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མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་མཛད་པའི་དབུ་མ་རིན་

ཆེན་ཕྲེང་བའི་ཆོས་འབྲེལ་བཀའ་དྲིན་ཆེ་བ་སྩལ།

 དེ ་ཡང་གོང ་ཚེས་ཉིན ་གྱི ་སྔ་དྲོ ་ཆུ ་

ཚོད་ ༨ ཐོག་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་

མཆོག་ཕོ་བྲང་གཟིམ་ཆུང་ནས་ཀོ་རི་ཡའི་དད་

ལྡན་ཆོས་ཞུ་བའི་སྐུ་ཚབ་ཀྱིས་སྤོས་སྣེས་སྔོན་

བསུས་ཏེ་གཙུག་ལག་ཁང་གི་བཞུགས་ཁྲི་རིན་

པོ་ཆེར་༸ཞབས་སོར་འཁོད་རྗེས་ཀོ་རི་ཡའི་སྐད་

ཐོག་ཤེས་རབ་སྙིང་པོ་གསུང་འདོན་གནང་། དེ་

ནས་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་

གིས་དེར་འདུས་ཀོ་རི་ཡ་ཆོས་ཞུ་བ་གྲངས་ ༦༠༠ 

དང་། རྒྱ་གར་གྱིས་མཚོན་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ ༥༧ 

ནས་བཅར་བའི་ཆོས་ཞུ་བ་གྲངས་ ༡༤༠༠ དེ་

བཞིན་རང་རིགས་བཅས་ཁྱོན་མི་གྲངས་ ༤༦༠༠ 

བརྒལ་བ་རྣམས་ལ་འཚམས་འདྲི་དང་ལྷན་སྔོན་

འགྲོའ་ིཆོས་བཤད་ཀྱི་བཀའ་སློབ་ཕེབས་དོན། ད་

རེས་ཤེས་རབ་སྙིང་པོ་འདོན་མཁན་དང་རྒྱལ་བའི་

ཡུམ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་དུ་ཕྱིན་པའི་རྗེས་སུ་

འབྲང་མཁན་གྱི་ཆོས་བརྒྱུད་རྒྱ་ནག་དང་། ཀོ་རི་

ཡ། ཝེཏི་ནམ། ཉི་ཧོང་། བོད། སོག་པོ་སོགས་ཤེར་

ཕྱིན་གྱི་གཞུང་རྗེས་སུ་འབྲང་སྟེ་ཤེས་རབ་སྙིང་

པོ་འདོན་མཁན་ཚང་མས་དཔལ་མགོན་འཕགས་

པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ནི་ཕལ་ཆེར་སྟོན་པ་གཉིས་པ་ལྟ་བུར་

ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་རེད་ལ་ངོས་འཛིན་བྱེད་

ཆོག་པ་ཞིག་རེད། ཁོང་གིས་མཛད་པའི་གཞུང་

མདོ་ཀུན་ཏུ་འདུས་པ། ཀླུ་སྒྲུབ་རང་གིས་རང་རྩོམ་

ཞུས་ན་མི་འདུག་དབུ་མ་རིགས་ཚོགས་དྲུག་ལས། 

དབུ་མ་རྩ་བ་ཤེས་རབ་ནི་གཙོ་བོ་རེད། བདག་མེད་

པའི་ལྟ་བ་དེ་དགྲ་བཅོམ་པའི་གོ་འཕང་དམན་པའི་

དགྲ་བཅོམ་པའི་གོ་འཕང་བརྗོད་ཆོག་གི་རེད། ཐེག་

ཆེན་གྱི་དགྲ་བཅོམ་པའི་གོ་འཕང་ལ་ལྟོས་ན་དམན་

པའི་དགྲ་བཅོམ་པའི་གོ་འཕང་བརྗོད་ཆོག་གི་རེད། 

དམན་པའི་དགྲ་བཅོམ་པའི་གོ་འཕང་ཐོབ་པ་ལ་ཡང་

སྟོང་པ་ཉིད་ཀྱི་དོན་ཤེས་པའི་བདག་དབང་དེ་ངེས་

པར་དུ་དགོས་པ་སྒྲུབ་རྒྱུ་དེ་གཙོ་བོ་རེད།

 དབུ་མ་རིན་ཆེན་ཕྲེང་བ་འདི་སྤྱིར་རྒྱལ་

པོར་འདམས་ཏེ་ཆབ་སྲིད་སྐྱོང་སྟངས་སོགས་ལ་

རོགས་པ་བྱས་པ་རེད། གང་ལྟར་གཙོ་བོ་དབུ་མ་

རིགས་ཚོགས་དྲུག་ཟེར་རྒྱུ་དེ་ངེས་ལེགས་སྒྲུབ་

ཆེད་ཀྱི་ཐབས་གསུངས་པའི་སྐབས་སུ་སྟོང་ཉིད་

ཀྱི་ལྟ་བ་ཞིབ་ཚགས་པོ་བྱས་ནས་གསུངས་མཁན་

གྱི་གནད་ཆེན་པོ་ཞིག་ཆགས་ཡོད། དེའི་ཐོག་

མཇུག་ཏུ་བདག་གཞན་གཉིས་བརྗེས་ཀྱི་བྱང་ཆུབ་

ཀྱི་སེམས་སྐོར་གསུངས་ཡོད། གཞུང་འདི་ཟབ་

ཅིང་རྒྱ་ཆེ་བ། གནད་ཚང་མ་ཚང་བའི་གཞུང་ཁྱད་

དུ་འཕགས་པ་ཞིག་རེད།

 དབུ་མ་རིན་ཆེན་ཕྲེང་བའི་བཤད་ལུང་

ཁྲིད་རོགས་ཞེས་ཁྱེད་རང་ཚོས་རེ་འདུན་བཏོན་པ་

བཞིན་འདོན་རྒྱུ་ཡིན། ངོས་ཀྱི་དབུ་མ་རིན་ཆེན་

ཕྲེང་བའི་བཤད་ལུང་གི་རྒྱུན་ཞུ་ས་དེ་སེར་ཀོང་

མཚན་ཞབས་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་མདུན་ནས་ཞུས་པ་

ཡིན། སེར་ཀོང་མཚན་ཞབས་རིན་པོ་ཆེས་གསན་

ས་དེ་མཚོ་སྣ་དགོན་རྩེ་སྐུ་གོང་མ་བླ་མ་ཡག་པོ་

ཞིག་ཡོད། ཡོངས་འཛིན་རྣམ་གཉིས་དང་ཁོང་ཚོ་

འཛིན་གྲྭ་གཅིག་པ་རེད། ཕྱག་དཔེ་ཡག་པོ་ཡོད་པ། 

ཁོང་གི་སར་ནས་གསན་འདུག དེའི་གོང་གི་ཡར་

ཞིབ་ཚགས་པོ་མི་ཤེས། དེ་ལྟར་རེད། བོད་སྐད་
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ནང་ཆོས་ཞེས་པ་དེ་དང་ལེགས་སྦྱར་གྱི་སྐད་ནང་

ངྷརྨ་བརྗོད་རྒྱུ་དེར་སྒྲ་ཡངས་དོག་གཉིས་ཡོད། 

དོག་པའི་དབང་དུ་བྱས་ན། ཕལ་ཆེར་རྒྱུ་འབྲས་

རྣམ་གཞག་ཁས་ལེན་པའི་ཐོག་ནས་འབྲས་བུ་

སྡུག་བསྔལ་ལས་སྐྱོབ་པའི་ཆེད་སྡུག་བསྔལ་གྱི་

རྒྱུ་ལས་ཡིད་དེ་སྡུག་བསྔལ་ཡོང་རྒྱུའི་རྒྱུ་དེ་ལས་

སྐྱོབ་པའི་ཕྱིར་བློ་མ་དུལ་བ་དེའི་སྡུག་བསྔལ་ཡོང་

གི་ཡོད་པར་བརྟེན། བློ་མ་དུལ་བ་དེ་དུལ་བར་སྐྱེ་

བའི་སྒོ་ནས་བློ་མ་དུལ་བ་དེ་སེལ་ནས་བློ་མ་དུལ་

བའི་དབང་གི་བྱུང་བའི་འབྲས་བུ་སྡུག་བསྔལ་ལས་

སྐྱོབ་པར་བྱེད་རྒྱུ་དེ་ལྟར་ཤོད་ཆོག་གི་མེད་དམ། དེ་

ལྟར་བཤད་པ་ཡིན་ན། མུ་སྟེགས་པའི་ཆོས་ལུགས་

སྐྱེ་བ་སྔ་ཕྱི་འདོད་མཁན་དང་། རྒྱུ་དང་འབྲས་བུའི་

འགྲོ་སྟངས་གསུངས་པ་དེ་དག་ལ་ཕལ་ཆེར་སྤྱི་

ཡོངས་ལ་ཁྱབ་ཐུབ་པའི་བཟོ་འདྲ་བོ་རེད།

 སྒྲ་ཡངས་པའི་ཐོག་ནས་བཤད་པ་ཡིན་

ན། དེང་སྐབས་འཛམ་གླིང་ནང་ཆོས་ (Reli-

gion) བརྗོད་རྒྱུ་དེ་དད་པའི་རྗེས་སུ་འབྲང་མཁན་

ཆོས་བརྒྱུད་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་དག་ལ་ཆོས་

ཞེས་བརྗོད་ཆོག་གི་རེད། དེ་ལྟར་ཆོས་ཞེས་པ་

དེའི་དགོས་པ་གང་ཡོད་དམ། རིགས་ཁ་ཤས་ཀྱི་

བསམ་བློའ་ིནང་རིས་སུ་མ་ཆད་པའི་ཆོས་བརྒྱུད་

དེ་དག་དཔེར་ན། མུ་སྟེགས་གྲངས་ཅན་པ་ལྟ་བུ་

མཚོན་ན་ལོ་ངོ་སྟོང་ཕྲག་གསུམ་ལྷག་ཙམ་ཕྱིན་

ཡོད། དེ་བཞིན་ཨི་ཇེབ་ཀྱི་དཔལ་ཡོན་ (Egyp-

tian civilization) དང་རྒྱ་ནག་གི་དཔལ་ཡོན་ 

(Chinese civilization) དེ་ཚོ་ཧ་ལམ་ལོ་བཞི་

སྟོང་ལྔ་སྟོང་ཙམ་ཕྱིན་ཡོད་པ་ཤོད་ཀྱི་འདུག དེ་

ཚོའི་ནང་དད་པའི་རིགས་ཕྲན་བུ་ཡོད་ངེས་འདུག 

ངོས་ཀྱིས་ཞིབ་ཕྲ་ཤེས་ཀྱི་མེད། གང་ལྟར་མིའི་ལོ་

རྒྱུས་ནི་སྔ་མོ་ནས་ཡོད་པ་ཞིག་རེད།

 དེང་སང་ང་ཚོ་དུས་རབས་ ༢༡ ནང་

བསླེབས་ཡོད། དུས་རབས་ ༢༡ པ་འདིར་དེ་དག་

དགོས་མཁོ་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་མེད་ཀྱི་དྲི་བ་འདི་

གཅིག་སླེབས་དགོས་པ་ཞིག་རེད་འདུག འདས་

པའི་དུས་རབས་བཅོ་བརྒྱད་བཅུ་དགུ་ཉི་ཤུའི་ནང་

ཚན་རིག་དང་འཁྲུལ་ཆས་རིགས་ཐོག་མ་དར་

ནས་རིམ་པས་ཡར་རྒྱས་ཕྱིན་ཡོད། དུས་རབས་ 

༢༡ ནང་འཁྲུལ་ཆས་རིགས་ཡར་རྒྱས་ཧ་ལས་

པ་ཕྱིན་ཡོད། དེ་དང་འབྲེལ་བའི་ཐོག་ནས་དངོས་

པོའ་ིཡར་རྒྱས་ཧ་ལས་པ་ཕྱིན་ཡོད། ཁྱེད་རང་ཚོ་

ཀོ་རི་ཡ་ལྷོ་མར་ཆ་བཞག་ན། དངོས་པོ་ཡར་རྒྱས་

ཧ་ཅང་ཕྱིན་ཡོད་པར་བརྟེན། དངོས་པོ་ཡར་རྒྱས་

དེ་མིའི་ལུས་པོར་བདེ་སྐྱིད་བསྐྲུན་རྒྱུའི་ཆ་རྐྱེན་ཧ་

ཅང་ཡག་པོ་ཆགས་ཡོད། ལུས་པོའ་ིསྒོ་ལྔའི་ཤེས་

པ་གཟུགས་སྒྲ་དྲི་རོ་རེག་ཆ་དེ་དག་གི་ཆ་རྐྱེན་

ཡག་པོ་ཆགས་ཏེ་བདེ་སྐྱིད་གང་ཙམ་ཡག་པོ་ཡོང་

བཞིན་ཡོད། དེས་སེམས་ལ་དངོས་ཡོད་ཀྱི་བདེ་

སྐྱིད་བྱུང་གི་ཡོད་དམ་མེད། དངོས་པོ་ཡར་རྒྱས་

ཆེན་པོ་ཡོད་པའི་ཁོངས་ཀྱི་མི་འབྱོར་ལྡན་ནུས་པ་

དང་ཤེས་ཡོན་ཡོད་ཀྱང་སེམས་མ་སྐྱིད་པ་བྱེད་

མཁན་མང་པོ་མཐོང་རྒྱུ་ཡོད། ཁྱེད་རང་ཚོ་ཀོ་རི་

ཡའི་ནང་ཆ་བཞག་ན་འབྱོར་ལྡན་མཐུན་རྐྱེན་ཧ་

ཅང་འཛོམས་པོ་ཡོད་པ་དེ་ཚོ་སེམས་མ་སྐྱིད་པ་

ཡོད་མཁན་དེ་འདྲ་མཐོང་བྱུང་ངམ། ཀོ་རི་ཡའི་

ནང་རང་ཤི་རྒྱག་མཁན་ག་ཚོད་ཡོད་དམ། དེ་ཚོ་

དངུལ་མེད་ནས་རང་ཤི་བརྒྱབ་ཡོད་དམ། དེར་

བརྟེན་ནུབ་ཕྱོགས་ཀྱི་ཡུལ་གྲུ་དངོས་པོ་ཡར་རྒྱས་

ཧ་ཅང་ཕྱིན་ཡོད་པ་དེ་ཚོའི་ནང་སེམས་མ་སྐྱིད་པ་

བྱེད་མཁན་མང་པོ་འདུག སེམས་མ་སྐྱིད་པ་བྱུང་

བའི་རྒྱུ་གཙོ་བོ་དེ་སེམས་ནང་འཇིགས་སྣང་ཡོད་

པ། དེའི་རྒྱུ་གཙོ་བོ་ནི་གཅིག་གི་གཅིག་ལ་ཡིད་

ཆེས་མེད་པ། དོགས་པ་བྱེད་རྒྱུ། འགྲན་བསྡུར་

བྱེད་རྒྱུ། ང་ཞེས་རང་ཁོ་ན་བསམ་བློ་གཏོང་རྒྱུ། དེ་

ལྟ་བུའི་ཐོག་ནས་དངངས་སྐྲག་ཡོང་རྒྱུ་དང་ཡིད་

ཆེས་བརླག་རྒྱུ་སོགས་ཡོང་བཞིན་ཡོད།

 སྔ་མོ་ལ་དྭགས་དང་འབྲས་ལྗོངས་ཁུལ་

དུ་རང་ཤི་རྒྱག་རྒྱུ་ཟེར་བ་དེ་ཧ་ལམ་གོ་རྒྱུ་མེད། 

དེང་སང་ལ་དྭགས་ནང་རང་ཤི་རྒྱག་མཁན་ཁ་

ཤས་ཡོང་གི་འདུག ལ་དྭགས་ལྟ་བུར་ཆ་བཞག་

ན་འདས་པའི་ལོ་ངོ་ལྔ་བཅུ་ལྷག་གི་ནང་དངོས་པོ་

ཧ་ཅང་ཡར་རྒྱས་ཕྱིན་ཡོད། དེང་དུས་ཀྱི་ཤེས་
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ཡོན་སྦྱང་སའི་སློབ་གྲྭ་ཁག་མང་པོ་བཙུགས་ཏེ་

དེང་དུས་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་ཐོག་ཡར་རྒྱས་ཤུགས་

ཆེན་པོ་ཕྱིན་ཡོད། འོན་ཀྱང་གཅིག་མ་འདང་བར་

བརྟེན་རང་ཤི་རྒྱག་བཞིན་ཡོད་པ་མ་གཏོགས་

སྐྱིད་དྲག་སྟེ་རང་ཤི་བརྒྱབ་པ་ཞིག་མིན། རིས་སུ་

མ་ཆད་པའི་ཆོས་དེ་དག་གི་སེམས་ལ་རེ་བ་ཞིག་

བསླེབས་ཀྱི་ཡོད། དཔེར་ན་འཇིག་རྟེན་བཀོད་པ་

པོ་འདོད་མཁན་ཆོས་བརྒྱུད་ཚོར་ཆ་བཞག་ན། 

ཁོང་ཚོར་ཧ་ཅང་དཀའ་ངལ་འཕྲད་སྐབས་འཇིག་

རྟེན་བཀོད་པ་པོར་བརྟེན་ནས་དད་པ་ཞིག་བྱེད་

དུས་དེས་སེམས་ནང་རེ་བ་གཅིག་བཟུང་ཐུབ་

རྒྱུ་དང་། འཇིག་རྟེན་བཀོད་པ་པོ་འདོད་མཁན་གྱི་

ཆོས་བརྒྱུད་ཚོས་ཐམས་ཅད་འཇིག་རྟེན་བཀོད་

པ་པོས་བཀོད་པ་རེད། འཇིག་རྟེན་བཀོད་པ་པོ་

ནི་བརྩེ་བའི་བདག་ཉིད་རེད། དེས་བཀོད་པ་དེར་

སྡུག་པ་ཞིག་ཡོང་གི་མ་རེད་ཅེས་བསམ་བློ་འཁོར་

མཁན་ཡོང་བཞིན་ཡོད། གང་ལྟར་ཆོས་དད་ཀྱི་

ཐོག་ནས་མིའི་སེམས་ནང་དངངས་སྐྲག་སྐྱེ་རྒྱུ་

ཉུང་དུ་འགྲོ་བར་ཕན་ཐོགས་ཡོང་གི་ཡོད། དེར་

བརྟེན་རིས་སུ་མ་ཆད་པའི་ཆོས་བརྒྱུད་ཚང་མ་

དུས་རབས་ ༢༡ པ་དང་འབྲེལ་བ་དང་དགོས་མཁོ་

ཡོད་པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད།

 འཛམ་གླིང་འདིའི ་སྟེང་མི ་དུང་ཕྱུར་

བདུན་ཅུ་ཙམ་ཡོད་པ་དེ་དག་ནང་ཆོས་ལ་དད་པ་

ཡོད་མཁན་དང་མེད་མཁན་གྱི་སྡེ་ཚན་གཉིས་སུ་

ཕྱེ་སྐབས། ཆོས་དད་དམ་ཡང་ན་ཆོས་ལ་དོ་སྣང་

མེད་མཁན་དུང་ཕྱུར་བཅུ་ཙམ་ཡོད། དེ་ལྟར་ཆོས་

དད་ཡོད་མཁན་དང་མེད་མཁན་ཁོང་ཚོ་ཚང་མ་

སྡུག་བསྔལ་མི་འདོད་མཁན་དང་བདེ་བ་འདོད་

མཁན་གཅིག་མཚུངས་ཆགས་ཡོད། དེ་སང་

འཛམ་གླིང་ནང་ཕན་ཚུན་གཅིག་གི་གཅིག་ལ་རྟེན་

དགོས་པ་ཆགས་ཡོད། དེང་སྐབས་འཛམ་གླིང་

ནང་ཚ་དྲོད་ཆེ་རུ་ཕྱིན་པའི་རྐྱེན་གྱིས་མཚོ་རླབས་

ལ་སོགས་པ་ཤུགས་ཆེ་རུ་ཕྱིན་ཡོད། གནས་

སྟངས་འདི་

དག་འཛམ་

གླིང་གི ་མི ་

དུ ང ་ ཕྱུ ར ་

བ དུ ན ་ ཅུ ་

ལྷག ་ཡོད ་

པ ་དེ ་དག་

ཚང ་མར ་

ཕན་གནོད་

ག ཅི ག ་

འགྱུར་ཡོང་བཞིན་ཡོད། དེར་བརྟེན་འཛམ་གླིང་

འདིའི་སྟེང་གི་མི་ཚང་མ་གཅིག་འགྱུར་ཡིན་པའི་

འདུ་ཤེས་འཛིན་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་

ཡོད། གཉིས་ནས་ང་ཚོ་ཚང་མའི་ཁ་ནས་ཞི་བདེ་

དགོས་སྐོར་བརྗོད་བཞིན་ཡོད་ཀྱང་ཕན་ཚུན་

འཁྲུག་རྩོད་བྱེད་བཞིན་ཡོད། ཐབས་སྐྱོ་བ་ཞིག་

ལ་ཆོས་ལུགས་མི་འདྲ་བ་རྒྱུ་མཚན་དུ་བྱས་ནས་

གཅིག་གི་གཅིག་ལ་གསོད་རེས་བྱེད་བཞིན་པ་

དེ་བློ་ཡུལ་ལས་འདས་པ་རེད། ཆོས་ཐམས་ཅད་

ཀྱི་བྱམས་བརྩེ་སློབ་བཞིན་ཡོད་ཀྱང་གནས་ཚུལ་

འདི་ལྟར་བྱུང་བཞིན་ཡོད། འཛམ་གླིང་འདིའི་སྟེང་

རིམ་པ་དང་པོ་དེ་མི་གཅིག་གྱུར་གྱི་འདུ་ཤེས་ཐོག་

གནས་ན་ཕན་ཚུན་རྙོག་གྲ་ཡོང་རྒྱུ་མེད།

 རིམ་པ་གཉིས་པ་མི་མི་འདྲ་བ་མང་པོ་

ཡོད་པའི་ཐོག་ནས་རྙོག་གྲ་ཡོང་བཞིན་ཡོད་པར་

བརྟེན། རྙོག་གྲ་དེ་དག་མི་ཡོང་ཆེད་མི་གཅིག་

གྱུར་གྱི་འདུ་ཤེས་འཛིན་རྒྱུའི་ཐོག་ཤུགས་བརྒྱབ་

ན་རིམ་པས་འགྱུར་བ་འགྲོ་རྒྱུའི་རེ་བ་ཡོད། དེར་

བརྟེན་ཆོས་དད་ཡོད་མེད་དང་མཚོན་མདོག་འདྲ་

མིན་མ་ལྟོས་པར་མི་གཅིག་གྱུར་གྱི་འདུ་ཤེས་

འཛིན་རྒྱུ་དེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་ཡོད། 

ཅེས་སོགས་ཀྱི་བཀའ་སློབ་སྩལ་རྗེས་ཆོས་འབྲེལ་

དངོས་གཞི་དབུ་འཛུགས་མཛད།།
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སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ཆོས་འབྲེལ་
ཉིན་གཉིས་པའི་ཐོག་བཀའ་སློབ་སྩལ་བ།

༄༅། །སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་

པོ་མཆོག་ལ་ཀོ་རི་ཡའི་དད་ལྡན་ཆོས་ཞུ་བ་ཁག་

གཅིག་གིས་ཇི་ལྟར་སྔོན་ནས་གསོལ་འདེབས་

ཞུས་དོན་ལྟར་བཀའ་བཞེས་བཟང་པོ་སྨིན་སྩལ་

ཐོབ་སྟེ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༡ ནས་ 

༡༣ བར་ཉིན་གྲངས་གསུམ་རིང་མགོན་པོ་གང་

ཉིད་མཆོག་གིས་རྡ་ས་ཐེག་ཆེན་ཆོས་གླིང་གཙུག་

ལག་ཁང་དུ་ཀོ ་རི ་ཡ་གཙོ ་བོར་གྱུར་བའི ་ཕྱི ་

ནང་གི་དད་ལྡན་མི་མང་རྣམས་ལ་དཔལ་མགོན་

འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་མཛད་པའི་དབུ་མ་རིན་

ཆེན་ཕྲེང་བའི་ཆོས་འབྲེལ་ཉིན་གཉིས་པ་སྟེ། ཕྱི་

ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༢ ཉིན་༸གོང་ས་

༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ཞོགས་པ་ཆུ་ཚོད་ 

༨།༠༠ པར་ཕོ་བྲང་ནས་ཆིབས་སྒྱུར་གྱིས་ཐེག་

ཆེན་ཆོས་གླིང་གཙུག་ལག་ཁང་གི་བཞུགས་ཁྲིར་

༸ཞབས་སོར་འཁོད་དེ་དབུ་མ་རྩ་བ་ཤེས་རབ་ཀྱི་

མཇུག་ཏུ་སྟོན་པའི་བཀའ་དྲིན་དྲན་པའི་སྒོ་ནས་

བསྟོད་ཕྱག་མཛད་པའི་ཚིགས་བཅད། གང་གིས་

ཐུགས་བརྩེས་ཉེར་བཟུང་ནས། །ལྟ་བ་ཐམས་ཅད་

སྤངས་པའི་ཕྱིར། །དམ་པའི་ཆོས་ནི་སྟོན་མཛད་

པ། །གཽ་ཏམ་དེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཞེས་པ་གསུང་

འདོན་གནང་སྟེ་ལྷོ་ཀོ་རི་ཡའི་དད་ལྡན་ཆོས་ཞུ་བ་

རྣམས་ཀྱིས་གཙོས་དད་ལྡན་སེར་སྐྱ་མི་མང་ལ་

ཉིན་གཉིས་པའི་དབུ་མ་རིན་ཆེན་ཕྲེང་བའི་གསུང་

ཆོས་ཀྱི་གནང་སྒོ་མུ་མཐུད་སྩལ་ཡོད།

 དེ་ཡང་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་བསྟོད་

ཕྱག་ཚིགས་བཅད་དང་འབྲེལ་ནས་བཀའ་སློབ་

སྩལ་དོན། གང་གིས་ཐུགས་བརྩེས་ཉེར་བཟུང་

ནས་ཞེས་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོས་གཞན་དབང་དུ་

གྱུར་བའི་སྟོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བདག་

ལས་གཞན་གཅེས་ཀྱི་བྱང་སེམས་ཀྱིས་ཀུན་

ནས་བསླངས་ཏེ་གྲངས་མེད་གསུམ་གྱི་ཚོགས་

བསགས་ཡོད། དེ་ཡང་ཚོགས་སྦྱོར་གྱི་གནས་

སྐབས་ལ་གྲངས་མེད་དང་པོའ་ིཚོགས་བསགས། 

མ་དག་ས་བདུན་གྱི་གནས་སྐབས་ལ་གྲངས་

མེད་གཉིས་པའི་ཚོགས་བསགས། དག་པ་ས་

གསུམ་གྱི་གནས་སྐབས་ལ་གྲངས་མེད་གསུམ་

པའི་ཚོགས་བསགས་ནས་ཐབས་དང་ཤེས་རབ་

ཀྱི་ལམ་ལ་སྙིང་སྟོབས་ཕུལ་དུ་ཕྱིན་པའི་ཐོག་

ནས་མངོན་པར་རྫོགས་པར་སངས་རྒྱས་པ་དང། 

སངས་རྒྱས་ནས་ཀྱང་། གང་གི་ཆེད་དུ་སངས་

རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་མངོན་དུ་མཛད་པའི་གདུལ་བྱ་

སེམས་ཅན་གྱི་དོན་མཛད་ཅིང་། གསང་གསུམ་

རོ་གཅིག་པའི་འཕྲིན་ལས་འབད་མེད་ལྷུན་གྲུབ་ཏུ་

སྒྲུབ་པའི་དམིགས་ཡུལ་ནི་གཞན་དོན་དུ་དགོངས་

ནས་རེད། དེར་བརྟེན་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའ་ིགཞན་

དབང་དུ་གྱུར་བའི་སྒོ་ནས་ལྟ་བ་ཐམས་ཅད་སྤངས་

པའི་ཕྱིར།། ཞེས་གསུངས། ལྟ་བ་ཐམས་ཅད་

སྤངས་པའི་ཕྱིར།། ཞེས་བརྗོད་དགོས་དོན་ནི་ང་

ཚོའི་འཕྲལ་གྱི་སྡུག་བསྔལ་སྐྱེས་པ་དེའང་ཕྱིན་ཅི་

ལོག་གི་རྟོག་པ་ལ་བརྟེན་ནས་ཡོང་གི་ཡོད། དེ་

བཞིན་འགྱུར་བའི་སྡུག་བསྔལ་དང་། ལས་ཉོན་

གྱིས་འཕངས་པའི་ཉེར་ལེན་གྱི་ཕུང་པོ་འདི་ཁྱབ་

པ་འདུ་བྱེད་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་ཡིན། འདིས་སྡུག་

བསྔལ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྟེན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པས་དེ་

ལས་ཐར་དགོས་ཤིང། དེ་ལས་ཐར་བ་ལ་དེ་འགྲུབ་

བྱེད་ཀྱི་རྒྱུ་ཟད་པའི་སྒོ་ནས་ཉེར་ལེན་གྱི་ཕུང་པོའ་ི

འཁུར་དང་བྲལ་དགོས་པ་ལས་ཐབས་གཞན་མེད། 

ཐུབ་རྣམས་སྡིག་པ་ཆུ་ཡིས་མི་འཁྲུ་ཞིང་།  །འགྲོ་

བའི་སྡུག་བསྔལ་ཕྱག་གིས་མི་སེལ་ལ།  །ཉིད་ཀྱི་

རྟོགས་པ་གཞན་ལ་སྤོ་མིན་ཏེ། །ཆོས་ཉིད་བདེན་

པ་བསྟན་པས་གྲོལ་བར་མཛད།   །ཅེས་གསུངས་

པ་ལྟར་རེད། གདུལ་བྱ་ལ་དོན་ཇི་ལྟར་མཛད་

དགོས་ཞེས་ཟེར་ན། ཆོ་འཕྲུལ་རྣམ་པ་གསུམ་སྟེ་

ཐུགས་རྣམ་ཀུན་མཇལ་བའི་ཆོ་འཕྲུལ། གསུང་

རྗེས་དྲན་གྱི་ཆོ་འཕྲུལ། སྐུ་རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་ཆོ་འཕྲུལ་

ཞེས་ཆོ་འཕྲུལ་གསུམ་བཤད་ཀྱི་ཡོད། སྐུ་ཡི་རྫུ་

འཕྲུལ་གྱི་སྟེང་ནས་འཕྲལ་སེལ་གཞན་དོན་མཛད་
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རྒྱུ་ཡོད་སྲིད། རྣམ་མཁྱེན་གྱི་ས་ལ་འགོད་པར་སྐུ་

རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་ཆོ་འཕྲུལ་ཐོག་ནས་ཡོང་ཐབས་མེད། 

ཐུགས་རྣམ་ཀུན་མཇལ་བའི་ཆོ་འཕྲུལ་གྱི་བྱིན་

རླབས་ནས་ཀྱང་ཡོང་ཐབས་མེད། འོ་ན། བཅོམ་

ལྡན་འདས་རང་ཉིད་ཀྱིས་མངོན་དུ་མཛད་པའི་གོ་

འཕང་དེ་ཐབས་ཇི་ལྟ་བུ་ཞིག་གིས་ཐོབ་དགོས་

པ་རེད་ཅེས་ཟེར་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་རང་ཉིད་

གྲངས་མེད་གསུམ་གྱི་རིང་ལ་ཚོགས་བསགས། 

སྒྲིབ་པ་སྦྱངས་ཏེ་ཐབས་དང་ཤེས་རབ་ཀྱི་ལམ་

ནས་མངོན་པར་རྫོགས་པར་སངས་རྒྱས་པ་ཡིན་

པས་བཅོམ་ལྡན་འདས་རང་ཉིད་ཀྱི་ཉམས་མྱོང་

སྟེང་ནས་གདུལ་བྱ་ལ་གསུང་རྗེས་དྲན་གྱི་ཆོ་

འཕྲུལ་ལ་བརྟེན་ནས་རྣམ་མཁྱེན་གྱི་ས་ལ་འཁྲིད་

པར་མཛད་རྒྱུ་འདི་ཁོ་ན་ལས་ཐབས་གཞན་མེད། 

དེར་བརྟེན་གང་གིས་ཐུགས་བརྩེས་ཉེར་བཟུང་

ནས། །ལྟ་བ་ཐམས་ཅད་སྤངས་པའི་ཕྱིར། །དམ་

པའི་ཆོས་ནི་སྟོན་མཛད་པ། །ཞེས་གསུངས།

 འདུ་བྱེད་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་གྱི་རྩ་བ་ཉོན་

མོངས་ཡིན་པས་ཉོན་མོངས་ལ་ལྟ་མིན་གྱི་ཉོན་

མོངས་དང་། ཤེས་རབ་ཉོན་མོངས་ཅན་གཉིས་

ཡོད། ལྟ་མིན་གྱི་ཉོན་མོངས་པའི་རྩ་བ་ནི་ཤེས་

རབ་ཉོན་མོངས་ཅན་ཞེས་འཇིག་ལྟ་སོགས་ལ་

ཐུག་ཡོད། མཐར་གཏུགས་ན། ལས་དང་ཉོན་

མོངས་ཟད་པས་ཐར།། ལས་དང་ཉོན་མོངས་རྣམ་

རྟོག་ལས།། དེ་དག་སྤྲོས་ལས་སྤྲོས་པ་ནི།། སྟོང་

པ་ཉིད་ཀྱིས་འགག་པར་འགྱུར།།  ཞེས་གསུངས་

པ་ལྟར་བདེན་འཛིན་གྱིས་སྤྲོས་པས་རྩ་བ་བྱེད་

ཀྱི་ཡོད། དེར་བརྟེན་ཡུལ་གྱི་གནས་ལུགས་ཕྱིན་

ཅི་ལོག་པའི་ཤེས་རབ་ཉོན་མོངས་ཅན་ཟད་པ་

ལ་ཡུལ་གྱི་གནས་ལུགས་ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པ་ལ་

བརྟེན་ནས་དཔྱད་ཅིང་བསམ་པ་དང་། གོམས་

འདྲིས་བརྟེན་པ་བཅས་ཀྱིས་ཕྱིན་ཅི་ལོག་པའི་ལྟ་

བ་ཟད་དགོས་མ་གཏོགས། ཕྱག་འབུམ་དང་ས་ཡ་

འཚལ་ཡང་དེ་ཙམ་གྱིས་ཕྱིན་ཅི་ལོག་པའི་ལྟ་བ་

ཟད་རྒྱུ་ཁག་པོ་རེད། ཤེས་རབ་སྐྱེས་པའི་ཆེད་དུ་

ཚོགས་བསགས་སྒྲིབ་སྦྱོང་དུ་ཕྱག་འཚལ་བ་ནི་

ཕན་ཐོགས་ཡོད་པ་དང་གལ་ཆེན་པོ་རེད།

 ཤེས་རབ་ཉོན་མོངས་ཅན་ཟད་པ་ལ་

སྙིང་རྗེ་སྒོམ་ནས་ཀྱང་མི་ཕན། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་

སེམས་སྒོམ་ནས་ཀྱང་ཕན་གྱི་མེད། སྟོང་ཉིད་

རྟོགས་པའི་ཤེས་རབ་ཉག་གཅིག་གིས་ཕྱིན་

ཅི་ལོག་གི་རྟོག་པ་བདེན་འཛིན་མ་རིག་པ་ལ་

དམིགས་པ་གཅིག་ལ་དམིགས་ནས་འཛིན་

སྟངས་དངོས་སུ་འགལ་བའི་སྒོ་ནས་གནོད་ཡོང་

གི་ཡོད།  བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་གདུལ་བྱ་ལ་

བརྩེ་བའི་སྒོ་ནས་སྡུག་བསྔལ་གྱི་རྩ་བ་ཕྱིན་ཅི་

ལོག་གི་ལྟ་བ་དང་། ལྷག་པར་དུ་གཏི་མུག་བདེན་

འཛིན་འཇོམས་པའི་ཆེད་དུ་ཆོས་གསུངས་པ་

ཡིན་པས་སྟོང་ཉིད་ཀྱི་ལྟ་བ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་

ཆགས་ཡོད། ཤེར་ཕྱིན་གྱི་མདོ་ལ་དངོས་བསྟན་

སྟོང་ཉིད་ཅེས་མིང་ཙམ་བཏགས་ཙམ་ཞེས་དང། 

མེད་མེད་ཅེས་གསུངས་བཞིན་པ་འདི་ལ་ཐུག་

ཡོད། དེར་བརྟེན་དམ་པའི་ཆོས་སྟོན་པར་མཛད་

པ་ཞེས་པའི་སྟོན་པ་ནི། ཉི་མའི་འོད་ཟེར་དག་

གིས་པདྨོ་ཁ་འབྱེད་ལྟར།། གསུང་གི་འོད་ཟེར་

དག་གིས་འཇིག་རྟེན་གསལ་བར་མཛད།། སྟོན་

པ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་སྒྲོན་མེ་ཐུགས་རྗེ་ཅན།། མྱ་ངན་

འདའ་མཛད་གང་ཡིན་དེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ།། 

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རེད། ཅེས་སོགས་ཀྱི་

བཀའ་ཆོས་སྩལ།

 ཉིན་གཉིས་པའི་གསུང་ཆོས་སྐབས་

དབུ་མ་རིན་ཆེན་ཕྲེང་བའི་ཤོ་ལོ་ཀ་ ༢༥ པ་

ནས་ཤོ་ལོ་ཀ་ ༧༧ བར་བཤད་ཁྲིད་སྩལ་བའི་

ནང་གཙོ་བོ་རྟེན་འབྲེལ་ཕྲ་རགས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་

ལས་བརྩམས་ཏེ་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་

ཀྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་རྟེན་འབྱུང་གི་ལྟ་བའི་

སྐོར་ལ་བཀའ་སྩལ་བ་དང། དེ་བཞིན་ཕྱི་ནང་

གི་གྲུབ་མཐའི་ལྟ་གྲུབ་ཀྱི་ཁྱད་པར་དང། དབུ་མ་

རིན་ཆེན་ཕྲེང་བའི་ནང་མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་

གྲུབ་མཐའ་མང་པོའ་ིའདོད་ཚུལ་ལ་ནང་འགལ་

བསྟན་པ་དང་། མུ་སྟེགས་པའི་ལྟ་བ་རིགས་

པའི་ལམ་ནས་བཀག་ཏེ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་

གསུང་གི་ཁྱད་ཆོས་འབུར་དུ་ཐོན་པ་ལ་བཤད་

པ་མཛད་ཡོད་པ་དང་། ནང་པའི་ཆོས་ཀྱི་སྤྱིའི་

འགྲོ་སྟངས་ཤེས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན་པའི་སྐོར། 

སོགས་ཀྱི་བཀའ་སློབ་དང་ཆོས་འབྲེལ་འཕྲོ་སྐྱོང་

ནས་མུ་མཐུད་དབུ་འཛུགས་མཛད་འདུག །
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སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་དབུ་མ་རིན་ཆེན་ཕྲེང་བའི་
གསུང་ཆོས་ཉིན་མཐའ་མར་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཕྱག་བཞིའི་རྗེས་གནང་སྩལ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༣ ཉིན་

༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཀོ་རི་ཡའི་དད་ལྡན་ཆོས་ཞུ་

བ་རྣམས་ལ་མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་མཛད་པའི་དབུ་

མ་རིན་ཆེན་ཕྲེང་བའི་གསུང་ཆོས་གནང་སྒོ་ཁག་

ཡོངས་སུ་མཇུག་སྒྲིལ་ཡོད།

 དེ་ཡང་ཉིན་དང་པོ་དབུ་མ་རིན་ཆེན་

ཕྲེང་བའི་མཆོད་བརྗོད་ནས་དབུ་བཙུགས་ཏེ་མངོན་

མཐོ་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་སུ་མི་དགེ་བཅུ་སྤོང་གི་ཚུལ་

ཁྲིམས་ལ་སོགས་པའི་ཆོས་བཅུ་དྲུག་ཉམས་སུ་

བླངས་ནས་ཐོབ་ཚུལ་དང་། དེ་བརྒྱུད་ནས་ངེས་

ལེགས་ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་གོ་འཕང་

ཐོབ་ཚུལ་སོགས་ཚིགས་བཅད་ ༢༥ བར་དུ་དཔྱད་

ཁྲིད་མཛད་ཡོད་པ་དང་། མཇུག་ཏུ་ནང་པའི་ཆོས་

ལ་ཐོས་པ་བྱེད་དགོས་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན་

པའི་སྐོར་བཀའ་སློབ་དང་འབྲེལ་ཉིན་རྒྱབ་བླ་མ་

དགེ་བཤེས་ཚོ་དང་ལྷན་དུ་ཆོས་ཞུ་བ་རྣམས་ཀྱིས་

བགྲོ་གླེང་དང་བསྐྱར་བཤད་ཚུགས་དགོས་སྐོར་

བཀའ་སློབ་ལམ་སྟོན་ཕེབས་ཡོད།

 ཉིན་གཉིས་པར་མུ་མཐུད་ཏེ་གཙོ་བོ་

རྟེན་འབྲེལ་ཕྲ་རགས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་ལས་བརྩམས་

ཏེ་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་ཐུན་མོང་མ་

ཡིན་པའི་རྟེན་འབྱུང་གི་ལྟ་བའི་སྐོར་དང་། དེ་བཞིན་

ཕྱི་ནང་གི་གྲུབ་མཐའི་ལྟ་གྲུབ་ཀྱི་ཁྱད་པར། དབུ་མ་

རིན་ཆེན་ཕྲེང་བའི་ནང་མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་གྲུབ་

མཐའ་མང་པོའ་ིའདོད་ཚུལ་ལ་ནང་འགལ་བསྟན་

ཡོད་པའི་སྐོར་སོགས་ལ་དཔྱད་པ་མཛད་ཅིང།  

གཞན་ཡང་དབུ་མ་རིན་ཆེན་ཕྲེང་བའི་ནང་མུ་

སྟེགས་པའི་ལྟ་བ་རིགས་པའི་ལམ་ནས་བཀག་ཏེ་

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་གསུང་གི་ཁྱད་ཆོས་འབུར་དུ་

ཐོན་པའི་སྐོར་སོགས་བཀའ་སྩལ་ཞིང་། ནང་ཆོས་

ཀྱི་སྤྱིའི་འགྲོ་སྟངས་ཤེས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན་པ་ཀོ་

རི་ཡའི་ཆོས་ཞུ་བ་རྣམས་ལ་དམིགས་བསལ་གྱིས་

ནན་སྐུལ་ཆེན་པོས་བཀའ་སློབ་སྩལ།

 དེ་བཞིན་ཉིན་མཐའ་མར་གསུང་ཆོས་

ཀྱི་འཕྲོ་སྐྱོང་མཛད་པ་དང་། དེ་ཡང་༸གོང་ས་

མཆོག་གིས་བཀའ་སློབ་སྩལ་དོན། སྟོང་ཉིད་ཀྱི་ལྟ་

བ་གཅིག་པུས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་ཐོབ་པའི་

ཆ་རྐྱེན་ཚང་གི་མེད། སྟོང་ཉིད་ཀྱི་ལྟ་བ་དེ་ཐེག་པ་

གསུམ་གྱི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་བསྐྱེད་བྱེད་ཀྱི་རྒྱུ་

ཡིན་པས་ཡུམ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཞེས་

གསུངས་ཀྱི་ཡོད། ཤེས་རབ་མ་དང་འདྲ་བ་དང་། ཕ་

དང་འདྲ་བ་ནི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཆགས་ཡོད། དེ་

ལྟ་བུའི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཉམས་སུ་ལེན་པ་ལ། དེ་

ཡི་རྩ་བ་སྙིང་རྗེ་འདོད་ཅེས་མདོ་སྡེ་རྒྱན་དུ་གསུངས་

པ་ལྟར་རྩ་བ་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོ་རེད། སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོ་

སྐྱེས་པ་ལ་དམིགས་པ་སྡུག་བསྔལ་བའི་སེམས་

ཅན་ལ་དམིགས་ནས་དེ་ཐམས་ཅད་སྲིད་ཞིའི་

འཇིགས་པས་མནར་བ་ལས་བྲལ་བར་བྱའོ་སྙམ་

པའི་སྙིང་སྟོབས་ཤིག་བསླེབས་དགོས། དེ་བསླེབ་

པ་ལ་གང་འཇིགས་པས་མནར་བའི་སེམས་ཅན་ལ་

གཅེས་ཤིང་ཕན་པའི་བློ་ཞིག་འགྲུབ་རྒྱུ་དང་། དེ་ལ་

ཡང་བདག་གཞན་

མ ཉ མ ་ བ རྗེ འི ་

སྒོ ་ནས་སྒྲུབ་རྒྱུ་

གཅིག་དང་། མན་

ངག ་རྒྱུ ་འབྲས ་

བདུན་གྱི་སྒོ་ནས་

སྒྲུབ་རྒྱུ་གཅིག ་

བ ཅ ས ་ ག ཞ ན ་

གཅེས་འཛིན་གྱི་

བློ་འདི་ལྟར་ཡོང་གི་ཡོད། གཞན་དོན་དོན་གཉེར་

གྱི་འདུན་པས་དྲངས་པའི་བྱང་ཆུབ་དོན་གཉེར་གྱི་

འདུན་པ་སྐྱེས་པ་ལ་སྟོང་ཉིད་ཀྱི་ལྟ་བས་རོགས་བྱེད་

ཀྱི་ཡོད། དེ་ལྟ་བུའི་སྙིང་རྗེ་ཡོང་བ་ལ་སྡུག་བསྔལ་

གང་གིས་མནར་བའི་སྡུག་བསྔལ་དེ་ཤེས་དགོས། 

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་སྡུག་བསྔལ་ཤེས་པར་བྱ་

ཞེས་གསུངས་ཡོད་ཅིང་། དེ་གཙོ་བོ་འདུ་བྱེད་ཀྱི་

སྡུག་བསྔལ་གསུངས་ཀྱི་ཡོད། འདུ་བྱེད་ཀྱི་སྡུག་

བསྔལ་ལ་མི་འདོད་པའི་བློ་ཡོང་བའི་རྒྱུ་རྐྱེན་གཅིག་

ནི་སྡུག་བསྔལ་གྱི་སྡུག་བསྔལ་གང་ཡིན་པ་དེའི་རྒྱུ་

ཤེས་པ་ཡིན་ན། ཅི་ཙམ་གྱིས་སྡུག་བསྔལ་གྱི་སྡུག་

བསྔལ་མི་འདོད་པ་ཡོད་པ་དེ་ཙམ་གྱིས་དེ་འགྲུབ་

བྱེད་ཀྱི་རྒྱུ་ལ་མི་འདོད་པའི་བློ་སྐྱེས་ནས་དེ་ལས་

བཟློག་པའི་བསམ་པ་ཞིག་ཡོང་གི་རེད།  ཅེས་

སོགས་ཀྱི་བཀའ་སློབ་སྩལ་ཏེ་དབུ་མ་རིན་ཆེན་ཕྲེང་

བའི་ལེའུ་དང་པོ་ཆ་ཚང་སྩལ་གྲུབ་རྗེས། སྤྱན་རས་

གཟིགས་ཕྱག་བཞིའི་རྗེས་གནང་སྩལ་བ་དང། དེ་

རྗེས་ཀོ་རི་ཡའི་ཆོས་ཞུ་བ་རྣམས་ཀྱི་དོགས་འདྲི་

ཁག་ལ་བཀའ་ལན་སྩལ་ཏེ་ཉིན་གསུམ་རིང་གི་

གསུང་ཆོས་འབྲེལ་གྱི་གནང་སྒོ་ཁག་ཡོངས་སུ་

མཇུག་སྒྲིལ།།
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སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ནེ་ཧ་རུའི་རྗེས་དྲན་

མཛད་སྒོ་ཐེངས་ ༡༡ ཐོག་བཀའ་སློབ་སྩལ་བ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༩ རེས་

གཟའ་ལྷག་པའི་ཉིན་གུང་ཆུ་ཚོད་ ༡ ཡོལ་ཙམ་

ལ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ ་མཆོག་

ཞུགས་སྒར་ནས་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལིར་ཆིབས་

སྒྱུར་བསྐྱངས་ཡོད། དེ་ཡང་ཐེངས་འདིར་༸གོང་

ས་མཆོག་གིས་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལིའི་ནང་ཉིན་གྲངས་

དྲུག་རིང་མཛད་འཕྲིན་རྒྱ་ཆེ་བསྐྱངས་ཡོད་ཅིང་

མཛད་འཕྲིན་གྱི་ཐོག་མ་སྟེ། ཕྱི་ཚེས་ ༢༠ ཉིན་

སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་

གིས་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལི་གསར་པའི་ཇ་ཝ་

ཧར་ལལ་ནེ་ཧ་རུའི་ Eleventh Nehru Memo-

rial Lecture at Jawaharlal Nehru Univer-

sity རྗེས་དྲན་མཛད་སྒོ་ཐེངས་ ༡༡ ཐོག་ཆིབས་

སྒྱུར་བསྐྱངས་ནས་མིའི་ཐབས་ལམ་འོག་ཞི་བདེ་

ལྡན་པའི་འཛམ་གླིང་ཞིག་སྐྲུན་རྒྱུ། ཞེས་པའི་

བརྗོད་གཞིའི་ཐོག་བཀའ་སློབ་སྩལ་ཡོད། དེ་ཡང་

མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་གཙུག་ལག་སློབ་ཁང་

དུ་༸ཞབས་སོར་འཁོད་སྐབས་གཙུག་ལག་སློབ་

གྲྭའི་རིགས་བདག་སྐུ་ཞབས་ཀེ་ཀས་ཏུ་རི་རང་

གན་མཆོག་ Chancellor, Prof. K. Kasturi-

rangan དང་ཉེ་བའི་རིགས་བདག་སྐུ་ཞབས་ཨེ་

སི་ཀེ་སོ་པོ་རི་མཆོག་ Vice-Chancellor, Prof. 

S. K. Sopory རྣམ་གཉིས་ཀྱིས་གཙོས་འབྲེལ་

ཡོད་རྣམས་ཀྱིས་ཕེབས་བསུའི་སྣེ་ལེན་གཟབ་

རྒྱས་ཞུས་རྗེས་སྡིངས་ཆའི་ཐོག་གདན་འདྲེན་

ཞུས་ནས་ཐོག་མར་སྣང་གསལ་ཞལ་ཕྱེ་མཛད། 

དེ་རྗེས་ཉེ་བའི་རིགས་བདག་མཆོག་གིས་༸གོང་

ས་མཆོག་ལ་འདི་ལོ་ནེ་ཧ་རུ་ཞིང་གཤེགས་དམ་

པ་ཁོང་འཁྲུངས་ནས་ལོ་ ༡༢༥ འཁོར་གྱི་ཡོད་

སྐོར་སོགས་སྙན་སྒྲོན་ཞུས་པ་དང་སྦྲགས། རྗེས་

དྲན་མཛད་སྒོར་༸གོང་ས་མཆོག་ཆིབས་སྒྱུར་

བསྐྱངས་ཐུབ་པ་ནི་གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭའི་གཟི་

བརྗིད་ཆགས་ཡོད་སྐོར་དང་ལོ་སྔོན་མར་རྗེ་དྲན་

མཛད་སྒོ་ཐེངས་ ༡༠ པ་དེ་ཚོགས་སྐབས་རྒྱ་གར་

གྱི་སྲིད་འཛིན་སྐུ་ཞབས་མུ་ཀར་ཇི་མཆོག་ཆེད་

ཕེབས་གནང་བ་མ་ཟད། དེ་སྔོན་རྗེས་དྲན་ཐེངས་ 

༩ སྐབས་རྒྱ་གར་གྱི་སྲིད་འཛིན་ཟུར་པ་སྐུ་ཞབས་

ཨབ་དུལ་ཀ་ལམ་མཆོག་ཆེད་ཕེབས་ཀྱིས་གསུང་

བཤད་གནང་ཡོད་སྐོར་དང་།

 གཞན་ཡང་ཁོང་གིས་སྐབས་དེར་རྗེས་

དྲན་གྱི་དུས་ཆེན་དེ་ལྟ་བུ་ལོ་ལྟར་སྲུང་བརྩི་ཞུ་

རྒྱུའི་དགོས་དོན་ནི། སྐུ་གཤེགས་དམ་པ་པཎྜི་ཏ་

ནེ་ཧ་རུ་མཆོག་གིས་འགྲོ་བ་མིའི་མཛའ་བརྩེའི་

འདུ་ཤེས་དང་། བཟོད་སྲན། མིའི་རྣམ་དཔྱོད་དང་

རིག་གསར་རྒྱ་བསྐྱེད་གཏོང་རྒྱུ། དེ་བཞིན་བདེན་

དོན་འཚོལ་ཞིབ་བྱ་རྒྱུ་བཅས་ལྟ་གྲུབ་གཅེས་

འཛིན་གནང་ཡོད་པ་དེ་དག་རྒྱུས་སྤྲོད་བྱས་ནས་

མི་རབས་ནས་མི་རབས་རྒྱུན་སྐྱོང་གནང་ཐབས་

བྱ་རྒྱུ་ཡིན་སྐོར་སོགས་ངོ་སྤྲོད་ཀྱི་གསུང་བཤད་

གནང་རྗེས། རིགས་བདག་མཆོག་གིས་ངོ་སྤྲོད་

གསུང་བཤད་གནང་བསྟུན། སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་

༸མཆོག་ལ་བཀའ་སློབ་སྩོལ་གནང་ཡོང་བའི་

གསོལ་འདེབས་ཞུས་པ་ལྟར་མགོན་པོ་གང་ཉིད་

མཆོག་གིས་ཚོགས་བཅར་བ་མི་གྲངས་ ༡༢༠༠ 

བརྒལ་བར་བཀའ་སློབ་སྩལ་དོན། བཀུར་འོས་

སྤུན་ཟླ་ཕོ་མོ་བགྲེས་པ་ཚོ་དང་ལྷན་རྒྱས་ཚང་

མར་ངོས་ཀྱི་འཚམས་འདྲི་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། འཛམ་

གླིང་གི་མི་འབོར་ཐེར་འབུམ་བདུན་ཡོད་པ་རྣམས་

གཞི་རིམ་འགྲོ་བ་མིའི་གནས་སྟངས་ཐོག་ནས་ལྟ་

སྐབས་ང་ཚོ་ཚང་མ་གཅིག་འགྱུར་ཡིན་པ་ངོས་

ཀྱིས་དུས་རྟག་ཏུ་ནན་བརྗོད་བྱེད་བཞིན་ཡོད། 

འགྲོ་བ་མི་ཐེར་འབུམ་ ༧ ཡོད་པ་ཚང་མ་ལུས་

སེམས་དང། སེམས་ཚོར་གང་གི་ཆ་ནས་གཅིག་

འགྱུར་ཡིན། འོན་ཀྱང་ལུས་ཀྱི་དབྱིབས་དཔེར་

ན། སྣ་ཁུག་ཆེ་ཆུང་དང་སྐྲའི་ཚོན་མདངས་སོགས་

ཕྲན་བུའི་མི་འདྲ་བའི་ཁྱད་པར་ཡོད། ཁྱད་པར་དེ་



2014 ཕྱི་ཟླ་བཅིུས་པའི་ཤེས་བྱ།བོད་དང་བོད་མི། 10
དག་གལ་ཆེ་ཤོས་མིན། དེ་དག་རིམ་པ་གཉིས་པ་

ཡིན། ང་ཚོ་ཚང་མར་མིའི་ཀླད་པ་གཅིག་མཚུངས་

ཤིག་ཡོད། དེར་བརྟེན་རྒྱལ་ཁབ་དང་ཆོས་དད། 

ཤ་མདོག་མི་འདྲ་བ་ཡོད་པ་དེ་དག་གལ་ཆེན་པོ་

མིན། ང་ཚོར་འཕྲད་བཞིན་པའི་དཀའ་ངལ་མང་

དག་གཅིག་རྒྱལ་ཁབ་དང་ཆོས་ལུགས་སོགས་

མི་འདྲ་བ་ཡོད་པ་དེ་དག་གཙིགས་ཆེར་འཛིན་

པ་ལ་བརྟེན་ནས་ཡོང་བཞིན་ཡོད། གཞི་རྩའི་ཆ་

ནས་ང་ཚོ་ཚང་མ་སྤྱི་ཚོགས་ལ་རྟེན་པའི་སེམས་

ཅན་ཞིག་ཡིན་སྟབས། ཕན་ཚུན་གཅིག་ལ་གཅིག་

བརྟེན་ནས་འཚོ་དགོས། དེར་བརྟེན་ངོས་ཀྱིས་ཐོག་

མར་ཁྱེད་རྣམས་ལ་གཅེན་གཅུང། ཞེས་འཚམས་

འདྲི་ཞུ་བཞིན་ཡོད། ངོས་རང་དེ་རིང་འདིར་མགྲོན་

འབོད་གནང་བར་ཆེ་མཐོང་ཆེན་པོ་ཐོབ་པ་ཞིག་

བྱུང། ཞིང་གཤེགས་སྐུ་ཞབས་ནེ་ཧ་རུ་མཆོག་

ནི་རྒྱ་གར་གྱི་དབུ་ཁྲིད་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡིན། ཁོང་

གིས་ཨེ་ཤི་ཡའི་མངའ་ཁུལ་དུ་ཕུག་རྒྱང་རིང་

པོའ་ིའཆར་སྣང་འཛིན་མྱོང་ཡོད། སྤྱིར་རྒྱ་གར་

ནི་གནའ་རབས་ཀྱི་ཡུལ་གྲུ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། ཕྱི་

ལོ་ ༡༩༤༧ ལོར་དབྱིན་ཇིའི་བཙན་འོག་ནས་

རང་བཙན་ཐོབ་ཡོད། སྐུ་ཞབས་ནེ་ཧ་རུ་མཆོག་

དང་མེས་པོ་དམ་པ་གཱན་དྷི་མཆོག་གིས་དབུ་ཁྲིད་

འོག་རང་བཙན་འཐབ་རྩོད་ཀྱི་ལས་འགུལ་སྤེལ་

ཡོད། སྤྱིར་དབུ་ཁྲིད་རྣམ་གཉིས་དབར་དགོངས་

ཚུལ་མི་འདྲ་བ་ཡོད་ཀྱང་ཁོང་རྣམ་གཉིས་ནས་

མང་གཙོ་དང་ཆོས་ལུགས་རིས་མེད། འཚེ་མེད་

ཞི་བའི་ལྟ་གྲུབ་སོགས་ལ་གཞི་བཅོལ་བའི་རྒྱ་གར་

ཡུལ་འདི་གསར་འཛུགས་གནང་ཡོད། ངོས་སྒེར་

ལ་མཚོན་ན་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༤ ལོར་རྒྱ་ནག་གི་རྒྱལ་

ས་པེ་ཅིང་དུ་ཀྲའུ་ཨན་ལན་གྱིས་གསོལ་ཚིགས་

ཤིག་གཤོམ་སྐབས་ནེ་ཧ་རུ་ཁོང་དང་ཐོག་མར་

མཇལ་རྒྱུ་བྱུང་། སྐབས་དེར་ཀྲའུ་ཨན་ལན་གྱིས་

ངོས་ལ་སྐུ་མགྲོན་གནད་ཡོད་རྣམས་ངོ་སྤྲོད་བྱས་

ནས་སྐུ་ཞབས་ནེ་ཧ་རུའི་མཚམས་སུ་བསླེབས་

སྐབས་ནེ་ཧ་རུ་མཆོག་ཡུད་ཙམ་རིང་སྨྲ་བ་གང་

ཡང་མེད་པར་མིག་ཧུར་རེར་དགོངས་པ་བཞེས་

ཏེ་བཞུགས་སོང་། ངོས་ནས་བསམས་པར་སྐབས་

དེར་ནེ་ཧ་རུས་བོད་ནང་གི་གནས་སྟངས་སྤྱི་དང་

ལྷག་པར་སྐུ་ཞབས་པ་ཊེལ་མཆོག་གིས་ཁོང་ལ་

བོད་ནང་རྒྱ་ནག་གི་དབང་བསྒྱུར་བྱ་རྒྱུའི་ཉེན་བརྡ་

བཏང་བ་སོགས་ཐུགས་དྲན་གསོས་པ་ཞིག་བྱུང་

ཡོད་བསམས་པ་དྲན་བྱུང། འོན་ཀྱང་དེ་རྗེས་ཀྲའུ་

ཨན་ལན་གྱིས་ངོས་ཀྱི་འགྲམ་དུ་པཎ་ཆེན་རིན་

པོ་ཆེ་མཆོག་ཞུགས་ཡོད་པ་ནེ་ཧ་རུ་མཆོག་ལ་
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ངོ་སྤྲོད་ཞུས་སོང་། དེ་རྗེས་ནེ་ཧ་རུ་མཆོག་དང་

མཇལ་འཕྲད་ཐེངས་གཉིས་པ་དེ་གནས་མཆོག་

རྡོ་རྗེ་གདན་དུ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༦ ལོར་སངས་རྒྱས་

མྱང་འདས་ཀྱི་ལོ་ ༢༥༠༠ འཁོར་བའི་དྲན་གསོའ་ི

དུས་ཆེན་སྐབས་ཡིན། སྐབས་དེར་ངོས་ཀྱིས་ནེ་

ཧ་རུ་མཆོག་དང་མཇལ་འཕྲད་ཐེངས་འགའ་ཤས་

བྱུང་སྐབས་ཁོང་ནས་ལམ་སྟོན་བཀའ་སློབ་ཞུ་རྒྱུ་

བྱུང་། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༧ འགོ་སྟོད་ཙམ་ནང་ངོས་ཀྱི་

སློབ་སྟོན་པ་ཁག་གཅིག་གིས་ངོས་རང་བོད་དུ་

ཕྱིར་ལོག་མ་བྱས་པར་རྒྱ་གར་དུ་བསྡད་ན་བཟང་

ཚུལ་གྱི་བསམ་ཚུལ་བརྗོད་བྱུང་། འོན་ཀྱང་ནེ་ཧ་

རུ་མཆོག་དང་མཇལ་འཕྲད་སྐབས་ཁོང་གིས་ངོས་

རང་བོད་དུ་ཕྱིར་ལོག་ནས་སྔར་བཞིན་ཞི་བའི་

ལམ་ནས་ཐབས་ཤེས་བྱས་ཏེ་གྲོས་མཐུན་དོན་

ཚན་བཅུ་བདུན་ནས་རང་ཁེ་ཅི་ལོན་གྱི་ལག་ལེན་

འཁེལ་ཐབས་བྱ་དགོས་པའི་སློབ་སྟོན་གནང་བྱུང་།

ངོས་ནས་ཀྱང་བོད་དུ་ཕྱིར་ལོག་བྱས་ནས་ཁོང་

གི་སློབ་སྟོན་ལྟར་ལག་བསྟར་ཡོང་ཐབས་བྱས་

པ་ཡིན། ཕྱིར་རྒྱ་གར་ནས་གྲོ་མོར་འབྱོར་སྐབས་

ངོས་ཀྱི་རྒྱ་མིའི་དཔོན་རིགས་ཚོར་དེ་སྔ་ནོར་

འཁྲུལ་ཤོར་བ་དེ་དག་ཐོག་བསམ་བློ་ཟབ་ནན་

གཏོང་དགོས་པ་བརྗོད་པ་ཡིན། དེ་ལྟར་རྒྱ་ནག་

དང་བསྟུན་རྒྱུའི་ཐབས་ཤེས་ཡོད་ཚད་བྱས་མཐར་

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ཟླ་ ༤ ནང་ངོས་རང་སླར་ཡང་

རྒྱ་གར་ས་མཚམས་སུ་འབྱོར། འོན་ཀྱང་ངོས་

ལ་རྒྱ་གར་གཞུང་གི་ཆོག་མཆན་གྱི་བརྡ་འཕྲིན་

ཞིག་མ་འབྱོར་བར་རྒྱ་གར་ས་ཆའི་ནང་འཛུལ་

ཞུགས་ཐུབ་ཨེ་ཡོང་སྙམ་པའི་སོམ་ཉི་ཞིག་བྱུང་

། དེ་རྗེས་ཕྱི་ཟླ་ ༤ ཟླ་མཇུག་ཏུ་ངོས་རང་མ་སུ་

རིར་འབྱོར་འཕྲལ་ནེ་ཧ་རུ་མཆོག་ངོས་རང་ཐུག་

པར་ཕེབས་བྱུང་། སྐབས་དེར་ངོས་ཀྱིས་ནེ་ཧ་

རུ་མཆོག་ལ་སྔ་རྗེས་བྱུང་རིམ་རྣམས་ཞིབ་ཕྲ་ཞུ་

སྐབས་ཁོང་གིས་དོ་སྣང་ཧ་ཅང་གནང་སོང་། ཞེས་

བཀའ་སློབ་སྩལ་བ་མ་ཟད། བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་

ཤེས་ཡོན་སོགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཐོག་ནེ་ཧ་རུ་

མཆོག་གིས་ཐུགས་ཁུར་ཇི་འདྲ་བཞེས་ཡོད་སྐོར་

མུ་མཐུད་བཀའ་སློབ་སྩལ་དོན། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༠ 

ལོར་ནེ་ཧ་རུ་མཆོག་གིས་དབྱིན་སྐད་ནི་རྒྱལ་

སྤྱིའི་སྐད་ཡིག་ཡིན་སྟབས། ང་ཚོའི་སློབ་གྲྭའི་

ནང་སྐད་ཡིག་བརྒྱུད་ལམ་དབྱིན་ཇི་འཇོག་དགོས་

པ་དང་། བོད་མི་རིགས་ཀྱི་རིག་གཞུང་དང་ངོ་བོ་

སྲུང་སྐྱོབས་བྱེད་དགོས་ན་བོད་པའི་ཕྲུ་གུ་རྣམས་

ལ་སློབ་སྦྱོང་སྤྲོད་དགོས་པའི་ལམ་སྟོན་གནང་

བྱུང་བར་བརྟེན་ནེ་ཧ་རུ་མཆོག་ནི་ངོས་ལ་རོགས་

རམ་ཧ་ཅང་གནང་མཁན་གྱི་གྲོགས་པོ་ཞིག་ཡིན། 

དེར་བརྟེན་དེ་རིང་ངོས་རང་འདིར་ནེ་ཧ་རུའི་རྗེས་

དྲན་གྱི་མཛད་སྒོར་སྐད་ཆ་ཤོད་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་

བྱུང་བར་ཆེ་མཐོང་ཧ་ཅང་ཐོབ་པ་ཞིག་བྱུང་། ཞེས་

བཀའ་སློབ་སྩལ་རྗེས་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་

གིས་འགྲོ་བ་མིའི་བཟང་སྤྱོད་དང་ཆོས་ལུགས་

མཐུན་སྒྲིལ་གོང་འཕེལ་གཏོང་རྒྱུ། དེ་བཞིན་བོད་

ཀྱི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་སྲུང་སྐྱོབ་མཛད་རྒྱུའི་

མཛད་འགན་གཙོ་བོ་གསུམ་གྱི་སྐོར་བཀའ་སློབ་

སྩལ་རྗེས་དྲི་བ་རྣམས་ལ་བཀའ་ལན་སྩལ།

 དེ་རྗེས་ལྕམ་རེ་ནུ་ཀ་སིང་ Renuka 

Singh ལགས་ཀྱིས་༸གོང་ས་མཆོག་གི་བཀའ་

སློབ་ཕྱོགས་སྒྲིག་ཞུས་པའི་དཔེ་དེབ་དེ་མགོན་པོ་

གང་ཉིད་མཆོག་གིས་དབུ་འབྱེད་མཛད། མཛད་སྒོ་

གྲུབ་བསྟུན་ཕེབས་ལམ་དུ་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་

གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭ་དེའི་ནང་སློབ་གཉེར་གནང་

བཞིན་པའི་བོད་རིགས་སློབ་མ་རྣམས་ལ་མཇལ་ཁ་

དང་ཐུགས་བརྩེའི་བཀའ་སློབ་ཡང་སྩལ།།
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སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་འཛམ་གླིང་ཧིན་དྷུའི་
ཆོས་ལུགས་ཚོགས་ཆེན་གྱི་སྐུ་མགྲོན་གཙོ་བོར་ཕེབས་པ།

༄༅༎ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༡༡ པའི་ཚེས་ ༢༡ ཉིན་

འཛམ་གླིང་ཧིན་ངྷུའི་ཐེབས་རྩ་ཁང་ The World 

Hindu Foundation གིས་གོ་སྒྲིག་བྱས་པའི་

འཛམ་གླིང་ཧིན་ངྷུའི་ཆོས་ལུགས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་

ཚོགས་ཆེན་དབུ་འབྱེད་མཛད་སྒོར་ཇི་ལྟར་སྔོན་

ནས་གསོལ་འདེབས་ཞུས་དོན་ལྟར་ཆིབས་བསྒྱུར་

བསྐྱངས་ཡོད། 

   དེ་ཡང་ཚེས་ ༢༡ ཉིན་༧གོང་ས་མཆོག་འཛམ་

གླིང་ཧིན་ངྷུའི་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུར་མ་

ཕེབས་སྔོན་ཆོས་ལུགས་རྙིང་གྲས་པར་ཟིག་ཆོས་

ལུགས་པ་མཁས་དབང་ཧོ་མི་རྡ་ལ་ Dr Homi 

B Dhalla དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་ཡོད་པ་དང། 

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༦ ལོར་ཨི་ཊ་ལིའི་ཨ་སི་སི་ As-

sisi ཞེས་པར་པོབ་ཇོན་པོལ་གཉིས་པས་ Pope 

John Paul II རྒྱལ་སྤྱིའི་ཆོས་ལུགས་ཁག་གི་

ཚོགས་འདུ་སྐོང་ཚོགས་སྐབས་༧གོང་ས་མཆོག་

དང་མཁས་དབང་ཧོ་མི་རྡ་ལ་ཐོག་མར་མཇལ་

འཕྲད་གནང་ཡོད་པ་རེད།  ཐེངས་འདིར་མཁས་

དབང་ཧོ་མི་རྡ་ལས་ཞི་བདེ་དང་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་

ཐང་སྐོར་ལ་དངོས་བཤུས་གློག་བརྙན་ཞིག་བཟོ་

བཞིན་པ་དང་འབྲེལ་བའི་ཐོག་མཇལ་འཕྲད་གནང་

ཡོད། མཇལ་འཕྲད་སྐབས་མཁས་དབང་ཧོ་མི་རྡ་

ལ་ཡིས་འཚེ་བའི་ལས་རིགས་མཚམས་འཇོག་

ཡོང་བར་གྲོས་མོལ་ཙམ་མ་ཡིན་པའི ་ཐབས་

ལམ་གང་དག་བཙལ་རྒྱུ་ཡོད་དམ་ཞེས་བཀའ་

འདྲི་ཞུས་པར། ༸གོང་ས་མཆོག་གིས་འཚེ་བའི་

རིགས་དེ་གཙོ་བོ་སེམས་ཉོན་མོངས་པའི་རིགས་

དང་ཐད་ཀར་འབྲེལ་བ་ཡོད་པ་ཞིག་རེད། ཁོང་

ཁྲོ་དང་དངངས་སྐྲག ཕྲག་དོག དེ་བཞིན་འདོད་

རྔམས་བྱེད་པ་སོགས་ནི་འཚེ་བའི་རྒྱུ་ཆགས་ཀྱི་

ཡོད། འདི་དག་ལ་ཁ་གཏད་མ་བཅག་པར་དུ་འཚེ་

བ་ངེས་པས་ཤེས་ཡོན་གྱི་ལམ་ནས་འཚེ་བ་ནི་སྤྱི་

ཚོགས་ལ་བརྡབ་གསིག་གཏོང་མཁན་ཞིག་ཡིན་

པ་ཤེས་རྟོགས་ཡོང་བ་བྱེད་དགོས་པ་དང་། མི་

སྒེར་སོ་སོ་ཡིན་ནའང་འཚེ་བའི་རིགས་ནི་སེམས་

ཀྱི་ཞི་བདེ་དང་ལུས་པོའ ་ིབདེ་ཐང་ལའང་གནོད་

སྐྱེལ་མཁན་ཞིག་ཡིན་པ་ཤེས་ཐུབ་པ་བྱེད་དགོས་

ཞེས་བཀའ་ལན་སྩལ་བ་དང། དེ་བཞིན་བུད་མེད་

ལ་འཚེ་བ་བྱེད་པའི་གནས་ཚུལ་དང་འབྲེལ་ནས་

༸གོང་ས་མཆོག་གིས་དེ་ནི་ནོར་འཁྲུལ་ཡིན་པ་

བཀའ་སྩལ་ཏེ་སྤྱི་ཚོགས་ནང་ཕོ་བཟང་པོར་ལྟ་

སྲོལ་ཞིག་ཡོད་ཀྱང་། དོན་དངོས་སུ་ཕོ་མོ་གཉིས་

ནི་ཕན་ཚུན་དགོས་མཁོ་ཡོད་པ་ཆགས་ཡོད། ཉེ་

བའི་འཆར་ཤེས་ཡོན་གྱི་ལམ་ནས་ཕོ་མོ ་འདྲ་

མཉམ་ཡིན་པའི་བསམ་ཚུལ་ཤུགས་ཆེན་པོ་སྤེལ་

ཐུབ་ཡོད་པ་རེད། ཅེས་དང། 

    གཞན་ཡང་། གཞོན་སྐྱེས་དང་འཕྲུལ་ཆས་

དབར་གྱི་འབྲེལ་བའི་ཐད་ལ་བཀའ་འདྲི་ཞུས་པར་

༧གོང་ས་མཆོག་གིས་དེ ་ངེས་པར་དུ་དགོས་

ངེས་ཤིག་རེད། འཕྲུལ་ཆས་རིགས་ཀྱིས་འཚོ་བ་

སོགས་སྟབས་བདེ་བོར་གཏོང་བ་དང་། འཛམ་

གླིང་མི་མང་འབྲེལ་ཐག་ཉེ་བོ་བཟོ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད། 

ཡིན་ནའང་། བེད་སྤྱོད་ཡག་པོ་ཞིག་གཏོང་དགོས། 

ཞེས་བཀའ་ལས་སྩལ། 

 དེ་རྗེས་ལྡི་ལིའི་ཨ་ཤོ་ཀ་མགྲོན་ཁང་

དུ་རྒྱལ་ཁབ་ ༥༠ ནས་ཕེབས་པའི་འཐུས་མི་ 

༡༨༠༠ ལྷན་འཛོམས་ཀྱི་འཛམ་གླིང་ཧིན་ངྷུའི་ཆོས་

ལུགས་ཀྱི་ཚོགས་ཆེན་དུ་ཆིབས་བསྒྱུར་བསྐྱངས་

ཡོད་པ་དང་། སྐབས་དེར་ཚོགས་འདུ་གོ་སྒྲིག་

ཚོགས་ཆུང་གིས་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་

མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་ཕེབས་བསུ་ཞུས་ཏེ་

སྡིངས་ཆའི་སྟེང་གདན་འདྲེན་ཞུས་ཡོད་པ་དང་། 

ཐོག་མར་རྒྱ་གར་གྱི་ཧིན་དྷུའི་ཆོས་པ་ཞིག་གིས་

དུང་དཀར་རྒྱུན་རིང་འབུད་བཞིན་པའི་ངང་༸གོང་

ས་མཆོག་དང་སྐུ་མགྲོན་ཁག་གཅིག་གིས་སྣང་

གསལ་ཞལ་ཕྱེ་གནང། དེ་ནས་ཝི་ཤྭ་ཧིན་དྷུ་པ་རི་
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ཤཱ་ད་ VHP ཚོགས་པའི་སྤྱི་ཁྱབ་ཟུང་དྲུང་སྭ་མི་

ཝི་ཛྙཱནནྡས་ Swami Vigyananand ལགས་ཀྱིས་

ཚོགས་འདུའི་དགོས་དོན་སྐོར་ལ་གསུང་བཤད་

དང་འབྲེལ་འཛམ་གླིང་གང་སར་ཡོད་པའི་ཧིན་

ངྷུའི་ཚོགས་སྡེ་ཚང་མར་ཡར་རྒྱས་གོང་འཕེལ་

ཡོང་བ་དང་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཞུས་པ་དང་། 

གོ་སྒྲིག་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་གཙོས་སྐུ་མགྲོན་

གཙོ་བོ་༸གོང་ས་མཆོག་དང་མོ་ཧན་རའོ་བྷ་རྒ་

ཝ་ཏ། Mohanrao Bhagwat ཨ་ཤོ་ཀ་སིངྒལ་ 

Ashok Singhal རྣམ་པ་གསུམ་ལ་ཆེ་བསྟོད་

གཟེངས་རྟགས་ཤིག་ཕུལ་ཡོད། ༸གོང་ས་མཆོག་

ལ་ཕུལ་བའི་ཆེ་བསྟོད་ཡི་གེའི་ནང་དུ་༸རྒྱལ་བ་

རིན་པོ་ཆེ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་རྣམ་སྤྲུལ་ཡིན་པ་

དང་། དེ་སྔ་ནོ་བེལ་ཞི་བདེའི་གཟེངས་རྟགས། མ་

གྷ་སེ་སེ་གཟེངས་རྟགས་སོགས་བཞེས་མྱོང་བ་

དང། སློབ་གྲྭ་དང་དགོན་སྡེ། དཔེ་མཛོད་སོགས་

ཕྱག་བཏབ་ཡོད་པ། དེ་བཞིན་འཛམ་གླིང་དུ་བདེན་

པ་དང་བྱམས་བརྩེ་དར་སྤེལ་གཏོང་གནང་མཛད་

མཁན་ཡིན་སྐོར་སོགས་འཁོད་ཡོད། 

    དེ་ནས་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་ཚོགས་ཆེན་དབུ་

འབྱེད་ཀྱི་བཀའ་སློབ་སྩལ་རྒྱུར་གསོལ་བ་བཏབ་

པ་ལྟར་བཀའ་སློབ་གསུང་བཤད་གནང་དོན། བརྩེ་

བའི་ཆོས་གྲོགས་ཕོ་མོ་ལྷན་རྒྱས། ངོས་རང་ཁྱོད་

ཚོ་དང་གཅིག་མཚུངས་འགྲོ་བ་མིའི་རིགས་སུ་

གཏོགས་པ་ཞིག་ཡིན་པས་དེ་རིང་འདིར་འཛམ་

གླིང་ཧིན་དྷུའི་ཚོགས་ཆེན་ཐོག་བཅར་རྒྱུ་བྱུང་

བར་ཧ་ཅང་དགའ་སྤྲོ་བྱུང་། འགྲོ་བ་མིའི་རིགས་

དུང་ཕྱུར་བདུན་བཅུ་ཚང་མ་ལུས་སེམས་གཉིས་

ཐད་ནས་གཅིག་མཚུངས་ཡིན་པ་དུས་རྒྱུན་དུ་ནན་

བརྗོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།  རྒྱལ་པོ་དང་བཙུན་མོ། སྤྲང་

པོ་དང་ཆོས་ཀྱི་དབུ་ཁྲིད་སུ་ཡིན་ཡང་སྐྱེས་པའི་

སྐབས་སུ་སྐྱེས་སྟངས་གཅིག་པ་དང་། མཐར་འཆི་

འགྲོ་བའི་སྐབས་སུ་གཅིག་མཚུངས་ཀྱིས་འགྲོ་

ཡི་ཡོད་ཀྱང་། མི་འདྲ་བའི་ཆ་ཕལ་བའི་རིགས་

གལ་ཆེ་བ་བརྩིས་ཏེ་ང་ཚོ་དང་ཁོང་ཚོ་ཞེས་དབྱེ་

འབྱེད་བྱེད་ཀྱིན་ཡོད། ཡིན་ནའང་། ང་ཚོ་རང་བྱུང་

ཁམས་ཀྱི་གནོད་འཚེ་ཆེན་པོ་ཞིག་ལས་ཐར་ཏེ་མི་

གཞན་ཞིག་དང་ཐུག་པ་ཡིན་ན་དགའ་ཚོར་ཆེན་

པོས་བསུ་བ་བྱེད་རྒྱུ་ལས་ཁོའ ་ིཆོས་ལུགས་ཅི་

ཡིན་དང་། གང་ནས་བསླེབས་མིན་ལ་བསམ་བློ་

གཏོང་གི་མ་རེད། འདི་ནམ་རྒྱུན་དུ་བྱེད་དགོས། 

ཅེས་དང་།

     ཆོས་ལུགས་ཁག་ཚང་མ་ལྟ་གྲུབ་ཀྱི་ཆ་ནས་

ཁྱད་པར་ཡོད་ནའང་། སེམས་ཀྱི་ཞི་བདེ་བསྐྲུན་

པའི་མཐུན་རྐྱེན་ཐད་ཚང་མ་གཅིག་མཚུངས་ཡིན་

པར་ངོས་ཀྱིས་ལྟ་གི་ཡོད། རྟོག་གེ་སྡེ་ལྔ་བོ་ནི་

གནའ་བོའ ་ིརྒྱ་གར་གྱི་ལྟ་གྲུབ་འཛིན་མཁན་གྱི་

གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བའི་ཆོས་ལུགས་རེད། ༼རྟོག་གེ་

སྡེ་ལྔ་ནི་གྲངས་ཅན་རྣལ་འབྱོར་པ། Samkhya-

Yoga,   རྒྱལ་བ་པ། Jaina,  རིག་པ་ཅན་བྱེ་བྲག་

པ། Nyaya-Vaishesika,  དཔྱོད་པ་པ་རིག་བྱེད་

མཐའ་པ། Mimamsa-Vedanta   རྒྱང་འཕེན་པ། 
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Charvaka ༽ ཨེ་ཇེབ་དང་རྒྱ་ནག་གཉིས་དང་

བསྡུར་ན་རྒྱ་གར་གྱི་རིག་གཞུང་ཡར་རྒྱས་ཁྲོད་

རྣམ་དཔྱོད་ཅན་གྱི་མི་སྣ་གྲངས་མང་བ་ཐོན་ཡོད། 

ཅེས་དང་། 

     རྒྱ་གར་བ་ཚོ་བོད་པས་བླ་མར་བརྩི་བཞིན་པ་

ངོས་ཀྱིས་ནམ་རྒྱུན་བརྗོད་ཀྱི་ཡོད། ང་ཚོར་ཡོད་

པའི་ཤེས་ཡོན་ཚང་མ་རྒྱ་གར་ནས་བྱུང་བ་ཡིན། 

དུས་རབས་བཅོ་ལྔ་བའི་བོད་ཀྱི་མཁས་དབང་

ཞིག་གིས་བོད་གངས་ཅན་གྱི་ལྗོངས་གངས་འོད་

དཀར་པོས་ཁྱབ་ཡོད་ཀྱང་། རྒྱ་གར་ནས་བྱུང་བའི་

ཤེས་ཡོན་གྱི་འོད་ཟེར་དེ་བོད་ལ་མ་སླེབས་པར་

དུ་མུན་པའི་གླིང་དུ་གནས་ཡོད་ཅེས་གསུངས་

ཡོད། མཚམས་རེར་ངོས་ཀྱིས་རྩེད་མོ་དང་སྦྲགས་

ནས་གནའ་བོའ་ིརྒྱ་གར་བ་ཚོ་ང་ཚོའི་བླ་མ་ཡིན་

པ་ལས་ནུབ་ཕྱོགས་ཀྱི་ཤན་ཞུགས་ཟིན་པའི་དེང་

རབས་ཀྱི་རྒྱ་གར་བ་ཚོ་མིན་ཞེས་བརྗོད་ཀྱི་ཡོད། 

ཡིན་ནའང་། ད་ལྟ་ཁྱོད་རང་ཚོས་ལོ་ངོ་བརྒྱ་ཕྲག་

མང་པོའ་ིརིང་ནས་ཡོད་པའི་སོ་སོའ་ིགནའ་བོའ་ི

རིག་གཞུང་དེ་དག་འཛིན་སྐྱོང་སྤེལ་གསུམ་བྱེད་

བཞིན་པར་བསྔགས་བརྗོད་ཡོད། ཅེས་དང་། 

     གཞན་ཡང་། ནང་ཆོས་དང་ཧིན་ངྷུའི་ཆོས་

གཉིས་སྤུན་ཟླ་མཚེ་མ་ལྟར་རེད། ཅེས་གསུངས་

སྐབས་ཚོགས་ཁང་དུ་དགའ་སྤྲོའ་ིརྣམ་འགྱུར་གྱིས་

ཁེངས་པ་དང་། ༧གོང་ས་མཆོག་གིས་མུ་མཐུད་

དུ། ཆོས་ལུགས་གཉིས་ལ་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་བསླབ་

པ་དང་། ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་བསླབ་པ། ཤེས་རབ་ཀྱི་

བསླབ་པ་བཅས་ནི་ཐུན་མོང་བ་ཡིན་པ་དང་། ཐུན་

མོང་མ་ཡིན་པའི་ཁྱད་པར་ནི་བདག་འདོད་པ་དང་

མི་འདོད་པ་དེ་ཡིན། ངོས་རང་རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་

བྷེང་ལོར་ཁུལ་དུ་སློབ་ཕྲུག་ཉམ་ཐག་སྟོང་ཕྲག་

མང་པོར་ཉིན་གུང་གི་ཟས་སྦྱིན་རྒྱ་ཆེན་པོ་གཏོང་

མཁན་གྱི་ཧིན་དྷུའི་ཆོས་པ་ཞིག་དང་མཇལ་རྒྱུ་

བྱུང་། དེ་དུས་ཁོང་དང་ལྷན་དུ་ནང་ཆོས་དང་ཧིན་

ངྷུའི་དབར་མཐུན་པའི་ཆ་གང་ཡོད་ཐད་བཀའ་

བསྡུར་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་བ་དང་། མཐའ་མར་ངོས་ཀྱིས་

ཁོང་ལ་ངོས་རང་ནང་པ་ཡིན་པས་བདག་མེད་པའི་

ལྟ་བ་དེ་ང་རང་ལ་རན་པ་དང་། ཁྱེད་རང་ཧིན་རྡུའི་

གྲྭ་བ་ཞིག་ཡིན་པས་བདག་ཏུ་གྲུབ་པའི་ལྟ་བ་རན་

པ་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་བརྗོད་པ་ཡིན། གང་ལྟར་ལྟ་

བ་གང་འདོད་དང་མ་འདོད་དེ་མི་སྒེར་སོ་སོ་ལ་

རག་ལུས་ཡོད། ཆོས་ལུགས་ཆེ་ཁག་ཚང་མས་

བྱམས་པ་དང་བཟོད་བསྲན། རང་ཁྲིམས་རང་སྲུང་

བཅས་གསུང་གི་ཡོད། འཇིག་རྟེན་བཀོད་པ་པོའ་ི

རྣམ་གཞག་འདོད་མཁན་དང་། ལས་རྒྱུ་འབྲས་ཀྱི་

རྣམ་གཞག་འདོད་མཁན་གང་ཡིན་ཡང་དམིགས་

ཡུལ་ནི་མི་ལ་ཕན་པ་བསྒྲུབ་རྒྱུ་རེད། དེར་བརྟེན་

ངོས་ཀྱིས་ཆོས་ལུགས་མཐུན་འབྲེལ་ལ་དམིགས་

བསལ་གྱིས་འབད་བརྩོན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། 

     ནང་ཆོས་དང་ཧིན་དྷུའི་གསང་སྔགས་ལའང་

ཐུན་མོང་གི་ཆ་མང་པོ་ཡོད། རི་ལ་སྡོད་མཁན་

གྱི་ཧིན་དྷུའི་ཉམས་ལེན་པ་རྣམས་དང་ལྷན་དུ་གོ་

བསྡུར་བྱ་རྒྱུའི་འདོད་པ་ཆེན་པོ་ཡོད། ལོ་འཁོར་

བཅུ་གཉིས་མཚམས་ལ་ཐེངས་རེ་འཚོགས་བཞིན་

པའི ་ཧིན་ངྷུའི ་ཆོས་ཀྱི ་འདུ་ཚོགས་ཆེན་མོར་ 

Mahakumbh Mela ཨ་ཤོ་ཀ་སིངྒལ་ལགས་

ཀྱིས་མགྲོན་འབོད་གནང་བ་བཞིན་ངོས་རང་ཡང་

བསྐྱོད་རྒྱུའི་འདུན་པ་ཆེན་པོ་བྱུང་ཡང། མཐའ་

མར་གནམ་གཤིས་ཀྱི་རྐྱེན་པས་སླེབས་མ་ཐུབ་

པར་བློ་ཕམ་པོ་བྱུང་། གོ་སྐབས་འདི་ལྟ་བུར་ང་

ཚོས་ཆོས་ལུགས་ཕན་ཚུན་གོ་རྟོགས་སྤེལ་རེས་

ཀྱིས་གུས་བརྩི་ཡོང་བ་དང་། གུས་བརྩི་ནི་མཐུན་

འབྲེལ་ཡོང་བའི་གཞི་རྩ་ཡིན། ཅེས་སོགས་བཀའ་

སློབ་སྩལ་བ་དང་། དེ་རྗེས་སྭ་མི་ངྷ་ཡ་ནནྡསཱ་རཱ་སུ་

ཝ་དི་ Swami Dayanand Sarasvati དང་ཨ་ཤོ་

ཀ་སིངྒལ་སོགས་དང་། དེ་བཞིན་མོ་ཧན་རའོ་བྷ་

རྒ་ཝ་ཏ་བཅས་ནས་༸གོང་ས་མཆོག་གི་འགྲོ་བ་

མི་གཅིག་མཚུངས་ཀྱི་འདུ་ཤེས་གལ་ཆེན་ཡིན་

པའི་སྐོར་གྱི་བཀའ་སློབ་ལ་ཆེ་བསྟོད་དང་ངོས་

ལེན་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་གསུང་བཤད་གནང་བ་དང་། 

མཐའ་མར་གོ་སྒྲིག་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་གཞོན་

ན་རེ་ཤ་ཀུ་མར་ Naresh Kumar གྱིས་ཐུགས་

རྗེ་ཆེ་ཞུའི་གསུང་བཤད་གནང་སྟེ་ཉིན་དང་པོའ ་ི

ཚོགས་འདུ་མཇུག་སྒྲིལ་ཡོད།། 
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སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་སི་པི་རིང་ཌིལ་སློབ་གྲྭར་
ཆིབས་སྒྱུར་གྱིས་བཀའ་སློབ་སྩལ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༢ ཉིན་སྔ་

དྲོ་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཐོག་མར་སི་པི་རིང་ཌེལ་

སློབ་གྲྭ་ Springdales School ཞེས་པ་དེར་ཆིབས་

སྒྱུར་བསྐྱངས་ནས་དགེ་ལས་སློབ་ཕྲུག་ཚོར་འགྲོ་

བ་མིའི་བཟང་སྤྱོད་ཀྱི་རིན་ཐང་གོང་མཐོར་གཏོང་

ཐབས་སྐོར་བཀའ་སློབ་སྩལ། དེ་ཡང་མགོན་པོ་

གང་ཉིད་མཆོག་སློབ་གྲྭའི་ནང་༸ཞབས་སོར་འཁོད་

སྐབས་སློབ་སྤྱི་ལྕམ་སྐུ་ཨ་མི་ཏཱ་མུལ་ལ་ཝ་ཏལ་ 

Principal, Mrs Ameeta Mulla Wattal མཆོག་

གིས་གཙོས་འབྲེལ་ཡོད་རྣམས་ནས་ཕེབས་བསུ་

གཟབ་རྒྱས་ཞུས་འདུག དེ་རྗེས་སློབ་གྲྭ་དེ་ཐོག་

མར་གསར་འཛུགས་གནང་མཁན་དགུང་གྲངས་ 

༩༠ སོན་པའི་ལྕམ་སྐུ་རཱཇ་ནི་ཀུ་མཱར་ Mrs Ra-

jni Kumar མཆོག་དང་འབྲེལ་ཡོད་སློབ་སྤྱི་གཞན་

ཁག་བཅས་ལ་མཇལ་ཁ་སྩལ། དེ་ཡང་ལྕམ་སྐུ་རཱཇ་

ནི་ཀུ་མཱར་མཆོག་གིས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༥ ལོར་སློབ་གྲྭ་

་དེ་འདྲ་ཞིག་ཆེད་མངགས་གསར་འཛུགས་གནང་

དགོས་དོན་གཙོ་བོ་ནི། སློབ་ཕྲུག་ཚོར་ཕྱོགས་

ཡོངས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཤེས་ནས་བློ་རིག་གོང་

འཕེལ་གཏོང་ཐུབ་རྒྱུ་ཙམ་མ་ཟད། རིས་མེད་ཀྱི་ལྟ་

གྲུབ་གཞིར་བཞག་ཐོག་བྱམས་བརྩེ་དང་དྲང་བདེན་

སོགས་འགྲོ་བ་མིའི་བཟང་སྤྱོད་གོང་འཕེལ་གཏོང་

ཆེད་ཡིན་འདུག དེ་ནས་༸གོང་ས་མཆོག་སྡིངས་

ཆའི་ཐོག་༸ཞབས་སོར་འཁོད་བསྟུན། ཆེ་བསྟོད་ཀྱི་

གོས་རས་དང་རྩི་ཤིང་སྐྱེ་འཚར་བྱེད་བཞིན་པ་ཞིག་

ཕྱག་རྟགས་སུ་འབུལ་ལམ་ཞུས། མགོན་པོ་གང་

ཉིད་མཆོག་གིས་ཀྱང་ཕྱག་རྟགས་དེ་དག་ཐུགས་

དགྱེས་ཚོར་ཆེན་པོས་དགྱེས་བཞེས་མཛད་པ་མ་

ཟད། སྣང་གསལ་ཞལ་ཕྱེ་མཛད་སྐབས་དེར་སློབ་

མ་ཁག་གཅིག་གི་རིས་མེད་ཀྱི་གླུ་དབྱངས་བཏང། 

སློབ་སྤྱི་མཆོག་ནས་གསུང་བཤད་གནང་སྐབས་

སློབ་གྲྭའི་དགེ་ལས་སློབ་སྤྱི་དང་སློབ་ཕྲུག་བཅས་

ཚང་མས་ཡུན་རིང་ནས་བོད་ཀྱི་༸སྐྱབས་མགོན་

ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་སློབ་གྲྭར་གདན་འདྲེན་ཞུ་རྒྱུའི་

འདོད་དོན་ཡོངས་སུ་གྲུབ་པར་བརྟེན་ཧ་ཅང་སྐལ་པ་

བཟང་པོ་བྱུང་སོང་། ཞེས་གསུངས་པ་དང་སྦྲགས། 

༸གོང་ས་མཆོག་ལ་བཀའ་སློབ་སྩལ་གནང་ཡོང་

བའི་གསོལ་འདེབས་ཞུས་པར་མགོན་པོ་གང་ཉིད་

མཆོག་གིས་ལམ་སྟོན་བཀའ་སློབ་སྩལ་དོན། 

 བཀུར་འོས་སློབ་སྤྱི་རྣམས་དང་དགེ་

རྒན་རྣམ་པ། དེ་བཞིན་སྤུན་ཟླ་རྒན་གཞོན་རྣམས་ལ་

ཐོག་མར་ངོས་ནས་འཚམས་འདྲི་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ངོས་

རང་རྒྱུན་དུ་མི་སུ་དང་ཐུག་སྐབས་ང་ཚོ་ཚང་མ་

འགྲོ་མིའི་འདུ་ཤེས་འཛིན་མཁན་གཅིག་མཚུངས་

ཆགས་ཡོད་བསམ་པ་དྲན་བཞིན་ཡོད།  ང་ཚོ་

ཚང་མར་མིའི་ཀླད་པ་ཡོད་མཁན་གཅིག་གྱུར་ཡིན་

སྟབས། རྣམ་དཔྱོད་ཀྱང་ཡོད་པ་གཅིག་མཚུངས་

ཆགས་ཡོད། འོན་ཀྱང་སྐབས་རེ་རྣམ་དཔྱོད་དེས་

རྙོག་གྲ་བཟོ་བཞིན་ཡོད། འོན་ཀྱང་གཞི་རྩའི་འགྲོ་

བ་མིའི་རང་བཞིན་དེ་ནི་བྱམས་བརྩེ་ལྡན་པ་ཞིག་

ཡིན། ཚན་རིག་པས་ཉམས་ཞིབ་བྱས་འབྲས་སུ་

བྱིས་པ་ཆུང་ངུ་ཚོས་ཀྱང་གཞན་ལ་གནོད་བསྐྱལ་

རྒྱུ་ལས་ཕན་ཐོགས་བྱེད་རྒྱུར་དགའ་བ་བྱེད་བཞིན་

ཡོད་པ་ཚོད་ལྟའི་ལམ་ནས་རྙེད་དེ་ཤེས་རྟོགས་

བྱུང་བར་བརྟེན། དེ་ནི་འགྲོ་བ་མིའི་རིགས་ནི་སྤྱི་

ཚོགས་ལ་རྟེན་ནས་འཚོ་དགོས་པའི་སེམས་ཅན་

ཞིག་ཡིན་པ་དང་ཡོངས་སུ་མཐུན་ཡོད་པ་དང་། ང་

ཚོ་སྤྱི་ཚོགས་ལ་རྟེན་ནས་འཚོ་དགོས་སྟབས་སྤྱི་

ཚོགས་ནི་ཕན་ཚུན་ཡིད་ཆེས་དང་བྱམས་བརྩེ་ལ་

རྟེན་ནས་སྤྱི་ཚོགས་ཆགས་ཐུབ་རྒྱུ་ལས་ཁོང་ཁྲོ་

དང་ཕྲག་དོག་སོགས་ཀྱིས་ཕན་ཚུན་འབྲེལ་བ་རིང་

དུ་བཏང་ནས་མཐུན་ལམ་ཡོང་གི་མེད། གཞན་གྱི་

བདེ་སྡུག་ལ་བསམ་བློ་གཏོང་ཐུབ་པ་ཞིག་བྱུང་ན་

ང་ཚོའི་རྣམ་དཔྱོད་དེ་ཡང་མཐུན་ཕྱོགས་སུ་བཀོལ་



2014 ཕྱི་ཟླ་བཅིུས་པའི་ཤེས་བྱ།བོད་དང་བོད་མི། 16
ཐུབ། དེང་རབས་ཤེས་ཡོན་ལམ་ལུགས་ནང་གཙོ་

བོ་ཕྱི་དངོས་པོར་དམིགས་པར་བརྟེན་དེས་བྱམས་

བརྩེའི་བསམ་བློ་གོང་སྤེལ་གཏོང་རྒྱུར་འདང་གི་

མེད། ཤེས་ཡོན་ལམ་ལུགས་ནང་བཟང་སྤྱོད་སྐོར་

ཡོད་ཀྱང་ཆོས་ལུགས་ལ་རྟེན་ནས་ཡོད། ལྟ་གྲུབ་

འདྲ་མིན་ཡོད་ཀྱང་གཞི་རྩའི་ཆོས་ལུགས་གཙོ་གྲས་

ཚང་མས་བྱམས་བརྩེའི་ཉམས་ལེན་སྐོར་གསུང་

བཞིན་ཡོད། བྱམས་བརྩེ་ཉམས་ལེན་བྱས་པར་

བཟོས་སྲན་དང་འདོད་ཆུང་ཆོག་ཤེས། གནོད་པ་

ལ་ཇི་མི་མཉམ་པའི་བཟོད་པ། རང་ཁྲིམས་སྲུང་

རྒྱུ་སོགས་ལག་བསྟར་བྱེད་དགོས། བཟང་སྤྱོད་

དེ་དག་ཉམས་ལེན་བྱ་རྒྱུའི་དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བོ་

ནི་བྱམས་བརྩེ་གོང་འཕེལ་གཏོང་རྒྱུ་ཡིན། ཞེས་

སོགས་ཀྱི་བཀའ་སློབ་སྩལ་རྗེས་དྲི་བ་རྣམས་ལ་

བཀའ་ལན་སྩལ། དེ་རྗེས་ཉིན་རྒྱབ་ཏུ་༸གོང་ས་

མཆོག་གིས་ཨཱ་ནནྡཱ་ཨས་པེན། Ananta Aspen 

Centre ཞེས་པའི་ཉམས་ཞིབ་བསྟི་གནས་ཁང་

དེར་ཆིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་ནས་ཚོང་པ་དང་གསར་

འགོད་པ། དེ་བཞིན་ཆབ་སྲིད་པ། མཁས་པ་སོགས་

འདུས་ཐོག་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་གིས་འགྲོ་

བ་མིའི་བཟང་སྤྱོད་དང་ཆོས་ལུགས་མཐུན་སྒྲིལ་

གོང་འཕེལ་གཏོང་ཐབས་དང་བོད་ཀྱི་ཐུན་མིན་རིག་

གཞུང་སྲུང་སྐྱོབ་བཅས་སྐུ་ཚེའི་རླབས་ཆེན་གྱི་

མཛད་འགན་གཙོ་བོ་གསུམ་སྐོར་སོགས་བཀའ་

སློབ་སྩལ་བའི་ནང་། 

      འགྲོ་བ་མིའི་ནང་གི་བཟང་པོའ་ིཡོན་ཏན་དེས་

ལུས་ཀྱི་འཕྲོད་བསྟེན་ཡག་པོ་ཡོང་བའི་གཞི་རྩ་བྱེད་

ཀྱི་ཡོད། བདེ་སྐྱིད་ཀྱི་འབྱུང་ཁུངས་མཐར་ཐུག་

ནི་རང་རྒྱུད་ལ་ཡོད། སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་སེམས་ཅན་

ཞིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་བྱམས་བརྩེ་ཡིས་འགྲོ་བ་

མིའི་རིགས་མཉམ་འདུས་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད། ཅེས་

དང་། ཆོས་ལུགས་ཚང་མ་ལྟ་གྲུབ་མི་འདྲ་བ་ཡིན་

ཡང་དམིགས་ཡུལ་གཅིག་མཚུངས་ཡིན་པའི་སྐོར་

བཀའ་སློབ་དང་།  ཨ་མ་ཊེ་རེ་སཱ་ Mother Teresa 

དང་། ཁོང་གི་ཡི་ཤུ་གཞན་ཕན་དགེ་རྩ་ Mission-

aries of Charity  ཚོགས་པས་རང་ཉིད་ཀྱི་ཆོས་

ལུགས་ལ་བརྟེན་ནས་དབུལ་ཕོངས་ཉམ་ཐག་གི་

བདེ་དོན་ལ་ཕྱག་ལས་གནང་བར་དཔེ་མཚོན་དུ་

སྦྱར་ཏེ་བཀའ་སློབ་སྩལ་བ་དང་། དེ་བཞིན་༸གོང་

ས་མཆོག་བོད་པ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། བོད་རིགས་

ཡོངས་ཀྱིས་ཡིད་ཆེས་བློ་གཏད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པར་

བརྟེན་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་སྐུ་དབང་བཞག་ཟིན་ནའང་། 

བོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་ཐད་ད་དུང་ཐུགས་ཁུར་མཛད་

བཞིན་པའི་སྐོར་བཀའ་སློབ་སྩལ་བ་དང་། བོད་ལ་

སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཞིག་

ཡོད་པ་དེར་ཐོས་བསམ་སྒོམ་གསུམ་བྱེད་པའི་ཐོག་

ནས་རྒྱུན་འཛིན་བྱས་ཡོད་ཅིང་། དེས་བོད་རིགས་

ཙམ་མ་ཡིན་པར་རྒྱ་ནག་ནང་གི་ནང་པའི་ཆོས་བྱེད་

མཁན་མི་གྲངས་ས་ཡ་མང་པོར་ཕན་ཐོགས་ཐུབ་

པ་དང་། བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ནི་ནང་པའི་ཆོས་འགྲེལ་

བཤད་མཐིལ་ཕྱིན་པ་རྒྱག་ཐུབ་པའི་སྐད་ཡིག་

ཆགས་ཡོད་པ། ལྷག་པར་༧གོང་ས་མཆོག་གིས་

བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་ཐད་ཐུགས་འཚབ་ཡོད་སྐོར་དང་

འབྲེལ་ཨེ་ཤ་ཡའི་མི་གྲངས་ཐེར་འབུམ་ལྷག་བོད་

ནས་བྱུང་བའི་རྒྱུགས་ཆུ་ཁག་ལ་བརྟེན་ནས་འཚོ་

བཞིན་ཡོད་ཅེས་སོགས་བཀའ་སློབ་སྩལ། 

    མཐར། ང་ཚོ་ཚང་མ་འགྲོ་བ་མི་ཡིན་པ་གཅིག་

མཚུངས་ཡིན་པས་ཚང་མས་འཛམ་གླིང་བཟང་

ཕྱོགས་སུ་བསྒྱུར་ཐུབ་པ་བྱ་རྒྱུ་དང་། འཛམ་གླིང་ཞི་

བདེའི་ཆེད་དུ་འགན་ཁུར་ལེན་དགོས་ཞེས་སོགས་

བཀའ་སྩལ་རྗེས་བཀའ་འདྲི་ཁག་ཅིག་ལ་བཀའ་

ལན་སྩལ་ཏེ་ཆོས་དང་མ་འབྲེལ་བའི་བཟང་སྤྱོད་

དང་། བྱམས་བརྩེའི་གལ་གནད། དེ་བཞིན་རྒྱ་ནག་

ནང་དུ་རིམ་བཞིན་འགྱུར་བ་འགྲོ་བཞིན་པའི་སྐོར། 

མ་འོངས་པའི་འཛམ་གླིང་གང་འདྲ་ཞིག་ཡོང་མིན་

ད་ལྟའི་མི་རྣམས་ཀྱི་བྱེད་བབ་ལ་རག་ལུས་ཡོད་

པ་དང་།  བདེ་སྐྱིད་དོན་དུ་གཉེར་གྱི་ཡོད་ན་ནང་

སེམས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་གི་འགྲོ་སྟངས་ཤེས་པ་བྱས་

ཏེ་བསམ་བློ་ཉོན་མོངས་པའི་རིགས་སྤོང་བ་དང། 

བཟང་པོའ་ིཡོན་ཏན་གྱི་རིགས་གོང་འཕེལ་བཏང་

སྟེ་སེམས་ཀྱི་ཞི་བདེ་རང་རྒྱུད་ནས་འཚོལ་དགོས། 

ཞེས་སོགས་བཀའ་ལན་སྩལ་ཡོད་། 

 ཕྱི་ཚེས་ ༢༥ ཉིན་ལྡི་ལི་ཁུལ་གྱི་མཛད་

འཕྲིན་ཁག་ཡོངས་སུ་ལེགས་པར་གྲུབ་ནས་སྔ་དྲོ་

ཆུ་ཚོད་ ༡༡ ཙམ་ལ་བཞུགས་སྒར་རྡ་རམ་ས་ལའི་

ཕོ་བྲང་དུ་༧ཞབས་སོར་བདེ་བར་འཁོད་ཡོད།།  
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༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་འཇམ་མགོན་བླ་མ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོས་

འགྲེལ་བ་བཞི་སྦྲགས་ལྗགས་རྩོམ་མཛད་ནས་ལོ་ངོ་ ༦༠༠ འཁོར་བའི་

རྗེས་དྲན་མཛད་སྒོའ་ིཚོགས་མགོན་དུ་ཆིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་པ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༩ ཉིན་

སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་

རྒྱུད་སྟོད་གྲྭ་ཚང་དུ་འཇམ་མགོན་བླ་མ་ཙོང་ཁ་

པ་ཆེན་པོས་འགྲེལ་བ་བཞི་སྦྲགས་ལྗགས་རྩོམ་

མཛད་ནས་ལོ་ངོ་ ༦༠༠ འཁོར་བའི་རྗེས་དྲན་

དང་འབྲེལ། སྔགས་ཀྱི་མཁས་པའི་བགྲོ་གླེང་གི་

ཚོགས་མགོན་དུ་ཆིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་ཡོད།

 དེ་ཡང་གོང་ཚེས་ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོའ ་ིཆུ་

ཚོད་ ༩།༠༠ ཐོག་རྗེས་དྲན་མཛད་སྒོར་༧གོང་

ས་མཆོག་གིས་དབུས་དགའ་ལྡན་ཁྲི་རིན་པོ་ཆེ་

མཆོག་དང་། ཤར་བྱང་གི་ཆོས་རྗེ་རྣམ་གཉིས་

མཆོག གདན་ས་ཁག་དང་། རྒྱུད་གྲྭ་སྟོད་སྨད། 

སྲད་རྒྱུད་གྲྭ་ཚང་གི་མཁན་པོ་ལས་ཟུར་རྣམ་པ་

དང་། ཆེས་མཐོའ་ིཁྲིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་མཆོག་

དང་ཁྲིམས་ཞིབ་པ་གཞན་གཉིས། སྲིད་ཚབ་ཆོས་

རིག་བཀའ་བློན་པདྨ་ཆོས་འབྱོར་མཆོག་གིས་

དབུས་བཀའ་བློན་རྣམ་པ། སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་

སྦྲེལ་པོ་རྣམ་གཉིས་ཀྱིས་གཙོས་རྒྱུན་ལས་རྣམ་པ། 

བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་སྣེ་རྣམ་པ། རང་

དབང་ཅན་གྱི་སྡེ་ཚན་གྱི་འགན་འཛིན་རྣམ་པ། རྡ་

སའི་ཉེ་འཁོར་གྱི་གཞུང་འབྲེལ་མིན་པའི་ཚོགས་

པ་དང་སློབ་གྲྭ་ཁག་གི་འགན་འཛིན་རྣམ་པ། སེར་

སྐྱ་མི་མང་བཅས་ཁྱོན་མི་གྲངས་ ༢༥༠༠ ཡས་

མས་འདུ་འཛོམས་ཀྱིས་ཐོག་མར། རྒྱུད་སྟོད་གྲྭ་

ཚང་གི་དགེ་འདུན་པ་ཁག་གཅིག་གིས་དུང་རྒྱ་

སྤོས་སྣེས་སྔོན་བསུས་ཏེ་༧གོང་ས་མཆོག་གཙུག་

ལག་ཁང་དུ་གདན་ཞུས་དང་འབྲེལ་རྟེན་གཙོ་

ཁག་གི་མདུན་དུ་སྣང་གསལ་ཞལ་ཕྱེ་མཛད་རྗེས་

བཞུགས་ཁྲིར་འཁོད་མཚམས་མཎྡལ་རྟེན་གསུམ་
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ཡོད་མེད་ཐེ་ཚོམ་སྐྱེས་རྒྱུའི་གཞི་མཐོང་གི་འདུག་

ཅེས་ཞུས་དང་ཞུ་མུས་ཡིན། ངས་དགེ་འདུན་གྱི་

སྡེ་འཛོམས་སར་དུས་རྟག་ཏུ་འདི་ལྟར་ཞུས་ཀྱི་

ཡོད། བོད་མི་རིགས་དང་བསྟན་སྲིད་ཆེད་ནང་

ཆོས་འདི་ཉམས་པ་སླར་གསོ་དང་མི་ཉམས་རྒྱུན་
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སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་འཇམ་མགོན་བླ་མ་ཙོང་ཁ་
པ་ཆེན་པོས་འགྲེལ་པ་བཞི་སྦྲགས་ལྗགས་རྩོམ་མཛད་ནས་ལོ་ངོ་ ༦༠༠ 

འཁོར་བའི་རྗེས་དྲན་གྱི་མཛད་སྒོར་བཀའ་སློབ་སྩལ་བ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༩ ཉིན་

སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་

རྒྱུད་སྟོད་གྲྭ་ཚང་དུ་འཇམ་མགོན་བླ་མ་ཙོང་ཁ་

པ་ཆེན་པོས་འགྲེལ་པ་བཞི་སྦྲགས་ལྗགས་རྩོམ་

མཛད་ནས་ལོ་ངོ་ ༦༠༠ འཁོར་བའི་རྗེས་དྲན་

དང་འབྲེལ། སྔགས་ཀྱི་མཁས་པའི་བགྲོ་གླེང་གི་

ཚོགས་མགོན་དུ་ཆིབས་སྒྱུར་གྱིས་ཚོགས་བཅར་

བ་ཡོངས་ལ་འཚམས་འདྲི་དང་སྦྲགས་བཀའ་སློབ་

སྩལ་དོན། ད་ལྟ་འཇམ་མགོན་རྒྱལ་བའི་རྒྱལ་ཚབ་

དགའ་ལྡན་ཁྲི་རིན་པོ་ཆེས་གསུང་བཤད་གནང་བ་

བཞིན་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་བསྟན་པ་

འདི་ལོ་ ༢༦༠༠ ལྷག་འགྲོ་བཞིན་ཡོད། དེའི་རིང་

སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་དེ་རྒྱ་གར་འཕགས་པའི་

ཡུལ་ལ་ཆ་བཞག་ན་དར་རྒུད་མང་པོ་བྱུང་ཡོད། 

དུས་ད་ལྟ་སྟག་ཤཱ་ཤི་ལ་དང་ནཱ་ལེནྡྲ། བི་ཀར་

མ་ཤཱི་ལ་གྱང་གོག་མ་གཏོགས་གང་ཡང་མེད། 

བསྟན་པ་རྒྱ་ནག་ནས་མར་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་སྔགས་

དང་བཅས་པ་ཆོས་བརྒྱུད་དང་། འབར་མ་དང་ཐེ་

ལེན་ཌི་ལ་སོགས་པའི་ནང་ལོ་སྟོང་ཕྲག་རིང་ནས་

པཱ་ལིའི་ཆོས་བརྒྱུད་གཙོ་བོ་བྱས་ཡོད། བསྟན་

པར་སྐབས་རེ་དར་རྒུད་ཡོང་གི་ཡོད་ཀྱང་བསྟན་

པའི་མ་རྩ་བསྡད་ཡོད། དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲའི་ཆོས་

བརྒྱུད་འཛིན་མཁན་གཅིག་པུའི་ནང་ཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་

སྲས་དང་། ཐོགས་མེད་སྐུ་མཆེད་དེ་ལྟ་བུའི་ཟབ་

པ་དང་རྒྱ་ཆེ་བའི་གཞུང་དོན་རྣམས་ཚད་མ་རིག་

པའི་སྒོ་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་རྒྱུ་དང་། དེ་ནས་ཚད་

མའི་གཞུང་ནི་སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་དང་ཆོས་

གྲགས། རྗེས་སུ་མཁན་ཆེན་ཞི་བ་འཚོ་དང་ཀ་མ་

ལ་ཤི་ལ་དེ་དག་གིས་རིག་པའི་ལམ་ནས་ཟབ་པ་

དང་རྒྱ་ཆེ་བའི་ལམ་གཏན་ལ་ཕབ་རྒྱུ་དེ་ཕལ་ཆེར་

བོད་ཁོ་ན་མ་གཏོགས་མེད། དེང་སང་འཛམ་གླིང་

འདིའི་ཐོག་ནང་པ་དུང་ཕྱུར་བཅུ་གྲངས་ཙམ་ཡོད་

ཁོངས་ནས་དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲའི་མཁས་པའི་དབང་

པོ་རྣམས་ཀྱིས་མཛད་པའི་གཞུང་དེ་དག་ལ་ཐོས་

བསམ་སློབ་གཉེར་ལོ་ཉི་ཤུ་སུམ་ཅུ་གནང་སྟེ། དེ་

ལྟ་བུའི་བསྟན་པ་འཛིན་མཁན་དེ་ཡང་ཕལ་ཆེར་

བོད་གཅིག་པུ་མ་གཏོགས་མེད།

 ང་ཚོའི ་བོད་ལ་ཆ་བཞག་ན་བོད་མི ་

ཡ་ས་དྲུག་ཡོད་པས་ཆོས་ལ་དད་པ་བྱེད་ཀྱི ་

ཡོད། འོན་ཀྱང་དད་པ་བྱེད་སའི་ཆོས་ཤེས་སྟངས་

དེ་ཆོས་ལ་སློབ་སྦྱོང་བྱས་ནས་ཤེས་དགོས་པ་

རེད་མ་གཏོགས། སོ་སོའ་ིཁྱིམ་ཚང་ནང་མཆོད་

གཤོམས་དང་ཡོན་ཆབ་ཕུལ་བ་དེ་འདྲ་ཞིག་གི་

ཐོག་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་དེ་ཁྱད་དུ་འཕགས་

པ་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ཞིག་ཡིན་པ་ཤེས་རྒྱུ་

ཁག་པོ་རེད། ང་རང་ཚོས་སངས་རྒྱས་ལ་སྐྱབས་

སུ་མཆིའོ་ཞེས་བརྗོད་ཀྱི་ཡོད་ཀྱང་། སྟོན་པ་དང་

བསྟན་པའི་ཁྱད་པར་ངོ་ཐོག་ཏུ་ཤེས་མཁན་ང་ཚོ་

བོད་པའི་ནང་ཆོས་ཐོག་སློབ་གཉེར་བྱེད་མཁན་

ཚོས་ཤེས་ཀྱི་རེད་མ་གཏོགས་གཞན་ཁག་པོ་རེད། 

ང་ཚོ་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་པ་ཞིག་ཡིན་པའི་

ངོས་ནས་བཤད་ན་བོད་གངས་ཅན་གྱི་ལྗོངས་ལ་

ཡོད་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་འདི་ཡོངས་སུ་

རྫོགས་པ་རིག་པའི་ལམ་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་ཐུབ་

རྒྱུ་ཞིག་ཡོད། ངའི་བླ་མས་གསུངས་ཀྱི་འདུག་

ཅེས་བརྗོད་པ་ཁོ་ན་མིན་པར་རིག་པའི་ལམ་ནས་

བློ་སྟོབས་ཀྱི་སྒོ་ནས་ཤོད་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཞིག་དགོས། 
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སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་དེ་རིག་པའི་ལམ་ནས་

གཏན་ལ་ཕབ་རྒྱུ་ཡོད་སྟབས་དེ་རིང་ཁ་སང་ཚན་

རིག་པ་ཚོས་ཧ་ཅང་དོ་སྣང་བྱེད་ཀྱི་འདུག ཚན་

རིག་པ་སྙན་གྲགས་ཅན་དེ་འདྲས་སངས་རྒྱས་

པའི་ཆོས་དེ་ཚན་རིག་གི་སྡེ་ཚན་གཅིག་དང་

ཚན་རིག་དང་མཐུན་པ་ཞིག་རེད་འདུག་ཅེས་

གསུངས་ཀྱི་འདུག དེ་ལྟ་བུའི་ཐོག་ནས་ཚང་མས་

ཡིད་འཕྲོག་སའི་ཆོས་བརྒྱུད་ཅིག་ཆགས་ཡོད།

 ངོས ་ཀྱིས ་ནང ་པའི ་ཆོས ་དེ ་ཆོས ་

གཞན་དག་ལས་ཡག་གི་རེད་ནམ་ཡང་ཟེར་གྱི་

མེད། ཡག་ཉེས་ཟེར་བ་དེ་སོ་སོར་ཕན་ཐོགས་

ཡོད་མེད་ལ་བསམ་བློ་གཏོང་དགོས་། སྨན་

གཅིག་ཡར་བླངས་ཏེ ་དེ ་ཡག་ཤོས་རེད་ཅེས་

བརྗོད་ཤེས་ཀྱི་མ་རེད། ན་ཚ་འགའ་ཤས་ལ་སྨན་

ཡག་ཤོས་རེད་ཟེར་རྒྱུ་དེས་ནད་ཁག་གཅིག་

ལ་གནོད་སྲིད་པ་ཞིག་ཡིན་སྟབས། ནད་པའི་

གནས་སྟངས་ལ་གཞིགས་ནས་སྨན་དེ་ཡག་ཤོས་

རེད་ཅེས་བརྗོད་དགོས་ཀྱི་རེད། དེར་བརྟེན་ང་

ཚོས་སེམས་ཅན་གྱི་ནང་ཁམས་དང་མོས་པ་

སྣ་ཚོགས་ཡོད་པའི་ནང་། ཁམས་དང་མོས་པ་

ཇི་འདྲ་བ་ཞིག་གི་དོན་ལ་འཚམ་པའི་ཆོས་དེ་

དེར་རན་པོ་ཆགས་ཡོད། དེར་བརྟེན་འཛམ་གླིང་

འདིའི་ནང་དུ་ནང་པའི་ཆོས་དེ་ཆོས་ཚང་མའི་

ནང་ནས་ཡག་ཤོས་རེད་ནམ་ཡང་བརྗོད་ཀྱི་མེད་

ལ་བརྗོད་ཐུབ་ཐབས་ཀྱང་མེད། འོན་ཀྱང་ལྟ་གྲུབ་

ཀྱི་ཐོག་ནས་ཤོད་སྐབས་ནང་པའི་ཆོས་དེ་རྒྱས་

ཤོས་དང་ཟབ་ཤོས་རེད་ཅེས་བརྗོད་ཀྱི་ཡོད། རྒྱུ་

མཚན་གཅིག་ནས་གཉིས་བགྲང་སྟེ་བཤད་རྒྱུ་

ཡོད་པ་དེ་ནི་ནང་པའི་ཆོས་དེ་གཙོ་བོ་ཆགས་

འདུག

 ང་རང་ཚོའི ་བོད་སྐད་ཀྱི་ནང་བཀའ་

འགྱུར་བསྟན་འགྱུར་པོ་ཏི་ ༣༠༠ ལྷག་ཡོད་པའི་

ཁྲོད་ནས་རྒྱ་ནག་ནས་བསྒྱུར་བའི་པོ་ཏི་ ༡༠ 

ལྷག་ཙམ་མ་གཏོགས་གཞན་མང་ཆེ་བ་རྒྱ་གར་

ནས་བསྒྱུར་བ་ཤ་སྟག་རེད། དེང་སྐབས་ནང་

ཆོས་སྤྱི་དང་ལྷག་པར་དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲའི་མཁས་

པ་ཚོས་མཛད་པའི་གཞུང་གི་འགྲེལ་བཤད་རྒྱག་

དགོས་བྱུང་ཚེ་བོད་ཡིག་ལས་ལྷག་པ་གཅིག་

ཀྱང་མེད། དེར་བརྟེན་ཆོས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཐོག་

ནས་བཤད་ན་ང་ཚོ ་བོད་ལ་ཡོད་པའི ་སངས་

རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་དེ་ཆ་ཚང་བ་ཞིག་ཆགས་ཡོད། ཀླུ་

སྒྲུབ་ཡབ་སྲས་དང་། ཕྱོགས་གླང་། ཆོས་གྲགས། 

ཐོགས་མེད་སྐུ་མཆེད་ཚོ་ད་ལྟ་འཛམ་གླིང་འདིའི་

སྟེང་ཕེབས་ན་ང་ཚོ་བོད་པ་ཚོར་ལག་ཁྱེར་ཨང་

དང་པོ་དེ་གནང་གི་རེད་སྙམ་གྱི་འདུག ང་ཚོ་

བོད་པ་ཚོར་ཡོད་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་དེ་

དངོས་གནས་སྤུས་དག་ཅིག་རེད་འདུག འདི་ནི་

ང་ཚོ་མི་རིགས་ཀྱི་ཆ་ནས་མི་རིགས་ལོགས་སུ་

ཕྱེ་ཐུབ་པ་དང། མཐོང་བསླེབ་རྒྱུ་ལྟ་བུར་མཚོན་

ནའང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་ཧ་ཅང་ཕན་ཐོགས་

ཡོང་གི་ཡོད། བོད་མི་རིགས་ཀྱི་སེམས་རྒྱུད་

ལ་ཆ་བཞག་ནའང་དུས་ད་ལྟ་བར་དུས་རབས་ 

༧།༨།༩ རྗེས་བོད་སིལ་བུར་འཐོར་བའི་རྗེས་ང་

ཚོས་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཆིག་སྒྲིལ་མེད་པའི་

རྐྱེན་གྱིས་འཐུས་ཤོར་ཧ་ལས་པ་ཕྱིན་ཡོད། ལུང་

པ་རེ་རེར་དཔོན་ཆུང་རེ་རེ་དང་བླ་མ་རེ་རེ་བྱུང་

ཡོད། འོན་ཀྱང་བོད་ཆོལ་ཁ་གསུམ་ཙམ་མ་ཟད། 

མངའ་རིས་ནས་སོག་པོ ་ཕྱི ་ནང་བར་དུ་བོད་

གངས་ཅན་གྱི་ལྗོངས་ལ་ཡོད་པའི་སངས་རྒྱས་

ཀྱི་ཆོས་དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲའི་ཆོས་བརྒྱུད་དེ་ཁྱབ་

སྟེ་མི་རིགས་རང་འཚོ་བཟུང་ཐུབ་པ་ཡོང་རྒྱུ་དེ་

སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་ལས་བྱུང་བ་ཞིག་ཡིན། མ་

འོངས་པར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་ཞེས་པ་དེ་སློབ་

སྦྱོང་བྱས་པའི་ཐོག་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་

པ་འཛིན་སྐྱོང་སྤེལ་གསུམ་བྱེད་དགོས་ཀྱི་རེད་

མ་གཏོགས་ལམ་དང་ལུགས་སྲོལ་གྱི་ཐོག་ནས་

བྱེད་ཐུབ་རྒྱུ་མེད། དེར་བརྟེན་སངས་རྒྱས་ཀྱི་

ཆོས་དེ་ཉམས་པ་སོར་ཆུད་དང་མི་ཉམས་གོང་

འཕེལ་ཡོང་རྒྱུར་ང་ཚོ་བོད་རིགས་སྐྱ་སེར་ཕོ་མོ་

དབྱེ་བ་མེད་པས་སློབ་སྦྱོང་བྱས་ཏེ་སེམས་ལ་

ངེས་པ་བརྙེད་ནས་བསྟན་པར་ཤེས་ཏེ་དེར་དད་

པ་ཐོབ་པ་ཞིག་བྱེད་དགོས་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་

པོ་ཆགས་ཡོད།

 གོང་དུ་ཆོས་རིག་བཀའ་བློན་གྱིས་

གསུངས་པ་ལྟར་ང་ཚོ་བཙན་བྱོལ་ལ་བསླེབས་

པའི ་རྗེས་དཔེར་ན་བཙུན་མ་ཚུན་ཆད་དགེ ་

བཤེས་མ་འཐོན་རྒྱུ་ལྟ་བུ་ཆགས་ཡོད། སྔ་མོ་

བོད་ཀྱི་དགོན་པ་རིགས་གཅིག་གིས་སྔགས་པ་
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གྲྭ་ཚང་གིས་སྔགས་ཆོག་འདོན་རྒྱུ་མ་གཏོགས་

གཞུང་ཆེན་ལྟ་རྒྱུ་མེད་པ་དེ་འདྲའི་རིགས་ཤིག་

ཡོང་གི་ཡོད། ང་ཚོ་རྒྱ་གར་ལ་འབྱོར་རྗེས་འདི་

གའི་རྣམ་རྒྱལ་གྲྭ་ཚང་ནང་གཞུང་ཆེན་ལྟ་རྒྱུ་འགོ་

བཙུགས་ཡོད། རྒྱུད་གྲྭ་སྟོ་སྨད་ནས་རྒྱུད་གཞུང་

གིས་མཚོན་དཔེ་ཆ་མང་པོ་ཞིག་ལྟ་དགོས་པའི་

སྒང་གཞུང་ཆེན་དང་མཚན་ཉིད་ལྟོས་ཨང་ཞེས་

ངོས་ནས་འབོད་སྐུལ་བྱས་པ་ལྟར། ཁྱེད་རང་

ཚོས་ཧུར་ཐག་འབད་ཐག་དཔེ་ཆ་བལྟས་ནས་

ད་ཆ་ཚིག་ཁ་ནས་འདོན་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཙམ་མ་ཟད། 

དོན་གྱི་ཐོག་བསམ་བློ་གཏོང་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཞིག་

ཆགས་ཡོད། དེར་བརྟེན་བར་སྐབས་ང་ཚོ་ཡར་

རྒྱས་གང་ཙམ་ཕྱིན་ཡོད་ཀྱང་ད་དུང་མུ་མཐུད་

འབད་བརྩོན་བྱེད་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་རེད། ང་

ཚོའི་སློབ་གྲྭ་ཁག་གི་ནང་ཆོས་དགེ་རྣམས་ཀྱིས་

ལས་འགན་ཞལ་འདོན་བསླབ་རྒྱུ་གཅིག་པུ་མིན་

པར། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་གནང་དགོས། 

སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་དེ་ཐར་པ་ཐོབ་ཆེད་ཡིན། 

ཐར་པ་ཞེས་པ་དེ ་སེམས་གཏིང་ནས་བསྒྲུབ་

དགོས་པ་དང། ཐར་པ་དེ་ཡང་སེམས་ཀྱི་ཆོས་

ཉིད་སྟེང་ནས་འཇོག་དགོས་ཀྱི་ཡོད། དེར་བརྟེན་

སེམས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་ཤེས་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་

པོ་ཆགས་ཡོད། སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་ཀྱི་ནང་

སེམས་ཁམས་རིག་པའི་སྐོར་ཧ་ཅང་རྒྱས་པོ་

ཐོན་ཡོང་གི་ཡོད། གང་ལ་ཞེ་ན། སེམས་དུལ་

དགོས་ཀྱི་ཡོད། བདེ་སྐྱིད་དེ་ཡང་ཤེས་རབ་ཀྱི་

ཐོག་ནས་ཡོང་དགོས་ཀྱི ་ཡོད་སྟབས་དེ ་ཡང་

སེམས་བསམ་བློ་ཞིག་རེད། ཅེས་སོགས་ཀྱི་

བཀའ་སློབ་སྩལ།།

སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་རྗེ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོས་
མཛད་པའི་བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཆེན་མོའ་ིཆོས་འབྲེལ་སྩལ་བ།

༄༅། །སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་

པོ་མཆོག་ལ་སོག་པོའ་ིདད་ལྡན་ཆོས་ཞུ་བ་ཁག་

གིས་ཇི་ལྟར་སྔོན་ནས་གསོལ་འདེབས་ཞུས་དོན་

ལྟར་བཀའ་བཞེས་བཟང་པོ་སྨིན་སྩལ་ཐོབ་སྟེ། 

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༢ ནས་ ༥ བར་

ཉིན་བཞིའི་རིང་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་གིས་

བཞུགས་སྒར་རྡ་ས་ཐེག་ཆེན་

ཆོས་གླིང་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་

སོག་པོ་གཙོ་བོར་གྱུར་བའི་ཕྱི་

ནང་གི་དད་ལྡན་མི་མང་རྣམས་

ལ ་རྗེ ་ཙོང ་ཁ ་པ ་ཆེན ་པོས ་

མཛད་པའི་བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་

ཆེན ་མོའ ི་ཆོས ་འབྲེལ་དབུ་

འཛུགས་མཛད་སོང་།

   དེ་ཡང་ཕྱི་ཚེས་ ༢ ཉིན་

གྱི་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༨ པའི་ཐོག་

༸གོང ་ས ་༸སྐྱབས་མགོན ་

ཆེན་པོ་མཆོག་ཕོ་བྲང་གཟིམ་

ཆུང ་ནས ་སོག ་པོ འ ི་ བླ ་མ ་

བསྟན་འཛིན ་འཇམ་དཔལ་

ཆོས་ཀྱི ་བཤེས་གཉེན་གྱིས་

གཙོས་གསུང་ཆོས་ཀྱི ་སྦྱིན་

བདག་ནས་སྤོས་སྣེས་སྔུན་བསུས་ཏེ ་གཙུག་

ལག་ཁང་གི་བཞུགས་ཁྲི་རིན་པོ་ཆེར་༸ཞབས་

སོར་འཁོད་མཚམས་མཎྜལ་རྟེན་གསུམ་འདེགས་

འབུལ་ཞུས་རྗེས། སོག་སྐད་ཐོག་ཤེས་རབ་

སྙིང་པོ་གསུང་འདོན་གནང་། དེ་ནས་༸གོང་ས་

༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་དེར་འདུས་

སོག་པོའ་ིཆོས་ཞུ་བ་གྲངས་ ༧༠༠ དང། རྒྱ་གར་

གྱིས་མཚོན་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ ༤༨ ནས་

བཅར་བའི་ཆོས་ཞུ་བ་གྲངས་ ༡༠༠༠ དང་། དེ་

བཞིན་ཧི་མ་ལ་ཡ་དང་། རང་རིགས་བཅས་ཁྱོན་

མི་གྲངས་ ༤༠༠༠ བརྒལ་བ་རྣམས་ལ་འཚམས་

འདྲི་དང་ལྷན་བཀའ་སློབ་ཕེབས་དོན། དེ་རིང་

ཆེན་པོ་ཧོར་གྱི་ནང་ཆོས་དོན་གཉེར་ཅན་ཁྱོད་

རང་ཚོས་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་འགྲོ་སོང་བཏང་ནས་

བསླེབས་པ་རེད།  ཚང་མར་འཚམས་འདྲི་ཡོད། 

ལམ་རིམ་ཆེན་མོ་སོག་སྐད་ལ་བསྒྱུར་ནས་དཔར་

བརྒྱབ་པ། དེ་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་བྱུང་འདུག ལམ་རིམ་

ཆེན་མོ་སོག་སྐད་ལ་བསྒྱུར་མཁན་དང།  དཔར་

ཁང་དང་ལས་ཀ་བྱེད་མཁན་ཡོངས་ལ་ཐུགས་
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རྗེ་ཆེ་ཞུ་གི་ཡིན། ངོས་རང་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༧༩ ལོར་

སོག་ཡུལ་ནང་ཐོག་མར་བསླེབས་སྐབས་དམར་

པོའ་ིསྲིད་གཞུང་རེད། སྐབས་དེར་སྤྱི་ཡོངས་ཀྱི་

ཐོག་ནས་ཆོས་ཕྱོགས་ལ་དམ་བསྒྲགས་ཤུགས་

ཆེ་བྱེད་བཞིན་ཡོད་ཀྱང་སྒེར་སོ་སོ་ཐུག་སྐབས་

ནང་ཆོས་ལ་དད་པ་ཧ་ཅང་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཡོད་

པ་ངོས་ཀྱིས་མཐོང་བྱུང་། བར་སྐབས་རང་དབང་

ཐོབ་རྗེས་ཁྱེད་རང་ཚོས་སོ་སོའ ་ིཕ་མེས་ནས་

ཡོད་པའི་ཆོས་དེར་རང་དབང་ཡོད་པའི་ཐོག་ནས་

ཐོས་བསམ་སྒོམ་གསུམ་བྱེད་རྒྱུ་བྱུང་བ་རེད། 

ཁྱེད་རང་ཚོས་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་དེར་དད་

པ་ཙམ་མ་ཟད་དད་པ་བྱེད་སའི་ཆོས་དེ་གང་འདྲ་

ཞིག་ཡོད་མེད་སློབ་སྦྱོང་བྱས་ནས་ཆོས་ཤེས་པའི་

ཐོག་ནས་དད་པ་བྱེད་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་རེད། 

ལམ་རིམ་ཆེན་མོ་འདི་འཇམ་མགོན་བླ་མ་ཙོང་ཁ་

པ་ཆེན་པོས་མཛད་པའི་གཞུང་གལ་ཆེན་པོ་ཞིག་

རེད། ཁྱེད་རང་ཚོ་སོག་ཡུལ་ནས་བསྒྱུར་བཞག་

པ་དེ་དག་ཏན་ཏན་ཕན་ཐོགས་ཡོང་གི་རེད། དེ་

ཁྱེད་རང་ཚོའི་མཆོད་གཤོམ་ནང་སྒྲིག་མ་བཞག་

པར་ཀློག་དེབ་ཡིན་བསམ་ཏེ་ལྟ་དགོས།

 ཁྱེད་རང་ཚོས་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་

མདུན་ནས་ཆོས་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་བར་སྐལ་པ་བཟང་པོ་

ཡིན་བསམས་པ་དེ་གཅིག་པུ་མིན་པར། ཕྱོགས་

གཅིག་ནས་སོ ་སོ ་བདེ ་བ་འདོད་པ་དང་སྡུག་

བསྔལ་མི་འདོད་པ་གཏན་དུ་ཡོང་གི་ཡོད། སྡུག་

བསྔལ་ཉུང་དུ་འགྲོ་རྒྱུ་དང་བདེ་བ་ཡོང་རྒྱུའི་དོན་

དུ་ཆོས་ལ་དོ་སྣང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། སྐབས་སུ་བབ་པ་

སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་ལ་དོ་སྣང་བྱེད་བཞིན་ཡོད། 

དེར་བརྟེན་དོ་སྣང་བྱེད་སའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་

དེ་སློབ་སྦྱོང་བྱས་ནས་ཐོག་མར་ཐོས་བྱུང་གི་ཤེས་

རབ་སྐྱེས། དེ་ནས་ཐོས་པ་གང་དེ་ཡང་ནས་ཡང་

དུ་བསམ་བློ་བཏང་ནས་བསམ་བྱུང་གི་ཤེས་རབ་

སྐྱེས། དེ་ནས་བསམ་བྱུང་གི་ངེས་པ་ཐོབ་པའི་

དོན་དེར་ཡང་ནས་ཡང་དུ་སྒོམ་འདྲིས་བསྟེན་ནས་

སེམས་བརྒྱུད་ལ་འགྱུར་བ་འགྲོ་རྒྱུར་ཐོས་བསམ་

སྒོམ་གསུམ་གྱི་གོ་རིམ་འདི་ལྟར་འགྲོ་དགོས་ཀྱི་

ཡོད། དེ་རིང་ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་མདུན་ནས་ཆོས་ཉན་

པ་དེ་སློབ་སྦྱོང་ཡིན་བསམས་དགོས། ངས་ཆོས་

དེ་ཤེས་པར་བྱས་ནས་ཉམས་ལེན་ཡག་པོ་བྱས་

ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་རྗེས་འབྲང་པ་སྤུས་དག་

ཅིག་བྱེད་ཀྱི་ཡིན་བསམས་པའི་བསམ་བློ་འདི་ལྟར་

གཏོང་ཨང་། ཞེས་སོགས་ཀྱི་བཀའ་སློབ་སྩལ།

 སྐབས་དེར ་སོག ་པོའ ི་ཆོས ་ཞུ ་བ ་

གཅིག་གིས་དོལ་རྒྱལ་སྐོར་གྱི་དྲི་བ་ཕུལ་བར་

བཀའ་ལན་སྩལ་དོན། དོལ་རྒྱལ་སྐོར་དེ་༸གོང་

ས་ལྔ་པ་ཆེན་པོའ་ིསྐབས་གནས་ཚུལ་འདི་བྱུང་བ་

རེད། དོལ་རྒྱལ་སྐོར་ལ་༸གོང་ས་ལྔ་པ་ཆེན་པོ་

རྒྱུས་ཡོད་ཆེ་ཤོས་དེ་ཡིན། ༸གོང་ས་ལྔ་པ་ཆེན་

པོས་དོལ་རྒྱལ་དེ་གང་འདྲ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་

གནང་བ་རེད་ཅེས་ཞུས་ན། པཎ་ཆེན་བསོད་

ནམས་གྲགས་པའི ་ཡང་སྲིད་སྤྲུལ་སྐུ་བསོད་

ནམས་དགེ་ལེགས་དཔལ་བཟང་གི་ཡང་སྲིད་རྫུན་

མ་ལམ་དུ་ལྷོངས་པ། ཞེས་སྤྲུལ་སྐུ་བསོད་ནམས་

དགེ་ལེགས་དཔལ་བཟང་གི་ཡང་སྲིད་མིན་ཞེས་

གསུངས་ཡོད། གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་མ་ཡུམ་

དེ་ལག་ཨ་རྒྱལ་ཟེར་བ་ཞིག་ཡོད། ལག་འབྱོན་པོ་

དང་གྲུང་པོ་ཡོད། འཕྲུལ་ལ་བསྟེན་ནས་པཎ་ཆེན་

བློ་བཟང་ཆོས་རྒྱན་ལ་འབྲེལ་བ་ཐབས་མཁས་

ཞུས་ཏེ། མཐའ་མར་སྤྲུལ་སྐུ་བསོད་ནམས་དགེ་

ལེགས་དཔལ་བཟང་གི་ཡང་སྲིད་ལ་ངོས་འཛིན་

བྱུང་བ་རེད། ༸རྒྱལ་བ་ལྔ་པས་དེར་ངོས་འཛིན་

གནང་མེད། སྤྲུལ་སྐུ་བསོད་ནམས་དགེ་ལེགས་

དཔལ་བཟང་གི་ཡང་སྲིད་རྫུན་མ་ལམ་དུ་ལྷོངས་

པ། སྨོན་ལམ་ལོག་པས་དམ་སྲིར་འགྱུར་ཏེ་བསྟན་

དང་འགྲོ་བར་འཚེ་བ་བྱས་པ། ཞེས་གསུངས་

འདུག འདིའི་དོན་དག་དེ་རྒྱུའི་ཁྱད་པར་སྨོན་ལམ་
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ལོག་པ། ངོ་བོའ་ིཁྱད་པར་དམ་སྲི་འབྱུང་པོ། བྱེད་

ལས་ཀྱི་ཁྱད་པར་བསྟན་པ་དང་འགྲོ་བར་འཚེ་བ་

བྱེད་མཁན། འདི་ལྟར་གསུངས་ཡོད།

 སྔ་མོ་ངོས་ཀྱིས་འདི་ཤེས་ཀྱི་མེད། དོལ་

རྒྱལ་གྱི་རྙོག་གྲ་ཡོད་པ་ཕྲན་བུ་གོ་མྱོང་།  ངོས་

ཀྱིས་མ་ཤེས་པའི་དབང་གིས་དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་

གསོལ་བྱས་པ་རེད། རྗེས་སུ་ངོས་རང་ལ་དགེ་སློང་

གི་སྡོམ་པ་གནང་མཁན་མཁན་ཆེན་རྡོ་རྗེ་འཆང་

ཡོངས་འཛིན་གླིང་རིན་པོ་ཆེ་དོལ་རྒྱལ་ལ་ཤུགས་

ཆེ་མཉེས་པོ་གནང་གི་མེད། དེར་ལྟར་སྐྱབས་རྗེ་

ཁྲི་བྱང་རིན་པོ་ཆེས་དོལ་རྒྱལ་ཤུགས་ཆེ་བསྟེན་

གྱི་ཡོད་པར་བརྟེན་ངོས་ཀྱིས་ཀྱང་བསྟེན་ཡོད། 

གླིང་རིན་པོ་ཆེས་ཁྲི་བྱང་རིན་པོ་ཆེས་དོལ་རྒྱལ་

ཤུགས་ཆེ་བསྟེན་གྱི་ཡོད་པར་དངོས་གསལ་དོད་

པོའ་ིདགག་པ་སྐྱོན་གྱི་མེད། ནང་རྟགས་ཏུ་རིན་པོ་

ཆེས་ཐུགས་བློ་འཁེལ་ས་ཚོར་དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་

རྒྱུ་མེད་ཅེས་གསུངས་འདུག ཕྱིས་སུ་ངོས་ཀྱང་

ཐེ་ཚོམ་ཞིག་བཟའ་ནས་བརྟག་དཔྱད་ཧ་ཅང་མང་

པོ་བྱས་པ་ཡིན། མཐར་དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་ན་ཕན་

ཐོགས་མེད་པའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་ཡོང་སྐབས་

གཞི་ནས་ལོ་བཞི་བརྒྱའི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ཐོག་ཞིབ་

འཇུག་བྱས་པར་བརྟེན་༸གོང་ས་ལྔ་པ་ཆེན་པོས་

གསུངས་པ་དེ་བརྙེད་པ་རེད། དེ་ནས་ངོས་ཀྱིས་

དེ་བསྟེན་རྒྱུ་མཚམས་འཇོག་བྱས་པ་རེད། ངོས་

ཀྱིས་དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་གསོལ་མཚམས་འཇོག་

བྱས་པར་གླིང་རིན་པོ ་ཆེས་ཧ་ཅང་མཉེས་པོ ་

གནང་སོང་། ད་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་བྱུང་སོང་ཞེས་

གསུངས་བྱུང་། གླིང་རིན་པོ་ཆེའི་དྲུང་ནས་ངོས་

ཀྱིས་བསྙེན་རྫོགས་སྒྲུབ་པ་དང་དབང་ཡང་མང་པོ་

ཞུས་པ་ཡིན། ངོས་ལ་དཔེ་ཁྲིད་གནང་མཁན་གཙོ་

བོ་གླིང་རིན་པོ་ཆེ་རེད། རྩ་བའི་བླ་མ་ཁོང་ཧ་ཅང་

ཐུགས་དགྱེས་པོ་གནང་སོང་། ངོས་ཀྱིས་སྐྱབས་

རྗེ་ཁྲི་བྱང་རིན་པོ་ཆེར་ངོས་རང་བརྟག་དཔྱད་ནན་

པོ་བྱས་སྐབས་དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་གསོལ་མཚམས་

འཇོག་བྱོས་ཞེས་ཡོང་གི་འདུག ཅེས་ཞུས་པར་

སྐྱབས་རྗེ་ཁྲི་བྱང་རིན་པོ་ཆེས་འདིར་ནོར་འཁྲུལ་

ཁྱོན་ནས་མེད། བརྟག་དཔྱད་བྱེད་སྟངས་དེ་དག་

ཡང་དག་པ་བྱུང་འདུག དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་ཏན་

ཏན་ཡོད་པ་རེད་འགྲིག་འདུག་ཅེས་གསུངས་

བྱུང། དེ་རྗེས་ངོས་རང་ལ་ཉམས་མྱོང་བྱུང་པ་དེ་

མི་གཞན་ལ་འགྲེལ་བཤད་རྒྱག་གི་ཡོད། དེ་ནི་

ངོས་ཀྱི་ལས་འགན་རེད། འགྲེལ་བཤད་བརྒྱབ་

ནས་ཉན་དང་མ་ཉན་མི་སོ་སོས་བསམ་བློ་གཏོང་

རྒྱུ་རེད་མ་གཏོགས་ངོས་ཀྱིས་བཀའ་གཏོང་རྒྱུ་

མེད། བོད་པའི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་

མཁན་དེ་ཙམ་མང་པོ་མེད། ༸རྒྱལ་བ་ལྔ་པ་དང།། 

ཁྲི་ཆེན་ངག་དབང་མཆོག་ལྡན། སྐུ་མདུན་སྐུ་གོང་

མ་བཅས་ནས་དམ་བསྒྲགས་གནང་ཡོད། དེ་དང་

དེ་འདྲ་བ་ཁང་གསར་རྡོ་རྗེ་ཆང་གིས་མ་མཉེས་པ་

ཤུགས་ཆེན་པོ་འདུག དེ་མཚུངས་དགེ་ལུགས་

པའི་བླ་མ་མང་པོ་ཞིག་གིས་དམ་བསྒྲགས་དང་མ་

མཉེས་པ་གནང་གི་ཡོད། ཉུང་ཤས་ཤིག་གིས་དོལ་

རྒྱལ་བསྟེན་གནང་ཡོད། འགྲོ་སྟངས་དེ་འདྲ་བྱུང་བ་

རེད། དེར་བརྟེན་སྐུ་མདུན་སྐུ་གོང་མས་དོལ་རྒྱལ་

ལ་དམ་བསྒྲགས་ཤུགས་ཆེ་གནང་གི་ཡོད་སྟབས། 

སྐུ་གོང་མ་གཤེགས་སྐབས་དོལ་རྒྱལ་གྱིས་དགའ་

བསུ་ཞུས་ཡོད་པ་ལོ་རྒྱུས་ནང་གསལ་གྱི་ཡོད།

 དེ ་རིང་ཁ་སང་ཕལ་ཆེར་དོལ་རྒྱལ་

བསྟེན་མཁན་

ཚོ ས ་ ཀྱ ང ་

ངོ ས ་ ར ང ་

འ ཆི ་ རྒྱུ ར ་

ང ང ་ སྒུ ག ་

བྱེད ་བཞིན ་

ཡོད། འདི་

དངོས ་ཡོད ་

གནས་ཚུལ་

རེད། སྤྱི་

ཡོངས་ཀྱི་འགྲོ་སྟངས་འདི་འདྲ་ཞིག་རེད། བོད་

རིགས་ཙམ་མ་ཟད་ཕྱི་རྒྱལ་བ་དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་

མཁན་ཡོད་ཁོངས་ནས། རིགས་གཅིག་གིས་དོལ་

རྒྱལ་བསྟེན་གསོལ་མཚམས་འཇོག་བྱས་རྗེས་

གནོད་པ་ལྟ་བུ་གང་ཡང་གོ་རྒྱུ་མི་འདུག ཁ་ཤས་ལ་

རྨི་ལམ་འཚུབ་འཚུབ་དེ་འདྲ་བྱུང་ཡོད་པ་འདྲ། འོན་

ཀྱང་དེ་འདྲའི་གནོད་པ་གང་ཡང་མི་འདུག ཁྱེད་རང་

ཚོ་དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་མཁན་ཚོས་གལ་ཏེ་སོ་སོའ་ི

བསམ་བློའ་ིནང་མུ་མཐུད་བསྟེན་གྱི་ཡིན་བསམས་

ན་སོ་སོ་རང་དབང་རེད། ངས་དེར་ལོ་མང་པོ་བརྟག་

དཔྱད་བྱས་ཏེ་ལོ་བཞི་བརྒྱའི་ལོ་རྒྱུས་རྙོག་གྲ་

ཡོད་པ་དེ་མཚམས་འཇོག་བྱེད་རྒྱུར་བློ་ལ་བབ་ན་

མཚམས་འཇོག་བྱེད་རྒྱུར་རྩ་བ་ནས་ཞེད་སྣང་བྱེད་

དགོས་མ་རེད། ཁྱེད་རང་ཚོས་བསམ་བློའ་ིནང་འདི་

བསམ་བློ་གཏོང། ཁྱེད་རང་ཚོས་མཚམས་འཇོག་

བྱེད་རྒྱུ་དེ་སྒེར་སོ་སོས་དོལ་རྒྱལ་ལ་མ་དགའ་བ་

བྱས་ནས་མཚམས་འཇོག་བྱས་པ་ཞིག་མིན། ང་

ཚོའི་ཏཱ་ལའི་པཀྵིས་འདི་དང་པོ་བསྟེན། དེ་ནས་དེར་

སྐྱོན་ཞིག་མཐོང་ནས་མཚམས་འཇོག་བྱས་པ་རེད། 

དེར་བརྟེན་ཏཱ་ལའི་པཀྵིས་ང་ཚོར་ལམ་སྟོན་བྱས་པ་

དེའི་རྗེས་སུ་འགྲོ་གི་ཡོད། དོལ་རྒྱལ་ཁྲོས་འདོད་ན་

ཏཱ་ལའི་བླ་མར་ཁྲོས་རོགས་ཞེས་བརྗོད་ཨང་། དེ་

ནས་གང་ཡང་བྱེད་ཀྱི་མ་རེད། ཅེས་བཀའ་སློབ་

སྩལ་ཏེ་ཆོས་འབྲེལ་མུ་མཐུད་སྩལ།།
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སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ཁལ་ཁ་རྗེ་བཙུན་དམ་པའི་
ཡང་སྲིད་སོག་ཡུལ་ནང་འཁྲུངས་རྒྱུ་ཡིན་སྐོར་བཀའ་སློབ་སྩལ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༣ ཉིན་

སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ 

གིས་ཆོས་འབྲེལ་ཉིན་གཉིས་པའི ་ཐོག་མར་

སངས་རྒྱས་ཆོས་ཚོགས་མ་བཏོན་ནས་གསུང་

ཆོས་འཕྲོ་སྐྱོང་སྩལ་ཡོད། 

    དེ་ཡང་༧གོང་ས་མཆོག་གིས་བཀའ་སློབ་

ཕེབས་དོན། ཆོས་ཞེས་པ་ནི་ཇི་ལྟ་བུ་ཞིག་ལ་ཟེར་

གྱི་ཡོད་པ་དང་། དེ་ནི་གནའ་རབས་ཀྱི་ལུགས་

སྲོལ་ཞིག་ཡིན་དང་མིན། དེ་ལ་བསམ་བློ་གཏོང་

དགོས། གནའ་རབས་ཀྱི་ལུགས་སྲོལ་ཞིག་ཡིན་

ན། སྐབས་དེར་མིའི་བསམ་བློ་དེ་ཙམ་གྲུང་པོ་མེད་

པ་དང་། དངོས་པོ་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་འཕྲུལ་ཆས་ཀྱང་

མེད་པས་མི་དཀའ་ལས་ཁག་པའི་དུས་སུ་སྐྱབས་

སུ་མཆི་ཞེས་ལྷ་གསོལ་བ་དང་། ཀླུ་གསོལ་བ་ལྟ་

བུ་ཡོང་གི་ཡོད།  དེང་གི་དུས་ཚོད་འདིར་དེ་ཚོའི་

གྲས་ཕལ་ཆེར་འབྲེལ་བ་མེད། དེར་བརྟེན་ཆོས་

ཞེས་པ་ནི་གནའ་རབས་ཀྱི་ལུགས་སྲོལ་ཞིག་ཡིན་

ན་དེང་གི་སྐབས་སུ་དགོས་པ་ཡོད་མེད་ལ་བསམ་

བློ་ཞིག་གཏོང་དགོས། དེང་སང་དངོས་པོ་ཡར་

རྒྱས་ཆེན་པོ་ཕྱིན་ཡོད། ཁྱེད་རང་ཚོའི་སོག་ཡུལ་

ལ་ཆ་བཞག་ནའང་འདས་པའི་ལོ་བཞི་བཅུ་ལྔ་བཅུ་

དང་། བརྒྱ་ཕྲག་གོང་དང་བསྡུར་བ་ཡིན་ན་དཔལ་

འབྱོར་ཡར་རྒྱས་ཕྱིན་ཏེ་འཕྲུལ་ཆས་ཀྱང་ཧ་ཅང་

མང་རུ་ཕྱིན་ཡོད། འཕྲུལ་ཆས་ཡར་རྒྱས་ཕྱིན་ཏེ་

ཁྱེད་རང་ཚོ་སོག་ཡུལ་ནས་གནམ་གྲུར་བསྡད་དེ་

འདིར་ཆུ་ཚོད་ཁ་ཤས་ནང་སླེབས་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད། 

ལོ་བརྒྱ་ཕྲག་ཁ་ཤས་གོང་ཡིན་ཚེ་ཁྱེད་རང་ཚོ་

རྐང་ཐང་དུ་གོམ་པ་བརྒྱབ་སྟེ་རྔ་མོང་དེད་ནས་

ཡོང་བ་ཡིན་ན་ཕལ་ཆེར་ལོ་གཅིག་ཙམ་འགོར་གྱི་

མེད་དམ། ཞེས་དང་། 

     འཕྲུལ་ཆས་ཡར་རྒྱས་སོང་བ་དེས་ང་རང་

ཚོར་ཧ་ཅང་སྟབས་བདེ་བྱུང་ཡོད། དེ་བཞིན་སྨན་

བཅོས་ཀྱི་རིགས་ཀྱང་ཡར་རྒྱས་ཆེན་པོ་ཕྱིན་

ཡོད། འོན་ཀྱང་མིའི་སེམས་ཀྱི་བདེ་སྐྱིད་འཕྲུལ་

འཁོར་གྱིས་བཟོ་ཐུབ་ཀྱི་འདུག་གམ་མི་འདུག 

སྨན་གྱིས་སེམས་ཀྱི་བདེ་སྐྱིད་བཟོ་ཐུབ་ཀྱི་འདུག་

གམ་མི་འདུག སེམས་སྡུག་ཆེན་པོ་ཡོད་པའི་

སྐབས་ལ་འཕྲུལ་ཆས་ཤིག་གིས་རོགས་རམ་བྱེད་

ཐུབ་ཀྱི་འདུག་གམ་མི་འདུག འཕྲུལ་ཆས་ཀྱི་མི་

བཟོས་ཏེ་ཁང་པའི་ནང་ལས་ཀ་བྱེད་ཐུབ་ཀྱང་། 

སེམས་མ་སྐྱིད་པ་ཡོད་པའི་སྐབས་སུ་འཕྲུལ་ཆས་

ཀྱི་མི་དེར་ང་ལ་སེམས་གསོ་ཞིག་གཏོང་རོགས་

ཞེས་བཤད་ན་དེས་གཏོང་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད། དེ་

བཞིན་ཕ་ལམ་གྱི་ཚིགས་ཁེབས་ཤིག་བཏགས་

ཡོད་ནའང་སེམས་མ་སྐྱིད་པར་ཡོད་པའི་སྐབས་

སུ་ཚིགས་ཁེབས་ལ་ཁ་སྐྱེལ་ན་སེམས་གསོ་

གཏོང་གི་འདུག་དང་མི་འདུག   དེ་ལས་སོ་སོའ་ི

ནང་ལ་ཁྱི་དང་ཞི་མིར་འཆམ་པོ་བྱས་ཏེ་ཕན་ཚུན་

བརྩེ་བ་ཡོད་ཚེ་སྦྱིན་བདག་མ་སྐྱིད་པའི་སྐབས་

སུ་མགོ་ལ་བྱིལ་བྱིལ་བྱས་ན་ཚུར་ལྕེ་ལྡག་རྒྱག་

གི་རེད།  དེར་བརྟེན་བརྩེ་བ་ནི་མི་ལ་ཧ་ཅང་གལ་

ཆེན་པོ་ཡིན། 

     དེང་སང་སྨན་བཅོས་ཚན་རིག་པ་ཚོས་

སེམས་ལ་ཁོང་ཁྲོ་དང་འཇིགས་དངངས་ཡང་ཡང་

བྱུང་བ་དང་། འཁོན་འཛིན་གྱི་བསམ་པ་ཤུགས་

ཆེན་པོ་ཡོད་ན་གཟུགས་པོའ་ིནང་གི་ལུས་ཟུངས་

ཉུང་རུ་འགྲོ་བ་དང་། སེམས་ལ་ཞི་བདེ་ཡོད་ན་

ལུས་ཟུངས་མུ་མཐུད་ནས་བསྡད་ཐུབ་པར་མ་

ཟད། ཁ་ཤས་ཤུགས་ཆེ་རུ་འགྲོ་གི་ཡོད་ཅེས་ཟེར་

གྱི་འདུག མིའི་ལྷན་སྐྱེས་ཀྱི་འགྲོ་སྟངས་ནི་མ་ལས་

སྐྱེས་ཤིང་མའི་བརྩེ་བའི་འོག་ནས་འཚར་ལོངས་

བྱུང་བ་ཡིན་པས་བརྩེ་བ་རང་བཞིན་གྱིས་ཡོད་

པ་དང་། མ་ལས་སྐྱེས་པའི་དུད་འགྲོ་ཚོའི་གྲས་

ལའང་བརྩེ་བ་རང་བཞིན་གྱིས་ཡོད། བརྩེ་བ་མེད་

ན་བདག་པོ་མི་རྒྱག་ཅིང་བདག་པོ་མ་བརྒྱབ་ན་

གསོན་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད། བྱ་དང་བྱེའུ། ཁྱི་དང་ཞི་

མི། རྔ་མོང་སོགས་མ་ལས་སྐྱེས་པའི་སེམས་ཅན་

ཡིན་པས་མས་བུ་ལ་བརྩེ་བ་བྱེད་པ་དང་། བུས་མ་

ལ་བརྩེ་བ་བྱེད་པ་ནི་རང་ཆས་སུ་ཡོད། ཅེས་དང་། 
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      གཞན་ཡང་། སོག་པོའ་ིཆོས་ཞུ་བ་ཞིག་

གིས་ཆེན་པོ་ཧོར་གྱི་བསྟན་བདག་ཁལ་ཁ་རྗེ་བཙུན་

དམ་པའི་ཡང་སྲིད་སྐོར་ལ་བཀའ་འདྲི་ཞུས་པར་

བཀའ་ལན་སྩལ་དོན། ཁལ་ཁ་རྗེ་བཙུན་སྐུ་གོང་མ་

དེ་ངོས་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་འབྲེལ་བ་ཡོད། 

ངོས་རང་ལོ་བཅུ་གྲངས་ཡིན་དུས་རྗེ་བཙུན་དམ་པ་

ལོ་བཅོ་ལྔ་ཙམ་ཡིན་པ་ཡོད། སྐབས་དེ་དུས་ནས་

ངེད་གཉིས་ངོ་ཤེས་ཡིན། ཁོང་རྒྱ་གར་ལ་ཕེབས་

རྗེས་བསྟན་པའི་ཞབས་འདེགས་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་

བསྒྲུབས་སོང་། གལ་ཏེ་ངོས་ཀྱིས་བརྗོད་ཆོག་ན་

ངའི་བསམ་བློར་གང་ཡོད་པ་རིན་པོ་ཆེས་དེ་བཞིན་

གནང་གི་རེད། རིན་པོ་ཆེ་ཁ་ལ་ཉན་པོ་དང་དམ་

ཚིག་གཙང་མ་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་ཡོད། རིན་པོ་ཆེ་མ་

གཤེགས་གོང་ངོས་རང་མཇལ་རྒྱུ་བྱུང་སྐབས་ངོས་

ཀྱིས་རིན་པོ་ཆེར། སྐུ་གཟུགས་ཧ་ཅང་སྐྱོ་པོ་འདུག 

སྐུ་ཚེ་རྗེས་མའི་དགོངས་པ་བཞེས་རྒྱུའི་དུས་ཚོད་

བསླེབས་འདུག  ཡང་སྲིད་རྗེས་མ་ངེས་པར་སོག་

ཡུལ་ནང་འཁྲུངས་ཐུབ་པ་གནང་དགོས། ཞེས་ཞུས་

པ་ཡིན། རིན་པོ་ཆེ་ཏན་ཏན་སོག་ཡུལ་ནང་འཁྲུངས་

ཀྱི་རེད། སོག་ཡུལ་ནང་འཁྲུངས་རྒྱུའི་མཚན་མ་དེ་

འདྲའང་འདུག ཁྱེད་རང་ཚོས་དགེ་བ་ཡག་པོ་སྒྲུབ་

དགོས། དགེ་བ་སྒྲུབ་པ་ལ་དགེ་བ་ཡག་པོ་བསྒྲུབ་

ཤེས་པ་བྱེད་དགོས་པ་དང་སློབ་གཉེར་ཡག་པོ་བྱེད་

དགོས། དམིགས་བསལ་ཞབས་རིམ་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན་

ན་ཁྱེད་ཚོ་སྐྱ་སེར་ཚང་མས་འཇམ་དཔལ་མཚན་

བརྗོད་གསོག་བསྒྲུབ་བྱས་ཚེ་ཡང་སྲིད་འཁྲུལ་མེད་

ཕེབས་རྒྱུར་ཕན་ཐོགས་ཡོད།

     ཡང་སྲིད་ཕེབས་རྗེས་སོག་ཡིག་ཐོག་བསྒྱུར་

པའི་གཞུང་དེ་དག་བསླབ་དགོས།  ཁྲི་མཐོན་པོའ་ི

སྟེང་ཡོན་ཏན་རྩ་བ་ནས་མེད་པའི་རྗེ་བཙུན་དམ་

པ་གཅིག་བཞག་ན་ཕན་ཐོགས་མེད། ༸གོང་ས་ལྔ་

པ་ཆེན་པོས་ཁོང་ལ་ཡོད་པའི་ཤེས་ཡོན་དེ་དག་

བསླབ་ནས་ཤེས་པ་ཞིག་ཡིན་པ་ལས། ཁྲི་མཐོན་

པོའ་ིསྟེང་བཞུགས་ཏེ་མ་བསླབ་པར་མཁྱེན་པ་ཞིག་

མིན།  ཞེས་དུས་རྟག་ཏུ་གསུངས་ཡོད། ངོས་རང་

ལ་ཆ་བཞག་ནའང་ཆུང་ཆུང་སྐབས་ལ་ལེ་ལོ་ཆེ་

བས་དཔེ་ཆ་བལྟ་རྒྱུར་དོ་སྣང་བྱེད་ཀྱི་མེད། རྩེད་

མོ་རྩེ་རྒྱུར་ཧ་ཅང་དགའ་པོ་ཡོད། གླིང་རིན་པོ་ཆེའི་

ཞལ་རས་རྫིག་པོར་བཞུགས་ཏེ་འཁྲིས་ལ་རྟ་ལྕག་

ཅིག་བཞག་ཡོད་པ་དེ་ལ་ཞེད་ནས་ངོས་ཀྱིས་བསླབ་

པ་རེད།  ཅེས་དང་།  ཡང་ཁྲི་བྱང་རིན་པོ་ཆེའི་ཡང་

སྲིད་དང་འབྲེལ་བའི་སྐོར་གྱི་བཀའ་འདྲི་ཞིག་ཞུས་

པར་༧གོང་ས་མཆོག་གིས་བཀའ་ལན་ཕེབས་

དོན། ཁྲི་བྱང་རིན་པོ་ཆེའི་ཡང་སྲིད་སོག་ཡུལ་དུ་

ཕེབས་པའི་སྐབས་དེར་གནས་ཆུང་སྐུ་རྟེན་ཡང་

དེར་སླེབས་པ་དང་སྐབས་ཁེལ་བས་སྐུ་རྟེན་གྱིས་

གསལ་བཤད་ཡག་པོ་བྱས་འདུག  ཁྲི་བྱང་རིན་པོ་

ཆེའི་ཡང་སྲིད་སྐོར་ལ་ལོ་རྒྱུས་ཧ་ཅང་རིང་པོ་ཡོད་

པ་རེད། ཁྲི་བྱང་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་གོང་མར་ངོས་ཀྱིས་

དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་གསོལ་བཞག་པའི་སྐབས་ལ་སྙན་

སེང་ཆ་ཚང་ཞུས་པར་དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་ཏན་ཏན་

ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཐུགས་ལ་བབ་ནས་མཚམས་

བཞག་པ་མ་གཏོགས་ཐུགས་ལ་མ་བབ་པ་དེ་འདྲ་

མེད། བར་སྐབས་ཡང་སྲིད་རིན་པོ་ཆེ་རྒྱ་གར་ནང་

བཞུགས་མ་བདེ་བ་ཆགས་ནས་སུད་སི་ལ་ཕེབས་

པའི་སྐབས་ལ། ཡང་སྲིད་རིན་པོ་ཆེ་ཡག་པོ་བྱུང་ན་

བསམ་ནས་ཁོང་སྐུ་འཁོར་ཚོའི་ཐོག་ནས་སྐུ་མཉེལ་

པོ་ཡོད་པས་ཡང་སྲིད་རིན་པོ་ཆེ་ལ་གསང་སྟབས་

བྱས་ཏེ་སྦོམ་སྦེ་དང་ལྡི་ལི་གང་རུང་དུ་ཕེབས་

ཐབས་གནང་དགོས། དེ་ནས་རྡ་རམ་ས་ལར་ངོས་

ཀྱིས་གདན་འདྲེན་ཞུ་ཐུབ་གི་རེད།  འདིར་བཞུགས་

ཏེ་སློབ་གཉེར་གནང་ན་ཞེས་དམིགས་བསལ་གྱིས་

ཐབས་ཤེས་མང་པོ་བྱས་པ་ཡིན། རིན་པོ་ཆེས་

གསན་མ་སོང་། རྗེས་སུ་རིན་པོ་ཆེ་ཨ་རིར་ངོས་དང་

ཐེངས་གཅིག་མཇལ་བྱུང་། སྐབས་དེར་རིན་པོ་ཆེས་

དོལ་རྒྱལ་གྱི་སྐོར་ཕྱོགས་གཅིག་གི་གནས་ཚུལ་མ་

གཏོགས་མཁྱེན་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ཕྱོགས་ཡོངས་

ཀྱི་གནས་ཚུལ་འདི་འདྲ་རེད་ཅེས་ཆ་ཚང་ཞུས་པ་

ཡིན། ངོས་ཀྱིས་དོལ་རྒྱལ་མཚམས་འཇོག་བྱས་

པའི་རྒྱུ་མཚན་ཞུས་ནས་རིན་པོ་ཆེས་དགོངས་པ་
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གྱིས། ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་སྦྱོར་གའུ་མ། །ལྔ་ལྡན་རོ་

སྙོམས་ཡི་གེ་བཞི། །ཞི་བྱེད་གཅོད་ཡུལ་རྫོགས་

ཆེན་དང༌། །དབུ་མའི་ལྟ་ཁྲིད་ལ་སོགས་པ། །སོ་

སོར་མིང་འདོགས་མང་ན་ཡང༌། །ངེས་དོན་ལུང་

རིགས་ལ་མཁས་ཤིང༌། །ཉམས་མྱོང་ཅན་གྱི་

རྣལ་འབྱོར་བས། །དཔྱད་ན་དགོངས་པ་གཅིག་ཏུ་

འབབས། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་བསམ་བློ་ཡག་པོ་

བཏང་བ་ཡིན་ན། གནད་འགག་འབབས་ས་གཅིག་

ཏུ་ཡོད། དེར་བརྟེན་བསྟན་པ་ཐམས་ཅད་གྲུ་བཞི་

ལམ་དུ་འཁྱེར་ཤེས་པ་ཟེར་བའི་དགོངས་པ་སྒྲུབ་

ཀྱི་ཡོད་བསམ་བཞིན་ཡོད། དེ་ནས་ཡར་གཏུགས་

པ་ཡིན་ན། མདོ་རང་ལ་ཉན་ཐོས་ཀྱི་ལམ་དང་རང་

སངས་རྒྱས་ཀྱི་ལམ། སོགས་ཁ་སང་བརྗོད་ཟིན་

པ་ལྟར་མངོན་རྟོགས་རྒྱན་དུ་འགྲོ་ལ་ཕན་པར་བྱེད་

རྣམས་ལམ་ཤེས་ཉིད་ཀྱིས་འཇིག་རྟེན་དོན་སྒྲུབ་

མཛད་པ་གང་།།ཞེས་གསུངས་ཡོད་པ་ལྟར་ས་དགེ་

བཀའ་རྙིང་རིས་སུ་མ་ཆད་པའི་ཆོས་བརྒྱུད་དེ་

དག་སོ་སོའ་ིཉམས་སུ་ལེན་པ་དང་རྒྱུས་ཡོད་པ་

བྱེད་ཀྱི་ཡོད། བསྟན་པ་ཐམས་ཅད་གྲུ་བཞི་ལམ་དུ་

འཁྱེར་ཤེས་པ་དང་རིས་སུ་མ་ཆད་པའི་བསྟན་པ་

ལ་ཞབས་འདེགས་སྒྲུབ་ཐུབ་ན་བསམ་བཞིན་ཡོད། 

ངོས་རང་གི་ཉམས་མྱོང་ལའང་གཅིག་ལ་མ་གསལ་

བ་ཅིག་ཤོས་ལ་གསལ་ཡོད་པ་དེས་ཕན་ཐོགས་

ཆེན་པོ་ཡོང་གི་འདུག་ཅེས་སོགས་ཀྱི་བཀའ་སློབ་

དང་། བཀའ་འདྲི་ཁག་ལ་བཀའ་ལན་སྩལ་རྗེས་

ཡག་པོ་བཞེས་དགོས་པ་རེད་ཅེས་གསལ་བཤད་

བྱས་པ་ཡིན་ཡང་རིན་པོ་ཆེས་གསན་མ་སོང་། 

 ཁྲི་བྱང་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་གོང་མའི་སྐུ་མདུན་

ནས་ངོས་ཀྱིས་གསུང་ཆོས་ཞུས་ཡོད་པ་དག་རིན་

པོ་ཆེ་རང་ལ་ཕུལ་དགོས་བསམས་ནས་སློབ་མའི་

གཙོ་བོ་རིན་པོ་ཆེ་བྱས་ཏེ་དབང། བུལ་རྒྱུའི་འབད་

བརྩོན་བྱས་ཀྱང་བྱུང་མ་སོང་། དེར་བརྟེན་རིན་པོ་

ཆེ་ངོས་དང་འབྲེལ་བ་གཏན་ནས་མེད། དངོས་ཡོད་

གནས་ཚུལ་ལ་རིན་པོ་ཆེ་ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་ཡོངས་

འཛིན་གྱི་ཡང་སྲིད་ཡིན་གསུང་གི་ཡོད། དོལ་རྒྱལ་

ཚོགས་པས་ངོས་རང་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་རྫུན་མ་རེད་ཟེར་

གྱི་ཡོད། དེང་སང་དོལ་རྒྱལ་ཚོགས་པས་ངོས་རང་

གང་དུ་ཕྱིན་ཡང་དེར་སྐད་བརྒྱབ་ནས་ངོ་རྒོལ་བྱེད་

ཀྱི་ཡོད། ངོས་ནས་བསམ་པ་རྣམ་དག་གིས་ཆོས་

ལུགས་ཚང་མ་མཐུན་འབྲེལ་ཡོང་ཐབས་ཀྱི་འབད་

བརྩོན་བྱས་ཏེ་ཆོས་བརྒྱུད་འདྲ་མིན་གྱི་ལྷ་ཁང་

དུའང་འགྲོ་གི་ཡོད། དེར་བརྟེན་ཁ་ཆེའི་ལྷ་ཁང་ལ་

འགྲོ་བའི་སྐབས་ཁ་ཆེའི་ཞྭ་མོ་གྱོན་པ་དང་། སིཀ་

དང་ཇེའུ་སོགས་ཀྱི་ལྷ་ཁང་ལ་འགྲོ་དུས་དེ་དག་གི་

ཞྭ་མོ་གྱོན་གྱི་ཡོད། ཉེ་སྔོན་ངོས་རང་ཨ་རིར་སླེབས་

པའི་སྐབས་སུ་ངོས་ཀྱིས་ཁ་ཆེའི་ཞྭ་མོ་གྱོན་པའི་

པར་ཞིག་བསྟན་ནས་ནང་པ་མ་རེད་ཁ་ཆེ་རེད་ཅེས་

བརྗོད་ཀྱིན་འདུག  དེ་ནི་གད་མོ་ཤོར་བའི་གནས་

ལས་གཞན་གང་ཡང་མེད། ཁོ་ཚོས་གང་ཡང་ཤེས་

ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། བོད་རིགས་ཉུང་ཤས་ཤིག་

འདུག་པ་དེ་དག་གིས་ཤེས་བཞིན་ཁྱད་གསོད་བྱེད་

ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ལྟ་བུ་ཡོང་བ་ནི་སྙིང་རྗེའི་ཡུལ་

རེད། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཞལ་བཞུགས་པའི་སྐབས་

སུའང་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་ཁ་གཏོང་

མཁན་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད། སྤྱོད་འཇུག་ཏུ། སེམས་

ཅན་མོས་པ་སྣ་ཚོགས་པ།། རྒྱལ་བས་ཀྱང་ནི་མི་

མགུ་ན།། བདག་འདྲ་ངན་པས་སྨོས་ཅི་དགོས།། ཞེས་

གསུངས་པ་ལྟར་ཡིན། དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་པ་ཡིན་

ན་༧རྒྱལ་དབང་ལྔ་པའི་སྐབས་ནས་བཟུང་༧རྒྱལ་

དབང་སྐུ་ཕྲེང་རིམ་བྱོན་དང་དམ་ཚིག་ཉམས་པ་

ཆགས་ཀྱི་ཡོད། ངོས་ལ་ཆ་བཞག་ནའང་དོལ་རྒྱལ་

བསྟེན་མཁན་དང་དམ་ཚིག་མི་མཐུན་པར་བརྟེན་

ངོས་ཀྱི་མདུན་ནས་བཀའ་ཆོས་དང་སྡོམ་པ་ཞུ་བ་

སོགས་མ་བྱེད་རོགས་ཞེས་ཡོངས་བསྒྲགས་ཀྱིས་

བརྗོད་བཞིན་ཡོད། དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་དང་མ་བསྟེན་

སོ་སོའ་ིརང་དབང་རེད། བསྟེན་ནས་ངོས་ཀྱི་མདུན་

བཀའ་ཆོས་སོགས་ཞུས་ན་བླ་མ་དང་སློབ་མའི་དམ་

ཚིག་མི་གཙང་བའི་སྐྱོན་ཡོང་གི་ཡོད། འདི་ལ་ཁྱོད་

རང་ཚོས་དོ་སྣང་བྱེད་དགོས། 

 དོལ་རྒྱལ་ཚོགས་པ་ཁ་ཤས་ཀྱིས་ངོས་

ལ་༧རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་རྫུན་མ་རེད་ཅེས་ཟེར་

བཞིན་ཡོད་པར་ངོས་རང་གང་ཡང་བསམ་གྱི་མི་

འདུག སྔོན་མ་༧རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་འཇམ་མགོན་བླ་

མའི་བསྟན་པ་བསྣུབས་པའི་ཆེད་དུ་བསམ་བཞིན་

དུ་སྐྱེས་པ་ཞིག་རེད་ཅེས་བརྗོད་མཁན་བྱུང་བ་དེའི་

སྐབས་ངོས་རང་བློ་ཕམ་ཕྲན་བུ་བྱུང་། ངོས་རང་

འཇམ་མགོན་བླ་མའི་བསྟན་པ་ལ་ཤེས་ནས་དད་པ་

ཐོབ་པ་ཞིག་ཡིན། བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་ཉམས་ལེན་

ཡང་སྤྱོད་འཇུག་གཞི་ལ་བཞག་ནས་བྱེད་ཀྱིན་ཡོད། 

སྟོང་ཉིད་ཀྱི་ལྟ་བ་རྗེ་རིན་པོ་ཆེའི་གསུང་གཞི་ལ་

བཞག་ནས་བསམ་བློ་གཏོང་གི་ཡོད། དེས་དངོས་

ནས་ཕན་ཞིང་སེམས་ལ་འགྱུར་བ་འགྲོ་གི་འདུག 

དེར་བརྟེན་རྗེ་རིན་པོ་ཆེའི་བསྟན་པ་ལ་བསམ་ངན་

བྱེད་མཁན་རེད་ཅེས་བཤད་དུས་བློ་ཕམ་ཕྲན་བུ་

བྱུང་། ངོས་

ནས་རྙིང་མ་དང་

བཀའ ་བརྒྱུད ། 

ས ་ སྐྱ ་ བ ཅ ས ་

ཉ མ ས ་ ལེ ན ་

བྱེད་ཀྱི་ཡོད། དེ་

དག ་པཎ ་ཆེན ་

བློ ་བཟང ་ཆོས ་

ཀྱི ་རྒྱལ་མཚན་
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སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་སོག་པོའ་ིཆོས་ཞུ་བར་
ལམ་རིམ་ཆེན་མོའ་ིགསུང་ཆོས་གནང་སྒོ་མཇུག་སྒྲིལ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༤ ཉིན་

ལམ་རིམ་ཆེན་མོའ ་ིགསུང་ཆོས་སྐབས་༧གོང་

ས་མཆོག་གིས་རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་ལམ་རིམ་ཆེན་

མོར་དེ་ལྟར་རྣམ་གྲོལ་སྒྲུབ་པའི་བླ་མ་ནི་གཏན་

གྱི་འདུན་མའི་རྩ་བ་ཡིན་པས། བླ་མ་བསྟེན་པར་

འདོད་པ་རྣམས་ཀྱིས་ནི་དེ་དག་ཤེས་པར་བྱས་ལ།  

མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པ་འཚོལ་བ་ལ་འབད་པར་བྱ་

ཞིང།” ཞེས་གསུངས་ཡོད།  ཞོགས་པ་སོག་པོའ་ི

གཟུགས་མཐོང་བརྙན་འཕྲིན་རྒྱག་མཁན་ཚོས་

སྤྲུལ་སྐུའི་སྐོར་གློག་བརྙན་བཟོ་བཞིན་ཡོད་འདུག་

པར་ངོས་ལ་བླ་མ་དང་སྤྲུལ་སྐུ་ཞེས་པ་ག་འདྲ་རེད་

ཅེས་དྲིས་བྱུང་། ངོས་ཀྱིས་དེ་ལ་བླ་མ་དང་སྤྲུལ་སྐུ་

ལ་མུ་བཞི་འཇོག་གི་ཡོད་པ་འགྲེལ་བཤད་བརྒྱབ་

པ་ཡིན། བླ་མ་ཡིན་ན་སྤྲུལ་སྐུ་ཡིན་པས་མ་ཁྱབ། 

མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཆོས་ཅན་ཞེས་ཟེར་ན་འགྲིག་གི་

འདུག ཁོང་བླ་མ་རེད་སྤྲུལ་སྐུ་མ་རེད། ཁོང་ལ་བླ་

བྲང་དང་ཕྱག་མཛོད་མི་འདུག  སྤྲུལ་སྐུ་ཡིན་ན་བླ་

མ་ཡིན་པས་མ་ཁྱབ་པ། སྤྲུལ་སྐུ་ཞབས་འདྲེན་ཞུ་

མཁན་དེ་ཚོའི་གྲས་ལ་བླ་བྲང་དང་སྤྲུལ་སྐུའི་མིང་

ཡོད་ཀྱང་བླ་མའི་མཚན་ཉིད་ཚང་གི་ཡོད་པ་མ་

རེད། གཉིས་ཀ་ཡིན་པ་ནི་བླ་མ་ཚད་ལྡན་སྤྲུལ་སྐུའི་

ངོས་འཛིན་ཡང་ཡོད་པ་དེ་དག་རེད། ཅེས་བརྗོད་

པ་ཡིན། བོད་མི་དང་རྒྱ་མི། དེ་བཞིན་སོག་པོའ་ིསྤྱི་

ཚོགས་ནང་ལའང་དོན་གྱི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་

ལ་མཚན་ཉིད་གང་དག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་ཤེས་

པར་སྤྲུལ་སྐུ་རེད་ཅེས་བརྗོད་པ་ཡིན་ན་རྩ་ཆེན་

པོར་རྩི་གི་འདུག  ལོ་ངོ་སུམ་ཅུ་ཡས་མས་ཀྱི་གོང་

རྒྱ་ནག་ནས་ནང་པ་ཐོག་མར་ངོས་དང་འབྲེལ་བ་

ཡོང་བའི་སྐབས་ལ་རྒྱ་མི་ཞིག་གིས་དེང་སང་བོད་

ནས་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཡིན་ཟེར་མཁན་གྱི་བླ་མ་

རྒྱ་ནག་ཏུ་ཡོང་གི་འདུག  རྒྱ་མི་ནང་པ་ཚོས་དད་

པ་བྱས་ཏེ་དུས་ཡུན་རིང་པོ་ཕྱིན་པའི་སྐབས་ལ་

ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཡིན་ཟེར་མཁན་ཚོར་དགོས་རྒྱུ་

ནི་དངུལ་དང་བུད་མེད་རེད།  དེ་ལྟར་མ་ཡོང་བར་

ཐབས་ཤེས་བྱེད་རྒྱུ་མེད་དམ་ཞེས་ཟེར་གྱི་འདུག  

ངོས་རང་རྒྱ་གར་ལ་བསྡད་ཡོད་པས་ཐབས་ཤེས་

བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད། ཁྱོད་རང་ཚོས་བཤེས་གཉེན་

གྱི་མཚན་ཉིད་ཆོས་བཅུ་གསུངས་ཡོད་པ་དེ་དག་

ཤེས་པ་བྱས་ཏེ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཡིན་ཟེར་མཁན་

ལ་མཚན་ཉིད་ཚང་ཡོད་མེད་ཞིབ་འཇུག་བྱ་དགོས། 

ཞིབ་འཇུག་གི་སྐབས་ལ་བླ་མའི་འདུ་ཤེས་མ་

བཞག་པར་ཆོས་ལ་བགྲོ་གླེང་ཡང་ཡང་བྱས་ཏེ་

མཚན་ཉིད་ཚང་ཡོད་ན་བླ་མའི་འདུ་ཤེས་བཞག་སྟེ་

ཆོས་ཞུས། ཞེས་བརྗོད་རྒྱུ་བྱུང་། གང་ལྟར་སློབ་

མས་བླ་མ་ལ་ཞུ་དག་གཏོང་ཐུབ་པ་དགོས་པ་ཧ་

ཅང་གལ་ཆེན་པོ་རེད། སློབ་མ་གང་ཡང་མི་ཤེས་

པ་དད་པ་ནི་བག་རེ་བ་ཡོད། ཆོས་ལེགས་པར་རྣམ་

འབྱེད་ཀྱི་ཤེས་རབ་མེད་པར་གནས་ཚུལ་མ་ཤེས་

མཁན་ཞིག་བྱུང་ན་བླུན་པོ་ཆུ་སྣ་གང་ཁྲིད་ཅེས་པ་

དེ་ཡོང་གི་རེད། དེས་སློབ་མ་ཕུང་ལ་སྦྱོར་བའི་ཉེན་

ཁ་ཡོད། དེར་བརྟེན་རྗེ་རིན་པོ་ཆེས་”དེ་ལྟར་རྣམ་

གྲོལ་སྒྲུབ་པའི་བླ་མ་ནི་གཏན་གྱི་འདུན་མའི་རྩ་བ་

ཡིན་པས། བླ་མ་བསྟེན་པར་འདོད་པ་རྣམས་ཀྱིས་

ནི་དེ་དག་ཤེས་པར་བྱས་ལ།  མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་

པ་འཚོལ་བ་ལ་འབད་པར་བྱ་ཞིང་། སློབ་མ་བསྟེན་

འདོད་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་མཚན་ཉིད་དེ་དག་དང་

ལྡན་པར་བྱ་བ་ལ་འབད་དོ།།” ཅེས་གསུངས་ཡོད་

ཅེས་སོགས་བཀའ་སློབ་སྩལ་ཡོད་པ་དང་། 

 ཕྱི་ཚེས་ ༥ ཉིན་སོག་པོའ་ིདད་ལྡན་

ཆོས་ཞུ་བ་གཙོས་རྒྱལ་ཁབ་ ༢༩ ནས་ཕེབས་

པའི་ཆོས་ཞུ་བ་དང་རང་རིགས་སོགས་མི་གྲངས་ 

༤༠༠༠ བརྒལ་བར་རྗེ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོས་མཛད་

པའི་བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཆེན་མོའ་ིགསུང་ཆོས་འཕྲོ་

སྐྱོང་དང་སྔགས་བླ་མེད་ལུགས་ཀྱི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་

པོ་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོའི་བཀའ་དབང་སྩལ་ཏེ་ཐེངས་

འདིའི་སོག་རིགས་གཙོ་གྱུར་དད་ལྡན་ཆོས་ཞུ་བ་
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ནས་སྟ་གོན་དང་དངོས་གཞིའི་དབང་བཞི་ཆ་ཚང་

སྩལ་ཡོད་པ་དང་། དབང་དངོས་གཞིའི་ཐམས་

ཅད་རྣལ་འབྱོར་གྱི་སེམས་ཀྱི་མཚམས་སུ་ཆོས་

ཞུ་བ་ཡོངས་ལ་ཐོག་མར་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་

ཅུང་ཟད་སྒོམ་ཏུ་བཅུག་སྟེ། འདི་ལྟ་བུའི་བྱང་ཆུབ་

ཀྱི་སེམས་སྒོམ་པ་དེ་རང་གི་སྙིང་གར་འོད་དཀར་

པོ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་བའི་མོས་པ་དང་བཅས་ཀུན་རྫོབ་

བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་བསྐྱངས་དགོས་

པ་དང། དེ་རྗེས་སྟོང་ཉིད་ཀྱི་ལྟ་བའི་ཐོག་སེམས་

ཉམས་པར་བཞག་ཏེ་ཅུང་ཟད་སྒོམ་དུ་བཅུག  དེ་

ནས་ཡང་སྟོང་ཉིད་སྒོམ་པའི་བློ་དེ་ཉིད་གོང་གི་ཀུན་

རྫོབ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཟླ་བ་དཀར་པོའ་ིསྟེང་དུ་

རྡོ་རྗེ་དཀར་པོ་རྩེ་ལྔ་བ་ལངས་སྟབས་སུ་ཡོད་པ་

དམིགས་སུ་བཅུག་སྟེ། དོན་དམ་བྱང་ཆུབ་སེམས་

ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་བསྐྱངས་སུ་བཅུག་ནས་རྣལ་འབྱོར་

དེ་གཉིས་ཉིན་རེའི་ཉམས་ལེན་གྱི་ནང་དུ་མ་ཆད་

པར་སྒོམ་དགོས་པ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན་ཞེས་

བཀའ་སྩལ་ཡོད་པ་བཅས་ཉིན་བཞིའི་རིང་གི་སོག་

པོའ་ིདད་ལྡན་གཙོས་ཆོས་ཞུ་བ་རྣམས་ལ་ཐེངས་

འདིའི་གསུང་ཆོས་ལེགས་པར་མཇུག་གྲུབ་ཡོད།།

རྣམས་ལ་ལམ་རིམ་གསུང་ཆོས་གནང་སྒོ་མཇུག་

སྒྲིལ་ཡོད།  དེ་ཡང་ཉིན་དེར་བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་

ཆེན་མོའ་ིདགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་བསྟེན་པའི་ཚུལ་

ཞེས་པའི་ས་བཅད་ཀྱི་ཁོངས་བར་དུ་གསུང་ཆོས་

གྲུབ་རྗེས་གསང་སྔགས་བླ་མེད་ལུགས་ཀྱི་ཐུགས་

རྗེ་ཆེན་པོ་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོའི་བཀའ་དབང་སྩལ་

ཡོད། དེ་ཡང་སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་

ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་གསང་སྔགས་བླ་མེད་ལུགས་

ཀྱི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོའི་བཀའ་

དབང་ནི་ཡོངས་འཛིན་ཁྲི་བྱང་རྡོ་རྗེ་འཆང་གི་དྲུང་

ནས་གསན་པ་དང་། ཡོངས་འཛིན་ཁྲི་བྱང་རྡོ་རྗེ་

འཆང་གིས་སྟག་བྲག་རིན་པོ་ཆེའི་དྲུང་ནས་གསན་

ཡོད་པ་དང་། སྟག་བྲག་རིན་པོ་ཆེ་ཡིས་ཡོངས་

འཛིན་ཕུར་ལྕོག་བྱམས་པ་ཚུལ་ཁྲིམས་རྒྱ་མཚོའི་

དྲུང་ནས་གསན་པའི་སྐོར་གྱི་དབང་རྒྱུན་བཀའ་

གནང་བ་དང་།  དབང་དངོས་གཞི་མགོ་བཙུགས་

ནས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་བྱིན་གྱིས་རླབས་པ་ཞེས་

པའི་སྐབས་སུ་བྱིན་རླབས་ཞེས་པའི་གོ་དོན་ཐད་

བཀའ་སྩལ་དོན། བོད་ཀྱི་ཚིག་བྱིན་རླབས་ཞེས་

པའི་བྱིན་ནི་གཟི་བྱིན་དང།  རླབས་ཞེས་པ་ནི་

བསྒྱུར་བའི་དོན་རེད། སོ་སོའ་ིདད་པ་དང་། བླ་

མ་དང་གཙོ་བོ་ཐ་མི་དད་པའི་བྱིན་རླབས་དང་། 

གྲངས་མེད་གསུམ་གྱི་ཚོགས་བསགས་ནས་འགྲོ་

བའི་དོན་ལ་སེམས་བསྐྱེད་པའི་སེམས་བསྐྱེད་

ཀྱིས་ཟིན་པའི་ཐོག་ནས་གྲངས་མེད་པའི་བསྐལ་

བའི་རིང་ལ་ཚོགས་བསགས་པའི་ནུས་པ་ཧ་ཅང་

ཆེན་པོ་ཡོད། དེར་བརྟེན་མདོ་ལས། བདེ་གཤེགས་

སྐུ་གཟུགས་རྩིག་ངོས་བྲིས་པ་ལ། །འཁྲུགས་བཞིན་

པ་ཡི་སེམས་ཀྱིས་བལྟས་ན་ཡང།། དེ་ནི་རིམ་

བཞིན་སངས་རྒྱས་བྱེ་བ་མཐོང་།། ཞེས་གསུངས་

པ་བཞིན།  ཞིང་གི་མཐུ་ལ་བརྟེན་པ་འགའ་རེ་མ་

གཏོགས་ཞེས་གསུངས་པ་འདི་འདྲ་ཡིན་པ་རེད།  

      གང་ལྟར་བླ་མ་དང་གཙོ་བོ་ཐ་མི་དད་པའི་

བྱིན་རླབས་སོ་སོས་མོས་གུས་དང་སྟོང་ཉིད་ཀྱི་

ལྟ་བ་སོགས་ལ་བསམ་བློ་བཏང་བ་དེ་ལྟ་བུའི་རྐྱེན་

ཚོགས་པའི་དབང་གིས་ད་ལྟའི་ཐ་མལ་བའི་བློ་འདི་

ཉིད་གོང་ནས་གོང་དུ་ཁྱད་ཞུགས་ནས་མཐར་རྣམ་

མཁྱེན་རྒྱལ་བའི་གོ་འཕང་ཐོབ་པ་ཞིག་ཏུ་བསྒྱུར་

བ་ནི་བྱིན་རླབས་ཟེར་བའི་དོན་རེད། ཅེས་སོགས་

བཀའ་སློབ་སྩལ་ཏེ་དབང་གི་དངོས་སྟ་སྦྲགས་
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༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༣ 

དང། ༡༤ བཅས་ཉིན་གཉིས་ཀྱི་རིང་རྒྱ་གར་

བྱང་ཕྱོགས་མངའ་ཁུལ་དཱེ་ཧཱ་རཱ་དུན་དུ་བརྟེན་གཞི་

བྱས་པའི་དཔལ་ས་སྐྱའི་གདན་ས་བརྩེ་ཆེན་བསྟན་

པའི་དགའ་ཚལ་བཤད་སྒྲུབ་ཆོས་འཁོར་གླིང། 

དབུ་བརྙེས་ནས་མི་ལོ་ལྔ་བཅུ་ཧྲིལ་པོ་འཁོར་བའི་

མཛད་སྒོ་རྒྱས་པ་ཞིག་ཚོགས་གནང་ཡོད།

 སྐབས་དེར་སྐུ་མགྲོན་གྱི་ཚོགས་མགོན་

དུ་དཔལ་ས་སྐྱའི་གོང་མ་བདག་ཁྲི་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཁྲི་

ཐོག་ཞེ་གཅིག་པ་ཆེན་པོ་མཆོག་དང་། སྐྱབས་

མཆོག་ངོར་ཀླུ  ུ་ལྡིང་མཁན་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ། ཕོ་

བྲང་རྣམ་གཉིས་ཀྱི་སྐུའི་གདུང་སྲས་རྣམ་པ། དེ་

བཞིན་དམིགས་བསལ་སྐུ་མགྲོན་དཔལ་ལྡན་

དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་གི་སྐུ་ཚབ་བཀའ་བློན་ཁྲི་ཟུར་

མཁས་དབང་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག བོད་

མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་བཀའ་ཤག་གི་སྐུ་ཚབ་ཆོས་

རིག་བཀའ་བློན་པདྨ་ཆོས་འབྱོར་མཆོག བོད་མི་

མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོག་གཙོ་སྤེན་པ་

ཚེ་རིང་མཆོག་གིས་གཙོས་པའི་སྤྱི་འཐུས་ཁག་

གཅིག་དང་། ཝ་ར་ནཱ་སིའི་གཙུག་ལག་སློབ་དཔོན་

མཁས་དབང་མི་ཤྲཱ་མཆོག གཞན་ཡང་ངོར་མཁན་

པོ་ཁྲི་པ་དབུས་པའི་བླ་སྤྲུལ་མཁས་དབང་དགེ་

འདུན་རྣམས་དང། འཛམ་གླིང་ས་ཕྱོགས་གང་ས་

ནས་ཕེབས་པའི་འབྲེལ་ཡོད་ཚོགས་སྡེ་ཁག་གི་སྐུ་

ཚབ་སོགས་ཁྱོན་མི་མང་སྟོང་ཚོ་གསུམ་ལྷག་ཙམ་

ཞིག་འདུ་འཛོམས་གནང་འདུག  

 ཐོག ་མ ་སྐུ ་མགྲོ ན ་ རྣམ ་པས ་སྣང ་

གསལ་ཞལ་ཕྱེ་གནང་ནས་ཞུགས་གྲལ་དུ་འཁོད་

མཚམས། ས་སྐྱ་ཆོས་སྒར་གྱི་དགེ་འདུན་པ་དང་

བཙུན་མ་ཁག་གཅིག་གིས་བཀྲ་ཤིས་པའི་ཞལ་

འདོན་གསུང་འདོན་གནང་། དེ་ནས་རིམ་བཞིན་

འབྲེལ་ཡོད་ཁག་གི་གསུང་བཤད་དང་བཀའ་ཤག་

གི་གསུང་འཕྲིན། སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་

གིས་གསུང་བཤད་ཟབ་རྒྱས་གནང་རྗེས། སྐྱབས་

མགོན་གོང་མ་བདག་ཁྲི་རིན་པོ་ཆེས་བཀའ་སློབ་

སྩལ་དོན། འདས་པའི་མི་ལོ་ལྔ་བཅུ་ཟེར་དུས་

ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་དབང་དུ་བྱས་ན་རྒྱུན་རིང་པོ་མིན་ན་

ཡང་མི་གཅིག་གི་མི་ཚེར་ཆ་བགོས་ན་རིང་པོ་

རེད། ཆོས་སྒར་འདི་ཐོག་མ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༤ ལོའ་ི

ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༦ ཉིན་དབུ་བརྙེས་པ་ནས་ད་

བར་བརྩིས་ན་ལོ་ལྔ་བཅུ་ཧྲིལ་པོ་འཁོར་གྱི་ཡོད། 

དུས་དྲན་བྱེད་དགོས་དོན་ནི། འདས་པའི་ལོ་ལྔ་

བཅུ་ལ་ཕྱི་མིག་ཅིག་བལྟས་ན་ང་རང་ཚོས་ག་རེ་

བྱས་ཐུབ་ཡོད་པ་དང་། མ་འོངས་པ་ལོ་ལྔ་བཅུ་

ལ་ག་རེ་གནང་དགོས་ས་རེད། དེ་དག་ལ་བསྐྱར་

ཞིབ་བྱེད་རྒྱུ་རེད་ཅེས་དང་། སྐབས་དེར་དཔལ་

འབྱོར་གྱི་ཁོས་བབ་ཧ་ཅང་ཞན་པས་དགེ་འདུན་

པ་རྣམས་ཀྱིས་ཚོགས་ཁང་དང་ཉལ་ཁང་རས་

གུར་ཕུབ་ནས་བཞུགས་དགོས་པའི་གནས་སྟངས་

བྱུང་བ་སོགས་མདོར་ན་ད་བར་གྲུབ་འབྲས་ག་རེ་

བྱུང་ཡོད་པ་དེ་༸་གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་

པོའ་ིཐུགས་རྗེ་བཀའ་དྲིན་ཉག་ཅིག་ལ་བརྟེན་ནས་

བྱུང་བ་ཡིན་པས། གང་ཉིད་ཀྱི་བཀའ་དྲིན་ནི་ནམ་

ཡང་བརྗེད་ཐབས་མེད་པ་ཡིན་ཞེས་དང་། ད་བར་

གནས་ཡུལ་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་དང་མངའ་སྡེ་

གཞུང། ཡུལ་མི་སོགས་ཀྱི་མཐུན་འགྱུར་གནང་

བར་ཐུགས་རྗེ་ལེགས་གསོལ་ཞུ་བ་སོགས་བཀའ་

སློབ་ཟབ་ཅིང་རྒྱས་པ་སྩལ་ཡོད།

 དེའི ་རྗེས་མཁས་དབང་ཟམ་གདོང་

རིན་པོ་ཆེས་༸གོང་ས་མཆོག་གི་གསུང་འཕྲིན་

སྒྲོགས་སྦྱང་གནང་སྟེ་གསུང་བཤད་ཀྱི་ལས་རིམ་

ཁག་གྲུབ་རྗེས། སྐྱབས་མཆོག་གོང་མ་རིན་པོ་ཆེ་

མཆོག་གིས་ས་སྐྱའི་མ་དགོན་བཤད་གྲྭའི་བསླབ་

པ་མཐར་སོན་པ་ཁག་གཅིག་ལ་བཀའ་བཅུ་པ་

དང་སློབ་དཔོན་གྱི་ཕྱག་འཁྱེར་གནང་། དེ་ནས་ཉེ་

འཁོར་དུ་ཡོད་པའི་སློབ་གྲྭ་ཁག་དང་ས་སྐྱ་གཞིས་

ཆགས། གླུ་པ་ཚེ་རིང་འགྱུར་མེད་དང་མཁྱེན་བརྩེ་

སོགས་ཀྱིས་རིག་གཞུང་འཁྲབ་སྟོན་དང་གཞས་

སྣ་གཟིགས་འབུལ་ཞུས་ཡོད། རྒྱ་གར་བྱང་ཕྱོཌ་

དཱེ་ཧཱ་རཱ་དུན་མངའ་ཁུལ་དུ་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་ས་

སྐྱའི་ཆོས་ཚོགས་འདི་ཉིད་ཐོག་མ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༤ 

ལོར་སྐྱབས་མཆོག་གོང་མ་བདག་ཁྲི་རིན་པོ་ཆེ་

མཆོག་གིས་ཕྱག་བཏབ་གནང་བ་དང། སྐབས་

དེར་ཁོས་བབ་ཧ་ཅང་ཞན་པས་ཐོག་མའི་ཆར་

ཁང་གླ་འབུལ་རྒྱུ་མེད་པས་བླ་གྲྭ་རྣམས་རས་གུར་

ཕུབ་ནས་སྡོད་དགོས་བྱུང་བའི་ལོ་རྒྱུས་བྱུང་འདུག 

དུས་འགྱུར་མ་བྱུང་གོང་བོད་ས་སྐྱའི་གདན་སར་

ཆོས་སྡེ་ལྷོ་བྱང་གཉིས་ཞེས་མདོ་སྔགས་ཀྱི་སློབ་

སྦྱོང་གནང་ས་ཐ་དད་ཡོད་པ་ལྟར་ར་ཛ་སྤུ་ས་སྐྱ་

ཆོས་སྒར་འདི་ཉིད་ཀྱང་གཙོ་བོ་སྔགས་ཕྱོགས་

ཀྱི་སློབ་གཉེར་གནང་སའི་བསྟི་གནས་ཤིག་ཡིན་

པ་དང། ད་བར་གཙོ་བོ་ཡིད་དམ་ཁག་གི་སྒྲུབ་

མཆོད་ཀྱི་དབུ་འཛིན་དང་། རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན། 

དཔོན་སློབ། ཕུར་སྒྲུབ་འདོན་པའི་རྒྱུགས་སྤྲོད་

ཟིན་པ་བཅས་ཁྱོན་མི་སྣ་གསུམ་བརྒྱ་ཡས་མས་

ཞིག་སྐྱེད་སྲིང་གནང་ཡོད་འདུག ད་ཆ་གདན་ས་

འདིའི་ཡན་ལག་ལྟ་བུ་གཞུང་ཆེན་ཁག་གི་སློབ་

སྦྱོང་གཙོ་བོ་གནང་ས་སྤུ་རུ་ཝ་ལ་ས་སྐྱ་མ་དགོན་

བཤད་གྲྭ བཙུན་དགོན་རིན་ཆེན་ཆོས་གླིང་། ས་

སྐྱ་སྨན་ཁང། གྲྭ་ཆུང་གི་གཞི་རིམ་སློབ་གྲྭ་བཅས་

ཡོད་འདུག་པ་མ་ཟད་འཁོན་གདུང་སྐུ་གཞོན་རིན་

པོ་ཆེས་ཐུགས་འགན་གཙོ་བཞེས་ཐོག་གནའ་དེང་

གི་སློབ་སྦྱོང་ཆ་ཚང་ཡོད་པའི་སློབ་གྲྭ་གསར་པ་

ཞིག་ཀྱང་གསར་བརྒྱབ་ཟིན་ནས་རིང་མིན་དབུ་

འཛུགས་གནང་རྒྱུ་རེད་འདུག  ཕྱི་ཚེས་ ༡༤ ཉིན་

༸གོང་མ་བདག་ཁྲི་རིན་པོ་ཆེས་ནོར་བུའི་བསྟན་

པའི་སྤྱི་དབང་གི་རྗེས་གནང་སྩལ་རྗེས་མི་མང་ལ་

བཀའ་སློབ་ལམ་སྟོན་ཟབ་རྒྱས་གནང་སྟེ་ལྔ་ཅུའི་

དུས་དྲན་གྱི་མཛད་སྒོ་རྒྱལ་ཁའི་ངང་ལེགས་གྲུབ།།

བྱེས་ཀྱི་གདན་ས་ས་སྐྱ་ཆོས་སྒར་ཕྱག་བཏབ་ནས་ལོ་ལྔ་ཅུ་འཁོར་བའི་དུས་དྲན།
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གཙོ་བོ་ཧི་མཱ་ཅལ་མངའ་སྡེའི་སྤྱི་ཁྱབ་བློན་ཆེན་

སྐུ་ཞབས་་ཝིར་བྷདྲ་སིངྒ་ (Virbhadra Singh) 

མཆོག རང་དབང་ཅན་གྱི་སྡེ་ཚན་ཁག་གི་འགན་

འཛིན་རྣམ་པ། ལྷན་ཁང་ཁག་གི་དྲུང་ཆེ་ཆུང་རྣམ་

པ། གཞུང་དང་གཞུང་འབྲེལ་མིན་པའི་ཚོགས་

སྐྱིད་ཁག་གི་སྐུ་ཚབ། རྒྱ་གར་དང་བོད་རིགས་

གསར་འགོད་པ། དེ་བཞིན་གཉུག་མར་གནས་

པ་དང་གློ་བུར་དུ་ལྷག་པའི་བོད་མི་སེར་སྐྱ་རྒན་

དར་གཞོན་གསུམ་སོགས་ཁྱོན་མི་གྲངས་སུམ་

སྟོང་བརྒལ་བ་འདུ་འཛོམས་ཀྱིས་ཐོག་མར། བོད་

ཀྱི་ཟློས་གར་ཚོགས་པས་རྔ་རོལ་དང་བཅས་སྐུ་

མགྲོན་གཙོ་བོ་མཆོག་ལ་ཕེབས་བསུ་ཞུས་རྗེས། 

འཕགས་བོད་གཉིས་ཀྱི་རྒྱལ་གླུ་འབུལ་བཞིན་པར་

སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་བོད་རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་པོའ ་ི

རྒྱལ་དར་མཁའ་དབྱིངས་སུ་སྒྲེང་འཛུགས་གནང། 

དེ་རྗེས་བོད་ཕྱི་ནང་གཉིས་སུ་རང་ལུས་མེར་སྲེག་

བཏང་བའི་རྒྱལ་གཅེས་པ་ཕོ་མོ་རྣམས་ལ་མྱ་ངན་

གུས་འདུད་མཚོན་ཆེད་ངག་བཅད་སྐར་མ་གཅིག་

ཞུས་གྲུབ་མཚམས། བོད་ཀྱི་ཟློས་གར་ཚོགས་

པས་ནོ་བེལ་ཞི་བདེའི་གཟེངས་རྟགས་ཀྱི་བསྟོད་

དབྱངས་མཉམ་གཞས་ཕུལ་ཡོད།

 དེ་རྗེས་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་

དང་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་

གིས་ཕེབས་བསུའི་གསུང་བཤད་གནང་། དེ་ནས་

ཧི་མཱ་ལ་ཡའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་དུས་སྟོན་གོ་སྒྲིག་ཚོགས་

ཆུང་གིས་ཉིན་གཉིས་རིང་གི་དུས་སྟོན་དབུ་འབྱེད་

གསལ་བསྒྲགས་གནང་གྲུབ་མཚམས། ཧིན་

བོད་མཛའ་འབྲེལ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་སྐུ་

ཞབས་ཨ་ཇེ་སིང་མོན་ཀོ་ཊི་ཡ་ལགས་ཀྱིས་་ཧི་

མཱ་ལ་ཡའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་དུས་སྟོན་དབུ་འབྱེད་གསལ་

བསྒྲགས་གནང་རྗེས། སྐུ་མགྲོན་གཙོ་བོ་མཆོག་

གིས་ཕྱི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ནས་༸གོང་ས་མཆོག་

གི་བཀའ་དྲིན་རྗེས་དྲན་གྱི་དུས་སྟོན་ལ་དམིགས་

ཏེ ་ཆེད ་དུ ་འདོན ་སྤེལ ་གནང་བའི ་དཔེ ་དེབ ་ 

༼བཙན་བྱོལ་ནང་གི་བྱུང་བ་བརྗོད་པ།༽ ཞེས་པ་

དང༌། དབྱིན་ཡིག་ཐོག་ ༼༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་

སྐུ་ཕྲེང་ ༡༤ ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་བསྟོད་པ།༽ (His 

Holiness the Great XIV Dalai Lama and 

Tibetan Democracy A Tribute ) ༼༸གོང་ས་

ཏཱ་ལའི་བླ་མ་སྐུ་ཕྲེང་ ༡༤ ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་རྗེས་

དྲན།༽ (His Holiness the XIV Dalai Lama 

– Souvenir) ཞེས་པ་བཅས་དབུ་འབྱེད་དང་དུས་

སྟོན་དང་འབྲེལ་གསུང་བཤད་གནང་དོན།  ངོས་ཀྱི་

མི་བརྒྱུད་ནི་བོད་མི་དང་དུས་ཡུན་ལོ་ངོ་མང་པོའ་ི

རིང་ཐག་ཉེ་པོའ ་ིཐོག་ནས་འབྲེལ་བ་ཡོད་མཁན་

ཞིག་ཡིན། དེང་སྐབས་བོད་ནང་གི་གནས་སྟངས་

ལ་བལྟ་སྐབས་སེམས་སྐྱོ་དགོས་པ་ཡོང་བཞིན་

འདུག ངས་ཉིན་འདི་འདྲ་ཞིག་ལ་རེ་སྒྲུག་བྱས་དང་

བྱེད་བཞིན་ཡོད། ༸གོང་ས་མཆོག་དང་ཁོང་གི་མི་

དམངས་རྣམས་བོད་རང་དབང་ཅན་གྱི་ཡུལ་ཞིག་

སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་ནོ་བེལ་ཞི་བདེའི་
གཟེངས་རྟགས་འབུལ་ལམ་ཞུས་ནས་མི་ལོ་ཧྲིལ་པོ་ ༢༥ 

འཁོར་བའི་ཉིན་མོ་སྲུང་བརྩི་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༩ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༠ ཉིན་

འཛམ་གླིང་རྒྱལ་སྤྱིའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་

ཉིན་མོར་ཁམས་གསུམ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ། འཛམ་

གླིང་ཞི་བདེའི་དེད་དཔོན། བོད་ཀྱི་བླ་ན་མེད་པའི་

དབུ་ཁྲིད། སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་

༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པོ་མཆོག་

ལ་འཛམ་གླིང་ནང་ཆེས་སྙན་གྲགས་ཆེ་ཤོས་ཀྱི་

ནོ་བེལ་ཞི་བདེའི་གཟེངས་རྟགས་འབུལ་བཞེས་

མཛད་ནས་འདི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༠ 

ཉིན་ལོ་ངོ་ ༢༥ ཧྲིལ་པོ་འཁོར་བའི་དུས་ཚིགས་

ཁྱད་པར་ཅན་སྲུང་བརྩི་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་ཡོད།

 དེ་ཡང་གོང་ཚེས་ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ 

༨།༤༥ ཐོག་བཞུགས་སྒར་ཐེག་ཆེན་ཆོས་གླིང་

གཙུག་ལག་ཁང་གི་གསུང་ཆོས་ར་བར་བོད་མིའི་

སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ཆེས་མཐོའ་ིཁྲིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་

བཀའ་བརྒྱུད་དོན་གྲུབ་མཆོག་གིས་དབུས་ཕྱག་

སྦྲེལ་ཁྲིམས་ཞིབ་པ་གཞན་རྣམ་གཉིས་མཆོག་

དང། སྲིད་སྐྱོང་བློ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་གིས་

དབུས་ཕྱག་སྦྲེལ་བཀའ་བློན་རྣམ་པ། སྤྱི་འཐུས་

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་གིས་དབུས་

ཕྱག་སྦྲེལ་སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་རྣམ་པ། སྐུ་མགྲོན་



2014 ཕྱི་ཟླ་བཅིུས་པའི་ཤེས་བྱ། བོད་དང་བོད་མི།31
ཏུ་ལོག་ཐུབ་རྒྱུ་དང། བོད་དེ་སླར་ཡང་རྒྱལ་ཁབ་

གཅིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཡོང་བའི་རེ་བ་བྱེད་བཞིན་

ཡོད། ༸གོང་ས་མཆོག་དང་བོད་མི་མང་དག་ཅིག་

རྒྱ་གར་ཧི་མ་ཅལ་དུ་བསྡད་ཡོད། ང་ཚོས་བོད་མི་

རྣམས་ཕྱི་རྒྱལ་བ་དང་ས་གནས་གཞན་གྱི་མི་ཞིག་

ལ་བསམ་གྱི་མེད། ང་ཚོའི་ཆ་ཤས་ཤིག་ལ་ངོས་

འཛིན་བྱེད་བཞིན་ཡོད། ཁྱེད་རང་ཚོའི་བདེ་སྡུག་

ཆེད་ང་ཚོའི་ངོས་ནས་རོགས་རམ་གང་དགོས་

ཀྱང་བྱེད་ངེས་ཡིན།  ཧིན་མ་ཅལ་མངའ་སྡེ་གཞུང་

གིས་རྡ་རམ་ས་ལའི་ལམ་ཁ་དེ་ཨར་འདམ་གྱི་

བཟོ་དགོས་པ་བཀའ་ཁྱབ་གནང་ཡོད། ང་དེ་རིང་

༸གོང་ས་མཆོག་ལ་ནོ་བེལ་ཞི་བདེའི་གཟེངས་

རྟགས་འབུལ་བཞེས་ཀྱི་དུས་དྲན་སྟེང་ཡོང་ཐུབ་

པར་དགའ་སྤྲོ་ཆེན་པོ་བྱུང། ངོས་རང་གཉིས་ལོ་ན་

འདྲ་བོ་རེད་ལ་ཕན་ཚུན་ལོ་མང་རིང་ངོ་ཤེས་ཡིན། 

ངས་༸སྐྱབས་མགོན་ཁོང་སྐུ་ཚེ་རིང་པོ་བརྟན་པ་

དང་ཁོང་གི་ལམ་སྟོན་རྣམས་ང་ཚོ་དང་འཛམ་གླིང་

ཡོངས་དང་བོད་པ་སྤྱི་ལ་དུས་ཡུན་རིང་པོ་གནས་

པའི་སྨོན་ལམ་རྒྱག་གི་ཡོད། ཁོང་ང་ཚོའི་མིག་

དཔེ་ལྟ་ས་ཞིག་ཡིན། གོ་སྐབས་འདི་དང་སྦྲགས་

ངས་རྡ་སའི་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་བྱེད་

ཡོངས་ལ་འཚམས་འདྲི་ཞུ་བཞིན་ཡོད། བོད་མིའི་

སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི ་བོད་སྤྱི ་བའི ་

དོན་དུ་༸གོང་ས་མཆོག་གི་ལམ་

སྟོན ་གཞིར ་བཟུང་ཕྱག་ལས་

འབད་སྒྲུབ་གནང་བའི་རེ་བ་དང་

ཡིད་ཆེས་ཡོད། ཅེས་སོགས་ཀྱི་

གསུང་བཤད་གནང་ཡོད།

 དེ ་ནས་སྤྱི ་འཐུས་ཚོགས་

གཙོ་མཆོག་གིས་བོད་མི ་མང་

སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གསུང་

བཤད་གནང་། དེ་རྗེས་སྲིད་སྐྱོང་

མཆོག་གིས་གཞུང་ཞབས་སྲི ་

ཞུ་བ་ཞབས་ལོ་ ༢༠ འཁོར་ཅིང་

བགྲེལ་ཡོལ་ཐོན་པ་ཁག་གཅིག་

ལ་བོད་རྗེ་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོའ ་ི

སྐུ་བརྙན་དང་ཕྱག་འཁྱེར་གནང་གྲུབ་མཚམས། 

སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་

ཞིབ་ཁང་གི་དུས་དེབ་༼བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་དུས་

དེབ།༽ ཅེས་པ་དབུ་འབྱེད་དང། དེ་བཞིན་འཕྲོད་

བསྟེན་ཁྱབ་ཁོངས་ལས་བྱེད་ཞབས་ལོ་ ༢༥ 

འཁོར་བ་དགུ་ལ་ལེགས་གསོལ་མཚོན་ཆེད་བྱ་

དགའ་དང་ཕྱག་འཁྱེར་གནང་།

 དེ་ནས་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་

གཙོ་མཆོག་གིས་བོད་ཀྱི་ཟློས་གར་ཚོགས་པའི་

ངོས་ནས་༸རྒྱལ་བའི་གསང་གསུམ་འཕྲིན་ལས་

ཀྱི་བཀའ་དྲིན་རྗེས་དྲན་མཚོན་བྱེད་དུ་འདི་ལོའ ་ི

རྐང་བྲོ ་གླུ་གཞས་ཀྱི ་འོད་སྡེར་༼དབྱར་སྐྱིད། 

༢༠༡༤༽ ཞེས་པ་དང་། བོད་ཀྱི་ཆ་འཕྲིན་གསར་

ཁང་གི་ཡེ་ཤེས་ཆོས་བཟང་ལགས་ཀྱིས་བརྩམས་

པའི་༼བོད་མི་བཙན་བྱོལ་བ་ཞིག་གི་འབོད་སྒྲ།༽ 

ཞེས་པའི་དཔེ་དེབ་བཅས་དབུ་འབྱེད་གནང་། དེ་

རྗེས་ཆེས་མཐོའ ་ིཁྲིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་མཆོག་

གིས་ཨེལ་བྷརཊ་ཨེནསྚིན་ Albert Einstein 

Institution བསྟི་གནས་ཁང་གི་མཁས་དབང་

སྐུ་ཞབས་ཇཱིན་ཤ་རབ་ Gene Sharp མཆོག་གི་

བརྩམས་ཞིང་པདྨ་ཚེ་དབང་ཤཱསྟྲི་ལགས་ཀྱིས་

བསྒྱུར་བའི་༼ཞི་བའི་འཐབ་རྩོད་ལ་ནུས་པ་ཐོན་

ཚུལ།༽ ཞེས་པའི་དཔེ་དེབ་དབུ་འབྱེད་དང། དེ་

བཞིན་སྒང་པ་བདེ་སྐྱིད་ཕ་ཕུན་ཚོགས་དང་བུ་

ཟླ་བ་རིན་ཆེན་གཉིས་ཀྱི་ ༼རྒྱལ་ཁབ་ཤོར་

བའི་ཕ་བུའི་བདེ་སྡུག་འབེལ་གཏམ་ལོ་རྒྱུས།༽ 

ཞེས་པའི་དཔེ་དེབ་དབུ་འབྱེད་གནང་རྗེས། བོད་

ཀྱི་ཟློས་གར་ཚོགས་པ་ནས་༸གོང་ས་མཆོག་

གི་བཀའ་དྲིན་རྗེས་དྲན་ཆེད་དུ་བརྩམས་པའི་

༼ཁམས་གསུམ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོར་བཀའ་དྲིན་

བསྟོད་དབྱངས།༽ ཞེས་པ་དང་། རྡ་སྟེང་བོད་

ཕྲུག་ཁྱིམ་སྡེའི་སློབ་མ་རྣམས་ནས་ཧི་མཱ་ཅལ་གྷ་

རྡིའི་གླུ་གཞས་༼ནི་ལི་མ།༽ ཞེས་པ། དཔེ་སྟོན་

སློབ་གྲྭའི་སློབ་མ་རྣམས་ནས། ༼ཆོལ་གསུམ་མི་

རིགས་ནས་དགྲ་བསྡིགས་རིགས་ཞེན།༽ ཞེས་

པ། བོད་ཀྱི་ཟློས་གར་ཚོགས་པ་ནས་མདོ་སྨད་

བླ་བྲང་གི་འཁྲབ་གཞས་༼བོད་ཁ་བ་ཅན་གྱི་བླ་

རི།༽ ཞེས་པ། རྡ་ཤོད་བོད་ཁྱིམ་སློབ་མ་ ༢༠ 

ནས། ༼ཨ་མདོའ་ིའཁྲབ་གཞས་སེང་དཀར་མོ།༽ 

ཞེས་པ། ཐང་སྟོང་གླུ་གར་ཚོགས་པ་ནས་གླུ་གར་ 

༼རྒྱ་གར་མཁས་པ།༽ཞེས་པ། མེག་ལོར་ཡོངས་

གླིང་སློབ་ཕྲུག་ནས་༼རྟེན་འབྲེལ་ཉི ་ཟླ་སྐར་

གསུམ།༽ ཞེས་པ། བོད་ཀྱི་ཟློས་གར་ཚོགས་

པའི་བྲོ་བ་རྣམས་ནས་༼ཀོང་གཞས་དགྲ་གཉེན་

རྒྱལ་པོ།༽ ཞེས་པའི་གཞས་སྣ་ཁག་འཁྲབ་སྟོན་

གནང་ཡོད། མཛད་སྒོའ་ིམཐའ་མར་བཀའ་དྲིན་

རྗེས་དྲན་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་གཙོ་ཤེས་རིག་

དྲུང་ཆེ་སྟོབས་རྒྱལ་ཚེ་རིང་ལགས་ཀྱིས་ཐུགས་

རྗེ་ཆེ་ཞུའི་གསུང་བཤད་གནང་རྗེས་གཞུང་འབྲེལ་

མཛད་སྒོ་རྒྱལ་ཁའི་ངང་གྲོལ་ཡོད་པ་བཅས།།
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སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་ནོ་སྦེལ་ཞི་བདེའི་གཟེངས་
རྟགས་འབུལ་བཞེས་མཛད་དེ་ལོ་ ༢༥ འཁོར་བའི་དུས་ཆེན་མཛད་སྒོར་

སྤེལ་བའི་བཀའ་ཤག་གི་གསུང་བཤད།
༄༅། །སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་

པོ་མཆོག་ལ་ནོ་སྦེལ་ཞི་བདེའི་གཟེངས་རྟགས་

འབུལ་བཞེས་མཛད་དེ་ལོ་ ༢༥ འཁོར་བའི་དུས་

ཆེན་དམིགས་བསལ་ཅན་གྱི་ཉིན་མོ་འདིར། བོད་

མིའི ་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི ་བཀའ་ཤག་གིས་ལྷར་

བཅས་སྲིད་ཞིའི་གཙུག་རྒྱན། འཇིག་རྟེན་ཞི་

བདེའི་དེད་དཔོན། ཁམས་གསུམ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་

པོ། བོད་མིའི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་འཁྲིད། སྤྱི་ནོར་

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་

ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་བོད་མི་ཡོངས་ཀྱི་ཚབ་ཞུས་ཏེ་

བཀའ་དྲིན་རྗེས་དྲན་གྱི་གུས་ཕྱག་སྔོན་དུ་བཏང་

བའི་སྒོ་ནས། གཞིས་བྱེས་བོད་མི་ཡོངས་དང་། 

འཛམ་གླིང་གང་སར་གནས་པའི་བོད་ཀྱི་གྲོགས་

པོ་རྣམས་ལ་འཚམས་འདྲི་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

 ནོར་ཝེ་ནོ་སྦེལ་གཟེངས་རྟགས་ཚོགས་

ཆུང་གི་ཆེ་བསྟོད་ཚིག་བརྗོད་ནང་ ༸གོང་ས་ཏཱ་

ལའི་བླ་མ་མཆོག་གིས་བོད་མིའི་བདེན་དོན་འཐབ་

རྩོད་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ལམ་དུ་འཁྲིད་གནང་མཛད་

པར་གཟེངས་བསྟོད་ཞུ་རྒྱུ་དང་། བོད་མིའི་ཐུན་

མོང་མ་ཡིན་པའི་ངོ་བོ་ཆོས་རིག་གོམས་གཤིས་

སྲུང་སྐྱོབ་བྱ་ཆེད་གཉིས་མོས་གུས་བརྩི་དང་གུ་

བཤངས་ཀྱི་ལམ་ནས་བོད་དོན་འགྲིག་འཇགས་

ཡོང་ཐབས་གནང་བཞིན་ཡོད། ཅེས་གསལ་བ་

ལྟར། ནོ་སྦེལ་ཞི་བདེའི་གཟེངས་རྟགས་ཚོགས་

ཆུང་གིས་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོའ་ིབླ་

ན་མེད་པའི་དགོངས་བཞེས་དང་མཛད་རྗེས་ལ་

གཟེངས་བསྟོད་གུས་བཀུར་ཆེན་པོ་ཞུས་པ་མ་

ཟད། ༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་

གིས་ནོ་སྦེལ་ཞི་བདེའི་གཟེངས་རྟགས་དགྱེས་

བཞེས་མཛད་པ་དེས་ནོ་སྦེལ་ཞི་བདེའི་གཟེངས་

རྟགས་ཀྱི་རིན་ཐང་དང་ཆེ་མཐོང་སྔར་ལྷག་གོང་

མཐོར་སོང་ཡོད། དེ་མཚུངས་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཐོག་

བོད་དོན་གོ་རྟོགས་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་གནས་ཚད་

མཐོ་རུ་འགྲོ་བར་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་བྱུང་ཡོད། 

རྒྱུན་དུ་མགོན་པོ་གང་ཉིད་ནི་ནང་པའི་དགེ་སློང་

ཞིག་ཡིན་གསུང་གིན་ཡོད་ནའང། འཛམ་གླིང་

གི་མི་འབོར་ས་ཡ་མང་པོས་བྱམས་སྙིང་རྗེ་དང། 

འཚེ་མེད་ཞི་བདེའི་བདག་ཉིད་དུ་ངོས་འཛིན་བརྩི་

བཀུར་ཞུ་བཞིན་ཡོད།

 ཁྱད་པར། ༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་

ཆེན་པོའ་ིགསང་གསུམ་གྱི་མཛད་འཕྲིན་རྣམས་

བོད་དང་བོད་མིའི་བདེ་དོན་ཁོ་ན་མ་ཡིན་པར། 

འཇིག་རྟེན་སྐྱེ་འགྲོ་ཡོངས་ཀྱི་བདེ་དོན་ཆེད་འགྲོ་

བ་མིའི་རྒྱུད་ཀྱི་བཟང་སྤྱོད་གོང་འཕེལ་གཏོང་རྒྱུ་

དང་། ཆོས་ལུགས་ཕན་ཚུན་དབར་མཐུན་འབྲེལ་

དག་སྣང་སྦྱོང་ཐབས། བོད་མི་རིགས་ཀྱི་ཁྱད་ནོར་

ཆོས་དང་རིག་གཞུང་སྲུང་སྐྱོབ་དར་སྤེལ་གནང་

རྒྱུ་བཅས་ཀྱི་མཛད་ཆེན་རྣམ་གསུམ་མམ། ལྷག་

བསམ་ཐུགས་བསྐྱེད་གསུམ་གྱི་ཉམས་བཞེས་

ཐུགས་དམ་གྱི་མཐིལ་དུ་མཛད་པ་ལ་བརྟེན་ནས་

འཛམ་གླིང་ཡོངས་ལ་ཞི་བདེ་དང་དྲང་བདེན་གྱི་

འོད་སྣང་སྩོལ་བའི་རླབས་ཆེའི་དབུ་འཁྲིད་ཅིག་
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དང་། རྒྱལ་ཁབ་དང་མི་རིགས་ཆོས་ལུགས་

བཅས་ཀྱི་དབྱེ་བ་མེད་པར་ཀུན་གྱིས་དགའ་མོས་

གུས་བཀུར་ཆེ་ཤོས་ཞུ་ཡུལ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཅིང་། 

སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་

ལ་ད་བར་གྲགས་ཅན་གྱི་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་

ཁང་དང་། འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་འབྲེལ་བའི་

སྒྲིག་འཛུགས་ཁག་ནས་གུས་བཀུར་ཆེ་བསྟོད་ཀྱི་

གཟེངས་རྟགས་གྲངས་ ༡༥༡ འབུལ་གནང་མཛད་

ཡོད། རྒྱལ་ཁབ་འདྲ་མིན་གྱི་ནོ་སྦེལ་ཞི་བདེའི་

གཟེངས་རྟགས་བཞེས་མཁན་དབུ་འཁྲིད་ཚོས་

ཀྱང་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ནི་

ནོ་སྦེལ་ཞི་བདེའི་གཟེངས་རྟགས་བཞེས་མཁན་

དབུ་འཁྲིད་ཚོའི་ཁྲོད་ནས་ཆེན་པོའ ་ིཆེན་པོ་ལྟ་

བུ་རེད་ཅེས་བཅོས་མིན་གྱི་བསྔགས་བརྗོད་ཞུ་

བཞིན་ཡོད།

 དེ་བཞིན་དེ་སྔ་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་

ཆོས་ཀྱི་བསླབ་བྱ་རྣམས་མཐོང་ཐོས་མ་མྱོང་བའི་

གླིང་ཆེན་ལྔ་ཡི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ཏུ་༸ཞབས་ཀྱི་པད་

མོ་རྣམ་པར་བཀོད་དེ་གང་འདུལ་འཕྲིན་ལས་ཀྱི་

འོད་སྣང་ཕྱོགས་བཅུར་སྤྲོ་བཞིན་སྐྱེ་འགྲོ་གྲངས་

ལས་འདས་པའི་འདི་ཕྱིའི་རེ་འདོད་བསྐང་བར་

མཛད་པ་དང་། ཡེ་ཤུའི་བླ་ཆེན་པོབ་ཀྱིས་གཙོས་

ཆོས་ལུགས་ཁག་གི་དབུ་འཁྲིད་དང། རྒྱབ་ཁབ་

ཁག་གི་སྲིད་འཛིན་དང་སྲིད་བློན། གྲོས་ཚོགས་

ཀྱི་འཐུས་མི་སོགས་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་འགོ་འཁྲིད་དང་། 

ཚན་རིག་པ། མཁས་པ། ན་གཞོན་སློབ་ཕྲུག་དང་

མང་ཚོགས། དེ་བཞིན་དབུལ་ཞིང་ཕོངས་པའི་ནད་

པ་དང་ཉམ་ཐག་སོགས་སྐྱེ་བོ་གྲངས་ལས་འདས་

པ་མཇལ་འཕྲད་ཀྱིས་བྱམས་བརྩེ་དང། ཡ་རབས་

བཟང་སྤྱོད། ཞི་བདེའི་ལེགས་སྐྱེས་སྤེལ་བཞིན་

དབུགས་དབྱུང་བར་མཛད་ཅིང་། བོད་ཀྱི་བདེན་

དོན་འཐབ་རྩོད་ལའང་རྒྱབ་སྐྱོར་གོང་མཐོར་སྤེལ་

གནང་མཛད་ཡོད། མགོན་པོ་གང་གི་བཀའ་སློབ་

གསུང་བཤད་རྣམས་སྐད་ཡིག་འདྲ་མིན་ཐོག་ཕབ་

བསྒྱུར་གྱིས་དེབ་གྲངས་ས་ཡ་མང་པོ་པར་སྐྲུན་

འགྲེམས་སྤེལ་ཞུས་དང་ཞུ་བཞིན་ཡོད།

 འཛམ་གླིང ་གང་སར་ལོ ་རེ ་བཞིན ་

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ ་མཆོག་གི་

མཚན་སྙན་མཛད་འཕྲིན་རྒྱས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་

བོད་དོན་དྲིལ་བསྒྲགས་དང་བོད་ཀྱི་བདེན་པའི་

གནད་དོན་ལ་ཤ་ཚ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་མཁན་ཡང་

ཇེ་མང་དུ་འགྲོ་བཞིན་པ་དང་། ལྷག་དོན་བོད་དོན་

དཀའ་རྙོག་སེལ་ཐབས་སུ་བོད་རྒྱ་མི་རིགས་

གཉིས་ཀའི ་ཕུགས་རྒྱང་རིང་པོའ ་ིཁེ ་ཕན་ལ་

དགོངས་ནས་གཉིས་སྨན་དབུ་མའི་ལམ་གྱི་སྲིད་

བྱུས་འདོན་གནང་མཛད་པར། བོད་རྒྱ་ཆེའི་མང་

ཚོགས་ཀྱིས་མང་གཙོའི་ལམ་ལུགས་དང་མཐུན་

པར་མང་མོས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚད་མཐོའ་ིསྒོ་ནས་འདི་

ཉིད་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་སྲིད་བྱུས་

ཤིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༧༩ ནས་བཟུང་

སྐུ་ཚབ་ཕན་ཚུན་དབར་གཞུང་འབྲེལ་དང་གཞུང་

འབྲེལ་མ་ཡིན་པའི་ངོ་བོའ་ིཐོག་ནས་འབྲེལ་མོལ་

ཐེངས་ཉི་ཤུ་ལྷག་བྱུང་ཡོད་པ་དང་། ཁྱད་པར་ཕྱི་

ལོ་ ༢༠༠༢ ལོར་ཐད་ཀའི་འབྲེལ་ལམ་བསྐྱར་གསོ་

བྱུང་རྗེས་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོའ་ིསྐུ་

ཚབ་དང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་སྐུ་ཚབ་དབར་འབྲེལ་

མོལ་ཐེངས་དགུ་བྱུང་སྐབས།

 རྒྱ་ནག་མི ་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་

ཁབ་ཀྱི་རྩ་ཁྲིམས་སུ་གསལ་བའི་གྲངས་ཉུང་མི་

རིགས་ཀྱི་རང་སྐྱོང་དང་རང་ཁྱིམ་རང་བདག་གི་

ཐོབ་ཐང་རྣམས་ཇི་བཞིན་ལག་བསྟར་ཐུབ་པ་ཡོང་

ཆེད་བོད་རིགས་ཡོངས་ལ་མིང་དོན་མཚུངས་

པའི་རང་སྐྱོང་ཡོང་ཐབས་ཀྱི་བསམ་འཆར་དང་

བསམ་འཆར་གྱི་འགྲེལ་བརྗོད་ཡིག་ཆ་གཉིས་

རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་སྤྲད་ཡོད་ཀྱང་། ད་བར་རྒྱ་ནག་

གཞུང་གིས་མུ་མཐུད་མཁྲེགས་བཟུང་ཁོ་ན་ལས་

བཟང་ཕྱོགས་ཀྱི་ཡ་ལན་བྱུང་མེད། ཉེ་སྔོན་རྒྱ་

ནག་གཞུང་གིས་རྩ་ཁྲིམས་ཀྱི་གལ་འགངས་ངོས་

འཛིན་དང་གསལ་སྟོན་བྱ་ཆེད་དུ་དམིགས་ཏེ་ཕྱི་

ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༤ དེ་བཞིན་རྒྱལ་ཡོངས་རྩ་ཁྲིམས་

ཀྱི་ཉིན་མོར་སྲུང་བརྩི་བྱ་རྒྱུའི་གཏན་འབེབས་

བྱས་འདུག གལ་སྲིད་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དོན་

དངོས་ཐོག་རྩ་ཁྲིམས་ཀྱི་གལ་འགངས་ངོས་འཛིན་

བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ན་རྩ་ཁྲིམས་ནང་གསལ་བའི་གྲངས་

ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་ཆ་རྐྱེན་ཁག་མིང་དོན་མཚུངས་

པར་ལག་བསྟར་དགོས་པ་ཡིན།

 གཉིས་སྨན་དབུ་མའི་ལམ་གྱི་མཛད་

བྱུས་རྨད་དུ་བྱུང་བ་འདི་ལ་བརྟེན་ནས་རྒྱལ་སྤྱིའི་

སྲིད་གཞུང་ཁག་དང་། གྲོས་ཚོགས། ཆབ་སྲིད་ཀྱི་

གནད་དོན་མི་སྣ་བཅས་མང་པོས་མངོན་གསལ་

དོད་པོའ་ིསྒོ་ནས་བོད་དོན་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་དང། རྒྱ་

ནག་གཞུང་དང་མཉམ་བོད་དོན་གླེང་སློང་བྱེད་

ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། དེ་མཚུངས་ལོ་རེ་བཞིན་རྒྱ་

རིགས་མཁས་པ་དང་ཤེས་ཡོན་ཅན་གྱི་ཁྲོད་བོད་

མིའི་བདེན་དོན་ལ་ཤ་ཚ་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་གོ་རྟོགས་

ཇེ་ཆེར་འགྲོ་དང་འགྲོ་བཞིན་པ་ལྟར། བཀའ་ཤག་

ནས་མུ་མཐུད་ཆོད་སེམས་བརྟན་པོའ ་ིསྒོ་ནས་

དབུ་མའི་ལམ་གྱི་སྲིད་བྱུས་རྒྱུན་འཛིན་བྱས་

དང་བྱ་མུས་ཡིན། དེ་བཞིན་རིང་མིན་བོད་རྒྱ་ཞི་

མོལ་ལས་དོན་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་འདུ་ཞིག་

འཚོགས་རྒྱུ་ཡིན།

 གཞན་ཡང་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་

ཆེན་པོའ ་ིཡང་དག་པའི་དབུ་འཁྲིད་ལམ་སྟོན་

ལ་བརྟེན་ནས་འདས་པའི་ལོ་ངོ་ལྔ་བཅུ་ལྷག་སྤྱི་

དང་། ལྷག་པར་འདས་ལོ་ཉི་ཤུ་ལྷག་ཙམ་འདིའི་

རིང ་བཙན་བྱོལ་བོད ་མིའི ་མང་གཙོའི ་ལམ་

ལུགས་ཡར་རྒྱས་ཤུགས་ཆེ་ཤོས་ཕྱིན་ཡོད། ཕྱི་

ལོ་ ༡༩༩༡ ལོར་ཁྲིམས་སྒྲིག་ཀུན་གྱི་གཞི་མ་

བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་བཅའ་ཁྲིམས་རིན་པོ་ཆེ་

གཏན་འབེབས་གནང་བ་དང་། དེ་འབྲེལ་འཛིན་

སྐྱོང་བཀའ་བློན་རྣམ་པ་ཡང་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་

མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ནས་ཐད་བསྐོ་གནང་མི་
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དགོས་པར་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་

ཀྱིས་འོས་འདེམས་གནང་གི་ཡོད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༡ 

ལོར་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་མི་མང་གིས་ཐད་ཀར་འོས་

འདེམས་བྱེད་འགོ་ཚུགས་པ་དང། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ 

ལོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་

གིས་མི་མང་གིས་འོས་འདེམས་ཞུས་པའི་འགོ་

ཁྲིད་ལ་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་སྐུ་དབང་རྩིས་སྤྲོད་གནང་

རྒྱུའི་བཀའ་ཟློག་མེད་ཕེབས་པ་བརྒྱུད་བཙན་

བྱོལ་བོད་མིའི་མང་གཙོའི་ལམ་ལུགས་ཀྱི་འཕེལ་

རིམ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་མཛད་པ་སོགས་ཇི་

སྲིད་བོད་དོན་བདེན་མཐའ་མ་གསལ་བར་བོད་མི་

རིགས་ཀྱི་འཐབ་རྩོད་མུ་མཐུད་གནས་ཐབས་ཀྱི་

བཀའ་དྲིན་བསམ་བརྗོད་ལས་འདས་པ་བསྐྱངས་

གནང་མཛད་ཡོད།

 ༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ ་

མཆོག་ནི་བོད་མི་ཡོངས་ཀྱི་ལྟ་བའི་མིག་དང་ཁོག་

པའི་སྙིང་ལྟ་བུ་ཡིན། མགོན་པོ་གང་ཉིད་ནས་

དགུང་གྲངས་ ༡༦ ཐོག་བོད་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་ཐུགས་

འགན་བཞེས་པ་ནས་ད་བར་བོད་མི ་ཡོངས་

ལ་མ་ཡི་བུ་ལ་བརྩེ་བ་ལྟར་བཀྲིན་བླ་ན་མེད་པ་

སྐྱོང་གནང་མཛད་ཡོད་པར་བོད་མི་ཡོངས་ཀྱིས་

ཐུགས་རྗེ་བཀྲིན་བླ་མེད་དུ་ཆེ་ཞུ་ཡི་ཡོད། དེར་

བརྟེན་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོའ་ིབཀའ་

དྲིན་གྱི་ཆ་ཟུར་ཙམ་གསབ་ཆེད་བཀའ་ཤག་གིས་

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ འདི་བཞིན་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་

མགོན་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པོའ ་ིབཀའ་དྲིན་

རྗེས་དྲན་གྱི་ལོར་སྲུང་བརྩི་ཞུས་དང་ཞུ་བཞིན་

པ་ལྟར། ཚོགས་པ་སྐྱིད་སྡུག་དང་སྒྲིག་འཛུགས་

ཁག དེ་བཞིན་ཁྱིམ་ཚང་དང་ཉམས་མྱོང་ཅན་གྱི་མི་

རབས་རྒན་གྲས་ཚོས་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་

ཆེན་པོའ་ིམཛད་འཕྲིན་དང་བླ་ན་མེད་པའི་དགོངས་

བཞེད་རྣམས་མི་རབས་གསར་པ་ཚོའི་སེམས་ནང་

མ་བརྗེད་པར་གནས་ཕྱིར་ངོ་སྤྲོད་འགྲེལ་བརྗོད་

གནང་དགོས་པའི་རེ་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

 ཉེ་སྔོན་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ 

༢ ཉིན་བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་གྷན་དྷིའི་འཁྲུངས་སྐར་

དང་བསྟུན་ཏེ་༸གོང་ས་༸་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་

པོ་མཆོག་དང་ཐུགས་འདྲིས་ཆེ་བའི་ནོ་སྦེལ་ཞི་

བདེའི་གཟེངས་རྟགས་བཞེས་མཁན་ཨི་རན་ནས་

ཡིན་པ་ལྕམ་ཤི་རིན་ཨི་བྷ་དྷི་དང་། ཨ་རི་ནས་

ཡིན་པ་ལྕམ་ཇོ་ཌི་ཝི་ལེ་ཡེམས་རྣམ་གཉིས་ཆེད་

མངགས་བཞུགས་སྒར་དུ་གདན་ཞུས་ཀྱིས་༸གོང་

ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་ནོ་སྦེལ་ཞི་

བདེའི་གཟེངས་རྟགས་འབུལ་བཞེས་མཛད་དེ་

ལོ་ ༢༥ འཁོར་བའི་དམིགས་བསལ་བཀའ་དྲིན་

རྗེས་དྲན་ཞུ་རྒྱུའི་མཛད་སྒོ་རྒྱས་པ་ཞིག་གོ་སྒྲིག་

ཞུ་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་བྱུང་བ་ནི་དགའ་སྤྲོ་ཆེ། ནོ་སྦེལ་

ཞི་བདེའི་གཟེངས་རྟགས་བཞེས་མཁན་བྱང་ཨའི་

ཡེར་ལེནཌ་ཡི་བྷེ་ཊི་ཝི་ལེམས་དང། ལྷོ་ཨཕི་རི་

ཀའི་ཆོས་དཔོན་ཌེ་སེ་མོནཌ་ཊུ་ཊུ་དང། ནེལ་

སོན་མན་ཌེ་ལ། ཌི་ཀཱ་ལཀ  འབར་མའི་ལྕམ་

ཨང་སན་སཱུ་སྐྱིད། ཤར་ཏི་མུར་གྱི་ཇཱོ་སེ་ར་མོ་

ཧོརཏ་བཅས་ཀྱིས་ཇི་ལྟར་འཐབ་རྩོད་དང་དགོས་

འདུན་བཏོན་པ་ལྟར་མཐའ་མའི་འབྲས་བུར་རང་

དབང་དང་མང་གཙོའི་ཐོབ་ཐང་བདག་ཐོབ་བྱུང་

ཡོད་པ་བཞིན་ད་ཆ་མགོན་པོ་གང་གི་ཕུགས་

བཞེད་ཀྱང་འགྲུབ་པའི་དུས་སུ་བབ་ཡོད། ཉེ་སྔོན་

ལྷོ་ཨཕ་རི་ཀར་ནོ་སྦེལ་ཞི་བདེའི་གཟེངས་རྟགས་

བཞེས་མཁན་གྱི་ཚོགས་འདུ་དེ་བཞིན་༸གོང་ས་

༸སྐྱབས་མགོན་མཆོག་ལ་ཐོངས་མཆན་མ་ཕུལ་

བའི་རྐྱེན་གྱིས་འཚོགས་ཐུབ་མེད་ཀྱང་། ད་རེས་

ཨི་ཊ་ལིའི་རྒྱལ་ས་རོམ་དུ་འཚོགས་གཏན་འཁེལ་

ཡོད་པར་དགའ་བསུ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

 དེ་རིང་ནི་རྒྱལ་སྤྱིའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་

ཐང་གི་ཉིན་མོ་ཡང་ཡིན་སྟབས། འཛམ་གླིང་གང་

སར་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་ཉིན་མོ་སྲུང་བརྩི་ཞུ་

བཞིན་ཡོད། ཡོངས་ཁྱབ་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་

གསལ་བསྒྲགས་གནང་སྟེ་ལོ་ ༦༦ ཕྱིན་ཟིན་ནའང་

བོད་ནང་མུ་མཐུད་གནས་སྟངས་ཇེ་ཞན་ཇེ་སྡུག་

ཏུ་འགྲོ་བཞིན་པ་རེད། རྒྱ་ནག་གི་བཙན་འཛུལ་ལ་

བོད་མི་ཚོས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོར་རང་དབང་སྒེར་

ལངས་ཀྱི་ལས་འགུལ་སྤེལ་བ་ནས་བཟུང་བོད་མི་

ཚོས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་དྲག་གནོན་གྱི་སྲིད་བྱུས་

ལ་མུ་མཐུད་ཞི་རྒོལ་གྱེན་ལངས་བྱས་དང་བྱེད་

བཞིན་པ་རེད། ཁྱད་པར་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༧ ནས་ 

༡༩༨༩ བར་ལྷ་སར་བྱུང་བའི་ཞི་བའི་གྱེན་

ལངས་དང་། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལོར་བོད་ཆོལ་ཁ་

གསུམ་ཁྱོན་ཡོངས་སུ་བྱུང་བའི་ས་བྱི་ཞི་རྒོལ་

ཆེན་མོའ ་ིགནས་ཚུལ་རྣམས་འཛམ་གླིང་ཡོངས་

ལ་དྲིལ་བསྒྲགས་དང་བོད་མིའི་བདེན་དོན་ལ་

རྒྱབ་སྐྱོར་ཤུགས་ཆེ་ཐོབ་ཡོད་ཅིང་། བོད་ཆོལ་

ཁ་གསུམ་ནང་ཡོད་པའི ་བོད་རིགས་ཡོངས་

རྫོགས་སྔར་ལྷག་དམ་ཚིག ་རྡོག ་རྩ ་གཅིག ་

སྒྲིལ་ཐོག་གནས་པ་གསལ་སྟོན་བྱས་ཡོད། ཕྱི་

ལོ་ ༢༠༠༩ ནས་བཟུང་བོད་ཆོལ་ཁ་གསུམ་

ནང་བོད་མི་ཚོས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གིས་ཛ་

དྲག་གནས་སྟངས་རིམ་བསྟུད་དུ་བྱུང་ཡང་། རྒྱ་

ནག་གཞུང་གིས་མུ་མཐུད་ཡ་ང་སྙིང་རྗེ ་མེད་

པར་བོད་མིའི་ཐོག་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་དམ་བསྒྲགས་

དང། དཔལ་འབྱོར་ཟུར་འབུད། མི་རིགས་དབྱེ་

འབྱེད། ཁོར་ཡུག་གཏོར་བཤིག རིག་གཞུང་རྩ་

མེད་བཏང་དང་གཏོང་བཞིན་པ་རེད། རང་ལུས་

མེར་སྲེག་གཏོང་མཁན་གསོན་པོར་བཞུགས་

པ་ཞིག་གིས་ཉེ་སྔོན་ཕྱི་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༤ ཉིན་

གསལ་བརྗོད་བྱས་པར། རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ལྟར་

ང་ཚོར་ཆོས་དད་རང་དབང་དང་སྨྲ་བརྗོད་རང་

དབང་མེད་ལ། ང་ཚོའི་ཆོས་ཀྱི་བླ་ན་མེད་དབུ་

འཁྲིད་ཀྱང་བོད་ནང་ཕྱིར་ཕེབས་བཅུག་གི་མེད། 

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་སྡུག་སྦྱོང་མནར་གཅོད་ལ་

བཟོད་མ་ཐུབ་པར་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གིས་

ལམ་ནས་ངོ ་རྒོལ་བྱས་པ་ཡིན་ཞེས་བོད་ས་

ཡོངས་ལ་དམ་བསྒྲགས་བྱེད་བཞིན་པའི་ཁུངས་
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སྐྱེལ་ར་སྤྲོད་བྱས་ཡོད།

 ཇི་སྲིད་འཛམ་གླིང་གི་ཕྱོགས་གཅིག་

ལ་གདུག་རྩུབ་དྲག་གནོན་ཡོད་བཞིན་པ་དེ་སྲིད་

དུ་འཛམ་གླིང་ནང་དྲང་བདེན་དང་མང་གཙོའི་སྤྱི་

ཚོགས་ཡང་དག་པ་ཞིག་ཡོང་ཐབས་མེད་པ་ཤེས་

གསལ་རེད། དེར་བརྟེན་དེ་རིང་ཡོངས་ཁྱབ་འགྲོ་

བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གསལ་བསྒྲགས་གནང་ནས་ལོ་ 

༦༦ འཁོར་བའི་ཉིན་མོར་བཀའ་ཤག་གིས་ནན་

བརྗོད་ཞུ་རྒྱུར། བོད་ནང་དྲག་གནོན་དང་ཛ་དྲག་

གི་གནས་སྟངས་ཡོད་བཞིན་པ་རྣམས་མཚམས་

འཇོག་བྱ་རྒྱུའི་ཐབས་ལམ་གཅིག་ཡོད་པ་དེ་ནི། 

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ལག་བསྟར་བྱེད་བཞིན་པའི་

མཁྲེགས་འཛིན་གྱི་སྲིད་བྱུས་ཁག་བསྒྱུར་བཅོས་

བཏང་སྟེ། བོད་མིའི་མངོན་འདོད་ལ་བརྩི་བཀུར་

དང་ལེན་བྱ་རྒྱུ་དེ་ཡིན།

 རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ་དྲག་གནོན་འོག་

སྡུག་སྦྱོང་མནར་གཅོད་མྱོང་བཞིན་པའི་གཞིས་

བཞུགས་བོད་རིགས་སྤུན་ཟླ་སྤྱི་དང་། ཁྱད་པར་

མ་ཉེས་ཁ་གཡོགས་ཀྱི་ཉེས་མིང་འདྲ་མིན་འོག་

རྒྱ་ནག་གིས་འཛིན་བཟུང་བཙོན་འཇུག་བྱས་

པའི་ཀུན་གཟིགས་༸པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕྲེང་བཅིུག་པ་

དགེ་འདུན་ཆོས་ཀྱི་ཉི ་མ་མཆོག་གིས་གཙོས་

སྤྲུལ་སྐུ་བསྟན་འཛིན་བདེ་ལེགས་རིན་པོ་ཆེ་དང། 

བྱ་བྲལ་རིན་པོ་ཆེ། དེ་མཚུངས་བོད་བསྟན་སྲིད་

མི་རིགས་ཀྱི་ཆེད་དུ་བཙོན་འཇུག་སྡུག་སྦྱོང་

མནར་གཅོད་མྱོང་བཞིན་པ་རྣམས་གློད་གྲོལ་

མྱུར་དུ་ཐོབ་པ་དང་ཁོང་ཚོའི་དཔའ་མཛངས་སྙིང་

སྟོབས་ལ་རྗེས་དྲན་གུས་འདུད་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ད་

ལྟ་ཁོང་ཚོའི ་ལུས་སེམས་ཀྱི་གནས་བབ་དང་

འབྱུང་འགྱུར་གནས་སྟངས་ཇི་ཆགས་ཐད་འཛམ་

གླིང་ཤེས་ལྡན་མི་མང་ཡོངས་ཀྱིས་དོ་སྣང་བྱེད་

བཞིན་ཡོད། དེ་བཞིན་བོད་ནང་གཞི་རྩའི་རང་

དབང་དང་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཆེད་ལུས་སྲོག་

ལོངས་སྤྱོད་བློས་བཏང་གནང་མཁན་ཚོའི་མངོན་

འདོད་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་གདུང་སེམས་མཉམ་

སྐྱེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་གནམ་སྡེ་

སྒོ་མོ་ཆེའི་ཐང་ཆེན་དུ་མང་གཙོའི་ལས་འགུལ་

བའི་དག་གི་མངོན་འདོད་འགྲུབ་རྒྱུ་དང་། རྒྱ་

རིགས་ནོ་སྦེལ་ཞི་བདེའི་གཟེངས་རྟགས་བཞེས་

མཁན་ལིའུ་ཞའོ་པོ་བཙོན་གྲོལ་ཡོང་བའི་འབོད་

སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

 ད་བར་རྒྱ་གར་དབུས་དང་མངའ་སྡེའི་

གཞུང་མང་གཉིས་ནས་བོད་མི་རིགས་ཀྱི་ཆེས་

གཉན་འཕྲང་ཆེ་བའི་དུས་སྐབས་འདིར་གཏོང་ཕོད་

ཆེན་པོའ་ིསྒོ་ནས་མཐུན་འགྱུར་རོགས་རམ་གནང་

བར་བརྟེན་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་སྤྱི་ཚོགས་སྲ་

བརྟན་ནུས་པ་ལྡན་པ་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་ཐུབ་ཡོད་པར་

སྙིང་ཐག་པ་ནས་བཀའ་དྲིན་རྗེས་དྲན་ཞུ་རྒྱུ་དང་། 

རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་ནས་ཉེ་ཆར་སྐྱབས་བཅོལ་

བོད་མིར་མཐུན་རྐྱེན་སྦྱོར་སྤྲོད་བྱེད་ཕྱོགས་ཀྱི་

སྲིད་བྱུས་གསལ་བསྒྲགས་གཏན་འབེབས་གནང་

བ་དང། སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་

པོ་མཆོག་གི་བཞུགས་སྒར་དང་བོད་མིའི་སྒྲིག་

འཛུགས་གནས་སའི་ཧི་མ་ཅལ་མངའ་གཞུང་ལ་

ཡང་དམིགས་བསལ་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 

དེ་བཞིན་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཧི་མ་ལ་ཡའི་དུས་སྟོན་ནང་

མཉམ་ཞུགས་བྱེད་རྒྱུའི ་གོ ་སྐབས་བྱུང་བར་

དགའ་སྤྲོ་ཆེ། ད་རེས་ཀྱི་གོ་སྐབས་བཟུང་སྟེ་རྒྱལ་

སྤྱིའི་ཁྱོན་ཡོངས་ལ་གནས་པའི་བོད་མིའི་བདེན་

དོན་འཐབ་རྩོད་ལ་ཤ་ཚ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་

གྱི་སྲིད་གཞུང་དང། དབུ་འཁྲིད། གྲོས་ཚོགས་

དང་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི། ཚོགས་པ་སྒྲིག་

འཛུགས། མི་སྒེར་བཅས་ཡོངས་ལའང་ཐུགས་རྗེ་

ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

 མཐའ་དོན་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་

སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པོ་མཆོག་སྐུ་ཚེ་༸ཞབས་

པ ད ་ བ སྐ ལ ་ བ རྒྱ ར ་

བརྟན་ཅིང། ཐུགས་ཀྱི་

བཞེད ་དགོངས་མཐའ ་

དག་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པ་

དང། གཞིས་བྱེས་མཉམ་

འཛོམས་ཀྱི་སྐལ་བཟང་ཉི་

མ་མྱུར་དུ་ཤར་བའི་སྨོན་

འདུན་ཤུགས་དྲགས་དང་

བཅས། བཀའ་ཤག་གིས་

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༡༢ 

ཚེས་ ༡༠ ལ།།
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སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་ནོ་སྦེལ་ཞི་བདེའི་གཟེངས་
རྟགས་འབུལ་བཞེས་མཛད་དེ་ལོ་ངོ་ཉི་ཤུ་རྩ་ལྔ་འཁོར་བའི་དུས་དྲན་

མཛད་སྒོའ་ིཐོག་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གསུང་བཤད།

༄༅། །དེ་རིང་ནི་གཞིས་བྱེས་བོད་མི་ཡོངས་

ཀྱི་བླ་ན་མེད་པའི་མགོན་སྐྱབས་དང། བླང་དོར་

ལམ་སྟོན་པ། འཇིག་རྟེན་ཞི་བདེའི་དེད་དཔོན། སྤྱི་

ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་

ལ་སྙན་པའི་གྲགས་པ་ཕྱོགས་བཅུར་ཁྱབ་པའི་ནོ་

སྦེལ་ཞི་བདེའི་གཟེངས་རྟགས་འབུལ་ལམ་ཞུས་

པ་དགྱེས་བཞེས་མཛད་དེ་མི་ལོ་ ༢༥ འཁོར་བའི་

དུས་ཚིགས་ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་ཉིན་འདིར་མཁའ་

ཁྱབ་འགྲོ་བ་ཡོངས་ལ་བདེ་བའི་འདོད་རྒུ་འཇོ་བའི་

གསང་གསུམ་གྱི་འཕྲིན་ལས་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་

པ་དུས་ལས་ཡོལ་བ་མེད་པར་བསྐྱངས་དང་སྐྱོང་

བཞིན་པར་ཕྲན་གྱིས་གཞིས་བྱེས་བོད་མི་ཡོངས་

ཀྱི་ཚབ་ཞུས་ཏེ་དགའ་དད་སྤྲོ་གསུམ་གྱི་སྒོ་ནས་

བཀའ་དྲིན་རྗེས་དྲན་དང་བཅས་འཚམས་འདྲིའི་

བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

 དེ་རིང་ནས་མི་ལོ་ ༢༥ གོང་སྟེ་ཕྱི་ལོ་ 

༡༩༨༩ ལོར་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་

ཆེན་པོ ་མཆོག་ལ་ནོ ་སྦེལ་ཞི ་བདེའི ་གཟེངས་

རྟགས་དེ་བཞིན་འབུལ་ལམ་ཞུས་ཡོད་ཅིང། དེ་

ཡང་༸མགོན་པོ་མཆོག་གི་གཞན་ཕན་གྱི་མཛད་

པ་འཕྲིན་ལས་སྤྱི་དང། ཡང་སྒོས་འཛམ་གླིང་

ཀུན་ལ་དགེ་ཕན་ཅན་གྱི་བོད་མི་རིགས་རིག་

གཞུང་དང་བཅས་པ་མི་ཉམས་གོང་འཕེལ་དང། 

ཉམས་པ་སླར་གསོའ་ིཆེད་དུ། ནང་པའི་ཆོས་

ཀྱི་བསླབ་བྱ་དང་བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་གྷན་རྡིའི་

བཞེད་དགོངས་ཟབ་མོ་གཞིར་བཟུང་འཚེ་མེད་

ཞི་བའི་ཐབས་ཚུལ་ཁོ་ནར་བརྟེན་ཏེ་བོད་དོན་

བདེན་མཐའ་གསལ་ཐབས་མཛད་པ་དང། དེ་

བཞིན་འཛམ་གླིང་འདིར་ཕན་ཚུན་བསམ་ཤེས་

དང། མཐུན་སྒྲིལ། དྲང་བདེན། བྱམས་བརྩེ་ཡོད་

པ་བཅས་ཀྱི་སྒོ་ནས་ཕན་ནུས་ལྡན་ལ་ཕུགས་

རྒྱང་རིང་བའི་དགོངས་པར་བརྟེན་ནས་རྒྱལ་སྤྱིའི་

ནང་འཁྲུག་རྩོད་ཁག་ཞི་ཐབས་དང། འགྲོ་བ་མིའི་

ཐོབ་ཐང་གི་འགན་ཁུར། རང་བྱུང་ཁོར་ཡུག་སྲུང་

སྐྱོབ་བཅས་ལ་སྨན་པའི་ཞི་བདེ་དོན་དང་ལྡན་པ་

འབྱུང་ཐབས་སུ་རྨད་བྱུང་མཛད་བཟང་བསྐྱངས་

དང་སྐྱོང་མུས་ལ་འཛམ་གླིང་སྐྱེ་རྒུ་རྣམས་ཀྱི་ཡིད་

དབང་ཕྲོགས་ཏེ། སྙན་གྲགས་ཅན་གྱི་ཞི་བདེའི་

གཟེངས་རྟགས་དེ་བཞིན་འབུལ་ལམ་ཞུས་ཡོད།

 ད་དུང་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཁྱོན་དུ་ཞི་བདེ་དང། 

རང་དབང་། བདེ་སྐྱིད་བཅས་འབྱུང་ཐབས་སུ་སྐུ་

ངལ་བརྒྱ་ཕྲག་ལྷུར་བཞེས་མཛད་དེ་ཤར་ནུབ་

ཡུལ་གྲུ་མང་པོར་ཡང་ནས་ཡང་དུ་༸ཞབས་ཀྱིས་

བཅགས་ཏེ་བྱམས་སྙིང་རྗེ་དང། བཟོད་བསྲན། 

རང་ལས་གཞན་གཅེས། འཚེ་བ་མེད་པ་སོགས་

ཀྱི་སྐོར་དོན་ཟབ་ལ་གོ་སླ་བའི་གདུལ་བྱ་རྣམས་ཀྱི་

རྒྱུད་ཐོག་སྨན་ངེས་ཀྱི་བསླབ་བྱ་དང། ཁྱད་པར་

འཛམ་གླིང་ནང་ཆོས་ལུགས་མི་འདྲ་བ་རྣམས་ནང་

ཁུལ་དམ་གཙང་ཆིག་བསྒྲིལ་ངང་ཞི་བདེ་མཉམ་

གནས་ཡོང་ཐབས་དང་། ཆོས་དང་མ་འདྲེས་པའི་

བཟང་སྤྱོད་སྐོར་ངོ་སྤྲོད་དང་འབྲེལ་བའི་ཁྱབ་སྤེལ། 

ནང་ཆོས་དང་ཚན་རིག་དབར་འབྲེལ་ལམ་གསར་
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བཏོད་སོགས་ལ་དམིགས་བསལ་ཐུགས་འཁུར་

མཛད་བཞེས་བསྐྱངས་དང་སྐྱོང་བཞིན་པར་བརྟེན། 

ནོ་སྦེལ་ཞི་བདེའི་གཟེངས་རྟགས་གཙོས་གཟེངས་

རྟགས་ཧ་ཅང་མང་པོ་འབུལ་བཞེས་གནང་དང་

གནང་བཞིན་པ་སོགས་ཀྱི་མཛད་འཕྲིན་ལ་རང་རེ་

ཚང་མ་དགའ་སྤོབས་བྱ་འོས་པ་ཡིན།

 འདི ་ལོ ་སྤྱི ་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་

མགོན ་ཆེན ་པོ ་མཆོག་ལ་ནོ ་སྦེལ ་ཞི ་བདེའི ་

གཟེངས་རྟགས་འབུལ་ལམ་ཞུས་ནས་མི ་ལོ ་ 

༢༥ འཁོར་བའི་དུས་ཚིགས་འདིར། ནོ་སྦེལ་ཞི་

བདེའི་གཟེངས་རྟགས་ཚོགས་ཆུང་ནས་སྤྱི་ནོར་

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ཆེད་

དུ་གདན་ཞུ་དང་འབྲེལ་དུས་ཚིགས་ལ་རྗེས་དྲན་

དང་། ཆེ་བསྟོད་ཀྱི་མཛད་སྒོ་སྔར་བྱུང་མྱོང་མེད་

པའི་དམིགས་བསལ་ཅན་ཞིག་གནང་ཡོད་པ་དེས་

༸མགོན་པོ་གང་གིས་འཛམ་གླིང་ཞི་བདེའི་ཆེད་

མཛད་འཕྲིན་བསྐྱངས་དང་སྐྱོང་བཞིན་པར་སླར་

ཡང་ངོས་འཛིན་གསལ་པོ་ཞུས་པ་ཞིག་ཡིན།

 ལོ་འདིར་ལྷོ་ཨ་ཕི་རི་ཀར་ནོ་སྦེལ་ཞི་

བདེའི་གཟེངས་རྟགས་བཞེས་མྱོང་མཁན་མང་པོ་

ཞིག་ལྷན་འཛོམས་ཀྱིས་རྗེས་དྲན་ཆེན་པོ་ཞིག་

གནང་འཆར་ཡང་། ལྷོ་ཨ་ཕི་རི་ཀའི་གཞུང་གིས་

སྐབས་དེར་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་

ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་ཐོངས་མཆན་མ་ཕུལ་བ་ནི་

དབང་ཡོད་ཀྱིས་དབང་མེད་ལ་ཐུབ་ཚོད་བཏང་

བ་ལྟ་བུར་བརྟེན། ནོ་སྦེལ་ཞི་བདེའི་གཟེངས་

རྟགས་བཞེས་མྱོང་མཁན་མང་པོས་སྤྱི ་ནོར་

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་

བདེན་རྒྱབ་ཏུ་བཞེངས་ཕྱོགས་བརྟན་པོ་གནང་

བས། དེ་ལྟའི་རྗེས་དྲན་ཚོགས་འདུ་དེ་ཡང་ཕྱིར་

བཤོལ་གནང་དགོས་བྱུང་ཡོད་ཅིང་། དེ་ལྟ་བུའི་

ནུས་པ་ཐོན་པའི་བདེན་རྒྱབ་གནང་མཁན་གྱི་

སྐྱེས་མཆོག་རྣམ་པར་གུས་ཀྱིས་གཞིས་བྱེས་

བོད་མི་ཡོངས་ཀྱི་ཚབ་ཞུས་ཏེ་ཐུགས་རྗེ་བཀའ་

དྲིན་བླ་མེད་དུ་ཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

 འདི་ལོ་ ༢༠༡༤ ལོའ་ིནོ་སྦེལ་ཞི་བདེའི་

གཟེངས་རྟགས་དེ་བཞིན་བྱིས་པའི་ཐོབ་ཐང་ཆེད་

འཐབ་རྩོད་གནང་མཁན་རྒྱ་གར་བ་སྐུ་ཞབས་ཀེ་ལ་

ཤི་སཏྱཱར་ཐི་མཆོག Kailash Satyarthi དང་། པ་

ཀི་སི་ཐན་གྱི་བུད་མེད་ན་གཞོན་མ་ལ་ལ་ཡུ་སུབ་

ཛ་ཡ་ Malala Yousafzai མཆོག་རྣམ་གཉིས་ལ་

འབུལ་ལམ་ཞུ་གཏན་འཁེལ་ཡོད་པས། དེ་ནི་དུས་

རབས་ཉེར་གཅིག་པ་འདིའི་ནང་བྱིས་པ་མང་པོར་

སློབ་སྦྱོང་སོགས་ཀྱི་གོ་སྐབས་མི་འཐོབ་པ་དང། 

ཡུལ་ལུང་འགའ་ཤས་ནང་བུད་མེད་ལ་ཤེས་ཡོན་

སློབ་སྦྱོང་གི་གོ་སྐབས་མི་སྤྲོད་པའི་སྐོར་ལ་སྙིང་

སྟོབས་ཆེན་པོས་འཐབ་རྩོད་གནང་བ་ལ་བརྟེན་

ནས་འབུལ་ལམ་ཞུས་པ་ཡིན་སྟབས་ཁོང་གཉིས་

ལ་ད་རེས་ཀྱི་གོ་སྐབས་འདི་བརྒྱུད་ནས་བསྔགས་

བརྗོད་དང་དགའ་བསུ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེང་འཛམ་

གླིང་ཐོག་འཁྲུག་འཛིངས་སོགས་ཕན་ཚུན་གནོད་

ཅིང་འཚེ་བའི་དུས་སྐབས་འདིར་ནོ་སྦེལ་ཞི་བདེའི་

གཟེངས་རྟགས་བཞེས་མཁན་རྣམ་པར་མངོན་

པར་བསྟོད་རྒྱུ་དང་། ད་དུང་འཛམ་གླིང་ཁྱོན་འདིར་

ཞི་བདེ་དང་། བྱམས་བརྩེ་སོགས་ཀྱི་ལམ་ནས་

སྐྱེ་འགྲོ་ཀུན་ལ་ཕན་བདེ་བསྐྲུན་ནུས་པའི་སྐྱེས་བུ་

དམ་པ་ཁོང་རྣམ་པ་ལྟ་བུ་གང་མང་ངེས་པར་ཐོན་

ཐུབ་པའི་རེ་སྨོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

 མི་ལོ་ཉི་ཤུ་ལྷག་ཙམ་རིང་རྒྱ་ནག་ནང་

འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་། མང་གཙོ་དོན་གཉེར་

གནང་མཁན་གྱི་རྩོམ་པ་པོ་སྐུ་ཞབས་ལིའུ་ཞའོ་པོ་

མཆོག་ལ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ལོའ་ིནོ་སྦེལ་ཞི་བདེའི་

གཟེངས་རྟགས་ཕུལ་ཡོད་པར། རྒྱ་ནག་གཞུང་

ཕྱོགས་ནས་ཁོང་གིས་མང་གཙོ་དང་རང་དབང་

སོགས་ཀྱི་ཆེད་རྩོད་ལེན་གནང་བར་འདོད་བབས་

མ་བྱུང་སྟབས་ཁོང་འཛིན་བཟུང་གིས་དུས་ད་

ལྟའང་བཙོན་འཇུག་འོག་གནས་ཡོད་པ་འདིས་རྒྱ་

ནག་འགོ་ཁྲིད་ཚོས་རང་གི་དབང་ཆ་བརྟན་གནས་

ཆེད་ནུས་ཤུགས་ཡོད་ཚད་འདོན་པ་ལས་འགྲོ་

བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཐོག་ཁ་ཙམ་ལས་དངོས་སུ་ལག་

བསྟར་གང་ཡང་བྱེད་ཀྱི་མེད་པ་གསལ་པོ་བསྟན་

པས། རྒྱ་ནག་གི་འགོ་ཁྲིད་ཚོས་མཉམ་འབྲེལ་

རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ཡོངས་ཁྱབ་གསལ་བསྒྲགས་འགྲོ་

བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་རང་དབང་གི་རྩ་དོན་རྣམས་

སྲུང་སྐྱོབ་དང་ལག་བསྟར་བྱ་རྒྱུའི་ཁས་ལེན་བྱས་

ཡོད་པར་ཁ་དན་ཚིག་གནས་ཀྱི་ཐོག་ནས། ཁོང་

དང་ཁོང་འདྲ་བའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་། མང་

གཙོ་དོན་གཉེར་བ་སོགས་བཙོན་འཇུག་འོག་སྡུག་

སྦྱོང་མྱངས་དང་མྱོང་བཞིན་པ་རྣམས་འཕྲལ་དུ་

གློད་བཀྲོལ་གྱིས་འགྲོ་བ་མི་སྤྱི་མཚུངས་ཀྱི་རང་

དབང་དགའ་བདེའི་དཔལ་ལ་ཅི་དགར་ལོངས་སུ་

སྤྱོད་ཐུབ་པར་བསམ་ཤེས་ངེས་པར་དགོས་པའི་

རེ་སྐུལ་ཤུགས་དྲག་བྱ་རྒྱུ་ཡིན།

 ཡང་དེ་རིང་གི་ཉིན་མོ་འདི་རྒྱལ་སྤྱིའི་

འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་སྲུང་བརྩི་ཞུ་བའི་ཉིན་མོའང་

ཡིན་པས། ཕྲན་ནས་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་

ཚོགས་ཀྱི་ཚབ་ཞུས་ཏེ་རྒྱལ་སྤྱིའི་འགྲོ་བ་མིའི་

ཐོབ་ཐང་ལ་གཙིགས་ཆེར་འཛིན་དེ་སྲུང་སྐྱོབ་

གནང་མཁན་འཛམ་གླིང ་ཡུལ་གྲུ་གང་སའི ་

གཞུང་དང། གྲོས་ཚོགས། ཚོགས་པ་ཁག སྙན་

གྲགས་ཅན་གྱི་ཆབ་སྲིད་མི་སྣ། མཁས་པ་ཁག 

རྒྱ་ཆེའི ་མང་ཚོགས་བཅས་ལ་འབོད་སྐུལ་ཞུ་

རྒྱུར། རྒྱ་གཞུང་གིས་བོད་ལྗོངས་འདི་ཉིད་བཙན་

བཟུང་བྱས་པ་ནས་བཟུང་བོད་ནང་འགྲོ་བ་མིའི་

ཐོབ་ཐང་ལ་རྩིས་མེད་བརྡལ་བཤིག་ཚབས་

ཆེན་བཏང་སྟེ། ཉེས་མེད་བོད་མི་གྲངས་ལས་

འདས་པ་འཛིན་བཟུང་བཙོན་འཇུག་གིས་རང་

སྣང་གང་འདོད་ལྟར་མནར་གཅོད་ཚད་མེད་དང། 

སྲོག་ཐོག་ཁྲིམས་ཆད་བཅས་རྒྱུན་ཆད་མེད་

པར་བཏང་དང་གཏོང་བཞིན་པར་ངོ་རྒོལ་དང། 

དེ་དག་འཕྲལ་དུ་མཚམས་འཇོག་དགོས་པའི་

བདེན་རྒྱབ་དཔུང་རོགས་ནུས་ལྡན་འཕྲལ་དུ་
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གནང་རོགས་ཞེས་འབོད་སྐུལ་ཤུགས་དྲག་ཞུ་རྒྱུ་

དང། རྒྱ་ནག་ཕྱོགས་ནས་ཀྱང་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཁྲིམས་

ལུགས་ལ་བརྩི་སྲུང་ཐོག་ལུགས་མཐུན་ལག་

བསྟར་ངེས་པར་དགོས་པའི་དགོས་འདུན་ཤུགས་

ཆེ་འདོན་བཞིན་ཡོད།

 དེ ་རིང་གི ་ཉིན་མོའ ི་གོ ་སྐབས་འདི ་

བཟུང་སྟེ་ཉེ་བའི་ཆར་ཡང་བོད་ནང་འགྲོ་བ་མིའི་

ཐོབ་ཐང་བརྡལ་བཤིག་སོགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་

འགའ་ཤས་དཔེ་མཚོན་ཙམ་དུ་ཞུས་ན། འདི་

ལོ་ཕྱི་ཟླ་ ༩ པའི་ཟླ་མཇུག་ཏུ་པེ་ཅིང་དུ་ཀྲུང་

དབྱངས་མི་རིགས་ལས་དོན་ཚོགས་འདུ་དང་

རྒྱལ་སྲིད་སྤྱི་ཁྱབ་ཁང་གི་རྒྱལ་ཡོངས་མི་རིགས་

མཐུན་སྒྲིལ་ཡར་ཐོན་གཟེངས་བསྟོད་ཚོགས་

འདུ་ཐེངས་ ༦ པ་ཟེར་བ་སྐོང་ཚོགས་ཐོག་རྒྱ་

ནག་གི་འགོ་གཙོ་ཞིས་ཅིན་ཕིང་སོགས་ཀྱིས་

མི་རིགས་མང་བ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་ཡིན་

པ་དང་། རྒྱལ་ཁབ་ཡར་རྒྱས་འགྲོ་བའི་མཐུན་

རྐྱེན་ཡིན་པ། ཀྲུང་ཧྭ་མི་རིགས་དང་། མི་རིགས་

སོ་སོའ ་ིབར་གྱི་འབྲེལ་བ་ནི་ཁྱིམ་ཆེན་པོ་ཞིག་

དང་ཁྱིམ་མིའི ་བར་གྱི་འབྲེལ་བ་ཞིག་ཡིན་པ་

དང། མི་རིགས་ཁག་བར་གྱི་འབྲེལ་བ་ནི་ཁྱིམ་

ཚང་གཅིག་གི་ཁྱིམ་མིའི་འབྲེལ་བ་ལྟ་བུ་ཡིན་

ཚུལ་དང་། ད་དུང་རྒྱ་རིགས་ཆེན་པོའ་ིརིང་

ལུགས་དང་གུ་དོག་པའི་མི་རིགས་རིང་ལུགས་

ལ་ངོ་རྒོལ་བྱ་རྒྱུ་སོགས་ནན་ཏན་ཆེ་མདོག་གི་

གཏམ་བཤད་སྣ་ཚོགས་བྱས་འདུག་ནའང་། དོན་

དངོས་ཐོག་རྒྱ་གཞུང་ནས་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་

སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྩ་ཁྲིམས་ཀྱི་སྒྲོམ་གཞི་

དང་མཐུན་པའི་བོད་རིགས་ཡོངས་ལ་མིང་དོན་

མཚུངས་པའི་རང་སྐྱོང་ཡོང་ཐབས་ཀྱི་བསམ་

འཆར་ལ་བདག་སྐྱོང་ཙམ་ཡང་མེད་པ་དང་། བོད་

ནང་མི་སེར་སྤེལ་བའི་སྲིད་བྱུས་དམ་འཛིན་འོག་

ད་ལྟའི་ཆར་བོད་མི་ཚོར་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་རང་དབང་

ལྟ་ཞོག དཔལ་འབྱོར་གྱི་ཁེ་ཕན་ཡོད་པའི་བོད་

ཀྱི་གྲོང་ཁྱེར་ཆེ་ཁག་དང་གྲོང་བརྡལ་ཁག་ཏུ་བོད་

མི་རྣམས་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་མཐར་ཕུད་དེ་གྲངས་ཉུང་

མི་རིགས་སུ་འགྱུར་བཞིན་པ་དང། འགྲོ་བ་མིའི་

ཐོབ་ཐང་དང་། ཆོས་སྤྱོད་ཀྱི་རང་དབང། འགྲུལ་

བསྐྱོད་ཀྱི་རང་དབང་། སྐད་ཡིག་རང་དབང་

བཅས་པར་དམ་བསྒྲགས་ཤུགས་ཆེ་དང་། བོད་

ཀྱི་ཁོར་ཡུག་ལ་སླར་གསོ་བྱེད་དཀའ་བའི་གནོད་

སྐྱོན་ཚབས་ཆེན་བཏང་དང་གཏོང་བཞིན་ཡོད་

པ་སོགས་ལ་བརྟེན། གོང་དུ་གསལ་བའི་གཏམ་

བཤད་ཁག་ནི་མ་ཡིན་ཡིན་ཚུལ་དང། མ་ཡོད་

ཡོད་ཚུལ་གྱི་རྣམ་པ་བསྟན་རྒྱུ་ཙམ་དང་། རྒྱལ་

སྤྱི་དང་རྒྱ་མི་རིགས་ཚང་མར་མགོ་སྐོར་བསླུ་

བྲིད་བྱ་རྒྱུའི་སྟོང་གཏམ་འབའ་ཞིག་ཡིན། ཅི་

སྟེ་རྒྱ་ནག་འགོ་ཁྲིད་ཚོས་དེ་ལྟར་མིན་པ་ལྷག་

བསམ་རྣམ་དག་དང་དོན་དམ་གྱི ་ཐོག་ནས་

བཤད་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡིན་ཚེ་ས་གནས་ས་ཐོག་ཏུ་

ལག་ལེན་དངོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་མངོན་འགྱུར་ཡོང་

བ་ངེས་པར་བྱེད་དགོས་པའི་རེ་འདུན་དང་འབོད་

བསྐུལ་བྱ་རྒྱུ་ཡིན།

 ཉེ་སྔོན་བོད་ལྗོངས་ཉིན་རེའི་ཚགས་

པར་ཐོག་གནས་ཚུལ་ཐོན་པའི་ནང། ཕྱི་ཟླ་ ༡༡ 

ཚེས་ ༤ ཉིན་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཏང་ཨུད་ཀྱིས་

རྒྱུན་ལས་ཚོགས་འདུ་སྐོང་ཚོགས་བྱས་ནས་

སྐོར་གཟིགས་ལས་དོན་སྐོར་སྤྱི་ཁྱབ་ཧྲུའུ་ཅི་

ཞིས་ཅིན་ཕིང་གི་གསུང་བཤད་བརྒྱུད་བསྒྲགས་

སྐབས་ཀྲུང་དབྱང་སྐོར་གཟིགས་ཚོགས་ཆུང་

བཞི་པས་བོད་ལ་སྐོར་གཟིགས་བྱས་པའི་ཚུར་

ལན་བསམ་འཆར་ནང་གི་དག་ཐེར་ལས་དོན་ལ་

ཞིབ་འཇུག་བྱས་པ་ཟེར་བའི་ནང། ཁ་ཕྲལ་ལ་ངོ་

རྒོལ་བྱེད་པའི་འཐབ་རྩོད་ཀྱི་སྒྲིག་ལམ་ནན་ཏུ་

བཏང་ནས་ཏཱ་ལ་སྐྱེ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པའི་རུ་ཚོགས་

ལ་སྟོང་བསམ་འཆང་བ་དང། རྗེས་སུ་འབྲངས་

པ། ཁ་ཕྲལ་སིམ་འཛུལ་གྱི་གཏོར་བཤིག་བྱེད་

སྤྱོད་ནང་ཞུགས་པ་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་མཁན་

ཏང་ཡོན་ལས་བྱེད་པར་བཅའ་ཁྲིམས་དང་སྒྲིག་

ལམ་ལྟར་ཞིབ་བཤེར་ཐག་གཅོད་ནན་པོ་བྱ་རྒྱུ་

སོགས་འཁོད་འདུག་པ་དེ་ནི། སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་

༸སྐྱབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་གིས་བོད་

དོན་བདེན་མཐའ་གསལ་ཐབས་གཉིས་སྨན་དབུ་

མའི་ལམ་གྱི་ཐོག་ནས་མཛད་དང་མཛད་བཞིན་

པ་ཤེས་གསལ་ཡང་ཁ་ཕྲལ་རྩོད་ལུགས་ཀྱི་སྙོན་

འཛུགས་དང་འབྲེལ་བའི་གཡོ་ཐབས་སྤྱད་དེ ་

བོད་མི་ཏང་ཡོན་ལས་བྱེད་པ་ཁྲིམས་ཐོག་བསྐྱལ་

ཏེ་ཕམ་ཉེས་སུ་གཏོང་རྒྱུའི་ངན་བྱུས་ཤིག་བརྩམ་

འགོ་བཙུགས་པར་སྙམ།

 ཡང་འདི་ལོ་ཕྱི་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༧ ཉིན་

ཀྲུང་གོའ་ིབོད་ལྗོངས་དྲ་བ་ཟེར་བའི་ནང་། བོད་

བརྒྱུད་ནང་བསྟན་སྤྲུལ་སྐུའི་ཡང་སྲིད་ངོས་འཛིན་

སྐོར་གྱི་དངོས་བྲིས་གློག་བརྙན་ཕབ་སྐྲུན་འགོ་

ཚུགས་པའི་མཛད་སྒོ་པེ་ཅིང་དུ་འཚོགས་ཡོད་པ་

དང། བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་སྤྲུལ་སྐུའི་ལམ་སྲོལ་

ལ་དོ་དམ་བྱེད་ཚུལ་ཁྲིམས་ལུགས་ཅན་གྱི་ལམ་

དུ་སྐྱོད་ཡོད་པ་མཚོན་ལུགས་སོགས་དང། ཡང་

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༧ ལོར་རྒྱལ་སྲིད་སྤྱི་ཁྱབ་ཁང་གིས་ 

‘བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་སྤྲུལ་སྐུའི་ལམ་སྲོལ་ལ་

དོ་དམ་བྱ་ཐབས་’ ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱས་ཏེ་སྤྲུལ་

སྐུའི་ལམ་སྲོལ་གྱི་རྩ་དོན་དང། ཆ་རྐྱེན། ཞིབ་

བཤེར་ཆོག་མཆན་འགོད་པའི་གོ་རིམ་སོགས་

གཏན་འཁེལ་གསལ་པོ་བྱས་ལུགས་སོགས་ཀྱི་

གནས་ཚུལ་ཐོན་འདུག་པ་ནི། རྒྱ་ནག་དམར་

གཞུང་ཆོས་མེད་སྨྲ་བ་དང། ནང་ཆོས་ཀྱི་གནས་

ལུགས་གང་ཡང་མི་ཤེས་པ་ཞིག་གིས་བོད་ཀྱི་

ནང་བསྟན་སྤྲུལ་སྐུའི་ཡང་སྲིད་ངོས་འཛིན་ཞུ་

ཕྱོགས་ལ་ཐེ ་བྱུས་ཀྱིས་ཁྲིམས་ལུགས་བཟོ ་

བ་ཟེར་བ་འདི་དག་ནི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་གནས་བབ་

དང་མི་མཐུན་ཞིང་། རྒྱ་གཞུང་གི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་

དགོས་མཁོ་ཁོ་ནར་དམིགས་ནས་བཟོས་པ་ཡིན་

སྟབས་ཤིན་ཏུ་ནས་འོས་སུ་མ་མཆིས་པ་ཞིག་
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ཡིན་པས་སུས་ཀྱང་ངོས་ལེན་བྱ་ཐབས་མེད་ལ། 

མཐའ་གཅིག་ཏུ་ངོ་རྒོལ་བྱ་རྒྱུ་ཡིན།

 བོད་ལྗོངས་ཡོངས་སུ་ཆོས་ཀྱི་བསྟི་

གནས་དགོན་སྡེ་སོགས་ལ་དམ་བསྒྲགས་ཅི་ཆེ་

ཡོད་མུས་ལྟར། ཁམས་འབྲི་རུ་རྫོང་ཁོངས་སུ་

ཡོད་པའི་བཙུན་དགོན་བྱ་མདའ་དགོན་པར་ཡང་

རྒྱུན་དུ་རྒྱའི་དམ་བསྒྲགས་ཅི་ཆེ་ཡོད་པ་དང། 

ལྷག་པར་འདི་ལོ་ཕྱི་ཟླ་ ༩ པ་ནས་བཟུང་རྒྱའི་

ལས་དོན་རུ་ཁག་ཟེར་བ་ཆེས་མང་པོ་དགོན་

པར་ཡོང་ནས་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་མཚན་སྨད་

ཞུ་དགོས་པའི་བཙན་བཀའ་བཏང་ཡང་། བཙུན་

མ་དེ ་དག་གིས་ཁས་ལེན་མ་བྱས་པར་བརྟེན་

བཙུན་མ་གྲངས་ ༢༦ ཙམ་ཕྱིར་འབུད་བཏང་

སྟེ ་དཀའ་ངལ་ཅི ་ཆེའི ་ནང་ལྷུང་ཡོད་པ་འདི ་

ཡང་རྒྱ་གཞུང་གིས་བོད་མིའི ་ཆོས་དད་རང་

དབང་ལ་དམ་བསྒྲགས་དང་གནོན་ཤུགས་སྤྲོད་

རྒྱུ་མཚམས་འཇོག་མི་བྱེད་པའི་མངོན་རྟགས་

གསལ་ཐོན་བྱུང་བ་ཞིག་ཡིན།

 ཉེ་སྔོན་ཤིན་ཧྭ་གསར་ཁང་ནས་གནས་

ཚུལ་སྤེལ་བའི་ནང། བོད་ཀྱི་ཡར་ཀླུང་གཙང་

པོའ་ིཆུ་རྒྱུན་ཐོག་རྫམ་ཆུ་ཤུགས་གློག་ཁང་ཟེར་བ་

གསར་བསྐྲུན་ཟིན་ཏེ་གློག་གཏོང་འགོ་ཚུགས་ཡོད་

གནས་ཐོན་འདུག དེ་ནི་བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་དང། རྒྱ་

གར་དང་བྷང་ལ་རྡེ་ཤི་སོགས་ཀྱི་ནང་དུའང་གནོད་

སྐྱོན་ཆེན་པོ་འགྲོ་ཉེན་ལ་སོང་རྒྱལ་ཁབ་དེ་དག་གི་

གཞུང་དང་ཉམས་ཞིབ་པ་སོགས་ནས་ཐུགས་སྣང་

ཆེ་ཙམ་གནང་དགོས་པའི་གལ་ཆེའི་དོན་གནད་

ཅིག་ཆགས་ཡོད།

 ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༧ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༧ ནས་

བཟུང་བོད་ནང་གཞིས་ལུས་རྒྱ་ཆེའི་མི་མང་ནས་

མི་རབས་གསར་པ་ཚོས་སྣེ་ཁྲིད་པའི་ཞི་བའི་གྱེན་

ལངས་ཀྱི་ལས་འགུལ་རིམ་པ་སྤེལ་ཡོད་པ་དང། 

ལྷག་པར་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ ནས་བཟུང་ད་བར་བོད་

མི་སེར་སྐྱ་ཕོ་མོ་རྒན་དར་གཞོན་གསུམ་མི་གྲངས་ 

༡༣༢ ཀྱིས་རང་གི་རྩ་ཆེའི་སྐུ་ལུས་མེར་བསྲེགས་

ཀྱི་སྒོ་ནས་རང་གཞན་གཉིས་ཕན་གྱི་བྱ་གཞག་

བཟང་པོ་སྒྲུབ་པའི་རེ་འདོད་ཀྱི་ལྷག་བསམ་བཟང་

པོའ ་ིཀུན་ནས་བསླངས་ཏེ་བློས་གཏོང་ཆེན་པོ་

གནང་དགོས་བྱུང་བ་དེ་དག་ཀྱང་རྒྱའི་དྲག་དཔུང་

གི་དམ་བསྒྲགས་ཅི་ཆེའི་འོག་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་

ཐང་ལ་ཚད་ལས་འདས་པའི་བརྡལ་བཤིག་བཏང་

དྲགས་པའི་ཉེར་ལེན་གྱིས་ཡིན་པ་ཀུན་གྱིས་

མཁྱེན་གསལ་ལྟར་དེ་རིང་གི་ཉིན་མོའ་ིགོ་སྐབས་

འདི་བཞིན་དམ་འཛིན་གྱིས་རྒྱ་ནག་གི་འགོ་ཁྲིད་

ཚོས་འགན་འཁུར་དགོས་པའི་དྲན་སྐུལ་ནན་ཏན་

བྱ་རྒྱུ་ཡིན།

 གཞིས་བཞུགས་རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་

བོ་དཔའ་མོ་འདས་གསོན་ཡོངས་ཀྱི་ལྷག་བསམ་

དང་། དཔའ་མཛངས་སྙིང་སྟོབས་བླ་ན་མེད་པའི་

མཛད་རྗེས་རྣམས་ལ་འཛམ་གླིང་ས་ཕྱོགས་

གང་སར་ཡོད་པའི་བོད་མི་ཡོངས་ཀྱིས་གདུང་

སེམས་མཉམ་སྐྱེད་ངང་མངོན་པར་བསྟོད་རྒྱུ་

མ་ཟད། བོད་མིའི་འདོད་དོན་སྙིང་པོ་བོད་དོན་

བདེན་མཐའ་མྱུར་དུ་གསལ་སླད་བོད་མིའི་བླ་ན་

མེད་པའི་དབུ་འཁྲིད་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་

མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་དང། བཙན་བྱོལ་བོད་

མི་ཡོངས་ནས་རྒྱལ་སྤྱིའི་ནང་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་

ལས་འགུལ་སྣ་མང་སྤེལ་དང་སྤེལ་བཞིན་པ་ལྟར་

ད་དུང་མུ་མཐུད་སྤེལ་རྒྱུ་ཡིན།

 ཡང་ང་ཚོས་དེ་རིང་གི་གཟི་བརྗིད་དང་། 

རྒྱལ་ཁའི་ཉིན་མོ་འདི་སྲུང་བརྩི་ཞུ་བ་དང་སྦྲགས་

སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་

གིས་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ལམ་སྟོན་མཛད་པ་ཁག་

སྙིང་དབུས་སུ་བཅངས་ཏེ་འཛམ་གླིང་སྤྱི་དང་། 

བྱེ་བྲག་བོད་སྤྱིའི་འཕྲལ་ཕུགས་བདེ་དོན་ལ་སྨན་

པའི་རང་རང་སྐབས་བབས་འཁུར་འཁྲིའི་ལས་

འགན་ཞུ་སྒོར་འབད་འབུངས་ཧུར་བརྩོན་ཆེར་

བསྐྱེད་གནང་དགོས་པ་ནི་༸རྒྱལ་བའི་བཀའ་དྲིན་

རྗེས་དྲན་དང་། དུས་དྲན་ཉིན་མོ་སྲུང་བརྩི་ཞུ་བའི་

དགོས་དོན་སྙིང་པོ་ཡིན་པས་ཚང་མའི་ཐུགས་ལ་

འཇགས་ནས་ཉིན་རེའི་འཚོ་བའི་ནང་ཕྱག་ལེན་

གནང་རོགས་ཞེས་བསྐུལ་མ་ནན་ཏན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

 སྤྱི ་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་

ཆེན་པོ ་མཆོག་ལ་ནོ ་སྦེལ་ཞི ་བདེའི ་གཟེངས་

རྟགས་འབུལ་ལམ་ཞུས་པའི་དུས་དྲན་སྲུང་བརྩི་

ཞུ་བའི་ཉིན་མོ་དང་བསྟུན་དེ་རིང་ཉིན་རྒྱབ་ནས་

ཉིན་ཤས་རིང་བཞུགས་སྒར་རྡ་རམ་ས་ལར་ཧི་མ་

ལ་ཡའི་དུས་སྟོན་སྲུང་བརྩི་དང་འབྲེལ་ས་གནས་

ཡུལ་མི ་རྣམས་ནས་ཀྱང་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་

མགོན་ཆེན་པོའ ་ིམཛད་འཕྲིན་ལ་ཆེ་བསྟོད་ཞུ་བ་

དང། ཧིན་བོད་མི་མང་དབར་མཛའ་བརྩེའི་ལར་

ཞེན་གཡོ་བ་མེད་པའི་རྣམ་པ་མཚོན་གྱི་ཡོད་

སྟབས། ཧི་མ་ལ་ཡའི་དུས་སྟོན་གོ་སྒྲིག་འགན་

བཞེས་གནང་མཁན་ཚང་མར་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་

རྒྱུ་ཡིན། རྒྱ་གར་དབུས་སའི་གཞུང་དང། མི་

མང་གིས་ང་ཚོར་ཕན་གྲོགས་གནང་བའི་བཀའ་

དྲིན་ནི་དུས་ནམ་ཡང་བརྗེད་ཐབས་མེད་པས་

ད་རེས་སླར་ཡང་ཐུགས་རྗེ་བཀའ་དྲིན་ཆེ་ཞེས་

ཞུ་རྒྱུ་དང། ད་དུང་ཧིན་བོད་གཉིས་ཀྱི་མི་མང་

དབར་མཛའ་མཐུན་གོང་འཕེལ་མུ་མཐུད་གནས་

རྒྱུར་ཚང་མས་མཉམ་རུབ་རྒྱུན་བསྲིངས་གནང་

རྒྱུའི་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་བཅས་དང།

 མཐའ་དོན་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་

མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་དབུས་བསྟན་འཛིན་

གྱི་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་རྣམས་༸སྐུ་ཚེ་༸ཞབས་པད་

ཡུན་དུ་བརྟན་ཅིང། ཐུགས་བཞེད་མཐའ་དག་ལྷུན་

གྱིས་འགྲུབ་པ་དང། འཛམ་གླིང་སྐྱེ་འགྲོ་ཀུན་ལ་

ཞི་བདེ་འབྱུང་བ་དང། བོད་དོན་བདེན་མཐའ་མྱུར་

དུ་གསལ་བའི་སྨོན་འདུན་ཞུ་རྒྱུ་བཅས། བོད་མི་

མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ 

ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༠ ལ།། 




