲག་གི་གནས་སྟངས་མུ་མཐུད་བསྡད་དེ་། མི་མང་གི་

ངོ་རྒོལ་གཞི་རྒྱ་ཆེ་བ་བྱུང་བ་དང་། བོད་མི་ཞིག་འཛིན་བཟུང་གིས་རྐྱེན་ལས། དགེ་འདུན་པ་ཚེ་དབང་

ནོར་བུས་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་ཀྱི་རྒྱུ་མཚན་གཅིག་དེ་རང་ཡིན་པའི་ཚོད་དཔག་བྱེད་བཞིན་ཡོད།

 ལོ་དེའི་ཕྱི་ཟླ་༨ ཚེས་༡༦ ཉིན་ཕྱོགས་གཅིག་ནས་རྟའུ་ས་གནས་གང་ས་ནས་བོད་རིགས་མང་

ཚོགས་མང་པོ་ཞིག་དགོན་པ་སྲུང་སྐྱོབ་དང་འདས་པོར་བསྔོ་སྨོན་ཆེད་འབྱོར་ཡོད་པ་དང་། ཕོྱགས་

གཞན་ནས་དྲག་ཆས་ཅན་གྱི་དམག་མི་མང་པ་ོའབྱརོ་ནས་དགནོ་པར་དམ་དྲག་ཆེན་པ་ོབྱས། རྟའུ་ནས་

ཡར་དཀར་མཛེས་ཕྱོགས་སུ་འགྲོ་སའི་ནཱ་ཝ་གྲོང་པའི་འགྲམ་གྱི་ཟམ་ཆེན་དང་། མར་མི་ཉག་དང་རྒྱ་

ནག་ཕྱོགས་སུ་འགྲོ་སའི་ལམ་གྱི་རྩཱོ་རུ་ཟམ་པ་བཅས་དྲག་ཆས་སྤྲས་པའི་དམག་གིས་བཟུང་ནས་ལམ་

འགྲོ་བ་བཀག་ཡོད་ཀྱང་། ལི་ཐང་དང་། རྟའུ་ཁང་གསར། ཤང་ཉག་ལུང་པ་སོགས་ཀྱི་མི་སེར་ཉ་མཚོ་

དགོན་པའི་ཕྱོགས་སུ་བསྐྱོད་དེ། མདུན་བཀག་པའི་རྒྱ་དམག་ཚོར། ང་ཚོས་དགོན་པ་སྲུང་སྐྱོབ་དང་། 

འདས་པོ་ཚེ་དབང་ནོར་བུའི་ཆེད་དུ་བསྔོ་སྨོན་བྱེད་དུ་འགྲོ་དགོས་ཡོད་པ་དང་། བོད་ལ་རང་དབང་

དགསོ་ཞེས་སགོས་ཀྱི་སྐད་འབདོ་བྱས་ཡདོ། དམག་གིས་ལས་དནོ་གཙོ་བ་ོདགནོ་པའི་ཕྱི་ནང་ལ་འགྲ་ོ

འངོ་བཅད་པ་དང་། ཁུལ་དེའི་སླབོ་གྲྭ་དང་ཚོང་ཁང་སགོས་ཀྱང་སྒ་ོརྒྱག་ཏུ་བཅུག་ནས་རྫངོ་ཐགོ་གི་མི་

མང་འདུས་སྡདོ་བྱེད་སའི་ས་ཁུལ་ཁག་དང་། ལམ་ཆེན་ཁག་འགགོ་སྲུང་དམ་པ་ོབྱས་ནས་མི་མང་འདུ་

འཛོམས་དང་འགྲོ་བསྐྱོད་ཀྱི་རང་དབང་དམ་དྲག་ཆེན་པོ་བྱས་ཡོད་པ་རེད་འདུག

 ད་དུང་ཉིན་མ་ོདེར་ཉ་མཚོ་དགནོ་འདབས་སུ་སོྤ་ལ་ོརྩེད་ཐང་ཞིག་ཡདོ་པ་དེ་ཡང་སི་ཁྲནོ་ཞིང་

ཆེན་གྱི་དམག་མི་རེད་ཟེར་བའི་དམག་གི་རླངས་འཁོར་མང་པོས་ཁེངས་བར་བྱས་ཡོད།

 ཟླ་དེའི་ཚེས་༡༧ ཉིན་རྟའུ་ཉ་མཚོ་དགོན་པ་དང་ས་གནས་མི་མང་ལ་དམ་དྲག་སྔར་ལས་ཆེ་

བ་བྱེད་ཀྱི་ཡདོ་པ་དང་། ཉ་མཚོ་དགནོ་པས་རྒྱ་ནག་ལ་དམ་པ་ཚེ་དབང་ནརོ་བུའི་སྐུ་ཕུང་རྩིས་སྤྲདོ་མ་

བྱས་པར་བརྟེན། སྲིད་གཞུང་གིས་སྐུ་ཕུང་ག་རེ་བྱེད་ན་དགནོ་པ་ནས་མེད་པ་བཟ་ོདགསོ་པའི་བཙན་

བཀའ་བཏང་བར་བརྟེན། བདོ་ནང་གི་ཞགོས་པའི་ཆུ་ཚོད་༧ པའི་ཐགོ་དམ་པ་དེའི་སྐུ་ཕུང་དགནོ་པའི་

ལྕགས་རི་ནང་དུ་ཞུགས་འབུལ་བྱེད་དགསོ་བྱུང་ཡདོ་པ་དང་། སྐབས་དེར་ཉེན་རྟགོ་མི་སྣས་དགནོ་པའི་

དགེ་འདུན་པ་ཁ་ོན་ལས་མི་གཞན་ཡངོས་རྫོགས་བཀག་འགགོ་བྱས་པ་མ་ཟད། ཐ་ན་ཞུགས་འབུལ་བྱ་

ཡུལ་གྱི་མཐའ་སྐོར་ཡོངས་སུ་དྲག་ཆས་གོ་མཚོན་ཐོགས་པའི་དམག་གིས་རིམ་པ་གསུམ་གྱིས་བསྐོར་

ནས་ལྟ་སྲུང་ནན་པོ་བྱས་ཏེ་ཞུགས་འབུལ་བྱེད་དུ་བཅུག་ཡོད།

 རྫངོ་དང་དགནོ་པའི་ཉེ་འདབས་སུ་བདོ་རིགས་མང་ཚོགས་༡༠༠༠༠ ལྷག་འཛོམས་ཏེ་འདས་པའོ་ི

ཞུགས་འབུལ་སྐབས་མྱ་ངན་ཞུས་ཡོད་འདུག་ལ། མང་ཚོགས་ཀྱིས་དམ་པ་ཚེ་དབང་ནོར་བུའི་སྐུ་ཕུང་



    (80)    

ལེའུ་དང་པོ། ལྕགས་ཡོས་ལོའ་ིརང་ལུས་མེར་བསྲེགས་ལས་འགུལ་གྱི་བརྒྱུད་རིམ།

ལ་ཁ་དར་ཙམ་ཡང་གཏོང་རྒྱུའི་རང་

དབང་མི་འདུག་ཅེས་སེམས་སྡུག་ཆེན་

པོ་བྱས་ཡོད། ད་དུང་ར་སྤྲུག་བཙུན་

དགོན་དང་བྲག་དཀར་ནས་བཙུན་

མ་ཁག་ཅིག་ཕུང་པོ་ཞུགས་འབུལ་ཞུ་

ཡུལ་དུ་ཕེབས་པའི་ལམ་བར་དུ་དྲག་

ཆས་གོ་མཚོན་ཐོགས་པའི་དམག་

མིས་བཀག་འགགོ་བྱས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་

བཙུན་མ་ཚོས་ངུ་འབོད་བྱས་པ་དང་

མི་འདདོ་པའི་རྣམ་འགྱུར་ཤ གས་ཆེ་བསྟན་ཡདོ། རྟའུ་ནས་ཕྱི་ལགོས་སུ་འགྲ་ོའངོ་བྱེད་མཁན་གྱི་འགྲུལ་

པ་ཚང་མར་ཉེན་རྟོག་པས་ཞིབ་བཤེར་ནན་མོ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་འདུག 

 ཟླ་དེའི་ཚེས་༡༨ ཉིན་རྟའུ་རྫོང་དང་ཉ་མཚོ་དགོན་པར་དམག་གི་ལྟ་སྲུང་དང་དམ་དྲག་སྔར་

བཞིན་ཡདོ་ཐགོ་བདོ་མི་འདུས་སྡདོ་ཆེ་ཤསོ་ཀྱི་གྲངོ་སྡེ་ཁག་ཏུ། དམག་དཔུང་ཕནོ་ཆེན་འགྲེམས་འཇགོ་

གིས་ཉིན་མཚན་དུས་དྲུག་ཏུ་ལྟ་སྲུང་ནན་མ་ོབྱས་པ་དང་། དཀར་མཛེས་ཁུལ་གྱི་ཧྲུའུ་ཅི་ལིའུ་ཏའ་ོཔིང་

དང་རྟའུ་རྫོང་གི་འགོ་གཙོ་བཅས་དགོན་པར་ཡོང་ནས། ཁྱོད་ཚོ་ཡག་པོ་བྱས་ནས་འདུག་རྒྱུ་ཡོད་ན་

སྡོད་དགོས་པ་ལས། དེ་མིན་ཉ་མཚོ་དགོན་པ་སྒོ་བརྒྱབ་ནས་མི་ཚེ་ལ་སྒོ་ཕྱེ་རྒྱུ་མེད་པ་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་པའི་

འཇིགས་སྐུལ་བྱས་ཡོད་འདུག 

 ཉ་མཚོ་དགོན་པར་ཡོད་པའི་མི་མང་དང་དགེ་འདུན་པ་དག་དགོན་པའི་ཕྱི་ལོགས་སུ་ཞིབ་

བཤེར་ནན་མོ་དང་བཅས་གཏོང་འགོ་བཙུགས་ཡོད་པ་དང་། རྟའུ་རྫོང་ཐོག་གི་སློབ་གྲྭ་ཁག་ཏུ་དམག་

མིའི་སྡོད་གནས་བྱས་ཏེ་རྟའུ་རུ་ངོ་རྒོལ་གྱི་དོན་རྐྱེན་བྱུང་ན་དྲག་གནོན་བྱེད་ཆོག་ཆོག་གི་གྲ་སྒྲིག་

བྱེད་ཀྱི་ཡོད་འདུག མི་མང་འགྲོ་སྡོད་བྱེད་སའི་ཟ་ཁང་དང་ཚོང་ཁང་དག་ད་དུང་སྒོ་ཕྱེ་མེད་པ་དང་། 

ར་སྤྲུག་བཙུན་དགནོ་ཏུ་ད་དུང་གླགོ་བཏང་མེད་པ་དང་ཉ་མཚོ་དགནོ་པར་ཁ་ཟས་དང་འཐུང་ཆུ་དུས་

ཐོག་ལེན་ཐུབ་ཀྱི་མེད་པའི་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་འཕྲད་བཞིན་པ་རེད་འདུག

 ཟླ་དེའི་ཚེས་༡༩ ཉིན་ད་དུང་རྟའུ་རུ་དམག་གི་དམ་དྲག་སྔར་བཞིན་བྱེད་ཀྱི་ཡདོ་པས་མ་ཚད། 

དགོན་པའི་ནང་མི་སེར་སུ་གཅིག་ཀྱང་གཏོང་གི་མེད་པ་དང་།  དགོན་པའི་ཁ་གཏད་གྱི་རྒྱུག་ཆུའི་ཕ་

རོལ་ནས་དགོན་པའི་ཕྱོགས་སུ་དམག་འཐབ་ཀྱི་རླངས་འཁོར་མང་པོ་བསྒྲིགས་ནས་དྲག་གནོན་བྱེད་

ཆགོ་ཆགོ་གི་གྲ་སྒྲིག་བྱས་ཡདོ་འདུག ཉིན་དེ་ནས་བཟུང་ཉེ་འཁརོ་གྱི་སླབོ་གྲྭ་ཁག་ཉིན་བཅུའི་རིང་སྒ་ོ



ལྕགས་ཡོས་བཙན་རྒོལ་མེ་ལྕེ། 

    (81)    

བརྒྱབས་ཡདོ། ཉིན་དེར་རྟའུ་ཁང་གསར་ཕྱགོས་ནས་མིང་ཤེས་རྟགོས་མ་བྱུང་བའི་བདོ་མི་ཞིག་འཛིན་

བཟུང་བཀག་ཉར་བྱས་ཡོད།

 ཟླ་དེའི་ཚེས་༢༠ ཉིན་ད་དུང་རྟའུ་ཉ་མཚོ་དགོན་པ་དང་རྫོང་མི་མང་གི་གནས་སྟངས་སྔར་

བཞིན་དམག་གི་དམ་དྲག་འགོ་ཡོད་པ་མ་ཚད། རྟའུ་མི་ཚང་སོ་སོའ་ིམི་རེ་རེ་བཞིན་འདྲ་པར་རེ་རྒྱག་

དགོས་ཀྱི་རེད་ཅེས་སྲིད་གཞུང་གི་ལས་སྒྲུབ་མི་སྣས་བོད་རིགས་མི་རེ་རེ་བཞིན་པར་བརྒྱབས་ཡོད་

ཀྱང་། འདྲ་པར་རྒྱག་རྒྱུ་དང་ལེན་མི་བྱེད་མཁན་མང་པོ་བྱུང་ཡོད་ཚོད།

 མི་མང་གིས་འདྲ་པར་བརྒྱབ་པ་ཡིན་ན། རྒྱ་ནག་གིས་ཁོ་རང་ཚོའི་ལས་ཤོག་ཐོག་རྒྱ་ནག་གི་

པཎ་ཆེན་ལ་ངོས་ལེན་ཡོད་པ་དང་། ༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་ལ་དགག་པ་རྒྱག་གི་ཡོད་པའི་ཡི་གེ་བྲིས་

པའི་ཐོག་མི་མང་གི་འདྲ་པར་སྦྱར་ནས་ཕྱི་ལོགས་སུ་བེད་སྤྱོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པའི་དོགས་གནས་འགོ་

འདྲ་པར་རྒྱག་རྒྱུར་ཁས་ལེན་བྱས་མེད་པ་དང་། དེ་བཞིན་དགོན་པའི་ནང་རྫོང་རིམ་པའི་ལས་བྱེད་

རུ་ཁག་ཅིག་ཡོང་ནས་དགོན་པའི་གནད་ཡོད་མི་སྣ་ཚོར་འདྲི་གཅོད་བྱས་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་ཡང་

ཐོན་ཡོད་པ་རེད། ཉ་མཚོ་དགོན་པར་འཐུང་ཆུ་དང་ཟ་མ་དུས་ཐོག་མཁོ་སྒྲུབ་བྱེད་རྒྱུར་བཀག་འགོག་

མུ་མཐུད་ནས་བྱས་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་ཡང་འདུག

 ཟླ་དེའི་ཚེས་༢༡ ཉིན་རྟའུ་རྫོང་དང་ཉེ་འཁོར་ས་གནས་ཁག་གི་ཁ་པར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་སྔར་

ལས་དམ་དྲག་ཆེན་པསོ་བཅད་ཡདོ་པར་བརྟེན། ས་ཕྱགོས་གང་ནས་ཀྱང་རྟའུ་ཕྱགོས་སུ་འབྲེལ་བ་བྱེད་

ཐུབ་ཀྱི་མེད་པ་དང་། དར་མད་ོཕྱགོས་ནས་ཀྱང་རྟའུ་ཕྱགོས་སུ་རྒྱུན་ལྡན་མ་ཡིན་པའི་དམག་གི་རླངས་

འཁོར་མང་པོ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་པ་ཙམ་ལས་དམིགས་བསལ་གནས་ཚུལ་ལེན་པའི་ལམ་ཁ་མེད་པར་

གྱུར་ཡོད་པ་རེད། ཉིན་དེར་རྟའུ་ཉ་ལུ་ཞབ་གྲོང་སྡེ་ནས་ཡིན་པའི་རྒྱལ་མཚན་ཞུ་བ་རྒྱ་ནག་ཁྲིན་ཏུ་རུ་

ཉེ་འབྲེལ་ནད་པ་ཞིག་གི་ནད་གཡོག་ཏུ་ཡོད་སྐབས་འཛིན་བཟུང་བྱས་འདུག

 ཟླ་དེའི་ཚེས་༢༢ ཉིན་རྟའུ་ལུ་ལུ་གྲོང་པ་ནས་ཡིན་པའི་མི་སྐྱ་ནོར་བུ་ཞུ་པ་ཞིག་རྒྱ་ནག་ཁྲིན་

ཏུ་ནས་གཡག་རྔ་ཕྱོགས་སུ་ཡོང་སའི་ས་གནས་ནས་འཛིན་བཟུང་བཀག་ཉར་བྱས་ཡོད།

 ཟླ་དེའི་ཚེས་༢༣ ཉིན་དེ་ཡས་མས་ནས་ཉ་མཚོ་དགོན་པ་དམག་གིས་བསྐོར་ཡོད་པ་རེ་ཞིག་

ཕྱིར་འཐེན་བྱས་ཡོད་ནའང་། རྫོང་གི་ལམ་ཆེན་ཁག་ཏུ་དམག་སྐྱེལ་རླངས་འཁོར་དང་ལྕགས་ཁྲབ་

འཁོར་ལོ་མང་པོས་འགྲོ་བསྐྱོད་ལ་དམ་བསྒྲགས་སྔར་བཞིན་བྱས་ཡོད།

 ཕྱི་ལོ་༢༠༡༢ ཟླ་༢ ཚེས་༡༦ ཉིན་བོད་སྐད་ཤེས་མཁན་རྒྱ་མི་དང་བོད་རིགས་ལས་བྱེད་པ་སྐརོ་

ཞིག་(རྒྱ་གཞུང་གི་ཆ་བགསོ་ལྟར་གྱི་)དཀར་མཛེས་ཁུལ་རྟའུ་རྫངོ་། ལུང་བསྟན་ཡུལ་ཚོའི་མི་ཉག་ནགས་

ཕྲན་སྡེ་བར་འབོྱར་ནས་ས་གནས་མི་མང་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ང་ོརྒལོ་བྱེད་མི་རུང་བའི་སླབོ་སྟནོ་བྱས་



    (82)    

ལེའུ་དང་པོ། ལྕགས་ཡོས་ལོའ་ིརང་ལུས་མེར་བསྲེགས་ལས་འགུལ་གྱི་བརྒྱུད་རིམ།

ཡདོ་པ་དང་། མི་མང་ལ་བསམ་ཚུལ་ཡདོ་ན་སྲིད་གཞུང་གི་ལས་བྱེད་རིམ་པར་ཡར་ཞུ་ཆགོ་གི་ཡདོ་པ་

རེད། ཡིན་ནའང་། ངོ་རྒོལ་སྐད་འབོད་བྱེད་པ་དང་། ཟིང་ཆ་སློང་བའི་རིགས་བྱེད་མི་ཉན་སྐོར་བརྗོད་

དེ་ངོ་རོྒལ་རིགས་མི་བྱ་རྒྱུའི་ཁས་ལེན་ཡིག་ཆར་མིང་རྟགས་བཀོད་དགོས་སྐོར་བརྗོད་འདུག དེ་ལྟར་

མིང་རྟགས་མ་བཀོད་ན་རྗེས་སུ་འཛིན་བཟུང་བྱེད་པ་དང་། འདྲི་གཅོད་བྱེད་པ་སོགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་

ལྷག་སྲིད་ཀྱི་རེད། ང་ོརྒལོ་མི་བྱེད་པ་དང་། ཟིང་ཆ་མི་སླངོ་བའི་ཡིག་ཆར་མིང་རྟགས་བཀོད་པ་ཡིན་ན་

སོ་སོའ་ིབདེ་འཇགས་ལ་ཕན་གྱི་རེད། སྐྱོན་ཡོད་པ་མ་རེད་ཅེས་ཡིག་ཆ་དེར་མིང་རྟགས་བཀོད་དགོས་

པའི་བཙན་བཀའ་བཏང་ཞིང་། མི་མང་གིས་ཡིག་ཆ་དེར་མིང་རྟགས་བཀདོ་རུང་མིན་སྐརོ་ལ་དགོས་པ་

དང་ཐེ་ཚོམ་སྣ་ཚོགས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པར་རྟེན། རྒྱ་གཞུང་གི་ལས་བྱེད་ཚོས་མིང་རྟགས་བཀོད་ཐབས་ལ་

ཁོ་རང་ཚོས་མིའི་མིང་འབྲི་བ་དང་མིང་རྟགས་རྫུན་མ་བཀོད་ནས་འགྲོ་བཞིན་འདུག་ཅེས་བརྗོད་སོང་།

 སྐབས་དེར་རྟའུ་རྫོང་དང་བ་སྨད་གྲོང་བརྡལ་སོགས་སུ་རྒྱ་དམག་གིས་ཁེངས་འདུག ཚོད་

དཔག་བྱས་པ་ཡིན་ན། ཕལ་ཆེར་བོད་པ་མི་རེའི་འགྲམ་ན་རྒྱ་དམག་རེ་འདུག་ཅེས་བརྗདོ་ན་མི་འསོ་པ་

མི་འདུག ག་ོཐསོ་ལྟར་ན་སྐབས་དེར་བདོ་ས་ཁུལ་གྱི་རྫངོ་ཁག་རེ་རེ་ལ་རྒྱ་ནག་སྲིད་གཞུང་གིས་འཐབ་

འཁོར་(Tank) གཉིས་རེ་དང་། དེ་མིན་དུག་རླངས་གཏོར་བྱེད་དང་། ཆུ་གཏོར་བྱེད་སོགས་དམིགས་

བསལ་དམག་གི་མཚོན་ཆ་བཀོད་སྒྲིག་བྱས་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་གྱི་འདུག་ལ། རྟའུ་རྫོང་དང་། མི་ཉག་བ་

སྨད་གྲོང་བརྡལ། ལྷ་སྒང་གྲོང་བརྡལ། ར་རྔ་ཁ། དར་རྩེ་མདོ་སོགས་ས་ཆ་གང་དུ་སོང་ན་དམག་གིས་

རྫིག་ཤོམ་བྱས་ནས་བོད་པར་ལྟ་སྲུང་ནན་པོ་བྱེད་བཞིན་པ་མཐོང་དུས་རང་བཞིན་གྱིས་སེམས་ནང་

དངས་སྐྲག་དང་། འདུག་མི་བཟོད་པར་ཁོང་ཁྲོ་སྐྱེས་པ་ཞིག་འདུག་ཅེས་ས་གནས་ནས་བོད་མི་ཞིག་

གིས་བརྗོད

བྲག་འགོར་༸གོང་ས་མཆོག་གི་འཁྲུངས་སྐར་སྲུང་བརྩི།

 ཕྱི་ལོ་༢༠༡༡ ཟླ་༧ ཚེས་༦ ༸གོང་ས་མཆོག་གི་འཁྲུངས་སྐར་ཉིན། བྲག་འགོ་དགོན་པའི་དགེ་

འདུན་པ་རྣམས་གཙོས་གྲོང་སྡེའི་མི་མང་སོགས་ཀྱིས་བསངས་གསོལ་བཏང་ཞིང། ༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་

ཆེ་སྐུ་ཚེ་བརྟན་པའི་སྨོན་ལམ་གསུང་འདོན་གནང་བ་སོགས་༸གོང་ས་མཆོག་གི་སྐུའི་འཁྲུངས་སྐར་

སྲུང་བརྩི་རྒྱ་ཆེན་པོ་བྱས་ཡོད་པ་དང་། གནས་ཚུལ་དེ་བྱུང་མ་ཐག་ནས་རྒྱ་དམག་མང་པོ་རྫོང་ཐོག་ཏུ་

འགྲེམས་འཇོག་བྱས་ནས་དམ་དྲག་བཀག་སྡོམ་བྱས་ཡོད་འདུག 



ལྕགས་ཡོས་བཙན་རྒོལ་མེ་ལྕེ། 

    (83)    

བླ་བྲང་དུ་འཇིགས་མེད་རྒྱ་མཚོར་ཁྲིམས་ཐག་གཅོད་རྩིས།

 ཕྱི་ལོ་༢༠༡༡ ཟླ་༨ ཚེས་༢༠ ཉིན་གྱི་ཞོགས་པར་རྒྱ་གཞུང་གི་སྤྱི་བདེ་ཉེན་རྟོག་པ་བཅུ་ཕྲག་

བརྒལ་བས་ཀན་ལྷོ་གཙོད་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་ཐཱའ་ོཡོན་མགྲོན་ཁང་ཟེར་བ་ནས་བླ་བྲང་བཀྲ་ཤིས་འཁྱིལ་

དགོན་པའི་རྒྱུད་སྟོད་གྲྭ་ཚང་གི་གྲྭ་འཇིགས་མེད་རྒྱ་མཚོ་འམ། ཡོངས་གྲགས་སུ་འཇིགས་མེད་མགོ་

རིལ་ལགས་འཛིན་བཟུང་བྱས་པ་ནས། ཕྱི་ལ་ོ༢༠༡༢ ཟླ་༢  བར་གནས་སྟངས་གསལ་པ་ོགང་ཡང་མེད་

པར་གསང་བའི་བཀག་ཉར་བྱས་ནས་ཟླ་ང་ོདྲུག་ཙམ་ཕྱིན་ཡདོ། ཕྱི་ལ་ོ༢༠༡༢ ཟླ་༢ ཚེས་ཤར་ལ་ཀན་ལྷ་ོ

ཁུལ་སྤྱི་བདེ་ལས་ཁུངས་ནས་དགེ་འདུན་པ་འཇིགས་མེད་རྒྱ་མཚོའི་སྤུན་མཆེད་བསདོ་ནམས་ཚེ་རིང་

ལགས་ཀྱི་མིང་ཐགོ་བརྡ་ཡིག་གཅིག་བཏང་ཡདོ་པ་དང་། བརྡ་ཡིག་དེའི་ནང་དགེ་འདུན་པ་འཇིགས་

མེད་ལགས་ཀྱིས་སྤྱི་ཚོགས་བདེ་འཇགས་ལ་གཏརོ་བཤིག་དང་། རྒྱལ་ཁབ་ཁ་བྲལ་གྱི་ལས་འགུལ་སྤེལ་

བའི་ཉེས་འཛུགས་བྱས་ཐོག ཁུལ་ཞིབ་དཔྱོད་ཁང་བརྒྱུད་མི་རིང་བར་ཁོ་ལ་ཁྲིམས་ཐག་གཅོད་རྩིས་

ཡོད་པ་སོགས་བྲིས་ཡོད་འདུག  ད་དུང་བརྡ་ཡིག་དེ་ཕྱི་ལོ་༢༠༡༢ ལོའ་ིཟླ་༡ ཚེས་༢ ཉིན་བྲིས་པ་ནས་

ཆུ་ཚོད་ཉེར་བཞིའི་ནང་ཁོང་གི་ནང་མིར་འཕྲོད་དགོས་ཞེས་འཁོད་ཡོད་ཀྱང་ཁོང་གི་ནང་མི་ལ་བརྡ་

ཡིག་དེ་ཟླ་༢ པའི་ཟླ་འགོར་མ་གཏོགས་འཕྲོད་མེད་པ་རེད།

 དེ་མ་ཐག་ཁོང་གི་ནང་མི་སྤུན་མཆེད་ཚོ་བློ་སེམས་མ་བདེ་བར་ཁུལ་རིམ་པའི་འབྲེལ་ཡོད་

ཚན་པར་སྐད་ཆ་འདྲི་བར་སོང་སྐབས་འཇིགས་མེད་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ལ་ཐུག་འཕྲད་བྱེད་དུ་མ་བཅུག་

པ་མ་ཟད། གང་དུ་ཡདོ་མེད་ཡང་གསལ་པ་ོབཤད་མེད་པ་རེད། འནོ་ཀྱང་། འབྲེལ་ཡདོ་ཚན་པས་ཁ་ོད་

ལྟ་ནད་གཞིའི་རྐྱེན་སྨན་བཅསོ་བྱེད་བཞིན་པ་དང་མི་རིང་བར་ཡིག་ཆའི་ནང་འཁདོ་དནོ་ལྟར་ཁྲིམས་

ཐག་གཅོད་རྩིས་ཡོད་པ་ངག་ཐོག་ནས་བཤད་ཡོད་འདུག

 གནས་སྟངས་དེའི་རྐྱེན་གྱིས་སྐབས་དེར་ཁོང་

གི་ནང་མི་སྤུན་མཆེད་དང་། ངོ་ཤེས་གྲོགས་པོ་ཚོས་

ཁྲིམས་ཐག་གཅདོ་རྩིས་ཡདོ་ཐགོ་སྐུ་གཟུགས་ལ་ན་ཚ་

ཡདོ་པ་སགོས་ཀྱི་ཐད་སེམས་ཁྲལ་ཆེན་པ་ོབྱས་ཡདོ་པ་

དང་། དེའི་ཐད་རང་དབང་ཅན་གྱི་ཁྲིམས་རྩོད་པ་རེ་

འཚོལ་ཐུབ་པར་ཡང་རེ་བ་ཆེན་པ་ོབྱེད་བཞིན་པ་རེད་



    (84)    

ལེའུ་དང་པོ། ལྕགས་ཡོས་ལོའ་ིརང་ལུས་མེར་བསྲེགས་ལས་འགུལ་གྱི་བརྒྱུད་རིམ།

འདུག

 ཁོང་ལོ་སྔོན་མར་ཀན་ལྷོ་གཙོད་གྲོང་ཁྱེར་ནས་འཛིན་བཟུང་བྱས་པ་ནི་རྒྱ་ནག་འབྲེལ་ཡོད་

ཚན་པས་འཛིན་བཟུང་བྱེད་ཐེངས་བཞི་པ་དེ་ཡིན་པ་དང་། དེའི་སྐབས་དགེ་འདུན་པ་དང་ཁོང་གི་

རོགས་པ་འགས་མཐོང་ནས་དེར་ཡོད་པའི་སྤྱི་བདེ་ཚན་པར་སྐད་ཆ་དྲིས་ཀྱང་། ལན་འདེབས་གསལ་

པ་ོམ་བྱས་ཐགོ  འཇིགས་སྐུལ་བྱས་ནས་ཕྱིར་ཕུད་བཏང་བ་དང་། རྗེས་ནས་མགྲནོ་ཁང་སྒ་ོའགྲམ་ནས་

བཀག་སྟེ་ནང་དུ་ཡོང་འཇུག་གི་མེད་པ་རེད། རྗེས་སུ་ཁོང་གི་གྲྭ་ཤག་སྔོག་བཤེར་བྱས་ནས་གློག་ཀླད་

རྩིས་འཁོར་དང་། འདོ་སྡེར། འདྲ་པར་སོགས་མང་པོ་ཉེན་རྟོག་པས་ཁྱེར་ཡོད་འདུག

 དགེ་འདུན་པ་འཇིགས་མེད་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ནི་བླ་བྲང་དགནོ་པའི་ཉེ་འདབས་ཕུག་སྡེ་ཞེས་པ་

ནས་ཡིན་ཞིང༌། ༢༠༠༦ ལོར་རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་ཨ་མྲ་ཝ་ཏི་ལ་ཆེད་ཕེབས་ཀྱིས་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་

བསྩལ་བའི་དུས་འཁོར་དབང་ཆེན་ཞུས་རྗེས་ཕ་ཡུལ་ལ་ལོག་མ་ཐག་འཛིན་བཟུང་བྱས་མྱོང་བ་དང་། 

ལྷག་དོན་༢༠༠༨ ལོར་བོད་ནང་གི་ཞི་རྒོལ་གནས་སྟངས་ཛ་དྲག་སྐབས་ཁོང་གིས་འཇིགས་ཞུམ་མེད་

པར་བོད་ནང་གི་དངོས་བྱུང་དཀའ་སྡུག་གནས་སྟངས་དང༌། གཞིས་ལུས་བོད་མིའི་རེ་འདུན་ངོ་མ་དེ་

ཨ་རིའི་བོད་སྐད་རླུང་འཕྲིན་དང་། ཨེ་ཤ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་སོགས་ཕྱིའི་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་

ལམ་ཁག་ཏུ་འགྲེལ་བརྗོད་བྱས་རིམ་ལ་བོད་ཕྱི་ནང་གཉིས་ནས་དོ་སྣང་ཆེན་པོ་བྱུང་ཡོད།

གླུ་མ་ལྷ་ལུང་མཚོ་འཛིན་བཟུང་བཀག་ཉར།

 ཕྱི་ལ་ོ༢༠༡༡ ཟླ་༨ ཚེས་༢༠  ཉིན་བདོ་ཨ་མད་ོགཙོད་གྲངོ་ཁྱེར་གྱི་གངས་རིའི་གླུ་གར་གླིང་ཞེས་

པའི་ཚོགས་ཁང་ནང་དགངོ་ཚོགས་ཤིག་འཚོགས་པ་དང་། སྐབས་དེར་བདོ་ནང་གི་གྲགས་ཅན་གླུ་བ་གླུ་

མ་སྐརོ་ཞིག་གདན་ཞུ་བྱས་ཡདོ་པའི་ནང་ཧརོ་གཙང་གླུ་མ་ལྷ་ལུང་མཚོ་ཡང་གདན་ཞུ་བྱས་ཡདོ་པ་མ་

ཟད། ཁ་ོམ་ོདགངོ་ཚོགས་དེའི་ཐགོ་གླུ་ལེན་མཁན་དང་པ་ོདེ་

ཆགས་ཡདོ་ན་ཡང་། ཉིན་དེར་ཁ་ོམ་ོརྒྱ་གཞུང་གི་ཉེན་རྟགོ་

པས་གཙོད་གྲངོ་ཁྱེར་ནས་གསང་སྟབས་ཀྱིས་འཛིན་བཟུང་

གིས་བཙན་འཁྲིད་བྱས་ཡདོ་སྟབས། དགངོ་ཚོགས་དེའི་སྟེང་

ཞུགས་ཐུབ་མེད།

 གླུ་མ་ལྷ་ལུང་མཚོ་ལགས་ནི་ཀན་སུའུ་ཞིང་ཆེན་



ལྕགས་ཡོས་བཙན་རྒོལ་མེ་ལྕེ། 

    (85)    

ཀན་ལྷ་ོཁུལ་བསང་ཆུ་རྫངོ་ཧརོ་གཙང་སྡེ་བ་ནས་ཡིན་པ་དང་། ཁངོ་རྒྱ་གཞུང་གིས་འཛིན་བཟུང་བྱས་

པའི་རྒྱུ་རྐྱེན་གང་ཡིན་གསལ་ཁ་གང་ཡང་བྱུང་མེད།  ཁོང་གི་ནང་མི་ཚོས་བཤད་པ་ལྟར་ན། ཁོ་མོ་ད་

ལྟ་སི་ཁྲནོ་ཞིང་ཆེན་ཁྲིན་ཏུའུ་གྲངོ་ཁྱེར་དུ་སྐད་བསྒྱུར་སྡེ་ཚན་ཞིག་ཏུ་ཟབ་སྦྱངོ་ལ་འགྲ་ོདགསོ་པ་དང། 

སྤྱིར་ན་ཁ་ོམ་ོཆབ་སྲིད་ཀྱིས་ལས་ཀ་བྱེད་མཁན་དེ་འདྲ་གང་ཡང་མིན་པ་མ་ཟད།  ལ་ོན་ཡང་ཆུང་ཆུང་

རེད།  ད་ལྟ་གླ་ོབུར་དུ་འདི་ལྟར་འཛིན་བཟུང་བཀག་ཉར་བྱས་རྗེས་ཁ་ོམའོ་ིནང་མི་ཚོས་སེམས་ཁྲལ་ཧ་

ཅང་ཆེན་པོ་བྱེད་བཞིན་ཡོད་ལ། མགྱོགས་མྱུར་ངང་ཁོ་མོ་གློད་གྲོལ་ཡོང་བའི་རེ་བ་ཆེན་པོ་ཡང་བྱེད་

བཞིན་འདུག་ཅེས་འགྲེལ་བརྗོད་བྱས་ཡོད། 

ཆབ་སྲིད་བཙོན་ཟུར་ཡེ་ཤེས་བསྟན་འཛིན་འདས་གྲོངས། 

 ཕྱི་ལོ་༢༠༡༡ ཟླ་༩ ཚེས་༧ ཉིན་ཁམས་སགོ་རྫངོ་གི་ཆབ་སྲིད་བཙོན་ཟུར་ཡེ་ཤེས་བསྟན་འཛིན་

ལགས་ངོས་འཛིན་དཀའ་བའི་ནད་གཞི་ཞིག་གིས་འདས་གྲོངས་སུ་ཕྱིན་ཡོད་འདུག

ཕ་ཡུལ་ཁམས་སོག་རྫོང་ནས་ཡིན་པའི་ཡེ་ཤེས་བསྟན་འཛིན་ལགས་དེ་སྔོན་༧གོང་ས་མཆོག་གིས་

འབྲས་ལྗངོས་སུ་དུས་འཁརོ་དབང་ཆེན་གནང་སྐབས་བཅར་མྱངོ་ཡདོ་པ་དང་། ཕྱི་ལ་ོ༢༠༠༡ ལརོ་སགོ་

རྫངོ་དུ་བདོ་དནོ་དང་འབྲེལ་བའི་སྦྱར་ཡིག་བཀྲམ་སྐབས། རྒྱ་གཞུང་གིས་ཁ་ོནི་ཡིག་ཆ་དེ་དག་དཔར་

སླགོ་རྒྱག་མཁན་ཡིན་པའི་ཉེས་འཛུགས་འགོ་འཛིན་བཟུང་གིས་ལ་ོ༡༠ ཡི་ཁྲིམས་ཐག་བཅད་ཡདོ་ཅིང་། 

ཕྱི་ལ་ོ༢༠༡༠ ཟླ་༡༢ ནང་ཁངོ་གི་དུས་བཀག་བཙོན་འཇུག་གི་ཡུན་ཚད་རྫགོས་ཏེ་ཀླདོ་གྲལོ་བཏང་ཡདོ་

ཀྱང་། བཙོན་ཁང་ནས་གཅར་རྡུང་མནར་གཅདོ་བཏང་བ་དང་། ངལ་རྩལོ་ལ་སྐུལ་དྲགས་པ་བཅས་ཀྱིས་

ཁྱིམ་དུ་ལགོ་སྐབས་ཉལ་སར་ལྷུང་ཡདོ་འདུག ཁངོ་གི་ནང་མིས་ལྷ་ས་དང་ནག་ཆུ་སགོས་ཀྱི་སྨན་ཁང་

མང་པོར་བསྟེན་གཏུག་བྱས་ཀྱང་དྲག་སྐྱེད་མ་བྱུང་བར་མཐར་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་ཡོད་འདུག

 ཡེ་ཤེས་བསྟན་འཛིན་ལགས་རྒྱའི་བཙོན་འགོ་ནས་ལོ་༡༠ ལ་མནར་གཅོད་མྱངས་པ་དང་། 

བཙོན་གྲོལ་ཐོབ་རྗེས་ཟླ་༡༠ རིང་ནད་མནར་གྱི་དཀའ་སྡུག་མྱངས་མཐར་ལོ་དེའི་ཟླ་༩ ཚེས་༧ ཉིན་

འདས་གྲོངས་སུ་ཕྱིན་ཡོད་འདུག

 ས་གནས་བདོ་མི་རེ་ཟུང་གིས་བརྗདོ་ན། ཆབ་སྲིད་བཙོན་པ་དེ་ཚོ་ཕྱིར་གཏངོ་སྐབས། རྒྱ་གཞུང་

གིས་དུག་སྨན་སྤྲད་དེ་ཟླ་ཤས་རྗེས་ཤི་འགྲོ་བ་དང་། མ་ཤི་ཡང་སླར་དྲག་སྐྱེད་ཡོང་ཐབས་མེད་པ་ཞིག་



    (86)    

ལེའུ་དང་པོ། ལྕགས་ཡོས་ལོའ་ིརང་ལུས་མེར་བསྲེགས་ལས་འགུལ་གྱི་བརྒྱུད་རིམ།

བཟོ་བཞིན་འདུག དེ་སྔོན་སོག་རྫོང་གི་ཆབ་སྲིད་བཙོན་པ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་དབང་ཞུ་བ་ཁོང་ཡང་། 

བཙོན་ནས་ཕྱིར་བཏང་རྗེས་ན་ཚ་གང་ཡིན་ངོས་འཛིན་བྱེད་དཀའ་བ་ཞིག་གིས་ལོ་གཉིས་རིང་ཉལ་

སར་ལུས་རྗེས་འདས་གྲངོས་སུ་ཕྱིན་ཡདོ་པ་དང་། ཡེ་ཤེས་བསྟན་འཛིན་དང་བསྟན་འཛིན་ཆསོ་དབང་

གཉིས་ཀྱི་ནད་རྟགས་དང་ངོ་བོ་གཅིག་པ་ཡིན་ཚུལ་སོགས་བརྗོད་ཡོད་པ་རེད། རྒྱལ་གཅེས་པ་ཞིག་

འདས་གྲོངས།

 ཕྱི་ལོ་༢༠༡༡ ཟླ་༨ ཚེས་༡༠ ཉིན་ཁམས་དཀར་མཛེས་རྫོང་བེ་རི་གསེར་ཁ་གྲོང་ནས་ཡིན་པའི་

རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་འཕྲིན་ལས་ལགས་རང་ཁྱིམ་དུ་ནད་གཅོང་འགོ་འདས་གྲོངས་སུ་ཕྱིན་ཡོད་པ་

དང་། ཁོང་ནི་ཕྱི་ལོ་༢༠༠༩ ཟླ་༤ ནང་ཁམས་དཀར་མཛེས་ཁུལ་ཞི་རྒོལ་ནང་ཞུགས་ཏེ་རྒྱ་གཞུང་གིས་

འཛིན་བཟུང་བྱས་ཡོད་ཅིང་། འདས་པའི་ཟླ་ངོ་༧ རིང་ཉེས་རྡུང་མནར་གཅོད་དྲག་པོ་བཏང་སྟེ་རིག་

འཚོ་མི་ཟིན་པའི་ནད་གཅོང་གི་གནས་བབ་ཐོག་ཀློད་གྲོལ་བཏང་ཡོད་འདུག

 རྗེས་སུ་ནང་མིས་སྨན་ཁང་དུ་ཁྲིད་དེ་བརྟག་དཔྱད་བྱས་སྐབས། ཉེས་རྡུང་དྲག་པ་ོབཏང་བའི་

རྐྱེན་གྱིས་ཀླད་པར་སྐྱནོ་བྱུང་ཡདོ་པ་ཤེས་རྟགོས་བྱུང་ཡདོ་ཀྱང་།ནང་མིའི་ཆ་རྐྱེན་ཧ་ཅང་སྐྱ་ོབའི་གནས་

སྟངས་འགོ་སྨན་ཁང་ཆེ་སར་ཁྲིད་དེ་སྨན་བཅོས་ཀྱི་མཐུན་རྐྱེན་མེད་སྟབས། ཁོང་ཕྱིར་རང་ཁྱིམ་དུ་

ཁྲིད་དེ་སྨན་བཅོས་ལྟ་རྟོག་གནང་ཡོད་ཀྱང་། དྲག་སྐྱེད་མ་བྱུང་བར་ལོ་གཅིག་ལྷག་རིང་ནད་མནར་

གྱིས་མཐའ་མར་འདས་གྲངས་སུ་སོང་ཡོད་འདུག

 རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བ་ོའཕྲིན་ལས་ལགས་གྲངོས་རྗེས་སྐུ་ཕུང་བྱ་གཏརོ་བྱས་ཡདོ་པ་དང་། སྐབས་

དེར་ཁངོ་གི་ཀླད་པར་ན་ཚ་བཟོས་ཡདོ་པ་ཙམ་གཅིག་པུ་མ་ཡིན་པར། རྒྱ་གཞུང་གིས་ཉེས་རྡུང་དྲག་པ་ོ

བཏང་པའི་རྐྱེན་གྱིས་ཁོང་གི་རུས་པའི་ལྷུ་ཚིགས་རྣམས་ཀྱང་ནག་པོར་གྱུར་ཡོད་ཚུལ་བརྗོད་བྱུང་།

ཕ་བློ་བུ་དང་མ་རིན་ཆེན་སྒྲོལ་མ་གཉིས་ཀྱི་བུ་རུ་སྐྱེས་པའི་རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་འཕྲིན་ལས་ལགས་

ནི་ད་ལྟ་རང་ལོ་༢༥ ཡིན་པ་དང་། ཁོང་གི་ཁྱིམ་དུ་ཕ་མ་གཉིས་དང་། ཆུང་མ། གཞན་སྤུན་མཆེད་ཆུང་

བ་གཉིས་བཅས་ཡོད་འདུག



ལྕགས་ཡོས་བཙན་རྒོལ་མེ་ལྕེ། 

    (87)    

བོད་རིགས་གཞས་པ་ཆོས་མགོན་ལགས་འཛིན་བཟུང་།

 ཕྱི་ལོ་༢༠༡༢ ཟླ་༩ ཚེས་༢༥  ཉིན་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་སྤྱི་བདེ་འབྲེལ་ཡོད་ཚན་པས་རང་ལོ་༡༩ 

ཙམ་ལ་སོན་པའི་ན་གཞོན་གཞས་པ་ཆོས་མགོན་ལགས་འཛིན་བཟུང་བྱས་ཡོད་འདུག

 དེ་ཡང་གཞས་པ་ཆསོ་མགནོ་ལགས་ནི་སྐྱེས་ཡུལ་ཁམས་འཇ་ོམདའ་རྫངོ་ཁངོས་ནས་ཡིན་ཞིང་།  

མང་ཚོགས་ནས་ཁངོ་གིས་བཏང་བའི་གཞས་ལ་ཧ་ཅང་དགའ་མསོ་བྱེད་བཞིན་ཡདོ་པ་མ་ཟད།  ཡངོས་

གྲགས་སུ་གཞས་པ་ཀུན་དགའ་ཆུང་བ་ཞེས་འབདོ་སྲལོ་ཡདོ་འདུག  དེར་བརྟེན་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དེ་

སྔ་ནས་ས་གནས་འབྲེལ་ཡདོ་ཚན་པས་ཁངོ་དགོས་གཞི་བྱ་ཡུལ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཡདོ་པ་དང། ཉེ་དུས་ཁངོ་

ཁམས་ནས་ལྷ་ས་བརྒྱུད་གླུ་གཞས་འགྲན་ཚོགས་ཤིག་ཏུ་མགྲོན་འབོད་བྱུང་བ་ལྟར་དེར་འབྱོར་སྐབས་

གློ་བུར་འཛིན་བཟུང་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ་ཐོན་ཡོད་པར་བརྟེན། ཟླ་བ་གཅིག་ཙམ་རིང་འབྲེལ་ཡོད་

ཚོས་རྩད་གཅོད་བྱས་ཀྱང་སྐབས་དེར་ཁོང་ས་གནས་གང་ཞིག་ཏུ་བཀག་ཉར་བྱས་ཡོད་མེད་སོགས་

ཀྱི་གནས་སྟངས་གང་ཡང་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་མི་འདུག 



    (88)    

ལེའུ་དང་པོ། ལྕགས་ཡོས་ལོའ་ིརང་ལུས་མེར་བསྲེགས་ལས་འགུལ་གྱི་བརྒྱུད་རིམ།

བཞི་པ། རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་བློ་བཟང་སྐལ་བཟང་།

མཚན།  བློ་བཟང་སྐལ་བཟང།

སྐྱེས་ཡུལ།  རྔ་བ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་རྔ་བ་

  རྫོང་རྨེའུ་རུ་མ་ཞང་རུ་ཆེན་གཉིས་པ།

རང་ལོ།  ༡༨

ཕ་མིང་།  ཚེ་རིང་བཀྲ་ཤིས།

མ་མིང་།  རྫོགས་དཀར།

འཚོ་ཐབས།  ཀིརྟི་དགོན་པའི་དགེ་འདུན་པ།

ཞུགས་འབུལ་དུས་ཚེས། ༢༠༡༡།༩།༢༦

གནས་སྟངས། རྒྱ་ལག་ཏུ་གསོན་པོར་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་ཙམ་ལས་ཤེས་རྟོགས་

མེད།



ལྕགས་ཡོས་བཙན་རྒོལ་མེ་ལྕེ། 

    (89)    

ལྔ་པ། རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་བློ་བཟང་དཀོན་མཆོག

མཚན། བློ་བཟང་དཀོན་མཆོག

སྐྱེས་ཡུལ།  རྔ་བ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་རྔ་བ་

  རྫོང་རྨེའུ་རུ་མ་ཤང་རུ་ཆེན་གཉིས་པ།

རང་ལོ།  ༡༨ །

ཕ་མིང་།  ཚེ་རྒྱས།

འཚོ་ཐབས།  ཀིརྟི་དགོན་པའི་དགེ་འདུན་པ།

ཞུགས་འབུལ་དུས་ཚེས། ༢༠༡༡།༩།༢༦

གནས་སྟངས། རྒྱ་ལག་ཏུ་གསོན་པོར་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་ཙམ་ལས་ཤེས་རྟོགས་

མེད།

 ཕྱི་ལོ་༢༠༡༡ ཟླ་༩ ཚེས་༢༦ ཉིན། བོད་ནང་གི་སྔ་དྲོའ་ིདུས་ཚོད་བཅུ་དང་ཕྱེད་ཀ་ཡོལ་ཙམ་ལ་

རྔ་བ་རྫངོ་རྨེའུ་རུ་མའི་རུ་ཆེན་གཉིས་པའི་ཇ་རུ་ཚང་གི་ཚེ་རིང་བཀྲ་ཤིས་ཀྱི་བུ་རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བ་ོབླ་ོ

བཟང་ཕུན་ཚོགས་ཀྱི་སྤུན་ཆུང་བ་རྔ་བ་ཀིརྟི་དགོན་པའི་གྲྭ་བླ་ོབཟང་སྐལ་བཟང༌། རང་ལ་ོ༡༨ ཡིན་པ་

ཁངོ་དང༌། རྔ་བ་རྫངོ་རྨེའུ་རུ་མའི་རུ་ཆེན་གཉིས་པའི་ཚེ་རྒྱལ་ཚང་གི་རྔ་བ་ཀིརྟི་དགནོ་པའི་གྲྭ་བླ་ོབཟང་

དཀནོ་མཆགོ རང་ལ་ོ༡༨ ཡས་མས་ཙམ་ཡིན་པ་ཁངོ་གཉིས་རྔ་བ་རྫངོ་ཐགོ་གི་ཁྲམོ་གཞུང་དུ་ཐནོ་ནས། 

རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་ཚེ་ཁྲི་ལརོ་བརྟན་པར་ཤགོ བདོ་ལ་ཆསོ་དད་རང་དབང་དགསོ་སགོས་ཀྱི་འབདོ་

ཚིག་སྒྲོག་བཞིན་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་བཏང་ཡོད་པ་དང༌། ཅུང་ཙམ་མ་འགོར་བར་རྒྱ་གཞུང་གི་



    (90)    

ལེའུ་དང་པོ། ལྕགས་ཡོས་ལོའ་ིརང་ལུས་མེར་བསྲེགས་ལས་འགུལ་གྱི་བརྒྱུད་རིམ།

ཉེན་རྟོག་པ་དང༌། དྲག་ཆས་དམག་དཔུང་གིས་གཡས་གཡོན་ནས་ཆུ་དང་མེ་གསོད་ཡོ་ཆས་སོགས་

བེད་སྤྱད་ནས་མེ་བསད་ཡདོ་ཀྱང༌། དེ་རྗེས་ཁངོ་གཉིས་ཉེན་རྟགོ་པས་ཁྱེར་ཡདོ་ཀྱང་གང་དུ་ཁྱེར་ཡདོ་

མེད་དང༌། གནས་སྟངས་ག་འདྲ་ཡིན་མིན་སགོས་ཤེས་རྟགོས་ཐུབ་མེད། ཁངོ་གཉིས་ནི་ཆུང་དུས་ནས་

རྔ་བ་ཀིརྟི་དགོན་པར་ཆོས་ཞུགས་བྱས་པའི་གྲྭ་གཞོན་གཉིས་ཡིན་འདུག གནས་ཚུལ་བྱུང་མ་ཐག་རྔ་

བའི་ཕོྱགས་ཚང་མར་དམག་མི་འབོར་ཆེན་འགྲེམས་འཇོག་བྱས་ཏེ་རྔ་བ་རྫོང་མཁར་ཡོངས་དང་ཀིརྟི་

དགོན་པ་སོགས་ལ་བཀག་སྡོམ་ནན་མོ་བྱས་ཡོད་པ་དང༌། ད་ལོའ་ིགསུམ་པའི་བཅུ་དྲུག་གི་རྗེས་ནས་

རྔ་བ་རྫངོ་མཁར་གྱི་དྲ་རྒྱ་ཁང་ཚང་མ་སྒ་ོབརྒྱབ་ཡདོ་པར་མ་ཟད། ཁ་པར་ནང་ནས་འཕྲིན་ཐུང་གཏོང་

རྒྱུ་བཀག་འགོག་བྱས་པ་སོགས་མུ་མཐུད་ཡོད་འདུག

 རྗེས་སུ་ཕྱི་ལ་ོ༢༠༡༢ ཟླ་༣ ནང་ཤེས་རྟགོས་བྱུང་བར། རྒྱ་གཞུང་གིས་གྲྭ་བླ་ོབཟང་དཀནོ་མཆགོ་

ལ་སྲོག་གི་ཉེན་ཁ་ཡོད་ཚུལ་བཤད་དེ་ཁོང་གི་རྐང་ལག་བཞི་གཏུབ་ཡོད་འདུག་ལ། ཟ་མ་གཅིག་ཀྱང་

ཟ་ཐུབ་ཀྱི་མེད་པར་ཁགོ་ལ་སྦུ་གུ་དྲངས་ཏེ། ལྡུག་དགསོ་པའི་ཛ་དྲག་གི་གནས་སྟངས་འགོ་ལྷག་འདུག་

མོད། ད་དུང་ཁོང་ལ་རྒྱ་རིགས་ལྟ་རྟོག་བྱེད་མཁན་དང་སྨན་པ་ཚོས། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དགྲ་བོ་དང་མང་

ཚོགས་ནང་དཀྲུགས་ཤིང་རྒྱག་མཁན་ཡིན་ཚུལ་བཤད་དེ་ནམ་རྒྱུན་མཐོང་ཆུང་དང་ཁྱད་གསོད་བྱེད་

ཀྱིན་པར་མ་ཟད། ད་ལྟའི་ཆར་ཡང་ཉེན་རྟོག་པས་ཁོང་ལ་ངན་སྐུལ་བྱེད་མཁན་རྒྱབ་རོགས་སུ་ཡོད་

སོགས་འདྲི་གཅོད་སུན་གཙེར་བཟོ་བཞིན་ཡོད་འདུག



ལྕགས་ཡོས་བཙན་རྒོལ་མེ་ལྕེ། 

    (91)    

དྲུག་པ། རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་སྐལ་བཟང་དབང་ཕྱུག

མཚན། སྐལ་བཟང་དབང་ཕྱུག

སྐྱེས་ཡུལ།  རྔ་བ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་རྔ་བ་

     རྫོང་ཆོས་རྗེ་མ་ཞང་སོ་རུ་མ།

རང་ལོ།  ༡༧

ཕ་མིང་།  ཚུར་དྲིས།

མ་མིང་།  བདེ་མཆོག

འཚོ་ཐབས།  ཀིརྟི་དགོན་པའི་དགེ་འདུན་པ།

ཞུགས་འབུལ་དུས་ཚེས། ༢༠༡༡།༡༠།༣

གནས་སྟངས། རྒྱ་ལག་ཏུ་གསོན་པོར་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་ཙམ་ལས་ཤེས་རྟོགས་

མེད།

 ཕྱི་ལོ་༢༠༡༡ ཟླ་༡༠ ཚེས་༣ ཉིན། བོད་ནང་གི་ཕྱི་དྲོའ་ིདུས་ཚོད་༢ ཙམ་ལ་རྔ་བ་ཀིརྟི་རྫོང་ཆོས་རྗེ་མ་ཞང་

ས་ོརུ་མ་སྡེ་བའི་ཚུར་དྲིས་ཚང་གི་ཕ་ཚུར་དྲིས་དང་མ་བདེ་མཆགོ་གཉིས་ཀྱི་བུ་རྔ་བ་ཀིརྟི་དགནོ་པའི་དུས་འཁརོ་

གྲྭ་ཚང་གི་གྲྭ་སྐལ་བཟང་དབང་ཕྱུག རང་ལ་ོ ༡༧ ཡིན་པ་ཁངོ་གིས་ལག་ཏུ་༸གངོ་ས་མཆགོ་གི་སྐུ་པར་ཞིག་བཟུང་

ནས་རྔ་བ་རྫངོ་མཁར་གྱི་གཞུང་ལམ་དུ་ཐནོ་པ་དང༌། རང་ལུས་ལ་མེ་སྦར་ཏེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ང་ོརྒལོ་སྐད་འབདོ་

གནང་འདུག་མདོ། དེ་མ་ཐག་རྒྱ་དམག་གིས་བསྐརོ་ནས་མེ་བསད་ཅིང་གཅར་རྡུང་དྲག་པ་ོགཏངོ་བཞིན་ཁྱེར་ཡདོ་

འདུག་པས་ཁངོ་གི་རྨས་སྐྱནོ་གནས་སྟངས་ག་འདྲ་ཡིན་མིན་སགོས་ཀྱི་གནས་སྟངས་གསལ་པ་ོཤེས་རྟགོས་མ་ཐུབ། 

གནས་ཚུལ་བྱུང་མ་ཐག་གཡས་གཡནོ་གྱི་མི་མང་གིས་སྐད་འབདོ་བྱེད་རྩིས་བྱས་འདུག་ཀྱང་དྲག་ཆས་ཉེན་རྟགོ་



    (92)    

ལེའུ་དང་པོ། ལྕགས་ཡོས་ལོའ་ིརང་ལུས་མེར་བསྲེགས་ལས་འགུལ་གྱི་བརྒྱུད་རིམ།

པ་དང་དྲག་ཆས་དམག་མི་སགོས་ཀྱིས་མེ་མདའ་ཚད་ནས་མི་མང་གཏརོ་ཡོད་འདུག དེ་མཚུངས་སུ་གཡུལ་ས་ལྟ་

བུའི་གནས་སྟངས་འགོ་ཡོད་པའི་རྔ་བ་རྫོང་མཁར་དང་ཀིརྟི་དགོན་པ་སོགས་སྔར་བས་དམག་མི་མང་དུ་བཏང་

ནས་ཕྱི་ནང་གི་འགྲུལ་བཞུད་ཡོངས་རྫོགས་བཀག་སྡོམ་བྱས་ཏེ། དམ་དྲག་ཤ གས་ཆེ་རུ་བཏང་ཡོད་འདུག དེ་མིན་

ཉིན་ཤས་སྔོན་ཀིརྟི་དགནོ་པའི་གླིང་བར་དང་རྔ་བའི་ཁྲམོ་གཞུང་སགོས་ལ་ཡི་གེ་མང་པ་ོསྦྱར་འགྲེམས་བྱས་ཡདོ་

པ་དང༌། ཡི་གེའི་ནང་འཁདོ་དནོ་མུ་མཐུད་གནས་སྟངས་འདི་ལྟར་ལྷག་ན་མི་མང་པསོ་རང་སྲགོ་བླསོ་གཏངོ་གིས་

ངོ་རྒོལ་བྱེད་རྒྱུའི་གྲ་སྒྲིག་ཡོད་ཚུལ་སོགས་བཀོད་ཡོད་འདུག་པ་བཅས།  

 ཚེས་༣ ཉིན་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ང་ོརྒལོ་སྐད་འབདོ་གནང་མཁན་རྔ་བ་ཀིརྟི་

དགནོ་གྱི་གྲྭ་སྐལ་བཟང་དབང་ཕྱུག་ལགས་རྔ་བ་རྫངོ་མི་མང་སྨན་ཁང་ཟེར་བའི་ཐགོ་རྩེག་གཉིས་པའི་ནད་པ་ཉལ་

ཁང་ཞིག་ཏུ་ཡོད་འདུག་ལ། ཐོག་རྩེག་གཉིས་པར་ཡོད་པའི་ནད་པ་གཞན་ཚང་མ་ཕྱིར་ཕུད་བྱས་ཏེ་ཁོང་གཅིག་

པུར་ཉེན་རྟགོ་པས་སྲུང་བྱ་དམ་པ་ོབྱས་ཡདོ་པ་དང༌། ག་ོཐསོ་སུ་ཁངོ་གི་གྲགོས་པ་ོཞིག་ནད་གཡགོ་ལ་བཏང་ཡདོ་

པ་དང༌།  དེ་མིན་གྱི་མི་ཁག་ཅིག་ཀྱང་ཐུག་ཏུ་བཅུག་ཡདོ་ཚུལ་འདུག ཁངོ་ལ་མེས་ཚིག་པའི་རྨས་སྐྱནོ་ཚབས་ཆེན་

མིན་ནའང༌། རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་གཏངོ་བའི་ཉིན་མ་ོདེར་ཉེན་རྟགོ་པ་དང་དམག་མི་སགོས་ཀྱིས་རུབ་བརྒྱབས་

ནས་ལག་ཆ་འདྲ་མིན་གྱིས་གཅར་རྡུང་དྲག་པོ་བཏང་རྐྱེན་མགོ་ལ་རྨས་སྐྱོན་ཚབས་ཆེན་ཕོག་ཡོད་འདུག

 དེ་མིན་ཕྱི་ཟླ་༩ ཚེས་༢༦ ཉིན་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་གཏངོ་གནང་གིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ང་ོརྒལོ་གནང་

མཁན་གཉིས་གྲས་གྲྭ་བློ་བཟང་དཀོན་མཆོག་ཉིན་ཤས་སྔོན་འབར་ཁམས་ལ་ཡོད་པའི་རྔ་བ་ཁུལ་གྱི་སྨན་ཁང་དུ་

ཡོད་ཅིང་རྨས་སྐྱོན་ཚབས་ཆེན་ཡིན་ཞིང༌། འབྲེལ་ཡོད་ཚོ་ཐུག་འཕྲད་བྱེད་འཇུག་གི་མེད་པ་དང༌། ཡང་ཁོང་གི་

འཐབ་གྲོགས་གྲྭ་བློ་བཟང་སྐལ་བཟང་ལགས་སྐབས་དེར་སི་ཁྲོན་གྱི་ཁྲིན་ཏུའུའི་སྨན་ཁང་ཞིག་ཏུ་ཡོད་ཚུལ་དང༌། 

ཁོང་ཉིན་ཤས་སྔོན་རྔ་བའི་གསར་འགྱུར་ཞེས་པའི་བརྙན་འཕྲིན་དུ་བསྟན་འདུག་ཅིང༌། རྨས་སྐྱོན་ཕོག་པ་ཚབས་

མི་ཆེ་བར་བཤད།

 སྐབས་དེ་ཡས་མས་སུ་རྔ་བ་ཀིརྟི་དགནོ་པའི་ཕྱི་རལོ་ཏུ་མཐངོ་སྣང་ལ་དམག་མིས་སྐརོ་མེད་པ་དང༌། གུ་

ཡངས་ཀྱི་རྣམ་པ་ཅུང་ཙམ་ཡོད་ཀྱང༌། མི་མང་གིས་དེ་ནི་རྒྱ་གཞུང་གི་གཡོ་ཐབས་ཤིག་ཡིན་སྲིད་པའི་དོགས་པ་

སྣ་ཚོགས་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པ་དང༌། དགོན་པའི་ནང་དུ་རྒྱ་གཞུང་གི་ལས་བྱེད་པ་བརྒྱ་ཕྲག་ཁ་ཤས་མུ་མཐུད་ཉིན་

མཚན་གཉིས་ཀར་ཡདོ་མུས་དང༌། དགནོ་པའི་ལྕགས་རིའི་ནང་ལགོས་ཀྱི་ཕོྱགས་བཞིར་ཉེན་རྟགོ་པ་རྒྱུན་སྡདོ་བྱེད་

སའི་མངགས་གཏོང་ཁང་བཞི་གསར་རྒྱག་བྱེད་བཞིན་ཡོད་འདུག རྔ་བ་རྫོང་མཁར་ལ་ད་དུང་མུ་མཐུད་དམག་

མི་དང་ཉེན་རྟོག་པ་དམིགས་བསལ་ཉེན་རྟོག་པ་བཅས་ཀྱིས་དམ་དྲག་ཤ གས་ཆེན་པོ་བྱེད་མུས་ཀྱིས། གཞུང་ལམ་

གཡས་གཡནོ་གྱི་ཁང་པ་དང་གླགོ་ཤིང་སགོས་ཀྱི་ངསོ་སུ་བརྙན་ཕབ་འཕྲུལ་ཆས་མང་པ་ོབཞག་ནས་ཀྱང་སྲུང་བྱ་



ལྕགས་ཡོས་བཙན་རྒོལ་མེ་ལྕེ། 

    (93)    

དམ་པོ་བྱས་ཡོད་པ་དང༌། རྫོང་མཁར་དུ་ཡོང་སའི་གཞུང་ལམ་ཁག་ལ་ཞིབ་བཤེར་ས་ཚིགས་རེ་རེ་བཙུགས་ཡོད་

པ་དང༌། ཐོབ་ཐང་ལག་ཁྱེར་སོགས་ལ་རྟོག་ཞིབ་ཀྱིས་ཕར་འགྲོ་ཚུར་འངོ་གི་ཡུལ་མི་རྣམས་ལ་སུན་གཙེར་བྱེད་

བཞིན་ཡོད་འདུག་པ་བཅས།



    (94)    

ལེའུ་དང་པོ། ལྕགས་ཡོས་ལོའ་ིརང་ལུས་མེར་བསྲེགས་ལས་འགུལ་གྱི་བརྒྱུད་རིམ།

བདུན་པ། རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་མཁའ་དབྱིངས།

མཚན། མཁའ་དབྱིངས།

སྐྱེས་ཡུལ།  རྔ་བ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་

  རྔ་བ་རྫོང་ལྷ་སྡེ་གོང་མ།

རང་ལོ།  ༡༨

ཕ་མིང་།  སྐལ་བཟང་།

འཚོ་ཐབས།  མི་སྐྱ།

ཞུགས་འབུལ་དུས་ཚེས། ༢༠༡༡།༡༠།༧

གནས་སྟངས། ༢༠༡༡།༡༠།༨ ཉིན་གྲོངས།



ལྕགས་ཡོས་བཙན་རྒོལ་མེ་ལྕེ། 

    (95)    

བརྒྱད་པ། རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་ཆོས་འཕེལ།

མཚན། ཆོས་འཕེལ།

སྐྱེས་ཡུལ།  རྔ་བ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་

  ཁུལ་རྔ་བ་རྫོང་ལྷ་སྡེ་གོང་མ།

རང་ལོ།  ༡༩

ཕ་མིང་།  འཇིགས་རིས།

འཚོ་ཐབས།  མི་སྐྱ།

ཞུགས་འབུལ་དུས་ཚེས། ༢༠༡༡།༡༠།༧

གནས་སྟངས། ༢༠༡༡།༡༠།༡༡ ཉིན་གྲོངས།

 ཕྱི་ལོ་༢༠༡༡ ཟླ་༡༠ ཚེས་༧ ཉིན། བོད་ནང་གི་སྔ་དྲོའ་ིདུས་ཚོད་༡༡།༣༠ ཐོག་རྔ་བ་རྫོང་མཐའ་

བ་གོང་མའི་འཇིགས་རིས་ཚང་གི་བུ་ཆོས་འཕེལ། རང་ལོ་༡༩ ཡིན་པ་ཁོང་དང༌། མཐའ་བ་གོང་མའི་

གསོང་པོ་ཚང་གི་སྐལ་བཟང་གི་བུ་མཁའ་དབྱིངས། རང་ལོ་༡༨ ཡས་མས་ཤིག་ཡིན་པ་ཁོང་གཉིས་རྔ་

བ་རྫོང་གི་ཁྲོམ་གཞུང་དུ་ཐོན་ནས་རང་ལུས་ལ་མེ་སྦར་ཞིང་ལག་ཟུང་ཐལ་མོ་སྦྱར་ནས་རྒྱ་གཞུང་ལ་

ངོ་རྒོལ་གྱི་སྐད་འབོད་གནང་ཡོད་འདུག་ལ། སྐབས་དེར་ཉེན་རྟོག་པ་སོགས་ཀྱིས་ཁོང་གཉིས་ཀྱི་ལུས་

ཀྱི་མེ་བསད་ཅིང་གཅར་རྡུང་གཏོང་བཞིན་ས་གནས་གཞན་གྱི་རྫོང་མི་མང་སྨན་ཁང་དུ་ཁྱེར་ཡོད་པ་

དང༌། ཉེན་རྟོག་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཡར་སྨན་ཁང་ནང་ལ་ཁྲིད་ནས་འགྲོ་སྐབས་མཁའ་དབྱིངས་ཀྱིས་ཁུ་

ཚུར་གནམ་ལ་འཕྱར་ནས་འབོད་སྒྲ་སྒྲོག་བཞིན་ཡོད་ཀྱང་འབོད་ཚིག་གསལ་པོ་གོ་མེད་འདུག ཁོང་

གཉིས་ཀ་དེ་སྔོན་རྔ་བ་ཀིརྟི་དགོན་པའི་གྲྭ་པ་ཡིན་ཞིང་རྗེས་སུ་གྲྭ་ལོག་བྱས་ཡོད་འདུག སྐལ་བཟང་



    (96)    

ལེའུ་དང་པོ། ལྕགས་ཡོས་ལོའ་ིརང་ལུས་མེར་བསྲེགས་ལས་འགུལ་གྱི་བརྒྱུད་རིམ།

གི་བུ་མཁའ་དབྱིངས་ནི་ཕྱི་ལོ་༢༠༠༨ ལོར་རྒྱ་གཞུང་གིས་དམར་གསོད་བྱས་པའི་མཐའ་བ་གོང་མའི་

རྩེ་ཕྲུག་ཚང་གི་རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་བཀྲ་ཤིས་དབང་ཕྱུག་གི་ཚ་བོ་ཡིན་འདུག

 དེང་སྐབས་རྔ་བ་རྫངོ་ལ་དམ་བསྒྲགས་ཤ གས་ཆེ་ཡདོ་མུས་ཐགོ་སྔར་བས་དམ་བསྒྲགས་ཤ གས་

ཆེ་རུ་སངོ་ཡདོ་པ་དང༌། དམག་མི་གང་སར་འགྲེམས་འཇགོ་བྱས་ཡདོ་འདུག་ལ། མི་མང་སྐྱ་ོགདུང་དྲག་

པསོ་གཟིར་ཞིང་ཚོར་བ་རབ་ཏུ་འབར་གྱིན་ཡདོ་པས་ཆེས་ཛ་དྲག་དང་ཉེན་ཁ་ཆེན་པ་ོཞིག་ལ་འཕྲད་

བཞིན་ཡོད་འདུག

 ཕྱི་ལ་ོ༢༠༡༡ ཟླ་༡༠ ཚེས་༨ ཉིན་བདོ་ནང་གི་ཕྱེད་ཡལོ་གྱི་དུས་ཚོད་དང་པ་ོཡལོ་ཙམ་ལ་ཕྱི་ཚེས་

༦ ཉིན་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་བཏང་ནས་རྒྱ་གཞུང་ལ་ང་ོརྒལོ་གནང་མཁན་གྱི་རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བ་ོ

མཁའ་དབྱིངས་ལགས་རྔ་བ་ཁུལ་གྱི་ལྟེ་གནས་འབར་ཁམས་ཀྱི་སྨན་ཁང་ཞིག་ནས་གཟི་བརྗིད་ལྡན་

པའི་ངང་སྐུ་ཚེ་མ་ཟིན་པའི་ཡིད་སྐྱོའ་ིགནས་ཚུལ་བྱུང་ཡོད་ཅིང༌། འབྲེལ་ཡོད་མི་མང་གིས་དམ་པ་

ཁོང་གི་སྐུ་ཕུང་ནང་མིར་རྩིས་སྤྲོད་བྱེད་དགོས་ཚུལ་གྱི་རེ་འདུན་ཤ གས་ཆེ་བཏོན་ཀྱང་རྒྱ་གཞུང་གིས་

ཉན་འཇགོ་རྩ་བ་ནས་མ་བྱས་པར་ཉིན་དེ་རང་ལ་སྐུ་ཕུང་མེར་བསྲེགས་བཏང་ནས་རུས་ཐལ་ཞིག་ནང་

མིར་སྤྲད་ཡོད་འདུག 

 གངོ་གསལ་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་ཀྱིས་ངོ་རྒལོ་དནོ་རྐྱེན་དེའི་སྐརོ་རྒྱ་ནག་གཞུང་འབྲེལ་གྱི་

ཤིན་ཧྭ་དྲ་བའི་ཐོག་ཕྱི་ཚེས་༨ ཉིན་གནས་ཚུལ་བཀོད་པར་ཁོང་གཉིས་ཀར་སྲོག་གི་ཉེན་ཁ་མེད་པར་

མ་ཟད། རྨས་སྐྱོན་ཕོག་པ་ཚབས་ཆེན་མིན་ཚུལ་ཡང་བཤད་ཡོད་འདུག

 རྔ་བ་མི་མང་གིས་ཕྱི་ཚེས་༨ དང་ཚེས་༩ ཚེས་༡༠ བཅས་ཉིན་གསུམ་གྱི་རིང་རྔ་བ་རྫངོ་ཁངོས་ཀྱི་

བདོ་ཀྱི་ཟ་ཁང་དང་ཚོང་ཁང་ཡངོས་རྫགོས་སྒ་ོབརྒྱབས་ནས་ཉེ་ཆར་བྱུང་བའི་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་

ཀྱི་ལས་འགུལ་ཚང་མ་ལ་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་རྣམ་འགྱུར་བསྟན་ཡོད་ཅིང༌། 

ལྷག་པར་དུ་ཕྱི་ཚེས་༧ ཉིན་བྱུང་བའི་དནོ་རྐྱེན་ཁྲདོ་རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བ་ོམཁའ་དབྱིངས་ལགས་འདས་

གྲོངས་སུ་གྱུར་པར་བརྟེན། མི་མང་ཕལ་མོ་ཆེས་དགོན་པ་ཁག་ལ་བསྔོ་རྟེན་ཕུལ་བ་དང༌། ཕྱག་སྐོར་

མཆོད་འབུལ་བྱེད་པ་སོགས་ཀྱིས་ཉིན་གསུམ་རིང་མྱ་ངན་དང་དགེ་སྒྲུབ་ཀྱིས་དུས་འདའ་བར་བྱས་

ཡདོ་ལ། ནང་མིས་དགེ་སྒྲུབ་བྱེད་བཞིན་ཡདོ་ཀྱང་དགེ་འདུན་པ་ལྔ་ལས་མང་བ་ལྷན་གཅིག་ལ་གདན་

འདྲེན་ཞུ་མི་ཆགོ་ཚུལ་བརྗདོ་ནས་རྒྱ་གཞུང་གི་འབྲེལ་ཡདོ་མི་སྣ་བཅུ་གྲངས་ཤིག་གིས་གསངོ་པ་ོཚང་

སྲུང་བྱ་དམ་པོ་བྱས་ནས་ཡོད་པ་དང༌། དེ་སྔོན་རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་ཕུན་ཚོགས་ལགས་སྐུ་གཤེགས་



ལྕགས་ཡོས་བཙན་རྒོལ་མེ་ལྕེ། 

    (97)    

སྐབས་ཀྱི་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་དང་མྱ་ངན་གུས་འདུད་བྱེད་པ་ལྟ་བུའི་རྣམ་འགྱུར་བསྟན་ན་རེ་

རེ་བཞིན་འཛིན་བཟུང་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན་ཚུལ་བརྗོད་ནས་རྔ་བ་མི་མང་ཁོང་ཚང་ལ་སེམས་གསོ་བྱེད་པར་

གཏོང་གི་མེད་པ་དང༌། མཐའ་བ་གོང་མ་དམིགས་བསལ་གྱིས་དམ་བསྒྲགས་ཤ གས་ཆེན་པོ་བྱེད་མུས་

ཡིན་འདུག

 ཕྱི་ཚེས་༡༠ ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་ཀིརྟི་དགོན་པའི་དགེ་འདུན་པ་རྣམས་མི་ཚང་དེར་ཆོས་སྦྱིན་ལ་

ཕེབས་རྩིས་ཀྱིས་མཐའ་བ་གངོ་མའི་སྡེ་འདབས་སུ་སླེབས་སྐབས། མཐའ་བ་གངོ་མའི་སྡེ་མི་རྒན་པ་སྐརོ་

ཞིག་ཚུར་ཡངོ་ནས་དགེ་འདུན་པ་རྣམས་མ་ཕེབས་རགོས་གྱིས། གལ་སྲིད་ཕེབས་པ་ཡིན་ན་ཁངོ་ཚང་

ལ་དཀའ་ངལ་ཆེན་པ་ོའཕྲད་རྒྱུ་ཡིན་ཚུལ་ཞུས་པར། དགེ་འདུན་པ་རྣམས་ཕར་ཁངོ་ཚང་ལ་མ་ཕེབས་

པར་ས་གནས་དེ་ག་རང་ལ་བཞུགས་ནས་མ་ཎི་དང་བསྔ་ོབ་སྨནོ་ལམ་གསུངས་ནས་ཆསོ་སྦྱིན་གནང་

ཡོད་འདུག

 རྔ་བ་ཀིརྟི་དགནོ་པར་རྒྱ་གཞུང་གིས་བཙན་བཀའ་བཏང་དནོ་དེ་སྔནོ་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་

ཀྱིས་ང་ོརྒལོ་གནང་མཁན་ཚང་མ་དགནོ་པའི་སྐྱིད་སྡུག་ནས་གནས་དབྱུངས་གཏངོ་དགསོ་ཚུལ་བརྗདོ་

པར་དགནོ་པ་གཞུང་སྒེར་གཉིས་ཀྱིས་ངསོ་ལེན་རྩ་བ་ནས་མ་གནང་བར་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ངོ་རྒལོ་བྱས་

པར་བརྟེན་དོན་འཁྱོལ་བྱུང་མེད་ནའང༌། རྗེས་སུ་དེ་ལྟར་བྱུང་དུས་དགོན་པའི་སྐྱིད་སྡུག་ནས་གནས་

དབྱུངས་གཏོང་དགོས་ཚུལ་གྱི་བཙན་བཀའ་བཏང་ཡོད་པར་མ་ཟད། དེ་དོན་གྱི་ཡི་གེའི་ཐོག་དགོན་

པ་གཞུང་གི་ཐེལ་ཙེའགོད་དགོས་ཚུལ་ཡང་ཡང་ནན་བརྗོད་བྱེད་བཞིན་ཡོད་འདུག

 རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བ་ོཆསོ་འཕེལ་གྱིས་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་མ་བཏང་བའི་གངོ་གི་ཉིན་ཤས་

ནང་ཁོང་གིས་མི་མང་པོར་ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་འདིས་ང་ཚོ་བཟོད་དཀའ་བའི་གནས་སུ་བརྫང་གི་

ཡོད་ཚུལ་དང༌། དགེ་འདུན་པ་རྣམས་ཀྱིས་བོད་སྤྱི་བའི་རྩ་དོན་ཆེད་རང་སྲོག་བློས་གཏོང་གནང་གི་

ཡདོ་ཚུལ་སགོས་ཡང་ཡང་གསུངས་ཡདོ་འདུག དེ་བཞིན་ཁངོ་གི་འཐབ་གྲགོས་མཁའ་དབྱིངས་ལགས་

མ་གྲངོས་གངོ་སྨན་ཁང་ནས་ངས་འདི་ལྟར་རང་སྲགོ་བདོ་དནོ་ཆེད་གཏངོ་ཐུབ་པ་དེས་རང་ཉིད་འདདོ་

པ་ཁེངས་པ་བྱུང་ཡདོ་ཅིང༌། འགྱདོ་པ་རྩ་བ་ནས་མེད་པས་ཚང་མས་སེམས་སྡུག་མ་གནང་རགོས་ཞེས་

ཁ་ཆེམས་ལྟ་བུའི་སྐད་ཆ་གསུངས་ཡོད་པ་རྔ་བའི་མི་མང་ལ་ས་ཁྱབ་རོྡ་ཁྱབ་ཏུ་ཕྱིན་ཡོད་འདུག

 དེ་མིན་དེ་ནས་ཡར་རྩིས་པའི་ཉིན་ཤས་རིང་རྔ་བའི་རྫངོ་མཁར་ནང་ལ་ར་མའི་སྐེ་ལ་བདོ་དནོ་

གྱི་ཡི་གེ་བཏགས་ནས་ཐེངས་མང་བཏང་ཡོད་པར༌། ཉེན་རྟོག་པ་རྣམས་ཀྱིས་ར་མ་ཡང་འཛིན་བཟུང་

བྱེད་ཀྱིན་ཡོད་འདུག་པའི་གནས་ཚུལ་སོགས་མང་པོ་ཡོང་གི་ཡོད་འདུག



    (98)    

ལེའུ་དང་པོ། ལྕགས་ཡོས་ལོའ་ིརང་ལུས་མེར་བསྲེགས་ལས་འགུལ་གྱི་བརྒྱུད་རིམ།

 ཕྱི་ཟླ་༡༠ ཚེས་༣ ཉིན་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་གཏངོ་མཁན་གྱི་རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བ་ོསྐལ་བཟང་

དབང་ཕྱུག་ལགས་རྔ་བ་མི་མང་སྨན་ཁང་ཟེར་བའི་ནང་ཡདོ་ཀྱང་དེ་ནས་ཉེན་རྟགོ་པ་སགོས་ཀྱིས་འདྲི་

གཅོད་སྣ་ཚོགས་བྱས་ཏེ་གཅར་རྡུང་མནར་གཅོད་མི་སྤྱོད་ལས་འདས་པ་གཏོང་གི་ཡོད་འདུག

 ཕྱི་ལོ་༢༠༡༡ ཟླ་༡༠ ཚེས་༡༡ ཉིན་གྱི་བོད་ནང་གི་ཕྱི་དྲོའ་ིདུས་ཚོད་༢ ཙམ་ལ་ཕྱི་ཚེས་༧ ཉིན་

རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་བཏང་ནས་རྒྱ་གཞུང་ལ་ངོ་རྒོལ་གནང་མཁན་གྱི་རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་ཆོས་

འཕེལ་འབར་ཁམས་སུ་ཡདོ་པའི་རྔ་བ་ཁུལ་གྱི་སྨན་ཁང་ནང་གཟི་བརྗིད་ལྡན་པའི་ངང་སྐུ་ཚེ་མ་ཟིན་

པའི་ཡིད་སྐྱོའ་ིགནས་ཚུལ་བྱུང་ཡོད་ཀྱང༌། སྔར་བཞིན་འབྲེལ་ཡོད་ཚོས་དམ་པ་ཁོང་གི་སྐུ་ཕུང་ནང་

མིར་སྤྲོད་དགོས་པའི་རེ་འདུན་བཏོན་པར་ཉན་འཇོག་རྩ་བ་ནས་མ་བྱས་པར་ཉིན་དེ་རང་ལ་མེར་

བསྲེགས་བཏང་ནས་རུས་ཐལ་ནང་མིར་སྤྲད་ཡོད་འདུག རྒྱ་གཞུང་གི་འབྲེལ་ཡོད་ཚན་པས། མཁའ་

དབྱིངས་ལགས་ཀྱི་ནང་མི་ལ། འདས་མཆོད་བྱེད་པར་དགེ་འདུན་པ་ལྔ་ལས་མང་བ་དུས་གཅིག་ལ་

གདན་འདྲེན་ཞུ་མི་ཆོག་པའི་བཙན་བསྒྲགས་བྱས་པ་དང་། རྔ་བ་མི་མང་སེམས་གསོ་བྱེད་པར་གཏོང་

གི་མེད་པ་སོགས་སྔར་ལས་ལྷག་པའི་དམ་བསྒྲགསས་ཆེན་པོ་བྱེད་མུས་ཡིན་འདུག

 ཉིན་དེ་བོད་ཚེས་༡༥ ཡིན་སྟབས་རྔ་བ་སྟོད་སྨད་བར་གསུམ་གྱི་སྐྱ་སེར་ཕོ་མོ་རིས་མེད་ཀྱིས་

འཆར་ཅན་གྱི་ལས་ཀ་ཡངོས་རྫགོས་མཚམས་འཇགོ་བྱས་ཏེ་འདས་གྲངོས་སུ་གྱུར་པ་དང༌། དཀའ་སྡུག་

མནར་གཅདོ་འགོ་ཡདོ་པའི་རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བ་ོརྣམས་ཀྱི་ཆེད་དུ་ཀིརྟི་དགནོ་པ་གཙོ་བརོ་གྱུར་པའི་

དགོན་པ་ཁག་ལ་བསྔོ་རྟེན་འཇོག་པ་དང༌། མཆོད་མེ་བསྒྲོན་པ། ཕྱག་སྐོར་སོགས་ཀྱི་ལས་ལ་ཞུགས་

ནས་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་དང༌། སྐྱིད་སྡུག་མཉམ་མྱངོ་གི་རྣམ་འགྱུར་ཤ གས་ཆེན་པ་ོབསྟན་ཡདོ་

འདུག 

 ཕྱི་ལོ་༢༠༡༡ ཟླ་༡༠ ཚེས་༡༢ ཉིན་དེའི་སྔ་རྗེས་སུ་རྔ་བ་ཀིརྟི་དགོན་

པའི་དུས་འཁོར་གྲྭ་ཚང་གི་དགེ་བསྐོས་ཟུར་བ་གྲྭ་བློ་བཟང་དགེ་འདུན། 

རང་ལོ་༤༨ ཡས་མས་ཡིན་པ་ཁོང་འཛིན་བཟུང་བཀག་ཉར་བྱས་ཡོད་པ་

དང༌། དེ་ནས་བཟུང་ཁོང་གར་ཡོད་ཅི་ཆགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་གཅིག་ཀྱང་

ཤེས་རྟོགས་ཐུབ་ཀྱི་མེད་འདུག ཁོང་རྔ་བ་རྫོང་སྤྲོ་ཚིགས་ཞང་ཀ་ཉག་སྡེ་

བའི་གཟས་འགོ་ཚང་གི་ཡིན་ཞིང༌། ཆུང་ཆུང་སྐབས་ནས་ཀིརྟི་དགོན་

པར་ཆོས་ཞུགས་བྱས་ཏེ་དེང་སྐབས་འཛིན་གྲྭ་བཀའ་རམས་བཞི་པ་ཡིན་

འདུག 



ལྕགས་ཡོས་བཙན་རྒོལ་མེ་ལྕེ། 

    (99)    

དགུ་པ། རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་ནོར་བུ་དགྲ་འདུལ།

མཚན། ནོར་བུ་དགྲ་འདུལ།

སྐྱེས་ཡུལ།  རྔ་བ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་

  རྔ་བ་རྫོང་ཆོས་རྗེ་མ་ཞང་སོ་རུ་མ།

རང་ལོ།  ༡༩

ཕ་མིང་།  པདྨ།

འཚོ་ཐབས།  མི་སྐྱ།

ཞུགས་འབུལ་དུས་ཚེས། ༢༠༡༡།༡༠།༡༥

གནས་སྟངས། ༢༠༡༢།༡།༥ ཉིན་གྲོངས།

 ཕྱི་ལོ་༢༠༡༡ ཟླ་༡༠ ཚེས་༡༥ ཉིན། བོད་ནང་གི་སྔ་དྲོའ་ིདུས་ཚོད་༡༡།༥༠ ཙམ་ལ་རྔ་བ་རྫོང་

ཆོས་རྗེ་མ་ཞང་སོ་རུ་མའི་པདྨ་ཚང་གི་བུ་ནོར་བུ་དགྲ་འདུལ། རང་ལོ་༡༩ ཙམ་ཡིན་པ་ཁོང་གིས་རྔ་

བའི་ཁྲོམ་གཞུང་དུ་ཐོན་ནས་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་བཏང་ཞིང་”བོད་ཁ་བ་ཅན་ལ་རང་དབང་རང་

བཙན་དགོས། རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་བོད་གདན་འདྲེན་ཞུ་དགོས་”ཞེས་ངོ་རྒོལ་སྐད་འབོད་བྱས་ཡོད་

འདུག སྐབས་དེར་རྔ་བའི་ཁྲམོ་གཞུང་དུ་ཡདོ་པའི་ཉེན་རྟགོ་པའི་རླངས་འཁརོ་ཆུང་ཆུང་ཞིག་གི་ནང་

དུ་བཞག་ནས་ཁྱེར་ཡདོ་འདུག་མདོ། ས་གནས་ཡུལ་མི་རྣམས་ཀྱིས་གང་དུ་ཁྱེར་ཡདོ་མེད་སགོས་ཤེས་

རྟོགས་ཐུབ་མེད། གནས་ཚུལ་འགྲེལ་བརྗོད་གནང་མཁན་གྱིས་བཤད་པ་ལྟར་ན། ཁོང་གི་གཟུགས་པོ་

མེས་ཚིག་ཚབས་ཆེན་ཡིན་ཡང་སྐབས་དེ་རང་ལ་གྲོངས་མེད་པ་གསལ་པོ་ཡིན་འདུག ཁོང་ཆུང་ཆུང་



    (100)    

ལེའུ་དང་པོ། ལྕགས་ཡོས་ལོའ་ིརང་ལུས་མེར་བསྲེགས་ལས་འགུལ་གྱི་བརྒྱུད་རིམ།

སྐབས་རྔ་བ་ཀིརྟི་དགནོ་པར་ཆསོ་ཞུགས་བྱས་ཤིང༌། ཕྱི་ལ་ོ༢༠༡༠ ལའོ་ིཟླ་༦ ཡས་མས་ཤིག་ལ་གྲྭ་པ་ལགོ་

ནས་དེང་སྐབས་ཕ་མའི་འཁྲིས་ལ་བསྡད་ཡོད་འདུག

 གོང་གསལ་གནས་ཚུལ་དེའི་སྐོར་དངོས་སུ་མཐོང་མཁན་ཞིག་གིས་བརྗོད་པ་ཇི་བཞིན་ཡིག་

ཐགོ་ལ་བཀདོ་པ་གཤམ་གསལ་ལྟར་ཡིན། སྔ་དྲའོ་ིདུས་ཚོད་༡༡།༥༠ ཙམ་གྱི་ཐགོ་ང་ཁྲམོ་གྱི་གཞུང་ལམ་

ཟུར་ཞིག་ལ་ཡདོ། སྐབས་དེར་ཁྲམོ་ལ་མི་མང་པ་ོའདུག དང་པ་ོངས་ཤེས་དུས་”བདོ་ཁ་བ་ཅན་ལ་རང་

དབང་རང་བཙན་དགོས། རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་བོད་ལ་གདན་འདྲེན་ཞུ་དགོས་”ཞེས་སྐད་ཤ གས་ཆེན་

པོས་ཁ་འབོད་བྱེད་བཞིན་པའི་སྒྲ་དེ་རྒྱབ་ཕོྱགས་ནས་གོ་སོང༌། སྐབས་དེར་མར་བལྟས་དུས་མི་ཞིག་

གིས་རང་ལུས་མེར་བསྒྲནོ་ནས་ཡར་ང་ཡདོ་སའི་ཕྱགོས་སུ་རྒྱུག་ཡངོ་གི་འདུག མཐངོ་མ་ཐག་ང་རང་ཧ་

ཅང་སྐྲག་སྣང་སྐྱེས་སོང༌། ཕར་བལྟས་ཚོད་ལ་དུས་ཚོད་གང་འཚམ་འགོར་ཡོད་པའི་སྣང་བ་བྱུང་བས་

མག་ོགང་ཞིག་ནས་བཙུགས་པ་ངས་མ་ཤེས་ཐལ། ཁངོ་གི་མགའོ་ིསྐྲ་དང་རྒྱབ་ཀྱི་སྟདོ་གསོ་སགོས་མེས་

ཚིག་ནས་ས་ལ་འཐརོ་ཡངོ་གི་འདུག སྐྲ་རིང་པ་ོཅན་ཞིག་དང༌། དརོ་མ་ལ་ོདུང་སྔ་ོསྐྱ་ཞིག་གྱནོ་འདུག་

པ་གསལ་པ་ོཤེས་སངོ༌། དེ་ནས་གཡས་གཡནོ་ནས་ཉེན་རྟགོ་པ་རྣམས་ཀྱིས་དང་པ་ོཆུས་བརྒྱབ་ཀྱང་མེ་

མ་སོད་པར་མ་ཟད། ཁོང་ས་ལའང་མ་འགྱེལ་བར་མུ་མཐུད་ཁ་འབོད་བྱེད་བཞིན་མདུན་དུ་ཡོང་གི་

འདུག་པས། རོྡག་ཐསོ་བརྒྱབ་ན་ཡང་ས་ལ་འགྱེལ་མ་སངོ༌། དེ་ནས་མེ་གསདོ་ཡ་ོཆས་ལག་ཏུ་ཡདོ་པའི་

ཉེན་རྟགོ་པ་གཉིས་གསུམ་ཞིག་མདུན་དུ་ཐནོ་སངོ་ལ། ཁངོ་ཚོས་མེ་གསདོ་ཡ་ོཆས་བེད་སྤྱདོ་ཀྱི་ཁངོ་ས་

ལ་འགྱེལ་བཅུག་པ་དང༌། མེ་བསད་ནས་དེ་མ་ཐག་ཉེ་འཁྲིས་སུ་ཉེན་རྟགོ་པའི་རླངས་འཁརོ་ཆུང་ཆུང་

སྒམ་ཤིང་ཅན་ཞིག་འདུག་པ་དེའི་ནང་དུ་བཞག་ནས་ཡར་ཁྱེར་སངོ་མདོ། ཕལ་ཆེར་རླངས་འཁརོ་གྱི་ཁ་

ཡར་འཁརོ་འདུག་པས་ཡིན་པ་འདྲ་སྟེ། སྐརོ་བ་བྱས་ནས་ཁྲམོ་ལམ་གཞན་ཞིག་ནས་མར་སྨན་ཁང་གི་

ཕྱགོས་སུ་ཁྱེར་སྙམ་པ་བྱུང་ཡང༌། ངས་མཐའ་མ་རིག་ས་དང་སྨན་ཁང་ལ་བར་ཐག་ཅུང་ཙམ་ཡདོ་པས་

སྨན་ཁང་དུ་ཁྱེར་སངོ་ཟེར་ནས་བཤད་མི་ཐུབ། མི་དེ་སྐྲ་རིང་པ་ོཅན་གྱི་མི་སྐྱ་ཞིག་ཡིན་པ་ཐག་བཅད་

ནས་བཤད་ཐུབ་ཀི། གཞན་ངོ་ཤེས་ཤིག་ཡིན་མིན་ཙམ་ཡང་ཤེས་རྟོགས་མ་བྱུང༌། གཙོ་བོ་ང་རང་ཚ་བེ་

འཚུབ་བེས་མཉམ་འཇགོ་མ་ཐུབ་པ་ཡང་ཡིན་ན་ཐང་མདོ། ཁངོ་གི་གདངོ་དབྱིབས་མེས་བཏུམས་ནས་

གསལ་པོ་རིག་མ་སོང་སྙམ་པ་ད་ལྟ་འདང་བརྒྱབ་ན་དྲན་གི ང་ཁོང་གི་ཐག་ཉེ་སར་ཡོང་མོད། མིའི་

གདངོ་དབྱིབས་ངའི་དྲན་ཡུལ་དུ་མི་ཡངོ་གི ཁངོ་ཉེན་རྟགོ་པས་ས་ལ་བསྒྱེལ་བ་དང་མཉམ་དུ་མི་མང་

པསོ་བསྐརོ་སངོ་ལ་ང་ཡང་དེར་ལྟ་རུ་སངོ་བ་ཡིན། འནོ་ཀྱང་། སྐར་མ་གསུམ་བཞི་ཞིག་གི་ནང་ལ་ཉེན་

རྟོག་པས་ཁྱེར་སོང༌། སྐབས་དེར་ཉེན་རྟོག་པ་དང་དམག་མི་བཅས་མང་པོ་སླེབས་འདུག བོད་མི་ཡང་



ལྕགས་ཡོས་བཙན་རྒོལ་མེ་ལྕེ། 

    (101)    

མང་པོ་འདུག་མོད། ཁོང་ཚོས་གང་མགྱོགས་ལྕགས་དབྱུག་འཕྱར་ཞིང༌། མེ་མདའ་ཚད་ནས་མི་མང་ཁ་

འཐོར་བཏང་སོང་ལ། སྐབས་དེར་ཉེན་རྟོག་པ་དང་དམག་མི་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཁྲོམ་ཡོངས་ལ་འགྲེམས་

འཇགོ་བྱས་འདུག བདོ་མི་རྣམས་ཀྱིས་བཤད་དནོ་རྫངོ་མཁར་ཕྱི་ནང་གི་འགྲུལ་བཞུད་མཚམས་བཅད་

འདུག་ཀྱང་ཟེར་ཞེས་གསུངས།

 

བཅུ་བ། རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་མོ་བསྟན་འཛིན་དབང་མོ།

མཚན། བསྟན་འཛིན་དབང་མོ།

སྐྱེས་ཡུལ།  རྔ་བ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་

  རྔ་བ་རྫོང་ཆོས་རྗེ་མ་ཞང་བྱ་སྐོར་མ། 

རང་ལོ།  ༢༠

ཕ་མིང་།  ཉི་ཚེ།

འཚོ་ཐབས།  མ་མའི་བཙུན་དགོན་གྱི་བཙུན་མ།

ཞུགས་འབུལ་དུས་ཚེས། ༢༠༡༡།༡༠།༡༧

གནས་སྟངས། ༢༠༡༡།༡༠།༡༧ ཉིན་གྲོངས།

 ཕྱི་ལ་ོ༢༠༡༡ ཟླ་༡༠ ཚེས་༡༧ ཉིན། བདོ་ནང་གི་ཕྱེད་ཡལོ་དུས་ཚོད་དང་པ་ོཙམ་ལ་བདོ་ཨ་མད་ོ

རྔ་བ་རྫངོ་བྱ་སྐརོ་མའི་ཉི་ཚེ་ཚང་གི་ཡིན་པ་མ་མའི་བཙུན་དགནོ་གྱི་བཙུན་མ་བསྟན་འཛིན་དབང་མ།ོ 

རང་ལ་ོ༢༠ ཡས་མས་ཤིག་དང༌། ཕ་མིང་ལ་ཉི་ཚེ་ཡིན་པ་ཁ་ོམསོ་རྔ་བ་རྫངོ་མཁར་དང་བར་ཐག་སྤྱི་ལེ་

གསུམ་ཙམ་ཡོད་པའི་བཙུན་དགོན་ཞོལ་གྱི་སུམ་མདོའ་ིཟམ་ཁ་ནས་ྋགོང་ས་མཆོག་བོད་ལ་གདན་

འདྲེན་ཞུ་དགོས། བོད་ལ་ཆོས་དད་རང་དབང་དགོས་ཞེས་སྐད་འབོད་དང་ལྷན་དུ་རང་ལུས་མེར་

བསྲེགས་བཏང་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ངོ་རྒོལ་གནང་ཡོད་འདུག་ལ། ཁོ་མོ་དུས་ཡུན་སྐར་མ་བདུན་

བརྒྱད་ཅིག་གི་རིང་གོམ་བགྲོད་བྱས་ནས་སོང་ཡོད་པ་དང༌། ཉེན་རྟོག་པ་སོགས་དུས་ལྟར་ས་གནས་



    (102)    

ལེའུ་དང་པོ། ལྕགས་ཡོས་ལོའ་ིརང་ལུས་མེར་བསྲེགས་ལས་འགུལ་གྱི་བརྒྱུད་རིམ།

སུ་འབྱོར་མེད་སྟབས། ཁོ་མོའ་ི

སྐུ་ཕུང་མ་མའི་བཙུན་དགོན་གྱི་

བཙུན་མ་རྣམས་ཀྱིས་ཡར་ཁྱེར་

ཡོད་འདུག ཁོ་མོ་དུས་ཐོག་དེ་

རང་ལ་གྲོངས་ཡོད་ཀྱང༌། ཕུང་

པོ་རྒྱ་གཞུང་ལ་སྤྲོད་རྒྱུ་མིན་ཟེར་

ནས་བཙུན་མ་ཚོས་སྲུང་བྱ་བྱས་

ཡདོ་ཀྱང་། རྒྱ་གཞུང་ལ་རྩིས་སྤྲདོ་

དགོས་པ་ལས་གལ་སྲིད་མ་སྤྲད་

ན། དོ་དགོང་མཚན་རང་ལ་ས་འགོ་ཏུ་སྦས་དགོས་ཚུལ་བརྗོད་ཡོད་ཀྱང༌། བཙུན་མ་རྣམས་ཀྱིས་ས་

འགོ་ལ་མ་སྦས་པར། མཚན་མ་ོདེར་སྦྱིན་སྲེག་བླུག་ཡདོ་འདུག གནས་ཚུལ་དེ་བྱུང་ནས་ཅུང་མ་འགརོ་

བར། དམག་མི་དང་ཉེན་རྟགོ་པ་སགོས་འབྱརོ་ནས་མ་མའི་བཙུན་དགནོ་དང་ས་གནས་ཀྱི་གྲངོ་སྡེ་ཁག་

ཡོངས་རྫོགས་བཀག་སྡོམ་ནན་མོ་བྱས་ཡོད་འདུག

 མ་མའི་བཙུན་དགོན་གྱི་མིང་ཡོངས་ལ་མ་མའི་བཙུན་དགོན་བདེ་ཆེན་ཆོས་འཁོར་གླིང་ཟེར་

ཞིང༌། རྔ་བ་རྫངོ་མཁར་གྱི་ནུབ་བྱང་ཕྱགོས་བར་ཐག་སྤྱི་ལེ་གསུམ་ལྷག་གི་ས་ན་ཡདོ་འདུག གྲུབ་མཐའ་

དགེ་ལུགས། སྔནོ་ཕ་མཐའི་རི་ཁྲདོ་ཤ ལ་དུ་སྐལ་བ་བཟང་པ་ོསགོས་ཀྱིས་བསྐྱངས། རྔ་བ་རྫངོ་ཁངོས་ཀྱི་

བཙུན་དགོན་ཆེ་ཤོས་ཡིན་ཞིང༌། དེང་སྐབས་བཙུན་མ་༣༥༠ ལྷག་ཡོད་འདུག

 དེ་མིན་ཕྱི་ཚེས་༡༥ ཉིན་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་གཏོང་མཁན་རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་ནོར་བུ་

དགྲ་འདུལ་ལགས་རྔ་བ་ནས་ས་གནས་གཞན་ཞིག་ལ་ཁྱེར་ཡོད་ཀྱང་གང་དུ་ཁྱེར་ཡོད་མེད་དང༌། ཤི་

གསནོ་གྱི་གནས་ཚུལ་སགོས་ཞིབ་ཕྲའི་གནས་ཚུལ་ཤེས་རྟགོས་མ་ཐུབ་པས་ཧ་ཅང་བླ་ོའཚབ་སྐྱེ་གཞིར་

གྱུར་ཡོད་འདུག

 ཕྱི་ཚེས་༡༦ ཉིན་སླར་ཡང་རྔ་བ་རྫོང་མཁར་གྱི་བོད་མི་ཚོས་ཟ་ཁང་དང་ཚོང་ཁང་ཚང་མ་སྒོ་

བརྒྱབས་ནས་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་བྱས་ཡོད་འདུག

 ཕྱི་ལོ་༢༠༡༡ ཟླ་༡༠ ཚེས་༡༩ ཉིན་གནས་ཚུལ་འབོྱར་བར་རྔ་བ་རྫོང་མཁར་དང་ཐག་ཉེ་བའི་

བོད་མི་མང་པོས་བོད་ཆས་གྱོན་ནས་རྔ་བའི་ཁྲོམ་གཞུང་སོགས་ལ་རྒྱུན་ལྡན་ལས་མི་ཚོགས་མང་བ་

འདུ་འཛོམས་བྱུང་ཡོད་པ་དང༌། མི་མང་གིས་ཁྲོམ་སོགས་ནས་མ་ཎི་བཏོན་ཅིང་ཟས་བཅད་བྱས་ཏེ་

གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་ཀྱི་རྣམ་འགྱུར་ཤ གས་ཆེ་ཙམ་བསྟན་ཡོད་པ་དང༌། ཐེངས་གཉིས་ཙམ་ལ་



ལྕགས་ཡོས་བཙན་རྒོལ་མེ་ལྕེ། 
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མི་མང་གིས་ཡར་ལངས་བྱེད་གྲབས་བྱས་ཀྱང་སྡེབ་གཅིག་ལ་ལངས་

མ་ཐུབ་པས་ན་ཉེན་རྟགོ་པ་དང་དམག་མི་སགོས་ཀྱིས་མེ་མདའ་ཚད་

ནས་མི་མང་གི་འདུ་འཛོམས་གཏོར་ཐབས་བྱས་ཡོད་འདུག ཡང་

རྫོང་མཁར་དང་ཐག་ཉེ་བའི་བོད་མི་རྣམས་ཀྱིས་བོད་ཆས་གཙང་

མ་གྱོན་ནས་གྲོང་སྡེ་སོ་སོའ་ིནང་དུ་མ་ཎི་འཚོགས་ཤིང་ཟས་བཅད་

སྨྱུང་གནས་གནང་ཡོད་འདུག

 ཉིན་ཤས་གངོ་ཞང་རེ་རེའི་ནང་ལ་མི་མང་བསྡུས་ནས་ང་ོརྒལོ་བྱས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་འདས་གྲངོས་

སུ་གྱུར་པ་ཡིན་ན་གྲྭ་པ་གཅིག་ཀྱང་སྨོན་ལམ་གསུང་བར་མི་གཏོང་རྒྱུ་དང༌། འགན་ཚང་མ་ཤ ལ་ལུས་

སྡེ་དཔོན་དང༌། ནང་གི་ཕ་མ་སོགས་ཀྱིས་ཁུར་དགོས་ཚུལ་གྱི་ཉེན་བརྡ་གྲོང་སྡེ་རེ་རེ་དང་མི་ཚང་རེ་

རེ་ལ་གཏོང་གི་ཡོད་འདུག

 ཕྱི་ཚེས་༡༧ ཉིན་གྱི་མཚན་མོ་རྔ་བ་རྫོང་གཅའ་ཞང་ནག་ཚང་མའི་སི་རིག་ཚང་གི་རྔ་བ་ཀིརྟི་

དགནོ་པའི་གྲྭ་ཕུན་ཚོགས། རང་ལ་ོ༢༨ ཙམ་ཡིན་པ་ཁངོ་རང་ཤག་ནས་ཉེན་རྟགོ་པ་སགོས་ཀྱིས་གཅར་

རྡུང་གཏངོ་བཞིན་འཛིན་བཟུང་བཙན་ཁྲིད་བྱས་ཡདོ་པ་དང༌། གྲྭ་ཤག་ནང་ཚང་མར་སྔགོ་བཤེར་བྱས་

ཤིང༌། ཁངོ་ད་ལྟ་གང་དུ་བཀག་ཉར་བྱས་ཡདོ་མེད་སགོས་རྗེས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཤེས་རྟགོས་ཡངོ་གི་མེད་

འདུག

 ཕྱི་ཚེས་༡༥ ཉིན་རྔ་བ་རྫོང་ཆོས་རྗེ་མ་ཞང་སོ་རུ་མ་ནས་ཡིན་པའི་རྔ་བ་ཀིརྟི་དགོན་པའི་གྲྭ་

འཇིགས་མེད་ཆསོ་འཕེལ་ཞུ་བ་འཛིན་བཟུང་བྱས་ཡདོ་ཅིང༌། ད་ལྟ་གང་དུ་བཀག་ཉར་བྱས་ཡདོ་མེད་

སོགས་ཤེས་རྟོགས་ཡོང་གི་མེད་འདུག ཁོང་གཉིས་ཀ་བཀག་ཉར་བྱེད་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་སྐོར་ལ་

གསལ་བཤད་གང་ཡང་བྱས་མེད་འདུག  དེ་བཞིན་ཕྱི་ཚེས་༡༥ ཉིན་རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བ་ོནོར་བུ་དགྲ་

འདུལ་གྱིས་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་བཏང་བའི་ཉིན་རྗེས་མར་མི་སྐྱ་ཁ་ཤས་ཤིག་འཛིན་བཟུང་བཀག་

ཉར་བྱས་ཡདོ་ཚུལ་འདུག་ཀྱང་མིང་སགོས་ཞིབ་ཕྲའི་གནས་ཚུལ་ཤེས་རྟགོས་

མ་བྱུང༌། 

 ཕྱི་ལོ་༢༠༡༡ ཟླ་༡༠ ཚེས་༢༧ ཉིན་གནས་ཚུལ་འབྱོར་བར། ཉིན་ཤས་

སྔོན་རྔ་བ་རྫོང་རྔ་སྟོད་ཨ་འདུས་གཤོང་བའི་ཝོ་ཁ་ཚང་གི་རྔ་བ་ཀིརྟི་དགོན་

པའི་གྲྭ་བློ་གྲོས། རང་ལོ་༣༦ ཙམ། ཕ་མིང་གདུགས་ཁོ་ཡིན་པ་ཁོང་འཛིན་

བཟུང་བཀག་ཉར་བྱས་ཡོད་ཀྱང༌། ད་ཆ་གར་ཡོད་སོགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་

འབྲེལ་ཡོད་ཚོས་ཤེས་རྟོགས་ཐུབ་ཀྱི་མེད་པར་མ་ཟད། འཛིན་བཟུང་བྱེད་



    (104)    

ལེའུ་དང་པོ། ལྕགས་ཡོས་ལོའ་ིརང་ལུས་མེར་བསྲེགས་ལས་འགུལ་གྱི་བརྒྱུད་རིམ།

དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་འདི་ཡིན་དེ་ཡིན་

གྱི་གསལ་བཤད་གང་ཡང་བྱས་མེད་འདུག

 དེ་བཞིན་འདི་ཟླའི་ཟླ་སྟདོ་ཙམ་ལ་རྔ་

བ་རྫངོ་ཇ་ོལེབས་སྡེ་བའི་སྟག་ཀ་ཚང་གི་ཟླ་བ། 

རང་ལོ་༣༩། <<དུས་རབས་ཀྱི་ང>>ཞེས་པའི་

དུས་དེབ་ཀྱི་རྩོམ་སྒྲིག་པ་ཁོང་ལ་རྔ་བ་ཁུལ་

གྱི་ལྟེ་གནས་འབར་ཁམས་ནས་ལོ་༣ གྱི་དུས་

བཀག་བཙོན་འཇུག་གི་ཐག་གཅོད་བྱས་ཡོད་

འདུག

 ཁོང་ཕྱི་ལོ་༢༠༡༠ ཟླ་༡༠ ཚེས་༡ ཉིན་རྔ་བ་ཁུལ་གྱི་བདེ་འཇགས་མི་སྣས་རྒྱ་ནག་གི་གྲོང་ཁྱེར་

ཁྲིན་ཏུའུ་རུ་འཛིན་བཟུང་བྱས་པ་ནས་ད་བར་ཐག་གཅོད་གང་ཡང་མ་བྱས་པར་བཞག་ཡོད་འདུག 

ཁོང་རྔ་བའི་གྲོང་སྡེའི་སློབ་གྲྭ་ཞིག་གི་དགེ་རྒན་ཡིན་ཞིང༌། ལས་ཞོར་དུ་<<དུས་རབས་ཀྱི་ང>>ཞེས་

པའི་དུས་དེབ་རྩམོ་སྒྲིག་གི་ལས་ཀ་གནང་བཞིན་པ་དང༌། ཁངོ་དང་ལས་རགོས་དག་གིས་རྔ་བའི་ནང་

ལ་རིག་གཞུང་བགྲ་ོགླེང་མང་པ་ོག་ོསྒྲིག་གནང་མྱངོ་ཡདོ་འདུག ཁངོ་འཛིན་བཟུང་བྱེད་དགསོ་པའི་རྒྱུ་

མཚན་གསལ་པ་ོཤེས་རྟགོས་ཐུབ་མེད། ཉིན་ཤས་གངོ་བཟའ་ཟླ་དང་ཕྲུ་གུ་བཅས་ཕན་ཚུན་མཐངོ་ཙམ་

གྱི་ག་ོསྐབས་སྤྲད་ཡདོ་ཀྱང་སྐད་ཆ་བཤད་རྒྱུའི་ག་ོསྐབས་སྤྲད་མེད་འདུག ཁངོ་ལ་ོཤས་སྔནོ་རྔ་བ་ནས་

པགས་་རིགས་ཀྱི་རྒྱན་གོས་མེར་བསྲེགས་གཏོང་སྐབས་ཀྱི་ལས་འགུལ་སྣེ་ཁྲིད་པའི་ཉེས་མིང་འགོ་ཟླ་

གཅིག་ཙམ་རིང་རྔ་བ་རྫོང་ནས་བཀག་ཉར་བྱས་ཤིང༌། ཕྱི་ལོ་༢༠༠༨ ཟླ་༣ ཚེས་༡༦ ཉིན་གྱི་ཞོགས་པར་

རང་ཁྱིམ་ནས་ཉེན་རྟོག་པས་འཛིན་བཟུང་བྱས་ཏེ་ཟླ་ཤས་རིང་བཀག་ཉར་བྱས། ཁོང་གི་ཆུང་མས་རྔ་

བ་རྫོང་ཐོག་ཏུ་དཔེ་དེབ་དང་འདོ་སྡེར་ཚོང་འགྲེམས་དང༌། གཡར་ལེན་བྱེད་སའི་༼ལྷ་མོའ་ིབླ་མཚོའི་

སྒྲ་བརྙན་གླིང་༽ཞེས་པའི་ཚོང་ཁང་ཞིག་གཉེར་བཞིན་ཡདོ་པ་དང༌། ཁངོ་གཉིས་ལ་ཕྲུ་གུ་གཉིས་ཡདོ་

འདུག ཕྱི་ལོ་༢༠༡༠ ལོར་ཁོང་འཛིན་བཟུང་བྱས་རྗེས་རྔ་བ་རྫོང་ཉེན་རྟོག་མི་སྣས་ཚོང་ཁང་ནང་སྔོག་

བཤེར་བྱས་ཏེ་གླགོ་ཀླད་ཆུང་ཆུང་ཞིག་དང་ཅ་དངསོ་གཡར་ལེན་བྱེད་སྐབས་ཐ་ོའགདོ་བྱེད་སའི་འབྲི་

དེབ། དེ་བཞིན་དེབ་གཟུགས་མ་ཡིན་པའི་རྩོམ་ཡིག་འགའ་རེ་བཅས་ཁྱེར་ཡོད་འདུག

 ཡང་ཉིན་དེར་གནས་ཚུལ་འབོྱར་གསལ་ལ། ཉེ་ཆར་ལྷ་ས་ནས་ཨ་མད་ོརྔ་བའི་ཨ་མཆགོ་མཚན་

ཉིད་དགནོ་པའི་ལྷ་སྡེའི་ཁངོས་ནས་མི་སྐྱ་གསུམ་དང༌། དེ་མིན་གྱི་མི་གཅིག་བཅས་འཛིན་བཟུང་བྱས་

ཡོད་ཀྱང༌། མིང་སོགས་གསལ་པོ་ཤེས་རྟོགས་མ་ཐུབ།



ལྕགས་ཡོས་བཙན་རྒོལ་མེ་ལྕེ། 

    (105)    

 ཉིན་ཤས་སྔོན་རྔ་བའི་བསེ་དགོན་པས་མ་ཎི་བདུན་སྒྲུབ་འཚོགས་ཡོད་པར་མི་མང་འདུ་

འཛོམས་ཆེན་པ་ོབྱུང་འདུག་སྟབས། རྒྱ་གཞུང་གི་ཉེན་རྟགོ་པ་དང་། དམིགས་བསལ་ཉེན་རྟགོ་པ་སགོས་

ཀྱིས་དགོན་པའི་མཐའ་ནས་བསྐོར་སྟེ་སྔར་ལས་ལྷག་པའི་དམ་བསྒྲགས་ནན་མོ་བྱས་ཡོད་འདུག

 ཡང་སྐབས་དེ་ཡས་མས་སུ་རྔ་བའི་གྲོང་སྡེ་མང་པོའ་ིརྒྱ་གཞུང་གི་ལས་བྱེད་ཚན་པ་རྒྱུན་སྡོད་

བྱས་ཏེ་བོད་ནང་ནས་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་ཀྱི་དོན་རྐྱེན་སྐོར་ལ་བོད་མི་དང་བོད་ཀྱི་ལས་བྱེད་པ་

ཁག་ཅིག་ལ་བཙན་སྐུལ་གྱིས་སྐྱོན་བརྗོད་བྱེད་བཅུག་སྟེ། གློག་བརྙན་ནང་སྟོན་གྱི་ཡོད་པ་དང༌། དེ་

བཞིན་རང་སྲོག་བློས་གཏོང་གནང་མཁན་གྱི་རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་རྣམས་ལ་བརྙས་སྨོད་སྣ་ཚོགས་

བྱས་ཏེ་བོད་མི་རྣམས་ཀྱིས་སེམས་ལ་རྨ་ཁ་ཆེན་པོ་བཟོ་བཞིན་ཡོད་འདུག ཡང་དེ་སྔོན་གསུམ་པའི་

བཅུ་དྲུག་ཉིན་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་གཏོང་མཁན་རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་གྲྭ་བློ་བཟང་ཕུན་ཚོགས་

མཆོག་མ་གྲོངས་གོང་གི་གློག་བརྙན་དུམ་བུ་ཞིག་ལ་རྫུན་བཅོས་བྱས་ཏེ་གསར་འགོད་པ་ཞིག་གིས་

སྐད་ཆ་འདྲི་ཁུལ་གྱི་རྣམ་པས། ཁྱོད་ལ་སུས་ཡག་པོ་བྱས་སོང་ཟེར་བར། ཁོང་གིས་དེའི་ལན་དུ། ང་ལ་

ཉེན་རྟོག་པ་དང་སྨན་པས་ཡག་པོ་གནང་སོང། ཟེར་བ་དང༌། ཡང་། ད་ལྟ་ཁྱོད་ཀྱིས་ག་རེ་བསམ་གྱི་

འདུག ཅེས་པར། ཁངོ་གིས། ངས་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་བཏང་བར་འགྱདོ་པ་སྐྱེས་ཀྱི་འདུག ཅེས་ལན་

འདེབས་བྱས་ཁུལ་རྫུན་བཅསོ་བྱས་ཡདོ་འདུག གླགོ་བརྙན་དེ་མཐངོ་ཙམ་ནས་ཚང་མས་རྫུན་བཟ་ོབྱས་

པ་གསལ་པོ་ཤེས་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་འདུག་པས། དེ་བས་ཀྱང་བོད་མི་རྣམས་ཀྱི་སེམས་ལ་བཟོད་དཀའ་བའི་

ན་ཟུག་སློང་གི་ཡོད་འདུག བོད་མི་རྣམས་ཀྱིས་བརྗོད་ན། དེ་སྔོན་བླ་མ་རྣམ་པར་མཚན་སྨོད་བྱས་པ་

དེང་སྐབས་བདོ་མི་རིགས་ཀྱི་མངནོ་འདདོ་ཆེད་རང་ལུས་མེ་མཆདོ་དུ་ཕུལ་མཁན་རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་

བ་ོརྣམས་ལ་བརྙས་བཅསོ་སྣ་ཚོགས་བྱེད་བཞིན་པ། དཔེར་ན། བླ་ོབཟང་ཕུན་ཚོགས་སྤྱིར་དགུང་ལ་ོ༢༠ 

ཡིན་ཡང་རྒྱ་གཞུང་གིས་བཙན་གྱིས་ལ་ོ༡༦ ཡིན་པར་རྫུན་སྒྲགོ་བྱས་ཤིང༌། ཁངོ་སེམས་པ་ཐང་ཐང་མེད་

ཚུལ། ཁངོ་གིས་རང་ལུས་མེ་མཆདོ་དུ་ཕུལ་བ་དེ་མི་ཁར་རྒྱུག་པ་ཡིན་ཚུལ་སགོས་ཀྱིས་བདོ་མི་རྣམས་

ལ་ཁོང་ཁྲོ་དང་སེམས་མི་སྐྱིད་པ་ཆེན་པོ་ཡོང་གཞི་ཆགས་ཡོད་པའི་འགྲེལ་བརྗོད་བྱས།

 ཕྱི་ལ་ོ༢༠༡༡ ཟླ་༡༡ ཚེས་༤ ཉིན་གྱི་སྔ་དྲ་ོརྔ་བ་ཀིརྟི་དགནོ་པའི་དགེ་འདུན་

པ་ཡོན་ཏན་རང་ལོ་༡༩ ཙམ་་དང་། ཚེས་༦ ཉིན་གྱི་ཕྱི་དྲོ་ཀིརྟི་དགོན་གྱི་དགེ་

འདུན་པ་བློ་པེ། རང་ལོ་༢༡ ཡིན་གཉིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ཉེན་རྟོག་པས་བཙན་

ཁྲིད་བྱས་ཡདོ་འདུག དགེ་འདུན་པ་ཡནོ་ཏན་ནི་རྔ་བ་རྫངོ་ཕྱུགས་ལས་འགབ་མ་

ནས་ཡིན་པ་དང་། ཕ་མིང་ལ་ཀ་ཀ་དང་། མ་མིང་ལ་སྒྲནོ་རིས་ཟེར་གྱི་ཡདོ་པ་རེད། 

ཁོང་དགོན་པའི་རང་ཤག་ནས་འཛིན་བཟུང་བྱས་འདུག དགེ་འདུན་པ་བློ་པེ་ནི་



    (106)    

ལེའུ་དང་པོ། ལྕགས་ཡོས་ལོའ་ིརང་ལུས་མེར་བསྲེགས་ལས་འགུལ་གྱི་བརྒྱུད་རིམ།

རྔ་བ་རྫོང་ཁྲིན་ཀན་སྡེ་བ་ནས་ཡིན་པ་དང་། ཕ་མིང་ལ་བསོད་ནམས་དར་

རྒྱས་དང་། མ་མིང་ལ་བསདོ་ནམས་སྒྲལོ་མ་ཟེར་གྱི་ཡདོ་པ་རེད། ཁངོ་དགནོ་

པའི་གླིང་བར་ནས་འཛིན་བཟུང་གིས་བཙན་ཁྲིད་བྱས་ཡདོ་འདུག རྗེས་སུ་

ཁངོ་གཉིས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་འདི་ནས་ཤེས་རྟགོས་མ་བྱུང་ཞིང་།  བཀག་ཉར་

བྱེད་དགསོ་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཡིན་སགོས་འབྲེལ་ཡདོ་ལ་གསལ་བཤད་གང་

ཡང་བྱས་མེད་འདུག

 ཕྱི་ལོ་༢༠༡༡ ཟླ་༡༡ ཚེས་༢༠ ཉིན་གྱི་མཚན་མོར། ཕྱི་ཚུལ་དུ་རྔ་བ་

ཀིརྟི་དགནོ་པར་དགའ་ལྡན་ལྔ་མཆདོ་ཆེན་མའོ་ིམཚན་ཕུད་དམ་བཅའ་འཚོགས་བཅུག་ཡདོ་ཀྱང༌། མི་

མང་དཀྱུས་མར་བརྫུས་པའི་དམག་མི་དང་ཉེན་རྟགོ་པ་མང་པ་ོམི་མང་ནང་ལ་བཀྲམ་ཡདོ་པར་མ་ཟད། 

དགོན་པའི་གླིང་མདོའ་ིསྒོ་ཆེན་འགྲམ་སོགས་ལ་དམག་མི་དང་ཉེན་རྟོག་པ་ཧ་ཅང་མང་པོ་འགྲེམས་

འཇོག་བྱས་ཤིང༌། རྒྱུན་སྤྱོད་མ་ཡིན་པའི་རླངས་འཁོར་དམིགས་བསལ་བ་བཅུ་གྲངས་ཤིག་ཀྱང་མཉམ་

དུ་བཞག་ཡོད་འདུག དེ་མིན་ལས་བྱེད་པ་དངོས་གནས་ཡིན་མིན་གང་ལྟར་ཡང་། རྒྱ་གཞུང་གི་མི་སྣ་

༢༠༠ ལྷག་ད་དུང་དགོན་པའི་ནང་དུ་ཉིན་མཚན་གཉིས་ཀར་བསྡད་དེ་དགེ་འདུན་པ་རྣམས་ཀྱི་རྒྱུན་

ལྡན་གྱི་འགྲོ་འདུག་ལ་བྱ་ར་བྱས་ཡོད་འདུག

 ཕྱི་ལོ་༢༠༡༡ ཟླ་༡༡ ཚེས་༢༡ ཉིན་རྔ་བ་ཀིརྟི་དགོན་པའི་དགེ་འདུན་པ་རྨེའུ་སྲིབ་རྒྱ་མཚོ། རང་

ལོ་༤༢ ཙམ་ཡིན་པ་ཁོང་རང་ཤག་ནས་འཛིན་བཟུང་བཙན་ཁྲིད་བྱས་ཡོད་ཀྱང༌། ཅིའི་ཕྱིར་བཀག་

ཉར་བྱས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གསལ་བཤད་བྱས་མེད་པ་དང༌། གང་དུ་བཀག་

ཉར་བྱས་ཡོད་མེད་སོགས་ཤེས་ཐུབ་ཀྱིན་མེད་འདུག ཁོང་ནི་རྔ་བ་རྫོང་

སྤྲོ་ཚིགས་ཞང་རྨེའུ་སྲིབ་རག་རྩ་ཚང་ནས་ཡིན་ཞིང༌། ཆུང་ཆུང་སྐབས་

ནས་རྔ་བ་ཀིརྟི་དགོན་པར་ཆོས་ཞུགས་བྱས་ཏེ། དེང་སྐབས་འཛིན་གྲྭ་

དཀའ་རམས་དང་པ་ོཡིན་འདུག དེ་སྔནོ་དགནོ་པའི་སླབོ་གྲྭ་སྒ་ོམ་བརྒྱབ་

གོང་ཁོང་སློབ་གྲྭའི་དགེ་རྒན་ཡིན་པ་དང༌། བོད་ནང་གི་དུས་དེབ་དང་

ཚགས་པར་སོགས་སུ་རྩོམ་ཡིག་མང་པོ་སྤེལ་མྱོང་ཞིང༌། བོད་ཡིག་གི་

ཡིག་གཟུགས་འདྲ་མིན་དང་རི་མོ་སོགས་འབྲི་བའི་ཐད་ཆེད་མཁས་པ་

ཞིག་ཡིན་འདུག 

 ཕྱི་ལོ་༢༠༡༡ ཟླ་༡༡ ཚེས་༢༣ ཉིན་ཡས་མས་སུ་རྔ་བའི་རྫོང་མཁར་ལ་བཀྲམ་ཡོད་པའི་དམག་

མི་རྣམས་ཀྱིས་བོད་ལྭ་འདྲ་མིན་གྱོན་པའི་གནས་སྟངས་དེ་ནི། ཆ་རྒྱུས་མེད་པའི་མི་ཞིག་གིས་ཡུལ་



ལྕགས་ཡོས་བཙན་རྒོལ་མེ་ལྕེ། 

    (107)    

མི་དང་དབྱེ་བ་བཀར་མི་ཤེས་པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་ཀྱང༌། ཡུལ་མི་རྣམས་ལ་སྔར་ལས་ལྷག་པའི་དམ་

བསྒྲགས་གནོན་ཤ གས་ཆེ་རུ་སོང་ཡོད་པ་དང༌། ཉིན་ཤས་སྔོན་ནས་སྒེར་གྱི་རླངས་འཁོར་རིགས་ཁྲོམ་

ལམ་དབུས་མ་ནས་འགྲ་ོའངོ་བཀག་སྡམོ་བྱས་ཏེ་མི་ཚོགས་ཉུང་བའི་ཁྲམོ་ལམ་གཞན་པ་དག་ལས་འགྲ་ོ

འངོ་བྱེད་བཞིན་ཡོད་འདུག

 ཕྱི་ལོ་༢༠༡༡ ཟླ་༡༡ ཚེས་༢༩ ཉིན། རྔ་བ་རྫོང་གཅའ་ཤང་རྭ་རུ་བའི་བློ་རིས་ཚང་གི་བུ་ཚེ་རིང་། 

རང་ལོ་༢༦ ། ཕ་མིང་ལ་བློ་རིས་དང་། མ་མིང་ལ་ཆོས་སྐྱོང་མཚོ་ཡིན་པ་ཁོང་ལ་རྔ་བ་རྫོང་འབྲིང་རིམ་

མི་མང་ཁྲིམས་ཁང་ཟེར་བས་ལོ་༥ བཙོན་འཇུག་ཁྲིམས་ཐག་བཅད་ཡོད་པ་དང་། མི་འགྱངས་བར་ས་

གནས་གཞན་དུ་སྐྱེལ་རྒྱུ་ཡིན་འདུག ཁོང་ཆུང་ཆུང་སྐབས་རྔ་བ་ཀིརྟི་དགོན་པར་གྲྭ་པ་བྱས་ཤིང་། ཕྱི་

ལོ་༢༠༠༧ ཙམ་ལ་གྲྭ་པ་ལོག་ནས་འབྲོག་སར་ནང་མི་དང་མཉམ་དུ་བསྡད་ཡོད། 

 ཕྱི་ལ་ོ༢༠༠༨ ལརོ་གཅའ་ཞང་ཐགོ་གི་ང་ོརྒལོ་སྐད་འབདོ་ནང་མཉམ་ཞུགས་བྱས་པ་ནས་བཟུང་

བྲསོ་བྱལོ་གྱིས་ཕྱི་ལ་ོ༢༠༡༠ ཟླ་༤ ཡས་མས་བར་བྲསོ་ཡིབ་བྱེད་ཐུབ་ཙམ་བྱུང་ཡདོ་ཀྱང་། སྐབས་དེར་རྔ་

བ་རྫོང་ཐོག་གི་ཟ་ཁང་ཞིག་ནས་འཛིན་བཟུང་གིས་ཕྱི་ལོ་༢༠༡༡ ཟླ་༡༡ ཚེས་༢༩ བར་ཐག་གཅོད་གང་

ཡང་མ་བྱས་པར་རྔ་བ་རྫོང་བཀག་ཉར་ཁང་སོགས་སུ་བཀག་ཉར་བྱས་ཡོད། ཁོང་བྲོས་བོྱལ་བྱས་པའི་

ལོ་ཟླའི་ནང་ཐེངས་མང་པོར་རྒྱ་གཞུང་གིས་གཅའ་ཞང་ཐོག་གི་ངོ་རྒོལ་གྱི་སྣེ་ཁྲིད་པ་དང་ཉེས་ཅན་

གཏེ་བོ་ཡིན་ཟེར་ནས་འབྲེལ་ཡོད་ཀྱི་ས་གནས་མང་པོར་རྩད་གཅོད་རིམ་པར་བྱས་ཡོད་འདུག 

 དེ་བཞིན་རྔ་བ་རྫངོ་རངོ་ཁགོ་པ་ོཞང་ན་མདའ་སྡེ་བའི་འབག་ཆུང་ཚང་གི་བུ་རང་ལ་ོ༢༦ ཡིན་

པ་ཁོང་ལོ་དེའི་ཕྱི་ཟླ་༡༡ པའི་ནང་ཕྱི་ཕྱོགས་སུ་འབྲེལ་བ་བྱས་པའི་དོགས་གཞིའི་འགོ་འཛིན་བཟུང་

བཙན་ཁྲིད་བྱས་ཡོད་ཀྱང་། རྗེས་སུ་གང་དུ་བཀག་ཉར་བྱས་ཡོད་མེད་ཙམ་ཡང་ཤེས་རྟོགས་མ་ཐུབ་

པར་མུ་མཐུད་གར་སོང་ཆ་མེད་ཀྱི་གནས་སྟངས་འགོ་ལྷག་ཡོད། 

 ཡང་རྔ་བ་རྫོང་མཁར་སར་ཞང་རུ་ཆེན་གཉིས་པའི་ཀུ་ནེ་ཚང་ནས་ཡིན་པ་རྔ་བ་ཀིརྟི་དགོན་

པའི་གྲྭ་བློ་བཟང་བཀྲ་ཤིས། རང་ལོ་༢༦ ཡིན་པ་ཁོང་ཡང་ལོ་དེའི་ཕྱི་ཟླ་༡༡ ནང་ཕྱི་ཕོྱགས་སུ་འབྲེལ་བ་

བྱས་པའི་དོགས་གཞིའི་འགོ་ཁྲིན་ཏུའུ་གསང་བའི་ལས་ཁུངས་ཀྱི་མི་སྣས་འཛིན་བཟུང་བྱས་ཡོད་ཀྱང་

རྗེས་སུ་ཁྲིན་ཏུའུ་རུ་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་ཙམ་ལས་གནས་སྟངས་ག་འདྲ་ཡིན་མིན་སོགས་གང་ཡང་

ཤེས་རྟོགས་མ་ཐུབ་པར་ལྷག་ཡོད།



    (108)    

ལེའུ་དང་པོ། ལྕགས་ཡོས་ལོའ་ིརང་ལུས་མེར་བསྲེགས་ལས་འགུལ་གྱི་བརྒྱུད་རིམ།

གསེར་རྟ་རྫོང་དུ་ཞི་བའི་ངོ་རྒོལ། 

 ཕྱི་ལོ་༢༠༡༡ ཟླ་༡༠ ཚེས་༡ ཉིན་དཀར་མཛེས་ཁུལ་གསེར་རྟ་རྫོང་ཐོག་ཏུ། བོད་མི་ཚོས་བོད་ལ་

རང་དབང་དགསོ་པ་དང་། ཆསོ་དད་རང་དབང་དགསོ་པ། འགྲ་ོའདུག་རང་དབང་དགསོ་པ། སྨྲ་བརྗདོ་

རང་དབང་དགོས་སྐོར་སོགས་བརྗོད་དེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱས་ཡོད་པ་རེད།

 དེ་ཡང་འདོ་ཟེར་ཟིན་བྲིས་ནང་གནས་ཚུལ་དེའི་སྐོར་འཁོད་དོན། དེ་རིང་སྟེ་ཕྱི་ལོ་༢༠༡༡ ཟླ་

༡༠ ཚེས་༡ ཉིན་ནི་རྒྱ་ནག་ཀྲུང་ཧྭ་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་དབུ་བརྙེས་ནས་ལོ་ཡི་འཁོར་མོ་༦༢ 

འཁརོ་བའི་ཉིན་མ་ོརེད། རྒྱ་ནག་གིས་དབང་བསྒྱུར་བྱས་པའི་བདོ་ཡུལ་གང་སར་ཀྲུང་ཧྭ་མི་དམངས་སྤྱི་

མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཁྲི་ལ་ོཤགོ་དང་དམངས་དམག་སེམས་པ་གཅིག་འདྲེས་རྒྱ་བདོ་ཆུ་ནང་ཉ་མ་ོསགོས་ཁ་

དོན་མི་མཚུངས་པའི་འཕྲེད་དར་དམར་པོའ་ིངོས་སུ་རྒྱ་བོད་ཡིག་རིགས་སྦྲགས་མ་བྲིས་འདུག 

 ཡིན་ན་ཡང་། དེ་རིང་སྔ་མོ་ནས་རྫོང་གྲོང་གི་བཞི་མདོ་དང་སྲང་ལམ་གང་སར་ཉེན་རྟོག་རུ་

མི་བྲེལ་འཚུབ་ངང་ཕྱི་ལྟ་ནང་ལྟ་བྱེད་བཞིན་ཁོམ་ནས་མེད། འདིས་ཅི་ཞིག་མཚོན་འདུག རིམ་གྱིས་

མི་ཚོགས་ཀྱང་ཇེ་མང་ནས་ཇེ་མང་རེད། དེ་དང་ལྷན་དུ་ཁམས་གསེར་ཐལ་རྫངོ་ནས་བདོ་དནོ་ལ་ལས་

འགུལ་ཞིག་སྤེལ་སོང་། ཉིན་གུང་དུས་ཚོད་༡༢ དང་སྐར་མ་༣༠ ཡས་མས་སུ་གསེར་ཐལ་རྫོང་གསེར་

རྟའི་ཐང་ཆེན་གྱི་གཡས་ཕོྱགས་ཀྱི་བསྟར་ལ་བརྒྱུས་པའི་ཁང་བརྩེགས་མཐོན་པོའ་ིབཞི་ཐོག་ནས་ཕ་

ཡུལ་གསེར་ཐལ་ནས་ཡིན་པའི་བོད་ལ་དུངས་ཞེན་ཆེ་བའི་ན་གཞོན་ཞིག་གིས་༸གོང་ས་༸རྒྱལ་བ་

བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོའི་སྐུ་བརྙན་མཐོང་གྲོལ་ཆེན་མོ་དང་བོད་ཆེན་པོའ་ིརྒྱལ་དར་ལྷན་དུ་ཕྱར། དེ་

དང་ལྷན་དུ་བསྒྲགས་ཡིག་གཏོར། ཁང་བརྩེགས་འགོ་གི་ཚོང་ཁང་དག་གི་སྒོ་འགྲམ་དང་བཞི་མདོ་



ལྕགས་ཡོས་བཙན་རྒོལ་མེ་ལྕེ། 

    (109)    

དེར་འཚང་ཁ་རྒྱག་པའི་མི་ཚོགས་ཀྱི་དབུ་ཐོག་ཏུ་ཁང་ཐོག་ནས་གཏོར་

བའི་བསྒྲགས་ཡིག་ཁ་བ་ལྟར་ལྷབ་ལྷུབ་ཏུ་འབབ། བསྒྲགས་ཡིག་ལ་ཆེ་ཆུང་

གཉིས་ཡདོ་ཅིང་སྤེལ་ཉིན་གྱི་ཟླ་ཚེས་མི་འདྲ་བ་ཙམ་ལས་ནང་དནོ་གཅིག་

མཚུངས་རེད།

 ནང་དོན། ༄༅།། བོད་རིགས་སྤུན་ཟླ་རྒྱ་ནག་པོས་གཡོ་སྒྱུའི་འགོ་

ཏུ་གཉིད་མ་འདུག རང་ཉིད་ཀྱི་མི་རིགས་དང་ཆསོ་ལུགས། སྐད་ཡིག་དང་

འདུ་ཤེས་རྩདོ་ཀྱིན་ལངོས་ཤགོ ང་ཚོར་འགྲ་ོབ་མིའི་རིགས་ལ་ཡདོ་པའི་རང་

དབང་གང་ཡང་མེད་པས། ཐམས་ཅད་ཀྱིས་བདེན་པའི་ལམ་ནས་རང་དབང་རྩདོ་རགོས། ང་ཚོར་དད་

མོས་ཀྱི་རང་དབང་དགོས། སྨྲ་བརྗོད་ཀྱི་རང་དབང་དགོས། སྐད་ཡིག་བེད་སྤྱོད་ཀྱི་རང་དབང་དགོས། 

འགྲོ་འདུག་གི་རང་དབང་དགོས། རྩོམ་འབྲི་ཁྱབ་སྤེལ་གྱི་རང་དབང་སོགས་གཞན་ལ་ཡོད་པའི་རང་

དབང་དེ་དག་ང་ཚོ་བདོ་ལ་ངེས་པར་དུ་དགསོ། ༸རྒྱལ་བ་༸བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་སྐུ་ཚེ་ཁྲི་ལ་ོཤགོ བདོ་

རྒྱལ་ལོ།། བོད་རྒྱལ་ལོ།། ཕྱི་ལོ་༢༠༡༡ ལོའ་ི༨ པའི་ཚེས་༢༥ ལ། ཞེས་བྲིས་འདུག་ལ། ཆེ་བ་དེའི་ངོས་སུ་

ཟླ་ཚེས་ཕྱི་ལ་ོ༢༠༡༡ ལའོ་ིཟླ་༩ བའི་ཚེས་༢༦ ཞེས་འཁདོ་འདུག་ལ་དུས་ཚོད་དེ་ནི་རྔ་ཡུལ་ནས་བདོ་མི་

གཉིས་ཀྱིས་མེར་བསྲེགས་གཏངོ་ཉིན་གྱི་ཟླ་ཚེས་དེ་རེད། བསྒྲགས་ཡིག་དེ་རིགས་ཀྱི་རྒྱབ་ལགོ་ཏུ་ཐམ་

རྟགས་དམར་པ་ོཞིག་ཀྱང་གླན་འདུག དེའི་ངསོ་སུ་རྒྱལ་བ་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་ཁྲི་ལ་ོབརྟན་པར་ཤགོ་

ཅེས་བསྐརོ་ནས་བྲིས་ཤིང་དེའི་དབུས་སུ་སྙིང་དབྱིབས་ཤིག་གི་དཀྱིལ་དུ་བདོ་ཅེས་པའི་ཡི་གེ་བྲིས་ཡདོ། 

གང་དང་གང་ལ་བལྟས་ཀྱང་དེ་ནི་བོད་ནང་གི་གསང་བའི་ཚོགས་པ་ཞིག་གི་ལས་འགུལ་གྱི་ཟུར་སྣེ་

ཞིག་ཡིན་འདུག །

གསེར་རྟ་རྫོང་དུ་བོད་དོན་སྐད་འབོད། 

 ཕྱི་ལོ་༢༠༡༡ ཟླ་༡༠ ཚེས་༡༦ ཉིན་དཀར་མཛེས་ཁུལ་གསེར་རྟ་རྫོང་ཁོངས་ཁེ་སྐོར་ཞང་ཐོག་ཏུ། 

བོད་མི་བདུན་གྱིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱས་པར་བརྟེན། གཞུང་གི་ཉེན་རྟོག་པས་འཇུ་བཟུང་

བཀག་ཉར་བྱས་ཡདོ་པ་རེད་ཅེས་རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕྱགོས་རྣམ་གྲལོ་གླིང་ནས་ཚུལ་ཁྲིམས་ནརོ་བུ་ལགས་ཀྱིས་

འགྲེལ་བརྗོད་གནང་སོང་།



    (110)    

ལེའུ་དང་པོ། ལྕགས་ཡོས་ལོའ་ིརང་ལུས་མེར་བསྲེགས་ལས་འགུལ་གྱི་བརྒྱུད་རིམ།

 ཁངོ་གིས་མུ་མཐུད་གནས་ཚུལ་འགྲེལ་བརྗདོ་གནང་དནོ། དེ་ཡང་ཕྱི་ཟླ་༡༠ ཚེས་༡༥ ཉིན་གསེར་

རྟ་རྫངོ་ཁེ་སྐརོ་ཞང་ཐགོ་ཏུ་བདོ་ཀྱི་རྒྱལ་དར་འཕྱར་ཡདོ་པ་དང། ཚེས་༡༦ ཉིན་བདོ་མི་བདུན་གྱིས་ཁེ་

སྐརོ་ཞང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ཉེན་རྟགོ་ལས་ཁུངས་སུ་ང་ོརྒལོ་བྱས་ཏེ། “བདོ་ལ་རང་དབང་དགསོ། ༧རྒྱལ་

བ་རིན་པོ་ཆེ་བོད་ལ་ཕེབས་འཇུག་དགོས་”སོགས་ཀྱི་སྐད་འབོད་བྱས་པར་བརྟེན། ཉེན་རྟོག་པས་ངོ་

རྒོལ་བ་རྣམས་འཇུ་བཟུང་བྱས་ཏེ་ཁྲིད་ཡོད་འདུག ངོ་རྒོལ་བ་རྣམས་ཁེ་སྐོར་ཞང་ཚེ་ཤ ལ་སྡེ་བ་ནས་

ཡིན་པའི་རིན་འགྲུས་དང་། ཆོས་དགའ། བྷོ་རུས་དང་། མགོ་མཆོག་སྡེ་བ་ནས་ཡིན་པའི་དགེ་འདུན་

དང་། རིག་མཛོད། རྟ་ཤ ལ་སྡེ་བ་ནས་ཚེ་དབང་སྐྱིད། གང་ནས་ཡིན་གསལ་པོ་མེད་པ་༡ བཅས་ཡིན་

འདུག

 ཚེས་༡༧ ཉིན་གྱི་ཞགོས་པར་ས་གནས་ཀྱི་དཔནོ་རིགས་སགོས་འབྲེལ་ཡདོ་ཁག་ཅིག་གིས་ཁངོ་

ཚོ་གླདོ་གྲལོ་གཏངོ་རགོས། ཉེས་ཆད་ག་རེ་ཡིན་ཡང་སྤྲདོ་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་ཞུ་བ་འཐེན་དུ་ཕྱིན་སྐབས། ཉེན་

རྟགོ་པས་ཡ་ལན་མ་བྱས་སྟབས། བསྐྱར་དུ་རྙགོ་དྲ་བྱུང་བར་ཉེན་རྟགོ་པས་མེ་མདའ་བརྒྱབ་སྟེ། ཚེ་ཤ ལ་

སྡེ་བའི་མགོ་ཟླ་དང་། འབྲུག་ལོ་གཉིས་ལ་རྨས་སྐྱོན་ཕོག་ཡོད་འདུག

 གངོ་གསལ་འཛིན་བཟུང་བྱས་པའི་ཚེ་ཤ ལ་སྡེ་བའི་རིན་འགྲུས་ནི་༢༠༠༨ ལརོ་བདོ་མིའི་ཞི་རྒལོ་

སྐབས་ཐེངས་ཁ་ཤས་ལ་ང་ོརྒལོ་བྱེད་མཁན་གྱི་གྲལ་དུ་ཡདོ་པས། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བཀག་ཉར་བྱེད་

མྱོང་ཡོད་པ་རེད།

 རྗེས་སུ་ཞང་ཐགོ་ཏུ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཉེན་རྟགོ་པ་མང་དུ་བཏང་ནས་དམ་དྲག་བྱས་ཡདོ་པ་

དང། གསེར་རྟ་རྫངོ་ཁངོས་སུ་ཁ་པར་འབྲེལ་ལམ་ལ་དཀའ་ངལ་ཡདོ་པས། གནས་ཚུལ་གསལ་པ་ོརག་

གི་མི་འདུག་ཅེས་འགྲེལ་བརྗོད་གནང་སོང་།

 ཟླ་དེའི་ཚེས་༢༣ ཉིན་བོད་ནས་གནས་ཚུལ་འབྱོར་བ་ལྟར་ན། ཟླ་འདིའི་ཚེས་༡༦ ཉིན་དཀར་

མཛེས་ཁུལ་གསེར་རྟ་རྫོང་ཁོངས་ཁེས་སྐོར་ཞང་ཐོག་ཏུ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཞི་རྒོལ་བ་བདུན་བཀག་

ཉར་དང་། གཉིས་ལ་རྨས་སྐྱནོ་ཕགོ་པའི་ནང་ནས་ཁེས་སྐརོ་ཡུལ་སྡེའི་བདོ་རིགས་ལས་བྱེད་ཅིག་དང་

གཞན་ཡུལ་གྲོང་གི་ལས་བྱེད་ཁག་གཅིག་གིས་འགན་ལེན་འགོ་ཚེ་དབང་སྐྱིད་དང་རིན་ཆེན་རོྡ་རྗེ་

སོགས་གློད་གྲོལ་ཐོབ་ཡོད་ཀྱང༌། ཚེ་དབང་སྐྱིད་གཏེ་བོ་ཡིན་པར་བསྙད་ནས་མི་དམངས་ཤོག་སྒོར་

ཆིག་ཁྲི་ཉིས་སྟངོ་གི་ཉེས་ཆད་བཅད་ཡདོ་པ་དང༌། གཞན་རིན་ཆེན་རོྡ་རྗེ་སགོས་མི་བཅུ་གསུམ་ལ་དེ་

ལས་ཅུང་ཉུང་བའི་དངུལ་ཆད་བཅད་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་འདུག

 གནས་ཚུལ་དེ་འབྱུང་རྐྱེན་ཁེས་སྐརོ་ཞང་རྟ་ཤ ལ་སྡེ་བའི་ཚེ་དབང་སྐྱིད་ཀྱིས་གཉེར་བའི་ཟ་ཁང་

གི་ནང་ལ་ྋགོང་ས་མཆོག་གི་སྐུ་པར་ཆེན་པོ་ཞིག་བསྒྲིགས་གཤོམ་བྱས་ཡོད་པས། ཚེ་དབང་སྐྱིད་ལ་



ལྕགས་ཡོས་བཙན་རྒོལ་མེ་ལྕེ། 

    (111)    

ས་གནས་ཉེན་རྟོག་ལས་ཁུངས་སུ་ཡོང་དགོས་པའི་བཀའ་བཏང་ནས་༼གལ་སྲིད་ཁྱོད་ཀྱིས་ཏཱ་ལ་ཡི་

པར་དེ་མར་མ་ཕབ་ན་ཉེས་ཆད་གཅདོ་རྒྱུ་དང་འཇུ་བཟུང་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་༽ཞེས་པའི་འཇིགས་བསྐུལ་བྱས་

པར་མསོ་ཁས་མ་བླངས་པར། ཕྱིར་ནང་ལ་ལགོས་ནས་ཟ་ཁང་གི་མདུན་དུ་ཚེ་དབང་སྐྱིད་དང་ཞི་རྒལོ་

ནང་ལ་ཐེངས་མང་ཞུགས་མྱོང་བའི་ཚེ་ཤ ལ་སྡེ་བའི་རིན་ཆེན་རྡོ་རྗེ། རིན་འགྲུས་དང། ཆོས་དགའ། བྷོ་

རུས། མགོ་མཆོག་སྡེ་བའི་དགེ་འདུན། རིག་མཛོད་སོགས་ཀྱིས་སྣེ་ཁྲིད་ཅིང་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་དར་འཕྱར་

བ་དང་རླུང་རྟ་གཏོར་བཞིན། “བོད་རང་བཙན་དང་ྋགོང་ས་མཆོག་བོད་ལ་གང་མྱུར་གདན་འདྲེན་

ཞུ་དགོས་”སོགས་ཀྱི་སྐད་འབོད་བྱས་ཡོད་པ་དང༌། ཉེན་རྟོག་པས་ཁོ་ཚོ་བཟུང་རྗེས། ཕྱི་ཚེས་༡༧ ཉིན་

ཁངོ་ཚོ་གླདོ་དགསོ་པའི་འབདོ་སྐུལ་བྱས་པར་ཉེན་རྟགོ་པས་ཡ་ལན་མ་བྱས་པ་མ་ཟད་མེ་མདའ་བརྒྱབ་

སྟེ། ཚེ་ཤ ལ་སྡེ་བའི་འབྲུག་གདུགས་དང་མགོ་ཟླ་གཉིས་ལ་རྨས་སྐྱོན་ཕོག་པར་གསེར་རྟ་རྫོང་གི་སྨན་

ཁང་ན་ཛ་དྲག་སྨན་བཅོས་བྱེད་བཞིན་ཡོད་འདུག །

རྫོགས་ཆེན་སྟོབས་ལྡན་ལགས་ལྷ་སར་འཛིན་བཟུང། 

 ཕྱི་ལོ་༢༠༡༡ ཟླ་༡༠ ཚེས་༡༩ ཉིན་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ས་ལྷ་ས་ནས་ཁམས་སྡེ་དགེ་རྫོགས་ཆེན་ནས་

ཡིན་པ་སྟོབས་ལྡན་ལགས་ཀྱིས་ལྷ་སའི་ཇོ་ཁང་ནང་མཆོད་འབུལ་བྱས་པས། ཁོང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་

ཉེན་རྟོག་པས་འཛིན་བཟུང་བཀག་ཉར་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ་ཐོན་འདུག

 ཁངོ་ནི་དཔལ་ལྡན་བཀའ་བླནོ་ཁྲི་ཟུར་སྐུ་གཤེགས་འཇུ་ཆེན་ཐུབ་བསྟན་རྣམ་རྒྱལ་མཆགོ་གི་ཚ་

བ་ོཡིན་པ་དང། ལྷ་སར་གནས་སྡདོ་སྐུ་གཤེགས་དམ་པ་དེའི་སྤུན་ཉེ་སྡེ་དགེ་རྫགོས་ཆེན་པ་ཁག་ཅིག་

དང། ཕ་ཡུལ་གཅིག་པ་བཅས་མི་གྲངས་ཉི་ཤ ་མ་ཟིན་ཙམ་གྱིས་བཀའ་བླནོ་ཁྲི་ཟུར་མཆགོ་སྐུ་གཤེགས་

ནས་དགུང་ཞག་ཞེ་དགུ་ཚང་བའི་ཉིན་མོ་དང་བསྟུན། ཕྱི་ཚེས་༡༩ ཉིན་ལྷ་ལྡན་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་

མཆོད་འབུལ་སྨོན་ལམ་ཞིག་གྲ་སྒྲིག་བྱས་ཏེ་འགོ་ཚུགས་མ་ཐག་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ཉེན་རྟོག་པ་ཡོང་

ནས་བཀག་འགོག་བྱས་པ་དང། རྫོགས་ཆེན་སྟོབས་ལྡན་ལགས་སྨོན་ལམ་མཆོད་འབུལ་གོ་སྒྲིག་འགོ་

གཙོ་ཡིན་སྐོར་བརྗོད་དེ། འཛིན་བཟུང་གིས་བཙན་ཁྲིད་བྱས་ཡོད་ཀྱང་གང་དུ་ཁྲིད་མིན་ཤེས་རྟོགས་

ཐུབ་ཀྱི་མེད་པ་རེད། བོད་ནང་རྒྱ་དམར་གྱི་དམ་དྲག་འགོ་གཉེན་ཉེ་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་ནའང་བསྔོ་

སྨོན་མཆོད་འབུལ་ཙམ་ཡང་བྱེད་ཆོག་གི་མེད། 



    (112)    

ལེའུ་དང་པོ། ལྕགས་ཡོས་ལོའ་ིརང་ལུས་མེར་བསྲེགས་ལས་འགུལ་གྱི་བརྒྱུད་རིམ།

ཁྱུང་ཆུ་རྫོང་དུ་མ་ཎི་སྨོན་ལམ་བཀག་སྡོམ། 

 ཕྱི་ལ་ོ༢༠༡༡ ཟླ་༡༠ ཚེས་༢༤ ཉིན་བདོ་མད་ོསྨད་རྔ་བ་ཁུལ་ཁྱུང་ཆུ་རྫངོ་དུ་བདོ་མི་སེར་སྐྱ་ཁྲི་ཚོ་

བརྒལ་བ་འཛོམས་པའི་མ་ཎི་སྨནོ་ལམ་ཆེན་མ་ོའཚོགས་པ་དེ་རྒྱ་ནག་གི་འབྲེལ་ཡདོ་ཚན་པས་བཀག་

བསྡོམས་འགོ་མཚམས་འཇོག་བྱེད་དགོས་བྱུང་འདུག

 བདོ་ནས་གནས་ཚུལ་འབོྱར་བ་ལྟར་ན། བདོ་མད་ོསྨད་ཤིང་ཁྲི་དགནོ་པའི་དགནོ་བདག་དང་། 

སྤྲུལ་སྐུ་བསྟན་འཛིན་སྙན་གྲགས་ལགས་ཀྱིས་གཙོ་བ་ོབྱས་ནས། ཉེ་ལམ་ནས་ལ་ོལྟར་བདོ་ནང་ཚོགས་

བཞིན་པའི་མ་ཎི་སྨནོ་ལམ་ཆེན་མ་ོདེ་ད་ལརོ་ཆེད་དམིགས་བདོ་སྤྱི་པའི་ཆེད་སྐུ་ལུས་སྦྱིན་སྲེག་འབུལ་

མཁན་བདོ་མི་ཚོར་བསྔ་ོསྨནོ་དང་མཉམ་ཉིན་དགུའི་རིང་འཚོག་རྒྱུ་བྱས་ནས། ཟི་ཁྲནོ་ཞིང་ཆེན་རྔ་བ་

ཁུལ་ཁྱུང་ཆུ་རྫངོ་སྦྲ་ཆེན་ཤང་ཁུལ་དུ་བདོ་ཀྱི་ས་ཁུལ་འདྲ་མིན་ནས་བདོ་མི་སེར་སྐྱ་མི་མང་ཁྲི་ཚོ་བརྒལ་

བ་འཛོམས་ཡདོ་མདོ། འནོ་ཀྱང་། སྨནོ་ལམ་ཆེན་མ་ོཚུགས་ནས་ཉིན་གྲངས་གཉིས་ལས་མ་འགརོ་བའི་

ཁྲུམས་ཟླའི་ཚེས་༢༤ ཕྱི་ཟླ་༡༠ ཚེས་༢༠ ཉིན་ས་གནས་རྫངོ་རིམ་པའི་རྒྱ་ནག་གི་སྤྱི་བདེ་ཉེན་རྟགོ་ཚན་

པ་དང་། འབྲེལ་ཡདོ་རྒྱ་ནག་གི་ལས་བྱེད་པ་མི་ཉུང་བ་ཞིག་སྨནོ་ལམ་འཚོགས་སར་ཡངོ་ནས་མི་ཚོགས་

འཛོམས་རྒྱུ་མང་དྲགས་པ་དང་། དཀའ་རྙོག་རིགས་ཡོང་སྲིད་པ་སོགས་ཀྱི་དོགས་གཞིའི་འགོ་བཙན་

གྱིས་ཚོགས་མགནོ་བླ་མ་སྐུལ་སྐུ་བསྟན་འཛིན་སྙན་གྲགས་ལ་གསལ་བཤད་བྱེད་དུ་བཅུག་པ་སགོས་ཀྱི་

བཀག་བསྡོམས་ཐབས་ལམ་སྤེལ་ཏེ། སྨོན་ལམ་མཚམས་འཇོག་བྱེད་དགོས་བྱུང་ཡོད་པ་དང་། སྐབས་

དེར་བདོ་མི་སེར་སྐྱ་མི་མང་ཚོའི་ཁྲདོ་མི་འདདོ་པའི་རྣམ་འགྱུར་སྟནོ་མཁན་མི་ཉུང་བ་བྱུང་ཡདོ་ཀྱང་། 

སྤྲུལ་སྐུ་བསྟན་འཛིན་སྙན་གྲགས་ནས་བཟོད་སྒོམ་དགོས་པ་སོགས་བཤད་པར་བརྟེན་ཕན་ཚུན་རྩོད་

རྙོག་ཆེན་པོ་བྱུང་མེད་པ་རེད། ས་གནས་བོད་མི་ཚོས་སྨོན་ལམ་འཚོགས་པ་ནི་རྒྱ་ནག་གི་ཁྲིམས་ནང་

འཁདོ་པའི་ཆསོ་དད་རང་དབང་གི་གནད་དནོ་དང་མཐུན་པས་ན། མུ་མཐུད་འཚོགས་ཐུབ་རྒྱུར་རེ་བ་

བྱས་ཀྱང་འགྲུབ་མེད་པ་རེད།

 མ་ཎི་སྨནོ་ལམ་འཚོགས་མཁན་སྤྲུལ་སྐུ་བསྟན་འཛིན་སྙན་གྲགས་ལགས་ནི་མད་ོསྨད་མཚོ་ལྷ་ོ

འབའ་རྫོ་སྟེ་གད་པ་སུམ་མདོ་ཕྱོགས་ཀྱི་ཤིང་ཁྲི་དགོན་པའི་དགོན་བདག་ཡིན་པ་དང་། སྤྱིར་ལོ་སྔོན་

མ་ཁག་ལ་མ་ཎི་སྨནོ་ལམ་མཚོ་སྔནོ་ཕྱགོས་སུ་འཚོགས་ཡདོ་ཀྱང་། ད་ལརོ་ཆེད་དམིགས་བདོ་སྤྱི་བའི་

ཆེད་སྐུ་ལུས་སྦྱིན་སྲེག་འབུལ་མཁན་ཟི་ཁྲོན་ཕོྱགས་ནས་བསྟུད་མར་བྱུང་བར་བརྟེན། རྔ་བ་ཁུལ་ཁྱུང་



ལྕགས་ཡོས་བཙན་རྒོལ་མེ་ལྕེ། 

    (113)    

ཆུ་སྦྲ་ཆེན་ཕྱོགས་སུ་འཚོགས་ཐབས་བྱས་པ་རེད། 

རྩོམ་པ་པོ་མེ་ལྕེ་ལགས་འཛིན་བཟུང་བཀག་ཉར།

 ཕྱི་ལ་ོ༢༠༡༡ ཟླ་༡༠ ཚེས་༡༩ ཉིན། བདོ་ནང་གི་གཞནོ་རྩམོ་པ་པའོམ་སྲིད་དནོ་དཔྱད་བརྗདོ་པ་

མེ་ལྕེ་ལགས། རང་ཁྱིམ་ནས་རྒྱ་ནག་གི་གསང་བའི་བདེ་འཇགས་ཚན་པས་འཛིན་བཟུང་བྱས་ཡོད་པ་

དང་། འཛིན་བཟུང་བཙན་ཁྲིད་བྱས་ནས་ད་བར་བདུན་གཅིག་ལྷག་འགོར་ཡོད་ཀྱང་། གནས་སྟངས་

གསལ་ཆ་མེད་ཐོག་འཛིན་བཟུང་གི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་གསལ་པོ་མེད་པ་རེད། 

 ཚེས་༡༩ ཉིན་གྲོང་ཁྱེར་ལན་ཀྲུའུ་ནས་རང་ཁྱིམ་དུ་སྤྱི་བདེ་ཚན་པ་ཡོང་ནས་འཛིན་བཟུང་

སྐབས། ཁོང་གི་བཟའ་ཟླས་འཛིན་བཟུང་བྱེད་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་དྲིས་ཀྱང་། དེ་ཁོ་རང་གིས་ཤེས་

ཀྱི་རེད་ཟེར་བ་ལས། ལན་ཡག་པོ་སྤྲད་མེད་པ་རེད། མ་ཟད་ད་རུང་ལས་ཁུངས་སུ་ཁོང་གི་གློག་ཀླད་

དང་༼ཤར་དུང་རི༽་དུས་དེབ་སོགས་ལ་དམིགས་སུ་བཀར་ནས་ཞིབ་བཤེར་དང་བཅས་འཁྱེར་ཡོད་

པ་རེད།

 རྩམོ་པ་པ་ོམེ་ལྕེ་ལགས་ཀྱི་དངསོ་མིང་ལ་གཅདོ་པ་ཀླུ་རྒྱལ་ཟེར་བ་དང་། ཕ་ཡུལ་མཚོ་སྔནོ་ཡ་

ཙི་ནས་ཡིན་པ་དང་ཀན་སུའུ་མི་རིགས་དཔེ་བསྐྲུན་ཁང་གི་ལས་བྱེད་

ཡིན་པ་རེད། དེང་སང་རྒྱ་ནག་གིས་མངོན་ལྐོག་གང་རུང་ནས་བོད་

ནང་གི་ཤེས་ཡོན་ཅན་སོགས་ལ་ལྟ་རྟོག་དང་འདྲི་གཅོད་ནན་མོ་བྱེད་

བཞིན་པའི་གནས་ཚུལ་ཐོན་ཡོད་ལ། རྗེས་སུ་ལོ་དེའི་ཕྱི་ཟླ་༡༡ པའི་

ཚེས་༤ ཉིན་གློད་གྲོལ་བཏང་ནས་རང་ཁྱིམ་དུ་འབྱོར་ཡོད་པ་རེད།
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ལེའུ་དང་པོ། ལྕགས་ཡོས་ལོའ་ིརང་ལུས་མེར་བསྲེགས་ལས་འགུལ་གྱི་བརྒྱུད་རིམ།

བཅུ་གཅིག་པ། རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་ཟླ་བ་ཚེ་རིང་།

མཚན། ཟླ་བ་ཚེ་རིང།

སྐྱེས་ཡུལ།  དཀར་མཛེས་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་

  དཀར་མཛེས་རྫོང་ཁྲིན་པེ་ཤང་རུ་ཆེན་གཉིས་པ།

རང་ལོ།  ༣༨

ཕ་མིང་།  བདེ་ལེགས། 

མ་མིང་།  སྒྲོལ་མཚོ།

ལས་གནས།  དཀར་མཛེས་དགོན་པའི་དགེ་འདུན་པ།

ཞུགས་འབུལ་དུས་ཚེས། ༢༠༡༡།༡༠།༢༥

གནས་སྟངས། གསོན་གནས་ཐུབ་ཙམ་བྱུང་ཡོད།

 ཕྱི་ལོ་༢༠༡༡ ཟླ་༡༠ ཚེས་༢༥ ཉིན་རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་དཀར་མཛེས་དགོན་པའི་གྲྭ་ཟླ་བ་ཚེ་

རིང་གིས་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་བཏང་སྟེ་“ རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོཆེ་བདོ་ལ་གདན་འདྲེན་ཞུ། བདོ་ལ་རང་

དབང་དགོས། མི་རིགས་འདྲ་མཉམ་དགོས”སོགས་ཀྱི་ངོ་རྒོལ་སྐད་འབོད་བྱས་ཡོད་འདུག དེ་ཡང་

དཀར་མཛེས་དགནོ་པའི་དུས་གཏརོ་འདུ་ཚོགས་ཐགོ གླ་ོབུར་དུ་ཁངོ་གིས་རང་ལུས་ལ་ས་སྣུམ་བཤསོ་

ཏེ་མེ་སྦར་ཡོད་འདུག་ལ། སྐབས་དེར་དམར་ལྷབ་ལྷུབ་ཀྱི་མེ་ལྕེའི་ཁྲོད་དུ་གོང་གསལ་གྱི་འབོད་ཚིག་

དག་སྒྲོག་བཞིན་སྐད་འབོད་བརྒྱབ་ཡོད་ཅིང་། སྐབས་དེར་གྲྭ་བ་དང་ཡུལ་མི་ཚོས་མེ་གསོད་ཐབས་

བྱས་ཀྱང་མེ་ཤ གས་ཆེན་འབར་ཏེ་ས་ལ་འགྱེལ་ཡདོ་པ་དང་། དེ་མ་ཐག་གྲྭ་བ་སྐརོ་ཞིག་གིས་སྨན་ཁང་



ལྕགས་ཡོས་བཙན་རྒོལ་མེ་ལྕེ། 
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དུ་བསྐྱལ་ཡོད་འདུག 

 ཁོང་གི་སྐྱེས་ཡུལ་ཏྲེ་ཧོར་དཀར་མཛེས་རྫོང་། དཀར་མཛེས་གྲོང་བརྡལ་ཁྲོན་པེ་ཤང་། རུཁག་

གཉིས་པ་དཀར་མཛེས་དགོན་ཞབས་པ། ཕ་བདེ་ལེགས་དང་མ་སྒྲོན་མཚོ་གཉིས་ཀྱི་བུ་རུ་སྐྱེས་ཤིང་

། དཀར་མཛེས་དགོན་དུ་ཆོས་ཞུགས་གནང་རྗེས། དཀར་མཛེས་དགོན་པར་ཁམས་ཚན་བཅུ་ཡོད་པ་

ལས་ཁྲོན་པེ་ཁམས་ཚན་ཁོངས་བཞུག་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན། 

 ཁོང་སྨན་ཁང་དུ་བསྐྱལ་ཞིང་། སྨན་ཁང་དུ་བསྡད་པའི་རིང་། ཉེན་རྟོག་པ་དང་དམག་མིས་

མཐའ་བསྐརོ་ཏེ་ནང་མི་སྤུན་མཆེད་ལ་ཐུག་འཕྲད་བྱེད་བཅུག་མེད་པ་དང་། སྨན་ཁང་དུ་ཉེན་རྟགོ་པས་

མེར་བསྲེགས་པའི་ཟླ་བ་ཚེ་རིང་ལགས་ཀྱི་ལུས་པོར་དཔར་བརྒྱབ་ཡདོ་འདུག ཉེན་རྟགོ་པ་ཚོས་ཟླ་བ་

ཚེ་རིང་རྒྱ་ནག་ཏུ་སྨན་བཅསོ་ལ་འཁྲིད་རྒྱུ་ཡིན་ཚུལ་བཤད་ཡདོ་ཀྱང་། དགེ་འདུན་པ་དང་མི་མང་ཚོས་

དཀར་མཛེས་དགོན་དུ་གདན་འདྲེན་ཞུ་ཐབས་ལ་འབད་བརྩོན་ཤ གས་ཆེན་བྱས་ཏེ། ཉེན་རྟོག་པ་དང་

དམག་མིས་མི་མང་བར་འཁྲུག་འཛིང་ཡོང་བར་དོགས་ཏེ། མཐར་ཟླ་བ་ཚེ་རིང་ལགས་དཀར་མཛེས་

དགོན་པ་རང་དུ་གདན་ཞུ་བྱེད་དུ་བཅུག་འདུག 

 དེ་ལྟར་བྱེད་དགོས་དོན་རྒྱ་ནག་ཉེན་རྟོག་པས་ཁོང་འཛིན་བཟུང་གིས་ཉེས་རྡུང་ཚོད་མེད་

གཏངོ་སྲིད་པར་བརྟེན། རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ལྟ་རྟགོ་འགོ་འཇགོ་བླསོ་མ་བཟདོ་པར་དཀར་མཛེས་དགནོ་

དུ་གདན་ཞུ་ཞུས་པ་ཞིག་ཡིན་འདུག ཟླ་བ་ཚེ་རིང་ལགས་ཀྱི་ནང་མིས་ཁོང་ཁྱིམ་དུ་གདན་ཞུ་དགོས་

པའི་རེ་བ་ཞུས་ཀྱང་། དགེ་འདུན་པ་དང་མི་མང་ཚོས་དགནོ་པའི་ནང་གདན་འདྲེན་ཞུས་ཏེ་དགངོ་མའོ་ི

ཆུ་ཚོད་༨།༣༠ ཙམ་ནས་གསོལ་འདེབས་སྨོན་ལམ་ཚོགས་ཡོད་འདུག ད་ཆར་གྲྭ་ཟླ་བ་ཚེ་རིང་ལགས་

ཀྱི་སྐུ་གཟུགས་གནས་སྟངས་སྐོར་ཞིབ་ཕྲ་ཤེས་ཀྱི་མེད་ཀྱང་། ཁོང་འདས་གྲོངས་སུ་ཕྱིན་པའི་གནས་

ཚུལ་མི་འདུག 

རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་ཟླ་བ་ཚེ་རིང་གིས་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་

སྔ་རྗེས་ཀྱི་གནས་ཚུལ།

 ཕྱི་ལ་ོ༢༠༡༡ ཟླ་༣ ཚེས་༡༠ ཉིན་སྟེ་བདོ་མིའི་རང་དབང་སྒེར་ལངས་བྱས་ནས་མི་ལ་ོ༥༢ འཁརོ་

བའི་ཉིན་དཀར་མཛེས་རྫངོ་ཐགོ་ཏུ་བདོ་མི་གཉིས་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ང་ོརྒལོ་བྱས་པར་བརྟེན། འཇུ་
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ལེའུ་དང་པོ། ལྕགས་ཡོས་ལོའ་ིརང་ལུས་མེར་བསྲེགས་ལས་འགུལ་གྱི་བརྒྱུད་རིམ།

བཟུང་བྱས་ཡོད་འདུག འནོ་ཀྱང་། མིའི་མིང་དང་ས་གནས་གང་ཡིན་ད་དུང་གསལ་ཁ་བྱུང་མེད་པ་

རེད།

 ཕྱི་ཟླ་༣ ཚེས་༡༠ ཉིན་བདོ་རང་དབང་འཐབ་རྩདོ་ཀྱི་ཉིན་མ་ོགལ་ཆེན་ཞིག་ཆགས་ཡདོ་ལ། ཕྱི་

ལོ་༡༩༥༩ ལོའ་ིཕྱི་ཟླ་༣ པའི་ཚེས་༡༠ ཉིན་ལྷ་སར་མི་མང་གིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ངོ་རྒོལ་ཤ གས་ཆེ་ཤོས་

དེ་བྱས་པ་རེད། དེ་རྗེས་བོད་གཞུང་འབྲེལ་གྱིས་ཉིན་མོ་དེ་གལ་ཆེན་དུ་བརྩི་བཞིན་ཡོད་པ་དང། རྒྱ་

ནག་གཞུང་གིས་དེའི་ཉིན་དེར་དམིགས་བསལ་གྱིས་བོད་ལ་དམ་བསྒྲགས་དང་དོགས་ཟོན་བྱེད་ཀྱི་

ཡོད་པ་རེད། 

 ཕྱི་ལ་ོ༢༠༡༡ ཟླ་༣ ཚེས་༢༧ ཉིན་བདོ་ནས་འབྱརོ་བའི་གནས་ཚུལ་ལྟར་ན། དུས་དེ་དང་ཉེ་བའི་

བདུན་ཕྲག་གཉིས་གསུམ་ཙམ་གྱི་སྔནོ་ནས་དར་རྩེ་མད་ོབརྒྱུད་ནས་རྟའུ་རྫངོ་དང་ཉག་རངོ་རྫངོ་། བྲག་

འག་ོརྫངོ་། དཀར་མཛེས་རྫངོ་སགོས་སུ་རྒྱ་དམག་ཕནོ་ཆེན་འབྱརོ་ཡདོ་པ་དང་། དམག་མི་དེ་དག་གིས་

སྟབོས་དང་དཔུང་། བརྗིད་ཉམས་ངམོ་ནས་སྤྱིར་བཏང་གི་ཡུལ་མི་དཀྱུས་མ་ཞིག་ཡིན་ཡང་རང་བཞིན་

གྱིས་ཞེད་སྣང་སྐྱེས་དགོས་པ་དང་། དམག་འཁྲུག་ཆེན་པོ་ཞིག་ལ་གྲ་སྒྲིག་བྱེད་ཀྱི་མེད་དམ་སྙམ་པའི་

དངངས་འཚབ་སྐྱེས་དགོས་པའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་འདུག་ཅེས་བརྗོད་ཀྱི་འདུག

 ད་དུང་ཁོང་གིས་༢༠༠༨ ལོར་བོད་ནང་རྒྱ་ནག་ལ་ངོ་རྒོལ་སྐབས་འདི་ལྟ་བུའི་དམག་དཔུང་

མང་པ་ོའབྱརོ་ནས་དཀར་མཛེས་ཁུལ་གྱི་ས་ཆ་གང་སར་དྲག་གནནོ་དང་གཏརོ་བཅམོ་བྱས་པ་རེད། ད་

ལོ་ཡང་གནས་ཚུལ་ག་རེ་ཡོང་གྲབས་ཡོད་དམ་སྙམ་པའི་དངངས་སྐྲག་སྐྱེ་དགོས་པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་

ལ། ཡུལ་མི་གཞན་ཞིག་གིས་བརྗོད་པ་ལྟར་ན་“བོད་ཀྱི་ཞིང་བྲན་ཁྲི་ཚོ་བརྒྱར་བཅིངས་གྲོལ་ཐོབ་པའི་

རྗེས་དྲན་”ཟེར་བར་བོད་པས་དགའ་མོས་བྱེད་ཀྱི་མེད་པ་དང་། དེང་སྐབས་རྒྱ་ནག་གི་ས་ཁུལ་མང་

པོ་ནས་གཞུང་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱེད་མཁན་མངོན་ལྐོག་གཉིས་ནས་ཐོན་བཞིན་པ་ཡིན་པས། དུས་དྲན་འདི་

འདྲའི་སྐབས་ཡར་ལངས་གནས་ཚུལ་འབྱུང་མི་སྲིད་པ་མིན་པར་བརྟེན། རྒྱ་གཞུང་གིས་དྲག་གནོན་

བྱེད་ཆོག་ཆོག་གིས་གྲ་སྒྲིག་བྱས་ནས་དར་རྩེ་མདོ་དང་། རྟའུ། ཉག་རོང། བྲག་འགོ དཀར་མཛེས། ལི་

ཐང་སགོས་སུ་དམག་མིའི་རླངས་འཁརོ་མང་པ་ོཉིན་མཚན་བསྟུད་ནས་འབྱརོ་གྱི་འདུག དམག་མི་ཚོས་

རྫིག་ཉམས་དང་། དཔུང་ཉམས་ཀྱིས་མི་སེར་རྣམས་ལ་རང་བཞིན་གྱིས་དངངས་སྐྲག་སྐྱེས་འཇུག་གི་

འདུག་ཅེས་བརྗོད་སོང་།

 དེ་བཞིན་སྐབས་དེར་མདོ་ཁམས་མི་ཉག་ཡུལ་གྱི་དགོན་པ་གསར་རྙིང་མང་པོ་ཞིག་ལ་ཞིང་

ཆེན་ཡན་གྱི་ཆགོ་མཆན་ཡིག་ཆ་མེད་ན་དགནོ་པ་གསར་བཞེངས་དང་། བསྐྱར་བཞེངས་སགོས་བྱེད་



ལྕགས་ཡོས་བཙན་རྒོལ་མེ་ལྕེ། 
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མི་ཆོག་པ་དང་། གྲྭ་བཙུན་ཚོར་གཞུང་གི་གྲྭ་པའི་ཐོབ་ཐང་དཔང་ཡིག་ཟེར་བ་ངེས་པར་དགོས་པ་མ་

ཟད། དགོན་པའི་ནང་ལྷ་སྐུ་ཧྥེ་ཁྲུ་ལྔ་ཡན་གྱི་མཐོ་ཚད་ཅན་བཞེངས་དགོས་ན་ཞིང་ཆེན་ཡན་གྱི་ཆོག་

མཆན་ཡི་གེ་དགོས་པའི་བཀའ་རྒྱ་བཀྲམ།

ཕྱི་ཟླ་༦ ནང་དཀར་མཛེས་ཁུལ་དུ་བོད་མི་འཛིན་བཟུང་། 

 ཕྱི་ལོ་༢༠༡༡ ཟླ་༦ ཚེས་༦ ཉིན་གྱི་ཉིན་གུང་ཆུ་ཚོད་༢ དང་ཕྱེད་ཀ་ཙམ་ལ་ཁམས་དཀར་

མཛེས་གྲོང་གི་རྡོ་སེང་གེ་ཞེས་པའི་ས་ཕྱོགས་སུ་རང་ལོ་༡༨ ཡིན་པའི་དགེ་འདུན་པ་ཚེ་དབང་བཀྲ་

ཤིས་དང། འགྱུར་མེད་བསོད་ནམས་གཉིས་ཀྱིས་བོད་དོན་ལས་འགུལ་སྤེལ་བར་བརྟེན། རྒྱ་ནག་གི་

ཉེན་རྟོག་པས་ཉེས་རྡུང་དྲག་པོ་བཏང་སྟེ་བཙོན་འཇུག་བཀག་ཉར་བྱས་འདུག

 ཟླ་༦ ཚེས་༧ ཉིན་དཀར་མཛེས་རྫོང་ཁོངས་བེ་རི་དགོན་གྱི་གྲྭ་པ་རང་ལོ་༣༡ ཡིན་པའི་འདོ་

ཟེར་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ཀྱིས། དཀར་མཛེས་གྲོང་གི་ཁྲོམ་ལམ་དུ་དེ་ལྟར་བྱས་པར་བརྟེན། རྒྱ་ནག་

གཞུང་གི་ཉེན་རྟོག་པས་འཛིན་བཟུང་བྱས་པ་དངོས་སུ་མི་རྣམས་ཀྱིས་མཐོང་ཡོད་པ་རེད། ཁོང་གི་ཕ་

མིང་ལ་བློ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་དང་མ་མིང་ལ་རྟ་མགྲིན་ལྷ་མོ་ཟེར་གྱི་ཡོད་འདུག ད་ཆ་གྲྭ་པ་གསུམ་གྱི་

གནས་སྟངས་དང་ས་གནས་གང་དུ་ཡོད་མེད་སོགས་གསལ་ཁ་མེད་པ་རེད།

 ཟླ་༦ ཚེས་༡༠ ཉིན་བོད་ནང་ཉིན་གུང་ཆུ་ཚོད་༡༢ ཙམ་ལ་དཀར་མཛེས་དགོན་དུ་སློབ་སྦྱོང་

བྱེད་བཞིན་ཡདོ་པ་རྩིས་ཚང་དགནོ་གྱི་གྲྭ་མག་ོདབྱངས་ཀྱིས་དཀར་མཛེས་རྫངོ་གི་ཁྲམོ་གཞུང་དུ་ལས་

འགུལ་སྤེལ་བར་བརྟེན། རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ཉེན་རྟགོ་པ་དང། དམག་མིས་ཉེས་རྡུང་གཏངོ་བཞིན་འཛིན་

བཟུང་བཙོན་འཇུག་བྱས་ཡོད་འདུག དགེ་འདུན་པ་མགོ་དབྱངས་ནི། སྐྱེས་ཡུལ་ཁམས་དཀར་མཛེས་

རྫོང། ལྷོ་པ་ཤང། རྩག་ལེགས་གྲོང་ཚོ་རུ་ཕ་ཐུབ་བསྟན་དང་། མ་ཚེ་རྒྱན་སྒྲོལ་མ་གཉིས་ཀྱི་བུ་རུ་སྐྱེས་

ཤིང་ད་སྐབས་རང་ལ་ོ༣༠ ཡིན་པ་རེད། ཁངོ་གི་ནང་མི་ཕ་མ་གཅིག་པའི་སྤུན་མཆེད་རང་ལ་ོ༢༣ ཡིན་

པ་དགེ་འདུན་པ་བློ་དབྱངས་ཀྱིས་ཕྱི་ལོ་༢༠༠༨ ལོའ་ིཟླ་༥ པའི་ཚེས་༢༠ ཉིན་དཀར་མཛེས་རྫོང་ཐོག་ཏུ་

ཞི་རྒོལ་བྱས་རྐྱེན་འཛིན་བཟུང་བྱས་ནས། ཟླ་ཤས་རྗེས་དུས་བཀག་བཙོན་འཇུག་ལོ་༣ གྱི་ཁྲིམས་ཐག་

བཅད་དེ་རྒྱ་ནག་ཁྲིན་ཏུའུ་ཕྱོགས་ཀྱི་བཙོན་ཁང་ཞིག་གི་ནང་དུ་བཙོན་འཇུག་བྱས་ཡོད་ནའང། ཉེ་

ཆར་བཙོན་གྲོལ་ཐོབ་ཡོད་པ་རེད།

 ཡང་ཉིན་དེ་རང་ལ་བདོ་ནང་གི་དགངོ་མའོ་ིཆུ་ཚོད་༥ པ་ཙམ་གྱི་ཐགོ་དཀར་མཛེས་རྫངོ་ལམ་



    (118)    

ལེའུ་དང་པོ། ལྕགས་ཡོས་ལོའ་ིརང་ལུས་མེར་བསྲེགས་ལས་འགུལ་གྱི་བརྒྱུད་རིམ།

བྲག་བཙུན་དགནོ་གྱི་བཙུན་མ་རང་ལ་ོ༢༥ ཡིན་པ་བྱམས་པ་ལྷ་མཚོ་དང་། རང་ལ་ོ༢༠ ཡིན་པ་བཙུན་མ་

རིག་དགའ་གཉིས་ཀྱིས་ལས་འགུལ་སྤེལ་བར་བརྟེན། འཛིན་བཟུང་བཙོན་འཇུག་བྱས་ཡོད་པ་རེད།

ཡང་ཉིན་དེའི་ཉིན་རྒྱབ། བེ་རི་ནས་ཡིན་པའི་བཙུན་མ་ཚེ་དབྱངས་ལགས་ཀྱིས་དཀར་མཛེས་རྫངོ་ཐགོ་

ཏུ། ང་ོརྒལོ་ལས་འགུལ་སྤེལ་བར་བརྟེན། འཛིན་བཟུང་བཙོན་འཇུག་བྱས་ཡདོ་པ་རེད། ཁངོ་ནི་རང་ལ་ོ

༢༠ ཡིན་པ་དང་། ཕ་མིང་བཀྲ་ཤིས་དབང་ཕྱུག་དང་མ་མིང་ལ་མེ་ཏོག་ལྷ་མོ་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རེད།

 ཟླ་༦ ཚེས་༡༡ ཞོགས་པ་བློ་བཟང་བསྟན་པ་དང་པདྨ་གཡུ་སྒྲོན་གཉིས་ཀྱི་བུ་བེ་རི་དགོན་གྱི་

དགེ་བསྐསོ་ཟུར་པ་རང་ལ་ོ༣༤ ཡིན་པ། པདྨ་ཚེ་རིང་ལགས་ཀྱིས། དཀར་མཛེས་རྫངོ་ཐགོ་ཏུ་ལས་འགུལ་

སྤེལ་བར་བརྟེན། འཛིན་བཟུང་བཙོན་འཇུག་བྱས་པ་དང་། ད་ལྟའི་ཆར་ཁོང་ཉིད་འཛིན་བཟུང་བྱས་

རྗེས་གང་དུ་བཙོན་འཇུག་བྱས་ཡོད་མེད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་གསལ་པོ་གང་ཡང་མེད་པ་རེད།

 ཡང་ཟླ་༦ ཚེས་༡༡ ཉིན་བོད་ནང་དགོང་མོའ་ིཆུ་ཚོད་༤ པ་ཙམ་ཞིག་ལ། དཀར་མཛེས་རྫོང་

། ཁང་དམར་དགོན་གྱི་གྲྭ་པ་སངས་རིན་ཆེན་གྱིས་ཁམས་དཀར་མཛེས་རྫོང་གི་ཁྲོམ་གཞུང་དུ་༧རྒྱལ་

བ་རིན་པོ་ཆེ་ཁྲི་ལོ་བརྟན་པར་ཤོག བོད་ལ་རང་དབང་དགོས་ཟེར་བ་སོགས་སྐད་འབོད་བརྒྱབ་ཡོད་

ཀྱང་།    དུས་ཡུན་ཐུང་ངུ་ལས་མ་འགོར་བར་རྒྱ་གཞུང་གི་ཉེན་རྟོག་པ་འབོྱར་ཏེ་ཁོང་ཉེས་རྡུང་ཚད་

མེད་གཏོང་བཞིན་རླངས་འཁོར་ནང་བཅུག་སྟེ་བཙན་ཁྲིད་བྱས་ཡོད་འདུག

 ཟླ་བ་དེའི་ཚེས་༡༢ ཉིན་བོད་ནང་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོད་༡༠ པ་ཙམ་ལ་དཀར་མཛེས་རྫོང་། ཉི་མོ་དགེ་

ཚུལ་དགནོ་གྱི་བཙུན་མ་གསུམ་གྱིས་དཀར་མཛེས་རྫངོ་ཐགོ་ཏུ་ཞི་རྒལོ་བྱས་པར་བརྟེན། འཛིན་བཟུང་

བཙོན་འཇུག་བྱས་ཡོད་པ་རེད། དེའི་ནང་ནས་བཙུན་མ་ཡེ་ཤེས་ལྷ་མཚོ་ནི།  དཀར་མཛེས་རྫོང་། སུ་

ངོ་ཤང། འབུ་ལྔ་གྲོང་ནས་ཡིན་པ་དང་། ཕ་རྩི་སེམས་དང་མ་བསོད་ནམས་ཆོས་སྐྱིད་གཉིས་ཡིན་པ་

དང། མོ་རང་ད་སྐབས་རང་ལོ་༢༧ ཡིན་འདུག

 བཙུན་མ་ཆསོ་དབྱངས་ནི། སྐྱེས་ཡུལ་དཀར་མཛེས་རྫངོ་། སུ་ང་ོཤང་། འབྲུ་ལྔ་གྲངོ་།  ཕ་བསདོ་

ནམས་དངོས་སྒྲུབ་དང། མ་བདེ་སྐྱིད་ཆོས་མཚོ་གཉིས་ཀྱི་བུ་མོ་ཡིན་པ་དང། ད་སྐབས་རང་ལོ་༢༢ 



ལྕགས་ཡོས་བཙན་རྒོལ་མེ་ལྕེ། 
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ཡས་མས་ཤིག་ཡིན་འདུག བཙུན་མ་སྤེན་པ་ལྷ་མོ་ནི། དཀར་མཛེས་རྫོང། ལྷོ་པ་ཤང། འབྲུག་ལོངས་

གྲོང་ཡིན་པ་དང། ཕ་རྣམ་རྒྱལ་རྡོ་རྗེ་དང། མ་མཁའ་འགྲོ་ཆོས་མཚོ་གཉིས་ཀྱི་བུ་མོ་ཡིན་པ་དང། ད་

ལྟ་རང་ལོ་༢༢ ཡིན་འདུག

 ཡང་ཟླ་༦ ཚེས་༡༢ ཉིན་ལ་མིང་སོགས་མ་ངེས་པའི་གྲྭ་པ་ཞིག་གིས་དཀར་མཛེས་རྫོང་ཐོག་

ཏུ་ཞི་རྒོལ་བྱས་པར་བརྟེན།  དྲག་ཆས་ཉེན་རྟོག་པས་ཉེས་རྡུང་ཚད་མེད་གཏོང་བཞིན་འཛིན་བཟུང་

བཙོན་འཇུག་བྱས་ཡདོ་པ་མ་ཟད་རྒྱ་གཞུང་གིས་ཁམས་དཀར་མཛེས་རྫངོ་ཁངོས་ཀྱི་ཡུལ་དགནོ་གཉིས་

ལ་དམ་དྲག་ཤ གས་ཆེན་བྱེད་བཞིན་ཡོད་འདུག 

 ཡང་ཟླ་༦ ཚེས་༡༢ ཉིན། བོད་ནངགི་དགོང་མོའ་ིཆུ་ཚོད་བཞི་དང་ཕྱེད་ཙམ་ལ། ལྷ་སྐྱིད་ཚང་

གི་བུ་མ་ོབསྟན་འཛིན་ལྷ་མཚོ་ལགས་ཀྱིས་དཀར་མཛེས་རྫངོ་ཐགོ་ཏུ་༸རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོཆེ་ཁྲི་ལ་ོབརྟན་

པར་ཤགོ  ང་ཚོ་ལ་རང་དབང་དགསོ།   ༸རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོཆེ་བདོ་ལ་གདན་འདྲེན་ཞུ་དགསོ། བདོ་ནང་

འགྲ་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་སྤྲདོ་དགསོ།  ཞེས་པ་སགོས་ཀྱི་འབདོ་ཚིག་སྒྲགོ་བཞིན་ཞི་རྒལོ་བྱས་པར་བརྟེན། 

དྲག་ཆས་ཉེན་རྟགོ་པ་དང་། དམག་མིས་ཉེས་རྡུང་ཚད་མེད་གཏངོ་བཞིན་འཛིན་བཟུང་བཙོན་འཇུག་

བྱས་ཡོད་པ་དང་།  བསྟན་འཛིན་ལྷ་མཚོ་ནི། སྐྱེས་ཡུལ་ཟི་ཁྲོན་ཞིང་ཆེན་དཀར་མཛེས་རྫོང་། ཐིང་ཁ་

ཤང་། ལྷ་སྐྱིད་གྲོང་། ༼ཁྱིམ་མིང་ལྷ་སྐྱིད་ཚང་༽ ཕ་རྡོ་རྗེ་བདུད་འདུལ་དང་། མ་དབང་མོ་གཉིས་ཀྱི་བུ་

མོ་ཡིན་འདུག  ད་ལྟར་རང་ལོ་༢༧ ཡིན་འདུག

 ཟླ་༦ ཚེས་༡༣ ཉིན་དཀར་མཛེས་རྫོང་ཁོངས། དགེ་མ་བྲག་དགོན་གྱི་བཙུན་མ་རྣམ་རྒྱལ་ལྷ་

མོ་དང་། བཀྲ་ཤིས་ཆོས་སྒྲོན་གཉིས་ཀྱིས་དཀར་མཛེས་རྫོང་ཐོག་ཏུ་ཞི་རྒོལ་བྱས་པར།   དྲག་ཆས་ཉེན་

རྟོག་པས་ཉེས་རྡུང་ཚད་མེད་གཏོང་བཞིན་འཛིན་བཟུང་བཙོན་འཇུག་བྱས་ཡོད་འདུག

 ཟླ་༦ ཚེས་༡༥ སྟེ་ས་ག་ཟླ་བའི་ཚེས་བཅོ་ལྔ་ཉིན་ཁམས་ཏྲེ་ཧོར་དཀར་མཛེས་དར་རྒྱས་དགོན་

པའི་རང་ལོ་༣༧ ཡིན་པའི་དགེ་སློང་ངག་དབང་བློ་བཟང་གིས་དཀར་མཛེས་རྫོང་ནས་༧རྒྱལ་བ་རིན་

པོ་ཆེ་སྐུ་ཚེ་ཁྲི་ལོ་བརྟན་པར་ཤོག བོད་ལ་རང་དབང་དགོས་ཞེས་འཁོད་པའི་ཡི་གེ་མང་པོ་གང་སར་

གཏོར་བ་དང་། མི་མང་འདུ་འཛོམས་ཀྱི་དབུས་སུ་པུས་མོ་ས་ལ་བཙུགས། ལག་གཉིས་ཐལ་མོ་སྦྱར་ཏེ་

འབདོ་ཚིག་དེ་ཉིད་སྐད་གསང་མཐནོ་པསོ་སྒྲགོ་སྐབས་སྐརོ་སྲུང་བ་སླེབས་ནས་རྡུང་རྡེག་ཚབས་ཆེན་

གཏོང་ཞོར་ཁྲིད་ཡོད་འདུག་པ་དང་། ད་ལྟ་གནས་ཚུལ་གང་བྱུང་གསལ་ཁ་མེད་པ་རེད། 

 དེ་བཞིན་གནས་ཚུལ་རྒྱུས་ལོན་བྱུང་ལ་ལྟར་ན། དགེ་སློང་ངག་དབང་བློ་བཟང་ལགས་ཀྱིས་

ས་ག་ཟླ་བའི་ཚེས་༡༤ ཉིན་རྒྱ་སྒོར་༨༠༠ ཙམ་གྱི་རིན་འབབ་ལྡན་པའི་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་པར་



    (120)    

ལེའུ་དང་པོ། ལྕགས་ཡོས་ལོའ་ིརང་ལུས་མེར་བསྲེགས་ལས་འགུལ་གྱི་བརྒྱུད་རིམ།

ཆེན་པོ་ཞིག་དགོན་པའི་རང་ཤག་ཏུ་བཤམས་ཡོད་པ་དང་། དགེ་འདུན་པའི་ཞོགས་ཚོགས་སྐབས་སུ་

སྐུ་འགྱེད་འབུལ་བ་དང་། ཚོགས་འདབས་ནས་གསོལ་འདེབས་སྨོན་ལམ་ཤ གས་དྲག་བྱས་པ་སོགས་

ཆོས་གྲོགས་རྣམས་ཀྱིས་མཐོང་ཡོད་འདུག

 ཡང་ཟླ་༦ ཚེས་༡༥ ཉིན་དཀར་མཛེས་རྫོང་ཁོངས། དགེ་མ་བྲག་དགོན་གྱི་བཙུན་མ་བྱམས་

པ་ཆོས་སྒྲོན་དང་། ཞེ་ལྷ་མོ། དབྱངས་ཅན་གསུམ་གྱིས་དཀར་མཛེས་རྫོང་གི་ཁྲོམ་གཞུང་དུ། ༸གོང་

ས་མཆོག་སྐུ་ཚེ་ཁྲི་ལོ་བརྟན་པར་ཤོག བོད་ལ་རང་དབང་དགོས། ༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་བོད་ལ་གདན་

འདྲེན་ཞུ་དགོས།  ཞེས་སོགས་ཀྱི་འབོད་ཚིག་སྒྲོག་བཞིན་ཞི་བའི་ངོ་རྒོལ་བྱས་པར་བརྟེན།  དྲག་ཆས་

ཉེན་རྟོག་པ་དང་། དམག་མིས་ཉེས་རྡུང་གཏོང་བཞིན་འཛིན་བཟུང་བཙོན་འཇུག་བྱས་ཡོད་པ་དང་། 

 རྗེས་སུ་ཕྱི་ཟླ་༧ ཚེས་༢  ཉིན་དཀར་མཛེས་དགེ་མ་བྲག་དགནོ་གྱི་བཙུན་མ་བྱམས་པ་ཆསོ་སྒྲནོ་

དང་། ཞེ་ལྷ་མ།ོ དབྱངས་ཅན་ནམ་མཚན་གཞན་བཀྲ་ཤིས་ཚེ་མཚོ་གསུམ་ལ་དཀར་མཛེས་རྫངོ་འབྲིང་

རིམ་མི་དམངས་ཁྲིམས་ཁང་ཟེར་བས་ལ་ོ༣ རེའི་དུས་བཀག་བཙོན་འཇུག་གི་ཁྲིམས་ཐག་བཅད་ཡདོ་

ཀྱང་། ས་གནས་གང་དུ་ཁྲིད་ཡོད་མེད་ནང་མིས་ཤེས་རྟོགས་ཐུབ་ཀྱི་མེད་ཀྱ

 ཡང་ཟླ་༦ ཚེས་༡༥ ཉིན་གྱི་བོད་ནང་གི་ཞོགས་པའི་ཆུ་ཚོད་༩ ཡས་མས་སུ་དཀར་མཛེས་རྫོང་

དར་རྒྱས་དགནོ་པའི་ཉེ་ཁུལ་དུ་ཡདོ་པའི་རི་མག་ོགྲངོ་རུ་ཁག་བརྒྱད་པའི་ངག་དབང་ཕུན་ཚོགས་དང་

བསམ་འཕེལ་དནོ་འགྲུབ། བླ་ོབཟང་ཕུན་ཚོགས་བཅས་བདོ་མི་གསུམ་གྱིས་རྫངོ་ཁྲམོ་གཞུང་དུ་ཞི་བའི་

སྐད་འབདོ་བྱས་སྐབས། རྒྱ་གཞུང་གི་ཉེན་རྟགོ་པས་འཛིན་བཟུང་བྱས་ཡདོ་པ་དང་། དེ་རྗེས་ཁངོ་ཅག་

གི་ནང་མི་ཚོས་གར་ཡོད་ཅི་བྱུང་གི་གནས་ཚུལ་ཤེས་རྟོགས་མ་ཐུབ་པར་སེམས་འཁྲལ་གནང་བཞིན་

ཡོད་འདུག  

 ཐེངས་འདིར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་འཛིན་བཟུང་བྱས་པའི་རང་ལོ་༣༤ ཡིན་པའི་ངག་དབང་

ཕུན་ཚོགས་ལགས་ནི། ཕ་དགེ་འདུན་བཀྲ་ཤིས་དང་མ་ཚེ་འདས་ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲ་ོགཉིས་ཀྱི་བུ་ཡིན་

པ་དང་། སྔནོ་མར་བཙན་བྱལོ་དུ་ཡངོ་སྟེ་ལྷ་ོཕོྱགས་སེ་ར་དགནོ་པར་སླབོ་གཉེར་གནང་འདུག་ལ། ཕྱིར་

བོད་ནང་ལོག་རྗེས་གཉེན་སྒྲིག་བྱས་ཏེ་ཕྲུ་གུ་གཉིས་

ཡོད་འདུག

 རང་ལོ་༢༣ ཡིན་པའི་བསམ་འཕེལ་དོན་

འགྲུབ་ལགས་ནི། དཀར་མཛེས་རྫངོ་ལམ་སྣ་གྲངོ་ཚོའི་

ཕ་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ་དང་མ་དབྱང་ཅན་ལྷ་མོ་གཉིས་



ལྕགས་ཡོས་བཙན་རྒོལ་མེ་ལྕེ། 

    (121)    

ཀྱི་བུ་ཡིན་འདུག རང་ལོ་༡༧ ཡིན་པའི་བློ་བཟང་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ནི། དཀར་མཛེས་རྫོང་རི་མགོ་

གྲོང་ཚོའི་ཕ་དཀོན་མཆོག་ཚེ་བརྟན་དང་མ་ཚེ་འདས་དབང་ཕྱུག་གཉིས་ཀྱི་བུ་ཡིན་འདུག  

ཁོང་གསུམ་ལས་གཞན། དཀར་མཛེས་ནོར་འཛིན་གྲོང་ཚོའི་བློ་བཟང་ལྷུན་གྲུབ་དང་། གཞན་མིང་

གསལ་ཁ་མེད་པའི་བོད་མི་གཅིག་བཅས་ཀྱིས་རྫོང་ཐོག་ཏུ་ཞི་བའི་སྐད་འབོད་བྱས་སྟབས། ཉེན་རྟོག་

པས་ཁྲོམ་གཞུང་ནས་གཅར་རྡུང་ཚད་ལས་བརྒལ་བ་བཏང་སྟེ་བཙན་འཁྲིད་བྱས་ཡོད་འདུག

 ཟླ་༦  ཚེས་༡༧ ཉིན་བོད་ནང་ཆུ་ཚོད་༡༢།༣༠ ཙམ་ལ་ཁམས་དཀར་མཛེས་རྫོང་། ཁང་དམར་

དགོན་གྱི་གྲྭ་རིན་ཆེན་རྒྱ་མཚོ་དང་།  བླ་མ་ཚེ་རིང་གཉིས་ཀྱིས་དཀར་མཛེས་རྫོང་ཐོག་ཏུ་༸རྒྱལ་བ་

བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་ཁྲི་ལོ་བརྟན་པར་ཤོག བོད་རང་བཙན་ཡིན།  བཀའ་ཁྲི་བློ་བཟང་སེང་གེ་བོད་

ལ་གདན་འདྲེན་ཞུ་དགོས།  བོད་ནང་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་སྤྲོད་དགོས།  ཞེས་པ་སོགས་ཀྱི་འབོད་སྒྲ་

སྒྲགོ་བཞིན་ཁྲམོ་སྐརོ་བྱས་ཡདོ་པ་དང་། དེ་འཕྲལ་རྒྱ་གཞུང་གི་ཉེན་རྟགོ་པ་ཡངོ་སྟེ་ཁངོ་གཉིས་འཛིན་

བཟུང་བཙན་ཁྲིད་བྱས་ཡོད་འདུག 

 དགེ་འདུན་པ་བླ་མ་ཚེ་རིང་ནི།  སྐྱེས་ཡུལ་ཁམས་དཀར་མཛེས་རྫངོ་། སུ་ང་ོཤང་། ཞི་ལམ་ནང་

ཞེས་པའི་གྲོང་ཚོ་རུ་ཕ་ཕུར་བ་དང་། མ་བློ་ཆོས་སྒྲོན་གཉིས་ཀྱི་བུ་ཡིན། ད་ལྟ་རང་ལོ་༢༢ ཡིན་འདུག 

 དགེ་འདུན་པ་རིན་ཆེན་རྒྱ་མཚོ་ནི།  སྐྱེས་ཡུལ་ཁམས་དཀར་མཛེས་རྫོང་། སུ་ངོ་ཤང་། འགྱུར་

ག་གྲོང་ཚོ་དུ་༼ཁྱིམ་མིང་འགྱུར་ག་སྒ་ཚང་༽ཕ་རྣམ་རྒྱལ་རིན་ཆེན་དང་།  མ་བློ་སྒྲོལ་མ་གཉིས་ཀྱི་བུ་

ཡིན། ད་སྐབས་རང་ལོ་༢༡ ཡིན་འདུག

 སྐབས་དེར་ཁམས་དཀར་མཛེས་སྤྱི་བདེ་ལས་ཁུངས་ནས་དཀར་མཛེས་སུ་ཡདོ་པའི་དགནོ་པ་

ཁག་ལ་གྲྭ་བཙུན་སུ་ཡིན་ཡང་གྲངོ་ཁྱེར་ནང་གང་བྱུང་འགྲ་ོམི་ཆགོ་པ་དང་། གལ་སྲིད་ན་ཚ་འདྲ་ཕགོ་

ནས་འགྲ་ོདགསོ་བྱུང་ཚེ་ས་གནས་དང་ཤང་གི་ལས་ཁུངས་ནས་ང་ོསྤྲདོ་ཡི་གེ་བླངས་ཏེ་ཁག་ཐེག་འགན་

ལེན་བྱེད་མཁན་ལས་བྱེད་མི་སྣ་གཅིག་མཉམ་དུ་མ་ཡོང་ན་འཛིན་བཟུང་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་སྐོར་བཤད་ཡོད།

 ཟླ་༦ ཚེས་༡༨ ཉིན་བོད་ནང་གི་ཞོགས་པ་ཆུ་ཚོད་དྲུག་པ་ཙམ་ཞིག་ལ་ཁམས་དཀར་མཛེས་

རྫོང་གི་ཁྲོམ་གཞུང་དུ། བཀྲ་ཤིས་དར་རྒྱས་དགོན་གྱི་ཉེ་འཁོར། ཉ་རྒྱས་དགོན་གྱི་བཙུན་མ་བློ་བཟང་

དབྱངས་མཚོ་དང་། བློ་བཟང་མཁའ་འགྲོ། འཕྲིན་ལས་སྒྲོལ་མ་གསུམ་གྱིས་དཀར་མཛེས་རྫོང་ཐོག་ཏུ། 

༸རྒྱལ་བ་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་སྐུ་ཚེ་ཁྲི་ལོ་བརྟན་པར་ཤོག   བོད་ལ་རང་དབང་དགོས། ༸རྒྱལ་བ་

བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་བོད་ལ་གདན་འདྲེན་ཞུ་དགོས།  བོད་ནང་ཆོས་དད་རང་དབང་དགོས་ཟེར་བ་

སོགས་སྐད་ཤ གས་ཆེན་པོས་སྐད་འབོད་ཁྲོམ་སྐོར་བྱེད་ཞོར་ཡིག་ཆ་མང་པོ་གཏོར་ཡོད་འདུག   འནོ་



    (122)    

ལེའུ་དང་པོ། ལྕགས་ཡོས་ལོའ་ིརང་ལུས་མེར་བསྲེགས་ལས་འགུལ་གྱི་བརྒྱུད་རིམ།

ཀྱང་། ཁངོ་གཉིས་ཀྱིས་ཡིག་ཆའི་ནང་བརྗདོ་བྱ་གང་ཡིན་གསལ་ཁ་མ་ཤེས་ཀྱང་དུས་ཡུན་ཐུང་ངུ་ལས་

མ་འགརོ་བར་རྒྱ་གཞུང་གི་ཉེན་རྟགོ་པ་འབྱརོ་ཏེ་ཁངོ་གསུམ་ལ་ཉེས་རྡུང་ཚད་མེད་གཏངོ་བཞིན་འཛིན་

བཟུང་བཙོན་འཇུག་བྱས་འདུག

 ཁོང་རྣམས་ལས། རང་ལོ་༢༦ ཡིན་པ་བཙུན་མ་བློ་བཟང་དབྱངས་མཚོ་ནི། དཀར་མཛེས་རྫོང་

། དར་རྒྱས་འདན་མ་ཤང་། གླང་ཕྱུག་གྲོང་། ཕ་བློ་དབྱངས་དང་། མ་ཡ་མ་ལྷ་མོ་གཉིས་ཀྱིས་བུ་མོ་ཡིན་

འདུག

 ཡང་ཟླ་༦ ཚེས་༡༨ ཉིན་ཁམས་དཀར་མཛེས་དར་རྒྱས་ཉ་རྒྱས་བཙུན་དགོན་གྱི་གློ་ཆུང་ནང་

གྲོང་སྡེ་ནས་ཡིན་པའི་ཨ་ནེ་དབང་མཚོ་དང་། སྐྱོང་རིང་མདོ་གྲོང་སྡེ་ནས་ཡིན་པའི་ཨ་ནེ་བློ་བཟང་

མཁའ་འགྲོ་དང་། ཆུ་འཁོར་གྲོང་སྡེ་ནས་ཡིན་པའི་ཨ་ནེ་འཕྲིན་ལས་སྒྲོལ་མ་གསུམ་ཉིན་དེའི་ཞོགས་

པ་ནམ་མ་གསལ་གོང་དུ་དཀར་མཛེས་རྫོང་ཐོག་ཏུ་སོང་སྟེ། བོད་ནང་གི་ཆུ་ཚོད་༨ ཡས་མས་ལ་འདུ་

འཛོམས་ཆེ་བའི་ཁྲམོ་གཞུང་ནས་༧རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོཆེ་སྐུ་ཚེ་ཁྲི་ལརོ་བརྟན་པར་ཤགོ བདོ་ལ་རང་དབང་

རང་བཙན་གཙང་མ་དགསོ།  རྒྱ་མི་དམར་པ་ོབདོ་ནས་ལགོ་དགསོ་ཞེས་པའི་སྐད་འབདོ་དང་ཡིག་ཆ་

སྦྱར་འགྲེམས་བྱེད་སྐབས་རྒྱ་གཞུང་གི་དྲག་ཆས་ཉེན་རྟགོ་པས་ཁངོ་ཚོར་ཉེས་རྡུང་ཚད་མེད་བཏང་བ་

མ་ཟད། འཛིན་བཟུང་བཙོན་འཇུག་བྱས་ཡོད་པ་རེད། 

 གཞན་ཡང་། ཟླ་༦ ཚེས་༡༨ ནས་བཟུང་དཀར་མཛེས་ཁུལ། ཉ་རྒྱས་བཙུན་དགོན་གྱི་གཙོས་

ཞི་རྒལོ་པ་གྲྭ་བཙུན་རྣམས་ཀྱི་བཞུགས་གནས་དགནོ་སྡེ་ཁག་གི་ནང་དུ་རྒྱ་མིས་དྲག་ཆས་ཉེན་རྟགོ་པ་

བཙན་འཛུལ་གྱིས་ཤག་གང་སར་སྔགོ་བཤེར་ཡང་བྱས་ཡདོ་པ་དང། གྲྭ་བཙུན་རྣམས་ཀྱི་ལག་ཐགོས་ཁ་

པར་དང། ཁྱིམ་སྤྱོད་ཁ་པར་སོགས་ཀྱི་ཨང་གྲངས་ལ་ཞིབ་བཤེར་གྱིས་ཐ་ོའགོད་བྱེད་པ་སོགས་སྟངས་

འཛིན་འདྲ་མིན་སྣ་ཚོགས་ལག་བསྟར་བྱས་ཡོད་པ་རེད། 

 ཟླ་༦ ཚེས་༡༩ ཉིན་དཀར་མཛེས་རྫོང་ཐོག་ཏུ་བོད་མི་གསུམ་གྱིས་ཞི་རྒོལ་བྱས་པར་བརྟེན་

འཛིན་བཟུང་བཙོན་འཇུག་བྱས་ཡདོ་པའི་གནས་ཚུལ་བྱུང་ཡདོ་ནའང་། ཁངོ་གསུམ་གྱི་མཚན་སགོས་

ཤེས་རྟོགས་བྱུང་མེད།  

 ཟླ་༦ ཚེས་༡༩ ཉིན་དཀར་མཛེས་རྫོང་། ཉི་མོ་དགེ་ཚུལ་དགོན་གྱི་བཙུན་མ་བྱམས་ཕྲུག་སྒྲོལ་

མ་དང་། སྒྲོལ་མ་དཔལ་མོ་གཉིས་ཀྱིས་དཀར་མཛེས་རྫོང་ཐོག་ཏུ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཞི་རྒོལ་བྱས་པར་

བརྟེན། དྲག་ཆས་ཉེན་རྟགོ་པ་དང་། དམག་མིས་ཉེས་རྡུང་ཚད་མེད་གཏངོ་བཞིན་འཛིན་བཟུང་བཙོན་

འཇུག་བྱས་ཡོད་པ་རེད།



ལྕགས་ཡོས་བཙན་རྒོལ་མེ་ལྕེ། 

    (123)    

 བཙུན་མ་བྱམས་ཕྲུག་སྒྲལོ་མ་ནི།  བདོ་ཁམས་དཀར་མཛེས་རྫངོ་། ལྷ་ོཔ་ཤང་། གྲངོ་གཞུང་ནང་

གྲངོ་ཚོ་ནས་ཡིན་པ་དང་། ཕ་ཡ་མ་ཕུན་ཚོགས་དང་། མ་བཀྲ་ཤིས་ལྷ་མ་ོགཉིས་ཀྱི་བུ་མ་ོརེད་འདུག ད་

སྐབས་ཁོ་མོ་རང་ལོ་༢༠ ཡས་མས་ཤིག་ཡིན་འདུག རང་ལོ་༢༠ མ་ཟིན་ཙམ་ཡིན་པ་བཙུན་མ་སྒྲོལ་མ་

དཔལ་མ་ོནི། སྐྱེས་ཡུལ་དཀར་མཛེས་རྫངོ་། ལྷ་ོཔ་ཤང་། ལྭ་སྒང་སྟེང་གྲངོ་། ཚེ་འདས་མ་བདེ་སྐྱིད་ཆསོ་

སྒྲོན་གྱི་བུ་མོ་ཡིན་པ་དང་། ཁོང་གིས་ཕ་མ་གཉིས་ཀ་སྔོན་མ་ནས་འདས་གྲོངས་སུ་ཕྱིན་འདུག

 ཡང་ཟླ་༦ ཚེས་༡༩ ཉིན་དཀར་མཛེས་དར་རྒྱས་ཉ་རྒྱས་དགོན་གྱི་བཙུན་མ་ཆོས་བཟང་དང་

བཙུན་མ་དཔལ་ཕྲུག་གཉིས་ཀྱིས་ཞོགས་པ་ཆུ་ཚོད་༩ པ་ཡས་མས་ཙམ་ལ་དཀར་མཛེས་རྫོང་གི་ཁྲོམ་

གཞུང་དུ། བོད་ལ་རང་དབང་དགོས། ༸གོང་ས་མཆོག་སྐུ་ཚེ་ཁྲི་ལོ་བརྟན་པར་ཤོག ༸གོང་ས་མཆོག་

བོད་ལ་མྱུར་དུ་གདན་འདྲེན་ཞུ་དགོས་ཞེས་སོགས་ཞི་བའི་སྐད་འབོད་བྱས་ཡོད་འདུག སྐད་འབོད་

བྱེད་ཞོར་དུ་བོད་ལ་རང་དབང་དགོས་སོགས་བྲིས་པའི་ཡིག་ཆ་འགྲེམ་སྤེལ་བྱས་ཡོད་པ་དང་། ལས་

འགུལ་སྤེལ་ཡུན་དེ་སྐབས་རྒྱ་གཞུང་གི་ཉེན་རྟོག་པས་ལྕགས་རྒྱུགས་སོགས་ཀྱིས་ཉེས་རྡུང་ཚད་མེད་

བཏང་ནསའཛིན་བཟུང་བྱས་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟའི་ཆར་ནང་མི་ཉེ་འབྲེལ་སུ་གཅིག་དང་ཐུག་འཕྲད་

བྱེད་འཇུག་གི་མེད་པ་ཟད། ཟས་གོས་སྐྱེལ་ས་ཡང་རག་གི་མེད་པ་རེད།

 བཙུན་མ་ཆོས་བཟང་ནི། སྐྱེས་ཡུལ་དཀར་མཛེས་རྫོང། རོང་པ་ཚ་ཆུས། 

ཞི་ཆེ་ཤང། གཡར་ནང་གྲོང། ཆུས་ནང་ཚང་གི་ཕ་སྐལ་དགའ་དང། མ་དངོས་

གྲུབ་སྒྲོལ་མ་གཉིས་སུ་སྐྱེས། ད་སྐབས་རང་ལོ་༣༧ ཡིན་འདུག བཙུན་མ་དཔལ་

ཕྲུག་ནི། སྐྱེས་ཡུལ་དཀར་མཛེས་རྫོང། ཞི་སེར་ཤང། རི་མདའ་གྲོང། ཕ་མིང་མ་

ངེས་པ་དང། མ་མིང་ལ་བདེ་ཆེན་དབྱངས་མཚོ་འབོད་ཀྱི་ཡོད་ཅིང། ད་སྐབས་

རང་ལོ་༣༤ ཡིན་པ་རེད།

 ཟླ་༦ ཚེས་༢༠ ཉིན། བདོ་ནང་གི་སྔ་དྲའོ་ིཆུ་ཚོད་༨ ཙམ་ལ་དཀར་མཛེས་དགའ་ལྡན་ཆསོ་གླིང་

དགོན་གྱི་བཙུན་མ།   བཅུ་གཉིས་ལྷ་མོ་ཟེར་བ་ཁོང་གིས་རང་ཉིད་ཀྱིས་བྲིས་པའི་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་དར་

ཞིག་ཁྱེར་ནས།  དཀར་མཛེས་རྫངོ་གི་ཁྲམོ་གཞུང་མི་མང་འདུ་འཛོམས་ཆེ་སར་བདོ་ལ་རང་དབང་མི་

འདུག  བོད་ལ་རང་དབང་དགོས། ༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་ཚེ་ཁྲི་ལོ་བརྟན་པར་ཤོག  ཅེས་པའི་ཡི་གེ་

མང་པོ་བཀྲམ་པའི་ཞོར། ༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་ཚེ་ཁྲི་ལོ་བརྟན་པར་ཤོག  བོད་ལ་རང་དབང་དགོས། 

ཞེས་སྐད་ཤ གས་ཆེན་པོས་འབོད་ཚིག་བསྒྲགས་ནས་ངོ་རྒོལ་ལས་འགུལ་སྤེལ་བ་དེ་འཕྲལ་རྒྱ་གཞུང་

གི་ཉེན་རྟོག་པ་ཡོང་སྟེ་འཛིན་བཟུང་བཙན་ཁྲིད་བྱས་ཡོད་འདུག  བཅུ་གཉིས་ལྷ་མོ་ནི།  མདོ་ཁམས་



    (124)    

ལེའུ་དང་པོ། ལྕགས་ཡོས་ལོའ་ིརང་ལུས་མེར་བསྲེགས་ལས་འགུལ་གྱི་བརྒྱུད་རིམ།

དཀར་མཛེས་རྫོང་། ཀཿ བྲག་ཤང་། ཡ་ནང་ཞེས་པའི་གྲོང་ཚོ་རུ། ཕ་བསོད་ནམས་རྒྱ་མཚོ་དང་། མ་ཡེ་

ཤེས་དབང་མོ་གཉིས་ཀྱི་བུ་མོ་ཡིན། ཕྱི་ལོ་༡༩༨༢ ལོར་སྐྱེས་ཤིང་ད་ལྟ་རང་ལོ་༢༩ ཡིན་འདུག

 ཟླ་༦ ཚེས་༢༣ ཉིན་བདོ་ནང་ཕྱི་དྲ་ོཆུ་ཚོད་གཉིས་པ་ཙམ་ལ་ཁམས་དཀར་མཛེས་རྫངོ་གི་ཁྲམོ་

གཞུང་དུ། བསོད་ནམས་གྲགས་པ་དང། བློ་བཟང་བསྟན་འཛིན་གཉིས་ཀྱི་༸རྒྱལ་བ་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་

མཚོ་སྐུ་ཚེ་ཁྲི་ལོ་བརྟན་པར་ཤོག  བོད་རང་བཙན་ཡིན་ཟེར་བ་སོགས་སྐད་ཤ གས་ཆེན་པོས་ཞི་རོྒལ་

སྐད་འབོད་ཁྲོམ་སྐོར་བྱེད་ཞོར་ཡིག་ཆ་མང་པོ་གཏོར་ཡོད་འདུག་ཀྱང་། གསར་གནས་ཁག་ཏུ་ཁོང་

གཉིས་ཀྱི་ཡིག་ཆའི་ནང་བརྗོད་བྱ་གང་ཞིག་འཁོད་ཡོད་སྐོར་གསལ་ཁ་བྱུང་བ་ལག་སོན་ཐུབ་མེད། 

ལས་འགུལ་མགོ་འཛུགས་བྱས་པའི་དུས་ཡུན་ནང་ཉེན་རྟོག་པ་འབྱོར་ནས་ཁོང་གཉིས་ལ་ཉེས་རྡུང་

ཚད་མེད་བཏང་ནས་ཤི་མིན་གསནོ་མིན་བཟོས་ཏེ་འཛིན་བཟུང་བཙོན་འཇུག་བྱས་པ་མ་ཟད། སྐབས་

དེར་ཁངོ་གཉིས་སུ་ཡིན་གསལ་ཁ་མ་ཤེས་ཀྱང་གཅིག་གི་མག་ོལ་ལྕགས་རྒྱུགས་ཚད་མེད་གཞུས་པས་

ཕྱི་ཉིན་ཡང་ཁྲམོ་གཞུང་དུ་ཁྲག་གིས་ཚོས་ཡདོ་པ་མི་མང་པསོ་མཐངོ་འདུག རང་ལ་ོ༢༡ ཡིན་པ་བསདོ་

ནམས་གྲགས་པ་ནི། སྐྱེས་ཡུལ་དཀར་མཛེས་རྫངོ་། ལྷ་ོཔ་ཤང་། འབྲུག་ལང་གྲངོ་། ཕ་བསདོ་ནམས་དར་

རྒྱས་དང་། མ་དབྱངས་དགའ་གཉིས་ཀྱི་བུ་ཡིན། བློ་བཟང་བསྟན་འཛིན་ནི། དཀར་མཛེས་རྫོང་། ལྷོ་པ་

ཤང་། འབྲུག་ལང་གྲོང་། ཕ་རིག་འཛིན་དཔལ་བཟང་དང་། མ་ཚེ་འདས་ཡ་མ་མཐར་སྐྱིད་གཉིས་ཀྱི་

བུ་ཡིན་པ་དང་། རང་ལོ་༢༦ ཡིན་པ་རེད།

 ཟླ་༦ ཚེས་༢༤ ཉིན་དཀར་མཛེས་རྫངོ་གི་ཁྲམོ་གཞུང་དུ་ཆསོ་ཀྱི་ཉི་མ་ཟེར་བ་ཁངོ་གིས་༸གངོ་

ས་མཆགོ་སྐུ་ཚེ་ཁྲི་ལ་ོབརྟན་པ་ཤགོ  བདོ་ལ་རང་དབང་དགསོ།  སྐུ་ཞབས་སྤང་རི་སྣ་རིན་པ་ོཆེ་མཆགོ་

གིས་དབུས་ཆབ་སྲིད་བཙོན་པ་རྣམས་གླདོ་གྲལོ་གཏངོ་དགསོ། ཞེས་སགོས་ཀྱི་འབདོ་ཚིག་སྒྲགོ་བཞིན་

ཞི་བའི་ང་ོརྒལོ་བྱས་པར། དྲག་ཆས་ཉེན་རྟགོ་པ་དང་། དམག་མིས་ཉེས་རྡུང་གཏངོ་བཞིན་འཛིན་བཟུང་

བཙོན་འཇུག་བྱས་འདུག  ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་ནི། བོད་ཁམས་དཀར་མཛེས་རྫོང་། ཁོག་བཙན་དགོན་ཞེས་

པའི་གྲོང་ཚོ་རུ་ཕ་ཕུར་བུ་དང་། མ་ཚེ་རིང་སྒྲོལ་མ་གཉིས་ཀྱི་བུ་ཡིན། ད་ལྟ་རང་ལོ་༣༧ ཡིན་འདུག 

 ཡང་ཟླ་༦ ཚེས་༢༤ ཉིན་བོད་ནང་དགོང་དྲོ་ཆུ་ཚོད་༣དང་སྐར་མ་༤༥ ཙམ་ལ་བསོད་ནམས་

ཆསོ་རྒྱལ་དང་། བསདོ་ནམས་ཉི་མ་གཉིས་ཀྱིས་དཀར་མཛེས་རྫངོ་གི་ཁྲམོ་གཞུང་དུ་ཞི་རྒལོ་སྐད་འབདོ་

བྱས་པར་བརྟེན།  དྲག་ཆས་ཉེན་རྟོག་པ་དང་།  དམག་མིས་ཉེས་རྡུང་གཏོང་བཞིན་འཛིན་བཟུང་བྱས་

ཤིང་། ཟླ་༧ པའི་ཚེས་༥ ཉིན་དཀར་མཛེས་རྫོང་མི་དམངས་ཁྲིམས་ཁང་ནས་ཁོང་གཉིས་ལ་ལོ་༣ དུས་

བཀག་བཙོན་འཇུག་གི་ཁྲིམས་ཐག་བཅད་དེ་བྲག་འག་ོརྫངོ་གི་བཙོན་ཁང་ཞིག་ནང་དུ་བཙོན་འཇུག་



ལྕགས་ཡོས་བཙན་རྒོལ་མེ་ལྕེ། 

    (125)    

བྱས་ཡོད། 

 རང་ལོ་༡༩ ཡིན་པ་བསོད་ནམས་ཆོས་རྒྱལ་ནི། སྐྱེས་ཡུལ་སི་ཁྲོན་ཞིང་ཆེན་དཀར་མཛེས་

རྫོང་། ལྷོ་པ་ཤང་། ཁ་དཀར་གྲོང་ཚོ་རུ་ཕ་རྟ་མགྲིན་དབང་རྒྱལ་དང་། མ་བུ་མོ་ལྷ་དགའ་གཉིས་ཀྱི་བུར་

ཕྱི་ལོ་༡༩༩༢ ལོར་སྐྱེས།

 བསོད་ནམས་ཉི་མ་ནི། སྐྱེས་ཡུལ་དཀར་མཛེས་རྫོང་། ལྷོ་པ་ཤང་། ཁ་དཀར་གྲོང་། ཕ་བློ་བཟང་

ཉི་མ་དང་། མ་བསོད་ནམས་ལྷ་མོ་གཉིས་ལ་སྐྱེས། ཁོང་ཡང་རང་ལོ་༡༩ ཡིན་འདུག་པ་དང་། དེ་ཉིན་

ཁངོ་གཉིས་གཙོས་ཕྱི་ཟླ་དྲུག་པའི་ནང་དཀར་མཛེས་རྫངོ་གི་ཁྲམོ་གཞུང་དུ་

ཞི་རྒལོ་སྐད་འབདོ་བྱས་རྐྱེན་འཛིན་བཟུང་བཙོན་འཇུག་བྱས་པའི་ཁྲདོ་བདོ་

མི་༡༣ ལ་ཁྲིམས་ཐག་བཅད་ཡོད་ཀྱང་ཞིབ་ཕྲ་སུ་དང་སུ་ཡིན་ཤེས་རྟོགས་

བྱུང་མི་འདུག

 ཟླ་༦ ཚེས་༢༦ ཉིན་དཀར་མཛེས་ལམ་བྲག་བཙུན་དགནོ་གྱི་བཙུན་

མ། ཨ་ནེ་འཆི་མེད་དང་། ཆོས་དགའ་གཉིས་ཉེས་མེད་བཙོན་འཇུག་བྱས་

འདུག ཁངོ་གཉིས་སྨན་ཁང་དུ་འགྲ་ོབའི་ལམ་བར་ནས་རྒྱ་དམར་ཉེན་རྟགོ་པས་ཁྲམོ་སྐྱདོ་ལག་འཁྱེར་

མེད་པར་བསྙོན་འཛུགས་བྱས་ཏེ་ཉེན་རྟོག་ལས་ཁུངས་སུ་ཁྲིད་ནས་བཙོན་འཇུག་བྱས་པ་ཞིག་ཡིན་

འདུག

 འབྲེལ་ཡོད་ཁག་ནས་ཞིབ་བརྩད་ཐབས་ཤེས་སྣེ་མང་བྱས་ཡོད་ནའང་། བཙུན་མ་ཆོས་དགའ་

དཀར་མཛེས་ས་གནས་བཙོན་ཁང་དུ་ཡོད་ཚུལ་ཙམ་ལས། ཨ་ནེ་འཆི་མེད་གར་ཡོད་སྐོར་གྱི་གནས་

ཚུལ་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་མི་འདུག་ལ། ཁོང་གཉིས་ལ་ནག་ཉེས་ཅི་ཡོད་ཀྱང་གསལ་ཁ་གང་ཡང་མ་བྱུང་

བར་གནས་ཡོད། 

 རང་ལ་ོ༣༧ ཡིན་པ་ཨ་ནེ་འཆི་མེད་ནི། སྐྱེས་ཡུལ་དཀར་མཛེས་རྫངོ་། ཁགོ་བཙན་ཨ་རུ་ར་གྲངོ་

། ཕ་རྡོ་རྗེ་ཚེ་རིང་དང་། མ་ངག་དབང་ཆོས་སྒྲོན་གཉིས་ཀྱི་བུ་མོ་ཡིན། ཆུང་དུས་ནས་ལམ་བྲག་བཙུན་

དགོན་དུ་ཞུགས་ནས་ཕྱི་ལོ་༡༩༩༣ ཡས་མས་ནས་ལམ་བྲག་རིན་པོ་ཆེའི་བཀའ་ལྟར་སྨན་གཞུང་སྐོར་

ལ་སྦྱངས།  སྨན་གྱི་སློབ་གཉེར་མཐར་ཕྱིན་པ་དང་ལམ་བྲག་སྒེར་གཉེར་སྨན་ཁང་(སྨན་ཁང་འདི་ནི། 

དཀར་མཛེས་ཁྲམོ་གཞུང་དུ་ཡདོ་ཅིང་། ལམ་བྲག་རིན་པ་ོཆེས་མི་མང་ཉམ་ཐག་ཚོའི་ཆེད་དུ་བཙུགས་

པའི་སྨན་ཁང་ཞིག་ཡིན།) དུ་བདོ་རྒྱ་ཟུང་འབྲེལ་གྱི་སྨན་པ་གནང་སྟེ། ཉིན་ལྟར་ཉམ་ཐག་ནད་པ་བརྒྱ་

ཕྲག་བརྒལ་བར་ལྟ་རྟོག་གནང་བཞིན་ཡོད། 



    (126)    

ལེའུ་དང་པོ། ལྕགས་ཡོས་ལོའ་ིརང་ལུས་མེར་བསྲེགས་ལས་འགུལ་གྱི་བརྒྱུད་རིམ།

 རང་ལོ་༣༥ ཡས་མས་ཡིན་པ་བཙུན་མ་ཆོས་དགའ་ནི། སྐྱེས་ཡུལ་དཀར་མཛེས་རྫོང་། ཁྱིམ་

དཀར་གྲོང་།  ཕ་ངག་དབང་དགེ་འདུན་དང་།  མ་བུ་མོ་བཀྲ་ལུ་གཉིས་སུ་སྐྱེས།  ཆུང་དུས་ནས་ལམ་

བྲག་བཙུན་དགོན་དུ་ཞུགས་ཏེ་ལོ་མང་རིང་ལམ་བྲག་སྨན་ཁང་དུ་སྨན་གཡོག་བྱས་ཡོད་པ་རེད།

 ཡང་ཟླ་༦ ཚེས་༢༦ ཉིན་བོད་ནང་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོད་༨ པ་ཙམ་ལ། བུ་མོ་བདེ་དབང་དང་།  དཔལ་

དབྱངས་སྒྲལོ་མ་གཉིས་ཀྱིས་དཀར་མཛེས་རྫངོ་མཁར་གྱི་མི་མང་འདུ་འཛོམས་ཆེ་བའི་སར་ཡི་གེ་མང་

པ་ོབཀྲམ་སྟེ་རྫངོ་གི་ཁྲམོ་གཞུང་ནས། རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོཆེ་སྐུ་ཚེ་ཁྲི་ལ་ོབརྟན་པར་ཤགོ བདོ་ལ་རང་དབང་

དགསོ། ཞེས་སྐད་ཤ གས་ཆེན་པསོ་འབདོ་ཚིག་བསྒྲགས་པར་བརྟེན། དྲག་ཆས་ཉེན་རྟགོ་པ་དང། དམག་

མིས་ཉེས་རྡུང་ཚད་མེད་གཏངོ་བཞིན་འཛིན་བཟུང་བཙོན་འཇུག་བྱས་ཡདོ་པ་དང་། དཀར་མཛེས་རྫངོ་

གི་ས་ཁུལ་ཀུན་ཏུ་རྒྱ་གཞུང་གིས་དམ་དྲག་ཤ གས་ཆེ་བྱས་ཡོད། 

 བདེ་གཡང་ནི། དཀར་མཛེས་རྫོང་མདའ་མདོ་ཤང་། མདའ་མདོ་གྲོང་། ཕ་བཀོལ་སྒྲུབ་དང་། མ་

བསོད་ནམས་དབྱངས་ཅན་གཉིས་སུ་སྐྱེས་ཤིང་། ད་ལྟ་རང་ལོ་༡༩ ཡིན་པ་དང་། 

 དཔལ་དབྱངས་སྒྲལོ་མ་ནི།  དཀར་མཛེས་རྫོང་། མདའ་མད་ོཤང་། ཁ་ཤ ལ་གྲོང་ཚོ་ནས་ཕ་དགྲ་

འགུ་དང་། མ་རིན་ཆེན་སྒྲལོ་མ་གཉིས་སུ་སྐྱེས། ད་ལྟ་རང་ལ་ོ༡༧ ཡིན། བུ་མ་ོཁངོ་གི་ཕ་དགྲ་འགུ་ལགས་

ཀྱིས་ཕྱི་ལོ་༢༠༠༨ ཟླ་༦ ཚེས་༢༡ ཉིན་ཨོ་ལིམ་པིག་རྩེད་འགྲན་གྱི་དཔལ་འབར་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ས་ལྷ་སར་

འཁྱེར་ཡོང་བ་དང་སྟབས་བསྟུན་ཏེ། ཁོང་གིས་མགོ་ལ་རས་དཀར་པོའ་ིསྟེང་། བོད་རང་བཙན་ཡིན། 

ཞེས་བྲིས་པ་དང་། གདོང་གི་མཁུར་ཚོས་གཉིས་སུ་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་དར་རེ་རེ་བྲིས་ཏེ་དཀར་མཛེས་རྫོང་

གི་ཁྲོམ་གཞུང་དུ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་༸གོང་ས་མཆོག་བོད་དུ་གདན་འདྲེན་ཞུ་དགོས་ཟེར་བ་སོགས་

ཀྱི་ནང་དོན་འཁོད་བའི་ཆ་རྐྱེན་དོན་ཚན་དགུ་ཅན་གྱི་ཡིག་ཆ་འབོར་ཆེན་འགྲེམས་གཏོར་བྱས་ཏེ་རྒྱ་

གཞུང་ལ་ཞི་རྒོལ་བྱས་རྐྱེན། དྲག་ཆས་ཉེན་རྟོག་པས་འཛིན་བཟུང་བྱས་ཏེ་ཕྱི་ལོ་༢༠༠༩ ཟླ་༨ ཚེས་༣ 

ཡས་མས་ཤིག་ལ་ལོ་༥ དུས་བཀག་བཙོན་འཇུག་གི་ཁྲིམས་ཐག་བཅད་དེ་རྒྱ་ནག་ཁྲིན་ཏུའུ་ཉེ་འཁོར་

བཙོན་ཁང་ཞིག་གི་ནང་བཙོན་འཇུག་བྱས་ཡོད། 

 སྐབས་དེ་དག་ཏུ་ཁམས་དཀར་མཛེས་ཁུལ་བོད་མི་ཚོས་ཞི་བའི་རྔམ་སྟོན་ཁྲོམ་སྐོར་གནང་

བཞིན་པ་དེ་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཕྱོགས་ནས། དགེ་འདུན་པ་དང་བཙུན་མ་རྣམས་ཀྱི་བཞུགས་གནས་

དགོན་སྡེ་ཁག་གི་ནང་དུ་དམ་དྲག་ཤ གས་ཆེན་པོ་བཟོ་བཞིན་པ་མ་ཟད། ཕྱི་ཚེས་༢༤ ཉིན་ནས་མགོ་

བརྩམས་ཏེ། དཀར་མཛེས་རྫངོ་གི་སྤྱི་བདེ་མི་སྣ་དང་། ས་གནས་ས་ོསའོ་ིཤག་གི་ལས་བྱེད། གྲངོ་སྡེ་ཁག་

གི་མག་ོཁྲིད། གཞན་ཡང་དྲག་མཚོན་ཐགོ་པའི་དམག་མི་མང་པ་ོཡངོ་སྟེ། དཀར་མཛེས་རྫངོ་ཁངོས་སུ་



ལྕགས་ཡོས་བཙན་རྒོལ་མེ་ལྕེ། 

    (127)    

ཡོད་པའི་གྲོང་སྡེ་ཁག་གི་དུད་ཁྱིམ་སོ་སོའ་ིནང་འཛུལ་ནས་བཙན་ཤེད་ཀྱིས་ད་ནས་བཟུང་ངོ་རྒོལ་གྱི་

ལས་འགུལ་མི་སྤེལ་བ་དང་། རྒྱལ་གཅེས་ཁྲིམས་སྲུང་དགོས་རྒྱུའི་ས་རྟགས་བསྡུ་རུབ་ཀྱི་ལས་འགུལ་

རབས་དང་རིམ་པ་སྤེལ་ཡོད་འདུག དེ་ལྟ་བུའི་བཙན་ཤ གས་དྲག་གནོན་གྱིས་ས་རྟགས་བསྡུ་རུབ་ཀྱི་

ལས་འགུལ་ལ་བོད་མི་རྣམས་ནས་དང་ལེན་རྩ་བ་ནས་བྱས་མེད་པའི་གནས་ཚུལ་རིམ་བསྟུད་ཐོན་

ཡོད།

 སྐབས་དེ་དག་ཏུ་ཁམས་དཀར་མཛེས་དགོན་དུ་དཀར་མཛེས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་ཟེར་བའི་ལས་

བྱེད་འགའ་ཡངོ་སྟེ་དགནོ་པའི་མཁན་ལས་ཟུར་དང་དཔེ་ཁྲིད་དགེ་རྒན། ཁམས་ཚན་དགེ་རྒན་སགོས་

བསྡུ་བསྐངོས་བྱས་ནས། དཀར་མཛེས་ས་གནས་སུ་ལ་ོལྟར་རྙགོ་གླེང་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་ཡངོ་གི་འདུག་

པས་དེའི་ཐད་དགོན་པ་ནས་འགན་འཁུར་དགོས་པ་དང་། དེ་ལྟར་བྱུང་ཚེ་དཀར་མཛེས་ས་གནས་སུ་

འཛུགས་སྐྲུན་སོགས་ཡར་རྒྱས་གང་ལེགས་བྱ་ཆོག་ཅེས་བཤད་ཡོད་འདུག་པར། ཚོགས་འདུར་ཕེབས་

པའི་དགེ་འདུན་པ་ཚོས་རྙོག་གླེང་མི་ཡོང་བའི་ཐད་ང་ཚོས་འགན་ཁུར་མི་ཐུབ་ལ། ས་གནས་ཀྱི་འཚོ་

བའང་སྔར་ནས་ས་གནས་རང་གི་ཐོན་ཁུངས་ཀྱིས་འགྲིག་ཙམ་ཡོད། དེ་ལས་གཞུང་ནས་བོད་མི་སྤྱི་

དང་ཁྱད་པར་དགེ་བཙུན་གྱི་རིགས་ལ་མཐོང་ཆུང་དང་ཁྱད་གསོད་བྱེད་པ་མཚམས་འཇོག་དགོས་རྒྱུ་

དང་། དཀར་མཛེས་བོད་ཡིག་འབྲིང་རིམ་སློབ་གྲྭའི་ནང་སློབ་མ་གསར་བསྡུ་མི་ཆོག་པ་དང་། དགེ་

རྒན་རྣམས་ཁ་འཐརོ་བཏང་བ་སགོས་མི་མང་གི་སེམས་ལ་གནདོ་པའི་ལས་གཞི་དེ་ཚོ་མཚམས་འཇགོ་

ངེས་པར་བྱེད་རོགས་མ་གཏོགས། ད་ལྟ་བཞིན་མུ་མཐུད་བྱས་ཚེ་དཀར་མཛེས་ཡུལ་དགོན་གཉིས་ཀ་

ཡར་ལངས་བྱ་རྒྱུའི་ཉེན་ཁ་ཆེན་པོ་འདུག་ཅེས་བརྗོད་འདུག་ཀྱང་། ཁོང་ཚོའི་རེ་འདུན་ལ་བདག་སྤྲོད་

བྱས་རིགས་གང་ཡང་བྱུང་མེད། 

 ཟླ་༧ ཚེས་༥ ཉིན་ཏྲེ་ཧརོ་བཀྲ་ཤིས་དར་རྒྱས་དགནོ་གྱི་གྲྭ་རྒྱ་གར་ནས་བདོ་དུ་ཕྱིན་པ་བླ་ོབཟང་

ཆསོ་འབོྱར་དང་། བྱམས་པ་དབང་ཕྱུག་གཉིས་དཀར་མཛེས་རྫངོ་གི་ཉེན་རྟགོ་ལས་ཁུངས་སུ་ཁྲིད་ནས་

བཙོན་འཇུག་བྱས་ཡོད་པ་རེད།

 རྗེས་སུ་ཁོང་གཉིས་གར་ཡོད་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་མི་འདུག་པ་དང་ཁོང་གཉིས་ལ་ནག་ཉེས་ཅི་

ཡོད་ཀྱང་གསལ་ཁ་གང་ཡང་མི་འདུག ཚེས་ཉིན་ཞི་གསེར་ཤང་ཏུ་དཀར་མཛེས་རྫོང་གི་ཉེན་རྟོག་པ་

དང་།  ལས་བྱེད་མང་པོ་ཞིག་ཡོང་སྟེ།  བཀྲ་ཤིས་དར་རྒྱས་དགོན་དུ་ཡོད་པའི་རྒྱ་གར་ནས་ཕྱིར་ཡོང་

བའི་དགེ་འདུན་པ་རྣམས་བསྡུ་རུབ་བྱས་རྗེས་སུ་ཁངོ་གཉིས་མ་གཏགོས་གྲྭ་གཞན་རྣམས་རེ་རེ་བཞིན་

ཕྱི་ལ་བཏང་ཡོད་འདུག



    (128)    

ལེའུ་དང་པོ། ལྕགས་ཡོས་ལོའ་ིརང་ལུས་མེར་བསྲེགས་ལས་འགུལ་གྱི་བརྒྱུད་རིམ།

 རང་ལ་ོ༣༥ ཡིན་པ་བླ་ོབཟང་ཆསོ་འབྱརོ་ནི། སྐྱེས་ཡུལ་དཀར་མཛེས་རྫངོ་། ཞི་གསེར་ཤང་། རུ་

མདའ་གྲོང་ཚོ་ནས་ཕ་བློ་བཟང་ཆོས་དར་དང་།  མ་རྡོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོ་གཉིས་སུ་སྐྱེས།  

 བྱམས་པ་དབང་ཕྱུག་ནི། སྐྱེས་ཡུལ་དཀར་མཛེས་རྫོང་། ཞི་གསེར་ཤང་། ཟིན་བེན་གྲོང་ནས་

ཕ་བསོད་རྒྱལ་དང་། མ་ཚེ་རིང་དབྱངས་མཚོ་གཉིས་སུ་སྐྱེས་ཤིང་། ད་སྐབས་རང་ལོ་༤༨ ཡིན་འདུག  

ཁོང་གཉིས་ཕྱི་ལོ་༡༩༩༠ ཡས་མས་སུ་རྒྱ་གར་ལ་བཙན་བྱོལ་དུ་ཡོང་སྟེ། ལྷོ་ཕོྱགས་སེར་བྱེས་གྲྭ་ཚང་དུ་

ལོ་བཅུ་མ་ཟིན་ཙམ་རེ་སློབ་སྦྱོང་བྱས་ནས་ཕྱི་ཕ་ཡུལ་དུ་ལོག་པ་ཞིག་ཡིན།

 ཟླ་བ་༧ ཚེས་༡༠ ཉིན་རྒྱབ་དཀར་མཛེས་རྫོང་ཐོག་ཏུ་ཕོ་གསར་བཞི་ཙམ་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་

ལ་ཞི་བའི་ངོ་རྒོལ་བྱས་པ་དང་།  ཁོང་ཚོ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་འཛིན་བཟུང་བྱས་ཡོད་པ་རེད།

 རྗེས་སུ་ལ་ོའདིའི་ཕྱི་ཟླ་༩ ནང་ཤེས་རྟགོས་བྱུང་བར། གཞན་རྣམས་གླདོ་གྲལོ་བཏང་ཡདོ་འདུག་

ཀྱང། དཀར་མཛེས་རྫོང་ལམ་སྣ་གྲོང་ཚོའི་རང་ལོ་༢༣ ཙམ་དུ་སོན་པ་བསམ་འཕེལ་དོན་གྲུབ།(ཕ་

མིང་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ་དང།  མ་མིང་ལ་དབྱངས་ཅན་ལྷ་མོ།) ངོ་རྒོལ་བའི་གཏེ་བོ་ཡིན་པའི་ཉེས་མིང་

བཙུགས་ཏེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དུས་ཡུན་ལོ་ངོ་༣ གྱི་ཁྲིམས་ཐག་བཅད་པ་དང། ཁྲིན་ཏུའུ་ཉེ་ཁུལ་གྱི་

བཙོན་ཁང་ཞིག་ནང་ངལ་རྩོལ་བསྒྱུར་བཀོལ་ཟེར་བར་བཏང་ཡོད་འདུག 

 ཟླ་བ་༧ ཚེས་༢༩ ཉིན་རྒྱབ་བོད་ནང་གི་ཆུ་ཚོད་དང་པོ་ཡས་མས་སུ་དཀར་མཛེས་ནས་ཡིན་

པའི་ཕ་ཚེ་དབང་མགོན་པོ་དང་མ་དབྱངས་མཚོ་གཉིས་ཀྱི་བུ་རང་ལོ་༢༥ ཡིན་པ་བློ་བཟང་དངོས་

གྲུབ་ཀྱིས་དཀར་མཛེས་རྫོང་ཁྲོམ་ལམ་དུ་དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོའ་ིསྐུ་པར་དང་། ༸གོང་ས་མཆོག་གི་སྐུ་

པར་འཕྱར་ནས་བོད་ལ་རང་བཙན་མྱུར་ཏུ་ཐོབ་པར་ཤོག ༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་ཚེ་ཁྲི་ལོ་བརྟན་པར་

ཤགོ་ཅེས་སྐད་འབདོ་བྱས་པ་དང་། བདོ་དནོ་སྐརོ་གྱི་ཡིག་ཆ་མང་པ་ོགང་སར་གཏརོ་བཞིན་ཁྲམོ་སྐརོ་

བྱས་ཤིང་། དུས་ཡུན་རིང་པ་ོམ་འགརོ་བར་ས་གནས་ཉེན་རྟགོ་པས་འཛིན་བཟུང་གིས་ཉེས་རྡུང་གཏངོ་

བཞིན་བཙན་ཁྲིད་བྱས་པ་དང་། ཕྱི་ཟླ་༨ པའི་ནང་འབྲེལ་ཡོད་ཅིག་གིས་གནས་ཚུལ་རྩད་གཅདོ་བྱུང་

བ་ལྟར་ན། བློ་བཟང་དངོས་གྲུབ་ལགས་དཀར་མཛེས་ས་གནས་ཉེན་རྟོག་བཀག་ཉར་ཁང་དུ་ཡོད་པ་

དང་། ཉེས་རྡུང་དྲག་པོ་བཏང་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་ཡོད་ནའང་། སྨན་ཁང་ལ་སྐྱེལ་

ནས་སྨན་བཅོས་བྱེད་པ་སོགས་ཀྱི་གོ་སྐབས་རྩ་བ་ནས་ཐོབ་ཡོད་མི་འདུག 

 རྗེས་སུ་ཕྱི་ཟླ་༩ ཟླ་དཀྱིལ་ཙམ་ལ་ཤེས་རྟགོས་བྱུང་བར། བླ་ོབཟང་དངསོ་གྲུབ་ལགས་སུ་ཕྱི་ཟླ་༩ 

ཚེས་ཤར་ཙམ་ལ་ལོ་༣ གྱི་དུས་བཀག་བཙོན་འཇུག་གི་ཁྲིམས་ཐག་བཅད་ཡོད་འདུག དེ་ཡང་ཕྱི་ཟླ་༩ 

ཚེས་མགརོ་བླ་ོབཟང་དངསོ་གྲུབ་ཁ་ོརང་གིས་ནང་མིར་ཁ་པར་བརྒྱུད་ཁངོ་ལ་ལ་ོགསུམ་གྱི་ཁྲིམས་ཐག་



ལྕགས་ཡོས་བཙན་རྒོལ་མེ་ལྕེ། 

    (129)    

བཅད་སོང་ཞེས་བཤད་ཡོད་པ་ལས། སྐབས་དེར་ནང་མི་དང་ཐུག་འཕྲད་གང་ཡང་བྱུང་མེད་པ་དང་། 

ཁངོ་གིས་ནང་མིར་ཁ་པར་བརྒྱུད་ལ་ོགསུམ་གྱི་ཁྲིམས་ཐག་བཅད་ཡདོ་ནའང་། བདོ་ཀྱི་རང་དབང་གི་

ཆེད་དང་བདོ་མི་རིགས་ཀྱི་ཆེད་དུ་བཙོན་འཇུག་བྱས་པ་ལས། ཚུལ་མཐུན་མིན་པའི་རྐུན་ཇག་འཕྲགོ་

བཅོམ་སོགས་བྱས་ནས་ཉེས་ཁྲིམས་ཕོག་པ་མིན་པས། སེམས་ལ་དཀའ་ངལ་དང་སེམས་སྡུག་ཡོང་གི་

མི་འདུག་ལ། དེ་བཞིན་ཁྱེད་རང་ཚོས་ཀྱང་སེམས་ཁུར་བྱེད་དགསོ་ཀྱི་ཡདོ་པ་མ་རེད་ཅེས་བཤད་ཡདོ་

འདུག ཁོང་ད་ལྟ་བཙོན་འཇུག་བྱེད་ས་ནི་རྒྱ་ནག་གི་ས་ཆ་ནཱེ་ཡང་ཞེས་པ་དེ་རེད། གཞན་ཁོང་དང་

ཕ་མ་གཅིག་པའི་སྤུན་མཆེད་བློ་དགའ་ཞེས་པ་ཞིག་ཀྱང་༢༠༠༨ ལོའ་ིཞི་རོྒལ་ཆེན་མོའ་ིསྐབས་མཉམ་

ཞུགས་བྱས་རྐྱེན་གྱིས་འཛིན་བཟུང་བཙོན་འཇུག་བྱས་ཏེ། ད་ལྟ་གློད་གྲོལ་བཏང་ཡོད་པ་རེད་འདུག

 ཕྱི་ལ་ོ༢༠༡༢ ཟླ་༡ ཚེས་༢༢ ཙམ་སྟེ་རྒྱ་མིའི་ལ་ོགསར་དགངོ་མ་ོནས་རྒྱ་ནག་ཁྲིན་ཏུའུ་གྲངོ་ཁྱེར་

གྱི་“武侯伺”ཞེས་འབོད་པའི་བོད་མི་ཁྲི་འགའ་ཞིག་འདུས་སྡོད་བྱེད་པའི་ཁྲོམ་གཞུང་དུ། ཉེན་རྟོག་པ་

དང་དམག་མི་འབོར་ཆེན་བཀྲམ་སྟེ། དམག་རྩལ་དང་དམག་ངོམ་བྱེད་པ་དང་། ལྷག་ཏུ་ཚེས་གཉིས་

ནས་བཟུང་སྟེ། དྲག་ཆས་དམག་མི་ཁྲི་ལྷག་གིས་མེ་མདའ་དང་གློག་དབྱུག དྲག་མཚོག་འགོག་ཆས་

རྣམས་ཐོགས་ཏེ། ཉིན་མཚན་དབྱེར་མེད་ངང་བྱ་ར་དང་། སྲང་ལམ་ཁག་དང་བོད་མི་གཞིས་སྡོད་ས་

ཁུལ་གཡས་གཡོན་ལ་ལྟ་སྲུང་བྱེད་པ། ཟླ་གཉིས་ཙམ་གྱི་ཡར་སྔོན་དུ་བོད་ཡིག་གི་སྒོ་བྱང་མཛེས་པོ་

དག་རྩད་ནས་བཅད་དེ། རྒྱ་ཡིག་དཀར་པོས་སྒོ་བྱང་བཟོས་ཡོད་པའི་བོད་མིའི་ཟ་ཁང་དང་ཚོང་ཁང་

། མགྲོན་ཁང་དག་གི་སྒོ་འགྲམ་ཀུན་ཏུ། དྲག་ཆས་དམག་མི་བཅོ་ལྔ་དང་ཉི་ཤ ་རེ་ཕྲེང་སྒྲིག་གིས་ཡར་

འགྲོ་མར་འགྲོའ་ིདྲག་ངོམ་དང་། ལམ་འགྲོ་བ་དག་ལ་ལུས་བཤེར་སོགས་འཇིགས་སྐུལ་སྣ་ཚོགས་བྱས་

ཡོད། དཔེར་ན། དམ་དྲག་གི་སྐབས་དེ་ཤེད་དུ། རྒྱ་ཡིག་སློབ་གཉེར་ལ་བརྩོན་པའི་བོད་པའི་སློབ་མ་

ཞིག་དང་གྲྭ་པ་ཞིག་བདོ་ཀྱི་མགྲནོ་ཁང་ཞིག་ཏུ་བསྡད་ཡདོ་པར་སྤྱི་དམངས་ཐབོ་ཐང་དཔང་ཡིག་མེད་

པར་བསྙད་དེ། དམག་མི་འགའ་ཞིག་གིས་རྡོག་གཞུས་བྱས་ཡོད་པས་མཚོན། སྔར་དང་མི་འདྲ་བས་

འཇིགས་སྐུལ་སྣ་ཚོགས་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པ་རེད། 

 སྤྱིར་བཏང་གསུམ་བཅུའི་དུས་དྲན་གཙོས་པའི་བདོ་ཀྱི་དུས་ཆེན་ཁག་འཆར་ལ་ཉེ་བའི་སྐབས་

སུ། བདོ་ཁྲམོ་འདིར་དུས་ལྟར་ཉེན་རྟགོ་པས་བཀག་སྡམོ་ནན་མ་ོབྱེད་བཞིན་ཡདོ་ཀྱང་། དྲག་ཆས་ཉེན་

རྟགོ་པ་འདི་འདྲའི་མང་པ་ོའབོྱར་ནས་འཇིགས་སྐུལ་བྱེད་པ་ནི། གྲངོ་ཁྱེར་འདིའི་ནང་བདོ་རིགས་གནས་

སྡདོ་གཞིས་ཁུལ་ཁ་ོན་ལས། གཞན་པའི་སྡདོ་གནས་འདུ་གྲངོ་ཁག་ཏུ་མིང་ཙམ་ཡང་མེད་པ་ཞིག་ཆགས་

ཡོད།



    (130)    

ལེའུ་དང་པོ། ལྕགས་ཡོས་ལོའ་ིརང་ལུས་མེར་བསྲེགས་ལས་འགུལ་གྱི་བརྒྱུད་རིམ།

 ཕྱི་ལོ་༢༠༡༢ ཟླ་༢ ཚེས་༡༡ ཉིན་གྱི་བོད་ནང་གི་ཞོགས་པའི་ཆུ་ཚོད་༡༡ ཡས་མས་སུ་ཁམས་

དཀར་མཛེས་རྫོང་གི་ཁྲོམ་གཞུང་དུ་རང་ལོ་༢༡ ཡིན་པའི་བོད་མི་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་ལྡན་ཞུ་བ་ཞིག་

གིས། “ ༸གོང་ས་མཆོག་སྐུ་ཚེ་ཁྲི་ལོར་བརྟན་པར་ཤོག   བོད་རང་བཙན་གཙང་མ་ཡིན། ”ཞེས་སྐར་

མ་ཁ་ཤས་རིང་སྐད་འབདོ་ཁྲམོ་སྐརོ་བྱེད་སྐབས། ཉེ་འཁརོ་དུ་ཡདོ་པའི་དམག་མིས་གླགོ་རྒྱུགས་དང་མེ་

མདའ་སོགས་ལག་ཆ་འདྲ་མིན་བེད་སྤྱོད་ཀྱིས་གཅར་རྡུང་དྲག་པོ་བཏང་རྗེས་བཙན་འཁྲིད་བྱས་ཡོད་

པ་མ་ཟད། སྐབས་དེར་ཉེན་རྟོག་པས་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་ལྡན་ལ་གཅར་རྡུང་བྱེད་བཞིན་པར་ལྟ་བཞིན་

པའི་བོད་མི་ཚོང་པ་ཞིག་གི་སྐེ་རུ་ཡོད་པའི་བྱུ་རུ་དང་ལག་གི་ཕྲེང་བ་སོགས་འཕྲོག་པ་དང་། གཅར་

རྡུང་བཏང་སྟེ་དྲན་པ་འཐོར་རྗེས་བཙན་འཁྲིད་བྱས་ཡོད་འདུག

 སྐབས་དེའི་གནས་ཚུལ་འདི་མ་བྱུང་བའི་ཡར་སྔོན་དུ་ཁམས་དཀར་མཛེས་རྫོང་གི་ས་གནས་

གང་སར་བདོ་རང་བཙན་དང་འབྲེལ་བའི་སྦྱར་ཡིག་མང་པ་ོབཀྲམ་ཡདོ་པ་མ་ཟད། གངས་ལྗངོས་བདོ་

མི་གསུམ་གྱིས་བདོ་བསྟན་སྲིད་དང་རང་དབང་ཆེད་རང་ལུས་མེར་བསྲེག་གཏངོ་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་འཁདོ་

ཡདོ་པའི་སྦྱར་ཡིག་ཆེན་པ་ོཞིག་ཉེན་རྟགོ་ཁང་གི་སྒ་ོའགྲམ་སགོས་སུ་སྦྱར་བའི་གནས་ཚུལ་བྱུང་ཡདོ་

སྟབས། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཁམས་དཀར་མཛེས་ཁུལ་དུ་དམག་མི་སྟོང་ཕྲག་མང་པོ་འགྲེམས་འཇོག་

གིས་སྔར་ལས་ལྷག་པའི་དམ་བསྒྲགས་ཁྲོད་གནས་ཡོད་འདུག   

 བཀྲ་ཤིས་དཔལ་ལྡན་ལགས་ནི། དཀར་མཛེས་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་དཀར་མཛེས་རྫོང་

ཁོག་རྩེ་ཞང་ཨ་རུ་ར་གྲོང་ཚོ་ནས་ཡིན་པ་དང་། ཁོང་གི་ཕ་མིང་ལ་བསྟན་པ་ཉི་མ་དང་མ་མིང་ལ་ཚེ་

རིང་གཡང་མཚོ་ཟེར་གྱི་ཡོད་འདུག ཉེ་ལམ་ཁོང་འཛིན་བཟུང་བྱས་རྗེས་ནང་མི་གཉེན་འབྲེལ་ཚོས་

གར་ཡོད་ཅི་བྱུང་གི་གནས་ཚུལ་ཅི་ཡང་མ་ཤེས་པར་ལྷག་ཡོད་འདུག །

 ཕྱི་ལ་ོ༢༠༡༢ ཟླ་༢ ཚེས་༢༢ ཏེ་བདོ་ཆུ་འབྲུག་ལའོ་ིལ་ོགསར་དང་སྟབས་བསྟུན་ནས་བདོ་ཁམས་

དཀར་མཛེས་རྫངོ་ཁངོས་ཉི་ཁགོ་ཡུལ་ཚོ་རུ་རྒྱ་གཞུང་གིས་ད་ལྟའི་བདོ་ཐགོ་འཛིན་པའི་ཁྲག་དྲི་བྲ་ོབའི་

སྲིད་བྱུས་ལ་ང་ོརྒལོ་སྐད་འབདོ་དང་རྩིག་གྱང་དང་གླགོ་སྡངོ་སགོས་ལ་སྦྱར་ཡིག་སྦྱར་འགྲེམས་ཀྱི་ལས་

འགུལ་ཉིན་གྲངས་ལྔའི་རིང་སྤེལ་ཡོད་པ་མ་ཟད།  ལོ་གསར་ཚེས་གཅིག་གིས་ཉིན་ཉི་ཁོག་ཤིང་གི་རྒྱ་

གཞུང་གིས་ལས་བྱེད་རྣམས་ཀྱིས་ལོ་གསར་སྤྲོ་སྐྱིད་ཀྱི་རྣམ་པ་མཚོན་ཆེད་དུ་ཤོག་སྦག་ཕོན་ཆེ་སྦར་

བཞིན་པའི་སྐབས་སུ་ཉི་ཁོག་ཡུལ་ཚོའི་ཉེ་འཁོར་དུ་ཡོད་པའི་བོད་མི་ཚོས་ངོ་རྒོལ་སྐད་འབོད་ཤ གས་

ཆེན་བྱས་པར་བརྟེན། ཤོག་སྦག་སྦར་མཚམས་འཇོག་དགོས་བྱུང་ཡོད་འདུག  སྦྱར་ཡིག་ཁག་གི་ནང་

དོན་གཙོ་བོ་བོད་ལ་རང་དབང་དགོས། ༸གོང་ས་མཆོག་སྐུ་ཚེ་ཁྲི་ལོར་བརྟན་པར་ཤོག་ཅེས་སོགས་



ལྕགས་ཡོས་བཙན་རྒོལ་མེ་ལྕེ། 

    (131)    

འཁོད་ཡོད་པ་དང་། སྐབས་དེར་རྒྱ་གཞུང་གིས་བོད་མི་འཛིན་བཟུང་བཙོན་འཇུག་སོགས་ཀྱི་གནས་

ཚུལ་བྱུང་མི་འདུག 

མཚོ་སྔོན་ཁུལ་དུ་རྒྱ་སྒྱུར་སློབ་གསོ་ལག་བསྟར་བྱས་འདུག

 ཕྱི་ལོ་༢༠༡༡ ཟླ་༡༡ ཚེས་༢༠ ཉིན་བཏང་བའི་གནས་ཚུལ་ལྟར་ན། སྔར་ལོ་བོད་ནང་སློབ་མའི་

ངོ་རྒོལ་ལས་འགུལ་བྱུང་སྟེ་མཚམས་འཇོག་བྱེད་དགོས་བྱུང་པའི་རྒྱ་སྒྱུར་སློབ་གསོའ་ིསྲིད་ཇུས་དེ། ད་

ལ་ོདངསོ་སུ་ལག་བསྟར་བྱས་ཏེ་བདོ་ཡིག་ཕུད་པའི་སླབོ་ཚན་གཞན་ཚང་མ་རྒྱ་ཡིག་རྒྱ་སྐད་ཐགོ་སླབོ་

ཁྲིད་མགོ་འཛུགས་བྱས་ཡོད་འདུག  

 ད་ལོའ་ིདགུན་ཁར་སློབ་གྲྭ་ཁག་ཕྱིར་ཚོགས་སྐབས། མཚོ་སྔོན་མངའ་ཁུལ་དུ་རྒྱ་བསྒྱུར་སོླབ་

གསོའ་ིསྲིད་ཇུས་མགོ་འཛུགས་བྱས་ཡོད་འདུག་ལ། ད་ལྟ་སློབ་གྲྭ་ཁག་ནང་བོད་ཡིག་ཕུད་པའི་སློབ་

ཚན་གཞན་ཚང་མ་རྒྱ་ཡིག་རྒྱ་སྐད་ཐོག་སློབ་ཁྲིད་གཏན་འབེབས་དང་། མཐོ་རྒྱུགས་སྐབས་གྲངས་

ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་སློབ་མའི་དམིགས་བསལ་སྐར་གྲངས་ཀྱང་མེད་པ་བཟོས་ཏེ། ད་ལོར་མཐོ་རྒྱུགས་ལ་

ཞུགས་མཁན་བོད་རིགས་སློབ་མ་ཁྲི་༢ ཙམ་ཡོད་པའི་ནང་། མཚོ་སྔོན་ས་ཁུལ་གྱི་སློབ་མ་༢༠༠ ཙམ་

ལས་བསྡུས་མི་འདུག དེ་བཞིན། དམའ་འབྲིང་ནས་མཐོ་འབྲིང་ནང་བསྡུ་རྒྱུར་ཡང་ཚད་བཀག་བཟོས་

ཏེ། དམའ་འབྲིང་སློབ་མ་མང་པོ་ཞིག་གི་སློབ་སྦྱོང་གོ་སྐབས་ཤོར་ཡོད་པ་དང་། སློབ་ཆུང་ཁག་ནང་

བོད་ཡིག་སྦྱོར་ཀློག་གི་ཁྲིད་ཐབས་མེད་པ་བཟོས་ཏེ་བོད་ཡིག་ཐོག་ལ་དགའ་སྣང་མེད་པ་བཟོས་ཡོད་

འདུག 

 ཕྱི་ལོ་༢༠༡༡ ཟླ་༡༡  ཚེས་༡༦ ཉིན་མདོ་སྨད་ཡུལ་གྱི་སློབ་མའི་ཁྱིམ་བདག་ཅིག་གིས་ཁ་པར་

བརྒྱུད་གསུངས་དོན། ད་ལོ་དགུན་ཁའི་སློབ་སྐབས་དང་པོ་མགོ་བཙུགས་མ་ཐག གཅན་ཚ་དང་རེབ་

གོང་། ཡ་ཙི། བན་ཡན། མཚོ་ལྷོ། མགོ་ལོག་བཅས་ཀྱི་བོད་ཡིག་མཐོ་འབྲིང་ཁག་ནང་། བོད་སྐད་ཡིག་

གི་སློབ་དེབ་ཕུད་སློབ་དེབ་གཞན་ཚང་མ་རྒྱ་ཡིག་དང་རྒྱ་སྐད་ཐོག་སློབ་ཁྲིད་བྱེད་མགོ་བརྩམས་པ་

དང་། སློབ་གྲྭ་ཁག་གི་སློབ་ཕྲུག་ཚོས་འབྲེལ་ཡོད་སྡེ་ཁག་ལ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཏེ། མི་རིགས་སློབ་གསོའ་ི

བཅའ་ཁྲིམས་གཞིར་བཟུང་ས་གནས་མི་རིགས་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ཐགོ་སླབོ་ཁྲིད་བྱ་དགསོ་པའི་རེ་སྐུལ་ཞུས་

ཤིང་། རྒྱ་སྒྱུར་གྱི་སླབོ་གསའོ་ིསྲིད་ཇུས་དེ་ངསོ་ལེན་མེད་པའི་རྣམ་འགྱུར་སྣ་ཚོགས་བསྟན་ཡདོ་སྟབས། 



    (132)    

ལེའུ་དང་པོ། ལྕགས་ཡོས་ལོའ་ིརང་ལུས་མེར་བསྲེགས་ལས་འགུལ་གྱི་བརྒྱུད་རིམ།

རྒྱ་གཞུང་གིས་སློབ་ཕྲུག་ཡོངས་ཀྱི་ལག་འཁྱེར་ཁ་པར་གཞུང་བསྡུ་བྱས་ཏེ། སློབ་གྲྭར་སྤྱི་སྤྱོད་ཁ་པར་

གསར་འཛུགས་ཀྱིས་དེ་ལ་གཞུང་འབྲེལ་བྱང་བུ་སྤྱདོ་དགསོ་པ་དང་། སླབོ་གྲྭའི་བདེ་སྲུང་ཚན་པའི་ལྟ་

རྟོག་འགོ སློབ་མ་ནང་ཁུལ་དང་། སློབ་མ་དང་ཁྱིམ་བདག་བར། སློབ་གྲྭ་དང་སྤྱི་ཚོགས་བར་བཅས་སུ་

འབྲེལ་བ་བྱ་རྒྱུར་དོ་དམ་བྱས་ཡོད་པ་མ་ཟད། འདས་པའི་བདུན་ཕྲག་བཞི་ལྷག་རིང་གུང་གསེང་མེད་

པ་བཟོས་ཤིང་། སློབ་གྲྭའི་ཕྱི་ལོགས་སུ་འགྲོ་སྐྱོད་དང་། ཕྱི་མིར་ཐུག་འཕྲད་བཀག་སྡོམ་བྱས་ཏེ། སློབ་

གྲྭའི་ལས་བྱེད་དང་བདེ་སྲུང་མི་སྣ་ལྔ་དྲུག་རེ་ཁག་བགོས་ཀྱིས་སྐོར་གཡེང་བྱེད་བཞིན་ཡོད་འདུག 

 ཟླ་གཅིག་གི་གོང་དུ་རྒྱ་གཞུང་གིས་མདོ་སྨད་རེབ་གོང་ཁུལ་དུ་སློབ་མའི་ཁྱིམ་བདག་ཚོར་

ཚོགས་འདུ་ཞིག་འཚོགས་རྒྱུའི་བརྡ་ཁྱབ་བཏང་སྟེ། གཟའ་ཉི་མ་ཞིག་ལ་ཕྱོགས་མཐའ་ཁག་ནས་ཁྱིམ་

བདག་རྣམས་རེབ་གོང་ཁུལ་ཐོག་ཏུ་བསྡུ་སྐོང་བྱས་ཤིང་། གསང་མྱུལ་བ་མངགས་གཏོང་གིས་སློབ་

ཕྲུག་གི་ཁྱིམ་བདག་ཚོའི་བསམ་ཚུལ་ལ་ལྐོག་ཉན་བྱས་སྐབས། ཁྱིམ་བདག་ཚོས་རྒྱ་སྒྱུར་སློབ་གསོའ་ི

སྲིད་ཇུས་དེར་ངོ་རྒོལ་གྱི་བསམ་ཚུལ་ཤ གས་ཆེན་པོ་ཐོན་བཞིན་པ་ཤེས་རྟོག་བྱུང་འཕྲལ། ཁྱིམ་བདག་

གི་ཚོགས་འདུ་དེ་ཕྱིར་འཐེན་གྱིས་ཁྱིམ་བདག་རྣམས་ཕྱིར་རང་རང་སར་འགྲོ་རུ་བཅུག་ཡོད་འདུག 

སློབ་མའི་ཁྱིམ་བདག་ཅིག་གིས་འདིར་བརྗོད་དོན། “ ད་སྐབས་རྒྱ་གཞུང་གིས་བོད་པའི་སློབ་གྲྭ་ཁག་

ནང་རྒྱ་ཡིག་གཙོར་འཛིན་གྱི་སློབ་གསའོ་ིསྲིད་ཇུས་སྤེལ་ཏེ།  རྒྱ་རིགས་དགེ་རྒན་མང་པ་ོབདོ་ཁུལ་དུ་

གཏངོ་བ་དང་། བདོ་སྐད་བདོ་ཡིག་དར་སྤེལ་གཏངོ་མཁན་གྱི་དགེ་རྒན་དཔུང་སྡེ་གཏརོ་ཐབས་བྱས་ཏེ། 

བོད་ཁུལ་གྱི་སློབ་གྲྭ་ཆེ་འབྲིང་ཆུང་གསུམ་ནང་བོད་ཡིག་བོད་སྐད་ཀྱི་སློབ་གསོ་མེད་པ་བཟོ་བཞིན་

འདུག ད་ལོ་ནས་བཟུང་བོད་ཁུལ་དུ་དམའ་འབྲིང་མཐར་ཕྱིན་སློབ་མ་མཐོ་འབྲིང་ནང་བསྡུ་ཕོྱགས་

ཐད་ལའང་སྐར་གྲངས་ཚད་བཀག་བཟོས་ཡོད་སྟབས།  དམའ་འབྲིང་དང་མཐོ་འབྲིང་གི་བོད་རིགས་

སློབ་མ་མང་པོ་ཞིག་རྒྱ་ནག་ནང་གི་སློབ་གྲྭ་ཁག་ཏུ་འཛུལ་ཞུགས་མི་བྱེད་ཐབས་མེད་དུ་གྱུར་འདུག” 

ཅེས་བརྗོད་བྱུང་།   

 དེ་སྔོན་བོད་ནས་འབྱོར་མཁན་བློ་བཟང་ལགས་ཀྱིས་མདོ་སྨད་མང་ར་རྫོང་དུ་རྒྱ་སྒྱུར་སློབ་

གསོའ་ིསྲིད་ཇུས་སྤེལ་བཞིན་པའི་སྐོར་བརྗོད་པ་ལྟར་ན། རྒྱ་གཞུང་གིས་རྫོང་རིམ་པའི་སློབ་གསོ་སྡེ་

ཁག་ཏུ་རྒྱ་ཡིག་གཙོ་འཛིན་གྱི་སླབོ་གསའོ་ིསྲིད་ཇུས་ལག་བསྟར་གྱི་གསང་བའི་ཡིག་ཆ་ཞིག་བཀྲམས་

ཡོད་པ་དང་། མཚོ་སྔོན་མང་ར་རྫོང་ཁོངས་སུ་སློབ་མ་ཚོས་བོད་ཡིག་ཡག་པོ་ཤེས་རྒྱུར་བར་ཆད་དང་

བོད་ཡིག་ལ་དགའ་སྣང་མེད་པ་བཟོ་ཆེད།  བོད་ཡིག་གསར་སློབ་ཀྱི་བྱིས་པ་ཚོར་གསལ་བཤད་སུམ་

ཅུ་ངསོ་འཛིན་ཙམ་བྱས་རྗེས། བདོ་ཡིག་སླབོ་སྦྱངོ་གི་རྨང་གཞིར་གྱུར་བའི་སྔནོ་རྗེས་ཡང་གསུམ་དང་



ལྕགས་ཡོས་བཙན་རྒོལ་མེ་ལྕེ། 

    (133)    

མག་ོའདགོས་བརྩེགས་གསུམ་ཀྱི་སྦྱརོ་ཀླགོ་ཁྲིད་ཐབས་ཀྱི་རིམ་པ་དེ་མེད་པ་བཟོས་ཤིང་། རྒྱ་ཡིག་སླབོ་

སྟངས་ལྟར་ཐད་ཀར་མིང་ཚིག་བམ་ཀློག་དང་བྱིས་སྒྲུང་སོགས་ཁྲིད་དགོས་པའི་སྒྲིག་གཞི་གསར་བ་

ཞིག་བཟོས་ཡོད་འདུག བློ་བཟང་ལགས་ཀྱིས་བརྗོད་དོན། “ ད་སྐབས་བྱིས་པ་ཚོས་བོད་ཡིག་ལས་རྒྱ་

ཡིག་ཤེས་སླ་བའི་འདུ་ཤེས་སྐྱེ་བཞིན་འདུག་ལ། བོད་ཡིག་ལ་སློབ་སྦྱོང་གི་འདུན་པ་ཇེ་ཞན་དུ་འགྲོ་

བཞིན་འདུག ཁྱིམ་བདག་ཚོས་བོད་རང་གི་སྲོལ་རྒྱུན་ཁྲིད་སྟངས་ལྟར་ཡི་གེ་སྦྱོར་ཀློག་སློབ་ཁྲིད་བྱེད་

དགོས་པའི་རེ་སྐུལ་ཞུ་བཞིན་ཡོད་ཀྱང་། སློབ་ཁྲིད་ལྟ་རྟོག་སྡེ་ཁག་གི་མི་སྣས་འདི་གོང་རིམ་གྱི་སྲིད་

ཇུས་ཡིན་ཟེར་ནས། ཁྱིམ་བདག་ཚོའི་རེ་བ་དང་ལེན་བྱེད་ཀྱི་མི་འདུག ” ཅེས་བརྗོད་བྱུང་།  

 ཕྱི་ལོ་༢༠༡༠ ཟླ་༡༠ ནང་མཚོ་སྔནོ་ཞིང་ཆེན་གྱིས་རྒྱ་སྒྱུར་སླབོ་གསའོ་ིསྲིད་ཇུས་ལག་བསྟར་གྱི་

ཡིག་ཆ་བསྒྲགས་རྗེས། བདོ་ནང་དུ་སླབོ་གྲྭ་ཆུང་འབྲིང་ཆེ་གསུམ་གྱི་དགེ་སླབོ་ཡངོས་ཀྱིས།  “མི་རིགས་

འདྲ་མཉམ། སྐད་རིགས་རང་དབང་།” ཞེས་པའི་འབདོ་ཚིག་འགོ་ང་ོརྒལོ་ཤ གས་ཆེན་བྱུང་སྐབས། མཚོ་

སྔནོ་ཞིང་ཆེན་གྱི་དམར་ཤགོ་དྲུང་ཆེ་ཆང་ཝེ་ཡིས་སླབོ་གསའོ་ིསྲིད་ཇུས་དེར་འདདོ་མསོ་མེད་པའི་ས་

ཁུལ་དག་ཏུ་ལག་བསྟར་མ་བྱས་ན་འགྲིག་ཚུལ་བརྗོད་ཡོད།  
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ལེའུ་དང་པོ། ལྕགས་ཡོས་ལོའ་ིརང་ལུས་མེར་བསྲེགས་ལས་འགུལ་གྱི་བརྒྱུད་རིམ།

བཅུ་གཉིས་པ། རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་མོ་དཔལ་ལྡན་ཆོས་མཚོ།

མཚན། དཔལ་ལྡན་ཆོས་མཚོ།

སྐྱེས་ཡུལ།  ཁམས་རྟའུ་བྲོ་ཆོ་གྲོང་ཚོ།

རང་ལོ།  ༣༥

ཕ་མིང་།  ཇོ་ནའི།

མ་མིང་།  ཀོས་ལན།

འཚོ་ཐབས།  རྟའུ་བྲག་དཀར་ཆོས་གླིང་གི་བཙུན་མ།

ཞུགས་འབུལ་དུས་ཚེས། ༢༠༡༡།༡༡།༤

གནས་སྟངས། ༢༠༡༡།༡༡།༤ ཉིན་གྲོངས།

 ཕྱི་ལ་ོ༢༠༡༡ ཟླ་༡༡ ཚེས་༤ ཉིན། བདོ་ནང་གི་ཆུ་ཚོད་༡༢ ཡལོ་ཙམ་ལ་ཁམས་རྟའུ་བྲ་ོཆ་ོགྲངོ་ཚོའི་

རང་ལོ་༣༥ ཡིན་པ་ཕ་ཇོ་ནའི་དང་མ་ཀོས་ལན་གཉིས་ཀྱི་བུ་མོ། རྟའུ་བྲག་དཀར་ཆོས་གླིང་གི་བཙུན་

མ་དཔལ་ལྡན་ཆསོ་མཚོ་ལགས་ཀྱིས་རྟའུ་རྣམ་རྒྱལ་མཆདོ་རྟེན་གྱི་ཉེ་འགྲམ་དུ་མི་མང་གིས་སྨྱུང་གནས་

ཚོགས་ཏེ་ གྲོལ་ལ་ཉེ་བ་དང་བསྟུན། ཁོང་མོས་ལུས་ལ་ས་སྣུམ་གཏོར་ཏེ་ཉེ་སྔོན་རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་

རྟའུ་ཚེ་དབང་ནརོ་བུ་ལགས་ཀྱིས་སྐུ་ལུས་ལ་མེར་བསྒྲནོ་པའི་ས་ཆ་དེར་ཕྱིན་ཏེ་སྐུ་ལ་མེ་བསྒྲནོ་ཏེ་མི་

མང་གི་ཁྲདོ་དུ། “བདོ་ལ་རང་དབང་དགསོ། ༸གངོ་ས་མཆགོ་སྐུ་ཚེ་ཁྲི་ལརོ་བརྟན་པར་ཤགོ ༸གངོ་ས་

མཆགོ་བདོ་ལ་གདན་ཞུ་བྱེད་དགསོ”ཞེས་པ་སགོས་ཀྱི་ཞི་རྒལོ་སྐད་འབདོ་གནང་སྟེ་ཡུལ་དུས་དེ་རང་

ལ་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་འདུག



ལྕགས་ཡོས་བཙན་རྒོལ་མེ་ལྕེ། 

    (135)    

 སྐབས་དེར་ཉེ་འཁརོ་གྱི་སེར་སྐྱ་མི་མང་ཚོས་ཀྱང་༸རྒྱལ་བ་བསྟན་འཛིན་རྒྱལ་མཚོ་སྐུ་ཚེའི་ཁྲི་

ལོ་བརྟན་པར་ཤོག་ཅེས་སྐད་འབོད་གནང་ཡོད་འདུག་ལ། ས་གནས་ཉེན་རྟོག་པ་དང་དམག་མི་ཚོས་

བཙུན་མ་དཔལ་ལྡན་ཆོས་མཚོ་ལགས་ཀྱི་སྐུ་ཕུང་ཕྱིར་སློག་དགོས་ཞེས་དགོན་པར་བཙན་ཤེད་བྱས་

ཡོད་ཀྱང་། ས་གནས་མི་མང་ཚོས་སྐུ་ཕུང་རྟའུ་ཉ་མཚོ་དགོན་པའི་ནང་གདན་འདྲེན་ཞུས་འདུག 

 སྐབས་དེར་ཁམས་རྟའུ་རྫངོ་དང་རྫངོ་མི་མང་ལ་དམ་དྲག་ཤ གས་ཆེན་བྱས་ཡདོ་དང་། ཟླ་དེའི་

ཚེས་༢༣ ཉིན་བྲག་འགོ་རུ་ངོ་རྒོལ་དོན་རྐྱེན་བྱུང་སྐབས་རྒྱ་ནག་ཁྲིན་ཏུ་ནས་རྒྱ་དམག་མང་པོ་ཞིག་

བྲག་འགོའ་ིཕྱོགས་སུ་འགྲོ་བཞིན་པ་རྟའུ་མི་མང་ནས་རླངས་འཁོར་༤༠ ལྷག་ཅིག་གིས་རྟའུ་ནས་བྲག་

འགོར་འགྲོ་བའི་ལམ་བར་ནས་བཀག་འགོག་བྱས་པ་དང་། དེ་ནས་རྟའུ་རྫོང་ཐོག་ཏུ་རྒྱ་དམག་ཕོན་

ཆེན་བབས་ནས་སྲང་ལམ་ཁག་ཏུ་ལྟ་སྲུང་བྱས་སྐབས་མི་མང་གིས་དམག་དང་ཉེན་རྟོག་པའི་རླངས་

འཁོར་དང་། ཉེན་རྟོག་ལས་ཁང་། སྲང་ལམ་གྱི་གློག་སྡོང་བཅས་ལ་རྡོ་གཞུ་བ་དང་། བྲག་འགོ་རུ་འགྲོ་

སའི་གཞུང་ལམ་ལ་རྡོ་ཆེན་པོ་དང་ཤིང་སྡོང་ཆེན་པོ་འཕངས་ནས་དམག་གི་ལམ་ཁ་བཀག་པ་སོགས་

བྱས་ནས་ངོ་རྒོལ་གྱི་རྣམ་པ་ཤ གས་ཆེ་བསྟན་ཡོད།  རྒྱུ་མཚན་དེ་འདྲ་ལ་བརྟེན་ནས་སྐབས་དེར་རྟའུ་

རྫོང་དང་རྫོང་ཁོངས་ཀྱི་མི་ཉག་དང་། གཡུ་ཁོག་སོགས་སུ་ཡང་དམ་བསྒྲགས་ཤ གས་ཆེ་བྱས་ཡོད། 

 དེ་བཞིན་རྟའུ་ཁུལ་དུ་ཁ་པར་གྱི་འཕྲིན་ལམ་བཅད་ནས་སྐབས་དེར་བདོ་པ་ནང་ཕན་ཚུལ་ཁ་

པར་མི་འཕྲོད་པའི་གནས་ཚུལ་བྱུང་ཡོད་པ་མ་ཟད། ད་ལོ་རྟའུ་དང་མི་ཉག་ཁུལ་གྱི་མང་ཚོགས་ཀྱིས་

བོད་ཀྱི་ལོ་སར་གཏོང་གི་མེད་པ་དང་། ནང་མིའི་ཁ་ཟས་མངར་མོ་ཟ་བ་ཚུན་ཆད་མཚམས་འཇོག་

བྱས་ཡོད་འདུག ཉེ་བའི་ལོ་ཤས་ནས་མི་ཉག་ཁུལ་དུ་སྒོ་ཕྱུག་འབྲི་གཡག་རྐུ་མཁན་མང་པོ་ཞིག་བྱུང་

ཡོད་པ་དང་། སྡེ་བ་སོ་སོས་ས་སྲུང་བ་བཞག་ནས་རྐུན་མ་འཛིན་བཟུང་བྱས་སྐབས། གཡུ་ཁོག་དང་

མི་ཉག་ས་ཁུལ་འགའ་རེ་ནས་རྐུན་མའི་ཁྲོད་ན་རྒྱ་ནག་གི་ཉེན་རྟོག་པ་ཡོད་པ་ར་སྤྲོད་གསལ་པོ་བྱུང་

ཡོད་པ་བཅས།

མཚོ་སྔོན་ཐེམ་ཆེན་རྫོང་དུ་གཞས་ཚིག་རྩོམ་པ་པོ་གཉིས་འཛིན་བཟུང།

 ཕྱི་ལོ་༢༠༡༡ ཟླ་༡༡ ཚེས་༦ ཉིན། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་<<རྡུལ་ནག་ཁྲོད་ཀྱི་ཕ་ཡུལ།>>ཞེས་པའི་

འདོ་སྡེར་གྱི་ཚིག་རྩོམ་མཁན་དགེ་འདུན་པ་སྐལ་བཟང་འཇམ་དབྱངས་དང་། ཉྭ་ནག་ཕུན་ཚོགས་



    (136)    

ལེའུ་དང་པོ། ལྕགས་ཡོས་ལོའ་ིརང་ལུས་མེར་བསྲེགས་ལས་འགུལ་གྱི་བརྒྱུད་རིམ།

གཉིས་འཛིན་བཟུང་བྱས་ཡོད་འདུག

 དེ་ཡང་ཉེ་ཆར་བདོ་ཨ་མད་ོམཚོ་སྔནོ་ཞིང་ཆེན་མཚོ་ནུབ་

ཁུལ་ཐེམ་ཆེན་རྫངོ་དུ་གྲྭ་བ་གཉིས་དང་གཞས་པ་ཁག་ཅིག་མཉམ་

རུབ་ཐགོ་<<རྡུལ་ནག་ཁྲདོ་ཀྱི་ཕ་ཡུལ།>>ཞེས་པའི་འདོ་སྡེར་ཞིག་

པར་བསྐྲུན་འགྲེམས་སྤེལ་བྱས་ཡོད་པ་དང་། འདོ་སྡེར་ནང་རྒྱ་

གཞུང་གིས་ས་གནས་དེ་གའི་ལུང་དམར་སྡེ་བར་རྡོ་སོལ་གཏེར་

ཁ་སྔོག་འདོན་བྱས་ཏེ། ཁོར་ཡུག་ལ་གཏོར་བརླགས་ཚབས་ཆེན་

བཟོས་པའི་སྐརོ་དང་། ས་གནས་བདོ་མིའི་འཚོ་རྟེན་ཆགས་འཇིག་

གི་གནས་སུ་བསྐྱལ་ཡདོ་པའི་སྐརོ་བརྙན་པར་དང་གཞས་ཚིག་གི་

ལམ་ནས་གསལ་པ་ོབསྟན་ཡོད་སྟབས། འདི་ལའོ་ིཕྱི་ཟླ་༡༡ པའི་ཕྱི་ཚེས་༦ ཉིན་གྱི་སྔ་དྲ་ོརྒྱ་གཞུང་གིས་

འདོ་སྡེར་གྱི་གཞས་ཚིག་རྩམོ་པ་པ་ོཉྭ་ནག་ཕུན་ཚོགས་དར་རྒྱས་གླིང་དགནོ་པའི་དགནོ་བདག་ཉྭ་ནག་

ཕུན་ཚོགས་ལགས་དང་། ཐེམ་ཆེན་རྫོང་བོང་སྟག་ནས་ཡིན་ཞིང་། ངྷི་ཚ་དགོན་པར་སློབ་གཉེར་བྱེད་

བཞིན་པའི་དགེ་འདུན་པ་སྐལ་བཟང་འཇམ་དབྱངས་གཉིས་ཐེམ་ཆེན་རྫོང་ཐོག་ནས་འཛིན་བཟུང་

བྱས་ཡོད་འདུག

 རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཁོང་གཉིས་འཛིན་བཟུང་བྱས་རྗེས་ཉྭ་ནག་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ཀྱི་ནང་

མིས་ཁོང་ཐེམ་ཆེན་རྫོང་བཀག་ཉར་ཁང་དུ་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་ཤེས་ཡོད་ཀྱང་། སྐལ་བཟང་འཇམ་

དབྱངས་ལགས་འཛིན་བཟུང་བྱས་རྗེས། ཐེམ་ཆེན་རྫངོ་དང་བར་ཐག་སྤྱི་ལེ་༨༠ ཙམ་ཡདོ་པའི་ཝུ་ལན་

རྫངོ་ཉེན་རྟགོ་པས་ཁངོ་གི་ཆསོ་གསོ་དང་རྒྱ་སྒརོ་༢༠༠༠ ཕྱིར་ནང་མིར་རྩིས་སྤྲདོ་བྱས་ཡདོ་ནའང་། ཉེན་

རྟོག་པས་ཁོང་ས་གནས་གང་དུ་ཁྲིད་ཡོད་མེད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་བརྗོད་མེད་པ་མ་ཟད། རྒྱ་གཞུང་གིས་

༼རྡུལ་ནག་ཁྲོད་ཀྱི་ཕ་ཡུལ།༽ ཞེས་པའི་འདོ་སྡེར་དེ་ཕྱིར་བསྡུ་བྱས་འདུག

ཁམས་མི་ཉག་ར་རྔ་ཁའི་བཤས་རར་ངོ་རྒོལ།  

 ཕྱི་ལོ་༢༠༡༡ ཟླ་༡༡ པའི་ཚེས་༣༠ ཡས་མས་སུ་དཀར་མཛེས་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་དར་

མདོ་རྫོང་ར་རྔ་ཁ་གྲོང་བརྡལ་དུ་རྒྱ་མིས་གཉེར་བའི་བཤས་ར་ཞིག་ཡོད་པ་དང། དེའི་ནང་ནམ་རྒྱུན་



ལྕགས་ཡོས་བཙན་རྒོལ་མེ་ལྕེ། 

    (137)    

ནས་ས་གནས་བདོ་མིའི་སྒ་ོཕྱུགས་འབྲི་གཡག་རྐུན་མ་ཤརོ་བའི་མག་ོརྙེད་ཀྱི་ཡདོ་པ་དང་། ཟླ་སྔནོ་མའི་

ཚེས་༢༩ ཉིན་ས་གནས་བོད་མི་ཁྱིམ་ཚང་ཞིག་གི་གཡག་གཉིས་རྐུན་མར་ཤོར་བའི་མགོ་ཡང་བཤས་

ར་དེ་ནས་རྙེད་པར་བརྟེན། གཡག་བདག་བདོ་རིགས་ཕ་ོགཞནོ་གཉིས་དང་བཤས་ར་བདག་པའོ་ིབར་

འཁྲུག་རྩོད་ཤོར་ཡོད་འདུག 

 གནས་ཚུལ་དེ་ཕྱི་ལ་ཁྱབ་རྗེས་ས་གནས་བོད་རིགས་མི་མང་གིས་བཤས་ར་དེ་སྒོ་རྒྱག་དགོས་

པའི་རེ་འདུན་བཏོན་པར། བཤས་ར་བདག་པོས་ས་གནས་ཉེན་རྟོག་པ་སྐད་བཏང་སྟེ་བོད་མིར་ཐུབ་

ཚོད་གཏོང་རྩིས་བྱས་པས། མི་མང་དང་ཉེན་རྟོག་པའི་བར་ལ་ཡང་འཁྲུག་རྩོད་ཆེ་ཙམ་ཤོར་ནས་ཉེན་

རྟགོ་པ་ཁག་ཅིག་ལ་རྨས་སྐྱནོ་བཏང་བ་དང་། བདོ་མི་ཚོས་ཉེན་རྟགོ་པའི་ལག་ནས་མེ་མདའ་འཕྲགོས་

ཏེ་ས་ལ་བརྡབ་ནས་བཅག་པ་སོགས་གནས་ཚུལ་ཛ་དྲག་ཏུ་གྱུར་ཡོད་འདུག ཕྱི་ཚེས་༣༠ ཉིན་ད་དུང་

གནས་ཚུལ་དེའི་རྐྱེན་པས་ས་གནས་སུ་ཟིང་ཆ་ཆེ་བར་བརྟེན་དར་མད་ོནས་དམག་མི་ཕནོ་ཆེན་ཞིག་

འབྱོར་ཡོད་པ་དང་། ས་གནས་བོད་རིགས་བཅུ་ལྷག་ཅིག་འཛིན་བཟུང་བྱས་ཡོད་འདུག ཡིན་ནའང། 

དང་པོ་འཁྲུག་འགོ་སློང་རྐྱེན་གྱི་གཡག་བདག་བོད་མི་གཉིས་ཉེན་གཡོལ་དུ་ཕྱིན་ནས་སྐབས་དེར་

འཛིན་བཟུང་ཐུབ་མེད་པ་དང་། དེ་མིན་གནས་ཚུལ་ཞིབ་ཕྲ་གོ་རྟོགས་མ་བྱུང་། 
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ལེའུ་དང་པོ། ལྕགས་ཡོས་ལོའ་ིརང་ལུས་མེར་བསྲེགས་ལས་འགུལ་གྱི་བརྒྱུད་རིམ།

བཅུ་གསུམ་པ། རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་རོང་ཚ་བསྟན་འཛིན་ཕུན་ཚོགས།

མཚན། རོང་ཚ་བསྟན་འཛིན་ཕུན་ཚོགས།

སྐྱེས་ཡུལ།  ཆབ་མདོ་རྫོང་ཀརྨ་ཤང་གྱིང་ཐང་གྲོང་སྡེ།

རང་ལོ།  ༤༢

བཟའ་ཟླའི་མིང་། སྒྲོལ་མ།

འཚོ་ཐབས།  སོ་ནམ་པ།

ཞུགས་འབུལ་དུས་ཚེས། ༢༠༡༡།༡༢།༡

གནས་སྟངས། ༢༠༡༡།༣།༡༧ ཉིན་གྲོངས།

 ཕྱི་ལ་ོ༢༠༡༡ ཟླ་༡༢ ཚེས་༡ ཉིན་ཆབ་མད་ོས་ཁུལ་ཆབ་མད་ོརྫངོ་ཀརྨ་ཤང་གྱིང་ཐང་གྲངོ་སྡེ་ནས་

ཡིན་པ་བསྟན་འཛིན་ཕུན་ཚོགས་ཀྱིས་ཀརྨ་ཤང་དུ་རྒྱལ་བ་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་མཁྱེན་ཞེས་སོགས་

ཀྱི་འབདོ་ཚིག་སྒྲགོ་བཞིན་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་ཀྱིས་རྒྱ་གཞུང་ལ་ང་ོརྒལོ་བྱས་ཏེ་རྨས་སྐྱནོ་ཤིན་ཏུ་

ཚབས་ཆེན་ཕགོ་སྐབས། རྒྱ་དམག་གིས་འཛིན་བཟུང་བྱས་ཏེ་ཆབ་མདརོ་དམག་མིའི་སྨན་ཁང་ཞིག་ཏུ་

ཁྲིད་ནས་ནང་མི་གཉེན་འབྲེལ་སུ་ལ་ཡང་འབྲེལ་གཏུགས་བྱེད་དུ་བཅུག་མེད་པ་དང་། ཁངོ་གིས་རང་

ལུས་མེར་བསྲེགས་མ་བཏང་སྔནོ་གྱི་ཉིན་ཤས་ནས་འབྲེལ་ཡདོ་ཁག་ལ་དེང་སྐབས་རྒྱ་གཞུང་གིས་ཀརྨ་

དགོན་པའི་མཁན་པོ་དང་དགེ་འདུན་པ་རྣམས་འཛིན་བཟུང་བྱས་པ་དང། བོད་མིར་དམ་བསྒྲགས་

ཤགས་ཆེར་བྱེད་བཞིན་པ་འདི་དག་ལ་བཟོད་ཐབས་རྩ་བ་ནས་མེད་སྐོར་བཤད་ཡོད་འདུག

 བསྟན་འཛིན་ཕུན་ཚོགས་ནི་དེ་སྔོན་ཀརྨ་དགནོ་དུ་ཆསོ་ཞུགས་བྱེད་མྱངོ་ཡོད་པ་དང་། ད་ལྟ་



ལྕགས་ཡོས་བཙན་རྒོལ་མེ་ལྕེ། 
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རང་ལོ་༤༦ དང་བཟའ་ཟླའི་མིང་སྒྲོལ་མ། ཕྲུ་གུ་བུ་༢ དང་བུ་མོ་༡ ཡོད་འདུག ཁོང་གིས་རང་ལུས་མེར་

བསྲེགས་མ་བཏང་གངོ་ཙམ་ལ་ཁ་ཆེམས་ཡི་གེ་ཁག་བཞི་བཞག་ཡདོ་འདུག་པ་དང། ཡི་གེ་གཅིག་གི་

ཕྱི་སྐོགས་སུ། ཀརྨ་དགོན་པའི་རྒྱ་སྒོ་ལ་སྦྱར་རོགས་ཞེས་བྲིས་ཡོད་འདུག ཡི་གེ་ཁག་བཞིའི་ནང་དོན་

ཁག་གཤམ་གསལ།

 ༡༽ བོད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་ལུགས་ཡང་དག་པའི་ལྟ་བ་མ་ནོར་བར་

ལེགས་པར་འཛིན་སྐྱངོ་བྱེད་པའི་ཀརྨ་དགནོ་མཁན་བླ་ོགྲསོ་རབ་གསལ་དང༌། རྣམ་སྲས་བསདོ་ནམས། 

གྲྭ་བཙུན་ཐམས་ཅད་བཙོན་བཟུང་རྡུང་རྡེག་འདི་འདྲ་བཟོས་ན་ངེད་ཀརྨ་དགོན་མཁན་སློབ་འབྲེལ་

ཡོད་ཐམས་ཅད་སྡུག་བསྔལ་གྱིས་ཤི་ན་དགའ་འདུག ཅེས་ཕྲན་ལ་རྒྱ་འཛིན་པའི་ཐ་ཤལ་པ་བསྟན་

འཛིན་ཕུན་ཚོགས་ནས་བྲིས།

 སྤུན་ཟླ་ཚོ། སེམས་མ་ཕམ། དཔའ་མ་ཞུམ།  

 ༢༽ བདག་གཞན་བརྗེ་བའི་ཆོས་གྲོགས་ཚོ། བསྟན་པ་འཛིན་པའི་མཁན་པོ་རྣམ་གཉིས་དང༌། 

གྲྭ་བཙུན་ཚོ་ལ་བསམ་མན་ོཞིག་གཏང་དང། ཆསོ་ལུགས་སྤེལ་མི་ཆགོ་པའི་དབང་བསྡུས་ལ་ཡིད་ཆེས་

འདུག་ལགས་སམ། བསྟན་འཛིན་ཕུན་ཚོགས་ནས་བྲིས།

 ༣༽ ཀརྨ་དགོན་ཆོས་གྲོགས་ཚོ། བསླབ་གསུམ་གྱི་མཁན་པོ་དང་གྲྭ་བཙུན་དེ་ཚོ་ལ་བསམ་

ན་བསྡད་ན་ཅི་ཕན། ཡར་ལ་ལོངས་ཤོག རྙེད་བཀུར་ཆོས་བརྒྱད་གྲགས་པའི་རོ་རྣམས་ལ།། རི་དྭགས་

དགྲ་ལ་འཇིགས་བཞིན་རབ་ཏུ་འབྲསོ།། མནགོ་ཆུང་ཚེ་འདིས་བསླུ་བ་མ་ནུས་པའི།། སངས་རྒྱས་མཉན་

པའི་ཞབས་ལ་གསལོ་བ་འདེབས།། སྡུག་བསྔལ་གྱིས་ཁེངས་པའི་ཐ་ཤལ་བསྟན་འཛིན་ཕུན་ཚོགས་ནས་

བྲིས།

 ༤༽ བོད་ཁམས་སྤྱི་དང་ད་ལོ་ཀརྨ་དགོན་པའི་སྡུག་བསྔལ་འདི་བསམ་ཚེ་བདག་འཇིག་རྟེན་

འདིར་བསྡད་ན་ཚེ་འགྲོ་ཐབས་མི་འདུག་ཅེས་བྲིས་འདུག

 ཀརྨ་ཤང་ཀརྨ་དགོན་ཆེན་ནི། ཕྱི་ལོ་༡༡༨༥ ལོར་ཀརྨ་པ་སྐུ་ཕྲེང་དང་པོ་དུས་གསུམ་མཁྱེན་པ་

མཆོག་གིས་ཕྱག་བཏབ་པ་དང་། རྒྱ་ནག་གིས་བོད་དབང་བསྒྱུར་བྱས་ཏེ། རིག་གནས་གསར་བརྗེའི་

སྐབས་རྒྱ་འཇང་ཧོར་གསུམ་གྱི་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྡན་པ་ཡིན་ཟེར་ནས་ལྷ་ཁང་ཆུང་ཆུང་ཞིག་ལས་གཞན་

ཚང་མ་གཏརོ་སྐྱནོ་བཏང་ཡདོ་འདུག ༡༩༨༠ ལའོ་ིནང་རྒྱ་ཡི་སྲིད་ཇུས་ཅུང་ལྷདོ་སྐབས་དགནོ་སྡེ་གཞན་

དང་གཅིག་མཚུངས་བསྐྱར་གསོ་བྱས་པ་དང་། ད་ལྟ་གྲྭ་གྲངས་༢༠༠ ནས་༣༠༠ བར་དང། བཤད་སྒྲུབ་

གཉིས་ལྡན། བཤད་གྲྭར་གྲྭ་པ་༨༠ ཙམ་ཡོད་འདུག །



    (140)    

ལེའུ་དང་པོ། ལྕགས་ཡོས་ལོའ་ིརང་ལུས་མེར་བསྲེགས་ལས་འགུལ་གྱི་བརྒྱུད་རིམ།

 རྗེས་སུ་རོང་ཚ་བསྟན་འཛིན་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ཀྱི་བཟའ་ཟླ་ཡང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་འཛིན་

བཟུང་བཀག་ཉར་བྱས་ཡདོ་འདུག་ལ། ཁངོ་གི་ནང་མི་གཞན་རྣམས་ལ་ཡང་དམ་དྲག་དམིགས་བསལ་

བྱེད་བཞིན་ཡོད་འདུག

 རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་བརྒྱུད་ལམ་ཤིན་ཧྭ་དྲ་རྒྱའི་ཐགོ་”བསྟན་འཛིན་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ཀྱིས་རང་

ལུས་མེར་བསྲེག་བཏང་ཡདོ་པ་དང་། ཁངོ་གིས་ཤིང་ནགས་གཅདོ་འབྲེག་བྱས་པ་གཞུང་བཞེས་བཏང་

བར་བརྟེན། རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་བཏང་བ་རེད་ལ། ཁངོ་དུས་རྒྱུན་སེམས་ཁམས་བདེ་པ་ོམེད་མཁན་

ཞིག་རེད་“ཅེས་འགྲེལ་བརྗོད་བྱས་འདུག །

རོང་ཚ་བསྟན་འཛིན་ཕུན་ཚོགས་ཀྱིས་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་ཀྱི་

སྔ་རྗེས་ཀྱི་གནས་ཚུལ།

 ཕྱི་ལོ་༢༠༡༡ ཟླ་༦ ཚེས་༢༧ ཉིན་ཆབ་མདོ་ས་ཁུལ་ཆབ་མདོ་རྫོང་སྲིད་གཞུང་གིས་ཆབ་མདོ་

རྫོང་ཁོངས་སུ་ཡོད་པའི་དགོན་སྡེ་ཁག་གི་འཐུས་མི་རྣམས་ལ་ཚོགས་འདུ་ཞིག་འཚོགས་ཡོད་པ་དང་། 

ཚོགས་འདུ་དེའི་ཐགོ་གཙོ་བ་ོཏཱ་ལའི་ཁ་བྲལ་རིང་ལུགས་པར་འབྲེལ་བ་གཏན་ནས་བྱེད་མི་ཆགོ་པ་མ་

ཟད། ཕྱི་ཟླ་༧ པའི་ཚེས་༡ ནས་བཟུང་ཟླ་གཅིག་རིང་དགོན་སྡེ་སོ་སོས་ཆོས་ཕྱོགས་ཀྱི་བྱེད་སྒོ་ཆེ་ཆུང་

གང་ཡིན་རུང་སྣ་གཅིག་ཀྱང་སྤེལ་མི་ཆོག་པའི་བཙན་བཀའ་བཏང་བ་དང། ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ལ་དངོས་

ཤགས་གང་ནས་ཀྱང་འབྲེལ་བ་བཟོ་མི་ཆོག་པ་སོགས་གང་ལྟར་ཟླ་ངོ་གཅིག་རིང་གོང་གསལ་གནས་

ཚུལ་ཁག་དང་འབྲེལ་བའི་དནོ་རྐྱེན་བྱུང་ཚེ་རྡུང་རྡེག་ཚ་ནན་དང་། ད་ོདམ་བཙོན་འཇུག་བྱ་ངེས་ཡིན་

ཚུལ་གྱི་བསྒྲགས་གཏམ་སྤེལ་ཡོད་པ་མ་ཟད། དགོན་པ་རེ་རེ་བཞིན་རྒྱ་གཞུང་གི་ཉེན་རྟོག་མི་སྣ་ཡོང་

ནས་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན་པ་སོགས་སྡིགས་སྐུལ་བྱས་འདུག

 ཕྱི་ལོ་༢༠༡༡ ཟླ་༡༠ ཚེས་༢༦ ཉིན་གྱི་ཐོ་རེངས་ཆུ་ཚོད་༤ ཙམ་གྱི་དུས་སུ་ཆབ་མདོ་རྫོང་ཁོངས་

རྫ་རྒྱུད་ཀརྨ་ཤང་དུ་འབར་རྫས་གས་གཏོར་གྱིས་རྒྱ་གཞུང་གི་ས་གནས་ཤང་སྲིད་གཞུང་གི་ལས་ཁང་

གཏོར་ཞིག་ཏུ་སོང་ཡོད་པ་དང་། གྱང་ངོས་རྣམས་སུ་ཚོན་དམར་གྱིས་བོད་རང་བཙན་ཞེས་པའི་ཡིག་

ཆེན་བྲིས་ཡདོ་པ་མ་ཟད། བདོ་རང་བཙན་ཞེས་པའི་ཡིག་ཆ་མང་པ་ོསྦྱར་འགྲེམས་བྱས་ཡདོ་པའི་གནས་

ཚུལ་འདུག  ཉིན་དེ་རང་དུ་ཆབ་མདོ་རྫོང་གི་ཉེན་རྟོག་པ་དང་དམག་མི་ཕོན་ཆེན་ཀརྨ་དགོན་དུ་



ལྕགས་ཡོས་བཙན་རྒོལ་མེ་ལྕེ། 

    (141)    

སླེབས་ནས་དམ་དྲག་ཤ གས་ཆེ་བྱས་ཡོད་པ་དང་། ཐོ་རེངས་མི་མེད་པའི་དུས་ཚོད་དང་སྟབས་བསྟུན་

ནས་འབར་རྫས་གས་གཏོར་བཏང་བས་མི་སུ་གཅིག་ལ་གནོན་སྐྱོན་ཕོག་མེད་པ་རེད། དེ་ལྟར་འབར་

རྫས་གས་གཏོར་གཏོང་མཁན་དང་སྦྱར་ཡིག་གཏོར་མཁན་སུ་ཡིན་སྐབས་དེར་ཤེས་རྟོགས་གང་ཡང་

བྱུང་མེད་པ་རེད། འནོ་ཀྱང་རྒྱ་གཞུང་གིས་ཀརྨ་ཤང་གི་ཉེ་འགྲམ་དུ་ཡོད་པའི་ཀརྨ་དགོན་པའི་དགེ་

འདུན་པ་རྣམས་ལ་དགོས་པ་བྱས་ནས་ཀརྨ་དགནོ་པ་སྒ་ོབརྒྱབ་པ་དང་། མཁན་པ་ོབླ་ོགྲསོ་རབ་གསལ་

དང་འབྲེལ་ཡདོ་ཀྱི་དགེ་འདུན་པ་ལྔ་འཛིན་བཟུང་བྱས་འདུག་པ་དང་། ད་དུང་ཟླ་འདིའི་ཚེས་༡༦ ཉིན་

བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནས་སྐབས་དེར་དགོན་པ་དེའི་དགེ་འདུན་པ་བདུན་ཅུ་འཇུ་བཟུང་བྱས་ཡོད་པའི་

གནས་ཚུལ་འབོྱར་ཡོད་ལ། དོན་དུ་འབར་རྫས་གས་འཐོར་གྱི་གནས་ཚུལ་འདིའི་འབྱུང་རྐྱེན་བོད་པ་

ཡིན་མིན་གསལ་པོ་གང་ཡང་མེད་ཀྱང་། རྒྱ་གཞུང་གིས་ཀརྨ་དགོན་ལ་ངན་ཁག་གཡོགས་ནས་དམ་

དྲག་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པ་དངོས་ཡོད་ཡིན། 

 དེ་བཞིན་ཆབ་མདའོ་ིརྫ་རྒྱུད་ཁུལ་ནི་གསེར་སྐུ་རྡུང་བ་དང་། མཆདོ་ཆས་འདྲ་མིན་བཟོ་ཡུལ་གྱི་

ལག་ཤེས་ཅན་ཧ་ཅང་མང་བའི་ས་གནས་ཤིག་ཡིན་མདོ། སྐབས་དེར་ལག་ཤེས་ཀྱི་ལས་ཀ་དེ་དག་ཚང་

མ་བཙན་གྱིས་མཚམས་འཇོག་བྱེད་དུ་བཅུག་ཡོད་པ་རེད། ཀརྨ་ཤང་ནས་ཆབ་མདོ་སོགས་སུ་འགྲོ་མི་

ཆགོ་པ་དང་། ཆབ་མད་ོསགོས་ས་གནས་གཞན་ནས་ཀརྨ་ཤང་དུ་ཡངོ་མི་ཆགོ་པ་སགོས་འགྲིམ་འགྲུལ་

ཚང་མ་བཀག་སྡོམ་བྱས་ཡོད།

མཐའ་མཚམས་ནས་བོད་མི་རྩིས་སྤྲོད་དང་འཇུ་བཟུང་།

 ཕྱི་ལ་ོ༢༠༡༡ ཟླ་༡༢ ཚེས་༧ ཉིན་ བདོ་ནས་བལ་བདོ་ས་མཚམས་བརྒྱུད་རྒྱ་གར་དུ་སྐྱབས་བཅལོ་

ལ་ཡོང་མཁན་བོད་མི་ལྔ་ས་མཚམས་བརྒལ་ནས་ཟླ་བ་དེའི་ཕྱི་ཚེས་༧ ཉིན་བལ་ཡུལ་གྱི་གློ་སྨན་ཐང་

ཞེས་བའི་ས་ཆར་འབྱོར་སྐབས། དེར་ཡོད་བལ་ཡུལ་མཐའ་མཚམས་གྱི་ཉེན་རྟོག་དམག་མིས་ཁོང་ཚོ་

འཛིན་བཟུང་བྱས་ཡདོ་པ་དང་། འདྲི་རྩད་བྱེད་སྐབས་བདོ་མི་ཁངོ་ཚོ་བལ་ཡུལ་རྒྱལ་ནང་དུ་ཡངོ་ཆགོ་

པ་དང་། འགྲ་ོབསྐྱདོ་ཆགོ་པར་ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་ལག་ཁྱེར་གང་ཡང་མེད་ཚུལ་བརྗདོ་དེ་ཕྱི་ཚེས་༨ ཉིན་

བདོ་ཀྱི་མཐའ་མཚམས་རྒྱ་ནག་གི་འབྲེལ་ཡདོ་མཐའ་སྲུང་དམག་མིར་རྩིས་སྤྲདོ་བྱས་ཡདོ་པ་དང་། དནོ་

རྐྱེན་དེ་དངོས་སུ་མཐོང་མཁན་དང་། གནས་ཚུལ་ངོ་སྤྲོད་པས་བཤད་པ་ལྟར་ན། རྒྱ་ནག་ལ་རྩིས་སྤྲོད་



    (142)    

ལེའུ་དང་པོ། ལྕགས་ཡོས་ལོའ་ིརང་ལུས་མེར་བསྲེགས་ལས་འགུལ་གྱི་བརྒྱུད་རིམ།

བྱས་བའི་བདོ་མི་དེ་ཚོའི་ཁྲདོ་སྐྱེས་པ་གསུམ་དང་། བུད་མེད་གཉིས་བཅས་དང་ལ་ོན་༣༠ ནས་༤༠ ཙམ་

ཡིན་འདུག

 གཞན་ཡང། བདོ་ཀྱི་ས་ཁུལ་གང་ས་ནས་ཡིན་པའི་བདོ་མི་༡༤ ཙམ་ཞིག་ཉེ་བའི་ཟླ་འདིའི་ཕྱི་

ཚེས་༡༤ ཉིན། བདོ་ཀྱི་མཐའ་མཚམས་སྤུ་ཧྲེང་ས་གནས་སུ་འབོྱར་བའི་སྐབས། ཉིན་དེའི་མཚན་དཀྱིལ་

ལ་ས་གནས་རྒྱ་ནག་གི་མཐའ་སྲུང་དམག་གིས་བཀག་ནས་འདྲི་རྩད་བྱས་ཡདོ་པ་དང་། བདོ་མི་ཁངོ་ཚོ་

བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་འདྲ་མིན་ནས་ཡིན་པའི་གཞོན་སྐྱེས་ཤ་སྟག་ཡིན་པར་བརྟེན་མཐའ་སྲུང་དམག་གིས་

གཅར་རྡུང་དང་འདྲི་རྩད་རིམ་པ་བྱས་པ་བརྒྱུད། ཁོང་ཚོ་བྲོས་བོྱལ་སྐྱབས་བཅོལ་ལ་འགྲོ་མཁན་ཡིན་

པའི་ཉེས་འཛུགས་འགོ་འཛིན་བཟུང་བྱས་ཡོད་འདུག ཁོང་ཚོའི་ཁྲོད་བུ་མོ་གསུམ་དང་བུ་༡༡ བཅས་

བསྡོམས་པས་མི་གྲངས་༡༤ ཡོད་འདུག 

 སྤྱིར་བཏང་བདོ་ནང་གི་བདོ་མི་ཚོ་རྒྱ་ནག་གི་སྟངས་འཛིན་དབང་བསྒྱུར་འགོ་ནས་སྡདོ་མ་ཐུབ་

པར། ལོ་ལྟར་བལ་བོད་ས་མཚམས་འདྲ་མིན་བརྒྱུད་བོད་མི་ཕོ་མོ་མི་གྲངས་གསུམ་སྟོང་གཡས་གཡོན་

ཙམ་རེ་དཀའ་ངལ་འདྲ་མིན་ལ་གདོང་ལེན་བྱས་ནས་བྲོས་བྱོལ་དུ་འབོྱར་བཞིན་པ་དང་། ཕྱི་ལོ་༢༠༠༨ 

ལོའ་ིརྗེས་ནས་རྒྱ་ནག་གིས་བདོ་ནང་དང་ལྷག་དནོ་མཐའ་མཚམས་ཁུལ་ལ་ཤ གས་ཆེའི་དམ་བསྒྲགས་

གི་རྐྱེན་པས། བོད་མི་བྲོས་བྱོལ་བའི་གྲངས་འབོར་ལྡབ་འགྱུར་གྱིས་ཇེ་ཉུང་ལ་སོང་ཡོད་པ་རེད།

བླ་བྲང་དུ་མེ་མདའ་བརྒྱབ་ནས་བོད་མི་དམར་བསད་བཏང་བ། 

 ཕྱི་ལོ་༢༠༡༡ ཟླ་༡༢ ཚེས་༩ ཉིན་མདོ་ལྷོ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་བསང་ཆུ་རྫོང་ཁོངས་ཀྱི་ཨ་

མཆགོ་ཤང་གི་བདོ་མི་དནོ་འགྲུབ་ཞུ་བ་བླ་བྲང་བཀྲ་ཤིས་འཁྱིལ་དུ་སྐྱདོ་སྐབས། བསང་ཆུ་རྫངོ་ས་གནས་

ཉེན་རྟགོ་པའི་ཞིབ་བཤེར་ས་ཚིགས་ཤིག་ཏུ་ཕྱི་ནས་ཡངོ་མཁན་བདོ་མི་ཚོར་ལུས་བཤེར་བྱེད་བཞིན་པ་

དང་། དནོ་འགྲུབ་ཀྱིས་འཕྲུལ་རྟ་མ་བཀག་པར་འགྲ་ོསྐབས་ཉེན་རྟགོ་པས་མེ་མདའ་བརྒྱབ་ཡདོ་པ་དང་

། དེ་མ་ཐག་བོད་མི་མང་པོ་འབྱོར་སྐབས་མེ་མདའ་ཕོག་པའི་བོད་མི་དོན་གྲུབ་ཀྱི་དབུགས་ཆད་ཚར་

ཡོད་པར་བརྟེན། ཨ་མཆོག་ཕྱོགས་ཀྱི་ས་གནས་བོད་མི་དང་། བླ་བྲང་ཁྲོམ་གཞུང་གི་མི་སོགས་མང་པོ་

འཛོམས་ནས་སྐད་འབདོ་དང་། ཉེན་རྟགོ་པར་རྒལོ་འཛིང་བྱེད་ཐབས་སགོས་གནས་ཚུལ་ཛ་དྲག་ཅན་

ལ་གྱུར།



ལྕགས་ཡོས་བཙན་རྒོལ་མེ་ལྕེ། 

    (143)    

 འནོ་ཀྱང་རིམ་པས་ས་གནས་བླ་མ་ཁག་ཅིག་བར་འདུམ་ལ་ཡངོ་སྟེ་བདོ་མི་ཚོས་ཞི་འཇམ་བྱེད་

དགོས་པ་དང་། ཉེན་རྟོག་པའི་བྱ་སྤྱོད་ཚད་ལས་བརྒལ་བར་ངོས་ལེན་དགོས་པ་སོགས་བཤད་ནས་

སྐབས་དེར་རྒྱ་གཞུང་གི་ཕོྱགས་ནས་ཀྱང་གུན་གསབ་རྒྱ་སྒོར་ཁྲི་ཁ་ཤས་སྤྲོད་རྒྱུ་དང་། གནས་ཚུལ་ཕྱི་

ལ་མ་ཁྱབ་པར་ཞི་འཇགས་ལ་གཏོང་ཐབས་བྱས་འདུག

 ཉེན་རྟོག་པས་མེ་མདའ་བརྒྱབ་ནས་རྐྱེན་ལམ་དུ་བཏང་བའི་བོད་མི་དོན་གྲུབ་ཟེར་བ་ཀན་ལྷོ་

ཨ་མཆགོ་ཡ་རི་རྒྱུད་ནས་ཡིན་པ་དང་། འཚོ་ཐབས་རླངས་འཁརོ་ཁ་ལ་ོབ་ཡིན་པ་དང་། ལ་ོན་༢༥ ཙམ་

ཡིན་པ་རེད་འདུག

ནག་ཆུ་སོག་ཙན་དན་དགོན་དུ་རང་བཙན་སྦྱར་ཡིག 

 ཕྱི་ལོ་༢༠༡༡ ཟླ་༡༢ ཚེས་༡༦ ཉིན་སོག་རྫོང་ཙན་དན་དགོན་དགའ་ལྡན་འཕེལ་རྒྱས་གླིང་དུ་

རྒྱལ་གཅེས་ཆོས་གཅེས་ཀྱི་སློབ་གསོ་དྲིལ་བསྒྲགས་རུ་ཁག་ཅིག་སླེབས་ནས་ཆབ་སྲིད་དྲིལ་བསྒྲགས་

ཀྱི་ཡིག་ཆ་མང་པོ་གྲྭ་མང་རྣམས་ལ་བརྒྱུད་སྤྲོད་བྱས་ཡོད་པ་དང་། དེའི་དགོང་མོ་ཡིག་ཆ་དེའི་རྒྱབ་

ཤོག་ཅིག་གི་ཐོག་བོད་རང་བཙན་ཡིན་སྐོར་སོགས་འཁོད་པའི་སྦྱར་ཡིག་ཅིག་ཐོན་པར་བརྟེན། བོད་

རང་སྐྱངོ་ལྗངོས་ནས་ལས་བྱེད་མང་པ་ོཡདོ་པའི་ཐགོ་ཉེན་རྟགོ་པ་མང་པ་ོཡངོ་ནས་བརྟག་དཔྱད་དང། 

དམ་བསྒྲགས་བྱས་ཡོད་ཀྱང་། སྐབས་དེར་འཛིན་བཟུང་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ་ཐོན་མེད་པའི་འགྲེལ་

བརྗོད་གནང་ཡོད།

 

བོད་མི་མཆོད་མཇལ་བ་འཛིན་བཟུང་།

 ཕྱི་ལོ་༢༠༡༡ ཟླ་༡༢ ཚེས་༡༨ ཉིན་སྤེལ་བའི་གནས་ཚུལ་ལྟར་ན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལོ་ནས་བཟུང་

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་མདོ་ཁམས་གཉིས་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཁག་ནས་ལྷ་སར་མཆོད་མཇལ་དུ་ཡོང་མཁན་ཚོ་

དང། དམིགས་བསལ་གྲྭ་བ་ཚོར་ས་གནས་རིམ་པའི་ཡིག་ཆ་མེད་པར་ལྷ་སར་མཆོད་མཇལ་དུ་ཡོང་

བར་དམ་བསྒྲགས་ཤ གས་ཆེར་བྱེད་ཀྱིན་པ་ལྟར། ཉེ་ཆར་ལྷ་སའི་ཉེན་རྟོག་མི་སྣས་མདོ་ཁམས་གཉིས་

ནས་ལྷ་སར་མཆདོ་མཇལ་དུ་ཡངོ་བའི་བདོ་མི་སྐྱ་སེར་༥༠ ལྷག་འཛིན་བཟུང་གིས་ལྷ་ས་དང་རྒྱང་ཐག་



    (144)    

ལེའུ་དང་པོ། ལྕགས་ཡོས་ལོའ་ིརང་ལུས་མེར་བསྲེགས་ལས་འགུལ་གྱི་བརྒྱུད་རིམ།

སྤྱི་ལེ་༧ ལྷག་གི་མཚམས་སུ་ཡོད་པའི་ཚལ་གུང་ཐང་མི་འཁྱམས་ལས་ཁུངས་སུ་བཙོན་འཇུག་བཀག་

ཉར་བྱས་ཏེ། བོད་མི་མང་པོ་ཞིག་གིས་ལྟོགས་སྐོམ་གྱི་དཀའ་སྡུག་མྱོང་བཞིན་ཡོད་འདུག

 གནས་སྟངས་དེ་༢༠༠༨ ལོ་ནས་དངོས་སུ་མགོ་འཛུགས་བྱས་པ་ཞིག་ཡིན་འདུག་ལ། དེ་ཡང་

གཙོ་བ།ོ བདོ་མད་ོཁམས་གཉིས་ནས་མཆདོ་མཇལ་དུ་ཡངོ་བའི་གྲྭ་བ་ཚོས་དགནོ་པ་ཁག་དང་ས་གནས་

ནས་མཆོད་མཇལ་དུ་འགྲོ་ཆོག་པའི་ཆོག་མཆན་དང་ངོས་སྤྱོར་ཡི་གེ་ལེན་དགོས་པ་དང་། མི་སྐྱ་ཚོར་

ངེས་པར་དུ་ཐབོ་ཐང་ལག་འཁྱེར་དགསོ་ཀྱི་ཡདོ་ཀྱང་། གྲྭ་བ་དང་མི་སྐྱ་མང་པ་ོཞིག་གིས་གཞུང་གི་འགྲ་ོ

ལུགས་ལྟར་ཡིག་ཆ་དང་ཐབོ་ཐང་ལག་འཁྱེར་སགོས་འཁུར་མེད་པའི་དབང་གིས། ས་གནས་ཉེན་རྟགོ་

པས་བདོ་མི་མཆདོ་མཇལ་བ་བརྒྱ་ཕྲག་མང་པ་ོའཛིན་བཟུང་བཀག་ཉར་དང་འདྲི་གཅདོ་བྱས་ཀྱི་ཡདོ་

འདུག་ལ།   ལྷག་པར་དུ་ད་ལྟའི་ཆར་ཡང་སེ་འབྲས་དགེ་གསུམ་དང་དགནོ་སྡེ་ཁག་ཡངོས་ལ་དམག་མི་

འགྲེམས་འཇགོ་གིས་མཆདོ་མཇལ་བར་དམ་བསྒྲགས་བྱས་ཏེ། གྲྭ་བ་ཚོས་དགནོ་པ་ལས་གཞན་མཆདོ་

མཇལ་དང་ཁྲོམ་གཞུང་སོགས་སུ་གྲྭ་ཆས་གྱོན་མི་ཐུབ་པའི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཡོད་འདུག

སྡེ་དགེ་རྫོགས་ཆེན་དུ་བོད་རང་བཙན་གྱི་ཡི་གེ་གཏོར་བ། 

 ཕྱི་ལོ་༢༠༡༡ ཟླ་༡༢ ཚེས་༢༠ མཚན་མོར་དཀར་མཛེས་ཁུལ་སྡེ་དགེ་རྫོང་རྫོགས་ཆེན་ཤང་ཐོག་

ཏུ་ཡི་གེ་མང་པ་ོཞིག་གཏརོ་ཡདོ་འདུག ཡི་གེ་དེའི་ནང་ལ་བདོ་རང་བཙན་ཡིན། ༸རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོསྐུ་

ཚེ་ཁྲི་ལ་ོབརྟན་པར་ཤགོ བདོ་ལ་རང་དབང་དགསོ་ཞེས་འཁདོ་འདུག་པ་དང་། ཡི་གེ་དེ་སྐརོ་གྲངོ་པའི་

ཕྱི་ནང་གང་སར་ཕོན་ཆེན་གཏོར་ཡོད་པ་དང་། རྩིག་གྱང་སོགས་ལ་གང་མང་སྦྱར་འགོད་ཀྱང་བྱས་

ཡོད་པ་ཚེས་༢༡ ཉིན་མི་མང་གིས་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་སྟེ། གླེང་སློང་དང་འདུ་འཛོམས་ཀྱི་རྣམ་པ་ཞིག་

ཆགས་སྟབས། ས་གནས་གཞུང་གི་ལས་བྱེད་པ་མང་པོ་ཡོང་ནས་རྩིག་ངོས་ཀྱི་ཡི་གེ་བཀོག་པ་དང། 

ལམ་ནང་གི་ཡི་གེ་ཚང་མ་སྒྲུག་ཡདོ་འདུག་ནའང་། གྲངོ་པའི་ཕྱི་ནང་གང་སར་ཡི་གེ་དེ་མང་པ་ོགཏརོ་

བ་དང་སྦྱར་ཡདོ་པར་བརྟེན་མང་ཚོགས་ཁྲདོ་གླེང་གྲགས་ཅི་ཆེ་བྱུང་ཡདོ། བདོ་རང་བཙན་སྐརོ་གྱི་ཡི་

གེ་སུས་གཏོར་མིན་རྒྱ་གཞུང་གིས་བརྩད་ཞིབ་གང་མང་གནང་ཡོད་ནའང་ཤེས་རྟོགས་མ་བྱུང་སྟབས།  

ས་གནས་ལ་དམིགས་བསལ་དམ་དྲག་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ་རིགས་བྱུང་མེད། 



ལྕགས་ཡོས་བཙན་རྒོལ་མེ་ལྕེ། 

    (145)    

མཚོ་སྔོན་བོད་རིགས་དགེ་སློབ་ཀྱིས་མི་རིགས་སློབ་གསོའ་ིགནད་དོན་ཐོག་སྙན་ཞུ་

ཕུལ་བ། 

 ཕྱི་ལ་ོ༢༠༡༡ ཟླ་༡༢ ཚེས་༢༦ ནས་༢༨ ཉིན་གསུམ་རིང་ཟི་ལིང་གྲངོ་ཁྱེར་དུ་མཚོ་སྔནོ་ཞིང་ཆེན་

གྱི་སྐབས་བཅུ་གཅིག་པའི་རྒྱུན་ལས་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་བཅུ་གཅིག་པ་ཚོགས་བཞིན་པའི་སྐབས་དང་

བསྟུན་ནས། རེབ་གོང་དང་། གཅན་ཚ། རྨ་ལྷོ་སོག་རྫོང་། མགོ་ལོག ཡུལ་ཤ ལ། མཚོ་ལྷོ་སོགས་ཁུལ་དང་

རྫོང་ཁག་མང་པོའ་ིདགེ་རྒན་༥༠༠ དང་སློབ་ཕྲུག་༥༠༠༠ ལྷག་གིས་མཚན་རྟགས་བཀོད་པའི་སྙན་ཞུ་

ཕུལ་ཏེ། ད་ལོའ་ིདགུན་ཚིགས་སློབ་སྐབས་ནས་བཟུང་རྒྱ་སྒྱུར་སློབ་གསོ་ལག་བསྟར་བྱེད་བཞིན་པ་དེ་

མཚམས་འཇགོས་བྱས་ཏེ། མི་རིགས་རང་སྐྱངོ་ས་ཁུལ་དུ་མི་རིགས་རང་གི་སྐད་ཡིག་གཙོ་བརོ་འཛིན་

པའི་མི་རིགས་སློབ་གསོའ་ིབཅའ་ཁྲིམས་ལག་བསྟར་བྱེད་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་ཞུས་ཡོད་འདུག 

 ཉེ་ཆར་ཟི་ལིང་གྲོང་ཁྱེར་དུ་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་གྱི་ལོ་འཁོར་བྱ་བའི་མཇུག་སྡོམ་གྱི་ཚོགས་

ཆེན་འཚོགས་བཞིན་པའི་སྐབས་དང་བསྟུན་ནས། ཕྱི་ཚེས་༢༦ ཉིན་རེབ་གངོ་དང་གཅན་ཚ། སགོ་རྫངོ་། 

མག་ོལགོ ཡུལ་ཤ ལ། མཚོ་ལྷ་ོསགོས་མི་རིགས་རང་སྐྱངོ་ཁུལ་དང་རྫངོ་བཅས་ཀྱི་མི་རིགས་སླབོ་གྲྭ་ཁག་

གི་དགེ་སླབོ་རྣམས་ཀྱིས་ས་ཁུལ་ས་ོས་ོནས་དུས་གཅིག་ཏུ། མི་རིགས་རང་སྐྱངོ་ཁུལ་དུ་མི་རིགས་སླབོ་

གསོའ་ིསྲིད་ཇུས་བསྐྱར་གསོ་དང་ལག་བསྟར་བྱེད་དགོས་པའི་སྙན་ཞུ་བྲིས་ཏེ།   དགེ་སློབ་ཚང་མས་

མོས་མཐུན་མཚན་རྟགས་བཀོད་དེ་འཐུས་མི་ཆེད་གཏོང་གིས་ཚོགས་ཐོག་ཏུ་འབུལ་བར་ཕྱིན་ཡོད་

འདུག སྙན་ཞུ་ཡི་གེ་ཁག་གི་ནང་དནོ་གཙོ་བ་ོནི། མི་རིགས་འབྲིང་རིམ་སླབོ་གྲྭ་ཁག་ནང་རྒྱ་ཡིག་གཙོ་

བརོ་འཛིན་པའི་རྒྱ་སྒྱུར་སླབོ་གསའོ་ིསྲིད་ཇུས་སྤེལ་བཞིན་པ་དེ་མཚམས་འཇགོ་དང་།   མི་རིགས་རང་

སྐྱོང་བཅའ་ཁྲིམས་ཀྱི་དགོངས་དོན་ལྟར། མི་རིགས་རང་སྐྱོང་ས་ཁུལ་ཏུ་མི་རིགས་རང་གི་སྐད་ཡིག་

གཙོ་བོར་འཛིན་པའི་སློབ་གསོའ་ིསྲིད་ཇུས་ལག་བསྟར་དང་ཡར་རྒྱས་མཐོར་འདེགས་གཏོང་དགོས་

པའི་སྐོར་ཡིན་འདུག 

 གནས་ཚུལ་མཁོ་སྤྲོད་པས་བརྗོད་པ་ལྟར་ན།   འདི་ལོའ་ིདགུན་ཚིགས་སོླབ་སྐབས་དང་པོ་

ནས་བཟུང་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་མངའ་ཁུལ་གྱི་མི་རིགས་འབྲིང་རིམ་སློབ་གྲྭ་ཁག་ནང་། མི་རིགས་ཀྱི་

སྐད་ཡིག་གཙོ་བོར་འཛིན་པའི་དེ་སྔའི་མི་རིགས་སློབ་གསོའ་ིསྲིད་ཇུས་མཚམས་འཇོག་བྱས་ཏེ། བོད་

ཡིག་བསླབ་ཚན་ཁོ་ན་མ་གཏོགས་བསླབ་ཚན་ཚང་མ་རྒྱ་ཡིག་ཐོག་བསྒྱུར་ཏེ། རྒྱ་སྐད་རྒྱ་ཡིག་གིས་



    (146)    

ལེའུ་དང་པོ། ལྕགས་ཡོས་ལོའ་ིརང་ལུས་མེར་བསྲེགས་ལས་འགུལ་གྱི་བརྒྱུད་རིམ།

སླབོ་ཁྲིད་བྱེད་པའི་རྒྱ་སྒྱུར་སླབོ་གསའོ་ིསྲིད་ཇུས་ལག་བསྟར་བྱས་ཡདོ་པ་ལྟར། འདས་པའི་སླབོ་སྐབས་

གཅིག་ཙམ་གྱི་རིང་འདིར་སླབོ་མ་རྣམས་ཀྱི་སླབོ་སྦྱངོ་གི་རྒྱུགས་འབྲས་ཉམས་ཆག་ཏུ་གྱུར་ཏེ། འདི་ལའོ་ི

དཀྱིལ་རྒྱུགས་སྐབས་སློབ་གྲྭ་ཁག་སོ་སོའ་ིསློབ་མའི་རྒྱུགས་འབྲས་བརྒྱ་ཆ་༣༠ ནས་༣༥ མར་ཆག་ཡོད་

པར་བརྟེན། ས་ཁུལ་ས་ོསའོ་ིཁྱིམ་བདག་དང་སླབོ་མ། དགེ་རྒན་ཚང་མའི་ངསོ་ནས་རྒྱ་སྒྱུར་སླབོ་གསའོ་ི

སྲིད་ཇུས་དེ་ནི། མི་རིགས་རང་སྐྱོང་ས་ཁུལ་གྱི་དངོས་ཡོད་གནས་བབ་དང་མི་འཚམ་ལ། སློབ་གསོའ་ི

སྤུས་ཚད་ཡར་རྒྱས་དང་། མི་རིགས་རིག་གནས་རྒྱུན་འཛིན་བཅས་ལ་གནོད་པའི་བསམ་ཚུལ་ཤ གས་

ཆེན་པོ་བྱུང་ཡོད་པ་མ་ཟད། དེ་ནི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བཅའ་ཁྲིམས་ནང་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་མི་རིགས་སློབ་

གསོའ་ིསྲིད་ཇུས་ཀྱི་དགོངས་དོན་དང་ཡང་འགལ་ཡོད་པའི་ངོས་འཛིན་བྱེད་བཞིན་ཡོད་འདུག 

  ཁོ་ཚོའི་ངོས་ནས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་བཅའ་ཁྲིམས་ཀྱི་དགོངས་དོན་གཞིར་

བཟུང་། མི་རིགས་རང་སྐྱོང་ས་ཁུལ་དུ་མི་རིགས་རང་གི་སྐད་ཡིག་གཙོ་བོར་འཛིན་པའི་མི་རིགས་

སློབ་གསོའ་ིསྲིད་ཇུས་དོན་འཁྱོལ་ཡོང་བར་ཤ གས་བརྒྱབ་སྟེ་མུ་མཐུད་གོང་རིམ་འབྲེལ་ཡོད་སྡེ་ཁག་

ལ་སྙན་ཞུ་འབུལ་རྒྱུ་ཡིན་ལ། དེ་བཞིན།   མི་རིགས་རང་སྐྱངོ་ས་ཁུལ་གྱི་འབྲེལ་ཡདོ་སྡེ་ཁག་གི་དཔནོ་

རིགས་དང་ལས་བྱེད་རྣམས་གཙོས། མི་རིགས་རང་སྐྱངོ་ས་ཁུལ་གྱི་དགེ་རྒན་དང་སླབོ་མ། ཁྱིམ་བདག 

དེ་བཞིན་རྒྱལ་ཁབ་ཕྱི་ནང་གཉིས་ཀར་ཡོད་པའི་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཚང་མའི་ངོས་ནས་མི་རིགས་

རང་སྐྱོང་གི་སློབ་གསོའ་ིསྲིད་ཇུས་ལག་བསྟར་ཡོང་ཐབས་ཐད་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་འབོད་སྐུལ་ཡོང་བའི་

རེ་འདུན་ཡང་ཞུས། 

 དེ་མིན་གནས་ཚུལ་གཞན་ཞིག་ལ། ལོ་སྔོན་མ་ནས་བཟུང་མདོ་སྨད་གཅན་ཚ་དང་རེབ་གོང་

ཁུལ་དུ། བོད་ལུགས་སྐར་རྩིས་གཞིར་བཟུང་བོད་ཐུན་མོང་གི་གཅིག་གྱུར་ལོ་གསར་ལ་རོལ་མགོ་

བརྩམས་ཡོད་པ་ལྟར། འདི་ལོར་ཡང་ས་ཁུལ་དེ་གཉིས་གཙོས་པའི་མགོ་ལོག་དང་མཚོ་ལྷོ། ཡུལ་ཤ ལ་

སོགས་ས་ཁུལ་མང་པོས་གཅིག་གྱུར་ཐོག ད་ལོ་ནས་བཟུང་སྟེ་བོད་ལུགས་ལོ་གསར་ལ་རོལ་རྒྱུའི་

མགོ་བརྩམས་ཡོད་འདུག་ལ། འདི་ལོ་བོད་ནང་དུ་བོད་མི་མང་པོས་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་ཀྱིས་ཚེ་

སྲགོ་ཕུལ་ཡདོ་སྟབས། གླུ་ལེན་གར་འཆམ་དང་རྟ་རྒྱུགས་མདའ་རྩེད་སགོས་བྱ་རྒྱུ་མིན་པར། ལ་ོགསར་

སྐབས་མར་མེ་མཆདོ་འབུལ་སགོས་ཆསོ་ཕྱགོས་ཀྱི་བྱེད་སྒ་ོཁ་ོན་བྱ་འཆར་ཡདོ་འདུག   ཡིན་ནའང་། ས་

གནས་རྒྱ་གཞུང་གིས་འབྲེལ་ཡདོ་བདོ་རིགས་ལས་བྱེད་དང་། དགནོ་སྡེ་ཁག་གི་བླ་སྤྲུལ། སྡེ་བ་ས་ོསའོ་ི

སྡེ་དཔནོ་སགོས་བཀདོ་མངགས་བྱས་ཏེ་ས་གནས་མང་ཚོགས་ལ། སྔར་སྲལོ་ལྟར་རྒྱ་ལའོ་ིལ་ོགསར་ལ་

རལོ་དགསོ་པའི་སྐུལ་མ་གཏངོ་བཅུག་པ་མ་ཟད། རྒྱ་ལའོ་ིལ་ོགསར་སྐབས་མང་ཚོགས་ལ་རགོས་དངུལ་



ལྕགས་ཡོས་བཙན་རྒོལ་མེ་ལྕེ། 

    (147)    

དང་བྱ་དགའ་སོགས་སྤྲོད་རྒྱུ་ཡིན་སྐོར་བརྗོད་ཡོད་འདུག 

ཆབ་སྲིད་བཙོན་ཟུར་འཇོ་མདའ་ཨ་ཤག་ནོར་ལྷ་འདས་གྲོངས། 

 ཕྱི་ལོ་༢༠༡༡ ཟླ་༡༢ ཚེས་༢༧ ཉིན་བོད་མདོ་ཁམས་སྡེ་དགེ་འཇོ་མདའ་རྫོང་ཁོངས་པདྨ་ཤང་

ནས་ཡིན་པ་རང་ལོ་༤༩ ཅན་ཆབ་སྲིད་བཙོན་ཟུར་ཨ་ཤག་ཚང་ནོར་ལྷ་ལགས་ལྷ་སར་འདས་གྲོངས་

སུ་ཕྱིན་ཡོད་འདུག 

 དེ་ཡང་ཕྱི་ལོ་༢༠༠༩ ལོར་མདོ་ཁམས་སྡེ་དགེ་འཇོ་མདའ་རྫོང་ཁོངས་ཀྱི་བོད་མི་རྣམས་ཀྱིས་

༢༠༠༨ ལོའ་ིབདོ་ནང་གི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་ལ་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་ཆེད་ས་ཞིང་མ་བཏབ་པ་

དང་། སྒོ་བཤས་སྤངས་པ། དགོན་སྡེ་ཁག་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་“རྒྱལ་གཅེས་ཆོས་གཅེས་”ཟེར་བའི་

ལས་འགུལ་དང་ལེན་མ་བྱས་པའི་ཁོངས་སྐྱབས་ཆེ་དགོན་དུའང་“རྒྱལ་གཅེས་ཆོས་གཅེས་དང༌། ཏཱ་

ལའི་ཁ་བྲལ་རིང་ལུགས་ལ་ངོ་རྒོལ་”ཟེར་བའི་ལས་འགུལ་སྤེལ་མཁན་སྔ་རྗེས་ཐེངས་དགུ་ཙམ་ཕྱིན་

ཡང་། དགེ་འདུན་པས་ངོས་ལེན་རྩ་བ་ནས་མ་བྱས་པའི་མཐར། དགེ་འདུན་པ་ཚང་མ་ཁ་འཐོར་བྲོས་

བྱལོ་དུ་ཕེབས་དགོས་བྱུང་ནས་ཟླ་བ་གཅིག་ལྷག་དགོན་མ་ལག་དང་བཅས་པ་སྟོང་པ་ཆགས་ཡོད་པ་

དང་། དམག་མི་དང་ཉེན་རྟོག་མི་སྣས་སྐྱབས་ཆེ་དགོན་པ་བཟུང་སྟེ་མགྱོགས་མྱུར་དུ་དགེ་འདུན་པ་

རྣམས་འཛོམས་དགསོ་པའི་བཙན་བཀའ་བཏང་ཡདོ་པ་དང༌། གལ་ཏེ་མ་འཛོམས་ན་དགནོ་པ་རྩ་མེད་

དུ་གཏོང་རྒྱུ་ཡིན་པར་སྡེ་དགོན་གཉིས་ཀར་ཉེན་བརྡ་བཏང་ཡང་གྲུབ་འབྲས་གང་ཡང་མ་སོན་པའི་

རྐྱེན་གྱིས་༢༠༠༩ ཟླ་༦ པའི་ཚེས་༢༧ ཉིན་སྐྱབས་ཆེ་དགནོ་གྱི་མཆདོ་སྡེའི་གཙོ་བ་ོཔདྨ་སྨད་པའི་ནང་དུ་

ཡངོ་ནས་གུང་ཁྲན་ཏང་ཡནོ་གྱི་མིང་ཡདོ་པའི་བདོ་མི་འགྱུར་མེད་མགནོ་པ་ོདང༌། རྒྱ་ཚང་རྡ་ོརྗེ་གཉིས་

འཛིན་བཟུང་བྱས་ཏེ་སྐྱབས་ཆེ་དགོན་དུ་

ཁྲིད་པར་ཡུལ་མི་རྣམས་དངངས་འཚབ་

ཆེན་པོ་ལངས་ཏེ་ཁོང་གཉིས་གློད་གྲོལ་

དགོས་པའི་འགན་ཁུར་གཙོ་བོ་བཞེས་

མཁན་ཨ་ཤག་ནརོ་ལྷ་སགོས་ལ་རྒྱ་དམག་

གིས་དུག་རྫས་གཏརོ་ནས་དེ་ཉིན་རང་དུ་
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ལེའུ་དང་པོ། ལྕགས་ཡོས་ལོའ་ིརང་ལུས་མེར་བསྲེགས་ལས་འགུལ་གྱི་བརྒྱུད་རིམ།

འཛིན་བཟུང་བྱས་ཏེ་འཇོ་མདའ་རྫོང་དུ་ཁྲིད་ཡོད་པ་རེད།

 འཇོ་མདའ་རྫོང་དུ་རྒྱ་དམག་དང་ཉེན་རྟོག་པས་རྡུང་རྡེག་ཚད་མེད་བཏང་བ་ལ་བརྟེན་ནས་

གཅོང་ཅན་དུ་གྱུར་ཡང་། རྒྱལ་ཁབ་ཁ་བྲལ་གཏོང་བའི་བྱེད་གཏེ་ཡིན་པའི་ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱས་ཏེ་མི་

ལ་ོདྲུག་གི་དུས་བཀག་ཁྲིམས་ཆད་བཏང་ནས་ཆབ་མདའོ་ིཉེན་རྟགོ་པར་རྩིས་སྤྲད་སྐབས། ཆབ་མདའོ་ི

ཉེན་རྟོག་པས་གཟུགས་པོའ་ིགནས་སྟངས་མཐོང་སྟེ་ས་གནས་ཀྱི་སྨན་ཁང་དུ་བརྟག་དཔྱད་བྱས་རྗེས་

སྨན་པ་རྣམས་ཀྱིས་བཅོས་དཀའི་གནས་སུ་ལྷུང་ཚར་བའི་ཉེན་བརྡ་སྤྲད་རྗེས་འཇོ་མདའི་ཉེན་རྟོག་

པར་གཟུགས་པ་ོགཅངོ་ཅན་གྱི་བཙོན་པ་རྩིས་ལེན་རྒྱུ་མིན་སྐརོ་སགོས་ཕར་གཡལོ་ཚུར་བཀལ་མང་པ་ོ

བྱས་མཐར། ཁོ་པ་ཚོར་བྱ་ཐབས་ཟད་དེ་ཁག་ཐེག་པ་རྒྱ་གཞུང་ལས་བྱེད་གཉིས་བརྒྱུད་སྨན་བཅོས་སུ་

འགྲ་ོཆགོ་པའི་མིང་ཐགོ་ནས་ཁྲེན་ཏུར་སྨན་ཁང་ཆེ་གྲས་སུ་སྨན་གཏུགས་ཐེངས་གསུམ་ཁྲིད་དེ་བསྟེན་

གཏུགས་བྱས་ཀྱང་། མ་ཕན་པར་མཐར་ཕྱི་ལོ་༢༠༡༡ ཟླ་༡༢ ཚེས་༢༧ ཉིན་ལྷ་སར་ཉེན་རྟོག་པའི་སྨན་

ཁང་ཞིག་ཏུ་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་པའི་ཡིད་སྐྱོའ་ིགནས་ཚུལ་ཐོན་ཡོད་འདུག

 དེ་རྗེས་ཁོང་གི་ཕུང་པོ་༢༠༡༢ ཟླ་༡ ཚེས་༩ བོད་ལྕགས་ཡོས་ལོའ་ིཟླ་བ་བཅུ་གཅིག་ཚེས་བཅོ་

ལྔ་ཉིན་འབྲི་གུང་དུར་ཁྲདོ་དུ་བྱ་སྦྱིན་གཏངོ་སྐབས་དུར་འཇུག་གི་ལས་ཀ་བྱེད་མཁན་རྣམས་ཀྱིས་སྤྱིར་

བཏང་ནད་གཞིས་གྲོངས་པ་ཞིག་མིན་པར་སོ་དང་སེན་མོ་སོགས་ནག་པོ་ཆགས་འདུག་པས། དུག་

རིགས་ཤིག་གིས་རྐྱེན་བྱས་པ་ཡིན་སྐོར་ཡང་བཤད་འདུག

 ཁངོ་གི་རགོས་པ་མགནོ་པ་ོདར་རྒྱས་ལའང་ལ་ོལྔའི་ཁྲིམས་ཐག་བཅད་ཀྱང་། ནད་མནར་གྱིས་

ཁངོ་དང་དུས་མཉམ་ཙམ་ལ་བཙོན་ཁང་ནས་སྨན་བཅསོ་ཀྱི་མིང་ཐགོ་གླདོ་གྲལོ་གྱིས་སྨན་བཅསོ་བྱེད་

བཞིན་པ་དང་། ད་ལྟ་རྐང་པ་གཉིས་ཀ་བེད་མེད་ཆགས་ཏེ་མཁར་བ་ལ་རྟེན་དགོས་གྱུར་ཡོད་འདུག

 གཞན་ཡང་ཁངོ་དང་མཉམ་དུ་འཛིན་བཟུང་བྱས་ཤིང་༢༠༠༩ ཟླ་༨ ཚེས་༤ ཉིན་ལ་ོགཉིས་བཙོན་

འཇུག་ཁྲིམས་ཐག་བཅད་པའི་བུ་ལྷུག་༼བུ་ལུག༽ ཀྱང་བཙོན་ཁང་ནང་མནར་གཅོད་ཚད་མེད་ཕོག་

པ་ལ་བརྟེན་ནས། ཕྱི་ལོ་༢༠༡༡ ལོའ་ི༣ ཚེས་༢༥ ཉིན་ལྷ་སའི་ཆུ་ཚོད་༡༢།༣༠ ཐོག་སྐུ་གྲོངས་པའི་ཡིད་

སྐྱོའ་ིགནས་ཚུལ་ཐོན་ཡོད།



ལྕགས་ཡོས་བཙན་རྒོལ་མེ་ལྕེ། 
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རེབ་གོང་དུ་མཉམ་ལས་ཁང་ལག་བསྟར།

 ཕྱི་ལ་ོ༢༠༡༡ ལའོ་ིལ་ོམག་ོནས་བཟུང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་ཀྱི་ས་ཁུལ་གང་སར་མཉམ་ལས་

ཁང་འཛུགས་དགོས་པའི་སྲིད་ཇུས་དྲིལ་བསྒྲགས་དང་ས་ཁུལ་ཁག་ཅིག་ཏུ་དངོས་སུ་སྲིད་ཇུས་ལག་

བསྟར་བྱས་ཡདོ་པ་ལྟར། ལ་ོདེའི་ལ་ོམཇུག་ཙམ་ལ་རྨ་ལྷ་ོབདོ་རིགས་རང་སྐྱངོ་ཁུལ་རེབ་གངོ་རྫངོ་གིས་

མཉམ་ལས་ཁང་གསར་རྒྱག་གི་ལས་གཞི་དེ་རེབ་གོང་མདོ་བ་ཞེས་པའི་འབྲོག་སྡེ་ནས་མགོ་འཛུགས་

བྱས་ཡོད་འདུག་ལ། མཉམ་ལས་ཁང་གསར་རྒྱག་གི་སྲིད་ཇུས་ལག་བསྟར་ཀྱི་ཐད་བཙན་བཀའི་རྣམ་

པ་མེད་པར། མི་ཚང་སུ་འདྲ་ཞིག་ཡིན་རུང་འཛུལ་བའི་ཐད་ལ་གདམ་ཀ་སྤྲད་དེ། མཉམ་ལས་ཁང་དུ་

འཛུལ་མཁན་རྣམས་ལ་གཞུང་ཕྱགོས་ནས་དངུལ་གྱི་རགོས་རམ་ཤ གས་ཆེན་པ་ོསྤྲདོ་རྒྱུ་ཡིན་ཚུལ་དང་། 

འཛུལ་ཞུགས་མི་བྱེད་པའི་རིགས་ལ་དེ་འབྲེལ་གྱི་རོགས་རམ་མེད་པའི་སྐརོ་སགོས་བཤད་ཡོད་འདུག 

དེ་སྔ་རིག་གནས་གསར་བརྗེ་དང་མཉམ་ལས་ཁང་གི་དཀའ་སྡུག་མྱང་མྱོང་མེད་པའི་གཞོན་སྐྱེས་ཚོ་

དངསོ་སུ་མཉམ་ལས་ཁང་དེར་འཛུལ་བཞིན་ཡདོ་ཀྱང་། མཉམ་ལས་ཁང་གི་གནས་སྟངས་དང་མཇུག་

འབྲས་མཐངོ་མྱངོ་བའི་མི་རབས་རྒན་པ་རྣམས་ད་ཆར་མཉམ་ལས་ཁང་དེར་འཛུལ་ཞུགས་མ་བྱས་པར་

འབྲོག་སྡེ་ཁག་གཉིས་སུ་གྱེས་ཏེ་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་འདུག

 ས་གནས་མི་མང་གི་ངསོ་ནས། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་ཀྱི་ས་ཁུལ་གང་སར་མཉམ་ལས་ཁང་

གསར་རྒྱག་གི་སྲིད་ཇུས་ལག་བསྟར་བྱེད་བཞིན་པའི་དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བོ། བོད་ཀྱི་འབྲོག་སྡེ་ཁག་

རྫོང་དང་ཞང་སོགས་སུ་བསྡུས་རྗེས་རྒྱ་རིགས་མང་པོ་གནས་སོྤར་གྱིས་བོད་མི་རིགས་ཀྱི་སྲོལ་རྒྱུན་

འཚོ་བ་དང་གམོས་གཤིས་བསྒྱུར་ཐབས་དང་། བདོ་མིའི་དཔལ་འབྱརོ་འཕེལ་རྒྱས་ལ་ཚོད་འཛིན། སྒེར་

ལ་བདག་པའི་འབྲགོ་ས་ཡངོས་གཞུང་བཞེས་གཏངོ་རྒྱུ་བཅས་ལ་དམིགས་པའི་སྲིད་ཇུས་ཤིག་ཏུ་ངསོ་

འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་འདུག

 རེབ་གོང་མདོ་བ་སྡེ་བ་ནི་རོང་བོ་དགོན་ཆེན་གྱི་ལྷ་སྡེ་གཙོ་གྲས་ཤིག་ཡིན་པ་དང་། ད་ལྟའི་

ཆར་སྡེ་བ་དེར་འབྲོག་པ་ཁྱིམ་ཚང་ཆིག་སྟོང་༡༠༠༠ ལྷག་ཡོད་འདུག



    (150)    

ལེའུ་དང་པོ། ལྕགས་ཡོས་ལོའ་ིརང་ལུས་མེར་བསྲེགས་ལས་འགུལ་གྱི་བརྒྱུད་རིམ།

རྩོམ་པ་པོ་སྟག་སྨིག་ལ་བཙོན་འཇུག་ཁྲིམས་གཅོད། 

 རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་རིགས་ན་གཞོན་རྩོམ་པ་པོ་སྒྱིས་ཚང་སྟག་སྨིག་ལགས་སུ་ལོ་བཞིའི་

དུས་བཀག་བཙོན་འཇུག་གི་ཁྲིམས་ཐག་བཅད་འདུག

 རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རྩོམ་པ་པོ་སྒྱིས་ཚང་སྟག་སྨིག་

ལགས་སྔ་ཕྱི་ཐེངས་གཉིས་ལ་བཀག་ཉར་བྱས་ཡདོ་པ་མ་ཟད། 

ཕྱི་ཟླ་༡༢ པའི་ཚེས་༣༠ ཉིན་ཁོང་གི་ནང་མི་ཀན་ལྷོ་གཙོད་

གྲོང་ཁྱེར་དུ་ཡོད་པའི་བཙོན་ཁང་ནང་ཐུག་འཕྲད་དུ་ཕྱིན་

སྐབས། ཉེན་རྟོག་པས་ཁོང་གི་ཕ་རྒན་ལ་ཐུག་འཕྲད་ཀྱི་གོ་

སྐབས་སྤྲད་མེད་པའི་ཁར། ཀན་ལྷོ་མི་དམངས་ཁྲིམས་ཁང་

གིས་ཁོང་ལ་ལོ་༤ དུས་བཀག་བཙོན་འཇུག་གི་ཁྲིམས་ཐག་

བཅད་ཡོད་པའི་བརྡ་ལན་སྤྲད་ཡོད་འདུག་ལ། ཉེ་བའི་ཆར་

ཁོང་ལ་ཁྲིམས་ཐག་བཅད་པའི་སྐོར་གྱི་བདེན་དཔང་ཡིག་ཆ་ཅི་ཡང་མེད་པར་མ་ཟད། བཙོན་ཁང་

གང་དུ་འཁྲིད་མིན་གྱི་གནས་ཚུལ་ཅི་ཡང་གསལ་བཤད་བྱས་མེད་པ་དང་། རྩོམ་པ་པོ་ཁོང་ནི། ཕྱི་ལོ་

༡༩༨༠ ལོར་ཀན་ལྷོ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་བསང་ཆུ་རྫོང་སྒྱིས་ཚང་མང་དབང་ལུང་སྡེ་བའི་ཕ་

བསམ་འཕེལ་དང་མ་སྐྱིད་རིས་གཉིས་ཀྱི་བུར་སྐྱེས་ཤིང་། རང་ལ་ོ༩ སྟེང་ནས་བཟུང་ས་གནས་ཀྱི་སླབོ་

གྲྭ་ཁག་དང་སྒྱིས་ཚང་དགའ་ལྡན་ཆོས་འཁོར་གླིང་། ཀན་སུའུ་ནང་བསྟན་སློབ་གླིང་བཅས་སུ་སློབ་

གཉེར་རིམ་པར་གནང་ཡདོ།  ཕྱིས་སུ་ཁངོ་གིས་བརྩམས་པའི་༼ མི་ཡུལ་དུ་ཕུལ་བའི་སེམས་པ༽ཞེས་

པའི་དཔེ་དེབ་དང་། ཡི་གེ་འབྲི་ཀློག་མི་ཤེས་མཁན་ཚོར་དམིགས་ཏེ། བོད་ནང་གི་དངོས་ཡོད་གནས་

སྟངས་ངག་ཐོག་ནས་བརྗོད་ཡོད་པའི་གློག་བརྙན་འདོ་སྡེར་༼ བོད་ལ་རང་དབང་མེད་པའི་སྐོར་གྱི་

སྙན་ཞུ༽ཞེས་པ་༢༥༠༠ ཙམ་ཀན་སུའུ་དང་མཚོ་སྔོན། སི་ཁྲོན་བཅས་སུ་འགྲེམས་སྤེལ་བྱས་མཐར། རྒྱ་

ནག་གཞུང་གིས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་དང་འགལ་ཡདོ་པ་དང་། ཕྱི་ཕོྱགས་ཁ་བྲལ་བ་དང་ངན་འབྲེལ་

གྱིས་རྒྱལ་ཁབ་མགོ་རྟིང་སློག་པའི་བྱ་ངན་བརྩམས་ཡོད་པའི་ཉེ་འཛུགས་བྱས་སྟབས། ལོ་གཅིག་རིང་

བྲོས་བྱོལ་གྱི་འཚོ་བ་བསྐྱལ་ཡོད།



ལྕགས་ཡོས་བཙན་རྒོལ་མེ་ལྕེ། 

    (151)    

 ཕྱི་ལོ་༢༠༠༧ ལོའ་ིཕྱི་ཟླ་༧ པའི་ཚེས་༢༧ ཉིན་གྱི་དགོང་མོར་སི་ཁྲོན་མཛོད་དགེ་རྫོང་ཐོག་

ཏུ་འཛིན་བཟུང་གིས་དུས་ཡུན་གང་འཚམ་རིང་བཀག་ཉར་བརྒྱུད་ཀློད་གྲོལ་བཏང་ཡོད་འདུག   ཕྱི་

ལོ་ ༢༠༡༠ ལོའ་ིཕྱི་ཟླ་༡༢ བའི་ཚེས་༡༣ ཉིན་ཡང་བསྐྱར་འཛིན་བཟུང་གིས་ལོ་གཅིག་ལྷག་རིང་ཀན་

ལྷོ་གཙོས་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་བཙོན་ཁང་ཞིག་ཏུ་བཀག་ཉར་གྱིས་ནང་མི་གཉེན་འབྲེལ་སུ་གང་ལའང་ཐུག་

འཕྲད་བྱས་བཅུག་མེད་པ་མ་ཟད། ཕྱི་ལ་ོ༢༠༡༡ ལའོ་ིཕྱི་ཟླ་༡༢ པའི་ཚེས་༣༠ ཉིན་ཀན་ལྷ་ོཉེན་རྟགོ་པས་

ཁོང་གི་ནང་མིར་ལོ་ ༤ དུས་བཀག་བཙོན་འཇུག་གི་ཁྲིམས་ཆད་བྱས་ཡོད་པའི་བརྡ་ལན་སྤྲད་འདུག



    (152)    

ལེའུ་དང་པོ། ལྕགས་ཡོས་ལོའ་ིརང་ལུས་མེར་བསྲེགས་ལས་འགུལ་གྱི་བརྒྱུད་རིམ།

བཅུ་བཞི་པ། རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་ཚུལ་ཁྲིམས།

མཚན། བློ་བཟང་ཚུལ་ཁྲིམས།

སྐྱེས་ཡུལ།  རྔ་བ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་རྔ་བ་རྫོང་ལྡོང་ཁུ།

རང་ལོ།  ༢༠

ཕ་མིང་།  བརྟན་ཁོ།

མ་མིང་།  མགོན་ཁོ།

འཚོ་ཐབས།  མི་སྐྱ།

ཞུགས་འབུལ་དུས་ཚེས། ༢༠༡༢།༡།༦

གནས་སྟངས། ༢༠༡༢།༡།༧ ཉིན་གྲོངས།

རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་ཚུལ་ཁྲིམས་སམ་བློ་བཟང་ཚུལ་ཁྲིམས་ལགས་ཀྱི་ཞལ་ཆེམས། 

 རང་དབང་དང་དྲང་བདེན་ལ་ཐུགས་དགྱེས་ཤིང༌། གཉའ་གནོན་དང་གཞན་དབང་ལ་མགོ་

མི་སྒུར་བའི་དཔའ་རྒོད། བོད་དོན་ལས་རིགས་སྤྱིར་ལུས་ཅན་ཞིག་ཡིན་ཕྱིར་རང་གི་ལུས་ཕུང་ནི་

གཅེས་ནོར་ཐམས་ ཅད་ཀྱི་ནང་ནས་ཆེས་གཅེས་ནོར་དང༌། ཚེ་སྲོག་ནི་རིན་ཆེན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ནང་

ནས་ཆེས་རིན་ཆེན་ཞིག་ཏུ་སེམས་པ། མི་མ་ཟད་དུད་འགྲ་ོཚུན་ཆད་ཀྱི་གམོས་གཤིས་སུ་འཇགས་ཡདོ་

པར་གདོན་མི་ཟ་ལ། འནོ་ཀྱང་ཡ་མཚན་དགོས་པའི་དུས་སྐབས་འདིར་མི་འགའ་ཞིག་གིས་རང་ལུས་

ལ་མེ་སྤར་ ཞིང༌། ཚེ་སྲོག་བློས་བཏང་ནས། གཞན་ལ་མི་འཚེ་བར་ལག་ཟུང་སྟོང་བ་ཕྱར་ཏེ། དབུགས་

ཡོད་ཚད་ཀྱིས་རེ་བའི་འབོད་སྐུལ་ཞུ་ས་ནི། འཛམ་བུ་གླིང་གི་ཞི་བདེ་ལ་དགའ་མཁན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་



ལྕགས་ཡོས་བཙན་རྒོལ་མེ་ལྕེ། 

    (153)    

གང་ཡདོ་དང༌། མི་ལ་མིའི་སྲིད་དབང་འཛིན་པའི་རང་དབང་ཡདོ་ཚད་སྤྲདོ་དགསོ་ཞེས་སྨྲ་བར་དྲང་ 

བདེན་སྲུང་བའི་མིའི་རིགས་སུ་གནས་པ་ཡོད་ཚད་དག་ཡིན་ལ། རྒྱུ་མཚན་དམིགས་གསལ་གྱི་དུས་

བབས་འདིར་བདོ་མི་རིགས་ལྟ་བུ་ལ་མཚོན་ན། ཕྱི་ལ་ོ༡༩༥༨ ནས་རྒྱ་ནག་གིས་དྲག་ཤ ལ་བཙན་འཛུལ་

གྱི་འགོ་ཏུ་བདོ་མི་རིགས་འདི་བསྡུས་པ་ནས་ བཟུང༌། བདོ་མི་འབརོ་ཆེན་ས་ཡ་ལྷག་བསད་རྨས་དང༌། 

བོད་མིའི་བཟོས་པའི་གཙུག་ལག་ཁང་དང༌། གཏེར་ཁང༌། མིའི་འདུག་ཁང་སོགས་ཆོས་དང་རིག་

གཞུང་གང་ཡོད་གཏོར་བརླགས་བྱས་པ་དང༌། གཞུང་སྒེར་གང་ལ་ཡོད་པའི་རྩ་ཆེ་བའི་དངོས་རིགས་

གང་ཡོད་འཕྲོགས་བཅོམ། བོད་ཀྱི་བསྟེན་ས་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་མཆོག་གི་གཙོས་

བླ་དཔོན་གང་ ཡོད་རྒྱང་ཕུད་དང་འགའ་ཞིག་བཙོན་འཇུག་གིས་མི་ཆོག་པར། ད་དུང་རྒྱུན་མཐུད་དུ་

རྒྱལ་གཅེས་ཆོས་གཅེས་ཟེར་བའི་བོད་མི་གང་གིས་ཀྱང་དང་ལེན་བྱེད་དཀའ་བའི་ལུགས་མཐུན་མ་

ཡིན་པའི་ཁྲིམས་གཞུང་བཙན་སྤེལ་སོགས། མདོར་ན་མི་ལ་དགོས་པའི་སྨྲ་བརྗོད། འགྲོ་འདུག འཕྲིན་

བསྐུར། འདུ་ཚོགས། ཆསོ་ལུགས་སགོས་རང་དབང་འསོ་ཚད་འདྲ་མཉམ་མ་ཡིན་པར་བཙན་འཕྲགོ་གི་

བྱེད་སྒོ་འདི་ དག་སྤེལ་བར་མ་ཟད། རྒྱུ་མཚན་དེ་དག་ཅུང་ཙམ་རྒྱལ་སྤྱིའི་སྟེང་ལ་བརྗོད་དུ་མི་འཇུག་

པ་དང༌། བརྗདོ་ཀྱང་བདེན་ལུགས་ཡདོ་ཚད་གཡ་ོཐབས་ཀྱི་རྫུན་གྱིས་ཁ་ཕྱགོས་བསྒྱུར་བ་དང༌། གནས་

ལུགས་ཡོད་ཚད་སུ་ལ་སྟོན་དུ་མི་འཇུག་ལ། སྟོན་པ་རྣམས་ཁྲེལ་མེད་ཀྱིས་ཉེས་མིང་སྣ་ཚོགས་བཀལ་

ནས་ལྐོག་གསོད་དང་ཡང་ན་ལྐོག་བཙོན་སོགས་བཟོད་ཐབས་བྲལ་བའི་བརྙས་བཅོས་དང༌། གཉའ་

གནོན་དེ་དག་གི་འགོ་ཏུ་བཅིངས་བའི་རྒྱུ་མཚན་དག་བདེན་དཔང་ར་སྤྲོད་ཀྱིས། ས་སྒང་སྟེང་གི་མི་

ཀུན་ཀྱིས་ཤེས་བྱེད་དུ། དྲང་བདེན་ལ་ཁ་ཕྱོགས་ཤིང་བྱམས་སེམས་ཀྱི་ཁྲག་རྒྱུ་བའི་འདས་ཟིན་དཔའ་

བོ་དང༌། རང་དབང་རྩོད་ལེན་ལ་འདུན་པའི་མ་འངོས་པར་ཡང་རང་གི་གཅེས་པའི་ལུས་བཏང་ཞིང༌། 

ཕངས་པའི་སྲོག་དོར་ནས་ཡིད་ཆེས་དང་རེ་བ་ཆེན་པོས་འབོད་སྐུལ་ངང་སྐུ་གཤེགས་འདིས། བདེན་

དཔང་དང་བློ་དཀར་གྱི་འཇིགས་པ་དེ་ལས་སྐྱོབས་ཤིག་ཅེས་ལུས་ཕུང་གི་སྐུལ་མ་ བཏང་བ་དེ། འགྲོ་

བ་རིགས་གཅིག་པའི་མིའི་རིགས་ཡིན་ཚད་རྣམ་པ། བྱམས་པའི་སྤྱན་འབྱེད་ལ་ཧྲིལ་གྱིས་གཟིགས་

དང༌། བརྩེ་བའི་ཐུགས་གཏདོ་ལ་ཞིབ་ཀྱིས་དཔྱདོ་དང༌། རྒྱུ་འབྲས་ལ་བླ་ོགཏད་ཅིང་དྲང་བདེན་ལ་མག་ོ

གཏུགས་པས་སྙིང་རྗེ་དགསོ་པའི་མི་རིགས་ཆུང་ཆུང་ཞིག་གི་རང་དབང་གི་བདེ་སྐྱིད། རྔམ་ཆེ་བའི་མི་

རིགས་གཞན་ཞིག་གིས་བཙན་འཕྲགོ་གིས་མནར་གཅདོ་ཐེབས་པ་མི་རིགས་ དེའི་སྡུག་བསྔལ་ཇི་ཙམ་

འདུག རང་སྟེང་ལ་དཔེ་ལོངས་དང༌།
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ལེའུ་དང་པོ། ལྕགས་ཡོས་ལོའ་ིརང་ལུས་མེར་བསྲེགས་ལས་འགུལ་གྱི་བརྒྱུད་རིམ།

བཅོ་ལྔ་པ། རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་བསྟན་ཉི།

མཚན། བསྟན་ཉི།

སྐྱེས་ཡུལ།  རྔ་བ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་

  རྔ་བ་རྫོང་ལྷ་སྡེ་གོང་མ།

རང་ལོ།  ༢༠

ཕ་མིང་།  ཡར་འཕེལ།

འཚོ་ཐབས།  མི་སྐྱ།

ཞུགས་འབུལ་དུས་ཚེས། ༢༠༡༢།༡།༦

གནས་སྟངས། ༢༠༡༢།༡།༦ ཉིན་གྲོངས།

 ཕྱི་ལོ་༢༠༡༢ ཟླ་༡ ཚེས་༦ ཉིན། རྔ་བ་རྫོང་བར་མ་ཤང་ལྡོང་ཁུའི་ཞག་གདུགས་སྨན་པ་ཚང་གི་

བུ་བློ་བཟང་ཚུལ་ཁྲིམས། རང་ལོ་༢༠ ། ཕ་མིང་ལ་བརྟན་ཁོ། མ་མིང་ལ་མགོན་ཁོ་ཡིན་པ་ཁོང་དང་། 

རྔ་བ་རྫོང་མཐའ་བ་གོང་མ་ནས་ཡིན་པའི་བསྟན་ཉི། རང་ལོ་༢༠ ། ཕ་མིང་ལ་ཡར་འཕེལ་ཡིན་པ་ཁོང་

གཉིས་ཀྱིས་རྔ་བ་རྫོང་མཁར་གྱི་བཞི་མདོའ་ིམགྲོན་ཁང་ཞིག་གི་ར་སྐོར་ནས་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་

བཏང་སྟེ་རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོཆེ་བདོ་ལ་ཕེབས་དགསོ། རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོཆེ་སྐུ་ཚེ་ཁྲི་ལ་ོབརྟན་པར་ཤགོ་ཅེས་

སྐད་འབདོ་བྱེད་བཞིན་ར་སྐརོ་གྱི་ཕྱི་ལ་ཐནོ་ཡདོ་པར། ཅང་མ་འགརོ་བར་ཉེ་འཁརོ་གྱི་ཉེན་རྟགོ་པ་དང་

དམག་མི་སོགས་ཀྱིས་མེ་བསད་ནས་བཙན་ཁྲིད་བྱས་ཡོད་ཀྱང་བསྟན་ཉི་ཉི་མ་དེ་རང་ལ་གྲོངས་ཡོད་

པ་དང་། ཚུལ་ཁྲིམས་ཕྱི་ཚེས་༧ ཉིན་གྱི་མཚན་མོར་གྲོངས་ཡོད་འདུག  ཚུལ་ཁྲིམས་ཆུང་ཆུང་སྐབས་



ལྕགས་ཡོས་བཙན་རྒོལ་མེ་ལྕེ། 
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རྔ་བ་ཀིརྟི་དགོན་པར་གྲྭ་བྱས་ཤིང་རྗེས་སུ་གྲྭ་པ་ལོག་ནས་རྔ་སྲིད་ཀ་ཉག་ཚེ་སྡེ་བའི་བུ་མོ་ཞིག་དང་

གཉེན་སྒྲིག་གིས་བུ་མོ་ཞིག་ཀྱང་ཡོད་འདུག གོང་གསལ་ངོ་རྒོལ་གྱི་གནས་ཚུལ་དེ་བྱུང་བའི་ཕྱི་ཉིན་

རྔ་བ་རྫོང་མཁར་གྱི་བོད་པའི་ཚོང་ཁང་དང་ཟ་ཁང་ཚང་མས་སྒོ་བརྒྱབས་ནས་གདུང་སེམས་མཉམ་

བསྐྱེད་བྱས་ཡོད་ཀྱང་རྔ་བ་མི་མང་རྣམས་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་པའི་རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་གཉིས་ཀྱི་

ནང་མིར་སེམས་གསོ་བྱེད་པར་འགྲོ་བ་སོགས་ལ་བཀག་འགོག་བྱས་ཡོད།

 དེ་མིན་ཕྱི་ལོ་༢༠༡༡ ཟླ་༡༠ ཚེས་༡༥ ཉིན་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་བཏང་ནས་སྐད་འབོད་བྱེད་

མཁན་རྔ་བ་རྫངོ་ས་ོརུ་མའི་པདྨ་ཚང་བུ་རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བ་ོནོར་བུ་དགྲ་འདུལ་ལགས་འདི་ཟླའི་ཚེས་

༥ ཉིན་འབར་ཁམས་སྨན་ཁང་ནས་འདས་གྲངོས་སུ་གྱུར་ཡདོ་ཀྱང་ཁངོ་གི་སྐུ་ཕུང་ནང་མིར་ཕྱིར་སྤྲདོ་

མ་བྱས་པར་རྒྱ་གཞུང་གིས་མེར་བསྲེགས་བཏང་ནས་རུས་ཐལ་ཞིག་ནང་མིར་སྤྲད་ཡོད་པ་དེ་ཡང་རྔ་

བའི་དུར་སར་འཕེན་མི་ཆོག་པའི་བཙན་བཀའ་བཏང་ཡོད་འདུག 

བོད་མི་གནས་སྐོར་བ་སྔོག་བཤེར་དང་འདྲི་གཅོད།

 འདི་ལརོ་བདོ་ནས་བལ་ཡུལ་དང་རྒྱ་གར་དུ་གཉེན་འཕྲད་དང་གནས་སྐརོ་དུ་ཡངོ་བའི་བདོ་

མི་རྣམས་ཕྱིར་རང་ཡུལ་དུ་ལགོ་སྐབས། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བལ་བདོ་ས་མཚམས་འགྲམ་འགག་སྒ་ོནས་

བཟུང་ལྷ་ས་གྲངོ་ཁྱེར་བར་འགག་སྒོའ་ིས་ཚིགས་ཁག་བཅུ་གཉིས་ཙམ་བཙུགས་ཏེ། དེ་དག་ཏུ་ལྟ་སྲུང་

དམག་མི་དང༌།  བོད་མི་གནས་ཡུལ་གྱི་ས་ཁུལ་ཁག་ནས་ཆེད་གཏོང་བྱས་པའི་བདེ་སྲུང་ཚན་པའི་

མི་སྣ་སོགས་ཆེད་གཏོང་བྱས་ཏེ་བཅའ་དངོས་སྔོག་བཤེར་དང༌།  མི་སྣ་རྩད་ཞིབ་ནན་པོ་བྱས་ཡོད་པ་

མ་ཟད།  བོད་མི་གནས་སྐོར་བ་ཚོས་རང་ཉིད་ཀྱི་འགྲོ་གྲོན་བཏང་ནས་ཉོས་པའི་སྨན་དང༌།   མཆོད་

རྫས། ཕྲེང་བ་སགོས་ཆསོ་ལུགས་དང་འབྲེལ་བ་ཡདོ་པའི་བཅའ་དངསོ་ཅི་ཞིག་ཡིན་ཡང་བཙན་འཕྲགོ་

བྱས་ཡོད།  འགྲམ་དང་གཉའ་ལམ་དུ་བོད་མི་བཅུ་ཕྲག་དུ་མ་བཀག་བསྐྱིལ་དང་། ལྷ་སར་བོད་མི་བརྒྱ་

ཕྲག་དུ་མ་བཙན་འགུག་གིས་སླབོ་གས་ོདང་འདྲི་བརྩད་བྱས་པ་མ་ཟད། དེ་དག་ལ་གནས་གླ་དང་ཟས་

སངོ་སྒེར་ངསོ་ནས་གཏངོ་དགསོ་པའི་བཙན་བཀའ་བཏང་ཡདོ་པ་དང། མད་ོཁམས་གཉིས་ཀྱི་བདོ་མི་

རྣམས་ལྷ་ས་ནས་ཕྱིར་འབུད་ཀྱིས་ས་གནས་སོ་སོར་རྩིས་སྤྲོད་བྱས་འདུག



    (156)    

ལེའུ་དང་པོ། ལྕགས་ཡོས་ལོའ་ིརང་ལུས་མེར་བསྲེགས་ལས་འགུལ་གྱི་བརྒྱུད་རིམ།

ཁམས་སོག་རྫོང་དུ་བོད་མི་གཉིས་འཛིན་བཟུང་། 

 ཕྱི་ལ་ོ༢༠༡༢ ཟླ་༡ ཚེས་༡༥ ཉིན་ཁམས་སགོ་རྫངོ་ཙན་དན་དགནོ་པའི་གྲྭ་ཆསོ་དབྱིངས་བླ་ོརྒྱལ་

དང་ཆོས་དཔལ་ཟླ་བ་ཟེར་བ་གཉིས་སོག་རྫོང་ཉེན་རྟོག་མི་སྣས་འཛིན་བཟུང་བྱས་འདུག

 ཆསོ་དབྱིངས་བླ་ོརྒྱལ་རང་ལ་ོ༣༡ སགོ་རངོ་སྨད་བསདོ་སྟབོས་ལགས་ཀྱི་བུ་ཡིན་པ་དང་། ཆསོ་

དཔལ་ཟླ་བ་རང་ལ་ོ༢༡ གཡག་ལ་ཤང་གྲངོ་ཚོ་གཉིས་པའི་སྒ་ོཔེ་རང་གྲལོ་གྱི་བུ་ཡིན་འདུག  ཁངོ་གཉིས་

གངོ་ཚེས་ཉིན་གྲྭ་མང་རྣམས་འཁརོ་ཞག་གི་དུས་ཚོད་དང་བསྟུན་ནས་སགོ་རྫངོ་སྤྱི་བདེ་ལས་ཁུངས་སུ་

ཤགོ་ལབ་ནས་འཛིན་བཟུང་བྱས་ཡདོ་པ་དང་། ཁངོ་གཉིས་འཛིན་བཟུང་བྱེད་དགསོ་དནོ་དང་གང་དུ་

བཀག་ཉར་བྱས་ཡདོ་མེད་ཤེས་རྟགོས་གང་ཡང་བྱུང་མི་འདུག ནང་མི་རྣམས་ཀྱིས་ཁངོ་གཉིས་གང་དུ་

ཡདོ་པ་ཤེས་རྟགོས་བྱུང་མེད་པ་མ་ཟད་ཐུག་འཕྲད་བྱེད་བཅུག་མེད་པ་དང། ཆསོ་དཔལ་ཟླ་བ་ལགས་

ཀྱི་ཤག་ནས་རྔ་བ་ཀིརྟི་དགོན་པའི་གྲྭ་པ་མེར་བསྲེགས་གཏོང་བའི་པར་རིས་མང་པོ་ཡོད་པར་བསྙད་

ནས་འཇུ་བཟུང་བྱས་འདུག

 ཁག་གཅིག་གིས་༢༠༡༡ ཟླ་༡༢ ཚེས་༡༦ ཉིན་ཐནོ་པའི་སྦྱར་ཡིག་དང་འབྲེལ་བ་ཡདོ་པར་བསྙད་

ནས་འཛིན་བཟུང་བྱས་པར་ཚོད་དཔག་བྱེད་ཀྱི་ཡདོ་འདུག དེ་བཞིན་ཙན་དན་དགནོ་གྱི་དགེ་འདུན་

པ་རྣམ་རྒྱལ་ཚུལ་ཁྲིམས་ཟེར་བ་ཞིག་ཀྱང་ཕྱི་ཕྱགོས་ལ་འབྲེལ་བ་ཡདོ་པར་བསྙད་ནས་ཉིན་༧ ཙམ་རིང་

འདྲི་བརྩད་བཀག་ཉར་བྱས་ནས་གློད་ཡོད་འདུག

 ལས་བྱེད་མི་སྣ་བདོ་མི་བླ་ོབཟང་ཟེར་བ་ཞིག་སགོ་རྫངོ་ཙན་དན་དགནོ་པའི་ད་ོདམ་པར་བསྐ་ོ

བཞག་བྱས་རྐྱེན་དགོན་ནང་གི་གྲྭ་མང་རྣམས་འཁོར་ཞག་ལ་ཕྱིན་ཡོད་འདུག དེང་སྐབས་ཙན་དན་

དགནོ་པ་དང་སགོ་རྫོང་གི་ཁྲམོ་ལམ་དུ་སྒྲིག་ཆས་མ་གྱནོ་པའི་ཉེན་རྟགོ་མི་སྣ་མང་པ་ོའགྲེམས་འཇགོ་

བྱས་ནས་དམ་བསྒྲགས་ཤ གས་ཆེན་བྱེད་བཞིན་འདུག་ཅེས་འགྲེལ་བརྗོད་གནང་སོང་།



ལྕགས་ཡོས་བཙན་རྒོལ་མེ་ལྕེ། 

    (157)    

བཅུ་དྲུག་པ། རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་སྤྲུལ་སྐུ་བསོད་བྷ་རིན་པོ་ཆེ།

མཚན།  སྤྲུལ་སྐུ་བསོད་བྷ་རིན་པོ་ཆེ།

སྐྱེས་ཡུལ།  མགོ་ལོག་ཁུལ་དར་ལག་རྫོང་། 

རང་ལོ།  ༤༢

ཕ་མིང་།  ཉ་དགེའི་བསོད་སྐྱབས།

མ་མིང་།  འབྲོག་བཟའ་འབྲུག་ལྡེ།

འཚོ་ཐབས།  མགོ་ལོག་སྟོང་སྐྱབས་དགོན་པའི་

  དགེ་འདུན་པ།

ཞུགས་འབུལ་དུས་ཚེས། ༢༠༡༢།༡།༨

གནས་སྟངས། ༢༠༡༢།༡།༨ ཉིན་གྲོངས།

 ཕྱི་ལོ་༢༠༡༢ ཟླ་༡ ཚེས་༨ ཉིན་ཀྱི་ཞོགས་པར་ཁོང་གིས་དར་ལག་རྫོང་གི་ཁྲོམ་གཞུང་དུ་ཡིག་

ཆ་སྦྱར་བ་དང་འགྲེམ་སྤེལ་བྱས་པའི་ནང་དོན་གཙོ་བོ། བོད་ལ་རང་དབང་དགོས། རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་

བདོ་ལ་གདན་འདྲེན་ཞུ་དགསོ། རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོཆེའི་སྐུ་ཚེ་ཁྲི་ལརོ་བརྟན་པར་ཤགོ་ཅེས་བྲིས་ཡདོ་པར་

བཤད། མཐར་སྐུ་ལུས་ལ་མེ་བསྒྲོན་ནས་དར་ལག་རྫོང་ཉེན་རྟོག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྒོ་ཁར་ཕྱག་ལ་བོད་

ཀྱི་རྒྱལ་དར་ཞིག་ཕྱར་ནས་ཆེར་མ་འགོར་བ་སྐུ་སྨད་བཀད། དེ་མ་ཐག་རྫོང་ཉེན་རྟོག་པ་སླེབས་ནས་

སྐུ་ཕུང་བདག་ཉར་བྱས་མོད་ཀྱང་། ས་གནས་མི་མང་གིས་སྐད་འབོད་དང་རུབ་བརྒྱབས་ནས་སྐུ་ཕུང་

ཉེན་རྟོག་པའི་ལག་ནས་ཕྱིར་འཕྲོག 



    (158)    

ལེའུ་དང་པོ། ལྕགས་ཡོས་ལོའ་ིརང་ལུས་མེར་བསྲེགས་ལས་འགུལ་གྱི་བརྒྱུད་རིམ།

 ཕྱི་ཟླ་༡ ཚེས་༡༥ ཉིན་དར་ལག་རྫངོ་མཁར་གྱི་ཐག་ཉེར་གདུང་ཁང་བརྩིགས་ཏེ་སྐུ་གདུང་སྦྱིན་

སྲེག་བཏང༌། གདུང་ཁང་གི་ངརོ་”གངས་ཅན་དཔའ་བ་ོསྤྲུལ་སྐུ་བསདོ་བྷ།”ཞེས་བྲིས་ཡདོ་པ་རྒྱ་གཞུང་

གིས་གདུང་ཁང་བཤིག་དགོས་པའི་བཀའ་བཙན་པོ་ཕབ་ཀྱང་། མི་མང་གིས་བདག་པོ་བརྒྱབས་ནས་

གཏོར་བཅུག་མེད། སྐུ་གདུང་ཞུགས་འབུལ་གྱི་ཉིན་གསུམ་རྗེས་སུ་ཨ་མདོ་དགེ་བཤེས་རིན་པོ་ཆེའི་

སྤྲུལ་སྐུ་ཚེ་བསམ་ཕེབས་ནས་གདུང་ཁང་སྒོ་ཕྱེས། གདུང་ཐལ་གདན་འདྲེན་ཞུས། མི་མང་དང་རྒན་

གས་ོཁང་གི་རྒན་པ་རྣམས་ཀྱིས་དད་རྟེན་དང་རྗེས་དྲན་དུ་གདུང་ཁང་གཏརོ་བཤིག་ཆགོ་གི་མེད་ཅེས། 

ད་ལྟ་བར་གདུང་ཁང་ལྷག་འདུག་ཡོད་ལ། ཕྱོགས་མཐའ་ནས་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་དང་སེམས་

གས་ོབྱེད་མཁན་སྡེ་དགནོ་མང་པ་ོསླེབས་ཡདོ་འདུག བདོ་བསྟན་སྲིད་ཆེད་སྐུ་ལུས་མེ་མཆདོ་དུ་ཕུལ་

བ་དང་དམར་གསདོ་བཏང་བ་རྣམས་ཀྱི་ཆེད་དུ་མག་ོལགོ་ཁུལ་གྱི་རྫངོ་ཕལ་མ་ོཆེས་ལ་ོསར་གཏངོ་གི་

མེད་པར་མ་ཟད། ལོ་སར་གྱི་ཚབ་ཏུ་རྣམ་དཀར་དགེ་སྦྱོར་ལ་འབད་པ་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན་པའི་གནས་ཚུལ་

ཐོན། 

 སྤྲུལ་སྐུ་བསདོ་བྷ་རིན་པ་ོཆེ་ནི་མག་ོལགོ་ཨ་སྐྱངོ་གངོ་མ་ཚང་གི་ཡབ་ཉ་དགེའི་བསདོ་སྐྱབས་

དང་ཡུམ་འབྲོག་བཟའ་འབྲུག་ལྡེ་གཉིས་ཀྱི་སྲས་སུ་ལྕགས་ཁྱི་༡༩༧༠ ལོར་སྐུ་འཁྲུངས།  ད་ལྟའི་མགོ་

ལོག་ཁུལ་དགའ་བདེ་རྫོང་གོང་མ་སྟོད་མ་ཡུལ་ཚོའི་མི་ཡིན།   ཁོང་ལ་སྤུན་མཆེད་བཅུ་ཡོད་པ་ལས་

བུ་ཆེ་ཤོས་དཔའ་ཚེ། ཕུར་བ། བུ་མོ་ཤེར་སྐྱིད། པད་སྒྲོན། སྤྲུལ་སྐུ་བསོད་བྷ། བུ་མོ་སྐར་མཚོ། སྐལ་ཕུན། 

བུ་མོ་རིན་མཚོ། བཀྲ་ཁོ། ཆུང་ཤོས་དཔེ་བཤད། སྤྲུལ་སྐུ་བསོད་བྷ་སྐུ་ཆུང་བའི་དུས་ནས་སྟོང་སྐྱབས་

དགོན་བསྟན་གཉིས་དར་རྒྱས་གླིང་དུ་ཆོས་ཞུགས་དང༌། དར་གྱི་སྙན་མོ་དགོན་དུ་ལོ་མང་རིང་གཞུང་

ཆེན་ཁག་ལ་སློབ་གཉེར་དཔེ་གཟིགས་གནང༌། ཁོང་སྟོང་སྐྱབས་དགོན་པའི་བླ་མ་སྐྱ ་ཤ ལ་ཐུབ་བསྟན་

རྒྱ་མཚོའི་ཡང་སྲིད་དུ་ངོས་འཛིན་གནང་སྟེ་སྤྲུལ་སྐུ་ཁྲི་གསོལ་བྱས་ཡོད་ལ། བ་ཡན་དགོན་དང་སྙན་

དགོན་གཉིས་ཀྱིས་ཀྱང་སྤྲུལ་སྐུ་ཁྲི་གསོལ་བྱས་ཡོད་འདུག ཕྱི་ལོ་༢༠༠༦ ལོའ་ིཟླ་༡༡ པའི་ནང་ཁོང་

གཉེན་འཕྲད་དང་གནས་བསྐོར་ཆེད་བལ་ཡུལ་དང་རྒྱ་གར་ལ་ཕེབས།  ཐེངས་གཉིས་པ་༢༠༠༩ ལོར་

རྡོ་རྗེ་གདན་དུ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་སེམས་ཉིད་ངལ་གསོ་གསུང་སྐབས་

ཕེབས།  གསུང་ཆོས་གྲུབ་རྗེས་ཁོང་སྐུ་སྒེར་དབུ་བཞུགས་ཀྱིས་ཡོན་སྦྱར་ནས་མཆོད་རྟེན་ཆེན་པོའ་ི

ནང་དུ་ཉིན་བཞིའི་རིང་སེར་སྐྱ་མང་ཚོགས་ལ་མྱུང་གནས་ཆ་བརྒྱད་འཚོགས།  དེ་རྗེས་བལ་ཡུལ་དུ་

ཕེབས་ནས་མཆོད་འབུལ་དང་ཡུལ་མི་མང་པོར་སྤྲང་སྦྱིན་གཞི་རྒྱ་ཆེན་པོ་གནང་། ༢༠༡༠ལོར་༸གོང་

ས་མཆོག་གིས་ཝ་ར་ན་སིར་གསུང་ཆོས་གནང་སྐབས་ཀྱང་ཕེབས་ཡོད།  



ལྕགས་ཡོས་བཙན་རྒོལ་མེ་ལྕེ། 

    (159)    

 དུས་འགྱུར་(༡༩༥༨ལོ) སྐབས་སྤྲུལ་སྐུ་བསོད་བྷ་རིན་པོ་ཆེའི་ཁྱིམ་ཚང་ལ་མཚོན་ན།  ཁོང་གི་

མ་ཡུམ་འབྲུག་ལྡེ་ཡི་ཕ་ཐུབ་བླ་ོདང་མ་བ་ཡ་ོགཉིས་རི་ལ་བྲསོ་བོྱལ་སྐབས། རྨ་ོབ་ཡ་ོརྒྱ་དམག་གིས་མེ་

མདེའི་འགོ་འདས་གྲོངས་དང།  ཕ་ཐུབ་བློ་སྐབས་དེར་རྒྱ་དམག་ལག་པར་ཚུད་ནས་བཙོན་ཁང་ནང་

མུག༌ཤི་ཐེབས། འབྲུག་ལྡེ་ཡི་མྱིང་པ་ོགསུམ་གྱི་གཅིག་གི་མིང་ལ་པད་དབང་།  གཞན་དགེ་སླངོ་གཅིག་

དང་སྐྱ་བོ་གཉིས་ཀྱི་མིང་མ་ཤེས།  ཁངོ་གསུམ་བཙོན་དུ་བཟུང་། དྲུག་ཅུ་རེ་གྲངས་ལ་བཙོན་པ་བྱིངས་

གློད་གྲོལ་སྐབས་ནང་ལ་སླེབས་ཐུབ་ཙམ་བྱུང་། 

 སྤྲུལ་སྐུ་བསོད་བྷ་རིན་པོ་ཆེས་དུས་རྒྱུན་འགྲོ་དོན་དང་རྣམ་དཀར་ཕྱག་ལས་རབས་དང་རིམ་

པར་གནང་གིན་ཡོད་ལ། ལྷག་པར་དུ་དར་ལག་རྫོང་ཐོག་ཏུ་རྒན་གསོ་ཁང་ཞིག་གཉེར་ནས་ལོ་ལོན་

བགྲེས་སོང་༢༠༠ ལྷག་བདག་པོ་བརྒྱབས་ཡོད་འདུག  ཁོང་དུས་ཚོད་ནམ་ཡོད་ལ་རྒན་པ་རྣམས་ལ་

ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་དང་བསླབ་བྱ་གཏོང་བ། གཞན་ཡང་དར་གྱི་ས་ནག་ཏུ་རྒན་པ་༢༠ ཡས་མས་ཤིག་

བདག་པོ་བརྒྱབས་ཡོད་པ། ཁོང་ས་ཕྱོགས་གང་དུ་ཕེབས་ཀྱང་ཕེབས་ལམ་རིང་ཐུང་ནས་རྒན་པ་དང་

དབུལ་བོ་མཐོང་ཚད་ལ་ཞིམ་རིགས་དང་དངུལ་གྱི་གནང་སྦྱིན། ནོར་ལུག་གཙོས་སེམས་ཅན་མང་པོ་

སྲོག་བླུ།  དེ་བཞིན་གཅན་གཟན་པགས་པ་མེ་སྲེག་གཏོང་བའི་ལས་འགུལ་ཐེངས་འགར་སྤེལ་ཡོད་

འདུག 

 ཕྱི་ལོ་༢༠༡༡ ལོའ་ིཟླ་༨ པའི་ནང་སྟོང་སྐྱབས་དགོན་ཐོག་ཏུ་སློབ་ཆུང་སློབ་གྲྭ་ཞིག་བཙུགས་ཏེ་

སློབ་མ་༥༠ ནང་ཞིག་བསྡུས་ཡོད་ལ། བྱིས་པ་བདག་མེད་དང་སློབ་ཡོན་ལ་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་རྣམས་

ལ་དམིགས་བསལ་སློབ་གྲྭར་བསྡུ་ལེན་བྱས། དགའ་བདེ་རྫོང་གི་འབྲེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ལ་སློབ་གྲྭ་

བསྒྲུབ་ཆོག་པའི་ཡིག་ཆ་བཟོ་གནང་ཡོང་བའི་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཀྱང་ཆོག་མཆན་བཀོད་མེད་པར་མ་ཟད་

ཉེས་མེད་སྐྱོན་འཛུགས་བྱས་ཏེ། ཁོང་ལ་སྤྱི་ཚོགས་ཐོག་ཁྲིམས་འགལ་གྱི་ལས་འགུལ་འདྲ་མིན་སྤེལ་

བའི་ནག་ཉེས་བཙུགས་ཏེ་ཚ་འདྲི་བཀག་ཉར་བྱས་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་ཐོན། ཕྱི་ལོ་༢༠༡༡ ལོར་བལ་

ཡུལ་ཕྱོགས་ལ་གནས་བསྐོར་ཕེབས་ཆོག་པའི་ཆོག་མཆན་ལན་འགའ་ཞུས་ཀྱང་ཆོག་མཆན་མ་ཐོབ། 

ལྷག་དོན་ཁྲིམས་མཐུན་སྤྱི་ཕན་གྱི་སློབ་གྲྭ་འཛུགས་ཆོག་པའི་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡང་ཡིག་ཆ་མ་སྤྲད་པ་

གསལ་བོ་རེད། མདོར་ན། ཁོང་གི་སྐུ་ཚེ་གང་ལ་མང་ཚོགས་དང་རྒན་པ། སློབ་གསོ་བཅས་ལ་ཐུགས་

ཁུར་གནང་བ་ཞིག་ཡིན་ལ། ཡུལ་དེའི་རྨ་ཆུའི་ཉིན་སྲིབ་ཀུན་ལ་ཁོང་གི་ཕྱག་ལས་གནང་ཕྱོགས་མི་

ཤེས་མཁན་མེད་པའི་ཚོད་དུ་གྱུར་ནའང་། རྒྱ་གཞུང་གིས་བར་ཆད་འདྲ་མིན་བརྩམས་ཏེ་སྤྱི་ཕན་གྱི་

བྱ་བ་ལམ་དུ་འགྲོ་མ་བཅུག་པ་བཅས་ལ་བརྟེན། སྤྲུལ་སྐུ་བསོད་བྷ་རིན་པོ་ཆེས་སྐུ་སྲོག་བློས་གཏོང་རྒྱུ་



    (160)    

ལེའུ་དང་པོ། ལྕགས་ཡོས་ལོའ་ིརང་ལུས་མེར་བསྲེགས་ལས་འགུལ་གྱི་བརྒྱུད་རིམ།

ཁོ་ནར་དགོངས་པ་བཞེས་ཡོད་པ་ཞལ་ཆེམས་རང་ནས་གསལ་བོ་དངོས་ར་འཕྲོད་ཐུབ།

 ཞལ་ཆེམས་ཀྱི་ནང་དོན་མདོ་ཙམ་ཞུས་ན། དང་པོ། རྒྱལ་ཁབ་ཕྱི་ནང་གི་བོད་མི་ས་ཡ་དྲུག་

ལ་ཞུ་རྒྱུ། དེ་སྔ་དཔའ་བོ་ཐུབ་བསྟན་དངོས་གྲུབ་གཙོས་རྒྱལ་ཁབ་ཕྱི་ནང་གི་དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་རྣམས་

ཀྱིས་བོད་མི་ས་ཡ་དྲུག་གཞིས་བྱེས་ལྷན་འཛོམས་ཡོང་ཆེད་དུ་སྐུ་སྲོག་བློས་བཏང་བ་ལ་བཀའ་དྲིན་

ཆེ་ཞུས་ཡོད། གཉིས་པ། ད་ལོ་ནི་དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་མང་པོ་ཞིག་འདས་གྲོངས་སུ་སོང་བའི་ལོ་ཡིན་

པ་དང༌། ངས་དེ་དག་གི་དོན་དུ་ལུས་སྲོག་ལོངས་སྤྱོད་དང་བཅས་བློས་བཏང་བ་ལས། རང་གི་མཚན་

སྙན་གྲགས་གཟི་བརྗིད་ཆེད་མ་ཡིན་པར། སྙིང་སྟོབས་ཆེན་པོས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་བསྔོ་སྨོན་

བྱས་ཡོད། དཔེར་ན། ཀླ་ཀློ་རྒྱ་དམར་ཚུན་ཆད། ཤིག་དང་སྲོ་མང་ཡན་ཆད་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་

གོ་འཕང་ཐོབ་ཕྱིར་དུ། རང་གི་ཚེ་སྲོག་གིས་མཆོད་པ་ཕུལ་བ་ཡིན་ཞེས་གསུང༌། གསུམ་པ། ྋགོང་ས་

ྋསྐྱབས་མགོན་རྒྱལ་བའི་དབང་པོ་མཆོག་གི་གཙོས་བླ་སྤྲུལ་ཡོངས་ཀྱི་སྐུ་ཚེ་ཞབས་པད་བརྟན་ཆེད། 

རང་གི་ལུས་སྲོག་འདི་མཎྜལ་གྱི་ཚུལ་དུ་ཕུལ་བ་ཡིན། བཞི་བ། འདི་ལྟར་བགྱི་བ་སྒེར་དོན་དང་རྙེད་

བཀུར་གྱི་ཆེད་མ་ཡིན་ལ། རང་གིས་རང་ཉིད་མེད་པར་བྱས་པའང་མ་ཡིན། སྟག་མོར་ལུས་སྦྱིན་གྱི་

མཛད་རྗེས་བླ་ན་མེད་པའི་སྙིང་སྟོབས་བསྐྱེད་པར་གསུང༌། དྲུག་པ། རྡོ་རྗེའི་སྤུན་གྲོགས་དང༌། ཕྱོགས་

སོ་སོའ་ིདད་ལྡན་མང་ཚོགས་ཡོངས་ལ་ཞུ་རྒྱུ། ཁྱེད་ཚོ་མཐུན་སྒྲིལ་གྱི་ལག་གདང་སྦྲེལ་ནས་འདོ་སྟོང་

འབར་བའི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་བསྐྲུན་ཐུབ་རྒྱུ་དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་རྣམས་ཀྱི་མཛད་རྗེས་ལ་བརྟེན་དགོས་ན། 

མི་མང་རྣམས་ཁ་མཐུན་གྲོས་མཐུན་གྱིས་ནང་ཁུལ་ས་ཆུ་རྩོད་རྙོག་སོགས་མི་དགོས་པའི་བྱ་བ་ངན་པ་

མི་བྱེད་པར། མཐུན་སྒྲིལ་རོྡག་རྩ་གཅིག་སྒྲིལ་དང་བཅུ་ཕྲག་རིག་པའི་གནས་ལ་གཅེས་སྤྲས་དང་ཉམ་

རྒུད་དུ་འགྲོ་རུ་མི་འཇུག་པ་དང༌། འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཐར་བ་དང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་

ག་ོའཕང་ཐབོ་ཆེད་ཆསོ་རྣམ་པར་དག་པ་ཞིག་བསྒྲུབ་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པ་ོརེད། བདུན་པ། བུ་ལནོ་ཕར་སྤྲདོ་

ཚུར་དགོས་གང་ཡང་མེད་པ་དང༌། རྒྱུ་ནོར་ཡོད་ཚད་སྔ་མོ་ནས་ཆོས་ཕྱོགས་སུ་བཏང་ཟིན་ཡོད་ཅིང༌། 

བུ་ལནོ་གཉག་ཡངོ་མཁན་ཞིག་ཡདོ་ཚེ་འཁརོ་སླབོ་དང་སྤུན་མཆེད་རྣམས་ཀྱིས་གཙང་མ་བཟོ་རགོས། 

བརྒྱད་པ། མཐའ་དནོ་རྒྱལ་ཁབ་ཕྱི་ནང་གི་ཆསོ་གྲགོས་ཡངོས་ལ་ཞུ་རྒྱུ་ཞིག་ལ། ཁྱེད་ཅག་གི་ཡིད་ཕམ་

པ་མ་བྱེད། བླ་མ་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ལ་གསལོ་བ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་ཐབོ་དང༌། ཇི་སྲིད་བྱང་ཆུབ་མ་ཐབོ་

བར་དུ་སྐད་ཅིག་ཙམ་ཡང་འབྲལ་བ་མེད། རྒ་རྒས་རྣམས་དང༌། མང་ཚོགས་ཚང་མར་དེ་བཞིན་ཡིན། 

ཡག་ན་སྡུག་ན། བཟང་ན་ངན་ན་སྐྱབས་མཆགོ་གསུམ་མ་གཏགོས་རེ་ས་ཡདོ་ནི་མ་རེད། དེ་བརྗེད་མི་

ཉན། བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས། ཅེས་གསུང་ཡོད། 



ལྕགས་ཡོས་བཙན་རྒོལ་མེ་ལྕེ། 

    (161)    

 ཁོང་གི་མཛད་རྣམ་ཆ་ཚང་ཞིག་སྐབས་འདིར་ཡིག་ཚོགས་ཚད་བཀག་གིས་འགོད་ཐབས་

བྲལ་ཞིང་། རྗེས་སུ་དོན་གཉེར་ཅན་རེ་ཡོད་ཚེ། ཁོང་གི་མཛད་རྣམ་བརྙན་པར་འདོ་སྡེར་གཉིས་དང་

སྐུ་པར་མང་ཙམ་ཡོད་པ་མཁོ་སྤྲོད་བྱེད་ཆོག

 མགོ་ལོག་པདྨ་རྫོང༌གི་ཞི་རྒོལ་སྐོར། ཕྱི་ལོ་༢༠༡༢ ལོའ་ིཟླ་༡ ཚེས་༡༥ ཉིན་པདྨ་རྫོང་གི་སྲང་

བར་དུ་བླ་མ་ག་གེ་མོ་ཞིག་གིས་དབུ་བྱས་ཏེ་རིམ་པར་སྐད་འབོད་ཁྲོམ་སྐོར་ཐེངས་གསུམ་བྱས། ཉིན་

དེར་རྫོང་ཉེན་རྟོག་པ་དང་དམག་མི་སུ་གང་བྱུང་མེད་ཀྱང་པར་མང་པོར་བརྒྱབ་པ་མཐོང་ཡོད་འདུག

 ཚེས་༡༨ ཉིན་གྱི་དུས་ཚོད ༡༡།༣༠ ཐོག་པདྨ་རྫོང་ལྕགས་རི་(ཞང་)ཡུལ་ཚོའི་ཨ་སྐྱོང་རྒྱ་དགོན་

པའམ་ཨ་སྐྱོང་ཇོ་ནང་དགོན་པའི་གྲྭ་བ་ཉི་ཤ ས། (མི་འདི་དག་གི་མིང་དང་ནང་མིའི་གནས་ཚུལ་ཤེས་

ཀྱང་དགསོ་དབང་གིས་འདིར་བཀདོ་མེད།) ྋགངོ་ས་མཆགོ་གི་སྐུ་པར་དང་འཕྲེད་དར་ཆེན་པ་ོགསུམ་

བཟུང་ནས་རྫོང་གི་ཁྲོམ་གཞུང་དུ་ཞི་རྒོལ་ཁྲོམ་སྐོར་བྱས།  འཕྲེད་དར་གཅིག་གི་སྟེང་ལ། ང་ཚོར་རང་

དབང་དགསོ། གཅིག་གི་སྟེང་ལ། ཞི་བདེའི་དེད་དཔནོ་བདོ་ལ་ཕེབས་པར་རང་དབང་དགསོ། གཅིག་གི་

སྟེང་ལ། པཎ་ཆེན་རིན་པ་ོཆེའི་གཙོས་ཆབ་སྲིད་བཙོན་པ་རྣམས་གླདོ་གྲལོ་གཏངོ་དགསོ། ཞེས་བཀདོ་

ཡོད་ལ། ཁངོ་ཚོས་རྫངོ་གི་སྲང་སྨད་ནས་འགོ་བཙུག་ཏེ་སྐད་འབདོ་བྱས། སྐབས་དེར་རྫོང་དེའི་ལྕགས་

རི་(ཞང་)ཡུལ་ཚོའི་འབེ་ཚ་དགནོ་པའི་གྲྭ་བ་དྲུག་གིས། (མི་འདི་དག་གི་མིང་དང་ནང་མིའི་གནས་ཚུལ་

ཤེས་ཀྱང་དགོས་དབང་གིས་འདིར་བཀོད་མེད།) ཕྱག་ཏུ་ྋགོང་ས་མཆོག་གི་སྐུ་པར་བཟུང་ནས་སྐད་

འབདོ་ཁྲམོ་སྐརོ་བྱས་ཡདོ་ལ། ཁངོ་དྲུག་གིས་རས་དཀར་པའོ་ིཐགོ་བདོ་རང་བཙན་ཞེས་པའི་ཡི་གེ་བྲིས་

ཏེ་མག་ོལ་བཅིང་ཡདོ་འདུག དེ་བཞིན་དུ་ཨ་སྐྱངོ་ཚོ་བའི་མི་སྐྱ་ཞིག་གིས་ལག་ཏུ་གངོ་ས་མཆགོ་གི་སྐུ་

པར་བཟུང་ནས་རྫོང་སྲིད་གཞུང་སྒོ་ཁར་སོང་ཏེ་སྐད་འབོད་བྱས། དེ་ཙམ་ནས་ཁྲོམ་སྐོར་བྱེད་མཁན་

ཕྱོགས་གསུམ་ག་མཉམ་དུ་འཛོམས་པ་དང་། ཁོང་ཚོར་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་མཁན་བོད་རིགས་སྐྱ་སེར་སུམ་

བཅུ་ལྷག་བཅས་ཁྱནོ་མི་གྲངས་ལྔ་བཅུ་ལྷག་གིས་པདྨ་རྫངོ་གི་ཁྲམོ་གཞུང་ལ་ཁྲམོ་སྐརོ་གསུམ་བྱས། དེ་

ནས་ྋགངོ་ས་མཆགོ་གི་སྐུ་པར་དང་ནང་པའི་ཆསོ་དར། འཕྲེད་དར་བཅས་པདྨ་རྫངོ་མཁར་དཀྱིལ་ལ་

མེ་ཏོག་པདྨ་འདབ་བརྒྱད་ཆེན་པོ་ཞིག་བརྩིགས་ཡོད་པ་དེའི་ཐོག་ལ་ཕྱར་ནས་བཞག 

 ཉིན་དེར་ལྕགས་རི་འབེ་ཚ་དགནོ་པའི་གྲྭ་བ་དྲུག་པ་ོརྫངོ་སྲིད་གཞུང་གི་སྒ་ོཆེན་དུ་སྐད་འབདོ་

བྱེད་སྐབས། ཉེན་རྟགོ་པ་དང་ཉེན་རྟགོ་དམག་མི་མང་པ་ོཐནོ་ནས་ཁངོ་ཚོ་འཇུ་བཟུང་བྱ་རྒྱུ་བྱེད་སྐབས། 

ཨ་སྐྱོང་ཇོ་ནང་དགོན་པའི་གྲྭ་བ་དང་། ས་གནས་སེར་སྐྱ་མང་ཚོགས་བཅས་ཀྱིས་སྐད་འབོད་བྱེད་

བཞིན་རྫངོ་སྲིད་གཞུང་སྒ་ོཁར་ཐནོ་པས་ཁངོ་དྲུག་འཛིན་མ་ཐུབ་པར་དམག་མི་ཕྱིར་འཐེན་བྱས་འདུག་



    (162)    

ལེའུ་དང་པོ། ལྕགས་ཡོས་ལོའ་ིརང་ལུས་མེར་བསྲེགས་ལས་འགུལ་གྱི་བརྒྱུད་རིམ།

ལ། ཁྲམོ་དཀྱིལ་གྱི་པདྨ་འདབས་བརྒྱད་སྟེང་གི་གངོ་ས་མཆགོ་གི་སྐུ་པར་དང་། འཕྲེད་དར་སགོས་ཉིན་

དེའི་མཚན་མོའ་ིདུས་ཚོད་༡༢ བར་དུ་མར་ལེན་ཐུབ་མི་འདུག

 ཚེས་༡༩ ཉིན་སླར་ཡང་རྫངོ་ཉེན་རྟགོ་པ་དང་ལས་བྱེད་མི་སྣ་ཡངོ་ནས་ཨ་སྐྱངོ་ཇ་ོནང་དགནོ་

པའི་གྲྭ་བ་སྐད་འབོད་བྱེད་མཁན་རྣམས་རྒྱ་གཞུང་ལ་རྩིས་སྤྲོད་བྱེད་དགོས་པའི་བཀའ་ཕབ་ཀྱང་མི་

མང་གིས་བཀག་འགོག་བྱས་ཏེ་གྲྭ་བ་གཅིག་ཀྱང་རྩིས་སྤྲོད་བྱས་མེད། 

      ཚེས་༢༠ ཉིན་ཉེན་རྟོག་པ་དང་ཉེན་རྟོག་དམག་མི་འབོར་ཆེན་སླེབས་ནས་ཨ་སྐྱོང་ཇོ་ནང་དགོན་

པའི་གྲྭ་བ་འཛིན་བཟུང་དང་། དགནོ་པའི་ཆསོ་སྒ་ོརྒྱག་རྒྱུ་ཡིན་ཟེར་སྐབས་ཨ་སྐྱངོ་སྡེ་བའི་ཡུལ་མི་༧༠༠ 

ལྷག་དགནོ་ཐགོ་ཏུ་འཛོམས་ཏེ་དགནོ་པའི་མཐའ་བསྐརོ་ནས་ཉིན་གང་བསྡད་པར་བརྟེན་གྲྭ་བ་གཅིག་

ཀྱང་འཛིན་བཟུང་བྱེད་ཐུབ་མེད་ལ། དགོན་པའི་ཆོས་སྒོའང་ཉིན་དེར་རྒྱབ་ཐུབ་མེད།

     ཚེས་༢༡ ཉིན་ལྕགས་རི་འབེ་ཚ་དགོན་དང་ཨ་སྐྱོང་རྒྱ་དགོན་པ་གཉིས་ཀྱི་ནང་ལ་རྫོང་གི་ལས་

བྱེད་རུ་ཁག་ཡངོ་ནས་རྒྱལ་གཅེས་ཆསོ་གཅེས་ཀྱི་སླབོ་གས་ོགཏངོ་རྒྱུ་བཤད་ནའང༌། ཨ་སྐྱངོ་རྒྱ་དགནོ་

པའི་དགེ་འདུན་པ་གཅིག་ཀྱང་དགོན་པར་བཞུགས་མ་བཟོད་པར་རི་ལ་བྲོས། དགོན་པའི་ནང་ཆོས་

ལུགས་ཀྱི་བྱེད་སྒ་ོགཅིག་ཀྱང་སྤེལ་མི་ཆགོ་པའི་བཙན་བཀའ་བཏང་ནས་ད་ལྟའི་བར་དགནོ་པའི་ཆསོ་

སྒོ་བརྒྱབ་པ་དང་གཅིག་མཚུངས་ཡིན།

 ཚེས་༢༤ ཉིན་དབང་རལོ་གྲངོ་ཚོའི་སྡེ་མི་ཕུར་ཚེ་དང་ཁའོ་ིབུ་ཚེ་བརྟན་དང་དབང་དར། པད་

བློས་གསུམ། གཞན་དམ་ཚིག དཔལ་རྒྱལ་བཅས་མི་དྲུག་གིས་རྫོང་མཁར་ཐོག་ཏུ་ྋགོང་ས་མཆོག་གི་

སྐུ་པར་བཟུང་ནས་སྐད་འབདོ་ཁྲམོ་སྐརོ་བྱེད་སྐབས་རྫངོ་ཉེན་རྟགོ་པ་ཡངོ་ནས་མི་དྲུག་པ་ོགཅར་རྡུང་

བྱེད་ཞརོ་དུ་འཇུ་བཟུང་བྱས་ཡདོ་པ་དང༌། ས་དེའི་མི་མང་གིས་ཁངོ་ཚོ་གཅར་རྡུང་བྱས་པ་སེམས་ཀྱིས་

མ་བཟོད་པར་མི་དྲུག་ཕྱིར་ལེན་ཐབས་བྱས་ཀྱང་།  མང་སྣེ་ཉུང་གིས་མ་ཐུབ་པར་སླར་ཡང་མི་དྲུག་

འཛིན་བཟུང་བྱས།  ཚེས་༢༥ ཉིན་རྗེས་སུ་འཇུས་པའི་མི་དྲུག་གློད་གྲོལ་བཏང་། 

 ཚེས་༢༦ ཉིན་སླར་ཡང་དབང་རོལ་མི་མང་གིས་ཡར་ཐང་(ཞང་)ཡུལ་ཚོའི་རྒྱ་གཞུང་གི་རྒྱལ་

དར་མར་ཕབ། དེའི་ཚབ་ལ་ནང་པའི་ཆསོ་དར་བགྲེངས། རྒྱ་དར་མེར་བསྲེགས་བཏང༌། ྋགངོ་ས་མཆགོ་

གི་སྐུ་པར་བཤམས་ནས་མི་མང་གིས་ཁྲོམ་སྐོར་སྐད་འབོད་བྱས། སྐབས་དེར་རྫོང་ཐོག་ནས་ཉེན་རྟོག་

པ་དང་ཉེན་རྟོག་དམག་མི་རླངས་འཁོར་ཆེ་ཆུང་༡༦ ཐོན། ས་དེའི་མི་མང་པོ་ཞིག་ལ་གཅར་རྡུང་ཚོད་

མེད་བྱས་ཡདོ་ལ་མང་པ་ོཞིག་འཇུ་བཟུང་བྱས་ཡདོ་པའི་གནས་ཚུལ་ཐནོ། ཐསོ་གསལ་ལྟར་ན་ཕུར་ཚེ་

གློད་གྲོལ་བཏང་ཡོད་ལ་གཞན་ལྔ་ག་བཙོན་འགོ་ལ་ཡོད།  



ལྕགས་ཡོས་བཙན་རྒོལ་མེ་ལྕེ། 

    (163)    

 གཞན་པདྨ་རྫངོ་གི་སྟག་མཁར་དང་མཁར་ནང་སགོས་ནས་ཞི་རྒལོ་བྱེད་སྐབས་མི་མང་པ་ོཞིག་

གཅར་རྡུང་འཇུ་བཟུང་བྱས་ཡདོ་ལ། མཁར་ནང་དགནོ་པའི་གྲྭ་བ་ཕལ་མ་ོཆེ་དགནོ་ནང་ལ་བཞུགས་མ་

བཟོད་པར་རི་ལ་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་ཐོན།  འཇུ་བཟུང་བཀག་ཉར་བྱས་པའི་མི་དང་གྲངས་ཀ་ད་ལྟ་

གློད་ཡོད་མེད་མ་ཤེས།

 མགོ་ལོག་གཅིག་སྒྲིལ་རྫོང་གི་ཞི་རྒོལ་སྐོར། སྦྲ་གསར་ཡུལ་ཚོ་ནས་ཕྱི་ལོ་༢༠༡༢ ཟླ་༡ ཚེས་

༡༤ དང་༡༥ ཉིན་གཉིས་རིང་མགོ་ལོག་གཅིག་སྒྲིལ་རྫོང་གི་སྦྲ་གསར་(ཞང་)ཡུལ་ཚོའི་མི་མང་བཅུ་

གྲངས་ཤིག་གིས་ཡུལ་ཚོའི་གཞུང་གི་ལས་ཁུངས་མདུན་དུ་མ་ཎི་བགྲང་བཞིན་ཞི་བའི་ངོ་རྒོལ་བྱས། 

རས་དཀར་པའོ་ིསྟེང་ྋགངོ་ས་མཆགོ་བདོ་ལ་ཕེབས་དགསོ། ྋགངོ་ས་མཆགོ་གི་སྐུ་ཚེ་ཁྲི་ལརོ་བརྟན་

པར་ཤོག བོད་ལ་རང་དབང་དགོས་སོགས་བྲིས་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་ཐོན།  

 དཔལ་ཡུལ་ཡུལ་ཚོ་ནས་ཕྱི་ལོ་༢༠༡༢  ཟླ་༡ ཚེས་༡༥ སྐོར་ལ་གཅིག་སྒྲིལ་རྫོང་དཔལ་ཡུལ་

(ཞང་)ཡུལ་ཚོའི་མི་མང་འབརོ་ཆེན་གྱིས་ཡུལ་ཚོའི་གཞུང་གི་ལས་ཁུངས་ཀྱི་གཡས་གཡནོ་དུ་ཞི་བའི་

ངོ་རྒོལ་སྐད་འབོད་ཤ གས་ཆེན་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ་ཐོན། 

 ཆུ་འབྲུག་ལ་ོསར་ཚེས་གཅིག་ཉིན་(༢༠༡༢།༢།༢༢) གཅིག་སྒྲིལ་རྫངོ་སགོ་རི་མ་ཡུལ་ཚོའི་ལྕམ་

མདའ་ཇོ་ནང་དགོན་པའི་ནང་སེར་སྐྱ་སུམ་བརྒྱ་ལྷག་མཉམ་འཛོམས་ཀྱིས་༸གོང་ས་མཆོག་དང་། 

རྒྱལ་བ་ཀརྨ་པ་སོགས་ཀྱི་ཞབས་བརྟན་དང་། དེ་བཞིན་དུ་རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་ཚོའི་ཆེད་

དུ་ཞོགས་པའི་དུས་ཚོད་༨ པས་ནས་ཕྱི་དྲོས་དུས་ཚོད་༥ བར་དུ་བཟང་སྤྱོད་སྨོན་ལམ་སོགས་གསུང་

ཡོད་འདུག་ལ། དེ་བཞིན་དུ་དཔལ་ཡུལ་ཚོའི་དཔལ་ཡུལ་དར་ཐང་དགོན་དང་། སྨིན་ཐང་ཡུལ་ཚོའི་

སྨིན་ཐང་དགནོ་སགོས་ཀྱིས་༸སྐྱབས་མགནོ་རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོཆེའི་ཞབས་བརྟན་དང་བདོ་སྤྱིའི་བསྟན་

སྲིད་ཞབས་རིམ་བསྒྲུབས་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་ཐོན།  

 གཅིག་སྒྲིལ་རྫངོ་གི་(ཞང་)ཡུལ་ཚོ་ཁག་ལྔས་ཀྱང་ལ་ོསར་བྱས་མེད་ལ་ཤགོ་སྦག་ཀྱང་སྦར་མེད། 

ཡུལ་ཚོ་འགའ་རེས་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་བོད་ལ་ཕེབས་དགོས།  བོད་ལ་རང་དབང་དགོས་ཞེས་ཡིག་

ཆེན་སྦྱར་བའི་གནས་ཚུལ་ཡང་ཐོན།  མདོར་ན། ཆུ་འབྲུག་ལོར་སྡེ་དགོན་ཚང་མས་ལོ་སར་བྱས་མེད་

ལ། དགོན་པ་སོ་སོས་ཆོས་ཀྱི་བྱ་བ་མ་གཏོགས་ལོ་སར་དགྱེས་སྤྲོས་ཀྱི་རྣམ་པ་བྱུང་མེད་པ་གསལ་བོ་

ཡིན།  གནས་ཚུལ་ཐོན་གསལ་ལྟར་ན། ཕྱི་ལོ་༢༠༡༡ ལོར་བོད་བསྟན་པ་ཆབ་སྲིད་ཆེད་རང་ལུས་མེ་

སྲེག་བཏང་བའི་རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བ་ོདཔའ་མ་ོརྣམས་ལ་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་ཆེད། མག་ོལགོ་

ཁུལ་དང་རྨ་ཆེན་རྫོང༌། དགའ་བདེ་རྫོང༌། དར་ལག་རྫོང༌། གཅིག་སྒྲིལ་རྫོང༌། པདྨ་རྫོང་བཅས་ཀྱི་བོད་



    (164)    

ལེའུ་དང་པོ། ལྕགས་ཡོས་ལོའ་ིརང་ལུས་མེར་བསྲེགས་ལས་འགུལ་གྱི་བརྒྱུད་རིམ།

མི་རྣམས་ཀྱིས་ཆུ་འབྲུག་བོད་ཀྱི་ལོ་སར་བཏང་མེད། 

 

མགོ་ལོག་རྨ་ཆེན་རྫོང་རྭ་རྒྱ་དགོན་པར་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་དར་

བསྒྲེངས་འཛུགས། 

 ཕྱི་ལ་ོ༢༠༡༡ ལའོ་ིདགའ་ལྡན་ལྔ་མཆདོ་སྐབས་རྨ་ཆེན་རྫངོ་ཁངོས་ཀྱི་ཨ་རིག་རྭ་རྒྱ་དགནོ་པའི་

ཚོགས་ཆེན་འདུ་ཁང་གི་ཡང་ཐོག་ཏུ། ྋགོང་ས་མཆོག་གི་སྐུ་པར་དང་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་དར་བསྒྲེངས་

འཛུགས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ་ཐནོ། དེ་ནས་རྫངོ་སྲིད་གཞུང་གིས་རྭ་རྒྱ་དགནོ་པར་ཚོགས་འདུ་བསྡུས་

ནས་གྲྭ་མང་ལ་བསུན་པོ་བཟོས་ཏེ། དགོན་པའི་ལྷ་སྡེ་མི་སྡེའི་མི་འདས་གྲོངས་སོང་བ་ལ་ཆོས་བྱེད་དུ་

འགྲོ་མི་ཆོག་པའི་བཙན་བཀའ་བཏང་། རྒྱུན་ལྡན་དགོན་པར་ཆོས་ཀྱི་བྱེད་སྒོ་ཁག་དང་སློབ་གཉེར་

ལའང་བར་ཆད་ཆེན་པོ་བཟོས། ཁྱད་པར་དུ་འདི་ལོའ་ིཟླ་དང་པོའ་ིཚེས་དགུ་ནས་བཟུང་དགོན་པའི་

ནང་ཚོགས་འདུ་དང་དམ་དྲག་ཆེ་རུ་གྱུར༌། ཚེས་༢༥ནས་བཟུང་རྭ་རྒྱ་དགནོ་པའི་གླིང་བར་དུ། “ྋགངོ་

ས་མཆོག་བོད་ལ་ཕེབས་དགོས་ཡོད།” “ བོད་ལ་རང་དབང་དགོས།” སོགས་ཀྱི་སྦྱར་ཡིག་གང་སར་

བཀྲམ་པ་དང༌། རྫངོ་ཉེན་རྟགོ་པ་ཡངོ་ནས་དགནོ་པའི་ལས་སྣེ་བ་རྣམས་ལ་གནས་ཚུལ་གང་བྱུང་ཡང་

གྲྭ་ཚང་གིས་འགན་འཁུར་དགོས་ཞེས་སྡུག་ར་བཤད།

མགོ་ལོག་ཁུལ་དུ་སློབ་མའི་གོམ་བགྲོད་ལས་འགུལ།

 ཕྱི་ལོ་༢༠༡༡ ཟླ་༠༧ ཚེས་༢༩ སྔོན་ཙམ་ལ་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་མགོ་ལོག་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་

ཁུལ་མི་རིགས་དགེ་ཐོན་སློབ་གྲྭའི་སློ་མ་༤༠༠ ལྷག་གིས་མགོ་ལོག་ཁུལ་ནས་གོམ་བགྲོད་ཀྱིས་རྨ་ཆེན་

གངས་རིའི་ཉེ་འདབས་སུ་ཡོད་པའི་གཏེར་ཁ་སྔོག་འདོན་ས་ཚིགས་ཤིག་ཏུ་བསྐྱོད་དེ། འདས་པའི་ལོ་

མང་རིང་གཏན་སྡདོ་ཀྱིས་གཞི་རྒྱ་ཆེ་བའི་གཏེར་ཁ་སྔགོ་འདནོ་གྱི་ལས་གཞི་སྤེལ་བཞིན་པ་དེ་མཚམས་

འཇགོ་བྱ་དགསོ་པའི་རེ་འདུན་བཏནོ་ཡདོ་འདུག་ལ། དེ་དང་མཉམ་དུ་རྒྱ་ནག་གི་འབྲེལ་ཡདོ་ཚན་པར་

རྨ་འབྲི་རྫ་གསུམ་གྱི་མགོ་ཁུངས་དང་བོད་ཀྱི་གནས་རི་ཁག དེ་བཞིན་རང་བྱུང་ཁོར་ཡུག་ལ་གཏོར་



ལྕགས་ཡོས་བཙན་རྒོལ་མེ་ལྕེ། 
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བཅོམ་གཏོང་བཞིན་པའི་རིགས་མྱུར་ཏུ་མཚམས་འཇོག་བྱ་དགོས་པའི་དགོས་འདུན་ཡང་བཏོན།

 ཉིན་དེར་སློབ་མ་༤༠༠ ལྷག་གཏེར་ཁ་སྔོག་ཡུལ་ཏུ་ཕྱིན་རྗེས། ས་གནས་གནད་ཡོད་དཔོན་

རིགས་དང་ཉེན་རྟོག་པ་ཕྱིན་ཏེ་སློབ་མ་རྣམས་ཕྱིར་ལོག་དགོས་ཚུལ་བཙན་བཀའ་བཏང་ཡོད་ཀྱང་། 

སླབོ་ཕྲུག་དེ་དག་གིས་ཞི་བའི་ཐགོ་ནས་ཁ་ལན་སགོས་གང་ཡང་སླགོ་མེད་སྟབས་འཛིན་བཟུང་རིགས་

ཀྱི་གནས་ཚུལ་བྱུང་མི་འདུག   

མགོ་ལོག་ནས་བོད་མི་ཞིག་དམར་གསོད།

 ཕྱི་ལོ་༢༠༡༢ ཟླ་༣ ཚེས་༦ ཉིན་རྒྱ་གཞུང་གི་ཉེན་རྟོག་པས་མགོ་ལོག་པདྨ་མ་རྫོང་གི་གྱི་མཁར་

ཡུལ་ཚོའི་སྟོབས་དབང་འཛིན་རྩིས་བྱས་པར་མཐའ་འཁོར་གྱི་བོད་མི་ཚོས་བཀག་འགོག་བྱས་སྐབས། 

རྒྱ་དམག་གིས་གང་བྱུང་མེ་མདའ་བརྒྱབ་སྟེ་རང་ལོ་༢༨ ཡས་མས་ཡིན་པའི་ཆོས་རིས་དམར་གསོད་

བཏང་ཡོད་འདུག་ལ། བོད་མི་གཞན་གཉིས་ལ་རྨས་སྐྱོན་ཚབས་ཆེན་ཕོག་ཡོད།   

 དེ་སྔོན་ལོ་དེའི་ཕྱི་ཟླ་༡ ཚེས་༢༥ ཉིན་མགོ་ལོག་པདྨ་རྫོང་སྟག་མཁར་ཡུལ་ཚོའི་མཁར་ནང་

ཚོ་བ་དང་། རྟོག་རྟོག་ཚོ་བ། གྱི་མཁར་ཡུལ་ཚོའི་གྱི་ལུང་ཚོ་བ་བཅས་ཀྱིས་སྟར་མཁར་ཡུལ་ཚོའི་སྟེང་

དུ་རྒྱ་གཞུང་ལ་ཞི་རྒལོ་བྱས་ཏེ་རྒྱ་གཞུང་གི་རྒྱལ་དར་མར་ཕབ་པ་སགོས་བྱས་པར་རྟེན་མི་མང་པ་ོཞིག་

ཉིན་དེ་ནས་བཟུང་རིའི་སྒང་ལ་བྲསོ་བྱལོ་བྱེད་དགསོ་བྱུང་ཡདོ་པ་དང་། ཉིན་དེ་ནས་བཟུང་ས་གནས་

ཡོངས་ལ་དམག་མི་ཕོན་ཆེན་འགྲེམ་འཇོག་བྱས་ཡོད་འདུག

 ཕྱི་ཟླ་༣ ཚེས་༦ ཉིན་གྱི་མཁར་ཡུལ་ཚོའི་ཐགོ་ཏུ་གངོ་ཚེས་ཉིན་ཞི་རྒལོ་ནང་མཉམ་ཞུགས་བྱེད་

མཁན་གྱི་མཁར་ཡུལ་ཚོའི་ཕ་སྟབོས་རྒྱས་དང་། མ་སྦེ་ལ་ོགཉིས་ཀྱི་བུ་སྟབོས་དབང་འཛིན་བཟུང་བྱེད་

སྐབས། ཆོས་རིས་དང་འཇམ་དཔལ་བློ་གྲོས། དཀར་ཁོ་སོགས་ཀྱིས་བར་འདུམ་བྱས་པར་ཉེན་རྟོག་པ་

དང་དམག་མིས་གང་བྱུང་མེ་མདའ་བརྒྱབ་སྟེ། ཆོས་རིས་ཀྱི་གདོང་པར་མེ་མདའ་ཕོག་སྟེ་ས་གནས་

དེ་གར་རྐྱེན་ལམ་དུ་བཏང་ཡོད་འདུག གཞན་ཕ་ལུག་རེས་དང་། མ་སྦོ་རྡེས་གཉིས་ཀྱི་བུ་སྐར་ཁོ་དང་

། འཇམ་དཔལ་བློ་གྲོས་གཉིས་ལ་རྨས་སྐྱོན་ཚབས་ཆེན་ཕོག་སྟེ། ད་སྐབས་མགོ་ལོག་ཁུལ་ཐོག་ཏུ་སྨན་

བཅསོ་བྱེད་བཞིན་ཡདོ་པ་དང་། ད་སྐབས་མག་ོལགོ་པདྨ་རྫངོ་ནས་དམག་མི་ཕནོ་ཆེན་ས་གནས་དེར་

སྐྱོད་བཞིན་ཡོད། 

 འདས་པོ་ཆོས་རིས་ལགས་ནི་དར་རྒྱས་དང་པིར་རྡོག་གཉིས་ཀྱི་བུ་ཡིན་ཞིང་། ད་སྐབས་ཁོང་



    (166)    

ལེའུ་དང་པོ། ལྕགས་ཡོས་ལོའ་ིརང་ལུས་མེར་བསྲེགས་ལས་འགུལ་གྱི་བརྒྱུད་རིམ།

རང་ལོ་༢༨ ཡས་མས་ཡིན་འདུག་ལ། ཁོང་གི་ཆུང་མའི་མིང་པུག་མོ་ཟེར་ཞིང་། ཁོང་གཉིས་ལ་ཕྲུ་གུ་

གཅིག་ཀྱང་ཡོད་འདུག་ཅེས་སོགས་བཀོད་ཡོད། 



ལྕགས་ཡོས་བཙན་རྒོལ་མེ་ལྕེ། 

    (167)    

བཅུ་བདུན་པ། རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་བློ་བཟང་འཇམ་དབྱངས།

མཚན། བློ་བཟང་འཇམ་དབྱངས།

སྐྱེས་ཡུལ།  རྔ་བ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་

  རྔ་བ་རྫོང་ཨ་འདུས་ཥེ་བ་སྡེ་བ།

རང་ལོ།  ༢༡

ཕ་མིང་།  རྒྱ་མཚོ།

མ་མིང་།  ལྷ་ཆུང་།

འཚོ་ཐབས།  མི་སྐྱ།

ཞུགས་འབུལ་དུས་ཚེས། ༢༠༡༢།༡།༡༤

གནས་སྟངས། ༢༠༡༢།༡།༡༦ ཉིན་གྲོངས།

 ཕྱི་ལོ་༢༠༡༢ ཟླ་༡ ཚེས་༡༤ ཉིན། བོད་ནང་གི་དུས་ཚོད་༡།༣༠ ཙམ་ལ་བོད་ཨ་མདོ་རྔ་བའི་ཨ་

འདུས་ཥེ་བ་སྡེ་བའི་རྒྱ་མཚོ་ཚང་གི་ཕ་རྒྱ་མཚོ་དང་མ་ལྷ་ཆུང་གཉིས་ཀྱི་བུ་བློ་བཟང་འཇམ་དབྱངས། 

རང་ལ་ོ༢༡ ཡིན་པ་ཁངོ་གིས་རྔ་བ་རྫངོ་མཁར་གྱི་བཞི་མདའོ་ིགསང་སྤྱདོ་ཅིག་གི་ནང་ནས་ལུས་ཡངོས་

ལ་ས་སྣུམ་བྱུགས་ཤིང་རང་ལུས་མེ་རུ་བསྒྲོན་ཏེ(༸རྒྱལ་བ་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་སྐུ་ཚེ་ཁྲི་ལོར་བརྟན་

པར་ཤོག བོད་ལ་རང་དབང་དགོས་)ཞེས་པའི་འབོད་ཚིག་སྒྲོག་བཞིན་གོམ་བགྲོད་བྱས་ཡོད་པ་དང། 

སྐབས་དེར་གཡས་གཡོན་གྱི་ཉེན་རྟོག་པ་དང་དམག་མི་རྣམས་ཀྱིས་མེ་གསོད་རྒྱུའི་ཚབ་ཏུ་ཁོང་ལ་

ལྕགས་མདུང་འཛེར་མ་ཅན་སགོས་ཀྱིས་གཅར་རྡུང་དྲག་པ་ོདང་། རས་དཀར་པ་ོཞིག་བཀབ་ནས་ཉེན་



    (168)    

ལེའུ་དང་པོ། ལྕགས་ཡོས་ལོའ་ིརང་ལུས་མེར་བསྲེགས་ལས་འགུལ་གྱི་བརྒྱུད་རིམ།

རྟགོ་པ་དང་དམག་མིས་རྡགོ་རྫིས་བྱས་པ་སགོས་དེར་ཡདོ་བདོ་མི་རྣམས་ཀྱིས་བཟདོ་ཐབས་བྲལ་ནས་

རང་སྲོག་ལ་མ་འཛེམ་པར་གོ་མཚོན་ཆ་འགྲིག་ཡོད་པའི་དམག་དཔུང་གི་གདོང་ལ་ལངས་ནས་ཁོང་

ང་ཚོ་ལ་རྩིས་སྤྲོད་དགོས་ཚུལ་ཤ གས་ཆེ་བཤད་དེ་ཁོང་བཙན་ཁྲིད་བྱེད་པའི་ལམ་ཁ་རང་ནུས་གང་

ཡདོ་ཀྱིས་བཀག་ཀྱང་། མི་མང་གི་རེ་འདུན་ལ་ཉན་འཇགོ་རྩ་བ་ནས་མ་བྱས་པར་མ་ཟད། མི་མང་གང་

བྱུང་འཛིན་བཟུང་དང་གཅར་རྡུང་བྱས་ཤིང་། ལྕགས་མདུང་འཛེར་མ་ཅན་བེད་སྤྱོད་ཀྱིས་གཅར་རྡུང་

ཐེབས་པའི་མི་མང་པ་ོརྨས་སྐྱནོ་ཚབས་ཆེན་ཕགོ་ཡདོ་ལ། རྨེའུ་རུ་མའི་རུ་ཆེན་གཉིས་པའི་དགའ་ཚང་

གི་ཆོས་ཀྱི་ཟླ་བ་རྔ་བ་རྫོང་སྨན་ཁང་དུ་ཡོད་ཀྱང་ཕལ་ཆེར་གསོན་པོ་ཡོང་རེ་མེད་པ་ལྟ་བུའི་གནས་

སྟངས་ཛ་དྲག་ཏུ་གྱུར་ཡདོ་པ་དང་། དེ་བཞིན་ཕ་ོགསར་གཉིས་ལ་གཅར་རྡུང་སྐབས་རྨས་སྐྱནོ་ཚབས་

ཆེན་ཕོག་ཡོད་ཅིང་། བུད་མེད་ཅིག་གི་མིག་ཡ་གཅིག་ལོང་བ་བཟོས་ཡོད། མེ་མདས་རྨས་སྐྱོན་ཕོག་

པ་བུད་མེད་གཉིས་ཡདོ་པ་ལས་གཞན་གསལ་པ་ོཤེས་རྟགོས་མ་བྱུང་ཡང་མི་མང་པསོ་དེ་ལས་མང་བ་

ཡིན་པའི་ཚོད་དཔག་བྱེད་ཀྱི་ཡདོ། མི་མང་གི་མཐངོ་སར་མི་མང་པ་ོཞིག་འཛིན་བཟུང་བྱས་ཡདོ་ཀྱང་

མིང་སོགས་གསལ་པོ་ཤེས་རྟོགས་མ་ཐུབ། 

 ཕྱི་ཚེས་༡༦ ཉིན་བློ་བཟང་འཇམ་དབྱངས་འབར་ཁམས་ནས་སྐུ་གྲོངས་ཡོད་པ་དང་། ཕྱི་ཚེས་

༡༧ ཉིན་ཁངོ་གི་ཕ་རྒྱ་མཚོ་དང་གཉེན་ཉེ་སྐརོ་ཞིག་འབར་ཁམས་ལ་སྐུ་ཕུང་ལེན་དུ་སངོ་ཡདོ་ཀྱང་ལག་

སོན་བྱུང་མེད་པར་རུས་ཐལ་ཙམ་སྤྲད་ནས་ཕྱིར་བཏང་འདུག 

 ཁོང་ཆུང་ཆུང་སྐབས་ཨ་འདུས་དགོན་པར་གྲྭ་བ་བྱས་ཤིང་། རྗེས་སུ་རྔ་བ་རྫོང་བོན་ཚེ་སློབ་གྲྭ་

༼སླབོ་ཆུང་གསུམ་པ་༽སླབོ་མཐར་ཕྱིན་ཡདོ་པ་དང་། ཕྱི་ལ་ོ༢༠༡༡ ལརོ་མང་ཚོགས་རང་བཞིན་གྱི་ཕ་

སྐད་གཙང་མའི་བགྲོ་གླེང་ཞིག་ཥེ་བ་སྡེ་བར་འཚོགས་པའི་གོ་སྒྲིག་བྱེད་མཁན་ཕ་སྐད་རྒྱུན་འཛིན་

ཚོགས་པའི་ཚོགས་མི་གཙོ་བོ་ཞིག་དང་། སྐབས་དེའི་བགྲོ་གླེང་གོ་སྒྲིག་བྱེད་སྐབས་རྒྱ་མིས་གནོན་

ཤགས་དང་འཇིགས་སྐུལ་མང་པོ་བྱེད་མྱོང་སའི་བོད་མི་ཞིག་དང་། རྒྱུན་དུ་མི་ཕན་ཚུན་བར་འཆམ་

མཐུན་དགོས་པའི་སྐུལ་མ་མང་དུ་གནང་མཁན་ཞིག་ཡིན།

 ཕྱི་ཚེས་༡༥ ཉིན་རྔ་བའི་ཁྲོམ་གཞུང་སོགས་ལ་བོད་མི་ཚོར་འཇིགས་སྐུལ་གྱི་སྦྱར་ཡིག་ཆེན་

པ་ོམང་པ་ོསྦྱར་ཞིང་། དམག་མི་དང་ཉེན་རྟགོ་པས་ཁྲམོ་གཞུང་སགོས་ལ་དགོས་ཟནོ་ནན་མ་ོབྱས་ནས་

ཡདོ་ཀྱང་། ཉིན་དེར་རྔ་བའི་ཁྲམོ་གཞུང་སགོས་ལ་བདོ་མི་ཚོས་ལ་ོསར་ཚེས་གཅིག་ཉིན་ཚོང་ཁང་དང་

ཟ་ཁང་ཚང་མ་སྒོ་ཕྱེ་དགོས་པ་དང་། མི་མང་གིས་ཁྲོམ་གཞུང་ནས་ལྟོ་སྐྱ་གོས་ཧྲུལ་གྱོན་ནས་མྱ་ངན་

ངང་ལོ་གསར་པ་བསུ་དགོས་ཚུལ་འཁོད་པའི་ཡི་གེ་མང་པོ་གཏོར་ཡོད་འདུག  



ལྕགས་ཡོས་བཙན་རྒོལ་མེ་ལྕེ། 

    (169)    

 ཕྱི་ལོ་༢༠༡༢ ཟླ་༡ ཚེས་༢༣ ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་རྔ་བ་རྫོང་རྨེའུ་རུ་མའི་གསེར་ལྡེས་སྐེ་རྟགས་ཞེས་

པའི་གཞུང་ལམ་དུ་རྨེའུ་རུ་མ་ཤང་དང་ཐག་ཉེར་ཡདོ་པའི་གནམ་མཚོ་དགནོ་པའི་དགེ་འདུན་པ་དང་

སྟདོ་གསོ་གྱནོ་མེད་པའི་མི་མང་བརྒྱ་ཕྲག་ཁ་ཤས་འདུ་འཛོམས་ཀྱིས་རྩམ་པ་འགམ་བཞིན་མ་ཎི་བཏནོ་

ནས་བསྡད་ཅིང་། དེ་རྗེས་ཉིན་གུང་ཙམ་ལ་མར་མེ་ཁྲོམ་སྐོར་བྱེད་བཞིན་མར་ཤང་ཐོག་ཏུ་འགྲོ་སྐབས་

ཉེན་རྟོག་པ་དང་དམག་མི་འབོར་ཆེན་སླེབས་ཟིན་པ་རྣམས་ཀྱིས་མི་མང་གི་མདུན་བཀག་ཀྱང་། མི་

མང་གིས་ཉན་འཇོག་མ་བྱས་པར་མ་ཟད། འདོན་བཞིན་པའི་མ་ཎིའི་སྒྲ་དབྱངས་དེ་གློ་བུར་དུ་༸རྒྱལ་

བ་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་སྐུ་ཚེ་ཁྲི་ལ་ོབརྟན་པར་ཤགོ བདོ་ལ་རང་དབང་དགསོ་སགོས་ཀྱི་ང་ོརྒལོ་སྐད་

འབདོ་ཀྱི་ང་ོབརོ་འགྱུར་བ་ཕྱིན་ཡདོ་ལ། སྐབས་དེར་ཉེན་རྟགོ་པ་རྣམས་ཀྱིས་གང་བྱུང་གཅར་རྡུང་དྲག་

པོ་གཏོང་བཞིན་འཛིན་བཟུང་བྱས་ཏེ་མི་མང་ཁ་འཐོར་དུ་བཅུག སྐབས་དེར་གནམ་མཚོ་དགོན་པའི་

དགེ་འདུན་པ་དང་མི་སྐྱ་མང་པ་ོའཛིན་བཟུང་གིས་རླངས་འཁརོ་ཆེན་པའོ་ིནང་བླུགས་ནས་བཙན་ཁྲིད་

བྱས་ཡདོ་པ་དང་། དེ་རྗེས་ནས་བཟུང་རྨེའུ་རུ་མའི་ཤང་ཐགོ་ཏུ་དམག་མི་དང་ཉེན་རྟགོ་པ་འབརོ་ཆེན་

གྱིས་མུ་མཐུད་དམ་དྲག་བྱས་ཡདོ་པར་མ་ཟད། ཕྱི་ཚེས་༢༥ ཉིན་ནས་འཚོགས་རྒྱུ་ཡིན་པའི་རྔ་བ་ཀིརྟི་

དགོན་པའི་སྨོན་ལམ་ལ་མཇལ་སྐོར་དུ་འགྲོ་མཁན་གྱི་འབྲོག་པ་རྣམས་ཀྱང་གཅར་རྡུང་དང་འཛིན་

བཟུང་བྱེད་བཞིན་ཡདོ་པ་ལས་ཡར་རྔ་བ་རྫངོ་ཐགོ་ཏུ་ཉིན་ཤས་རིང་བཏང་མེད། ཉིན་དེར་འཛིན་བཟུང་

བྱས་པ་ཁག་ཅིག་འདི་ནས་ཤེས་རྟགོས་བྱུང་བ་ནི། གནམ་མཚོ་དགནོ་པའི་བླ་མ་རོྡ་རྗེ་འཛིན་པ་པདྨ་རོྡ་

རྗེ་འཆང་སགོས་དགེ་འདུན་པ་སྐརོ་ཞིག་དང་། གནམ་མཚོ་མའི་གཏ་ོརུ་སྡེ་བའི་འབྲུག་ཐ་ོཚང་གི་བུ་ལ་ོ

བརྒྱ། རང་ལོ་ ༣༡ ཙམ་དང་། ཁོང་གི་སྲིང་མོ་བྱམས་པ་གཉིས། རུ་ཆེན་དང་པོའ་ིའཇིགས་མེད་ཚང་གི་

བུ་བློ་བཟང་སྐེ་ཡོ། རང་ལོ་ ༣༥ ཡིན་པ་ཁོང་དང་། ཚེ་བརྟན་ཚང་གི་ཚེ་བརྟན། རང་ལོ་ ༤༣ ཙམ་ཡིན་

པ་ཁོང་གཉིས། དེ་བཞིན་རུ་ཆེན་གཉིས་པའི་ཚེ་པེ་རྡོ་རྗེ་དང་། ནམ་དོན། ཨ་བ་ཚང་གི་རོྡ་རྗེ། རང་ལོ་ 

༣༤ ཡིན་པ་ཁོང་སོགས་མི་སྐྱ་མང་པོ་ཞིག་འཛིན་བཟུང་བྱས་ཡོད་འདུག་ལ། དེ་མིན་ཨ་བ་ཚང་གི་རྡོ་

རྗེ་དང་ཕ་མ་གཅིག་པའི་སྤུན་རྔ་བ་ཀིརྟི་དགོན་པའི་གྲྭ་སངས་རྡོར། རང་ལོ་ ༢༤ ཡིན་པ་ཁོང་དང་དེ་

མིན་གྱི་ཀིརྟི་དགོན་པའི་གྲྭ་པ་གཞན་ཞིག་ཀྱང་སྐབས་དེར་རྨེའུ་རུ་མའི་ནང་ནས་འཛིན་བཟུང་བྱས་

ཡོད་འདུག

 དེ་བཞིན་ཉིན་དེའི་སྔ་དྲོ་རྔ་བ་རྫོང་མཁར་ནས་དོན་དག་གང་ཡང་མེད་པའི་བྷུ་ངྷ་སོགས་མི་

མང་པོ་གློ་བུར་གློ་བུར་འཛིན་བཟུང་གིས་བཙན་ཁྲིད་བྱས་ཏེ་རྫོང་ཐོག་ནས་མི་མང་འགྲོ་ཐབས་བྱས་

ཀྱང་། སྔ་དྲའོ་ིདུས་ཚོད་༡༡ ཙམ་ལ་སྐྱ་སེར་༣༠༠ ལྷག་ཅིག་རྔ་བ་ཀིརྟི་དགནོ་པའི་སྒ་ོཆེན་འགྲམ་དུ་འདུ་



    (170)    

ལེའུ་དང་པོ། ལྕགས་ཡོས་ལོའ་ིརང་ལུས་མེར་བསྲེགས་ལས་འགུལ་གྱི་བརྒྱུད་རིམ།

འཛོམས་བྱུང་ཞིང་། ཉེན་རྟོག་པ་དང་དམག་མི་ཧ་ཅང་མང་

པ་ོདེ་མཚུངས་སུ་སླེབས་ཡདོ། སྐབས་དེར་རྔ་བ་ཀིརྟི་དགནོ་

པའི་ཆོས་ལུགས་དོ་དམ་ཁང་གི་འགན་འཛིན་སོགས་ཀྱིས་

མི་མང་སྐརོ་བ་བྱེད་པར་བཏང་བ་ལྟར་མི་མང་གིས་ལག་ཏུ་

མར་མེ་དང་སྤོས་བཟུང་ཞིང་མ་ཎི་འདོན་བཞིན་རྔ་བ་ཀིརྟི་

དགོན་པར་སྐོར་བ་བྱས། ཡང་དེ་རྗེས་དུས་ཚོད་༣ ཙམ་ལ་

བསྐྱར་དུ་སྐྱ་སེར་༥༠༠ ལྷག་རྔ་བ་ཀིརྟི་དགོན་པའི་སྒོ་ཆེན་འགྲམ་དུ་འདུ་འཛོམ་བྱུང་ཞིང་སྔར་བཞིན་

སྤསོ་དང་མར་མེ་བཟུང་ནས་མ་ཎི་འདནོ་བཞིན་རྔ་བ་ཀིརྟི་དགནོ་པར་སྐརོ་བ་བྱས་ཡདོ། མར་མེ་ཁྲམོ་

སྐརོ་སྔ་ཕྱི་གཉིས་ཀར་དམག་མི་དང་ཉེན་རྟགོ་པ་ཧ་ཅང་མང་པསོ་མི་མང་གི་རྗེས་དེད་ནས་སངོ་བ་མ་

གཏོགས་གཅར་རྡུང་དང་འཛིན་བཟུང་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ་ཐོན་མེད།

 སྤྱིར་བཏང་བྱས་ན་ཕྱི་ཚེས་༢༣ ཉིན་ཨ་མདོ་ཕྱོགས་ཀྱི་ལོ་གསར་ཚེས་གཅིག་ཡིན་ཡང་ནམ་

རྒྱུན་ལྟར་ལོ་གསར་སྐབས་སྤྲོ་སྐྱིད་ཀྱི་རྣམ་པ་རྩ་བ་ནས་མེད་པར་མ་ཟད། དུས་ཚིགས་དེ་མྱ་ངན་བྱེད་

པའི་དུས་ཚིགས་ཅིག་ལ་བརྩིས་ནས་རྔ་བའི་ཕྱོགས་ཀྱི་མི་མང་ཕལ་ཆེར་བ་སྡེ་བ་རང་རང་གི་སྤྱི་ཁང་

དང་སྡེ་བའི་ལྷ་ཁང་སགོས་སུ་འཛོམས་ནས་མཆོད་མེ་སྒྲནོ་པ་དང་མ་ཎི་འདནོ་པའི་ཆེད་ཉིན་ཧྲིལ་པ་ོ

བཏང་ཡོད་འདུག་ཀྱང་། སྡེ་བའི་ནང་ཤང་སྲིད་གཞུང་གི་ལས་ཁུངས་ཡོད་ས་ཁག་ལ་མཆོད་མེ་སྒྲོན་

པ་དང་མ་ཎི་འདོན་པ་ཙམ་ལ་ཡང་བཀག་འགོག་གིས་བསམ་པ་ཇི་བཞིན་སྒྲུབ་ཐུབ་མེད། ཨ་མདོ་རྔ་

བའི་ཕོྱགས་སུ་མྱ་ངན་གྱི་རྣམ་པ་མཚོན་པའི་ཡུལ་སྲོལ་མང་པོ་ཡོད་པའི་ནང་ནས་མངོན་གསལ་དོད་

ཤསོ་དང་ཡངོས་ཁྱབ་རང་བཞིན་ཅན་དཔེར་ན། དཔྱིད་ཀ་ཁང་པ་ལ་དཀར་རྩི་མི་བྱུགས་རྒྱུ། དབྱར་ཁ་

གླིང་ཁ་མི་གཏོང་རྒྱུ། སྟོན་ཁ་ནས་སྟོན་དང་དབྱར་སྟོན་མི་གཏོང་རྒྱུ། དགུན་ཁ་ལོ་གསར་མི་གཏོང་རྒྱུ་

རྣམས་ཡིན་པ་ལྟར་དུས་ཚིགས་རེ་རེ་ལ་ཡུལ་སྲོལ་གྱི་མྱ་ངན་བྱེད་སྟངས་འདི་དག་རྔ་བའི་སྟོད་སྨད་

བར་གསུམ་གྱི་དགནོ་གྲངོ་ཚང་མས་བརྩི་སྲུང་བྱས་ནས་ལ་ོརྙིང་པ་ཕར་བསྐྱལ་ཞིང་། མ་ཎིའི་དབྱངས་

རྟ་དང་མར་མེའི་འདོ་ངགོས་ནས་བསྐྱར་ཟླསོ་སུ་སངོ་བའི་ཁྲག་དང་མིག་

ཆུའི་ལོ་གསར་པ་ཞིག་ལ་གོམ་པ་དང་པོ་སྤོས་ཡོད།   

 ཕྱི་ལོ་༢༠༡༢ ཟླ་༢ ཚེས་༥ ཉིན་གྱི་དགོང་མོ་རྔ་བའི་ཇོ་ནང་བསེ་

དགནོ་པའི་གྲྭ་མང་གིས་སྣེ་ཁྲིད་དེ་མར་མེ་ཁྲམོ་སྐརོ་བྱས་ནས་ཡར་རྔ་བ་

རྫངོ་མཁར་དུ་འགྲ་ོརྩིས་བྱས་པར་ཉེན་རྟགོ་པ་སགོས་ཀྱིས་བཀག་འགགོ་



ལྕགས་ཡོས་བཙན་རྒོལ་མེ་ལྕེ། 

    (171)    

གིས་འགྲ་ོཐུབ་མེད་ཀྱང་དགནོ་པའི་གླིང་གི་ཕྱི་རལོ་ནས་མར་མེ་ཁྲམོ་སྐརོ་བྱས་ཡདོ། སྐབས་དེར་འཛིན་

བཟུང་བྱས་ཡོད་མེད་སོགས་ཤེས་རྟོགས་ཐུབ་མེད། 

གསེར་རྟ་རྫོང་དུ་ངོ་རྒོལ་ལས་འགུལ། 

 ཕྱི་ལོ་༢༠༡༢ ཟླ་༡ ཚེས་༡༦ ཉིན་བོད་ཁམས་དཀར་མཛེས་ཁུལ་གསེར་རྟ་རྫོང་ཞོ་རོག་སྡེ་པའི་

གྲྭ་གཉིས་ཀྱིས་རྫངོ་ཐགོ་གི་ཁྲམོ་དཀྱིལ་དུ་ཞི་བའི་སྐད་འབདོ་དང་བདོ་དནོ་ཡིག་ཆ་གཏརོ་བའི་གནས་

ཚུལ་བྱུང་འདུག

 དེ་ཡང་ཁོང་གཉིས་ཀྱིས་གསེར་རྟ་རྫོང་ཐོག་གི་གསེར་རྟའི་མདུན་ཐང་དུ་“ལྷ་རྒྱལ་ལོ། ༧རྒྱལ་

བ་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་སྐུ་ཚེ་ཁྲི་ལོ་བརྟན་པར་ཤོག་”ཅེས་སྐད་འབོད་དང་རླུང་རྟ་གཏོར་སྐབས། དེ་

མུར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ས་གནས་ཉེན་རྟོག་པས་ཁོང་གཉིས་འཛིན་བཟུང་དང་ནམ་མཁར་མེ་མདའ་

རྒྱག་སྐབས། ཉེ་འཁོར་གྱི་བོད་མི་མཉམ་རུབ་ཀྱིས་སྐད་འབོད་ངོ་རྒོལ་བྱས་པ་མ་ཟད། གྲྭ་པ་གཉིས་པོ་

ཉེན་རྟགོ་པའི་ལག་ནས་ཕྱིར་འཕྲགོ་ཐུབ་པ་ཙམ་བྱུང་འདུག ཡིན་ན་ཡང་དེ་ནས་བཟུང་ཉེན་རྟགོ་པའི་

དམ་དྲག་ཇེ་ཆེ་དང་ཕོྱགས་གང་སར་དྲག་ཆས་དམག་དཔུང་དང་ཉེན་རྟགོ་པ་འགྲེམས་འཇགོ་བྱས་ཏེ་

བོད་མིའི་སྐད་འབོད་བཀག་འགོག་བྱས་ཡོད་འདུག 

 ཟླ་དེའི་ཚེས་༡༨ ཉིན་སླར་ཡང་གསེར་རྟ་རྫངོ་ཕུའུ་ཤང་དུ་ཡང་རླུང་རྟའི་རྒྱབ་ངསོ་སུ་བདོ་དར་

དང་དེའི་མཐའ་སྐརོ་དུ་༧རྒྱལ་དབང་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་ཁྲི་ལ་ོབརྟན་པར་ཤགོ བདོ་རྒྱལ་ལ།ོ། སགོས་

བྲིས་འདུག་པའི་ཡིག་ཆ་ས་གནས་གང་སར་གཏོར་འགྲེམས་བྱས་ཡོད་འདུག །

དགེ་བཤེས་ཚུལ་ཁྲིམས་རྒྱ་མཚོ་གློ་བུར་རྐྱེན་འདས་སུ་གྱུར་པ།

 ཕྱི་ལ་ོ༢༠༡༢ ཟླ་༡ ཚེས་༢༢ ཉིན་ལ་ོསྔནོ་མར་རྒྱ་གཞུང་ཉེན་རྟགོ་པས་བཙན་ཁྲིད་མནར་གཅདོ་

འགོ་གཟུགས་གཞི་གཅངོ་ནད་ཆགས་པའི་དགེ་བཤེས་ཚུལ་ཁྲིམས་རྒྱ་མཚོ་ལགས་གླ་ོབུར་དུ་སྐུ་གྲངོས་

འདུག 



    (172)    

ལེའུ་དང་པོ། ལྕགས་ཡོས་ལོའ་ིརང་ལུས་མེར་བསྲེགས་ལས་འགུལ་གྱི་བརྒྱུད་རིམ།

 ཚེས་༢ ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་དགེ་བཤེས་ཚུལ་ཁྲིམས་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ཀྱི་ནད་

གཞི་གློ་བུར་ཇེ་སྡུག་ཏུ་གྱུར་ཏེ་སྐུ་གྲོངས་ཡོད་པ་དང་། ཁོང་སྐུ་གྲོངས་སྐབས་

སྐུ་མདོག་ཆ་ཚང་ནག་པོ་ཆགས་ཡོད་པར་བརྟེན། ས་གནས་མང་ཚོགས་ཀྱིས་

རྒྱ་གཞུང་ཉེན་རྟགོ་པས་ཁངོ་ལ་དུག་ཕགོ་བཅུགས་ཡདོ་པའི་དགོས་གཞི་བྱེད་

ཀྱི་ཡདོ་འདུག དེ་སྔནོ་སྨན་ཁང་དུ་སྨན་བཅསོ་སྐབས་སྨན་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཁངོ་

གི་ནད་གཞི་ནི་གློ་བུར་གཟུགས་པོར་ཆུ་གསོག་པ་དང་སྙིང་གི་འགུལ་བསྐྱོད་

ཞན་པའི་ན་ཚ་ཞིག་ཡིན་སྐརོ་ཙམ་ལས། ནད་གཞིའི་དནོ་དངསོ་གནས་སྟངས་

ཁ་གསལ་འགྲེལ་བརྗོད་གང་ཡང་གནང་མེད་པ་རེད། 

 ༢༠༡༡ ལོའ་ིཕྱི་ཟླ་༡༠ ཚེས་༡༤ ཉིན་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་གྱི་ཉེན་རྟོག་པ་ཁག་ཅིག་ཡོང་སྟེ་དགེ་

བཤེས་ཚུལ་ཁྲིམས་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ཁྲི་ཀ་རྫོང་སྟོང་ཆེ་སློབ་གྲྭ་ནས་བཙན་ཁྲིད་བྱས་ཤིང་། ཟི་ལིང་གི་

ས་ཁུལ་ཞིག་ཏུ་ཉིན་གྲངས་༡༥ རིང་ཉིན་མཚན་བསྟུད་མར་འདྲི་གཅོད་བཀག་ཉར་བྱས་ཡོད་པར་མ་

ཟད། སྡུག་སྦྱོང་མནར་གཅོད་སྣ་ཚོགས་བཏང་སྟེ་གཟུགས་གཞི་གཅངོ་ནད་ཅན་ཆགས་བཅུགས་རྗེས། 

ཟླ་གསུམ་རིང་ཕྱི་ཕྱོགས་ཀྱི་མི་ལ་འབྲེལ་བ་བྱེད་མི་ཆོག་པ་དང་། ཕོྱགས་བསྐྱོད་སྐབས་ས་གནས་ཉེན་

རྟོག་ལས་ཁུངས་སུ་ཐོ་འགོད་བྱ་རྒྱུའི་ཁས་ལེན་མིང་རྟགས་དང་ནང་མིར་འགན་ལེན་བྱེད་བཅུགས་

ཏེ་སྨན་བཅོས་ཆེད་ཕྱིར་གློད་པའི་རྗེས།   ཟི་ལིང་ཞིང་ཆེན་སྨན་ཁང་གཉིས་པའི་ནང་ཟླ་གཉིས་ལྷག་

རིང་སྨན་བཅོས་གནང་མཐར་གཟུགས་གཞི་ཅུང་ཙམ་དྲག་སྐྱེད་བྱུང་སྟེ་ཕ་ཡུལ་དུ་ལོག་ཡོད་ནའང་། 

ཉེ་སྔོན་གློ་བུར་དུ་ནད་གཞི་ཇེ་སྡུག་ཏུ་གྱུར་ཏེ་སྐུ་གྲོངས་ཡོད་འདུག 

 དགེ་བཤེས་ཚུལ་ཁྲིམས་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ནི་མད་ོསྨད་མཚོ་སྔནོ་མཚོ་ལྷ་ོཁུལ་རྨགོ་རུ་སྡེ་བ་ནས་

ཡིན་པ་དང་། ད་ལྟ་དགུང་ལོ་༤༧ ཡིན་འདུག  ཁངོ་ནི་མདོ་སྨད་དྷཱིཿཚ་དགོན་ཆེན་གྱི་བཀའ་བཅུ་རབ་

འབྱམས་པའི་མཚན་བཏགས་བཞེས་མཁན་གྱི་དགེ་བཤེས་དང་པའོ་ིགྲས་ཡིན་པ་དང་། དྷཱིཿཚ་དགནོ་དུ་

ཕྱག་མཛོད་ཀྱི་འགན་ཁུར་ལ་ོང་ོབཅུ་གྲངས་ལྷག་ལ་ཁུར་མྱངོ་ཡདོ་ལ། ཤར་ཙོང་ཁའི་སྐྱེས་རི་སྙིང་རྗེའི་

རོགས་སྐྱོར་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཞོན་གྱི་འགན་ཁུར་ཏེ་ས་གནས་ཁག་གི་དབུལ་ཕོངས་སློབ་མ་དང་

རྒན་རྒོན་བདག་མེད་བཅས་ལ་རོགས་སྐྱོར་གྱི་ཕྱག་ལས་གང་མང་གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད། ས་གནས་

སོ་སོའ་ིསློབ་གྲྭ་ཆུང་འབྲིང་གི་གདན་ཞུས་ལྟར་ལོ་མང་རིང་དགེ་རྒན་གྱི་ཕྱག་ལས་གནང་པ་དང་། ལོ་

ཤས་གངོ་ནས་ཨེ་ཤ་ཡའི་ཚོགས་པ་ཞིག་གི་བརྒྱུད་ལམ་ཐགོ་མཚོ་སྔནོ་ཁྲི་ཀ་རྫངོ་སྟངོ་ཆེ་སླབོ་གྲྭའི་དགེ་

རྒན་དུ་གདན་ཞུ་གནང་སྟེ་སློབ་ཁྲིད་གནང་བཞིན་ཡོད་འདུག



ལྕགས་ཡོས་བཙན་རྒོལ་མེ་ལྕེ། 

    (173)    

 དགེ་བཤེས་ཁོང་༢༠༠༦ ལོར་རྒྱ་གར་དུ་འབྱོར་ཏེ་༸གོང་ས་མཆོག་གི་མདུན་ནས་དུས་འཁོར་

དབང་ཆེན་ཞུས་ཡདོ་པ་དང་། ཕྱིར་ཕ་ཡུལ་དུ་ལགོ་རྗེས་སེམས་ཅན་གྱི་པགས་རིགས་མཚམས་འཇགོ་

དགོས་པའི་ཐད་ས་གནས་དེ་ཕྱོགས་སུ་ནུས་པ་ཆེན་པོ་བཏོན་ཡོད་པ་མ་ཟད།  ༢༠༠༩ ལོར་ཉེ་འབྲེལ་

ཁྱིམ་ཚང་ཁག་གི་དངུལ་གྱི་འདོགས་ཆས་ཡོད་ཚད་དངུལ་རོྡག་ཏུ་བཞུས་ཏེ་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་དད་

རྟེན་དུ་འབུལ་ཆེད་བསྐྱར་དུ་རྒྱ་གར་ལ་ཕེབས་ཡོད་འདུག ད་དུང་། དགེ་བཤེས་ཁོང་གིས་ཉེ་ཆར་རྒྱ་

གཞུང་གིས་ས་གནས་འབྲགོ་པ་མང་ཚོགས་ལ་དངུལ་གྱི་བསླུ་བྲིད་དང་དྲག་སྤྱདོ་འཇིགས་སྐུལ་སགོས་

བྱས་ཏེ་རྩྭ་ཐང་བཙན་འཕྲགོ་བྱེད་བཞིན་པར་ང་ོརྒལོ་བྱས་ཡདོ་པ་དང་། ༢༠༡༡ ལའོ་ི༸གངོ་ས་མཆགོ་གི་

འཁྲུངས་སྐར་སྐབས་ཁངོ་གི་སྣེ་ཁྲིད་ལམ་སྟནོ་ལྟར་ས་གནས་མང་ཚོགས་ཀྱིས་ར་ལུག་དང་། ཉ་སགོས་

སེམས་ཅན་ཁྲི་ཕྲག་མང་པོ་ཚེ་ཐར་བཏང་སྟེ་༸གོང་ས་མཆོག་སྐུ་ཚེ་བརྟན་ཞིང་མཛད་འཕྲིན་རྒྱས་པ་

དང་།  མ་འངོས་པར་མཚོ་སྔོན་པོའ་ིའགྲམ་དུ་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའ་ིདབང་

ཆེན་ཞིག་སྩོལ་གནང་ཡོང་བའི་གསོལ་འདེབས་སྨོན་ལམ་སོགས་གནང་ཡོད་འདུག 

ཨ་མདོ་རྭ་རྒྱ་ཁུལ་དུ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དམ་བསྒྲགས། 

 ཕྱི་ལོ་༢༠༡༢ ཟླ་༡ ནང་ནས་ཨ་མདོ་རྭ་རྒྱ་དགོན་དུ་རྒྱ་ནག་གི་དྲག་ཆས་ཉེན་རྟོག་དམག་མི་

འབོར་ཆེན་སླེབས་ཏེ་དགོན་པའི་གྲྭ་པ་གཙོ་བོར་གྱུར་ པའི་ཕོྱགས་ཡོངས་ཀྱི་མཇལ་སྐོར་བ་ཚོར་ལྟ་

རྟགོ་ནན་མ་ོབྱེད་བཞིན་པ་མ་ཟད།  གྲྭ་པ་ཚོ་དང་ས་གནས་དེའི་མང་ཚོགས་སྤྱི་ལེ་གཅིག་ཙམ་གྱི་སར་

འགྲ་ོསྐྱདོ་སྐབས་ཀྱང་ཐབོ་ཐང་ལག་འཁྱེར་སྟནོ་དགསོ་པ་དང་།  ཐ་ོའགདོ་མང་པ་ོཞིག་བྱེད་དགསོ་ཀྱི་

ཡོད་འདུག

 ཟླ་དེའི་ཚེས་༨ ཉིན་གྱི་ཞགོས་པར་དགནོ་པའི་ཉེ་འགྲམ་གྱི་སྤྱི་ལེ་ཕྱེད་ཙམ་ན་ཡདོ་པའི་དགནོ་

པའི་དུར་ཁྲོད་དུ་ཤི་སྔས་ཤིག་ཏུ་གྲྭ་པ་འགའ་ཆོས་གསུང་དུ་ཕེབས་སྐབས་ཀྱང་ཐོབ་ཐང་ལག་འཁྱེར་

དང་ཐ་ོའགདོ་མང་པ་ོབྱེད་དགསོ་བ་དེ་ལྟར་མ་བྱས་ཚེ་ཕྱིར་དགནོ་པའི་ནང་གཏངོ་གི་མིན་པའི་བཙན་

གཏམ་མང་པོ་བཏང་བྱུང་བས། གྲྭ་པ་ཁ་ཤས་ཀྱིས་ཉེན་རྟོག་པ་དང་ཁ་རྩོད་མང་བྱས་མཐར་གྲྭ་པ་ཚོ་

བཙན་གྱིས་དགོན་ནང་དུ་ཡོང་ཐུབ་ཡོད་འདུག འནོ་ཀྱང་སྔོན་མ་ནས་དྲག་ཆས་ཉེན་རྟོག་དམག་

མི་མང་པོ་རྭ་རྒྱ་དགོན་པའི་ཕྱོགས་ཕྱོགས་ན་བསྡད་ཡོད་པ་དང་དགོན་པའི་ནང་རྒྱང་མཐོང་མང་པོ་



    (174)    

ལེའུ་དང་པོ། ལྕགས་ཡོས་ལོའ་ིརང་ལུས་མེར་བསྲེགས་ལས་འགུལ་གྱི་བརྒྱུད་རིམ།

བཙུགས་ཡོད་པ་རེད།  

 སྐབས་དེ་ཡས་མས་སུ་རྒྱ་ནག་གི་དམག་མིས་གྲྭ་པ་ཚོ་དགོན་པའི་གླིང་བར་དུ་ཡང་སོང་མི་

ཆོག་པའི་དམ་དྲག་རབས་དང་རིམ་པ་ཞིག་བྱེད་བཞིན་འདུག



ལྕགས་ཡོས་བཙན་རྒོལ་མེ་ལྕེ། 

    (175)    

བཅོ་བརྒྱད་པ། རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་རིག་འཛིན་རྡོ་རྗེ།

མཚན། རིག་འཛིན་རྡོ་རྗེ།(རིག་པེ།)

སྐྱེས་ཡུལ།  རྔ་བ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་

  རྔ་བ་རྫོང་རྨེའུ་རུ་མ་ཤང་རུ་ཆེན་གཉིས་པ།

རང་ལོ།  ༡༩

ཕ་མིང་།  བརྩོན་ཁོ།

མ་མིང་།  དུང་དཀར།

འཚོ་ཐབས།  མི་སྐྱ།

ཞུགས་འབུལ་དུས་ཚེས། ༢༠༡༢།༢།༨ 

གནས་སྟངས། ༢༠༡༢།༢།༢༡ ཉིན་གྲོངས།

 ཕྱི་ལོ་༢༠༡༢ ཟླ་༢ ཚེས་༨ ཉིན། ཉིན་དེའི་དགོང་མོའ་ིདུས་ཚོད་༦།༣༠ ཙམ་ལ་རྔ་བ་རྫོང་རྨེའུ་

རུ་མའི་རུ་ཆེན་གཉིས་པའི་མགར་བའི་བརྩནོ་ཁ་ོཚང་གི་བུ་རིག་འཛིན་རོྡ་རྗེ་༼རྒྱུན་དུ་རིག་པེ་ཟེར་༽། 

རང་ལོ་༡༩ ། ཕ་མིང་ལ་བརྩོན་ཁོ། མ་མིང་ལ་དུང་དཀར་ཡིན་པ་ཁོང་གིས་རྔ་བའི་སློབ་ཆུང་གཉིས་པ་

ཡོད་སའི་གཞུང་ལམ་དུ་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་བཏང་སྟེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ངོ་རྒོལ་སྐད་འབོད་བྱས་

འདུག་ཀྱང་། དུས་ཚོད་ཐུང་ཐུང་ནང་རྒྱ་གཞུང་གི་ཉེན་རྟོག་པ་དང་དམག་མིས་བཙན་ཁྲིད་བྱས་ཏེ་

སྐབས་ཐོག་དེར་རྔ་བའི་སྨན་ཁང་དུ་ཁྱེར་ཞིང་དེ་རྗེས་འབར་ཁམས་སུ་ཁྱེར་འདུག་ཀྱང༌། ཕྱི་ཚེས་༨ 

ཉིན་གྱི་དགོང་མོ་ཁོང་ཤི་མེད་པ་ཙམ་ལས་དེ་རྗེས་ཤི་གསོན་གྱི་གནས་ཚུལ་གསལ་པོ་ཤེས་རྟོགས་མ་



    (176)    

ལེའུ་དང་པོ། ལྕགས་ཡོས་ལོའ་ིརང་ལུས་མེར་བསྲེགས་ལས་འགུལ་གྱི་བརྒྱུད་རིམ།

བྱུང་། ཁོང་ཚང་ལ་ནང་མི་བརྒྱད་དང༌། ཕ་མ་གཅིག་པའི་མིང་སྲིང་དྲུག་ཡོད་པའི་ཁོངས་ནས་ཁོང་

ཆུང་ཤོས་དང༌། མི་གཤིས་གཉམོ་ཆུང་དང་གྲྭ་པ་ཡིན་སྐབས་རྒྱུན་དུ་ཕུག་རོན་མང་པོ་གསོ་སྐྱོང་བྱེད་

རྒྱུར་ཧ་ཅང་དགའ་བའི་མི་བྱམས་སེམས་ཅན། སྐབས་བབ་ཀྱི་ལས་ཀ་ག་རེ་ཡིན་ཡང་ཧུར་བརྩནོ་ཆེན་

པོས་སྒྲུབ་མཁན་ཞིག་ཡིན། ཁོང་དེ་སྔོན་ཆུང་ཆུང་སྐབས་རྔ་བ་ཀིརྟི་དགོན་པར་གྲྭ་པ་བྱས་ཤིང་ཕྱི་ལོ་

༢༠༡༠ ལོར་གྲྭ་པ་ལོགས་ནས་འབྲོག་སར་ཕ་མའི་འཁྲིས་སུ་བསྡད་ཡོད་ཅིང༌། ཁོང་གི་ཕ་གཅིག་པའི་

སྤུན་བློ་བཟང་རབ་བརྟན་ཟེར་བ་ཞིག་ཕྱི་ལོ་༢༠༡༡ ལོར་རྒྱ་གར་དུ་བཙན་བྱོལ་ལ་ཕེབས་ཡོད་པ་དེང་

སྐབས་ཀིརྟིའི་བྱེས་པ་གྲྭ་ཚང་དུ་སློབ་གཉེར་བྱེད་མུས་ཡིན། ངོ་རྒོལ་དེ་བྱུང་སའི་ཉེ་འགྲམ་ནས་གྲྭ་པ་

གཉིས་ཀྱང་འཛིན་བཟུང་བྱས་ཡོད་ནའང་སུ་ཡིན་ཤེས་རྟོགས་མ་ཐུབ།

 དེ་བཞིན་སྐབས་དེའི་རྔ་བ་སྤྱི་ཡོངས་ཀྱི་དམ་དྲག་གི་སྐོར་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་བར། ཕྱི་ལོ་༢༠༡༢ 

ཟླ་༡ ཚེས་༢༥ ནས་ཕྱི་ཟླ་༢ ཚེས་༨ བར་རྔ་བ་ཀིརྟི་དགོན་དུ་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་འཚོགས་པ་རེད། དེའི་

རིང་རྒྱ་གཞུང་གི་ལས་བྱེད་པར་བརྫུས་པའི་ཉེན་རྟོག་པ་དང་དམག་མི་༤༠༠ ཙམ་རྒྱུན་དུ་དགོན་པའི་

ནང་ལ་བསྡད་འདུག ལྷག་པར་དུ་འདས་པའི་ཉིན་ལྔ་ཙམ་གྱི་སྔནོ་ནས་བཟུང་དམ་བསྒྲགས་བྱེད་ཤ གས་

ཆེ་རུ་བཏང་ནས་རྔ་བའི་ཡུལ་མི་རྣམས་གང་དུ་སངོ་ན་གང་དུ་བསྡད་ན་ཉེན་རྟགོ་པ་དང་དམག་མིས་

གང་བྱུང་སྔོག་བཤེར་བྱེད་པ་དང་། འདྲི་གཅོད་བྱེད་པ་སོགས་ཀྱིས་སུན་གཙེར་སྣ་ཚོགས་ཤིག་བཟོས་

འདུག་ལ། དེ་བས་ཀྱང་ཕྱི་ཚེས་༨ ཉིན་གྱི་ཞོགས་པ་སྔ་བོ་ནས་རྔ་བའི་ཁྲོམ་ལམ་ཙམ་མ་ཡིན་པར་གྲོང་

སྡེ་ཁག་ནས་རྫོང་མཁར་དུ་ཡོང་སའི་ལམ་ཁ་ཚང་མར་མི་རེ་རེ་བཞིན་སྔོག་བཤེར་དང་འདྲི་གཅོད་

བྱས་ཤིང་། གཞུང་ལམ་ཡོངས་རྫོགས་དམག་མི་དང་ཉེན་རྟོག་པ། དམིགས་བསལ་ཉེན་རྟོག་པ་བཅས་

ཀྱིས་ཁེངས་ནས་ཡུལ་མི་རྣམས་འགྲོ་ས་མེད་པ་ལྟ་བུ་ཆགས་ཡོད་ལ། རྔ་བ་ཀིརྟི་དགོན་པའི་སྨོན་ལམ་

གྱི་ཉིན་མཐའ་མ་ཡིན་ཞིང་། མཇལ་སྐོར་དུ་ཡོང་མཁན་གྱི་མི་མང་མདུན་དུ་དྲག་ཆས་སྣ་ཚོགས་སྤྲས་

པའི་དམག་མི་དང་ཉེན་རྟོག་པའི་རུ་སྒྲིག་གིས་སྐད་སྒྲ་སྣ་ཚོགས་སྒྲོག་ཅིང་། མེ་མདའ་དང་མེ་སོྒྱགས་

ཐགོས་པའི་རླངས་འཁརོ་མང་པ་ོལམ་ཟུར་དུ་བཞག་པ་སགོས་ཀྱིས་དྲག་གནནོ་བྱེད་ཆགོ་ཆགོ་གི་རྣམ་

འགྱུར་ཤ གས་ཆེན་པོ་བསྟན་འདུག དེ་བཞིན་རྔ་སྟོད་སྒོ་མང་དགོན་པ་དང་ཨ་འདུས་དགོན་གོང་འགོ 

ཇོ་ནང་བསེ་དགོན་པ་སོགས་ལའང་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་འཚོགས་ཡོད་པས་ཉིན་དེ་དག་གི་རིང་དངོས་

ཤགས་བརྒྱུད་གསུམ་ནས་དམ་དྲག་ནན་མ་ོབྱས་ཏེ་ཆསོ་བྱེད་དགེ་འདུན་པ་དང་དད་ལྡན་མང་ཚོགས་

ཚང་མར་སུན་གཙེར་མི་ཉུང་བ་ཞིག་བཟོས་ཡོད། 

 ཕྱི་ཟླ་༢ ཚེས་༢༡ ཉིན་ཁོང་རྔ་བ་རང་སྐྱོང་ཁུལ་གྱི་ལྟེ་གནས་འབར་ཁམས་ཀྱི་སྨན་ཁང་ཞིག་



ལྕགས་ཡོས་བཙན་རྒོལ་མེ་ལྕེ། 

    (177)    

ནས་འདས་གྲོངས་ཕྱིན་ཡོད་ཀྱང་ཁོང་གི་ཕུང་པོ་ནང་མིར་མ་སྤྲད་པར་རྒྱ་གཞུང་གིས་ཉི་མ་དེ་རང་

ལ་མེར་སྲེག་བཏང་ནས་རུས་ཐལ་ཞིག་ནང་མིར་སྤྲད་ཡོད་ཅིང་། ཁོང་གི་ནང་མིར་རྗེས་འཇུག་ཡག་

པོ་ཞིག་ཀྱང་གནང་བཅུག་མེད།



    (178)    

ལེའུ་དང་པོ། ལྕགས་ཡོས་ལོའ་ིརང་ལུས་མེར་བསྲེགས་ལས་འགུལ་གྱི་བརྒྱུད་རིམ།

བཅུ་དགུ་པ། རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་བསོད་ནམས་རབ་ཡངས།

མཚན། བསོད་ནམས་རབ་ཡངས།

སྐྱེས་ཡུལ།  ཡུལ་ཤ ལ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་

  ཁུལ་ཁྲི་འདུ་རྫོང་།

རང་ལོ།  ༣༧

འཚོ་ཐབས།  ལབ་དགོན་པའི་གྲྭ་པ།

ཞུགས་འབུལ་དུས་ཚེས། ༢༠༡༢།༢།༨

གནས་སྟངས། ཤེས་རྟོགས་བྱུང་མེད།

 ཕྱི་ལ་ོ༢༠༡༢ ཟླ་༢ ཚེས་༨ ཉིན་རྒྱབ་ཙམ་ལ་ཁྲི་འདུ་རྫངོ་ལབ་དགནོ་པའི་རང་ལ་ོ༣༧ ཡིན་པའི་

དགེ་འདུན་པ་བསདོ་ནམས་རབ་ཡངས་ལགས་ཀྱིས་ཁྲི་འདུ་རྫངོ་ཐགོ་ཏུ་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་བཏང་

ཡོད་པ་དང་། སྐབས་དེར་རྒྱ་གཞུང་ཉེན་རྟོག་དམག་མིས་བཙན་ཁྲིད་བྱས་ཡོད་འདུག གནས་ཚུལ་

ཡོང་ཁུངས་ཁག་གིས་བརྗོད་དོན་ལྟར་ན། རྒྱ་དམག་གིས་བཙན་འཁྲིད་སྐབས་དགེ་འདུན་པ་བསོད་

ནམས་རབ་ཡངས་ལགས་འདས་གྲངོས་སུ་ཕྱིན་མེད་པ་དང་།  ད་ལྟ་ཁངོ་ཟི་ལིང་དུ་བཙན་འཁྲིད་བྱས་

ཡོད་པའི་ཚོད་དཔག་ཙམ་ལས། གར་ཡོད་དང་ཤི་གསོན་གྱི་གནས་སྟངས་གང་ཡང་ཤེས་རྟོག་བྱུང་མི་

འདུག 

 གཞན་ཡང་། རྒྱ་གཞུང་གིས་ཆསོ་ཕྱགོས་ཀྱི་བྱེད་སྒ་ོབཀག་སྡམོ་བྱས་པ་ལ་བརྟེན་ནས། ཕྱི་ཚེས་

༨ ཉིན་རྫ་སྟདོ་རྫངོ་དུ་བདོ་མི་༦༠༠ ལྷག་ས་གནས་རྫངོ་ཐགོ་ཏུ་འདུ་འཛོམས་བྱས་ཡདོ་པ་དང་། ཕྱི་ཚེས་ 

༩ ཉིན་སླར་ཡང་མི་མང་༨༠༠ ལྷག་འདུ་འཛོམས་ཀྱིས། “ང་ཚོར་ཆསོ་དད་རང་དབང་མི་འདུག རྒྱལ་བ་



ལྕགས་ཡོས་བཙན་རྒོལ་མེ་ལྕེ། 

    (179)    

རིན་པོ་ཆེ་བོད་ནང་གདན་འདྲེན་ཞུ་དགོས” སོགས་ཀྱི་སྐད་འབོད་དང་། ༸གོང་ས་མཆོག་གི་ཞབས་

བརྟན་གསོལ་འདེབས་སྐྱོར་བཞིན་ཞི་བའི་སྒོ་ནས་རྔམ་སྟོན་ཁྲོམ་སྐོར་བྱས་ཡོད་ཀྱང་། སྐབས་དེར་རྒྱ་

གཞུང་ཉེན་རྟོག་དམག་མིས་བོད་མི་འཇུ་བཟུང་གི་གནས་ཚུལ་བྱུང་འདུག 

 ཉེ་སྔོན་མདོ་སྨད་མང་ར་རྫོང་དུ་ས་གནས་རྒྱ་གཞུང་གིས་བརྡ་ཁྱབ་ཅིག་སྤེལ་ཏེ།  འདི་ལོའ་ི

ཕྱི་ཟླ་༢ ཚེས་༥ ནས་༦ བར་ཏེ།  རྒྱའི་ལོ་གསར་གྱི་ཚེས་༡༤ ནས་༡༥ བར་ས་གནས་སྲིད་གཞུང་གི་

བཀོད་འདོམས་འགོ་རྫོང་ཐོག་ཏུ་ལོ་སར་དགོང་ཚོགས་རྒྱས་སྤྲོས་ཤིག་འཚོགས་དགོས་པ་དང་། དེར་

མང་ར་ས་ཁུལ་གྱི་དགོན་སྡེ་ཁག་གི་གྲྭ་བཙུན་དང་སྡེ་བ་སོ་སོའ་ིའཐུས་མི་མཉམ་ཞུགས་བྱེད་དགོས་

པའི་བཙན་བཀའ་བཏང་ཡོད་ཀྱང་།  དགོན་སྡེ་ཁག་གི་གྲྭ་བཙུན་གཙོས་ས་གནས་མང་ཚོགས་ཀྱིས་

ངོས་ལེན་མཉམ་ཞུགས་བྱས་མེད་སྟབས། ལོ་སར་དགོང་ཚོགས་དེ་ཕྱིར་འཐེན་བྱེད་དགོས་བྱུང་ཡོད་

འདུག 

 གནས་ཚུལ་དེ་བྱུང་རྗེས་ས་གནས་རྒྱ་གཞུང་གིས་ཐར་ཤ ལ་དགོན་དང་ཀ་རྒྱ་དགོན། ཀླུ་ཚང་

དགོན་སོགས་སུ་བོད་མི་ལས་བྱེད་མང་པོ་མངགས་གཏོང་བྱས་ཏེ་དགོན་པ་ཁག་ནང་བདེ་འཇགས་

ལས་དོན་སྒྲུབ་བཅུག་ཡོད་པ་དང་། གལ་སྲིད་དགོན་སྡེ་ཁག་ནང་ལས་དོན་ཚགས་ཚུད་མ་བྱུང་བར་

ངོ་རྒོལ་རིགས་བྱུང་ཚེ། བོད་མི་ལས་བྱེད་རྣམས་ལས་གནས་ནས་ཕྱིར་འབུད་གཏོང་རྒྱུ་ཡིན་པའི་ཉེན་

བརྡ་བཏང་ཡདོ་པར་མ་ཟད། རྒྱ་གཞུང་གིས་བདོ་རིགས་ལས་བྱེད་རྣམས་ལ་ཡིད་མ་ཆེས་པར། གསང་

བའི་སྒ་ོནས་མི་སྣ་ཆེད་གཏངོ་གིས་དུས་ངེས་མེད་ཐགོ་བདོ་རིགས་ལས་བྱེད་ཚོའི་ལས་དནོ་སྒྲུབ་སྟངས་

ཐད་ལྟ་རྟོག་ནན་མོ་བྱེད་བཞིན་ཡོད་འདུག   

 ས་གནས་རྒྱ་གཞུང་གིས་མང་ར་ས་ཁུལ་གྱི་དགོན་སྡེ་ཁག་ནང་བདེ་འཇགས་ལས་དོན་སྤེལ་

ཏེ། གྲྭ་བཙུན་ཚོར་བཀག་སྡོམ་སུན་གཙེར་བཟོ་བཞིན་པའི་རྐྱེན་གྱིས། ད་ལྟ་གྲྭ་བཙུན་རྣམས་དགོན་

པའི་ནང་སྡོད་བཟོད་དཀའ་བའི་གནས་སྟངས་འགོ་ལྷུང་ཡོད། 

ཁམས་འབྲི་རུ་རྫོང་ཁོངས་ཀྱི་དགོན་པ་རྣམས་སྒོ་བརྒྱབ་པ། 

 ཕྱི་ལོ་༢༠༡༢ ཟླ་༢ ཚེས་༢ ཡས་མས་ནས་བོད་ཁམས་འབྲི་རུ་རྫོང་ཁོངས་ཀྱི་དགོན་པ་ཁག་གི་

ལས་སྣེ་བ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ལས་བྱེད་འཇོག་དགོས་པའི་ལས་འགུལ་སྤེལ་བར་བརྟེན། གྲྭ་མང་གིས་



    (180)    

ལེའུ་དང་པོ། ལྕགས་ཡོས་ལོའ་ིརང་ལུས་མེར་བསྲེགས་ལས་འགུལ་གྱི་བརྒྱུད་རིམ།

ངོས་ལེན་མ་བྱས་པ་མ་ཟད། ད་ལྟ་དགོན་པར་གྲྭ་པ་སྡོད་མཁན་མེད་པ་ཆགས་འདུག དེ་ནི་ལོ་འདིར་

བོད་རང་ལྗོངས་ལྗོངས་སྤྱི་ལ་བཞག་པའི་རྒྱ་མིའི་ལས་འགུལ་ཡིན་སྐོར་བརྗོད་འདུག

 དེ་ཡང་དགནོ་པའི་ལས་བྱེད་གཙོ་བརོ་རྒྱ་ཡི་ལས་བྱེད་རྒྱུན་ལྡན་དུ་སྡདོ་རྒྱུ་དང། དངསོ་རྫས་

གང་ཡདོ་རྒྱ་ཕྱགོས་ནས་བདག་གཉེར་བྱེད་རྒྱུ། གྲྭ་པའི་གྲངས་ཀར་ཚོད་འཛིན་བཟོས་པ། ཕྱི་ཕོྱགས་ནས་

སློབ་སྦྱོང་ཐོན་པའི་གྲྭ་རིགས་དགོན་ནང་སྡོད་མི་ཆོག་པ། རང་ལོ་བཅོ་བརྒྱད་མ་ཟིན་བར་དགོན་ནང་

སྒྲིག་ཞུགས་བྱེད་མི་ཆོག་པ། དེ་ཡང་སློབ་འབྲིང་ཐོན་པའི་ལག་ཁྱེར་དགོས་པ། ཆོས་ཕྱོགས་ཀྱི་བྱེད་སྒོ་

གང་བྱེད་ལ་རྒྱ་ཡི་གཏན་སྡདོ་ལས་བྱེད་ཀྱིས་དགངོས་འཁྲལོ་དགསོ་པ། དགནོ་པ་ཆེ་ཆུང་ལ་དཔག་པས་

ལས་བྱེད་བཞི་བཅུ་ནས་བདུན་བཅུ་བར་དགོན་ནང་དུ་གཏན་སྡོད་བྱེད་པ་སོགས་ཀྱི་ཁྱབ་བསྒྲགས་

བྱས་རྗེས། དགོན་པ་རྣམས་ཀྱིས་དེ་ལ་ཁས་ལེན་མེད་ཟེར་ནས་རིམ་བཞིན་གྲྭ་པ་དང་ལས་བྱེད་བར་

ལ་རྩོད་རྙོག་མང་པོ་བྱུང་འདུག 

 མཐར་དགོན་པ་སོ་སོའ་ིགྲྭ་པ་རྣམས་ཀྱིས་“ལས་འགུལ་དེ་མཚམས་འཇོག་མ་བྱས་ཚེ་ང་ཚོ་

དགོན་ནང་དུ་ཁྱོད་ཚོས་ལབ་པ་ལྟར་བྱས་ནས་སྡོད་ཐུབ་ཀྱི་མེད་ཟེར་ནས་དགོན་པའི་ནང་ལ་གྲྭ་པ་

སྡོད་མཁན་མེད་པ་ཆགས། དགོན་པ་ཁྱོད་ཚོས་བདག་པོ་བྱོས། འནོ་ཀྱང་། དགོན་པའི་ཆ་དངོས་གང་

ཡོད་དངུལ་ཐོག་ལ་ཕབ་ནས་དངུལ་ང་ཚོ་ལ་སྤྲོད་རོགས། དགོན་པ་དང་པོ་རྒྱག་སྐབས་སྲིད་གཞུང་

གིས་སྤྲད་པའི་དངུལ་གང་ཡང་མེད། དངོས་རྫས་གང་ཡོད་མི་མང་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་བ་ཞིག་རེད། 

དེའི་དངུལ་དེ་ང་ཚོ་གྲྭ་པ་ཚོས་ཟ་ཡི་མིན་ལ། ཁྱོད་ཚོའི་མིག་གིས་མཐོང་སར་མི་མང་ལ་སྤྲོད་དགོས་

”ཞེས་བཤད་འདུག

 སྔོན་མ་དགོན་པ་སོ་སོའ་ིཚོང་ཁང་འབྲི་རུ་རྫོང་དུ་ཡོད་འདུག་པ་དེ་རྣམས་མེད་པ་བྱས་ནས་

དངུལ་རྣམས་ཚོང་ལས་བྱེད་མཁན་རྣམས་ཀྱིས་དངུལ་དེ་དགེ་འདུན་ལ་བསྙེན་བཀུར་བྱས་འདུག རྫངོ་

དེར་དགེ་ལུགས་དང་བཀའ་བརྒྱུད་རྙིང་མ་སོགས་དགོན་ཁག་བཅུ་གསུམ་ཡས་མས་ཡོད་འདུག འནོ་

ཀྱང་ད་ལྟ་ཕལ་ཆེར་དགནོ་པ་གཅིག་ཀྱང་མ་ལུས་པར་གྲྭ་པ་རྣམས་གང་སར་འཁྱམས་ནས་དགནོ་ནང་

དུ་གྲྭ་གཅིག་ཀྱང་མེད་པ་ཆགས་སྟེ་དགོན་པ་སྒོ་བརྒྱབ་ཡོད་འདུག

 དེའི་རྐྱེན་པས་མི་མང་ནང་ལ་ཟིང་ཆ་ཆེན་པོ་ལངས་ཀྱི་ཡོད་པ་དང། མི་མང་རྣམས་ཀྱིས་

དགོན་པ་སྔར་རྒྱུན་ལྟར་འཇོག་དགོས་པ་དང་། ང་ཚོ་ལ་ཆོས་དད་རང་དབང་དགོས་ཟེར་ནས་སྐད་

འབོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་དང། ད་ལྟ་མི་ཤི་སྐབས་སྨོན་ལམ་རྒྱག་མཁན་མེད་པ་ཆགས་ཡོད་འདུག

 རྒྱ་ནག་གཞུང་ཕྱགོས་ནས་“ཁྱདོ་ཚོས་ག་རེ་བཤད་ཀྱང་ཕན་འབྲས་མེད། ལས་འགུལ་འདི་བདོ་



ལྕགས་ཡོས་བཙན་རྒོལ་མེ་ལྕེ། 

    (181)    

ལྗོངས་སྤྱི་ལ་ཡིན་པས་འགྱུར་བ་གཏོང་རྒྱུ་མེད། ཁྱོད་ཚོའི་རྫོང་གཅིག་པུ་མ་རེད། ཁྱོད་ཚོ་གོ་ལོག་མ་

ཐེབས། གྲྭ་པ་ཁ་ཤས་ཤིག་གིས་བྱས་པ་རེད། ཡུན་རིང་འདི་ལྟར་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད། དེའི་བར་ལ་མི་

ཤི་ན་ཚ་བྱུང་ན་ང་ཚོས་སྨོན་ལམ་རྒྱག་མཁན་ལྟ་ཡི་ཡིན་”ཞེས་བརྗོད་འདུག ད་ལྟ་གྲྭ་ཁ་ཤས་རྒྱ་མིས་

འཇུ་བཟུང་བྱས་ནས་མཐོང་རྒྱུ་མེད་པ་ཆགས་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་འདུག 

ཁམས་ནགས་ཤོད་དུ་རྩོམ་པ་པོ་ཟླ་བ་རྡོ་རྗེ་འཛིན་བཟུང་བཀག་ཉར།

 ཕྱི་ལོ་༢༠༡༢ ཟླ་༢ ཚེས་༣ ཉིན་ལྷ་ས་གུང་དཀར་གནམ་ཐང་ནས་ཁམས་ནགས་ཤོད་འབྲི་རུ་

ནས་ཡིན་པའི་ཟླ་བ་རྡོ་རྗེ་རྒྱ་གཞུང་གིས་འཛིན་བཟུང་བཀག་ཉར་བྱས་ཡོད་འདུག

 ནགས་ཤདོ་པ་ཟླ་བ་རྡ་ོརྗེ་ནི་དེ་སྔ་བདོ་ལྗངོས་སླབོ་གྲྭ་ཆེན་མ་ོནས་མཐར་ཕྱིན་པ་ཞིག་ཡིན་ལ། 

ཕྱི་ལོ་༢༠༠༧  ལོར་ཁོང་སློབ་ཞོར་ནས་ཁམས་ནགས་ཤོད་འབྲི་རུའི་ཤེས་ཡོན་པ་ཁག་ཅིག་མཉམ་རོབ་

བྱས་ནས་༼ལམ་བུ་༽ཞེས་པའི་ལོ་དེབ་ཅིག་བཏོན་ཡོད་པ་དང། ད་ལྟ་ནགས་ཤོད་འབྲི་རུའི་ལོ་དེབ་

༼ལམ་བུ་༽ཞེས་པ་འདོན་ཐེངས་དྲུག་པར་སླེབས་ཡོད་པ་རེད།

 ལོ་དེབ་འདིའི་ཁ་ཕྱོགས་ནི།   རྨོངས་དད་འགོ་ཚུད་ཡོད་པའི་བོད་རིགས་མང་ཚོགས་རྣམས་

རྨངོས་གཉིད་ལས་དཀྲགོས་ནས་དནོ་དམ་གྱི་ཆསོ་ལུགས་རྣལ་མ་འཚོལ་རྒྱུ་དང་།    ལྷག་པར་དུ།   བདོ་

མི་ཉམ་ཆུང་རྣམས་མགོ་བོ་གཡོག་མགོ་སྐོར་གཏོང་མཁན་གྱི་སྤྲུལ་སྐུ་ཟེར་བ་དང་།   མཁའ་འགྲོ་ཟེར་

བ།  མོ་བ་ཟེར་བ་སོགས་མཐར་སྤྱགས་ཆེད་ཡིན་པ་རེད།

 དེབ་དེ་ད་ལྟའི་ཆར་བདོ་རང་སྐྱངོ་ལྗངོས་སུ་དུས་དེབ་ཀྱི་རྒྱུ་སྤུས་ཚད་མཐ་ོཤསོ་དང་།  ཀླགོ་པ་ོ

ཚོས་གདེང་འཇོག་ཚད་མཐོ་ཤོས་ཀྱི་ལོ་དེབ་ཅིག་ཡིན་འདུག   ད་རེས་ཁོང་གློ་བུར་ངང་གནམ་ཐང་

ནས་འཛིན་བཟུང་བྱེད་དགོས་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན་གསལ་ཁ་མེད་ནའང།  ཉེ་ཆར་ཁོང་རྒྱ་ནག་ཁྲིན་ཏུའུ་རུ་

འཚོགས་པའི་རིག་གནས་བགྲ་ོགླེང་ཞིག་གི་སར་མགྲནོ་འབདོ་བྱས་པ་ལྟར་དེར་བཅར་བ་དང་།   ཚེས་

༣ ཉིན་གནམ་གྲུ་བརྒྱུད་ལྷ་སར་ལགོ་སྐབས་གུང་དཀར་གནམ་ཐང་ནས་གླ་ོབུར་དུ་འཛིན་བཟུང་བྱས་

པས་རྗེས་སུ་གང་དུ་བཀག་ཉར་བྱས་ཡོད་མེད་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་མེད་པ་རེད།

 ཁོང་དེ་སྔོན་སློབ་གྲྭ་ཕྱིན་པ་དང་སྙན་རོང་རྫོང་ཁྲིམས་ལུགས་ཞིབ་འཇུག་ཁང་གི་ཡིག་སྒྱུར་

བར་ལས་བགོས་བྱས་ཤིང་།    ཕྱི་ལོ་༢༠༡༡ ཟླ་༥ པའི་ནང་ཁུལ་དེའི་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་དང་

རྒྱ་མི་ལས་བྱེད་ཚོའི་བྱེད་སྟངས་ལ་སྐྱུག་བྲ་ོནས་ལས་ཀ་ལས་རྩ་དགངོས་ཞུས།  ད་ལྟའི་བར་ཁངོ་གིས་



    (182)    

ལེའུ་དང་པོ། ལྕགས་ཡོས་ལོའ་ིརང་ལུས་མེར་བསྲེགས་ལས་འགུལ་གྱི་བརྒྱུད་རིམ།

དུས་དེབ་ཁག་དང་དགེ་ཆོས་དྲ་བ་སོགས་སུ་རྩོམ་ཡིག་མང་པོ་བཏོན་མྱོང་ཡོད།  ཁོང་ཁམས་ནགས་

ཤོད་༼ལམ་བུ་༽རྩོམ་སྒྲིག་ཁང་གི་གཙོ་སྒྲིག་པ་ཡིན་འདུག  

རེབ་གོང་དུ་དམ་བསྒྲགས། 

 ཕྱི་ལོ་༢༠༡༢ ཟླ་༢ ཚེས་༤ ཉིན་སྤེལ་བའི་གནས་ཚུལ་ལྟར་ན། ཉེ་ཆར་བོད་ཁམས་བྲག་འགོ་

དང་གསེར་རྟ། མགོ་ལོག  ལྷ་སའི་བར་བསྐརོ་བཅས་སུ་བདོ་མི་ཚོས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཞི་བའི་ང་ོརྒལོ་

གྱི་ལས་འགུལ་རིམ་པར་སྤེལ་རྗེས། མད་ོསྨད་རྨ་ལྷ་ོརེབ་གངོ་ས་ཁུལ་དུ་དེ་དག་ལ་གདུང་སེམས་མཉམ་

སྐྱེད་ཆེད་ངོ་རྒོལ་སྐད་འབོད་ཀྱི་ལས་འགུལ་སྤེལ་རྒྱུ་ཡིན་པའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་ཁྱབ་ཡོད་སྟབས། རྒྱ་

ནག་གཞུང་གིས་རྒྱའི་ལ་ོསར་སྐབས་ཉིན་གྲངས་༡༥ ལྷག་གི་གུང་གསེང་སྤྲད་ཡདོ་པའི་ལས་བྱེད་ཡངོས་

ལ་ཛ་དྲག་གི་གསལ་བསྒྲགས་བསྐྱངས་ཏེ་ལས་གནས་སུ་སྐངོ་འགུག་བྱས་ཡདོ་པ་མ་ཟད།  ཟླ་ ༢་ཚེས་ 

༣ ཉིན་ནས་བཟུང་ལས་བྱེད་ཡོངས་རྫོགས་ནམ་རྒྱུན་ལྟར་སོ་སོའ་ིལས་ཁུངས་ནང་འཛོམས་ཏུ་བཅུག་

པ་དང་། དགོང་མོ་ལས་བྱེད་པ་ཚོ་དམག་མི་དང་ལྷན་དུ་རྨ་ལྷོ་ཁུལ་གྱི་སྲང་ལམ་གང་སར་བགོས་ཏེ། 

དམག་མི་དང་ལས་བྱེད་པ་བརྒྱ་ཕྲག་མང་པོས་མཚན་གང་བོར་རེས་མོས་ལྟ་རྟོག་དང་དམ་བསྒྲགས་

ནན་མ་ོབྱེད་ཀྱི་ཡདོ་འདུག གཞན་ཡང་། གནས་ཚུལ་མཁ་ོསྤྲདོ་པས་བརྗདོ་གསལ་ལྟར་ན། ཕྱི་ལ་ོ༢༠༡༢ 

ལོའ་ིལོ་སར་སྐབས། མདོ་སྨད་རྨ་ལྷོ་རེབ་གོང་ཁུལ་གྱི་བོད་མི་ཚོས། སྔར་ལོར་བོད་ནང་རང་ལུས་མེར་

བསྲེགས་ཀྱིས་རྒྱ་གཞུང་ལ་ངོ་རྒོལ་སྐད་འབོད་བྱས་པའི་རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་རྣམས་ལ་མྱ་

ངན་དང་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་མཚོན་ཕྱིར། ཆསོ་ལུགས་ཀྱི་བྱེད་སྒ་ོཙམ་ལས་རྒྱས་སྤྲསོ་ཀྱི་རྣམ་པ་

ཅི་ཡང་མེད་པའི་ཐོག་ལོ་སར་བཏང་ཡོད་འདུག 

རྫ་སྨད་དུ་བོད་དོན་ལས་འགུལ་སྤེལ་བ། 

 ཕྱི་ལ་ོ༢༠༡༢ ཟླ་༢ ཚེས་༤ ཉིན་བདོ་ཁམས་ཕྱགོས་རྫ་ཆུ་ཁའི་རྫ་སྨད་དབནོ་པ་ོཡུལ་ཚོའི་ཐགོ་གི་

སླབོ་གྲྭའི་ནང་རྒྱ་ནག་གི་རྒྱལ་དར་མར་ཕབ་ནས་བདོ་ཀྱི་རྒྱལ་དར་བསྒྲེངས་འཛུགས་བྱས་པའི་གནས་

ཚུལ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད།



ལྕགས་ཡོས་བཙན་རྒོལ་མེ་ལྕེ། 

    (183)    

 ཉེ་ཆར་བོད་མདོ་ཁམས་བྲག་འགོ་དང་གསེར་རྟ་སོགས་སུ་ཞི་རྒོལ་བྱུང་བ་ནས་བོད་ནང་དུ་

རྒྱ་གཞུང་གིས་ཁ་པར་བརྒྱུད་ལམ་བཀག་འགོག་བྱས་ཡོད་པར་བརྟེན། ང་ཚོའི་མདོ་ཁམས་རྫ་ཆུ་ཁའི་

ཕྱགོས་སུ་ཡང་ཁ་པར་གྱི་འབྲེལ་ལམ་བྱེད་མི་ཐུབ་པ་བཟསོ། ཟླ་འདིའི་ཚེས་༣ དང་༤ ཉིན་བཅས་སུ་རྫ་

སྨད་དབནོ་པ་ོཤང་ཐགོ་ཏུ་བདོ་དནོ་དང་འབྲེལ་བའི་ཡི་གེ་མང་པ་ོགཏརོ་འདུག ཡི་གེའི་ནང་དནོ་སྔནོ་

མ་བཞིན་རེད་ཟེར་གྱི་འདུག  ཕྱི་ལ་ོ༢༠༡༢ ཟླ་༢ ཚེས་༤  ཉིན། རེས་གཟའ་སྤེན་པའི་ཞགོས་པ་ནམ་

གསལ་བ་ན་རྫ་ཆུ་ཁའི་ཆར་གཏོགས་རྫ་སྨད་དབོན་པོ་ཤང་གི་ཡུལ་ཚོའི་སློབ་གྲྭའི་ཐོག་གི་རྒྱ་ནག་གི་

རྒྱལ་དར་མར་ཕབ་སྟེ། བོད་ཀྱི་རྒྱལ་དར་བསྒྲེངས་འཛུགས་བྱས་ཡོད་པ་དང་། ཡིག་ཆ་མང་བོ་སྦྱར་

འགྲེམས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ་བྱུང་འདུག འནོ་ཀྱང་། ཁ་པར་བརྒྱུད་ལམ་བཀག་ཟིན་པས་ས་གནས་

རང་གི་མི་ལ་འབྲེལ་གཏུགས་བྱེད་ཐུབ་མེད་ཅིང་། སྦྱར་ཡིག་གི་ནང་དནོ་སགོས་བྱེ་བྲག་གི་གནས་ཚུལ་

ཤེས་རྟོགས་ཐུབ་མེད་པ་དང་། གནས་ཚུལ་དེའི་རྐྱེན་གྱིས་སེལ་ཤ ལ་རྫོང་ནས་ཉེན་རྟོག་པ་འབོར་ཆེན་

ཆེད་གཏོང་བྱས་ནས་དབོན་པོ་ཤང་དང་དབོན་པོ་དགོན་དུ་འགྲོ་བའི་ལམ་འགྲོ་བ་རྣམས་དེར་འགྲོར་

བཅུག་མེད་པ་དང་། དགོན་པ་དང་ཤང་གི་མི་རྣམས་ཀྱང་ཕྱི་ལ་ཐོན་དུ་མ་བཅུག་པར་འགྲུལ་བཞུད་

བཀག་སྡོམ་དང་། ཟ་ཁང་དང་ཚོང་ཁང་ཁག་གི་སྒོ་ཕྱེ་མི་ཆོག་པའི་དམ་བསྒྲགས་ཀྱང་བྱས་འདུག

ཁྲི་འདུ་རྫོང་དུ་ངོ་རྒོལ་ལས་འགུལ་སྤེལ།

 ཕྱི་ལོ་༢༠༡༢ ཟླ་༢ ཚེས་༥ ཉིན་གྱི་ཕྱི་དྲོ་ཆུ་ཚོད་༤  པའི་ཐོག་ཡུལ་ཤ ལ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་

ཁུལ་ཁྲི་འདུ་རྫངོ་རྫ་སྟདོ་ཁང་དམར་གྲངོ་ཁུལ་ནས་ཡིན་པའི་ཚེ་རིང་དཔལ་ལྡན་དང་། ཚེ་རིང་བཟང་

པོ། ཚེ་རིང་བཀྲ་ཤིས། རྡོ་རྗེ་བཅས་ཀྱིས་རྫ་སྟོད་ཤང་གི་ཉེན་རྟོག་པའི་ལས་ཁང་སྒོ་འགྲམ་ནས་“བོད་

རང་བཙན་ཡིན་པ་དང་། བདོ་ལ་རང་དབང་མི་འདུག ༸རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོཆེ་བདོ་ལ་གདན་ཞུ་དགསོ།” 

ཞེས་ང་ོརྒལོ་སྐད་འབདོ་བྱས། སྐབས་དེར་རྫ་སྟདོ་ཡུལ་ཚོའི་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ཉེན་རྟགོ་མི་སྣས་ཞི་རྒལོ་

བ་ཁོང་ཚོ་འཛིན་བཟུང་གིས་ཁྲི་འདུ་རྫོང་དུ་ཁྲིད་ཡོད་འདུག སྤྱིར་འདི་ལོར་ཁྲི་འདུ་རྫོང་དང། སྐྱེ་རྒུ་

མདོ་སོགས་ས་ཁུལ་ཆེ་ཁག་དག་ཏུ་རྒྱ་གཞུང་གི་ཉེན་རྟོག་པའི་ཞིབ་བཤེར་ས་ཚུགས་བཟོས་པ་དང་། 

བོད་མི་འགྲུལ་བཞུད་པ་སོགས་ལ་རྟོག་ཞིབ་ནན་མོ་བྱས་ཡོད་ལ། ལྷག་པར་དེང་སྐབས་ཁྲི་འདུ་རྫོང་

ཁོངས་ཀྱི་བོད་མི་ཚོས་ནང་ཁུལ་ལག་ཐོགས་ཁ་པར་བརྒྱུད་འདི་ལོར་ཁམས་བྲག་འགོ་དང་གསེར་རྟ། 



    (184)    

ལེའུ་དང་པོ། ལྕགས་ཡོས་ལོའ་ིརང་ལུས་མེར་བསྲེགས་ལས་འགུལ་གྱི་བརྒྱུད་རིམ།

ཨ་མདོ་རྔ་བ་སོགས་སུ་བོད་མི་ཞི་རྒོལ་བ་དམར་གསོད་གཏོང་གི་ཡོད་པའི་སྐོར་དང་། རང་ལུས་མེར་

བསྲེགས་བྱེད་མཁན་དག་ལ་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་ཞུ་དགོས་པ་ལས། ལོ་གསར་གྱི་དགའ་སྟོན་

བྱེད་མི་ཉན་པའི་སྐོར་ཤ གས་ཆེར་གླེང་བཞིན་ཡོད་འདུག 

 ཕྱི་ལོ་༢༠༡༢ ཟླ་༢ ཚེས་༨ ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོར་མཚོ་སྔོན་ཡུལ་ཤ ལ་ཁྲི་འདུ་རྫོང་ཟིལ་དཀར་དགོན་

པའི་དགེ་འདུན་པ་དང་རྫ་སྟདོ་གྲངོ་བརྡལ་ཉེ་འཁརོ་གྱི་མི་མང་བཅས་སྐྱ་སེར་༡༤༠༠ ཙམ་གྱིས་རྒྱ་གཞུང་

ལ་སྐད་འབོད་ངོ་རྒོལ་གནང་འདུག 

 ཡུལ་ཤ ལ་ཁྲི་འདུ་རྫངོ་ཟིལ་དཀར་དགནོ་པའི་གྲྭ་བ་༤༠༠ ཡས་མས་ཤིག་གིས་ཁ་སང་ཕྱི་ཚེས་༨ 

ཉིན་གྱི་སྔ་དྲའོ་ིབདོ་ནང་གི་ཆུ་ཚོད་༡༠ སྟེང་། རྫ་སྟདོ་གྲངོ་བརྡལ་དུ་བདོ་མི་ཡངོས་ཀྱི་སྐྱིད་སྡུག་མཉམ་

མྱོང་དང་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེས་ཀྱི་ཆེད་དུ་ཞི་རྒོལ་བྱེད་དུ་ཕེབས་པ་རེད། དགོན་པ་དང་རྫ་སྟོད་

གྲོང་བརྡལ་གྱི་བར་སྤྱི་ལེ་༡༢ ལྷག་ཡོད་ལ་ཕལ་ཆེར་ཆུ་ཚོད་༢ ལྷག་འགྲོ་དགོས་སྟབས་མགྱོགས་པོར་

མ་འབོྱར་ལ། དེ་དུས་དགོན་པ་དང་རྫ་སྟོད་བར་གྱི་གཤིས་ཆུ་ཟམ་ཁ་རུ་རྒྱ་དམག་འབོར་ཆེན་ཐོན་ཏེ་

གྲྭ་མང་ས་ཆ་དེར་བཀག་འགོག་བྱས་ཀྱང་། གྲྭ་མང་གིས་ཨུ་ཚུགས་ཀྱིས་དེ་གར་མ་ཁོག་པར་སྤྱི་ལེ་༢ 

ལྷག་ཏུ་བཙན་སྐྱོད་བྱས། 

 སྐབས་དེར་རྒྱ་དམག་གིས་བཙན་འགོག་བྱས་པས་གྲྭ་མང་དང་ས་དེ་གའི་མང་ཚོགས་སྟོང་

ལྷག་འབྱོར་ཏེ་ས་དེ་ནས་སྐད་འབོད་རྒྱག་རྒྱུ་ལས་ཐབས་མེད་དུ་གྱུར། གྲྭ་མང་གི་ཕྱག་ཏུ་རས་དཀར་



ལྕགས་ཡོས་བཙན་རྒོལ་མེ་ལྕེ། 

    (185)    

པོའ་ིསྟེང་ལ་ཡི་གེ་དམར་པོ་དང་སྔོན་པོ་གཉིས་ཀྱིས། ༸རྒྱལ་བ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་བོད་ལ་གདན་

འདྲེན་ཞུ་དགོས། པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེའི་གཙོས་ཉེས་མེད་བཙོན་པ་རྣམས་བཙོན་གྲོལ་གཏོང་དགོས། 

བོད་མིའི་སྐྱིད་སྡུག་མཉམ་མྱོང་དང་། བདོ་མིའི་ཚེ་སྲགོ་ལ་བརྩི་བཀུར་དགོས། བདོ་མིའི་སྐད་ཡིག་ལ་

མཐོང་ཆེན་བྱེད་དགོས་སོགས་བྲིས་ཏེ་ཆུ་ཚོད་༣ ལྷག་ལ་སྐད་འབོད་བྱས་ཡོད་པ་རེད། 

 ཡིན་ན་ཡང་སྐབས་དེར་རྒྱ་མིའི་ཉེན་རྟགོ་པ་དང་དམག་མི་མང་པ་ོཞིག་ཐནོ་ཡདོ་ཀྱང་། དྲག་

གནོན་བྱེད་རྒྱུ་དང་མེ་མདའ་སོགས་བཀོལ་སྤྱོད་མ་བཏང་བར་སློབ་གསོ་མང་པོ་བརྒྱབ་པ་མ་ཟད། ས་

འདི་གར་ཁྱོད་ཚོས་རང་གི་འདོད་པ་ལྟར་སྐད་འབོད་གང་འདོད་བརྒྱབ་ན་ཆོག དེ་མིན་རྫ་སྟོད་གྲོང་

བརྡལ་དུ་འགྲ་ོམི་ཆགོ་པའི་བཙན་བཀག་བྱས་འདུག དེ་དུས་སེར་སྐྱ་མང་ཚོགས་༡༤༠༠ ལྷག་གིས་སྐད་

འབདོ་བརྒྱབ་པ་རེད། ཡིན་ན་ཡང་གནས་སྐབས་སུ་བདོ་མི་གཅིག་ཀྱང་འཛིན་བཟུང་དང་གཅར་རྡུང་

རིགས་གང་ཡང་བྱས་མི་འདུག་ཀྱང་། དེ་རྗེས་ཟླ་བ་དེའི་ཚེས་༡༥ ཉིན་ཁྲི་འདུ་རྫངོ་ཉ་མཚོ་ཟིལ་དཀར་

དགནོ་གྱི་དགེ་འདུན་པ་བསདོ་ནམས་དགེ་བ་དང། བླ་ོབཟང་བསམ་གཏན། བླ་ོབཟང་ཉི་མ་བཅས་རྒྱ་

ནག་གཞུང་གིས་འཛིན་བཟུང་བཀག་ཉར་བྱས་ཡོད་འདུག



    (186)    

ལེའུ་དང་པོ། ལྕགས་ཡོས་ལོའ་ིརང་ལུས་མེར་བསྲེགས་ལས་འགུལ་གྱི་བརྒྱུད་རིམ།

  གྲྭ་བསོད་ནམས་དགེ་བ་ནི་ཁྲི་འདུ་རྫོང་མཁར་རོང་སྡེ་པ་ནས་ཡིན་པ་དང། ཕ་མིང་ལ་ཕུན་

ཚོགས་དབང་རྒྱལ་ཟེར་གྱི་ཡོད་འདུག བློ་བཟང་བསམ་གཏན་འབྲི་སྨད་སྡེ་པ་ནས་ཡིན་པ་དང། ཕ་

མིང་ལ་བཀྲ་ཚེ་ཟེར་གྱི་ཡདོ་འདུག  བླ་ོབཟང་ཉི་མ་ནི་གེ་ཤ་སྡེ་པ་ནས་ཡིན་པ་དང། ཕ་མིང་ལ་གཏེར་

ཁུ་ཟེར་གྱི་ཡོད་འདུག 

 ཁངོ་ཚོ་ཉེན་རྟགོ་པས་ཁྲིད་རྗེས་གང་དུ་བཀག་ཉར་བྱས་ཡདོ་མེད་དང། བཙན་ཁྲིད་བྱེད་དནོ་

གྱི་རྒྱུ་མཚན་སོགས་ད་ལྟའི་སྐབས་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་མི་འདུག

  དེ་ཡང་ཉེ་སྔོན་ཟླ་༢ ཚེས་༨ ཉིན་ཁམས་ཁྲི་འདུ་རྫོང་ཟིལ་དཀར་དགོན་པའི་དགེ་འདུན་པ་

དང་ཉེ་སྐོར་གྱི་མང་ཚོགས་༡༤༠༠ ཙམ་གྱིས། ༸རྒྱལ་བ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་བོད་ལ་གདན་འདྲེན་ཞུ་

དགོས། པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེའི་གཙོས་ཉེས་མེད་བཙོན་པ་རྣམས་བཙོན་གྲོལ་གཏོང་དགོས། བོད་མིའི་

སྐྱིད་སྡུག་མཉམ་མྱོང་དང་།

 བོད་མིའི་ཚེ་སྲོག་ལ་བརྩི་བཀུར་དགོས། བོད་མིའི་སྐད་ཡིག་ལ་མཐོང་ཆེན་བྱེད་དགོས་ཞེས་

རས་གཞི་དཀར་པའོ་ིསྟེང་ཡི་གེ་སྔ་ོདམར་གཉིས་ཀྱིས་བྲིས་པའི་འཕྲེད་དར་འཕྱར་བཞིན་རྫ་སྟདོ་གྲངོ་

བརྡལ་དུ་བསྐྱོད་སྐབས། རྒྱ་དམག་གིས་མདུན་བཀག་སྟེ་ཆུ་ཚོད་༣ ལྷག་སྐད་འབོད་བྱས་འདུག་པ་

སོགས། ས་གནས་དེ་དག་ཏུ་རྒྱ་གཞུང་ལ་ཞི་རྒོལ་གྱི་རྣམ་པ་མི་འདྲ་བ་སྣ་ཚོགས་བྱུང་ཡོད་པ་རེད།



ལྕགས་ཡོས་བཙན་རྒོལ་མེ་ལྕེ། 

    (187)    

ཁམས་ནང་ཆེན་དུ་ལྷག་དཀར་སྲུང་བརྩི། 

 ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༢ ཟླ་༢ ཚེས་༨ ཉིན་ཏེ་སྐུའི་བླ་གཟའི་ཉིན། ཁམས་ནང་ཆེན་རྫངོ་ཐགོ་གི་ལུས་རྩལ་

རྭ་བར།  བདོ་མི་ལྔ་བརྒྱ་བརྒལ་བས་བདོ་ཆས་གྱནོ་ཞིང་། ལག་ཏུ་རྩམ་སྐྱ་དང་བདོ་སོྤས་བཟུང་ནས་མ་

ཎི་བགྲང་བཞིན་འདུ་འཛོམས་བྱས་ཡོད་པ་རེད།

 ཉིན་དེར་འཛོམས་པའི་བདོ་མི་ཕལ་ཆེ་བ་གཞནོ་སྐྱེས་དང་།  ཁངོ་ཚོས་རྩམ་སྐྱ་འགམ་བཞིན་

བོད་མིའི་ད་ལྟའི་ཛ་དྲག་གི་གནས་སྟངས་དང་།   སེམས་ཁོང་གི་སྡུག་བསྔལ་མཚོན་ཐབས་བྱས་ཡོད་

འདུག་ལ།  ངག་ནས་༧རྒྱལ་བ་རིན་པོ་

ཆེར་གསལོ་འདེབས་དང་བདོ་ལ་རང་

དབང་དགསོ་པ་སགོས་ཀྱི་སྐད་འབདོ་

བྱས་ཡདོ་འདུག  སྐབས་དེར་རྒྱ་གཞུང་

གི་དྲག་ཆས་ཉེན་རྟོག་པ་དང་དམག་

མིས་བདོ་མི་ཚོའི་མཐའ་ནས་སྐརོ་ཡདོ་

འདུག་ཀྱང་།  བོད་མི་ཚོས་ཀི་བསྭོ་ལྷ་

རྒྱལ་བསྒྲགས་པས་རྒྱ་གཞུང་གི་དམག་

མི་དང་ཉེན་རྟགོ་པ་ཚོ་ཡང་བདོ་མི་ཚོ་

དང་ཅུང་ཐག་རིང་ས་ལ་སོང་ནས་མུ་མཐུད་དུ་ལྟ་རྟོག་བྱས་ནས་བསྡད་ཡོད་འདུག 

 ཡང་སྐབས་དེར་ནང་ཆེན་རྫོང་ཐོག་གི་དགོན་པའི་འདུ་ཁང་གི་ཐང་ཆེན་དུ་བོད་མི་བརྒྱ་

ཕྲག་ལྷག་འཛོམས་ཏེ་བོད་ཆས་གྱོན་ཞིང་རྩམ་སྐྱ་འགམས་ནས་གཅིག་མཚུངས་ཀྱི་ལས་འགུལ་སྤེལ་

ཏེ།  ལྷག་དཀར་ཉིན་མོ་སྲུང་བརྩི་བྱས་ཡོད་པས།  ནང་ཆེན་རྫོང་ཐོག་དང་གཡས་གཡོན་གྱི་དགོན་པ་

ཁག་ཚང་མར་རྒྱ་གཞུང་གི་དམག་མི་དང་ཉེན་རྟགོ་པས་དམ་དྲག་ཆེན་པ་ོབྱས་ཡདོ་འདུག་ཀྱང་། བདོ་

མི་ཚོས་ནས་དགོང་དྲའོ་ིབར་ཏུ་ལྷག་དཀར་སྲུང་བརྩི་བྱས་ཏེ་མུན་རུབ་རྗེས་གཞི་ནས་ས་ོསའོ་ིཡུལ་དུ་

ལོག་ཡོད།
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ལེའུ་དང་པོ། ལྕགས་ཡོས་ལོའ་ིརང་ལུས་མེར་བསྲེགས་ལས་འགུལ་གྱི་བརྒྱུད་རིམ།

རྫ་སྟོད་རྫོང་དུ་ངོ་རྒོལ་ལས་འགུལ།

 ཕྱི་ལོ་༢༠༡༢ ཟླ་༢ ཚེས་༨ ཉིན། རྫ་སྟོད་རྫོང་དུ་བོད་མི་༦༠༠ ཙམ་གྱིས་རྒྱལ་བའི་ཞབས་བརྟན་

གངས་རི་ར་བ་སགོས་སྐྱརོ་བཞིན་རྒྱ་གཞུང་ལ་ང་ོརྒལོ་སྐད་འབདོ་གནང་ཡདོ་པ་དང་། ཕྱི་ཚེས་༩ ཉིན་

མོར་ཡང་བོད་མི་༨༠༠ ཙམ་ནས་ངོ་རྒོལ་སྐད་འབོད་གནང་འདུག

 དེ་ལྟར་ཡར་ལངས་བྱེད་དགོས་དོན་རྫ་སྟོད་རྫོང་དུ་བདེ་ཆེན་ཞིང་སྒྲུབ་ཅིག་འཚོགས་འཆར་

ཡོད་པ་དང་། རྫ་སྟོད་རྫོང་གི་ངོས་ནས་ཞིང་སྒྲུབ་འཚོགས་ཆོག་པའི་ཆོག་མཆན་སྤྲད་ཡོད་ཀྱང་། ཉེ་

བའི་ཆར་གློ་བུར་དུ་བདེ་ཆེན་ཞིང་སྒྲུབ་འཚོགས་མི་ཆོག་ཅེས་དེ་སྔོན་ཆོག་མཆན་སྤྲད་པ་ཕྱིར་བསྡུ་

བྱས་ཡདོ་པར་བརྟེན། ཞི་བའི་ང་ོརྒལོ་སྐད་འབདོ་བྱས་པ་ཞིག་ཡིན་འདུག ང་ོརྒལོ་བྱེད་མཁན་གྱི་ནང་

དུ་སེར་སྐྱ་ཕོ་མོ་ཁྱད་མེད་ཀྱིས་ཡོང་ཡོད་ཀྱང་། མང་ཤོས་སློབ་ཕྲུག་ཡིན་འདུག  

ཆུ་ཆེན་རྫོང་ཨ་ཁོ་རིས་ཤང་དུ་རྒྱའི་དར་དམར་ཕབ༌པ།

 ཕྱི་ལ་ོ༢༠༡༢ ཟླ་༢ ཚེས་༨ ཉིན་གྱི་དགངོ་མ་ོརྔ་བ་ཁུལ་ཆུ་ཆེན་རྫངོ་ཨ་ཁ་ོརིས་ཤང་དུ། ས་གནས་

སྲིད་གཞུང་དང་སྨན་ཁང་གཙོས་གཞུང་གི་ལས་ཁུངས་ཁག་ནང་གི་རྒྱའི་དར་དམར་མར་ཕབས་ཏེ། 

བདོ་ལ་རང་དབང་དང་རང་བཙན་དགསོ་པའི་ཡིག་ཆ་སགོས་འགྲེམས་གཏརོ་བྱས་ཡདོ་འདུག གནས་

ཚུལ་དེ་བྱུང་རྗེས་རྒྱ་གཞུང་གིས་དམག་མི་མང་པོ་འགྲེམས་འཇོག་གིས་ཨ་ཁོ་རིས་ཤང་ལ་བཀག་སྡོམ་

བྱས་ཏེ། ལམ་མདོ་ཁག་ཏུ་འགོག་སྲུང་ས་ཚུགས་བཙུགས་ཏེ་མང་ཚོགས་ལ་ཞིབ་བཤེར་ནན་མོ་བྱེད་

བཞིན་ཡདོ་འདུག ད་ལྟ་ས་ཁུལ་དེར་དྲ་རྒྱ་དང་ཁ་པར་བརྒྱུད་ལམ་ཡངོས་རྫགོས་བཀག་སྡམོ་བྱས་ཡདོ་

སྟབས། བོད་མི་འཇུ་བཟུང་བྱས་ཡོད་མེད་ཀྱི་ཞིབ་ཕྲའི་གནས་ཚུལ་གསལ་བོ་ཤེས་རྟོགས་མ་ཐུབ། 

 ཕྱི་ཟླ་༢ ཚེས་༨ ཉིན། ནག་ཆུ་ཁུལ་འབྲི་རུ་རྫོང་པད་དཀར་དགོན་པའི་དགེ་འདུན་པ་དང་

ཉེ་སྐོར་གྱི་བོད་མི་བརྒྱ་ཕྲག་ཙམ་ནས་རྒྱ་དམག་གི་དམ་དྲག་འགོ་༸རྒྱལ་བའི་ཞབས་བརྟན་གསོལ་

འདེབས་སོགས་སྨོན་ལམ་གསུང་འདོན་གྱིས་ལྷག་དཀར་སྲུང་བརྩི་བྱས་འདུག་པ་དང་། དེ་མིན་གྱི་ས་

ཁག་མང་པོར་རྣམ་པ་ཅི་རིགས་ཀྱི་སྒོ་ནས་ལྷག་དཀར་སྲུང་བརྩི་བྱས་འདུག 



ལྕགས་ཡོས་བཙན་རྒོལ་མེ་ལྕེ། 
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ཉི་ཤ ་པ། རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་མོ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་སྒྲོན།

མཚན། བསྟན་འཛིན་ཆོས་སྒྲོན།

སྐྱེས་ཡུལ།  རྔ་བ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་

  རྔ་བ་རྫོང་གཅའ་ཤང་རྭ་རུ་བ།

རང་ལོ།  ༡༨

ཕ་མིང་།  བློ་པེ།

མ་མིང་།  ཚེ་པོ།

འཚོ་ཐབས།  མ་མའི་བཙུན་དགོན་གྱི་བཙུན་མ།

ཞུགས་འབུལ་དུས་ཚེས། ༢༠༡༢།༢།༡༡

གནས་སྟངས། ༢༠༡༢།༢།༡༡ ཉིན་གྲོངས།

 ཕྱི་ལ་ོ༢༠༡༢ ཟླ་༢ ཚེས་༡༡ ཉིན། བདོ་ནང་གི་དགངོ་མའོ་ིདུས་ཚོད་༦ ཙམ་རྔ་བ་རྫངོ་རྭ་རུ་བའི་

མད་ོཤིས་སྐལ་རྒྱམ་ཚང་གི་མ་མའི་བཙུན་དགནོ་གྱི་བཙུན་མ་བསྟན་འཛིན་ཆསོ་སྒྲནོ། རང་ལ་ོ༡༨ ། ཕ་

མིང་ལ་བློ་པེ་དང་། མ་མིང་ལ་ཚེ་པོ་ཡིན་པ་ཁོང་གིས་བཙུན་དགོན་ཞོལ་གྱི་བསུ་མདོའ་ིཟམ་ཁ་ནས་

རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ངོ་རྒོལ་སྐད་འབོད་བྱས་ཤིང་། སྐབས་ཐོག་དེར་གྲོངས་

མེད་ནའང་། དེ་མ་ཐག་དམག་མི་དང་ཉེན་རྟོག་པ་སླེབས་ནས་འབར་ཁམས་སུ་ཐད་ཀར་ཁྱེར་ཡོད། 

ཁོང་མོ་ཆུང་ཆུང་སྐབས་གཅའ་ཤང་ཐོག་ནས་ལོ་༣ ཙམ་རིང་སློབ་གྲྭར་སོང་ཞིང་། དེ་རྗེས་རྔ་སྟོད་མ་

མའི་བཙུན་དགནོ་དུ་བཙུན་མ་བྱས་འདུག ཁངོ་མརོ་ནང་མི་༡༢ ཡདོ་པ་དང་། མིང་སྲིང་བཞི་ཡདོ་པའི་



    (190)    

ལེའུ་དང་པོ། ལྕགས་ཡོས་ལོའ་ིརང་ལུས་མེར་བསྲེགས་ལས་འགུལ་གྱི་བརྒྱུད་རིམ།

ཆེ་ཤསོ་ཡིན་འདུག རྒྱུན་ལྡན་སྨྲ་བ་ཉུང་ཞིང་དགནོ་པའི་སྒྲིག་ལམ་ཚུལ་བཞིན་སྲུང་ནས་སླབོ་སྦྱངོ་ལ་

ད་ོསྣང་ཆེན་པ་ོདང་སླབོ་སྦྱངོ་གི་གྲུབ་འབྲས་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོཡདོ་མཁན་གྱི་དཔའ་འཛངས་གཉིས་ལྡན་

གྱི་བུ་མོ་ཡ་རབས་ཤིག་ཡིན་འདུག ཕྱི་ཚེས་༡༡ ཉིན་གྱི་མཚན་མོ་འདས་གྲོངས་གྱུར་ཡོད་ཀྱང་ཕུང་པོ་

ནང་མིར་མ་སྤྲད་པར་འབར་ཁམས་ནས་རྒྱ་གཞུང་གིས་མེར་བསྲེགས་བཏང་སྟེ། རུས་ཐལ་ཞིག་སྤྲད་

ཡོད།



ལྕགས་ཡོས་བཙན་རྒོལ་མེ་ལྕེ། 

    (191)    

ཉེར་གཅིག་པ། རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་བློ་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

མཚན། བློ་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

སྐྱེས་ཡུལ།  རྔ་བ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་

  རྔ་བ་རྫོང་བཅའ་ཤང་ནག་ཚང་མ།

རང་ལོ།  ༡༩

ཕ་མིང་།  བཛྲི།

མ་མིང་།  པད་དཀར།

འཚོ་ཐབས།  ཀིརྟི་དགོན་པའི་དགེ་འདུན་པ།

ཞུགས་འབུལ་དུས་ཚེས། ༢༠༡༢།༢།༡༣

གནས་སྟངས། རྒྱ་ལག་ཏུ་གསོན་པོར་ཡོད་པ་ཙམ་ལས་ཤེས་རྟོགས་མེད།

 ཕྱི་ལོ་༢༠༡༢ ཟླ་༢ ཚེས་༡༣ ཉིན་གྱི་བོད་ནང་གི་ཕྱེད་ཡོལ་དུས་ཚོད་༢།༣༠ ཙམ་ལ་བོད་མདོ་

སྨད་རྔ་བ་རྫངོ་གཅའ་ཤང་ནག་ཚང་མའི་བཛྲི་ཚང་གི་རྔ་བ་ཀིརྟི་དགནོ་པའི་དགེ་འདུན་པ་བླ་ོབཟང་རྒྱ་

མཚོ། རང་ལ་ོ༡༩ ། ཕ་མིང་ལ་བཛྲི་དང་མ་མིང་པད་དཀར་ཡིན་པ་ཁངོ་གིས་རྫངོ་མཁར་གྱི་གཞུང་ལམ་

དབུས་མའི་མགོ་སྟོད་ནས་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་བཏང་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ངོ་རྒོལ་སྐད་འབོད་

བྱས་འདུག་ཀྱང་། སྐབས་ཐོག་དེར་དྲག་ཆས་ཉེན་རྟོག་པ་དང་དམིགས་བསལ་ཉེན་རྟོག་པ་སོགས་

སླེབས་ནས་ཁངོ་གི་སྐུ་ལུས་ལ་འབར་གྱིན་པའི་མེ་བསད་དེ་གཅར་རྡུང་གཏངོ་བཞིན་བཙན་ཁྲིད་བྱས་

འདུག་པས་ཤི་གསནོ་གྱི་གནས་ཚུལ་ཤེས་རྟགོས་མ་བྱུང་། ཁངོ་ཚང་ལ་ནང་མི་༧ དང་མིང་སྲིང་༤ ཡདོ་



    (192)    

ལེའུ་དང་པོ། ལྕགས་ཡོས་ལོའ་ིརང་ལུས་མེར་བསྲེགས་ལས་འགུལ་གྱི་བརྒྱུད་རིམ།

པའི་ཁོང་ཆེ་ཤོས་ཡིན་འདུག ཁོ་རང་འཛིན་གྲྭའི་ནང་གི་སློབ་སྦྱོང་དང་སྤྱོད་ལམ་ཡག་ཤོས་ཤིག་དང་། 

ཚོགས་ལངས་ཐེངས་མང་གནང་མྱོང་མཁན་ཞིག་ཡིན་འདུག 

 ས་གནས་དེ་ག་རང་ནས་བོད་པའི་ཕོ་སར་གཉིས་ལ་གཅར་རྡུང་དྲག་པོ་བཏང་ཞིང་གཅིག་

མང་ཚོགས་ཀྱི་རམ་འདེགས་འགོ་ཐར་ཙམ་བྱུང་ཡདོ་ནའང་། གཞན་དེ་ཉེན་རྟགོ་པ་གཉིས་ཀྱིས་གཡས་

གཡོན་ནས་བཀྱགས་ནས་ཁྲིད་འགྲོ་སྐབས་ལག་པ་དང་མགོ་ནས་ཁྲག་མང་པོ་ཐོན་བཞིན་ཡོད་འདུག 

དེ་མིན་གྲྭ་པ་ཞིག་ཀྱང་གཅར་རྡུང་དྲག་པོ་བཏང་བའི་གནས་ཚུལ་ཡོད་ཀྱང་ཁོང་རྣམས་ཀྱི་མིང་དང་

ས་གནས་སོགས་ཤེས་རྟོགས་མ་བྱུང་། 

རེབ་གོང་མདོ་བ་འབྲོག་དམངས་ཀྱི་ངོ་རྒོལ།

 ཕྱི་ལོ་༢༠༡༢ ཟླ་༡ ཚེས་༢༡ ཉིན་ཏེ། ལུགས་རྙིང་གི་ཟླ་༡༢ པའི་ཚེས་༢༩ ཉིན་རྨ་ལྷོ་ཁུལ་རེབ་

གོང་མདོ་བ་འབྲོག་མདོ་སྔགས་དར་རྒྱས་གླིང་ཞེས་པའི་དགོན་པར་ས་གནས་དེའི་སྐྱ་སེར་མི་མང་༤༠༠ 

ལྷག་འདུ་འཛོམས་གནང་སྟེ། རང་ལུས་མཆདོ་འབུལ་གནང་ཟིན་པའི་སྤུན་ཟླ་ཕོ་མ་ོདག་ལ་མྱ་ངན་གུས་

འདུད་མཚོན་ཆེད་མར་མེ་མཆོད་འབུལ་རྒྱ་ཆེན་ཞིག་གནང་ཡོད་ཅིང་། དེ་དང་མཉམ་དུ་ཚེ་སྲོག་ཤོར་

ཟིན་པ་དག་གི་ནང་མི་གཉེན་འབྲེལ་དག་ལ་སྐྱིད་སྡུག་མཉམ་མྱོང་མཚོན་སླད། ས་གནས་བོད་རིགས་

ཡོངས་ཀྱིས་ད་ལོའ་ིལོ་གསར་ལ་སྤྲོ་སྐྱིད་མི་གཏོང་རྒྱུའི་དམ་བཅའ་ཕུལ་ཡོད་འདུག 

 ལ་ོགསར་ཚེས་གཅིག་ཉིན་ས་གནས་ཀྱི་གུང་ཁྲན་ཏང་གི་ཚོགས་མི་རེ་ཟུང་གིས་ཤགོ་སྦག་བསྒྲནོ་

པ་སགོས་བྱས་ཏེ། བདོ་རིགས་ནང་ཁུལ་གྱི་གྲསོ་དནོ་ལ་མ་གནས་པར་ལ་ོགསར་ལ་སྤྲ་ོསྐྱིད་གཏངོ་གི་ཡདོ་

པའི་རྣམ་པ་ཐནོ་ཡདོ་སྟབས། གྲངོ་སྡེའི་མི་མང་རྣམས་ཁངོ་ཁྲ་ོཆེན་པ་ོལངས་ཡདོ་འདུག རྒྱུ་མཚན་དེ་ལ་

བརྟེན་ཏེ། ལོ་གསར་གྲོལ་བའི་ཉིན་ཏེ་ལུགས་རྙིང་གི་ཚེས་༡༦ ཉིན། བོད་མི་མང་པོ་ཞིག་མདོ་བ་འབྲོག་

སྡེའི་ཤང་སྲིད་གཞུང་གི་ལས་ཁུངས་མདུན་དུ་འཛོམས་ཏེ། ༸གངོ་ས་མཆགོ་གི་སྐུ་པར་དང་བདོ་ཀྱི་རྒྱལ་

དར་བཟུང་ནས་མར་མེ་ཁྲམོ་སྐརོ་ཞིག་བྱས་ཡདོ་པ་མ་ཟད། “ང་ཚོར་ཆསོ་དད་རང་དབང་ཡདོ་པ་བདེན་

པ་ཡིན་ན། ༸གངོ་ས་མཆགོ་བདོ་དུ་གདན་འདྲེན་ཞུ་དགསོ་” ཞེས་པའི་འབདོ་ཚིག་བསྒྲགས་ཤིང་། ཤང་

སྲིད་གཞུང་མདུན་གྱི་རྒྱ་ནག་གི་རྒྱལ་དར་མར་ཕབ་སྟེ་བཤགས་རྗེས། དེ་སྔ་ལོ་གསར་ཚེས་གཅིག་ཉིན་

ཤོག་སྦག་སྒྲོན་མཁན་ཏང་ཡོན་ཁྱིམ་ཚང་དག་གི་སྒོ་རའི་ནང་གཡུགས་ཡོད་འདུག 



ལྕགས་ཡོས་བཙན་རྒོལ་མེ་ལྕེ། 

    (193)    

 འདི་ལོ་བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཕལ་མོ་ཆེར་ལོ་གསར་སྐབས་ཆོས་ཕོྱགས་ཀྱི་བྱེད་སྒོ་ཙམ་ལས་སོྤྲ་སྐྱིད་

ཀྱི་རྣམ་པ་ཐོན་མེད་པར་མ་ཟད། ས་གནས་མང་དག་ཅིག་ཏུ་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཀྱི་རྣམ་པ་མཚོན་པའི་

ལས་འགུལ་སྣ་ཚོགས་ཤིག་སྤེལ་ཡོད། 



    (194)    

ལེའུ་དང་པོ། ལྕགས་ཡོས་ལོའ་ིརང་ལུས་མེར་བསྲེགས་ལས་འགུལ་གྱི་བརྒྱུད་རིམ།

ཉེར་གཉིས་པ། རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་དམ་ཆོས།

མཚན། དམ་ཆོས།

སྐྱེས་ཡུལ།  མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ཐེམ་ཆེན་རྫོང་

  སེང་གེ་ཤང་རུ་ཆེན་གཉིས་པ།

རང་ལོ།  ༤༠

ཕ་མིང་།  སྟག་ལྷ།

འཚོ་ཐབས།  བོང་སྟག་དགོན་པའི་དགེ་འདུན་པ།

ཞུགས་འབུལ་དུས་ཚེས། ༢༠༡༢།༢།༡༧

གནས་སྟངས། ༢༠༡༢།༢།༡༧ ཉིན་གྲོངས།

 ཕྱི་ལོ་༢༠༡༢ ཟླ་༢ ཚེས་༡༧ ཉིན་གྱི་ཞོགས་པའི་ཆུ་ཚོད་༦ ཙམ་ལ། མཚོ་བྱང་ཁུལ་ཐེམ་ཆེན་

རྫངོ་སེང་གེ་ཤང་བངོ་སྟག་དགནོ་ཆེན་ཨེ་ཝྃ་ཏ་རེ་གླིང་དགནོ་པའི་གྲྭ་དམ་ཆསོ་བཟང་པ་ོལགས་ཀྱིས་

རང་ལུས་ཞུགས་འབུལ་གནང་སྟེ་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་འདུག

 ཁངོ་ནི་ཐེམ་ཆེན་རྫངོ་སེང་གེ་ཤང་རུ་ཁག་གཉིས་པའི་ཨར་རྒུར་ཚང་གི་ཕ་ཚེ་འདས་སྟག་ལྷའི་

བུ་ཡིན་ཞིང་། དགུང་ལོ་ ༣༨ (སྟག་ལོ་)ཡིན། ཁོང་ལ་སྲིང་མོ་དགུ་ཡོད་པ་དང་། མིང་སྲིང་བཅུ་ལས་

ཐ་ཆུང་ཡིན་འདུག ཁོང་༡༩༩༤ ལོར་རྒྱ་གར་དུ་ཕེབས་ཏེ་འབྲས་སྒོ་མང་ཀླུ་འབུམ་ཁམས་ཚན་དུ་ཆོས་

ཞུགས་ཀྱིས་༡༩༩༧ ལོར་བོད་ལ་ཕྱིར་ལོག་གནང་བ་དང་། བོང་སྟག་དགོན་པའི་དགེ་བསྐོས་ཟུར་པ་

དང་དགོན་པའི་དཔེ་ཁྲིད་དགེ་རྒན་ཡིན་པ་མ་ཟད། དགོན་པ་དེའི་ཆོས་ལུགས་དོ་དམ་ཚོགས་པའི་



ལྕགས་ཡོས་བཙན་རྒོལ་མེ་ལྕེ། 

    (195)    

འཐུས་མི་ཡང་ཡིན་འདུག

 ཉེ་སྔནོ་བདོ་ཀྱི་ས་ཁུལ་མང་པའོ་ིནང་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་ཀྱི་ང་ོརྒལོ་བསྟུད་མར་བྱུང་བར་

བརྟེན།  ལུགས་རྙིང་ལོ་སར་སྐབས་ནས་བཟུང་བོང་སྟག་ས་ཆར་རྒྱ་གཞུང་ཉེན་རྟོག་དམག་མིས་དམ་

བསྒྲགས་བྱས་ཡདོ་པ་དང་། ལྷག་པར་དུ་བངོ་སྟག་དགནོ་དུ་སྨནོ་ལམ་འཚོགས་མི་ཆགོ་པའི་བཀའ་རྒྱ་

རིམ་པར་བཏང་ཡོད་སྟབས། གྲྭ་དམ་ཆོས་ལགས་ཀྱིས་དམ་བསྒྲགས་བྱེད་མཁན་རྒྱ་གཞུང་མི་སྣ་ཚོར་

བོང་སྟག་དགོན་པའི་ནང་གི་དམག་མི་དང་ཉེན་རྟོག་པ་རྣམས་ཕྱིར་འཐེན་དགོས་པའི་རེ་སྐུལ་བྱས་

ཡདོ་པ་མ་ཟད། གལ་སྲིད་རྒྱ་གཞུང་གིས་དགནོ་པར་མུ་མཐུད་དུ་འདི་ལྟར་དམ་བསྒྲགས་བྱས་ཚེ། རྗེས་

ཕྱགོས་དགནོ་པའི་ནང་དནོ་དག་ཅི་ཞིག་བྱུང་ཡང་འགན་ཆ་ཚང་རྒྱ་གཞུང་གིས་ཁུར་དགསོ་པའི་སྐརོ་

ས་གནས་ཉེན་རྟོག་དམག་མི་ཚོར་བརྗོད་ཡོད་འདུག 

གསེར་རྟ་རྫོང་དུ་བོད་མི་ཞི་རྒོལ་པ་དམར་གསོད་བཏང་བ།

 ཕྱི་ལོ་༢༠༡༢ ཟླ་༢ ཚེས་༢༢ ནས་༢༣ ཉིན་གཉིས་རིང་གསེར་རྟ་རྫོང་གི་ཁྲོམ་གཞུང་དུ། བོད་

མི་སྐོར་ཞིག་གིས་འབོད་སྒྲ་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་རྒྱ་གཞུང་ལ་ཞི་བའི་སྐད་འབོད་བྱས་ཡོད་ཀྱང། 

རྒྱ་གཞུང་གི་དམག་མིས་བོད་མི་འཛིན་བཟུང་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ་གང་ཡང་བྱུང་མེད་ཀྱང་། ཕྱི་

ཚེས་ ༢༤ ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོའ་ིཆུ་ཚོད་༡༠ པའི་ཐོག་གསེར་རྟ་རྫོང་ཐོག་ཏུ་བསྐྱར་དུ་བོད་མི་སེར་སྐྱ་༣༠༠ 

ཙམ་ཀྱིས་“ ༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་བོད་ལ་གདན་འདྲེན་ཞུ་དགོས། བོད་ལ་རང་དབང་དགོས་” ཞེས་ངོ་

རྒོལ་སྐད་འབོད་གནང་སྐབས། ས་གནས་ཉེན་རྟོག་པ་དང་དམིག་མི་འབོར་ཆེན་བསླེབས་ཏེ་བོད་མི་

ཚོར་གཅར་རྡུང་ཚོད་མེད་བྱས་པར་བོད་མི་ཚོས་འུ་ཐུག་གིས་རྒོལ་ལན་སློག་སྐབས། རྒྱ་དམག་མིས་

མང་ཚོགས་ཁྲོད་མེ་མདས་གང་བྱུང་བརྒྱབ་སྟེ། གསེར་རྟ་གསེར་བ་སྡེ་བའི་རང་ལོ་༣༣ ཡིན་པའི་ཟླ་

བ་གྲགས་པ་ལགས་དང་། འནོ་ཟ་ཚོ་བ་ནས་ཡིན་པའི་བོད་མི་གཞན་ཞིག་དམར་གསོད་བཏང་ཡོད་

འདུག་ལ། བོད་མི་བཅུ་གྲངས་ཤིག་ལ་རྨས་སྐྱོན་ཚབས་ཆེན་བཟོས་བ་དང་། གཞན་བོད་མི་༤༠ ཙམ་

འཛིན་བཟུང་བཙོན་འཇུག་བྱས་འདུག ད་ཆར་རྒྱ་གཞུང་གིས་གསེར་རྟ་རྫོང་གི་ས་གནས་གང་སར་

དམག་མི་འགྲེམས་འཇོག་སྟེ་ཚོང་ཁང་དང་ཟ་ཁང་ཁག་སྒོ་རྒྱག་ཏུ་བཅུག་ཡོད་འདུག 

 ཉིན་དེའི་གསེར་རྟ་རྫངོ་གི་ང་ོརྒལོ་ལས་འགུལ་ཁྲདོ། རྒྱ་གཞུང་གིས་རང་ལ་ོ༣༥ ཡིན་པའི་བདོ་
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ལེའུ་དང་པོ། ལྕགས་ཡོས་ལོའ་ིརང་ལུས་མེར་བསྲེགས་ལས་འགུལ་གྱི་བརྒྱུད་རིམ།

མི་པོ་པོ་ཞུ་བ་ཞིག་དང་གསེར་བ་སྡེ་བའི་མི་སྐྱ་ཞིག་ལ་མེ་མདས་བརྒྱབ་སྟེ་དམར་གསོད་བཏང་བ་མ་

ཟད། ཤལོ་ཐལ་སྡེ་བའི་སླབོ་ཕྲུག་ཞིག་ལ་མེ་མདས་བཅུ་གྲངས་ཤིག་བརྒྱབ་སྟེ་སྲགོ་ཉེན་ལ་ཐུག་ཡདོ་ལ། 

སྐབས་དེར་བདོ་རིགས་བུད་མེད་ཞིག་ལའང་མེ་མདས་བརྒྱབ་སྟེ་རྐང་པ་གཅདོ་དགསོ་པའི་གནས་སུ་

ལྷུང་འདུག གསེར་རྟ་རྫངོ་གི་ངོ་རྒལོ་ལས་འགུལ་དེ་ཐགོ་མར་ད་ལའོ་ིཕྱི་ཟླ་༡ ཚེས་༡༦ ཉིན་ནས་བྱུང་བ་

ཞིག་ཡིན་པ་དང་། ཉིན་དེར་དང་ཐགོ་གསེར་རྟ་རྫངོ་ཞ་ོརགོས་སྡེ་བའི་རང་ལ་ོ༡༦ ཡིན་པའི་གྲྭ་ཏེས་པཱ་

དང་། རང་ལོ་༢༡ ཡིན་པའི་ཉི་སྣང་གཉིས་ཀྱིས་ཁྲོམ་གཞུང་དུ་“རྒྱལ་བ་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་ཁྲི་ལོར་

བརྟན་པར་ཤོག བོད་རྒྱལ་ལོ་” ཞེས་སྐད་འབོད་བྱེད་བཞིན་བསྒྲགས་ཡིག་སྣ་ཚོགས་འགྲེམས་གཏོར་

བྱས་འདུག ཕྱི་ཚེས་༡༨ ཉིན་གསེར་རྟ་རྫོང་ཕུ་འུ་ཡུལ་ཚོའི་གྱང་ངོས་ཞིག་ཏུ་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་དར་ཆེན་པོ་

ཞིག་སྒྲེང་འཛུགས་བྱས་ཤིང་། དེའི་མཐའ་སྐོར་དུ་རས་ཡོལ་སྟེང་“༸རྒྱལ་དབང་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་

ཁྲི་ལོར་ཤོག རྒྱ་དགའ་མ་ལ་ངོ་ཚ་མེད། བོད་རྒྱལ་ལོ་” ཞེས་པའི་ཡིག་ཆེན་ཞིག་བྲིས་ཏེ་རྒྱ་གཞུང་ལ་

ང་ོརྒལོ་གྱི་རྣམ་འགྱུར་བསྟན་འདུག ཕྱི་ཚེས་༢༢ ཉིན་གསེར་རྟ་རྫངོ་གསེར་རྟའི་ཐང་ཆེན་དུ་ཤལོ་སྟདོ་

མའི་དནོ་ཡདོ་ཉི་མ་ལགས་དང་། ཤལོ་སྨད་མའི་དགེ་འདུན་གཉིས་ཀྱིས་བདོ་རྒྱལ་ལ་ོཞེས་སྐད་འབདོ་

བྱས་སྐབས་ཉེན་རྟགོ་པས་གཅར་རྡུང་དྲག་པ་ོབྱས་ཏེ་དནོ་ཡདོ་ཉི་མའི་ལག་གཡས་པ་བཅག་ཡདོ་འདུག 



ལྕགས་ཡོས་བཙན་རྒོལ་མེ་ལྕེ། 

    (197)    

ཕྱི་ཚེས་༢༣ ཉིན་ས་གནས་བདོ་རིགས་མང་ཚོགས་བརྒྱ་སྐརོ་ཞིག་གསེར་རྟའི་ཐང་ཆེན་དུ་འཛོམས་ཏེ། 

འབོད་ཚིག་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་རྒྱ་གཞུང་གི་དྲག་པའི་སྲིད་བྱུས་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱས་འདུག 

 ཕྱི་ལོ་༢༠༡༢ ཟླ་༢ ཚེས་༡ ཉིན་གསེར་རྟ་བླ་རུང་སྒར་གྱི་དུར་ཁྲོད་དུ་སེར་སྐྱ་མི་མང་འདུ་

འཛོམས་ཀྱིས་ཉེ་ལམ་གསེར་རྟ་རྫོང་ཐགོ་ཏུ་རྒྱ་གཞུང་ལ་ཞི་བའི་ང་ོརྒོལ་སྐབས། རྒྱ་དམག་གིས་དམར་

གསོད་བཏང་བའི་རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་ཟླ་བ་གྲགས་པ་ལགས་སུ་མྱ་ངན་བསྔོ་སྨོན་གནང་ཡོད་འདུག 

བསྔོ་སྨོན་སྐབས་འདྲ་པར་ཆེན་པོ་ཞིག་གི་འགོ་ཏུ་“ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ་ཟླ་༡ ཚེས་༢༤ ཉིན་བོད་རང་དབང་

གི་ཆེད་དུ་སྐུ་སྲོག་ཤོར་བའི་མདོ་ཁམས་གསེར་རྟའི་རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་ཟླ་བ་གྲགས་པ་ཐུགས་རྗེའི་

འཛིན་པར་ཞུ ”ཞེས་འཁོད་ཡོད་པ་རེད།

 ཡང་ཕྱི་ཚེས་༢༢ ཏེ་བདོ་ཆུ་འབྲུག་ལའོ་ིལ་ོསར་ཚེས་༡ ཉིན་བདོ་ནང་གི་ཞགོས་པའི་ཆུ་ཚོད་༦ 

ཙམ་ལ་གསེར་རྟ་རྫངོ་ཁེས་སྐརོ་ཤང་ཐགོ་ཏུ་སེ་ར་དགནོ་པའི་སྤྲུལ་སྐུ་བརྟན་རྒྱམ་སགོས་མི་དྲུག་གིས་རྒྱ་

ནག་གཞུང་ལ་ང་ོརྒལོ་བྱས་པ་དང་དེའི་རྗེས་སུ་མི་ཇེ་མང་ལ་སངོ་བར་བརྟེན། མག་ོམཆགོ་སྡེ་བ་དང་། 

ཚེ་ཤ ལ་སྡེ་བ། རྟ་ཤ ལ་སྡེ་བ་སགོས་ཀྱི་བདོ་མི་སེར་སྐྱ་དྲུག་ཅུ་བརྒལ་བས་ཞི་རྒལོ་བྱས་འདུག  ཁངོ་ཚོས་

ལག་ཏུ་བོད་ཀྱི་རྒྱ་དར་དང་། འཕྲེད་དར་ཆེན་པོ་ཞིག་གི་སྟེང་ཏུ་༼སྔ་ལོར་མེ་བསྲེག་བཏང་བའི་བོད་

མི་རྣམས་ཀྱི་མིང་སོགས་བྲིས་ཏེ་༽ཁོང་ཚོས་ལོ་སར་མི་གཏོང་བ་དེ་དག་གི་ཆེད་ཡིན་པ་དང་། ལས་

འགུལ་འདི་ཡང་ཞི་བའི་ངོ་རྒོལ་རང་ཡིན་པ་སོགས་བྲིས་ནས་ཁྱེར་ཡོད་འདུག



    (198)    

ལེའུ་དང་པོ། ལྕགས་ཡོས་ལོའ་ིརང་ལུས་མེར་བསྲེགས་ལས་འགུལ་གྱི་བརྒྱུད་རིམ།

དང་པོ་ཁེས་སྐོར་ཤང་གི་ལས་ཁུངས་སྒོ་རུ་འཚོགས་ཏེ་༸གོང་ས་མཆོག་གི་ཞབས་བརྟན་གསོལ་

འདེབས་སྐྱོར་བ་དང་། དེ་ནས་ཁྲོམ་སྐོར་བྱས་ཡོད་འདུག  ཉེན་རྟོག་པས་སྡེ་བ་སོ་སོའ་ིགཞི་རིམ་འགོ་

ཁྲིད་ལ་བཀའ་བཏང་ནས་གནས་ཚུལ་དེ་ཞི་འཇགས་སུ་འགྲ་ོཐབས་བྱས་ཡདོ་འདུག་ལ། ཁངོ་ཚོས་པར་

རྒྱག་པ་ལས་སྐབས་ཐོག་དེར་མི་འཛིན་བཟུང་བྱས་པ་སོགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་བྱུང་མི་འདུག

 དེར་མ་ཟད་གསེར་རྟའི་ས་ཆ་རུ་ཁ་པར་བརྒྱུད་ལམ་ནས་འཕྲིན་ཐུང་དང་པར་འཕྲིན་སོགས་

གཏོང་མི་ཐུབ་པ་བཟོས་ཡོད་པ་མ་ཟད་ཟ་ཁང་དང་ཚོང་ཁང་སོགས་སྒོ་བརྒྱབ་ཡོད་འདུག

 བོད་ཀྱི་ལོ་སར་ཉིན་སུ་ཁྲོན་ཞིང་ཆེན་དཀར་མཛེས་ཁུལ་གསེར་རྟ་རྫོང་རགས་བཀྲམ་ཡུལ་

ཚོའི་སྲིད་གཞུང་མདུན་དུ་བོད་མི་སུམ་ཅུ་ནས་བཞི་བཅུ་ཙམ་གྱིས་བོད་ཀྱི་དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་རྣམས་

ལ་རྗེས་དྲན་དང་མྱ་ངན་ཡོད་ཅེས་བྲིས་པའི་འཕྲེད་དར་ཆེན་པོ་འཕྱར་ཏེ་མྱ་ངན་ངག་བཅད་ཀྱི་སྡུག་

ཚོགས་འཚོགས་ཡོད་འདུག་པ་ཙམ་ལས་གནས་ཚུལ་གསལ་པོ་ཤེས་རྟོགས་ཐུབ་ཀྱི་མེད་པ་རེད།

ཁམས་བྲག་འགོ་རྫོང་དུ་བོད་མི་ཞི་རྒོལ་བ་དམར་གསོད་བཏང་བ།

 ཕྱི་ལོ་༢༠༡༢ ཟླ་༡ ཚེས་༢༣ ཉིན་གྱི་ཞོགས་པ་བྲག་འགོ་རྫོང་ཐོག་ཏུ་བྲག་འགོ་རྫོང་ཁོངས་གེ་



ལྕགས་ཡོས་བཙན་རྒོལ་མེ་ལྕེ། 
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འཕན་ལུ་ཁགོ་མ་དང་། ནརོ་པ་གཉིས་ཀྱིས་གཙོས་བདོ་རིགས་ཞིང་འབྲགོ་མི་མང་ཕནོ་ཆེ་འདུ་འཛོམས་

ཐོག་ཞི་བའི་ངོ་རྒོལ་སྐད་འབོད་ཤ གས་ཆེ་བྱས་ཡོད་འདུག

 ཉེ་བའི་ཆར་བྲག་འགོ་རྫོང་ཐོག་བོད་མི་བཞི་མེར་བསྲེག་གཏོང་གི་ཡིན་ཞེས་ཡིག་ཆ་ཞིག་

སྦྱར་འགྲེམས་བྱས་ཡོད་འདུག་པ་དང་། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་ཕྱི་ལོ་༢༠༡༢ ཟླ་༡ ཚེས་༢༣ ཉིན་གྱི་ཞོགས་

པ་ཁམས་ཏྲེ་ཧོར་བྲག་འགོ་རྫོང་དུ་རྒྱ་གཞུང་གི་ཉེན་རྟོག་པས་བོད་མི་ གང་བྱུང་འཛིན་བཟུང་བྱས་

ནས་བོད་མི་༢༠༠ ཙམ་འཛིན་བཟུང་བྱས་ཡོད་པ་རེད། དེར་བརྟེན་བྲག་འགོ་རྫོང་ཁོངས་གེ་འཕན་ལུ་

ཁགོ་མ་དང་བྲག་འག་ོནརོ་པ་སགོས་བདོ་མི་ཞིང་འབྲགོ་ཚང་མ་ཡར་ལངས་ཞི་རྒལོ་བྱས་ཡདོ་པ་ དང་

། བོད་ལ་རང་དབང་དགོས་ཞེས་སོགས་ཀྱི་སྐད་འབོད་བྱས་ཡོད་འདུག་པ་མ་ཟད། ཁ་ཤས་ཀྱིས་བོད་

ཀྱི་རྒྱལ་དར་ཡང་བསྣམས་ཡོད་འདུག སྐབས་དེར་རྒྱ་གཞུང་གིས་ཉེན་རྟོག་པས་མེ་མདའ་བརྒྱབ་ནས་

ལུ་ཁོག་མ་ཡིན་པ་གེ་འཕན་ ལོ་བརྒྱ་ཚང་གི་བུ་གཅིག་དང་། ནོར་པ་ནས་ཡིན་པ་གཅིག་བསད་ཡོད་

འདུག་ལ། ད་དུང་མི་མང་པོ་བསད་ཡོད་ཚུལ་བརྗོད་ཀྱི་འདུག་ཀྱང་། ད་ཆ་གསལ་པོ་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་

མེད་པ་རེད། ད་ལྟའི་ཆར་ཡང་ཞི་རྒོལ་དང་རྡུང་རྡེག་མཚམས་འཇོག་གཏན་ནས་བྱུང་མེད་པ་རེད།

 ཕྱི་ལོ་༢༠༡༢ ཟླ་༡ ཚེས་༢༤ ཉིན་གྱི་ཞོགས་པ་ནས་བཟུང་བྲག་འགོ་རྫོང་དུ་བོད་ལ་རང་དབང་

དགསོ་པ་དང་རྒྱ་མིའི་ འགོ་ཏུ་སྡདོ་འདདོ་མེད་པའི་སྐད་འབདོ་བྱས་ཡདོ་པ་དང་། རྒྱ་གཞུང་གིས་དྲག་



    (200)    

ལེའུ་དང་པོ། ལྕགས་ཡོས་ལོའ་ིརང་ལུས་མེར་བསྲེགས་ལས་འགུལ་གྱི་བརྒྱུད་རིམ།

གནོན་བྱས་ནས་བོད་མི་གཉིས་བསད་ཡོད་པ་དང་། བོད་མི་གང་མང་ཞིག་ལ་རྨས་སྐྱོན་བཏང་ཡོད་

འདུག བོད་མི་རྣམས་ཀྱིས་ཐོག་མ་ཞི་རྒོལ་ཁོ་ན་བྱས་ཡོད་ཀྱང་། བོད་པ་གང་མང་ཞིག་དམར་གསོད་

དང་རྨས་སྐྱོན་བཏང་བའི་རྗེས་སུ་བོད་མི་རྣམས་འུ་ཐུག་ནས་འཁྲུགས་འཛིངས་བྱུང་བའི་གནས་ཚུལ་

ཡང་ཐནོ་ཡདོ་པ་རེད། ད་ལྟའི་ཆར་འཁྲུགས་འཛིང་ཅུང་ཙམ་མཚམས་ཆད་ཡདོ་ཀྱང་། རྟའུ་རྫངོ་ཁངོས་

ཀྱི་བདོ་མི་དང་། དཀར་མཛེས་རྫངོ་ཁངོས་ཀྱི་བདོ་མི་གང་མང་ཞིག་ཀྱང་བྲག་འག་ོཁུལ་དུ་ང་ོརྒལོ་བྱེད་

པར་ཡོང་དང་ཡོང་བཞིན་ཡོད་འདུག

 རྨས་སྐྱནོ་ཕགོ་པ་རྣམས་ད་ལྟའི་ཆར་བྲག་འག་ོདགནོ་པའི་སྨན་ཁང་དུ་ཡདོ་པ་དང་། བྲག་འག་ོ

རྫངོ་གི་སྨན་ཁང་དུ་སྐྱེལ་རྒྱུར་དགོས་པ་བྱེད་མཁན་གང་མང་བྱུང་ཡདོ་འདུག བསད་ཟིན་པའི་ཁངོས་

ནས་བྲག་འགོ་རྫོང་ཁོངས་གེ་འཕན་ལུ་ཁོག་མའི་གེ་འཕན་ལོ་བརྒྱ་ཚང་གི་བུ་གཅིག་དང་། བྲག་འགོ་

ནོར་པ་འབྲོག་སྡེ་ནས་ཡིན་པ་བྲག་འགོ་རྫོང་ཁོངས་ཆ་ནང་དགོན་པའི་སྤྲུལ་སྐུ་བྱམས་པ་མགོན་པོའ་ི

སྤུན་ཆེ་བ་ཡོན་ཏན་གཉིས་ཡིན་པ་དང་། དེ་མིན་སྐབས་དེར་ཁམས་བྲག་འགོ་རྫོང་དུ་རྨས་སྐྱོན་ཕོག་

པ་གང་མང་ཞིག་ཡདོ་འདུག་པ་དང་། དེའི་ནང་ནས་བྲག་འག་ོདགནོ་པའི་སྨན་པ་རྒན་བསྟན་འཛིན་

དར་རྒྱས་ཞེས་པར་རྒྱ་དམག་གི་མེ་འདའ་ཕགོ་ཡདོ་པ་དང་། ད་ལྟའི་ཆར་ཁགོ་ནས་མདེའུ་འདནོ་མ་ཐུབ་

པར་ཁངོ་གི་གནས་སྟངས་ཛ་དྲག་ཏུ་གྱུར་ཡདོ་འདུག བྲག་འག་ོརྫངོ་གི་སྨན་ཁང་དུ་སངོ་ན་མདེའུ་ཁགོ་

ནས་འདནོ་ཐུབ་ཀྱང་། རྒྱ་གཞུང་གིས་རྐྱེན་འདས་གཏངོ་སྲིད་པ་དང་། ཐ་ན་ཕུང་པ་ོཡང་ཕྱིར་རྩིས་སྤྲདོ་

མི་བྱེད་པར་དགོས་པ། གལ་སྲིད་རྨས་སྐྱནོ་དྲག་ཙམ་བྱུང་ཡང་བཙོན་ཁང་དུ་འཇུག་སྲིད་པ་སགོས་ལ་

དོགས་ནས་ རྒྱ་གཞུང་གི་སྨན་ཁང་དུ་སྐྱེལ་ཕདོ་ཀྱི་མེད་པས་ཁངོ་གི་གནས་ཚུལ་ཛ་དྲག་ཏུ་གྱུར་ཡོད་

འདུག

 ཡང་གངོ་ཚེས་ཉིན་བྲག་འག་ོདགནོ་པའི་ཆསོ་རའི་ནང་དུ་བདོ་མི་སྟངོ་ཕྲག་དྲུག་ལྷག་འཛོམས་

ཡོད་པ་དང་། རྟའུ་རྫོང་ནས་བོད་མི་རླངས་འཁོར་བཞི་བཅུ་ཙམ་བྲག་འགོ་རྫོང་དུ་སླེབས་ཟིན་ཡོད་

འདུག 

 ཟླ་བ་དེའི་ཚེས་༢༥ དང་༢༦ ནས་བཟུང་ཁམས་བྲག་འག་ོདང་། ཁམས་གསེར་རྟ་རྫངོ་གཉིས་སུ་

འགྲ་ོབའི་འགྲིམ་འགྲུལ་ཚང་མ་བཀག་ ཡདོ་པ་དང་། ས་གནས་དེ་གཉིས་ནས་ས་གནས་གཞན་དུ་འགྲ་ོ

བའི་ལམ་ཁ་ཡངོས་རྫགོས་བཀག་སྡམོ་བྱས་ཡདོ་འདུག དེ་མཚུངས་བཞིན་ཁ་པར་དང་དྲ་ལམ་ཡངོས་

རྫོགས་བཀག་སྡོམ་བྱས་ཡོད་པ་རེད། ཐོག་མའི་ཆར་ཕྱི་ཕྱོགས་ནས་རྒྱ་ནག་ནང་ཁུལ་དུ་ཁ་པར་བཏང་

ན་འགྲོ་ཐུབ་པ་དང་། རྒྱ་ནག་ནང་ཁུལ་ནས་གོང་གསལ་ས་གནས་ཁག་ཏུ་ཁ་པར་བཏང་ན་འགྲོ་ཐུབ་



ལྕགས་ཡོས་བཙན་རྒོལ་མེ་ལྕེ། 

    (201)    

པས་གནས་ཚུལ་ཅུང་ཙམ་རེ་ཤེས་རྟོག་ཐུབ་ནའང་། ད་ལྟའི་ཆར་རྒྱ་ནག་ནང་ཁུལ་ཙམ་མ་ཟད། ཞིང་

ཆེན་གཅིག་གི་ཁངོས་གཏགོས་ཡིན་མདོ། སི་ཁྲནོ་ཞིང་ཆེན་གྱི་ལྟེ་གནས་ཁྲིན་ཏུའུ་ནས་ཀྱང་བྲག་འག་ོ

དང་གསེར་རྟ་གཉིས་སུ་ཁ་པར་འགྲ་ོམི་ཐུབ་པར་བརྒྱུད་ལམ་ཡངོས་རྫགོས་རྒྱ་གཞུང་གིས་བཀག་སྡམོ་

བྱས་ཡོད་པ་རེད། གོང་གསལ་ས་གནས་ཁག་ཏུ་རྒྱ་གཞུང་གི་དམག་མིས་མེ་མདའ་བརྒྱབ་ནས་རྨས་

སྐྱོན་བཏང་ བའི་བོད་རིགས་རྣམས་འདས་གྲོངས་སུ་སོང་ཡོད་མེད་དང་། སྐབས་དེའི་གནས་སྟངས་

ག་འདྲ་ཡིན་མིན། ལྷག་པར་བདོ་རིགས་མི་མང་འཛིན་བཟུང་བྱེད་བཞིན་ཡདོ་མེད་སགོས་གནས་ཚུལ་

ཁ་གསལ་གང་ཡང་ཤེས་ཐུབ་ཀྱི་མེད་པ་རེད། དེ་བཞིན་ཉིན་དེ་ཡས་མས་སུ་ཁམས་བྲག་འག་ོརྫངོ་ཐགོ་

དང་གསེར་རྟ་རྫངོ་ཐགོ་གཉིས་སུ་ཟ་ཁང་དང་ཚོང་ཁང་གཅིག་ཀྱང་སྒ་ོཕྱེ་མེད་པ་དང་། ཁྲམོ་ལམ་དུ་རྒྱ་

མི་ཉེན་རྟགོ་པ་དང་དྲག་ཆས་དམག་དཔུང་ཙམ་ལས་གཞན་མཐངོ་རྒྱུ་གང་ཡང་མི་འདུག་ཅེས་བརྗདོ་

ཀྱི་འདུག

 སྐབས་དེར་བྲག་འག་ོརྫངོ་དུ་དྲག་ཆས་དམག་མི་ཤིན་ཏུ་མང་བ་ོའབོྱར་ཏེ། ཉེ་སྔནོ་འསོ་ལངས་

བྱས་པའི་བདོ་མི་རྒན་དར་གཞནོ་གསུམ་ལྔ་བཅུ་ལྔ་བརྒྱད་ཡདོ་པ་ དག་ལས་མང་ཤསོ་ཤིག་ཁྲིམས་ཁང་

དུ་བཙན་བཟུང་བྱས་ཚར་བ་དང་། འསོ་ལངས་ཁྲདོ་འཛུལ་ཞུགས་བྱས་ཤིང་རྨས་སྐྱནོ་མ་ཐེབས་པའི་སྐྱ་

སེར་དང་། དེ་བས་ཀྱང་རྫོང་མཁར་དུ་འཚོ་བ་རོལ་བཞིན་པའི་མི་མང་རྣམས་བཙོན་འཇུག་བྱས་དང་

བྱེད་བཞིན་འདུག  

 དེ་ཡང་རྒྱའི་ལོ་གསར་གནམ་གང་དང་ཚེས་གཅིག་(ཕྱི་ལོ་༢༠༡༢ ཟླ་༡ ཚེས་༢༢།༢༣)སྐབས་

སོགས་ལ་རྔམ་སྟོན་ཁྲོམ་སྐོར་དང་འསོ་ལངས་སྐད་འབོད་བྱས་པའི་མི་མང་རྣམས། མིག་ཟུང་ཁོ་ན་

ལས་གང་ཡང་མི་མཐངོ་བའི་དྲག་ཆས་ཉེན་རྟགོ་པ་དང་དམག་མི་མང་པསོ་ཚོད་ཚོད་ དུ་བཙན་ཁྱེར་

དང་རྗེས་འདེད་བྱེད་ཀྱིན་ཡདོ་ཅིང་། ཕྱི་ཚེས་༢༩ ཉིན་གྱི་ཕྱི་དྲརོ་གསེར་བའི་ཚོང་བ་ཞིག་ལས་ཤེས་པ་

ལྟར་ན། གསེར་རྟ་རྫངོ་མཁར་དུ་ཡང་གངོ་བཞིན་མི་སེར་དང་གྲྭ་པ་གང་མང་འཛིན་བཟུང་དང་བཀག་ 

ཉར་བྱེད་ཀྱིན་ཡདོ་པ་དང་། གསེར་བའི་གྲྭ་པ་འགའ་ཞིག་ཀྱང་དེ་རིང་གསར་དུ་བཟུང་ཟིན་པའི་ཚུལ་

འདུག མིང་སོགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་གསལ་བོ་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་མ་སོང་།

 གཞན་བྲག་འགོའ་ིདགོན་ཆེན་དང་འཇང་སྒང་དགོན་པ་ཁག་ཏུ་ཉེ་སྔོན་བོད་མི་རིགས་ཀྱི་

ཆེད་དུ་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་པའི་དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་རྣམས་ལ་བསྔོ་སྨོན་དང་དགོངས་རྫོགས་བྱེད་པ་

དང་། དེར་ཁམས་ཀྱི་ལ་ལུང་དུ་ཡདོ་པའི་ཕྱགོས་ཀྱི་མི་མང་རྣམས་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་ཞུ་བ་དང་

།  གདུང་མཇལ་བྱེད་དུ་འངོ་བ་བཅས་ལ་བཀག་སྐྱེལ་དང་དམ་བསྒྲགས་བསམ་ཡུལ་ལས་འདས་པ་
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ལེའུ་དང་པོ། ལྕགས་ཡོས་ལོའ་ིརང་ལུས་མེར་བསྲེགས་ལས་འགུལ་གྱི་བརྒྱུད་རིམ།

བཟོས་ཡོད་འདུག 

 ཕྱི་ལ་ོ༢༠༡༢ ཟླ་ ༢ ཚེས་༣ ཉིན་གནས་ཚུལ་ཤེས་རྟགོས་བྱུང་བར། རྨས་སྐྱནོ་ཚབས་ཆེན་ཐེབས་

པའི་རྨས་པ་དག་ལས་ཕྱེད་ཀ་བཙོན་འཇུག་བྱས་ཟིན་པ་དང་། ལ་ཤས་ཀྱིས་བཙོན་ཁང་དུ་འགྲ་ོབར་མ་

བཟོད་ནས་རི་འགརོ་བྲསོ་བྱལོ་དུ་འགྲ་ོདགསོ་བྱུང་ཞིང་།  དེའང་རྨས་ཐེབས་པའི་མི་ཁྱནོ་སྡམོ་དྲུག་ཅུར་

ཉེ་བར་བཟུང་ཡདོ་པ་མ་ཟད། ཁ་སང་དེ་རིང་གསར་དུ་བཟུང་བའི་བདོ་མི་དག་རྫངོ་ཁྲིམས་ཁང་གི་ར་

སྐོར་ནང་དུ་ གཅེར་བུར་ཕུད་དེ་གཅར་རྡུང་བྱས་འདུག་པ་ཡུལ་མི་མང་པོའ་ིཁ་ལ་ཡོད་ཁར། སྐབས་

དེར་རྫོང་མཁར་གྱི་དཀྱིལ་དུ་བོད་མི་བཅུ་ཙམ་རེ་མ་གཏོགས། མང་ཤོས་ཀྱི་འགྲོ་འདུག་མཚམས་ཆད་

ཟིན་ཞིང་། རྫོང་བར་གྱི་ལམ་འགྲམ་དང་གཡས་གཡོན་དུ་ཡོད་པ་མང་པོ་རྒྱ་མི་ལས་བོད་པ་མཐོང་རྒྱུ་

དཀོན། རེབ་འདིར་སྲིད་གཞུང་གི་གསང་བའི་དྲིལ་སྒྲོག་ལྟར་ན། ཉེ་སྔོན་འསོ་ལངས་པའི་བྱས་པའི་

མི་དག་ལས། ད་དུང་འཛིན་བཟུང་དགསོ་པའི་མི་བཞི་བརྒྱ་ཡདོ་རེད་ཅེས་ཡུལ་དེའི་སྲིད་གཞུང་ ཁྲདོ་

ལས་ཀ་བྱེད་མཁན་འགའ་ཞིག་ལས་ཤེས་འདུག)

 དེ་བཞིན་བྲག་འགོ་དང་གསེར་རྟ། རྟའུ་དང་འཛམ་ཐང་གཙོས་པའི་ཡུལ་གྲུ་སོགས་ལ་དྲྭ་

ལམ་དང་ཁ་པར་གྱི་འབྲེལ་བ་སྐབས་དེར་ཡང་གཏན་བཅད་བྱས་ཡོད་ཅིང་། རླངས་འཁོར་གྱི་འགྲོ་

འངོ་དང་མགྲོན་པོའ་ིའགྲུལ་སྐྱོད་ཁག་ལ་ཞིབ་བཤེར་དང་བཀག་ སྐྱེལ། དངོས་རྫས་སྔོག་བཤེར་དང་

ནང་སྔོག་སོགས་བར་མེད་བྱས་པ་མ་ཟད། མཐའ་ན་སྤྱི་ལེ་བཅོ་ལྔ་ཙམ་ལས་མེད་པའི་བླ་རུང་ལྔ་རིག་

ནང་བསྟན་སློབ་གྲྭ་ནས་གསེར་རྟ་རྫོང་མཁར་དུ་འགྲོ་དགོས་ཀྱང་། ཐོབ་ཐང་དཔང་ཡིག་ཞིབ་ལྟ་དང་



ལྕགས་ཡོས་བཙན་རྒོལ་མེ་ལྕེ། 
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འཁུར་ཁུག་སྔགོ་བཤེར་ནན་མ་ོབྱེད་དགསོ་ཀྱི་ཡདོ་ན། རྫངོ་མཁར་རང་རང་ལས་གཞན་དུ་འགྲ་ོདགསོ་

ན་དཀའ་ལས་ག་ཙམ་གཏོད་ཀྱི་ཡོད་པ་ནི་སྨྲ་ མི་དགོས་པས། ཁ་པར་དང་དྲྭ་ལམ། འགྲུལ་སྐྱོད་བཅས་

ཀྱི་བཀག་སྡོམ་གྱིས། མང་ཚོགས་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་གསོག་སྤེལ་དང་འཚོ་བ་མཐོར་འདེགས་སོགས་ལ་

རྡུང་རྡེག་ ཚབས་ཆེན་བྱས་ཡོད་པའི་ཁར། ཉིན་རེ་བཞིན་བོད་ཁུལ་དུ་རྒྱ་དམག་གི་གྲངས་ཀ་ཤིན་ཏུ་

མང་པོ་འབྱོར་གྱི་ཡོད་པ་དང་། བཀག་སྡོམ་དང་ཚ་གནོན། འཇིགས་སྐུལ་བྱས་པ་ཡིན་ན། མཐར་བོད་

མི་ཡོངས་ཀྱི་སེམས་ནང་དུ་སྔར་བས་ཀྱང་འཁོན་ནད་ལྕི་མོ་འཛིན་རྒྱུ་ཡིན་པ་ནི་བོད་ནང་གི་མི་མང་

བོས་ཚོད་དཔག་དང་བསམ་འདུན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་ཞིག་གོ།

 ཕྱི་ཟླ་༢ ཚེས་༩ ཉིན་གྱི་མཚན་གུང་བོད་ནང་གི་ཆུ་ཚོད་དང་པོ་ཙམ་ལ་དྲག་ཆས་དམག་མི་

ཕོན་ཆེན་ས་གནས་དཀྲོ་པ་ལུང་པ་དང་། སྒ་ལྟག  རྒྱས་རྒྱོང་སྒང་སོགས་ཁག་གསུམ་དུ་བགོས་ཏེ་ཞི་

རྒོལ་བ་ཡེ་ཤེས་རིག་གསལ་སོགས་གསོད་རྡུང་བྱེད་དུ་འབྱོར་འདུག ཉིན་དེའི་ཞོགས་པར་རྒྱ་དམག་

གིས་ཡེ་ཤེས་རིག་གསལ་ཚང་གི་དགུན་ཁང་ (འབྲོག་སར་ཡོད་པའི་དགུན་ཁ་སྡོད་སའི་ཁང་པ་) གི་

མཐའ་བསྐོར་ཞིང་། སྐབས་དེར་ཁོང་ཚོའི་ནང་མི་ཞིག་ཕྱིར་ཐོན་སྐབས་དམག་མི་གཅིག་ཉེ་འགྲམ་དུ་

འངོ་བཞིན་པ་མཐོང། དེ་མ་ཐག་ཁོ་ནང་དུ་རྒྱུགས་ཏེ་ནང་མི་རྣམས་ལ་བརྡ་ལན་སྤྲད།

འནོ་ཀྱང་ཁོམ་ལོང་མེད་པར་ཁང་པའི་ཕྱི་ནས་མེ་མདས་དྲག་ཆར་ཕབ་སྟེ་སྐབས་དེར་ཡེ་ཤེས་རིག་

གསལ་དང་ཡེ་ཤེས་བསམ་འགྲུབ་གཉིས་དམར་གསོད་བཏང་བར་མ་ཟད། སྤུན་ཡོན་ཏན་བཟང་པོའ་ི

སྐེ་ལ་མེ་མདའ་བརྒྱབ་སྟེ་རྨས་སྐྱོན་ཚབས་ཆེན་ཕོག་འདུག

 ད་དུང་ཁངོ་ཚོའི་ཨ་མ་ལ་ོན་བདུན་ཅུ་ཡས་མས་ཡིན་པའི་སངས་ལྷའི་ལག་པ་གཡནོ་པར་མེ་

མདའ་བརྒྱབ་སྟེ་ལག་མག་ོགཏརོ་ཡདོ་པ་དང་། ཁངོ་ཚོས་གཉེན་ཉེ་དྭ་ཕྲུག་བུ་མ་ོཆུང་ཆུང་གཉིས་དང་

ཡནོ་ཏན་བཟང་པའོ་ིབུ་མ་ོཆུང་ཆུང་གསུམ་བཅས་ལྔ་ལའང་རྨས་སྐྱནོ་ཕགོ་འདུག དྲག་ཆས་རྒྱ་དམག་

གིས་ཁང་པའི་ཕྱགོས་ཡངོས་ནས་མེ་མདས་གཙགས་ཏེ་ཁང་པ་ཡང་རྩབ་ཧྲལ་དུ་བཏང་འདུག ཡེ་ཤེས་

བསམ་འགྲུབ་ཀྱི་བཟའ་ཟླ་རྣམ་སྒྲནོ་གྱིས་རང་གི་བུ་ཕྲུག་བཞི་ཁང་པའི་ཟུར་ཞིག་ཏུ་མནན་ཏེ་ཡིབ་ཐུབ་

ཙམ་བྱུང་། སྐབས་དེར་རྒྱ་དམག་གིས་ཁང་སྒ་ོགཏརོ་ནས་ནང་དུ་ཐནོ་ཅིང་བཟའ་ཟླ་རྣམ་སྒྲནོ་ལ་ལག་

ལྕགས་བརྒྱབ་སྟེ་ཕྱི་ལོགས་སུ་བསྡམས་འདུག

 རྒྱ་དམག་གིས་ཧམ་སེམས་ཆེན་པོའ་ིཐོག་ཁང་ནང་གི་པང་གཅལ་ཡན་ཆད་བཀོག་སྟེ་སྔོག་

བཤེར་བྱས་ཤིང་ཁ་ོཚོའི་ནང་དུ་སྒརོ་མ་ོ༦༢༠༠ ཡདོ་པ་དེ་དང་འདས་པ་ོཡེ་ཤེས་རིག་གསལ་ལ་རྩ་ཆེན་

གྱི་གསེར་སྐུ་ཞིག་ཡདོ་པ་དེ་ཡང་ཕྲགོས་ཡདོ་པར་མ་ཟད། སྦག་སྦག་གསུམ་ཡདོ་པ་དེ་ཡང་མེར་སྲེག་
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ལེའུ་དང་པོ། ལྕགས་ཡོས་ལོའ་ིརང་ལུས་མེར་བསྲེགས་ལས་འགུལ་གྱི་བརྒྱུད་རིམ།

བཏང་འདུག

 ཐ་ན་སྒོ་ཁྱི་ཡན་ཆད་མེ་མདས་བསད་ཅིང་ཁྱི་བསད་པའི་རོ་ཡང་མ་བཞག་པར་ཁྱེར་འདུག 

རྒྱ་དམག་ཚོས་ཚད་ལས་བརྒལ་བའི་བརྙས་བཅསོ་ཀྱིས་ཡེ་ཤེས་རིག་གསལ་དང་ཡེ་ཤེས་བསམ་འགྲུབ་

གཉིས་ཀྱི་སྐུ་ཕུང་གི་སྐེ་ལ་ཐག་པ་བསྐནོ་ནས་འབྲགོ་སའི་རི་གདངོ་ནས་མར་འདྲུད་དེ་འགྲ་ོབ་དངོས་

སུ་མཐོང་འདུག     ཡོན་ཏན་བཟང་པོའ་ིསྐེ་ལ་མེ་མདའ་བརྒྱབ་ནས་རྨས་སྐྱོན་ཧ་ཅང་ལྕི་ནའང་རྫོང་

ཉེན་རྟོག་ལས་ཁུངས་སུ་ཁྲིད་ཅིང་ཉེས་རྡུང་ཚད་མེད་བཏང་སྟེ་ཁ་ནས་ཁྲག་ལིང་དམར་ལྷོག་ལྷོག་

སྐྱུག་གིན་ཡོད་པ་ཉེ་འཁོར་མི་རྣམས་ཀྱིས་དངོས་སུ་མཐོང་འདུག ཡེ་ཤེས་རིག་གསལ་སྤུན་གསུམ་གྱི་

མ་སངས་ལྷ་དང་། རྨས་སྐྱནོ་ཕགོ་པའི་བུ་མ་ོཆུང་ཆུང་ལྔ་བཅས་དཀར་མཛེས་སྨན་ཁང་དུ་བསྡད་ཡདོ་

ཀྱང་མ་སངས་ལྷའི་ལག་པ་གཡནོ་པའི་ལག་མག་ོགཅདོ་དགསོ་བྱུང་འདུག  རང་ལ་ོ༧༡ ཡིན་པའི་ཁངོ་

ཚང་གི་ཕ་དགའ་རབ་ཉི་མ་སྐབས་དེར་འབྲགོ་སར་མེད་པས་རྨས་སྐྱནོ་སགོས་བྱུང་མེད་ནའང་ད་ལྟའི་

ཆར་སྙིང་རླུང་འཕར་ནས་སྨན་ཁང་དུ་ལུས་ཡོད་འདུག

 ཡང་གོང་ཚེས་ཉིན་དྲག་དམག་ཤོག་ཁག་གཅིག་གིས་རི་སྒང་དུ་ཞི་རྒོལ་བ་མྱུལ་བཞིན་པའི་

སྐབས་རང་ལ་ོ༤༠ ཡས་མས་ཀྱི་བྲག་མག་ོདགནོ་པའི་གྲྭ་ཚེ་རིང་རྒྱལ་མཚན་རྒྱ་དམག་གི་ལག་ཏུ་ཐེབས་

ཅིང་ཉེས་རྡུང་ཚད་མེད་བཏང་སྟེ་སྒལ་ཚིགས་བཅགས་འདུག

 ད་སྐབས་ཁོང་ས་གནས་གང་དུ་བཙོན་འཇུག་བྱས་ཡོད་མེད་དང་ཤི་གསོན་ཅི་བྱུང་སོགས་

གནས་ཚུལ་གསལ་པོར་གོ་རྟོགས་ཐུབ་མི་འདུག 

 གཞན་ཡང་བདུན་ཕྲག་འདིའི་ནང་དུ་ཁམས་བྲག་མགའོ་ིསྨད་ཕྱགོས་ཀྱི་གྲངོ་པ་ཁ་ཤས་ཀྱི་ཡུལ་

མི་ཚོས། ང་ཚོ་བོད་ལ་རང་དབང་དགོས། རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་བོད་ལ་གདན་འདྲེན་ཞུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་

ཟེར་བཞིན་ཡར་ལངས་བྱས་ཏེ་བྲག་མགོའ་ིརྫོང་ཐོག་ཏུ་ཡོང་འཆར་བྱེད་སྐབས། རྒྱ་གཞུང་གིས་སྐད་

འབོད་རྒྱག་མ་བཅུག་པར་བཀག་འགོག་བྱས་ཡོད་པ་མ་ཟད། བོད་མི་དེ་དག་གི་ཁྲོད་ནས་མི་གཉིས་

འཛིན་བཟུང་བྱས་འདུག

 འནོ་ཀྱང་ད་ལྟའི་ཆར་ཁམས་དང་ཨ་མདའོ་ིས་གནས་མང་ཆེ་བའི་དྲ་ལམ་ཁག རྒྱ་གཞུང་གིས་

བཀག་ཡདོ་པའི་གནས་སྟངས་འགོ ཐེངས་འདིར་འཛིན་བཟུང་བྱས་པའི་བདོ་མི་དེ་གཉིས་ཀྱི་མིང་དང་

། ད་ལྟའི་ཆར་ས་གནས་གང་ཞིག་ཏུ་བཀག་ཉར་བྱས་ཡདོ་པའི་གནས་ཚུལ་སགོས་ཞིབ་ཕྲ་ཤེས་རྟགོས་

ཐུབ་མེད།

 དེ་རྗེས་ཕྱི་ཟླ་༣ ཚེས་༢ ཉིན་གསར་ཏུ་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་དོན་ལ། སྐབས་དེར་ཁམས་བྲག་མགོ་



ལྕགས་ཡོས་བཙན་རྒོལ་མེ་ལྕེ། 
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རུ་རྒྱ་དམག་འབོར་ཆེར་འབྱོར་ནས་མང་ཚོགས་ལ་དམ་བསྒྲགས་ཤ གས་ཆེན་དང་། ཁ་སྔོན་ཞི་རྒོལ་

ནང་མཉམ་ཞུགས་བྱས་པ་རྣམས་འཇུ་བཟུང་བྱེད་མུས་ཡིན་འདུག

 སྐབས་དེར་བོད་མི་རྣམས་གང་བྱུང་ཡར་མར་འགྲོ་མི་ཆོག་པ་དང་། བྲག་མགོ་རྫོང་གི་གཡས་

གཡོན་དང་གཞུང་ལམ་གང་ས་ནས་དྲག་ཆས་ཉེན་རྟོག་དམག་མིས་བོད་མི་ལ་རྡུང་རྡེག་དང་། གང་

བྱུང་འཇུ་བཟུང་བྱེད་པའི་བྱ་སྤྱོད་ངན་པ་སྤེལ་མུས་སུ་གནས་ཡོད་འདུག

 ས་ཆ་མང་པོར་དམག་སྒར་བཏབ་ཡོད་པ་མ་ཟད། བྲག་མགོ་དགོན་པའི་ནང་དུ་རྒྱལ་གཅེས་

ཆོས་གཅེས་ཞེས་པའི་ཚོགས་འདུ་བསྐངས་ནས་དགོན་པའི་ལས་སྣེ་དང་མང་ཚོགས་ལ་དཀའ་སྡུག་

འཕྲད་བཞིན་ཡདོ་འདུག དེ་ཡང་རྒྱ་དམག་གིས་བདོ་མི་རྣམས་ལ་དྲི་བ་འདྲ་མིན་དྲིས་པ་སགོས་ལས་

     གྲོང་ཚོ།

             

མིང།       སེར་སྐྱ།

སྒོ་ཆེན་དགོན།   སྤྲུལ་སྐུ་བློ་བཟང་བསྟན་འཛིན གྲྭ་པ།

བྲག་མག་ོདགནོ། དགེ་བཤེས་ཚེ་དབང། གྲྭ་པ།

བྲག་མག་ོདགནོ།   འཕྲིན་ལས། གྲྭ་པ།

བྲག་མག་ོདགནོ། དགྲ་ལྷ། གྲྭ་པ།

བྲག་མག་ོདགནོ། གཞོན་ནུ། གྲྭ་པ།

བྲག་མག་ོདགནོ། ཚེ་རིང་རྒྱལ་མཚན། གྲྭ་པ།

ནོར་པ།    ཤེར་རྒྱམ། མི་སྐྱ།

ཁུ་མིག ཉི་མ་འདོ་ཟེར། མི་སྐྱ།

གཡུ་ཉ་བ། རྒྱལ་མཚན། མི་སྐྱ།

ནོར་པ། དཔལ་རྡོར། མི་སྐྱ།

ནོར་པ། རྒྱལ་སྐྱབས། མི་སྐྱ།

ནོར་པ། མཁྱེན་རྡོར། མི་སྐྱ།
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ལེའུ་དང་པོ། ལྕགས་ཡོས་ལོའ་ིརང་ལུས་མེར་བསྲེགས་ལས་འགུལ་གྱི་བརྒྱུད་རིམ།

འགུལ་སྣ་ཚོགས་སྤེལ་ཡོད་ནའང་། བོད་མི་དེ་དག་གིས་རྒྱ་གཞུང་ལ་མི་འདོད་པའི་རྣམ་འགྱུར་འདྲ་

མིན་བསྟན་ནས་ཕན་ཚུན་གཉིས་དོགས་ཀྱིས་དཀའ་ཁག་ཆེ་རུ་གྱུར་ཡོད་འདུག རྒྱ་གཞུང་གིས་ཆེད་

གཉེར་གོ་སྒྲིག་བྱས་པའི་མི་སྣ་གྲོང་ཚོ་ཁག་ཏུ་ཡོང་ནས་གཞུང་གི་སྲིད་ཇུས་འགོ་སྐྱིད་པོ་ཡོད་མེད་

དང་། དཀའ་ངལ་གང་ཡོད་སོགས་བསམ་འཆར་བསྡུ་ཁུལ་བྱས་པར། བོད་མི་རྒན་ཁོགས་འགའ་ཞིག་

གིས་ང་ཚོ་ལོ་ན་འདིར་སླེབས་ཀྱང་། ཡ་ང་སྙིང་རྗེ་མེད་པའི་བྱ་སྤྱོད་ངན་པ་འདི་འདྲ་དེ་སྔོན་འཇལ་

པན་གྱིས་བྱས་ཡདོ་པ་རེད་ཟེར་བ་ཞིག་ག་ོམྱངོ་བ་མ་གཏགོས། དངསོ་སུ་མཐངོ་བ་ད་རེས་ཐེངས་དང་

པ་ོཡིན་ཞེས་ལན་བཏབ་ཡདོ་འདུག  (རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དུས་རྒྱུན་ཆབ་སྲིད་སླབོ་གས་ོགཏངོ་སྐབས་

འཇལ་པན་འདྲེ་དམག་གིས་རྒྱ་ནག་མི་སེལ་ལ་གཉའ་གནོན་བྱས་སྐོར་བཤད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།)

 

 

 འདི་ལོར་སྔ་ཕྱི་རྒྱ་གཞུང་གིས་བྲག་མགོ་རུ་བོད་མི་འཇུ་བཟུང་བྱས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཁྲོད་ནས་

ང་ཚོས་ཤེས་གསལ་ཁུངས་ཐུབ་བྱུང་བ་རྣམས་ནི་གཤམ་གསལ་ལྟར་སྟེ།



ལྕགས་ཡོས་བཙན་རྒོལ་མེ་ལྕེ། 

    (207)    

ཉེར་གསུམ་པ། རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་སྣང་གྲོལ།

མཚན། སྣང་གྲོལ།

སྐྱེས་ཡུལ།  རྔ་བ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་

  འཛམ་ཐང་རྫོང་བར་མ་ཤང་ཆོས་རྗེ་སྡེ་བ།

རང་ལོ།  ༡༨

ཕ་མིང་།  སྤྱན་གཟིགས།

མ་མིང་།  སྙིང་མོ།

འཚོ་ཐབས།  མི་སྐྱ།

ཞུགས་འབུལ་དུས་ཚེས། ༢༠༡༢།༢།༡༩

གནས་སྟངས། ༢༠༡༢།༢།༡༩ ཉིན་གྲོངས།

 ཕྱི་ལ་ོ༢༠༡༢ ཟླ་༢ ཚེས་༡༩ ཉིན་གྱི་བདོ་ནང་གི་ཆུ་ཚོད་༢ ཙམ་ལ་རྔ་བ་ཁུལ་ཛམ་ཐང་བར་མ་

ཤང་ཆོས་རྗེ་སྡེ་བའི་ཕ་སྤྱན་གཟིགས་དང་མ་སྙིང་མོ་གཉིས་ཀྱི་བུ་སྣང་གྲོལ། རང་ལོ་༡༨ ཡིན་པ་ཁོང་

གིས་ཇོ་ནང་ཛམ་ཐང་དགོན་ཆེན་དང་བར་མ་ཤང་གཉིས་ཀྱི་བར་གྱི་མི་ཚོགས་འཛོམས་ཆེ་ས་དེར། 

༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་སྐུ་ཚེ་ཁྲི་ལོ་བརྟན་པར་ཤོག བོད་ལ་རང་དབང་དགོས་སོགས་ཀྱི་འབོད་ཚིག་སྒྲོག་

བཞིན་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་བཏང་སྟེ་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་ཡོད་པ་དང་། སྐབས་དེར་ཉེན་རྟོག་པ་

དང་དྲག་ཆས་ཉེན་རྟོག་པ་མང་པོ་འབྱོར་ཏེ་ཁོང་གི་སྐུ་ཕུང་འཕྲོག་བྱེད་རྩིས་བྱས་ཀྱང་།  ཇོ་ནང་ཛམ་

ཐང་དགོན་ཆེན་གྱི་གྲྭ་པ་མང་པོ་འབྱོར་ཏེ་ཉེན་རྟོག་པའི་ལག་ནས་སྐུ་ཕུང་ཚུར་ལེན་ཐུབ་པར་མ་ཟད། 



    (208)    

ལེའུ་དང་པོ། ལྕགས་ཡོས་ལོའ་ིརང་ལུས་མེར་བསྲེགས་ལས་འགུལ་གྱི་བརྒྱུད་རིམ།

སྐབས་ཐགོ་དེར་སྐུ་ཕུང་ཛམ་ཐང་དགནོ་ཆེན་དུ་ཁྱེར་ཏེ་འཕ་ོལུང་དང་བསྔ་ོསྨནོ་གསུངས་ཡདོ་འདུག 

དེ་རྗེས་ཉེན་རྟགོ་པས་ཕུང་པ་ོསྤྲདོ་དགསོ་ཚུལ་བརྗདོ་ཀྱང་དགནོ་པས་དང་ལེན་མ་བྱས་སྟབས། དགངོ་

མོ་དེའི་མཚན་གུང་ལ་མེར་བསྲེགས་གཏོང་དགོས་ཀྱི་བཙན་བཀའ་བཏང་ཡོད་འདུག  ཁོང་ཚང་ལ་

མིང་སྲིང་བརྒྱད་ཡོད་པ་ལས་ཁོང་རྒན་རིམ་བཞི་པ་ཡིན་འདུག  

རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་སྣང་གྲོལ་ལགས་ཀྱི་ཁ་ཆེམས་ལག་ལེན་བྱས་པ།

 དེང་སྐབས་འཛམ་ཐང་རྫོང་ཁོངས་སུ་རང་ལུས་མེར་བསྲེག་གིས་རྒྱ་གཞུང་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱེད་

མཁན་སྣང་གྲལོ་ལགས་ཀྱི་ཞལ་ཆེམ་བཞག་པ་ཁག་ཡུལ་དགནོ་གཉིས་ཀྱིས་ལག་བསྟར་བྱེད་རྒྱུའི་དམ་

བཅའ་འཇོག་གི་ཡོད་འདུག

 རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་སྣང་གྲོལ་ལགས་ཀྱིས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གཏོང་སྐབས་“བོད་ཆོལ་ཁ་

གསུམ་ན་ཡོད་པའི་བོད་རིགས་སྤུན་ཟླ་ཡོངས་ངེས་པར་དུ་གཅིག་སྒྲིལ་བྱེད་རོགས། གལ་སྲིད་བོད་

སྤྱི་པའི་དོན་དག་ཞིག་སྒྲུབ་མ་ཐུབ་རུང་། བོད་ལ་གནོད་པའི་ལས་དོན་མ་སྤེལ་རོགས། ནང་རྐུན་དང་

། ནང་འཛིང་མ་བྱེད་རོགས། བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་དང་། བོད་ཆས་སོགས་བོད་ཀྱི་རིགས་གཞུང་ལ་ངེས་

པར་དུ་བདག་པོ་གནང་རོགས།”ཞེས་སོགས་ཀྱི་ཁ་ཆེམ་འདི་རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་སྣང་གྲོལ་ལགས་

ཀྱིས་བོད་དོན་ཆེད་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གནང་རྗེས་འཛམ་ཐང་རྫོང་ཁོངས་ཡོངས་ལ་ཁྱབ་པར་རྟེན། 

ས་གནས་མང་ཚོགས་རྣམས་སེམས་འགུལ་ཆེན་པོ་ཐེབས་ཏེ། ཕྱི་ཚེས་༡༩ ནས་བཟུང་ཉིན་རེ་བཞིན་

མི་ཆིག་སྟངོ་ནས་ཉིས་སྟངོ་ལྷག་མ་བསྐུལ་དང་བླངས་ངང་འདས་པ་ོསྣང་གྲལོ་ལགས་ཀྱི་ནང་དུ་ཕེབས་

ནས་༸གོང་ས་མཆོག་གི་སྐུ་པར་དང་། འདས་པོ་སྣང་གྲོལ་ལགས་ཀྱི་སྐུ་པར་མདུན་ནས་ཉིན་དེ་ནས་

བཟུང་ནང་རྐུན་དང་། ནང་འཛིང་། ནང་རུལ་སོགས་མི་བྱེད་རྒྱུའི་དམ་བཅའ་ཕུལ་བཞིན་ཡོད་འདུག

དམ་བཅའ་ཕུལ་བར་ཕེབས་མཁན་ཀྱི་དགོན་སྡེ་དང་ཚོ་བའི་མིང་གཤམ་གསལ། 

དགནོ་སྡེ་ཁག འཛམ་ཐང་གཙང་བ་གྲྭ་ཚང་། འཛམ་ཐང་ཆསོ་རྗེ་གྲྭ་ཚང་། འཛམ་ཐང་ཚེས་བཅུ་གྲྭ་ཚང་

། ཆོས་སྒར་གོང་མ་དགོན། ཤ་ནང་དགོན་པ། ཆོས་ཐང་དགོན་པ།(དགོན་སྡེ་འདི་དག་གི་ཆོས་ལུགས་

ཇོ་ནང་ཡིན།) གསང་ལུང་དགོན། ཁང་ཤོག་དགོན། ཁང་དམར་དགོན་(དགོན་སྡེ་འདི་དག་གི་ཆོས་

ལུགས་རྙིང་མ་ཡིན།) །



ལྕགས་ཡོས་བཙན་རྒོལ་མེ་ལྕེ། 

    (209)    

 སྟདོ་མ་ཡུལ་ཚོ་ནས་།  ཕུར་རྩ་ཚོ་བ། རིན་ཕུང་ཚོ་བ། ཤ་མདའ་ཚོ་བ། ཚ་ཀ་ཚོ་བ། བར་མ་ཡུལ་

ཚོ་ནས།   གཙང་སྡེ་ཚོ་བ། ཆོས་རྗེ་ཚོ་བ། ཡུལ་བ་ཚོ་བ། གཙང་འགབ་མ་ཚོ་བ།  མཛོ་གི་ཚོ་བ། ཀ་ཏོག་

ཡུལ་ཚོ་ནས།  ཀ་ཏོག་ཚོ་བ། འཛི་སྲིབ་ཚོ་བ། ར་ཝོབ་ཚོ་བ། བསེ་སྐོར་ཉིན་མ་ཚོ་བ། བསེ་སྐོར་སྲིབ་མ་

ཚོ་བ། ཤག་ནང་ཚོ་བ། ཤག་མདའ་ཚོ་བ། ན་མདའ་ཆུས་ནས།  ན་མདའ་གྲོང་བ། དགོན་པ་ཚོ་བ། རྩི་

མདའ་ཚོ་བ། ཁང་ཤོག་ཚོ་བ། ཁང་དམར་ཚོ་བ། བྱ་ཡུལ་ཚོ་བ། མདུན་གསུམ་ཚོ་བ། བསུ་མདའ་ཚོ་བ། 

གདོང་ལེ་ཚོ་བ། འུག་ཆུང་ཚོ་བ། བདེ་ལུང་ཚོ་བ། ཨ་མཁར་ཚོ་བ། གེ་ཕན་ཨ་སིག་ཚོ་བ། རྫོང་མདའ་

ཡུལ་ཚོ་ནས།  བཀྲ་སྐོར་ཚོ་བ། ཀྱ་ལ་ཚོ་བ། སྤང་ཐོག་ཚོ་བ། ཨ་སྨིན་ཚོ་བ། སྒེ་ཁང་མདོ་ཚོ་བ། རོྡ་ཁོག་

ཆུས་ནས།  མེ་མདའ་ཚོ་བ། གསེར་མཁར་ཚོ་བ། དགྲ་བླ་ཚོ་བ། དཀའ་མདའ་ཚོ་བ། དཀའ་མདའ་ཡུལ་

ཚོ་ནས།  དབུ་ལ་ཚོ་བ། ར་བུ་ཚོ་བ། ར་གྲི་ཚོ་བ། ཀུལ་མི་ཚོ་བ། དགོན་པ་ཚོ་བ། དབུས་མདའ་ཡུལ་ཚོ་

དང་ལྷ་སྐརོ་ཡུལ་ཚོ་སགོས་ཡིན་ལ། གངོ་འཁདོ་དག་ལས་ད་བར་དུ་མི་ཁྲི་ཕྲག་ཁ་ཤས་ཤིག་གིས་དམ་

བཅའ་ཕུལ་ཟིན་ཡདོ་འདུག སྐབས་དེར་ས་གནས་སུ་མི་མང་པསོ་ཁངོ་ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རང་

རེད། ད་བར་དུ་འཛམ་ཐང་ལ་བླ་མ་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་འདི་འདྲ་མང་པ་ོཞིག་ཕེབས་ཀྱང་། འདི་ལྟ་བུའི་

མིའི་སེམས་ཁམས་བསྒྱུར་ཐུབ་མཁན་ཞིག་བྱུང་མ་མྱོང་ཞེས་སོགས་ཟེར་བཞིན་ཡོད་འདུག 

འཛམ་ཐང་དུ་ཞི་རྒོལ་བ་དམར་གསོད།

 ཕྱི་ལོ་༢༠༡༡ ཟླ་༣ ཚེས་༢༣ ཉིན། རྔ་བ་ཁུལ་ཛམ་ཐང་རྫོང་ན་མདའ་ཡུལ་ཚོ་གི་བོད་མི་བརྒྱ་

ཕྲག་བརྒལ་བས་ཉིན་དེའི་བདོ་ནང་གི་ཕྱི་དྲའོ་ིདུས་ཚོད་༤ ཡས་མས་ཤིག་ལ་བདོ་ལ་རང་དབང་དགསོ། 

རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་བོད་ལ་གདན་འདྲེན་བྱེད་དུ་འཇུག་དགོས། བོད་རང་བཙན་ཐོབ་སོང་ཟེར་ནས་ངོ་

རྒོལ་སྐད་འབོད་བྱས་ཏེ་ས་གནས་དེ་གའི་ཡུལ་ཚོའི་ཁྲོམ་ལམ་ནས་སྐོར་བ་གསུམ་བྱས་ཡོད་པ་དང༌། 

སྐབས་དེར་དམག་མི་དང་ཉེན་རྟོག་མི་སྣ་མང་པོ་སླེབས་ཏེ་ངོ་རྒོལ་སྐད་འབོད་བྱེད་མཁན་ལག་ཏུ་

ཐེབས་ཚད་ལ་གཅར་རྡུང་དྲག་པ་ོབཏང་ནས་སྐད་འབདོ་བྱེད་མཚམས་བཅད་ཅིང༌། ཁྲམོ་གཞུང་སགོས་

ནས་བདོ་མི་བརྒྱད་འཛིན་བཟུང་བཀག་བསྐྱིལ་བྱས་ཡདོ་པའི་ཁྲདོ་ནས་ཤེས་རྟགོས་བྱུང་བ། ན་མདའ་

ཡུལ་ཚོའི་སླབོ་གྲྭའི་དགེ་རྒན་དཔལ་ཁ།ོ རང་ལ་ོ༤༠། རྡ་ོརྗེ། རང་ལ་ོ༣༥ ཨ་རྡརོ། རང་ལ་ོ༣༥། འདོ་གསལ་

རྡོ་རྗེ། རང་ལོ་༢༨ ཡིན་པ་ཁོང་རྣམས་ཡིན་ཞིང༌། གཞན་རྣམས་ཤེས་རྟོགས་མ་བྱུང༌། དེ་རྗེས་ན་མདའ་



    (210)    

ལེའུ་དང་པོ། ལྕགས་ཡོས་ལོའ་ིརང་ལུས་མེར་བསྲེགས་ལས་འགུལ་གྱི་བརྒྱུད་རིམ།

ཤང་དུ་ཉི་མ་མང་པོའ་ིརིང་དྲག་ཆས་སྤྲས་

པའི་དམག་མིས་དམ་བསྒྲགས་ཆེན་པོ་བྱས་

ནས༌། ང་ོརྒལོ་ལས་འགུལ་ནང་ཞུགས་མཁན་

རྣམས་བརྩད་གཅོད་བྱས་ཡོད།

 ཕྱི་ལོ་༢༠༡༡ ཟླ་༤ ཚེས་བདུན་དང་

བརྒྱད་གང་རུང་གཅིག་ལ། ཛམ་ཐང་རྫོང་

ཛམ་ཐང་ཡུལ་ཚོའི་མངགས་གཏོང་ཁང་གི་

རྒྱ་སྒོ་ནས། ཛམ་ཐང་ཡུལ་ཚོའི་ན་གཞོན་

གསུམ་གྱིས་སྐད་འབདོ་དང་སྦྲགས། ཤགོ་སྦག་མང་པ་ོབཀད་གཏརོ་བྱས་ཏེ། བདོ་ཀྱི་བཀའ་བླནོ་གསར་

འདེམས་བྱས་པར་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་པས་དགའ་བསུ་ཡོད་ཅེས་དང༌། རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་སྐུ་ཚེ་

ཁྲི་ལརོ་བརྟན་པར་ཤགོ བདོ་ལ་རང་དབང་ཐབོ་དགསོ། ཞེས་སྐད་འབདོ་བྱེད་པ་དང༌། མངགས་གཏངོ་

ཁང་གི་ལས་བྱེད་དང་དེ་གའི་སྤྱི་བདེ་མི་སྣ་སོགས་ཀྱིས་ན་གཞོན་གསུམ་འཇུ་བཟུང་བྱས། ན་གཞོན་

གཅིག་རྒྱལ་རོང་ནས་ཡིན་པ་སྦྲིང་ལ་ཕྱུག་འཕེལ། ལོ་༢༤། ཁོ་ཛམ་ཐང་ཆོས་རྗེ་མྱི་རྒྱབ་དཔོན་ཚང་གི་

མག་པ་ཡིན། ཁོ་ཤིང་སྡོང་གཅིག་གི་ངོར་དམར་ཧྲེང་དུ་བཏག་ནས་གཅར་རྡུང་ཚད་མེད་བྱས་མཐར་

དྲན་པ་བརྒྱལ། གཅིག་གི་མིང་ལ་བདེ་ཆེན། ལོ་མ་ཤེས་ཀྱང་ཕྱུག་འཕེལ་གྱི་ཆུང་བ་རེད་ཟེར། གཅིག་

གི་མིང་དང་ལོ་མ་ཤེས། གཅར་རྡུང་སྐབས་ཕྱུག་འཕེལ་དྲན་པ་འཐརོ་བ་དང་སྨན་ཁང་ཞིག་ལ་བསྐྱལ་

ཡང་སྐྱབོ་མ་ཐུབ་པར་འདས་གྲངོས་སངོ༌། བདེ་ཆེན་དང་གཞན་གསར་བུ་དེ་གཉིས་སྨན་ཁང་ལ་བསྐྱལ། 

ས་གནས་སྨན་ཁང་ཁག་ནས་བཅོས་མ་ཐུབ་པར་ཁྲི་འདུར་སྨན་བཅོས་བྱེད་བཞིན་པའི་སྒང་རེད། 

 ཕྱུག་འཕེལ་འདས་གྲོངས་ཕྱིན་པ་དང༌།  དེ་མ་ཐག་ཛམ་ཐང་ཡུལ་ཚོའི་མི་མང་གཅིག་སྟོང་

ཡས་མས་ཤིག་ཛམ་ཐང་ཡུལ་ཚོའི་མངགས་གཏོང་ཁང་གི་སྒོར་སོང་ནས་སྐད་འབོད་བྱས་ཏེ། ང་ཚོའི་

མིས་ནག་ཉེས་ག་རེ་བསགས་པ་རེད། དོན་མེད་ལ་མི་བསད་པ་ཡིན་ན་ཁྲིམས་དང་འགལ་བ་མ་ཡིན་

ནམ། ཁྱདོ་ཚོས་ཐག་གཅདོ་ནན་མ་ོམ་བྱས་ན། ང་ཚོ་ཚང་མ་འདིར་ཉལ་ནས་མ་ཤི་བར་དུ་འགྲ་ོགི་མིན། 

ཟེར་བ་དང་ས་དེའི་མངགས་གཏོང་ཁང་དང་སྤྱི་བདེའི་མི་སྣས་ཉེས་པ་ཁས་ལེན་བྱས་ཏེ། མི་སྟོང་ལ་

རྒྱ་སྒོར་ཁྲི་༧༠སྤྲད་ནས་དེའི་ཉིན་མི་མང་ཕྱིར་འཁོར་ཐབས་བྱས་ཡོད་འདུག  མངགས་གཏོང་ཁང་གི་

ལས་བྱེད་པས་བཤད་རྒྱུར། ན་གཞོན་གསུམ་གྱིས་རྐུན་མ་བྱས་ཚུལ་བརྗོད་པ་ལས། ཁོང་གསུམ་གྱིས་

སྐད་འབོད་བྱས་ཚུལ་གང་ཡང་བཤད་ཕོད་མི་འདུག 



ལྕགས་ཡོས་བཙན་རྒོལ་མེ་ལྕེ། 
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 མ་གཞི་༢༠༠༨ ལོའ་ིས་བྱིའི་ཞི་རྒོལ་དང༌། འཛམ་གླིང་ཨོ་རྩལ་འགྲན་ཚོགས་འགོ་བཙུགས་པ་

ནས་བཟུང༌། རྒྱ་གཞུང་གིས་བདོ་རིགས་ལས་བྱེད་པ་དང་དགེ་འདུན་པ་རྣམས་ལ་སྟངས་འཛིན་ནན་མ་ོ

བྱས་ཏེ། ལས་དནོ་ཆེད་ཕྱགོས་བསྐྱདོ་སྐབས་བདོ་རིགས་ལས་བྱེད་པར་དབང་ཆ་མེད་པ་དང༌། གནད་

འགག་སྐབས་བདོ་རིགས་ལས་བྱེད་པས་ནང་གི་སྐད་ཆ་མང་པ་ོཞིག་ག་ོམི་ཐུབ་པ། གསང་བའི་ཚོགས་

འདུ་གང་མང་ནང་བོད་རིགས་ལས་བྱེད་པ་མི་ཐེ་བ། དེང་སྐབས་བོད་རིགས་ལས་བྱེད་པ་དང་དགེ་

འདུན་པར་ལྟ་རྟོག་ནན་སྦྲོ་བྱེད་པ་དང༌། དམིགས་ས་གཙོ་བོར་བཟུང་ཡོད་ལ། ཟླ་བ་གསུམ་པ་ནས་རྔ་

རྫོང་གི་དྲ་རྒྱ་ཁག་སྒོ་བརྒྱབས་པ་དང༌། ཁ་པར་སྟངས་འཛིན་བྱེད་པ། དགོས་གཞི་ཅན་གྱི་ཁྱིམ་སྤྱདོ་ཁ་

པར་ལ་གསང་ཉན་འཇགོ་པ། དངུལ་ཁང་ནས་དངུལ་ལེན་འཇགོ་ཚད་ཡདོ་བཟོས་པ། མགྲནོ་ཁང་དང་

ཚོང་ཁང༌། ཐ་ན་མཚན་མོ་གསང་སྤྱོད་ནང་ལ་འགྲོ་སྐབས་ཀྱང་བཅར་འདྲི་རྗེས་འདེད་བྱེད་ཀྱིན་ཡོད་

པའི་གནས་ཚུལ་ཐོན།  

 ཕྱི་ལོ་༢༠༡༡ ལོར་བོད་བསྟན་པ་ཆབ་སྲིད་ཆེད་རང་ལུས་མེ་བསྲེགས་བཏང་བའི་རྒྱལ་གཅེས་

དཔའ་བ་ོདཔའ་མ་ོརྣམས་ལ་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་ཆེད་མག་ོལགོ་ཁུལ་དང་རྨ་ཆེན་རྫངོ༌། དགའ་

བདེ་རྫོང༌། དར་ལག་རྫོང༌། གཅིག་སྒྲིལ་རྫོང༌། པདྨ་རྫོང་བཅས་ཀྱི་བོད་མི་རྣམས་ཀྱིས་བོད་ཀྱི་ལོ་སར་

གཏོང་གི་མེད་པ་གསལ་བོ་རེད།

 ཕྱི་ལོ་༢༠༡༢ ཟླ་༡  ཚེས་༢༦ ཉིན་ཛམ་ཐང་ཇོ་ནང་ཛམ་ཐང་དགོན་པའི་ལྟ་སྡེ། རྫོང་བར་མ་

ཡུལ་ཚོའི་མི་མང་གིས་ཞི་བའི་ངོ་རྒོལ་ཤ གས་ཆེན་བྱས། སློབ་གྲྭ་བ་རང་ལོ་༢༣ཅན་ཐར་བས་སྦྱར་

ཡིག་མང་པོ་འགྲེམ་སྤེལ་བྱས། སྦྱར་ཡིག་གི་ནང་དོན་གཙོ་བོ། ད་བར་མི་མང་པོ་ཞིག་གིས་རང་ལུས་

མེ་སྲེག་གཏོང་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་དང༌། བོད་ལ་རང་དབང་དགོས་སྐོར། ༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་བོད་

ལ་གདན་འདྲེན་ཞུ་དགསོ་པ། དམིགས་ཡུལ་

དེ་དག་མ་འགྲུབ་བར་དུ་ང་ཚོའི་ལས་འགུལ་

མཚམས་འཇོག་མི་བྱེད་པར་རང་ལུས་མེ་

སྲེག་གཏོང་ངེས་ཡིན་པ་སོགས་བྲིས་ཏེ། ཡི་

གེ་འབྲི་མཁན་དང་འགྲེམ་སྤེལ་བྱེད་མཁན་

ང་ཐར་བ་ཡིན། ཁྱོད་རང་ཚོ་ང་འཛིན་པར་

ཡོང་ན་ཤོག་ཅེས་བྲིས་ཡོད། ཐར་བའི་ཕ་

མིང་ལ་ནོར་མོ་དང་རང་ལོ་༦༦། མ་མིང་ལྷ་



    (212)    

ལེའུ་དང་པོ། ལྕགས་ཡོས་ལོའ་ིརང་ལུས་མེར་བསྲེགས་ལས་འགུལ་གྱི་བརྒྱུད་རིམ།

ཁོ་རང་ལོ་༥༥། ཡོངས་གྲགས་མགོ་ལོག་ཤོས་མདའ་རི་འཕོངས་སྡེ་བའི་མི་ཡིན། དེང་སང་ཛམ་ཐང་སྡེ་

དགོན་གཉིས་ཀ་སི་ཁྲོན་རྔ་བ་ཁུལ་ལ་སྦྱར། རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་ཨོ་རྒྱན་དང་ཐར་བ་གཉིས་སི་ཁྲོན་

མེན་ཡང་རྒྱའི་སློབ་གྲྭའི་སློབ་མ་དང་འཛིན་གྲྭའང་གཅིག་པ་ཡིན་འདུག ཐར་བས། ཁ་བྱང་ལ་(ཤི་

གསོན་གྱི་སྔོན་བརྡ།)ཞེས་པའི་སྙན་ཚིག་གཅིག་བྲིས་པ་འདི་ལྟར། མི་རིགས་ཤིག་ལོ་རྒྱུས་ཐོག་ཡུན་

རིང་དུ་གནས་དགོས་ན། སྤུན་ཟླ་ཚོ། ང་ཚོས་ཕ་སྐད་གཙང་མའི་ལམ་ནས་མི་རིགས་ཀྱི་བདེ་སྡུག་

གླེང་དགསོ་ལ། ཡ་ཆུང་སྟདོ་ཁགོ་གི་སེམས་པའི་དཀྱིལ་ནས་མི་རིགས་ཀྱི་ལ་རྒྱ་དྲན་དགསོ། སྤུན་ཟླ་ཚོ། 

མདུན་དུ་བསྐྱདོ་དང༌། ང་ཚོ་ལག་རྡང་གཅིག་ཏུ་སྦྲེལ་ནས། འུ་ཅག་གི་ཕ་སྐད་གཙང་མའི་དབུགས་རྒྱུན་

སླར་ཡང་གས།ོ འདི་ནི་གདངོ་དམར་བདོ་པ་ཡངོས་ཀྱི་ཕྲག་ཏུ་བབས་པའི་མ་བགསོ་ཐུན་མངོ་གི་ལས་

འགན་ཉག་གཅིག་ཡིན་ལ། ལ་རྒྱའི་ཚེ་སྲགོ་སླར་ཡང་གས་ོབའི་གམོ་པ་དང་པ་ོརེད། གངས་ཅན་པ། ང་

ཚོ་མི་རིགས་འདིའི་ཆེད་དུ་ཤི་ཡང་ཐུབ་དགོས། ངའི་སྤུན་ཟླ་རྒོད་པོ་ཚོ། འུ་ཅག་གདོང་དམར་བའི་ཕ་

གཞི་དྲོན་མོ་སྲུང་བའི་ཕྱིར། ཤེས་རིག་གི་ཞིང་ཁམས་སྙེག་དགོས། ཀྱེ་ཀྱེ། བོད་ཁ་བ་ཅན་པ། ནོར་བུའི་

ནོར་ངོ་ཟིན་དགོས་པའི་དུས་ལ་བབས་འདུག ཕྱིལོ་༢༠༡༢ལོའ་ིཟླ་༡ ཚེས་༢༦ཉིན་ཐར་པ་ནས། 

 ཚེས་༢༦གི་ཉིན་ཐར་བ་ལ་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་ཆེད། ཡུལ་མི་མང་པསོ་སྐད་འབདོ་ཁྲམོ་

སྐོར་བྱེད་སྐབས་རྫོང་ཉེན་རྟོག་པ་དང་དམག་མི་འབོར་ཆེན་སླེབས། མི་མང་ནང་གང་བྱུང་མེ་མདའ་

བརྒྱབས་ནས་སློབ་ཕྲུག་རང་ལོ་༢༠ ཡིན་པ་ཨོ་རྒྱན་ས་དེར་བཀྲོངས་པ་དང་འགའ་ཞིག་རྨས། ཨོ་རྒྱན་

ནི་ཤོས་མདའ་གྲོང་བའི་ཕ་སྤོས་ལོ་ལོ་༥༥ དང་མ་འཛོམས་ལི་ལོ་༤༥ གཉིས་ཀྱི་བུ་ཡིན།  དེ་ནས་འཛི་

སྟོད་དང་འཛི་སྨད་ཀྱི་མི་མང་ཁོང་ཁྲོ་ཆེན་པོ་ལང་སྟེ་སྐད་འབོད་ཁྲོམ་སྐོར་བྱས། དགུང་མོ་དེར་ཛམ་

ཐང་དགནོ་གྱི་གྲྭ་ཀུན་འཕེལ་རང་ལ་ོ༥༢ ཡིན་པ་ཁངོ་གི་མག་ོལ་མེ་མདའ་ཕགོ ཛམ་ཐང་སྟདོ་མ་ཡུལ་

ཚོའི་སྡེ་མི་རྣམ་རྒྱལ་རང་ལ་ོ༢༠ ཅན་ལ་མེ་མདའ་ཕགོ་ནས། ད་ལྟ་སྨན་ཁང་ནང་མྱུར་སྐྱབོ་བྱེད་བཞིན་

པའི་སྐབས། གཞན་བཙུན་མ་ཞིག་གི་རྐང་བར་རྨས་ཕོག མང་པོ་ཞིག་རྨས་ཡོད། ཛམ་ཐང་ཆོས་སྒར་

གོང་མའི་རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་ཟུར་བ་བླ་མ་བློ་དཔལ་རང་ལོ་༥༠ ཡས་མས་ཁོང་དང༌། ཛམ་ཐང་གཙང་

བའི་གྲྭ་སྙན་ལོ་རང་ལོ་༢༦་ཅན་དང་ཁོའ་ིསྤུན་ཆུང་གྲྭ་སངས་ཀོྱ་ལོ་༢༡། ད་དུང་ཛམ་ཐང་དགོན་ཆེན་

གྱི་ལྷ་སྡེ་རི་འཕངོས་སྡེ་བའི་སྡེ་དཔནོ་ཚེ་རིང་འཕེལ་དང༌། དབང་ཀྱ།ོ གཞན་ཞིག་ཀྱང་འཇུ་བཟུང་བྱས་

ཡོད་འདུག་ལ། དེ་དང་ཆབས་ཅིག་ཛམ་ཐང་བར་མ་ཡུལ་ཚོ་ནས་བོད་མི་དྲུག་འཇུ་བཟུང་བྱས། 



ལྕགས་ཡོས་བཙན་རྒོལ་མེ་ལྕེ། 

    (213)    

རང་སྲོག་བློས་བཏང་གིས་རྒྱའི་ལས་ཁུངས་འབར་གཏོར་བཏང་བ། 

 ཕྱི་ལ་ོ༢༠༡༢ ཟླ་༢ ཚེས་༢༤ ཉིན་གྱི་ཐ་ོརངས་ཆུ་ཚོད་༣ དང་སྐར་མ་༥༠ ཙམ་ལ་ཁམས་སྡེ་དགེ་

རྫངོ་དབནོ་ཐགོ་ཞང་འགྱུར་མདའ་གྲངོ་ཚོའི་རང་ལ་ོ༣༢ ཡིན་པའི་ཟླ་སེ་འམ། མིང་གཞན་ལ་བཀྲ་ཤིས་

སུ་འབོད་པའི་བོད་མི་ཞིག་གིས། གཉན་སྒོར་ཞང་རེག་པ་གྲོང་ཚོ་དང་ཝ་པཱ་གྲོང་ཚོ་གཉིས་ཀྱི་བར་དུ་

ཡོད་པའི་རྒྱ་མིའི་ལས་ཁུངས་ཤིག་ལ་འབར་རྫས་གཡུགས་ཏེ། ལས་ཁུངས་ལ་གཏོར་སྐྱོན་ཚབས་ཆེན་

བཏང་ཡོད་འདུག་ལ། དེ་དང་མཉམ་དུ་ཁོ་རང་ཡང་རྐྱེན་ལམ་དུ་ཕྱིན་ཡོད་འདུག རྗེས་སུ་དགོན་པའི་

མཁན་པ་ོགཙོས་པའི་གྲྭ་བ་༦ དང་ཁངོ་གི་ཉེ་འབྲེལ་བཅས་མི་༡༡ ཉེན་རྟགོ་ལས་ཁུངས་སུ་ཕྱིན་སྐབས། 

བཀྲ་ཤིས་ཀྱིས་ཕུང་བ་ོབདག་པ་ོརྒྱག་ཆགོ་ཀྱང་། ཕྱིར་གྲངོ་ཚོའི་ནང་དུ་འཁྱེར་མི་ཆགོ་པའི་བཙན་བཀའ་

བཏང་ཡོད་སྟབས། ཕྱི་ཚེས་༢༧ ཉིན་གྱི་ཞོགས་པར་རྒྱ་དམག་གི་དམ་བསྒྲགས་འགོ་མ་ཎི་ཀེ་མག་ོཞེས་

པའི་ས་གནས་སུ་ཕུང་བོ་མེར་བསྲེགས་བཏང་ཡོད་འདུག

 ནམ་རྒྱུན་ཁོ་རང་མི་དྲང་མོ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། ཁོས་འབར་རྫས་གཡུག་སའི་ལས་ཁུངས་དེ་རྒྱ་

གཞུང་གིས་རེག་པ་གྲོང་ཚོ་དང་ཝ་པཱ་གྲོང་ཚོ་གཉིས་ལ་ལྟ་རྟོག་བྱེད་པར་ཆེད་དུ་བཙུགས་པའི་ལས་

ཁུངས་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། ལས་ཁུངས་དེ་གསར་རྒྱག་བྱེད་སྐབས་ས་གནས་མི་མང་གིས་མོས་མཐུན་

མེད་པའི་རྣམ་འགྱུར་ཤ གས་ཆེན་བསྟན་ཡང་། ས་གནས་མང་ཚོགས་ཀྱི་སྐད་ཆར་སྣང་མེད་བྱས་ཏེ་

བཙན་ཤེད་ཀྱིས་ལས་ཁུངས་དེ་བརྒྱབ་ཅིང་། ཁངོ་གིས་ལས་ཁུངས་དེ་གཏརོ་ཆེད་འབར་རྫས་གཡུགས་

ཡདོ་ཀྱང་། འབར་རྫས་ཀྱི་ཤ གས་ཚད་ཀྱིས་ཁ་ོརང་ཡང་རྐྱེན་འདས་སུ་གྱུར་ཡདོ་འདུག ཟླ་སེ་འམ་མིང་

གཞན་ལ་བཀྲ་ཤིས་ཞེས་པ་ཁངོ་ནི་ཁམས་སྡེ་དགེ་དབནོ་ཐགོ་ཞང་འགྱུར་མདའ་གྲངོ་ཚོར་སྐྱེས་ཤིང་། ཕ་

མིང་ལ་རོྡ་བ་དང་མ་མིང་ལ་པད་མ་དབང་མ་ོཟེར་གྱི་ཡོད་འདུག ཁངོ་རང་ལོ་༡༧ ཙམ་ལ་གཉན་སྒརོ་

ཞང་རེག་པ་གྲངོ་ཚོའི་བུ་མ་ོཡ་སྐྱིད་ཞུ་བ་ཞིག་གི་མག་པར་ཕྱིན་ཡདོ་པ་དང་། ད་ཆར་ཁངོ་ལ་ཕྲུ་གུ་བུ་

མ་ོགཉིས་ཡདོ་པ་ལས་ཆེ་བའི་མིང་ལ་སྐལ་བཟང་དབང་མ་ོཟེར་ཞིང་རང་ལ་ོ༡༡ ཡིན་འདུག་ལ། བུ་མ་ོ

ཆུང་བའི་མིང་ཤེས་རྟོགས་མ་ཐུབ་ཀྱང་ད་ལྟ་ལོ་༥ ལ་སོན་ཙམ་ཡིན་འདུག



    (214)    

ལེའུ་དང་པོ། ལྕགས་ཡོས་ལོའ་ིརང་ལུས་མེར་བསྲེགས་ལས་འགུལ་གྱི་བརྒྱུད་རིམ།

ཁམས་ལི་ཐང་གི་སྒྱུ་རྩལ་པ་ཞིག་འཇུ་བཟུང་།

 ཕྱི་ལ་ོ༢༠༡༢ ཟླ་༢ ཚེས་༢༧ ཉིན་གནས་ཚུལ་ཤེས་རྟགོས་བྱུང་བར། རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ཉེན་རྟགོ་

པས་སྒྱུ་རྩལ་པ་ཨ་ཐར་ལགས་ལི་ཐང་རྫོང་ཐོག་གི་ཚོང་ཁང་དུ་བསྡད་ཡོད་སྐབས། ནང་སྔོག་བཤེར་

བྱས་ཏེ་འཇུ་བཟུང་བྱས་པ་དང་། ནང་མི་འབྲེལ་ཡོད་ཀྱིས་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་རྗེས་རྫོང་གི་ཉེན་རྟོག་པར་

གནས་འདྲི་བྱས་པར། ཁོང་ཚོས་ཤེས་རྟོགས་མེད་སྐོར་དང་། ཁོང་འཇུ་བཟུང་བྱེད་མཁན་རྒྱ་ནག་མཐོ་

རིམ་ཉེན་རྟགོ་པ་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་སྐརོ་ལ་ལས་དནོ་བྱེད་མཁན་དེ་འདྲ་རེད་ཅེས་བརྗདོ་པ་ལས། གང་ཞིག་

ཏུ་བཀག་ཉར་བྱས་ཡོད་ཙམ་ཤེས་རྟོགས་ཐུབ་མེད་པ་རེད།

 སྒྱུ་རྩལ་པ་ཨ་ཐར་ནི་ཁམས་ལི་ཐང་ནས་ཡིན་པ་དང་། ད་ལྟ་རང་ལ་ོ༣༣ ཡིན་འདུག ཁངོ་གིས་

དུས་རྒྱུན་མང་ཚོགས་ཁྲོད་ཁ་ཤག་བཤད་པ་དང་། གཏམ་རྒྱུད་འཁྲབ་སྟོན་པ་ཞིག་ཡིན་འདུག 

ལ་ོསྔནོ་མར་ཁངོ་གིས་བདོ་མི་ཚོར་སྙིང་གཏམ་བཤད་པའི་བརྙན་འཁརོ་ཞིག་འགྲེམས་སྤེལ་བྱས་ཡདོ་

པ་དེའི་ནང། “ང་ཚོའི་ཁོར་ཡུག་ནི་རྒྱ་ཆེ་ཞིང་གཏིང་མཐུག་པའི་སྤྲུན་ནག་གིས་ཁེངས་འདུག དེའི་

འགོ་ང་ཚོས་ཨ་སྔནོ་གྱི་མཛེས་ལྗངོས་དང་ཉི་ཟླའི་འདོ་སྣང། སྐར་ཚོགས་སགོས་ཅི་ཡང་མཐངོ་མི་ཐུབ། 

ཉི་མ་མེད་པའི་མཚན། ཟླ་བ་མེད་པའི་རྨག སྐར་ཚོགས་ཀྱི་སྣང་བ་མེད་པའི་སྤྲིན་ནག་འགོ འདོད་པ་

མེད་པའི་འཚོ་བ་རལོ་བཞིན་འདུག་དགསོ་བྱུང་སངོ་། དེ་བས་ཡིད་སྐྱ་ོབ་ཞིག་ལ་གསེར་གྱི་སྒ་ཁྲབ་ཅན་

གྱི་རྟ་ཕོ་མང་པོ་དེད་སོང་། དངུལ་གྱི་རལ་གྲི་ཐོགས་པའི་དཔའ་བོ་མང་པོ་བསད་སོང་། ཤ་ཁྲག་རིགས་

གསུམ་གཅིག་པའི་སྤུན་ཟླ་ཁྲི་ཕྲེག་མང་པོ་སྡོད་གནས་བྲལ་ཏེ། ཕྱིར་ཡོང་མེད་པར་མི་ཡུལ་གཞན་ལ་

འཁྱབ་དགོས་བྱུང་སོང་ཞེས་གསུངས་པ་དང་། བོད་མི་ཚོས་གསེར་དངུལ་གྱི་རྒྱན་ཆ་འགྲན་སྡུར་དང་། 

ཆསོ་ལུགས་དང་ཆལོ་ཁ་མི་རྩདོ་པར་རྡགོ་རྩ་གཅིག་ཏུ་བསྒྲིལ་ཏེ། འགྲ་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་ལངོས་སུ་སྤྱདོ་

ཐུབ་ན་ང་ཚོ་མིའི་གྲལ་དུ་ཚུད་ཀྱི་ཡོད་སྐོར་སོགས་གསུངས་ཡོད་པ་རེད།།

གཞིས་རྩེ་ས་ཁུལ་གྱི་བོད་མི་གསུམ་ལ་ཁྲིམས་གཅོད། 

 ཕྱི་ལ་ོ༢༠༡༢ ཟླ་༣ ཚེས་༡ ཉིན་རྒྱུད་ལམ་ཁག་ཏུ་སྤེལ་བའི་གནས་ཚུལ་ལྟར་ན། ཕྱི་ལ་ོ༢༠༡༠ ཟླ་



ལྕགས་ཡོས་བཙན་རྒོལ་མེ་ལྕེ། 
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༡༡ ཚེས་༢༢ ཉིན་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་གཏེར་འདོན་ཚན་པ་ཞིག་ གཞིས་རྩེ་ས་ཁུལ་བཞད་མཐོང་སྨོན་

རྫོང་རྟ་སྨོ་ཤང་གི་གླིང་ཀ་དགོན་པའི་རྒྱབ་ངོས་སུ་གཏེར་སྔོག་འདོན་བྱེད་དུ་ཡོང་བ་དང། ཉིན་དེར་

གླིང་ཀ་དགོན་པའི་དགེ་འདུན་པས་སྣེ་འཁྲིད་འགོ་ཡུལ་མི་མང་པོས་གཏེར་འདོན་པར་ངོ་རྒོལ་གྱིས་

བཀག་འགོག་བྱས་འདུག

 འནོ་ཀྱང་གཏེར་འདོན་ཚན་པའི་མི་སྣ་དང་འབྲེལ་ཡོད་ས་གནས་དཔོན་རིགས་ཀྱིས་འཇམ་

མཁས་ཀྱི་མུ་མཐུད་གཏེར་ཁ་སྔགོ་འདནོ་བྱེད་རྩིས་བྱས་ཀྱང་། མི་མང་གིས་ཁ་ོཚོའི་གཡ་ོཐབས་ལ་མག་ོ

བོ་མ་འཁརོ་བར་ཕྱི་ལོ་༢༠༡༠ ཕྱི་ཟླ་༡༡ ཕྱི་ཚེས་༢༢ ནས་ཕྱི་ཟླ་༡༢ ཕྱི་ཚེས་༡༨ བར་རྣམ་པ་འདྲ་མིན་གྱི་

སྒོ་ནས་ངོ་རྒོལ་མུ་མཐུད་བྱས་རྐྱེན། བཞད་མཐོང་སྨོན་རྫོང་གི་ཉེན་རྟོག་པ་སླེབས་ནས་མི་མང་བཀག་

འགོག་བྱས་སྐབས། ཉེན་རྟོག་པ་དང་མི་མང་དབར་གདོང་ཐུག་གི་ཕན་ཚུན་ཁ་རྩོད་ཤོར་བ་དང་། མི་

མང་པོ་ཡོད་སྟབས་ཉེན་རྟོག་པར་དམིགས་བསལ་བྱ་ཐབས་ཟད་ནས། ཁ་མཁས་ངང་ངོ་རྒོལ་བ་ཁ་

གཏོར་གཏོང་ཐབས་བྱས་ཀྱང་དོན་ཕན་མ་སོན་པར་བརྟེན། གཞིས་རྩེ་ས་ཁུལ་ནས་སྤྱི་བདེ་ཉེན་རྟོག་

པ་དང་དྲག་ཆས་དམག་མི་འབོར་ཆེན་སླེབས་ནས་དགེ་འདུན་པ་དང་།  ཡུལ་མི་མང་དག་ཅིག་ལ་

ཉེས་རྡུང་དང་བཀག་ཉར་བྱས་པ་ལྟར་གླིང་ཀ་དགོན་པའི་དགེ་འདུན་པ་ཁག་གཅིག་འཛིན་བཟུང་

བྱས་འདུག

 ཉེ་དུས་གཞིས་རྩེ་ས་ཁུལ་འབྲེལ་ཡོད་ཁྲིམས་ཁང་ཞིག་ནས་གླིང་ཁ་དགོན་པའི་རང་ལོ་༤༩ 

སོན་པའི་མཁན་པོ་བཟང་པོ་ལགས་དང་།   རང་ལོ་༣༨ དུ་སོན་པ་དགེ་འདུན་པ་འཇམ་དབྱངས་ཚེ་

རིང་ལགས་ཀྱིས་གཙོས་དགེ་འདུན་པ་ལྔ་ཙམ་ལ་ལོ་༤ ནས་༥ བར་གྱི་དུས་བཀག་བཙོན་འཇུག་གི་

ཉེས་ཆད་བཏང་འདུག་པ་མ་ཟད།  སྐབས་དེར་ང་ོརྒལོ་བྱུང་སྐབས་བཞད་མཐངོ་སྨནོ་རྫངོ་སྟག་མ་ོགྲངོ་

ཚོའི་འག་ོཁྲིད་ནས་ལས་འགན་ཡག་པ་ོགྲུབ་མེད་པར་བསྙད་དེ་གྲངོ་ཚོའི་འག་ོཁྲིད་བདོ་རིགས་ཤིག་ལ་

དུས་བཀག་བཙོན་འཇུག་ལ་ོ༢ བཏང་སྟེ་ད་ལྟ་གཞིས་རྩེ་ས་ཁུལ་ཁངོས་སུ་ཡདོ་པའི་ཉ་རི་བཙོན་ཁང་

དུ་ངལ་རྩོལ་བསྒྱུར་བཀོད་བྱེད་པར་བཏང་ཡོད་འདུག

རྩོམ་པ་པོ་ཚེ་རིང་འདོ་ཟེར་ལགས་བཟང་བཙོན་ཏུ་བཅུག་པ། 

 ཕྱི་ལོ་༢༠༡༢ ཟླ་༣ ཚེས་༡ ཉིན་རྩོམ་པ་པོ་འདོ་འདོ་ཟེར་ལགས་སུ་ནེ་ཐར་ལེན་དྲའི་རྒྱལ་ཁབ་

ཀྱི་རྒྱལ་སྲས་ཀ་ོལ་ོསེ་ཞེས་པའི་གཟེངས་རྟགས་འབུལ་རྒྱུ་ཡིན་ཡང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཁངོ་གཟེངས་
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ལེའུ་དང་པོ། ལྕགས་ཡོས་ལོའ་ིརང་ལུས་མེར་བསྲེགས་ལས་འགུལ་གྱི་བརྒྱུད་རིམ།

རྟགས་ལེན་སར་འགྲོ་རྒྱུར་བཀག་འགོག་བྱས་པ་མ་ཟད། བཟང་བཙོན་དུ་བཅུག་ཡོད་པ་རེད།

 ནེ་དྷར་ལན་ཌའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་ཡུལ་དེའི་རྒྱལ་སྲས་ཀྱི་མཚན་ཐོག་

དུ་ཡོད་པའི་རྒྱལ་སྲས་ཀཱོ་ལོ་སེ་ ཐེབས་རྩ་ཁང་གིས་ཕྱི་ལོ་༢༠༡༡ 

ལའོ་ི“རྒྱལ་སྲས་ཀཱ་ོལི་སི་ཞེས་པའི་ གཟེངས་རྟགས་”དེ་བདོ་ཀྱི་རྩམོ་

པ་པ་ོའདོ་ཟེར་ལགས་སུ་ཕུལ་ཡདོ་ པ་དང་། དེ་ནི་ཁོང་གིས་རྩོམ་

ཡིག་གི་ལམ་ནས། བོད་ཀྱི་རིག་ གཞུང་དང་ད་ལྟའི་བདོ་ཀྱི་ཆབ་

སྲིད་ཀྱི་གནས་སྟངས་ལ་རྒྱུས་ལནོ་ དང་ཁྱབ་སྤེལ་ཡོང་ཆེད་ཕུལ་

བྱུང་གི་ལེགས་སྐྱེས་མཛད་པར་ ངསོ་འཛིན་ཞུ་ཆེད་ཕུལ་ཡདོ་པ་

རེད།

  ཟླ་དེའི་ཚེས་༡ ཉིན་བརྒྱུད་ལམ་དུ་གནས་ཚུལ་སྤེལ་བ་ལྟར་ན། འདོ་ཟེར་ལགས་སུ་ཟླ་དེའི་

ཚེས་༡ ཉིན་གྱི་དགོང་དྲོ་པེ་ཅིང་དུ་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་ནེ་དྷར་ལེན་ཌའི་གཞུང་ཚབ་ཁང་དུ་གཟེངས་

རྟགས་འབུལ་བཞེས་ཀྱི་གསོལ་སྟོན་ལ་མགྲོན་བརྡ་འབྱོར་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་ན་ཡང་མཛད་སྒོར་མ་

ཕེབས་པའི་གོང་ཙམ་ལ་པེ་ཅིང་བདེ་འཇགས་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བྱེད་པ་ཁག་ཅིག་འདོ་ཟེར་ལགས་

ཀྱི་གཟིམས་ཁང་དུ་འབྱོར་ཏེ། ཁྱེད་རང་ནེ་དྷར་ལེན་ཌའི་གཞུང་ཚབ་ཁང་གི་མཛད་སྒོར་བསྐྱོད་མི་

ཆོག་པ་མ་ཟད། དུས་ཡུན་ཟླ་བ་གཅིག་གི་རིང་བཟང་བཙོན་དུ་འཇུག་རྒྱུ་ཡིན་པའི་བཀོད་ཁྱབ་ཡང་

བཏང་ཡོད་འདུག

 འདོ་ཟེར་ལགས་ཀྱི་དྲ་ཚིགས་ཐགོ་གནས་ཚུལ་འགྲེལ་བརྗདོ་གནང་པར་གཞིགས་ན། ནེ་དྷར་

ལེན་ཌའི་གཞུང་ཚབ་ཁང་ནང་འདོ་ཟེར་ལགས་སུ་གཟེངས་རྟགས་འབུལ་རྒྱུའི་མཛད་སྒོའ་ིཐོག རྒྱལ་

སྲས་ཀཱོ་ལོ་སེ་ཐེབས་རྩ་ཁང་གི་འགན་འཛིན་ཆེད་བཅར་ཞུ་རྩིས་བྱས་ཀྱང། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཁོང་

རྒྱ་ནག་ནང་འགྲིམ་འགྲུལ་གྱི་ཐངོས་མཆན་བཀག་འགགོ་བྱས་ཡདོ་པ་དང་། དེ་བཞིན་ད་རེས་འདོ་ཟེར་

ལགས་བཟང་བཙོན་དུ་བཅུག་པ་དེ་ཡང་། རྒྱ་ནག་མི་མང་འཐུས་མི་ཚོགས་ཆེན་ཚོགས་ལ་ཉེ་བ་དང་

ཆབས་ཅིག་བོད་ཀྱི་གསུམ་ཅུའི་དུས་དྲན་དང་སྔ་ལོ་གསུམ་པའི་ཚེས་༡༦  ཉིན་རྔ་བ་ཀིརྟི་དགོན་པའི་

དགེ་འདུན་པ་བླ་ོབཟང་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ཀྱིས་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་པའི་དུས་ཚེས་ཤར་ལ་ཉེ་བར་

བརྟེན། ཁོང་བཟང་བཙོན་དུ་བཅུག་པར་ཚོད་དཔག་བྱེད་ཀྱི་འདུག 



ལྕགས་ཡོས་བཙན་རྒོལ་མེ་ལྕེ། 

    (217)    

ཉེར་བཞི་པ། རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་མོ་ཚེ་རིང་སྐྱིད།

མཚན། ཚེ་རིང་སྐྱིད།

སྐྱེས་ཡུལ།  ཀན་ལྷོ་ཁུལ་རྨ་ཆུ་རྫོང་

  ཁྲོ་ཁོ་སྨད་མ།

 རང་ལོ།  ༡༩

ཕ་མིང་།  བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས།

མ་མིང་།  ལྷ་དབྱངས།

འཚོ་ཐབས། རྨ་ཆུ་རྫོང་བོད་ཡིག་སློབ་འབྲིང་གི་སློབ་མ།

ཞུགས་འབུལ་དུས་ཚེས། ༢༠༡༢།༣།༣

གནས་སྟངས། ༢༠༡༢།༣།༣ ཉིན་གྲོངས།

 ཕྱི་ལོ་༢༠༡༢ ཟླ་༣ ཕྱི་ཚེས་༣ ཉིན་གྱི་བོད་ནང་གི་ཕྱི་དྲོ་ཆུ་ཚོད་༣ པ་ཡས་མས་སུ་རྨ་ཆུ་རྫོང་ཁྲོ་ཁོ་

སྨད་མ་ཞང་གི་ཕ་བསདོ་ནམས་ཡེ་ཤེས་དང་། མ་ལྷ་དབྱངས་གཉིས་ཀྱི་བུ་མ།ོ རྨ་ཆུ་རྫངོ་བདོ་ཡིག་སླབོ་འབྲིང་

གི་ཕྱི་ལོ་༢༠༡༢ ལོའ་ིམཐར་ཕྱིན་སློབ་མ་ཚེ་རིང་སྐྱིད། རང་ལོ་༡༩ ཡིན་པ་ཁོང་མོས་རྨ་ཆུ་ལམ་དུ་ཡོད་པའི་

སྔ་ོཚལ་ཁྲམོ་རའི་ཉེ་འགྲམ་གྱི་ར་ སྐརོ་ཞིག་གི་ནང་ལུས་ལ་སྣུམ་བླུགས་པ་དང་མེར་བསྒྲནོ་ཏེ། སྔ་ོཚལ་ཁྲམོ་

རའི་ཁྲམོ་གཞུང་དུ་ཐནོ་སྐབས། སྔ་ོཚལ་བཙོང་མཁན་གྱི་རྒྱ་རིགས་ཚོང་པ་ཚོས་རོྡ་རུབ་བརྒྱབ་པ་དང་། དྲག་

ཆས་ཉེན་རྟོག་པ་བསླེབས་ཏེ་རྡོ་དང་ལྕག་དབྱུག་གིས་གཞུས་ཏེ་ལུས་སྟེང་གི་མེ་བསད་རྗེས་འདས་ གྲོངས་

སུ་ཕྱིན་ཡོད་ཀྱང་། ཉེན་རྟོག་པས་ཁོ་མོའ་ིསྐུ་ཕུང་ནང་མིར་རྩིས་སྤྲོད་མ་བྱས་པར་བཙན་འཁྱེར་བྱས་ཡོད་

འདུག



    (218)    

ལེའུ་དང་པོ། ལྕགས་ཡོས་ལོའ་ིརང་ལུས་མེར་བསྲེགས་ལས་འགུལ་གྱི་བརྒྱུད་རིམ།

 ཉིན་དེར་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་བྱུང་རྗེས། ས་གནས་ཉེན་རྟོག་པས་སྔོ་ཚལ་ཁྲོམ་

རའི་སྒོ་ཆེན་བརྒྱབ་སྟེ། དགོང་དྲོའ་ིཆུ་ཚོད་༩ པ་བར་ཁྲོམ་རའི་ནང་ཡོད་པའི་མི་མང་གི་ཁ་པར་ནང་མེར་

བསྲེགས་ཀྱི་པར་རིས་ཡོད་མེད་བསྔོག་བཤེར་བྱས་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཚོགས་འདུ་བསྐོང་ སྟེ་བཟའ་འཁོན་

གྱིས་གནད་དོན་ལ་རྐྱེན་བྱས་ཏེ་མེར་བསྲེགས་བཏང་བ་ཡིན་ཚུལ་དང་གནས་ཚུལ་དེ་ཕྱིར་བསྒྲགས་བྱེད་

མི་ཆོག་པའི་འཇིགས་སྐུལ་བྱས་ཡོད་འདུག་ལ། ཉིན་དེའི་དགོང་མོ་རྨ་ཆུ་རྫོང་གི་ལས་ཁུངས་ཁག་ནང་ཛ་

དྲག་གི་ཚོགས་འདུ་བསྐང་སྟེ་གནས་ཚུལ་ཁ་བསྒྱུར་དང་གསང་ སྦས་བྱེད་ཕོྱགས། དེ་བཞིན་དོན་རྐྱེན་དེའི་

རྒྱབ་ལྗོངས་ཞིབ་བཤེར་དང་སྔོན་འགོག་སོགས་ཀྱི་སྐོར་ལ་གྲོས་བསྡུར་བྱས་ཡོད་འདུག

 ཟླ་དེའི་ཚེས་༤ ཉིན་ནས་བཟུང་རྨ་ཆུ་རྫོང་བོད་ཡིག་སློབ་འབྲིང་དྲག་ཆས་ཉེན་རྟོག་དམག་མིས་

དམ་བསྒྲགས་ཁྲོད་ཕྱི་མིར་ཐུག་འཕྲད་དང་ཁ་པར་རྒྱུད་ལམ་སོགས་ཡོངས་སུ་བཀག་སོྡམ་བྱས་ཡོད་པ་མ་

ཟད། རྨ་ཆུ་རྫོང་མཁར་དུ་གནས་སྡོད་བྱས་ཡོད་པའི་བོད་པའི་ཁྱིམ་ཚང་ཡོངས་ལ་སྔོག་བཤེར་གྱིས་དྲ་རྒྱའི་

སྐུད་ལམ་བཀོག་འཁྱེར་བྱས་པ་སོགས་དམ་བསྒྲགས་ཤ གས་ཆེར་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་འདུག

 ཁོ་མོའ་ིཕུང་པོ་རྒྱ་ནག་གི་ཉེན་རྟོག་པས་ནང་མིར་མ་སྤྲད་པར་རྨ་ཆུ་རྫོང་མཁར་གྱི་སྨན་ཁང་ལ་

བཞག་སྟེ་ཉེན་རྟགོ་པའི་བལྟ་སྲུང་འགོ་བཙན་ཉར་བྱས་ཡདོ་ཅིང་།  དནོ་རྐྱེན་བྱུང་རྗེས་ཁ་ོམའོ་ིཕ་མ་སགོས་

ནང་མི་ཉེ་འབྲེལ།  དེ་བཞིན་ས་གནས་གྲོང་མི་མི་ཉུང་བ་རྫོང་ཉེན་རྟོག་ལས་ཁུངས་དང་། འབྲེལ་ཡོད་ཚན་

པའི་སྒོར་སོང་ནས་འདས་མོར་བོད་ལུགས་ཀྱི་ཆོས་ཕོྱགས་འགྲོ་ལུགས་ལྟར་། བླ་མ་གདན་ཞུ་དང་འཕོ་ལུང་

བསྔོ་སྨོན་གསུངས་རྒྱུར་ཕུང་པོ་དགོས་ལུགས་ཞུ་གཏུགས་རེ་སྐུལ་བྱས་ཀྱང་ཡ་ལན་མ་སྤྲད་པ་དང་།  རྗེས་

སུ་བདོ་མི་མང་པསོ་ཁངོ་ཁྲ་ོདང་མི་འདདོ་པའི་རྣམ་འགྱུར་ཤ གས་ཆེ་བསྟན་ཐགོ་གནས་ཚུལ་ཆེན་པ་ོཆགས་

སྲིད་པའི་ཉེན་བརྡ་བཏང་བ་སགོས་ལ་བརྟེན། ཉེན་རྟགོ་ལས་ཁུངས་དང་འབྲེལ་ཡདོ་ཚན་པ་ནས་ད་ཐེངས་

ཚེ་རིང་སྐྱིད་ལགས་ཀྱིས་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་བཏང་བ་ནི་བདོ་དནོ་ཆབ་སྲིད་དང་འབྲེལ་བ་མེད་པ་ཕ་

མས་ངོས་ལེན་དང་། འགན་ལེན་འཛུབ་ཐེལ་རྒྱག་དགོས་པའི་ཆ་རྐྱེན་བཏོན་ནས་དེ་ལྟར་བྱས་ཚེ་ཕུང་པོ་

ནང་མིར་སོྤྲད་ཆགོ་ཚུལ་བཤད་ཀྱང་ཕ་མ་དང་ནང་མིས་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ངསོ་ལེན་བྱས་མེད་པ་དང་། ད་ཆ་

རྒྱ་ནག་གི་འབྲེལ་ཡདོ་ཚན་པས་ཁ་ོམའོ་ིགནས་ཚུལ་དང་ཤི་རྐྱེན་ཐད་བརྟག་དཔྱད་དགསོ་ཚུལ་བཤད་ནས་

མུ་མཐུད་སྐུ་ཕུང་བཙན་ཉར་བྱས་ཡདོ་པ་དང་།  དེའི་ཐད་བདོ་མི་ཚོ་ཁངོ་ཁྲ་ོཆེན་པསོ་ཕུང་པ་ོགང་མགྱགོས་

མ་སྤྲད་ན་ཕན་ཚུན་བར་དོན་རྐྱེན་འབྱུང་སྲིད་པ་ཡང་བཤད་ཀྱང་། 

 ཕྱིས་སུ་ནང་མིས་རེ་འདུན་ཡང་ཡང་ཞུས་པ་ལྟར་ཕུང་བོ་ཚུར་སྤྲད་དེ། ཚེས་༧ ཉིན་གྱི་ཞོགས་པའི་

ཆུ་ཚོད་༥ པ་ཡས་མས་ལ་རྨ་ཆུ་རྫངོ་གིས་ཆེད་དུ་བཏང་བའི་ལྟ་རྟགོ་པ་ཞིག་དང་། ཁངོ་མའོ་ིནང་མི་ཉུང་ཤས་



ལྕགས་ཡོས་བཙན་རྒོལ་མེ་ལྕེ། 

    (219)    

ཤིག་བཅས་ལ་སྐུ་ཕུང་བླ་བྲང་བཀྲ་ཤིས་འཁྱིལ་དུ་གདན་འདྲེན་ཞུ་རུ་བཅུག་སྟེ། ཉེན་རྟོག་པའི་དམ་དྲག་

ཆེན་པོའ་ིའགོ་དེང་རབས་གློག་གི་བེམ་པོ་སྲེག་བྱེད་ཅིག་ཏུ་ཞུགས་འབུལ་ཞུ་དགོས་བྱུང་ཡོད་འདུག

སློབ་བུ་ཚེ་རིང་སྐྱིད་ཀྱིས་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་བཏང་པའི་ཕྱིར་ཉིན་ཚེས་༤ ནས་བཟུང་ནང་མི་གཉེན་

འབྲེལ་ཚོས། རྨ་ཆུ་སྨད་མའི་མཚན་སྒྲོག་དགོན་དུ་ཉི་མ་ཁ་ཤས་རིང་མཆོད་འབུལ་སྨོན་ལམ་བསྒྲུབས་ཡོད་

འདུག་ལ། སྐབས་དེར་རྨ་ཆུ་ས་ཁུལ་གྱི་དགོན་སྡེ་དང་འབྲོག་སྡེ་ཁག་གི་སྐུ་ཚབ་མང་པོ་ཕེབས་ཏེ་མཆོད་

འབུལ་དང་། ཁོང་མོའ་ིནང་མིར་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་དང་སེམས་གསོ་གནང་ཡོད་འདུག

 སློབ་བུ་ཚེ་རིང་སྐྱིད་ལགས་ནི། རང་ལོ་༡༡ ཙམ་གྱི་སྟེང་ནས་སློབ་གྲྭར་འགྲིམས་ཡོད་པ་དང་། ནམ་

རྒྱུན་གཞན་ལ་གུས་ཞིང་སློབ་སྦྱོང་ལ་འབད་བརྩོན་མཁན་ཞིག་ཡིན་པ་མ་ཟད། ལོ་རེའི་སློབ་གྲྭའི་དབྱར་

དགུན་གྱི་གུང་གསེང་སྐབས་སུ། ཁོང་མོས་ནང་མི་ཚོར་ལས་རོགས་བྱས་ཏེ། འབྲི་མོ་བཞོ་བ་དང་ལྕི་བ་འཐུ་

བ། ནོར་ལུག་འཚོ་སྐྱོང་སོགས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ལ། ནམ་རྒྱུན་ལས་ཀའི་ཞོར་དུ་དཔེ་ཀློག་བྱེད་ཅིང་། སློབ་གྲྭའི་

ནང་དུའང་སློབ་སོྦྱང་དང་ཀུན་སྤྱོད་གཉིས་ཐད་ནས་དགེ་སློབ་ཚང་མས་ཡ་རབས་ཀྱི་གྲས་སུ་བརྩི་བ་དང་

། གཟེངས་རྟགས་ཐེངས་མང་ཐོབ་མོྱང་ཡོད་ཅིང་། ནམ་རྒྱུན་བོད་སྐད་ཡིག་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་ཐད་དོ་སྣང་ཆེན་

པོ་གནས་སྟེ་ཁོང་མོའ་ིགྲོགས་པོ་གྲོགས་མོ་ཚོ་ལའང་ཤ གས་རྐྱེན་ཆེན་པོ་བཞག་མྱོང་ཡོད་མཁན་ཞིག་ཡིན་

འདུག 

 ཆུང་དུས་ནས་སེམས་པ་བདེ་ཐང་ཡིན་ལ། ནད་རིགས་ཚབས་ཆེན་སགོས་གང་ཡང་བྱུང་མྱངོ་མེད་

པ་དང་། སློབ་གྲྭའི་ནང་སློབ་མ་བསམ་ཤེས་ཀྱི་གྲས་ཤིག་ཡིན་སྟབས། ཕྱི་ལོ་༢༠༠༨ ལོའ་ིརྨ་ཆུ་དང་བོད་ཁུལ་

གྱི་ཞི་རྒལོ་དང་། ལྷག་པར་དུ་ཕྱི་ལ་ོ༢༠༡༠ ལའོ་ིརྨ་ཆུ་རྫངོ་བདོ་ཡིག་སླབོ་འབྲིང་གི་སླབོ་མའི་ཞི་རྒལོ་སྐབས། 

སླབོ་གྲྭའི་དགེ་སླབོ་ཡངོས་ཀྱིས་གདེང་འཇགོ་དང་བརྩི་བཀུར་ཆེན་པ་ོཞུ་སའི་སླབོ་སྦྱི་དང་དགེ་རྒན་གནས་

དབྱུང་དང་། སླབོ་གྲགོས་གཉིས་ལ་བཙོན་འཇུག་ཁྲིམས་ཐག་བཅད་པ་དེས་ཁངོ་མརོ་ཕགོ་ཐུག་ཆེན་པ་ོབྱུང་

ཡོད་ལ། ད་ལོའ་ིདགུན་ཁའི་གུང་གསེང་སྐབས་ཚེ་རིང་སྐྱིད་ཀྱིས་ཁོང་གི་སྲུ་མོ་ཞིག་ལ། ༼ ད་ལྟ་རྔ་བ་དང་

བོད་ཀྱི་ས་ཆ་འདྲ་མིན་དུ་བོད་མི་ཚོས་བོད་ཀྱི་ཆེད་དུ་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་གཏོང་གི་འདུག  ང་རང་

གིས་ཀྱང་བདོ་ཀྱི་ཆེད་དུ་ལས་དནོ་ཞིག་མ་བསྒྲུབས་པར། འདི་ལྟར་ཁུ་སིམ་པརོ་བསྡད་པ་ཡིན་ན་དནོ་སྙིང་

ཅི་ཡང་མི་འདུག་བསམ་གྱི་ཡོད།༽ཅེས་སོགས་བརྗོད་ཡོད་འདུག

 སློབ་མ་ཚེ་རིང་སྐྱིད་ལ། ཕ་མ་གཉིས་དང་གཅེན་མོ་གཅིག ཕུ་བོ་གཅིག ནུ་བོ་གྲྭ་བ་གཅིག་བཅས་

ཡོད་འདུག 
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ལེའུ་དང་པོ། ལྕགས་ཡོས་ལོའ་ིརང་ལུས་མེར་བསྲེགས་ལས་འགུལ་གྱི་བརྒྱུད་རིམ།

ཉེར་ལྔ་པ། རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་མོ་རིན་ཆེན།

མཚན། རིན་ཆེན།

སྐྱེས་ཡུལ།  རྔ་བ་བོད་རིགས་རང་

  སྐྱོང་ཁུལ་རྔ་བ་རྫོང་རྭ་རུ་བ།

 རང་ལོ།  ༣༢

ཕ་མིང་།  ར་སྣ།

མ་མིང་།  ལྷ་ཁོ།

འཚོ་ཐབས། འབྲོག་པ།

ཞུགས་འབུལ་དུས་ཚེས། ༢༠༡༢།༣།༤

གནས་སྟངས། ༢༠༡༢།༣།༤ ཉིན་གྲོངས།

  ཕྱི་ལོ་༢༠༡༢ ཟླ་༣ ཚེས་༤ ཉིན་གྱི་ཞོགས་པའི་བོད་ནང་གི་ཆུ་ཚོད་ ༦།༣༠ ཙམ་ལ་རྔ་བ་ཀིརྟི་

དགནོ་པའི་སྒ་ོཆེན་འགྲམ་དུ་གཏན་སྡདོ་བྱས་ནས་ཡདོ་པའི་ཀིརྟི་དགནོ་པར་དམིགས་བསལ་ལྟ་སྲུང་

བྱེད་མཁན་གྱི་ཉེན་རྟོག་ལས་ཁུངས་སྒོ་མདུན་དུ། རྔ་བ་རྫོང་གཅའ་ཞང་རྭ་རུ་བའི་ལམ་སྐལ་ཚང་གི་

མནའ་མ་རིན་ཆེན་ཞུ་པ། ཕ་མིང་ལ་ར་སྣ། མ་མིང་ལ་ལྷ་ཁོ། རང་ལོ་༣༢ ཡིན་པ། ཁོང་མོས་རྒྱལ་བ་

རིན་པོ་ཆེ་བོད་ལ་ཕེབས་དགོས། བོད་ལ་རང་དབང་དགོས་ཞེས་ཞུ་འབོད་གནང་བཞིན་རང་ལུས་

མེར་བསྲེགས་བཏང་སྟེ། ས་གནས་དེ་ཀ་རང་དུ་སྐུ་གྲངོས་ཡདོ་འདུག རིན་ཆེན་ལགས་ནི་ ནགས་ཚང་

མའི་ར་སྣ་ཚང་གི་ཕ་ར་སྣ་དང་མ་ལྷ་ཁོ་གཉིས་སུ་སྐྱེས་ཤིང་། རྗེས་སུ་རྭ་རུ་བའི་ལམ་སྐལ་ཚང་གི་བུ་

བྷུ་ངྷ་ཟེར་བའི་མནའ་མར་སོང་ཡོད་ཅིང་། མི་ཚང་དེར་བཟའ་མི་ཁྱོན་བརྒྱད་ཡོད་པ་དང་། ཁོང་ལ་ཕ་

མ་གཅིག་པའི་མིང་སྲིང་བརྒྱད་ཡོད་པའི་ནང་ནས་ཁོང་ཆེ་ཤོས་གཉིས་པ་དེ་ཡིན་འདུག  སྐབས་ཐོག་



ལྕགས་ཡོས་བཙན་རྒོལ་མེ་ལྕེ། 
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དེར་ཁོང་གི་སྐུ་ཕུང་དགོན་པའི་ནང་ཡར་འཁྱེར་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་མོད་རྒྱ་གཞུང་གིས་ཕུང་པོ་ཉར་མི་

ཆགོ་པའི་བཙན་བཀའ་བཏང་སྟེ་ཉིན་དེའི་མཚན་མ་ོདུར་སའི་མེར་སྲེག་བཏང་དགསོ་བྱུང་ཡདོ་འདུག 

ཁོང་གི་ཁྱོ་ག་ཟླ་ཤས་གོང་ཁྲག་ཤ གས་ཀྱི་ན་ཚས་རྐྱེན་བྱས་ཏེ་ གྲོངས་ཡོད་འདུག་སྟབས། ད་ཆར་ཤ ལ་

དུ་ཕ་མ་གཉིས་ཀ་མེད་པའི་ཕྲུ་གུ་༤ ལྷག་ཡོད་པའི་ནང་ནས་ཆེ་ཤོས་ལོ་༡༣ དང་། ཆུང་ཤོས་དེ་ཟླ་ངོ་ 

ཁ་ཤས་ལས་སོན་མེད་པའི་བྱིས་པ་བྲང་འབྱར་ཞིག་ཡིན་འདུག དོན་རྐྱེན་དེ་བྱུང་མ་ཐག་རྔ་བའི་རྫོང་

མཁར་དུ་དམག་མི་དང་ཉེན་རྟོག་པ། དམིགས་བསལ་ཉེན་རྟོག་པ་བཅས་སྔར་བས་མང་དུ་བཏང་སྟེ་

དམ་དྲག་ཤ གས་ཆེན་བྱེད་བཞིན་ཡོད་འདུག ཐེངས་འདིའི་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་ཀྱི་དོན་རྐྱེན་དེ་

བདོ་ནང་བྱུང་བའི་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་གནང་བ་༢༤ པ་དང་ཨ་མད་ོརྔ་བའི་ནང་དུ་བྱུང་བའི་རང་

ལུས་མེ་སྲེག་གནང་བ་༡༦ པ་དེ་ཆགས་ཡོད་འདུག 



    (222)    

ལེའུ་དང་པོ། ལྕགས་ཡོས་ལོའ་ིརང་ལུས་མེར་བསྲེགས་ལས་འགུལ་གྱི་བརྒྱུད་རིམ།

ཉེར་དྲུག་པ། རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་རྡོ་རྗེ།

མཚན། རྡོ་རྗེ།

སྐྱེས་ཡུལ།    རྔ་བ་བོད་རིགས་རང་

  སྐྱོང་ཁུལ་རྔ་བ་རྫོང་རྭ་རུ་བ།

 རང་ལོ།  ༡༨

ཕ་མིང་།  ཅཱ་ཅཱ།

འཚོ་ཐབས། འབྲོག་པ།

ཞུགས་འབུལ་དུས་ཚེས། ༢༠༡༢།༣།༥

གནས་སྟངས། ༢༠༡༢།༣།༥ ཉིན་གྲོངས།

 ཕྱི་ལོ་༢༠༡༢ ཟླ་༣ ཚེས་༥ ཉིན་གྱི་བོད་ནང་གི་ཕྱི་དྲོའ་ིདུས་ཚོད ༦།༣༠ ཙམ་ལ། རྔ་བ་རྫོང་

གཅའ་ཞང་གཅའ་རུ་བའི་གཤོག་སྨད་མའི་མགར་སྐྱ་ཚང་གི་བུ་རྡོ་རྗེ། རང་ལོ་༡༨ ། ཕ་མིང་ལ་ཅཱ་ཅཱ་

ཡིན་པ་ཁངོ་གིས་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་ཐགོ་འཛིན་པའི་སྲིད་ཇུས་ལ་

ངོ་རྒོལ་སྐད་འབོད་བྱེད་བཞིན་གཅའ་ཞང་ཐོག་དང་ཐག་ཉེ་བའི་ཟམ་ཁ་ནས་གཅའ་ཞང་ཐོག་གི་རྒྱ་

མིའི་ལས་ཁུངས་ཡོད་ས་པར་གོམ་བགྲོད་གནང་ཡོད་འདུག གནས་ཚུལ་འགྲེལ་བརྗོད་པས་བཤད་པ་

ལྟར་ན་དུས་ཐོག་ལ་ཉེན་རྟོག་པ་དང་དྲག་ཆས་ཉེན་རྟོག་པ་སོགས་སླེབས་མེད་པ་དང་མེ་ཤ གས་ཆེན་

པོ་འབར་ཡོད་སྟབས་སྐབས་ཐོག་དེར་སྐུ་གྲོངས་ཡོད་ཅིང་། བོད་མི་རྣམས་ཀྱིས་ཕུང་པོ་ཁྱེར་རྩིས་བྱས་

སྐབས་ཉེན་རྟོག་པ་སོགས་སླེབས་ཏེ་ཕུང་པོ་བཙན་འཕྲོག་གིས་རྔ་བ་རྫོང་ཐོག་ཏུ་ཁྱེར་ཡོད་འདུག 



ལྕགས་ཡོས་བཙན་རྒོལ་མེ་ལྕེ། 

    (223)    

བོད་ལྗོངས་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོའ་ིསྒོ་བརྒྱབ་འདུག

 ཕྱི་ལོ་༢༠༡༢ ཟླ་༣ ཚེས་༥ ཉིན་ནས་བཟུང་རྒྱ་གཞུང་གི་བཀོད་ཁྱབ་འགོ་བོད་ལྗོངས་སློབ་གྲྭ་

ཆེན་མ་ོཟླ་གཅིག་རིང་སྒ་ོབརྒྱབ་ཡདོ་འདུག ཟླ་གཅིག་གི་དུས་ཡུན་རིང་སླབོ་མ་གཅིག་ཀྱང་སླབོ་གྲྭའི་

ཕྱི་ལགོས་སུ་འགྲ་ོམི་ཆགོ་པའི་བཀག་སྡམོ་བྱས་ཡདོ་པ་མ་ཟད། སླབོ་གྲྭའི་ནང་ལགོས་སུའང་སླབོ་མའི་

ཐབོ་ཐང་ལག་ཁྱེར་ལ་ཞིབ་བཤེར་ནན་མ་ོབྱས་ཏེ་སླབོ་མ་རྣམས་ཀྱི་འགྲ་ོབསྐྱདོ་ལ་ལྟ་རྟགོ་ནན་མ་ོབྱས་

ཡོད་འདུག སྐབས་དེར་ལྷ་ས་གྲོང་ཁྱེར་དུ་བོད་མི་ཚང་མའི་ཐོབ་ཐང་ལག་ཁྱེར་ལ་ཞིབ་བཤེར་བྱེད་

བཞིན་ཡོད་པ་མ་ཟད། སློབ་གྲྭ་ཁག་ནང་སློབ་མའི་ཐོབ་ཐང་ལག་ཁྱེར་ལའང་ཞིབ་བཤེར་ནན་མོ་བྱས་

ཡོད་འདུག 

 ཆབ་སྲིད་དབྱེ་ཞིབ་པ་དག་གིས་བརྗོད་དོན། རྒྱ་གཞུང་གིས་བོད་ལྗོངས་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོ་ཟླ་

གཅིག་རིང་སྒོ་བརྒྱབ་དགོས་དོན་གཙོ་བོ། བོད་མིའི་སྒེར་ལངས་གསུམ་བཅུའི་དུས་དྲན་སླེབས་ལ་ཉེ་

སྟབས། བདོ་ལྗངོས་སླབོ་གྲྭ་ཆེན་མའོ་ིསླབོ་མ་རྣམས་ཀྱིས་སྤྱི་ཚོགས་ཁྲདོ་ཞི་བའི་ཡར་ལངས་ལ་སྣེ་ཁྲིད་

བྱེད་སྲིད་པའི་དགོས་སླངོ་དང་། དེ་བཞིན། སླབོ་གྲྭའི་ནང་དུའང་ང་ོརྒལོ་ཡར་ལངས་དནོ་རྐྱེན་རིགས་

འབྱུང་རྒྱུར་དོགས་ནས་སློབ་གྲྭའི་སྒོ་བརྒྱབ་པ་ཞིག་ཡིན་འདུག 



    (224)    

ལེའུ་དང་པོ། ལྕགས་ཡོས་ལོའ་ིརང་ལུས་མེར་བསྲེགས་ལས་འགུལ་གྱི་བརྒྱུད་རིམ།

   ཉེར་བདུན་པ། རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་དགེ་བྷེ། 

མཚན། དགེ་བྷེ། 

སྐྱེས་ཡུལ།    རྔ་བ་བོད་རིགས་རང་

  སྐྱོང་ཁུལ་རྔ་བ་རྫོང་

  ཚོས་རྗེ་མ་ཞང་སོ་རུ་སྡེ་བ་།

 རང་ལོ།  ༡༨

ཕ་མིང་།  ཕྱག་རྡོར།

འཚོ་ཐབས། འབྲོག་པ།

ཞུགས་འབུལ་དུས་ཚེས། ༢༠༡༢།༣།༡༠

གནས་སྟངས། ༢༠༡༢།༣།༡༠ ཉིན་གྲོངས།

 ཕྱི་ལོ་༢༠༡༢ ཟླ་༣ ཚེས་ ༡༠ གསུམ་བཅུ་དུས་དྲན་གྱི་ཉིན་མོའགྱི་ཕྱི་དྲོའ་ིབོད་ནང་གི་ཆུ་ཚོད་ 

༥ ཙམ་ལ་རྔ་བ་རྫངོ་ཚོས་རྗེ་མ་ཞང་ས་ོརུ་སྡེ་བ་ནས་ཡིན་པ་རྔ་པ་ཀིརྟི་དགནོ་པའི་དགེ་འདུན་པ་དགེ་

བྷེ༌ལགས་ཀྱིས་རྒྱ་གཞུང་ལ་ངོ་རྒོལ་གྱིས་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་བཏང་སྟེ་སྐུ་སྲོག་ཤོར་ཡོད། སྐབས་

དེར་ཁོང་རང་ལོ་༡༨ ཡིན་འདུག

 དགེ་བྷེ་ལགས་ནི་རྔ་བ་རྫོང་ཚོས་རྗེ་མ་ཞང་སོ་རུ་སྡེ་བ་ནས་ཡིན་ཞིང། ཁོང་གིས་རང་ལུས་

མེར་བསྲེགས་གནང་ས་དེ་ནི། དེ་སྔནོ་ཕྱི་ལ་ོ༡༩༥༠ ཙམ་ལ་རྒྱ་ནག་གི་མི་དམངས་བཅིང་འགྲལོ་དམག་

ཟེར་བ་ཐོག་མར་བསླེབས་ཏེ་དམག་སྒར་བརྒྱབ་ཡོད་པའི་རྒྱབ་ལོགས་ཡིན་སྟབས། ཁོང་གི་ཕུང་པོ་

དམག་མི་ཚོས་དམག་སྒར་དུ་ཁྱེར་ཡོད་པ་དང་། ཚེས་ ༡༡ ཉིན་འབྲེལ་ཡོད་མི་མང་སྐོར་ཞིག་གིས་

དམག་མི་ཚོར་ཕུང་པ་ོནང་མིར་སྤྲདོ་དགསོ་པའི་རེ་འདུན་བཏནོ་ཏེ། ཁ་རྩདོ་མང་པ་ོབྱས་མཐར་ཕྱི་ཚེས་ 



ལྕགས་ཡོས་བཙན་རྒོལ་མེ་ལྕེ། 

    (225)    

༡༡ ཉིན་གྱི་མཚན་མ་ོརྔ་བ་ནས་ཕུང་པ་ོམེར་བསྲེགས་གཏངོ་རྒྱུ་དང་། དེར་འབྲེལ་ཡདོ་མི་ ༥ ཙམ་ཡངོ་

ཆོག་ཐག་གཅོད་ཅིག་བྱས་ཡོད་པ་ལྟར། མཚན་མོའ་ིཆུ་ཚོད་ ༡༠ ཙམ་ལ་དམག་མིས་དམ་དྲག་ཆེན་

པོའ་ིའགོ་དུར་སའི་ནང་མེར་བསྲེགས་གཏོང་དགོས་བྱུང་ཡོད་འདུག

 དགེ་བྷེ་ལགས་རྔ་བ་རྫོང་ཆོས་རྗེ་མ་ཞང་སོ་རུ་མ་སྡེ་བ་ཞེས་པའི་འབྲོག་སྡེ་ཞིག་ཏུ་སྐྱེས་ཤིང་། 

ལོ་ན་ཆུང་དུས་ནས་རྔ་བ་ཀིརྟིའི་དགོན་པར་ཆོས་ཞུགས་ཀྱིས་འདི་ལོར་ཁ་དོག་གོང་མའི་འཛིན་གྲྭར་

བསླེབས་ཡོད་འདུག ཁོང་གི་ཨ་ཕ་ཕྱག་རོྡར་ལོ་ཤས་གོང་ནད་མནར་གྱིས་གྲོངས་ཡོད་འདུག་ལ། ད་

ཆ་ཤ ལ་དུ་ཨ་མ་ལགས་དང་ཕ་མ་གཅིག་པའི་སྤུན་གྲྭ་པ་གཉིས་ཏེ་བཟའ་མི་གསུམ་ཡོད་འདུག ཁོང་

གི་ཨ་མ་ཆཱ་ཁོ་ཕྱི་ཚེས་ ༡༡ དང་ ༡༢ ཉིན་སོ་སོར་སྔ་དྲོ་ནས་ཕྱི་དྲོའ་ིབར་རྫོང་གི་ཉེན་རྟོག་པས་བཙན་

ཁྲིད་ཀྱིས་བཀག་ཉར་འགོ་འདྲི་བརྩད་བྱས་པ་མ་ཟད། དགེ་བྷེ་ལགས་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་བཏང་

བར་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་དམིགས་ཡུལ་གང་ཡང་མེད་སྐོར་ཁས་ལེན་བྱ་དགོས་ཞེས་འཇིགས་སྐུལ་སྣ་ཚོགས་

ཀྱང་བྱས་ཡོད་འདུག་ལ། གནས་ཚུལ་དེ་གནས་སྐབས་རིང་རྔ་བའི་བོད་མི་བྱིངས་ཀྱིས་གསལ་པོ་ཤེས་

རྟོགས་ཐུབ་མེད་མེད་ཅིང་། ཚེས་༡༣ ཉིན་རྔ་བ་རྫོང་མཁར་གྱི་བོད་པའི་ཟ་ཁང་དང་ཚོང་ཁང་ཡོངས་

རྫོགས་སྒོ་བརྒྱབ་སྟེ་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་གནང་ཡོད་འདུག 

 རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དམག་མི་དང་དྲག་ཆས་ཉེན་རྟགོ་པ། དམིགས་བསལ་ཉེན་རྟགོ་པ་སགོས་

ས་ཆ་གང་སར་སྔར་ལས་མང་བ་འགྲེམས་འཇོག་གིས་དམ་དྲག་ལྟ་སྲུང་བྱས་ཡོད་འདུག 

གཅན་ཚ་རྫོང་དུ་གསུམ་བཅུའི་དུས་དྲན་ཉིན་རྔམ་སྟོན་ངོ་རྒོལ།

 ཕྱི་ལོ་༢༠༡༢ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༨ ཉིན་ནི་བོད་ལུགས་ཆོ་འཕྲུལ་དུས་ཆེན་ཉིན༌ཡིན་པས། མཚོ་

སྔོན་གཅན་ཚ་རྫོང་ནང་ཁོག་ཤང་ལ་མོ་བདེ་ཆེན་དགོན་པའི་དགེ་འདུན་པ་ཚོས་ཆོ་འཕྲུལ་སྨོན་ལམ་

གྱི་མཆོད་གཏོར་སྟེང་མར་རྒྱན་གྱིས་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་དར་དང་། སྐྱབས་མགོན་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་

བརྙན་བཞག་སྟེ་སྨོན་ལམ་དུས་ཆེན་སྲུང་བརྩི་བྱས་འདུག་པ་དང་།  ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༠ ཉིན། ལ་མོ་

བདེ་ཆེན་དགོན་གྱི་དགེ་འདུན་པ་ ༧༠།༨༠ ཙམ་གྱིས་དགོན་པའི་ཉེ་འཁྲིས་ཀྱི་མ་གིའི་སྒང་དུ་བསང་

གསོལ་བཏང་སྟེ། དུས་ཚེས་འདིའི་ཉིན་བོད་མི་མང་པོ་ཞིག་རྒྱ་དམག་གི་མདེལ་ཆར་འགོ་རྐྱེན་འདས་

སུ་གྱུར་པར་དྲན་གསའོ་ིཆེད་ཤགོ་སྦག་སྦར་བ་དང་། དེ་ནས་བྱང་ཆུབ་སེམས་མཆགོ་མ་སྐྱརོ་བཞིན་རྫངོ་

ཐོག་ཏུ་ཁ་ཕྱོགས་ཏེ་བསྐྱོད་ཅིང་། ‘‘བོད་ལ་རང་བཙན་དགོས།’’ ‘‘༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་བོད་ལ་གདན་
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ལེའུ་དང་པོ། ལྕགས་ཡོས་ལོའ་ིརང་ལུས་མེར་བསྲེགས་ལས་འགུལ་གྱི་བརྒྱུད་རིམ།

འདྲེན་ཞུ་དགོས་’’ཞེས་སོགས་

སྐད་འབོད་བྱེད་བཞིན་དགོན་

པ་དང་ཀི་ལོ་མི་ཊར་གཅིག་

དང་ཕྱེད་ཙམ་གྱི་སར་ཡདོ་པའི་

མ་ཎི་རྡོ་ལུང་གྲོང་ཚོར་འབོྱར་

སྐབས། སྡེ་མི་མང་པོ་བརྒྱུགས་

ཡོང་སྟེ་ངུ་འབོད་བྱེད་བཞིན་

རྫངོ་ཐགོ་ཏུ་བསྐྱདོ་ཚེ་རྒྱ་གཞུང་

གིས་དྲག་གནནོ་གྱིས་ཆག་ཉེན་

ཆེན་པོ་འབྱུང་ངེས་ཡིན༌པས། 

མུ་མཐུད་མདུན་བསྐྱོད་མ་གནང་བའི་ཞུ་བ་ནན་འཐེན་རྐྱེན་དགེ་འདུན་པ་རྣམས་ཀྱི་མདུན་བཀག་

ཐུབ་བྱུང་ཡོད་འདུག 

 ཕྱི་དྲོའ་ིཆུ་ཚོད་༢ པ་ཡོལ་ཙམ་ལ་གང་ནས་ཡོང་མིན་མི་ཤེས་པའི་རྒྱ་དམག་རླངས་འཁོར་ལྔ་

ཙམ་དགནོ་གཤམ་གྱི་གཞུང་ལམ་དུ་འབྱརོ་བ་དང་། དེ་རྗེས་ཁ་པར་གྱི་བརྒྱུད་ལམ་བཀག་འདུག་སྟབས། 

འཛིན་བཟུང་བྱས་ཡོད་མེད་སོགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཤེས་རྟོགས་མེད་པར་གྱུར་འདུག

 འདིའི་གོང་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༨ ཉིན། བཀའ་སྤྱི་གཉིས་ཀྱི་གོ་སྒྲིག་འགོ་འཛམ་གླིང་ཁྱོན་ཡོངས་སུ་

བདོ་ནང་གི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་ཐད་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་ཀྱི་ལས་འགུལ་སྤེལ་སྐབས། གཅན་

ཚ་རྫངོ་གི་རྨ་མགུར་རྣམ་རྒྱལ་གླིང་དགནོ་པའི་དགེ་འདུན་པ་དང་ཉེ་འཁརོ་མང་ཚོགས་རྣམས་དགནོ་

པར་འདུ་འཛོམས་བྱས་ཏེ་སྨོན་ལམ་གསུང་འདོན་བྱས་ཡོད། 

 སྤྱིར་ན་རྒྱ་ནག་ཁངོས་ཀྱི་སླབོ་གྲྭ་ཁག་གི་དགུན་ཁའི་གུང་གསེང་ཕྱི་ཟླ་༣ ཚེས་ ༡ ནས་རྫགོས་

ཡོད་ཀྱང་། རྫོང་འདིའི་ཁྱབ་ཁོངས་སུ་དགུན་གནང་གི་དུས་ཡུན་ཉིན་༡༥ འཕར་འགྱངས་བཏང་སྟེ། 

དགེ་རྒན་དང་ལས་བྱེད་རྣམས་ས་གནས་ཆ་བགོས་ཀྱིས་བརྟན་ལྷིང་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་ལས་དོན་ལ་མཉམ་

ཞུགས་བྱེད་དགོས་པའི་བཙན་བཀའ་བཏང་འདུག གཅན་ཚ་ས་ཁུལ་ནི་༢༠༠༨ ལོ་ནས་རྒྱ་ལུགས་ཀྱི་

ལོ་གསར་སྲུང་བརྩི་མི་བྱེད་པའི་ས་གནས་ཤིག་ཡིན་པ་དང་། སྐབས་དེར་ལས་འགུལ་སྐུལ་སློང་བྱེད་

མཁན་གཙོ་བོ་ལ་མོ་བདེ་ཆེན་སོགས་དགོན་སྡེ་ཁག་ཡིན། 



ལྕགས་ཡོས་བཙན་རྒོལ་མེ་ལྕེ། 
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ཉེར་བརྒྱད་པ། རྒྱལ་གཅེས་འཇམ་དབྱངས་དཔལ་ལྡན། 

མཚན།              འཇམ་དབྱངས་དཔལ་ལྡན།

སྐྱེས་ཡུལ།           རེབ་གོང་རྒྱལ་པོ་ལྡོང་ངེ་།

རང་ལོ།              ༣༨

ཕ་མིང་།              དཀོན་མཆོག་སྐྱབས།

མ་མིང་།              ལྕགས་མོ།

འཚོ་ཐབས།           རེབ་གོང་རོང་བོ་དགོན་ཆེན་གྱི་གྲྭ་པ།

ཞུགས་འབུལ་དུས་ཚེས།  ༢༠༡༢།༣།༡༤

གནས་སྟངས།          མྱུར་སྐྱོབ་སྨན་བཅོས་ཀྱི་མུར་ཡོད།

 ཕྱི་ལ་ོ༢༠༡༢ ཟླ་༣ ཚེས་༡༤ ཉིན་གྱི་བདོ་ནང་གི་ཆ་ཚོད་བཅུ་དང་ཕྱེད་ཀའི་སྟེང་། ཨ་མད་ོརེབ་

གོང་རོང་བོ་དགོན་ཆེན་གདན་ས་གསུམ་གྱི་ཁོངས་ཐོས་བསམ་གླིང་གྲྭ་ཚང་གི་དགེ་འདུན་པ་རང་ལོ་ 

༣༤ ཡིན་པ་འཇམ་དབྱངས་དཔལ་ལྡན་ལགས་(འཇམ་དབྱངས་དཔལ་ལྡན་ལགས་ནི་རྒྱལ་པོ་རླངས་

ཚང་ལྡངོ་ངེ་ནས་ཡིན་ཞིང། ཕ་མིང་ལ་དཀནོ་མཆགོ་སྐྱབས༌(ཚེ་འདས༌)དང་མ་མིང་ལ་ལྕགས་མ་ོཟེར། 

ཕ་མ་དེ་གཉིས་ལ་ཁ་ོརང་རྩིས་པའི་བུ་སྤུན་བཞི་དང་སྲིང་མ་ོགཉིས་ཡདོ་འདུག་པ་ལས་ཁངོ་ནི་བུ་སྤུན་

བཞིའི་ནང་གི་ཆུང་ཤསོ་དེ་ཡིན་འདུག༌པ་བཅས་)ཀྱིས་རངོ་བ་ོདགནོ་པའི་མདུན་གྱི་སྒྲལོ་མ་ཐང་ཆེན་

དུ་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་ཀྱིས་རྒྱ་གཞུང་ལ་ངོ་རྒོལ་ལས་འགུལ་སྤེལ་བའི་གནས་ཚུལ་ཐོན་ཡོད།

 རང་ལུས་མེར་སྲེག་སྐབས་ཁོང་གིས་དང་པོ་ཕྱག་གསུམ་འཚལ་རྗེས། “༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་

བདོ་དུ་གདན་འདྲེན་ཞུ་དགསོ། བདོ་མི་རིགས་དང་སྐད་ཡིག་ལ་རང་དབང་དགསོ།’’ ཞེས་སྐད་འབདོ་

བྱས་ཏེ་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་ཀྱི་འག་ོབཙུགས་ཡདོ་འདུག་པ་དང། རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་ཀྱི་ལས་
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ལེའུ་དང་པོ། ལྕགས་ཡོས་ལོའ་ིརང་ལུས་མེར་བསྲེགས་ལས་འགུལ་གྱི་བརྒྱུད་རིམ།

འགུལ་སྤེལ་ནང་དུས་ཚོད་གང་འཚམ་སངོ་རྗེས། སྐརོ་སྲུང་བ་དང་མང་ཚོགས་ཁག་ཅིག་གིས་མེ་བསད་

ཅིང་། རེབ་གངོ་རྫངོ་ཆསོ་ལུགས་ལས་དནོ་ཅུས་ཟེར་བ་དང་དམག་ནི་མཉམ་བསྡེབས་ཀྱིས་རྨ་ལྷ་ོཁུལ་

མི་དམངས་སྨན་ཁང་ནང་བསྐྱལ་འདུག ཡིན་ནའང་། སྨན་བཅོས་བྱེད་མུ་བཞིན་ས་གནས་གཞན་

ཞིག་ལ་འཁྲིད་འགྲོ་བ་སོགས་ཀྱི་དོགས་གཞི་དང་ཡིད་ཆེས་མ་ཐུབ་པའི་གནས་སྟངས་འགོ དགོན་

པའི་གྲྭ་མང་དང་གཞན་ཡང་ས་གནས་མང་ཚོགས་གང་འཚམས་བཅས་ཀྱིས༌འཇམ་དབྱངས་དཔལ་

ལྡན་ལགས་མང་ཚོགས་ལ་རྩིས་སྤྲོད་བྱེད་དགོས་པའི་སྐད་འབོད་དང་རེ་འདུན་བཏོན་པ་ལྟར། སྨན་

ཁང་ནས་མང་ཚོགས་ལ་རྩིས་སྤྲོད་བྱས་པ་དང་། དགེ་འདུན་པ་དང་མང་ཚོགས་ཀྱི་ངོས་ནས་༸གོང་

ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་སྐུ་པར་ཞིག་གིས་སྣེ་བསུས་ཏེ། དགོན་པའི་ནང་འཁྱེར་ཡོང་ནས་

ཚོགས་ཆེན་འདུ་ཁང་གི་ཁྱམས་རེ་འཁྱུག་ཙམ་བཞག དེ་ནས་ཁངོ་གི་གྲྭ་ཤག་ཏུ་བསྐྱལ་ནས། དེ་རུ་མྱུར་

སྐྱོབ་སྨན་བཅོས་བྱེད་ཀྱིན་ཡོད་ཡོད་འདུག  

 མེར་བསྲེགས་ལས་འགུལ་འདིའི་རྗེས་ཐོག་ཏུ། དགོན་པའི་དགེ་འདུན་པ་རྣམས་དགོན་པའི་

མདུན་གྱི་སྒྲོལ་མ་ཐང་ཆེན་དུ་འཛོམས་པའི་སྐབས་ཐོག་དེར། དམག་མི་མོ་ཊ་བཅུ་གྲངས་ཙམ་སླེབས་



ལྕགས་ཡོས་བཙན་རྒོལ་མེ་ལྕེ། 
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ནས་གདངོ་གཏད་ལྟ་བུར་ཡདོ་པ་ལས། དེ་ཕྱིས་དམག་མི་མང་པ་ོསླེབས་པ་སགོས་ཀྱི་མངནོ་གསལ་དེ་

ཙམ་མེད་ནའང་། གང་སར་དམ་བསྒྲགས་ཀྱི་རྣམ་པ་ཤ གས་ཆེ་རུ་བཏང་ཡོད་འདུག 

 དགེ་འདུན་པ་དང་མི་དམངས་དགནོ་པའི་མདུན་གྱི་སྒྲལོ་མ་ཐང་ཆེན་དུ་འཛོམས་པའི་སྐབས་

དེར། དགེ་འདུན་པ་ཚོས་ ‘‘གངས་རིའི་ར་བས་བསྐོར་བའི་ཞིང་ཁམས་སུ། །ཕན་དང་བདེ་བ་མ་ལུས་

འབྱུང་བའི་གནས། །སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་ཡི། །ཞབས་པད་སྲིད་མཐའི་བར་

དུ་བརྟན་གྱུར་ཅིག །” ཅེས་པའི་གསལོ་འདེབས་དབྱངས་དང་བཅས་ཏེ་སྐྱརོ་བ་དང་། མང་ཚོགས་ཀྱིས་ 

‘‘རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་བོད་ལ་གདན་འདྲེན་ཞུ་དགོས། མི་རིགས་འདྲ་མཉམ། དམངས་གཙོ་བརྩོན་ལེན། 

”༽ཞེས་འཁོད་པའི་འཕྲེད་དང་འཕྱར་ནས་སྐད་འབོད་བྱས་ཡོད་འདུག

 ཉིན་དེ་རང་ལ་གནས་ཚུལ་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་གསལ་ལྟར་ན། དགོན་པའི་འདབས་འབྲེལ་གྱི་

མི་དམངས་དང་། གཞན་ཡང་། སྨད་པ་སྤེན་དཀར་ཐང་དགོན་པའི་དགེ་འདུན་པ་དང་ས་དེའི་མི་

དམངས་མང་པ་ོརངོ་བ་ོདགནོ་པའི་ཕོྱགས་སུ་འགྲ་ོབསྐྱདོ་ཞུས་དང་ཞུ་མུས་ཀྱིས་མཚོན། དགནོ་པ་དང་

ཁད་ཉེ་རིང་གི་མི་དམངས་གང་མང་དེ་རིང་གི་མེར་བསྲེགས་ལས་འགུལ་དེར་གདུང་སེམས་མཉམ་

བསྐྱེད་དང་སྨནོ་ལམ་ཆེད་འཛོམས་ཤ གས་ཆེ་བྱུང་འདུག་ནའང་། གཞུང་དང་དམག་མིས་འདུ་འཛོམས་

མཚམས་འཇོག་དགོས་པའི་དྲག་སྐུལ་འགོ་ནས་ཀྱང་དུས་ཚོད་གང་འཚམས་རིང་ངོ་རྒོལ་སྐད་འབོད་

ཤགས་ཆེ་བྱས་ཡོད་འདུག་པ་དང་།  རེབ་གོང་སྐྱབས་མགོན་ཤར་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་སྲིད་གཞུང་

ལས་ཁུངས་ནང་ཆེད་ཕེབས་ཀྱིས་ཚོགས་འདུ་ཞིག་བསྡུས་འདུག་པའི་རྗེས་ཐོག་སྟེ། བོད་ནང་གི་ཆུ་

ཚོད་གསུམ་དང་ཕྱེད་ཡོལ་ཙམ་ལ་རེབ་གོང་སྐྱབས་མགོན་མཆོག་མི་མང་འདུ་འཛོམས་ཁྲོད་ཕེབས་

ནས་བཀའ་སློབ་གནང་མཇུག མི་དམངས་རྣམས་རང་གནས་སུ་ལོག་མགོ་བརྩམས་ཡོད་འདུག

 འཇམ་དབྱངས་དཔལ་ལྡན་ལགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་སྐོར་བརྩད་ཞིབ་ཞུས་པར། སྨན་པ་ཚོས་
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ལེའུ་དང་པོ། ལྕགས་ཡོས་ལོའ་ིརང་ལུས་མེར་བསྲེགས་ལས་འགུལ་གྱི་བརྒྱུད་རིམ།

བཤད་སྟངས་བྱས་ན། འཚིག་སྐྱོན་ཚབས་ཆེ་བ་བྱུང་འདུག་སྟབས། གྲྭ་ཤག་རང་ནས་མྱུང་སྐྱོབ་བྱེད་

པ་འདིས་ཉིན་ཁ་ཤས་ལས་འཁྱོལ་དཀའ་བས་ན། སྨན་ཁང་ཞིག་ཏུ་མྱུར་སྐྱོབ་བྱས་ན་ལེགས་པའི་སྐོར་

བཤད་ཡདོ་འདུག་ནའང་། དགེ་འདུན་པ་ཚོ་དང་མང་ཚོགས། ད་ོབདག་གི་གཉེན་ཉེ་བཅས་ཀྱིས་སྨན་

ཁང་དུ་འཁྲིད་པ་ཡིན་ན། གཞུང་གི་ཉེན་རྟོག་པ་དང་དམག་མི་ཚོས་གོ་མེད་གྲག་མེད་བཟོ་སྲིད་པའི་

དོགས་གནས་འགོ་དགོན་པ་རང་དུ་སྨན་བཅོས་ཀྱི་ཞུ་སྒོ་གཉེར་གྱི་ཡོད་འདུག

 ཕྱི་ཚེས་ ༡༤ ཉིན་ཨ་མད་ོརེབ་གངོ་ནས་འབོྱར་བའི་གནས་བྲིས་ཤིག་གི་ནང་གསལ་འཁདོ་ལྟར་

ན། རིམ་བསྟུད་དུ་ཡངོ་བཞིན་པའི་ང་ོརྒལོ་ལས་འགུལ་འདི་དག་ནི་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་མི་རིགས་

ལ་གཉའ་གནནོ་གྱི་སྲིད་བྱུས་སྤེལ་ཕྱགོས་དེས་བསླངས་དང་སླངོ་བཞིན་ཡདོ་སྐརོ་གསལ་འཁདོ་གནང་

འདུག་ཅིང་། དེ་ཡང་གནས་བྲིས་དེའི་ནང་གསལ་འཁོད་དག་མདོར་དྲིལ་ན། 

༡)  ན་ནིང་ད་ལོ་ནས་བཟུང་། མང་ཚོགས་ཀྱིས་འཐུས་མི་འདེམས་བསྐོ་བྱས་པར་ངོས་ལེན་མི་བྱེད་པ་

དང་།  ས་གནས་རང་གི་མི་འཇོན་ཐང་ཅན་ཚོ་སྐྱེད་བསྲིང་བྱེད་པར་བཀག་འགོག་གིས་སྲིད་གཞུང་

གིས་རྒྱ་དཔོན་དག་བསྐོ་བཞག་བྱས་པས་མང་ཚོགས་ཀྱི་འདོད་བློ་བསྐང་ཐུབ་ཀྱིན་མེད་པ།

༢) རང་གི་ཕ་མེས་ཀྱི་ཕ་སྐད་མ་སྐད་ལ་སོགས་པ་འཕེལ་རྒྱས་སུ་གཏོང་རྒྱུར་བཀག་འགོག་དང་དམ་

བསྒྲགས་ཆེ་བ་སྟབས། སློབ་གྲྭ་ཆུང་འབྲིང་གི་སློབ་མ་ནས་སློབ་ཆེན་སློབ་མའི་བར་དང་། དེ་བཞིན་



ལྕགས་ཡོས་བཙན་རྒོལ་མེ་ལྕེ། 

    (231)    

བདོ་ཡིག་གི་བྱ་བ་སྒྲུབ་བཞིན་པའི་དགེ་རྒན་དང་ལས་བྱེད། མང་ཚོགས་བཅས་ཀྱི་སེམས་ནང་དངངས་

འཚབ་སྐྱེ་གཞི་རིམ་བསྟུད་བཟོས་དང་བཟོ་བཞིན་པ།

༣)   འབྲགོ་པ་གྲངོ་སྡེ་ཅན་ཏུ་བསྒྱུར་བཞིན་པ་ནི་མང་ཚོགས་ཀྱི་འདདོ་བླ་ོདང་མི་འཚམ་པ་ཞིག་ཡིན་

ནའང་། སྲོལ་རྒྱུན་འཚོ་གནས་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་བཙན་འཕྲོག་བྱས་དང་བྱེད་བཞིན་པ།

༤)   མང་ཚོགས་དད་མོས་ལ་བརྩི་བཀུར་མི་བྱེད་པར། ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་སྐུ་པར་ཞིག་ཡིན་ཡང་

ཉར་མི་ཆོག་པས་མཚོན། ཆོས་ལུགས་དད་མོས་ཀྱི་རང་དབང་མེད་པ་དང། ལྷག་པར་དུ། རྒྱ་དཔོན་

ཚོའི་འདྲ་པར་དགནོ་པ་དང་ཁྱིམ་ཚང་ལ་བཤམས་དགསོ་པའི་བཙན་གནནོ་བྱེད་པ་ནི་བཟོད་མི་ནུས་

པའི་གནོན་ཤ གས་ཤིག་ཆགས་ཡོད།

༥)  བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་གནས་སྟངས་དང་། མང་ཚོགས་ཀྱི་བདེ་སྡུག ཡང་ན་རིག་གནས་གོང་སྤེལ་གྱི་

བྱ་བ་ཚང་མར་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་མིང་འདོགས་སྣ་ཚོགས་བྱས་ནས་གོ་སྐབས་གང་ཡང་མི་སྤྲོད་པའི་ཁར། 

དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་རིགས་ཕྱིའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རང་དབང་ཅན་གྱི་གསར་འགོད་པ་ཞིག་ཕར་

ཟད། ཀྲུང་དབྱང་གི་མག་ོཁྲིད་ཞིག་ལའང་དངསོ་ཡདོ་སྟངས་དེ་འཁྱགོ་བཤད་བྱས་ཏེ། མདརོ་དནོ་མང་

ཚོགས་ཀྱི་བསམ་འདུན་ལ་བདག་སྤྲོད་མི་བྱེད་པ་དང་། དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་དང་མི་མཐུན་པའི་

ལས་དནོ་བྱེད་ཕྱགོས་མང་པ་ོཞིག་གིས་སུན་གཙེར་རིམ་བསྟུད་བཟོས་དང་བཟ་ོམུས་འདི་དག་ནི་ནམ་

རྒྱུན་དགནོ་གྲངོ་གཉིས་ཀ་ན་གླེང་སླངོ་ཤ གས་ཆེ་བྱེད་བཞིན་པ་ཞིག་ཆགས་ཡདོ་པ་དང་། ལས་འགུལ་

རིམ་བསྟུད་དུ་བྱུང་དང་འབྱུང་བཞིན་པ་སྤྱི་དང་། ཡང་སྒསོ་ད་ལྟའི་ཆར་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་ཀྱིས་

ངོ་རྒོལ་ལས་འགུལ་སྤེལ་གྱིན་ཡོད་པའི་རྒྱབ་ལྗོངས་དེ་ཡང་གནད་དོན་འདི་དག་དང་འབྲེལ་བ་ངེས་

ཅན་ཡོད་སྐོར་འཁོད་འདུག

 ཕྱི་ཚེས་ ༡༥ ཉིན་དགེ་འདུན་པ་འཇམ་དབྱངས་དཔལ་ལྡན་གྱི་གཟུགས་གཞིའི་གནས་སྟངས་

སྐརོ་ཤེས་རྟགོས་བྱུང་གསལ་ལྟར་ན།  ད་ལྟའི་ཆར་ཁངོ་གི་གྲྭ་ཤག་ཏུ་མྱུང་སྐྱབོ་སྨན་བཅསོ་བྱེད་བཞིན་

ཡོད་ནའང་། གཟུགས་པོའ་ིགནས་སྟངས་ཇེ་ཞན་དུ་སོང་ནས་གསོན་རེ་བྲལ་བའི་གནས་སུ་གྱུར་ཡོད་

འདུག་པ་དང་། དེ་རིང་ནས་རེབ་གོང་རོང་འབྲོག་གི་མི་སྡེ་དང་། དགོན་པ་ཆེ་ཆུང་ཚང་མས་ཁོང་གི་

ཆེད་དུ་སྐྱབས་འཇུག་སྨནོ་ལམ་རྒྱ་ཆེ་ཚུགས་འདུག་པ་དང་། དེ་རིང་ནས་རེབ་རངོ་འབྲགོ་གི་ས་གནས་

ཁ་ཤས་སུ་ཁ་པར་བརྒྱུད་ལམ་བཀག་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་ཡང་ཐོན་འདུག



    (232)    

ལེའུ་གཉིས་པོ། བཙན་བྱོལ་ནང་བྱུང་བའི་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་ལས་འགུལ་གྱི་བརྒྱུད་རིམ།

 

མདོ་སྨད་རེབ་གོང་རྫོང་ཐོག་ཏུ་བོད་རིགས་སློབ་མའི་ངོ་རྒོལ།

 རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བ་ོའཇམ་དབྱངས་དཔལ་ལྡན་ལགས་ཀྱིས་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་ཀྱི་གནས་

ཚུལ་བྱུང་རྗེས། རེབ་གངོ་རྫངོ་ཐགོ་ཏུ་ཡདོ་པའི་དགེ་འདུན་ཆསོ་འཕེལ་སླབོ་འབྲིང་གི་སླབོ་མ་ཚོས་མ་

བགྲོས་བསམ་པ་གཅིག་མཐུན་ངང་ངམ་སྟོན་ཁྲོམ་སྐོར་གྱི་ངོ་རྒོལ་ལས་འགུལ་ཞིག་སྤེལ་འདུག 

 དེ་ཡང་ཟླ་༣ ཚེས་༡༤ ཉིན་གྱི་ཕྱི་དྲོའ་ིཆར། རེབ་གོང་རྫོང་མི་རིགས་སློབ་འབྲིང་དང་། ཡི་ཧྥུ་

སློབ་འབྲིང་གཉིས་ཀྱི་སློབ་མ་རྣམས་ཁྲོམ་གཞུང་དུ་ཐོན་ནས། ངོ་རྒོལ་ཁྲོམ་སྐོར་གྱི་ལས་འགུལ་སྤེལ་

མག་ོཚུགས་ཡདོ་པར། ས་གནས་ཉེན་རྟགོ་པ་དང་དམག་མིས་དམ་བསྒྲགས་འགོ སླབོ་གྲྭའི་ར་སྐརོ་ནང་

འཛོམས་ནས་སྐད་འབོད་ཤ གས་ཆེ་བྱས་ཡོད་པ་དང་། རེབ་གོང་རྫོང་ཐོག་དང་དེའི་གཡས་གཡོན་གྱི་

སློབ་ཆུང་སློབ་མ་དག་གིས་ཀྱང་ངོ་རྒོལ་སྐད་འབོད་ཀྱི་ལས་འགུལ་སྤེལ་ཡོད་འདུག  

 སློབ་མའི་ངོ་རྒོལ་ལས་འགུལ་འདི་ཕྱི་ཟླ་ ༣ ་ཚེས་ ༡༥ ཉིན་ཡང་མུ་མཐུད་ནས་སྤེལ་ཡོད་པའི་

གནས་ཚུལ་ཐོན་ཡོད་པ་དང།  དེ་ཡང་། བོད་ནང་གི་ཞོགས་པའི་ཚུ་ཚོད་ ༨ ཡས་མས་ལ་རེབ་གོང་

རངོ་བ་ོགྲངོ་བརྡལ་དུ་ཡདོ་པའི་རྨ་ལྷ་ོཁུལ་ལག་ཤེས་ལས་རིགས་སླབོ་གྲྭའི་སླབོ་ཚོས་སླབོ་གྲྭའི་ར་སྐརོ་

ནང་སྐད་འབདོ་དང་། རེབ་གངོ་རྫངོ་བཅའ་སྡདོ་སླབོ་གྲྭའི་སླབོ་མ་བརྒྱ་ལྷག་སླབོ་གྲྭ་དང་ཁད་ཉེའི་ཁྲམོ་

གཞུང་དུ་ཕྱིན་ནས་ངོ་རྒོལ་སྐད་འབོད་བྱས་འདུག

 རྩེ་ཁོག་རྫོང་བོད་རིགས་སློབ་མའི་ངོ་རྒོལ།

 དེ་རིང་ཕྱི་ཚེས་ ༡༤ ཉིན་གྱི་བདོ་ནང་གི་ཞགོས་པའི་ཆུ་ཚོད་བཅུ་པ་ཡས་མས་ཙམ་ལ། རྩེ་ཁགོ་

རྫོང་མི་རིགས་སློབ་འབྲིང་དང་པོ་དང་། རྩེ་ཁོག་རྫོང་མི་རིགས་སློབ་འབྲིང་གཉིས་པ། ལག་ཤེས་ལས་

རིགས་སླབོ་གྲྭ་བཅས་ཀྱི་སླབོ་མ་ཉིས་སྟངོ་ལྔ་བརྒྱ་ཙམ་གྱིས། རྩེ་ཁགོ་རྫངོ་གི་ཁྲིམ་གཞུང་དུ་ང་ོརྒལོ་སྐད་

འབདོ་ཀྱི་ལས་འགུལ་སྤེལ་འདུག་ཅིང་། དེ་ཡང་སླབོ་མ་ཚོས། ༼སྐད་ཡིག་རང་དབང་། མི་རིགས་འདྲ་

མཉམ། འཐབ་ར་གཏོར་དགོས།༽ཞེས་རྫོང་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་དང་། རྫོང་ཉེན་རྟོག་ལས་ཁུངས། 

རྫོང་དྲག་ཆས་ལས་ཁུངས་བཅས་ཀྱི་སྒོ་ཁར་བསྐྱདོ་ནས་སྐད་འབདོ་བྱས་ཡདོ་པ་དང་། དྲན་ཆས་ལས་



ལྕགས་ཡོས་བཙན་རྒོལ་མེ་ལྕེ། 
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ཁུངས་ཀྱི་སྒོ་ཁར་འཐབ་ར་ཞིག་བརྒྱབ་ནས་ཡོད་པ་དེ་གཏོར་བ་སོགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཐོན་ཡོད་པར། 

དམག་མི་དང་ཉེན་རྟོག་པ་ཕོན་ཆེ་སླེབས་ནས་དྲག་ཤ གས་ངོམ་པའི་སྐོར་སྐྱོད་རྔམ་སྟོན་བྱས་ཏེ། དྲམ་

བསྒྲགས་ཀྱི་གྲ་སྒྲིག་བྱེད་ཀྱིན་ཡོད་འདུག་པ་ཙམ་ལས། སློབ་མ་འཛིན་བཟུང་སོགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་

སྐོར་གང་ཡང་རག་སོན་མ་བྱུང་།

 

མཚོ་སྔོན་པོ་རྐང་ཚ་རྫོང་བོད་རིགས༌སློབ་མའི་ངོ་རྒོལ།

 ཕྱི་ལོ་༢༠༡༢ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༤ ཉིན་མདོ་སྨད་མཚོ་སྔོན་པོའ་ིཉེ་འགྲམ་དུ་ཡོད་པའི་རྐང་ཚ་ས་

ཁུལ་ཏེ། མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་མཚོ་བྱང་ཁུལ་རྐང་ཚ་རྫོང་གི་མི་རིགས་སློབ་འབྲིང་གི་སློབ་མ་བརྒྱ་ལ་

ཉེ་བ་ཞིག་གིས་ ‘‘རང་ས་རང་བདག སྐད་རིགས་འདྲ་མཉམ།’’ ཞེས་པའི་འཕྲེད་དར་འཕྱར་ནས་དེ་

བཞིན་གྱི་སྐད་འབདོ་བྱས་ཏེ། རྐང་ཚ་རྫངོ་གི་སྲང་ལམ་ཁག་དང་རྫངོ་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་གི་རྒྱལ་

སྒོ་མདུན་བཅས་སུ་བསྐྱོད་དེ་རྔམ་སྟོན་ཁྲོམ་སྐོར་བྱས་འདུག

 སྐད་འབདོ་ཁྲམོ་སྐོར་གྱི་སྐབས་དེར་རྒྱ་ནག་གི་ཉེན་རྟགོ་དམག་མི་མང་པ་ོའབོྱར་ནས་བཀག་

འགགོ་ཤ གས་ཆེ་བྱས་ཡདོ་པ་དང་། གནས་སྟངས་དེའི་མུར་སླབོ་གྲྭའི་སླབོ་མ་ཡངོས་རྫགོས་སྡེབ་ལངས་

ཀྱིས་ཁྲོམ་གཞུང་དུ་འགྲོ་རྒྱུར་གྲ་སྒྲིག་བྱས་སྐབས། སློབ་གྲྭ་དམག་གིས་བསྐོར་ཏེ་བཀག་སྡོམ་ནན་མོ་

བྱས་ཡདོ་འདུག་ནའང་། སླབོ་མ་ཚོས་སླབོ་གྲྭའི་ར་བའི་ནང་ནས་སླབོ་ ངུ་འབདོ་དང་སྐད་འབདོ་ཀྱིས་

ངོ་རྒོལ་ལས་འགུལ་མུ་མཐུད་སྤེལ་བའི་གནས་ཚུལ་ཐོན་ཡོད། སྐབས་དེར། སློབ་མ་འཛིན་བཟུང་དང་

གཅར་རྡུང་སགོས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་བྱུང་མེད་ཀྱང་། ས་གནས་དཔནོ་རིགས་ཁག་གིས་སླབོ་མ་རྣམས་ལ་

སློབ་གསོའ་ིལས་དོན་ཟེར་བ་ཞིག་མགོ་བཙུགས་ནས་སུན་བཙིར་བྱས་དང་བྱེད་བཞིན་ཡོད་འདུག 
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ལེའུ་གཉིས་པོ། བཙན་བྱོལ་ནང་བྱུང་བའི་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་ལས་འགུལ་གྱི་བརྒྱུད་རིམ།



ལྕགས་ཡོས་བཙན་རྒོལ་མེ་ལྕེ། 
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ལེའུ་གཉིས་པ། 

བཙན་བྱོལ་ནང་བྱུང་བའི་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་ལས་

འགུལ་གྱི་བརྒྱུད་རིམ།

དང་པོ། དཔའ་བོ་ཐུབ་བསྟན་དངོས་གྲུབ།

མཚན།  ཐུབ་བསྟན་དངོས་གྲུབ།

སྐྱེས་ཡུལ།  གཞིས་རྩེའི་རྫོང་ཁོངས་རྒྱ་མཚོ་ཤར། 

རང་ལོ།  ༦༠

འཚོ་ཐབས།  མ་བྱན།

ཞུགས་འབུལ་དུས་ཚེས།  ༡༩༩༨།༤།༢༧

གནས་སྟངས།  ༡༩༩༨།༤།༢༩ ཉིན་གྲོངས།

 ཕྱི་ལོ་༡༩༩༨ ཟླ་༣ ཚེས ༡༠ ཉིན་རྒྱ་གཞུང་གིས་ལྷ་སར་དྲག་གནོན་བྱས་ཏེ་ལོ་ངོ་༣༩ འཁོར་

བའི་དུས་དྲན་ཏེ་ཕྱི་ལ་ོ༡༩༩༨ ཟླ་༣ ཚེས་༡༠ ཉིན། བདོ་ཀྱི་གཞནོ་ནུ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་འཛམ་གླིང་མཉམ་

འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ལ་དགསོ་འདུན་དནོ་ཚན་གསུམ་བཏནོ་ཏེ། རྒྱ་གར་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལིར་བདོ་མི་༦ གིས་

མ་ཤི་བར་གྱི་ཟས་བཅད་ང་ོརྒལོ་གནང་སྟེ་ཉིན་༤༨ ཕྱིན་མཚམས་རྒྱ་གར་ཉེན་རྟགོ་པས་ཟས་བཅད་ང་ོ

རྒལོ་བ་རྣམས་སྨན་ཁང་དུ་བཙན་འཁྲིད་བྱས་སྟབས། ཕྱི་ཟླ་༤ ཚེས་༢༧ ཉིན་ཟས་བཅད་ང་ོརྒལོ་གནང་
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ལེའུ་དང་པོ། ལྕགས་ཡོས་ལོའ་ིརང་ལུས་མེར་བསྲེགས་ལས་འགུལ་གྱི་བརྒྱུད་རིམ།

མཁན་གྲས་རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་ཐུབ་བསྟན་དངོས་གྲུབ་མཆོག་གིས་ “༸གོང་ས་མཆོག་སྐུ་ཚེ་བརྟན་

པར་ཤགོ བདོ་རྒྱལ་གྱུར་ཅིག”ཅེས་སྐད་འབདོ་གནང་བཞིན་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་བཏང་སྟེ། ཕྱི་ཚེས་ 

༢༩ ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོའ་ིཆུ་ཚོད་༡༢ སྐར་མ་ལྔའི་སྟེང་དམ་པ་གང་གི་སྐུ་ཚེའི་འཕེན་པ་རྫོགས་ཡོད། 

 ཁོང་འདས་གྲོངས་སུ་ཕྱིན་རྗེས་༸གོང་ས་མཆོག་དང་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས། བཀའ་ཤག བོད་

ཀྱི་གཞནོ་ནུ་ལྷན་ཚོགས་བཅས་ཀྱིས་གསལ་བསྒྲགས་སྤེལ་ཡདོ་ལ། ༸གངོ་ས་མཆགོ་གིས་ “ང་རང་ཁངོ་

ཚོའི་བྱེད་ཐབས་དེ་ལ་མོས་མཐུན་མེད་ནའང་། ངས་ཁོང་ཚོའི་ཀུན་སློང་དང་། ཆོད་སེམས་ལ་བསྟོད་

བསྔགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཁངོ་ཚོས་སྤེལ་བའི་ལས་འགུལ་དེ་ནི་རང་ཉིད་ཀྱི་ཁེ་ཕན་ཆེད་མ་ཡིན་པར་བདོ་

མི་ས་ཡ་དྲུག་གི་བདེ་སྡུག་དང་། བོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་ཡུན་གནས་ཐུབ་པའི་ཆེད་དུ་རེད” ཅེས་བཀོད་

འདུག

 ཐུབ་བསྟན་དངོས་གྲུབ་མཆོག་ནི་༡༩༣༨ ལོར་གཞིས་རྩེའི་རྫོང་ཁོངས་རྒྱ་མཚོ་ཤར་ཞེས་པར་

སྐུ་འཁྲུངས་ཤིང་། ནར་སནོ་རྗེས་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པ་ོདགོན་པར་ཆསོ་ཞུགས་མཛད། ཕྱི་ལ་ོ༡༩༥༩ ལརོ་རྒྱ་

གར་ནང་བཙན་བྱོལ་དུ་ཕེབས་ཏེ་༡༩༦༣ ལོ་ནས་རྡེ་ར་རྡུན་དྭང་སློབ་ཁོངས་སུ་ཞུགས་ཏེ་༡༩༨༦ བར་

ལོ་༢༣ རིང་ཕྱག་ལས་གནང་ཡོད། དེའི་རྗེས་ངྷ་ས་ཚེ་མཆོག་གླིང་དགོན་པར་མ་བྱན་གྱི་ལས་ཀ་བྱས་

རིང།  བོད་མིའི་ཞི་བའི་གོམ་བགྲོད་ཐེངས་དང་པོ་དང་གཉིས་པ་གཉིས་ཀར་ཞུགས་ཡོད། 



ལྕགས་ཡོས་བཙན་རྒོལ་མེ་ལྕེ། 

    (237)    

གཉིས་པ། ལྷག་པ་ཚེ་རིང་། 

མཚན། ལྷག་པ་ཚེ་རིང་།

སྐྱེས་ཡུལ།  བོད་ལྷོ་ཁ་མཚོ་སྣ། 

རང་ལོ།  ༢༣

འཚོ་ཐབས།  ལས་འགུལ་བ།

ཞུགས་འབུལ་དུས་ཚེས། ༢༠༠༦།༡༡།༢༣

གནས་སྟངས། དྲགས་སྐྱེད་བྱུང་ཡོད།

 ཕྱི་ལ་ོ༢༠༠༦ ཟླ་༡༡ པའི་ནང་རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་འཛིན་ཧུའུ་ཅིན་ཐའ་ོརྒྱ་གར་ལ་ཚོང་དནོ་གཟིགས་

སྐོར་དུ་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་བསྟུན་ཏེ། ཕྱི་ཚེས་༢༣ ཉིན་རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕོྱགས་མུམ་བྷེ་གྲོང་ཁྱེར་དུ་ས་

གནས་བདོ་ཀྱི་གཞནོ་ནུ་ལྷན་ཚོགས་དང་བདོ་རང་བཙན་སླབོ་ཕྲུག་ཚོགས་པ་བཅས་ཀྱི་སྣེ་འཁྲིད་འགོ 

བདོ་མི་དང་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐྱརོ་བ་ཚོས་རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་འཛིན་ཧུའུ་ལ་ང་ོརྒལོ་དང་བདོ་དནོ་རྒྱལ་སྤྱིར་

དྲིལ་བསྒྲགས་ཀྱི་ལས་འགུལ་ཤ གས་ཆེར་སྤེལ་སྐབས། བོད་རིགས་གཞོན་སྐྱེས་ལྷག་པ་ཚེ་རིང་ལགས་

ཀྱིས་ལག་ཏུ་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་དར་བཟུང་སྟེ།  “(free Tibet) བོད་རང་བཙན” ཞེས་སྐད་འབོད་རྒྱག་

བཞིན་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་བཏང་ཡོད། སྐབས་དེར་རྒྱ་གར་ས་གནས་ཉེན་རྟོག་པས་མེ་བསད་དེ་

སྨན་ཁང་དུ་བསྐྱལ་ཡོད། གནས་ཚུལ་དེ་རྒྱལ་སྤྱིའི་གསར་ལམ་ཆེ་ཁག་དང་རྒྱ་གར་གྱི་གསར་ལམ་ཆེ་

ཁག་ཕལ་ཆེ་བར་འདོན་སྤེལ་བྱས་ཡོད།

 ལྷག་པ་ཚེ་རིང་ནི་༡༩༨༣ ཟླ་༦ ཚེས་༢ ཉིན་མཚོ་སྣར་སྐྱེས་ཤིང་། སྦེལ་ཀོབ་བོད་ཁྱིམ་སློབ་གྲྭ་

ཐོན་རྗེས་བྷིང་ལོར་(St Joseph College)མཐོ་སློབ་ཏུ་སྐྱོད་སྐབས། ས་གནས་གཞོན་ནུའི་དྲུང་ཆེ་

དང་ཚོགས་གཙོ་བཅས་ཀྱི་འགན་བཞེས་མྱོང་ཡོད་འདུག  



    (238)    

ལེའུ་དང་པོ། ལྕགས་ཡོས་ལོའ་ིརང་ལུས་མེར་བསྲེགས་ལས་འགུལ་གྱི་བརྒྱུད་རིམ།

གསུམ་པ། ཤེས་རབ་ཚེ་རྡོར།

མཚན། ཤེས་རབ་ཚེ་རྡོར།

སྐྱེས་ཡུལ།  ལྡི་ལི་བོད་སྒར། 

རང་ལོ།  ༢༥

འཚོ་ཐབས།  ལས་འགུལ་བ།

ཞུགས་འབུལ་དུས་ཚེས། ༢༠༡༡།༡༡།༤

གནས་སྟངས། དབང་པོ་སྐྱོན་ཅན་གྱི་གནས་སྟངས་འགོ་གསོན་གནས་ཐུབ་ཡོད།

 ཕྱི་ལ་ོ༢༠༡༡ ལརོ་བདོ་ནང་རྒྱ་གཞུང་ལ་ང་ོརྒལོ་གྱིས་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་གཅིག་རྗེས་གཉིས་

མཐུད་དུ་བྱུང་བར་བཞུགས་སྒར་ངྷ་རམ་ས་ལའི་དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་བཀའ་སྤྱི་གཉིས་ཐུན་

མོང་གི་གསལ་བསྒྲགས་སྤེལ་ཏེ། ལོ་དེའི་ཕྱི་ཟླ་༡༠ ཚེས་༡༨ ནས་༢༡ ཉིན་བར་ལྡི་ལི་དང་། ཚེས་༡༩ ཉིན་

བཞུགས་སྒར་གཙོས་པའི་འཛམ་གླིང་ཁྱོན་དུ་བོད་ནང་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་ཀྱི་ལས་འགུལ་སྤེལ་

དགོས་པའི་ཛ་དྲག་གི་འབོད་སྐུལ་ཞུས་པ་ལྟར་ལས་འགུལ་གྲུབ་ནས་ཅང་མ་འགོར་བར། ཕྱི་ལོ་༢༠༡༡ 

ཟླ་༡༡ ཚེས་༤ ཉིན་ལྡི་ལིའི་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཚབ་ཁང་གི་མདུན་དུ། ལྡི་ལི་ས་གནས་གཞོན་ནུའི་རྒྱུན་ལས་

ཟུར་པ་རང་ལ་ོ༢༥ ཡིན་པའི་ཤེས་རབ་ཚེ་རོྡར་རམ་མིང་གཞན་ལ་མིག་དམར་ལགས་ཀྱིས་“བདོ་ལ་རང་

དབང་དགསོ། བདོ་ནང་དམར་གསདོ་མཚམས་འཇགོ་བྱེད་དགསོ” ཞེས་པའི་འབདོ་ཚིག་འགོ རང་ལུས་

མེར་བསྲེགས་གཏངོ་སྐབས་རྒྱ་གར་ཉེན་རྟགོ་པས་ཁངོ་གི་ལུས་ཀྱི་མེ་བསད་དེ་སྨན་ཁང་དུ་བསྐྱལ་ཡདོ་

ཀྱང་མེ་ཤ གས་ཀྱིས་རྨས་སྐྱོན་ཚབས་ཆེན་ཕོག་སྟེ་ད་ཆར་དབང་བོ་སྐྱོན་ཅན་དུ་གྱུར་ཡོད། 

 གནས་ཚུལ་དེ་ཐོས་འཕྲལ་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་གསར་འགོད་གསལ་

བསྒྲགས་སྤེལ་ཏེ། “གཞུང་འབྲེལ་མ་ཡིན་པའི་ཚོགས་སྡེ་ཁག་དང་། བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་དང་

སྒེར་བ་བཅས་ནས་ཀྱང་བོད་ཕྱི་ནང་གི་འུ་ཐུག་པའི་བོད་མིའི་དགོས་འདུན་ལ་བདག་སྤྲོད་ཡོང་རྒྱུར་

ནུས་པ་ཐོན་པའི་ལས་འགུལ་མུ་མཐུད་སྤེལ་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ༌”ཞེས་སོགས་གསུངས་འདུག 



ལྕགས་ཡོས་བཙན་རྒོལ་མེ་ལྕེ། 

    (239)    

བཞི་པ། བོད་ཕྲུག

མཚན། བོད་ཕྲུག

སྐྱེས་ཡུལ།  བོད་ཁམས་དཀར་མཛེས། 

རང་ལོ།  ༤༥

འཚོ་ཐབས། དགའ་ལྡན་བྱང་རྩེ་གྲྭ་ཚང་གི་དགེ་འདུན་པ།

ཞུགས་འབུལ་དུས་ཚེས། ༢༠༡༡།༡༡།༡༠

གནས་སྟངས། མ་གསལ།

 བཀའ་སྤྱི་གཉིས་ཀྱི་འབོད་སྐུལ་འགོ་བཙན་བྱོལ་བོད་མི་འདུས་སྡོད་ཁག་ཡོངས་སུ་ཉིན་བརྒྱ་

དུས་གཅིག་གི་ཞི་བའི་ལས་འགུལ་སྤེལ་བ་དང་བསྟུན་ཏེ། ཕྱི་ལོ་༢༠༡༡ ཟླ་༡༡ ཚེས་༡༠ ཉིན་གྱི་ཞོགས་

པའི་ཆུ་ཚོད་༧ པའི་ཐགོ་བལ་ཡུལ་མཆདོ་རྟེན་བྱ་རུང་ཁ་ཤརོ་གྱི་སྐརོ་ལམ་ནང་དུ་ཕ་ཡུལ་ཁམས་དཀར་

མཛེས་ནས་ཡིན་ཞིང་། རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་དགའ་ལྡན་བྱང་རྩེ་གྲྭ་ཚང་དུ་ཆོས་ཞུགས་ཀྱིས་སློབ་གཉེར་

གནང་མྱོང་མཁན། རང་ལོ་༤༥ ཡིན་པའི་གྲྭ་བོད་ཕྲུག་ལགས་ཀྱིས་ལག་ཏུ་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་དར་བཟུང་སྟེ། 

“ ༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་ཚེ་ཁྲི་ལ་ོབརྟན་པར་ཤགོ བདོ་ལ་རང་དབང་དགསོ་ ” ཞེས་སྐད་འབདོ་རྒྱག་

བཞིན་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་བཏང་ཡདོ་ཀྱང་། དེ་མ་ཐག་མཐའ་འཁརོ་གྱི་བདོ་མི་ཚོས་ཁངོ་གི་ལུས་

སྟེང་གི་མེ་བསད་ཡོད་ལ། རྗེས་སུ་བལ་ཡུལ་གྱི་ཉེན་རྟོག་པ་ཚོས་འཛིན་བཟུང་བྱེད་པར་དོགས་ཏེ་རྒྱ་

གར་ལ་ཉེན་གཡོལ་དུ་ཕེབས་ཡོད།  སྐབས་དེར་གྲྭ་བོད་ཕྲུག་ལགས་ཀྱིས་ད་ལྟའི་བོད་ནང་བོད་མི་

ཚོས་མགོ་ནག་བོད་མི་སྤྱི་པའི་ཆེད་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་གཏོང་བཞིན་པའི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་

ལ་བཟོད་ཐབས་མེད་པར་སེམས་ཐག་བཅད་དེ། རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་ཀྱི་ལས་འགུལ་དེ་སྤེལ་བ་

ཡིན་ཚུལ་ཁོང་གིས་གསར་ལམ་ཁག་ཏུ་བརྗོད་ཡོད།



    (240)    

ལེའུ་གཉིས་པོ། བཙན་བྱོལ་ནང་བྱུང་བའི་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་ལས་འགུལ་གྱི་བརྒྱུད་རིམ།
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