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༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆོེན་པོའ་ིརླབས་ཆོེན་ཆོོས་སྲིིད་ཀྱིི་མཛད་པར་ཐུགས་སྣང་ལྡན་

པའ་ིརྒྱ་ཆོེའ་ིམི་མང་ག་ིར་ེའདདོ་སྐོང་ཕྱིརི། ནོར་གླེངི་མཛད་རྣམ་སྡེ་ེཚན་ནས་རྩོམོ་སྒྲིགི་

གནང་བའ་ིམཛད་རྣམ་རྒྱ་ཆོནེ་སྙིངི་རྗེེའ་ིརལོ་མཚོའ་ིཔདོ་ཕྲེངེ་རྣམས། ཀུན་གྱིསི་གཟིགིས་

བདེའི་སླད་དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་གསུང་འབུམ་ཕྱིོགས་སྒྲིིག་ཁང་ནས་འཕྲུལ་དེབ་ཏུ་བསྒྲིིགས་

པ་ཡིནི་ལ། ཡིགི་གཟུགས་རྙིངི་པ་ནས་ Unicode ལ་སྒྱུར་སྐབས་ཆོད་ལྷག་ནརོ་འཁྲུལ་

ར་ེཟུང་བྱུང་ཡིདོ་སྲིདི་པས། རྒྱ་ཆོེའ་ིཀློགོ་པ་པ་ོརྣམས་ཀྱིསི་ནརོ་འཁྲུལ་ཡི་ོབསྲིང་ག་ིདགངོས་

ཚུལ་ལྷུག་པོར་གསུང་བའ་ིར་ེབ་ཞུ།
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དཔེ་ེསྐྲུན་གསལ་བཤད།

དུས་རབས་ཉིེར་གཅིག་པ་འདིའི་ནང་སྤྱིི་འགྲོོས་ལྟར་སྙིན་གྲོགས་

ཅན་གྱིི་མི་སྣ་མང་པོ་ཞིིག་གི་སྐུ་ཚེའི་ལོ་རྒྱུས་ཡིིག་ལམ་དུ་བཀོད་པའི་

དེབ་ཕྲེེང་མུ་ཏིིག་གི་ཕྲེེང་བ་བསྟར་ལ་བརྒྱུས་པ་ལྟར་བྱུང་དང་འབྱུང་

འགྱུར་ན་ིསྤྱི་ིཚགོས་ཀྱི་ིཁྱེད་ཡིནོ་ཞིགི་ཡིནི། རང་ར་ེགངས་ལྗོངོས་པར་

མཚོན་ན་ྋརྒྱལ་མཆོོག་བཅུ་བཞིི་པའི་མཛད་རྣམ་འགོད་སྒྲིིག་ཞུ་རྒྱུ་ནི་

གལ་འགངས་ཆོ་ེབའ་ིགནས་ལུགས་ཤགི་དང༌། ད་ེཡིང་འཛམ་གླེངི་ཡུལ་

གྲུ་གང་ལའང་མེད་པའི་ལྷ་སྐལ་དུ་རྒྱལ་བློོན་སེམས་དཔའ་དུ་མ་དང༌། 

སྡེོམ་བརྩོོན་ངུར་སྨྲིིག་འཛིན་པས་གསེར་འཁོར་ཕྱིག་མཚན་དུ་བཞིེས་པ་

རམི་པ་བྱུང་བ་དང༌། ྋརྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེངེ་བཅུ་བཞི་ིཔ་ཆོནེ་པ་ོདོན་གྱི་ི

སླད་དུ་མཚན་ནས་སྨྲིོས་ན་རྗེེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་ངག་དབང་བློོ་བཟིང་

ཡིེ་ཤེས་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚ་ོསྲིིད་གསུམ་དབང་བསྒྱུར་མཚུངས་པ་མེད་

པའི་སྡེེ་དཔལ་བཟིང་པོ་མཆོོག་བོད་འབངས་གཉིན་འཕྲེང་ཅན་གྱིི་དུས་

སྐབས་འདིར་བོད་ཆོོས་སྲིིད་གཉིིས་ཀྱིི་དགེ་ཕན་བློ་མཐོར་སྤེེལ་སླད་

ཐུགས་བསྐྱེད་ལྟར་དུས་དང་འཚམས་པར་ཁ་ལྗོོངས་པད་མའི་འདབ་མ་

དགདོ་པའ་ིལྟ་ེགནས་སུ། མཚན་དཔེའ་ིག་ེསར་གྱི་ིཕྲེ་ཚམོ་དགདོ་པ་དང༌། 

ཚུལ་འདི་ཉིིད་བདག་ཅག་བོད་འབངས་ཀྱིི་བསོད་ནམས་ཡིོལ་གོར་ཐོབ་
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པ་ན།ི བདོ་ཀྱི་ིལུགས་གཉིསི་ཀྱིི་བད་ེརྩོ་སླར་གས་ོཐུབ་པའ་ིསྡེོང་པོའ་ིརྩོ་

བ་ཚུགས་པ་ལྟ་བུ་ཞིགི་ལསོ་ཡིནི།

གང་གི་རླབས་ཆོེན་གྱིི་མཛད་པ་བསྟན་དང་འགྲོོ་བའི་བདེ་རྩོ་

གཅིག་ཉིདི་དུ་འཕྱིན་པའ་ིཁྲོདོ་ནས། གླེངི་འདརི་ཞི་ིདབྱངིས་ཀྱི་ིངང་ཚུལ་

བད་ོཞིངི༌། ཁ་ལྗོངོས་ཆོསོ་སྲིདི་ཀྱི་ིདག་ེཕན་བློ་མཐརོ་སྤེལེ་བའ་ིའཕྲེིན་

ལས་ནི་ཟིེགས་མ་རེ་ཡིང་བརྗེོད་ནུས་ཀྱིི་རང་བཞིིན་ལས་འགོངས་པ་

རྒྱལ་དང་རྒྱལ་སྲིས་ཀྱིི་མངོན་འཕགས་ཀྱིི་མཛད་པའི་གཤིས་སུ་གྲུབ་པ་

ཞིགི་ཡིནི།

འནོ་ཏིང༌། གང་ག་ིམཚན་མཛད་ཀྱི་ིརྣམ་པར་ཐར་པ་རྣམས་ཐུན་

མོང་གདུལ་བྱའི་བློོ་འཚམས་གང་ནུས་འགོད་པར་བྱེད་པའི་རྣམ་དཀར་

ལེགས་ཚོགས་གསེར་གྱིི་ཆོོས་སྡེོང་ཆོེན་པོ་མཐོར་འདེགས་དང་ལྷན། 

ལྔ་རིག་ནོར་བུའི་ཕྲེ་རྒྱན་འགོད་པའི་དགའ་སྟོན་དེ་ནོར་གླེིང་བོད་ཀྱིི་རིག་

གཞུང་གཅེས་སྐྱོང་ཁང་གི་རྣམ་དཔྱོོད་ཀྱིི་ཟིོང་ལས་བསྐྲུན་རྒྱུའི་སྐལ་བར་

ཐབོ་པ་ད་ེན།ི ད་ེབས་ལྷག་པའ་ིམངནོ་འཕགས་ཀྱི་ིཁྱེད་ནརོ་མདེ་པའ་ི

རྨད་བྱུང་ག་ིབགྱི་ིཁུར་ཞིགི་ཡིནི་པ་སྨོསོ་ཅ་ིདགསོ།

མཛད་རྣམ་ཞིབས་ཞུ་བ་རྣམས་མཐོང་རྒྱ་དང་ཐོས་རྒྱ་མཛངས་

པའ་ིའབྲ་ིརྩོམོ་ཞུ་རྒྱུའ་ིམྱོངོ་བྱང་དང༌། དཔྱོད་འཇགོ་ག་ིརྣམ་དཔྱོདོ་ལས་

བལྟམས་པའི་ཁྱེད་ཡིོན་ནི་ཤིག་ལ་རུས་མེད་ཀྱིི་དཔེ་ལྟར་གྱུར་པ་དང༌། 

ཡིང་ཕྱིོགས་གཞིན་ཞིིག་ནས་ཡུལ་དུས་གནས་སྐབས་ཀྱིི་རང་བཞིིན་བད་ོ

བའི་ཁོར་ཡུག་གི་རྐྱེེན་པས་མགོན་པོ་གང་ཉིིད་སྐུ་ཆུང་སྲིིད་ནས་བཙན་



III

བྱོལ་དུ་ཞིབས་སོར་འཁོད་མ་ཐག་བར་རྒྱུ་ཆོ་ལག་སོན་དཀའ་བའི་

གནས་བབ་ཀྱིང་བྱུང༌། ད་ེལྟའ་ིངལ་ཚགེས་ལ་གདོང་ལནེ་གྱིསི་ས་ོམདེ་

རྐན་འགྲོས་ཀྱིི་ངང་ཚུལ་ནས་ད་ལམ་མཛད་རྣམ་རྒྱ་ཆོེན་སྙིིང་རྗེེའི་རོལ་

མཚ་ོ (ཕྱི་ིལ་ོ ༡༩༦༠ ལའོ་ིཟླ་ ༨ པའ་ིཚསེ་ ༡༦ ཡིན་གྱི་ིམཛད་རྣམ) 

རླབས་ཕྲེེང་ཉིེར་གཉིིས་ཅན་གྱིི་བདག་ཉིིད་འདི་དཔེ་བསྐྲུན་ཐུབ་ཙམ་བྱུང་

བ་ནི་བློོ་སྤེོབས་མངོན་མཐོའ་ིཆོ་རྐྱེེན་དམ་པར་སྨོན་པ་ཞིིག་ཅིས་ཀྱིང་

བྱུང༌།

འབྲི་རྩོོམ་ཞུ་སྟངས་ལ་འགྱུར་བ་མང་པོ་བྱུང་བ་དང་རྒྱལ་བའི་

མཛད་རྒྱ་ཆོེ་ཞིིང་ཞིིབ་ཚགས་གང་ཐུབ་ཀྱིི་ལས་དབང་གིས་ད་ལམ་སྤྱིན་

རས་གཟིགིས་ཀྱིསི་བྱང་ཆུབ་མཆོོག་ཏུ་ཐུགས་བསྐྱདེ་ཚུལ་ནས། ྋརྒྱལ་

དབང་སྐུ་ཕྲེངེ་བཅུ་གསུམ་པའ་ིབར་གླེགེས་བམ་གཅགི་དང༌། ྋརྒྱལ་

དབང་སྐུ་ཕྲེེང་འདི་ཉིིད་སྐུ་ཆུང་སྲིིད་ནས་བཙན་བྱོལ་གཞུང་དབུ་ཚུགས་ཏིེ་

བོད་ཕྲུག་བུ་གསོ་ཁང་གསར་འཛུགས་བསྐྱངས་པའི་བར་གླེེགས་བམ་

ལྔ་བཅས་ཁྱེོན་གླེེགས་བམ་དྲུག་མ་གཏིོགས་མཇུག་གཙང་དཔར་བསྐྲུན་

མ་ཐུབ་པར་བློ་ོཕམ་གྱི་ིངང་ནས་བཟིདོ་གསལོ་ཞུ་བཞིནི་ཡིདོ།

འནོ་ཀྱིང༌། བློ་ོཤདེ་མདེ་ཀྱིང་ཁ་ཕ་ོཆོ་ེབའ་ིདཔ་ེལྟར། ད་ཡིདོ་

རགས་ཟིནི་ཁག་དང༌། འབྱུང་འགྱུར་འབྲ་ིརྩོམོ་ཞུ་རྒྱུ་བཅས་འསོ་འཚམས་

ཕྱིོགས་སྒྲིིག་གིས་དཔར་བསྐྲུན་ཞུ་རྒྱུའི་ལས་ཁུར་ལ་བརྩོོན་བཞིིན་པ་

ཡིནི།

ང་ཚོས་རྒྱུ་ཆོ་ཁྱེནོ་བསྡེོམས་ ༩༡ ལ་ལྟ་ཞིབི་བྱས་པ་དང༌། ད་ལྟའ་ི



IV

འབྲ་ིརྩོམོ་ཟིནི་པ་རྣམས་མ་ིར་ེང་ོརསེ་ལྟ་ཀློོག་དང༌། སྣནོ་འཕྲེ་ིལན་མང་

ཞུས་ཁར་མཁས་དབང་གཞིན་ལའང་གཟིིགས་དཔྱོད་དུ་ཕུལ་ཏི།ེ མདརོ་

ན་མིང་ཚིག་གི་དག་ཆོ་ཚུན་ལའང་གྲོོས་བསྡུར་དགོས་རིགས་དཔྱོིས་ཕྱིིན་

པ་ཞུས་ཁུལ་ཡིནི།

དབེ་གཟུགས་ཀྱི་ིཆོ་རྐྱེནེ་ཡིང༌། འཛད་གྲོནོ་ལ་དགསོ་མདེ་

གཙགིས་སུ་མ་བྱས་པར་ཤགོ་བུ་དང༌། རྒྱབ་ཤ་སགོས་གང་ལགེས་ཡིངོ་

ཐབས་ཀྱིི་འབད་བརྩོོན་ཞུས་ཏིེ་སྤུས་ཚད་ཧ་ཅང་མཐོ་བའི་དེབ་གྲོངས་

བརྒྱ་དང༌། ད་ེའགོ་དབེ་གྲོངས་བཞི་ིབརྒྱ་བཅས་དཔར་བསྐྲུན་ཞུས་ཡིདོ།

མཐའ་དནོ། ནོར་གླེངི་བདོ་ཀྱི་ིརགི་གཞུང་གཅསེ་སྐྱངོ་ཁང་ག་ི

ལས་བྱདེ་དང༌། ལས་མ་ིའག་ོདམངས་ཡིངོས་ཀྱིསི་དཔལ་འབྱརོ་གྱི་ི

ལས་གཉིེར་བྱས་པའི་སྙིིང་པོར་མཛད་རྣམས་ཞིབས་ཞུ་བ་རྣམས་ལས་

ཁུར་རྒྱུན་མཐུད་བློང་ཐུབ་པ་བྱུང་བས་དམ་པ་རྣམས་ཀྱིི་འདི་ཕྱིི་དགེ་བའི་

སྐྱབས་འཇུག་གི་རྒྱ་ལས་མ་འགོངས་པ་ཞིེས་གསོལ་འདེབས་ཞུ་རྒྱུ་དང༌། 

མཛད་དེབ་འདི་དག་ལ་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་མང་པོ་ཡིོད་པ་གདོན་མི་ཟི་

བས་དམ་པ་བཟིདོ་པའ་ིརང་བཞིནི་ལ་བརྟེེན། ཐུགས་མ་ིཁྲོལེ་བའ་ིངང་

ནས་དགངོས་འཆོར་བཀའ་སླབོ་ལྷུག་པརོ་འཇ་ོབ་ཞུ་རྒྱུ་བཅས། ནོར་གླེངི་

བོད་ཀྱིི་རིག་གཞུང་གཅེས་སྐྱོང་ཁང་ནས་ངེས་སྟོན་པ་བཀའ་བློོན་ཁྲོི་ཟུར་

སྐལ་བཟིང་ཡི་ེཤསེ་ཀྱིིས།



V

མཛད་རྣམ་རྩོམོ་སྒྲིགི་ཞབས་ཞུ་བ་ཐུན་མངོ་ག་ིགསལ་བཤད།

སྙིིགས་དུས་འགྲོོ་བའི་འདྲེེན་མཆོོག་རིགས་གསུམ་གཅིག་འདུས་

ལྷ་གཅིག་ྋརྒྱལ་དབང་ཐམས་ཅད་མཁྱེེན་པ་སྐུ་འཕྲེེང་བཅུ་བཞིི་པ་ཆོེན་

པོའ་ིམཛད་པའི་ཆོ་ཤས་འདི་ལྟ་བུ་ཞིིག་བོད་ཡིིག་ཐོག་བརྩོམས་བསྒྲིིགས་

དཔར་ཐནོ་དང་པ་ོཡིནི་ཞིངི༌། མུ་མཐུད་གླེགེས་བམ་རམི་འཐནོ་ཡིངོ་རྒྱུ་

བཅས་ལ་ལྟ་ཀློགོ་གནང་མཁན་བདོ་མ་ིགཞིནོ་སྐྱསེ་དང༌། ཕྱི་ིརྒྱལ་བའང་

ཧ་ཅང་མང་པ་ོཡིངོ་རྒྱུར་བརྟེནེ། ད་ེརྣམས་ལ་ྋགངོ་ས་ྋསྐྱབས་མགནོ་

ཏཱ་ལའི་བློ་མ་མཆོོག་གི་རྩོ་བའི་སྤྲུལ་གཞིི་འཕགས་པ་སྤྱིན་རས་གཟིིགས་

ཡིིན་པའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་སྙིིང་བསྡུས་ཤིག་མཛད་རྣམ་རྒྱ་ཆོེན་སྙིིང་རྗེེའི་

རོལ་མཚ་ོརླབས་འཕྲེེང་བརྒྱ་ལྡན་ཞིེས་བྱ་བའི་ནང་སྔོོན་འགྲོོའ་ིལ་ོརྒྱུས་སུ་

ང་ོསྤྲོདོ་བྱ་དགོས་པ་ཤནི་ཏུ་གནད་ཆོ་ེབར་མངནོ།

དེའི་ཕྱིིར་གླེེགས་བམ་དང་པོའ་ིནང་མཛད་རྣམ་འདིའི་མཆོོད་བརྗེོད་

དང༌། སྔོནོ་གླེངེ་དུ་རྒྱ་གར་འཕགས་པའ་ིཡུལ་དུ་སྤྱིན་རས་གཟིགིས་

ཀྱིི་རྣམ་སྤྲུལ་རིམ་བྱོན་གྱིིས་གང་ལ་གང་འདུལ་གྱིི་མཛད་པ་སྣ་ཚོགས་

བཞིསེ་ཚུལ་མད་ོཙམ་བཅས། རླབས་འཕྲེངེ་དང་པ་ོནས་གསུམ་པ་བར་

གྱིསི་བསྡུས་ཡིདོ་པ་དང༌། ད་ེཡིང༌། འ་ོསྐལོ་གྱི་ིའདྲེནེ་མཆོགོ་བློ་ན་མ་



VI

མཆོིས་པ་སྤྱིི་ནོར་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ྋརྒྱལ་བའི་དབང་པོ་སྐུ་

འཕྲེེང་བཅུ་བཞིི་པ་ཆོེན་པོའ་ིསྤྲུལ་གཞིི་འཕགས་མཆོོག་མིག་མི་འཛུམ་

གྱིསི་ཐགོ་མར་བྱང་ཆུབ་མཆོགོ་ཏུ་ཐུགས་ཇ་ིལྟར་བསྐྱདེ་པ་ནས། གང་

གི་གདུལ་བར་བྱ་བའི་ཞིིང་བོད་ཁ་བ་གངས་ཅན་གྱིི་སྣོད་བཅུད་ཆོགས་

རབས་དང༌། བདོ་ཡུལ་དུ་འཕགས་མཆོགོ་སྤྱིན་རས་གཟིགིས་ཀྱི་ིསྐུ་

གསུང་ཐུགས་ཡིོན་ཏིན་འཕྲེིན་ལས་ཀྱིི་རྣམ་སྤྲུལ་རིམ་དང་ཅིག་ཅར་

དུ་བྱོན་ནས་འགྲོོ་དོན་མཛད་པའི་སྐོར་སོགས་ངོ་སྤྲོོད་སྙིིང་བསྡུས་དང༌། 

ལྷག་པར་ྋརྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་མཛད་པའི་སྐོར་ཅུང་ཟིད་རྒྱས་

པར་བསྟན་པའ་ིསྒོ་ོནས་མཇུག་བསྡུས་ཡིདོ་ཅིང༌། ཞིར་བྱུང་དུ། སྐབས་

འབྲལེ་དགསོ་ངསེ་ཀྱི་ིཡིགི་ཆོ་དང༌། མ་ིསྣ་ང་ོསྤྲོདོ། དཔྱོད་གཞི།ི ཚགི་

མཛོད་ནང་གསལ་ཁ་མེད་པའི་མིང་ཚིག་རིགས་ཀྱིི་ཚིག་འགྲོེལ་སོགས་

ཚན་པ་ཞི་ེགཉིསི་ཙམ་ཟུར་སྣནོ་ཁངོས་ཆོདེ་འགདོ་བྱས་ཡིདོ། ད་དུང་

གླེགེས་བམ་འདིའ་ིནང་བབ་འབྲལེ་གྱི་ིསྐུ་པར་གྲོངས་ ༡༨ དང༌། ཁྱེནོ་

བསྡེམོས་ཤགོ་ངསོ་ ༦༢༤ བཅས་ཡིདོ།

འདི་དག་ནི་སྔོར་ཡིོད་ྋརྒྱལ་དབང་སྐུ་འཕྲེེང་རིམ་བྱོན་གྱིི་འཁྲུངས་

རབས་དང༌། ཆོསོ་འབྱུང༌། རྒྱལ་རབས། ཕྱིསི་ཐནོ་བདོ་ཀྱི་ིསྲིདི་དནོ་རྒྱལ་

རབས་སགོས་ལས་བཏུས་པ་གང་ཞིགི་ལ། སཱར་ ཅཱལ་ས་ེ འབལེ་ (Sir 

Charles Bell) དང༌། ཧའིུ་ ར་ིཅར་ཌ་སན་ (Hugh Richardson) 

གྱིསི་བརྩོམས་བྲསི་ལ་སགོས་པའ་ིདབྱནི་ཡིགི་དང༌། ད་ེམནི་འབྲལེ་

ཡིོད་རྒྱ་བོད་སོག་གསུམ་དང་ཨུ་རུ་སུ་བཅས་པའི་ཡིིག་ཆོ་གསར་རྙིིང་



VII

ཁག་ལ་ཉིམས་ཞིིབ་བགྱིིས་པ་ལས་གསར་རྙིེད་དོན་གནད་ཁག་དང༌། 

བོད་ཡུལ་ཆོགས་རབས་སོགས་ལ་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆོེན་པོའ་ི

དགོངས་ཚུལ་གྱིིས་མཚོན་པའི་དངོས་དོན་གསར་རྟེོགས་བྱུང་བ་ཁག་

ཀྱིང་བསྣན་ཡིདོ་པས། ད་ེདོན་ཚང་མས་དམགིས་བསལ་ད་ོསྣང་དང་

དཔྱོད་ཞིབི་ཀྱིང་གནང་དགསོ་ཞུ་རྒྱུ།

གླེགེས་བམ་གཉིསི་པ་ན།ི ྋརྒྱལ་དབང་བཅུ་བཞི་ིཔ་ཆོནེ་པོའ་ི

མཛད་རྣམ་དངསོ་གཞི་ིའད་ིནས་དབུ་འཛུགས་བྱས་ཤངི༌། རླབས་འཕྲེངེ་

བཞི་ིཔ་ནས་བདུན་པ་བར་གྱིསི་བསྡུས་ཡིདོ་པ་དང༌། བརྗེདོ་དནོ་གྱི་ིཐད་

ནས། ཡིང་སྲིིད་མཆོགོ་སྤྲུལ་རནི་པ་ོཆོ་ེཚུལ་ཇ་ིལྟར་རྩོད་དཔྱོདོ་ཞུས་པ་

ནས། མཆོགོ་སྤྲུལ་རནི་པ་ོཆོ་ེརྒྱལ་ས་ལྷ་སར་གདན་འདྲེེན་དང༌། ཡིངོས་

འཛནི་བགྲོསེ་གཞིནོ་བསྐ་ོགཞིག དག་ེབསྙིནེ་གྱི་ིབསླབ་སྡེམོ་འབུལ་

བཞིསེ། གསརེ་ཁྲོ་ིམངའ་གསལོ། ཡི་ིག་ེགསན་སྦྱོངོ་གནང་ཚུལ་སགོས་

གཙརོ་བཟུང་ཐགོ སྐབས་དེའ་ིབདོ་བསྟན་པ་ཆོབ་སྲིདི་ཀྱི་ིའགྱུར་འགྲོསོ་

དང་ཡུལ་གོམས་རིག་གནས་དག་ཀྱིང་ཅུང་ཞིིབ་པར་འགོད་ཐབས་བྱས་

ཡིདོ། དགོས་ངསེ་ཀྱི་ིཟུར་སྣནོ་ཁངོས་མ་ིསྣ་དང་དགནོ་སྡེ་ེང་ོསྤྲོདོ་སགོས་

སྡེ་ེཚན་མ་ིའདྲེ་བ་བཞི་ིབཅུ་ཐམ་པ། སྐུ་པར་གྲོངས་ ༡༢ ཤགོ་ངསོ་ ༤༩༨ 

བཅས་ཡིདོ།

གླེགེས་བམ་གསུམ་པ་ན།ི རླབས་འཕྲེངེ་བརྒྱད་པ་ནས་བཅུ་

གཅིག་པའ་ིབར་ཏི་ེརླབས་འཕྲེངེ་བཞིསི་བསྡུས་ཡིདོ་པ་དང༌། ནང་དནོ་

གྱི་ིཐད་ནས། ༡༩༤༢ ལརོ་ྋགངོ་ས་མཆོགོ་གསི་རབ་བྱུང་སྡེམོ་བཞིསེ་



VIII

དང༌། སྨོནོ་ལམ་ཆོེན་མོའ་ིཚགོས་མགནོ་དུ་ཐངེས་དང་པ་ོཆོབིས་བསྒྱུར་

བསྐྱངས་པ་ནས་བོད་རྒྱའི་དབར་གྲོོས་མཐུན་དོན་ཚན་བཅུ་བདུན་ཟིེར་

བར་མིང་རྟེགས་བཀོད་པའི་བར་གཙོར་བཟུང་ཐོག་ཆུ་རྟེ་ལོའ་ིཆོོ་འཕྲུལ་

སྨོོན་ལམ་ཆོེན་མོ་དང་འབྲེལ་བའི་ཆོོས་སྲིིད་ཀྱིི་ཞུ་སྒོོ་དུས་སྟོན་ཁག་

སྟ།ེ ཡུལ་གམོས་རགི་གནས་སགོས་ཀྱིང་སྐབས་འབྲལེ་བབ་བསྟུན་

གྱིསི་གསལ་སྟནོ་གང་ཐུབ་བྱས་ཡིདོ། ཞིར་བྱུང་དུ། གླེགེས་བམ་གཞིན་

དག་དང་སྤྱིི་མཚུངས་ལྟར་ཚིག་མཛོད་སོགས་སུ་ཁ་གསལ་མེད་པའི་

བརྡ་ཆོད་ཀྱི་ིཚགི་འགྲོལེ་དང༌། འདྲེནེ་རྟེགས་ལ་སགོས་པའ་ིམཚནོ་དནོ་

འགྲོལེ་བཤད། ཕྱི་ིརྒྱལ་སྐད་ཡིགི་ག་ིམངི་ཚགི་བདོ་ཡིགི་ཐོག་སྒྲི་སྒྱུར་

དག་ཆོ་འགྲོ་ོལུགས་སགོས་ཟུར་སྣནོ་ཁོངས་ཆོདེ་འགདོ་དང༌། སྐུ་པར་

གྲོངས་ ༡༡ ཤགོ་ངསོ་ ༥༥༤ བཅས་མཆོསི།

གླེགེས་བམ་བཞི་ིཔ་ན།ི རླབས་འཕྲེངེ་བཅུ་གཉིསི་པ་ནས་བཅུ་

བཞི་ིཔའ་ིབར་ཏི།ེ རླབས་འཕྲེངེ་གསུམ་གྱིསི་བསྡུས་ཤངི༌། བརྗེོད་དནོ་གྱི་ི

ཐད་ནས། ༡༩༥༡ ལརོ་ྋགངོ་ས་མཆོགོ་གྲོ་ོམ་ོནས་རྒྱལ་ས་ལྷ་ལྡན་དུ་

ཕྱིརི་ཕབེས་ནས། ལགེས་བཅོས་ལས་ཁུངས་གསར་འཛུགས་བསྐྱངས་

པ་དང༌། རྒྱ་དཀར་ནག་གཉིསི་སུ་ཆོབིས་བསྒྱུར། གསརེ་ཁྲོ་ིའདགེས་

འབུལ་དང་འབྲེལ་དུས་འཁོར་དབང་ཆོེན་སྩལ་བའི་བར་གྱིི་མཛད་པ་ཁག་

ཞིབི་བརྗེདོ་ཐགོ སྐབས་དེའ་ིབདོ་ཀྱི་ིགནས་ཚུལ་དག་ཀྱིང་མཚནོ་པར་

བྱས་ཡིདོ། གཞིན་ཡིང༌། དུས་དེར་ྋགངོ་ས་མཆོགོ་དངསོ་སུ་ཆོབིས་

བསྒྱུར་གནང་མྱོངོ་བའ་ིདགནོ་སྡེ་ེགྲོགས་ཅན་རགིས་དང༌། གལ་ཆོེའ་ི



IX

གནད་ཡིོད་མི་སྣ་ཁག་གཅིག་སྟེ་ཚན་པ་མ་འདྲེ་བ་བཅ་ོབརྒྱད་བཅས་ཟུར་

སྣནོ་ཁངོས་ནས་ཆོདེ་དུ་ང་ོསྤྲོདོ་ཞུས་ཡིདོ། སྐུ་པར་གྲོངས་ ༢༩ དང༌། 

ཁྱེནོ་བསྡེམོས་ཤགོ་ངསོ་ ༥༦༨ བཅས་ཡིདོ།

གླེགེས་བམ་ལྔ་པ་ན།ི རླབས་འཕྲེངེ་བཅ་ོལྔ་པ་ནས་བཅ་ོབརྒྱད་

པའ་ིབར་ཏི་ེརླབས་འཕྲེེང་བཞིསི་བསྡུས་པ་དང༌། ནང་དནོ་གྱི་ིཐད་ནས། 

ྋགོང་ས་མཆོོག་གིས་གཞུང་ཆོེན་བཀའ་པོད་ལ་ཟིབ་དཀྱིེལ་ཆོེ་བཞིེས་

ཀྱིསི་གསན་སྦྱོངོ་དང༌། གདན་ས་ཆོེན་པ་ོགསུམ་དུ་གྲྭ་སྐརོ་དམ་འཇགོ 

ལྷ་རམས་དམ་བཞིསེ་ཀྱི་ིམཛད་སྒོ།ོ རྒྱ་དམར་གྱིསི་བཙན་འཛུལ་ཉིནེ་

ཁའི་འགོ་ྋགོང་ས་མཆོོག་རང་ས་ལྷོ་ཁའི་ཕྱིོགས་སུ་ཆོིབས་བསྒྱུར་དང༌། 

དེ་ནས་རྒྱ་གར་དུ་རེ་ཞིིག་བཙན་བྱོལ་ལ་ཆོིབས་བསྒྱུར་མི་གནང་ཀ་མེད་

བྱུང་བ་སོགས་ཀྱིིས་གཙོས་སྐབས་དེའི་བོད་བསྟན་པ་ཆོབ་སྲིིད་ཀྱིི་འཕོ་

འགྱུར་ཁག་དང༌། བདོ་མ་ིམང་ནས་རྒྱ་རྒོལོ་གསུམ་བཅུ་སྒོརེ་ལངས་ཐགོ་

མར་ཇི་ལྟར་བརྩོམས་པའི་བྱུང་རྐྱེེན་དང་བརྒྱུད་རིམ་བཅས་ཀྱིི་གནས་

ཚུལ་དངསོ་སོགས་ཞིབི་འགདོ་བྱས་ཡིདོ།

གདན་ས་ཆོནེ་པ་ོགསུམ་དང་བཀྲ་ཤསི་ལྷུན་པོ། ད་ེམནི་སྐབས་

དེའི་གནད་ཡིོད་མི་སྣ་འགའི་ངོ་སྤྲོོད་སོགས་ཚན་པ་མི་འདྲེ་བ་ཉིེར་དྲུག་

བཅས་ཟུར་སྣནོ་ཁངོས་སུ་ཆོདེ་འགདོ་དང༌། སྐུ་པར་གྲོངས་ ༡༩ ཤགོ་

ངསོ་ ༦༠༨ ཡིདོ།

གླེགེས་བམ་དྲུག་པ་ན།ི རླབས་འཕྲེངེ་བཅུ་དགུ་པ་ནས་ཉིརེ་གཉིསི་

པའ་ིབར་ཏི་ེརླབས་འཕྲེེང་བཞིསི་བསྡུས་ཤངི༌། བརྗེདོ་དནོ་ཐད་ནས། 
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༡༩༥༩ ཟླ་ ༦ ཚསེ་ ༢༠ ཉིནི་མ་སུ་ར་ིནས་ྋགངོ་ས་མཆོགོ་གསི་

བོད་རྒྱ་ཞིི་གྲོོས་བསྐྱར་མཐུད་ཡིོང་ཐབས་སུ་བོད་དོན་སྲིིད་བྱུས་གསལ་

བསྒྲིགས་བསྐྱངས་པ་ནས། མཉིམ་འབྲལེ་རྒྱལ་ཚགོས་སུ་བདོ་དནོ་ཞུ་

སྐུལ་དང༌། བཙན་བྱོལ་བདོ་མ་ིརྣམས་གཞིསི་ཆོགས་ཐུབ་ཐབས། སླབོ་

གྲྭ་གསར་འཛུགས། བདོ་ཕྲུག་བུ་གས་ོཁང་གསར་འཛུགས་བསྐྱངས་

པའ་ིབར་གྱི་ིམཛད་པ་རྣམས་ཞིབི་གསལ་གྱི་ིལམ་ནས་བསྟན་ཡིདོ། ཟུར་

སྣནོ་ཁངོས་སུ་ ༡༩༥༠ ལརོ་མཉིམ་འབྲལེ་རྒྱལ་ཚགོས་སུ་ཕུལ་བའ་ི

སྙིན་ཞུ་དང༌། ༡༩༥༩ ལརོ་རྒྱལ་ཚགོས་སུ་བསྐྱར་སྐུལ་ཞུ་གཏུག་སྙིན་ཞུ་

སགོས་གལ་ཆོེའ་ིཡིགི་ཆོ་ཁག་དང༌། ྋགངོ་ས་མཆོོག་རྒྱ་གར་དུ་བཙན་

བྱོལ་དུ་ཕེབས་རྗེེས་ཐེངས་དང་པོར་གནས་གཟིིགས་སུ་ཕེབས་པའི་

གནས་ཆོེན་ཁག་གི་ང་ོསྤྲོོད་སོགས་ཚན་པ་མི་འདྲེ་བ་ས་ོགསུམ་ཙམ་ཆོེད་

འགདོ་བྱས་ཡིདོ། སྐུ་པར་ ༡༡ དང༌། ཤགོ་ངསོ་ ༦༠༨ ཡིདོ།

འད་ིདག་ན།ི ྋགངོ་ས་མཆོགོ་ཉིདི་ཀྱིསི་མཛད་པའི་རང་རྣམ་‘ངསོ་

ཀྱི་ིཡུལ་དང༌། ངསོ་ཀྱི་ིམ་ིདམངས་’ཞིསེ་པ་དང༌། ཁ་ེསྨོད་བསདོ་ནམས་

དབང་འདུས་ཀྱིིས་བརྩོམས་པའི་ྋགོང་ས་སྐུ་འཕྲེེང་བཅུ་གསུམ་པ་

ཆོེན་པོའ་ིཡིང་སྲིིད་མཆོོག་སྤྲུལ་ངོས་འཛིན་གདན་ཞུས་ཀྱིི་ལོ་རྒྱུས་‘རང་

མྱོོང་མ་བཅོས་ལྷུག་པོར་བཀོད་པའི་བདེན་གཏིམ་རྣ་བའི་བདུད་རྩོི་’ཞིེས་

པ། ད་ེབཞིནི་ཡིང་སྲིདི་རྩོད་དཔྱོདོ་གདན་ཞུའ་ིཁངོས་ཡིདོ་རྩོ་ེདྲུང་ལས་

ཚན་མཁྱེེན་རབ་བསྟན་འཛིན་གྱིི་སྤུན་གཡིོག་བློོ་བཟིང་རྒྱལ་མཚན་གྱིིས་

དངསོ་མཐངོ་དངསོ་མྱོངོ་གླེངེ་བཤད་སྒྲི་བཅུག་དང༌། ཟིནི་ཐ་ོཁག མཛད་
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རྣམ་འབྲེལ་ཡིོད་གནས་ཚུལ་འཚོལ་ཞིིབ་དོགས་གཅོད་ལ་སོགས་པའི་རྒྱུ་

ཆོ་གསར་བསྒྲུབས་ཁག་དང༌། གལ་ཆོེའ་ིགནད་དནོ་བློ་ོདགོས་ཆོདོ་མནི་

རིགས་བཀའ་འཁྲོོལ་སྔོོན་ཐོབ་ལྟར་ྋགོང་ས་མཆོོག་ལ་སྐབས་མཚམས་

དགངོས་བསྐརོ་བཀའ་སླབོ་ཞུས་བསྩལ་ཁག ྋགངོ་ས་ྋསྐྱབས་མགནོ་

ཆོེན་པོས་རྩོོམ་སྒྲིིག་མཛད་པ་ྋརྒྱལ་བའི་ཡིོངས་འཛིན་ཆོེ་བ་གླེིང་ཁྲོི་

ཆོེན་རྡོ་རྗེེ་འཆོང་ཆོེན་པོའ་ིརྣམ་པར་ཐར་པ་‘ནོར་བུའི་དོ་ཤལ་’ཞིེས་བྱ་

བ་དང༌། ྋརྒྱལ་བའ་ིཡིངོས་འཛནི་ཆུང་བ་ཁྲོ་ིབྱང་རྡ་ོརྗེེ་འཆོང་མཆོགོ་

གི་རང་རྣམ་‘འཕྲུལ་སྣང་སྒྱུ་མའི་ཟློས་གར།’འབྲས་སྤྱིི་བློོན་ཆོེན་སཱར་ 

འབའ་སལི་ ཇའེ་ེ འགུའུལ་ཌ (Sir Basil J. Gould) ཡིསི་བྲསི་པའ་ི

དབྱནི་དབེ་ Discovery, Recognition and Enthronement of 

the 14th Dalai Lama‘ྋརྒྱལ་དབང་སྐུ་འཕྲེངེ་བཅུ་བཞིི་པ་ཆོནེ་པ་ོ

ངསོ་འཛནི་ཞུས་ཚུལ་དང་གསརེ་ཁྲོརི་མངའ་གསལོ’ཞིསེ་པ་དང༌། ཧནེ་

རགི་ ཧར་རར་ (Heinrich Harrer) གྱིསི་ཕྱིགོས་བསྒྲིགིས་སྐུའི་

གཅེན་པོ་ལྟག་མཚེར་རིན་པོ་ཆོེ་ཐུབ་བསྟན་འཇིགས་མེད་ནོར་བུ་མཆོོག་

ག་ིགསུང་རྩོམོ་དབྱནི་དབེ་ Tibet is My Country‘བདོ་ན་ིངསོ་ཀྱི་ི

ལུང་པ་ཡིནི་’ཞིསེ་པ། སྟག་ལྷ་ཕུན་ཚགོས་བཀྲ་ཤསི་ཀྱིིས་བརྩོམས་པའི་

‘མ་ིཚེའ་ིབྱུང་བ་བརྗེོད་པ།’ ཧའིུ་ར་ིཅར་ཌ་སན་ (Hugh Richardson) 

གྱིསི་བརྩོམས་པའ་ིདབྱནི་དབེ་ Tibet and Its History ‘བདོ་དང༌། 

དའེ་ིརྒྱལ་རབས་’ཞིསེ་པ། ད་ེམནི་དབེ་འདིའ་ིམཇུག་ཏུ་འཁདོ་པའ་ིརྒྱུ་ཆོ་

འབྱུང་ཁུངས་བོད་དབྱིན་ཡིིག་ཆོ་དེ་དག་ལ་གཞིི་བཅོལ་གྱིིས་རྩོོམ་སྒྲིིག་
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ཞུས་པ་ཡིནི།

མཛད་རྣམ་འདིའ་ིབརྗེདོ་བྱ་འབྲ་ིསྟངས་སམ། རྩོམོ་གཤསི་ཀྱི་ིརྣམ་

པ་ན།ི ྋགངོ་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆོནེ་པོའ་ིབཀའ་སླབོ་ནང༌། སྔོར་ལམ་

བདོ་གཞུང་གི་ཡིགི་ཆོ་འབྲ་ིསྲིལོ་གཞི་ིརྩོར་བཟུང་ནས། སྤྱིིར་བཏིང་བདོ་

ཡིགི་ཤསེ་མཁན་ཚང་མས་ཀློགོ་བད་ེལ། ག་ོདནོ་རྟེོགས་སླ་བ་ཞིགི་འབྲ་ི

བ་ལས། ག་ོདཀའ་བའ་ིསྙིན་ངག་ག་ིརྒྱན་སྤྲོསོ་རྒྱས་བཤད་དང༌། འཆོར་

ཅན་མཛད་སྒོ་ོསགོས་སྔོར་ལམ་ཡིགི་བརྗེདོ་ལབེ་བཤུ་བྱདེ་པ། ད་ེ

བཞིིན་རབ་བཏིགས་ཚིག་ཚོགས་ཀྱིི་ལོ་མས་དོན་གྱིི་འབྲས་བུ་སྒྲིིབ་པ་དེ་

རགིས་མནི་པར། དངསོ་བྱུང་ལ་ོརྒྱུས་ལྷུག་པརོ་འགདོ་པ་དང༌། ཕྱི་ིརྒྱལ་

ཡིིག་ཁག་ཏུ་སྒྱུར་སྐབས་དཀའ་རྙིོག་ཆུང་ཐབས་སོགས་དེང་རབས་ཀྱིི་

འགྲོ་ོལུགས་ལའང་བསམ་ཞིིབ་བྱ་དགོས་ཞིེས་ལམ་སྟོན་མཛད་པ་དེ་དོན་

སྙིངི་བཅངས་ཀྱི་ིཐགོ་ནས་འབྲ་ིརྩོམོ་ཞུས་པ་ཡིནི།

གཞི་ིརྩོའ་ིརྩོམོ་སྒྲིགི་ཞུ་ཕྱིགོས་གངོ་གསལ་ཐགོ ྋརྒྱལ་དབང་སྐུ་

འཕྲེེང་གོང་རིམ་གྱིི་མཛད་པ་རྣམ་ཐར་གྱིིས་མཚོན་པའི་སྔོར་གྱིི་ཕྱིག་དཔེ་

དག་དང༌། དངེ་ག་ིདཔ་ེདེབ་འདྲེ་མནི་ཁག གཞུང་སྒོརེ་གྱི་ིཡིགི་ཆོ་གསར་

རྙིངི་ཁག་བཅས་པའ་ིནང༌། ཚགི་དནོ་གཅགི་ལ་དག་ཆོ་མ་ིའདྲེ་བ་གཉིསི་

གསུམ་བཞི་ིསགོས་འཁདོ་པ་དང༌། འགའ་རའེ་ིནང་དུས་གསུམ་གྱི་ིའགྲོ་ོ

ལུགས་ཀྱིང་ངསེ་མདེ་ལྟ་བུར་སྣང༌། མཛད་རྣམ་འདིའ་ིནང་ཚགི་དནོ་

གཅིག་ལ་དག་ཆོ་གཅགི་ཉིདི་དང༌། དུས་གསུམ་གྱི་ིའགྲོ་ོལུགས་དང་

མཐུན་པའི་ཚིག་སྦྱོོར་གཅིག་གྱུར་འགོད་ཐབས་ལ་དོ་སྣང་ཅི་ཐུབ་ཞུས་



XIII

ཡིདོ་ཅངི༌། ད་ེཡིང་རྩོ་བའ་ིབརྡ་སྤྲོདོ་ཀྱི་ིགཞུང་དང་དངསོ་སྤྱིདོ་དཔ་ེམཚནོ་

རྒྱུ་མཚན་དང་འབྲེལ་བའི་བགྲོོ་གླེེང་རྩོོད་བསྡུར་གྱིི་ལམ་ནས་གཞིི་རྩོའི་

གཏིན་འཁལེ་བྱུང་ཐགོ ཕྱི་ིརྒྱལ་གྱི་ིམི་མངི་དང་ས་མངི་ལ་སགོས་པའ་ི

མིང་ཚིག་སྒྲི་སྒྱུར་གྱིི་དག་ཆོ་འབྲི་ལུགས་འདྲེ་མིན་སྣ་ཚོགས་འདུག་པ་

ད་ེདག་ཀྱིང་གཅགི་གྱུར་ཞིགི་བཟིསོ་ཡིདོ། ད་ེའབྲལེ་དམགིས་བསལ་ང་ོ

སྤྲོདོ་གསལ་ཁ་འདནོ་དགསོ་ཀྱི་ིཚགི་དང༌། ཚགི་གྲུབ་སགོས་ལ་ཚགི་

འགྲོེལ་དགོས་ངེས་ཀྱིང་གསལ་བར་བཀོད་པ་ཞིིག་གླེེགས་བམ་འདིའི་

ཟུར་སྣནོ་ཡིགི་ཆོའ་ིཁངོས་སུ་ཡིདོ།

མཛད་རྣམ་འདིའི་ནང་རླབས་འཕྲེེང་དང་ས་བཅད་དབྱེ་བའི་

འག་ོབརྗེོད་དང༌། བརྗེདོ་གཞིི་དབྱ་ེབའ་ིདུམ་མཚམས་འཕྲེངེ་འབབེས་ 

(paragraph) མང་བ་དང༌། དཔྱོད་ཞིབི་བད་ེབའ་ིགཤམ་མཆོན་ཡིང་

ཤགོ་ངསོ་ས་ོསརོ་འཁདོ་པ། དབྱནི་ཡིགི་གསི་མཚནོ་པའ་ིཕྱི་ིརྒྱལ་ཡིགི་

ཁག་ཏུ་འགདོ་སྲིལོ་དར་ཁྱེབ་ཆོ་ེབ་འདྲེནེ་རྟེགས་ཉིསི་གཤབིས་” “དང༌། 

གཅིག་རྐྱེང་‘ ’། གྲུ་རྟེགས།[ ]དང་གུག་རྟེགས་ () ། བརྗེདོ་ཚགི་བསྡུས་

རྟེགས་ ་་་་་་ དང་ཤགོ་གྲོངས་བསྡུས་རྟེགས ་་་ ། འབྲལེ་ཡིདོ་ཚགི་དནོ་

འདྲེ་མནི་དབྱ་ེམཚམས་སགེ་རྟེགས་ / འད་ིལྟར་འཁོད་པ་སགོས་དངེ་

རབས་སྲིལོ་གསར་དངསོ་སྤྱིདོ་ཀྱི་ིརྣམ་པ་དདོ་པའ་ིཐགོ བདོ་རང་ག་ིསྔོར་

ལུགས་ཤགོ་ལྡབེས་རྒྱབ་མདུན་བསྡུས་ཡིིག་ བ དང་ ན འགོད་སྲིལོ་ཡིང་

བཀདོ་ཡིདོ།

གང་ལྟར་ཡིང་མཛད་རྣམ་རྩོོམ་སྒྲིགི་དང༌། རྩོམོ་ཞིིབ། རྩོམོ་བཅསོ། 



XIV

ཡིགི་ཆོ་འཚལོ་སྒྲུབ་དང༌། ཕྱིགོས་སྒྲིགི རགི་མཛདོ་འཕྲུལ་སྤྱིད་ (ཀམ་

པའིུ་ཊར་) ལས་རགིས་ལ་སགོས་པའ་ིཞུ་བྱ་འགན་ཡིདོ་ས་ོས་ོདང༌། 

སློབ་སྟོན་པ་བཅས་ཚང་མས་ལོ་ནས་ལོ་བསྟུད་དོན་མཐུན་རྒྱ་མཚོར་

ཞུགས་པ་ཇི་བཞིིན་གྱིི་ཁུར་འགན་མཉིམ་ལེན་ཞུས་པ་ལ་བརྟེེན་ནས། 

འཕགས་མཆོོག་འཇིག་རྟེེན་མགོན་པོའ་ིའཁྲུངས་རབས་ཀྱིི་རྣམ་གྲོངས་སུ་

གྱུར་པ་མཛད་རྣམ་རྒྱ་ཆོནེ་སྙིངི་རྗེེའ་ིརལོ་མཚ་ོཞིསེ་བྱ་བ་འད།ི ད་གཟིདོ་

གླེགེས་བམ་དྲུག་བརྩོམས་གྲུབ་དཔར་འགྲོམེས་ཐུབ་པ་བྱུང་ཞིངི༌། ད་ེལྟ་

ནའང་ས་ཕག་ (༡༩༥༩) ལ་ོཕན་གྱི་ིབདོ་གཞུང་ག་ིཡིགི་ཆོ་དགསོ་ངསེ་

ཁག་དང༌། ལྷག་པར་ྋརྒྱལ་བའི་མཛད་རྣམ་འད་ིརྩོམོ་སྒྲིགི་ཞུ་བྱར་མདེ་

དུ་མི་རུང་བ་རྩོེ་འགག་གི་འགག་དེབ་ཅེས་པ་ྋགོང་ས་ཆོེན་པོའ་ིཉིིན་

རའེ་ིམཛད་ཐ་ོགསལ་འཁདོ་དབེ་ཆོནེ་རྣམས་འད་ིགར་མདེ་སྟབས། རྒྱུས་

མངའ་ཅན་རྒོན་གྲོས་དང་བགྲོེས་སོང་གི་དྲེན་གསོའ་ིངག་ལམ་གསུང་

འཕྲེསོ་ལ་བརྟེནེ་དགསོ་པ་སགོས་ཀྱིསི་ཟླ་ཚསེ་དང༌། དནོ་ལ་ནརོ་

འཁྲུལ། མཛད་སྒོ་ོའཚམེས་ལུས་ཀྱིསི་མཚནོ་པའ་ིསྐྱནོ་ཆོ་ཡིདོ་སྲིདི་པ་

དང༌། ད་ེབཞིནི་རྒྱ་དཀར་ནག་ལ་སགོས་པའ་ིཕྱི་ིརྒྱལ་ཡིིག་ཐགོ་འབྲལེ་

ཡིདོ་ལ་ོརྒྱུས་ཇ་ིའཁདོ་འཚོལ་སྒྲུབ་དང༌། ལྟ་ཞིབི་བྱ་སྒོརོ་ནུས་པས་མ་

ལྡང་པ་དང༌། ལས་ཁུར་ཞུ་བ་པ་ོབདག་ཅག་ག་ིཤསེ་ཚད་དང་ཉིམས་མྱོངོ་

དམན་པའ་ིསྐྱནོ་ཆོའང་མཆོསི་ངསེ་པས། མ་འངོས་པར་ཁ་སྐངོ་དང༌། 

ཞིབི་བཅསོ་ཞུ་དགོས་ལ་སྨོན་པའ་ིཆོདེ་དུ། མཁྱེནེ་ལྡན་ཁག་ནས་དག་ེ

འདོན་སྐྱནོ་སལེ་གྱི་ིདགངོས་འཆོར་ཟིལོ་མདེ་ལྷུག་པརོ་སྩལོ་གནང་ཞུ་རྒྱུ།



XV

མཐའ་དནོ། བདོ་ཕྱི་ིནང་ག་ིམཁས་པ་རྣམ་པས་ད་ལམ་གསར་དུ་

དཔར་ཐནོ་ྋརྒྱལ་བའ་ིམཛད་རྣམ་འད་ིཐགོ་ད་དུང་བདོ་ཡིགི་སྨོསོ་ཅ།ི རྒྱ་

ཡིིག་དང་དབྱིན་ཡིིག་ལ་སོགས་པའི་ཕྱིི་རྒྱལ་ཡིིག་ཁག་ནས་ཀྱིང་འབྲེལ་

ཡིོད་ཡིིག་ཆོ་ཞིིབ་གསལ་རྙིེད་འཐོན་ཡིོང་ངེས་དེ་དག་ལས་བརྗེོད་སྣོན་

དང་འབྲལེ། མད་ོརྒྱུད་ཀྱི་ིགཞུང་དང༌། སྙིན་ངག་ག་ིཚགི་བརྗེདོ་ཟིབ་ལ་

བརྗེིད་ཆོགས་པས་བརྒྱན་པ་མཛད་བརྒྱ་དཔག་བསམ་འཁྲོི་ཤིང་དང༌། 

སློབ་དཔོན་རྟེ་དབྱངས་ཀྱིིས་མཛད་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱིི་སྤྱིོད་པ་ཞིེས་བྱ་

བའ་ིསྙིན་ངག་ཆོནེ་མ་ོལྟ་བུའ་ིཚགིས་བཅད་དང༌། ཚགི་ལྷུག་འབྲ་ིསྲིལོ་

བཟིང་པའོ་ིསྲིལོ་རྒྱུན་དམ་འཛནི་གྱི་ིཐགོ་ནས། དངེ་རབས་ཀྱི་ིཚད་མའ་ི

སྟནོ་པ་བློ་ན་མདེ་པ། ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ྋརྒྱལ་དབང་ཐམས་

ཅད་མཁྱེེན་པ་སྐུ་འཕྲེེང་བཅུ་བཞིི་པ་ཆོེན་པོའ་ིཆོོས་སྲིིད་ཀྱིི་མཛད་

འཕྲེིན་རླབས་ཆོེ་དབྱར་གྱིི་ཆུ་གཏིེར་ལྟར་རྒྱས་བཞིིན་པའི་རྣམ་ཐར་ཤིན་

ཏུ་རྒྱས་པ་གླེེགས་བམ་མང་པོ་བརྩོམ་པར་བྱ་བ་ལ་དངོས་སུ་ཞུགས་

ཏི།ེ མཁས་པའ་ིམཁྱེནེ་སྟབོས་རྣམ་དཔྱོདོ་ཀྱི་ིནུས་རྩོལ་འགྲོན་པར་འཕྲེལ་

ནས་མྱུར་དུ་འབད་པར་མཛོད་ཅིག་ཅེས་བཅོས་མིན་རེ་བའི་ཐལ་མོ་སྦྱོོར་

བཞིནི་འབདོ་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་བཅས་ས།ོ།
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མཛད་རྣམ་ཞབས་ཞུ་བ།

མཛད་རྣམ་རྒྱ་ཆོེན་སྙིིང་རྗེེའི་རོལ་མཚོ་གླེེགས་བམ་དང་པོ་ནས་

དྲུག་པ་བར་གྱི་ིསླབོ་སྟནོ་པ་དང་བཅས་པའ་ིཞིབས་ཞུ་བ་ཇི་ཡིདོ་ང་ོསྤྲོདོ།

ཀ༽ ཐགོ་མར་བཀའ་ཤག་ནས་ ༡༩༨༤ ལརོ་ྋགངོ་ས་ྋསྐྱབས་

མགནོ་ཆོནེ་པརོ་འཆོར་ཕུལ་ཕྱིག་རྟེགས་ཐནོ་པ་དེའ་ིནང༌། མཛད་རྣམ་

རྩོམོ་སྒྲིགི་ཞུ་བྱའ་ིསྔོནོ་འགྲོ་ོརྒྱུ་ཆོ་གསགོ་སྒྲུབ་དང༌། ལས་དནོ་འཐུས་

ཚང་བསྒྲུབ་རྒྱུའི་བཀོད་བྱུས་སློབ་སྟོན་དང་སྟངས་འཛིན་འགན་ཡིོད་

ཚགོས་ཆུང་འཛུགས་པ། རྒྱུན་དུ་སྐུལ་ལྕག་དང༌། ལྟ་རྟེགོ གྲོསོ་འདནོ་

བྱ་རྒྱུའི་འགན་ཁུར་བ་སགོས་བསྐ་ོགཞིག་ཐགོ རྒྱུ་ཆོ་གསགོ་སྒྲུབ་ཟིནི་

མཚམས་རྩོ་བའི་མཛད་རྣམ་རྩོོམ་སྒྲིིག་ཚོགས་ཆུང་ཞིིག་འཛུགས་དགོས་

ཞིསེ་སགོས་འཁདོ་ཡིདོ་ཅིང༌། འནོ་ཀྱིང་དངསོ་དནོ་ཞུ་སྒོ་ོལག་བསྟར་

སྐབས་འཆོར་གཞིི་དོན་ལ་གནས་དང་མ་གནས་ཀྱིི་གནས་སྟངས་དངོས་

བྱུང་རྩོ་བཟུང་ང་ོསྤྲོདོ་ཞུ་བ་ལ། རྟེ་ར་བ་བསྟན་འཛནི་ཆོསོ་ཉིདི་ (བཀའ་

བློནོ་ཕྱིག་རགོས་ཀྱི་ིགནས་རམི་ཅན་སྐུ་སྒོརེ་དྲུང་གཙ།ོ བདོ་དུ་སྐུ་སྒོརེ་

ནང་མ་ཁང་ག་ིམཁན་ཆུང་མད་ོསྔོགས་མཐར་ཕྱིནི) དང༌། རྡ་ོའབུམ་སྤྲུལ་

སྐུ་བློ་ོབཟིང་བསྟན་འཛནི་འཕལེ་རྒྱས་ (སྐུ་སྒོརེ་དྲུང་ཆོ་ེཟུར་པ། ལྡ་ིལ་ི
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བདོ་ཁང་ག་ིའགན་འཛནི་) སྣར་སྐྱདི་ངག་དབང་དནོ་གྲུབ་ (བདོ་མ་ིམང་

སྤྱིི་འཐུས་གྲོོས་ཚོགས་སྐབས་དང་པོའ་ིཚོགས་དྲུང་དང་པོ་དང་ཕྱིི་སྲིིད་

དྲུང་ཆོ་ེགཅགི་ལྕགོ་ཟུར་པ། བདོ་དུ་ལས་ཚན་གནས་ལྔ་པ། ལྷ་ས་གཉིརེ་

ཚང་བ) རྒྱ་མཚ་ོབཀྲ་ཤསི་བྱམས་པ་ཚུལ་ཁྲོམིས་ (སྐུ་སྒོརེ་ཡིགི་ཚང་ག་ི

བདོ་དྲུང་ཟུར་པ། བདོ་དུ་ལས་ཚན་གནས་ལྔ་པ། རྩོ་ེམགྲོནོ་) བཅས་དང༌།

ཁ༽ བཀའ་ཤག་ག་ིའཆོར་གསལ་མནི་པའ་ིལས་ཁུར་ཞུ་བ་པ་ོ

རམི་པར་བྱུང་བ་དང༌། ལ་ོདུས་གང་ནས་གང་བར། ལྷ་སྡེངིས་བློ་ོབཟིང་

ཆོསོ་འཕལེ་ ༡༩༨༥ ནས་ ༡༩༨༨ བར། (བདོ་དུ་ལས་ཚན་གནས་ལྔ་

པ། ཡིགི་ཚང་གཉིརེ་པ) དང༌། ལྷའུ་རྟེ་ར་བསྟན་འཛནི་རྒྱལ་མཚན་ ༡༩༨༨ 

ནས་ ༡༩༩༩ བར། (བདོ་དུ་ལས་ཚན་གནས་ལྔ་པ། རྩོ་ེམགྲོནོ) ཐནོ་ཟུར་

བློ་ོབཟིང་བསྟན་འཛིན་ ༡༩༩༣ ནས་ ༡༩༩༩ བར། (བདོ་དུ་ལས་ཚན་

གནས་ལྔ་པ། ཚ་ོབྱང་སྤྱི་ིཁྱེབ་གཞིནོ་པ) པདྨ་རགི་འཛནི་ ༡༩༩༤ ནས་

མུ་མཐུད། (ཤསེ་རགི་ལྷན་ཁང་ག་ིསླབོ་དབེ་རྩོམོ་སྒྲིགི་འགན་འཛནི་

ཟུར་པ) གཉིལ་བློ་ོབཟིང་བསྟན་འཛནི་ ༡༩༩༤ ནས་ ༢༠༠༣ བར། ཨ་

མཆོོག་སྤྲུལ་སྐུ་བློ་ོབཟིང་ཐུབ་བསྟན་མཁྱེནེ་རབ་ཡི་ེཤསེ་རྒྱ་མཚ་ོ ༡༩༩༦ 

ནས་ ༢༠༠༠ བར། (དགའ་ལྡན་ཤར་རྩོ་ེམཁན་ཟུར། དྷ་ས་བདོ་ཀྱི་ིདཔ་ེ

མཛདོ་ཁང་ག་ིའགན་འཛནི་ཟུར་པ) དགའ་བྲང་བློ་ོབཟིང་བསྟན་འཛནི་ 

༢༠༠༠ ནས་༢༠༠༨ བར། (འསོ་བསྡུ་ལས་ཁང་ག་ིསྡེེ་ཚན་འགན་འཛནི་

ཟུར་པ་) བཅས་ས།ོ།

གོང་གསལ་མཛད་རྣམ་ཞིབས་ཞུ་བ་རྣམས་མཛད་རྣམ་སྡེེ་ཚན་



XVIII

ནོར་གླེིང་བོད་ཀྱིི་རིག་གཞུང་གཅེས་སྐྱོང་ཁང་དུ་ཟླ་སྒྲིིལ་མ་བསྐྱངས་བར་

རང་རང་ལས་བགོས་གཞིིར་བཟུང་ཞིབས་ཞུར་ཁུར་འགན་ལེན་མཁན་

རྣམས་ཡིནི། ཟླ་སྒྲིལི་ཟིནི་པ་ནས་ལས་བྱདེ་འཕར་སྣནོ་དང་འཕ་ོའགྱུར་

རམི་སངོ་ལ་བརྟེནེ། སྐབས་འབྲལེ་ལས་བྱདེ་ང་ོསྤྲོདོ་ཞུ་རྒྱུ་སྐབས་དནོ་

དང༌།

དེ་ཡིང་སྔོོན་དུ་མཛད་རྣམ་སྡེེ་ཚན་ནོར་གླེིང་དུ་ཟླ་སྒྲིིལ་བསྐྱངས་

ཚུལ་ཅུང་ཟིད་གླེངེ་ན། ྋགངོ་ས་ྋསྐྱབས་མགནོ་ཆོནེ་པོའ་ིགསང་

གསུམ་མཛད་འཕྲེནི་གྱི་ིཟིགེས་མ་རའེང་བསྟན་འགྲོ་ོསྤྱི་ིདང༌། བྱ་ེ

བྲག་འཛམ་གླེིང་རྫས་མཚོན་གྱིི་དུས་འདིར་མི་རྣམས་ཞིི་བས་འཚོ་བའི་

སམེས་ཁམས་ཀྱི་ིཆོ་རྐྱེནེ་རངི་དུ་བྲལ་ཞིིང༌། འདདོ་སྡེང་རྣམ་གཡིངེ་

གི་དབང་དུ་ནར་མར་འཕྱིན་ཏིེ་སེམས་རྒྱུད་བདེ་སྐྱིད་ཀྱིིས་ཕོངས་པའི་

སྙིིགས་ལྔའི་རང་མདངས་ཆོེས་ཆོེར་བདོ་བའི་གནས་སྐབས་ཤིག་དང༌། 

དེས་ན་སྙིིགས་དུས་འདིར་དུས་གསུམ་རྒྱལ་བའི་ཐུགས་རྗེེའི་བདག་ཉིིད་

ྋསྐྱབས་མགོན་ཆོེན་པོ་གང་ཉིིད་གླེིང་འདིའི་ཞིི་བདེའི་དེད་དཔོན་ཆོེན་

པའོ་ིང་ོབརོ་ཟླསོ་ཤངི་མངའ་གསལོ་བ་དང༌། གང་ག་ིཐུགས་བསྐྱདེ་འཕྲེནི་

ལས་མངོན་པར་མཐོ་བའི་བསིལ་ཟིེར་བྱེ་བའི་འཕྲེོ་འདུ་ལས་འཛམ་གླེིང་

ས་ཆོེན་པོ་འདིར་འཚེ་མེད་ཞིི་དབྱིངས་ཀྱིི་ངང་ཚུལ་བརྡལ་བའི་མཛད་

པ་བློ་ན་མཐ་ོཞིངི༌། བདོ་ཆོསོ་སྲིདི་གཉིིས་ཀྱི་ིབད་ེརྩོར་རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་ི

མཛད་པ་ཕྱིོགས་གཅིག་ཏུ་སྤུངས་པས་ཀྱིང་དོ་ཟླ་མེད་པའི་རླབས་ཆོེན་

གྱིི་མཛད་འཕྲེིན་ཇི་བསྐྱངས་བཅས་ཡིིག་ལམ་དུ་འགོད་རྒྱུ་ནི་ད་སྐབས་
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རང་རེའི་མི་རབས་འདིར་འཁྲོི་བའི་ལས་འགན་གྱིི་གཙོ་གནད་ཅིག་

ཆོགས་ཡིདོ། དརེ་བརྟེནེ་ཕྱི་ིལ་ོ ༡༩༨༤ ནས་མཛད་རྣམ་སྡེ་ེཚན་ཟུར་

འཛུགས་བསྐྱངས་པ་ད་ེལྟར་ཡིང༌། སྐུ་སྒོེར་ཡིགི་ཚང་དུ་ཞིབས་ཞུའ་ིཚན་

པ་མང་བའ་ིམངནོ་ཚུལ་དང༌། ནོར་གླེངི་བདོ་ཀྱི་ིརགི་གཞུང་གཅསེ་སྐྱངོ་

ཁང་འདི་ཉིིད་བོད་ཀྱིི་རིག་གནས་བདག་གཉིེར་བྱེད་པའི་ལྟེ་གནས་ཤིག་

ཡིནི་སྟབས། ལས་དནོ་ང་ོབ་ོའབྲལེ་ཆོགས་ཀྱི་ིཚུལ་ནས་མཛད་རྣམ་སྡེ་ེ

ཚན་ནརོ་གླེངི་དུ་ཟླ་སྒྲིལི་བསྐྱང་རྒྱུ་འསོ་འཚམས་སུ་གཟིགིས་ཤངི༌། ད་ེ

དནོ་བཀའ་འབྲལེ་ཕྱི་ིལ་ོ ༢༠༠༠ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༡༥ ཉིནི་ནས་སྡེེ་ཚན་འད་ི

ཉིདི་ནརོ་གླེངི་དུ་ཟླ་སྒྲིལི་བསྐྱངས། འད་ིགར་འབྲལེ་ཡིདོ་རྣམས་ཤསེ་ཚད་

མྱོོང་རྒྱུས་གང་ཐད་ནས་མགོན་པོ་གང་གི་གསང་གསུམ་ལས་འཕྲེོས་

པའི་འབྲི་རྩོོམ་ཞིབས་ཞུར་བརྩོོན་རྒྱུ་ནམ་མཁའི་པད་མོའ་ིམཆོེད་ཟླར་

འགྲོན་པའ་ིཚུལ་ཙམ་ཡིནི་པ་ན་ིཞུ་ཅ་ིདགསོ། འནོ་ཀྱིང༌། ད་སྐབས་འདརི་

མཁས་མྱོངོ་ཅན་མང་པ་ོཞིགི་ཞིངི་གཤགེས་དང༌། འཚ་ོབཞུགས་ཡིདོ་པ་

དག་ཀྱིང་རང་རང་ལེགས་བྱང་གི་མཛད་ཁུར་བཞིེས་མུས་ཀྱིི་བརྒྱུད་རིམ་

ཁྲོོད་མཛད་བརྟེས་མ་གྱུར་པའི་གནས་བབ་ཆོགས་མུས་ལ་སུས་ཀྱིང་

བསྙིནོ་དུ་མདེ།

འནོ་ཀྱིང༌། སྤྱིརི་བྱསེ་ཁྲོདོ་དུ་རགི་གཞུང་གི་སྡེ་ེཁག་མང་པ་ོཞིགི་

ཡིདོ་ཀྱིང༌། ད་ེདག་ག་ིནང་ནས་འད་ིགར་དམགིས་བསལ་བུང་བ་གསརེ་

གཟིིགས་བསྐྱངས་པའི་བཀྲིན་ནི་གཞིལ་དཀའི་གནས་སུ་མཆོིས་ཞིེས་

ལག་སོར་པད་འདབ་སྤྱིི་གཙུག་ཏུ་བཀོད་དེ་སྤྲོོ་དགས་དྲེངས་པའི་ངང་
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ཚུལ་ནས་གསོལ་འདབེས་ཞུ་རྒྱུ་དང༌། གཞིན་ཡིང་མགོན་པ་ོགང་ག་ི

མཚན་ཙམ་བརྗེདོ་པའ་ིབསདོ་ནམས་ཀྱིི་ཕུང་པ་ོགཞིལ་དུ་མདེ་ན། མཛད་

པའི་རྣམ་གྲོངས་རང་བློོས་གང་ལྕོགས་རགས་རིམ་ཀུ་ཤའི་རྩོེ་མོ་ཙམ་

ལས་འགོད་ནུས་བྲལ་ཡིང་དེའི་བསོད་ནམས་ནི་སྟོང་གསུམ་རིན་ཆོེན་གྱིི་

ཕུང་པོ་སྤུངས་པའི་རི་རབ་ལས་ཀྱིང་ཆོེས་མཐོ་བ་ཞིིག་འབྱུང་བ་སྨོོས་ཅི་

དགསོ། དནོ་དེའ་ིཕྱིརི་ན་ཚུལ་འད་ིཉིདི་བདག་ཅག་སྐལ་བཟིང་ག་ིཡིལོ་

གོར་བལྟམས་པར་དགའ་དད་སྤྲོོ་གསུམ་གྱིི་སྒོོ་ནས་བཀའ་དོན་ཐོད་

བཅིངས་ཞུ་རྒྱུའི་ཡིིད་དམ་འཆོའ་བ་ལགས་པ་བཅས་འཕྲེོས་དོན་ཙམ་

དང༌། སྐབས་འབྲལེ་ཞིབས་ཞུ་བ་རྣམས་ཀྱི་ིང་ོསྤྲོདོ་སྙིངི་བསྡུས་ཤགི་

འགདོ་པ་ལ།

༡༽ ནོར་གླེངི་ངསེ་སྟནོ་པ་སྐལ་བཟིང་ཡི་ེཤསེ། (བཀའ་བློནོ་ཁྲོ་ིཟུར) 

༢༠༠༠།༣། ༡༥ ནས་མུ་མཐུད།

༢༽ ཞི་ེབ་ོབློ་ོབཟིང་དར་རྒྱས། (ཁྲོམིས་ཞིབི་པ་དང་བཀའ་བློནོ་ཟུར་པ) 

༢༠༠༠།༣།༡༥ ནས་ ༢༠༠༨།༨།༣༠ བར།

༣༽ སྣར་སྐྱིད་ངག་དབང་དནོ་གྲུབ། (བདོ་མ་ིམང་སྤྱི་ིའཐུས་གྲོསོ་ཚགོས་

དང་པོའ་ིཚོགས་དྲུང་དང་པོ་དང་ཕྱིི་སྲིིད་དྲུང་ཆོེ་གཅིག་ལྕོགས་ཟུར་པ) 

༢༠༠༠།༣།༡༥ ནས་ ༢༠༠༤།༣།༢ བར།

༤༽ པདྨ་རགི་འཛནི། (ཤསེ་རགི་ལྷན་ཁང་ག་ིསླབོ་དབེ་རྩོམོ་སྒྲིགི་འགན་

འཛནི་ཟུར་པ) ༢༠༠༠།༣། ༡༥ ནས་མུ་མཐུད།

༥༽ གཉིལ་བློ་ོབཟིང་བསྟན་འཛནི། ༢༠༠༠།༣། ༡༥ ནས་ ༢༠༠༣།༤ 
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བར།

༦༽ དགའ་བྲང་བློ་ོབཟིང་བསྟན་འཛནི།

༢༠༠༠།༣། ༡༥ ནས་ ༢༠༠༨།༡༠།༣༠ བར།

༧༽ ཤལེ་གླེངི་ཚ་ེདབང་རྣམ་རྒྱལ། ༢༠༠༠།༥། ༡ ནས་ ༢༠༠༡།༦།༣༠ 

བར།

༨༽ མཛསེ་བཅུ་ཚང་བསདོ་ནམས་སྟབོས་རྒྱལ། (བཀའ་བློནོ་ཁྲོ་ིཟུར་) 

༢༠༠༢།༤།༢༥ ནས་མུ་མཐུད།

༩༽ ཞི་ོར་བསྟན་པ་དར་རྒྱས། ༢༠༠༢།༤ ནས་ ༢༠༠༥།༨།༡ བར།

༡༠༽ གྲོགས་པ་བསྟན་དར། ༢༠༠༣།༡༠།༡ ནས་ ༢༠༠༦ བར།

༡༡༽ བཀྲས་ཁང་རྣམ་རྒྱལ་རྡ་ོརྗེ།ེ (གཞུང་ཞིབས་འདམེས་ལྷན་དང་འསོ་

བསྡུ་ལྷན་ཁང་ག་ིཚགོས་གཙ་ོཟུར་པ་) ༢༠༠༥།༤།༡ ནས་མུ་མཐུད།

༡༢༽ རྣམ་སྤེལེ་ཚང་བློ་ོབཟིང་སྦྱོནི་པ། (སྐུ་སྒོརེ་དྲུང་ཟུར་) 

༢༠༠༧།༤།༡ ནས་༢༠༠༩།༤།༢ བར།

༡༣༽ ཨ་ཚགོས་བསྟན་འཛནི་འཇམ་དབྱངས། ༢༠༠༨།༡༡།༥ ནས་མུ་

མཐུད།

༡༤༽ ཁྲོ་ིཀ་དཀནོ་མཆོགོ་བཀྲ་ཤསི། ༢༠༠༣།༡༠།༡། ནས་ 

༢༠༠༩།༡།༢༧ བར།

༡༥༽ ཁ་སྒོང་ཤསེ་རབ་རྒྱ་མཚ།ོ ༢༠༠༩།༡།༢༨ ནས་མུ་མཐུད།

༡༦༽ བྱ་གཞུང་སྐལ་བཟིང་ཚུལ་ཁྲོམིས། ༢༠༠༩།༣།༩ ནས་ ༢༠༠༩།༦ 

བར།
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རླབས་འིཕྲེངེ་བཞ་ིཔེ། 

ཡིང་སྲིིད་རྩོད་དཔྱོདོ་ཀྱི་ིའག་ོཚུགས་པ་ནས་མཆོགོ་སྤྲུལ་རནི་པ་ོ

ཆོ་ེའསོ་སྤྲུལ་གྱི་ིམཚན་ཐགོ་གདན་ཞུས་བྱང་དགའ་བཞི་ིན་མ་ོ

ཆོརེ་ཕབེས་འབྱརོ་བར་གྱི་ིམཛད་པའ་ིསྐརོ།
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སྔོནོ་གླེངེ༌།

ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བློ་མ་སྐུ་འཕྲེེང་བཅུ་བཞིི་པ་

བསྟན་འཛནི་རྒྱ་མཚ་ོམཆོགོ་ན།ི འཕགས་མཆོགོ་རགིས་གསུམ་མགནོ་

པོའ་ིསྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡིོན་ཏིན་འཕྲེིན་ལས་གཅིག་ཏུ་འདུས་པའི་རྣམ་

སྤྲུལ་སྡེོམ་བརྩོོན་ཆོོས་ཀྱིི་རྒྱལ་པོའ་ིརྣམ་པར་བྱོན་པ་ཞིིག་ཏུ་ཕྱིི་ནང་གི་སྐྱེ་

རྒུ་ཐམས་ཅད་ཀྱིསི་ཡིདི་ཆོསེ་ངསེ་པ་རྙིདེ་པར་གྱུར།

ད་ེཡིང༌། བཀའ་གདམས་གླེགེས་བམ་བུ་ཆོསོ་ནང་གསསེ་ ཀ 

པའ་ིནང༌། “ད་ེཡིང་རགིས་གསུམ་མགནོ་པ་ོལས།། ཐ་དད་ཉིིད་དུ་ག་

ལ་འགྱུར།། སམེས་ཅན་ཀུན་ལ་སྤྱིན་རས་གཟིགིས།། འད་ིན་ིསྙིངི་རྗེ་ེ

བྱམས་པའ་ིརགིས།། ང་ན་ིསྙིངི་རྗེ་ེཆོནེ་པ་ོཉིདི།། ང་ལ་སྤྱིན་རས་གཟིིགས་

ཞིསེ་གྲོགས།། ལུས་ངག་ཡིིད་གསུམ་ཞི་ིའཇམ་པས།། འགྲོ་ོབ་ཀུན་གྱི་ི

དཔལ་དུ་གྱུར།། འཇམ་པའ་ིདཔལ་དུའང་འགལ་བ་མདེ།། ཀུན་མཁྱེནེ་

ཤསེ་རབ་ཆོ་ེབའ་ིརགིས།། ཕྱིག་སྟངོ་ར་ེན་མ་ིརྟེོག་པའ།ི། རྡ་ོརྗེ་ེདཔའ་བ་ོ

ར་ེབཟུང་སྟ།ེ། གདུལ་དཀའ་འདུལ་བ་ང་ཡིནི་ན།། ཕྱིག་ན་རྡ་ོརྗེརེ་འགལ་

བ་མདེ།། ད་ེན་ིདཔའ་བ་ོདྲེག་པོའ་ིརགིས།། ད་ེགསུམ་རགིས་གསུམ་

མགནོ་པ་ོཉིདི།།”1 ཅསེ་གསུངས་པ་ལྟར། བརྩོ་ེཆོནེ་སྙིངི་རྗེེའ་ིལྷ་མཆོགོ་

སྡེོམ་བརྩོོན་གྱིི་རྣམ་པར་བྱོན་པ་མགོན་པོ་གང་ཉིིད་ཀྱིིས་རྗེེ་བཙུན་ངག་

1  ཤགོ་ལྡབེས་ ཀ ༢༤༣ ན ༣ པ། ཞིལོ་དཔར་ཁང་ནུབ།



3

གི་དབང་ཕྱུག་དང་གཉིིས་སུ་མེད་པའི་མཁྱེེན་རབ་མཆོོག་ཏུ་རྒྱས་པ་

དང༌། ཁྲོ་ོརྒྱལ་གསང་བའ་ིབདག་པོའ་ིང་ོབརོ་གྱུར་པའ་ིམཐུ་སྟབོས་

ནུས་པ་ལྷག་པར་ཆོ་ེབའ་ིསྒོ་ོནས། ཐགོ་མ་གང་ག་ིགདུལ་ཞིངི་བདོ་ཁ་བ་

ཅན་དུ་རྒྱལ་པོའ་ིཚུལ་དུ་བྱོན་པ་ནས་བཟུང་བའི་སྐུ་འཕྲེེང་གོང་རིམ་ལས་

ཁྱེད་དུ་འཕགས་པའ་ིམཛད་པ་རྒྱ་ཆོ་ེབདག་གརི་བཞིསེ་ཏི།ེ ནུབ་ཕྱིགོས་

ཀྱིི་ཡུལ་མི་བཅས་པའི་གྲུབ་མཐའ་འདྲེ་མིན་གྱིི་སྐྱེ་བོའ་ིཚོགས་གྲོངས་

ལས་འདས་པའི་རེ་བ་སྐོང་བའི་ཆོོས་ཀྱིི་འཁོར་ལོ་རྒྱ་ཆོེར་བསྐོར་དང་

སྐརོ་བཞིནི་པ་དང༌། ལྷག་པར་བོད་དང་རྒྱ་དཀར་ནག་གསི་མཚནོ་པའ་ི

འཛམ་གླེིང་ཡུལ་གྲུ་མཐའ་དག་གི་སྐྱེ་འགྲོོ་མ་ལུས་པར་བདེ་སྐྱིད་འབྱུང་

ཐབས་འབའ་ཞིིག་ཐུགས་བརྩོེ་བ་ཆོེན་པོའ་ིཀློོང་དུ་འཆོང་བའི་ཆོོས་སྲིིད་

ཀྱིི་བཞིེད་པ་མཐའ་ཡིས་གཏིིང་ཟིབ་རྒྱ་མཚོ་རྒྱས་པ་ཇི་བཞིིན་སྐྱོང་བའི་

རླབས་འཕྲེེང་གོང་ནས་གོང་མཐོར་འཕྱིོ་བའི་ངང་ཚུལ་ལ་འཛམ་བུ་གླེིང་

པའ་ིསྐྱ་ེབ་ོམཆོགོ་དམན་ཡིངོས་ཀྱིསི་བསྔོགས་ཤངི་བཀུར་བར་བྱདེ།

འདི་ལྟ་བུའི་འཕྲེིན་ལས་རྒྱས་ཚུལ་ཇི་མ་ཇི་བཞིིན་ཞིིག་བདག་ཅག་

ས་ོསྐྱེའ་ིབློ་ོཡིསི་དཔགོ་པར་དཀའ་བའ་ིགནས་སུ་གྱུར་པ་ན།ི གངོ་གསལ་

བཀའ་གདམས་གླེགེས་བམ་བུ་ཆོསོ་ནང་གསསེ་ ཀ པའ་ིནང༌། “གང་

ལའང་གཟིགིས་ཤགི་སྤྱིན་སྟངོ་མཆོགོ  ཁྱེདོ་ཡིདོ་རྒྱལ་བ་མ་ལུས་ཡིདོ།། 

ཁྱེདོ་མདེ་འགྲོ་ོབའ་ིབད་ེབ་ཟིད།། ཁྱེདོ་ཀྱི་ིཡིནོ་ཏིན་རྒྱལ་བས་ཀྱིང༌།། 

བརྗེདོ་པར་མ་ིནུས་རླབས་ཆོ་ེན།།”1 ཞིསེ་གསུངས་པ་ད་ེལྟར་དནོ་དུ་

1  ཤགོ་ལྡབེས་ ཀ ༢༢༧ ན ༤ པ། ཞིལོ་དཔར་ཁང་ནུབ།
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གནས་ཤངི༌། ད་ེལྟ་ནའང་ྋརྒྱལ་དབང་ཐམས་ཅད་མཁྱེེན་པ་སྐུ་འཕྲེངེ་

རིམ་བྱོན་གྱིི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ནོར་བུའི་འཕྲེེང་བ་ཚར་དུ་དངར་བའི་རྣམ་

གྲོངས་སུ། བདག་སགོས་སྙིགིས་འགྲོོའ་ིསྐྱབས་གཅགི་མགནོ་གཅགི་

ཐམས་ཅད་མཁྱེེན་པ་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ྋརྒྱལ་དབང་སྐུ་འཕྲེེང་

བཅུ་བཞིི་པ་ཆོེན་པོའ་ིམཛད་འཕྲེིན་རྒྱ་ཆོེན་སྙིིང་རྗེེའི་རོལ་མཚ་ོཆོེས་ཆོེར་

རྒྱས་པའི་རླབས་འཕྲེེང་གི་ཟིེགས་མའི་ཆོ་ཤས་ཙམ་རེ་འཁོད་པའི་གླེེགས་

བམ་རམི་པར་འཐནོ་ཐབས་ལ་འབད་དགསོ་པ་འད་ིན།ི ཆོསེ་སྙིགིས་དུས་

ཀྱིི་ཡིིད་ཅན་ཀུན་གྱིི་གདུང་བ་འཇོམས་པའི་སྨོན་མཆོོག་སྒྲུབ་པ་ལ་དོན་

གཉིརེ་བྱདེ་པའ་ིབྱ་བ་ཕན་རླབས་ཤནི་ཏུ་ཆོ་ེབ་ཞིགི་ཏུ་ངསེ་གཤསི། འད་ི

ཐོག་ཞིབས་ཞུའ་ིསྐལ་བ་དང་ལྡན་པ་བདག་ཅག་གིས་རང་རང་གི་བློ་ོརྩོལ་

ནུས་ཤུགས་ཆོ་ེབསྐྱདེ་ཀྱིི་ཐགོ་ནས། རྩོ་ེགཅགི་དད་པའ་ིམསོ་གུས་དང་

སྤྲོ་ོབ་ཆོནེ་པསོ་རྩོམོ་སྒྲིགི་ཞུ་བ་ལ་བརྩོནོ་པར་བྱ་བ་ཡིནི་ཏི།ེ ད་ེཡིང་ཐགོ་

མར་ས་བཅད་དང་པོ་ྋརྒྱལ་དབང་སྐུ་འཕྲེེང་བཅུ་གསུམ་པ་ཆོེན་པོའ་ི

ཡིང་སྲིིད་མཆོོག་སྤྲུལ་ཡུལ་ཕྱིོགས་གང་དུ་འབྱོན་རྒྱུའི་ལམ་སྟོན་རྟེགས་

མཚན་ཇ་ིབྱུང་སྡེ་ེཚན་རམི་བཀདོ་ནས་རམི་པས་གླེངེ་བར་བྱ་བ་ཡིནི་ན།ོ།
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ས་བཅད་དང་པེ།ོ 

ཡིང་སྲིིད་མཆོགོ་སྤྲུལ་འཁྲུངས་ཡུལ་ཕྱིགོས་སྟནོ་རྟེགས་མཚན་

དང༌། ཆོསོ་སྐྱོང་ཁག་ག་ིལུང་དང་བརྡ་སྟནོ། རྭ་སྒྲིངེ་རནི་པ་ོཆོ་ེ

ྋརྒྱལ་ཚབ་ཀྱི་ིཁྲོརི་འཁདོ་ད་ེལྷ་མོའ་ིབློ་མཚརོ་མཚ་ོགཟིགིས་

སུ་ཕབེས་པ།

༡༽ ཡང་སྲིདི་མཆེགོ་སྤྲུལ་འིཁྲུངས་ཡུལ་ཕྱོགོས་སྟོནོ་རྟགས་

མཚོན་དང༌། ཆེསོ་སྐྱོངོ་ཁག་ག་ིལུང་དང་བརྡ་སྟོནོ།

ཞིབི་ཆོ་རླབས་འཕྲེངེ་གསུམ་པའི་མཇུག་ཏུ་འཁདོ་པ་ལྟར། ྋགངོ་

ས་ྋསྐྱབས་མགོན་སྐུ་འཕྲེེང་བཅུ་གསུམ་པ་ཆོེན་པ་ོམཆོོག་རབ་བྱུང་བཅུ་

དྲུག་པའ་ིཆུ་བྱ་ཟླ་ ༡༠ ཚསེ་ ༣༠ (༡༩༣༣/༡༢/༡༧) དགངོ་དྲེ་ོནརོ་གླེངི་

སྤྱིན་བསལ་ཕོ་བྲང་གི་གཟིིམ་ཆུང་འཆོི་མེད་མཆོོག་འཁྱེིལ་དུ་སྐུ་མྱོ་ངན་

ལས་འདས་ནས་ཐུགས་དམ་ཏིངི་ང་ེའཛནི་ལ་སྙིམོས་པར་ཞུགས།

ཟླ་ ༡༡ ཚསེ་ ༣ སྔོ་དྲེ་ོདགའ་ལྡན་ཁྲོ་ིཟུར་ཏྲེ་ེཧརོ་བྱམས་པ་ཆོསོ་
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གྲོགས་རནི་པ་ོཆོེ་དང༌། ཕུར་ལྕགོ་བྱམས་མགནོ་སྤྲུལ་སྐུ་བྱམས་པ་ཐུབ་

བསྟན་ཚུལ་ཁྲོམིས། མཚན་ཞིབས་སྒོ་ོམང་སྟག་བྲག་སྤྲུལ་སྐུ་ངག་དབང་

གསུང་རབ་མཐུ་སྟབོས་བསྟན་པའ་ིརྒྱལ་མཚན་དང༌། སརེ་སྨོད་རྒྱལ་

དབང་ཆོསོ་རྗེ།ེ སརེ་བྱསེ་ཀེའུ་ཚང་སྤྲུལ་སྐུ་ཡི་ེཤསེ་སྨོནོ་ལམ། རྣམ་གྲྭ་

སླབོ་དཔནོ་བྱམས་པ་མཐུ་སྟབོས་དང༌། དབུ་མཛད་བསྟན་པ་དར་རྒྱས་

བཅས་ཀྱིིས་ྋརྒྱལ་དབང་མཆོོག་ཐུགས་དམ་ལས་བཞིེངས་པར་བསྐུལ་

བའ་ིཆོ་ོགའ་ིམཚམས་ཤགི་ལ། སྐུ་གདུང་རནི་པ་ོཆོེའ་ིཤངས་སྦུག་ནས་

བྱང་སམེས་དཀར་དམར་གྱི་ིརྒྱུན་ཕབེས།

དེ་སྐབས་མཁའ་དབྱིངས་སུ་འཇའ་སྤྲོིན་སྣ་ཚོགས་དར་ཐག་

བརྐྱེངས་པ་ལྟར་བྱང་ཤར་ཕྱིོགས་སུ་འགྲོོ་བ་སོགས་ཀྱིི་མཚན་ལྟས་

བཟིང་བ་དང་དུས་མཉིམ་དུ། གངོ་གསལ་བློ་སྤྲུལ་རྣམ་པས་སྐུ་གདུང་

རནི་པ་ོཆོ་ེགདུང་ཆོགོ་ཞུ་བའ་ིརམི་པ་དང༌། དབུ་རྒྱན་རགིས་ལྔ་ལ་

སགོས་ལོངས་སྤྱིདོ་རྫགོས་པའ་ིལྷ་སྐུའ་ིཆོས་འཇུག་རྣམས་ཕུལ།

ཕྱིི་ཉིིན་སྔོ་དྲེོ་ཟི་མ་ཏིོག་གི་ནང་གདན་དྲེངས་ཏིེ་རྣམ་གྲྭའི་སེར་

འཕྲེེང་དང་བཅས་གཟིིམ་ཆུང་འཆོི་མེད་མཆོོག་འཁྱེིལ་གྱིི་ཉིེ་འཁྲོིས་སྤྱིན་

བསལ་ཕོ་བྲང་གི་ཚོམས་ཆོེན་བདེ་སྐྱིད་ངོ་མཚར་དཔལ་འཁྱེིལ་དུ་ཞིལ་

ལྷ་ོགཟིགིས་དྲེང་ཐད་དུ་བཞུགས་སུ་གསལོ། བདུན་ཕྲེག་གཉིསི་ཀྱི་ིརངི་

ཉིིན་གསུམ་བཞིིའི་མཚམས་སུ་སྐུ་གདུང་གི་པུར་ཚྭ་བརྗེེ་འབུལ་ཞུ་བའི་

ཉིནི་གཅགི་སྐུ་གདུང་རནི་པ་ོཆོ་ེཞིལ་ཤར་ཕྱིགོས་སུ་བསྒྱུར་ནས་བཞུགས་

ཡིདོ་པ་སྐབས་དེའ་ིསྲི་ིཞུ་བ་ཕུར་ལྕགོ་སྤྲུལ་སྐུ་དང༌། སྟག་བྲག་སྤྲུལ་སྐུ། 
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ཀའེུ་ཚང་སྤྲུལ་སྐུ་རྣམ་པ་ལྷན་འཛམོས་ནས་དངསོ་སུ་མཇལ།

ཤངི་ཁྱེ་ི (༡༩༣༤) ལ་ོའག་ོནས་ྋརྒྱལ་དབང་སྐུ་འཕྲེངེ་བཅུ་

གསུམ་པ་ཆོེན་པོའ་ིསྐུ་གདུང་བཞུགས་ཡུལ་གསེར་སྡེོང་དགེ་ལེགས་

འདོད་འཇོ་རྟེེན་དང་བརྟེེན་པར་བཅས་པ་གསར་བཞིེངས་ཀྱིི་1ལས་གྲྭ་རྒྱ་

ཆོ་ེཚུགས་བཞིནི་པའ་ིསྐབས། གསརེ་སྡེངོ་རནི་པ་ོཆོེའ་ིཤར་ངསོ་ཀ་རངི་

བྱང་མའ་ིའགོ་དང༌། ཀ་རྟེནེ་ས་ཁྲོིའ་ིརྡ་ོསྟགེས་ཀྱི་ིམཚམས་ནས་ང་ོབ་ོཀ་

ཤ་ཡིནི་པ་ལ། དབྱབིས་གླེང་ཆོནེ་གཞིནོ་ནུའ་ིམཆོ་ེབ་འདྲེ་བ། རྩོ་ེམ་ོལྷ་ོ

ཕྱིགོས་སུ་དུད་པ་བདུན་གཤབིས་ཤགི་སྐྱསེ་པ་2དང༌། གསརེ་སྡེངོ་དེའ་ི

སྐུ་རྒྱབ་བྱང་ངོས་རྩོིག་ཆོེན་གྱིི་སྲུབ་ནས་སྔོར་མེད་མེ་ཏིོག་སེར་པོ་ཞིིག་

སྐྱསེ་པ། གངོ་ལའོ་ིཟླ་ ༡༢ པའ་ིནང་ལྷ་ས་གསུང་ཆོསོ་ར་བའ་ིས་ཁྲོིའ་ི

ཤར་ངོས་རྩོིག་སྲུབ་ནས་འབྲུག་མེ་ཏིོག་ཅིག་སྐྱེས་པ་བཅས་ལ་བརྟེེན། 

སྐབས་དརེ་རྩོ་ེཔ་ོཏི་ལའ་ིཞིལོ་གྲོངོ་ཚ་ོདང༌། ལྷ་ས་གྲོངོ་ཁྱེརེ་གྱི་ིམ་ིཚསོ་

ཀྱིང་ྋསྐྱབས་མགོན་ཐུབ་བསྟན་རྒྱ་མཚོས་མགོན་པོ་གང་ཉིིད་ཀྱིི་ཡིང་
1  སྐབས་དརེ་ྋསྐྱབས་རྗེ་ེཁྲོ་ིབྱང་རནི་པ་ོཆོ་ེཉིནི་ལྟར་རྩོ་ེཕ་ོབྲང་དུ་ཕབེས་ཏི་ེགདུང་

སྒྲུབ་ཆོ་ོག་དང༌། བདུན་ཕྲེག་རེའ་ིམཚམས་སྐུ་གདུང་ག་ིསྤུར་ཚྭ་བརྗེ་ེའབུལ་གནང་

སྐབས་སྐུ་གདུང་རནི་པ་ོཆོེའ་ིརླན་གཤརེ་རྣམས་ཕལ་ཆོརེ་སྐམ་ཐག་ཆོདོ་ནས་སྐུ་

ཤ་བྲ་ིསྟ་ེརུས་ཚུགས་ཇ་ེགསལ་དུ་སངོ་སྟབས། སྐུ་རྒྱབ་ཀྱི་ིསྨོད་ཆོའ་ིསྐུ་ཚགིས་བཅུ་

གསུམ་ཙམ་ནས་འཕགས་པ་ལ་ོཀ་ེཤྭ་རའ་ིསྣང་བརྙིན་དབུ་དང༌། ཕྱིག་ཞིབས་པད་

གདན་བཅས་པ་གསལ་ངསེ་དཔངས་སུ་སརོ་དྲུག་ཙམ་ཡིདོ་པ་ཞིིག་རང་བྱནོ་འབུར་

ཐནོ་མསོ་གུས་ཀྱི་ིདཔལ་དུ་ཆོ་ེཞིསེ་ྋསྐྱབས་རྗེ་ེཡིངོས་འཛནི་ཆུང་བ་ཁྲོ་ིབྱང་རྡ་ོརྗེ་ེ

འཆོང་ཆོནེ་པོའ་ིརང་རྣམ་འཕྲུལ་སྣང་སྒྱུ་མའ་ིཟླསོ་གར་ཞིསེ་པའ་ིཤགོ་ལྡབེས་ ༩ བ 

༣ པའ་ིནང་འཁདོ་འདུག་པ་འད་ིཡིང་ཀུན་གྱི་ིདད་པ་འཕལེ་བའ་ིགནད་དུ་གྱུར།

2  ཀ་ཤ་ད་ེབསྐམས་རྗེསེ་ཤལེ་སྒྲིམོ་ནང་བསྒྲིགིས་ཏི་ེཤར་ངསོ་ཀ་རངི་བྱང་མ་ད་ེ

གའ་ིགཞུ་སྟགེས་ཀྱི་ིམཚམས་དརེ་བཀལ་བ་ཀུན་གྱིསི་མཇལ་རྒྱུ་ཡིདོ།
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སྲིདི་མཆོགོ་སྤྲུལ་རནི་པ་ོཆོ་ེན།ི རྩོ་ེཕ་ོབྲང་ག་ིཤར་ངསོ་སམ། ཡིང་ན་ལྷ་

ས་གཙུག་ལག་ཁང་གི་ཤར་ཕྱིོགས་ནས་འབྱོན་རྒྱུའི་ལམ་སྟོན་གནང་བའི་

རྟེགས་མཚན་རདེ་ཅསེ་གླེངེ་བཤད་བྱས།

༢༽ རྭ་སྒྲིངེ་རོནི་པེ་ོཆེ་ེྋརྒྱལ་ཚོབ་ཀྱི་ིཁྲིིརོ་འིཁདོ་ད་ེལྷ་མའོི་ི

བླ་མཚོརོོ་མཚོ་ོགཟིགིས་སུ་ཕོབེས་པེ།

ཆུ་བྱ་ (༡༩༣༣) ལརོ་ྋགངོ་ས་ྋསྐྱབས་མགནོ་སྐུ་འཕྲེངེ་བཅུ་

གསུམ་པ་ཆོནེ་པ་ོདགངོས་པ་གཞིན་དནོ་དུ་གཤགེས་རྗེསེ། སྔོར་ལམ་

བཞིནི་སྲིདི་བློནོ་དང༌། བཀའ་ཤག སྐུ་བཅར་སྤྱི་ིཁྱེབ་མཁན་པ་ོབཅས་

ལྷན་རྒྱས་བཀའ་བསྡུར་ཐོག་ནས་བོད་ལྗོོངས་ཚོགས་འདུ་ཆོེན་མོར་

ྋརྒྱལ་ཚབ་བསྐ་ོགཞིག་ཞུ་ཕྱིགོས་ཇ་ིདག་ེགྲོསོ་བསྡུར་གནང༌།

ཚགོས་འདུ་བ་རྣམས་ནས་ཞིབི་བགྲོསོ་ཀྱི་ིམཐའ་དནོ་དུ། དགའ་

ལྡན་ཁྲོ་ིཔ་ཡི་ེཤསེ་དབང་ལྡན་རནི་པ་ོཆོ་ེདང༌། རྭ་སྒྲིངེ་སྤྲུལ་སྐུ་ཐུབ་

བསྟན་འཇམ་དཔལ་ཡི་ེཤསེ་བསྟན་པའ་ིརྒྱལ་མཚན། ཕུར་ལྕགོ་བྱམས་

མགོན་སྤྲུལ་སྐུ་བྱམས་པ་ཐུབ་བསྟན་ཚུལ་ཁྲོིམས་བཅས་རྣམ་པ་གསུམ་

ནས་སུ་བཟིང་འཕགས་མཆོོག་ལོ་ཀེ་ཤྭ་རའི་སྤྱིན་སྔོར་ཟིན་བརྟེག་ཕུལ་

བར་རྭ་སྒྲིངེ་སྤྲུལ་སྐུ་1བཟིང་ཐནོ་བྱུང་སྟ།ེ ཤངི་ཁྱེ་ི (༡༩༣༤) ཟླ་ ༡ 

1  རྭ་སྒྲིངེ་སྐུ་འཕྲེངེ་ལྔ་པའ་ིའཁྲུངས་རབས་སྙིངི་བསྡུས་ཤགི་གླེགེས་བམ་འདིའ་ིཟུར་

སྣནོ་ནང་བཀདོ་ཡིདོ་ཅངི༌། དེའ་ིནང་ྋགངོ་ས་སྐུ་གངོ་མས་རྭ་སྒྲིངེ་སྤྲུལ་སྐུར་ལྷ་མོའ་ི

མ་ོདཔ་ེསྩལ་བ་སགོས་མ་འངོས་ལམ་སྟནོ་མཛད་སྐརོ་ཡིང་འཁདོ།
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ཚསེ་ ༡༠ ཉིནི་ྋརྒྱལ་ཚབ་ཀྱི་ིཁྲོ་ིལ་འཁདོ།

ྋརྒྱལ་ཚབ་རྭ་སྒྲིེང་རིན་པོ་ཆོེས་གང་ཉིིད་ལ་ྋགོང་ས་སྐུ་གོང་མ་

སྐུ་འཕྲེེང་བཅུ་གསུམ་པ་ཆོེན་པོས་སྩལ་བའི་ལྷ་མོའ་ིམ་ོདཔེ་དེའི་ཐོག་ནས་

ཐུགས་བརྟེག་གནང་རྗེསེ། མགནོ་པ་ོགང་ག་ིཡིང་སྲིདི་མཆོགོ་སྤྲུལ་གང་

དུ་སྐུ་བལྟམས་པ་སོགས་ཆོོས་འཁོར་རྒྱལ་གྱིི་དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོའ་ིབློ་མཚ་ོ

ནས་ལམ་སྟནོ་གསལ་པ་ོཡིངོ་བའ་ིཐུགས་ར་ེབྱུང་ཞིངི༌། ད་ེདོན་ྋརྒྱལ་

ཚབ་རྭ་སྒྲིེང་རིན་པོ་ཆོེས་ཕྱིག་རོགས་སྲིིད་བློོན་ཡིབ་གཞིིས་གླེང་མདུན་

གུང་ཀུན་དགའ་དབང་ཕྱུག་དང༌། བཀའ་བློནོ་བློ་མ་དག་ེའདུན་ཆོསོ་དར། 

བཀའ་བློོན་ཁྲོི་སྨོོན་ནོར་བུ་དབང་རྒྱལ་སོགས་དང་ལྷན་དུ་བཀའ་གྲོོས་

གནང་སྟ།ེ ཡིང་སྲིིད་མཆོགོ་སྤྲུལ་རྩོད་དཔྱོདོ་ཞུ་སྒོོའ་ིརམི་པ་དང་པརོ། 

ྋརྒྱལ་ཚབ་རིན་པོ་ཆོེ་མཆོོག་དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོའ་ིབློ་མཚོ་མཇལ་བར་

ཕབེས་རྒྱུར་ཐུགས་ཐག་བཅད།

དེའི་སྔོོན་འགྲོོར་དཔལ་ལྡན་འདོད་ཁམས་དབང་མོའ་ིཐུགས་རྗེེ་

འཕྲེནི་ལས་བསྐུལ་བའ་ིཚགོས་སྐངོ་དང༌། བསྐང་འཕྲེིན་འབུལ་བར་རྣམ་

རྒྱལ་གྲྭ་ཚང་གི་སློབ་དཔོན་བྱམས་པ་མཐུ་སྟོབས་དང་གསུང་ཞིབས་

ཆོགོ་གྲྭ། དབུ་བཞུགས་སུ་མཚན་ཞིབས་ཀའེུ་ཚང་སྤྲུལ་སྐུ། ཞིབས་

བརྟེན་དོ་དམ་པ་རྩོེ་དྲུང་སྡེིངས་མཁར་ཆོོས་འབྱོར་དབང་ཕྱུག་བཅས་

ཆོསོ་འཁོར་རྒྱལ་གྲྭ་ཚང་དུ་སྔོནོ་ཚུད་ཆོདེ་བརྫངོ་བསྐྱངས།

རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའ་ིཤངི་ཕག་ (༡༩༣༥) ཟླ་ ༥ པའ་ིནང༌། 

ྋརྒྱལ་ཚབ་རྭ་སྒྲིངེ་རནི་པ་ོཆོ་ེམཆོགོ་ལྷ་ས་ནས་རྭ་སྒྲིངེ་དང༌། ད་ེནས་
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འབྲ་ིགུང་དང་མལ་གུང༌། འནོ་བརྒྱུད་ཆོསོ་འཁོར་རྒྱལ་དགནོ་དུ་ཆོབིས་

བསྒྱུར་གནང་ཞིངི༌། ད་ེསྐབས་ཆོབིས་ཞིབས་སུ་བཀའ་བློནོ་ཁྲོ་ིསྨོནོ་ནརོ་

བུ་དབང་རྒྱལ་དང༌། མཁན་དྲུང་དནོ་དཔལ་1མཁྱེནེ་རབ་དབང་ཕྱུག 

མཁན་དྲུང་རམ་པ་ཐུབ་བསྟན་ཀུན་མཁྱེནེ། སྣ་ེམགྲོནོ་མཁན་ཆུང་ངག་

དབང་བསྟན་འཛནི། ཤདོ་མགྲོནོ་ཕ་ལྷ་ཐུབ་བསྟན་འདོ་ལྡན། ཤདོ་གཟིམི་

འགག་གཉིིས། བཀའ་དྲུང་ལས་ཚབ་ཞྭ་སྒོབ་པ་དབང་ཕྱུག་བད་ེལྡན། 

ཕབེས་སྒྲིགི་ད་ོདམ་པ་རྩོ་ེདྲུང་སྒོ་ོམང་ཐུབ་བསྟན་བསྟན་པ་དང༌། ཤདོ་

དྲུང་མཁར་སྣ་མཁའ་ཁྱེབ་བད་ེཆོནེ་སགོས་བཅར།

དགོན་པར་ཕེབས་གདོང་གནས་གཟིིགས་དང་འབྲེལ་བའི་མཛད་

སྒོ་ོགྲུབ་ནས་ཕབེས་སྒྲིགི་གཟིམི་ཆུང་དུ་བཞུགས། ཕྱི་ིཉིནི་ནས་དགནོ་

པའ་ིའདུ་ཁང་སྦུག་ག་ིམགནོ་ཁང་དམ་བཅས་མའ་ིནང༌། ྋརྒྱལ་དབང་

སྐུ་འཕྲེེང་རིམ་བྱོན་གྱིི་བཀའ་སྲུང་གཙོ་བོ་དཔལ་ལྡན་དམག་ཟིོར་རྒྱལ་

མོའ་ིསྐུ་བརྙིན་ཡིེ་ཤེས་དངོས་ཞུགས་ལ་ཐུགས་སྨོོན་སྙིན་ཤལ་སྒྲིོན་འབུལ་

གནང༌། འདུ་ཁང་ནང་ྋརྒྱལ་ཚབ་རནི་པ་ོཆོ་ེདབུ་བཞུགས་ཐགོ ཀའེུ་

ཚང་སྤྲུལ་སྐུ་དང༌། རྣམ་གྲྭ་གསུང་ཞིབས། དགནོ་པའ་ིའདུས་ཚགོས་

བཅས་ནས་ལྷ་མོའ་ིཐུགས་རྗེེ་འཕྲེིན་ལས་བསྐུལ་བའི་བསྐང་འཕྲེིན་

ཚགོས་འཁོར་གཟིབ་རྒྱས་སྨོནི་འབུལ་མཛད།

དེ་ནས་ྋརྒྱལ་ཚབ་རིན་པོ་ཆོེ་ཆོིབས་ཞིབས་ཧྲག་བསྡུས་བཅས་

ཆོསོ་འཁོར་རྒྱལ་དགནོ་གྱི་ིབྱང་ཤར་ཕྱིོགས། གཡིའ་ར་ིམཐནོ་པོའ་ི
1  ཕལ་སྐད་དུ་’དམོ་པརོ་’ཞིསེ་ཟིརེ་བ་དང༌། རྗེསེ་སུ་ཡིངོས་གྲོགས་སུ་’བཀྲ་ཤསི་

གླེངི་པ’ཞུ་བ་ཡིནི།



11

འདབས་གཤོངས་སུ་ཆོགས་པའི་དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོའ་ིབློ་མཚོར་མཚོ་

གཟིགིས་སུ་ཕབེས། ར་ིསྟངེ་ནས་མཚ་ོམཇལ་ཞུ་སའ་ིལ་ཁ་དརེ་ྋརྒྱལ་

ཚབ་རིན་པ་ོཆོ་ེདང༌། ཀའེུ་ཚང་སྤྲུལ་སྐུ་ལྷན་བཞུགས་ཀྱིསི་དཔལ་ལྡན་

སྲིདི་གསུམ་རྒྱལ་མརོ་འཕྲེནི་བསྐུལ་དང་འབྲལེ། ྋགངོ་ས་ྋསྐྱབས་

མགོན་སྐུ་འཕྲེེང་བཅུ་གསུམ་པ་ཆོེན་པོའ་ིཡིང་སྲིིད་མཆོོག་སྤྲུལ་འཁྲུལ་

བྲལ་སྐུ་བལྟམས་ཡིདོ་མདེ་དང༌། ཡིདོ་ཚ་ེས་ཡུལ་གང་དུ་ཡིདོ་སགོས་

ལམ་སྟོན་ཡིོང་བའི་ཐུགས་སྨོོན་མཛད་བཞིིན་མཚ་ོམཇལ་ཞུས་གནང་ལ། 

ཐོག་མར་མཚོ་མདོག་དཀར་སེར་སྔོོ་ལྗོང་གི་རླབས་འཕྲེེང་དལ་པོ་རིམ་

པར་འཕྱི་ོབའ་ིམཚ་ོཞིལ་མཇལ།

ད་ེམུར་མཚ་ོརླབས་འཇགས་ཏི།ེ མཚ་ོདཀྱིལི་ཤནི་ཏུ་དྭངས་བ་

ནམ་མཁའ་གཡིའ་དག་པ་ལྟ་བུའི་ངོས་ནས་བོད་ཡིིག་དབུ་ཅན་ཡིིག་

འབྲུ་ ཨ་ ཀ་ མ་ དང༌། ད་ེམཇུག་དགནོ་པ་ཐགོ་ས་གསུམ་བརྩོགེས་ཀྱི་ི

བར་ཐགོ་མདའ་གཡིབ་གཡུ་རྩོ་ིཅན་དང༌། དའེ་ིཡིང་སྟངེ་གསརེ་ཟིངས་

ཀྱི་ིརྒྱ་ཕབིས་ཡིདོ་པ། དགནོ་པ་དེའ་ིཤར་ཕྱིགོས་ནས་ར་ིཆུང་ཞིགི་ག་ི

རི་མཚམས་བར་འགྲོོ་ལམ་སྐྱ་ཐལ་ལེར་སྣང་བ་དེའི་ཐད་དུ་ཁང་པ་ཐོག་

གཅིག་མ། ཁ་བད་སྔོོན་པ་ོབྱས་པ་ཞིགི་བཅས་ྋརྒྱལ་ཚབ་རྭ་སྒྲིངེ་དང༌། 

ཀའེུ་ཚང་སྤྲུལ་སྐུ་རྣམ་པ་གཉིསི་ཀས་གཟིགིས་པས། སྐབས་ད་ེག་རང་

ལ་ཀེའུ་ཚང་སྤྲུལ་སྐུས་ཁང་པའི་བཟིོ་དབྱིབས་དེ་ཨ་མདོ་ཁུལ་གྱིི་ཁང་

བཟི་ོའདྲེ་བ་འདུག ད་ེསྔོ་ྋརྒྱལ་དབང་སྐུ་གངོ་མའ་ིབཀའ་དགངོས་བཞིནི་

རིན་པོ་ཆོེ་ཁོང་ཉིིད་ཨ་མདོ་འགུ་ལོག་ཁུལ་དུ་གཏིེར་སྟོན་བསོད་རྒྱལ་
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གྱིསི་གཏིརེ་ནས་བཞིསེ་པའ་ིརྟེ་མགྲོནི་དང༌། རྡ་ོརྗེ་ེཕག་མོའ་ིབློ་རྡ་ོགདན་

ཞུར་ཕེབས་པ་དེ་སྐབས་ཁང་པ་དེ་འདྲེའི་ནང་བཞུགས་མྱོོང་བའི་སྐོར་

ྋརྒྱལ་ཚབ་རནི་པ་ོཆོརེ་སྙིན་གསལོ་གནང༌། མཚ་ོམཇལ་ཇ་ིབྱུང་ར་ེཞིགི་

གསང་རྒྱ་གནང་རྒྱུར་ཐུགས་ཐག་བཅད།

ྋརྒྱལ་ཚབ་རྭ་སྒྲིེང་རིན་པོ་ཆོེ་སྟོན་འཁོར་མཚོ་གཟིིགས་གྲུབ་

ནས། ལྷ་ོཁ་སྣ་ེགདངོ་རྫངོ་དང་ཉི་ེབའ་ིས་གནས་སུ་སྔོར་ཆོོས་རྒྱལ་སྲིངོ་

བཙན་སྒོམ་པོས་ཕྱིག་བཏིབ་པའི་ཁྲོ་འབྲུག་སྒྲིོལ་མ་ལྷ་ཁང་དུ་གནས་

གཟིགིས་ཐགོ ཆོསོ་སྐྱངོ་ཚངས་པ་སྤྱིན་འདྲེནེ་གནང་སྟ་ེྋརྒྱལ་བའ་ིཡིང་

སྲིིད་མཆོོག་སྤྲུལ་རྩོད་དཔྱོོད་སྐོར་ལུང་ཞུ་འབུལ་གནང་གི་བཀའ་ལུང་དུ། 

རྭ་སྒྲིངེ་རནི་པ་ོཆོརེ་མཚ་ོགཟིགིས་ཇ་ིབྱུང་ད་ེལྟར་ཡིནི། ཞིསེ་གསུངས་

པ་དང༌། ཁྲོ་འབྲུག་ནས་ལྷ་ལྡན་དུ་ཕྱིརི་ཕབེས་སྐབས་བསམ་ཡིས་སུ་

གནོད་སྦྱོིན་ཙིའུ་དམར་པོར་ཡིང་སྲིིད་སྐོར་ཞུས་གནང་ལ་ལུང་མ་

གནང་ཡིང༌། ཤར་ཕྱིགོས་སུ་མཇལ་དར་འཕང་འབུལ་གྱི་ིབརྡ་སྟནོ་བྱུང༌།

གནས་ཆུང་ཆོོས་སྐྱོང་ཆོེན་པོས་ཀྱིང་བོད་གཞུང་གི་འཆོར་འཕར་

སྤྱིན་འདྲེནེ་སྐབས་དང༌། འབྲས་སྤུངས་ལྗོོངས་རྒྱུའ་ིསྤྱིན་འདྲེནེ་སྐབས་

སུ། སྐུ་ཕབེས་འཕྲེལ་ཐགོ་མར་ཤར་ཕྱིགོས་སུ་གུས་འཆོམ་དང་འབྲལེ་

མཇལ་དར་འཕང་འབུལ་ཞུས་པ་དང༌། ལྷག་པར་མ་ེབྱ་ི (༡༩༣༦) ལརོ་

བསམ་ཡིས་གཙུག་ལག་ཁང་ཉིམས་གསོ་གྲུབ་པའི་རབ་གནས་སུ་

ྋརྒྱལ་ཚབ་རིན་པ་ོཆོེ་ཆོིབས་ཞིབས་བཀའ་བློོན་རྣམ་པ་དང་དྲུང་རྩོིས་ལ་

སོགས་པའི་གཞུང་ཞིབས་སེར་སྐྱ་བརྒྱ་སྐོར་དང་བཅས་ཆོིབས་བསྒྱུར་



13

ཐགོ གནས་ཆུང་སྐུ་རྟེེན་ཏཱ་བློ་མ་བློ་ོབཟིང་རྣམ་རྒྱལ་དང༌། སྤྱིན་འདྲེནེ་

ཞིབས་ཞུ་བ་གནས་ཆུང་ལྕོག་གྲྭ་བཅས་བསམ་ཡིས་སུ་ཆོེད་འབོད་

གནང༌། བསམ་ཡིས་གཙུག་ལག་ཁང་ག་ིརྟེནེ་གཙ་ོམཁན་སླབོ་ཆོསོ་

གསུམ་གྱིི་སྐུ་བརྙིན་ང་འདྲེ་མའི་སྤྱིན་སྔོར་གནས་ཆུང་ཆོོས་རྒྱལ་ཆོེན་

པ་ོསྤྱིན་འདྲེནེ་ཞུས་ཏི།ེ ཡིང་སྲིིད་རྩོད་དཔྱོདོ་ཞུ་ཕྱིགོས་དནོ་ཚན་ཁག་

འཁོད་པའི་ལུང་ཞུ་མཁན་དྲུང་རམ་པ་ཐུབ་བསྟན་ཀུན་མཁྱེེན་གྱིིས་སྙིན་

སྒྲིནོ་ཞུ་ཁར། ཆོསོ་སྐྱངོ་གསི་ལུང་ཞུ་ཕྱིག་ཏུ་འབུལ་དགསོ་པའ་ིབརྡ་

སྟནོ་གནང་བ་ལྟར་ཕུལ་བས། ད་ེམ་ཐག་ལུང་ཞུ་ད་ེཆོསོ་སྐྱོང་རང་ག་ི

ཕྱིག་གཉིིས་ཀས་ཧྲིལ་པོར་བསྒྲིིལ་ཏིེ་དབུ་རྨོག་གི་རྒྱན་སྤྲོོས་སྒྲིོ་གསེབ་ཏུ་

བཅུག་ནས་བཀའ་ལུང་ཕབེས་གསལ།

“ཧྲཱིཿ�ི དུས་གསུམ་གྱི་ིསངས་རྒྱས་པདྨ་འབྱུང༌།།

ཡིངོས་བསྟན་པའ་ིམངའ་བདག་ས་ཏྭ་དང༌།།

རྗེ་ེཚངས་པ་ལྷ་ཡི་ིམ་ེཏིགོ་བཅས།།

སྔོནོ་བྱནོ་གྱི་ིབློ་མ་སྤྱིི་བོས་མཆོདོ།།

སྔོནོ་རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀྱི་ིསྤྱིན་སྔོ་རུ།།

ཐུགས་བསྐྱདེ་ཅངི་སྨོནོ་པའ་ིརྗེ་ེབློནོ་རྣམས།།

གཏིན་མདེ་ཀྱི་ིགཏིངོ་བ་བཟིང་པ་ོཡི།ི།

རྣམ་དཀར་གྱི་ིམཛད་པ་འད་ིང་ོམཚར།།
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དབྱངིས་དག་པའ་ིཆུ་ཤལེ་དབང་པ་ོཡི།ི།

དབྱབིས་ཆུ་ནང་ཇ་ིསྙིདེ་འཆོར་གྱུར་ཀྱིང༌།།

གངས་ལྗོངོས་བསྟན་འགྲོོའ་ིཕན་བདེའ་ིའདོ་དཀར་ཅན།།

དབང་ཕྱིགོས་ལྷུན་པོའ་ིསྤེ་ོལས་མ་ིཚསེ་སམ།།”1

ཞིེས་པའི་ནང་གསེས་ཤོ་ལོ་ཀ་གསུམ་པ་དེས་ཡིང་སྲིིད་མཆོོག་

སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆོེ་བོད་ཤར་ཕྱིོགས་ནས་འབྱོན་རྒྱུ་དཔེ་དང་བཅས་པའི་

བཀའ་ལུང་གསལ་བར་གནང་ཞིངི༌། ད་ེན་ིནམ་མཁའ་ིདབྱངིས་དག་པར་

ཤར་བའ་ིཆུ་ཤལེ་དབང་པ་ོསྟ།ེ ཟླ་བའ་ིགཟུགས་དབྱབིས་ཇ་ིལྟ་བ་ཞིགི་

ས་སྟངེ་ག་ིཆུ་བ་ོཇ་ིསྙིདེ་པར་འཆོར་བ་ད་ེབཞིནི་དུ། ཐུགས་རྗེེའ་ིགཏིརེ་

ཆོེན་མགོན་པོ་སྤྱིན་རས་གཟིིགས་ཀྱིི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡིོན་ཏིན་འཕྲེིན་

ལས་ཀྱིི་སྒྱུ་འཕྲུལ་གྲོངས་ལས་འདས་པ་ཅིག་ཅར་དུ་བྱོན་དང་འབྱོན་

པར་འགྱུར་བ་ད་ེལྟ་ནའང༌། བདག་ཅག་གངས་ཅན་ལྗོོངས་ཀྱི་ིལྷ་སྐལ་

བསྟན་འགྲོོའ་ིཕན་དང་བད་ེབའ་ིའབྱུང་གནས་འདོ་དཀར་ཅན་ནམ། ཟླ་

བ་དཀར་པ་ོད་ེན།ི དབང་ཕྱིགོས་ཀྱི་ིལྷུན་པའོམ། བདོ་ཡུལ་ཤར་ཁུལ་

ས་ཕྱིགོས་ཀྱི་ིར་ིབོའ་ིསྤེ་ོལས་མ་ིཚསེ་པ་ཅ་ིཡིནི། ངསེ་པར་དུ་ཚསེ་པར་

འགྱུར་རོ་ཞིེས་ཐག་བཅད་པའི་རྡོ་རྗེེའི་ལུང་བསྟན་ཤིན་ཏུ་གསལ་བར་

1  ཕྱི་ིསྲིདི་བཀའ་ཟུར་སྣའེུ་ཤག་ཐུབ་བསྟན་ཐར་པ་མཆོོག་གིས་གངོ་སྐརོ་དངསོ་

མྱོངོ་གསུངས་པ་ཞིགི་རྒྱ་གར་དྷ་རམ་ས་ལ་བདོ་ཀྱི་ིདཔ་ེམཛདོ་ཁང་ནས་ཕྱིགོས་

བསྒྲིིགས་ངག་རྒྱུན་ལ་ོརྒྱུས་དབེ་འཕྲེངེ་ ༥ པའ་ིཤགོ་གྲོངས་ ༧༣ ནས་ ༧༧ བར་

དརེ་འཁདོ་འདུག
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བྱུང༌།

གཞུང་གནས་ནས་དགའ་བ་གདོང་གནས་སྲུང་ཆོེན་པོར་ལུང་

ཞུ་འབུལ་གནང་ལའང༌། གྷནྔྷོ་ོལ་ནས་བརྩོསི་པའ་ིམངནོ་དགའ་ིཕྱིགོས། 

ཞིསེ་གསུངས་ཤངི༌། འདརི་གྷནྔྷོ་ོལ་ན་ིགཙུག་ལག་ཁང་དང༌། མངནོ་

དགའ་ིཕྱིགོས་ན་ིཤར་ཕྱིགོས་ཡིནི་གཤསི། ྋརྒྱལ་བའ་ིཡིང་སྲིདི་མཆོགོ་

སྤྲུལ་རནི་པ་ོཆོ་ེན།ི ལྷ་ས་གཙུག་ལག་ཁང་ནས་བརྩོསི་པའ་ིཤར་ཕྱིགོས་

སུ་རྩོད་དཔྱོོད་ཞུ་དགོས་གོང་དུ་གནས་ཆུང་ཆོོས་སྐྱོང་སོགས་ཀྱིི་ལུང་

དང་དནོ་གཅགི་ཏུ་ངསེ།

བཀའ་ཤག་ནས་རྫོང་གཞིིས་ཁག་ཏུ་ཁྱེེའུ་མཚན་ལྟས་བཟིང་བ་

གསར་སྐྱསེ་ཡིོད་རགིས་ཀྱི་ིཁྱེམི་ཁང་དང༌། ཕ་མའ་ིམིང་སགོས་གནས་

ྋསྙིན་གསལ་འབུལ་ཞུ་དགསོ་ཀྱི་ིབཀའ་རྒྱ་སྔོནོ་སྩལ་ལྟར། ཁམས་

བྲག་གཡིབ་དང༌། བྱང་ནག་ཤདོ། དྭགས་སྨོད་ཀླུ་ནང་བཅས་ལྷ་སའ་ི

ཤར་ཕྱིགོས་ས་ཁུལ་ད་ེདག་ཏུ་ཁྱེའེུ་མཚན་ལྟས་བཟིང་བ་ཡིདོ་པའ་ིྋསྙིན་

ཞུའང་རམི་པས་ཕུལ་འབྱརོ་བྱུང་བ་བཅས་ས།ོ།

གཟིདོ་ནས་ཞི་ིབ་ཆོསོ་སྐུའ་ིདབྱངིས་ཉིདི་ལས།།

མ་ིགཡི་ོབཞིནི་དུ་སྤྲུལ་པའ་ིརལོ་པ་བརྒྱས།།

འགྲོ་ོཁམས་རྒྱ་མཚ་ོའདུལ་ཞིངི་སྐྱངོ་མཛད་པ།།

བློ་ོཆོེན་རྒྱལ་དང་རྒྱལ་བའ་ིསྲིས་ཀྱི་ིཆོསོ།།
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སྐྱབས་གཅགི་ལྷ་མིའ་ིརྣམ་འདྲེནེ་ྋརྒྱལ་བའ་ིདབང༌།།

ཐུབ་བསྟན་རྒྱ་མཚོའ་ིམཛད་པའ་ིའདོ་རླབས་ཆོ།ེ།

ར་ེཞིགི་བསྡུས་ཏི་ེབདོ་ཁམས་མུན་གླེངི་དུ།།

གྱུར་ཀྱིང་སྐྱ་རངེས་གསར་པའ་ིམངནོ་རྟེགས་ཤར།།

རང་བཞིནི་འབྱུང་ཁམས་བརྡ་ཡི་ིམཚན་མ་དང༌།།

ལྷ་སྲུང་རྣམས་ཀྱི་ིརྡ་ོརྗེེའ་ིགསང་བའ་ིལུང༌།།

འདོད་ཁམས་དབང་མོའ་ིབློ་མཚ་ོགཉིན་པ་ོནས།།

དབང་ཕྱིགོས་ནརོ་འཛནི་གཞིི་དེའ་ིང་ོམཚར་གསལ།།

ྋརྒྱལ་བའི་ྋརྒྱལ་ཚབ་སྐྱེས་བུའི་ཁྱུ་མཆོོག་རྭ་སྒྲིེང་འཇམ་དཔལ་

མཚན་ཅན་གྱིསི།། རྒྱལ་དང་རྒྱལ་སྲིས་རྣམ་ཐར་ཇ་ིབཞིནི་རླབས་ཆོནེ་

མཛད་ཁུར་ཕྲེག་ཏུ་བཞིསེ།། རྒྱལ་བསྟན་རྒྱལ་བས་སྐྱངོ་ལྟར་དར་བའ་ི

ཤར་ཕྱིགོས་ཙངོ་ཁའ་ིཡུལ་ཕྱིགོས་དརེ།། ྋརྒྱལ་མཆོགོ་རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་ི

རང་གཟུགས་དགྱིསེ་ཞིལ་གཟིགིས་པའ་ིམངནོ་རྟེགས་དགངོས།།
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ས་བཅད་གཉིསི་པེ། 

ཡིང་སྲིིད་རྩོད་དཔྱོདོ་ཞུ་བྱའ་ིམཛད་རམི་དབུ་བཙུགས་པ་ནས་

ཁྱེའེུ་ལྷ་མ་ོདནོ་གྲུབ་ལ་དངསོ་སུ་བརྟེག་དཔྱོད་ཞུས་པ།

༡༽ ཡང་སྲིདི་རྩོད་དཔྱོདོ་ཞུ་མཁན་ཚོ་ོཁག་གསུམ་བསྐོ་ོ

གཞག་སྩལ་བ་ས་ཕྱོགོས་ས་ོསོརོ་ཐོནོ་ནས་འིསོ་སྤྲུལ་སྐོོརོ་

ནས་ྋསྙིན་ཞུ་ཕུལ་འིབྱོོརོ།

ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་སྐུ་འཕྲེེང་བཅུ་གསུམ་པ་ཆོེན་པོའ་ིཡིང་

སྲིིད་བོད་ས་ཤར་ཕྱིོགས་སུ་འཁྲུང་རྒྱུའི་སྐོར་གོང་དུ་ལུང་དང་བརྡ་སྟོན་

རམི་བྱུང་དང༌། རྫངོ་གཞིསི་ཁག་ནས་ྋསྙིན་ཞུ་ཕུལ་འབྱརོ་བྱུང་གསལ་

བཞིིན་ཡིང་སྲིིད་མཆོོག་སྤྲུལ་རྩོད་དཔྱོོད་ཞུ་ཡུལ་གཙ་ོབ་ོབོད་ཤར་ཕྱིོགས་

ས་ཁུལ་དུ་ཐུགས་གཏིན་འཁལེ།

བཀའ་ཤག་ལྷན་རྒྱས་ནས་མཆོོག་སྤྲུལ་རྩོད་དཔྱོོད་ཞུ་མཁན་

གཞུང་ཞིབས་སརེ་སྐྱ་དང༌། གདན་སའ་ིབློ་སྤྲུལ་ཁངོས་ནས་དྲེག་འདམེ་
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གནང་ཕྱིོགས་སྐོར་སྐུ་བཅར་སྤྱིི་ཁྱེབ་མཁན་པོར་བཀའ་བསྡུར་དང་འབྲེལ་

འཆོར་ཟིནི་འགདོ་གནང་གསི། དྲུང་རྩོསི་བརྒྱུད་བདོ་ལྗོངོས་ཚགོས་འདུ་

རྒྱས་འཛམོས་ལ་གནང་སྟ།ེ འཆོར་ཟིནི་ད་ེསྐརོ་ཚགོས་བགྲོསོ་ལགེས་

ཆོའི་གྲོསོ་འདནོ་དགསོ་གནད་བཀའ་མངགས་མཛད། མཐའ་དནོ་ཚགོས་

འདུ་བ་ཚོས་བསམ་གྲོོས་ཞིིབ་བསྡུར་ཟིིན་པའི་གྲོོས་དོན་རྩོ་བཟུང་བཀའ་

ཤག་ནས་འཆོར་གཞིི་བཀོད་དེ་ྋརྒྱལ་ཚབ་རྭ་སྒྲིེང་རིན་པོ་ཆོེ་དང༌། 

ཕྱིག་རོགས་སྲིིད་བློོན་གླེང་མདུན་གུང་ལྷན་རྒྱས་ལ་དགོངས་སྐོར་སྙིན་

འབུལ་གནང༌།

དེ་རྗེེས་གཞུང་བསྟེན་དགྲོ་ལྷའི་གཙོ་བོ་གནས་ཆུང་ཆོོས་སྐྱོང་ལ་

ྋརྒྱལ་བའི་ཡིང་སྲིིད་རྩོད་དཔྱོོད་ཞུ་མི་འོས་འཆོར་དེ་དག་གི་ཁོངས་

ནས་ལས་སྐལ་བཟིང་བ་སུ་དང་སུ་མཆོསི་དང༌། ས་ཕྱིོགས་གང་དང་

གང་དུ་བསྐྱདོ་དགསོ་སྐརོ་ལུང་ཞུ་འབུལ་གནང་ལ། ཁམས་ཁུལ་སརེ་

བྱསེ་ཧར་གདངོ་ཁང་སརེ་སྤྲུལ་སྐུ་དང༌། ཕྱིག་རགོས་རྩོ་ེམགྲོནོ་བསྟན་

པ་འབྱུང་གནས། རྩོ་ེདྲུང་ལས་ཚན་ཚུལ་ཁྲོམིས་ཆོསོ་འཕལེ། ཤདོ་དྲུང་

ལས་ཚན་འབྲ་ིཡུལ་བ་བཅས་དང༌། ཨ་མད་ོཁུལ་མཚན་ཞིབས་སརེ་

བྱསེ་ཧར་གདངོ་ཀའེུ་ཚང་སྤྲུལ་སྐུ་ཡི་ེཤསེ་སྨོནོ་ལམ་དང༌། ཕྱིག་རགོས་

ཞིལོ་གཉིརེ་ཁ་ེསྨོད་སྲིས་བསདོ་ནམས་དབང་འདུས། ནག་ཆུ་མཁན་པ་ོ

རྩོ་ེདྲུང་ལས་ཚན་མཁྱེེན་རབ་བསྟན་འཛནི། རྩོ་ེདྲུང་བློ་ོབཟིང་ཚེ་དབང་

1བཅས་དང༌། དྭགས་ཀངོ་དང་བྱང་ཁུལ་ཕུར་ལྕགོ་བྱམས་མགནོ་སྤྲུལ་སྐུ་
1  ཁངོ་ཚ་ོར་ེར་ེང་ོསྤྲོདོ་ལ་ོརྒྱུས་སྙིངི་བསྡུས་ཁག་གླེེགས་བམ་འདིའ་ིཟུར་སྣནོ་ནང་

འཁདོ།
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བྱམས་པ་ཐུབ་བསྟན་ཚུལ་ཁྲོམིས་དང༌། ཕྱིག་རགོས་སུ་ཕྱིག་དཔ་ེད་ོདམ་

རྩོ་ེདྲུང་ལས་ཚན་ཐུབ་བསྟན་བྱང་ཆུབ། རྩོ་ེདྲུང་ཆོང་ཁྱེམི་ཐུབ་བསྟན་ཚ་ེ

དཔལ། ཤདོ་དྲུང་ཕུན་རབ་པ་བཅས་ལ་ལས་སྐལ་བཟིང་བའ་ིབཀའ་ལུང་

གསལ་པ་ོབྱུང་བ་ད་ེདནོ་བསྐ་ོགཞིག་བཀའ་སྒྱུར་སྩལ།

གོང་གསལ་མི་འགྲོོ་གཏིན་འཁེལ་ཚ་ོཁག་གསུམ་པོ་འཐོན་མཇལ་

ཞུ་སྐབས། ཚང་མ་གྲོལ་འཁདོ་ཐགོ་གསལོ་ཇ་བཞིསེ་འབྲས་ཕབེས། ད་ེ

འཕྲེལ་སྣེ་མགྲོོན་གྱིིས་ྋརྒྱལ་བའི་ཡིང་སྲིིད་རྩོད་དཔྱོོད་བརྟེག་དཔྱོད་

ཞུ་བྱེད་དུ་ྋགོང་ས་སྐུ་འཕྲེེང་བཅུ་གསུམ་པ་ཆོེན་པོའ་ིསྐུའི་ཉིེར་སྤྱིད་ངོ་

འདྲེ་ཁག་དང༌། ྋརྒྱལ་ཐམ་བཀའ་ཡིགི་སོགས་ཁུངས་ས་ོསརོ་ཕུལ། ད་ེ

མཇུག་རྩོ་ེཕྱིག་ནས་རྟེནེ་ཆོས་ཁག་དང༌། གནང་ཆོ་ཁག་ཁུངས་ས་ོསརོ་

རྩོསི་ཕུལ། ད་ེནས་མ་ིརངི་བར་ཚ་ོཁག་ད་ེདག་ས་ཁུལ་ས་ོསརོ་རིམ་ཐནོ་

ལས་ཁུར་བློངས།

ཁམས་བྲག་གཡིབ་ཡུལ་སྡེེ་ཁྱེོན་ལ་དཔོན་ཁག་ཉིི་ཤུ་རྩོ་གྲོངས་

ཡིདོ་པའ་ིནང་ཚན་ག་ཟི་ིཡུལ་ཐུ་ཚང་ག་ིཕ་དཀནོ་རྒྱན་དང༌། མ་མཚ་ོ

རྒྱལ་སྒྲིོལ་མར་བུ་མཚན་ལྟས་བཟིང་པོ་ཞིིག་བྱུང་བ་དེ་ྋརྒྱལ་བའི་ཡིང་

སྲིདི་འསོ་སྤྲུལ་ཡིནི་པ་གྲོགས་ཁྱེབ་ཆོེ་ཙམ་ཡིདོ་པ་དང༌། དྭགས་སྨོད་ཀླུ་

ལྕང་གགོ་ཅསེ་པའ་ིཞིངི་པའ་ིཁྱེམི་ཚང་ག་ིཕ་དབང་འདུས་དང༌། མ་སྐལ་

བཟིང་སྒྲིལོ་མར་ཡིང་བུ་མཚན་ལྟས་བཟིང་པ་ོཞིགི་བྱུང༌། སརེ་བྱསེ་ཁང་

སརེ་སྤྲུལ་སྐུས་ཁམས་དང༌། ཕུར་ལྕགོ་བྱམས་མགནོ་སྤྲུལ་སྐུས་དྭགས་

པརོ་ཁྱེའེུ་ས་ོསརོ་བརྟེག་ཞིབི་གནང་ཐགོ ཕ་མ་སགོས་ལ་གཙང་སྦྲ་
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འཕྲེོད་བསྟེན་གཟིབ་ནན་དང་འབྲེལ་བའི་གཅེས་སྐྱོང་དགོས་སྐོར་བཀའ་

མངགས་གནང་ཞིངི༌། ནགས་ཤདོ་ཀྱི་ིཁྱེེའུ་དརེ་བརྟེག་དཔྱོད་སྐབས་

དམགིས་བསལ་མཚན་ལྟས་བཟིང་བའ་ིང་ོཆོ་འཕྲེདོ་པ་བྱུང་མ་ིའདུག

ཀེའུ་ཚང་སྤྲུལ་སྐུས་ཨ་མད་ོཁུལ་ཁྱེེའུ་ང་ོམཚར་ཅན་ཞིིག་འཁྲུངས་

པ་དང༌། ད་ེཡིང་ྋརྒྱལ་ཚབ་རྭ་སྒྲིངེ་རནི་པ་ོཆོེའ་ིམཚ་ོགཟིགིས་དང༌། 

གནས་ཆུང་ཆོོས་སྐྱོང་གི་བཀའ་ལུང་ཕྱིོགས་མཐུན་གྱིི་རྟེགས་མཚན་

གསལ་བར་མངནོ་པའ་ིསྐརོ་གསང་བའི་ཏིར་སྙིན་ཕུལ་འབྱརོ་བྱུང༌།

བཀའ་ཤག་ནས་ྋརྒྱལ་བའི་ཡིང་སྲིིད་འསོ་སྤྲུལ་ཇི་ཡིོད་ལྷ་ལྡན་

དུ་གདན་ཞུས་ཀྱིིས་ཚང་འཛོམས་ཐོག་བརྟེག་དཔྱོད་ངོས་འཛིན་གནང་

དགསོ་པ་དང༌། དའེ་ིཆོདེ་དུ་རྩོ་ེམགྲོནོ་ཐནོ་པ་བྱམས་པ་མཁས་གྲུབ་

དང༌། རྩོསི་པ་ཞྭ་སྒོབ་པ་དབང་ཕྱུག་བད་ེལྡན་གཉིསི་ལ་ལྷ་ོཁ་སྨོནི་གྲོོལ་

གླེིང་གི་གདུང་སྲིས་དེ་ཡིང་འོས་སྤྲུལ་ཁོངས་གདན་ཞུས་ཀྱིིས་རེ་ཞིིག་

སྒྲིིབ་ཚེ་མཆོོག་གླེིང་དགོན་དུ་བཞུགས་སུ་གསོལ་དགོས་ཀྱིི་ལས་

ཁུར་བློངས་ཏིེ་ཐོན་ཆོོག་ཨང་གསར་བྱ་དགོས་ཞིེས་བཀའ་སྒྱུར་སྩལ་

བ་དང༌།དུས་དེར་ལྷ་ས་ཁུལ་དུ་དྭགས་པོ་གླེང་མདུན་ལའང་མཚན་

ལྟས་བཟིང་བའི་ཁྱེེའུ་ཞིིག་ཡིོད་པ་དང་བཅས་འསོ་སྤྲུལ་ཇི་ཡིོད་འཛོམས་

མཚམས་གསརེ་བུམ་དཀྲུག་དགསོ་སགོས་ཀྱི་ིགླེངེ་སླངོ་བྱུང༌། ད་ེའདྲེས་

རྐྱེེན་པས་ྋརྒྱལ་ཚབ་རིན་པ་ོཆོེར་མཛད་དཀའི་གནས་ཚུལ་བྱུང་ལུགས་

སགོས་གླེངེ་གྲོགས་ཆོ་ེཙམ་བྱུང་སྣང༌།
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༢༽ ཨ་མད་ོཁུལ་མཆེགོ་སྤྲུལ་རྩོད་དཔྱོདོ་ཆེདེ་དུ་ཀུན་

གཟིགིས་པེཎ་ཆེནེ་རོནི་པེ་ོཆེེརོ་གནས་འིབྲལེ་ཞུས་པེ།

འདིར་ནི་སྔོོན་ལ་ཨ་མདོ་ཁུལ་དུ་མཆོོག་སྤྲུལ་རྩོད་དཔྱོོད་ཞུ་མཁན་

ཚ་ོཁག་ག་ིཞུ་བྱའ་ིརམི་པ་གསལ་ཙམ་འགདོ་དགསོ་པ་སྟ།ེ ད་ེཡིང་

ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་སྐུ་འཕྲེེང་བཅུ་གསུམ་པ་ཆོེན་པོའ་ིཡིང་སྲིིད་

འཁྲུལ་བྲལ་ངསོ་འཛནི་ཞུས་ནས། རྒྱལ་ས་ལྷ་སར་གདན་ཞུས་བར་

གྱིི་བྱ་བ་འགངས་ཆོེ་མཐའ་འཁྱེོལ་འགན་ཁུར་ཞུ་མཁན་ཚོ་ཁག་ཁོངས་

ཀྱིི་གཞུང་ཞིབས་གཙོ་བོ་ཞིོལ་གཉིེར་ཁེ་སྨོད་སྲིས་བསོད་ནམས་དབང་

འདུས་ཀྱིསི་ ‘ལྷར་བཅས་འགྲོ་ོབའ་ིའདྲེནེ་མཆོགོ་ྋགངོ་ས་སྐུ་འཕྲེངེ་བཅུ་

བཞིི་པ་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་ཆོེན་པོ་མཆོོག་ཐོག་མར་རྩོད་དཔྱོོད་ངོས་

འཛིན་གདན་ཞུ་ཇི་ལྟར་ཞུས་སྐོར་རང་མྱོོང་མ་བཅོས་ལྷུག་པར་བཀོད་

པའ་ིབདནེ་གཏིམ་རྣ་བའ་ིབདུད་རྩོ་ི’ ཞིསེ་བྱ་བ་ཞིགི་བརྩོམས་ནས་རབ་

བྱུང་བཅུ་བདུན་པའ་ིས་སྤྲོལེ་ (༡༩༦༨) ལརོ་དཔར་ཐནོ་དབེ་ཆུང་ད་ེ

དང༌། ཀའེུ་ཚང་རནི་པ་ོཆོེའ་ིལས་བྱ་རྩོ་ེདྲུང་ལས་ཚན་མཁྱེནེ་རབ་བསྟན་

འཛིན་གྱིི་གཅུང་པོ་བློོ་བཟིང་རྒྱལ་མཚན་སྐབས་དེར་ཞིབས་ཕྱིིར་བཅར་

བ་ཁོང་གིས་དངོས་མྱོོང་གསལ་པོར་གསུངས་པ་སྒྲི་འཛིན་འཁོར་ཐག་

ནང་བཅུག་པ་དང༌། དྲེན་ཐ་ོཁག་གཞི་ིརྩོར་བཟུང་སྟ་ེའགདོ་པར་བྱ་བ་

ཡིནི།

གོང་དུ་ཚ་ོཁག་གསུམ་པོ་ཐོན་མཇལ་སར་ཁུངས་སོ་སོར་ྋརྒྱལ་
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བ་སྐུ་གངོ་མའ་ིསྐུའ་ིཉིརེ་སྤྱིད་རྩོསི་སྤྲོདོ་གནང་བའ་ིསྐབས་སུ། ཨ་མད་ོ

ཁུལ་ཐོན་མཁན་ཚོ་ཁག་ལ་དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོའ་ིསྐུ་ཐང་གཅིག་དང༌། 

ཕྱིག་འཕྲེངེ་སརེ་པ་ོགཅགི ནག་པ་ོགཅགི གསོལ་གཟིམི་དང་ཞིབས་ཞུ་

བར་འབདོ་བརྡ་གནང་བྱདེ་བ་སོའ་ིརྔ་ཆུང་ཡུ་ལྡན་གཅིག་དང༌། སྦའ་ིཕྱིག་

འཁར་གཅགི ད་ེདག་ས་ོསོར་འདྲེ་ར་ེབཅས་དང༌། ཀུན་གཟིགིས་པཎ་

ཆོེན་སྐུ་འཕྲེེང་དགུ་པ་བློོ་བཟིང་ཐུབ་བསྟན་ཆོོས་ཀྱིི་ཉིི་མ་མཆོོག་སྐྱེ་རྒུ་

མདོར་བཞུགས་མུས་ལ་འབུལ་རྒྱུའི་ྋརྒྱལ་ཐམ་བཀའ་ཡིིག་རྟེེན་བཅས་

དང༌། སྐུ་འབུམ་དགནོ་གྱི་ིབློ་སྤྱིསི་མཚོན་པའ་ིཨ་མད་ོཁུལ་གྱི་ིབློ་མ་དང་

ཡུལ་དཔནོ་ཆོ་ེཁག ཟི་ིལངི་ག་ིསྤྱི་ིཁྱེབ་བཅས་ས་ོསརོ་གནང་རྒྱུའ་ིྋརྒྱལ་

ཐམ་བཀའ་ཡིགི་གནང་སྐྱསེ་སྦྲགས་མ་ར།ེ བསམ་ཡིས་ཆོསོ་སྐྱངོ་ཙའིུ་

དམར་པོས་ྋརྒྱལ་བའི་མཆོོག་སྤྲུལ་རྩོད་དཔྱོོད་ཞུ་མཁན་ཚ་ོཁག་འདིར་

དམིགས་བསལ་གྱིིས་ཕུལ་བའི་ཆོོས་སྐྱོང་རང་གི་ཐུགས་གསལ་མེ་ལོང་

ཞིགི་བཅས་རྩོསི་སྤྲོདོ་གནང༌།

དེ་རྗེེས་ྋརྒྱལ་ཚབ་རྭ་སྒྲིེང་མཆོོག་གིས་ཀེའུ་ཚང་རིན་པོ་ཆོེ་སྐུ་

རྐྱེང་གཟིིམ་ཆུང་དུ་ཕེབས་དགོས་བཀའ་བྱུང་བ་ལྟར་བཅར་གནང་ལ་

གསུང་མཆོདི་ལྷུག་འཕྲེསོ་ཐགོ ཆོསོ་འཁརོ་རྒྱལ་ལྷ་མོའ་ིབློ་མཚ་ོནས་

མཚ་ོགཟིིགས་ཇི་བྱུང་ཞིིབ་གསལ་འཁོད་པའི་གསང་བའི་ཕྱིག་ཐོ་འདྲེ་ཡི་

ཞིགི་ཀའེུ་ཚང་རནི་པ་ོཆོེའ་ིཕྱིག་ཏུ་འབུལ་གནང་མཛད།

ཚ་ོཁག་འད་ིམ་ེབྱི་ཟླ་ ༩ ཚསེ་ ༥ (༡༩༣༦/༡༠/༢༠) སྔོ་ཆོར་

འཐནོ་རྒྱུའ་ིསྔོ་ནུབ་དརེ། ལྷ་ས་ཁུལ་དུ་སྔོར་ན་མ་གྲོགས་པའ་ིཁ་བ་ཆོནེ་
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པ་ོབབ་པས། ཕྱི་ིཉིིན་ཐནོ་སྟབས་འགྲོགི་མིན་སམོ་ཉིིའ་ིགནས་སུ་གྱུར་

པ་ཞིགི་བྱུང་ཞིངི༌། འནོ་ཀྱིང་སང་ཉིནི་ཞིོགས་པ་ནས་ནམ་མཁའ་ཤནི་ཏུ་

དྭངས་ལ། ཉི་ིའདོ་དྲེ་ོབས་དགུན་སྟདོ་ཀྱི་ིགྲོང་ངར་ཡིང་ཆོག་སྟ།ེ བགྲོདོ་

ལམ་བད་ེབ་ཞིགི་བྱུང་བར། ལྷ་ས་བ་ཚསོ་བྱ་བ་ལམ་ལྷངོས་འབྱུང་

རྒྱུའ་ིདག་ེམཚན་ཡིནི་པར་གླེངེ༌།

དེ་ལྟའི་ཞིོགས་པ་སྔོ་བར་ཁེ་སྨོད་སྲིས་སོགས་ལས་བྱ་ཚོ་ལྷ་

ལྡན་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་མཆོདོ་མཇལ་ཞུས་རྗེསེ། ཀའེུ་ཚང་རནི་པ་ོཆོ་ེ

བཞུགས་གནས་རྡོ་རིང་གཟིིམ་ཤག་ཏུ་མཉིམ་འཛོམས་ཀྱིིས་དེ་ནས་

ང་ོལས་གཡིགོ་འཁརོ་དང་བཅས་རྟེ་གྲོལ་བསྒྲིགིས་ཏི་ེཐནོ། རྡ་ོརངི་

གཟིམི་ཤག་ད་ེལྷ་སའ་ིཁྲོམོ་གཞུང་བར་སྐརོ་ནང་དུ་ཡིདོ་སྟབས། ཁྲོོམ་

པ་བ་སགོས་མི་ཚགོས་ཆོནེ་པ་ོདང༌། འབྲལེ་ཡིདོ་སྐྱལེ་མ་ཞུ་མཁན་

མང་པསོ་དགའ་སྤྲོ་ོའཛུམ་དམུལ་ངང་ནས་ལྟ་བ་དང༌། ང་ོགཡིགོ་ཚང་

མར་མགྱིོགས་ནས་མྱུར་དུ་མཇལ་བའི་བཀྲ་ཤིས་མཇལ་དར་བསྒྲིོན་ཏིེ། 

ཕབེས་ལམ་བད་ེབར་ཤགོ སྐུ་ཁམས་བཟིང་བར་ཤགོ སྐུ་དནོ་འགྲུབ་པར་

ཤགོ ཅསེ་སྨོནོ་ལམ་འདབེས་པ་དང༌། ལམ་རྟེགས་ཀྱིང་བཟིང་བ་སགོས་

ཀྱིསི། ཀའེུ་ཚང་རནི་པ་ོཆོསེ་དབུས་པའི་ང་ོལས་ཚང་མ་རྟེ་ཐགོ་ཏུའང་

དགའ་མགུ་གདེངས་ཐོབ་ཀྱིི་གསུང་གླེེང་འཁྲོོལ་བཞིིན་ལྷ་སའི་ཤར་ཁུལ་

འབྲམོ་ཐདོ་གྲོངོ་གསབེ་ཏུ་འབྱརོ།

འབྲོམ་ཐོད་དུ་བཅའ་ཞིག་གིས་འཕན་པོ་བརྒྱུད་བྱང་ནག་ཆུར་

འབྱོར་ཏིེ་ཉིིན་བཅུའི་རིང་རྟེ་ཁལ་དང་ཉིེར་མཁོའ་ིགོ་སྒྲིིག་སོགས་སུ་
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འགརོ། ད་ེནས་སགོ་ཙནྡན་དགནོ་དང༌། ཁྱུང་པ་ོསྟངེ་ཆོནེ་བརྒྱུད་ཁམས་

ར་ིབ་ོཆོརེ་འབྱརོ་ཞིངི༌། འགྲུལ་བཞུད་དེའ་ིརངི་ལ་ཁ་བ་བབ་ཆོ་ེབས་ངལ་

དུབ་དང་བཅས་ང་ོལས་རྣམས་ར་ིབ་ོཆོེ་དགནོ་དུ་བཅའ་ཞིག་ཐགོ སྐྱ་ེརྒུ་

མདོར་ཀུན་གཟིིགས་པཎ་ཆོེན་རིན་པོ་ཆོེར་གང་ཅིའི་བཀའ་སློབ་ཞུ་

ཆོདེ་མཇལ་དགསོ་སྐརོ་གནས་འབུལ་ཞུ་བར་བང་མ་ིཆོདེ་དུ་གཉིརེ། ས་

གནས་དེ་གར་ཟླ་གཅིག་ཙམ་བསྒུགས་རྗེེས་བང་མི་ཕྱིིར་འབྱོར་གདོང་

ཀུན་གཟིགིས་རནི་པ་ོཆོེའ་ིབཀའ་གསལ་ཕྱིག་བྲསི་སནོ། ད་ེའཕྲེལ་ང་ོ

ལས་ཚང་མ་ར་ིབ་ོཆོ་ེནས་ཐོན་ཏི་ེཤརོ་མདའ་དང༌། ནང་ཆོནེ་བརྒྱུད་ཟླ་ 

༡༢ ཚསེ་ ༢༩ ཉིནི་སྐྱ་ེརྒུ་མདརོ་འབྱོར། པཎ་ཆོནེ་ནང་མ་སྒོང་ནས་སྣ་ེ

ལནེ་གཟིབ་པར་ཞུས།

༣༽ ཀུན་གཟིགིས་པེཎ་ཆེནེ་རོནི་པེ་ོཆེ་ེམཇལ་བ་དང༌། ད་ེ

ནས་སྐུ་འིབུམ་དགནོ་དུ་ཐོནོ་འིབྱོོརོ།

མ་ེགླེང་ལ་ོགསར་ཚསེ་གཅགི་ (༡༩༣༧/༠༢/༡༢) ག་ིཞིོགས་

པ་སྔོ་བར་ཀེའུ་ཚང་རིན་པོ་ཆོེས་བཞུགས་མཚེར་དུ་དཔལ་ལྡན་འདོད་

ཁམས་དབང་མརོ་ཚསེ་གཏིརོ་གཟིབ་རྒྱས་འབུལ་གནང་རྗེེས། ལས་

བྱ་ང་ོགཡིགོ་ཚང་མས་ལྷ་མོའ་ིསྐུ་ཐང་ལ་སྙིན་ཤལ་དང༌། རནི་པ་ོཆོརེ་

མཇལ་དར་ཕུལ་ཏིེ་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཞུ་བ་སོགས་ལོ་གསར་གྱིི་

དགའ་སྟནོ་ལ་ལངོས་སུ་སྤྱིད།
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ལོ་གསར་ཚེས་གཉིིས་ཀྱིི་སྔོ་དྲེོ་ཀུན་གཟིིགས་པཎ་ཆོེན་མཆོོག་

གིས་ཀེའུ་ཚང་རིན་པོ་ཆོེས་དབུས་པའི་ངོ་ལས་གཡིོག་འཁོར་བཅས་པ་

མགྲོནོ་གྱི་ིགཙ་ོབརོ་གདན་འདྲེནེ་གནང་བ་ལྟར་བཅར། ཀུན་གཟིགིས་

མཆོོག་ལ་འབུལ་རྒྱུའི་ྋརྒྱལ་ཚབ་རྭ་སྒྲིེང་རིན་པ་ོཆོེའི་བཀའ་འཕྲེིན་དང༌། 

རྟེེན་ཆོས་རྣམས་ཕུལ་བ་དགྱིེས་བཞིེས་ཀྱིིས་འཚམས་འདྲེིའི་གསུང་མོལ་

མཛད་མཚམས་སུ་ཚང་མས་ཕྱིག་བཅས་མཇལ་ཁ་ཞུས་ཏིེ་གྲོལ་འཁོད་

ལ་གྲོ་ོས་ོཕྱི་ེམར་དང༌། གསལོ་ཇ་བཞིསེ་འབྲས་སགོས་རམི་པར་བསྟར།

བཞུགས་གྲོལ་གྲོོལ་ནས་ངོ་ལས་རྣམས་ཀྱིིས་ཀུན་གཟིིགས་

མཆོོག་གི་གཟིམི་ཆུང་མཇལ་ཁ་ཞུ་གནང་སྐབས། པཎ་ཆོནེ་རནི་པ་ོཆོེས་

མཁན་ཆོེན་རྡོ་རྗེེ་འཆོང་1ཆོེན་པོའ་ིཡིང་སྲིིད་འཁྲུལ་བྲལ་ངེས་རྙིེད་ཅིག་མ་

བྱུང་མཐུ་མདེ་ལ་བརྟེནེ། བར་དརེ་ངསོ་རང་སྐུ་འབུམ་དུ་སྡེདོ་རངི་ཕྱི་ིནང་

གསང་གསུམ་གྱིི་སྒོོ་ནས་རྩོད་དཔྱོོད་བྱས་པར་ཁྱེེའུ་རྟེགས་མཚན་བཟིང་

བ་གསུམ་བྱུང་ཞིསེ་སགོས་གནས་ལུགས་གསུངས་ཏི།ེ ད་ེདག་ག་ི

མཚན་ཐ་ོཤགོ་ལྷ་ེཞིགི་ཀའེུ་ཚང་རནི་པ་ོཆོརེ་འབུལ་བ་གནང༌།

ལོ་གསར་ཚེས་གསུམ་སྔོ་དྲེོ་ཀུན་གཟིིགས་རིན་པོ་ཆོེས་མགྲོོན་

གཉིེར་ཆོེད་གཏིོང་བསྐྱངས་གདོང་ཁྱེེད་རྣམ་པ་ྋརྒྱལ་བའི་ཡིང་སྲིིད་

མཆོོག་སྤྲུལ་རྩོད་དཔྱོོད་ཞུ་བར་ཆོེད་མངགས་ཕེབས་པ་ཡིིན་སྟབས། 

འསོ་སྤྲུལ་ཐད་ཀེའུ་ཚང་རིན་པོ་ཆོེར་མཚན་ཐོ་ཕུལ་བ་དེ་དག་ཙམ་མིན་

1  པཎ་ཆོནེ་རནི་པ་ོཆོསེ་ྋགངོ་ས་སྐུ་འཕྲེངེ་བཅུ་གསུམ་པ་ཆོནེ་པོའ་ིཞིལ་སྔོ་ནས་

དག་ེཚུལ་སླངོ་ག་ིསྡེམོ་པ་དང༌། རྒྱུད་སྡེེའ་ིདབང་ལུང་ཁྲོདི་གསུམ་ཞུས་གནང་ལ་

བརྟེནེ་མཁན་ཆོནེ་རྡ་ོརྗེ་ེའཆོང་ཞིསེ་མཚན་བརྗེདོ་གནང༌།
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པར། ད་དུང་ཉི་ེརྒྱང་གང་སར་རྩོད་དཔྱོདོ་ཞིབི་ཚགས་གནང་དགོས་པ་

དང༌། བློ་བྲང་ནས་རྒྱུས་མངའ་ཕྱིག་རགོས་ཞུ་བར་ཚ་ེམཆོགོ་གླེངི་སྤྲུལ་

སྐུ་དང༌། དངུལ་ཆུ་སྤྲུལ་སྐུ་གཏིངོ་རྒྱུའ་ིཐགོ སྣ་ེཤན་དུ་ལས་ཚན་བཀྲ་

ཤསི་སྡེངིས་པ་བསྐ་ོགཞིག་གནང་ཡིདོ། འགལེ་ཁལ་ལྡང་མནི་གྱི་ིཐད་

མི་རིང་བར་དོས་འཁུར་རྔ་མོང་འབྱོར་རྒྱུ་དེ་དག་ཕྱིིར་ལོག་དང་སྟབས་

མཚུངས་ཀྱིསི་འགྲོགི་རྒྱུ་དང༌། གཞིན་དག་གསུང་འསོ་ཅ་ིམཆོསི་སྣ་ེཤན་

ལ་གསུངས་ན་འགྲོགིས་ཞིསེ་བཀའ་མངགས་ཕབེས།

དེ་ནས་ངོ་ལས་རྣམས་གང་མགྱིོགས་སྐུ་འབུམ་དུ་འཐོན་རྒྱུར་བློོ་

འཚབ་ཆོ་ེརུང༌། ཁ་བ་འབབ་ཞིདོ་ཆོ་ེབས་རྔ་མོང་དུས་ཐགོ་མ་འབྱརོ་

བར་ཟླ་བ་གཉིསི་ཙམ་ངང་སྒུག་གནང༌། དའེ་ིརངི་དརེ་ཀེའུ་ཚང་རནི་པ་ོ

ཆོེ་ངོ་ལས་སྒོེར་སོ་སོ་ནས་དུས་དུས་སུ་ཀུན་གཟིིགས་པཎ་ཆོེན་མཆོོག་

མཇལ་བར་བཅར་ཞིངི༌། ཉིནི་ཞིགི་ཀའེུ་ཚང་རནི་པ་ོཆོ་ེདང༌། ལས་བྱ་

རྩོེ་དྲུང་མཁྱེེན་རབ་བསྟན་འཛིན་མཉིམ་བཅར་སྐབས་པཎ་ཆོེན་རིན་པོ་

ཆོསེ་གསུངས་གསལ། སྔོནོ་དུ་འསོ་སྤྲུལ་གསུམ་གྱི་ིམཚན་ཐ་ོཕུལ་བ་

ད་ེཁངོས་སྐུ་འབུམ་རླནོ་པ་ལ་ོཡིརེ་1གྱི་ིཚ་བ་ོད་ེན།ི ང་སྐུ་འབུམ་དུ་སྡེོད་

སྐབས་མཇལ་དམངས་ཁྲོོད་ནས་ཕྲུ་གུ་ཆུང་ཆུང་ཞིིག་གིས་ངའི་འཕྲེེང་བ་

ནས་འཇུས་སངོ་ཟིརེ་བ་ད་ེརདེ། སྐབས་དརེ་ཕྲུ་གུ་ད་ེྋརྒྱལ་བའ་ིཡིང་

སྲིདི་མནི་ནམ་ཟིརེ་བའ་ིགྲོགས་པ་ཆོ་ེཙམ་བྱུང་སངོ༌། ཡིནི་ནའང་ཕྲུ་གུ་

1  འད་ིནི་རྒྱ་སྐད་ད།ེ བདོ་སྐད་དུ་’སྐུ་ང་ོ’ཟིརེ་བའ་ིདནོ། སྐུ་འབུམ་ཁུལ་གུས་བསྟདོ་

ཀྱི་ིམངི་འབོད་བྱདེ་སྐབས་རྒྱ་ཚགི་ད་ེསྤྱིདོ་པ་ཞིགི་བདོ་མིའ་ིཁ་རྒྱུན་དུ་འཇགས་པ་

ཡིནི་འདུག



27

དེ་ནི་སྐྱེ་བ་སྔོོན་མ་ནས་ང་དང་འབྲེལ་བ་ཡིོད་མཁན་ཞིིག་ཡིིན་པ་ལས། 

ྋརྒྱལ་བའ་ིཡིང་སྲིདི་མནི། སྐུ་འབུམ་ཉི་ེཁུལ་ལྟག་མཚརེ་ལ་ཡིདོ་

པའི་ཁྱེེའུ་དེ་ྋརྒྱལ་བའི་ཡིང་སྲིིད་ཡིིན་པར་དོགས་གནད་ཆོེ་ཤོས་བྱུང༌། 

གསང་རྒྱ་ངསེ་པར་གནང་དགོས། རླནོ་པ་ལ་ོཡིརེ་གྱི་ིཚ་བ་ོད་ེལའང་

བརྟེག་དཔྱོད་གནང་དགསོ་ཞིསེ་སགོས་གསུངས་འདུག

ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཡིིད་བཞིིན་ནོར་བུ་མཆོོག་གིས་ཀྱིང་

གོང་དུ་པཎ་ཆོེན་རིན་པོ་ཆོེས་ཇི་གསུངས་དེ་རང་མཁན་པོ་དམ་པ་1དེས་

ང་ལ་གསུངས་བྱུང་ཞིེས་ཐུགས་དགྱིེས་ཚོར་ཆོེན་པོས་བསྐྱར་གསལ་

གསུང་འཕྲེོས་ཐསོ་པའ་ིསྐལ་བཟིང་ཐབོ།

ཟླ་ ༣ པའ་ིཚེས་ཤར་ལ་རྔ་མངོ་རྣམས་འབྱརོ་ནས། གཡིགོ་

རིགས་འགའ་ཤས་རྟེེན་ཆོས་དོ་པོ་ཇི་ཡིོད་རྔ་མོང་ལ་བཀལ་ཏིེ་ཉིིན་ཤས་

སྔོནོ་དུ་བཏིང༌། ད་ེརྗེསེ་ཀའེུ་ཚང་རནི་པ་ོཆོ་ེང་ོལས་དང༌། པཎ་ཆོནེ་རནི་

པོ་ཆོེས་ཕྱིག་རོགས་སུ་ཆོེད་གཉིེར་བསྐྱངས་པ་ཚེ་མཆོོག་གླེིང་སྤྲུལ་སྐུ་

དང༌། གང་ཅིའ་ིཐུགས་རྒྱུས་ཆོ་ེབ་དངུལ་ཆུ་སྤྲུལ་སྐུ་སགོས་དང་མཉིམ་

དུ་ཟླ་ ༣ པའ་ིནང་སྐྱ་ེརྒུ་མད་ོནས་ཐནོ།

ར་ཉིག་དགནོ་དང༌། ལབ་དགནོ་བརྒྱུད་སྟངོ་འཁརོ་མཁར་དུ་འབྱརོ་

ཉིརེ། ཟི་ིལངི་སྒོར་དཔནོ་ཚ་ེསྨོནོ་གླེངི་ག་ིལྡ་ེའཆོང་སགོས་བདོ་པ་ཚངོ་

རིགས་རྟེ་པ་བཅོ་ལྔ་སྐོར་གྱིིས་བསུ་བ་དང་བཅས་མཁར་དེར་བཅའ་

1  མཁན་པ་ོདམ་པ་ཞིསེ་པ་འད་ིན།ི གངོ་གསལ་ཀའེུ་ཚང་རནི་པ་ོཆོེའ་ིལས་བྱ་

རྩོ་ེདྲུང་ལས་ཚན་མཁྱེེན་རབ་བསྟན་འཛནི་ཡིནི་ཞིངི༌། ཁངོ་གི་ལ་ོརྒྱུས་གླེགེས་བམ་

འདིའ་ིཟུར་སྣནོ་ནང་འཁདོ།
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ཞིག་གཅགི་དང༌། ཕྱི་ིཉིནི་ཐནོ་ཏི་ེསྐུ་འབུམ་བློ་སྤྱིི་བརྒྱད་ཀྱིིས་གཙསོ་པའ་ི

སྒོར་པ་བརྒྱད་ཅུ་སྐོར་གྱིི་བསུ་བ་རྟེ་པ་དྲུག་ཅུ་ལྷག་གིས་སྣེ་འཁྲོིད་ནས། 

ཆུ་ནག་སྤེང་ཁར་སྐུ་འབུམ་བློ་སྤྱིིའ་ིཐབ་བསུ་ཡིདོ་སར་འབྱརོ། དརེ་ལྡངི་

གུར་ཆོེན་མོའ་ིནང་གྲོལ་འཁོད་ལ་བློ་སྤྱིི་ནས་གསོལ་ཇ་བཞིེས་འབྲས་

བཏིགེས། མཇལ་དར་བསྒྲིནོ། ད་ེའཕྲེལ་ཕབེས་བསུ་བ་རྟེ་པ་མང་པ་ོད་ེ

རྣམས་དང་མཉིམ་ཐནོ་གྱིསི་ཟླ་ ༤ ཚསེ་ ༡༠ ཉིནི་སྐུ་འབུམ་བྱམས་པ་

གླེངི་དགནོ་དུ་འབྱརོ། ཀའེུ་ཚང་རནི་པ་ོཆོ་ེསྐུ་འབུམ་ཆོ་ེཤསོ་སྒོར་པར་

ཕབེས་སྒྲིགི་ཞུས་ཡིདོ་པ་དརེ་བཞུགས། ཞིལོ་གཉིརེ་ཁ་ེསྨོད་སྲིས་སྐུ་

འབུམ་ཨ་དཀར་སྒོར་པ་དང༌། རྩོ་ེདྲུང་གཉིསི་ཨ་ཀྱཱ་སྒོར་པར་གནས་ཚང་

འཁདོ།

ཀའེུ་ཚང་རནི་པ་ོཆོསེ་རྗེསེ་སུ་གསུང་མལོ་དུ། སྐུ་འབུམ་དུ་འབྱརོ་

བའ་ིཉིནི་དརེ། དགནོ་པ་ཐགོ་མར་མཇལ་སྐབས། ཆོསོ་འཁརོ་རྒྱལ་ལྷ་

མའོ་ིབློ་མཚ་ོནས་མཚ་ོམཇལ་བྱུང་བ་ད་ེརང་ཡིནི་པ་དང༌། ལྷག་པར་ཆོ་ེ

ཤསོ་སྒོར་པར་གནས་འཁདོ་དང་དུས་མཉིམ་དུ། ད་ེསྔོ་ཆུ་བྱ་ལརོ་ྋརྒྱལ་

བ་སྐུ་གངོ་མས་ང་ལ་བཀའ་མལོ་གནང་བའ་ིཞིརོ་འཕྲེསོ་སུ། “ཁྱེདེ་རང་

རྗེསེ་སུ་སྐུ་འབུམ་ལ་ཕབེས་དགསོ་བྱུང་ན། གནས་ཚང་ཆོ་ེཤསོ་སྒོར་

པར་བཞུགས་ན་ཡིག་པ་ོཡིདོ། ང་ཡིང་ད་ེསྔོ་ཆོ་ེཤསོ་སྒོར་པར་བསྡེད་པ་

ཡིནི།” ཞིསེ་ཐངེས་གཉིསི་བཀའ་གནང་མྱོངོ་བ་ལྷང་ངརེ་དྲེན་ཏི།ེ ད་ེན་ི

མ་འངོས་ལམ་སྟནོ་གསལ་བར་གནང་འདུག་བསམ་པ་དང༌། སམེས་

གཏིིང་དུ་བཀའ་དྲེིན་ཟླ་མེད་མགོན་པོ་གང་གི་སྐུའི་ཡིང་སྲིིད་འཁྲུལ་བྲལ་
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ངེས་རྙིེད་ངལ་བ་དོན་དང་ལྡན་པ་ཞིིག་ཡིོང་ངེས་འདུག་བསམ་པའི་

དགའ་ཚརོ་ཚད་མདེ་པ་ཞིགི་བྱུང་ནས། དའེ་ིནུབ་མ་ོདཔལ་ལྡན་ལྷ་མརོ་

གཏིང་རག་འཕྲེིན་བཅལོ་འཕར་མ་གཟིབ་ནན་དང༌། སྤྱིན་རས་གཟིགིས་

དངོས་ྋརྒྱལ་དབང་སྐུ་གོང་མ་ཉིིད་ལ་གསོལ་འདེབས་དྲེག་པོ་བསྐྱར་

ནན་ཞུས་པ་ཡིིན་ཞིེས་ལས་བྱ་རྩོེ་དྲུང་ལས་ཚན་མཁྱེེན་རབ་བསྟན་འཛིན་

ཁངོ་ཚརོ་གསུངས་འདུག

༤༽ ཡང་སྲིདི་རྩོད་དཔྱོདོ་ཞུ་བྱོ་དངོས་གཞའིི་ིརོིམ་པེ་འིག་ོ

འིཛུགས།

མ་ེགླེང་ཟླ་ ༤ ཚསེ་ ༡༡ (༡༩༣༧/༠༥/༢༠) སྔོ་དྲེ་ོང་ོལས་

རྣམས་སྐུ་འབུམ་དགནོ་དུ་མཆོདོ་མཇལ་དང༌། སྐརོ་བར་ཕབེས་བསྐྱདོ་

ཀྱིིས་དེ་སྐབས་ཚང་མས་དགོན་པའི་ཕྱིི་ནང་ཆོགས་སྟངས་ལ་དོ་སྣང་

ཐགོ ྋརྒྱལ་དབང་ཐམས་ཅད་མཁྱེནེ་པ་སྐུ་འཕྲེངེ་གོང་རམི་ལ་དད་ཞིནེ་

ལྷག་པར་ཆོེ་བའི་བློ་གྲྭ་སོགས་ནས་ཡུལ་བབས་རྒྱུས་མངའི་གནས་ཚུལ་

འཐོབ་ཐབས་ཀྱིིས་མཚོན་ཡིང་སྲིིད་རྩོད་དཔྱོོད་ཞུ་བྱ་དངོས་གཞིིའི་རིམ་

པ་ཁག་ད་ེཉིནི་རང་ནས་འག་ོའཛུགས་ཞུས།

དེ་སྐབས་རྒྱ་ནག་དང་ཉིི་ཧོང་དབར་ལ་དམག་འཁྲུག་ཡིོད་པའི་

རྐྱེནེ་གྱིསི། ནན་ཅངི་ག་ོམནི་ཏིང་གཞུང་གསི་ཟི་ིལིང་ཁུལ་གྱི་ིདམག་སྤྱི་ི

རྒྱ་ཁ་ཆོེ་རྨ་སྤུ་ཕྷང་ཟིེར་བ་དེ་ལ་ཟིི་ལིང་མངའ་ཁུལ་གྱིི་སྤྱིི་ཁྱེབ་ཀྲུའུ་ཞིི་
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ཞིེས་འབོད་པའི་གོ་གནས་གཅིག་ལྕོགས་སུ་བསྐོས་ཏིེ་གང་སར་དབང་

ཤུགས་ཆོནེ་པ་ོཡིདོ་པ་དང༌། རྨ་སྤུ་ཕྷང་གསི་རྒྱ་ནག་དབུས་གཞུང་ག་ི

བཀའ་བརྩོི་དྭང་ལེན་ཞུ་དང་མི་ཞུ་ཅི་རིགས་ཀྱིི་གཡིོ་ཐབས་དྲེག་ཤུགས་

འབའ་ཞིགི་ལ་བརྟེནེ་ནས་ཟི་ིལངི་ཁུལ་ཙམ་མནི་པར། སྐུ་འབུམ་སགོས་

མཚོ་སྔོོན་ས་ཁུལ་གཞིན་དག་ལའང་དབང་སྒྱུར་བྱེད་བཞིིན་པའི་དངོས་

ཡིོད་གནས་ཚུལ་ལ་མ་བསྟུན་ཐབས་མེད་ཡིིན་པའི་སྐོར་ས་གནས་འབྲལེ་

ཡིདོ་ནས་ནང་མའ་ིརྒྱུས་སྟནོ་བྱུང༌། དརེ་བརྟེནེ་སྔོོན་ལ་རྨ་ཀྲུའུ་ཞིི་ང་ོ

གཏུགས་ཐོག ད་ེནས་སྐུ་འབུམ་བློ་སྤྱི་ིསགོས་གཞིན་དག་ལ་དངསོ་སུ་

འབྲལེ་མཐུད་གནང་རྒྱུར་ནང་གཏིན་འཁལེ།

ཟླ་ ༥ པའ་ིནང་ཀའེུ་ཚང་རནི་པ་ོཆོསེ་དབུས་པའ་ིང་ོལས་གཡིགོ་

རགིས་དང༌། ཡུལ་བབས་རྒྱུས་སྟནོ་ཞུ་མ་ིབཅས་སྐུ་འབུམ་ནས་ཟི་ིལངི་

མཁར་དུ་ཕབེས་སྐྱདོ་གནང༌། པཎ་ཆོནེ་དནོ་བྱདེ་ལས་ཁང་དུ་སྔོནོ་ནས་

ག་ོབསྒྲིགིས་ཡིདོ་པ་དརེ་བཞུགས་ཐགོ དནོ་བྱདེ་ལས་ཁང་དེའ་ིའགན་

འཛནི་ཨ་མད་ོབ་ཨ་ཁུ་བརྩོོན་འགྲུས་ཟིརེ་བ། ཟི་ིལངི་ཁུལ་གང་ཅིའ་ིརྒྱུས་

མངའ་ཆོ་ེབ་དེའ་ིརྒྱུས་བབས་ཐབས་ལམ་ལ་བརྟེནེ་ནས། རྨ་ཀྲུའུ་ཞི་ིགང་

མྱུར་ང་ོམཇལ་ཡིངོ་ཐབས་འབྲལེ་མཐུད་གནང༌།

ཉིིན་གསུམ་བཞིིའི་རྗེེས་སུ་གནངས་ཉིིན་མཇལ་དུས་གཏིན་འཁེལ་

ཡིདོ་པའ་ིལན་གསལ་བྱུང༌། ད་ེདནོ་ང་ོལས་རྣམས་རྨ་ཀྲུའུ་ཞིིའ་ིལས་ཁང་

ཡཱ་མནོ་ཟིརེ་བ་དརེ་ཕབེས། སྣ་ེལནེ་ཁང་ནང་འབྱརོ་ཙམ་ཞིགི་ལ། ཐག་

རངི་ནས་དྲེལི་བརྡ་ཆོནེ་པ་ོཞིགི་བཏིང་བ་ཐསོ། ད་ེམ་ཐག་ཁང་ཆོནེ་དེའ་ི
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ནང་གི་སྣེ་ལེན་ལས་བྱེད་དང་བཅས་པའི་རྒྱ་མི་ཚང་མ་བྲེལ་འཚབ་ངང་

ནས་གཅགི་མཇུག་གཉིིས་མཐུད་ཀྱིསི་ཕྱིརི་ཐནོ་ཏི།ེ དརེ་ཡུད་ཙམ་རངི་

བདོ་པ་ཁ་ེགཙང་ལུས་པར་རྒྱུས་རགོས་ཚངོ་པ་ཞིགི་གསི་ར་ིཔནི་ (ཉི་ི

ཧངོ་) གྱི་ིགནམ་གྲུ་ཡིངོ་ག་ིཡིདོ་པའ་ིསྐརོ་བཤད།

ངང་ཙམ་ནས་རྒྱ་མི་དེ་ཚོ་ཕྱིིར་ལོག་གིས་རྨ་ཀྲུའུ་ཞིི་ཕེབས་ཀྱིི་

ཡིདོ་ཟིརེ་བ་ད་ེམུར་སླབེས། ད་ེའཕྲེལ་ཀའེུ་ཚང་རནི་པ་ོཆོསེ་ཁངོ་ལ་ཁ་

བཏིགས་ཨ་ཤ་ེདང༌། ྋརྒྱལ་ཐམ་བཀའ་ཡིགི་འབུལ་གནང་རྗེེས་ཚང་

མ་སྟགེས་སྟན་དུ་འཁདོ། རྟེནེ་ཆོས་རྣམས་མདུན་དུ་བསྒྲིགིས། རྒྱ་མ་ི

ཚསོ་རྒྱ་ཇ་ཆོངི་ཁྲཱ་དང༌། ཤངི་འབྲས་ལ་སགོས་པ་འབུལ་འདྲེནེ་བྱས་

པའ་ིམཚམས་སུ། ཀའེུ་ཚང་རནི་པ་ོཆོསེ་ད་རསེ་འད་ིཁུལ་ཕབེས་

དནོ་ཇ་ིཡིནི་དང༌། རྨ་ཀྲུའུ་ཞིསི་ཕན་གྲོགོས་གནང་དགསོ་ཀྱིི་གནས་

ལུགས་གསུང་འཕྲེསོ་གནང་བ་སྐད་སྒྱུར་གྱིསི་མཱ་ཀྲུའུ་ཞིརི་ཞུས། ཁངོ་

པས་ཁྱེེད་རྣམ་པ་ལམ་བགྲོོད་བདེ་བར་ཕེབས་ཐུབ་པ་ཡིག་པོ་བྱུང་ཞིེས་

སགོས་འཚམས་འདྲེིའ་ིགླེངེ་མལོ་བྱས། ད་ེམཇུག་ཁྱེདེ་ཚོའ་ིལས་དནོ་

སྐརོ་གསུང་འསོ་ཇ་ིཡིདོ་ཁྲོནི་རྨིའ་ིཧྲུའུ་ཀྲང་ (དྲུང་ཡིགི་ཆོནེ་མ་ོཁྲོནི་) 

བརྒྱུད་གསུངས་ན་འགྲོིགས་ལུགས་འཕྲེོས་མོལ་དང་འབྲེལ་དྲུང་ཆོེ་ཁྲོིན་

ང་ོསྤྲོདོ་བྱས་པ་བཅས་ད་ེཉིནི་ཐགོ་མའ་ིའབྲལེ་བ་ལགེས་ལྷངོས་བྱུང༌།

དའེ་ིསང་ཉིནི་དརེ་དྲུང་ཆོ་ེཁྲོནི་དང༌། ཐངི་ཀྲང་ཞིསེ་འབདོ་པའ་ིརྒྱ་

དཔོན་བཞིི་སོགས་སོ་སོར་འཚམས་འདྲེིའི་དངོས་སྐྱེས་དང་བཅས་ཐུག་

འཕྲེད་གནང་བར་རྗེསེ་སུ་འབྲལེ་བ་བྱདེ་ཕྱིགོས་ལྷུག་འཕྲེསོ་བྱུང༌། ད་ེ
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ནས་ང་ོལས་རྣམས་བློ་ོབདེའ་ིངང་སྐུ་འབུམ་དུ་ཕྱིརི་ཕབེས། ཕྱི་ིཉིནི་ནས་

སྐུ་འབུམ་དགནོ་གྱི་ིབློ་སྤྱི་ིདང༌། བློ་སྤྲུལ་ཁག་ལ་བཀའ་ཡིགི་དང༌། རྟེནེ་

ཆོས་གནང་སྐྱེས་ཁུངས་སྩོལ་དང་འབྲེལ་བའི་དོན་ཆོ་འཕྲེོས་མོལ་གོ་

བསྡུར་དགསོ་པ་རམི་པས་གནང༌།

༥༽ ཡང་སྲིདི་རྩོད་དཔྱོདོ་དངསོ་སུ་ཞུ་བའི་ིཐོབས་བྱུས།

ཐོག་མར་ང་ོལས་བཞིི་པ་ོཨ་མད་ོཁུལ་གྱིི་ཡུལ་ལུང་མི་འདྲེ་བ་ཁག་

ཏུ་ཕྱིོགས་བགོས་ཀྱིིས་ཕེབས་བསྐྱོད་འསོ་སྤྲུལ་འཚོལ་ཞིིབ་ཞུ་ཐབས་ཇི་

དག་ེནང་བསྡུར་གནང་མཐར། པཎ་ཆོནེ་རནི་པ་ོཆོེའ་ིབཀའ་སླབོ་ལྟར། 

སྔོོན་སྩལ་ཤོག་ལྷེ་ནང་གསལ་གྱིི་ཁྱེེའུ་གསུམ་པོ་དེ་དག་མ་ཡིིན་པའི་ད་

དུང་མཚན་ལྟས་བཟིང་བ་གཞིན་དག་ཡིོད་མེད་རྩོད་ཞིིབ་ཞུ་དགོས་སུ། 

ཀའེུ་ཚང་རནི་པ་ོཆོ་ེབྱ་ཁྱུང་དང༌། ར་ཁགོ སྐུ་འབུམ་ཚ་ོདྲུག་ཁུལ་བཅས་

སུ་ཕབེས་རྒྱུ་དང༌། ཞིལོ་གཉིརེ་ཁ་ེསྨོད་སྲིས་མཚ་ོསྔོནོ་ཕྱིགོས་མདའ་

བཞི་ིདང༌། འཁྱེམ་རུ། རྐང་ཚ་ཁུལ་དང༌། རྩོ་ེདྲུང་ལས་ཚན་མཁྱེེན་རབ་

བསྟན་འཛནི་དང༌། རྩོ་ེདྲུང་བློ་ོབཟིང་ཚ་ེདབང་གཉིསི་དཔའ་རསི་མཆོདོ་

རྟེནེ་ཐང་དང༌། ཞྭ་དམར། སྟག་ལུང༌། རབ་རྒྱས་བཅས་པའ་ིལུང་ཚན་

ཁག་ཏུ་བསྐྱདོ་རྒྱུར་གཏིན་འཁལེ་བ་བཞིནི། རྒྱུས་ཅན་རགོས་ཟླ་དང་

སྦྲགས་ཟླ་ ༧ པའ་ིནང་ཡུལ་སྡེ་ེས་ོསརོ་ཐནོ་ཏི།ེ ཡིང་སྲིིད་རྩོད་དཔྱོདོ་

དངསོ་སུ་ཞུ་བའ་ིཐབས་བྱུས་འག་ོབཙུགས།
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འསོ་སྤྲུལ་འཚོལ་ཡུལ་ཁག་ཏུ་འགོར་ཡུན་ཟླ་བ་གཉིིས་ལྷག་ཙམ་

སངོ་རྗེསེ་ང་ོལས་རྣམས་སྐུ་འབུམ་དུ་ཕྱིརི་འཁརོ། ཁ་ེསྨོད་སྲིས་བསྐྱདོ་

ཡུལ་དུ་ཕྲུ་གུ་ར་ེཟུང་ག་ིཕ་མས་རྨ་ིལྟས་བཟིང་པ་ོབྱུང་ཚུལ་དང༌། སྦྲ་

ཁྱེམི་ལ་འཇའ་ཟུག་ཚུལ་བཤད་པ་ཙམ་ལས། ཁྱེའེུ་ས་ོསོའ་ིངསོ་ནས་རྣམ་

པ་གང་ཡིང་མ་ཐནོ་པ་དང༌། གཞིན་ཁག་གཉིསི་ནས་འསོ་སྤྲུལ་ཁངོས་སུ་

བརྟེག་དཔྱོད་འསོ་པའ་ིཁྱེའེུ་བཅུ་གཉིསི་བྱུང༌།

པཎ་ཆོེན་རིན་པོ་ཆོེས་ཤོག་ལྷེ་གནང་གསལ་ཁྱེེའུ་གསུམ་གྱིི་

ཁངོས་ནས་གྲོ་ོཚང་ནང་སའོམ། རྡ་ིཚ་ནང་སོའ་ིཁྱེའེུ་ད་ེནི་ཡིང་སྲིདི་

འཚོལ་ཞིིབ་པ་རྣམས་སྐུ་འབུམ་དུ་མ་འབྱོར་གོང་ནས་གཤེགས་ཟིིན་པ་

དང༌། ཀུན་གཟིགིས་རནི་པ་ོཆོསེ་ “ཁྱེའེུ་ད་ེང་ོམཚར་ཆོ་ེབར་སྣང་” ཞིསེ་

ཕྱིག་བསྟར་མཆོན་འགོད་གནང་བའི་ཕྱིི་བྱ་ལྟག་མཚེར་གྱིི་ཁྱེེའུ་དེ་དང༌། 

པཎ་ཆོནེ་རནི་པ་ོཆོེའ་ིཕྱིག་འཕྲེངེ་ནས་འཇུ་མཁན་ཁྱེའེུ། སྐུ་འབུམ་རླནོ་

པ་ལ་ོཡིེར་གྱིི་ཚ་བ་ོཡིིན་པ་དེ་གཉིིས་ལ་ནང་དོན་དཔྱོད་ཞིིབ་ཞུ་རྒྱུར་གྲོོས་

ཐག་ཆོདོ།

ཀའེུ་ཚང་རནི་པ་ོཆོ་ེདང༌། ལས་བྱ་རྩོ་ེདྲུང་བློ་ོབཟིང་ཚེ་དབང་

ལྟག་མཚརེ་དུ་ཕབེས་རྒྱུར་ངསེ། ད་ེཡིང་ཀའེུ་ཚང་རནི་པ་ོཆོསེ་གཡིགོ་

པོའ་ིཚུལ་མཛད་དེ་ན་བཟིའ་པགས་ཚག་གླེ་ལྤགས་ཀྱིི་རྒྱབ་ཤ་ཅན་ཁ་

གསར་ཞིགི་བཞིསེ། རྩོ་ེདྲུང་བློ་ོབཟིང་ཚ་ེདབང་གསི་དཔནོ་པོའ་ིཚུལ་བྱས་

ཏིེ་གོས་སྤུ་མ་རྫ་མདོག་རྟེགས་བརྒྱད་རིས་ལྡན་གྱིི་ཚད་ཕྱུ་མ་གསར་པ་

ནང་དུ་ལུག་ཚར་སྦྱོར་བ་ཞིགི་གྱིནོ། རནི་པ་ོཆོེའ་ིགསལོ་དཔནོ་ཀའེུ་ཚང་
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དག་ེསླངོ་ཚུལ་ཁྲོམིས་རྒྱལ་མཚན་དང༌། རྩོ་ེདྲུང་མཁྱེནེ་རབ་བསྟན་འཛནི་

གྱི་ིགཅུང་པ་ོགཡིགོ་བློ་ོབཟིང་རྒྱལ་མཚན། རྒྱུས་རགོས་ཞུ་མཁན་ད་ེསྔོནོ་

སེར་བྱེས་གྲྭ་ཚང་དུ་སྡེོད་མྱོོང་བ་དབུས་སྐད་ལེགས་ཤེས་སྐུ་འབུམ་གྲྭ་

སྲིན་ཁྲོནོ་སྐལ་བཟིང་ཟིརེ་བ་བཅས་ཟླ་༡༡ པའ་ིཡིར་ཚསེ་བཟིང་བ་དང་

བསྟུན་ནས་ཞིོགས་པ་ནམ་གསལ་བ་དང་དུས་མཚུངས་སུ་གསང་སྟབས་

ཀྱིསི་སྐུ་འབུམ་ནས་ལྟག་མཚརེ་དུ་ཐནོ།

ཁོང་ཚོ་ཉིིན་དགུང་མ་ཟིིན་ཙམ་ལ་ལྟག་མཚེར་གྲོོང་གསེབ་ཏུ་

འབྱརོ་ཉིརེ། སྐུ་འབུམ་གྲྭ་སྐལ་བཟིང་གསི་རང་ལ་རྒྱུས་ཡིདོ་ལྟག་མཚརེ་

གཟིིམ་ཁང་གི་རྒྱབ་ཕྱིོགས་མགྱིོགས་ལམ་བརྒྱུད་སྔོོན་ཙམ་དུ་བསྐྱོད་

ད།ེ ཕྱི་ིབྱ་ལྟག་མཚརེ་གཟིམི་ཁང་དུ་ཡུམ་དང་མཇལ་ནས་ “ང་ཚ་ོདཔནོ་

གཡིགོ་ལྔ་ཡིདོ། ཤ་རྫངོ་ར་ིཁྲོདོ་དུ་གནས་མཇལ་ཞུས་ནས་སྐུ་འབུམ་དུ་

ལགོ་མཁན་ཡིནི། ད་ོནུབ་གནས་ཚང་ཞིིག་གཡིར་རགོས་” ཞུས། ད་ེ

མུས་སུ་ཀའེུ་ཚང་རནི་པ་ོཆོ་ེཁངོ་རྣམ་པ་འབྱརོ། ཡུམ་གྱིསི་ཐགོ་མར་རྩོ་ེ

དྲུང་བློ་ོབཟིང་ཚ་ེདབང་ག་ིགྱིནོ་ཆོས་དང༌། དཔོན་ཉིམས་ལ་ད་ོསྣང་བྱུང་

སྟ་ེགུས་ཞིབས་ངང་ནས་གཟིམི་ཆུང་ནང་གདན་དྲེངས། ཀའེུ་ཚང་རནི་པ་ོ

ཆོ་ེཁངོ་ཚ་ོཐབ་ཚང་ནང་དུ་མགྲོནོ་བསུ་གནང༌།

ད་ེསྐབས་ཡུམ་དང༌། དགུང་གྲོངས་གཉིསི་ལྷག་ཙམ་དུ་སནོ་པའ་ི

ཆུང་སྲིདི་སྐུ་རྐྱེང་བཞུགས་ཡིདོ་ཅངི༌། ཡུམ་གྱིསི་ཨ་མདོའ་ིའ་ོཇ་གསར་

དུ་བཟི་ོགནང་ག་ིསྐབས་དརེ། ཆུང་སྲིདི་རིན་པ་ོཆོ་ེཐབ་ཀྱི་ིའཁྲོསི་སུ་

བཞིངེས་བཞུགས་པ་ནས་ཁངོ་ཚོར་ཡིང་ཡིང་གཟིགིས་པ་དང༌། ལྷག་
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པར་ཀེའུ་ཚང་རིན་པོ་ཆོེར་འཛུམ་ཞིལ་ཕྱིོགས་ཏིེ་ཡུན་རིང་ཙམ་གཟིིགས་

བཞིནི་བཞུགས། ཡུམ་གྱིསི་སྔོནོ་ལ་རྩོ་ེདྲུང་བློ་ོབཟིང་ཚ་ེདབང་དང༌། ད་ེ

ནས་ཐབ་ཚང་ནང་ཁངོ་ཚརོ་འ་ོཇ་འདྲེནེ་པ་གནང༌།

དེའི་མཚམས་སུ་ཆུང་སྲིིད་མཆོོག་ཀེའུ་ཚང་རིན་པ་ོཆོེའི་སྐུ་འགྲོམ་

དུ་ཕབེས་ནས། དགྱིསེ་ཚརོ་དང་བཅས་ཏི་ེརནི་པ་ོཆོེའ་ིམགུལ་དུ་ྋགངོ་

ས་སྐུ་འཕྲེེང་བཅུ་གསུམ་པ་ཆོེན་པོའ་ིཕྱིག་འཕྲེེང་ཞིིག་བཞིེས་ཡིོད་པ་དེ་

ལ་ཕྱིག་འཆོང་ནས་ “མ་ཎ་ི མ་ཎ་ི”གསུངས། ད་ེམུར་ “འདི་ང་ལ་དགསོ་

”གསུངས་ཤངི༌། དརེ་ཀའེུ་ཚང་རནི་པ་ོཆོསེ་ “ང་སུ་ཡིནི་ང་ོཤསེ་ན་སྤྲོད་

ཆོགོ་” ཞུས་གནང་ལ། ཆུང་སྲིདི་མཆོོག་གིས་ “ས་ེརའ་ིཨ་ཀ་”1ཞིསེ་

གསུངས།

ཡིང༌། ཀའེུ་ཚང་རནི་པ་ོཆོསེ་སྐུ་འབུམ་གྲྭ་སྐལ་བཟིང་དང༌། 

གསོལ་དཔོན་ཀེའུ་ཚང་དགེ་སློང་ཚུལ་རྒྱལ་ཁོང་གཉིིས་སུ་རེད་ཅེས་

ཞུས་གནང་ལའང་ “ས་ེརའ་ིཨ་ཀ ས་ེརའ་ིཨ་ཀ་” ཞིསེ་གསུངས། ཁངོ་

གཉིསི་ཀར་ ‘ས་ེརའ་ིཨ་ཀ་’ ཞིསེ་གསུངས་པ་ད་ེན།ི གངོ་དུ་སྨོསོ་པ་ལྟར་

སྐུ་འབུམ་གྲྭ་སྐལ་བཟིང་ཁོང་རང་སེར་བྱེས་གྲྭ་ཚང་དུ་སྒྲིིག་ཞུགས་བྱས་

པ་མངནོ་མཁྱེནེ་བྱུང་བར་གླེངེ༌། ཀའེུ་ཚང་རནི་པ་ོཆོསེ་ཆུང་སྲིདི་ཀྱི་ིཕྱིག་

མཐིལ་ལ་གཟིགིས་བཞིནི་སྐུ་རྩོདེ་ཀྱི་ིརྣམ་པའ་ིངང་ནས་ “གཟིམི་ཆུང་དུ་

བཞུགས་པ་ད་ེསུ་རདེ་” ཞུས་གནང་ལ་ “བློ་ོབཟིང” ཞིསེ་ཐལོ་བྱུང་དུ་

གསུངས་པས། རནི་པ་ོཆོསེ་ཉིདི་ཀྱི་ིསྤྱིན་ཟུང་ཆུ་ཞིག་གསི་གང་བཞིནི་

1  ད་ེཁུལ་ཡུལ་སྐད་དུ་དག་ེའདུན་པར་’ཨ་ཀ་’ ཞིསེ་འབདོ།
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ཕྱིག་འཕྲེངེ་ད་ེཆུང་སྲིདི་ཀྱི་ིམགུལ་དུ་སྒྲིནོ་པ་གནང༌། ཆུང་སྲིིད་མཆོགོ་

གིས་ཤིན་ཏུ་དགྱིེས་པའི་ངང་ནས་ཕྱིག་གཉིིས་ཀྱིིས་ཕྱིག་འཕྲེེང་རིང་པོ་དེ་

འཇུ་གནང་གསི་སླར་ཡིང་ “མ་ཎ་ི མ་ཎ་ི” གསུངས།

དེའི་སྐབས་སུ་རིན་པོ་ཆོེའི་ཐུགས་གཏིིང་དུ་བསམ་དོན་འགྲུབ་

པར་ངེས་སོང་དགོངས་པའི་དགའ་དད་སྤྲོོ་བ་ཚད་མེད་པ་ཞིིག་བྱུང་

གནང༌། ད་ེལྟར་ཡིང༌། སྣང་མདེ་དུ་བཞུགས་བཞིནི་ཆུང་སྲིདི་ལྷན་དུ་

མ་ཎི་བགྲོང་བ་གནང༌། དུས་མཚུངས་སུ་ཆུང་སྲིདི་ཀྱི་ིལྷ་ཞིལ་ཞིབི་མཇལ་

མཛད།

ངང་ཙམ་ནས་ཀེའུ་ཚང་རིན་པོ་ཆོེས་གཡིོག་པོའ་ིཚུལ་དུ་བློོ་བཟིང་

ཚ་ེདབང་ལ་གསལོ་ཇ་ཞུ་བར་ཕབེས། ད་ེསྐབས་ཡུམ་དང་ཆུང་སྲིདི་

ཀྱིང་ལྷན་ཕེབས་གནང་དགོས་གསུངས་ནས་ཁོང་ཚོ་གཟིིམ་ཆུང་ནང་

དུ་ཕབེས་ཐགོ རནི་པ་ོཆོསེ་གུས་ཞིབས་ཆོནེ་པསོ་གསལོ་ཇ་ཞུས་གནང་

སྐབས་བློ་ོབཟིང་ཚ་ེདབང་གསི་དཔོན་ཉིམས་དང་བཅས་ཡུམ་ལ་ “ང་

ཚ་ོའདརི་གནས་ཚང་གཡིར་བར་ཐུགས་རྗེ་ེཆོེ། བུ་དེའ་ིམིང་ལ་ཅ་ིཟིརེ་

” ཞིསེ་དྲེསི་པར། ཡུམ་གྱིསི་ “ལྷ་མ་ོདནོ་གྲུབ་ཟིརེ་” ཞིསེ་གསུངས། 

ད་ེའཕྲེལ་བློ་ོབཟིང་ཚ་ེདབང་གསི་ “ལྷ་མ་ོདནོ་གྲུབ་འདརི་ཤགོ་” ཅསེ་

བརྗེདོ། ཆུང་སྲིདི་ཀྱིསི་འཚརེ་སྣང་ལྟ་བུས་མ་ཕབེས། བློ་ོབཟིང་ཚེ་དབང་

གསི་ཆུང་སྲིདི་ལ་”ང་སུ་རདེ་”ཅསེ་དྲེསི་པར། གཟིགིས་ཡིག་ཅགི་གནང་

སྟ།ེ “རྩོ་ེདྲུང་ རྩོ་ེདྲུང་” ཞིསེ་གསུངས།

དེ་མ་ཐག་བློོ་བཟིང་ཚེ་དབང་གི་ཡིིད་ལ་ང་ཚོར་ྋརྒྱལ་བའི་ཡིང་
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སྲིིད་འཁྲུལ་བྲལ་ངེས་རྙིེད་བྱུང་སྙིམ་པའི་དགའ་དད་ཀྱིི་རྣམ་པ་འགོག་

ཐབས་བྲལ་བས་ང་ོམདངས་འགྱུར། ད་ེཀའེུ་ཚང་རནི་པ་ོཆོསེ་ཐུགས་

སྣང་བྱུང་སྟེ་ལམ་སང་གསོལ་ཇ་ཡིང་བསྐྱར་ཞུ་ཁུལ་གྱིིས་བློོ་བཟིང་ཚེ་

དབང་ག་ིམདུན་དུ་ཕེབས་ནས་སྤྱིན་ལགོ་གཟིགིས། ཞིལ་ང་ོཤནི་ཏུ་ནག་

པའ་ིརྣམ་འགྱུར་སྟནོ་གནང་ལ་བརྟེནེ། བློ་ོབཟིང་ཚ་ེདབང་གསི་རང་

གི་སེམས་གཏིིང་གི་ཚོར་སྣང་ཅི་ཡིང་མ་ཐོན་པ་བྱ་རྒྱུར་བློོ་བསྒྲིིམས་

ཏི།ེ དཔནོ་པོའ་ིཚུལ་གྱིསི་སླར་ཡིང་ཆུང་སྲིདི་ལ་ “ལྷ་མ་ོདནོ་གྲུབ་འདརི་

ཤགོ”ཅསེ་བརྗེདོ། དརེ་ཡིང་ཞིལ་འཛུམ་པའ་ིསྤྱིན་རས་གཡི་ོབ་ཙམ་ལས། 

མ་ཕེབས་པར་ཕྱིག་གཡིོན་མ་ཡུམ་ལ་འཆོང་བཞིིན་གཡིས་པས་ཀེའུ་

ཚང་རིན་པོ་ཆོེའི་སྐུ་རྒྱབ་ན་བཟིའ་ནས་ཤུགས་ཆོེར་འཐེན་གནང་གིས་

ཁངོ་གསུམ་ག་ཐབ་ཚང་དུ་ཕྱིརི་ཕེབས།

ཆུང་སྲིིད་མཆོོག་གིས་ཀེའུ་ཚང་རིན་པོ་ཆོེར་གཉིེན་ཉིེ་ངོ་ཤེས་

འདྲེིས་ཆོེ་བ་ཞིིག་ལོ་ཤས་རིང་བྲལ་ཏིེ་བསྐྱར་དུ་འཕྲེད་པ་དང་འདྲེ་བའི་

དགྱིསེ་མཉིསེ་ཆོནེ་པ་ོགནང༌། རནི་པ་ོཆོ་ེམར་བཞུགས་རྗེསེ་ཞིལ་འདནོ་

གནང་དགསོ་ལ་ཕྱིག་འཕྲེངེ་ད་ེཕྱིརི་དགསོ་ཞིསེ་གསུངས་པར། ཆུང་སྲིིད་

ཀྱིསི་ཕྱིརི་འབུལ་མ་གནང་བར་ “འད་ིངའ་ིངའ་ི” ཞིསེ་གསུང་བཞིནི་རནི་

པ་ོཆོེའ་ིསྐུ་རྒྱབ་ཏུ་ཕབེས་ཏིེ། སྐུ་སྟདོ་ལ་ཕྱིག་གཞུས་གནང་སགོས་སྐུ་

རྩོདེ་ཀྱི་ིརྣམ་པའ་ིཐགོ་ནས་མཉིསེ་མཉིསེ་མཛད།

ཡུམ་གྱིསི་བྱམས་བརྩོེའ་ིགསུང་ངག་འཇམ་པསོ། ལྷ་མ་ོདནོ་གྲུབ། 

ཕྱིག་འཕྲེེང་དེ་ཕར་ཕུལ་ཅིག་གསུང་བཞིིན་ཆུང་སྲིིད་ཀྱིི་མགུལ་ནས་ཕྱིག་
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འཕྲེེང་དེ་ག་ལེར་ལ་བཞིེས་ཏིེ་ཀེའུ་ཚང་རིན་པོ་ཆོེར་འབུལ་གནང་རྗེེས། 

སླར་ཡིང་ཚང་མར་འ་ོཇ་འདྲེནེ་གནང་དང༌། བར་བར་ལ་སྐུ་འབུམ་གྱི་ི

གྲྭ་སྐལ་བཟིང་ལ་ཡུལ་སྐད་ཐོག་གསུང་འཕྲེོས་ཅུང་ཟིད་གནང་བ་ལས། 

དེ་མིན་ཁོང་ཚོ་ཕན་ཚུན་གསུང་གླེེང་མེད་པར་ཡིིག་དྲུག་བགྲོང་བ་དང༌། 

སྐུ་འབུམ་གྲྭ་སྐལ་བཟིང་གིས་གཟིིམ་ཆུང་དུ་བློོ་བཟིང་ཚེ་དབང་ལ་འ་ོཇ་

དྲེངས། ཉི་ིམ་བཞུད་ཁར་དགངོ་ཟིས་ཕུལ། ད་ེནས་གྲྭ་སྐལ་བཟིང་དང༌། 

ཀེའུ་ཚང་དགེ་སློང་དགོང་ཟིས་ལ་སྤྱིོད་སྐབས་ཀེའུ་ཚང་རིན་པོ་ཆོེས་

གཡིགོ་པའོ་ིཚུལ་གྱིསི་ཁངོ་གཉིསི་མཉིམ་དུ་དགངོ་ཟིས་མཆོདོ། དའེ་ིབར་

ཆུང་སྲིདི་ཉིདི་ཀའེུ་ཚང་རནི་པ་ོཆོེའ་ིསྐུ་འཁྲོསི་སུ་བཞུགས། ད་ེརྗེསེ་ཡུམ་

དང་ཆུང་སྲིདི་དགངོ་ཟིས་བཞིསེ་ནས་གཟིམི་པར་ཕབེས།

ཀེའུ་ཚང་རིན་པོ་ཆོེ་ཁོང་ཚ་ོདེ་ནུབ་ལྟག་མཚེར་དུ་ཞིག་བཞུགས་

ཀྱིསི་ཕྱི་ིཉིནི་ཞིགོས་པ་ཐནོ་གནང་སྐབས། ཆུང་སྲིདི་ཀྱིསི་གཟིམི་མལ་

ནས་བཞིངེས་ཏི་ེཁངོ་ཚ་ོལྷན་དུ་ཕབེས་འདདོ་གནང་ཞིིང༌། དརེ་ཡུམ་

གྱིིས་བཀག་ཀྱིང་གླེགས་མ་འཁེལ་བར་ཨུ་ཚུགས་ཀྱིིས་ཕྱིིར་ཕེབས་ནས་

བཤུམ་བཞིིན་བཞུགས་པས། ཀའེུ་ཚང་རནི་པ་ོཆོསེ་”ང་ཚ་ོམགྱིགོས་པ་ོ

སླབེས་ཡིངོ་” གསུངས། ད་ེསྐུ་འབུམ་གྲྭ་སྐལ་བཟིང་གསི་ཡུལ་སྐད་ཐགོ་

ཞུས་ཏི་ེཁངོ་ཚ་ོསྐུ་འབུམ་དགནོ་དུ་ཕྱིརི་ཕབེས།

གངོ་གསལ་ཀའེུ་ཚང་རནི་པ་ོཆོ་ེདང༌། རྩོ་ེདྲུང་བློ་ོབཟིང་ཚེ་དབང་

སྐུ་འབུམ་དགོན་ནས་ཕྱིི་བྱ་ལྟག་མཚེར་དུ་ཕེབས་བསྐྱོད་ཀྱིི་ཉིིན་དེ་རང་

ལ་ཁ་ེསྨོད་སྲིས་དང༌། རྩོ་ེདྲུང་མཁྱེནེ་རབ་བསྟན་འཛནི་གཉིསི་ཀྱིིས་
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ྋགོང་ས་སྐུ་གོང་མའི་ཕྱིག་འཕྲེེང་གཅིག་འཁྱེེར་ཏིེ་རྒྱུས་སྟོན་བྱེད་མི་

དང་མཉིམ་དུ་སྐུ་འབུམ་རློན་པ་ལོ་ཡིེར་གྱིི་ཚ་བོའ་ིཁྱེིམ་དུ་བསྐྱོད་དེ་དེར་

གནས་ཚང་གཡིར། ཇ་བསྐལོ་ནས་ལྷདོ་བསྡེད་ཀྱིསི་ཁྱེམི་བདག་ལ་ཁྱེདོ་

ཚརོ་ཁྱེའེུ་མཚན་ལྟས་བཟིང་བ་འདྲེ་ཡིདོ་མདེ་དྲེསི་པར། མ་དསེ་རང་

ཉིིད་ཀྱིི་བུ་པཎ་ཆོེན་རིན་པོ་ཆོེའི་ཕྱིག་འཕྲེེང་ནས་འཇུ་མཁན་ཞིིག་ཡིོད་

ལུགས་བཤད་ཐགོ ངང་ཙམ་ནས་ཁྱེའེུ་ད་ེམཉིམ་དུ་འཁྲོདི་འངོས་ཤངི༌། 

ཁེ་སྨོད་སྲིས་ཁོང་གཉིིས་ཀྱིིས་དེ་ལ་དགའ་བའི་རྣམ་འགྱུར་འདོན་བཞིིན། 

འདརི་ཕབེས་དང་འདརི་བཞུགས་བརྗེདོ་པར། ཁྱེའེུ་དསེ་འཚརེ་སྣང་ག་ི

རྣམ་པས་ཉི་ེའཁྲོསི་སུའང་མ་བཅར་སྟབས། ྋགངོ་ས་སྐུ་གངོ་མའ་ིཕྱིག་

འཕྲེེང་གཟིིགས་ན་ཁྱེད་པར་ཡིོང་རེས་རྩོེ་དྲུང་ལས་ཚན་མཁྱེེན་རབ་

བསྟན་འཛིན་གྱིིས་ཕྱིག་འཕྲེེང་ལག་ཏུ་ཐོགས་ནས་དངོས་སུ་སྟོན་བཞིིན་

འདརི་ཕབེས་བརྗེདོ་ཀྱིང༌། འཚརེ་སྣང་ཁ་ོན་ལས། ཕྱིག་འཕྲེངེ་ལ་ད་ོ

སྣང་ནི་ལྟ་ཅ་ིསྨོསོ། མཚན་ལྟས་བཟིང་བའ་ིརྣམ་པའང་གང་ཡིང་མ་བྱུང་

བར་ཁངོ་གཉིསི་སྐུ་འབུམ་དགནོ་དུ་ཕྱིརི་ལགོ

དེ་ལྟར་ཁོང་ཚོར་དངོས་མྱོོང་ཇི་བྱུང་གི་གནས་ཚུལ་ཞིིབ་གསལ་

དང༌། པཎ་ཆོནེ་རནི་པ་ོཆོསེ་མཚན་ཤགོ་གནང་བའ་ིཁྱེའེུ་གཉིསི་ཀྱི་ིཐགོ 

བར་དེར་གསར་དུ་བཙལ་རྙིེད་བྱུང་བ་ཁྱེེའུ་བཅུ་གཉིིས་བཅས་ཀྱིི་མཚན་

ཐ་ོདང་ལ་ོརྒྱུས་བཀདོ་ད།ེ ད་ཆོ་ཁྱེེའུ་ད་ེརྣམས་ལ་སྐུ་གངོ་མའ་ིསྐུའ་ིཉིརེ་

སྤྱིད་ངོ་འདྲེ་དངོས་སུ་བསྟན་ནས་བརྟེག་དཔྱོད་ཞུ་འགབ་མཆོིས་མིན་

ལྷ་སར་གཞུང་ལ་དགངོས་སྐརོ་གསང་ཏིར་ཞིགི་ཕུལ།
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དེ་ནས་བདུན་ཕྲེག་བཞིི་ཙམ་གྱིི་རྗེེས་སུ་བཀའ་ཤག་ནས་བཀའ་

ལན་གསང་ཏིར་སྩལ་གསལ་ལ། ཕྱི་ིབྱ་ལྟག་མཚརེ་གྱི་ིཁྱེའེུ་དེའ་ིམཛད་

ཚུལ་ང་ོམཚར་ཆོ་ེབས་ད་ེདང༌། གཞིན་དག་ཚང་མར་སྐུའ་ིཉིརེ་སྤྱིད་ང་ོ

འདྲེ་དངོས་བསྟན་ཐོག་ནས་བརྟེག་དཔྱོད་ཟིབ་ནན་བྱ་དགོས་ཞིེས་ཕེབས། 

དེ་འཕྲེལ་ངོ་ལས་ཚོ་གྲོོས་བསྡུར་གྱིིས་སྔོོན་ལ་ཁྱེེའུ་ངོ་མཚར་ཅན་ལྷ་མོ་

དནོ་གྲུབ་ལ་བརྟེག་དཔྱོད་ཞུ་རྒྱུ་དང༌། ད་ེཡིང་ང་ོལས་བཞི་ིག་མཉིམ་

བསྐྱདོ་ཐུན་མངོ་ནས་ཞུ་རྒྱུ་མ་ཟིད། གང་ཅིའ་ིརྟེནེ་འབྲལེ་སླད་ལ་ོམཇུག་

དརེ་མནི་པར། ས་སྟག་ (༡༩༣༨) ལ་ོསྟོད་དུ་ཞུས་ལགེས་ཚང་མ་བློ་ོ

གྲོསོ་གཅགི་མཐུན་བྱུང༌།

ཀའེུ་ཚང་རནི་པ་ོཆོསེ་ས་སྟག་ (༡༩༣༨) གནམ་ལ་ོགསར་པའ་ི

ཚེས་གཅིག་གི་ཞིོགས་པ་དཔལ་ལྡན་འདོད་ཁམས་དབང་མོར་ཚེས་

གཏིརོ་གཟིབ་རྒྱས་འབུལ་གནང་དང་འབྲལེ། ལྟག་མཚརེ་དུ་ཆུང་སྲིིད་

མཆོོག་ལ་བརྟེག་དཔྱོད་དངོས་གཞིི་ཞུ་བར་ཕེབས་རྒྱུའི་ཚེས་ཆོ་བཟིང་

བ་གསུམ་ཟིན་བརྟེག་ཞུས་གནང་ལ། ཟླ་ ༣ པའ་ིནང་ག་ིགཟིའ་སྐར་

འཕྲེདོ་སྦྱོརོ་ཤནི་ཏུ་བཟིང་བ་ད་ེཐནོ། བརྟེག་དཔྱོད་ཞུ་རྒྱུའ་ིདུས་འགྱིངས་

ཆོ་ེབར་གྱུར་ཀྱིང༌། འད་ིན་ིབདོ་རྒྱལ་ཁབ་ཆོནེ་པོའ་ིབསྟན་སྲིདི་ཀྱི་ིརྩོ་དནོ་

འགངས་ཆོརེ་སངོ༌། དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོའ་ིལམ་སྟནོ་ལྟར་ཞུ་རྒྱུར་ང་ོལས་

ནང་གྲོསོ་ལགེས་མཐུན་བྱུང༌། ཕྱི་ིཕྱིགོས་སུ་གནམ་གཤསི་གྲོང་ངར་ཆོག་

མཚམས་ཁྱེེའུ་རྟེགས་མཚན་བཟིང་བ་ཚང་མར་བརྟེག་དཔྱོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིིན་

ལུགས་གླེངེ་འཕྲེསོ་གནང༌།
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དེ་ནས་ཟླ་བ་གཉིིས་ཙམ་སོང་རྗེེས་བཀའ་ཤག་ནས་ཁྱེེའུ་ལྷ་མོ་

དོན་གྲུབ་སོགས་ལ་བརྟེག་དཔྱོད་དངོས་གཞིི་ཞུས་ཟིིན་ཡིོད་ཤག་ལ་

ཇི་བྱས་དགོངས་བདེའི་ཏིར་སྙིན་འབུལ་དགོས་སྐོར་གསང་ཏིར་ཞིིག་

ཕབེས། དརེ་དངསོ་དནོ་ཇ་ིཆོགས་ཏིར་ལན་ཕུལ།

༦༽ ཁྱེའེུ་ལྷ་མ་ོདནོ་གྲུབ་ལ་དངསོ་སུ་བརྟག་དཔྱོད་ཞུས་པེ།

གངོ་གསལ་ས་སྟག་ཟླ་ ༣ པའ་ིཚསེ་ཆོ་ཤནི་ཏུ་བཟིང་བའ་ིཞིགོས་

པ་དརེ། ང་ོལས་བཞི་ིཔ་ོགཡིགོ་དང་རྒྱུས་རགོས་ཞུ་མཁན་སྐུ་འབུམ་

གྲྭ་སྐལ་བཟིང་བཅས་ཕྱི་ིབྱ་ལྟག་མཚརེ་དུ་ཐནོ། ད་ེསྐབས་སྐུ་འབུམ་

དགོན་པའི་ཞིོགས་ཚོགས་ཀྱིི་ཚོགས་དུང་གཏིོང་བ་དང་དུས་འགྲོིགས། 

ལམ་བར་ཞི་ོདང་འ་ོམ་འཁྱེརེ་བ་དང༌། དྭངས་བསལི་ཆུ་ཡིསི་བཀང་བའ་ི

ཆུ་ཟིམོ་འཁུར་བ་རམི་བསྟུད་དུ་ཡིངོ་བ་སགོས་ལམ་བཀྲ་ཤསི་པ་བྱུང༌།

ལྟག་མཚེར་དུ་བསླེབ་ཉིེའི་ལ་སྟེང་དུ་མེ་ཤིང་བཀལ་བའི་བོང་བུ་

གསུམ་འདདེ་བཞིནི་ཡིངོ་མཁན་རྒྱ་མ་ིདར་གཞིནོ་ཞིགི་གསི་ “ཁྱེདེ་ཚ་ོ

གང་དུ་ཕབེས་” ཟིརེ་བ་དང་ཆོབས་ཅགི ལྟག་མཚརེ་གྲོངོ་པར་ཕབེས་

ན་འདི་ནས་ལམ་ཁག་གཉིིས་ཡིོད་པའི་འགོ་མ་1དེ་ལེགས་པའི་ལམ་སྟོན་

བྱས། ད་ེལྟར་ཁངོ་རྣམ་པ་ལམ་འགོ་མ་དརེ་ཕབེས་པར། ད་ེམ་ཐག་ལྟག་

1  གླེགེས་བམ་འདིའ་ིཤགོ་གྲོངས་ ༥༢ ནང་ྋརྒྱལ་བ་སྐུ་གངོ་མ་ཀརྨ་ཤ་རྫངོ་ར་ི

ཁྲོདོ་དུ་བྱནོ་སྐབས་ཕབེས་ལམ་འད་ིནས་ལྟག་མཚརེ་གྲོངོ་ལ་ཐུགས་གཏིད་པའ་ིསྐརོ་

འཁདོ།
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མཚརེ་གྲོངོ་གསབེ་ཀྱི་ིཡུལ་ལྗོངོས་དང༌། གཟིམི་ཁང་བཅས་པ་འདྲེནེ་

བྱདེ་ཀྱི་ིཡུལ་དུ་གསལ་བར་མངནོ་པ་ཞིགི་བྱུང༌། དུས་མཉིམ་དུ་དཔྱོདི་

ཀྱི་ིརྒྱལ་མོའ་ིམགྲོནི་གླུ་སྙིན་པ་ོལན་འགའ་ཐསོ་པས། ཚང་མ་དགའ་ཞིངི་

འཛུམ་པའ་ིངང་ནས་རྟེནེ་འབྲལེ་བཟིང་བྱུང་ཞིསེ་སོགས་གླེངེ༌།

ལ་སྟེང་གི་ལམ་དེ་ནས་ཀེའུ་ཚང་རིན་པོ་ཆོེས་ྋརྒྱལ་ཚབ་རྭ་སྒྲིེང་

ལྷན་དུ་ཆོོས་འཁོར་རྒྱལ་ལྷ་མོའ་ིབློ་མཚ་ོནས་མཚ་ོམཇལ་བྱུང་བའི་ཁང་

པའ་ིརྣམ་པ་1ཤནི་ཏུ་གསལ་བར་གཟིགིས་པས། ཐུགས་དགངོས་སུ་ད་

ནི། མཚ་ོམཇལ་གྱི་ིཡི་ིག་ེ ཨ་ ཀ་ མ་ གསུམ་གྱི་ིབརྡ་དནོ་དང་འཁྲུངས་

ཁང་བཅས་པ་ཚང་མ་ར་འཕྲེདོ་བྱུང་བ་དང༌། ཡིང་སྲིིད་མཆོགོ་སྤྲུལ་ཡིང་

འཁྲུལ་བྲལ་ངེས་རྙིེད་ཡིོང་ངེས་རེད་དགོངས་པའི་སྤྲོོ་སྣང་ཞིིག་བྱུང་སྐོར་

རྗེསེ་སུ་གསུངས་འདུག

ཨ་ ཀ་ མ་ གསུམ་གྱི་ིབརྡ་དནོ་ན།ི ཨ་ཡིསི་ཨ་མད་ོཡུལ་དང༌། 

ཀ་ ཡིསི་སྐུ་འབུམ་དགནོ་པའམ། ཀ་མ་ཡིསི་ལྟག་མཚེར་གྲོངོ་གསབེ་ཀྱི་ི

རི་སྟེང་གནས་མཆོོག་ཀརྨ་ཤ་རྫོང་རི་ཁྲོོད་བཅས་པའི་མིང་ཡིིག་མཚོན་

2ཞིངི༌། ད་ེལྟར་ཀའེུ་ཚང་རནི་པ་ོཆོ་ེཁངོ་ཚ་ོལ་སྟངེ་ད་ེནས་ས་ོནམ་པའ་ི

གྲོངོ་ཚ་ོལྟག་མཚརེ་དུ་ཕབེས། ཉི་ིམའ་ིདཀྱིལི་འཁརོ་དགུང་མཚམས་

སུ་ཕྱིགོས་ཉིརེ་ལྟག་མཚརེ་འཁྲུངས་ཁང་ག་ིམདུན་སྒོོར་འབྱརོ། ཉི་ེསྔོནོ་

ཕེབས་པའི་ཀེའུ་ཚང་རིན་པོ་ཆོེས་ད་རེས་ན་བཟིའ་བློ་ཆོས་བཞིེས་ཡིོད་

1  གླེགེས་བམ་འདིའ་ིཤགོ་གྲོངས་ ༡༠ ནང་འཁདོ།

2  ཡིང་སྲིདི་མཆོགོ་སྤྲུལ་ཨ་མད་ོམཚ་ོསྔོནོ་ཕྱིགོས་སུ་འབྱནོ་རྒྱུའ་ིལུང་བསྟན་གཞིན་

དག་གསར་རྙིདེ་གླེགེས་བམ་འདིའ་ིཟུར་སྣནོ་ནང་འཁདོ།
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པ་དང༌། རྩོ་ེདྲུང་བློ་ོབཟིང་ཚེ་དབང་ག་ིགྱིནོ་གསོ་སྔོནོ་མ་ལྟར་ལ་ལུག་

ཚར་གྱི་ིནང་སྦྱོར་མདེ་པ། ཀའེུ་ཚང་རནི་པ་ོཆོེའ་ིགསལོ་དཔནོ་དང༌། སྐུ་

འབུམ་གྲྭ་སྐལ་བཟིང་བཅས་བསྐྱར་འབྱརོ་ཐགོ ཁ་ེསྨོད་སྲིས་དང༌། རྩོ་ེ

དྲུང་ལས་ཚན་མཁྱེེན་རབ་བསྟན་འཛིན་ཡིང་གོས་ཆོེན་གྱིི་ཚད་ཕྱུ་མ་

གྱིོན་ཡིོད་པ་གཡིོག་དང་བཅས་འགྲུལ་པ་གསར་འབྱོར་ལ་ཡུམ་གྱིིས་སྣེ་

ལནེ་གཟིབ་པར་གནང་བ་དང༌། ཆུང་སྲིདི་མཆོགོ་གསི་ཀྱིང་ཚང་མར་

གཟིགིས་ཏི་ེདགྱིསེ་ཚརོ་ཆོནེ་པ་ོགནང༌།

སྐབས་དེར་ཡིང་ཡིབ་མ་བཞུགས་པའི་བར་ཞིིག་འཁེལ་འདུག 

རནི་པ་ོཆོ་ེཁངོ་རྣམ་པས་འ་ོཇ་དང༌། ཨ་མདོའ་ིབག་ལབེ་སྒོོར་རལི་

སགོས་བཞིསེ་རྗེསེ། ཡུམ་ལ་ཁྱེདེ་ཀྱི་ིཁྱེེའུ་ཆུང་འད་ིང་ོམཚར་ཅན་ཞིགི་

འདུག་པས། ང་ཚསོ་བརྟེག་དཔྱོད་ཅགི་ཞུས་ན་ཨ་ེའགྲོགིས་གསུངས་པ་

སྐུ་འབུམ་གྲྭ་སྐལ་བཟིང་གསི་ཡུལ་སྐད་ཐགོ་གསལ་བར་ཞུས།

ཡུམ་གྱིི་ཐུགས་སུ་ཁོང་ཚོ་བློ་མའི་སྐུ་སྐྱེ་ཞིིག་འཚོལ་མཁན་ཡིིན་

པ་འདྲེ་དགངོས་ཏི་ེའགྲོགིས་ཞིསེ་གསུངས། གཟིམི་ཆུང་ནང་དརེ་ས་ཁྲོ་ི

ལྟ་བུའི་མེ་དྲེོད་ལྡན་པའི་སྡེིངས་ཆོའི་སྟེང་ཅོག་ཙེ་རིང་པོ་ཞིིག་ཡིོད་པ་དེའི་

ཐོག་ྋགོང་ས་སྐུ་གོང་མའི་སྐུའི་ཉིེར་སྤྱིད་ངོ་འདྲེ་རྣམས་སྟར་བསྒྲིིགས་

ཀྱིསི་བཞིག ཅགོ་ཙེའ་ིགཡིས་ཕྱིགོས་སུ་ཀའེུ་ཚང་རནི་པ་ོཆོ་ེདང༌། དའེ་ི

འགྲོམ་དུ་ནག་ཆུ་མཁན་པོ་རྩོེ་དྲུང་ལས་ཚན་མཁྱེེན་རབ་བསྟན་འཛིན། 

གཡིོན་ཕྱིོགས་སུ་ཞིོལ་གཉིེར་ཁེ་སྨོད་སྲིས་བསོད་ནམས་དབང་འདུས་

དང༌། དའེ་ིའགྲོམ་དུ་རྩོ་ེདྲུང་བློ་ོབཟིང་ཚ་ེདབང་བཅས་སྟན་ཐགོ་འཁདོ། 
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ཀའེུ་ཚང་རནི་པ་ོཆོེའ་ིགསལོ་དཔནོ་དང༌། རྩོ་ེདྲུང་ལས་ཚན་མཁྱེེན་

བསྟན་གྱི་ིསྤུན་གཡིགོ་བློ་ོབཟིང་རྒྱལ་མཚན། རྒྱུས་རགོས་ཞུ་མ་ིསྐུ་འབུམ་

གྲྭ་སྐལ་བཟིང་བཅས་དརེ་ལང་བཞིནི་སྡེོད་མུར། ཡུམ་གྱིསི་ཆུང་སྲིདི་

མཆོོག་གདན་ཞུས་ཐགོ ཀའེུ་ཚང་རནི་པ་ོཆོསེ་ཕྱིག་འཕྲེངེ་ནག་པ་ོང་ོའདྲེ་

གཉིསི་ཡིར་བཞིསེ་ཏི་ེའད་ིགཉིསི་གང་དགོས་ཞིེས་ཞུས་གནང་ལ། ང་ོམ་

ད་ེཐ་ེཚམོ་མདེ་པར་འཕྲེགོ་སྟབས་ཀྱིསི་བཞིསེ་ཏི་ེམགུལ་དུ་མཆོདོ། ད་ེ

རྗེེས་ཕྱིག་འཕྲེེང་སེར་པོ་ངོ་འདྲེ་གཉིིས་ནས་ངོ་མ་དེ་གོང་བཞིིན་མགུལ་དུ་

བཞིསེ། ད་ེནས་སྦའ་ིཕྱིག་འཁར་ང་ོའདྲེ་གཉིསི་སྤྱིན་བསྟར་ལ། ཐགོ་མར་

འདྲེ་དེར་ཕྱིག་འཆོང་བཞིིན་ངོ་འདྲེ་གཉིིས་ཀར་ཞིིབ་པར་གཟིིགས་རྗེེས་ངོ་

མ་ད་ེཕྱིག་ཏུ་བཞིེས་ཐགོ ཕྱིག་གཡིས་པས་ས་ལ་བཙུགས་ཏི་ེཕབེས་ཚུལ་

མཛད།

ཐགོ་མར་ཕྱིག་འཁར་འདྲེ་དརེ་ཕྱིག་འཆོང་བ་ན།ི འདྲེ་ད་ེཡིང་སྐུ་

འཕྲེེང་བཅུ་གསུམ་པ་ཆོེན་པོས་ཕྱིག་བཞིེས་བསྟར་ཏིེ་ནག་ཆུ་སྒྲུབ་ཁང་

རནི་པ་ོཆོ་ེ1སྐུ་ཐགོ་གངོ་མར་སྩལ། སྒྲུབ་ཁང་རནི་པ་ོཆོསེ་མཚན་ཞིབས་

ཀའེུ་ཚང་སྤྲུལ་སྐུར་གནང་བ་ཞིགི་ཡིནི་སྟབས། རྩོ་བའ་ིའབྱུང་ཁུངས་བརྡ་

སྟོན་མཛད་པར་ངེས་ཞིེས་ཀེའུ་ཚང་རིན་པོ་ཆོེས་ཁེ་སྨོད་སྲིས་ཁོང་ཚོར་

གསུངས་འདུག

གོང་གསལ་སྐུའི་ཉིེར་སྤྱིད་འདྲེ་མིན་ཁག་གསུམ་ག་ངོ་ནོར་མེད་

པར་ངསོ་འཛནི་གནང་བས་ཁངོ་ཚ་ོདགའ་ཚརོ་ཆོནེ་པ་ོབྱུང༌། ད་དུང་སྣ་ེ
1  སྒྲུབ་ཁང་རནི་པ་ོཆོསེ་ྋགངོ་ས་སྐུ་གོང་མ་འཇགིས་བྱདེ་བསྙིནེ་ཆོནེ་དུ་བཞུགས་

སྐབས་བསྙིནེ་མཚམས་ཆོགོ་རགོས་ཞིབས་ཞུ་གནང༌།
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ཁ་གཅགི་ངསོ་འཛནི་གནང་རྒྱུར་བསྡེད་ཡིདོ་ཅངི༌། ད་ེན་ིགངོ་ཁག་ལྟ་

བུའ་ིའདྲེ་མཚུངས་ཆོ་མཐུན་མནི་པར། གསུང་བརྡ་གནང་བྱདེ་བ་སོའ་ི

ཌ་མ་རུ་རྔ་ཆུང་འདྲེ་བའ་ིཡུ་བ་ཅན་ཞིགི་དང༌། དའེ་ིའདྲེ་ཡི་མཚནོ་བྱདེ་

བ་སོའ་ིཌ་མ་རུ་གསརེ་གྱི་ིརྐདེ་བཅངིས་ཕྲེ་རྒྱན་ཅན། ཌམ་འཛར་གསོ་

ཆོནེ་ཚསོ་ཚགོས་མེ་ཏིགོ་རསི། སྟངོ་སྐུད་ཕདོ་འཛར་གྱིསི་བརྒྱན་པ་སྙིངི་

རྗེ་ེཔ་ོཞིགི་ཡིདོ་གཤསི། ཕལ་པ་སྤྱིརི་བཏིང་བའ་ིཆོ་ནས་འདྲེ་ད་ེམགི་སྔོར་

མངནོ་ཆོ་ེབ་ཡིངོ་རྒྱུར་བརྟེནེ། ཁ་ེསྨོད་སྲིས་ཅན་ལས་བྱ་གསུམ་གྱི་ིཡིདི་

ངོར་འདྲེ་ཡི་དེ་བཞིེས་མི་ཡིངོ་ངམ་སྙིམ་པའི་སེམས་དངངས་ཅུང་ཟིད་བྱུང་

འདུག འནོ་ཀྱིང་ཆུང་སྲིདི་མཆོགོ་གསི་ན།ི ཐ་ེཚམོ་ཀ་ཀོར་གང་ཡིང་མདེ་

པར་ངོ་མ་དེ་རང་ལམ་སང་ཕྱིག་གཡིས་སུ་བཞིེས་ཏིེ་དཀྲོལ་བར་མཛད་

བཞིནི། དགྱིསེ་ཉིམས་ཀྱི་ིའཛུམ་ཞིལ་དང་བཅས་ཁངོ་ཚ་ོར་ེརརེ་གཟིགིས།

ད་ེལྟར་འཕགས་པ་འཇགི་རྟེནེ་མགནོ་པོའ་ིརྣམ་སྤྲུལ། ཁ་བ་ར་ི

པའི་ལྷ་སྐལ་གང་ཉིིད་ཀྱིི་སྐུའི་ཉིེར་སྤྱིད་དེ་དག་གཅིག་ཀྱིང་འཕྱུགས་པ་

མདེ་པར་ངསོ་འཛནི་མཛད་པས་མ་ཚད། མཇུག་དརེ་བརྟེག་དཔྱོད་ཞུ་

མཁན་ཁོང་རྣམ་པ་རེ་རེར་དགྱིེས་གཟིིགས་སོགས་སྔོོན་གནས་རྗེེས་

དྲེན་གྱི་ིམཛད་པ་ང་ོམཚར་ཆོ་ེབ་བྱུང་བས། ཁངོ་ཚའོ་ིཡིདི་ལ་དགའ་དད་

ཚད་མེད་ཀྱིི་ཚོར་བས་དྲེངས་པའི་མཆོི་མས་འདྲེེན་བྱེད་ཡིོངས་སུ་གང་

བཞིིན་རང་རང་གདན་སྟེང་དུ་ཚུགས་མི་ཐུབ་པ་ལྟ་བུས་ཡུད་ཙམ་ཞིིག་

རངི་ཕན་ཚུན་ལྟ་བ་ཙམ་ལས། དབུགས་སྒྲི་ཙམ་ཡིང་མ་ཐནོ་པར་གཅགི་

གསི་གཅགི་ལ་གྲུ་སུག་དང༌། པུས་མརོ་གནནོ་བརྡུང་བྱས་ཏི།ེ ཡིདི་ནས་
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བར་ཆོད་ཉིེས་སྐྱོན་མི་འབྱུང་བའི་གསོལ་བ་སྨོོན་ལམ་འདེབས་པ་ཞིིག་

བྱུང་སྣང༌།

བརྟེག་དཔྱོད་ཞུས་ཟིནི་ནས་ཕྱིག་འཁར་དང༌། ཌ་མ་རུ་ང་ོའདྲེ་

ཁག་ཅགོ་ཙེའ་ིསྟངེ་ནས་བསྡུས་རྗེསེ། ཆུང་སྲིདི་ཀྱིི་མགུལ་དུ་བཞིསེ་པའ་ི

ཕྱིག་འཕྲེེང་གཉིིས་པོ་ཀེའུ་ཚང་རིན་པོ་ཆོེས་ཕྱིིར་ཞུས་ལ་མ་གནང་བར་

བཞུགས་པའ་ིསྐབས་དརེ། ཡིབ་ཆུ་འཐག་ནས་ཕྱིརི་ཕབེས། ཡུམ་གྱིསི་

ཡིབ་ལ་གནས་ལུགས་ཞུས་གནང་དང་འབྲེལ་ཕན་ཚུན་ངོ་འཕྲེོད་ཚང་མ་

ལྷདོ་མཇལ་བྱུང༌། ཀའེུ་ཚང་རནི་པ་ོཆོསེ་ཡིབ་ཡུམ་རྣམ་གཉིསི་ལ་ཁྱེའེུ་

ལྷ་མ་ོདནོ་གྲུབ་འཁྲུངས་ལ་ོདང༌། འཁྲུངས་ཚསེ། འཁྲུངས་དུས་སྔོ་ཕྱི།ི 

མ་འཁྲུངས་གངོ་དང༌། འཁྲུང་བའ་ིསྐབས། འཁྲུངས་པའ་ིརྗེསེ་སགོས་སུ་

མཚན་ལྟས་བཟིང་བ་ཇ་ིབྱུང་བཀའ་འདྲེ་ིགནང་བར། ཡིབ་ཀྱིསི་བུ་འད་ི

ཤངི་ཕག་ཟླ་ ༥ ཚསེ་ ༥ (༡༩༣༥/༠༧/༠༦) ཕྱི་ིམའ་ིཞིགོས་པ་ར་ིརྩོརེ་

ཉི་ིཟིརེ་ཕགོ་པ་དང་དུས་མཉིམ་དུ་སྐྱསེ་འདུག་གསུངས། ཡིང་ཡིབ་ཡུམ་

གཉིསི་ཀས་དམགིས་བསལ་མཚན་ལྟས་མ་བྱུང་ཞིེས་ཞུས།

དའེ་ིནུབ་མ་ོཁངོ་ཚ་ོའཁྲུངས་ཁང་དུ་བཞུགས་སྐབས། ཀའེུ་ཚང་

རིན་པོ་ཆོེའི་ཐུགས་སུ་ད་ནི་ང་ཚོས་ཡིིད་བཞིིན་ནོར་བུ་ངོ་མ་རྩོད་ཆོོད་

ངེས་རྙིེད་ཐུབ་པ་བྱུང་སོང་དགོངས་པའི་དགྱིེས་ཚོར་དཔག་མེད་ཀྱིི་སྒོོ་

ནས་མངོན་ཆུང་ངང་དཔལ་ལྡན་འདོད་ཁམས་དབང་མོར་གཏིང་རག་

གསལོ་མཆོདོ་ཀྱི་ིཞིལ་འདནོ་གནང་བ་དང༌། ཁ་ེསྨོད་སྲིས་དང་རྩོ་ེདྲུང་

གཉིིས་ནས་ཀྱིང་དེ་བཞིིན་གྱིི་དགའ་ཚོར་ངང་ཆུང་སྲིིད་མཆོོག་ལ་ཉིེས་
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སྐྱོན་བར་ཆོད་མི་ཡིོང་བའི་གསོལ་འདེབས་སྨོོན་ལམ་རང་ཤུགས་སུ་ཐོན་

མུར་གནས་མལ་དུ་འཁདོ།

དེ་ལྟ་ནའང་ལས་བྱ་ཚོའི་ཡིིད་ངོར་ཆུང་སྲིིད་ཀྱིི་མཛད་ཚུལ་ལྷང་

ལྷང་འཆོར་བའི་དགའ་དད་སྐྱིད་ཚོར་དབང་གིས་གཉིིད་ཇི་བཞིིན་མ་

ཁུག་པའི་མུ་ལ་གྲོོང་གསེབ་ཀྱིི་དེ་ཕོ་མཚའ་ལུའི་སྐད་གསང་མཐོན་པོ་

གཅིག་མཇུག་གཉིསི་མཐུད་དུ་ཐསོ། ད་ེའཕྲེལ་ཚང་མ་མལ་ལས་ལངས་

ཏི་ེསྐུ་འབུམ་དགནོ་དུ་ཕྱིརི་ཕྱིོགས་པར་ཉི་ེབའ་ིསྐབས། ཡུམ་གྱིསི་ཁངོ་

ཚརོ་འ་ོཇ་སགོས་ཕུལ་བ་བཞིསེ་ཏི་ེའཐནོ་ཉིའེ་ིམཚམས་སུ། ཆུང་སྲིདི་

མཆོོག་སླར་ཡིང་ཕབེས་འདདོ་གནང་བར་ཡིབ་ཡུམ་དང༌། སྐུའ་ིགཅནེ་

མ་ོ1ནས་དབུ་སྐརོ་ཞུས། ཀའེུ་ཚང་རནི་པ་ོཆོ་ེཁངོ་རྣམ་པས་ཀྱིང་ལྷན་

དུ་གདན་ཞུ་བྱ་རྒྱུ་བྱུང་ན་ཅ་ིམ་རུང་དགོངས་ཀྱིང༌། བྱ་ཐབས་ཟིད་ད་ེམྱུར་

བར་ཐོན་ནས་མི་རིང་བར་ལྷ་ལྡན་རྒྱལ་སར་གདན་ཞུ་ཐུབ་པའི་སྨོོན་ལམ་

བཏིབ། ཆུང་སྲིིད་ཀྱིསི་ཁངོ་ཚ་ོཐནོ་ཚར་བ་མཁྱེནེ་མ་ཐག་ལམ་ཕྱིགོས་

སུ་གཟིིགས་ནས་བཤུམ་བཞིནི་བཞུགས། ཀའེུ་ཚང་རནི་པ་ོཆོ་ེང་ོལས་

རྣམས་ལྟག་མཚརེ་ནས་སྐུ་འབུམ་དུ་ཕབེས་འབྱརོ་སྐབས། པཎ་ཆོནེ་

རིན་པ་ོཆོེའི་ཕྱིག་འཕྲེེང་ནས་འཇུ་མཁན་ཁྱེེའུ་དེ་སྐུ་འབུམ་རློན་པ་ལ་ོཡིེར་

གྱི་ིཤག་ཏུ་ཡིདོ་འདུག་པར་དངསོ་གཞིིའ་ིབརྟེག་དཔྱོད་ཆོདེ། ང་ོལས་

ཚང་མ་མཉིམ་ཕེབས་ཐོག་ནས་ལོ་ཡིེར་གྱིི་ཤག་གི་ཀ་ཕིབས་འོག་ཏུ་

ཅོག་ཙེ་རིང་པོའ་ིསྟེང་ྋགོང་ས་སྐུ་གོང་མའི་སྐུའི་ཉིེར་སྤྱིད་ངོ་འདྲེ་རྣམས་
1  སྟག་ལྷ་ཕུན་ཚགོས་བཀྲ་ཤསི་ཀྱིི་’མ་ིཚེའ་ིབྱུང་བ་བརྗེོད་པ།’ དབེ་དང་པ།ོ ཤགོ་

གྲོངས་ ༦༣ ཡིགི་འཕྲེངེ་ ༡༣ ནང་འཁདོ།
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བསྒྲིིགས། ཁྱེའེུ་ཆུང་ལ་ར་ེརེ་བཞིིན་སྟནོ་པ་སགོས་ཀྱི་ིཐབས་ཤསེ་ཅ་ི

རགིས་གནང་རུང༌། ད་ེདག་སྣ་ེགཅགི་ལའང་ཕྱིག་འཆོང་ཙམ་ཡིང་མ་

གནང་བར། སྔོོན་མ་ལྟར་འཚརེ་སྣང་ག་ིརྣམ་པ་འབའ་ཞིགི་ལས། རྟེགས་

མཚན་མངནོ་པ་གང་ཡིང་བྱུང་མ་ིསྣང༌། ཁྱེེའུ་ད་ེབཞིནི་རྗེསེ་སུ་སྐུ་

འབུམ་ཁྲོ་ིཆོནེ་ཀ་ེཀྱཱ་རནི་པ་ོཆོེའ་ིཡིང་སྲིདི་དུ་ངསོ་འཛནི་ཞུས་འདུག

འདི་ལྟར་ཀུན་གཟིིགས་པཎ་ཆོེན་རིན་པོ་ཆོེས་ཤོག་ལྷེ་གནང་

གསལ་ཁྱེེའུ་གཉིིས་ལ་དངོས་སུ་བརྟེག་དཔྱོད་ཞུས་ཟིིན་པའི་སྐོར་དང༌། 

ཕྱི་ིབྱ་ལྟག་མཚརེ་འཁྲུངས་ཁང་གི་ཕྱིིའ་ིརྣམ་པ་ཇ་ིའདྲེ་ཡིདོ་སྐོར། ད་

ཆོ་འསོ་སྤྲུལ་གཞིན་དག་བཅུ་གཉིིས་ལ་སྐུའི་ཉིེར་སྤྱིད་ཐོག་ནས་བརྟེག་

དཔྱོད་ཞུ་འཆོར་དང༌། ད་ལམ་གནས་སྙིན་ཕུལ་བའང་གསང་རྒྱ་མཛད་

དགསོ་སྐརོ་བཀའ་ཤག་ལ་གསང་ཏིར་ཕུལ།

དེ་སྐབས་ལྷ་ས་ནས་རྒྱ་གར་དབར་མ་གཏིོགས་ཏིར་ལམ་མེད་

སྟབས། གནས་ཚུལ་རྣམས་གསང་ཏིར་ཐགོ་ཟི་ིལངི་མཁར་ནས་རྒྱ་ནག་

དང༌། ད་ེནས་རྒྱ་གར་བརྒྱུད་ལྷ་སར་གཏིངོ་དགསོ་པ་དང༌། བཀའ་ཤག་

གི་བཀའ་གསལ་ཡིང་གསང་ཏིར་ཐོག་རྒྱ་དཀར་ནག་གཉིིས་བརྒྱུད་དེ་

གནང་དགསོ་པའ་ིཏིར་ལམ་གཅགི་པུ་ད་ེཁ་ོན་ཡིནི་འདུག ཏིར་ཐགོ་ཞིབི་

གནས་འབུལ་དཀའ་ིརང་བཞིནི་ལ་སངོ༌། ད་རསེ་ཆུང་སྲིདི་ལྷ་མ་ོདནོ་

གྲུབ་ལ་དངོས་སུ་བརྟེག་དཔྱོད་ཞུ་སར་ཡིོད་པ་ཀེའུ་ཚང་རིན་པོ་ཆོེའི་

གསལོ་དཔནོ་དག་ེསླངོ་ཚུལ་ཁྲོམིས་རྒྱལ་མཚན་དང༌། རྩོ་ེདྲུང་ལས་ཚན་

མཁྱེེན་རབ་བསྟན་འཛིན་གྱིི་སྤུན་གཡིོག་བློོ་བཟིང་རྒྱལ་མཚན་གཉིིས་
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པོ་རྒྱུས་མངའི་བབས་དང་བཅས་གསང་སྟབས་ཀྱིིས་ལྷ་སར་བང་མིར་

ཆོདེ་གཏིངོ་གནང་གདངོ་ྋརྒྱལ་ཚབ་རྭ་སྒྲིངེ་རནི་པ་ོཆོ་ེདང༌། བཀའ་

ཤག་ལྷན་རྒྱས་ལ་དངསོ་དནོ་ཞིབི་འཁདོ་གནས་ྋསྙིན་འབུལ་ལམ་ཞུས།

ཕྱིགོས་དང་ཕྱིགོས་སུ་ཕ་ོཉི་རབ་བཀྱིསེ་ཏི།ེ།

ཡུལ་དང་ཡུལ་སྐད་གནས་ལུགས་འཚལོ་བ་དང༌།།

སྐབས་དང་སྐབས་མནི་འབྱདེ་པའ་ིཐབས་འཕྲུལ་གྱིིས།།

དནོ་ལྡན་དནོ་གྱི་ིསྙིངི་པོའ་ིཕྱིགོས་སུ་བསྙིགེས།།

ཀུན་གཟིགིས་འདོ་མཚན་མགནོ་པ་ོམ་ིཡི་ིགར།།

ཆོསོ་ཀྱི་ིཉི་ིམའ་ིཐུགས་བསྐྱདེ་ཟླ་མདེ་པས།།

འཇགི་རྟེནེ་དབང་ཕྱུག་སྤྲུལ་སྒྱུར་ངསེ་རྙིདེ་པའ།ི།

ཟིལོ་གྱིསི་མ་སྦགས་གདམས་ངག་ལྷུག་པར་སྩལ།།

སྤྲུལ་པའ་ིསྐུ་མཆོགོ་ཀའེུ་ཚང་ང་ོལས་རྣམས།།

ལྟག་མཚརེ་ཞིསེ་གྲོགས་ས་ཡི་ིཐགི་ལ་ེདརེ།།

རྒྱལ་སྲིས་མྱུ་གུའ་ིགམ་དརེ་འཁདོ་མ་ཐག 

དང་པའོ་ིས་བརྙིསེ་ལྟ་བུའ་ིདགའ་བ་ཐབོ།།
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རྒྱལ་ཀུན་ཡིནོ་ཏིན་ཕུང་པོའ་ིམཛདོ་འཆོང་བས།།

བྱསི་པའ་ིབརྡ་ཐབས་ཙམ་ལ་མ་ིལྟོས་མདོ།།

ཐ་མལ་སྐྱ་ེབོའ་ིབློ་ོནུས་བསྟུན་མཛད་ད།ེ།

གངོ་མའ་ིསྐུ་ཡི་ིཉིརེ་སྤྱིད་བདག་གརི་བཞིསེ།།
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ས་བཅད་གསུམ་པེ། 

ྋརྒྱལ་དབང་ཐམས་ཅད་མཁྱེནེ་པ་སྐུ་འཕྲེངེ་བཅུ་གསུམ་པ་

ཆོནེ་པོའ་ིདུས་བསྟུན་མཛད་བྱུས་ལ་འགགོ་རྐྱེནེ་བྱུང་བས་གླེ་ོ

བུར་ཞིངི་གཤགེས་ཡིང་སྲིདི་མད་ོསྨོད་དུ་བྱནོ་པའ་ིདགངོས་

གཞི་ིདགསོ་པ་དང༌། འཁྲུངས་ཡུལ་འཁྲུངས་ཁང་ཁྱེམི་འཛནི་

རགིས་རྒྱུད།

༡༽ གླེ་ོབུརོ་ཞངི་གཤགེས་ཀྱི་ིདགངོས་གཞ་ིདགསོ་པེ།

ཐམས་ཅད་མཁྱེེན་པ་ྋརྒྱལ་དབང་སྐུ་འཕྲེེང་དྲུག་པ་ཚངས་

དབྱངས་རྒྱ་མཚ་ོནས། སྐུ་འཕྲེངེ་བཅུ་གཉིསི་པ་འཕྲེནི་ལས་རྒྱ་མཚ་ོ

དཔལ་བཟིང་པོའ་ིབར་ྋརྒྱལ་མཆོོག་སྐུ་འཕྲེེང་བདུན་གྱིིས་སྐུ་ཚེ་རིང་

པརོ་མ་འཚ་ོབའ་ིམཛད་པ་བཞིསེ། སྐུ་འཕྲེངེ་བཅུ་གསུམ་པ་ཐུབ་བསྟན་

རྒྱ་མཚོ་མཆོོག་ནི་གོང་གི་སྐུ་འཕྲེེང་བདུན་པོ་དེ་དག་ལས་སྐུ་ཚེ་རིང་བ་

བཞུགས་ཐོག མཛད་འཕྲེནི་ཡིང་རྒྱས་པ་བྱུང་ཡིདོ་ཅངི༌། ད་ེཡིང་ལུང་
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གསི་ཟིནི་པ་འདི་ལྟར་ཏི།ེ ྋརྒྱལ་དབང་སྐུ་འཕྲེངེ་བཅུ་གཉིསི་པ་འཕྲེནི་

ལས་རྒྱ་མཚོར་སློབ་དཔོན་པདྨ་འབྱུང་གནས་དངོས་སུ་ཞིལ་གཟིིགས་

ནས། “འཕྲེནི་ལས་རྒྱ་མཚ་ོཆོསོ་ཀྱི་ིམཆོགོ༔ ང་ཡི་ིཐུགས་ཀྱི་ིསྤྲུལ་པ་

ཡིནི༔ གསང་སྔོགས་རགི་མ་བཞིསེ་གྱུར་ན༔ བདོ་ཀྱི་ིབསྟན་པ་བད་ེབར་

འབྱུང་༔ ད་ེནས་དམ་སྲི་ིཅན་གྱིསི་དཀྲུག༔ ཕྱིག་རྒྱ་དངསོ་གྲུབ་མ་བསྟནེ་

ན༔ ཁྱེདེ་ཉིདི་ཚ་ེའཕསོ་ཁྱེདེ་ཚབ་ན༔ི གླེང་ལུང་ཐུབ་པའ་ིམངི་ཅན་འབྱུང་

༔ ལ་ོཁམས་བྱ་ིབ་ལ་ོཔ་དསེ༔ རྒྱལ་སྲིདི་ཆོསོ་སྲིདི་གཉིསི་སུ་འཛནི༔”1 

ཞིསེ་ལུང་བསྟན་གསལ་བར་བྱུང༌།

དེ་བཞིིན་ྋརྒྱལ་བ་སྐུ་གོང་མའི་སྐུ་ཚེའི་སྟོད་དུ་གཏིེར་སྟོན་གསང་

སྔོགས་གླེིང་པས་རྒྱལ་མོ་རོང་དུ་གཏིེར་ལས་བཞིེས་པའི་གཏིེར་བྱང་

ཉི་ིཟླ་ཁ་སྤྲོདོ་ཅསེ་པའ་ིནང༌། “རྒྱལ་དབང་ཐུབ་བསྟན་མཚན་ཅན་འདི༔ 

དྲུག་ཅུའ་ིབར་དུ་ངསེ་པར་བཞུགས༔ སརེ་འབྲས་ནང་འཁྲུག་སྣ་འདྲེནེ་

དང་༔ མཐའ་དམག་བདོ་དུ་སྣ་འདྲེནེ་གྱི༔ི འབྱུང་པ་ོགདུག་པ་ཅན་རྣམས་

འཐུལ༔རྗེ་ེལ་འབངས་ཀྱིསི་རྒོལོ་མ་ིའབྱུང་༔ བདོ་ཁམས་བད་ེཞིངི་མངའ་

ཐང་རྒྱས༔ འད་ིལ་ཐེ་ཚམོ་ཅུང་ཟིད་མདེ༔”2 ཅསེ་དགུང་གྲོངས་དྲུག་ཅུའ་ི

བར་མཛད་པ་འཕྲེནི་ལས་རྒྱས་རྒྱུའ་ིལུང་བསྟན་གསལ་བར་འཁདོ།

ཇི་ལྟར་ལུང་དུ་བསྟན་པ་དེ་བཞིིན་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་སྐུ་

འཕྲེེང་བཅུ་གསུམ་པ་ཆོེན་པོའ་ིམཛད་པ་འཕྲེིན་ལས་ཀྱིང་བར་དེའི་སྐུ་

1  ྋགོང་ས་སྐུ་འཕྲེེང་བཅུ་གསུམ་པའ་ིརྣམ་ཐར་རནི་ཆོནེ་འཕྲེེང་བ་གླེགེས་བམ་

སྟདོ་ཆོ། ཤགོ་ལྡབེས་ ཀ ༣༨༤ བ ༢ པ་དང༌།

2  ཁ ༢༩༤ ན ༡ པ།ོ འབྲས་སྤུངས་དགའ་ལྡན་ཕ་ོབྲང༌།
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འཕྲེངེ་གངོ་རམི་བདུན་ལས་ཁྱེད་པར་འཕགས་པ་བྱུང་ཡིདོ་པ་སྟ།ེ དནོ་

དུ་ཀུན་མཁྱེེན་ལྔ་པ་ཆོེན་པོའ་ིབཞིེད་པ་བདག་གིར་བཞིེས་པ་ཞིིག་ཡིིན་

པར་གྲོགས། ད་ེལྟ་ནའང༌། ྋརྒྱལ་མཆོགོ་ཉིདི་ཀྱི་ིཆུ་སྤྲོ་ེཞིལ་གདམས་

1ནང༌། བར་ལམ་གཞུང་ག་ིཆོབ་སྲིདི་སྤྱི་ིདནོ་ཐགོ་འཐུས་ཤརོ་བཏིང་བར་

རྗེེས་འབྲས་ངན་པ་རང་ཐོག་ཏུ་མྱོོང་དགོས་ཇི་ཡིོང་ལུང་སྟོན་གསལ་པོར་

མཛད་ཐགོ གཞི་ིརྩོའ་ིཆོབ་འབངས་ཡིངོས་རྫགོས་ཐུགས་བརྩོསེ་མ་

བཏིང་བར། གཞུང་ཞིབས་སརེ་སྐྱ་གཙ་ོབརོ་གྱུར་པའ་ིཆོབ་འབངས་ཚང་

མས་རང་དབང་རང་ལག་ཏུ་ཡིདོ་པའ་ིསྐབས་འདརི། ཞི་ིདྲེག་གང་ལའང་

ཐབས་ཤེས་ལུ་གུ་བརྒྱུད་ནས་མ་ལན་མ་འགྱིོད་ལག་བསྟར་ཕྱིར་བ་གྲུ་

འདགེས་ཐུབ་པ་ཡིནི་ན། ཆོབ་འབངས་མ་ལུས་པར་བད་ེསྐྱིད་ཀྱི་ིའཚ་ོ

བ་ལ་ོབརྒྱ་ཕྲེག་བར་དུ་གནས་ཕྱིརི། ྋརྒྱལ་དབང་མཆོགོ་གསི་ཐུགས་

བརྩོེ་བ་ཆོེན་པོས་ཞིེ་བརྩོོན་སྔོར་བཞིིན་མཛད་རྒྱུའི་ཞིལ་བཞིེས་ཀྱིང་

གནང་བ་བཅས་ཀྱིི་ཞིལ་གདམས་ཚིག་དོན་རེ་རེའི་ཐོག་ཏུ་མཛུབ་མོ་ནང་

དུ་བཀུག་ནས་བསམ་ཞིིབ་ནན་ཏིན་བྱས་ན། སྤྱིརི་བཏིང་བདོ་མ་ིཕལ་པ་

ཞིགི་ཡིནི་ཡིང་ཡིདི་ལ་དངངས་འཚབ་ཤུགས་ཆོ་ེསྐྱ་ེབ་དང༌། སྙིངི་ཁངོ་

ཚ་ལོང་ལོང་དུ་འགྱུར་བའི་སྒོོ་ནས་རང་རང་སོ་སོས་ྋསྐྱབས་མགོན་

རིན་པོ་ཆོེའི་དགོངས་པ་ཇི་བཞིིན་བོད་སྤྱིིའི་བསྟན་སྲིིད་བདེ་ཐབས་བགོ་

སྐལ་བསྒྲུབ་བྱ་ཚགས་ཚུད་འཕྲེལ་མར་ལག་ལེན་དངོས་བསྟར་མ་ཞུས་

པར་རང་དགར་ཚུགས་ཐབས་བྲལ་བའ་ིགནས་སུ་གྱུར་པ་དང༌། བཀའ་

1  གླེགེས་བམ་དང་པོའ་ིཤགོ་གྲོངས་ ༤༤༡ ནང་ཆོ་ཚང་འཁདོ་པར་གཟིགིས།
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དོན་འཕྲེལ་མར་དྭང་དུ་བློངས་ན་ཀུན་ལ་མི་སྨོོན་རང་སྐྱིད་ཀྱིི་བདེ་སྐྱིད་མུ་

མཐུད་འབྱུང་ངསེ་པའ་ིདགའ་ཚརོ་ཡིང་དཔག་མདེ་སྐྱ་ེངསེ་པ་ཞིགི་སྣང༌།

འོན་ཀྱིང་གཞུང་སའི་ཆོབ་སྲིིད་འཛིན་སྐྱོང་གི་སྲིི་ཞུ་བ་ཆོེ་ཕྲེ་

ཡིངོས་དང༌། ལྷག་པར་བཀའ་ཤག་ལ་སགོས་པའ་ིགནད་ཆོེའ་ིལས་

ཁུངས་ཁག་གི་འགན་དབང་འཛིན་མཁན་རེ་རེས་སྔོར་འགྱིོད་ཕྱིིས་

བསྡེམོས་ཀྱིིས་ྋརྒྱལ་བ་དགྱིསེ་ཤངི༌། བསྟན་འགྲོ་ོསྤྱི་ིསྒོསོ་ཀྱི་ིདནོ་དུ་སྐུ་

ཚེ་མཛད་འཕྲེིན་རྒྱས་ཕྱིིར་ནང་གི་རིམ་གྲོོ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་ཞིིག་སྒྲུབ་ཐུབ་

རྒྱུའ་ིདུས་ཚདོ་དང༌། ག་ོསྐབས་བཟིང་པ་ོཡིདོ་པ་ཤསེ་བཞིནི་དུ། ད་ེ

ལས་ལྡགོ་སྟ།ེ ཞིལ་གདམས་འད་ིསྩལ་ནས་ལ་ོགཅགི་མིན་ཙམ་སངོ་བའ་ི

རིང་ལའང་བཀའ་བཞིིན་སྒྲུབ་པའི་མཆོོད་པས་མཉིེས་པའི་བྱ་བ་ལག་ལེན་

དུ་བསྟར་བ་འདི་ཡིནི་གང་ཡིང་སྟནོ་རྒྱུ་མདེ་པར། ཆུ་བྱ་ (༡༩༣༣) ཟླ་བ་

དང་པའོ་ིནང༌། སྲིདི་བཀའ་ལྷན་རྒྱས་ནས་ྋགངོ་ས་ཆོེན་པོར་གསུང་ཞུ་

ཞིགི་ཕུལ་འདུག་ཅངི༌། ད་ེཡིང་གཡི་ོམཁས་ཀྱི་ིརང་བཞིནི་ལྡན་པ་ཞིིག་

ཏུ་ངསེ་པ་བཀའ་གསལ་སྩལ་བ་ལས་གསལ་བར་རྟེགོས་ཐུབ།

བཀའ་གསལ་དུ། “ཆོབ་སྲིདི་ཀྱི་ིཁུར་རང་ཐགོ་ཏུ་འཁྲོ་ིབའ་ིལས་ཀྱི་ི

སྣེ་མོར་གཏིོགས་པའི་སེར་སྐྱ་མཆོོག་དམན་མཐའ་དག་ནས་ལས་འབྲས་

དཔང་པརོ་བཞིག་སྟ།ེ ཆོབ་སྲིདི་ཀྱི་ིབད་ེདནོ་ལ་ངལ་བ་ཁྱེད་བསད་སྤེང་

བློང་གི་འཇུག་ལྡོག་མ་འཆོོལ་བའི་རྒྱབ་མདུན་ཁ་གཏིིང་མཚུངས་ངེས་

རང་དནོ་དང་ཁྱེད་མེད་གཏིམ་དནོ་སནོ་པ་ཞིགི་འབད་ན། ཞི་ིདྲེག་གང་

ཅའི་ིལས་ཐབས་འདུ་འགདོ་ལམ་དུ་འགྲོ་ོབ་གདནོ་མ་ིཟི་ཞིངི༌། སྔོར་སངོ་
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ད་འགྲོོའ་ིརག་རྒོན་གསེར་བརྫུས་ཀྱིིས་ཉིི་མ་དང་མི་ཚེ་གང་འཁྱེོལ་འདི་

མུར་ལུས་ན། ནམ་ཞིིག་དུས་འགྱུར་གགེས་འཚུབ་ཆོ་ེབ་འབྱུང་ངསེ་

ཡིནི་པས། ད་ེསྐབས་སྔོར་འགྱིོད་བསྲིན་མ་ིཚུགས་པ་བསྐྱདེ་པས་ད་ལྟ་

སྡེམོ་རན་གྱི་ིསྐབས་འདརི་རང་དབང་རང་ལག་ཏུ་ཡིདོ་དུས། མཛུབ་

མ་ོནང་དུ་བཀུག་ནས་མན་ོབསམ་ཞིབི་ཏུ་གཏིངོ་ནུས་ན། ཆོབ་སྲིདི་སྔོ་

སརོ་འཆུད་ཐབས་འད་ིལས་ལྷག་པ་མདེ་པས། ཆོབ་སྲིདི་ཕྲེ་ཚུགས་དང་

ཚུགས་མིན་གཞུང་ཞིབས་སྲིི་ཞུ་བ་མཐའ་དག་ནས་ཞུ་བྱ་འཐུས་སྒོོ་ཚང་

མནི་ལ་རག་ལུས།” ཞིསེ་དང༌། “ལྷ་ཆོསོ་དག་ེབ་བཅུ་དང༌། མ་ིཆོསོ་

གཙང་མ་བཅུ་དྲུག་གི་ཁྲོིམས་སྲིོལ་ཁྱེད་དུ་མ་བསད་པར་དྭང་དུ་བློངས་ན་

འཐུས་འགྲོ།ོ ཚ་ེམཇུག་འདརི་ཡིང་ལེགས་ཚགོས་ཀྱི་ིསྨོནོ་འདུན་གང་

ཟིབ་བསྟར་ཡིདོ།” ཅསེ་སྩལ་འདུག

དེ་ལྟར་ྋསྐྱབས་མགོན་སྐུ་གོང་མས་ཞིལ་གདམས་དངོས་རྗེེན་དེ་

ཙམ་སྩལ་ཀྱིང་ཡིིད་ལ་གཡིོ་འགུལ་མ་ཐེབས་པའི་གཞུང་ཞིབས་གནད་

ཡིདོ་དང༌། གདན་སའ་ིམཁན་པ་ོདང་འཐུས་མ་ིལ་སགོས་པས་གངས་

ལྗོོངས་བོད་རྒྱལ་ཁབ་ཁྱེོན་ཡིོངས་ཀྱིི་གནས་སྟངས་ཐོག་དུས་བསྟུན་

བསམ་ཞིིབ་ཀྱིི་ཆོབ་སྲིིད་འཛིན་སྐྱོང་ཞུ་སྒོོར་ཕྱིར་བ་གྲུ་འདེགས་མི་བྱེད་

པ་དང༌། འཐུས་ཤརོ་ཆོནེ་པ་ོབཏིང་དང་གཏིངོ་མུས་འད་ིམུར་མུ་མཐུད་

ཐུགས་ར་ེམཛད་ད་ེབཞུགས་པ་ལས། བཀའ་གདམས་གླེགེས་བམ་

བུ་ཆོསོ་ནང་གསསེ་ ཁ པའ་ིནང༌། “བསམ་གྱིསི་མ་ིཁྱེབ་འཕྲེནི་ལས་

ཅན།། གངས་རིའ་ིཁྲོདོ་འདརི་སྐུ་བལྟམ་ཡིང༌།། རྟེག་པར་བརྩོ་ེབར་
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མཚན་གསལོ་བ།། སྤྱིན་རས་གཟིགིས་ཞིསེ་མཚུངས་པ་མདེ།།”1 ཅསེ་

སྲིས་བཅས་རྒྱལ་བ་ཀུན་དང་མཉིམ་པའི་མཁྱེེན་པའི་ཡིོན་ཏིན་བསམ་

གྱིསི་མ་ིཁྱེབ་པ་མངའ་ཞིངི༌། གང་ལ་གང་གདུལ་གྱི་ིའགྲོ་ོབའ་ིདནོ་མཛད་

པར་མཆོོག་ཏུ་དཔའ་བའི་འཕྲེིན་ལས་ཁྱེད་པར་འཕགས་པའི་ནུས་མཐུ་

ཅན་ཞིིག བདོ་ཁ་བ་ཅན་གྱི་ིནང་གསེས་སྲིདི་པའ་ིགངས་རྒོན་རྨ་ཆོནེ་

སྤེོམ་ར་དང་ཉིེ་བའི་གངས་རི་ཨ་མྱོེས་སྐྱེ་རིའི་འདབས་འབྲེལ་རི་བོའ་ིཁྲོོད་

ཀྱི་ིགྲོངོ་ཁྱེམི་འདིར་མཆོགོ་ག་ིསྤྲུལ་སྐུར་སྐུ་བལྟམ་པར་འགྱུར་ལ། ད་ེ

ལྟ་ན་ཡིང༌། གང་ག་ིགདུལ་ཞིངི་ཁ་བའ་ིལྗོངོས་ཀྱི་ིགདུལ་བྱ་གངས་ཅན་

པ་ཙམ་མིན་པར། འཛམ་བུའ་ིགླེངི་འདིའ་ིཡུལ་ལུང་ཡིངོས་དང་བཅས་

པའི་ཁམས་གསུམ་གྱིི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་དུས་རྟེག་ཏུ་མ་ཡིིས་

བུ་ལ་ཇ་ིབཞིནི་གྱི་ིཐུགས་བརྩོ་ེབ་ཆོནེ་པོའ་ིསྒོ་ོནས། སྐྱ་ེའགྲོ་ོམ་ལུས་པ་

ཚེ་འདིར་ཞིི་མཐུན་བདེ་སྐྱིད་ཀྱིི་འཚོ་བར་ལོངས་སུ་སྤྱིོད་ཐུབ་པ་དང༌། 

ཕྱིི་མ་གཏིན་བདེའི་གནས་དམ་པར་འགོད་ཐབས་ཀྱིི་མཛད་པ་བདག་

གརི་བཞིསེ་པར་འགྱུར་བ་དང༌། དའེ་ིཚ།ེ དའེ་ིདུས་སུ་སྐྱ་ེབ་ོརྣམས་

ཀྱིིས་མགོན་པོ་གང་ལ་བརྩོེ་ཆོེན་སྙིིང་རྗེེའི་བདག་ཉིིད་དུ་ངེས་པ་རྙིེད་པའི་

མཚན་སྙིན་གསལོ་བར་འགྱུར་ལ། ད་ེཡིང་རསི་སུ་མ་ཆོད་པའ་ིསྐྱ་ེབ་ོ

ཀུན་གྱིསི་ན་ིལྟ་ཅ་ིསྨོསོ། ལྷ་རྣམས་ཀྱིསི་ཀྱིང་འཕགས་པ་སྤྱིན་རས་

གཟིགིས་ཞིསེ་འབདོ་པར་འགྱུར་བའ་ིབྱང་ཆུབ་སམེས་དཔའ། ཕྱི་ིནང་

ལྟ་སྤྱིོད་གང་གསི་ཀྱིང་མཚུངས་པ་མདེ་པའམ། འགྲོན་ཟླ་དང་བྲལ་བར་

1  ཤགོ་ལྡབེས་ ཁ ༡༣༣ བ ༡ པ།ོ ཞིལོ་དཔར་ཁང་ནུབ།
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འགྱུར་བ་ཞིིག་འབྱུང་བའ་ིལུང་གསལ་བར་བསྟན།

འཇགི་རྟེནེ་སྤྱི་ིདང༌། བྱ་ེབྲག་འཛམ་བུ་གླེངི་པའ་ིཁྱེནོ་ལ་སྙིགིས་

ལྔའ་ིརྒུད་ཚགོས་ཆོསེ་ཆོེར་བད་ོབའ་ིདངེ་རབས་ཀྱི་ིདུས་འདརི། འཕགས་

མཆོོག་སྙིིང་རྗེེའི་ལྷ་ཡིི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡིོན་ཏིན་འཕྲེིན་ལས་གཅིག་

འདུས་ཀྱི་ིསྤྲུལ་སྐུ། འགྲོ་ོལ་ཕན་པར་བྱདེ་པའ་ིལམ་ཤསེ་ཉིདི་ཀྱིསི་འཇགི་

རྟེནེ་དནོ་སྒྲུབ་མཛད་པར་མཆོགོ་ཏུ་དཔའ་བ། ཐམས་ཅད་མཁྱེནེ་པ་

སྐུ་འཕྲེེང་བཅུ་བཞིི་པ་འདི་ལྟ་བུ་ཞིིག་ཏུ་འབྱོན་རྒྱུའི་དགོངས་པ་གཏིད་

པའམ། ཐུགས་ཀྱི་ིདམ་བཅའ་སད་ད།ེ ཆུ་སྤྲོ་ེཞིལ་གདམས་ནང་ “ད་ཆོ་

བགྲོང་བྱ་ང་བརྒྱད་དུ་ཉི་ེབས་ ་་་ ་་་རངི་པརོ་མ་ིཐགོས་པ་ཚང་མས་ཤསེ་

གསལ་ག་ོབས་ཆོདོ་པ་བཞིནི” ཞིསེ་དང༌། གསུང་ཞུའ་ིབཀའ་ལན་གྱི་ི

མཇུག་ཏུ་ “ཚ་ེམཇུག་འདརི་” ཞིསེ་འགདོ་གནང་མཛད་པ་ཇ་ིབཞིནི་ཆུ་

བྱ་ལ་ོདེ་གའ་ིཟླ་ ༡༠ ཚསེ་ ༣༠ ཉིནི་གླེ་ོབུར་ཞིངི་དུ་གཤགེས་པའ་ིམཛད་

པ་བསྟན་པ་འདི་ན།ི དུས་རབས་ཉི་ིཤུ་པ་དང༌། ཉིརེ་གཅགི་ལ་སོགས་

པ་མ་འངོས་པའི་དུས་རབས་ཀྱིི་གདུལ་བྱར་དགོངས་པ་ཞིིག་ཡིིན་པ་ད་

གཟིདོ་ཕྱི་ིནང་ཀུན་གྱིསི་ཤསེ་གསལ་ད་ེལྟར་ལགས་ས།ོ།

༢༽ འིཁྲུངས་ཡུལ་དང་འིཁྲུངས་ཁང༌།

གངོ་དུ་གསལ་བར་འཁདོ་པ་ལྟར། ཡུལ་དུས་དགསོ་པ་ཁྱེད་པར་

ཅན་ལ་དགོངས་པའི་ཡིང་སྲིིད་མཆོོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆོེ་མདོ་སྨོད་དུ་སྐུ་
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བལྟམས་པ་འཁྲུལ་བྲལ་ངེས་རྙིེད་བྱུང་བའི་མཚམས་འདི་ནས་འཁྲུངས་

ཡུལ་དང༌། འཁྲུངས་ཁང༌། ཁྱེམི་འཛནི་རགིས་རྒྱུད། ཡིབ་ཡུམ་ལ་སགོས་

པའ་ིལ་ོརྒྱུས་ཅུང་ཟིད་གླེངེ་བར་བྱ་བ་ཡིནི།

ད་ེཡིང་ཆོསོ་འཁརོ་རྒྱལ་ལྷ་མོའ་ིབློ་མཚ་ོནས་ཡིགི་འབྲུ་ ཨ་ ཀ་ མ་ 

ཞིསེ་ཡུལ་དང༌། གནས་ཀྱི་ིབརྡ་སྟནོ་གསལ་བར་བྱུང་བ་ལྟར། མགནོ་

པོ་གང་གི་གདུལ་ཞིིང་གངས་ལྗོོངས་བོད་ཡུལ་ཁྱེོན་གྱིི་ས་ཁོངས་བྱང་

ཤར་ཨ་མདོའ་ིཡུལ་སྤྱི་ིདང༌། བྱ་ེབྲག་འཇམ་མགནོ་རྒྱལ་བ་གཉིསི་པའ་ི

འཁྲུངས་ཡུལ་སྐུ་འབུམ་ལྷ་སྡེ་ེཤགོ་དྲུག་ག་ིནང་གསསེ། ཕྱི་ིབྱ་ཚ་ོཔའ་ི

ཁངོས་གཏིགོས་ལྟག་མཚརེ་ཞིེས་པའ་ིཡུལ་སྡེ་ེད་ེཡིནི་ཞིངི༌།

དེ་ཡིང་ྋགོང་ས་སྐུ་གོང་མ་གང་ཉིིད་ཀྱིིས་དགོས་པ་ཁྱེད་པར་

ཅན་ལ་དགངོས་ཏི།ེ སྐུ་འཚ་ོབཞུགས་སྐབས་ནས་སྐུ་འཕྲེངེ་རྗེསེ་མ་ལྟག་

མཚེར་འཁྲུངས་ཁང་དུ་སྐུ་བལྟམ་རྒྱུའི་དགོངས་པ་གཏིད་པ་ཞིིག་ཡིིན། 

ཇ་ིལྟར་ཞི་ེན། ྋརྒྱལ་དབང་སྐུ་གངོ་མ་མཆོགོ་ས་བྱ་ (༡༩༠༩) ལརོ་

སྐུ་འབུམ་དགནོ་དུ་བྱནོ་བཞུགས་སྐབས་ཀརྨ་ཤ་རྫངོ་ར་ིཁྲོདོ་དང༌། བྱ་

ཁྱུང་དགནོ་དུ་གནས་གཟིགིས་བསྐྱངས་ཤངི༌། དའེ་ིཚ་ེལྟག་མཚརེ་གྲོངོ་

གསེབ་ཀྱིི་མདུན་ཕྱིོགས་རི་ལྡེབས་སུ་ཕེབས་ལམ་འཁེལ་བ་དེར་ཆོིབས་

བཤལོ་གྱིསི། ཡུལ་སྡེེའ་ིམཛསེ་ལྗོོངས་ལ་ཐུགས་ཞིབི་གནང་བཞིནི་

ཡུན་རངི་ཙམ་བཞུགས་རྗེསེ། ལྟག་མཚརེ་གྲོངོ་ལ་ཕྱིག་མཛུབ་སྟནོ་

གནང་གསི། གྲོངོ་པ་དེའ་ིཆོགས་སྟངས་སྙིངི་རྗེ་ེཔ་ོའདུག་ཅེས་ཐུགས་

གཏིད་པའི་གསུང་ཞིིག་བྱོན་པ་སྐབས་དེར་སྐུ་འབུམ་ཁུལ་ཡིོངས་གྲོགས་
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གླེངེ་མལོ་བྱདེ་པ་ཞིགི་བྱུང་སྣང༌། དངསོ་དནོ་ལའང་ལྟག་མཚརེ་གྲོངོ་

གསེབ་ཉིེ་སྐོར་བཅས་པའི་ཡུལ་ལྗོོངས་ཆོགས་ཚུལ་ཡིིད་དུ་འངོ་བ་ཞིིག་

ཡིདོ་ཅངི༌། ད་ེསྐརོ་ྋགངོ་ས་ཆོནེ་པོའ་ིརང་རྣམ་‘ངསོ་ཀྱི་ིཡུལ་དང༌། ངསོ་

ཀྱི་ིམ་ིདམངས་’ནང༌། “ལྟག་མཚརེ་ན་ིརྒྱ་མཚ་ོནས་མཐ་ོཚད་ཕ་ིཊ་ིདགུ་

སྟངོ་ཡིདོ། ལུང་པ་མཛསེ་སྡུག་དང་ལྡན་པ་ཞིགི་ཡིནི་པ་མ་ཟིད། ས་ཆོ་

མཐོན་པོའ་ིཐང་ཆུང་ཆུང་ཞིགི་ག་ིསྟངེ་ལ་ཆོགས་ཏི།ེ ཉི་ེསྐརོ་དུ་གྲོ་ོདང༌། 

འབྲུ་སགོས་ཀྱི་ིཞིངི་ག་མང་པ་ོདང༌། ཐང་ཆུང་དེའ་ིགཡིས་གཡིནོ་ར་ིདང༌། 

རྩྭ། ནགས་ཚལ་གྱིསི་ཁངེས་ནས་ཡིདོ་པ་རདེ།” ཅསེ་དང༌།

“གྲོོང་གསེབ་དེའི་ལྷོ་ངོས་རི་བོ་གཞིན་ལས་མཐོ་བ་ཞིིག་ཡིོད་པ་

དའེ་ིམིང་ལ་ཨ་མྱོསེ་སྐྱསེ་ར་ིཟིརེ། ཡུལ་མ་ིཚསོ་ར་ིགནམ་ལ་ཟུག་མཁན་

ཡིང་ཟིརེ་ཞིངི༌། ར་ིདརེ་ཡུལ་ལྷ་གནས་པར་གྲོགས། ར་ིསྨོད་ལ་ཤངི་

ནགས་དང༌། དའེ་ིཐདོ་དུ་སྤེང་ར།ི ཡིང་རྩོརེ་གངས་ཡིདོ་ཅངི༌། གངས་

ད་ེདབྱར་དུས་སུའང་མ་བཞུ་བར་གཏིན་དུ་གནས་ཡིངོ༌། ར་ིདེའ་ིབྱང་ལ་

ཤུག་པ་དང༌། ཁམ་སྡེངོ༌། སྟར་སྡེངོ༌། བསེ་འབྲུའི་རགིས་སགོས་ཤངི་

འབྲས་ཀྱི་ིསྡེངོ་པ་ོམང་པ་ོདང༌། མ་ེཏིགོ་དྲེ་ིངད་ལྡན་པ་མང་པ་ོཡིདོ་ཁར། 

བྲག་ལགོས་ནས་ཆུ་རྒྱུན་ལྷུང་ལྷུང་བབ་པས་མཛསེ་ཤངི༌། ཡུལ་དརེ་

བྱ་དང་བྱའིུ་སྣ་ཚགོས་དང༌། ར་ིདྭགས་ཤ་བ་དང༌། རྐྱེང༌། སྤྲོའེུ། གཅན་

གཟིན་གཟིགི་དང༌། དམོ། ཝ་མ་ོསགོས་ཡིདོ་ཅངི༌། ང་ཚོའ་ིཡུལ་མ་ིམང་

ཆོ་ེབ་ནང་པ་ཡིནི་པས། སམེས་ཅན་ལ་གནདོ་འཚ་ེམ་བྱས་སྟབས། ར་ི

དྭགས་ལ་སོགས་པའི་སེམས་ཅན་དེ་རྣམས་ཀྱིང་འཇིགས་པ་མེད་པར་
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བག་ཕབེས་སུ་སྡེདོ་པ་རདེ།”1 ཅསེ་འཁདོ་འདུག

གངོ་དུ་ཆོསོ་འཁརོ་རྒྱལ་ལྷ་མོའ་ིབློ་མཚ་ོནས་ཡི་ིག་ེ ཨ་ ཀ་ མ་ 

གསུམ་གསལ་བའ་ིབརྡ་སྟནོ་ལས། ཀ་ ནི་སྐུ་འབུམ་གྱི་ིམངི་གཞི་ིདང་པ་ོ

མཚནོ་པ་ད་ེལྟར། རྗེ་ེསྐུ་འབུམ་ཞིསེ་འཛམ་གླེངི་ན་ཡིངོས་སུ་གྲོགས་པའ་ི

གནས་ཁྱེད་པར་ཅན་ད་ེཡིནི་ཞིིང༌། ད་ེན་ིའཇམ་མགནོ་རྒྱལ་བ་གཉིསི་པ་

རྗེ་ེཙངོ་ཁ་པ་ཆོནེ་པ་ོསྐུ་བལྟམས་པའ་ིགནས་ཏི།ེ རྗེ་ེརནི་པ་ོཆོ་ེསྐུ་འཁྲུངས་

ནས་ལྟེ་བ་བཅད་པའི་རཀྟའི་བདུད་རྩོི་ས་ལ་འཕོས་པ་ལས་ཙནྡན་གྱིི་ལྗོོན་

པ་ཞིགི་སྐྱསེ་ནས། དའེ་ིལ་ོམ་ར་ེརེའ་ིངསོ་སུ་རྒྱལ་བ་སངེ་གེའ་ིང་རའོམ། 

རྗེ་ེབཙུན་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ཀྱི་ིསྐུ་བརྙིན་ཤནི་ཏུ་གསལ་བ། ལྷ་བྲསི་

མཁས་པས་བྲིས་པ་ལས་ཀྱིང་བྱོན་ལེགས་པ་རང་བྱོན་དུ་བྱུང་བ་དང༌། 

རྗེསེ་སུ་རྗེ་ེཙངོ་ཁ་པ་ཆོནེ་པོའ་ིཡུམ་གྱིསི་ཐུགས་ཁུར་བཞིེས་ཤངི༌། དད་

ལྡན་སྐྱསེ་བུ་མང་པསོ་གྲོོགས་བྱས་ཏི།ེ རྒྱལ་བ་སངེ་གེའ་ིང་རོའ་ིསྐུ་བརྙིན་

འབུམ་ཡིང་དཔར་དུ་བཏིབ་པའ་ིསཱཙྪ་རྣམས་ནང་རྟེནེ་དང༌། ཙནྡན་གྱི་ི

སྡེོང་པོ་ཉིིད་སྲིོག་ཤིང་གི་ཚུལ་དུ་བཞུགས་སུ་གསོལ་བའི་མཐའ་སྐོར་དུ་

རྡོ་རྩོིག་གི་ར་བ་བརྩོིགས་པའི་ཐོག་སྟེང་པདྨ་སྤུངས་པའི་མཆོོད་རྟེེན་ཞིིག་

གསར་དུ་བཞིངེས། དུས་ད་ེནས་གནས་དརེ་སྐུ་འབུམ་ཞིསེ་ཐགོས།

ད་ེཡིང་བཀའ་འགྱུར་རྒྱུད་ ཐ པའ་ིནང་གསསེ་འཇམ་དཔལ་རྩོ་

1  ཤགོ་གྲོངས་ ༥ ཡིགི་འཕྲེངེ་ ༡༡ དཔར་ཐངེས་དང་པོ། རྡརོ་གླེངི་རང་དབང་

དཔར་ཁང༌།
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རྒྱུད་1ལའེུ་སུམ་ཅུ་ས་ོདྲུག་པའ་ི2ནང༌། “གཞིནོ་ནུ་སྣ་ཚགོས་ཡིང་དག་

འབྱུང༌།། བདག་ཉིདི་ཆོནེ་པ་ོའཇམ༵་དཔལ༵་ན།ི། རྙིདེ་དཀའ་སྐུ་༵ནི་འབུམ༵་

གྱུར་པ།། ཡིང་དག་མཐའ་ལ་གནས་ནས་ན།ི། ཟིབ་མོའ་ིདནོ་གྱི་ིདནོ་སྟནོ་

བྱདེ།། སྤྲོསོ་མདེ་རྣམ་པ་མདེ་པ་དང༌།། གནས་མདེ་པ་ལ་གཟུགས་བྱས་

ནས།། ཤནི་ཏུ་དནོ་ལྡན་ཆོསོ་ཀྱིང་སྟནོ།།”3 ཅསེ་ལུང་དུ་བསྟན།

རིམ་པས་སྔོར་གྱིི་པད་སྤུངས་མཆོོད་རྟེེན་དེ་བཀྲ་ཤིས་སྒོོ་མང་

མཆོོད་རྟེནེ་དུ་བསྒྱུར། ད་ེརྣམ་རྒྱལ་མཆོདོ་རྟེནེ་དུ་བསྒྱུར། ད་ེལྷ་བབ་

མཆོོད་རྟེནེ་དུ་བསྒྱུར། ད་ེདབྱནེ་བཟླུམས་མཆོདོ་རྟེེན་དུ་བསྒྱུར། གནས་

དའེ་ིལྷ་ོསྨོད་དུ་རབ་བྱུང་དགུ་པའ་ིལྕགས་སྤྲོལེ་ (༡༥༦༠) ལརོ་བཀའ་

གདམས་འདུལ་འཛིན་ཆོེན་པོ་སྒོོམ་ཆོེན་རིན་ཆོེན་བརྩོོན་འགྲུས་རྒྱལ་

མཚན་གྱིིས་སྒྲུབ་སྡེེ་བཏིབ་པས་གནས་དེར་དགོན་པ་ལུང་བ་ཞིེས་དང༌། 

ད་ེརྗེསེ་སྒོམོ་ཆོནེ་པ་ཉིདི་ཀྱིསི་ཁུར་བཞིེས་ཏི་ེམ་ེགླེང་ (༡༥༧༧) ལརོ་

གནས་དེར་རྟེེན་མཆོོག་རྒྱལ་བ་བྱམས་པའི་སྐུ་བརྙིན་དགུང་ལོ་བཅུ་

གཉིིས་པའི་ཚད་ཅན་གཙུག་ལག་ཁང་དང་བཅས་པ་གསར་དུ་བསྐྲུན། 

དུས་ད་ེཙམ་ནས་སྐུ་འབུམ་བྱམས་པ་གླེངི་ཞིསེ་ཡིངོས་སུ་གྲོགས།

རབ་བྱུང་བཅུ་པའ་ིཆུ་ལུག་ (༡༥༨༣) ལརོ་ྋརྒྱལ་དབང་སྐུ་འཕྲེངེ་

གསུམ་པ་བསདོ་ནམས་རྒྱ་མཚ་ོསྐུ་འབུམ་དུ་བྱནོ། འདུལ་འཛནི་སྒོམོ་

ཆོནེ་པ་དང༌། ཚ་ོཔ་དྲུག་ག་ིནང་སསོ་གཙསོ་པའ་ིསྦྱོིན་བདག་རྣམས་ལ་

1  ཤགོ་ལྡབེས་ ཐ ༥༣ བ ༣ པ་དང༌།

2  ཐ ༤༤༨ ན ༡ པ།ོ ཞིལོ་དཔར་ཁང་ནུབ།

3  ཤགོ་ལྡབེས་ ཐ ༤༤༢ བ ༤ པ། ཞིལོ་དཔར་ཁང་ནུབ།
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ཙོང་ཁའི་ལྟེ་བའི་གནས་འདིར་དགོན་སྡེེ་ཞིིག་ངེས་པར་བསྐྲུན་དགོས་པའི་

བཀའ་ལུང་བཟིང་པ་ོསྩལ། ད་ེལྟར་ཀུན་གྱིསི་དགའ་དད་སྤྲོ་ོབ་ཆོནེ་པསོ་

སྤྱི་ིབརོ་བློངས་ཏི་ེགནས་གཞི་ིསྤྱིལི་བུ་རྣམས་བསྐྲུན། ཆོ་ོའཕྲུལ་སྨོནོ་ལམ་

ཡིང་བཙུགས། ྋརྒྱལ་དབང་རནི་པ་ོཆོེའ་ིབཀའ་བཞིནི་ས་བྱ་ི (༡༥༨༨) 

ལོར་དབྱེན་བཟླུམས་མཆོོད་རྟེེན་ཆོེན་མོ་བྱང་ཆུབ་མཆོོད་རྟེེན་གྱིི་རྣམ་

པར་བསྒྱུར་ནས། རྟེནེ་དང་བརྟེནེ་པར་བཅས་པ་ལགེས་པར་བཞིངེས་ཏི་ེ

རབ་གནས་མཛད།

རབ་བྱུང་བཅུ་པའ་ིཆུ་ཡིསོ་ (༡༦༠༣) ལརོ། ྋརྒྱལ་དབང་སྐུ་

འཕྲེེང་བཞིི་པ་ཡིོན་ཏིན་རྒྱ་མཚོ་སོག་ཡུལ་ནས་བོད་དབུས་སུ་ཕེབས་

སྐབས། སྐུ་འབུམ་བྱམས་པ་གླེངི་ག་ིསྒྲིགི་ལམ་ཀུན་སྤྱིདོ་ལ་དག་ཐརེ་

མཛད། འཆོད་ཉིན་གྱི་ིགྲྭ་ཚང་ཞིགི་དགསོ་པའ་ིབཀའ་ཐམ་ཞིབི་རྒྱས་

སྩལ།1 ད་ེནས་མ་ིརངི་བར་བཤད་གྲྭའང་ལགེས་པར་ཚུགས། ྋགངོ་ས་

ྋརྒྱལ་དབང་ལྔ་པ་ཆོེན་པོའང་སྐུ་འབུམ་དགོན་དུ་ྋཞིབས་བཅགས་

ནས་འཇམ་མགོན་བློ་མའི་གསུང་གི་སྙིིང་པ་ོབྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཆོེན་མོའ་ི

ཁྲོདི་ལུང་སྩལ།

ྋགོང་ས་ྋརྒྱལ་དབང་སྐུ་འཕྲེེང་བདུན་པ་སྐུ་ན་ཆུང་ངུའི་སྐབས་

སུ་སྐུ་འབུམ་བྱམས་པ་གླེིང་དུ་བཞུགས་ནས་མདོ་རྒྱུད་ཀྱིི་ཆོོས་བཀའ་

གསན་སྦྱོངོ་བསྐྱངས་པ་དང༌། ྋགངོ་ས་ྋརྒྱལ་དབང་སྐུ་འཕྲེངེ་བཅུ་

1  ‘སྐུ་འབུམ་བྱམས་པ་གླེངི་ག་ིགདན་རབས་དནོ་ལྡན་ཚངས་པའ་ིདབྱངས།’ ཤགོ་

གྲོངས་ ༣༦ ནས་ ༤༨ བར་དརེ་འཁདོ།
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གསུམ་པ་མཆོོག་ཉིིད་ཀྱིང་དགོན་གནས་དེར་ཡུན་རིང་བཞུགས་ཏིེ་ལམ་

རིམ་ལ་སོགས་པའི་ཆོོས་ཀྱིི་འཁོར་ལོ་རྒྱ་ཆོེར་བསྐོར་བར་མཛད་པའི་

གནས་ཁྱེད་པར་ཅན་ལ་གཟིགིས་པ་ཞིགི་ཡིིན།

ཡིང༌། ལྷ་མོའ་ིབློ་མཚ་ོནས་མཇལ་བའ་ིཡི་ིག་ེ ཀ་མ་ གཉིསི་ན།ི 

ལྟག་མཚེར་གྲོོང་གསེབ་ཀྱིི་རི་སྟེང་གནས་མཆོོག་ཀརྨ་ཤ་རྫོང་རི་ཁྲོོད་ཀྱིི་

མངི་གཞི་ིཀ་མ་བརྡ་སྟནོ་བྱུང་བ་ཞིགི་ཀྱིང་ཡིནི། ད་ེན་ིའཕགས་པ་སྤྱིན་

རས་གཟིིགས་སྡེོམ་བརྩོོན་གྱིི་རྣམ་པར་བྱོན་པ་སྐུ་འཕྲེེང་དང་པོ་ྋརྒྱལ་

དབང་ཐམས་ཅད་མཁྱེེན་པ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པའི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉིེན་

ཆོེན་པོ་རྗེེ་ཙོང་ཁ་པ་བློོ་བཟིང་གྲོགས་པ་དཔལ་བཟིང་པོ་མཆོོག་སྐུ་ན་ཕྲེ་

མོའ་ིསྐབས་སུ་ཐོག་མར་སངས་རྒྱས་ཀྱིི་ཆོོས་སྒོོར་ཞུགས་པར་མཛད་

པའ་ིགནས་ཀརྨ་ཤ་རྫངོ་ར་ིཁྲོདོ་ཡིནི་ཏི།ེ ད་ེཡིང་ྋགངོ་ས་སྐུ་འཕྲེངེ་

བཅུ་གསུམ་པ་ཆོེན་པོ་སྐུ་འབུམ་དགོན་ནས་རྒྱལ་ས་ལྷ་སར་ཕྱིིར་ཕེབས་

བསྐྱང་ཁར་ར་ིཁྲོདོ་འད་ིདང༌། རྗེ་ེཙངོ་ཁ་པ་ཆོནེ་པོའ་ིབློ་མ་དམ་པ་ཆོསོ་

རྗེེ་དོན་གྲུབ་རིན་ཆོེན་གྱིི་གདན་ས་བྱ་ཁྱུང་ཐུབ་བསྟན་དག་ཐེར་གླེིང་

དགོན་དུ་ཆོེད་མངགས་ཆོིབས་བསྒྱུར་བཞུགས་ཞིག་དང་འབྲེལ་གནས་

གཟིགིས་མཆོདོ་འབུལ་དང༌། ཐུགས་སྨོནོ་ཟིབ་མ་ོམཛད་ཐགོ གཉུག་

མར་གནས་པའི་དགེ་འདུན་རྣམས་ལ་བསྙིེན་བཀུར་གཟིབ་པའི་སྒོོ་ནས་

བཀའ་ིཕབེས་སྒོརོ། གནས་ཁྱེད་པར་ཅན་འད་ིདག་ག་ིརྟེནེ་དང་བརྟེནེ་པ་

བཅས་པར་སྲི་ིཞུ་འཛནི་སྤྲོས་ཚུལ་བཞིནི་ཞུ་བ་ན།ི རྒྱལ་བའ་ིབསྟན་པ་

རནི་པ་ོཆོ་ེཉིམས་པ་གས་ོཞིངི༌། མ་ིཉིམས་དར་རྒྱས་འབྱུང་བ་དང༌། སྤྱི་ི
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སྒོོས་བསོད་ནམས་ཀྱིི་ཚོགས་རླབས་པོ་ཆོེ་གསོག་པར་འགྱུར་བའི་ཕན་

ཡིནོ་ཤནི་ཏུ་ཆོ་ེབ་དང༌། དག་ེའདུན་ཡིངོས་ནས་ཐསོ་བསམ་ཉིམས་ལནེ་

ལ་འབད་དགོས་ཞིེས་སོགས་གདམས་པ་གནད་དུ་སྨོིན་པ་སྩལ་བ་དང༌། 

དེ་སྐབས་ྋགོང་ས་མཆོོག་ཉིིད་ཀྱིི་ཞིབས་ལྷམ་འཇའ་ཅན་ཆོ་གཅིག་ཤ་

རྫངོ་ར་ིཁྲོོད་དུ་འཇགོ་གནང་མཛད་འདུག ད་ེན་ིབདོ་མིའ་ིབརྗེདོ་སྲིལོ་ལྟར། 

སླར་གནས་དརེ་འབྱནོ་རྒྱུའ་ིབརྡ་སྟནོ་མཛད་པ་ཞིགི་ཡིནི་པར་ངསེ།

གནས་ཁྱེད་པར་འཕགས་པ་འདི་དག་གི་སྐོར་ཡིང་ྋགོང་ས་ཆོེན་

པའོ་ིརང་རྣམ་ངསོ་ཀྱིི་ཡུལ་དང༌། ངསོ་ཀྱི་ིམ་ིདམངས་ནང༌། “རང་བྱུང་

བཀདོ་པས་མཛསེ་པའ་ིལུང་པ་དེའ་ིདབུས་སུ། ཀརྨ་ཤར་ཙོང་ར་ིཁྲོདོ་

ཅེས་བོད་ཀྱིི་ཆོོས་ཀྱིི་ལོ་རྒྱུས་ནང་ཡིོངས་སུ་གྲོགས་པ་ཞིིག་ཡིོད་ཅིང༌། 

དགོན་པ་དེ་ཀརྨ་པ་སྐུ་འཕྲེེང་བཞིི་པ་རོལ་པའི་རྡོ་རྗེེས་ཕྱིག་བཏིབ་པ་

རདེ། ཀརྨ་པ་ན་ིབདོ་ནང་བློ་མའ་ིཡིང་སྲིདི་ངསོ་འཛནི་བྱདེ་པའ་ིཐོག་

མ་ཡིནི། དགནོ་པ་དརེ་དུས་རབས་བཅུ་བཞི་ིཔའི་ནང་རྗེ་ེཙངོ་ཁ་པ་ཆོནེ་

པ་ོསངས་རྒྱས་ཀྱི་ིཆོསོ་སྒོརོ་ཐགོ་མ་ཞུགས་གནང་མཛད་པ་རདེ།” ཅསེ་

དང༌། “དེའ་ིསྨོད་ལ་དགནོ་པ་གཉིསི་པ་ཞིིག་ཡིདོ། དའེ་ིམིང་ལ་ཨ་མད་ོབྱ་

ཁྱུང་དགནོ་ཟིརེ། དགནོ་རྒྱབ་ར་ིལ་བརྟེནེ་ཡིདོ་པས་ཆོགས་སྟངས་མཛསེ་

ཤངི༌། དགནོ་པའ་ིཡིང་ཐགོ་ཏུ་གསརེ་ཟིངས་ཀྱི་ིརྒྱ་ཕབིས་དང༌། ཆོོས་ཀྱི་ི

འཁོར་ལོ་རི་དྭགས་གཉིིས་ཀྱིིས་མཐའ་གཉིིས་སུ་བརྒྱན་པ་སོགས་ཡིོད་

གཤསི། དགནོ་པ་ད་ེདབྱབིས་བཀདོ་མཛསེ་ཤངི་བརྗེདི་ཆོགས་ཅན་ཞིགི་

ཏུ་མ་ཟིད། སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེནེ་མང་བས་ལུང་པ་དེའ་ིནང་ལ་རྩོ་ཆོནེ་
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ཞིགི་ཆོགས་པ་རདེ།”1 ཅསེ་འཁདོ་པ་བཅས་འད་ིལྟ་བུའ་ིཡུལ་ཁྱེད་པར་

ཅན་ལ་གཟིགིས་པ་ནི་གརོ་མ་ཆོག་པ་བཅས་ས།ོ།

༣༽ ཁྱེམི་འིཛནི་རོགིས་རྒྱུད།

འཕགས་པ་ཐུགས་རྗེེ་ཆོེན་པོ་གང་ཉིིད་ཀྱིིས་སྟོན་པ་ཐུབ་པའི་

དབང་པོའ་ིདྲུང་དུ་ཇི་ལྟར་དམ་བཅས་ཏིེ་གདུལ་བྱར་བཟུང་བའི་གངས་

ལྗོོངས་བོད་ཀྱིི་མིའུ་གདུང་དྲུག་ལས་མཆོེད་པའི་རིགས་རྒྱུད་གཙང་མ་

ཡིནི་ཞིངི༌། ད་ེཡིང་འཕགས་པ་སྤྱིན་རས་གཟིགིས་རྒྱལ་པོའ་ིརྣམ་པར་

བྱནོ་པའ་ིརྒྱལ་རབས་ས་ོལྔ་པ་མང་སྲིངོ་མང་བཙན་གྱི་ིསྐུ་དུས་ཏི།ེ ཕྱི་ིལ་ོ

བརྒྱ་ཕྲེག་བརྒྱད་པའི་ནང་བོད་དབུས་ཁུལ་ནས་སྨོད་ཕྱིོགས་ཨ་མདོའ་ི

མཐའ་མཚམས་སུ་ས་སྲུང་བོད་དམག་དཔུང་སྡེེ་མང་པོ་འབྱོར་ཏིེ་བསྡེད། 

དེ་དག་གི་འགོ་དཔོན་ཁོངས་ནས་ས་མཚམས་ཕྱིི་ཕྱིོགས་སུ་བྱ་རའི་ཁུར་

འཛནི་པ་ཕྱི་ིབྱ་སྡེ་ེཔ་ཞིསེ་ཡིངོས་སུ་གྲོགས་པ། ལྟག་མཚརེ་སྤྲུལ་སྐུ་སྐུ་

འཕྲེངེ་དང་པ་ོབློ་ོབཟིང་རྡ་ོརྗེ་ེརནི་པ་ོཆོ་ེདང༌། སྐུ་འཕྲེངེ་དྲུག་པ་བློ་ོབཟིང་

འཇགིས་མདེ་རྒྱ་མཚ་ོརནི་པ་ོཆོ།ེ ད་ལྟ་སྐུ་འཚ་ོབཞུགས་སྐུ་འཕྲེངེ་བདུན་

པ་ཐུབ་བསྟན་འཇིགས་མེད་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆོེ་བཅས་བློ་སྤྲུལ་རིམ་པར་

སྐུ་འཁྲུངས་པའ་ིཁྱེམི་འཛནི་རགིས་རྒྱུད་ཁྱེད་པར་ཅན་ཞིགི་ཡིནི།

ྋགངོ་ས་ཆོནེ་པོའ་ིརང་རྣམ་‘ངསོ་ཀྱི་ིཡུལ་དང༌། ངསོ་ཀྱི་ིམ་ི

1  ཤགོ་གྲོངས་ ༦ ཡིིག་འཕྲེངེ་ ༡༡ དཔར་ཐངེས་དང་པ།ོ རྡརོ་གླེངི་རང་དབང་

དཔར་ཁང་།
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དམངས་’ནང་ལའང་རིགས་རྒྱུད་ཀྱིི་ཁྱེད་ཆོོས་འཁོད་པ་འདི་ལྟར་ཏིེ། 

“མད་ོཁམས་ཀྱི་ིམ་ིཕལ་ཆོ་ེབ་ལུས་སྟབོས་ཆོ་ེཞིངི༌། རང་བཞིནི་གྱིསི་

དཔའ་ཆོ་ེབ་ཡིནི་ཡིང༌། ཆོསོ་ཀྱི་ིནུས་པས་ཞི་ིདུལ་དང༌། སྙིམོ་ཆུང༌། 

གཏིངོ་ཕདོ་ཅན། རང་ཚུགས་ཟིནི་པ། བྱམས་སྙིངི་རྗེ་ེལྡན་པ་ཡིདོ། མ་ི

རགིས་སྤྱིདོ་བཟིང་དང༌། མཛའ་མཐུན་ཆོནེ་པ་ོབྱདེ་མཁན་ད་ེའདྲེ་ཞིགི་ག་ི

བདོ་རགིས་ཁ་ེགཙང་ཞིིག་ལ་ངསོ་རང་སྐྱསེ་འདུག” ཅསེ་དང༌།

“ངའ་ིཁྱེམི་ཁང་མད་ོཁམས་སུ་ཡིདོ་ཀྱིང༌། རགིས་རྒྱུད་ཕ་མསེ་

བདོ་དབུས་ནས་ཡིངོ་བ་ཞིགི་སྟ།ེ ད་ེཡིངོ་སྟངས་ཇ་ིལྟར་ཡིནི་མནི་གྱི་ི

གནས་ལུགས་ཤདོ་རྒྱུ་ལས་སླ་པ་ོརདེ། ལ་ོབརྒྱ་ཕྲེག་མང་པ་ོབརྒོལ་

བའ་ིདུས། བདོ་ཀྱི་ིཆོསོ་རྒྱལ་མང་སྲིངོ་མང་བཙན་སྐབས་བདོ་བྱང་ཤར་

ཕྱིོགས་ས་མཚམས་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱིི་དམག་མི་རུ་ཁག་མང་པ་ོབཞིག་ཁོངས། 

ང་ཚོའི་ཡུལ་ཕྱིོགས་ལ་བོད་དབུས་འཕན་པོའ་ིནང་གི་དམག་མི་བཞིག་

ཡིདོ་འདུག ངའ་ིཕ་མསེ་ཤགི་དམག་མ་ིད་ེདག་ནས་བྱུང་འདུག དརེ་

བརྟེེན་ནང་མིའི་ཡུལ་སྐད་ནང་ལའང་བོད་དབུས་འཕན་པོའ་ིནང་གི་ཡུལ་

སྐད་འགའ་ཤས་ཡིདོ་པ། དཔེར་ན། ཐུར་མ་ལ་ཁྱེམེ་བུ་དང༌། ཕརོ་པ་

ལ་ཅན་ནེ་ཟིརེ་བ་ལྟ་བུ་རདེ། ད་ལྟའ་ིགོང་ག་ིམ་ིརབས་གཉིསི་ཙམ་མ་

གཏིགོས། དའེ་ིགངོ་ག་ིམ་ིརྒྱུད་ནས་གྲོོང་གསབེ་དེའ་ིཕྱི་ིབྱ་ནང་སོའ་ིག་ོ

གནས་བཟུང་འདུག”1 ཅསེ་དང༌།

“ང་སོ་ནམ་པའི་ཁྱེིམ་ཚང་དམའ་པོ་ཞིིག་ནས་ཡིོང་བ་འདིར་རྒྱུན་

1  ཤགོ་གྲོངས་ ༨ ཡིགི་འཕྲེངེ་ ༢༡ དང༌།
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དུ་དགའ་པ་ོའདུག ལ་ོན་ཆུང་ཆུང་སྐབས་གྲོོང་གསབེ་ནས་ཡིངོ་བའ་ི

གནས་ཚུལ་འད་ིདག་བརྗེདོ་འདདོ་ཡིདོ། ལ་ོམང་པོའ་ིརྗེསེ་ལ་ང་རྒྱ་

ནག་ནས་ཕྱིིར་ལོག་ཡིོང་བའི་ལམ་ཞིོར་ལྟག་འཚེར་ལ་འཁྱུག་ཙམ་ཕྱིིན་

པར། ད་ེསྐབས་ངའ་ིཕ་མསེ་ཀྱི་ིགྲོངོ་གསབེ་དང་ཁྱེམི་ཁང་མཐངོ་བ་ཙམ་

གྱིསི་སྤེབོས་པ་ཆོནེ་པ་ོཞིགི་སྐྱསེ་བྱུང༌། ང་ཁྱེམི་ཚང་ཕྱུག་པ་ོདང༌། མཐ་ོ

པ་ོཞིིག་ལ་སྐྱསེ་ཡིདོ་ན། མ་ིདམངས་དབུལ་པ་ོཉིམ་ཆུང་ག་ིབད་ེསྡུག་ཇ་ི

ཡིདོ་ངས་ཤསེ་རྟེགོས་ཐུབ་ཀྱི་ིམ་རདེ་བསམ་པ་རྒྱུན་དུ་ཡིདོ། ཁྱེམི་ཚང་

དམའ་པ་ོཞིིག་ལ་སྐྱསེ་སྟབས། མ་ིཉིམ་ཆུང་སྐྱ་ོཔོའ་ིགནས་ཚུལ་རྣམས་

གསལ་པ་ོཤསེ་ཀྱིི་ཡིདོ་པས། མ་ིདམངས་ཉིམ་ཆུང་ཚའོ་ིའཚ་ོཐབས་འད་ི

གང་ལགེས་སུ་འགྲོ་ོབའ་ིཐབས་ཤསེ་བྱས་པ་ཡིནི།”1 ཞིསེ་དང༌།

“ང་ཚོའི་ནང་མི་རྣམས་མི་ཚེ་སྐྱེལ་སྟངས་རྒྱས་སྤྲོོས་མེད་པའི་ཁུ་

འདུས་ཤིག་ཡིིན་ནའང་དགའ་པོའ་ིངང་ནས་བློོ་ཁ་ཁེངས་པ་ཞིིག་ཡིོད། 

དེ་ནི་ཏཱ་ལའི་བློ་མ་སྐུ་གོང་མ་ཐུབ་བསྟན་རྒྱ་མཚོ་ལ་བརྟེེན་ནས་བྱུང༌། 

ཁངོ་གསི་བདོ་ནང་སྲིདི་དང༌། ཆོསོ་ཀྱི་ིདབུ་ཁྲོདི་ལ་ོམང་པ་ོགནང་ཞིངི༌། 

ཁོང་གི་དུས་སུ་སླར་ཡིང་བོད་ཅེས་པ་ཟུར་དུ་རང་བཙན་ཡིིན་པ་ཞིིག་

བཟིསོ་གནང་བ་མ་ཟིད། མ་ིདམངས་ལ་ཡིར་རྒྱས་ཡིངོ་ཐབས་ཀྱིང་གནང་

བ་རདེ། ང་ཚ་ོཡིདོ་ས་ཤར་ཕྱིགོས་ཀྱི་ིས་ཁུལ་ད་ེརྒྱ་ནག་ག་ིསྲིདི་དབང་

འགོ་ཡིནི་ཡིང༌། ཁངོ་ཆོསོ་སྲིདི་ཀྱི་ིདབུ་བཞུགས་ཤགི་ས་གནས་དརེ་

ལོ་གཅིག་མིན་ཙམ་བཞུགས་སྟབས་མི་མང་དེ་ཚོར་ཁོང་གི་བྱིན་ནུས་
1  ཤགོ་གྲོངས་ ༩ ཡིགི་འཕྲེངེ་ ༡༥། དཔར་ཐངེས་དང་པ།ོ རྡརོ་གླེངི་རང་དབང་

དཔར་ཁང༌།
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ཐད་ཀར་ཐབོ་ཡིདོ་པ་ཡིིན།” ཞིསེ་དང༌།

“དམ་པ་གང་དེས་བོད་མི་མང་ལ་གནང་བའི་གསུང་འཕྲེིན་ཞིིག་

ག་ིནང་ལ། ངསོ་ལ་ཆོསོ་སྲིདི་ཀྱི་ིའགན་ཁུར་ཐགོ་ཏུ་བབ་པ་ན། རང་ཉིདི་

དལ་སྡེོད་སྐྱིད་སྡེོད་ཀྱིི་དབང་མེད་བསྟན་སྲིིད་ཀྱིི་བདེ་དོན་ལ་ཉིིན་མཚན་

སམེས་ཁུར་ལྕ་ིབས་ནནོ་བཞིནི་དུ་བསྟན་པ་རྒྱས་ཐབས། ཆོབ་སྲིདི་ཕྲེ་

ཚུགས་ཐབས། ཆོབ་འབངས་བད་ེབར་ངལ་འཚ་ོཐབས་ལྷག་བསམ་

དྲེང་པོས་གཞུང་བསྲིང་སྒོོ་གསུམ་ཡིོད་རྒུ་རྩོལ་སྤྲུགས་བགྱིིས་ལུགས་

གསུངས་འདུག་ཅངི༌། ཁངོ་གསི་དགངོས་བཞིདེ་ད་ེལྟར་གནང་བའ་ིགྲུབ་

འབྲས་སུ་བདོ་མ་ིརྣམས་ཞི་ིབད་ེདང༌། ཡིར་རྒྱས། དགའ་སྐྱདི་ཀྱི་ིདུས་

སྐབས་རངི་པ་ོཞིགི་འག་ོཚུགས་པ་བྱུང༌།” ཞིསེ་དང༌། ཡིང་གསུངས་

གསལ། “ཆུ་གླེང་ (༡༩༡༣) ནས་ད་ལྟ་ཆུ་སྤྲོ་ེ (༡༩༣༢) བར་བདོ་ལྗོངོས་

འད་ིཉིདི་དུ་བད་ེསྐྱདི་རྫགོས་ལྡན་གྱི་ིདཔལ་གསར་དུ་བཞིད་པས། མཆོགོ་

དམན་ཚང་མས་དགའ་བདེར་ཅི་དགར་ལོངས་སྤྱིོད་བག་ཕེབས་སུ་ཚིམ་

པ་འདསི་མཚནོ་ཞིེས་བཀའ་གནང་འདུག”1 ཅསེ་འཁདོ།

༤༽ ཡབ་ཡུམ།

ཡིབ་ཆོོས་སྐྱོང་ཚེ་རིང་མཆོོག་ནི་ཕྱིི་བྱ་ལྟག་མཚེར་འཁྲུངས་ཁང་

ག་ིམ་ིང་ོཡིནི་ཞིངི༌། ཡིབ་ཀྱི་ིསྐརོ་ཡིང་ྋགངོ་ས་ཆོནེ་པོའ་ིརང་རྣམ་‘ངསོ་

ཀྱི་ིཡུལ་དང༌། ངསོ་ཀྱི་ིམ་ིདམངས་’ནང་ཅུང་ཟིད་ཅགི་འཁདོ་འདུག་པ་

1  ཤགོ་གྲོངས་ ༡༢ ཡིིག་འཕྲེངེ་ ༢ པ་དང༌།
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འད་ིལྟར། “ངའ་ིཕ་བྱམས་སྙིངི་རྗེ་ེལགེས་པ་ོཡིདོ་མཁན་ཞིགི་དང༌། རླུང་

ལང་པ་ོཞིགི་ཀྱིང་རདེ། ཡིནི་ནའང་རླུང་ད་ེརྒྱུན་རངི་པ་ོམ་ིསྡེདོ། ཁངོ་

གཟུགས་རངི་སྟབོས་ལྡན་ཞིགི་མནི་ལ། ཤསེ་ཡིནོ་ཡིང་ཡིདོ་པ་ཞིགི་མནི་

ཏི།ེ རང་བཞིནི་གྱི་ིསྤྱིང་པ་ོདང༌། གྲུང་པ་ོཞིགི་རདེ། རྟེ་ལ་དགའ་པ་ོཡིདོ་

སྟབས་རྟེ་དྲེལེ་མང་པ་ོབཞིནོ་གྱི་ིརདེ། ད་ེབཞིནི་རྟེ་དྲེལེ་འདམེ་སྒྲུག་ལ་

མཁས་ཤངི༌། བཅསོ་ཐབས་ལའང་མཁས་པ་ོཡིདོ།”1 ཅསེ་གསལ།

ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་སྐུ་འཕྲེེང་བཅུ་བཞིི་པ་ཆོེན་པོ་ཕྱིི་བྱ་

ལྟག་མཚེར་འཁྲུངས་ཁང་གི་མི་ངོའ་ིརིགས་མྱུག་ཏུ་འཁྲུངས་པ་འདི་ཡིང་

ྋརྒྱལ་མཆོོག་སྐུ་གོང་མ་ཉིིད་ཀྱིི་བཞིེད་པ་ཡིིན་པའི་བརྗེོད་རྒྱུན་ཞིིག་

ཀྱིང་སྣང༌། ད་ེན་ིསྐུ་གངོ་མ་ཀརྨ་ཤ་རྫངོ་ར་ིཁྲོདོ་དང༌། བྱ་ཁྱུང་དགནོ་

པར་ཕེབས་བཞུགས་མཛད་སྐབས་ལྟག་མཚེར་གྲོོང་གསེབ་ཀྱིི་ཡུལ་

མ་ིཚ་ོམཇལ་ཁར་བཅར་ཞིངི༌། དུས་དརེ་ཆུང་སྲིདི་ཀྱི་ིཡིབ་ནི་དགུང་ལ་ོ

དགུ་ཡིིན་པའི་བུ་གྲུང་པོ་ཞིིག་ཡིོད་པར་ྋརྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆོེས་དམིགས་

བསལ་དགྱིསེ་གཟིགིས་ཀྱིསི་རྗེནེ་ཕྱིག་སྩལ་བ་དང༌། རྗེསེ་སུ་ྋརྒྱལ་བ་

སྐུ་གོང་མ་ཐུབ་བསྟན་རྒྱ་མཚ་ོསྐུ་མྱོ་ངན་ལས་འདས་པའི་གསར་འགྱུར་

མི་སྙིན་པ་དེ་ཐོག་མར་ལྟག་མཚེར་གྲོོང་གསེབ་ཏུ་བསྣམས་ཕེབས་མཁན་

ཡིང་ཡིབ་ཉིདི་ཡིནི་འདུག་ཅངི༌། ད་ེན་ིཁངོ་སྐུ་འབུམ་དགནོ་དུ་ཕབེས་པ་

ནས་གསན་ཐསོ་བྱུང་འདུག

ཡུམ་བསདོ་ནམས་མཚ་ོམ་ོམཆོགོ་ན།ི སྐུ་འབུམ་དགནོ་པའི་ཉི་ེ
1  ཤགོ་གྲོངས་ ༡༠ ཡིགི་འཕྲེངེ་ ༧ པ། དཔར་ཐངེས་དང་པོ། རྡརོ་གླེངི་རང་དབང་

དཔར་ཁང༌།
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འདབས་ཆུ་རུ་ཁ་སྡེེ་པ་ཞིེས་པའི་བོད་རིགས་གཙང་མའི་མི་རྒྱུད་ཅིག་

ཡིནི་ཞིངི༌། སྐུ་ན་ཕྲེ་མོའ་ིདུས་ནས་བྱསི་པ་ཕལ་པ་དང་མ་ིའདྲེ་བའ་ི

ཐུགས་གཤསི་ཤནི་ཏུ་བཟིང་ལ་དུལ་བ། མཆོགོ་གསུམ་ལ་དད་པ། རང་

ཉིིད་ཀྱིི་ཡིབ་ཡུམ་གཙ་ོབོར་གྱུར་པའི་རྒོན་རབས་ལ་གུས་བརྩོེ་ཆོེ་བ་དང༌། 

སྐུ་མཆོེད་དང་རྩོེད་གྲོོགས་ཚང་མར་བསྟུན་མཁས་མཐུན་ལམ་ཆོེ་བ། 

ཐུགས་མདུན་ཡིབ་ལ་མཛའ་བརྩོེའ་ིམཐུན་གཤབིས་ལགེས་པ། སྲིས་དང་

སྲིས་མོ་སོགས་ཉིེ་ལྟོས་ཀུན་ལ་བྱམས་བརྩོེའི་སྐྱོང་ཐབས་མཁས་པ་ཞིིག་

ཡིནི་པ་དང༌། རསི་སུ་མ་ཆོད་པའ་ིསྐྱ་ེབ་ོདབུལ་པ་ོདང༌། དུད་འགྲོ་ོབཅས་

པར་ཐུགས་བརྩོ་ེབས་ཕན་སྐྱབོ་ཅ་ིཐུབ་མཛད་ཀྱི་ིཡིདོ་ཅངི༌། དཔརེ་ན་

འགྲུལ་པ་གླེོ་བུར་བ་དྲེག་ཞིན་སུ་འདྲེ་ཞིིག་སླེབས་ཀྱིང་ཉིེ་རིང་མེད་པར་

སྣ་ེལནེ་གནང་བས་མ་ཚད། གསལོ་ཟིས་བཞིསེ་ཆོགོ་སསོ་པ་ཇི་ཡིདོ་

འགྲུལ་པར་དྲེངས་ཏི་ེཡུམ་ཉིདི་ནས་རྗེསེ་སུ་བཞིསེ་པ་དང༌། སྤྲོང་པ་ོ

ལའང་གསལོ་ཟིས་གང་ཡིདོ་སྦྱོནི་པར་གནང་སྟ།ེ སྐབས་ར་ེཡུམ་ཉིདི་

ཡུད་ཙམ་ཡུད་ཙམ་ལྟོགས་པར་བཞུགས་པའང་བྱུང་སོང་ཞིེས་རྒྱུས་ཅན་

ནས་ཐསོ།

ྋགངོ་ས་ཆོནེ་པོའ་ིརང་རྣམ་‘ངསོ་ཀྱི་ིཡུལ་དང༌། ངསོ་ཀྱི་ིམ་ི

དམངས་’ནང་ལའང༌། “ངའ་ིཨ་མ་བྱམས་སམེས་ཆོནེ་པ་ོཞིགི་སྟ།ེ ཚང་

མར་ཕན་སམེས་བྱདེ་ཅངི༌། དཔརེ་ན། མ་ིགཞིན་བཀྲསེ་སྐམོ་གྱིསི་ཉིནེ་

པ་ཞིགི་ཡིདོ་ན། རང་ག་ིལྟ་ོཆོས་རྣམས་གནང་སྟ།ེ རང་ཉིདི་ལྟགོས་པར་

བཞུགས་ཀྱི་ིརདེ། རྒྱུན་དུ་ནང་མ་ིཚོའ་ིའག་ོཁྲོདི་བྱམས་བརྩོེའ་ིངང་ནས་
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གནང་བ་རདེ། ཁངོ་ན་ིམ་ིཚང་མར་འདྲེསི་བད་ེཔ་ོདང༌། བསམ་བློ་ོརྒྱ་ཆོེན་

པ་ོགཏིངོ་མཁན་ཞིིག་སྟ།ེ ངདེ་རང་ཏཱ་ལའ་ིབློ་མའ་ིཡིང་སྲིདི་དུ་ངསོ་འཛནི་

བྱས་རྗེསེ། ཁངོ་གསི་ཕྲུ་གུ་རྣམས་ལ་སླབོ་སྦྱོངོ་ཡིག་པ་ོཞིགི་སྤྲོདོ་རྒྱུའ་ི

དམགིས་བསལ་གྱི་ིའགན་བཞིསེ་གནང་བ་རདེ།”1 ཅསེ་འཁདོ་འདུག་པ་

བཅས།

ཞིར་བྱུང་དུ་ཕྱིི་བྱ་ལྟག་མཚེར་གྱིི་ཡིབ་ཡུམ་ལ་སྲིས་དང་སྲིས་མོ་

ཇ་ིཙམ་བྱུང་བའ་ིསྐརོ་གླེངེ་བ་སྟེ། ཡིབ་ཡུམ་གཉིསི་ལ་སྲིས་དང་སྲིས་མ་ོ

བཅུ་དྲུག་བྱུང་འདུག་པ་ནས་ད་ལྟ་འཚོ་ཞིིང་བཞུགས་པ་སྐུའི་གཅེན་པོ་

སྐུ་འབུམ་ལྟག་མཚེར་རིན་པ་ོཆོེ་ཐུབ་བསྟན་འཇིགས་མེད་ནོར་བུ་མཆོོག་

དང༌། སྐུའ་ིགཅནེ་པ་ོབཀའ་བློནོ་ཁྲོ་ིཟུར་རྒྱལ་ལ་ོདནོ་གྲུབ་མཆོགོ སྤྱི་ི

ནོར་ྋགངོ་ས་ྋསྐྱབས་མགནོ་ཆོནེ་པ་ོམཆོགོ སྐུའ་ིགཅུང་མ་ོབཀའ་ཟུར་

རྗེ་ེབཙུན་པདྨ་མཆོགོ སྐུའ་ིགཅུང་པ་ོམད་ོསྨོད་མ་ིམང་སྤྱི་ིའཐུས་ཟུར་པ་

སྐྱོར་ལུང་མངའ་རིས་སྤྲུལ་སྐུ་བསྟན་འཛིན་ཆོོས་རྒྱལ་མཆོོག་བཅས་

དང༌། བཙན་བྱོལ་བོད་ཕྲུག་ཁྱེམི་སྡེ་ེརྩོ་འཛུགས་ཀྱི་ིདབུ་འཛནི་སྐུའ་ིགཅནེ་

མོ་ཚེ་རིང་སྒྲིོལ་མ་མཆོོག་དགུང་གྲོངས་བཞིི་བཅུ་ཞིེ་བཞིིར་ཕེབས་པ་

ཤངི་འབྲུག་ (༡༩༦༤) ལརོ་བསྙུན་འདས་དང༌། བཙན་བྱལོ་བདོ་གཞུང་

སྨོན་རྩོིས་ཁང་གི་དབུ་འཛིན་སྐུ་བཅར་སྤྱིི་ཁྱེབ་མཁན་ཟུར་སྐུའི་གཅེན་པོ་

བློོ་བཟིང་བསམ་གཏིན་མཆོོག་དགུང་གྲོངས་ལྔ་བཅུ་ང་གསུམ་དུ་ཕེབས་

པ་ཤངི་གླེང་ (༡༩༨༥) ལརོ་བསྙུན་འདས། ད་ེམནི་སྲིས་བདུན་དང༌། སྲིས་
1  ཤགོ་གྲོངས་ ༡༠ ཡིགི་འཕྲེངེ་ ༡༣། དཔར་ཐངེས་དང་པ།ོ རྡརོ་གླེངི་རང་དབང་

དཔར་ཁང༌།
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མ་ོགཉིསི་སྐུ་ན་ཆུང་ངུའ་ིདུས་ནས་འཚ་ོབཞུགས་ཐུབ་མནི་བྱུང་འདུག

འདི་ལྟར་ཁ་བ་རི་པའི་འགྲོོ་བ་མ་ལུས་པའི་འདི་ཕྱིི་གཏིན་གྱིི་

སྐྱབས་གཅིག་མགོན་གཅིག་ྋགོང་ས་སྐུ་འཕྲེེང་བཅུ་བཞིི་པ་མཆོོག་ཉིིད་

གངས་ལྗོོངས་བོད་ཆོེན་པོའ་ིནང་ཚན་ཨ་མདོའ་ིཡུལ་དུ་རྒྱལ་རབས་ལོ་

རྒྱུས་དང་ལྡན་པའ་ིབདོ་རགིས་གཙང་མ། ཆོ་ོའབྲང་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་

འདི་ལྟ་བུ་ཞིིག་ལ་བསམ་བཞིིན་སྲིིད་པ་བཟུང་བར་མཛད་པ་འདི་ཡིང༌། 

གངས་ཅན་པའི་མི་རིགས་སུ་གཏིོགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱིིས་སྔོར་ཆོོས་

རྒྱལ་མསེ་དབནོ་རྣམ་གསུམ་སྐབས་ཀྱི་ིབདོ་མིའ་ིསྙིངི་སྟབོས་དང༌། ཆོགི་

སྒྲིིལ་གྱིི་རང་བཞིིན་སླར་གསོའ་ིབྱ་བ་རླབས་པོ་ཆོེར་འབད་བརྩོོན་བློོ་

སྟོབས་ནུས་ཤུགས་མཉིམ་སྐྱེད་ཡིོང་རྒྱུར་ཤིན་ཏུ་གནད་ཆོེའི་དགོས་པ་

ཁྱེད་པར་ཅན་དུ་དགངོས་པ་ཞིགི་ཡིིན་པ་ན།ི དངེ་སྐབས་བདོ་ཕྱི་ིནང་ག་ི

བོད་རིགས་བྱིས་པ་དང་བཅས་པའི་རང་བཞིིན་བསམ་སྤྱིོད་ཀྱིི་རྣམ་པ་

དངོས་ཐོན་གང་ཅིའི་ཆོ་ནས་མངོན་སུམ་གསལ་བར་མཚོན་པ་དེ་ལྟར་

ལགས་ས།ོ།

ཨ་ེམ་དནོ་ཀུན་གྲུབ་པ་ཤཱཀྱིའ་ིཏིགོ 

གཟིགིས་པ་ལྔ་ཡི་ིསྒོ་ོནས་འཛམ་གླེངི་འདརི།།

དགའ་ལྡན་ཞིིང་ནས་འཕསོ་པའ་ིརྣམ་ཐར་བཞིིན།།

ཁ་བ་ར་ིཔའ་ིམགནོ་ཅགི་གནས་འདརི་བྱནོ།།
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རལོ་པའ་ིརྡ་ོརྗེ་ེཆོསོ་རྗེ་ེདནོ་རནི་ཞིབས།།

འཇམ་མགནོ་བློ་མ་བློ་ོབཟིང་གྲོགས་པ་སགོས།།

རསི་མདེ་མཁས་གྲུབ་དུ་མས་བྱནི་བརླབས་པའ།ི།

ནོར་འཛནི་གཞི་ིའདིའ་ིདག་ེམཚན་བརྗེདོ་མི་ལངས།།

ྋགངོ་ས་ྋརྒྱལ་བའ་ིདབང་པ་ོབཅུ་གསུམ་པ།།

གནས་འདིར་ཞིབས་བཅགས་བསྟན་འགྲོོའ་ིདནོ་ཆོནེ་སྤེལེ།།

གྲོངོ་དང་ལྗོངོས་བཀདོ་སྤྱིན་དུ་ཆུབ་མ་ཐག 

དགྱིསེ་པ་གཡི་ོབའ་ིགསུང་མལོ་ལྷུག་པར་གྲོལོ།།

མང་སྲིངོ་མང་བཙན་བདོ་ཀྱི་ིརྗེ་ེབོའ་ིདཔུང༌།།

མཐའ་ཡི་ིས་སྲུང་ལྷགས་ལས་རམི་བརྒྱུད་ད།ེ།

ཕྱི་ིཡི་ིབྱ་ར་ནང་ག་ིས་ོཚསི་སགོས།།

སྐྱངོ་བའ་ིཁྱེམི་འད་ིརྒྱལ་བའ་ིའཁྲུངས་ཁང་ལགས།།

མཛངས་ཤངི་བློ་ོགྲོམི་ཤསེ་རབ་རྩོལ་གྱིསི་ཕྱུག 

བྱམས་དང་སྙིངི་རྗེེའ་ིརང་གཟུགས་མངནོ་པར་གསལ།།

རྒྱལ་སྲིས་མཚན་དཔ་ེབཞིད་པའ་ིཡིབ་ཡུམ་དུ།།

འཇགི་རྟེནེ་མསེ་པསོ་ཆོདེ་དུ་སྤྲོསོ་པ་བཞིནི།།
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ཤར་ཕྱིགོས་སྲིནི་པ་ོགླེལ་བའ་ིའཁུན་སྒྲི་དང༌།།

ཁ་ལྗོངོས་མགོན་མདེ་གྱུར་པའི་ཆོ་ོང་ེགཉིསི།།

འགྲོན་པ་ཇ་ིབཞིནི་གླེངི་འདརི་འཚརེ་བའ་ིཚ།ེ།

སྲིདི་པའ་ིསྒྲིནོ་མེའ་ིརང་ཞིལ་ལམ་མརེ་བཞིད།།

ད་ེལྟར་རྒྱལ་སྲིས་ཉི་ིམ་གཞིནོ་ནུ་ད།ེ།

འཕགས་མཆོགོ་སྤྲུལ་པའ་ིརལོ་གར་ངསེ་རྙིདེ་པས།།

ཀུན་ཀྱིང་དགའ་སྤྲོའོ་ིཚརོ་རླབས་ཁངོ་ནས་འཕྱུར།།

སྐབས་ཀྱི་ིབགྱི་ིབའ་ིདནོ་རྣམས་ལགེས་པར་བསྒྲུབས།།
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ས་བཅད་བཞ་ིཔེ། 

སྔོནོ་ལ་གསང་ཐབས་ཀྱིསི་ཕྱི་ིཚུལ་ཁྱེའེུ་གཞིན་དག་བཅུ་གཉིིས་

ལའང་བརྟེག་དཔྱོད་བྱས་རྗེསེ། ནང་དོན་ྋརྒྱལ་བའ་ིཡིང་སྲིདི་

ང་ོམར་གཏིན་འཁལེ་གྱི་ིནང་མའ་ིརྟེནེ་འབྲལེ་མཛད་སྒོ།ོ

༡༽ ཁྱེའེུ་ལྷ་མ་ོདནོ་གྲུབ་ལ་བརྟག་དཔྱོད་ཞུས་ཏ་ེནང་དནོ་

ྋརྒྱལ་བའི་ིཡང་སྲིདི་ང་ོམརོ་ཐུགས་གཏན་འིཁལེ་བ།

གོང་གསལ་ཡིང་སྲིིད་རྩོད་དཔྱོོད་ཞུ་མི་ངོ་ལས་རྣམས་ནས་ནང་

དནོ་མཆོགོ་སྤྲུལ་ངསེ་རྙིདེ་བྱུང་ཡིང༌། ཕྱི་ིཚུལ་དུ་མཚན་ལྟས་བཟིང་བ་

ཁྱེེའུ་གཞིན་དག་བཅུ་གཉིིས་ལ་དངོས་སུ་བརྟེག་དཔྱོད་ཞུ་དགོས་པ་ཡིིན་

ཞིངི༌། ད་ེཡིང་ས་གནས་མ་ིའདྲེ་བ་ས་ོསོར་ང་ོབསྐྱདོ་བྱ་རྒྱུ་དུས་འགརོ་

ཆོ་ེབ་མ་ཟིད། བརྟེག་དཔྱོད་ཞུ་ལུགས་དང༌། སྐུའ་ིཉིརེ་སྤྱིད་ང་ོའདྲེ་གང་

དང་ཅི་ཡིོད་གཅིག་ནས་གཉིིས་བརྒྱུད་ཀྱིིས་ཤེས་རྟེོགས་ཡིོངས་གྲོགས་

གྱུར་ན་འགྲོགི་མནི་དང༌། ལྷག་པར་གཞུང་ནས་བཀའ་ཏིར་ཕབེས་རྒྱུ་
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དུས་ཐགོ་སནོ་མནི་གྱི་ིདཀའ་རྙིགོ་ཡིངོ་རྒྱུར་བརྟེནེ། ཁྱེེའུ་ད་ེདག་ཕ་མ་

མཉིམ་དུ་སྐུ་འབུམ་དགོན་དུ་འདུ་འཛོམས་ཐུབ་པ་ཞིིག་ཡིོང་ཐབས་སུ་ངོ་

ཤེས་ཉིེ་ཕྱིོགས་ལ་འཕྲེོས་མོལ་འབྲེལ་མཐུད་བྱེད་བཞིིན་དུས་ཡུན་གང་

འཚམས་སངོ༌།

དའེ་ིཚ་ེན་བཀའ་ཤག་ནས་གསང་ཏིར་ཕབེས་གསལ་ལ། ཕྱི་ིབྱ་

ལྟག་མཚེར་གྱིི་ཆུང་སྲིིད་རིན་པོ་ཆོེའི་སྔོ་ཕྱིིའི་མཛད་ཚུལ་ངོ་མཚར་ཆོེ་བ་

དང༌། འཁྲུངས་ཁང་གི་རྣམ་པ། ས་ཡུལ་སགོས་ྋརྒྱལ་ཚབ་རནི་པ་ོཆོརེ་

མཚ་ོགཟིགིས་བྱུང་བ་དང་མཐུན་ངསེ་མ་ཟིད། བློ་ལྷ་ཁག་ལ་ཐུགས་དམ་

ལུང་ཞུ་བསྐྱར་དུ་གནང་བའི་ལུང་བརྟེག་ཐོན་གསལ་ཁག་དང་ཡིང་རྩོེ་

མཐུན་བྱུང་སྟབས། ད་ཆོ་ྋརྒྱལ་བའ་ིཡིང་སྲིིད་ང་ོམ་ཕྱི་ིབྱ་ལྟག་མཚརེ་

དུ་ཡིབ་ཆོོས་སྐྱངོ་ཚེ་རངི་དང༌། ཡུམ་བསདོ་ནམས་མཚ་ོམ་ོགཉིསི་ཀྱི་ི

ཁྱེའེུ། ཤངི་ཕག་ཟླ་ ༥ ཚསེ་ ༥ ཕྱི་ིམ་ (༡༩༣༥/༠༧/༠༦) རསེ་གཟིའ་

སྤེནེ་པ། ཉི་ིཤར་སྔོ་ཆོ་འབྲུག་ག་ིཐགོ་ཏུ་སྐུ་བལྟམས་པ་ལྷ་མ་ོདོན་གྲུབ་

མཆོོག་ལ་ཐུགས་གཏིན་གཙང་འཁལེ་ཟིནི་པས། འཕྲེལ་དུ་གདན་ཞུ་ཐུབ་

ཐབས་བྱ་དགསོ་ཞིསེ་ཕབེས།

དེ་ཡིང་གོང་དུ་གཞུང་བསྟེན་དགྲོ་ལྷའི་གཙོ་བོ་གནས་ཆུང་ཆོོས་

རྒྱལ་ཆོེན་པོ་སོགས་ཆོོས་སྐྱོང་ཁག་གི་ལུང་དང་བརྡ་སྟོན་1དེ་དག་གི་

ཚགི་གནད་དང་མཐུན་པ་མ་ཟིད། བཀའ་གདམས་གླེེགས་བམ་བུ་ཆོསོ་

ནང་གསསེ་ ཀ པའ་ིནང་ལའང་ལུང་བསྟན་གསལ་བར་འཁདོ་པ་འད་ི

1  གླེགེས་བམ་འདིའ་ིཤགོ་གྲོངས་ ༧ ནང་འཁདོ།
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ལྟར་ཏི།ེ “ཤར་ལྷུན་པོའ་ིརྩོ་ེནས་ཉི་ིམ་འཆོར།། ཕྱིགོས་གཞིན་གསུམ་མ་ི

ནོར་ (ནོར་འཁྲུལ་མ་ིའབྱུང་བ) ཤུགས་ལས་ཤསེ།། འཆོར་མ་ིསྔོ་སྔོ་དུས་

བསམ་གཏིན་འཕལེ།། འཆོར་མ་ིཕྱི་ིཉི་ིའདོ་སྨོནི་པ་ལ།། ལུས་བག་ཕབེས་

བད་ེབར་སྤྱིདོ་པར་བྱདེ།།”1 ཅསེ་འཁདོ་འདུག་ཅངི༌། ཚགིས་བཅད་འད་ི

བཞིནི་མཚམས་འདརི་འབྲལེ་ཆོ་ེབ་མ་ཟིད། བློ་ོགསར་བ་རྣམས་ཀྱིསི་

ཚིག་དོན་རྟེོགས་སླ་བའི་ཆོེད་དུ་འགྲོེལ་བཤད་ཀྱིང་དགོས་པའི་གནས་

ལུགས་གསུང་མཁན་ཡིང་བྱུང༌།

དེ་དོན་ཚིགས་རྐང་རེ་རེར་འགྲོེལ་བཤད་བསྡུས་ཙམ་རེ་འགོད་

པར་བྱ་བའ་ིཚགིས་རྐང་དང་པོའ་ིག་ོདནོ་ན།ི བདོ་ཡུལ་གྱི་ིནང་གསསེ་

ཤར་ཨ་མད་ོཙངོ་ཁ་ཡུལ་གྱི་ིར་ིབ་ོགྲོགས་ཅན། ར་ིཡི་ིལྷུན་པ་ོཨ་མྱོསེ་

སྐྱ་ེར་ིཞིསེ་པའ་ིརྩོ་ེམ་ོནས་ཉི་ིམ་འཆོར་བར་འགྱུར་བ་སྟ།ེ འཛམ་གླེངི་

ཡིོངས་ཀྱིི་སྐྱེ་རྒུའི་མ་རིག་མུན་པ་སེལ་བའི་ཉིི་མ་ྋརྒྱལ་བའི་ཡིང་སྲིིད་

མཆོོག་སྤྲུལ་གང་ཉིིད་གངས་རི་ཨ་མྱོེས་སྐྱེ་རི་གནས་པའི་ཡུལ་དེར་སྐུ་

བལྟམ་པར་འགྱུར་བའི་བརྡ་དནོ་ཡིནི་ལ། ཚགིས་རྐང་གཉིསི་པས་ཡིང་

སྲིིད་འཁྲུལ་བྲལ་བོད་ཤར་ཕྱིོགས་ནས་འབྱོན་པར་འགྱུར་བ་ལས། 

ཕྱིོགས་གཞིན་ལྷོ་དང་ནུབ་དང་བྱང་གསུམ་ནས་འབྱོན་རྒྱུའི་ནོར་འཁྲུལ་

མ་ིའབྱུང་བ་ཤུགས་ལས་ཤསེ་པར་འགྱུར་བ་དང༌།

ཚིགས་རྐང་གསུམ་པ་དང་བཞིི་པ་ལྔ་པ་དག་གིས་ྋརྒྱལ་བའི་

ཡིང་སྲིིད་སྐུ་བལྟམ་པར་འགྱུར་བའ་ིདུས་དང༌། མཛད་པ་བཅས་པའི་ལུང་

1  ཤགོ་ལྡབེས་ ཀ ༧༩ ན ༤ པ། ཞིལོ་དཔར་ཁང་ནུབ།
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གསལ་བར་བསྟན་འདུག ད་ེཡིང༌། ཡིང་སྲིིད་མཆོགོ་སྤྲུལ་ཉི་ིམ་ལ་དཔ་ེ

སྦྱོར་ཏི།ེ ད་ེའཆོར་བའ་ིདུས་སམ། མཆོགོ་ག་ིསྤྲུལ་སྐུ་བལྟམ་པར་འགྱུར་

བའ་ིདུས་ན།ི ཆོསེ་མ་ིསྔོ་བ་ཞིགོས་པ་སྔོ་དུས་ཀྱི་ིཆོ་སྟ།ེ ནམ་ལངས་ཕྱི་ི

ཆོ་བསམ་གཏིན་སྒོམོ་གྱི་ིམྱོངོ་བ་གངོ་དུ་འཕལེ་བའ་ིདུས་དང༌། འཆོར་མ་ི

ཕྱི་ིབ་ཉི་ིཤར་སྔོ་ཆོ་ཉི་ིའདོ་སྨོནི་པའམ། ཉི་ིམའ་ིདཀྱིལི་འཁརོ་ཤར་རིའ་ིརྩོ་ེ

ནས་ཧྲལི་ལརེ་འཐོན་ཉིའེ་ིཉི་ིའདོ་འཕྲེ་ོབའ་ིམཚམས་ལའམ། ར་ིརྩོརེ་ཉི་ིའདོ་

ཐོག་མར་ཁྱེབ་པའི་དུས་མཚམས་དེར་ཟླ་དགུ་ཞིག་བཅུའི་སྔོོན་ནས་སྙིིང་

རྗེེའི་ཡིེ་ཤེས་སྒྱུ་ལུས་ཡུམ་གྱིི་ལྷུམས་སུ་ཞུགས་ཏིེ་མཆོོག་གི་སྤྲུལ་སྐུའི་

རྣམ་པར་རོལ་བ་གང་ཉིིད་འགྲོོ་ལ་བྱམས་བརྩོེའི་ཐུགས་བག་ལྷག་པར་

ཕབེས་པའ་ིངང་ནས་སྐུ་བལྟམ་པར་འགྱུར་བ་དང༌། མགནོ་པ་ོསྙིངི་རྗེེའ་ི

ཉིིན་བྱེད་གང་གི་གདུལ་ཞིིང་ཤར་གླེིང་པདྨའི་སྐྱེད་ཚལ་རྒྱས་པར་འགྱུར་

བ། གདུལ་བྱ་རསི་མདེ་སྐྱ་ེའགྲོ་ོབུང་བའ་ིཚགོས་རྣམས་ཆོོས་འབྱརོ་བད་ེ

སྐྱིད་ཀྱིི་དཔལ་ལ་སྤྱིོད་པར་བྱེད་པའི་རང་དབང་འཐོབ་ཐབས་ཀྱིི་མཛད་

པའི་ངོ་མཚར་གཟིི་བྱིན་འདོ་སྟོང་འཛམ་བུའི་གླེིང་ཆོེན་པོའ་ིཁྱེོན་ཀུན་ཏུ་

ཁྱེབ་པར་འགྱུར་ར་ོཞིེས་པའ་ིལུང་བསྟན་གསལ་པ་ོའཁདོ་འདུག

ད་དུང་དེ་བས་གསལ་བའི་ལུང་བསྟན་ཁག་གཉིིས་རྙིེད་པ་འདི་

ལྟར་ཏི།ེ ཀ�ཐགོ་རྡ་ོརྗེ་ེགདན་པ་རགི་འཛནི་ཚ་ེདབང་ནརོ་བུའ་ི (༡༦༩༨-

༡༧༥༥) ཞིབས་ཀྱིསི་ཀངོ་པ་ོབུ་ཆུ་ལྷ་ཁང་ནས་གཏིརེ་ནས་བཏིནོ་ཏི་ེ

ཟིངས་ཤགོ་དམར་པོའ་ིངསོ་ནས་དག་པར་ཕབ་པ་འཕགས་མའ་ི (སྒྲིལོ་

དམར་) སྒྲུབ་ཐབས་མ་ིམཐུན་ཀུན་སེལ་ལུང་བྱང་དང་བཅས་པ་བཞུགས་
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ས་ོལས། ད་ལྟ་མངའ་བདག་རྒྱལ་པོའ་ིཐུགས་བསྐྱདེ་མཐུས༔ འཕྲེནི་

ལས་བྱིན་རླབས་སྒྱུ་མའ་ིརང་འདོ་ཞིགི༔ མད་ོཁམས་ཤར་ནས་ཕག་གམ་

བྱ་ིབའ་ིལ༔ོ རྒྱལ་ལམ་ (རྒྱའམ་) མཚ་ོཞིསེ་སྨོ་ེདཀར་ད་ོཤལ་ཅན༔ 

སྙིན་གྲོགས་ལྡན་པ་མཐའ་ནས་དབུས་སུ་འབྱུང་༔ བདོ་ཡུལ་ཡིངོས་ཀྱི་ི

བསྟན་པའ་ིབདག་པ་ོབྱདེ༔ ད་ེལ་སྔོནོ་ལས་དབང་ག་ིརྐྱེནེ་ཁ་མང་༔ མ་ི

དང་མ་ིམནི་དུ་མས་འཚ་ེབར་འགྱུར༔ ཁྱེད་པར་ཉིརེ་གཅགི་ཉིརེ་དགུ་

ཞི་ེདྲུག་དང་༔ རང་གགེས་བདུན་ཟུར་ལ་ོདང་དེའ་ིསྔོ་ཕྱིརི༔ རྩུབ་ལྡན་ཟླགོ་

ཐབས་རྟེནེ་འབྲལེ་མ་འཁྲུལ་འབད༔ གདམས་པ་འདི་འཕྲེདོ་དུས་ཚགིས་

གང་ཡིནི་དེའ༔ི བར་ཆོད་ཇ་ིརགིས་སྨོནོ་ལམ་དབང་གསི་སལེ༔ ཐ་ེཚམོ་

ཡིདི་གཉིསི་མ་འགྱུར་ཤནི་ཏུ་གཅསེ༔ རྟེག་ཏུ་དད་གུས་ཆོནེ་པསོ་ཉིམས་

ལནེ་པས༔ མ་ིམཐུན་འགལ་འཁྲུགས་མང་ཞིགི་འད་ིཡིསི་གྲོལོ༔ ཅ་ིཕྱིརི་

པདྨ་བདག་ག་ིསྨོནོ་ལམ་དང་༔ འཕགས་མའ་ིདམ་བཅའ་བདནེ་པས་བསླུ་

མ་ིའགྱུར༔1 ཞིསེ་པའ་ིནང་ཐགོ་མའ་ིཐུགས་བསྐྱདེ་དང༌། འཁྲུངས་ཡུལ། 

དགུང་སྙིངི༌། མཚན་སྒྲི་དང༌། མཚན་བཟིང༌། དབུས་སུ་འབྱནོ་རྒྱུ་དང༌། 

བསྟན་པའ་ིབདག་པརོ་འགྱུར་རྒྱུ། སྐུ་འཕྲེངེ་གོང་རམི་ལས་སྐུ་ངལ་ཆོེ་

བ་དང༌། མ་ིདང་མི་མནི་གྱིསི་འཚ་ེབར་འགྱུར་བ། དགུང་ཀགེ་ཁག་ལ་

འཚུབ་ལྷངོ་ཆོ་ེཡིང་སྨོནོ་ལམ་དབང་གིས་སལེ་བར་འགྱུར་བ་དང༌། བདོ་
1  ‘རནི་ཆོནེ་གཏིརེ་མཛདོ་ཆོནེ་མ།ོ’ འགོ་མནི་མཚུར་ཕུའ་ིསྤེར་མའ་ིཔདོ་ཟི་ིཔའ་ིནང་

གསསེ་འཕགས་མའ་ིསྒྲུབ་ཐབས་མ་ིམཐུན་ཀུན་སལེ་ལུང་བྱང་བཅས་པ་བཞུགས་

ས༔ོ ཞིསེ་པའ་ིཤགོ་ལྡབེས་ ༣ ན ༥ ནང་གསལ། འདིའ་ིརྒྱུས་སྟནོ་སྡེ་ེདག་ེདཔལ་

སྤུངས་དབནོ་རྒོན་སྐུ་འཕྲེངེ་བཞིི་པ་ཀརྨ་བད་ེཆོནེ་ངསེ་དནོ་མད་ོསྔོགས་བསྟན་འཛིན་

༡༩༢༨་༡༩༨༧ཞིབས་ཀྱིསི་གནང་བྱུང་ལགས།
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འབངས་ཡིོངས་ཀྱིིས་རྟེག་ཏུ་དད་གུས་ཆོེན་པོས་བཀའ་དགོངས་ཉིམས་

སུ་བློངས་པས། མ་ིམཐུན་པ་མང་དག་ཅིག་ཞི་ིབར་འགྱུར་བ་སགོས་ཀྱི་ི

དནོ་གསལ་བར་སྟནོ་པ་དང༌། གཏིརེ་ཆོནེ་ཆོགས་རུ་ཉི་ིམ་གྲོགས་པའ་ི 

(༡༦༤༧_༡༧༡༠) ཞིབས་ཀྱིསི་བཀའ་རྫགོས་པ་ཆོནེ་པ་ོབློ་མ་བདེ་

མཆོོག་འཁརོ་ལ་ོལས༔ ལྷ་ཆོནེ་དབང་ཕྱུག་ཆོནེ་པོའ་ིབསྙིནེ་སྒྲུབ་ལས་

གསུམ་གྱི་ིདབང་ག་ིཁ་སྐངོ་མཆོདོ་བསྟདོ་ཀྱི་ིཆོ་ོག་ལས༔ ཨ་ེམ་དབང་

ཕྱུག་དབང་ག་ིབདག༔ མ་འངོས་སྐལ་ལྡན་རྒྱལ་1མཚའོ་ིམིང་༔ མཐའ་

མ་ིཐམས་ཅད་དབང་བཀལོ་ནས༔ བདོ་ཁམས་བད་ེབ་བསྐྲུན་པའ་ིཕྱིིར༔ 

ཡིང་ཟིབ་འདི་ལ་ཉིམས་ལནེ་གྱིསི༔ དབང་ག་ིའཕྲེནི་ལས་ལས་སྦྱོརོ་

འབུངས༔ རྒྱལ་འབངས་ཀུན་གྱིསི་བཀའ་ཉིན་ཅངི་༔ བསྟན་དང་འགྲོ་ོ

དནོ་དཔག་མདེ་འབྱུང་༔2 ཞིསེ་པའ་ིནང༌། འཕགས་པ་སྤྱིན་རས་གཟིགིས་

དབང་ཕྱུག མ་འངོས་སྙིགིས་དུས་སུ་སྐལ་བ་དང་ལྡན་པའ་ིམཚན་སྒྲི་རྒྱ་

མཚ་ོསྨོསོ་ཐགོ མཐའ་མའིམ་ཕྱི་ིམསི་འདུད་ཚུལ་དང༌། རྒྱལ་འབངས་ཀུན་

གྱིསི་བཀའ་ལ་ཉིན་ཅིང༌། བསྟན་འགྲོོའ་ིདནོ་དཔག་མདེ་འབྱུང་བར་འགྱུར་

བའ་ིབརྗེདོ་དོན་ཤནི་ཏུ་གསལ་བར་འཁོད།3

1  རྒྱ་མཚ་ོཡིནི་པར་རྗེསེ་འཇུག་ལ་ཐལོ་པ་འབྲ་ིནོར་ཤརོ་བར་མངནོ།

2  གླེངི་ག་ིརྒྱལ་པ་ོརྡ་ོརྗེ་ེབཟིང་པསོ་བསྐུལ་ངརོ་རགི་འཛནི་མངི་གསི་ཆོསོ་ཁྲོ་ིཐང་དུ་

བྲསི། དབུ་མདེ་བྲསི་མ། ཤགོ་ལྡབེས་ ༢ བ། ༡ ནང་གསལ། འདིའ་ིརྒྱུས་སྟནོ་ལྡངོ་

འབྲངོ་ས་སྐྱངོ་བློ་མ་ར་ཛས་གནང་བྱུང༌།

3  ལུང་བསྟན་ཁག་གཉིསི་རྙིདེ་པ་འད་ིདག་ན།ི ཟླ་གསར། བདོ་ཀྱི་ིདུས་དབེ། ལྡ་ིལ་ི

གསར་པ། ༢༡༡༧ ལྕགས་རྟེ། ༡༩༩༠ ལ་ོ ༡ ཨང་ ༡ ཤགོ་གྲོངས་ ༡༠་༡༦ བར་

ནས་ཟུར་དུ་ཕྱུང་བ་དེའ་ིནང༌། བཀྲ་ཤསི་ཚ་ེརངི་ག་ིརྩོམོ་ཡིགི ‘ལུང་གསི་ཟིིན་པའ་ི

ྋརྒྱལ་བ་’ ཞིསེ་པ་ད་ེནས་ཁངོ་རང་ལ་ལུང་བསྟན་འད་ིགཉིསི་གང་ནས་རྒྱུས་སྟནོ་
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འདི་ལྟ་བུའི་ལུང་བསྟན་དང་ཡིོངས་སུ་མཐུན་པའི་ྋརྒྱལ་བའི་

ཡིང་སྲིིད་འཁྲུལ་བྲལ་ཡིིད་ཆོེས་ངེས་རྙིེད་བྱུང་བ་དེ་དོན་བོད་གཞུང་

བཀའ་ཤག་ནས་ཡིང་སྲིིད་ངོ་མར་ཐུགས་གཏིན་གཙང་འཁེལ་གྱིི་བཀའ་

གསལ་ཐནོ།

དེ་ལྟ་ནའང་ཡིང་སྲིིད་མཆོོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆོེ་དངོས་སུ་ཐུགས་

གཏིན་འཁལེ་ལུགས་ཕྱི་ིགྲོགས་གྱུར་ཚ།ེ རྨ་སྤུ་ཕྷང་གསི་ཟི་རྔམ་ཀ་

ཀོར་ཅི་རིགས་བགྱིིས་ཏིེ་བར་ཆོད་ཆོེན་པོ་གཏིོང་རྒྱུ་ཉིག་ཅིག་ཡིིན་

གཤསི། ཀའེུ་ཚང་རནི་པ་ོཆོ་ེབཞུགས་སར་དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོའ་ིསྐུ་ཐང་

གི་སྤྱིན་སྔོར་ངོ་ལས་ཚང་འཛོམས་ནས་ཡིང་སྲིིད་ཐུགས་གཏིན་འཁེལ་

བའི་སྐོར་སུ་ལའང་ཚིག་ཟུར་ཙམ་བརྗེོད་ཐལ་མ་ཤོར་བ་བྱ་རྒྱུའི་མནའ་

སྐྱལེ་དམ་བཅའ་བཞིག ད་ེའཕྲེལ་བཀའ་ཤག་ལ་ྋརྒྱལ་བའ་ིཡིང་སྲིདི་

ཐུགས་གཏིན་འཁེལ་སྐོར་ཕྱིི་གྲོགས་གྱུར་ན་རྨ་སྤུ་ཕྷང་གིས་གོ་སྐབས་

འདི་བཟུང་སྟེ་རང་གཞུང་ལ་སྐུ་ངལ་ཆོེན་པོ་བཟིོ་རྒྱུ་གདོན་མི་ཟི་བའི་སྐོར་

དང༌། འད་ིཁུལ་དགོས་གཞི་ིམ་ིའབྱུང་ཆོདེ་ཁྱེའེུ་གཞིན་དག་ལ་དངསོ་སུ་

བརྟེག་དཔྱོད་ཞུ་ཚུལ་བྱ་དགོས་ཟིིན་རྗེེས་གཞུང་ལ་ཏིར་སྙིན་འབུལ་རྒྱུ་

དང༌། ད་ེམཚམས་ཁྱེའེུ་ད་ེརྣམས་ཀྱི་ིནང་ནས་ཕྱི་ིབྱ་ལྟག་མཚརེ་གྱི་ིཁྱེའེུ་

ད་ེའསོ་སྤྲུལ་ཁངོས་སུ་ལྷ་སར་གདན་ཞུ་བྱ་དགསོ་ལ། རྨ་ཀྲུའུ་ཞིསི་ད་ེ

དོན་བཀའ་འཁྲོོལ་ཡིོང་བ་ཞིེས་བསྟུན་མཁས་ཀྱིི་རེ་སྐུལ་ཏིར་འཕྲེིན་ཞིིག་

བྱུང་བ་དང་བཅས་པ་ཟུར་བཏིནོ་ལབེ་བཤུས་ཀྱིསི་བཀདོ། ཡིང༌། འབྲ་ིགུང་ཨ་མགནོ་

རནི་པ་ོཆོསེ་ྋརྒྱལ་ཚབ་རྭ་སྒྲིངེ་མཆོགོ་ལ་ཡིང་སྲིདི་མཆོོག་སྤྲུལ་འཁྲུངས་ཡུལ་

སགོས་ལུང་བསྟན་གསལོ་བ་ཞིགི་གླེགེས་བམ་འདིའ་ིཟུར་སྣནོ་ཁངོས་སུ་ཡིདོ།
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བཀའ་ཤག་ནས་རྨ་ཀྲུའུ་ཞིརི་སྩལ་ཐགོ ད་ེལྟར་འད་ིནས་ཁངོ་པར་ཞུ་

སྐུལ་ཐབས་ཤསེ་བྱས་ན་འགབ་མིན་དགངོས་སྐོར་ཞུ་རྒྱུ་དང༌། འད་ིགར་

ངོ་ལས་ཚང་འཛོམས་ནས་དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོའ་ིསྐུ་ཐང་གི་སྤྱིན་སྔོར་ཡིང་

སྲིིད་ཐུགས་གཏིན་འཁེལ་སྐོར་གསང་བ་ཕྱིི་ཤོར་མེད་པ་བྱ་རྒྱུའི་མནའ་

དམ་བཞིག་ཟིནི་ལགས་པས། གཞུང་ཕྱིགོས་ནས་ཀྱིང་གསང་རྒྱ་ངསེ་

པར་མཛད་སྐྱངོ་ཞིསེ་འཁདོ་ནང་མའ་ིཏིར་སྙིན་ཕུལ།

༢༽ ཁྱེའེུ་གཞན་དག་བཅུ་གཉིསི་ལ་བརྟག་དཔྱོད་ཀྱི་ིབྱོ་རོིམ།

དའེ་ིཚ་ེན་ཉི་ེཕྱིགོས་ནས་རྒྱུས་སྟནོ་བྱུང་གསལ། ཁྱེའེུ་གཞིན་

རྣམས་ཕ་མ་དང་བཅས་པ་སྐུ་འབུམ་དུ་འཛོམས་ནས་བརྟེག་དཔྱོད་ཞུས་

ཆོགོ་པ་ཞིསེ་རྨ་ཀྲུའུ་ཞིིར་བཀའ་འཁྲོལོ་ཞུ་དགསོ་ཤངི༌། ད་ེདོན་ཁ་ེསྨོད་

སྲིས་ཀྱིིས་དྲུང་ཆོེ་ཁྲོིན་བརྒྱུད་རྨ་ཀྲུའུ་ཞིིར་ང་ཚོས་སྐུ་འབུམ་དང་ཐག་ཉིེའི་

ཁྱེའེུ་མཚན་ལྟས་བཟིང་བ་གཉིསི་ལ་བརྟེག་དཔྱོད་ཞུས་ཟིནི་པ་ཡིནི། ད་

ཆོ་ཁྱེེའུ་གཞིན་དག་བཅུ་གཉིིས་ལ་ྋགོང་ས་ཏཱ་ལའི་བློ་མ་སྐུ་གོང་མའི་

སྐུའི་ཉིེར་སྤྱིད་ངོ་འདྲེ་དངོས་སུ་བསྟན་ནས་བརྟེག་དཔྱོད་ཞུ་དགོས་པ་

ཡིནི། འད་ིཐད་ས་གནས་ས་ོསརོ་སྐརོ་སྐྱདོ་བྱ་རྒྱུ་འགརོ་གཞིི་ཆོ་ེལ། 

བརྟེག་དཔྱོད་ཞུ་ཐབས་ཕྱིི་གྲོགས་ཡིོང་ཉིེན་སོགས་ཀྱིི་སྐྱོན་ཆོ་ཆོེ་བས། 

ཁྱེེའུ་དེ་དག་ཚང་མ་སོ་སོའ་ིཕ་མ་དང་བཅས་སྐུ་འབུམ་དུ་འཛོམས་ཆོོག་

རྒྱུར་རྨ་ཀྲུའུ་ཞིིའི་བཀའ་འཁྲོོལ་ཐོབ་པ་ཞིིག་གནང་རོགས་ཞིེས་རེ་སྐུལ་
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བགྱིསི།

དེ་ནས་ཉིིན་ཤས་རྗེེས་དྲུང་ཆོེ་ཁྲོིན་གྱིིས་ཁྱེེའུ་ཚང་མ་གཅིག་ཏུ་

འཛམོ་དགསོ་པ་ད་ེལྟར་འགྲོགིས། འནོ་ཀྱིང་སྐུ་འབུམ་དུ་མནི་པར་ཟི་ིལངི་

མཁར་དུ་བསྡུ་འགུགས་གནང་དགསོ། བརྟེག་དཔྱོད་ཇ་ིདགསོ་ཁྱེདེ་ཚ་ོ

རང་ནས་གནང་འཐུས་བཀའ་འཁྲོལོ་ཐབོ་སངོ་ཞིསེ་བརྗེདོ་བྱུང་བར། ཟི་ི

ལངི་མཁར་དུ་འཛམོ་རྒྱུའ་ིདུས་ཚདོ་དང༌། བརྟེག་དཔྱོད་བྱ་ཡུལ་ཁང་པའ་ི

སྐརོ་དྲུང་ཆོ་ེཁྲོནི་ལ་ག་ོབསྡུར་བྱདེ་སྐབས། ཟི་ིལངི་མཁར་ནང་ས་གནས་

གཞུང་གི་ལས་ཁུངས་སུ་འཛོམས་ཏིེ་དེར་བརྟེག་དཔྱོད་གནང་དགོས་པ་

དང༌། བྱ་ལུགས་གང་བྱདེ་ཆོསོ་ཕྱིགོས་ཀྱི་ིབྱ་བ་ཡིནི་སྟབས་ང་ཚསོ་ཐ་ེ

བྱུས་གང་ཡིང་མདེ་པར། ཁྱེདེ་ཚ་ོརང་ནས་གནང་འཐུས། དུས་ཚདོ་རྗེསེ་

གསལ་བྱ་རྒྱུ་ཞིསེ་ལན་གསལ་བྱུང༌།

དྲུང་ཆོེ་ཁྲོིན་ནས་ཁྱེེའུ་བཅུ་གཉིིས་འཛོམ་དུས་ཀྱིི་ལན་བརྡ་བྱུང༌། 

དེ་འཕྲེལ་ཕྲུ་གུའི་ཕ་མ་སོ་སོར་ཟིི་ལིང་མཁར་དུ་དུས་ཐོག་འཛོམ་དགོས་

ཀྱི་ིབརྡ་ལན་འཕྲེདོ་ངསེ་བཏིང༌། ཀའེུ་ཚང་རནི་པ་ོཆོསེ་དབུས་པའི་ང་ོ

ལས་ཚ་ོད་ེཉིིན་ས་གནས་གཞུང་ག་ིལས་ཁུངས་སུ་ཕེབས། དརེ་ཐགོ་

མར་དྲུང་ཆོེ་ཁྲོིན་གྱིིས་ཀེའུ་ཚང་རིན་པོ་ཆོེར་སྐུའི་ཉིེར་སྤྱིད་རྣམས་ངོ་

མཚར་ཆོེན་པོ་ཡིོད་ངེས་ལ་དེ་དག་རྨ་ཀྲུའུ་ཞིིར་སྤྱིན་སྟར་གནང་རོགས་

ཞིསེ་ཞུས་འདུག དརེ་ཀའེུ་ཚང་རནི་པ་ོཆོསེ་ད་ེལྟར་འགྲོགིས། ཡིནི་ན་

ཡིང་སྐུའི་ཉིེར་སྤྱིད་ངོ་འདྲེ་རྣམས་ང་ཚོ་ངོ་ལས་བཞིི་པོ་མཉིམ་འཛོམས་

ཀྱི་ིཐགོ་ནས་སྒོམ་ཁ་ཕྱི་ེསྟ་ེའདནོ་དགོས་པ་ཡིནི་ཞིསེ་གསུངས། ད་ེདོན་
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དྲུང་ཆོེ་ཁྲོིན་གྱིིས་རྨ་ཀྲུའུ་ཞིིར་ཞུས་རྗེེས་ཁོང་ཚ་ོམཉིམ་ཕེབས་ཀྱིིས་སྐུའི་

ཉིརེ་སྤྱིད་ང་ོའདྲེ་རྣམས་ཁངོ་པར་མགི་སྟནོ་གནང༌།

ཡིང་རྨ་སྤུ་ཕྷང་གིས་ང་ཚོས་ཁྱེེད་ཚོའི་བརྟེག་དཔྱོད་བྱ་ལུགས་

ལ་ཐ་ེབྱུས་མ་ིབྱདེ་ཞུས་པ་ཡིནི། འནོ་ཀྱིང་ད་ེའདྲེའ་ིལམ་སྲིལོ་སྔོནོ་ཆོད་

མཐོང་མྱོངོ་མདེ་པས། ད་རསེ་ང་ཚ་ོའགའ་ཤས་ནས་མགི་བལྟས་ཆོགོ་པ་

ཞིསེ་བརྗེདོ་པར། ཀེའུ་ཚང་རནི་པ་ོཆོསེ་ད་ེཡིང་འགྲོགིས་འཐུས་གསུངས་

ཏི།ེ ལས་ཁུངས་དེའ་ིཁང་ཆོནེ་ཞིགི་ནང་རྒྱ་ཅགོ་རངི་པོའ་ིསྟངེ་ྋགངོ་ས་

སྐུ་གངོ་མའ་ིསྐུའ་ིཉིརེ་སྤྱིད་ང་ོའདྲེ་རྣམས་སྟར་བསྒྲིགིས་ཏི་ེབཞིག ཚང་མ་

སྟགེས་སྟན་དུ་འཁདོ།

མཚམས་དེར་དྲུང་ཆོེ་ཁྲོིན་གྱིི་ལས་བྱེད་ཅིག་གིས་ཁྱེེའུ་རེ་རེ་

བཞིིན་སོ་སོའ་ིཕ་མ་སྤུན་ཉིེ་རེ་ཟུང་མཉིམ་དུ་ཁང་ཆོེན་དེའི་ནང་འཁྲོིད་

ཡིངོ་བར། ཀའེུ་ཚང་རནི་པ་ོཆོ་ེདང༌། རྩོ་ེདྲུང་ལས་ཚན་མཁྱེེན་རབ་

བསྟན་འཛནི་གྱིསི་བརྟེག་དཔྱོད་ཞུས་ཐགོ ཁ་ེསྨོད་སྲིས་དང༌། རྩོ་ེདྲུང་

བློོ་བཟིང་ཚེ་དབང་གིས་བརྟེག་དཔྱོད་ཞུས་འབྲས་ཇི་བྱུང་རེ་རེ་བཞིིན་ཐོ་

འགདོ་བྱས། དའེ་ིརངི་དརེ་རྨ་ཀྲུའུ་ཞི་ིདང༌། ཁངོ་རང་ག་ིསྤུན་མཆོདེ་

དཔོན་རིགས་མི་ལྔ་མཉིམ་དུ་ཟུར་ངོས་ནས་དོ་སྣང་ཆོེན་པོས་ལྟ་བཞིིན་

བསྡེད། ཁྱེའེུ་ར་ེརརེ་བརྟེག་དཔྱོད་ཟིནི་རམི་བཞིིན་ཕ་མ་ས་ོསརོ་ཁ་

བཏིགས་ཨ་ཤ་ེདཀར་གཙང་ར་ེདང༌། སྣམ་བུ་སྤྱིན་སྤུས་ལགེས་བུབས་ར་ེ

ལགེས་སྐྱསེ་སུ་གནང་སྟེ་རང་གནས་ས་ོསརོ་བསླགོས། རྟེགས་མཚན་

བཟིང་བའ་ིཁྱེའེུ་གཉིསི་ལ་སྔོནོ་དུ་བརྟེག་དཔྱོད་ཟིནི་པ་ཕུད། ད་ེམནི་



85

ཁྱེེའུ་བཅུ་གཉིིས་ལ་དེ་ཉིིན་བརྟེག་དཔྱོད་སྐབས་ཁྱེེའུ་འགའ་རེས་སྐུའི་ཉིེར་

སྤྱིད་ང་ོའདྲེ་ཕྱིདེ་འཁྱེརེ་དང༌། འགའ་རསེ་ང་ོམ་གཅགི་དང་འདྲེ་གསུམ་

འཁྱེརེ་བ། འགའ་རསེ་འདྲེ་ཤ་སྟག་འཁྱེརེ་བ། ར་ེཟུང་གསི་འཇགིས་ཚུལ་

དང་འཚེར་སྣང་ལྟ་བུས་ངོ་འདྲེ་གང་ལའང་རེག་ཐུག་མི་བྱེད་པ་དེ་ལྟར་

ལས། ྋརྒྱལ་བའ་ིའསོ་སྤྲུལ་དུ་མངནོ་པའ་ིརྣམ་པ་གང་ཡིང་བྱུང་མ་ིའདུག

དེ་རྗེེས་རྨ་སྤུ་ཕྷང་གིས་དྲུང་ཆོེ་ཁྲོིན་བརྒྱུད་ཀེའུ་ཚང་རིན་པོ་ཆོེར་

ད་ཆོ་ཁྱེདེ་ཚསོ་ཁྱེའེུ་ཚང་མར་བརྟེག་དཔྱོད་ཟིནི་སྟབས། སྤྲུལ་སྐུ་ངསེ་

རྙིདེ་བྱུང་ཡིདོ་དམ་མདེ་སགོས་དྲེ་ིབ་ཞུས་པར། ང་ཚསོ་བརྟེག་དཔྱོད་

ཞུས་པའི་གནས་ཚུལ་གསལ་པོ་ང་ཚོའི་གཞུང་ལ་སྙིན་གསན་ཞུ་དགོས་

པ་དང༌། གཞུང་ནས་བདོ་ཀྱི་ིས་ཁུལ་གཞིན་ཁག་ཏུ་ཁྱེེའུ་ང་ོམཚར་ཅན་

གཞིན་དག་ཡིོད་རིགས་བཅས་ཚང་མ་བློ་ལྷར་ལུང་བརྟེག་ཞུ་གནང་གིས་

མཐའ་མའི་ཐག་ཆོདོ་ཇ་ིབྱུང་བཀའ་གསལ་ཐནོ་གྱི་ིརདེ། ད་ེམཚམས་འད་ི

ཁུལ་གྱིི་ཁྱེེའུ་བརྟེག་དཔྱོད་ཞུས་པའི་ཁོངས་ནས་ལྷ་སར་གདན་འདྲེེན་

ཞུ་དགསོ་ཡིདོ་མདེ་ཤསེ་ཀྱིི་རདེ། རྗེསེ་སུ་གནས་ལུགས་གསལ་པ་ོཞུས་

ཆོགོ་པ་ཞིསེ་གསུངས་ཐགོ ད་ེབར་གྱི་ིདངསོ་བྱུང་གནས་ཚུལ་རྣམས་

གཞུང་ལ་ཏིར་སྙིན་ཕུལ།

ད་ེནས་མ་ིརངི་བར། རྨ་ཀྲུའུ་ཞིིས་ལྟག་མཚརེ་གྱི་ིཆུང་སྲིདི་མཆོགོ་

དང༌། རླནོ་པ་ལ་ོཡིརེ་གྱི་ིཚ་བ་ོསགོས་ཁྱེའེུ་འགའ་ཤས་ས་ོསོའ་ིཕ་མ་ཅ་ི

རགིས་མཉིམ་དུ་ཐངེས་གཉིསི་བཀུག་སྟ།ེ ཁྱེའེུ་དེ་ཚོའ་ིམདུན་དུ་མངར་

ཆོ་སྡེརེ་མ་གང་བཞིག་ནས་ཅ་ིའདདོ་ལནེ་དུ་བཅུག་པ་དང༌། ཁྱེའེུ་ར་ེརརེ་



86

ཁངོ་རང་གསི་དྲེསི་གླེངེ་ཐུང་ཙམ་ར་ེབྱས་འདུག་ཅངི༌། ད་ེསྐབས་ཁྱེའེུ་

ཕལ་ཆོ་ེབས་མངར་ཆོ་སྦར་མ་ོགང་ར་ེལནེ་པ་དང༌། འགའ་རསེ་སྐྲག་

སྣང་གིས་གང་ཡིང་མ་བློངས་པ་སོགས་ཀྱིི་སྤྱིོད་ཚུལ་འདྲེ་མིན་བྱུང་བ་

དང༌། ཁྱེའེུ་ལྷ་མ་ོདནོ་གྲུབ་མཆོགོ་གསི་སྒོམ་ཞིངི་བརླངི་བའ་ིངང་ནས་

བྱ་ེརལི་གཅགི་བཞིསེ་ཐགོ དྲེསི་ལན་ཡིང་གསལ་བར་གནང་བས་རྨ་

ཀྲུའུ་ཞི་ིཁོང་རང་རྒྱ་ཁ་ཆོ་ེཡིནི་ཡིང༌། ཁངོ་པས་འདི་ལྟ་བུའ་ིབརྟེག་དཔྱོད་

སྟབས་བད་ེཞིགི་བྱས་མཐར། ཆུང་སྲིདི་ལྷ་མ་ོདནོ་གྲུབ་ཀྱི་ིམཛད་སྤྱིདོ་ལ་

ཡིདི་མགུ་སྟ།ེ ཡིབ་ལ་”བུ་འད་ིསྐུ་འབུམ་དགནོ་དུ་གཅནེ་པོའ་ིསར་འཇགོ་

དགསོ”ཞིསེ་བཀའ་ཕབ། གཞིན་རྣམས་ཀྱི་ིཕ་མ་ལ་དངསོ་སྐྱསེ་སྤྲོད་ད་ེ

ཕྱིརི་སླགོ་བྱས།

དའེ་ིཚ།ེ ལྷ་ས་ནས་གཞུང་གསི་གསང་ཏིར་ཕབེས་དནོ་དུ། ཀའེུ་

ཚང་རིན་པོ་ཆོེ་ངོ་ལས་ཐུན་མོང་ནས་ྋརྒྱལ་བའི་ཡིང་སྲིིད་ངེས་གཏིན་

འཁེལ་སྐོར་གསང་རྒྱ་ངེས་པར་མཛད་དགོས་སོགས་འཁོད་པའི་ཏིར་

སྙིན་སྔོནོ་ཕུལ་ནང་གསལ་ལྟར། གཞུང་ཕྱིགོས་ནས་ཀྱིང་གསང་རྒྱ་

གནང་རྒྱུ་མ་ཟིད། ཡིང་སྲིིད་གདན་ཞུར་རྨ་སྤུ་ཕྷང་གསི་བཀག་འགགོ་

མི་ཡིོང་བའི་ཐབས་བྱུས་སུ་དབུས་ཁུལ་ཁྱེེའུ་རྟེགས་མཚན་བཟིང་བ་

གཉིསི་ཡིདོ་པ་དང༌། ཨ་མད་ོཁུལ་གྱི་ིཆུང་སྲིདི་ལྷ་མ་ོདནོ་གྲུབ་བཅས་ལྷ་

ལྡན་རྒྱལ་སར་གདན་འབོད་ཀྱིིས་ངོ་འཛོམས་མཚམས་ལུང་བརྟེག་རྩོིས་

གསུམ་གྱིི་སྒོོ་ནས་མཐའ་མའི་གཏིན་འཁེལ་གནང་རྒྱུ་ཡིིན་ཚུལ་དེ་དོན་

བརྗེདོ་དགསོ་པ་དང༌། ནང་དནོ་ཡིང་སྲིདི་ང་ོམར་ཐུགས་གཏིན་འཁལེ་བ་
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ཕྱིི་བྱ་ལྟག་མཚེར་གྱིི་ཁྱེེའུ་གང་དེ་འསོ་སྤྲུལ་གྱིི་མཚན་ཐོག་ལྷ་སར་འཕྲེལ་

དུ་གདན་ཞུ་བྱ་དགསོ་པ། ཞིབི་ཆོ་བང་མ་ིཕྱིརི་ལགོ་གདངོ་བཀའ་རྒྱ་སྩལ་

ཡིདོ་ཅསེ་འཁདོ་ཡིདོ་འདུག

༣༽ ཆུང་སྲིདི་མཆེགོ་འིསོ་སྤྲུལ་དུ་ངསེ་པེའི་ིསྐོོརོ་ཡབ་ཡུམ་

ལ་གནས་ལུགས་ཞུས་པེ།

གནས་ཚུལ་བཟིང་པོ་འདི་ལྟ་བུ་དུས་འཛོམས་བྱུང་བར་བརྟེེན། 

ཀེའུ་ཚང་རིན་པོ་ཆོེ་ཁོང་རྣམ་པས་ཐོག་མར་ཡིབ་ཀྱིི་སྐུ་མཆོེད་བགྲོེས་པ་

སྐུ་འབུམ་ལྟག་མཚེར་སྒོར་པའི་ཕྱིག་མཛོད་ངག་དབང་བྱང་ཆུབ་1ལ་”དེ་

རངི་གཞུང་ནས་བཀའ་ཏིར་ཕབེས་གསལ་དུ། ལྟག་མཚརེ་གྱི་ིཁྱེེའུ་ལྷ་

མོ་དོན་གྲུབ་ྋརྒྱལ་བའི་འསོ་སྤྲུལ་ཁོངས་སུ་ཐུགས་གཏིན་འཁེལ་འདུག་

པས། ཉི་ེཆོར་རྨ་ཀྲུའུ་ཞིསི་ཡིབ་ལ་གསུངས་པ་ལྟར། འསོ་སྤྲུལ་མཆོགོ་

ལྟག་མཚརེ་སྒོར་པར་སྐུའ་ིགཅནེ་པ་ོལྟག་མཚརེ་སྤྲུལ་སྐུ་དང༌། བློ་ོབཟིང་

བསམ་གཏིན་རྣམ་གཉིསི་ལྷན་དུ་ཉིར་གནང་དང༌། གཞུང་ནས་བཀའ་

ཏིར་ཕབེས་སྐརོ་ང་ཚསོ་རྨ་ཀྲུའུ་ཞིརི་ཞུས་ཏི།ེ རངི་མནི་ལྷ་སར་གདན་

ཞུ་བྱ་རྒྱུ་ཡིནི་པས། ཁྱེདེ་ཀྱིསི་ལྟག་མཚརེ་འཁྲུངས་ཁང་དུ་ཕབེས་ནས་

ཡིབ་ཡུམ་ལ་ནང་གནས་གསུང་མལོ་གནང་རགོས་”ཞིསེ་གསུངས། ད་ེ

འབྲེལ་གདན་ཞུ་བྱ་རྒྱུའི་ནང་དོན་གོ་སྒྲིིག་སོགས་གང་ཅིའི་ཐད་ལ་རྒྱུས་

སྟནོ་མཉིམ་རགོས་དགོས་པའ་ིནང་མལོ་ཡིང་གནང༌།
1  ཁངོ་པར་ཡིངོས་གྲོགས་སུ་‘ལྟག་མཚརེ་ལ་ོཡིརེ་’ཟིརེ།
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དེར་ཕྱིག་མཛོད་ངག་དབང་བྱང་ཆུབ་ཀྱིིས་རང་ལ་ལོ་བཞིི་ཙམ་

གྱིི་སྔོོན་དུ་ལྟག་མཚེར་སྒོར་པའི་སྒོོ་རའི་ནང་གསེར་གྱིི་མཆོོད་རྟེེན་འདོ་

ཟིེར་ཕྱིོགས་ཀུན་ཏུ་འཕྲེོ་བ་ཞིིག་ས་ནས་ཡིར་ཐོན་པའི་རྨི་ལམ་ཞིིག་བྱུང་

བ་དང༌། དུས་དེའ་ིཚ་ེན་ལྟག་མཚརེ་སྤྲུལ་སྐུའ་ིམ་ཡུམ་ལ་བྱསི་པ་ཞིགི་

འཁྲུང་རྒྱུ་ཡིདོ་པར་བརྟེནེ། ད་ེཡིང་བློ་མའ་ིཡིང་སྲིདི་ཅགི་འཁྲུང་ག་ིམདེ་

དམ་སྙིམ་པ་ལས། ྋརྒྱལ་བའ་ིཡིང་སྲིདི་ཀྱིི་འསོ་སྤྲུལ་འཁྲུངས་པ་དང༌། 

བོད་དབུས་སུ་གདན་འདྲེེན་མ་ཞུས་གོང་འདི་ག་ལྟག་མཚེར་སྒོར་པར་

བཞུགས་དགོས་དེ་འདྲེ་ཡིོང་བསམ་སྣང་བའི་ཡུལ་ལའང་མ་བྱུང་བའི་

སྐོར་ཧ་ལས་པའི་རྣམ་འགྱུར་དང་བཅས་ཏིེ་བརྗེོད་པ་སོགས་ཕན་ཚུན་

གནས་ལུགས་གསལ་བར་འཕྲེསོ།

དེ་ཉིིན་རང་ལྟག་མཚེར་ལོ་ཡིེར་འཁྲུངས་ཁང་དུ་ཆོེད་བསྐྱོད་ཀྱིིས་

ཡིབ་ཡུམ་གཉིིས་ལ་ཁྱེེའུ་ལྷ་མོ་དོན་གྲུབ་ྋགོང་ས་སྐུ་འཕྲེེང་བཅུ་གསུམ་

པ་ཆོེན་པོའ་ིཡིང་སྲིིད་འོས་སྤྲུལ་དུ་ཐུགས་གཏིན་འཁེལ་སྐོར་ནང་མའི་

གནས་ལུགས་གསལ་འཕྲེསོ་བྱུང༌། ཆུང་སྲིདི་མཆོོག་ྋརྒྱལ་བའ་ིཡིང་

སྲིདི་འསོ་སྤྲུལ་དུ་ངསེ་པ་དང༌། ལྷ་སར་ཕབེས་དགསོ་པ་འད་ིན།ི ཡིབ་

ཡུམ་གཉིསི་ཀའ་ིཐུགས་བློོའ་ིཡུལ་དུ་མདེ་པ་ཞིགི་ཡིནི་སྟབས། གཉིསི་ཀ་

གླེ་ོབུར་དུ་དགྱིསེ་ཚརོ་ཤནི་ཏུ་ཆོནེ་པ་ོབྱུང་བ་དང༌། ར་ེཞིགི་ཆུང་སྲིདི་དང་

ཞིལ་འབྲལ་དགོས་པའི་སྐྱོ་སྣང་གཉིིས་འདོམས་ལྟ་བུའི་སྤྱིན་ཆོབ་ཤོར་

བཞིནི་ཡུད་ཙམ་གསུང་མལོ་མ་ཐནོ་པར་ལུས། མཐར་གནད་དནོ་ལགེས་

རྟེོགས་ཀྱིིས་འསོ་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆོེ་སྐུ་འབུམ་དགོན་དུ་འཕྲེལ་མྱུར་གདན་
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ཞུ་གནང་རྒྱུར་ནང་དནོ་གཏིན་འཁལེ་བྱུང༌།

ཡིབ་ཡུམ་རྣམ་གཉིིས་ཀྱིིས་ཆུང་སྲིིད་མཆོོག་ྋརྒྱལ་བའི་ཡིང་

སྲིིད་ཀྱིི་འསོ་སྤྲུལ་ཁོངས་ནས་གཅིག་ཡིིན་པའི་གནས་ལུགས་ཐོག་མར་

གསན་སྐབས། སྔོོན་དུ་ཀའེུ་ཚང་རནི་པ་ོཆོེ་ཁངོ་རྣམ་པས་ཆུང་སྲིདི་ལ་

དངོས་སུ་བརྟེག་དཔྱོད་གནང་བ་དེ་དུས་སྐུ་འབུམ་ཆོེ་ཤོས་རིན་པ་ོཆོེ་ཞིིང་

གཤགེས་དའེམ། ད་ེམནི་བློ་མ་ཆོེ་ཁག་ཅགི་ག་ིསྤྲུལ་སྐུ་འཚལོ་མཁན་

མནི་ནམ་བསམས་པ་ལས། ྋརྒྱལ་བ་རནི་པ་ོཆོེའ་ིཡིང་སྲིདི་རྩོད་དཔྱོདོ་

ཞུ་མཁན་ཡིནི་པ་བློ་ོཡུལ་དུ་མ་བྱུང་ཞིསེ་གསུངས་འདུག

རྗེསེ་སུ་ཤསེ་རྟེགོས་སུ། ཡུམ་ལའང་མཚན་ལམ་བཟིང་པ་ོསྔོ་

རྗེསེ་བྱུང་འདུག འནོ་ཀྱིང་ཡིང་སྲིདི་རྩོད་དཔྱོདོ་བརྟེག་དཔྱོད་ཞུ་སྐབས་

མཚན་ལམ་ཇི་བྱུང་བཀའ་འདྲེི་ཞུས་པར་གང་ཡིང་མ་བྱུང་ཞིེས་གསུངས་

ཤངི༌། ད་ེན་ིགལ་སྲིདི་ཁྱེའེུ་ལྷ་མ་ོདནོ་གྲུབ་མཆོོག་བློ་མའ་ིསྐུ་སྐྱ་ེཞིགི་ཏུ་

ངསེ་པ་ཡིནི་ཚ།ེ ཡུམ་ཉིདི་ཀྱི་ིསྲིས་བགྲོསེ་ཤསོ་བཀྲ་ཤསི་ཚ་ེརངི་1དགུང་

ལོ་གསུམ་ལ་སོན་པ་དེ་ྋགོང་ས་སྐུ་འཕྲེེང་བཅུ་གསུམ་པ་ཆོེན་པོས་

ལྟག་མཚརེ་སྤྲུལ་སྐུར་ངསོ་འཛནི་མཛད་དེ། སྐུ་འབུམ་དགོན་དུ་གདན་

ཞུས་ཀྱིིས་ཡིབ་ཡུམ་དང་ཞིལ་བྲལ་བ་དེ་མཚུངས་ཡིོང་རྒྱུར་ངེས་གཤིས། 

མ་ཡིིས་བུ་དང་འབྲལ་འདོད་མེད་པའི་རང་བཞིིན་འདུ་ཤེས་ཀྱིི་ཆོ་ནས་

གསུངས་པ་ཞིགི་ཡིནི་ཚདོ་དང༌། དངསོ་དནོ་ཐགོ་མནལ་ལམ་ཇ་ིབྱུང་

སྐརོ་ཡིབ་དང༌། སྐུའ་ིགཅནེ་མ་ོཚ་ེརངི་སྒྲིལོ་མ་མཆོགོ་ནས་རྗེསེ་སུ་ལྷ་
1  སྐུའ་ིགཅནེ་པ་ོལྟག་མཚརེ་སྤྲུལ་སྐུ་ཐུབ་བསྟན་འཇགིས་མདེ་ནོར་བུ་མཆོགོ་སྐུ་ན་

ཆུང་ངུའ་ིསྐབས་ཀྱི་ིམཚན།
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སར་རྩོ་ེདྲུང་མཁྱེནེ་རབ་བསྟན་འཛནི་དང༌། ཁངོ་ག་ིགཅུང་པ་ོབློ་ོབཟིང་

རྒྱལ་མཚན་ལ་གསུངས་འདུག་པ་འད་ིལྟར།

ཤངི་ཁྱེ་ི (༡༩༣༤) ལརོ་ཡུམ་གྱི་ིམནལ་ལམ་དུ་ནུབ་ཕྱིགོས་ནས་

ཡིནི་ཟིརེ་བའ་ིམ་ིགོས་དཀར་པ་ོགྱིནོ་པ། སྐ་ེལ་མ་ེཏིགོ་ག་ིའཕྲེངེ་བའ་ི

རྒྱན་ཅན་སེང་གེ་བཞིོན་པ་ཞིིག་སླེབས་ནས་ཡུམ་ལ་གནས་ཚང་གཡིར་

དགསོ་བརྗེདོ། ད་ེནས་མ་ིརངི་བར་མཆོགོ་སྤྲུལ་ལྷུམས་སུ་ཞུགས་འདུག་

པ་དང༌། དའེ་ིརྗེསེ་སུ་མནལ་ལམ་ལ་མ་ིང་ོགདངོ་ཆོནེ་པ་ོམག་ོལ་ཟིངི་ཟིངི་

ཡིདོ་པ། ཆོས་གསོ་འད་ིརེད་བརྗེདོ་དཀའ་བ་གྱིནོ་པ་ཞིགི་སྐབས་སྐབས་

སུ་ཡིངོ་བ་དང༌། ཆུང་སྲིདི་འཁྲུང་ཁར་སངེ་ག་ེབཞིནོ་པའ་ིམི་ད་ེབསྐྱར་

དུ་ཡིོང་ནས་སྐེ་རྒྱན་མེ་ཏིོག་གི་འཕྲེེང་བ་ཁ་ཕྲེལ་ཏིེ་རེ་རེ་བཞིིན་འཁྲུངས་

ཁང་ག་ིགདུང་མའ་ིརྒྱན་དུ་སྦྱོར་བ་ལྟ་བུའ་ིམུ་ལ། ནུབ་ངསོ་ནམ་མཁའ་

ལ་འབྲུག་ཆོནེ་པ་ོཞིགི་ལྡངི་བ་གཟིགིས། འབྲུག་ད་ེགླེ་ོབུར་དུ་འཕུར་ཡིངོ་

ནས་ཡུམ་གྱིི་ཕྱིག་དཔུང་ལ་སྡེེར་མོས་འཆོང་བ་འདྲེ་བའི་ཐུགས་དངངས་

སྐྲག་ངང་ནས་མནལ་སད། ད་ེམ་ཐག་སྐུ་གཟུགས་ལ་སྙུན་ཟུག་བྱུང་

ཞིངི༌། ད་ེསྐབས་ཐ་ོརངེས་སྔོ་ཆོ་ཡིནི་པ་དང༌། ད་ེནས་སྙུན་ཟུག་ཆུང་

དུ་སངོ་སྟ།ེ ར་ིརྩོརེ་སྲིདི་པའ་ིམིག་ག་ིའདོ་ཟིརེ་ཐགོ་མར་འཕྲེ་ོབ་དང་དུས་

མཉིམ་དུ་ཆུང་སྲིདི་མཆོགོ་སྐུ་འཁྲུངས་འདུག

ད་དུང་དངོས་སུ་རྟེགས་མཚན་བྱུང་བའང་རྗེེས་སུ་ཤེས་རྟེོགས་

བྱུང་གསལ། ཆུང་སྲིདི་མ་འཁྲུངས་པའ་ིཟླ་བ་གཉིསི་ཙམ་གྱི་ིསྔོནོ་ནས་

ཡིབ་བསྙུན་མནར་གྱིིས་འཆོི་གསོན་ངེས་མེད་ཀྱིི་གནས་སུ་གྱིར་ཏིེ་
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གཟིམི་ཆུང་གཞིན་དུ་བཞུགས་ཡིདོ་ཅངི༌། དའེ་ིདུས་སུ་སྲིས་མ་ོཚ་ེརངི་

སྒྲིོལ་མ་དགུང་ལོ་ཆུང་བའི་སྟབས་ཀྱིིས་ལྟག་མཚེར་འཁྲུངས་ཁང་དང་

ཁྱེིམ་གཅིག་ལྟ་བུའི་རྒྱུན་འབྲེལ་བཟིང་བའི་སྐྱ་འབྲེལ་ཁྱེིམ་མཚེས་ཀྱིི་

མ་དང༌། བུ་མ་ོརྒོན་པ་བློ་ོགསལ་གྱིསི་ལྟག་མཚརེ་མ་ཡུམ་ལ་བྱསི་པ་

ཞིགི་འཁྲུང་རྒྱུར་ཉི་ེབའ་ིཞིབས་རགོས་ཞུ་བར་རྟེག་བཅར་ཐགོ ཡིབ་ལ་

སྙུན་གཡིགོ་ཀྱིང་ཞུ་བཞིནི་ཡིདོ་པས། ཆུང་སྲིདི་འཁྲུངས་མ་ཐག་པར་

ཡིབ་ལ་ཞུས་པ་དང་ཡིབ་ཀྱིི་སྙུན་གཞིི་གླེོ་བུར་དྭངས་ཏིེ་ཡིར་བཞིེངས། 

གཟིིམ་ཁང་གི་མཆོོད་ཁང་ནང་དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོའ་ིསྐུ་བརྙིན་གྱིི་མདུན་དུ་

མཆོོད་མ་ེཞིགི་ཕུལ། ད་ེའཕྲེལ་སྐུ་གཟུགས་བད་ེཐང་ངང་ཡུམ་གྱི་ིསར་

ཕབེས་ནས། “ངའ་ིན་ཚ་དྲེག་འདུག བཙས་པའ་ིབྱསི་པ་ད་ེབུ་ཡིནི་ན་

གྲྭ་པ་བཟི་ོདགསོ།” ཞིསེ་གསུངས་པར། ཡུམ་གྱིསི། “བུ་རདེ་” ཞུས་

གནང་ལ་ཡིབ་ཀྱིསི། “མངི་ལ་ ‘ལྷ་མ་ོདནོ་གྲུབ་’ ཐགོས་” ཞིསེ་ཐུགས་

དགྱིསེ་པའ་ིརྣམ་འགྱུར་དང་བཅས་ཏི་ེགསུངས་ཤངི༌། དརེ་ཡུམ་གྱིསི་

ཡིབ་ལ”བར་དེར་ཁྱེེད་རང་མལ་དུ་ལུས་པ་དེ་ལས་ཀ་མ་སྒྱིིད་པར་ཉིལ་

བ་འདྲེ”གསུངས་པའི་སྣང་ཚུལ་ངོ་མ་ཁྱེིམ་མཚེས་ཀྱིི་ནང་མི་ཚོས་ཤེས་

གསལ་མ་ཟིད། དའེ་ིགངོ་དུ་ཕྱི་ིབྱ་ལྟག་མཚརེ་འཁྲུངས་ཁང་གི་རྟེ་བངོ་

དང༌། བ་ཕྱུགས་མང་པ་ོཤ་ིསྟ་ེགོད་ཆོགས་ཆོནེ་པ་ོབྱུང་བ་དང༌། ཉི་ེབའ་ི

ལོ་བཞིི་ཙམ་གྱིི་ནང་ལྟག་མཚེར་གྲོོང་གསེབ་ཀྱིི་སྟོན་འབྲས་ལའང་སད་

སརེ་དང་ཐན་པས་ལ་ོཉིསེ་བྱུང་བར་བརྟེནེ། ལྟག་མཚེར་གྲོངོ་པའི་མ་ི

ཚསོ་སྤྱིརི་བཏིང་བདོ་མིའ་ིབརྗེདོ་སྲིལོ་ལྟར། ལྟག་མཚརེ་གྲོངོ་ཚོའ་ིནང་བློ་
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མའི་སྤྲུལ་སྐུ་ཞིིག་འཁྲུང་རྒྱུའི་རྟེགས་མཚན་ཡིིན་པ་འདྲེ་ཞིེས་གླེེང་འཕྲེོས་

བྱས་འདུག

༤༽ ཁྱེེའུ་ལྷ་མ་ོདནོ་གྲུབ་སྐུ་འིབུམ་དགནོ་དུ་བཞུགས་རྒྱུརོ་

གདན་ཞུས།

ས་སྟག་ (༡༩༣༨) ལའོ་ིདགུན་དུས་སུ། འསོ་སྤྲུལ་རནི་པ་ོཆོ་ེ

སྐུ་འབུམ་ལྟག་མཚེར་བློ་བྲང་དུ་བཞུགས་རྒྱུར་འཁྲུངས་ཁང་ནས་ཡིབ་

ཡུམ་རྣམ་གཉིསི་ལྷན་དུ་གདན་ཞུ་གནང་ཞིངི༌། ད་ེཡིང་སྐུའ་ིགཅནེ་པ་ོ

ལྟག་མཚརེ་རནི་པ་ོཆོེས་བརྩོམས་གནང་དབྱིན་དབེ་ Tibet is My 

Country [བདོ་ན་ིངསོ་ཀྱི་ིལུང་པ་ཡིནི།]ཞིསེ་པའ་ིནང༌། “དགུན་གའ་ི

གནམ་སྔོ་ོཞིངི་དྭངས་བའ་ིཞིོགས་པ་ཞིིག་ལ། ང་ཚོའ་ིཕ་མ་རྣམ་གཉིསི་སྐུ་

འབུམ་དགོན་པར་ཕེབས་པའི་ལྷན་དུ་ལྷ་མོ་དོན་གྲུབ་འཁྲོིད་ཕེབས་བྱུང༌། 

ཁོ་བོའ་ིབློ་བྲང་དུ་ཉིིན་ཤས་རིང་ཁོང་རྣམ་པ་མཉིམ་དུ་སྐྱིད་པོའ་ིངང་དུས་

འདའ་བ་ཞིགི་བྱ་རྒྱུ་བྱུང༌།

དེ་རྗེེས་ཕ་མ་རྣམ་གཉིིས་རང་ཁྱེིམ་དུ་ཕྱིིར་ཕེབས་དགོས་པའི་

དུས་སུ་བསླབེས། ཨ་མ་ལགས་ཀྱིསི་ལྷ་མ་ོདནོ་གྲུབ་ལ་སམེས་གས་ོ

དང་སྦྲགས་ཨ་མ་ལགས་ཁོང་ཉིིད་ཀྱིི་ཡིབ་ཡུམ་མཇལ་འཕྲེད་དུ་ཕེབས་

དགསོ་པའ་ིགནས་ལུགས་གསུངས་ཏི་ེསྔོནོ་དུ་ཕབེས། པཱ་ལགས་ཀྱིང་

ཞིགོས་པ་སྔོ་ཐགོ་ཅགི་ལགོ་ཕབེས་ཟིནི་འདུག དརེ་བརྟེནེ་གཅུང་པ་ོཆུང་



93

ངུར་ལྟ་རྟེོག་བྱེད་དགོས་པ་དེ་བློོ་བཟིང་བསམ་གཏིན་ང་གཉིིས་ཀྱིི་ཁུར་

དུ་ལྷག་ཡིདོ་པ་རདེ། གཅུང་པ་ོཆུང་ངུ་ད་ེན་ིརང་ག་ིཕ་མ་གར་སངོ་མདེ་

པ་དང༌། ཁངོ་རྣམ་གཉིསི་དང་བྲལ་ཏི་ེདགནོ་པར་སྡེོད་དགསོ་པ་ཤསེ་

རྟེགོས་བྱུང་རྗེསེ། སམེས་པ་སྐྱ་ོབ་དང༌། ཁངོ་ཁྲོའོ་ིངང་དུ་གནས། ཁངོ་

གིས་ངུ་ངག་གི་ཐོག་ནས་ང་པཱ་ལགས་དང་ཨ་མ་ལགས་སར་སྐྱེལ་

རགོས་ཞིསེ་ཞུ་བ་བྱདེ་ཀྱི་ིའདུག

ད་ེསྐབས་ང་རང་ལ་ོབཅུ་བདུན་ཙམ་ལ་སླབེས་ཡིདོ་ནའང༌། དཀའ་

རྙིགོ་འད་ིརགིས་ལ་ཁ་ོབསོ་ཕན་གྲོགོས་བྱདེ་ཐབས་བྲལ། ལྷ་མ་ོདནོ་གྲུབ་

ངུ་བཞིིན་སྡེོད་པའི་སྐབས་ཐོག་མར་བློོ་བཟིང་བསམ་གཏིན་གྱིིས་ཁོང་

མཉིམ་དུ་ངུ་བ་དང༌། ད་ེནས་མྱུར་བར་ང་རང་ཡིང་ཁངོ་གཉིསི་མཉིམ་དུ་

མཆོི་མ་ལྷུང་ལྷུང་འབབ་བཞིནི་སྡེདོ་ཀྱི་ིཡིདོ།” ཅསེ་དང༌། “ལྷ་མ་ོདོན་གྲུབ་

རང་གི་ཕ་མ་དང་བྲལ་བའི་སྡུག་བསྔོལ་མྱུར་བར་མི་མངོན་པར་གྱུར་ཏིེ། 

སྐུ་འབུམ་དུ་ང་ཚ་ོམཉིམ་དུ་ཟླ་བ་དྲུག་ཙམ་རངི་བསྡེད། ་་་ དའེ་ིརངི་ལ་

ཀའེུ་ཚང་རནི་པ་ོཆོ་ེང་ཚོའ་ིབློ་བྲང་དུ་ཡིང་ཡིང་ཕབེས་ཀྱི་ིཡིདོ།”1 ཅསེ་

སགོས་འཁདོ་འདུག

ཆུང་སྲིིད་མཆོོག་སྐུ་འབུམ་ལྟག་མཚེར་སྒོར་པར་བཞུགས་སྐབས་

ཀྱིི་གནས་ཚུལ་གཞིན་དག་ཅུང་ཟིད་ཅིག་ྋགོང་ས་མཆོོག་ཉིིད་ཀྱིི་རང་

རྣམ་ནང་འགདོ་གནང་འདུག་པ་འད་ིལྟར། “རྨ་སྤུ་ཕྷང་དང་ག་ོབསྡུར་

བྱདེ་སྐབས་ང་དགནོ་པའ་ིནང་དུ་བཞིག་ཡིདོ་ཅངི༌། དའེ་ིསྐབས་ང་ལ་ོ
1  ཤགོ་གྲོངས་ ༡༣༥ ཡིགི་འཕྲེངེ་ ༢༦ ནས། ཤགོ་གྲོངས་ ༡༣༦ ཡིགི་འཕྲེངེ་ ༣ 

བར་དརེ་འཁདོ།
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གསུམ་ཙམ་ལ་སླབེས་ཡིདོ། ཐགོ་མར་ཕ་མ་ནས་ཁ་བྲལ་བར་བརྟེནེ་ང་

སྐྱདི་པ་ོརང་མ་བྱུང༌། ངའ་ིགཅནེ་པ་ོརྒོན་པ་ཐུབ་བསྟན་འཇགིས་མེད་ནརོ་

བུ་དང༌། གཅེན་པ་ོགསུམ་པ་བློ་ོབཟིང་བསམ་གཏིན་ལ་ོལྔ་ལ་སླབེས་པ་

གཉིསི་དགོན་པར་ཡིདོ་མུས་ཐགོ བློ་ོབཟིང་བསམ་གཏིན་སླབོ་སྦྱོངོ་

འགོ་ཚུགས་ཏིེ་དགེ་རྒོན་སར་ཡིོད་སྐབས་ང་ལ་རྩོེད་མོ་རྩོེད་རོགས་མེད་

པས། ངས་བློ་ོབཟིང་བསམ་གཏིན་སླབོ་སྦྱོངོ་བྱདེ་སའ་ིསྒོ་ོའགག་དེར་

སྒུག་བསྡེད་ད།ེ སྐབས་ར་ེདག་ེརྒོན་གྱིསི་མ་གཟིགིས་པར་ཡིལོ་བའ་ི

གསེང་ནས་བློོ་བཟིང་བསམ་གཏིན་ལ་བལྟས་པ་སོགས་ད་ལྟ་ཡིང་དྲེན་

གསསོ་ཀྱི་ིའདུག དག་ེརྒོན་ཚ་པ་ོཡིནི་སྟབས་བསམ་གཏིན་སླབོ་ཡུན་

དའེ་ིརངི་རྩོདེ་རགོས་ལ་ཡིངོ་ཐབས་ཡིདོ་པ་མ་རདེ།

ང་ཚོར་ཨ་ཞིང་ཞིགི་ཡིདོ་ད།ེ ངས་བློ་ོའགྱིདོ་ཀྱིསི་བརྗེདོ་རྒྱུར། ཨ་

ཞིང་དརེ་བློ་ོབསམ་ང་གཉིསི་དགའ་པ་ོརང་ཡིདོ་པ་མནི་ཏི།ེ གང་གསི་

ཟིརེ་ན། ཨ་ཞིང་ཁངོ་གདངོ་ནག་པ་ོདང༌། འབྲུམ་ཤུལ་མང་ཞིངི༌། སྨོ་ར་

ལ་ཞིག་རྩོ་ིབྱུགས་ཏི་ེསྨོ་ར་ཀརེ་ལངས་ཅན་བཟིསོ་ཡིདོ་པ་དང༌། ང་ོནག་

ཅངི༌། རླུང་ཡིང་ལངས་པ་ོཡིདོ་པ་རདེ། ད་ེལ་བརྟེནེ་ནས་ང་གཉིསི་ཞིེད་

སྣང་དང༌། མ་དགའ་བ་ཆོབས་ཅགི་བྱུང་བ་རདེ།

ཨ་ཞིང་ཁོང་ལ་ཕྲེེང་བ་ཆོེན་པོ་ལྗོིད་ཆོེ་བ་ཞིིག་ཡིོད་པ་དེ་རྒྱུན་དུ་

བགྲོངས་གཤསི། ཕྲེངེ་བ་མདགོ་སྨུག་ནག་ཏུ་བྱས་ཡིདོ་པ་གཅགི་དང༌། 

ཁོང་གི་དཔེ་ཆོ་ཤོག་ལྷེ་ལྷུག་མ་མང་པོ་ཡིོད་པ་སོགས་ངས་དྲེན་གསོས་

ཀྱི་ིའདུག ཉིནི་གཅགི་ཁངོ་ག་ིདཔ་ེཆོ་རྣམས་ངས་བལྟས་ཏི་ེཤགོ་ལྷ་ེའགའ་
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ཤས་འཁྲུགས་སོང་བར་ཨ་ཞིང་རླུང་ལངས་ཏིེ་ལྡན་ལྕག་ཅིག་གཞུས་

བྱུང༌། ད་ེའདྲེ་བྱདེ་པའ་ིསྐབས་ལ་བློ་ོབསམ་ང་གཉིསི་ཁང་པ་ནས་བྲསོ་

ཏིེ་གྱིང་གསེབ་ལ་ཡིིབ་བསྡེད་ནས་ཨ་ཞིང་ལ་འཚོལ་དུ་འཇུག་གི་ཡིོད། 

དེ་སྐབས་རྨ་སྤུ་ཕྷང་གིས་ང་ལ་གནད་ཆོེན་པོ་བརྩོིས་པ་ཡིིན་སྟབས་ཨ་

ཞིང་སམེས་ངལ་ཡིདོ་པ་ད་ེདུས་ཤསེ་ཀྱིི་མདེ། ཡིནི་ནའང་ངདེ་གཉིསི་

བྲསོ་པ་རདེ། ཁངོ་གསི་ང་ཚ་ོརྙིདེ་པའ་ིསྐབས་ལ་རྗེསེ་སུ་འབྲལེ་བ་བཟིང་

པ་ོཡིངོ་རྒྱུའ་ིག་ོབསྡུར་གནང་ག་ིཡིདོ། ད་དུང་དེ་འདྲེའ་ིསྐབས་ལ་ང་ཚ་ོ

ལྷངི་པ་ོབཟི་ོཆོདེ། ཁངོ་གསི་མངར་ཆོ་ཤལེ་ཀ་ར་ཡིང་སྟརེ་གྱི་ིཡིདོ།

སྤྱིརི་བཏིང་བྱས་ན། ངདེ་རང་ཕྲུ་གུའ་ིསྐབས་ཀྱི་ིདུས་ཚདོ་དེར་

གཅིག་པུར་སྡེདོ་དགསོ་པ་ད་ེསྐྱ་ོཤསོ་ཤགི་རདེ། སྐབས་ར་ེབློ་ོབསམ་གྱི་ི

དག་ེརྒོན་ནས་ང་པང་པར་ཉིར་བ་དང༌། གཟིན་འགོ་ཏུ་བཅུག་སྟ་ེཤངི་

ཏིོག་སྐམ་རློན་རིགས་སྟེར་གྱིི་ཡིོད་པ་དེ་ངས་དྲེན་གསོས་པའི་སྐྱོ་པོའ་ི

སྐབས་ལ་དྲེག་ཤསོ་ཤགི་རདེ།”1 ཅསེ་འཁདོ།

ཡིང༌། ྋགོང་ས་ཆོནེ་པོའ་ིརང་རྣམ་དེའ་ིནང༌། མགནོ་པ་ོམཆོགོ་

ཉིདི་སྐུ་ན་ཤནི་ཏུ་ཕྲེ་བའ་ིསྐབས། ཡུམ་ཞིངི་ལས་སུ་ཕབེས་དུས་སྐུ་རྒྱབ་

ཏུ་བསྣམས་ཏི།ེ ཞིངི་གའ་ིམཐའ་ཞིགི་ཏུ་རྒྱུག་པ་ལ་བསྡེམས་པའ་ིཉི་ི

གདུགས་ཀྱིི་བསིལ་གྲོིབ་འགོ་མནལ་གཟིིམ་དུ་འཇུག་གནང་ཐུགས་སུ་

དྲེན་པ་དང༌། ཞིབས་གམོ་སྐྱནོ་ཐུབ་ཙམ་ལ་ཡུམ་གྱིསི་བ་དང་མཛ་ོམ་ོ

ལས་འ་ོམ་བཞི་ོགནང་སྐབས་སུ། ཆུང་སྲིདི་ཀྱིསི་མཆོདོ་ཞིལ་བསྣམས་
1  ‘ངསོ་ཀྱི་ིཡུལ་དང༌། ངསོ་ཀྱི་ིམ་ིདམངས།’ དཔར་ཐངེས་དང་པ།ོ ཤགོ་གྲོངས་ ༢༡ 

ཡིགི་འཕྲེངེ་ ༦ པ་ནས། ཤགོ་གྲོངས་ ༢༢ ཡིགི་འཕྲེངེ་ ༡༧ བར་དརེ་འཁདོ།
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ཕབེས་ནས་དེའ་ིནང་བཞིསོ་མ་ཐག་པའ་ིའ་ོམ་ཚ་པ་ོབཞིསེ་པ། ཡུམ་

གྱིིས་ཆུང་སྲིིད་ཉིིད་བྱ་ཚང་ལ་སྒོོང་ང་བཞིེས་པར་གཏིོང་གནང་དེ་སྐབས་

བྱ་གདང་སྟངེ་འཛགེས་གནང་གིས་བྱ་སྐད་བསྐྱནོ་པ། སྒོའེུ་ཁུང་ག་ིརུ་

གཞིིའི་སྟེང་ཆོིབས་ནས་ཕྱིོགས་སུ་ཐོན་ཚུལ་མཛད་པའི་སྐོར་ཡིང་འཁོད་

འདུག་པ་ད་ེདང་འདྲེ་བར། ྋརྒྱལ་དབང་མཆོགོ་སྐུ་ན་ཆུང་སྐབས་ཉིནི་

ལྟར་སྐུ་རྩོེད་ཕྱིག་རོགས་ཞུ་མཁན་དགའ་གཡུ་སྒྲིོན་1ལགས་ཀྱིིས་ཀྱིང་

འད་ིལྟར་གསུངས་ཤངི༌། “ཡིདི་བཞིནི་ནརོ་བུ་སྐུ་ན་ཆུང་ངུའ་ིསྐབས་

གཟིམི་ཁང་ལ་རྟེ་ཆུང་ཆུང་ཞིགི་ཡིདོ་པ་ད་ེལ་ཆོབིས། ད་ེངས་འཁྲོདི་ནས་

གཟིིམ་ཁང་གི་མདུན་སྒོོའ་ིཕར་ཙམ་དེར་མཆོོད་རྟེེན་ཞིིག་ཡིོད་པར་སྐོར་

བ་ཁ་ཤས་ཤགི་སྐྱོན་གྱི་ིརདེ། ད་ེནས་མཆོདོ་རྟེནེ་གྱི་ིཁུག་ཁུག་དརེ་རྡ་ོ

ཆུང་ཆུང་ད་ེའདྲེ་ཡིར་བརྩོགེས་པ་དང༌། སྐབས་ར་ེསྐུ་རྩོདེ་གནང་བྱདེ་ཤངི་

ཧྲུག་བཟིོ་ལྟ་འདྲེ་མིན་ཡིོད་པ་དེ་ཚ་ོརས་ཕད་གཉིིས་ནང་བླུགས་ནས།རྟེ་

ཆུང་ཆུང་དེའ་ིརྒྱབ་ལ་རྟེ་སྒྲི་ོབཀལ་བ་ནང་བཞིནི་འགལེ་དགོས་རདེ། དའེ་ི

སྒོང་ལ་ཡིིད་བཞིིན་ནོར་བུ་ཆོིབས་ནས་ཕྱིོགས་ལ་ཕེབས་ཀྱིི་ཡིོད་ཚུལ་

གནང་ག་ིརདེ། ཡིདི་བཞིནི་ནརོ་བུ་སྐུ་འབུམ་ལ་བཞུགས་དུས་སྐུ་རྩོདེ་

ཀྱིི་ཡི་ོབྱད་ཚང་མ་རས་ཀྱིི་ནང་སྒྲིིལ་བ་གནང་ནས་ལྷ་སར་ཕེབས་ཀྱིི་ཡིིན་

གསུང་ག་ིཡིདོ་པའ་ིསྐརོ་ཡིང་སྐབས་དེར་ག་ོཐསོ་བྱུང༌།” ཞིསེ་སགོས་

1  དགའ་གཡུ་སྒྲིནོ་ལགས་ན།ི ལྟག་མཚརེ་འཁྲུངས་ཁང་ག་ིཁྱེམི་མཚསེ་ཀྱི་ིབུ་

མ་ོབློ་ོགསལ་ལགས་ཀྱི་ིགཅུང་མ་ོསྟ།ེ ྋརྒྱལ་ཡིབ་ཀྱི་ིསྐུ་ཉི་ེཡིནི་ཞིངི༌། ཁངོ་རང་རྒྱ་

གར་དུ་ཕབེས་རྗེསེ་བཙན་བྱལོ་བདོ་མ་ིམང་སྤྱིི་འཐུས་ཁངོས་སུ་མད་ོསྨོད་ཆོལོ་ཁའ་ི

འཐུས་མརི་འདེམས་ཐནོ་བུད་མདེ་དང་པ་ོད་ེརདེ།
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གསུང་ག་ིའདུག

ཆུང་སྲིིད་ལྷ་མོ་དོན་གྲུབ་མཆོོག་ཕྱིི་རྒྱར་འསོ་སྤྲུལ་གྱིི་མཚན་ཐོག་

ལྟག་མཚརེ་བློ་བྲང་དུ་གདན་ཞུ་གྲུབ་རྗེསེ། ཀའེུ་ཚང་རནི་པ་ོཆོ་ེང་ོལས་

ཟིི་ལིང་མཁར་དུ་ཕེབས་ནས་དྲུང་ཆོེ་ཁྲོིན་ལ་ལྷ་ས་ནས་གཞུང་གི་བཀའ་

ཏིར་ཕབེས་པའ་ིདགངོས་དོན་གསལ་བཤད་གནང་ཐགོ ད་ཆོ་ྋགངོ་ས་

ཏཱ་ལའི་བློ་མ་མཆོོག་གི་འསོ་སྤྲུལ་ཁོངས་སུ་ངེས་པའི་ཁྱེེའུ་ལྷ་མ་ོདོན་གྲུབ་

ཡིབ་ཡུམ་དང་བཅས་པ་བོད་དབུས་སུ་གང་མགྱིོགས་གདན་འདྲེེན་ཞུས་

ཆོོག་པའི་བཀའ་འཁྲོོལ་ཡིོང་བ་ཞིིག་རྨ་ཀྲུའུ་ཞིིར་ཞུ་བརྒྱུད་གནང་རོགས་

གསུངས། ཉིིན་འགའ་ཤས་བསྒུགས་རྗེསེ་དྲུང་ཆོ་ེཁྲོནི་གྱིསི་རྨ་ཀྲུའུ་ཞིསི་

ཁྱེེད་ཚོས་ཁྱེེའུ་མང་པོར་བརྟེག་དཔྱོད་གནང་ནས་ལྷ་མོ་དོན་གྲུབ་གཅིག་

པུ་བོད་དུ་འཁྲོིད་དགོས་དོན་གང་ཡིིན་བཀའ་འདྲེི་གནང་ལུགས་བཤད་

འདུག དརེ་འད་ིཐད་ཉི་ེཆོར་ཁྱེདེ་རང་ལ་ཞུས་པ་ལྟར། ང་ཚོའ་ིགཞུང་ནས་

ཐག་གཅདོ་གནང་བ་ཞིགི་ཡིནི་ཞིངི༌། ད་ེཡིང་ཁྱེའེུ་ལྷ་མ་ོདོན་གྲུབ་ད་ེའདི་

ཁུལ་གྱིི་ཁྱེེའུ་གཞིན་དག་ལས་ང་ོམཚར་ཁྱེད་ཆོོས་ཆོེ་བ་ཡིོད་པ་དེ་གཅིག་

པུ་མནི་པར། བདོ་དབུས་ཁུལ་ནས་ཀྱིང་ཁྱེའེུ་མཚན་ལྟས་ཧ་ཅང་བཟིང་

བ་གཉིིས་རྙིདེ་འདུག ད་ཆོ་ྋགངོ་ས་ཏཱ་ལའ་ིབློ་མ་མཆོགོ་ག་ིའསོ་སྤྲུལ་

གསུམ་བྱུང་བ་དེ་དག་ལྷ་སར་འཛོམས་ཐོག་མཐའ་མའི་བརྟེག་ཞིིབ་དང་

འབྲེལ་ཐག་ཆོོད་ཡིོང་གི་རེད་ཅེས་གནས་ལུགས་བསྐྱར་བཤད་གནང༌། 

དེ་ནས་ཁོང་ཚོ་སྐུ་འབུམ་དུ་ཕྱིིར་ཕེབས་ཀྱིིས་སྐུ་འབུམ་བློ་སྤྱིི་སོགས་

ཕྱི་ིནང་ཁག་ལའང་གངོ་བཞིནི་གསལ་བཤད་གནང་བ་དང༌། ནང་ཁུལ་
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འབྲལེ་བའ་ིཐོག་ནས་གདན་ཞུའ་ིགྲོ་སྒྲིགི་ཀྱིང་འག་ོའཛུགས་གནང༌།

༥༽ ཆུང་སྲིདི་མཆེགོ་ལྷ་སརོ་གདན་ཞུའི་ིབྱོ་བརོ་རྨ་སྤུ་ཕོངྷ་ག་ི

འིགགོ་རྐྱེནེ།

ཀེའུ་ཚང་རིན་པོ་ཆོེ་ངོ་ལས་ནས་ཆུང་སྲིིད་མཆོོག་འོས་སྤྲུལ་གྱིི་

མཚན་ཐོག་ལྷ་སར་གདན་ཞུ་ཆོོག་པའི་བཀའ་འཁྲོོལ་མྱུར་ཐོན་ཡིོང་

ཐབས་སུ། རྨ་ཀྲུའུ་ཞིིའ་ིདྲུང་ཆོ་ེཁྲོནི་ལ་བསྐྱར་སྐུལ་ཐབས་ཤསེ་རམི་

བསྟུད་དུ་གནང་མཐར། རྨ་སྤུ་ཕྷང་གིས་ཁྱེདེ་ཚསོ་ཁྱེེའུ་ལྷ་མ་ོདོན་གྲུབ་

ཡིབ་ཡུམ་བཅས་པ་ལྷ་སར་འཕྲེལ་དུ་གདན་ཞུ་དགསོ་ངསེ་ཡིནི་ཚ།ེ ཞིངི་

ཆོནེ་གཞུང་དང༌། དམག་སྲིདི་ལས་ཁུངས། སྐུ་འབུམ་དགནོ་གྱི་ིབློ་སྤྱི་ི

བཅས་སྤྱིརི་རྒྱ་སྒོརོ་རྡཱ་ཡིང་སྟངོ་ཕྲེག་བརྒྱ་ཐམ་པ་འབུལ་དགསོ། ད་ེབྱུང་

ན་ཁངོ་ཚ་ོབདོ་ལ་བཏིང་ཆོགོ་གསུང་ག་ིའདུག་ཅསེ་ཞུས། ད་ེལ་ཀའེུ་ཚང་

རིན་པོ་ཆོེས་ང་ཚོར་དངུལ་འབོར་ཆོེན་པོ་དེ་འདྲེ་ཕུལ་ཆོོག་མེད་པས། 

ང་ཚོའི་གཞུང་ལ་སྙིན་གསན་ཞུས་ནས་གསལ་ཆོ་ཞུས་ཆོོག་པ་ཞིེས་

གསུངས། ད་ེའཕྲེལ་བར་དརེ་གནས་ཚུལ་ཇ་ིབྱུང་དང༌། དགསོ་དངུལ་ཁ་

སྣནོ་དགསོ་གནས་བཅས་བཀའ་ཤག་ལ་ཏིར་སྙིན་ཕུལ།

ད་ཆོ་དཀའ་རྙིགོ་ཇ་ིའདྲེ་ཞིགི་འཕྲེད་རུང༌། ྋརྒྱལ་བའ་ིཡིང་སྲིདི་

མཆོོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆོེ་སྐུ་དཀྱིིལ་གསལ་དྭངས་ངང་ནས་རྒྱལ་སར་

གདན་ཞུ་ཐུབ་པ་ཞུ་དགོས་འདི་ལས་གཙོ་གལ་ཆོེ་བ་མེད་པར་བརྟེེན། 
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བར་དེར་ཀེའུ་ཚང་རིན་པོ་ཆོེས་དམིགས་བསལ་ཚེ་སྒྲུབ་གནང་བའི་ཚེ་

རྫས་མཆོགོ་སྤྲུལ་རནི་པ་ོཆོརེ་འབུལ་གནང་དང་ཆོབས་ཅགི ལྟག་མཚརེ་

ལོ་ཡིེར་ལ་ད་རེས་རྨ་སྤུ་ཕྷང་གིས་རྒྱ་དངུལ་རྡཱ་ཡིང་སྟོང་ཕྲེག་བརྒྱ་ཐམ་

པ་བྱུང་ན། འསོ་སྤྲུལ་ཡིབ་ཡུམ་བཅས་བདོ་ལ་བཏིང་ཆོགོ་ཟིརེ་བ་ད་ེལྟར་

ལྷ་སར་གཞུང་ལ་ཏིར་སྙིན་ཡིང་ཕུལ་ཟིནི་པ་ཡིནི། དངུལ་བརྗེསེ་འབྱོར་

མཚམས་དངུལ་འབརོ་གྲོངས་ཚང་སྤྲོད་ད།ེ འསོ་སྤྲུལ་ཡིབ་ཡུམ་བཅས་

པ་ལམ་སང་གདན་ཞུ་བྱ་རྒྱུའི་གོ་སྒྲིིག་ཨང་གསར་གནང་དགོས་ནང་

མའི་མངགས་ཆོ་གནང༌། འཕྲེལ་མྱུར་གདན་ཞུ་ཐུབ་རསེ་མཚ་ོསྔོནོ་ཁུལ་

གྱིི་སོག་པོའ་ིདཔོན་ཁག་ནས་རྔ་མོང་བརྡལ་གླེར་གཏིོང་དགོས་འཕྲེོས་

མོལ་ཐབས་འབྲེལ་གྱིི་བྱ་བར་ངོ་ལས་རྒྱུས་རོགས་དང་བཅས་པ་བྲེལ་

བའ་ིགནས་སུ་གྱུར་པ་ཞིགི་བྱུང༌།

མི་རིང་བར་གཞུང་ནས་དངུལ་བརྗེེས་འབྱོར་ཏིེ་ངོ་ལས་བཞིི་པོ་ཟིི་

ལངི་མཁར་དུ་ཕབེས། རྨ་སྤུ་ཕྷང་ག་ིཨ་ཁུ་རྒོན་གྲོས་ཡིངོས་གྲོགས་སུ་

ཟི་ིརྒོན་རྨ་ཟིརེ་བ་ཞིགི་ཡིདོ་ཅངི༌། ཁངོ་རང་སྐབས་དེར་ཉི་ིརྒྱ་དམག་

འཁྲུག་གི་འཐབ་སར་ཟིི་ལིང་དམག་དཔུང་གི་འགོ་འདོམས་སུ་བསྐྱོད་པ་

དེའི་བཟིའ་ཟླ་སྐྱེ་རྒུ་མདོ་སྨོད་ཤོད་ཚང་གི་བུ་མོ་ལྷ་མོ་དབྱངས་འཛོམས་

སམ། རྨ་དའ་ིདའ་ིཞིསེ་འབདོ་པ་ཁངོ་རང་ཟི་ིལངི་མཁར་དུ་སྔོནོ་ནས་

གནས་སྡེདོ་ཡིདོ་མུས་ལ་ཚང་མས་ཆོ་མཐངོས་ཆོ་ེབ་མ་ཟིད། ཆོསོ་དད་

ཆོེ་ལ་བོད་ཞིེན་ཡིང་ཆོེན་པོ་ཡིོད་པ་ཞིིག་ཡིིན་ངེས་གསལ་རྟེོགས་བྱུང་

གཤསི། སྐད་སྒྱུར་དང་ཞུ་བརྒྱུད་དུ་ཡིངོ་རོགས་ཞིསེ་ར་ེསྐུལ་གནང་བར་
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དྭང་བས་འཁུར་ལནེ་ཞུས་ཏི།ེ ལྷ་མ་ོདབྱངས་འཛམོས་མཉིམ་དུ་རྨ་ཀྲུའུ་

ཞིའི་ིལས་ཁུངས་སུ་དྲུང་ཆོ་ེཁྲོནི་ང་ོགཏུགས་ཀྱིསི། ང་ཚོའ་ིགཞུང་ནས་རྡཱ་

ཡིང་སྟངོ་ཕྲེག་བརྒྱ་ཐམ་པ་འབྱརོ་བྱུང་བ་རྩོསི་བཞིསེ་དང༌། ང་ཚ་ོའཕྲེལ་

མྱུར་ཐོན་ཐུབ་པའི་བཀའ་འཁྲོོལ་ཐོན་པ་ཞིིག་གནང་རོགས་གསུངས། 

དེར་དྲུང་ཆོེ་ཁྲོིན་གྱིིས་དངུལ་རྣམས་རྨ་དའི་དའི་བརྒྱུད་ནས་འབུལ་

དགསོ་པ་དང༌། ང་རང་གསི་རྨ་ཀྲུའུ་ཞིརི་སྙིན་གསན་ཞུས་ནས་བཀའ་

གསལ་ཕུལ་ཆོགོ་པ་ཞིསེ་བརྗེདོ་འདུག

དེ་ལྟར་དངུལ་འབོར་གྲོངས་ཚང་སྐད་སྒྱུར་ལྷ་མ་ོདབྱངས་འཛོམས་

བརྒྱུད་སྤྲོད་ད།ེ རྨ་སྤུ་ཕྷང་གི་བཀའ་འཁྲོོལ་སྒུག་བཞིནི་ཡིདོ་སྐརོ་བཀའ་

ཤག་ལ་ཏིར་སྙིན་ཕུལ་ནས་ཉིནི་ཤས་སངོ་མཚམས། བློ་ོབཟིང་རྒྱལ་

མཚན་དང༌། ཀའེུ་ཚང་དག་ེསླངོ་ལྷ་ས་ནས་ཕྱིརི་འཁརོ་གདངོ་གཞུང་ག་ི

བཀའ་ཡིགི་དང༌། མཆོགོ་སྤྲུལ་རནི་པ་ོཆོརེ་ན་བཟིའ་དང་ཐུགས་མཁ་ོཉིརེ་

སྤྱིད་སགོས་སྩལ་འབྱརོ་བྱུང༌།

༦༽ ནང་དནོ་གཏན་འིཁལེ་གསང་བའི་ིརྟནེ་འིབྲལེ་དང༌། 

གདན་ཞུརོ་འིགོག་རྐྱེནེ་གསརོ་པེ་འིཕྲེད་པེ།

གོང་འཁོད་བཀའ་ཡིིག་ཕེབས་གསལ་ལའང་སྔོོན་དུ་གསང་ཏིར་

འབྱོར་བ་དེ་དོན་ཁྱེེའུ་ལྷ་མོ་དོན་གྲུབ་མཆོོག་ནང་དོན་ཡིང་སྲིིད་ངོ་མར་

ཐུགས་གཏིན་གཙང་འཁེལ་ཡིིན་ཞིེས་གཞུང་ཐོག་ནས་ཐག་གཅོད་གྲུབ་
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པའ་ིབཀའ་གསལ་ཐནོ་པར་བརྟེེན། ནང་དནོ་རྟེནེ་འབྲལེ་ཞུ་བའ་ིསླད་དུ་

ལྟག་མཚེར་སྒོར་པར་གསང་བའི་སྒོ་ོནས་འསོ་སྤྲུལ་རིན་པ་ོཆོེར་ན་བཟིའ་

སྒྲིོན་འབུལ་གྱིི་རྟེེན་འབྲེལ་ཞུ་རྒྱུར་ངེས་པ་ཡིིན་ཞིེས་ལྟག་མཚེར་ལོ་ཡིེར་

ལ་གསུང་མོལ་གནང༌། གཟིའ་ཚསེ་འཕྲེདོ་སྦྱོརོ་བཟིང་བ་དང་བསྟུན་ཏིེ་

གཞུང་ནས་ཕུལ་འབྱརོ་ན་བཟིའ་གསར་པ་བསྒྲིནོ་ཐགོ བཞུགས་སྟན་

མཐོན་པརོ་བཞུགས་སུ་གསལོ། གསལོ་ཇ་བཞིསེ་འབྲས་བཏིགེས། ཀའེུ་

ཚང་རིན་པོ་ཆོེས་དབུས་པའི་ངོ་ལས་གཡིོག་འཁོར་བཅས་པས་རྟེེན་

འབྲལེ་མཇལ་དར་ར་ེཕུལ་ཏི་ེམཇལ་ཁ་ཞུས། འསོ་སྤྲུལ་རནི་པ་ོཆོརེ་

སྐུ་དཔར་བསྒྲིནོ། བཀའ་ཤག་ལ་བང་མ་ིཕྱིརི་འབྱརོ་གདངོ་བཀའ་ཡིགི་

སགོས་ཕབེས་པ་དང༌། མཆོགོ་སྤྲུལ་རནི་པ་ོཆོརེ་ན་བཟིའ་བསྒྲིནོ་ཕུལ་

ནང་དོན་རྟེནེ་འབྲལེ་ཡིང་ཞུས་སྐརོ་གསང་ཏིར་འབུལ་ལམ་ཞུས།

བར་དེར་སྐད་སྒྱུར་དང་ཕན་གྲོོགས་ཞུ་མཁན་ལྷ་མོ་དབྱངས་

འཛམོས་ཁངོ་གསི་རང་དནོ་ལྟ་བུའ་ིད་ོཁུར་ཆོ་ེསྐྱདེ་བགྱིསི་ཐགོ དྲུང་ཆོ་ེ

ཁྲོནི་ལ་དངསོ་སྐྱསེ་དང་བཅས་སྔོ་རྗེསེ་རམི་གཏུགས་བྱས་མཐར། ཁྲོནི་

གྱིསི་རྨ་ཀྲུའུ་ཞིིས་བཀག་འགགོ་གནང་རྩོིས་མ་ིའདུག སྐུ་འབུམ་དགནོ་

གྱི་ིགྲྭ་པས་ལྟག་མཚརེ་གྱི་ིཁྱེའེུ་ད་ེྋརྒྱལ་བའ་ིཡིང་སྲིདི་ཡིནི་ཚ།ེ སྐུ་

འབུམ་སགོས་དགནོ་པ་ཆོ་ེཆུང་ཁག་དང༌། བདོ་སགོ་དད་ཅན་རྣམས་ལ་

དྲེལི་བསྒྲིགས་དང་འབྲལེ་མཇལ་ཁ་དགསོ་ཚུལ་ཞུ་ནན་ཆོ་ེབས། ཁྱེདེ་

ཚོས་སྐུ་འབུམ་དགོན་གྱིི་ཚོགས་འདུ་དང་གོ་བསྡུར་གནང་དགོས་ཞིེས་

བཤད་ད།ེ ཀའེུ་ཚང་རནི་པ་ོཆོ་ེང་ོལས་ནས་ཡིང་སྲིདི་གདན་ཞུའ་ིའགགོ་
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རྐྱེནེ་གསར་པ་ཞིགི་སལེ་ཐབས་མ་གནང་མཐུ་མདེ་བཟིསོ་འདུག

རིན་པོ་ཆོེ་ངོ་ལས་སྐུ་འབུམ་དུ་ཕྱིིར་ཕེབས་ནས་གོང་སྐོར་ལྟག་

མཚརེ་ལ་ོཡིརེ་སགོས་ལ་ནང་བསྡུར་གནང་ཞིངི༌། འད་ིན་ིརྨ་སྤུ་ཕྷང་ག་ི

ལྐོགོ་གཡི་ོཐབས་བྱུས་ཤགི་ཡིནི་པར་ངསེ་གཤསི། དྲུང་ཆོ་ེཁྲོནི་གྱིསི་

བརྗེོད་པ་ཇི་བཞིིན་སྐུ་འབུམ་དགོན་གྱིི་ཚོགས་འདུར་གནས་ལུགས་

གསུང་དགོས་པ་དེ་དནོ་འབྲལེ་བ་གནང་སྟེ། མཐའ་དནོ་ཀའེུ་ཚང་རནི་པ་ོ

ཆོ་ེང་ོལས་བཞི་ིག་དགནོ་པའ་ིཚགོས་འདུར་ཕབེས་ཐགོ ལྟག་མཚརེ་གྱི་ི

ཆུང་སྲིིད་མཆོོག་འསོ་སྤྲུལ་གྱིི་མཚན་ཐོག་བོད་དབུས་སུ་གདན་ཞུ་གནང་

དགསོ་ཀྱི་ིགནས་ལུགས་གསལ་བཤད་གནང༌།

དེ་སྐབས་ཚོགས་འདུ་བ་གྲྭ་གཞིོན་འགའ་ཤས་ཀྱིིས་རིན་པོ་ཆོེས་

གནས་ལུགས་གསུང་མུས་ཆོ་ཚང་མ་ཉིན་པར། གངོ་དུ་རྨ་ཀྲུའུ་ཞིིའ་ིདྲུང་

ཡིིག་ཆོེན་མོས་ཇི་བཤད་དེ་ལྟར་སྐད་ཤུགས་ཆོེན་པོས་བཤད་པས་མ་

ཚད། ལྟག་མཚརེ་གྱི་ིཁྱེའེུ་ལ་ྋརྒྱལ་བ་རནི་པ་ོཆོེའ་ིམཚན་གསལོ་ཐགོ་

ནས་ང་ཚོར་མཇལ་ཁ་མ་གནང་བར་སྐུ་འབུམ་ནས་གཏིོང་ཐབས་མེད་

ལུགས་ནན་ཤུགས་ཆོནེ་པསོ་བཤད་འདུག

མཐར་ཀེའུ་ཚང་རིན་པོ་ཆོེས་འཇམ་མཁས་ཀྱིི་ཐོག་ནས་ལྟག་

མཚེར་གྱིི་ཆུང་སྲིིད་དེ་ྋརྒྱལ་བའི་ཡིང་སྲིིད་འོས་སྤྲུལ་གསུམ་གྱིི་

ཁངོས་ནས་གཅགི་ཡིནི་པ་དང༌། འསོ་སྤྲུལ་གསུམ་ག་ལྷ་སར་འཛམོས་

མཚམས་གཞུང་ནས་ཟིན་བརྟེག་འབུལ་བ་སོགས་བསྲིེགས་བཅད་བརྡར་

གསུམ་གྱི་ིསྒོ་ོནས་མཐའ་མའི་བརྟེག་དཔྱོད་མཛད་ད།ེ ད་ེནས་ཡིང་སྲིདི་
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ང་ོམ་གཏིན་འཁལེ་ཡིངོ་རྒྱུ་དང༌། ཡིང་སྲིིད་ལ་མ་ངསེ་པའ་ིའསོ་སྤྲུལ་

གཉིིས་པོའང་སྐྱེས་ཆོེན་དམ་པར་ངོས་འཛིན་གྱིིས་ཡིབ་ཡུམ་སྐུ་མཆོེད་

དང་བཅས་པར་རྟེེན་གནས་དང་འབྲེལ་བའི་མཚན་དོན་གཉིིས་ཡིོད་ཡིོང་

ངསེ་ལས། བདག་མདེ་དུ་འཇགོ་སྲིལོ་མདེ་པ་སགོས་ཀྱི་ིགནས་ལུགས་

གསལ་བར་གསུངས་རྗེསེ། ཁྱེདེ་དག་ེའདུན་རྣམ་པ་དང༌། བདོ་སགོ་གི་

སྐྱེ་བོ་སེར་སྐྱ་རྣམས་ནས་ལྟག་མཚེར་གྱིི་ཆུང་སྲིིད་མཆོོག་ྋརྒྱལ་བའི་

ཡིང་སྲིིད་འསོ་སྤྲུལ་དུ་ངོས་འཛིན་གྱིི་མཇལ་ཁ་ཞུ་རྒྱུའི་ཐུགས་འདོད་ཡིོད་

ཚ།ེ ང་ཚསོ་དགའ་ཞིངི་སྤྲོ་ོབས་ག་ོསྒྲིགི་ཞུས་ཆོོག་པ་དང༌། ད་ེརངི་ང་ཚ་ོ

བཀའ་མོལ་གསལ་པོ་བྱུང་བ་རྣམས་མཱ་ཀྲུའུ་ཞིིར་ཞུ་ཐབས་བྱེད་ཀྱིི་ཡིིན། 

ང་ཚོས་འསོ་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆོེ་འཕྲེལ་དུ་གདན་ཞུ་ཐུབ་ཐབས་ལ་ཁྱེེད་དགེ་

འདུན་རྣམ་པས་ཆོར་པ་ཆུ་གྲོོགས་ཀྱིི་རོགས་རམ་ཡིོང་བ་ཞིེས་ཚོགས་

འདུ་བ་ཚརོ་གུས་འདུད་ཀྱི་ིཕྱིག་ཐལ་མ་ོསྦྱོརོ་བཞིནི། སྤྱིན་ཆོབ་ཤརོ་

ལ་ཁད་ཀྱི་ིརྣམ་པ་དང་བཅས་ཏི་ེར་ེསྐུལ་གནང་བས། ཚགོས་འདུ་བ་

རྣམས་ཡུད་ཙམ་རངི་འཇམ་ཐངི་དུ་གྱུར་རྗེསེ། དག་ེའདུན་བགྲོསེ་པ་ཞིགི་

གསི་ང་ཚ་ོག་ོབསྡུར་བྱས་ནས་གསལ་ཆོ་འབུལ་གྱི་ིཡིནི་ཞུས། ད་ེའཕྲེལ་

རནི་པ་ོཆོ་ེང་ོལས་ཚ་ོཕྱིརི་ལོག་ཕབེས།

དེའི་དགོང་དྲེོ་དང་ཕྱིི་ཉིིན་ནས་ལྟག་མཚེར་ལོ་ཡིེར་སོགས་ཉིེ་

ཕྱིགོས་ལ་སྐུ་འབུམ་བློ་སྤྱི་ིདང༌། གྲྭ་དམངས་ནས་བཀག་འགགོ་མ་ིཡིངོ་

བའ་ིཐབས་སྐུལ་མངགས་ཆོ་གནང༌། དུས་དེའ་ིཚ་ེན། ཆུང་སྲིིད་མཆོགོ་

འསོ་སྤྲུལ་དུ་ངསེ་པའ་ིསྙིན་གྲོགས་ཆོ་ེབ་དང༌། འགའ་རརེ་ྋརྒྱལ་བའ་ི
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ཡིང་སྲིིད་ང་ོམར་ངསེ་ཟིནི་པའ་ིདགོས་གཞིའིང་བྱུང་འདུག དའེ་ིའབྱུང་

རྐྱེནེ་ན།ི ལྷ་སར་གཞུང་ཕྱིགོས་ནས་གསང་བ་ཕྱི་ིཤརོ་གྱི་ིགླེངེ་ཕྱིགོས་

ཤགི་ཐནོ་ཡིདོ་སྐད། གང་ལྟར་བོད་པ་ན་ིསྨོསོ་ཅ།ི རྒྱ་མ་ིམང་པསོ་ཀྱིང་

ཆུང་སྲིདི་ལྷ་མ་ོདོན་གྲུབ་མཆོགོ་ལ་ད་ོསྣང་བྱདེ་པ་དང༌། དངསོ་སུ་

མཇལ་བར་བཅར་མཁན་ཡིང་ཡིདོ་པ། ནུབ་ཕྱིགོས་པ་དང༌། རྒྱ་མ་ི

འགའ་རསེ་སྐུ་དཔར་སྒྲིནོ་པ་སགོས་ཀྱི་ིསྣང་ཚུལ་བྱུང་བས། རྨ་སྤུ་ཕྷང་

ལ་འགོག་རྐྱེེན་ལག་ཆོ་གསར་པ་ཞིིག་འབྱུང་བར་འགྱུར་བའི་ཉིེན་ག་ཞིིག་

ཀྱིང་འཕྲེད་སྣང༌།

ཀེའུ་ཚང་རིན་པ་ོཆོེས་སྐུ་འབུམ་དགོན་གྱིི་ཚོགས་འདུར་འསོ་སྤྲུལ་

སྐརོ་གསལ་བཤད་གྲུབ་ནས་ཉིིན་ར་ེཟུང་ག་ིརྗེསེ། ང་ོལས་ཚང་མ་སླར་

ཡིང་ཟི་ིལིང་མཁར་དུ་ཕབེས་ཏི།ེ ཕྱིག་རགོས་ལྷ་མ་ོདབྱངས་འཛམོས་

མཉིམ་དུ་དྲུང་ཆོེ་ཁྲོིན་གཏུགས་ནས་སྐུ་འབུམ་དགོན་གྱིི་ཚོགས་འདུར་

ཕན་ཚུན་གླེེང་འཕྲེོས་གསལ་བཤད་གནང་བའི་སྐོར་ཆོ་ཚང་གསུངས་ཐོག 

ད་ཆོ་གཙ་ོཆོེ་ཤོས་རྨ་ཀྲུའུ་ཞིིའི་ཐག་གཅོད་བཀའ་གསལ་མྱུར་དུ་ཐོན་པ་

ཞིགི་ཞུ་རགོས་ཞིསེ་མངགས་གནང་མ་ཟིད། རྨ་སྤུ་ཕྷང་དང་ཉི་ེའབྲལེ་ཆོ་ེ

བའི་དཔོན་རིགས་གཞིན་དག་ནས་ཀྱིང་དོན་ཕན་རོགས་འགྱུར་ཡིོང་རེ་

ཡིདོ་པའ་ིརྒྱུས་སྟནོ་བྱུང་བ་བཞིནི། ཁངོ་ཚརོ་ཡིང་ནང་བཅར་ཐབས་ཤསེ་

ཅ་ིཡིདོ་ཀྱི་ིསྐུལ་ལྕག་གནང༌།
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༧༽ རྨ་སྤུ་ཕོངྷ་གསི་སྐོབས་འིཚོལོ་ཆེ་རྐྱེནེ་གསརོ་པེ་འིཕོརོ་

སྣོནོ།

གོང་དུ་ལྷ་མོ་དབྱངས་འཛོམས་བརྒྱུད་དེ་རྨ་སྤུ་ཕྷང་ལ་རྒྱ་སྒོོར་རྡཱ་

ཡིང་སྟངོ་ཕྲེག་བརྒྱ་ཐམ་པ་སྤྲོད་ཐགོ འསོ་སྤྲུལ་ཡིབ་ཡུམ་བཅས་པ་གང་

མྱུར་གདན་ཞུ་ཐུབ་པའི་ཐབས་སྐུལ་གནང་བ་ལ་བརྟེེན་ནས་རྨ་ཀྲུའུ་ཞིིའི་

ལན་གསལ་མྱུར་བར་ཐནོ་འདུག་ཅངི༌། འནོ་ཀྱིང་ཁངོ་པས་ན་ིསྐབས་

འཚོལ་ཟི་རྔམ་ལྷག་པར་ཆོེ་བའི་ཆོ་རྐྱེེན་གསར་པ་འཕར་སྣོན་ཞིིག་དགོས་

ལུགས་བཤད་སྐརོ་དྲུང་ཆོ་ེཁྲོནི་ནས་བརྗེདོ་གསལ་ལ། ཁྱེདེ་ཚསོ་ཏཱ་

ལའི་བློ་མའི་ཡིང་སྲིིད་ངེས་གཏིན་མ་འཁེལ་བར་འཕྲེལ་མྱུར་གདན་ཞུ་

བྱ་དགོས་ཡིདོ་ཚ།ེ སྐུ་འབུམ་སགོས་དགནོ་ཁག་ཆོ་ེཆུང་དང༌། བདོ་

སོག་མི་མང་ནང་པའི་ཆོོས་ལ་དད་ཅན་མང་པོ་ཡིོད་པ་རྣམས་བློོ་ཕམ་མི་

ཡིོང་བ་བྱ་རྒྱུའི་ཆོེད་དུ།ད་དུང་རྡཱ་ཡིང་སྟོང་ཕྲེག་སུམ་བརྒྱ་ཐམ་པ་དང༌། 

དེ་ཐོག་སྐུ་འབུམ་དགོན་དུ་ཏཱ་ལའི་བློ་མ་སྐུ་གོང་མའི་ན་བཟིའ་ཁྲོི་ཆོས་

ཆོ་ཚང་ཞིགི་དང༌། གསརེ་བྲསི་ཀྱི་ིབཀའ་འགྱུར་བསྟན་འགྱུར་ཆོ་ཚང་

ཞིགི་བཅས་འབུལ་དགསོ། ད་ེདག་བྱུང་མཚམས་ཁྱེའེུ་ལྷ་མ་ོདནོ་གྲུབ་

འསོ་སྤྲུལ་གྱིི་མཚན་ཐོག་ནས་གདན་ཞུ་གནང་ཆོོག་རྒྱུ་ཞིེས་རྨ་ཀྲུའུ་ཞིིས་

གསུངས་ལུགས་གསལ་ཆོ་ཞིགི་བྱུང༌།

ཀའེུ་ཚང་རནི་པ་ོཆོ་ེང་ོལས་རྣམ་པ་དང༌། ཡིང་སྲིིད་མཆོགོ་སྤྲུལ་

ཡིབ་ཡུམ་སྐུ་ཉིེ་དང་བཅས་པ་འདི་ལོ་ཟིི་ལིང་བ་དགུན་འགྲུལ་སྟབས་
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བསྟུན་གྱིིས་རྡོག་ཐོན་གནང་རྒྱུར་ནང་མའི་གོ་སྒྲིིག་ལམ་ཙམ་འགྲོིག་

བཞིནི་ཡིདོ་མུར། གླེ་ོབུར་དུ་བློ་ོཡུལ་ལས་འདས་པའ་ིབརྗེདོ་བབས་འད་ི

འདྲེ་ཞིགི་བྱུང་བས། ཚང་མ་ར་ེཞིགི་ཧ་ལས། ཧནོ་འཐརོ་བར་གྱུར། ད་ེ

ནས་གྲོོས་བསྡུར་གནང་སྟེ་དངུལ་འབོར་ཁྱེོན་ཆོེ་སྔོོན་དུ་ཕུལ་ཟིིན་པ་དེ་

གས་འཐུས་པ་ཞིགི་དང༌། ྋརྒྱལ་མཆོགོ་སྐུ་གངོ་མའ་ིན་བཟིའ་ཁྲོ་ིཆོས་

ཆོ་ཚང་དང༌། གསརེ་བྲསི་ཀྱི་ིབཀའ་འགྱུར་བསྟན་འགྱུར་ཆོ་ཚང་ལྷ་སར་

འབྱརོ་ནས་ཕུལ་ཆོགོ་པ་ཞུ་རགོས་ཞིསེ་དྲུང་ཆོ་ེཁྲོནི་ལ་གསུངས། ཕྱིག་

རོགས་ལྷ་མོ་དབྱངས་འཛོམས་ལའང་མུ་མཐུད་སྐུལ་ལྕག་བྱེད་རོགས་

ཞིེས་མངགས་གནང་ལ་དོན་འབྲས་ཤིག་ཡིོང་རེས་ཉིིན་འགའ་ཤས་

བསྒུགས་བཞུགས།

མཐའ་དོན་རྨ་ཀྲུའུ་ཞིིས་རྡཱ་ཡིང་སྟོང་ཕྲེག་སུམ་བརྒྱ་ཐམ་པའང་

ངསེ་པར་དུ་འབུལ་དགསོ། ད་ེགྲོངས་ཚང་མ་བྱུང་བར་ཁྱེའེུ་ལྷ་མ་ོདནོ་

གྲུབ་ཡིབ་ཡུམ་བཅས་པ་གཏིོང་ཐབས་མེད་གསུང་གི་འདུག་ཅེས་པའི་

ལན་གསལ་བྱུང༌། སྐབས་དརེ་ཀའེུ་ཚང་རནི་པ་ོཆོསེ་བདོ་ལྗོངོས་ཀྱིི་

བསྟན་སྲིདི་དང༌། སྐྱ་ེའགྲོ་ོཡིངོས་ཀྱི་ིའདི་ཕྱིིའ་ིབད་ེསྐྱདི་ཀྱི་ིརྩོ་དནོ་འད་ི

ལས་གལ་གནད་ཆོ་ེབ་མདེ་པར་དགོངས་ཏི།ེ ལས་བྱ་སརེ་སྐྱ་གསུམ་

ལ་ག་ོབསྡུར་གནང་ཐགོ དྲུང་ཆོ་ེཁྲོནི་ལ་ད་དུང་ཡིང་དངུལ་འབརོ་ཆོནེ་པ་ོ

ད་ེཙམ་འབུལ་དགསོ་ཡིདོ་ཚ།ེ ང་ཚོའ་ིགཞུང་ལ་སྙིན་གསན་ཞུས་ནས་

བཀའ་གསལ་ཕབེས་མཚམས་བཅར་རྒྱུ་ལས། ད་ལྟ་ང་ཚསོ་ཐག་ཆོདོ་

པ་ཞིགི་ཞུ་རྒྱུ་ཁག་པ་ོབྱས་འདུག་ཅསེ་གསུངས། ད་ེདོན་བཀའ་ཤག་ལ་
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རྨ་སྤུ་ཕྷང་གིས་ཆོ་རྐྱེེན་གསར་པ་བཏིོན་པའི་ཏིར་སྙིན་འཕྲེལ་འབུལ་ཞུས་

ནས་ང་ོལས་རྣམས་སྐུ་འབུམ་དུ་ལགོ་ཕབེས།

མི་རིང་བར་བཀའ་ཤག་ནས་དངུལ་འབོར་ཆོེན་པོ་དེ་ཙམ་བསྐྱར་

སྣོན་སྤྲོོད་དགོས་ཀྱིང་ངེས་པར་འགྲོིག་རྒྱུར་དངུལ་བརྗེེས་འཕྲེལ་གཏིོང་

གནང་རྒྱུ་ཞིསེ་འཁདོ་ཏིར་ལན་ཕབེས་ཤངི༌། འནོ་ཀྱིང་རྨ་སྤུ་ཕྷང་གསི་

ད་དུང་ཟི་རྔམ་མཁྲོེགས་བཟུང་ཇི་བྱེད་སུས་ཀྱིང་ཚོད་དཔག་དཀའ་བའི་

རང་བཞིནི་ལ་སངོ༌། རནི་པ་ོཆོ་ེང་ོལས་ནས་རྡཱ་ཡིང་སྟངོ་ཕྲེག་སུམ་བརྒྱ་

སྤྲོདོ་རྒྱུ་ནང་གཏིན་འཁལེ་ཡིང༌། རང་གཞུང་ནས་དངུལ་བརྗེསེ་སྩལ་

རྒྱུ་ངང་འཐེན་གནང་ན་ལེགས་པའི་གསང་ཏིར་ཞིིག་འཕྲེལ་མྱུར་འབུལ་

དགོས་པ་དེ་ཟིི་ལིང་མཁར་ནས་འབུལ་རྒྱུ་ཉིེན་གའི་གནས་ལ་བརྟེེན། 

རྩོེ་དྲུང་མཁྱེེན་རབ་བསྟན་འཛིན་གྱིི་གཅུང་པ་ོབློ་ོབཟིང་རྒྱལ་མཚན་གསང་

སྟབས་ཀྱིིས་བློ་བྲང་བཀྲ་ཤིས་འཁྱེིལ་དུ་བསྐྱོད་ནས་འཇམ་དབྱངས་

བཞིད་པ་སྐུ་འཕྲེེང་ལྔ་པའི་སྐུ་མཆོེད་ཨ་ཕ་ཨ་བློོ་མཇལ་ཏིེ་གཞུང་ལ་

འབུལ་རྒྱུའི་ཏིར་ྋསྙིན་དེ་གསང་བའི་ཐོག་ནས་འབུལ་ཐབས་གནང་

རགོས་ཞུས་ཤངི༌། ད་ེདནོ་ཨ་ཕ་ཨ་བློ་ོཁངོ་གསི་འཕྲེལ་མར་གསང་ཏིར་

ཐགོ་འབུལ་གཏིོང་གནང་བ་མ་ཟིད། ཏིར་གླེའང་མ་བཞིསེ་པ་སོགས་ཀྱི་ི

མཐུན་འགྱུར་ཧ་ཅང་བཟིང་པ་ོགནང་འདུག

གསང་ཏིར་དེའི་ནང་རྨ་སྤུ་ཕྷང་གིས་ད་དུང་འགོག་རྐྱེེན་ཇི་བཟིོ་

ངསེ་པ་མདེ་གཤསི། གཞུང་ནས་རྒྱ་ནག་ཁྲུང་ཆོནི་དུ་ཡིདོ་པའ་ིབདོ་

གཞུང་དོན་གཅོད་བརྒྱུད་རྒྱ་གཞུང་ལ་ཐབས་སྐུལ་མཛད་འསོ་སྐོར་ཡིང་
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འཁདོ་ཡིདོ་ཅིང༌། ད་ེདོན་ྋརྒྱལ་ཚབ་རྭ་སྒྲིངེ་རནི་པ་ོཆོེའ་ིམཚན་ཐགོ་

ནས་རྒྱ་ནག་མི་སེར་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིི་གཙ་ོའཛིན་ཅང་ཅེ་ཧྲི་ལ་ྋགོང་ས་སྐུ་

འཕྲེེང་བཅུ་གསུམ་པ་ཆོེན་པོའ་ིཡིང་སྲིིད་འོས་སྤྲུལ་གཉིིས་བོད་དབུས་

སུ་ཡིདོ་པ་དང༌། གཅགི་སྐུ་འབུམ་དུ་ཡིདོ་པ་བཅས་འསོ་སྤྲུལ་གསུམ་

ལ་མཐའ་མའི་བརྟེག་དཔྱོད་ཞུ་ཆོེད་ལྷ་སར་འཕྲེལ་དུ་གདན་ཞུ་དགོས་

ཀྱིང༌། ཟི་ིལངི་རྨ་ཀྲུའུ་ཞིསི་མ་བཏིང་བའ་ིདཀའ་རྙིགོ་འཕྲེད་འདུག་པས། 

གཙོ་འཛིན་མཆོོག་ནས་ཁོང་པར་འཕྲེལ་གཏིོང་དགོས་པའི་བཀའ་སྐུལ་

ཡིངོ་བ་སགོས་འཁདོ་པའ་ིཏིར་འཕྲེནི་སྩལ་བ་དང༌། ཅང་གསི་ཀྱིང་གལ་

ཆོ་ེདནོ་ཆོརེ་བརྩོསི་ཏི་ེརྨ་སྤུ་ཕྷང་ལ་བཀདོ་རྒྱ་གནང་ཡིདོ་འདུག

ད་ཆོ་ཡིང་སྲིིད་མཆོོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆོེ་འཕྲེལ་མྱུར་གདན་ཞུ་མི་

ཐུབ་པའ་ིདཀའ་རྙིགོ་ཆོ་ེཙམ་ཞིགི་འཕྲེད་བཞིནི་ཡིདོ་པར་བརྟེནེ། བློ་ོབཟིང་

རྒྱལ་མཚན་རོགས་ཟླ་དང་བཅས་སླར་ཡིང་ཟིི་ལིང་བ་དགུན་འགྲུལ་

དང་སྟབས་བསྟུན་ལྷ་སར་ཆོེད་གཉིེར་གདོང་བར་དེའི་གནས་ཚུལ་ཞིིབ་

ཕྲེ་དང༌། རྩོ་བའ་ིགདན་ཞུའ་ིག་ོསྒྲིགི་ཨང་གསར་ཡིདོ་པའ་ིསྐརོ་བཀའ་

ཤག་ལ་ནང་སྙིན་དང༌། མཆོགོ་སྤྲུལ་རནི་པ་ོཆོེའ་ིསྐུ་དཔར་བཅས་ཕུལ་

ཐགོ རྒྱུས་མངའ་ིགནས་ལུགས་ཀྱིང་གསལ་ཞུ་བྱ་དགསོ་ཞིབི་མངགས་

གནང༌།

དེ་མཇུག་རྡཱ་ཡིང་སྟོང་ཕྲེག་སུམ་བརྒྱ་འཕར་སྣོན་སྤྲོོད་དགོས་སྐོར་

གཞུང་ནས་བཀའ་གསལ་ཐནོ་རྒྱུར་སྒུག་བཞིནི་ཡིདོ་ཚུལ་ངང༌། རྨ་སྤུ་

ཕྷང་ལ་ཐབས་མཁས་ཀྱིི་འབྲེལ་བ་མུ་མཐུད་གནང་བའི་སྐབས་ཤིག་ལ། 
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གངས་ཅན་མགནོ་པ་ོགང་ཉིདི་ཀྱི་ིཐུགས་བསྐྱདེ་དང༌། བསྟན་སྲུང་དམར་

ནག་ག་ིའཕྲེནི་ལས་ལ་བརྟེནེ་ནས། རྨ་སྤུ་ཕྷང་ག་ིཉི་ེའབྲལེ་ཁཱང་ཕུའུ་ཐནོ་

ཀྲང་སགོས་རྒྱ་ཁ་ཆོ་ེ (ཧུའུ་ཧུའུ་) འབྱརོ་ལྡན་མང་པ་ོཞིགི་རངི་མནི་

སའོ་དི་ཨ་རབ་ལུང་པར་ཁ་ཆོེའི་གནས་ཆོེན་མེ་ཀ་ཞིེས་པར་གནས་

མཇལ་དུ་ཐོན་གྱི་ིཡིདོ་པ་དང༌། ད་ེསྐབས་ཁངོ་ཚསོ་རྡཱ་ཡིང་འབརོ་ཆོནེ་

མཉིམ་འཁྱེེར་མི་དགོས་པའི་དངུལ་བརྗེེས་རྒྱག་དགོས་ཡིོད་སྐོར་གནས་

ཚུལ་གསལ་རྟེགོས་བྱུང༌། དརེ་བརྟེནེ་ཀའེུ་ཚང་རནི་པ་ོཆོསེ་ཁ་ེསྨོད་

སྲིས་དང༌། རྒྱུས་རགོས་སུ་ཟི་ིལངི་སྒོར་དཔནོ་རྭ་སྒྲིངེ་བློ་བྲང་ག་ིམ་ི

འགྲོ་ོཨ་མད་ོབ་བྱ་ཁྱུང་བསམ་གྲུབ་ཁོང་གཉིིས་ཟིི་ལིང་མཁར་དུ་ཁཱང་ཕུའུ་

ཐོན་ཀྲང་ལ་དངུལ་བརྗེེས་ཡིོང་ཐབས་འཕྲེོས་མོལ་བྱེད་པར་ཆོེད་གཉིེར་

གནང༌། ཁངོ་གཉིསི་ཀྱིིས་ཁཱང་ཕུའུ་ཐོན་ཀྲང་ལ་དངསོ་སྐྱསེ་སྣམ་རགིས་

དང་བཅས་དངུལ་བརྗེསེ་ཡིངོ་བ་དང༌། འགྲོགིས་ན་ཕན་ཚུན་གཉིསི་ཕན་

ཡིདོ་པའ་ིགནས་ལུགས་གསལ་འཕྲེསོ་བྱས།

ཁཱང་ཕུའུ་ཐོན་ཀྲང་གིས་དངུལ་འབོར་ཆོེན་པ་ོདེ་ཙམ་ང་རང་གཅིག་

པུས་དངུལ་བརྗེསེ་འགན་ལནེ་ཐུབ་མནི་ལ་བརྟེནེ། གནས་མཇལ་དུ་འགྲོ་ོ

མ་ིཚང་མར་ག་ོབསྡུར་གྲོསོ་མལོ་བྱ་དགསོ་ཀྱི་ིརྒྱུ་མཚན་གླེངེ༌། ད་ེལྟར་

ཕན་ཚུན་འཕྲེསོ་མལོ་སྔོ་རྗེསེ་བགྱིསི་པའ་ིནང་དནོ་དུ། སྤྱིརི་བཏིང་རྒྱ་སྒོརོ་

རྡཱ་ཡིང་ལས་དབྱནི་ཇིའ་ིདངུལ་སྒོརོ་ཛ་ཐང་ཆོེ་བ་ཡིདོ་རུང༌། དངུལ་

བརྗེེས་འགྲོིགས་ན་རྡཱ་ཡིང་གཅིག་ལ་དབྱིན་སྒོོར་གཅིག་རེ་སྤྲོོད་རྒྱུ་དང༌། 

ཁཱང་ཕུའུ་ཐནོ་ཀྲང་གསི་གཙ་ོབོའ་ིའགན་འཁུར།
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གནས་མཇལ་བ་སྤྱིི་ནས་དངུལ་འབོར་གྲོངས་ཚང་ར྄ྨ་ཀྲུའུ་ཞིིར་

འབུལ་རྒྱུ་མ་ཟིད། ད་ེམཚམས་ནས་འསོ་སྤྲུལ་གདན་ཞུ་བྱས་ཆོགོ་པ་

ཡིངོ་རྒྱུ་ངསེ་གཏིན་འགན་ལནེ་གདངེས་འཁལེ་བྱུང༌། ད་ེནས་ཀེའུ་ཚང་

རིན་པོ་ཆོེས་དབུས་ངོ་ལས་བཞིི་པོ་ཁཱང་ཕུའུ་ཐོན་ཀྲང་སར་འཛོམས་ཐོག 

གནས་མཇལ་དུ་བསྐྱོད་མཁན་རྒྱ་ཁ་ཆོེ་ཚོགས་པ་སྤྱིི་ནས་རྡཱ་ཡིང་སྟོང་

ཕྲེག་སུམ་བརྒྱ་རྨ་ཀྲུའུ་ཞིརི་འཕྲེལ་མར་འབུལ་རྒྱུ་དང༌། དའེ་ིཚབ་ཏུ་

དབྱིན་སྒོོར་སྟོང་ཕྲེག་སུམ་བརྒྱ་གྲོངས་ཚང་ལྷ་ས་ནས་ཁོང་ཚོ་གནས་

མཇལ་བ་སྤྱི་ིཐགོ་སྤྲོདོ་རྒྱུ། འསོ་སྤྲུལ་གདན་ཞུར་རྨ་ཀྲུའུ་ཞིསི་བཀག་

འགགོ་བྱུང་ཚ་ེདངུལ་བརྗེསེ་སྤྲོདོ་ལནེ་མ་ིདགོས་པ་བྱ་རྒྱུ། ྋགོང་ས་སྐུ་

གངོ་མའ་ིན་བཟིའ་ཁྲོ་ིཆོས་དང༌། གསརེ་བྲསི་བཀའ་འགྱུར་བསྟན་འགྱུར་

ཆོ་ཚང་ལྷ་ས་ནས་རྗེེས་སུ་གཏིངོ་རྒྱུ། ཆུང་སྲིདི་མཆོགོ་འསོ་སྤྲུལ་གྱི་ི

མཚན་ཐོག་ནས་བོད་དབུས་སུ་གདན་ཞུ་བྱ་རྒྱུ་བཅས་ལ་གཉིིས་ཕྱིོགས་

ནས་མསོ་མཐུན་བྱུང༌།

དེ་ཉིིན་ཁོང་ཚ་ོམཉིམ་འཛོམས་དེ་ཐོག་ནས་དྲུང་ཆོེ་ཁྲོིན་བརྒྱུད་རྨ་

ཀྲུའུ་ཞིིར་གནས་ལུགས་ཞིིབ་གསལ་ཞུས་པའི་སྒོོ་ནས་བོད་རྒྱ་ཤན་སྦྱོར་

གྱི་ིགན་རྒྱ་འདྲེ་བཞི་ིབཞིག ད་ེདག་ར་ེརརེ་ཕྱིགོས་ས་ོསོའ་ིམངི་རྟེགས་

བཀདོ། ཀའེུ་ཚང་རནི་པ་ོཆོ་ེདང༌། ཁཱང་ཕུའུ་ཐནོ་ཀྲང་གསི་འདྲེ་ར་ེཉིར་

གནང་ཐགོ དྲུང་ཆོ་ེཁྲོནི་བརྒྱུད་རྨ་ཀྲུའུ་ཞི་ིདང༌། སྐུ་འབུམ་བློ་སྤྱིརི་འདྲེ་

ར་ེའབུལ་རྒྱུར་མངགས་འཇགོ་གནང༌། ཟི་ིལངི་མཁར་ནས་བཀའ་ཤག་

ལ་འདི་ལྟར་ཐག་ཆོོད་ཟིིན་པའི་ཏིར་སྙིན་ཞིིག་ཕུལ་ཏིེ་ངོ་ལས་རྣམས་སྐུ་
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འབུམ་དུ་ཕྱིརི་ལགོ

༨༽ འིསོ་སྤྲུལ་གྱི་ིམཚོན་ཐོགོ་བདོ་ཀྱི་ིརྒྱལ་སརོ་གདན་ཞུའི་ིག་ོ

སྒྲིགི་ཐོབས་ལམ།

ད་ནི་ཡིང་སྲིིད་མཆོོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆོེ་འོས་སྤྲུལ་གྱིི་མཚན་ཐོག་

གངས་ལྗོོངས་བོད་ཀྱིི་རྒྱལ་སར་གདན་ཞུའི་བྱ་བ་མྱུར་སྒྲུབ་ཞུ་རྒྱུར་འབད་

དགསོ་པ་ད་ེཡིནི་ཞིངི༌། དའེ་ིཐགོ་མར་ང་ོལས་བཞི་ིཔ་ོལས་བགསོ་

ཀྱིསི་སྐུ་འབུམ་བློ་སྤྱི་ིདང༌། ལྟག་མཚརེ་སྒོར་པའ་ིལ་ོཡིརེ། མཆོགོ་སྤྲུལ་

རནི་པ་ོཆོེའ་ིཡིབ་ཡུམ་སགོས་ལ་བར་དརེ་རྨ་ཀྲུའུ་ཞི་ིདང༌། ཁཱང་ཕུའུ་

ཐོན་ཀྲང་ལ་ཐབས་ཤེས་གནང་བའི་མཐའ་མའི་གྲུབ་འབྲས་བར་གྱིི་གནས་

ལུགས་གསལ་བར་གསུངས་ཐགོ མཆོགོ་སྤྲུལ་གདན་ཞུའ་ིདུས་ཚདོ་

དང༌། ག་ོསྒྲིགི་གཏིན་འཁལེ་ཞུ་ཕྱིོགས་སྐརོ་འབྲལེ་ཡིདོ་ལ་ག་ོབསྡུར་

གནང༌།

ཀེའུ་ཚང་རིན་པོ་ཆོེས་འཕགས་པ་ཐུགས་རྗེེ་ཆོེན་པོར་གསོལ་

འདབེས་དང༌། མ་གཅགི་དཔལ་ལྡན་ལྷ་མརོ་འཕྲེནི་བསྐུལ་ཐུགས་བརྟེག་

དང་འབྲལེ་ས་ཡིསོ་ (༡༩༣༩) ལའོ་ིཟི་ིལངི་བ་དབྱར་འགྲུལ་དང༌། རྒྱ་ཁ་

ཆོེ་གནས་མཇལ་དུ་འགྲོོ་མི་ཚོ་ཁག་མཉིམ་དུ་གདན་ཞུ་རྡོག་ཐོན་གནང་

རྒྱུར་གཏིན་འཁེལ། ད་ེདོན་རྨ་ཀྲུའུ་ཞིརི་གནས་ལུགས་གསུངས་པར་

འསོ་སྤྲུལ་ལྷན་དུ་སྐུ་སྲུང་བ་གཏིངོ་རྒྱུ་དང༌། ད་ེདག་ལ་ལམ་གྲོནོ་རྡཱ་
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ཡིང་སྟངོ་ཕྲེག་ལྔ་དགསོ་པ། འསོ་སྤྲུལ་བདོ་དུ་ཕེབས་འབྱརོ་མ་ཟིནི་བར་

ཁྱེེད་ཚོ་ངོ་ལས་བཞིི་ནས་གཅིག་ཟིི་ལིང་མཁར་དུ་བཞུགས་དགོས་ཟིེར་

བའ་ིཆོ་རྐྱེནེ་ཞིགི་བཏིནོ་འདུག

ད་ཆོ་བསྒྲུབ་བྱའི་སྙིིང་པོ་མཆོོག་སྤྲུལ་གདན་ཞུར་བཀག་འགོག་གི་

གླེངེ་རྙིགོ་གང་ཡིང་མདེ་སྟབས། སྐུ་སྲུང་བའི་ལམ་གྲོནོ་དངུལ་འབབ་ཀྱིང་

སྤྲོདོ་རྒྱུ་དང༌། ང་ོལས་སུ་རུང་གཅགི་བཞུགས་རྒྱུའ་ིརྣམ་པ་བསྟན་ཐགོ 

ནང་དོན་བཀའ་ཤག་ལ་དགོངས་བསྐོར་ཏིར་སྙིན་ཕུལ་བའི་བཀའ་གསལ་

དུ། ཉི་ེཆོར་གསང་ཏིར་འབྱརོ་གསལ་རྒྱ་ཁ་ཆོ་ེགནས་མཇལ་དུ་སྐྱདོ་

མཁན་དང་དངུལ་བརྗེེས་འགྲོིགས་པ་འཐུས་ལེགས་བྱུང་འདུག་ཅིང༌། 

སྐུ་སྲུང་བའི་ལམ་གྲོོན་དངུལ་འབོར་ཡིང་ཁོང་ཚ་ོདང་དངུལ་བརྗེེས་ཀྱིིས་

སྤྲོད་འཐུས། མ་ིགཅགི་མ་བསྡེད་ཐབས་མདེ་ཡིནི་ཚ་ེརྩོ་ེདྲུང་བློ་ོབཟིང་ཚ་ེ

དབང་སྡེདོ་དགསོ་ཞིསེ་བཀའ་གསལ་ཏིར་འཕྲེནི་འབྱརོ།

དེ་འཕྲེལ་ཁཱང་ཕུའུ་ཐོན་ཀྲང་ལ་མོལ་བསྡུར་གྱིིས་དངུལ་བརྗེེས་

ཀྱིང་འགྲོགིས་ནས། དྲུང་ཆོ་ེཁྲོནི་ལ་སྐུ་སྲུང་བའ་ིལམ་གྲོནོ་དངུལ་འབརོ་

རྣམས་རྩོསི་སྤྲོད་ད།ེ ང་ཚ་ོཁཱང་ཕུའུ་ཐནོ་ཀྲང་སགོས་དབྱར་འགྲུལ་ཚ་ོ

ཁག་གཏིསོ་ཆོ་ེམཉིམ་དུ་ཐནོ་རྒྱུ་ཡིིན་གཤསི། སྐུ་སྲུང་བ་མང་པ་ོམ་ི

དགསོ་པ་དང༌། ཉུང་ཤས་དགསོ་གནད་བྱས་ཚ་ེད་ེདག་བྱང་ཨ་མད་ོསྟདོ་

མའི་ས་སྡེ་ེཟིནི་མཚམས་ནས་ཕྱིརི་ལགོ་དགསོ་པ། རྩོ་ེདྲུང་བློ་ོབཟིང་

ཚ་ེདབང་ཟི་ིལངི་མཁར་དུ་སྡེདོ་རྒྱུ། འསོ་སྤྲུལ་རནི་པ་ོཆོ་ེདང་བཅས་པ་

སྐུ་འབུམ་ནས་མ་ཐོན་གོང་རྨ་ཀྲུའུ་ཞིི་མཇལ་ཆོོག་པ་ཞིེས་ཞུ་དགོས་
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གསུང་མངགས་གནང༌།

གོང་དུ་དྲུང་ཆོེ་ཁྲོིན་ལ་ཇི་མངགས་དེ་ལྟར་ཉིིན་ཤས་རྗེེས་ཁོང་པས་

རྨ་ཀྲུའུ་ཞིརི་ཞུས་ནས་འགྲོིགས་པ་དང༌། ཀྲུའུ་ཞི་ིམཇལ་དུས་ཀྱི་ིཚསེ་

གྲོངས་ཀྱིང་གསལ་ཆོ་བྱུང་བ་བཞིིན། ཀའེུ་ཚང་རནི་པ་ོཆོ་ེང་ོལས་བཞི་ི

དང༌། ལྟག་མཚརེ་སགོས་སྐུ་འབུམ་དགོན་པའ་ིལ་ོཡིརེ་ཚ་ོབཅས་ནས་

ཡིབ་དང༌། འསོ་སྤྲུལ་གདན་ཞུས་ཀྱིསི་ཚང་མ་ལྷན་དུ་ཞིིང་ཆོནེ་གཞུང་ག་ི

ལས་ཁུངས་སུ་རྨ་ཀྲུའུ་ཞིིར་ཐོན་ཁའི་འཚམས་འདྲེི་མཇལ་མོལ་གནང་

བར་སྣ་ེལནེ་གཟིབ་རྒྱས་ཞུས། ད་ེནས་མ་ིརངི་བར་རྨ་ཀྲུའུ་ཞིསི་ཀའེུ་ཚང་

རནི་པ་ོཆོ་ེང་ོལས་རྣམ་པ་དང༌། འསོ་སྤྲུལ། སྐུའ་ིགཅནེ་པ་ོལྟག་མཚརེ་

རནི་པ་ོཆོ།ེ ཡིབ་ཆོནེ། ལྟག་མཚརེ་ལ་ོཡིརེ་བཅས་ལ་གསལོ་སྟནོ་རྒྱས་

པ་ོཞིིག་བཤམས་ཤངི༌། དརེ་རྨ་ཀྲུའུ་ཞིི་ཁངོ་རང་ང་ོམ་མ་ཡིངོ་བར་དྲུང་

ཡིགི་ཆོནེ་མ་ོཁྲོནི་གྱིསི་སྣེ་ལནེ་ཞུས་ཐགོ ཐངི་ཀྲང་ཟིརེ་བའ་ིདཔནོ་རགིས་

འགའ་ཤས་ཡིདོ་འདུག ད་ེསྐབས་རྨ་ཀྲུའུ་ཞིསི་འསོ་སྤྲུལ་གདན་ཞུའ་ིཆོདེ་

དུ་དྲེེལ་བྱམས་ཆོེ་ལེགས་དྲེེལ་དང་སྒོ་ཆོས་རང་འགྲོིགས་གཉིིས་དང༌། 

ཀེའུ་ཚང་རིན་པོ་ཆོེ་ངོ་ལས་བཞིི་པོ་རེ་རེར་ཟིིང་རྟེ་རྐྱེང་པོ་ལེགས་པ་རེ་

ཕབེས་བརྫངོ་དུ་ཕུལ་བ་བཅས་ལགེས་ལམ་གང་ཆོ་ེབྱུང་འདུག

གཞི་ིརྩོའ་ིགདན་ཞུའ་ིག་ོསྒྲིགི་ཨང་གསར་ཡིདོ་ཀྱིང༌། གལ་ཆོ་ེནན་

ལྕག་ཆོེད་དུ་ཀའེུ་ཚང་རནི་པ་ོཆོསེ་ཁ་ེསྨོད་སྲིས་དང༌། རྩོ་ེདྲུང་མཁྱེནེ་རབ་

བསྟན་འཛནི་གདངོ་དགསོ་དངུལ་དང༌། སྣམ་རགིས་སྣ་ཚགོས་སགོས་

དངསོ་སྐྱསེ་བསྐུར་གནང་གསི་འསོ་སྤྲུལ་དང༌། སྐུའ་ིགཅནེ་པ་ོརྣམ་
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གཉིསི། ཡིབ་ཡུམ་སྐུ་འཁོར་བཅས་པའ་ིཕབེས་ཆོས་གྲོ་སྒྲིགི་གནང་སྒོ་ོ

གང་ཅི་ལྟག་མཚེར་ལ་ོཡིེར་ནས་རྒྱུས་བབས་འགན་བཞིེས་གནང་དགོས་

གསུངས་མངགས་ཇ་ིབཞིནི་དྭང་བ་ཆོནེ་པསོ་ཁས་ལནེ་ཞུས།

དའེ་ིསྐབས་སུ་བློ་ོབཟིང་རྒྱལ་མཚན་རགོས་ཟླ་དང༌། ཁལ་དྲེལེ་

དྲུག་རྒྱབ་ཆོ་བཅས་པ་ལྷ་ས་ནས་སྐྱེ་རྒུ་མདོ་བརྒྱུད་རིངས་སྟབས་ཀྱིིས་

བཤར་ཡིངོ་བ་ལམ་བར་ཇག་ཉིནེ་ལས་གྲོལོ་ཏི།ེ སྐུ་འབུམ་དུ་བད་ེབར་

འབྱརོ། གཞུང་ག་ིབཀའ་ཡིགི་དང༌། ཐུགས་མཁ་ོཉིརེ་ཆོས་མཁ་ོརྒུ་སྣ་

ཚགོས་པ་རྣམས་ང་ོལས་ལྷན་འཛམོས་ཐགོ་རྩོསི་འབུལ་ཞུས། བར་དརེ་

དཀའ་རྙིོག་རིམ་འཕྲེད་ལེགས་སེལ་གྱིིས་ད་ཆོ་ཡིིད་བཞིིན་ནོར་བུ་རིན་པ་ོ

ཆོ་ེརྒྱལ་སར་གདན་ཞུ་གནང་གཏིན་གཙང་འཁལེ་སྐརོ་དང༌། བློ་ོབཟིང་

རྒྱལ་མཚན་ནས་བཀའ་བློོན་བོན་ཤོད་སོགས་ཀྱིིས་བཀའ་མངགས་ཇི་

བྱུང་དང༌། ལམ་བར་ཇག་པ་ཕྲེད་པའ་ིལ་ོརྒྱུས་སགོས་ཕན་ཚུན་གྱིི་དངསོ་

མྱོངོ་གླེངེ་བཞིནི། ཚང་མ་དནོ་ཆོནེ་ལགེས་གྲུབ་བྱུང་བའ་ིདགའ་སྤྲོའོ་ི

གསལོ་སྟནོ་ལ་རལོ།

ཕྱི་ིཉིནི་བཀའ་ཤག་ལ་ཏིར་སྙིན་ཞིགི་ཕུལ་ཏི།ེ བློ་ོབཟིང་རྒྱལ་

མཚན་རོགས་ཟླ་དོས་ཁལ་བཅས་པ་ཁ་སང་སྐུ་འབུམ་དུ་བདེ་འབྱོར་

གདངོ་བཀའ་ཡིགི་སོགས་ཕབེས་སནོ་སྐོར་དང༌། རྨ་ཀྲུའུ་ཞིརི་ཐནོ་ཁའ་ི

འཚམས་འདྲེ་ིགནང་བ། རྨ་ཀྲུའུ་ཞིསི་ཀྱིང་གསལོ་སྟནོ་བཤམས་ཐགོ་

ཕབེས་བརྫངོ་ཡིང་ཕུལ་བ་བཅས་མཐའ་དནོ་ལགེས་པའ་ིསྐོར་དང༌། ཟི་ི

ལིང་བ་དབྱར་འགྲུལ་དང་བསྟུན་ནས་འསོ་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆོེ་ཡིབ་ཡུམ་སྐུ་
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མཆོེད་ལྟོས་བཅས་གདན་ཞུ་གནང་གཏིན་གཙང་འཁེལ་སྐོར་སྙིན་གསན་

ཞུས།

༩༽ ཁྱེའེུ་ལྷ་མ་ོདནོ་གྲུབ་མཆེགོ་ནང་དནོ་ྋརྒྱལ་བའི་ིཡང་

སྲིདི་དུ་གཏན་འིཁལེ་ནང་མའི་ིཁྲི་ིགསལོ།

ཕྱིི་བྱ་ལྟག་མཚེར་གྱིི་འསོ་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆོེ་མཆོོག་ནང་དོན་ྋརྒྱལ་

བའ་ིཡིང་སྲིདི་ང་ོམར་ཐུགས་གཏིན་གཙང་འཁལེ་ཟིནི་པ་ད་ེལྟར། ཀའེུ་

ཚང་རིན་པ་ོཆོེས་དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོའ་ིསྐུ་ཐང་གི་སྤྱིན་སྔོར་ཟིན་བརྟེག་ཕུལ་

ཐནོ་གྱི་ིཚསེ་ཆོ་བཟིང་བ་ས་ཡིསོ་ཟླ་ ༥ཚསེ་ ༨ (༡༩༣༩/༠༦/༢༤) 

གཟིའ་སྐར་འཕྲེདོ་སྦྱོརོ་ཕུན་སུམ་ཚགོས་པའ་ིཞིགོས་པ། ཡིང་སྲིིད་རྩོད་

དཔྱོོད་ཞུ་མཁན་ཁེ་གཙང་ནས་ཆུང་སྲིིད་ལྷ་མོ་དོན་གྲུབ་མཆོོག་ལྟག་

མཚེར་སྒོར་པར་བཞུགས་མུས་ནས་ཀེའུ་ཚང་རིན་པོ་ཆོེ་བཞུགས་ས་ཆོེ་

ཤསོ་སྒོར་པར་གདན་དྲེངས། ན་བཟིའ་གསར་པ་སྒྲིནོ་འབུལ་ཞུས་ཐགོ 

ྋརྒྱལ་བའི་ཡིང་སྲིིད་དུ་ངོས་འཛིན་གྲུབ་པའི་ནང་མའི་རྟེེན་འབྲེལ་སླད་

ྋགོང་ས་སྐུ་འཕྲེེང་བཅུ་གསུམ་པ་ཆོེན་པོ་ཆོེ་ཤོས་སྒོར་པར་བཞུགས་

སྐབས་ཀྱིི་སེང་ཁྲོི་མཐོན་པོར་མངའ་གསོལ་ཏིེ་གསོལ་ཇ་བཞིེས་འབྲས་

བཏིགེས། ཀའེུ་ཚང་རནི་པ་ོཆོསེ་སྲིདི་ན་རངི་བའ་ིལྷ་གསོ་ནང་མཛདོ་

དཀར་གཙང་དང་མཎྜལ་རྟེནེ་གསུམ་འབུལ་བ་གནང༌། ད་ེམུར་ཁ་ེསྨོད་

སྲིས་དང༌། རྩོ་ེདྲུང་གཉིསི། ལྟག་མཚརེ་ལ་ོཡིརེ། ཀའེུ་ཚང་རནི་པ་ོཆོེའ་ི



116

གསལོ་དཔནོ་དང༌། བློ་ོབཟིང་རྒྱལ་མཚན་སོགས་ནས་མཇལ་དར་དང་

རྟེེན་གསུམ་ཕུལ་ཏིེ་མཇལ་ཁ་ཞུས་པ་བཅས་གསང་བའི་སྒོོ་ནས་ནང་

མའི་རྟེནེ་འབྲལེ་གྱི་ིསྒོ་ོའཕར་ཡིངས་པརོ་ཕྱིསེ།

སྔོོན་ཚུད་ནས་སྐུ་འབུམ་བློ་སྤྱིིར་མོལ་བསྡུར་གོ་བསྒྲིིགས་ཟིིན་པ་

ལྟར། ད་ེཉིནི་སྐུ་འབུམ་གསརེ་སྡེངོ་ཆོནེ་མསོ་དབུས་པའ་ིརྟེནེ་ཁག་ག་ི

སྤྱིན་སྔོར་སྟངོ་མཆོདོ་དང༌། འདུས་ཚགོས་ཡིངོས་ལ་བསྙིནེ་བཀུར་ཉིནི་

འཁྱེངོས་ཐོག དག་ེའདུན་རརེ་དངུལ་འགྱིདེ་རྡཱ་ཡིང་གཅགི་ར་ེའབུལ་བ་

དང་ཆོབས་ཅིག ཡིང་སྲིིད་མཆོགོ་སྤྲུལ་རནི་པ་ོཆོ་ེགནས་གཟིགིས་སུ་

གདན་འདྲེནེ་ཞུས། ད་ེསྐབས་སྐུ་འབུམ་བློ་སྤྱིསི་འདུ་ཁང་ཆོནེ་མོའ་ིསྒོ་ོ

མཆོོར་འགོ་ཏུ་བཞུགས་ཁྲོི་བཤམས་པར་ཡིང་སྲིིད་མཆོོག་འསོ་སྤྲུལ་གྱིི་

མཚན་ཐགོ་བཞུགས་སུ་གསལོ་ཏི།ེ གསལོ་ཇ་བཞིསེ་འབྲས་དང་ཤངི་

འབྲས་སགོས་བཏིགེས། ལས་སྣ་ེཚསོ་རྟེནེ་འབྱུང་མཇལ་དར་ཕུལ། 

འདི་ཉིིན་གནམ་གཤིས་ཀྱིང་ལེགས་པ་བཅས་གང་ཅིའི་གྲོ་རྟེེན་ལེགས་

འགྲོགིས་བྱུང་བ་བཅས་ས།ོ།

ང་ོམཚར་ཙནྡན་ལྗོནོ་པའ་ིལ་ོའདབ་ལ།།

འཇམ་དཔལ་སྐུ་༵ཡི་ིསྣང་བརྙིན་འབུམ༵་བཀྲ་ཞིངི༌།།

བྱམས༵་པ་༵ཆོནེ་པསོ་འགྲོ་ོསྐྱངོ་གླེི༵ང་ཆོནེ་པ།ོ།

ལུམ་བི་ན་ིཡི་ིདགའ་ཚལ་གཉིསི་པ་དརེ།།
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རྒྱལ་བའ་ིའསོ་སྤྲུལ་རྫུ་བག་བསྟནེ་པའ་ིངང༌།།

རྒྱལ་བའ་ིསྐུ་ཡི་ིམཆོདེ་ཟླ་ཟུང་དང་ལྷན།།

རྒྱལ་ཀུན་ང་ོབ་ོབྱསི་པའ་ིཚུལ་འཆོང་དསེ།།

རྒྱལ་བའ་ིམཛད་པ་བསྒྲུབ་ལ་རངིས་བཞིནི་བཞུགས།།

གཡི་ོདང་སྒྱུ་ཡི་ིབྱ་བར་བྱང་ཆུབ་ཅངི༌།།

འདོད་རྔམ་དབང་གྱུར་རྒྱ་ཡི་ིདཔནོ་ཆོནེ་གྱིསི།།

ཡིང་ཡིང་འགལ་རྐྱེནེ་སྦྱོརོ་བ་ཉིརེ་བརྩོམས་ཀྱིང༌།།

ལགེས་ཚགོས་ལམ་སྒོ་ོརམི་བཞིནི་གསལ་བར་གྱུར།།

ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོའ་ིཆོསོ་ཀྱི་ིཁྲོརི།།

ཆུང་སྲིདི་ྋརྒྱལ་བའ་ིྋཞིབས་སརོ་བཀདོ་པ་དང༌།།

མ་ལུས་རྒྱལ་བའ་ིབཞིདེ་གཞུང་འཛནི་པ་སགོས།།

ཕྱིགོས་ལས་རྒྱལ་བའ་ིརྟེནེ་འབྲལེ་ངང་གསི་འགྲོགིས།།



118

ས་བཅད་ལྔ་པེ། 

ཡིང་སྲིིད་མཆོགོ་སྤྲུལ་རནི་པ་ོཆོ་ེའསོ་སྤྲུལ་གྱི་ིམཚན་ཐགོ་ཨ་

མད་ོསྐུ་འབུམ་དགནོ་ནས་རྒྱལ་ས་ལྷ་སར་ཆོབིས་ཐནོ་དང༌། 

ཕབེས་ལམ་གྱི་ིགནས་ཚུལ། གཞུང་ག་ིཕབེས་བསུ་དང་པ་ོདང་

གཉིསི་པ་རམི་པར་བཅར་བ།

༡༽ མཆེགོ་སྤྲུལ་རོནི་པེ་ོཆེ་ེཡབ་ཡུམ་སྐུ་ཉི་ེལྟསོ་བཅས་སྐུ་

འིབུམ་ནས་དབུས་ཕྱོགོས་སུ་ཆེབིས་ཐོནོ་གྱི་ིསྣོང་ཚུལ།

ཀེའུ་ཚང་རིན་པོ་ཆོེས་དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོའ་ིསྐུ་ཐང་གི་སྤྱིན་སྔོར་

ཟིན་བརྟེག་འབུལ་གནང་གིས་ཚེས་ཆོ་ཐུགས་གཏིན་འཁེལ་བ་ལྟར། 

བདོ་རྒྱལ་ལ་ོ༢༠༦༦རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའ་ིས་ཡིསོ་ཟླ་ ༦ ཚསེ་ ༡ 

(༡༩༣༩/༠༧/༡༧) གཟིའ་སྐར་འཕྲེདོ་སྦྱོརོ་ཤནི་ཏུ་བཟིང་བའ་ིསྔོ་དྲེ།ོ 

འསོ་སྤྲུལ་རནི་པ་ོཆོ་ེདང༌། སྐུའ་ིགཅནེ་པ་ོབློ་ོབཟིང་བསམ་གཏིན་རྣམ་

གཉིསི་ཟི་ིལངི་རྨ་ཀྲུའུ་ཞིསི་ཕུལ་བའ་ིདྲེལེ་བྱམས་ནང་དང༌། ཡུམ་སྐུ་
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རྐྱེང་ལྟག་མཚརེ་སྒོར་པས་ཕུལ་བའ་ིདྲེལེ་བྱམས་ནང་བཞུགས། ཡིབ་

དང་སྐུའ་ིགཅནེ་པ་ོརྒྱལ་ལ་ོདནོ་གྲུབ་མཆོགོ ལྟག་མཚེར་སྒོར་པའ་ིལ་ོ

ཡིརེ་བགྲོསེ་གཞིནོ། ཀའེུ་ཚང་རནི་པ་ོཆོ་ེང་ོལས་བཞི་ིསགོས་སྟནོ་འཁརོ་

ཆོབིས་ཧྲག་ལྔ་བཅུ་སྐརོ་ཞིགི་དང༌། ཕབེས་སྐྱལེ་དུ་སྐུའ་ིགཅནེ་པ་ོལྟག་

མཚརེ་རནི་པ་ོཆོ་ེགསོལ་དཔནོ་བཅས་པ་དང༌། སྐུའ་ིགཅནེ་མ་ོཚ་ེརངི་

སྒྲིལོ་མ་མཆོགོ་དང༌། སྐུ་ཟླ་ཕུན་ཚགོས་བཀྲ་ཤསི་མཆོགོ་སོགས་ཆོབིས་

ཧྲག་བཅུ་གྲོངས། དསོ་འཁུར་དྲེེལ་དང་རྔ་མངོ་མང་པ་ོབཅས་སྐུ་འབུམ་

དགནོ་ནས་རྡགོ་ཐནོ་གནང༌།

སྐབས་དེར་ཆོེ་ཤོས་སྒོར་པའི་ལོ་ཡིེར་སོགས་འབྲེལ་ཡིོད་ཉིེ་

ཕྱིོགས་ཁག་ནས་ཕེབས་ཁར་མཇལ་དར་བསྒྲིོན་ཏིེ་ཕེབས་བགྲོོད་བདེ་བ་

དང༌། ཡིང་བསྐྱར་མཇལ་བའ་ིསྨོནོ་ལམ་འདབེས་པ། གཉུག་མར་གནས་

པའི་ཡུལ་མི་སེར་སྐྱ་འགའ་ཤས་ཀྱིིས་ཉིེ་རྒྱང་ཅི་རིགས་ནས་མཇལ་བ་

ད་ེཙམ་ལས། རྨ་སྤུ་ཕྷང་གི་གཡི་ོབྱུས་ལ་བརྟེནེ་ནས་སྐུ་འབུམ་དགནོ་གྱི་ི

མཁན་བློ་འདུས་དམངས་ནས་སེར་འཕྲེེང་དང་འབྲེལ་བའི་ཕེབས་སྐྱེལ་ཞུ་

བ་སགོས་ཀྱི་ིརྣམ་པ་གང་ཡིང་བྱུང་མ་ིའདུག

ད་ེཉིནི་གཞི་ིརྩོའ་ིནམ་མཁའ་སྔོ་ོབསངས་ཤནི་ཏུ་དྭངས་ལ། ཆུ་

འཛིན་དཀར་པོ་དང་སྨུག་པོ་བཟིོ་དབྱིབས་གླེང་པོ་ཆོེ་ཐལ་དཀར་དལ་

པརོ་འགྲོ་ོབ་དང༌། མ་ེཏིགོ་པདྨའ་ིའདབ་མ་ཇ་ེཆོ་ེཇ་ེཆོརེ་རྒྱས་བཞིནི་པ་

ལྟ་བུ་ཐོར་བུ་ཐོར་བུས་བརྒྱན་པ་དེ་དག་ལས་སྐབས་སྐབས་སུ་ལྷ་དང་ལྷ་

མོའ་ིཚོགས་ཀྱིིས་ས་གཞིི་བྱི་དོར་སླད་དུ་ཁྲུས་ཆུ་གཏིོར་བ་འདྲེ་བའི་སྦྲང་
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ཆོར་སལི་མ་བབ་པ་དང༌། སྤྲོནི་གསབེ་ནས་ཉི་ིམའ་ིའདོ་ཟིརེ་དར་སང་

དཔྱོངས་པ་ལྟ་བུ་རིང་ཐུང་སྣ་ཚོགས་ཡིང་ནས་ཡིང་དུ་འཕྲེོ་བའི་གནམ་

གཤསི་ང་ོམཚར་ཅན་ཞིགི་བྱུང་བས། ནང་དནོ་ཆུང་སྲིདི་མཆོགོ་ྋརྒྱལ་

བའི་ཡིང་སྲིིད་ངོ་མར་ཐུགས་གཏིན་འཁེལ་བ་མི་ཤེས་མཁན་རྣམས་

ཀྱིིས་ཀྱིང་སེམས་ཁོང་ནས་འོས་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆོེར་དད་པ་སྐྱེས་ཤིང༌། 

བཀྲ་ཤིས་ལམ་འགྲོོ་བཟིང་བའི་དགེ་མཚན་ཁྱེད་པར་ཅན་ཞིིག་ཏུ་ཚོར་

ཏི་ེདགའ་བའ་ིངག་ག་ིརལོ་མ་ོའཁྲོལོ་བར་གྱུར། དའེ་ིདགངོ་དྲེ་ོའབྲགོ་སྡེ་ེ

དྲེདེ་ཁགོ་ཞིལ་དཀར་ལུང་པའ་ིའདབས། རྩོ་ེཆུ་ཁར་དབུ་གུར་བཞུགས་

སྒོར་ཕབ་སྟ་ེབཅའ་བཞུགས་གནང༌། དརེ་ཨ་རགི་སྟངོ་འཁརོ་དགནོ་ཐུབ་

བསྟན་བཤད་སྒྲུབ་གླེིང་ནས་བློ་མ་ལས་སྣེ་བཅར་ཏིེ་དགོན་དུ་གདན་ཞུའི་

ྋསྙིན་གསན་ཕུལ།

༢༽ སྟོངོ་འིཁོརོ་དགནོ་དུ་ཕོབེས་བསུ་དང་ཕྱོ་ིཉིནི་གནས་

གཟིགིས།

ཕྱིི་ཉིིན་སྔོ་བར་སྟོང་འཁོར་དགོན་གྱིི་བློ་ལས་དང་བཅས་ཕེབས་

ཐོན་གྱིིས་ཞིོ་ལུང་མདའ་འབྲོག་སར་སྟོང་འཁོར་གྱིི་ཕེབས་བསུ་རྟེ་པ་

མང་པ་ོབཅར། བཀྲ་ཤསི་ཐང་ཞིསེ་པར་ཐབ་བསུའ་ིདབུ་གུར་དུ་གདན་

ཞུས་ཀྱིསི་གསལོ་ཇ་བཞིསེ་གྲོ་ོབཏིགེས། དགནོ་པའ་ིཉི་ེའདབས་ནས་གྲྭ་

དམངས་ཀྱི་ིསརེ་འཕྲེེང་ཐགོ བློ་མ་ལས་སྣསེ་སྤེསོ་སྣ་ེཞུས་ཏི་ེསྟངོ་འཁརོ་



121

བློ་བྲང་དུ་གདན་དྲེངས། གསལོ་སྟནོ་བསྟར། དགནོ་གྱི་ིབློ་གྲྭ་དང༌། སྡེ་ེ

ཤགོ་གསུམ་གྱི་ིའག་ོདམངས་ནས་མཇལ་ཁ་ཞུས།

སྟོང་འཁོར་བློ་བྲང་ནས་འསོ་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆོེ་སྟོན་འཁོར་ཚང་མ་

ཉིནི་ཤས་བཅའ་བཞུགས་གནང་བའ་ིར་ེའདུན་ཞུས། འནོ་ཀྱིང་རྨ་ཀྲུའུ་

ཞིིས་འོས་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆོེའི་སྐུ་སྲུང་བའི་འགན་ཁུར་སྤྲོད་པ་འགྲུལ་

རོགས་གཙོ་བོ་ཁཱང་ཕུའུ་ཐོན་ཀྲང་ངོ་གཡིོག་འགའ་ཤས་སྟོང་འཁོར་དུ་

སྔོནོ་འབྱརོ་ཐགོ དསོ་ཁལ་སགོས་སྔོནོ་དུ་བཏིང་ཟིནི་པས། སང་ཉིནི་རང་

ཕབེས་ཐནོ་གནང་དགསོ་ཞུས་སྟབས། བཞུགས་ཞིག་འཕར་མ་གནང་

ཁམོ་མ་བྱུང་བར། ཕྱི་ིཉིནི་ནངས་པར་ཕབེས་ཐནོ་གནང་ཁར་འསོ་སྤྲུལ་

རིན་པོ་ཆོེ་སྐུ་འཁོར་དང་བཅས་པས་དགོན་པར་གནས་གཟིིགས་གནང༌། 

དེ་སྐབས་ལྷག་གནས་ཀྱིི་ཕྱིག་ནས་གཏིོར་བར་མཛད་པ་འདུ་ཁང་གི་ས་

མཐིལ་དུ་བབ་པ་རྣམས་ནོར་བུ་དགའ་འཁྱེིལ་གྱིི་བཟིོ་དབྱིབས་རང་གྲུབ་

ཏུ་བྱུང༌། དརེ་ཡིདོ་བློ་གྲྭ་མང་པསོ་དངསོ་མཐོང་ང་ོམཚར་ཆོ་ེབར་བརྩོསི།

དེ་ནས་ཆོིབས་ཐོན་ལ་གོང་བཞིིན་སེར་འཕྲེེང་སྤེོས་སྣེ་དང་བཅས་

གུས་བཀུར་ཆོནེ་པ་ོཞུས་འདུག་པ་དང༌། ལས་བྱ་རྩོ་ེདྲུང་བློ་ོབཟིང་ཚེ་

དབང་རྨ་སྤུ་ཕྷང་གིས་ཆོ་རྐྱེེན་བཏིོན་པ་ཇི་བཞིིན་ཟིི་ལིང་མཁར་དུ་མི་གཏིེ་

ལ་སྡེོད་རྒྱུར་གཏིན་འཁེལ་བ་དེ་དོན་སྟོང་འཁོར་དུ་འསོ་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆོེར་

མཇལ་ཁ་ཞུས་ཏིེ་ཕྱིརི་ལགོ

དེ་བཞིིན་སྐུའི་གཅེན་པོ་ལྟག་མཚེར་རིན་པོ་ཆོེ་དང་གསོལ་དཔོན། 

སྐུའི་གཅེན་མོ་ཚེ་རིང་སྒྲིོལ་མ་གཏིན་ཞིལ་ཕེབས་རོགས་བཅས་ཀྱིང་དེ་



122

ནས་ཕྱིིར་ལགོ་གནང་དགསོ་པ་དེ་སྐབས། སྐུ་ཉི་ེལྟསོ་བཅས་ཚང་མ་ཕན་

ཚུན་ཐུགས་ཤནི་ཏུ་འཕྲེངེ་བའ་ིངང་ནས། མ་ིརངི་བར་མཇལ་འཛམོས་

ཡིངོ་བའ་ིར་ེསྨོནོ་གནང་བ་ཙམ་ལས། ར་ེཞིགི་ཐབས་གཞིན་ཅ་ིཡིང་མདེ་

པར་གྱུར།

ལྟག་མཚེར་རིན་པོ་ཆོེའི་ཐུགས་རེ་ལ་སྐུའི་གཅུང་པོ་རྣམ་པ་

གསུམ་དང༌། ཡིབ་ཡུམ་ལྷན་དུ་ལྷ་སར་ཕབེས་རྒྱུ་བྱུང་ན་ཅ་ིམ་རུང་

དགངོས་པ་ཞིགི་སྔོ་ས་ནས་ཐུགས་གཏིངི་དུ་ཡིདོ་འདུག འནོ་ཀྱིང་སྐུ་

འབུམ་དགནོ་དུ་ཕྱིག་དཔ་ེགསན་བཞིསེ་གནང་མུས་ཡིནི་པས། ཐུགས་

གཏིངི་ག་ིར་ེབ་ད་ེསུ་ལའང་མ་གསུངས་པར་བཞུགས་ཤངི༌། དངསོ་དནོ་

ཐོག་ཁོང་རྣམ་པ་ཞིལ་བྲལ་བའི་མཐའ་མའི་དུས་ཚོད་ནང་ལའང་ཐུགས་

རེ་དེ་དོར་མེད་པ་ཞིིག་རིན་པ་ོཆོེ་མཆོོག་ཉིིད་ཀྱིིས་གསུང་རྩོོམ་དབྱིན་དེབ་ 

Tibet is My Country [བདོ་ན་ིངསོ་ཀྱི་ིལུང་པ་ཡིནི] ཞིསེ་པའ་ིནང་

གསལ་བ་འད་ིལྟར་ཏི།ེ “ཁངོ་ཚསོ་ངསེ་པར་དུ་ང་ཁངོ་ཚ་ོམཉིམ་དུ་ལྷ་

སར་བསྐྱོད་དགོས་པའི་འཕྲེོས་མོལ་ཞིིག་ཡིོང་བའི་རེ་བ་ཡིོད་པ་དེ་མཐའ་

མ་ང་ཚོ་བྲལ་བའི་དུས་ཚོད་འཁྱུག་ཙམ་དེ་སྐབས་ཀྱིང་རང་གི་སེམས་

ཁངོ་དུ་སྦས་པའ་ིཚུལ་གྱིསི་འཆོང་བཞིནི་ཡིདོ། ཡིནི་ནའང་ཁོང་ཚོའ་ིཐད་

ནས་ད་ེའདྲེའ་ིརྣམ་པ་གང་ཡིང་ཐནོ་མ་སངོ༌།

ཕ་མཆོོག་གིས་ངོས་ཀྱིི་སེམས་ཚོར་དེ་མཁྱེེན་རྟེོགས་བྱུང་བ་ལྟ་

བུས། ངསོ་རང་རྗེསེ་སུ་ལྷ་སར་ཡིངོ་རྒྱུར་ཁངོ་ཉིདི་ཀྱིསི་ཐབས་ཤསེ་ཅ་ི

ཐུབ་གནང་གི་ཡིིན་ཞིེས་ཞིལ་བཞིེས་གནང་ནས་ཁོང་ཚོ་རིམ་པས་ཐོན་
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སངོ༌། རང་ཉིདི་ན་ིཡིིད་ཤནི་ཏུ་སྐྱ་ོབའ་ིངང་ནས་ཁངོ་ཚོའ་ིརྗེསེ་སུ་ལྟ་

བཞིནི་ད་ེགར་ལུས་པས། ད་ེརང་དུ་ཡུན་རངི་ལང་བཞིནི་ཁངོ་ཚ་ོཐག་

རང་ག་ིར་ིརྒྱུད་སྔོ་ོམདངས་ཅན་ད་ེམ་སྒྲིལོ་བར་བལྟས་ཏི་ེབསྡེད། ལྷ་

ས་ན་ིནུབ་ཕྱིགོས་ས་ཐག་ཧ་ཅང་རངི་པ་ོཞིིག་ཏུ་ཡིདོ་པར་ངསེ། མཐར་

ཁོང་ཚོ་མི་མངོན་པར་གྱུར་ནས་ང་ཚོ་རྟེ་བཞིོན་ཏིེ་སྐུ་འབུམ་དགོན་པར་

ཕྱིརི་ལགོ ད་ེསྐབས་གཞི་ིནས་ངསོ་ཀྱིི་མགི་ནས་མཆོི་མ་ལྷུངས་པ་ཞིགི་

བྱུང༌།”1 ཞིསེ་འཁདོ།

འོས་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆོེ་སྟོན་འཁོར་རྣམས་ཁཱང་ཕུའུ་ཐོན་ཀྲང་ཅན་

ཁ་ཆོེའི་གནས་ཆོེན་མེ་ཀར་གནས་མཇལ་དུ་སྐྱོད་མཁན་ཚ་ོཁག་དེ་དང་

མཉིམ་དུ་སྟངོ་འཁརོ་དགནོ་ནས་ཕེབས་ཐནོ་གྱིསི། ཉིིན་ལྟར་འཆོར་ཅན་

ཞིགོས་པ་ཐ་ོརངེས་སྔོ་ཆོར་ཆོབིས་ཁ་བསྒྱུར་ཏི།ེ ཉིནི་དགུང་ཡིས་མས་ལ་

རྩྭ་ཁ་གང་བཟིང་དུ་བཞུགས་སྒོར་ཕབ། རྟེ་དྲེལེ་རྣམས་རྩྭ་ཁར་འཚ་ོབར་

བཏིང་སྟ་ེཞིག་བཞུགས་གནང་དགསོ་པ་དང༌། ད་ེལྟར་རམི་བཞིནི་ཕབེས་

ཏིེ་མཚོ་སྔོོན་ཉིེ་འགྲོམ་རྡོ་ཉིི་ཟླ་ཞིེས་པ་རྒྱལ་རབས་ལོ་རྒྱུས་ལྡན་པའི་ལ་

ཆུང་ད་ེབརྒྱབ་ནས་ཞིག་བཞུགས་གནང༌།

རྨ་སྤུ་ཕྷང་གིས་འོས་སྤྲུལ་སྐུ་འཁོར་བཅས་པའི་སྐུ་སྲུང་གི་འགོ་

པར་མིང་བཏིགས་པ་རྨ་ཡིོན་ཧད་སི་ཀྲང་ཟིེར་བ་ཞིིག་ཀྱིང་ཡིོད་པ་དེ་

དང༌། ད་ེམནི་སྐུ་སྲུང་ག་ིམིང་ཅན་རྒྱ་ཁ་ཆོེ་ཚ་ོཁག་བྱངིས་བཅས་སྐུ་

འབུམ་ནས་ལྷན་བཅར་མེད་པར་ས་གནས་དེར་སྔོོན་འབྱོར་ཟིིན་ཡིོད་

1  ཤགོ་གྲོངས་ ༡༤༡ ཡིགི་འཕྲེངེ་ ༡༤ པར་འཁདོ།
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ཅངི༌། ཁངོ་ཚ་ོན་ིདངསོ་དནོ་ཐགོ་མ་ེཀར་གནས་མཇལ་དུ་འགྲོ་ོམཁན་ཁ་

ཆོ་ེསྤྱིརི་བཏིང་བ་ཤ་སྟག་ལས། དམག་མ་ིམ་ཡིནི། རྨ་སྤུ་ཕྷང་གསི་སྐུ་

སྲུང་བ་གཏིོང་དགོས་ལ་འགྲོ་ོགྲོོན་རྡཱ་ཡིང་སྟོང་ཕྲེག་ལྔ་དགོས་ཚུལ་བཤད་

པ་ད་ེདནོ་བདོ་གཞུང་ནས་དངུལ་འབརོ་གྲོངས་ཚང་གནང་ཡིང༌། སྐུ་སྲུང་

དམག་མ་ིདངསོ་སུ་བཏིང་རགིས་བྱུང་མ་ིའདུག

ད་ེསྐབས་ཀྱི་ིབདོ་པ་ཚངོ་རགིས་དང༌། ཟི་ིལངི་བ་ལྷ་ས་སགོས་

སུ་དབྱར་ཚོང་དུ་སྐྱོད་མཁན་ཚ་ོཁག་ཀྱིང་རྡོ་ཉིི་ཟླ་ལ་རྒྱབ་ས་གནས་དེར་

སྔོོན་འབྱོར་ཟིིན་པ་བཅས་དེ་ནས་ཕེབས་འགྲུལ་བཞུགས་སྒོར་གྱིི་རིམ་པ་

བསྒྲིིགས།

ཕྱིི་ཉིིན་ཐོ་རེངས་སྔོ་ཆོ་ནས་བཟུང་འགྲུལ་རོགས་གཏིོས་ཆོེ་དང་

བཅས་རིམ་ཕེབས་སྒོར་ཆོེན་གར་ཕབ་ལ་ཉིེ་སྐོར་གྱིི་བོད་སོག་འབྲོག་པ་

མང་པ་ོའསོ་སྤྲུལ་རནི་པ་ོཆོེའ་ིམཇལ་ཁ་ཞུ་བར་བཅར། ཐགོ་མར་ཞིབས་

སྟགེས་ཐགོ་གདན་ཞུས་ཀྱིསི་མཇལ་ཁ་དང་རྗེནེ་ཕྱིག་སྩལ། འནོ་ཀྱིང་

མཇལ་ཞུ་བ་ཧ་ཅང་མང་བ་རྣམས་ལ་ཕྱིག་དབང་གནང་སྐབས་སྐུ་ངལ་

ཆུང་ཁྱེད་གཟུངས་སྔོགས་དང་བྱིན་རྟེེན་རས་འཐུམ་ཕྱིི་ཤུབས་སོག་དར་

གྱིིས་བཏུམས་པའི་མདུད་མཚམས་ཕྱིག་འཛིན་ཤིང་གི་ཡུ་བར་བསྡེམས་

པ་ཞིགི་གསར་དུ་བཟིསོ་ཏི་ེདསེ་དར་ཕྱིག་གནང་རྒྱུར་ཕུལ། སྐབས་

འགར་དར་ཕྱིག་སྩལོ་བཞིནི་པར་འབྲགོ་མ་ིརྒོས་པ་ོརྒོན་མ་ོདང༌། བྱསི་

པ་འགའ་རེར་དམིགས་བསལ་དགྱིེས་བརྩོེ་ལྡན་པའི་ངང་ནས་རྗེེན་ཕྱིག་

གནང་བའང་བྱུང་འདུག
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༣༽ བྱོང་ཐོང་བརྒྱུད་ནས་ཕོེབས་འིགྲུལ་གྱི་ིགནས་ཚུལ།

བྱང་ཐང་ཁུལ་རྩྭ་ཆུ་ཡིོད་མེད་ལ་གཞིིགས་པས་སྐབས་རེ་ནམ་

ཕྱིདེ་ཡིལོ་ཙམ་ལ་ཕབེས་ཐནོ་ཐགོ ཉིནི་གང་ཕབེས་འགྲུལ་གནང་དགོས་

པའང་བྱུང་འདུག དཔརེ་ན། ཚྭ་འདམ་ས་གནས་སུ་བཅའ་ཞིག་གཅགི་

བཞུགས་པའི་ནངས་པར་འཐུང་ཆུའང་ཁལ་དྲེེལ་ལ་བཀལ་ཏིེ་ཐོན་གནང་

གསི། དའེ་ིདགངོ་དྲེ་ོས་སྲིབི་ཁར་རྩྭ་མདེ་ཆུ་མདེ་ཟིརེ་བའ་ིཐང་སྟངོ་དུ་

ཞིག་མལ་གནང༌། དགངོ་མ་ོརྟེ་དྲེལེ་རྣམས་ལ་སྲིན་ཆོག་ཕྲེན་བུ་བསྟརེ་

བ་ཙམ་ལས། རྩྭ་མདེ་ལྟགོས་པར་འཇགོ་དགསོ་པར་བརྟེནེ། མཚན་མ་ོ

མི་ཕར་ཚུར་སྐོར་གཡིེང་སོགས་སུ་འགྲོོ་སྐབས་རྟེ་དྲེེལ་བརྒྱ་ཕྲེག་གིས་

ལྟོགས་པར་ཚུགས་མི་ཐུབ་པའི་རྣམ་འགྱུར་མཚོན་ཆོེད་ཁ་ནས་ཕོར་ཕོར་

ཟིརེ་བའ་ིསྐད་སྒྲི་དང༌། ལག་པའ་ིརྨགི་པ་ས་ལ་བརྡབས་པའི་རྡགོ་སྒྲི་ཆོནེ་

པོས་ཚང་མ་གཉིིད་ཀྱིི་གོ་སྐབས་དང་བྲལ་བ་བཅས་དེ་ནས་ནམ་ཕྱིེད་

ཡིལོ་ཙམ་ལ་ཐནོ། རྩྭ་ཆུ་ཕྲེན་བུ་ཡིདོ་པའ་ིའབྲགོ་ས་སྦྲ་ནག་ཟིརེ་བར་ཉིིན་

གཞུང་ལ་འབྱརོ་ཏི་ེཞིག་བཞུགས་གནང༌།

སྦྲ་ནག་ནས་རམི་ཕབེས་ཀྱིསི་ཅབོ་ར་ (སྐྱབོ་ར་) ནང་ཟིརེ་བའ་ིས་

ཐང་རྒྱ་ཆོ་ེརྩྭ་ཆུ་བཟིང་ལ། སྤེང་ར་ིདང༌། རྫ་ར་ིཆུང་ངུས་བསྐརོ་བ་དརེ་ཉིནི་

དགུང་ཙམ་ལ་འབྱརོ་ནས་ཞིག་པ་ོགཉིསི་བཞུགས་ཤངི༌། ས་གནས་དེར་

འབྱོར་བའི་ཉིིན་རྟེ་དྲེེལ་རྣམས་རྩྭ་ཟིར་བཏིང་བ་དགོང་དྲེོ་སྒོར་སར་སྐོང་

སྐབས། ཁ་ེསྨོད་སྲིས་ཀྱི་ིདྲེའེུ་གཅགི་ཚང་ག་ིམདེ་སྟབས། སང་ཞིགོས་



126

སྔོ་བར་ཁེ་སྨོད་སྲིས་ཀྱིི་གཉིེར་པས་འཚོལ་དུ་ཕྱིིན་ནས་མགྱིོགས་པར་

ཕྱིརི་ལགོ་ཡིངོ་སྟ།ེ ཐག་རངི་ནས་རྟེ་པ་དྲུག་ཅུ་ཙམ་ཞིིག་ཡིངོ་ག་ིཡིདོ་པ་

ར་ིཆུང་ག་ིསྒོང་ནས་མཐངོ་བྱུང་ཞུས།

ད་ེམ་ཐག་ཇག་པ་ཡིངོ་ག་ིཡིདོ་པའ་ིསྐད་ཆོ་ཁྱེབ། སྒོར་སའ་ིམཐའ་

མཇུག་དེར་སྐུ་སྲུང་བའི་འགོ་པའི་མིང་འཛིན་མཱ་སི་ཀྲང་ཟིེར་བ་ཁོང་པ་

གཡིོག་བཅས་ཀྱིི་གུར་ཕུབ་ཡིོད་པ་དེ་དག་སྒོར་གྱིི་དཀྱིིལ་དུ་སྤེོས་

པས་ཚང་མ་དོགས་འདྲེགོ་ལངས། ཀའེུ་ཚང་རནི་པ་ོཆོསེ་དབུས་འསོ་

སྤྲུལ་གདན་ཞུ་བ་འཁོར་གཡིོག་བཅས་གྲོོས་བསྡུར་ཐོག་ནས་ཁཱང་ཕུའུ་

ཐནོ་ཀྲང་དང༌། རྨ་ས་ིཀྲང་ལ་ཇག་སྲུང་བྱདེ་ཕྱིོགས་མལོ་བསྡུར་གནང༌། 

མཐའ་དོན་དུ་སྒོར་ཆོེན་ཚ་ོཁག་ལྔ་ཡིོད་པ་དེ་དག་རེ་རེ་ནས་མི་དར་མ་མེ་

མདའ་ཚ་པ།ོ མདའེུ་མང་པ་ོཡིདོ་པ་ར་ེལམ་སང་ས་ོལྟ་བྱདེ་པར་འགྲོ་ོརྒྱུ་

དང༌། སྒོར་ས་ནས་དཔུང་སྣནོ་བཏིང་ཆོགོ་ག་ོསྒྲིགི་ཨང་གསར་བྱ་རྒྱུ་མ་

ཟིད། སང་ཉིནི་ནས་སྔོ་ས་ོརྟེ་པ་བཅ་ོལྔ་དང༌། ཕྱི་ིས་ོརྟེ་པ་སུམ་ཅུ་ཐམ་པ་

དྲེག་འདམེ་བྱ་རྒྱུར་གཏིན་འཁལེ།

གོང་གསལ་སོ་ལྟར་སྐྱོད་མཁན་མི་ལྔ་པོའ་ིཁོངས་སུ་བློོ་བཟིང་

རྒྱལ་མཚན་ཡིདོ་ཅངི༌། ཁངོ་ཚསོ་ཁ་ེསྨོད་སྲིས་ཀྱི་ིགཉིརེ་པས་ས་ཕྱིགོས་

སྟོན་པའི་ལམ་འཁེལ་གཡིས་གཡིོན་རི་ཆུང་གི་བྲག་རྡོའ་ིགསེབ་ཏུ་ས་

བགསོ་ཀྱིསི་བཙན་ས་བཟུང༌། མ་ིགཉིསི་ཀྱིསི་རྟེ་བཞིོན་ཏི་ེདེའ་ིཉིནི་མ་ོ

དང༌། མཚན་གང་ར་ིསྟངེ་ནས་ཡིས་མས་གང་སར་བལྟས་རུང༌། རྟེ་པ་

གཅིག་ཀྱིང་མཐངོ་རྒྱུ་མདེ་པ་དང༌། ཁ་ེསྨོད་སྲིས་ཀྱི་ིདྲེའེུ་གྱིར་བ་ད་ེརྙིདེ་
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ནས། ནམ་ལངས་པ་དང་སྒོར་སར་ཀའེུ་ཚང་རནི་པ་ོཆོ་ེདང༌། ཁཱང་ཕུའུ་

ཐནོ་ཀྲང༌། རྨ་ས་ིཀྲང་སགོས་ལ་ཇག་པ་མདེ་པའ་ིགནས་ཚུལ་ཞུས། འནོ་

ཀྱིང་བརྟེན་ཆོའི་ཆོེད་དུ་སོ་ལྟ་བ་མི་ལྔ་པོ་ལམ་འཁེལ་ས་གནད་ཆོེ་ས་

ད་ེརང་ལ་མུ་མཐུད་སྡེདོ་དགསོ་གསུངས་པ་ལྟར། མ་ིགཉིསི་པ་ོརྟེ་རྒྱུག་

བཏིང་སྟ་ེརང་སར་ཕྱིརི་བསྐྱདོ། མ་ིགཞིན་གསུམ་ལ་གནས་ལུགས་

གསལ་བརྗེདོ་བྱས།

ཉིིན་སྔོོན་མའི་ཞིོགས་པ་ཚོགས་བགྲོོས་བཀོད་བསྒྲིིགས་ཟིིན་པ་

བཞིནི། སྔོ་ས་ོརྟེ་པ་བཅ་ོལྔ་ནམ་ཟིརི་ལ་བཤར་ཐནོ་བྱས། ད་ེམཇུག་ཁཱང་

ཕུའུ་ཐནོ་ཀྲང་ཚ་ོཁག་དང༌། འསོ་སྤྲུལ་མཆོགོ་སྟནོ་འཁོར་ཚ་ོཁག རྨ་ས་ི

ཀྲང་ཚ་ོཁག ད་ེམུར་ཟི་ིལངི་ཚངོ་པའ་ིསྒོར་དཔནོ་ཚ་ོཁག་སགོས་དང༌། ད་ེ

མཚམས་ནས་ཕྱི་ིས་ོརྟེ་པ་སུམ་ཅུ་རམི་པར་ཐནོ། ས་ོལྟ་བ་མ་ིལྔ་པ་ོལམ་

འཁེལ་གྱིི་གཡིས་གཡིོན་རི་ལྡེབས་སུ་སོ་ལྟ་བྱེད་བཞིིན་དེ་ཉིིན་ཚ་རྟེིང་

ཙམ་བར་བསྡེད་ཀྱིང༌། སུ་ཡིང་ཡིངོ་མཁན་མདེ་སྟབས་ཁེ་སྨོད་སྲིས་ཀྱི་ི

གཉིེར་པས་དྲེེལ་འཚོལ་བར་རྒྱང་རིང་དུ་འགྲོོ་མ་ནུས་པར་རྟེ་པ་མང་པོ་

ཡིངོ་ག་ིཡིདོ་ཚུལ་རྫུན་བཤད་བྱས་པའམ། མགི་འཕྲུལ་ཞིགི་མཐངོ་བར་

ངོས་འཛིན་གྱིིས་ཁོང་ཚོ་དེ་ནས་སྒོར་ཆོེན་གྱིི་རྗེེས་ཟིིན་པ་མྱུར་སྐྱོད་བྱ་

དགསོ་སགོས་སྐབས་ར་ེགནས་ཚུལ་འདྲེ་མནི་ཡིང་བྱུང་འདུག

ལམ་བར་འདམ་དང་ན་ཁ་སྤེ་ོཐ་ོཡིདོ་ས་དང༌། ས་རོང་རྩུབ་ས་ཁག་

ལ་འསོ་སྤྲུལ་མཆོོག་དྲེེལ་བྱམས་ནང་གདན་འདྲེེན་ཞུས་ན་སྐུ་འཁྲུག་ཆོེན་

པ་ོཡིངོ་རྒྱུར་ངསེ་གཤསི། ཁ་ེསྨོད་སྲིས་བསདོ་ནམས་དབང་འདུས་དང༌། 
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ནག་ཆུ་མཁན་པ་ོརྩོ་ེདྲུང་ལས་ཚན་མཁྱེནེ་རབ་བསྟན་འཛནི། བློ་ོབཟིང་

རྒྱལ་མཚན་བཅས་རེ་མོས་ཀྱིིས་སྒོལ་རྒྱབ་ཏུ་གདན་འདྲེེན་ཞུས་ཏིེ་གོམ་

བགྲོདོ་བྱ་དགོས་བྱུང་འདུག

སྤྱིིར་བཏིང་ཚྭ་འདམ་ཉིེ་སྐོར་དུ་རྟེ་དྲེེལ་འདམ་དུ་ཚུད་ནས་འཆོི་གོད་

ཡིངོ་ག་ིཡིདོ་པ་དང༌། དུག་སྦྲང་ཡིང་ཤནི་ཏུ་མང་བས་མ་ིདང་རྟེ་དྲེལེ་ཚང་

མར་ཉིནི་མཚན་ནར་མར་དཀའ་སྡུག་འཕྲེད་ཀྱི་ིཡིདོ་པ། ད་ེབཞིནི་རྟེ་

དྲེེལ་དང་མཛོ་གཡིག་རྩྭ་ཁར་བཏིང་བ་ནས་རི་དྭགས་རྐྱེང་ཁྱུས་རྟེ་དྲེེལ་

དང༌། འབྲངོ་ཁྱུས་མཛ་ོགཡིག་མཉིམ་འཁྲོདི་བྱདེ་པ། ཇག་པ་ཡིང་ཡིང་

ཐུག་འཕྲེད་སོགས་ཀྱིིས་མི་རྒྱུ་རྟེ་དྲེེལ་གང་ཅིར་གེགས་སྐྱོན་ཡིོང་གི་ཡིོད་

པ་ད་ེལྟར་ཡིང༌། སྐབས་དརེ་ན་ིད་ེའདྲེའ་ིབར་ཆོད་གང་ཡིང་མ་བྱུང་བར་

བརྟེནེ། ད་ེཡིང་རྒྱ་མཚོའ་ིགླེངི་ནས་དཀའ་བ་ཆོནེ་པསོ་གདན་དྲེངས་པའ་ི

ཡིིད་བཞིིན་གྱིི་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆོེ་འདི་ཉིིད་ཀྱིི་ཐུགས་རྗེེ་བྱིན་མཐུ་འབའ་

ཞིིག་ཡིིན་པར་ངོས་འཛིན་གྱིི་དགའ་དད་སྤྲོོ་བ་འཕེལ་བའི་གླེེང་མོལ་ཡིང་

ནས་ཡིང་དུ་བྱུང་སྣང༌།

༤༽ གཞུང་ག་ིཕོབེས་བསུ་དང་པེ་ོབྱོང་མཐུ་སྟོབོས་ཆུ་ཁརོ་

བཅརོ་བ།

ྋརྒྱལ་བའི་ཡིང་སྲིིད་འསོ་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆོེ་སྟོན་འཁོར་དང་བཅས་

པ་སྐུ་འབུམ་ནས་ཕེབས་ཐོན་བསྐྱངས་ཏིེ་ཟླ་བ་གཉིིས་མིན་ཙམ་སོང་བའི་
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ས་གནས་བྱང་མཐུ་སྟབོས་ཆུ་ཁའམ། རྭ་སྒྲིངེ་རབ་ཁ་ཟིརེ་བ། འབྲ་ིཆུའ་ི

ཆུ་འགོའ་ིབྱང་ངསོ་ཆུ་ཁའ་ིལ་མཚམས་དརེ་ཕབེས་འབྱརོ་གནང༌། དརེ་

རྒྱལ་ས་ལྷ་ས་ནས་གཞུང་གི་ཕེབས་བསུ་དང་པོ་ཞུ་བར་ཆོེད་བཅར་

རྩོ་ེཕྱིག་མཁན་ཆུང་ཐུབ་བསྟན་ཐར་འདདོ་དང༌། བློ་ཕྱིག་རམི་བཞི་ི

གསར་བྱུང་སྲིས་དབང་འདུས་རིན་ཆོེན་གཉིིས་ཀྱིིས་གདན་ཞུའི་ཀོ་བ་

བཞི་ིཕབེས་སྒྲིགི་ཞུས་ཐགོ ཆུ་ཁ་དརེ་འསོ་སྤྲུལ་རནི་པ་ོཆོརེ་འཚམས་

ཞུའི་མཇལ་དར་ཕུལ་བ་ཀེའུ་ཚང་རིན་པ་ོཆོེས་རང་སློག་གཡིོགས་གནང་

དང༌། ཕྱིག་དབང་ཞུས་ནས་འསོ་སྤྲུལ་མཆོགོ་དང༌། སྐུའ་ིགཅནེ་པ་ོབློ་ོ

བཟིང་བསམ་གཏིན། མ་ཡུམ། ཀའེུ་ཚང་རནི་པ་ོཆོ།ེ ཁ་ེསྨོད་སྲིས། རྩོ་ེ

དྲུང་མཁྱེནེ་རབ་བསྟན་འཛནི་བཅས་ཀ་ོབའ་ིནང་གདན་འདྲེནེ་ཞུས། རྩོ་

བའ་ིཆུ་བ་ོད་ེཙམ་གྱི་ིཆོ་ེབ་མདེ་སྟབས། ཡིབ་ལ་སོགས་པ་གཞིན་དག་

ཚང་མ་རྟེ་ཐོག་ཆུ་རབ་བཅད་དེ་ཕེབས་སྒྲིིག་བཞུགས་ཞིག་སར་འཁོད། 

དརེ་རྩོ་ེཤདོ་ཕྱིག་མཛདོ་ནས་གསལོ་ཞིབི་དང༌། གྲོ་ོཞིིབ། བཞིསེ་འབྲས། 

རྟེ་ཆོག་སོགས་ཐུགས་མཁོ་རྣམས་བསྟར་འབུལ་དང་འབྲེལ་ངོ་ལས་

ཚང་མས་མཇལ་ཁ་ཞུས། གསལོ་ཇ་དང༌། གསལོ་ཚགིས་ཕུལ། ས་

གནས་དརེ་ཉིནི་གཉིསི་བཅའ་བཞུགས་གནང༌།

དེ་ནས་ཕེབས་ཏིེ་རྩོེ་ཤོད་ཕྱིག་མཛོད་གཉིིས་ཀྱིིས་སྙིན་གསན་ཞུས་

པ་ལྟར། ནག་ཆུ་རྫངོ་གི་ས་སྣ་ེལུང་ཆུང་སྐྱདི་པ་ོཟིརེ་བའ་ིསྤེང་ཐང་རྒྱ་ཆོ་ེ

དརེ་ཕབེས་འབྱརོ་ལ། ནག་ཆུའ་ིས་སྲུང་བདོ་ཀྱི་ིརྟེ་དམག་རྣམས་ནས་

ཕབེས་བསུ་གུས་འདུད་ཞུས། རུ་དཔནོ་ནས་འཚམས་ཞུའི་མཇལ་དར་
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ཕུལ། རྟེ་དམག་ད་ེདག་གིས་ཀི་སྒྲི་དང་བཅས་རྟེ་རྒྱུག་གླེདོ་བཞིནི་གླེ་ོབུར་

བབ་བཞིོན་སོགས་རྟེ་ཐོག་ནས་ཕོ་རྩོལ་འགྲོན་པའི་ལུས་ཀྱིི་རྣམ་འགྱུར་

འདྲེ་མནི་གཟིིགས་མརོ་བསྟར་བར་འསོ་སྤྲུལ་མཆོགོ་དང༌། ཡིབ་ཡུམ་

སགོས་ཀྱིསི་དགྱིསེ་བཞིནི་གཟིགིས།

ལུང་ཆུང་སྐྱདི་པ་ོནས། ཨམ་ཚར་ཤུ་གུ་ཟིརེ་བའ་ིས་གནས་སུ་

ཕབེས་ཏི་ེཞིག་བཞུགས་གནང༌། ཕབེས་ལམ་འགྲུལ་རགོས་ཚ་ོཁག་

ཁོངས་ཀྱིི་བོད་པ་ཟིི་ལིང་ཚོང་པ་རྣམས་ནས་ཁོང་ཚོར་འོས་སྤྲུལ་རིན་

པ་ོཆོེའ་ིམཇལ་ཁ་ཡིངོ་བ་ཞིསེ་སྔོ་རྗེསེ་ཞུས་དནོ་བཞིནི། ས་གནས་དརེ་

སྤེང་ཐང་གི་ན་ཁ་གྲུ་བཞིིར་དྲེས་པ་ས་ཕག་འདྲེ་བ་མང་པོ་བརྩོིགས་པའི་

སྡེངིས་ཆོ་ཞིགི་བཟིསོ། དའེ་ིསྟངེ་བཞུགས་གདན་བརྩོགེས་པའི་ཐགོ་འསོ་

སྤྲུལ་རནི་པ་ོཆོ་ེབཞུགས་སུ་གསལོ། ཟི་ིལངི་སྒོར་དཔནོ་གྱིསི་མཎྜལ་

རྟེནེ་གསུམ་དང༌། བྱངིས་ནས་མཇལ་དར་སགོས་ཕུལ་ཏི་ེམཇལ་ཁ་

ཞུས། ཚངོ་པ་ད་ེརྣམས་ཀྱིསི་ཤནི་ཏུ་དགའ་བའ་ིསྒོ་ོནས་དད་གུས་མསོ་

པ་ཆོནེ་པསོ་ “ད་རསེ་དབྱར་འགྲུལ་འད་ིཐོག་རྒྱུན་གཏིན་ཉིནེ་ཁ་ཆོེ་བའ་ི

ས་ཁུལ་ཁག་སོགས་གང་སར་དཀའ་རྙིོག་གང་ཡིང་མ་ཕྲེད་པར་བདེ་

བགྲོདོ་ཐུབ་པ་འད་ིན།ི འཕགས་པ་སྤྱིན་རས་གཟིགིས་དངསོ་ྋརྒྱལ་བ་

ཐམས་ཅད་མཁྱེནེ་པའ་ིའསོ་སྤྲུལ་རནི་པ་ོཆོེའ་ིཐུགས་རྗེ་ེཡིནི་པས། བཀའ་

དྲེནི་ཆོ།ེ ང་ཚ་ོབསདོ་ནམས་ཆོནེ་པ་ོཡིནི་པར་བསམ་གྱི་ིཡིདོ།” ཅསེ་

སགོས་རང་རང་གང་བསམ་ཐལོ་བྱུང་དུ་ཞུ་མཁན་མང་ཙམ་བྱུང༌། ཚངོ་

པ་རྣམས་དང༌། ཁཱང་ཕུའུ་ཐནོ་ཀྲང་སགོས་རྒྱ་ཁ་ཆོ་ེགནས་མཇལ་
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དུ་བསྐྱོད་མཁན་ཚང་མ་ས་གནས་འདི་ནས་ལྷ་ས་དང༌། གཞིསི་ཀ་རྩོ་ེ

སགོས་སུ་བཤར་ཐནོ་བྱས།

༥༽ གཞུང་ག་ིཕོབེས་བསུ་གཉིསི་པེ་བྱོང་འིབུམ་ཆེནེ་ས་

གནས་སུ་བཅརོ་བ།

ཨམ་ཚར་ཤུ་གུ་ནས་ཕྱི་ིཉིནི་སྔོ་བར་ཕབེས་ཐནོ་གནང༌། ཉི་ིཤར་

མཚམས་ཁྲོ་ཚང་ལ་བརྒྱབ་པའི་ལྷོ་ངོས་སྤེང་ཐང་དུ་ཁང་སེར་སྟེང་མེ་

ཏིོག་སེར་ཆོེན་བྱུར་བུར་སྤུངས་པ་ལྟ་བུའི་སེར་མདངས་ཅན་ཞིིག་རྒྱང་

ནས་སྣང་བར། ཚང་མས་བྱང་ཐང་དུ་ད་ེའདྲེ་ཞིགི་ཡིདོ་པ་ཅ་ིཡིནི་སྙིམ་

བཞིནི་ཉི་ེབ་ཉི་ེབར་བགྲོདོ་སྐབས། ད་ེན་ིགུར་སརེ་པ་ོགསར་རྐྱེང་ཞིགི་

ཡིནི་པ་དང༌། དའེ་ིགཡིས་གཡིནོ་དུ་སྦྲ་གུར་དང་གུར་དཀར་པའོང་ཡིདོ་

པ་ནས་གོས་གཟིབ་གྱིོན་པའ་ིམ་ིའགའ་ཤས་ཕྱིརི་འངོས་ཤངི༌། ད་ེདག་གི་

ཁོངས་ནས་བྱང་འབུམ་ཆོེན་ས་གནས་དེར་གཞུང་གི་ཕེབས་བསུ་གཉིིས་

པ་ཞུ་བར་ཆོེད་བཅར་བློ་ཕྱིག་མཁན་ཆུང་སྣེའུ་ཤག་ཐུབ་བསྟན་ཐར་པ་

དང༌། རམི་བཞི་ིརནི་སྒོང་པ་ལས་བྱ་དང་བཅས་པ་འསོ་སྤྲུལ་རནི་པ་ོ

ཆོའེ་ིཕྱིགོས་སུ་བཅར། ཐགོ་མར་ཀའེུ་ཚང་རནི་པ་ོཆོ་ེདང༌། ཁ་ེསྨོད་སྲིས་

གཉིསི་སྔོནོ་ཙམ་དུ་ཕབེས་ཏི་ེཆོབིས་རྟེ་ལས་བཤོལ་ནས། ཁངོ་ཚ་ོཕན་

ཚུན་འཚམས་འདྲེ་ིབསྡུས་ཙམ་གནང༌།

དེ་འཕྲེལ་མཁན་རིམ་གཉིིས་ཀེའུ་ཚང་རིན་པོ་ཆོེ་ལྷན་དུ་འོས་
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སྤྲུལ་མཆོོག་གི་དྲུང་དུ་བཅར་གནང་གིས་འཚམས་ཞུའི་མཇལ་དར་ཕུལ་

ཐགོ དབུ་གུར་སརེ་པོའ་ིནང་གདན་འདྲེནེ་ཞུས། དའེ་ིནང་བཞུགས་ཁྲོ་ི

དར་གཟིབ་ཀྱིིས་བརྒྱན་པ་ཞིིག་བསྒྲིོན་ཡིོད་པ་དེའི་ཐོག་འསོ་སྤྲུལ་རིན་

པ་ོཆོ་ེྋཞིབས་སརོ་འཁདོ། བློ་ཕྱིག་མཁན་ཆུང་སྣའེུ་ཤག་གསི་མཎྜལ་

སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེནེ་བཏིེགས། ཚ་ེདཔག་མདེ་ཀྱི་ིསྐུ་བརྙིན་ཞིགི་འབུལ་

གནང་དང་འབྲེལ་འསོ་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆོེ་ས་གནས་འདིར་ཕེབས་མཚམས། 

རྒྱལ་ས་ལྷ་སར་གཞུང་ནས་བོད་ལྗོོངས་ཚོགས་འདུ་ཆོེན་མོར་འོས་

སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆོེ་མཆོོག་ཉིིད་ྋགོང་ས་སྐུ་འཕྲེེང་བཅུ་གསུམ་པ་ཆོེན་པོའ་ི

ཡིང་སྲིིད་དུ་ཐུགས་གཏིན་འཁེལ་བ་ཡིིན་ཞིེས་གཏིམ་སྙིན་དྲེིལ་བསྒྲིགས་

མཛད་རྒྱུའ་ིསྐརོ་ནང་མའ་ིསྙིན་གསན་ཞུས། ད་ེམཇུག་རམི་བཞི་ིརིན་

སྒོང་པས་རྟེནེ་གསུམ་བཏིགེས། ཕབེས་བསུར་བཅར་བ་ལས་བྱ་སགོས་

ནས་མཇལ་དར་ཕུལ་ཏི་ེམཇལ་ཁ་ཞུས། མཆོོག་སྤྲུལ་རནི་པ་ོཆོསེ་

དགྱིསེ་སྤྲོ་ོཆོནེ་པསོ་ཕྱིག་དབང་སྩལ།

དེ་ནས་མཁན་རིམ་གཉིིས་ཁེ་སྨོད་སྲིས་ལྷན་དུ་ཡིབ་ཡུམ་

བཞུགས་པའི་དབུ་གུར་དུ་བཅར་གནང་གིས་འོས་སྤྲུལ་མཆོོག་དངོས་

དོན་དུ་ཟླ་ཤས་སྔོོན་ནས་ྋརྒྱལ་བའི་ཡིང་སྲིིད་ངོ་མར་ཐུགས་གཏིན་

འཁལེ་ཟིནི་པ་རདེ་ཅསེ་ཞུས་ཤངི༌། ད་ེམ་ཐག་ཡུམ་ན་ིཐུགས་དགྱིསེ་

པའ་ིསྤྱིན་ཟུང་ཆུ་ཞིག་གསི་གང་བ་དང༌། ཕྱིག་ཐལ་མ་ོསྦྱོརོ་བཞིནི་བཀའ་

མལོ་ཞིགི་གསུང་ལ་ཉི་ེབའ་ིམཚམས་དརེ། ཡིབ་ཀྱིསི་སྐུ་རླུང་ག་ིརྣམ་

པ་དང་བཅས་ཏིེ་ཁེ་སྨོད་སྲིས་ལ་ཁྱེེད་ཚོས་ང་གཉིིས་ལ་ནང་གནས་ཟུར་
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ཙམ་ཡིང་མ་བཤད་པ་གང་ཡིནི་ནམ་གསུངས། ད་ེའཕྲེལ་ཁ་ེསྨོད་སྲིས་

ཀྱིིས་རྨ་སྤུ་ཕྷང་གིས་དཀའ་རྙིོག་བཟིོ་རྒྱུའི་སྐོར་སོགས་གནས་ལུགས་

ཞིབི་གསལ་ཞུས་གནང་མཐར། ཡིབ་ཐུགས་དགངོས་དྭངས་ཏི་ེད་ེའདྲེའ་ི

ཐབས་ཤསེ་མཁས་པ་ོདང༌། གསང་བ་དམ་པ་ོབྱས་པ་ཡིག་པ་ོརདེ། 

ཐུགས་རྗེ་ེཆོ་ེགསུངས་ཐོག ཡུམ་ལྷན་དུ་མཁན་རམི་ཁངོ་ཚརོ་གསལོ་ཇ་

ཞིལ་ཏིོག་འབུལ་གནང་གིས་ཐུགས་དགྱིེས་པའི་གསུང་འཕྲེོས་ཀྱིང་མང་

པ་ོགནང༌།

བློ་ཕྱིག་སྣེའུ་ཤག་གིས་ནང་གནས་གཏིམ་སྙིན་དེ་མ་ཞུས་བར། 

ཀེའུ་ཚང་རིན་པོ་ཆོེ་ངོ་ལས་ཀྱིིས་དགོས་པའི་དབང་གིས་ྋརྒྱལ་བའི་

ཡིབ་ཡུམ་དང༌། སྐུ་མཆོདེ་རྣམ་པར་ཆོདེ་མངགས་གུས་ཞིབས་མ་ཞུས་

པར་རང་མཉིམ་ང་ོཤེས་འདྲེ་བའི་རྣམ་འགྱུར་ངང་ནས་འདྲེིས་གཤིབས་ཞུ་

དགསོ་བྱུང་བ་དང༌། ཡིབ་ཆོནེ་ན་ིཐུགས་གཤསི་གཏུམ་ཙམ་ཡིདོ་ཀྱིང༌། 

ཐུགས་སམེས་བཟིང་ལ། རྟེ་དྲེལེ་ལ་མཉིསེ་ཆོ་ེབ་ལྟ་བུས་ཞིག་ཚུགས་

ཚང་མར་དུས་ཚོད་མང་ཆོེ་བ་མཆོོག་སྤྲུལ་གདན་ཞུ་བ་ང་ོལས་ཀྱིི་གཡིོག་

པ་ོཚ་ོདང་མཉིམ་འདྲེསི་ཀྱིསི་བཞུགས་པ་དང༌། ཁངོ་ཚའོ་ིརྟེ་དྲེལེ་ལའང་

སྒོ་སྟན་བད་ེཔ་ོདགསོ་པ་དང༌། རྟེ་སྒོ་རྒྱག་སྟངས་སོགས་རྒྱུས་སྟནོ་

རགོས་རམ་གནང་ག་ིཡིདོ་པ་དང༌། ཡུམ་ན་ིཐུགས་ཆུང་ཞིངི་སྒོམ་པའ་ི

ངང་ནས་ཞིག་ཚུགས་སོ་སོར་མཆོོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆོེ་མཇལ་གནང་རྗེེས། 

ཡིབ་ཡུམ་གཉིིས་ཀྱིི་དབུ་གུར་ནང་འཚེམ་དྲུབ་ཕྱིག་བཟིོ་གནང་བཞིིན་

བཞུགས་པ་མ་ཟིད། དྲེལེ་བྱམས་ནང་ཕབེས་རིང་ལའང་འཚམེ་དྲུབ་མའ་ི
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གསོ་རྒྱན་བཟི་ོགནང་དང་ཡིགི་དྲུག་བགྲོང་བཞིནི་བཞུགས་ཀྱི་ིཡིདོ་འདུག

མཆོོག་སྤྲུལ་རནི་པ་ོཆོ་ེན།ི ཚུགས་ས་ཁག་ལ་བཞུགས་སྒོར་ཕབ་

མ་ཟིིན་བར་ཀེའུ་ཚང་རནི་པ་ོཆོ་ེལྷན་དུ་ཞིབས་འཆོམ་དང༌། སྐུ་རྩོདེ་

གནང༌། ད་ེནས་དབུ་གུར་ནང་ཕེབས་ཙམ་གནང་བ་ལས། ཕལ་ཆོ་ེབ་

རྩོེ་དྲུང་མཁྱེེན་རབ་བསྟན་འཛིན་གྱིི་གུར་དུ་ཕེབས་ནས་སྐུ་རྩོེད་ལ་རོལ་

བ་དང༌། གསལོ་ཚགིས་ཀྱིང་ད་ེགར་བཞུགས་ནས་མཆོདོ་རྒྱུར་མཉིསེ་

པ་གནང་ག་ིཡིདོ་འདུག དྲེལེ་བྱམས་ནང་སྐུའ་ིགཅནེ་པ་ོབློ་ོབཟིང་བསམ་

གཏིན་ལྷན་བཞུགས་སྐུ་རྩོདེ་གནང་རགོས་ཡིག་པ་ོཡིདོ་ཅངི༌། སྐབས་

རེ་གསུང་རྩོོད་ཀྱིིས་ཕན་ཚུན་འཐེན་བཤར་བསྐྱོན་པས་དྲེེལ་བྱམས་

གཞིགོས་གཅགི་ཏུ་ཡི་ོའགྲོ་ོབའ་ིཉིནེ་ཁ་བྱུང་ནས། གདན་ཞུ་བ་ང་ོལས་

ཅི་རིགས་ནས་དེ་འདྲེ་གནང་མི་རུང་བའི་གནས་ལུགས་ཞུ་དགོས་པའང་

བྱུང་འདུག

ྋགོང་ས་ཆོེན་པོས་ཀྱིང་དེ་ལྟའི་གནས་ཚུལ་ཐུགས་དྲེན་གསོས་

པ་ཞིགི་བཀའ་གནང་གསལ། “བློ་ོབཟིང་བསམ་གཏིན་ང་གཉིསི་སྐུ་

འབུམ་ནས་ལྷ་སར་ཡིོང་དུས་དྲེེལ་བྱམས་གཅིག་གི་ནང་ལ་མཉིམ་དུ་

བསྡེད་ནས་ཡིངོ་བ་ཡིནི། ད་ེདུས་ང་གཉིསི་གཉིསི་ཀ་ཕྲུ་གུ་ཆུང་ཆུང་ཆུང་

ཆུང་རདེ། དྲེལེ་བྱམས་ནང་ལ་རྩོདེ་མ་ོརྩོདེ་ཀྱིནི་རྩོདེ་ཀྱིནི་ཡིངོ་བ་ཡིིན། 

མཚམས་མཚམས་ལ་རྒྱ་འདྲེའེང་ཤརོ་གྱི་ིཡིདོ། རྒྱ་འདྲེ་ེ1ཤརོ་བའ་ིམཇུག་

ལ་ཕར་ཚུར་ཁ་མ་གྲོགས་པར་ཁྲོསོ་ནས་བསྡེད། གཅགི་གསི་གཞིགོས་

1  ཕལ་སྐད་དུ་“རྒྱམ་འདྲེ་ེ”ཟིརེ་བའ་ིསྐརོ་ཚགི་འགྲོལེ་ནང་ཡིདོ།
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གཡིས་ལ་ཕར་བཤགི གཅགི་གསི་གཞིགོས་གཡིནོ་ལ་ཚུར་བཤགི ཕན་

ཚུན་བར་ལ་སྟངོ་ཆོ་བཞིག་ནས་སྡེདོ་ཀྱིི་ཡིདོ། དྲེལེ་བྱམས་ད་ེཆོནེ་པ་ོམ་

རདེ་ད།ེ ང་གཉིིས་ཆུང་ཆུང་ཡིནི་ཙང༌། ང་གཉིསི་ཀྱི་ིབར་ལ་ཧ་ལམ་ཕྲུ་གུ་

གཞིན་དག་གཅགི་ཙམ་ཤངོ་བའ་ིསྟངོ་ཆོ་ལྷག་ག་ིའདུག

ང་གཉིསི་རྒྱ་འདྲེ་ེཤརོ་དུས། སྐབས་ར་ེངས་བློ་ོབཟིང་བསམ་གཏིན་

གྱི་ིགདངོ་ལ་སྦར་བྲད་བརྒྱབ་ན་ཡིང༌། བློ་ོབཟིང་བསམ་གཏིན་ངུས་བྱས་

སྡེདོ་པ་མ་གཏིོགས། ང་ལ་ཚུར་ད་ེའདྲེའ་ིསྡུག་པ་ོརྩོ་བ་ནས་བྱདེ་ཀྱི་ིམ་

རདེ། བློ་ོབཟིང་བསམ་གཏིན་སམེས་ཆུང་སམེས་ཆུང་རདེ། ང་ཧམ་པ་ཚ་

པ་ོདང༌། ང་རྒྱལ་ཆོནེ་པ་ོཡིདོ་པ་རདེ། ཕལ་ཆོརེ་མ་ིཚང་མས་ང་ལ་མཐངོ་

ཆོནེ་པ་ོབྱས་ཙང༌། ངའ་ིསམེས་ནང་ལ་ང་རྒྱལ་ཆོནེ་པ་ོཞིགི་བསླབེས་

ཡིདོ་པ་འདྲེ། སྐབས་ར་ེདྲེལེ་བྱམས་ནང་ལ་ང་གཉིསི་ཨབ་ཐང་འཆོང་ག་ི

ཡིདོ། ད་ེདུས་གཉིསི་ཀ་གཞིགོས་གཅགི་ལ་འགྲོལི་ནས་དྲེལེ་བྱམས་ཡི་ོ

འགྲོ་ོག་ིའདུག བྱས་ཙང་དྲེལེ་བྱམས་གཏིངོ་མཁན་མ་ིསྤེ་ོབ་ོཞིགི་ཡིདོ་པ་

ཁསོ་རླུང་འཚུབ་འཚུབ་བྱས་ནས་”ཙགོ་གརི་སྡེོད། ཙགོ་གརི་སྡེོད། དྲེལེ་

བྱམས་ཀྱིགོ་འགྲོ་ོག་ིའདུག” ཅསེ་སྐད་སྐྱ་ོཔ་ོཆོནེ་པ་ོཞིགི་རྒྱག་ག་ིའདུག 

ང་གཉིིས་ཞིེད་ནས་ལམ་སང་སོ་སོ་སྡེོད་སར་ཙོག་གིར་སྡེོད་ཀྱིི་ཡིོད།” 

ཅེས་གསུང་བཞིིན་སྐུའི་གཅེན་པོ་བློོ་བསམ་མཆོོག་འཚོ་བཞུགས་མེད་

པར་ཐུགས་ཕམ་གྱི་ིརྣམ་པ་མཛད། སྐུའ་ིགཅནེ་པ་ོབློ་ོབཟིང་བསམ་གཏིན་

མཆོོག་ན།ི ཚུགས་བབ་མ་ཐག་པར་སྐུའ་ིགཅནེ་པ་ོརྒྱལ་ལ་ོདནོ་གྲུབ་ལྷན་

དུ་ཡིབ་ཡུམ་རྣམ་གཉིསི་དང༌། ལྟག་མཚརེ་ལ་ོཡིརེ་སགོས་ཀྱི་ིགུར་ཁག་
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ཏུ་ཕབེས་པ་དང༌། དགངོ་མ་ོམཆོགོ་སྤྲུལ་རནི་པ་ོཆོེའ་ིདབུ་གུར་དུ་གཟིམི་

དགསོ་ཀྱི་ིཡིདོ་འདུག་པ་བཅས་ས།ོ།

ད་ེལྟར་ཕྱི་ིནང་ཉིརེ་བསྡེོགས་ལགེས་གྲུབ་ནས།།

དནོ་མཐུན་རྒྱ་མཚོའ་ིགླེངི་ནས་ཡིདི་བཞིནི་ནརོ།།

རྙིདེ་ལྟའ་ིདགའ་བའ་ིའཛུམ་མདངས་སྦ་བཞིནི་དུ།།

ཤུལ་རངི་ངལ་ཚགེས་ཆོ་ེབའ་ིལམ་དུ་ཞུགས།།

ཟླ་མདེ་མཆོགོ་སྤྲུལ་ཡིབ་ཡུམ་གཅནེ་ཟུང་དང༌།།

ཡིང་སྲིིད་འཚལོ་བའ་ིལས་ཀྱི་ིབྱདེ་པ་ོརྣམས།།

ཕྱིགོས་འགྲུལ་སྐྱ་ེབོའ་ིདཔུང་རགོས་ངང་ཚུལ་བཅས།།

རམི་བཞིནི་དབུས་འགྱུར་ཞིངི་དུ་ཆོབིས་ཞིལ་ཕྱིགོས།།

འགྲུལ་གྱི་ིངལ་བ་མ་ལུས་ལགེས་གྲོལོ་ཏི།ེ།

མཐུ་སྟབོས་དང་ན་ིབྱང་ཐང་འབུམ་ཆོནེ་ཞིསེ།།

མངི་བཀྲ་ལགེས་པའ་ིས་ཚགིས་ས་ོས་ོརུ།།

གཞུང་སའ་ིཕབེས་བསུའ་ིཆོ་ོག་རམི་བཞིནི་བསྟར།།

ཞིེས་ལྷར་བཅས་འགྲོོ་བའི་འདྲེེན་མཆོོག་སྲིིད་ཞིིའི་གཙུག་རྒྱན་སྤྱིི་

ནོར་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ྋརྒྱལ་བའི་དབང་པོ་ཐམས་ཅད་མཁྱེེན་
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པ་སྐུ་འཕྲེེང་བཅུ་བཞིི་པ་ཆོེན་པོའ་ིརྣམ་པར་ཐར་པ་རྒྱ་ཆོེན་སྙིིང་རྗེེའི་རོལ་

མཚ་ོརླབས་འཕྲེེང་བརྒྱ་ལྡན་ཞིསེ་བྱ་བ་ལས། ཡིང་སྲིིད་རྩོད་དཔྱོདོ་ཀྱི་ི

འགོ་ཚུགས་པ་ནས་མཆོོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆོེ་འོས་སྤྲུལ་གྱིི་མཚན་ཐོག་

གདན་ཞུས་བྱང་དགའ་བཞིི་ན་མོ་ཆོེར་ཕེབས་འབྱོར་བར་གྱིི་མཛད་པའི་

སྐརོ་ཏི།ེ རླབས་འཕྲེངེ་བཞི་ིཔའ།ོ། །།
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རླབས་འིཕྲེངེ་ལྔ་པེ།

ཁྱེའེུ་ལྷ་མ་ོདནོ་གྲུབ་མཆོགོ་ྋགངོ་ས་སྐུ་གངོ་མའ་ིཡིང་སྲིདི་ང་ོ

མར་ཐུགས་གཏིན་འཁལེ་བའ་ིམཛད་སྒོ་ོནས། སྐུ་འཁརོ་ལྟསོ་

བཅས་ལྷ་ལྡན་ནརོ་གླེངི་བསྐལ་བཟིང་ཕ་ོབྲང་དུ་ྋཞིབས་སརོ་

བད་ེའཁདོ་བར་གྱི་ིམཛད་པའ་ིསྐརོ།
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ས་བཅད་དང་པེ།ོ 

ྋགངོ་ས་ྋསྐྱབས་མགནོ་སྐུ་འཕྲེངེ་བཅུ་གསུམ་པ་ཆོནེ་པོའ་ི

ཡིང་སྲིིད་ཐུགས་གཏིན་འཁལེ་བའ་ིགཏིམ་སྙིན་དྲེལི་བསྒྲིགས་

དང༌། ལྷ་སར་ཟླ་དུས་གཟིའ་ཚསེ་བཟིང་བའ་ིཉིནི་ཕབེས་འབྱརོ་

དགསོ་པ།

༡༽ གཞུང་ནས་གཏམ་སྙིན་དྲེལི་བསྒྲིགས།

ལྷ་སར་ྋརྒྱལ་བློོན་བཀའ་བགྲོོས་ཀྱིིས་དྲུང་རྩོིས་བརྒྱད་སྦྲེལ་ལ་

ས་ཡིསོ་ཟླ་ ༧ ཚསེ་ ༢༨ (༡༩༣༩/༠༩/༡༡) གཟིའ་སྐར་འབྱུང་འཕྲེདོ་

མཆོོག་ཏུ་དགེ་བའི་ཉིིན་དེར་རྩོེ་གཟིིམ་ཆུང་བདེ་ལྡན་འཁྱེིལ་དུ་བོད་ལྗོོངས་

ཚགོས་འདུ་རྒྱས་འཛམོས་འཚགོ་དགསོ་པ་དང༌། ཚགོས་འདུ་ད་ེབཀྲ་

ཤསི་ཚགོས་འདུ་ཡིནི་པ། ཚགོས་འདུ་དརེ་ྋརྒྱལ་བའ་ིཡིང་སྲིདི་དགུང་

གྲོངས་ལྔ་ལ་སོན་པ་ལྷ་མོ་དོན་གྲུབ་མཆོོག་འོས་སྤྲུལ་གྱིི་མཚན་ཐོག་

ནག་ཆུ་རྫོང་གི་ས་ཁོངས་བྱང་འབུམ་ཆོེན་ས་གནས་སུ་གོང་ཚེས་ཉིིན་

ཕབེས་འབྱརོ་ཟིནི་པ་གདན་ཞུ་བྱ་རྒྱུ་དང༌། དརེ་ཕབེས་བསུ་བ་མཁན་
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རིམ་སྦྲེལ་པོས་གཞུང་ཕྱིོགས་ནས་མཆོོག་སྤྲུལ་གང་ཉིིད་ཡིང་སྲིིད་ང་ོམར་

ངསོ་འཛནི་ཞུས་པའ་ིནང་ྋསྙིན་གསལོ་རྒྱུ། ཡིང་སྲིིད་ང་ོམར་ཇ་ིལྟར་

ངོས་འཛིན་ཞུས་སྐོར་བཅས་ཀྱིི་གནས་ལུགས་གསལ་བཤད་དང་འབྲེལ་

བའ་ིགཏིམ་སྙིན་དྲེལི་བསྒྲིགས་བྱ་དགསོ་བཀའ་མངགས་གནང༌།

ད་ེདོན་ཚགོས་འདུ་བསྡུ་སྐངོ་ག་ིབརྡ་ཐ་ོབཏིང་བ་ལྟར། བཀྲ་ཤསི་

ཚགོས་འདུ་དུས་ཐགོ་ཚགོས་འཛམོས་ཀྱིི་སར། དྲུང་རྩོསི་ཟུང་ནས་

ྋགོང་ས་སྐྱབས་མགོན་བཀའ་དྲེིན་ཟླ་མེད་སྐུ་འཕྲེེང་བཅུ་གསུམ་པ་རྡོ་རྗེེ་

འཆོང་ཆོེན་པོའ་ིཡིང་སྲིིད་རྩོད་དཔྱོོད་ཞུས་པའི་སྙིན་ཐོ་ནང་གསལ་འསོ་

སྤྲུལ་ས་ོསོར་བསྲིེགས་བཅད་བརྡར་བའི་གསེར་བཞིིན་རྩོད་ཞིིབ་ནན་ཏིན་

གནང་མཐར། ཨ་མད་ོསྐུ་འབུམ་དགནོ་དང་ཉི་ེབའ་ིགྲོངོ་གསབེ་ཆུང་ངུ་

ཞིིག་ཏུ་ཕྱིི་བྱ་ལྟག་མཚེར་ཞིེས་འབོད་པའི་ཁྱེིམ་ཚང་གི་ཡིབ་ཆོོས་སྐྱོང་ཚེ་

རངི་དང༌། ཡུམ་བསདོ་ནམས་མཚ་ོམ་ོགཉིསི་ལ་རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་

པའ་ིཤངི་ཕག་ཟླ་ ༥ ཚསེ་ ༥ ཕྱི་ིམ་ (༡༩༣༥/༠༧/༠༦) ཉིནི་འཁྲུངས་

པའི་ཁྱེེའུ་ལྷ་མོ་དོན་གྲུབ་དེ་བཞིིན་ཆོོས་འཁོར་རྒྱལ་ལྷ་མོའ་ིབློ་མཚོར་

མཚ་ོགཟིགིས་བྱུང་བའ་ིཡུལ་དང༌། ཁང་ཁྱེམི་གྱི་ིབཀདོ་པ་སགོས་ཤནི་

ཏུ་མཐུན་པའ་ིཐགོ ཡིགི་འབྲུ་ ཨ་ ཀ་ མ་ གསུམ་གསལ་བས་ཡུལ་དང༌། 

གནས་ཀྱི་ིམཚན་སྒྲི་སྟནོ་ཞིངི༌། ཀུན་གཟིགིས་པཎ་ཆོནེ་རནི་པ་ོཆོསེ་ཀྱིང་

ལྟག་མཚརེ་གྱི་ིཁྱེའེུ་དརེ་ཐུགས་ར་ེབསྐྱངས་པ་མ་ཟིད། ཀའེུ་ཚང་སྤྲུལ་

སྐུ་ངོ་ལས་ནས་ངོ་ལྐོོག་གིས་བརྟེག་དཔྱོད་སྐབས་མཛད་སྤྱིོད་གང་ས་

ནས་བྱིས་པ་གཞིན་དང་མ་ིའདྲེ་བའ་ིཁར། སྐུའ་ིཉིརེ་སྤྱིད་ཕྱིག་འཕྲེངེ་དང༌། 
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ཕྱིག་འཁར། ཕྱིག་ཌམ་ལ་སགོས་པ་ང་ོམ་གང་ཡིནི་ར་ེར་ེབཞིནི་ངསོ་

འཛནི་མཛད་པ་དང༌། ང་ོལས་ས་ོསོའ་ིམངི་ནས་འབདོ་གནང་སགོས་

ལས་ཡིདི་ཆོསེ་ངསེ་རྙིདེ་བྱུང༌།

སྔོ་ལོ་བསམ་ཡིས་ཉིམས་གསོ་ལེགས་གྲུབ་ཀྱིི་སྐབས་གནས་ཆུང་

ཆོསོ་རྒྱལ་ཆོནེ་པོའ་ིབཀའ་ལུང་དང༌། འད་ིལ་ོརྩོ་ེགཟིམི་ཆུང་ས་གསུམ་

དུ་གནས་ཆུང་ཆོོས་རྒྱལ་ཆོེན་པོས་གསང་ལུང་སྩལ་བ་བཅས་ཚང་མ་རྩོེ་

མཐུན་བྱུང་བ་སགོས་ཡིདི་གཉིསི་ཐ་ེཚམོ་དང་བྲལ་ཡིང༌། རྨ་སྤུ་ཕྷང་དང༌། 

སྐུ་འབུམ་བློ་སྤྱིིས་ཡིང་སྲིིད་ངོ་མ་ཡིིན་མིན་ས་གནས་རང་ལ་གཏིན་

འཁལེ་དགསོ་ཚུལ་རྙིགོ་གླེེང་ཤུགས་ཆོ་ེབྱུང་སྟབས། དགོས་ཆོགས་འསོ་

སྤྲུལ་ཚང་མ་རྒྱལ་སར་ཕེབས་མཚམས་སྔོར་ལམ་ལྟར་ཆོོས་ཕྱིོགས་ཀྱིི་

བརྟེག་དཔྱོད་ངསོ་འཛནི་ཞུ་རྒྱུ་ཡིནི་ཚུལ་བརྗེདོ་མཁས་གནང་བ་དང༌། རྨ་

སྤུ་ཕྷང་ནས་སྐུའི་བླུ་ཡིོན་ལྟ་བུར་སྔོ་རྗེེས་རྡཱ་ཡིང་འབུམ་ཕྲེག་བཞིི་དགོས་

ཞིསེ་བཤད་པའང་ཟིངི་ཚངོ་ཁག་ལ་དངུལ་འགྲུལ་སྤྲོད་དང་སྤྲོདོ་རྒྱུ། ཡིང་

སྲིིད་རྩོད་དཔྱོོད་ཞུ་མིའི་ཁོངས་ནས་རྩོེ་དྲུང་བློོ་བཟིང་ཚེ་དབང་སྔོ་འཕྲེོས་

མི་གཏིའ་ལ་བཞིག་པ་སོགས་ཀྱིི་ཐབས་ཤེས་མི་བྱ་མཐུ་མེད་བྱུང་བ་དང༌། 

ད་ེལྟའ་ིཐབས་བྱུས་ལག་ལནེ་མ་བསྟར་ན། རྒྱ་ཕྱིགོས་ནས་ཕབེས་སྐྱལེ་

སགོས་ལ་བསྙིད་ད་ེཕབེས་འགྱིངས་ཇ་ིཡིངོ་མ་ངསེ་པའ་ིསྐརོ་དང༌། འད་ི

ག་རྒྱལ་ས་སྨོསོ་ཅ།ི རྒྱ་ཁྱེབ་ཚང་མར་གདན་ཞུ་གགེས་མདེ་ལམ་ལྷངོས་

འབྱུང་ཆོདེ། དམགིས་བསལ་ཞིབས་རམི་རྒྱ་ཆོ་ེསྨོནི་སྒྲུབ་ཞུས་པ་སགོས་

ཀྱིི་ཐབས་ཤེས་ལ་བརྟེེན་ནས་ཡིང་སྲིིད་མཆོོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆོེ་སྟོན་
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འཁརོ་རྣམས་གདན་ས་ཆོནེ་པ་ོསྐུ་འབུམ་ནས་ཕབེས་ཐནོ་གྱིསི། ནག་

ཆུའ་ིས་ཁངོས་སུ་བད་ེཕབེས་གྲུབ་ཡིདོ་ཅངི༌། ད་ཆོ་ཆུང་སྲིདི་འསོ་སྤྲུལ་

ལྷ་མོ་དོན་གྲུབ་འདི་བཞིིན་ྋསྐྱབས་མགོན་ྋརྒྱལ་བའི་ཡིང་སྲིིད་དུ་བློ་

ལྷའ་ིལུང་བརྟེག་དང༌། ངསོ་འཛནི་སགོས་གང་ས་ནས་ཡིདི་ཆོསེ་ངསེ་

རྙིདེ་འཁྲུལ་པའ་ིདྲེ་ིམ་དང་བྲལ་བར་བརྟེནེ། གཞུང་ཕྱིགོས་ནས་ད་ེརང་

ལ་གཏིན་འཁེལ་གྱིིས་ད་ཉིིན་བཀྲ་ཤིས་ཚོགས་འདུར་གཏིམ་སྙིན་དྲེིལ་

བསྒྲིགས་གནང་བ་ཡིནི་པས། འད་ིཐོག་ཚགོས་འདུ་ནས་དགངོས་འཆོར་

ཚགི་ཐ་ོའགདོ་འབུལ་གནང་དགསོ་ཞིསེ་གསལ་བསྒྲིགས་ཐགོ གཞུང་

ནས་ཐོག་མར་ཡིང་སྲིིད་རྩོད་དཔྱོོད་དུ་ཆོེད་གཉིེར་བསྐྱངས་པ་ཚོ་ཁག་

གཞིན་དག་གཉིསི་ཀྱི་ིཚགི་ཐ་ོདང༌། བློ་ལྷ་ཁག་ག་ིཐུགས་བརྟེག་དང་ལུང་

བསྟན་ཁག་ཀྱིང་ཚགོས་ཆོནེ་དརེ་གསལ་བར་སྒྲིགོ་སྦྱོང་ཞུས།

བཀྲ་ཤིས་ཚོགས་འདུ་དེར་ཡིོད་ཚོགས་འཐུས་ཚང་མས་དགའ་

མགུ་གུས་བསྟདོ་རྗེེས་སུ་ཡི་ིརངས་ཞུས་ཏི།ེ ད་བར་ཕྱི་ིནང་གསང་

གསུམ་ཐོག་ནས་མཛད་ཁུར་བཞིེས་པར་ྋརྒྱལ་བློོན་རྣམས་ལ་ཐུགས་

རྗེ་ེཆོ་ེཞུ་རྒྱུ་དང༌། གུས་འབངས་གདན་ས་འབྲས་ས་ེདགའ་གསུམ་དང༌། 

གླེངི་ཕན་ཚུན། གཞུང་ཞིབས་སརེ་སྐྱས་མཚནོ་བདོ་ལྗོངོས་ལྷ་སྡེ་ེམ་ིསྡེེའ་ི

སྤྱིི་འཐུས་མི་མང་བཅས་ནས་སྐུ་འབུམ་ཁུལ་གྱིི་ཕྱིི་བྱ་ལྟག་མཚེར་དུ་

འཁྲུངས་པའི་འསོ་སྤྲུལ་དེ་རང་ལ་ྋསྐྱབས་མགོན་ྋརྒྱལ་བའི་ཡིང་སྲིིད་

དུ་ངོས་འཛིན་ཞུ་རྒྱུར་བསམ་གྲོོས་གཅིག་གྱུར་གྱིིས་མོས་མཐུན་གཙང་

མར་ཞུས་ཟིནི་པ་ལགས་ན། ད་ཆོ་འཕྲེལ་མྱུར་རྒྱལ་སར་གདན་ཞུས་
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ཀྱིིས་སྔོར་ལམ་ཆོོས་སྲིིད་ཀྱིི་མཛད་སྒོོ་ཆོེ་ཕྲེ་ཅི་མཆོིས་ད་མུས་ཐུགས་

ཁུར་ཆོེ་བསྐྱེད་ཐུགས་རྗེེ་ཆོེ་ཐུབ་པ་ཞིེས་སོགས་འཁོད་པའི་ཚིག་ཐོ་

ཕུལ།1 ད་ེལྟར་ྋརྒྱལ་བའ་ིཡིང་སྲིདི་འཁྲུལ་བྲལ་ཐུགས་གཏིན་གཙང་

མར་འཁལེ་བར་བརྟེནེ། ཕྱི་ིཉིནི་ནས་རྫངོ་གཞིསི་ཁག་སགོས་ལ་སྔོར་

ལམ་དྲེལི་བསྒྲིགས་བཀའ་རྒྱ་ཅགི་ཅར་དུ་སྩལ་བ་མ་ཟིད། རྒྱ་དཀར་ནག་

དང༌། བལ་ཡུལ། འབྲུག་ཡུལ་བཅས་ཀྱི་ིགཞུང་ས་ོསརོ་ཡིང་གཞུང་

འབྲེལ་གསལ་བསྒྲིགས་བཀའ་ཡིིག་ཆོེད་བསྲིིང་བསྐྱངས་པ་སོགས་རྒྱ་

ཁྱེབ་ཡིངོས་སུ་གཏིམ་སྙིན་དྲེལི་བསྒྲིགས་གནང༌།

གཞུང་གནས་ནས་ྋརྒྱལ་བའི་ཡིང་སྲིིད་མཆོོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆོེ་

ཕེབས་བསུའི་གོ་སྒྲིིག་འཆོར་གཞིི་དང་ལྡན་པ་སྔོོན་ནས་འོག་གྲོབས་

གཏིན་འཁལེ་གྲུབ་པ་ལྟར། ཕབེས་བསུར་བཅར་མཁན་བཀའ་བློནོ་

བོན་ཤོད་ཚེ་བརྟེན་རྡོ་རྗེེས་དབུས་པའི་གཞུང་ཞིབས་སེར་སྐྱ་ཆོེ་ཕྲེ་བསྐོ་

གཞིག་དང་འབྲལེ་ཞུ་སྒོོའ་ིབཀའ་སྒྱུར་སྩལ་བ་དང༌། རྩོ་ེཕ་ོབྲང་ཆོནེ་པ་ོཔ་ོ

ཏི་ལའི་མདུན་ཕྱིོགས་བཞུགས་ཁྲོི་གླེིང་གའི་སྤེང་ཐང་རྒྱ་ཆོེ་དེར་ཕེབས་

བསུའ་ིསྒོར་སྒྲིགི་ཆོནེ་མ་ོནང་སྒྲིགི་དང༌། ཕ་ོབྲང་ཡིས་མས་བར་གྱི་ིལམ་

1  ཞྭ་སྒོབ་པའ་ི‘བདོ་ཀྱི་ིསྲིདི་དནོ་རྒྱལ་རབས།’ དབེ་གཉིསི་པ། ཤགོ་གྲོངས་ ༣༦༠ 

ཡིགི་འཕྲེངེ་ ༣ པ་ནས་ཤགོ་གྲོངས ༣༦༢ ཡིགི་འཕྲེེང་ ༤ པའ་ིབར་ཇ་ིའཁདོ་གཞི་ི

རྩོར་བཟུང་སྟ་ེབཀདོ། ཡིང་ཕྱི་ིསྲིདི་བཀའ་ཟུར་སྣའེུ་ཤག་ཐུབ་བསྟན་ཐར་པ་མཆོོག་

གསི་གངོ་གསལ་གཏིམ་སྙིན་དྲེལི་བསྒྲིགས་ལ་སགོས་ྋརྒྱལ་བའི་ཡིང་སྲིདི་མཆོགོ་

སྤྲུལ་རྩོད་དཔྱོདོ་ཞུས་པའ་ིབྱ་རམི་ལ་ོརྒྱུས་ཞིབི་གསལ་གསུངས་པ་ཞིགི་རྒྱ་གར་དྷ་

རམ་ས་ལ་བདོ་ཀྱི་ིདཔ་ེམཛདོ་ཁང་ནས་ཕྱིགོས་བསྒྲིགིས་ངག་རྒྱུན་ལ་ོརྒྱུས་དབེ་འཕྲེངེ་ 

༥ པའ་ིཤགོ་གྲོངས་ ༢༠ ནས་ ༣༠ བར་དརེ་འཁདོ་འདུག
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གཞུང་དུ་ཆོིབས་སྦྱོོང་ཆོེན་མོ་བྱེད་པ་སོགས་གཞུང་ཐོག་ནས་ཡིོངས་

གྲོགས་འདུ་ལོང་ཆོེ་བའི་ཕེབས་བསུའི་ག་ོསྒྲིིག་ཞུ་བྱ་མཐའ་དག་ལ་གཞུང་

གི་སྲིི་ཞུ་བ་ཚང་མས་དགའ་དགའ་བྲེལ་བྲེལ་གྱིིས་འབད་ཁུར་ཞུ་བཞིིན། 

ཟླ་བ་བརྒྱད་པའ་ིདྲུང་སྤྱི་ིདབྱར་སྐྱདི་དང༌། བཀའ་ཤག་ཐུགས་སྤྲོའོང་སྔོ་

བསྣུར་གྱིསི་ཐམས་ཅད་ཨང་གསར་ངང་དུ་ཡིདོ་པ་དང༌།

དུས་མཚུངས་སུ། རྒྱལ་ས་ལྷ་སའ་ིཉི་ེསྐརོ་དང་བཅས་པའ་ིགྲོངོ་སྡེ་ེ

ཁག་སོགས་ནས་ཕབེས་བསུའ་ིསླད་དུ་བཀྲ་ཤསི་ཞིལོ་པ་དང༌། ཨ་ཅ་ེལྷ་

མ།ོ རྐང་བྲ་ོགླུ་གཞིས། གར་རལོ་སགོས་ནང་སྦྱོངོ་བྱེད་པ། ཡིང་སྲིིད་

མཆོོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆོེའི་དགུང་ཁམས་དང་མཐུན་པའི་ཚོས་གཞིི་ལྗོང་ཁུ་

གཙ་ོགྱུར་གྱི་ིསྐུ་རླུང་དར་ལྕགོ་གྲོངས་ལས་འདས་པ་དང༌། བཀྲ་ཤསི་ཁྲོ་

རིང་ལ་སོགས་པའི་རྟེེན་འབྲེལ་བཟིང་པོའ་ིརྒྱན་མཆོོག་ཏུ་འགྱུར་བ་རྣམ་

པ་སྣ་ཚགོས་གསར་དུ་བཟི་ོསྐྲུན་བྱདེ་པ། ད་ེབཞིནི་ཉི་ེསྐརོ་དགནོ་ཁག་

ཚང་མས་ཀྱིང་སརེ་འཕྲེངེ་ག་ིམཆོདོ་རྫས་དུ་མ་གསར་དུ་བཟི་ོབ། ཕབེས་

ལམ་འཁལེ་ཡུལ་ཁག་ལ་ལམ་བཅསོ། གྲོངོ་དང་གྲོངོ་ཁྱེེར་ནང་རང་རང་

ག་ིཁང་ཁུངས་ལ་ཉིམས་གས་ོདང༌། དཀར་རྩོ་ིབྱུག་པ། སྒོ་ོདང་སྒོའེུ་ཁུང་

ཁག་གི་སྒོོ་ཡིོལ་དང་ཤམ་བུ་ཁྲོ་ཡིོལ་གསར་དུ་འཚེམ་པ་སོགས་ྋརྒྱལ་

བའི་མཆོོག་སྤྲུལ་རིན་པ་ོཆོེར་གུས་བསུ་ཞུ་རྒྱུའི་བྱ་གཞིག་སྣ་ཚོགས་པར་

བརྩོནོ་ཞིངི༌། ཀུན་ཀྱིང་ྋརྒྱལ་བའ་ིམཚན་དཔེའ་ིདཀྱིལི་འཁརོ་མྱུར་བར་

མཇལ་རྒྱུར་དགའ་ཞིངི་རངིས་པའ་ིཚུལ་དུ་གནས།
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༢༽ ཡང་སྲིིད་མཆེགོ་སྤྲུལ་རོནི་པེ་ོཆེ་ེརྒྱལ་ས་ལྷ་ལྡན་དུ་

ཕོབེས་ཚོསེ་གཏན་འིཁལེ།

གཞུང་ཐགོ་ནས་གཏིམ་སྙིན་དྲེལི་བསྒྲིགས་གྲུབ་རྗེསེ། བཀའ་ཤག་

ནས་ཀེའུ་ཚང་རིན་པོ་ཆོེ་ངོ་ལས་སར་ཨ་དྲུང་རྟེ་ཤད་ཆོེད་གཏིོང་གནང་

གདངོ་བཀའ་རྒྱ་ཞིིག་སྩལ་བའ་ིནང༌། ྋརྒྱལ་བའ་ིཡིང་སྲིདི་ལྷ་ལྡན་

རྒྱལ་སར་ཕེབས་འབྱོར་གནང་རྒྱུའི་ཟླ་དུས་གཟིའ་ཚེས་བཟིང་པོ་ཞིིག་

དགསོ་ཤངི༌། ཟླ་ ༩ པ་ཟླ་ནག་ཡིནི་སྟབས། ཟླ་ ༡༠ པའ་ིཚསེ་ཤར་བར་

ཕེབས་ལམ་དུ་བཅའ་ཞིག་འཕར་བཞུགས་དང་འབྲེལ་བའི་དལ་བགྲོོད་

ཀྱིསི་གདན་ཞུ་དགསོ་ལུགས་གསལ་ཡིདོ་ཅངི༌། ད་ེསྐརོ་ཀའེུ་ཚང་རནི་པ་ོ

ཆོ་ེདང༌། ཁ་ེསྨོད་སྲིས། རྩོ་ེདྲུང་མཁྱེནེ་རབ་བསྟན་འཛནི་བཅས་གདན་ཞུ་

བ་གསུམ་ག་ཞིིབ་བགྲོོས་ཀྱིསི། གུས་ཚོའ་ིཐགོ་མའ་ིའཆོར་གཞི་ིལྟར་ཡིང་

སྲིདི་མཆོགོ་སྤྲུལ་རནི་པ་ོཆོ་ེཟླ་ ༨ པའ་ིནང་ལྷ་ལྡན་དུ་ཕབེས་འབྱརོ་ཐུབ་

པ་གདན་ཞུ་བྱདེ་བཞིནི་ཡིདོ་ལགས་པས། ད་ེལྟར་ཞུས་ཆོགོ་པ་ཞིགི་བྱུང་

ན་རབ་དང༌། ཅ་ིསྟ་ེཟླ་ ༡༠ པ་བར་མ་འགྱིངས་མཐུ་མདེ་ཡིནི་ཚེ། གུས་

ཚོས་བྱང་ཐང་འདི་ཁུལ་ཨོ་ཚོད་དལ་བགྲོོད་ཞུ་རྒྱུ་བློོས་འགན་བཟིོད་

ཐབས་རྩོ་བ་ནས་བྲལ་གཤསི། ད་ལྟ་གདང་ལ་བརྒོལ་ཙམ་དུ་ཕབེས་

ཡིོད་པ་འདི་ནས་ནག་ཆུའི་ཉིེ་མཚམས་བར་ཞིག་ཚུགས་རིང་ཐུང་ད་མུས་

བཞིནི་ཞུ་རྒྱུ་དང༌། ད་ེམཚམས་ཡིང་སྲིདི་མཆོགོ་སྤྲུལ་རནི་པ་ོཆོེའ་ིསྐུ་ཕྱྭ་

གཙ་ོབོར་གྱུར་པའི་གང་ཅིའི་ཐུགས་འགན་ཐེག་བཟིོད་ཐུབ་པའི་བློ་དཔོན་
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ཆོ་ེཁག་སུ་འསོ་ཤགི་ངསེ་པར་ཆོབིས་བསྒྱུར་ཡིངོ་བ་དང༌། ད་ེནས་ཟླ་

ཞིག་ཡུན་འགྱིངས་ཞུ་དགོས་ཅི་མཆོིས་བཀའ་བསྟུན་ཞུས་ཆོོག་པ་ཞིེས་

པའི་བརྗེོད་བཀོད་སྙིན་ཞུ་ཞིིག་ཨ་དྲུང་ཕྱིིར་སློག་གདོང་བཀའ་ཤག་ལ་

ཕུལ།

བཀའ་ཤག་ལྷན་རྒྱས་ནས་སྙིན་ཞུ་དེ་འབྱོར་བའི་སྐོར་ྋརྒྱལ་ཚབ་

རྭ་སྒྲིེང་རིན་པ་ོཆོེར་སྙིན་གསན་དགོངས་བསྡུར་ཞུས་གནང་གི་མཐའ་དོན་

དུ། ཡིང་སྲིིད་མཆོགོ་སྤྲུལ་རནི་པ་ོཆོ་ེཟླ་ ༨ པའ་ིནང་ལྷ་ལྡན་རྒྱལ་སར་

ཕབེས་འཁདོ་ཐུབ་པའ་ིཕབེས་བསུ་ཞུ་རྒྱུར་ཐུགས་གཏིན་འཁལེ། ཕབེས་

བསུ་བ་བསྐ་ོགཞིག་སྔོོན་སྩལ་རྣམས་ལ་འཕྲེལ་མར་འཐོན་སྐྱོད་ཞུ་དགོས་

ཀྱི་ིབཀའ་ཁྱེབ་གནང༌།

བཀའ་བློནོ་བནོ་ཤདོ་ཚ་ེབརྟེན་རྡ་ོརྗེ་ེདང༌། མཁན་དྲུང་དནོ་དཔལ་

བ་མཁྱེནེ་རབ་དབང་ཕྱུག རྩོསི་དཔནོ་འབྲ་ིཡུལ་བསདོ་ནམས་དབང་

རྒྱལ། སྐུ་བཅར་གསལོ་དཔནོ་ཆོ་ེབ་བློ་ོབཟིང་སྦྱོནི་པ། མགྲོནོ་ཆོེའ་ིལས་

ཚབ་རྩོ་ེམགྲོནོ་ཕ་ལྷ་ཐུབ་བསྟན་འདོ་ལྡན། རྩོ་ེམགྲོནོ་གཞིན་དག་དང༌། 

གཟིམི་འགག རྩོ་ེགསལོ་ཐབ་པ་བཅས་ཀྱི་ིཐགོ མཁན་སྡེ་ེཆོ་ེཆུང་དང༌། 

རྩོ་ེཤདོ་ཀྱི་ིལས་ཚན་པ། དྲུང་དཀྱུས། དྲུང་གཏིགོས། གདན་ས་གསུམ་

གྱི་ིམཁན་འཐུས་དང༌།རྣམ་གྲྭ། ཕབེས་བྱམས་པ་འག་ོབྱངིས། བློ་རྩོསི་

པ། གུར་པ།གདན་གཉིརེ་སགོས་ཕབེས་སྒྲིིག་ཞུ་སྒོ་ོཆོ་ཚང་བའ་ིཕབེས་

བསུ་བ་ཧྲག་བསྡུས་རྣམས་ཟླ་ ༨ ཚསེ་ ༥ སྔོ་ཆོར་རྩོ་ེཕ་ོབྲང་ཆོནེ་པ་ོཔ་ོ

ཏི་ལའི་གཟིིམ་ཆུང་ཉིི་འདོ་འགག་ནས་ཆོིབས་བསྒྱུར་གྱིི་ལམ་ལྟར་ཐོན། 
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བད་ེཡིངས་ཤར་དང༌། གཞུང་སྒོ་ོཕུན་ཚགོས་འདུ་ལམ་བརྒྱུད་རྡ་ོརངི་

ནང་མར་འབྱོར་མཚམས་ནས་ཆོིབས་གྲོལ་བསྒྲིིགས་ཏིེ་ཞིོལ་གྱིི་གཞུང་སྒོ་ོ

ཆོནེ་མ་ོདང༌། བྲག་སྒོ་ོཀརྞི་ིབརྒྱུད་ཕ་ོབྲང་པ་ོཏི་ལའ་ིར་ིའདབས་གཡིས་

བསྐརོ་གྱིསི། ལྷ་ས་གྲོངོ་ཁྱེརེ་ལྟ་ེབའི་བྱང་རྒྱུད་ལམ་ཆོནེ་བགྲོདོ་དེ་དགངོ་

དྲེ་ོའབྲམོ་ཐདོ་ས་གནས་སུ་ཞིག་ཚུགས་ལ་འཁདོ།

ཞིག་ས་དེར་ནག་ཆུ་འགོ་པ་སྦྲེལ་པོས་གལ་ཆོེ་ཛ་དྲེག་གིས་བཏིང་

བའི་རྟེ་ཤད་ཅིག་འབྱོར་བ་ནས་བཀའ་བློོན་བོན་ཤོད་ལ་ྋརྒྱལ་བ་རིན་པོ་

ཆོའེ་ིཡིང་སྲིདི་སྟནོ་འཁརོ་ཚང་མ་ཟླ་ ༨ ཚསེ་ ༡༠ ཉིནི་ནག་ཆུར་ཕབེས་

འབྱརོ་གནང་གཏིན་སྐརོ་གསལ་བར་ཞུས་ཐོག བཀའ་ཤག་ལ་འབུལ་

རྒྱུའ་ིསྙིན་ཞུ་སྤྱིན་བསྟར་ཞུས།

བོན་ཤོད་ཀྱིིས་རྟེ་ཤད་དེ་དེ་ནུབ་རང་ལྷ་སར་བསྐྱོད་དེ་སང་ཞིོགས་

བཀའ་ཤག་ལ་སྙིན་ཞུ་ད་ེའབུལ་དགསོ་སུ་མངགས་བརྫངོ་གནང༌། ད་ེ

འཕྲེལ་ནག་ཆུར་ཛ་དྲེག་ག་ིརྟེ་ཤད་གཏིངོ་གནང་གསི། ངསོ་ཕབེས་

བསུ་བ་རྣམས་གོང་ཚེས་སྔོོན་ཚུད་ནག་ཆུར་བཅར་འབྱོར་ཐུབ་ཆོེད་དོ་

ནུབ་རང་འདི་ནས་རྡོག་ཐོན་བྱ་རྒྱུ་ཞིེས་ཕྱིག་བྲིས་བསྐུར་གནང་མ་ཟིད། 

ཕེབས་བསུ་བ་སྤྱིི་བྱིངས་ཚང་མར་ཆོིབས་གྲོལ་སྟབས་བསྟུན་མ་དགོས་

པར་ཟླ་ ༨ ཚསེ་ ༩ ཉིནི་ནག་ཆུར་འབྱརོ་བ་བཅར་འཛམོ་དགསོ་པའི་

བཀའ་ཁྱེབ་གནང༌། བཀའ་བློནོ་གང་ཉིདི་དང༌། དྲུང་རྩོསི། སྐུ་བཅར་

གསལོ་དཔནོ་ཆོ་ེབ། མགྲོནོ་ཆོ་ེལས་ཚབ་དང༌། མགྲོནོ་གཟིམི། གསལོ་

ཐབ་པ་སོགས་ཚོ་ཁག་གཅིག་དེ་ནུབ་མཚན་བཤར་གྱིིས་ཕེབས་ཐོན་
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དང༌། གཞིན་རྣམས་ཀྱིང་ད་ེམུར་བྲལེ་འཚབ་ངང་ནས་གཅིག་མཇུག་

གཉིསི་མཐུད་དུ་ཤད་ཐནོ་བྱས།

ལགེས་ཚགོས་རྟེནེ་འབྲལེ་ངང་གསི་འདུ་བའ་ིསླད།།

བད་ེལྡན་འཁྱེལི་ཞིསེ་ྋརྒྱལ་བའ་ིགཟིམི་ཆུང་དུ།།

གྲོསོ་ལ་དབང་བའ་ིབདོ་ལྗོངོས་ཚགོས་འདུ་ཆོརེ།།

གཏིམ་སྙིན་སྐྱ་ེབ་ལྔ་པའ་ིསྒྲི་དབྱངས་བསྒྲིགས།།

དེ་ཚེ་བོད་འབངས་སྐྱེ་བོ་ཀུན་ནི་རྨ་བྱས་དབྱར་རྔ་ཐོས་པའམ།། 

ཞིིང་པ་རྣམས་ལ་གཞིན་གསོས་མགྲོིན་གླུས་རབ་དགའི་དངོས་པོ་བྱིན་པ་

ལྟར།། གངས་ཅན་མགནོ་པ་ོགྲུ་འཛནི་ཞིངི་དུ་དགྱིསེ་ཞིལ་སླར་ཡིང་ངམོ་

འགྱུར་བའ།ི། དགའ་བ་འབུམ་གྱིིས་ཕྱིགོས་ཀུན་ཁྱེབ་ཅངི་སྣདོ་བཅུད་དག་ེ

བའ་ིམཚན་མས་གཏིམས།།

དགའ་བའ་ིགར་དང་སྙིན་པའ་ིགཏིམ།།

སྐྱ་ེབ་ོརྣམས་ཀྱིསི་རལོ་གྱུར་ཅངི༌།།

བཀྲ་བའ་ིབ་དན་ཚོན་རྩོ་ིསགོས།།

ཁང་བཟིང་མཛེས་པའ་ིརྒྱན་གྱིསི་སྤྲོས།།
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ས་བཅད་གཉིསི་པེ། 

གཞུང་ག་ིཕབེས་བསུ་གསུམ་པ་བྱང་དགའ་བཞི་ིན་མ་ོཆོརེ་

བཅར་ཐགོ འསོ་སྤྲུལ་མཆོགོ་ལ་གང་ཉིདི་ྋརྒྱལ་བའ་ིཡིང་

སྲིདི་ང་ོམར་ངསོ་འཛནི་ྋསྙིན་གསལོ་མཛད་སྒོ་ོདང༌། ནག་ཆུ་

བརྒྱུད་གཞུང་ག་ིཕབེས་བསུ་བཞི་ིཔར་བཞུགས་ཞིག

༡༽ ནག་ཆུ་འིག་ོཔེས་ཀའེུ་ཚོང་རོནི་པེ་ོཆེེརོ་བཀའི་བླནོ་

བནོ་ཤདོ་སགོས་ཕོབེས་བསུ་ལྟསོ་ཆེ་ེསང་ཞགོས་ཕོབེས་ལམ་

དུ་མཇལ་བརོ་བཅརོ་རྒྱུའི་ིསྐོོརོ་བང་མ་ིཆེེད་གཉིེརོ་གདངོ་

གནས་འིབུལ་ཞུས་པེ།

ཀེའུ་ཚང་རིན་པོ་ཆོེ་ངོ་ལས་ཐུན་མོང་ནས་བཀའ་ཤག་ལ་སྙིན་

ཞུ་ཕུལ་བ་བཞིནི། ཡིང་སྲིིད་མཆོགོ་སྤྲུལ་སྟནོ་འཁརོ་རྣམས་གདང་ལ་

བརྒོལ་ནས་ནག་ཆུའི་ཕྱིགོས་སུ་རམི་ཕབེས་ཀྱིསི། ས་ཡིསོ་ཟླ་ ༨ ཚསེ་ 

༩ (༡༩༣༩/༠༩/༢༢) དགངོ་མ་ོསྤེ་ར་ིཁུག་འབྲགོ་སར་བཅའ་བཞུགས་
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གནང་ཞིངི༌། དརེ་ནག་ཆུ་འག་ོཔས་བང་མ་ིཆོདེ་གཉིརེ་གདོང༌། བྱང་

དགའ་བཞིི་ན་མོ་ཆོེར་ཕེབས་སྒྲིིག་དོ་དམ་པ་ཛ་སག་མདོ་མཁར་བ་

དང༌། མཁན་ཆོ་ེབློ་ོབཟིང་སངས་རྒྱས་ང་ོལས་ནས་མཇལ་གུར་ཆོནེ་མ་ོ

བཞུགས་ཁྲོི་བཅས་པ་གསར་བསྒྲིོན་གྱིི་ཕེབས་སྒྲིིག་ཨང་གསར་ཞུས་

ཡིདོ་པ་དང༌། བཀའ་བློནོ་བནོ་ཤདོ་ཀྱིསི་དབུས་པའ་ིཕེབས་བསུ་བ་

གཞུང་ཞིབས་སེར་སྐྱ་མང་པོ་བཅར་འབྱོར་སྐོར་གནས་འཕྲེིན་གསལ་

པ་ོཕུལ་བར་བརྟེནེ། ཕྱི་ིཉིནི་སྔོ་ཆོར་མཆོགོ་སྤྲུལ་རནི་པ་ོཆོརེ་ན་བཟིའ་

གསར་པ་བསྒྲིནོ། ཡིབ་ཡུམ་རྣམ་གཉིསི་སགོས་ནས་ཨ་མདོའ་ིབདོ་ཆོས་

གཟིབ་བཞིསེ་གནང་སྟ།ེ ནམ་འགོ་ནས་ཕབེས་ཐནོ་གྱིསི་བྱང་དགའ་བཞི་ི

ན་མ་ོཆོེའ་ིལྟག་ཏུ་ཕབེས་སྐབས་སྐྱ་རེངས་དང་པ་ོཤར།

ད་ེསྐབས་བཀའ་བློནོ་བནོ་ཤདོ་དང༌། སྐུ་བཅར་གསལོ་དཔནོ་ཆོ་ེ

བ། དྲུང་རྩོསི། མགྲོནོ་ཚབ་སོགས་ས་བཞུ་སྤེར་ཏི་ེལམ་ཞུགས་ཕབེས་

བསུར་བཅར་ཡིོད་པ་ནས་བཀའ་བློོན་མཆོོག་གིས་ཡིང་སྲིིད་རིན་པོ་ཆོེ་

དྲེེལ་བྱམས་ནང་ཕེབས་བཞིིན་པར་ཕེབས་བསུའི་མཇལ་དར་འབུལ་བར་

བཅར་གནང་ལ། ཀའེུ་ཚང་རནི་པ་ོཆོསེ་དྲེལེ་བྱམས་ཀྱི་ིགཟིམི་ཡིལོ་ཕྱི་ེ

སྟེ་མཆོོག་སྤྲུལ་མནལ་སད་པས་དགྱིེས་ཞིལ་འཛུམ་བཞིིན་ཕེབས་བསུ་

བ་རྣམས་ལ་གཟིགིས། འཚམས་ཞུའ་ིམཇལ་དར་ཕུལ་བ་ཀའེུ་ཚང་རནི་

པོ་ཆོེས་བཀའ་བློོན་གྱིི་མགུལ་དུ་བསྒྲིོན་ནས་ཡིང་སྲིིད་མཆོོག་གིས་ཕྱིག་

གཡིས་བརྐྱེངས་ཏིེ་བཀའ་བློོན་ལ་ཕྱིག་དབང་བྱིན་རླབས་ལེགས་པར་

སྩལ། ཕབེས་ལམ་གྱི་ིགཡིས་ཕྱིགོས་སུ་ཕབེས་བསུ་བ་བྱངིས་ནས་སྟར་
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བསྒྲིིགས་གུས་འདུད་ཞུས།

༢༽ དགའི་བཞ་ིན་མ་ོཆེེརོ་འིསོ་སྤྲུལ་མཆེགོ་ལ་གང་ཉིདི་

ྋརྒྱལ་དབང་སྐུ་གངོ་མའི་ིཡང་སྲིདི་ང་ོམརོ་ངསོ་འིཛནི་

ྋསྙིན་གསལོ།

དེ་ནས་བཀའ་བློོན་སོགས་ཀྱིི་ཆོིབས་ཞིབས་དང་བཅས་དགའ་

བཞི་ིན་མ་ོཆོརེ་ཕབེས་སྒྲིགི་བཞུགས་སྒོར་དུ་ཕེབས་སྐབས། ཕབེས་

བསུར་བཅར་མཁན་གཞུང་ཞིབས་སེར་སྐྱ་གཞིན་དག་མང་པོ་གཅིག་

མཇུག་གཉིསི་མཐུད་དུ་འབྱརོ་བཞིནི་ཡིདོ་པ་དང༌། ནག་ཆུ་མཁན་པ་ོ

རྩོེ་དྲུང་ལས་ཚན་མཁྱེེན་རབ་བསྟན་འཛིན་གྱིིས་མཆོོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆོེ་

པང་པར་གདན་ཞུས་ཀྱིིས་སྔོོན་ལ་དབུ་གུར་ཆུང་བ་ཞིིག་ནང་ཡུད་

ཙམ་བཞུགས་ཐོག གཞུང་གནས་ནས་ཕུལ་བའ་ིན་བཟིའ་བློ་ཆོས་1བསྒྲིོན་

བཞིསེ་གནང༌། ད་ེནས་ཀྱིང་ནག་ཆུ་མཁན་པོའ་ིཔང་པར་གདན་དྲེངས་ཏི་ེ

མཇལ་གུར་ནང་བཞུགས་ཁྲོིའི་སྟེང་དུ་བཞུགས་སུ་གསོལ་བ་དང་བཅུ་

གཉིིས་བདག་པོའ་ིའདོ་སྣང་གསར་པ་ས་གཞིིར་ཁྱེབ་པ་དུས་མཚུངས་

བྱུང་གཤསི། ཚང་མས་རྟེནེ་འབྲལེ་བཟིང་ཞིསེ་དགའ་སྤྲོ་ོཆོ་ེབའ་ིརྣམ་

འགྱུར་སྟནོ།

བཞུགས་ཁྲོིའི་གཡིས་ཕྱིོགས་སུ་ྋརྒྱལ་བའི་ཡིབ་ཡུམ་རྣམ་

1  ‘བདོ་ཀྱིི་སྲིདི་དནོ་རྒྱལ་རབས་’དབེ་གཉིསི་པའི་ཤགོ་གྲོངས་ ༣༦༣ ནང་འཁདོ།
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གཉིསི་དང༌། གཡིནོ་ཕྱིགོས་སུ་ཡིང་སྲིདི་མཆོོག་སྤྲུལ་གདན་ཞུ་བ་ང་ོ

ལས་གསུམ་པ་ོབཞིངེས་བཞིནི་བཞུགས། སྐུ་འཁརོ་གཞིན་རྣམས་དང༌། 

ཕབེས་བསུར་བཅར་བ་ཚང་མ་གྲོལ་སྟན་དུ་འཁདོ། གསལོ་གྲོ་ོདང༌། 

གསལོ་ཇ་དང་པ་ོབཏིགེས་རྗེསེ། ཕབེས་བསུའ་ིམཛད་གཙ་ོབཀའ་བློནོ་

བོན་ཤོད་ནས་གུས་ཕྱིག་དང་བཅས་ཏིེ་སྲིིད་དུ་རིང་བའི་ལྷ་གོས་ནང་

མཛོད་དྲེི་བྲལ་དང་མཎྜལ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེེན་འདེགས་འབུལ་ཞུས་

ཐགོ ྋརྒྱལ་ཚབ་རནི་པ་ོཆོ་ེདང༌། བཀའ་ཤག བདོ་ལྗོངོས་ཚགོས་འདུ་

རྒྱས་འཛོམས་བཅས་ནས་ཆུང་སྲིིད་མཆོོག་ྋརྒྱལ་བའི་ཡིང་སྲིིད་དུ་ངོས་

འཛིན་ཐུགས་གཏིན་གཙང་འཁེལ་གྲུབ་པ་ཡིིན་ཞིེས་པའི་ྋསྙིན་གསོལ་

ཞུ་རྒྱ་དང༌། ཚགོས་འདུའ་ིཚགི་ཐ་ོཐམ་འབྱར་འབུལ་ལམ་ཞུས་པ་ཕྱིག་

བཞིསེ་ཀྱིསི་ཀའེུ་ཚང་རནི་པ་ོཆོེའ་ིཕྱིག་ཏུ་གནང༌། བཀའ་བློནོ་བནོ་ཤདོ་

ལ་ཕྱིག་དབང་སྩལ། ད་ེམུར་ཕབེས་བསུར་ཆོདེ་བཅར་གཞིན་རྣམས་

ནས་གོ་རིམ་བཞིིན་མཆོོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆོེར་མཇལ་དར་ཕུལ་བར་ཕྱིག་

དབང་གནང་རྗེསེ་ཚང་མ་གྲོལ་ལ་འཁདོ། གསལོ་གྲོ་ོབཞིསེ་འབྲས་དང༌། 

གསོལ་ཇ་གཉིིས་པ་བཏིེགས་ནས་ཕེབས་བསུའི་མཛད་སྒོོ་ལེགས་པར་

གྲུབ།

སྐབས་དེར་ཕེབས་བསུར་བཅར་བའི་གཞུང་ཞིབས་རྣམས་ནས་

མཆོོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆོེར་གཞུང་འབྲེལ་གུས་ལུགས་མཚོན་ཆོེད་ན་བཟིའ་

ཕྱིགོས་ཆོས་མ་ཡིནི་པར། གཞུང་སྲིལོ་མཛད་སྒོོའ་ིལམ་བཞིིན་རྩོ་ེདྲུང་

གསི་ཕྱི་གྲུ་ཕྱིར་སྟདོ་དང༌། ཤདོ་དྲུང་གསི་རྒྱ་ལུ་ཆོས་བཞིསེ་ཡིདོ་པར་
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མཆོོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆོེའི་སྐུ་ཉིེ་སྐུ་འཁོར་ཚོས་ངོ་མཚར་ཆོེ་བའི་སྣང་ཚུལ་

བྱུང་ལུགས་གསུངས་པར། བློ་ོབཟིང་རྒྱལ་མཚན་གྱིསི་ད་དུང་འད་ི

ལས་ལྷག་པའ་ིང་ོམཚར་ཅན་རམི་པས་གཟིགིས་ཀྱི་ིརེད་ཅསེ་ཞུས་འདུག

༣༽ ནག་ཆུ་ཞབས་བརྟན་དགནོ་ནས་ཕོབེས་བསུ།

ཟླ་ ༨ ཚསེ་ ༡༠ སྔོ་དྲེ་ོདགའ་བཞི་ིན་མ་ོཆོརེ་གཞུང་ག་ིཕེབས་

བསུ་གསུམ་པའ་ིམཛད་སྒོ་ོགྲུབ་ནས། གཞུང་སྲིལོ་ཆོབིས་བསྒྱུར་གྱི་ི

ལམ་བཞིནི་ནག་ཆུ་ཞིབས་བརྟེན་དགནོ་དུ་གདན་ཞུས་ཀྱི་ིརམི་པར། ཐགོ་

མར་ས་གནས་དེ་ནས་ཡིང་སྲིིད་མཆོོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆོེ་ཌན་ཌིའི་ནང་

གདན་ཞུ་བྱ་རྒྱུར། ཕབེས་སྒྲིགི་ད་ོདམ་པ་སརེ་སྐྱ་སྦྲལེ་པསོ་ཌན་ཌ་ི1ཕྱི་ི

ཤུབས་གསོ་ཆོནེ་སརེ་པ་ོདང༌། ནང་དུ་བཞུགས་སྟགེས་འབལོ་སྟན་ལ་

སོགས་པ་གཅིག་མཚུངས་གཉིིས་གོ་སྒྲིིག་ཞུས་ཡིོད་པ་བཀའ་བློོན་བོན་

ཤདོ་དང༌། ཀའེུ་ཚང་རནི་པ་ོཆོ་ེརྣམ་གཉིསི་ནས་མཆོགོ་སྤྲུལ་རནི་པ་ོཆོེར་

སྤྱིན་བསྟར་ཐགོ འད་ིགཉིསི་གང་ག་ིནང་ཕབེས་བཞིདེ་ཡིདོ་སྐརོ་དགངོས་

བསྐརོ་ཞུས་པར། གཉིསི་ཀར་གཟིགིས་ཙམ་གནང་སྟ།ེ གཅགི་ལ་ “འད་ི

འད་ི” ཞིསེ་ཕྱིག་མཛུབ་སྟནོ་གནང་མཛད་འདུག ད་ེན་ིྋརྒྱལ་དབང་སྐུ་

གངོ་མའ་ིཡིིན་པ་དང༌། གཅགི་ཤསོ་ད་ེསྐབས་དརེ་གསར་དུ་བཟི་ོསྐྲུན་

ཞུས་པ་ཞིགི་ཡིནི་གཤསི། བཀའ་བློནོ་བནོ་ཤདོ་དང༌། ཕབེས་སྒྲིགི་ད་ོ

དམ་པའ་ིཐུགས་སུ་དགའ་དད་དཔག་མདེ་འཕལེ་བ་ཞིགི་བྱུང་འདུག

1  ཟུར་སྣནོ་ཁངོས་སུ་ཚགི་འགྲོལེ་ནང་འགྲོལེ་བཤད་ཡིདོ།
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དེའི་སྐབས་བློ་རྩོིས་ལས་ཚན་དངོས་གྲུབ་སྡེིངས་པ་བློོ་བཟིང་རྡོ་

རྗེསེ་སྡེ་ེབརྒྱད་གསརེ་སྐྱམེས་ཕུལ་ནས། ཆོབིས་སྟར་གྱི་ིསྔོནོ་འགྲོ་ོརྩོསི་

ལུགས་སྲིདི་པ་ཧོའ་ིརྒྱབ་ཡིགི་བསྒྲིགས། ད་ེམུར་རྣམ་གྲྭ་རྒྱ་གླེངི་པ་ཟུང་

གིས་སྤྱིན་རྒྱ་གཏིོང་བཞིིན་པའི་རྗེེས་སུ་གདན་ས་གསུམ་གྱིི་འཐུས་མི་

དང༌། ཕབེས་བསུར་སྔོ་རྗེསེ་སུ་བཅར་བའ་ིགཞུང་ཞིབས་རྩོ་ེསྐོར་དྲུང་

དཀྱུས་དང༌། ལས་ཚན་པ། མཁན་ཆུང་དང༌། མཁན་ཆོ།ེ ཛ་སག་སགོས་

ན་བཟིའ་ཕྱི་གྲུ་ཕྱིར་སྟདོ་དང༌། ཞྭ་དཀར་གཟིབ་བཞིསེ་ག་ོརམི་གྱི་ིཆོབིས་

གྲོལ་དང༌། ད་ེམཚམས་བཀའ་བློནོ་བནོ་ཤདོ་དང༌། ཀའེུ་ཚང་རནི་པ་ོཆོ།ེ 

ཕེབས་བྱམས་པ་མི་བཞིིས་བཏིེགས་པའི་ཌན་ཌིའི་ནང་ཡིང་སྲིིད་མཆོོག་

སྤྲུལ་རནི་པ་ོཆོ་ེདང༌། སྐུའ་ིགཅནེ་པ་ོབློ་ོབཟིང་བསམ་གཏིན། དའེ་ིསྐུ་རྒྱབ་

ཏུ་ྋརྒྱལ་ཡིབ་དང༌། ྋརྒྱལ་ཡུམ་ཆོནེ་མ།ོ1 གདན་ཞུ་བ་ཞིལོ་གཉིརེ་

ཁ་ེསྨོད་སྲིས། སྐུའ་ིགཅནེ་པ་ོརྒྱལ་ལ་ོདནོ་གྲུབ། ད་ེམུར་གཞུང་ཞིབས་

ཤདོ་སྐརོ་ཛ་སག་དང༌། ཐའ་ིཇི། རམི་བཞི།ི ལས་ཚན་པ་དང༌། དྲུང་

དཀྱུས་བཅས་ན་བཟིའ་རྒྱ་ལུ་ཆོས་གཟིབ་བཞིེས་གོ་རིམ་གྱིི་ཆོིབས་སྟར་

བསྒྲིིགས། ད་ེམཇུག་ཏུ་དྲུང་གཏིོགས་དང༌། མཆོགོ་སྤྲུལ་རནི་པ་ོཆོེའ་ིསྐུ་

ཉིེ་ལྟོས་བཅས་སྟོན་འཁོར་རྣམས་ཀྱིི་རྟེ་རགས་རིམ་བསྒྲིིགས་དང་བཅས་

ཆོབིས་སྒྱུར་བསྐྱངས།

ནག་ཆུ་ས་གནས་ཉིེ་ཁུལ་ནས་དགོན་པའི་མཐའ་སྐོར་བར་གྱིི་ས་

ཐང་གང་སར་སྔོར་བྱུང་མ་མྱོོང་བའི་སྦྲ་གུར་བརྒྱ་ཕྲེག་འགའ་ཤས་གསར་

1  རྒྱལ་ཡུམ་ཆོནེ་མ་ོསྐུ་རྐྱེང་དྲེལེ་བྱམས་ནང་གདན་ཞུས།
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དུ་ཕུབ་པ་དང༌། གུར་སྟེང་ས་ོསརོ་ཁ་དགོ་ལྗོང་ཁུ་ཆོསེ་མང་བའ་ིདར་

ལྕགོ་ཚསོ་སྣ་འདྲེ་མནི་ལྷབ་ལྷུབ་ཏུ་གཡི་ོབ། ཕྱིགོས་འདུས་དང་བཅས་

པའི་འབྲོག་པ་རང་རང་ཡུལ་ལུགས་ཀྱིི་འབྲོག་ཆོས་རྒྱན་གོས་གཟིབ་

མཆོོར་གྱིོན་པའི་མི་ཚོགས་ཆོེན་པོ་གཡིོ་འགུལ་གྱིི་སྣང་བ་ས་གཞིི་ཡིོམ་

ཡིོམ་བྱེད་པ་ལྟ་བུ་འདུས་པའི་ཕེབས་ལམ་གྱིི་གཡིས་གཡིོན་དུ་མི་མང་

སེར་སྐྱ་ཁྱུ་སྟར་བསྒྲིིགས་པས་དད་གུས་ཀྱིི་ཐལ་མོ་སྦྱོོར་བཞིིན་དགའ་

བའ་ིཅ་ཅ་ོསྒྲིགོ་པ་དང༌། བསངས་དུད་ལྷ་ལམ་འགངེས་པས་མཆོདོ་ཅིང༌། 

བཀྲ་ཤསི་པའ་ིསྨོནོ་ཚགི་འདནོ་པ། ཡུལ་འབྲགོ་ག་ིབྲ་ོགཞིས་འབུལ་

བ། དག་ེའདུན་པས་སརེ་འཕྲེངེ་བསྟར་བ་དང་རལོ་མ་ོའབུད་དཀྲལོ་ལ་

སོགས་པའི་སྣང་ཚུལ་ལ་མཆོོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆོེ་སྟོན་འཁོར་ཚང་མའི་

ཐུགས་ཡིིད་ཕྱིོགས་བཞིིན་ནག་ཆུ་ཞིབས་བརྟེན་དགོན་གྱིི་ཉིེ་སར་

ཕབེས།

དགནོ་པའ་ིཡིང་སྟངེ་ནས་སྤྱིན་འདྲེནེ་དུང་རྒྱ་གཏིངོ་བ་དང༌། དགནོ་

མདུན་ནས་སྒྲུབ་ཁང་བློ་བྲང་གི་མཛོད་པ་ཐུབ་བསྟན་ཆོོས་རྒྱལ་1ལ་

སོགས་པའི་ལས་སྣེས་སྤེོས་སྣེ་ཞུས་ཏིེ་འདུ་ཁང་ཆོེན་མོར་གདན་དྲེངས། 

ྋརྒྱལ་མཆོོག་སྐུ་གོང་མའི་བཞུགས་ཁྲོིར་ཡིང་སྲིིད་མཆོོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་

ཆོའེ་ིྋཞིབས་ཀྱི་ིཔདྨ་ོལགེས་པར་འཁདོ། ད་ེམུར་ཕབེས་བསུར་བཅར་

དང་འབྱརོ་བཞིནི་པའ་ིགཞུང་ཞིབས་སརེ་སྐྱ་ཡིངོས་དང༌། ྋརྒྱལ་

བའ་ིཡིབ་ཡུམ་སྐུ་འཁརོ་ལྟསོ་བཅས། མཆོགོ་སྤྲུལ་རནི་པ་ོཆོ་ེགདན་ཞུ་
1  སྐབས་དརེ་ནག་ཆུ་ཞིབས་བརྟེན་དགནོ་གྱི་ིབློ་མ་སྒྲུབ་ཁང་རནི་པ་ོཆོ་ེསྐུ་ཐགོ་གངོ་

མའི་ཡིང་སྲིདི་གདན་ས་ས་ེརར་ཆོསོ་ཞུགས་མཛད་ཙམ་ཡིནི་འདུག
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བ་ང་ོལས་གཡིགོ་དང་བཅས་པ་ཚང་མ་གྲོལ་ལ་འཁདོ། གསལོ་ཇ་

བཞིསེ་འབྲས་བཏིགེས། སྒྲུབ་ཁང་མཛདོ་པ་སགོས་དགནོ་པའ་ིལས་སྣ་ེ

དང༌། བྱང་རགིས་སྡེ་ེབཞིིའ་ིའཐུས་མ་ིབཅས་ནས་དཀར་སྤྲོ་ོབཤམས་ཐགོ 

མཇལ་དར་མཎྜལ་རྟེནེ་གསུམ་དང༌། ཡུལ་ཟིགོ་འབུལ་དངསོ་རམི་པར་

བསྟར་ཏི་ེམཇལ་ཁ་ཞུས་པར་ཕྱིག་དབང་སྩལ།

སྐབས་དེར་ནག་ཆུར་མི་མང་སེར་སྐྱ་ཕོ་མོ་ཧ་ཅང་མང་པོ་བཅར་

འཛོམས་དེ་རྣམས་ཀྱིིས་ཡིང་སྲིིད་མཆོོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆོེའི་མཇལ་ཁ་

ཡིངོ་བའ་ིར་ེའདུན་ཤུགས་ཆོ་ེཞུས་ཤངི༌། འནོ་ཀྱིང་མ་ིའབརོ་ཆོནེ་པ་ོ

དེ་དག་རེ་རེར་མཇལ་ཁ་ཕྱིག་དབང་སྩལ་རྒྱུ་སྐུ་ངལ་གྱིི་རང་བཞིིན་ལ་

བརྟེནེ། མ་ིམང་ཚང་མ་དགོན་མདུན་རྡ་ོགཅལ་ནང་འཛམོ་དུ་བཅུག་

ནས། ཀའེུ་ཚང་རནི་པ་ོཆོསེ་ྋརྒྱལ་བའ་ིཡིང་སྲིདི་མཆོགོ་སྤྲུལ་རནི་པ་ོ

ཆོེ་སྐུ་པང་དུ་བསྣམས་ཏིེ་དགོན་པའི་ཡིང་སྟེང་མདུན་ངོས་གདན་ཞུས་

ཐགོ མཆོགོ་སྤྲུལ་རནི་པ་ོཆོསེ་མང་ཚགོས་ལ་ཐུགས་བརྩོེའ་ིའཛུམ་

ཞིལ་གྱི་ིསྤྱིན་རས་གཡི་ོབ་དང༌། བྱནི་རླབས་ཕྱིག་ནས་གཏིརོ་བར་མཛད་

པས། དརེ་འདུས་ཐམས་ཅད་དགའ་ཞིངི་དད་པའ་ིཐལ་མ་ོསྦྱོར་ཏིེ། མང་པ་ོ

ཞིགི་གསི་ “སྐྱབས་སུ་མཆོ་ི” དང༌། “སྐྱདི་པའ་ིཉི་ིམ་ཤར་སངོ༌།” ཞིསེ་

སྐད་གསང་མཐནོ་པསོ་བརྗེདོ། བྱང་དགའ་བཞི་ིན་མ་ོཆོརེ་ཕབེས་བསུར་

བཅར་བ་སྐུ་བཅར་གསོལ་དཔོན་ཆོེ་བ་བློོ་བཟིང་སྦྱོིན་པ་ནི་ྋགོང་ས་སྐུ་

གངོ་མའ་ིགསལོ་དཔནོ་ཡིནི་ཞིངི༌། མཆོགོ་སྤྲུལ་རནི་པ་ོཆོསེ་སྐུ་བཅར་

གསོལ་ཆོེ་ཁོང་ཉིིད་ཐོག་མར་གཟིིགས་སྐབས་ནས་དམིགས་བསལ་
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དགྱིསེ་ཚརོ་ཆོ་ེབའི་རྣམ་པ་མཛད་སྟབས། ནག་ཆུ་ཞིབས་བརྟེན་དགནོ་

དུ་ཕེབས་ཉིིན་ནས་བཟུང་ཀེའུ་ཚང་རིན་པོ་ཆོེ་ལྷན་དུ་སྐུ་བཅར་ཞིབས་ཞུ་

གནང་བ་དང༌། མཆོགོ་སྤྲུལ་རནི་པ་ོཆོསེ་ཀྱིང་ཐུགས་འཚརེ་གྱི་ིརྣམ་པ་

གང་ཡིང་མདེ་པར། སྔོར་འདྲེསི་ཇ་ིབཞིནི་དགྱིསེ་མཉིསེ་ཆོནེ་པ་ོགནང༌། 

ནག་ཆུ་ཞིབས་བརྟེན་དགནོ་དུ་བཅའ་ཞིག་གཉིསི་བཞུགས། ༡༩༣༩ ལ་ོ

དབྱར་མཇུག་ལྷ་བཙུན་རིན་པོ་ཆོེ་1བྱང་ཨ་མདོ་སྟོད་སྨོད་ཁུལ་ཕེབས་

བཞུགས་ཀྱི་ིསྐབས་དརེ། ྋརྒྱལ་བ་སྐུ་གངོ་མའི་ཡིང་སྲིདི་འསོ་སྤྲུལ་ང་ོ

མཚར་ཅན་ཞིིག་ཨ་མདོ་སྐུ་འབུམ་ནས་བྱང་ལམ་བརྒྱུད་ལྷ་སར་གདན་

ཞུ་གནང་ག་ིཡིདོ་པའ་ིགནས་ཚུལ་གསན་ཐསོ་བྱུང༌། ད་ེའཕྲེལ་བྱང་ཨ་

མད་ོསྟདོ་སྨོད་ཀྱི་ིདགནོ་ཁག་དང༌། དཔནོ་འག་ོས་ོསརོ་འབྲལེ་བ་གནང་

ནས་རིན་པ་ོཆོེ་ཁོང་ཉིིད་འསོ་སྤྲུལ་མཇལ་བར་ཕེབས་གཏིན་ཡིིན་ལུགས་

གསུངས། ཡུལ་སྡེེའ་ིའག་ོདཔནོ་འཁརོ་བཅས་ཀྱིང་རནི་པ་ོཆོ་ེལྷན་དུ་

བཅར་ནས་ཁྱེནོ་རྟེ་ཧྲག་སུམ་ཅུ་སྐརོ་ཞིགི་ནག་ཆུར་འབྱརོ།

1  ལྷ་བཙུན་སྐུ་ཐགོ་འད་ིགས་ྋགངོ་ས་སྐུ་འཕྲེངེ་བཅུ་གསུམ་པ་ཆོནེ་པ་ོསགོ་ཡུལ་

དུ་བྱནོ་སྐབས་བཀའ་འབྲལེ་ཆོབིས་ཞིབས་སུ་བཅར་གནང་གསི་ཆོསོ་ཕྱིགོས་མཛད་

པའ་ིཞིབས་འདགེས་ལགེས་པར་བསྒྲུབས། ཡིང་ྋགངོ་ས་སྐུ་གངོ་མ་རྒྱ་གར་དུ་

བྱནོ་བཞུགས་སྐབས་སགོ་ཡུལ་ནས་མཁའ་འགྲོ་ོཆོངི་ཝང་སགོས་ཀྱིསི་གསལོ་བ་

བཏིབ་པ་ལྟར། ྋགངོ་ས་ཆོནེ་པོའ་ིསྐུ་ཚབ་བློ་མར་བསྐ་ོབསྩལ་ཆོདེ་གཉིརེ་བསྐྱངས་

པས། དད་ལྡན་རྣམས་ཀྱི་ིར་ེབ་ཡིངོས་སུ་བསྐངས་ཐགོ ལྷ་ལྡན་དུ་ཕྱིརི་བཅར་ལ་

ྋརྒྱལ་བ་དགྱིསེ་པའ་ིགཟིིགས་སྐྱངོ་ཆོནེ་པ་ོཐབོ། རྗེསེ་སུ་སྲིདི་སྐྱངོ་སྟག་བྲག་རནི་པ་ོ

ཆོསེ་ལྷ་བཙུན་སྐུ་འཕྲེངེ་རམི་འབྱུང་དང་བཅས་པས་ཕ་བངོ་ཁའ་ིགནས་འཛནི་མཁན་

པ་ོགཏིན་འཇཊ་སུ་བགྱིསི་འཐུས་བཀའ་གཏིན་སྩལ་བ་སགོས་ཞིབི་ཆོ་རནི་པ་ོཆོེའ་ི

རྣམ་ཐར་རངི་མནི་འཐནོ་རྒྱུ་ལས་ཤསེ་པར་འགྱུར་ར།ོ།
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དེ་སྐབས་འོས་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆོེ་ྋརྒྱལ་བའི་ཡིང་སྲིིད་ངོ་མར་

ཐུགས་གཏིན་འཁལེ་ཟིནི་པ་དང༌། ཞིབས་བརྟེན་དགནོ་དུ་ཆོབིས་བསྒྱུར་

ཕབེས་བསུའ་ིམཛད་སྒོ་ོལགེས་པར་གྲུབ་པ། སང་ཉིནི་ནག་ཆུ་ནས་

ཆོིབས་ཐོན་གནང་གི་ཡིོད་པའི་སྐོར་ལྷ་བཙུན་རིན་པོ་ཆོེས་མཁྱེེན་རྟེོགས་

བྱུང་ཞིངི༌། ད་ེའཕྲེལ་ཀའེུ་ཚང་རནི་པ་ོཆོ་ེཞིལ་ཚརོ་ཡིདོ་སྟབས་ང་ོམཇལ་

ཞུ་གནང་ཐོག ལྷ་བཙུན་རནི་པ་ོཆོ་ེདང༌། བྱང་ཨ་མད་ོསྟདོ་སྨོད་ཀྱི་ིདཔོན་

འགོ་ལྟོས་བཅས་ཡིང་སྲིིད་མཆོོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆོེའི་མཇལ་ཁར་བཅར་

ཆོགོ་པའི་སྙིན་གསན་ཞུས། ཕྱི་ིཉིནི་ཚསེ་ ༡༢ སྔོ་དྲེ་ོཁངོ་ཚརོ་དམགིས་

བསལ་མཇལ་ཁ་སྩལ། ལྷ་བཙུན་རནི་པ་ོཆོརེ་ཐུགས་དགྱིསེ་འཛུམ་དང་

བཅས་ཏི་ེདབུ་གཏུགས་རྗེནེ་ཕྱིག་སྩལ། བྱངིས་ལ་དར་དཔྱོངས་ཐགོ་ཕྱིག་

ནས་ཞུས་སྩལ་བྱུང༌།

ནག་ཆུ་ནས་ཆོིབས་ཞིབས་རྩོེ་ཤོད་དྲུང་རིགས་སེར་སྐྱ་རྣམས་ཀྱིི་

ན་བཟིའ་ཕྱིགོས་ཆོས་ཐགོ ཆོབིས་བསྟར་གྱི་ིརམི་པ་གངོ་བཞིནི་ཆོབིས་

བསྒྱུར་བསྐྱངས། ཕབེས་ལམ་གཡིས་གཡིནོ་དུ་སརེ་འཕྲེངེ་དང༌། བྲ་ོ

གཞིས། བསངས་དུད། ཞིལ་མཇལ་བ་མ་ིམང་ཧ་ཅང་མང་པ་ོབཅར་

འདུས་བསྟར་བསྒྲིིགས་བཅས་ཚང་མར་མཆོོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆོེས་དགྱིེས་

གཟིགིས་མཛད། ད་ེནུབ་མ་ེརྡ་ོཤར་ས་གནས་སུ་ཕབེས་སྒྲིགི་བཞུགས་

སྒོར་དུ་ཞིག་བཞུགས་གནང༌། དརེ་གཞུང་གནས་ནས་མཆོགོ་སྤྲུལ་

རནི་པ་ོཆོ་ེསྟནོ་འཁརོ་དང༌། ཆོབིས་ཞིབས་ཚང་མར་གསལོ་ཇ་གསལོ་

ཚགིས་འབུལ་གཤམོ་གནང༌། ཕྱི་ིཉིནི་སྔོ་དྲེ་ོཆོབིས་བསྒྱུར་གྱིསི་གསང་
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གཞུང་དུ་ཕབེས་སྒྲིགི་སྒོར་སར་ཞིག་བཞུགས་བསྐྱངས།

༤༽ གཞུང་ག་ིཕོབེས་བསུ་བཞ་ིཔེ་འིདམ་དབུ་མ་ཐོང་དུ་

བཞུགས་ཞག

ཟླ་ ༨ ཚསེ་ ༡༤ སྔོ་དྲེ་ོགསང་གཞུང་ནས་ཆོབིས་ཞིལ་བསྒྱུར་ཏི་ེ

འདམ་ལྕགོ་རྩོ་ེལ་སྟངེ་དུ་ྋརྒྱལ་ཚབ་རྭ་སྒྲིངེ་རནི་པ་ོཆོ་ེདང༌། སྐུ་བཅར་

སྤྱི་ིཁྱེབ་མཁན་པ་ོངག་དབང་བསྟན་འཛནི། རྩོ་ེམཁན་མགྲོནོ་ཆོ་ེབ་

ཐུབ་བསྟན་ངག་དབང་བཅས་ཕེབས་བསུར་བཅར་གནང་གིས་ཡིང་སྲིིད་

མཆོོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆོེར་འཚམས་ཞུའི་མཇལ་དར་འབུལ་གནང་ལ་རྭ་

སྒྲིངེ་རནི་པ་ོཆོརེ་དབུ་གཏུགས་མཛད། སྐུ་བཅར་སྤྱི་ིམཁན་དང༌། རྩོ་ེ

མཁན་མགྲོོན་ཆོེ་བར་ཕྱིག་དབང་གནང་སྟེ་མཇལ་དར་རང་སློག་སྩལ། 

དེ་ནས་རིམ་ཕེབས་ཀྱིིས་འདམ་དབུ་མ་ཐང་དུ་ྋརྒྱལ་ཚབ་རིན་པོ་ཆོེ་

དང༌། སྤྱི་ིམཁན། མགྲོོན་ཆོ་ེབཅས་ནས་སྤེསོ་སྣ་ེཞུས། སྐུ་བཅར་གསལོ་

དཔོན་ཆོེ་བས་མཆོོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆོེ་པང་པར་བཏིེགས་ཏིེ་གདན་ཞུས་

ཀྱིསི་བཞུགས་ཁྲོརི་བཞུགས་སུ་གསལོ། ད་ེའཕྲེལ་ྋརྒྱལ་ཚབ་རནི་པ་ོ

ཆོེས་སྟན་དམར་ཐོག་སྐུ་ཕྱིག་དང་འབྲེལ་མཇལ་དར་ནང་མཛོད་དཀར་

གཙང་དང༌། མཎྜལ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེནེ་འདགེས་འབུལ་གནང༌། སྤྱི་ི

མཁན་དང༌། མགྲོནོ་ཆོསེ་མཇལ་དར་རྟེནེ་གསུམ་བཏིགེས།

དེ་མཇུག་ྋརྒྱལ་ཚབ་རིན་པོ་ཆོེའི་ཆོིབས་ཞིབས་སྣེ་མགྲོོན་དང༌། 
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ཤདོ་མགྲོནོ་སགོས་ནས་མཇལ་དར་ཕུལ་བར་ཕྱིག་དབང་སྩལ། ཚང་མ་

གྲོལ་འཁདོ་ལ་གསལོ་ཇ་བཞིསེ་འབྲས་བཏིགེས། ཕབེས་སྟོན་དཀར་སྤྲོ་ོ

བསྟར། ད་ེནུབ་འདམ་དབུ་མ་ཐང་དུ་བཞུགས་ཞིག་ལའང་གཞུང་གནས་

ནས་གསལོ་ཇ་གསལོ་ཚགིས་རྒྱས་པར་བཤམས།1

དགའ་བཞི་ིལྡན་པའ་ིསྐྱདི་གཤངོས་ན་མ་ོཆོརེ།།

བདོ་ལྗོངོས་ལྷ་མ་ིསྤྱི་ིཡིསི་མགྲོནི་གཅགི་ཏུ།།

འཁྲུལ་བྲལ་ྋརྒྱལ་བའི་དབང་པརོ་ངསེ་རྙིདེ་པའ།ི།

ཞུ་ཚགི་དམར་ནག་རྒྱ་ཡིསི་བཏིབ་པ་ཕུལ།།

རམི་བཞིནི་ཞིབས་བརྟེན་དགནོ་དུ་ཆོབིས་བཏིགེས་ཏི།ེ།

གསརེ་སྦྱོངས་མདངས་འཛནི་ཕབེས་བྱམས་བརྗེདི་པའ་ིནང༌།།

མཆོོག་གི་ཞིབས་པད་ཉིརེ་བཀདོ་ཆོབིས་རགས་བཅས།།

བྱནོ་ཏི་ེགངོ་མས་རྩོནེ་པའ་ིབཞུགས་ཁྲོརི་འཁདོ།།

1  ྋརྒྱལ་ཚབ་རནི་པ་ོཆོ་ེདང༌། སྐུ་བཅར་སྤྱིི་མཁན་སགོས་ནས་འདམ་ལྕགོ་རྩོ་ེལ་

སྟངེ་དུ་ྋརྒྱལ་བའ་ིཡིང་སྲིདི་མཆོགོ་སྤྲུལ་རནི་པ་ོཆོ་ེཕབེས་བསུར་བཅར་གནང་འད་ི

དང༌། རྭ་སྒྲིངེ་དུ་གདན་ཞུས་སྐརོ། ྋརྒྱལ་ཚབ་རནི་པ་ོཆོ་ེརྭ་སྒྲིངེ་ནས་ལྷ་སར་སྔོནོ་

ཕབེས་བཅས་པའ་ིལ་ོརྒྱུས་འད་ིདག་སྐབས་དརེ་ྋརྒྱལ་ཚབ་རནི་པ་ོཆོེའ་ིསྣ་ེཤན་

གཞིནོ་པ་རྩོ་ེདྲུང་འདོ་ཟིརེ་རྒྱལ་མཚན་ཏི།ེ ད་ལྟ་རྒྱ་གར་ནང་བཞུགས་མུས་བཀའ་

ཟུར་ཀུན་བད་ེགླེངི་མཆོགོ་ག་ིཐུགས་ངསེ་རྩོ་བཟུང་གསི་བཀདོ་ཅངི༌། ད་ེསྐབས་སྣ་ེ

ཤན་རྒོན་པ་ལྷ་ས་མ་ེཏིགོ་ལྕང་གསབེ་ཀྱི་ིརྩོ་ེདྲུང་བློ་ོབཟིང་བསྟན་འཛིན་ཡིནི་འདུག
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ལྕགོ་རྩོ་ེལ་ཞིསེ་ས་འཛནི་བརྗེདི་པའ་ིསྤེརོ།།

ྋརྒྱལ་ཚབ་མཆོགོ་དང་ཕབེས་བསུའ་ིདཔོན་རགིས་ཀྱིསི།།

རབ་དཀར་ལྷ་ཡི་ིདར་བཅས་སྤྱིན་དྲེངས་ཏིེ།།

དབུ་མ་ཐང་དུ་ཕབེས་སྟནོ་ཉིམས་སུ་བསྟར།།
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ས་བཅད་གསུམ་པེ། 

བཀའ་གདམས་བསྟན་པའ་ིཆུ་འག་ོརྭ་སྒྲིངེ་དུ་གནས་གཟིགིས་

དང་འབྲལེ་འཕན་ཡུལ་བརྒྱུད་འབྲམོ་ཐདོ་དུ་ཆོབིས་བསྒྱུར།

༡༽ རྭ་སྒྲིངེ་དགནོ་དུ་གནས་གཟིགིས།

རྭ་སྒྲིངེ་བློ་བྲང་དང༌། དགནོ་ཁག་ནས་བདོ་དུ་འཕགས་པ་སྤྱིན་

རས་གཟིིགས་མཁས་གྲུབ་ཀྱིི་རྣམ་པར་བྱོན་པ་ཡིོངས་གྲོགས་བཅོ་ལྔ་

བྱུང་བའི་དང་པོ་འབྲོམ་སྟོན་རྒྱལ་བའི་འབྱུང་གནས་ཀྱིིས་རབ་བྱུང་དང་

པའོ་ིམ་ེབྱ་ (༡༠༥༧) ལརོ་ཕྱིག་བཏིབ་པ། བཀའ་གདམས་བསྟན་པའ་ིཆུ་

འགོ་རྭ་སྒྲིེང་དབེན་གནས་སུ་ྋརྒྱལ་བའི་ཡིང་སྲིིད་མཆོོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་

ཆོ་ེའབྱནོ་པར་གསལོ་བ་བཏིབ་པ་བཞིནི། ཟླ་ ༨ ཚསེ་ ༡༥ སྔོ་དྲེ་ོའདམ་

དབུ་མ་ཐང་ནས་ཆོབིས་བསྒྱུར་བསྐྱངས།

ཕབེས་ལམ་གྱི་ིགཡིས་གཡིནོ་དུ་སྟག་ལུང་དགནོ་དང༌། རྭ་སྒྲིངེ་

དགནོ་ཁག་ག་ིདག་ེའདུན་པ་དང༌། བཙུན་མ་རྣམས་ཀྱི་ིསརེ་འཕྲེངེ་དང༌། 

ཡུལ་འབྲགོ་ག་ིབྲ་ོགཞིས་འབུལ་བ། ཨ་ཅ་ེལྷ་མ་ོབ་དང༌། ཡུལ་མ་ིཕ་ོ
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མ་ོམང་པ་ོབཅས་ནས་སྟར་བསྒྲིགིས་གུས་འདུད་ཞུ་བ་དང༌། བསང་དུད་

ཀྱི་ིདྲེ་ིབཟིང་འཐུལ་བའ་ིལམ་ནས་གདན་དྲེངས། རྭ་སྒྲིངེ་དག་ེའཕལེ་གླེངི་

དགནོ་སྟངེ་ནས་ཕབེས་བསུའ་ིདུང་རྒྱ་དང༌། ྋརྒྱལ་ཚབ་རིན་པ་ོཆོ་ེདང་

ལས་སྣེ་ཁག་གི་སྤེོས་སྣེ་བཅས་རྭ་སྒྲིེང་བློ་བྲང་གི་ཡིང་སྟེང་གཟིིམ་ཆུང་ཉིི་

འདོ་དུ་བཞུགས་ཁྲོརི་ྋཞིབས་སརོ་འཁདོ།

ྋརྒྱལ་ཚབ་མཆོོག་གིས་ཡིང་སྲིིད་མཆོོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆོེར་ཕྱིག་

བཅས་མཇལ་དར་དང་མཎྜལ་རྟེེན་གསུམ་འབུལ་གནང་ལ་དབུ་གཏུགས་

མཛད། གསོལ་ཇ་དང༌། བཞིསེ་འབྲས་རམི་བཞིནི་བཏིགེས། ད་ེནས་རྡ་ོ

གཅལ་མཐལི་དུ་བྲ་ོགཞིས་དང༌། ལྷ་མ་ོའཁྲོབ་སྟནོ་སོགས་ཕབེས་བསུའ་ི

རྟེནེ་འབྲལེ་དགའ་སྤྲོརོ་རལོ་བའ་ིགཟིགིས་མ་ོཕུལ། འཁྲོབ་སྟོན་པ་རྣམས་

ལ་རྩོ་ེམགྲོནོ་དང༌། ཤདོ་མགྲོནོ་ནས་ཡིང་སྲིདི་མཆོགོ་སྤྲུལ་རནི་པ་ོཆོ་ེ

དང་ྋརྒྱལ་ཚབ་མཆོགོ་ག་ིཕྱིག་སྲུང་དང༌། རྩོ་ེཕྱིག་དང་བློ་ཕྱིག་ལས་

ཁུངས། རྭ་སྒྲིངེ་བློ་བྲང་བཅས་ནས་ལགེས་དར་དང༌། གནང་སྦྱོནི་སྩལ་

ཏི་ེཕབེས་གདངོ་ག་ིམཛད་སྒོ་ོགྲུབ།

གཟིིགས་འབུལ་གྱིི་རྣམ་གྲོངས་སུ་ཁམས་པ་རས་པ་འཁྲོབ་མཁན་

གྱིསི་རང་ག་ིགྲོདོ་ཁགོ་ལ་གྲོ་ིརངི་པ་ོབཙུགས་ཏི།ེ གྲོ་ིརྩོ་ེརྒྱབ་ཏུ་ཐནོ་པའ་ི

མིག་འཕྲུལ་ལྟ་བུ་ཞིིག་ཡིོད་པ་དེ་མཆོོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆོེས་གཟིིགས་

མ་ཐག་པར་ཞིལ་མདངས་འགྱུར་ནས། སྤྱིན་ཆོབ་བསལི་ལ་ཁད་ཀྱི་ི

མི་མཉིེས་པ་གནང་བ་ཞིིག་སྐབས་དེར་ཡིང་སྲིིད་གདན་ཞུ་བའི་ཞིབས་

ཁངོས་བློ་ོབཟིང་རྒྱལ་མཚན་གྱིསི་མཇལ་འདུག
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དེ་ཉིིན་གཞུང་གནས་ནས་ྋརྒྱལ་བའི་ཡིབ་ཡུམ་རྣམ་གཉིིས་དང༌། 

སྐུ་མཆོདེ་བཅས་པར་གསོ་ཆོནེ་ན་བཟིའ་དང༌། ྋརྒྱལ་ཡིབ་ལ་དབུ་ཞྭ་

ལྕགས་མདའ། ྋརྒྱལ་ཡུམ་ལ་རནི་པ་ོཆོེའ་ིཕྲེ་སྣ་ཚགོས་བཏིབ་པའ་ིསྐུ་

རྒྱན་གསར་བཟིོས་སོགས་ཕུལ་ཏིེ་མཆོོད་བཞིེས་གནང་དགོས་ཀྱིི་གནས་

ལུགས་ཞུས་འདུག་ཅངི༌། ྋརྒྱལ་ཡིབ་དང༌། སྐུའ་ིགཅནེ་པ་ོརྣམ་གཉིསི་

ཀྱིིས་དེ་ཉིིན་ནས་གཞུང་གིས་ཕུལ་བའི་ན་བཟིའི་ཁོངས་ནས་གོས་ཆོེན་

ཚད་ཕྱུ་མ་རྒྱུན་བཞིསེ་གནང་བ་དང༌། ྋརྒྱལ་ཡུམ་ཆོནེ་མསོ་ན་ིན་བཟིའ་

སྐུ་རྒྱན་དབུས་ཆོས་སུ་སྒྱུར་བརྗེསེ་ནམ་ཡིང་མ་གནང་བར། ཨ་མདོའ་ི

བདོ་ཆོས་ཁ་ོན་རྒྱུན་བཞིསེ་གནང་ག་ིཡིདོ་ཅངི༌། འད་ིན་ིབདོ་རགིས་སུ་

གཏིོགས་པ་མི་རབས་དང་བཅས་པར་མིག་དཔེ་ཤིན་ཏུ་བཟིང་པོ་ཞིིག་

སྟནོ་གནང་མཛད་ཡིདོ་པར་བརྟེནེ། འད་ིཡིང་ྋརྒྱལ་ཡུམ་ཆོནེ་མོའ་ི

མཛད་བཟིང་གི་རྣམ་གྲོངས་སུ་བསྟོད་བསྔོགས་རྗེེས་དྲེན་ཞུས་ཆོོག་པར་

ངསེ།

ཚསེ་ ༡༦ ཉིནི་ྋརྒྱལ་ཚབ་རྭ་སྒྲིངེ་རནི་པ་ོཆོ་ེསགོས་ཀྱིསི་སྤེསོ་

སྣེ་དང་བཅས་ྋརྒྱལ་བའི་ཡིང་སྲིིད་མཆོོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆོེ་རྭ་སྒྲིེང་

གཙུག་ལག་ཁང་ག་ིའདུ་ཁང་ཆོནེ་མརོ་གདན་ཞུ་གནང་སྟ།ེ ྋརྒྱལ་དབང་

སྐུ་གངོ་མ་རམི་བྱནོ་གྱི་ིབཞུགས་ཁྲོརི་ྋཞིབས་སརོ་འཁདོ། རྭ་སྒྲིངེ་བློ་གྲྭ་

ཐུན་མངོ་ནས་ཕབེས་སྟནོ་དཀར་སྤྲོ་ོསྒྲིགི་གཤམོ་ཞུས་ཐགོ རྭ་སྒྲིངེ་རནི་

པོ་ཆོེས་ཕྱིག་བཅས་མཇལ་དར་དང་མཎྜལ་རྟེེན་གསུམ་བཏིེགས་རྗེེས། 

རྟེེན་འབྲེལ་སླད་དུ་རྟེ་ཕག་ཡིབ་ཡུམ་གྱིི་བློ་རྡོ་འབུལ་གནང་མཆོོག་སྤྲུལ་
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རནི་པ་ོཆོསེ་དགྱིེས་བཞིསེ་མཛད། ད་ེམུར་བློ་བྲང་ག་ིམཛདོ་པ་ཛ་སག་

འཇམ་དབྱངས་བད་ེལགེས་དང༌། ལྡ་ེའཆོང༌། ཞིབས་འབྲངི༌། རྭ་སྒྲིངེ་

དགོན་མ་ལག་གི་ལས་སྣེ་འདུས་དམངས་བཅས་ནས་མཇལ་ཕྱིག་དང་

འབྲལེ་འབུལ་དངསོ་སྤྱིན་ལམ་དུ་བསྟར།

དེ་ནས་རྟེེན་གཙ་ོམཉིམ་མེད་ཇོ་བོ་རྗེེ་དཔལ་ལྡན་ཨ་ཏིི་ཤའི་ཐུགས་

དམ་གྱི་ིརྟེེན་ཇ་ོབ་ོའཇམ་དཔལ་རྡ་ོརྗེ་ེདང༌། འབྲམོ་སྟནོ་རིན་པ་ོཆོསེ་

བཞིངེས་གནང་ཨ་ཏི་ིཤའ་ིགདུང་རྟེནེ་དངུལ་སྡེངོ་ཁྱུང་མག་ོཅན། འབྲམོ་

གྱིི་གཟིིགས་དཔེ་བརྒྱད་སྟོང་གླེེགས་བམ་སོགས་ནང་རྟེེན་བྱིན་རླབས་

ཀྱིི་གཟིི་འདོ་འབར་བ་རྣམས་ལ་མཆོོད་འབུལ་གནས་གཟིིགས་ཞིིབ་པར་

བསྐྱངས།

སྐབས་དེར་ཡུལ་འབྲོག་ས་ཁུལ་ཉིེ་རྒྱང་ཁག་ནས་དད་འདུས་མི་

འབརོ་ཤནི་ཏུ་ཆོ་ེབ་ཡིདོ་ཅངི༌། ད་ེརྣམས་ལ་གཙུག་ལག་ཁང་ག་ིཡིང་

སྟེང་ནས་མཆོོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆོེའི་མཐོང་གྲོོལ་གཞིོན་ནུའི་འཛུམ་ཞིལ་གྱིི་

མཇལ་ཁ་སྩལ། བྱནི་རླབས་ཕྱིག་ནས་ཀྱིང་གཏིརོ་བར་མཛད། དའེ་ིཕྱི་ི

ཉིིན་ྋརྒྱལ་ཚབ་མཆོོག་གིས་ཡིང་སྲིིད་མཆོོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆོེ་སྐུ་འཁོར་

སྟབས་བདེའི་སྒོོ་ནས་དགོན་གྱིི་ལྷོ་ཕྱིོགས་འདབས་གཤམ་ཆུ་འགྲོམ་གྱིི་

སྤྲོ་ོཁང་དུ་གདན་ཞུ་གནང༌།

རྭ་སྒྲིངེ་དུ་བཞུགས་ཞིག་གསུམ་གནང་བའ་ིརངི་དེར། མཆོགོ་སྤྲུལ་

རནི་པ་ོཆོ་ེདང༌། ཡིབ་ཡུམ་སྐུ་ཉི་ེལྟསོ་བཅས། ཡིང་སྲིིད་གདན་ཞུ་བ་ང་ོ

ལས་གཡིོག་དང་བཅས་པ་ཐག་རིང་ནས་ཟླ་བ་བསྟུད་དེ་འགྲུལ་བཞུད་
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གནང་དགསོ་བྱུང་བ་རྣམས་དང༌། ཕབེས་བསུར་རམི་བཅར་གཞུང་

ཞིབས་སརེ་སྐྱ་ཆོ་ེཕྲེ་གཡིགོ་དང་བཅས་པ། གདན་ས་ཁག་ག་ིའཐུས་

མི་ངོ་གཡིོག་སོགས་འབྲེལ་ཡིོད་ཡིོངས་ལ་རྭ་སྒྲིེང་བློ་བྲང་ནས་ཉིིན་ལྟར་

གསལོ་ཇ་གསལོ་ཚགིས་གཟིབ་རྒྱས་ནར་འབུལ་ཞུས་འདུག་ཅངི༌། རྭ་

སྒྲིངེ་རནི་པ་ོཆོ་ེདང༌། ཕྱིག་མཛདོ་ལྡ་ེའཆོང་ཁོང་རྣམ་པས་ྋགངོ་ས་

ྋསྐྱབས་མགནོ་སྐུ་གངོ་མའ་ིཐུགས་རྗེ་ེའབའ་ཞིགི་ལ་བརྟེནེ་ནས། སྤྱིརི་

བོད་ཁ་བ་ཅན་ཡིོངས་ལ་མི་སྨོོན་རང་སྐྱིད་ཀྱིི་བདེ་སྐྱིད་བཟིང་པོ་བྱུང་བ་

དང༌། སྒོསོ་སུ་རྭ་སྒྲིངེ་བློ་བྲང་ཞིསེ་མངའ་ཐང་འབྱརོ་པ་རྒྱས་པ་ོའད་ིའདྲེ་

ཡིདོ་པའ་ིརྩོ་བའ་ིའབྱུང་ཁུངས་གང་ཡིནི་ཐུགས་ལ་དྲེན་བཞིིན། བཀའ་

དྲེནི་གྱི་ིཆོ་ཤས་གསབ་ཕྱིརི། ད་ལམ་ྋརྒྱལ་བའ་ིཡིང་སྲིདི་མཆོོག་

སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆོེ་ཆོིབས་ཞིབས་སྟོན་འཁོར་དང་བཅས་ལ་ཞིབས་འདེགས་

གནད་སྨོནི་ཞུས་པར། ད་ེསྐབས་ཆོབིས་ཞིབས་སུ་ཡིདོ་པ་སགོས་ནས་

བསྔོགས་བརྗེདོ་ཆོནེ་པ་ོཐབོ་འདུག

ཟླ་ ༨ ཚསེ་ ༡༩ སྔོ་དྲེ་ོམཆོོག་སྤྲུལ་རནི་པ་ོཆོ་ེཆོབིས་ཞིབས་

དང་བཅས་པ་རྭ་སྒྲིངེ་ནས་ཕབེས་ཐནོ་གནང༌། ཕབེས་ལམ་གྱི་ིགཡིས་

གཡིནོ་དུ་དག་ེའདུན་པ་དང༌། བཙུན་མ་རྣམས་ཀྱིསི་སརེ་འཕྲེངེ་བསྟར་

བ་དང༌། ཡུལ་མ་ིཕ་ོམ་ོམང་པ་ོསྟར་བསྒྲིགིས་ཀྱིསི་ཞིལ་མཇལ་ཞུ་བ། 

དགོན་གཤམ་ཕོ་བྲང་ཐང་དུ་དགོན་ཁག་གི་བློ་མ་ལས་སྣེས་ཕེབས་སྐྱེལ་

ཆོེད་དབུ་གུར་བསྒྲིོན་པའི་ནང་མཆོོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆོེ་གདན་དྲེངས་ཏིེ་

བཞུགས་ཁྲོིར་ྋཞིབས་སརོ་འཁདོ། གསལོ་ཇ་བཞིསེ་འབྲས་བཏིགེས།
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དེར་ྋརྒྱལ་ཚབ་རྭ་སྒྲིེང་རིན་པོ་ཆོེས་ཕེབས་སྐྱེལ་གྱིི་མཇལ་དར་

འབུལ་གནང་རང་སླགོ་ཐགོ་དབུ་གཏུགས་མཛད། དགནོ་ཁག་ག་ིབློ་མ་

ལས་སྣ་ེདང༌། བློ་བྲང་ག་ིམཛདོ་པ་སགོས་ནས་ཕབེས་སྐྱལེ་མཇལ་

དར་ཕུལ་བ་རྩོེ་མགྲོོན་གྱིིས་རང་སློག་གཡིོགས་རྗེེས་ཕྱིག་དབང་ཞུས། 

དེ་ནས་ཆོིབས་སྒྱུར་གནང་བའི་ཕེབས་ལམ་ལའང་ཡུལ་མི་དད་མཇལ་

བ་མང་པ་ོབཅར་བར་དགྱིསེ་གཟིགིས་མཛད་བཞིནི། རྩོ་ེལ་ེརྒོདོ་ཚང་

ཉི་ེརྒྱུད་ཐང་གཤངོས་སུ་ཕབེས་སྒྲིགི་བཞུགས་སྒོར་དུ་བྱནོ། དརེ་ཞིག་

བཞུགས་བསྐྱངས་པར་ཡིང་གཞུང་གནས་ནས་གསོལ་ཇ་གསོལ་ཚིགས་

རྒྱས་པར་བཤམས།

མཆོོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆོེ་སྟོན་འཁོར་ཆོིབས་ཞིབས་དང་བཅས་རྭ་

སྒྲིངེ་ནས་ཕབེས་ཐནོ་གྲུབ་རྗེསེ། ྋརྒྱལ་ཚབ་རྭ་སྒྲིངེ་རནི་པ་ོཆོ་ེའཕན་པ་ོ

རྒོོ་ལ་བརྒྱུད་ལྷ་སར་སྔོོན་ཕེབས་ཀྱིིས་སྒོང་སྟོད་འདོད་རྒུ་ཐང་དུ་གཞུང་

གནས་ཀྱིི་ཕེབས་བསུ་རྒྱས་པ་སོགས་མཛད་སྒོོ་ཁག་གོ་སྒྲིིག་ཞུ་བྱར་

ཐུགས་ཁུར་ཆོ་ེབཞིསེ་གནང༌།

ཚསེ་ ༢༠ སྔོ་དྲེ་ོཡིང་སྲིིད་མཆོགོ་སྤྲུལ་སྟནོ་འཁརོ་ཆོབིས་ཞིབས་

རྟེ་རགས་གོང་བཞིིན་ཕེབས་ཐོན་གྱིིས་འཕན་པོ་ཆོག་ལ་བརྒོལ་བའི་

མཚམས་དེར་ལྷུན་གྲུབ་རྫངོ་དང༌། ཟི་དམ་གཞིསི། གླེང་ཐང་གཞིསི་ས་ོ

སའོ་ིརྫངོ་སྡེདོ་དང༌། གཞིསི་སྡེདོ་ང་ོམ། ད་ེདག་ག་ིམངའ་ཁངོས་འདུ་སྤྱིིའ་ི

འགོ་འཐུས་ཁག་བཅས་པས་ཕེབས་བསུ་འཚམས་ཞུའི་མཇལ་དར་ཕུལ་

བ་རྩོ་ེམགྲོནོ་ནས་རང་སླགོ་གཡིགོས།
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ཕེབས་ལམ་གང་སར་ཁུལ་དེའི་མི་མང་སེར་སྐྱ་ཕོ་མོ་བསྟུད་མར་

བཅར་ནས་དགའ་ཚརོ་ཆོནེ་པསོ་ྋརྒྱལ་བའ་ིཞིལ་མཇལ་ཞུས། ད་ེམུར་

འཕན་པོ་དགའ་ལྡན་ཆོོས་འཁོར་དགོན་གྱིི་དགེ་འདུན་པའི་སེར་འཕྲེེང་

དང༌། བློ་མ་ལས་སྣེའ་ིསྤེསོ་སྣ་ེབཅས་ཀྱིསི་སྔུན་བསུས་ཏི་ེདགནོ་དུ་

གདན་དྲེངས། བཞུགས་ཁྲོརི་ཞིབས་འཁདོ་མཚམས། བློ་མ་ལས་སྣསེ་

མཇལ་དར་མཎྜལ་རྟེནེ་གསུམ་བཏིགེས་པ་དང༌། གྲྭ་དམངས་ནས་མཇལ་

དར་ཕུལ་ཏི་ེཕྱིག་དབང་ཞུས། ད་ེནས་རྟེནེ་ཁག་ལ་མཆོདོ་འབུལ་གནས་

གཟིགིས་བསྐྱངས། ད་ེནུབ་དགནོ་དུ་ཞིག་བཞུགས་གནང༌།

ཕྱིི་ཉིིན་སྔོ་དྲེ་ོཆོིབས་བསྒྱུར་གྱིིས་བྱེ་རི་སྟག་རྩོེ་རྫོང་གི་མངའ་ཁོངས་

ས་མཚམས་སུ་རྫངོ་སྡེདོ་ང་ོམ་དང༌། འདུ་སྤྱིིའ་ིའག་ོའཐུས་ནས་འཚམས་

ཞུའ་ིམཇལ་དར་ཕུལ་བ་རྩོ་ེམགྲོནོ་གྱིསི་རང་སླགོ་གཡིགོས། ད་ེནས་

འཕན་པོ་ལྕགས་རི་ཕྲེ་མོར་ཕེབས་སྒྲིིག་བཞུགས་སྒོར་དུ་བཞུགས་ཞིག་

མཛད།

༢༽ གཞུང་ག་ིཕོབེས་བསུ་ལྔ་པེ་འིབྲམོ་ཐོདོ་དུ་བཅརོ་བ།

ཟླ་༨ ཚསེ་ ༢༢ སྔོ་དྲེ་ོའཕན་པ་ོལྕགས་ར་ིཕྲེ་མ་ོནས་ཆོིབས་ཞིལ་

བསྒྱུར་ཏི།ེ བ་རའ་ིཟིམ་པ་སྒྲིལོ་མཚམས་དརེ་འབྲམོ་ཐདོ་སྤྱི་ིཁྱེབ་ནས་

འཚམས་ཞུའི་མཇལ་དར་ཕུལ་བ་རྩོེ་མགྲོོན་གྱིིས་རང་སློག་གཡིོགས། 

དེ་ནས་ཆོིབས་བསྒྱུར་གྱིིས་འབྲོམ་ཐོད་གསེར་ཁང་ཐང་དུ་ཕེབས་འབྱོར་
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སྐབས། ཕབེས་སྒྲིགི་ད་ོདམ་པ་གཉིསི་ཀྱིསི་སྤེོས་སྣ་ེཞུས་ཏི་ེདབུ་གུར་

ཆོནེ་མརོ་བཞུགས་ཁྲོིའ་ིཐགོ་ྋཞིབས་ཀྱི་ིཔདྨ་ོའཁོད།

དེ་འཕྲེལ་ཆོིབས་ཞིབས་བཅས་པའི་སྐུའི་སྟོན་འཁོར་ཚང་མ་གྲོལ་

ལ་འཁོད། དརེ་ཕབེས་བསུར་བཅར་བ་བཀའ་བློནོ་གནང་བྱུང་པདྨ་

དནོ་གྲུབ་དང༌། ཛ་སག་ཚ་རངོ་ཟླ་བཟིང་དགྲོ་འདུལ། ཐའ་ིཇ་ིཤན་ཁ་

བསདོ་ནམས་སྟབོས་རྒྱལ། མཚན་ཞིབས་དར་ཧན་སྟག་བྲག་སྤྲུལ་སྐུ། 

སྐུ་བཅར་མཆོདོ་དཔནོ་མཁན་པ་ོབྱམས་པ་ལགེས་ཚགོས། གདན་ས་

གསུམ་གྱི་ིམཁན་པ་ོདང༌། བློ་སྤྲུལ། རྩོ་ེཤདོ་དྲུང་རགིས་ཁག་བཅས་ཀྱིསི་

ག་ོབབས་ཀྱི་ིམཇལ་དར་དང༌། མཎྜལ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེནེ་རམི་འབུལ་

ཞུས་པར་ཕྱིག་དབང་སྩལ་ནས་གྲོལ་ལ་འཁོད། གསལོ་ཇ་བཞིསེ་འབྲས་

བཏིགེས་ནས་ཕབེས་བསུའ་ིམཛད་སྒོ་ོགྲུབ།

མཛད་སྒོོ་གྲུབ་འཕྲེལ་སྐུ་བཅར་མཆོོད་དཔོན་མཁན་པོའ་ིསྐུ་རྒྱབ་

ཏུ་ྋརྒྱལ་དབང་སྐུ་འཕྲེེང་རིམ་པའི་ཐུགས་དམ་གྱིི་རྟེེན་དཔལ་ལྡན་ལྷ་

མོའ་ིབྲིས་སྐུ་གསུང་བྱོན་མའི་ཞིལ་ཐང་འཇུག་སྣོད་མདོང་མོ་གཟུགས་

འག་ོསྣམ་སརེ་པོའ་ིཕྱི་ིཤུབས་ཅན་ད་ེགདན་ཞུ་གནང་སྟ།ེ སྐུ་བཅར་

སྤྱིི་མཁན་ལྷན་དུ་གཟིིམ་ཆུང་དབུ་གུར་ནང་འབུལ་བར་བཅར་སྐབས་

མཆོོག་སྤྲུལ་རནི་པ་ོཆོསེ་སྔོནོ་ནས་ཐུགས་སྣང་བྱུང་བ་བཞིནི། མཆོདོ་

དཔོན་ལགས་སུ་དགྱིེས་ཞིལ་འཛུམ་པའི་ངང་ནས་ཐུགས་རིངས་པ་ལྟ་

བུས་དབུ་གུར་གྱི་ིགཟིམི་སྒོོའ་ིནང་དརེ་ཕབེས་མ་ཐག་པར། ད་ེཁ་འབྱདེ་

དགསོ་གསུངས་ཤངི༌། ད་ེདོན་ལམ་སང་ཞིལ་ཕྱི་ེསྟ་ེལྷ་མོའ་ིསྐུ་ཐང་ག་ི
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ཕྱིི་སྒྲིིལ་བཤིག་པའི་མཚམས་སུ་མ་བུ་འཕྲེད་ཉིེ་ལྟ་བུའི་དགྱིེས་ཚོར་

མཛད། མཆོགོ་སྤྲུལ་རནི་པ་ོཆོེ་གང་ཉིིད་ཀྱིསི་སྐུ་ཐང་ག་ིཞིལ་ཁབེས་

དཀར་དམར་སྔོོ་ལྗོང་སེར་བཅས་ཚོས་སྣ་ལྔ་ཡིོད་པ་དེ་དག་རེ་རེ་བཞིིན་

དབྱེ་གནང་གིས་སེར་པོར་ཐུག་སྐབས་སྐུ་ཐང་སྒྲིིལ་དུ་འཇུག་གནང་ཐོག 

མཆོོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆོེའི་ཕྱིག་ཏུ་བཞིེས་ནས་དབུ་གུར་གཟིིམ་སྦུག་ནང་

གདན་ཞུ་གནང༌། ད་ེསྐབས་མཆོདོ་དཔནོ་མཁན་པསོ་ྋརྒྱལ་བ་སྐུ་གངོ་

མ་དངོས་སུ་མཇལ་བའི་དད་གུས་དགའ་ཚོར་གྱིི་མཆོི་མ་ཕྱུང་བ་ཞིིག་

བྱུང་སྣང༌།

སྐབས་དེར་ྋགོང་ས་སྐུ་གོང་མའི་སྐུ་བཅར་གསོལ་དཔོན་ཆོེ་

བ་དང༌། གཟིིམ་འགག་བགྲོསེ་པ་དར་ཧན་དགའ་བྱང་ག་ོབ་ོབྱང་ཆུབ་

ལགས་ཀྱིང་དབུ་གུར་ནང་ཞིབས་ཞུར་བཅར་ཡིདོ་པས། ཁངོ་གཉིསི་

ཀྱིང་མཆོོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆོེའི་སྔོོན་གནས་རྗེེས་དྲེན་གྱིི་མཛད་པ་གླེོ་བུར་

བ་འདི་ལྟ་བུ་དངོས་མཇལ་བྱུང་བས་དགའ་དད་ཀྱིི་མཆོི་མས་འདྲེེན་བྱེད་

ཡིངོས་སུ་ཁངེས་པ་དང༌། ལྷག་པར་གཟིམི་འགག་ཁངོ་ཉིདི་བར་ལམ་

ནད་བབས་ལྗོདི་པ་ོབྱུང་སྐབས། སྤྱིན་རས་གཟིགིས་ཀྱི་ིཡིང་སྲིདི་མཆོགོ་

སྤྲུལ་རནི་པ་ོཆོ་ེདངསོ་མཇལ་མ་བྱུང་བར། ཤ་ིཡིང་དབུགས་འགྲོ་ོས་

མ་རེད་གསུང་བཞིིན་སྨོན་བཅོས་འཕྲེོད་བསྟེན་གནང་བས་དྲེག་སྐྱེད་

ཡིངོ་མུས་སུ། ད་རསེ་ཕེབས་བསུ་ཆོནེ་མརོ་བཅར་རྒྱུའ་ིག་ོསྐབས་ཐབོ་

སྟ།ེ མཆོགོ་སྤྲུལ་རནི་པ་ོཆོེའ་ིའཛུམ་ཞིལ་ཐགོ་མར་མཇལ་བ་ཙམ་ནས་

ལུས་ཀྱིི་བ་སྤུ་ཡིོངས་སུ་གཡིོ་བའི་དགའ་ཚོར་ཚད་མེད་པ་བྱུང་བ་མ་
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ཟིད། གངོ་གསལ་མཆོགོ་སྤྲུལ་རནི་པ་ོཆོ་ེནས་ལྷ་མོའ་ིསྐུ་ཐང་ལ་དགྱིསེ་

གཅེས་མཛད་ཚུལ་ཁྱེད་པར་འཕགས་པ་རང་གིས་མངོན་སུམ་མཇལ་

བར་བརྟེནེ། གཟིམི་འགག་བགྲོསེ་སངོ༌། གཟུགས་སྟབོས་ཆོནེ་པ་ོཞིགི་

གིས་ཕྲུ་གུ་ཆུང་ངུ་ལྟར་བཤུམ་བཞིིན་ཀེའུ་ཚང་རིན་པོ་ཆོེའི་ཕྱིག་ལ་དབུ་

གཏུགས་ནས། “ཁྱེདེ་ཚསོ་བཀའ་དྲེནི་ཟླ་མདེ་ྋརྒྱལ་བ་སྐུ་གངོ་མའ་ིཡིང་

སྲིིད་འཁྲུལ་བྲལ་ངེས་རྙིེད་ངོ་མཚར་ཅན་འདི་ལྟ་བུ་ཞིིག་གདན་ཞུ་གནང་

ཐུབ་པར་བཀའ་དྲེནི་ཆོ་ེ” ཞིསེ་གསུང་སྐད་བཟིང་པ་ོཐནོ་ལ་མ་ཐནོ་གྱིསི་

ནན་ཞུ་གནང་བས་མ་ཚད། དའེ་ིརྗེསེ་སུ་ཞིལོ་གཉིརེ་ཁ་ེསྨོད་སྲིས་དང༌། 

ནག་ཆུ་མཁན་པོ་རྩོེ་དྲུང་ལས་ཚན་པ་ཁོང་གཉིིས་རེ་རེའི་ཕྱིག་དམ་པོར་

འཇུས་ནས་གངོ་ལྟར་བཤུམ་བཞིིན་”བཀའ་དྲེནི་ཆོ་ེ”དང༌། “ཐུགས་རྗེ་ེ

ཆོ་ེ” ཞིསེ་བསྐྱར་ནན་ཡིང་ནན་དུ་གསུངས་པ་དང༌། “ཁྱེདེ་ཚ་ོསྐུ་ཚ་ེརངི་

བ་དང༌། ནད་མདེ་པ་ཡིངོ་བའ་ིསྨོནོ་ལམ་རྒྱག་ག་ིཡིནི། ད་ན་ིང་རང་ཤ་ི

ཡིང་འགྱིདོ་པ་མདེ་” ཅསེ་གསུངས་འདུག ལ་ོརྒྱུས་འད་ིདག་ན།ི ཁ་ེསྨོད་

སྲིས་ཀྱི་ིརྩོམོ་དབེ་ནང་ཟུར་ཙམ་གསལ་བ་མ་ཟིད། མཁན་ཆུང་1བློ་ོབཟིང་

རྒྱལ་མཚན་གྱི་ིདྲེན་གསོའ་ིགླེངེ་འཕྲེསོ་ལས་ཀྱིང་ཞིབི་པར་ཐསོ།

དེ་ནུབ་འབྲོམ་ཐོད་དུ་ཞིག་བཞུགས་གནང་སར་གཞུང་ཞིབས་

དང༌། མ་ིདམངས་སརེ་སྐྱ་རྒྱུན་འདྲེསི་ཆོེ་བ་དག་གསི་ན་ིསྨོོས་ཅ་ིདགསོ། 

སྤྱིིར་བཏིང་བའི་ནང་ནས་ཀྱིང་ཡིང་སྲིིད་མཆོོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆོེ་གདན་ཞུ་

བ་ང་ོལས་སུ་མཇལ་ལ་ “ཁྱེདེ་ཚསོ་བདོ་སྤྱིིའ་ིཡིདི་བཞིནི་ནརོ་བུ་གདན་
1  རྩོ་ེདྲུང་མཁྱེནེ་རབ་བསྟན་འཛནི་གྱི་ིགཅུང་པ་ོབློ་ོབཟིང་རྒྱལ་མཚན་ལ་དམགིས་

བསལ་གཞུང་ཞིབས་ཀྱི་ིག་ོགནས་སྩལ་སྐརོ་གླེེགས་བམ་འདིའ་ིཟུར་སྣནོ་ནང་འཁདོ།
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དྲེངས་པར་ཐུགས་རྗེ་ེཆོ་ེ” ཞིསེ་སགོས་དགའ་ཚརོ་ཆོནེ་པསོ་བསྟདོ་

བསྔོགས་ཞུ་མཁན་མང་པ་ོབྱུང་འདུག་པ་བཅས།

རྒྱལ་བའ་ིལུང་ཟིནི་རྭ་སྒྲིངེ་གནས་མཆོགོ་ཏུ།།

གང་ག་ིཞིབས་ཀྱི་ིའཁརོ་ལ་ོབཀདོ་པ་ན།།

འབྲམོ་སྟནོ་ཆོསོ་ཀྱི་ིརྒྱལ་པ་ོརང་ཉིིད་ཀྱི།ི།

གདན་སར་སླར་ཡིང་བྱནོ་ཞིསེ་ལྷ་རྣམས་སྒྲིགོ 

གསརེ་ཁང་ཐང་ཞིསེ་བྱ་བའ་ིས་ཡི་ིཆོར།།

འདོད་ཁམས་དབང་མོའ་ིཞིལ་སྐྱནི་གསུང་བྱནོ་མ།།

རམི་བྱནོ་ྋརྒྱལ་བའ་ིཐུགས་དམ་རྟེནེ་མཆོགོ་དེར།།

ཆུང་སྲིདི་ྋརྒྱལ་བའ་ིསྤྱིན་རས་བཙའ་བར་གྱུར།།

ད་ེཚ་ེརངི་ནས་འདྲེསི་པའ་ིལྷ་མཆོགོ་དང༌།།

ངསེ་པའ་ིདནོ་དུ་འདུ་འབྲལ་མ་ིམངའ་ཡིང༌།།

ཐུན་མངོ་སྣང་ངརོ་སླར་ཡིང་མཇལ་བ་ལ།།

དགྱིསེ་སྤྲོ་ོཆོནེ་པསོ་རངིས་པའ་ིཚུལ་གྱིསི་གཟིིགས།།
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ས་བཅད་བཞ་ིཔེ། 

ར་ིརྒྱ་བསམ་གཏིན་གླེིང་དགནོ་དུ་གསལོ་ཚ་དང༌། སྒོང་སྟདོ་

འདོད་རྒུ་ཐང་དུ་གཞུང་ག་ིཕབེས་བསུ་ཆོནེ་མོའ་ིམཛད་སྒོ་ོགཟིབ་

རྒྱས།

༡༽ རོ་ིརྒྱ་བསམ་གཏན་གླེིང་དགནོ་དུ་གསལོ་ཚོ།

ཟླ་ ༨ ཚསེ་ ༢༣ སྔོ་དྲེ་ོའབྲོམ་ཐདོ་ནས། ར་ིརྒྱ་བསམ་གཏིན་

གླེིང་དུ་གཞུང་གནས་ཀྱིི་གསོལ་ཚའི་ཕེབས་སྒྲིིག་རྒྱས་པའི་སར་ཆོིབས་

བསྒྱུར་བསྐྱངས། ཕབེས་ལམ་འཁལེ་ཡུལ་ཡིརེ་པའ་ིམདའ་དང༌། སྒོར་པ། 

རག་དང༌། སྒོང་སྟདོ་ཁུལ་གྱི་ིམ་ིམང་སརེ་སྐྱ་མང་པསོ་གྱིནོ་ཆོས་གཟིབ་

པའ་ིསྒོ་ོནས་ལག་ཏུ་མཇལ་དར་དང༌། བདུག་སྤེསོ་ཐགོས་བཞིནི་སྟར་

བསྒྲིིགས། བསངས་དུད་ཀྱིསི་ནམ་མཁའ་གང་བར་བྱས་ཏི།ེ དད་གུས་

དགའ་སྤྲོོ་ཆོེན་པོས་ཡིང་སྲིིད་མཆོོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆོེའི་ལྷ་ཞིལ་མཇལ་

བར་ཡིདི་རྩོ་ེགཅགི་ཏུ་གཏིདོ་བཞིནི་གནས།
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རི་རྒྱ་བསམ་གཏིན་གླེིང་དགོན་པར་ཕེབས་ཉིེར་རི་ཁྲོོད་པས་སེར་

འཕྲེངེ་དང༌། ཕབེས་བསུར་བཅར་གནང་ྋརྒྱལ་ཚབ་རྭ་སྒྲིངེ་རནི་པ་ོཆོེ་

དང༌། སྐུ་བཅར་སྤྱི་ིམཁན། ར་ིརྒྱ་སྤྲུལ་སྐུ་བཅས་ནས་སྤེསོ་སྣསེ་སྤྱིན་

དྲེངས་ཏི་ེཚམོས་ཆོནེ་གྱི་ིབཞུགས་ཁྲོརི་ྋཞིབས་སརོ་འཁདོ། ྋརྒྱལ་

ཚབ་རིན་པོ་ཆོེས་སྐུ་ཕྱིག་དང་འབྲེལ་མཇལ་དར་མཎྜལ་རྟེེན་གསུམ་

འབུལ་གནང་ལ་དབུ་གཏུགས་མཛད་ནས་ཁྲོི་ཐོག་སྐུ་བཞུགས་གནང༌། 

ད་ེམུར་སྐུ་བཅར་སྤྱི་ིམཁན་དང༌། རྩོ་ེམཁན་མགྲོནོ་ཆོ་ེབ་ཐུབ་བསྟན་ངག་

དབང་སགོས་གཞུང་ཞིབས་ཕབེས་བསུར་བཅར་བ་རྣམས་དང༌། ར་ི

རྒྱ་སྤྲུལ་སྐུ་ཅན་ནས་མཇལ་དར་ཕུལ་ཏི་ེཕྱིག་དབང་ཞུས། ཚང་མ་གྲོལ་

འཁདོ་ལ་གསལོ་ཇ་བཞིསེ་འབྲས་བཏིགེས། མཛད་སྒོ་ོགྲོོལ་ནས་མཆོགོ་

སྤྲུལ་རནི་པ་ོཆོ་ེདང༌། ྋརྒྱལ་ཚབ་རྣམ་གཉིསི་གཟིམི་ཆུང་དུ་གདན་ཞུས་

ཀྱིསི་གསལོ་ཚགིས་ཕུལ་བ་ལྷན་བཞིསེ་བསྐྱངས། ཆོབིས་ཞིབས་སགོས་

དརེ་བཅར་ཚང་མར་ཉིནི་དགུང་གསལོ་སྟོན་བཤམས།

༢༽ རོ་ིརྒྱ་ནས་འིདདོ་རྒུ་ཐོང་དུ་ཆེབིས་བསྒྱུརོ།

ནག་ཆུ་ནས་རི་རྒྱ་བར་ཆོིབས་ཞིབས་དང་བཅས་པ་ཕྱིོགས་ཆོས་

ཡིནི་ཞིངི༌། འནོ་ཀྱིང་ར་ིརྒྱ་བསམ་གཏིན་གླེངི་ནས། འདདོ་རྒུ་ཐང་1དུ་

ཆོབིས་བསྒྱུར་བསྐྱངས་ཚུལ་ན་ིཕྱིགོས་ཆོས་མ་ཡིནི་པར། གཞུང་སྲིལོ་

1  འདདོ་རྒུ་ཐང་དུ་གཞུང་ག་ིཕབེས་བསུ་རྒྱས་པའ་ིགར་སྒྲིགི་ཆོནེ་མ་ོཇ་ིའདྲེ་ཞིགི་

ཡིདོ་པ་ཞིབི་གསལ་ཟུར་སྣནོ་ནང་འཁདོ།
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ཆོབིས་བསྒྱུར་གྱི་ིལམ་བཞིནི་ཕབེས། བསམ་གཏིན་གླེངི་ར་ིཁྲོདོ་ནས་

ཆོབིས་བསྒྱུར་གནང་ཁར་དགནོ་གྱི་ིགཟིམི་ཆུང་དང༌། ཤདོ་འདུ་ཁང་ལ་

གནས་གཟིགིས་ཐགོ མཁན་དྲུང་བཀྲ་ཤསི་གླེངི་པ་ནས་སྙིན་ཤལ་ལ་

ཐུགས་སྨོནོ་ཞུས་ཏི་ེརྟེནེ་གཙ་ོཁག་ལ་བསྒྲིནོ། ད་ེནས་མཆོགོ་སྤྲུལ་རནི་པ་ོ

ཆོ་ེཞིབས་སྟགེས་ཐགོ་བཞུགས་སུ་གསལོ། འདདོ་རྒུ་ཐང་ག་ིབཞུགས་

སྒོར་སྒོར་སྒྲིིག་སྤྱིི་ཁྱེབ་ཀུན་བདེ་གླེིང་བློ་བྲང་གི་མཛོད་པ་ཛ་སག་བསྟན་

པ་དབང་ཕྱུག་དང༌། ཤདོ་སྐརོ་ཐའ་ིཇ་ིཁྱུང་རམ་དནོ་གྲུབ་རྒྱལ་པོ།1 བློ་

བྲང་ཕྱིག་མཛདོ་དང༌། ཞིལོ་གཉིརེ་བཅས་ནས་འཚམས་ཞུའ་ིམཇལ་དར་

ཕུལ་བ་རྩོ་ེམགྲོནོ་གྱིསི་རང་སླགོ་གཡིགོས་ཏི་ེཕྱིག་དབང་ཞུས། ད་ེའཕྲེལ་

བློ་རྩོསི་པ་སྔོནོ་དུ་འགྲོ་ོབ་ནས། གཞུང་ཞིབས་རྩོ་ེསྐརོ་སྐུ་བཅར་སྤྱི་ིཁྱེབ་

མཁན་པོའ་ིབར་ཆོབིས་སྟར་སྔོནོ་དང༌། ད་ེམཚམས་ྋརྒྱལ་བའ་ིཡིང་

སྲིིད་མཆོོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆོེ་ཕེབས་བྱམས་སེར་པོ་གསེར་ཟིངས་ཀྱིི་ཏིོག་

ལྡན་ནང་བཞུགས་སུ་གསལོ་ཏི།ེ རྩོ་ེཤདོ་གཉིརེ་ནང་ཕབེས་བྱམས་པ་

བརྒྱད་ནས་དཔུང་བཏིགེས་ཀྱིསི་གདན་དྲེངས།

ཕེབས་བྱམས་ཀྱིི་སྐུ་རྒྱབ་ཏུ་རྣམ་གྲྭ་དབུ་གདུགས་པས་རྨ་བྱ་དབུ་

གདུགས་དང༌། རྩོ་ེདྲུང་དབུ་གདུགས་པས་མཛདོ་གསོ་སརེ་པོའ་ིདབུ་

གདུགས་ཕུབ་སྒྲིངེ་ཞུས། ད་ེརྗེསེ་ྋརྒྱལ་ཚབ་རྭ་སྒྲིངེ་རནི་པ་ོཆོ་ེཆོབིས་

ཐགོ་དང༌། བཀའ་བློནོ་གནང་བྱུང་བ། བཀའ་བློནོ་བནོ་ཤདོ། ྋརྒྱལ་ཡིབ་

1  ཁྱུང་རམ་དནོ་གྲུབ་རྒྱལ་པརོ་ཉིསེ་མདེ་ཁྲོམིས་གཅདོ་བྱས་སྐརོ་སྟག་ལྷ་ཕུན་

ཚགོས་བཀྲ་ཤསི་ཀྱིི་’མ་ིཚེའ་ིབྱུང་བ་བརྗེོད་པའ་ི’དབེ་དང་པོའ་ིཤགོ་གྲོངས་ ༡༥༧ 

ནས་ ༡༦༢ བར་དརེ་འཁདོ།
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དང༌། ྋརྒྱལ་ཡུམ་ཆོནེ་མ།ོ སྐུའ་ིགཅནེ་པ་ོརྒྱལ་ལ་ོདནོ་གྲུབ། སྐུའ་ིགཅེན་

པོ་བློོ་བཟིང་བསམ་གཏིན་ཁོང་རྣམ་པ་ཆོིབས་ཐོག་ཕེབས་པ་དེ་མུར་

གཞུང་ཞིབས་ཤདོ་སྐརོ་ཛ་ཐའ་ིནས། དྲུང་དཀྱུས་བར་སོགས་ཀྱི་ིཆོིབས་

སྟར་བཅས་སྒོང་སྟདོ་ཕྱིགོས་སུ་བྱནོ།

ར་ིརྒྱ་བསམ་གཏིན་གླེིང་དགནོ་འགྲོམ་ནས། འདདོ་རྒུ་ཐང་དུ་དབུ་

གུར་རྨ་བྱ་ཆོེན་མོའ་ིཡིོལ་བའི་ལྕགས་རིའི་འགག་བར་རྡོ་སྟར་བསྒྲིིགས་

ཤངི༌། དཀར་ཐགི་དང༌། སརེ་ཐགི་གསི་བརྒྱན་པའ་ིཕབེས་ལམ་གཡིས་

ཕྱིགོས་སུ་གདན་ས་ཆོནེ་པ་ོའབྲས་ས་ེདགའ་གསུམ་དང༌། ཉི་ེསྐརོ་དགོན་

ཁག་ག་ིདག་ེའདུན་པ་སྟངོ་ཕྲེག་འགའ་ཤས་ནས་སརེ་འཕྲེངེ་དང༌། གཞུང་

ག་ིདམག་སྒོར་ཁག་ག་ིམདའ་དཔནོ་དང༌། རུ་བརྒྱ། དམག་དམངས་སྟངོ་

ཕྲེག་འགས་རུ་སྒྲིིག་རིམ་བསྟར་རོལ་ཆོ་དང་བཅས་ཏིེ་ཕེབས་བསུའི་

གུས་འདུད་ཞུས།

ཕེབས་ལམ་གྱིི་གཡིོན་ཕྱིོགས་སུ་ལྷ་ས་ཁུལ་གྱིི་ཁང་ཡིོད་ཁང་ཆུང་

དང༌། སགོ་རགིས་འཇུ་ལང༌། གཞུང་སགོ བྲ་ོཔ། གཞིས་མ། འབྲས་

བུ་གླེངི་པ། ལྷ་མ་ོབ། ཁྱེམི་མཚསེ་རྒྱ་གར་དབྱནི་གཞུང་དང༌། རྒྱ་ནག་

གཞུང༌། བལ་ཡུལ་གཞུང་ས་ོསོའ་ིསྐུ་ཚབ་དང༌། འབྲུག་ཡུལ་དང༌། ལ་

དྭགས་ས་ོསོའ་ིལ་ོཕྱིག་པ། ལྷ་ཁུལ་ཁ་ཆོེའ་ིའག་ོཔ་བཅས་གྲོལ་སྟར་

བསྒྲིིགས་ནས་ལག་ཏུ་མཇལ་དར་ཐོགས་བཞིིན་ཕེབས་བསུ་གུས་འདུད་

ཞུ་བ། ད་ེབཞིནི་སྒོང་སྟདོ་དང༌། ལྕགས་གྲོངོ་སགོས་ཉི་ེཁུལ་གྲོོང་གསབེ་

ཁག་དང༌། ལྷ་ས་ཁུལ་གྱི་ིམ་ིམང་སརེ་སྐྱ་ཕ་ོམ་ོརྒོན་གཞིནོ་བྱསི་པ་
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དང་བཅས་པ་ཁྲོ་ིཕྲེག་གསི་གྱིནོ་གསོ་གཟིབ་མཆོརོ་ཐགོ ཕབེས་ལམ་

གྱིི་གཡིས་གཡིོན་དུ་འཚང་ག་ཆོེན་པོས་ལག་ཐལ་མོ་སྦྱོོར་བཞིིན་ཡིང་

སྲིདི་རནི་པ་ོཆོེའ་ིཕབེས་བྱམས་འབའ་ཞིགི་ལ་མགི་ཕྱིགོས་ཏིེ། མཐངོ་

གྲོལོ་འཛུམ་ཞིལ་མཇལ་བར་སམེས་རྩོ་ེགཅགི་ཏུ་གཏིདོ་པ་དང༌། ཕབེས་

བྱམས་ཕྱིགོས་སུ་བདུག་སྤེསོ་དང་མཇལ་དར་འཕྱིར་ཏི་ེ “སྐྱདི་པའ་ིཉིི་

མ་ཤར་བྱུང་” ཟིརེ་བ། གང་སར་བསངས་དུད་ཀྱི་ིདྲེ་ིབཟིང་པསོ་མཆོདོ་

པ་སོགས་ཀྱིི་འདུ་ལོང་ཆོེ་བའི་ཕེབས་ལམ་ཐོག་དལ་བུས་ཆོིབས་བསྒྱུར་

བསྐྱངས།

༣༽ འིདདོ་རྒུ་ཐོང་དུ་ཕོབེས་བསུ་རྒྱས་པེའི་ིམཛད་སྒོ།ོ

འདོད་རྒུ་ཐང་གི་ས་སྣེ་ཟིིན་མཚམས་དེར་ཕེབས་བསུའི་སྒོར་སྒྲིིག་

སྤྱི་ིཁྱེབ་སརེ་སྐྱ་ཛ་ཐའ་ིགཉིསི་དང༌། བློ་ཕྱིག་དང་ཞིལོ་གཉིརེ་སརེ་སྐྱས་

སྤེསོ་སྣ་ེཞུས། སྒོར་སྒྲིགི་གུར་སྟར་ཕྱི་ིམའ་ིསྒོ་ོཆོནེ་ནས། ནང་དབུས་

མཇལ་གུར་རྨ་བྱ་ཆོནེ་མོའ་ིའགག་བར། འདདོ་རྒུ་ཐང་དུ་ཕབེས་བསུར་

བཅར་བ་སྲིིད་ཟུར་ཡིབ་གཞིིས་གླེང་མདུན་གུང་ཀུན་དགའ་དབང་ཕྱུག་

དང༌། ཕུན་ཁང་གུང་བཀྲ་ཤསི་རྡ་ོརྗེ།ེ བཀའ་བློནོ་བློ་མ་བསྟན་པ་འཇམ་

དབྱངས། བཀའ་བློནོ་ཁྲོ་ིསྨོནོ་ནརོ་བུ་དབང་རྒྱལ། བཀའ་བློནོ་བློ་མ་ཟུར་

པ་ཆོང་ཁྱེིམ་ཐུབ་བསྟན་ཤཱཀྱིས་དབུས་པའི་གཞུང་ཞིབས་སེར་སྐྱ་ཆོེ་

ཕྲེ་ཡིངོས་དང༌། གདན་ས་གསུམ་གྱི་ིབློ་མ་སྤྲུལ་སྐུ། མཁན་པ་ོལས་སྣ་ེ
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རྣམས་སྟར་བསྒྲིགིས་ཀྱིསི་དད་གུས་ཆོནེ་པསོ་ཕབེས་བསུ་ཞུས།

མཇལ་གུར་ཆོེན་མོའ་ིའགག་ཏུ་ཕྱིིང་དམར་སྟེང་ྋསྐྱབས་མགོན་

ྋརྒྱལ་བའི་ཡིང་སྲིིད་མཆོོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆོེ་ཕེབས་བྱམས་ལས་བཤོལ་

འཕྲེལ་བཀའ་བློནོ་བློ་མ་དང༌། སྐུ་བཅར་སྤྱི་ིཁྱེབ་མཁན་པསོ་ཕྱིག་འདྲེནེ་

ཞུས། སྤྱིན་རྒྱ་དང༌། སྤེསོ་འཛནི་པས་སྔུན་བསུས་ཏིེ། པདྨ་འདབ་འཁྱུད་

ཀྱིི་རི་མོས་བརྒྱན་པའི་ཞིབས་རས་དཀར་པོའ་ིསྟེང་མཇལ་གུར་ནང་

གདན་དྲེངས་ནས། སངེ་ཁྲོ་ིམཐནོ་པརོ་ྋཞིབས་སོར་བཀྲ་ཤསི་ཀྱིི་ར་ེ

ཁ་དགྱིསེ་སྤྲོོའ་ིངང་དུ་འཁདོ། དཀར་སྤྲོ་ོརྒྱས་པ་སྒྲིགི་གཤམོ་ཞུས་ཡིདོ་པ་

སགོས་ལ་མཆོགོ་སྤྲུལ་རནི་པ་ོཆོསེ་སྤྱིན་རས་གཡི་ོབར་མཛད། ྋརྒྱལ་

ཚབ་རྭ་སྒྲིེང་རིན་པོ་ཆོེས་གཞུང་གནས་ཀྱིི་ཕེབས་བསུའི་རྟེེན་འབྱུང་

མཇལ་དར་ནང་མཛདོ་དང༌། མཎྜལ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེནེ་འདགེས་

འབུལ་གནང་སྟ་ེཁྲོ་ིསྟངེ་བཞུགས།

དེ་ནས་མཇལ་ཐེངས་དང་པོར་སྲིིད་ཟུར་ཡིབ་གཞིིས་གླེང་མདུན་

གུང་ཀུན་དགའ་དབང་ཕྱུག་དང༌། དགའ་ལྡན་ཁྲོ་ིཔ་ལྷུན་གྲུབ་བརྩོནོ་

འགྲུས་རནི་པ་ོཆོ།ེ ཁྲོ་ིཟུར་ཡི་ེཤསེ་དབང་ལྡན་རནི་པ་ོཆོ།ེ ཚ་ེསྨོནོ་གླེངི་

སགོས་རྒྱལ་སྤྲུལ་ཧ་ོཐགོ་ཐུ་ཁག་དང༌། སླ་ེལུང་སགོས་སྤྲུལ་སྐུ་རྣམ་

གསུམ། ཤར་པ་ཆོསོ་རྗེ་ེམ་ིཉིག་བཀྲ་ཤསི་སྟངོ་འདུལ། བྱང་རྩོ་ེཆོསོ་རྗེ་ེ

གཙང་པ་ཐུབ་བསྟན་ཀུན་དགའ། གདན་ས་ས་ོསོའ་ིཚགོས་ཆོནེ་སྤྲུལ་སྐུ་

ཆོ་ེཆུང་ཁག ྋརྒྱལ་བའ་ིཡིབ་ཡུམ་དང༌། ཕུན་ཁང་གུང་བཀྲ་ཤསི་རྡ་ོརྗེ།ེ 

བཀའ་བློནོ་རྣམ་པ། རྩོ་ེཤདོ་ཛ་སག རྩོ་ེསྐརོ་དར་ཧན་དང༌། ཏཱ་བློ་མ། ཤདོ་
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སྐརོ་ཐའ་ིཇ།ི རྩོ་ེསྐརོ་མཁན་ཆོ་ེདང༌། མཁན་ཆུང༌། ཤདོ་སྐརོ་རམི་བཞི་ི

དང༌། སྲིས་རྣམ་པ། ད་ེམུར་འབྲས་ས་ེདགའ་གསུམ་དང༌། རྒྱུད་གྲྭ་སྟདོ་

སྨོད་ས་ོསོའ་ིམཁན་སླབོ་ལས་ཟུར། རྩོ་ེཤདོ་ཀྱི་ིལས་ཚན་པ་དང༌། དྲུང་

དཀྱུས་བཅས་སོ་སོ་ནས་ྋརྒྱལ་བའི་ཡིང་སྲིིད་མཆོོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆོེ་

དང༌། ྋརྒྱལ་ཚབ་རྣམ་གཉིིས་ལ་མཇལ་དར་ར་ེཕུལ། ཕྱིག་དབང་ཞུས་

ནས་གྲོལ་ལ་འཁདོ། གསལོ་ཇ་དང་པ་ོདང༌། བཞིསེ་འབྲས་བཏིགེས། 

འབྲས་སྤུངས་དང༌། ས་ེར་ས་ོསོའ་ིམཁན་པ་ོགཉིསི་ནས་རགིས་ལམ་བགྲོ་ོ

གླེངེ་ཚུགས། གར་དང་པ་ོགཟིགིས་འབུལ་ཞུས།

མཇལ་ཐངེས་གཉིསི་པར། ཁྱེམི་མཚསེ་རྒྱལ་ཁབ་རྒྱ་གར་དབྱནི་

གཞུང་ག་ིསྐུ་ཚབ་ཧའིུ་ཨིཌ་ིཝརཌ་ར་ིཅར་ཌ་སན་ (Hugh Edward 

Richardson) 1 དང༌། རྒྱ་གཞུང་ནས་ྋགངོ་ས་སྐུ་གངོ་མའི་དགངོས་

རྫོགས་མཆོོད་འབུལ་དུ་མངགས་པའི་སྐུ་ཚབ་ཧོང་མུང་སུང་ནས་རྒྱ་བོད་

བཀའ་མོལ་མཇུག་སྐྱོང་བྱེད་མི་ཡིིན་ཚུལ་གྱིིས་བཞིག་པའི་རྒྱ་དཔོན་

ཅང་ཅ་ིཡུའུ། བལ་ཡུལ་གཞུང་ག་ིསྐུ་ཚབ་ཧ་ིརན་ན་ེབྷ་དུར་བིས་ིཏི་ 

(Hiranne Bahadur Bista) བཅས་ནས་ཡིང་སྲིདི་མཆོགོ་སྤྲུལ་རིན་

པོ་ཆོེར་ཕེབས་བསུའི་མཇལ་དར་ཕུལ་ཏིེ་རང་ལུགས་ཀྱིི་གུས་འདུད་

ཞུས།

ད་ེམཇུག་སྒོར་སྒྲིགི་སྤྱི་ིཁྱེབ་སརེ་སྐྱ་སྦྲལེ་པ་ོདང༌། བློ་བྲང་ཕྱིག་

མཛདོ་སརེ་སྐྱ། ཞིལོ་གཉིརེ་རྩོ་ེདྲུང་ལས་ཚན་མཐར་ཕྱིནི་བཅས་ནས་

1  ང་ོསྤྲོདོ་གླེགེས་བམ་འདིའ་ིཟུར་སྣནོ་ནང་འཁདོ་ཡིདོ།
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མཇལ་དར་རྟེནེ་གསུམ་བཏིགེས་རྗེསེ་རྣམ་གྲྭ་དང༌། གནས་ཆུང༌། ཚ་ེ

སྨོནོ་གླེངི་དང༌། ཚ་ེམཆོགོ་གླེངི༌། ཀུན་བདེ་གླེངི་བཅས་ས་ོསོའ་ིསླབོ་

དཔནོ་ལས་སྣ།ེ འབྲས་སེ་དགའ་གསུམ་གྱི་ིསྤྲུལ་སྐུ་ཆུང་ཁག འབྲས་

སྤུངས་ཕ་ོབྲང་སྡེ་ེཔ་དང་ལས་སྣ་ེབྱངིས། ས་ེར་གཟིམི་ཁང་སྡེ་ེཔ་དང་

ལས་སྣ་ེབྱངིས། དགའ་ལྡན་ཁྲོ་ིཐོག་གཉིརེ་པ་དང་ལས་སྣ་ེབྱངིས། རྨ་ེརུ་

དང༌། བཞི་ིསྡེ།ེ ལྕགས་པ་ོར་ིབཅས་དགནོ་ཁག་ས་ོསོའ་ིསློབ་དཔནོ་ལས་

སྣ།ེ ཀ་དང་སྐུ་སྲུང་གསི་མཚོན་གཞུང་ག་ིདམག་སྒོར་ཁག་ག་ིརུ་དཔནོ་

དང༌། བརྒྱ་དཔནོ། རྩོ་ེཤདོ་ཀྱི་ིདྲུང་གཏིགོས། ལྷ་ཁུལ་གྱི་ིཁང་ཡིདོ་ཁང་

ཆུང༌། འབྲུག་དང་ལ་དྭགས་ས་ོསོའ་ིལ་ོཕྱིག་པ། ཁ་ཆོེའ་ིའག་ོཔ། སྐྱ་དར་

བ། བྲ་ོཔ་གཞིས་མ་སོགས་ནས་མཇལ་དར་ར་ེཕུལ་ཏི་ེཕྱིག་དབང་ཞུས།

བློ་སྤྲུལ་ཁག་དང༌། དམག་སྒོར་ཁག་ག་ིརུ་བརྒྱ། ལ་འབྲུག་ལ་ོ

ཕྱིག་པ་དང༌། ཁ་ཆོེའ་ིའག་ོཔ་བཅས་གྲོལ་ལ་འཁདོ། གསལོ་ཇ་གཉིསི་

པ་དང༌། གསལོ་གྲོ་ོབཞིེས་འབྲས་རམི་བཞིནི་ཕབེས། དཀར་རྩོསི་པས་

ཕྱི་ིརྒྱལ་སྐུ་ཚབ་ཁག་སགོས་ལ་དཀར་ཡིལོ་བཀྲམས། རྩོ་ེམཁན་མགྲོནོ་

ཆོ་ེབ་བརྒྱུད་བཀའ་ིའཚམས་འདྲེ་ིབསྐྱངས། འབྲས་སེའ་ིམཁན་པ་ོགཉིསི་

ནས་བགྲོ་ོགླེངེ་འཕྲེ་ོམཐུད། གར་གཉིསི་པ་འཁྲོབ་སྟནོ་ཞུས།

ད་ེནས་རྩོ་ེམཁན་མགྲོནོ་ཆོ་ེབ་དང༌། རྩོ་ེམགྲོནོ་ཚསོ་དཀར་སྤྲོ་ོ

བཀྱིེ་ཆོོག་ཞུས་ཏིེ་སྐུ་བཅར་གསོལ་དཔོན་ཆོེ་བས་ྋརྒྱལ་བའི་ཡིང་

སྲིདི་མཆོགོ་སྤྲུལ་རནི་པ་ོཆོ་ེདང༌། ྋརྒྱལ་ཚབ་རྣམ་གཉིསི་ལ་གསལོ་

བསྐངས་ཕུལ། ད་ེརྗེསེ་རྩོ་ེམགྲོནོ་ཚསོ་སྲིདི་ཟུར་གླེང་མདུན་དང༌། བཀའ་
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བློནོ་རྣམ་པ། ཡིབ་གཞིསི་སྐུ་འཁརོ། རྩོ་ེསྐརོ་མཁན་ཆུང་ཡིན་དང༌། 

ཤདོ་སྐརོ་རམི་བཞི་ིཡིན། ཕྱི་ིརྒྱལ་ཁག་ག་ིསྐུ་ཚབ་བཅས་ལ་གསལོ་

བསྐངས་ཤངི་འབྲས་སགོས་འབུལ་འགྲོམེས་ཞུས། ད་ེམཚམས་དཀར་

སྤྲོ་ོཡིངོས་རྫགོས་སྟནོ་ཆོནེ་བཤམས། མ་ིམང་སྐྱསེ་པ་དར་མ་མང་པསོ་

ཧབ་ཐབོ་བརྒྱབ་སྟ་ེགང་ཐབོ་འཁུར་བཞིནི་ཕྱིརི་ཐནོ། འགའ་རསེ་མཆོགོ་

སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆོེས་ཁོ་ཚོར་དགྱིེས་གཟིིགས་མཛད་པ་དོ་སྣང་བྱུང་ནས་

ཕྱིིར་མ་བསྐྱོད་པར་ལག་ཐལ་མོ་སྦྱོར་ཏིེ་ཞིལ་མཇལ་ཞུས་བསྡེད་པས། 

གཟིམི་འགག་དང༌། རྩོ་ེམགྲོནོ་གྱིསི་མ་ིད་ེཚ་ོཕྱིརི་བསྐྱདོ་དགསོ་པའ་ིབརྡ་

སྟོན་གནང་དགོས་བྱུང་སོང་ཞིེས་རྣམ་གྲྭ་བགྲོེས་སོང་གི་འཕྲེོས་མོལ་

ལས་ཐསོ།

དཀར་སྤྲོ་ོསྟནོ་ཆོནེ་ཟིནི་མཚམས། བགྲོ་ོགླེངེ་བ་མཁན་པ་ོགཉིསི་

ནས་བཀྲ་ཤསི་པའི་ཚགིས་བཅད་དབྱངས་སུ་དྲེངས་ཏིེ་འདནོ་པ་དང་དུས་

མཚུངས། རྩོ་ེམཁན་མགྲོནོ་ཆོ་ེབས་ཁྲོ་ིདར་སྒྲིནོ། རྩོ་ེམགྲོནོ་གྱིསི་ཀ་དར་

སྒྲིགོ སྤྱིན་རྒྱ་དང༌། སྤེསོ་འཛནི་བཅས་བཀའ་བློནོ་བློ་མ་དང༌། སྐུ་བཅར་

སྤྱིི་ཁྱེབ་མཁན་པོས་མཆོོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆོེ་དབུ་གུར་གཟིིམ་ཆུང་དུ་

གདན་དྲེངས། སྐུ་བཅར་གསལོ་གཟིམི་མཆོདོ་གསུམ་དང༌། ཀའེུ་ཚང་

རིན་པོ་ཆོེ་བཅས་མཆོོག་སྤྲུལ་ཡིིད་བཞིིན་ནོར་བུའི་ཞིབས་ཞུར་བཅར། 

སྣེ་མགྲོོན་དང་གཟིིམ་འགག་གིས་ྋརྒྱལ་ཚབ་རིན་པོ་ཆོེ་བཞུགས་གུར་

དུ་གདན་འདྲེནེ་ཞུས།

དེ་ལྟར་ཕེབས་བསུ་རྒྱས་པའི་མཛད་སྒོ་ོགྲུབ་ནས་ྋརྒྱལ་བའི་ཡིབ་
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ཡུམ་སྐུ་འཁརོ་རྣམས་དང༌། གཞུང་ཞིབས་ཚང་མ་རྒྱུ་སྐར་གྱིི་འཕྲེངེ་སྟར་

ལྟ་བུའ་ིསྒོར་སྒྲིགི་གུར་ཁག་ས་ོསརོ་འཁདོ། ཕབེས་སྒྲིགི་དང་སྲི་ིཞུ་གཟིབ་

ཅིང་རྒྱས་པའི་འདོད་རྒུ་ཐང་བཞུགས་སྒོར་དུ་མཆོོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆོེ་སྐུའི་

སྟནོ་འཁརོ་ཆོབིས་ཞིབས་དང་བཅས་པ་བཞུགས་ཞིག་གཉིསི་གནང༌།

དེའི་རིང་ྋརྒྱལ་བའི་ཡིང་སྲིིད་མཆོོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆོེ་གདན་ཞུ་བ་

ང་ོལས་གསུམ་དང༌། གཞུང་གནས་ཀྱི་ིཕབེས་བསུ་སྔོ་རྗེེས་སུ་བཅར་བའ་ི

གཞུང་ཞིབས་སེར་སྐྱ་དྲེག་འབྲིང་དཀྱུས་གསུམ་ཕར་ཚུར་འཚམས་འདྲེི་

དང༌། ལྷག་པར་ཀའེུ་ཚང་རནི་པ་ོཆོ་ེང་ོལས་ནས་ “ང་ཚ་ོབཞི་ི1གས་དུས་

རྟེག་ཏུ་གངས་ལྗོངོས་ཁྱེནོ་གྱི་ིབསྟན་སྲིདི་སྙིངི་བཅངས་ཐགོ འཕགས་པ་

སྤྱིན་རས་གཟིགིས་ཉིདི་ལ་གསལོ་བ་བཏིབ་པ་དང༌། བསྟན་སྲུང་དམར་

ནག་སགོས་ལ་འཕྲེནི་ལས་བསྐུལ་བའ་ིབྱནི་མཐུས། བཀའ་དྲེནི་ཟླ་མདེ་

ྋརྒྱལ་མཆོགོ་སྐུ་གོང་མའ་ིཡིང་སྲིདི་འཁྲུལ་བྲལ་ངསེ་རྙིདེ་བྱུང༌།” ཞིསེ་

སགོས་གསུངས་པའི་ལ་ོརྒྱུས་སྙིན་པ།ོ དནོ་མཐུན་དདེ་དཔནོ་འཁོར་དང་

བཅས་པས་མཐའི་རྒྱ་མཚོ་ཆོེན་པོ་ནས་ཡིིད་བཞིིན་གྱིི་ནོར་བུ་རིན་པོ་

ཆོེ་ཇི་ལྟར་ལོན་པའི་གཏིམ་རྒྱུད་དང་མཚུངས་པ་བསྡུས་ཙམ་མདོ་ཙམ་

གསུངས་པ་དང༌། ལྷག་པར་དུ་མཆོགོ་སྤྲུལ་རནི་པ་ོཆོེའ་ིཐགོ་མཐའ་བར་

གསུམ་གྱིི་ངོ་མཚར་ཆོེ་བའི་མཛད་པ་གང་དང་ཅི་བྱུང་ཞིིབ་གསལ་

གསུངས་པ་ཐད་ཀར་གསན་པ་དང་ཉིན་པ། གཅགི་ནས་གཉིསི་བརྒྱུད་

གསུམ་བརྒྱུད་དུ་གླེངེ་འཕྲེསོ་ལ་དུས་འདའ་བའ་ིདགའ་ཚརོ་དང༌། སྐྱདི་
1  གཅགི་ན་ིརྩོ་ེདྲུང་བློ་ོབཟིང་ཚེ་དབང་ཡིནི་ཞིངི༌། སྐབས་དརེ་ཟི་ིལངི་མཁར་དུ་མ་ི

གཏིའ་ལ་ཡིདོ།
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སྣང་ཆོེན་པོའ་ིངང་ནས་འདོད་རྒུ་ཐང་དུ་བཞུགས་ཡུན་ཡུད་ཙམ་ཞིིག་ལ་

ཕྱིནི་སངོ་ཞིསེ་གཞུང་ཞིབས་བགྲོསེ་སངོ་རྣམ་པའ་ིགསུང་མལོ་ལས་ཐསོ།

བྱང་ཕྱིགོས་ཀ་ལཱ་པ་ཡི་ིགྲོངོ་ཁྱེརེ་གང༌།།

བསལི་ལྡན་ནརོ་འཛནི་གཞི་ིའདརི་འཕོས་པ་ལྟའ།ི།

ཕབེས་སྟནོ་སྒོར་སྒྲིགི་ང་ོམཚར་ལྟད་མ་ོལ།།

རལོ་ཕྱིརི་ལྷ་ཡི་ིདབང་པསོ་མགི་སྟངོ་སྤྲུལ།།

འདོད་རྒུ་ཐང་དུ་འདདོ་རྒུའ་ིཡི་ོབྱད་ཚགོས།།

མ་བསྡུས་པར་ཡིང་མ་ལུས་འདུས་གྱུར་པ།།

རྣམ་སད་ཞིངི་ག་ིརྣམ་རྒྱལ་ཁང་བཟིང་ཆོའེ།ི།

དག་ེམཚན་ཀུན་གསལ་དག་ེལགེས་མཚན་མས་ཁྱེབ།།

དརེ་ན་ིབསུ་བའི་བཀདོ་པ་རྒྱ་ཆོནེ་པ།ོ།

གནའ་བའོ་ིསྐལ་བཟིང་དགའ་སྟནོ་ཉིམས་སུ་བསྟར།།

བདོ་ཡུལ་སྐྱདི་པའ་ིཉི་ིམ་ཤར་ར་ོཞིསེ།།

ལྷ་དང་མརི་བཅས་དགའ་བའ་ིཅ་ཅ་ོསྒྲིགོ 



184

ས་བཅད་ལྔ་པ།

 འདདོ་རྒུ་ཐང་ནས་ཆོབིས་བསྒྱུར་ཆོནེ་མོའ་ིལམ་ལྟར་གདན་

དྲེངས་ཏི།ེ ལྷ་ལྡན་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་གནས་གཟིགིས་དང་

འབྲལེ་ནརོ་གླེངི་བསྐལ་བཟིང་ཕ་ོབྲང་དུ་ྋཞིབས་སརོ་བད་ེབར་

འཁདོ་པ།

༡༽ ཆེབིས་བསྒྱུརོ་ཆེནེ་མའོི་ིལམ་སྲིལོ་ལྟརོ་གདན་དྲེངས་པེ།

ས་ཡིསོ་ཟླ་ ༨ ཚསེ་ ༢༥ (༡༩༣༩/༡༠/༠༨) གཟིའ་སྐར་འབྱུང་

འཕྲེོད་མཆོོག་ཏུ་དགེ་བའི་སྔོ་དྲེོ་བདུད་རྩོི་ཐུན་མཚམས་དང་བསྟུན་ཏིེ། 

ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ྋརྒྱལ་བའི་དབང་པོའ་ིཡིང་སྲིིད་མཆོོག་

སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆོེ་ཡིབ་ཡུམ་སྐུ་མཆོེད་སྟོན་འཁོར་དང་བཅས་པ་སྒོང་སྟོད་

འདོད་རྒུ་ཐང་ཕབེས་བསུའ་ིབཞུགས་སྒོར་ནས། རྒྱལ་ས་ལྷ་སའ་ིགྲོངོ་

ཁྱེེར་དབུས་ཀྱིི་སངས་རྒྱས་བསྟན་པའི་མེ་རྩོ་དགའ་བ་བཞིི་ལྡན་ར་ས་

འཕྲུལ་སྣང་སྤྲུལ་པའི་གཙུག་ལག་ཁང་སྟེང་ཤོད་བར་གསུམ་ལ་གནས་

གཟིགིས་དང༌། ད་ེནས་ནོར་གླེངི་བསྐལ་བཟིང་ཕ་ོབྲང་བཅས་པར་གཞུང་
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སྲིོལ་ཆོིབས་བསྒྱུར་ཆོེན་མོའ་ིལམ་ནས་གདན་ཞུས་ཀྱིི་མཛད་སྒོོ་ཤིན་ཏུ་

རྒྱས་པའ་ིརམི་པ་མད་ོཙམ་བཀདོ་པ་གཤམ་གསལ།

གོང་ཚེས་ཀྱིི་ཞིོགས་པ་དབང་ཕྱིོགས་ཀྱིི་རི་བོའ་ིརྩོེ་མོ་ནས་ནམ་

མཁའ་ིནརོ་བུའ་ིའདོ་ཀྱི་ིཟིརེ་མདངས་འཕྲེ་ོབ་དང་དུས་མཚུངས། གམ་

བཅར་ཕན་བདེ་ལགེས་བཤད་གླེངི་ངམ། སྐུ་བཅར་རྣམ་རྒྱལ་གྲྭ་ཚང་ག་ི

དུང་པ་གཉིསི་དང༌། རྒྱ་གླེངི་པ་གཉིསི་ཀྱིསི་སྙིན་གསན་དུང་རྒྱ་གཏིངོ་བ་

དང༌། གར་པས་བསུ་སྣ་གཏིངོ་བཞིནི་ཕབེས་བརྡ་རྡ་མ་དང་པ་ོབརྡུངས་

ཏི་ེད་ེཉིནི་གྱི་ིཆོབིས་བསྒྱུར་མཛད་སྒོོའ་ིསྐལ་བཟིང་ག་ིསྒོ་ོའཕར་ཕྱི།ེ སྣ་ེ

མགྲོནོ་དང༌། ཤདོ་མགྲོོན། ཤདོ་གཟིམི་འགག་བཅས་ནས་ྋརྒྱལ་ཚབ་

རིན་པོ་ཆོེ་གདན་དྲེངས་ཏིེ་ྋརྒྱལ་བའི་ཡིང་སྲིིད་མཆོོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆོེའི་

གཟིམི་ཆུང་དབུ་གུར་དུ་བཅར་གནང་མཛད།

གཞུང་ཞིབས་སརེ་སྐྱ་སྲིདི་ཟུར་ནས། མཁན་ཆུང་ཡིན་གྱི་ིམཚན་

གནས་ཅན་རྣམས་མཇལ་གུར་ཆོནེ་མོའ་ིནང་དང༌། རྒྱལ་སྤྲུལ་བློ་བྲང་

ཁག་ག་ིམཛདོ་པ་ཛ་སག་དང༌། ཤདོ་སྐརོ་ཛ་སག་ནས། སྲིས་རྣམ་པ་

ཡིན། རྩོ་ེཤདོ་ཀྱི་ིམགྲོོན་གཟིམི་དང༌། ལས་ཚན་པ། དྲུང་དཀྱུས། དྲུང་

གཏིགོས། དམག་སྒོར་ཁག་ག་ིརུ་བརྒྱ་བཅས་མཇལ་གུར་འགག་ག་ིདབུ་

གཡིབ་ཆོེན་མོའ་ིའགོ་ཏུ་བཅར་འཛོམས་ཀྱིིས་རྣམ་ཀུན་མཛད་སྒོོའ་ིལམ་

ལྟར་རང་རང་གི་སྟན་ཐགོ་འཁདོ་འཕྲེལ་ཕབེས་ཇ་བཏིགེས།

ཕྱིག་དཔ་ེད་ོདམ་པས་རྩོ་ེསྐརོ་མཁན་ཆོ་ེམན་ནས། དྲུང་དཀྱུས་

འགའ་ཤས་ཡིན་ལ་རྒྱབ་ཆོ་གསོ་འབགོ་རྩོསི་སྤྲོདོ་དང༌། སྐུ་བཅར་མཆོདོ་
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དཔོན་མཁན་པོས་རྣམ་གྲྭ་སློབ་དཔོན་ལ་དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོའ་ིབེའུ་

བུམ་ཕྱིག་དཔ་ེཔུ་ཏི་ིགསོ་འབགོ་ནང་བསྒྲིལི་བ་ཞིགི་དང༌། རྣམ་གྲྭ་དབུ་

མཛད་ལ་དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོའ་ིསྐུ་ཐང་ཕྱིི་ཤུབས་འཁུར་ཐག་རང་འགྲོིགས་

ཤགི རྣམ་གྲྭ་དུང་པ་གཉིསི་ལ་གཟིམི་སྤེསོ་ཀྱིསི་བཀང་བའ་ིསྤེསོ་མདངོ་

ར་ེདང༌། གསུང་བཟིང་བ་བརྒྱད་ས་ོསརོ་བྱནི་སྒོམ་ཆུང་ངུ་འཁུར་ཐག་

རང་འབྱར་ར་ེབཅས་རྩོསི་སྤྲོདོ་གནང་བ་རང་རང་ག་ིརྒྱབ་ཏུ་འཁུར། ད་ེ

འཕྲེལ་རྣམ་གྲྭ་རྒྱབ་ཆོ་བ་རྣམས་ཀྱིིས་མཇལ་གུར་གྱིི་གཟིིམ་སྒོའོ་ིནང་དེར་

སྲུང་སྤྱིརི་འཕྲེནི་བཅལོ་ཕུལ་ནས་མྱུར་བར་ཆོབིས་གྲོལ་དུ་ཞུགས།

དུས་དེར་བློ་རྩོིས་པ་དངོས་གྲུབ་སྡེིངས་པ་བློོ་བཟིང་རྡོ་རྗེེས་མཇལ་

གུར་གྱིི་འགག་ཏུ་ཕྱིགོས་གཙང་ལ་མདུན་བཏིད་ད།ེ རྩོིས་ལུགས་སྲིདི་པ་

ཧའོ་ིརྒྱབ་ཡིགི་ཏུ་གནདོ་ཟླགོ་དང༌། བཀྲ་ཤསི་པའ་ིཚགིས་བཅད་འཁདོ་པ་

རྣམས་སྒྲི་དག་གསལ་བར་སྒྲིོག་པ་བཅས་ཀྱིི་ཆོོ་ག་སྔོོན་དུ་འགྲོོ་བའི་སྒོོ་

ནས་ཆོབིས་རགས་སྔོ་རྟེངི་ག་ིརམི་པ་བསྒྲིགིས། མགྲོནོ་ཆོསེ་བཞུགས་

ཁྲོརི་ཁྲོི་དར་བསྒྲིནོ། རྩོ་ེམགྲོནོ་གྱིསི་ཀ་དར་སྒྲིགོ རྩོ་ེམགྲོནོ་ཚསོ་ཆོབིས་

སྟར་འག་ོནས་མཇུག་བར་བསྐོར་ཞིིབ་ཀྱིིས་ཚང་མ་ཨང་གསར་དུ་འཁོད་

པའ་ིབརྡ་དང་བསྟུན་ྋསྙིན་གསན་དུང་རྒྱ་བཏིང༌། ཕབེས་བརྡ་རྡ་མ་

གཉིསི་པ་བརྡུངས། རྩོ་ེམཁན་མགྲོནོ་ཆོ་ེབས་སྟན་དམར་ཕྲེག་པར་བརྒྱབ་

ཐགོ ཕྱིག་དཔྱོངས་བླུགས་པའ་ིམཛདོ་གསོ་སེར་པོའ་ིཁུག་མ་རྒྱབ་ཆོར་

བསྣམས་ཏི།ེ རནི་རྒྱན་མགྲོནོ་གཉིརེ་དང་ཆོབས་ཅགི་གཟིམི་ཆུང་དབུ་

གུར་དུ་བཅར་ནས་ྋརྒྱལ་བའ་ིམཆོགོ་སྤྲུལ་རནི་པ་ོཆོ་ེདང༌། ྋརྒྱལ་ཚབ་
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རྭ་སྒྲིངེ་རནི་པ་ོཆོ་ེརྣམ་གཉིསི་གདན་ཞུའ་ིྋསྙིན་གསན་གནང༌།

གཟིམི་ཆུང་དབུ་གུར་གྱི་ིའགག་ནས་བཀའ་བློནོ་བློ་མ་དང༌། རནི་

རྒྱན་ཁྲོི་པས་མཇལ་དར་ནང་མཛོད་ཀྱིི་ཕྱིག་ལྕིབས་ཐོགས་ནས་མཆོོག་

སྤྲུལ་རནི་པ་ོཆོ་ེཕྱིག་འདྲེནེ་ཞུས། སྤྱིན་འདྲེནེ་རྒྱ་གླེངི་པ་དང༌། རནི་རྒྱན་

སྤེོས་འཛིན་པས་སྔུན་བསུས་ཏིེ་ཞིབས་རས་པད་རིས་ཅན་སྟེང་གདན་

ཞུས་ལ་སྐུ་བཅར་གསལོ་གཟིམི་མཆོདོ་གསུམ་དང༌། ཀའེུ་ཚང་རནི་པ་ོ

ཆོེ་ལྷན་བཅར་བཅས་མཇལ་གུར་རྨ་བྱ་ཆོེན་མོའ་ིའགག་ཏུ་ཆོིབས་བསྒྱུར་

བསྐྱངས། ཞིབས་སྟགེས་ཐགོ་འཁདོ་པར་ཕབེས་སྒྲིགི་ད་ོདམ་སརེ་སྐྱ་ཛ་

ཐའི་སྦྲལེ་པ་ོདང༌། ཞིལོ་གཉིརེ་མཁན་རམི་གཉིསི་ནས་མཇལ་དར་ཕུལ་

བ་མགྲོནོ་ཆོསེ་རང་སླགོ་གཡིགོས། མཆོགོ་སྤྲུལ་རནི་པ་ོཆོསེ་ཕྱིག་དབང་

སྩལ་མཇུག་ཕབེས་བྱམས་ནང་ྋཞིབས་སརོ་འཁདོ། སྤྱིན་རྒྱ་དང་འབྲལེ་

བའ་ིཕབེས་བརྡ་རྡ་མ་གསུམ་པ་བརྡུངས།

ཕེབས་བྱམས་ཆོེན་མོའ་ིམདུན་རྒྱབ་གཡིས་གཡིོན་ས་ོསོར་རྩོེ་ཤོད་

གཉིརེ་ནང་གཉིིས་ར་ེསྟ།ེ ཁྱེནོ་མ་ིགྲོངས་བརྒྱད་ཀྱིསི་ཕབེས་བྱམས་དཔུང་

འདགེས་ཞུས། ཕབེས་བྱམས་ཀྱི་ིམདུན་ཕྱིགོས་གཡིས་གཡིནོ་ས་ོསརོ་

བྱམས་འཐནེ་པ་དམག་སྒོར་ཁག་ག་ིབརྒྱ་དཔནོ་ར་ེདང༌། ལྡངི་དཔནོ་དྲུག་

ར་ེསྟར་བསྒྲིགིས་ཐགོ བརྒྱ་དཔནོ་གཉིསི་ཀྱི་ིབར་དརེ་རུ་དཔནོ་གཅགི་

གིས་ལག་གཡིས་གཡིོན་གྱིིས་ཕྱིོགས་སོ་སོའ་ིབྱམས་ཐག་མཐུད་

མཚམས་སུ་འཆོང་བ་1དང༌། ཕབེས་བྱམས་སྐུ་མདུན་གྱི་ིགཡིས་སུ་
1  ཕབེས་བྱམས་པ་དང༌། བྱམས་འཐནེ་ཞིབས་ཞུ་བ་རུ་དཔནོ་བཅས་པ་ར་ེརརེ་

གས་ོལནེ་ར་ེཡིདོ་པ་ད་ེརྣམས་སྔོནོ་ནས་རྟེ་ཐགོ་ཐནོ་ཏི།ེ གས་ོལནེ་བརྗེ་ེམཚམས་ས་ོ
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ཕབེས་འག་ོརམི་བཞི་ིདང༌། གཡིནོ་དུ་ཕབེས་འག་ོལས་ཚན་པ་བཅས་

གམོ་བགྲོོད་ཀྱིསི་བསྐྱདོ། སྣ་ེམགྲོནོ་དང༌། ཤདོ་མགྲོོན་གྱིསི་ྋརྒྱལ་ཚབ་

རནི་པ་ོཆོ་ེཆོབིས་ཐགོ་གདན་ཞུའ་ིཞིབས་འདགེས་ཞུས།

རྩོེ་གསོལ་ཐབ་ཀྱིི་ཐུགས་མཁོ་ཉིེར་སྤྱིད་སྐྱེལ་འདྲེེན་ཆོབ་དྲེེལ་ལག་

ད་ོབཅས་པ་དང༌། གསལོ་ཐབ་པ་བྱངིས། སྐུ་བཅར་གསལོ་དཔནོ་གཞིནོ་

པ། རྩོ་ེཕྱིག་སརེ་སྐྱ་ང་ོལས་བཅས་ཆོབིས་བསྒྱུར་དངསོ་གཞིིའ་ིསྔོནོ་

ཙམ་དུ་ཐནོ། བཀའ་ཤག་ཤདོ་པས་བཞུགས་སྒོར་ཆོནེ་མོའ་ིཕྱི་ིསྒོོའ་ིཉི་ེ

འགྲོམ་དུ་ལངས་ཏིེ་ཆོིབས་རགས་སྟོད་སྨོད་ཀྱིི་གྲོལ་ཐོ་སྐད་གསང་མཐོན་

པསོ་ཀློགོ་བཞིནི་པར། ཐགོ་མར་ཀ་སྤུངས་ལུགས་བརྒྱའ་ིགཞུང་སྒོ་ོཕུན་

ཚོགས་འདུ་ལམ་གྱིི་སྒོོ་ར་བ་དྲུང་གཏིོགས་བཀྲ་ཤིས་རབ་རྒྱས་ཀྱིིས་

གཞུང་རྟེ་བཀྲ་ཤིས་གྲོོ་དཀར་ལ་བཞིོན་ནས་ལག་ཏུ་གཟིིག་ལྤགས་ཀྱིི་

འབོག་ལྕག་སྟོང་སྐུད་དམར་པོའ་ིའཛར་ལྡན་རག་གི་རྡོ་རྗེེའི་འགེལ་ལུང་

ཅན་ཞིིག་ཐགོས་བཞིནི་ཆོབིས་སྟར་གྱི་ིསྣ་ེའཁྲོདི། ད་ེམཇུག་རྟེནེ་འབྲལེ་

ལེགས་ཚོགས་ཀྱིི་སྒོོ་བརྒྱ་འབྱེད་མི་སྔོགས་རྩོིས་པས་རྟེ་ཐོག་ཏུ་དར་ཤིང་

གསར་པ་ཡིལ་ག་ལོ་འདབ་ཅན་གྱིི་ལྡེབས་སུ་རྩོིས་ལུགས་སྲིིད་པ་ཧོ་

བཀལ་བ་ཞིགི་ལག་གཡིནོ་གྱིསི་མདུན་ངསོ་སུ་འཁྱེརེ་བཞིནི་བསྐྱདོ།

དེ་མུར་ཆོིབས་དར་ཨང་དང་པོ་བཀྲ་ཤིས་པའི་རུ་དར་དཀར་པོ་

དང་དྲེགེས་པ་ཕ་ོརྒྱུད་མ་ོརྒྱུད་ཀྱི་ིརྟེནེ་ཐུག་འཁྱེརེ་མ་ིདང༌། རྟེ་དར་བ་ཞིསེ་

བ་དན་སོགས་འཁྱེེར་བའི་གཞུང་སོག་འག་ོབྱིངས་བཅུ་གྲོངས་ཀྱིི་རྗེེས་སུ་

སརོ་ཕབེས་ལམ་གྱི་ིགཡིས་གཡིནོ་དུ་སྒུག་བཞིནི་སྡེདོ་དགསོ།
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འཁར་རྔ་དགུ་པ་དང༌། བསུ་སྣ་ཆོ་གཅགི རྡ་མ་ཆོ་བཞི་ིའབུད་བརྡུང་བྱདེ་

མ་ིགར་པ་བདུན། སྤྱིན་འདྲེནེ་རྒྱ་གླེངི་པ་རྣམ་གྲྭ་གཉིིས། གཟིམི་འབགོ་

གཉིསི་དང༌། འཇའ་ས་གསརེ་ཐམ་བླུགས་པའ་ིསྒོམ་ཆུང་གྲུ་བཞི་ིགཉིསི་

བཀལ་བའི་སྟེང་གསེར་ཟིངས་ཀྱིི་གྷནྔྷོོ་ལ་བརྩོེགས་པ་བཅས་འགེལ་བྱེད་

ཆོིབས་ཆོེན་གསུམ་ཞིོལ་ཆོིབས་རའི་ཆོིབས་གཡིོག་གསུམ་ནས་ཆོིབས་

འཁྲོིད་ཞུས། རྣམ་གྲྭ་གསུང་བཟིང་བ་བརྒྱད་དང༌། དུང་པ་གཉིིས། དབུ་

མཛད། སླབོ་དཔནོ་བཅས་རྒྱབ་ཆོ་ཅན་བཅུ་གཉིསི། རནི་ཆོནེ་རྒྱན་ཆོ་བ་

ཤདོ་དྲུང་ཉི་ིཤུ་རྩོ་བཞི།ི རྩོ་ེསྐརོ་རྒྱབ་ཆོ་ཅན་དྲུང་དཀྱུས་དང༌། ལས་ཚན་

པ། ཚགོས་ཆོནེ་སྤྲུལ་སྐུ་ཁག་དང༌། གདན་སའ་ིམཁན་པ་ོལས་ཟུར་ཁག 

ཤདོ་སྐརོ་རམི་བཞི།ི རྩོ་ེསྐརོ་མཁན་ཆུང་དང༌། མཁན་ཆོེ། ཏཱ་བློ་མ། 

དར་ཧན། ཐའ་ིཇ།ི ཛ་སག་བཅས་དང༌། གླེངི་སྤྲུལ་སྐུ། ཕུར་ལྕགོ་སྤྲུལ་སྐུ། 

ཤར་བྱང་ཆོསོ་རྗེ།ེ ལ་ོསམེས་པ་དང༌། སླ་ེལུང་སྤྲུལ་སྐུ། འནོ་རྒྱལ་སྲིས་

སྤྲུལ་སྐུ་བཅས་སྤྲུལ་སྐུ་རྣམ་གསུམ། སྡེ་ེདྲུག་དང༌། ཚ་ེསྨོནོ་གླེངི༌། ཀུན་

བད་ེགླེངི་བཅས་རྒྱལ་སྤྲུལ་ཁག རནི་རྒྱན་མགྲོནོ་གཉིརེ་དང༌། གསལོ་

དཔནོ། རནི་རྒྱན་ཁྲོ་ིཔ། སྐུ་བཅར་གསལོ་དཔནོ་མཁན་པ་ོདང༌། གཟིིམ་

དཔནོ་མཁན་པ།ོ མཆོདོ་དཔནོ་མཁན་པོ། རནི་རྒྱན་སྤེསོ་འཛནི་པ་གཉིསི་

བཅས་ཆོབིས་ཞིབས་རྟེ་རགས་སྔོནོ་མ་རྣམས་རམི་བཞིནི་ཐནོ།

རྩོེ་ཡིིག་ཚང་ལས་ཁུངས་ཀྱིི་མཁན་དྲུང་བཞིི་པ་ོརེ་རེས་བོད་ལྗོོངས་

ལྷ་སྡེེ་མི་སྡེེ་སེར་སྐྱ་སྤྱིི་ནས་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་སྐུ་འཕྲེེང་བཅུ་

གསུམ་པ་ཆོེན་པ་ོམཆོོག་ལ་ཕུལ་བའི་གསེར་ཐམ་ཆོེན་མ་ོལ་སོགས་པའི་
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སྦུག་དམ་ཆོེ་ཆུང་ཁག་ཡིོད་སྒོམ་ཆུང་རེ་གོས་འབོག་ནང་བསྒྲིིལ་བའི་

རྒྱབ་ཆོ་རེ་བསྣམས་ཏིེ་རྟེ་ཐོག་འཁོད་པ་ཆོིབས་སྟར་སྟོད་ཆོའི་ཟུར་ནས་

དལ་བགྲོདོ་ཀྱིསི་ཕབེས།

མཚམས་འདིར་ྋརྒྱལ་བའི་ཡིང་སྲིིད་མཆོོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆོེའི་

ཕེབས་བྱམས་ཆོེན་མོའ་ིཟུར་བཞིིའི་ཉིེ་འཁྲོིས་སོ་སོར་སྐུ་སྲུང་ནང་མའི་

ཚུལ་དུ་རྣམ་གྲྭ་ཆོིབས་འཆོང་བ་བན་གྲོི་རིང་ཚད་ཁྲུ་གང་མིན་ཙམ་སྐེད་

པར་གཟིརེ་བ་ར་ེརྐང་བགྲོོད་ཀྱིསི་བསྐྱདོ། ཆོབིས་རགས་སྟདོ་ཆོའ་ིགྲོལ་

ཐའོ་ིནང༌། ཟུར་གྱིསེ་སུ་ཕེབས་དགསོ་གྲོས་སྐུ་ཞིབས་ཞིབས་པད་རྣམ་པ་

དང༌། རྩོ་ེམགྲོནོ་དང༌། རྩོ་ེགཟིམི་འགག ཤདོ་མགྲོོན་དང༌། ཤདོ་གཟིམི་

འགག་བཅས་ཆོིབས་རགས་སྟོད་སྨོད་ཆོ་སྙིོམས་ཀྱིིས་ཕེབས་དགོས་རྒྱུ་

ཞིསེ་གསལ་བ་ལྟར། ཕབེས་བྱམས་ཀྱི་ིགཞིགོས་གཡིས་གཡིནོ་དུ་བཀའ་

བློནོ་རྣམ་པ་བཞི་ིདང༌། ཡིང་སྲིིད་རྩོད་དཔྱོདོ་གདན་ཞུ་བའ་ིདབུ་འཛནི་

མཚན་ཞིབས་ཀའེུ་ཚང་རནི་པ་ོཆོ།ེ རྩོ་ེམཁན་མགྲོནོ་ཆོ་ེབ། མདུན་ངསོ་

གཡིས་གཡིོན་དུ་བོད་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིི་དམག་སྒོར་ཡིོངས་ཀྱིི་སྤྱིི་ཁྱེབ་ཛ་སག་

མད་ོམཁར་ཕུན་ཚགོས་རབ་རྒྱས་དང༌། ྋརྒྱལ་བའ་ིསྐུ་སྲུང་མདའ་དཔནོ་

རིམ་བཞིི་ཟིོམ་ཕུད་རྣམ་རྒྱལ་དབང་ཕྱུག་དམག་ཆོས་ཐོག་གྲོི་རིང་ཐོགས་

པ་བཅས་རྟེ་ཐགོ་འཁདོ།

རྩོ་ེགཟིམི་འགག་གཉིིས་དང༌། རྩོ་ེམགྲོནོ་རྒོན་རམི་བརྒྱད་ཀྱིསི་

1ཆོབིས་རགས་སྟདོ་ཆོའ་ིགཡིས་གཡིནོ་དང༌། རྩོ་ེགཟིམི་འགག་གཞིོན་
1  རྩོ་ེམགྲོནོ་གཞིནོ་པ་གཅགི་འཚམས་ཞུའ་ིམཇལ་དར་རང་སླགོ་བྱདེ་པར་སྔོནོ་དུ་

བསྐྱདོ་དགསོ།
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པ་གཉིསི་དང༌། རྩོ་ེམགྲོནོ་གཞིནོ་རམི་བརྒྱད། སྣ་ེམགྲོནོ། ཤདོ་མགྲོནོ་

བཞི་ིདང༌། ཤདོ་གཟིམི་འགག་གཉིསི་བཅས་ཀྱིསི་ཆོིབས་རགས་སྨོད་

ཆོའི་གཡིས་གཡིོན་ཁག་ཏུ་རྟེ་ཐོག་སྐྱོད་བཞིིན་ཆོིབས་གྲོལ་ཆོེན་མོའ་ིབར་

མཚམས་མ་ཆོད་པ་དང༌། རྟེ་ཕུང་མི་ཐབེས་པ། ཟུར་གྱིསེ་མ་ིའབྱུང་

བའ་ིལྟ་ཞིབི་བགྱིསི།

ཕེབས་བྱམས་ཀྱིི་སྐུ་རྒྱབ་ཏུ་རྣམ་གྲྭ་དབུ་གདུགས་པས་རྨ་བྱ་སྒྲིོ་

གདུགས་ཕུབ་བཞིནི་གམོ་སྐྱདོ་བྱདེ་པ་དང༌། གས་ོལནེ་རྣམ་གྲྭ་གཅགི་

མཉིམ་བསྐྱདོ། ད་ེརྗེསེ་རྩོ་ེདྲུང་དབུ་གདུགས་པས་མཛདོ་གསོ་སརེ་པོའ་ི

དབུ་གདུགས་ཉི་ིམའ་ིདཀྱིལི་འཁརོ་ཞིསེ་པ་ཕུབ་སྒྲིངེ་ཞུས། དའེ་ིརྒྱབ་ཏུ་

སྐུ་བཅར་སྤྱིི་ཁྱེབ་མཁན་པོས་མཆོོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆོེའི་ན་བཟིའ་འཇུག་

སྣདོ་ཕྲེག་ཁབེས་བསྣམས་པ་དང༌། ྋརྒྱལ་ཚབ་རྭ་སྒྲིངེ་རནི་པ་ོཆོ།ེ སྲིིད་

ཟུར་གླེང་མདུན་གུང༌། ྋརྒྱལ་ཡིབ་དང༌། ྋརྒྱལ་ཡུམ་ཆོནེ་མ།ོ སྐུའ་ི

གཅེན་པ་ོརྒྱལ་ལ་ོདནོ་གྲུབ། སྐུའ་ིགཅནེ་པ་ོབློ་ོབཟིང་བསམ་གཏིན། 

ཡིང་སྲིིད་གདན་ཞུ་བའ་ིཁངོས་ཞིལོ་གཉིརེ་ཁ་ེསྨོད་སྲིས། རྒྱལ་སྤྲུལ་བློ་

བྲང་ཁག་གི་མཛདོ་པ་ཛ་སག རྩོསི་ཕྱིག སྲིས་རྣམ་པ། ཤདོ་སྐརོ་ལས་

ཚན་པ། རྩོ་ེཤདོ་དྲུང་དཀྱུས་དང༌། དྲུང་གཏིགོས་བཅས་ཆོབིས་རགས་

སྨོད་ཆོའི་གོ་རིམ་སོགས་སྔོོན་དུས་བདག་ཅག་གི་མཉིམ་མེད་ཐུབ་པའི་

དབང་པ་ོམཐ་ོརིས་ལྷ་ཡིི་ཡུལ་ནས་འཕགས་ཡུལ་མ་ག་དྷར་བྱོན་པའི་ཚེ། 

ཚངས་པ་དང༌། བརྒྱ་བྱནི་གྱིསི་མཚནོ་པའ་ིལྷའ་ིརགིས་བརྒྱ་སྟངོ་མང་

པོས་མཆོོད་པའི་རྣམ་གྲོངས་སྣ་ཚོགས་པ་བསྟར་ཏིེ་བཀུར་བསྟི་སྲིི་ཞུ་སྤྲོོ་
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བའི་སྒོ་ོནས་གདན་དྲེངས་པ་ལྟ་བུའི་ཆོེན་པོའ་ིཉིམས་དང་གཟིི་བརྗེིད་ལྡན་

པའ་ིངང་ལྷ་ལྡན་ཕྱིགོས་སུ་ཆོིབས་སྟར་གྱི་ིཁ་ལ་ོདལ་བར་བསྒྱུར།

༢༽ འིདདོ་རྒུ་ཐོང་ནས་ལྷ་ས་གྲེངོ་ཁྱེེརོ་དང༌། ནོརོ་གླེངི་བརོ་

གྱི་ིཕོབེས་བསུའི་ིརྣམ་པེ།

འདོད་རྒུ་ཐང་ནས་རྒྱལ་ས་ལྷ་སའི་ཉིེ་སྐོར་བར་ལ་བོད་འབངས་

སརེ་སྐྱ་མཆོགོ་དམན་ཁྲོ་ིཕྲེག་འགའ་ཤས་ཀྱིསི་གཞི་ིརྒྱ་དང༌། འདུ་ལངོ་

ཤིན་ཏུ་ཆོེ་བའི་ཕེབས་བསུ་གཟིབ་ཅིང་རྒྱས་པ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞིིག་ཞུས་པའི་

སྣང་ཚུལ་རགས་ཙམ་མཚམས་འདརི་འགདོ་པར་བྱ་བ་ལ། སྒོང་སྟདོ་

འདོད་རྒུ་ཐང་ནས། གླེང་རུ་དང༌། ལྕགས་གྲོངོ༌། སྐུ་འབུམ་ཐང༌། ཀརྨ་

དགནོ་གསར། ལྷ་ས། ནོར་བུ་གླེངི་ག་བཅས་ཀྱི་ིབར་ཕབེས་ལམ་གཙང་

ཞིངི༌། ཕྱིགོས་གཉིསི་སུ་རྡ་ོསྟར་དང༌། དཀར་ཐགི་སརེ་ཐགི་གསི་མཛསེ་

པ་དང༌།

ཕབེས་ལམ་གྱི་ིགཡིས་ཕྱིགོས་སུ་གདན་ས་གསུམ་དང༌། རྒྱུད་གྲྭ་

སྨོད་སྟདོ། རྨ་ེརུ་དང༌། བཞི་ིསྡེ།ེ གླེངི་ཁག་ལ་སགོས་པའ་ིཉི་ེསྐརོ་དགོན་

ཁག་ག་ིདག་ེའདུན་སྟངོ་ཕྲེག་འགའ་ཤས་དང༌། ནེའུ་ཆུང་ར་ིབཙུན་དགནོ་

སོགས་ནས་བཙུན་མ་བརྒྱ་ཕྲེག་འགའ་ཤས་ཀྱིིས་མཆོོད་རྫས་སྣ་ཚོགས་

པ་ཐགོས་པའ་ིསརེ་འཕྲེངེ་བར་མ་ཆོད་པ་དང༌། ཕབེས་ལམ་གྱི་ིགཡིནོ་

ཕྱིགོས་སུ་བྲ་ོཔ་དང༌། གཞིས་མ། རྔ་ཤནོ་དང༌། འབག་ཤནོ། སྟག་སངེ་
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དང༌། འབྲངོ་རྩོདེ། རྒྱལ་སྲིདི་སྣ་བདུན་ལ་སགོས་པའ་ིཆོ་བྱད་ཅན་དུ་མ་

སྟར་བསྒྲིགིས་པས་བྲ་ོགར་དང༌། གླུ་གཞིས་ཀྱི་ིམཆོདོ་སྤྲོནི་སྤྲོ་ོབ།

ད་ེབཞིནི་ཉི་ེསྐརོ་གྲོངོ་གསབེ་ཡུལ་ཚ་ོཁག་དང༌། ཕྱིགོས་མཐའ་

ཁག་ནས་ཆོདེ་བཅར། ལྷ་ས་ཁུལ་གཉུག་མར་གནས་པ་བཅས་པའ་ིསྐྱ་ེ

བོ་ཁྲོི་ཚ་ོའགའ་ཤས་ནས་རང་རང་ལ་གང་ན་ཅི་ཡིོད་ཀྱིི་རྒྱན་གོས་གཟིབ་

མཆོོར་དང་བཅས་འདུས་འཛམོས་ཀྱིསི། དད་གུས་སྤྲོ་ོགསུམ་གྱི་ིསྒོ་ོནས་

ྋསྐྱབས་མགོན་ྋརྒྱལ་དབང་སྐུ་འཕྲེེང་བཅུ་གསུམ་པ་ཆོེན་པོའ་ིཡིང་

སྲིིད་མཆོོག་སྤྲུལ་ཉིིན་བྱེད་གཞིོན་ནུའི་གཟིི་བྱིན་རབ་ཏུ་རྒྱས་པའི་འོད་

ཟིརེ་ཕྱིགོས་ཀུན་ཏུ་འཕྲེ་ོབཞིནི། མཐངོ་གྲོལོ་ལྷ་ཞིལ་དགྱིསེ་བརྩོེའ་ིའཛུམ་

མདངས་གསལ་ཞིིང་དྭངས་པའི་དཀྱིིལ་འཁོར་ཐོག་མར་མཇལ་བར་ཡིིད་

རྩོ་ེགཅགི་ཏུ་གཏིདོ་པ་དང༌། ལ་ལས་ནི་ལག་ཐལ་མ་ོསྦྱོརོ་བཞིིན་མགི་མ་ི

ཟུམ་པར་མཆོགོ་སྤྲུལ་རནི་པ་ོཆོེའ་ིདགྱིསེ་ཞིལ་མཇལ་བ་དང༌། ལ་ལས་

ནི་བཀྲ་ཤིས་པའི་ཚིག་བཟིང་པོ་མགྲོིན་དབྱངས་སུ་འདྲེེན་པས་མཆོོད་

པ། འགའ་རསེ་ན་ི “ཡིདི་བཞིནི་ནརོ་བུ་ཕབེས་སངོ༌།” “སྐྱདི་པའ་ིཉི་ིམ་

ཤར་སངོ༌།” ཞིསེ་སྐད་གསང་མཐནོ་པསོ་བརྗེདོ་པ་དང༌། ཕལ་ཆོ་ེབས་

ནི་དགའ་ཞིིང་འཛུམ་པའི་རྣམ་འགྱུར་འདོན་བཞིིན་འཚང་གའི་ཁྲོོད་ནས་

ཕྲེག་པ་གཟིེངས་སུ་གང་ཐོན་བྱེད་པ་དང་ཆོབས་ཅིག་”ྋརྒྱལ་བ་ཡིིད་

བཞིནི་ནརོ་བུ་མཇལ་གྱི་ིའདུག” “ྋརྒྱལ་བ་རནི་པ་ོཆོསེ་གཟིགིས་ཀྱི་ི

འདུག” “སྐྱབས་སུ་མཆོ།ི” “ད་ང་ཚ་ོསྐྱདི་པ་ོརདེ།” “བད་ེསྐྱདི་ཀྱི་ིཉི་ིམ་

ཤར་སངོ༌།” “དགའ་བ་ལ། སྐྱདི་པ་ལ།” ཟིརེ་བ་སགོས་སམེས་གཏིངི་
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ག་ིདགའ་བདེའ་ིཚརོ་བ་དང༌། དད་པ་མཚནོ་པའ་ིཅ་ཅ་ོདར་དརི་དུ་སྒྲིགོ་

བཞིནི་ཡིདོ་པ་དང༌།

དུས་མཚུངས་སུ། ཕབེས་ལམ་གྱི་ིགཡིས་གཡིནོ་ཙམ་མ་ཡིནི་

པར། ཉི་ེཁུལ་གྲོོང་ཁྱེམི་ཁག་དང༌། ལྷ་ས་གྲོངོ་ཁྱེརེ་ཡིངོས་རྫགོས། ཉི་ེ

རྒྱང་དགོན་ཁག་བཅས་པའི་ཡིང་སྟེང་ཁག་ནས་དྲེི་བཟིང་བའི་བསངས་

དུད་ཀྱིསི་མཆོདོ་པའ་ིརྣམ་པ་ན།ི དྭངས་པའ་ིམཁའ་དབྱངིས་སྔོནོ་པརོ་

མཛསེ་པའ་ིསྤྲོནི་དཔྱོད་བཟིང་པ་ོལང་ལངོ་དུ་འཁྲོགིས་པ་ལྟ་བུ་དང༌། ད་ེ

བཞིནི་དགནོ་གྲོངོ་དང་གཙུག་ལག་ཁང་ཁག ཕ་ོབྲང་ཡིས་མས་སགོས་

ཀྱི་ིཡིང་སྟངེ་བཀྲ་ཤསི་ཕྲེ་རངི་དཔྱོངས་པ། ལྷ་ལྡན་དཔལ་ལྷ་ལྕགོ་དང༌། 

གྲོངོ་ཁྱེམི་ཆོ་ེཆུང་ཚང་མའ་ིསྒོ་ོདང་སྒོའེུ་ཁུང་གི་ཡིལོ་བ་དང༌། ཤམ་བུ་

སགོས་གསར་བརྗེསེ། ཁང་སྟངེ་གང་སར་དར་ལྕགོ་ཚསོ་ཚགོས་གསར་

པས་བརྒྱན་པའི་དར་ཤིང་གསར་པ་བསྒྲིེངས་བཙུགས་ལ་སོགས་པའི་

ཕེབས་བསུ་རྒྱ་ཆོེ་གཟིབ་རྒྱས་མཐོ་རིས་ལྷ་ཡིི་དུས་སྟོན་བཟིང་པོ་དང་

མཉིམ་པ་ཞིགི་སྣང་བའ་ིལ་ོརྒྱུས་ན།ི དངེ་སྐབས་ལ་དྭགས་དང༌། བལ་

ཡུལ་སགོས་སུ་གནས་འཁདོ་ལྷ་ས་བ་ཁ་ཆོ་ེདང༌། བལ་པ་ོརྒོན་གྲོས་ཀྱི་ི

ངག་རྒྱུན་ལའང་གླེངེ་བཞིནི་ཡིདོ་པ་བཅས་ས།ོ།

༣༽ ལྷ་ལྡན་གཙུག་ལག་ཁང་སྟོངེ་ཤདོ་ལ་གནས་གཟིགིས།

ྋསྐྱབས་མགོན་ྋརྒྱལ་བའི་དབང་པོའ་ིཡིང་སྲིིད་མཆོོག་སྤྲུལ་
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རིན་པོ་ཆོེ་སྟོན་འཁོར་ཆོིབས་ཞིབས་སེར་སྐྱ་བརྒྱ་ཕྲེག་འགའ་ཤས་དང་

བཅས་པའ་ིཆོབིས་སྟར་གྱི་ིརྣམ་པ་ན།ི ལྷ་ཡི་ིརྒྱལ་པ་ོཚངས་པ་ཆོནེ་པ་ོ

སུམ་རྩོེན་ཡུལ་ནས་ས་སྟེང་དུ་བྱོན་པ་ལྟ་བུའི་བརྗེིད་ཉིམས་ལྡན་པའི་

ངང༌། འདུ་ལངོ་ཆོ་ེབའ་ིཕབེས་བསུའ་ིརྣམ་པ་གངོ་གསལ་གྱི་ིཕབེས་ལམ་

ཐགོ་དལ་བྲལེ་སྙིམོས་པར་ཆོབིས་བསྒྱུར་གྱིསི། ལྷ་ས་གྲོངོ་ཁྱེརེ་གྱི་ི

བྱང་ཤར་ས་གནས་སྨོོན་གྲོངོ་ཟིམ་པའ་ིཉི་ེསར་ཕབེས་སྐབས། ལྷ་ལྡན་

གཙུག་ལག་ཁང་གི་གནས་སྲུང་བྱ་ཁྲོི་སྤྱིན་གཅིག་རུ་འདྲེེན་འཁོར་དང་

བཅས་པས་ཕབེས་བསུ་ཞུས་ཐགོ ཆོསོ་སྐྱངོ་གསི་པད་འབུལ་དང་འབྲལེ་

མཇལ་དར་ཕུལ་བ་རྩོ་ེམགྲོནོ་ནས་རང་སླགོ་མཐུན་རྫས་བསྟར།

ལྷ་ས་གྲོོང་ཁྱེེར་གྱིི་ཤར་ལྷོའ་ིམཐའ་མཚམས་སུ་གྲོོང་ཁྱེེར་ཁྲོིམས་

ཁང་གི་འགོ་གཙོ་མི་དཔོན་ཤོད་དྲུང་ལས་ཚན་སྐྱིད་སྦུག་དབང་འདུས་

ནོར་བུ་དང༌། སྲིགེ་ཤངི་ཚེ་རངི་རྣམ་རྒྱལ་གཉིསི་ཀྱིསི་འཚམས་ཞུའ་ི

མཇལ་དར་ཕུལ་བ་རྩོེ་མགྲོོན་ནས་རང་སློག་གཡིོགས་རྗེེས་སྤེོས་སྣེ་ཞུས། 

ཕྱིག་འཚལ་སྒོང་བརྒྱུད་ལྷ་སའི་བར་སྐོར་ལམ་ཆོེན་ཤར་ལྷོའ་ིཟུར་གྱིི་

ཤ་བ་སྐྱ་རེངས་དར་ཆོེན་ཉིེ་མཚམས་ནས་གཞུང་གི་དམག་སྒོར་ཁག་

རིམ་པར་རུ་བསྒྲིིགས་ནས་རྔ་རོལ་དང་བཅས་ཏིེ་ཕེབས་བསུ་གུས་འདུད་

ཞུས། དརེ་བློ་ཕྱིག་སརེ་སྐྱ་དང༌། ལྷ་གཉིརེ་སརེ་སྐྱ་ས་ོས་ོནས་ཕྱིག་

བཅས་འཚམས་ཞུའི་མཇལ་དར་ཕུལ་བ་གོང་བཞིིན་རང་སློག་ཐོག་སྤེོས་

སྣ་ེཞུས།

གསུང་ཆོསོ་ར་བའ་ིརྡ་ོགཅལ་གྱི་ིལྷ་ོམཚམས། བསྐལ་བཟིང་དར་
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ཆོེན་ཉིེ་སར་གཞུང་བསྟེན་དགྲོ་ལྷའི་གཙོ་བོ་གནས་ཆུང་ཆོོས་སྐྱོང་ཆོེན་

པོ་རྟེེན་གཞིིའི་ཁོག་ཏུ་བརླམས་པ་རུ་འདྲེེན་སྡེེ་བཞིིའི་འཁོར་དང་བཅས་

ནས་ཕབེས་བསུ་ཞུས། ཆོསོ་སྐྱངོ་ཆོནེ་པསོ་གུས་འཆོམ་པད་འབུལ་ཞུས་

ཐགོ མཇལ་དར་ནང་མཛདོ་སྒྲིནོ་འབུལ་དང༌། གསརེ་གྱི་ིཞིལ་དཀར་ཡུ་

རིང་ཞིལ་ཇས་བཀང་བ་ྋརྒྱལ་བའི་མཆོོག་སྤྲུལ་རིན་པ་ོཆོེར་བཏིེགས་པ་

སབི་ཙམ་མཆོདོ་བཞིསེ་མཛད།

དེ་སྐབས་མཆོོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆོེ་དགུང་གྲོངས་བཞིི་ལྷག་ཙམ་

ལས་མནི་པའ་ིསྐུ་ན་ཧ་ཅང་ཕྲེ་ལ། ད་ེཕན་ད་ེའདྲེ་གཟིགིས་མྱོངོ་མདེ་རུང་

འཇགིས་འཚརེ་གང་ཡིང་མ་གནང་བར། སྐུ་འཕྲེངེ་གངོ་རམི་ནས་ཐུགས་

འདྲེིས་ཆོེ་བའི་སྐུའི་གམ་བཅར་བ་ཞིིག་བསྐྱར་དུ་མཇལ་བཅར་བྱུང་བ་

ལྟ་བུའ་ིདགྱིསེ་ཉིམས་མཛད། ཆོསོ་སྐྱངོ་གསི་གུས་ཞིབས་དང་བཅས་

ཕེབས་བྱམས་ཀྱིི་མདུན་ནས་དཔུང་འདེགས་ཞུ་བའི་ཚུལ་གྱིིས་གོམ་པ་ཉིི་

ཤུ་ཙམ་གྱི་ིབར་གདན་འདྲེནེ་ཞུས།

སྐབས་དེའ་ིའབྲས་སྤྱི་ིབློནོ་ཆོནེ་སཱར་ འབའ་སལི་ འགུའུལ་ཌ་ 

(Sir Basil Gould) ནས་རང་ག་ིདངསོ་མཐོང་དང༌། རྒྱུས་ཅན་ནས་

ཁུངས་དག་གོ་ཐོས་བྱུང་རིགས་དབྱིན་ཡིིག་ཐོག་བྲིས་པ་1རཱ་ནི་ཆོོས་ཉིིད་

རྡ་ོརྗེ་ེདང༌། ལྕང་ཅན་གུང་ཟུར་གཉིསི་ཀྱིསི་བདོ་ཡིགི་ཏུ་བསྒྱུར་བ་ལྷ་སར་

དཔར་བརྐོས་དཔར་ཤིང་འབྲས་ལྗོོངས་སྒོང་ཏིོག་ཏུ་ཡིོད་པའི་དཔེ་རིང་

1  Report on the discovery, recognition and installation 
of the 14th Dalai Lama, P-7, Printed New Delhi 1941
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དའེ་ིནང༌། ཡིང་སྲིིད་མཆོགོ་སྤྲུལ་རནི་པ་ོཆོ་ེལྷ་ས་གྲོངོ་ཁྱེརེ་དུ་ཐགོ་མར་

གདན་ཞུའི་སྐབས་ཀྱིི་གནས་ཚུལ་ངེས་གསལ་གོ་ཐོས་བྱུང་བ་བཀོད་

གསལ་ལ། “ལྷ་སར་བྱནོ་ལམ་དུ་ཆོོས་སྐྱངོ་ཆོནེ་པ་ོགཉིསི་ནས་ཕབེས་

བསུ་ཞུས། ཆོོས་སྐྱངོ་རྟེནེ་གཞིིའ་ིཁགོ་ཏུ་རླམོ་སྐབས་ལམ་འགྲོོའ་ིརྟེ་ཡིང་

འུར་འདྲེོག་བྱེད་པ་ལྟ་བུའི་འཇིགས་སྣང་ཇི་ཡིོད་མཐོང་མི་རྣམས་ནས་

ཤསེ་གསལ་ད་ེལྟར་ཡིང༌། ྋརྒྱལ་བའ་ིཡིང་སྲིདི་སྐུ་ན་ཆུང་ངུས་གཏིན་

ནས་ཞུམ་འཚེར་མི་མཛད་པ་དེ་ལ་ཚང་མས་ངོ་མཚར་ཆོེ་བ་བྱས།”1 

ཞིསེ་འཁདོ་འདུག

ད་ེནས་ལྷ་ལྡན་ར་ས་འཕྲུལ་སྣང་གཙུག་ལག་ཁང་ག་ིམདུན། ཇ་ོབ་ོ

དབུ་སྐྲའི་རྡ་ོགཅལ་དུ་ཆོིབས་སྟར་སྔོོན་རིམ་བཞིིན་ཅང་ཤེས་ལས་བཤོལ་

ཏིེ་མཆོོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆོེ་གཙུག་ལག་ཁང་གི་ཁྱེམས་ར་ཆོེན་མོ་བརྒྱུད་

གནས་གཟིགིས་སུ་ཕབེས་ཞིབས་ལ་བཅར། གཙུག་ལག་ཁང་ག་ིགཞུང་

སྒོོའ་ིའགག་ཏུ་ཕྱིིང་དམར་སྟེང་མཆོོག་སྤྲུལ་རིན་པ་ོཆོེ་ཕེབས་བྱམས་ལས་

བཤལོ་གནང་གསི་བཀའ་བློནོ་བློ་མ་དང༌། རནི་རྒྱན་ཁྲོ་ིཔས་ཕྱིག་འདྲེནེ་

ཞུས་ཏི་ེཞིབས་རས་ཐགོ་གདན་དྲེངས་པའ་ིསྔོནོ་དུ་སྤྱིན་རྒྱ་དང༌། རནི་

རྒྱན་སྤེསོ་འཛནི་པ། བློ་ཕྱིག་དང༌། ལྷ་ས་གཉིརེ་ཚང་བ་སརེ་སྐྱ། དཀནོ་

གཉིེར་དཔོན་བཅས་ནས་སྤེོས་སྣེ་ཞུས་ཏིེ་གནས་གཟིིགས་རིམ་བཞིིན་

མཛད།

ཇོ་བོ་ཆོེན་པོའ་ིསྤྱིན་སྔོར་སྟན་དམར་སྟེང་སྐུ་ཕྱིག་དང་འབྲེལ་

1  ཤགོ་ལྡབེས་ ༨ བ ༡ པ།ོ
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ཐུགས་སྨོནོ་སྙིན་ཤལ་སྒྲིནོ་འབུལ་གནང༌། ད་ེནས་ཇ་ོབོའ་ིལྷ་ཁང་འགག་

གི་པང་གཅལ་སྟེང་བཞུགས་ཁྲོི་བདེ་སྟན་ཐོག་ཞིབས་ཀྱིི་པདྨོ་འཁོད། 

ྋརྒྱལ་ཚབ་རིན་པོ་ཆོེའང་བདེ་སྟན་དུ་བཞུགས་ནས་སྐུ་བཅར་སྤྱིི་ཁྱེབ་

མཁན་པ་ོདང༌། གསལོ་གཟིམི་མཆོདོ་གསུམ། རྣམ་གྲྭ་སློབ་དཔནོ་དང་

གསུང་བཟིང་བ་བཅས་པས་ཞིལ་འདོན་གསུང་ཞིབས་ཞུས་ཏིེ་སྤྱིན་འདྲེེན་

ཁྲུས་གསལོ་དང༌། ཡིན་ལག་བདུན་པའ་ིམཆོདོ་པ་སྨོནི་འབུལ་མཛད།

ད་ེམཇུག་སྲིདི་ཟུར་ནས། ཐའ་ིཇ་ིཡིན་དང༌། བློ་བྲང་ཕྱིག་མཛདོ་

སརེ་སྐྱ་བཅས་ནས་རྟེནེ་གསུམ་དངསོ་འབུལ་བསྟར། ལྷ་ས་གཉིརེ་ཚང་

བ་སརེ་སྐྱ་དང༌། དཀནོ་གཉིརེ་དཔནོ་ནས་མཇལ་དར་ཕུལ་བར་ཕྱིག་

དབང་དང་སྲུང་མདུད་སྩལ། གསལོ་གྲོ་ོདང༌། གསལོ་ཇ་ཕབེས། བློ་ཕྱིག་

ནས་ྋརྒྱལ་བའ་ིཡིང་སྲིདི་མཆོགོ་སྤྲུལ་རནི་པ་ོཆོ་ེདང༌། ྋརྒྱལ་ཚབ་

རནི་པ་ོཆོརེ་གསོལ་བསྐངས་ཤངི་འབྲས་སྐམ་རླནོ་དང༌། རྟེགས་བརྒྱད་

གཟུགས་སགོས་ཀྱི་ིབཞིསེ་སྤྲོ་ོསྒྲིགི་འབུལ་ཞུས།

ྋརྒྱལ་བའི་ཡིབ་ཡུམ་སྐུ་འཁོར་བཅས་དཀྱིིལ་འཁོར་མཐིལ་གྱིི་

བྱང་ངསོ་བྱམས་ཆོནེ་ལྷ་ཁང་ནང་དང༌། རྒྱལ་སྤྲུལ་ཧ་ོཐོག་ཐུ་སགོས་

དང༌། རྩོ་ེཤདོ་ཛ་དར་ཏཱ་ཐའ།ི ནང་མ་མཁན་སྡེ་ེཆོ་ེཆུང་བཅས་ཇ་ོཁང་

པང་གཅལ་གཤམ་གྱི་ིལྕགས་ཁྲོའ་ིནང་ཁངོས་གཡིས་ཕྱིགོས་དང༌། རྩོ་ེ

ཤདོ་ཀྱི་ིམགྲོནོ་གཉིརེ་དང༌། གཟིམི་འགག་བཅས་གཡིནོ་ཕྱིགོས། ཤདོ་

སྐརོ་རམི་བཞི་ིནས། རྩོ་ེཤདོ་ལས་ཚན་པ་དང༌། དྲུང་དཀྱུས་ཡིན་

རྣམས་དཀྱིལི་འཁརོ་མཐལི་བཅས་སུ་གྲོལ་འཁདོ་ཐགོ ཚང་མར་གསལོ་
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གྲོ་ོདང༌། གསོལ་ཇ་རམི་བཞིནི་ཕབེས།

དེ་ནས་གོང་བཞིིན་སྤེོས་སྣེ་དང་བཅས་བར་ཁང་གི་གསང་སྒོོ་ནས་

ཡིར་ཕབེས་ཏི་ེཆོསོ་རྒྱལ་སྲིངོ་བཙན་དང༌། སླབོ་དཔནོ་རིན་པ་ོཆོ་ེགཙ་ོ

འཁརོ། དཔལ་འཁརོ་ལ་ོསྡེམོ་པ་བཅས་ཀྱི་ིསྐུ་བརྙིན་ཁག་ཞིབི་མཇལ་

གནང༌། དཔལ་ལྕགོ་གསང་སྒོ་ོབརྒྱུད་དཔལ་ལྷ་ཞི་ིདྲེག་ག་ིསྣང་བརྙིན་

སོ་སོར་སྒྲིོན་དར་དང་འབྲེལ་ལས་བཞིིའི་འཕྲེིན་ལས་སྒྲུབ་པར་སྐུལ་

བའི་བཀའ་བསྒོོས་གཉིེར་གཏིད་མཛད་ནས་ཤོད་ལྷ་ཁང་ཁག་ཏུ་བྱམས་

པ་མཆོེད་བཞིི་ལ་སོགས་པ་མཇལ་གནང་གི་གནས་གཟིིགས་འཕྲེོ་སྐྱོང་

མཛད།

༤༽ ལྷ་ལྡན་གཙུག་ལག་ཁང་ནས་ནོརོ་གླེངི་དུ་ཆེབིས་བསྒྱུརོ།

གནས་གཟིིགས་གྲུབ་ཉིེར་ཆོིབས་ཞིབས་རྣམས་སྔོོན་དུ་རིམ་ཐོན་

གྱིིས་རང་རང་གི་རྟེ་ཐོག་འཁོད་ནས་ཆོིབས་སྟར་སྔོ་རྟེིང་མ་འཁྲུགས་

པར་ཨང་གསར་དུ་ཡིདོ་ཅིང༌། མཆོགོ་སྤྲུལ་རནི་པ་ོཆོ་ེཁྱེམས་རའ་ི

སྒོ་ོམཆོརོ་འགོ་ནས་ཕབེས་བྱམས་ནང་བཞུགས་སུ་གསལོ། ད་ེའཕྲེལ་

ྋརྒྱལ་ཚབ་རནི་པ་ོཆོ་ེཆོབིས་ཐགོ་འཁདོ། རྩོ་ེམགྲོནོ་གྱི་ིབརྡ་དང་བསྟུན་

སྤྱིན་རྒྱ་དང༌། ཕབེས་བརྡའ་ིརལོ་ཆོའ་ིསྒྲི་གསལ་ཞིིང་བརྗེདི་ཆོགས་པར་

གྲོགས་པས། ཕབེས་ལམ་གྱི་ིཕྱིགོས་གང་སར་འདུ་ལངོ་ཤནི་ཏུ་ཆོ་ེབའ་ི

སྐྱེ་བོའ་ིཚོགས་ཀྱིིས་མཆོོག་སྤྲུལ་ཡིིད་བཞིིན་ནོར་བུའི་ལྷ་ཞིལ་མཇལ་



200

རྒྱུར་སེམས་འཚབ་དགའ་ཚོར་ཆོེན་པོས་རང་དགར་ལངས་མི་ཚུགས་པ་

ལྟ་བུར་གནས་པའ་ིངང༌། ལྷ་ལྡན་སྤྲུལ་པའ་ིགཙུག་ལག་ཁང་ནས་ནརོ་

གླེངི་དུ་ཐད་ཀར་ཆོབིས་ཞིལ་བསྒྱུར།

བར་སྐོར་ལམ་ཆོེན་དང་འབྲེལ་བའི་ཕེབས་ལམ་ཤ་གསར་སྒོང་

དང༌། ལྕང་རྒྱབ་པའ་ིམདུན་བརྒྱུད། ཚ་ེསྨོནོ་གླེངི་དང༌། བཞི་ིསྡེ།ེ ལྕང་

གསེབ་ཤར་བཅས་ཀྱིི་མདུན་ངོས་ལམ་ཆོེན་གྱིི་གཡིས་ཕྱིོགས་སུ་རྒྱུད་

གྲྭ་སྨོད་སྟདོ་དང༌། རྨ་ེརུ། ཚ་ེསྨོནོ་གླེངི༌། བཞི་ིསྡེ་ེབཅས་དགོན་ཁག་ས་ོ

སསོ་སརེ་འཕྲེངེ་བསྟར་བ་དང༌། མ་ིམང་ཁངོས་ནས་རྒྱལ་སྲིདི་སྣ་བདུན་

དང༌། སྟག་སངེ༌། འབྲངོ་རྩོདེ། བྲ་ོཔ། གཞིས་མ། རྔ་ཤནོ་དང༌། འབག་

ཤོན་སོགས་ཀྱིིས་གར་སྟབས་དང་བཅས་ཏིེ་གླུ་གཞིས་གཏིོང་བ་དང༌། 

རལོ་མ་ོབརྡུང་དཀྲལོ། ལམ་ཆོེན་གྱི་ིགཡིནོ་ཕྱིགོས་སུ་ལྷ་ས་རུ་བཞིི་

སོགས་ཀྱིི་མི་མང་ཕོ་མོ་རྒོན་གཞིོན་ཁྲོི་ཕྲེག་འགའ་ཤས་ནས་རང་རང་གི་

རྒྱན་གོས་གཟིབ་མཆོོར་ལྡན་པའི་སྒོོ་ནས་གྲོལ་སྟར་བསྒྲིིགས་ཏིེ་ཕེབས་

བསུ་ཞིལ་མཇལ་ཞུ་བ། ད་ེཡིང་གངས་ཅན་པ་ཡིངོས་ཀྱི་ིསེམས་ཁངོ་དུ་

བྱུང་བའི་དགའ་དད་མོས་གུས་ཀྱིི་ཆུ་བོ་མ་ལུས་པ་གཅིག་ཏུ་འདུས་པའི་

མཐའ་ཡིས་རྒྱ་མཚོ་གཡིོ་བ་ལྟ་བུའི་མི་ཚོགས་ཀྱིི་གཡིོ་འགུལ་ལང་ལོང་

ས་གཞི་ིའགུལ་འདྲེའ་ིའུར་སྒྲིས་ཁངེས་པ་དང༌། རྒོན་གཞིནོ་ཅ་ིརགིས་

ནས་གར་སྟབས་གནམ་མཆོོངས་བྱེད་པ་སོགས་དགའ་སྤྲོོའ་ིརྣམ་འགྱུར་

ཅ་ིཡིང་ཐནོ་པ་ཞིགི་བྱུང་སྣང༌།

དེ་ནས་ཞིོལ་རྡོ་རིང་ཕྱིི་མའི་མདུན་རྒྱུད་ལམ་ཆོེན་གྱིི་གཡིས་
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ཕྱིོགས་སུ་སྐུ་བཅར་རྣམ་རྒྱལ་གྲྭ་ཚང་གི་སེར་འཕྲེེང་ཚར་དུ་དངར་བ་

དང༌། རྩོ་ེཕ་ོབྲང་ཆོནེ་པོའ་ིཡིང་སྟངེ་ནས་དུང་རྒྱ་དང༌། རྡ་མ་འབུད་བརྡུང་

སགོས་ཀྱིསི་ཕབེས་བསུ་ཞུས། བྲག་སྒོ་ོཀརྞི་ིབརྒྱུད། ལྕགས་པ་ོརིའ་ི

རྒྱབ་ངསོ་དང༌། བར་ཞི་ིཟིམ་པ་ཡིས་མས་ཀྱི་ིལམ་ཆོནེ་གཡིས་གཡིནོ་

དུ་ལྕགས་པ་ོར་ིསྨོན་པ་གྲྭ་ཚང་དང༌། ཀུན་བད་ེགླེངི་གྲྭ་ཚང་གིས་སརེ་

འཕྲེངེ་བསྟར་ཐགོ གྲྭ་ཚང་ས་ོསོའ་ིཡིང་སྟངེ་ནས་དུང་རྒྱ་གཏིངོ་བཞིནི་

ཕབེས་བསུ་ཞུས། ཆོབ་འག་ོཟིམ་སྣརེ་ནརོ་གླེངི་ཁང་གཉིརེ་རྩོ་ེདྲུང་ལས་

ཚན་པས་འཚམས་ཞུའི་མཇལ་དར་ཕུལ་བ་རང་སློག་གཡིོགས་ཏིེ་སྤེོས་

སྣ་ེཞུས།

ཆོབ་འག་ོཟིམ་པ་ནས། ནོར་གླེངི་ལྕགས་ར་ིཕྱིི་མའ་ིགཞུང་སྒོ་ོཆོེན་

མོའ་ིབར་གྱིི་ཕེབས་ལམ་གཡིོན་ཕྱིོགས་སུ་ཀ་དང་སྐུ་སྲུང་དམག་སྒོར་གྱིི་

རུ་སྒྲིིག་ནས་བོད་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིི་རྒྱལ་དར་སྒྲིེང་བཞིིན་བརྗེིད་ཉིམས་ལྡན་

པའ་ིརྔ་རལོ་དང་བཅས་ཏིེ་ཕབེས་བསུ་གུས་འདུད་ཞུས། ད་ེམུར་འབྲུག་

པ་ལ་ོཕྱིག་དང༌། ལ་དྭགས་ལ་ོཕྱིག ཁ་ཆོེའ་ིའག་ོཔ། སགོ་རགིས་འཇུ་

ལང་པ་བཅས་གྲོལ་སྟར་བསྒྲིིགས་ནས་གུས་འདུད་ཆོེན་པོས་ཕེབས་

བསུ་ཞུས། གཡིས་ཕྱིགོས་སུ་རྒྱལ་སྲིདི་སྣ་བདུན་དང༌། བྲ་ོཔ་གཞིས་

མ། རྔ་ཤནོ་དང་འབག་ཤནོ། ཕབེས་ལམ་གྱི་ིགཡིས་གཡིནོ་གང་སར་རྒྱ་

མཚ་ོསྟོད་སྨོད་ཀྱིི་སོ་ནམ་པ་མི་མང་མང་པོ་རྒྱན་གོས་གཟིབ་མཆོོར་དང་

བཅས་ལག་ཏུ་དྲེ་ིབཟིང་བའ་ིབདུག་སྤེསོ་དང༌། མཇལ་དར་ཐགོས་བཞིནི་

དད་གུས་ཆོནེ་པསོ་ཕབེས་བསུ་ཞིལ་མཇལ་ཞུས།
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རྟེ་དར་བ་དང༌། ྋརྒྱལ་ཚབ་རནི་པ་ོཆོེ་མ་གཏིོགས། ད་ེམནི་

ཆོིབས་ཞིབས་ཚང་མ་ནོར་གླེིང་གཞུང་སྒོོའ་ིཕྱིི་རོལ་དུ་ཆོིབས་རྟེ་ལས་

བཤལོ་ཏི།ེ བསྐལ་བཟིང་ཕ་ོབྲང་གི་གཟིིམ་ཆུང་ཉི་ིའདོ་ཀྱི་ིའགག་བར་

གྲོལ་སྟར་གུས་འདུད་ཞུ་བཞིནི། ནོར་གླེངི་བསྐལ་བཟིང་ཕ་ོབྲང་གི་ཉི་ིའདོ་

འགག་ཏུ་སྟན་དམར་སྟེང་མཆོོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆོེ་ཕེབས་བྱམས་ལས་

བཤལོ་གནང་གསི་དེ་གར་ཞིབས་སྟགེས་ཐགོ་བཞུགས། ཕབེས་བྱམས་

འག་ོཔ་རམི་བཞི་ིདང༌། ལས་ཚན་པ། ཕབེས་བྱམས་དཔུང་འདགེས་པ་

རྩོ་ེཤདོ་ཕྱིག་ནང་དང་ནང་ཟིན། བྱམས་འཐནེ་པ་རུ་བརྒྱ་ལྡངི་བཅས་ལ་

དར་དཔྱོངས་ཀྱི་ིབྱནི་ཕྱིག་སྩལ།

ཕེབས་བྱམས་ཞིབས་ཞུ་བ་རྣམས་ལ་མཇལ་ཁ་སྩལ་གྲུབ་འཕྲེལ་

སྐུ་བཅར་སྤྱི་ིཁྱེབ་མཁན་པ་ོདང༌། རནི་རྒྱན་ཁྲོ་ིཔས་ཡིང་སྲིདི་མཆོོག་

སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆོེ་ཕྱིག་འདྲེེན་ཞུས་པའི་སྔོོན་དུ་ྋརྒྱལ་ཚབ་རིན་པོ་ཆོེ་

དང༌། བཀའ་བློནོ་རྣམ་པས་སྤེསོ་སྣ་ེདང༌། རྣམ་གྲྭའ་ིསྤྱིན་རྒྱ། རནི་རྒྱན་

སྤེསོ་འཛནི་པ་བཅས་ཀྱིསི་སྔུན་བསུས་ཏི།ེ ཞིབས་རས་པདྨའ་ིར་ིམསོ་

བརྒྱན་པའི་སྟེང་གདན་དྲེངས་ནས་དབུ་རྩོེ་གཟིིམ་ཆུང་བྱང་ཆུབ་དགའ་

འཁྱེིལ་དུ་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་སྐུ་གོང་མའི་བཞུགས་སྟན་ཐོག་

ཐུགས་དགྱིསེ་སྤྲོ་ོཆོནེ་པསོ་ྋཞིབས་སརོ་འཁོད་རྗེསེ། ྋརྒྱལ་ཚབ་རནི་

པ་ོཆོ་ེབཞུགས་འབལོ་བད་ེསྟན་དུ་བཞུགས། གསལོ་གྲོ་ོདང༌། གསལོ་ཇ་

བཞིསེ་འབྲས་བཏིགེས། སྲིིད་བཀའ་རྣམ་པས་མཚནོ་ཆོབིས་ཞིབས་ཚང་

མ་ཉི་ིའདོ་ཚམོས་ཆོནེ་ནང་དང༌། ཉི་ིའདོ་འགག་ཏུ་གནས་རམི་ལྟར་གྲོལ་
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ལ་འཁོད། གསོལ་གྲོ་ོབཞིསེ་འབྲས་དང༌། གསལོ་ཇ་རམི་པར་ཕབེས།

༥༽ ཕོབེས་སྟོནོ་མཛད་སྒོ།ོ

ྋསྐྱབས་མགོན་ྋརྒྱལ་བའི་ཡིང་སྲིིད་མཆོོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆོེ་

ནོར་གླེིང་བསྐལ་བཟིང་ཕོ་བྲང་དུ་ཐོག་མར་ྋཞིབས་སོར་འཁོད་པའི་རྟེེན་

འབྲལེ་གྱི་ིསྒོ་ོའཕར་དབྱ་ེཕྱིིར། གཞུང་གནས་ནས་ཉི་ིའདོ་འདདོ་རྒུ་འཁྱེལི་

བའ་ིཚམོས་ཆོནེ་དུ་ཕབེས་སྟནོ་དཀར་སྤྲོ་ོདང༌། ཤངི་འབྲས་སགོས་

དཔངས་མཐོ་བ་སྒྲིིག་གཤོམ་ཞུས་པའི་ཕེབས་སྟོན་མཛད་སྒོོ་ཆོེན་མོར་

ཡིང་སྲིིད་མཆོགོ་སྤྲུལ་རནི་པ་ོཆོ་ེཕྱིག་འདྲེནེ་དང༌། སྤྱིན་རྒྱ་སྤེསོ་སྣ་ེགོང་

བཞིནི་ཞུས་ཏི་ེགདན་དྲེངས། ྋགངོ་ས་སྐུ་འཕྲེངེ་གངོ་རམི་གྱི་ིསངེ་ཁྲོ་ི

མཐོན་པོར་ྋཞིབས་སོར་བཀྲ་ཤིས་ཀྱིི་རེ་ཁ་བཀོད་དེ་དགྱིེས་ཉིམས་

དང་བཅས་ཏི་ེབཞུགས། ད་ེའཕྲེལ་ྋརྒྱལ་ཚབ་རྭ་སྒྲིངེ་རནི་པ་ོཆོསེ་སྟན་

དམར་སྟེང་སྐུ་ཕྱིག་དང་འབྲེལ་གཞུང་སའི་རྟེེན་འབྱུང་མཇལ་དར་ནང་

མཛདོ་དང༌། མཎྜལ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེནེ་འབུལ་གནང་ལ་ྋརྒྱལ་བའ་ི

མཆོོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆོེས་དབུ་གཏུགས་མཛད་ནས་ྋརྒྱལ་ཚབ་རིན་པོ་

ཆོ་ེབཞུགས་ཁྲོརི་འཁདོ།

འབྲས་སྤུངས་དང༌། ས་ེརའ་ིམཁན་པ་ོགཉིསི་ཀྱིསི་རགིས་ལམ་

བགྲོ་ོགླེངེ་འག་ོབཙུགས། ད་ེམུར་སྲིདི་ཟུར་ཡིབ་གཞིསི་གླེང་མདུན་གུང་

དང༌། ཕུན་ཁང་གུང༌། དགའ་ལྡན་ཁྲོ་ིགདན་ཟུར། རྒྱལ་སྤྲུལ་ཧ་ོཐགོ་ཐུས་
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མཚནོ་པའ་ིསྤྲུལ་སྐུ་ཆོ་ེཁག ྋརྒྱལ་བའ་ིཡིབ་ཡུམ་དང༌། སྐུའ་ིགཅནེ་པ་ོ

རྣམ་གཉིསི། བཀའ་བློནོ་རྣམ་པ། རྩོ་ེཤདོ་ཛ་དར་ཏཱ་ཐའ་ིདང༌། མཁན་སྡེེ་

ཆོ་ེཆུང༌། རམི་བཞི་ིདང༌། ལས་ཚན་ནང་མ་ཡིན། ཤར་བྱང་ཆོསོ་རྗེ་ེདང༌། 

ཚགོས་ཆོནེ་སྤྲུལ་སྐུ་འབྲངི་ཁ། གདན་ས་ཁག་ག་ིམཁན་པ་ོལས་སྣ།ེ ས་

སྐྱ་དང༌། བཀྲ་ཤསི་ལྷུན་པོའ་ིམ་ིསྣ། རྒྱ་གར་དབྱནི་གཞུང་དང༌། རྒྱ་ནག་

གཞུང༌། བལ་ཡུལ་གཞུང་ས་ོསོའ་ིསྐུ་ཚབ། ལ་དྭགས་དང༌། འབྲུག་ཡུལ་

ས་ོསོའ་ིལ་ོཕྱིག་པ། སགོ་རགིས་འཇུ་ལང་པ། ཁ་ཆོེའ་ིའག་ོཔ་བཅས་ནས་

རྟེནེ་འབྱུང་ག་ིམཇལ་དར་ཕུལ་ཏི་ེརང་རང་གི་གྲོལ་ལ་འཁདོ། གསལོ་ཇ་

དང་པ་ོདང་བཞིསེ་འབྲས་ཕེབས། གར་དང་པ་ོགཟིགིས་འབུལ་ཞུས།

མཚམས་འདིར་ྋརྒྱལ་ཚབ་རྭ་སྒྲིེང་རིན་པོ་ཆོེས་སྟན་དམར་ཐོག་

སྐུ་ཕྱིག་འབུལ་གནང་གིས་མཇལ་དར་ནང་མཛོད་དཀར་གཙང་སྟེང་

དངུལ་ཚག་གསེར་མའི་མཎྜལ་ཚོམ་བུ་ཕྱིག་ཟུང་གིས་བཏིེགས་པའི་

མཐའ་གཡིས་གཡིནོ་བཀའ་བློནོ་བློ་མ་དང༌། སྐུ་བཅར་སྤྱི་ིཁྱེབ་མཁན་

པསོ་བཏིགེས་ཐགོ ྋརྒྱལ་ཚབ་རནི་པ་ོཆོསེ་གསུང་དབྱངས་སྙིན་པའ་ིང་

རོས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ལྔ་ལྡན་གྱིི་སྒོོ་ནས་མཎྜལ་ལྗོགས་བཤད་ཞིིབ་

རྒྱས་གནང་ཞིངི༌། དའེ་ིསྙིངི་དནོ་ན།ི གངས་ཅན་ལྷ་སྐལ་ཕྱིག་ན་པདྨོའ་ི

སྒྱུ་འཕྲུལ་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ྋརྒྱལ་བའི་ཡིང་སྲིིད་མཆོོག་སྤྲུལ་

རིན་པོ་ཆོེ་ཐུགས་བརྩོེ་བ་ཆོེན་པོའ་ིདབྱིངས་ནས་གུས་ཅག་བསྟན་འགྲོོ་

ཡིོངས་ཀྱིི་མགོན་སྐྱབས་དཔུང་གཉིེན་དམ་པར་ད་ལམ་བོད་ཀྱིི་རྒྱལ་ས་

ལྷ་སའི་ནང་ཚན་ནོར་གླེིང་བསྐལ་བཟིང་ཕོ་བྲང་གི་སེང་ཁྲོི་མཐོན་པོར་
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ྋཞིབས་སོར་བཀྲ་ཤིས་འཁོར་ལོའ་ིརི་མོས་བརྒྱན་པ་ཐོག་མར་འཁོད་

པའི་རྟེེན་འབྱུང་དགའ་སྟོན་གྱིི་སླད་དུ་རང་གཞུང་དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་པས་

དཀར་སྤྲོ་ོརྒྱས་པ་འབུལ་བཤམས་ཐགོ བཀྲ་ཤསི་བད་ེལགེས་ཀྱི་ིར་ེཁས་

མཚན་པའ་ིལྷ་གསོ་ནང་མཛདོ་དང༌། གསརེ་དངུལ་ལས་གྲུབ་པའ་ིཞིངི་

ཁམས་རྒྱ་མཚོའི་བཀོད་པ་དར་སྣ་ལྔའི་ཆུན་འཕྱིང་ཅན་གྱིིས་སྣེ་དྲེངས་

སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེནེ་དང༌། སྐུའ་ིན་བཟིའ་ཉིརེ་སྤྱིད། གསརེ་འཐུམ་དང༌། 

དངུལ་རྟེ་རྨགི་མ། གསོ་དར་གྱིསི་མཚནོ་དངསོ་པོའ་ིརྣམ་གྲོངས་དུ་

མ་འབུལ་ཐོ་ཟུར་གསལ་ལྟར་འབུལ་ལམ་ཞུས་པ་བདེ་ཆོེན་ཀུན་བཟིང་

མཆོོད་སྤྲོནི་དུ་དགྱིསེ་བཞིསེ་ཐགོ གངས་ཅན་ཞིངི་མགནོ་ྋརྒྱལ་བའི་

མཆོོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆོེ་མཆོོག་སྐུ་ཚེ་ྋཞིབས་པད་བསྐལ་བརྒྱར་བརྟེན་

ཅངི༌། ཆོསོ་སྲིདི་ལུགས་གཉིསི་ཀྱི་ིམཛད་འཕྲེནི་གང་ཅ་ིྋརྒྱལ་མཆོགོ་

སྐུ་འཕྲེེང་གོང་རིམ་བཞིིན་བདག་སོགས་བསྟན་འགྲོོ་སྤྱིི་བྱེའི་འཕྲེལ་ཡུན་

ཕན་བདེའི་དཔལ་ཡིོན་དུ་སྐྱོང་བ་ཐུགས་རྗེེ་བརྩོེ་བ་ཆོེན་པོས་གཟིིགས་

པ་མཁྱེནཻ། མཁྱེནཻ། མཁྱེནཻ། ཞིསེ་སགོས་གསལོ་འདབེས་ཞུ་གནང་དང་

འབྲལེ་མཎྜལ་ཚམོ་བུ་འདེགས་འབུལ་གནང་སྐབས། ཡིང་སྲིིད་མཆོགོ་

སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆོེས་དབུ་ཞྭ་གསོལ་ནས་ཚོམ་འབྲུ་མེ་ཏིོག་གཏིོར་བར་

མཛད།

དེ་རྗེེས་ྋརྒྱལ་ཚབ་རིན་པོ་ཆོེ་སྐུ་སྒོེར་གྱིི་མཇལ་དར་མཎྜལ་རྟེེན་

གསུམ་དང༌། འབུལ་དངསོ་བསྟར་འབུལ་མཛད་པར་ྋགངོ་ས་ྋསྐྱབས་

མགནོ་མཆོགོ་སྤྲུལ་རནི་པ་ོཆོསེ་དབུ་གཏུགས་མཛད། ཕྱིག་སྲུང་དང་
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མཇལ་དར་ནང་མཛོད་ཕྱིག་བསྟར་གྱིིས་སྒྲིོན་གནང་རྗེེས་ྋརྒྱལ་ཚབ་

རནི་པ་ོཆོ་ེབཞུགས་ཁྲོརི་འཁདོ། བཀའ་བློནོ་བློ་མས་ྋརྒྱལ་ཚབ་རནི་པ་ོ

ཆོེར་གོང་གསལ་མཎྜལ་ལྗོགས་བཤད་འབུལ་གནང་ལ་གཞུང་གནས་

ཀྱི་ིལགེས་འབུལ་མཇལ་དར་རྟེནེ་གསུམ་དང༌། འབུལ་དངསོ་བསྟར། ད་ེ

མཇུག་རྩོ་ེཤདོ་དྲུང་སྤྱི་ིདང༌། རྣམ་གྲྭ་ལས་སྣ།ེ དབུས་གཙང་ཚ་ོཆོནེ་ས་ོས་ོ

ནས་ྋརྒྱལ་བའ་ིཡིང་སྲིདི་མཆོགོ་སྤྲུལ་རནི་པ་ོཆོ་ེདང༌། ྋརྒྱལ་ཚབ་རནི་

པོ་ཆོེར་མཇལ་དར་རྟེེན་གསུམ་འདེགས་འབུལ་དང་འབྲེལ་དྲུང་རིགས་

སེར་སྐྱ་ལས་ཚན་པ་བྱིངས་མན་གྱིིས་མཇལ་ཕྱིག་ཞུས་ཏིེ་རང་རང་གི་

གྲོལ་ལ་འཁདོ།

ད་ེམཚམས་རྩོ་ེམཁན་མགྲོནོ་ཆོེ་བ་དང༌། རྩོ་ེམགྲོནོ་རྣམས་ནས་

དགྱིེས་སྟོན་དཀར་སྤྲོོ་བཀྱིེ་ཆོོག་ཞུས་ཏིེ་སྐུ་བཅར་གསོལ་དཔོན་ཆོེ་བས་

ྋསྐྱབས་མགནོ་མཆོགོ་སྤྲུལ་རནི་པ་ོཆོ་ེདང༌། ྋརྒྱལ་ཚབ་རནི་པ་ོཆོརེ་

གསལོ་བསྐངས་འབུལ་གནང་ཐགོ རྩོ་ེམགྲོནོ་ནས་སྲིདི་ཟུར་དང༌། རྒྱལ་

སྤྲུལ་ཁག བཀའ་བློནོ་རྣམ་པ་སགོས་ལ་གསལོ་བསྐངས་ཤངི་འབྲས་

བཀྱི་ེའགྲོམེས་དང༌། དཀར་སྤྲོ་ོརྣམས་གད་པ་སགོས་མ་ིམང་ལ་སྟནོ་

ཆོནེ་བཤམས། གར་ཐེངས་གཉིསི་པ་གཟིགིས་འབུལ་ཞུས་ཟིནི་རྗེསེ་

ཕབེས་བྱམས་པ་འག་ོབྱངིས་དང༌། བྲ་ོཔ་གཞིས་མ་ཁག་ལ་མཇལ་ཁ་

ཕྱིག་སྲུང་སྩལ། གསལོ་ཇ་གཉིསི་པ་ཕབེས། བགྲོ་ོགླེངེ་པས་ཤསི་པ་

བརྗེདོ་ད་ེམཇལ་བཅར་ལ་ཕྱིག་སྲུང་དང༌། རྩོ་ེཕྱིག་ནས་གནང་ཆོ་བསྟར། 

མགྲོནོ་ཆོསེ་ཁྲོ་ིདར་སྒྲིནོ། རྩོ་ེམགྲོནོ་གྱིསི་ཀ་དར་སྒྲིགོ
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གཞུང་གནས་ནས་ྋརྒྱལ་བའི་ཡིང་སྲིིད་མཆོོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆོེ་

སྐུ་ན་ཕྲེ་བའི་བབས་བསྟུན་རྒྱུན་བཞུགས་གནང་ཡུལ་ནོར་གླེིང་བསྐལ་

བཟིང་ཕོ་བྲང་གི་ཉིི་འདོ་ཚོམས་ཆོེན་གྱིི་ནུབ་ངོས་གཟིིམ་ཆུང་དབུ་གཡིབ་

ཏུ་ཕབེས་སྒྲིགི་གཟིབ་ལགེས་ཞུས་ཡིདོ་པ་ལྟར། ཕབེས་སྟོན་མཛད་

སྒོ་ོགྲུབ་པ་དང་སྤྱིན་རྒྱ་སྤེསོ་སྣ་ེསྔོོན་དུ་འགྲོ་ོབའ་ིཐགོ བཀའ་བློནོ་བློ་མ་

དང༌། རནི་རྒྱན་ཁྲོ་ིཔས་མཆོགོ་སྤྲུལ་རནི་པ་ོཆོ་ེཕྱིག་འདྲེནེ་ཞུས་ཏི་ེཞིབས་

རས་སྟངེ་གཟིམི་ཆུང་དབུ་གཡིབ་ཏུ་གདན་དྲེངས། བཞུགས་སྒྲིམོ་ནང་

བཞུགས་འཁདོ་ལ་ཐགོ་མའ་ིརྟེེན་འབྱུང་སླད་དུ་གསལོ་ཇ་དང༌། བཞིསེ་

གྲོ།ོ གསོལ་ཚགིས་བཅས་རམི་བཞིནི་བཏིགེས།

སྐུ་བཅར་ཞིབས་ཞུ་བ་སྤྱིི་ཁྱེབ་མཁན་པོ་ངག་དབང་བསྟན་འཛིན་

དང༌། སྐུ་བཅར་གསལོ་དཔནོ་ཆོ་ེབ་བློ་ོབཟིང་སྦྱོནི་པ། སྐུ་བཅར་གཟིིམ་

དཔནོ་མཁན་པ་ོམཁྱེནེ་རབ་བསྟན་འཛིན།1 སྐུ་བཅར་མཆོདོ་དཔནོ་

བྱམས་པ་ལགེས་ཚོགས། སྐུའ་ིགཅནེ་པ་ོབློ་ོབཟིང་བསམ་གཏིན་བཅས་

རྣམ་ཀུན་དབུ་གཡིབ་གཟིམི་ཆུང་ག་ིམད།ོ ནང་མ་ཁང་དུ་རྟེག་བཞུགས་

གནང་རྒྱུའི་བཞུགས་སྒྲིིག་སྔོོན་ཟིིན་དེ་ནང་འཁོད་བཞུགས་གནང༌། 

ྋརྒྱལ་ཚབ་རྭ་སྒྲིེང་རིན་པོ་ཆོེ་ནོར་གླེིང་ཆོིབས་ར་སྦུག་གི་ཡིང་སྟེང་

གཟིིམ་ཆུང་དུ་བཞུགས་སྒྲིིག་ཞུས་ཡིོད་པར་རྩོེ་ཤོད་མགྲོོན་གཟིིམ་ནས་

གདན་དྲེངས།

1  ཀའེུ་ཚང་རནི་པ་ོཆོེའ་ིལས་བྱ་རྩོ་ེདྲུང་ལས་ཚན་མཁྱེནེ་རབ་བསྟན་འཛིན་ལ་

འདོད་རྒུ་ཐང་ནས་སྐུ་བཅར་གཟིམི་དཔནོ་མཁན་པ་ོབསྐ་ོགཞིག་སྩལ།
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༦༽ ྋརྒྱལ་བའི་ིཡབ་ཡུམ་སོགས་ལ་སྣོ་ེལནེ་ཞུས་པེ།

ྋརྒྱལ་བའི་ཡིབ་ཡུམ་སྐུ་འཁོར་ལྟོས་བཅས་རྣམས་ཀྱིི་བཞུགས་

གནས་དངོས་གཞིི་ཐུགས་གཏིན་མ་འཁེལ་བར་འཕྲེལ་སེལ་བཞུགས་

ཡུལ་གོ་སྒྲིིག་ཞུ་དགོས་ཀྱིིས་མཚོན་གང་ཅིའི་ཞུ་བྱར་མཁན་དྲུང་ཐུབ་

བསྟན་ནརོ་བཟིང་དང༌། རྩོསི་དཔནོ་འབྲ་ིཡུལ་བསདོ་ནམས་དབང་

རྒྱལ་གཉིསི་སྣ་ེཤན་དུ་བསྐ་ོགཞིག་སྔོནོ་སྩལ་ལྟར། དྲུང་རྩོསི་སྦྲལེ་པོས་

ྋརྒྱལ་བའི་ཡིབ་ཡུམ་རྣམ་གཉིིས་སོགས་ལ་སྣེ་ཤན་ཞུས་ཏིེ་ནོར་གླེིང་

བཀའ་ཤག་དང༌། ཡིིག་ཚང་ལས་ཁུངས་ཀྱིི་བྱང་ངསོ་ཁང་ཁུངས་ཁག་ཏུ་

གནས་སྐབས་བཞུགས་འཛིན་གནང་རྒྱུར་གདན་ཞུས་ལ་ཚང་མ་འཁོད་

བཞུགས་གནང༌། སྣ་ེཤན་སྦྲལེ་པསོ་ྋརྒྱལ་བའ་ིཡིབ་ཡུམ་དང༌། སྐུ་

མཆོདེ་རྣམ་པར་རྟེནེ་འབྲལེ་མཇལ་དར་ཕུལ། ཡིབ་ཡུམ་རྣམ་གཉིསི་

སོགས་ནས་བཞུགས་ཁང་གི་རྟེེན་གཙོར་ཕྱིག་བཅས་སྙིན་ཤལ་ཕུལ་ཏིེ་

ཐུགས་སྨོནོ་གནང༌། རྩོ་ེགསལོ་ཐབ་ནས་གསལོ་ཇ་བཞིསེ་འབྲས་དང༌། 

གསལོ་སྟནོ་རམི་པར་འབུལ་གཤམོ་ཞུས།

དེ་ཉིིན་སྐུ་བཅར་གཟིིམ་དཔོན་མཁན་པོ་མཁྱེེན་རབ་བསྟན་འཛིན་

གྱིི་གཅུང་པོ་བློོ་བཟིང་རྒྱལ་མཚན་ནོར་གླེིང་དུ་གཟིིམ་མཁན་གྱིི་ཞིབས་

ཞུར་ཡིདོ་སྟབས། དགངོ་དྲེ་ོྋརྒྱལ་བའ་ིཡིབ་ཡུམ་རྣམ་གཉིིས་མཇལ་

བར་བཅར་ཏིེ་དེ་རིང་ཆོིབས་བསྒྱུར་ཆོེན་མོར་གཟིིགས་ཚུལ་གང་འདྲེ་བྱུང་

ཡིདོ་དམ། གཟིགིས་མ་ོཆོནེ་པ་ོབྱུང་ཡིདོ་ཀྱི་ིརདེ་ཅསེ་སགོས་ཞུས་པར། 
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ྋརྒྱལ་ཡུམ་ཆོེན་མོས་ལྷ་སའི་ཇོ་བོ་རིན་པོ་ཆོེ་མཇལ་ནས་སེམས་

ལ་བད་ེབ་ཆོནེ་པ་ོཐབོ་བྱུང༌། ཇ་ོཁང་ག་ིཕྱི་ིལ་ཆོསོ་སྐྱངོ་ཕབེས་པ་ད་ེན་ི

སྔོོན་མ་ངའི་གཉིིད་ལམ་ལ་མི་ངོ་གདོང་ཆོེན་པོ་མགོ་ལ་ཟིིང་ཟིིང་ཡིོད་པ། 

ཆོས་གོས་འདི་རེད་ཤོད་མི་ཐུབ་པ་ཞིིག་སླེབས་བྱུང་ལབ་པ་1དེ་རེད་ཅེས་

གསུངས་འདུག

༧༽ ཡང་སྲིདི་གདན་ཞུ་བ་རྣམ་པེའི་ིཞུ་བྱོ་ལགེས་བསྒྲུབས་

ལ་བསྟོདོ་བསྔོགས།

ྋགོང་ས་བཀའ་དྲེིན་ཟླ་མེད་སྐུ་འཕྲེེང་བཅུ་གསུམ་པ་ཆོེན་པོའ་ི

ཡིང་སྲིིད་རྩོད་དཔྱོོད་ཞུ་སྒོ་ོལེགས་བསྒྲུབས་མཆོོག་སྤྲུལ་འཁྲུལ་བྲལ་ངེས་

རྙིདེ་བྱུང་བ་དང༌། རྒྱལ་སར་གདན་ཞུས་བཅས་པའ་ིཐགོ་མཐའ་བར་

གསུམ་གྱིི་བསྒྲུབ་བྱ་ཤིན་ཏུ་རླབས་ཆོེ་འདི་འགན་ཁུར་གཙོ་བོར་བཞིེས་

མཁན་མཚན་ཞིབས་ཀའེུ་ཚང་རནི་པ་ོཆོ་ེདང༌། ཕྱིག་རགོས་ཞིོལ་གཉིེར་

ཁ་ེསྨོད་སྲིས། ནག་ཆུ་མཁན་པ་ོརྩོ་ེདྲུང་ལས་ཚན་མཁྱེནེ་རབ་བསྟན་

འཛནི་2ཁངོ་ཚ་ོགསུམ་གར་གཞུང་ཞིབས་སརེ་སྐྱ་ཆོ་ེཕྲེ་དང༌། གདན་སའ་ི

མཁན་པ་ོབློ་སྤྲུལ་སགོས་ཀྱིསི་ན་ིལྟ་ཅ་ིསྨོསོ། ནོར་གླེངི་ནང་ཞིབས་ཞུ་

བ་རྣམ་གྲྭ་དཀོན་གཉིེར་དང༌། གད་པ་ཁང་གཉིརེ། ཆོབིས་གཡིགོ་བཅས་

པས་ཀྱིང་བསྟོད་བསྔོགས་ཀྱིི་ཚིག་བརྗེོད་མཛེས་ལ་དྲེི་བཟིང་བའི་མེ་ཏིོག་

1  གླེགེས་བམ་འདིའ་ིཤགོ་གྲོངས་ ༧༩ པར་གསལ།

2  སྐུ་བཅར་གཟིམི་དཔནོ་མཁན་པ།ོ
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གི་འཕྲེེང་བ་སྣ་ཚོགས་བསྟར་བ་ལྟ་བུའི་གཟིེངས་བསྟོད་བྱུང་བ་དང༌། 

དངོས་དོན་ལའང་ཁོང་རྣམ་པས་བོད་རྒྱལ་ཁབ་ཆོེན་པོའ་ིཆོབ་སྲིིད་ཀྱིི་

དོན་ཆོེན་གཙོ་གནད་ཆོེ་ཤོས་ཤིག་མཐའ་འཁྱེོངས་ལེགས་བསྒྲུབས་ཟིིན་

པས་ཐུགས་གཏིངི་ནས་མགུ་བའ་ིསྤྲོ་ོབ་དང༌། སྤེབོས་པ་ལྡན་པའ་ིསྒོ་ོནས་

རང་རང་ག་ིབཞུགས་གནས་སུ་བད་ེབར་འཁདོ།

ཉིིན་དེ་ནི་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཀྱིི་དུས་བཟིང་ཁྱེད་པར་ཅན་ཞིིག་

ཡིནི་ཏི།ེ གཞུང་སའ་ིཆོསོ་སྲིདི་ལུགས་བཟིང་ག་ིཆོ་ེབ་ལྡན་པའ་ིཆོབིས་

སྟར་རྒྱས་ཤིང་བརྗེིད་ཉིམས་ཆོེ་བའི་རྣམ་པ་དེ་ཡིང་ཕེབས་བསུར་བཅར་

འདུས་མ་ིམང་ཀུན་གྱི་ིམགི་ག་ིདགའ་སྟནོ་དུ་གྱུར་པ་དང༌། ལྷག་པར་

གསེར་གྱིི་ཁང་བུ་ལྟ་བུའི་ཕེབས་བྱམས་ནང་ནས་གངས་ཅན་མགོན་

པོ་སྐུ་དངོས་ཀྱིི་ཐུགས་བརྩོེའི་འཛུམ་ཞིལ་མངོན་སུམ་དུ་མཇལ་བས། 

ཕྱིོགས་འདུས་དང་བཅས་པའི་སྐལ་ལྡན་སྐྱེ་བོ་ཁྲོི་ཕྲེག་བཅར་འཛོམས་

ཐམས་ཅད་ཀྱི་ིཡིདི་ལ་དད་པ་ཐབོ་ཅངི༌། དགའ་བདེའ་ིདཔལ་ལ་དངསོ་

སུ་སྤྱིདོ་པའ་ིཚརོ་སྣང་གསར་པ་བརྗེདོ་དུ་བྲལ་བ་ཞིགི་བྱུང་བ་དང༌། བློ་

ལྷའ་ིལུང་བརྟེག་ཁག་ནས་གསལ་བར་བསྟན་པ་ལྟར། བདོ་ཤར་ཕྱིགོས་

ཨ་མདོའ་ིགྲོོང་གསེབ་ལྟག་མཚེར་བྱ་བ་ནས་འཕགས་པ་སྤྱིན་རས་

གཟིགིས་སྐུ་གཞིནོ་ནུའ་ིཚུལ་དུ་བྱནོ་ཏི།ེ མགོན་པ་ོགང་ཉིདི་རྒྱུན་བཞུགས་

མཛད་ཡུལ་རྒྱལ་ས་ལྷ་སའི་ནོར་གླེིང་བསྐལ་བཟིང་ཕོ་བྲང་གི་མི་

འཇིགས་གདོང་ལྔས་བཏིེགས་པའི་ཁྲོི་འཕང་མཐོན་པོར་ཞིབས་ཀྱིི་པདྨོ་

ཐགོ་མར་འཁདོ་པའ་ིཉིནི་མ་ོསྟ།ེ དནོ་དམ་པའ་ིབཀྲ་ཤསི་བད་ེལགེས་ཀྱི་ི
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དུས་བཟིང་ཁྱེད་པར་ཅན་ཞིིག་ཡིིན་ནོ་ཞིེས་གངས་རིའི་ར་བས་བསྐོར་

བའ་ིབདོ་ཆོསོ་ལྡན་ཞིངི་ག་ིསྐྱ་ེརྒུ་མཐའ་དག་དང༌། ཆོསོ་སྐྱངོ་བའ་ིསྲུང་

མ་དམ་ཅན་རྒྱ་མཚ་ོཡུལ་ལྷ་གཞིི་བདག་བཅས་པས་དགའ་དད་གུས་པ་

ཆོེན་པོས་བསྔོགས་པའི་མགྲོིན་དབྱངས་གསང་མཐོར་སྒྲིོག་པ་སྨོོས་ཅི། 

མཐོ་རིས་ཀྱིི་ལྷ་རྣམས་ཀྱིིས་ཀྱིང་ཤིས་པ་བརྗེོད་པའི་བསྐལ་བཟིང་དུས་

བཟིང་བད་ེསྐྱདི་ཀྱི་ིཉིནི་མ་ོཁྱེད་པར་ཅན་ཞིགི་བྱུང་བར་གྱུར་ཏི།ོ།

ལགེས་བྲསི་ལམ་ཀུན་འགངེས་པའ་ིའདོ་ཟིརེ་བཅས།།

གསརེ་ར་ིལྟ་བུའ་ིདགྲོ་བཅམོ་འཁརོ་ཚགོས་དང༌།།

འདོད་གཟུགས་ལྷ་ཡི་ིདབང་པསོ་མདུན་བརྡར་ཏི།ེ།

ཤཱཀྱིའ་ིརྒྱལ་པ་ོམ་ག་དྷར་བྱནོ་ལྟར།།

དངེ་འདརི་ྋརྒྱལ་བའ་ིདབང་པོའ་ིྋརྒྱལ་ཚབ་སགོས།།

ཆོནེ་པོའ་ིམཚན་གྱིསི་བརྗེདི་པའ་ིསྐྱསེ་མཆོགོ་དང༌།།

ལུང་དང་ལས་ཀས་མངནོ་མཐོའ་ིསྐྱ་སརེ་དཔནོ།།

དཔག་མདེ་ཆོབིས་རལོ་དང་བཅས་རམི་བཞིནི་གཤགེས།།

ད་སྟ་ེརུ་བཞིིའ་ིསྐྱ་ེབ་ོདང༌།།

གཉུག་མར་གནས་དང་ཆོདེ་ལྷགས་པའ།ི།

མ་ིཚགོས་ཁྲོ་ིཕྲེག་འདུས་པ་ཡིསི།།

སྐྱདི་ཤདོ་ལྗོངོས་འད་ིདགོ་པརོ་བྱས།།
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ད་ེཀུན་དགའ་བའ་ིའབོད་སྒྲི་དང༌།།

སྙིན་པའ་ིགླུ་དབྱངས་ལནེ་བཞིནི་དུ།།

འཇགི་རྟེནེ་མགནོ་པ་ོཁྱེའེུའ་ིགཟུགས།།

མཇལ་བའ་ིསྐལ་བཟིང་དནོ་དུ་གཉིརེ།།

ཕྱིོགས་ཀུན་དགའ་སྤྲོོའ་ིརྣམ་པས་ཁེངས་པའི་བསིལ་ལྡན་ཞིིང་གི་

ལྟ་ེབ་འདརི།། ཕྱིགོས་དང་ཕྱིགོས་ན་བཀྲ་ཤསི་དར་འཕྱིར་བསངས་ཀྱི་ི

དུད་པས་མཁའ་དབྱངིས་བྲསེ།། ཕྱིགོས་བཅུའ་ིལྷ་རྣམས་ཤསི་པ་བརྗེདོ་

བཞིནི་རྣམ་འདྲེནེ་ྋརྒྱལ་དབང་སྟནོ་འཁརོ་བཅས།། ཕྱིགོས་ལས་རྒྱལ་

བའ་ིརྣམ་པ་གསལ་བཞིནི་ལྷ་ལྡན་རྒྱལ་པོའ་ིཁབ་ཏུ་བྱོན།།

དགའ་བཞི་ིར་ས་འཕྲུལ་སྣང་གཙུག་ལག་ཁང༌།།

ཤཱཀྱིའ་ིརྒྱལ་པོའ་ིཕ་ོབྲང་ཞིསེ་གྲོགས་པར།།

ཇ་ོབ་ོཆོེན་པོའ་ིསྤྱིན་སྔོར་ཉིརེ་འཁདོ་ད།ེ།

མཆོོད་ཅངི་གསལོ་འདབེས་ཆོ་ོག་ཉིམས་སུ་བསྟར།།

ྋགངོ་ས་ྋརྒྱལ་བའ་ིདབང་པ་ོརམི་བྱནོ་གྱིསི།།

དགྱིསེ་བཞིནི་རྩོནེ་གནས་ནརོ་བུ་གླེངི་ག་ཞིསེ།།

ཆོསོ་བཟིང་ལྷ་ཡི་ིམདུན་ས་གཉིསི་པ་དརེ།།

ཞིབས་སནེ་ཟླ་བ་གསར་པའ་ིཚམོ་བུ་བཀདོ།།
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རྣམ་དཀར་རྟེནེ་འབྲལེ་སྒོ་ོའཕར་དབྱ་ེབའ་ིསླད།།

རྣམ་མང་ཤསི་པའ་ིརྫས་དང་ཆོ་ོག་དག 

རྣམ་སད་ཞིངི་ག་ིཡིནོ་ཏིན་རྫགོས་གྱུར་པ།།

རྣམ་འདྲེནེ་ྋརྒྱལ་བའ་ིདྲུང་དུ་ལགེས་པར་བསྟར།།

གངས་རིའ་ིར་བས་བསྐརོ་བའ་ིཞིངི་ཁམས་ཀྱི།ི།

ཡིདི་བཞིནི་ནརོ་བུ་དབུས་ལྗོོངས་ལྷ་ལྡན་དུ།།

གདན་དྲེངས་དགའ་བདེའ་ིདཔལ་ལ་སྤྱིདོ་པ་དརེ།།

མཐ་ོརསི་ལྷས་ཀྱིང་ཤསི་པ་བརྗེདོ་ད་ེམཚར།།

ཞིེས་ལྷར་བཅས་འགྲོོ་བའི་འདྲེེན་མཆོོག་སྲིིད་ཞིིའི་གཙུག་རྒྱན་སྤྱིི་

ནོར་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ྋརྒྱལ་བའི་དབང་པོ་ཐམས་ཅད་མཁྱེེན་

པ་སྐུ་འཕྲེེང་བཅུ་བཞིི་པ་ཆོེན་པོའ་ིརྣམ་པར་ཐར་པ་རྒྱ་ཆོེན་སྙིིང་རྗེེའི་རོལ་

མཚ་ོརླབས་འཕྲེེང་བརྒྱ་ལྡན་ཞིསེ་བྱ་བ་ལས། ཁྱེའེུ་ལྷ་མ་ོདོན་གྲུབ་མཆོགོ་

ྋགོང་ས་སྐུ་གོང་མའི་ཡིང་སྲིིད་ངོ་མར་ཐུགས་གཏིན་འཁེལ་བའི་མཛད་

སྒོ་ོནས། སྐུ་འཁརོ་ལྟསོ་བཅས་ལྷ་ལྡན་ནོར་གླེངི་བསྐལ་བཟིང་ཕ་ོབྲང་དུ་

ྋཞིབས་སརོ་བད་ེའཁདོ་བར་གྱི་ིམཛད་པའི་སྐོར་ཏི།ེ རླབས་འཕྲེངེ་ལྔ་

པའ།ོ། །།
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རླབས་འིཕྲེངེ་དྲུག་པེ། 

ཡིང་སྲིིད་མཆོགོ་སྤྲུལ་རནི་པ་ོཆོ་ེནརོ་གླེངི་བསྐལ་བཟིང་ཕ་ོབྲང་

དུ་ྋཞིབས་སརོ་འཁདོ་རྗེསེ་ཡིངོས་འཛནི་བགྲོསེ་གཞིནོ་བསྐ་ོ

གཞིག་དང་འབྲལེ་བའ་ིམཛད་པ་ཁག་དང༌། དབུ་སྐྲ་གཙུག་ཕུད་

དང་དག་ེབསྙིནེ་གྱི་ིབསླབ་སྡེམོ་འབུལ་བཞིསེ། མཚན་གྱི་ིསྙིན་

པ་གསལོ་ཚུལ་བཅས་ཀྱི་ིསྐརོ།
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ས་བཅད་དང་པེ།ོ 

ཡིང་སྲིིད་མཆོགོ་སྤྲུལ་རནི་པ་ོཆོ་ེནརོ་གླེངི་དུ་ྋཞིབས་སརོ་

འཁདོ་རྗེསེ་ཡིངོས་འཛནི་བགྲོསེ་གཞིནོ་བསྐ་ོགཞིག་དང་འབྲལེ་

བའ་ིམཛད་པ་ཁག

ྋརྒྱལ་མཆོོག་སྐུ་ཕྲེེང་བཅུ་གསུམ་པའི་ཡིང་སྲིིད་མཆོོག་སྤྲུལ་

འཁྲུལ་བྲལ་ངེས་རྙིེད་ཀྱིིས་རྒྱལ་ས་ལྷ་སར་གདན་ཞུའི་མཛད་སྒོོ་ཁག་

ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་གྲོ་རྟེེན་ལེགས་འགྲོིགས་ཀྱིིས་ཆུང་སྲིིད་རིན་པ་ོཆོེ་

ས་ཡིསོ་ཟླ་ ༨ ཚསེ་ ༢༥ ཕྱི་ིལ་ོ ༡༩༣༩ ཕྱི་ིཟླ་ ༡༠ ཚསེ་ ༨ ཉིནི་ནོར་

གླེངི་བསྐལ་བཟིང་ཕ་ོབྲང་དུ་བད་ེབར་ྋཞིབས་སརོ་འཁདོ་ཅངི༌། མད་ོ

སྨོད་སྐུ་འབུམ་ནས་ལྷ་ས་བར་ཟླ་གསུམ་ཙམ་རིང་ཕེབས་ལམ་བཤུལ་

ཐག་རངི་ལ་རྟེ་ཟིགོ་སམེས་ཅན་ཁ་ོནར་བརྟེནེ་རྒྱུ་ལས། དངེ་དུས་ལྟ་བུའ་ི

འཁོར་ལོའ་ིའགྲོིམ་འགྲུལ་མེད་སྟབས་ཉིིན་ཤས་རིང་ཆུང་སྲིིད་རིན་པོ་

ཆོ་ེཡིབ་ཡུམ་སྐུ་འཁརོ་དང་བཅས་སྐུ་ངལ་གས་ོགནང་མཛད། ད་ེརྗེསེ་

སྔོར་ལམ་ལོ་ལྟར་གཟིིམ་ཆུང་གཟིབ་གསོལ་དང་ཆོབས་ཅིག་ནོར་གླེིང་

གཞུང་སྒོོའ་ིའགག་གི་དར་ཆོེན་ན་བཟིའ་གསར་བརྗེེས་ཞུ་རྒྱུའི་དབུ་
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ཏིགོ་ལ་རབ་གནས་ཞུ་ཆོདེ། ནོར་གླེངི་ཁང་གཉིེར་རྩོ་ེདྲུང་ནས་མགྲོོན་

གཉིེར་ཆོེན་མོ་བརྒྱུད་ཕུལ་བའི་དབུ་ཏིོག་ཉིི་འོད་ཚོམས་ཆོེན་ནང་ཡིོད་

མུར། བདོ་ཟླ་ ༩ ཚསེ་ ༨ ཉིནི་མཆོགོ་སྤྲུལ་རནི་པ་ོཆོ་ེཉི་ིའདོ་ཚམོས་

ཆོེན་ནང་ཆོིབས་བསྒྱུར་གནང་ཞིོར་མགྲོོན་ཆོེས་སྙིན་སེང་མ་ཞུས་གོང་

དར་ཆོེན་དབུ་ཏིོག་སྤྱིན་ལམ་དུ་ཐུགས་ཞིིབ་ཆུབ་མ་ཐག་སྙིན་བསྐུལ་

མ་དགོས་པར་དགོངས་པ་ཀློོང་བརྡོལ་ལྟ་བུས་ཕྱིག་ནས་འཁྱེེར་ཤོག་

ཅེས་བཀའ་གནང་སྟེ་དབུ་ཏིོག་ལ་རབ་ཏུ་གནས་པའི་ཕྱིག་ནས་གཏིོར་

གནང་མཛད། ད་ེན་ིྋརྒྱལ་མཆོགོ་གངོ་མ་རམི་པའི་མཛད་པ་སྔོནོ་

གནས་རྗེེས་དྲེན་མངོན་སུམ་ཚད་གྲུབ་ལ་སྐུ་བཅར་ཞིབས་ཞུ་བ་རྣམས་

ཀྱིང་ང་ོམཚར་ཞིངི་དད་པའ་ིམཆོ་ིམ་དབང་མདེ་དུ་ཤརོ། ཆུང་སྲིདི་རནི་

པ་ོཆོ་ེསྐུ་ན་ཤནི་ཏུ་ཕྲེ་ན་ཡིང༌། ཐུན་མངོ་ག་ིསྣང་ངརོ་རངི་མནི་སྐུ་ཡིནོ་

སྒྲིནོ་འབུལ་ཞུ་རྒྱུ་གལ་འགངས་ཆོེ་ཤསོ་ལ་བརྟེནེ། སྐུའ་ིཡིངོས་འཛནི་

བགྲོེས་གཞིོན་འདེམས་བསྐོ་གནང་དགོས་ལྟར་བོད་ལྗོོངས་ཚོགས་འདུ་

རྒྱས་འཛོམས་བཀའ་བསྡུར་དང་འབྲེལ་ཚོགས་འདུའི་ཚིག་ཐོ་སྤྱིི་ཐམ་

བཞིི་སྦྱོར་ཕུལ་དོན་རྒྱལ་ཚབ་རྭ་སྒྲིེང་རིན་པོ་ཆོེ་ནས་ཡིོངས་འཛིན་ཆོེ་

བ་དང༌། རྒྱལ་དབང་སྐུ་གངོ་མའ་ིམཚན་ཞིབས་དར་ཧན་སྟག་བྲག་རནི་

པོ་ཆོེ་ནས་ཡིོངས་འཛིན་ཆུང་བའི་ཐུགས་འགན་བསྐྱེད་བཞིེས་ཡིོང་བ་སྤྱིི་

མསོ་གསལོ་འདབེས་ཞུས་པ་ཇི་བཞིནི་ཞིལ་བཞིསེ་གནང་བ་དང༌། ད་ེ

རྗེེས་གཟིའ་སྐར་མཆོོག་ཏུ་དགེ་བའི་དུས་བཟིང་དང་བསྟུན་གསར་མཇལ་

ཐགོ་གཞུང་གནས་ཀྱི་ིསྔོར་སྲིལོ་རྟེནེ་འབྲལེ་མཛད་སྒོ་ོགཟིབ་རྒྱས་གནང༌།
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ྋགངོ་ས་མཆོགོ་ག་ིརང་རྣམ་ལས། “དང་ཐོག་ཁངོ་ (ྋརྒྱལ་

ཚབ་ར་སྒྲིངེ་རནི་པ་ོཆོ་ེ) ག་ིསྐུ་མདུན་དུ་སྤྱིདོ་ལམ་ཧ་ཅང་གཟིབ་གཟིབ་

བྱ་དགོས་པ་ཞིགི་ཡིངོ་ག་ིཡིདོ་ཀྱིང༌། རམི་བཞིནི་ཁངོ་ལ་ཧ་ཅང་དགའ་

པ་ོཞིིག་ཆོགས་སངོ༌། ངསོ་རང་ག་ིའཆོར་སྣང་གཟིབ་ཤསོ་ཤགི་ལ། 

ཁངོ་ན་ིརྒྱུན་དུ་ཤངས་འགག་ནས་བཞུགས་མཁན་ཞིིག་དང༌། དགོངས་

པའི་འཆོར་སྒོོ་ཧ་ཅང་ཟིབ་ལ་ཞིི་ཞིིང་དུལ་བ་ཐུགས་བག་ཡིངས་པོ་ཡིོད་

པའ་ིཚརོ་སྣང་བྱུང༌། ཁངོ་བཞུགས་གླེངི་དུ་ཕབེས་རྒྱུ་དང༌། ཆོབིས་པ་

ལ་མཉིེས་པོ་ཡིོད་པའི་རྐྱེེན་གྱིིས་ངོས་རང་གི་པཱ་ལགས་ཀྱིི་གྲོོགས་པོ་

བཟིང་པ་ོཞིགི་ཏུ་གྱུར།”1 ཅསེ་དང༌། ད་དུང༌། རྭ་སྒྲིེང་རནི་པ་ོཆོེའ་ིསྐརོ། 

ྋགངོ་ས་མཆོགོ་གསི། “ཁངོ་དགུང་ལ་ོགཞིོན་པ་དང༌། ཕྱི་ིཕྱིོགས་ལ་

འབྲལེ་བ་གནང་རྒྱུར་ཐུགས་སྣང་ཆོ་ེབ་མདེ་དམ། མ་གཞི་ིཡིག་པ་གང་

ཡིང་མ་རེད་ད།ེ དཔརེ་ན་རྒྱ་གར་ཁུལ་ཚངོ་པ་གཏིངོ་བ་དང༌། ཀ་ལནོ་

སྦུག་ཏུ་ར་སྒྲིངེ་ཀུ་ཀྲ་ི (གཟིམི་ཤག) ཟིརེ་བ་ཞིགི་ཀྱིང་ཡིདོ་པ་རདེ། ཕྱིི་

ཕྱིགོས་སུ་རྒྱ་བསྐྱདེ་ཕྲེན་བུ་གནང་བ་ལས། ད་ེམནི་དམགིས་བསལ་

བཤད་རྒྱུ་མདེ།”ཅསེ་བཀའ་གནང༌།

ཡིང༌། རང་རྣམ་ལས། “ཡིངོས་འཛནི་སྐུ་བགྲོསེ་པ་རྭ་སྒྲིངེ་རནི་

པོ་ཆོེའི་ཐོག་ཡིོངས་འཛིན་སྐུ་གཞིོན་པ་སྟག་བྲག་རིན་པོ་ཆོེ་བསྐོ་གཞིག་

བྱས་པ་རདེ། སྟག་བྲག་རནི་པ་ོཆོ་ེན་ིདམགིས་བསལ་གྱི་ིཆོསོ་པ་ཞིགི་

དང༌། ཐུགས་གཤསི་འཇམ་ཞིངི་བཟིང་པ་ོཞིགི་ཡིནི། ངསོ་ལ་སླབོ་ཁྲོདི་

1  བཙན་བྱལོ་ནང་ག་ིརང་དབང་དབྱནི་དབེ། ཤགོ་ངསོ་ ༡༧ ཕྲེེང་ ༢༦ ༡༩༩༠
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གནང་གྲུབ་རྗེསེ་སྤྱིརི་བཏིང་ག་ིབཀའ་མལོ་དང༌། དགདོ་བྲ་ོབའ་ིརགིས་

ད་ེའདྲེ་གསུང་ག་ིཡིདོ་པས་ང་རང་ཧ་ཅང་དགའ་པ་ོཡིངོ་ག་ིཡིདོ། ད་ེ

རྗེེས་སྔོོན་མ་ངེད་རང་བྱིས་པའི་དུས་སུ་ཡིང་སྲིིད་རྩོད་གཅོད་ཚོགས་ཆུང་

གི་དབུ་ཁྲོིད་ཀེའུ་ཚང་རིན་པོ་ཆོེ་ཡིོངས་འཛིན་བགྲོེས་གཞིོན་གཉིིས་མ་

བཞུགས་པའ་ིསྐབས་ཕབེས་ཀྱི་ིཡིདོ།

ཀེའུ་ཚང་རིན་པོ་ཆོེར་ངོས་རང་དམིགས་བསལ་གྱིི་དགའ་པོ་ཡིོད། 

ཁངོ་ཐུགས་རྒྱུད་ཧ་ཅང་བཟིང་བ་དང༌། བྱམས་པ་ོགནང་ག་ིཡིདོ་པས་

ངསོ་ནས་ཁངོ་ལ་ཞིདེ་སྣང་རྩོ་བ་ནས་བྱདེ་ཀྱི་ིམདེ།”1 ཅསེ་འཁདོ།

ད་དུང་ྋགངོ་ས་མཆོགོ་གསི། “ལྷ་སར་སླབེས་རྗེསེ་ཀའེུ་ཚང་

རིན་པོ་ཆོེས་ངོས་ཀྱིི་སྐྲ་བཞིར་མཁན་ཀེའུ་ཚང་རི་ཁྲོོད་ཀྱིི་དགེ་སློང་ཞིིག་

ཁྲོདི་ཕབེས་ཀྱིི་ཡིདོ། དག་ེསློང་དེ་མཐའ་མ་སྐྱ་སར་བབ་པ་རདེ། སྐྲ་བཞིར་

སྐབས་རིན་པོ་ཆོེ་ངོས་ཀྱིི་འཁྲོིས་སུ་བཞུགས་ནས་ཤོག་བུས་བཟིོས་

པའི་རླུང་འཁོར་ཆུང་ཆུང་དེ་འདྲེ་ཕྱིག་ཏུ་བཟུང་ནས་ངོས་ལ་རྩོེད་མོ་རྩོེ་

སྟངས་བསླབ་གནང་ཞིངི༌། ཕྱིག་ད་ེསྐམ་པ་ོགྲོང་མ་ོཞིགི་ཡིདོ། ད་ེའདྲེ་

བྱས་ནས་ཡིང་ཡིང་གཤབི་ཀྱི་ིཡིདོ།” ཅསེ་དང༌། “ཀའེུ་ཚང་རནི་པ་ོཆོ་ེ

རྒྱལ་བ་སྐུ་གངོ་མའ་ིསྐབས་ནས་ཕལ་ཆོརེ་མཚན་ཞིབས་མིན་ནམ། གང་

ལྟར་སྐུ་གངོ་མ་དང་འབྲལེ་བ་ཆོནེ་པ་ོཡིདོ་པ་ཞིགི་རདེ། སྐུ་གངོ་མའི་སྐུ་

མདུན་དུ་གསོལ་ཚིགས་བསྒྲིིགས་རྗེེས་ཞིབས་ཕྱིི་ཚོར་མར་གསོལ་རས་

གནང་ག་ིཡིདོ་པ་རདེ། གྲོདོ་ཁགོ་རྒྱགས་ཚད་གནང་ག་ིཡིདོ་མདེ་མ་ི

1  བཙན་བྱལོ་ནང་ག་ིརང་དབང་དབྱནི་དབེ། ཤགོ་ངསོ་ ༩ ཕྲེངེ་ ༡༥ ༡༩༩༠
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ཤསེ་ཀྱིང༌། ཕྲེན་བུ་ཕྲེན་བུ་གསལོ་རས་གནང་ག་ིཡིདོ་པ་རདེ། ཀའེུ་ཚང་

རིན་པོ་ཆོེ་དུས་དུས་སུ་གཟིིམ་ཆུང་དུ་བཅར་བའི་སྐབས་གསོལ་བཀང་

ནས་གནང་ག་ིཡིདོ་ཚདོ་འདུག སྐུ་གངོ་མ་གསལོ་ཀྲུམ་ལ་མཉིསེ་པ་ོཡིདོ་

ཙང་གསོལ་དཀྲུམ་གྱིི་ཚིལ་ལུ་རྣམས་ཀེའུ་ཚང་རིན་པོ་ཆོེའི་བཞིེས་ཆོས་

ནང་གནང་ག་ིཡིདོ་སྟབས། ཐད་ཀར་ཚལི་ལུ་ཟི་ཐུབ་ཀྱི་ིམདེ་ཅེས་ཞུ་

མ་ནུས་པར། ཕྱིརི་བསྣམས་ནས་ངས་ཚལི་ལུ་རྩོ་བ་ནས་ཟི་ཐུབ་ཀྱི་ིམདེ་

ཅསེ་གཞིན་དག་ལ་གནང་ག་ིཡིདོ་པ་དང༌། གཞིན་དག་ཚ་ོཞིམི་ཐག་

ཆོདོ་ཀྱི་ིཡིདོ་རདེ་ཅསེ། དཔནོ་པོས་ངསོ་ལ་གསུང་ག་ིཡིདོ། གང་ལྟར་སྐུ་

གོང་མའི་སྐུ་དུས་ཀེའུ་ཚང་རིན་པོ་ཆོེ་དང་འབྲེལ་བ་ཆོེན་པོ་ཡིོད་པ་ཞིིག་

ཡིནི་འདུག” ཅསེ་དང༌། “རྗེསེ་སུ་ཀའེུ་ཚང་རནི་པ་ོཆོ་ེམཚན་ཞིབས་

དར་ཧན་གནང་བ་དང༌། ཁངོ་གསི་རྡཱ་སྒོགོ་རྩོེ་བཞིསེ་ཀྱི་ིཡིདོ། འནོ་ཀྱིང་

ཁྲོི་བྱང་རིན་པོ་ཆོེས་མཚན་ཞིབས་དར་ཧན་གནང་སྐབས་རྡཱ་སྒོོག་རྩོེ་

བཞིསེ་ཡིདོ་པ་མ་རདེ།” ཅསེ་གསུངས།

དེ་མཚུངས་ྋགོང་ས་མཆོོག་གི་སྐུའི་གམ་བཅར་གསོལ་གཟིིམ་

མཆོོད་གསུམ་ཡིང་གསར་དུ་བསྐ་ོགཞིག་གནང་དགསོ་ཤངི༌། གསལོ་

དཔནོ་མཁན་པ་ོབློ་ོབཟིང་སྦྱོནི་པ་དང༌། མཆོདོ་དཔནོ་མཁན་པ་ོབྱམས་

པ་ལེགས་ཚོགས་གཉིིས་ཡིང་སྲིིད་རིན་པོ་ཆོེ་ཁྲོི་ཕེབས་མ་གནང་གོང་གི་

མཚན་གནས་རང་འཇགས་ཐགོ མཁྱེནེ་རབ་བསྟན་འཛནི་ན་ིཡིང་སྲིདི་

རྩོད་གཅདོ་ཞུ་མཁན་གྲོས་སུ་ཡིདོ་པས། ད་ལམ་གསར་དུ་གཟིམི་དཔནོ་

མཁན་པརོ་གནས་སྤེར་བསྐ་ོགཞིག་གནང་བ་ཞིིག་ཡིནི། ད་ེཡིང་ྋགངོ་
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ས་མཆོགོ་ག་ིརང་རྣམ་ལས། “ངདེ་རང་ག་ིགམ་བཅར་རྩོ་ེདྲུང་གསུམ་

བསྐ་ོགཞིག་བྱས་པ་ད་ེདག་ན་ིམཆོདོ་དཔནོ་མཁན་པ་ོདང༌། གསལོ་

དཔནོ་མཁན་པ།ོ གཟིམི་དཔོན་མཁན་པ་ོབཅས་ཡིནི། གཟིམི་དཔནོ་

མཁན་པ་ོམཁྱེནེ་རབ་བསྟན་འཛནི་ན།ི ཡིང་སྲིིད་རྩོད་གཅདོ་ཚགོས་ཆུང་

ག་ིགྲོས་དང༌། ཁངོ་ག་ིམགི་འབུར་ཚུགས་སུ་བལྟ་ག་ིཡིདོ་པ་དསེ་ངསོ་

རང་ལ་བག་ཆོགས་གཏིངི་ཟིབ་ཅགི་བཞིག་འདུག”1 ཅསེ་འཁདོ། ཡིང་

དའེ་ིསྐརོ་ྋགངོ་ས་མཆོགོ་གསི”མཁན་པ་ོདམ་པ། ཕྱིསི་སུ་སྤྱི་ིཁྱེབ་

མཁན་པ་ོགནང་བ་དང༌། འག་ོསྟདོ་ནས་ང་ལ་བདོ་ཡིགི་དབུ་མདེ་བསླབ་

གནང་མཁན་ད་ེརདེ། ད་ེདུས། ནག་ཆུ་མཁན་པ་ོཞུ་ག་ིའདུག ད་ེབཞིནི་

ཁོང་གི་སྐུ་མཆོེད་བློོ་བཟིང་རྒྱལ་མཚན་ང་ཚོ་བྱང་ཐང་བརྒྱུད་ཡིོང་

སྐབས་པགས་རྩོག་གྱིནོ་པ་དང༌། མ་ེམདའ་ཞིགི་འཁྱེརེ་ཡིདོ་པ་གསལ་པ་ོ

དྲེན་གྱི་ིའདུག

ངས་དྲེན་པ་བྱས་ན་སྐུ་འབུམ་དགོན་པར་ཞིོགས་པ་སྔོ་པོ་ཞིིག་

ལ་མཛད་སྒོ་ོསྟབས་བད་ེཞིགི་འཚགོས་ནས། ངདེ་བཞུགས་ཁྲོིའ་ིསྒོང་

དུ་བསྡེད་པ་དང༌། མཁན་པ་ོདམ་པ་མདུན་དརེ་བཞུགས་ཡིདོ། ཁངོ་

རྣམ་ཀུན་ནས་སྤྱིན་སྒོརོ་སྒོརོ་ཆོནེ་པ་ོཞིགི་དང༌། ཞིལ་རས་ཀྱིང་དབྱནི་

ཇའི་ིགདངོ་འདྲེ་པ་ོཤངས་ཆོནེ་པ།ོ སྐུ་ཤ་དཀར་པ།ོ ཁངོ་གསི་སྣ་ཐ་འཐནེ་

པ་དང༌། སྣ་ཁུག་ག་ིཟུར་དརེ་སྣ་ཐའ་ིཐལ་བ་ཕྲེན་བུ་འགསོ་ནས་སརེ་

ཚུབ་ཚུབ་ལྟ་བུ་ཡིདོ། ཁངོ་གསི་བཀའ་མལོ་མང་པ་ོགནང་ག་ིམདེ། ཞིལ་

1  བཙན་བྱལོ་ནང་ག་ིརང་དབང་དབྱནི་དབེ།ཤགོ་ངསོ་ ༡༨ ཕྲེངེ་ ༢༤ ༡༩༩༠
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རས་ནག་པོ་དང་ཐུགས་སྒོམ་པོ་བྱས་ནས་བཞུགས་མཁན་ཞིིག་རེད། 

ངས་མཇལ་བ་ཐོག་མ་ཡིིན་ཙང་རྣམ་པ་དེ་ཚོ་ད་ལྟའང་གསལ་པོ་དྲེན་

གྱི་ིའདུག” ཅསེ་དང༌། ད་དུང་གཟིམི་དཔནོ་མཁན་པ་ོམཁྱེནེ་རབ་བསྟན་

འཛནི་ལ་དམགིས་བསལ་ཐུགས་བརྩོ་ེདང༌། ཐུགས་འདྲེསི་བྱུང་བའ་ིསྐརོ་

བརྒྱུད་རམི་དང་བཅས་མུ་མཐུད་བཀའ་གནང་དནོ། “ང་ཚ་ོམད་ོསྨོད་ནས་

ཡིར་ཡིངོ་སྐབས་མཉིམ་དུ་མཁན་པ་ོདམ་པ་ད་ེདང༌། ཀའེུ་ཚང་རནི་པ་ོཆོ་ེ

ཡིདོ་པ་རདེ། མཆོདོ་དཔནོ་སྟབོས་ཆོནེ་ལགས་ཀྱིསི་གསུང་གསལ། 

གླེངི་རནི་པ་ོཆོ་ེདང༌། ཀའེུ་ཚང་རནི་པ་ོཆོསེ་ར་ེམསོ་ཀྱིསི་ཕྱིག་དཔ་ེསླབོ་

ཁྲོདི་གནང་བར་ཕབེས་ཀྱི་ིཡིདོ་གསུང་ག་ིའདུག་ཀྱིང༌། ཀའེུ་ཚང་རནི་

པོ་ཆོེས་ཕྱིག་དཔེ་སློབ་ཁྲོིད་གནང་བར་ཕེབས་པ་ཞིིག་དྲེན་གྱིི་མི་འདུག 

གང་ལྟར་ཀེའུ་ཚང་རིན་པོ་ཆོེ་ཕེབས་དུས་ངོས་ནས་དཔེ་ཆོ་སྐྱོར་དགོས་

ཀྱི་ིཡིདོ་ནའང༌། མ་སྐྱརོ་བར་ཁངོ་ག་ིམཇངི་པའ་ིསྒོང་ལ་བཞིནོ་ནས་ཁྱེདོ་

རང་སྐྱོར་ཟིེར་བ་སོགས་དེ་འདྲེ་བྱས་ནས་འདྲེིས་གཤིབ་ཆོེ་ཐག་ཆོོད་ནས་

རནི་པ་ོཆོརེ་ངས་ཚདོ་རྩོསི་བྱདེ་ཀྱི་ིཡིདོ་པ་རེད། དརེ་བརྟེནེ་རྗེསེ་སུ་ཀའེུ་

ཚང་རནི་པ་ོཆོསེ་ཁྲོ་ིབྱང་རནི་པ་ོཆོརེ། ྋརྒྱལ་བ་རནི་པ་ོཆོ་ེཆུང་ཆུང་གྲུང་

པོ་འདིར་ཐོག་མ་ནས་སྒོམ་པོ་མ་གནང་ན་གླེགས་མི་འཁེལ་བ་ཆོགས་

ཀྱིི་ཡིོད་ཅེས་གསུང་བྱུང་ཞིེས་ཁྲོི་བྱང་རིན་པོ་ཆོེས་ང་ལ་གསུངས་མྱོོང༌། 

ཐགོ་མར་ཁྲོ་ིབྱང་རནི་པ་ོཆོསེ་སྒོམ་པ་ོགནང་ག་ིཡིདོ་ཀྱིང༌། རྗེསེ་སུ་ངདེ་

ཚ་ོམཉིམ་དུ་རྩོདོ་གླེངེ་ཤ་སྟག་གནང་ནས་བཞུགས་ཀྱི་ིཡིདོ། མད་ོདནོ་

ཀེའུ་ཚང་རིན་པོ་ཆོེ་དུས་དུས་སུ་ཕེབས་ཀྱིི་ཡིོད་ཀྱིང་རྟེག་པར་གཤིབ་རྒྱུ་
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མདེ་པ་དང༌། ཀུན་བཟིང་རྩོ་ེཡིང་ཤདོ་སྐརོ་ཡིནི་སྟབས་སྐབས་སྐབས་

ལ་མ་གཏིགོས་ཐུག་རྒྱུ་མདེ་པ་རདེ། མཁན་པ་ོདམ་པའ་ིཞིབས་ཕྱིི་བློ་ོ

བཟིང་རྒྱལ་མཚན་ཕ་ཡུལ་ནས་ཡིོང་དུས་མཉིམ་པོར་ཡིིན་ནའང་དེ་དུས་

ཁངོ་གཞུང་ཞིབས་མནི་པ་དང༌། ཕྱིསི་སུ་གཞུང་ཞིབས་ཞུས་ཀྱིང་དཀྱུས་

མ་ཡིིན་པ་བཅས་ཀྱིིས་ཁོང་ཚོ་ང་དང་རྟེག་པར་གཤིབ་རྒྱུ་ཡིོང་གི་ཡིོད་

པ་མ་རདེ། མཁན་པ་ོདམ་པ་ད་ེགཟིམི་དཔནོ་མཁན་པ་ོགནང་བ་དང༌། 

ངོས་དང་རྒྱུན་དུ་འབྲེལ་བ་ཆོེ་ཤོས་ཡིོད་པ་གསོལ་གཟིིམ་མཆོོད་གསུམ་

དང༌། མཆོོད་གཡིགོ གཟིམི་གཡིགོ སྤྱི་ིཁྱེབ་མཁན་པ།ོ མགྲོནོ་གཉིརེ་ཆོནེ་

མ།ོ ད་ེབཞིནི་གཟིམི་འགག་ཁ་ཤས་ཡིདོ།

ང་དང་རྒྱུན་དུ་གཤིབ་སྡེོད་མཁན་དེ་ཚོའི་ནང་ཕ་ཡུལ་ནས་མཉིམ་

དུ་ཡིངོ་བ་མཁན་པ་ོདམ་པ་གཅགི་པུ་ཆོགས་ཡིདོ་སྟབས། ད་ེདང་འབྲལེ་

བ་ཡིདོ་པ་རདེ། མཁན་པ་ོདམ་པས་གུས་ཞིབས་ཀྱིང་ཞི་ེདྲེག་གནང་གི་

མ་རདེ། སྒྲུང་ད་ེའདྲེ་ཕྲེན་བུ་གསུང་ག་ིརདེ། ཡིནི་ནའང་བཀའ་མལོ་སྙིན་

པ་ོཞི་ེདྲེག་ཡིདོ་པ་མ་རདེ། ད་ེནས་རམི་བཞིནི་གཟིམི་དཔནོ་མཁན་པ་ོ

གནང་མུས་ཐགོ་ངསོ་ལ་ཡི་ིག་ེབསླབ་གནང་བ་རདེ། རྗེསེ་སུ་སྐབས་

ར་ེངས་ཕྲེན་བུ་འཁྲོབ་དུས། རྒྱག་གཏིམ་དང་ཟུར་ཟི་ལྟ་བུ་ཡིང་གནང་ག་ི

རདེ། ད་ེའདྲེ་བྱས་ཏི་ེཆུང་དུས་ནས་མུ་མཐུད་གཤབི་རྒྱུན་རངི་པ་ོཡིནི་

ཙང་ངས་བརྩོ་ིབཀུར་ཡིང་ཞུ་ག་ིཡིདོ། དངེ་སང་ཆོ་བཞིག་ན་ཡིང་ངསོ་ཀྱིི་

བློ་མའི་གྲོས་ལ་བརྩོིས་ནས་མཁན་པ་ོདམ་པའི་མཚན་སྔོགས་ཀྱིང་བགྲོང་

ག་ིཡིདོ། ད་ེནས་གཟིམི་དཔནོ་མཁན་པ་ོགནང་མུས་ཐགོ་ང་ལ་ཡི་ིག་ེའབྲ་ི
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རྒྱུ་བསླབ་གནང་བ་རེད། ཞིགོས་ཇ་ཚར་རྗེསེ་ཡི་ིག་ེའབྲ་ིབར་འགྲོ་ོག་ི

ཡིདོ།” ཅསེ་བཀའ་གནང༌།

གསལོ་དཔནོ་མཁན་པ་ོབློ་ོབཟིང་སྦྱོནི་པ་ནི། ཡིང་སྲིིད་མཆོགོ་

སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆོེར་ཐོག་མར་ནག་ཆུར་མཇལ་ནས་བཟུང་སྐུ་ཚེ་ཧྲིལ་པོར་

ྋགོང་ས་མཆོོག་གི་སྐུའི་གམ་བཅར་ཞིབས་ཞུ་གནང་མཁན་དུས་ཡུན་

རངི་ཤསོ་ཡིནི་པར་མ་ཟིད། ཐུགས་བརྩོ་ེཆོེ་བ་དང༌། མཉིསེ་ཤསོ་གནང་

ཡུལ་ཞིིག་ཡིནི་པ་བཅས་སྐརོ་ྋགོང་ས་མཆོགོ་གསི། “ངསོ་ཀྱི་ིསྐུ་བཅར་

ཚའོ་ིནང་ནས་དགའ་ཤསོ་བྱདེ་ས་དཔནོ་པ་ོརདེ། ཁངོ་གཤགེས་དུས་

དགུང་ལ་ོབརྒྱད་ཅུ་གྱི་གཅགི་གྱི་གཉིསི་ཤགི་རདེ། ཁངོ་སྐུ་ཚ་ེམཐར་ཕྱིནི་

པ་དང་གཤགེས་ཡུལ་ཡིང་དྷ་རམ་ས་ལ་རདེ། ངསོ་དང་དཔནོ་པ་ོདང་

པ་ོནག་ཆུར་ཐུག་པ་ནས་བཟུང༌། འད་ིག་དྷརམ་ས་ལར་མ་གཤགེས་

བར་གཤབི་བསྡེད་པ་རདེ། དཔོན་པརོ་སྒྲུང་ཤདོ་ཡི་ཡིང་ཡིདོ་པ་མ་རདེ། 

རྩོེད་མོ་རྩོེ་ནས་འཁྲོབ་ཡིས་ཀྱིང་ཕྲེན་བུ་ཙམ་ལས་ཡིོད་པ་མ་རེད། 

ཆོསོ་ཀྱི་ིདནོ་གནད་གཏིིང་ཟིབ་པ་ོཡིང་མ་ིམཁྱེནེ་པ་མ་ཟིད། འཇགི་རྟེནེ་

གྱི་ིཤསེ་ཡིནོ་ཁྱེད་པར་བ་མདེ་ཅངི༌། ཡི་ིག་ེའབྲ་ིཡིས་ཀྱིང་ཡིདོ་པ་མ་རདེ། 

ཁངོ་ལ་ོབཅུ་དགུ་ནས་གསལོ་ཐབ་ཞིབས་ཕྱི་ིབྱས་ཡིདོ། ཁངོ་ག་ིདག་ེརྒོན་

ད་ེདབནེ་དགནོ་ནས་ཡིནི་པ་སྐུ་གངོ་མའ་ིགསལོ་དཔནོ་ཞིགི་རདེ། ཁངོ་

སྐུ་གངོ་མའ་ིཞིབས་ཕྱི་ིཡུན་རངི་ཞུས་ཏི་ེབགྲོསེ་སོང་ཆོགས་པ་དང༌། དའེ་ི

བྱས་རྗེསེ་སུ། ཁངོ་ག་ིསྤུན་མཆོདེ་དཔནོ་པ་ོབློ་ོབཟིང་སྦྱོནི་པ་རང་ལ་ོབཅུ་

དགུའ་ིསྐབས་གསལོ་ཐབ་པ་བྱས་པ་རདེ། གསལོ་ཐབ་པའ་ིའགྲོ་ོསྟངས་
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ནི། ༡ སྐུ་བཅར་གསལོ་དཔནོ་མཁན་ཆོ་ེགཅགི ༢ གསལོ་དཔནོ་གཞིནོ་

པ་མཁན་ཆུང་གཅགི ༣ མ་བྱན་ཆོ་ེམ་ོལས་ཚན་པ་གཅགི ༤།༥ རྩོ་ེ

དྲུང་དཀྱུས་མའ་ིག་ོགནས་ཡིདོ་པ་གཉིརེ་པ་རྒོན་གཞིནོ་གཉིསི། ༦།༧ 

ཆོབ་བསུ་རྒོན་གཞིནོ་གཉིསི། ༨།༩ བཞིསེ་རྫགོ་པ་གཅགི་དང་ཞིབི་པ་

གཅིག ༡༠།༡༡ མཛ་ོམ་ོརག་རྒོན་གཞིནོ་གཉིསི། ༡༢ ཞིབི་པ་སྐྱ་བ་ོདྲུང་

གཏིགོས་གཅགི ༡༣ ཇ་དཔནོ་སྐྱ་བ་ོདྲུང་གཏིགོས་གཅགི ༡༤ གསལོ་

མར་ཞིལ་ང་ོསྐྱ་བ་ོགཅགི ༡༥།༡༦ (ཞིལོ་དྲུང་ཁངོས།) ཆོབ་དྲེལེ་ཞིལ་

ང་ོསྐྱ་བ་ོརྒོན་གཞིནོ་གཉིསི། (གཟིམི་དྲེལེ་ཁངོས) ༡༧ རྒྱ་ཟིས་མ་བྱན་

གཅིག (མ་བྱན་སྒྲིགི་འཛུགས་ནས་དྲེག་འདམེས་བྱདེ་སྲིལོ) ༡༨ གད་པ་

སྐྱ་བ་ོགཅགི་བཅས་མ་ིགྲོངས་བཅ་ོབརྒྱད་ཡིདོ་ཅངི༌། སྐྱ་བ་ོརྣམས་ཕུད་

ད་ེམནི་ཐགེ་པ་རམི་འཛགེས་ཡིནི་ཅངི༌། ངསོ་སླབེས་སྐབས་དཔནོ་པ་ོ

སྐུ་བགྲོསེ་པ། དཔནོ་པ་ོསྐུ་བགྲོསེ་ཆོགས་ཟིནི་ནས། ང་ནག་ཆུར་སླབེས་

དུས་ཕབེས་བསུའ་ིགྲོས་སུ་ཡིདོ་པ་དང༌། ད་ེནས་བཟུང་ངསོ་དང་མཉིམ་

གཤབི་བྱས་ཤངི༌། སྐབས་ད་ེདག་ཏུ་ངསོ་ལ་ཞིགོས་པ་ཐང་ཁུག་ནང་

ནས་སྤེགས་སྤྲོདོ་ཀྱི་ིཡིདོ། སྤེགས་སྤྲོདོ་མཁན་ད་ེདཔནོ་པ་ོཡིནི་ཅིང༌། མ་ི

ལ་དམགིས་བསལ་གྱི་ིརྣམ་དཔྱོདོ་ཅགི་ཡིདོ་ན་ཡིང༌། སྤྱིརི་བཏིང་སམེས་

ཅན་ཕལ་ཆོེར་གཅིག་མཚུངས་ལྟར་ལྟོ་སྤྲོོད་མཁན་དེར་དགའ་ཤོས་བྱེད་

ཀྱི་ིཡིདོ་བཟི་ོའདུག ད་ེམནི་རྒྱུ་མཚན་གཞིན་དག་མདེ་པ་ལྟ་བུ་རདེ། རྒྱུན་

ལྡན་ལྟ་ོཆོས་གསལོ་ཐབ་ནས་གཏིངོ་ག་ིཡིདོ་ཀྱིང༌། སྤེགས་ད་ེའཆོར་ཅན་

དཔནོ་པསོ་ཐང་ཁུག་ནང་གཡིསོ་ནས་སྤྲོདོ་ཅངི༌། སྤེགས་འདྲེསེ་ཤ་སྐམ་
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པ་ོདང༌། བུ་རམ་སྒོར་མ། སྦྲང་རྩོ་ིསྒོར་མ་སགོས་འཆོར་ཅན་ཁངོ་གསི་

སྤྲོདོ་པ་དང༌། གསལོ་ཐབ་པ་ཚསོ་འཁྱེརེ་ཡིངོ་བའ་ིཉིནི་གུང་ཁ་ལག་ཀྱིང་

དཔནོ་པསོ་དཀར་ཡིལོ་ནང་བླུགས་ནས་སྤྲོདོ་ཀྱི་ིརདེ། དགངོ་མོའ་ིཐུག་

པ་རྩོམ་ཐུག་ཀྱིང་དཔནོ་པསོ་སྤྲོདོ་ཀྱི་ིཡིདོ། ད་ེའདྲེ་ཡིནི་ཙང་དཔོན་པ་ོལ་

བརྩོ་ེབ་ཆོནེ་པ་ོཡིདོ། ཁ་ལག་གསལོ་གཟིམི་མཆོོད་གསུམ་དང་ངདེ་ཚ་ོ

མཉིམ་པ་ོརདེ། ཞིགོས་ཇ་ནས་བཟུང་མཉིམ་དུ་ཟི་མཁན་གསལོ་གཟིམི་

མཆོོད་གསུམ་དང་ངསོ་བཅས་རྒྱུན་ལྡན་མ་ིབཞི་ིརང་རདེ། སྐབས་སྐབས་

སྤྱི་ིཁྱེབ་མཁན་པ་ོཕེབས་པ་དང༌། ཆུང་དུས་སྐབས་རརེ་གཟིམི་གཡིགོ་

ལགས་ཀྱིང་ཡིངོ་ག་ིརདེ། མཆོདོ་གཡིགོ་ལགས་ཡིངོ་མནི་དྲེན་པ་ོརང་

མ་ིའདུག དཔནོ་པ་ོསྤྱིིར་བཏིང་བྱས་ན་མ་ིཧ་ཅང་བཟིང་པ་ོཞིགི་དང་བབ་

ཆོགས། མག་ོདམར་པ་ོརྒྱ་ཐབེས་ཆོག་ཅགི་ཡིདོ་པ་དང༌། གདོང་ནག་པ་ོ

ཨགོ་ཚམོ་ཕྲེན་བུ་ཡིདོ་པ་ད་ེའདྲེ་ཞིགི་རདེ། འནོ་ཀྱིང་དཔནོ་པོའ་ིའགྲོམ་

པའ་ིསྟངེ་རྨ་ེབ་ཞིགི་ཡིདོ། ང་དཔོན་པོའ་ིཔང་དུ་བསྡེད་ནས་ཁངོ་ག་ིརྨ་ེ

བ་ད་ེའཇབི་ཀྱི་ིཡིདོ། ད་ེན་ིབརྩོ་ེབ་ཆོནེ་པ་ོབྱདེ་ཀྱི་ིཡིདོ་པ་ཞིིག་རདེ། ད་

དུང་རྟེགས་མཚན་གསལ་ཤསོ་ཤགི་ན།ི ཞིགོས་པ་དྲུང་ཇ་གྲོོལ་བ་དང༌། 

ཕྱིི་དྲེོ་ཆུ་ཚོད་གསུམ་པའི་ཐོག་བཅས་སྔོ་དགོང་གཉིིས་སུ་ཡིོངས་འཛིན་

རནི་པ་ོཆོ་ེདང༌། ཡིང་ན་སྟག་བྲག་རནི་པ་ོཆོ་ེཕབེས་ནས་འཆོར་ཅན་

ཕྱིག་དཔ་ེདཔེ་ཁྲོདི་གནང་ག་ིཡིདོ། སྔོ་དགངོ་ས་ོསརོ་ཕྱིག་དཔ་ེཆུ་ཚདོ་

གཅིག་དང༌། ཡིང་ན་ཆུ་ཚདོ་གཅགི་དང་ཕྱིེད་ཀ་ཙམ་ར་ེརྟེག་པར་ཚུགས་

ཤངི༌།



226

སྔོ་དགོང་ཕྱིག་དཔེ་ཚུགས་པའི་སྐབས་སུ་གསོལ་གཟིིམ་གཞིན་

དག་ཚ་ོགུང་སངེ་རག་སྟ།ེ དའེ་ིརངི་ས་ོསོའ་ིཤག་ལ་ཕྱིནི་ནས་མ་ིཐུག་

འཕྲེད་སགོས་ཀྱི་ིདུས་ཚོད་རག་ག་ིཡིདོ་པ་རདེ། འནོ་ཀྱིང༌། དཔནོ་པ་ོ

འགྲོ་ོས་ཡིདོ་པ་མ་རདེ། ངསོ་ཕྱིག་དཔ་ེཚུགས་དུས་དཔནོ་པ་ོངསེ་པར་དུ་

སྡེདོ་དགསོ་ཀྱི་ིཡིདོ། རྩོ་ེལ་ཡིནི་ན། གཟིམི་ཆུང་ཕུན་ཚགོས་འདདོ་འཁྱེལི་

དང༌། ནརོ་བུ་གླེངི་ཁར་ཆོབ་སར་ཕྱིག་དཔ་ེཚུགས་ཀྱི་ིཡིདོ་པ་དེ་གཉིསི་

ཀར་གཟིིམ་ཆུང་སྒོོ་འགག་གི་ནང་དུ་བསྡེད་ནས་དཔོན་པོའ་ིགཟིན་ཤམ་

གང་རུང་ཞིགི་ངསོ་ཀྱིསི་མཐངོ་བ་བྱདེ་དགསོ་ཀྱི་ིཡིདོ་པ་རདེ། གལ་སྲིདི་

དཔནོ་པ་ོམ་བསྡེད་པའམ། གཟིན་ཤམ་གྱི་ིསྣ་ེཙམ་མཐངོ་རྒྱུ་མདེ་ན་ངསོ་

རང་ངུ་ག་ིཡིདོ། དཔནོ་པ་ོཡིདོ་ན་ངསོ་ནས་དཔ་ེཆོ་སྐྱརོ་པ་དང༌། དཔནོ་

པ་ོམདེ་ན་ངུ་ག་ིཡིདོ་པ་རེད། ཆུང་དུས་ད་ེལྟ་བུའ་ིདགའ་བ་ོབྱདེ་ཀྱི་ིཡིདོ། 

རྒྱ་གར་དུ་སླབེས་རྗེསེ་ཀྱིང་ས་བག་ཨ་ཤ་རམ་ (Swarg Ashram) དུ་

སྡེདོ་དུས་ངསོ་མཉིམ་ཞིལ་ལག་མཆོདོ་པར་ཕབེས་ཀྱི་ིཡིདོ། ད་ེདུས་ཨ་

མ་ལགས་ཀྱིང་ཡིདོ་པ་རདེ། ད་ལྟའ་ིཕ་ོབྲང་འདིར་སྤེསོ་རྗེསེ་མ་གཤགེས་

བར་ཁངོ་ངསོ་སར་ཕབེས་ཀྱི་ིཡིདོ་ལ། ངསོ་ཀྱིང་དཔནོ་པོའ་ིསར་འགྲོ་ོགི་

ཡིདོ། དཔནོ་པ་ོགཤགེས་ནས་ཕུང་བ་ོའཁྱེརེ་བའ་ིསྐབས་ངས་ཐོག་ཁ་

ནས་བལྟས་པ་ཡིནི། ཁངོ་ག་ིདཔྲལ་བ་མཐངོ་བྱུང་བས་ངསོ་རང་མགི་ཆུ་

ཤརོ་སངོ༌། ཨ་མ་ལགས་གཤགེས་དུས་ཀྱིང་དམགིས་བསལ་མགི་ཆུ་

ཤརོ་མ་སངོ༌། ཡིངོས་འཛནི་རནི་པ་ོཆོ་ེདགངོས་པ་རྫགོས་དུས་སེམས་

ཞི་ེཔ་ོཞིགི་སྐྱ་ོབྱུང༌། དཔའ་བ་ོརྒྱབ་ཆོད་ཟིརེ་བ་ལྟར་བསྙིསེ་ས་མདེ་པ་ལྟ་
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བུའ་ིསྐྱ་ོསྣང་ཚད་མེད་བྱུང་ཡིང༌། མགི་ཆུ་ཤརོ་མདེ་པ་འདྲེ། དཔནོ་པ་ོ

གཤགེས་དུས་རྒྱུ་མཚན་དམགིས་བསལ་མདེ་ཀྱིང༌། དཔནོ་པོའ་ིཕུང་པ་ོ

མཐོང་དུས་མགི་ཆུ་ཤརོ་པ་རདེ། བདོ་དུ་སྡེདོ་དུས་དཔནོ་པསོ་སྐབས་

རརེ་ཤངི་ཏིགོ་ད་ེའདྲེ་བསྣམས་ནས་ང་ལ་གནང་གི་ཡིདོ། འནོ་ཀྱིང་ང་ལ་

ཤངི་ཏིགོ་འཕྲེདོ་ཀྱི་ིམེད་པ་དང༌། ད་ེསྐབས་དགའ་གདངོ་ག་ིལུང་ཞིགི་

ནང་རྗེེན་ཟིས་རིགས་འཛེམ་དགོས་ཞིེས་བརྒྱབ་ཡིོད་པ་བཅས་ལ་བརྟེེན་

ངསོ་ཀྱིསི་མང་པ་ོཟི་ག་ིཡིདོ་པ་མ་རདེ། ངས་ཕྲེན་བུ་ཟིས་རྗེསེ་མང་ཆོ་ེ

བ་དཔནོ་པསོ་མཆོདོ་ཀྱི་ིརདེ། དཔནོ་པརོ་གཏིན་ནས་ན་རྒྱུ་མདེ། གྲོདོ་

པ་བཤལ་བ་དང༌། གྲོང་བ་ན་བ་སགོས་གང་ཡིང་བཤད་རྒྱུ་ཡིདོ་པ་མ་

རདེ། གཟུགས་པ་ོཧ་ཅང་ཐང་པ་ོརདེ། རྒྱ་གར་དུ་སླབེས་རྗེསེ་ཐགོ་མར་

གླེངི་སྐརོ་དང༌། ད་ེརྗེསེ་རམི་པས་ཕ་ོབྲང་རྩོ་ེསྐརོ་དུ་འགྲོ་ོབ། ད་ེརྗེསེ་ཐགོ་

ཁའ་ིགཟིམི་ཆུང་ལ་སྐརོ་བ་རྒྱག་པ་དང༌། མཐའ་མ་ད་ེའགྲོ་ོམ་ཐུབ་པ་རདེ། 

གང་ལྟར་མར་མེ་སྣུམ་ཟིད་བཞིིན་ཅ་འགྲོོས་ཅ་འགྲོོས་ཀྱིིས་ཚེ་ཟིད་ནས་

འཆོི་བ་ཟིརེ་བ་ད་ེརང་རདེ། རང་བཞིནི་ག་ལརེ་ག་ལེའ་ིངང་ནུས་པ་རམི་

ཉིམས་སུ་གྱུར་པ་ལས། གླེ་ོབུར་གྱི་ིནད་ན་ཚ་གང་ཡིང་བྱུང་ཡིདོ་པ་མ་

རདེ། ཁངོ་ན་ིཚ་ེམཐར་ཕྱིནི་པ་དང༌། ངས་བརྩོ་ེབ་ཆོ་ེཤསོ་བྱདེ་ས་ད་ེཡིང་

རདེ།” ཅསེ་ཕབེས།

ནག་ཆུ་མཁན་པོ་མཁྱེེན་རབ་བསྟན་འཛིན་ནི་ྋརྒྱལ་མཆོོག་སྐུ་

གོང་མའི་སྐུ་དུས་དམིགས་བསལ་ཐུགས་སྣང་གནང་ཡུལ་ཞིིག་དང༌། 

མཆོོག་སྤྲུལ་ཡིང་སྲིིད་རིན་པོ་ཆོེ་ངོས་འཛིན་ཞུས་པ་ནས་ལྷ་སར་
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ཞིབས་སོར་མ་འཁོད་བར་ཆུང་སྲིིད་རིན་པོ་ཆོེའི་རྒྱུན་ལྡན་ཞིབས་ཞུའི་

ཐུགས་འགན་བཞིསེ་གནང་བ་དང༌། ཆུང་སྲིདི་རནི་པ་ོཆོེའ་ིཐུགས་བཞིདེ་

ལྟར་ཉིིན་མཚན་ཀུན་ཏུ་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གིས་ཞིབས་འདེགས་

ལགེས་བསྒྲུབས་བྱུང་བར་བརྟེནེ། ཆུང་སྲིདི་རནི་པ་ོཆོ་ེརྒྱལ་སར་ཞིབས་

སོར་འཁོད་ཉིིད་མཁྱེེན་རབ་བསྟན་འཛིན་གཟིིམ་དཔོན་མཁན་པོར་

དམགིས་བསལ་གནས་སྤེར་བསྐ་ོགཞིག་གནང་ཞིངི༌། ད་ེརྗེསེ་ཡིང་

བསྐྱར་སྐུ་བཅར་སྤྱིི་ཁྱེབ་མཁན་པོར་གནས་སྤེར་བསྐོ་གཞིག་གནང་

བ་བཅས་སྐུ་ཆུང་སྲིིད་སྐབས་ནས་གམ་བཅར་ཞིབས་ཞུ་མཛད་པ་མ་

ཟིད། ཕྱིག་བྲསི་དབུ་མདེ་གསན་སྦྱོངོ་ག་ིཞིབས་ཞུ་སྒྲུབ་པ་སགོས་

ྋརྒྱལ་མཆོོག་སྐུ་ཐོག་གཉིིས་རིང་གི་ཞིབས་འབྲིང་བགྲོེས་གྲོས་མིང་དོན་

མཚུངས་ཤངི༌། བསདོ་ནམས་དང་ལྡན་པ་ཞིགི་ཡིནི། ཁངོ་ག་ིསྐུ་ཚེའ་ི

གལ་ཆོེའི་ལོ་རྒྱུས་ཕྱིོགས་བསྡུས་ཤིག་མཛད་རྣམ་ཕྱིག་དེབ་གཉིིས་པའི་

མ་ིསྣ་ང་ོསྤྲོདོ་ནང་བཀདོ་ཡིདོ།

ྋགོང་ས་མཆོོག་གི་ཡིབ་ཡུམ་སྲིས་སྲིོས་བཅས་ས་ཐག་རིང་པོ་

ནས་ཁྱེམི་གཞིསི་གནས་སྤེ་ོགནང་དགསོ་བྱུང་བར་བརྟེནེ། ྋརྒྱལ་བའ་ི

ཡིབ་གཞིསི་ཀྱིི་ཐབ་རྟེནེ་གཞིསི་ཁག་དང༌། ལྷ་སར་བཞུགས་ཡུལ་གཟིམི་

ཤག་བཅས་གཞུང་གནས་ནས་ག་ོསྒྲིགི་གནང་སྲིོལ་ཡིདོ་ཅངི༌། དའེ་ིསྐརོ་

ྋགངོ་ས་མཆོགོ་ག་ིརང་རྣམ་ལས། “ངསོ་རང་རྒྱལ་བ་རནི་པ་ོཆོརེ་ངསོ་

འཛིན་བྱུང་རྗེེས་ངོས་ཀྱིི་ཕ་མ་གཉིིས་ལ་ཡིང་མི་དྲེག་མཐོ་ཤོས་ཀྱིི་གནས་
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བབ་དང༌། མཁར་དབང་གྱི་ནམོ་པ་ཐབོ་ཡིདོ།”1 ཅསེ་བཀའ་གནང་ཡིདོ།

དེ་ཡིང་ཐོག་མར་རྒྱ་ཁྱེོན་ཆོེ་བའི་གཞུང་གླེིང་ལྕང་གསེབ་ཤར་

ཕྱིགོས་ཡིངོས་སུ་ཕྱིིའ་ིལྕགས་ར་ིདང༌། དབུས་སུ་ཡིབ་གཞིསི་ལྟག་

མཚརེ་གྱི་ིབཞུགས་ཁང་ཡིབ་གཞིིས་གླེང་མདུན་དང༌། བནོ་ཤདོ། ཚ་རངོ་

བཅས་པའ་ིབཟི་ོདབྱབིས་ལས་ལགེས་ཆོ་བཞིསེ་པ་དང༌། མཐ་ོཚད་དང་

རྒྱ་ཁྱེོན་ད་ེབས་ཆོ་ེབའ་ིམ་ཁང་གསུམ་ཐགོ དབུ་རྩོརེ་རྒྱལ་བའི་ཕ་ོབྲང་

ཡིོད་པ་བཅས་གཞུང་གྲོོན་ནར་གཏིོང་གིས་གསར་བསྐྲུན་གནང་བ་དང༌། 

འཁྱེངོས་གཞིསི་འཁྱེངོས་སྣནོ་བཅས་སུ། ལྷུན་རྩོ་ེརྫངོ་ཁངོས་བྱ་ཡུལ་

གཞིསི། མཚ་ོསྣ་རྫངོ་ཁངོས་སྦྱོརོ་ར་གཞིསི་དང༌། སྒྲི་ོགཞིསི། རྒྱལ་རྩོ་ེ

རྫངོ་ཁངོས་འབྲངོ་རྩོ་ེགཞིསི། སྟདོ་ལུང་ཟིས་ཁྲོམིས་གཞིསི། ལྷ་ས་གྲོངོ་

ཁྱེརེ་ཁངོས། སྣའེུ་གཞིིས། རྣམ་རྒྱལ་སྒོང་གཞིསི། རྒྱ་མཚ་ོཤར་གཞིསི། 

བདེ་སྐྱིད་གླེིང་གཞིིས་བཅས་མ་ལག་ཁག་ས་ཐོ་ལག་འཁྱེེར་འབྱེད་ཕྲེ་ཤེ་

བམ་དང་འབྲལེ་བའ་ིཁ་འཛནི་གཏིན་འཇགས་ཀྱི་ིབདག་ཐབོ་ཏུ་སྩལ།

ྋགངོ་ས་མཆོགོ་སྐུ་ན་ཧ་ཅང་ཕྲེ་མ་ོཡིནི་ནའང༌། སྐུ་བཅར་

རྣམས་ནས་ཉིིན་མཚན་བར་མེད་དུ་ཞིབས་ཞུ་དང་འབྲེལ་ཕོ་བྲང་རང་

དུ་བཞུགས་དགསོ་པ་ལས། ཡིབ་ཡུམ་ལྷན་དུ་གཏིན་བཞུགས་གནང་

སྲིལོ་མདེ། འནོ་ཀྱིང་སྐབས་དརེ་ཡིབ་ཡུམ་བཞུགས་གནས་གཟིམི་ཤག་

གསར་སྐྲུན་བྱདེ་བཞིནི་པར་བརྟེནེ། ཡིབ་ཡུམ་སྐུ་མཆོདེ་རྣམས་གནས་

སྐབས་ནོར་གླེིང་དུ་བཅའ་བཞུགས་ཡིོད་པས་ཆུང་སྲིིད་མཆོོག་སྤྲུལ་རིན་

1  བཙན་བྱལོ་ནང་ག་ིརང་དབང་དབྱནི་དབེ། ཤགོ་ངསོ་ ༡༧ ནང་གསལ།
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པ་ོཆོ་ེཡིང་ཡིབ་ཡུམ་གྱི་ིསྐུ་འཁྲོསི་སུ་ཡིང་ཡིང་ཕབེས་ཀྱིི་ཡིདོ། ད་ེཡིང་

གངོ་གསལ་རང་རྣམ་ལས། “དུས་སྐབས་དེའ་ིརངི་ཕ་ོབྲང་ག་ིནང་དུ་ཁངོ་

ཚརོ་ (ཡིབ་ཡུམ་སྐུ་མཆོདེ) བཞུགས་ཤག་ཀྱིང་ཕུལ་ཡིདོ་པས། ངསོ་

རང་ཧ་ལམ་ཉིིན་ལྟར་རོགས་པ་ཞིིག་འཁྲོིད་ནས་ཕ་མ་གཉིིས་སར་བཅར་

གྱི་ིཡིདོ།”1 ཅསེ་འཁདོ།

འནོ་ཀྱིང་དེ་རྗེེས་སྐུའི་བདེ་སྲུང་ཆོེད་སྲིིད་སྐྱོང་སྟག་བྲག་རིན་པོ་

ཆོེ་ནས་ཆུང་སྲིིད་རིན་པོ་ཆོེ་ཕོ་བྲང་ལྕགས་རི་དཀར་པོ་སྒྲིོལ་ནས་གདན་

ཞུ་མ་ིཆོགོ་པ་དང༌། ད་ེརྗེསེ་ཡིབ་གཞིསི་སུ་ཕབེས་རྒྱུར་ཡིང་དམ་

བསྒྲིགས་གནང་ཡིདོ་ཅངི༌། ད་ེལྟར་གནང་དགསོ་པའ་ིརྒྱུ་རྐྱེནེ་སྐརོ་ྋགོང་

ས་མཆོགོ་གསི། “ད་ེདུས་ལྕང་གསབེ་ཤར་ཨར་པ་ོརྒྱག་རྒྱུ་ཡིནི་པ་དང༌། 

ལྷ་སར་ཡིབ་གཞིིས་ཀྱིི་ཁང་པ་ཟིས་ཞིིམ་ལ་འཕྲེལ་སེལ་ཞིིག་ཡིོད་པ་

རདེ། ཨ་མ་ལགས་ནརོ་བུ་གླེངི་ཁར་མང་ཆོ་ེབ་བཞུགས་ཀྱི་ིཡིདོ། དའེ་ི

སྐབས་ཕྱི་ིརལོ་རྒྱང་རངི་པརོ་འགྲོ་ོམ་ིཆོགོ་པ་གནང་བ་རདེ། རྒྱུ་མཚན་

ངོས་རང་ཕྲེན་བུ་འཁྱེམས་ནས་གཙང་པོའ་ིཁ་དེར་ཡིང་ཡིང་འགྲོོ་གི་ཡིོད་

པ་རདེ། གསལ་པ་ོདྲེན་པ་ཞིིག་ལ། ནོར་བུ་གླེངི་ཁའ་ིལྕགས་ར་ིདཀར་

པ་ོསྒྲིལོ་ནས་གཙང་པོའ་ིཁར་ཕྱིནི་པ་དང༌། ད་ེགར་གཙང་པོའ་ིགླེངི་

ལག་ཅགི་ཏུ་གཟིམི་འགག་ཚསོ་ཆུ་རས་གྱིནོ་པ་དང༌། ཁ་ོཚའོ་ིམཇངི་པའ་ི

སྒོང་ངསོ་རང་བཞིོན་གྱི་ིཡིདོ། གཟིམི་འགག་ངག་དབང་བསམ་གཏིན་

གྱིསི་རྟེག་པར་ངསོ་མཇངི་པའ་ིསྒོང་དུ་འཁྱེརེ་བ་དང༌། གཟིམི་འགག་ཚརོ་

1  བཙན་བྱལོ་ནང་ག་ིརང་དབང་དབྱནི་དབེ། ཤགོ་ངསོ་ ༡༧ ནང་གསལ།
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ཨོ་འབོག་ཡིོད་སྟབས་རྐང་པ་གཉིིས་ཨོ་འབོག་སྒོང་བཞིག་ན་བདེ་པོ་ཞིེ་

དྲེག་ཡིདོ། ད་ེབཞིནི་སྐབས་ར་ེལྕགས་ར་ིསརེ་པརོ་བསྐརོ་བར་ཕྱིནི་པ་

སགོས་བྱདེ་ཀྱི་ིཡིདོ། ཉིནི་གཅགི་གཟིིམ་འགག་ངག་དབང་བསམ་གཏིན་

གྱིིས་ངོས་ཁོ་རང་གི་མཇིང་པའི་སྟེང་ཁྱེེར་ནས་ལྷ་མོ་འཁྲོབ་སའི་སྡེིངས་

ཆོའི་སྒོང་ནས་རྩོདེ་མ་ོརྩོ་ེབཞིནི་རྒྱུག་ཤར་གླེདོ་ནས་འགྲོ་ོསྐབས། ཁང་

པའ་ིརྫ་ཁོའ་ིཆུ་འགྲོ་ོཞིགི་ཡིདོ་པ་དརེ་ངསོ་ཀྱིི་མག་ོཐུག་ནས། རྨ་ཆུང་

ཆུང་ཞིགི་བཟིསོ་པའམ། སྐྱ་ིཤ་ཕྲེན་བུ་སླགོ་པ་ཡིནི་ནམ་དེ་འདྲེ་ཞིགི་དྲེན་

གྱི་ིའདུག གཙ་ོབ་ོགཟིམི་འགག་ངག་དབང་བསམ་གཏིན་ལ་ངས་རྟེ་ཡིནི་

ཟིརེ་བའམ། སྐབས་ར་ེརྔ་མངོ་ཡིནི་ཟིརེ་བཞིནི་མཇངི་པའི་སྒོང་ལ་བཞིནོ་

པ་དང༌། ཨམ་ཅགོ་ནས་འཐནེ་གྱི་ིཡིདོ། ལྷ་ོསྒོ་ོནས་གཙང་པོའ་ིགླེངི་ལག་

ཅིག་ནང་ཆུ་གཏིིང་རིང་ཐུང་གཟིིམ་འགག་གི་རྐེད་པ་མ་ཟིིན་ཙམ་ཡིོད་པ་

དརེ་ངསོ་རང་མཇངི་པའ་ིསྒོང་ཁྱེརེ་ནས་ཕྱིནི་པ་དང༌། ཆུའ་ིནང་ཉི་ཕྲུག་

གང་འཚམས་ཕར་རྒྱུག་ཚུར་རྒྱུག་བྱས་པ་དྲེན་གྱི་ིའདུག ངསོ་རང་ཉི་ལ་

དགའ་པ་ོཡིདོ་ཙང་ཉིའ་ིཚསོ་གཞིི་ད་ེཚ་ོད་ལྟའང་དྲེན་གྱི་ིའདུག ཆུ་དེ་ཧ་

ཅང་དྭངས་མ་ོཡིདོ། གནས་ཚུལ་དེ་འདྲེ་བྱུང་སྟབས་གཙང་པོའ་ིའཁྲོསི་ལ་

ཕྱིནི་པ་སགོས་ཀྱིསི་ཉིནེ་ཁ་ཞིགི་གཟིགིས་པ་མནི་ནམ། གང་ལྟར་ལྕགས་

རི་དཀར་པོ་སྒྲིོལ་ནས་ཕྱིིན་ཆོོག་གི་མ་རེད་ཅེས་དམ་བསྒྲིགས་བྱས་པ་

དང༌། ད་དུང་ཡིབ་གཞིསི་ལའང་འགྲོ་ོཆོགོ་ག་ིམ་རདེ་ཅསེ་དམ་བསྒྲིགས་

གཉིསི་པ་ཞིགི་ཀྱིང་བྱས་པ་རེད། དམ་བསྒྲིགས་ཤགི་གནང་རྗེསེ་ངས་

བརྩོ་ིསྲུང་ཆོནེ་པ་ོབྱདེ་ཀྱི་ིཡིདོ། སྔོ་མ་ོལྷ་མ་ོའཁྲོབ་སའ་ིསྡེངིས་ཆོ་ཆུང་
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ཆུང་ཞིགི་ཡིདོ་པ་དང༌། དབུས་སུ་དབུ་གུར་རྒྱ་ཁང་ཟིརེ་བ་ཞིགི་རྒྱག་

ག་ིཡིདོ། རྒྱ་ཁང་ད་ེལྷ་སའ་ིའཚམེ་བཟིའོ་ིསྐྱདི་སྡུག་སགོས་བཟི་ོཁང་པ་ཚ་ོ

རྒྱག་ཏུ་ཡིངོ་དགསོ་ཀྱི་ིའདུག རྒྱ་ཁང་ག་ིབྱང་ངསོ་ཡིབ་གཞིསི་དང་ཡིགི་

ཚང༌། འཕྲེལ་བད།ེ སྲུང་བསྐང་ཁང་སགོས་བང་བསྒྲིགིས་ནས་ཡིདོ་པ་

རདེ། དགངོ་དྲེ་ོལྷ་མ་ོའཁྲོབ་ཚར་རྗེསེ་ངསོ་རང་སྡེིངས་ཆོའ་ིསྟངེ་འཁྱེམས་

པ་ཞིགི་དྲེན་གྱི་ིའདུག སྡེངིས་ཆོའ་ིགཤམ་དུ་ལསི་བཟིསོ་པའ་ིཁྲུང་ཁྲུང་

ག་ིགཟུགས་བརྙིན་ཆོནེ་པ་ོགཉིསི་ཡིདོ། ཡིབ་གཞིསི་ཀྱི་ིརྒྱལ་སྒོ་ོསྡེངིས་

ཆོའི་ངསོ་སུ་སླགོ་ཡིདོ། ཡིབ་གཞིསི་ཀྱི་ིརྒྱལ་སྒོོའ་ིའཁྲོིས་སུ་སླབེས་

སྐབས་དེར་འགྲོ་ོཆོོག་གི་མེད་བསམ་ནས་རྒྱལ་སྒོོར་མིག་གིས་ཀྱིང་ལྟ་གི་

མདེ། སྟག་བྲག་རནི་པ་ོཆོསེ་བཀའ་བཏིང་རྗེསེ་ངས་བརྩོ་ིསྲུང་ནན་པ་ོབྱདེ་

ཀྱི་ིཡིདོ།

ཡིབ་གཞིིས་ལ་ཕྱིིན་ན་འགྲོིག་གི་མ་རེད་ཟིེར་བའི་རྒྱུ་མཚན་

གཅིག་ན་ིཉི་ཕག་སྒོངོ་གསུམ་ཟི་ཆོགོ་ག་ིམདེ་ཀྱིང༌། ངསོ་ཡིབ་གཞིསི་སུ་

འགྲོ་ོསྐབས་སྒོ་ོང་དང༌། ཕག་ཤ་ཟི་ག་ིཡིདོ། པཱ་ལགས་ཕག་ཤར་མཉིསེ་

པ་ོཞི་ེདྲེག་ཡིདོ། ཉིནི་གཅགི་པཱ་ལགས་ཀྱིསི་ཕག་ཤ་ཞིམི་མདགོ་ཁ་པ་ོཞིེ་

པ་ོབཞིསེ་ཀྱི་ིའདུག ང་པཱ་ལགས་ཀྱི་ིའཁྲོིས་དརེ་ཁྱེ་ིཙགོ་ཙགོ་བྱས་ནས་

བསྡེད་པ་ནང་བཞིནི་བསྡེད་པ་ཡིནི། པཱ་ལགས་ཀྱིསི་ཕག་ཤ་ཚ་ིལུ་མདེ་

པ་ཞིགི་སྤྲོད་བྱུང་བ་ད་ེཞིམི་པ་ོཞི་ེདྲེག་བྱུང༌། ད་དུང་ཨ་མ་ལགས་ཀྱིསི་

སྒོ་ོང་རྡགོ་བཙསོ་སྤྲོད་ཀྱི་ིརེད། ངས་དྲེན་གྱི་ིམ་ིའདུག་ཀྱིང་ཨ་མ་ལགས་

ཀྱིསི་གསུངས་པར། ངས་སྒོ་ོང་ཟི་ག་ིཡིནི་ཟིརེ་ན། ཨ་མ་ལགས་ཀྱིསི་སྒོ་ོ
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ང་སྤྲོད་གནང་ག་ིཡིདོ་པ་དང༌། ད་ེདུས་སྤྱི་ིཁྱེབ་མཁན་པ་ོཞིལོ་མཁན་ཟུར་

ཡིནི་ཞིངི༌། ཁངོ་སྤྱིན་ཆོནེ་པ་ོཞིགི་ཡིདོ་པ་རདེ། ངསོ་སྒོ་ོང་ཟི་བ་སྤྱི་ིཁྱེབ་

མཁན་པོས་གཟིིགས་ཏིེ་ཁོང་གི་སྤྱིན་ཆོེན་པ་ོདེ་གདངས་ནས་གཟིིགས་ཀྱིི་

ཡིདོ་པ་རདེ་ཅསེ་གསུང་ག་ིའདུག

ཉིིན་གཅིག་ཨ་མ་ལགས་ཀྱིིས་ང་ལ་སྒོོ་ང་སྤྲོད་གནང་བ་དེ་ཟི་

བཞིནི་པའ་ིསྐབས་སྤྱིི་ཁྱེབ་མཁན་པ་ོཕབེས་བྱུང༌། ངསོ་རང་ཁངོ་ཁྲོ་ོ

ལངས་ནས་སྤྱིི་ཁྱེབ་མཁན་པོར་མར་རྒྱུགས་ཞིེས་སྐད་ཤུགས་ཆོེན་པོས་

ལབ་སངོ་ཞིསེ་གསུང་ག་ིའདུག ཕལ་ཆོེར་རྐྱེནེ་དེ་འདྲེ་ཞིགི་ག་ིཐགོ་ནས་

ཡིབ་གཞིསི་ལ་འགྲོ་ོརྒྱུར་བཀག་སྡེམོ་གནང་བ་མནི་ནམ། གསལོ་ཐབ་

ནས་རིག་པར་གནོད་ཀྱིི་རེད་ཅེས་ཉི་ཕག་སྒོོང་གསུམ་འབུལ་གྱིི་མ་རེད། 

དེ་ནི་སྐུ་མདུན་སྐུ་གོང་མའི་མཛད་ལམ་གཞིི་བཞིག་དམ་འཛིན་ཆོེན་པོ་

བྱདེ་ཀྱི་ིཡིདོ། སྐུ་མདུན་སྐུ་གངོ་མས་གྲྭ་སྐརོ་མཚན་བཞིསེ་མ་གནང་

བར་ཉི་ཕག་སྒོངོ་གསུམ་གཏིན་ནས་བཞིསེ་མེད་པ་དང༌། གྲྭ་སྐརོ་མཚན་

བཞིསེ་གྲུབ་རྗེསེ། ཡིངོས་འཛནི་ཕུར་བུ་ལྕགོ་གསི་ཕུར་ལྕགོ་བློ་བྲང་དུ་

གདན་ཞུ་གནང་བ་དང༌། ད་ེགར་གསལོ་ཚིགས་རྒྱ་ཐུག་ཕུལ་འདུག་

པ་དང༌། རྒྱ་ཐུག་ནང་སྒོ་ོང་ཡིདོ་ཀྱིང་ད་གྲྭ་སྐརོ་མཚན་བཞིསེ་ལགེས་

གྲུབ་བྱུང་ཟིིན་པར་བརྟེེན་ཉི་ཕག་སྒོོང་གསུམ་འབུལ་ཆོོག་གི་རེད་ཅེས་

གསུངས་ཏིེ་དེ་ཉིིན་ཉི་ཕག་སྒོོང་གསུམ་ཡིོད་པའི་གསོལ་ཚིགས་ཕུལ་

ཡིདོ་པ་རདེ། རྣམ་ཀུན་བཞིསེ་མྱོངོ་མདེ་པའ་ིགསལོ་ཚགིས་ད་ེབཞིསེ་

པའི་རྐྱེེན་གྱིིས་ཕྱིིར་ཕེབས་གནང་སྐབས་ཞིལ་སྐྱུགས་ཞིེ་དྲེག་གནང་
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དགསོ་བྱུང་བ་རདེ། དའེ་ིགངོ་སྐུ་གཟུགས་ལ་ཡིདོ་མུས་ཀྱི་ིསྙུན་གཞི་ི

ཞིིག་དེ་སྐབས་ཞིལ་སྐྱུགས་གནང་བའི་རྐྱེེན་གྱིིས་ཕྱིིས་སུ་སྙུན་གཞིི་

ད་ེརྩོ་བ་ནས་མདེ་པར་གྱུར་ཅངི༌། ད་ེན་ིཡིངོས་འཛིན་ཕུར་བུ་ལྕགོ་ག་ི

དམིགས་བསལ་གྱིི་མཛད་པ་ཞིིག་ཡིིན་པའི་སྐོར་གསུང་རྒྱུན་ཞིིག་ཀྱིང་

འདུག”ཅསེ་ཕབེས།

དུས་སྐབས་དེའི་ཡིས་མས་སུ་ྋགོང་ས་མཆོོག་ནོར་གླེིང་བསྐལ་

བཟིང་ཕོ་བྲང་ནས་སྤྱིན་གླེིང་གཟིིམ་ཆུང་ཁག་སོགས་ལ་སྐུ་འཆོམ་ལྟ་

བུར་ཆོབིས་བསྒྱུར་གནང་སྐབས། ཉིནི་ཞིགི་གཟིམི་ཆུང་འཆོ་ིམདེ་མཆོགོ་

འཁྱེིལ་ནང་ཕེབས་ཏིེ་ཞིབས་ཞུར་སྐུའི་གཅེན་པོ་བློོ་བཟིང་བསམ་གཏིན་

དང༌། སྐུ་བཅར་གཟིམི་དཔནོ་མཁན་པ་ོམཁྱེེན་རབ་བསྟན་འཛནི། གསལོ་

དཔནོ་བགྲོསེ་པ་བློ་ོབཟིང་སྦྱོནི་པ་སགོས་ཡིདོ་ཅངི༌། གཟིམི་ཆུང་དེའ་ི

ཕྱིག་སྒོམ་ཤེལ་སྒྲིོམ་ནང་ྋརྒྱལ་མཆོོག་སྐུ་གོང་མའི་སྐུ་དུས་ནས་ཡིོད་

པའི་ཐུགས་མཁོ་ཉིེར་སྤྱིད་སྣ་ཚོགས་ཡིོད་པའི་ཁྲོོད་ནས་དམིགས་བསལ་

མིང་སྨོོས་མ་གནང་བར་སྐུ་ཆོས་ཕ་གི་འཁྱེེར་ཤོག་ཅེས་བཀའ་གནང་

བར། གསལོ་དཔནོ་བགྲོསེ་པས་སྐུ་ཆོས་སྣ་ེཁ་འགའ་ཤས་ར་ེར་ེབཞིནི་

འབུལ་གནང་མཛད་པར་འད་ིམ་རདེ། འད་ིཡིང་མ་རདེ། ཅསེ་གསུངས་

པའ་ིམཐར། ཝ་ས་ིལནི་ (Vaseline) ཤ་སོས་ཟིད་འཕྲེ་ོཞིགི་ཡིདོ་པ་ད་ེ

ཕུལ་བར། འ་ོའདི་རདེ་ཅསེ་ཕྱིག་ཏུ་བཞིསེ་ནས་ཤལེ་དམ་གྱི་ིཁ་གཅདོ་

ཕྱི་ེགནང་གསི་ཝ་སི་ལནི་ (Vaseline) ཤ་སོས་ད་ེནས་ཕྱིག་ལ་བྱུགས་

པ་གནང་ཞིངི༌། ད་ེན་ིསྔོནོ་གནས་རྗེསེ་དྲེན་གྱི་ིམཛད་པ་ཐ་ེཚམོ་དང་བྲལ་
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ཞིངི་ང་ོམཚར་ཅན་ཞིགི་ཡིནི་པ་སྟ།ེ ད་ེསྔོ་ྋརྒྱལ་མཆོགོ་སྐུ་གངོ་མས་

མཛད་སེང་དུ་མེ་ཏིོག་འདེབས་འཛུགས་སོགས་གནང་རྗེེས་ཕྱིག་བསིལ་

གནང་སྟ་ེཝ་ས་ིལིན་ (Vaseline) ཤལེ་དམ་ད་ེནས་ཕྱིག་ལ་བྱུགས་

གནང་ག་ིཡིདོ་པ་སྐབས་དེའ་ིསྐུ་བཅར་ཞིབས་ཞུ་བ་རྣམས་དང༌། ལྷག་

པར་སྐུ་གོང་མའི་གསོལ་དཔོན་བགྲོེས་པ་ནས་ལྷང་ངེར་ཐུགས་དྲེན་

གསོས་པ་དང་དགའ་དད་གུས་གསུམ་གྱིི་ཚོར་བ་འགོག་མེད་དུ་བྱུང་སོང་

ཞིེས་གཟིིམ་དཔོན་མཁན་པོ་མཁྱེེན་རབ་བསྟན་འཛིན་གྱིི་ཤག་ཚང་ཚ་

བ་ོམཁན་ཆུང་བློ་ོབཟིང་རྒྱལ་མཚན་གྱི་ིངག་འཕྲེསོ་ལས་ཐསོ། ཆུང་སྲིདི་

རནི་པ་ོཆོ་ེསྐུ་ན་ཤནི་ཏུ་ཕྲེ་ཡིང༌། གནས་སྐབས་རངི་ཡིབ་ཡུམ་སྐུ་ལྟསོ་

རྣམས་ནོར་གླེིང་དུ་བཞུགས་མུས་ཡིིན་པ་དང་བཅས་ཐུགས་བག་ཧ་ཅང་

ཕབེས་པོའ་ིངང་བཞུགས་གནང་མཛད། ད་ེཡིང་ྋགངོ་ས་མཆོགོ་ག་ིརང་

རྣམ་ལས། “ངསོ་རང་ལྷ་སར་སླབེས་པའ་ིལ་ོདང་པ་ོད་ེཧ་ཅང་སྐྱདི་པ་ོ

བྱུང༌། ད་ེསྐབས་ང་རང་རབ་བྱུང་བསྒྲུབ་རྒྱུ་ཡིནི་པ་དང༌། བློ་ོབཟིང་བསམ་

གཏིན་ཡིང་སྐུ་འབུམ་དགོན་པའི་སློབ་གྲྭར་བསྐྱོད་པ་ནས་ལོ་གཅིག་རིང་

དགངོས་པ་ཞུས་འདུག་པས་རདེ།”1 ཅསེ་གསུངས་པ་དང༌།

དེ་དུས་ཕྱིག་དཔེ་གཟིིགས་རྒྱུ་ཡིང་དབུ་འཛུགས་གནང་མེད་པའི་

སྐརོ། ྋགོང་ས་མཆོགོ་ག་ིབཀའ་ཕབེས་གསལ། “ད་ེདུས་དཔེ་ཆོ་བལྟས་

ཡིདོ་པ་མ་རདེ། མད་ོསྨོད་ནས་ཡིངོ་དུས་ཀ་ཁ་ཡིང་བསླབ་ཡིདོ་པ་མ་

རདེ། ལྷ་སར་སླབེས་རྗེསེ་ཀ་ཁ་ཐགོ་མར་ཕལ་ཆོརེ་རྭ་སྒྲིངེ་རིན་པ་ོཆོ་ེ

1  བཙན་བྱལོ་ནང་ག་ིརང་དབངདབྱནི་དབེ། ཤགོ་ངསོ་ ༡༧ ཕྲེེང་ ༦ ༡༩༩༠
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ནས་བསླབ་གནང་བ་ཡིནི་པ་ཡིདོ། སྟག་བྲག་རནི་པ་ོཆོ་ེཡིང་ཡིདོ་པ་རདེ། 

ད་ེརྗེསེ་སྟག་བྲག་རནི་པ་ོཆོསེ་ཡིངོས་འཛནི་གནང་བ་རདེ། སྟག་བྲག་

རནི་པ་ོཆོ་ེསྐུ་གངོ་མའ་ིསྐབས་ནས་མཚན་ཞིབས་གནང་བ་དང༌། ངསོ་

རང་སླབེས་རྗེསེ་ཡིངོས་འཛནི་སྐུ་གཞིནོ་པ་གནང་བ་རདེ། ཡིངོས་འཛནི་

སྐུ་བགྲོསེ་པ་རྭ་སྒྲིངེ་རནི་པ་ོཆོེ་རདེ།” ཅསེ་དང༌། “ཕལ་ཆོརེ་རྭ་སྒྲིངེ་རནི་

པ་ོཆོ་ེཐགོ་མར་རྭ་སྒྲིངེ་དུ་མཇལ་བ་མནི་ནམ། ས་ཆོ་ (འདམ་སྟདོ་དབུ་

མ་ཐང་མནི་ནམ) དརེ་རྭ་སྒྲིངེ་རནི་པ་ོཆོ་ེཕབེས་ཡིདོ་པ་རདེ་ཟིརེ་གྱི་ིའདུག 

རྭ་སྒྲིངེ་ག་ིགནས་ཚུལ་མང་པ་ོདྲེན་གྱི་ིམ་ིའདུག རྭ་སྒྲིངེ་དུ་འཆོམ་བརྒྱབ་

པ་ཕྲེན་བུ་དྲེན་གྱི་ིའདུག འཆོམ་གྱི་ིནང༌། མགནོ་པ་ོལྷ་ོནུབ་ཟིརེ་བ་ད་ེརྭ་

སྒྲིངེ་ག་ིསྲུང་མ་ཞིགི་ཡིིན་ཅངི༌། ད་ེང་ལ་སྣང་བ་ཆོནེ་པ་ོབྱུང༌། གཅགི་

བྱས་ན་སྔོ་མོའ་ིལས་འབྲལེ་ཞིགི་ཡིནི་ནམ། མ་ིཤསེ། ད་ེབཞིནི་ཨ་ཙ་ར་

ཞིགི་བཏིནོ་པ་ཙམ་ལས་ཞི་ེདྲེག་དྲེན་གྱི་ིམ་ིའདུག འདདོ་རྒུ་ཐང་དུ་སླབེས་

སྐབས་ངསོ་རང་ཨ་མ་ལགས་ཀྱི་ིའཁྲོསི་སུ་བསྡེད་རྩོསི་བྱས་ཀྱིང༌། རྒྱལ་

ཚབ་རྭ་སྒྲིེང་རིན་པོ་ཆོེ་རྒྱལ་ཚབ་གཟིིམ་གུར་ནང་བཞུགས་ཡིོད་ཙང༌། 

ངསོ་རྭ་སྒྲིངེ་རནི་པ་ོཆོེའ་ིསར་སྡེདོ་དགསོ་ཀྱི་ིཡིདོ་པ་རདེ། འནོ་ཀྱིང་རྭ་

སྒྲིེང་གཟིིམ་གུར་ནང་བསྡེད་པ་ལས་ཨ་མ་ལགས་ཀྱིི་སར་ཡིོང་རྒྱུར་

དགའ་བ་བྱདེ་ཀྱི་ིཡིདོ། དརེ་བརྟེནེ་གཟིམི་འགག་གཙུག་ཏིརོ་ཅན་པ་ཟིརེ་

བ་ད་ེསྒོ་ོའགྲོམ་དརེ་བཞིག་པ་གནང་ཡིདོ། གཟིམི་འགག་གཙུག་ཏིོར་ཅན་

པ་ཟིརེ་བ་ད་ེགཟུགས་པ་ོཧ་ཅང་ཆོནེ་པ་ོཡིདོ་པ་དང༌། མགི་ག་ིམགི་

ལྤགས་ཕྱི་ིནང་ལགོ་པ་ལྟ་བུ་ཞིགི་ཡིདོ། ད་ེལ་ཞིདེ་ཐག་ཆོདོ་ནས་རྭ་སྒྲིངེ་
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རནི་པ་ོཆོེའ་ིསར་མ་བསྡེད་རང་བསྡེད་ཆོགས་ནས། ད་ེགར་ཡུན་རངི་

ཙམ་སྡེདོ་དགསོ་བྱུང་པ་འདྲེ། ད་ེན་ིསྡེདོ་འདདོ་མདེ་བཞིནི་དུ་སྡེདོ་དགསོ་

བྱུང་བ་ཞིགི་རདེ།

གཟིམི་མཁན་ནག་ཆུ་མཁན་པ་ོགཟིམི་ཁྱེ་ིལ་མཉིསེ་པ་ོའདུག ངསོ་

རང་ཕ་ཡུལ་ནས་ཡིངོ་སྐབས་ཁོང་གསི་ཁྱེ་ིགཅགི་ཁྲོདི་ཡིདོ་པ་རདེ། ཀའེུ་

ཚང་རནི་པ་ོཆོ་ེལ་ཡིང་ཁྱེ་ིགཅགི་ཡིདོ་པ་རདེ། ཀུན་བཟིང་རྩོསེ་ཁྱེ་ིཁྲོདི་

ཡིདོ་མདེ་ཤདོ་རྒྱུ་མ་ིའདུག ཀུན་བཟིང་རྩོསེ་ང་ལ་རྒྱ་གར་བྱ་ེརལི་སྤྲོདོ་ཀྱི་ི

ཡིདོ་ཅངི༌། ང་ཀུན་བཟིང་རྩོའེ་ིསར་བྱ་ེརལི་སླངོ་བར་འགྲོ་ོག་ིཡིདོ། ད་ེདུས་

རྒྱ་ཁྱེི་ཞིིག་གིས་དེད་ནས་ཞིེད་སྣང་ཆོེན་པོའ་ིསྒོོ་ནས་བྲོས་པ་ཞིིག་དྲེན་གྱིི་

འདུག མཁན་པ་ོདམ་པའ་ིསྐུ་མཆོདེ་བློ་ོབཟིང་རྒྱལ་མཚན་གྱིསི་པགས་

རྩོག་ཅིག་གྱིནོ། མ་ེམདའ་ཞིགི་ཁྱེརེ་གྱི་ིཡིདོ། པགས་རྩོག་ག་ིཨམ་ཕྲེག་

དྲེ་ོམདགོ་ཁ་པ་ོདེའ་ིནང་རྒྱ་ཁྱེ་ིཞིགི་བླུག་ཡིངོ་ག་ིཡིདོ། ད་ེདྲེ་ོམདགོ་ཁ་པ་ོ

ཞིིག་མཐོང་ནས་བློོ་བཟིང་རྒྱལ་མཚན་གྱིི་ཨམ་ཕྲེག་ནང་ང་འཛུལ་བསྡེད་

པ་ཞིགི་དྲེན་གྱི་ིའདུག

ཉིནི་ལྟར་ར་ེབཞིནི་རྩོདེ་མ་ོརྩོ་ེག་ིཡིདོ། སླབེས་པའ་ིལ་ོདང་པ་ོདེའ་ི

དགུན་ཁ་རྩོེ་ལ་གསེར་ཁྲོི་མངའ་གསོལ་བྱས་མེད་སྟབས་ནོར་བུ་གླེིང་ཁ་

རང་དུ་བསྡེད་པ་རདེ། ད་ེསྐབས་ལྷུན་གྲུབ་དགའ་ཚལ་དུ་འཁྱེག་པ་ཡིདོ་

སར་ཕྱིནི་པ་དང༌། འཁྱེག་པ་ཕྲེན་བུ་བཞུར་ས་ད་ེཚརོ་གྲུ་བཏིང་བ་ཞིགི་

དྲེན་གྱི་ིའདག ད་ེལ་ོདགུན་དུས་སྐྱདི་པ་ོབྱུང༌། ད་ེདུས་རྩོདེ་མ་ོརྩོ་ེརགོས་

ངང་རྫ་ིབ་ཡིདོ།”ཅསེ་གསུངས།
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དེ་རྗེེས་སྲིིད་སྐྱོང་རིན་པོ་ཆོེས་རྒྱུད་སྟོད་མཁན་པོ་གླེིང་སྤྲུལ་སྐུ་

ཐུབ་བསྟན་ལུང་རྟེོགས་རྣམ་རྒྱལ་འཕྲེིན་ལས་རིན་པོ་ཆོེ་སྣེ་ཤན་རྩོེ་དྲུང་

དང་བཅས་ཆོོས་འཁོར་རྒྱལ་ལྷ་མོའ་ིབློ་མཚོས་གཙོས་པའི་ལྷོ་ཁུལ་

གནས་རྟེེན་ཁག་ལ་ྋརྒྱལ་བའི་མཆོོག་སྤྲུལ་འཁྲུལ་བྲལ་ངོས་འཛིན་

དང༌། རྒྱལ་སར་གདན་ཞུ་སགོས་གལ་ཆོེའ་ིམཛད་དནོ་རྣམས་བད་ེ

བློག་ཏུ་གྲུབ་པའ་ིབཀའ་དྲེནི་གཏིང་རག་དང༌། སླར་ཞིབས་པད་བརྟེན་

ཅངི༌། མཛད་འཕྲེནི་དབྱར་མཚ་ོལྟར་རྒྱས་པའི་ཐུགས་སྨོནོ་མཚམས་སྦྱོརོ་

བཅས་གཞུང་སའ་ིམཆོདོ་འབུལ་ཆོདེ་གཏིོང་མཛད་པ་ལྟར། གླེངི་རནི་

པ་ོཆོེ་སྟོན་འཁོར་ལྷ་ོཁ་ཁུལ་མཆོོད་འབུལ་དང་གནས་གཟིིགས་ཕལ་ཆོེར་

ལེགས་གྲུབ་ཀྱིིས་གླེིང་བློའི་འཛིན་ཁོངས་ཐོས་བསམ་དར་རྒྱས་གླེིང་ཆོོས་

སྡེེར་ཁུལ་དེའི་སེར་སྐྱ་མང་ཚོགས་ལ་ཆོོས་འབྲེལ་དང་བཀའ་སློབ་

གནང་བཞིནི་པའ་ིསྐབས། སྲིདི་སྐྱངོ་རནི་པ་ོཆོསེ་གླེངི་རིན་པ་ོཆོརེ་ྋརྒྱལ་

མཆོོག་སྐུ་ཕྲེེང་བཅུ་བཞིི་པ་མཆོོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆོེའི་མཚན་ཞིབས་ཨང་

དང་པོར་བསྐོ་གཞིག་གནང་བའི་བཀའ་རྒྱ་ཆོེད་སྩལ་ཕྱིག་འབྱོར་བྱུང་

འཕྲེལ་ཚུར་ལམ་བསམ་ཡིས་སུ་མཆོོད་འབུལ་གནས་གཟིིགས་ཀྱིིས་ལྷ་

སར་ཕྱིརི་ཕབེས་གནང༌། ད་ེནས་གང་མགྱིགོས་ཚསེ་ཆོ་སྟབས་བསྟུན་

གྱིིས་བཀའ་སྒྱུར་མཇལ་དར་འབུལ་གནང་དང་འབྲེལ་དངོས་གཞིིའི་

གསར་མཇལ་གྱི་ིགྲོ་སྒྲིགི་གནང༌།
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མཉིམ་ཉིདི་ཀློངོ་དུ་མཉིམ་པའ་ིསྤྲོསོ་བྲལ་ངང༌།།

སྣ་ཚགོས་ཟླསོ་པའ་ིསྣ་ཚགོས་རལོ་གར་གྱིིས།།

རྒྱལ་སྲིས་གཞིནོ་ནུ་རྒྱལ་ཀུན་བརྩོ་ེཆོནེ་གཏིརེ།།

སྙིངི་དབུས་མགྲོནོ་དུ་སྙིངི་ག་ིསྙིངི་པརོ་བཞུགས།།

སྤྲུལ་པས་སྤྲུལ་པ་དུ་མའ་ིའཇ་ོསྒོགེ་ཅན།།

མཐའ་ཡིས་མཐའ་དང་བྲལ་བའ་ིསྒྱུ་འཕྲུལ་གྱིསི།།

ཆོསོ་དབྱིངས་ཆོསོ་ཀྱིསི་མཁའ་ཁྱེབ་འགྲོ་ོབའ་ིདནོ།།

གསང་གསུམ་གསང་བའ་ིམཛདོ་ཀྱི་ིགཏིརེ་རྒྱ་གྲོལོ།།

བདེ་ཆོེན་ཡིེ་ཤེས་རིག་པ་དག་པའི་ཆོོས་དབྱིངས་དྭངས་མའི་མེ་

ལངོ་ངསོ།། རྣམ་མང་ཤསེ་བྱའ་ིསྣ་ཚགོས་སྤྲོསོ་པ་སྟངོ་པར་མཉིམ་པའ་ི

ཉིམས་འཆོར་ཡིང༌།། ང་ོམཚར་རྟེནེ་འབྱུང་གར་ལ་རྩོེན་པའ་ིསྤྲོསོ་བཅས་

བསྡུ་བཞིིའ་ིའཕྲེནི་ལས་ཀྱིསི།། འགྲོ་ོརྣམས་སྒྲིལོ་མཛད་སྣང་སྟངོ་འགལ་

མདེ་བརྗེདོ་བྲལ་རལོ་གར་འད་ིཀ་ོཅ།ི།

མཚན་དཔེའི་ཟླ་ཟིེར་བཅུད་ཀྱིི་དྭངས་མའི་སྐུ་གསུམ་སྐུ་ཡིི་དཀྱིིལ་

འཁརོ་ལས།། གསང་གསུམ་མ་ིཟིད་རྒྱན་གྱི་ིའཁརོ་ལ་ོའདོ་སྣང་འབུམ་

དུ་བཀྱི་ེབའ་ིམདོ།། གངས་ལྗོངོས་པད་མའ་ིགཉིནེ་དུ་འཚ་ོབའ་ིསྒྱུ་འཕྲུལ་

མཚར་སྡུག་སྙིངི་པ་ོཡིསི།། གར་སྟབས་བསྒྱུར་བའ་ིསྟོབས་བཅུའ་ིརལོ་

གར་ཆུང་སྲིདི་ཉི་ིགཞིནོ་ལང་ཚ་ོངམོ།།
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ས་བཅད་གཉིསི་པེ། 

དབུ་སྐྲ་གཙུག་ཕུད་དང་དག་ེབསྙིནེ་གྱི་ིབསླབ་སྡེམོ་འབུལ་

བཞིསེ། མཚན་གྱི་ིསྙིན་པ་གསོལ་ཚུལ།

བཀའ་གདམས་བུ་ཆོསོ་ལའེུ་ལྔ་པ་ལས། “སྐུ་བརྗེིད་པ་གངས་

རའི་ིལྷུན་པ་ོའདྲེ།། གསུང་བརྗེདི་པ་ཚངས་པའི་ང་ར་ོཅན།། ཐུགས་བརྗེདི་

པ་རྒྱལ་བའ་ིའབྱུང་གནས་ད།ེ། སྤྱིརི་སམེས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་ིམགོན་པ་ོ

ཡིནི།། སྒོསོ་གངས་རིའ་ིཁྲོདོ་དུ་རྒྱལ་སྲིདི་སྐྱོང༌།།”1 ཞིསེ་གསུངས་པ་

ལྟར།

བོད་གངས་ཅན་ལྗོོངས་འདིའི་ལྷ་སྐལ་ཕྱིག་ན་པདྨོ་བསམ་བཞིིན་

མི་ཡིི་སྲིིད་པ་བཟུང་བ་ྋསྐྱབས་མགོན་མཆོོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆོེ་རྒྱལ་

བའི་བསྟན་པ་ལ་རིམ་པ་བཞིིན་སློབ་པའི་ཚུལ་གྱིིས་ས་སྟེང་རྒྱལ་བསྟན་

ཡིོངས་རྫོགས་ཀྱིི་བདག་པོར་བཞིེང་རྒྱུའི་ཐོག་མའི་རྟེེན་འབྲེལ་གྱིི་སྒོོ་

འཕར་ཕྱི་ེབའ་ིསླད་དུ། ྋརྒྱལ་ཚབ་ཡིངོས་འཛནི་ཆོ་ེབ་རྭ་སྒྲིངེ་ཨ་ཆོ་ིཧ་ོ

1  ‘བཀའ་གདམས་བུ་ཆོོས་’ལེའུ་ལྔ་པ། དབེ་གཟུགས་ཤགོ་ངསོ་ ༡༦༣ ཕྲེངེ་ ༡ སྡེ་ེ

དག་ེདཔར་མ།
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ལིང་ཧོ་ཐོག་ཐུ་ནོ་མི་ཧན་མཆོོག་ལ་གཞུང་སའི་བཀའ་བློོན་རྣམ་པ་དང༌། 

སྐུ་བཅར་སྤྱིི་ཁྱེབ་མཁན་པོས་གཙོས་བོད་ལྗོོངས་ལྷ་སྡེེ་མི་སྡེེ་མགྲོིན་

གཅིག་ནས་ལྷ་གོས་ཀྱིིས་མཚོན་དཔངས་མཐོའ་ིདངོས་འབུལ་དང་བཅས་

མཆོོག་སྤྲུལ་རནི་པ་ོཆོེའ་ིདབུ་སྐྲ་གཙུག་ཕུད་དང༌། དག་ེབསྙིནེ་གྱི་ིབསླབ་

སྡེམོ་འབུལ་བཞིསེ་ཐགོ་མཚན་གསལོ་ཡིངོ་བ་དང༌། ད་ེབཞིནི་མཆོགོ་

སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆོེ་ྋགོང་ས་སྐུ་ཕྲེེང་རིམ་བྱོན་གྱིི་མི་འཇིགས་གདོང་ལྔས་

བཏིེགས་པའི་གསེར་གྱིི་ཁྲོི་འཕང་མཐོན་པོར་ཞིབས་པད་བསྐལ་བརྒྱར་

བརྟེན་ཅངི༌། ཆོསོ་སྲིདི་འཕྲེནི་ལས་ཀྱིི་མཛད་པ་མཐའ་དག་གགེས་མདེ་

བདེ་བློག་ཏུ་འགྲུབ་པའི་ཞིབས་བརྟེན་གསོལ་འདེབས་ཤིག་ཀྱིང་ལྗོགས་

རྩོམོ་ཡིངོ་བ་ཞིསེ་གསལོ་འདབེས་སྔོནོ་ཞུས་ལྟར། མཛད་སྒོ་ོདངསོ་

གཞིིའི་ཚེས་ཆོ་ཐུགས་གཏིན་འཁེལ་བ་བཞིིན་མཆོོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆོེ་

ནོར་གླེིང་བསྐལ་བཟིང་ཕོ་བྲང་ནས་ལྷ་ལྡན་སྤྲུལ་པའི་གཙུག་ལག་ཁང་

དུ་ཆོབིས་བསྒྱུར་བཀའ་དྲེནི་ཆོ་ེརྒྱུར། ས་ཡིསོ་བདོ་ཟླ་༡༠ཚསེ་༡༢ 

(༡༩༣༩།༡༡།༢༢) གཟིའ་སྐར་མཆོགོ་ཏུ་དག་ེབའ་ིསྔོ་ཆོར་ནོར་གླེངི་

བསྐལ་བཟིང་ཕོ་བྲང་གི་ཡིང་སྟེང་ནས་རྣམ་རྒྱལ་གྲྭ་ཚང་གིས་དུང་རྒྱའི་

སྙིན་སངེ་དང༌། གར་པས་རལོ་ཆོ་དང་གཉིསི་སགོས་ཆོབིས་བསྒྱུར་

ཆོནེ་མོའ་ིལམ་བཞིིན་ཆོབིས་ཀྱི་ིཁ་ལ་ོབསྒྱུར། གཙུག་ལག་ཁང་ཤངི་རའ་ི

རྡོ་གཅལ་གྱིི་ཕེབས་སྐས་ཉིེ་འགྲོམ་དུ་ཕྱིིང་དམར་སྟེང་ྋསྐྱབས་མགོན་

མཆོོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆོེ་ཕེབས་བྱམས་ནས་བཤོལ་ཏིེ་ཞིབས་སྟེགས་

ཐགོ་ནས་ཕབེས་བྱམས་པ་ང་ོལས་ཡིངོས་ལ་ཕྱིག་དབང་སྩལ། ད་ེརྗེསེ་
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སྤྱིན་རྒྱ་ཕབེས་བརྡ་དང༌། རནི་རྒྱན། སྤེསོ་འཛནི་པ་དང༌། བློ་བྲང་ཕྱིག་

མཛདོ། ལྷ་ས་གཉིརེ་ཚང་བ། བློ་བྲང་ཁང་གཉིརེ་རྩོ་ེདྲུང་བཅས་ནས་སྤེསོ་

སྣ་ེཞུ་བ་དང༌། གཙུག་ལག་ཁང་རྩོ་ེམོའ་ིཐགོ་ཁ་ནས་རྨ་ེརུ་བས་དུང་རྒྱ་

དང༌། ཕབེས་བསང༌། ཨ་ེཝ་ཾཡིང་སྟངེ་ནས་གར་རལོ་འབུད་བརྡུང་ཞུས། 

བཀའ་བློནོ་བགྲོེས་པ་དང༌། རནི་རྒྱན་ཁྲོ་ིཔས་མཆོགོ་སྤྲུལ་རནི་པ་ོཆོརེ་

ཕྱིག་འདྲེེན་ཞུས་ཏིེ་ཞིབས་རས་པད་རིས་ཅན་གྱིི་སྟེང་ཆོིབས་བསྒྱུར་

བསྐྱངས་ཤངི༌། བློ་སྟངེ་གཟིམི་ཆུང་དགའ་ལྡན་ཡིང་རྩོརེ་ྋཞིབས་སརོ་

འཁདོ།

གཟིམི་ཆུང་ཉི་ིའདོ་ནང་སྲིདི་ཟུར་གླེང་མདུན་གུང་དང༌། ྋརྒྱལ་

བའ་ིཡིབ་ཡུམ། བཀའ་བློནོ་རྣམ་པ། ནང་མ་མཁན་སྡེ་ེཆོ་ེཆུང༌། གཟིམི་

ཆུང་འགག་ཏུ་ཤདོ་སྐརོ་ཛ་སག་ཐའ་ིཇ།ི ཕགོས་མདའ། རྩོསི་ཕྱིག་

རིམ་བཞིི་སྲིས་རྣམ་པས་མཚོན་རྩོེ་ཤོད་ལས་དཀྱུས་དྲུང་གཏིོགས་དང་

བཅས་པ་རང་རང་གདན་ཐབོ་ཐགོ་འཁདོ། རྩོ་ེགསལོ་ཐབ་ནས་གསལོ་

ཇ་བཞིསེ་འབྲས་རམི་བཞིིན་ཕབེས། ད་ེརྗེསེ་མཆོགོ་སྤྲུལ་རནི་པ་ོཆོ་ེདང་

ཡིོངས་འཛིན་རྣམ་གཉིིས་བཅས་གཟིིམ་ཆུང་དགའ་ལྡན་ཡིང་རྩོེ་ནས་ཉིི་

འདོ་ཚོམས་ཆོེན་གྱིི་བཞུགས་ཁྲོིར་ྋཞིབས་སོར་འཁོད་པ་དང་ྋརྒྱལ་

ཚབ་ཡིོངས་འཛིན་རྭ་སྒྲིེང་རིན་པ་ོཆོེ་ནས་སྐུ་ཕྱིག་དང་འབྲེལ་རྟེེན་གསུམ་

འདགེས་འབུལ་ཞུས་པར་དབུ་གཏུགས་གནང༌།

དེ་རྗེེས་བཀའ་བློོན་ཁྲོི་སྨོོན་པས་གཞུང་གནས་ཀྱིི་རྟེེན་འབྱུང་མཎྜལ་

སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེནེ་འདགེས་འབུལ་ཞུས་ཏི་ེམཇལ་ཁ་ཚུགས། སྲིདི་
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ཟུར་ཡིབ་གཞིསི་གླེང་མདུན་གུང་དང༌། ཡིངོས་འཛནི་ཆུང་བ་སྟག་བྲག་

རནི་པ་ོཆོ།ེ དགའ་ལྡན་ཁྲོ་ིརནི་པ་ོཆོ།ེ ྋརྒྱལ་བའ་ིཡིབ་ཡུམ་བཅས་ལ་

དབུ་གཏུགས་གནང༌། བཀའ་བློནོ་རྣམ་པས་གཙོས་རྩོ་ེཤདོ་གཞུང་ཞིབས་

ཡིངོས་ལ་ཕྱིག་དབང་སྩལ། སརེ་འབྲས་མཁན་པ་ོགཉིསི་ནས་མཚན་

ཉིདི་གཞུང་ག་ིདཀའ་གནད་ལས་བརྩོམས་པའ་ིབགྲོ་ོགླེངེ་ཚུགས། གསལོ་

ཇ་དང་པ་ོཕབེས། གར་དང་པ་ོའཁྲོབ་སྟནོ་གཟིགིས་འབུལ་ཞུས། གསལོ་

ཇ་གཉིསི་པ་ཕབེས། གར་ཐངེས་གཉིསི་པ་གཟིགིས་འབུལ་ཞུས།

བགྲོོ་གླེེང་པ་མཁན་པོ་གཉིིས་ནས་ྋམཇུག་ཏུ་ྋསྐྱབས་མགོན་

མཆོོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆོེ་སྐུ་ཚེ་མཛད་འཕྲེིན་རྒྱས་པའི་བཀྲ་ཤིས་སྨོོན་ཚིག་

ཟིནི་མཚམས་མཇལ་ཁ་དང་ཕྱིག་དབང་སྩལ་ཞིངི༌། ལགེས་དར་དང་

སྲུང་མདུད་གཡིགོས། གཟིམི་འགག་ཁྲོ་ིཔས་བཞིངེ་བརྡ་ཕུལ་མཚམས་

ྋསྐྱབས་མགོན་མཆོོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆོེ་མཆོོག་ནུབ་རྒྱུད་གཟིིམ་ཆུང་

ཟུར་འཕྱིངོས་སུ་བཞུགས་ཞིབས་འཁདོ། གསལོ་ཇ་དང༌། ཕབེས་རསེ་

དཀར་སྤྲོ་ོབཏིགེས། ཁྱེམས་རའ་ིསྒོ་ོམཆོརོ་མདུན་བྲ་ོཔ། གཞིས་མ། རྔ་

ཤནོ། འབག་ཤནོ། སྣང་རྩོ་ེལྷ་མ་ོབ། ཤལེ་གྲོངོ་འབྲངོ་རྩོདེ། བད་ེཆོནེ་

བྲོ་པ་སོགས་ཀྱིིས་འཁྲོབ་སྟོན་གཟིིགས་འབུལ་རིམ་བཞིིན་ཞུས་པར་

མགྲོནོ་གཟིམི་ནས་སྲུང་མདུད་དང༌། བློ་ཕྱིག་ནས་གཡིགོས་དར་གནང་

ཆོ་བཅས་སྩལ་བར་བཀའ་དྲེིན་ཆོེ་ཞུའི་ཕྱིག་འཚལ་ཞུས་ཏིེ་མཛད་སྒོོ་

གྲོལོ། མཆོོག་སྤྲུལ་རནི་པ་ོཆོ་ེགཟིམི་ཆུང་དགའ་ལྡན་ཡིང་རྩོརེ་ྋཞིབས་

སརོ་འཁདོ།
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ཟླ་ ༡༠ ཚསེ་ ༡༣ (༡༩༣༩།༡༡།༢༣) གཟིའ་སྐར་འབྱུང་འཕྲེདོ་

མཆོོག་ཏུ་དག་ེབའ་ིཉིནི། ལྷ་ལྡན་དགའ་བཞི་ིའཕྲུལ་སྣང་གཙུག་ལག་ཁང་

ཆོེན་པོའ་ིརྟེེན་གཙོ་བདག་ཅག་གི་སྟོན་པ་ཐུབ་པའི་དབང་པོ་སྐུ་དངོས་

ཀྱིིས་རབ་གནས་བྱིན་འབེབས་གནང་བའི་ཡིེ་ཤེས་དངོས་བཞུགས་ཇོ་བོ་

ཤཱཀྱི་མུ་ན་ེདང༌། ྋརྒྱལ་མཆོགོ་ན་རམི་གྱི་ིཐུགས་དམ་རྟེནེ་ཐུབ་དབང་

རྟེ་ཟུར་མ་དང༌། རྗེེའ་ིསྐུ་བརྙིན་བཀྲ་ཤསི་རྡ་ོཁ་མ། སྒྲིལོ་མ་གླེིང་དགའ་

མ་བཅས་སྒྲིིག་གཤོམ་ཞུས་པའི་སྤྱིན་སྔོར་ྋརྒྱལ་ཚབ་ཡིོངས་འཛིན་རྭ་

སྒྲིེང་རིན་པོ་ཆོེ་ནས་ྋསྐྱབས་མགོན་མཆོོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆོེའི་དབུ་སྐྲ་

གཙུག་ཕུད་འབུལ་བཞིེས་བཀའ་དྲེནི་ཆོ་ེརྒྱུར། ད་ེཉིནི་གཙུག་ལག་ཁང་

རྣམ་གཉིསི་དང༌། རྩོ་ེཕ་ོབྲང་བཅས་ས་ོསོའ་ིརྟེནེ་མཆོགོ་སྤྱིིའ་ིསྤྱིན་སྔོར་

མཆོོད་སྤྲོནི་སྣ་ལྔ་སྟངོ་ཚར་བསྟར་འབུལ་ཐགོ གཙུག་ལག་ཁང་རྩོ་ེམོའ་ི

ཡིང་སྟངེ་ནས་རྨ་ེརུ་བས་དུང་རྒྱའ་ིསྙིན་སངེ་དང༌། ཨ་ེཝ་ཾཚམོས་ཆོནེ་

གྱིི་ཡིང་ཐོག་ནས་གར་རོལ་འབུད་བརྡུང་དང་གཉིིས་གསུམ་གྱིིས་སྒོོ་

འཕར་ཕྱི་ེཞིངི༌། ཞིབས་རས་བཏིངི༌། སྤྱིན་རྒྱ་དང༌། རནི་རྒྱན་སྤེསོ་འཛནི་

པས་སྤེོས་སྣེ་ཞུ་བ་བཅས་ཀྱིིས་སྔུན་བསུས་ཏིེ་ྋསྐྱབས་མགོན་མཆོོག་

སྤྲུལ་རནི་པ་ོཆོ་ེན་བཟིའ་ཐང་གཤམ་དང༌། བློ་གསོ་དབུ་པཎ་དང་བཅས་

མཆོོག་ཏུ་མཛསེ་པ་མནབ་བཞིསེ་ཐགོ་བཀའ་བློནོ་བགྲོེས་པ་དང༌། རནི་

རྒྱན་ཁྲོ་ིཔས་ཕྱིག་འདྲེནེ་གྱིསི་གདན་ཞུ་ཞུས། ྋརྒྱལ་ཚབ་ཡིངོས་འཛནི་

རྭ་སྒྲིངེ་རནི་པ་ོཆོ་ེདང༌། སྲིདི་ཟུར་གླེང་མདུན་གུང༌། ཡིངོས་འཛནི་སྟག་

བྲག་རིན་པ་ོཆོ།ེ དགའ་ལྡན་ཁྲོ་ིརནི་པ་ོཆོ།ེ ྋརྒྱལ་བའ་ིཡིབ་ཡུམ། བཀའ་
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བློོན་རྣམ་པས་མཚོན་མཛད་ཞིབས་སེར་སྐྱ་བཅས་རྣམ་ཐར་སྒོོ་གསུམ་

ནས་ཁྱེམས་ར་ཆོནེ་མ་ོདང༌། སངེ་ལྡངེ་སྒོ་ོམ་ོབརྒྱུད་ཇ་ོབོའ་ིཔང་གཅལ་

སྟངེ་ཕབེས་མཚམས་ྋགོང་ས་མཆོགོ་སྤྲུལ་རནི་པ་ོཆོེས། ཇ་ོབ་ོཤཱཀྱི་

མུ་ནེས་དབུས་གོང་གསལ་རྟེེན་གཙོ་རྣམས་ལ་སྐུ་ཕྱིག་དང་འབྲེལ་ནང་

མཛོད་ཚོས་སྣ་ལྔ་ལྡན་གྱིི་ཐུགས་སྨོོན་སྙིན་དར་སྒྲིོན་འབུལ་མཛད་རྗེེས་

བཞུགས་གདན་བདེ་སྟན་ཐོག་བཞུགས་ྋཞིབས་འཁོད་མཚམས་གསོལ་

ཇ་བཞིསེ་འབྲས་འདགེས་འབུལ་ཞུས། ཡིངོས་འཛནི་རྣམ་གཉིསི་དང་

གསུང་ཞིབས་བཅས་ནས་ཤརེ་སྙིངི་དང༌། ཆོ་བཞིིའ་ིགཏིརོ་བསྔོ་ོགྲུབ་

རྗེསེ། སྐྱབས་མགནོ་མཆོགོ་ནས་སྟན་དམར་ཐགོ་ཡིངོས་འཛིན་ྋརྒྱལ་

ཚབ་རིན་པ་ོཆོརེ་སྐུ་ཕྱིག་དང་རྟེནེ་གསུམ་འདགེས་འབུལ་མཛད། ད་ེརྗེསེ་

ྋརྒྱལ་ཚབ་རྭ་སྒྲིེང་ཨ་ཆོི་ཧོ་ལིང་ཧོ་ཐོག་ཐུ་ནོ་མི་ཧན་ཐུབ་བསྟན་འཇམ་

དཔལ་ཡི་ེཤསེ་བསྟན་པའ་ིརྒྱལ་མཚན་མཆོགོ་ནས། ལྷར་བཅས་སྲིདི་

ཞིིའི་གཙུག་རྒྱན་ྋསྐྱབས་མགོན་ྋརྒྱལ་བའི་མཆོོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆོེར་

རྒྱལ་བའི་བསྟན་ལ་ཞུགས་པར་སྤྲོོ་བའི་འདུན་པ་དྲེིས་གནང་མཛད་པར་

མཆོོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆོེས་སྤྲོོ་ལགས་ཞིེས་གསུང་ལན་འབུལ་གནང་རྗེེས། 

ྋརྒྱལ་ཚབ་ཡིོངས་འཛིན་རིན་པོ་ཆོེས་དབུ་སྐྲ་གཙུག་ཕུད་བྲེག་བཞིེས་

ཀྱིིས་ཁམས་གསུམ་འགྲོོ་བའི་འདྲེེན་མཆོོག་ཇོ་བོ་ཤཱཀྱི་མུ་ནེ་སོགས་

ཕྱིོགས་བཅུའི་རྒྱལ་བ་སྲིས་དང་བཅས་པར་མཆོོད་པའི་ཚུལ་དུ་མཁའ་

ལ་སྟོར་ཏིེ་འབུལ་གནང་དང་འབྲེལ་ཡིོངས་རྫོགས་དགེ་བསྙིེན་གྱིི་བསླབ་

སྡེམོ་རྣམ་པར་དག་པ་འབུལ་བཞིསེ་དང༌། ྋརྒྱལ་ཚབ་ཡིངོས་འཛནི་
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རྭ་སྒྲིངེ་རནི་པ་ོཆོ་ེནས། རྗེ་ེབཙུན་འཇམ་དཔལ་ངག་དབང་བློ་ོབཟིང་ཡི་ེ

ཤེས་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚ་ོསྲིིད་གསུམ་དབང་སྒྱུར་མཚུངས་པ་མེད་པའི་

སྡེ་ེདཔལ་བཟིང་པ།ོ ཞིསེ་མཚན་གསལོ་དང༌། འཇགིས་མདེ་གདངོ་ལྔས་

བཏིགེས་པའ་ིགསེར་ཁྲོརི་ྋཞིབས་པད་བསྐལ་བརྒྱར་བརྟེན་ཅངི༌། ཆོསོ་

སྲིིད་ལུགས་གཉིིས་ཀྱིི་མཛད་འཕྲེིན་མཐའ་དག་གེགས་མེད་ལྷུན་གྱིིས་

འགྲུབ་པ་སོགས་ཀྱིི་ཚིག་དོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་ྋཞིབས་བརྟེན་

གསལོ་འདབེས་ (ཡིདི་བཞིནི་དབང་ག་ིརྒྱལ་པོ) ཞིསེ་གསར་རྩོམོ་གནང་

བ་མཇལ་དར་ནང་མཛོད་དཀར་གཙང་གིས་བཏིེགས་ཏིེ་ྋསྐྱབས་མགོན་

མཆོོག་སྤྲུལ་རནི་པ་ོཆོ་ེལ་འབུལ་གནང་མཛད། ད་ེདང་དུས་མཚུངས་

ཨེ་ཝ་ཾཡིང་སྟེང་ནས་གར་པས་བཀྲ་ཤིས་རོལ་དབྱངས་སྙིན་པར་འཁྲོོལ། 

དེ་ལྟ་བུའི་རྨད་བྱུང་ནང་དོན་ལྡན་པའི་མཚན་གྱིི་སྙིན་པ་ས་གསུམ་ན་

གྲོགས་པས་ཕྱིགོས་བཅུའ་ིརྒྱལ་བ་སྲིས་བཅས་རབ་ཏུ་དགྱིསེ་ཤངི༌། ལྷ་

དང་བཅས་པའི་ཡིིད་ཅན་གང་གི་རྣ་ལམ་དུ་ཐོས་པ་ཙམ་གྱིིས་ངན་འགྲོོའ་ི

སྒོ་ོཁགེས་ནས་མཐ་ོརསི་དང་ཐར་པའ་ིས་བནོ་འཇགོ་ནུས་སུ་གྱུར།

ྋརྒྱལ་ཚབ་ཡིོངས་འཛིན་རྭ་སྒྲིེང་རིན་པོ་ཆོེས་གུས་ཕྱིག་དང་

འབྲལེ་རབ་དཀར་སྲིདི་ན་རངི་བའ་ིལྷ་རྫས་ནང་མཛདོ་དང༌། ྋཞིབས་

པད་མི་ཤིགས་རྡོ་རྗེེའི་ངོ་བོར་བརྟེན་པའི་རྟེེན་འབྲེལ་གྱིི་ཆོེད་དུ་གསེར་

ཟིངས་རྙིིང་མའི་ཚེ་དཔག་མེད་ཀྱིི་སྐུ་བརྙིན་ནམ་ལྡན་སོགས་རྟེེན་གསུམ་

སྣེ་འདོགས་ཅན་འབུལ་གནང་མཛད་པར་ྋསྐྱབས་མགོན་མཆོོག་སྤྲུལ་

རནི་པ་ོཆོསེ་དགྱིེས་ཤངི་གུས་པའ་ིསྒོ་ོནས་བདག་གརི་བཞིསེ། ྋརྒྱལ་
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ཚབ་རིན་པོ་ཆོེ་བཞུགས་ཁྲོིར་འཁོད་མཚམས་ྋམཆོོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་

ཆོེ་ནས་དགེ་བའི་བཤེས་གཉིེན་ལ་རབ་ཏུ་གུས་པའི་བཀུར་བསྟིའི་ཆོེད་

སྟན་དམར་སྟེང་སྐུ་ཕྱིག་དང་བཅས་མཇལ་དར་ནང་མཛོད་དང་གསེར་

ཟིངས་ཀྱི་ིཚ་ེལྷ་རྣམ་རྒྱལ་མའ་ིསྐུ་བརྙིན། མཎྜལ་རྟེནེ་གསུམ། སགོས་

འབུལ་གནང་མཛད་ད་ེབཞུགས་ཁྲོརི་ྋཞིབས་སརོ་འཁདོ། བཀའ་བློནོ་

བགྲོེས་པས་ྋསྐྱབས་མགོན་མཆོོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆོེ་དང་ྋརྒྱལ་ཚབ་

རྣམ་གཉིིས་ལ་གཞུང་གནས་ཀྱིི་རྟེེན་འབྱུང་མཇལ་དར་དང་མཎྜལ་རྟེེན་

གསུམ་འདགེས་འབུལ་ཞུས། མུ་མཐུད་སྲིདི་ཟུར་དང༌། ྋརྒྱལ་བའ་ིཡིབ་

ཡུམ། གུང་བཀའ་བློནོ། སྐུ་བཅར་སྤྱི་ིཁྱེབ་མཁན་པ།ོ ཛ་སག དར་ཧན། 

ཏཱ་བློ་མ། ཐའ་ིཇ།ི ནང་མ་མཁན་སྡེ་ེཆོེ་ཆུང༌། ཕགོས་དཔནོ། མདའ་དཔནོ། 

རྩོསི་དཔནོ། བློ་ཕྱིག་རམི་བཞི་ིསྲིས་རྣམ་པ་ཡིན་དང༌། གདན་ས་གསུམ་

གྱི་ིབློ་སྤྲུལ་ཆོ་ེཁག མཁན་ལས་བཅས་ས་ོས་ོནས་ག་ོབབ་ཀྱི་ིམཇལ་དར་

ར་ེཕུལ་བར་ཕྱིག་དབང་སྩལ།

དེ་རྗེེས་དབུ་སྐྲ་གཙུག་ཕུད་འབུལ་བཞིེས་ཀྱིི་མཛད་སྒོོ་ལེགས་

པར་གྲུབ་པའ་ིརྗེསེ་འབྲལེ་གཞུང་དང༌། སྒོརེ་ཆོསོ་ཁག་ག་ིགཏིང་རག་

ལེགས་འབུལ་ཆོེད་བློ་སྟེང་ཨེ་ཝ་ཾཚོམས་ཆོེན་དུ་གཞུང་གནས་ཀྱིི་དགྱིེས་

སྟནོ་དཀར་སྤྲོ་ོརྒྱས་པ་འབུལ་གཤམོ་གནང་རྒྱུར། ད་ེཡིང་ྋརྒྱལ་མཆོགོ་

ལྔ་པ་ཆོནེ་པསོ། “དག་པའ་ིཞིངི་ག་ིབཀདོ་པ་རྒྱ་མཚོའ་ིརྡུལ།། ཡི་ེཤསེ་

རང་སྣང་ལས་གྲུབ་འགོ་མནི་གྱི།ི། ང་ོམཚར་སྒྱུ་མའ་ིརལོ་རྩོདེ་ཐམེ་སྐས་

ལས།། རྒྱལ་སྲིས་དམ་པའ་ིརྣམ་པར་བད་ེབར་བྱནོ།།” ཞིསེ་གསུངས་པ་
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ལྟར། ྋགངོ་ས་ྋསྐྱབས་མགནོ་མཆོགོ་སྤྲུལ་རནི་པ་ོཆོ་ེཚམོས་ཆོནེ་

བཞུགས་ཁྲོིར་ྋཞིབས་སོར་འཁོད་མཚམས་ཐོག་མར་བོད་གཞུང་དགའ་

ལྡན་ཕ་ོབྲང་པ་ཆོནེ་པོའ་ིརྟེནེ་འབྱུང་ལགེས་འབུལ་ཆོེད། རྒྱབ་ཚབ་རྭ་

སྒྲིེང་རིན་པོ་ཆོེས་སྐུ་ཕྱིག་དང་འབྲེལ་ལྷ་གོས་ནང་མཛོད་དཀར་གཙང་

གིས་བཏིེགས་གནང་མཛད་པའི་ཞིིང་ཁམས་རྒྱ་མཚོའི་བཀོད་པ་དངུལ་

ཚ་གསེར་མའི་མཎྜལ་གྱིི་ཕྱིོགས་གཡིས་གཡིོན་ནས་བཀའ་བློོན་བློ་མ་

བསྟན་པ་འཇམ་དབྱངས་དང༌། སྐུ་བཅར་སྤྱི་ིམཁན་ངག་དབང་བསྟན་

འཛིན་ནས་བཏིེགས་ཏིེ་ྋརྒྱལ་ཚབ་རིན་པོ་ཆོེས་བསྟོད་ཚིག་མཆོོད་

བརྗེོད་ཀྱིི་རིམ་པ་སྔོོན་དུ་གསུངས་པའི་སྒོོ་ནས་གངས་ལྗོོངས་འདིའི་ལྷ་

སྐལ་འཕགས་མཆོོག་སྤྱིན་རས་གཟིིགས་ཀྱིིས་མཁའ་མཉིམ་ཡིིད་ཅན་

རྣམས་སྲིིད་ཞིིའི་འཇིགས་པ་ལས་བསྒྲིལ་ནས་མངོན་མཐོ་ངེས་ལེགས་

ཀྱི་ིཕན་བདེའ་ིདཔལ་ཡིནོ་ལ་འགདོ་ཕྱིརི། དང་པརོ་ཐུགས་བསྐྱདེ་ཚུལ་

ནས་བཟུང་ད་ལྟའི་བར་སློབ་དང་མི་སློབ་པའི་གནས་སྐབས་ཐམས་ཅད་

དུ་གཞིན་ཕན་འགྲོ་ོདནོ་བསྐྱངས་ཚུལ་སྤྱི་ིདང༌། ལྷག་པར་བདོ་ལྗོོངས་

གདུལ་ཞིིང་ཕྱིག་མཚན་དུ་བཞིེས་ཏིེ་བདག་ཅག་གདུལ་བྱ་རྣམས་ལ་ཕན་

བད་ེམ་ལུས་པའ་ིའབྱུང་རྩོ་རྒྱལ་བསྟན་རནི་པ་ོཆོ་ེདང༌། ཆོབ་སྲིདི་ཆོསོ་

བཞིིན་སྐྱོང་བའི་ལུགས་གཉིིས་ཟུང་སྦྲེལ་འཛིན་སྐྱོང་སྤེེལ་གསུམ་གྱིི་སྒོོ་

ནས་གནས་སྐབས་དང་མཐར་ཐུག་གི་ཕན་བདེ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་

བཀོད་པ་དང་འགོད་བཞིིན་པའི་མཛད་འཕྲེིན་བསམ་གྱིིས་མི་ཁྱེབ་པའི་

བདག་ཉིིད་ཅན་ད་ཕན་སྐུའི་ཕྲེེང་བ་རྒྱུན་མི་ཆོད་པ་བསམ་བཞིིན་དུ་བྱོན་
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པའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡིོན་ཏིན་འཕྲེིན་ལས་དང་བཅས་པ་ནི་ཞིིང་འདིར་

སྐྱེས་ཆོེན་གཞིན་ལས་ཐུན་མོང་མ་ཡིིན་པའི་ཁྱེད་པར་འཕགས་ཚུལ་

ལུང་རགིས་རྨད་དུ་བྱུང་བས་བརྒྱན་པ་དང༌།

ལྷག་པར་དུའང་དེང་གི་དུས་སུ་བདག་ཅག་གངས་ཅན་པ་རྣམས་

ཀྱིི་སྤྱིི་མཐུན་བསོད་ནམས་ལེགས་བྱས་ཀྱིིས་མངོན་པར་བསུས་པའི་

ྋརྒྱལ་བའི་མཆོོག་སྤྲུལ་ཡིིད་བཞིིན་དབང་གི་རྒྱལ་པོ་གང་གི་དབུ་

སྐྲ་གཙུག་ཕུད་འབུལ་བཞིསེ་དང༌། མཚན་གསལོ་བ། གསང་གསུམ་

མཚན་དཔེས་བརྒྱན་པའི་མཛེས་སྐུ་མཐོང་གྲོོལ་གཞིོན་ནུའི་རྣམ་རོལ་

མཆོོག་ཉིིད་ཞིིང་འདིར་མི་འཇིགས་གདོང་ལྔས་བཏིེགས་པའི་གསེར་

གྱིི་ཁྲོི་འཕང་མཐོན་པོར་ཞིབས་ཟུང་རྡོ་རྗེེ་སྐྱིལ་ཀྲུང་བསྐལ་བརྒྱར་གཡིོ་

བ་མེད་པར་རྟེག་ཏུ་བརྟེན་པར་བཞུགས་ཏིེ་རབ་འབྱམས་གཞུང་ལུགས་

རྒྱ་མཚོར་ཚུལ་བསྟན་གསན་བསམ་སྒོོམ་པ་ལེགས་མཐར་སོན་ཏིེ། 

ཟིབ་རྒྱས་གསུང་གི་བདུད་རྩོིས་འགྲོོ་བའི་གནས་སྐབས་མཐར་ཐུག་གི་

ཕན་བདེའ་ིར་ེརྒུ་ཡིདི་བཞིནི་བསྐངོ་བར་མཛད་དུ་གསལོ། ཞིསེ་སགོས་

མཎྜལ་ལྗོགས་བཤད་ཚིག་དོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་སྙིན་སྒྲིོན་ཞུ་གནང་

མཛད། ཞིངི་ཁམས་རྒྱ་མཚོའ་ིབཀདོ་པ་རནི་ཆོནེ་དང་གཉིསི་ལས་གྲུབ་

པའ་ིམཎྜལ་དང༌། སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེནེ། བཀྲ་ཤསི་རྟེགས་བརྒྱད། རྒྱལ་

སྲིདི་སྣ་བདུན། རནི་ཆོནེ་དང་པོའ་ིའཁརོ་ལ་ོརྩོབིས་སྟངོ་འབར་བ། དུང་

དཀར་གཡིས་འཁྱེིལ་དངུལ་གཤོག་ཅན་བཅས་རེ་རེ་བཞིིན་ཕྱིག་བསྟར་

གྱིསི་འབུལ་བཞིསེ་གནང༌།
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སྐུའ་ིན་བཟིའ་ཉིརེ་སྤྱིད་དང༌། གསེར་ཐུམ། དངུལ་རྟེ་རྨགི་མ། གླེང་

ཆོནེ་མཆོ་ེབ། གསོ་ཆོནེ་ཚསོ་གཞི་ིསྣ་ཚགོས་ལྟབེ་སྒྲིལི། སྣམ་བུབས། ཇ་

སྒོམ། འབྲས་ལྟང༌། ཤངི་འབྲས་ལྟང་ལ་སགོས་པ་འབུལ་དངསོ་ཀྱིི་རྣམ་

གྲོངས་རྒྱ་ཆོེ་སྤྱིན་ལམ་དུ་བསྟར་འབུལ་ཞུས། ད་ེབཞིནི་ྋརྒྱལ་ཚབ་རནི་

པོ་ཆོེ་སྐུ་སྒོེར་རྭ་སྒྲིེང་བློ་བྲང་ནས་མཇལ་དར་དང་མཎྜལ་རྟེེན་གསུམ། 

གསརེ་དངུལ། གསོ་དར་སགོས་དངསོ་རགིས་སྣ་ཚགོས་བསྟར་འབུལ་

ཞུས།

དེ་རྗེེས་བཀའ་བློོན་བགྲོེས་པས་ྋརྒྱལ་ཚབ་རིན་པོ་ཆོེར་གཞུང་

གནས་ཀྱིི་ལེགས་འབུལ་མཇལ་དར་རྟེེན་གསུམ་དང་ན་བཟིའ་ཉིེར་སྤྱིད། 

གསརེ་དངུལ། གསོ་དར་སགོས་ཀྱི་ིདངསོ་འབུལ་བསྟར། གཞིན་ཡིང་

ཡིངོས་འཛནི་སྟག་བྲག་རནི་པ་ོཆོ་ེདང༌། དགའ་ལྡན་ཁྲོ་ིརནི་པ་ོཆོསེ་

མཚནོ། རྒྱལ་སྤྲུལ་ཧ་ོཐགོ་ཐུ། སྤྲུལ་སྐུ་རྣམ་གསུམ། གཞུང་ཞིབས་ཆོེ་ཕྲེ། 

ཤར་བྱང་ཆོསོ་རྗེ།ེ སརེ་འབྲས་དགའ་གསུམ་གྱི་ིབློ་སྤྱི།ི རྒྱུད་གྲྭ་སྨོད་སྟདོ། 

རྣམ་གྲྭ། གནས་ཆུང་སགོས་གྲྭ་ཚང་ཁག་ག་ིསླབོ་དཔནོ་བཅས་ནས་རྟེནེ་

འབྱུང་ལེགས་འབུལ་ཆོེད་གོ་བབ་ཀྱིི་མཇལ་དར་ཕུལ་བར་ཕྱིག་དབང་

སྩལ་ཏི་ེས་ོསོའ་ིགྲོལ་གནས་སུ་འཁདོ།

གདན་སའི་མཁན་པོ་ཟུང་ནས་རྒྱལ་བའི་གསུང་རབ་ཀྱིི་ཚིག་དོན་

དཀའ་གནད་ལས་བརྩོམས་པའ་ིབགྲོ་ོགླེངེ་ག་ིམཆོདོ་སྤྲོནི་སྤྲོསོ། གསལོ་

ཇ་བཞིསེ་འབྲས་དང༌། གར་དང་གཉིསི། དཀར་སྤྲོ་ོབཀྱི་ེཆོགོ་སགོས་

མཛད་སྒོོའ་ིརམི་པ་སྔོར་སྲིལོ་བཞིནི་ལགེས་པར་བསྐྱངས།
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བདོ་ཟླ་ ༡༠ ཚསེ་ ༡༤ (༡༩༣༩།༡༡།༢༤) ཉིནི་ྋསྐྱབས་མགནོ་

མཆོོག་སྤྲུལ་རནི་པ་ོཆོ་ེདབུ་སྐྲ་གཙུག་ཕུད་འབུལ་བཞིསེ་དང༌། མཚན་

གསོལ་གྱིི་མཛད་རིམ་རྣམས་ལེགས་པར་གྲུབ་སྟེ་ལྷ་ལྡན་གཙུག་ལག་

ཁང་ནས་ནོར་གླེིང་བསྐལ་བཟིང་ཕོ་བྲང་དུ་ཕྱིིར་ཕེབས་སྐབས་ཤ་གསར་

སྒོང་ནས་ལྕང་ལ་ོཅན་མདུན་བརྒྱུད་ར་མ་ོཆོ་ེགཙུག་ལག་ཁང་དང༌། ཚ་ེ

དཔག་ལྷ་ཁང་བཅས་སུ་གནས་གཟིིགས་དང་འབྲེལ་ཇོ་བོ་མི་བསྐྱོད་རྡོ་

རྗེེས་དབུས་རྟེེན་གཙ་ོཁག་ལ་ཐུགས་སྨོོན་སྙིན་དར་མཁན་དྲུང་ནས་སྒྲིོན་

འབུལ་ཞུས།

གནས་གཟིགིས་གྲུབ་མཚམས་སླར་ཡིང་ར་ཆོེ་རྡ་ོཟིམ་དང༌། རྗེ་ེ

འབུམ་སྒོང་བརྒྱུད་གོང་གསལ་ཆོིབས་བསྒྱུར་རྒྱས་པའི་ལམ་ལྟར་ལྕང་

གསབེ་ཤར་དང༌། ཞིལོ་རྡ་ོརངི་སྒོང་བརྒྱུད་ནརོ་གླེངི་གཟིམི་ཆུང་དབུ་

གཡིབ་ཏུ་ྋཞིབས་སརོ་འཁདོ། སྲིདི་ཟུར་དང་བཀའ་བློནོ་གྱིསི་མཚནོ་

ཆོིབས་ཞིབས་གཞུང་ཞིབས་སེར་སྐྱ་རྣམས་གཟིིམ་ཆུང་ཉིི་འདོ་མདོ་སྦུག་

ཏུ་གོ་རིམ་བཞིིན་གྲོལ་གནས་སུ་འཁོད་མཚམས་རྩོེ་གསོལ་ཐབ་ནས་

གསལོ་ཇ་བཞིསེ་འབྲས། གསལོ་ཚགིས་བཅས་རམི་བཞིནི་ཕབེས་ཏི་ེ

མཛད་སྒོ་ོགྲོལོ།

ནོར་གླེིང་དུ་ྋཞིབས་སོར་འཁོད་རྗེེས་དབུ་སྐྲ་གཙུག་ཕུད་འབུལ་

གནང་དང༌། མཚན་གསལོ་གྱི་ིམཛད་སྒོ་ོལགེས་པར་གྲུབ་པར་སྒོརེ་ཆོོས་

ཁག་ག་ིརྟེནེ་འབྱུང་ལགེས་འབུལ་བསྟར་འག་ོཚུགས་ཤངི༌། ད་ེཡིང་

ཐོག་མར་བཀྲས་ལྷུན་བློ་བྲང་ནས་བསྐལ་བཟིང་ཕོ་བྲང་གི་གཟིིམ་ཆུང་
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ཉིི་འདོ་དུ་དགྱིེས་སྟོན་དཀར་སྤྲོོ་རྒྱས་པ་དོད་འབུལ་དང་འབྲེལ་ྋམཆོོག་

སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆོེ་མཆོོག་ཚོམས་ཆོེན་བཞུགས་ཁྲོིར་ྋཞིབས་སོར་འཁོད་

འཕྲེལ་ཀུན་གཟིིགས་པཎ་ཆོེན་རིན་པོ་ཆོེ་བཞུགས་མེད་སྟབས་བློ་བྲང་

སྐུ་ཚབ་ནས་མཎྜལ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེེན་དང༌། ན་བཟིའ་ཉིརེ་སྤྱིད། 

གསརེ་ཐུམ་དང༌། དངུལ་རྟེ་རྨགི་མ། གསོ་ཆོནེ་ཚནོ་ཁྲོའ་ིཚན་གྲོངས་

སགོས་འབུལ་ཚན་སྣ་མང་བསྟར་འབུལ་ཞུས། གསལོ་བསྐངས་བཀྱི་ེ

ཆོོག་སོགས་མཛད་ལམ་ལྟར་ཐོག་སྐུ་ཚབ་མི་སྣར་མགྲོོན་ཆོེས་ཕྱིག་སྲུང་

དང་ལེགས་དར་གཡིགོས། རྩོ་ེཕྱིག་ནས་འབུལ་སླགོ་གནང་ཆོ་སྩལ། 

གཞིན་ཡིང་རྩོ་ེཤདོ་དྲུང་སྤྱི་ིདང༌། ས་སྐྱ། སྡེ་ེདཔནོ་ལྷ་རྒྱ་ར་ིསགོས་བློ་

བྲང་ཆོ་ེཁག་དང༌། སྡེ་ེདཔནོ་ཁག་ནས་ལགེས་འབུལ་ག་ོརམི་བཞིནི་

བསྟར།

དེ་ཡིང་ྋགོང་ས་མཆོོག་གི་རང་རྣམ་ལས།”ངོས་རང་ལྷ་སའི་

དཀྱིིལ་དུ་ཡིོད་པའི་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་འཁྲོིད་ནས་སྐྲ་ཕུད་འབུལ་རྒྱུས་

མཚོན་རབ་བྱུང་གི་སྡེོམ་པ་ནོད་པ་དེ་ནས་བཟུང་མགོའ་ིསྐྲ་བཞིར་བ་དང༌། 

ངུར་སྨྲིིག་མདགོ་ཅན་གྱི་ིགྲྭ་ཆོས་གྱིནོ་འག་ོཚུགས།

སྐབས་དེའི་མཛད་སྒོོའ་ིསྐོར་གསལ་པོ་དྲེན་གྱིི་མི་འདུག་ཀྱིང༌། 

དྲེན་གསསོ་པ་གཅགི་ན།ི ད་ེསྐབས་བཀྲག་མདངས་ཆོ་ེབའི་འཆོམ་ཆོས་

གྱིོན་པ་དེ་ཚོ་མཐོང་དུས་ངོས་རང་གི་གནས་སྟངས་རྦད་དེ་བརྗེེད་ནས་

བློ་ོབཟིང་བསམ་གཏིན་ལ། སྐད་ཤུགས་ཆོནེ་པསོ་ཕ་གརི་ལྟསོ་དང་ཞིསེ་

ལབ་པ་དྲེན་གྱི་ིའདུག
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སྐབས་དེར་སྐྲ་ཕུད་རྭ་སྒྲིེང་རིན་པོ་ཆོེས་བཞིེས་པ་དེ་ནི་ཁོང་བོད་

ཀྱི་ིྋརྒྱལ་ཚབ་ཡིནི་པ་དང༌། ངསོ་རང་ག་ིཡིོངས་འཛནི་བགྲོསེ་པར་

བསྐ་ོགཞིག་ཞུས་ཡིདོ་པས་རདེ། ཅསེ་དང༌། གནའ་སྲིལོ་གཞི་ིབཞིག་

ངསོ་རང་ག་ིམངི་ལྷ་མ་ོདནོ་གྲུབ་ཟིརེ་བ་ཕྱིརི་བསྡུ་བྱས་ནས། རྭ་སྒྲིངེ་

ག་ིམཚན་ཟུར་འཇམ་དཔལ་ཡི་ེཤསེ་སོགས་ཡིདོ་པས། ངསོ་ཀྱི་ིམངི་

ལ་འཇམ་དཔལ་ངག་དབང་བློོ་བཟིང་ཡིེ་ཤེས་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་

ཞིསེ་བཏིགས་གནང་བ་རདེ།”1 ཅསེ་འཁདོ་ཅངི༌། རྭ་སྒྲིངེ་རནི་པ་ོཆོསེ་

རྒྱལ་ཚབ་དང་ཡིངོས་འཛནི་བགྲོསེ་པའ་ིམཚན་བཞིསེ་སྐབས། ྋགངོ་

ས་མཆོོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆོེ་སྐུ་ན་ཤིན་ཏུ་ཕྲེ་བས་རྭ་སྒྲིེང་རིན་པོ་ཆོེ་ནས་

གསུང་ཆོོས་གསན་བཞིེས་ཇི་གནང་ཞིིབ་གསལ་ཐུགས་ངེས་མེད་སྐོར་

ྋགོང་ས་མཆོོག་གིས་བཀའ་ཕེབས་གསལ།”རྭ་སྒྲིེང་རིན་པོ་ཆོེའི་དྲུང་

ནས་གསུང་ཆོསོ་ཇ་ིཞུས་ཇ་ིབཞིནི་དྲེན་གྱི་ིམ་ིའདུག ཚ་ེདབང་ད་ེའདྲེ་

ཞུས་མདེ་དམ། ད་ེདུས་ངསོ་རང་ན་ཚདོ་ཆུང་ཆུང་རེད། ཕྱིག་དཔ་ེཕྲེན་

བུ་ཁྲོདི་གནང་བ་དང༌། སྦྱོརོ་ཀློགོ་སགོས་ཀློགོ་ག་ིསླབོ་དཔནོ་ཕལ་ཆོརེ་

རྭ་སྒྲིངེ་རནི་པ་ོཆོསེ་གནང་བ་མནི་ནམ། ཆུ་རྟེ་རབ་བཞིསེ་ཞིསེ་རབ་བྱུང་

ག་ིསྡེམོ་ནདོ་སྟག་བྲག་རནི་པ་ོཆོེའ་ིདྲུང་ནས་རདེ། རྭ་སྒྲིངེ་རིན་པ་ོཆོ་ེ

རྒྱལ་པོ་དགོངས་ཞུ་གནང་བར་བརྟེེན་དགེ་ཚུལ་གྱིི་སྡེོམ་པ་འབོག་ཆོོག་

སྟག་བྲག་རནི་པ་ོཆོསེ་གནང་པ་འདྲེ། དའེ་ིགངོ་ལ་དག་ེབསྙིནེ་སྒྲུབ་ཡིདོ་

མདེ་གསལ་པ་ོདྲེན་གྱི་ིམ་ིའདུག དག་ེབསྙིནེ་སྒྲུབ་ཡིདོ་ན་ཕལ་ཆོེར་རྭ་

1  ‘བཙན་བྱལོ་ནང་ག་ིརང་དབང་’དབྱནི་དབེ། ཤགོ་ངསོ་ ༡༧ ཕྲེངེ་ ༡༦ (༡༩༩༠) 
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སྒྲིངེ་རནི་པ་ོཆོེའ་ིསྐུ་མདུན་ནས་སྒྲུབ་མདེ་དམ། ད་ེསྐབས་ཚསེ་བརྒྱད་

བཅ་ོལྔ། གནམ་གང་བཅས་པར་འཆོར་ཅན་བྱབས་ཁྲུས་ཡིདོ་པ་རདེ། ད་ེ

ཚ་ོརྭ་སྒྲིངེ་རནི་པ་ོཆོེས་གནང་ག་ིམདེ་དམ། ཕྱིིས་སུ་སྟག་བྲག་རནི་པ་ོ

ཆོསེ་གནང༌། ཚསེ་ ༢༩ ཡིནི་ནམ། ཚསེ་ ༡༩ ཡིནི་ནམ་རྟེག་པར་བྱད་

སྒྲིལོ་རའེང་གནང་ག་ིརདེ། རྗེསེ་སུ་གླེངི་རནི་པ་ོཆོསེ་ཚར་ཁ་ཤས་གནང་

ཡིདོ།” ཅསེ་བཀའ་གནང༌།

དེ་ལྟར་ྋརྒྱལ་མཆོོག་སྐུ་ཕྲེེང་བཅུ་གསུམ་པ་ཆོེན་པོའ་ིཡིང་སྲིིད་

འཁྲུལ་བྲལ་ངེས་རྙིེད་རྒྱལ་ས་ལྷ་སའི་ནོར་གླེིང་ཕོ་བྲང་དུ་གདན་ཞུ་དང༌། 

དབུ་སྐྲ་གཙུག་ཕུད་འབུལ་བཞིེས་སོགས་ཐོག་མའི་མཛད་སྒོོ་ཁག་རིམ་

བཞིནི་གྲོ་རྟེནེ་ལགེས་འགྲོགིས་ཀྱིསི་གྲུབ་པ་དང༌། ད་ཆོ་ྋསྐྱབས་མགནོ་

མཆོོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆོེ་རྩོེ་ཕོ་བྲང་ཆོེན་པོ་པོ་ཏི་ལའི་གསེར་ཁྲོིར་མངའ་

གསོལ་མཛད་སྒོོ་བསྐྱང་རྒྱུའི་ཚེས་ཆོ་ཐུགས་གཏིན་གཙང་འཁེལ་སྐོར་

བོད་རྒྱལ་ཁབ་ཆོེན་པོའ་ིམངའ་ཁོངས་སུ་གཏིོགས་པའི་སྟོད་མངའ་རིས་

དང༌། བར་དབུས་གཙང༌། སྨོད་མད་ོཁམས་བཅས་ཀྱི་ིསའ་ིཆོར་འཁདོ་

པའ་ིསྤྱི་ིཁྱེབ་པ་ཁག་དང༌། རྫངོ་གཞིསི་སྣ་ེསྡེདོ་ཀྱིསི་མཚནོ་ཞི་ིདྲེག་ལས་

ཀྱི་ིསྣ་ེམརོ་མངགས་པ་སྤྱི་ིདང༌། བྱ་ེབྲག་བདོ་ལྗོངོས་ལྷ་སྡེ་ེམ་ིསྡེ་ེཡིངོས་

ནས་ཁྲོ་ིསྐྱསེ་ལགེས་འབུལ་ཞུ་མ་ིདུས་འབྱརོ་དང༌། ས་གནས་ས་ོསརོ་

གཏིམ་སྙིན་དར་འཕྱིར་གྱིིས་མཚོན་རྟེེན་འབྲེལ་གྱིི་བྱེད་སྒོ་ོསྤེེལ་རྒྱུ་སོགས་

ཀྱི་ིསྐརོ་དྲེལི་བསྒྲིགས་པའ་ིརྒྱལ་ཐམ་བཀའ་རྒྱ་སྩལ་བ་གཤམ་གསལ།

ཐ་ོདནོ། ྋརྒྱལ་དབང་འཇགི་རྟེནེ་གསུམ་མགོན་ཕྱིག་ན་པདྨ་ོ
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ཐམས་ཅད་མཁྱེེན་གཟིིགས་ཆོེན་པོའ་ིམཆོོག་གི་སྤྲུལ་སྐུ་རིན་པ་ོཆོེ་བདག་

སོགས་མཁའ་མཉིམ་བསྟན་འགྲོོ་སྤྱིི་སྒོེར་ཡིོངས་ཀྱིི་མགོན་སྐྱབས་དཔུང་

གཉིེན་དམ་པར་ལྷ་དང་བཅས་པའི་སྐྱེ་རྒུ་མ་ལུས་དགའ་དད་སྤྲོོ་གསུམ་

གྱིི་སྒོོ་ནས་བཀུར་བསྟི་གུས་འདུད་བློ་ན་མེད་པའི་མཐོ་རིས་དགའ་ཚལ་

མིག་གི་བདུད་རྩོིར་བསྐྲུན་པའི་ངོ་མཚར་ནོར་གླེིང་བསྐལ་བཟིང་ཕོ་བྲང་

དུ་ཁྲུམ་སྟདོ་ཟླ་བའ་ིདམར་ཕྱིགོས་ཀྱི་ིགྲོལ་ཚསེ་ ༢༥ གཟིའ་སྐར་ཕུན་

སུམ་ཚོགས་པའི་ཉིིན་ཆོིབས་བསྒྱུར་རྒྱས་པའི་ལམ་བཞིིན་གདན་ཞུས་

ཀྱིིས་དགེ་ལེགས་ྋཞིབས་སེན་ནོར་བུའི་འདོ་ཆོགས་རྩོེ་གཅིག་རེ་བའི་

རྒྱལ་མཚན་གྱི་ིཏིགོ་ཏུ་མངནོ་པར་བཀདོ་གྲུབ་ཅངི༌། ཟླ་ ༡༠ ཚསེ་ ༡༣ 

(༡༩༣༩།༡༡།༢༣) གཟིའ་སྐར་འབྱུང་འཕྲེདོ་དག་ེབའ་ིཉིནི། ྋརྒྱལ་ཚབ་

ཡིངོས་འཛནི་རྭ་སྒྲིངེ་ཧ་ོཐགོ་ཐུས་འབྲས་ས་ེདགའ་གསུམ་དང༌། གཞུང་

ཞིབས་སེར་སྐྱས་མཚོན་བོད་ལྗོོངས་སྤྱིི་ཚོགས་ནས་གསོལ་བ་ནན་གྱིིས་

བཏིབ་པ་ལྟར་ལྷ་ལྡན་སྤྲུལ་པའི་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་ཇོ་བོ་ཤཱཀྱི་མུ་ནེའི་

སྤྱིན་སྔོར་དབུ་སྐྱེས་གཙུག་ཕུད་འབུལ་བཞིེས་དང་འབྲེལ་རྗེེ་བཙུན་

འཇམ་དཔལ་ངག་དབང་བློོ་བཟིང་ཡིེ་ཤེས་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་སྲིིད་

གསུམ་དབང་སྒྱུར་མཚུངས་པ་མེད་པའི་སྡེེ་ཞིེས་པའི་མཚན་གསོལ་

བ་རབ་འབྱམས་རྒྱལ་བ་སྲིས་དང་བཅས་པ་དགོངས་དབྱངས་གཅིག་

གིས་ལེགས་སོའ་ིབསྔོགས་བརྗེོད་དང་བཀྲ་ཤིས་བྱིན་ཆོར་ཕབ་ནས་ཞིིང་

ཁམས་རྒྱ་མཚོར་མཚན་སྙིན་མཐོ་རིས་ཀྱིི་རྔ་བོ་ཆོེའི་སྒྲི་དབྱངས་གསང་

མཐོར་འཁྲོོལ་བའི་དགེ་མཚན་ཁྱེབ་གདལ་དུ་གྱུར་པས་ལྷ་ལམ་དོག་པོར་
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བྱདེ་ཅངི༌། ཕྱིགོས་མཚུངས་རྣམ་འདྲེནེ་ཐུབ་པའ་ིདབང་པོས་ང་ོམཚར་

བའི་ཆོོ་འཕྲུལ་གྱིིས་མུ་སྟེགས་ཀྱིི་སྟོན་པ་དྲུག་རྗེེས་འབྲང་དང་བཅས་པ་

བཏུལ་ནས་ཁམས་གསུམ་ན་གནས་པའི་ཡིིད་ཅན་མཐའ་དག་ལྷའི་བདུད་

རྩོིས་ཚིམ་པར་མཛད་པ་སོགས་ཀྱིི་དུས་ཆོེན་ཁྱེད་པར་ཅན་དང་འབྲེལ་བ་

ལྕགས་འབྲུག་ཟླ་ ༡ ཚསེ་ ༡༤ (༡༩༤༠།༢།༢༢) ཉིནི་གྲུ་འཛནི་འཕགས་

པའི་གཞིལ་མེད་ཁང་ཕོ་བྲང་ཆོེན་པོ་པོ་ཏི་ལར་མི་འཇིགས་གདོང་ལྔའི་

དབང་པོ་བཀྲ་ཤིས་གྲོངས་ཀྱིིས་བཏིེགས་པའི་གསེར་གྱིི་ཁྲོི་འཕང་མཐོན་

པརོ་མངའ་གསལོ་ཐགོ མཐའ་བཞིའི་ིརྒྱལ་རགིས། ལྷ་སྡེ།ེ མ་ིསྡེ་ེམཆོགོ་

དམན་བར་མ་བཅས་པ་མཐའ་དག་ནས་དངོས་འབྱོར་མཆོོད་པའི་སྤྲོིན་

ཕུང་དང་བཅས་དགེ་ལེགས་ཀྱིི་ྋཞིབས་རྡུལ་སྤྱིི་བོས་བསྙིེན་ཏིེ་སྐལ་

བཟིང་དགའ་སྟོན་གྱིི་དཔལ་ལ་ལོངས་སུ་སྤྱིོད་པའི་བཀྲ་ཤིས་རྫོགས་ལྡན་

དང་པོའ་ིདགེ་མཚན་མངོན་སུམ་ཉིམས་སུ་བསྟར་རྒྱུའི་གཏིམ་སྙིན་འཆོི་

མེད་བདུད་རྩོི་གསར་པ་སྐྱེ་རྒུ་ཡིོངས་ཀྱིི་རྣ་ལུང་རིན་ཆོེན་བུམ་བཟིང་གི་

བཅུད་དུ་དྲེལི་བསྒྲིགས་པ་ཡིནི་པས། ཕུན་སུམ་ཚགོས་པ་ལྔ་དང་ལྡན་

པའི་སྐལ་བཟིང་དགའ་སྟོན་གྱིི་རོལ་པར་མཆོོག་ཏུ་རྩོེན་པའི་སྐབས་དེར། 

ད་ེཁུལ་ལྷ་སྡེ་ེདགནོ་སྡེ་ེཆོ་ེཕྲེའ་ིབློ་མ་དང༌། སརེ་མ་ོབ་རྣམས་ནས་ྋགངོ་

ས་རྒྱལ་བའི་དབང་པོ་སྐུ་ཚེ་ྋཞིབས་པད་བསྐལ་བརྒྱར་བརྟེན་ཅིང༌། 

རླབས་ཆོེན་མཛད་འཕྲེིན་གྱིི་གྲུ་ཆོར་བཟིང་པོ་མགོན་པོ་མཆོོག་གི་ཐུགས་

བཞིེད་ལྟར་མཁའ་ཁྱེབ་བསྟན་འགྲོོའ་ིཕན་བདེའི་འབྲས་བུ་གཡུར་དུ་ཟི་

བའ་ིགསསོ་སུ་སྨོནི་པ་བཅས་ཀྱི་ིཞིབས་བརྟེན་བདནེ་ཚགི་དང༌། སྒྲུབ་
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ཆོགོ་སྨོནོ་གསལོ་སྒོ་ོགང་གཟིབ། བསྟན་སྲུང་དམ་ཅན་རྒྱ་མཚ་ོརྣམས་ལ་

གཏིང་རག་བསྐང་འཕྲེནི་མངའ་གསལོ་གཟིབ་རྒྱས། མ་ིསྡེ་ེགཞུང་སྒོརེ་

ཆོོས་བཅས་ངོ་འབངས་སྐྱེ་བོ་ཕོ་མོ་ཀུན་གྱིིས་རྒྱན་གོས་གཟིབ་མཆོོར་

དང་བསྟོད་གང་ཆོེའི་སྒོོ་ནས་མཆོོག་གསུམ་མཆོོད་ཅིང་བསྙིེན་བཀུར་

བ་དང༌། ཡུལ་ཕྱིགོས་ས་ོསོའ་ིཁང་པའ་ིཡིང་སྟངེ་དང༌། ར་ིརྩོ་ེཁག་ལ་

བསང་དུད་ལྷ་རྫངི་འགངེས་པ། རལོ་མོའ་ིབྱ་ེབྲག་འབུད་དཀྲལོ། རྔ་བརྡུང་

དར་འཕྱིར། དགའ་སྤྲོའོ་ིསྟནོ་མ་ོདང་འབྲལེ་བའ་ིརྐང་བྲ་ོགླུ་གཞིས་ཀྱི་ིརལོ་

རྩོདེ་ལ་ཀུན་ནས་འཇུག་ཅངི༌། བག་ཕབེས་པ་སགོས་ཁྱེོད་རང་སྣ་ེམ་ོབས་

མངའ་ཁུལ་ལྷ་སྡེ།ེ མ་ིསྡེ་ེཚང་མར་སྔོནོ་ཚུད་ནས་བརྡ་སྦྱོརོ་འཚེམས་མདེ་

བགྱིིས་ཏིེ་ཕན་བདེའི་གཟིི་བྱིན་གྱིི་འདོ་རྣོན་འབུམ་དུ་སྤྲོོ་བའི་གངས་ཅན་

མགོན་པོའ་ིགསང་གསུམ་མཚན་དཔེའི་དཀྱིིལ་འཁོར་ཉིིན་བྱེད་གཞིོན་

ནུའི་སྣང་བར་རང་ཅག་ཁ་བ་རི་བ་རྣམས་ཀྱིིས་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་ལོངས་སུ་

སྤྱིད་ཆོོག་པའི་ལེགས་བྱས་ཀྱིི་སྐལ་པ་བཟིང་པོར་ཡིིད་རབ་ཚིམ་པའི་དད་

གུས་སྤྲོོ་ཤུགས་དྲེག་པོའ་ིའཛུམ་རླབས་ཕན་ཚུན་འགྲོན་བཞིིན་དུ་འཕེལ་

བའི་ངང་ནས་ལུགས་གཉིིས་ཁྲོིམས་བཟིང་ལྷ་ཆོོས་དགེ་བ་བཅུ་དང༌། 

མི་ཆོོས་གཙང་མ་བཅུ་དྲུག་གི་ལས་ལམ་མཐའ་དག་ལ་འབད་བརྩོོན་

ཡིར་ལྡན་ལྷུར་ལེན་དང་འབྲེལ་བའི་ཆོོས་འབྱོར་བདེ་སྐྱིད་དགའ་སྟོན་གྱིི་

རལོ་པ་ཟིད་མི་ཤསེ་པའ་ིདཔལ་ཡིནོ་ལ་རྟེག་ཏུ་སྤྱིདོ་པ་གྱིསི། ས་ཡིསོ་ 

(༡༩༣༩) ཟླ་ ༡༠ ཚསེ་ ༢༧ བཟིང་པ་ོལ། ཞིསེ་འཁདོ་ཅིང༌། ད་ེབཞིནི་ཕྱི་ི

ཕྱིགོས་འབྲལེ་ཡིདོ་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ལའང་དྲེལི་བསྒྲིགས་བརྡ་སྤྲོོད་གནང༌།
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ད་ེའབྲལེ་དབྱནི་གཞུང་དང༌། རྒྱ་གར་ྋརྒྱལ་ཚབ་ཀྱི་ིསྐུ་ཚབ་

གཅིག་ལྕགོས་འབྲས་སྤྱི་ིབློནོ་ཆོནེ་སྐུ་ཞིབས་བྷ་སལེ་གོལ་ཌ་ (Sir Basil 

Gould) ང་ོལས་ཁྲོ་ིཕབེས་མཛད་སྒོརོ་བཅར་འཐུས་བདོ་གཞུང་ཕྱི་ིརྒྱལ་

ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་ཞུས་པ་ལྟར། ཁངོ་ཉིདི་གདངོ་བསུའ་ིཆོདེ་བདོ་གཞུང་

སྐུ་ཚབ་སྣེ་ཤན་གྲོོ་མོར་གཏིོང་གནང་ཐོག་བོད་ཀྱིི་ས་སྣེ་ཟིིན་མཚམས་

ནས་རྟེ་ཁལ་སྡེདོ་སྒྲིགི་སགོས་སྣ་ེལནེ་གཟིབ་རྒྱས་གནང༌།

དེ་བཞིིན་རྒྱ་ནག་གོ་མིན་ཏིང་གཞུང་ནས་ཀྱིང་ཁྲོི་ཕེབས་མཛད་

སྒོརོ་རྒྱ་གཞུང་སྐུ་ཚབ་ཝུའུ་ཀྲུང་ཤནི་ (Mr Wu Chung-Hsin) རྒྱ་

གར་བརྒྱུད་བཅར་རྒྱུར་རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་ཐོངས་མཆོན་ཞུས་སྐོར་རྒྱ་

གར་གཞུང་ནས་ཐོངས་མཆོན་སྤྲོོད་དགོས་མིན་བོད་གཞུང་ལ་གོ་བསྡུར་

གནང་བར། བདོ་གཞུང་ནས་རྒྱ་མི་རྣམས་གཡི་ོདང་ངན་བྱུས་ཆོ་ེབས་

དགོས་མེད་རྙིོག་གླེེང་ཡིོང་གཞིིར་དགོངས་ནས་ཐོག་མའི་ཆོར་རྒྱ་

གཞུང་སྐུ་ཚབ་ཕབེས་དགསོ་དནོ་མདེ་ལུགས་གསུངས་ཀྱིང༌། རྗེསེ་སུ་

ཁྲོ་ིཕབེས་རྟེནེ་ཆོས་ལགེས་འབུལ་ཁ་ོན་ལས། ད་ེམནི་ལས་དནོ་མདེ་

ལུགས་ཞུས་པར་བོད་གཞུང་གིས་རྒྱ་གར་གཞུང་ནས་ཐོངས་མཆོན་

གནང་ན་འགྲོིགས་འཐུས་གསུངས་པ་ལྟར་གྲོོ་མོ་ནས་ལྷ་ས་བར་རྒྱ་

དཔོན་ངོ་ལས་ལ་རྟེ་ཁལ་སྡེོད་སྒྲིིག་སོགས་སྣེ་ལེན་ཆོེད་བོད་གཞུང་གི་

སྣ་ེཤན་མངགས་གཏིངོ་མཛད་པ་དང༌། ཝུའུ་ཡི་ིལས་བྱ་ཁུང་ཅངི་ཙུང་

འབུལ་དངོས་དང་བཅས་དར་མདོ་བརྒྱུད་ཡིོང་ཆོོག་རྒྱུའི་སྣེ་ཤན་དུ་བོད་

གཞུང་ནན་ཅིང་དོན་གཅོད་ཁང་ནས་མི་གཅིག་བཅས་རྒྱ་གཞུང་སྐུ་ཚབ་
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ངོ་གཡིོག་གྲོངས་བཅད་ཀྱིིས་ཡིོང་ཆོོག་རྒྱུར་ལག་འཁྱེེར་དང་བཅས་ས་

མཚམས་སྣ་ེསྡེདོ་ཁག་ལ་ང་ོསྤྲོདོ་གནང་བ་ལྟར། རྒྱ་དཀར་ནག་ག་ིསྐུ་

ཚབ་དཔནོ་རགིས་རྣམས་ལྷ་སར་སྔོ་རྟེངི་གསི་འབྱརོ། ཉིནི་ཤས་རྗེསེ་རྒྱ་

དཔོན་ཝུའུ་ཀྲུང་ཤིན་ངོ་ལས་ནོར་གླེིང་དུ་ྋསྐྱབས་མགོན་མཆོོག་སྤྲུལ་

རིན་པོ་ཆོེའི་གཟིིམ་ཆུང་མཇལ་ཁར་བཅར་ཆོོག་པའི་སྙིན་ཞུས་བཀའ་

འཁྲོོལ་ཐོབ་པ་བཞིནི་མཇལ་ཁར་བཅར། ད་ེན་ིརྒྱ་གཞུང་ག་ིཁྲོ་ིཕབེས་རྟེནེ་

འབུལ་ཞུ་མི་རྣམས་ལ་མཛད་སྒོོའ་ིགོང་མཇལ་འཕྲེད་གནང་བ་ཐོག་མ་

ཡིནི། སྐབས་དརེ་ཝུའུ་ཀྲུང་ཤནི་ནས་ྋམཆོགོ་སྤྲུལ་རནི་པ་ོཆོ་ེལ་འབུལ་

རྟེནེ་ཕྱིག་ཚདོ་གཅགི་ཕུལ་བ་དང༌། མཇལ་ཁའ་ིསྐབས་སྐུ་པར་ཡིང་སྒྲིནོ། 

འོན་ཀྱིང་རྗེེས་སུ་སྐུ་པར་དེ་དག་རྒྱ་ནག་གི་ཚགས་པར་ཐོག་བཀོད་

ནས་ཁྲོ་ིཕབེས་མཛད་སྒོོའ་ིསྐབས་ཀྱི་ིསྐུ་པར་ཡིནི་ཚུལ་དང༌། མཛད་སྒོོའ་ི

གཙོ་སྐྱོང་ཝུའུ་ནས་བྱས་ཚུལ་སོགས་མི་བདེན་རྫུན་སྒྲིིག་གི་གཏིམ་

འཆོལ་ཚགས་པར་སགོས་གང་སར་འགྲོམེས་སྤེལེ་བྱས་འདུག

ད་ེརྗེསེ་བདོ་ཟླ་ ༡ ཚསེ་ ༥ (༡༩༤༠།༢།༡༣) ཉིནི་དབྱིན་ཇིའ་ི

གཞུང་དང་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཚབ་ཀྱིི་ཁྲོི་ཕེབས་རྟེེན་འབུལ་སྐུ་ཚབ་འབྲས་སྤྱིི་

བློོན་ཆོེན་སྐུ་ཞིབས་བྷ་སེལ་གོལ་ཌ་ངོ་ལས་ནོར་གླེིང་ཕོ་བྲང་དུ་ྋསྐྱབས་

མགནོ་མཆོགོ་སྤྲུལ་རནི་པ་ོཆོེའ་ིམཇལ་ཁར་བཅར། དའེ་ིསྐརོ་གལོ་ཌ་

རང་ག་ིདངསོ་སུ་མཐངོ་བ་དང༌། རྒྱུས་ཅན་ས་ནས་ཁུངས་དག་ག་ོཐོས་

བྱུང་རགིས་བཀདོ་པའ་ིདབྱིན་དབེ་ནས། ར་ཎ་ིཆོསོ་ཉིདི་རྡ་ོརྗེ་ེདང༌། ལྕང་

ཅན་གུང་ཟུར་བསོད་ནམས་རྒྱལ་པ་ོགཉིིས་ཀྱིིས་བོད་ཡིིག་ཏུ་ཕབ་བསྒྱུར་
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བྱས་པ། ཞིསེ་པའ་ིནང་འཁདོ་གསལ་སྙིངི་བསྡུས།”༡༩༤༠ དབྱནི་ཟླ་ 

༢ ཚསེ་ ༡༣ ཉིནི་ར་ིརྩོརེ་སྔོནོ་བབས་ཁ་བ་ཅུང་ཟིད་ཡིདོ་པ་མ་གཏིོགས་

གནམ་གཤསི་ལགེས་པས་དཔྱོདི་འག་ོཚུགས་སྣང་ཤར། ནོར་གླེངི་དུ་

མཇལ་ཁ་གནང་ཡུལ་གྱིི་གཟིིམ་ཆུང་དེ་བཞིིན་ཚོན་རིས་ཅན་གྱིི་ཀ་བས་

བཏིགེས་པ་དང༌། ཁརོ་ཡུག་རྩོགི་པར་ལྡབེས་རསི་ཀྱིིས་ཕྱུག་པ། ཆོ་ེ

ཆུང་འཚམས་ལ་རྒྱས་སྤྲོསོ་ཆོརེ་མདེ་པ་ཞིགི་འདུག མཇལ་ཁའ་ིཉིནི་མ་ོ

ད་ེཏཱ་ལའ་ིབློ་མ་སྐུ་ཕྲེངེ་བཅུ་བཞི་ིཔ་སྤྱིན་རྩོ་གྲུང་ལ། སྐུ་གཟུགས་མ་ིགཡི་ོ

བ། ཞིལ་ཚསོ་དམར་བ། དབུ་སྐྲ་རྩོ་བ་ནས་བཅད་པའ་ིགཞིནོ་ནུ་ཞིགི་

སྐུ་ལ་སྣམ་བུ་དམར་ཚསོ་ཀྱི་ིན་བཟིའ་དང༌། སྐུ་བརེ་གསལོ་བ། ཞིབས་

དཀྱིིལ་ཀྲུང་དང་ལྷན་ཅགི་ཁྲོ་ིསྟངེ་བཞུགས་པ། གཡིས་གཡིནོ་དུ་ཞིབས་

པད་དང་གོ་ས་འདྲེ་མཚུངས་སེར་མོ་བ་སྤྱིི་ཁྱེབ་མཁན་པོ་ཡིར་མར་

སྙིན་ཞུ་དང༌། མཇལ་ཁ་གཏིངོ་མཚམས་ཀྱི་ིའག་ོའཛནི་མཛད་པ་ོམགྲོནོ་

གཉིརེ་ཆོནེ་མ།ོ ཡིང་སྲིིད་རནི་པ་ོཆོ་ེགདན་ཞུ་གནང་མཁན་ཀའེུ་ཚང་རནི་

པོ་ཆོེ་དང་ལྷན་ཕེབས་ནག་ཆུ་རྫོང་དཔོན་རྗེེས་སུ་སྐུ་བཅར་གཟིིམས་

དཔནོ་གྱི་ིག་ོས་སྩལ་བ། (མཁྱེནེ་རབ་བསྟན་འཛིན།) གསལོ་ཚགིས་

འདགེས་མ་ིགསལོ་དཔནོ་མཁན་པ་ོབཅས་བཞིངེས་ནས་བཞུགས་འདུག

ཏཱ་ལའི་བློ་མ་སྐུ་ཕྲེེང་བཅུ་གསུམ་པ་ལྟར་ཡིང་སྲིིད་རིན་པོ་ཆོེ་ཡིང་

མ་ེཏིགོ་ལ་མཉིསེ་ཚུལ་མཛད་པ་ཡིིད་ཆོསེ་ཀྱིི་གསསོ་སུ་གྱུར་ཅངི༌། ཁྱེད་

པར་མཇལ་ཁ་གནང་སྐབས་སུ་སྤྱིན་སྲིངོ་པརོ་གཟིགིས་པ་དང༌། ཐུགས་

དགངོས་གཞིན་ལ་མ་ིགཡིངེ་བ། ཕྱིག་ག་ིདབྱབིས་དཔྱོད་ལགེས་པ་
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སགོས་ལ་ཚང་མ་དད་གུས་ཆོ་ེབ་བྱུང༌། མཇལ་ཁར་བཅར་མ་ིགཟིམི་

ཆུང་ནང་འབྱོར་སྐབས་སྐུའི་གམ་ཞིབས་མཁན་པོ་རྣམས་ནས་ཏཱ་ལའི་བློ་

མར་གུས་བརྩོིའི་སྲིི་ཞུ་གནང་ཚུལ་སོགས་བསམ་བཞིིན་ངོ་མཚར་བའི་

སྣང་ཤས་ལྷང་ངརེ་སྐྱ་ེབ་ལྟ་བུ་འདུག མཇལ་ཁ་དང་པརོ་ཕྱིག་གཉིསི་ཀྱི་ི

ཕྱིག་དབང་འཐབོ་མ་ིདང༌། ད་ེནས་ཕྱིག་གཅགི་ག་ིཕྱིག་དབང་འཐབོ་མ།ི 

ད་ེབྱངིས་རྣམས་ལ་དར་དཔྱོང་སྩལ་འདུག

གྲྭ་པ་དཀྱུས་མ་ཡིིན་རུང་ཕྱིག་གིས་ཕྱིག་དབང་གནང་བ་མ་

གཏིགོས་དར་དཔྱོང་གནང་སྲིལོ་མ་ིའདུག ད་ེནས་ཡུད་ཙམ་མཇལ་ཁར་

འགྲོོ་མཚམས་བཅད་དེ་བོད་བཞུགས་དབྱིན་གཞུང་དོན་གཅོད་ལས་

ཁུངས་ཀྱིི་སྐུ་འཁོར་ཆོོས་ལུགས་ནང་པ་ཡིིན་མིན་ཚང་མ་མཇལ་ཁར་

གཏིངོ་གནང་གསི་རམི་བཞིནི་བཞུགས་ཁྲོིའ་ིསྐུ་མདུན་དུ་བཅར། སྐྱསེ་

དམན་རྣམས་ཛ་སག་ར་ཡི་ེབྷ་དུར་ (Rai Bahadur) གྱི་ིལྕམ་ནས་སྣ་ེ

ཁྲོདི་ཀྱིསི་བཅར། བདོ་བཞུགས་དབྱནི་གཞུང་དནོ་གཅདོ་ལས་ཁུངས་

ཀྱི་ིསྐུ་འཁརོ་གཙ་ོབསོ་ཏཱ་ལའ་ིབློ་མ་རནི་པ་ོཆོརེ་མཇལ་དར་ཕུལ། མར་

ཡིང་ཁ་བཏིགས་བྱནི་རླབས་ཕབ་པ་ཞིགི་གསལོ་རས་གནང༌། ཕྱིག་ཆུང་

ངུ་གྲོང་མ་ོགཉིིས་མག་ོཐགོ་འཇགོ་གནང་མཛད། རྟེནེ་འབྱུང་གསལོ་ཇ་

ཐངེས་གཉིསི་དང་བཞིསེ་འབྲས་ཐངེས་གཅགི་ཕབེས། གསལོ་ཇ་དང་པ་ོ

གསོལ་དཔོན་མཁན་པོས་བསྣམས་ཏིེ་བཞུགས་ཁྲོིའི་མདུན་དུ་དུག་སེལ་

ཞུས་ཐགོ་ཏཱ་ལའ་ིབློ་མར་བཏིེགས།

གསོལ་ཇ་གཉིིས་པར་ཛ་སག་ར་ཡིེ་བྷ་དུར་ནོར་བུ་དོན་གྲུབ་ནས་
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འབྲས་སྤྱིིའི་སྐུ་ཚབ་བྱས་ཏིེ་དུག་སེལ་སོགས་སྔོོན་མ་ནང་བཞིིན་ཞུས། 

དབྱིན་ཇིའི་སྐུ་ཚབ་ནས་ཏཱ་ལའི་བློ་མར་གསེར་གྱིི་ཆུ་ཚོད་འཁོར་ལོའ་ི

ནང་ནས་བྱིའུ་ཀ་ལ་པིང་ཀ་ཞིིག་ཕྱིིར་ཐོན་ཏིེ་སྐད་སྙིན་རྒྱག་པ་གཅིག་

དང༌། ཕབེས་ཀྲརོ་ཆུང་ཆུང་གཅགི རྐང་འཁརོ་འཁརོ་ལ་ོགསུམ་ལྡན་

གཅིག་བཅས་ཕུལ་བར་ཏཱ་ལའ་ིབློ་མ་མཆོགོ་དང༌། སྐུ་གངོ་མའི་ཞིབས་

ཁངོས་ཚང་མ་མཉིསེ་ཚོར་ཆོནེ་པ་ོགནང༌། ད་ེརྗེསེ་མཇལ་ཁ་གྲུབ་པ་དང་

ཏཱ་ལའི་བློ་མ་རིན་པོ་ཆོེ་སྐུ་བཅར་སྤྱིི་ཁྱེབ་མཁན་པོས་བཞུགས་ཁྲོིའི་

སྟངེ་ནས་སྐུ་བཞིངེས་ཞུས། ད་ེནས་སྐུ་བཅར་མཁན་པ་ོགཉིསི་ནས་ཕྱིག་

འདྲེེན་དང་འབྲེལ་འབུལ་ཆོས་རྣམས་ལ་ཕྱིིར་གཟིིགས་བཞིིན་གཟིིམ་ཆུང་

དུ་ཕབེས།

དེ་འཕྲེལ་ཏཱ་ལའི་བློ་མའི་སྐུ་མཆོེད་དགུང་ལ་ོབརྒྱད་ལ་སོན་པ་དེས་

སྐུ་རྩོེད་ཡི་ོབྱད་རྣམས་ལ་གཟིིགས་ཞིིབ་ཀྱིིས་གནས་ལུགས་མ་རྟེོགས་ཚེ་

སྐུ་མཆོེད་དགུང་ལོ་བཞིི་ལ་ཕེབས་པ་དེས་ཕྱིག་འབེབས་གནང་གི་རེད་

གསུངས། ད་ེསྐབས་ཙམ་ནས་ཏཱ་ལའ་ིབློ་མ་རིན་པ་ོཆོ་ེདབང་ཐང་ཆོནེ་

པ་ོཡིདོ་ཚདོ། སྐུ་མཆོདེ་དགུང་ལ་ོབརྒྱད་ལ་ཕབེས་པ་དསེ་ཕབེས་འཁརོ་

ནང་འཛུལ་ཏིེ་གཟིིམ་ཆུང་གི་ཞིལ་བ་འཇམ་པོའ་ིསྟེང་གཏིོང་གནང་གི་

འདུག་ཅངི༌། ཁྱེད་པར་ཅན་གྱི་ིས་ཆོར་སྐབས་འགར་གུ་ཡིངས་སྐུ་རྩོདེ་

གནང་ཆོགོ་པ་གང་ལགེས་འདུག”1 ཅསེ་སགོས་འཁདོ།

ྋསྐྱབས་མགོན་མཆོོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆོེ་གསེར་ཁྲོི་མངའ་གསོལ་
1  ‘སྐུ་ཕྲེངེ་བཅུ་བཞི་ིཔ་ཆོནེ་པ་ོངསོ་འཛནི་ཞུས་ཚུལ་དང་གསརེ་ཁྲོ་ིམངའ་གསལོ་

’ཤགོ་ངསོ་ ༡༤ ན ༦ བདོ་པར་དཔ་ེགཟུགས།
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མ་གནང་བར་ནརོ་གླེངི་དུ་བཞུགས་མུས་ཐགོ ལ་ོམཇུག་ལ་བརྟེནེ་འད་ི

ལོའ་ིརྩོེ་དགུ་གཏིོར་མཛད་སྒོོར་ྋམཆོོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆོེ་མཆོོག་གི་ན་

བཟིའ་སྐུ་བརེ་གདན་ཞུ་དང་འབྲལེ་ྋརྒྱལ་ཚབ་རནི་པ་ོཆོ་ེདང༌། བཀའ་

བློནོ་རྣམ་པ། གཞུང་ཞིབས་སརེ་སྐྱ་བཅས་སྔོ་སྲིལོ་ལྟར་མཛད་སྒོ་ོ

བསྐྱངས། འད་ིལོའ་ིདགུ་གཏིརོ་མཛད་སྒོརོ་དམགིས་བསལ་གཞུང་

གནས་ཀྱི་ིསྐུ་མགྲོནོ་དུ། ྋརྒྱལ་བའ་ིཡིབ་ཡུམ་སྲིས་སྲིསོ་སྟནོ་འཁོར་

གདན་ཞུས་ལྟར་འཆོམ་གཟིགིས་སུ་ཕབེས་བཞུགས་གནང༌། དའེ་ིསྐརོ་

ྋགོང་ས་མཆོོག་གི་རང་རྣམ་ལས།”དགུན་ཁ་དང་པོ་དེ་ངོས་ནས་ཅུང་

ཟིད་ཙམ་ལས་དྲེན་གསསོ་ཀྱི་ིམ་ིའདུག་རུང༌། གནས་ཚུལ་གཅགི་སམེས་

ནང་བརྟེན་པ་ོངསེ་འདུག་པ་ད་ེན།ི ལ་ོདེའ་ིཟླ་བ་མཐའ་མ་དེའ་ིཟླ་མཇུག་

ཏུ་རྣམ་རྒྱལ་གྲྭ་ཚང་གི་དགེ་འདུན་པ་ཚོས་རྒྱུན་སྲིོལ་ལྟར་ལོ་སྔོོན་མ་དེའི་

དགྲོ་བགགེས་རྣམས་ཕྱིརི་སྐྲདོ་པའ་ིམཚནོ་བྱདེ་དུ་འཆོམ་རྒྱག་པ་ད་ེཡིནི།

འནོ་ཀྱིང༌། ངསོ་རང་གཞུང་འབྲལེ་གྱི་ིཐོག་ནས་གསརེ་ཁྲོ་ིམངའ་

གསོལ་བྱས་མེད་པས་གཞུང་ནས་ངོས་རང་པོ་ཏི་ལར་འཆོམ་ལ་ལྟད་མོ་

བལྟ་བར་འགྲོོ་རྒྱུར་འཚམས་པོ་མེད་པར་སྙིམ་ནས་ཨ་མ་ལགས་ཀྱིིས་

བློ་ོབཟིང་བསམ་གཏིན་འཁྲོིད་གནང་སངོ་བར། ངསོ་རང་བསམ་གཏིན་

ལ་ཕྲེག་དགོ་ཆོནེ་པ་ོལངས་བྱུང༌། དགངོ་དྲེ་ོཕྱི་ིཔ་ོབློ་ོབཟིང་བསམ་གཏིན་

ལོག་སླེབས་བྱུང་བ་ཁོང་གིས་འཆོམ་ཆོས་རྫིག་པོ་སྤྲོས་པའི་འཆོམ་པ་དེ་

ཚོས་འཆོམ་གྱིི་རྐང་པའི་འདེགས་འཇོག་བྱེད་ཚུལ་རྣམས་ངོས་རང་ལ་
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ཕྲེག་དགོ་སླངོ་བ་ལྟ་བུས་ཤནི་ཏུ་ཞིིབ་རྒྱས་བཤད་བྱུང༌།”1 ཞིསེ་འཁདོ།

དེ་བཞིིན་སྐབས་དེའི་དགུ་གཏིོར་འཆོམ་གཟིིགས་སུ་ཕྱིི་རྒྱལ་ཁག་

ནས་ཕེབས་པའི་ཁྲོི་སྐྱེས་ལེགས་འབུལ་ཞུ་མི་སྐུ་ཚབ་ཁག་ཀྱིང་མགྲོོན་

འབདོ་ཞུས་པ་ལྟར་ཕབེས་བཞུགས་གནང་སྐརོ། འབྲས་སྤྱི་ིགལོ་ཌའ་ི

དབེ་ནང་འཁདོ་གསལ།”དབྱནི་ཟླ་ ༢ ཚསེ་ ༧ ཉིནི་ལྷ་ས་དང༌། ཕྱིགོས་

མཐའ་ནས་ཡིངོ་བ། གཞིན་ཡིང་དབྱནི་ཇ་ིདང༌། རྒྱ་མ།ི གརོ་ཥ་སགོས་

མི་རིགས་མང་པོ་པོ་ཏི་ལའི་བདེ་ཡིངས་ཤར་ཐོག་སྟེང་དུ་དགུ་གཏིོར་

ལྟད་མརོ་འདུ་འཛམོས་དང༌། དའེ་ིདུས་གྲྭ་པ་བརྒྱ་ཙམ་ནས་གསརེ་རྔ་

དང༌། རལོ་མ།ོ བསང་ཕརོ་སགོས་འཁྱེེར། གདངོ་འབག་གྱིནོ་པའ་ིཧྭ་

ཤང་དང༌། ཧྭ་ཕྲུག ཞྭ་ནག་སགོས་སྐས་འཛེག་གསུམ་གཤབི་དང༌། རྡ་ོ

སྐས་རམི་བབས་ཀྱིསི་རྡ་ོགཅལ་ནང་དུ་ཕབེས། སྐས་འཛེག་དབུས་མར་

རྒྱལ་བ་རནི་པ་ོཆོ་ེདང༌། ཧྭ་ཤང་མ་གཏིགོས་སུ་གཅགི་ཡིར་མར་འགྲོ་ོ

བསྐྱདོ་མ་ིཆོགོ པ་ོཏི་ལའ་ིཕྱི་ིརྩོགི་མཐ་ོདམའ་ཕུ་ཊ་ིབརྒྱ་ཙམ་ཡིདོ་པའ་ི

ངོས་པད་བརྐོས་གསུམ་བཞིི་བརྩོེགས་པའི་རབ་གསལ་སྒོེའུ་ཁུང་གྲུ་ཙིའི་

ཤམ་བུ་རླུང་གསི་ལྷབ་ལྷུབ་བསྐྱདོ་པ་དང༌། ནང་དུ་མ་ིདྲེག་གསོ་ཆོནེ་

ཚོས་ཁ་སྣ་ཚོགས་ཀྱིི་ན་བཟིའ་གྱིོན་པ་རྣམས་བཞུགས་པའི་སྟེང་དུ་རབ་

གསལ་དབུས་མ་མཐོ་ཤོས་དེ་ནི་སྔོོན་མ་གསེར་གདུང་གསར་བཞིེངས་

མ་གྲུབ་པར་ྋརྒྱལ་བའི་སྐུ་གདུང་རིན་པོ་ཆོེ་བཞུགས་ས་ཡིིན་ཞིིང༌། 

སྐབས་དེར་ཡིང་སྲིིད་རིན་པོ་ཆོེ་རྩོེར་གདན་ཞུ་བྱ་རྒྱུར་བརྟེེན་གཟིིམ་

1  ‘བཙན་བྱལོ་ནང་ག་ིརང་དབང་’དབྱནི་དབེ། ཤགོ་ངསོ་ ༡༦ ཕྲེངེ་ ༢ (༡༩༩༠) 
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ཆུང་བཞུགས་ཁྲོིའ་ིསྟངེ་ན་བཟིའ་གདན་ཞུ་དང༌། དའེ་ིགཡིས་ཕྱིགོས་སུ་

ྋརྒྱལ་ཚབ་རིན་པོ་ཆོེའི་བཞུགས་གནས་རབ་གསལ་ལ་སེང་རས་སེར་

པསོ་ཞིལ་ཁབེས་སྒྲིོན་པ། ཁང་ཁུངས་གཞིན་དག་ཁག་ལ་མ་ིདྲེག་ག་ོ

ཐབོ་ཆོ་ེཆུང་གསི་བཞུགས་དགསོ། ཞིབས་པད་གཟིགིས་མ་ོགཟིགིས་

ཡུལ་གྱིི་ཉིེ་འགྲོམ་ྋརྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆོེའི་ཡིབ་ཚང་སྐུ་འཁོར་བཞུགས་ཏིེ་

སྔོ་དུས་སྤྱིན་གྱིིས་ལོངས་སུ་མ་སྤྱིད་པའི་བོད་ཀྱིི་གཟིིགས་མོར་དགྱིེས་

བཞིིན་བཞུགས་པ་དེར་འདུས་ལྟད་མོ་བ་རྣམས་ནས་ཕྱིོགས་དེར་བལྟ་གི་

འདུག”1 ཅསེ་གསལ།

ལྕགས་འབྲུག་བདོ་ཟླ་ ༡ ཚསེ་ ༡ ཕྱི་ིལ་ོ ༡༩༤༠ ཟླ་ ༢ ཚསེ་ 

༩ ཉིནི་གནམ་ལ་ོགསར་དུ་བཞིད་པའ་ིདགུང་གསར་དགྱིསེ་སྟནོ་ཡིང་

རྟེེན་འབྲེལ་གྱིི་སརྒོ་མ་འཆོོལ་བའི་མཛད་སྒོོ་སྟབས་བདེ་ཞིིག་ནོར་གླེིང་དུ་

སྐུ་བཅར་ནང་མ་དང་ལྷན་དུ་བསྐྱངས་ཤངི༌། ད་ེཡིང་ཞིགོས་པ་ྋསྐྱབས་

མགནོ་མཆོགོ་སྤྲུལ་རནི་པ་ོཆོ་ེསྐུ་བཞིངེས་དང༌། ཞིལ་ཁྲུས་གྲུབ་མཚམས་

ན་བཟིའ་བློ་ཆོས་གཟིབ་བཞིེས་ཐོག་གཟིིམ་ཆུང་དབུ་གཡིབ་ཀྱིི་བདེ་

སྟན་ཐོག་ྋཞིབས་སོར་འཁོད་འཕྲེལ་ནང་མའི་དགུང་གསར་རྟེེན་འབྱུང་

ཆོེད་སྐུ་བཅར་གསོལ་དཔོན་ནས་གསོལ་གྲོོ་བཞིེས་འབྲས་དང༌། 

བཞིསེ་ཐུག་གྲོ་ོཐུག ཕྱི་ེམ་རགས་བཅས་རམི་བཞིནི་འདགེས་འབུལ་ཞུས་

རྗེསེ་སྐུ་བཅར་སྤྱི་ིཁྱེབ་མཁན་པ།ོ སྐུའ་ིགཅནེ་པ་ོབློ་ོབཟིང་བསམ་གཏིན། 

སྐུ་བཅར་གསལོ་དཔནོ་མཁན་པ་ོབགྲོསེ་གཞིནོ་གཉིསི། སྐུ་བཅར་གཟིིམ་
1  ‘སྐུ་ཕྲེངེ་བཅུ་བཞི་ིཔ་ཆོནེ་པ་ོངསོ་འཛནི་ཞུས་ཚུལ་དང་གསརེ་ཁྲོ་ིམངའ་གསལོ།’ 

ཤགོ་ངསོ་ ༡༣ བ་ ༢ བདོ་པར་དཔ་ེགཟུགས།
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དཔནོ་མཁན་པ།ོ སྐུ་བཅར་མཆོདོ་དཔནོ་མཁན་པ་ོབཅས་ས་ོས་ོནས་

གུས་ཕྱིག་དང་འབྲེལ་རྟེེན་འབྱུང་མཇལ་དར་དཀར་གཙང་རེ་ཕུལ་རྗེེས་

སྐུ་བཅར་རྣམས་ནང་མ་ཁང་དུ་བཞུགས་གྲོལ་ལ་འཁོད་མཚམས་

གསལོ་ཇ་བཞིསེ་འབྲས་དང༌། བཞིསེ་གྲོ་ོབཞིསེ་ཐུག ཕྱི་ེམ་རགས་བཅས་

རིམ་བཞིིན་ཕེབས་རྗེེས་གཟིིམ་ཆུང་གི་མཛད་སྒོོ་གྲོོལ་ཏིེ་རང་གནས་སོ་

སརོ་ཕབེས།

ལྕགས་འབྲུག་ ༡༩༤༠ གནམ་ལ་ོགསར་དུ་བཞིད་པའ་ིགཞུང་

གནས་ཀྱིི་དགུང་གསར་དགྱིེས་སྟོན་མཛད་སྒོ་ོསྔོར་སྲིོལ་བཞིིན་རྩོེ་ཕ་ོབྲང་

དུ་བསྐྱངས་ཤངི༌། ད་ེཡིང་བདོ་ཟླ་ ༡ ཚསེ་ ༡ (༡༩༤༠། ༢།༩) ཉིནི་བློ་

མ་ལོ་གསར་ཞིེས་ཐོག་མར་གཟིིམ་ཆུང་མཚན་གཟིིམ་ཁང་དུ་ྋསྐྱབས་

མགནོ་མཆོགོ་སྤྲུལ་རནི་པ་ོཆོེའ་ིན་བཟིའ་སྐུ་བརེ་གདན་ཞུས་ཐོག ྋརྒྱལ་

ཚབ་རྭ་སྒྲིངེ་རནི་པ་ོཆོ་ེདང༌། ཡིངོས་འཛནི་སྟག་བྲག་རནི་པ་ོཆོ།ེ མཚན་

ཞིབས་ཀའེུ་ཚང་རནི་པ་ོཆོ།ེ གསུང་ཞིབས་རྣམ་གྲྭ་སླབོ་དབུ་བཅས་ནས་

དཔལ་ལྡན་འདོད་ཁམས་དབང་མོའ་ིབསྐང་འཕྲེིན་གསུང་ཆོོག་དང༌། 

གཟིམི་ཆུང་ཉི་ིའདོ་མད་ོསྦུག་ཏུ་སྲིདི་ཟུར། གུང་བཀའ་བློནོ་གྱིསི་མཚནོ་

གཞུང་ཞིབས་སེར་སྐྱ་ཡིོངས་རྫོགས་རང་རང་གོ་བབ་གྲོལ་གནས་སུ་

འཁདོ་མཚམས་གསལོ་ཇ་དང༌། གསལོ་གྲོ་ོབཞིསེ་འབྲས་ཕྱི་ེམ་རགས་

བཅས་རམི་བཞིནི་ཕབེས།

དེ་རྗེེས་ཕོ་བྲང་དམར་པོའ་ིདབུ་རྩོེའི་བཞུགས་ཁྲོིར་ྋམཆོོག་སྤྲུལ་

རནི་པ་ོཆོེའ་ིམཆོགོ་ག་ིན་བཟིའ་སྐུ་བརེ་གདན་ཞུས་ཐོག ྋརྒྱལ་ཚབ་
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རིན་པོ་ཆོེས་དབུས་མཛད་ཞིབས་སེར་སྐྱ་ཆོེ་ཕྲེ་ཡིོངས་རྫོགས་བཞུགས་

ྋཞིབས་འཁདོ་མཚམས། རྣམ་གྲྭ་སླབོ་དཔནོ་དང༌། དབུ་མཛད་ཀྱིསི་

མཚོན་ཚོགས་ཡིོངས་ནས་མ་གཅིག་སྲིིད་གསུམ་རྒྱལ་མོའ་ིམཆོོད་གཏིོར་

དང༌། རྟེནེ་འབུལ། མངའ་གསལོ་རམི་བཞིནི་མཛད་མུར་གསོལ་ཇ་དང༌། 

བཀྲས་ཁང་སྡེེ་པས་སྔོར་ལམ་དཀར་སྤྲོོ་འབུལ་གཤོམ་ཞུས་ཏིེ་ཚེས་

གཏིརོ་མཛད་སྒོ་ོགྲོལོ།

གཟིིམ་ཆུང་ཉིི་འདོ་མདོ་སྦུག་ཏུ་མཛད་ཞིབས་ཆོེ་ཕྲེ་གྲོལ་གནས་

སུ་འཁདོ་བསྟུན་གསལོ་ཇ་དང༌། གསལོ་བ་གདན་བཞིསེ་གྲུབ་མཚམས། 

ཚོམས་ཆོེན་སྲིིད་ཞིིའི་ཕུན་ཚོགས་སུ་མཛད་ཞིབས་རྣམས་གྲོལ་གནས་

སུ་འཁདོ། བཞུགས་ཁྲོརི་ྋམཆོོག་སྤྲུལ་རནི་པ་ཆོེའ་ིན་བཟིའ་སྐུ་བརེ་

གདན་ཞུས་ཟིནི་པ་དང༌། ྋརྒྱལ་ཚབ་རནི་པ་ོཆོསེ་སྐུ་ཕྱིག་དང་འབྲལེ་

གཞུང་གནས་ཀྱིི་དགུང་གསར་དགྱིེས་སྟོན་རྟེེན་འབྱུང་མཇལ་དར་ནང་

མཛདོ་དང༌། མཎྜལ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེནེ་འདགེས་འབུལ་ཐགོ་རམི་

བཞིིན་མཛད་ཞིབས་ཆོེ་ཕྲེ་ཡིོངས་ནས་གོ་བབ་ཀྱིི་རྟེེན་འབྱུང་མཇལ་དར་

ཕུལ།

ྋསྐྱབས་མགོན་མཆོོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆོེར་ཁྲོི་ཕེབས་ལེགས་

འབུལ་ཞུ་མཁན་དབྱིན་གཞུང་དང་རྒྱ་གར་ྋརྒྱལ་ཚབ་ཀྱིི་སྐུ་ཚབ་

གཅིག་ལྕགོས་འབྲས་སྤྱི་ིབློནོ་ཆོནེ་སྐུ་ཞིབས་བྷ་སལི་གོལ་ཌ་ (Sir Basil 

Gould) ང་ོལས་དགུང་གསར་དགྱིསེ་སྟནོ་མཛད་སྒོརོ་བཅར་འཐུས་

དམིགས་བསལ་བཀའ་འཁྲོོལ་བཞིིན་སྐུ་ཚབ་གོལ་ཌ་ནས་རྟེེན་གསུམ་
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འདེགས་འབུལ་ཞུས་ཏིེ་བཞུགས་ཁྲོིའི་ཤར་ངོས་ཕྱིི་མགྲོོན་གྱིི་བཞུགས་

གནས་འབལོ་གདན་ཐགོ་འཁདོ་ཅངི༌། མཛད་ཞིབས་རྣམ་པ་རང་རང་

གྲོལ་གནས་སུ་འཁདོ་མཚམས། གསལོ་ཇ་དང་པ་ོཕབེས། སརེ་འབྲས་

མཁན་པ་ོགཉིསི་ནས་མཚན་ཉིདི་བགྲོ་ོགླེངེ་དབུ་ཚུགས། གར་དང་པ་ོ

དང༌། དཀར་སྤྲོ་ོབཀྱི་ེཆོགོ གསལོ་བསྐངས། སྟནོ་ཆོནེ་བཤམས་པ་བཅས་

རམི་བཞིནི་མཛད། མཇལ་ཐངེས་གཉིསི་པར། ས་སྐྱ་དང༌། བཀྲས་

ལྷུན་བློ་བྲང་གཉིིས་ཀྱིི་དགུང་གསར་རྟེེན་འབུལ་ཞུ་མི་སོ་སོས་ཞུ་ཡིིག་

དང༌། འབུལ་དངསོ་བསྟར་འབུལ་ཞུས། གཞིན་ཡིང་དབུས་གཙང་རྫངོ་

གཞིིས་ཁག་གི་དགུང་གསར་རྟེེན་འབུལ་ཞུ་མི་དང་བཅས་པར་ཕྱིག་

སྲུང་སྩལ། གར་གཉིསི་པ་དང༌། བགྲོ་ོགླེངེ༌། གསལོ་ཇ་གཉིསི་པ་བཅས་

རམི་བཏིགེས་མཛད་སྒོ་ོགྲོལོ།

བདོ་ཚསེ་ ༢ (༡༩༤༠།༢།༡༠) ཉིནི་རྒྱལ་པ་ོལ་ོགསར་ཞིསེ་སྲིདི་

ཕྱིགོས་གཙ་ོབརོ་སྟོན་པའ་ིམཛད་སྒོ་ོཞིགི་ཡིནི། ཐགོ་མར་རྩོ་ེཕ་ོབྲང་

དམར་པོའ་ིཚོམས་ཆོེན་སྲིིད་ཞིིའི་ཕུན་ཚོགས་ཀྱིི་བཞུགས་ཁྲོིར་མཆོོག་

སྤྲུལ་རནི་པ་ོཆོ་ེམཆོགོ་ག་ིན་བཟིའ་སྐུ་བརེ་གདན་ཞུ་གྲུབ་པ་དང༌།

མཇལ་ཐེངས་དང་པོར་སྲིིད་སྐྱོང་རིན་པོ་ཆོེས་སྐུ་ཕྱིག་དང་འབྲེལ་

མཎྜལ་རྟེེན་གསུམ་བསྟར་འབུལ་གནང་གྲུབ་མཚམས་བཞུགས་ཁྲོིའི་

མདུན་ངོས་སུ་རིན་རྒྱན་ཁྲོི་པས་བཀྲ་ཤིས་པའི་རྫས་རྟེགས་བརྒྱད་དང༌། 

རྒྱལ་སྲིིད་སྣ་བདུན་བཅས་བཏིེགས་པ་དང་ཆོབས་ཅིག་རྣམ་གྲྭ་སློབ་དབུ་

དང་གསུང་བཟིང་བ་བཅས་བཞིེངས་སྟབས་སུ་ཚིགས་བཅད་གདངས་
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དབྱངས་ཀྱིི་ཚིག་མཚམས་དང་བསྟུན་ནས་རིན་རྒྱན་ཁྲོི་པས་བཀྲ་ཤིས་

པའ་ིརྟེནེ་རྣམས་རམི་འབུལ་ཞུས། ད་ེརྗེསེ་མཇལ་ཐངེས་དང་པོར་གཞུང་

ཞིབས་ཆོ་ེཕྲེ་ཡིངོས་དང༌། གདན་སའ་ིམཁན་ལས་བཅས་ནས་རྟེནེ་འབྱུང་

མཇལ་དར་ཕུལ། གསལོ་ཇ་དང༌། གསལོ་གྲོ་ོབཞིསེ་འབྲས། མཚན་ཉིདི་

ཀྱི་ིབགྲོ་ོགླེངེ་བཅས་དང༌།

མཇལ་ཐངེས་གཉིསི་པར། ཕྱི་ིརྒྱལ་ཡུལ་ཁག་ས་ོསོའ་ིསྐུ་ཚབ་ང་ོ

ལས་དང༌། འབྲུག་དང༌། ལ་དྭགས་གཉིསི་ཀྱི་ིལྷ་སར་གཏིན་སྡེདོ་ལ་ོཕྱིག་

པ། ཁ་ཆོ་ེའག་ོཔ་བཅས་ནས་དགུང་གསར་རྟེནེ་འབྱུང་མཇལ་དར་དང༌། 

རང་ལུགས་ཀྱིི་གུས་འདུད་ཞུས་ཏིེ་ཕྱིི་མགྲོོན་གྱིི་གྲོལ་གནས་སོ་སོར་

འཁདོ་པ་སགོས་མཛད་རམི་སྤྱི་ིབྱངིས་སྔོར་སྲིལོ་བཞིནི་བསྐྱངས།

རྒྱལ་པོ་ལོ་གསར་ཉིིན་གཞུང་ཞིབས་ཤོད་སྐོར་འགོ་སྲིིད་བློོན་ནས་

གཤམ་དྲུང་དཀྱུས་བར་ཡིོངས་སུ་རྫོགས་པ་གཅིག་གྱུར་གྱིི་ན་བཟིའ་རྒྱ་

ལུ་ཆོས་བཞིེས་དགསོ། ད་ེན་ིཆོསོ་རྒྱལ་ཚོའ་ིསྐུ་དུས་ཀྱིི་ཆོས་གསོ་

ཤགི་ཡིནི་ལ། གནའ་རབས་ནས་དར་བའ་ིརྒྱལ་སྲིདི་སྣ་བདུན་གྱི་ིརྣམ་

གྲོངས་ལྡན་པ་དང༌། མ་ིརགིས་ཀྱི་ིཁྱེད་ཆོསོ་དང༌། རྟེནེ་འབྲལེ་མཚནོ་

བྱདེ་གལ་ཆོ་ེཞིགི་ལ་བརྩོ་ིསྲིལོ་ཡིདོ།

བདོ་ཚསེ་ ༣ (༡༩༤༠།༢།༡༡) ཉིནི་གཟིམི་ཆུང་མཚན་གཟིམི་

ཁང་དུ་ྋསྐྱབས་མགོན་མཆོོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆོེའི་ན་བཟིའ་སྐུ་བེར་གདན་

ཞུས་ཐགོ ཡིངོས་འཛནི་ྋརྒྱལ་ཚབ་རྭ་སྒྲིངེ་རནི་པ་ོཆོ་ེདང༌། ཡིངོས་

འཛིན་སྟག་བྲག་རིན་པོ་ཆོེས་གཙོས་སྐུ་བཅར་མཆོོད་དཔོན་མཁན་པོ། 
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རྣམ་གྲྭ་སླབོ་དབུ། གསུང་ཞིབས་པ་བཅས་ནས་འདདོ་ཁམས་བདག་

མོའ་ིབསྐངས་འཕྲེིན་གཟིབ་གསོལ་དང་འབྲེལ་ལྷ་མོ་གསུང་བྱོན་མའི་སྐུ་

ཐང་ག་ིསྤྱིན་སྔོར་ལ་ོའདརི་བདོ་རྒྱལ་བསྟན་ཆོབ་སྲིདི་དང༌། ྋསྐྱབས་

མགོན་མཆོོག་སྤྲུལ་རིན་པ་ོཆོེའི་སྐུ་ཕྱྭ་མཛད་འཕྲེིན་བཅས་པར་མི་དང་མི་

མིན་གྱིི་འགལ་རྐྱེེན་བར་གཅོད་རིགས་ཡིོད་མེད་སོགས་འཆོར་ཅན་ཟིན་

བརྟེག་འབུལ་གནང་མཛད།

ལྷ་སའི་བར་སྐོར་ཤར་བྱང་མཚམས་སུ་ཡིོད་པའི་དགའ་ལྡན་དར་

ཆོེན་ལ་གསེར་ཟིངས་ཀྱིི་དབུ་ཏིོག་སྒྲིོན་འབུལ་ཐོག་སྐུ་བཞིེངས་ཞུ་དགོས་

པ་ལྟར། ལྷ་སའ་ིམ་ིདཔནོ་གཉིསི་བཅར་བར་མཛདོ་ཆུང་ནས་དར་

ཆོནེ་དབུ་ཏིོག་ལ་ནང་མཛདོ་སྣ་ལྔའ་ིསྙིན་དར་དང༌། ྋམཆོགོ་སྤྲུལ་རནི་

པ་ོཆོསེ་ཕྱིག་ནས་ཞུས་ཏི་ེསྩལ། འབྲས་ས་ེདགའ་གསུམ་ལ་ལྷ་ས་སྨོནོ་

ལམ་ཆོནེ་མ་ོཚུགས་ཚསེ་སྦུག་དམ་བཀའ་རྒྱ་སྔོནོ་སྩལ་བཞིནི། འབྲས་

སྤུངས་ཚགོས་ཆོནེ་དག་ེབསྐསོ་གཉིསི། ཆོབ་བདག་མ་གཉིསི། བློ་མ་

དམགིས་བརྩོ་ེམ། ཤངི་གཉིརེ། དག་ེགཡིགོ ནང་མ། ཆོབ་རལི་བཅས་

འབྱོར་ཕྱིག་ཞུས་པར་སྨོོན་ལམ་རིང་བློང་དོར་བྱེད་སྒོོའ་ིབཀའ་སྒྱུར་

མགྲོནོ་བརྒྱུད་སྩལ།

བཀའ་ཤག་དང་གཞུང་ཞིབས་ཤོད་སྐོར་ཞིོགས་པ་གནས་དགའ་

གཉིསི་སུ་གཟིབ་གསལོ་དང༌། ད་ེརྗེསེ་ལྷ་ཀླུའ་ིམདུན་ངསོ་རྫངོ་རྒྱབ་

སྤྲོ་ོཁང་དུ་ཕབེས་པར། ཞིལོ་པ་ལས་ཁུངས་ནས་ག་ོསྒྲིགི་ཞུས་ཏི་ེཚསེ་

གསུམ་དགུང་གསར་སྤྲོ་ོསྐྱདི་ཀྱི་ིམཛད་སྒོ་ོདང༌། གསལོ་སྟནོ་གཟིབ་རྒྱས་



271

འབུལ་གཤོམ། གར་པ་རྣམས་ནས་རལོ་དབྱངས་དང་འབྲལེ་བའ་ིགར་གླུ་

འབུལ་བ། གནམ་མདའ་ིགཟིགིས་འབུལ་ཞུས་པ་བཅས་གྲུབ་མཚམས་

གཞུང་ཞིབས་ཁག་གཅིག་ནས་རང་མོས་ཀྱིིས་ཕྱིག་མདའ་བེ་ཤུ་བསྐྱོན་ཏིེ་

ནང་ཚ་འཇགོ་རསེ་སགོས་ཀྱི་ིཁྲུང་བཞིསེ་དང༌། ཚ་དར་གནང་བ་སགོས་

ལོ་འདིའི་དབྱར་སྐྱིད་གླེིང་གཏིོང་གི་སྒོོ་འབྱེད་ལྟ་བུ་གནང་སྲིོལ་ཡིོད་པ་

བཅས་ས།ོ།

འགྲོ་ོབའ་ིའདྲེནེ་མཆོགོ་རྒྱལ་བའ་ིསྣང་བརྙིན་མདུན།།

རྒྱལ་བའ་ིྋརྒྱལ་ཚབ་རྭ་སྒྲིངེ་འདུལ་འཛནི་རྗེསེ།།

གཙུག་སྐྱསེ་དབུ་ལ་ོབཞིསེ་པའ་ིམ་ེཏིགོ་ཕྲེངེ༌།།

རྒྱལ་རྣམས་མཆོདོ་ཅངི་ལྷ་ཡིསི་ཤསི་པ་བརྗེདོ།།

སྲིདི་པའ་ིརྒྱན་གྱི་ིསྙིངི་པ་ོགཅགི་བསྡུས་པའི།།

ཚུལ་ཁྲོམིས་རནི་ཆོནེ་དབང་ག་ིརྒྱལ་པ་ོསྟ།ེ།

གང་ཞིགི་གཙུག་ན་མཛསེ་པའ་ིགཟི་ིབྱནི་གྱིསི།།

ལྷ་ཡི་ིཕུན་ཚགོས་དག་ཀྱིང་མགོ་པརོ་བྱས།།

ད་ེཚུལ་ད་ེལ་ཐུགས་མཚ་ོདྭངས་མའ་ིརླབས།།

རབ་ཆོགས་ཆུང་སྲིདི་ལང་ཚསོ་སྒོགེ་པ་དསེ།།

ལྔ་སྤེངོས་དག་ེབསྙིནེ་བསླབ་གཞིིའ་ིརྒྱན་བཟིང་གསི།།

རབ་ཏུ་མཛསེ་པའ་ིཆོ་ོག་ཉིམས་སུ་བསྟར།།
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གཞུང་བརྒྱ་འདུལ་བ་འབུམ་སྡེེའ་ིརྒྱ་མཚ་ོལ།།

གནང་བཀག་ཚུལ་ཁྲོམིས་སྤྱིདོ་པའ་ིརླབས་ཕྲེངེ་གཡི།ོ།

ཚུལ་གནས་ཐསོ་བསམ་སྒོམོ་པའི་གྲུ་གཟིངིས་ལས།།

སྐུ་བཞིིའ་ིནརོ་གྱི་ིགཏིརེ་སྒོ་ོཡིངས་པརོ་གྲོོལ།།

ལགེས་བྱས་ཆུང་སྲིདི་ཟླ་བ་གཞིོན་ནུ་དརེ།།

རྭ་སྒྲིངེ་རྒྱལ་བ་གསརེ་གྱི་ིདབང་པ་ོཡིསི།།

མཚན་གྱི་ིསྙིན་པ་སྒོགེ་པའ་ིམུ་ཏིགི་ཕྲེངེ༌།།

མགུལ་བ་བརྒྱན་པའ་ིགྲོགས་སྙིན་སྲིདི་འདརི་ལྡརི།།

ད་ེཚ་ེམཚན་དཔ་ེམཛསེ་པའ་ིམཆོགོ་སྤྲུལ་གང༌།།

སྐུ་ཚ་ེམ་ིཤགིས་རང་ཁམས་རྟེག་བརྟེན་ཞིིང༌།།

འཕྲེནི་ལས་ཕྱིགོས་བརྒྱར་འཕལེ་བའ་ིགདུང་དབྱངས་ཀྱི།ི།

གསལོ་འདབེས་ཚངས་དབྱངས་སྙིན་སྒྲི་འབྱནི་དང་ལྷན།།

ཕུན་ཚགོས་བད་ེདགའ་རྒྱ་མཚོའ་ིདཔལ་འབར་བའ།ི།

ཀུན་བཟིང་མཆོདོ་པའ་ིསྤྲོནི་གྱི་ིཕུང་པ་ོདང༌།།

སྙིན་པའ་ིདུང་བུད་དགའ་བའ་ིརལོ་གར་གྱིསི།།

ས་གསུམ་འགངེས་པའ་ིཤསི་པས་དག་ེལགེས་སྤེེལ།།
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ད་ེཚུལ་ད་ེལ་འགྲོ་ོབའ་ིབསདོ་ནམས་དཔྱོདི།།

མཚན་སྙིན་གསརེ་ཞུན་འཛག་པའ་ིཐགིས་ཕྲེངེ་རླབས།།

རྣ་བའ་ིབུམ་བཟིང་བཅུད་དུ་གཏིམས་ཙམ་གྱིསི།།

རྨད་བྱུང་ལགེས་བྱས་དགའ་བདེའ་ིདཔལ་ཡིནོ་རྒྱས།།

གང་ཞིིག་སྤེངས་པས་དག་པ་གཉིིས་ལྡན་ཆོོས་ཀྱིི་སྐུ་ལ་གཡིོ་མེད་

ངང༌།། རྨད་བྱུང་མཁྱེནེ་པའ་ིཟིགེས་མ་རའེང་ཇ་ིསྙིདེ་ཤསེ་བྱའ་ིདཀྱིལི་

འཁོར་རྫོགས།།ཉིམ་ཐག་འགྲོ་ོལ་བརྩོེ་བའི་རླབས་ཀྱིིས་རྟེེན་འབྱུང་ངག་ལ་

དབང་བསྒྱུར་བའ།ི། སྲིདི་ཞིིའ་ིགདུང་སལེ་ཕན་བདེའ་ིཉིནི་བྱདེ་འདྲེནེ་པ་

མཆོོག་ད་ེརྒྱལ་གྱུར་ཅགི 

གསང་གསུམ་རྡོ་རྗེེའི་བརྟུལ་ཞུགས་གར་གྱིིས་མཉིམ་ཉིིད་བདེ་

ཆོནེ་རལོ་བའ་ིསྐུ།། ཕན་བད་ེའདདོ་རྒུའ་ིགཏིརེ་བརྒྱས་མཛསེ་པའ་ིསྡེ་ེ

བཞིིའ་ིགཟི་ིབྱནི་ངམོ་བཞིནི་པར།། མཁྱེནེ་བརྩོ་ེནུས་པའ་ིདཔྱོདི་ཀྱི་ིཐགི་

ལ་ེངུར་སྨྲིགི་གར་འཆོང་མཛསེ་སྐུའ་ིདཔལ།། འགྲོ་ོབའ་ིཁམས་སུ་སླར་

ཡིང་འཆོར་བའ་ིརྒྱལ་སྲིས་གཞིོན་ནུས་ཤསི་པ་སྩལོ།།

ཞིེས་ལྷར་བཅས་འགྲོོ་བའི་འདྲེེན་མཆོོག་སྲིིད་ཞིིའི་གཙུག་རྒྱན་སྤྱིི་

ནོར་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ྋརྒྱལ་བའི་དབང་པོ་ཐམས་ཅད་མཁྱེེན་

པ་སྐུ་འཕྲེེང་བཅུ་བཞིི་པ་ཆོེན་པོའ་ིརྣམ་པར་ཐར་པ་རྒྱ་ཆོེན་སྙིིང་རྗེེའི་རོལ་

མཚ་ོརླབས་འཕྲེེང་བརྒྱ་ལྡན་ཞིསེ་བྱ་བ་ལས། ཡིང་སྲིིད་མཆོགོ་སྤྲུལ་རནི་

པོ་ཆོེ་ནོར་གླེིང་བསྐལ་བཟིང་ཕོ་བྲང་དུ་ྋཞིབས་སོར་འཁོད་རྗེེས་ཡིོངས་
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འཛིན་བགྲོེས་གཞིོན་བསྐོ་གཞིག་དང་འབྲེལ་བའི་མཛད་པ་ཁག་དང༌། 

དབུ་སྐྲ་གཙུག་ཕུད་དང་དག་ེབསྙིནེ་གྱི་ིབསླབ་སྡེམོ་འབུལ་བཞིསེ། མཚན་

གྱི་ིསྙིན་པ་གསོལ་ཚུལ་བཅས་ཀྱི་ིསྐརོ་ཏི།ེ རླབས་འཕྲེེང་དྲུག་པའ།ོ། །།
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རླབས་འིཕྲེངེ་བདུན་པེ། 

མཆོོག་སྤྲུལ་རནི་པ་ོཆོ་ེནརོ་གླེངི་ནས་རྩོ་ེཕ་ོབྲང་དུ་ཆོབིས་བསྒྱུར་

གྱིསི་གསརེ་ཁྲོ་ིམངའ་གསལོ་གྱི་ིམཛད་སྒོ་ོདངསོ་གཞི་ིབསྐྱངས་

པས་གཙསོ། སྐབས་དེའ་ིབདོ་བསྟན་སྲིདི་ཀྱི་ིའགྱུར་འགྲོསོ་

བཅས་ཀྱི་ིསྐརོ།
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ས་བཅད་དང་པེ།ོ 

མཆོོག་སྤྲུལ་རནི་པ་ོཆོ་ེགསརེ་ཁྲོ་ིམངའ་གསལོ་གྱི་ི

མཛད་སྒོ་ོདངསོ་གཞི་ིབསྐྱངས་པ།

བདོ་རབ་བྱུང་ ༡༦ པའ་ིལྕགས་འབྲུག་ཟླ་ ༡ ཚསེ་ ༡༣ ཕྱི་ི

ལ་ོ ༡༩༤༠ ཟླ་ ༢ ཚསེ་ ༢༡ ཉིནི་ནརོ་གླེངི་བསྐལ་བཟིང་ཕ་ོབྲང་ནས་

གྲུ་འཛིན་གཉིིས་པའི་ཕོ་བྲང་ཆོེན་པོ་པོ་ཏི་ལར་ཐོག་མར་ཆོིབས་ཀྱིི་ཁ་

ལ་ོབསྒྱུར་རྒྱུར། ཆོབིས་སྦྱོངོས་དང༌། རྩོ་ེཕ་ོབྲང་དབུ་རྩོེའ་ིཐུག་དར་ལྕགོ་

གསར་བརྗེསེ། ཕ་ོབྲང་དབུ་རྩོེ་དང༌། ཤར་ནུབ་ཏུ་བཀྲ་ཤསི་ཁྲོ་རངི་

འཛུགས་འགྲོེམས། གཟིམི་ཆུང་ཞིལ་ཁྲོ་ཁག་ག་ིས་ཡིལོ་གནམ་ཡིལོ་

སགོས་གསར་བརྗེསེ། གཟིམི་ཆུང་དང༌། ཚམོས་ཆོནེ་ཁག་ལ་རྒྱན་

འགྲོེམས་སོགས་སྔོོན་འགྲོོའ་ིགྲོ་སྒྲིིག་ཞུ་སྒོོ་རྣམས་ལེགས་པར་བསྒྲུབས། 

གོང་ཚེས་སྔོ་ཆོར་ནོར་གླེིང་ཕ་ོབྲང་ཡིང་སྟེང་ནས་རྣམ་གྲྭས་དུང་རྒྱའི་སྙིན་

སངེ་དང༌། གར་པས་རལོ་ཆོ་དང་གཉིསི་གསུམ་གྱིསི་སྐབས་དབྱ་ེཞིངི༌། 
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མགྲོོན་གཟིིམ་ནས་རྒྱལ་ཚབ་ཡིོངས་འཛིན་རྭ་སྒྲིེང་རིན་པོ་ཆོེ་མཆོོག་

དང༌། ཡིངོས་འཛནི་སྟག་བྲག་རནི་པ་ོཆོ་ེདབུ་གཡིབ་སྐུ་རྒྱབ་གཟིིམ་

ཆུང་དུ་གདན་འདྲེནེ་ཞུས། གཟིམི་ཆུང་ཉི་ིའདོ་མད་ོསྦུག་ཏུ་སྲིདི་ཟུར་

གླེང་མདུན་གུང༌། ྋརྒྱལ་བའ་ིཡིབ་ཡུམ། བཀའ་བློནོ་རྣམ་པ་སགོས་

ཆོིབས་ཞིབས་རྩོེ་ཤོད་དྲུང་རིགས་སེར་སྐྱ་ཆོེ་ཕྲེ་མཐའ་དག་ཕེབས་འབྱོར་

མཚམས་ཕབེས་ཇ་ཕབེས། ཕྱིག་དཔ་ེད་ོདམ་པས་རྩོ་ེསྐརོ་ལ་རྒྱབ་ཆོ་

རྩོསི་སྤྲོད། བློ་རྩོསི་པས་སྡེ་ེབརྒྱད་གསརེ་སྐྱམེས་བཏིང༌། སྲིདི་པ་འཁརོ་

ལའོ་ིརྒྱབ་ཡིགི་བསྒྲིགས། རྣམ་གྲྭས་སྤྱིན་རྒྱ་དང༌། རནི་རྒྱན་སྤེསོ་འཛནི་

པས་སྤེོས་སྣེ་ཞུས་ཏིེ་ྋསྐྱབས་མགོན་མཆོོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆོེ་ན་བཟིའ་

ཐང་ཤམ་དང༌། བློ་གསོ་སྐུ་ཆོོས། དབུ་པཎ་གསརེ་མདགོ་ཅན་བཅས་

བཞིསེ་ཐོག་བཀའ་བློནོ་བགྲོེས་པ་དང༌། རནི་རྒྱན་ཁྲོ་ིཔས་ཕྱིག་འདྲེནེ་

ཞུས་ཏི་ེགཟིམི་ཆུང་དབུ་གཡིབ་ནས་གདན་དྲེངས། ནརོ་གླེངི་དབུ་རྩོེའ་ི

གཟིམི་ཆུང་བྱང་ཆུབ་དགའ་འཁྱེལི་དང༌། བར་ཐོག་མགནོ་པ་ོཁང་བཅས་

ལ་གནས་གཟིགིས་བསྐྱངས། ཐུགས་སྨོནོ་གནང་བའ་ིསྙིན་ཤལ་མཁན་

དྲུང་ནས་ཕུལ། གཟིམི་ཆུང་ཉི་ིའདོ་འགག་ནས་ྋམཆོགོ་སྤྲུལ་རནི་པ་ོཆོེ་

མཆོོག་ཕེབས་བྱམས་འག་ོསྣམ་སེར་པོའ་ིཐུམ་ལྡན་གསེར་ཟིངས་ཀྱིི་དབུ་

ཏིགོ་ཅན་ནང་བཞུགས་སུ་གསལོ་ནས་གདན་དྲེངས།

ྋརྒྱལ་ཚབ་ཡིོངས་འཛིན་རྭ་སྒྲིེང་རིན་པ་ོཆོེ་ཆོིབས་ཐོག་ཏུ་ཕེབས། 

ཕེབས་ལམ་གཡིས་གཡིོན་དུ་དགེ་འདུན་པ་ནས་གདུགས་དང་རྒྱལ་

མཚན་སགོས་མཆོདོ་རྫས་སྣ་ཚགོས་ཐགོས་པའ་ིསརེ་འཕྲེངེ་དང༌། རྔ་
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དང་འཁར་རྔ་སོགས་རོལ་མོའ་ིཆོ་བྱད་འཁྲོོལ་བཞིིན་པའི་བྲོ་པ་གཞིས་

མ། དམག་སྒོར་ཁག་ག་ིརུ་སྒྲིགི ལྷ་ཞིལོ་མ་ིམང་དང༌། ཉི་ེསྐརོ་ནས་

ཆོེད་བཅར་མི་མང་རྣམས་ནས་རང་རང་རྒྱན་གོས་གཟིབ་མཆོོར་ཐོག་

ལག་ཏུ་ལྷ་གསོ་དང༌། ཕྱི་ེམར་ཆོང་ཕུད། མ་ེཏིགོ་བདུག་སྤེསོ་སགོས་

མཆོོད་པའ་ིཡི་ོབྱད་སྣ་ཚགོས་བཟུང་སྟ།ེ ཕབེས་ལམ་གཡིས་གཡིནོ་དུ་

གྲོལ་སྟར་བསྒྲིིགས་ནས་མཆོོག་སྤྲུལ་ཡིིད་བཞིིན་ནོར་བུའི་ཞིལ་མཇལ་

གུས་བསུ་ཞུ་བཞིནི་པའ་ིདབུས་སུ་ཆོིབས་བསྒྱུར་བསྐྱངས་སྐབས། དག་ེ

འཕལེ་དབུ་རྩོ་ེདང༌། བུམ་པ་ར་ིསགོས་ར་ིཆོནེ་ཁག་ག་ིདབུ་རྩོརེ་སྐུ་རླུང་

དར་ཕྲེངེ་སྒྲིངེ་འཛུགས་དང༌། དྲེ་ིངད་བཟིང་པའོ་ིསྐུ་བསངས་ཀྱི་ིདུད་སྤྲོནི་

དཀྲགིས། རྩོ་ེཕ་ོབྲང་དང༌། ལྕགས་པ་ོར།ི ཀུན་བད་ེགླེངི་བཅས་ཀྱི་ིཡིང་

སྟངེ་ནས་དུང་རྒྱའ་ིསྙིན་སངེ༌། ལྷ་ཞིལོ་གྲོངོ་ཁྱེམི་ཚང་མའ་ིཡིང་སྟངེ་དུ་

བཀྲ་ཤསི་ཁྲོ་རངི་སྒྲིངེ་འཛུགས་དང༌། སྐུ་བསང་འབུལ་བ་སགོས་བཀྲ་

ཤསི་དགའ་སྟནོ་ཆོནེ་པོའ་ིརྣམ་པ་མངནོ་པར་གསལ་བར་བྱས། བློ་རྩོསི་

པས་སྲིིད་པ་འཁོར་ལོ་བསྒྲིེངས་ཏིེ་ཆོིབས་གྲོལ་གྱིི་སྣེ་འཁྲོིད་པའི་ཆོིབས་

རགས་སྟོད་སྨོད་བཀའ་ཤག་ཤོད་པའི་ཆོིབས་རགས་གྲོལ་ཐོའ་ིགོ་རིམ་

བཞིིན་རྩོེ་ཕོ་བྲང་ཆོེན་པོར་གཡིས་བསྐོར་གྱིིས་གཞུང་སྒོོའ་ིམདུན་ངོས་

འབྲས་བུ་གཡུལ་ཁའ་ིཐད་ཕབེས་སྐབས། འཇུ་ལང་པ་དང༌། གཞུང་སགོ་

འག་ོདམངས། ལྷ་སའ་ིཁང་ཡིདོ་ཁང་ཆུང༌། ལ་དྭགས་དང༌། འབྲུག་པ་ལ་ོ

ཕྱིག གརོ་ཥའ་ིསྐུ་ཚབ་ཀབ་ཏིན་ང་ོལས། ཁ་ཆོ་ེའག་ོཔ་བཅས་ནས་ལག་

ཏུ་མཇལ་དར་བཟུང་སྟ་ེགུས་འདུད་ཞུས། བྲ་ོཔ་དང་གཞིས་མ་ཁག་ནས་
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རང་རང་གི་བྲོ་གཞིས་གླུ་གར་གྱིི་མཆོོད་སྤྲོིན་སྤྲོོས་པའི་མདུན་བདར་ཏིེ་

ཆོབིས་བསྒྱུར་གནང༌།

རྡ་ོརངི་ནང་མ་ནས་རྣམ་གྲྭའ་ིསརེ་འཕྲེངེ་དང༌། བཀའ་བློནོ་རྣམ་

པ་དང༌། རྩོ་ེཕྱིག་དང༌། རྩོ་ེགཉིརེ་གྱིསི་སྤེསོ་སྣ་ེབཅས་གཞུང་སྒོ་ོཕུན་

ཚགོས་འདུ་ལམ་བརྒྱུད་སྤྱིན་དྲེངས། བད་ེཡིངས་ཤར་གསུམ་སྐས་མདུན་

ཕྱིངི་དམར་ཐགོ་ཕབེས་བྱམས་ནས་བཤལོ། བཀའ་བློནོ་བགྲོེས་པ་དང༌། 

རནི་རྒྱན་ཁྲོ་ིཔས་ཕྱིག་འདྲེནེ་ཞུས་ཏི་ེཞིབས་རས་སྤྱིན་རྒྱ། རནི་རྒྱན་

སྤེསོ་འཛནི་པས་སྤེསོ་སྣ་ེདང་བཅས་སྤྱིན་དྲེངས། ཐམེ་སྐས་རམི་པར་

བརྒྱུད། ཚམོས་ཆོནེ་སྟངེ༌། གཟིམི་ཆུང་ཉི་ིའདོ་འགག་ནས། བྱམས་ཁང་

དང༌། བློསོ་བསླང་ཁང༌། གཟིམི་ཆུང་ས་གསུམ། བད་ེལྡན་འཁྱེལི་བཅས་

པར་གནས་གཟིགིས་དང༌། ཁྱེད་པར་དུ་གྲུ་འཛནི་འཕགས་པའ་ིགཞིལ་

མེད་ཁང་གི་རྟེེན་གཙ་ོའཕགས་མཆོོག་ལ་ོཀེ་ཤྭ་རའི་སྤྱིན་སྔོར་སྟན་དམར་

སྟངེ་སྐུ་ཕྱིག་དང་འབྲལེ། གསང་གསུམ་མཛད་པ་ཐམས་ཅད་བསྟན་

འགྲོོའ་ིགསོས་སུ་འགྱུར་བའི་ཐུགས་སྨོོན་བདེན་ཚིག་ཅན་གྱིི་སྙིན་དར་

འབུལ་གནང་མཛད་དེ་ཉིི་འདོ་བསོད་ནམས་ལེགས་འཁྱེིལ་བརྒྱུད་གཟིིམ་

ཆུང་ཕུན་ཚགོས་འདདོ་འཁྱེལི་དུ་ཞིབས་སརོ་འཁོད་བསྟུན། ྋརྒྱལ་

ཚབ་རིན་པ་ོཆོ་ེནས་མཇལ་དར་རྟེནེ་གསུམ་འབུལ་བཞིསེ་རྗེསེ། གསལོ་

གྲོ།ོ གསལོ་ཇ། བཞིསེ་སྤྲོ།ོ བཞིསེ་འབྲས་སགོས་འདགེས་འབུལ་ཞུས། 

ཆོིབས་ཞིབས་སྤྱིི་བྱིངས་ཉིི་འོད་མདོ་སྦུག་ཏུ་རང་རང་གདན་ཐོབ་ཐོག་

འཁདོ་པར་དྲུང་ཇ་དང༌། བཞིསེ་ཐུག་ཕབེས།
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ད་ེནས་ཕེབས་སྟོན་དཀར་སྤྲོ་ོབསྟར་འབུལ་སླད་སྤྱིན་རྒྱ། སྤེསོ་

འཛནི། ཕྱིག་འདྲེནེ་སགོས་ཀྱིསི། མཆོགོ་སྤྲུལ་རནི་པ་ོཆོེ་གཟིམི་ཆུང་

ཕུན་ཚོགས་འདོད་འཁྱེིལ་ནས་སྤྱིན་དྲེངས་ཏིེ་ཉིི་འདོ་བསོད་ནམས་ལེགས་

འཁྱེིལ་གྱིི་མི་འཇིགས་གདོང་ལྔས་བཏིེགས་པའི་ཁྲོི་འཕང་མཐོན་པོར་

ཞིབས་སརོ་འཁདོ་བསྟུན། རྒྱལ་ཚབ་ཡིངོས་འཛནི་ར་སྒྲིངེ་རནི་པ་ོཆོ་ེ

ནས་སྐུ་ཕྱིག་དང་འབྲལེ། ལྷ་གསོ་མཇལ་དར་བཀྲ་ཤསི་རྟེགས་བརྒྱད་

རི་མོ་ཅན་གྱིིས་བཏིེགས་པའི་མཎྜལ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེེན་འབུལ་གནང་

རྗེསེ། སྲིདི་ཟུར་ཡིབ་གཞིསི་གླེང་མདུན་གུང་དང༌། ཡིངོས་འཛནི་ཆུང་

བ་སྟག་བྲག་རནི་པ་ོཆོ།ེ ཀུན་བད་ེགླེངི་དང༌། ཚ་ེསྨོནོ་གླེངི་སགོས་སྤྲུལ་

སྐུ་ཆོ་ེཁག རྒྱལ་བའ་ིཡིབ་ཡུམ་སྐུ་འཁརོ། ཕུན་ཁང་གུང༌། བཀའ་བློནོ་

རྣམ་པ། སྐུ་བཅར་སྤྱིི་ཁྱེབ་མཁན་པ།ོ ཛ་སག་དར་ཧན། ཏཱ་བློ་མ་ཐའ་ི

ཇ།ི ནང་མ་མཁན་སྡེེ་ཆོ་ེཆུང༌། ཕགོས་དཔནོ། མདའ་དཔནོ། རྩོསི་དཔནོ། 

ཕྱིག་མཛདོ། རམི་བཞི།ི སྲིས་རྣམ་པ། ལས་ཚན་ཆོ་ེཆུང༌། གདན་ས་

གསུམ་གྱི་ིམཁན་པ།ོ རྣམ་གྲྭའ་ིདབུ་ཆོསོ། རྩོ་ེཤདོ་དྲུང་དཀྱུས། དྲུང་

གཏིོགས་ཡིན་ནས་ྋགོང་ས་མཆོོག་དང་རྒྱལ་ཚབ་རིན་པོ་ཆོེ་རྣམ་

གཉིིས་ལ་མཇལ་དར་རེ་ཕུལ་ཏིེ་གཟིིམ་ཆུང་ཉིི་འདོ་ཕྱིི་ནང་དུ་རང་རང་གོ་

བབ་ཀྱི་ིགྲོལ་གནས་སུ་འཁདོ།

མཇལ་ཁའི་རིང་གདན་སའི་མཁན་པོ་གཉིིས་ནས་ྋརྒྱལ་བའི་

གསུང་རབ་ལས་བརྩོམས་པའ་ིབགྲོ་ོགླེངེ་ཚུགས། གསལོ་ཇ་དང་པ་ོ

ཕབེས། གསོལ་སལེ་གསོལ་དཔནོ་སྐུ་གཞིནོ་ནས་ཞུས། བཞིསེ་འབྲས་
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ཕབེས། གར་དང་པ་ོབཏིང༌། མཇལ་ཐངེས་གཉིསི་པར། གདན་ས་

གསུམ་དང༌། རྒྱུད་གྲྭ་སྨོད་སྟདོ། གླེངི་ཁག རྨ་ེརུ་བཞི་ིསྡེ་ེལྕགས་པ་ོར་ི

གསུམ་གྱི་ིསླབོ་དཔནོ་ལས་སྣ།ེ རྒྱ་གར་གྱི་ིསྐུ་ཚབ། ལ་དྭགས་དང༌། 

འབྲུག་ལ་ོཕྱིག ཁ་ཆོ་ེདང༌། བལ་པོའ་ིའག་ོབྱདེ་ཁག་བཅས་མཇལ་ཁར་

བཅར། གསལོ་ཇ་གཉིསི་པ་ཕབེས། གསལོ་སལེ་གངོ་བཞིནི་ཞུས། རྩོ་ེ

མཁན་མགྲོནོ་ཆོ་ེབ་དང༌། རྩོ་ེམགྲོནོ་རྣམས་ནས་གསལོ་བསྐང་དཀར་

སྤྲོ་ོབཀྱི་ེཆོགོ་ཞུས་བསྟུན། གསལོ་ཆོསེ་ྋགངོ་ས་མཆོགོ་དང་རྒྱལ་ཚབ་

རྣམ་གཉིསི་དང༌། རྩོ་ེམགྲོནོ་རྣམས་ནས་གུང་བཀའ་བློནོ་གྱིསི་མཚནོ་ནང་

མ་རམི་བཞི་ིཡིན་ལ་ཤངི་འབྲས་སྡེརེ་ཐབོ་བཀྱིསེ། དཀར་སྤྲོ་ོརྣམས་གར་

པ་དང༌། གད་པ། ཆོབིས་རའ་ིལག་ད་ོསགོས་ལ་སྟནོ་ཆོནེ་སྩལ། གར་

གཉིསི་པ་བཏིང༌། མཇལ་ཐངེས་གསུམ་པར། ཕབེས་བྱམས་པ་བྱངིས་

དང༌། བྱམས་འཐནེ་པ་ཁག ཆོབིས་འཁྲོདི་པ། གར་པ། སྐྱ་དར་བ་བཅས་

མཇལ་ཁར་བཅར་བར་དར་དཔྱོངས་ཀྱིི་བྱིན་རླབས་སྩལ་གྲུབ་བསྟུན། 

བགྲོ་ོགླེངེ་པ་ཟུང་ནས། ཤསི་པ་བརྗེདོ་ད་ེམཇལ་བཅར་ལ་ཕྱིག་སྲུང་སྩལ། 

མགྲོནོ་ཆོསེ་ཁྲོ་ིདར་དང༌། རྩོ་ེམགྲོནོ་ནས་ཀ་དར་ཕུལ། ྋམཆོགོ་སྤྲུལ་

རནི་པ་ོཆོ་ེརྩོ་ེགཟིམི་ཆུང་ཕུན་ཚགོས་འདདོ་འཁྱེིལ་དུ་གདན་དྲེངས།

རྩོེ་ཚོམས་ཆོེན་སྲིིད་ཞིིའི་ཕུན་ཚོགས་ཀྱིི་ཕྱིོགས་བཞིིའི་ཁོར་

ཡུག་ལ་རྩོ་ེརྣམ་སྲིས་གན་མཛདོ་ནས་འདནོ་སྤྲོདོ་གནང་བ། ཧརོ་གསོ་

མངགས་བཏིགས་ཀྱིི་གོས་ཐང་དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་སོགས་སངས་

རྒྱས་བྱང་སམེས་སྣ་ཚགོས་ཀྱི་ིསྣང་བརྙིན་ཤནི་ཏུ་སྤུས་གཙང༌། ཧརོ་
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གོས་རྒྱུ་མཚུངས་ཀྱིི་གོང་གཤམ་ཅན་རིན་ཐང་གཞིལ་བར་དཀའ་བ་ཁག་

གསི་རྣམ་པར་བརྒྱན། མཆོདོ་རྫས་ད་ོདམ་པའ་ིཁངོས་ནས་ཀ་བ་རངི་

ཐུང་ཁག་ལ་གོས་ཚོན་ཁྲོ་རྒྱུ་རྙིངི་ཁ་གསར་གྱི་ིཀ་ཐུམ་དང༌། ཀ་འཕན། 

གདུང་ཁབེས་ལྕ་ེབརྩོགེས་ལ་སགོས་པས་ན་ིམཛསེ་པར་སྤྲོས། གདུང་

མའི་བར་བར་ལ་ལྷན་སྐྱསེ་དང༌། སྦྱོར་བྱུང་ག་ིདྲེ་ིངད་བཟིང་པ་ོའཐུལ་

བའ་ིསྨོན་གྱི་ིབྱ་ེབྲག་ཕྱི་ེམ་དང༌། ཕུར་མའ་ིགཏིརོ་ཕུ་དང༌། རྒྱལ་མཚན་ཆོ་ེ

ཆུང་ལ་སགོས་པ་ནི་མངནོ་པར་དཔྱོངས། ཕྱིག་དཔ་ེད་ོདམ་པའ་ིཁངོས་

ནས་ཚོམས་ཆོེན་གྱིི་ཁོར་ཡུག་མཐོང་འཁོར་ལ་མཛད་བརྒྱ་དཔག་བསམ་

འཁྲོི་ཤངི་དང༌། ྋརྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེངེ་རམི་བྱནོ་གྱི་ིམཛད་རྣམ་ཚོན་

བྲིས་སྐུ་ཐང་ཆོེ་ཚད་ཁག་གིས་ནི་ཡིིད་ལ་མངོན་དགའ་བསྐྱེད་པར་བྱས། 

ཚོམས་ཆོེན་གྱིི་བྱང་ངོས་སུ་བཞུགས་ཁྲོི་ཆོེན་མོའ་ིས་འཛིན་པང་གཅལ་

གྱི་ིསྡེངིས་ཆོའ་ིསྟངེ༌། སྒྲིམོ་སྐྱརོ་ཚནོ་ཁྲོ་གསརེ་རསི་ཅན་གྱི་ིབང་རམི་

གཉིིས་ཀྱིི་དབུས་སུ་གསེར་ཟིངས་ལས་བསྐྲུན་པའི་ྋརྒྱལ་བའི་བཞུགས་

ཁྲོི་ཆོེན་མོ་མི་འཇིགས་གདོང་ལྔའི་དབང་པོ་བརྒྱད་ཀྱིིས་བཏིེགས་པ། 

རིན་པོ་ཆོེ་སྣ་ཚོགས་པའི་ཁྲོ་ཚོམས་ཅན་གྱིི་སྟེང་མཛོད་སྦུག་ནས་འདོན་

སྤྲོདོ་གནང་བ། རུ་སུ་དཀར་པོའ་ིདུས་སྐབས་སུ་མངགས་བསྒྲུབས། རུ་

སུའ་ིརྒྱ་ས་ེམངགས་བཏིགས་ཀྱི་ིདབུ་ཐདོ་བློ་བྲསེ་དང༌། སྐུ་རྒྱབ་སླངོ་

ཁྲོ། སྟན་དཀར་རྡ་ོརྗེ།ེ ཧརོ་གསོ་ཚནོ་སྣ་ལྔའ་ིབཞུགས་འབལོ་སྟངེ་རུ་

སུ་མངགས་བཏིགས་ཀྱིི་སྟན་དམར། ཧརོ་གསོ་ཚནོ་ཁྲོ་རྒྱུ་རྙིངི་ག་ིཁྲོ་ི

ཁབེས་བཅས་སྒྲིནོ་འབུལ་ཞུས། བཞུགས་ཁྲོ་ིཆོནེ་མོའ་ིས་འཛནི་སྡེངིས་
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ཆོ་དང༌། སྒྲིམོ་སྐྱརོ་བང་རམི་ནང་གཙང་རུམ་མངགས་བཏིགས་ཚནོ་ཁྲོའི་

ས་གདན་དང༌། སྒྲིམོ་སྐྱརོ་བང་རམི་གངོ་འགོ་ནང་སྐུ་བཅར་རྣམ་པ་

བཞིིའ་ིབཞུགས་གདན་ཁག་ཐབོ་གཟིསོ་ལྟར་སྒྲིནོ། བཞུགས་ཁྲོ་ིཆོནེ་མོའ་ི

གཡིས་ཕྱིོགས་སུ་རྣམ་གན་ནས་འདོན་སྤྲོོད་གནང་བ་རྒྱ་དངུལ་འཕུལ་

དཀྲལོ་ཚ་གསརེ་མའ་ིགསལོ་ཅགོ པད་རག་དང༌། མར་གད་ལ་སགོས་

པའ་ིཁྲོ་རྒྱན་ཅན་ལགེས་པར་སྒྲིོན། རྩོ་ེགདན་གཉིརེ་ནས་མཛད་སྒོ་ོཆོནེ་

མའོ་ིསྟནོ་འཁརོ་ཁག་ག་ིཁྲོ་ིསྟན་ཆོ་ེཆུང་དང༌། གདན་ཐབོ་ཁག་སྒྲིནོ་

རྒྱག་ཟིིན་བསྟུན་རྩོེ་མཁན་མགྲོོན་ཆོེ་བ་ཐུབ་བསྟན་ངག་དབང་ནས་རྩོེ་

མགྲོོན་གྲོལ་འགོད་པ་དག་མཉིམ་འཁྲོིད་ཀྱིིས་གཟིིགས་སྐོར་ཞིིབ་འཇུག་

གནང༌། མདརོ་ན་རྩོེ་ཚམོས་ཆོནེ་སྲིདི་ཞིིའ་ིཕུན་ཚགོས་ཀྱི་ིཕྱི་ིནང་ཁརོ་

ཡུག་མཐའ་དག་གཟིི་བྱིན་བརྗེིད་བག་དང་ལྡན་པ་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ལྷའི་

ཁང་བཟིང་ལ་འགྲོན་བཟིདོ་པར་བྱས།

རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའ་ིལྕགས་འབྲུག་ཟླ་ ༡ ཚསེ་ ༡༤ ཕྱི་ི

ལ་ོ ༡༩༤༠ ཟླ་ ༢ ཚསེ་ ༢༢ གཟིའ་སྐར་འབྱུང་འཕྲེདོ་མཆོགོ་ཏུ་དག་ེ

བའ་ིཉིནི། དུས་གསུམ་ྋརྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་ིབརྩོ་ེཆོནེ་ཐུགས་རྗེེའ་ིརང་

གཟུགས། འཇགི་རྟེནེ་ཀུན་གྱི་ིམ་འདྲེསི་པའ་ིམཛའ་བཤསེ། བདག་ཅག་

ཁ་བ་ར་ིཔ་རྣམས་ཀྱིི་མ་ེཏིགོ་གང་ལ་ཕགོ་པའ་ིལྷ་སྐལ། འཕགས་མཆོགོ་

ཕྱིག་ན་པད་མོ་སྡེོམ་བརྩོོན་ངུར་སྨྲིིག་གར་གྱིི་རྣམ་པར་རོལ་པ་ྋསྐྱབས་

མགནོ་རྒྱལ་པའ་ིདབང་པ་ོདནོ་གྱི་ིསླད་དུ་མཚན་ནས་སྨོསོ་ན། རྗེ་ེབཙུན་

འཇམ་དཔལ་ངག་དབང་བློོ་བཟིང་ཡིེ་ཤེས་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་སྲིིད་
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གསུམ་དབང་བསྒྱུར་མཚུངས་པ་མདེ་པའ་ིསྡེ་ེདཔལ་བཟིང་པ་ོམཆོགོ ཇ་ི

སྐད་དུ་ྋརྒྱལ་མཆོགོ་ལྔ་པ་ཆོནེ་པསོ། “ཨ་ེམ་སྲིདི་གསུམ་ཀུན་ལས་

རྣམ་རྒྱལ་ཞིངི༌།། སྡེ་ེབཞི་ིམ་ལུས་གཅགི་ཏུ་སྤུངས་པ་ཡི།ི། རྩོདོ་དུས་

གནམ་གྱིསི་བསྐསོ་པའ་ིའཁརོ་ལསོ་བསྒྱུར།། རྫགོས་ལྡན་མགྲོནོ་དུ་

འགུགས་པའ་ིཕ་ོབྲང་འད།ི།” ཞིསེ་བསྔོགས་པར་མཛད་པ་བཞིིན། ངསེ་

པའི་དོན་དུ་འཕགས་མཆོོག་ཕྱིག་ན་པད་མོའ་ིཡིེ་ཤེས་རང་སྣང་ལས་གྲུབ་

པའ་ིགཞིལ་ཡིས་ཁང༌། དྲེང་དནོ་ཐུན་མོང་སྣང་ངརོ་མ་ིལ་ོཆོགི་སྟངོ་སུམ་

བརྒྱ་བརྒོལ་བའི་སྔོོན་བོད་རྗེེ་ཆོོས་རྒྱལ་སྲིོང་བཙན་སྒོམ་པོས་ཕྱིག་བཏིབ་

ཅིང་དུས་འགྱུར་སྣ་ཚོགས་ཀྱིིས་ཉིམས་ཆོག་ཕྱིིན་པའི་ཤུལ་དུ་སླར་ཡིང་

ྋརྒྱལ་མཆོོག་ལྔ་པའི་སྐུ་དུས་རྒྱ་བསྐྱེད་གནང་སྟེ་བོད་གངས་ཅན་ཁྱེོན་

ལ་རྒྱལ་ཐབས་ཆོོས་སྲིིད་ཀྱིི་མཛད་འཕྲེིན་རླབས་པོ་ཆོེ་བསྐྱངས་པའི་

ཕ་ོབྲང༌། ྋརྒྱལ་མཆོགོ་སྐུ་འཕྲེངེ་གངོ་མ་ན་རིམ་གྱི་ིཞིབས་སནེ་ནརོ་

བུའ་ིའདོ་ཆོགས་རམི་པར་བཀདོ་དེ་བྱནི་གྱིསི་བརླབས་པའ་ིགནས། སྐུ་

གསུང་ཐུགས་རྟེེན་གྱིི་མཚོན་པའི་སྲིིད་ན་རིན་ཐང་བྲལ་བའི་རིན་པོ་ཆོེའི་

རགིས་སགོས་ཀྱི་ིབང་མཛདོ། གྲུ་འཛནི་གཉིསི་པའ་ིགཞིལ་མདེ་ཁང་

རྩོེ་ཕོ་བྲང་ཆོེན་པོ་པོ་ཏི་ལ་ཞིེས་འཛམ་གླེིང་ཁྱེོན་ཡིོངས་སུ་གྲོགས་པའི་

ཁང་ཆོེན་གྱིི་ཤར་རྒྱུད་ཚོམས་ཆོེན་སྲིིད་ཞིིའི་ཕུན་ཚོགས་ཀྱིི་མི་འཇིགས་

གདོང་ལྔས་བཏིེགས་པའི་གསེར་གྱིི་ཁྲོི་འཕང་མཐོན་པོར་བོད་གངས་ཅན་

པའི་ལུགས་ཟུང་ཆོོས་སྲིིད་ཡིོངས་ཀྱིི་མངའ་བདག་སྤྱིི་དཔལ་ཆོེན་པོར་

མང་བཀུར་མངའ་གསལོ་གྱི་ིམཛད་སྒོ་ོབསྐྱངས་རྒྱུར།
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ཐོ་རེངས་རྩོེ་ཕོ་བྲང་གི་ཡིང་སྟེང་ནས་རྣམ་རྒྱལ་གྲྭ་ཚང་གིས་དུང་

རྒྱའ་ིསྙིན་སངེ་སྔོ་རྗེསེ་དང༌། མཆོདོ་སྤྲོིན་གར་པས་རལོ་ཆོ་དང་གཉིསི། 

གསུམ་པ་བཅས་རིམ་པར་བཏིང་སྟེ་དགེ་ལེགས་མངོན་པར་བཞིད་པའི་

སྒོ་ོའཕར་ཡིངས་པརོ་ཕྱི།ེ ནམ་ལངས་སྔོ་ཆོར་མགྲོནོ་གཟིིམ་ནས་རྒྱལ་

ཚབ་ཡིངོས་འཛནི་ར་སྒྲིངེ་རནི་པ་ོཆོ་ེདང༌། ཡིངོས་འཛནི་སྟག་བྲག་རནི་

པ་ོཆོ་ེགཟིམི་ཆུང་དགའ་ལྡན་ཡིང་རྩོརེ་གདན་དྲེངས། ྋརྒྱལ་ཡིབ་ཆོནེ་

མ་ོན་བཟིའ་བཀའ་བློནོ་རྣམ་པ་འདྲེ་མཚུངས་དང༌། ྋརྒྱལ་ཡུམ་ཆོནེ་མ་ོ

མད་ོསྨོད་ཡུལ་ལུགས་ཀྱི་ིན་བཟིའ་གཟིབ་བཞིསེ། སྲིདི་ཟུར་ཡིབ་གཞིསི་

གླེང་མདུན་གུང་དང༌། བཀའ་བློནོ། ཤདོ་སྐརོ་ཛ་སག་དང་ཐའ་ིཇ་ིཡིན་ན་

བཟིའ་ཚནོ་ཁྲོ་སརེ་པ་ོདང༌། དགུན་ཆོས་དབུ་ཞྭ་ཝ་གརི། རམི་བཞི་ིརྣམས་

མཚནོ་ཁྲོ་སྔོནོ་པ།ོ རྩོསི་ཕྱིག་མན་ཆོད་ན་བཟིའ་རྒྱ་ལུ་ཆོས། རྩོ་ེསྐརོ་

བཀའ་བློནོ་བློ་མ་དང༌། སྤྱིི་མཁན། ཛ་སག་དང་ཏཱ་བློ་མ་ཡིན་ན་བཟིའ་རྡཱ་

ག་ོཚནོ་ཁྲོ་སརེ་པ་ོདང༌། ད་ེབྱངིས་རྩོ་ེསྐརོ་ཡིངོས་རྫགོས་ན་བཟིའ་ཕྱི་

གྲུ་ཕྱི་སྟོད་གཟིབ་བཞིེས་ཀྱིིས་ཉིི་འདོ་མདོ་སྦུག་ཏུ་ཕེབས་འཛོམས་སར་

གསལོ་ཇ་ཕབེས་བཞིསེ་གྲུབ་བསྟུན། ྋརྒྱལ་བའ་ིཡིབ་ཡུམ་སྐུ་འཁོར་

དང༌། གཞུང་ཞིབས་རྣམས་རྩོ་ེཚམོས་ཆོནེ་སྲིདི་ཞིིའ་ིཕུན་ཚགོས་སུ་

ཕབེས་ཏི་ེརང་རང་བཞུགས་གྲོལ་དུ་འཁདོ། ཀུན་གསལ་ནརོ་བུའ་ིའདོ་

སྣང་དག་ེའཕལེ་དབུ་རྩོརེ་འཕྲེོས་པ་ན། རྩོ་ེམགྲོནོ་དང༌། གཟིམི་འགག་

གཅིག་སྔོནོ་བགྲོདོ་སྲི་ིཞུ་དང་བཅས་གཟིམི་འགག་དང༌། གཟིམི་གཡིགོ་

ནས་ྋརྒྱལ་བའ་ིབཞུགས་གདངི་དང༌། ན་བཟིའ་སྐུ་བརེ་རནི་པ་ོཆོེ། 
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མཁན་ཆུང་གཞིོན་པ་ནས་དངུལ་དམ་བཅས་རྩོེ་གཟིིམ་ཆུང་ནས་ཚོམས་

ཆོནེ་སྲིདི་ཞིིའ་ིཕུན་ཚགོས་སུ་གདན་དྲེངས། མགྲོནོ་གཟིམི་ནས་ཁྲོི་

ཁབེས་བསལ་ཏི་ེབཞུགས་གདངི་དང༌། སྐུ་བརེ་རནི་པ་ོཆོ་ེབཞུགས་ཁྲོ་ི

ཆོནེ་མོའ་ིསྟངེ་སྒྲིནོ་འབུལ་དང༌། དངུལ་དམ་གསལོ་ཅགོ་ཆོནེ་མོའ་ིབར་

ཐགོ་ཏུ་སྒྲིགི་འབུལ་ཞུས།

རྩོ་ེམཁན་མགྲོནོ་ཆོ་ེབའ་ིབཀདོ་བརྡ་བཞིནི། གར་པས་ཕབེས་བརྡ་

རལོ་ཆོ་བཏིང་བསྟུན། ཞིབས་རས། སྤྱིན་རྒྱ། སྤེསོ་འཛནི་བཅས་ཀྱི་ིསྲི་ིཞུ་

དང༌། རནི་ཆོནེ་རྒྱན་ཆོ་བ་རྣམས་ཀྱིསི་མདུན་བདར། ྋརྒྱལ་ཚབ་ཡིངོས་

འཛནི་རྭ་སྒྲིངེ་རནི་པ་ོཆོ་ེདང༌། བཀའ་བློནོ་རྣམས་ནས་སྤེསོ་སྣ།ེ བཀའ་

བློནོ་བགྲོེས་པ་དང༌། རནི་རྒྱན་ཁྲོ་ིཔས་ཕྱིག་འདྲེནེ་ཞུས་ཏི།ེ ལྷར་བཅས་

སྲིིད་ཞིིའི་གཙུག་རྒྱན་ྋསྐྱབས་མགོན་ྋརྒྱལ་བའི་དབང་པོའ་ིམཆོོག་

སྤྲུལ་ཡིིད་བཞིིན་ནོར་བུ་དགུང་གྲོངས་ལྔ་ལ་ཕེབས་པའི་སྐུ་ཤིན་ཏུ་གཞིོན་

ནུར་གྱུར་པ། མཐངོ་ན་མ་ིམཐུན་པ་མདེ་པའ་ིམཚན་དཔེའ་ིའཛུམ་དཀར་

གསལ་བ། སྐུ་ལ་ངུར་སྨྲིགི་ག་ིན་བཟིའ་དང༌། དབུ་པཎ་གསརེ་མདགོ་

ཅན། གསོ་སརེ་འཇའ་ཅན་མའ་ིཞིབས་ཕྱིགས་གསལོ་བ་གཟིིམ་ཆུང་ཕུན་

ཚགོས་འདདོ་འཁྱེལི་ནས་སྤྱིན་དྲེངས། སྐུ་བཅར་མཆོདོ་དཔནོ་མཁན་པ་ོ

བྱམས་པ་ལགེས་ཚོགས་ནས་གཟིམི་སྤེསོ་དང༌། གསལོ་དཔནོ་མཁན་པ་ོ

བློོ་བཟིང་སྦྱོིན་པས་བཟིེད་ཞིལ་སྤྱིི་བླུགས་བསྣམས་ཏིེ་སྐུའི་མདུན་ངོས་

དང༌། གཟིམི་དཔནོ་མཁན་པ་ོམཁྱེནེ་རབ་བསྟན་འཛནི་དང༌། སྐུ་བཅར་

སྤྱི་ིཁྱེབ་མཁན་པ་ོངག་དབང་བསྟན་འཛནི། སྲིདི་ཟུར་གླེང་མདུན་གུང་
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དང༌། ཡིངོས་འཛནི་སྟག་བྲག་རནི་པ་ོཆོ་ེསྐུའ་ིཕབེས་རྗེསེ། རྩོ་ེམགྲོནོ་

དང༌། རྩོ་ེགཟིམི་འགག་བྱངིས་སྐུའ་ིསྔོནོ་རྗེསེ་སུ་བཅར་ཏི་ེཆོནེ་པརོ་འསོ་

པའི་སྲིི་ཞུ་བཀུར་བསྟིའི་སྒོོ་ནས་རྩོེ་ཕོ་བྲང་ཤར་རྒྱུད་ཚོམས་ཆོེན་སྲིིད་

ཞིའི་ིཕུན་ཚགོས་སུ་གདན་དྲེངས། ྋསྐྱབས་མགནོ་མཆོགོ་སྤྲུལ་རནི་པ་ོ

ཆོེ་མི་འཇིགས་གདོང་ལྔས་བཏིེགས་པའི་གསེར་གྱིི་ཁྲོི་འཕང་མཐོན་པོར་

ཞིབས་པད་མངནོ་པར་འཁདོ་བསྟུན། ྋརྒྱལ་ཚབ་ཡིངོས་འཛནི་རྭ་

སྒྲིངེ་རནི་པ་ོཆོ་ེམཆོགོ་ནས་སྐུ་ཕྱིག་དང་འབྲལེ། རྟེནེ་འབྱུང་མཇལ་དར་

ནང་མཛོད་བདེ་ལེགས་ཀྱིི་རི་མོས་སྤེ་བ་འབུལ་གནང་ལ་དབུ་གཏུགས་

གནང༌། རྒྱལ་ཚབ་རནི་པ་ོཆོེ་བཞུགས་ཁྲོརི་འཁདོ།

རནི་ཆོནེ་རྒྱན་ཆོ་བ་རྣམས་དང༌། རྣམ་གྲྭ་སླབོ་དཔནོ། དབུ་མཛད། 

གསུང་བཟིང་པ་རྣམས་བཞུགས་ཁྲོི་ཆོེན་མོར་གདོང་ཕྱིོགས་ཏིེ་ལངས་

སྟབས་སུ་གནས་པ་རྣམས་ནས། དཀོན་མཆོོག་རནི་ཆོནེ་རྣམ་གསུམ་

ལ་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་ོཞིངི༌། བྱང་ཆུབ་མཆོགོ་ཏུ་སམེས་བསྐྱདེ་པའ་ིཚགིས་

སུ་བཅད་པ་སྔོོན་དུ་བཏིང་སྟེ་འཇིག་རྟེེན་ཕྱིོགས་དུས་ཀུན་ཏུ་དགེ་ལེགས་

འཕལེ་བའ་ིསླད། “ཇ་ིལྟར་སྔོནོ་གྱི་ིསངས་རྒྱས་ལ།། དཔལ་གྱི་ིབའེུའ་ི

གཡུང་དྲུང་འཁྱེལི།། དག་ེབའ་ིདནོ་དུ་ཕུལ་བ་ལྟར།། ད་ེབཞིནི་བདག་

གསི་དབུལ་བར་བགྱི།ི།” ཞིསེ་པ་ལ་སགོས་པའ་ིའབུལ་ཚགི་དང་

སྦྲགས་དངུལ་ཚག་ཚ་གསེར་མའི་བཀྲ་ཤིས་རྟེགས་བརྒྱད་རྣམས་དང༌། 

ཆོསོ་སྲིདི་རྒྱལ་ཐབས་འཕྲེནི་ལས་རྣམ་པར་རྒྱས་པའ་ིསླད་དུ། “འཛམ་

བུ་ཆུ་བོའ་ིགསརེ་ལས་ལགེས་བྱས་ཤངི༌།། རྩོབིས་སྟངོ་ལྡན་པའ་ིདཔག་
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ཚད་ལྔ་བརྒྱ་པ།། ཉི་ིམ་གཉིསི་པ་ལྟ་བུར་མཁར་འཕགས་ཏི།ེ། དཔག་

ཚད་འབུམ་ལམ་ཉི་ིམ་གཅགི་གསི་གཅདོ།། དའེ་ིམཐུས་ནམ་མཁའ་ིལམ་

ལས་དཔུང་ཚགོས་བཞི།ི། གླེངི་བཞི་ིལྷ་གནས་དང་པརོ་བགྲོདོ་བྱདེ་པའ།ི། 

འཁརོ་ལ་ོརནི་ཆོནེ་ཕུལ་བས་འགྲོ་ོབ་ཀུན།། ཆོོས་ཀྱི་ིསྲིདི་ལ་དབང་སྒྱུར་

ཐབོ་པར་ཤགོ ” ཅསེ་སགོས་ཚགིས་བཅད་དང་སྦྲགས་རྒྱལ་སྲིདི་སྣ་

བདུན་རྣམས་རིན་རྒྱན་ཁྲོི་པ་ནས་ལྷ་གོས་དཀར་གཙང་གིས་བཏིེགས་ཏིེ་

ྋསྐྱབས་མགནོ་མཆོགོ་སྤྲུལ་རནི་པ་ོཆོརེ་འབུལ་ལམ་ཞུས།

མཚམས་འདརི། སྔོོན་བཅམོ་ལྡན་འདས་ཤཀྱཱ་ཐུབ་པ་ལ་གཟུགས་

ཀྱིི་ལྷ་མོ་འདོ་འཆོང་མ་ལ་སོགས་པའི་སྐལ་ལྡན་བརྒྱད་ཀྱིིས་མེ་ལོང་ལ་

སོགས་པ་ཕུལ་བ་བཀྲ་ཤིས་པའི་རྫས་སུ་བྱིན་གྱིིས་བརླབས་པ་རྣམས་

ྋརྒྱལ་ཚབ་ཡིོངས་འཛིན་རྭ་སྒྲིེང་རིན་པོ་ཆོེས་རིན་རྒྱན་ཁྲོི་པའི་ས་ནས་

རེ་རེ་བཞིིན་བཞིེས་ཏིེ་རབ་དཀར་ལྷ་གོས་ཀྱིིས་བཏིེགས་ཏིེ་ཆོོ་གའི་ཚིག་

རིས་དང་བསྟུན་ྋསྐྱབས་མགོན་མཆོོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆོེར་ྋཞིབས་

པད་ཡུན་དུ་བརྟེན་པའི་གསོལ་འདེབས་མཐུན་འགྱུར་དང་བཅས་རིམ་

འབུལ་གྲུབ་བསྟུན། རྣམ་གྲྭ་གསུང་བཟིང་པ་རྣམས་ནས་མཆོགོ་གསུམ་

གྱིི་ཡིོན་ཏིན་ལ་བསྔོགས་པའི་གདངས་དབྱངས་སྙིན་པོས་ཤིས་བརྗེོད་

ཀྱི་ིབྱནི་ཆོར་ཕབ། ཡིདི་ཅན་ཀུན་གྱི་ིཕན་བད་ེགང་ལས་འབྱུང་བའ་ིགཞི་ི

སྒོོ་གཅིག་པུ་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆོེ་ཕྱིོགས་དུས་ཀུན་ཏུ་དར་ཞིིང་

རྒྱས་པའི་སླད་བསྟན་འབར་མ་གསུངས་ཏིེ་རྟེེན་འབྲེལ་ལེགས་ཚོགས་སུ་

བསྒྲིིགས། རནི་རྒྱན་པ་རྣམས་ནས་བད་ེཕྱིག་དང༌། རྣམ་གྲྭ་རྣམས་ནས་
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ཞྭ་ཕུད་གུས་འདུད་ཞུས་ཏི་ེརང་རང་གདན་གྲོལ་དུ་འཁདོ།

མགྲོནོ་ཆོསེ་སྣ་ེའཁྲོདི་ཀྱིསི་གསལོ་ཇ་དང་པ་ོཕབེས། གསལོ་སལེ་

རནི་རྒྱན་གསལོ་དཔནོ་ནས་ཞུས། གསལོ་གྲོ་ོཕེབས། གསེར་ཁྲོ་ིམངའ་

གསོལ་མཛད་སྒོོར་ལེགས་འབུལ་དུ་ཆོེད་བཅར་རྒྱ་དཀར་ནག་སྐུ་ཚབ་

སགོས་ཕྱི་ིམགྲོནོ་ཁག་ལ་དཀར་རྩོསི་པས་དཀར་ཡིལོ་བཏིང༌། མཛད་

སྒོོའ་ིསྟོན་འཁོར་རྣམས་ལ་གསོལ་ཇ་བཞིེས་འབྲས་ཕེབས་སྐབས་དང༌། 

མཇལ་ཁ་སྔོ་རྗེེས་ཀྱིི་རིང་ལ་གཞུང་ལུགས་རབ་འབྱམས་སྨྲི་བའི་གདན་

སའི་མཁན་པོ་གཉིིས་ནས་ྋརྒྱལ་བའི་གསུང་རབ་ལས་བརྩོམས་པའི་

བགྲོ་ོགླེངེ་ཚུགས། གྲོལ་འཕྲེསོ་པ་རྩོ་ེདྲུང་གཉིསི་གདན་ཐབོ་ཏུ་འཁོད་པ་

ནས་དུས་སྐབས་སུ་འབལེ་གཏིམ་གླེངེ༌། གར་དང་པ་ོབཏིང༌། བཞིསེ་

འབྲས་ཕབེས།

མཚམས་འདིར་རྔོད་འཕར་དོ་དམ་ལས་ཁུངས་ནས་གོ་སྒྲིིག་ཞུས་

པའི་བཞིེས་སྤྲོོ་སྣུམ་བཙོས་ཕུལ་ལག་ཉིི་ཤུ་རེ་ཡིོད་པའི་སྙུག་མའི་སློ་མ་

ཉིིས་བརྒྱ་ཐམ་པ་དབྱིབས་གྲུ་བཞིི་རིམ་བརྩོེགས་སྟེང་ལུག་ཁོག་སྐམ་པོ་

མག་ོསུག་འབྱར་བ་བཅུ་ཐམ་པ་དང༌། བཀྲ་ཤསི་རྟེགས་བརྒྱད་དབྱབིས་

ཅན་གྱི་ིདཀར་སྤྲོ་ོཚསོ་གཉིསི་མ་སྙུག་སླ་ོབཅུ་ཐམ་པ། གཡིས་སུ་ར་ི

རབ་མཚནོ་པའ་ིཁང་བཟིང་དང༌། གཡིནོ་དུ་གཡིག་ཤ་སྐམ་པ་ོམག་ོསུག་

འབྱར་བ་གཉིསི་བཅས་རྩོ་ེཤདོ་གཉིརེ་ཚང་ནང་གཟིན་རྣམས་དང༌། ད་ེ

དག་གི་མདུན་དུ་རྒྱ་ཅོག་གྲུ་བཞིི་བཅུ་དྲུག་སྟེང་ཀོ་སྡེེར་ནང་རྩོེ་གསོལ་

ཐབ་ནས་བཞིསེ་སྤྲོ་ོམར་བཙསོ་ཁག་དང༌། རྩོ་ེཤདོ་ཕྱིག་མཛདོ་ནས་
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ཤངི་འབྲས་ཨ་མྲ་དང༌། ཁ་སུར། ཆོ་ིཔ་ཁ། སྟར་ཁ། ཁམ་བུ། ཚ་ལུ་མ། 

ངང་ལག རྒུན་འབྲུམ་སགོས་སྐམ་རླནོ་དང༌། ཤལེ་ཀ་ར་ཏིིང་དཔར་

ཆོ་ེཆུང༌། བུ་རམ་བསྒོར་མ་ལ་སགོས་པ་དང༌། མར་ཟིན་ལ་སགོས་

པའི་བཟིའ་བཅའི་རིགས་སྣ་ཚོགས་རྩོེ་ཤོད་ཕྱིག་ནང་རྣམས་ནས་སྒྲིིག་

བཤམས་ཞུ་སྐབས་བཀའ་བློནོ་བགྲོེས་པ་དང༌། རནི་རྒྱན་ཁྲོ་ིཔ་ནས་ཞིབི་

འཇུག་གནང༌། གསལོ་བསྐང་སྒྲིགི་གཤམོ་ཟིནི་བསྟུན་རྩོ་ེཕྱིག་དང༌། རྩོ་ེ

གསོལ་ཐབ་པ་ནས་མདུན་ངོས་ཤིང་འབྲས་ཁག་ལ་བཟིང་གོས་ཚོན་

ཁྲོའི་གསལོ་ཁེབས་སྒྲིནོ།

གསེར་ཁྲོི་མངའ་གསོལ་གྱིི་ལེགས་འབུལ་བསྟར་བའི་ཐོག་མར་

བོད་གཞུང་དགའ་ལྡན་ཕ་ོབྲང་ཕྱིོགས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་རྟེེན་འབྱུང་

ལགེས་འབུལ་བསྟར་རྒྱུར། ྋརྒྱལ་ཚབ་ཡིངོས་འཛནི་རྭ་སྒྲིངེ་རནི་པ་ོ

ཆོེ་ནས་གུས་ཕྱིག་དང་འབྲེལ་རིན་ཆོེན་དང་གཉིིས་ལས་གྲུབ་པའི་ཞིིང་

ཁམས་རྒྱ་མཚོའི་བཀོད་པ་དར་ཚོན་སྣ་ལྔའི་སྣེ་འདོགས་དང་བཅས་པའི་

གཡིས་གཡིནོ་ཕྱིགོས་གཉིསི་ནས་བཀའ་བློནོ་བགྲོེས་པ་དང༌། རནི་རྒྱན་

ཁྲོི་པ་ནས་བཏིེགས་ཐོག་ྋརྒྱལ་ཚབ་རིན་པོ་ཆོེས་གསུང་འཕང་མཐོན་

པོའ་ིསྒོོ་ནས་མཎྜལ་ལྗོགས་བཤད་འབུལ་གནང་མཛད་པའི་སྙིིང་པོར། 

འཕགས་མཆོོག་འཇིག་རྟེེན་དབང་ཕྱུག་གིས་མཁའ་མཉིམ་ཡིིད་ཅན་

ཐམས་ཅད་སྲིིད་ཞིིའི་འཇིགས་པ་མཐའ་དག་ལས་སྒྲིོལ་ཕྱིིར་ཐོག་མར་

ཐུགས་བསྐྱེད་པའི་ཚུལ་ནས་བཟུང་རིམ་བཞིིན་གང་གདུལ་དེར་སྟོན་སྒྱུ་

འཕྲུལ་གྱིི་རོལ་པ་བསམ་གྱིིས་མི་ཁྱེབ་ཅིང་བརྗེོད་ཀྱིིས་མི་ལངས་པའི་
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རྣམ་པས་བསྟན་འགྲོོའ་ིདནོ་ཆོནེ་མཐའ་ཡིས་པའ་ིམཛད་ཚུལ་སྤྱི་ིདང༌། བྱ་ེ

བྲག་བདོ་གངས་ཅན་ཞིངི་དུ་རྒྱལ་བློནོ་པཎ་གྲུབ་སྣ་ཚགོས། ངུར་སྨྲིགི་

གར་གྱི་ིརྣམ་རལོ་སྐུ་ཕྲེེང་རམི་པར་བྱནོ་ཚུལ། ལྷག་པར་དུ་རྒྱལ་དབང་

སྐུ་ཕྲེེང་བཅུ་གསུམ་པ་ཆོེན་པོའ་ིཡིང་སྲིིད་མཆོོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆོེ་ཡིིད་

བཞིིན་དབང་གི་རྒྱལ་པོ་གང་ཉིིད་བོད་ཁམས་སྐྱོང་བའི་བློ་ལྷ་ཁག་གི་

ལུང་བརྟེག་རྣམས་རྩོེ་མཐུན་མ་ཟིད། གང་ག་ིགསང་གསུམ་མཛད་པ་

ང་ོམཚར་རྨད་དུ་བྱུང་བའ་ིཚུལ་ན།ི འཇམ་དཔལ་རྩོ་རྒྱུད་ལས། “སྟནོ་

པའ་ིགསུང་རབ་ས་སྟངེ་དུ།། དུས་མཐར་འཇིག་རྟེནེ་ཉིམས་པ་ན།། སྡེམོ་

བརྩོནོ་རྒྱལ་པོའ་ིཚུལ་གྱིསི་ན།ི། འབྱུང་བར་འགྱུར་བ་ཐ་ེཚམོ་མདེ།།”1 

ཅསེ་བསླུ་བ་མདེ་པའ་ིལུང་གསི་གསལ་པརོ་བསྟན་པ་བཞིིན། ཐགོ་མར་

ངསོ་འཛནི་འཁྲུལ་བྲལ་ངསེ་པ་རྙིདེ་པ་དང༌། སྔོ་ལ་ོགངས་ལྗོངོས་བདོ་

ཀྱི་ིརྒྱལ་སར་གདན་དྲེངས་ཤངི༌། ལྷ་ལྡན་གཙུག་ལག་ཁང་ག་ིརྟེནེ་གཙ་ོཇ་ོ

བ་ོཤཱཀྱི་མུ་ནིའི་སྤྱིན་སྔོར་དབུ་སྐྱེས་གཙུག་ཕུད་འབུལ་བཞིེས་དང་མཚན་

གསོལ་བཅས་མཛད་སྒོོའ་ིརིམ་པ་རྣམས་མགོན་པོ་གང་གི་ཐུགས་རྗེེའི་

བྱིན་མཐུས་གྲོ་རྟེེན་ལེགས་འགྲོིགས་གེགས་མེད་ལྷུན་གྱིིས་གྲུབ་པ་བཀའ་

དྲེནི་ཆོ་ེཞིངི༌། ད་ལམ་ལྕགས་འབྲུག་བོད་ཟླ་ ༡ ཚསེ་ ༡༤ (༡༩༤༠།༢། 

༢༤) གཟིའ་སྐར་འབྱུང་འཕྲེདོ་ཕུན་སུམ་ཚགོས་པའ་ིཉིནི། ྋརྒྱལ་དབང་

སྐུ་ཕྲེེང་གོང་མ་རིམ་བྱོན་ནས་བོད་རྒྱལ་ཁབ་ཆོེན་པོའ་ིམངའ་ཁོངས་ཁྱེོན་

ཡིོངས་ལ་ཆོོས་སྲིིད་ལུགས་གཉིིས་ཀྱིི་མངའ་དབང་བསྒྱུར་བའི་རྩོེ་ཕོ་

1  རྒྱུད། ཐ། ཤགོ་གྲོངས་ ༤༣༤ བ་ ༡ ཞིོལ་དཔར་མ།
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བྲང་ཆོེན་པོ་པོ་ཏི་ལའི་ཚོམས་ཆོེན་སྲིིད་ཞིི་ཕུན་ཚོགས་ཀྱིི་མི་འཇིགས་

གདོང་ལྔས་བཏིེགས་པའི་གསེར་གྱིི་ཁྲོི་འཕང་མཐོན་པོར་བོད་ལྗོོངས་ལྷ་

མི་ཡིོངས་ཀྱིིས་དད་གུས་སྤྲོ་ོགསུམ་གྱིི་སྒོ་ོནས་མངའ་གསོལ་ལེགས་པར་

ཞུས་པ་ལགས་ན། སླད་མའ་ིཆོར་པཎ་ཆོེན་བློ་ོབཟིང་དཔལ་ལྡན་བསྟན་

པའ་ིཉི་ིམའ་ིགསུང་ལས། “ཕུན་ཚགོས་སྡེ་ེབཞིིའ་ིསྒོ་ོའཕར་སྟངོ་ཕྱི་ེབའ།ི། 

གྲུ་འཛནི་གཉིིས་པའ་ིའཇགིས་མདེ་གསརེ་གྱི་ིཁྲོརི།། དབང་ཕྱུག་བརྒྱད་

ལྡན་གཟི་ིབྱནི་ངམོས་བཞིནི་པར།། བསྐལ་བརྒྱར་ཞིབས་བརྟེན་མཛད་

འཕྲེནི་རབ་རྒྱས་ཤགོ ” ཅསེ་གསུངས་པ་བཞིནི། ཐུགས་རྗེེའ་ིགཏིརེ་ཆོནེ་

མགནོ་པ་ོགང་ཉིདི་སྐུ་ཚ་ེྋཞིབས་པད་བསྐལ་བརྒྱར་བརྟེན་ཅངི༌། མཁྱེནེ་

བརྩོ་ེནུས་གསུམ་གྱི་ིསྒོ་ོནས་བདོ་རྒྱལ་ཁབ་དང༌། བདག་ཅག་གདུལ་

བྱའི་བོད་འབངས་སྤྱིི་དང་བྱེ་བྲག་གི་འཕྲེལ་ཡུན་ཕན་བདེའི་འདོད་རྒུ་ཡིིད་

བཞིིན་སྩོལ་བའི་ཆོོས་སྲིིད་འཕྲེིན་ལས་ཀྱིི་མཛད་བཟིང་ཕྱིོགས་བཅུར་

སྐྱོང་བ་སོགས་ཀྱིི་གསོལ་འདེབས་ལུང་རིགས་ཀྱིིས་བརྒྱན་པ་ཞིིབ་རྒྱས་

སྙིན་གསལོ་གྲུབ་པ་དང་བསྟུན། ཞིངི་ཁམས་རྒྱ་མཚོའ་ིབཀདོ་པ་མཎྜལ་

དང༌། སྐུ་ཚ་ེརངི་པ་ོབཞུགས་སླད་སྐུ་རྟེནེ་གསརེ་གར་བླུག་ག་ིཐུབ་སྐུ། 

སངས་རྒྱས་ཀྱིི་བསྟན་པ་ཀུན་ཏུ་སྤེེལ་སླད་གསུང་རྟེེན་གསེར་བྲིས་ཀྱིི་

ཚ་ེམད།ོ སངས་རྒྱས་ཀྱི་ིཐུགས་བཞིདེ་ལྟར་འཕྲེིན་ལས་ལྷུན་གྱིསི་འགྲུབ་

ཆོདེ་ཐུགས་རྟེནེ་ཟི་ིཁྱེམི་གྱི་ི (སྐད་དདོ་ཛྷཻཀཻྵིམི) རྣམ་རྒྱལ་མཆོདོ་རྟེནེ། ན་

བཟིའ་སྣམ་སྦྱོར། བློ་གསོ། མཐང་གསོ། དབུ་པཎ། བཞུགས་གདིང༌། 

ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའ་ིརྟེགས་མཚན་བཀྲ་ཤསི་རྟེགས་བརྒྱད། རྒྱལ་
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པའོ་ིརགིས་ཀྱི་ིརྒྱལ་སྲིདི་སྐྱངོ་བའ་ིརྟེགས་རྟེནེ་རྒྱལ་སྲིདི་སྣ་བདུན། རྫས་

བརྒྱད་བཅས་རང་རང་གི་འབུལ་ཚིག་རོལ་ཆོ་དང་སྦྲགས་ྋརྒྱལ་ཚབ་

ཡིོངས་འཛིན་རིན་པོ་ཆོེ་ནས་ྋསྐྱབས་མགོན་མཆོོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆོེར་

རམི་འབུལ་མཛད།

དེ་རྗེེས་ལུགས་གཉིིས་ཆོོས་སྲིིད་ཀྱིི་དབང་ལུང་ཡིོངས་སུ་རྫོགས་

པ་ཕྱིག་ཏུ་འབུལ་བའི་རྟེགས་མཚན་དུ་འབུལ་དངོས་གསེར་སྦྱོངས་

བརྡུངས་ཀྱི་ིའཁརོ་ལ་ོརྩོབིས་བརྒྱད་དང༌། གཞིན་ཡིང་དུང་དཀར་གཡིས་

འཁྱེལི་དངུལ་གཤགོ་མ། རང་བྱུང་ག་ིགསརེ་ལབེ་མ་ོསྦལ་གཟུགས་ལག་

མཐིལ་ཙམ་གྱིསི་གཙསོ་གསརེ་ཐུམ་དང༌། དངུལ་རྟེ་རྨགི་ག་ིརྣམ་གྲོངས། 

གནའ་རབས་གླེང་ཆོེན་གྱིི་མཆོེ་བ་རྩོ་བ་སྦོམ་ཞིིང་རྩོེ་མོ་རིང་བ་མི་ཚད་

ཙམ་ཆོ། གསོ་ཡུག་ཚནོ་ཁྲོ་སྣ་ཚགོས། དྲུའུ་རྩོ་ེཚསོ་ཚགོས། འག་ོསྣམ་

ཚསོ་སྣ། སྣམ་བུབ། འབྲས་ལྟང༌། མར་ལྟང༌། ཇ་སྒོམ། ཤངི་འབྲས་ད་ོ

པ།ོ འབྲུ་རགིས་སྣ་ཚགོས་པའ་ིད་ོཔ་ོསགོས་དངསོ་པོའ་ིརྣམ་གྲོངས་སྟོང་

ཕྲེག་བརྒོལ་བ་རམི་པ་བཞིནི་སྤྱིན་ལམ་དུ་བསྟར་འབུལ་ཞུས། དའེ་ིརངི་

སྲིདི་ཟུར་ཡིབ་གཞིསི་གླེང་མདུན་གུང་དང༌། ཡིངོས་འཛནི་ཆུང་བ་སྟག་

བྲག་རིན་པ་ོཆོ།ེ ྋརྒྱལ་བའ་ིཡིབ་ཡུམ་སྐུ་འཁརོ། བཀའ་བློནོ་རྣམ་པ། སྐུ་

བཅར་སྤྱི་ིཁྱེབ་མཁན་པ།ོ སྐུ་སྒོརེ་རྭ་སྒྲིངེ་ཛ་སག ཀུན་བད་ེགླེངི་དང༌། ཚ་ེ

སྨོནོ་གླེངི་ཧུ་ཐགོ་ཐུ། འནོ་རྒྱལ་སྲིས་སགོས་སྤྲུལ་སྐུ་རྣམ་གསུམ། ཤར་

བྱང་ཆོསོ་རྗེ།ེ གཞུང་ཞིབས་ཛ་སག དར་རྒོན། ཏཱ་བློ་མ། ཐའ་ིཇ།ི ནང་

མ་མཁན་སྡེ་ེཆོ་ེཆུང༌། ཕགོས་དཔནོ། མདའ་དཔནོ། རྩོསི་དཔནོ། རྩོ་ེཤདོ་
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ཕྱིག་མཛདོ་པ། རམི་བཞི།ི སྲིས་རྣམ་པ། གདན་ས་གསུམ་དང༌། རྒྱུད་གྲྭ་

སྨོད་སྟདོ་ཀྱི་ིསླབོ་དཔནོ་ལས་ཟུར། ཚགོས་ཆོནེ་སྤྲུལ་སྐུ། རྩོ་ེཤདོ་མགྲོནོ་

གཉིརེ། རྩོ་ེཤདོ་ལས་ཚན་ཆོ་ེཆུང༌། རྣམ་གྲྭའ་ིལས་སྣ།ེ རྩོ་ེཤདོ་དྲུང་དཀྱུས། 

ཡིགི་ཚང་སླབོ་ཕྲུག རྩོསི་ཕྲུག་པ། ས་ེའབྲས་དགའ་གསུམ་གྱི་ིམཁན་

པ་ོལས་སྣ་ེསྤྲུལ་སྐུ་ཆུང་ཁག་དང༌། ལས་སྣ།ེ དྲུང་གཏིོགས་ཁག དམག་

སྒོར་ཁག་ག་ིརུ་བརྒྱ། རྣམ་གྲྭའ་ིགྲྭ་དམངས། བཀྲ་ཤསི་ལྷུན་པ་ོདང༌། འབྲ་ི

གུང༌། སྟག་ལུང༌། འབྲུག་པ། མཚུར་ཕུ། གླེངི་ཁག་དང༌། རྨ་ེབཞི་ིལྕགས་

གསུམ་ (རྨ་ེརུ། བཞི་ིསྡེ།ེ ལྕགས་པ་ོརི) གྱི་ིལས་སྣ།ེ རྩོ་ེརགི་གནས་སླབོ་

ཕྲུག རྩོ་ེཤདོ་ཕྱིག་ནང༌། རྩོ་ེཞིལོ་ལྷ་ས་བཅས་པའ་ིགཉིརེ་ཚང་ནང་

གཟིན། ཆོབིས་རའ་ིའག་ོབྱངིས། སྒོ་ོསྲུང་ཁང་གཉིརེ། ཨ་ེསྙི་ེཡིགི་མཁན། 

ལྷ་བྲསི་པ། བཟི་ོཁང་པ། འདདོ་དཔལ་བ། དབུས་གཙང་ཚ་ོཆོནེ། ཆོབ་

བྲག་དང་སྨོར་མཛ་ོགསང་གསུམ་གྱི་ིམ་ིསརེ་འག་ོཔ། གཞུང་སགོ་འདམ་

བརྒྱ་ཤོག་པ་བཅས་ནས་ྋགོང་ས་མཆོོག་དང་རྒྱལ་ཚབ་རྣམ་གཉིིས་ལ་

གོ་བབས་ཀྱིི་མཇལ་དར་ཕུལ་ཏིེ་མཇལ་བཅར་སྐབས་བཀའ་བློོན་མན་

ལ་རྩོ་ེམགྲོནོ་ནས་སྲུང་འཕྲེལ་གཡིགོ རྒྱུད་སྟདོ་མཁན་པ་ོགླེངི་སྤྲུལ་སྐུ་

ཐུབ་བསྟན་ལུང་རྟེོགས་རྣམ་རྒྱལ་འཕྲེིན་ལས་ལ་ྋགོང་ས་མཆོོག་སྤྲུལ་

རནི་པ་ོཆོེའ་ིམཚན་ཞིབས་བསྐ་ོགཞིག་སྩལ་བའ་ིགསར་མཇལ་དང༌། རྩོ་ེ

ཤོད་ཞིབས་སྡེོད་པ་རྣམས་ཀྱིི་གསར་མཇལ་ལ་སོ་སོ་ནས་མཎྜལ་རྟེེན་

གསུམ་དང༌། འབུལ་དངསོ་བསྟར་བར་ཕྱིག་སྲུང་སྩལ། གསལོ་ཇ་གཉིསི་

པ་ཕབེས། གསལོ་སེལ་གངོ་བཞིནི་ཞུས། བཞིསེ་འབྲས་ཕབེས། གར་
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གཉིསི་པ་བཏིང༌།

ད་ེརྗེསེ་གསལོ་ཚགིས་ཆོནེ་མ་ོའབུལ་ཁར། སྐུ་བཅར་གསོལ་ཆོ་ེ

ནས་ྋསྐྱབས་མགོན་མཆོོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆོེའི་སྐུ་པང་དུ་རྒྱ་སེའི་གསོལ་

གདན་སྟོང་སྐུད་ཀྱིི་འཛར་ལྡན་སྒྲིོན་འབུལ་ཞུས་པའི་སྟེང་གསོལ་ཆོེ་

ནས་དངུལ་གྱིི་ཡིོལ་གོ་ཚ་གསེར་མའི་ནང་ྋརྒྱལ་བའི་གསོལ་ཚིགས་

འབུལ་ལམ་ཞུས། རྒྱལ་ཚབ་དང༌། སྲིདི་ཟུར། ཡིངོས་འཛནི། བཀའ་

བློནོ། ཧ་ོཐགོ་ཐུ་བཅས་པར་རང་ཁུངས་ས་ོས་ོནས་གསལོ་ཚགིས་རྒྱ་

ཅགོ་ར་ེཕུལ། ཤདོ་སྐརོ་སྲིས་རྣམ་པ་ཡིན་ལ་རང་ཁུངས་སྒོརེ་གཡིགོ་ས་ོ

ས་ོནས་གསལོ་ཚགིས་རས་ཐུམ་ར་ེཕུལ། ཡིབ་གཞིསི་སྐུ་འཁརོ་དང༌། 

རྩོ་ེསྐརོ་ཡིངོས་རྫགོས། ཤདོ་སྐརོ་ལས་ཚན་མན། ཕྱི་ིམགྲོནོ་ཁག་བཅས་

པར་རྩོ་ེགསལོ་ཐབ་པ་ནས་གསལོ་ཚགིས་བཀྱི་ེའགྲོམེས་གནང༌། གསལོ་

ཚགིས་རངི་གར་པས་འཇམ་རལོ་བཏིང༌།

མཇལ་ཐངེས་གཉིསི་པར། རྒྱ་ནག་ག་ིཁྲོི་སྐྱསེ་ལགེས་འབུལ་ཞུ་མ་ི

སྐུ་ཚབ་ཝུའུ་ཀྲུང་ཤནི་ང་ོལས་རྣམས་དང༌། རྒྱ་གར་དབྱནི་གཞུང་ག་ིསྲིདི་

སྐྱོང་ལེགས་འབུལ་སྐུ་ཚབ་འབྲས་སྤྱིི་བློོན་ཆོེན་སྐུ་ཞིབས་བྷ་སེལ་གོལ་

ཊ། (Sir Basil Gould) ལྷ་སྡེདོ་གརོ་ཥའ་ིདཔོན་རགིས། འབྲུག་དང་ལ་

དྭགས་ལ་ོཕྱིག་པ། ཁ་ཆོེའ་ིའག་ོཔ་བཅས་མཇལ་ཁར་རམི་བཅར་གུས་

འདུད་ཞུས།

རྩོ་ེཕྱིག་དང༌། རྩོ་ེགསལོ་ཐབ་པ་ནས་གསལོ་བསྐང་ག་ིཞིལ་ཁབེས་

ཕྱི་ེབསྟུན། མགྲོནོ་ཆོ་ེདང༌། རྩོ་ེམགྲོནོ་རྣམས་ནས་གསལོ་བསྐང་བཀྱི་ེ
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ཆོགོ་ཞུས། སྐུ་བཅར་གསལོ་ཆོ་ེནས་ྋསྐྱབས་མགནོ་མཆོགོ་སྤྲུལ་

རནི་པ་ོཆོ་ེདང༌། རྒྱལ་ཚབ་ཡིངོས་འཛནི་རྭ་སྒྲིངེ་རནི་པ་ོཆོ།ེ སྲིདི་ཟུར་

གླེང་མདུན། ཡིངོས་འཛནི་སྟག་བྲག་རནི་པ་ོཆོ་ེབཅས་པའ་ིགསལོ་བསྐང་

འདགེས་འབུལ་མཛད། རྩོ་ེམགྲོནོ་རྣམས་ནས་ཡིབ་གཞིསི་སྐུ་འཁརོ་

དང༌། བཀའ་བློནོ་གྱིསི་མཚནོ་གཞུང་ཞིབས་རྣམས་དང༌། ཕྱི་ིམགྲོནོ་ཁག་

ལ་ཤངི་འབྲས་བཀྱི་ེའགྲོམེས་ཟིནི་བསྟུན། དཀར་སྤྲོ་ོབྱངིས་གར་པ་དང༌། 

ཕ་ོབྲང་ག་ིགད་པ། ཆོབིས་ར་མད་ོསྦུག་དང༌། གཟིམི་དྲེལེ་ལག་ད་ོབཅས་

པར་སྟནོ་ཆོནེ་སྩལ།

གསལོ་ཇ་གསུམ་པ་ཕབེས། གསལོ་སལེ་གངོ་བཞིནི་ཞུས། 

འབྲས་བུ་གླེངི་པ་རྣམས་ནས། ཚངས་པ་བརྒྱ་བྱནི་དང༌། དྲེ་ིཟི་གྲུལ་

བུམ། མ་ིའམ་ཅ།ི ཀླུ། ཨ་ཙ་ར་བཅས་ཀྱི་ིཆོས་གསོ་བཀླུབས་ཏི།ེ རྔ་སྦུབ་

དུང་ཆོནེ་རལོ་ཆོ་དང་སྦྲགས། མཆོདོ་སྤྲོིན་སྣ་བརྒྱད་ཀྱི་ིགར་དབྱངས་

གཟིགིས་འབུལ་ཞུས།

མཇལ་ཐངེས་གསུམ་པར། བྲ་ོཔ་གཞིས་མ་ཁག་དང༌། སྐྱ་དར་བ། 

འཇུ་ལང་པ། གར་པ། འབྲས་བུ་གླེངི་པ། དཔལ་གསལོ་མ། ལྷ་ས་ཚ་ོཔ། 

ཁང་ཡིདོ་ཁང་ཆུང༌། ཤལེ་གྲོངོ་འབྲངོ་རྩོདེ། སྣང་རྩོ་ེལྷ་མ་ོབ། གནམ་བྲ་ོ

ཐག་རྩོདེ་པ། ཨམོ་ཁང་བྲ་ོཔ་བཅས་མཇལ་བཅར་ལ་ཕྱིག་སྲུང་སྩལ།

གར་གསུམ་པ་བཏིང༌། བགྲོ་ོགླེངེ་པས་ཤསི་པ་བརྗེདོ། གུས་ཕྱིག་

འཚལ་ཏི་ེམཇལ་བཅར་ལ་ཕྱིག་སྲུང་དང་གནང་ཆོ་སྩལ། མགྲོནོ་ཆོསེ་

སྲུང་འཕྲེལ་ཞུས་ཀྱིི་ྋརྒྱལ་ཚབ་ཡིོངས་འཛིན་རྭ་སྒྲིེང་རིན་པོ་ཆོེ་དང༌། 
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སྲིདི་ཟུར་གླེང་མདུན། ཡིངོས་འཛནི་སྟག་བྲག་རནི་པ་ོཆོ།ེ བཀའ་བློནོ་

རྣམ་པ་བཅས་པར་ཕུལ། མགྲོནོ་ཆོ་ེནས་ཁྲོ་ིདར་དང༌། རྩོ་ེམགྲོནོ་ནས་ཀ་

དར་ཕུལ། གཟིམི་འགག་ཁྲོ་ིཔས་བཞིངེས་བརྡ་བཏིང༌། གར་པའ་ིཕབེས་

བརྡ་རལོ་ཆོ་བཏིང་བསྟུན། ྋསྐྱབས་མགནོ་མཆོགོ་སྤྲུལ་རནི་པ་ོཆོ་ེསྤྱིན་

རྒྱ་སྤེོས་འཛིན། ཕྱིག་འདྲེནེ་ཆོབིས་ཞིབས་སགོས་སྲི་ིཞུ་གངོ་བཞིནི་དུ་

རྩོ་ེགཟིམི་ཆུང་ཕུན་ཚགོས་འདདོ་འཁྱེལི་དུ་གདན་དྲེངས།

དེ་ནས་གསེར་ཁྲོི་མངའ་གསོལ་གྱིི་དགའ་སྟོན་རྗེེས་འབྲེལ་སྔོར་

སྲིལོ་རགི་རྩོལ་འཁྲོབ་སྟནོ་ཁག་ལ་གཟིགིས་ཞིབི་ཆོདེ། མཆོགོ་སྤྲུལ་

རིན་པོ་ཆོེ་དང་རྒྱལ་ཚབ་རྣམ་གཉིིས་ཤར་རྒྱུད་གཟིིམ་ཆུང་དགའ་ལྡན་

སྣང་གསལ་དུ་ཞིབས་སོར་འཁོད་མཚམས་བདེ་ཡིངས་ཤར་དུ་ལྷ་ཞིོལ་

མ་ིམང་ནས་བྲ་ོཤནོ་དང༌། འབག་ཤནོ། གཞིས་ཆོནེ། ལྷ་མ་ོའབྲངོ་རྩོདེ་

སགོས་ར་ེར་ེབཞིིན་གཟིགིས་འབུལ་ཞུས། འཁྲོབ་སྟནོ་པ་རྣམས་ལ་

མགྲོནོ་གཟིམི་ནས་སྲུང་བྱནི་དང༌། རྩོ་ེཤདོ་ཕྱིག་མཛདོ་ནས་ལགེས་དར་

གནང་ཆོ་བཅས་སྩལ།

དགའ་སྟོན་རོལ་རྩོེད་ཀྱིི་ཆོེད་དུ་སྐྱེ་རིའི་ཟུར་ནས་ཕོ་བྲང་གི་

གཟིིགས་མཐོང་རྡོ་རིང་ཕྱིི་མའི་གཞུང་ལམ་བརྒྱུད་གཞུང་སྒོེར་གྱིི་རྟེ་

མཆོོག་བདུན་ཅུ་དནོ་ལྔས་རྒྱུག་རངི་དང༌། རྐྱེང་ཐང་སྒོང་ནས་མ་ིགྲོངས་

ལྔ་བཅུ་སྐོར་གྱིསི་མ་ིརྒྱུག བར་མ་ར་ིནས་བར་རྒྱུག་བཅས་ཀྱི་ིབང་རྩོལ་

འགྲོན་བསྡུར་སོགས་གཟིིགས་མོའ་ིརྣམ་གྲོངས་སྤྱིན་ལམ་དུ་བསྟར་

བར་ྋགོང་ས་མཆོོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆོེ་དགྱིེས་ཚུལ་གྱིི་གཟིིགས་པས་
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དབུགས་དབྱུང༌། མ་ིརྟེའ་ིབང་རྩོལ་འགྲོན་མརི་སྲུང་བྱནི་ལགེས་དར་

གནང་ཆོ་གངོ་བཞིནི་སྩལ།

ྋསྐྱབས་མགོན་མཆོོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆོེ་མཆོོག་གཟིིམ་ཆུང་ཕུན་

ཚོགས་འདོད་འཁྱེིལ་དུ་ྋཞིབས་སོར་འཁོད་བསྟུན་གསོལ་ཇ་དང༌། 

གསལོ་གྲོ་ོབཞིསེ་འབྲས་ཕབེས། ྋགངོ་ས་སྐུ་ཕྲེངེ་བཅུ་གསུམ་པ་ཆོནེ་

པོར་བོད་ལྗོོངས་ལྷ་སྡེེ་མི་སྡེེ་སྤྱིི་ཡིོངས་ནས་ཕུལ་བའི་ཆོོས་སྲིིད་ལུགས་

གཉིིས་ལ་མངའ་དབང་བསྒྱུར་བའི་གསེར་ཐམ་ཆོེན་མོས་གཙོས་སྦུག་

ཐམ་ཆོེ་ཆུང་ཁག་དྲུང་ཡིིག་ཆོེན་མོ་བཞིི་ནས་གདན་ཞུས་ཀྱིིས་བཅར། 

མཁན་དྲུང་བགྲོེས་པས་སྐྱབས་མགོན་མཆོོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆོེར་མཎྜལ་

རྟེནེ་གསུམ་འབུལ་ལམ་ཞུས་ཏི་ེདམ་སྒོམ་ཞིལ་ཕྱི།ེ ལྷ་ས་གཙུག་ལག་

ཁང་དང༌། ར་མ་ོཆོེ་གཙུག་ལག་ཁང་ག་ིཇ་ོཤཱཀ་རྣམ་གཉིསི་དང༌། རྩོ་ེ

ཕོ་བྲང་གི་རྟེེན་གཙོ་འཕགས་པ་ལོ་ཀེ་ཤྭ་ར་བཅས་སོ་སོར་འབུལ་རྒྱུའི་

སྙིན་དར་ལ་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་མཆོོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆོེ་ནས་བོད་

ལྗོོངས་ལུགས་ཟུང་ཆོོས་སྲིིད་ཀྱིི་མངའ་དབང་ཆོེན་པོ་བདག་གིར་བཞིེས་

ཏིེ་གདུགས་དཀར་ཡུག་གཅིག་ཏུ་བྲེས་པའི་འཕྲེིན་ལས་ཀྱིི་གྲོིབ་བསིལ་

འགོ་ཡིདི་ཅན་རྣམས་ཀྱི་ིལས་ཉིནོ་གྱི་ིཚ་གདུང་ཞི་ིཞིིང༌། གནས་སྐབས་

དང་མཐར་ཐུག་གི་ཕན་བདེར་འགོད་པའི་བཞིེད་པ་ཇི་བཞིིན་ལྷུན་གྱིིས་

འགྲུབ་པའ་ིསྨོནོ་ཚགི་མཚམས་སྦྱོརོ་ཅན་གྱི་ིསྙིན་ཤལ་ཁག་དང༌། རྟེགས་

རྟེེན་ཆོེད་བཀྲ་ཤིས་ལྗོོངས་དགོན་པར་བསྙིེན་བཀུར་མང་འགྱིེད་སོགས་

ཀྱིི་དཔྱོད་ཁྲོ་ས་ོསོར་གསེར་ཐམ་ཆོེན་མ་ོཐོག་མར་ཕབ་གནང་གྲུབ་བསྟུན་
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མཁན་དྲུང་རྣམ་པར་ཕྱིག་དབང་དང༌། ལགེས་དར་སྩལ།

འདི་ཉིིན་ྋརྒྱལ་བའི་མཆོོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆོེ་གསེར་ཁྲོིར་མངའ་

གསོལ་བའི་དགའ་སྟོན་གྱིི་ཆོེད་དུ་གངས་ལྗོོངས་ཆོོས་ལྡན་ཞིིང་སའི་

མཐའ་དབུས་ཡུལ་གྲུ་ཀུན་ཏུ་ལྷ་སྡེེ་རྣམས་ནས་དངོས་འབྱོར་སྣ་ཚོགས་

ཀྱི་ིམཆོདོ་སྤྲོནི་རྒྱ་མཚསོ་མཆོགོ་གསུམ་མཆོདོ་ཅངི༌། དཀར་ཕྱིགོས་

སྐྱོང་བའི་ལྷ་སྲུང་རྣམས་ལ་གཏིང་རག་མཆོོད་བསྟོད་ཀྱིིས་དགྱིེས་པ་

སྐངོ་བ་དང༌། མ་ིསྡེ་ེརྣམས་ནས་རྒྱན་གསོ་གཟིབ་མཆོརོ་སྤྲོས་ཏི་ེཕུན་

སུམ་ཚགོས་པའ་ིབཟིའ་བཏུང་ལ་ཅི་དགར་སྤྱིདོ་ཅངི༌། དགའ་སྐྱདི་གླུ་

གར་འཁྲོབ་སྟོན་གྱིིས་ཉིིན་མཚན་འདའ་བའི་དགའ་བདེའི་ཚོར་བར་རོལ། 

སྐབས་དརེ་ཞིངི་གྲོོང་མང་ཚགོས་ཁྲོདོ། “ད་ལ་ོབཏིབ་པའ་ིནང་ནས།། གྲོ་ོ

ལས་ལགེས་པ་མ་བྱུང༌།། སངས་རྒྱས་ཁྲོ་ིལ་ཕབེས་སངོ༌།། གྲོ་ོཡི་ིམཆོདོ་

པ་ཕུལ་དང༌།།” ཞིསེ་སགོས་དམངས་གཞིས་ཀྱི་ིམཆོདོ་སྤྲོནི་སྣ་ཚགོས་

སྤེེལ་བ་རྒོན་རབས་མང་པོའ་ིབློོ་ངོར་ད་ལྟའང་ལྷང་ངེར་གསལ་བ་བཅས་

ཉིནི་ཐགོ་མའ་ིམཛད་སྒོ་ོཁག་ཕུན་སུམ་ཚགོས་པར་གྲུབ།

བོད་གངས་ཅན་ལྗོོངས་ཀྱིི་སྐྱེ་འགྲོོ་མཐའ་དག་གི་འཕྲེལ་ཡུན་ཕན་

བདེ་མ་ལུས་པ་ྋསྐྱབས་མགོན་ཕྱིག་ན་པདྨོ་སྐུ་ཕྲེེང་སྔོ་ཕྱིིའི་བཀའ་དྲེིན་

ཁ་ོན་ལས་བྱུང་དང་འབྱུང་བར་འགྱུར་བའ་ིཕྱིརི། “བྱས་པ་ཚརོ་ཞིངི་བྱས་

པ་གཟི།ོ། བྱས་པ་ཆུད་ཟིནོ་མ་ིབྱདེ་པ།། ད་ེདག་མཁས་པས་རབ་ཏུ་

བསྔོགས།།” ཞིསེ་པ་ལྟར། བདོ་གངས་ཅན་ཁྱེནོ་གྱི་ིལྷ་སྡེ་ེམ་ིསྡེ་ེརྣམས་

ནས་བཀའ་དྲེནི་རྗེསེ་སུ་དྲེན་ཞིངི༌། སྔོར་སྲིལོ་ཆོསོ་སྲིདི་གཉིསི་ཀྱི་ིབློ་
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ན་མེད་པའི་དབུ་ཁྲོིད་ཁྲོི་གསོལ་གྱིི་དགའ་སྟོན་ལེགས་འབུལ་ཆོབས་ཅིག་

རམི་པར་བསྟར་འབུལ་ཞུ་རྒྱུའ་ིཐགོ་མར་ལྕགས་འབྲུག་ཟླ་ ༡ ཚསེ་ ༡༥ 

(༡༩༤༠།༢།༢༣) ཉིནི་བཀྲས་ལྷུན་བློ་བྲང་ནས་དཀར་སྤྲོ་ོསྤེམོ་བསྒྲིགིས་

དང་འབྲལེ་ཁྲོ་ིཕབེས་ལགེས་འབུལ་ཞུ་རྒྱུར། དྲུང་ཇ་གྲུབ་བསྟུན་རྣམ་གྲྭའ་ི

སྤྱིན་རྒྱ། སྤེསོ་འཛནི། གཞུང་བསྐསོ་བཀྲས་ལྷུན་ཛ་བློ་བློ་ོབཟིང་རནི་ཆོནེ་

ནས་སྤེསོ་སྣ་ེཞུས་ཏི།ེ ྋགངོ་ས་ྋསྐྱབས་མགནོ་ཆོནེ་པ་ོཚོམས་ཆོནེ་

སྲིདི་ཞིིའ་ིཕུན་ཚགོས་སུ་སྤྱིན་དྲེངས། བཞུགས་ཁྲོརི་ཞིབས་སརོའཁདོ་

བསྟུན། སྲིདི་ཟུར་གླེང་མདུན་ནས། རམི་བཞི་ིཡིན་མཇལ་བཅར་ལ་ཕྱིག་

དབང་སྩལ། གསལོ་ཇ་དང་པ་ོཕབེས། གསལོ་སལེ་བཀྲས་ལྷུན་ཛ་

བློས་ཞུས། བཞིསེ་འབྲས་ཕབེས། བཀྲས་ལྷུན་ཛ་བློ་ནས་ཕྱིག་འཚལ་

དང་འབྲེལ་ལྷ་གོས་ནང་མཛོད་ཀྱིི་བཏིེགས་པའི་མཎྜལ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་

རྟེནེ་འདགེས་འབུལ་ཐགོ དངུལ་ཚ་གསརེ་མའི་བཀྲ་ཤསི་རྟེགས་བརྒྱད། 

གླེང་ཆོནེ་གྱི་ིམཆོ་ེབ་ཆོ་གཅགི དངུལ་ཤན་ཅན་གྱི་ིབས་ེརུའ་ིར། གསརེ་

དངུལ་ལ་སོགས་པའི་འབུལ་དངོས་གཞུང་ཁྲོ་ནང་གསལ་རྣམས་བསྟར། 

བཀྲས་ལྷུན་ཞིབས་འབྲིང་སེར་སྐྱ་རྣམས་ལ་མཇལ་ཁ་ཕྱིག་དབང་སྩལ། 

གར་དང་པ་ོབཏིང༌།

རྒྱ་ནག་གཞུང་ག་ིསྐུ་ཚབ་ཝུའུ་ཀྲུང་ཤནི་གྱི་ིང་ོཚབ་ནས། ྋགངོ་

ས་ཆོེན་པོར་མཇལ་དར་ནང་མཛོད་ཀྱིིས་སྣེ་དྲེངས་པའི་མཎྜལ་སྐུ་གསུང་

ཐུགས་རྟེནེ་དང༌། གསོ་ཆོནེ་ཚསོ་ཚགོས་ཡུག དཀར་ཡིལོ་དང༌། གུ་

ཤའ་ིསྤྱིད་པ་སྣ་ཚགོས་སགོས་དངསོ་འབུལ་བསྟར་འབུལ་ཞུས། དབྱནི་
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གཞུང༌། འབྲས་ལྗོངོས་བཅས་པའ་ིལགེས་འབུལ་འད་ིཉིནི་བསྟར་འབུལ་

ཞུས་སྐརོ། དབྱནི་གཞུང་སྐུ་ཚབ་སྐུ་ཞིབས་བྷ་སལེ་གྷལོ་ཊ་ (Sir Basil 

Gould) ནས་སྐབས་དརེ་བྲསི་པའ་ིཐ་ོགསལ་བཞིནི། དབྱནི་གཞུང་

དང༌། རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཚབ་ཀྱི་ིསྐུ་ཚབ་གཅགི་ལྕགོས་འབྲས་སྤྱི་ིབློནོ་ཆོནེ་

སཱར་ བྷ་སེལ ་གྷལོ་ཌ་ནས་མཇལ་དར་ནང་མཛདོ་དང་མཎྜལ་རྟེནེ་

གསུམ། ཀ་ལ་ིཀ་ཏིའ་ིདངུལ་ཁང་ནས་བཟིསོ་པའ་ིགསརེ་ས་ཕག་

གཟུགས་གཅགི་དང༌། དབྱནི་སྒོརོ་རྐྱེལ་པ་བཅུ། མ་ེམདའ་གསུམ། 

འག་ོསྣམ་སྣ་ཚགོས་ཡུག་དྲུག གསརེ་གྱི་ིཆུ་ཚདོ་འཁརོ་ལ་ོགསརེ་ཐག་

རང་འགྲོགིས་གཅགི རྒྱང་ཤལེ་གཅགི དབྱནི་ཇིའ་ིཀ་ོསྒོམ་གཅགི གསལོ་

ཚགིས་ཡི་ོབྱད་ཡིདོ་པའ་ིསྒོམ་གཅགི སྣུམ་ཐབ་གསུམ། རལོ་ཆོ་གཏིངོ་

བྱདེ་སྒོམ་གཅགི མ་ེཏིགོ་ལྡུམ་རའ་ིཞིབས་སྟགེས་ཆོ་ཚང༌། འབའ་ཇརི་

འགར་ (Budgerigar) ཞིསེཔའ་ིབྱའེུ་གཉིསི་བཅས་དང༌། ད་ེབཞིནི་

ལྷ་སར་བཅའ་སྡེོད་རྒྱ་གར་དབྱིན་གཞུང་དོན་གཅོད་ཧིའུ་རི་ཆོར་སོན་ 

(Hugh Richardson) དང༌། ཛ་སག་ར་ཡི་ེ བྷ་དུར་ (Rai Bahadur) 

ནོར་བུ་དནོ་གྲུབ། ར་ཡི་ེསབ་རམི་བཞི་ིབསདོ་ནམས་སྟབོས་ལྡན། མ་ེ

ཅར་ཀེའ་ི ས་ཐ་དང༌། འབྲས་ལྗོངོས་གཞུང་ག་ིསྐུ་ཚབ་བློནོ་ཆོནེ་བཅས་

ནས་རྟེནེ་གསུམ་དང་དངསོ་འབུལ་སྣ་ཚོགས་བཅས་ཕུལ། གསལོ་ཇ་

གཉིསི་པ་ཕབེས། གསལོ་སལེ་ཛ་སག་ར་ཡི་ེབྷ་དུར་ནརོ་བུ་དནོ་གྲུབ་

ཀྱིསི་ཞུས། གསལོ་བསྐང་དཀར་སྤྲོ་ོབཀྱི་ེའགྲོམེས་ཞུས། གར་གཉིསི་

པ་བཏིང༌། ཕྱི་ིརྒྱལ་མ་ིསྣ་ཁག་ལ་ལགེས་དར་དང༌། བཀྲས་ལྷུན་ཛ་བློ་
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ང་ོལས་ལ་ཕྱིག་སྲུང་དང༌། འབུལ་སླགོ བགྲོ་ོགླེངེ་པར་ཕྱིག་སྲུང་བཅས་

སྩལ། ཁྲོ་ིདར་ཀ་དར་ཕུལ། སྤེསོ་སྣ་ེགངོ་བཞིནི་ྋསྐྱབས་མགནོ་རནི་པ་ོ

ཆོ་ེདབུ་རྩོ་ེགཟིམི་ཆུང་དུ་གདན་འདྲེནེ་ཞུས། (ཛ་སག་ར་ཡི་ེབྷ་དུར་ནརོ་

བུ་དནོ་གྲུབ་དང༌། ར་ཡི་ེསབ་རམི་བཞི་ིབསདོ་ནམས་སྟབོས་རྒྱལ་གཉིསི་

རྒྱ་གར་དབྱནི་གཞུང་ག་ིདཔནོ་རགིས་ཡིནི་ཀྱིང༌། ལྷ་ས་དབྱནི་གཞུང་

དོན་བྱེད་ཁང་དུ་ལས་དོན་བྱས་རིང་བོད་གཞུང་དང་འབྲེལ་ལམ་གང་ཅི་

ལེགས་པོ་བྱུང་ཡིོད་པར་བརྟེེན་ར་ཡིེ་བྷ་དུར་ནོར་བུ་དོན་གྲུབ་ལ་བོད་

གཞུང་ག་ིཛ་སག་ག་ིག་ོགནས་དང༌། ར་ཡི་ེསབ་བསདོ་ནམས་སྟབོས་

རྒྱལ་ལ་རམི་བཞིིའ་ིག་ོགནས་སྩལ་བ་ཞིགི་ཡིནི།) 

ལྕགས་འབྲུག་བདོ་ཟླ་ ༡ ཚསེ་ ༡༦ (༡༩༤༠།༢།༢༤) ཉིནི་སྐུ་

སྒོརེ་རྭ་སྒྲིངེ་བློ་བྲང་ནས་ཁྲོ་ིའབུལ་བསྟར་རྒྱུར། སྟནོ་ཆོནེ་མཛད་སྒོ་ོ

བྱངིས་སྔོནོ་མ་ལྟར་དང༌། དྲུང་ཇ་གྲུབ་བསྟུན་སྲིདི་སྐྱོང་ཡིངོས་འཛནི་རྭ་

སྒྲིངེ་རནི་པ་ོཆོ་ེནས་སྤེསོ་སྣ་ེདང་བཅས། ྋགངོ་ས་མཆོོག་སྤྲུལ་རནི་པ་ོ

ཆོེ་གཟིིམ་ཆུང་ནས་ཚོམས་ཆོེན་དུ་གདན་དྲེངས་ཏིེ་བཞུགས་ཁྲོིར་ཞིབས་

སརོ་འཁདོ་བསྟུན། སྲིདི་སྐྱོང་རནི་པ་ོཆོ་ེནས་མཎྜལ་ལྗོགས་བཤད་དང༌། 

འབུལ་ཐ་ོནང་གསལ་དངསོ་འབུལ་རྣམས་བསྟར། མཛད་སྒོ་ོགྲོལོ་ཁར་

རྒྱལ་ཚབ་རནི་པ་ོཆོརེ་ལགེས་དར་ནང་མཛདོ་དང༌། ཐུབ་དབང་ག་ིསྐུ་

བརྙིན་ནམ་ལྡན་ྋགངོ་ས་མཆོགོ་ག་ིཕྱིག་བསྟར་སྩལ། སྤེསོ་སྣ་ེགངོ་

བཞིནི་དབུ་རྩོེ་གཟིམི་ཆུང་དུ་གདན་དྲེངས།

ད་ེརྗེསེ་བལ་ཡུལ་དང༌། འབྲུག ལ་དྭགས། སྲིདི་ཟུར་ཡིབ་གཞིསི་
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གླེང་མདུན། བཀའ་ཤག་དང༌། རྩོ་ེཤདོ་དྲུང་སྤྱི།ི དབུས་གཙང་ཚ་ོཆོནེ། ས་

ངརོ་ཚལ་གསུམ། ད་ེམ་ོབློ་བྲང་དང༌། ཀུན་བད་ེགླེངི༌། ཚ་ེསྨོནོ་གླེངི༌། སྡེ་ེ

དྲུག་བློ་བྲང༌། འནོ་རྒྱལ་སྲིས། སླ་ེལུང༌། ལ་ོསམེས་དཔའ། འབྲུག་པ། 

སྟག་ལུང༌། འབྲ་ིགུང༌། མཚུར་ཕུ། ཡིར་འབྲགོ་བསམ་སྡེིང༌། སྡེ་ེདཔནོ་

གྲོས། ལྷ་རྒྱ་ར།ི དགའ་བཞི།ི མད་ོམཁར། བསམ་ཕ་ོསགོས། དགནོ་སྡེེའ་ི

གྲོས། གདན་ས་གསུམ་དང༌། རྒྱུད་གྲྭ་སྨོད་སྟོད། རྩོ་ེརྣམ་རྒྱལ་གྲྭ་ཚང༌། 

གནས་ཆུང་གྲྭ་ཚང༌། རྨ་ེབཞི་ིལྕགས་གསུམ། སྨོནི་གྲོལོ་གླེངི༌། རྡ་ོརྗེ་ེ

བྲག དྭགས་ལྷ་སྒོམ་པ།ོ རྩོ་ེཚོགས་པ། ཤངས་དགའ་ཆོསོ། ཕན་པ་ོདགའ་

ཆོསོ། མངའ་དྭགས་རྒྱལ་གསུམ། གངོ་དཀར་ཆོསོ་སྡེ།ེ འཕྱིངོས་རྒྱས་

ར་ིབ་ོབད་ེཆོནེ། རྩོདེ་ཐང་དགའ་ཆོསོ་དང༌། ལྔ་མཆོདོ་གྲྭ་ཚང༌། དཔལ་

ཤདོ། ཆོབ་མད།ོ བྲག་གཡིབ། སྤེའོ།ོ ག་ོའཇ།ོ སྨོར་ཁམས། དར་རྒྱས། 

དཀར་མཛསེ། ལ་ིཐང༌། ཆོ་ཕྲེངེ༌། རྒྱལ་ཐང༌། སྡེ་ེདག་ེརྒྱལ་པ།ོ ནང་

ཆོནེ་རྒྱལ་པ།ོ གླེངི་ཚང་རྒྱལ་པ།ོ ལྷ་ཐགོ་རྒྱལ་པ།ོ རྗེ་ེསྐུ་འབུམ། བློ་བྲང་

བཀྲ་ཤིས་འཁྱེིལ་སོགས་ཀྱིི་འབྲེལ་ཆོགས་བློ་དཔོན་དང་དགོན་སྡེེ་ཁག 

ལྷ་སྡེེ་མི་སྡེེའི་ཁྲོི་འབུལ་ཞུ་མཁན་ཤིན་ཏུ་མང་བས་རེ་རེ་བཞིིན་ཞིིབ་རྒྱས་

སུ་འགདོ་པར་མ་ིལང་ཞིངི༌། ལ་ལ་ན་ིདབྱར་མཇལ་དང་འབྲལེ་བ། ལ་ལ་

དགུན་མཇལ་དང་འབྲལེ། འགའ་ཞིགི་ཞིབས་བརྟེན་དང་འབྲེལ་བ། ཁ་

ཅིག་ནས་དཀར་སྤྲོོ་གསོལ་སྟོན་རྒྱས་བཤམས་དང་འབྲེལ་བ་སོགས་ཁྲོི་

ཕེབས་ལེགས་འབུལ་གྱིི་མཆོོད་སྤྲོིན་ཁག་རིམ་པ་བཞིིན་དུ་བསྟར་འབུལ་

ཞུས་པ་བཅས་སྐབས་དེའི་གསེར་ཁྲོི་མངའ་གསོལ་གྱིི་མཛད་སྒོོ་ལེགས་
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པར་གྲུབ་སྟ་ེབཀྲ་ཤསི་གྲོལོ་སྟནོ་གྱི་ིཆོ་ོག་རྫགོས་པར་མཛད།

དེ་ནས་བཟུང་མཆོོག་སྤྲུལ་རིན་པ་ོཆོེ་རྒྱུན་བཞུགས་གནང་ཡུལ་རྩོེ་

ཕ་ོབྲང་དང༌། ནོར་བུ་གླེངི་ཁ་གཉིསི་སུ་དབྱར་ས་དགུན་ས་ལྟ་བུ་གནང་

ཞིངི༌། ད་ེཡིང་ྋགངོ་ས་མཆོགོ་ག་ིརང་རྣམ་ལས། “ངསོ་རང་རང་ལ་ོཉི་ི

ཤུའི་ནང་མ་སླེབས་བར་བོད་ནང་གཏིན་སྡེོད་བྱེད་སྐབས་ལོ་ལྟར་དཔྱོིད་

སྟདོ་དུ་ནརོ་བུ་གླེངི་ཁར་འགྲོ་ོབ་དང༌། ད་ེགར་ཟླ་དྲུག་ཙམ་བསྡེད་ནས་

དགུན་ཁ་མ་སླབེས་གོང་ཙམ་ལ་པ་ོཏི་ལར་ཡིར་ཡིངོ་གི་ཡིདོ།

ནོར་བུ་གླེིང་ཁར་སྤྲོོ་སྐྱིད་གཏིོང་ཡུལ་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཡིོད་པ་སྟེ། 

ལྕགས་ར་ིམཐནོ་པསོ་བསྐརོ་བའ་ིགླེངི་ཁ་མཛསེ་སྡུག་ལྡན་པ་དང༌། དའེ་ི

ནང་ཁང་ཆོེན་མང་པོ་ཡིོད་པ་དེ་དག་ནང་ལས་ཁུངས་སྡེེ་ཚན་ཁག་ཡིོད་

ཅངི༌། ལྕགས་ར་ིསརེ་པ་ོཞིསེ་ལྕགས་ར་ིནང་མ་ཞིགི་ཀྱིང་ཡིདོ། དའེ་ི

ནང་རྒྱལ་བ་རནི་པ་ོཆོ་ེདང༌། ཡིབ་གཞིསི་སྐུ་འཁརོ། གྲྭ་བཙུན་ངསེ་ཅན་

ཞིགི་མ་གཏིགོས་ཡིངོ་ཆོགོ་ག་ིམདེ། ད་ེམནི་རྒྱལ་བའ་ིཕ་ོབྲང་ཁག་མང་

པོ་ཡིོད་པ་དེ་དག་ལ་གཡིོག་བྱེད་ལེགས་པར་བྱས་པའི་མེ་ཏིོག་གི་ལྡུམ་

རས་བསྐརོ་ཡིདོ་པ་རདེ། ངསོ་རང་སྐབས་ར་ེམ་ེཏིགོ་ལྡུམ་ར་དང༌། ད་ེ

གར་ཡིདོ་པའ་ིགཅན་གཟིན་དང༌། ར་ིདྭགས་འདབ་ཆོགས་སགོས་སྤྱིན་

གཟིིགས་ཁང་ལ་ཆུ་ཚོད་འགའ་ཤས་རིང་ལྟད་མོ་ལྟ་བར་འགྲོོ་གི་ཡིོད། 

ལྕགས་རིའ་ིམཐའ་འཁརོ་དང༌། གཟིམི་སྒོོའ་ིགཡིས་གཡིནོ་ལ་འདགོས་

ཁྱེ་ིམང་པ་ོཡིདོ། སྐུ་འབུམ་ནས་བཏིང་ཡིངོ་བའ་ིཁྱེ་ིསངེ་ཕྲུག་ཟིརེ་བ་ཞིགི་

ཀྱིང་ཡིདོ། སྤྱིན་གཟིགིས་ན་ིགླེ་བ་དང༌། གནའ་བ། སྤྲོའེུ། རྔ་མངོ་བཅས་
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ས་ོས་ོནས་འགའ་ཤས་ར་ེཡིདོ། གཟིགི་གཉིསི་དང་སྟག་སྐྱ་ོཔ་ོགཅགི་

ཀྱིང་ཡིདོ། ད་དུང་རྨ་བྱ་དྲུག་དང༌། ནེ་ཙ་ོམང་པ་ོཡིདོ། ཁ་ན་ཊའ་ིངང་

པ་དང༌། ཁྲུང་ཁྲུང་ཡིང་འགའ་ཤས་ཡིདོ་པ་ད་ེདག་ག་ིའཕུར་གཤོག་

བཅད་པ་དརེ་ང་རང་སྙིངི་རྗེ་ེཆོནེ་པ་ོསྐྱསེ་བཞིནི་ཡིདོ། ནེ་ཙ་ོགཅགི་ཡིདོ་

པ་དེ་གཟིིམ་དཔོན་མཁན་པོ་མཁྱེེན་རབ་བསྟན་འཛིན་དང་ཧ་ཅང་འཆོམ་

པ་ོཡིདོ། ནེ་ཙ་ོདསེ་ཁངོ་ག་ིམཛུབ་མརོ་མཆུ་ཏི་ོརྒྱག་སྐབས་ཁངོ་གསི་ན་ེ

ཙ་ོདེའི་མགོ་ལ་ཕུར་ཕུར་གནང་སྐབས་དེས་སྤྲོོ་བས་མྱོོས་པ་ལྟ་བུའི་རྣམ་

འགྱུར་ཞིགི་སྟནོ་གྱི་ིའདུག

ངོས་རང་ལའང་དེ་འདྲེ་ཞིིག་བྱེད་རོགས་བྱས་ན་བསམས་ནས་

ཐབས་ཤེས་གང་དྲེག་བྱས་ཀྱིང་མ་བྱུང་སྟབས་ངོས་ནས་དབྱུག་པ་ཆུང་

ཆུང་ཞིིག་གིས་ཆོད་པ་བཅད་པས་དེ་ནས་བཟུང་ནེ་ཙོ་དེས་ངོས་རང་

མཐོང་བ་ཙམ་གྱིསི་འཕུར་འགྲོ་ོག་ིའདུག དའེ་ིཐོག་ནས་གྲོགོས་པ་ོསྒྲིགི་

སྐབས་བཙན་ཤུགས་ཀྱིིས་མི་ཡིོང་བར་བྱམས་སྙིིང་རྗེེ་བྱ་དགོས་པའི་

བསླབ་བྱ་ཧ་ཅང་ཡིག་པ་ོཞིགི་ཐབོ་བྱུང༌།”1 ཞིསེ་བཀའ་གནང་ཞིངི༌། ད་

ལྟའི་ནོར་གླེིང་ཆོགས་ཡུལ་དེ་ནི་གླེ་བ་ལ་སོགས་པའི་ནགས་ཚལ་སྟུག་

པོར་དཀྲིགས་པའི་དབུས་སུ་དྭངས་ཤིང་གཙང་བའི་ཆུ་རྒྱུན་ལྷུང་ལྷུང་

དུ་བབས་པ་དང༌། འདབ་ཆོགས་སྣ་ཚགོས་སྐད་སྙིན་གྱིརེ་ཞིངི༌། ར་ི

དྭགས་དང་གཅན་གཟིན་ཡིང་ཐར་ཐོར་དུ་གནས་པའི་རང་བྱུང་གི་གནས་

དབེན་ཞིིང་ཉིམས་དགའ་བ་ཞིིག་ཡིིན་པ་དེར་གནའ་དུས་གླེ་བའི་ཚལ་དུ་

1  ‘བཙན་བྱལོ་ནང་ག་ིརང་དབང་’དབྱནི་དབེ། ཤགོ ༣༥ ཕྲེངེ་ ༡༦ ༡༩༩༠
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འབདོ།

རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེེང་ལྔ་པ་ངག་དབང་བློོ་བཟིང་རྒྱ་མཚོ་མཆོོག་

དབྱར་དུས་སུ་གནས་དེར་དབུ་གུར་ཕུབ་ནས་ཆོབ་བཞུགས་སྤྲོོ་གསེང་

ལ་བྱནོ་མྱོངོ་བ་དང༌། རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེངེ་བདུན་པ་བསྐལ་བཟིང་རྒྱ་

མཚ་ོམཆོོག་ཐོག་མར་འབྲས་སྤུངས་སུ་བཞུགས་སྐབས་གནས་དེར་ཆོབ་

བཞུགས་འཕྲེདོ་བཞིསེ་གནང་གི་ཡིདོ་ཅངི༌། མགནོ་པ་ོགང་ག་ིསྲིདི་དབང་

བཞིེས་རྗེེས་སྐུ་ཚེའི་སྨོད་དུ་ཞིབས་ལ་འབམ་གྲུམ་གྱིི་སྙུན་གཞིི་ཕོག་པར་

བརྟེེན་དེ་གར་ཆོབ་རྗེིང་གསར་སྐྲུན་གནང་ནས་ཆོབ་བཞིེས་ཐེངས་མང་

གནང་བས་སྙུན་གཞིརི་ཕན་འབྲས་ཐནོ།

རྒྱལ་མཆོོག་འདིའི་སྐུ་དུས་རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་ཤིང་ཕག་ཕྱིི་

ལ་ོ ༡༧༥༥ ལརོ་ཆོབ་རྫངི་ག་ིཤར་ངསོ་སུ་ཕ་ོབྲང་ཐོག་ཚད་གཉིསི་ཡིདོ་

ཅིག་གསར་བསྐྲུན་མཛད་པར་རྒྱལ་བའི་མཚན་ཕོ་བྲང་ལ་ཐོགས་ནས་

བསྐལ་བཟིང་ཕ་ོབྲང་དུ་གྲོགས།

བསྐལ་བཟིང་ཕོ་བྲང་ཤོད་དུ་མཛད་སྒོོ་གནང་ཡུལ་ཉིི་འདོ་ཚོམས་

ཆོནེ་དང༌། བྱང་ངསོ་ཤདོ་དུ་འགག་ཚུགས་ཡུལ་དང༌། བར་ཐགོ་མགནོ་

པ་ོཁང༌། དབུ་རྩོེར་སྡེངིས་ཆོའ་ིཐགོ་གཟིགིས་ཞིབི་གནང་ཡུལ། གཟིིམ་

ཆུང་བྱང་ཆུབ་དགའ་འཁྱེལི་བཅས་ཡིདོ། རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེངེ་བརྒྱད་པ་

འཇམ་དཔལ་རྒྱ་མཚོའི་སྐུ་དུས་བསྐལ་བཟིང་ཕ་ོབྲང་བྱང་ངོས་ཀྱིི་ཆོོས་ར་

དང༌། མཚ་ོདཀྱིལི་ཕ་ོབྲང་ཀླུ་ཁང༌། ནུབ་ངསོ་ཀྱི་ིགྲུ་འཛནི་ཕ་ོབྲང༌། དབུ་

གཡིབ་ཕ་ོབྲང༌། མཐའ་འཁརོ་ལྕགས་ར་ིསརེ་པ་ོབཅས་གསར་བསྐྲུན་
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གནང༌། རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེངེ་བཅུ་གསུམ་པའ་ིསྐུ་དུས་ནརོ་གླེངི་དུ་གཞིི་

ཁྱེོན་ཆོེ་བའི་བཟིོ་བསྐྲུན་རྒྱ་སྐྱེད་གནང་སྟེ་ཐོག་མར་བསྐལ་བཟིང་ཕོ་བྲང་

དང༌། མཚ་ོདཀྱིལི་ཕ་ོབྲང་ངམ་ཆོབ་ས་ལྷུན་གྲུབ་དགའ་ཚལ། ཁརོ་

ཡུག་དང་བཅས་པར་ཉིམས་གས་ོརྒྱ་སྐྱདེ་དང༌། བསྐལ་བཟིང་ཕ་ོབྲང་

ཐགོ་ས་ོགཉིསི་པའ་ིཡིང་སྟངེ་གཟིམི་ཆུང་གསར་སྐྲུན་དང༌། མཚ་ོདཀྱིལི་

ཕོ་བྲང་གི་ཆུ་རྫིང་རྒྱ་སྐྱེད་ཐོག་རྒྱ་རྡོའ་ིརགས་རྩོིག་དང་སྒྲིོམ་སྐྱོར་

གསར་སྐྲུན་མཛད།

རབ་བྱུང་ ༡༥ ཆུ་ཁྱེ་ི (༡༩༢༢) ནས་བཟུང་སྤྱིན་གསལ་གླེངི་ཁར་ཕ་ོ

བྲང་ལྟ་ེབ། བད་ེསྐྱདི་ང་ོམཚར་དཔལ་འཁྱེལི་ཐགོ་རྩོགེ་གསུམ་ལྡན་ཤདོ་

དུ་མཛད་སྒོོ་གནང་ཡུལ་ཚོམས་ཆོེན་ཡིངས་ཤིང་རྒྱ་ཆོེ་བ་བཞུགས་ཁྲོི་

སྐརོ་བཅས་སགོས་ཆོ་ཚང༌། བར་ཐགོ་གཟིམི་ཆུང་དཔག་བསམ་འདདོ་

འཁྱེལི། ཡིང་སྟངེ་གཟིམི་ཆུང་སྲིིད་ཞི་ིདཔལ་འབར་དང༌། གཟིམི་ཆུང་མ་ི

འཇགིས་སྒོ་ོའབྱདེ། ནུབ་ངསོ་གཟིམི་ཆུང་བསྐལ་བཟིང་བད་ེའཁྱེལི་ཐགོ་

ས་ོགཉིསི་ལྡན། དའེ་ིའཁྲོསི་གཟིམི་ཆུང་འཆོ་ིམདེ་མཆོགོ་སྦྱོནི། ཆོབིས་

རའ་ིཡིང་སྟངེ་གཟིམི་ཆུང་གཞིན་ཕན་དགའ་འཁྱེལི། དམག་སྒོར་ནང་

གཟིམི་ཆུང་ལ་ེལག་དང་བཅས་གསར་བསྐྲུན་གནང༌།

རྒྱལ་མཆོོག་སྐུ་ཕྲེེང་བཅུ་བཞིི་པ་ཆོེན་པོའ་ིསྐུ་དུས་སྔོོན་གྱིི་རྨང་

གཞིིའི་ཐོག་ཕོ་བྲང་ཁམས་གསུམ་ཟིིལ་གནོན་རྒྱས་བསྐྲུན་གནང་བ་

དང༌། རབ་བྱུང་ ༡༦ ཤངི་རྟེ་ (༡༩༥༤) ནས་ལྕགས་ར་ིསརེ་པ་ོརྒྱ་སྐྱདེ་

ཐགོ བྱང་ངསོ་རྟེག་བརྟེན་མ་ིའགྱུར་ཕ་ོབྲང་སྡེངིས་ཆོ་ས་སྒྱིོང་སྟངེ་ཐགོ་
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རྩོགེ་གཉིསི་ལྡན་གཟིམི་ཆུང་ལ་ེལག རྒྱལ་ཡུམ་ཆོེན་མ་ོབཞུགས་ཡུལ། 

ནང་མ་ཁང༌། ལས་ཁུངས་ཚུགས་ཡུལ་སགོས་གསར་བཞིངེས་མཛད་

པ་བཅས་དང༌། ནོར་གླེངི་འད་ིབཞིནི་ཐགོ་མར་གསར་བསྐྲུན་གནང་བ་

ནས་བཟུང་ད་བར་མི་ལོ་སུམ་བརྒྱར་ཉིེ་བའི་ནང་ྋརྒྱལ་མཆོོག་སྐུ་ཕྲེེང་

ན་རམི་ཀྱི་ིརླབས་ཆོནེ་དགངོས་གཞི་ིལྟར་ཕྱིིའ་ིལྕགས་ར་ིདང༌། ཕ་ོབྲང་

ཡིས་མས་ཁོར་ར་ཁོར་ཡུག་དང་བཅས་པ་བོད་མི་རིགས་ཀྱིི་ཕུལ་དུ་བྱུང་

ཞིངི༌། ཐུན་མངོ་མ་ཡིནི་པའ་ིབཟི་ོབཀདོ་ལག་རྩོལ་གྱི་ིསྙིངི་བཅུད་ལས་

གྲུབ་ཅངི༌། དུས་བབ་འཕལེ་རམི་གྱི་ིགསར་གཏིདོ་ཀྱི་ིལགེས་ཆོ་ལྡན་པ། 

ཐོག་མར་བདུད་རྩོི་སྨོན་གྱིི་ཆོབ་བཞིེས་གནང་ཡུལ་ཞིིག་ནས་རིམ་བཞིིན་

དབྱར་དུས་ྋརྒྱལ་བའི་བཞུགས་གནས་ལུགས་ཟུང་མངའ་དབང་བསྒྱུར་

ཞིངི༌།

མཆོོད་སྦྱོིན་གྱིི་སྒོོ་འཕར་ཡིངས་པོར་ཕྱིེ་བའི་རྒྱལ་བྱུས་དམངས་

བདེའི་བྱ་བ་ལས་ཀྱིི་འཁོར་ལོ་འདུ་བའི་བསྟི་གནས་ཡི་གྱིལ་ཞིིག་ཏུ་གྱུར་

ཅངི༌། གནས་དེའ་ིའཛུགས་སྐྲུན་གྱི་ིདངསོ་པ་ོསྤྱི་ིདང༌། བྱ་ེབྲག་ཟི་ཤངི་ལ་

སོགས་པ་སྣ་ཚོགས་ནགས་ཀླུང་སྟར་དུ་སྡུག་པོས་བཀང་བ་ཁ་དོག་དང་

རྣམ་པ་མི་འདྲེ་བའི་མེ་ཏིོག་གིས་ས་གཞིི་གཅལ་བཞིིན་སྐྱེད་མོས་ཚལ་གྱིི་

ར་བ་དང་ར་བས་གང་སར་ཁྱེབ་པ། མཚའེུ་དང་རྫངི་བུ་ཡུར་ཆུ་བཅས་

བར་མདེ་ལྷུང་ལྷུང་དུ་རྒྱུ་བའ་ིནང༌། ངང་ངུར་ཁྲུང་ཁྲུང་སགོས་དལ་བུར་

རྒྱུ་ཞིིང་རྨ་བྱ་དང་ནེ་ཙོ་སོགས་འདབ་ཆོགས་སྣ་ཚོགས་ཡིིད་ལྷོད་ཅིང༌། 

དབྱངས་སྙིན་བར་མདེ་དུ་སྒྲིགོ སྟག་གཟིགི་གཅན་གཟིན་རྣམས་ཀྱིང་ཞི་ི
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དུལ་ངང་རྒྱུད་ལྷོད་པ། ཤ་བ་ལ་སགོས་པའ་ིར་ིདྭགས་དག་ཀྱིང་གཅགི་

ལ་གཅགི་མཛའ་བའ་ིབག་ཕབེས་སུ་གནས་པ་བཅས་དང༌། ལྷག་པར་

སྐྱེ་འགྲོོ་སྤྱིི་དང་བྱེ་བྲག་གངས་ཅན་པ་རྣམས་འཚེ་མེད་གཞིན་ཕན་གྱིི་

བསམ་བློོ་འབྱོང་བའི་རྣམ་དཀར་བསོད་ནམས་ཀྱིི་མཆོོད་སྡེོང་བློ་ན་མེད་

ཅངི༌། ཡིདི་དགའ་བདེའ་ིཚརོ་བས་ཁྱེབ་པའ་ིཞི་ིབའ་ིཚལ་ཆོནེ་པ་ོའད་ིལྟ་

བུ་ན།ི འུད་སྒྲིགོ་དང༌། སྒྲི་ོའདགོས་ཀྱི་ིརྒྱུ་ལས་ལྡགོ་སྟ།ེ རང་བཞིནི་བཟིང་

པ་ོཡིངོས་སུ་བརྗེོད་དུ་མདེ་ཀྱིང༌། ལ་ོརྒྱུས་དང༌། མཐངོ་བ་མྱོངོ་གྱུར་གྱི་ིསྒོ་ོ

ནས་གང་དེའི་དཔལ་དང་རྒྱན་གྱིི་ཡིོན་ཏིན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་ཟིེགས་

མ་ཙམ་ཞིགི་རྗེསེ་དྲེན་གྱི་ིཚུལ་དུ་བཀདོ་པ་ལགས། མུ་མཐུད་ྋགངོ་

ས་མཆོགོ་ནས་བཀའ་གནང་དནོ། “ནརོ་བུ་གླེངི་གར་ཡིདི་དགའ་དགསོ་

པ་ཞིགི་ན་ིསྐྱདི་ཆུ་ད་ེཐག་ཉི་ེསར་ཡིདོ་པ་ད་ེཡིནི། ནོར་གླེངི་ནས་གཙང་

འགྲོམ་བར་གོམ་བགྲོོད་ཀྱིིས་སྐར་མ་ཁ་ཤས་ལས་འགོར་གྱིི་མེད་པས། 

ངོས་རང་བྱིས་པ་ཞིིག་ཡིིན་པའི་ཆོ་ནས་གསོལ་དཔོན་ཚོ་ཁྲོིད་དེ་གཙང་

འགྲོམ་ལ་ཡིང་ཡིང་འགྲོ་ོག་ིཡིདོ། ཐགོ་མར་སྣང་བ་གཏིངོ་མཁན་ཆོརེ་

མདེ་ཀྱིང༌། རྗེསེ་སུ་སྟག་བྲག་རནི་པ་ོཆོསེ་ད་ེགར་འགྲོ་ོརྒྱུ་བཀག་འགགོ་

གནང་སངོ༌།

སྟབས་མི་ལེགས་པ་ཞིིག་ལ་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆོེའི་གཞུང་སྲིོལ་གྱིི་

ལམ་ལུགས་དེ་ནི་ཧ་ཅང་དམ་པོ་ཞིིག་ཡིོད་པས་ངོས་རང་འུག་པ་ནང་

བཞིནི་གཞིན་གྱིསི་མི་མཐངོ་སར་མ་ིསྡེདོ་ཀ་མདེ་ཡིངོ་ག་ིཡིདོ། སྐབས་

དའེ་ིབདོ་ཀྱི་ིསྤྱི་ིཚགོས་ན་ིད་ེལྟ་བུའ་ིརྙིངི་ཞིནེ་བག་འཁུམས་ཤགི་ཡིདོ། ཐ་
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ན་གཞུང་གི་བཀའ་བློོན་རྣམས་ཀྱིང་ཁྲོོམ་གཞུང་ལ་བལྟས་ནས་སྡེོད་པ་མི་

གཞིན་གྱིསི་མཐངོ་ན་ད་ེན་ིལུགས་མཐུན་མནི་པ་ལྟ་བུར་བརྩོ་ིསྲིལོ་ཡིདོ།

འནོ་ཀྱིང་ངོས་རང་ནོར་གླེིང་དུ་སྡེོད་སྐབས་ཀྱིང་པོ་ཏཱ་ལ་དང་འདྲེ་

བར་གད་པ་ཚ་ོདང་མཉིམ་དུ་དུས་ཚདོ་མང་པ་ོགཏིངོ་ག་ིཡིདོ། ངསོ་རང་

ལ་ོན་ཆུང་དུས་ནས་གཞུང་སྲིལོ་གྱི་ིལམ་ལུགས་དང༌། གུས་སྲིལོ་

གྱི་ིམཛད་སྒོོའ་ིརགིས་ལ་དགའ་པ་ོམདེ། གཞུང་ཞིབས་ཚོའ་ིགཡིགོ་པ་ོ

རྣམས་དང་མཉིམ་དུ་འཛམོས་རྒྱུར་ཡིང་དགའ་པ་ོཡིདོ། དའེ་ིནང་ནས་

ངོས་རང་གི་ཕ་མ་གཉིིས་ཀྱིི་ཞིབས་ཕྱིི་ཚ་ོདང་མཉིམ་དུ་འཛོམས་རྒྱུར་ཧ་

ཅང་དགའ་པ་ོཡིདོ། ངསོ་རང་ཡིབ་གཞིསི་སུ་འགྲོ་ོརམི་བཞིནི་ཁོང་ཚོའ་ི

མཉིམ་དུ་ཡུན་རངི་སྡེདོ་ཀྱི་ིཡིདོ།

ཁངོ་ཚ་ོམང་ཆོ་ེབ་ཨ་མད་ོཡིནི་པས་ངསོ་ཀྱི་ིཕ་ཡུལ་དང༌། དའེ་ི

ཉིེ་འདབས་གྲོོང་ཚོ་དེ་ཚོའི་ལོ་རྒྱུས་མང་པོ་ཤོད་ཀྱིི་ཡིོད་པར་ངོས་རང་

ད་ོསྣང་ཆོནེ་པ་ོཡིངོ་ག་ིཡིདོ། ད་དུང་ཁངོ་ཚ་ོམཉིམ་དུ་ཡིབ་གཞིསི་ཀྱི་ི

གཉིརེ་ཚང་ནང་འཛུལ་རྒྱུ་དགའ་པ་ོཡིདོ། ཁངོ་ཚསོ་ཀྱིང་ད་ེལྟར་འཛུལ་རྒྱུ་

དགའ་པ་ོབྱདེ་པ་ད་ེན་ིཕན་ཚུན་གཉིསི་ཕན་གྱི་ིབྱ་སྤྱིདོ་ཅགི་ཡིནི། ད་དུང་

དུས་སྐབས་ཡིག་ཤོས་ནི་སྟོན་མཇུག་ཤ་སྐམ་པོ་དེ་ཧ་ཅང་ཞིིམ་པོ་ཡིོད། 

ང་ཚོས་ས་ིཔན་ལ་བསྲིསེ་ནས་ཟི་ག་ིཡིདོ། ངསོ་རང་ཤ་སྐམ་པརོ་དགའ་

པོ་ཡིོད་སྟབས་ཐེངས་གཅིག་ཟིས་དྲེགས་ཐག་ཆོོད་ནས་ནད་གཞིི་དྲེག་པོ་

ཞིགི་ཕགོ་བྱུང༌།

སེམས་སྡུག་བཞིིན་པའི་ངང་སྐྱུག་པ་བསྐྱུགས་སྐབས་གཟིིམ་
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དཔནོ་མཁན་པ་ོམཁྱེནེ་རབ་བསྟན་འཛིན་གྱིསི་མཐངོ་ནས། ཚང་མ་སྐྱུག་

གནང་དང༌། དསེ་ཕན་གྱི་ིརདེ། ཟིརེ་བྱུང་ཡིང༌། རང་ཉིདི་ལྐུགས་རྟེགས་

ཧ་ཅང་དདོ་པ་ོཞིགི་བྱས་འདུག་བསམ་པ་ལས། ཁངོ་གསི་ངསོ་ལ་ད་ོསྣང་

གནང་བར་ཐུགས་རྗེ་ེཆོ་ེཡིང་ཞུ་རྒྱུ་མ་བྱུང༌།

གཞི་ིརྐང་ངསོ་རང་རྒྱལ་བ་རནི་པ་ོཆོ་ེཡིནི་རུང༌། ཡིབ་གཞིསི་ཀྱིི་

ཞིབས་ཕྱི་ིཚསོ་གཞུང་སྲིལོ་མཛད་སྒོོའ་ིསྐབས་ཕུད། ད་ེམནི་རྒྱུན་ལྡན་

བྱིས་པ་གཞིན་དང་འདྲེ་བའི་སྤྱིོད་ཚུལ་ཞིིག་འཛིན་གྱིི་ཡིོད་པ་ལས། 

ངསོ་རང་ལ་དམགིས་བསལ་གྱི་ིབལྟ་སྐྱངོ་གང་ཡིང་མདེ་ལ། ཁངོ་ཚའོ་ི

བསམ་ཚུལ་གང་ཡིོད་ངོས་རང་ལ་ཤོད་པར་ཞིེད་སྣང་རྩོ་བ་ནས་བྱེད་ཀྱིི་

མདེ། གད་པ་ཚསོ་ངསོ་རང་ལ་སྦ་གསང་མདེ་པའ་ིསྒོ་ོནས་ཁ་ོརང་ཚོའ་ི

སྐརོ་དང༌། གཞུང་ཞིབས་ཚ་ོདང༌། བློ་ཆོནེ་ཚོའ་ིལག་འགོ་ཏུ་ཁངོ་ཚསོ་

དྲེང་བདེན་མིན་པའི་སྡུག་སྦྱོོང་མྱོངས་པའི་སྐོར་ཡིང་ཤོད་ཀྱིི་ཡིོད་པར་

མ་ཟིད། ཉིནི་མ་ོདེའ་ིདམངས་ཁྲོདོ་ཀྱི་ིཤདོ་ཚུལ་སྣ་ཚགོས་ཀྱིང་ངསོ་རང་

ལ་ཤདོ་ཀྱི་ིཡིདོ།

དེ་དག་གི་ནང་ནས་འགའ་ཤས་ནི་མི་མང་ཚོས་ལས་ཀ་བྱེད་

སྐབས་གཏིོང་བའི་གཞིས་ཚིག་གི་རྣམ་པའི་ཐོག་ནས་སྐྱོན་བརྗེོད་དང༌། 

ཟུར་ཟི་མཚནོ་པར་བྱདེ་ཀྱི་ིཡིདོ། གཞི་ིརྐང་རང་ཉིདི་བྱསི་པའ་ིདུས་སུ་

ཁེར་རྐྱེང་དུ་གནས་པའི་དུས་སྐབས་གང་འཚམས་བྱུང་ཡིོད་པ་དང༌། 

རང་ལོ་བཅུ་གཉིིས་ལ་སོན་སྐབས་སྟག་བྲག་རིན་པོ་ཆོེས་ངོས་རང་

ཡིབ་གཞིསི་སུ་བསྐྱདོ་རྒྱུར་བཀག་འགགོ་གནང་ཡིདོ་ཀྱིང༌། ངསོ་རང་



312

ན་གཞིནོ་གྱི་ིདུས་སྐབས་ད་ེརྒྱལ་སྲིས་སི་དར་དང༌། རྒྱ་ནག་ག་ིགངོ་མ་

མཐའ་མ་ཕུ་ཡི་ིདང་འདྲེ་བ་ཞིགི་བྱུང་མདེ། ངསོ་རང་འཚར་ལངོས་བྱུང་

རིམ་ནང་དང་བ་འདྲེེན་པའི་མི་མང་པོ་ཞིིག་དང་འབྲེལ་གཏུགས་བྱ་རྒྱུ་

བྱུང་ཡིདོ།”1 ཅསེ་བཀའ་གནང་འདུག

ཁྲོ་ིཕབེས་མཛད་སྒོ་ོརྣམས་ལགེས་གྲུབ་རྗེསེ། ྋགངོ་ས་མཆོགོ་

སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆོེ་སྐུ་ཆུང་སྲིིད་ལ་བརྟེེན་མང་ཆོེ་བ་གསོལ་གཟིིམ་སོགས་

སྐུའ་ིགམ་བཅར་རྣམས་དང་ལྷན་དུ་སྐུ་རྩོདེ་གནང་གི་ཡིདོ།

ད་ེཡིང་ྋགངོ་ས་མཆོགོ་ག་ིགསུང་ལས། “ང་དང་མཉིམ་དུ་རྩོདེ་

མ་ོརྩོ་ེམཁན། གཟིམི་དཔནོ་མཁན་པསོ་རྩོདེ་མ་ོཞི་ེདྲེག་རྩོ་ེགནང་ག་ིམ་

རདེ། དཔནོ་པརོ་ (གསལོ་དཔནོ་ཆོནེ་མ་ོ) སྒྲུང་བཤད་ཡིས་མདེ་ལ། རྩོདེ་

མ་ོརྩོ་ེཡིས་ཀྱིང་ཡིདོ་པ་མ་རདེ། ཕ་ཡུལ་ནས་འབྱརོ་ཉིརེ་སྐབས་མཆོདོ་

དཔནོ་མཁན་པ་ོསྐུ་གཟུགས་ཆུང་ཆུང་ཞིགི་ཡིདོ། ཁངོ་མགྱིགོས་པ་ོ

གྲོངོས་སངོ༌། མཚན་དྲེན་གྱི་ིམ་ིའདུག དའེ་ིཚབ་མཆོདོ་དཔནོ་མཁན་པ་ོ

བློ་ོབཟིང་བསམ་གཏིན། རྗེསེ་སུ་དཔར་ཁང་གི་ཕྱིག་ལས་གནང་བ་རདེ། 

ཁངོ་སྐུ་གཟུགས་གཏི་ེཔ།ོ གྲོདོ་ཁགོ་ཆོནེ་པ།ོ མག་ོཆུང་ཆུང༌། ཧ་ཅང་

བརྟེན་བཤགི་ཚ་བ་ོཡིདོ། ཁངོ་དང་མཉིམ་དུ་རྩོདེ་མ་ོམང་པ་ོརྩོསེ་པ་རདེ། 

ཁངོ་ལ་སྒྲུང་ཤདོ་རྒྱུ་ཡིདོ་པས་མ་ཚད། མ་ིགྱིངོ་པ་ོརདེ། གྲྭ་ཚང་ག་ིའདནོ་

ཆོགོ་ཀྱིང་ཡིག་པ་ོཡིདོ་རདེ། ཡིནི་ནའང་གྲྭ་ཚང་སྐུ་ཞིོགས་སྤྱི་ིབྱངིས་

ཚསོ་ཁངོ་བསམ་པ་ངན་པ་ོཞིགི་ལ་བརྩོ་ིག་ིའདུག མ་ིགྱིངོ་པ་ོཡིདོ་རདེ། 
1  ‘བཙན་བྱལོ་ནང་ག་ིརང་དབང་’དབྱནི་དབེ། ཤགོ་གྲོངས་ ༣༦ ཕྲེངེ་ ༣༥ 

(༡༩༩༠) 
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རྗེསེ་སུ་ངའ་ིསྣང་བར་མ་ིའགྲོ་ོབ་བྱུང་བ་རདེ། སྙིངི་རྗེ།ེ དབྱར་ཁ་ནརོ་བུ་

གླེངི་གར་སྡེདོ་དུས། ཁང་གཉིརེ། རྗེསེ་སུ་རྒྱ་གར་དུ་བསྔོ་ོརྟེནེ་ད་ོདམ་པ་

དང༌། ཤར་ཁུམ་པོའ་ིའག་ོའཛནི་བྱདེ་མཁན་ཐུབ་བསྟན་ཉི་ིམ་ཡིང་ཡིདོ་

རདེ། ཐུབ་བསྟན་ཉི་ིམས་རྩོདེ་མ་ོམང་པ་ོརྩོ་ེབ་དང༌། འཕག་འཚག་རྒྱག་

དུས་ལྦ་ཡིོད་སྟབས་དབུགས་ཧལ་ནས་དབུགས་འགག་གྲོབས་ཀྱིང་བྱེད་

ཀྱི་ིཡིདོ། ད་དུང་གད་པ་རགོས་པ་ཁ་ཤས་ཡིདོ། ཐགོ་མར་ཅུང་དང༌། 

ལྷ་དབང༌། ཟླ་བ་ཟིརེ་བ་ཁོང་ཚ་ོདང༌། རྨ་ེརུའ་ིགྲྭ་ལགོ་ངང་རྫ་ིབ་ཞིགི་ཡིདོ་

པ་ང་གྲོ་ོམརོ་བསྐྱདོ་པའ་ིཤུལ་དུ་སྙིངི་རྗེ་ེཁོང་གྲོངོས་འདུག ངང་རྫསི་སྣ་ཐ་

འཐནེ་གྱི་ིརདེ། ག་དུས་ཡིནི་ནའང་སྣ་ཁུག་ག་ིརྩོ་ེདརེ་སྣ་ཆུ་སརེ་པ་ོསྐམ་

བསྡེད་པ་མཐངོ་རྒྱུ་ཡིདོ་རདེ།

ད་དུང་དེ་དུས་ནོར་བུ་གླེིང་གར་ཨེམ་ཆོི་མིང་འདོགས་ལ་ལེ་ཉིིང་

ཟིརེ་བ། ཀངོ་པ་ོབ་ཨ་དར་བློ་ོལྡན་ཆོསོ་གྲོགས་ཟིརེ་བ་ད་ེཡིནི་ན་སྒྲུང་

བཤད་རྒྱུ་ཡིདོ་རདེ། རྩོདེ་མ་ོརྩོ་ེརྒྱུ་ཡིདོ་རདེ། དཔ་ེའདྲེ་བ་ོའཇུག་པ་ོཡིདོ་པ་

རདེ། ལྷག་པར་ང་ན་བའ་ིདུས་སུ་ཨམེ་ཆོ་ིལྟ་བར་ཡིངོ་གི་རདེ། རྩོ་བལྟས་

རྗེེས་ངའི་འཁྲོིས་སུ་བསྡེད་ནས་སྲིིན་པ་ོརྫ་ཆོེན་རྫ་ཆུང་ཟིེར་བ་སོགས་སྒྲུང་

བཤད་ཀྱི་ིརདེ། ད་དུང་ར་ོསྒྲུང་མང་པ་ོབཤད་རྒྱུ་ཡིདོ་རདེ། ཡིང་ཀངོ་པ་ོ

ཁུལ་གྱི་ིལ་ོརྒྱུས་སགོས་ཀྱིང་མང་པ་ོབཤད་རྒྱུ་ཡིདོ། གཟུགས་པ་ོགཏི་ེཔ་ོ

གཏི་ེཔ་ོརདེ། འནོ་ཀྱིང་འཕག་འཚག་རྒྱག་དུས་གཏི་ེཔ་ོདེའ་ིགཟུགས་པ་ོ

ཧ་ཅང་བད་ེལྕག་འཁྱུག་པ་ོཡིདོ།

ང་ཚོ་ལྷ་མོ་འཁྲོབ་དུས་ཐུབ་བསྟན་ཉིི་མས་རྔོན་པ་འཁྲོབ་ཀྱིི་ཡིོད། 
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བློ་ོལྡན་ཆོསོ་གྲོགས་ཕལ་ཆོརེ་རྒྱ་ལུ་དནོ་དུ་འཇུག་ག་ིཡིདོ་པ་འདྲེ། ཨལོ་

མ་ཞིགི་ལག་ཏུ་ཁྱེརེ། གཟིན་གྱིསི་རྭ་ཅ་ོལྟ་བུ་ཞིགི་བཟིསོ་ཏི་ེདསེ་རྡུང་

བར་ཡིངོ་ག་ིཡིདོ། ཨམེ་ཆོ་ིད་ེན་ིཤདོ་རྒྱུ་མང་པ་ོཡིདོ་པ་དང༌། རྩོདེ་མ་ོའདྲེ་

མ་ིའདྲེ་རྩོ་ེརྒྱུ་ཡིདོ་པ། ད་ེན་ིརྩོདེ་རགོས་དྲེག་ཤསོ་ཤགི་རདེ། གྲོདོ་ཁགོ་

ཀྱིང་ཆོནེ་པ་ོཞི་ེདྲེག་ཡིདོ། མགོ་མགོ་སྤྲོད་དུས་ང་ལ་ཕལ་ཆོརེ་གྲོངས་

ཀ་མདེ་པ་མནི་ནམ། མགོ་མགོ་ཅུང་ཆུང་བ་ཞིགི་སྤྲོདོ་ཀྱི་ིའདུག གསལོ་

གཟིམི་ཚརོ་མགོ་མགོ་ཕྲེན་བུ་ཆོ་ེབ་ཞིགི་ཡིདོ། འཆོར་ཅན་མ་ིར་ེང་ོརརེ་

གཞུང་སྲིལོ་ལྟར་བཅུ་ར་ེབཅུ་ར་ེསྤྲོདོ་ཀྱི་ིཡིདོ། ཨམེ་ཆོ་ིཆུང་ཆུང་ད་ེགཏི་ེ

པ་ོཡིནི་ནའང་རང་སྐལ་བཅུ་པ་ོད་ེཟིས། ད་དུང་རགོས་པ་ཚོའ་ིས་ནས་

ཡིང་བསྐྱར་བཅུ་ཟིས། དསེ་ཀྱིང་མ་རྒྱགས་པར་ཡིང་བསྐྱར་ལྔ་བཅས་

ཁྱེནོ་མགོ་མགོ་ཉི་ིཤུ་རྩོ་ལྔ་ཟིས་པ་ཞིགི་དྲེན་གྱི་ིའདུག

བློ་ོལྡན་ཆོསོ་གྲོགས་ཆུང་དུས་ནས་ངའ་ིཨམེ་ཆོ་ིརདེ། འཕྲེདོ་པ་ོཞི་ེ

དྲེག་ཡིདོ། ཁངོ་ ༥༩ ལ་ོཟིངི་འཁྲུག་སྐབས་ནོར་གླེངི་ནས་འཛནི་བཟུང་

གིས་རིང་པོར་མ་ཐོགས་པར་རྒྱ་མིའི་བཙོན་ཁང་དུ་འདས་གྲོོངས་སོང༌། 

ཕྱིིས་སུ་ཨེམ་ཆོི་རྒྱགས་པ་སྨོན་རྩོིས་ཁང་གི་བློ་སྨོན་གཞིོན་པ་ཁོང་གི་

མངི་ལ་ཅགི་ཟིརེ་གྱི་ིཡིདོ། (ཐུབ་བསྟན་ལྷུན་གྲུབ།) ཁངོ་རྗེསེ་སུ་བློ་སྨོན་

པ་ཆོགས་པ་རདེ། ཐགོ་མར་ང་ལ་ལྷ་འབྲུམ་འཛུགས་པའི་སྐབས་ཁངོ་

སླབེས་པ་རདེ། ལྷ་འབྲུམ་འཛུགས་དུས་བློ་ོལྡན་ཆོསོ་གྲོགས་ཀྱི་ིཐགོ་ཨམེ་

ཆོ་ིརྒྱགས་པ་ཡིར་ཡིངོ་བ་རདེ། ལྷ་འབྲུམ་འཛུགས་སྐབས་ལག་པ་ཞི་ེ

པ་ོཅགི་སྐྲངས་ཏི་ེན་ཚ་ཆོནེ་པ་ོགཏིངོ་བའ་ིསྐབས། ངས་ཨམེ་ཆོ་ིརྒྱགས་
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པས་བཟིསོ་སོང༌། ཞིསེ་སྐད་ངན་བརྒྱབ་པ་ཞིགི་དྲེན་གྱི་ིའདུག ཨམེ་ཆོ་ི

རྒྱགས་པ་ད་ེཙམ་འདྲེསི་པ་ོབྱུང་མདེ། ཡིནི་ནའང་ཨ་མ་ལགས་མཉིསེ་པ་ོ

ཡིདོ་པ་རདེ། ཁངོ་མཁས་པ་ཞི་ེདྲེག་ཡིནི་པ་འདྲེ། རྒྱགས་པའ་ིལག་པ་ད་ེ

སྤེམོ་པ།ོ ནག་པ།ོ རྩུབ་པ།ོ སནེ་མ་ོཕ་ོརགོ་ག་ིསྡེརེ་མོའ་ིབཟི་ོའདྲེ་པ་ོརངི་

པ་ོཞི་ེཔ་ོཅགི་ཡིདོ་པ་དྲེན་གྱི་ིའདུག བློ་ོལྡན་ཆོསོ་གྲོགས་ད་ེའདྲེ་མ་རདེ། 

སྙིངི་རྗེ།ེ” ཞིསེ་བཀའ་གནང༌།

སྐུ་གསུམ་རནི་ཆོནེ་ལྷུན་པ་ོམཛསེ་པའ་ིསྤེརོ།།

ཐབས་ཤསེ་ཉི་ིཟླ་རྣ་ཆོས་རབ་བརྒྱན་ཏི།ེ།

འཕྲེནི་ལས་འདདོ་རྒུའ་ིའདོ་སྣང་འཚརེ་བའ་ིརླབས།།

གངས་ལྗོངོས་ཕན་བདེའ་ིདཔྱོདི་དུ་དགེ་བར་གཡི།ོ།

གསལ་སྟངོ་ཟུང་འཇུག་བད་ེཆོནེ་རལོ་བའ་ིངང༌།།

བདནེ་གཉིསི་ཟུང་འཇུག་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲེ་བའ་ིགར།།

སྐུ་ཐུགས་ཟུང་འཇུག་གཞིནོ་ནུ་སྲིདི་ཞིིའ་ིམིག 

མཁྱེནེ་བརྩོ་ེཟུང་འཇུག་འགྲོ་ོཁམས་སྐྱངོ་ལ་རངིས།།

ལྷར་བཅས་འགྲོོ་བས་ཉིེར་བཏིེགས་སྡེེ་བཞིིའི་དཔུང་པ་མཐོ་བའི་

གདངོ་ལྔ་རབ་འབར་གསེར་གྱི་ིཁྲོི་འཕང་ཡིངས་པའ་ིསྟངེ༌།། ལུགས་

གཉིིས་འདོད་རྒུར་སྦྱོིན་པའི་དགེ་ལེགས་དམ་པའི་གཏིེར་བརྒྱ་གྲོོལ་བའི་
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གཟི་ིབྱནི་ངམོ་བཞིནི་ཆུང་སྲིདི་གང་ཁྱེདེ་འཁོད།། སྟབོས་བཅུ་མི་འཇགིས་

བཞིི་ཡིི་རང་ཁམས་བརྟེན་པས་ས་གསུམ་དབང་སྦྱོོར་བསྡུ་བཞིིའི་འཕྲེིན་

ལས་ལས་ཀྱི་ིམངནོ་པར་མཐ།ོ། ཕན་དང་བད་ེབའ་ིསྒོ་ོའཕར་ཡིངས་པརོ་

འབྱེད་པའི་བརྩོེ་ཆོེན་རླབས་ཀྱིིས་ཉིེར་དྲེངས་སྙིིང་སྟོབས་རྡོ་རྗེེ་རབ་ཏུ་

བརྟེན།།

ཨ་ཧོ་ལྷ་མི་དྲེི་ཟི་དང་བཅས་སྟོང་གསུམ་ཆོེ་རྒུའི་མགྲོིན་པར་

བསྐྱལི་བའ་ིབསྟདོ་དབྱངས་དབྱངས་ཀྱི་ིང་ར་ོཡིསི།། སྒྲི་བརྒྱའ་ིསྒྲི་

དབྱངས་དགོད་པའི་གདངས་སྙིན་སྙིན་འགྱུར་སྟོང་གི་གྲོེ་འགྱུར་གླུ་

དབྱངས་རྣ་བའ་ིབདུད་རྩོིའ་ིབཅུད་དུ་གཏིམས།། རྣམ་པར་མཛསེ་པའ་ི

ཉིམས་འགྱུར་འབུམ་གྱིི་བཅུད་དུ་ཆོགས་པའི་ལྷ་ཡིི་བུ་མ་ོདག་གིའང་སྒོེག་

པའ་ིརལོ་གར་གྱིསི།། ཤསི་པར་རྩོནེ་པའ་ིརྟེནེ་འབྱུང་གཤསི་ཀྱི་ིམ་ིའགྱུར་

བད་ེདགའ་ིཁམས་སུ་རལོ་བའ་ིདུས་ཀྱིི་སྟནོ་མ་ོའདི་ན་ངམོ།།
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ས་བཅད་གཉིསི་པེ། 

རྒྱ་གཞུང་ནས་ཁྲོ་ིཕབེས་མཛད་སྒོརོ་བཏིང་བའ་ིསྐུ་ཚབ་ཝུའུ་

ཀྲུང་ཤནི་གྱི་ིསྐརོ།

ྋརྒྱལ་ཚབ་རྭ་སྒྲིངེ་རནི་པ་ོཆོ་ེདང༌། བཀའ་ཤག བདོ་ལྗོངོས་

ཚགོས་འདུ་རྒྱས་འཛམོས་བཅས་ནས། བདོ་ཀྱི་ིརྒྱལ་བསྟན་ཆོབ་སྲིདི་

དང་བཅས་པའི་ཕན་བདེའི་རྩོ་ལག་ྋརྒྱལ་མཆོོག་སྐུ་གོང་མའི་ཡིང་

སྲིིད་འཁྲུལ་བྲལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་རྒྱུའི་གལ་ཆོེའི་མཛད་འགན་ཐོག་ཐུགས་

ནུས་ཡིོད་རྒུས་འབད་སྒྲུབ་གནང་བ་བརྒྱུད་ཤར་ཕྱིོགས་ཨ་མདོའ་ིཁུལ་

ནས་ྋགོང་ས་སྐུ་ཕྲེེང་བཅུ་གསུམ་པ་ཆོེན་པོའ་ིཡིང་སྲིིད་མཆོོག་སྤྲུལ་

རིན་པོ་ཆོེ་འཁྲུལ་བྲལ་ངེས་རྙིེད་རྩོད་གཅོད་ངོས་འཛིན་ཞུས་པ་དང༌། 

ཆོོས་སྲིིད་ཀྱིི་བསྟི་གནས་ལྷ་ལྡན་རྒྱལ་སར་ྋཞིབས་སོར་པད་མོའ་ིརེ་

ཁ་བདེ་བློག་ཏུ་བཀོད་དེ་ར་ས་འཕྲུལ་སྣང་གཙུག་ལག་ཁང་གི་རྟེེན་གཙ་ོ

རྒྱལ་བ་ཉིིད་ཀྱིིས་རབ་གནས་མཛད་པའི་ཇ་ོབ་ོཤཀྱཱ་མུ་ནེའི་སྤྱིན་སྔོར་དབུ་

སྐྲ་གཙུག་ཕུད་འབུལ་བཞིསེ་དང་མཚན་གསལོ་ཞུས།

ལྷག་པར་གྲུ་འཛིན་གཉིིས་པའི་གཞིལ་མེད་ཁང་ཕོ་བྲང་ཆོེན་པོ་རྩོེ་
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པོ་ཏི་ལའི་ཚོམས་ཆོེན་སྲིིད་ཞིིའི་ཕུན་ཚོགས་ཀྱིི་མི་འཇིགས་གདོང་ལྔས་

བཏིེགས་པའི་གསེར་གྱིི་ཁྲོི་འཕང་མཐོན་པོར་མངའ་གསོལ་བ་བཅས་

བཀྲ་ཤིས་གསུམ་བརྩོེགས་ཀྱིི་ལོ་རྒྱུས་རང་བཞིིན་ལྡན་པའི་མཛད་ཆོེན་

རྣམས་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་གྲོ་རྟེེན་ལེགས་འགྲོིག་གེགས་མེད་ལྷུན་

གྱིསི་གྲུབ་ཅངི༌། ཕྱི་ིནང་གང་སར་དགའ་བད་ེདང་མ་ིསམེས་འགུལ་བའ་ི

སྤྲོ་ོསྣང་གིས་དུས་འདའ་བ་ད་ེལྟ་ན་ཡིང༌། སྔོ་ས་ནས་བདོ་འདརི་བཙན་

འཛུལ་ཧམ་སེམས་རྒྱུན་མར་འཆོང་བཞིིན་པའི་ཁྱེིམ་མཚེས་རྒྱ་ནག་

རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིི་དབང་འཛིན་པ་རིམ་པའི་རྒྱུན་འཛིན་ག་ོམིང་ཏིང་གཞུང་ནས་

ཀྱིང༌། ཁྲོ་ིཕབེས་ལགེས་འབུལ་ཞུ་བར་བོད་སགོ་ལས་ཁུངས་ཞིསེ་པའ་ི

གཙ་ོའཛནི་ཝུའུ་ཀྲུང་ཤནི་བདོ་དུ་བཏིང་བ་དང༌། ད་ེརྗེསེ་བདོ་རྒྱའ་ིདབར་

བཀའ་མོལ་མཇུག་སྐྱོང་ཞུ་རྒྱུར་ཁ་གཡིར་ནས་ལྷ་སར་དོན་གཅོད་ལས་

ཁུངས་བཙུགས་པ་མ་ཟིད། ཝུའུ་ཀྲུང་ཤནི་ཕྱིརི་ལགོ་རྗེསེ། ཁ་ོཔས་ཁྲོ་ི

ཕབེས་མཛད་སྒོོའ་ིགཙ་ོསྐྱངོ་བྱས་ཚུལ་དང༌། འསོ་སྤྲུལ་རནི་པ་ོཆོ་ེགསརེ་

བུམ་དཀྲུགས་འདནོ་མ་དགསོ་པར། ཡིང་སྲིིད་དུ་གཏིན་འཁལེ་བྱས་ཚུལ་

སོགས་དཀར་ནག་ཕྱིིན་ཅི་ལོག་པའི་འཆོལ་གཏིམ་མང་པོ་སྒྲིོག་སྤེེལ་

བྱས་ཤངི༌། བདོ་གཞུང་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་རམི་པས་བྱདེ་སྟངས་ཐུགས་

མངའ་ཡིོད་སྟབས་དང་ཐོག་ཐུགས་མོས་མ་གནང་ཡིང་ྋགོང་ས་སྐྱབས་

མགོན་ཆོེན་པོ་གསེར་ཁྲོི་མངའ་གསོལ་གྱིི་མཛད་སྒོོར་ལེགས་འབུལ་ཞུ་

བ་གཅིག་པུ་རང་ཡིིན་ཞུས་སྟབས་ཝུའུ་ཀྲུང་ཤིན་ངོ་ལས་རྒྱ་གར་བརྒྱུད་

འགྲོ་ོབསྐྱདོ་ཆོོག་པའང་བདོ་གཞུང་ནས་དགངོས་བཞིསེ་གནང་ཡིདོ།
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སྐབས་དེའི་ཟིི་ལིང་གཙ་ོའཛིན་རྨ་སྤུ་ཕྷང་གི་ཟི་བསྙིད་འགོག་རྐྱེེན་

ལས་གཡིོལ་ཐབས་ཆོེད་ཡིང་སྲིིད་རིན་པོ་ཆོེ་སྐུ་འབུམ་ནས་གདན་ཞུའི་

སྐབས་ཕྱིི་རྒྱར་འསོ་སྤྲུལ་གྱིི་རྣམ་པའི་ཐོག་གདན་ཞུ་ཞུས་པ་ཙམ་ལས། 

ནང་དོན་ཆུང་སྲིིད་རིན་པོ་ཆོེ་སྐུ་འབུམ་རང་དུ་བཞུགས་སྐབས་ཡིང་སྲིིད་

འཁྲུལ་བྲལ་དུ་ཐུགས་གཏིན་གཙང་འཁལེ་གྱིསི་བདོ་ས་ཡིསོ་ཟླ་ ༥ ཚསེ་ 

༨ (༡༩༣༩།༦།༢༤) ཉིནི་ཆོ་ེཤསོ་སྒོར་པར་སྐུ་གོང་མའ་ིབཞུགས་ཁྲོ་ི

དེ་གའི་ཐོག་མངའ་གསོལ་རྟེེན་འབྱུང་གི་མཛད་སྒོོ་ཐོག་མར་བསྐྱངས་

པ་དང༌། ལ་ོད་ེགའ་ིབདོ་ཟླ་ ༦ ཚསེ་ ༢༨ (༡༩༣༩།༨།༡༣) ཉིནི་རྩོ་ེ

གཟིིམ་ཆུང་བདེ་ལྡན་འཁྱེིལ་དུ་བོད་ལྗོོངས་ཚོགས་འདུ་རྒྱས་འཛོམས་

ནས་ཆུང་སྲིིད་རིན་པོ་ཆོེ་སྐུ་གོང་མའི་ཡིང་སྲིིད་དུ་ཁས་ལེན་ཞུས་པའི་

ཚགི་ཐ་ོབཀདོ་པ་དང་འབྲལེ། རྒྱ་ཁྱེབ་ཡིངོས་སུ་བཀྲ་ཤསི་པའ་ིགཏིམ་

སྙིན་ཡིངོས་བསྒྲིགས་གནང་བ། བདོ་ཟླ་ ༨ ཚསེ་ ༩ (༡༩༣༩།༩།༢༢) 

ཉིིན་དགའ་བཞིི་ན་མོ་ཆོེར་གཞུང་གནས་ཀྱིི་དངོས་གཞིིའི་ཕེབས་བསུ་

དང་པོའ་ིཐོག་བཀའ་བློོན་བོན་ཤོད་ནས་ཆུང་སྲིིད་རིན་པོ་ཆོེར་མཎྜལ་

རྟེནེ་གསུམ་འདེགས་འབུལ་དང་འབྲལེ་ྋརྒྱལ་ཚབ་དང༌། བཀའ་ཤག 

བོད་ལྗོོངས་སྤྱིི་ཚོགས་བཅས་ནས་ཡིང་སྲིིད་འཁྲུལ་བྲལ་དུ་ཁས་ལེན་

ཞུས་པའ་ིཚགི་ཐ་ོརྟེགས་འབྱར་འབུལ་ལམ་ཞུས། བདོ་ཟླ་ ༨ ཚསེ་ ༢༥ 

(༡༩༣༩།༡༠།༨) ཉིནི་སྒོང་སྟདོ་འདདོ་རྒུ་ཐང་ནས། སྔོར་སྲིལོ་ྋགོང་ས་

ཏཱ་ལའི་བློ་མ་སྐུ་གོང་མའི་བཀུར་བཟིོས་ཐོབ་ཐང་ཇི་བཞིིན་ཆོིབས་བསྒྱུར་

རྒྱས་པའི་ལམ་ལྟར་ནོར་གླེིང་བསྐལ་བཟིང་ཕོ་བྲང་དུ་ྋཞིབས་སོར་
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བཀདོ་པ། ད་ེརྗེསེ་དབུ་སྐྲ་གཙུག་ཕུད་འབུལ་བཞིསེ་དང༌། དག་ེབསྙིནེ་

སྡེམོ་བཞིསེ་སགོས་ལགེས་པར་གྲུབ།

བདོ་ལྕགས་འབྲུག་ཟླ་ ༡ ཚསེ་ ༡༤ (༡༩༤༠།༢།༡༢) ཉིནི་གསརེ་

ཁྲོི་མངའ་གསོལ་གྱིི་མཛད་སྒོོ་དངོས་སུ་བསྐྱང་རྒྱུའི་དུས་ཚེས་གཏིན་

འཁེལ་གནང་བའི་ཡིོངས་ཁྱེབ་གསལ་བསྒྲིགས་བསྐྱངས་པ་སོགས་བོད་

གཞུང་དམངས་མགྲོིན་གཅིག་ནས་མཆོོག་སྤྲུལ་ཆུང་སྲིིད་རིན་པོ་ཆོེ་སྐུ་

གོང་མའི་འཁྲུལ་བྲལ་ཡིང་སྲིིད་དུ་ངོས་འཛིན་ཐུགས་གཏིན་གཙང་མར་

འཁལེ་བ་བདོ་རྒྱལ་ཁབ་ཕྱི་ིནང་ཡིངོས་གྲོགས་སུ་གྱུར་ཡིདོ།

ཝུའུ་ཀྲུང་ཤནི་ལྷ་སར་སྡེདོ་རངི༌། གཡི་ོསྒྱུའ་ིཐབས་འཕྲུལ་རྒྱུ་

བརྔན་གྱིསི་བསླུ་ཐབས་སུ་ྋརྒྱལ་ཚབ། བཀའ་ཤག་སགོས་གནད་

ཆོའེ་ིདཔནོ་རགིས་རྣམས་ལ་ཕྱིག་རྟེགས་དང༌། གསརེ་དངུལ་སོགས་

ལས་བཟིསོ་པའ་ིརྟེགས་མ་ཕུལ་ཞིངི༌། དའེ་ིསྐརོ་ཤདོ་ཚུལ་ཞིགི་ལ། རྒྱ་

ནག་གཞུང་ནས་ྋགོང་ས་མཆོོག་ལ་ཕྱིག་རྟེགས་འབུལ་རྒྱུ་གཡིང་ཊིའི་

གསོལ་ཚིགས་འབུལ་བྱེད་དཀར་ཡིོལ་དང་སྡེེར་མ་ཆོ་ཚང་ཞིིག་དང༌། 

དེ་མཚུངས་རྒྱལ་ཚབ་ལ་དངུལ་གྱིི་ཞིལ་ལག་འབུལ་བྱེད་བཀྲོལ་ཚག་

ཅན་གྱི་ིདཀར་སྡེརེ་ཆོ་ཚང་ཞིགི་ཡིདོ་པ། ཝུའུ་ཀྲུང་ཤནི་ནས་ྋགངོ་ས་

མཆོོག་ལ་འབུལ་རྒྱུ་ད་ེརྒྱལ་ཚབ་དང༌། རྒྱལ་ཚབ་ལ་འབུལ་རྒྱུ་ད་ེྋགངོ་

ས་མཆོགོ་ལ་བརྗེ་ེབསྒྱུར་གྱིསི་ཕུལ་ཞིིང༌། ད་ེན་ིརྭ་སྒྲིངེ་ག་ིཞིབས་ཕྱི་ི

ཚའོ་ིའདདོ་མསོ་བྱས་པ་ལྟར་བྱུང་ལུགས་ཤདོ་སྲིལོ་ཡིདོ། བདོ་རྒྱ་ཞི་ི

མཐུན་བཀའ་མལོ་གླེངེ་སླངོ་དང༌། ད་ེསྔོནོ་ཧངོ་མུའུ་སུང་སྐབས་རྒྱ་བདོ་
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ཞིི་འཕྲེོས་མཇུག་སྐྱོང་བྱེད་མིའི་རྒྱ་དཔོན་རླུང་འཕྲེིན་བཅས་བཞིག་པ་

དེ་རྣམས་བོད་སོག་ལས་ཁུངས་ཟིེར་བའི་ཡིན་ལག་ཅིག་ལ་མིང་བསྒྱུར་

བྱདེ་རྒྱུ་ཡིནི་ཚུལ་སགོས་ཞུས་པར། བཀའ་ཤག་ནས། བར་ལམ་བདོ་ཀྱི་ི

ས་སྡེེ་མང་པོ་རྒྱ་གཞུང་ནས་བཙན་བཟུང་བྱས་པ་སོགས་ཤར་དར་རྩོེ་

མདོ་ཚུན་གྱིི་བོད་ཀྱིི་མངའ་ཁོངས་ས་སྡེེ་མི་གསུམ་ཕྱིིར་སློག་བྱས་ཚེ་རྒྱ་

བདོ་ཞི་ིམཐུན་བཀའ་མལོ་ངསེ་པར་ཞུ་རྒྱུར། ད་ེཡིང་ཤངི་སྟག་ ༡༩༡༤ 

སིམ་ལའི་ཆོིངས་དོན་གྱིི་ལམ་ལྟར་རྒྱ་གར་གཞུང་བར་བཞུགས་ཀྱིིས་

ཞུ་རྒྱུར་ཨང་གསར་ཡིདོ་ལུགས་གསུངས་པ་དང༌། ལྷ་སྡེདོ་རྒྱ་དཔནོ་

ད་ེཡིང་བཀའ་མལོ་མཇུག་སྐྱངོ་ག་ིདནོ་གཅདོ་ (Mission) ལས། བདོ་

སོག་ལས་ཁུངས་ཟིེར་བ་གོ་མིན་ཏིང་ནས་གང་བྱུང་རང་འཚམས་ཀྱིིས་

བཙུགས་པ་ཞིགི་ལས། བདོ་གཞུང་དམངས་དང་འབྲལེ་བ་གང་ཡིང་

མདེ་པས། བདོ་སགོ་ལས་ཁུངས་ཟིརེ་བ་མ་ལག་གང་ཞིགི་ཀྱིང་ཁས་

ལེན་བྱེད་ཐབས་ནམ་ཡིང་མེད་ཅེས་མཐའ་བཀག་གསུངས་པར་བརྟེེན་

ལས་དནོ་གང་ཡིང་བྱེད་མ་ཐུབ་ཅངི༌། འནོ་ཀྱིང་རྒྱ་ནག་གཞུང་ག་ིཕྱི་ི

བསྒྲིགས་ཡིིག་ཆོ་སོགས་ནང་བོད་ལ་ཡིོད་པའི་ལས་ཁུངས་དེ་བོད་སོག་

ལས་ཁུངས་ཀྱིི་ཡིན་ལག་ལས་ཁུངས་ཡིིན་པའི་གནས་ཚུལ་འབྲི་བརྗེོད་

བྱས་སྟབས་ཕྱི་ིམ་ིམང་པ་ོམག་ོབ་ོའཁརོ་བ་བཟིསོ་ཡིདོ།

ཝུའུ་ནས་སྔོོན་སྡེོད་ཅང་ཀྲི་ཡུས་བརྗེེས་ཏིེ་དེའི་ཚབ་ལ་ཁུང་ཆོིང་

ཙུང་བཞིག་སྟ་ེཝུའུ་ང་ོལས་རྣམས་རྒྱ་གར་བརྒྱུད་ཕྱིརི་ལགོ་བྱས། ྋརྒྱལ་

མཆོོག་སྐུ་ཕྲེེང་བཅུ་གསུམ་པ་ཆོེན་པོའ་ིདགོངས་རྫོགས་མཆོོད་འབུལ་ལ་
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ཁ་གཡིར་ནས་ཧངོ་མུའུ་སུང་བདོ་ལ་འབྱརོ་པ་དང༌། ྋརྒྱལ་མཆོགོ་སྐུ་

ཕྲེེང་བཅུ་བཞིི་པ་ཆོེན་པོའ་ིཁྲོི་ཕེབས་ལེགས་འབུལ་ཆོེད་ཝུའུ་ཀྲུང་ཤིན་

བོད་དུ་འབྱོར་བ་གཉིིས་པ་ོཁ་གཡིར་ས་ཙམ་ལས་དམིགས་ཡུལ་ང་ོམ་ནི་

བདོ་ལ་སམི་འཛུལ་དང༌། རྒྱ་བསྐྱདེ་ཀྱིིས་བདོ་འད་ིརྒྱ་ཁངོས་སུ་བསྒྲུབ་

རྒྱུའི་ཁུངས་སྣེ་འཚལ་འཚོལ་བྱེད་པའི་གཡིོ་འཕྲུལ་གྱིི་བྱ་ཐབས་གཅིག་

མཚུངས་ཡིནི་པར་ཐ་ེཚོམ་ཅ་ིལ་ཡིདོ།

དརེ་བརྟེནེ་ལ་ོརྒྱུས་ལ་འཁྱེོག་བཤད་དང༌། ཡིགི་ཆོ་རྫུན་བཟི།ོ 

གནད་དོན་ལོག་འགྲོེལ་བྱེད་རྒྱུ་བཅས་ནི་ཆོོས་ཉིིད་ཀྱིིས་གཏིན་འཁེལ་

བའ་ིཁ་ོཚོའ་ིལས་འགན་ལྟ་བུ་ཞིགི་རདེ།

དེའི་སྐོར་གསེར་ཁྲོི་མངའ་གསོལ་གྱིི་མཛད་སྒོོའ་ིནང་མཉིམ་

ཞུགས་ཡིདོ་པ་རྒྱ་གར་དབྱནི་གཞུང་སྐུ་ཚབ་ཧའེུ་ར་ིཅར་སནོ་ (Hugh 

Richardson) གྱིསི་བརྩོམས་པའ་ིབདོ་དང་བདོ་ཀྱི་ིལ་ོརྒྱུས་ཞིསེ་པའ་ི

ནང་མཛུབ་སྟནོ་བྱས་གསལ། “ཕྱི་ིལ ོ ༡༩༤༠ ཟླ་ ༢ ནང་སཱར་བྷ་སལི་

གལོ་ཌ་དང༌། ཝུའུ་ཀྲུང་ཤནི་སགོས་ཁྲོ་ིཕབེས་མཛད་སྒོ་ོདརེ་ཕབེས་

ཡིདོ། ཝུའུ་རྒྱ་གར་བརྒྱུད་ཕབེས་ཆོགོ་པ་ཞུས་པ་སགོས་ག་ོསྒྲིིག་ཚང་

མ་བོད་གཞུང་ནས་རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་ཞུ་གནང་མཛད་པར་བརྟེེན་ནས་

བྱུང་བ་ཞིགི་ཡིནི་ཀྱིང༌། སླསི་ཀྱིསི་བཤད་རྒྱུ་ལ། ཝུའུ་རྒྱ་གར་བརྒྱུད་

ཕེབས་ཆོོག་པ་དབྱིན་ཇིའི་ཕྱིི་རྒྱལ་ལས་ཁུངས་ནས་གནང་བ་རེད་ཟིེར་བ་

ད་ེབདནེ་པ་མ་རདེ།” ཅསེ་དང༌། “ད་ེབཞིནི་མཛད་སྒོོའ་ིསྐརོ་ལ་བདེན་པ་

མདེ་པ་འགའ་ཤས་བྲསི་ཤག རྒྱ་མིའ་ིཡིགི་ཆོར་ད་ེསྔོནོ་བློ་སྤྲུལ་གསརེ་
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བུམ་དཀྲུག་འདོན་བྱེད་སྲིོལ་ཡིོད་པ་དེར་ཆོ་བཞིག་ནས་ཝུའུ་ཡིིས་ཟིེར་

རྒྱུ། ཆུང་སྲིདི་རནི་པ་ོཆོརེ་སྒོརེ་མཇལ་ཞིགི་ཞུས་ཏི་ེཏཱ་ལའ་ིབློ་མའ་ིཡིང་

སྲིིད་ཡིིད་ཆོེས་བློོ་ཁེངས་འདུག་པས་གསེར་བུམ་དཀྲུག་འདོན་བྱེད་

དགསོ་མ་ིའདུག་ལབ་པ། ད་ེརྗེསེ་ཟླ་ ༢ ནང་རྒྱ་ནག་ག་ོམནི་ཏིང་གཞུང་

ནས་ཆུང་སྲིིད་དེ་བཞིིན་ཏཱ་ལའི་བློ་མ་ངོ་མར་ངོས་ལེན་ཁྱེབ་བསྒྲིགས་

བྱས་པའ་ིབཟི་ོའདྲེ་པ་ོབསྟན་འདུག” ཅསེ་གསལ་བ་དང༌།

ཡིང་ར་ིཅར་སན་གྱིསི་བརྩོམས་པའ་ིར་ིམཐ་ོས་གཙང་ (High 

Peaks,Pure Earth) ཞིསེ་པའ་ིདབྱནི་དབེ་ནང༌། “༡༩༣༩ ཕྱི་ིཟླ་ 

༤ པའ་ིནང་དབྱནི་ཇིའ་ིརྒྱལ་ས་ལནོ་ཌནོ་ (London) དུ་ཡིདོ་པའ་ིརྒྱ་

མིའི་གཞུང་ཚབ་ནས་དབྱིན་གཞུང་གོང་མ་ལ་བོད་སོག་ལས་ཁུངས་ཀྱིི་

ཚོགས་གཙོ་ཝུའུ་ཀྲུང་ཤིན་རྒྱ་གར་བརྒྱུད་ལྷ་སར་ྋགོང་ས་སྐུ་འཕྲེེང་

བཅུ་བཞིི་པ་མཆོོག་གསེར་ཁྲོི་མངའ་གསོལ་གྱིི་མཛད་སྒོོར་བཅར་རྒྱུ་

གཏིན་འཁལེ་སངོ༌། དབྱནི་གཞུང་གངོ་མ་ནས་ཁངོ་ལ་མཐུན་འགྱུར་

རགོས་རམ་གནང་རགོས་ཞིསེ་ཞུས་ཀྱིང༌། དབྱནི་གཞུང་གསི་ད་ེདང་

འབྲེལ་ཡིོད་བོད་གཞུང་ལ་དེ་ལུགས་དགོངས་སྐོར་ཞུས་པའི་ལན་དུ་བོད་

གཞུང་ནས་ཝུའུ་ཀྲུང་ཤིན་མཛད་སྒོོར་བཅར་རྒྱུ་ལ་དེ་ཙམ་གྱིི་གལ་ཆོེན་

པ་ོམནི་པ་མ་ཟིད། འད་ིནས་ཀྱིང་མཐུན་རྐྱེནེ་རགོས་རམ་གང་ཡིང་མདེ་

ཅསེ་དབྱནི་གཞུང་ལ་ལན་ཕུལ།”1 ཞིསེ་གསལ།

གོ་མིན་ཏིང་གི་ལྷ་སྡེོད་དཔོན་རིགས་ཁུང་ཆོིང་ཙུང་གིས་བརྩོམས་

1  ཤགོ་གྲོངས་ ༥༩༣ ཕྲེངེ་ ༣༥ ༡༩༩༨
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པའི་ཧོང་མུང་སུང་བོད་དུ་བསྐྱོད་པའི་གནས་ཚུལ་དངོས་བཀོད་པ་ཞིེས་

པའ་ིནང༌། “ཧངོ་མུའུ་སུང་ལྷ་སར་འབྱརོ་རྗེསེ། བདོ་ཀྱི་ིཡུལ་གམོས་

གཤིས་ལུགས་དང་བསྟུན་ཏིེ་ཐོག་མར་བོད་ཕྱིོགས་རིམ་པ་ཁག་གི་སེར་

སྐྱ་དཔོན་རིགས་རྣམས་ལ་མཇལ་རྟེེན་དང་འབྲེལ་ཕན་ཚུན་མཇལ་འཕྲེད་

ཞུས་ཤངི༌། ད་ེནས་ལྷ་སའ་ིདགནོ་སྡེ་ེགཙ་ོབ་ོཁག་ས་ོསརོ་ཆོསོ་མཇལ་

དུ་ཕབེས་པ་རདེ། ཁངོ་གསི་བྱ་བ་སྤེལེ་བའ་ིདམགིས་ཡུལ་གཙ་ོབ་ོན།ི 

ཏཱ་ལ་བཅུ་གསུམ་པར་ཆོ་ོལ་ོའབུལ་རྒྱུ་དང༌། དགངོས་པ་ཆོོས་དབྱངིས་

སུ་ཐིམ་པར་དགོངས་རྫོགས་མཆོོད་སྤྲོིན་འབུལ་རྒྱུ་ཡིིན་པའི་དོན་ཚན་

གཉིིས་པོ་དེ་བདེ་བློག་ངང་སྒྲུབ་ཐུབ་ཚེ་ལས་དོན་གཞིན་དག་གཞིི་ནས་

འཕྲེསོ་མལོ་བྱདེ་བད་ེཡིངོ་རྒྱུ་རདེ། ཧངོ་མུང་སུང་གསི་ཐགོ་མར་ལས་

ཀ་གཏིན་འབབེ་བྱས་དནོ། སྔོོན་ལ་ཏཱ་ལར་ཆོ་ོལ་ོའབུལ་རྒྱུ་དང༌། ད་ེརྗེསེ་

དགོངས་རྫོགས་མཆོོད་སྤྲོིན་འབུལ་རྒྱུ་ཡིིན་པར་བརྟེེན་བཀའ་ཤག་དང་

སྐད་ཆོ་བྱདེ་སྐབས། བཀའ་བློནོ་ཁྲོ་ིསྨོནོ་པས་ཆོ་ོལ་ོའབུལ་རྒྱུ་ན་ིབཀྲ་

ཤསི་པའ་ིདོན་ཆོནེ་ཞིིག་ཡིནི།

ཏཱ་ལའི་བློ་མ་དགོངས་པ་རྫོགས་རྐྱེེན་བོད་ཀྱིི་དཔོན་རིགས་དང༌། 

མི་སེར་རྣམས་ཧ་ཅང་ཡིིད་སྐྱ་ོབའི་དུས་སྐབས་སུ་བྱ་བ་བཟིང་པ་ོབྱས་ཚེ་

བོད་མི་རྣམས་ཀྱིིས་ངོ་རྒོོལ་བྱེད་རྒྱུར་བརྟེེན་ཆོོ་ལོ་འབུལ་རྒྱུའི་མཛད་

སྒོོ་སྤེེལ་འདོད་མེད་ཅེས་བཤད་དེ་འགོག་རྐྱེེན་བྱུང་བར་ཧོང་མུང་སུང་

གིས་ཡིང་ནས་ཡིང་དུ་མི་བཏིང་སྟེ་གྲོོས་མོལ་བྱས་ཀྱིང་བོད་ཕྱིོགས་ནས་

གོང་གསལ་བསམ་ཚུལ་རྒྱུན་འཁྱེོངས་ཀྱིིས་ཏཱ་ལ་བཅུ་གསུམ་པའི་ཡིང་



325

སྲིིད་ཕེབས་མཚམས་གཞིི་ནས་མཚན་གནས་ཆོོ་ལོ་འབུལ་རྒྱུའི་མཛད་

སྒོ་ོསྤེལེ་ན་འསོ་འདུག་ཅསེ་བརྗེདོ་པར། ཧངོ་མུང་སུང་གསི་ཏཱ་ལས་ནུབ་

ཕྱིོགས་ས་མཚམས་སྲུང་སྐྱོབ་གནང་བར་བསྟོད་བསྔོགས་ཞུ་རྒྱུ་དང༌། 

སངས་རྒྱས་ཆོསོ་ལུགས་ཁྱེབ་བསྒྲིགས་ཤུགས་ཆོནེ་བྱདེ་ཆོདེ། སྲིདི་

གཞུང་ནས་ཕོ་ཉིར་བཏིང་གནང་སྟེ་ཏཱ་ལ་དགོངས་རྫོགས་རྗེེས་ཀྱིི་མཚན་

གནས་ཆོོ་ལོ་ཕུལ་བ་དེའི་མཛད་སྒོོ་སྔོོན་ལ་མ་བྱས་ཚེ་སྲིིད་གཞུང་གི་

ཐགོ་མའ་ིདགངོས་དནོ་དང་རྒྱབ་འགལ་དུ་འགྲོ་ོརྒྱུ་མ་ཟིད། ཏཱ་ལས་ནུབ་

ཕྱིགོས་ས་མཚམས་སྲུང་སྐྱབོ་གནང་པ་དང༌། བདོ་ཀྱི་ིཆོསོ་སྲིདི་རྒྱུན་

འཛིན་གནང་པའི་མཛད་རྗེེས་བསྣུབ་རྒྱུ་རེད་ཅེས་བཤད་པར་བོད་

ཕྱིགོས་ནས་ཆོ་ོལ་ོའབུལ་རྒྱུ་འགྱིངས་ཐབས་བྱེད་པ་དང༌། ཡིང་མཛད་

སྒོོའ་ིགྲོ་སྒྲིིག་ཀྱིང་བྱེད་ཀྱིི་ཡིོད་སྟབས་ཧོང་མུའུ་སུང་གིས་ཁ་གཏིད་ཀྱིི་

བྱེད་ཐབས་ལེགས་ཆོ་བློངས་ཤིང་ཞིན་ཆོ་ཁས་ལེན་མ་བྱས་པ་དང༌། 

ཕྱིོགས་གཅིག་ནས་མཚན་གནས་ཆོ་ོལ་ོའབུལ་རྒྱུའི་རྟེེན་འབྲེལ་མཛད་སྒོ་ོ

གང་མགྱིགོས་བྱདེ་ཐུབ་པའ་ིགྲོ་སྒྲིགི་ཧུར་བརྩོནོ་བྱས་པ་དང༌། ཕྱིགོས་

གཅིག་ནས་བོད་ས་གནས་སྲིིད་གཞུང་གི་རེ་འདུན་རྣམས་དོན་ཚན་རེ་རེ་

བཞིིན་བྲིས་ནས་ཀྲུང་དབྱང་ལ་སྙིན་སེང་གིས་དེ་ནས་བརྡ་ལན་སྤྲོོད་རྒྱུའི་

ར་ེའདུན་བཅངས་ཤངི༌། བདོ་ཕྱིགོས་ནས་མཚན་གནས་ཆོ་ོལ་ོའབུལ་རྒྱུ་

ནར་འགྱིངས་བྱེད་དགོས་དོན་ནི་ཐོག་མར་བོད་ཀྱིི་གནད་དོན་ཐག་གཅོད་

ཡིངོ་ར་ེཡིནི་པར། གལ་སྲིདི་བདོ་ལ་ཕན་ཐགོས་ཡིདོ་ན་ཆོ་ོལ་ོའབུལ་

འཇུག་རྒྱུ་དང༌། ད་ེནས་དགངོས་རྫགོས་མཆོདོ་སྤྲོིན་འབུལ་རྒྱུར་དང་ལནེ་
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བྱདེ་རྒྱུ། ད་ེམནི་བདོ་ཕྱིགོས་ནས་ཁག་འདགོས་སྣ་ཚགོས་ཀྱིིས་ཁས་ལནེ་

མི་བྱེད་རྒྱུའི་ངོས་འཛིན་བྱས་ཐོག་སྒོོ་གང་ས་ནས་འཕྲེོས་མོལ་ཡིང་

ཡིང་བྱས་མཐར་བདོ་ཕྱིགོས་ནས་དང་ལནེ་བྱས་ཏི་ེཟླ་ ༩ ཚསེ་ ༢༣ ཉིནི་

གྱིི་སྔོ་དྲེོ་ཆུ་ཚོད་དགུ་པར་པོ་ཏི་ལའི་ཚོམས་ཆོེན་དུ་ཕྱིོགས་གཉིིས་ཀྱིི་

མི་སྣ་བརྒྱ་ཕྲེག་ཁ་ཤས་ཚང་འཛོམས་ཀྱིིས་ཆོོ་ལོ་འབུལ་རྒྱུའི་མཛད་སྒོོ་

ཚུགས་ཐོག་འབུལ་ཐོ་གཞིིར་བཟུང་གོ་རིམ་མ་འཛོལ་བའི་མཚན་གནས་

ཆོ་ོལ་ོདང་གཡིང་ཊིའ་ིསམ་ཊ། ཐམ་ཀ་སགོས་བསྟར་འབུལ་ཞུས་པར་

སྤྱི་ིཁྱེབ་མཁན་པསོ་སྐུ་ཚབ་མཛད་ད་ེདགྱིསེ་བཞིསེ་གནང་ཞིངི༌། ཆུ་ཚདོ་

བཅུ་གཅིག་དང་ཕྱིེད་ཀའི་ཐོག་ལ་མཛད་སྒོོ་ལེགས་གྲུབ་ཀྱིིས་གྲོོལ་བ་

རདེ།” ཅསེ་དང༌།

“མཚན་གནས་ཆོོ་ལོ་འབུལ་བའི་མཛད་སྒོོ་ལེགས་གྲུབ་བྱུང་

འཕྲེལ། དགངོས་རྫགོས་མཆོདོ་སྤྲོནི་འབུལ་རྒྱུའ་ིཚསེ་ཆོ་གཏིན་འཁལེ་

གྲོོས་མོལ་བྱས་པར་བོད་ཕྱིོགས་ནས་མཐོང་ཆོེན་གནང་སྟེ་ཚེས་ཆོ་

བཟིང་བའ་ིདུས་སྐབས་དང་བསྟུན་ཟླ་ ༡༠ ཚསེ་ ༡ ཉིནི་པ་ོཏི་ལར་

དགངོས་རྫགོས་མཆོདོ་སྤྲོནི་འབུལ་རྒྱུའ་ིགཏིན་འཁལེ་བྱས་ཀྱིང༌། ད་ེཡིང་

གེགས་མེད་བདེ་བློག་ཏུ་བྱུང་བ་ཞིིག་མ་ཡིིན་པར་མཛད་སྒོོའ་ིཉིིན་དར་ཆོ་

འགེལ་རྒྱུར་བཀའ་ཤག་ནས་ངོ་རྒོོལ་བྱས་ཐོག་པོ་ཏི་ལ་ཏཱ་ལའི་བཞུགས་

གནས་ཡིནི་པས་སྔོར་ནས་ཕྱི་ིམ་ིཡིསི་དར་ཆོ་འགལེ་སྲིལོ་མདེ་ལ། བདོ་

ཀྱི་ིདམག་དར་ཡིང་ཕ་ོབྲང་ནང་འགལེ་མ་ིཆོགོ་ལུགས་བཤད་པར། ཧངོ་

མུའུ་སུང་གིས་མཚན་གནས་ཆོོ་ལོ་འབུལ་སྐབས་ཕོ་བྲང་གི་སྒོོའ་ིསར་
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ཏིང་དར་དང་རྒྱལ་དར་བཀལ་ཏིེ་ནང་སར་རྟེེན་འབྲེལ་གྱིི་མཛད་སྒོོ་སྤེེལ་

བ་དང༌། དགངོས་རྫགོས་མཆོོད་སྤྲོནི་འབུལ་སྐབས་ཏིང་དར་རྒྱལ་དར་

འགལེ་དགསོ་པ་སྨྲིསོ་མེད་ཡིནི་པར། ད་ལམ་རང་ཉིདི་ན་ིསྲིིད་གཞུང་ག་ི

དགོངས་རྫོགས་མཆོོད་སྤྲོིན་འབུལ་བའི་སྐུ་ཚབ་ཡིིན་སྟབས་རྒྱལ་དར་མ་

བཀལ་ན་གཟིབ་འབུལ་མ་ིམཚནོ་ལུགས་བཤད་ཅངི༌། གནད་དནོ་དེའ་ི

སྐོར་ལ་འགལ་རྐྱེེན་ཐེངས་མང་བྱུང་སྟབས་ནན་ཅིང་དུ་ཏིར་ཐོག་ནས་

སྙིན་སེང་ཞུས་པའི་ལན་དུ་དགོངས་རྫོགས་མཆོོད་སྤྲོིན་འབུལ་བའི་ཉིིན་

མརོ་ཕ་ོཉིའ་ིཞིངི་ཧྲུའུ་ལས་ཁུངས་ (སྐབས་དརེ་ཡིདོ་ག་ོམནི་ཏིང་ག་ིལས་

ཁུངས) སུ་དར་ཆོ་འགེལ་བ་ལས། ཏིང་དར་དང་རྒྱལ་དར་དེ་པ་ོཏི་

ལའི་དགོངས་རྫོགས་མཆོོད་སྤྲོིན་འབུལ་ཁང་དུ་འཁྱེེར་རྒྱུ་གནས་སྐབས་

མ་ིབྱདེ་པའ་ིགཏིན་འཁལེ་བྱས་པ་དང༌། ཟླ་ ༡༠ ཚསེ་ ༡ ཉིནི་གྱི་ིསྔོ་དྲེ་ོ

ཆུ་ཚདོ་ ༩ པའ་ིཐགོ་སྔོར་བཞིནི་པ་ོཏི་ལའ་ིཚམོས་ཆོེན་དུ་ག་ོརམི་ལྟར་

དགོངས་རྫོགས་མཆོོད་སྤྲོིན་འབུལ་བའི་མཛད་སྒོོ་ཚུགས་ཏིེ་ཆུ་ཚོད་བཅུ་

གཅིག་ལ་ལགེས་གྲུབ་ཀྱིསི་གྲོལོ་བ་རདེ།” ཅསེ་དང༌།

“ཧོང་མུང་སུང་བོད་དུ་ཡིོང་ནས་ཏཱ་ལའི་དགོངས་པ་ཆོོས་དབྱིངས་

སུ་ཐིམ་པའི་དགོངས་རྫོགས་མཆོོད་སྤྲོིན་འབུལ་རྒྱུའི་ལས་འགན་ཕུད། 

ད་དུང་རྒྱལ་ནང་ནས་མ་ཐོན་གོང་སྔོོན་ཚུད་ནས་གནས་ཚུལ་ཆོོ་བབ་དང་

བསྟུན་བཀའ་ཤག་དང་གྲོོས་མོལ་བྱེད་རྒྱུའི་གྲོ་སྒྲིིག་བྱས་དོན་ནི་གོ་མིན་

ཏིང་སྲིིད་གཞུང་གི་སྲིིད་འཛིན་ཁང་ཁོངས་ཚན་དབྱི་ཧྲི་ཟིེར་བའི་ལས་

ཁུངས་ཀྱིསི་དམག་དནོ་ཨུ་ཡིནོ་ལྷན་ཁང་དང༌། ནང་སྲིདི་པུའུ། ཕྱི་ིའབྲལེ་
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པུའུ། བདོ་སགོ་ཨུ་ཡིནོ་ཁང༌། སྤྱི་ིཁྱེབ་ཚན་མུའུ་པུའུ་བཅས་ཀྱི་ིམ་ིསྣ་

བསྐངོས་ཏི་ེཐུན་མངོ་ཐགོ་དཔནོ་ཆོེན་ (བདོ་སྐྱདོ་བཀའ་དཔྱོད་ཟིརེ་བ) 

ཞིིག་བཟིོས་པ་རང་ཉིིད་ཀྱིང་བོད་སོག་ཨུ་ཡིོན་ལྷན་ཁང་གིས་མངགས་

གཏིངོ་དང་ལནེ་ཞུས་ཏི་ེཚགོས་འདུ་དརེ་ཞུགས་པ་ཡིནི། ཚགོས་འདུར་

གྲོསོ་བསྡུར་བྱས་མཐར་ཐུན་མངོ་ཐགོ་དཔནོ་ཆོནེ་ (བདོ་སྐྱདོ་ཀྱི་ིབཀའ་

དཔྱོད་འཆོར་ཟིནི) ཐགོ་མ་དནོ་ཚན་བཅུ་གཅགི་གཏིན་འཁེལ་བྱས་ཤངི༌། 

རྗེསེ་སུ་བཟི་ོབཅསོ་བྱས་པ་བརྒྱུད་ཕྱི་ིའབྲལེ་དང༌། ཆོབ་སྲིདི། དམག་

དནོ། གཞིན་དག་བཅས་དནོ་ཚན་བཞིརི་གཏིན་འཁལེ་བྱས་པ་དརེ་ནང་

གསསེ་ཁག་དགུ་དང་ས་བཅད་འགའ་ཞིགི་ཏུ་དབྱ་ེཡིདོ་པ་རདེ། སྐབས་

དེར་བཀའ་དཔྱོད་དེ་ཡིིག་ཆོ་ཆོེས་གསང་བར་རྩོིས་ཏིེ་ཐོག་མཐའ་བར་

གསུམ་དུ་གྱིར་མེད།” ཅསེ་དང༌།

“ཆོ་ོལ་ོའབུལ་རྒྱུའ་ིམཛད་སྒོ་ོཟིནི་རྗེསེ་ཟླ་ ༩ ཚསེ་ ༢༤ ཉིནི་བཀའ་

ཤག་གིས་ཧོང་མུང་སུང་ལ་ཡིི་གེ་ཞིིག་སྤྲོད་པའི་ནང་དོན་ནི་སྔོར་བཞིིན་

ས་མཚམས་ཀྱིི་གནད་དོན་སྐོར་གལ་ཆོེར་འཛིན་པ་ལས་ཀྲུང་དབྱང་དང་

བདོ་དབར་ཆོབ་སྲིདི་ཀྱི་ིརྩོ་བའ་ིའབྲལེ་བ་ད་ེབྲསི་མདེ་པ་མ་ཟིད། བདོ་

ལྗོོངས་སེར་སྐྱ་རྒྱས་ཚོགས་ཟིེར་བ་དེའི་ནང་མང་ཆོེ་བའི་བསམ་འཆོར་

ལ་བོད་ཀྱིི་རྩོ་བའི་གནད་དོན་ནི་ས་མཚམས་སྐོར་ཁོ་ན་ཡིིན་པས་དེ་

ཐག་གཅདོ་བྱདེ་རྒྱུའ་ིར་ེབ་ཡིདོ་ཅསེ་བྲསི་ཡིདོ་པ་རདེ། ཚསེ་ ༢༧ ཉིནི་

ཧོང་མུངསུང་གིས་ཡིིག་ལན་བཏིང་ནས་སྔོར་བཞིིན་བཀའ་ཤག་གིས་

བོད་དང་ཀྲུང་དབྱང་བར་མཐུན་པོ་ཡིོང་ཐབས་སྐོར་སྒྲུབ་འསོ་པའི་འབྲེལ་
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ཡིོད་གནད་དོན་རྣམས་ཡིི་གེ་བྲིས་ཏིེ་ལན་གསལ་དགོས་རྒྱུའི་སྐུལ་མ་

བཏིང་བ་དང་ཆོབས་ཅགི བཀའ་བློནོ་ཁྲོ་ིསྨོནོ་སྒོརེ་གྱི་ིསར་ལའིུ་ཕུའུ་

དྲེན་བཏིང་སྟེ་ཀྲུང་བོད་བར་ལེགས་འགྲོིག་ཡིོང་པའི་ནང་མོལ་བྱས་ཀྱིང་

འཇགོ་བཟི་ོམ་ཐནོ་པ་རདེ།

ཟླ་ ༡༠ ཚསེ་ ༢ ཉིནི་ཆོ་ོལ་ོའབུལ་རྒྱུ་དང༌། དགངོས་རྫགོས་

མཆོོད་སྤྲོིན་རྒྱས་འབུལ་གྱིི་མཛད་སྒོ་ོཚང་མ་ལེགས་སྒྲུབ་བྱུང་བར་བརྟེེན་

ཧངོ་མུའུ་སུང་རང་ཉིདི་ང་ོམས་སྲིདི་སྐྱངོ་རྭ་སྒྲིངེ་དང༌། སྲིདི་བློནོ་ལ་

མཛད་སྒོོ་ཁག་ལེགས་གྲུབ་ཡིོང་བའི་རོགས་རམ་གནང་བར་ཐུགས་རྗེེ་

ཆོེ་ཞིེས་ཞུས་པ་དང་སྲིིད་བློོན་སར་བོད་ས་གནས་དང་ཀྲུང་དབྱང་བར་

གྱི་ིགནད་དནོ་སྐརོ་གླེངེ་མལོ་བྱདེ་སྐབས། སྲིདི་བློནོ་གྱིིས་བདོ་གཞུང་

ནས་ཏཱ་ལའི་བློ་མ་འཚ་ོབཞུགས་སྐབས་ཀྱིི་ལམ་སྲིོལ་ལྟར་རྒྱུན་འཁྱེོངས་

ཉིག་ཅིག་བྱེད་རྒྱུ་ཡིིན་པར་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་འདོད་ཚུལ་གཞིན་དག་

ཡིདོ་ཚ།ེ (བདོ་ལྗོངོས་སེར་སྐྱ་རྒྱས་ཚགོས་) ཟིརེ་བས་མལོ་བསྡུར་བྱས་

རྗེསེ་གཞི་ིནས་ང་ོའཕྲེད་གྲོསོ་སྡུར་བྱས་ཆོགོ་ཅསེ་དང༌། མགི་སྔོའ་ིབདོ་

ཀྱིི་གནད་དོན་གལ་ཆོེ་བ་ནི་ཁམས་བོད་བར་ས་མཚམས་ཀྱིི་རྩོོད་གླེེང་ཁོ་

ན་ཡིིན་ལུགས་བརྗེོད་པར་ཧོང་མུའུ་སུང་གིས་ཁམས་བོད་བར་གྱིི་རྩོོད་

གླེངེ་ད་ེགལ་ཆོ་ེཡིནི་ཡིང༌། ཀྲུང་དབྱང་དང་བདོ་བར་གྱི་ིའབྲེལ་བ་ཐག་

གཅོད་མ་བྱུང་བར་སྔོར་ལྟར་གནས་ཚེ་ཕན་བདེའི་དམིགས་ཡུལ་སྒྲུབ་

རྒྱུ་ནི་ཁག་པ་ོརེད་ཅེས་ལན་བཏིབ་པར་སྲིིད་བློོན་གྱིིས་དེའི་ལན་དུ་འཚབ་

འཚུབ་མདེ་པའ་ིངང་ག་ོབསྡུར་ཆོགོ” ཅསེ་བཤད།
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“ཟླ་ ༡༠ ཚསེ་ ༤ ཉིནི་ཁྲོ་ིསྨོནོ་དང༌། གནང་བྱུང༌། བཀྲས་ཁང༌། 

བོན་ཤོད་བཅས་བཀའ་བློོན་བཞིིས་ཧོང་མུང་སུང་ལ་འཚམས་འདྲེི་ཞུས་

པ་དང་སྦྲགས། གཞུང་ཡིགི་ཅགི་ཕུལ་བ་དེའ་ིནང་ཏཱ་ལའ་ིལྔ་པའ་ིསྐབས་

ཀྱིི་རྒྱ་བོད་བར་མཆོོད་ཡིོན་གྱིི་འབྲེལ་བ་ཡིིན་སྐོར་བྲིས་པ་ལས་ཆོབ་སྲིིད་

ཀྱི་ིའབྲལེ་བའ་ིསྐརོ་བྲསི་མདེ་པ་མ་ཟིད། རྒྱ་བདོ་སྐད་ཡིགི་མཉིམ་དུ་སྤྱིདོ་

པའ་ིས་ཆོ་དང༌། མི་མང་རྣམས་ (སྡེ་ེདག་ེདང༌། ཉིག་རངོ༌། ཧརོ་ཚ་ོལྔ། 

མག་ོལགོ་སྟདོ་སྨོད་བར་གསུམ་བཅས་ཀྱི་ིས་ཆོ་ཟིརེ) རྒྱ་ཕྱིགོས་ཀྱིསི་

དམག་མི་བཏིང་ནས་ཧམ་བཟུང་བྱས་པ་ཞིིག་ཡིིན་སྟབས་དེ་དག་ཚང་

མ་བདོ་ལ་ཕྱིརི་སྤྲོདོ་དགསོ་རྒྱུའི་ར་ེའདུན་ཡིང་གསལ་པ་ོབཏིནོ་པ་རདེ།

ཚསེ་ ༧ ཉིནི་ཧངོ་མུང་སུང་གསི་ལིའུ་ཕུའུ་དྲེན་བཀའ་ཤག་ཏུ་

བཏིང་ནས་ཡིིག་ལན་ཐེངས་གཉིིས་པ་ངོ་འབུལ་གྱིིས་ཆོབ་སྲིིད་ཀྱིི་འབྲེལ་

བ་ཟིེར་བའི་ནང་དོན་གཅིག་གི་ནང་དུ་བོད་ལྷིང་འཇགས་ཡིོང་ཐབས་བྱེད་

དགོས་རྒྱུ་སྟེ་ཁམས་བོད་གནད་དོན་དང་པཎ་ཆོེན་གྱིི་གནད་དོན་དེ་དག་

ཐག་གཅདོ་མགྱིགོས་མྱུར་བྱདེ་དགསོ་པ་ད་ེདང༌། གཉིསི་ན་ིནུས་ཤུགས་

མཉིམ་སྒྲུབ་ཀྱིསི་ཕྱི་ིའབྲལེ་དང༌། རྒྱལ་སྲུང༌། གཞིན་གྱི་ིསྟབོས་ཤུགས་

འདྲེ་མིན་སྣ་ཚོགས་ཁག་ལ་ངེས་པར་དུ་མཉིམ་དུ་གཅིག་སྒྲིིལ་གྱིིས་ཕྱིི་

ཕྱིོགས་སུ་འབྲེལ་བ་བྱེད་དགོས་ཟིེར་བ་དེ་ཡིིན་པའི་གསལ་བཤད་བྱས་

པ་སྟ།ེ བདོ་ནས་ད་ེཚོའ་ིསྐརོ་ཀྲུང་དབྱང་དང་ཆོབ་སྲིིད་ཀྱི་ིའབྲལེ་བ་ཇ་ི

ལྟར་བྱེད་དགོས་པའི་རྣམ་འགྱུར་གསལ་སྟོན་ཡིོང་བ་གནང་རོགས་ཞིེས་

འཁདོ་ཡིདོ། སྐབས་དརེ་ཨུ་མངི་ཡིནོ་གྱིསི་སྐད་བསྒྱུར་བྱས་ཤངི༌། ཁྲོ་ི
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སྨོོན་སོགས་བཀའ་བློོན་བཞིིས་ཉིན་རྗེེས་སྲིིད་སྐྱོང་དང་སྲིིད་བློོན་ལ་

བརྒྱུད་ཞུ་ཆོོག་རྒྱུ་ཞིེས་བཤད་པ་ལས་གཞིན་གྱིི་རྣམ་འགྱུར་གང་ཡིང་

བསྟན་མ་ིའདུག

ད་ེརྗེསེ་བཀའ་ཤག་ནས་ (བདོ་ལྗོངོས་སེར་སྐྱ་རྒྱས་ཚགོས་) སྐངོ་

ཚོགས་བྱས་ཏིེ་ལན་འདེབས་བྱེད་ཕྱིོགས་ཐད་ཉིིན་ཤས་གྲོོས་བསྡུར་བྱས་

རྗེེས་ཧོང་མུའུ་སུང་ལ་ཡིིག་ལན་ཞིིག་སྤྲོད་པ་དེའི་ནང་དོན་མདོར་བསྡུས་

སུ། བདོ་འད་ིསངས་རྒྱས་ཆོསོ་ལུགས་ཀྱི་ིཞིངི་ཁམས་ཡིནི་པས་ཆོསོ་

སྲིདི་ཟུང་སྦྲལེ་གྱི་ིལམ་ལུགས་ལག་ལནེ་བྱདེ་དགསོ། བདོ་འདི (རང་

དབང་རྒྱལ་ཁབ) ཅགི་ཡིནི་པས་དེའ་ིཆོོས་སྲིདི་ཐད་ལ་ (རྒྱའ་ིསྲིདི་

གཞུང་) ནས་ཐ་ེགཏིགོས་བྱདེ་དགསོ་དནོ་མེད་པ་དང༌། རྒྱ་ཕྱིགོས་ནས་

བདོ་དུ་བཅའ་སྡེདོ་ཀྱི་ིདཔནོ་དམག་འཛུགས་མ་ིཆོོག་ཅསེ་དང༌། བདོ་ཤར་

བྱང་ཕྱིོགས་ཀྱིི་ཟིི་ལིང་དང་ཤིས་ཁམས་ཀྱིི་ས་མཚམས་སྐོར་ལྷ་རབ་རྒྱ་

བོད་སྐད་ཡིིག་ཀུན་སྤྱིོད་གཅིག་མཐུན་ས་ཆོ་དང་མི་དམངས་ཚང་མ་བོད་

གཞུང་ལ་ཕྱིརི་སྤྲོདོ་བྱདེ་དགསོ།

མག་ོལགོ་སྔོར་ནས་བདོ་ཀྱི་ིམངའ་ཁངོས་ཡིིན་པ་དང༌། སྡེ་ེདག་ེ

དང༌། ཉིག་རངོ༌། ཧརོ་ཚ་ོལྔ་བཅས་ཀྱི་ིས་ཆོའ་ིམ་ིམང་རྣམས་དུས་སྐབས་

ཤིག་རིང་རྒྱ་ཕྱིོགས་ཀྱིིས་ཧམ་འཕྲེོག་བྱས་སྟབས་འཕྲེལ་མར་ཕྱིིར་སྤྲོོད་

བྱདེ་དགསོ། ད་ེལྟར་བྱས་ཚ་ེརྒྱ་བདོ་ཕྱིགོས་གཉིསི་བར་མཆོདོ་ཡིནོ་གྱི་ི

འབྲེལ་བར་བརྟེེན་ནས་གཅིག་གྱུར་གྱིིས་ཕྱིི་ཕྱིོགས་སུ་ཁ་གཏིད་གཅོག་

ཆོགོ་པ་དང༌། བདོ་ནས་རྒྱལ་ས་ནན་ཅངི་དུ་རྒྱུན་སྡེདོ་འཐུས་མ་ིབཏིང་
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ཆོགོ་ཅངི༌། ད་མུས་བཞིནི་བདོ་འད་ིཀྲུང་གོའ་ི (ཕྱི་ིཡུལ་) དུ་རྩོསི་དགསོ་

ཞིསེ་བྲསི་ཡིདོ།” ཅསེ་འཁདོ་པ་ལྟར་སྐབས་དརེ་ཕྱིགོས་ས་ོསོའ་ིའདོད་

ཚུལ་གྱི་ིཡིགི་ཆོ་ཕན་ཚུན་བརྗེ་ེསྤྲོདོ་ཐངེས་ཁ་ཤས་བྱས་ཡིདོ་ཀྱིང༌།

“མཐའ་དནོ་བཀའ་ཤག་ནས། སརེ་སྐྱ་རྒྱས་ཚགོས་ཀྱི་ིཆོདོ་དནོ་

མཐའ་འཁྱེོངས་ཀྱིིས་མི་རིགས་ལྔའི་སྤྱིི་མཐུན་ཟིེར་བའི་ནང་མི་ཞུགས་རྒྱུ་

དང༌། དམངས་རྒྱལ་གྱི་ིཐ་ེབྱུས་ཁས་ལནེ་མ་བྱས་པ་རདེ། ཧངོ་མུའུ་

སུང་གསི་ད་ནས་བཟུང་གྲོསོ་མལོ་བྱདེ་ཐབས་བྲལ་སངོ༌།” ཞིསེ་བརྗེདོ་

པ་སགོས་འཁདོ་ཡིདོ། དནོ་གནད་འད་ིདག་ལས་བདོ་རྒྱའ་ིགནས་སྟངས་

ཐ་དད་དུ་ཡིོད་པའི་ཚུལ་ཇི་བཞིིན་གསལ་ཡིོད་པ་མ་ཟིད་རྒྱུ་ཆོ་བདམས་

སྒྲིིག་ནི་རྒྱ་ནག་དམར་གཞུང་གི་སྲིིད་དབང་འགོ་གཞུང་འབྲེལ་གྱིི་རྩོོམ་

སྒྲིིག་བྱས་པ་ཞིིག་ཡིིན་པས་དེའི་ནང་དེ་ལྟར་འཁོད་པ་ནི་རྒྱ་ཕྱིོགས་རང་

ནས་ཀྱིང་གནད་དནོ་འད་ིདག་ཁས་ལནེ་བྱས་པ་ཞིགི་ཡིནི་པ་དང༌། དནོ་

འདིས་བོད་རྒྱ་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་སྐོར་ཕྱིི་གསལ་ནང་གསལ་གྱིིས་

དངསོ་དནོ་རང་བཞིནི་གསལ་པརོ་བསྟན། རྒྱལ་ཡིངོས་མ་ིདམངས་

འཐུས་ཚགོས་ཀྱི་ིཚགོས་གཞིནོ། བདོ་རང་སྐྱངོ་ལྗོངོས་རྒྱུན་ཨུད་ཀྲུའུ་

རནི་ (རྒྱུན་ལས་ལྷན་ཁང་ག་ིགཙ་ོའཛནི) ཞིསེ་པའ་ིམཚན་གནས་ཡིདོ་

པ་བཀའ་བློནོ་ང་ཕདོ་ངག་དབང་འཇགིས་མདེ་ཀྱིསི་ ༡༩༨༩ ཟླ་ ༧ ཚསེ་ 

༣༡ ཉིནི་བདོ་རང་སྐྱངོ་ལྗོངོས། སྐབས་ལྔ་པའ་ིཚགོས་འདུ་ཐངེས་གཉིསི་

པའི་ཐོག་གལ་ཆོེའི་གསུང་བཤད་གནང་བ་ཟིེར་བའི་ནང་འཁོད་དོན།”གོ་

མནི་ཏིང་གསི་བོད་སགོ་ཨུ་ཡིནོ་ལྷན་ཁང་ག་ིཨུ་ཡིནོ་ཀྲང་ (ཚགོས་གཙོ) 
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ཝུའུ་ཀྲུང་ཤིན་བོད་དུ་ཏཱ་ལའི་བློ་མ་སྐུ་ཕྲེེང་བཅུ་བཞིི་པའི་ཁྲོི་ཕེབས་

མཛད་སྒོོར་བཏིང་བའི་གནད་དོན་འདིའི་ཐད་གོ་མིན་ཏིང་གིས་འཁྱེོག་

བཤད་འགའ་ཤས་བྱས་ཏིེ་ཏཱ་ལའི་བློ་མའི་ཡིང་སྲིིད་ནི་ཅི་དང་མི་འདྲེ་

བའི་སྤྱིང་པོ་འདུག་པས་གསེར་བུམ་དཀྲུག་མི་དགོས་ཟིེར་བ་སོགས་

ནི་དངསོ་ཡིདོ་གནས་ཚུལ་མ་རདེ།” ཅསེ་དང༌། “ཡིང་སྲིདི་ངསོ་འཛནི་

ཞུས་རྗེེས་ཁ་ོཚསོ་ (རྩོད་གཅདོ་ཚགོས་ཆུང་) མཚ་ོསྔོནོ་ནས་ས་གནས་

སྲིིད་གཞུང་དང་སྲིིད་སྐྱོང་རྭ་སྒྲིེང་ལ་ཡིིག་ཐོག་ནས་སྙིན་སེང་ཞུས་འབྲེལ་

ཞིིབ་གྲོོས་བྱས་མཐར་ངོས་འཛིན་བྱས་ཟིིན་པའི་ཏཱ་ལའི་བློ་མ་སྐུ་ཕྲེེང་བཅུ་

གསུམ་པའི་ཡིང་སྲིིད་ནི་ད་ལྟའི་ཏཱ་ལའི་བློ་མ་སྐུ་ཕྲེེང་བཅུ་བཞིི་པ་ཡིིན་

པར་ནང་དནོ་ཐུགས་གཏིན་གཙང་འཁལེ་ཟིནི་རུང༌། ཕྱི་ིརྒྱར་འགོག་རྐྱེནེ་

སེལ་ཆོེད་རྩོད་ཞིིབ་ཐུབ་པའི་ཡིང་སྲིིད་ནི་ཏཱ་ལའི་བློ་མ་སྐུ་ཕྲེེང་བཅུ་

གསུམ་པའི་འསོ་སྤྲུལ་ཙམ་ཞིིག་རེད་ཅེས་བཤད་པ་དེ་སྐབས་དེར་མཚ་ོ

སྔོོན་གྱིི་དབང་སྒྱུར་བྱེད་མཁན་རྨ་སྤུ་ཕྷང་གིས་བཀག་འགོག་སྣ་ཚོགས་

མ་ིཡིངོ་བའ་ིཆོདེ་དུ་རདེ།” ཅསེ་དང༌། “འནོ་ཀྱིང་ལས་ཀ་འདརི་ང་རང་

ཞུགས་མྱོངོ་མདེ་སྟབས་ ༡༩༨༥ ལརོ་ཆོདེ་མངགས་ནན་ཅངི་དུ་ཕྱིནི་ཏི་ེ

ཅང་སུའུ་ཞིིང་ཆོེན་ཨུ་ཡིོན་ལྷན་ཁང་དང་ཞིིང་ཆོེན་སྲིིད་གཞུང་ལ་གོ་མིང་

ཏིང་སྐབས་ཀྱིི་ཏཱ་ལའི་བློ་མ་སྐུ་ཕྲེེང་བཅུ་གསུམ་པའི་ཡིང་སྲིིད་འཚོལ་

ཞིིབ་ངོས་འཛིན་དང་ཏཱ་ལའི་བློ་མ་སྐུ་ཕྲེེང་བཅུ་བཞིི་པའི་ཁྲོི་ཕེབས་སྐོར་

གྱི་ིཡིགི་ཆོ་བལྟ་ག་ིཡིནི། ཞིསེ་ཞུས་པར་ཅང་སུའུ་ཞིངི་ཆོནེ་ཨུ་ཡིནོ་

ལྷན་ཁང་དང་སྲིིད་གཞུང་གི་འགོ་ཁྲོིད་བློོ་མཐུན་གྱིིས་ཡིོངས་སུ་མོས་
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མཐུན་གནང་བ་མ་ཟིད། ཡིགི་ཚགས་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ིའགན་ཁུར་བར་

བཀའ་མངགས་གནང་སངོ༌། ཡིགི་ཚགས་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ིའགན་ཁུར་བློ་ོ

མཐུན་གྱིིས་འབྲེལ་ཡིོད་རྒྱ་ཡིིག་དང་བོད་ཡིིག་ཡིིག་ཚགས་ཚང་མ་ང་ལ་

བསྟན་བྱུང༌། ངས་བལྟ་དགོས་པའ་ིདཔྱོད་གཞིིའ་ིཡིགི་ཆོ་ཚང་མ་ཡིགི་

ཚགས་འཇུག་ཁང་གཉིསི་པར་འདུག དའེ་ིནང་སྲིདི་སྐྱངོ་རྭ་སྒྲིངེ་གསི་

མཚོ་གཟིིགས་གནང་ལུགས་གནས་ཚུལ་བོད་ཡིིག་ངོ་བཤུས་ཡིིག་ཆོ་

གཅིག་འདུག་པ་ད་ེན་ིའབྲ་ིས་བདོ་ཤགོ་མནི་པར་རྒྱ་ཤགོ་རདེ། བདོ་སྲིདི་

གཞུང་ག་ིགཞུང་ཡིགི་ང་ོམ་ཡིང་མ་རདེ། ང་ོབཤུས་ཡིགི་ཆོ་འདིའ་ིནང་

དོན་ནི་སྲིིད་སྐྱོང་རྭ་སྒྲིེང་གིས་བོད་ལྗོོངས་ཚོགས་འདུ་ཧྲག་བསྡུས་རྒྱས་

འཛམོས་ཐགོ་གནང་བའ་ིཡི་ིགེའ་ིའདྲེ་བཤུས་ཤགི་ཡིནི་ཞིངི༌། ང་ོབཤུས་

ཡིིག་ཆོ་འདིའི་ཡིིག་གཟུགས་ལ་བལྟས་ན་ཨ་མདོ་ས་ཁུལ་གྱིི་མིས་འདྲེ་

བཤུས་བྱས་པ་འདྲེ་པ་ོའདུག་ཅངི༌། ག་ོམནི་ཏིང་སྲིདི་གཞུང་གསི་འདྲེ་

བཤུས་ཡིིག་ཆོ་འདི་ནོར་བུ་ལྟ་བུར་བརྩོིས་ནས་ཡིིག་ཚགས་ལས་ཁུངས་

ནང་ཉིར་ཚགས་བྱས་འདུག ག་ོམནི་ཏིང་སྲིདི་གཞུང་གིས་ང་ོབཤུས་ཡིགི་

ཆོ་འདི་བོད་ས་གནས་སྲིིད་གཞུང་གིས་ཏཱ་ལའི་བློ་མ་སྐུ་ཕྲེེང་བཅུ་གསུམ་

པའི་ཡིང་སྲིིད་འཚོལ་ཞིིབ་བྱེད་ལུགས་སྐོར་གོ་མིན་ཏིང་སྲིིད་གཞུང་ལ་

སྙིན་སངེ་ཞུས་པའ་ིམ་ཡིགི་ང་ོམར་བརྩོསི་འདུག འནོ་ཀྱིང་ང་ོབཤུས་

ཡིགི་ཆོ་ད་ེན་ིསྙིན་སངེ་ང་ོམ་མནི་ལ། བདོ་ཤགོ་ཐགོ་བྲསི་མདེ་པ་མ་ཟིད་

ཐམ་ཀ་ཡིང་བརྒྱབ་མེད་པར་སྤྱིིར་བཏིང་གི་འདྲེ་བཤུས་ཡིིག་ཆོ་ཞིིག་

རདེ།” ཅསེ་དང༌། “ཡིང་ཏཱ་ལའ་ིབློ་མ་སྐུ་ཕྲེངེ་བཅུ་གསུམ་པའ་ིཡིང་སྲིདི་
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ནི་ཅི་དང་མི་འདྲེ་བའི་སྤྱིང་པོ་འདུག་པས་གསེར་བུམ་དཀྲུག་མི་དགོས་

ཟིེར་བ་དེའི་སྐོར་ཡིིག་ཚགས་ནང་འགོ་བརྗེོད་དམར་པོ་ཡིིན་པའི་ཚགས་

པར་ཞིིག་འདུག་པ་དེའི་ནང་ཝུའུ་ཀྲུང་ཤིན་གྱིིས་ཏཱ་ལའི་བློ་མ་སྐུ་ཕྲེེང་བཅུ་

བཞིི་པའི་ཁྲོི་ཕེབས་མཛད་སྒོོའ་ིགཙོ་སྐྱོང་བྱས་ལུགས་དང་ཁོ་པ་མཛད་

སྒོརོ་ཞུགས་སྐབས་ཀྱི་ིའདྲེ་པར་གཅགི་བཅས་བཀདོ་འདུག འདྲེ་པར་ད་ེ

ནི་ཏཱ་ལའི་བློ་མ་སྐུ་ཕྲེེང་བཅུ་བཞིི་པའི་གཟིིམ་ཆུང་དུ་བརྒྱབ་པ་ཞིིག་ཡིིན་

པ་དང༌། འདྲེ་པར་ཐགོ་ཝུའུ་ཀྲུང་ཤནི་གྱིསི་ཏཱ་ལའ་ིབློ་མ་སྐུ་ཕྲེངེ་བཅུ་བཞི་ི

པར་ཕུལ་བའ་ིཆུ་ཚདོ་གཅགི་འདུག ཏཱ་ལའ་ིབློ་མས་ཆུ་ཚདོ་ད་ེཕྱིག་ནང་

ཉིར་ནས་དགྱིེས་ཚོར་ཆོེན་པོ་གནང་བའི་ངང་ཚུལ་དེར་གཞིིགས་ནས་

ཝུའུ་ཀྲུང་ཤིན་གྱིིས་ཏཱ་ལའི་བློ་མ་ནི་ཅི་དང་མི་འདྲེ་བའི་སྤྱིང་པོ་འདུག་

པས་གསེར་བུམ་དཀྲུག་མི་དགོས་པར་ཆོོག་མཆོན་གནང་ན་འགྲོིག་པའི་

སྙིན་སེང་འབྱོར་བ་ལྟར་ཆོོག་མཆོན་བཀོད་པ་ཡིིན་ཞིེས་ཚགས་པར་ཐོག་

བཀོད་པ་དང་ཝུའུ་ཀྲུང་ཤིན་གྱིིས་ཏཱ་ལའི་བློ་མ་སྐུ་ཕྲེེང་བཅུ་བཞིི་པའི་ཁྲོི་

ཕེབས་མཛད་སྒོོའ་ིགཙ་ོསྐྱོང་བྱས་པ་ཟིེར་བ་ནི་འདྲེ་པར་འདི་འདྲེ་ཞིིག་ལ་

བརྟེེན་ནས་ཝུའུ་ཀྲུང་ཤིན་གྱིིས་ཏཱ་ལའི་བློ་མ་སྐུ་ཕྲེེང་བཅུ་བཞིི་པའི་ཁྲོི་

ཕེབས་མཛད་སྒོོའ་ིགཙ་ོསྐྱོང་བྱས་ལུགས་ཀྱིི་གསར་འགྱུར་བཀོད་པ་ཙམ་

ཞིགི་རདེ། འནོ་ཀྱིང་དནོ་དངསོ་ཐགོ་ཝུའུ་ཀྲུང་ཤནི་གྱིསི་ཏཱ་ལའ་ིབློ་མ་སྐུ་

ཕྲེེང་བཅུ་བཞིི་པའི་ཁྲོི་ཕེབས་མཛད་སྒོོའ་ིགཙོ་སྐྱོང་བྱས་པའི་གནས་

ཚུལ་ད་ེརགིས་བྱུང་མདེ། ཡིནི་ནའང་ད་ལྟ་བདོ་རགིས་བློ་ོམཐུན་འགའ་

ཤས་ཀྱིསི་ཀྱིང་སྐབས་དེའ་ིལ་ོརྒྱུས་འབྲ་ིསྐབས། ཝུའུ་ཀྲུང་ཤནི་གྱིསི་
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ཏཱ་ལའི་བློ་མ་སྐུ་ཕྲེེང་བཅུ་བཞིི་པའི་ཁྲོི་ཕེབས་མཛད་སྒོོའ་ིགཙ་ོསྐྱོང་བྱས་

ལུགས་ཀྱི་ིགནས་ཚུལ་བྲསི་འདུག ད་ེན་ིབདོ་ཀྱི་ིལུགས་སྲིལོ་ཆོ་རྒྱུས་

རྩོ་བ་ནས་མ་ིཤསེ་པ་ཞིིག་གིས་མ་གཏིགོས་འབྲ་ིམ་ིསྲིདི། ད་ེརངི་འདརི་

བཞུགས་ཀྱིི་གྲོས་སུ་དེ་སྔོའི་བོད་ཀྱིི་སྐུ་དྲེག་ཡིིན་པ་མང་པོ་ཡིོད་པ་རེད་

ན་ཁྱེེད་ཚོས་མཁྱེེན་གསལ་ལྟར་ཏཱ་ལའི་བློ་མ་ཁྲོི་ཕེབས་སྐབས་མཛད་

སྒོའོ་ིགཙ་ོསྐྱངོ་བྱདེ་མཁན་མདེ། རྒྱ་རགིས་ཚགོས་འདུ་ཚགོས་སྐབས་

གཙ་ོསྐྱངོ་བྱདེ་མཁན་ཡིདོ་དགསོ་པ་ད་ེའདྲེ་མ་རདེ། རྒྱ་རགིས་བློ་ོམཐུན་

གྱིིས་བོད་ཀྱིི་གནས་ཚུལ་མི་ཤེས་པས་དེ་འདྲེ་བཤད་པར་ཡི་མཚན་

དགསོ་དནོ་མདེ། འནོ་ཀྱིང་བོད་རགིས་བློ་ོམཐུན་འགའ་ཞིགི་གསི་ཀྱིང་ད་ེ

ལྟར་བྲསི་ན་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིང་མདེ། ན་ནངི་བདོ་རགི་པའ་ིཞིིབ་འཇུག་

ལྟེ་གནས་ཀྱིི་ཚོགས་འདུ་འཚོགས་སྐབས་ངས་གནད་དོན་དེའི་སྐོར་དང་

གོ་མིན་ཏིང་གི་འབྲེལ་ཡིོད་ཡིིག་ཚགས་ལ་བལྟས་པའི་གནས་ཚུལ་

རྣམས་བཤད་པ་ཡིནི། ག་ོམནི་ཏིང་གསི་སྐྱག་རྫུན་བཤད་པ་ད་ེལྟར་ང་

ཚ་ོགུང་ཁྲོན་ཏིང་གིས་དེའི་རྗེེས་སུ་རྒྱུགས་ནས་སྐྱག་རྫུན་བཤད་དགོས་

དནོ་ག་ར་ེཡིདོ་དམ།”ཞིསེ་དང༌། “སྐབས་དརེ་ཀྲུང་དབྱང་འཐབ་ཕྱིགོས་

གཅིག་གྱུར་པུའུ་ཡི་ིབློ་ོམཐུན་ཅང་ཕངི་གསི། ‘ཕྱིནི་ཆོད་ང་ཚསོ་ཝུའུ་ཀྲུང་

ཤིན་གྱིིས་ཏཱ་ལའི་སྐུ་ཕྲེེང་བཅུ་བཞིི་པའི་ཁྲོི་ཕེབས་མཛད་སྒོོའ་ིགཙོ་སྐྱོང་

བྱས་པ་རདེ་ཟིརེ་བ་ད་ེཤདོ་རྒྱུ་མདེ།’ ཅསེ་གསུངས་སངོ༌།” ཞིསེ་དང༌། 

གོང་བརྗེོད་ཀྱིི་ནང་དོན་འདི་དག་ྋགོང་ས་སྐུ་འཕྲེེང་ན་རིམ་གྱིི་ཡིང་སྲིིད་

ངོས་འཛིན་ཞུ་ཕྱིོགས་གསེར་བུམ་དཀྲུགས་འདོན་གྱིི་ལམ་ནས་གཏིན་
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འཁེལ་དགོས་རྒྱུ་ཟིེར་བ་ལོ་རྒྱུས་ལ་འཁྱེོག་བཤད་ཡིིན་པ་གསལ་པོར་

མཐོང་ཐུབ་པའི་གནད་དནོ་གལ་ཆོནེ་ཞིགི་ཆོགས་ཡིདོ། གསརེ་བུམ་

དཀྲུགས་ཟིེར་བ་འདི་བོད་ཀྱིི་ཆོོས་ཕྱིོགས་ཀྱིི་འགྲོོ་ལུགས་སུ་རྟེེན་གཙོའི་

མདུན་ཟིན་རལི་བསྒྲིལི་བ་ད་ེབཞིནི་ཕྱི་ིསྣདོ་གསརེ་བུམ་དང༌། ནང་ཟིན་

རིལ་ཚབ་ཤིང་བྱང་བཟིོས་པ་ཙམ་ལས་རྒྱ་ནག་ལ་ཐོབ་དབང་དང་བདག་

དབང་ག་ིག་ོདནོ་མདེ་ལ་རྒྱ་ནག་ག་ིལམ་ལུགས་ཀྱིང་ནམ་ཡིང་མནི།

ད་ེལྟར་ཆུང་སྲིིད་རྒྱལ་སྲིས་གཞིོན་ནུ་མཆོགོ 

མ་ིའཇགིས་གསརེ་གྱི་ིཁྲོ་ིལ་མངའ་གསལོ་ནས།།

གངས་ལྗོངོས་རྒྱལ་ཐབས་ལྷ་མིའ་ིར་ེསྐངོ་དུ།།

མངནོ་བཞིངེས་དག་ེལགེས་ཀུན་གྱི་ིརྩོ་བ་ཚུགས།།

ལགེས་བྱས་ཕུན་ཚགོས་སྡེ་ེབཞིིའ་ིདཔལ་འབར་བའ།ི།

གངས་ལྗོངོས་ཕན་བདེའ་ིརྩོ་བ་མཆོོག་སྤྲུལ་གང༌།།

གསརེ་ཁྲོརི་བརྗེདི་ཅངི་སྒོགེ་པའ་ིགཟི་ིབྱནི་གྱིསི།།

ནག་ཕྱིགོས་འབུམ་སྡེེའ་ིསྙིངི་རྩོ་རབ་ཏུ་འདར།།
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ས་བཅད་གསུམ་པེ། 

འཁྲུངས་ལྷ་དབྱར་གསལོ་དབུ་ཚུགས་པ།

ཤངི་ཕག་བདོ་ཟླ་ ༥ ཚསེ་ ༥ (༡༩༣༥།༧།༦) ཉིནི་ན་ིརང་ཅག་

ཁ་བ་རི་པའི་མེ་ཏིོག་གང་ལ་ཕོག་པའི་ལྷ་སྐལ་འཕགས་མཆོོག་ཕྱིག་ན་

པདྨོ་སྡེོམ་བརྩོོན་ངུར་སྨྲིིག་འཛིན་པ་གཞིོན་ནུའི་རྣམ་རོལ་ྋགོང་ས་

ྋསྐྱབས་མགོན་ཐམས་ཅད་མཁྱེེན་ཅིང་གཟིིགས་པ་ཆོེན་པོ་དོན་གྱིི་སླད་

དུ་མཚན་ནས་སྨོོས་ན་རྗེེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་ངག་དབང་བློོ་བཟིང་ཡིེ་

ཤེས་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚ་ོསྲིིད་གསུམ་དབང་སྒྱུར་མཚུངས་པ་མེད་པའི་

སྡེ་ེདཔལ་བཟིང་པོའ་ིའཁྲུངས་སྐར་དུས་ཆོནེ་ཁྱེད་པར་ཅན་ལ་བརྟེནེ། ད་ེ

ནས་བཟུང་སྔོར་སྲིོལ་ལྟར་འཁྲུངས་གསོལ་གྱིི་མཛད་སྒོོ་ལོ་སྟར་ཆོགས་

སུ་གནང་རྒྱུར། ཞིབས་འཕར་ལས་ཁུངས་ནས་དབུས་ཀྱི་ིཤལེ་གྲོངོ་ལྷ་ར་ི

རྩོེ་ལྔ་སོགས་ལྷ་ཆོེན་གནས་ཡུལ་བརྗེིད་ཆོགས་རི་བོ་ཁག་ལ་ྋགོང་ས་

ཆོནེ་པོའ་ིསྐུ་ཁམས་དང་མཐུན་པའ་ིདར་ཕྲེངེ་དང༌། དར་ཆོནེ་ཁག་ག་ིན་

བཟིའ། ལྷ་ཆོེན་ཁག་ག་ིརྟེནེ་རྫས། འཁྲུངས་ལྷ་གསལོ་མཆོོད་ཞུ་རྒྱུའ་ིལྷ་

མིའི་མཆོོད་བསྙིེན་དགོས་ཐོབ་བཅས་ལས་ཁུངས་ཀྱིི་སྒོོ་དམ་འབྱར་མའི་
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ཡིིག་ཆུང་དང་སྦྲགས་འཁྲོི་ཁུངས་སོ་སོར་སྔོོན་ཚུད་འགྲོེམས་སྤེེལ་གནང་

ཞིངི༌། ཕྱིགོས་མཚུངས་སྐུ་སྒོརེ་མཛདོ་ཆུང་ནས་རྩོ་ེཕ་ོབྲང་དང༌། ནརོ་གླེངི་

ཕོ་བྲང་ཡིས་མས་བཅས་ཀྱིི་དབུ་རྩོེ་སོ་སོར་སྐུ་ཁམས་དང་མཐུན་པའི་

དར་ལྕགོ་བསྒྲིངེ་འཛུགས། ད་ེབཞིནི་བསྟན་རྒྱས་གླེངི་སགོས་མགནོ་ཁང་

ཁག་ལ་གསལོ་མཆོདོ་འབུལ་རྒྱུའ་ིདགསོ་ཐབོ་དང༌། བསྐང་རྫས་སྙིན་

དར། ལྷ་མིའ་ིམཆོདོ་བསྙིནེ་དགསོ་ཐབོ་སགོས་ཁུངས་ས་ོསོའ་ིམགནོ་པ་ོ

བ་ང་ོའགུགས་ཀྱིསི་རྩོསི་སྤྲོདོ་དང༌། ལྷག་པར་སྤེོམ་ར་འཁྲུངས་གསལོ་ལྷ་

ཁང་ཞིེས་པ་ལྷ་སའི་ཉིེ་འདབས་ཤར་ཕྱིོགས་སུ་ྋརྒྱལ་དབང་སྐུ་འཕྲེེང་

རིམ་པའི་འཁྲུངས་ལྷའི་སྣང་བརྙིན་རྣམས་བཞུགས་པའི་མགོན་ཁང་གི་

མགོན་པོ་བ་རྣམ་གྲྭ་རྒྱུན་བསྐང་པར་འཁྲུངས་ལྷ་སྐྱེས་རི་གཉིན་པོའ་ི

ན་བཟིའ་དང༌། རྟེནེ་རྫས། སྙིན་དར། ལྷ་མིའ་ིམཆོདོ་བསྙིནེ་དགསོ་ཐབོ་

གཟིབ་འཕར་བཅས་རྩོསི་སྤྲོདོ་མཛད།

རྩོེ་ཕོ་བྲང་གི་མཆོོད་འབུལ་བ་གྲྭ་པ་ཚོར་ལྷ་སའི་ཉིེ་འཁོར་དགེ་

འཕལེ་དབུ་རྩོ་ེདང༌། གདུགས་རིའ་ིནུབ་ངསོ་ཆོསོ་རྒྱལ་ཞིལ་འབག་རང་

བྱནོ། ནེ་ཆུང་ར་ིཇ་ོམ་ོབསལི་བསལི། བུམ་པ་ར།ི མ་ིའཁྲུག་རྫ་ར་ིབཅས་

ལ་སྐུ་ཁམས་དང་མཐུན་པའ་ིདར་ལྕགོ་དང༌། བསང་ཤངི༌། བསང་རྩོམ། 

མི་འགྲོོའ་ིབཟིའ་བཅའ་དགོས་ཐོབ་བཅས་རྩོིས་སྤྲོོད་ཀྱིིས་མཆོོད་འབུལ་བ་

རྣམས་རི་མགོ་སོ་སོར་ངོ་འབྱོར་ཡིོད་པའི་བརྡ་མཚོན་ལྟ་བུར་འཁྲུངས་

ཚེས་ཀྱིི་སྔོ་ནུབ་ས་སྲིོད་མཚམས་རི་མགོ་སོ་སོར་བསང་གི་མེ་བོང་ཆོེན་

པ་ོམངནོ་གསལ་དདོ་པོར་སྤེར་སྲིལོ་ཡིདོ་པ་དང༌། སང་ཞིགོས་ཉི་ིཤར་སྔོ་
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ཆོའི་མཚམས་བུམ་པ་ར་ིསགོས་ར་ིརྩོ་ེཁག་དང༌། རྩོ་ེཕ་ོབྲང༌། ནོར་གླེངི་

ཕོ་བྲང་བཅས་པའི་ཡིང་སྟེང་ནས་དུས་གཅིག་ཏུ་དར་ལྕོག་སྒྲིེང་འཛུགས་

ཐགོ་བསང་ག་ིདུད་སྤྲོནི་ནམ་མཁར་འཕྱུར་ཞིངི༌། འཁྲུངས་སྐར་མཛད་

སྒོོ་དངོས་གཞིིའི་ཉིིན་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆོེན་པོ་ན་བཟིའ་གཟིབ་

བཞིེས་ཐོག་གཟིིམ་ཆུང་ལྷུན་གྲུབ་དགའ་ཚལ་དུ་གདན་ཞུས་ཀྱིིས་བདེ་

སྟན་ཐོག་བཞུགས་ཞིབས་འཁོད་མཚམས་ཡིོངས་འཛིན་ཆོེ་བ་སྲིིད་སྐྱོང་

རྭ་སྒྲིངེ་རནི་པ་ོཆོ་ེདང༌། ཡིངོས་འཛནི་ཆུང་བ་སྟག་བྲག་རནི་པ་ོཆོ་ེརྣམ་

གཉིིས་ནས་སྐུ་ཕྱིག་དང་འབྲེལ་འཁྲུངས་སྐར་མཛད་སྒོོའ་ིརྟེེན་འབྱུང་

མཇལ་དར་དང༌། རྟེེན་གསུམ་འདགེས་འབུལ་ཐོག སྐུ་ཚ་ེཚ་ེརྫས་འབུལ་

གནང་ལ་དབུ་གཏུགས་མཛད། ད་ེརྗེསེ་སྲིདི་ཟུར་གླེང་མདུན་གུང་དང་

ྋརྒྱལ་བའི་ཡིབ་ཡུམ་རྣམ་གཉིིས་བཅས་ནས་སྐུ་ཕྱིག་དང་རྟེེན་གསུམ་

འདགེས་འབུལ་མཛད་པར་དབུ་གཏུགས་དང༌། བཀའ་བློནོ་རྣམ་པ། 

ཡིབ་གཞིིས་སྐུ་ཚ་རྣམ་པ་བཅས་ནས་རྟེེན་འབྱུང་གོ་བབས་ཀྱིི་མཇལ་

དར་དཀར་གཙང་ར་ེཕུལ་བར་ཕྱིག་དབང་སྩལ། བཞུགས་གྲོལ་དུ་འཁདོ་

མཚམས་གསོལ་ཇ་བཞིེས་འབྲས་བཏིེགས་པ་དང་ྋགོང་ས་མཆོོག་ལ་

བཞིསེ་སྤྲོ་ོབཅུ་བདུན་བརྩོགེས། སྲིདི་སྐྱངོ་ལ་བདུན་བརྩོགེས། ཡིངོས་

འཛནི་རྣམ་གཉིསི་ལ་དྲུག་བརྩོགེས། བཀའ་བློནོ་རྣམ་པར་ལྔ་བརྩོགེས་

བཅས་ཕབེས། མགྲོནོ་ཆོསེ་ཕྱིག་སྲུང་གཡིགོས་ཏི་ེམཇལ་ཁ་གྲོལོ། ད་ེ

རྗེེས་བསྐལ་བཟིང་ཕོ་བྲང་གཟིིམ་ཆུང་ཉིི་འདོ་མདོ་སྦུག་ཏུ་དྲུང་ཇ་ཚོགས་

བཞིནི་པར་གསལོ་ཇ་དང་གཉིསི་དང༌། ནང་མ་མཁན་སྡེ་ེཡིན་ལ་རྩོ་ེ
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གསལོ་ཐབ་ནས་བཞིསེ་སྤྲོ་ོསྨུག་ཐུང་དང༌། རྒྱ་བྲ་ར་ེཕེབས་ཏི་ེམཛད་སྒོ་ོ

གྲོལོ།

དུས་སྐབས་དེ་ནི་བོད་ཟླ་ལྔ་པ་དབྱར་ཟླ་གསུམ་གྱིི་འགོ་ཚུགས་

ཡིདོ་ནའང༌། བདོ་ལྗོངོས་ས་བབ་མཐ་ོབས་སྦྱོར་ལྕང་རྣམས་ལ་ོམ་རྒྱས་

བཞིནི་པའ་ིསྒོང་དང༌། ལྷག་པར་ནརོ་གླེངི་ཕ་ོབྲང་ཡིས་མས་ཀྱི་ིམ་ེཏིགོ་

ཞིབས་ཞུ་བ་རྣམས་ནས་རང་འགན་ཁུར་ལེན་གྱིིས་མེ་ཏིོག་འདེབས་

འཛུགས་དང༌། གས་ོཚགས་དགུན་དཔྱོིད་གྲོང་འགགོ་ག་ིལས་དནོ་

སོགས་དུས་ཐོག་འཐུས་ཚང་བྱས་པར་བརྟེེན་འཁྲུངས་གསོལ་དུས་

ཆོེན་སྐབས་ནོར་གླེིང་ཕོ་བྲང་ཁག་གི་གཟིིམ་ཆུང་སོ་སོའ་ིཞིལ་ཁྲོའི་

མདུན་དང༌། སྡེངིས་ཆོའ་ིསྒོང༌། ཕབེས་ལམ་གཡིས་གཡིནོ་གྱིསི་མཚོན་

ཕྱིགོས་གང་སར་མ་ེཏིགོ་སྣ་ཚགོས་ཚནོ་མདངས་བཀྲ་ཞིངི༌། གཅལ་

དུ་བཀྲམ་པ་ལྟར་མཛསེ་སྡུག་ཡིདི་དུ་འངོ་བ་དང༌། དྲེ་ིབསུང་གསི་ས་

གཞི་ིཁྱེབ་པ། འཆོ་ིམེད་དགའ་ཚལ་ས་ལ་འཕསོ་པ་ལྟ་བུས་མ་ིརྣམས་

ལ་དམགིས་བསལ་གྱི་ིཚརོ་སྣང་དང༌། དགའ་སྤྲོའོ་ིཉིམས་སྣང་ཟིད་མ་ི

ཤསེ་པར་སྦྱོནི་པ་ཞིགི་ཡིདོ། དུས་ཚདོ་ད་ེནི་ནརོ་གླེངི་ནང་ཁུལ་མ་ེཏིགོ་

འགྲོན་བསྡུར་གྱི་ིདུས་ཚདོ་ཅགི་ཀྱིང་ཡིནི། མ་ེཏིགོ་ཞིབས་ཞུ་བ་ས་ོསོའ་ི

མིང་བྱང་སྦྱོར་མའི་མེ་ཏིོག་རྣམས་ནོར་གླེིང་ཁང་གཉིེར་རྩོེ་དྲུང་ལ་སྤྱིན་ཞུ་

བསྟར་དགསོ་པ་དང༌། ཁང་གཉིརེ་ནས་ཐ་ོའགདོ་ཞིིབ་འཇུག་དང་འབྲལེ་

འཁྲུངས་སྐར་མཛད་སྒོོའ་ིརྗེེས་སུ་མེ་ཏིོག་ཞིབས་ཞུ་བ་སོ་སོའ་ིབྱས་

འབྲས་ལ་གཞིགིས་ནས་མ་ེཏིགོ་ཡིག་ཉིསེ་ཀྱི་ིཨང་རམི་དང༌། ལགེས་
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སྐྱསེ་གསལོ་རས་ཀྱིང་གནང་སྲིལོ་ཡིདོ།

དེ་རྗེེས་ཡིབ་གཞིིས་སྐུ་འཁོར་རྣམས་ནོར་གླེིང་ནས་ཆོིབས་རགས་

བསྒྲིིགས་ཏི་ེསྤེམོ་ར་འཁྲུངས་གསལོ་ཁང་དུ་ཕབེས། འདི་ཉིནི་འཆོར་ཅན་

རྩོེ་ཕྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་གཞུང་གནས་ཀྱིི་གསོལ་སྟོན་ག་ོསྒྲིིག་ཞུ་དགོས་

པ་ལྟར། འཁྲུངས་གསལོ་ལྷ་ཁང་ག་ིགཟིམི་ཆུང་དུ་ཡིབ་གཞིསི་སྐུ་འཁརོ་

རྣམས་ཕེབས་མཚམས་གསོལ་ཇ་བཞིེས་འབྲས་བཏིེགས་རྗེེས་འཁྲུངས་

གསལོ་མཛད་སྒོོའ་ིརྟེནེ་འབྱུང་མཇལ་དར་ཕུལ། ད་ེནས་ཡིབ་གཞིསི་

སྐུ་ངོ་རྣམ་པ་འཁྲུངས་ལྷའི་མགོན་ཁང་དུ་ཕེབས་ཏིེ་འཁྲུངས་ལྷ་སྐྱེས་རི་

གཉིན་པོ་འཁོར་བཅས་ལ་སྙིན་དར་དང་གསོལ་མཆོོད་འཕྲེིན་སྐུལ་

ཐགོ དབུ་ལྕགོ་དར་ཕྲེེང་སྒྲིངེ་འཛུགས་དང་ལྷ་རྒྱལ་འཐནེ་གནང་བཅས་

གྲུབ་མཚམས་གཟིམི་ཆུང་དུ་བཞུགས་ཞིབས་འཁདོ། རྩོ་ེཕྱིག་ལས་

ཁུངས་ནས་ཉིིན་གཉིིས་རིང་ཡིབ་གཞིིས་སྐུ་འཁོར་རྣམས་ལ་གསོལ་

སྟནོ་གཟིབ་རྒྱས་འབུལ་གཤམོ་གནང༌། ད་ེརྗེསེ་ཡིབ་གཞིསི་ནས་ཀྱིང་

བཀའ་བློོན་རྣམ་པས་གཙོས་གཞུང་ཞིབས་སེར་སྐྱ་ལས་ཚན་ཡིན་ཉིིན་

གཉིིས་རིང་མགྲོོན་འབོད་ཀྱིིས་གསོལ་སྟོན་གཟིབ་རྒྱས་འབུལ་གནང་

མཛད་སྲིལོ་ལྟར། སྐུ་མགྲོནོ་རྣམས་འཁྲུངས་ལྷ་ཁང་དུ་ཕབེས་འཛམོས་

མཚམས་ཡིབ་གཞིིས་སྐུ་ངོ་རྣམ་པར་འཁྲུངས་གསོལ་རྟེེན་འབྱུང་གོ་

བབས་མཇལ་དར་དཀར་གཙང་ར་ེཕུལ་རྗེསེ། མགནོ་ཁང་དུ་འཁྲུངས་

ལྷར་སྙིན་དར་དང༌། འཕྲེནི་བཅལོ་བཅས་གཟིབ་འབུལ་ཞུས། ད་ེརྗེསེ་སྐུ་

མགྲོོན་རྣམས་ལྷ་ས་འངོ་ཁྲོོད་དུ་ཆོབ་བཞིེས་སོགས་རང་རང་ཐུགས་མོས་
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ལྟར་གྱི་ིདགའ་རྩོདེ་ལ་རོལ་ཞིངི༌། གྲོལོ་སྟནོ་སྐབས་སྦྱོནི་མགྲོནོ་ཡིངོས་

རྫོགས་སྒོོ་རའི་བསང་བུམ་གྱིི་མཐའ་འཁོར་དུ་ཞིལ་ལྷ་སར་ཕྱིོགས་ནས་

བསང་གསལོ་དང་ལྷ་རྒྱལ་འཐནེ། སྐུ་མགྲོནོ་རྣམས་ལ་ཡིབ་གཞིསི་ཕྱིག་

མཛོད་ནས་མཇལ་དར་དཀར་གཙང་རེ་བསྒྲིོན་ཏིེ་བཀའ་ཤག་ལྷན་རྒྱས་

ཀྱིིས་གཙོས་གཞུང་ཞིབས་རྣམས་གནས་རིམ་བཞིིན་ཆོིབས་རགས་སྟར་

བསྒྲིིགས་ནས་རང་གནས་ས་ོསརོ་ཕྱིརི་ཕབེས་གནང༌།

དེ་ཉིིན་ལྷ་ཞིོལ་ཁུལ་གནས་སྐྱེ་བོ་དྲེག་ཞིན་སེར་སྐྱ་ཕོ་མོ་རྒོན་

བྱིས་ཧ་ཅང་མང་པོས་ྋགོང་ས་ཆོེན་པོའ་ིསྐུ་ཚེའི་ཞིབས་པད་བརྟེན་ཅིང་

མཛད་འཕྲེིན་ཀུན་ཏུ་རྒྱས་ཕྱིིར་རྒྱན་གོས་གཟིབ་མཆོོར་སྤྲོས་ཏིེ་གཙུག་

ལག་ཁང་ཡིས་མས་དང༌། རྩོ་ེཕ་ོབྲང་སགོས་གནས་རྟེནེ་བྱནི་ཅན་རྣམས་

མཇལ་བ་དང༌། དཔལ་ལྷ་ཞི་ིདྲེག རྨ་ེརུ་རྙིངི་པ་སགོས་དཀར་ཕྱིགོས་

སྐྱོང་བའི་ལྷ་ཀླུ་གཞིི་བདག་གནས་ཡུལ་གང་སར་བསང་གསོལ་འཕྲེིན་

སྐྱམེས་དང༌། ྋརྒྱལ་བའ་ིསྐུ་ཁམས་དང་མཐུན་པའ་ིདར་འཛུགས། 

གཞིན་ཡིང་དག་ེའཕལེ་དབུ་རྩོ་ེདང༌། བུམ་པ་ར་ིསགོས་ཉི་ེའཁརོ་

གྲོགས་ཅན་རི་ཆོེན་རྣམས་ཀྱིི་རྩོེ་མོར་བསང་གསོལ་དར་འཛུགས་སུ་

བསྐྱོད་པ་སོགས་སྔོ་དྲེོ་རི་ཀླུང་ཀུན་ཏུ་བསང་དུད་ཀྱིིས་བསྒྲིིབས་ཤིང༌། 

ཉིིན་གུང་གཙང་འགྲོམ་དུ་བསང་གཏིོང་བ་དང་བཅས་བཟིའ་བཏུང་ལོངས་

སྤྱིདོ་ལ་རལོ་བ། དགངོ་དྲེ་ོལམ་གཞུང་ཁག་དང༌། བར་སྐརོ་བཅས་ནང་

རྐང་བྲོ་གླུ་གཞིས་ཀྱིིས་ཁེངས་པ་སོགས་དེ་ཉིིན་དགའ་སྐྱིད་ཀྱིི་དཔལ་ལ་

ཅ་ིདགར་སྤྱིདོ་བཞིནི་ཡིདོ།
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མཐའ་ཡིས་འགྲོ་ོབའ་ིལགེས་བྱས་རྒྱ་མཚ་ོཆོརེ།།

ཆུང་སྲིདི་པད་དཀར་འཛུམ་པའི་དགའ་སྟནོ་བལྟམས།།

ལྷ་མིའ་ིའགྲོ་ོབ་ཀུན་གྱི་ིརྣམ་དཀར་ལས།།

ཕྱིགོས་ཀྱི་ིའཁརོ་ལ་ོའགངེས་པའ་ིའདུ་ལངོ་གཡི།ོ།

དསེ་ན་བརྗེདི་ཆོགས་ར་ིབོའ་ིམཁའ་དབྱངིས་ངགོས།།

རླུང་གསི་བསྐྱདོ་པའ་ིདར་ལྕ་ེགཡི་ོབ་དང༌།།

ལྷ་བསང་དུད་སྤྲོནི་དྲེ་ིངད་འཐུལ་བའ་ིཁྲོདོ།།

མ་ིརྣམས་མངནོ་དགའ་གསར་པའ་ིགླུ་གར་བྱདེ།།

ད་ེཚ་ེདཔྱོདི་དཔལ་ལང་ཚ་ོརབ་དར་ནས།།

ནོར་འཛནི་ཁྱེོན་དང་ནོར་གླེངི་ཕ་ོབྲང་ཁྲོདོ།།

ལྗོནོ་བཟིང་འདབ་བརྒྱས་མཛསེ་པའ་ིམ་ེཏིགོ་གི།

སྤེམོ་ར་འཁྲུངས་ལྷ་མཆོདོ་པའ་ིསྟནོ་མརོ་འབྱམས།།
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ས་བཅད་བཞ་ིཔེ། 

གཙུག་ལག་ཡི་ིག་ེབཀློག་ཐབས་ཐགོ་མར་

གསན་བཞིསེ་གནང་བ།

བདག་ཅག་ཁ་བ་རི་པའི་འདྲེེན་མཆོོག་ཕྱིག་ན་པདྨོའ་ིསྒྱུ་འཕྲུལ་

ྋགངོ་ས་ྋསྐྱབས་མགནོ་ཆོནེ་པ་ོམཆོགོ་ན།ི རངི་མ་ོཞིགི་ནས་སྒྲིབི་

གཉིསི་བག་ཆོགས་དང་བཅས་པ་བྱང་ཞིངི༌། ཚགོས་གཉིསི་ཡིངོས་སུ་

རྫོགས་ཏིེ་ཇི་ལྟ་བ་དང་ཇི་སྙིེད་པའི་ཤེས་བྱ་མཐའ་དག་ཅིག་ཅར་དུ་མཁྱེེན་

པ་ལ་ཆོགས་ཐགོས་ཀུན་ནས་བྲལ་བ་ད་ེལྟ་ནའང༌། གང་འདུལ་དརེ་སྟནོ་

གྱིི་སྒོོ་ནས་གདུལ་བྱ་ཐ་མལ་པ་རྣམས་འདུལ་ཕྱིིར་བསམ་བཞིིན་མི་ཡིི་

སྲིདི་པ་བཟུང་ཞིངི༌། ད་ེཡིང༌། བཀའ་གདམས་བུ་ཆོསོ་ལས། བཤསེ་

གཉིནེ་པའ་ིཞིལ་ནས། “ཧྲཱིཿི�པ་ོཏཱ་ལ་ཡི་ིཞིངི་ཁམས་ན།། བརྩོ་ེབ་ཆོནེ་

པའོ་ིངང་བཞུགས་ཚེ།། ཐུགས་རྗེ་ེཆོནེ་པ་ོཉིདི་བྱནོ་ཏིེ།། རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚ་ོ

བདོ་དུ་བྱོན།། བདོ་རྗེ་ེསྲིངོ་བཙན་སྒོམ་པརོ་མཛདོ།། སམེས་ཅན་དནོ་དུ་

ངསེ་འགྱུར་ར།ོ།”1 ཞིསེ་གསུངས་པ་ལྟར།
1  ‘བཀའ་གདམས་བུ་ཆོོས་’ཤགོ་ངསོ་ ༢༩༡ ན་ ༦ སྣར་ཐང་པར་མ།
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མགོན་པོ་གང་གི་སྐུ་ཕྲེེང་སྔོོན་བྱོན་ཆོོས་རྒྱལ་སྲིོང་བཙན་སྒོམ་

པ་ོདང༌། ྋརྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེངེ་ན་རམི་སགོས་ཀྱིསི་ཀྱིང་ཐབས་མཁས་

ལ་ཐུགས་རྗེེ་ཆོེ་བའི་མཛད་པས་ཐོག་མར་ཤེས་བྱ་རིག་པའི་གནས་

ལ་གསན་བཞིསེ་མཛད་པའ་ིཚུལ་བསྟན་པ་ལྟར། བདོ་ལྕགས་འབྲུག་ 

(༡༩༤༠) གཟིའ་སྐར་མཆོགོ་ཏུ་དག་ེབའ་ིཉིནི། ཡིནོ་ཏིན་ཀུན་གྱི་ིའཇུག་

སྒོ།ོ མངི་ཚགི་བརྗེདོ་པ་ཀུན་གྱི་ིགཞི་ིམ་གཙུག་ལག་ཡི་ིགེའ་ིཕྱི་ིམ་ོ

ལྗོགས་ཀློོག་གསན་བཞིེས་དབུ་འཛུགས་གནང་རྒྱུའི་རྟེེན་འབྲེལ་གྱིི་

མཛད་སྒོ་ོརྩོ་ེགཟིམི་ཆུང་ཕུན་ཚགོས་འདདོ་འཁྱེལི་དུ་བསྐྱངས་ཤངི༌། ཐགོ་

མར་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་མཆོོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆོེ་བཞུགས་སྒྲིོམ་

ནང་བད་ེསྟན་ཐགོ་བཞུགས་འཇགས་དང༌། ཡིངོས་འཛནི་ཆོ་ེབ་སྲིདི་སྐྱངོ་

རྭ་སྒྲིངེ་རནི་པ་ོཆོ་ེདང༌། ཡིངོས་འཛནི་ཆུང་བ་སྟག་བྲག་རནི་པ་ོཆོ་ེརྣམ་

གཉིིས་ནས་སྐུ་ཕྱིག་དང་འབྲེལ་རྟེེན་འབྱུང་མཇལ་དར་རེ་འབུལ་གནང་

ཐགོ ྋགངོ་ས་མཆོགོ་ག་ིསྐུ་འགྲོམ་བཞུགས་འབལོ་བད་ེསྟན་ས་ོསརོ་

བཞུགས། སྐུ་བཅར་གསལོ་དཔནོ་བགྲོསེ་པས་གསལོ་ཇ་དང༌། གསལོ་

གྲོ་ོབཞིསེ་འབྲས་འདགེས་འབུལ་ཞུས། ྋགངོ་ས་མཆོོག་ལ་ཡིངོས་

འཛནི་སྲིདི་སྐྱངོ་རནི་པ་ོཆོསེ་སྔོནོ་འགྲོོའ་ིཆོསོ་བཤད་དང༌། སྐྱབས་འགྲོ་ོ

སམེས་བསྐྱདེ། བློ་མའ་ིརྣལ་འབྱརོ་དགའ་ལྡན་ལྷ་བརྒྱ་མའ་ིལྗོགས་ལུང་

བཅས་འབུལ་གནང་མཛད། ད་ེརྗེསེ་ཡིངོས་འཛནི་ཆུང་བ་སྟག་བྲག་

རནི་པ་ོཆོསེ་ཡིནོ་ཏིན་གཞིརི་གྱུར་མའ་ིལྗོགས་ལུང་དང༌། པྲ་ཏི་ིརནི་

ཆོེན་དོན་གྲུབ་ཀྱིིས་མཛད་པའི་ཀ་དཔེའི་སྟེང་ནས་སྙིན་སྒྲིོན་གསན་
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བཞིེས་གྲུབ་བསྟུན་ྋགོང་ས་མཆོོག་སྤྲུལ་རིན་པ་ོཆོེས་ཡིོངས་འཛིན་རྣམ་

གཉིིས་ལ་དགེ་བའི་བཤེས་གཉིེན་ཚོགས་གཉིིས་ཀྱིི་ཞིིང་མཆོོག་ཏུ་བཀུར་

བའི་སྐུ་ཕྱིག་དང་འབྲེལ་མཇལ་དར་ནང་མཛོད་དང་མཎྜལ་རྟེེན་གསུམ། 

གསརེ་ཟིངས་ལས་གྲུབ་པའ་ིའཇམ་དབྱངས་ཀྱི་ིསྐུ་བརྙིན་ར།ེ གསོ་ཡུག་

གཉིིས་རེ་བཅས་ཕྱིག་བསྟར་གྱིིས་འབུལ་གནང་མཛད་དེ་བཞུགས་

ཞིབས་འཁདོ། ཡིངོས་འཛནི་རྣམ་གཉིསི་ནས་ཀྱིང་ྋགངོ་ས་མཆོགོ་ལ་

རྟེནེ་འབྱུང་མཇལ་དར་ནང་མཛདོ་དང༌། མཎྜལ་རྟེནེ་གསུམ་འདགེས་

འབུལ་མཛད། ད་ེརྗེསེ་ད་ེཉིནི་མཛད་བཅར་བཀའ་བློནོ་བློ་མས་ྋགངོ་ས་

མཆོོག་དང༌། ཡིངོས་འཛནི་རྣམ་གཉིསི་ལ་གཞུང་གནས་ཀྱི་ིརྟེནེ་འབྱུང་

མཇལ་དར་ནང་མཛདོ་དང༌། མཎྜལ་རྟེནེ་གསུམ། འབུལ་དངསོ་རྣམ་

གྲོངས་ས་ོསརོ་ཕུལ།

དེ་ནས་བཟུང་གཙོ་བོ་ཡིོངས་འཛིན་སྐུ་གཞིོན་སྟག་བྲག་རིན་པོ་

ཆོ་ེདང༌། མཚན་ཞིབས་དར་ཧན་ཀེའུ་ཚང་རནི་པ་ོཆོ།ེ མཚན་ཞིབས་

རྒྱུད་སྟོད་མཁན་པོ་གླེིང་རིན་པོ་ཆོེ་བཅས་ནས་ཐུགས་འགན་བཞིེས་ཀྱིི་

ཡིདོ་པ་དང༌། ཡིང་སྐབས་འགར་མཚན་ཞིབས་ཀའེུ་ཚང་རནི་པ་ོཆོ་ེདང༌། 

གླེངི་རནི་པ་ོཆོ་ེལྷན་རྒྱས་དང༌། ད་ེམནི་མང་ཆོ་ེབ་གླེངི་རནི་པ་ོཆོ་ེསྐུ་རྐྱེང་

ཕེབས་ཏིེ་ཀ་ཁ་ནས་དབུ་འཛུགས་ཀྱིིས་ཕྱིག་དཔེ་ལྗོགས་ཀློོག་དང༌། 

ཆོོས་སྤྱིོད་ཀྱིི་རིམ་པ་ཐུགས་འཛིན་གནང་རྒྱུ་སོགས་ཉིིན་ལྟར་གཟིིམ་ཆུང་

དུ་ཕབེས་ཏི་ེསྐུ་ཡིནོ་སྒྲིནོ་འབུལ་གནང༌། ྋགངོ་ས་མཆོགོ་ག་ིརང་རྣམ་

ལས། “ཁ་ོབ་ོལ་ོདྲུག་ནས་སླབོ་སྦྱོངོ་འག་ོའཛུགས་བྱས་ཏི་ེསླབོ་སྦྱོངོ་བྱདེ་
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སྟངས་ནི་དུས་རབས་མང་པོའ་ིགོང་ནས་ཡིོད་པའི་བོད་ཀྱིི་གནའ་སྲིོལ་

དང་མཐུན་པར་བྱས་ཤངི༌། དསེ་ཁ་ོབ་ོཅག་ག་ིསྤྱིདོ་ཚུལ་བཟིང་པ་ོདང༌། 

བསམ་པའི་ཆུ་ཚད་མཐོན་པོར་གནས་ཐུབ་པ་ལ་ད་བར་ཕན་ནུས་ཆོེན་

པ་ོབྱུང་ཡིདོ། འནོ་ཀྱིང་དངེ་སང་འཛམ་གླེངི་ག་ིརགི་གནས་གསར་པའ་ི

ཆོ་ནས་ཚན་རགི་སགོས་ལག་ལནེ་མ་བྱས་པའ་ིསྐྱནོ་ཕྲེན་བུ་ཡིདོ། དའེ་ི

རྒྱུ་མཚན་ནི་ཉིེ་ཆོར་མ་གཏིོགས་བོད་རང་ཁེ་གཙང་ཟུར་དུ་བསྡེད་པ་དེའི་

རྐྱེནེ་རདེ།”1 ཅསེ་དང༌། “བདོ་པའ་ིསླབོ་སྦྱོངོ་བྱདེ་སྟངས་འདསི་ཕྱིིའ་ིཤསེ་

བྱ་རགི་གནས་ཙམ་མ་ཟིད། ནང་སམེས་རྒྱུད་ཀྱི་ིཡིནོ་ཏིན་གངོ་འཕལེ་དུ་

འགྲོ་ོབའ་ིཐབས་ཤསེ་སྣ་ཚགོས་ཀྱིང་ཡིདོ་ངསེ་དང༌། དང་པ་ོཕྲུ་གུ་ཚསོ་

ཡིི་གེ་འབྲི་ཀློོག་སྐབས་དགེ་རྒོན་ལ་དཔེ་བལྟས་ཏིེ་འབྲི་ཀློོག་བྱེད་པ་དེ་

ནི་སྤྱི་ིསྲིལོ་ཞིགི་ཡིནི་ཅངི༌། གཉིསི་པ། བསླབས་ཟིནི་པ་རྣམས་དྲེན་གས་ོ

གཏིངོ་ཆོདེ་དཔ་ེཆོ་བློ་ོའཛནི་བྱདེ་དགསོ་པ་མང་པ་ོཡིདོ། གསུམ་པ་དེའ་ི

དནོ་འགྲོལེ་བཤད་བརྒྱབ་སྟ་ེཁངོ་དུ་ཆུད་པ་བྱདེ་དགསོ་པ་ཡིིན།”2 ཞིསེ་

དང༌། “སྤྱིརི་བཏིང་ཕྲུ་གུ་ཆུང་དུས་སུ་ལ་ེལོའ་ིབསམ་པ་ཡིདོ་པ་བཞིནི་

ང་ལའང་བསམ་པ་ད་ེབྱུང༌། དག་ེརྒོན་མཉིམ་དུ་ཡིདོ་པ་དང༌། དཔ་ེཆོར་

བལྟ་རྒྱུར་ཧ་ཅང་དགའ་པ་ོམདེ་མདོ། འནོ་ཀྱིང་རང་གི་སླབོ་སྦྱོངོ་རྣམས་

དགེ་རྒོན་བཤེས་གཉིེན་གྱིི་ཐུགས་འདོད་ཁེངས་པའི་གང་ལེགས་བྱས་

1  ‘ངསོ་ཀྱི་ིཡུལ་དང་ངསོ་ཀྱི་ིམ་ིམང༌།’ ཤགོ་ངསོ་ ༣༡ ཕྲེངེ་༨ རྡརོ་གླེིང་དཔར་

ཁང༌། ༡༩༦༣

2  ‘ངསོ་ཀྱི་ིཡུལ་དང་ངསོ་ཀྱི་ིམ་ིམང༌།’ ཤགོ་ངསོ་ ༣༢ ཕྲེངེ་ ༡༨ རྡརོ་གླེངི་དཔར་

ཁང༌།༡༩༦༣
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པ་ཡིནི། སླབོ་སྦྱོངོ་ག་ིསྒྲིགི་ལམ་ལ་གམོས་འདྲེསི་བྱུང་སྟབས་དག་ེརྒོན་

ཚོའི་གཟིིགས་ཚུལ་ལ་ངས་སྤྱིིར་བཏིང་ལས་མགྱིོགས་པར་ཤེས་ཐུབ་པ་

གཟིགིས་ཀྱི་ིཡིདོ་འདུག བདོ་ཀྱི་ིནང་ཡི་ིག་ེའབྲ་ིསྟངས་བཞི་ིཡིདོ་པ་རདེ། 

ཐོག་མར་ལོ་གཉིིས་ནང་ཡིོངས་འཛིན་བགྲོེས་གཞིོན་རྣམ་གཉིིས་ཀྱིི་སྐུ་

མདུན་ནས་དབུ་ཅན་ཀློགོ་སླབོ་རྒྱུ་དང༌། ཉིནི་ལྟར་དཔ་ེཆོ་བློ་ོའཛནི་ཀྱིང་

བྱདེ་ཀྱི་ིཡིདོ།”1 ཅསེ་བཀའ་གནང་འདུག ད་ེཡིང་ཆོསོ་སྤྱིདོ་སགོས་ཐགོ་

མར་ཐུགས་འཛིན་ཇི་གནང་སྐོར་ྋགོང་ས་མཆོོག་གིས་བཀའ་ཕེབས་

གསལ། “དང་པ་ོསྤྱིརི་བཏིང་ཆོསོ་སྤྱིདོ་རང་མནི་ནམ། ཕྱིགོས་བཅུ་དུས་

གསུམ་གྱིི་དེ་བཞིིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱིི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡིོན་

ཏིན་ཟིརེ་བ་སགོས་སྐྱབས་འགྲོ་ོགཅགི་པ་རང་རདེ། དཔ་ེཆོ་ཟིནི་པར་

ཆོ་བཞིག་ན། འག་ོསྟདོ་བློ་ོབཟིང་བསམ་གཏིན་ང་དང་མཉིམ་དུ་ཡིདོ། 

སྐྱབས་འགྲོ་ོསམེས་བསྐྱདེ་དང༌། ཐགོ་མར་སྨོནོ་ལམ་གྲོས་བསྟན་འབར་

མ་དང༌། བད་ེསྨོནོ་སགོས་བློ་ོའཛནི་བྱ་རྒྱུ་འག་ོབཙུགས་པ་རདེ། ཆོསོ་

སྤྱིདོ་ཞི་ེདྲེག་ཟིནི་པ་དྲེན་གྱི་ིམ་ིའདུག འཇམ་དཔལ་མཚན་བརྗེདོ་བཟུང་

པ་ཡིནི། ད་ེཚ་ོབློ་ོབཟིང་བསམ་གཏིན་ངདེ་གཉིིས་ཐུན་མངོ་ཐགོ་ཟིནི་པ་

རདེ།” ཅསེ་བཀའ་གནང༌།

   ཆུང་སྲིདི་མངནོ་དགའ་ིདཔལ་ཡིནོ་རྫགོས་པ་ཡིསི།

   ཡི་ིགའེ་ིགྲྭ་ལ་འཇུག་པའ་ིཚུལ་འཆོང་སྟ།ེ།
1  ‘ངསོ་ཀྱི་ིཡུལ་དང་ངསོ་ཀྱི་ིམ་ིམང༌།’ ཤགོ་ངསོ་ ༣༣ ཕྲེངེ་ ༨ རྡརོ་གླེངི་དཔར་

ཁང༌།༡༩༦༣
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   འབྲ་ིཀློགོ་ཀུན་ལ་མཁྱེནེ་ཀློངོ་རྡལོ་བ་ལས།།

   ལ་ིབྱནི་ཧ་རའ་ིཁངེས་པ་རབ་ཏུ་བསྙིལི།།

   གདདོ་ནས་ཀུན་མཁྱེནེ་འཕྲུལ་ལ་མངའ་མཛད་ཀྱིང༌།།

   གདུལ་ཚགོས་བྱང་ཆུབ་ཆོནེ་པོའ་ིརྒྱལ་ཐབས་ལ།།

   བགྲོདོ་པའ་ིའབབ་སྟགེས་ལམ་བཟིང་མཚནོ་པའ་ིསླད།།

   ཡི་ིག་ེའབྲ་ིཀློགོ་འདུ་བྱདེ་ལས་ཀྱིསི་བྲལེ།།
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ས་བཅད་ལྔ་པེ། 

རྭ་སྒྲིངེ་རནི་པ་ོཆོ་ེནས་སྲིདི་སྐྱངོ་དགངོས་

ཞུ་གནང་བ།

རྭ་སྒྲིངེ་རནི་པ་ོཆོསེ་སྲིདི་སྐྱངོ་དང༌། ྋགངོ་ས་མཆོགོ་སྤྲུལ་རནི་

པ་ོཆོེའ་ིཡིངོས་འཛནི་ཆོ་ེབའ་ིམཛད་ཁུར་བཞིསེ་མུས་ཐགོ བདོ་ལྕགས་

འབྲུག་ ༡༩༤༠ ལའོ་ིསྨོད་ཙམ་ལ་བཀའ་ཤག་དང༌། སྤྱི་ིཁྱེབ་མཁན་པ་ོ

ལྷན་འཛམོས་སར། ངསོ་རང་ནས་ད་བར་གཞུང་སྲིདི་ཁུར་འགན་ཆོེར་

བསྐྱེད་ཀྱིིས་གཙོ་ཆོེར་སྤྱིི་ནོར་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་མཆོོག་སྤྲུལ་

རིན་པོ་ཆོེ་ཡིང་སྲིིད་འཁྲུལ་བྲལ་ལྷ་མི་ཀུན་ཡིིད་ཆོེས་པའི་ངོས་འཛིན་

གདན་ཞུ་ཟིནི་པའ་ིཐགོ དབུ་སྐྱསེ་གཙུག་ཕུད་འབུལ་བཞིསེ་དང་དག་ེ

བསྙིནེ་སྡེོམ་བཞིསེ། གསརེ་ཁྲོ་ིམངའ་གསལོ་གྱི་ིམཛད་སྒོོའ་ིརམི་པ་

བཅས་གྲོ་རྟེནེ་མ་འཛལོ་བ་ལགེས་གྲུབ་ཟིནི་པ་མ་ཟིད། ས་མཚམས་

ཁག་ལ་རྩོོད་འཁྲུག་འཐུས་ཤོར་མེད་ཙམ་བསྟན་སྲིིད་ཞིི་འཇམ་དུ་གནས་

མུས་ཀྱིང༌། ལྷ་བློའ་ིལུང་བསྟན་དགོངས་དནོ་ཕྱི་ིལ་ོངསོ་རང་ག་ིཚ་ེསྲིགོ་
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ལ་འཚུབ་ལྷོངས་ཆོེ་ཕེབས་ཀྱིིས་རེ་ཞིིག་རྭ་སྒྲིེང་དགོན་དུ་ཕྱིིར་ལོག་གིས་

རྐྱེནེ་སལེ་བསྙིནེ་སྒྲུབ་བྱ་རྒྱུར། ད་ཆོ་སྲིདི་སྐྱངོ་དང་ཡིངོས་འཛནི་

བཅས་པའ་ིལས་ཁུར་དགངོས་ཞུ་མ་ིབྱ་མཐུ་མདེ་ལ་བརྟེནེ། ྋགངོ་ས་

ྋསྐྱབས་མགོན་ཆོེན་པོར་ཡིང་ལུགས་མཐུན་དགོངས་སྙིན་ཕུལ་ཟིིན་

པ་ད་ེདནོ་དགངོས་འཁྲོལོ་ཡིངོ་བ་དང༌། བདོ་ལྗོངོས་ཚགོས་འདུ་ལའང་

བཀའ་བསྡུར་མཛད་འསོ་གནང་སྐྱངོ་ཡིངོ་བ་ཞིསེ་གསུངས་པར། བཀའ་

ཤག་དང༌། སྐུ་བཅར་སྤྱི་ིམཁན་ལྷན་རྒྱས་ནས་ད་ལྟ་སྐུ་ན་དར་སྒོང༌། 

སྐུ་གཟུགས་བདེ་ཐང་ལ་བརྟེེན་ྋརྒྱལ་དབང་དོན་གྱིི་བདག་པོས་ལུགས་

གཉིིས་ཀྱིི་ཐུགས་འགན་བསྐྱེད་བཞིེས་མ་གནང་བར་སྔོར་བཞིིན་ཐུགས་

འགན་བཞིསེ་གནང་ཐུགས་རྗེ་ེཆོ་ེབ་དང༌། སྐུ་ཕྱྭའ་ིརྐྱེེན་སལེ་ཞིབས་རམི་

ཇི་ལྟར་ཞུ་འསོ་གཞུང་ཐོག་རང་ནས་ཞུས་ཆོོག་པ་ཞིེས་གསོལ་འདེབས་

ཇ་ིལྟར་ཞུས་ཀྱིང་གསན་དགངོས་མ་ཐབོ་པས། བདོ་ལྗོངོས་ཚགོས་

འདུར་གང་དགའ་ཅི་ལེགས་ཀྱིི་གོ་བསྡུར་གནང་བར་ཚོགས་འདུའི་ནང་

བསམ་ཚུལ་མ་ིའདྲེ་བ་ཕྲེན་བུ་བྱུང་བ་དང༌། སྤྱི་ིཚགོས་ནང་གླེངེ་ཚུལ་སྣ་

ཚགོས་ཤགི་བྱུང་ཡིདོ།

ད་ེཡིང་ྋགངོ་ས་མཆོགོ་ག་ིརང་རྣམ་ལས། “ཁངོ་སྲིདི་སྐྱངོ་གནང་

རིང་མི་རྣམས་ཀྱིིས་གཏིམ་གླེེང་སྣ་ཚོགས་བྱ་ཡུལ་ཞིིག་ཏུ་གྱུར་པ་དང༌། 

གཞུང་ད་ེཡིང་ལྐོགོ་ཟི་རུལ་སུངས་ཤགི་ཏུ་གྱུར་པ་དཔརེ་ན། ག་ོས་མཐ་ོ

བའི་དཔོན་གནས་ཉིོ་ཚོང་བྱེད་པ་ལྟ་བུ་སྤྱིིར་བཏིང་གི་གནས་ཚུལ་ཞིིག་

ཏུ་གྱུར་ཡིདོ། ངསོ་རང་རབ་བྱུང་ག་ིསྡེམོ་པ་ལནེ་རྒྱུར་ཡིང༌། རྭ་སྒྲིངེ་
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བསླབ་སྡེོམ་གཙང་མ་མེད་པས་ངེད་ལ་སྡེོམ་པ་གནང་རྒྱུ་འཚམ་པོ་མེད་

ལུགས་ཀྱི་ིདཀྲགོ་གཏིམ་ཡིང་བྱུང་བར་མ་ཟིད། བདོ་ལྗོངོས་ཚགོས་འདུ་

རྒྱས་འཛོམས་སྐབས་རྭ་སྒྲིེང་ལ་ངོ་རྒོོལ་གྱིི་སྐད་ཆོ་ཤོད་མཁན་གཞུང་

ཞིབས་ཤིག་ལ་ཁྲོིམས་གཅོད་གནང་བའི་སྐོར་ལའང་དངོས་སུ་སྐྱོན་

བརྗེདོ་ཞུ་མཁན་བྱུང་ཡིདོ།”1 ཅསེ་གསུངས།

གང་ལྟར་བཀའ་ཤག་དང༌། སྤྱི་ིམཁན། དྲུང་རྩོསི། གདན་འཐུས་

བཅས་ཐུན་མོང་ངོ་བཅར་གྱིིས་ཡིང་བསྐྱར་སྲིིད་སྐྱོང་མཛད་ཁུར་རང་

འཇགས་བསྐྱེད་བཞིེས་ཡིོང་བའི་གསོལ་འདེབས་ཞུས་པར་ཡིང་ཞིལ་

བཞིསེ་རྩོ་བ་ནས་མ་གནང་བར། མཛད་ཁུར་དགངོས་ཞུ་མ་ིགནང་མཐུ་

མེད་དབུ་མནས་རྒྱས་བཅད་ཀྱིིས་གསུངས་པར་མ་ཟིད་ད་ལྟ་ྋགོང་ས་

མཆོོག་སྐུ་ན་ཕྲེ་བས་བསྟན་སྲིིད་ཀྱིི་མཛད་ཁུར་བཞིེས་མི་སྲིིད་སྐྱོང་

ཚབ་གསར་ཐད། སྟག་བྲག་རནི་པ་ོཆོ་ེན་ིང་རང་ག་ིརྩོ་བའ་ིབློ་མ་ཡིནི་པ་

དང༌། ལྷག་པར་ྋརྒྱལ་བའ་ིཡིངོས་འཛནི་ཆུང་བའ་ིམཚན་ཁུར་བཞིསེ་

མུས་ཐོག་ཆུང་སྲིིད་རིན་པ་ོཆོེ་མཆོོག་ནས་ཀྱིང་བཤེས་གཉིེན་བསྟེན་ཚུལ་

ཇ་ིབཞིནི་བརྩོ་ིབཀུར་གནང་མུས་དང༌། ྋརྒྱལ་མཆོགོ་སྐུ་གོང་མས་ཀྱིང་

ཐུགས་གཙིགས་ཆོེན་པོ་གནང་བ་བཅས་གང་ཅིའི་ཆོ་ནས་སྲིིད་སྐྱོང་

གསར་པ་སྟག་བྲག་རིན་པ་ོཆོེ་འསོ་ངེས་ཀྱིི་ནང་མའི་སློབ་སྟོན་དང་འབོད་

སྐུལ་ཡིང་གནང་བར་བརྟེནེ། མཐའ་དནོ་བདོ་ལྗོངོས་ཚགོས་འདུས་ཀྱིང་

དེ་ལྟར་ཁས་ལེན་གཏིན་འཁེལ་ཞུས་པ་བཅས་སྲིིད་སྐྱོང་རྭ་སྒྲིེང་རིན་པོ་

1  ‘བཙན་བྱལོ་ནང་ག་ིརང་དབང་’དབྱནི་དབེ་ཤགོ་ངསོ་ ༡༨ ཕྲེངེ་ ༣༢ ༡༩༩༠
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ཆོེས་བོད་རྒྱལ་ཁབ་ཆོེན་པོའ་ིལུགས་ཟུང་ཆོོས་སྲིིད་ཀྱིི་མཛད་ཁུར་ལོ་

བདུན་རངི་བཞིསེ་ཏི་ེདགངོས་པ་ཞུས་འཁྲོལོ་བྱུང༌། སྲིདི་སྐྱངོ་གསར་

པས་མཛད་ཁུར་མ་བཞིེས་བར་ཟླ་གཅིག་ཙམ་རིང་རྭ་སྒྲིེང་ནས་མཛད་

འགན་འཕྲེ་ོསྐྱངོ་གནང་བ་དང༌། ད་ེལོའ་ིལ་ོམཇུག་ཏུ་སྲིདི་ཟུར་རྭ་སྒྲིངེ་

རིན་པོ་ཆོེ་རྩོེ་ཕོ་བྲང་དཀར་པོའ་ིནུབ་རྒྱུད་གཟིིམ་ཆུང་ཉིི་འོད་དུ་ྋགོང་

ས་མཆོགོ་སྤྲུལ་རནི་པ་ོཆོེའ་ིམཇལ་ཁར་བཅར་ཞིངི༌། ཐགོ་མར་སྐུ་ཕྱིག་

དང་འབྲལེ་མཎྜལ་རྟེནེ་གསུམ་འདགེས་འབུལ་ཞུས་ཐགོ བདོ་ཀྱི་ིཆོབ་

སྲིདི་ལ་མངའ་དབང་བསྒྱུར་བའ་ིསྲིིད་ཐམ་ཆོ་ེཆུང་སྤྱི་ིདང༌། ལྷག་པར་ 

༡༩༣༨ ལ་ོསྲིིད་བློནོ་དང་བཀའ་ཤག་གསི་གཙསོ་གཞུང་ཞིབས་སརེ་

སྐྱ་དང༌། གདན་ས་གསུམ་གྱི་ིམཁན་འཐུས་བཅས་ནས་ྋརྒྱལ་ཚབ་

མཆོོག་གི་བཀའ་བཞིིན་ཞིབས་འདེགས་ཞུ་རྒྱུའི་གན་རྒྱ་སྔོོན་ཕུལ་ཐོག 

བོད་ལྗོོངས་ཚོགས་འདུ་ནས་ཕུལ་བའི་ཧོར་ཡིིག་ཐོག་ྋརྒྱལ་ཚབ་རྭ་

སྒྲིེང་རིན་པོ་ཆོེའི་མཚན་ཆོ་ཚང་ཡིོད་པའི་ལུང་སྒྱུར་ཐམ་ག་གྲུ་བཞིི་དང༌། 

རྟེགས་ཐམ། སལེ་ཐམ་བཅས་གསར་དུ་ཕུལ་བ་ད་ེདག་འཇུག་སྣདོ་རང་

འགྲོགིས་ཕྱིིར་འབུལ་ཞུས་ཏི་ེབཞུགས་ཞིབས་སུ་འཁདོ། གསལོ་ཇ་

བཞིསེ་འབྲས་རམི་བཞིནི་ཕེབས། ད་ེརྗེསེ་རྭ་སྒྲིངེ་རནི་པ་ོཆོསེ་ྋརྒྱལ་

ཚབ་སྲིིད་སྐྱོང་གི་མཛད་ཁུར་བཞིེས་རིང་བོད་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིི་ཆོོས་སྲིིད་

འཛནི་སྐྱངོ་ག་ིགནང་སྒོ་ོསྤྱི་ིདང༌། ལྷག་པར་སྤྱི་ིནོར་ྋགངོ་ས་ྋསྐྱབས་

མགོན་སྐུ་ཕྲེེང་བཅུ་གསུམ་པ་ཆོེན་པོའ་ིགསེར་གདུང་ཆོེན་མོ་གསར་

བཞིངེས་དང༌། ཡིང་སྲིིད་མཆོགོ་སྤྲུལ་འཁྲུལ་བྲལ་ངསེ་རྙིདེ་བརྟེག་དཔྱོད་
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ངསོ་འཛནི་དང་འབྲལེ་རྒྱལ་ས་ལྷ་སར་གདན་ཞུ་གནང་བ། མཆོགོ་སྤྲུལ་

རནི་པ་ོཆོེའ་ིདབུ་སྐྲ་གཙུག་ཕུད་འབུལ་བཞིསེ་དང༌། ཡིངོས་རྫགོས་དག་ེ

བསྙིནེ་གྱི་ིབསླབ་སྡེམོ་འབུལ་གནང་མཛད་པ། ད་ེབཞིནི་ཕ་ོབྲང་ཆོནེ་པ་ོཔ་ོ

ཏི་ལའི་མི་འཇིགས་གདོང་ལྔས་གཏིེགས་པའི་གསེར་གྱིི་ཁྲོི་འཕང་མཐོན་

པོར་མངའ་གསོལ་མཛད་སྒོོ་བཅས་ལེགས་པར་གྲུབ་པའི་མཛད་རྗེེས་ལ་

གཟིེངས་བསྟོད་རྗེེས་དྲེན་ཆོེད་གཞུང་གནས་ནས་ལེགས་སྐྱེས་སུ་རྒྱལ་

ཟུར་རིན་པོ་ཆོེར་བཀའ་བློོན་བློ་མས་མཎྜལ་རྟེེན་གསུམ་ལེགས་འབུལ་

ཐགོ་ན་བཟིའ་ཉིརེ་ཆོས་ཆོ་ཚང་དང༌། དངསོ་འབུལ་གྱི་ིརྣམ་གྲོངས། ད་ེ

བཞིིན་རྭ་སྒྲིེང་བློ་བྲང་གི་མཆོོད་ཐེབས་སུ་སྙིེ་མོ་བཀྲས་གཤོངས་གཞིིས་

མ་ལག་དང༌། འཕྱིོངས་རྒྱས་ཕྲེངེ་རྣམ་སྒོང་གཞིསི། ཡིར་འབྲགོ་ཁམས་

སངས་གཞིསི། ལྷ་ོཁ་གངོ་དཀར་བདོ་མཁར་གཞིིས། དའེ་ིལ་ེལག་གླེངི་

སྟདོ་གཞིསི། དབུས་སྟདོ་ཁུལ་སྟག་རྩོ་ེགཞིསི། བྱང་རྣམ་རུ་རྫངོ་བཅས་

ཀྱིི་བདག་ཐོབ་ཁ་འཛིན་གཏིན་འཇགས་སུ་ཞུ་མོས་ལྟར་སྩལ་བའི་མགོ་

མཆོན་ཐམ་འབྱར་མའི་ཡིགི་ཆོ་བཅས་འབུལ་གནང་དང༌། རྒྱལ་ཟུར་རནི་

པོ་ཆོེས་ྋགོང་ས་མཆོོག་ལ་ཐུགས་རྗེེ་ཆོེ་ཞུའི་སྐུ་ཕྱིག་དང་རྟེེན་གསུམ་

འདགེས་འབུལ་མཛད།

ད་ེརྗེསེ་བདོ་ལྕགས་སྦྲུལ་ ༡༩༤༡ ལ་ོའགརོ་རྒྱལ་ཟུར་རནི་པ་ོ

ཆོེ་སྟོན་འཁོར་ལྷ་ས་ནས་རྭ་སྒྲིེང་དགོན་པར་ཕྱིིར་ཕེབས་གནང་སྐབས་

བཀའ་བློནོ་རྣམ་པས་གཙསོ་གཞུང་ཞིབས་སརེ་སྐྱ་དང༌། གདན་སའ་ི

མཁན་འཐུས་དམག་སྒོར་ཁག་གི་དམག་མིའི་རུ་སྒྲིིག་བཅས་ཕེབས་སྐྱེལ་
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གཟིབ་རྒྱས་ཞུ་གནང་མཛད།

རྭ་སྒྲིེང་རིན་པོ་ཆོེ་སྲིིད་སྐྱོང་ཁྲོི་བཤོལ་གནང་བའི་ལོ་གསུམ་

རྗེསེ། སླར་ཡིང་ལྷ་སར་ཕབེས་སྐབས་ྋགངོ་ས་མཆོགོ་ག་ིམཇལ་ཁར་

བཅར་གནང་མཛད་པའ་ིསྐརོ་དང༌། ད་ེསྐབས་ལྷ་སར་ཕབེས་དནོ་ཐད་སྤྱི་ི

ཚོགས་ནང་གླེེང་ཚུལ་འདྲེ་མིན་བྱུང་སྐོར་སོགས་ྋགོང་ས་མཆོོག་གིས་

གསུངས་གསལ། “རྭ་སྒྲིེང་རནི་པ་ོཆོ་ེརྒྱལ་ཟུར་གནང་རྗེསེ་ཡིང་བསྐྱར་

ལྷ་སར་ཕེབས་པ་དེ་མི་ཚོས་རྒྱལ་པོ་བསྐྱར་དུ་གནང་རྒྱུའི་རེ་བ་གནང་

བ་རདེ་ཟིརེ་བ་ནང་དནོ་ཇ་ིལྟར་ཡིནི་ན་ཡིང༌། ད་ེདུས་ལྷ་སར་ཕབེས་

སྐབས་རྩོེ་ལ་ཕེབས་ནས་ཕུན་ཚོགས་འདོད་འཁྱེིལ་དུ་མཇལ་ཁའི་

སྐབས་ངསོ་དུས་རྒྱུན་དཔ་ེཆོ་སྐྱོར་དུས་སྡེདོ་ས་དརེ་བསྡེད། རྭ་སྒྲིངེ་རནི་

པ་ོཆོ་ེཡིངོས་འཛནི་བཞུགས་ས་དརེ་བཞུགས། ཕྱིག་རྟེགས་ལ་རྒྱ་གར་

གྱི་ིཙ་ིཙ་ིཞིིག་བསྣམས་འདུག སྐྱབས་སུ་མཆོ་ིམ་ིདང་མ་ིཞིལ་སྤྲོདོ་བྱས་

ནས་མཇལ་བ་དེ་མཐའ་མ་འདྲེ་པ་ོཞིིག་རདེ།

ཕུན་ཚགོས་འདདོ་འཁྱེལི་གྱི་ིབཞུགས་ས་དརེ་ཆུ་ཚདོ་ ༡༠-

༡༡ ཙམ་གྱི་ིཉི་ིའདོ་ཕགོ་པའ་ིསྐབས་ཀྱི་ིཞིལ་མདངས་ད་ེད་ལྟའང་བློ་ོལ་

གསལ་པརོ་བསྡེད་འདུག དངེ་སང་ཕྱིག་དཔ་ེག་ར་ེགཟིགིས་ཀྱི་ིཡིདོ་

དམ་གསུང་ག་ིའདུག མངནོ་རྟེགོས་རྒྱན་འཛིན་གྱི་ིཡིདོ་ཞུས་པ་ཡིནི། རྭ་

སྒྲིེང་རིན་པོ་ཆོེས་གསང་ཡུམ་བཞིེས་ཀྱིི་ཡིོད་པ་རེད་ཟིེར་བ་གོ་གི་ཡིོད་

པ་མནི་ནམ། ད་ེདུས་ང་ཆུང་ཆུང་ཆུང་ཆུང་རདེ། ཡིབ་གཞིསི་སུ་འགྲོ་ོ

སྐབས་ངོས་ཀྱིིས་ཨ་མ་ལགས་སུ་རྭ་སྒྲིེང་རིན་པོ་ཆོེ་ཡིག་པོ་མ་རེད་ཅེས་
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བརྗེདོ་པ་ཡིནི། ད་ེའདྲེ་བརྗེདོ་དགསོ་པའ་ིརྒྱུ་མཚན་གད་པ་ལ་སགོས་

པ་དེ་ཚ་ོབརྒྱུད་ནས་རྭ་སྒྲིེང་རིན་པོ་ཆོེ་བསླབ་གཙང་ཡིོད་པ་མ་རེད་ཟིེར་

བ་ད་ེའདྲེ་ཨམ་ཅགོ་ནང་ག་ོག་ིཡིདོ་པ་མནི་ནམ། ད་ེའདྲེ་བྱུང་བ་རདེ།” 

ཅསེ་བཀའ་གནང༌། ད་དུང་རྭ་སྟག་རྒྱལ་ཐགོ་གཉིསི་པོའ་ིསྐུ་དུས་དབང་

གྲོགས་ཅན་གྱིི་མི་སྣ་བྱེ་བྲག་པ་རེ་འགའི་ངན་ཤུགས་འོག་བསྟན་སྲིིད་

སྤྱི་ིདནོ་ཚགས་སུ་མ་ཚུད་པར། སྒོརེ་དནོ་ཕྱིགོས་རསི་ཆོགས་སྡེང་ག་ི

མཐོང་ཚུལ་གང་སར་མངོན་རྒྱུ་ཡིོད་པའི་སྐོར་ྋགོང་ས་མཆོོག་གི་གསུང་

ལས།”ཨ་མདོ་ལག་པ་ཆོེན་པོ་བློོ་བཟིང་དེ་དུས་ལྟག་མཚེར་རིན་པོ་ཆོེའི་

དག་ེཕྲུག་ཡིནི་པ་དང༌། ཡིང་ཨ་མད་ོལུ་སལ་ཟིརེ་བ་གདོང་དམར་པ་ོ

ཞིགི་ཡིདོ། དབུས་གཙང་ག་ིམ་ིད་ེཚསོ་སྤེམ་པ་ོའདྲེ་བྱས་ཏི་ེབཤད་ཀྱི་ིཨ་ེ

ཡིདོ་མ་ིཡིདོ། སྤྱིརི་བཏིང་འདྲེ་ཆོགས་པ་ོབྱདེ་ཀྱི་ིརདེ་པ། ཨ་མདོའ་ིཕྲུ་གུ་

དེ་ཚོའི་གྲོས་ཀྱིིས་ངེད་ཚོ་མཉིམ་དུ་ཟིི་ལིང་པའི་སྐད་འདྲེ་པོ་བརྒྱབ་ནས་

ཁ་ོཚོས་ག་ོབསྡེད་པ་ཕལ་ཆོརེ་བཤད་ཀྱིི་མདེ་དམ། ད་ེམནི་གད་པ་ཚསོ་

ཤདོ་ཀྱི་ིརདེ། རྭ་སྒྲིངེ་རནི་པ་ོཆོེའ་ིསྐརོ་ཏིན་ཏིན་བཤད་ཡིདོ་པ་རདེ། ཕྱིསི་

སུ་སྟག་བྲག་རནི་པ་ོཆོེས་མ་དྲེང་བ་གནང་བའ་ིསྐརོ། བཀའ་བློནོ་ཚསོ་མ་

དྲེང་བ་བྱས་པའ་ིསྐརོ་གད་པ་ཚསོ་ཞི་ེདྲེག་བཤད་ཀྱི་ིརདེ། ཡིས་ཚང་

མ་སངོ་མས་ཚང་མ་སངོ་ཟིརེ་བ་དང༌། ཡིང་དག་ེབཤེས་ལྷ་རམས་པ་

དང་མཁན་པོ་བསྐོ་རྒྱུ་དེ་ཚོའི་སྐོར་འགྲོིགས་མ་འགྲོིགས་མཚན་ཞིབས་

ཚསོ་ཤདོ་ཀྱི་ིརདེ། ད་ེན་ིངའ་ིགསར་འགྱུར་ག་ོས་ལྟ་བུ་ཞིགི་རདེ། ལྕགོ་

བཀྲས་ཀྱིི་ལྕམ་དེ་རྭ་སྒྲིེང་རིན་པོ་ཆོེ་དང་འབྲེལ་བ་ཡིོད་པ་རེད་ཟིེར་བ་དེ་
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ཕལ་ཆོརེ་ག་ོབ་འདྲེ། ངསོ་ཡིབ་གཞིསི་སུ་ཡིདོ་པའ་ིསྐབས་ཤགི ཨ་མ་

ལགས་ཀྱིི་འཁྲོིས་སུ་ཨ་ཅེ་ཚོས་འདྲེ་པ་ོཞིེ་པ་ོབྱུགས་པ་ཞིིག་སླེབས་སོང༌། 

ངས་ཨ་མ་ལགས་སུ་བདུད་མོ་ཞིིག་སླེབས་སོང་ཞིེས་ལབ་ནས་ང་ཚུར་

ཐནོ་ཡིངོ་བ་ཞིགི་དྲེན་གྱི་ིའདུག” ཅསེ་བཀའ་གནང༌།

རྭ་སྒྲིངེ་སྡེ་ེབཞིིའ་ིདཔུང་པ་མཐ་ོབའ་ིདབང༌།།

ཐབས་ཀྱིསི་བཤལོ་བའ་ིབཀའ་ཡི་ིའཆོངི་རྒྱ་ལས།།

འགགོ་མདེ་རྣམ་ཐར་མ་ེལངོ་གཙང་མའ་ིངགོས།།

དམ་པའ་ིརང་བཞིིན་གཟུགས་བརྙིན་རབ་ཏུ་གསལ།།

གང་ག་ིཐུགས་བསྐྱདེ་ཐུགས་སྟབོས་བཙན་པ་ོཡིསི།།

རྒྱལ་མཆོོག་གོང་མའ་ིཆུང་སྲིདི་གཞིནོ་ནུའ་ིའཛུམ།།

མངནོ་པར་གསལ་ཞིངི་གསརེ་གྱི་ིཁྲོ་ིའཕང་དུ།།

འགདོ་པར་དྲེིན་གསབ་གསརེ་གྱི་ིདུས་སྟནོ་ངམོ།།
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ས་བཅད་དྲུག་པེ། 

སྟག་བྲག་རནི་པ་ོཆོ་ེསྲིདི་སྐྱངོ་དུ་བསྐ་ོགཞིག་མཛད་པ།

བདོ་ལྕགས་འབྲུག་ ༡༩༤༠ ལའོ་ིལ་ོསྨོད་རྭ་སྒྲིངེ་རནི་པ་ོཆོ་ེསྲིདི་

སྐྱངོ་དགོངས་ཞུ་གནང་བ་དང་ཆོབས་ཅགི་བཀའ་ཤག་དང༌། བདོ་ལྗོངོས་

ཚོགས་འདུ་བཅས་པར་སྲིིད་སྐྱོང་ཚབ་གསར་ཡིོངས་འཛིན་སྟག་བྲག་

རིན་པོ་ཆོེ་འོས་བབ་ཆོེ་ཚུལ་ནན་གསུང་གནང་བ་བཞིིན་བཀའ་ཤག་

ནས་ྋགོང་ས་མཆོོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆོེར་སྙིན་སེང་གནང་བར་ཡིོངས་

འཛིན་རིན་པོ་ཆོེར་དེ་ལྟར་ཞུས་ཞིེས་བཀའ་ཕེབས་ལྟར་བོད་ལྗོོངས་

ཚགོས་འདུར་བཀའ་བསྡུར་དང་འབྲལེ་བཀའ་ཤག་དང༌། ཚགོས་འཐུས་

རྣམས་རྩོེར་སྟག་བྲག་རིན་པོ་ཆོེ་བཞུགས་གནས་གཟིིམ་ཆུང་དུ་ངོ་བཅར་

ཐགོ བཀའ་བློནོ་བློ་མ་བསྟན་པ་འཇམ་དབྱངས་ནས་མཎྜལ་རྟེནེ་གསུམ་

འདགེས་འབུལ་དང་འབྲལེ། སྲིིད་སྐྱངོ་མཛད་ཁུར་བསྐྱེད་བཞིསེ་ཡིངོ་

བའ་ིགསལོ་འདབེས་ཞུས་པར། སྟག་བྲག་རནི་པ་ོཆོསེ་ང་རང་ལ་ོན་

མཐོ་བས་ལོ་ཤས་གང་འཁྱེོལ་ཞུས་ཆོོག་ཅེས་ཞིལ་བཞིེས་གནང་བ་ལྟར། 

སྟག་བྲག་རནི་པ་ོཆོ་ེལྷ་སར་བཞུགས་གནས་ཕ་ོབྲང་གསར་པའམ། ཀུན་
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བཟིང་ཕ་ོབྲང་ལ་ེལག་བཅས་འབུལ་ལམ་ཞུས། བདོ་ལྕགས་སྦྲུལ་ཟླ་ ༡ 

ཚསེ་ ༡ (༡༩༤༡།༢།༢༦) གནམ་ལ་ོགསར་ཚསེ་ཀྱི་ིདགྱིསེ་སྟནོ་མཛད་

ཆོནེ་སྟབས་བསྟུན་སྲིདི་སྐྱངོ་དང༌། ཡིངོས་འཛནི་ཆོ་ེབ་ཆོབས་ཅགི་ཏུ་

གསར་མཇལ་གནང་རྒྱུའི་ཚེས་ཆོ་དང་མཛད་རིམ་ཁག་ཐུགས་གཏིན་

སྔོནོ་འཁལེ་བཞིནི། ཐགོ་མར་ཞིགོས་པ་སྔོ་ཆོར་ཀུན་བཟིང་ཕ་ོབྲང་དུ་

བློ་བྲང་སྐུ་སྒོེར་ནང་མའི་རྟེེན་འབྲེལ་མཛད་སྒོོའ་ིཐོག་ཁྲོི་བྱང་རིན་པོ་ཆོེ་

ནས་མཎྜལ་ལྗོགས་བཤད་དང༌། བཀྲ་ཤསི་རྫས་རྟེགས་བརྒྱད་ཀྱི་ིཤསི་

བརྗེདོ་སགོས་ག་ོརམི་བཞིནི་ཟིབ་རྒྱས་ལགེས་འབུལ་གྲུབ་པ་དང༌། སྔོར་

སྲིལོ་གཞུང་སའ་ིཆོབིས་ཞིབས་བཀའ་བློནོ་དང༌། དྲུང་རགིས་སརེ་སྐྱ་

གྲོངས་བཅད་དང་བཅས་ཆོིབས་བསྒྱུར་གྱིིས་ལྷ་ལྡན་གཙུག་ལག་ཁང་

དང༌། རྩོ་ེཕ་ོབྲང་བཅས་པར་གནས་གཟིགིས་གྲུབ་པ་དང༌། རྩོ་ེཔ་ོཏི་ལའ་ི

ཤོད་གཟིིམ་ཆུང་ཀུན་བཟིང་བདེ་ཆོེན་དུ་ྋཞིབས་སོར་འཁོད་བསྟུན་

གསལོ་ཇ་དང་བཞིསེ་གྲོ་ོབཏིེགས་བཞིསེ་གྲུབ་མཚམས། ྋགངོ་ས་

མཆོོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆོེར་ནང་མའི་རྟེེན་འབྱུང་མཇལ་དར་ཆོེད་རྩོེ་གཟིིམ་

ཆུང་དགའ་ལྡན་ཡིང་རྩོརེ༌། ྋགངོ་ས་མཆོགོ་བཞུགས་གདན་བད་ེསྟན་

ཐོག་བཞུགས་མུས་སུ་སྐུ་ཕྱིག་དང་འབྲེལ་མཇལ་དར་ནང་མཛོད་དང་

མཎྜལ་རྟེེན་གསུམ་འདེགས་འབུལ་མཛད་པར་དབུ་གཏུག་གནང་སྟེ་

བཞུགས་ཞིབས་སུ་འཁདོ། གཟིིམ་ཆུང་ཉི་ིའདོ་མད་ོསྦུག་ཏུ་སྲིདི་ཟུར། 

བཀའ་བློནོ་རྣམ་པ། སྤྱི་ིཁྱེབ་མཁན་པ་ོསགོས་གཞུང་ཞིབས་ཆོ་ེཕྲེ་

ཡིོངས་རྫོགས་དགུང་གསར་དགྱིེས་སྟོན་མཛད་ཞིབས་ཀྱིི་དྲུང་ཇ་ཚུགས་
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བཞིནི་པ་ལྟར་གསོལ་ཇ། བཞིསེ་ཐུག ཕྱི་ེམ་ཧྲལ་བཅས་མད་ོསྦུག་ཁྱེད་

མདེ་དུ་ཕབེས།

དེ་རྗེེས་དགུང་གསར་མཛད་སྒོོའ་ིགོ་རིམ་བཞིིན་ྋགོང་ས་མཆོོག་

སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆོེ་ཚོམས་ཆོེན་སྲིིད་ཞིིའི་ཕུན་ཚོགས་ཀྱིི་བཞུགས་ཁྲོིར་

ྋཞིབས་སརོ་འཁོད་མཚམས། ཡིངོས་འཛནི་སྟག་བྲག་ངག་དབང་

གསུང་རབ་མཐུ་སྟོབས་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་རིན་པོ་ཆོེ་མཆོོག་ནས་

སྟན་དམར་ཐགོ་སྐུ་ཕྱིག་དང་འབྲལེ་སྲིདི་སྐྱངོ་དང༌། ཡིངོས་འཛནི་ཆོ་ེ

བའི་མཛད་ཁུར་གསར་བཞིེས་ཀྱིི་རྟེེན་འབྱུང་མཇལ་དར་ནང་མཛོད་

དཀར་གཙང་དང་མཎྜལ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེེན་འདེགས་འབུལ་གནང་

ཞིངི༌། ལགེས་འབུལ་དངསོ་པོའ་ིརྣམ་གྲོངས་སྣ་ཚགོས་རམི་བཞིནི་བསྟར་

འབུལ་ཞུས། ྋགངོ་ས་མཆོགོ་ནས་དབུ་གཏུགས་གནང་སྟེ་མཇལ་དར་

ནང་མཛདོ་དང༌། སྲིདི་ཐམ་ཆོ་ེཆུང་དམ་སྒོམ་རང་འགྲོགིས་སྩལ་ཏི་ེསྲིིད་

སྐྱངོ་ག་ིབཞུགས་ཁྲོརི་འཁདོ། དགུང་གསར་དགྱིསེ་སྟནོ་གྱི་ིམཛད་སྒོ་ོ

དངོས་གཞིི་གྲོོལ་མཚམས་སྲིིད་སྐྱོང་རིན་པོ་ཆོེའི་བཞུགས་གནས་ཤོད་

གཟིིམ་ཆུང་དུ་རྩོེ་ཡིིག་ཚང་ལས་ཁུངས་ཀྱིི་མཁན་དྲུང་རྣམས་སྙིན་ཞུར་

བཅར་ནས་སྲིིད་སྐྱོང་གསར་པའི་ལུང་བསྒྱུར་ཐམ་ཁ་ཐོག་མར་སྩལ་

རྒྱུའི་དབུ་འབྱེད་རྟེེན་འབྱུང་ཆོེད་མཛད་སྒོོ་སྟབས་བདེ་ཞིིག་དང་སྦྲགས་

གྲུ་འཛིན་གཉིིས་པའི་གཞིལ་མེད་ཁང་ཕོ་བྲང་ཆོེན་པོའ་ིསྟེང་ཤོད་རྟེེན་

གཙ་ོརྣམས་དང༌། ལྷ་ལྡན་གཙུག་ལག་ཁང་ཡིས་མས་ཀྱི་ིཇ་ོཤཱཀ་རྣམ་

གཉིསི་སགོས་ལ་འབུལ་རྒྱུའ་ིསྙིན་དར་སྨོོན་ཚགི་ཅན་དང༌། ཆོསོ་སྲིདི་
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ཀྱིི་ཚིག་བཀྲ་ཤིས་པའི་དབེན་གནས་དགོན་སྡེེ་ཁག་ཏུ་བསྙིེན་བཀུར་

དཔྱོད་ཁྲོ་བཅས་ལ་སྲིདི་ཐམ་ཕབ་ཞུ་གནང་ཞིིང༌། མཛད་སྒོོའ་ིརམི་པ་

གྲུབ་བསྟུན་སྲིིད་སྐྱོང་རིན་པ་ོཆོེས་མཁན་དྲུང་རྣམས་ལ་ལེགས་དར་དང༌། 

ཕྱིག་དབང་སྩལ། སྟག་བྲག་རནི་པ་ོཆོ་ེསྲིདི་སྐྱངོ་དང༌། ཡིངོས་འཛནི་

བགྲོསེ་པའ་ིམཚན་བཞིསེ་གནང་རྗེེས། འཆོར་ཅན་དབྱར་དུས་ྋགངོ་ས་

མཆོོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆོེར་ཟིབ་པ་དང་རྒྱ་ཆོེ་བའི་དབང་ལུང་མན་ངག་

དང་བཅས་པའི་ཟིབ་ཁྲོིད་བུམ་པ་གང་བྱོའ་ིཚུལ་དུ་བརྒྱུད་འབུལ་གནང་

ག་ིཡིདོ་པའ་ིསྐརོ་ྋགངོ་ས་མཆོགོ་ག་ིགསུང་ལས། “ནརོ་བུ་གླེངི་ཁར་

དབྱར་ཐོག་སྟག་བྲག་རིན་པོ་ཆོེས་འཆོར་ཅན་བདུན་ཕྲེག་ཁ་ཤས་གསུང་

ཆོསོ་གནང་ག་ིརདེ། ད་ེདུས་སྐྱདི་པ་ོཡིདོ། ཉི་ིམ་ཕྱིདེ་ཀ་གུང་གསངེ་

རདེ། ཞིགོས་པ་ཕྱིག་དཔ་ེཡིདོ་པ་དང༌། སྟག་བྲག་རནི་པ་ོཆོསེ་སྒྲུབ་

ཞིག་གནང༌། ཕྱི་ིདྲེ་ོསྟག་བྲག་རནི་པ་ོཆོསེ་གསུང་ཆོསོ་གནང་སྟ་ེཕྱིག་

དཔ་ེཡིདོ་པ་མ་རདེ། གསུང་ཆོསོ་ཕྲེན་བུ་སྔོ་ཙམ་གྲོལོ་ན་ངསོ་ལ་གུང་

གསངེ་ཕྲེན་བུ་ཡིངོ་ག་ིཡིདོ། གསུང་ཆོསོ་ན་ིརནི་འབྱུང་བརྒྱ་རྩོ། གསརེ་

ཆོསོ་བཅུ་གསུམ། སྟག་ཕུའ་ིདག་སྣང་བཅུ་གསུམ། དག་ེའདུན་རྒྱ་མཚོའ་ི

ཡི་ིདམ་སྒྲུབ་སྐརོ་སགོས་ཡིདོ་པ་དང༌། ད་ེཚ་ོར་ེརེའ་ིའག་ོལ་དབང་ཆོནེ་

ར་ེར་ེགནང་ག་ིཡིདོ། ཞི་ེདྲེག་བཀའ་དྲེནི་ཆོནེ་པ་ོརདེ། ད་དུང་གསང་བ་རྒྱ་

ཅན་ཆོ་ཚང་བཅས་གནང་ཡིདོ། ད་ེདུས་དགུང་ལ་ོགང་འཚམས་ཕབེས་

ཡིདོ་སྟབས་ལྗོགས་ལུང་གནང་དུས་སྐུ་རླུང་འཕར་བ་དང༌། དགངོ་མ་ོ

གཟིམི་ཡིག་པ་ོམ་ིཁུག་པ་སགོས་གནང་ག་ིཡིདོ་ཀྱིང༌། སྡུག་རུས་གནང་



363

ནས་ཆོ་ཚང་གནང་སངོ༌། དའེ་ིརྗེསེ་སུ་བཀའ་བཀྱིནོ་ཞིགི་ཀྱིང་གནང་

བྱུང༌། རྟེགོས་པ་ལྷ་དང་མཉིམ་ནའང་སྤྱིདོ་པ་མ་ིདང་བསྟུན་དགསོ་ཟིརེ་བ་

ད་ེརདེ།

ད་ེསྐབས་མཁན་པ་ོདམ་པ་ཡིང་ཡིདོ་པ་རདེ། གསལོ་གཟིམི་ཚ་ོ

དང༌། མཚན་ཞིབས་ནང་སྐྱབས་རྗེ་ེཁྲོ་ིབྱང་རིན་པ་ོཆོ་ེདང༌། རྒྱ་མཚ་ོགླེངི་

ཁངོ་རྣམ་པ་གཉིསི་ཡིདོ། མཚན་ཞིབས་གཞིན་དག་ད་ེདུས་བསྐ་ོགཞིག་

གནང་རྒྱུ་ཡིནི་པ་འདྲེ། སརེ་སྨོད་དག་ེབཤསེ་ལགས་ཡིདོ་པ་རདེ་ད་ེདརེ་

མདེ་པ་འདྲེ། མགྲོནོ་གཉིརེ་ཆོནེ་མ་ོཕལ་ཆོརེ་བྱམས་པ་ཆོསོ་བཟིང་

ལགས་ཡིནི། རྟེགོས་པ་ལྷ་དང་མཉིམ་ན་ཟིརེ་བའ་ིབཀའ་བཀྱིནོ་ད་ེགནང་

དུས་ང་ཚགི་པ་ཟི་བྱུང༌། རྣམ་ཀུན་བཀའ་ཆོསོ་ཞུ་དུས་སྒུར་སྒུར་བྱས་

ནས་སྡེདོ་ཀྱི་ིཡིདོ། ད་ེདུས་སམེས་ནང་སྤྱིདོ་པ་མ་ིདང་བསྟུན་ནས་ངསོ་

ཀྱིསི་བཀའ་ཆོསོ་ཞུས། སྒྲིགི་ཁུར་ནས་བསྡེད་ཡིདོ་པ་མ་གཏིགོས་ད་ེམནི་

སུ་ལ་ཞིེད་དགོས་ཀྱིི་རེད་བསམ་པ་དྲེན་ནས་སྒུར་སྒུར་བྱས་མ་བསྡེད་

པར་ཀརེ་ཀརེ་བྱས་པ་ཡིནི། གསར་བརྗེེའ་ིགྱིནེ་ལགོ་ཕྲེན་བུ་ཞུས་འདུག 

གནས་ཚུལ་ད་ེཁྲོ་ིབྱང་རནི་པ་ོཆོེས་མཁྱེནེ་འདུག ངསོ་ཀྱི་ིགདངོ་ག་ིརྣམ་

འགྱུར་ཡིང་འགྱུར་སངོ་གསུང་ག་ིའདུག ཁྲོ་ིབྱང་རནི་པ་ོཆོསེ་མཚན་

ཞིབས་གནང་དུས་མཚམས་མཚམས་ལ་ངོས་རླུང་ལངས་པའི་གནས་

ཚུལ་མང་པ་ོགཟིགིས་ཡིདོ་པ་རདེ། ཁྲོ་ིབྱང་རནི་པ་ོཆོསེ་ད་ེལྟར་གསུང་མི་

དགསོ་པ་ཡིནི། རྒྱལ་བ་རནི་པ་ོཆོ་ེདགངོས་པ་འགལ་སངོ་བསམ་པ་བྱུང་

ཞིསེ་གསུང་ག་ིའདུག རྗེསེ་སུ་སྟག་བྲག་རནི་པ་ོཆོ་ེདང་རྒྱ་མཚ་ོགླེངི་
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བཀའ་མལོ་འདྲེ་བ་ོབྱུང་མདེ་དམ། སྟག་བྲག་རནི་པ་ོཆོ་ེདང་རྒྱ་མཚ་ོགླེངི་

གཉིསི་ཞི་ེདྲེག་ཉི་ེབ་ོགནང་ག་ིརདེ། སྟག་བྲག་རནི་པ་ོཆོསེ་གསུང་ཆོསོ་

མང་པ་ོཞིགི་རྒྱ་མཚ་ོགླེངི་སྐུ་གོང་མ་ད་ེནས་གསན་འདུག གསང་བ་རྒྱ་

ཅན་ཡིང་རྒྱ་མཚ་ོགླེངི་སྐུ་གངོ་མ་ནས་གསན་པ་འདྲེ། རྗེསེ་སུ་ངསོ་གྲོ་ོམ་ོ

ནས་ཕྱིིར་ལོག་བྱེད་སྐབས་སྟག་ལུང་བྲག་ཏུ་ཉིི་མ་གསུམ་བཞིི་ཞིིག་

བསྡེད་པ་རདེ། སྐྱབས་སུ་མཆོ།ི སྟག་བྲག་རནི་པ་ོཆོ་ེཁ་ོརང་ག་ིགཟིམི་

ཆུང་ནང་ང་བཞིག་པ་གནང༌། སྟག་བྲག་རནི་པ་ོཆོ་ེཁངོ་རང་རྒྱབ་ལགོ་

དེར་ཆོོས་ར་ཆུང་ཆུང་ཞིིག་ཡིོད་པ་དེའི་ནང་དབུ་གུར་སྒྲིོན་པ་དེའི་ནང་

བཞུགས་འདུག ང་དབུ་གུར་ཡིདོ་ས་དརེ་མར་བཅར་ནས་བཀའ་མལོ་

ཏིགོ་ཙམ་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང༌། ད་ེན་ིམཇལ་བ་མཐའ་མ་ད་ེརདེ། ད་ེསྐབས་སྟག་

བྲག་རིན་པོ་ཆོེས་ངས་ཡིོངས་འཛིན་ཞུས་པའི་སྐབས་ཐུགས་ལ་ཕོག་

ཐུག་འདྲེ་པ་ོབྱུང་མདེ་དམ་ཞིསེ་གསུང་ག་ིའདུག ལམ་སང་གསལ་པ་ོཞུ་

མ་ཤེས་པའམ་ཞུ་བདེ་པོ་ཞིིག་མ་བྱུང་བར་གང་ཡིང་མ་བྱུང་ཞིེས་ཞུས་པ་

ཡིནི། ད་ེགར་མཐལོ་ཞིངི་བཤགས་ས་ོཞིསེ་སམེས་ལ་དྲེན་སངོ་ཡིང་ཁ་

ཐུག་དརེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིང་བྱུང་མ་སོང༌། གང་ལྟར་མཉིསེ་པ་ོཞི་ེབ་ོཞིགི་གནང་

ག་ིའདུག ད་ེགའ་ིདགུན་ཐགོ་ང་རྩོ་ེརུ་མཚམས་ལ་སྡེདོ་པའ་ིསྐབས་སྟག་

བྲག་རིན་པ་ོཆོ་ེདགངོས་པ་རྫགོས་སངོ་ཞིསེ་ལན་འབྱརོ་བྱུང༌། སྐབས་

མཚམས་དེར་མཇལ་མ་ཐུབ་པ་རདེ། དའེ་ིཕྱི་ིལ་ོདརེ་ངསོ་རང་སྟག་ལུང་

བྲག་ཏུ་ཕྱིནི་པ་རདེ། ད་ེསྐབས་གདུང་རྟེནེ་བཞིངེ་རྒྱུར་སྐུ་རུས་བཞུགས་

འདུག སྐུ་རུས་ཀྱི་ིམདུན་དུ་ལྟུང་བཤགས་འདནོ་བཞིནི་ཕྱིག་འཚལ་ནས་
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བཤགས་པ་ཕུལ་བ་སགོས་ཞི་ེདྲེག་བྱས་པ་ཡིནི། རྗེསེ་སུ་རྨ་ིལམ་ནང་

སྟག་བྲག་རནི་པ་ོཆོ་ེདུས་དུས་སུ་མཇལ་གྱི་ིའདུག ཁ་སང་རང་སྟག་བྲག་

རནི་པ་ོཆོསེ་མཉིསེ་པ་ོཞི་ེདྲེག་གནང་པ་ཞིགི་བཏིང་བྱུང༌། ད་ེན་ིལ་ོརྒྱུས་

འདྲེ་པ་ོཞིགི་རདེ། ད་ེསྔོ་སྟག་བྲག་རནི་པ་ོཆོེའ་ིསྐུ་མདུན་ནས་གསང་བ་རྒྱ་

ཅན་ཞུས་པའི་རིང་གཉིིད་ལམ་དགོང་ལྟར་རེ་བཞིིན་ཉིིན་རེ་གསང་བ་རྒྱ་

ཅན་གང་ཞིིག་ཞུས་པ་དེ་དང་འབྲེལ་བ་ཡིོད་པའི་གཉིིད་ལམ་རེ་འཆོར་

ཅན་བྱས་ནས་གཏིངོ་ག་ིཡིདོ། དཔརེ་ན། འཇམ་དཔལ་ན་གཱ་རག་ཤ་ཟིརེ་

བ་ད་ེས་བདག་ཀླུ་གཉིན་གྱི་ིགཉིནེ་པ་ོཞིགི་རདེ། དའེ་ིདབང་ཞུས་པའ་ི

དགངོ་མ་ོད།ེ ཤངི་བཀྲལོ་ཞིགི་ནང་འདམ་བག་གི་འབུ་དམར་འདྲེ་པ་ོཚསོ་

གཞི་ིདཀར་པ་ོདང༌། དམར་པ།ོ ལྗོང་ཁུ་ད་ེའདྲེ་བཏིང་བ་ད་ལྟའང་དྲེན་གྱི་ི

འདུག གནས་ཚུལ་ད་ེཚོར་ད་ཆོ་བསམ་བློ་ོགཏིངོ་དུས་ཉིིན་ར་ེཉིནི་རརེ་

ཞུས་པའ་ིབཀའ་དབང་ད་ེདང༌། དའེ་ིམཚན་མོའ་ིརྨ་ིལམ་ད་ེཚ་ོའབྲལེ་བ་

ཡིདོ་པ། ད་ེདུས་སྦྲུལ་མཐངོ་མྱོངོ་ཡིདོ་པ་མ་རདེ་ད།ེ དཔརེ་ན་ས་བདག་

ཀླུ་གཉིན་སྐོར་གྱིི་དབང་ཞུ་དུས་སྦྲུལ་འདྲེ་པོ་འབུ་དམར་འདྲེ་པོ་དེ་འདྲེ་

བཏིང་བ་དང༌། ཡིང་སྡེ་ེབརྒྱད་སྐརོ་བཀའ་དབང་ཞུ་དུས་ད་ེདང་འབྲལེ་བ་

ཡིདོ་པའ་ིརྨ་ིལམ་མང་པ་ོཞིིག་བཏིང་སངོ༌། ད་ེདུས་ད་ོསྣང་གང་ཡིང་ཡིདོ་

པ་མ་རདེ། ཕྱིསི་སུ་བསམ་བློ་ོགཏིངོ་དུས་གསང་བ་རྒྱ་ཅན་ལ་ལས་

འབྲལེ་ཞིགི་ཡིདོ་པ་རདེ་བསམ་པ་དང༌། ད་ེའདྲེ་དྲེན་པའ་ིརྐྱེནེ་གཅགི་ན།ི 

ས་ཝ་ཨ་ཤ་རམ་ (Swarg Ashram) ནས་འདརི་སྤེསོ་རྗེསེ་གསང་བ་

རྒྱ་ཅན་གྱི་ིདཔ་ེཆོ་ཞིགི་རག་པ་རདེ། གླེ་ོདམག་སྒོར་ནང་ཡིདོ་པའ་ིཁམས་
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པ་ཞིིག་གིས་དེ་ཁུལ་གཡིས་གཡིོན་དུ་ཡིོད་པའི་དགོན་པ་ཞིིག་ནང་ཆོོས་

མཇལ་ཞུ་བར་འགྲོ་ོསྐབས་དགོན་པ་དེར་སྒོམ་རྡ་ོསྒྲིོམ་ཞིིག་འདུག་པ་དེར་

ལག་པ་རྒྱུ་སྐབས་དཔེ་ཆོ་ཞིགི་ཡིདོ་འདུག ཁསོ་ད་ེཨམ་ཕྲེག་ནང་བཅུག་

ནས་འཁྱེརེ་ཡིངོ་བ་ཡིནི་བརྗེདོ་བྱུང༌། ཁསོ་དཔ་ེཆོ་ད་ེརྐུན་མ་རྐུས་པ་

རདེ། འདརི་འབྱརོ་རྗེསེ་ཁྲོ་ིབྱང་རནི་པ་ོཆོེའ་ིསྐུ་མདུན་དུ་མཇལ་ཁར་

བཅར་སྐབས་ངས་དཔ་ེཆོ་འད་ིརྐུས་ཡིངོ་པ་ཡིནི། འད་ིརྒྱལ་བ་རནི་པ་ོ

ཆོརེ་ཕུལ་ན་ཐུགས་ཕན་སསོ་ཨ་ེཡིངོ་ཞིསེ་ཞུས་འདུག ང་དང་ཁམས་པ་

དེ་མ་ཐུག་གོང་ཉིི་མ་གཅིག་ཁྲོི་བྱང་རིན་པོ་ཆོེ་འདིར་ཕེབས་པའི་སྐབས་

ཤགི་ལ་གསང་བ་རྒྱ་ཅན་གྱི་ིདཔ་ེཆོ་ཞིིག་འབྱརོ་འདུག ཁ་སང་ཁམས་པ་

གཅིག་ཐུག་བྱུང་བ་ཁོས་དཔེ་ཆོ་དེ་འདྲེ་ཞིིག་རྐུས་ནས་འཁྱེེར་འདུག་པ་ང་

ལ་བསྟན་བྱུང༌། ངས་དཔ་ེཆོ་ད་ེརྒྱལ་བ་རནི་པ་ོཆོརེ་ཕུལ་ན་ཞི་ེདྲེག་

མཉིསེ་པ་ོཡིངོ་ག་ིརདེ། ཞི་ེདྲེག་ཡིག་པ་ོབྱུང་འདུག་ཅསེ་ལབ་པ་ཡིིན་

གསུང་ག་ིའདུག ད་ེརྗེསེ་ཁམས་པ་ད་ེམཇལ་ཁར་ཡིངོ་སྐབས་དཔེ་ཆོ་ད་ེ

ང་ལ་སྤྲོད་བྱུང༌། གསང་བ་རྒྱ་ཅན་གྱི་ིདཔ་ེཆོ་ད་ེརག་རྗེསེ། ད་ེནས་ངསོ་

ཀྱིསི་གསང་བ་རྒྱ་ཅན་བཀའ་བརྒྱད་ཀྱི་ིབསྙིནེ་པ་བཏིང་བ་ཡིནི། འནོ་ཀྱིང་

དེ་དུས་རྙིིང་མའི་ཆོོས་འཁོར་སྐོར་ཐུགས་རྒྱུས་ཡིོད་པའི་བཀའ་འདྲེི་ཞུ་ས་

ད་ེའདྲེ་ཡིདོ་པ་མ་རདེ། བདུད་འཇོམས་རནི་པ་ོཆོརེ་ཕྱིག་བྲསི་ཤགི་ཕུལ་

ནས་གསང་བ་རྒྱ་ཅན་གྱིི་བསྙིེན་པ་དང་བཀའ་བརྒྱད་སྤྱིི་དྲེིལ་གྱིི་བསྙིེན་པ་

ག་འདྲེ་བྱས་ནས་གཏིོང་དགོས་ཀྱིི་ཡིོད་དམ་ཞིེས་བཀའ་འདྲེི་ཞུས་པར། 

བདུད་འཇོམས་རིན་པོ་ཆོེས་གནང་བའི་ཕྱིག་བྲིས་རྙིིང་པ་དེ་ཚོ་བསྡེད་
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ཡིདོ་དམ་མདེ་དམ། ཕྱིག་བྲསི་དེའ་ིནང་གསང་བ་རྒྱ་ཅན་གྱི་ིབསྙིནེ་པར་

བཀའ་བརྒྱད་སྤྱི་ིདྲེལི་གྱི་ིབསྙིནེ་པ་གནང་ན་འགྲོགི་ག་ིརདེ། ད་ེགནང་

ཕྱིགོས་འད་ིདང་འད་ིའདྲེ་བྱས་ནས་གནང་ན་ཡིག་པ་ོཡིངོ་ག་ིརདེ། ཅསེ་

བཀའ་སླབོ་འབྱོར་བྱུང༌། ངས་བདུད་འཇོམས་རནི་པ་ོཆོེའ་ིམདུན་ནས་

ཆོསོ་འབྲལེ་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་ཡིདོ་པ་མ་རདེ། བདུད་འཇམོས་རནི་པ་ོཆོ་ེཆོསོ་

ལུགས་རྙིིང་མ་ཡིིན་པ་ཙམ་དུ་མ་ཟིད་ལྷ་སར་བཀའ་ཤག་ནང་བཤད་ཟུར་

དང་ཁ་ོཚསོ་སྡེང་པ་ོའདྲེ་པ་ོགནང་ག་ིཡིདོ་པ་རདེ། དཔརེ་ན། བདུད་

འཇོམས་རིན་པོ་ཆོེས་ཉིི་མ་གཅིག་བཀའ་ཤག་ལ་སྙིན་ཞུ་ཞིིག་ཕུལ་

གནང་བ་འདྲེ། སྙིན་ཞུ་དེའ་ིནང༌། རནི་པ་ོཆོ་ེཁ་ོརང་ག་ིམཚན་བྱ་བྲལ་

འཇགིས་མདེ་ཡི་ེཤསེ་རྡ་ོརྗེ་ེཞིསེ་བསྐྱནོ་མདེ་དམ། བཀའ་ཤག་ཏུ་སྙིན་ཞུ་

ད་ེའབྱརོ་སྐབས། བཤད་ཟུར་རྙིངི་མར་མཉིསེ་པ་ོམདེ་ཙང༌། བྱ་བྲལ་ཟིརེ་

བ་དེའ་ིའགྲོངེ་བུ་ཆོད་འདུག བྱ་བྲལ་མ་རདེ། བྱ་བྲལེ་རདེ་ཅསེ་ད་ེདུས་

བདུད་འཇོམས་རིན་པོ་ཆོེ་སྦྱོིན་བདག་མང་པོ་དང་འགྲོོ་དོན་རྒྱས་པོ་ཡིོད་

པ་རདེ། དརེ་བརྟེནེ་བྱ་བྲལ་མ་རདེ་བྱ་བྲལེ་རདེ་ཅསེ་བཀའ་མལོ་བྱུང་

བའ་ིསྐརོ་རྗེསེ་སུ་སྐྱབས་རྗེ་ེཁྲོ་ིབྱང་རནི་པ་ོཆོསེ་བཀའ་གནང་བྱུང༌། ད་ེ

དུས་བདུད་འཇོམས་རནི་པ་ོཆོརེ་ད་ེཙམ་ད་ོསྣང་མདེ་པ་དང༌། ད་དུང་ངསོ་

ཀྱིསི་དལོ་རྒྱལ་བསྟནེ་གྱི་ིཡིདོ་པ་རདེ། ངསོ་དལོ་རྒྱལ་བསྟནེ་པ་དརེ་

བདུད་འཇོམས་རིན་པོ་ཆོེས་ཐུགས་ཕམ་ཞིེ་དྲེག་ཡིོད་པ་རྗེེས་སུ་གསལ་

པ་ོཞི་ེདྲེག་རདེ། ད་ེབཞིནི་བདུད་འཇམོས་རནི་པ་ོཆོེའ་ིམཚན་ལམ་དུ་ཡིང་

དམ་སྲིི་གཅགི་གསི་གནདོ་པ་གཏིངོ་བ་དང༌། རྙིགོ་གྲོ་བཟི་ོབའ་ིསྐརོ་ཕྱིག་



368

བྲསི་ཚར་གཅགི་གཉིསི་ཤགི་འབྱརོ་མྱོངོ༌། བདུད་འཇམོས་རནི་པ་ོཆོ་ེ

བོད་བསྟན་སྲིིད་ཀྱིི་དོན་ལ་ཧ་ལས་པའི་ཐུགས་ཞིེན་ཡིོད་པ་ཞིིག་རེད། 

དམགིས་བསལ་གྱི་ིཐུགས་ཞིནེ་ཡིདོ་པ་རདེ། མཐའ་དནོ་བདུད་འཇམོས་

རིན་པ་ོཆོེར་བཀའ་འདྲེི་ཞུས་ནས་བཀའ་བརྒྱད་ཀྱིི་བསྙིེན་པ་བཏིང་བ་རེད། 

ཕལ་ཆོརེ་ཟླ་གཉིསི་ཙམ་འགརོ་མདེ་དམ། ད་ེདུས་བསྙིནེ་པ་གཏིངོ་བའ་ི

སྐབས་གཉིིད་ལམ་འདྲེ་མ་འདྲེ་གང་འཚམས་བྱུང༌། ཁྱེད་མཚར་པ་ོད་ེ

འདྲེའང་བྱུང༌། དརེ་བརྟེནེ་གཞི་ིནས་ད་ེསྔོ་གསང་བ་རྒྱ་ཅན་གྱི་ིཆོསོ་འཁརོ་

དང་པོ་ཞུ་བའི་དུས་གཉིིད་ལམ་བཏིང་བ་དེ་ཚོ་ཕལ་ཆོེར་འབྲེལ་བ་ཞིིག་

ཡིདོ་ས་རདེ། རྟེགས་མཚན་ཞིགི་ཡིདོ་ས་རདེ་བསམ་པ་བྱུང༌། ད་ེལྟར་

བྱས་ནས་ངེས་ཤེས་རྙིེད་པ་ལྟ་བུ་བྱུང་བའི་བསམ་བློ་ོའཁོར་སྟངས་དེ་འདྲེ་

རདེ།” ཅསེ་དང༌། ཡིང་སྟག་བྲག་རནི་པ་ོཆོེས་རྟེགོས་པ་ལྷ་དང་མཉིམ་

ཡིང་ཞིསེ་པའ་ིབཀའ་ནན་གནང་དགསོ་པའ་ིརྒྱུ་མཚན་སྐརོ། ྋགངོ་ས་

མཆོོག་གིས་གསུངས་གསལ། “ད་ེདུས་སྟག་བྲག་རནི་པ་ོཆོསེ་ད་ེལྟར་

གསུངས་དགོས་པའི་དམིགས་བསལ་རྒྱུ་མཚན་ཧ་ལམ་ཡིོད་པ་མ་རེད། 

སྤྱིརི་བཏིང་ཐགོ་གསུངས་པ་མནི་ནམ། དའེ་ིགངོ་ངམ་དེའ་ིརྗེསེ་ཤགི་ལ། 

མཁན་པ་ོདམ་པས་ང་ལ་སྐྱནོ་བརྗེདོ་གནང་བ་གཅགི་ན།ི དཔནོ་པ་ོརང་རྭ་

སྒྲིངེ་རནི་པ་ོཆོ་ེདང་འབྲལེ་བ་གང་ཡིང་ཡིདོ་པ་མ་རདེ། འནོ་ཀྱིང་དཔནོ་

པོའ་ིསྤུན་མཆོེད་ཅིག་རྭ་སྒྲིེང་བློ་བྲང་ནང་ལས་ཀ་བྱེད་མཁན་ཞིིག་ཡིིན་པ་

འདྲེ། ད་ེའདྲེའ་ིརྐྱེནེ་ལྟ་བུས་སྟག་བྲག་རནི་པ་ོཆོ་ེདཔནོ་པརོ་ཕྲེན་བུ་མ་

མཉིསེ་པ་ཞིགི་ཡིདོ་པ་དང༌། ད་ེདུས་ལྕང་གསབེ་ཤར་ནས་ཨ་མ་ལགས་
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ཀྱིིས་ཟིི་ལིང་པའི་རྒྱུ་མ་བཟིོ་སྟངས་ཤིག་ཡིོད་པ་དེ་ཞིིམ་པོ་ཞིེ་དྲེག་ཡིོང༌། 

གསོལ་ཐབ་ནང་དབུས་གཙང་ཁུལ་གྱིི་བཟིོ་སྟངས་དེ་མ་གཏིོགས་མེད་

ཅངི༌། ཉི་ིམ་གཅགི་ཨ་མ་ལགས་ཀྱིསི་ཟི་ིལངི་པའ་ིརྒྱུ་མ་བཟི་ོསྟངས་བྱས་

ནས་བཟིསོ་པ་ད་ེའདྲེ་ཞིགི་བསྐུར་གནང་འདུག རྩོརེ་ངསོ་ཀྱིསི་ད་ེཟིས་

པའ་ིརྐྱེནེ་བྱས་པ་ཡིནི་ནམ། གང་ལྟར་གྲོདོ་ཁགོ་བཤལ་བ་དང་ཨམེ་ཆོ་ི

སྐད་བཏིང་ནས་རྐྱེེན་ཇི་བྱུང་རྩོད་ཞིིབ་བྱེད་སྐབས་རྒྱུ་མ་ཟིས་པའི་སྐོར་

སྐད་ཆོ་བྱུང་མདེ་དམ། ད་ེཕལ་ཆོརེ་སྟག་བྲག་རནི་པ་ོཆོརེ་ཞུས་ཚོད་དང་

ཉིིན་གཅིག་དཔོན་པོ་ཤོད་འགག་ཏུ་སྐད་བཏིང་ནས་གསོལ་ཚིགས་གང་

བྱུང་མང་བྱུང་ཕུལ་ན་འགྲོིག་གི་མ་རེད་ཅེས་བཀའ་བཀྱིོན་ནན་པོ་ཞིིག་

གནང་བ་རདེ། ད་ེརྗེསེ་ངས་ག་ོཐསོ་ཤགི་ལ། དཔནོ་པ་ོགནས་དབྱུང་

གནང་རྒྱུའ་ིསྐད་ཆོ་ཞིིག་བྱུང་འདུག མཆོདོ་ཟུར་ལགས་དང༌། སྟག་བྲག་

རནི་པ་ོཆོ་ེཉི་ེཔ་ོཞི་ེདྲེག་གནང་ག་ིཡིདོ་པ་རདེ། ད་ེའདྲེ་ཡིནི་སྟབས་མཆོདོ་

ཟུར་ལགས་ཡིནི་ནམ། ཕལ་ཆོརེ་མཁན་པ་ོདམ་པ་ད་ེཡིནི་པ་ཡིདོ། ངས་

མཁན་པ་ོདམ་པ་ད་ེསྟག་བྲག་རནི་པ་ོཆོེའ་ིསྐུ་མདུན་དུ་བཏིང་ནས། དཔནོ་

པརོ་བཀའ་ཉིསེ་བཀའ་བཀྱིནོ་ད་ེའདྲེ་བྱུང་འདུག འནོ་ཀྱིང་དཔནོ་པ་ོ

གནས་དབྱུང་ད་ེའདྲེ་མ་གནང་རགོས་གནང་ཞིསེ་ཞུས། དའེ་ིརྗེསེ་སུ་

ཕྱིག་མཛདོ་ཆོནེ་མསོ་ (རྒྱལ་ཐོག་ས་ོསོའ་ིསྐུ་སྒོརེ་ཕྱིག་མཛདོ་ལ། གཞུང་

ག་ིཛ་སག་ག་ིག་ོགནས་ཡིདོ་པ་དང༌། སྤྱིི་ཚགོས་ནང་མང་ཆོ་ེབས་ཕྱིག་

མཛདོ་ཆོ་ེམ་ོཞིསེ་འབདོ་སྲིལོ་ཡིདོ།) ཀྱིང་འག་ོའདྲེནེ་གཏིངོ་ག་ིའདུག་

ཅསེ་སྐད་ཆོ་མང་པ་ོལྷགས་པ་རདེ། ད་ེསྐབས་སྟག་བྲག་རནི་པ་ོཆོེའ་ི
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གསལོ་དཔནོ་ཞི་ིསྡེ་ེབ་ཡིནི་ནམ་གྲྭ་པ་གཅགི་ཡིདོ་པ་རདེ། ངས་ད་ེདང་

མཉིམ་དུ་རྣམ་ཀུན་རྩོདེ་མ་ོམང་པ་ོརྩོ་ེག་ིཡིདོ། ཁ་ོརང་ས་ེར་བ་ཡིནི་ནམ་

ཞིགི་རདེ། ང་སྒོ་ོམང་བ་ཡིནི། ས་ེར་བར་ཆོ་ོཡིདོ་པ་མ་རེད་ཅསེ་རྟེག་པར་

རྩོདེ་མ་ོརྩོ་ེབ་དང༌། བརྙིས་འདྲེ་པ་ོརྐ་ོནང་ཚགས་བྱདེ་ཀྱི་ིཡིདོ། ཁངོ་གསི་

ཀྱིང་འག་ོའདྲེནེ་མང་པ་ོགཏིངོ་ག་ིའདུག་ཟིརེ་བའ་ིསྐད་ཆོ་ག་ོབ་རདེ། ད་ེ

འདྲེའ་ིགནས་ཚུལ་མང་པ་ོཞིགི་ལྷགས་པར་བརྟེནེ། མངི་འདོགས་ལ་ཀངོ་

བཙུན་དེ་མ་ོཟིེར་བའི་གྲྭ་པ་དེས་ཀྱིང་འག་ོའདྲེེན་དེ་འདྲེ་བཏིང་ན་སྟག་བྲག་

རནི་པ་ོཆོེའ་ིམཚན་ཤས་བཟི་ོཉིནེ་ཡིདོ་པས་ཡིག་པ་ོམ་ིའདུག་ཟིརེ། སྐད་

ཆོ་ཤོད་མཁན་གཅིག་ནི་མཆོོད་དཔོན་བློོ་བཟིང་བསམ་གཏིན་ལགས་

རདེ། འ་ོན་ཁྱེདེ་རང་གསི་སྟག་བྲག་རནི་པ་ོཆོརེ་གནས་ཚུལ་ད་ེའདྲེ་

འདུག་གཟིབ་གཟིབ་གནང་དགོས་ཀྱིི་འདུག་ཅེས་སྙིན་སེང་ཞུས་ན་ཞིེས་

བཤད་ད་ེཞུ་བར་བཏིང་བ་ཡིནི། མཆོདོ་དཔོན་ལགས་ཀྱིིས་སྙིན་སངེ་

ཞུས་པ་ད་ེམཁན་པ་ོདམ་པས་ག་འདྲེ་བྱས་ནས་མཁྱེནེ་པ་ཡིནི་ནམ། ད་ེ

མཁྱེནེ་ནས་མཁན་པ་ོདམ་པ་ཕྲེན་བུ་སྐུ་རླུང་ཡིང་གནང་ག་ིའདུག སྟག་

བྲག་རིན་པ་ོཆོ་ེདགུང་ལ་ོབགྲོསེ་པ་ོརདེ། ད་ེའདྲེ་གང་བྱུང་མང་བྱུང་ཞུས་

ན་སྐུ་རླུང་འཕར་ལྡང་འདྲེ་བྱུང་བ་ཡིིན་ན་ཡིག་པོ་གཏིན་ནས་ཡིོད་པ་མ་

རདེ་ཅསེ་ད་ེདུས་བཀའ་བཀྱིནོ་གྱི་ིབཟི་ོའདྲེ་ཞིགི་ཀྱིང་གནང་བྱུང༌། གངོ་དུ་

བཤད་པ་ལྟར་མཁན་པོ་དམ་པ་དེས་མཚམས་མཚམས་ལ་ཟུར་ཟི་འདྲེ་

པ་ོད་ེའདྲེ་བྱདེ་དུས་ང་ཚགི་པ་ཟི་ག་ིཡིདོ། བརྩོ་ེཔ་ོཡིང་བྱས། དགའ་པ་ོ

ཡིང་བྱས། ཡིང་ཟིནོ་ཕྲེན་བུ་བྱདེ་དགསོ་པ་དང༌། སྐབས་སྐབས་ལ་ཚགི་
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པ་ཡིང་ཏིགོ་ཙམ་ཟི་གི་ཡིདོ།

ངས་སྟག་བྲག་རནི་པ་ོཆོརེ་ད་ེའདྲེ་ཞུས་པ་ཡིནི་ཙང༌། གཅགི་བྱས་

ན་ད་ེའདྲེའ་ིརྐྱེནེ་བྱས་ནས་བཀའ་བཀྱིནོ་གནང་བ་ཡིནི་སྲིདི་ཀྱི་ིརདེ། འནོ་

ཀྱིང་དུས་ཚདོ་ད་ེཏིན་ཏིན་དྲེན་གྱི་ིམ་ིའདུག གནས་ཚུལ་ད་ེབཀའ་བཀྱིནོ་

གནང་བའ་ིསྔོནོ་ལ་ཡིནི་ན། ད་ེདུས་ང་ཆུང་ཆུང་ཡིནི་པ་དང༌། སྟག་བྲག་

རིན་པོ་ཆོེས་ཕྱིག་ལས་གནང་སྟངས་སྐོར་ངས་སྐྱོན་བརྗེོད་བྱས་པའི་

བཟི་ོའདྲེ་པ།ོ ཡིང་ད་ེདུས་སྐྱབས་རྗེ་ེཁྲོ་ིབྱང་རནི་པ་ོཆོ་ེདང༌། དངསོ་གྲུབ་

ཚགོས་གཉིསི་གཉིིས་ཞིལ་ཤབོ་ཚ་པ་ོདང༌། ཐུགས་དྲེན་སྐྱནེ་པ་ོཡིནི་

ཙང་སྟག་བྲག་རིན་པོ་ཆོེའི་མཛད་ཕྱིོགས་ཡིག་པོ་ཡིོང་གི་མི་འདུག་ཅེས་

ཞིབས་ཅརོ་གང་འཚམས་སྒྲིགོ་ག་ིཡིདོ་པ་རདེ། ད་ེསྐབས་ང་ཚསོ་དམར་

ཆོེན་སྒུར་གསུམ་ཟིེར་བ་ཕྱིག་མཛོད་ཆོེན་མོའ་ིམགོ་དམར་པོ་ཡིིན་པ་དེ་

དང༌། ཆོནེ་ཞིསེ་པ་རྒྱ་འབུམ་སྒོང་དྲུང་ཡིགི་ཆོ་ེམ་ོསྣ་ཁུག་ཧ་ཅང་ཆོནེ་པ་ོ

ཡིདོ་པ་དརེ་ཟིརེ་ཞིངི༌། སྒུར་ཞིསེ་པ་སྣ་ེམགྲོནོ་ཐུབ་བསྟན་ལགེས་སྨོནོ་

སྒུར་སྒུར་ཞིིག་ཡིནི་པ་དརེ་ཟིརེ་གྱི་ིཡིདོ། ད་དམར་ཆོནེ་སྒུར་གསུམ་གྱིསི་

བྱདེ་ཀྱི་ིམ་རདེ། ད་ེཚརོ་ཆོ་ོཡིདོ་པ་མ་རདེ་ཅསེ། ང་དང་ཁྲོ་ིབྱང་རནི་པ་ོ

ཆོ།ེ དངསོ་གྲུབ་ཚགོས་གཉིསི། རྗེསེ་སུ་གསརེ་ཀངོ་རནི་པ་ོཆོ་ེབཅས་ང་

ཚ་ོའཛམོས་དུས་ད་ེའདྲེའ་ིཞིབས་ཅརོ་ཞི་ེདྲེག་སྒྲིགོ་ག་ིརདེ། རྒྱ་མཚ་ོགླེངི་

སྟག་བྲག་རིན་པོ་ཆོེ་དང་འགྲོིག་པོ་ཡིིན་ཙང་ང་ཚོས་དོགས་ཟིོན་བྱེད་ཀྱིི་

ཡིདོ། ད་ེའདྲེའ་ིདགངོས་ཚུལ་ཡིངོ་སྲིདི་ཀྱིི་རདེ་པཱ། ད་ེམནི་སྐབས་དེའ་ི

ཁ་ཐུག་ག་ིརྒྱུ་མཚན་གང་ཡིང་ཡིདོ་པ་མ་རདེ། སྟག་བྲག་རནི་པ་ོཆོསེ་
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བོད་པའི་ཁ་རྒྱུན་ལ་ཡིོད་པའི་རྟེོགས་པ་ལྷ་དང་མཉིམ་ཡིང་ཟིེར་བ་སྤྱིིར་

བཏིང་ཐགོ་གསུང་པ་ཡིནི་སྲིདི་ཀྱི་ིརདེ། ཚགོས་ཆོནེ་ཞིལ་ངོའ་ིབཀའ་སྒྱུར་

ལའང་སྤྱིརི་བཏིང་ད་ེའདྲེ་གཏིངོ་སྲིལོ་ཡིདོ་པ་རདེ།” ཅསེ་བཀའ་གནང༌།

དུས་དརེ་བདོ་ལྗོངོས་བཀའ་ཡི་ིབློནོ་པ་ོདང༌།།

གྲོསོ་ལ་དབང་བ་རྒྱས་འཛམོས་འདུ་ར་ནས།།

མང་བཀུར་གསལོ་འདབེས་ཚངས་པའ་ིསྒྲི་དབྱངས་ཀྱིསི།།

སྟག་བྲག་གདངོ་ལྔའ་ིཁྲོ་ིལ་མངནོ་པར་འཕགས།།

དསེ་ན་མངནོ་པར་བརྗེདི་པའ་ིཁྲོ་ིའཕང་སྟངེ༌།།

ཆོསོ་སྲིདི་གདུགས་དཀར་དབྱངིས་སུ་སྒྲིངེ་དང་ལྷན།།

རགིས་ཀྱི་ིཅདོ་པན་གཙུག་ག་ིནརོ་བུ་རུ།།

མཚན་གྱི་ིསྙིན་པ་གསལོ་བའ་ིགྲོགས་སྙིན་མཚར།།
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ས་བཅད་བདུན་པེ། 

གླེངི་རནི་པ་ོཆོ་ེཡིངོས་འཛནི་ཆུང་བར་

བསྐ་ོགཞིག་གནང་བ།

རྭ་སྒྲིེང་རིན་པོ་ཆོེ་སྲིིད་སྐྱོང་དང་ཡིོངས་འཛིན་ཆོེ་བ་དགོངས་ཞུ་

གནང་ཚབ་སྟག་བྲག་རནི་པ་ོཆོ་ེསྲིདི་སྐྱངོ་དང༌། ཡིངོས་འཛནི་ཆོ་ེབ་

གཅིག་ལྕགོས་བསྐ་ོགཞིག་གནང་སྐརོ། ྋགོང་ས་མཆོགོ་ག་ིརང་རྣམ་

ལས། “རྭ་སྒྲིངེ་རནི་པ་ོཆོ་ེསྲིདི་སྐྱངོ་དང་ཡིངོས་འཛནི་དགངོས་ཞུ་གནང་

བར་བརྟེེན་གཞིི་རྐང་ངོས་རང་རང་ལ་ོདྲུག་ལས་སོན་མེད་རུང་ཁོང་གི་སྐུ་

ཚབ་ཏུ་སུ་འགབ་སྐད་ཆོ་དྲེིས་བྱུང་བར་ངོས་རང་ནས་སྟག་བྲག་རིན་པོ་

ཆོ་ེམཚན་འདནོ་ཞུས་རྗེསེ་ཁངོ་ཡིངོས་འཛནི་བགྲོསེ་པ་དང༌། གླེངི་རནི་པ་ོ

ཆོསེ་ཡིངོས་འཛནི་སྐུ་གཞིནོ་པ་གནང༌།” ཞིསེ་དང༌།

“སྟག་བྲག་རིན་པོ་ཆོེ་ཐུགས་གཤིས་འཇམ་པོ་ཞིིག་ཡིིན་པ་དང༌། 

གླེིང་རིན་པོ་ཆོེ་ཐུགས་སྒོམ་པོ་ཞིིག་ཡིིན་པས་ཐོག་མར་ཁོང་ལ་ཞིེད་སྣང་
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ཆོནེ་པ་ོཡིངོ་ག་ིཡིདོ། ཐ་ན་ཁངོ་གསི་ཞིབས་ཕྱི་ིཚརོ་སྤྱིན་གཟིགིས་

སྟངས་ལ་ཡིང་ཞིདེ་སྣང་ཡིངོ་ག་ིཡིདོ། དུས་མ་ིརངི་བར་ཁངོ་ག་ིཞིབས་

གམོ་གྱི་ིརྡགོ་སྒྲི་ཡིང་ང་ོཆོོད་པ་ཞིགི་ཆོགས་སངོ༌། ཞིབས་གམོ་གྱི་ིརྡགོ་

སྒྲི་ཐསོ་པ་ཙམ་གྱིསི་སྙིངི་གཡུག་པ་ད་ེའདྲེ་ཡིངོ་ག་ིཡིདོ།”1 ཅསེ་འཁདོ་

པ་ལྟར།

བདོ་ལྕགས་སྦྲུལ་ (༡༩༤༡) ལ་ོབཀའ་ཤག་དང༌། བདོ་ལྗོངོས་

ཚོགས་འདུ་ཐུན་མོང་ནས་སྲིིད་སྐྱོང་རིན་པོ་ཆོེར་འཆོར་ཕུལ་ཕྱིག་རྟེགས་

དགོངས་དོན་མཚན་ཞིབས་རྒྱུད་སྟོད་མཁན་ཟུར་གླེིང་རིན་པོ་ཆོེ་ྋརྒྱལ་

བའི་ཡིོངས་འཛིན་ཆུང་བར་བསྐོ་གཞིག་གནང་བ་དང་ཆོབས་ཅིག་སྔོར་

སྲིོལ་རྩོེ་གཟིིམ་འགག་ནས་རྩོེ་མགྲོོན་གཅིག་གླེིང་རིན་པོ་ཆོེའི་སྐུ་གམ་དུ་

ཆོེད་སྩལ་གདོང་ཕྱིག་རྟེགས་ངོ་མ་སྤྱིན་ཞུ་དང་འབྲེལ་ཡིོངས་འཛིན་

གསར་བསྐ་ོགནང་བའ་ིགནས་ཚུལ་རྣམས་སྙིན་སངེ་ཞུས་ཤངི༌། ད་ེ

སྐབས་སྲིིད་སྐྱོང་སྟག་བྲག་རིན་པོ་ཆོེ་ལྷ་ལྡན་ཀུན་བཟིང་ཕོ་བྲང་དུ་

བཞུགས་མུས་ལྟར། ད་ེའཕྲེལ་གླེངི་རནི་པ་ོཆོ་ེསྐུ་ང་ོམ་སྲིདི་སྐྱངོ་རནི་

པ་ོཆོེའ་ིསྐུ་མདུན་དུ་ཆོདེ་བཅར་གནང་ཐགོ ྋརྒྱལ་བའ་ིཡིངོས་འཛནི་

གྱིི་མཛད་འགན་ཤིན་ཏུ་ལྕི་ལ་གལ་འགངས་ཆོེ་བར་བརྟེེན་རིན་པོ་

ཆོེ་ནས་ཐུགས་འགན་བཟིོད་མིན་སོགས་སྐུ་ངལ་གྱིི་གནས་ཚུལ་དང་

སྦྲགས་ཇ་ིདགེའ་ིསླབོ་སྟནོ་ཞུ་གནང་མཛད་པར། སྲིདི་སྐྱངོ་རནི་པ་ོ

ཆོསེ། གླེངི་སྐུ་གངོ་མ་བློ་ོབཟིང་ལུང་རྟེགོས་བསྟན་འཛིན་འཕྲེནི་ལས་

1  ‘བཙན་བྱལོ་ནང་ག་ིརང་དབང་’དབྱནི་དབེ་ཤགོ་ངསོ་ ༡༨ ཕྲེངེ་ ༣༢ ༡༩༩༠
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རིན་པོ་ཆོེས་ཡིོངས་འཛིན་ལོ་བདུན་ལས་གནང་རྒྱུ་མ་བྱུང་བར་བརྟེེན། 

ད་ལམ་རིན་པོ་ཆོེ་མཆོོག་ནས་སྐུ་གོང་མ་དེ་ཉིིད་ཀྱིི་མཛད་པའི་མཇུག་

སྐྱོང་ངེས་པར་གནང་དགོས་པ་སོགས་སྐབས་བབ་ཀྱིི་མཛད་པ་མཐར་

ཕྱིིན་ལེགས་འགྲུབ་ཡིོང་བའི་ཐུགས་གདེང་དང་རེ་སྐུལ་བཅས་མ་འངོས་

སྔོོན་གཟིིགས་ཀྱིི་ལུང་བསྟན་ལྟ་བུ་ནན་ཕེབས་བཀའ་ངོ་མ་ལྡོག་པར་

མཛད་འགན་བཞིསེ་རྒྱུའ་ིཞིལ་བཞིསེ་མ་ིགནང་མཐུ་མདེ་བྱུང༌། ད་ེརྗེསེ་

བདོ་ཟླ་ ༦ ཚསེ་ ༢༩ (༡༩༤༡།༨།༢༡) གཟིའ་སྐར་འབྱུང་འཕྲེདོ་ཕུན་

སུམ་ཚོགས་པའི་ཉིིན་ནོར་གླེིང་དུ་ཡིོངས་འཛིན་ཆུང་བའི་བཀའ་བསྒྱུར་

མཇལ་དར་འབུལ་གནང་མཛད། ད་ེཉིནི་སྔོར་སྲིལོ་ཞི་ོསྟནོ་ལྷ་མ་ོཁག་ག་ི

གཟིིགས་ཕུད་འབུལ་བཞིེས་ཀྱིི་དུས་ཚོད་དང་འཁེལ་བས་མ་བསྒྲིིགས་

ལྷུན་གྲུབ་ཀྱིསི་རྟེནེ་འབྲལེ་ལགེས་པ་ཞིགི་ཀྱིང་བྱུང༌། ཞི་ོསྟནོ་མཛད་

གཟིིགས་ཀྱིི་ཉིིན་དང་པོར་གླེིང་སྤྲུལ་སྐུ་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རྟེོགས་རྣམ་

རྒྱལ་འཕྲེིན་ལས་རིན་པོ་ཆོེ་ྋརྒྱལ་བའི་ཡིོངས་འཛིན་ཆུང་བའི་མཛད་

ཁུར་གསར་མཇལ་གནང་རྒྱུར། ཐགོ་མར་ལྷ་ས་གླེངི་བློ་བྲང་དུ་ར་སྟདོ་

ཆུ་དབར་སྤྲུལ་སྐུ་ངག་དབང་ཚུལ་ཁྲོིམས་དབུ་བཞུགས་ཀྱིིས་བརྟེན་

བཞུགས་མངའ་གསོལ་ཤིས་བརྗེོད་སོགས་ཀྱིི་མཛད་སྒོ་ོཁག་ལེགས་གྲུབ་

མཚམས་སྔོར་ལམ་ཆོབིས་ཞིབས་སུ་རྩོ་ེགཟིམི་འགག་དང༌། གཞུང་

ཞིབས་སརེ་སྐྱ་གྲོངས་བཅད། བློ་བྲང་སྐུ་སྒོརེ་གྱི་ིགསལོ་གཟིམི་ཞིབས་

འབྲིང་ཁག་བཅས་ཆོིབས་རགས་བསྒྲིིགས་ཏིེ་ལྷ་ལྡན་གཙུག་ལག་ཁང་

དང༌། ར་མ་ོཆོ་ེབཅས་སུ་གནས་གཟིགིས་དང་ཐུགས་སྨོནོ་སྙིན་ཤལ་
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འབུལ་གནང་མཛད། ད་ེརྗེསེ་ནརོ་གླེངི་དུ་ཐགོ་མར་དབུ་རྩོེའ་ིགཟིམི་ཆུང་

བྱང་ཆུབ་དགའ་འཁྱེིལ་དུ་ྋགོང་ས་མཆོོག་བདེ་སྟན་ཐོག་ྋཞིབས་སོར་

འཁོད་བསྟུན་སྐུ་ཕྱིག་དང་འབྲེལ་མཎྜལ་རྟེེན་གསུམ་འདེགས་འབུལ་

མཛད་ད་ེབཞུགས་ཞིབས་སུ་འཁདོ། གསལོ་ཇ་བཞིསེ་འབྲས་བཏིགེས། 

མཚམས་འདིར་ྋགོང་ས་མཆོོག་ནས་མཎྜལ་རྟེེན་གསུམ་འདེགས་

འབུལ་གྱིིས་བཞུགས་ཞིབས་འཁོད་ཉིིད་ཡིོངས་འཛིན་རིན་པ་ོཆོེ་ནས་རྟེེན་

འབྱུང་ཆོདེ་ཆོོས་འབྲལེ་ཞིགི་ཀྱིང་འབུལ་བཞིེས་མཛད། ད་ེརྗེསེ་ྋགངོ་

ས་མཆོགོ་དང༌། སྲིདི་སྐྱོང་རནི་པ་ོཆོེ་གཟིམི་ཆུང་ཉི་ིའདོ་ཚམོས་ཆོནེ་གྱི་ི

བཞུགས་ཁྲོིར་ྋཞིབས་སོར་འཁོད་མཚམས་གླེིང་རིན་པོ་ཆོེས་ཡིོངས་

འཛིན་གསར་མཇལ་གྱིི་མཇལ་དར་རྟེེན་གསུམ་དང་དངོས་འབུལ་གྱིི་

རྣམ་གྲོངས་བསྟར་འབུལ་རྗེེས་ཡིོངས་འཛིན་གྱིི་བཞུགས་ཁྲོིར་འཁོད། 

བཀའ་བློོན་བགྲོེས་པས་ཡིོངས་འཛིན་རིན་པོ་ཆོེར་གཞུང་གནས་ཀྱིི་རྟེེན་

འབྱུང་མཇལ་དར་དང༌། མཎྜལ་རྟེནེ་གསུམ་འདགེས་འབུལ་མཛད། 

སྡེརེ་ཐབོ་བཞིནི་དགྱིསེ་སྟནོ་དཀར་སྤྲོ་ོདྲུག་བརྩོགེས་ཕབེས། ད་ེམུར་

བཀའ་བློནོ་རྣམ་པ་དང༌། སྐུ་བཅར་སྤྱི་ིཁྱེབ་མཁན་པོས་གཙསོ་གཞུང་

ཞིབས་སེར་སྐྱ་ལས་ཚན་ཡིན་ནས་གོ་བབ་ཀྱིི་མཇལ་དར་རེ་ཕུལ་ཏིེ་

གསར་མཇལ་གྱི་ིམཛད་སྒོ་ོགྲོལོ། དག་ེའདུན་པ་རྣམས་དབྱར་གནས་སུ་

བཞུགས་སྐབས་བདོ་ཟླ་ ༦ ཚསེ་ ༣༠ (༡༩༤༡།༨།༢༢) ཉིནི་ཞི་ོཡི་ིསྟནོ་

མ་ོའབུལ་སྲིལོ་ཡིདོ་པ་དང༌། ད་ེཉིནི་ནས་བཟུང་ལྷ་མོའ་ིའཁྲོབ་རྒྱུན་གྱི་ི

ཐོག་ནས་རྒྱལ་རབས་ལ་ོརྒྱུས་འཁྲོབ་སྟོན་བྱེད་པ་ལ་ཞི་ོསྟོན་ཞིེས་གྲོགས། 
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ནོར་གླེངི་ཞི་ོསྟནོ་སྐརོ་ྋགངོ་ས་མཆོགོ་ག་ིརང་རྣམ་ལས། “དུས་ཆོནེ་

མང་པོའ་ིནང་ནས་ངདེ་རང་ག་ིདགའ་ཤསོ་ན་ིལ་ོརརེ་བདོ་ཟླ་ ༧ ཚསེ་ 

༡ (༡༩༤༡།༨།༢༣) ནས་འག་ོཚུགས་པའ་ིབདུན་ཕྲེག་དེའ་ིནང་ག་ིཞི་ོ

སྟནོ་ཀྱི་ིདུས་ཚདོ་ད་ེཡིནི། སྐབས་དརེ་བདོ་ཀྱི་ིས་གནས་ཁག་ག་ིལྷ་མོའ་ི

འཁྲོབ་སྟོན་པ་ཚང་མ་འཛོམས་ཀྱིི་ཡིོད་པ་ཁོ་ཚོས་ནོར་གླེིང་ལྕགས་རི་

སརེ་པོའ་ིམདུན་གྱི་ིསྡེངིས་ཆོའ་ིཐགོ་འཁྲོབ་སྟོན་བྱདེ་ཀྱི་ིཡིདོ། ངདེ་རང་

ལྕགས་རི་དང་འབྲེལ་ནས་བསྐྲུན་པའི་གཟིིམ་ཆུང་རབ་གསལ་གྱིི་དྲེ་མའི་

ནང་ནས་ལྷ་མོར་བལྟ་ག་ིཡིདོ་པ་དང༌། སྡེངིས་ཆོའ་ིཕྱིགོས་གཉིསི་སུ་

གཞུང་ཞིབས་ཚ་ོདང༌། ད་ེཚོའ་ིསྐྱ་ེདམན་རྣམས་ཡིདོ་པ་ད་ེཚསོ་དུས་སྟོན་

དེ་ནི་རྒྱན་ཆོ་ལུགས་འགྲོན་བསྡུར་བྱེད་པའི་ཉིིན་མོ་ཞིིག་ཏུ་བརྩོི་ཞིིང༌། 

ནོར་གླེངི་ག་ིགད་པ་ཚསོ་ཀྱིང་དགའ་པ་ོབྱདེ་པའ་ིཉིནི་མ་ོཞིིག་ཡིནི། ཞི་ོ

སྟནོ་མ་རན་གངོ་གི་ཉིནི་ཤས་ནང་ཁ་ོཚསོ་གྱིནོ་གསོ་དང༌། གཡུ་བྱུར་ལ་

སགོས་པའ་ིརྒྱན་ཆོ་གཡིར་བར་འགྲོ་ོག་ིཡིདོ། ཞི་ོསྟནོ་གྱི་ིསྐབས་སུ་ཁ་ོ

ཚོས་མེ་ཏིོག་ཁོག་མ་རྣམས་ཁྱེེར་ནས་དུས་སྟོན་དེའི་རིང་ལྡུམ་རའི་ལག་

རྩོལ་འགྲོན་བསྡུར་ནང་ཞུགས་ཀྱི་ིཡིདོ།

སྐབས་དེར་ཁོང་ཚོས་ཞྭ་མོ་དམིགས་བསལ་ཅན་ཞིིག་གྱིོན་ནས་

སྤེབོས་པ་མཐ་ོཔ་ོབྱདེ་པ་དང༌། ཞྭ་མ་ོདརེ་སྟངོ་སྐུད་ཀྱི་ིསྣ་ེའཛར་དམར་པ་ོ

རངི་པ་ོཞིགི་ཡིདོ་པ་ད་ེསྐ་ེལ་དཀྲསི་པ་དང༌། དཔུང་པའ་ིཐགོ་ཏུ་འཇགོ་ག་ི

ཡིདོ་པ་ད་ེངསོ་རང་ནས་གཏིན་ནས་བརྗེདེ་ཀྱི་ིམ་ིའདུག

མི་མང་རྣམས་ལ་གཞུང་ཞིབས་ཚ་ོདང་འདྲེ་བའི་སྡེོད་སའི་བཀོད་
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སྒྲིགི་མདེ་ནའང་ལྟད་མ་ོབལྟ་བར་ཡིངོ་བ་མ་ཟིད། མཐ་ོརམི་དཔནོ་རགིས་

ད་ེཚའོ་ིདུས་སྟནོ་གྱི་ིགཟིབ་མཆོརོ་ལ་ལྟད་མ་ོབལྟ་བར་ཡིངོ་བ་དང༌། ད་

དུང་ཁོང་ཚོས་གོ་སྐབས་དེ་དང་བསྟུན་ནས་ལག་ཏུ་མ་ཎི་ལག་བསྐོར་

ཁྱེརེ་ནས་ལྕགས་ར་ིསརེ་པརོ་སྐརོ་བར་འགྲོ་ོག་ིཡིདོ།

ལྷ་ས་བ་མ་ཡིིན་པའི་མི་མང་པོ་ཞིིག་ཀྱིང་སླེབས་ཀྱིི་ཡིོད་པ་དེ་

ཚོའི་ནང་སྐྲ་གཞུག་དམར་པོ་བརྒྱབ་པའི་གཟུགས་བོང་ཆོེ་ལ་རྫིག་ཉིམས་

དདོ་པའ་ིཁམས་པ་དང༌། ད་ེམནི་བལ་པ།ོ འབྲས་ལྗོངོས་པའ་ིཚངོ་པ། 

གཞིན་ཡིང་ཞིངི་པ་དང༌། འབྲགོ་པ་སགོས་ཡིདོ། བདོ་མ་ིརྣམས་རང་

བཞིིན་གྱིིས་སྤྲོོ་སྐྱིད་ལ་རོལ་རྒྱུར་དགའ་པོ་ཡིོད་པས་ཁོང་ཚོས་དེ་ཉིིན་

ལྟད་མོ་བལྟ་རྒྱུ་དང་གླེིང་ཁ་སྐྱིད་པོ་ཞིིག་གཏིང་རྒྱུ་བྱུང་ན་དེ་རང་གིས་

འགྲོགི་ག་ིཡིདོ། དགནོ་པའ་ིགྲྭ་པ་ཚསོ་ལྟད་མ་ོབལྟ་རྒྱུ་ད་ེདགནོ་པའ་ི

ཁྲོིམས་དང་འགལ་བ་ཡིིན་ནའང་གྲྭ་པ་ཉུང་ཤས་ཆོས་གོས་བསྒྱུར་ནས་

ད་ེགར་ཡིངོ་ག་ིཡིདོ།

ཞིོ་སྟོན་དུས་སྟོན་ནི་དེ་ལྟ་བུའི་དགའ་སྐྱིད་ལྡན་པའི་དུས་སྐབས་

ཤགི་ཡིནི། མ་ིམང་རྣམས་ནས་རང་ཉིིད་ལ་ཆོ་རྒྱུས་ཆོ་ཚང་ཡིདོ་པའ་ི

ལྷ་མོའ་ིརྣམ་ཐར་ཉིན་པ་དང༌། ལྷ་མརོ་ལྟ་བཞིནི་ཕན་ཚུན་སྐད་ཆོ་ཤདོ་

པ་དང༌། ཁངོ་ཚསོ་གླེངི་ཁ་གཏིངོ་བྱདེ་ཀྱི་ིཁ་ཟིས་དང༌། ཇ་ཆོང་སགོས་

གྱི་ནོམ་པ་ཁྱེེར་ཡིོད་པས་འགྲོོ་འདུག་ཚང་མ་རང་དབང་གིས་བྱེད་ཅིང༌། 

བུད་མེད་གཞིོན་ནུ་མ་དེ་ཚོའི་བྲང་ཁར་ཕྲུ་གུ་མ་འབྱར་གྱིིས་འོ་མ་

འཇབི་ཅིང༌། ཕྲུ་གུ་ཚོས་སྐད་ཅརོ་དང་བཞིད་གད་ཀྱི་ིསྒྲིའི་ཁྲོདོ་དུ་ཕར་
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ཚུར་རྒྱུགས་ནས་རྩོེད་མོ་རྩོེ་བའི་སྐབས་ལྟད་མོའ་ིའཁྲོབ་བྱ་གསར་པ་རེ་

ཐནོ་ཡིངོ་སྐབས་མ་ིརྣམས་ནས་སྐད་ཆོ་ཤདོ་མཚམས་འཇགོ་པ་དང༌། ཕྲུ་

གུ་ཚོས་རྩོེད་མོ་རྩོེ་མཚམས་བཞིག་ནས་འཁྲོབ་བྱ་གསར་པ་དེའི་འཁྲོབ་

ཆོས་ཚནོ་མདངས་བཀྲ་བ་དང༌། འཁྲོབ་ཁྱེརེ་ལ་ལྟ་ག་ིཡིདོ། མ་ིརྒོན་

གདོང་ནག་པོ་བསྟན་ནས་ཁེར་རྐྱེང་སྡེོད་མཁན་དེ་ཚ་ོཡིང་ཡུད་ཙམ་དེའི་

རངི་དགའ་ཕྲེད་ཕྲེད་བྱདེ་ཀྱི་ིཡིདོ། འཁྲོབ་བྱ་གསར་པ་ཐནོ་རྗེསེ་སྔོར་

རྒྱུན་བཞིིན་མི་རྣམས་ཅི་དགར་རོལ་བཞིིན་པར་དགོང་མོ་ཉིི་མ་ནུབ་རིར་

མ་བཞུད་བར་འཁྲོབ་སྟནོ་ལ་ལྟད་མ་ོབལྟ་རྒྱུ་ཡིདོ།

མི་རྣམས་ནས་དོ་སྣང་ཆོེ་ཤོས་དེ་ཟུར་ཟིའི་ནང་དོན་ཡིོད་པའི་

འཁྲོབ་སྟནོ་ད་ེཡིནི། སྐབས་དརེ་འཁྲོབ་སྟནོ་པ་ཚསོ་གྲྭ་པ་དང༌། བཙུན་

མ། མཐ་ོརམི་དཔོན་རགིས། ཐ་ན་གཞུང་བསྟནེ་ལྷ་སྲུང་གི་ཆོས་གོས་

སགོས་གྱིནོ་ནས་ཟུར་ཟིའ་ིའཁྲོབ་སྟནོ་བྱེད་ཀྱི་ིཡིདོ།”1 ཅསེ་གསལ། ཉིནི་

བཞིིའི་རིང་ཟློས་གར་བ་རྣམས་ནས་རྒྱལ་རབས་ལོ་རྒྱུས་ཀྱིི་འཁྲོབ་སྟོན་

གཟིགིས་འབུལ་ཞུ་བའ་ིསྤྲོ་ོསྐྱདི་ཀྱི་ིསྲིལོ་བཟིང་ཞིགི་ཆོགས་ཡིདོ།

གླེིང་རིན་པོ་ཆོེ་ཡིོངས་འཛིན་གྱིི་མཛད་འགན་བཞིེས་པ་ནས་

བཟུང༌། ྋགངོ་ས་མཆོགོ་སྤྲུལ་རནི་པ་ོཆོརེ་ཉིནི་ལྟར་སྔོ་དགོང་ཐངེས་

གཉིསི་ར་ེཕྱིག་དཔ་ེའབུལ་གནང་མཛད་ཅངི༌། ད་ེཡིང་ཡིངོས་འཛིན་གླེངི་

སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆོེའི་རྣམ་ཐར་ནོར་བུའི་དོ་ཤལ་ནང་ྋགོང་ས་མཆོོག་གིས་

བཀའ་གནང་གསལ། “རྩོརེ་ཕྱིག་དཔརེ་ཕེབས་དུས། ངདེ་རང་སྡེདོ་ས་
1  ‘བཙན་བྱལོ་ནང་ག་ིརང་དབང་’དབྱནི་དབེ། ཤགོ་ངསོ་ ༤༦ ཕྲེངེ་ ༢༧ ནས་

ཤགོ་ངསོ་ ༤༨ ཕྲེངེ་ ༥ བར་ ༡༩༩༠
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བཞུགས་སྒྲིམོ་ཞིགི་ཡིདོ་པ་དང༌། མདུན་ལྕགོ་སྟངེ་ཕྱིག་དཔ་ེབཞིག དའེ་ི

མདུན་ཡིངོས་འཛནི་རནི་པ་ོཆོེའ་ིབཞུགས་གདན་རྒྱབ་བསྙིསེ་དང༌། སྒྲིམོ་

སྐྱརོ་སགོས་གང་ཡིང་མེད་པ་ཞིགི་ཡིདོ་པ་དརེ་བཞུགས། ཕབེས་འཕྲེལ་

དཔནོ་པསོ་ (གསལོ་དཔནོ་མཁན་པ་ོ) གསལོ་ཇ་ཞིལ་དཀར་ཆོ་ེབ་གང་

ར་ེའཆོར་ཅན་འབུལ་གྱི་ིའདུག ད་ེདུས་ང་ (ྋགངོ་ས་མཆོགོ་) ལ་ོཆུང་

བར་བརྟེེན་རོགས་ཟླར་གཅེན་པོ་བློོ་བཟིང་བསམ་གཏིན་ཡིང་ང་དང་

མཉིམ་དུ་དཔ་ེཆོ་ལྟ་ག་ིཡིདོ། སྔོར་སྲིལོ་ཡིནི་ནམ། གསལོ་གཟིམི་ཚསོ་

གྲོ་སྒྲིིག་བྱས་པ་ཇི་ཡིིན་གང་ལྟར་རྟེ་ལྕག་སྦ་ཡུ་ཅན་གཅིག་ལ་སི་ཤན་

དང༌། གཅགི་ལ་འབྲངེ་པའ་ིདང་ོབྱས་པ་སུ་རུག་ག་ིདཀྲསི་གཉིསི་ཡིདོ་

པ་རྣམ་ཀུན་རྩོརེ་ཕུན་ཚགོས་འདདོ་འཁྱེལི་གྱི་ིཀ་བའ་ིལགོས་དང༌། ནརོ་

གླེིང་དུ་ཆོབ་སའི་ཤེལ་ཁྲོ་བྱང་མའི་རུའི་ལོགས་སུ་བཀལ་བཞིག་གི་འདུག 

རྟེ་ལྕག་གཅགི་ང་དང༌། གཅགི་བློ་ོབསམ་གྱི་ིཆོདེ་དུ་ཡིནི་ཚདོ་རདེ། ཕྱིག་

དཔེ་ཚུགས་སྐབས་རྟེ་ལྕག་གཅིག་ཡིོངས་འཛིན་རིན་པོ་ཆོེའི་བཞུགས་

གདན་འཁྲོསི་དརེ་བཞིག་ག་ིའདུག ཕྱིག་དཔེའ་ིདུས་ཚདོ་སྔོ་དྲེ་ོའཆོར་ཅན་

དྲུང་ཇ་གྲོལོ་མཚམས་ཕྱིག་ཚདོ་ ༡༠ ནས་གུང་ཚགིས་ཕྱིག་ཚདོ་ ༡༢ 

བར་དང༌། དགངོ་དྲེ་ོའཆོར་ཅན་ཆུ་ཚདོ་ ༣ ནས་ཆུ་ཚོད་ ༤ ཡིལོ་ཙམ་

བར་ཚུགས་ཀྱི་ིཡིདོ། དའེ་ིརངི་ལ་དཔ་ེཆོ་བློ་ོའཛནི་ཟིནི་པ་རྣམས་སྐྱརོ་

ནས་རྒྱུགས་འབུལ་ཞུས། དཔ་ེཁྲོདི་ཕྲེན་བུ་གནང༌། བློ་ོའཛནི་གསར་དུ་

བྱདེ་དགསོ་པ་རྣམས་འཁྲོདི་པ་གནང་ག་ིཡིདོ། སྐབས་ར་ེབློ་ོབསམ་ནས་

རྒྱུགས་འཕྲེདོ་མནི་ཡིངོ་སྐབས་བཀའ་བཀྱིནོ་དང༌། རྫགི་རྫགི་གནང་ཞིིང༌། 
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སྐབས་ར་ེརྟེ་ལྕག་དེ་བློ་ོབསམ་ལ་ཐུག་ཙམ་ཐུག་ཙམ་གནང་ག་ིཡིདོ། ཉིནི་

གཅིག་ཡིོངས་འཛིན་རིན་པོ་ཆོེ་ནས་བློོ་བསམ་གཟིིམ་ཆུང་གི་ཕྱིི་རོལ་དུ་

འཁྲོིད་པ་གནང་ནས་རྟེ་ལྕག་གཏིངོ་ག་ིཡིནི་མདགོ་མདགོ་གནང༌། ད་ེལ་

དཔནོ་པསོ་དགངོས་སལེ་ཞུས། ང་ན་ིགཟིམི་ཆུང་ནང་དུ་འཇགིས་སྐྲག་

ཆོནེ་པོའ་ིངང་བསྡེད་པ་ཞིགི་གསལ་པ་ོདྲེན་གྱི་ིའདུག ངསོ་ནས་དཔ་ེཆོ་

བློ་ོངརོ་འགྲོ་ོམནི་སྐབས་བཀའ་བཀྱིནོ་གནང་བ་ལས། ཞིལ་རས་ནག་

པའོ་ིརགིས་ཁྱེོན་ནས་གནང་ག་ིམདེ། ད་ེདུས་རང་ཉིདི་བྱསི་པ་བསམ་

མེད་ལ་སོང་བས་བཀའ་བཀྱིོན་གནང་སྐབས་སེམས་ཕྲེན་བུ་སྐྱོ་གི་ཡིོད། 

ནོར་གླེངི་དུ་སྐབས་ར་ེསྐརོ་གཡིངེ་ལ་ཕབེས་ཡིངོ༌། ཐངེས་གཅགི་ངས་

མགོན་པོ་ཁང་གི་འགོ་དེར་སྟར་ཁ་བཟིས་ནས་སྡེོད་པའི་སྐབས་ཡིོངས་

འཛིན་རིན་པོ་ཆོེ་རྩོིག་ཟུར་ནས་གླེོ་བུར་དུ་ཐོན་ཕེབས་ཏིེ་ཞིེད་སྣང་ཆོེན་པོ་

སྐྱསེ་པ་ཞིིག་བྱུང༌། ཕྱིག་དཔེའ་ིདུས་ཚདོ་གངོ་སྨོསོ་ལྟར་ཉིནི་རརེ་ཐངེས་

གཉིིས་རེ་ཕྲེན་སར་ཕེབས་ཏིེ་སྐར་མ་རེ་གཉིིས་ཙམ་ཡིང་ཆུད་ཟིོས་མ་

སོང་བར་སྒྲིིག་བཅད་ཀྱིིས་དུས་ཚོད་མ་རྫོགས་བར་དཔེ་ཁྲོིད་སློབ་སྟོན་

དངསོ་གཞི་ིལས་བཀའ་མལོ་གཞིན་གང་ཡིང་མ་ིགནང༌། ནོར་གླེངི་དུ་

ཕྱིག་དཔརེ་ཕབེས་སྐབས་ཆོབིས་རའ་ིནང་སྤྲོའེུ་ཆོེན་པ་ོཞིགི་དང༌། རྒྱན་

མཆོོག་ཁང་གི་མདུན་སྤྲོ་ཆུང་ཞིིག་ཡིོད་པར་ཕྱིག་དཔེར་ཕེབས་རིམ་

བཞིནི་ཤངི་འབྲས་སགོས་ཙག་ཙགི་གནང་ཞིངི༌། སྐབས་འགར་སྤྲོའེུ་

དེས་རིན་པོ་ཆོེའི་སྐུ་ཕག་ཏུ་ལག་པ་བརྒྱུས་ཏིེ་བལྟ་བ་སོགས་བྱེད།”1 
1  ‘མཛད་རྣམ་ནརོ་བུའ་ིད་ོཤལ་’ཤགོ་གྲོངས་ ༦༥ བ་ ༥ ཤསེ་པར་དཔ་ེགཟུགས། 

༡༩༨༩
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ཅསེ་འཁདོ།

ཡིང་དེ་སྐབས་མཆོོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆོེ་སྐུ་ཆུང་སྲིིད་ལ་བརྟེེན་

ཕྱིགོས་གཅགི་ནས་ཕྱིག་དཔ་ེགསན་བསམ་གནང་བ་དང༌། ཕྱིགོས་

གཞིན་ནས་སྐུ་རྩོདེ་ལའང་མཉིསེ་པ་ོཡིདོ། ད་ེཡིང་ྋགངོ་ས་མཆོགོ་

གསི་གསུངས་དནོ། “རྩོ་ེལ་དེ་འདྲེ་རང་འཕག་འཚག་རྒྱག་ཡི་ཡིདོ་མ་

རདེ། ནོར་བུ་གླེངི་ཁ་ས་རྒྱ་ཆོེན་པ་ོསྤེང་ཐང་གུ་ཡིངས་ཡིདོ་པ་དང༌། ཆུ་

ཡིག་པ་ོཡིདོ་པ་རདེ། ཆུ་རྩོདེ་མང་པ་ོརྩོ་ེག་ིཡིདོ། ལྷུན་གྲུབ་དགའ་ཚལ་

དུ་སྡེདོ་དུས་ཉི་བཟུང་ག་ིཡིདོ། ཡིནི་ནའང་ཉི་གསདོ་ཀྱི་ིམདེ། ཉི་ལ་སྡུག་

པ་ོཡིང་གཏིངོ་ག་ིམདེ། ཉི་ཟིནི་ནས་འཁྲོསི་ཀྱིི་ཡུར་བའ་ིནང་བླུགས་

ནས་འབྲས་དང༌། སྤེགས་སྟརེ་བ་དང༌། མཛུབ་མསོ་བྱལི་བྱལི་བྱདེ་ཀྱི་ི

ཡིདོ། ཉི་ལ་ཧ་ཅང་དགའ་པ་ོཡིདོ། ཆུ་རྫངི་ནང་དྲེ་བ་བརྒྱབས་ནས་ཟིིན་གྱི་ི

ཡིདོ། དྲེ་བ་བཟི་ོམཁན་ན་ིགཟིམི་གཡིགོ་བསམ་འགྲུབ་ནརོ་བུ་རདེ། ཁངོ་

རགི་པ་ཡིག་པ་ོཞི་ེདྲེག་ཡིདོ། རྗེསེ་སུ་ཡིངོས་འཛནི་རནི་པ་ོཆོསེ་ད་ེཚ་ོ

གཟིགིས་ནས་དྲེ་རྒྱ་ད་ེཡིང་འཕྲེགོ་གནང་སངོ༌། མ་གཞི་ིཉི་བཟུང་བའ་ི

སྐརོ་གསལོ་གཟིམི་ཚསོ་ཡིངོས་འཛནི་རནི་པ་ོཆོརེ་ཞུས་པ་འདྲེ། ལྷུན་

གྲུབ་དགའ་ཚལ་དུ་རྒྱ་རྡོའ་ིསྒྲིམོ་སྐྱརོ་ཞིགི་ཡིདོ། སྒྲིམོ་སྐྱརོ་དེའ་ིདྲེ་མགི་

ནང་ནས་ངས་མག་ོབརྒྱུས་ཏི་ེདྲེ་བ་རྒྱག་ག་ིཡིདོ་སྟབས། བགྲོསེ་པ་

ཚོས་སྒྲིོམ་སྐྱོར་དེ་ཞིིག་ནས་ཆུའི་ནང་ལྷུང་དོགས་ཀྱིི་ཉིེན་ཁར་གཟིིགས་

ནས་ཡིངོས་འཛནི་རནི་པ་ོཆོེར་ཞུས་པ་མནི་ནམ། ཉིནི་ཞིགི་ངས་ལྷུན་

གྲུབ་དགའ་ཚལ་དུ་ཉི་བཟུང་ནས་སྡེདོ་པའ་ིསྐབས། ཡིངོས་འཛནི་རནི་པ་ོ
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ཆོའེ་ིཞིབས་ཕྱི་ིརྒྱའུ་ལགས་ཟིརེ་བ་ཞིགི་ཡིདོ། ཁ་ོམཐངོ་བ་དང་ངས་རྒྱའུ་

ཡིོང་གི་འདུག་ཅེས་དྲེ་བ་དེ་གར་བཞིག་ནས་ལམ་སང་བྲོས་ཕྱིིན་པ་ཡིིན། 

ཡིངོས་འཛནི་རནི་པ་ོཆོརེ་ཞིདེ་ཀྱི་ིཡིདོ་སྟབས། རྒྱའུ་ལའང་ཞིདེ་སྣང་ཆོནེ་

པ་ོསྐྱ་ེག་ིཡིདོ། རྒྱའུས་དྲེ་བ་ད་ེཁྱེརེ་ནས་ཡིངོས་འཛནི་རནི་པ་ོཆོརེ་ཕུལ་

བ་རདེ། སང་ཉིནི་ཡིངོས་འཛནི་རནི་པ་ོཆོ་ེཕྱིག་དཔ་ེསླབོ་ཁྲོདི་དུ་ཕབེས་

སྐབས་དྲེ་བ་དེ་གཟིིམ་འགག་གི་ལག་ཏུ་བསྐུར་ནས་ཡིོངས་འཛིན་རིན་པ་ོ

ཆོ་ེཕབེས་པ་མཐངོ་དུས་ཞི་ེཔ་ོཞིགི་ཞིདེ་བྱུང༌། ཡིངོས་འཛནི་རནི་པ་ོཆོསེ་

ཉི་འཇུ་མཁན། ཉི་རྡུང་བ་ཞིསེ་སྡུག་ཤསོ་ལ་བརྩོ་ིག་ིརདེ། ད་ེའདྲེ་གཏིན་

ནས་བྱདེ་རྒྱུ་ཡིདོ་པ་མ་རདེ། ཅསེ་གསུངས་བྱུང༌། ད་ེའདྲེ་བྱས་ནས་

རྩོདེ་རགོས་གཙ་ོབ་ོཁ་ོཚོའ་ིགྲོས་རདེ།” ཅསེ་དང༌། མཆོགོ་སྤྲུལ་རནི་པ་ོ

ཆོ་ེསྐུ་ན་ཤནི་ཏུ་ཕྲེ་ཞིངི༌། སྐུ་རྩོདེ་ལ་མཉིསེ་པ་ོཡིདོ་ནའང༌། ཡིངོས་འཛནི་

རྣམ་པས་སྐུ་ཡིོན་གསན་བསམ་ཆོེད་ཐབས་ཤེས་ཡིོད་དགུས་དམ་འཛིན་

ལྷདོ་མདེ་གནང་ག་ིཡིདོ། ད་ེཡིང་ྋགངོ་ས་མཆོགོ་གསི་གསུངས་གསལ། 

“ཐགོ་མར་ཆུང་ཆུང་སྐབས། སྟག་བྲག་རནི་པ་ོཆོསེ་ཀྱིང་བཀའ་བཀྱིནོ་

ཕྲེན་བུ་ཕྲེན་བུ་གནང་ག་ིརདེ། ཡིང་རྩོདེ་མའོང་ཞི་ེདྲེག་རྩོ་ེགནང་གི་རདེ། 

སྟག་བྲག་རིན་པོ་ཆོེ་ང་ཆུང་ཆུང་སྐབས་དཔེ་ཆོ་ཏིོག་ཙམ་ཁྲོིད་གནང༌། 

ཡིང་བཀའ་མལོ་ཅ་ིའཕྲེོས་མལོ་འཕྲེསོ་ད་ེའདྲེའང་གནང་བ་དང༌། སྐུ་རྩོདེ་

ཀྱིང་གནང་ག་ིཡིདོ། ཡིང་ལ་ོརྒྱུས་ཀྱིང་ཕྲེན་བུ་གསུང་བ་བཅས་ཧ་ཅང་

བྱམས་པ་ོགནང་ག་ིཡིདོ།

ཡིངོས་འཛནི་གླེངི་རནི་པ་ོཆོ་ེཞི་ེདྲེག་སྒོམ་པ་ོཡིདོ་པ་དང༌། བཀའ་
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བཀྱིནོ་ཡིང་ཕྲེན་བུ་ཕྲེན་བུ་གནང་གི་རདེ། ཁྲོ་ིབྱང་རནི་པ་ོཆོསེ་རྗེསེ་སུ་

བཀའ་གནང་དནོ། དཔ་ེཁྲོདི་གནང་དུས་ང་བཞུགས་སྒྲིམོ་ནང་སྡེདོ་པ་

དང༌། ཁྲོ་ིབྱང་རནི་པ་ོཆོ་ེད་ེལས་དམའ་བའ་ིབཞུགས་འབལོ་ཞིགི་ཡིདོ་པ་

དརེ་བཞུགས་ཀྱི་ིཡིདོ། བཞུགས་སྒྲིོམ་ད་ེབཞུགས་འབལོ་ལས་མཐ་ོབ་

ཡིདོ་ཀྱིང༌། ཁྲོ་ིབྱང་རནི་པ་ོཆོ་ེབཞུགས་འབལོ་སྟངེ་བཞུགས་པ་དང༌། 

ང་བཞུགས་སྒྲིོམ་ཐོག་བསྡེད་པ་དེ་གཉིིས་མཐོ་དམའ་གཅིག་པ་བྱེད་ཀྱིི་

འདུག་གསུང་ག་ིཡིདོ། ད་ེདུས་ང་ཆུང་ཆུང་ཆུང་ཆུང་ཡིནི་སྟབས། ཁྲོ་ི

བྱང་རིན་པོ་ཆོེས་དེ་དུས་ཡི་ང་བ་ལྟ་བུ་ཞིིག་ཡིོད་ཅེས་གསུངས་མྱོོང༌། 

སྟག་བྲག་རནི་པ་ོཆོསེ་སྐབས་རརེ་བཀའ་བཀྱིནོ་གནང་ག་ིཡིདོ། ཕལ་

ཆོརེ་ཡིངོས་འཛནི་རནི་པ་ོཆོསེ་ཉི་དྲེ་ཡིར་བཞིསེ་ནས། སང་ཉིནི་ཉི་

དྲེ་བསྣམས་ཏི་ེབཀའ་བཀྱིནོ་གནང་བ་ད་ེཉིནི་མནི་ནམ། ང་བྲསོ་བྱལོ་དུ་

ཕར་ཨ་མ་ལགས་ཀྱི་ིའཁྲོསི་སུ་ཕྱིནི་པ་ཡིིན། ད་ེདུས་ཡིབ་གཞིསི་ལ་

འགྲོ་ོག་ིཡིདོ་པ་རདེ། ངས་ཕྱིག་དཔ་ེགྲུབ་པ་དང་ལམ་སང་ཨ་མ་ལགས་

སར་ཕྱིནི་ཏི་ེརྦད་ད་ེདེ་གར་བསྡེད་པ་ཡིནི། དཔནོ་པ་ོཁངོ་ཚ་ོརྗེསེ་སུ་

སླབེས་བྱུང་ཡིང༌། ངསོ་གཏིན་ནས་ཕྱིནི་མདེ། ཆུ་ཚོད་གསུམ་པ་ཟིནི་

དུས་ཡིངོས་འཛནི་རནི་པ་ོཆོེ་ཕབེས་ཀྱི་ིཡིདོ་ཙང༌། ཡིང་ཞིདེ་སྣང་གསི་

ག་ལརེ་ག་ལརེ་ཚུར་ཡིངོ་བ་ཡིནི། ད་ེསྐབས་བཀའ་བཀྱིནོ་འདྲེ་གནང་སྟ་ེ

མ་སྐྱིད་པ་བྱུང་དུས་བློོ་གཏིད་བཅོལ་ས་ལྟ་བུ་ཨ་མའི་འཁྲོིས་ལ་འགྲོོ་གི་

རདེ། འནོ་ཀྱིང་ཕྱིསི་སུ་སྟག་བྲག་རནི་པ་ོཆོསེ་ཡིབ་གཞིསི་སུ་འགྲོ་ོཆོགོ་

ག་ིམ་རདེ་གསུངས་ཏི་ེའགྲོ་ོམ་ིཆོགོ་པ་བཟིསོ་པ་རདེ།”ཅསེ་དང༌། ད་
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དུང་ྋགངོ་ས་མཆོགོ་གིས་གསུངས་གསལ། “འག་ོསྟདོ་ནས་ད་ེའདྲེ་

རདེ། གླེངི་རནི་པ་ོཆོ་ེདཔ་ེའདྲེ་པོའ་ིཐབས་མཁས་ཐུགས་རྗེེ་རདེ། ང་ན་ས་ོ

མ་ལནོ་བར་དུ་སྒོམ་པ་ོབྱས་ནས་བཞུགས་པ་དང༌། བཀའ་མལོ་ཅ་ིའཕྲེསོ་

མལོ་འཕྲེསོ་ད་ེའདྲེ་མ་ིགསུངས་པར། ཁ་ཐུག་དཔ་ེཆོ་ཁྲོདི་པ་གནང༌། ད་ེ

མནི་གང་ཡིང་མདེ་པ་རདེ། ད་ེརྗེསེ་ང་གྲོ་ོམརོ་ཕྱིནི་པ་དང༌། ད་ེའདྲེའ་ིམུར་

ན་གང་འཚམས་སནོ་ཡིངོ་དུས་བཀའ་མལོ་ཞི་ེདྲེག་གནང་ག་ིརདེ། བརྟེན་

བཤགི་ཞི་ེདྲེག་གནང་ག་ིརདེ། ང་ཚ་ོརྒྱ་གར་དུ་སླབེས་རྗེསེ་མཉིསེ་པ་ོཞིེ་

དྲེག་གནང་ག་ིཡིདོ། ཡིངོས་འཛནི་རནི་པ་ོཆོསེ། ང་ལ་ནམ་རྒྱུན་གསོ་

ཆོེན་མངགས་བཏིགས་ཟིེར་བ་ཞིིག་ཡིོད་པ་དེ་ནང་བཞིིན་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་

ཆོ་ེཆོོས་དང་སྲིདི་གང་ག་ིཐད་ལའང་མངགས་བཏིགས་རང་ཡིནི། ཞིསེ་

རྒྱུན་དུ་གསུང་ག་ིརེད། ཡིང་དཔ་ེཆོའ་ིསྐོར་ངསོ་རང་ལ་ག་ོབ་ཆོགས་པ་

ད་ེའདྲེ་བཀའ་འདྲེ་ིཞུས་པ་དང༌། འད་ིའདྲེ་དྲེན་གྱི་ིའདུག་ཅསེ་ཞུ་དུས། སྐུ་

མདུན་ནས་རྒྱུ་མཚན་མདེ་པ་གཅགི་ཀྱིང་གསུང་ག་ིམདེ་པས། ད་ེགས་

འགྲོགི་ཡིདོ་པ་རདེ། ཅསེ་གསུང་ག་ིཡིདོ། ཐུགས་བློསོ་བྱངིས་འགལེ་ཞི་ེ

ས་མ་ཞུས་ན་བློསོ་འགལེ་རང་གནང་ག་ིརདེ།” ཅསེ་བཀའ་གནང༌།

   སྔོནོ་བསྐྱདེ་ཐུགས་རླབས་སྐྱ་རངེས་གསར་པ་ཡིསི།།

   ཉིརེ་དྲེངས་ཡིངོས་གླེངི་ཉི་ིམ་གཞིནོ་ནུའ་ིའཛུམ།།

   མ་སྨོད་རྒྱལ་བའ་ིརགིས་ཀྱི་ིཅདོ་པན་དུ།།

   མངནོ་པར་བཀུར་བ་དག་ེལགེས་ཀུན་གྱི་ིགཞིི།།
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   གང་ག་ིམཁྱེནེ་པ་ཟླ་ཞུན་འཁྱེལི་བའ་ིརྒྱུན།།

   ཟིལི་མངར་བདུད་རྩོིའ་ིཆོོས་ཆོར་བྲན་པ་ཡིསི།།

   ཆུང་སྲིདི་ས་འཛནི་དབང་པོའ་ིལྟ་ོབ་རུ།།

   རྨད་བྱུང་ཡིནོ་ཏིན་ལ་ོའདབ་ཀུན་ཏུ་རྒྱས།།



387

ས་བཅད་བརྒྱད་པེ། 

དབུ་མདེ་གསན་སྦྱོངོ་དང་གཞུང་ཆོནེ་རྩོ་བ་ཁག་

ཐུགས་འཛནི་གནང་བ།

བཀའ་གདམས་ཕ་ཆོོས་ཞུས་ལན་ནོར་བུའི་ཕྲེེང་བ་ལེའུ་ཉིི་ཤུ་པ་

ལས། “སློབ་དཔནོ་དབྱགི་གཉིནེ་གྱི་ིཞིལ་སྔོ་ནས། ཡི་ིག་ེའབྲ་ིམཆོོད་

སྦྱོནི་པ་དང༌།། ཉིན་དང་ཀློགོ་དང་ལནེ་པ་དང༌།། འཆོང་དང་ཁ་ཏིནོ་བྱདེ་

པ་དང༌།། ད་ེསམེས་པ་དང་བསྒོམོས་པའ།ོ། ཆོསོ་སྤྱིདོ་བཅུ་ཡི་ིབདག་

ཉིདི་ན།ི། བསདོ་ནམས་ཕུང་པ་ོདཔག་ཏུ་མདེ།།”1 ཅསེ་གསུངས་པ་ལྟར། 

ྋགངོ་ས་མཆོགོ་སྤྲུལ་རནི་པ་ོཆོསེ་བདོ་ཡིགི་ལྗོགས་ཀློགོ་དང༌། ཕྱིག་

དཔ་ེཐུགས་འཛནི་མུ་མཐུད་གནང་བཞིནི་པའ་ིཐགོ ལ་ོའདརི་བདོ་ཡིགི་

དབུ་མདེ་ཕྱིག་སྦྱོངོ་གསན་བཞིསེ་ཐགོ་མར་དབུ་འཛུགས་གནང༌། ད་ེ

ཡིང༌། རང་རྣམ་ལས། “ད་ེནས་ལ་ོབརྒྱད་ཀྱི་ིཐོག་སྤྱིརི་བཏིང་ཡི་ིགེ་དབུ་

1  ‘བཀའ་གདམས་ཕ་ཆོསོ་ཞུས་ལན་ནརོ་བུའ་ིཕྲེངེ་བ།’ ཤགོ་ངསོ་ ༨༦༢ ཕྲེངེ་ ༡༩ 

སྡེ་ེཔར་དབེ་གཟུགས།



388

མདེ་བསླབ་པ་ཡིནི། དའེ་ིདག་ེརྒོན་ན།ི མད་ོཁམས་ནས་ང་ཚ་ོལྷ་སར་

བསུས་ཏིེ་མཉིམ་དུ་ཕེབས་མཁན་མཁྱེེན་རབ་བསྟན་འཛིན་ཞིེས་སེར་

མ་ོབའ་ིདཔནོ་རིགས་ཤགི་རདེ། ཁངོ་ཐུགས་གཤསི་བཟིང་ཞིངི༌། ཕྲུ་གུ་

ཆུང་ཆུང་ལ་སླབོ་སྟནོ་གནང་མཁས་པ་ོཡིདོ་པར་མ་ཟིད། བདོ་ཀྱི་ིསྔོར་

སྲིལོ་སླབོ་སྟངས་ཐགོ་ནས་སླབོ་སྟནོ་གནང་ག་ིཡིདོ།”1 ཅསེ་གསུངས་པ་

ལྟར།

ཐོག་མར་བོད་ཟླ་གཉིིས་པའི་གཟིའ་སྐར་དགེ་བའི་ཉིིན་ཕྱིག་བྲིས་

དབུ་མདེ་ཕྱིག་སྦྱོངོ་གསན་བཞིསེ་གནང་རྒྱུའ་ིརྟེནེ་འབྱུང་སླད། རྩོ་ེགཟིམི་

ཆུང་དགའ་ལྡན་ཡིང་རྩོེར་ྋགོང་ས་མཆོོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆོེ་བདེ་སྟན་

ཐགོ་བཞུགས་ཞིབས་འཁདོ། སྲིདི་སྐྱངོ་སྟག་བྲག་རིན་པ་ོཆོསེ་སྐུ་ཕྱིག་

དང༌། མཎྜལ་རྟེནེ་གསུམ་འདགེས་འབུལ་མཛད། སྐུ་བཅར་སྤྱི་ིཁྱེབ་

མཁན་པ་ོདང༌། གསོལ་དཔོན་བགྲོསེ་གཞིནོ། མཆོདོ་དཔནོ་མཁན་པ་ོ

བཅས་ནས་ྋགོང་ས་མཆོོག་ལ་ནང་མའི་རྟེེན་འབྱུང་མཇལ་དར་རེ་ཕུལ། 

ཕྱིག་བྲིས་སྒྲིོན་འབུལ་མཛད་པོ་སྐུ་བཅར་གཟིིམ་དཔོན་མཁན་པོ་མཁྱེེན་

རབ་བསྟན་འཛནི་སྐུ་གམ་དུ་གདན་ལ་འཁདོ། གསལོ་དཔོན་མཁན་

པསོ་གསལོ་ཇ་དང༌། གསལོ་གྲོ་ོབཞིསེ་འབྲས་འདགེས་འབུལ་གྲུབ་རྗེསེ་

གཟིིམ་དཔོན་མཁན་པོས་སྦྱོོང་ཤིང་གི་ངོས་སུ་ཐོག་མར་རྒྱུན་སྲིོལ་རྟེགས་

རྟེནེ་གྱི་ིཆོ་ོག་ལྟ་བུ། སླའ།ོ། ཞིསེ་བྲསི་ནས་མུ་མཐུད། དབྱངས་ཡིགི་བཞི་ི

དང༌། གསལ་བྱདེ་སུམ་ཅུ་སྨྱུག་རལི་གྱིསི་སྐམ་བྲསི་གནང་བའ་ིསྟངེ༌། 
1  ‘ངསོ་ཀྱི་ིཡུལ་དང་ངསོ་ཀྱི་ིམ་ིམང༌།’ ཤགོ་ངསོ་ ༣༣ ཕྲེངེ་ ༡༨ རྡརོ་གླེངི་དཔར་

ཁང༌། ༡༩༦༣



389

ྋགོང་ས་མཆོོག་ནས་རློན་བྲིས་གནང་སྟངས་རེ་རེ་བཞིིན་སྙིན་སྒྲིོན་ཞུས་

པ་ལྟར། སྐམ་བྲསི་ཇ་ིབཞིནི་ཉིམས་མདེ་ཕྱིག་བྲསི་གནང་བར། བྱསི་པ་

ཕལ་དང་མི་འདྲེ་བར་ཐོག་མ་ཉིིད་ནས་བྱང་གོམས་ཐོན་པ་ལྟ་བུའི་ཕྱིག་

རྩོལ་ལ་སྐུ་བཅར་རྣམ་པ་ང་ོམཚར་དང་ཡིིད་སྨོནོ་གྱི་ིགནས་སུ་གྱུར། ད་ེ

རྗེེས་ྋགོང་ས་མཆོོག་ནས་གཟིིམ་མཁན་ལ་ལེགས་དར་ནང་མཛོད་

དང༌། དགྱིསེ་བརྩོེའ་ིཕྱིག་དབང་བཅས་གནང༌། ད་ེནས་བཟུང་འཆོར་

འཕར་མཛད་སྒོོའ་ིསྐབས་མ་གཏིོགས་སྐུ་བཅར་གཟིིམ་མཁན་ནས་ཕྱིག་

བྲིས་ཡིིག་གཟུགས་གསན་སྦྱོོང་གི་ཀྲིག་ཅར་དུས་ཚོད་ཐོག་སྦྱོོང་ཤིང་

སྟེང་སྐམ་བྲིས་ཕུལ་བར་ྋགོང་ས་མཆོོག་ནས་དུས་ཚོད་གང་འཚམས་

རླནོ་བྲསི་གནང་བ་དང༌། ད་ེརྗེསེ་ཀ་དཔ་ེབྲསི་འབུལ་ཞུས་པར་གཟིགིས་

ཞིིབ་ཀྱིིས་ཕྱིག་སྦྱོོང་གནང་བ་སོགས་ཉིིན་ལྟར་སྦྱོོང་ཤིང་ཐོག་ཀ་ཁ་

ནས། ཟླསོ་ཧྲལ། ཚུགས་རངི༌། ཚུགས་ཐུང་བཅས་རམི་བཞིནི་གསན་

སྦྱོངོ་གནང་བ་དང༌། ད་ེརྗེསེ་ཤགོ་ཐགོ་ཚུགས་ཐུང་ནས་འཁྱུག་ཡིགི་བར་

བཅས་ཀྱི་ིསྐབས་ས་ོསོའ་ིཀ་དཔ་ེབྲསི་འབུལ་དང༌། དུས་ཐགོ་སྐྱོན་སལེ་

ཞུ་རྒྱུ་སོགས་རྒྱུན་སྲིོལ་ལྟར་བོད་ཡིིག་དབུ་མེད་ཀྱིི་ཕྱིག་བྲིས་སྒྲིོན་འབུལ་

ཞུས་ཤངི༌། བདོ་ཡིགི་ན་ིསྤྱིརི་སྒྲི་སྦྱོརོ་གྱི་ིཡི་ིག་ེཡིནི་པ་དང༌། ཐུན་མངོ་མ་

ཡིནི་པའ་ིཁྱེད་ཆོསོ་ཕུན་སུམ་ཚགོས་པ་ོཡིདོ་པས། རྒྱ་ཡིགི་ལྟ་བུ་ཡིགི་

འབྲུ་རེ་ར་ེལའང༌། སྒྲི་དང༌། གཟུགས། དནོ་བཅས་སྡེབེ་གཅགི་ཏུ་སླབོ་

དགསོ་པ་ད་ེའདྲེ་མ་ཡིནི་པར། སླབོ་ཡུལ་གང་ཟིག་གི་ལ་ོན་དང་བསམ་

ཚདོ་ལ་གཞིགིས་ནས། ཐགོ་མར་དབྱངས་གསལ་མག་ོའདགོས་སྔོནོ་
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རྗེེས་སོགས་སྒྲིའི་ཆོ་རྣམས་སྦྱོོར་ཚུལ་གྱིི་བཀློག་ཐབས་ཟུར་ཕྱིིན་པར་

སླབོ་པ་དང༌། ད་ེརྗེེས་གཟིབ་གཤར་ལ་སགོས་པ་ཡིགི་གཟུགས་ཆོ་ེཆུང་

དང༌། རྣམ་གྲོངས་མ་ིའདྲེ་བ་ཁག་ག་ིའབྲ་ིཚུལ་ག་ོརམི་རྣམས་ལགེས་

པར་སླབོ་པ། མཐར་སུམ་རྟེགས་སགོས་བརྡ་སྤྲོོད་ཀྱི་ིགཞུང་རྣམས་ལ་

སྦྱོངས་ནས་དོན་གྱིི་གོ་བ་གཏིིང་ལོན་པ་བྱེད་རྒྱུ་བཅས་སྟབས་བདེ་ཞིིང་

བརྒྱུད་རིམ་ལྡན་པའི་རྒྱུན་སྲིོལ་བཞིིན་ྋགོང་ས་མཆོོག་ནས་ཀྱིང་གང་

ཉིདི་མཁྱེནེ་པའ་ིགནས་ལ་ཆོགས་ཐགོས་མ་ིམངའ་ཡིང༌། ཐུན་མོང་བའ་ི

སྣང་ངོར་ཐོག་མར་ལྗོགས་ཀློོག་ནས་བཟུང་སྦྱོོང་ཤིང་ནས་ཤོག་ཐོག་བར། 

ཆོེ་ས་ཀ་ཁ་ནས་ཆུང་ས་འཁྱུག་ཡིིག་བར་བཅས་བོད་ཡིིག་གི་ཁྱེད་ཆོོས་

དང་མཐུན་པའི་སྔོར་སྲིོལ་བརྒྱུད་རིམ་རྣམས་རེ་རེ་བཞིིན་ཚུལ་བསྟན་

གསན་སྦྱོངོ་གནང་ཞིངི༌། ད་ེབས་གལ་ཆོ་ེབ་ན་ིཟིབ་ཅངི་རྒྱ་ཆོེ་བའ་ིནང་

དོན་རིག་པའི་ཐོག་ངོམས་པ་མེད་པའི་གསན་བསམ་ཉིམས་བཞིེས་

དཔྱོསི་ཕྱིནི་པ་གནང༌། ྋགངོ་ས་མཆོགོ་ག་ིརང་རྣམ་ལས། “བདོ་ཡིགི་

སླབོ་སྦྱོངོ་ད་ེརྣམས་ཚང་མར་ལ་ོལྔར་འགརོ་ཞིངི༌། དའེ་ིརངི་ལའང་རྒྱུན་

དུ་སྔོ་དགངོ་དཔ་ེཆོ་སློབ་སྦྱོངོ་བྱེད་དགསོ་ཀྱི་ིཡིདོ། སླབོ་སྦྱོངོ་དངསོ་གཞི་ི

ནི་ཆོསོ་ཀྱི་ིསླབོ་སྦྱོངོ་ཡིནི་པར་མ་ཟིད། ཡི་ིགེ་འབྲ་ིཀློགོ་བྱདེ་པ་ད་ེཡིང་

ཆོསོ་ཀྱི་ིསླབོ་སྦྱོངོ་ག་ིསྔོནོ་འགྲོོའ་ིཆོ་ཤས་ལྟ་བུར་གྱུར།”1 ཞིསེ་གསུངས་

པ་ལྟར། སྐབས་ད་ེདུས་བདོ་ཡིགི་ཡིགི་གཟུགས་གསན་སྦྱོངོ་གནང་བ་

དང་ཆོབས་ཅིག་ཕྱིག་དཔེ་ཐུགས་འཛིན་ཡིང་མུ་མཐུད་གནང་བའི་སྐོར་
1  ‘ངསོ་ཀྱི་ིཡུལ་དང་ངསོ་ཀྱི་ིམ་ིམང༌།’ ཤགོ་ངསོ་ ༣༤ ཕྲེངེ་ ༨ རྡརོ་གླེངི་དཔར་

ཁང༌། ༡༩༦༣
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ྋགངོ་ས་མཆོགོ་གསི་གསུངས་དནོ། “ད་ེརྗེསེ་ངས་མངནོ་རྟེགོས་རྒྱན་

ཟིནི་པ་དང༌། བློ་ོབཟིང་བསམ་གཏིན་གྱིསི་ཆོསོ་སྤྱིདོ་གཞིན་དག་ཟིནི་པ་

རདེ། ད་ེནས་རམི་བཞིནི་དབུ་མ་འཇུག་པ། འདུལ་བ་མད་ོརྩོ། འདུལ་

སྡེམོ་སགོས་ཟིནི་པ་རདེ། རྣམ་འགྲོལེ་དང༌། མཛདོ་རྗེསེ་སུ་ཟིནི་པ་ཡིནི། 

རྣམ་འགྲོལེ་ཆོ་ཚང་ཟིནི་ཡིདོ་པ་མ་རདེ། དུམ་བུ་དུམ་བུ་ཡིངོས་འཛནི་

རནི་པ་ོཆོསེ་རྟེགས་བསྐྱནོ་པ་རྣམས་ཟིིན་པ་རདེ། ཕར་ཕྱིནི་ྋགངོ་ས་

ལྔ་པ་ཆོེན་པོའ་ིཕར་ཕྱིིན་བློོ་བཟིང་དགོངས་རྒྱན་སྟོད་ཆོ་སེམས་བསྐྱེད་

ནས་དགག་བཞིག་སྤེངོ་གསུམ་ཆོ་ཚང་ཟིནི་པ་དང༌། གཤམ་ལ་ཡིངོས་

འཛིན་རིན་པོ་ཆོེས་རྟེགས་བསྐྱོན་པའི་སྐབས་བརྒྱད་པོ་ཚང་མའི་དགག་

བཞིག་སྤེངོ་གསུམ་ཆོ་ཚང་ཟིནི་པ་རདེ། དའེ་ིནང༌། མཚན་ཉིདི་དང༌། ང་ོ

བ།ོ དབྱ་ེབ་བཅས་བཏིནོ་ཡིངོ་ག་ིརདེ། ྋགངོ་ས་ལྔ་པ་ཆོནེ་པོའ་ིདབུ་

མ་ཐེག་ཆོནེ་རྒྱ་མཚརོ་འཇུག་པའ་ིགྲུ་གཟིངིས་ཀྱིང༌། གངོ་བཞིནི་ཡིངོས་

འཛནི་རནི་པ་ོཆོེས་རྟེགས་བསྐྱནོ་པ་རྣམས་ཟིནི་པ་ལས། ཆོ་ཚང་ཟིནི་

མདེ། ད་ེརྗེསེ་དྲེང་ངསེ་ལགེས་བཤད་སྙིངི་པོའ་ིསམེས་ཙམ་པའ་ིསྐརོ་

གང་འཚམས་ཤགི་ཟིནི་པ་ཡིནི།” ཞིསེ་དང༌། ད་ེདུས་ྋགངོ་ས་མཆོགོ་ག་ི

དགུང་ཚོད་དང་མཚུངས་པའི་སྐུ་རྩོེད་ཞིབས་ཞུ་སྐུའི་གཅེན་པོ་བློོ་བཟིང་

བསམ་གཏིན་དང༌། སྐབས་ཤགི་རངི་གད་པའི་ཕྲུ་གུ་གཅིག་མ་གཏིགོས་

ད་ེམནི་སྐུ་བཅར་རྣམ་པ་དང༌། གད་པ་སགོས་དར་མ་དང༌། དར་ཡིལོ་ཤ་

སྟག་ཡིནི་ཅངི༌། གད་པའ་ིཕྲུ་གུ་ད་ེཡིང་སྤྱིན་ལམ་དུ་ཆུབ་པ་ཙམ་ལས་

ཐུགས་འདྲེསི་ཆོནེ་པ་ོགནང་ཐུབ་པ་བྱུང་མདེ། ད་ེཡིང་ྋགངོ་ས་མཆོགོ་
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གསི་གསུངས་དནོ། “རྩོ་ེལྟག་སྒོ་ོརྒྱབ་ཀྱི་ིགད་པ་ཞིགི་ག་ིཕྲུ་གུ་དམར་

རལི་ཞིགི་ཡིདོ། ཁ་ོལྟག་སྒོ་ོརྒྱབ་ད་ེགར་སྡེདོ་ཀྱི་ིཡིདོ་པ་རདེ། ངས་དྲེན་

པ་ཞིགི་ལ། ཐགོ་ཁའ་ིགཟིམི་ཆུང་ག་ིསྒོའེུ་ཁུང་ནང་ནས་ཁ་ོལ་རྔན་པ་ད་ེ

འདྲེ་སྤྲོད་པ་དྲེན་གྱི་ིའདུག གཞིན་དག་ཧ་ལམ་སུ་གཅགི་ཡིདོ་པ་མ་རདེ།” 

ཅསེ་དང༌། ད་ེབཞིནི་སྐུ་རྩོདེ་ཀྱི་ིརྣམ་གྲོངས་ཀྱིང་ནམ་དུས་ས་བབས་དང༌། 

ཞིབས་ཞུ་བ་ཚོའི་གོམས་འདྲེིས་དང་རང་གཤིས་གཙོ་གྱུར་ཙམ་ལས། 

ྋགོང་ས་མཆོོག་ལ་ཐུགས་མོས་དམིགས་བཀར་བ་གང་ཡིང་མེད་པའི་

སྐོར་ྋགོང་ས་མཆོོག་གིས།”རྩོེད་མོ་དགའ་ཤོས་དམིགས་བསལ་མེད་

ན་ཡིང༌། དུས་ཚདོ་དུས་ཚདོ་ཀྱི་ིཁྱེད་པར་ཡིདོ་པ་འདྲེ། དབྱར་ཁ་ནརོ་བུ་

གླེངི་ཁར་སྤེང་ག་ིསྒོང་ལ་རྩོདེ་མ་ོརྩོ་ེབ་དང༌། རྡབོ་རྡབོ་ཀྱི་ིལད་ཟླསོ་བྱས་

ནས་ནརོ་བུ་གླེིང་ཁར་མཆོངོ་ར་ཞིགི་ཀྱིང་བཟིསོ་པ་ཡིནི། ད་ེམནི་འཆོམ་

འཁྲོབ་རྒྱུ་དང༌། ལྷ་མ་ོའཁྲོབ་རྒྱུ། ད་དུང་དམག་རྩོདེ་ཞི་ེདྲེག་རྩོ་ེག་ིརདེ། 

གང་ཡིནི་ཟིརེ་ན། གད་པ་ཟླ་བ་སྐུ་སྲུང་རྙིངི་པ་ཡིནི་པ་དང༌། ཅུང་ཟིརེ་

བ་ཡིང་དམག་མ་ིརྙིངི་པ་རདེ། ཁ་ོཚ་ོམཉིམ་དུ་དམག་རྩོདེ་རྩོ་ེག་ིཡིདོ། 

དམག་རྩོདེ་ཚང་མ་དབྱནི་སྐད་རྒྱག་ག་ིཡིདོ་ཙང༌། དབྱནི་སྐད་ཐགོ་ནས་

བསླབ་ཀྱི་ིཡིདོ་པ་རདེ། དངེ་སང་བྱས་ན་སྒྲི་མ་དག་པ་ཆོནེ་པ་ོཡིདོ་པ་

རདེ། ད་ེདུས་ངས་དམག་རྩོདེ་མང་པ་ོརྩོདེ་པ་ཡིིན་ཙང༌། ད་ེརངི་ཁ་སང་

རྒྱ་གར་དམག་མསི་གུས་བཏུད་སཱ་ལམ་ (Salam) ཞུ་སྐབས་ས་ལམ་

ནོར་དང་མ་ནརོ་ཚང་མ་ངས་ཤསེ་ཀྱིི་ཡིདོ། དངེ་སང་མ་ེམདའ་ལམ་

སང་བཀྱིག་སྟངས་འད་ིའདྲེ་ཡིདོ་པ་མ་རདེ། ད་ེདུས་བློ་ོསྒྲིམི་ལ་ཨ་ེཀྲན་
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ཤནོ་ (Attention) ཟིརེ་བ་དང༌། ད་ེནས་ས་ིལ་ོཨམ་ (Slow Am) 

ཞིསེ་ཡིར་བཀྱིག ད་ེནས་རྦ་སནེ་ཨམ། དབྱནི་ཇིའ་ིསྐད་ལ་པའོ་ས་ིཤནོ་ 

(Position) ཟིརེ་བ་དརེ་ང་ཚསོ་རྦ་སནེ་ཨམ་ཟིརེ་གྱི་ིཡིདོ་པ་རདེ། ངས་

གྲོ་མ་ཤསེ་ཀྱིི་ཡིདོ། མ་ེམདའ་རྒྱག་སྐབས་ཨམེ་ཕྷ་ཡིར་ (Am Fire) 

ཟིརེ་བ་དརེ་ཕྷ་ཡིར་ (Fire) ཟིརེ་གྱི་ིརདེ།

ཡིང་སྤེགས་ཀྱིིས་གྲྭ་པ་བཟིོས་ནས་ཚོགས་འཚོགས་ཀྱིི་ཡིོད་ཁུལ་

བྱདེ་པ་དང༌། ང་ལ་སྒོམ་ཆུང་གཅགི་ཡིདོ་པ་ད་ེའདུ་ཁང་ཡིནི་ཟིརེ་གྱི་ི

ཡིདོ། ད་ེདུས་ངས་སྒོ་ོམང་གྲྭ་ཚང་ལ་ཞིནེ་ཁགོ་ཞི་ེདྲེག་བྱདེ་ཀྱི་ིཡིདོ། ད་ེ

ཚ་ོརྩོ་ེལ་སྡེདོ་དུས་རདེ། སྤེགས་ཀྱིསི་གྲྭ་པ་བཟིསོ་པ་དང༌། རྔ་དང༌། སྦུབ་

སགོས་མང་པ་ོབཟིསོ། ད་ེཚརོ་མཚནོ་བྱུགས་ནས་མཁན་པ་ོལ་སགོས་

པ་སརེ་པ་ོབཟི་ོབ་དང༌། གྲྭ་པ་སྤྱི་ིབྱངིས་རྣམས་དམར་པ་ོབཟིསོ། སྤེགས་

ཀྱིསི་བཟིསོ་པའ་ིགྲྭ་པ་ད་ེཚ་ོམག་ོདབྲལི་དབྲལི་བཟིསོ། ད་ེལ་ཟླ་གམ་

གཡིགོ་ནས་མར་བཙུགས་བཞིག་ན་དཔ་ེའདྲེ་པ་ོསྙིངི་རྗེ་ེཔ་ོཡིངོ༌། གྲྭ་

པ་ད་ེའདྲེ་བཞིི་བཅུ་ལྔ་བཅུ་བཟིསོ་པ་དང༌། སྤེགས་སྐམ་རྗེསེ། ག་དུས་

ཡིིན་ནའང་དེ་རིང་ང་ཚ་ོཚོགས་འཚོགས་ཀྱིི་ཡིིན་ཟིེར་ན་བཏིོན་ཆོོག་ཆོོག་

ཡིདོ་པ་རདེ། ད་ེབཞིནི་འཆོམ་འཁྲོབ་མཁན་ལ་འབག་བཟི་ོག་ིཡིདོ། ད་ེ

དུས་འབག་བཟི་ོམཁན་གྲོས་མཆོོད་གཡིགོ་ཅགི་ཡིདོ་པ་རདེ། ད་ེགྲྭ་ཚང་

སྐུ་ཞིབས་ཡིནི་ཙང་འབག་བཟི་ོཤསེ་ཀྱིི་ཡིདོ། རྩོ་ེལ་འབག་རྙིངི་པ་

གཅིག་གཉིིས་ཀྱིང་འདུག ད་ེདུས་ངས་ཀྱིང་ཁ་ཤས་བཟིསོ་པ་ཡིནི། ད་

དུང་གཟིིམ་གཡིོག་བསམ་གྲུབ་ནོར་བུ་ལག་རྩོལ་ཡིག་པ་ོཡིོད་ཙང་འབག་
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བཟི་ོབ་ལ་མཁས་པ་ོཡིདོ་རདེ། ང་ཚསོ་འབག་གདངོ་དམར་སྨུག་བྱས་

པ། སྣ་ཁུག་རྡགོ་རྡགོ་རྩོ་ེཀྱིགོ་ཀྱིགོ་ཅགི་བཟིསོ་ཡིདོ་པ་ད་ེནི་ཕྱིསི་སུ་ཡིང་

བསྡེད་འདུག འབག་ད་ེན་ིརྫགི་པ་ོའདྲེ་པ་ོཞི་ེདྲེག་ཡིདོ། ཡིང་ངས་གྲྭ་

ཚང་ག་ིའཆོམ་ཕྲེན་བུ་ཤསེ་ཀྱིི་ཡིདོ་ཙང་འཆོམ་འཁྲོབ་ཀྱི་ིཡིདོ། སྦརེ་བྷམ་

གཅིག་བྱས། སྦརེ་བྷམ་གཉིསི་བྱས་ཟིརེ་བ་ད་ེཚ་ོཕྲེན་བུ་ཤསེ་ཀྱིི་ཡིདོ། 

རྩོ་ེལ་འཆོམ་འཁྲོབ་པ་དང༌། ཚགོས་འཚགོས་པ། ད་ེབཞིནི་སྤེགས་ཀྱི་ི

དམག་མསི་དམག་བརྒྱག་པ། སྤེགས་ཀྱི་ིམ་ེའཁརོ་ (Train) དང༌། གྲུ་

གཟིངིས། མ་ེསྒྱིགོས་སགོས་བཟི་ོགི་ཡིདོ། ད་ེདུས་ངས་དཔལ་འབྱརོ་ 

(Economic) ཞིསེ་ཚངོ་ག་ིབསམ་བློ་ོཕྲེན་བུ་འཁརོ་གྱི་ིཡིདོ་པ་འདྲེ། 

སྤེགས་ཡིག་ཉིསེ་གཉིསི་ཡིདོ། དྲུག་ཅུ་མ་བཟི་ོཡིས་ཀྱི་ིསྤེགས་སྡུག་པ་

ཞིགི་ཡིདོ་པ་ད་ེའབརོ་ཆོེ་བ་ཡིདོ། ད་ེམནི་གསལོ་ཚགིས་སྐབས་འཆོར་

ཅན་ཕུད་མཆོདོ་བཞིངེས་ཀྱི་ིརདེ། ཕུད་མཆོདོ་བཟི་ོརྒྱུའ་ིསྤེགས་ད་ེབཞིསེ་

རྩོམ་ཞིབི་ཟིརེ་བ་གྲོ་ོཞིིབ་ལྟ་བུའ་ིཧ་ཅང་ཡིག་པ་ོཞིགི་ཡིདོ། སྤེགས་ད་ེ

ཆོནེ་པ་ོཡིདོ་པ་མ་རེད། ང་ཚ་ོདམག་རྒྱག་པའ་ིསྐབས་གཟིམི་འགག་ཆོ་

ཕྲེངེ་བ་རྒྱལ་ཁབ་གཅགི་བྱས། ང་རྒྱལ་ཁབ་གཅགི་བྱས། ད་ེམནི་སུ་

ཡིིན་ནམ་གད་པ་ཞིིག་ཡིིན་ནམ་གཅིག་བྱས་ང་ཚ་ོའགྲོན་བསྡུར་བྱེད་ཀྱིི་

ཡིདོ་པ་རདེ། སྤེགས་ཡིག་པ་དསེ་མ་གཏིགོས་སྡུག་པ་དསེ་མ་ེའཁོར་

ལ་སགོས་པ་ཡིག་པ་ོབཟི་ོཐུབ་ཀྱི་ིམ་རདེ། ད་ེམར་ཞིགི་ག་ིརདེ། སྤེགས་

ཡིག་པ་དསེ་མ་ེའཁརོ་དང༌། མ་ེསྒྱིགོས། གནམ་གྲུ། གྲུ་གཟིིངས་སགོས་

ཆུང་ཆུང་ཡིནི་ནའང་ཧ་ཅང་ཡིག་པ་ོབཟི་ོཐུབ་ཀྱི་ིརདེ། ངསོ་ཀྱིསི་མཛུབ་
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མསོ་བཟིསོ་བ་བཞིནི་ཁ་ོཚསོ་བཟི་ོཐུབ་ཀྱི་ིམ་རདེ། འནོ་ཀྱིང་སྤུས་ཚད་

ངོས་ཀྱིིས་བཟིོ་པ་བཞིིན་མ་བྱུང་ན་འགྲོིག་གི་མ་རེད་ཅེས་ཤོད་ཀྱིི་ཡིོད་པ་

རདེ།

དརེ་བརྟེནེ་ངསོ་ཀྱིསི་མ་གཏིོགས་བཟི་ོཐུབ་ཀྱི་ིམདེ། ཐགོ་མར་

སྤེགས་ཡིག་ཉིེས་གཉིིས་ཀ་ང་ཚ་ོརྒྱལ་ཁབ་གསུམ་ལ་བགོ་བཤའ་བརྒྱབ་

ནས་གཅགི་པ་བཟིསོ། ད་ེརྗེསེ་ངསོ་ཀྱིསི་སྤེགས་ཡིག་པ་དསེ་མ་ེའཁོར་

ལ་སགོས་པ་སྙིངི་རྗེ་ེཔ་ོདེ་འདྲེ་བཟིསོ་པ་ད་ེཁངོ་ཚརོ་བཙངོས། ཕར་

བཙངོས་པའ་ིརནི་འབབ་སྤེགས་ཡིག་པ་ད་ེནས་ལནེ་གྱི་ིཡིདོ་རདེ། དརེ་

བརྟེནེ་མཐའ་མ་སྤེགས་ཡིག་པ་ཚང་མ་ང་ལ་རག་ག་ིཡིདོ། ཁ་ོཚོས་མ་ེ

འཁརོ་བཟི་ོམ་ིཐུབ་ལ་གྲུ་གཟིངིས་དང༌། གནམ་གྲུ་སགོས་གང་ཡིང་བཟི་ོ

ཐུབ་ཀྱི་ིམདེ། འབད་བརྩོོན་ཞི་ེཔ་ོཞིགི་བྱས་ཀྱིང༌། བཟི་ོཉིསེ་ཐབེས་

ཆོག་ད་ེའདྲེ་མ་གཏིགོས་བཟི་ོཐུབ་ཀྱི་ིམ་རདེ། ད་ེཚསོ་འགྲོགི་ག་ིམ་རདེ་

ཅསེ་ཤདོ་ཀྱི་ིཡིདོ། ང་ལག་རྩོལ་ཡིག་པ་ོཡིདོ་ཙང་རྒྱུ་འགྲོ་ོཆུང་ཆུང་ཞིགི་

གསི་བཟིསོ། ད་ེཕར་བཙངོས་དུས་རྒྱུ་ཆོ་ལྡབ་འཕར་བྱས་ནས་ཚུར་ལནེ་

གྱི་ིཡིདོ་པ་ད་ེཚ་ོགསལ་པ་ོདྲེན་གྱི་ིའདུག ཞིགོས་པ་ཕྱིག་དཔ་ེགྲུབ་རྗེསེ། 

ང་ཚོས་རྩོདེ་མ་ོརྩོ་ེབ་དང༌། ཆུ་ཚདོ་གཉིསི་པར་ཁ་ལག་ཟི་ག་ིཡིདོ། ཆུ་

ཚོད་གཉིིས་པ་མ་ཟིིན་ཙམ་ལ་ང་ཚོས་སྤེགས་ཀྱིིས་བཟིོས་པའི་དམག་

དཔུང་དེ་དག་འཛིངས་རེས་བཏིང་ནས་ཏིང་ཞིེས་མེ་སྒྱིོགས་བརྒྱབ་པའི་

ཚུལ་བྱས་ཏི།ེ ཁ་གཏིད་ཕྱིགོས་ཀྱི་ིམ་ེའཁརོ་གྱི་ིཐགོ་མཛུབ་མ་ོབཙུགས་

ནས་གཏིརོ་བ་དང༌། ཡིང་ཕར་ཕྱིོགས་ནས་ཏིང་ཞིསེ་ཚུར་ངསོ་སུ་མཛུབ་
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མོས་གཏིོར་བ་བཅས་ཕན་ཚུན་འཁྲུག་པ་རྒྱག་རེས་བྱས་ནས་གཏིོར་གྱིི་

ཡིདོ་པ་དང༌། གཟིམི་འགག་ཆོ་ཕྲེངེ་བློ་ོབཟིང་བརྩོོན་འགྲུས་ཡིནི་པ་ཡིདོ། 

མཐའ་མ་ཚང་མ་ལག་པས་དཀྲུགས་དཀྲུགས་བཏིང་སྟེ་མེད་པ་བཟིོས་

པ་དྲེན་གྱིི་འདུག ད་ེནས་དམག་ཚར་ཏི་ེཕྱིག་དཔ་ེཚུགས་རན་གྱི་ིཡིདོ་པ་

རདེ། རྩོདེ་མ་ོད་ེལྟར་རྩོེད་ཀྱི་ིཡིདོ། རྗེསེ་སུ་བད་ེསྐྱདི་གླེངི་ཁ་ནས་སྤྲོད་

པའི་ཕྱིོགས་རེ་རེར་དམག་མི་བརྒྱད་བརྒྱད་ཡིོད་པའི་རྩོེད་ཆོས་ཡིག་

པ་ོཞི་ེཔ་ོཞིགི་ཡིདོ། དའེ་ིགྲོས་ཞི་ཉིསེ་བཟིསོ་པ་ཡིག་ཉིསེ་གཉིསི་ཡིངོ་ག་ི

འདུག གཅིག་སྙིངི་རྗེ་ེཔ་ོཞི་ེཔ་ོཞིགི་ཡིངོ་ག་ིའདུག ངསོ་འབྲས་སྤུངས་སུ་

ཆོསོ་ཞུགས་བྱདེ་སྐབས་ད་ེགྲོས་གང་འཚམས་ཡིདོ། དསེ་རྩོདེ་མ་ོམང་

པ་ོརྩོ་ེག་ིརདེ། རུ་སྒྲིགི་འདྲེ་པ་ོགཏིངོ་རྒྱུ་ཡིདོ་པ་རེད། ད་ེམནི་ཡིང་ཞི་ཉི་ེ

བཞུས་ནས་ལུག་བརྒྱབ་པ་དང༌། ཡིང་ཞི་ཉིརེ་ཚག་རྒྱག་རྒྱུ་སགོས་

མང་པ་ོབྱདེ་མྱོངོ༌། ལུག་པ་དང་ཚག་པའ་ིལད་ཟླསོ་བྱདེ་པ་དང༌། ད་ེ

བཞིནི་ཤངི་བཟི་ོདང༌། འཚམེ་བཟི་ོབྱདེ་པ། ནོར་བུ་གླེངི་ཁར་ཤངི་བཟིའོ་ི

ལག་ཆོ་ཆོ་ཚང་ཞིགི་ཀྱིང་འདུག གང་ལྟར་བསམ་བློ་ོམང་བ་རྩོདེ་མ་ོརྩོ་ེ

རྒྱུར་གཏིངོ་བ་ལས། དཔ་ེཆོ་ལྟ་རྒྱུར་ད་ེཙམ་ད་ོསྣང་མདེ། ཞིགོས་པ་ཡི་ི

ག་ེབྲ་ིདགསོ་ཀྱི་ིཡིདོ། ཉི་ིམ་མ་ཤར་གོང་འཆོར་ཅན་ལངས་ཀྱི་ིཡིདོ། མ་

ལངས་གངོ་ཉི་ིམ་ཤར་བ་ཡིནི་ན་སྐྱདི་པ་ོཁྱེནོ་ནས་མདེ། ཡིནི་གཅགི་མནི་

གཅིག་ཉི་ིམ་མ་ཤར་གོང་ལངས་ཀྱི་ིཡིདོ། དབྱར་ཁ་ཆུ་ཚདོ་དྲུག་པ་ཙམ་

དང༌། དགུན་ཁ་ཆུ་ཚདོ་བདུན་པ་ཙམ་མིན་ནམ། ད་ེའཆོར་ཅན་བྱས་ནས་

ལངས་ཀྱི་ིཡིདོ། ཞིགོས་ཇ་ཚར་རྗེསེ་ཡི་ིག་ེའབྲ་ིབར་འགྲོ་ོག་ིཡིདོ། ཐགོ་
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མར་སྦྱོོང་ཤངི་ཐགོ་ཀ་ཁ་འབྲ་ིབ་དང༌། ད་ེནས་ཚུགས་རངི༌། ཟླསོ་ཧྲལ། 

ཚུགས་ཐུང༌། ད་ེནས་ཚུགས་ཆུང་བཅས་སྦྱོངས་པ་ཡིིན། ཚུགས་ཐུང་ལ་

དུས་ཚདོ་ཅུང་རངི་བ་སྦྱོངས་པ་དང༌། ད་ེརྗེསེ་གཞིི་ནས་ཤགོ་ཐགོ་ཕབ་པ་

རདེ། ད་ེདུས་ཚུགས་ཆུང་འབྲ་ིབའ་ིསྐབས་ཀ་དཔ་ེདེའ་ིཚགི་ཡིངོས་འཛནི་

རནི་པ་ོཆོསེ་བྲསི་གནང་བ་རདེ། མཁན་པ་ོདམ་པས་ཡིངོས་འཛནི་རནི་

པ་ོཆོརེ་ཞུས། ཡིངོས་འཛནི་རནི་པ་ོཆོསེ་སྔོགས་རམི་ཆོནེ་མོའ་ིཚགིས་

བཅད་ད་ེབྲསི་ནས་གནང་འདུག “གང་ག་ིཞིབས་པད་གཙུག་ན་གུས་

བསྟནེ་པས།། སྲིདི་ཞིིའ་ིརྒུད་པ་གཅདོ་པའ་ིདྲེ་ིམདེ་ལམ།། བརྩོ་ེབས་སྐྱངོ་

པའ་ིཐབས་མཁས་མཛད་པ་ཡིསི།། གསལ་མཛད་བཤསེ་གཉིནེ་རྣམས་

ལ་གུས་པས་བཏུད།།” ཅསེ་རྗེ་ེརནི་པ་ོཆོེའ་ིསྔོགས་རམི་ཆོེན་མོའ་ིམཆོོད་

བརྗེདོ་ཚགིས་བཅད་ད་ེབཀདོ་པ་གནང་འདུག མ་གཞི་ིཡིངོས་འཛནི་རནི་

པ་ོཆོསེ་ད་ེདུས་ནས་དགངོས་པ་བཞིསེ་ཡིདོ་ཀྱི་ིརདེ། ད་ེན་ིརྟེནེ་འབྲལེ་

འགྲོགི་པ་ཞིགི་བྱུང་བ་རདེ་བསམ་གྱི་ིའདུག ཕྱིསི་སུ་ཡིངོས་འཛནི་རནི་

པོ་ཆོེའི་སྐུ་མདུན་ནས་སྔོགས་རིམ་ཆོེན་མོ་དེ་དང་དོད་ཆོེན་པོ་བྱས་ནས་

ཞུས་པ་ཡིནི། བར་སྐབས་སྔོགས་རམི་ཆོནེ་མོའ་ིའཆོད་ཉིན་དཀནོ་པ་ོཞི་ེ

དྲེག་རདེ། སྔོགས་རམི་ཆོནེ་མ་ོདང༌། ལམ་རམི་ཆོནེ་མ་ོགཉིསི་ཀྱི་ིའཆོད་

ཉིན་ངས་སླར་གས་ོཤུགས་ཆོནེ་པ་ོབྱས་ཡིདོ། ད་ེརྟེེན་འབྲལེ་འགྲོགི་པ་

ཞིགི་མནི་ནམ་བསམ་གྱི་ིའདུག ད་ེདུས་མཁན་པ་ོདམ་པ་དསེ་རྩོ་ེརུ་གད་

པ་ནོར་བུ་དོན་གྲུབ་དང་ང་གཉིིས་ཀྱིི་ཡིི་གེ་ཡིག་ཉིེས་ལ་བལྟས་ནས་ཉིིན་

གཅིག་ཤགོ་བུའ་ིཐགོ་ནརོ་བུ་དནོ་གྲུབ་ཀྱིསི་ཡི་ིག་ེགཅགི་བྲསི། ངས་ཡི་ི
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གེ་གཅིག་བྲིས་ནས་མཁན་པོ་དམ་པར་དེར་ཨང་ཀི་སྤྲོད་རོགས་ཞིེས་

ལབ་དུས། ནོར་བུ་དནོ་གྲུབ་ལ་ཨང་ཀ་ིདང་པ་ོད་ེསྤྲོད་འདུག དརེ་ཁངོ་ཁྲོ་ོ

ཞི་ེཔ་ོཞིགི་ལངས་བྱུང༌། དངསོ་གནས་བྱས་ན་ང་ཡི་ིག་ེཕྲེན་བུ་དྲེག་པ་

མདེ་དམ། འནོ་ཀྱིང་མཁན་པ་ོདམ་པས་དགསོ་དབང་བྱས་པ་ཞིིག་རདེ།

རྩོདེ་མ་ོརྩོ་ེརགོས་ལ་ཞིབས་ལྷའ་ིགད་པ་ཁ་ཤས་ཀྱིང་ཡིདོ། ཞིབས་

ལྷའ་ིགད་པ་རྒྱ་བ་ོཆོང་ཞི་ེདྲེག་འཐུང་མཁན་ཞིགི་ཡིདོ། ཞིགོས་པ་ཐུག་

དུས་ཆོང་དྲེ་ིཁ་ག་ིམ་རདེ། དགངོ་དྲེ་ོག་དུས་ཐུག་ན་ཡིང་ཆོང་དྲེ་ིཁ་ག་ི

ཡིདོ། ཁསོ་རྗེསེ་སུ་གྲྭ་ཚང་སྐུ་གཞིགོས་ང་ོཤསེ་པ་ཚོའ་ིསར་སྐུ་མདུན་

མཉིམ་དུ་སྟནོ་ཆོནེ་བཤམ་གྱི་ིཡིདོ་ཅསེ་བཤད་ཀྱི་ིཡིདོ་པ་འདྲེ། སྐབས་

ར་ེརྩོ་ེལ་གསནོ་བསྔོ་ོབླུག་སའ་ིརས་ཁུག་སརེ་པ་ོགཅགི་དང༌། འདས་

བསྔོ་ོབླུག་སའ་ིརས་ཁུག་དཀར་པ་ོགཅིག་ཡིདོ་པ་རདེ། ད་ེགཉིསི་ནང་

ག་ིཤགོ་བུ་ད་ེཚ་ོཚུར་བཏིོན་ནས་ཡིར་སྤུངས། དའེ་ིཐགོ་སྟནོ་ཆོནེ་གླེོད་

ཀྱི་ིཡིདོ། གད་པ་རྒྱའུས། ཤགོ་གུས་སྟནོ་ཆོནེ་གླེདོ་དུས་རྗེསེ་ལ་སྡེདོ་ཀྱི་ི

ཡིདོ། སྐབས་ར་ེཤངི་ཏིགོ་དང་ཁ་ཟིས་ཀྱི་ིསྟནོ་ཆོནེ་གླེདོ་དུས་སྔོནོ་དང་པ་ོ

དརེ་རྒྱུག་ག་ིཡིདོ་ཅསེ་བཤད་འདུག ཤགོ་གུས་སྟནོ་ཆོནེ་གླེདོ་དུས་རག་

རྒྱུ་གང་ཡིང་མདེ་ཙང་ཁ་ོརྗེསེ་ལ་སྡེདོ་པ་དང༌། ཤངི་ཏིགོ་དང་ཁ་ཟིས་ཡིདོ་

དུས་ཁ་ོངའ་ིསྔོནོ་ལ་རྒྱུག་འགྲོ་ོག་ིཡིདོ་པ་འདྲེ། བྱདེ་སྟངས་ད་ེསྙིངི་རྗེ་ེཔ་ོ

མ་ིའདུག་གམ། ཆུང་ཆུང་སྐབས་ཀྱི་ིལ་ོརྒྱུས་རདེ།

ཐོག་མར་བདེ་སྐྱིད་གླེིང་ཁ་ནས་རྩོེད་ཆོས་ཕྱིག་རྟེགས་སུ་སྤྲོད་པ་

རདེ། ད་ེཚརོ་ངས་དགའ་པ་ོབྱས་ཙང༌། རྗེསེ་སུ་མཛདོ་སྦུག་ནས་ཆོདེ་
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མངགས་སྦོམ་མདའ་ཚང་ལ་མངགས་ནས་འགྱིིག་གིས་བཟིོས་པའི་རྩོེད་

ཆོས་དམག་མ་ིད་ེའདྲེ་དང༌། ཡིང་འགྱིགི་གིས་བཟིསོ་པའ་ིགནམ་གྲུ་དང༌། 

རླངས་འཁོར་འདྲེ་པ་ོད་ེའདྲེ་ཁྱེནོ་སྒོམ་གང་ཡིདོ་པ་རདེ་ཟིརེ་གྱི་ིའདུག ད་ེ

དུས་སྤྱི་ིཁྱེབ་མཁན་པ་ོདང༌། དའེ་ིརགོས་པ་མཆོདོ་དཔནོ་མཁན་པ་ོཡིདོ་

པ་རདེ། ང་ཚ་ོརྩོེ་ལ་སྡེདོ་དུས་ཁངོ་གཉིསི་འཆོར་ཅན་བྱས་ནས་ནརོ་

གླེིང་སྤྱིན་གསལ་གླེིང་གའི་མཛོད་སྦུག་ཟིེར་བ་དེར་འགྲོོ་གི་ཡིོད་པ་རེད། 

དགོང་མོ་ཡིར་ཡིོང་དུས་མཚམས་མཚམས་ལ་རྩོེད་མོ་རྩོེ་ཆོས་དེ་འདྲེ་

འཁྱེརེ་ཡིངོ་ནས་ད་ེརངི་རྔན་པ་ཡིདོ་ཟིརེ་གྱི་ིཡིདོ།

ངསོ་ནས་གསལ་པ་ོདྲེན་པ་ཞིགི་ལ། ཁངོ་ཚ་ོམཛདོ་སྦུག་ནས་རྟེ་

བཞིནོ་ཏི་ེརྟེ་ལམ་སྒོརོ་མ་ོབརྒྱུད་ཡིངོ་ག་ིརདེ། ངས་ཕྱིག་དཔ་ེགྲོལོ་ནས་

ནུབ་ཁྱུད་ནང་མ་ཁང་གི་སྒོེའུ་ཁུང་བྱང་མ་དེ་ནས་རྟེ་ལམ་སྒོོར་མོ་མཐོང་

ག་ིཡིདོ་སྟབས། ངས་ད་ེནས་བལྟས་བསྡེད་ནས་ད་ེརངི་ཁངོ་ཚསོ་རྔན་པ་

ག་རེ་སྤྲོད་ཡིོང་ངམ་བསམ་ནས་ལྟོགས་སླ་བྱས་ནས་སྒུག་སྡེོད་པ་དྲེན་གྱིི་

འདུག ད་ེའདྲེ་བྱས་ནས་རྩོདེ་ཆོས་མང་པ་ོཡིདོ། ད་དུང་རྩོདེ་ཆོས་མ་ེཁའ་

ན་ོ (Meccano) ཟིརེ་བ་དརེ་དགའ་པ་ོཞི་ེདྲེག་ཡིདོ། དསེ་རླངས་འཁརོ་

བཟི་ོབ་དང༌། གནམ་གྲུ་བཟི་ོབ། མ་ིབཟི་ོབ་སགོས་འདྲེ་མ་ིའདྲེ་བཟི་ོརྒྱུ་

ཡིདོ་པ་རདེ། ད་ེལ་ས་ིཕ་ིརངི་ (Spring) བསྒོར་ན་རྒྱུག་འགྲོ་ོག་ིརདེ། མ་ེ

ཁ་ན་ོཅ་ལག་ཐགོ་མར་ཆུང་ཆུང་ཞིགི་ཡིདོ་ཀྱིང༌། རྗེསེ་སུ་ཆོནེ་པ་ོད་ེའདྲེ་

འདུག ཡིང་མ་ེའཁརོ་ལྕགས་ལམ་ཐགོ་འགྲོ་ོབསྡེད་མཁན། ལྕགས་ལམ་

སྒྲིགི་ཡིས་ཆོནེ་པ་ོཞིགི་ནུབ་ཁྱུད་ཉི་ིའདོ་ནང་ཧ་ལམ་ཁེངས་ཀྱི་ིཡིདོ། མ་ེ



400

འཁརོ་ཆོ་ེབ་ད་ེལ་ོགསར་དང༌། ངན་པ་དགུ་འཛམོས་སགོས་གུང་གསངེ་

ཆོེན་པོ་ཡིོད་པའི་སྐབས་བློོ་བཟིང་བསམ་གཏིན་ལྕང་གསེབ་ཤར་ནས་

ཡིར་ཡིངོ་ག་ིརདེ། ངསོ་རང་ཞིགོས་ཇ་ཚར་ཙམ་ལ་བློ་ོབཟིང་བསམ་

གཏིན་ཡིངོ་ག་ིརདེ། ད་ེནས་ང་གཉིསི་མཉིམ་དུ་རྩོདེ་ཆོས་ད་ེཚ་ོབཀྲམས་

ནས་རྩོེད་མ་ོརྩོ་ེག་ིཡིདོ། ད་ེཚསོ་ཕན་ཐགོས་ཆོནེ་པ་ོབྱུང་འདུག རྗེེས་སུ་

འཕྲུལ་འཁརོ་གྱི་ིའགྲོ་ོསྟངས་ཤསེ་པ་དང༌། འཕྲུལ་འཁརོ་ལ་དགའ་པ་ོ

བྱདེ་པའ་ིད་ོསྣང་སླབེས་རྒྱུ་བཅས་ལ་ཕན་ཐགོས་བྱུང་འདུག ངསོ་ཀྱི་ིམ་ི

ཚ་ེད་ེཀྲགེ་ནའ་ོལ་ོཇ་ི (Technology) ཟིརེ་བའ་ིབཟི་ོརགི་ཐགོ་དུས་ཚོད་

བསྐྱལ་བ་རདེ། ཆུང་ཆུང་སྐབས་ནས་ཀྲགེ་ནའ་ོལ་ོཇརི་ད་ོསྣང་སླབེས་

པ་དང༌། ད་ེབརྒྱུད་ནས་ཚན་རགི་ཐགོ་ད་ོསྣང་སླབེས་པ་ཕལ་ཆོརེ་ད་ེ

འདྲེ་ཡིནི་པ་འདྲེ། ད་ེདག་རྩོདེ་མ་ོཙམ་མ་ཡིནི་པར་ཕལ་ཆོརེ་ཤསེ་ཡིནོ་

རདེ།” ཅསེ་བཀའ་གནང༌།

ཤནི་ཏུ་ན་ཕྲེའ་ིམཆོགོ་སྤྲུལ་གཞིནོ་ནུ་དསེ།།

རྣམ་དཀར་ཆོསོ་སྤྱིདོ་ལས་ཀྱིི་ཡི་ོལང་ལ།།

གཅིག་ཏུ་འབུངས་པའ་ིབརྟུལ་ཞུགས་ཟླསོ་པའ་ིགར།།

སྔོནོ་བྱནོ་དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་ིགཟིགིས་མརོ་བཀྲ།།

བསྐལ་བ་དུ་མར་ཀུན་བཟིང་སྤྱིདོ་པའ་ིརྒྱུན།།

མ་ིབཤགི་ཐུགས་ཀྱི་ིའ་ོམཚརོ་བསྐྱལི་བ་ལས།།
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སྦྱོང་བྱ་གང་དང་གང་ལ་འཇུག་གྱུར་ཡིང༌།།

བྱང་གམོས་དཀའ་བའ་ིགནས་ན་ིཡིདོ་མ་ཡིནི།།

ཞིེས་ལྷར་བཅས་འགྲོོ་བའི་འདྲེེན་མཆོོག་སྲིིད་ཞིིའི་གཙུག་རྒྱན་སྤྱིི་

ནོར་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ྋརྒྱལ་བའི་དབང་པོ་ཐམས་ཅད་མཁྱེེན་

པ་སྐུ་འཕྲེེང་བཅུ་བཞིི་པ་ཆོེན་པོའ་ིརྣམ་པར་ཐར་པ་རྒྱ་ཆོེན་སྙིིང་རྗེེའི་རོལ་

མཚ་ོརླབས་འཕྲེེང་བརྒྱ་ལྡནཞིེས་བྱ་བ་ལས། མཆོགོ་སྤྲུལ་རནི་པ་ོཆོ་ེནརོ་

གླེིང་ནས་རྩོེ་ཕོ་བྲང་དུ་ཆོིབས་བསྒྱུར་གྱིིས་གསེར་ཁྲོི་མངའ་གསོལ་གྱིི་

མཛད་སྒོ་ོདངསོ་གཞི་ིབསྐྱངས་པས་གཙསོ། སྐབས་དེའ་ིབདོ་བསྟན་སྲིདི་

ཀྱི་ིའགྱུར་འགྲོསོ་བཅས་ཀྱི་ིསྐརོ་ཏི།ེ རླབས་ཕྲེངེ་བདུན་པའ།ོ། །།
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ཕོ་ོབྲང་པེ་ོཏ་ལ།

ཆོགས་ཡུལ། ལྷ་ས་གྲོངོ་ཁྱེརེ་གྱི་ིལྟ་ེབ་ར་ས་འཕྲུལ་སྣང་ག་ི

གཙུག་ལག་ཁང་དང་བར་ཐག་སྤྱིི་ལེ་གཉིིས་ཙམ་ཡིོད་པའི་ནུབ་བྱང་གྱིི་

མཚམས་སུ་ཡིན་ལག་བདུན་དང་ལྡན་པའི་གླེང་པོ་ཆོེ་བྲིས་ཀྱིི་ནང་དུ་

བག་ཕེབས་ནས་ཉིལ་བ་ལྟ་བུའི་ས་འཛིན་གྱིི་སྟེང་དུ་བ་གམ་མངོན་པར་

མཐ་ོཞིངི་གནས་སོ། འདབེས་ལ།ོ བདོ་ཤངི་མ་ོལུག་ལ།ོ སྤྱི་ིལ་ོ ༦༣༥ 

སུམ་པ་ཆོོས་འབྱུང་དང་རྒྱལ་རབས་གསལ་མརེ་བཞིདེ། འདབེས་མཁན། 

ཆོསོ་རྒྱལ་སྲིངོ་བཙན་སྒོམ་པ།ོ ཐགོ་མར་སྒྲུབ་ཁང་ཞིགི་བརྩོགེས་ཏི་ེ

ཆོོས་རྒྱལ་ཉིིད་སྒྲུབ་ཁང་དེའི་ནང་སྤྱིན་རས་གཟིིགས་ཀྱིི་སྒོོམ་སྒྲུབ་ལ་

བཞུགས་ཤངི༌། སྒྲུབ་ཁང་ད་ེན་ིད་ལྟའ་ིཕ་ོབྲང་དམར་པོའ་ིབྱང་ངསོ་ཀྱིི་

ཟུར་ཕུག་ཏུ་ཡིདོ་པའ་ིཆོསོ་རྒྱལ་སྒྲུབ་ཕུག་ཅསེ་བྱ་བ་ད་ེཡིནི། བལ་བཟིའ་

ཁྲོི་བཙུན་རྒྱལ་པོའ་ིབཙུན་མོར་ཕེབས་ནས་ཡུན་རིང་མ་སོང་བའི་བར་དུ། 

རྒྱལ་པོ་དང་བཙུན་མོ་ཁྲོི་བཙུན་གཏིན་བཞུགས་ཀྱིི་ཕོ་བྲང་ཞིིག་འཛུགས་

སྐྲུན་གནང་ཡིོད་པ་རྒྱལ་རབས་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ལས་ཤིང་མོ་ལུག་གི་

ལ་ོལ་མཁར་ལས་ཀྱི་ིརྨང་འདངི༌། མཐ་ོདམན་གྱི་ིཚད་ལ་གྱིང་སྐརོ་སུམ་

ཅུ་བརྩོགེས་པས་མཐ་ོཞིངི་རྒྱ་ཆོ་ེསྟ།ེ ལགོས་ར་ེལ་རྒྱང་གྲོགས་ར་ེཡིདོ་པ་

སྒོ་ོམ་ོཆོ་ེལྷ་ོཕྱིགོས་སུ་བསྟན་པ། མཁར་དམར་པ་ོདགུ་བརྒྱ། རྩོ་ེམ་ོརྒྱལ་
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པའོ་ིསྐུ་མཁར་དང་སྟངོ་ཐམ་པ། མཁར་ཐམས་ཅད་ཁ་བད་རནི་པ་ོཆོེའ་ི

རྒྱན། མདའ་ཡིབ། པུ་ཤུད། དྲེལི་བུ་གཡིརེ་ཁའ་ིསྒྲི་འཁྲོལོ་བ་ཞིསེ་དང༌། 

གཞིན་ཡིང་ལྷ་ོཕྱིགོས་ཀྱི་ིལྕགས་ར་ིལ་ (ལྷ་ས་ལྕགས་པ་ོརི) ཟིབས་སུ་

འདོམ་བཅུའ་ིདངོ་བྲུས་ནས། དའེ་ིསྟངེ་དུ་སྤེང་ལབེ་བསྒྲིགིས། དའེ་ིསྟངེ་

དུ་ས་ོཕག་བསྒྲིགིས་པས། དའེ་ིསྟངེ་དུ་རྟེ་གཅགི་གསི་རྒྱུགས་ཀྱིང༌། རྟེ་

བཅུས་ལྷན་དུ་རྒྱུགས་པ་ལྟ་བུའ་ིསྒྲི་འངོ་བའ།ོ ལྷ་ོཕྱིགོས་སུ་ས་ོཕག་ག་ི

མཁར་ལ་དཔ་ེབློངས་ནས། བྲག་ལྷ་བཀྲ་ཤསི་ཀྱིི་གཞིལ་ཡིས་ཁང་བྱ་བ། 

ཁྲོི་བཙུན་རང་གི་སྐུ་མཁར་དགུ་ཐོག་ཡིོད་པ་ཅིག་བརྩོིགས་ཏིེ་མཐའ་གྲུ་ཆོེ་

ཞིངི་མཐ་ོལ་ལགེས་པ། བཀོད་པས་མཛསེ་པ་ཞིགི་བརྩོགིས་ས།ོ རྒྱལ་

པའོ་ིསྐུ་མཁར་དང༌། བཙུན་མོའ་ིསྐུ་མཁར་གཉིིས་ཀྱི་ིབར་ལྕགས་ཟིམ་

གྱིསི་སྦྲལེ་ཏི།ེ དའེ་ིའགོ་ན། དར་དང༌། རྔ་ཡིབ་དང༌། དྲེལི་བུ། གཡིརེ་ཁའ་ི

སྒྲི་འཁྲོལོ་བ། རྒྱལ་པ་ོཡིབ་ཡུམ་ཕར་གཤགེས་ཚུར་གཤེགས་མཛད་

པའ།ོ ཞིསེ་དང་སྐབས་དེའ་ིཕ་ོབྲང་དམར་པོའ་ིབཟི་ོདབྱབིས་ཇ་ིལྟར་ཡིནི་

ཚུལ་སྐརོ་གྱི་ིདཔ་ེརསི་ཁུངས་བཙན་ཡིདོ་པ་ན།ི ལྷ་ས་གཙུག་ལག་ཁང་

གི་གཞུང་སྒོོ་ནང་མའི་གཞིོག་ངོས་སུ་ཡིོད་པའི་ལྡེབས་བྲིས་རྙིིང་པ་ཇི་ལྟ་

བ་བཞིནི་དངསོ་སུ་མཇལ་རྒྱུ་ཡིདོ་པ་ད་ེཡིིན།

ཆོོས་རྒྱལ་སྲིོང་བཙན་སྒོམ་པོའ་ིསྐབས་བཟིོ་སྐྲུན་གནང་བའི་ཕོ་

བྲང་དམར་པ་ོད་ེམང་སྲིངོ་མང་བཙན་གྱི་ིདུས་ (སྤྱི་ིལ་ོ༦༧༦) རྒྱ་བདོ་

དམག་འཁྲུག་སྐབས་མརེ་བསྲིགེས་པ་དང༌། ཆོསོ་རྒྱལ་ཁྲོ་ིསྲིངོ་ལྡ་ེབཙན་

དུས་ (སྤྱི་ིལ་ོ༧༦༡) ཕ་ོབྲང་དམར་པརོ་ཐགོ་གསི་གཏིརོ་སྐྱནོ་བྱུང་བ་
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སགོས་ཉིམས་ཆོག་ཅུང་ཆོ་ེཙམ་བྱུང་བའ་ིརྐྱེནེ། ཆོསོ་རྒྱལ་སྲིངོ་བཙན་

སྐུ་དུས་བཞིེངས་པའི་ཕོ་བྲང་དམར་པོའ་ིཆོོས་རྒྱལ་སྒྲུབ་ཕུག་དང་

འཕགས་པ་ལྷ་ཁང་གཉིསི་ད་བར་ལྷག་བསྡེད་བྱུང་བ་ཡིནི། ད་ེནས་ (སྤྱི་ི

ལ་ོ༡༦༤༥) རྒྱལ་མཆོོག་ལྔ་པ་ཆོནེ་པ་ོངག་དབང་བློ་ོབཟིང་རྒྱ་མཚསོ་

གུ་ཤྲཱིི་ཧན་བསྟན་འཛིན་ཆོོས་རྒྱལ་གྱིི་རྒྱབ་སྐྱོར་འགོ་བོད་ཀྱིི་ཆོོས་སྲིིད་

གཉིསི་ཀྱི་ིདབང་ཆོ་ཡིངོས་རྫགོས་ཕྱིག་ཏུ་བཞིསེ་ཏི།ེ ཕ་ོབྲང་དཀར་པ་ོ

གསར་དུ་འཛུགས་སྐྲུན་གནང་བ་དང༌། ད་ེསྔོ་འབྲས་སྤུངས་དགནོ་པར་

བཙུགས་པའི་དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་དེ་རྩོེ་ཕོ་བྲང་དཀར་པོ་ལ་གནས་སྤེོས་

མཛད་པ་རདེ། སྐབས་དེའ་ིབཟི་ོསྐྲུན་གྱི་ིབཀདོ་པ་ཇ་ིལྟར་ཡིནི་ཚུལ། ཕ་ོ

བྲང་དཀར་པོའ་ིརྩོེ་ཐོག་ཏུ་ཡིོད་པའི་རྒྱལ་དབང་རིམ་བྱུང་གི་གཟིིམ་ཆུང་

ཉིི་འདོ་ཤར་ནང་དུ་གཞིོགས་བྱང་ངོས་ཀྱིི་ལྡེབས་བྲིས་སུ་གསལ་ཞིིང༌། 

དེའི་ཤོད་དུ་རྒྱལ་དབང་སྐུ་�྄ཕྲེེང་རིམ་བྱུང་གིས་གལ་ཆོེའི་མཛད་སྒོོ་ཁག་

གནང་སའ་ིཚམོས་ཆོེན། ད་ེབཞིནི་ཁང་པ་ཁག་གཅགི་ན་ིབདོ་གཞུང་ག་ི

ལས་ཁུངས་ཚུགས་ཡུལ་དང༌། གཞུང་ག་ིབང་མཛདོ། བདེ་ཡིངས་

ཤར་ངོས་སུ་རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེེང་བདུན་པ་བསྐལ་བཟིང་རྒྱ་མཚོའི་སྐུ་

དུས་ (སྤྱི་ིལ་ོ༡༧༥༡) བཀའ་དྲུང་དང༌། བཀའ་མགྲོནོ། འགག་པ་བཅས་

བཙུགས་པའ་ིསྲིལོ་བཏིདོ་ནས། རྩོ་ེཡིགི་ཚང་ལས་ཁུངས་དང༌། རྩོ་ེསླབོ་

གྲྭ་སགོས་གནས་ཡིདོ། གངོ་གསལ་རྒྱལ་མཆོགོ་ལྔ་པ་ཆོནེ་པོའ་ིསྐབས་

ཕ་ོབྲང་དཀར་པ་ོགསར་སྐྲུན་གནང་བ་ད་ེསྤྱི་ིལ་ོ༡༦༤༥ ལརོ་དངསོ་

སུ་འག་ོཚུགས་ནས་སྤྱི་ིལ་ོ༡༦༤༨ ལརོ་ལགེས་པར་བསྒྲུབས་པ་ཤས་ཆོ་ེ
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ཞིངི༌། ད་ེནས་རྒྱལ་དབང་རམི་བྱནོ་གྱིསི་ལགེས་བཅསོ་དང་ཉིམས་གས་ོ

མཛད་ཡིདོ་པ་རདེ།

དབུས་ཀྱི་ིཕ་ོབྲང་དམར་པ་ོན་ི (སྤྱི་ིལ་ོ༡༦༩༠) ལརོ་སྡེ་ེསྲིདི་སངས་

རྒྱས་རྒྱ་མཚོའི་ཇུས་བཀོད་འགོ་དུས་ཡུན་ལ་ོབཞིི་ཙམ་རིང་འཛུགས་སྐྲུན་

གནང་སྟ།ེ སྔོར་ཡིདོ་ཕ་ོབྲང་དམར་པོའ་ིནུབ་དང༌། ལྷ་ོསར་བཅས་ནས་

རྒྱ་བསྐྱེད་ཀྱིིས་ཐོག་ཚད་བོད་ལུགས་ཀྱིི་ཐོག་བརྩོེགས་བཅུ་གསུམ་ཡིོད་

པའ་ིསྟངེ་དུ། རྒྱལ་བའ་ིགཟིམི་ཆུང་བཀའ་གདམ་འཁྱེལི་བ་དང་ང་ོམཚར་

འཁྱེལི་བ། འདདོ་དགུ་འཁྱེལི་བ། བད་ེལྡན་འཁྱེལི་བ། ཕུན་ཚགོས་བཀདོ་

པ། ས་གསུམ་རྣམ་རྒྱལ་སོགས་ཁག་བཅུ་གསུམ་དང་དེའ་ིཤདོ་དུ་སྨོན་བློ་

ལྷ་ཁང་དང་བློ་མ་ལྷ་ཁང༌། རྒྱ་ནག་ལྷ་ཁང༌། ལ་ིམ་ལྷ་ཁང་དེའ་ིཤདོ་དུ་

ཚམོས་ཆོནེ་སྲིདི་ཞིིའ་ིཕུན་ཚགོས། ཚམོས་ཆོནེ་གྱི་ིའདུ་ཁང་ཤར་ངསོ་སུ་

ལམ་རམི་ལྷ་ཁང༌། ལྷ་ོངསོ་སུ་རགི་འཛནི་ལྷ་ཁང༌། ནུབ་ངསོ་སུ་རྒྱལ་

མཆོོག་ལྔ་པ་ཆོནེ་པོའ་ིགསརེ་གདུང་འཛམ་གླེངི་རྒྱན་གཅགི བྱང་ངསོ་སུ་

འཁྲུངས་རབས་ལྷ་ཁང་བཅས་ལྷ་ཁང་ཆོ་ེབ་བཞི།ི ཚམོས་ཆོནེ་ནང་ག་ི

ལྡབེས་བྲསི་སུ། རྒྱལ་མཆོགོ་ལྔ་པ་ཆོནེ་པོའ་ིམཛད་རྣམ་དང༌། བར་ཐགོ་

གི་ཁྱེམས་སུ་སྡེེ་སྲིིད་སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོའི་རྣམ་ཐར་དང་ཕོ་བྲང་དམར་

པ་ོགསར་བཞིངེས་བྱས་པའ་ིལ་ོརྒྱུས་ལྡབེས་བྲསི་སགོས་ཡིདོ་པ་རདེ།

ཕ་ོབྲང་དམར་པོའ་ིགསེར་གདུང་ཁང་ཁག་ས་ོསོའ་ིནང་བོད་མི་རང་

ཉིིད་ཀྱིི་སྒྱུ་རྩོལ་བཟིོ་བཀོད་པས་མཚར་དུ་བརྒྱན་པའི་རྒྱལ་དབང་རིམ་

བྱོན་གསེར་གདུང་ཁག་བརྒྱད་བཟིོ་སྐྲུན་བྱས་ཡིོད་པ་སྟེ་སྤྱིི་ལོ་༡༦༩༢ 
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ལོར་བཞིེངས་པའི་རྒྱལ་མཆོོག་ལྔ་པ་ཆོེན་པོ་ངག་དབང་བློོ་བཟིང་རྒྱ་

མཚོའི་གསེར་གདུང་འཛམ་གླེིང་རྒྱན་གཅིག་དེ་དང་དུས་མཚུངས་སུ་

སྡེེ་སྲིིད་སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོས་༼གསེར་གདུང་འཛམ་གླེིང་རྒྱན་གཅིག་

ག་ིདཀར་ཆོག༽ བརྩོམས། སྤྱི་ིལ་ོ ༡༧༥༧ ལརོ་བཞིངེས་པའ་ིརྒྱལ་

དབང་སྐུ་ཕྲེེང་བདུན་པ་བསྐལ་བཟིང་རྒྱ་མཚོའི་གསེར་གདུང་བཀྲ་ཤིས་

འདོ་འབར། སྤྱི་ིལ་ོ༡༨༠༥ ལརོ་བཞིངེས་པའ་ིརྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེངེ་བརྒྱད་

པ་འཇམ་དཔལ་རྒྱ་མཚོའ་ིགསརེ་གདུང་དག་ེལགེས་གཟི་ིའབར། སྤྱི་ི

ལ་ོ༡༨༡༥ ལརོ་བཞིངེས་པའ་ིརྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེངེ་དགུ་པ་ལུང་རྟེགོས་

རྒྱ་མཚོའ་ིགསརེ་གདུང་དང༌། སྤྱི་ིལ་ོ༡༨༣༧ ལརོ་བཞིངེས་པའ་ིརྒྱལ་

དབང་སྐུ་ཕྲེེང་བཅུ་པ་ཚུལ་ཁྲོིམས་རྒྱ་མཚོའི་གསེར་གདུང་ཁམས་གསུམ་

རྒྱན་མཆོགོ སྤྱི་ིལ་ོ༡༨༥༥ ལརོ་བཞིངེས་པའ་ིརྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེངེ་བཅུ་

གཅིག་པ་མཁས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོའ་ིགསརེ་གདུང་ཕན་བདེའ་ིའདོ་འབར། སྤྱིི་

ལ་ོ༡༨༧༥ ལརོ་བཞིངེས་པའ་ིརྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེངེ་བཅུ་གཉིསི་པ་འཕྲེནི་

ལས་རྒྱལ་མཚོའ་ིགསརེ་གདུང་ཚ་ེསྦྱོིན་འདོ་འབར། སྤྱི་ིལ་ོ༡༩༣༤ ལརོ་

བཞིེངས་པའི་རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེེང་བཅུ་གསུམ་པ་ཐུབ་བསྟན་རྒྱ་མཚོའི་

གསརེ་གདུང་དག་ེལེགས་འདོད་འཇ་ོབཅས་བཞུགས་ས།ོ།

ཕོ་བྲང་དམར་པོའ་ིནུབ་ངོས་སུ་རྩོེ་རྣམ་རྒྱལ་གྲྭ་ཚང་ཆོགས་ཡིོད་

པ་དེ་ཐོག་མར་རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེེང་གསུམ་པ་བསོད་ནམས་རྒྱ་མཚོའི་

སྐབས་གསར་འཛུགས་གནང་བ་དང༌། ད་ལྟའི་བཀདོ་པ་ན་ིསྡེ་ེསྲིདི་

སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོས་གསར་བཞིེངས་མཛད་པའི་མཐོ་ཚད་དང་གཞིི་རྒྱ་
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ད་ེཙམ་ཡིནི་པར་སམེས།

ཕོ་བྲང་པོ་ཏི་ལ་ནི་རང་རེའི་མི་རིགས་དེ་ཉིིད་ཀྱིི་རླབས་ཆོེ་བའི་

གནའ་རབས་འཛུགས་སྐྲུན་གྲོས་ཤིག་ཡིིན་ཐོག་ཆོོས་རྒྱལ་སྲིོང་བཙན་

སྒོམ་པོ་ནས་ད་བར་མི་ལོ་ཆོིག་སྟོང་གསུམ་བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་ཕྱིིན་ཡིོད་པ་

དང༌། རྒྱལ་མཆོགོ་ལྔ་པ་ནས་ད་བར་མ་ིལ་ོསུམ་བརྒྱ་བཞི་ིབཅུ་ཙམ་གྱི་ིལ་ོ

རྒྱུས་ཡིདོ་ཅིང༌། བདོ་ཀྱི་ིནང་བསྟན་ཆོསོ་ལུགས་དང༌། ཆོབ་སྲིདི། དཔལ་

འབྱརོ། རགི་གནས། སྒྱུ་རྩོལ། འཛུགས་སྐྲུན་གང་ཅིའ་ིཐད་ཀྱི་ིཉིངི་བཅུད་

ལྟ་བུ་ཡིིན་པ་མ་ཟིད་སྤྱིི་ལོ་ཉིིས་སྟོང་སླེབས་ཉིེའི་མཚམས་སུ་འཛམ་གླེིང་

མཉིམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱིིས་རྒྱལ་སྤྱིིའི་གནའ་བོའ་ིརིག་དངོས་སྲུང་

སྐྱབོ་ཁུལ་ཡིནི་པར་དངསོ་སུ་གཏིན་འཁལེ་བྱས་ཟིནི་པ་རདེ། (བཤསེ་

གཉིནེ་ཚུལ་ཁྲོམིས་ཀྱིསི་རྩོམོ་སྒྲིགི་བྱས་པའ་ི‘ལྷ་སའ་ིདགནོ་ཐ།ོ’ ཤགོ་

གྲོངས་ ༡ ནས་ ༥ བར་གསལ། བདོ་ལྗོངོས་མ་ིདམངས་དཔ་ེསྐྲུན་ཁང༌།) 
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རྩོ་ེརྣམ་རྒྱལ་གྲྭ་ཚོང༌།

ད་ེསྔོནོ་རབ་བྱུང་བཅུ་པའ་ིཤངི་ཁྱེ་ི (༡༥༧༤) ལརོ་སགོ་པོའ་ིརྒྱལ་

པོ་ཨལ་ཏིན་གྱིིས་ྋགོང་ས་བསོད་ནམས་རྒྱ་མཚོ་སོག་ཡུལ་དུ་གདན་

དྲེངས་སྐབས་ཆུ་ཤུལ་དུ་ཡིོད་པའི་སྔོགས་པ་གྲྭ་ཚང་ཕན་བདེ་ལེགས་

བཤད་གླེིང་པ་ཟིེར་བའི་དགོན་པ་དེ་ནས་གྲྭ་པ་ཉིི་ཤུ་ཙམ་མཉིམ་དུ་འཁྲོིད་

ད།ེ ཁ་ོཚོར་ཉིནི་ལྟར་ལྷ་མ་ོརྣམ་རྒྱལ་མའ་ིཚེ་ཆོགོ་འདནོ་དུ་བཅུག་ཐགོ་

མིང་ལ་རྣམ་རྒྱལ་གྲྭ་ཚང་ཞིེས་བཏིགས་ཏིེ་སྐུ་ཞིབས་གྲྭ་ཚང་དུ་བསྒྱུར། 

དེ་ནས་བཟུང་སོག་ཇུན་གར་ཚེ་དབང་རབ་བརྟེན་གྱིི་དམག་དཔུང་བོད་

དུ་མ་འབྱརོ་བར་ལ་ོམང་རངི་དག་ེལུགས་དང༌། ས་ལུགས། རྙིངི་ལུགས་

བཅས་ཀྱི་ིཆོ་ོག་སྣ་ཚགོས་འདནོ་གྱི་ིཡིདོ་པ་ལ། ཇུན་གར་ཚ་ེདབང་རབ་

བརྟེན་གྱིིས་བོད་ཀྱིི་སྲིིད་དབང་བཟུང་སྐབས་བོད་དུ་ཡིོད་པའི་རྙིིང་མའི་

ཆོསོ་ལུགས་རྩོ་མདེ་བཟིསོ་པ་དང་ཆོབས་ཅགི་མདེ་པ་བཟིསོ་ཤངི༌། ད་ེ

ནས་སླར་ཡིང་ལ་ོཤས་རངི་བསྐྱར་གས་ོབྱུང་ཡིང༌། སྐབས་དེའ་ིབདོ་

གཞུང་སྲིིད་དབང་འཛིན་མཁན་དའི་ཆོིང་སྦ་དུར་རམ་ཁང་ཆོེན་བསོད་

ནམས་རྒྱལ་པོས་པོ་ཏི་ལར་ཡིོད་པའི་རྣམ་རྒྱལ་གྲྭ་ཚང་གི་གྲྭ་པ་རྣམས་

རྩོདེ་ཐང་ཨ་ོརྒྱན་གླེིང་དུ་གནས་སྤེ་ོབྱས་ཏི།ེ གསར་དུ་རྒྱུད་སྨོད་གྲྭ་ཚང་

ནས་གྲྭ་པ་ཁག་གཅིག་བསྡུས་ནས་དགེ་ལུགས་གཙ་ོབོར་བྱས་པའི་རྣམ་
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རྒྱལ་གྲྭ་ཚང་གསར་དུ་བཙུགས། གཞུང་དགནོ་དུ་གཏིགོས་པས་དགནོ་

བདག་ཡིགི་ཚང་ནས་བྱདེ་ཅངི༌། རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའ་ིས་ཕག་ལརོ་

གྲྭ་གྲོངས་༡༢༥ སྐརོ་ཡིདོ་ལགས། ཞིབི་པར་ (སྡེ་ེསྲིདི་སངས་རྒྱས་

མཚསོ་མཛད་པའ་ི༼བཌཱཻུརྱ་སརེ་པ་ོ༽ དང་༼མ་ིདབང་རྟེགོས་བརྗེདོ༽ 

སགོས་ལ་གསལ། (‘དུང་དཀར་ཚགི་མཛདོ།’ གཞིརི་བཟུང་ཐགོ་ཅུང་

ཟིད་བཟི་ོབཅསོ་དང་བཅས་བཀདོ།) 

ལྷ་ལྡན་རོ་ས་འིཕྲུལ་སྣོང་ག་ིགཙུག་ལག་ཁང༌།

གྲུབ་མཐའ། ྋགངོ་ས་སྐུ་ཕྲེངེ་ལྔ་པ་ཆོནེ་པ་ོནས་བཟུང་དག་ེ

ལུགས་པས་བདག་སྐྱངོ་གཙ་ོབརོ་མཛད།

ཆོགས་ཡུལ། ལྷ་ས་གྲོངོ་ཁྱེརེ་དབུས། འདབེས་ལ།ོ ས་མ་ོཕག་

ཕྱི་ིལ་ོ ༦༣༩ འདབེས་མཁན། ཆོསོ་རྒྱལ་སྲིངོ་བཙན་སྒོོམ་པ་ོདང་བལ་

བཟིའ་ཁྲོ་ིབཙུན། རྒྱའ་ིབཙུན་མ་ོའནོ་ཤངི་ཀངོ་ཇསོ་ས་དཔྱོད་བརྟེག་པ་

དང་སྤེརོ་ཐང་བརྩོསི།

གཙུག་ལག་ཁང་དེའ་ིརྟེནེ་གྱི་ིགཙ་ོབ་ོན།ི ཇ་ོབ་ོཤ ྄ �ཀྱི་མུ་ན་ེདགུང་

ལ་ོབཅུ་གཉིསི་ཀྱི་ིསྐུ་ཚད་ཅན་ད་ེཡིནི་ཞིངི༌། ད་ེཡིང་སྔོར་རྒྱ་གར་ཤར་

ཕྱིོགས་ཀྱིི་ཡུལ་མ་ག་དྷ་བྱ་བར་ནང་པའི་བསྟན་པ་ལ་ཤིན་ཏུ་དད་པ་ཆོེ་

བའི་པཱ་ལའི་རྒྱལ་བརྒྱུད་བདུན་ནང་གི་རྒྱལ་པོ་ཆོེ་གེ་མོ་ཞིིག་གི་དུས་སུ། 

རྒྱ་ནག་རྒྱལ་པོའ་ིརྟེེན་སྐྱེས་སུ་བསྐུར་ཏིེ་རྒྱ་ནག་ཏུ་ལོ་ལྔ་བརྒྱ་ཙམ་
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བཞུགས་ཟིརེ། ད་ེནས་རྒྱའ་ིཐང་རྒྱལ་རབས་སྐབས་རྒྱལ་པ་ོཐང་ཐའ་ེཙུང་

གིས་འནོ་ཤིང་ཀོང་ཇོ་བོད་རྒྱལ་སྲིོང་བཙན་སྒོམ་པོའ་ིབཙུན་མོར་སྟེར་ཏིེ་

བཙུན་མོའ་ིརྟེནེ་སྐལ་དུ་ཇ་ོབ་ོཤ ྄ �ཀྱི་མུ་ནེའ་ིསྐུ་ད་ེབདོ་དུ་བསྐུར་ནས། ཐགོ་

མར་ར་སའ་ིལྷ་ོསྒོ་ོམ་ེལངོ་ཅན་དུ་བཞུགས་པར་གྲོགས། སྐུ་ད་ེན་ིསངས་

རྒྱས་བཅམོ་ལྡན་འདས་དགུང་ལ་ོཞི་ེགཅགི་པ་ས་ཕ་ོསྤྲོལེ་ལ།ོ སུམ་ཅུ་

རྩོ་གསུམ་དུ་དབྱར་གནས་ལ་བཞུགས་པའི་ཚེ་སྐུ་རྒྱུ་ལྷའི་རིན་པོ་ཆོེ་

ལས་གྲུབ་པ་དང༌། སྦྱོནི་བདག་ན་ིལྷའ་ིདབང་པ་ོབརྒྱ་བྱནི་གྱིསི་བྱས་

ཏིེ་བཟིོའ་ིརྒྱལ་པོ་བི་ཤྭ་ཀརྨས་སངས་རྒྱས་དགུང་ལོ་བཅུ་གཉིིས་པའི་སྐུ་

ཚད་དུ་བཞིེངས་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་སྐུ་དངོས་ཀྱིི་རབ་གནས་མཛད་

པ་སོགས་བོད་ཀྱིི་ལོ་རྒྱུས་དེབ་ཐེར་༼རྒྱལ་རབས་གསལ་བའི་མེ་ལོང༽ 

མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ནས་པར་དུ་བསྐྲུན་པའི་ལྕགས་པར་ཤོག་གྲོངས་ 

༡༩ ལ་གསལ།

ར་ས་འཕྲུལ་སྣང་གི་གཙུག་ལག་ཁང་ངམ་དགའ་བཞིི་འཕྲུལ་གྱིི་

ལྷ་ཁང་ད་ལྟ་ཡིངོས་གྲོགས་སུ་ལྷ་ས་གཙུག་ལག་ཁང་ཞིསེ་འབོད། ར་ས་

ཞིེས་པ་ནི་ཐོག་མར་ལྷ་ཁང་མ་བཞིེངས་གོང་ར་ལ་ས་བཀལ་ནས་མཚོ་

བསྲུབས་པར་བརྟེེན་ར་སའི་མིང་བྱུང་བ་དང་འཕྲུལ་སྣང་ནི་གཙུག་ལག་

ཁང་ཡིོངས་སུ་བཞིེངས་ཚར་བའི་རྗེེས་བལ་བཟིའ་ཁྲོི་བཙུན་གྱིིས་རྒྱལ་པོ་

གདན་དྲེངས་ནས་གཟིགིས་པར་ཕབེས། ལྷ་ཁང་ག་ིསྒོ་ོཕྱིེས་ནས་རྒྱལ་

པ་ོནང་དུ་བྱནོ་སྐབས་ས་མཐལི་གྱི་ིཞི་ལ་ཆུའ་ིམདགོ་ལྟ་བུ་དང༌། སྟངེ་

ཕྱིོགས་ཀྱིི་གཟུགས་བརྙིན་ཐམས་ཅད་དེ་ལ་གསལ་བ་གཟིིགས་པས། 
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རྒྱལ་པོའ་ིདགོངས་པར་སྔོར་གྱིི་མཚ་ོའདི་བརྡོལ་འདུག་དགོངས་ནས་ནང་

དུ་བྱོན་མ་ནུས་པ་དང་ཁྲོི་བཙུན་གྱིིས་སོར་གདུབ་ཕུད་དེ་གཏིོར་བས། 

འཁྱེག་ཐགོ་ཁར་རྡའེུ་བསྐྱུར་བ་བཞིནི་ཁྲོལོ་གྱིསི་སངོ་བ་དང༌། རྒྱལ་

པསོ་གཟིགིས་པས་ཐུགས་ཆོསེ་ཏི་ེནང་དུ་བྱནོ། དརེ་ཁྲོ་ིབཙུན་ལ་ཁྱེདེ་

ཀྱི་ིལྷ་ཁང་འད་ིའཕྲུལ་དུ་སྣང་ང་ོཞིསེ་གསུངས་པས། ད་ེནས་བཟུང་ར་ས་

འཕྲུལ་སྣང་ག་ིགཙུག་ལག་ཁང་ཞིསེ་ཡིངོས་སུ་གྲོགས་ས།ོ།

དགའ་བཞིི་འཕྲུལ་གྱིི་ལྷ་ཁང་ཞིེས་ལོ་རྒྱུས་དེབ་ཐེར་འགའ་རེར་

གསལ་བ་ཡིང་འདུག་པས་༼རྒྱལ་རབས་གསལ་བའ་ིམ་ེལངོ་༽ ལས་

དགའ་བ་བཞི་ིནི་འད་ིལྟ་སྟ།ེ སྒོ་ོབཞི་ིདཀྱིལི་འཁརོ་རསི་སུ་བྱས་པས་བློ་

མ་དགའ།། ཀ་བ་ཕུར་པ་རསི་སུ་བྱས་པས་སྔོགས་པ་དགའ།། ཟུར་བཞི་ི

གཡུང་དྲུང་རསི་སུ་བྱས་པས་བནོ་པ་ོདགའ།། རའེུ་མགི་རསི་སུ་བྱས་

པས་བདོ་འབངས་དགའ།།

ཞིསེ་དང༌། གཙུག་ལག་ཁང་ལྟ་ེབ་ཐགོ་ཚད་གསུམ། མཚམས་

བཞི་ིཟུར་ལྕགོ་རྣམས་ཐགོ་ཚད་བཞི།ི སྤྱིིའ་ིརྒྱ་ཁྱེནོ་སྤྱི་ིཁྲོ་ེགྲུ་བཞི་ིམ་ 

(༢༥༠༠༠) ཙམ་ཕྱིགོས་བཞིརི་གསརེ་ཟིངས་ཀྱི་ིརྒྱ་ཕབིས་དང༌། ཁ་ོར་

ཁོར་ཡུག་ཏུ་གསེར་ཟིངས་ཀྱིི་མདའ་ཡིབ་པུ་ཤུ་དང་བཅས་པ་གསེར་འདོ་

ཆོེམ་ཆོེམ་འཕྲེོ་བས་ཀུན་ནས་བརྒྱན་ཅིང་བརྗེིད་ཆོགས་པར་གནས་ཡིོད། 

གཙུག་ལག་ཁང་འདིར་ཇོ་ཁང་གཙོ་བོར་བྱས་པའི་ལྷ་ཁང་བཅུ་ཕྲེག་

གཉིསི་ལྷག་ག་ིནང༌། ལ་ིམ་དང༌། གསརེ་ཟིངས། འཇམི་པ་ལ་སོགས་

པའ་ིསྐུ་བརྙིན་ཆོ་ེཆུང་སྣ་ཚགོས་དང༌། སྟངེ་ཤདོ་བར་གསུམ་ཁྱེམས་ར་
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དང་བཅས་པར་གཞིི་རྒྱ་ཆོེ་བའི་ལྡེབས་རིས་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་བཅས་

ཀྱིིས་བྱུར་བུར་གཏིམས་ཤིང་མདོར་ན་གཙུག་ལག་ཁང་འདིའི་ཕྱིི་ནང་

འཆོར་བཀདོ་དང༌། ལག་ཤསེ་བཟི་ོརྩོལ། རགི་གནས་སྒྱུ་རྩོལ་གྱི་ིཁྱེབ་

ཁངོས་སགོས་གང་ག་ིཆོ་ནས་བལྟས་རུང༌། བདོ་མ་ིརགིས་ཀྱི་ིཕུལ་བྱུང་

རིག་གནས་ངོ་མཚར་ཅན་མང་པོ་གསལ་ལེར་མཚོན་ཡིོད་པ་མ་ཟིད། 

ཁྱེིམ་མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིི་ཕུལ་བྱུང་རིག་གནས་འགའ་ཞིིག་ཀྱིང་ཟུང་

འབྲེལ་བྱས་ཏིེ་གཙུག་ལག་ཁང་དེ་ཉིིད་ཀྱིི་རྣམ་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་སུ་

བཏིང་ཡིདོ་པ་རདེ།

གཙུག་ལག་ཁང་འདི་ཉིིད་ལོ་རྒྱུས་ཀྱིི་དུས་རིམ་མང་པོའ་ིནང་

ཉིམས་གསོ་རྒྱ་བསྐྱེད་ཐེངས་མང་བྱས་མཐར་ད་ཡིོད་ཀྱིི་གཞིི་ཁྱེོན་འདི་

ཆོགས་པ་དང༌། ཁྱེད་པར་ྋགངོ་ས་སྐུ་ཕྲེངེ་ལྔ་པའ་ིདུས་ཕྱི་ིལ་ོ ༡༦༤༢ 

ནས་ ༡༦༧༣ བར་ཉིམས་གས་ོརྒྱ་བསྐྱདེ་ཤུགས་ཆོ་ེཞིགི་གནང་བ་མ་

ཟིད་གཙུག་ལག་ཁང་ག་ིདཀར་ཆོག་ (ཤལེ་དཀར་མ་ེལངོ) ཞིསེ་པ་

ལྗོགས་རྩོམོ་མཛད་ཡིདོ་པ་ད་ལྟ་ཡིང་མཇལ་རྒྱུ་ཡིདོ་དོ།། (བཤསེ་གཉིནེ་

ཚུལ་ཁྲོམིས་ཀྱིསི་རྩོམོ་སྒྲིགི་བྱས་པའ་ི‘ལྷ་སའ་ིདགནོ་ཐ་ོ’ཤགོ་གྲོངས་ ༥ 

ནས་ ༧ བར་གསལ།) 

རོ་མ་ོཆེའེི་ིགཙུག་ལག་ཁང༌།

ར་མོ་ཆོེའི་གཙུག་ལག་ཁང་ནི་ར་ས་འཕྲུལ་སྣང་གཙུག་ལག་ཁང་
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ག་ིབྱང་ངསོ་སུ་གནས་ཡིདོ་པ་སྟ།ེ ཐགོ་མར་སྤྱི་ིལོའ་ིདུས་རབས་བདུན་

པའ་ིདུས་དཀྱིལི་ལྕགས་གླེང་ (༦༤༡) ལརོ་ཐང་ག་ིརྒྱ་བཟིའ་ཀངོ་ཇ་ོ

བོད་དུ་ཕེབས་སྐབས་སྟོན་པ་དགུང་ལོ་བཅུ་གཉིིས་ལ་སོན་པའི་འདྲེ་སྐུ་

འདི་རྫོང་སྐལ་དུ་གནང་བ་ལྟར་མིས་འདྲེེན་ཤིང་རྟེ་འཁོར་ལོའ་ིཐོག་བཞིག་

ནས་བོད་ལ་གདན་དྲེངས་ཏིེ་ཀོང་ཇོ་འཁོར་བཅས་ལྷ་སའི་བྱང་ངོས་ར་

མོ་ཆོེའི་ཕྱིི་ངོས་ཀྱིི་ཐང་ཆོེན་དུ་འབྱོར་སྐབས་འཁོར་ལོ་འདམ་རྫབ་ཀྱིི་ནང་

བྱིང་སྟེ་གྱིད་ཆོེན་གྱིིས་ག་ཚོད་འཐེན་ཀྱིང་རང་སར་ལུས་རྐྱེེན་ཇོ་བོའ་ིསྐུ་

དའེ་ིམཐའ་བཞིརི་ཀ་བ་བཙུགས། དར་དཀར་གྱི་ིཡིལོ་བ་བྲསེ། མཆོདོ་པ་

ཕུལ། ད་ེནས་སྤེརོ་ཐང་ག་ིགབ་རྩོེ་བཏིངི་ནས་བརྩོསི་པས་ར་མ་ོཆོེའ་ིས་

དེ་ཀླུའི་ཕོ་བྲང་ཡིིན་པ་དང་དེར་ཇོ་བོ་བཞུགས་སུ་གསོལ་ན་ཀླུ་ནོན་པར་

ཤེས་ཏིེ་རྒྱ་ནག་ནས་བཟི་ོབ་ོམཁས་པ་མང་པ་ོབོས་ཏིེ་གཙུག་ལག་ཁང་གི་

རྨང་བཏིིང་བས་དུས་ཡུན་ལོ་གཅིག་ལ་གྲུབ་སྟེ་འཕྲུལ་སྣང་གཙུག་ལག་

ཁང་དང་ལྷན་ཅགི་ཏུ་ལགེས་སྒྲུབ་མཛད། ལྷ་ཁང་འདིའ་ིསྒོ་ོཡིང་ཤར་

ཕྱིགོས་རྒྱ་ནག་ཏུ་གཏིད། རྗེསེ་སུ་རྒྱལ་པ་ོསྲིངོ་བཙན་སྒོམ་པ་ོསྐུ་འདས་

རྗེེས་རྒྱ་བཟིའི་ཞིལ་བཀོད་ལྟར་སྐབས་དེར་ལྷ་ས་གཙུག་ལག་ཁང་གི་ཇོ་

བོ་དང་ར་མོ་ཆོེའི་ཇོ་བོ་བཞུགས་ས་བརྗེེས་ཏིེ་བལ་བཟིའི་རྟེེན་སྐལ་ཇོ་བོ་

མ་ིབསྐྱདོ་རྡ་ོརྗེ་ེལྷ་ཁང་དེའ་ིརྟེནེ་གྱི་ིགཙ་ོབརོ་བཞུགས་སུ་གསལོ།

ྋགོང་ས་སྐུ་ཕྲེེང་གསུམ་པ་བསོད་ནམས་རྒྱ་མཚོའི་རྣམ་ཐར་

ཁོང་གི་དངོས་སློབ་མཁར་ནག་ལོ་ཙཱ་བས་མཛཱད་པ་དེའི་ནང་འཁོད་དོན་

དུ། སྐྱདི་ཤདོ་སྡེ་ེཔ་དནོ་གྲུབ་རྒྱལ་པསོ་དགའ་ལྡན་ཁང་གསར་གྱི་ིཁང་



414

པ་གསར་རྒྱག་བྱས་རྗེསེ་རབ་གནས་སུ་གདན་དྲེངས། དགའ་ལྡན་ཁང་

གསར་གྱི་ིམདུན་ངསོ་ལྷ་ས་གྲོངོ་ཁྱེེར་དང༌། རྒྱབ་ཕྱིགོས་སྤེངས་གཤངོ་

དང༌། ར་མ་ོཆོ་ེགཙུག་ལག་ཁང་ཡིདོ་པར་བཤད། བདོ་སལི་བུའ་ིདུས་

སྐབས་སུ་ར་མ་ོཆོ་ེགཙུག་ལག་ཁང་འདརི་པ་ཚབ་ལ་ོཙཱ་བ་དང༌། དའེ་ི

དངསོ་སླབོ་རྣམས་རྒྱུན་རངི་བཞུགས་ཤངི༌། པ་ཚབ་ལ་ོཙཱ་བས་གཙུག་

ལག་ཁང་འདརི་༼དབུ་མ་འཇུག་པ་༽ དང་༼དེའ་ིརང་འགྲོལེ༽ བཅས་རྒྱ་

གར་སྐད་ནས་བདོ་སྐད་དུ་བསྒྱུར་གནང་མཛད་པ་དང༌། རྗེ་ེཙོང་ཁ་པའ་ི

རྩོ་བའི་བློ་མ་འགྲོན་གྱིི་དོ་མེད་བཞིིའི་ནང་ཚན་ལྷོ་བྲག་མཁན་ཆོེན་ནམ་

མཁའ་རྒྱལ་མཚན་གནས་འདིར་ཕེབས་སྐབས་ཤིང་སེ་བའི་སྡེོང་པོ་ཞིིག་

ཡིོད་པ་དེ་ནམ་ཡིིན་ཀྱིང་ལྷོ་ནུབ་མགོན་པོ་གྲོི་གུག་དམར་པོར་དངོས་སུ་

གྱུར་ནས་ཞིལ་གཟིིགས་པའི་གཟིིགས་སྣང་འཁྲུངས་པར་བརྟེེན་དེ་ནས་

ཤངི་ས་ེབའ་ིསྡེངོ་པ་ོད་ེནང་བཞུགས་སུ་བྱས་ཏི་ེམགནོ་པོའ་ིསྐུ་བཞིངེས་པ་

ད་ེལ་དངེ་སང་མགོན་པ་ོས་ེསྡེངོ་མར་གྲོགས་པ་འད་ིབྱུང༌།

རབ་བྱུང་བརྒྱད་པའ་ིཤངི་རྟེ་ (༡༤༧༤) ལརོ་རྗེ་ེབཙུན་ཀུན་དགའ་

དོན་གྲུབ་ཀྱིིས་དབུས་སྟོད་བྱམས་པ་གླེིང་དུ་རྒྱུད་སྟོད་གྲྭ་ཚང་ཐོག་མར་

ཕྱིག་བཏིབ་རྗེེས་སྐུ་ཚེའི་སྨོད་དུ་ལྷ་ས་ཁུལ་དུ་སྐྱིད་ཆུ་རྒྱས་ཏིེ་ཆུ་ལོག་

གིས་གྲོོང་ཁྱེེར་འཇིག་ལ་ཐུག་པའི་ཉིེན་ཁ་ཧ་ཅང་ཆོེ་བའི་སྐབས་དེར་སྐྱིད་

ཤོད་སྡེེ་པས་རྗེེ་བཙུན་ཀུན་དགའ་དོན་གྲུབ་གཙ་ོབོར་བཞུགས་པའི་རྒྱུད་

སྟོད་གྲྭ་ཚང་གི་དགེ་འདུན་ཡིོངས་རྫོགས་ཆུ་ལོག་བཟློག་པའི་སྐུ་རིམ་

ལ་གདན་དྲེངས་པ་བཞིིན་དཔལ་རྡོ་རྗེེ་འཇིགས་བྱེད་དང་ཁྲོོ་བོ་བཅུའི་
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སྲུང་བཟློག་ཟུང་དུ་འབྲེལ་བའི་སྒོོ་ནས་གཏིོར་ཆོེན་འཕངས་པར་མཛད་

པས་ཆུ་ལོག་གི་གནོད་པ་རང་སར་ཞིི་ནས་གྲོོང་ཁྱེེར་གྱིི་མི་གྲོངས་ཁྲོི་

སྟོང་མང་པོའ་ིཚེ་སྲིོག་སྐྱོབ་ཐུབ་པ་བྱུང་བ་དེའི་བཀའ་དྲེིན་གསབ་ཆོེད་

དུ་ར་མོ་ཆོེ་གཙུག་ལག་ཁང་དང་ནང་གི་རྟེེན་གསུམ་བཅས་ཡིོངས་སུ་

རྫོགས་པ་ཇི་སྲིིད་སངས་རྒྱས་ཀྱིི་བསྟན་པ་ནམ་གནས་བར་དུ་རྒྱུད་སྟོད་

གྲྭ་ཚང་ག་ིཚགོས་ཁང་དུ་འབུལ་སྦྱོརོ་མཛད་པ་ཡིནི་ཅངི༌། ད་ེནས་བཟུང་

ད་ལྟའི་བར་རྒྱུད་སྟོད་གྲྭ་ཚང་གི་གཙོ་བོའ་ིབཞུགས་གནས་ར་མོ་ཆོེར་

མཛད་པ་འད་ིབྱུང༌། ད་ེནས་རབ་བྱུང་དགུ་པའ་ིས་ཁྱེ་ི (༡༥༣༨) ལརོ་

སྣེའུ་དྲུང་ཆོེན་དཔལ་འབྱོར་རྒྱལ་པོའ་ིཇོ་མོ་སྔོ་རྟེིང་གཉིིས་བྱུང་བའི་སྔོ་

མ་འོལ་ཁ་སྟག་རྩོེ་ནས་ཡིིན་པའི་སྲིས་མོ་ཞིིག་ཡིོད་པ་དེ་ལ་བུ་མོ་

གཅིག་བྱུང་བའི་མིང་ངག་དབང་རྒྱལ་མོ་ཟིེར་བ་དེས་དོག་བདེ་ལྷོ་ངོས་

གཞིསི་ཀར་ཟུར་སྡེདོ་བྱས་པའ་ིམངི་ལ་དཔནོ་ས་ལྷ་ོངསོ་མ་ཟིརེ། དསེ་

གཙུག་ལག་ཁང་འདིར་སེ་རའི་དགེ་འདུན་པ་རྣམས་གདན་དྲེངས་ནས་

ཞིགོས་ཚགོས་སྨོན་བློ་དང༌། དགངོ་ཚགོས་སུ་ལྷ་ས་སྨོནོ་ལམ་ཆོནེ་མ་ོ

དང་ཁྱེད་མེད་པའི་ཆོོ་འཕྲུལ་སྨོོན་ལམ་དུས་མཆོོད་གཙུགས་པ་ལ་ཡིོངས་

གྲོགས་སུ་ར་ཆོ་ེསྨོནོ་ལམ་ཟིརེ། དུས་རབས་བཅུ་བདུན་པའ་ིམགརོ་

ཇོ་ནང་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐ་ལྷ་སར་ཕེབས་སྐབས་ར་མོ་ཆོེ་གཙུག་ལག་ཁང་ནི་ལྷ་

ས་གྲོོང་ཁྱེེར་གྱིི་ཕྱིི་རོལ་དུ་ཡིོད་ཚུལ་ཁོང་གི་རྣམ་ཐར་རང་རྩོོམ་གྱིི་ནང་

གསལ་ཞིིང་ྋགོང་ས་སྐུ་ཕྲེེང་གསུམ་པ་ལྷ་སར་བཞུགས་སྐབས་ཐེངས་

གཅིག་སྐྱིད་ཤོད་ནང་སོ་དོན་གྲུབ་རྒྱལ་པོས་དགའ་ལྡན་ཁང་གསར་དུ་
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གདན་དྲེངས་སྐབས་དགའ་ལྡན་ཁང་གསར་ལྷ་ས་གྲོོང་ཁྱེེར་གྱིི་ཕྱིི་

ལ་ཡིདོ་ཚུལ་རྣམ་ཐར་ནང་གསལ། ལྷ་ཁང་འདརི་བཞུགས་པའ་ིརྟེནེ་

གསུམ་དང་ལྡེབས་བྲིས་སྐོར་ལ་ྋགོང་ས་སྐུ་ཕྲེེང་ལྔ་པས་མཛད་པའི་

༼ལྷ་ལྡན་སྤྲུལ་པའ་ིགཙུག་ལག་ཁང་ག་ིདཀར་ཆོག་༽ དང་༼ྋགོང་ས་

སྐུ་ཕྲེེང་བཅུ་གསུམ་པས་མཛད་པའི་རྒྱས་བཏིབ་ར་མོ་ཆོེའི་གཙུག་ལག་

ཁང་རྟེེན་དང་བརྟེེན་པར་བཅས་པ་ཉིམས་གསོ་བགྱིིས་པའི་དཀར་ཆོག་

༽ ཅསེ་པ་གཉིསི་སུ་གསལ་བ་ལྟར་གཙུག་ལག་ཁང་འདརི་བལ་བཟིའ་ི

རྟེེན་སྐལ་ཇོ་བོ་མི་བསྐྱོད་རྡོ་རྗེེ་རྟེེན་གྱིི་གཙོ་བོར་བཞུགས་སུ་གསོལ་བ་

དང༌། དའེ་ིགཡིས་ངསོ་སུ་རྗེ་ེཙངོ་ཁ་པའི་སྐུ་བརྙིན་རྗེ་ེརང་ཉིདི་ཀྱིསི་རབ་

གནས་གནང་བ། ཇ་ོབོའ་ིསྐུ་པང་དུ་བལ་བཟིའ་ིརྟེེན་སྐལ་ཙནྡན་གྱི་ིསྒྲིལོ་

མ། འཁརོ་ཉི་ེབའ་ིསྲིས་ཆོནེ་བརྒྱད། སྒོ་ོའགྲོམ་གཡིས་གཡིནོ་ལ་ཁྲོ་ོབ་ོ

ཕྱིག་ན་རྡ་ོརྗེ་ེདང་དབྱུག་སྔོནོ་ཅན། སྒོོའ་ིཕྱི་ིའགྲོམ་དུ་རྒྱལ་ཆོནེ་བཞི།ི ཤ་

རིའི་བུ་དང་མོའུ་འགལ་གྱིི་བུའི་སྐུ་གདུང་བཞུགས་པའི་ས་འབུམ་མཆོོད་

རྟེནེ་གཉིསི། ཁྱེནོ་ཀྱི་ིལྡབེས་བྲསི་སུ་བསྐལ་བཟིང་སངས་རྒྱས་སྟངོ་དང་

མཛད་པ་བཅུ་གཉིསི། ཤམ་བྷ་ལའ་ིཞིངི་བཀདོ། སྐརོ་ལམ་ཕྱི་ིམའ་ིསྒོོའ་ི

ནང་འགྲོམ་དུ་མངོན་པ་མཛོད་ལུགས་ཀྱིི་འཇིག་རྟེེན་ཆོགས་ཚུལ་བསམ་

ཡིས་ལྡབེས་བྲསི་ལྟར་བཀདོ་པ། སྒྲིལོ་དཀར་དང༌། ཚ་ེདཔག་མདེ། 

རྣམ་རྒྱལ་མ་བཅས་ཀྱི་ིབྲསི་སྐུ་སྟངོ་ཚར་ར།ེ བར་ཐགོ་སྨོན་བློ་ལྷ་ཁང་

དུ་གོང་གསལ་དཔོན་ས་ལྷོ་ངོས་མའི་འཁྲུངས་རྟེགས་སུ་བཞིེངས་པའི་

སྨོན་བློ་བད་ེགཤགེས་བརྒྱད་དང༌། སྲིངོ་བཙན་སྒོམ་པ།ོ རྒྱ་བཟིའ། བལ་
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བཟིའ་བཅས་ཀྱི་ིསྐུ། ཐགོ་མ་སྨོན་བློ་ཁང་ག་ིསྟངེ་དུ་རྒྱ་ཕབིས་ཡིདོ་ཀྱིང་

སྡེེ་སྲིིད་སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོས་སྨོན་བློ་ཁང་གི་སྟེང་དུ་སླར་ཡིང་ཐོག་སོ་

གཅིག་སྤེར་ནས་རྒྱ་ཕབིས་མཐ་ོརུ་བཏིང་ཐགོ རྒྱ་ཕབིས་འགོ་ག་ིལྷ་ཁང་

དརེ་ཐུབ་པའ་ིདབང་པ་ོགནས་བརྟེན་བཅུ་དྲུག་དག་ེབསྙིནེ་ཧ་ཤང༌། རྒྱལ་

ཆོནེ་བཞི་ིདང་བཅས་པའ་ིའཇམི་སྐུ་བཞིེངས་གནང་མཛད་ཅངི༌། ལྷ་ཁང་

དེར་རྒྱུད་སྟོད་བློ་མ་དབུ་མཛད་རིམ་བྱོན་རྣམས་མཛད་ཁུར་སྐྱོང་རིང་

བཞུགས་ཡུལ་གཏིན་འཇགས་བྱདེ་སྲིལོ་ཡིདོ། སྒོ་ོའགྲོམ་གྱི་ིམགནོ་ཁང་

དུ་མགནོ་པ་ོས་ེསྡེངོ་ག་ིའཇམི་སྐུ་དང༌། དའེ་ིགཡིས་ངསོ་ཀྱི་ིལྡབེས་བྲསི་

སུ་གནས་སྲུང་གཡུ་སྒྲིནོ་མའ་ིསྐུ་བརྙིན། རྒྱལ་སྒོོའ་ིནང་འགྲོམ་དུ་རྒྱ་

བཟིས་བཙུགས་པ་ཡིནི་ཟིརེ་བའ་ིརྒྱ་ལྕང་ཆོེན་པ་ོཞིགི་བཅས་ཡིདོ།

སྒོ་ོའཕྱིརོ་སྟངེ་ག་ིབར་ཐོག་རབ་གསལ་དང༌། གཟིམི་ཆུང་མད་ོསྦུག 

བྱང་ངསོ་ཀྱིི་ལས་ཤག་དང༌། གཉིརེ་ཚང༌། མཁན་པོའ་ིགཟིམི་ཆུང་བཅས་

ནི་ྋགོང་ས་སྐུ་ཕྲེེང་བཅུ་གསུམ་པས་གཙུག་ལག་ཁང་འདིར་ཉིམས་

གས་ོཆོནེ་པ་ོགནང་སྐབས་གསར་སྐྲུན་མཛད་པ་དང༌། སྟངེ་ཐགོ་ག་ིརབ་

གསལ་དང༌། གཟིམི་ཆུང་མད་ོསྦུག སྒོ་ོའཕྱིརོ། ཞིབས་ཕྱི་ིཁང་བཅས་ན་ི

རྒྱུད་སྟདོ་ཕྱིག་མཛདོ་མ་ིཉིག་ཆོསོ་འཕེལ་དང༌། ཕུ་ཁང་འུ་དྲུང༌། ཨ་

མད་ོབསྟན་འཛནི་སགོས་ཀྱི་ིརངི་གསར་བཞིངེས་བྱས་པ་ཡིནི།

ར་མ་ོཆོ་ེགཙུག་ལག་ཁང་ག་ིསྒོ་ོཤར་ལ་གཏིད་ཡིདོ། ཐགོ་མར་

རྒྱ་བཟིའ་ཀོང་ཇོས་ཤིང་བཟིོ་དང་འཇིམ་བཟིོ་བ་མང་པོ་ཞིིག་སྐོང་སྟེ་རྒྱ་

སྟག་ར་མོ་ཆོེ་གཙུག་ལག་ཁང་འདི་ཉིིད་བཟིོ་སྐྲུན་མཛད་སྐབས་ར་མོ་
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ཆོེ་གཙུག་ལག་ཁང་གི་ཐོག་མའི་བཟིོ་བཀོད་སྤྱིིར་ན་རྒྱ་ལུགས་ཀྱིི་བཟིོ་

དབྱབིས་དང་མཚུངས་ཤངི༌། ཐགོ་ས་རམི་རྩོགེས་ཆོགས་ཏི་ེགསརེ་གྱི་ི

རྒྱ་ཕིབས་ཀྱིི་འོད་ཟིེར་འཕྲེོས་པ་ན་ཤིན་ཏུ་བརྗེིད་ཉིམས་ལྡན་ལ་ལྟ་ན་

སྡུག་པ་ཞིགི་ཡིདོ། འདོ་ཀྱིང་ལ་ོང་ོསྟངོ་ཕྲེག་ག་ིརངི་སྤྱི་ིཚགོས་ཀྱི་ིའཕ་ོ

འགྱུར་རིམ་བྱུང་ནང་ཐོར་ཞིིག་ཏུ་ཕྱིིན་པར་བརྟེེན་རྗེེས་སུ་ཡིང་བསྐྱར་

བདོ་ལུགས་ཀྱི་ིབཟི་ོབཀོད་ལ་གཞིགིས་ཏི་ེཞིགི་གས་ོབྱས་ཡིདོ་ཅིང༌། ད་

ལྟའ་ིའདུ་ཁང་ཆོནེ་མོའ་ིརྒྱ་ཁྱེནོ་ལ་སྤྱི་ིཁྲོ་ེགྲུ་བཞི་ིམ་༢༡༠༠ ལྷག་ཙམ་ཟིནི་

ཡིདོ། འགོ་ཤདོ་ན་ིའདུ་ཁང་དང་ལྷ་ཁང་བཅས་ཁག་གཉིསི་ལས་གྲུབ་པ་

དང་ཕྱིི་རོལ་གྱིི་མཐའ་འཁོར་དུ་སྐོར་ལམ་ཕྱིི་ནང་གཉིིས་ཡིོད་པ་ལས་སྐོར་

ལམ་ཕྱི་ིམར་མ་ཎ་ིའཁརོ་ལ་ོབཙུགས་ཡིདོ། བཟི་ོདབྱབིས་ཀྱི་ིབཀདོ་པ་ད་ེ

ཚོས་བོད་ལྗོོངས་གནའ་བོའ་ིདགོན་པའི་བཟིོད་བཀོད་ཀྱིི་རྣམ་པ་མཚོན་

ཡིོད་པ་དེ་དག་ནི་ྋགོང་ས་སྐུ་ཕྲེེང་བཅུ་གསུམ་པའི་སྐབས་ཉིམས་གསོ་

གནང་བ་ཞིིག་ཡིནི། དུས་ཕྱིསི་རགི་གནས་གསར་བརྗེ་ེཟིརེ་བའ་ིལས་

འགུལ་སྐབས་ར་མོ་ཆོེར་གཏིོར་སྐྱོན་ཚབས་ཆོེན་ཕོག་སྟེ་ཇོ་བོ་མི་བསྐྱོད་

རྡ་ོརྗེེ་ཡིང་སྐབས་ཤིག་རིང་རྩོ་བརླག་འགྲོ་ོཉིེར་ཐུག་ཀྱིང་རིག་གསར་རྗེེས་ 

(ལ་ོརབས་བརྒྱད་ཅུ་པའ་ིནང) པན་ཆོནེ་སྐུ་འཕྲེངེ་བཅུ་པའ་ིསྐུ་དྲེནི་ལས་

སྐུ་སྟོད་རྒྱ་ནག་ནས་བཙལ་རྙིེད་བྱུང་སྟེ་བོད་དུ་གདན་དྲེངས་ནས་ཕེབས་

བསུའི་སེར་ཕྲེེང་སོགས་མཛད་སྒོ་ོགང་རྒྱས་ཐོག་སྔོར་རྒྱུན་བཞིིན་ར་ཆོེའི་

གཙུག་ལག་ཁང་དུ་བཞུགས་སུ་གསལོ་བ་ལགས་སོ།། (དུང་དཀར་ཚགི་

མཛདོ་གཞིིར་བཟུང་ཐགོ་ཅུང་ཟིད་བཟི་ོབཅསོ་དང་བཅས་བཀདོ།) 
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རྭ་སྒྲིེང་དགནོ་པེ།

རབ་བྱུང་དང་པོའ་ིམ་ེབྱ་ (༡༠༥༧) ལརོ་ཇ་ོབ་ོརྗེ་ེཨ་ཏི་ིཤའ་ིསླབོ་མ་

འབྲོམ་སྟོན་པ་རྒྱལ་བའི་འབྱུང་གནས་ཀྱིིས་ཐོག་མར་བཏིབ་པའི་དགོན་

པ་དེར་འབྲོམ་སྟོན་པས་གནས་གཞིི་བཙུགས་ནས་དར་སྤེེལ་གཏིོང་བ་

གནང་བའ་ིཆོསོ་བརྒྱུད་ལ་བཀའ་གདམས་པ་ཟིརེ། ད་ེསྔོོན་ཇ་ོབ་ོརྗེ་ེསྙི་ེཐང་

དུ་དགོངས་པ་མྱོ་ངན་ལས་འདའ་བར་སློབ་མ་རྣམས་ལ་ཞིལ་ཆོེམས་ཀྱིི་

ཚུལ་དུ་བཀའ་སློབ་མང་དུ་གནང་བའི་མཇུག་ཏུ་འབྲོམ་སྟོན་པ་ལ་ཇོ་བོ་

རང་ཉིིད་ཀྱི་ིཐུགས་དམ་རྟེནེ་ཐུབ་དབང་ག་ིསྐུ་དང༌། གསང་འདུས་འཇམ་

དཔལ་རྡ་ོརྗེེའ་ིགསརེ་སྐུ། སྒྲིལོ་མ་གསུང་བྱནོ་མ། སྤྱིན་རས་གཟིགིས་

ཀྱི་ིབྲིས་ཐང༌། རྒྱ་དཔ་ེཔ་ོཏི་ིཁག བློ་མ་གསརེ་གླེངི་པའ་ིགདུང་ཁང་དངུལ་

གདུགས་ཅན་བཅས་གནང་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱིི་བསྟན་པ་གནས་པ་དགེ་

འདུན་གྱིི་སྡེེ་ལ་རག་ལས་པས་ཁྱེེད་ཀྱིིས་རྟེེན་འདི་རྣམས་བཞུགས་པའི་

གཙུག་ལག་ཁང་བཞིེངས་ཏིེ་དགེ་འདུན་གྱིི་སྡེེ་ཚུགས་ཤིག་ཅེས་གསུངས་

པ་ཐུགས་སུ་བཅངས་ནས་འབྲོམ་སྟོན་པས་ཇོ་བོ་རྗེེ་འདས་པའི་ཕྱིི་ལོ་

དེར་རྭ་སྒྲིེང་གི་གནས་བདག་ཞིང་འཕྲེང་ཀ་བེར་ཆུང་གིས་གདན་དྲེངས་

པ་ལྟར་གནས་འདིར་བརྟེག་པ་མཛད་དེ་ཆོ་རྐྱེེན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་

གཟིགིས་ཤངི༌། གནས་བདག་ཞིང་འཕྲེང་ཀ་བེར་ཆུང་གསི་ཀྱིང་དད་

འབུལ་ཞུས་པ་བཅས་ཐོག་མར་ཀ་བ་གཉིིས་ཀྱིི་རྒྱ་ཁྱེོན་ཡིོད་པའི་དབུ་རྩོེ་

ཀ་གཉིསི་མ་བཞིངེས། ད་ེརྗེསེ་དགནོ་པ་གངོ་མ་བཏིབ་སྟ་ེནུབ་ནས་
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ཤར་དུ་རིམ་བཞིིན་ཇོ་བོ་རྗེེའི་དངོས་སློབ་རྣལ་འབྱོར་པ་ཆོེན་པོ་དང༌། 

དཔལ་ལྡན་དགོན་པ་བ། རྣལ་འབྱརོ་པ་བྱམས་པའི་བློ་ོགྲོསོ། རྣལ་འབྱརོ་

པ་ཤསེ་རབ་རྡ་ོརྗེ་ེབཅས་ཀྱི་ིགཟིམི་ཁང་རྣམས་བཏིབ། ཀླུ་རྒྱལ་ནའེུ་

ལུང་གི་ཕོ་བྲང་ཡིིན་ཟིེར་བའི་སྟེང་དུ་འབྲོམ་སྟོན་པ་རང་ཉིིད་ཀྱིི་གཟིིམ་

ཁང་བཞིངེས། ད་ེརྗེསེ་རྭ་སྒྲིངེ་དགནོ་པ་བཏིབ་པའ་ིཕྱི་ིལ་ོདརེ་ལྷ་ཁང་ཁྱུང་

མག་ོཅན་བཞིངེས། དརེ་ཕྱིགོས་བཞིརི་ཀ་བ་གཉིསི་ར་ེསྟ་ེཀ་བ་བརྒྱད། 

ཟུར་བཞི་ིལ་ཀ་བ་རེ་ར།ེ དབུས་སུ་ཀ་བ་གཉིསི་བཅས་ཀ་བ་བཅུ་བཞིི་

ཡིདོ་པ་དང༌། ཀ་བའ་ིབར་རྣམས་སྤེང་ལབེ་དང་ཤངི་ཕྲེན་གྱིསི་བཀག་

སྟ་ེད་ེལ་འཇམི་པའ་ིཞིལ་བ་བྱས་ཤངི༌། སྟངེ་དུ་རྒྱ་ཕབིས་ཀ་བ་ཞིགི་ཡིདོ་

པར་གྲོགས། ལྷ་ཁང་ད་ེབཞིངེས་གྲུབ་རྗེེས་ད་ེའཕྲེསོ་རྣམས་བྱདེ་མཁན་

ཡིངོ་གསུངས་ནས་མཚམས་འཇགོ་གནང་སྟ་ེརབ་གནས་མཛད། ད་ེ

ནས་ལ་ོབརྒྱད་སངོ་བའ་ིཤངི་འབྲུག་ (༡༠༦༤) ལརོ་འབྲམོ་སྟནོ་པས་བྱ་

འདབ་ཀྱི་ིའགོ་ཏུ་མཆོདོ་རྟེནེ་བརྒྱ་རྩོ་བརྒྱད་དང༌། དགནོ་པའ་ིགཉིའ་གངོ་

དུ་མཆོོད་རྟེེན་བརྒྱ་རྩོ་བརྒྱད་དང་བཅས་པ་བཞིེངས་ཏིེ་དེ་ཐམས་ཅད་ལ་

ཇ་ོབ་ོརྗེེའ་ིགདུང་ཐལ་ལས་བཞིངེས་པའ་ིསཙྪ་ར་ེདང༌། འབྲམོ་སྟནོ་རང་

ཉིདི་ཀྱི་ིཕྱིག་ཕྲེངེ་རྡགོ་ར་ེབཅུག་ཡིདོ།

འབྲོམ་སྟོན་པ་འདས་ནས་ཡུན་རིང་མ་སོང་བར་དཔོན་གྱིད་པ་

དང་ཟུར་ཁ་ཆོོས་གྲོགས་སོགས་དད་ལྡན་མང་པོས་སྦྱོིན་བདག་ཞུས་ཏིེ་

དབུ་རྩོེ་ཀ་གཉིིས་མའི་ནུབ་ངོས་སུ་ཀ་བ་བཅུ་དྲུག་ཡིོད་པའི་དཀོར་ཁང་

སྒོ་ོལྷ་ོཕྱིགོས་སུ་གཏིད་པ་ཐགོ་ས་ོགཉིསི་ཡིདོ་པ་ཞིགི་བཞིངེས། དབུ་
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རྩོེ་ཀ་གཉིིས་མ་བཞིེངས་ནས་ལོ་དགུ་བཅུ་གོ་གཉིིས་སོང་བ་རབ་བྱུང་

གཉིསི་པའ་ིས་འབྲུག་ (༡༡༤༨) ལརོ་ཞིང་འདོ་འཇ་ོབ་རྭ་སྒྲིངེ་ག་ིགདན་

སར་ཕེབས་ནས་ལོ་བཅུ་གཉིིས་བར་བསྐྱངས་ཏིེ་དེའི་རིང་ཞིང་འཕྲེང་

ཀ་བེར་ཆུང་གི་ཡིང་ཚ་དཔོན་སྲིི་བོ་གཞིོན་ཚུལ་གྱིིས་སྦྱོིན་བདག་བྱས་

ཏི་ེདབུ་རྩོ་ེཀ་བ་ཉི་ིཤུ་རྩོ་བཞི་ིཡིདོ་པ་བཞིངེས་ཤངི༌། དའེ་ིཤངི་ཆོ་རྣམས་

ནགས་ཤདོ་ཀ་རངོ་ནས་དྲེངས། ད་ེརྗེསེ་ཞིང་འདོ་འཇ་ོབའ་ིསླབོ་མ་ཡིནོ་

བརྩོནོ་འགྲུས་རྡ་ོརྗེེས་སྦྱོནི་བདག་བྱས་ཏི་ེདབུ་རྩོ་ེཀ་བཞི་ིམ་བཞིངེས། ད་ེ

ནས་རབ་བྱུང་བཞི་ིཔའ་ིལྕགས་བྱ་ི (༡༢༤༠) ལརོ་སགོ་པོའ་ིདམག་ (འད་ི

མོང་གོལ་གྱིི་རྒྱལ་པོ་གོ་དན་གྱིིས་བོད་དུ་བཏིང་བའི་དམག་དེ་མིན་ཞིེས་

ྋགོང་ས་སྐུ་ཕྲེེང་ལྔ་པས་གསུངས་པས་དམག་འདི་མོང་གོལ་གྱིི་རྒྱལ་པོ་

སུས་བཏིང་བའ་ིདམག་ཡིནི་མནི་སྐརོ་ཞིབི་འཇུག་མཛད་དགསོ) བདོ་དུ་

འབྱོར་ནས་འཕན་པ་ོརྒྱལ་ལྷ་ཁང་སོགས་དགོན་པ་མང་པ་ོམེར་བསྲིེགས་

སྐབས་རྭ་སྒྲིེང་དགོན་འདིར་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེེན་མང་ཆོེ་བ་ཚིག་ནས་

ཇ་ོབ་ོའཇམ་དཔལ་རྡ་ོརྗེ་ེདང༌། སྒྲིལོ་མ་གསུང་བྱནོ། བློ་མ་གསརེ་གླེངི་

པའ་ིགདུང་ཁང་དངུལ་གདུགས་ཅན་ཆོ་ེཆུང༌། རྒྱ་དཔ་ེཁག ཐུགས་དམ་

གཤིན་རྗེེ་གཤེད་ཀྱིི་སྐུ་ཐང་བཅས་མེས་གཏིན་ནས་མ་ཚིག་པར་ལུས་

ཞིསེ་ཡིངོས་སུ་གྲོགས།

ད་ེརྗེསེ་རབ་བྱུང་བཞི་ིཔའ་ིལྕགས་ཡིསོ་ (༡༢༣༡) ལརོ་བྱ་བཏིང་

རནི་ཆོནེ་བཟིང་པ་ོདང༌། འཇམ་དབྱངས་རནི་ཆོནེ་གྲོགས་གཉིིས་ཀྱིསི་

གཙུག་ལག་ཁང་ཉིམས་གས་ོགསར་བཞིེངས་མཛད། རབ་བྱུང་བཅུ་
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གཅིག་པའ་ིལྕགས་སྟག་ (༡༦༥༠) ལརོ་ྋགངོ་ས་སྐུ་ཕྲེངེ་ལྔ་པས་མཆོོད་

ཁང་ཀ་བ་བརྒྱད་ཅུ་དང་ཡིང་ཐོག་ཏུ་གསེར་ཟིངས་ཀྱིི་རྒྱ་ཕིབས་ཆོེ་ཆུང་

གཉིསི། གྲྭ་ཤག་བདུན་ལྷག་ཙམ་གསར་བསྐྲུན་ཐགོ དག་ེའདུན་ཞིལ་

གྲོངས་སུམ་བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་བར་འཕལེ་རྒྱས་བཏིང་ཞིངི༌། མཆོདོ་གཞིསི་

སུ་མ་ིསརེ་ཐམེ་དུད་ཤགོ་ཁ་བཅུ་གཉིསི་ཀྱི་ིབདག་དབང་གནང༌། རྭ་སྒྲིངེ་

དགོན་པ་འདི་ཉིིད་དེ་སྔོོན་བོད་གཞུང་དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་དབུ་བརྙིེས་པ་

ནས་གཞུང་སྐྱངོ་དགནོ་པའ་ིཁངོས་སུ་གཏིགོས་པ་ལས། དགའ་ལྡན་ཁྲོ་ི

ཐོག་ལྔ་བཅུ་ང་བཞིི་པ་ངག་དབང་མཆོོག་ལྡན་གྱིིས་ཡུན་རིང་བར་ྋགོང་

ས་སྐུ་ཕྲེངེ་བདུན་པ་བསྐལ་བཟིང་རྒྱ་མཚོའ་ིཡིངོས་འཛནི་གནང་སྟ།ེ སྐུ་

མ་འདས་གོང་ཙམ་དུ་རྭ་སྒྲིེང་དགོན་པ་སྒོེར་འཛིན་དུ་གསོལ་རས་ཞུས་

པ་གནང་དནོ་ལྟར། རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིསི་པའ་ིས་ལུག་ (༡༧༣༩) ལརོ་

ྋགོང་ས་སྐུ་ཕྲེེང་བདུན་པས་རྭ་སྒྲིེང་དགོན་པ་དེ་བཞིིན་ཁོང་ལ་སྒོེར་

འཛནི་དུ་འབུལ་བ་གནང་ཞིངི༌། ཁངོ་སྐུ་གཤགེས་རྗེསེ་སྤྲུལ་སྐུ་ཁྲོ་ིཆོནེ་

བསྟན་པ་རབ་རྒྱས་ལ་རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་ིཔའ་ིཤངི་ཕག་ (༡༨༡༥) ལརོ་

རྭ་སྒྲིེང་དགོན་པ་དེ་རྭ་སྒྲིེང་ཧོ་ཐོག་ཐུ་སྐུ་ཕྲེེང་རིམ་བྱོན་ལ་སྒོེར་འཛིན་

གཏིན་འཇགས་སུ་གནང༌། ད་ེནས་བཟུང་ཡིངོས་འཛནི་ཁྲོ་ིཆོནེ་གྱི་ིསྐུ་

ཕྲེངེ་རམི་བྱནོ་ལ་རྭ་སྒྲིངེ་སྤྲུལ་སྐུ་ཞིསེ་པའ་ིམཚན་ཐགོས་པ་ཡིིན།

དགོན་པ་འདིར་ཨ་ཏིི་ཤ་རང་ཉིིད་སྐུ་འཚོ་བཞུགས་སྐབས་བྲིས་

གནང་བའ་ིའདྲེ་ཐང༌། རྒྱབ་ཡིགི་ཏུ་དག་ེབཤསེ་ནག་ཚ་ོལ་ོཙཱ་བས་

བརྩོམས་པའི་ཇོ་བོའ་ིརྣམ་ཐར་བསྟོད་པ་བརྒྱད་ཅུ་པ་བྲིས་པ་ཡིོངས་
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གྲོགས་སུ་འདྲེ་ཐང་དབུ་ཡིདོ་མ་ཟིརེ་བ་དང༌། ཇ་ོབ་ོརྗེེའ་ིཐུགས་དམ་རྟེནེ་

ཇོ་བོ་འཇམ་དཔལ་རྡོ་རྗེེ་སོགས་རིན་ཐང་བྲལ་བའི་གནའ་ཤུལ་དངོས་

རྫས་མང་པ་ོཡིདོ། སྔོར་རྭ་སྒྲིངེ་དུ་གྲྭ་ཁང་སྟངོ༌། རྟེནེ་ལུགས་མ་ང་ོ

མཚར་ཆོ་ེབ་ལྔ་བཅུ་སྐརོ་དང༌། ཐང་ཀ་སུམ་སྟངོ་དྲུག་བརྒྱ་ལྷག་ཙམ། 

གསུང་རྟེནེ་པ་ོཏི་ིས་ཡི་བཅུ་ལྷག་ཙམ། གདུང་རྟེེན་བདུན་བརྒྱ་དང་བདུན་

ཅུ་དོན་ལྔ་ཡིདོ་ཅེས་རྭ་སྒྲིངེ་ག་ིལ་ོརྒྱུས་ལས་བཤད། (དུང་དཀར་ཚགི་

མཛདོ་གཞིིར་བཟུང་ཐགོ་ཅུང་ཟིད་བཟི་ོབཅསོ་དང་བཅས་བཀདོ།) 

སྐུ་འིབུམ་དགནོ།

ཡིོངས་གྲོགས་སུ་སྐུ་འབུམ་བྱམས་པ་གླེིང་ཞིེས་འབོད་པ་དེ་ཡིིན། 

དེང་སང་མཚ་ོསྔོོན་ཞིིང་ཆོེན་མི་དམངས་སྲིིད་གཞུང་གནས་ཡུལ་ཟིི་ལིང་

གྲོངོ་ཁྱེརེ་གྱི་ིལྷ་ོནུབ་ཕྱིགོས་སྤྱི་ིལ་ེཉིརེ་ལྔའི་སར་ཡིདོ། དགནོ་པ་འད་ིཉིདི་

ཐོག་མར་རྗེེ་ཙོང་ཁ་པ་དགུང་ལོ་ཉིི་ཤུ་རྩོ་གཉིིས་ལ་ཕེབས་སྐབས་རབ་

བྱུང་དྲུག་པའ་ིས་རྟེ་ (༡༣༧༨) ལརོ་མ་ཡུམ་གྱིསི་རང་ཉིདི་སྐུ་ན་བགྲོསེ་

པ་དང་བཅས་རང་ཡུལ་དུ་མཇལ་ཕྲེད་ལ་ཕེབས་དགོས་པའི་ཞུ་ཡིིག་

དང་དབུ་སྐྲ་དཀར་པོར་སོང་བའི་ལན་བུ་བཅས་བསྐུར་གནང་མཛད་

པར། རང་ཡུལ་ཕྱིགོས་སུ་ཕབེས་རྒྱུ་དགོས་པ་ཆུང་བར་གཟིགིས་ཏི་ེ

ཡུམ་དང་གཅནེ་མ་ོགཉིསི་ལ་འདྲེ་ཐང་རེ་དང༌། ཕྱིག་བྲསི་ར།ེ རྒྱལ་བ་

སངེ་ག་ེང་རོའ་ིསྐུ་དཔར་གཅིག བད་ེམཆོགོ་ག་ིབུམ་སྐུ་བཅས་བསྐུར་
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གནང་མཛད་པ་བཞིིན་དེའི་ཕྱིི་ལོ་ཡུམ་གྱིིས་ཐུགས་ཁུར་བཞིེས་ཤིང་དད་

ལྡན་མངཔསོ་རགོས་རམ་བྱས་ཏི།ེ རྗེ་ེཙངོ་ཁ་པ་ཆོནེ་པ་ོསྐུ་འཁྲུངས་ནས་

ལྟེ་ཁྲོག་བོར་བའི་ས་གནས་དེར་ཤིང་ཙནྡན་གྱིི་སྡེོང་པོ་ཞིིག་སྐྱེས་པ་དེ་

ཉིདི་སྙིངི་པརོ་བཞུགས་ཤངི༌། རྒྱལ་བ་སངེ་ག་ེང་རོའ་ིསྐུ་བརྙིན་འབུམ་

གཅིག་དཔར་དུ་བཏིབ་པ་གཟུངས་སུ་ཕུལ་བའི་མཆོོད་རྟེེན་པདྨ་སྤུངས་

པ་ཞིིག་བཞིེངས་པའི་མཐའ་སྐོར་དུ་རྡོ་རྩོིག་གི་ར་བས་བསྐོར་བ་བཅས་

ཡིོད་པའི་སྟེང་དུ་ལྷ་ཁང་རྫ་གཡིམ་གྱིི་ཐོག་བཀབ་པ་གསར་བཞིེངས་

གནང༌། རབ་བྱུང་བཅུ་པའ་ིམ་ེགླེང་ (༡༥༧༧) ལརོ་སྒོམོ་ཆོནེ་རནི་ཆོནེ་

བརྩོོན་འགྲུས་རྒྱལ་མཚན་གྱིིས་ཐུགས་ཁུར་བཞིེས་ཏིེ་རྒྱལ་བ་བྱམས་

པའི་སྐུ་བརྙིན་ཆོེན་པོ་ཞིིག་བཞུགས་པའི་བྱམས་ཁང་གསར་བཞིེངས་

གནང་བ་བཅས་ལྷ་ཁང་སྔོ་རྗེེས་གཉིིས་ཀྱིི་གནས་གཞིི་ལ་བརྟེེན་ནས་སྐུ་

འབུམ་བྱམས་པ་གླེངི་ཞིསེ་མཚན་དུ་གྲོགས། རབ་བྱུང་བཅུ་པའ་ིཆུ་ལུག་ 

(༡༥༨༣) ལརོ་ྋགངོ་ས་སྐུ་ཕྲེངེ་གསུམ་པ་བསདོ་ནམས་རྒྱ་མཚ་ོསགོ་

ཡུལ་དུ་ཕེབས་ཐེངས་རྗེེས་མའི་སྐབས་ཞིིང་སྐྱོང་ནང་སོས་གནས་འདིར་

གདན་དྲེངས་པ་བཞིིན་ཕེབས་ཏིེ་ཉིིན་ཤས་རིང་སྐུ་མཚམས་སུ་བཞུགས་

པའ་ིགཟིིམས་ཁང་ཞིགི་ཀྱིང་བཞིངེས་ཤངི༌། སྒོམོ་ཆོནེ་རནི་ཆོནེ་བརྩོནོ་

འགྲུས་རྒྱལ་མཚན་དང༌། ཚ་ོཔ་ལྔའ་ིནང་སསོ་གཙསོ་པའ་ིསྦྱོནི་བདག་

རྣམས་ལ་ཙོང་ཁའི་ཡུལ་གྱིི་ལྟེ་གནས་འདིར་དགོན་སྡེེ་ཞིིག་ཚུགས་ན་

འཕྲེལ་ཕུགས་ལེགས་ཚུལ་གྱིི་བཀའ་སློབ་གནང་བ་ལྟར་དང་ལེན་ཞུས་

ཤངི༌། རྒྱལ་བ་རང་ཉིདི་ཀྱི་ིའདྲེ་ཐང་དང༌། ལྷ་མ་ོདམག་ཟིརོ་མའ་ིརྟེནེ་ཐང༌། 
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གནས་ཆུང་ཆོོས་སྐྱོང་གི་རྟེེན་ཐང་བཅས་གནང་ནས་རབ་གནས་སྩལ། 

ཟིི་ན་ཀླུ་རྒྱའི་སྡེེ་པའི་ཁྱེིམ་རྒྱུད་ལ་གནས་ཆུང་ཆོོས་སྐྱོང་ཁོག་ཕེབས་དམ་

བསྒྲིགས་མཛད་པ་བཞིིན་དེ་ནས་མི་རབས་བཅུ་གསུམ་གྱིི་བར་དུ་ཁོག་

ཕབེས་བྱུང༌། རབ་བྱུང་བཅུ་པའི་ས་བྱི་ (༡༥༨༨) ལརོ་རྒྱལ་དབང་མཆོགོ་

གི་བཀའ་བཞིིན་གསེར་སྡེོང་བྱང་ཆུབ་མཆོོད་རྟེེན་གྱིི་དབྱིབས་སུ་བསྒྱུར་

བ་སོགས་སྐབས་བབས་ཀྱིི་དགོས་པ་དམིགས་བསལ་ཅན་ལ་བརྟེེན་བཟི་ོ

དབྱབིས་འགྱུར་བ་བཏིང་ཞིངི༌། ཕྱིགོས་མཐའ་ིཉི་ེསྐརོ་དང༌། ཐག་རངི་

སོག་ཡུལ་བཅས་ནས་སློབ་གཉིེར་ཕེབས་མི་ཇེ་མང་དུ་སོང་སྟེ་གྲྭ་ཚོགས་

འཕེལ་རྒྱས་ཆོེན་པ་ོབྱུང་བར་བརྟེེན་རིམ་བཞིིན་མཚན་ཉིིད་གྲྭ་ཚང་དཔལ་

ལྡན་བཤད་སྒྲུབ་གླེངི་དང༌། རྒྱུད་པ་གྲྭ་ཚང་གསང་སྔོགས་བད་ེཆོནེ་གླེངི༌། 

གས་ོརགི་གྲྭ་ཚང་གཞིན་ཕན་ནརོ་བུའ་ིགླེངི༌། དུས་འཁརོ་གྲྭ་ཚང་རགིས་

ལྡན་བློ་ོགསལ་གླེངི༌། འཆོམ་པ་གྲྭ་ཚང་བཅས་གྲྭ་ཚང་ལྔ་བྱུང༌།

ཚོགས་ཆོེན་འདུ་ཁང་ཡིང་ཁྲོི་ཐོག་བཅུ་དྲུག་པ་ཨ་ཀྱི་ཤེས་རབ་

བཟིང་པའོ་ིསྐབས་རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིསི་པའ་ིས་སྦྲུལ་ (༡༦༨༩) ལརོ་ཀ་

བརྒྱད་ཅུའ་ིབར་རྒྱ་སྐྱདེ་བཏིང་ཞིངི༌། ད་ེནས་རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའ་ིམེ་

སྤྲོལེ་ (༡༧༧༦) ལརོ་ཨ་ཀྱི་རནི་པ་ོཆོེ་བློ་ོབཟིང་བསྟན་པའ་ིརྒྱལ་མཚན་

དང༌། ཐུའུ་བཀྭན་རནི་པ་ོཆོ་ེབློ་ོབཟིང་ཆོསོ་ཀྱི་ིཉི་ིམ། ལཱ་སར་ཏཱ་བློ་མ་

བློོ་བཟིང་ཆོོས་དར་བཅས་ཀྱིིས་མཐུན་རྐྱེེན་སྦྱོོར་གནང་གིས་སྔོར་ཡིོད་

ཚོགས་ཆོེན་འདུ་ཁང་ལ་ཀ་བ་བདུན་ཅུ་དོན་བཞིི་གསར་དུ་ཁ་སྣོན་མཛད་

དེ་ཀ་བ་བརྒྱ་དང་ལྔ་བཅུ་ང་བཞིི་ཡིོད་པ་ཞིིག་ཏུ་རྒྱ་སྐྱེད་གནང་ཞིིང༌། 
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གཡིས་གཡིནོ་རྒྱབ་མདུན་རྣམས་ཀྱི་ིལྷ་ཁང་དང༌། གཟིམིས་ཁང་གངོ་འགོ 

གྲྭ་ཚང་ཁག་ག་ིའདུ་ཁང༌། བཙན་ཁང༌། སྤྱི་ིས་ོཁང༌། དཔར་ཁང་བཅས་

རྒྱ་ཁྱེོན་སྤྱི་ིཁྲོེ་གྲུ་བཞི་ིམ་སྟངོ་ཕྲེག་འགའ་ཞིགི་ཡིདོ། ༡ མཚན་ཉིདི་གྲྭ་

ཚང་དཔལ་ལྡན་བཤད་སྒྲུབ་གླེངི་རབ་བྱུང་བཅུ་པའ་ིཆུ་ཡིསོ་ (༡༦༠༣) 

ལོར་ྋགོང་ས་སྐུ་ཕྲེེང་བཞིི་པ་ཡིོན་ཏིན་རྒྱ་མཚོ་སོག་ཡུལ་ནས་དབུས་

སུ་ཕེབས་པའི་ལམ་བར་དགོན་པ་འདིར་ཕེབས་སྐབས་འདུལ་བ་ཆོོས་རྗེེ་

འདོ་ཟིརེ་རྒྱ་མཚ་ོགདན་སའ་ིཁྲོརི་བསྐ་ོབཞིག་ཐགོ མཚན་ཉིདི་གྲྭ་ཚང་

ཞིིག་འཛུགས་དགོས་པའི་བཀའ་ཕེབས་པ་ལྟར་རབ་བྱུང་བཅུ་པའི་ཆུ་བྱི་ 

(༡༦༡༢) ལརོ་འདུལ་བ་ཆོསོ་རྗེསེ་ཐགོ་མར་བསྡུས་ཆུང༌། བསྡུས་འབྲངི༌། 

བསྡུས་ཆོནེ། བློ་ོརགིས། རྟེགས་རགིས་བཅས་རྣམ་འགྲོལེ་འཛནི་གྲྭ་ལྔ་

དང༌། ཕར་ཕྱིནི་འཛནི་གྲྭ་གཉིསི་ཡིདོ་པའ་ིམཚན་ཉིིད་གྲྭ་ཚང་གསར་དུ་

བཙུགས། ད་ེནས་ཁྲོ་ིཐགོ་ཉི་ིཤུ་རྩོ་གཉིསི་པ་སྟག་འཚརེ་བློ་ོབཟིང་རྡ་ོརྗེའེ་ི

སྐབས་དབུ་མའ་ིའཛནི་གྲྭ་གསར་འཛུགས་གནང་ཞིངི༌། ཁྲོ་ིཐགོ་ཉིརེ་

བརྒྱད་པ་ཆུ་བཟིང་རིན་པོ་ཆོེ་ངག་དབང་ཐུབ་བསྟན་དབང་ཕྱུག་སྐབས་

ཕར་ཕྱིིན་སྐབས་བཞིི་པའི་འཛིན་གྲྭ་གསར་དུ་བཙུགས་པས་ཕར་ཕྱིིན་

འཛནི་གྲྭ་བཞི་ིདང༌། དུས་ཚདོ་ཞིིབ་ཕྲེ་མ་གསལ་ཡིང་སྔོ་རྗེསེ་སུ་འདུལ་

བའ་ིའཛནི་གྲྭ་དང༌། མཛདོ་ཀྱི་ིའཛིན་གྲྭ། དཀའ་རམས་འཛནི་གྲྭ་བཅས་

འཛནི་གྲྭ་བཅུ་གསུམ་བཙུགས། ལ་ོགཅགི་ག་ིཆོསོ་ཐགོ་ལ་དཔྱོདི་ཆོོས་

སྔོནོ་རྗེསེ་གཉིསི་ལ་ཟླ་བ་ར་ེར།ེ དབྱར་ཆོསོ་ཟླ་བ་གཅགི དབྱར་གནས་

ཆོསོ་ཐགོ་ཟླ་བ་གཅགི་དང་ཟླ་ཕྱིདེ། སྟནོ་ཆོསོ་ཟླ་བ་གཅགི བར་ཆོསོ་
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ཞིག་བཅ་ོལྔ། དགུན་ཆོསོ་ཟླ་བ་གཅགི་བཅས་ཡིདོ་པ་དང༌། སླབོ་ཁྲོདི་

ཀྱིི་ཡིིག་ཆོ་ཐུན་མོང་མ་ཡིིན་པ་རྗེེ་བཙུན་ཆོོས་ཀྱིི་རྒྱལ་མཚན་དང་འཇམ་

དབྱངས་བཞིད་པ་རྣམ་གཉིིས་ཀྱིི་གསུང་རྩོོམ་སྤྱིི་དོན་དང་མཐའ་དཔྱོོད་

རྣམས་ཡིནི། ཁྲོ་ིཐགོ་ཉི་ིཤུ་པ་མཁན་པ་ོན་ོམནི་ཧན་བློ་ོབཟིང་དནོ་གྲུབ་

སྐབས་རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིསི་པའ་ིས་ཁྱེ་ི (༡༧༡༨) ལརོ་ལྷ་ས་སྨོནོ་ལམ་

ཆོེན་མོའ་ིཕྱིག་སྲིོལ་ལྟར་སྨོོན་ལམ་རབ་འབྱམས་པའི་དགེ་བཤེས་དམ་

བཅའ་འཇགོ་སྲིལོ་བཙུགས་ཡིདོ། ༢ རྒྱུད་པ་གྲྭ་ཚང་གསང་སྔོགས་

བད་ེཆོནེ་གླེངི་ན་ིརབ་བྱུང་བཅུ་གཅགི་པའ་ིས་གླེངི་ (༡༦༤༩) ལརོ་ཟི་ི

ན་ཆོོས་རྗེེ་ལེགས་པ་རྒྱ་མཚོས་གྲྭ་པ་སུམ་ཅུ་སོ་གཉིིས་ལ་སློབ་ཁྲོིད་དང་

སྦྱོངོ་བརྡར་མཛད་ད་ེགསར་འཛུགས་གནང་ཞིངི༌། རྗེསེ་སུ་འཕལེ་རྒྱས་

འགྲོ་ོརྒྱུར་དགངོས་ཏི་ེརབ་བྱུང་བཅུ་གཉིསི་པའ་ིས་སྟག་ (༡༦༩༨) ལརོ་

ཀ་བ་བཞི་ིབཅུ་ཞིེ་བརྒྱད་ཡིདོ་པའ་ིའདུ་ཁང་གསར་བཞིངེས་ཐགོ དབུས་

ཀྱི་ིརྒྱུད་སྨོད་པའ་ིཕྱིག་སྲིལོ་ལྟར་གྱི་ིའདནོ་ཆོགོ་དང༌། ཆོོས་འཆོད་ཉིན་

སོགས་ཀྱིི་སྒྲིིག་སྲིོལ་ཆོ་ཚང་བའི་སྟེང་དུ་ལྕགས་མཁར་ཟུར་དགུ་པའི་

ཆོ་ོག་ཡིང་འཛུགས་པར་མཛད་པ་དང༌། མཁན་ཐགོ་ཉིརེ་དྲུག་པ་མགནོ་

གྱི་གྲོགས་པ་རྒྱལ་མཚན་སྐབས་སྔོར་ཡིོད་འདུ་ཁང་ཀ་བ་ཞིེ་བརྒྱད་ཀྱིི་

སྟེང་དུ་ཀ་བ་བཅུ་གཉིིས་གསར་དུ་བསྣན་ནས་ཀ་བ་དྲུག་ཅུ་བར་རྒྱ་སྐྱེད་

མཛད། རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་ིཔའ་ིམ་ེབྱ་ (༡༨༣༧) ལརོ་རྒྱུད་པའ་ིམཁན་

རབས་ཞིེ་བདུན་པ་སེར་དྲེིས་མཁན་ཆོེན་དཀོན་མཆོོག་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་

མཚའོ་ིསྐབས། རྒྱུད་སྨོད་གྲྭ་ཚང་ག་ིཕྱིག་བཞིསེ་ལྟར་གྱིི་རབ་གནས་



428

དགེ་ལེགས་ཆོར་འབེབས་ཀྱིི་ཆོོ་ག་ཚོགས་འདོན་དུ་འཛུགས་པར་མཛད་

ཡིདོ། ༣ གས་ོརགི་གྲྭ་ཚང་གཞིན་ཕན་ནརོ་བུའ་ིགླེངི་ན་ིཐོག་མར་རབ་

བྱུང་བཅུ་གཉིསི་པའ་ིལྕགས་ཡིསོ་ (༡༧༡༡) ལརོ་ཆུ་བཟིང་རནི་པ་ོཆོ་ེ

བློོ་བཟིང་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་གྱིིས་སྔོགས་པ་གྲྭ་ཚང་ཞིིག་འཛུགས་

གནང་མཛད་ཀྱིང་ད་ེནས་ལ་ོབཅུ་གཉིསི་སངོ་བའ་ིཆུ་ཡིསོ་ (༡༧༢༣) 

ལོར་མཚོ་སྔོོན་དུས་འཁྲུག་བྱུང་སྐབས་སྐུ་འབུམ་དགོན་པར་གཏིོར་

བཤིག་ཆོེན་པོ་བྱུང་བའི་རྐྱེེན་གྱིིས་གྲྭ་ཚང་རྩོ་མེད་དུ་སོང་རྗེེས་སྐུ་འབུམ་

ཁྲོི་ཐོག་ཉིེར་གཅིག་པ་སེར་དྲེིས་ཚུལ་ཁྲོིམས་རིན་ཆོེན་གྱིིས་རབ་བྱུང་

བཅུ་གཉིསི་པའ་ིཤངི་སྦྲུལ་ (༡༧༢༥) ལརོ་སྔོགས་པ་གྲྭ་ཚང་ད་ེསྨོན་པ་

གྲྭ་ཚང་དུ་བསྒྱུར་ནས་རྩོ་རྒྱུད་སོགས་རྒྱུད་བཞིི་ལ་འཛིན་གྲྭ་བཞིི་དང༌། 

ལམ་རིམ་འཛིན་གྲྭ་གཅིག་བཅས་ཁག་ལྔར་ཕྱིེ་སྟེ་བོད་སྨོན་གྱིི་རིག་པའི་

གཞུང་ལུགས་དང༌། ལག་ལནེ་སྦྱོངོ་བརྡར། རྒྱུགས་སྤྲོོད་བཅས་ཀྱི་ིཕྱིག་

སྲིལོ་ཆོ་ཚང་གསར་འཛུགས་གནང་ཡིདོ། ༤ དུས་འཁརོ་གྲྭ་ཚང་རགིས་

ལྡན་བློ་ོགསལ་གླེངི་ན་ིརབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་ིཔའ་ིམ་ེགླེང་ (༡༨༡༧) ལརོ་

ཁྲོི་ཐོག་ཞིེ་ལྔ་པ་ཆོེ་ཤོས་རིན་པོ་ཆོེ་ངག་དབང་བཤད་སྒྲུབ་བསྟན་པའི་

ཉིི་མའི་སྐབས་གྲྭ་གྲོངས་ཉིི་ཤུ་ལྷག་ཙམ་ཞིིག་ལ་སློབ་ཁྲོིད་སྦྱོོང་བརྡར་

དང༌། འདུ་ཁང་གསར་བཞིངེས་བཅས་ལ་ོང་ོགསུམ་གྱི་ིརངི་ལེགས་པར་

གྲུབ་སྟ།ེ ཁྲོ་ིཐགོ་ཞི་ེབདུན་པ་གསརེ་ཏིགོ་རནི་པ་ོཆོ་ེཡི་ེཤསེ་ཐུབ་བསྟན་

རྒྱ་མཚོའི་སྐབས་དུས་འཁོར་གྲྭ་ཚང་དངོས་སུ་འཛུགས་གནང་མཛད་པ་

ཡིནི། ༥ འཆོམ་པ་གྲྭ་ཚང་ན་ིཁྲོ་ིཐགོ་ཉི་ིཤུ་པ་མཁན་པ་ོན་ོམནི་ཧན་བློ་ོ
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བཟིང་དནོ་གྲུབ་སྐབས་རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིསི་པའ་ིས་ཁྱེ་ི (༡༧༡༨) ལརོ་

ྋགོང་ས་སྐུ་ཕྲེེང་བདུན་པ་བསྐལ་བཟིང་རྒྱ་མཚོ་སྐུ་འབུམ་དུ་བཞུགས་

པའི་ག་ོསྐབས་དང་བསྟུན་ནས་རྩོེ་རྣམ་རྒྱལ་གྲྭ་ཚང་གི་འཆོམ་དཔོན་ཞིིག་

ལས་འཆོམ་ཁག་འགའ་ཞིིག་བསླབ་སྦྱོངས་བྱེད་དུ་བཅུག་སྟེ་འཆོམ་

པ་གྲྭ་ཚང་གསར་འཛུགས་གནང་བ་ཞིགི་ཡིིན། དགོན་པ་འདརི་ལྷ་ཁང་

དང༌། གཙུག་ལག་ཁང༌། གྲྭ་ཤག་བཅས་བསྡེམོས་པའ་ིཁང་མགི་དགུ་

སྟངོ་ལྷག་ཙམ་དང༌། ལྷ་ཁང་གཅགི་པུ་ཡིང་བརྒྱད་བརྒྱ་ལྷག་ཡིདོ་ཅངི༌། 

དགེ་འདུན་ཞིལ་གྲོངས་མང་བའི་དུས་སུ་སུམ་སྟོང་དྲུག་བརྒྱ་ཙམ་ཡིོད། 

དགོན་པ་འདི་ནས་བསྟན་འཛིན་གྱིི་སྐྱེས་ཆོེན་གྲོངས་ལས་འདས་པ་བྱོན་

པ་ས་ོསོའ་ིམཛད་རྣམ་དང༌། ལྷ་ཁང་ཁག་ག་ིནང་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེནེ་

གང་དང་གང་ཡིདོ། རྒྱ་ཁ་ཆོ་ེདང་ཟི་ལར་གྱི་ིདམག་འཁྲུག་སྔོ་རྗེསེ་སྐབས་

ཉིམས་རྒུད་ཇི་བྱུང་སོགས་ཞིིབ་པར་གསེར་ཏིོག་རིན་པ་ོཆོེ་བློ་ོབཟིང་ཚུལ་

ཁྲོིམས་རྒྱ་མཚོས་མཛད་པའི་༼སྐུ་འབུམ་བྱམས་པ་གླེིང་གི་གདན་རབས་

དནོ་ལྡན་ཚངས་པའ་ིདབྱངས་སྙིན༽ མཚ་ོསྔོནོ་མ་ིརགིས་དཔ་ེསྐྲུན་

ཁང་ག་ིལྕགས་དཔར་མ་དརེ་གཟིགིས། (དུང་དཀར་ཚགི་མཛདོ་གཞིརི་

བཟུང་ཐགོ་ཅུང་ཟིད་བཟི་ོབཅསོ་དང་བཅས་བཀདོ།) 

ལྷ་མོའ་ིབློ་མཚ།ོ

ཆོོས་འཁོར་རྒྱལ་ལྷ་མོའ་ིབློ་མཚོ་ནི་བོད་ཀྱིི་རྒྱལ་ས་ལྷ་ས་ནས་

ཤར་ལྷོའ་ིམཚམས་སུ་མལ་ལ་ེདགུ་བཅུ་ག་ོལྔ་སྟ།ེ རྟེ་ཐོག་ཉིནི་ཞིག་དྲུག་

གི་སར་གནས་པའི་ཆོོས་འཁོར་དགོན་པའི་འཁྲོིས་གཡིའ་རིའི་ཁྲོོད་དུ་
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འཁྱེལི་ཞིངི༌། ཕྱི་ིལོའ་ིདུས་རབས་བཅུ་དྲུག་པའ་ིདུས་དཀྱིལི་ཙམ་ནས་

གནས་སྒོོ་ཕྱིེས་པའི་མ་འོངས་ལུང་བསྟན་གྱིི་མཚོ་མཇལ་ཞུ་ཡུལ་རྩོ་

ཆོནེ་ཞིགི་ཏུ་གྱུར་ཡིདོ། སྔོར་མཚ་ོད་ེཤནི་ཏུ་གཉིན་པས་ཉི་ེའགྲོམ་དུ་

སྐད་ཅོར་བརྒྱབ་ན་སེར་བ་འབབ་པ་སོགས་ཁྲོོས་འཁྲུག་གི་རྣམ་པ་སྟོན་

གྱིནི་ཡིདོ། ཕྱིསི་རྒྱལ་དབང་དག་ེའདུན་རྒྱ་མཚ་ོདགུང་ལ་ོས་ོབརྒྱད་

སྟེང་གནས་དེར་ཕེབས་ནས་ཐུགས་སྨོོན་དང་འབྲེལ་དཔལ་ལྷ་མོ་སྤྱིན་

དྲེངས་པར་ཤར་ཕྱིོགས་ནས་བུ་ཡུག་ཅིག་བྱུང་སྟེ་མཚ་ོདེར་ཐིམ་མ་ཐག་

མཚ་ོདེའ་ིཁ་དགོ་འགྱུར་ཏི།ེ སྐབས་རརེ་འཇའ་ཚནོ་སྣ་ལྔའ་ིདྲེ་བ་དང༌། 

སྐབས་རེར་ཕོ་བྲང་རྒྱ་ཕིབས་དངབཅས་པ་ལྔ་སྦྲགས་སུ་མངོན་སུམ་ལྟ་

བུར་སྣང་བ་དང༌། ཡིང་མཚ་ོད་ེནམ་མཁའ་ིམདགོ་ལྟ་བུ་གཉིསི་སུ་སངོ་

བའི་ནང་དབྱིབས་གྲུ་བཞིི་དང་ནར་སྟབས་སུ་ཡིོད་པའི་རི་དེའི་རྣམ་པ་

ཅན་གཉིིས་སྔོར་མེད་ནམ་མཁར་སྙིེག་བཞིིན་ལངས་པ་ཤིན་ཏུ་འཇིགས་

སངི་ང་ོམཚར་ཆོ་ེབ། མཚ་ོཐམས་ཅད་གནམ་དུ་ཁལོ་བ་འ་ོམའ་ིམདགོ་ལྟ་

བུ་ཆུ་མདགོ་དང་གཏིན་ནས་མ་ིམཚུངས་པར་གྱུར་ཞིངི༌། གཟུགས་སྣང་

ངོ་མཚར་བ་ཇི་སྙིེད་ཅིག་མཐུན་སྣང་དུ་བྱུང་བ་ནི་མཚ་ོགཟིིགས་ཀྱིི་ཐོག་

མ་ཡིནི།

དེ་ནས་བཟུང་ད་ལྟའི་བར་དད་ལྡན་ཚོས་མཚོ་མཇལ་དང་འབྲེལ་

ལྐོོག་གྱུར་གྱིི་དོན་གནད་མང་པོའ་ིཐོག་གསང་ལུང་ལྟ་བུ་ཞུ་བཞིིན་ཡིོད། 

དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོའ་ིཞིི་རྒྱས་དབང་དྲེག་གི་འཕྲེིན་ལས་མཛད་པའི་རིམ་པ་

དང་འབྲལེ་བའ་ིང་ོམཚར་མཐུན་སྣང་ག་ིགྲུབ་དནོ་ཅགི་སྟ།ེ ལྐོགོ་གྱུར་དོན་
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གནད་སྤྱི་ིདང༌། ཁྱེད་པར་རྒྱལ་བ་ཡིབ་སྲིས་ཀྱིསི་གཙསོ་པའ་ིབློ་སྤྲུལ་

སྐྱེས་ཆོེན་དག་གི་འཁྲུལ་བྲལ་ཡིང་སྲིིད་ངོས་འཛིན་ཞུ་བའི་གོ་རིམ་དང་

ལས་དནོ་ཁྲོདོ་གནད་འགག་ཆོེན་པ་ོཞིིག་ཆོགས་ཡིདོ།

ྋརྒྱལ་མཆོགོ་སྐུ་ཕྲེངེ་བཅུ་གསུམ་པ་ ༡༩༣༣ ཟླ་ ༡༠ ཚསེ་ 

༣༠ སྐུ་མྱོ་ངན་ལས་འདས་རྗེསེ་ཀྱི་ིལ་ོགཉིསི་པ་ཕྱི་ིལ་ོ ༡༩༣༥ ལརོ་

ྋརྒྱལ་ཚབ་རྭ་སྒྲིེང་རིན་པོ་ཆོེ་མཆོོག་སྐུ་དངོས་རྒྱལ་བའི་ཡིང་སྲིིད་

གང་དུ་སྐུ་བལྟམས་ཡིོད་མེད་བརྟེག་དཔྱོད་ཆོེད་ལྷ་མོའ་ིབློ་མཚོར་མཇལ་

བར་ཕེབས་ཏིེ་ཉིིན་ཞིག་འགའི་རིང་དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོའ་ིའཕྲེིན་བསྐུལ་དང་

བསྐང་བཤགས་འབུམ་ཐེར་གནད་སྨོིན་གྲོངས་གསོག་གིས་ཐུགས་སྨོོན་

དང་འབྲལེ་མཚ་ོགཟིགིས་གནང་བར། བློ་མཚའོ་ིནང་ནས་བདོ་ཡིགི་དབུ་

ཅན་གྱི་ིཡིགི་འབྲུ་ཆོནེ་པ་ོ ཨ་ ཀ་ མ་ཞིསེ་དང༌། དའེ་ིརྗེསེ་དགནོ་པ་ཐགོ་

རྩོེག་གསུམ་པ་བར་ཐོག་གཡུ་རྩོི་ཅན་ཡིང་སྟེང་དུ་གསེར་ཟིངས་ཀྱིི་རྒྱ་

ཕབིས་ཡིདོ་པ། དགནོ་པའ་ིཤར་ཕྱིགོས་ནས་འགྲོ་ོལམ་སྐྱ་ཐགི་ལརེ་ར་ི

ཆུང་ཞིགི་ག་ིརྩོ་བར་ཟུག་ཅངི༌། དའེ་ིཐད་ཀྱི་ིཁང་པ་ཐགོ་གཅགི་མ་སྟངེ་

ཐོག་སྔོོན་པོ་བྱས་པ་གཅིག་བཅས་ཀེའུ་ཚང་མཚན་ཞིབས་རིན་པོ་ཆོེ་

རྣམ་གཉིིས་ལྷན་བཞུགས་གཟིིགས་སྣང་གཅིག་མཐུན་བྱུང་བ་བསྙིེལ་ཐོར་

བཀདོ་གནང་བ་དང༌། ད་དུང་ད་ེབས་ཀྱིང་གསལ་རྟེགོས་ཆོ་ེབ་བསྟན་

གནང་ཡིངོ་བའ་ིའཕྲེནི་བསྐུལ་ཞུས་པར། ྋགངོ་ས་རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེངེ་

བཅུ་བཞིི་པ་ཆོེན་པོ་མཆོོག་འདི་ཉིིད་སྐུ་བལྟམས་སའི་གཟིིམ་ཁང་གི་སྒོེའུ་

ཁུང་ནས་ྋརྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པ་ཆོེན་པོས་གཟིིགས་ནས་བཞུགས་
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པ་ཞིགི་ཀྱིང་མཉིམ་གཟིགིས་བྱུང༌། ད་ེབཞིནི་གཞུང་བསྟནེ་ལྷ་སྲུང་ཁག་

ག་ིབཀའ་ལུང་བརྡ་རྟེགས་རྩོ་ེམཐུན་བྱུང་བ་ལྟར། བདོ་ཡུལ་ཤར་ཕྱིགོས་

སུ་ཡིང་སྲིིད་རྩོད་གཅོད་ཞུ་བར་ཆོེད་སྩལ་མི་སྣ་ཨ་མདོ་སྐུ་འབུམ་དགོན་

པར་ཕབེས་མཚམས། ལྷ་མོའ་ིབློ་མཚོའ་ིམཚ་ོགཟིགིས་ཡི་ིག་ེ ཨ་ ཀ་ 

མ་ གསུམ་གྱིི་ཨས་ཨ་མད་ོདང༌། ཀས་ན་ིསྐུ་འབུམ་ཞིེས་པའ་ིམངི་ཡིགི་

དང་པོའམ། ཡིང་ན་ཀ་མ་གཉིིས་པསོ་འཁྲུངས་གཞིསི་ལྟག་མཚརེ་གྱི་ི

རིའི་སྟེང་ཡིོད་པའི་ཀརྨ་རོལ་པའི་རྡོ་རྗེེའི་དགོན་པ་དེའི་མཚན་སྒྲི་མཚོན་

པའ་ིངསེ་པ་རྙིདེ། སྐུ་འབུམ་དགནོ་པ་དང་འཁྲུངས་གཞིསི་སྟག་འཚརེ་ 

(ལྟག་མཚརེ་) གྱི་ིཁརོ་ཡུག་དང་བཅས་པའ་ིཡུལ་གྱི་ིབཀདོ་པ་གཙ་ོཁག་

མཚོ་མཇལ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིིན་མིག་གི་དགའ་སྟོན་དུ་གྱུར་པས་ཡིང་སྲིིད་

འཁྲུལ་བྲལ་ངེས་རྙིེད་ཐུབ་རྒྱུའི་ཡིིད་ཆོེས་གདེངས་འཁེལ་བྱུང་བས་

མཚོན་ཆོོས་འཁོར་རྒྱལ་ལྷ་མོའ་ིབློ་མཚོ་ནི་ཡིི་གེ་དང་རི་མོའ་ིལམ་ནས་

དནོ་གནད་གསལ་སྟནོ་གྱི་ིཁྱེད་ཆོོས་ལྡན་པ་ཞིགི་ཡིནི་སྟབས། བདོ་མ་ི

སརེ་སྐྱ་མང་ཚགོས་ཀྱིསི་ཡིདི་ཆོསེ་བློསོ་འགལེ་བྱདེ་ཀྱིནི་ཡིདོ།

མཚ་ོད་ེའདྲེ་བདོ་ས་སྟདོ་སྨོད་གང་སར་མང་པ་ོཡིདོ་ཀྱིང༌། འད་ི

ཉིིད་རྒྱལ་དབང་དགེ་འདུན་རྒྱ་མཚོས་དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོའ་ིབློ་མཚོར་བྱིན་

གྱིསི་བརླབས་ཤངི་གནས་སྒོ་ོཕྱི་ེབར་བརྟེནེ། ད་ོསྣང་རྩོ་ཆོརེ་འཛནི་ཅངི་

སྐད་གྲོགས་ཆོ་ེཤསོ་བྱདེ་པའ་ིམཚ་ོམ་ོཁྱེད་དུ་འཕགས་པ་ཞིགི་ཡིནི། ལྷ་

མོའ་ིབློ་མཚོར་རྒྱལ་བའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེེན་གྱིིས་མཚོན་པའི་རྟེེན་

དང་བརྟེནེ་པ་གསར་བཞིངེས་རྣམ་དཀར་དག་ེབའ་ིབྱ་བ་སྤྱི་ིདང༌། གདོ་
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ཆོག་རྐྱེེན་ངན་གྱིི་འབྱུང་གཞིི་བཟློག་ཐབས་དང་བཅས་པའི་རིམ་པ། 

གཞིན་ཡིང་ཁྱེིམ་ཚང་ཕལ་བའི་བདེ་སྡུག་བློང་དོར་ཚུན་མ་ནོར་ལམ་སྟོན་

གྱི་ིམ་འངོས་ལུང་བསྟན་དུ་བརྩོ་ིསྲིལོ་ཡིདོ་པ་སྨོོས་ཅ།ི ལྷག་པར་རྒྱལ་

མཆོོག་ཡིབ་སྲིས་ཀྱིིས་གཙོས་བློ་སྤྲུལ་ཆོེ་ཁག་གི་ཡིང་སྲིིད་འཁྲུལ་བྲལ་

ངོས་རྙིེད་རྩོད་གཅོད་ཞུ་ཐབས་བསླུ་བ་མེད་པའི་གལ་ཆོེའི་གསང་ལུང་

ལྟ་བུར་ཀུན་གྱིསི་ཡིདི་ཆོསེ་བྱདེ་བཞིནི་ཡིདོ། ད་ེན་ིལྷ་མོའ་ིབློ་མཚ་ོའདི་

བཞིིན་དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོས་དངོས་སུ་གནད་འགག་སྟོན་པའི་མེ་ལོང་

དང་རྒྱལ་དབང་དགེ་འདུན་རྒྱ་མཚ་ོནས་རིམ་བརྒྱུད་བློ་སྤྲུལ་སྐྱེས་ཆོེན་དུ་

མས་བྱིན་འབེབས་རབ་གནས་མཛད་པའི་རིན་ཐང་བྲལ་ཞིིང་རྩོ་འགངས་

ཆོ་ེབའ་ིགནས་མཆོགོ་ཅགི་ཏུ་ངསོ་འཛནི་བྱདེ་པ་ཡིནི། (འད་ིག་ནོར་

གླེིང་ནས་རྩོོམ་སྒྲིིག་བྱས་པའི་‘མཛད་རྣམ་གསེར་གྱིི་ཡིང་སྙིིང་’ཤོག་

གྲོངས་ ༡༡ ནས་ ༡༥ བར་གསལ།) 

ཤར་ཙངོ་ཁ།

ཤར་ཙོང་ཁའི་ཡུལ་ནི་བོད་ཆོོལ་ཁ་གསུམ་གྱིི་ཡི་གྱིལ་མདོ་སྨོད་

རྟེའ་ིཆོལོ་ཁའ་ིནང་གསསེ་བྱ་ེབྲག་ཅགི་སྟ།ེ ཙངོ་ལ་ར་ིབོའ་ིནུབ་ངསོ་དང༌། 

ཙོང་ཆུའི་ལྷ་ོངོས་ཕྱིོགས་ཀྱིི་རི་ཀླུང་ཐང་གསུམ་གྱིི་ཕྱིོགས་ལ་སྔོ་དུས་ནས་

ཙངོ་ཁ་བད་ེཁམས་སམ་ཙངོ་ཁ་གཡིརེ་མ་ོཐང་ཞིསེ་གྲོགས་པ་དང༌། དུས་

བཞི་ིདྲེ་ོགྲོང་དང་ཐང་གཤངོས་སྙིམོས་པ། ས་ཆུ་བཟིང་ཞིངི༌། འབྲུ་རགིས་

སྣ་ཚགོས་སྨོནི་པ། མ་ིརྣམས་གཤསི་རྒྱུད་དྲེང་བ། ལས་འབྲས་ཀྱི་ིབློང་

དརོ་ཕྱིགོས་ར་ེཙམ་ཤསེ་པ། གཅན་གཟིན་དང་འབུ་སྲིནི་ཉུང་བ། རྟེ་ནརོ་
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ལུག་གསུམ་གྱིསི་ཁབེས་པ། ལྗོནོ་ཤངི་མ་ེཏིོག་སྣ་ཚགོས་ཀྱིསི་བཀྲ་བ། 

ཤངི་འབྲས་སྣ་མང་འཛོམས་ས་ཞིགི་ཡིནི།

བཙན་པོའ་ིདུས་སྐབས་སུ། མགར་སྟངོ་བཙན་གྱིསི་ཙངོ་ཁའ་ིཡུལ་

དེར་རུ་དཔུང་གི་གནས་གཞིི་བྱས་ནས་མི་ལོ་བརྒྱད་རིང་ལ་ཐང་གོང་

མར་དམག་འཁྲུག་བརྒྱབས་པ་དང༌། ད་ེརྗེསེ་མགར་གྱིི་བུ་རྒྱུད་དག་གིས་

གནས་དེར་རྟེེན་གཞིི་བྱས་ནས་བོད་ཀྱིི་མཐའ་མཚམས་བརྟེན་སྲུང་གིས་

རྒྱ་དམག་དང་གཡུལ་འགྱིདེ་ཐངེས་མང་བྱས།

བཙན་པོའ་ིརྒྱལ་རབས་སལི་བུར་འཐརོ་བའ་ིསྐབས། བཙན་པོའ་ི

རྒྱལ་རྒྱུད་ཁྲོི་ལྡེ་སྟོད་མངའ་རིས་ནས་མདོ་སྨོད་ཙོང་ཁའི་ཡུལ་འདིར་

ཕེབས་ནས་གནས་གཞིི་བཟུང་སྟེ་རྒྱལ་སྲིིད་བསྐྱངས་པས་ཙོང་ཁ་རྒྱལ་

པརོ་གྲོགས། ད་ལྟའ་ིམཚ་ོསྔོནོ་ཞིངི་ཆོནེ་ཆོགས་ས་ཟི་ིལངི་མཁར་ཞིསེ་

པ་ཁངོ་ག་ིརྒྱལ་སའ་ིམཁར་ཤུལ་ཡིནི། སུང་དང་མ་ིཉིག་ལའེ་ོརྒྱལ་ཁབ་

སོགས་ལ་དགྲོ་གཉིེན་རེས་མོས་ཀྱིིས་ཧ་ལམ་མི་ལོ་བརྒྱ་ལྷག་རིང་ལ་

མངའ་ཐང་རྒྱས་དུས་མད་ོསྨོད་ལྷ་ོབྱང་ཕལ་ཆོརེ་དང༌། མངའ་ཐང་ཉིམས་

དུས་ཙོང་ཁ་ཡུལ་ཁམས་བཅ་ོབརྒྱད་ཙམ་ལ་མངའ་དབང་བསྒྱུར།

མངའ་འབངས་རྣམས་ནི་བཙན་པོའ་ིསྐབས་ནས་མཐའ་མཚམས་

སྲུང་མིར་མངགས་པའི་དམག་དཔུང་ཁག་གནས་དེར་བཅའ་སྡེོད་ཁྱེིམ་

གཞིསི་ཆོགས་པའ་ིཐགོ་འ་ཞི་དང༌། རྒྱ་ཧརོ་བདོ་རགིས་འདྲེསེ་པ་རྣམས་

ཡིནི། ཕྱིསི་སུ་ ༡༡༠༤ ལརོ་རྒྱ་ནག་སུང་དམག་གིས་བཅམོ་སྟ་ེཙངོ་ཁ་

རྒྱལ་པོའ་ིརྒྱལ་སྲིདི་མཇུག་བསྒྲིལི། ཙངོ་ཁ་རྒྱལ་པོའ་ིརྒྱལ་རབས་མཇུག་
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བསྒྲིིལ་ནས་ཧོར་གྱིསི་དབང་སྒྱུར་མ་བྱས་པར་མ་ིལ་ོ ༡༥༠ རངི་སུང་

དང༌། མ་ིཉིག་སགོས་ཀྱི་ིབསུན་བཙིར་ཡིང་ཡིང་བྱས་ཀྱིང༌། རྩོ་བའ་ིམད་ོ

སྨོད་ཁྱེོན་ཡིོངས་ལ་དབང་སྒྱུར་བྱེད་མཁན་གཞིན་གྱིི་སྟོབས་ཤུགས་

གང་ཡིང་མ་བྱུང༌།

སྡེེ་ཚོ་རེ་ལ་ཚོ་དཔོན་དང་བློ་མ་དབང་ཐང་ཅན་ཟུང་འབྲེལ་ཐོག་

ས་ཁངོས་བཅད་བཟུང་གསི་རང་བཙན་གྱི་ིརྣམ་པར་གནས། ཆོནེ་པ་ོ

ཧོར་གྱིིས་རྒྱ་ནག་སོགས་ཡུལ་གྲུ་ཕལ་ཆོེར་དབང་སྒྱུར་བྱེད་སྐབས། 

༡༢༥༣ ལརོ་ཤར་ཙངོ་ཁའ་ིཡུལ་འད་ིཐ་ེབའ་ིབདོ་ཆོལོ་ཁ་གསུམ་གྱི་ི

བདག་དབང་ཡིོངས་རྫོགས་འགྲོོ་མགོན་ཆོོས་རྒྱལ་འཕགས་པར་ཕུལ། 

༡༩༤༩ ལརོ་རྒྱ་ནག་དམར་ཤགོ་ཚགོས་པས་དྲེག་དཔུང་བཏིང་སྟ་ེ

བཙན་འཛུལ་གྱིསི་འག་ོཚུགས་པ་བཅས་ཡིནི།

འཁྲུངས་གཞིསི་ལྟག་མཚརེ།

མད་ོསྨོད་ཙངོ་ཁ་བད་ེཁམས་ཁངོས་ལྟག་མཚརེ་གྲོངོ་ཚ་ོན།ི ཨ་

མདོ་རྗེེ་སྐུ་འབུམ་དགོན་པ་ནས་ལྷོ་ཕྱིོགས་སུ་མལ་ལེ་བཞིི་བཅུའི་སར་

ཆོགས་ཡིདོ་ཅངི༌། ཆོ་སྙིམོས་རྒྱ་མཚོའ་ིངསོ་ལས་མཐ་ོཚད་ཀྱིསི་ཕ་ིཀྲ་ི

དགུ་སྟངོ་ཟིནི་ཡིདོ་པའ་ིས་ཁུལ་ཞིགི་ཡིནི། རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེངེ་བཅུ་བཞི་ི

པ་ཆོེན་པོ་མཆོོག་གི་འཁྲུངས་གཞིིས་ནི་སྐུ་འབུམ་ཚོ་དྲུག་ཁོངས་ཆོི་ཀྱཱ་

ཚོ་བའི་ནང་སོའ་ིགོ་གནས་བཟུང་མྱོོང་བའི་ཁྱེིམ་རྒྱུད་ཅིག་ཡིིན་ནའང༌། 

མི་རབས་གཉིིས་ཀྱིི་གོང་ནས་སོ་ནམ་པའི་ཁྱེིམ་ཚང་དཀྱུས་མ་ཞིིག་གི་

གནས་བབས་ཀྱིསི་འཚ་ོམུར། བདོ་རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའ་ིཤངི་ཕག་ཕྱིི་
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ལ་ོ ༡༩༣༥ ཟླ་ ༧ ཚསེ་ ༦ ཉིནི་ྋགངོ་ས་ྋསྐྱབས་མགནོ་ཆོནེ་པ་ོསྐུ་

འཁྲུངས་པ་ནས་རམི་པས་འཕ་ོའགྱུར་ཆོནེ་པ་ོབྱུང་ཡིདོ།

ལྟག་མཚེར་གྲོོང་ཚོའི་ནུབ་ཉིེར་ཤར་རྫོང་རི་ཁྲོོད་ཅེས་དུས་རབས་

བཅུ་བཞིི་པའི་དུས་དཀྱིིལ་དུ་རྗེེ་ཀརྨ་པ་རོལ་པའི་རྡོ་རྗེེས་ཕྱིག་བཏིབ་སྟེ་

རྒྱུན་རངི་ཉིམས་བཞིསེ་གནང་ཡུལ་གྱི་ིདགནོ་པ་ཞིགི་ཡིདོ་ཅིང༌། ྋརྒྱལ་

དབང་སྐུ་ཕྲེེང་བཅུ་གསུམ་པ་ཆོེན་པོ་མཆོོག་དགོན་པ་དེར་གནས་

གཟིིགས་སུ་ཆོིབས་བསྒྱུར་སྐབས་ལྟག་མཚེར་གྲོོང་ཚོའི་མདུན་ཐང་དུ་

ཆོབིས་བཞིོལ་སྐུ་ངལ་གས་ོགནང་མཛད། སྐབས་དརེ་ྋརྒྱལ་མཆོགོ་

བཅུ་བཞིི་པ་ཆོེན་པོའ་ིའཁྲུངས་ཁྱེིམ་ལ་གཟིིགས་ནས་”འདི་སྙིིང་རྗེེ་བོ་

འདུག་”ཅེས་བཀའ་བསྩལ་གནང་བའི་གནས་དེར་ལྟག་མཚེར་སྐུ་གོང་

མས་མཆོོད་རྟེེན་ཞིིག་ཀྱིང་བཞིེངས་ཡིོད་པ་རྒྱ་དམར་གྱིིས་རིག་གནས་

གསར་བརྗེེའི་ལས་འགུལ་སྐབས་རྩོ་གཏིོར་བཏིང་ཟིིན་པས་ད་ལྟ་ཤུལ་

མདེ་དུ་གྱུར།

ྋརྒྱལ་དབང་བཅུ་བཞིི་པ་ཆོེན་པོ་མཆོོག་གི་ཡིབ་ཀྱིི་མཚན་ལ་

ཆོསོ་སྐྱངོ་ཚ་ེརངི་དང་ཡུམ་གྱི་ིམཚན་ལ་ (བསདོ་ནམས་འཚ་ོམོ) བད་ེ

སྐྱདི་ཚ་ེརངི་ཞུ་ཞིངི༌། ཡིབ་ཡུམ་གཉིསི་ལ་སྲིས་སྲིསོ་བཅུ་དྲུག་འཁྲུངས་

ཀྱིང་དགུ་ཆུང་དུས་ནས་འདས་གྲོངོས་སུ་གྱུར། ྋགངོ་ས་ྋསྐྱབས་

མགོན་ཆོེན་པོ་སྐུ་ཆུང་ངུའི་དུས་ཀྱིི་མཚན་ལ་ལྷ་མོ་དོན་གྲུབ་ཞུ་བ་དེ་

ཡིང༌། རྒྱལ་ཡིབ་མཆོགོ་ཡུན་རངི་བསྙུན་མནར་གྱིསི་འདས་གསནོ་

ངེས་མེད་དུ་བཞུགས་མུར་ྋརྒྱལ་མཆོོག་བཅུ་བཞིི་པ་ཆོེན་པོ་མཆོོག་སྐུ་
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འཁྲུངས་པ་དང་བསྙུན་གཞི་ིསངས་དྭངས་བྱུང་ཞིངི༌། ད་ེའཕྲེལ་འཁྲུངས་

གཞིིས་ཀྱིི་རྟེེན་གཙོ་བོ་དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོའ་ིསྐུ་ཐང་མདུན་མཆོོད་མེ་ཞིལ་

དབྱ་ེདང་བཅས་ཁྱེའེུའ་ིམཚན་ལ་ལྷ་མ་ོདནོ་གྲུབ་ཅསེ་གསོལ་བར་མཛད།

ད་ེལྟར་སྐུ་བལྟམས་སའ་ིཁོར་ཡུག་ལ་མཚནོ་ན། ཡུལ་ལུང་

མཛསེ་སྡུག་དང་ལྡན་པ། ས་ཆོ་མཐནོ་པོའ་ིཐང་ཆུང་ཞིགི་ག་ིསྟངེ་ཆོགས་

ཤངི༌། ཉི་ེའཁརོ་དུ་གྲོ་ོདང་ནས་སགོས་ཀྱི་ིཞིངི་ཁ་དང༌། གཡིས་གཡིནོ་དུ་

ར་ིདང་ཤངི་ནགས་ཀྱིསི་ཁངེས་ནས་ཡིདོ། ལྟག་མཚརེ་གྲོངོ་ཚོའ་ིལྷ་ོངསོ་

སུ་ཁོར་ཡུག་སྤྱིིའི་རི་ཚོགས་ལས་མཐོ་བའི་རི་ཞིིག་ཡིོད་པ་ལ་ཙོང་ཁའི་

སྐྱསེ་ར་ིཟིརེ་ཞིངི༌། དརེ་ཡུལ་ལྷ་གནས་པར་གྲོགས་པས་ཡུལ་མ་ིཚསོ་

ཨ་མྱོསེ་སྐྱསེ་ར་ིཞིསེ་འབདོ་སྲིལོ་ཡིདོ།

ཡུལ་འདིར་གནས་སྡེོད་བོད་མི་རྣམས་ཀྱིང་མདོ་སྨོད་ཤར་ཕྱིོགས་

ཀྱི་ིབདོ་མ་ིརྣམས་དང་འདྲེ་བར། ཐགོ་མའ་ིམཆོདེ་ཁུངས་ན་ིབདོ་རྒྱལ་

མང་སྲིོང་མང་བཙན་སྐབས་བོད་བྱང་ཤར་རྒྱ་ནག་དང་འབྲེལ་བའི་ས་

མཚམས་བརྟེན་སྲུང་ཆོེད་དམག་དཔུང་བཏིང་བའི་ཁོངས་ཀྱིི་བོད་དབུས་

འཕན་པོའ་ིདམག་དཔུང་དག་གཏིན་སྡེོད་བྱས་པའི་རིགས་རྒྱུད་ལས་

འཕལེ་བར་གྲོགས། ྋགངོ་ས་མཆོགོ་ག་ིཡིབ་ཆོནེ་གྱི་ིསྐུ་རྒྱུད་ཀྱིང་ད་ེ

དག་ལས་མཆོདེ་པའ་ིཁོངས་སུ་གཏིགོས་པར་བཤད།

ལྟག་མཚེར་ཁྱེིམ་གཞིིས་ལ་གོང་འགོ་གཉིིས་སུ་གྲོགས་པའི་འགོ་

མ་ན་ིྋརྒྱལ་དབང་ཕྱིག་ན་པདྨོའ་ིའཁྲུངས་གཞིསི་ཡིནི་ལ། འཁྲུངས་

གཞིསི་དརེ་ལྟག་མཚརེ་སྐུ་ཕྲེངེ་དང་པ་ོབློ་ོབཟིང་རྡ་ོརྗེ་ེདང༌། སྐུ་ཕྲེངེ་
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དྲུག་པ་བློ་ོབཟིང་འཇགིས་མདེ་རྒྱ་མཚ།ོ སྐུ་བདུན་པ་ད་ལྟ་འཚ་ོབཞུགས་

ཐུབ་བསྟན་འཇགིས་མདེ་ནརོ་བུ་བཅས་ཀྱིང་རམི་བཞིནི་འཁྲུངས། ལྟག་

མཚེར་སྡེེ་གྲོོང་གི་དཀྱིིལ་རྒྱུད་ས་འབུར་སྟེང་ཆོགས་པའི་འཁྲུངས་གཞིིས་

ཀྱི་ིགཞུང་སྒོ་ོཤར་ལྷོའ་ིམཚམས་ཀྱི་ིསྐྱསེ་རརི་གཏིད་ཡིདོ། གཞུང་སྒོོའ་ི

སྟེང་དར་ཤིང་བསླངས་པའི་རྩོེར་ཉིི་ཟླ་སྐར་གསུམ་གྱིིས་བརྒྱན་ཡིོད་

ཅངི༌། འཁྲུངས་གཞིསི་ཀྱི་ིལྕགས་རིའ་ིཁ་པད་གཡུ་རྩོིའ་ིརྫ་གཡིམ་གྱིསི་

བཀབ་ཡིདོ་པ་ན།ི རྒྱལ་ཚབ་རྭ་སྒྲིངེ་རནི་པ་ོཆོསེ་ལྷ་མོའ་ིབློ་མཚོའ་ིནང་

ནས་གཟིགིས་པའ་ིཁང་ཐགོ་གཅགི་མ་ད་ེཡིནི་ལ། འཁྲུངས་གཞིསི་སྤྱིིའ་ི

རྒྱ་ཁྱེོན་ལ་ཕལ་ཆོེར་ཨ་ེཀར་ཉི་ིཤུ་ལྷག་ཙམ་ཡིདོ་པར་བཤད།

འཁྲུངས་གཞིིས་དེ་བཞིིན་ྋརྒྱལ་མཆོོག་སྐུ་ཕྲེེང་བཅུ་བཞིི་པ་ཆོེན་

པ་ོམཆོགོ་ལྷ་ལྡན་དུ་ཆོབིས་བསྒྱུར་རྗེསེ། ༡༩༤༥ ལརོ་རྒྱལ་ཡིབ་མཆོགོ་

ག་ིབཀདོ་མངགས་བཞིནི་གསར་རྒྱག་གནང་ཞིིང༌། ཕྱི་ིལ་ོ ༡༩༥༤ 

ལརོ་ྋགངོ་ས་མཆོགོ་རྒྱ་ནག་ཏུ་ཆོབིས་བསྒྱུར་དང་སྟབས་བསྟུན། སྐུ་

འབུམ་བྱམས་པ་གླེིང་དང་ཤར་རྫོང་རི་ཁྲོོད་ལ་གནས་གཟིིགས་སྐབས་

ལྟག་མཚེར་འཁྲུངས་གཞིིས་གསར་པར་ཞིག་གཅིག་བཞུགས་ཞིག་

ཀྱིང་མཛད། རྗེསེ་སུ་རགི་གནས་གསར་བརྗེེའ་ིདུས་ཟིངི་སྐབས་འཁྲུངས་

གཞིསི་ད་ེབཞིནི་རྩོ་གཏིརོ་བཏིང་འདུག ཕྱི་ིལ་ོ ༡༩༧༩ ལའོ་ིཡིས་མས་སུ་

རྒྱ་གཞུང་གིས་རྩོ་གཏིོར་བཏིང་བའི་འཁྲུངས་གཞིིས་བསྐྱར་བསྐྲུན་བྱས་

ཡིདོ་ཀྱིང༌། འཁྲུངས་གཞིསི་ཀྱི་ིསྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེནེ་གྱིསི་གཙསོ་སྐུ་རྒྱུ་

ཕྱིག་རྫས་ཉིེར་སྤྱིད་རྣམས་བོད་ས་ཁྱེོན་ཡིོངས་ཀྱིི་ལོ་རྒྱུས་གོད་ཆོག་
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དང་འདྲེ་བར་རྒྱ་ནག་དམར་གཞུང་གིས་བཙན་འཕྲེོག་རྩོ་གཏིོར་བཏིང་

བའི་རིན་ཐང་གི་ཆོ་ཤས་ཙམ་ཡིང་གསབ་ཐབས་བྲལ་བའི་རང་བཞིིན་ཁོ་

ནར་གནས་ས།ོ། (མཛད་རྣམ་གསརེ་གྱི་ིཡིང་སྙིངི་’ཤགོ་གྲོངས་ ༢༢ ནས་ 

༢༦ བར་གསལ།) 

ཡབ་ཡུམ་གྱི་ིཐུགས་གཤསི།

རླབས་ཆོེན་གྱིི་ཨ་མ་ནི་འཇིག་རྟེེན་གྱིི་ཕྱིེད་ཀ་ཡིིན་པས་གནམ་

སྔོནོ་པོའ་ིའགོ་ག་ིབརྩོ་ེབྱམས་ཨ་མས་གནང༌། ས་དགོ་མོའ་ིསྟངེ་ག་ིབད་ེ

དྲེདོ་ཨ་མས་སྦྱོནི། ཨ་མས་ཟིནི་པའ་ིའཇགི་རྟེནེ་དྲེདོ་སྐྱདི་ཀྱིསི་ཕྱུག་པ་

སུས་ཀྱིང་ཚོར་བ་ལྟར། མ་ིརགིས་ཀྱི་ིབད་ེདྲེདོ་སྐྱདེ་པའ་ིརླབས་ཆོནེ་སྐྱསེ་

བུ་ཞིིག་གི་ཨ་མ་ནི་རླབས་ཆོེན་གྱིི་ཨ་མ་ཀུན་གྱིི་མཆོོག་ཡིིན་སྟབས་

ང་ཚོས་ཁ་བ་གངས་ལྗོོངས་ཀྱིི་རླབས་ཆོེན་གྱིི་ཨ་མ་ཞིིག་སྟེ་ྋརྒྱལ་ཡུམ་

བསོད་ནམས་མཚོ་མོའ་ིམཛད་རྗེེས་ལ་ཕྱིི་མིག་བལྟ་དུས་ཁོང་ནི་ཕྱིི་ལོ་ 

༡༩༠༡ ལརོ་མད་ོསྨོད་ཙངོ་ཁའ་ིཆུ་རུ་ཁར་འཁྲུངས་ཤངི༌། ཕ་བཀྲ་ཤསི་

དོན་གྲུབ་དང་མ་སྒྲིོལ་མ་དབྱངས་འཛོམས་གཉིིས་ཀྱིི་བྱམས་སྐྱོང་གི་འགོ་

ནས་དགུང་གྲོངས་དྲུག་བདུན་སོན་མཚམས་ཁོང་མོ་ཁྱེིམ་གྱིི་ནང་ལས་

ཆོ་ཚང་ལ་བྱང་གམོས་ལྡན་པའ་ིངང་ཞུགས་བཞིིན་པ་མ་ཟིད། ཁམོ་ལངོ་

བྱུང་མཚམས་ཁོང་གི་ཡུམ་དང་མཉིམ་དུ་འཚེམ་ལས་སློབ་སྦྱོོང་གནང་

བཞིནི་ཡིདོ། དགུང་ལ་ོབཅུ་གཉིསི་ལ་ཕབེས་སྐབས་རང་ཉིདི་ཀྱི་ིགྱིནོ་
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ཆོས་ཆོ་ཚང་འཚམེ་དྲུབ་གནང་ཐུབ་པ་མ་ཟིད། སྤུན་མཆོདེ་བུ་མ་ོབདུན་

དང་བུ་གསུམ་ཡིོད་པ་ཁོང་ཚོའི་གྱིོན་ཆོས་ཀྱིང་འཚེམ་དྲུབ་གནང་བཞིིན་

ཡིདོ། ད་ེལྟར་ཁངོ་གསི་ཡུམ་གྱི་ིསྐུ་ཚསེ་རང་ཉིིད་ཀྱིསི་བསྣམས་ཐབས་

བྱདེ་བཞིནི་དགུང་ལ་ོབཅུ་དྲུག་ལ་ཕབེས་སྐབས། ཡིབ་ཡུམ་གྱི་ིཐུགས་

དགངོས་ལྟར་ཆོ་ིཀྱཱ་ལྟག་མཚརེ་དུ་བག་མར་ཕབེས། ཁངོ་འཇགི་རྟེེན་

མཐུན་འཇུག་གི་གཉིེན་སྡེེབ་གནང་ཡུལ་ནི་ཆོི་ཀྱཱ་ལྟ
ྟ
ག་མཚེར་ཡིིན་པ་

དང༌། རྒྱལ་ཡིབ་ཀྱི་ིའཁྲུངས་བརྒྱུད་གཉིསི་ཀྱི་ིསྔོནོ་ལྟག་མཚརེ་དཔནོ་

རྒྱུད་ཀྱི་ིག་ོགནས་ཡིདོ་པ་དང༌། རྒྱལ་ཡིབ་ཆོསོ་སྐྱངོ་ཚ་ེརངི་ན་ིཐུགས་

གཤསི་དྲེང་ཞིངི༌། བྱམས་བརྩོ་ེཆོ་ེབ། རྩོདེ་མོའ་ིརགིས་ལ་དང་དདོ་ཆོ་ེ

ཞིངི༌། རྟེ་དྲེལེ་ལ་ཧ་ཅང་མཉིསེ་པ་ོཡིདོ་པས་རྟེ་དྲེལེ་གཅསེ་གཉིརེ་དང༌། 

འདམེས་སྒྲུག བཅསོ་ཐབས་སགོས་ལའང་བྱང་གམོས་ཆོ།ེ (སྐབས་

དེར་ྋརྒྱལ་ཡུམ་བསོད་ནམས་མཚོ་མོའ་ིམཚན་བརྗེེས་ཏིེ་བདེ་སྐྱིད་

ཚ་ེརངི་གསལོ་འདུག) ད་ེལྟར་ྋརྒྱལ་ཡུམ་ཆོནེ་མ་ོདགུང་ལ་ོབཅུ་དྲུག་

དང་ྋརྒྱལ་ཡིབ་ཆོེན་པོ་དགུང་ལོ་བཅུ་བདུན་ཐོག་འཁྲུངས་ས་བསྐྱོན་ཏིེ་

གངས་རིའི་འཇིག་རྟེེན་གྱིི་ཡུལ་གོམས་གཤིས་ལུགས་ལྟར་མནའ་མས་

རང་གི་སྐུ་ཟླའི་ཕ་མའི་བཀར་བརྩོི་ཞིིང་གཙུག་ཏུ་བཀུར་ཏིེ་གནས་ཁྱེིམ་

གྱིི་ནང་ལས་ཆོ་ཚང་འགན་ཁུར་བློངས་ཐོག་ཀུན་ལ་བྱམས་ཤིང་འདྲེིས་

བདེའི་ཐུགས་གཤིས་དེས་ཁོང་ནི་ཁྱེིམ་མཚེས་གཡིས་གཡིོན་རུ་སྡེེ་ཀུན་

གྱིསི་བསྔོགས་པའ་ིཡུལ་དུ་གྱུར།

ལྷག་པར་གྲོོང་གསེབ་བུ་མོ་ཞིིག་ལ་གླེོ་བུར་ྋརྒྱལ་ཡུམ་ཆོེན་མོའ་ི
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མཚན་སྙིན་ཐོབ་པ་ནས་མི་ཚེའི་མདུན་ལམ་ལ་འགྱུར་ལྡོག་ཡི་མཚན་

ཞིགི་བྱུང་མདོ། རྒྱུན་དུ་རང་ཉིིད་ཀྱི་ིཕ་མསེ་ནས་བརྒྱུད་པའ་ིརྒྱན་གོས་

དང་ཡུལ་གོམས་གཤིས་ལུགས་ལ་བརྩོི་བཀུར་དང་དགའ་མགུ་གནང་

བ་ལས་གཞུང་གནས་ནས་ཕུལ་བའི་ཆོེན་པོར་འསོ་པར་རློམ་པའི་རྒྱན་

གོས་རྩོ་ཆོེན་རིགས་དང་ས་ཡིི་ཚངས་པར་གྲོགས་པའི་སྐུ་དྲེག་ཚོའི་ལྷ་

ལྕམ་བཞིིན་གསེར་དངུལ་གཡུ་བྱུར་གྱིི་ཁྲོོད་ནས་སྟོང་བཤད་རྒྱན་རྩོེད་ལ་

དབུ་གཡིངེ་ཉིནི་གཅགི་ཀྱིང་བྱུང་མྱོངོ་མདེ། ད་ེབཞིནི་སྐུ་ཟླ་ྋརྒྱལ་ཡིབ་

ཆོོས་སྐྱོང་ཚེ་རིང་མཆོོག་གིས་ཀྱིང་”ང་ཚོའི་ཁྱེིམ་མི་ཚང་མ་ཁ་འཐོར་དུ་

འགྲོོ་བཞིིན་འདུག་པས་མཐའ་འཇུག་རང་གི་ཕ་གཞིིས་སུ་སྡེོད་ཐབས་

བྱེད་རྒྱུ་ལས་ལྷ་སར་སྡེོད་ཡུན་རིང་ན་མི་ལེགས”ཞིེས་གསུང་བཞིིན་

ཡིདོ། ད་ེཙམ་མ་ཟིད་ཕྱི་ིལ་ོ ༡༩༤༧ ལརོ་ྋརྒྱལ་ཡིབ་ཆོསོ་སྐྱངོ་ཚ་ེརིང་

གླེོ་བུར་འཇིག་རྟེེན་དཀར་ངོགས་ནས་རྒྱང་ལ་བཞུད་པ་དེས་ཡིབ་གཞིིས་

སྐུ་འཁོར་ལ་བཞིག་པའི་མྱོ་ངན་ནི་རི་རབ་ལྟར་ལྗོིད་ཅིང་རྒྱ་མཚ་ོལྟར་ཟིབ་

མདོ། ཁངོ་མསོ་སྡུག་བསྔོལ་གྱི་ིམཆོ་ིམ་སམེས་ལ་མནན་ནས་རང་འཁྲོིའ་ི

ལས་ལ་ཧུར་བརྩོོན་ཆོེན་པོས་ཞུགས་བཞིིན་ཡིོད་པ་རྒྱལ་ཡུམ་མཆོོག་

རང་ཉིིད་ཀྱིསི་”སྐབས་དརེ་ང་ལ་སླབོ་སྟནོ་ཆོནེ་པ་ོཞིགི་རག་སངོ༌། རག་

པ་མ་ཟིད་སློབ་སྟོན་དེར་ངས་བློ་ོཁོག་ཆོེན་པོས་བཟིོད་སྒོོམ་བྱེད་བཞིིན་ཨ་

མདོའ་ིགྲོོང་གསེབ་ཀྱིི་བུ་མོ་སློབ་སྦྱོོང་མེད་མཁན་ཞིིག་ལ་མི་ཚོས་མགོ་

གཡིགོ་བྱདེ་ངསེ་བསམ་ནས་བློ་ོརགི་སྒྲིམི་ཡིདོ་”ཅསེ་གསུངས་མྱོངོ༌།

དེ་ལྟར་སྐུ་ཚེ་སྒོང་གཤོང་གི་ལམ་ཕྲེན་ཇི་འདྲེ་ཞིིག་དང་འཕྲེད་རུང་
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ཐུགས་སྤེོབས་ཆོེན་པོས་མདུན་བསྐྱོད་གནང་བཞིིན་པ་མ་ཟིད་འཁོར་

གཡིོག་བཅས་ལ་བྱམས་བརྩོེ་ཆོེན་པོས་སློབ་སྟོན་གནང་བ་སོགས་དུས་

རྒྱུན་དུ་ཡི་རབས་སྤྱིདོ་བཟིང་དང༌། ལྷག་བསམ་བྱམས་བརྩོ་ེཆོ་ེབ་མ་ཟིད་

ཐུགས་སྟོབས་ཆོེན་པོས་ཕུགས་རྒྱང་རིང་པོར་གཟིིགས་མཁན་ཞིིག་ཀྱིང་

ཡིནི། ཁངོ་ལ་ྋརྒྱལ་ཡུམ་ཆོནེ་མོའ་ིམཚན་སྙིན་ཐགོས་པ་ནས་དམགིས་

བསལ་སྲིས་སྲིོས་ཚོའི་སློབ་སྦྱོོང་དང་མདུན་ལམ་ལ་ཐུགས་ཁུར་ཆོེར་

བསྐྱདེ་གནང་ཡིདོ། ལྷག་པར་ཕྱི་ིལ་ོ ༡༩༥༩ ལརོ་ྋགངོ་ས་མཆོགོ་དང་

ལྷན་དུ་བཙན་བྱལོ་དུ་ཕབེས་ཉིནི་ནས་ཕྱི་ིལ་ོ ༡༩༨༡ ལརོ་དྷ་རམ་ས་

ལར་དགོངས་པ་མ་རྫོགས་བར་དམིགས་བསལ་ཉིམ་ཐག་ལ་རོགས་སྐྱོར་

དང༌། སྲིས་སྲིསོ་ཚརོ་ཕུགས་རྒྱང་རངི་པོའ་ིསློབ་སྟནོ་གནང་བཞིནི་པ་

སོགས་གཞིན་དོན་དུ་སྐུ་ཚེ་ཧྲིལ་པ་ོབཏིང་གནང་བས་ཁོང་གི་བྱམས་བརྩོེ་

གཞིན་ཕན་གྱིི་སྙིིང་རྗེེ་ལ་ཡིིད་རངས་སྔོགས་བརྗེོད་དང་རྗེེས་དྲེན་གུས་

བརྩོ་ིཆོནེ་པ་ོཞུ་ཡུལ་ཞིགི་ཆོགས་ཡིདོ། རྒྱལ་ཡིབ་མཆོགོ་ལྷ་སར་ཕབེས་

ནས་ལ་ོབརྒྱད་ལས་བཞུགས་མ་ཐུབ་ཀྱིང༌། ཁངོ་ཐུགས་གཤསི་དྲེང་ཞིངི་

གཞིན་ལ་རགོས་སྐྱརོ་གནང་མཁན་ཞིགི་ཡིདོ་པ་རདེ། (‘མཛད་རྣམ་

གསརེ་གྱི་ིཡིང་སྙིངི་’ཤགོ་གྲོངས་ ༢༧ ནས་ ༣༠ བར་གསལ།) 

སྐུའི་ིགཅནེ་མ་ོཚོ་ེརོངི་སྒྲིལོ་མ།

སྐུའི་གཅེན་མོ་མཆོོག་ནི་རབ་བྱུང་བཅོ་ལྔ་པའི་ལྕགས་སྤྲོེལ་ཕྱིི་ལོ་ 
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༡༩༢༠ ལརོ་སྐུ་འབུམ་གྱི་ིཉི་ེསྐརོ་ལྟག་མཚརེ་དུ་སྐུ་འཁྲུངས་ཤངི༌། གཅུང་

ལྷ་མོ་དོན་གྲུབ་མཆོོག་ྋགོང་ས་སྐུ་ཕྲེེང་བཅུ་གསུམ་པའི་ཡིང་སྲིིད་དུ་

ངོས་འཛིན་དང་འབྲེལ་ལྷ་སར་ཆོིབས་བསྒྱུར་གནང་ནས་ལོ་གཅིག་ལྷག་

ཙམ་གྱི་ིརྗེསེ་སུ་གཅནེ་མ་ོདང༌། སྐུ་ཟླ་སྟག་ལྷ་ཕུན་ཚགོས་བཀྲ་ཤསི་

བཅས་ལྷ་སར་ཕབེས། ད་ེརྗེསེ་རམི་བཞིནི་རྒྱ་དཀར་ནག་དང༌། ནང་

སགོ་བཅས་སུ་ལྟ་སྐརོ་དུ་ཕབེས་ཤངི༌། ༡༩༥༣ ལ་ོམགརོ་པེ་ཅནི་གྱི་ི

བཀདོ་བྱུས་འགོ་རྒྱ་ནག་ནས་མགོ་སི་ཀ་ོབརྒྱུད་ཨ་ས་ེཀྲ་ིར་ིཡི། ཝ་ིནར་

གཞིནོ་ནུའ་ིཚགོས་འདུར་ཕབེས་པ་དང༌། ལྷ་སར་རྒྱལ་གཅསེ་བུད་མདེ་

ཀྱི་ིཚགོས་འཐུས་དང་འག་ོའཛནི་གྲོས་ཀྱི་ིམཚན་ཁུར་བཞིསེ། ༡༩༥༩ 

ལོར་ྋགོང་ས་མཆོོག་དང་མཉིམ་དུ་རྒྱ་གར་ལ་ཆོིབས་བསྒྱུར་བསྐྱངས་

ཤངི༌། སྐབས་དརེ་རྒྱ་གར་དུ་འབྱརོ་བའི་བདོ་ཀྱིི་བུ་ཕྲུག་རྣམས་ཚ་གྲོང་

གནམ་གཤིས་མ་གོམས་པའི་འཕྲེོད་བསྟེན་གྱིི་དབང་གིས་ཇི་བཞིིན་

གསོ་སྐྱོང་མ་ཐུབ་པར་བརྟེེན་བུ་ཕྲུག་འབོར་ཆོེན་རྐྱེེན་འདས་སུ་གྱུར་པའི་

དཀའ་ངལ་ཚབས་ཆོནེ་གཟིགིས་ཏི་ེཐུགས་ཀྱིསི་མ་བཟིདོ་པར། དྷ་རམ་

ས་ལར་འཕྲེལ་སེལ་བུ་གསོ་ཁང་ཞིིག་གསར་འཛུགས་ཀྱིིས་འགན་ཁུར་

ཆོ་ེབཞིསེ་གནང་སྟ་ེ ༡༩༦༡ ནས་ ༡༩༦༤ བར་སྐུ་ངལ་ལ་གདངོ་ལནེ་

གྱིསི་མཐར་ ༡༩༦༤ ཟླ་ ༡༡ ཚསེ་ ༢༡ ཉིནི་དབྱནི་ཡུལ་དུ་སྐུ་གཤགེས། 

སྦྱོངས་སྟབོས་ཀྱི་ིམཁྱེནེ་ཡིནོ་ད་ེཙམ་མདེ་ཀྱིང༌། སྐྱསེ་སྟབོས་ཀྱིི་གཟིི་

དཔལ་འཕྲེོ་ཞིིང་ཐུགས་སྟོབས་ཀྱིི་གོ་ཆོ་བཙན་པོ་ཕྲེག་ཏུ་བཞིེས་ནས་

ཉིམ་ཐག་གི་བུ་ཕྲུག་མང་པོར་བྱམས་སྐྱོང་དང་ཤེས་རིག་གི་བདུད་རྩོིར་
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སྤྱིོད་པའི་གོ་སྐབས་སྩལ་དེ་རྒྱལ་བསྟན་རིག་གཞུང་དང་བཅས་པར་ཕན་

པའ་ིབྱ་གཞིག་རྒྱ་ཆོནེ་པ་ོབསྒྲུབས་པར་མ་ཟིད། རང་དནོ་ལས་སྤྱི་ིདནོ་

གཙིགས་སུ་འཛིན་ཅིང་རང་གི་སྐུ་ཚེའང་བོད་མི་རིགས་ཀྱིི་ཆོེད་དུ་ཕུལ་

བའ་ིབྱས་རྗེསེ་གཟིངེས་ཐནོ་པ་ཞིགི་ཡིནི་ན།ོ། (‘མཛད་རྣམ་གསརེ་གྱི་ི

ཡིང་སྙིངི་’ཤགོ་གྲོངས་ ༢༧༠ ནང་གསལ།) 

སྐུའི་ིགཅནེ་པེ་ོལྟག་མཚོེརོ་རོིན་པེ་ོཆེ།ེ

ལྟག་མཚེར་རིན་པོ་ཆོེ་ཐུབ་བསྟན་འཇིགས་མེད་ནོར་བུ་མཆོོག་

ནི། བདོ་རབ་བྱུང་བཅ་ོལྔ་ཕྱི་ིལ་ོ ༡༩༢༢ ལ་སྐུ་འཁྲུངས། ཆུང་དུས་ཀྱི་ི

མཚན་ལ་བཀྲ་ཤསི་ཚ་ེརངི་ཞུ་ཞིངི༌། ༡༩༢༥ ལརོ་ྋགངོ་ས་སྐུ་ཕྲེངེ་བཅུ་

གསུམ་པས་ལྟག་མཚེར་སྐུ་གངོ་མའ་ིཡིང་སྲིདི་དུ་ངསོ་འཛནི་མཛད། སྐུ་

ན་ཕྲེ་དུས་ནས་དམ་པའ་ིརང་རྟེགས་མངནོ་སུམ་དུ་མངའ་ཞིངི་ ༡༩༢༧ 

ལ་གདན་སར་ཁྲོ་ིའདོན་མཛད། ༡༩༣༥ ལརོ་སྐུ་འབུམ་བྱམས་པ་

གླེིང་དུ་ཆོོས་ཞུགས་གནང་སྟེ་ཆོེ་ཤོས་རིན་པོ་ཆོེ་ངག་དབང་བློོ་བཟིང་

བྱང་ཆུབ་བསྟན་པའ་ིསྒྲིནོ་མ་ེལས་རབ་ཏུ་བྱུང་ཞིངི༌། མ་ིཉིག་རནི་པ་ོཆོ་ེ

སོགས་ཡིོངས་འཛིན་དུ་བསྟེན་ནས་སློབ་གཉིེར་རྒྱ་ཆོེན་པོ་གནང་ཞིིང་

ལྕགས་སྦྲུལ་ ༡༩༤༡ ལ་ོབདོ་དབུས་སུ་ཕེབས་ཤངི་འབྲས་སྤུངས་སྒོ་ོ

མང་བསམ་བློོ་ཁང་ཚན་དུ་ཞུགས་ནས་སྒོོ་མང་མཁན་ཟུར་ངག་དབང་ཉིི་

མ་སོགས་ལས་གཞུང་ལུགས་རབ་འབྱམས་ལ་སློབ་གཉིེར་དཔྱོིས་ཕྱིིན་
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པ་མཛད། ༡༩༤༥ ལ་ཡིངོས་འཛིན་སྟག་བྲག་རནི་པ་ོཆོ་ེལས་བསྙིནེ་

རྫགོས་ཀྱི་ིསྡེམོ་པ་བཞིསེ་ཤངི༌། ༡༩༤༦ ལརོ་མད་ོསྨོད་དུ་ཆོབིས་བསྒྱུར་

གནང་ཞིངི་ས་གླེང་ ༡༩༤༩ ལརོ་སྐུ་འབུམ་བྱམས་པ་གླེངི་གི་ཆོསོ་ཀྱི་ི

ཁྲོ་ིལ་ཞིབས་སརོ་འཁདོ། ༡༩༥༠ ལརོ་ཆོསོ་ཁྲོ་ིལས་དགོངས་ཞུས་དང་

འབྲལེ་སླར་ཡིང་དབུས་སུ་ཕབེས། ༡༩༥༡ ལརོ་ཨ་མ་ེར་ིཀ་སགོས་ཕྱི་ི

རྒྱལ་ཁག་ཏུ་ཐོག་མར་ཕེབས་ནས་བོད་འདི་ཉིིད་རྒྱལ་རབས་ལ་ོརྒྱུས་གང་

ཐད་ནས་རང་བཙན་གཙང་མའི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ཡིིན་པའི་ཁྱེབ་བསྒྲིགས་

རྒྱ་ཆོརེ་གནང་ཞིངི་རམི་བཞིནི་ཨ་རིའ་ིམཐ་ོསླབོ་ཅིག་དང༌། ཉི་ིཧངོ་ག་ི

མཐ་ོསླབོ་བཅས་སུ་བདོ་ཀྱིི་རགི་གཞུང་ག་ིསླབོ་ཁྲོདི་གནང་ཞིངི༌། ༡༩༨༠ 

ལོར་པེ་ཅིན་རྒྱུད་བོད་དུ་ཕེབས་ནས་བོད་ཀྱིི་ཆོགས་འཇིག་གནས་སྟངས་

ལ་གཟིགིས་རྟེགོ་གནང༌། བདོ་དནོ་བདནེ་མཐའ་མྱུར་དུ་གསལ་ཕྱིརི་

སྔོ་ཕྱིརི་ཞི་ིབའ་ིགོམ་བགྲོོད་ཐངེས་དུ་མར་བྱནོ་པ་དང༌། ཕྱིིའ་ིརྒྱལ་ཁབ་

ཁག་ལ་འབདོ་བསྐུལ་ཀྱིསི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐྱརོ་ཚགོས་པ་གང་མང་གསར་

འཛུགས་གནང༌། ྋགངོ་ས་མཆོོག་གི་སྐུའ་ིགཅནེ་པ་ོཡིནི་ནའང༌། ཆོབ་

སྲིདི་ཀྱི་ིལྟ་ཚུལ་ན་ིགཅགི་མཚུངས་མནི་ཏི།ེ ཁངོ་གསི་བདོ་རང་བཙན་

གཙང་མ་རྩོདོ་ལནེ་གནང་བཞིནི་པས་མཚནོ། མདརོ་ན་སྐུ་ཚ་ེགང་ལ་

བོད་མི་རིགས་རིག་གཞུང་དང་བཅས་པར་ཕན་པའི་བྱ་གཞིག་རྒྱ་མཚོའི་

རླབས་ལྟར་དུས་ལས་གཡིལོ་བ་མདེ་པར་མཛད་བཞིནི་ ༢༠༠༨ ལརོ་

འདས། (‘མཛད་རྣམ་གསརེ་གྱི་ིཡིང་སྙིངི་’ཤགོ་གྲོངས་ ༢༧༡ ནས་ 

༢༧༤ བར་གསལ།) 
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སྐུའི་ིགཅནེ་པེ་ོརྒྱལ་ལ་ོདནོ་གྲུབ།

སྐུའ་ིགཅནེ་པ་ོརྒྱལ་ལ་ོདནོ་གྲུབ་མཆོགོ་ན།ི བདོ་རབ་བྱུང་བཅུ་

དྲུག་པའ་ིས་འབྲུག་ཕྱི་ིལ་ོ ༡༩༢༩ ལ་མད་ོསྨོད་ལྟག་འཚརེ་དུ་སྐུ་འཁྲུངས། 

སྐུ་གཞིོན་ནུའི་དུས་སུ་ལྷ་ས་ཏིར་ཁང་སློབ་གྲྭ་རུ་བོད་ཡིིག་སློབ་སྦྱོོང་

གནང་ཞིངི་ཕྱི་ིལ་ོ ༡༩༤༤ ལརོ་རྒྱ་ནག་ནན་ཅནི་དུ་ཕབེས་ཏི་ེདབུས་

ཆོབ་སྲིདི་སླབོ་གྲྭ་ཆོནེ་མ་ོརུ་སློབ་སྦྱོངོ་མཛད། ད་ེརྗེསེ་རྒྱ་ནག་དམར་

པོའ་ིརིང་ལུགས་ཀྱིི་བཙན་འཛུལ་དམག་དཔུང་བོད་དུ་འབྱོར་རྗེེས་གསང་

སྟབས་ཀྱིི་རྒྱ་གར་དུ་ཕེབས་ཏིེ་ཕྱིི་གླེིང་གི་ཆོབ་སྲིིད་རིག་གནས་བཅས་

ལ་སླབོ་གཉིརེ་གནང་ཐགོ རྒྱ་གར་དུ་བདོ་དནོ་བསྟན་སྲིདི་ཀྱི་ིསླད་དུ་

ཕྱིག་ལས་མང་དུ་གནང་ཞིངི༌། ༡༩༥༩ ལརོ་བདོ་ཡུལ་ཡིངོས་སུ་ཡི་ང་

བའི་དུས་འགྱུར་གྱིི་དབང་གིས་ྋགོང་ས་མཆོོག་སྟོན་འཁོར་ཧྲག་བསྡུས་

ཤགི་རྒྱ་གར་ལ་བཙན་བྱལོ་དུ་ཆོབིས་བསྒྱུར་བསྐྱངས་པ་དང་འབྲལེ། མ་

སུ་རིར་ཐོག་མར་བཞུགས་སྒོར་མཛད་སྐབས་ྋགོང་ས་མཆོོག་གིས་ཕྱིི་

སྲིདི་བཀའ་བློནོ་དུ་བསྐ་ོགཞིག་གནང་བ་ལྟར་ཕྱི་ིལ་ོ ༡༩༥༩ ནས་ ༡༩༦༩ 

ལའོ་ིབར་ཐུགས་འགན་བཞིསེ་ཏི།ེ གལ་ཆོ་ེབའ་ིབདོ་དནོ་ཕྱིག་ལས་རྒྱ་

ཆོནེ་པ་ོགནང་བར་མ་ཟིད། ལྷག་པར་དུ་འཛམ་གླེངི་མཉིམ་འབྲལེ་རྒྱལ་

ཚོགས་སུ་བོད་དོན་བདེ་སྡུག་སྙིན་ཞུའི་ཐུགས་འགན་ཆོེ་བཞིེས་གནང་

ནས་བོད་དོན་ཐད་གྲོོས་ཆོོད་ཁག་གསུམ་འཇོག་ཐུབ་པ་བྱུང་བ་དང་ཕྱིིས་

སུ་གཞུང་གི་མཚན་གནས་ཀྱིི་མཛད་འགན་དམིགས་བསལ་བཞིེས་མེད་
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ཀྱིང་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆོེན་པོའ་ིའཚེ་མེད་ཞིི་བའི་ཐུགས་བཞིེད་

དང༌། སྡུག་བསྔོལ་གྱིསི་མནར་བའ་ིགཞིསི་ལུས་མ་ིམང་ལ་བད་ེསྐྱདི་

བསྐྲུན་སླད་བོད་རྒྱ་གཞུང་གཉིིས་དབར་ངོ་ཐུག་འབྲེལ་མཐུད་ཀྱིི་ལམ་ཁ་

འཕེལ་མེད་རང་སོར་གྱིི་གནས་བབ་ལ་འགྱུར་ལྡོག་ཤུགས་རྐྱེེན་ཆོེ་བའི་

ཕྱིག་ལས་གནང་ཡིདོ་པར་མ་ཟིད། ༡༩༩༡ ནས་མང་གཙོའ་ིལམ་སྲིལོ་

ལྟར་འདེམས་ཐོན་བྱུང་སྟེ་བཀའ་བློོན་ཁྲོི་པའི་མཛད་འགན་ལ་ོགཉིིས་ཙམ་

རངི་བཞིེས་ཐགོ བད་ེསྲུང་བཀའ་བློནོ་གྱི་ིམཛད་འགན་ཡིང་བཞིསེ་ནས་

བཀའ་བློནོ་གྱི་ིལས་འགན་ནས་དགངོས་ཞུ་མཛད། མདརོ་ན་ལ་ོརབས་

ལྔ་བཅུ་པ་ནས་བཟུང་བོད་དོན་གྱིི་ཕྱིོགས་ལ་འབད་བརྩོོན་ཆུ་བོའ་ིརྒྱུན་

བཞིནི་མཛད་ད་ེཕྱིི་ཕྱིགོས་སུ་རྒྱབ་སྐྱརོ་བྱདེ་མཁན་འཚལོ་རྒྱུ་དང༌། ནང་

ཁུལ་དུ་མ་ིསྣ་འཚལོ་ཞིབི་བྱས་ཏི་ེསླབོ་སྦྱོངོ་སྤྲོདོ་རྒྱུ། སྒྲིགི་འཛུགས་དང༌། 

བཀོད་འདོམས་གནང་བས་མཚོན་ཞིི་དྲེག་གི་འཆོར་གཞིི་གང་མང་གནང་

སྟ།ེ ཆོབ་སྲིདི་དང༌། དཔལ་འབྱརོ་སགོས་གང་ཐད་ནས་བདོ་བསྟན་སྲིིད་

ལ་སྨོན་པའི་མཛད་རྗེེས་རི་རབ་ཀྱིི་གཏིོས་དང་མཉིམ་པ་ཞིིག་བསྐྲུན་ཟིིན་

སྐྲུན་མུས་ཀྱིི་མུར་ད་ལྟའང་སྐུ་འཚོ་བཞིེས་སུ་བཞུགས་བཞིིན་པའོ།། 

(‘མཛད་རྣམ་གསརེ་གྱི་ིཡིང་སྙིངི་’ཤགོ་གྲོངས་ ༢༧༤ ནས་ ༢༧༥ བར་

གསལ།) 
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སྐུའི་ིགཅནེ་པེ་ོབླ་ོབཟིང་བསམ་གཏན།

སྐུའ་ིགཅནེ་པ་ོབློ་ོབཟིང་བསམ་གཏིན་མཆོགོ་ན།ི བདོ་རབ་བྱུང་

བཅུ་དྲུག་པའ་ིཆུ་སྤྲོལེ་ཕྱི་ིལ་ོ ༡༩༣༢ ལ་མད་ོསྨོད་ལྟག་མཚརེ་དུ་སྐུ་

འཁྲུངས། སྐུ་ན་ཕྲེ་བའ་ིདུས་ནས་ཆོོས་སྒོརོ་ཞུགས་ཏི་ེསླབོ་གཉིརེ་

གནང་ཞིིང་ྋགོང་ས་མཆོོག་མདོ་སྨོད་ནས་ཆོིབས་བསྒྱུར་གནང་སྐབས་

མཉིམ་ཕབེས་ཀྱིསི་ལྷ་སར་ཕབེས་འབྱརོ་གནང༌། ྋགངོ་ས་མཆོགོ་

གསེར་ཁྲོིར་མངའ་གསོལ་གྱིི་རྗེེས་ནས་སྤྱིི་ཁྱེབ་མཁན་ཚབ་གནང༌། 

བཙན་བྱལོ་དུ་ཕབེས་རྗེསེ་ ༡༩༦༢ ལརོ་ནང་སྲིདི་བཀའ་བློནོ་གྱི་ིཕྱིག་

རགོས་དང་ ༡༩༦༣ ལརོ་ལྡ་ིལ་ིསྐུ་ཚབ་དནོ་གཅདོ་ཀྱི་ིཕྱིག་རགོས་

དང་སྐབས་གཅགི་དནོ་གཅདོ་ལས་ཚབ་ཀྱིང་གནང༌། ༡༩༦༤ ལརོ་

སླར་ཡིང་ནང་སྲིིད་བཀའ་བློོན་ཕྱིག་རོགས་དང་ཕྱིིས་སུ་ཨ་རིའི་དོན་

གཅོད་ཕྱིག་རགོས། ༡༩༦༥ ལརོ་སུད་ས་ིདནོ་གཅདོ་ཕྱིག་རགོས་བཅས་

ལ་ོཤས་གནང༌། ༡༩༨༠ ལརོ་བདོ་ནང་དུ་ྋགངོ་ས་ྋསྐྱབས་མགནོ་ཆོནེ་

པ་ོམཆོགོ་ག་ིསྐུ་ཚབ་གཟིགིས་སྐོར་དང་པོའ་ིགྲོས་སུ་ཕབེས། ༡༩༨༣ ལ་ོ

ནས་བཟུང་བཀའ་བློོན་དང་འདྲེ་བའི་གནས་རིམ་ཐོག་བོད་གཞུང་སྨོན་

རྩོསི་ཁང་ག་ིདབུ་འཛནི་གནང་ཞིངི༌། སྐུ་ཚ་ེཧྲལི་པརོ་བདོ་བསྟན་པ་ཆོབ་

སྲིདི་ལ་སྨོན་པའ་ིཕྱིག་ལས་རྒྱ་ཆོནེ་པ་ོགནང་བ་མ་ཟིད། རྣམ་ཀུན་ཆོེ་

འདོད་ཀྱིི་རང་གཤིས་དང་བྲལ་ཞིིང་མཆོོག་དམན་ཀུན་ལ་མཉིམ་པར་

བལྟ་བའ་ིཡི་རབས་ཀྱི་ིངང་ཚུལ་དང་ལྡན་པ་ཞིགི་ཡིནི་ལ། མཐར་ ༡༩༨༥ 
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ཟླ་ ༩ པའ་ིནང་ལྡ་ིལརི་སྐུ་གཤགེས། (‘མཛད་རྣམ་གསརེ་གྱི་ིཡིང་སྙིངི་

’ཤགོ་གྲོངས་ ༢༧༥ ནས་ ༢༧༦ བར་གསལ།) 

སྐུའི་ིགཅུང་མ་ོརྗེ་ེབཙུན་པེདྨ།

སྐུའ་ིགཅུང་མ་ོརྗེ་ེབཙུན་པདྨ་མཆོགོ་ན།ི བདོ་རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་

པའ་ིལྕགས་འབྲུག་ཕྱི་ིལ་ོ ༡༩༤༠ ལརོ་ལྷ་སར་སྐུ་འཁྲུངས། ཕྱིསི་སུ་རྒྱ་

གར་རྡརོ་གླེངི་དབྱནི་ཇིའ་ིསླབོ་གྲྭ་རུ་སླབོ་སྦྱོངོ་གནང་བ་དང༌། ད་ེརྗེསེ་

སུད་ས་ིདང༌། དབྱནི་ཡུལ་བཅས་སུ་ཕྱི་ིགླེངི་ག་ིསྐད་ཡིགི་དང་ཤསེ་ཡིནོ་

ལ་ཐུགས་གཉིརེ་མཐར་ཕྱིནི་པ་གནང་ཞིིང༌། ༡༩༦༤ ལརོ་གཅནེ་མ་ོ

ཚེ་རིང་སྒྲིོལ་མ་སྐུ་གཤེགས་པ་དང་འབྲེལ་བོད་ཕྲུག་ཁྱེིམ་སྡེེའི་དབུ་འཛིན་

གྱིི་ཐུགས་འགན་བཞིེས་ནས་འབྱུང་འགྱུར་རྒྱལ་བསྟན་རིག་གཞུང་དང་

བཅས་རང་དབང་སླར་གསོའ་ིབྱ་བར་བྱས་རྗེེས་རླབས་ཆོེན་བཞིག་

དང་འཇོག་མུས་ཀྱིི་མི་སྣ་གལ་ཆོེན་གང་མང་ཞིིག་བསྐྱེད་བསྲིིང་གནང༌། 

ད་ེབཞིནི་ ༡༩༧༠ ལརོ་བདོ་ཀྱི་ིགཞིནོ་ནུའ་ིལྷན་ཚོགས་སྐབས་དང་

པའོ་ིཚགོས་གཞིནོ་དང༌། བདོ་དུ་སྐུ་ཚབ་གཟིགིས་སྐརོ་ཐངེས་གསུམ་

པའ་ིཚགོས་གཙ་ོ ༡༩༨༥ ལ་ོབདོ་ཀྱི་ིབུད་མདེ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ིསྐབས་

དང་པོའ་ིདབུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིི་སློབ་སྟོན་པའི་ཐུགས་འགན་བཞིེས་ཤིང༌། 

༡༩༩༠ ལརོ་ཤསེ་རགི་དང་འཕྲེདོ་བསྟན་བཀའ་བློནོ་གནང་ཞིངི་ད་ེརྗེསེ་

ཤསེ་རགི་བཀའ་བློནོ་གྱི་ིམཛད་འགན་ལགེས་བཞིསེ་གནང་སྟ།ེ ༡༩༩༣ 
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ལོར་བཀའ་བློོན་གྱིི་ལས་ཁུར་ནས་དགོངས་ཞུ་གནང་བ་དང་འབྲེལ། 

བོད་ཀྱིི་ཆོབ་སྲིིད་རིག་གཞུང་བདེ་དོན་བཅས་ལ་སྨོན་པའི་ཕྱིག་ལས་རྒྱ་

ཆོེན་པོ་གནང་བས་མཚོན་གངས་རིའི་ལྗོོངས་སུ་མཛད་རྗེེས་ཀྱིི་རི་མོ་

གསུབ་ཐབས་བྲལ་བའ་ིབུད་མདེ་འཇནོ་ཐང་ཅན་ཞིིག་ཡིནི་ཅངི༌། ཕྱི་ིལ་ོ 

༡༩༩༩ ལརོ་བདོ་མ་ིམང་སྤྱི་ིའཐུས་ལྷན་ཚགོས་ནས་བདོ་ཀྱིི་ཨ་མ་ཞིསེ་

པའ་ིམཚན་བསྟདོ་དང༌། གསརེ་སྦྱོང་རྡུང་ག་ིགཟིངེས་རྟེགས་ཕུལ། ད་

ལྟ་ཡིང་བོད་ཕྲུག་ཁྱེིམ་སྡེེའི་སྤྱིི་ཁྱེབ་དབུ་འཛིན་གནང་ནས་བཞུགས་

མུས་ཡིནི། (‘མཛད་རྣམ་གསརེ་གྱི་ིཡིང་སྙིངི་’ཤགོ་གྲོངས་ ༢༧༦ ནང་

གསལ།) 

སྐུའི་ིགཅུང་པེ་ོམངའི་རོིས་རོནི་པེ་ོཆེ།ེ

སྐུའི་གཅུང་པོ་མངའ་རིས་རིན་པོ་ཆོེ་བསྟན་འཛིན་ཆོོས་རྒྱལ་

མཆོོག་ན།ི བདོ་རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའ་ིམ་ེཁྱེ་ིཕྱི་ིལ་ོ ༡༩༤༦ ལ་ལྷ་སར་

སྐུ་འཁྲུངས། ༡༩༥༩ ལརོ་རྒྱ་དམར་གྱིསི་བདོ་ས་ཡིངོས་རྫགོས་བཙན་

འཕྲེོག་བྱས་པ་དང་འབྲེལ་ྋགོང་ས་མཆོོག་དང་ལྷན་དུ་བཙན་བྱོལ་དུ་

ཆོབིས་བསྒྱུར་གནང༌། ད་ེརྗེསེ་རྡོར་གླེངི་སན་འཇ་ོསབེ་སླབོ་གྲྭར་ཞུགས་

ནས་འཛིན་རིམ་བཅུ་གཅིག་པའི་ཡིིག་རྒྱུགས་ལེགས་འཕྲེོད་ཐོག་ཨ་

རའི་ིམཐ་ོསླབོ་ཏུ་ཕབེས་ནས་སླབོ་གཉིརེ་ལགེས་པར་གནང་ཞིིང༌། ཕྱིསི་

སུ་བདོ་གཞུང་ཆོསོ་དནོ་ལྷན་ཁང་ག་ིདྲུང་གཞིནོ་དང༌། བདོ་ཕྲུག་ཁྱེམི་



451

སྡེའེ་ིསླབོ་དག།ེ བད་ེསྲུང་དྲུང་ཆོེའ་ིཕྱིག་རགོས། སྐུ་སྒོརེ་ཡིགི་ཚང་ག་ི

དམགིས་བསལ་དྲུང་ཆོེའ་ིཕྱིག་རགོས་ཀྱིང་མཛད། སྐབས་བཅུ་གཅགི་

པའི་མདོ་སྨོད་སྤྱིི་འཐུས་གནང་བ་བཅས་ཀྱིིས་མཚོན་བསྟན་སྲིིད་ལ་

སྨོན་པའི་ཕྱིག་ལས་འབའ་ཞིིག་གནང་བཞིིན་བཞུགས་པ་བཅས་སོ།། 

(‘མཛད་རྣམ་གསརེ་གྱི་ིཡིང་སྙིངི་’ཤགོ་གྲོངས་ ༢༧༧ ནང་གསལ།) 

ྋརྒྱལ་ཟུརོ་རྭ་སྒྲིངེ་སྐུ་འིཕྲེེང་ལྔ་པེ།

རྭ་སྒྲིེང་སྐུ་འཕྲེེང་ལྔ་པ་ཐུབ་བསྟན་འཇམ་དཔལ་ཡིེ་ཤེས་བསྟན་

པའ་ིརྒྱལ་མཚན་མཆོགོ་ནི། དྭགས་པ་ོརྒྱ་ཚ་རྫངོ་ཁངོས་རྭ་སྨོད་ཡུལ་ཚརོ་

དབུལ་ཞིིང་ཕོངས་པའི་ཁྱེིམ་ཚང་ཞིིག་ནང་ཡིབ་ཕུན་ཚོགས་དགྲོ་འདུལ་

དང༌། ཡུམ་རྡ་ོརྗེ་ེལྷ་འཛམོས་གཉིསི་ཀྱི་ིརགིས་མྱུག་ཏུ་ཆུ་བྱ་ི (༡༩༡༢) 

ལརོ་སྐུ་འཁྲུངས།

གང་ཉིིད་ཡུམ་གྱིི་ལྷུམས་སུ་ཞུགས་པ་ནས་སྐུ་མ་བལྟམས་བར་

འཁྲུངས་ཁང་གི་ཕྱིི་རོལ་དུ་མཚན་མོ་འདབ་བྱ་འདྲེ་བའི་མེ་འདོ་ཅིག་རྟེག་

པར་རྒྱུག་ག་ིཡིདོ་པར་གྲོགས་པ་དང༌། ཡུམ་ཉིདི་ཁང་པའ་ིཀ་ཕབིས་

འགོ་ཏུ་གཟིམི་གྱི་ིཡིདོ་ཅིང༌། སྐུ་འཁྲུངས་པའ་ིསྐབས་དརེ་ཐགོ་ཁའ་ིསྟངེ་

ནས་བུད་མེད་ཅིག་གིས་ལྟ་བཞིིན་ཡིོད་པའི་སྣང་ཚུལ་བྱུང་བར་ཡུམ་

གྱིསི་ “ག་ར་ེབལྟ་རྒྱུ་འདུག ང་ཕྲུ་གུ་སྐྱ་ེཚུལ་བུད་མདེ་སྤྱི་ིལ་བྱུང་བ་དང་

འདྲེ”ཞིསེ་གསུངས་འདུག འཁྲུངས་པའ་ིམཚན་མརོ་གངས་ཆོནེ་པ་ོབབ། 
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དེའི་ཕྱིི་ཉིིན་ཞིོགས་པ་ཁང་པའི་ཐོག་སྟེང་གངས་ཀྱིི་སྟེང་དུ་བོད་ཡིིག་དབུ་

ཅན་མཛུབ་མསོ་བྲསི་པ་ལྟ་བུ་གང་སར་ཡིདོ་པ་དང༌། ཡིབ་ཀྱིསི་ཡི་ིག་ེ

མ་མཁྱེེན་པས་ཉིེ་འདབས་ཀྱིི་དགོན་པར་བསྐྱོད་ནས་གྲྭ་པ་ཞིིག་ཡིི་གེ་

ཀློགོ་པར་གདན་དྲེངས། གྲྭ་པ་ཕབེས་སྐབས་གངས་ཕལ་ཆོརེ་བཞུར་

ཟིནི་པས་ཡི་ིག་ེམང་ཆོ་ེབ་གསལ་པ་ོམདེ་ཅངི༌། འནོ་ཀྱིང་གངོ་ལའ་ིའགོ་

ག་ིགངས་སྟངེ་ཡི་ིག་ེདབུ་ཅན་ ‘ར་’ དང་ ‘སྒྲིངེ་’ ཡིནི་ནམ་ ‘སྒྲིནེ’ ཡིནི་

གསལ་པ་ོརང་མདེ་པ་ར་ེཟུང་བསྡེད་ཡིདོ་འདུག

དེ་ལྟར་མཚན་ལྟས་འདྲེ་མིན་བྱུང་ཡིོད་པས་བཟིང་ངན་ཇི་ཡིིན་བང་

རིམ་ཆོོས་སྡེེའི་རྗེེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་ལྷུན་གྲུབ་ལ་ཐུགས་དམ་ཞུས་པའི་

བཀའ་ལན་དུ་”བུ་འདི་དྭགས་པོ་མཚན་ཉིིད་གྲྭ་ཚང་གི་བློ་སྤྲུལ་ཞིིག་

ཡིནི་ངསེ། ལ་ོགསུམ་བཞི་ིལནོ་མཚམས་གྲྭ་ཚང་དུ་ཆོསོ་ཞུགས་བྱདེ་དུ་

འཇུག་དགོས་”ཞིེས་གསུངས་ཐོག་”འཇམ་དཔལ་ཡིེ་ཤེས་བསྟན་པའི་

རྒྱལ་མཚན་”ཞིསེ་པའ་ིམཚན་གནང༌།

དགུང་ལོ་གསུམ་གྱིི་སྐབས་ཉིིན་ཞིིག་བྲག་གསེབ་ནས་རྙིེད་བྱུང་

ཞིེས་ཆོོས་གོས་དང་སྣམ་སྦྱོར་ཧ་ཅང་སྤུས་ལེགས་ཤིག་ནང་དུ་བསྣམས་

ཕབེས་ཡིདོ་ཅིང༌། འནོ་ཀྱིང་ཡིབ་ཡུམ་འཁྱེརེ་འཁསོ་ཞིན་པས་ད་ེདག་

གཞིན་ལ་འཚངོ་དགསོ་བྱུང་བ་དང༌། ད་ེརྗེསེ་རྡ་ོལ་ཕྱིག་རྗེསེ་བཞིག་པ་

ཞིིག་ཡིོད་པ་དེའང་ཡིབ་མཆོོད་ཆོང་ལ་མཉིེས་དྲེགས་པས་སྲིེག་ཤིང་བའི་

གཉིརེ་པ་ལ་ཆོང་རྒྱུ་དང་བརྗེ་ེཔ་ོབསྐྱནོ་འདུག དགུང་ལ་ོལྔ་ལ་ཐངེས་ཤགི་

ཡུར་བུའི་འཁྱེགས་སྟེང་དུ་ཕེབས་པར་འཁྱེགས་པ་ཆོག་ནས་ཆུ་ནང་དུ་



453

ཞིབས་འདྲེདེ་ཤརོ་བས། ཆུ་རྡ་ོཞིགི་ག་ིསྟངེ་དུ་ཞིབས་རྗེསེ་ཤནི་ཏུ་གསལ་

བ་ཞིགི་བྱུང༌། ད་ེན་ིཕྱིསི་རྭ་སྒྲིངེ་ཇ་ོབ་ོའཇམ་དཔལ་རྡ་ོརྗེེའ་ིསྐུ་མདུན་དུ་

དད་ལྡན་ཀུན་གྱི་ིམིག་ག་ིདགའ་སྟནོ་དུ་བཞུགས། ལ་ོདརེ་ཆོསོ་འཁརོ་

རྒྱལ་གྲྭ་ཚང་དུ་ཆོསོ་ཞུགས་གནང༌།

དུས་དེ་ཙམ་ལ་རྭ་སྒྲིེང་བློ་བྲང་ནས་ྋརྒྱལ་བ་སྐུ་འཕྲེེང་བཅུ་

གསུམ་པ་ཆོེན་པོར་རྭ་སྒྲིེང་སྐུ་འཕྲེེང་བཞིི་པའི་ཡིང་སྲིིད་རྩོད་དཔྱོོད་སྐོར་

སྙིན་གསན་ཞུས་པར་ལྷ་ོཁ་ཁུལ་དུ་འཚལོ་དགསོ་ཞིསེ་ཕབེས། ད་ེདོན་

བློ་བྲང་གི་ཞིབས་གྲོས་ཁ་ཤས་ལྷོ་ཁ་ཕྱིོགས་སུ་རྩོད་དཔྱོོད་དུ་བསྐྱོད་དེ། 

ཡིང་སྲིིད་འསོ་སྤྲུལ་གྱིི་མཚན་ཐོ་ཁ་ཤས་ཕུལ་བར་བཀའ་ལན་མ་ཐོན། 

དེ་ནས་དུས་ཚོད་གང་འཚམས་སོང་རྗེེས་ྋགོང་ས་ཆོེན་པོས་ས་བཀྲ་

དང༌། བྲག་སེང་ག་ེའདྲེ་བའ་ིམདུན། ཆུ་གཡིས་སུ་འཁྱེལི་བ། ཁྱེམི་ཁང་

ག་ིསྒོ་ོའགྲོམ་དུ་སྨྱུག་མ་ཡིདོ་པ། ཡིབ་ཡུམ་ཁྱེའེུ་བཅས་པའ་ིདགུང་རྟེགས་

བཅས་གསལ་བཀོད་མཛད་པ་ཞིིག་སྩལ་ནས་དྭགས་པོར་ཡིང་སྲིིད་

འཚལོ་དུ་རྒྱུགས་ཞིསེ་བཀའ་ཕབེས། ཡིང་སྲིིད་རྩོད་དཔྱོདོ་བྱདེ་མཁན་

དྭགས་པ་ོརྒྱ་ཚ་རྭ་སྨོད་དུ་འབྱརོ་ཉིའེ་ིསྐབས་དརེ། ཁྱེའེུ་གཟིམི་ཁང་དུ་

བཞུགས་ཡིདོ་པ་ནས་བྲག་ལ་ཕུར་པ་བཏིབ་སྟ་ེ “འད་ིངའ་ིརྟེ་འདགོས་

ས་ཡིནི་”གསུངས། ཡིང་སྲིིད་རྩོད་དཔྱོདོ་ཞུ་མཁན་ཚ་ོའཁྲུངས་ཁང་དུ་

འགྲུལ་པའི་ཚུལ་དུ་གནས་གཡིར་གྱིིས་སྡེོད་སྐབས་ཁྱེེའུ་དེས་སྐུ་གོང་

མའི་གསལོ་དཔནོ་གྱི་ིཔང་དུ་ཕབེས་པ་དང༌། རྭ་སྒྲིངེ་སྐུ་གངོ་མའ་ིཡིབ་

ཀྱི་ིཕྱིག་ཤན་ཞིགི་ཡིདོ་པ་ད་ེགཟིགིས་ནས་ “ངའ་ིརདེ་” ཅསེ་གསུངས་པ་
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སགོས་ང་ོམཚར་ཆོ་ེབའ་ིམཛད་པ་བྱུང༌།

ཡིང་སྲིིད་རྩོད་དཔྱོོད་ཞུ་མཁན་ཚོས་སྐུ་གོང་མའི་སྤྲུལ་སྐུ་འཁྲུལ་

བྲལ་ངསེ་རྙིདེ་བྱུང་ཡིང༌། ྋགངོ་ས་ཆོེན་པོས་ “རྭ་སྒྲིངེ་ག་ིསྐྱ་ེསྤྲུལ་ཡིནི་

ཞིསེ་པང་དུ་འཛུལ་ཡིངོ་མཁན་ཡིདོ་རུང་ཐག་གཅདོ་བྱས་མ་ིཆོགོ” ཅསེ་

པའ་ིབཀའ་མངགས་ཡིདོ་གཤསི། ཡིབ་ཡུམ་གཉིསི་ལ་བུ་འདརི་བྱམས་

སྐྱངོ་བྱདེ་དགོས་པའ་ིམངགས་བཅལོ་བྱས་ཏི་ེལྷ་སར་ཕྱིརི་ལོག ྋགངོ་

ས་མཆོོག་ལ་ཡིང་སྲིིད་འཁྲུལ་བྲལ་བཙལ་རྙིེད་བྱུང་བའི་བྱ་རིམ་སྙིན་

སེང་ཞུས་པར་ཞིབས་རིམ་མང་དག་ཅིག་བསྒྲུབ་དགོས་པའི་བཀའ་སློབ་

གནང༌།

ད་ེནས་ལ་ོགཅགི་སངོ་མཚམས་སུ་ “ངསོ་ཀྱི་ིབརྟེག་པ་དང༌། 

གཞིན་ཡིང་ལྷ་བློའ་ིལུང་བརྟེག ལྷག་པར་ཁྱེའེུ་རང་གི་མཚན་ལྟས་གང་

ཅིའི་ཐད་ནས་ད་ལྟ་དྭགས་པོ་རྭ་སྨོད་དུ་འཁྲུངས་པ་དེ་རྭ་སྒྲིེང་གི་སྐྱེ་

སྤྲུལ་ཡིནི་ངསེ་ལ་འཕྲེལ་དུ་གདན་སར་ཁྲོ་ིའདོན་བྱ་དགསོ་” ཞིསེ་པའ་ི

བཀའ་བཟིང་ཕབེས། རྭ་སྒྲིངེ་བློ་བྲང་ནས་དྭགས་པོར་ཆོདེ་མངགས་མ་ི

སྣ་བཏིང་སྟ་ེཆུང་སྲིདི་དང༌། ཡིབ་ཡུམ། སྐུའ་ིགཅེན་མ་ོགསུམ་བཅས་

དཔནོ་འཁྲོལོ་ཞུས། ཚང་མ་མཉིམ་དུ་ལྷ་སར་གདན་ཞུས་ཀྱིསི་ྋགངོ་ས་

ཆོནེ་པོའ་ིསྐུ་དྲུང་དུ་མཇལ་ཁར་བཅར། ད་ེསྐབས་ྋགངོ་ས་མཆོགོ་གསི་

སྤྲུལ་སྐུར་ “ཁྱེདེ་རང་ཡིང་སྲིིད་ཕབེས་ཀྱི་ིམནི་གསུངས་རུང་མ་ཕབེས་

པར་ཐབས་མ་ིའདུག་གམ་” ཞིསེ་བཀའ་ཕབེས། དགྱིསེ་བརྩོ་ེཆོནེ་པསོ་

དབུ་སྐྲའི་གཙུག་ཕུད་བཞིེས་རྒྱུས་མཚོན་སྔོར་སྲིོལ་མཛད་སྒོོ་གནང་ཐོག 
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“།ཐུབ་བསྟན་འཇམ་དཔལ་ཡི་ེཤསེ་བསྟན་པའ་ིརྒྱལ་མཚན་” ཞིསེ་པའ་ི

མཚན་སྩལ།

དེ་རྗེེས་སེར་བྱེས་གྲྭ་ཚང་དང་རྭ་སྒྲིེང་དགོན་བཅས་ལ་སྔོ་རྗེེས་སུ་

ཆོསོ་ཞུགས་ཁྲོ་ིའདནོ་གྱི་ིམཛད་སྒོ་ོརམི་པས་གྲུབ། ཡིངོས་འཛནི་དག་ེ

བའི་བཤེས་གཉིེན་ཚུལ་བཞིིན་བསྟེན་ནས་ཐོག་མ་ཡིི་གེ་ཀློོག་ཐབས་ནས་

བཟུང་བའི་མདོ་སྔོགས་གཞུང་ལུགས་ལ་གསན་བསམ་གནང་བཞིིན་ལོ་

བཅུ་གྲོངས་བཞུགས། ལྕགས་ལུག་ (༡༩༣༡) ལརོ་ྋགངོ་ས་མཆོགོ་

ལྷ་ལྡན་སྨོནོ་ལམ་ཆོནེ་མོའ་ིཚགོས་མགནོ་དུ་གདན་ཞུ་གནང་ཐགོ སྤྲུལ་

སྐུ་ཉིདི་ཀྱིསི་ལྷ་རམས་དག་ེབཤསེ་ཀྱི་ིམཚན་རྟེགས་བཞིསེ། ལྷ་ལྡན་

སྨོནོ་ལམ་ཆོནེ་མོའ་ིའདུས་ཚགོས་དང༌། གདན་ས་འབྲས་ས་ེདགའ་

གསུམ། རྭ་སྒྲིངེ་བློ་བྲང་ག་ིཁངོས་གཏིགོས་དགནོ་ཁག་བཅས་པར་སྔོར་

ལམ་བཞིནི་གཏིངོ་སྒོ་ོམང་འགྱིདེ་དང་མཆོདོ་སྤྲོནི་བསྟར། ད་ེནས་རྭ་སྒྲིངེ་

དགནོ་དུ་རྒྱུན་བཞུགས་གནང༌།

ཆུ་སྤྲོལེ་ (༡༩༣༢) ལརོ་ྋགངོ་ས་སྐུ་འཕྲེངེ་བཅུ་གསུམ་པ་ཆོནེ་པ་ོ

རྭ་སྒྲིངེ་དགནོ་དུ་གདན་ཞུས་ཆོབིས་བསྒྱུར་བཀའ་དྲེནི་ཆོ་ེསྟ།ེ ད་ེསྐབས་

ྋགོང་ས་མཆོོག་གིས་རྭ་སྒྲིེང་སྤྲུལ་སྐུར་མ་འངོས་ལམ་སྟོན་གྱིི་བཀའ་

སླབོ་ཇ་ིསྩལ་དང༌། ཤངི་ཁྱེ་ི (༡༩༣༤) ལརོ་རྭ་སྒྲིངེ་རནི་པ་ོཆོ་ེདགུང་

གྲོངས་ཉིི་ཤུ་རྩོ་གསུམ་ཐོག་ྋརྒྱལ་ཚབ་ཀྱིི་ཁྲོིར་འཁོད་སྐོར་གླེེགས་བམ་

འདིའ་ིནང་རམི་པར་འཁདོ་པ་ད་ེལྟར་དང༌།

ལྕགས་འབྲུག་ (༡༩༤༠) ལརོ་སྲིདི་སྐྱོང་ག་ིམཛད་འགན་བཞིསེ། 
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ཆུ་རྟེ་ (༡༩༤༢) ལ་ོནས་ལ་ོགསུམ་རངི་སྲིདི་འགན་དགངོས་ཞུ་གནང་བ་

བཅས་ཁྱེོན་གཞུང་གི་ཆོབ་སྲིིད་ཀྱིི་མཛད་འགན་ལོ་བདུན་བཞིེས་ཤིང༌། 

དེའི་རིང་དེར་བཀའ་དྲེིན་ཟླ་མེད་ྋགོང་ས་སྐུ་གོང་མའི་གསེར་སྡེོང་དགེ་

ལགེས་འདདོ་འཇ་ོགསར་བཞིེངས་དང༌། ཡིང་སྲིིད་མཆོགོ་སྤྲུལ་རནི་པ་ོ

ཆོ་ེརྩོད་དཔྱོདོ་ངསོ་འཛིན་རྒྱལ་སར་གདན་ཞུས་ཐགོ །དབུ་སྐྲ་གཙུག་ཕུད་

ཞུས་ཏི་ེམཚན་གསལོ་བ་དང༌། གསརེ་ཁྲོརི་མངའ་གསལོ། ཡིངོས་འཛནི་

ཆོེ་བའི་མཚན་ཐོག་ནས་ཐོག་མའི་སྐུ་ཡིོན་འབུལ་བའི་མཛད་ཁུར་བཞིེས། 

གདན་ས་འབྲས་ས་ེགཉིསི་ཀྱི་ིཚགོས་ཆོནེ་འདུ་ཁང་དང༌། བྲག་ཡིརེ་པ། 

མཉིསེ་ཐང་སྒྲིལོ་མ་ལྷ་ཁང༌། བསམ་ཡིས་གཙུག་ལག་ཁང༌། དྭགས་ལྷ་

སྒོམ་པ།ོ ཆོསོ་འཁརོ་རྒྱལ་སགོས་ལ་ོརྒྱུས་གྲོགས་ཅན་གྱི་ིདགནོ་ཁག་

ཉིམས་གསོ་གནང་བ་སོགས་མཛད་རྗེེས་ཤིན་ཏུ་ཆོེ་བ་འཇོག་གནང་ལ་

ཀུན་གྱིསི་དགའ་མགུ་དད་པའ་ིབསྔོགས་བརྗེདོ་ཆོནེ་པ་ོཞུས།

རྭ་སྒྲིེང་རིན་པོ་ཆོེ་སྲིིད་ཟུར་དུ་བཞུགས་ཡུན་ལོ་གསུམ་སོང་རྗེེས་

སྲིིད་དབང་བསྐྱར་བཞིེས་མཛད་རྒྱུར་སྲིིད་སྐྱོང་ལས་ཐོག་སྟག་བྲག་

རནི་པ་ོཆོསེ་ཐུགས་མསོ་མ་གནང་བའ་ིགནས་ཚུལ་ཞིགི་བྱུང༌། དའེ་ི

རྐྱེེན་གྱིིས་རྭ་སྒྲིེང་ནས་རྒྱ་ནག་ནན་ཅིང་དུ་གོ་མིན་ཏིང་གི་གཞུང་ལ་ལྐོོག་

ཏུ་འབྲེལ་བ་གནང་བས་རྩོ་བའི་བོད་ཀྱིི་ཆོབ་སྲིིད་ལ་གནོད་སྐྱོན་འབྱུང་

གཞིའི་ིསྲིདི་དནོ་གྱི་ིརྙིགོ་འཛིང་ཤགི་ལྷགས། དརེ་བརྟེནེ་བདོ་གཞུང་བཀའ་

ཤག་ནས་རྭ་སྒྲིེང་རིན་པོ་ཆོེ་རྩོེ་ཤར་ཆོེན་ལྕོག་གི་ཁང་ཁུངས་ཤིག་ཏུ་དོ་

དམ་ཞུས་ཐོག བདོ་ལྗོངོས་ཚགོས་འདུ་ཧྲག་བསྡུས་རྒྱས་པའ་ིཐགོ་ནས་
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ཞིིབ་དཔྱོོད་གནང་བའི་སྐབས་ཀྱིི་མཚན་དགུང་ཞིིག་ལ་རྭ་སྒྲིེང་རིན་པོ་ཆོེ་

གླེོ་བུར་ཞིིང་དུ་གཤེགས་ཚུལ་ཚོགས་འདུར་སྙིན་གསན་ཞུས་འདུག་པ་

བཅས་ས།ོ།1

སྟོག་བྲག་ངག་དབང་གསུང་རོབ།

སྟག་བྲག་ཁྲོི་སྤྲུལ་གསུམ་པ་ངག་དབང་གསུང་རབ་ཐུབ་སྟོབས་

བསྟན་པའ་ིརྒྱལ་མཚན་ན་ིལྷ་སའ་ིནུབ་ངསོ་ཤུན་གྲོངོ་ཆུང་ (སྟདོ་ལུང་

བད་ེཆོནེ་རྫངོ་གནས་ཆུང་གྲོངོ་རྡལ་ཁངོས་གྲོངོ་ཆུང་གྲོངོ་ཚོ) གཞིསི་

ཀ་ཞིསེ་པར་ཡིབ་ཁ་ཚར་བ་ནང་མ་ག་ོཥ་  (མཚན་དངསོ་གང་ཡིནི་མ་

ཤསེ) དང་ཡུམ་ཚ་ེབརྟེན་སྒྲིལོ་མ་གཉིསི་ཀྱིསི་གྲོངོ་ཆུང་གཞིསི་ཀ་བགོས་

མར་བཞིསེ་སྐབས་རབ་བྱུང་བཅ་ོལྔ་པའ་ིཤངི་ཁྱེ་ི (༡༨༧༤) ལརོ་སྐུ་

འཁྲུངས། སྟག་བྲག་སྤྲུལ་སྐུ་སྐུ་ཕྲེངེ་གསུམ་པར་ངསོ་འཛནི་ཞུས་ནས་

འབྲས་སྤུངས་སྒོོ་མང་གྲྭ་ཚང་དུ་ཆོོས་ཞུགས་མཛད་དེ་འདོན་ཆོོས་འཛིན་

སྐྱངོ་དང༌། གཞུང་ཆོེན་བཀའ་པདོ་ལྔར་གསན་སྦྱོོང་བརྒོལ་བརྟེག་མཛད་

ནས་དགུང་གྲོངས་སུམ་ཅུའི་ཡིས་མས་སུ་ལྷ་རམས་དམ་བཅའ་མཛད་

1  ‘རྭ་སྟག་ག་ིདནོ་རྐྱེནེ་དང་དེའ་ིསྐརོ་གླེངེ་བ་’ ཞིསེ་པ་དང༌། ‘རྒྱུ་ཆོ་བདམས་

བསྒྲིིགས་འདནོ་ཐངེས་གསུམ་པ་དང༌། བཞི་ིཔ། ལྔ་པ། དྲུག་པ། བརྒྱད་པ་དང༌། 

༣སྤྱིིའ་ིའདནོ་ཐངེས་ ༡༢ པ་ ༧ (སྤྱིའི་ིའདནོ་ཐངེས་ ༡༦ པ་) ༨ (སྤྱི་ིའདནོ་ཐངེས་ 

༡༧ པ་) ’ སགོས་ཕྱིསི་སུ་བདོ་ནས་དཔར་ཐནོ་ད་ེདག་དང༌། རྒྱ་གར་དྷ་རམ་ས་ལ་

བདོ་ཀྱི་ིདཔ་ེམཛདོ་ཁང་ནས་དཔར་བསྐྲུན་’ངག་རྒྱུན་ལ་ོརྒྱུས་དབེ་ ༣ པའ་ི’ ནང་

སགོས་སུ་རྭ་སྒྲིངེ་སྐུ་འཕྲེངེ་ལྔ་པའ་ིསྐརོ་འཁདོ་འདུག་པར་དཔྱོད་མཛདོ།
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ནས་སྐབས་དརེ་ལྷ་རམས་པའ་ིདག་ེབཤསེ་ཨང་དང་པ་ོཐབོ།

སྒོོ་མང་འབུལ་བསྡུས་རིན་པོ་ཆོེ་བློོ་བཟིང་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་

དང༌། ཕུར་ལྕགོ་བྱམས་པ་རྒྱ་མཚ་ོསགོས་མཁས་གྲུབ་དུ་མ་ཡིངོས་

འཛིན་དུ་བསྟེན་ནས་མདོ་སྔོགས་ཀྱིི་གསུང་རབ་རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུར་

གསན་སྦྱོངོ་དང་ཉིམས་བཞིསེ་མཛད། རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའ་ིམ་ེཡིསོ་ 

(༡༩༢༧) ལ་ོྋགོང་ས་སྐུ་ཕྲེངེ་བཅུ་གསུམ་པའ་ིབཀའ་བཞིནི་པ་ོཏི་ལའ་ི

ཞིོལ་པར་ཁང་དུ་བཀའ་འགྱུར་པར་ཤིང་གསར་བརྐོའ་ིཞུ་དག་གི་ཐུགས་

འགན་བཞིསེ། ལྕགས་རྟེ་ (༡༩༣༠) ལ་ོམཚན་ཞིབས་གནང༌། ཆུ་བྱ་ 

(༡༩༣༣) ལ་ོྋགོང་ས་སྐུ་ཕྲེངེ་བཅུ་གསུམ་པ་སྐུ་གཤགེས་པའ་ིསྐུ་

གདུང་གདུང་ཆོགོ་དང༌། གསརེ་གདུང་དགེ་ལགེས་འདདོ་འཇོའ་ིཐགི་

ཚད་ཞུགས་ཁང་གི་ལྡེབས་རིས་སོགས་གསར་བཞིེངས་ཀྱིི་གཙ་ོའགན་

བཞིསེ། ས་ཡིསོ་ (༡༩༣༩) ལརོ་ྋགངོ་ས་སྐུ་ཕྲེངེ་བཅུ་བཞི་ིཔའ་ི

ཡིངོས་འཛནི་གཞིནོ་པ་དང༌། ལྕགས་སྦྲུལ་ (༡༩༤༡) ལརོ་རྒྱལ་ཚབ་རྭ་

སྒྲིེང་དགོངས་ཞུ་མཛད་ཚབ་སྲིིད་སྐྱོང་ཐོག་ཡིོངས་འཛིན་བགྲོེས་པ་གནང་

སྟ་ེྋགངོ་ས་སྐུ་ཕྲེངེ་བཅུ་བཞི་ིཔར་རབ་བྱུང་སྡེམོ་པ་དང༌། མཚན་ཉིདི། 

སྔོགས་ཀྱི་ིསྐརོ་རྣམས་འབུལ་གནང་མཛད། སྟག་བྲག་བསམ་གཏིན་གླེངི་

རི་ཁྲོོད་ཉིམས་གསོ་དང་རྒྱ་སྐྱེད་ཐེངས་གསུམ་གནང་སྟེ་གྲྭ་གྲོངས་བརྒྱ་

དང་ཉིརེ་ལྔ་འཕར་བསྣནོ་གནང༌། ལྕགས་སྟག་ (༡༩༥༠) ལ་ོསྲིིད་སྐྱངོ་

ཟུར་ནས་སྟག་བྲག་བསམ་གཏིན་གླེིང་དུ་གཏིན་བཞུགས་མཛད་མུར་ཆུ་

འབྲུག་ (༡༩༥༢) ལ་ོདགུང་གྲོངས་བདུན་ཅུ་དནོ་དགུ་བཞིསེ་པའ་ིལ་ོ
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དའེ་ིབདོ་ཟླ་༡༡ ཚསེ་༣༠ ཉིནི་དགངོས་པ་ཆོསོ་དབྱངིས་སུ་ཐམི། (‘དུང་

དཀར་ཚིག་མཛོད་’གཞིིར་བཟུང་ཐོག་ཅུང་ཟིད་བཟིོ་བཅོས་དང་བཅས་

བཀདོ།) 

པེཎ་ཆེནེ་སྐུ་ཕྲེངེ་དགུ་པེ་ཆེསོ་ཀྱི་ིཉི་ིམ།

པཎ་ཆོནེ་སྐུ་ཕྲེངེ་དགུ་པ་ཆོསོ་ཀྱི་ིཉི་ིམ་མཆོགོ་ན།ི རབ་བྱུང་བཅ་ོ

ལྔ་པའ་ིཆུ་ལུག ཕྱི་ིལ་ོ ༡༨༨༣ ལརོ། དྭགས་པ་ོཀ་ཤར་ཞིསེ་པར་ཡིབ་རྟེ་

མགྲོནི་དང་ཡུམ་དམ་ཆོསོ་མཚ་ོམ་ོགཉིསི་ཀྱི་ིསྲིས་སུ་སྐུ་བལྟམས། པཎ་

ཆོནེ་སྐུ་ཕྲེངེ་བརྒྱད་པའ་ིཡིང་སྲིདི་དུ་ཐག་བཅད། ༡༨༨༨ ལརོ་ྋརྒྱལ་

དབང་སྐུ་ཕྲེེང་བཅུ་གསུམ་པ་ཐུབ་བསྟན་རྒྱ་མཚ་ོདཔལ་བཟིང་པོའ་ིཞིལ་

སྔོ་ནས་སོ་སོ་ཐར་པའི་ཚིགས་སྔོ་མའི་སྡེོམ་པ་ཡིང་དག་པར་བཞིེས་

ཏི།ེ བློ་ོབཟིང་ཐུབ་བསྟན་ཆོསོ་ཀྱི་ིཉི་ིམ་ཞིསེ་པའ་ིམཚན་གསལོ། སྐྱབས་

རྗེེ་ཡིོངས་འཛིན་བློོ་བཟིང་བསྟན་འཛིན་དབང་རྒྱལ་དཔལ་བཟིང་པོའ་ི

ཞིལ་སྔོ་ནས་བསམ་སྦྱོོར་དག་པས་ཚུལ་བཞིིན་བསྟེན་པ་གཞིིར་བཟུང༌། 

གཞུང་ཆོེན་བཀའ་པོད་ལྔ་ལ་གོ་རིམ་ལྡན་པའི་ཐུགས་གཉིེར་མཛད་ནས། 

ཐོས་བསམ་གྱིིས་སྒྲིོ་འདོགས་ལེགས་པར་བཅད་དེ་གཞུང་ལུགས་རབ་

འབྱམས་ཀྱིི་ཚགི་དནོ་ལ་མཁས་པར་གྱུར།

༡༩༠༢ ལརོ་ྋརྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེངེ་བཅུ་གསུམ་པ་ངག་དབང་བློ་ོ

བཟིང་ཐུབ་བསྟན་རྒྱ་མཚོ་དཔལ་བཟིང་པོའ་ིཞིལ་སྔོ་ནས་བསྙིེན་རྫོགས་
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ཀྱི་ིསྡེམོ་པ་བཞིསེ། དགུང་ལ་ོཉི་ིཤུ་རྩོ་ལྔ་བཞིསེ་པའ་ིཚ་ེདབྱནི་ཇསི་གདན་

འདྲེནེ་ཞུས་པ་ལྟར། རྒྱ་གར་ཡུལ་དུ་ཕབེས་ཏི་ེཟླ་ཤས་བཞུགས་ནས་སླར་

བདོ་ཡུལ་དུ་ཆོིབས་བསྒྱུར་གནང༌། ༡༩༡༤ ལརོ་གདན་ས་ཆོནེ་པ་ོབཀྲ་

ཤིས་ལྷུན་པོར་རྗེེ་བཙུན་བྱམས་པ་མགོན་པོའ་ིམཛེས་སྐུ་བལྟ་བས་ཆོོག་

མ་ིཤསེ་པ། འཛམ་གླེངི་ཡིངོས་ན་དཔ་ེཟླ་བཙལ་དུ་མེད་པ་རངི་བསྲིལེ་

རྣམ་བཞིསི་བྱུར་བུར་བལྟམས་ཤངི༌། ཡི་ེཤསེ་པ་མངནོ་སུམ་དུ་བཞུགས་

པའ་ིབྱིན་རླབས་ཀྱི་ིགཟི་ིའདོ་འབར་བ། རྟེནེ་དང་བརྟེནེ་པར་བཅས་པ་

གསར་དུ་བཞིངེས། བྱམས་ཁང་དང་གསརེ་ཟིངས་ཀྱི་ིརྒྱལ་བ་བྱམས་པ་

འདིའ་ིསྐུ་བརྙིན་གྱི་ིམཐ་ོཚད་ལ་ཁྲུ་བརྒྱ་ཙམ་ལྡན་ཡིདོ་ཅིང༌། འད་ིན་ི

འཛམ་གླེངི་འདིའ་ིསྟངེ་གསརེ་ཟིངས་ཀྱི་ིསྐུ་བརྙིན་ཆོ་ེཤསོ་ཤགི་ཡིནི།

ཕྱི་ིལ་ོ ༡༩༢༣ ལརོ་དགུང་གྲོངས་ཞི་ེགཅགི་པ་ལ་གསང་སྟབས་

ཀྱིསི་སྣར་ཐང་དང༌། བཞིད་སགོས་བྱང་ལམ་བརྒྱུད་ད་ེཔ་ེཅནི་དུ་བྱནོ། 

༡༩༣༡ ལའོ་ིཧརོ་ཟླ་བཞི་ིཔའ་ིཚསེ་ལྔ་ཉིནི་སུན་ཀྲུང་ཧྲན་གྱི་ིབང་སོའ་ི

ལྷ་ཁང་དུ་གསེར་ཟིངས་ཀྱིི་བྱ་ཁྱུང་ལོ་རྒྱུས་དང་སྦྲགས་པ་གཅིག་མཆོོད་

རྫས་སུ་ཕུལ། སྐུ་ཚ་ེའདརི་སྔོ་ཕྱིརི་དཔལ་དུས་ཀྱི་ིའཁརོ་ལོའ་ིདབང་ཆོནེ་

ལན་དགུ་སྩལ། རྒྱའ་ིཡུལ་དུ་ལ་ོང་ོབཅ་ོལྔ་ཙམ་བཞུགས་པའ་ིམཐར་སླར་

བདོ་དུ་ཕབེས་ལམ་དུ་ཁམས་སྐྱ་ེདགུ་མདརོ་ལ་ོང་ོའགར་བཞུགས། རྒྱུ་

རྐྱེེན་དུ་མར་བརྟེེན་ནས་བོད་དུ་ཆོིབས་ཁ་བསྒྱུར་མ་ཐུབ་པར་ལོ་མང་

སངོ་ཡིང༌། ༡༩༣༧ ལརོ་བདོ་དབུས་ཕྱིགོས་སུ་ཕབེས་གཏིན་འཁལེ་ཏི་ེ

ཕབེས་སྒྲིགི་གནང་སྐབས། ལ་ོདེའ་ིབདོ་ཟླ་དགུ་པའ་ིཚེས་ཉིརེ་བརྒྱད་ཉིནི། 
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ཀླུང་ཤོད་དགོན་དགའ་ལྡན་ཆོོས་འཁོར་གླེིང་དུ་དགོངས་པ་ཆོོས་དབྱིངས་

སུ་ཐམི་ཚུལ་བསྟན། སྐུ་གདུང་ཡིདི་བཞིནི་ནརོ་བུ་ར་ཉིག་དགནོ་རོང་

མདའ་བློ་བྲང་ག་ིགཟིམི་ཆུང་དུ་བཞུགས་སུ་གསལོ། ད་ེརྗེསེ་སྐུ་གདུང་ར་

ཉིག་དགནོ་ནས་ཆོབིས་ཞིལ་བསྒྱུར་ཏི།ེ ༡༩༤༠ ལའོ་ིཧརོ་ཟླ་བཅུ་གཉིསི་

པའ་ིཚསེ་བརྒྱད་ཉིནི། སརེ་སྐྱའ་ིཚགོས་དཔག་ཏུ་མདེ་པའ་ིསརེ་སྦྲངེ་དང་

བཅས་གདན་ས་ཆོནེ་པ་ོབཀྲ་ཤསི་ལྷུན་པོར་གདན་དྲེངས། སྐུ་གདུང་རིལ་

པའོ་ིམཆོོད་སྡེོང་ཆོནེ་པ་ོབཀྲ་ཤསི་ལྷུན་པོར་བཞུགས།

རྗེེས་འདིས་སྔོ་ཕྱིིར་ྋགོང་ས་ྋརྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པ་མཆོོག་

དང༌། རྡ་ོརྗེ་ེའཆོང་ལྷ་ོཔ་བསྟན་འཛནི་དབང་རྒྱལ། རྡ་ོརྗེ་ེའཆོང་འཇགིས་

མདེ་འཕྲེནི་ལས་རྒྱ་མཚ།ོ ལ་ོཆོནེ་ཕན་ཁང་བློ་ོབཟིང་བསྟན་འཛནི་རྣམ་

རྒྱལ་སོགས་ཡིོངས་འཛིན་དུ་བཞིེས་ནས་མདོ་སྔོགས་ཟིབ་རྒྱས་ཀྱིི་

ཆོོས་ཚུལ་མཐའ་ཡིས་པ་གསན་ཅིང་ཉིམས་བཞིེས་མཛད་ནས་རྒྱ་གར་

འཕགས་པའ་ིཡུལ་དང༌། དབུས་གཙང་རུ་བཞི།ི མད་ོཁམས་ས་ོས་ོ

དང༌། མཧཱ་ཙ་ིནའ་ིཡུལ་དང༌། ཡུལ་གྲུ་ཆོནེ་པ་ོཧརོ་གྱི་ིརྒྱལ་ཁབ་སགོས་

སུ་འགྲོ་ོབ་མཐའ་ཡིས་པའ་ིདནོ་མཛད་པ་མ་ཟིད། ཁངོ་ག་ིབརྩོམས་ཆོོས་

ཀྱིང་༼ལམ་རམི་ཚགིས་བཅད་མ༽ ༼ལམ་སྒྲིནོ་འགྲོེལ་བ༽ ༼ས་ཤངི་ག་ི

བསྟན་བཅསོ༽ སགོས་པདོ་བཞི་ིབཞུགས། (བདོ་གཞུང་ཤསེ་རགི་ལས་

ཁུངས་ནས་བཏིོན་པའི་‘རྒྱལ་མཆོོག་ཡིབ་སྲིས་རིམ་བྱོན་གྱིི་མཛད་རྣམ་

སྙིངི་བསྡུས་ཉི་ིཟླའ་ིཕྲེངེ་བ།’ ཤགོ་གྲོངས་ ༡༢༡ ནས་ ༡༢༣ བར་གསལ།) 



462

རྒྱལ་བའི་ིཡངོས་འིཛནི་གླེངི་སྤྲུལ་ཐུབ་བསྟོན་ལུང་རྟགོས་རྣམ་

རྒྱལ་འིཕྲེནི་ལས།

ྋརྒྱལ་བའི་ཡིོངས་འཛིན་འཇམ་མགོན་རྒྱལ་བའི་རྒྱལ་ཚབ་གླེིང་

སྤྲུལ་ཐུབ་བསྟན་རྣམ་རྒྱལ་མཆོགོ་ན་ི ༡༩༠༢ ལརོ་འཕན་པ་ོརག་མོའ་ིལྷ་ོ

ཕྱིོགས་སུ་ཡིབ་ཕུ་ཞིེས་པའི་གྲོོང་ཆུང་དུ་དཀར་བོག་ཅེས་པའི་ཁྱེིམ་ཚང་

དབུལ་པ་ོཞིགི་ཏུ་ཡིབ་ཀུན་དགའ་ཚ་ེརངི་དང༌། ཡུམ་བསདོ་ནམས་བད་ེ

སྐྱདི་གཉིསི་ཀྱི་ིསྲིས་སུ་སྐུ་འཁྲུངས། དགའ་གདངོ་བསྟན་སྲུང་ཆོནེ་པསོ་

ཡུལ་ནི་ཡིབ་ཅེས་བྱ་བ་ཡིིན་ཞིེས་བཀའ་ལུང་སྩལ་བར་བརྟེེན་ཡིབ་ཕུ་

ཞིསེ་པའ་ིཡུལ་ཡིནི་པ་ར་འཕྲེོད་ནའང༌། ཡིབ་ཕུར་རྟེགས་མཚན་ལྡན་

པའི་ཁྱེེའུ་ཇི་ཡིོད་འཚོལ་ཞིིབ་སྐབས་འབྲས་སྤུངས་སྤྱིི་སོའ་ིམི་སེར་བྱང་

ཁ་ལྷ་ོཔའ་ིབུ་བློ་ོབཟིང་རྒྱ་མཚ་ོདང༌། དཀར་བགོ་ག་ིབུ་བསདོ་ནམས་

དབང་ལྡན། ཕུག་པ་ོཆོེའ་ིགཞིསི་ཀའ་ིཁྲོལ་པའ་ིབུ་ཡི་ེཤསེ་རྣམ་དག་

བཅས་མཚན་རྟེགས་བཟིང་བྱུང་ཁག་ྋགོང་ས་སྐུ་ཕྲེེང་བཅུ་གསུམ་པ་

མཆོོག་ལ་ཡིེ་ཤེས་དབྱིངས་དཔྱོད་ཡིོང་བའི་གསོལ་འདེབས་ཞུས་པ་བུ་

བསོད་ནམས་དབང་ལྡན་ཡིང་སྲིིད་འཁྲུལ་མེད་ཡིིན་པའི་ཕྱིག་རྟེགས་དང་

འབྲེལ་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རྟེོགས་རྣམ་རྒྱལ་འཕྲེིན་ལས་ཞིེས་པའི་མཚན་

གསལོ་བསྐྱངས། ད་ེམཚམས་ན་བཟིའ་སྒྲིནོ་འབུལ་དང་འབྲལེ་སྒོར་པ་

ར་ིཁྲོདོ་དུ་གདན་ཞུ་ཞུས། ཕལ་ཆོརེ་དགུང་གྲོངས་བཞི་ིལ་ཕབེས་སྐབས་

ནས་དབྱངས་གསལ་གྱི་ིལྗོགས་ཀློགོ་སྒྲིནོ་འབུལ་ཞུས། ༡༩༡༡ བདོ་
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ལྕགས་ཕག་ལོར་རིན་པོ་ཆོེ་དགུང་གྲོངས་དགུ་ལ་ཕེབས་པ་ན་འབྲས་

ཉིག་ར་ེདག་ེབཤསེ་བསྟན་པ་ཆོོས་འཛིན་ནམ། ཡིངོས་གྲོགས་ལ་ཕུན་

ཚོགས་ཞིེས་ཞུ་བ་ཡིོངས་འཛིན་དུ་གདན་དྲེངས་ཏིེ་རྭ་སྟོད་བསྡུས་གྲྭའི་

དབུ་ནས་ཐུགས་འཛིན་དང་འབྲེལ་བསྡུས་གྲྭ་རིགས་ལམ་ལ་སྦྱོངས་

བརྩོནོ་གནང༌། ༡༩༡༢ བདོ་ཆུ་བྱ་ིལ་ོའབྲས་སྤུངས་ཆོསོ་སྡེ་ེཆོནེ་མརོ་

ཆོསོ་ཞུགས་གནང༌། ༡༩༡༣ ལརོ་ྋརྒྱལ་མཆོགོ་བཅུ་གསུམ་པ་ཆོནེ་

པའོ་ིམདུན་ནས་ཡིངོས་རྫགོས་དགེ་བསྙིནེ་དང༌། ད་ེནས་བར་མ་རབ་

བྱུང༌། དག་ེཚུལ་གྱི་ིསྡེམོ་པ་བཅས་ཞུས། ཕར་ཕྱིནི་དང༌། ཚད་མ། དབུ་

མ། འདུལ་བ། མཛདོ་བཅས་ལ་སླབོ་གཉིརེ་གནང་ཞིརོ་ྋརྒྱལ་མཆོགོ་

བཅུ་གསུམ་པ་དང༌། སྐྱབས་རྗེ་ེཕ་བངོ་ཁ་པ། སྐྱབས་རྗེ་ེའབུལ་སྡུད་རྡ་ོ

རྗེེ་འཆོང་བཅས་ལས་ལམ་རིམ་དང་སྔོགས་ཀྱིི་དབང་ལུང་ཁྲོིད་གསུམ་ཞུ་

གནང་མཛད།

༡༩༢༢ ལརོ་ལྷ་ལྡན་སྨོོན་ལམ་ཆོནེ་མོའ་ིསྐབས་ྋརྒྱལ་མཆོགོ་

སྐུ་འཕྲེེང་བཅུ་གསུམ་པ་ཆོེན་པོས་མཁན་སློབ་སྦྲགས་མ་མཛད་དེ་དགེ་

སླངོ་ག་ིསྡེམོ་པ་བཞིསེ། ཕྱི་ིལ་ོ ༡༩༢༤ ཤངི་བྱ་ིལའོ་ིསྨོནོ་ལམ་ཆོནེ་མོའ་ི

གྲྭ་སྐོར་རབ་འབྱམས་པའི་གྲོས་སུ་ཕེབས་ནས་ལོ་དེའི་རབ་འབྱམས་པ་

རྣམས་དང་ལྷན་དུ་ནོར་གླེིང་གཟིིམ་ཆུང་ཉིི་འདོ་དུ་དགའ་ལྡན་ཁྲོི་རིན་པོ་

ཆོ་ེདང༌། ཤར་བྱང་ཆོསོ་རྗེ་ེརྣམ་གཉིསི། སརེ་བྱསེ་མཁན་པ་ོབྱ་བྲལ་ངག་

དབང་ཕུན་ཚགོས། སྒོ་ོམང་མཁན་པ་ོསོག་པ་ོའདོ་ཟིརེ་རྡ་ོརྗེ།ེ བད་ེཡིངས་

མཚན་ཞིབས་གཉིལ་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་འཕྲེིན་ལས་བཅས་རྩོོད་དཔང་
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དུ་མཛད་ནས་རྟེགས་གསལ་གཏིོང་རྒྱུ་སོ་སོའ་ིའདོད་མོས་ལྟར་བྱ་རྒྱུ་

མདེ་པར་མཚན་ཞིབས་ནས་གཞུང་ཚགི་འད་ིདང༌། དཀའ་གནད་འད་ིའདྲེ་

ཞིགི་ག་ིཐད་ནས་བགྲོ་ོགླེངེ་དགསོ་ཚུལ་གསུངས་པ་ལྟར་མཛད། བདོ་ཟླ་

དང་པའོ་ིཚསེ་ ༡༠ ཉིིན་གྲྭ་སྐརོ་དམ་བཅའ་དངསོ་གཞིི་འཁལེ་བར་བརྟེནེ་

ཞིགོས་པ་གསུང་ཆོསོ་ར་བར་ཚད་མ། ཉིིན་དགུང་དབུ་ཕར། དགངོ་མ་ོ

འདུལ་མཛོད་བཅས་ཀྱིི་བརྒོལ་བརྟེག་སྐབས་ཞིི་དུལ་བག་ཡིོད་ཀྱིི་མཛད་

པའི་ཐོག་ནས་དཀའ་གནད་གང་ཞིིག་ཐོག་མཁས་པ་དགྱིེས་པའི་གསུང་

ལན་སྩལ་བས་མཁས་བཙུན་བཟིང་གསུམ་གྱིི་སྙིན་པའི་གྲོགས་པ་རྒྱས་

པར་གྱུར། ྋརྒྱལ་མཆོགོ་བཅུ་གསུམ་པའ་ིསྤྱིན་སྔོར་དམ་བཅའ་བཟིང་

གྲོས་རྣམས་ལ་ཨང་རིམ་དང་གཟིེངས་རྟེགས་སྩལ་སྲིོལ་ལྟར་ཨང་དང་པ་ོ

སརེ་བྱསེ་བྱ་བྲལ་བློ་ོགྲོསོ་རབ་ཡིངས་དང༌། རནི་པ་ོཆོ་ེལ་ཨང་གཉིསི་

པ་སྩལ།

མདོ་ཕྱིོགས་ཀྱིི་ཐོས་བསམ་གཟིེངས་སུ་ཐོན་པ་གནང་རྗེེས་ 

༡༩༣༤ ལརོ་གསང་ཆོནེ་བློ་ན་མདེ་པའ་ིརྒྱུད་སྡེ་ེརྣམས་ལ་ཐསོ་བསམ་

མཛད་ཆོེད་གསང་ཆོེན་བསྟན་པའི་འབྱུང་གནས་རྒྱུད་སྟོད་དུ་སྒྲིིག་

ཞུགས་མཛད་དེ་གཙ་ོབོར་རྒྱུད་དོན་ལ་དྲེི་མ་མེད་པའི་རིགས་པས་དཔྱོད་

པ་ཞིབི་མ་ོདང་འབྲལེ་ཉིམས་བཞིསེ་གནང༌། ༡༩༢༥ བདོ་ཤངི་གླེང་ལརོ་

རྒྱུད་སྟོད་ཁོངས་ཀྱིི་སྔོགས་ཀྱིི་དམ་བཅའ་འཇོག་མཁན་དགེ་བཤེས་ལྷ་

རམས་པ་རྣམས་ནོར་གླེིང་དུ་རྩོོད་རྒྱུགས་ལ་བཅར་དགོས་ཀྱིི་བརྡ་ཐོ་

ཕབེས་པ་ལྟར་ནརོ་གླེངི་དུ་བཅར། དགའ་ལྡན་ཁྲོ་ིརནི་པ་ོཆོ་ེདང༌། ཤར་
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བྱང་གི་ཆོོས་རྗེེ་རྣམ་གཉིིས་སོགས་རྩོོད་དཔང་རྣམས་ལྷན་འཛོམས་སར་

ཐོག་མར་རིན་པོ་ཆོེ་དམ་བཅར་བཞུགས་པར་རིམ་བཞིིན་གཞུང་ཆོེན་

ལྔ་དང་སྔོགས་ཀྱིི་སྐོར་བཅས་ཏིེ་གཞུང་ཆོེན་དྲུག་ལ་དགེ་བཤེས་གཉིིས་

རསེ་བགྲོ་ོགླེངེ་ཞུས། ད་ེནས་དག་ེབཤསེ་གཞིན་དམ་བཅར་བཞུགས་

པར་རནི་པ་ོཆོསེ་གཞུང་གང་འཁལེ་ད་ེདང་དེའ་ིདྲེ་ིབ་མཛད། རྩོདོ་རྒྱུགས་

ལ་ཕེབས་པའི་གྲུབ་འབྲས་སུ་རིན་པོ་ཆོེ་ཨང་རིམ་དང་པོར་ཕེབས། 

ལོ་དེར་སྔོགས་ཀྱིི་དམ་བཅའ་རྣམས་སུ་དྲེི་བ་གང་ཞུས་ལ་གསུང་ལན་

ཐོགས་མེད་དུ་སྩལ་བས་མཁས་རྒུས་བསྔོགས་བརྗེོད་ཀྱིི་མེ་ཏིོག་འཐོར་

བའ་ིགནས་སུ་གྱུར། ལ་ོགཅགི་ལས་མ་སངོ་ཡིང༌། ཨང་རམི་དང་པརོ་

སངོ་གཤསི་ ༡༩༢༦ བདོ་མ་ེསྟག་ལོའ་ིཟླ་བ་བཅུ་པའ་ིཚསེ་བརྒྱད་ཀྱི་ི

ཞིོག་པར་མཁན་པོ་ནས་རྒྱུད་པའི་དགུན་ཆོོས་དགེ་བསྐོས་མཛད་

དགོས་ཀྱིི་ལན་ཕུལ་ལྟར་དགེ་བསྐོས་ཀྱིི་མཛད་འགན་འགྲོན་ཟླ་བྲལ་བ་

གནང༌།

ྋརྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེེང་བཅུ་གསུམ་པ་མཆོོག་ནས་གང་ཉིིད་ཀྱིིས་

གསན་པའི་དབང་ལུང་ཁྲོིད་གསུམ་ཆོ་ཚང་ཉིིད་ཀྱིི་ཡིོངས་འཛིན་རྣམ་

གཉིསི་ཀྱི་ིཡིང་སྤྲུལ་ཕུར་ལྕགོ་རནི་པ་ོཆོ་ེདང༌། གླེངི་སྤྲུལ་སྐུ་གཉིསི་ལ་

འབུལ་ཐུབ་ར་ེཡིདོ་ཚུལ་ཕབེས་ཀྱིང༌། ྋརྒྱལ་དབང་མཆོགོ་ཆོསོ་སྲིདི་ཀྱི་ི

མཛད་རྒྱ་ཆོེ་བས་ཐུགས་གསེང་མ་བྱུང་སྟབས་ཕྱིིས་ཕ་བོང་ཁའི་མཆོོག་

སྤྲུལ་མདུན་ནས་ཞུས་ཞིེས་ཕབེས་པ་ལྟར། ཕ་བངོ་ཁའ་ིསྐུ་མདུན་ནས་

གསུང་ཆོསོ་གང་ཐབོ་ཞུ་གནང་དང༌། གཞིན་ཡིང་རྒྱལ་མཆོགོ་སྐུ་ཕྲེངེ་
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བཅུ་གསུམ་པ། འབྲས་ཉིག་ར་ེདག་ེབཤསེ་བསྟན་པ་ཆོོས་འཛིན། ཉིག་ར་ེ

དག་ེབཤསེ་བློ་ོབཟིང་བསམ་གཏིན་ནམ་ཡིངོས་གྲོགས་སུ་ལ་ོཡིག སྲིདི་

སྐྱངོ་སྟག་བྲག་རནི་པ་ོཆོ།ེ ཡིངོས་འཛནི་ཁྲོ་ིབྱང་རནི་པ་ོཆོ།ེ བཀྲ་ཤསི་

འཁྱེལི་དག་ེབཤསེ་སགོ་པ་ོདཔལ་ལྡན་བཟིང་པ།ོ བཀའ་འགྱུར་བློ་མ་བློ་ོ

བཟིང་དནོ་ལྡན། སྒོ་ོམང་ཁང་གསར་རནི་པ་ོཆོ།ེ འཕེན་པ་ོན་ལེན་ཌའི་

གཟིམི་འགོ་རནི་པ་ོཆོ།ེ ཅ་ོན་ེདག་ེབཤསེ་བློ་ོབཟིང་རྒྱ་མཚ།ོ སྐུ་འབུམ་

མ་ིཉིག་རནི་པ་ོཆོ།ེ ཁུ་ནུ་བློ་མ་བསྟན་འཛནི་རྒྱལ་མཚན་སགོས་བཤསེ་

གཉིེན་བཅུ་ཕྲེག་གསུམ་ལྷག་བསྟེན་ནས་ཐོས་བསམ་སྒོོམ་གསུམ་བསྟན་

པའ་ིམཛསེ་རྒྱན་དུ་གྱུར་པ་གནང༌། བློ་མའ་ིནང་ནས་བཀའ་དྲེནི་ཆོ་ེ

ཤོས་འབྲས་ཉིག་རེ་དགེ་བཤེས་བློོ་བཟིང་བསམ་གཏིན་ནམ་ལོ་ཡིག་

དང༌། ཕ་བངོ་ཁ་པ་མཛད།

ྋརྒྱལ་མཆོོག་བཅུ་གསུམ་པ་ཞིིང་གཤེགས་རྗེེས་ནོར་གླེིང་གཟིིམ་

ཆུང་འགག་གི་བཀའ་དགོངས་ལྟར་སྐུའི་གདུང་སྒྲུབ་དང་གདུང་ཁྲུས། 

པུར་ཚྭ་བརྗེ་ེའབུལ་གྱི་ིཞིབས་ཕྱི་ིདང༌། གསརེ་སྡེངོ་གསར་བཞིངེས་ཀྱི་ི

ཚད་གཞི་ིཐགི་གདབ་དང༌། ནང་གཟུངས་ཉིརེ་བསྡེོགས་གནང་རྒྱུ་སགོས་

ཁྲོ་ིབྱང་རནི་པ་ོཆོ་ེསོགས་ལས་སྦྲལེ་གཞིན་དང་ལྷན་ཞུ་མཛད།

༡༩༣༦ ལརོ་འབྲས་བློ་ོགླེངི་ཉིག་ར་ེདག་ེབཤསེ་བཀྲ་ཤསི་རྣམ་

རྒྱལ་བློ་མ་དབུ་མཛད་ཀྱིི་ལ་ོཡུན་གཙང་སྟེ་མཁན་པོར་འཕོས་ཉིེའི་སྐབས་

རྭ་སྒྲིེང་རྒྱལ་ཚབ་རིན་པོ་ཆོེས་བློ་མ་དབུ་མཛད་ཀྱིི་འསོ་ཁོངས་སུ་ཡིོད་

རིགས་བཀའ་འགུགས་ཀྱིིས་རྩོོད་རྒྱུགས་བཞིེས་པར་རིན་པོ་ཆོེ་ཨང་དང་
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པ་ོཐབོ་པས་བློ་མ་དབུ་མཛད་དུ་བསྐ་ོགཞིག་གནང༌།

༡༩༣༨ ལརོ་མཁན་པ་ོལས་ཐགོ་པ་ཉིག་ར་ེབཀྲ་ཤསི་རྣམ་རྒྱལ་

སྐུ་ཚེ་མ་ཟིིན་པར་བརྟེེན་རྒྱལ་ཚབ་རྭ་སྒྲིེང་རིན་པོ་ཆོེས་མཁན་པོར་བསྐོ་

གཞིག་གནང་བ་བཞིིན་མཁན་པོའ་ིམཛད་འགན་ཆོོས་འཆོད་སྤེེལ་རྣམས་

ཀུན་གྱིསི་སྨོནོ་པའ་ིཡུལ་དུ་གྱུར། ཕྱི་ིལ་ོ ༡༩༣༩ ཟླ་བ་དྲུག་པའ་ིཚེས་

དྲུག་བོད་ཟླ་བརྒྱད་པའི་ཚེས་ཉིེར་གསུམ་ཉིིན་ྋགོང་ས་ལྷ་མིའི་རྣམ་

འདྲེེན་ྋརྒྱལ་མཆོོག་བཅུ་བཞིི་པ་ཆོེན་པོ་ལྷ་ལྡན་དུ་ྋཞིབས་སོར་འཁོད་

སྐབས་འདོད་རྒུ་ཐང་དུ་རྒྱུད་སྟོད་མཁན་པོའ་ིམཚན་ཐོག་ནས་ཕེབས་

བསུ་ལ་བཅར། ྋགངོ་ས་མཆོགོ་ལྷན་ལྡན་དུ་ྋཞིབས་སརོ་འཁདོ་ཐུབ་

པ་བྱུང་བས་ལྷ་མོ་གཙོ་གྱུར་ཆོོས་སྲུང་དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོར་གཏིང་རག་

འབུལ་སླད་གཞུང་གནས་ནས་རིན་པོ་ཆོེ་སྣེ་ཤན་རྩོེ་དྲུང་དང་བཅས་

ཆོསོ་འཁོར་རྒྱལ་དུ་གཏིངོ་གནང་མཛད། སྐབས་དརེ་ཐསོ་བསམ་དར་

རྒྱས་གླེིང་དུ་ཉིིན་ཤས་བཞུགས་སྐབས་རྒྱལ་ཚབ་རྭ་སྒྲིེང་རིན་པོ་ཆོེ་ནས་

མཚན་ཞིབས་བསྐོ་གཞིག་གནང་བས་འཕྲེལ་བཅར་དགོས་པའི་བཀའ་

རྒྱ་ཕབེས་པ་ལྟར་བཅར་ཏི་ེ ༡༩༤༠ ཟླ་བ་གཉིསི་པའ་ིཚསེ་ཉིརེ་གཉིསི་

བོད་ལྕགས་འབྲུག་ཟླ་བ་དང་པོའ་ིཚེས་བཅུ་བཞིི་ཉིིན་མཚན་ཞིབས་ཀྱིི་

གསར་མཇལ་ཞུས། ད་ེརྗེསེ་ཕྱི་ིལ་ོ ༡༩༤༡ ལ་ོསྟག་བྲག་རནི་པ་ོཆོ་ེསྲིདི་

སྐྱོང་དང་ཡིོངས་འཛིན་ཆོེ་བའི་མཛད་ཁུར་བཞིེས་རྗེེས་བཀའ་ཤག་དང་

ཡིིག་ཚང་ཐུན་མོང་ནས་འཆོར་ཕུལ་ལྟར་སྲིིད་སྐྱོང་ནས་རིན་པོ་ཆོེ་ལ་

ཡིངོས་འཛནི་ཆུང་བ་བསྐ་ོགཞིག་སྩལ། ༡༩༤༩ ལརོ་ཤར་པ་ཆོསོ་རྗེེའ་ི
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ཁྲོ་ིལ་ཕབེས་ ༡༩༥༠ ལརོ་ྋགངོ་ས་མཆོགོ་ལྷ་ལྡན་ནས་གྲོ་ོམརོ་ཆོབིས་

བསྒྱུར་སྐབས་ལྷན་དུ་ཕབེས། ༡༩༥༣ ཟླ་བ་བཅུ་པའ་ིཚསེ་ཤར་ལ་

ཡིངོས་འཛནི་ཆོ་ེབའ་ིམཚན་བཞིསེ་གནང༌། ༡༩༥༤ བདོ་ཤངི་རྟེ་ཟླ་བ་

དང་པའོ་ིཚསེ་ ༡༥ ཉིནི་ཇ་ོབ་ོཤཱཀྱི་མུ་ནེའ་ིསྤྱིན་སྔོར་ྋགངོ་ས་ྋསྐྱབས་

མགོན་ཆོེན་པོར་བསླབ་གཞིི་ཡིོངས་སུ་རྫོགས་པའི་དགེ་སློང་སྒྲུབ་པར་

མཛད། ༡༩༥༤ བདོ་ཟླ་ལྔ་པའ་ིཚསེ་བཅུ་གཅགི་ཉིནི་ྋགོང་ས་མཆོགོ་

ལྷན་རྒྱ་ནག་ཏུ་ཆོབིས་བསྒྱུར་གནང༌། ཕྱི་ིལ་ོ ༡༩༥༦ ཟླ་བ་བཅུ་གཅགི་

པའི་ཚེས་བཅུ་དགུ་ཉིིན་ྋགོང་ས་མཆོོག་རྒྱ་གར་འཕགས་ཡུལ་དུ་སྟོན་

པ་མྱོ་ངན་ལས་འདས་ནས་ལ་ོ ༢༥༠༠ འཁརོ་བའ་ིདྲེན་གསོའ་ིམཛད་སྒོོར་

ཆོབིས་བསྒྱུར་སྐབས་ལྷན་ཕབེས་གནང༌། ཕྱི་ིལ་ོ ༡༩༥༩ ཕྱི་ིཟླ་གསུམ་

པའི་ཚེས་བཅུ་བདུན་དགོང་མ་ོྋགོང་ས་མཆོོག་ལྷ་ལྡན་ནས་བྱོལ་ཕེབས་

སྐབས་ལྷན་བཅར་གནང༌། ཕྱི་ིཟླ་ ༡༢ ཚསེ་ ༤ ཉིནི་མ་སུ་ར་ིནས་ཌལ་

ལ་ཧའ་ོས་ིདང༌། སྦག་ས་བཅས་པར་བདོ་མ་ིསརེ་སྐྱ་མང་པ་ོའབྱརོ་བ་

རྣམས་ལ་འཚམས་འདྲེི་དང་བྱེད་སྒོོའ་ིསློབ་སྟོན་ཆོེད་ྋགོང་ས་མཆོོག་གི་

སྐུ་ཚབ་གནང་སྟ་ེཕབེས། ༡༩༦༠ ཕྱི་ིཟླ་ ༡ ཚསེ་ ༡༢ སྔོ་དྲེརོ་ྋགངོ་ས་

མཆོོག་ལ་ཐགེ་ཆོནེ་གས་ོསྦྱོངོ་གི་སྡེམོ་པ་ཐགོ་མ་ད་ེསྩལ།

སྐྱབས་རྗེེ་རིན་པོ་ཆོེས་ྋགོང་ས་མཆོོག་ལ་མདོ་སྔོགས་རིག་

གནས་དང་བཅས་པའི་གསན་བསམ་འབུལ་དགོས་བུམ་པ་གང་བྱོའ་ི

ཚུལ་དུ་ཕུལ། ད་ེབཞིནི་བདོ་ནང་དང་ཕྱི་ིརྒྱལ་བཅས་པར་བློ་སྤྲུལ་སརེ་སྐྱ་

མ་ིམང་སྟངོ་ཕྲེག་མང་པརོ་ལམ་རིམ་དང་བློ་ོསྦྱོངོ༌། གསང་བད་ེའཇགིས་
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གསུམ་གྱིི་གཙོས་པའི་མད་ོསྔོགས་འཆོད་ཉིན་གྱིི་ཆོོས་འཁོར་རྒྱུན་མི་ཆོད་

པ་བསྐརོ་བར་མཛད།

དགའ་ལྡན་ཁྲོི་ཐོག་གོ་དྲུག་པ་སེར་བྱེས་ཧར་གདོང་རྗེེ་དྲུང་ཐུབ་

བསྟན་ཀུན་དགའ་མཆོོག་ལྷ་སར་རྒྱ་མིའི་བཙན་འགོ་ཏུ་ཞིི་བར་གཤེགས་

པར་བརྟེེན་ཁྲོི་པ་གསར་པ་ཤར་བྱང་གི་ཆོོས་རྗེེ་རེས་མོས་ཀྱིི་ཕེབས་སྲིོལ་

ལྟར། ཤར་པ་ཆོསོ་རྗེ་ེལས་ཐགོ་ཡིངོས་འཛིན་རནི་པ་ོཆོ་ེདགའ་ལྡན་ཁྲོ་ི

ཐགོ་ག་ོབདུན་པར་ཕབེས་པར་ ༡༩༦༥ ཕྱི་ིཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༦ ཉིནི་རྡརོ་

གདན་བོད་དགོན་དགའ་ལྡན་འཕེལ་རྒྱས་གླེིང་གི་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་

རྒྱལ་ཚབ་ཏུ་ཕེབས་པ་དང་ཆོབས་ཅིག་རྡོར་གདན་མཁན་པོའ་ིཁྲོི་ཕེབས་

ཀྱིི་མཛད་སྒོོར་བོད་གཞུང་སྐུ་ཚབ་ཏུ་གསེར་ཀོང་མཚན་ཞིབས་རིན་པོ་

ཆོ་ེནས་རྫས་བརྒྱད་ཀྱི་ིབཤད་འབུལ་བསྐྱངས་ཤངི༌། བཀའ་བློནོ་ལས་

རགོས་ཚ་བ་རངོ་དམ་པ་བློ་ོགྲོསོ་དང༌། བཀའ་ཟུར་ལྕགོ་སྟངེ་ཐུབ་བསྟན་

ནོར་བཟིང༌། གདན་ས་གསུམ་དང་རྒྱུད་གྲྭ་སྟདོ་སྨོད་བཅས་ཀྱི་ིམཁན་

པ་ོསགོས་ཆོདེ་བཅར་གྱིསི་མཇལ་དར་ཕུལ། ཕྱི་ིཟླ་གསུམ་པའ་ིཚསེ་

བཅོ་བརྒྱད་ཉིིན་བཞུགས་སྒོར་དུ་ྋགོང་ས་མཆོོག་མདུན་དུ་ཁྲོི་པ་གསར་

མཇལ་ཞུས།

སྐྱབས་རྗེེ་དམ་པའི་གསུང་ལས་སྐྱེས་པའི་སློབ་མའི་གཙོ་བོ་

སྐྱབས་རྗེ་ེཡིངོས་འཛིན་ཁྲོ་ིབྱང་རནི་པ་ོཆོ་ེདང༌། ྋགངོ་ས་ྋསྐྱབས་

མགནོ་ཆོནེ་པ་ོམཆོགོ སརེ་ཁང་ཐུགས་སྲིས་རནི་པ་ོཆོ།ེ ཏྲེ་ེཧརོ་སྐྱརོ་

དཔནོ། ཤག་སྐརོ་མཁན་པ་ོཉི་ིམ་རྒྱལ་མཚན། བློ་ོགླེངི་མཁན་པ་ོཔདྨ་
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རྒྱལ་མཚན། ལྡན་མ་བློ་ོཆོསོ་རནི་པ་ོཆོ།ེ བློ་རྡ་ིརནི་པ་ོཆོ།ེ རྭ་སྟདོ་སྐྱངོ་

ལྷ་སོགས་བློ་སྤྲུལ་དགེ་བའི་བཤེས་གཉིེན་བརྒྱ་ཕྲེག་བརྒོལ་བ་བྱུང༌། 

རྒྱ་གར་དུ་ཞིབས་སོར་བཀོད་རྗེེས་སྐུའི་བརྟེག་དཔྱོད་དང་དད་ལྡན་ཕྱིི་

ནང་མ་ིམང་གསི་ཞུས་ངརོ་སུད་ས།ི འཇར་མ་ན།ི དབྱནི་ཡུལ། ཕྷ་རན་

ས།ི ཨ་མ་ེར་ིཀ ཁ་ེན་ཌ། ཨ་ིཏྲེ་ལ་ིབཅས་ནང་ཞིབས་སོར་བཀདོ་ད་ེདད་

ལྡན་རྣམས་ཀྱི་ིཡིདི་ཀྱི་ིར་ེབ་སྐངོ་བར་མཛད།

མདོར་ན་དགོངས་པ་གཞིན་དོན་དུ་མ་རྫོགས་པར་བོད་ཀྱིི་བསྟན་

སྲིིད་ཉིག་ཕྲེའི་སྐབས་ྋགོང་ས་མཆོོག་གི་ཐུགས་བཞིེད་ཡིོངས་སུ་

བསྐངས་པ་དང༌། བསྟན་འགྲོ་ོཕན་བད་ེརྒྱས་ཐབས་ཀྱི་ིམཛད་བཟིང་ཁ་ོ

ནས་དུས་འདའ་བར་བསྐྱངས་ས།ོ།

རྒྱལ་བའི་ིཡངོས་འིཛནི་ཁྲི་ིབྱོང་བླ་ོབཟིང་ཡ་ེཤསེ་བསྟོན་

འིཛནི་རྒྱ་མཚོ།ོ

ཡིོངས་འཛིན་ཁྲོི་བྱང་རིན་པོ་ཆོེ་ནི་ཚལ་གུང་ཐང་དུ་ཡིབ་ཚེ་རིང་

དནོ་གྲུབ་དང་ཡུམ་ཚེ་རངི་སྒྲིལོ་མ་གཉིསི་ཀྱི་ིསྲིས་སུ་ཕྱི་ིལ་ོ ༡༩༠༡ ལརོ་

སྐུ་འཁྲུངས། དགུང་གྲོངས་བཞི་ིཐགོ་ལྷ་བློའ་ིལུང་བརྟེག་དང་མཚན་

ལྟས་རྩོ་ེམཐུན་བྱུང་སྟ།ེ ཁྲོ་ིཆོནེ་སྐུ་གངོ་མའ་ིཡིང་སྲིདི་དུ་ངསོ་འཛནི་དང་

ཁྲོ་ིགསལོ་ཞུས། དགུང་ལ་ོབདུན་པར་རྭ་སྒྲིངེ་སྐུ་ཕྲེངེ་བཞི་ིཔ་ལས་

རབ་བྱུང་གི་བསླབ་སྡེོམ་བཞིེས་པར་བློོ་བཟིང་ཡིེ་ཤེས་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་
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མཚ་ོདཔལ་བཟིང་པ་ོཞིསེ་མཚན་གསལོ། ལ་ོདརེ་དགའ་ལྡན་རྣམ་པར་

རྒྱལ་བའི་གླེིང་གི་ཤར་རྩོེ་གྲྭ་ཚང་དུ་ཆོོས་ཞུགས་དང་འབྲེལ་གཞུང་ཆོེན་

བཀའ་པདོ་ལྔ་ལ་གསན་བསམ་སློབ་གཉིརེ་གྱི་ིདབུ་ཚུགས།

༡༩༡༩ ལརོ་ལྷ་ལྡན་སྨོོན་ལམ་ཆོནེ་མརོ་དམ་འཇགོ་གྲྭ་སྐརོ་དང༌། 

ྋརྒྱལ་དབང་སྐུ་འཕྲེེང་བཅུ་གསུམ་པ་ཆོེན་པོའ་ིཞིལ་སྔོ་ནས་བསླབ་

གཞི་ིཡིངོས་སུ་རྫགོས་པའ་ིདག་ེསླངོ་ག་ིསྡེམོ་པ་བཞིསེ། དཔལ་ལྡན་

རྒྱུད་སྟདོ་གྲྭ་ཚང་དུ་སྒྲིགི་ཞུགས་གནང༌། སྐབས་ད་ེདག་ཏུ་མཁས་གྲུབ་

ཀྱིི་སྐྱེས་ཆོེན་དམ་པ་དུ་མའི་ཞིལ་སྔོ་ནས་མདོ་སྔོགས་ཀྱིི་གཞུང་ཆོེན་

དག་དང༌། ཐུན་མངོ་རགི་གནས་ཀྱི་ིསྐརོ། ལམ་རམི་བློ་ོསྦྱོངོ༌། དབང་

ལུང་ཁྲོིད་གསུམ་སོགས་ཆོོས་ཚུལ་རྒྱ་མཚོ་བུམ་པ་གང་བྱོའ་ིཚུལ་དུ་

ལྷག་ལུས་མདེ་པར་གསན་བཞིསེ་རྒྱ་ཆོརེ་བསྐྱངས་པར་མ་ཟིད། ད་ེ

དག་ཐོབ་བློོ་ཙམ་དུ་མ་སོང་བར་ཐུགས་ཉིམས་སུ་བསྟར་ཏིེ་ལམ་རིམ་

བློ་ོསྦྱོངོ་སགོས་དང༌། གསང་སྔོགས་རམི་གཉིསི་ཀྱི་ིཟིབ་དནོ་མཐའ་དག་

ལ་དཔྱོད་འཇོག་ཟུང་དུ་འབྲེལ་བའི་བསྙིེན་སྒྲུབ་ཐུགས་དམ་ཆུ་བོའ་ིརྒྱུན་

བཞིནི་བསྐྱངས་པར་མཛད།

༡༩༣༣ ལརོ་ྋརྒྱལ་མཆོགོ་བཅུ་གསུམ་པ་ཆོནེ་པ་ོདགངོས་པ་

ཆོོས་དབྱིངས་སུ་ཐིམ་པའི་སྐུ་གདུང་རིན་པོ་ཆོེའི་གདུང་སྒྲུབ་ཀྱིིས་མཚོན་

གསེར་སྡེོང་དགེ་ལེགས་འདོད་འཇོ་རྟེེན་དང་བརྟེེན་པ་གསར་བཞིེངས་

དང༌། གཟུངས་འབུལ་གནང་སྒོ་ོསགོས་ཐུགས་འགན་བསྐྱདེ་བཞིསེ་

མཛད།
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༡༩༤༡ ལརོ་ྋགངོ་ས་ྋསྐྱབས་མགནོ་སྐུ་འཕྲེངེ་བཅུ་བཞི་ིཔ་

ཆོནེ་པོའ་ིམཚན་ཞིབས་དང༌། ྋགངོ་ས་ཆོནེ་པརོ་ཡི་ིག་ེའབྲ་ིཀློགོ ཆོོས་

སྤྱིོད་ཁག་ཐུགས་འཛིན་མཛད་མུས་རྣམས་གསན་སྦྱོོང་གསལ་འདེབས་

ཞིབས་ཞུའ་ིསླད། དབྱར་དུས་ནརོ་གླེངི་དང༌། དགུན་དུས་རྩོ་ེཕ་ོབྲང་པ་ོཏི་

ལར་གཏིན་བཞུགས་གནང༌།

༡༩༤༥ ལརོ་མཚན་ཞིབས་ཀྱི་ིམཛད་ཁུར་རང་འཇགས་ཐགོ་

གཞུང་ཞིབས་ཛ་སག་དང༌། ཏཱ་བློ་མ། ཐའ་ིཇ་ིསགོས་ཀྱི་ིགྲོལ་མགརོ་

བཞུགས་འཐུས་དར་ཧན་གྱི་ིམཚན་ཐགོ་གནས་སྤེར་མཛད།

༡༩༥༠ ལརོ་རྒྱ་དམར་བཙན་འཛུལ་དམག་དཔུང་ཆོབ་མདོར་

ལྷགས་འབྱོར་སྐབས་རེ་ཞིིག་ྋགོང་ས་མཆོོག་དང་ལྷན་དུ་བོད་ས་གྲོོ་

མརོ་ཉིནེ་ཡིལོ་དུ་ཆོབིས་ཞིལ་བསྒྱུར། སྐབས་དརེ་མཚན་ཞིབས་ཀྱིི་

མཚན་ཁུར་བཞིེས་མུས་ལྟར་གཞུང་ཞིབས་བཀའ་བློོན་རྣམ་པའི་གྲོལ་

འགརོ་བཞུགས་འཐུས་གནས་སྤེར་གནང༌། ད་ེནས་རྒྱ་ནག་པ་ེཅནི་དུ་

བོད་རྒྱའི་བར་གྲོོས་མཐུན་དོན་ཚན་བཅུ་བདུན་འཇིགས་སྐུལ་འགོ་བཞིག་

པ་ལྟར་སླར་བོད་ཟླ་ལྔ་པའི་ཚེར་ཤར་ལ་རྒྱལ་ས་ལྷ་ལྡན་དུ་ཞིབས་སོར་

འཁདོ།

༡༩༥༣ ལརོ་ྋགངོ་ས་ཆོནེ་པོའ་ིཐུགས་བཞིདེ་ལྟར་ཞིལོ་དཔར་

ཁང་བྱང་ངོས་སུ་རྒྱ་བསྐྱེད་ཀྱིིས་ལྷ་ཁང་གསར་བཞིེངས་ནང་འཇིགས་

བྱདེ་དང༌། དུས་འཁོར། རགི་བྱདེ་མ་བཅས་ཀྱི་ིསྣང་བརྙིན་ཐགོ་ཚད་

གསུམ་པ་ར་ེགསར་བཞིངེས་སྐབས་སྐུ་རྒྱུ་བྱིན་རླབས་དང༌། བཟི་ོབརོ་
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ལྷ་བསྐྱདེ། སྐུ་གཞི་ིཐགི་འདེབས། བཟི་ོདབྱབིས་རྟེགོ་ཞིིབ། གཟུངས་སྒྲུབ། 

གཟུངས་འབུལ་སོགས་ཀྱིི་ཐུགས་འགན་གཙོ་བཞིེས་ཀྱིིས་ལེགས་སྒྲུབ་

མཛད།

ཟླ་བ་བཅུ་པའི་ཚེས་ཤར་ལ་བཀའ་ཤག་དང་དྲུང་རྩོིས་འཐུས་མི་

ངོ་ཕེབས་ཀྱིིས་དེང་ཕན་ྋགོང་ས་ཆོེན་པོའ་ིགསན་བསམ་ཞིབས་ཞུའི་

གནང་སྒོོ་གང་ལེགས་བྱུང་བར་ལེགས་སོ་དང་བཅས་སྐྱབས་རྗེེ་མཆོོག་

ཉིིད་ཡིོངས་འཛིན་ཆུང་བའི་མཛད་ཁུར་བཞིེས་འོས་སྐོར་བཀའ་ཤག་

དང༌། རྩོ་ེཡིགི་ཚང་ཐུན་མངོ་ནས་འཆོར་ཕུལ་ལ་ྋགངོ་ས་མཆོགོ་གསི་

དགོངས་བབས་ཕྱིག་རྟེགས་སྩལ་ཐོན་གྱིིས་ཐུགས་གཏིན་འཁེལ་བའི་

སྙིན་གསན་ཕུལ་དནོ་ལྟར། གསར་མཇལ་ཁྲོ་ིའདནོ་སྐབས་མཎྜལ་རྟེནེ་

གསུམ་འབུལ་རེས་བསྐྱངས་པ་དང་ཆོབས་ཅིག་ྋགོང་ས་མཆོོག་ནས་

འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ཀྱིི་སྐུ་བརྙིན་ལི་མ་ཞིིག་སྩལ་བ་ཞུ་གནང་དང་

འབྲེལ་ཐོག་མའི་རྟེེན་འབྲེལ་གྱིི་ཆོེད་བྱང་ཆུབ་སེམས་བསྐྱེད་ཀྱིི་ཕན་ཡིོན་

ལས་བརྩོམས་པའི་སྔོོན་འགྲོོའ་ིགསུང་བཤད་མདོར་བསྡུས་དང་བཅས་

དངསོ་གཞི་ིབློ་མ་ལྔ་བཅུ་པའ་ིབཀློག་ལུང་འབུལ་གནང་མཛད།

༡༩༥༤ ལརོ་ཆོ་ོའཕྲུལ་སྨོནོ་ལམ་ཆོནེ་མོའ་ིཚསེ་བཅ་ོལྔ་ཉིནི་

ྋགོང་ས་མཆོོག་ནས་བསྙིེན་རྫོགས་ཀྱིི་སྡེོམ་བཞིེས་བསྐྱངས་སྐབས་

གསང་སྟནོ་སླབོ་དཔནོ་དང༌། གཞུང་གནས་ཀྱི་ིརྟེནེ་འབྱུང་མཛད་སྒོརོ་

མཎྜལ་ལྗོགས་བཤད་ཞིབི་རྒྱས་འབུལ་གནང་མཛད།

ལོ་དེར་ྋགོང་ས་ཆོེན་པོ་རྒྱ་ནག་རྒྱལ་ཡིོངས་འཐུས་ཚོགས་སུ་
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ཆོབིས་བསྒྱུར་བསྐྱངས་ཁངོས་ལྷན་ཕབེས་དང༌། བདོ་དབུས་གཙང་ག་ི

འཐུས་མིའི་མཚན་བཞིེས་ཀྱིིས་ཚོགས་འདུར་ཚོགས་ཞུགས་ཀྱིིས་

མཚནོ་པའ་ིརྒྱ་ནག་ནང་ཁངོས་ཀྱི་ིཞིངི་ཆོནེ་དང་གྲོངོ་ཁྱེརེ། བཟི་ོགྲྭ་སགོས་

ལ་གཟིགིས་སྐརོ། ཁམས་ལྷ་ོཕྱིགོས་འབའ་ལ་ིཆོ་ཕྲེངེ༌། སྨོར་ཁམས་བྲག་

གཡིབ་སོགས་ཀྱིི་དགོན་ཁག་ནས་ྋགོང་ས་ཆོེན་པོ་གདན་ཞུའི་གསོལ་

འདབེས་ཞུས་ཀྱིང༌། རྒྱ་ཕྱིགོས་ནས་ངསོ་ལནེ་མ་ཞུས་སྟབས། ྋརྒྱལ་

བའི་སྐུ་ཚབ་ཏུ་དགོན་ཡུལ་དེ་དག་ཏུ་ཞིབས་སོར་ཆོེད་འཁོད་ཀྱིིས་གདུལ་

བྱའ་ིཚགོས་ཀྱི་ིར་ེབ་དནོ་ལྡན་དུ་མཛད།

༡༩༥༦ ལརོ་བདོ་རང་སྐྱངོ་ལྗོངོས་གྲོ་སྒྲིགི་ཨུ་ཡིནོ་ལྷན་ཁང་

གསར་བཙུགས་ཁོངས་དབུས་གཙང་གི་འཐུས་མིའི་མཚན་བཞིེས་

དང༌། རྒྱ་གར་གཞུང་དང་བྱང་ཆུབ་ཆོོས་ཚགོས་གཉིསི་ནས་ྋགངོ་ས་

མཆོོག་གདན་ཞུ་གནང་བ་དང་ལྷན་ཕེབས་ཀྱིིས་སངས་རྒྱས་མྱོ་ངན་ལས་

འདས་ནས་མི་ལོ་ཉིིས་སྟོང་ལྔ་བརྒྱ་འཁོར་བའི་རྗེེས་དྲེན་ཚོགས་འདུར་

ཞུགས།

༡༩༥༩ ལརོ་རྒྱ་དམར་གྱིསི་གྲོསོ་མཐུན་དནོ་ཚན་བཅུ་བདུན་

རྡོག་རོལ་བཏིང་སྟེ་ལུགས་མེད་བཙན་གནོན་བྱས་པའི་རྐྱེེན་དབང་གིས་

ྋགངོ་ས་མཆོགོ་དང་ལྷན་ཅགི་རྒྱ་གར་དུ་བཙན་བྱོལ་དུ་ཕབེས། མ་སུ་

རརི་ལ་ོགཅགི་དང༌། ད་ེནས་དྷ་རམ་ས་ལར་གནས་སྤེོས་ཀྱིསི་གཏིན་

བཞུགས་གནང༌། ྋགོང་ས་མཆོགོ་ལ་ལམ་རམི་བློ་ོསྦྱོངོ་གི་སྐརོ་དང༌། 

རྒྱུད་སྡེ་ེདག་ག་ིབཀའ་དབང་དང་རྗེསེ་གནང༌། རམི་གཉིསི་ཀྱི་ིཟིབ་ཁྲོདི་
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དང་བཀློག་ལུང༌། དགེ་ལྡན་སྙིན་བརྒྱུད་ཀྱི་ིམན་ངག་ལག་ལནེ་མཐའ་

དག་བུམ་པ་གང་བྱོའ་ིཚུལ་དུ་འབུལ་བཞིེས་ཀྱིི་མཛད་བཟིང་བསྐྱངས་

པས་མཚནོ་གདན་ས་ཆོནེ་པ་ོགསུམ་དང་རྒྱུད་གྲྭ་སྨོད་སྟདོ་གཉིསི། ཕྱིི་

རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ལ་ཞིབས་སོར་ཆོེད་འཁོད་ཀྱིིས་ཟིབ་པ་དང་རྒྱ་ཆོེ་བའི་

ཆོསོ་ཀྱི་ིའཁརོ་ལ་ོསྐརོ་བཞིནི་ ༡༩༨༡ ལརོ་དགངོས་པ་ཆོསོ་དབྱངིས་སུ་

ཐམི། ཁངོ་ཁྲོ་ིབྱང་སྐུ་འཕྲེེང་གསུམ་པ་ཡིནི། གསུང་རྩོམོ་ལ་རྗེསེ་གནང་

ག་ིསྐོར་དང༌། ཁྲོདི་ཀྱི་ིསྐརོ། བའེུ་བུམ་གྱི་ིསྐརོ། ལུང་ག་ིསྐརོ། དབང་

ག་ིསྐོར། ལམ་རམི་རྣམ་གྲོལོ་ལག་བཅངས་སགོས་ཆོསོ་ཚན་མང་པ་ོ

བཞུགས་པ་བཅས།

ཁྲི་ིཆེནེ་ཡ་ེཤསེ་དབང་ལྡན།

 (དགའ་ལྡན་ཁྲོ་ིཐོག་ག་ོགསུམ་པ) མད་ོཁམས་མ་ིཉིག་ག་ིཡུལ་

དན་འབག་ཨ་མེས་ཚང་དུ་འཁྲུངས། འབྲས་སྤུངས་བློ་ོགསལ་གླེངི་མ་ི

ཉིག་ཁང་ཚན་དུ་ཆོསོ་ཞུགས་གནང༌། གཞུང་ཆོནེ་པོའ་ིསློབ་གཉིརེ་མཐར་

ཕྱིནི་ནས་དགེ་བཤསེ་ལྷ་རམས་པའ་ིདམ་བཅའ་ཨང་དང་པརོ་ཐནོ། རྒྱུད་

སྟདོ་དུ་ཞུགས་ནས་རམི་བཞིནི་བློ་མ་དབུ་མཛད་དང༌། མཁན་པ།ོ ཤར་

རྩོ་ེཆོསོ་རྗེ་ེབཅས་ཀྱི་ིཁྲོ་ིལ་ཕབེས། རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའ་ིཆུ་བྱ་ 

(༡༩༣༣) ལརོ་དགའ་ལྡན་གྱི་ིཁྲོརི་ཕབེས། གནནོ་བྱདེ་མ་ིམ་ཡིནི་གདུག་

པ་ཅན་ཚར་གཅོད་པའི་ནུས་པ་ཁྱེད་པར་ཅན་མངའ་ཚུལ་ངག་རྒྱུན་དུ་
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ཡིདོ། དགའ་ལྡན་གྱི་ིཁྲོ་ིམཐར་ཕྱིནི་ནས་ལ་ོབཞིིའ་ིབར་བཞུགས་ཏི་ེབསྟན་

རྒྱས་གླེངི་དུ་སྐུ་གཤགེས། (‘དུང་དཀར་ཚགི་མཛདོ’ཤགོ་གྲོངས་ ༣༨༩ 

ནང་གསལ།) 

ཁྲི་ིཆེནེ་ལྷུན་གྲུབ་བརྩོནོ་འིགྲུས།

 (དགའ་ལྡན་ཁྲོ་ིཐོག་ག་ོབཞི་ིཔ) འཁྲུངས་སའ་ིཡུལ་ན་ིརངོ་དང་

གཡིག་སྡེེའི་མཚམས་ཀྱིི་དཀར་ཅོག་སྤེང་སྤུར་གྱིི་མི་ཚང་ཞིིག་ཡིིན་ཞིེས་

གསུངས་པ་ཐསོ། སྐུ་ན་ཆུང་དུས་ཤངས་དགའ་ལྡན་ཆོསོ་འཁརོ་དུ་སྒྲིགི་

ཞུགས་མཛད་དེ་ལ་ོཤས་སོང་མཚམས་དབུས་སུ་བྱོན་ནས་སེར་བྱེས་གྲྭ་

ཚང་གཙང་པ་ཁང་ཚན་དུ་ཆོོས་ཞུགས་མཛད་དེ་གཞུང་ཆོེན་པ་ོལྔའི་སློབ་

གཉིརེ་མགི་དཔརེ་འསོ་པ་མཛད། དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པའ་ིམཚན་

བཏིགས་དམ་བཅའ་འགྲོན་ཟླ་བྲལ་བ་གནང༌། རྒྱུད་སྨོད་གྲྭ་ཚང་དུ་སྒྲིགི་

ཞུགས་གནང་ནས་རམི་བཞིནི་བློ་མ་དབུ་མཛད་དང༌། མཁན་པ།ོ བྱང་

རྩོ་ེཆོསོ་རྗེ་ེབཅས་ཀྱི་ིཁྲོ་ིལ་ཕབེས། རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའ་ིལྕགས་འབྲུག་ 

(༡༩༤༠) དགའ་ལྡན་གྱི་ིཁྲོརི་ཕབེས་ནས་ལ་ོབདུན་བསྐྱངས།

ཁྲོི་ཆོེན་འདི་ཉིིད་གཞུང་ཆོེན་པོའ་ིསློབ་ཁྲོིད་གནང་ཐབས་ལ་ཤིན་

ཏུ་མཁས་ཤིང་བྱང་ཆུབ་པར་བརྟེེན་དགེ་བཤེས་མཚན་བཏིགས་མ་

གནང་གོང་ནས་སློབ་མ་མང་པོར་སློབ་ཁྲོིད་གནང་འགོ་ཚུགས་ཏིེ་སྐུ་མ་

གཤེགས་པར་གདན་ས་གསུམ་གྱིི་སློབ་གཉིེར་བ་བརྒྱ་ཕྲེག་བརྒོལ་བར་
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དཔྱོིད་དང་དབྱར་དུས་ཀྱིི་ཆོོས་མཚམས་སྐབས་བསྟུན་གྱིིས་སྐུ་ངལ་ལ་

མ་འཛེམས་པར་ཞིོགས་པ་སྔོ་དྲེོའ་ིཞིལ་འདོན་གྲུབ་པ་ནས་ཉིི་མ་རྒོས་

མཚམས་བར་སློབ་ཁྲོདི་གནང་ག་ིཡིདོ་པ་མ་ཟིད། སྐུ་ཚེའ་ིསྨོད་དུ་ཞིབས་

ཀྱིི་བསྙུན་གཞིི་བཞིེས་པའི་སྐབས་སུ་ཡིང་སློབ་མ་ཚོར་བཀའ་ཕེབས་

ལ། ད་ལྟ་ང་རང་རྐང་པ་ན་བ་མ་གཏིགོས་སློབ་ཁྲོདི་བྱདེ་མ་ཐུབ་པ་མདེ་

སྟབས་ང་རང་གསོན་པོར་སྡེོད་རིང་ཁྱེེད་ཚོས་ངའི་སར་སློབ་ཁྲོིད་ཧུར་

ཐག་ཞུས་ཐུབ་ན་ལགེས། ནམ་ཞིགི་ང་རང་ཤ་ིརྗེསེ་མ་འགྱིདོ་པ་ཡིངོ་ག་ི

རེད་ཅེས་གསུངས་ནས་སྐུ་མ་གཤེགས་གོང་གི་ཞིག་གསུམ་བཞིི་བར་དུ་

མཚམས་འཇོག་མ་མཛད་པར་སླབོ་ཁྲོདི་རྒྱུན་འཁྱེངོས་གནང་ཞིངི༌། རབ་

བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའ་ིས་གླེང་ (༡༩༤༩) ལརོ་བསྟན་རྒྱས་གླེངི་དུ་༼སྤྱིོད་

འཇུག་ཆོནེ་མ༽ོ བཀའ་ཁྲོདི་གནང་མུས་མཇུག་མ་རྫགོས་གངོ་ཙམ་དུ་

སྐུ་གཤགེས། སྐུ་གཤགེས་ཁའ་ིཞིལ་ཆོམེས་སུ། ང་ལ་ཡིང་སྲིིད་ཕབེས་

རྒྱུ་མདེ་པས་ཁྱེདེ་ཚོས་ད་ེའདྲེ་མ་བྱདེ་པར། སྐུ་ཆོས་གང་ཡིདོ་གཙང་དག་

མཆོོད་འབུལ་དུ་གཏིོང་དགོས་ཞིེས་བཀའ་ཕེབས་པ་ལྟར་ཞིབས་འདེགས་

པ་རྣམས་ཀྱིསི་ཀྱིང་བཀའ་བཞིནི་བསྒྲུབས། (‘དུང་དཀར་ཚགི་མཛདོ་

’ཤགོ་གྲོངས་ ༣༨༩ ནས་ ༣༩༠ བར་གསལ།) 

ཁྲི་ིཆེནེ་བཀྲ་ཤསི་སྟོངོ་འིདུས།

 (དགའ་ལྡན་ཁྲོ་ིཐོག་ག་ོལྔ་པ) མད་ོཁམས་མ་ིཉིག་ག་ིཡུལ་ལྷུན་
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པ་ོཚང་དུ་སྐུ་འཁྲུངས། འབྲས་སྤུངས་བློ་ོགསལ་གླེངི་མི་ཉིག་ཁང་ཚན་

དུ་ཆོསོ་ཞུགས་མཛད། གཞུང་ཆོནེ་པདོ་ལྔའ་ིསླབོ་གཉིརེ་འགྲོན་ཟླ་བྲལ་

བ་མཛད་ད་ེདག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ཨང་དང་པོའ་ིགཉིིས་པ་ཐོབ། རྒྱུད་

སྟོད་དུ་སྒྲིིག་ཞུགས་མཛད་ནས་གསང་སྔོགས་ཀྱིི་སློབ་གཉིེར་དང་ཆོབས་

ཅིག་དམ་པ་མང་པོའ་ིདྲུང་ནས་མདོ་སྔོགས་ཀྱིི་ཆོོས་རྒྱུན་རྒྱ་ཆོེར་གསན། 

རམི་བཞིནི་བློ་མ་དབུ་མཛད་དང༌། མཁན་པ།ོ ཤར་པ་ཆོསོ་རྗེ་ེབཅས་ཀྱི་ི

ཁྲོ་ིལ་ཕབེས། རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའ་ིམ་ེཕག་ (༡༩༤༧) ལརོ་དགའ་

ལྡན་གྱི་ིཁྲོརི་ཕབེས་ནས་ཁྲོ་ིལ་ོབདུན་མཐར་ཕྱིནི་པ་བསྐྱངས། ཁྲོ་ིཆོནེ་

འདི་ཉིིད་རྒྱུན་དུ་ཐུགས་དམ་ཉིམས་བཞིེས་གཙོར་འདོན་གནང་བར་བརྟེེན་

གྲུབ་པའི་ཉིམས་རྟེོགས་མཐོན་པོར་ཕེབས་པ་ཞིིག་ཡིིན་ཚུལ་གོ་ཐོས་བྱུང་

བ་མ་ཟིད། དམ་པ་ད་ེན་ིབཀའ་གདམས་པའ་ིརྣམ་ཐར་ལྟར་སྦས་པའི་

རྣལ་འབྱོར་གྱིི་སྒོོ་ནས་ཕྱིི་ཚུལ་དུ་ཡིང་ཡིང་མི་མཁྱེེན་པའི་ཚུལ་ལྟ་བུར་

བཞུགས་པ་མ་གཏིགོས། མད་ོསྔོགས་གང་ག་ིཐད་ནས་བཀའ་འདྲེ་ིཞུས་

ཀྱིང་ཉིམས་མྱོོང་དངོས་ཀྱིི་ཐོག་ནས་བཀའ་འདྲེི་ཞུ་བ་པོའ་ིདོགས་པ་དང་

ཐེ་ཚོམ་གང་ཡིོད་ཐད་ལ་གནད་ལ་སྨོིན་པའི་བཀའ་ལན་ཐོགས་པ་མེད་

པར་གནང་མཁན་ཞིགི་ཡིནི། དགའ་ལྡན་ཁྲོ་ིཔའ་ིལ་ོདུས་གཙང་ནས་ཚ་ེ

མཆོོག་གླེིང་དུ་ལོ་ངོ་བཞིིའི་རིང་ཐུགས་དམ་ཉིམས་བཞིེས་གོང་འཕེལ་དུ་

བཞུགས་མུར་ངོ་མཚར་བརྗེོད་ལས་འདས་པའི་རྟེགས་མཚན་དངོས་སུ་

བསྟན་བཞིནི་པའ་ིངང་སྐུ་གཤགེས། (‘དུང་དཀར་ཚགི་མཛདོ’གཞིརི་

བཟུང་ཐགོ་ཅུང་ཟིད་བཟི་ོབཅསོ་དང་བཅས་བཀདོ།) 
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མཚོན་ཞབས་ཀེའུ་ཚོང་རོནི་པེ་ོཆེ།ེ

ཀེའུ་ཚང་སྤྲུལ་སྐུ་སྐུ་འཕྲེེང་བཞིི་པ་ཡིེ་ཤེས་སྨོོན་ལམ་རིན་པོ་ཆོེ་

ནི། ལྷ་སར་ཤདོ་དྲུང་ཚ་གུར་ཤར་པའ་ིརགིས་མྱུག་ཏུ་འཁྲུངས། ཀའེུ་

ཚང་སྤྲུལ་སྐུར་ངོས་འཛིན་ཞུས་ནས་སེར་བྱེས་གྲྭ་ཚང་དུ་ཆོོས་ཞུགས་

གནང༌། གཞུང་ཆོནེ་བཀའ་པདོ་ལྔ་སོགས་ལ་གསན་སྦྱོངོ་ཕུལ་དུ་ཕྱིནི་པ་

གནང་བས་ྋགོང་ས་སྐུ་འཕྲེེང་བཅུ་གསུམ་པ་ཆོེན་པོའ་ིམཚན་ཞིབས་

སུ་བསྐ་ོགཞིག་སྩལ། ཆོསོ་ཕྱིགོས་ཞིབས་ཞུ་སྤྱི་ིདང༌། བྱ་ེབྲག་གདན་ས་

འབྲས་སེ་དགའ་གསུམ་གྱིི་མཚན་ཉིིད་སློབ་གཉིེར་བ་ཚོའི་ཁོངས་ནས་ལོ་

རེ་ལྷ་ལྡན་སྨོོན་ལམ་ཆོེན་མོར་ལྷ་རམས་དམ་བཅའ་འཇོག་མཁན་རྣམས་

སྔོོན་ལ་ནོར་བུ་གླེིང་གར་ཆོོས་རའི་ནང་བཅར་འཛོམས་ཐོག་བགྲོོ་གླེེང་

རྩོདོ་རྒྱུགས་འབུལ་དགསོ་པ་ད་ེསྐབས། མཚན་ཞིབས་གཞིན་དག་དང་

ཆོབས་ཅིག་དཔེ་ཆོ་བ་དེ་དག་གི་བརྒོལ་བརྟེག་ལེགས་བཤེར་གྱིི་རྣམ་

དབྱ་ེགཅདོ་པའ་ིཁུར་འགན་ལགེས་པར་བཞིསེ་པ་དང༌། གཞིན་ཡིང་ཨ་

མདོ་འགུ་ལོག་ཁུལ་ནས་རྟེ་ཕག་གི་བློ་རྡོ་གདན་ཞུས་ལ་སོགས་ཞུ་བྱ་

གང་ཅ་ིྋརྒྱལ་བ་དགྱིསེ་པའ་ིམཆོདོ་སྤྲོནི་དུ་གྱུར་པ་བྱུང༌།

ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་སྐུ་འཕྲེེང་བཅུ་གསུམ་པ་ཆོེན་པོ་ཞིིང་དུ་

གཤེགས་པའི་ཕྱིི་ཉིིན་དགའ་ལྡན་ཁྲོི་ཟུར་ཏྲེེ་ཧོར་བྱམས་པ་ཆོོས་གྲོགས་

རིན་པོ་ཆོེ་སོགས་དང་ལྷན་དུ་ྋརྒྱལ་བའི་སྐུ་གདུང་གདུང་ཆོོག་གི་

ཞིབས་ཞུ་གནང༌། ད་ེརྗེསེ་ྋགངོ་ས་ྋརྒྱལ་བའ་ིདབང་པོའ་ིཡིང་སྲིདི་
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རྩོད་དཔྱོོད་འཁྲུལ་བྲལ་ངེས་རྙིེད་རྒྱལ་སར་གདན་ཞུས་བཅས་པའི་མཛད་

ཁུར་ཆོནེ་པ་ོགཟིངེས་ཐནོ་མཐའ་འཁྱེལོ་བཞིསེ་པས། ྋརྒྱལ་བའ་ིཡིང་

སྲིིད་མཆོོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆོེས་ཀྱིང་དགྱིེས་མཉིེས་ཐུགས་བརྩོེ་ཆོེ་བ་དང༌། 

གཞུང་གནས་ནས་ཀྱིང་གཟིེས་བསྟོད་དར་ཧན་གྱིི་གོ་གནས་སྩལ། 

མཚན་ཞིབས་ཀྱི་ིཞུ་སྒོ་ོམུ་མཐུད་ཀྱིསི་རྩོ་ེཕ་ོབྲང་དང༌། ནརོ་གླེངི་དུ་རྟེག་

བཞུགས་གནང༌། དུས་དུས་སུ་ཀའེུ་ཚང་ར་ིཁྲོདོ་དུ་ཕབེས་ཀྱི་ིཡིདོ་པའ་ི

སྐབས་ཤིག་ལ་རིན་པོ་ཆོེ་ཉིིད་ཀྱིི་གཟིིམས་ཆུང་གི་སྐྱ་ལྡེབས་སུ་གྲོོང་

གསབེ་ཀྱི་ིཡུལ་ལྗོོངས་ནང་ཁང་པ་སྒོ་ོལྷ་ོལྟ་དང༌། སྒོ་ོའགྲོམ་དུ་འདགོས་

ཁྱེ་ིབཏིགས་པ་དང༌། ལྷ་ོངསོ་སུ་ལམ་རངི་པ་ོཡིདོ་པ། ཁང་པའ་ིམདུན་

དེར་ལྷ་ོཁ་འནོ་དཀར་ཚང་གྲོོང་པའི་ཕ་ཡིི་ང་ོགདོང་འདྲེ་བའི་མི་ཞིིག་དང༌། 

རྭ་ཞིགི་ཡིདོ་པ། ཁང་པའ་ིརྒྱབ་ཏུ་ཤངི་སྡེངོ་དང་སྤྲོའེུ་ཡིདོ་པའ་ིལྡབེས་

རསི་འགདོ་དུ་འཇུག་གནང་འདུག་པ་དང༌། ད་ེནས་མ་ིརངི་བར་དགུང་

གྲོངས་ལྔ་བཅུ་ང་བཞིིའ་ིཐགོ་ཞིངི་དུ་གཤགེས་ཤངི༌། གངོ་གསལ་ལྡབེས་

རིས་དེ་ནི་རིན་པོ་ཆོེ་ཉིིད་ཀྱིི་ཡིང་སྲིིད་འབྱོན་ཡུལ་ལུང་བསྟན་རེད་ཅེས་

ྋསྐྱབས་རྗེེ་ལྷ་བཙུན་རིན་པོ་ཆོེས་ཀེའུ་ཚང་བློ་བྲང་གི་ཕྱིག་མཛོད་ལ་

གསུངས་པ་དང༌། ལྡབེས་རསི་ད་ེདང་ཕྱིོགས་མཐུན་ཞིགི་ཆོསོ་འཁརོ་

རྒྱལ་ལྷ་མོའ་ིབློ་མཚ་ོནས་ཀྱིང་མཚ་ོམཇལ་བྱུང་སྐོར་མཚན་ཞིབས་ཀེའུ་

ཚང་རིན་པོ་ཆོེའི་ཡིང་སྲིིད་སྤྲུལ་སྐུ་འཇམ་དཔལ་ཡིེ་ཤེས་ཀྱིི་རང་རྣམ་‘མ་

བལྟས་ཀུན་གྱིསི་མཐངོ་བ་སྐྱདི་སྡུག་ག་ིམྱོངོ་བྱ་’ཞིསེ་པ་ཕྱི་ིལ་ོ ༡༩༩༠ 

ལརོ་དཔར་ཐནོ་དེའ་ིནང་ལའང་འཁདོ་འདུག་པ་བཅས།
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སྤྱི་ིཁྱེབ་མཁན་པེ་ོམཁྱེནེ་རོབ་བསྟོན་འིཛནི།

སྐུ་བཅར་སྤྱི་ིམཁན་མཁྱེནེ་རབ་བསྟན་འཛིན་ནི། དབུས་སྟདོ་སྟག་

རྩོ་ེརྫངོ་ཁངོས་ལ་མ་ོགྲོངོ་སྟདོ་པའ་ིབུ་ཡིནི་ཞིངི༌། ཆུང་དུས་ནས་དགའ་

ལྡན་ཤར་རྩོེར་ཆོོས་ཞུགས་ཀྱིིས་རྩོེ་རིག་གནས་སློབ་གྲྭར་གྲྭ་འཕྱིགས་

སུ་ཚུད་ནས་ལ་ོཤས་རྗེསེ་ཞིབས་སྡེདོ་ཞུས། ལྷ་ས་འཇམ་དབྱངས་དཀྱིལི་

མཁན་དྲུང་བསྟན་སྐྱོང་ལགས་ཀྱིི་ཤག་ཚང་ཡིིན་པས་ལོ་མང་ཡིིག་ཚང་

ལས་བྱའ་ིཐགོ་ཡིགི་ཚང་གཉིརེ་ཚབ་ཀྱིི་ལས་འགན་ཡིང་ཞུས། ད་ེསྐབས་

རྒྱལ་རྩོ་ེདཔལ་ཆོསོ་མཁན་པ་ོབསྐ་ོགཞིག་སྩལ། ས་གནས་སུ་ལས་ཁུར་

ཞུ་ཡུན་ལོ་གཅིག་མ་འཁོར་གོང་ྋགོང་ས་ཆོེན་པོས་སླར་ཡིང་ཡིིག་ཚང་

གཉིརེ་ཚབ་ཀྱི་ིལས་ཁུར་ཞུ་བར་ཆོདེ་འགུགས་བསྐྱངས། ད་ེན་ིྋརྒྱལ་

མཆོོག་སྐུ་འཕྲེེང་བཅུ་གསུམ་པ་ཆོེན་པོས་མ་འངོས་པར་མགོན་པོ་གང་

གི་སྐུ་འཕྲེེང་རྗེེས་མར་ཕྱིག་བྲིས་སྒྲིོན་འབུལ་ཞུ་མཁན་སྦྱོོང་བརྡར་ལྟ་བུའི་

དགངོས་གཞི་ིདགསོ་པ་ཟིབ་མ་ོཞིགི་ཡིནི་པ་རྗེསེ་སུ་ཤསེ་རྟེགོས་བྱུང༌།

ཡིགི་ཚང་གཉིརེ་ཚབ་ནས་ཤདོ་མགྲོནོ་དུ་འཕསོ། ད་ེརྗེསེ་ནག་

ཆུ་མཁན་པ་ོསྟ།ེ རྫངོ་དཔནོ་ལྟ་བུའ་ིལས་ཁུར་ཞུ་བཞིནི་པའ་ིམུར། མ་ེ

བྱ་ི (༡༩༣༦) ཟླ་ ༩ ཚསེ་ ༥ ཉིནི་ྋགངོ་ས་ྋསྐྱབས་མགནོ་སྐུ་འཕྲེངེ་

བཅུ་གསུམ་པ་ཆོེན་པོའ་ིཡིང་སྲིིད་རྩོད་དཔྱོོད་དང་གདན་ཞུར་ཨ་མདོ་

སྐུ་འབུམ་ཁུལ་དུ་ཀའེུ་ཚང་རནི་པ་ོཆོ་ེལྷན་དུ་བཅར། སྤྱི་ིནརོ་ཡིང་སྲིིད་

མཆོོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆོེ་ལྷ་ལྡན་རྒྱལ་སར་གདན་ཞུའི་སྐབས་སྒོང་སྟོད་
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འདོད་རྒུ་ཐང་ཕེབས་བསུའི་བཞུགས་སྒོར་ནས་སྐུ་བཅར་གཟིིམ་དཔོན་

མཁན་པ་ོབསྐ་ོགཞིག་སྩལ། ད་ེལྟར་གཟིམི་མཁན་གྱི་ིཞུ་སྒོ་ོཁག་དང༌། 

ལྷག་པར་ྋསྐྱབས་མགོན་མཆོོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆོེར་ཕྱིག་བྲིས་དབུ་མེད་

སྒྲིནོ་འབུལ་གྱི་ིཞིབས་ཞུ་གནང༌།

མི་རིང་བར་སྐུ་བཅར་སྤྱིི་ཁྱེབ་མཁན་པོར་གནས་སྤེར་མཛད་ནས་

སྐུ་ཚ་ེམ་རྫགོས་བར་ཏི་ེལ་ོགསུམ་རིང་མཛད་ཁུར་བཞིསེ། བཀའ་ཤག་

དང༌། རྩོ་ེཡིགི་ཚང་ལས་ཁུངས་སུ་ལྷན་ཚགོས་གནང་དགོས་རགིས་

རྒྱུན་བཞིནི་དང༌། ནོར་གླེངི་མཛདོ་སྦུག་ཏུ་ྋརྒྱལ་མཆོགོ་སྐུ་གངོ་མས་

གསོག་འཇོག་མཛད་པའི་གསེར་དངུལ་རྣམས་སྔོོན་ཚུད་ནས་རྒྱ་གར་

ཕྱིགོས་སུ་གཏིངོ་གནང་མཛད་ན་དག་ེམཚན་ཆོ་ེབར་དགངོས་ཏི།ེ སྲིིད་

སྐྱངོ་ཡིངོས་འཛནི་སྟག་བྲག་རནི་པ་ོཆོརེ་ྋསྙིན་སངེ་དང༌། བཀའ་ཤག་

ལའང་བཀའ་བསྡུར་དང་འབྲལེ་གསརེ་དངུལ་རྣམས་ས་གླེང་ (༡༩༤༩) 

ལ་ོམཇུག་ཏུ་ཀ་སྦུག་ཚངོ་དནོ་མཁན་ཆུང་བློ་ོབཟིང་ཚ་ེདབང་དང༌། རམི་

བཞིི་ཟུར་ཁང་ལྷ་དབང་སྟོབས་རྒྱལ་གཉིིས་ལ་སྦུག་དམ་ལག་འཛིན་དང་

སྦྲགས་རྩོསི་སྤྲོདོ་གནང་སྟེ། ལྷ་ས་ནས་སྒོང་ཏིགོ་ཏུ་འརོ་འདྲེནེ་གྱིསི་

འབྲས་ལྗོོངས་གཞུང་ལ་བཅལོ་འཇགོ་གནང༌།

ས་ཕག་ (༡༩༥༩) ལརོ། ྋགོང་ས་ཆོནེ་པ་ོསྟནོ་འཁརོ་རྒྱ་གར་ནང་

བཙན་བྱོལ་དུ་ཕེབས་བཞུགས་གནང་སྐབས་བོད་ཀྱིི་སྤྱིི་དོན་ཕྱིག་གྲོོན་

ལ་ཐུགས་ཕན་གསསོ་ངསེ་བྱུང་བ་བཅས་བདོ་གཞུང་དང༌། ྋགངོ་ས་

ྋསྐྱབས་མགོན་སྐུ་འཕྲེེང་སྔོ་ཕྱིིའི་སྲིི་ཞུའི་ཞིབས་འདེགས་གནང་སྒོོ་ལྷག་
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བསམ་རྣམ་པར་དག་ཅངི༌། རང་བཞིནི་བཟིང་ལ་དྲེང་ཚུགས་ཟིནི་པ་དང༌། 

སྐྱསེ་སྦྱོངས་ཀྱི་ིམཁྱེནེ་ཡིནོ་ཆོ་ེབ་བཅས་ལ་བརྟེནེ། ྋགངོ་ས་ྋསྐྱབས་

མགོན་སྐུ་འཕྲེེང་སྔོ་ཕྱིི་རྣམ་པ་གཉིིས་ཀས་གཟིིགས་མཐོངས་ཆོེ་བའི་ཐོག 

གཞུང་ཞིབས་རྣམས་ཀྱིསི་ཀྱིང་སྤྱི་ིམསོ་ཆོནེ་པ་ོབྱདེ་པ་ཞིགི་བྱུང་འདུག

ཛ་སག་ཁ་ེསྨད་སྲིས་བསོད་ནམས་དབང་འིདུས།

ཁ་ེསྨོད་སྲིས་བསདོ་ནམས་དབང་འདུས་ན།ི ཟུར་ཁང་ཞིབས་པད་

བསདོ་ནམས་དབང་ཆོནེ་གྱི་ིབུ་ཐ་ཆུང་ད་ེཡིནི་ཞིངི༌། ལྷ་སར་སྒོརེ་ཀུན་

བཟིང་རྩོའེ་ིག་ོམག་ཏུ་བསྐྱོད། རང་ལ་ོབཅུ་དགུའ་ིཐགོ་གཞུང་ཞིབས་ཞུས། 

ཐགོ་མར་བཀའ་ཤག་ཤདོ་པ་དང༌། ད་ེནས་བཀའ་མགྲོནོ་གྱི་ིལས་ཁུར་ལ་ོ

བཞི་ིཙམ་ཞུས། ཀངོ་པ་ོརྩོ་ེལྷ་རྫངོ་སྡེདོ་སྐབས་སུ་སྤེ་ོབ་ོཀ�གནམ་སྡེ་ེཔས་

གཞུང་ལ་ང་ོལོག་གི་ཟིངི་རྐྱེནེ་འཇམོས་ཆོདེ། ཀངོ་ཁུལ་ཡུལ་དམག་

ག་ིའག་ོའདམོས་ལས་ཁུར་ཞུས། ད་ེརྗེསེ་གྲྭ་བཞི་ིདམག་སྒོར་གྱི་ིམདའ་

དཔནོ་དུ་གནས་འཕར་ཐོག་ནས་ཁམས་རི་བ་ོཆོ་ེདང༌། ག་ོའཇ་ོགསརེ་

ཁའ་ིས་སྲུང་དང༌། སྡེ་ེདག་ེས་ཁྲོལ་སྤྱི་ིཁྱེབ་གཅགི་ལྕགོས་ཀྱི་ིལས་ཁུར་

ལ་ོགཉིསི་ཞུས་ཐགོ ཉིག་རངོ་ག་ིས་བློངས་ཏི་ེས་སྒོ་ོཟིརེ་བའ་ིརྒྱ་དཔནོ་ང་ོ

ལས་དཔུང་དམག་དང་བཅས་པས་མག་ོའབུལ་ཞུས་པ་མི་རྒྱུ་ཟིོག་བཅས་

ཆོབ་མདརོ་བརྫངས་ནས་མད་ོསྤྱིརི་རྩོསི་ཕུལ། མ་ིརངི་བར་ཁྱུང་རམ་ལ་

མདའ་ཚབ་ཀྱི་ིམངི་ཐགོ་སྡེ་ེདགེ་དང༌། ཉིག་རངོ༌། ཧརོ་ཁགོ་གསུམ་གྱི་ི
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སྤྱིི་ཁྱེབ་ཏུ་བསྐོ་མངགས་གནང་བ་ལྟར་འབྱོར་བ་ནས་ས་གནས་སུ་ཡིོད་

པའ་ིམདའ་དཔནོ་ཁ་ེསྨོད་སྲིས་དང༌། བད་ེསྨོོན་པའ་ིདམག་བྱུས་མ་ིམཐུན་

པའ་ིགནས་ཚུལ་བྱུང་བས་འབྲ་ིཆུ་ཕན་གྱི་ིས་སྡེ་ེརྒྱ་ལག་ཏུ་ཤརོ། དའེ་ི

རྐྱེནེ་གྱིསི་ཁངོ་ཚ་ོགསུམ་ག་མདའ་དཔནོ་དང༌། མདའ་ཚབ་ཀྱི་ིལས་ཁུར་

གནས་དབྱུངས་བཀའ་ཉིསེ་ཕགོ

ཁེ་སྨོད་སྲིས་ལྷ་སར་ཕྱིིར་འབྱོར་ནས་ལོ་འཁོར་གཅིག་ཙམ་སོང་

རྗེསེ། གཞུང་གསི་དབྱནི་གཞུང་ནས་ག་ོལག་སྤུས་གཟིགིས་རྣམས་གྲོ་ོ

མ་ོབརྒྱུད་འདནོ་འདྲེནེ་གྱི་ིལས་ཁུར་འཐུས་ཚང་བསྒྲུབས། ད་ེརྗེསེ་ཞིལོ་

གཉིརེ་དུ་གནས་འཕར་ཐགོ མཚན་ཞིབས་ཀའེུ་ཚང་རནི་པ་ོཆོ་ེལྷན་དུ་

ྋགོང་ས་སྐུ་འཕྲེེང་བཅུ་གསུམ་པ་ཆོེན་པོའ་ིཡིང་སྲིིད་མཆོོག་སྤྲུལ་རྩོད་

དཔྱོདོ་དང་རྒྱལ་སར་གདན་ཞུས་བར་གྱི་ིཞུ་བྱ་ལགེས་སྒྲུབ་ཞུས། མ་ི

རིང་བར་ཛ་སག་གི་གོ་གནས་དང་འབྲེལ་བར་ཇ་ཚྭ་ལས་ཁུངས་ཀྱིི་

ད་ོདམ་དང༌། དམག་ཆོནེ་གཉིསི་པ་མཇུག་བསྒྲིལི་མཚམས་རྒྱ་གར་

དབྱནི་གཞུང་དང༌། རྒྱ་ནག་གཞུང༌། ཨ་རིའ་ིགཞུང་བཅས་ལ་གཡུལ་

རྒྱལ་ལེགས་འབུལ་ཞུ་བར་བོད་གཞུང་གི་སྐུ་ཚབ་ཛ་སག་རོང་དཔལ་

ལྷུན་ཐུབ་བསྟན་བསམ་འཕལེ་གྱི་ིལས་སྦྲལེ་དུ་བསྐྱདོ། ཕྱིརི་བཅར་

ནས་ལོ་གསུམ་ཙམ་གྱིི་རྗེེས་དམག་སྤྱིིའི་ལས་ཁུར་ཞུ་སྐབས་ཡུལ་དུས་

དང་མཐུན་པའ་ིདམག་ཁྲོམིས་གསར་བཟི་ོདང༌། དམག་རྩོདེ་ཀྱི་ིསྐད་བརྡ་

དང་དུང་ཚགི་སགོས་དབྱནི་སྐད་ནས་བདོ་སྐད་དུ་གཏིན་ལ་ཕབ།

ྋགོང་ས་མཆོོག་གྲོོ་མོར་ཉིེན་གཡིོལ་དུ་ཆོིབས་བསྒྱུར་གྱིི་ཆོིབས་
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ཞིབས་གྲོས་སུ་བཅར། ད་ེནས་རྒྱ་དམར་གཞུང་དང་ཞི་ིའཕྲེསོ་ཆོདེ་པ་ེ

ཅིན་དུ་སྐུ་ཚབ་གཏིོང་གནང་གི་ཁོངས་སུ་བསྐྱོད་དེ་ཕྱིིར་འཁོར་ནས་ལོ་

དྲུག་ཙམ་སངོ་རྗེསེ་དམག་སྤྱིིའ་ིལས་ཁུར་དགངོས་པ་ཞུས།

ས་ཕག་ (༡༩༥༩) ལརོ། བདོ་རང་བཙན་བསྐྱར་གསོའ་ིཚགོས་

འདུའི་འཐུས་མིར་འདམས་བསྐོས་ཀྱིིས་ཚོགས་འདུར་གཞུག་མུས་སུ་

རྒྱ་དམག་གིས་གླེོ་བུར་དྲེག་གནོན་བྱས་རྐྱེེན་རྒྱ་གར་ནང་བཙན་བྱོལ་དུ་

འབྱརོ། ཐགོ་མར་བདོ་བཙན་བྱལོ་གཞུང་ག་ིཀ་སྦུག་དནོ་གཅདོ་དང༌། ད་ེ

རྗེེས་བོད་གཞུང་ཤེས་རིག་ལྷན་ཁང་གི་གཙ་ོའཛིན་ལས་རོགས་དང་ཟློས་

གར་འག་ོའཛནི་གཅགི་ལྕགོས། མང་གཙོའ་ིགཞུང་ག་ིབཀདོ་སྒྲིགི་སྐབས་

ནང་སྲིདི་བཀའ་བློནོ་ལས་རགོས་དང༌། རྗེསེ་སུ་རྩོམོ་སྒྱུར་ཁང་ག་ིའགན་

འཛིན་ལས་རོགས་སོགས་བོད་ཕྱིི་ནང་གཉིིས་ཀར་མི་ལོ་བཞིི་བཅུ་ཞིེ་

བདུན་རངི་གཞུང་ག་ིསྲི་ིཞུ་ཆོེ་ཕྲེ་ཅ་ིརགིས་འཁུར་སྒྲུབ་ཞུས། རང་ལ་ོདྲུག་

ཅུ་ར་ེདྲུག་ལརོ་རྒོན་ཡིལོ་དུ་དགངོས་ཞུས་ཀྱིསི་ ‘ལྷར་བཅས་འགྲོ་ོབའ་ི

འདྲེེན་མཆོོག་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་རྒྱལ་དབང་སྐུ་འཕྲེེང་བཅུ་བཞིི་

པ་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚ་ོཆོེན་པོ་མཆོོག་ཐོག་མར་རྩོད་དཔྱོོད་ངོས་འཛིན་

གདན་ཞུ་ཇི་ལྟར་ཞུས་སྐོར་རང་མྱོོང་མ་བཅོས་ལྷུག་པར་བཀོད་པའི་

བདནེ་གཏིམ་རྣ་བའ་ིབདུད་རྩོ་ི’ ཞིསེ་པའ་ིདབེ་ཆུང་ད་ེབརྩོམས། མཐར་མ་ེ

ལུག་ (༡༩༦༧) ལརོ་བཞུགས་སྒོར་དྷ་རམ་ས་ལར་བསྙུན་འདས་སངོ་བ་

བཅས།
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རོམི་བཞ་ིབླ་ོབཟིང་ཚོ་ེདབང༌།

ཆུང་དུས་ལྷ་སར་ཡིགི་རྩོསི་སླབོ་སྦྱོོང་བྱས། ཡིགི་ཚང་སླབོ་ཕྲུག་

ཏུ་ཞུགས། ད་ེནས་གཞུང་ཞིབས་རྩོེ་སྐརོ་ཁངོས་ཞིབས་སྡེདོ་ཞུས་ཏི་ེཡིགི་

ཚང་ལས་བྱ་བྱས། མ་ེབྱ་ི (༡༩༣༦) ལརོ་ྋགངོ་ས་ྋསྐྱབས་མགནོ་སྐུ་

འཕྲེེང་བཅུ་གསུམ་པ་ཆོེན་པོའ་ིཡིང་སྲིིད་རྩོད་དཔྱོོད་ངོས་འཛིན་གདན་

ཞུར་མཚན་ཞིབས་ཀེའུ་ཚང་རིན་པོ་ཆོེའི་ལས་བྱར་ཟིི་ལིང་སྐུ་འབུམ་དུ་

བཅར། ས་ཡིསོ (༡༩༣༩) ལརོ་རྨ་སྤུ་ཕྷང་གིས་ཡིང་སྲིདི་མཆོགོ་སྤྲུལ་

རིན་པོ་ཆོེ་སྐུ་འབུམ་ནས་ལྷ་སར་གདན་ཞུས་མ་ཟིིན་བར་གདན་ཞུའི་

ལས་བྱེད་ཁོངས་ནས་གཅིག་ཟིི་ལིང་དུ་མི་གཏིེ་ལ་སྡེོད་དགོས་བརྗེོད་

པར་བརྟེནེ། བཀའ་ཤག་ག་ིབཀའ་དནོ་ལྟར་བློ་ོབཟིང་ཚེ་དབང་མ་ིགཏིརེ་

བསྡེད།

ལྕགས་འབྲུག་ (༡༩༤༠) ལརོ། ལྷ་སར་ཕྱིརི་ལགོ་མཚམས་བྱས་

རྗེེས་སུ་གནས་ལྔ་པའི་ལས་ཚན་ལྷ་ས་གཉིེར་ཚང་བར་གནས་སྤེར་བསྐོ་

གཞིག་སྩལ། ད་ེརྗེསེ་རྒྱལ་རྩོ་ེཚངོ་སྤྱིརི་གནས་སྤེསོ་གནང༌། ཚངོ་སྤྱི་ི

ནས་རྒྱ་གར་ཀ་སྦུག་ཏུ་བོད་གཞུང་ཚོང་དོན་དོ་དམ་པར་འཕོས་ཏིེ་ལས་

ཁུར་ཞུ་མུས་ཐགོ ས་གླེང་ (༡༩༤༩) ལརོ་སྐུ་སྒོརེ་ནརོ་གླེངི་མཛོད་སྦུག་

གི་གསེར་དངུལ་ཁྱེོན་ཆོེ་ནོར་གླེིང་ནས་སྒོང་ཏིོག་ཏུ་འརོ་འདྲེེན་གནང་བ་

རྣམས་བདག་གཅེས་ཞུ་སྒོོའ་ིལས་ཁུར་སྩལ་བ་ལྟར་རྒྱ་གར་དུ་ཐོན་ཏིེ་

འགན་ཁུར་ཞུས། ད་ེརྗེསེ་སྐྱ་སར་བབ་སྟ་ེསརེ་སྐྱ་ག་ོབརྗེསེ་ཀྱིིས་རམི་
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བཞིིའ་ིགནས་རམི་ཐགོ་ནས་སྟདོ་སྤྱིརི་གནས་འཕསོ། ས་ཕག་ (༡༩༥༩) 

ལོར་ལྷ་ལྡན་རྒྱལ་སར་རྒྱ་དམར་ལ་ངོ་རྒོོལ་འཐབ་འཁྲུག་སྐབས་རྒྱ་

དམག་གིས་འཛིན་བཟུང་བཙོན་འཇུག་བྱས་ཏིེ་གསང་ཡིིབ་བཙོན་ཁང་

ནང་ལ་ོཤས་རངི་མནར་གཅདོ་འགོ་བསྙུན་འདས་འདུག་པ་བཅས།

མཁན་ཆུང་བླ་ོབཟིང་རྒྱལ་མཚོན།

མཁན་ཆུང་བློོ་བཟིང་རྒྱལ་མཚན་ཡིང་དབུས་སྟོད་སྟག་རྩོེ་རྫོང་

ཁངོས་ལ་མ་ོགྲོངོ་སྟདོ་པའ་ིབུ་ཡིནི་ཞིངི༌། ཆུང་དུས་འབྲས་སྤུངས་བློ་ོགླེངི་

གྲྭ་ཚང་དུ་ཆོསོ་སྒོོར་ཞུགས། ལ་ོན་དར་གཞིོན་གྱི་ིསྐབས་སུ་ཨ་མད་ོ

ཟི་ིལངི་ཁུལ་ཚངོ་བསྐརོ་དུ་བསྐྱདོ། ད་ེལྟའ་ིརྒྱུས་བབས་ཀྱི་ིཆོ་ནས་རང་

གི་གཅེན་པོ་ནག་ཆུ་མཁན་པོ་རྩོེ་དྲུང་ལས་ཚན་མཁྱེེན་རབ་བསྟན་འཛིན་

ྋརྒྱལ་བའ་ིཡིང་སྲིདི་རྩོད་དཔྱོདོ་ཞུ་ཆོདེ། ཀའེུ་ཚང་རནི་པ་ོཆོ་ེལྷན་དུ་སྐུ་

འབུམ་དུ་ཕེབས་སྐབས་ཞིབས་ཞུར་ཡིདོ་ཅངི༌། སྐུ་འབུམ་ནས་ལྷ་སར་

ྋསྙིན་ཞུ་སྔོ་རྗེསེ་འབུལ་བར་གསང་ཐབས་ཀྱིསི་བཅར་བ་དང༌། བློ་བྲང་

བཀྲ་ཤིས་འཁྱེིལ་ནས་ཨ་ཕ་ཨ་བློོའ་ིམཐུན་འགྱུར་ལ་བརྟེེན་ཏིེ་གཞུང་

ལ་གསང་ཏིར་ཕུལ་བ་སོགས་ཀྱིི་ལས་འགན་འཐུས་ཚང་བསྒྲུབས་པ་

དང༌། ཡིང་སྲིིད་མཆོགོ་སྤྲུལ་རྒྱལ་སར་གདན་ཞུའ་ིལམ་ཐག་རངི་པརོ་

མཆོོག་སྤྲུལ་རནི་པ་ོཆོ་ེདང༌། ྋརྒྱལ་ཡུམ་ཆོནེ་མོའ་ིཞིབས་འདགེས་དྭང་

བས་འཁུར་ལེན་ཞུས་པ་བཅས་ལ་གཞུང་ནས་གཟིིགས་བཟིོས་ཀྱིིས་
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དམགིས་བསལ་གཞུང་ཞིབས་རྩོ་ེདྲུང་ག་ིག་ོགནས་སྩལ། མ་ིརངི་བར་ལྷ་ོ

ཁ་འནོ་གཞིསི་སྡེདོ་དང༌། ད་ེརྗེསེ་གནས་ལྔ་པ་གཙང་ཁུལ་འབྲུ་ཕགོས་

ད་ོདམ། ད་ེནས་མཁན་ཆུང་དུ་གནས་སྤེར་གྱིསི་གཞིསི་རྩོ་ེསྤྱི་ིརྫངོ་བསྐ་ོ

གཞིག་གནང༌། སྐབས་དརེ་དབུས་གཙང་ཁུལ་རྒྱ་དམར་བཙན་འཛུལ་

བའ་ིདྲེག་ཤུགས་དབང་ཤདེ་ཀྱི་ིའག་ོཚུགས་པ་དང༌། པཎ་ཆོནེ་ནང་མ་

སྒོང་གི་བྱ་སྤྱིོད་ཀྱིིས་རྐྱེེན་པས་གཞིིས་རྩོེ་རྫོང་གི་ལས་ཁུར་ཐོག་དཀའ་

རྙིགོ་རམི་པར་ཕྲེད་ཀྱིང༌། རང་འཁྲོིའ་ིཞུ་སྒོརོ་ལྷག་བསམ་གཡི་ོམདེ་ཞུས།

རྒྱ་གར་ཀ་སྦུག་ཏུ་བོད་གཞུང་ཚོང་དོན་དོ་དམ་རིམ་བཞིི་སྤེོམ་

མདའ་ཡིར་འཕལེ་གྱི་ིལས་སྦྲལེ་དུ་བསྐ་ོམངགས་གནང༌། དའེ་ིསྐབས་ལ་ོ

ཤས་སྔོནོ་དུ་ནརོ་གླེངི་མཛདོ་སྦུག་དང༌། མཛདོ་ཆུང་ནས་འབྲས་ལྗོངོས་

གཞུང་ལ་བཅོལ་འཇོག་གནང་བའི་གསེར་དངུལ་རྣམས་ལྷ་སར་ཕྱིིར་

འདྲེནེ་དགསོ་པ་དང༌། ད་ེཡིང་ལས་སྦྲེལ་རམི་བཞི་ིསྤེམོ་མདར་རྩོསི་

སྤྲོོད་བྱ་དགོས་ཞིེས་བོད་གཞུང་བཀའ་ཤག་ནས་རྒྱ་དམར་གྱིི་འདོད་

བསྟུན་བཀའ་རྒྱ་སྔོ་རྗེསེ་འབྱརོ་ཞིངི༌། འནོ་ཀྱིང་བློ་ོབཟིང་རྒྱལ་མཚན་

གྱིིས་གསེར་དངུལ་དེ་རྣམས་ྋགོང་ས་ཆོེན་པོ་སྐུ་སྒོེར་གྱིི་ཡིིན་པ་ལས། 

གཞུང་གི་མིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནན་ཆོེ་མཐའ་བཀག་ཞུས་ཏིེ་སྒོང་ཏིོག་ཏུ་མུ་

མཐུད་ཉིར་ཚགས་ཐུབ་པ་བྱུང༌། མཐར་ས་ཕག་ (༡༩༥༩) ལརོ་ྋགངོ་

ས་མཆོོག་སྟོན་འཁོར་བོད་གཞུང་བཀའ་ཤག་དང་བཅས་རྒྱ་གར་ནང་

བཙན་བྱལོ་དུ་ཕབེས་རྗེསེ། གསརེ་དངུལ་རྣམས་བདོ་གཞུང་ག་ིཆོབ་

སྲིིད་ལས་འགུལ་སྤེེལ་རྒྱུའི་དགོས་དངུལ་དུ་བཀའ་འབྲེལ་སྐུའི་གཅེན་པོ་
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རྒྱ་ལ་ོདནོ་གྲུབ་མཆོགོ་ལ་རྩོསི་ཕུལ།

ལྕགས་སྟག་ (༡༩༥༠) ལ་ོནས་བདོ་ཡུལ་གང་སར་རྒྱ་དམར་

བཙན་འཛུལ་བའི་བཙན་དབང་ནུས་ཤུགས་ཇེ་ཆོེར་འགྲོོ་བཞིིན་པའི་

སྐབས་སུ། ཀ་སྦུག་ཏུ་གཅནེ་མཁན་རྩོསི་གསུམ་གྱིསི་བདོ་དནོ་ལས་

འགུལ་རྒྱ་ཆོེ་སྤེེལ་སྐབས་ཀྱིི་མཁན་ཆུང་ནི་བློོ་བཟིང་རྒྱལ་མཚན་ཡིིན་པ་

དང༌། ས་ཕག་ལ་ོསྟདོ་ནས་བཟུང་བཙན་བྱལོ་བདོ་གཞུང་ག་ིཀ་སྦུག་དནོ་

གཅོད་དང༌། བལ་ཡུལ་དནོ་གཅདོ། ལྡ་ིལ་ིབདོ་ཁང་ག་ིདངསོ་རགིས་

བདག་གཉིེར་བ་སོགས་ཀྱིི་ལས་ཁུར་རིམ་པར་ཞུས་མཐར་རྒོན་ཡིོལ་དུ་

དགངོས་འཕྲེལོ་བྱུང་རྗེསེ། ྋགངོ་ས་ཆོནེ་པོའ་ིམཛད་རྣམ་རྩོམོ་གཞིིའ་ི

རྒྱུ་ཆོ་གནད་ཆོེ་རང་གི་དངོས་མྱོོང་ལ་ོརྒྱུས་གསལ་པ་ོབཞིག་ནས་རང་ལ་ོ

བརྒྱད་ཅུ་ཐམ་པའི་ཐོག་བལ་ཡུལ་དུ་བདེ་ལྷོད་ངང་ནས་འདས་པ་བཅས། 

(ལོ་རྒྱུས་གསལ་ཙམ་ཞིིག་རྒྱ་གར་དྷ་རམ་ས་ལ་བོད་ཀྱིི་དཔེ་མཛོད་

ཁང་ནས་ཕྱིགོས་བསྒྲིགིས་‘ངག་རྒྱུན་ལ་ོརྒྱུས་’དབེ་ཕྲེངེ་ ༩ པའ་ིནང་

འཁདོ་འདུག) 
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ཧིའིུ་ ཨཌིི་ིཝརོ་ཌི་ རོ་ིཅརོ་ཌི་སན། 
 (Hugh Edward Richardson) 

ར་ིཅར་ཌ་སན་1 (༡༩༠༥-༢༠༠༠) གཞིནོ་དུས་དབྱནི་ཇིའ་ིཨགོ་

ས་ེཕརོ་ཌ་གཙུག་ལག་སླབོ་གྲྭར་ (Oxford University) ཀ་ེབཱལ་མཐ་ོ

སླབོ་ (Keble College) ནང་སླབོ་གཉིརེ་གནང་འདུག ད་ེསྐབས་ཁངོ་

གསི་སཱར་ ཅཱལ་ས་ེ འབལེ་དང༌། སཱར་ འབའ་སལི་ འགུའུལ་ཌ་ཁངོ་

གཉིསི་བདོ་བསྐྱདོ་སྐརོ་གྱི་ིཡིགི་ཆོ་ཁག་ལྟ་ཀློགོ་གནང༌། མཐ་ོསླབོ་ཐོན་

རྗེསེ་རྒྱ་གར་དབྱནི་གཞུང་ག་ིཕྱི་ིསྲིདི་གཞུང་ཞིབས་ལས་ཁུར་ཞུས།

ར་ིཅར་ཌ་སན་གྱིསི་ཐགོ་མ་ཕྱི་ིལ་ོ ༡༩༣༦ ནས་ ༡༩༤༠ བར་

དང༌། ད་ེརྗེསེ་ ༡༩༤༦ ནས་ལ་ོགཅགི་ཙམ་རངི་ལྷ་སར་རྒྱ་གར་དབྱིན་

གཞུང་སྐུ་ཚབ་ལས་ཁང་གི་འགན་འཛནི་དང༌། རྒྱལ་རྩོརེ་ཚོང་དོན་ལས་

1  ༡༩༤༧ ནས་ ༡༩༥༠ བར་རྒྱ་གར་རང་བཙན་གཞུང་ག་ིསྐུ་ཚབ་ཐགོ་ནས་གངོ་

གསལ་ལས་གནས་ཁག་གཉིསི་ཀྱི་ིའཛནི་སྐྱོང་མུ་མཐུད་གནང་བ་བཅས་ཁྱེནོ་བདོ་

ནང་ལ་ོདགུ་ཙམ་བཞུགས། ཧའིུ་ར་ིཅར་ཌ་སན་ང་ོསྤྲོདོ་ཞིབི་གསལ་དང༌། ཁངོ་ག་ི

རྩོམོ་དབེ་དང་རྩོམོ་ཡིགི་ཇ་ིཡིདོ་སྐརོ་ཕྱི་ིལ་ོ ༡༩༧༩ ལརོ་ཨགོ་ས་ེཕརོ་ཌ་གཙུག་ལག་

སླབོ་གྲྭར་རྒྱལ་སྤྱིིའ་ིབོད་རགི་པའ་ིབགྲོ་ོགླེངེ་ཚོགས་འདུ་སྐབས་གཉིསི་པའ་ིརྩོམོ་ཡིགི་

ཕྱིགོས་བསྡེབེས་དབྱནི་དབེ་ An Appreciation of Hugh Richardson 
ཞིསེ་པ་དང༌། ཕྱི་ིལ་ོ ༡༩༩༧ ལརོ་གངོ་གསལ་གཙུག་ལག་སླབོ་གྲྭར་ཟིབ་གླེངེ་

ཚགོས་བཤད་ཀྱི་ིརྩོམོ་ཡིགི་ཕྱིགོས་བསྡེབེས་དབྱནི་དབེ་ The History of 
Tibet, New Resources and Perspectives ཞིསེ་པ་དང༌། ལྷག་པར་

དུ་ཁངོ་ག་ིརྩོམོ་ཡིགི་ཕྱིགོས་བསྡེབེས་ High Peaks and Pure Land (ར་ི

མཐ་ོས་གཙང) ཞིསེ་པའ་ིདབྱནི་དབེ་ནང་འཁདོ་པར་གཟིགིས།
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འཛནི་གཅགི་ལྕགོས་གནང་བ་དང༌།

ཕྱི་ིལ་ོ ༡༩༣༩ ལརོ་སྒོང་སྟདོ་འདདོ་རྒུ་ཐང་དུ་ྋརྒྱལ་དབང་སྐུ་

གོང་མའི་ཡིང་སྲིིད་མཆོོག་སྤྲུལ་ཕེབས་བསུའི་མཛད་སྒོོ་ཆོེན་མོ་དང༌། 

མཆོོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆོེ་ནོར་གླེིང་བསྐལ་བཟིང་ཕོ་བྲང་གི་སེང་ཁྲོི་མཐོན་

པོར་ྋཞིབས་སོར་ཐོག་མར་འཁོད་པའི་རྟེེན་འབྲེལ་མཛད་སྒོོ་རྒྱས་པ་

བཅས་ལ་རི་ཅར་ཌ་སན་གཙ་ོབོར་བྱས་པའི་རྒྱ་གར་དབྱིན་གཞུང་གི་སྐུ་

ཚབ་ཚོགས་པ་ང་ོབཅར་ཞུས།

ར་ིཅར་ཌ་སན་གྱིསི་བདོ་ཀྱི་ིསྐད་ཡིགི་ལགེས་པར་སྦྱོངས་ཏི།ེ ཁངོ་

རང་ངོ་མས་བོད་གཞུང་གི་གཞུང་ཞིབས་སེར་སྐྱ་མཐོ་དམའ་ཅི་རིགས་

དང༌། ཆོསོ་རྒྱུད་རསི་མདེ་ཀྱི་ིབློ་མ་དག་ེའདུན། ཞིངི་འབྲགོ་དང་ཚངོ་

རིགས་ལ་སོགས་པའི་བོད་མི་སྤྱིིར་བཏིང་བ་བཅས་པ་གང་སར་ངོ་མ་ངོ་

གཏུགས་ཐད་ཀ་ཐད་ཀར་འཕྲེོས་མོལ་འབྲེལ་བ་བཟིང་པ་ོརྒྱུན་འཛིན་གཞིི་

རྩོར་བཟུང་སྟ།ེ རང་འཁྲོིའ་ིགཞུང་དནོ་ཞུ་སྒོ་ོཚགས་ཚུད་བསྒྲུབས་པའ་ི

བྱས་པ་ཆོེ་བ་མ་ཟིད། བདོ་དང་བདོ་མིའ་ིརང་བཞིནི་གྱི་ིགནས་སྟངས་ལ་

གཟུ་བོའ་ིབློོ་ཡིིས་ཉིམས་ཞིིབ་རྒྱུན་བསྲིིང་གནང་བའི་མྱོོང་ཐོག་ནས། 

བདོ་ན་ིགནའ་རབས་དང་ཕྱི་ིརབས་ཀྱི་ིགཞུང་སྲིདི་འཛནི་སྐྱངོ་དང༌། ཡུལ་

གོམས་གཤིས་ལུགས་གང་གི་ཆོ་ནས་རྒྱ་ནག་དང་ཐ་དད་ཀྱིི་རྒྱལ་ཁབ་

རང་དབང་རང་བཙན་ཡིནི་པ་དང༌། ད་ེཡིང་དངེ་རབས་རྒྱལ་སྤྱིིའ་ི

ཁྲོམིས་ལུགས་དང་མཐུན་པའ་ིར་སྤྲོདོ་རྒྱལ་རབས་དང༌། ལ་ོརྒྱུས་ཡིགི་

ཆོ་ཁུངས་བཙན་ཡིདོ་པ་གསལ་རྟེགོས་གདངེས་འཁལེ་བྱུང་བ་དང༌། ད་ེ
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ཙམ་མ་ཟིད། ར་ིཅར་ཌ་སན་ཁོང་རང་ང་ོམ་ལྷ་ས་ནང་ཁུལ་དང༌། ཉི་ེཁུལ་

ཡུལ་ལུང༌། ལྷ་ོཁ་ས་ཁུལ་སགོས་སྔོར་གྱི་ིརྒྱལ་རབས་ལ་ོརྒྱུས་འབྲལེ་

ཡིདོ་ས་གནས་ཁག་ཏུའང་ཆོདེ་ཕབེས་ཀྱིསི་བང་ས་ོཁག་དང༌། མཁར་

རྫངོ་ཁག རྡ་ོརངི་འདྲེ་མནི་ལ་སོགས་པའ་ིརྡ་ོབརྐསོ་ཡིགི་རྙིངི་དངསོ་ཡིདོ་

དེ་དག་ལ་དཔར་བརྒྱབ་པ་སོགས་བོད་ཀྱིི་ཐུན་མོང་མ་ཡིིན་པའི་རང་

རྟེགས་གསལ་བར་མཚནོ་པའ་ིདཔང་པའོང་གསོག་སྒྲུབ་གནང༌།

རི་ཅར་ཌ་སན་གྱིིས་དབྱིན་ཇིའི་གཞུང་ལ་བོད་ཀྱིི་གནས་སྟངས་

གནས་ལུགས་གསལ་པརོ་བཀདོ་པའ་ིསྙིན་ཐ་ོཕུལ་ཏི།ེ དབྱནི་གཞུང་

གིས་བོད་ཐོག་འཛིན་པའི་སྲིིད་བྱུས་ལ་འགྱུར་བ་གཏིོང་དགོས་ཞུས། 

འནོ་ཀྱིང་དབྱིན་གཞུང་གི་དབང་འཛིན་པ་ཚོས་ཐབས་བྱུས་ནོར་འཁྲུལ་

ཅན་དེ་རང་བརྒྱུད་འཛིན་གནང་བཞིིན་པར་ཁོང་རང་ཐུགས་ཕམ་ཚད་

མདེ་ཡིདོ་པ་རདེ།

རི་ཅར་ཌ་སན་དབྱིན་ཇིའི་གཞུང་ཞིབས་རྙིིང་པ་ཞིིག་བོད་ནས་

དབྱནི་ཡུལ་དུ་ཕྱིརི་ལགོ་ཟིནི་མ་ཐག་པ་ནས། དབྱནི་གཞུང་ག་ིསྲིདི་

བྱུས་ལ་མ་བསྟུན་པར། རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་བདོ་ཐགོ་ཐ་ེབྱུས་དང༌། བདོ་

ལ་བཙན་འཛུལ་བྱེད་པར་ངོ་རྒོོལ་གྱིི་རྩོོམ་ཡིིག་ལུ་གུ་བརྒྱུད་དུ་དཔར་

འགྲོམེས་དང༌། མང་ཚགོས་ལ་ལགེས་སྦྱོར་གསུངས་པ་སགོས་ཀྱི་ིལས་

འགུལ་རྒྱུན་མར་སྤེལེ། ལྷག་པར་ ༡༩༥༩ ལརོ་ཨར་ལན་ཌ་རྒྱལ་

ཁབ་གཞུང་ནས་མཉིམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་སུ་བོད་དོན་ཞུ་བརྒྱུད་གནང་

སྐབས། ཧའིུ་ ར་ིཅར་ཌ་སན་སླབོ་སྟནོ་པར་མཉིམ་གཞུག་དགསོ་པའ་ི
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ར་ེསྐུལ་གནང་བ་ལྟར་ང་ོཕེབས་ཀྱིསི། ཚགོས་འཐུས་མང་པརོ་བདོ་

ཀྱི་ིབདནེ་དནོ་རྩོདོ་གླེངེ་གསལ་བཤད་གནང་བས་ཕྱི་ིལ་ོ ༡༩༦༠ དང་ 

༡༩༦༡ ས་ོསོར་སྐུ་ཚབ་ཆོསེ་མང་བས་བདོ་དནོ་ལ་རྒྱབ་སྐྱརོ་གྱི་ིགྲོསོ་

ཆོདོ་བྱུང་བའ་ིགྲུབ་འབྲས་བཟིང་པ་ོཐནོ།

རི་ཅར་ཌ་སན་གྱིིས་གོང་གསལ་མཉིམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ནང་

ཞུགས་སྐུ་ཚབ་འཐུས་མི་མང་པོར་བོད་ཀྱིི་གནས་སྟངས་གླེེང་མོལ་

སྐབས་སུ་ཕལ་ཆོེ་བས་བོད་སྐོར་ཤེས་རྟེོགས་མེད་པ་དངོས་མྱོོང་བྱུང༌། 

དརེ་བརྟེནེ་ཁངོ་གསི་ ‘བདོ་དང་དེའ་ིརྒྱལ་རབས་’ (The Tibet and 

Its History) ཞིསེ་པའ་ིདབྱནི་དབེ་ད་ེམྱུར་བར་བརྩོམས་བསྒྲིགིས་ཀྱིསི་

ཕྱི་ིལ་ོ ༡༩༦༢ ལརོ་དཔར་ཐངེས་དང་པ་ོཐནོ། བདོ་རྒྱལ་ཁབ་རང་

བཙན་ཡིནི་པའ་ིབདེན་དཔང་དབྱནི་དབེ་དེས་ཤུགས་རྐྱེནེ་ཐབེས་ཏིེ། ཕྱི་ི

ལ་ོ ༡༩༦༣ ལརོ་མཉིམ་འབྲལེ་རྒྱལ་ཚགོས་ཚགོས་ཆོནེ་ནང་སྐུ་ཚབ་

འཐུས་མ་ིཆོསེ་མང་བས་རྒྱབ་སྐྱརོ་ཐགོ་ནས། བདོ་མ་ིམང་ལ་ ‘རང་ཐག་

རང་གཅདོ་’ ཀྱི་ིཐབོ་ཐང་ལངོས་སུ་སྤྱིདོ་རྒྱུའ་ིརང་དབང་ཡིདོ་པའ་ིགྲོསོ་

ཆོདོ་བྱུང༌།

མཉིམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ནང་བོད་ཀྱིི་གནས་སྟངས་ངོ་མ་གསལ་

ཤོས་ཤེས་མཁན་དབྱིན་ཇིའི་གཞུང་གི་སྐུ་ཚབ་ནས་དྲེང་བདེན་གྱིི་ཕྱིོགས་

སུ་མ་ལངས་པའམ། བདོ་དནོ་གྲོསོ་ཆོདོ་ཁག་ལ་རྒྱབ་སྐྱརོ་མ་གནང་བ་

དསེ་ ཧའིུ་ ར་ིཅར་ཌ་སན་ཁོང་རང་སམེས་ཕམ་ཤནི་ཏུ་ཆོ་ེལ། ཧ་ཅང་ང་ོ

ཚ་བ་ཞིགི་བྱུང་ཞིསེ་གསུངས།
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བསྡུས་དནོ། ཧའིུ་ ཨཌི་ི ར་ིཅར་ཌ་སན་ཁོང་དགུང་ལ་ོ ༩༤ ཕྱི་ིལ་ོ 

༢༠༠༠ ཟླ་ ༡༢ པའ་ིནང་སྐུ་ཚེའ་ིའཕནེ་པ་རྫགོས་ཤངི༌། ད་ེསྐབས་ྋགངོ་

ས་ྋསྐྱབས་མགནོ་ཆོནེ་པསོ་ར་ིཅར་ཌ་སན་གྱི་ིབུ་ཚབ་ཌེའ་ིབ་ིཌ་ རནེ་

ནའི་ི (David Rennie) ལ་ཡིདི་གསོའ་ིགསུང་འཕྲེིན་ཞིགི་སྩལ་བའ་ི

ནང་ “ཧའིུ་ ར་ིཅར་ཌ་སན་ན།ི ཡུན་རངི་འདྲེསི་པའ་ིབདོ་ཀྱི་ིགྲོགོས་པ་ོ

གཅིག་པུ་ཁ་ོན་ཡིནི་ལ། དངསོ་དནོ་ཐགོ་ཁངོ་རང་བོད་པ་ང་ོམ་ཞིགི་རེད། 

ངེད་ཀྱིིས་ནམ་ཡིིན་ཡིང་ཁོང་ལ་བརྩོི་མཐོངས་ཆོེ་ཤོས་ཀྱིི་འདུ་ཤེས་འཛིན་

གྱི་ིཡིདོ་” ཅསེ་འཁདོ་པ་ད་ེལྟར། བདོ་མ་ིརགིས་སུ་གཏིགོས་པ་རྒོན་

གཞིནོ་ཚང་མས་སྐུ་ཞིབས་ཧའིུ་ ར་ིཅར་ཌ་སན་ན།ི བདོ་དང་བདོ་མིའ་ི

གྲོགོས་པ་ོབློསོ་ཐུབ། དྲེང་བདནེ་གྱི་ིལྟ་སྤྱིདོ་ལག་ལནེ་དངསོ་སུ་བསྟར་

མཁན། སྐུ་ཚ་ེཧྲལི་པ་ོབདོ་ཀྱི་ིདནོ་དུ་གཏིངོ་མཁན་མ་ིསྣ་སྙིན་གྲོགས་ཅན་

ཞིགི་ཡིནི་པར་ངསོ་འཛནི་བྱདེ་ཀྱི་ིཡིདོ་པ་བཅས་ས།ོ།
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བདོ་གཞུང་དགའི་ལྡན་ཕོ་ོབྲང་ག་ིགནས་རོམི།

ཕྱི་ིལ་ོ ༡༩༥༩ ཕན་བདོ་གཞུང་དགའ་ལྡན་ཕ་ོབྲང་པ་ཆོནེ་པོའ་ིཞི་ི

དྲེག་དཔནོ་རགིས་ཁག་ག་ིཡིངོ་ཁུངས་རྩོ་ེསྐརོ་དང༌། ཤདོ་སྐརོ་ཞིསེ་སེར་

སྐྱ་སྡེ་ེཚན་གཉིསི་ནས་འབྱུང་ཞིངི༌། སྤྱིརི་བཏིང་གཞུང་ག་ིསྲི་ིཞུ་བའ་ིརམི་

པར་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ལྔ་པ་ཆོེན་པོ་ནས་སྐུ་ཕྲེེང་རིམ་པའི་བར་

འགྱུར་བ་དང་ཁ་སྣོན་ལྟ་བུ་བྱུང་ཡིདོ་ཀྱིང༌། གངོ་ལོའ་ིབར་ཡིདོ་མུས་ཀྱིི་

རམི་པ་ལྟ་བུ་འགདོ་པར།

གནས་དང་པ་ོདང༌། གཉིསི་པ། ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགནོ་ཆོནེ་པ་ོ

མཆོོག་དང༌། ད་ེའགོ་སྲིདི་སྐྱངོ་རྒྱལ་ཚབ། སྲིདི་བློནོ་ལྟ་བུར་ངསོ་འཛནི་

རྒྱུ་ལས་གནས་དང་གཉིསི་ཀྱི་ིརམི་པ་ཡིངོས་གྲོགས་འབདོ་སྲིལོ་མདེ།

གནས་གསུམ་པར། གནས་དངསོ་དང༌། གསུམ་པའི་གདན་ཐབོ་

ཡིདོ་པ་བཅས་ཡིདོ་འདུག་པའ་ིཁངོས་བཀའ་བློནོ་རྣམ་པ་དང༌། སྤྱི་ིཁྱེབ་

མཁན་པ།ོ གུང༌། དར་སྣ། དར་རྒོན། ཛ་སག ཐའ་ིཇ།ི ཏཱ་བློ་མ་བཅས་

ནི་རིམ་པ་གསུམ་པའི་ཁོངས་གཏིོགས་ཀྱིང་ལས་འགན་གལ་གནད་ཆོེ་

ཆུང་དང༌། དངསོ་སུ་ལས་འགན་ཡིདོ་མདེ་བཅས་བར་ཁྱེད་ཆོནེ་པ་ོཡིདོ་

རུང་སྤྱིི་སྒྲིམོ་གྱི་ིངསོ་འཛནི་ད་ེལྟར་བྱདེ་ཅངི༌། འནོ་ཀྱིང་ཐའ་ིཇ་ིཞིསེ་པ་སྐྱ་

བརོ་མ་གཏིགོས་སརེ་མ་ོབར་མདེ།

རྩོེ་གཟིིམ་འགག་ཁྲོི་པ་མཁན་ཆོེ་དར་རྒོན་གྱིི་རིམ་པར་ཡིོད་པ་

ཞིགི་འདུག་ཀྱིང༌། ༡༩༥༩ སྐབས་ཀྱི་ིརྩོ་ེགཟིམི་འགག་ཁྲོ་ིཔ་མཁན་ཆུང་
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ཡིནི།

གནས་བཞི་ིཔར། ནང་མ་མཁན་སྡེ་ེཆོ་ེཆུང་ཞིསེ་པ་མཁན་ཆོནེ་

གསལོ་གཟིམི་མཆོདོ་གསུམ། དྲུང་ཡིགི་ཆོ་ེམ།ོ མགྲོནོ་གཉིརེ་ཆོ་ེམ།ོ སྣ་ེ

མགྲོནོ་སགོས་མཁན་ཆུང༌། བློ་ཕྱིག་རྩོ་ེཕྱིག་སརེ་སྐྱ། རྩོསི་དཔནོ། ཕབེས་

བྱམས་འག་ོཔ། མདའ་དཔནོ། ཕྱིགོས་མཐའ་ིསྤྱི་ིཁྱེབ། སྲིས་རྣམ་པ་བཅས་

རམི་བཞིིའ་ིཁངོས་ཡིདོ་ཀྱིང༌། འགན་དབང་ཆོ་ེཆུང་ལ་གཞིགིས་པས་

དབང་ཚད་ཀྱི་ིརྣམ་པ་མ་ིའདྲེ་བ་དང༌། བང་རམི་འགྲོ་ོསྟངས་མ་ིའདྲེ་བའ་ི

ཁྱེད་པར་ཆོེན་པ་ོཡིདོ།

གནས་ལྔ་པར། རྩོ་ེམགྲོནོ་དང༌། རྩོ་ེགཉིརེ། ཤདོ་དྲུང་ནང་གནས་

ལྔའ་ིལས་ཚན་པ་ཞིསེ་པ་རྣམས་ཡིནི།

གནས་དྲུག་པར། རྩོ་ེདྲུང་དང༌། ཤདོ་དྲུང་གཉིསི་ཀའ་ིནང་གནས་

དྲུག་པ་ཅན་ཡིདོ་ཅངི༌། དཔརེ་ན། ཕྱིག་དཔ་ེད་ོདམ་དང༌། ཞིལོ་འདདོ་

དཔལ་རྩོ་ེདྲུང༌། ཞིལོ་ཆོསོ་ར་གཉིསི་ཀྱི་ིད་ོདམ་དང་ཆོིབས་ཆོ་ེགཉིསི་

གནས་དྲུག་པ་ལྟ་བུ་ལས་ཚན་པ་ཡིནི།

སྒོང་སྟོདོ་འིདདོ་རྒུ་ཐོང་དུ་གཞུང་ག་ིཕོེབས་བསུ་རྒྱས་པེའི་ི

དབུ་གུརོ་སྟོརོ་སྒྲིིག་ཆེནེ་མ།ོ

སྒོང་སྟོད་འདོད་རྒུ་ཐང་དུ་གཞུང་གི་ཕེབས་བསུ་རྒྱས་པའི་དབུ་

གུར་སྟར་སྒྲིགི་ཇ་ིལྟ་བུ་ཞིགི་ཞུས་ཡིདོ་པའ་ིསྐརོ་སྨྲི་བར་བྱ་བ་སྟ།ེ ད་ེན་ི
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ཟུར་དུ་དཔར་རསི་གསལ་བཀདོ་ལྟར། ཐང་ཆོནེ་དེའ་ིདབུས་སུ་མཛདོ་

གོས་སེར་པོ་ལས་གྲུབ་པའི་མཇལ་གུར་ཀ་བ་བཞིི་ལྡན་མདའ་གཡིབ་

དང་བཅས་པར་འཁོར་ལ་ོདང༌། ཛ་ིཔར། ཁྱེ་ིསྣ་ལག་འཁྱུད། བཀྲ་ཤསི་

རྟེགས་བརྒྱད་བཅས་ཀྱི་ིརྒྱན་སྤྲོསོ་ཅན། སྟངེ་དཀྱིལི་དུ་གསརེ་ཟིངས་ཀྱི་ི

ཏིགོ་དང༌། ཟུར་གཉིསི་སུ་གསརེ་ཟིངས་ཀྱི་ིརྨ་བྱས་བརྒྱན་པ་དབུ་གུར་རྨ་

བྱ་ཆོེན་མོ་ཞིེས་གྲོགས་པའི་མཛད་སྒོོ་གནང་ཡུལ་མཇལ་གུར་ཆོེན་མོ། 

གོས་ཆོེན་རྫ་སྨུག་བྱ་འབྲུག་དང་སྤྲོིན་རིས་ཆུང་ངུ་ཚོན་ཁྲོའི་ནང་ཡིོལ་ཐོག 

བློ་བྲ་ེདང༌། ཕྱི་ེཕུར། ཀ་འཕན་ལ་སགོས་པའ་ིམཆོོད་རྫས་སྣ་ཚགོས་ཀྱིསི་

བརྒྱན་པ་དེའི་དབུས་སུ་ྋསྐྱབས་མགོན་ྋརྒྱལ་བའི་དབང་པོའ་ིཡིང་

སྲིིད་མཆོོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆོེའི་བཞུགས་ཁྲོི་མཐོན་པོ་གདོང་ལྔས་བཏིེགས་

པ་ཁྲོ་ིལྕགོ་ལ་སགོས་པ་དང༌། དའེ་ིགཡིས་ཕྱིགོས་སུ་ྋརྒྱལ་ཚབ་རནི་

པ་ོཆོ་ེདང༌། སྲིདི་ཟུར་ཡིབ་གཞིསི་གླེང་མདུན་གུང༌།1 གཡིནོ་ཕྱིགོས་

སུ་དགའ་ལྡན་ཁྲོི་གདན་ཟུར་བཅས་པའི་བཞུགས་ཁྲོི་མཐོ་དམའ་རིམ་པ་

དང༌། བཞུགས་ཁྲོིའ་ིགཡིས་གཡིནོ་མདུན་ཕྱིགོས་དང་མཇལ་གུར་ཆོེན་

མོའ་ིའགག་བཅས་པར་མཛད་ཞིབས་གཞིན་རྣམས་ཀྱིི་བཞུགས་གདན་

རམི་པ།

དབུ་གུར་རྨ་བྱ་ཆོེན་མོའ་ིམཐའ་སྐོར་དུ་ལྕགས་རི་ལྟ་བུའི་རས་

སེར་གྱིི་ཡིོལ་བ་རས་སྔོོན་པོའ་ིམཐའ་ལྕགས་ཅན་རྒྱ་ཆོེ་ཞིིག་གི་ནང་

1  ས་སྟག་ཟླ་ ༢ ཚསེ་ ༣༠ (༡༩༣༨/༤/༣) ནས་སྲིདི་བློནོ་གྱི་ིམཛད་ཁུར་

དགངོས་ཞུ་གནང༌།
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ཁངོས་སུ་ྋརྒྱལ་བ་སྐུ་གངོ་མའ་ིགཟིམི་གུར་དང༌། ཞིལ་འདནོ་ཁང་དབུ་

གུར་ཆུང་ངུ་སགོ་གུར་འདྲེ་བ། ཕྱི་ིཤ་སྟག་ལྤགས་དང༌། གཟིགི་ལྤགས་

ཡིནི་པ། ནང་ཤ་འག་ོསྣམ་སརེ་པ་ོདང༌། རྫ་མདགོ་ལས་གྲུབ་པ་ཁག་

དང༌། གསལོ་བ་ཁང་དབུ་གུར་སརེ་པོའ་ིནང་བཅས་ལ་བཞུགས་གདན་

དང༌། སྐུའ་ིཉིརེ་སྤྱིད་ཆོ་ཚང་བ་དང༌། ཆོབ་ས་ཁང་དབུ་གུར་ཆུང་ངུ་ཞིགི 

དའེ་ིཉི་ེའགྲོམ་དུ་ནང་མ་ཁང་དབུ་གུར་དཀར་པ་ོ1ཞིགི་བཅས་དང༌།

ཡིོལ་བ་སེར་པོའ་ིལྕགས་རིའི་ཕྱིིའི་གཡིས་ཕྱིོགས་སུ་ྋརྒྱལ་ཚབ་

རྭ་སྒྲིངེ་རནི་པ་ོཆོ་ེདང༌། ཤདོ་འགག་ག་ིགུར་ཁག་དང༌། གཡིནོ་ཕྱིགོས་སུ་

ྋརྒྱལ་བའ་ིཡིབ་ཡུམ་དང༌། སྐུའ་ིགཅནེ་པ་ོབགྲོསེ་པ། བཀའ་བློནོ་རྣམ་

པ། སྐུ་བཅར་སྤྱི་ིཁྱེབ་མཁན་པ་ོབཅས་ཀྱི་ིབཞུགས་གུར་དང༌། རྩོ་ེགསལོ་

ཐབ་ཀྱི་ིབྱ་གཡིབ་ཡིལོ་བཅད་ཅན་བཅས་སྟར་སྒྲིགི

དེ་ནས་བར་སྟོང་ཆོེ་ཙམ་བཞིག་པའི་མཐའ་སྐོར་དུ་གཞུང་ཞིབས་

སརེ་སྐྱ་ཛ་སག་དང༌། དར་ཧན། ཏཱ་བློ་མ། ཐའ་ིཇ།ི མཁན་སྡེ་ེཆོ་ེཆུང༌། 

རམི་བཞི།ི སྲིས་རྣམ་པ་བཅས་ཀྱི་ིབཞུགས་གུར་ཆོ་ེཆུང་བརྒྱ་སྐརོ་སྟར་

སྒྲིགི་ལྕགས་ར་ིནང་མ་ལྟ་བུ་དང༌།

ཡིང་དེའ་ིཕྱི་ིརལོ་དུ་གཞུང་ཞིབས་སརེ་སྐྱ་ལས་ཚན་པ་དང༌། དྲུང་

དཀྱུས། དྲུང་གཏིགོས། ནང་ཟིན་བཅས་ཀྱི་ིགུར་ཆོ་ེཆུང་ཉིསི་བརྒྱ་ལྷག་

ཙམ་སྟར་སྒྲིགི་ལྕགས་ར་ིཕྱི་ིམ་ལྟ་བུར་ཡིདོ་པ་དང༌། བཞུགས་སྒོར་

1  གསལོ་གཟིམི་མཆོདོ་གསུམ་གྱིསི་ྋགངོ་ས་ཆོནེ་པོའ་ིཞིབས་ཞུ་གནང་སྐབས་

བཞུགས་ས་ཡིནི་ཞིིང༌། ཁངོ་རྣམ་པའ་ིབཞུགས་གུར་གཞུང་ཞིབས་མཁན་སྡེ་ེཆོ་ེཆུང་

ག་ིགུར་སྟར་ཁོངས་སུ་ཡིདོ།
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ཆོེན་མོའ་ིམདུན་ཕྱིོགས་མདའ་རྒྱང་གཅིག་ཙམ་གྱིི་སར་ཆོིབས་ཞིབས་

འབྲལེ་ཡིདོ་མ་ིཚགོས་མང་པ་ོདང༌། སྐུ་སྲུང་དམག་སྒོར་སགོས་ཀྱི་ིགུར་

ཁག་གྲོངོ་ཚ་ོལྟ་བུ་ཡིདོ་པ་བཅས་ས།ོ།
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ཆེབིས་བསྒྱུརོ་ཆེནེ་མའོི་ིསྐོབས་སུ་གཞུང་ཞབས་སེརོ་སྐྱོས་

མཚོནོ་པེའི་ིཆེབིས་ཞབས་རྣམས་ཀྱི་ིདབྱོརོ་དུས་ཆེས་གསོ།

རྩོ་ེསྐརོ། བཀའ་བློནོ་བློ་མ་དང༌། སྐུ་བཅར་སྤྱི་ིཁྱེབ་མཁན་པ།ོ ཛ་

སག་དང༌། ཏཱ་བློ་མ་བཅས་ཀྱིི་ན་བཟིའ་གྲྭ་ཆོས་ཐོག་གསོ་ཆོནེ་སྟག་ཤུན་

དང༌། ཧརོ་གསོ་སེར་པ་ོཚནོ་ཁྲོའ་ིརྡཱ་ཀ ོ ཕྱིར་གཟིན། ཆོབ་བླུག དབུ་ཞྭ་

བས་ེཐབེ། འག་ོསྣམ་མཚལ་ཀའ་ིའཇའ་ལྷམ་སྣ་འཁྱེལི།

མཁན་ཆོ་ེ1དང༌། དར་རྒོན། མཁན་ཆུང༌། ལས་ཚན་པ། དཀྱུས་མ་

བཅས་པ་གྲྭ་ཆོས་སྟངེ༌། ཕྱིར་གྲུ་ཕྱིར་སྟདོ་དང༌། ལས་ཚན་ནང་མ་ཡིན་

ལ་ཆོབ་བླུག ཚང་མ་ཞྭ་དཀར། མཁན་ཆུང་ཡིན་ལ་འག་ོསྣམ་མཚལ་

ཀའ་ིའཇའ་ལྷམ་སྣ་འཁྱེལི་དང༌། ད་ེམན་ལ་ཀ་ོབ་རྒྱ་སྨུག་ག་ིའཇའ་ལྷམ་

སྣ་འཁྱེལི། མཚན་ཞིབས་དག་ེབཤསེ་རྣམས་གྲྭ་ཆོས་ཐགོ་ཆོསོ་གསོ། ཞྭ་

མ་ོསྒྲི་ོརྩོེ་མ། ལྷམ་རས་ཟིནོ།

བློ་སྤྲུལ་རྣམ་པ། རྒྱལ་སྤྲུལ་ཁག་དང༌། སྤྲུལ་སྐུ་རྣམ་གསུམ། ཤར་

བྱང་ཆོསོ་རྗེ།ེ ཡིངོས་འཛནི་རྣམ་གཉིསི་བཅས་ཀྱི་ིན་བཟིའ་གྲྭ་ཆོས་སྟངེ༌། 

གསོ་ཆོནེ་དམར་པོའ་ིཕ་ོརགོ་མགི ཆོབ་བླུག དབུ་ཞྭ་ཐང་ཞུ། ཡིངོས་

འཛིན་རྣམ་གཉིིས་ཞིབས་ལྷམ་འགོ་སྣམ་རྫ་མདོག་གི་འཇའ་ཅན་སྣ་

1  མཁན་ཆོ་ེལ་ཕྱིར་སྟདོ་མ་ིདགསོ།
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འཁྱེལི་དང༌། གཞིན་རྣམས་རས་ཟིནོ།

ཚོགས་ཆོེན་སྤྲུལ་སྐུ་འབྲིང་ཁ་རྣམས་ཀྱིི་ན་བཟིའ་གྲྭ་ཆོས་ཐོག 

ཆོབ་བླུག ཞྭ་སརེ་སྒྲི་ོལུག ཞིབས་ལྷམ་ཤ་སུག་མ།

རྣམ་གྲྭ། སྤྱིན་རྒྱ་བ་གཉིསི་གྲྭ་ཆོས་ཐགོ གསོ་ཐུན་ཐ་ིསརེ་པོའ་ི

ཁ་གྱིནོ་ཨམ་ལྷུག་སྒྲིགོ་ལུ་ཅན། ཆོབ་བླུག གསོ་ཚནོ་ཁྲོའ་ིཞྭ་མ་ོཔད་

གཟུགས་ཁ་གཡིརེ་ཅན། ལྷམ་རས་ཟིནོ།

གསུང་བཟིང་བ་བརྒྱད་དང༌། དུང་པ་གཉིསི་གྲྭ་ཆོས་ཐགོ གཟིན་

དམར་སྨུག་ཉིསི་བརྩོགེས་དང༌། ཆོབ་བླུག ཞྭ་དཀར། ལྷམ་རས་ཟིནོ།

དབུ་གདུགས་པ་གྲྭ་ཆོས་ཐགོ གཟིན་རྐྱེང༌། ཆོབ་བླུག ཞྭ་དཀར། 

ལྷམ་རས་ཟིནོ།

ཆོིབས་འཆོང་བ་བཞིི་པ་ོགྲྭ་ཆོས་ཀྱིི་སྟོད་འགག་ཨ་ོའབོག་བརྒྱངས་

པ་དང༌། གཟིན་རྐྱེང༌། ཆོབ་བླུག ཞྭ་དཀར། ལྷམ་རས་ཟིནོ།

གངོ་གསལ་གཞུང་ཞིབས་རྩོ་ེདྲུང་རྣམས་དང༌། གདན་ས་ཁག་ག་ི

བློ་སྤྲུལ་ལ་སོགས་པའི་སེར་མོ་བ་ཚོའི་གྲྭ་ཆོས་ཀྱིི་ཐོག་སྟོང་སྐུད་དམར་

པ་ོལྷས་པའ་ིགཟིན་སྡེམེ་ར་ེརྒྱག་དགསོ།

ཤདོ་སྐརོ། སྲིདི་ཟུར་གླེང་མདུན་ལ་སགོས་པའ་ིགུང་དང༌། བཀའ་

བློནོ་རྣམ་པ།ཛ་སག ཐའ་ིཇ་ིབཅས་ཀྱི་ིན་བཟིའ་གསོ་ཆོནེ་སྟག་ཤུན་དང༌། 

རྒྱན་བཞི་ིསརེ་པ་ོཚནོ་ཁྲོའ་ིཁལ་ཁ་གཟུགས་དང༌། གསརེ་སྐདེ། རྒྱ་གྲོ་ི

ཕརོ་ཤུབས། དབུ་ཞྭ་སྦུ་ཁྲུ། སྲིདི་བློནོ་གྱི་ིདབུ་ཏིགོ་མུ་ཏིགི གུང་དང༌། 

བཀའ་བློནོ་རྣམ་པའ་ིདབུ་ཏིགོ་པད་རག ཛ་སག་དང་ཐའ་ིཇིའ་ིདབུ་ཏིགོ་
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བྱུ་རུ། ཚང་མའ་ིཞིབས་ལྷམ་འག་ོསྣམ་མཚལ་ཀའ་ིའཇའ་ཅན།

རིམ་བཞིི་རྣམས་ཀྱིི་ན་བཟིའ་ཁལ་ཁ་གཟུགས་སོགས་གོང་

མཚུངས་དང༌། དབུ་ཞྭ་ལྕགས་མདའ་གཡུ་ཡི་ིཏིགོ་ཅན། རམི་བཞིིའ་ི

ཁངོས་ནས་རྩོསི་དཔནོ་དང༌། རྩོ་ེཤདོ་ཕྱིག་མཛདོ། རམི་བཞི་ིདང་འདྲེ་

བའི་སྲིས་རྣམ་པ་བཅས་ནི་ཆོིབས་བསྒྱུར་ཆོེན་མོའ་ིསྐབས་སུ་རྒྱ་ལུ་ཆོས་

དང༌། རམི་བཞི་ིརྩོསི་ཕྱིག་ག་ིའཇའ་ལྷམ་འག་ོསྣམ་མཚལ་ཀ སྲིས་རྣམ་

པའ་ིའཇའ་ལྷམ་འག་ོསྣམ་རྒྱ་སྨུག

མདའ་དཔནོ་རྣམས་གནས་རམི་བཞི་ིཔ་ཡིནི་པས། ཞི་ིཆོས་རམི་

བཞི་ིབྱངིས་དང་འདྲེ།

ལས་ཚན་པ་དང༌། དྲུང་དཀྱུས་རྣམས་ཀྱིང་ཆོབིས་བསྒྱུར་ཆོནེ་

མའོ་ིསྐབས་རྒྱ་ལུ་ཆོས་དང༌། འཇའ་ལྷམ་རྒྱ་སྨུག

རིན་ཆོེན་རྒྱན་ཆོ་བ་རྣམས་ཀྱིི་ཆོས་གོས་གོས་ཆོེན་ཚོན་ཁྲོའི་ལྭ་

ཤག་དང༌། རནི་རྒྱན་ཁྲོ་ིཔ་རམི་བཞིིའ་ིཞྭ་མ་ོཨར་ཞྭ་དཀར་པརོ་སྟངོ་སྐུད་

མཚལ་ཀའ་ིཁ་གཡིགོ་ཅན་ལ། གསརེ་གྱི་ིཏིགོ་བུམ་གཟུགས་རྨ་བྱའ་ིསྒྲི་ོ

སྒོརོ་གྱིསི་བརྒྱན་པ། རནི་རྒྱན་གསལོ་དཔནོ་སྲིས་རྣམ་པ་དང༌། མགྲོནོ་

གཉིརེ་ལས་ཚན་གནས་ལྔ་པ། སྤེསོ་འཛནི་པ་ལས་ཚན་གནས་དྲུག་པ། 

ད་ེབྱངིས་དྲུང་དཀྱུས་བཅས་ཀྱི་ིཞྭ་མ་ོགཙུག་ཞྭ་སརེ་པ།ོ རནི་རྒྱན་པ་ཚང་

མའི་ལྷམ་ཀ་ོལྷམ་ཤ་སུག་འདྲེ་བ། རྣ་གཡིནོ་དུ་གཡུ་རྙིངི་སྟར་བསྒྲིགིས་

ཀྱི་ིགཡུ་རྒྱངས་དངུལ་དཀར་གྱི་ིཕམོ་ཅན། རྣ་གཡིས་སུ་གཞི་ིགདན་

གསརེ་ལ་གཡུ་རྙིངི་སྟར་བསྒྲིགིས་སྒོརོ་གཟུགས་དང༌། རྡ་ོརྗེ་ེགཟུགས་
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ཀྱི་ིརྣ་རྒྱན། གསརེ་གྱི་ིགའུ་སྒོརོ་གཟུགས་ཆོ་ེབ་གཡུ་རྙིངི་སྟར་བསྒྲིགིས་

ཀྱིསི་བརྒྱན་པ། བྱུ་རུ་དང༌། སྤེསོ་ཤལེ་གྱི་ིདཀར་ཤལ་དམར་ཤལ་བཅས།

ཕབེས་བྱམས་ཞིབས་ཞུ་བ། ཕབེས་བྱམས་འག་ོཔ་རམི་བཞིིའ་ི

གྱིནོ་ཆོས་གསོ་རྒྱན་བཞི་ིསརེ་པོའ་ིལྭ་ཤག་དང༌། རྒྱ་གྲོ་ིཕརོ་ཤུབས། ཞྭ་

མ་ོལྕགས་མདའ་གཡུ་ཡི་ིཏིགོ་ཅན། འཇའ་ལྷམ་མཚལ་ཀ

ཕེབས་འགོ་ལས་ཚན་པའི་གྱིོན་ཆོས་གོས་རྒྱན་བཞིི་སྔོོན་པོའ་ིལྭ་

ཤག རྒྱ་གྲོ་ིཕརོ་ཤུབས། ཞྭ་མ་ོལྕགས་མདའ་གཡུ་རྫུས་ད་ོལོའ་ིཏིགོ་ཅན། 

འཇའ་ལྷམ་རྒྱ་སྨུག

བྱམས་འདགེས་ཞིབས་ཞུ་བ་རྩོེ་ཕྱིག་དང༌། བློ་ཕྱིག་ག་ིཕྱིག་ནང༌། 

རྩོ་ེགཉིརེ་དང༌། ཞིལོ་གཉིརེ། ལྷ་གཉིརེ་བཅས་ཀྱིི་ནང་ཟིན་ཚོའ་ིགྱིནོ་ཆོས་

གསོ་པད་ཡུ་མ་གཞི་ིསརེ་པོའ་ིལྭ་ཤག་དང༌། གྲུའུ་ཙ་ེགཡུ་མདགོ་ག་ི

འགོ་གྱིོན། རྒྱ་གྲོ་ིཕརོ་ཤུབས། ཞྭ་མ་ོསྒོརོ་ལབེ་ཕྱི་ིབསྟུམས་གསོ་ཆོནེ་ཚནོ་

ཁྲོའི་མཐའ་སྐརོ་ཡིར་སླགོ་སྤུ་མ་ལ་ིཧང་གཟིགི་ཤུན་གྱི་ིཐགི་རསི་ཅན། ཞྭ་

གཙུག་བྱ་སྒྲི་ོདཀར་པསོ་བརྒྱན་པ། ལྷམ་སྤུ་མ་ནག་པ།ོ

བྱམས་འཐེན་པ་དམག་སྒོར་ཁག་གི་རུ་བརྒྱ་ལྡིང་བཅས་ཀྱིི་ཁོངས་

ནས། རུ་དཔནོ་གྱི་ིགྱིནོ་པ་གོས་རྒྱན་བཞི་ིསྔོ་ོནག་ག་ིལྭ་ཤག་དང༌། གྲུའུ་

ཙ་ེཕྱུར་ཁུ་མདགོ་ག་ིའགོ་གྱིནོ། རྒྱ་གྲོ་ིཕརོ་ཤུབས། ཞྭ་མ་ོལྕགས་མདའ་

ད་ོལ་ོསྔོནོ་པོའ་ིཏིོག་ཅན། ལྷམ་འཇའ་ཅན་རྒྱ་སྨུག

བརྒྱ་དཔནོ་གྱི་ིགྱིནོ་པ་མཛདོ་གསོ་སྔོནོ་པོའ་ིལྭ་ཤག་དང༌། གྲུའུ་ཙ་ེ

ལྗོང་སེའ་ིའགོ་གྱིནོ། རྒྱ་གྲོ་ིཕརོ་ཤུབས། ཞྭ་མ་ོལྕགས་མདའ་ད་ོལ་ོསྔོནོ་
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པའོ་ིཏིོག་ཅན། འཇའ་ལྷམ་རྒྱ་སྨུག

ལྡངི་དཔནོ་གྱི་ིགྱིནོ་པ་འག་ོསྣམ་ལྗོང་ཁུའ་ིལྭ་ཤག་དང༌། གྲུའུ་ཙ་ེ

དཀར་པོའ་ིའགོ་གྱིནོ། སགོ་ཞྭ་དུང་ག་ིཏིགོ་ཅན། ལྷམ་སྤུ་མ་ནག་པ།ོ

དྲུང་གཏིགོས། དྲུང་གཏིགོས་ཁངོས་ནས་རྩོ་ེཕྱིག་དང༌། བློ་ཕྱིག་

གི་ཕྱིག་དྲུང་སོ་སོའ་ིགྱིོན་པ་གོས་ཆོེན་རྒྱ་སྨུག་གསེར་མའི་ལྭ་ཤག་དང༌། 

དྲུང་གཟིན། རྒྱ་གྲོ་ིཕརོ་ཤུབས། སརེ་རལི་སྙུག་ཁྲོོག ཞྭ་མ་ོའབགོ་ཏི།ོ 

འཇའ་ལྷམ་རྒྱ་སྨུག

དྲུང་གཏིོགས་བྱིངས་ཀྱིི་གྱིོན་པ་འགོ་སྣམ་རྒྱ་སྨུག་གི་ལྭ་ཤག་དང༌། 

རྒྱ་གྲོི་ཕརོ་ཤུབས། ཞྭ་མ་ོའབགོ་ཏི།ོ འཇའ་ལྷམ་རྒྱ་སྨུག

རྩོེ་ཕོ་བྲང་གི་གཞུང་སྒོོ་ཕུན་ཚོགས་འདུ་ལམ་གྱིི་སྒོོ་ར་བ་དྲུང་

གཏིགོས་ཀྱི་ིགྱིནོ་པ་འག་ོསྣམ་དཀར་པོའ་ིལྭ་ཤག་ཐགོ དྲུང་གཟིན་དང༌། 

རྒྱ་གྲོི་ཕརོ་ཤུབས། ཞྭ་མ་ོའབགོ་ཏི།ོ འཇའ་ལྷམ་རྒྱ་སྨུག

ཆོབིས་ཁྲོདི་པ། གཟིམི་འབགོ་སགོས་བཀལ་བའ་ིཆོབིས་རྟེ་འཁྲོདི་

མཁན་ཞིལོ་ཆོབིས་རའ་ིནང་ཟིན་གྱིི་གྱིནོ་པ་རྒྱ་ལུ་ཆོས་དང༌། ཞྭ་སྤེ་རིལ་

སྐདེ་ཁྲོ་ཅན། འཇའ་ལྷམ་རྒྱ་སྨུག

གར་པ། གར་དཔནོ་གྱི་ིགྱིནོ་པ་གར་པ་བྱངིས་དང་འདྲེ་བ་ལ། གར་

ཞྭ་རྒྱབ་དར་བཅས་པ་རྒྱ་སེ་ཚནོ་ཁྲོ་དང༌། འཇའ་ལྷམ་རྒྱ་སྨུག

གར་པ་བྱིངས་ཀྱིི་གྱིོན་ཆོས་གོས་ཐུན་ཐི་ཚོས་ཚོགས་ཀྱིི་ལྭ་ཤག་

དང༌། འགོ་འཇུག་དཀར་པ།ོ གར་ཞྭ་སྒོརོ་མ་ོགསོ་ཆོནེ་ཚནོ་ཁྲོའ་ིརྒྱབ་

དར་ཅན། འག་ོསྣམ་ལྗོང་ཁུའ་ིལྷམ།
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བློ་རྩོསི་པ། བློ་རྩོསི་པའ་ིགྱིནོ་པ་རས་ཀྱི་ིཤམ་ཐབས་དཀར་པ་ོ

དང༌། གསོ་རྒྱ་སེའ་ིསྟདོ་འགག འགོ་འཇུག་དཀར་པ།ོ གསོ་ཆོནེ་ཚནོ་

ཁྲོའི་ཕྱིར་གཟིན། ཞྭ་དཀར། ལྷམ་རས་ཟིནོ།

རྟེ་ར་བ། རྟེ་དར་བ་གཞུང་སགོ་འག་ོཔའ་ིགྱིནོ་པ་གསོ་ཆོནེ་སརེ་

པའོ་ིལྭ་ཤག་དང༌། འགོ་འཇུག་དཀར་པ།ོ རྒྱ་གྲོ་ིཕརོ་ཤུབས། ཞྭ་མ་ོལྕགས་

མདའ་ད་ོལ་ོསྔོནོ་པོའ་ིཏིོག་ཅན། འཇའ་ལྷམ་རྒྱ་སྨུག

རྟེ་དར་བ་གཞུང་སོག་བྱིངས་ཀྱིི་ཆོས་གོས་གོས་ཚོས་མན་གྱིི་ལྭ་

ཤག་སྟངེ༌། གསོ་ཆོནེ་དཀར་པ་ོཚནོ་ཁྲོའ་ིཁ་གྱིནོ་ཨམ་ལྷུག་ཅན། རྒྱ་གྲོ་ི

ཕརོ་ཤུབས། གསོ་དཀར་པ་ོཚནོ་ཁྲོའ་ིཞྭ་མ་ོཐུ་པ་ིལ་ིཡིར་སླགོ་པད་

འདབ་བཞི་ིལྡན། སྤུ་མ་ནག་པོའ་ིལྷམ་བཅས།
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རྨ་སྤུ་ཕོངྷ་ག་ིགཡ་ོཁྲིམ་ཐོབས་བྱུས།

རྨ་སྤུ་ཕྷང་ན།ི1 གཡི་ོཁྲོམ་ཐབས་བྱུས་ལ་ཤནི་ཏུ་གམོས་པ། ཕྲེ་

མེན་གྱིི་རིག་པ་འཛིན་པའི་རང་བཞིིན་བསམ་བརྗེོད་ལས་འདས་པ་ཞིིག་

ཡིདོ་པ་སྟ།ེ འདརི་དཔ་ེམཚནོ་ཙམ་ཞིགི་སྨོསོ་ན། ྋརྒྱལ་བའ་ིཡིང་སྲིིད་

མཆོོག་སྤྲུལ་རྩོད་དཔྱོོད་ཞུ་མཁན་ཁོང་རྣམ་པ་སྐུ་འབུམ་དུ་ཡིོད་སྐབས་རྨ་

སྤུ་ཕྷང་ཟི་ིལངི་ཁུལ་གྱི་ིདམག་སྤྱིིའ་ིག་ོམངི་རང་འཇགས་ལས། ཀྲུའུ་ཞི་ི

གཅིག་ལྕགོས་མནི་པར། རྨ་སྤུ་ཕྷང་ག་ིཕའི་སྤུན་ཞིགི་ལ་རྒྱ་ནག་དབུས་

གཞུང་ནས་ཟིི་ལིང་ཀྲུའུ་ཞིི་བསྐོས་ཏིེ་ལས་ཁུར་རྩོིས་ལེན་བྱས་པའི་

གནས་ཚུལ་བྱུང་ཞིངི༌། ད་ེདོན་ཀའེུ་ཚང་རནི་པ་ོཆོ་ེདང༌། ཁ་ེསྨོད་སྲིས་

སོགས་ནས་རྟེེན་འབྲེལ་མཇལ་དར་རྟེེན་ཆོས་དང་བཅས་ཟིི་ལིང་མཁར་

དུ་ཀྲུའུ་ཞི་ིགསར་པ་མཇལ་འཕྲེད་གནང་བར། ཁངོ་པས་ཟི་ིབདོ་མཐུན་

ལམ་དང་འབྲེལ་བའི་རོགས་རམ་གང་ཡིོང་ཞུ་རྒྱུ་གླེེང་བ་སོགས་ལེགས་

ལམ་ཕྱི་ེབ་འདྲེ་ཞིགི་བྱུང་འདུག

འནོ་ཀྱིང་མི་རིང་བར་རྨ་སྤུ་ཕྷང་སླར་ཡིང་ཟིི་ལིང་ཀྲུའུ་ཞིིར་བསྐོས་

1  ‘མད་ོསྨོད་ལ་ོརྒྱུས་ཆོནེ་མ་ོལས་ལ་ོརྒྱུས་ཀྱི་ིསྤྱིིའ་ིགཞུང་ཤངི་ག་ིསྐརོ།’ རྩོམོ་སྒྲིགི་

པ་ཧརོ་གཙང་འཇགིས་མདེ། བདོ་ཀྱི་ིདཔ་ེམཛདོ་ཁང་གསི་དཔར་དབེ་ཨང་ ༡ འཁདོ་

པ་དེའ་ིཤགོ་གྲོངས་ ༧༣༧ ནས་རྨ་སྤུ་ཕྷང་ག་ིཁྱེམི་རྒྱུད་ལ་སོགས་པའ་ིལ་ོརྒྱུས་

གསལ་པ་ོའཁོད་འདུག
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པའ་ིའགྱུར་བ་ཞིགི་བྱུང་ཞིངི༌། ད་ེན་ིརྨ་སྤུ་ཕྷང་ག་ིགཡི་ོཁྲོམ་ཐབས་བྱུས་

ལ་བརྟེནེ་ནས་བྱུང་བ་སྟ།ེ ད་ེཇ་ིལྟར་ཞི་ེན། ཀྲུའུ་ཞི་ིགསར་པས་ལས་

ཁུར་བློངས་རྗེསེ་མཚ་ོསྔོནོ་ཕྱིོགས་མཐའ་ིདགནོ་པ་ར་ིཁྲོདོ་དང༌། ཡུལ་

འབྲོག་གང་སར་རྐུན་ཇག་གིས་མི་བསད་རྒྱུ་འཕྲེོག་སྡེོད་བཟིོད་མི་བདེ་

བ་ཇ་ིསྙིདེ་ཡིངོ་བཞིནི་ཡིདོ་པའ་ིགླེངེ་གྲོགས་ཆོནེ་པ་ོབྱུང༌། ད་ེའདྲེ་བྱུང་བ་

ནི་དངོས་དོན་ཐོག་རྨ་སྤུ་ཕྷང་གིས་རང་གི་དམག་མི་རྐུན་ཇག་ཏུ་བརྫུས་

པ་ལྐོགོ་གཏིངོ་བྱས་ཏི།ེ ཀྲུའུ་ཞི་ིགསར་པས་ཁྲོམིས་འག་ོནནོ་གྱི་ིམདེ་པའ་ི

གླེེང་ལྷག་བཟི་ོཐབས་ཀྱིི་བྱུས་ངན་ཞིིག་རེད་ཅེས་མི་ཚོས་གླེེང་བཤད་བྱེད་

ཀྱི་ིཡིདོ་ཅངི༌། དའེ་ིདུས་སུ་ཉིནི་གཅགི་ག་ོམནི་ཏིང་གཞུང་ག་ིདམག་སྤྱི་ི

སྦའེ་ཁྲུན་ཤིའི་ཟིེར་བ་དེ་གནམ་གྲུའི་ཐོག་ཟིི་ལིང་མཁར་དུ་འབྱོར་འདུག་

པར། རྨ་སྤུ་ཕྷང་གིས་ཁ་ཆོ་ེཤ་སྐམ་མའ་ིསྣོད་ལྕགས་དམ་གསར་པའི་

ནང་གསེར་གྱིིས་བཀང་བ་གསུམ་གོང་གསལ་དམག་སྤྱིི་དེར་མཇལ་

རྟེནེ་ལྐོགོ་རྔན་དུ་སྤྲོད་ཐགོ རྨ་ཁ་ོརང་ལ་ཟི་ིལངི་ཀྲུའུ་ཞིིའ་ིག་ོགནས་རང་

འཇགས་ཡིོང་བའི་རེ་འདུན་ཞུས་པ་དེ་ལྟར་དོན་ཐོག་ཏུ་འཁྱེོལ་བ་ཞིིག་

རེད་ཅེས་རྨ་ཁོ་པའི་ལྐོོག་གཡིོའ་ིབྱེད་སྟངས་ཁྲོོམ་གྲོགས་སུ་གྱུར་པ་ཞིིག་

བྱུང་འདུག

རྨ་ཀྲུའུ་ཞིིའ་ིགཡི་ོཁྲོམ་ཐབས་བྱུས་གཞིན་ཞིགི་ན།ི སྐུ་འབུམ་

དགནོ་གྱི་ིབློ་མ་གསརེ་ཁྲོ་ིཧ་ོཐགོ་ཐུ་ཞིསེ་པ། ད་ེསྔོོན་ལྕགས་ལུག་ 

(༡༩༣༡) ལ་ོབར་རྒྱ་ནག་ཏུ་བཞུགས་ཏི།ེ ཅང་ཀྲུའུ་ཞི་ིདང་འབྲལེ་བ་

དམ་ཟིབ་ཡིདོ་པས། ཅང་གསི་ཁངོ་ལ་མཚན་གནས་ཐམ་ཀ་སོགས་ཀྱིསི་
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གཟིངེས་བསྟདོ་ཐགོ གང་ཅིའ་ིབཀའ་མངགས་དང་འབྲལེ་བར་སྐུ་འབུམ་

དགནོ་དུ་ཕྱིརི་ཕབེས་གནང་ཞིིང༌། ད་ེསྐབས་ལམ་བར་ཨ་ལག་ཤ་དང༌། 

ཨོར་ཐུ་སུའི་ས་མཚམས་ཏིིན་ཁའ་ོཞིེས་པའི་རྒྱ་གྲོོང་དེར་ཞིག་བཞུགས་

སར། རྒྱ་ཁ་ཆོ་ེམ་ིསརེ་དཀྱུས་མའ་ིཆོས་གོས་གྱིནོ་པ་བརྒྱ་སྐརོ་ཞིགི་ནས་

ཇག་པའི་ཚུལ་གྱིིས་གསེར་ཁྲོི་ཧོ་ཐོག་ཐུ་བཞུགས་སའི་ཁང་པའི་མཐའ་

བསྐརོ་ནས། འགའ་ཤས་ནང་དུ་འཛུལ་ཏི་ེགསེར་ཁྲོ་ིཧ་ོཐགོ་ཐུར་མ་ེམདའ་

བརྒྱབ་སྟ་ེབཀྲངོས། འནོ་ཀྱིང་དངསོ་པ་ོགང་ཡིང་མ་འཁྱེརེ་བར་ཚང་མ་

མཚན་གུང་དརེ་གར་སངོ་མདེ་པར་གྱུར།

གསེར་ཁྲོི་ཧོ་ཐོག་ཐུའི་སྐུ་ཕུང་ཟིི་ལིང་མཁར་བརྒྱུད་གདན་ཞུའི་

སྐབས་སུ། རྨ་སྤུ་ཕྷང་གསི་ཕྱིི་ཚུལ་འདྲེ་ཆོགས་ཆོདེ། རྒྱ་མིའ་ིཡུལ་སྲིལོ་

མྱོ་ངན་བྱདེ་པ་དང༌། དར་འཕན་གྱིསི་སྣེ་དྲེངས་པའ་ིདམག་མ་ིརུ་

བསྟར་གྱི་ིཆོ་ེབསྟདོ་དང་བཅས་ཏི་ེསྐུ་འབུམ་དགནོ་དུ་གདན་དྲེངས།

དངོས་དོན་ཐོག་གསེར་ཁྲོི་ཧོ་ཐོག་ཐུ་ལ་ཅང་ཀྲུའུ་ཞིིས་ཆོ་མཐོངས་

ཆོནེ་པ་ོགནང་བར་བརྟེནེ། རྨ་ཀྲུའུ་ཞིིའ་ིདབང་བྱུས་ལ་གནདོ་སྐྱནོ་འབྱུང་

དོགས་ཀྱིིས་ཁོ་པའི་དམག་མིའི་ཁོངས་ནས་མི་སེར་དཀྱུས་མར་བརྫུས་

ཏིེ་གསེར་ཁྲོི་ཧོ་ཐོག་ཐུ་བཀྲོང་དུ་བཅུག་པ་རེད་ཅེས་ཡིོངས་གྲོགས་སུ་

གླེངེ་བ་ཞིགི་བྱུང༌།

དེ་ནས་ལོ་ཤས་སོང་རྗེེས་གསེར་ཁྲོི་ཧོ་ཐོག་ཐུའི་ཡིང་སྲིིད་ནས་

རྨ་སྤུ་ཕྷང་ལ་སྐབས་དེར་དངོས་བྱུང་དངོས་སྟོན་ར་སྤྲོོད་གནང་བའི་སྐོར་

ཡིང་གླེངེ་གྲོགས་ཆོནེ་པ་ོབྱུང་ཞིངི༌། ད་ེན་ིགསརེ་ཁྲོ་ིཧ་ོཐགོ་ཐུ་སྐུ་གངོ་མ་
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བཀྲོང་སྐབས་དབུའི་དཔྲལ་བར་མེ་མདའ་བརྒྱབ་སྟེ་མདེའུ་ལྟག་ཁུང་དུ་

ཐོན་པའི་རྨ་རྗེེས་སྤྲུལ་སྐུ་འཁྲུང་དུས་ནས་རང་བཞིིན་གསལ་པོར་མངོན་

པ། མཐངོ་བ་ཙམ་གྱིསི་ཧ་ལས་ཡིདི་ཆོསེ་ཀྱི་ིགནས་སུ་གྱུར་པ་ཞིགི་ཡིདོ་

པ་དང༌། ས་ཡིསོ་ (༡༩༣༩) ལ་ོརྒྱ་ནག་ནུབ་བྱང་ས་ཁུལ་བརྒྱད་པའ་ི

ནང་ཉི་ིཧངོ་དང༌། རྒྱ་དམར་གྱི་ིདྲེག་ཤུགས་བཀག་འགགོ་དམག་སྤྱི་ིཆོ་ེ

བ་ཀྲུའུ་ས་ིལིང་ཀྲང་ཀན་ཟིརེ་བ་རྒྱ་ནག་ནས་ཆོདེ་དུ་འབྱརོ་ཏི།ེ མཚ་ོསྔོནོ་

བློོན་པོ་གསེར་ཆོེན་རི་བོའ་ིམདུན་ཐང་མཚ་ོའགོ་ཐར་ཞིེས་པའི་ས་གནས་

སུ་ཟི་ིལངི་རྨ་ཀྲུའུ་ཞིསི་གཙསོ་པའ་ིཟི་ིལངི་དང༌། མཚ་ོསྔོནོ་ཁུལ་གྱི་ི

དཔནོ་རགིས་ཆོ་ེཁག་དང༌། བློ་མ་ལས་སྣ་ེརྣམས་ཆོདེ་འབདོ་གྲོསོ་མལོ་

ཚགོས་འདུ་རྒྱས་པ་ཞིགི་འཚོགས་ཏི།ེ ཐགོ་མར་ཕན་ཚུན་ང་ོསྤྲོདོ་བྱདེ་

སྐབས་གསེར་ཁྲོི་ཧོ་ཐོག་ཐུའི་ཡིང་སྲིིད་སྤྲུལ་སྐུ་སྐུ་ན་ཆུང་ངུ་དེས་རྨ་སྤུ་

ཕྷང་ལ་ཁོང་རང་ང་ོསྤྲོདོ་གསུང་མལོ་ཐགོ མདའེུ་ཕགོ་པའ་ིརྨ་ཤུལ་མགི་

སྟནོ་ར་སྤྲོདོ་གནང་བ་དང༌། རྨ་སྤུ་ཕྷང་ང་ོགདངོ་དམར་པརོ་གྱུར་པ་སྟངོ་

འཁོར་ཧོ་ཐོག་ཐུ་སོགས་དེར་ཡིོད་འགའ་ཤས་ནས་གསལ་རྟེོགས་ཀྱིི་

གླེངེ་གྲོགས་ཆོ་ེཙམ་བྱུང༌།

རྨ་སྤུ་ཕྷང་གི་གཡིོ་ཁྲོམ་ངན་བྱུས་འདི་ལྟ་བུ་ཡིོངས་གྲོགས་ཀྱིི་

སྐབས་དརེ། སྐུ་འབུམ་བློ་གྲྭའ་ིཁངོས་སགོས་ནས་ྋསྐྱབས་མགནོ་

ྋརྒྱལ་བའ་ིདབང་པརོ་དད་ཅངི༌། བདོ་གཞུང་ལ་བློ་ོདཀར་བ་དག་གསི་

ཀེའུ་ཚང་རིན་པོ་ཆོེར་ྋརྒྱལ་བའི་ཡིང་སྲིིད་སྐོར་གྱིི་དོན་གནད་གལ་

ཆོེ་འདི་ཐོག་རྨ་ཀྲུའུ་ཞིིའི་ཕྱིོགས་ནས་བྱ་ངན་ཇི་ཡིོང་ངེས་པ་མེད་པས། 
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དུས་རྟེག་ཏུ་སྦི་གསང་ཡིིད་གཟིབ་ལྷོད་མེད་གནང་དགོས་ཞིེས་སོགས་

ནང་མའ་ིཞིནེ་སྐུལ་ཞུ་མཁན་ཡིང་སྔོ་རྗེསེ་བྱུང་བར་བརྟེནེ། ཏིར་དབེ་

དང༌། ནང་དནོ་ཡིང་སྲིིད་མཆོགོ་སྤྲུལ་ང་ོམ་གཏིན་འཁེལ་ཟིནི་པའ་ིསྐརོ་

སོགས་རྨ་སྤུ་ཕྷང་གིས་ཤེས་རྟེོགས་གྱུར་ན་མི་འགྲོིགས་པའི་ཡིིག་ཆོ་ངོ་

མ་རྣམས་ཐགོ་གསངེ་དུ་སྦས། གཞུང་ལ་ཏིར་སྙིན་སྔོ་རྗེསེ་ཕུལ་བ་དང༌། 

བཀའ་གསལ་ཕེབས་རིགས་ཀྱིི་བརྗེོད་དོན་ཕྱིི་གྲོགས་ཆོོག་པ་ཁག་འཁོད་

པའི་ཡིིག་ཆོ་གསར་དུ་བཟིོས་ཏིེ་ཡིིག་སྒོམ་ནང་དུ་འཇོག་པ་སོགས་ཀྱིི་

དགོས་ཟིནོ་ཆོནེ་པ་ོགནང་དགསོ་བྱུང་འདུག
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ལུང་བསྟོན་གསརོ་སྣོནོ།

འབྲི་གུང་ཨ་མགོན་རིན་པ་ོཆོེས་ྋརྒྱལ་བའི་ཡིང་སྲིིད་འབྱོན་ཡུལ་

དང༌། མ་འངོས་མཛད་པའ་ིསྐོར་ཡིང་ྋརྒྱལ་ཚབ་མཆོོག་ལ་ལུང་བསྟན་

གསལ་པ་ོཞུས་གནང་འདུག་ཅངི༌། ད་ེན་ིའབྲ་ིགུང་དཀནོ་མཆོགོ་རྒྱ་

མཚསོ་བརྩོམས་པའ་ི‘འབྲ་ིགུང་ཆོསོ་འབྱུང་’ཞིསེ་པ། པ་ེཅནི་མ་ིརགིས་

དཔ་ེསྐྲུན་ཁང་ནས་ ༢༠༠༤ ལརོ་དཔར་བསྐྲུན་དེབ་ཆོནེ་དེའ་ིཤགོ་

གྲོངས་ ༦༤༤ འཕྲེངེ་འབབེས་གཉིསི་པ་ནས་”ཤངི་ཕག་ལརོ་བདོ་ཀྱི་ི

རྒྱལ་ཚབ་རྭ་སྒྲིེང་མཆོོག་རྒྱལ་མེ་ཏིོག་ཐང་ལ་ཕེབས་ཞིོར་འབྲི་གུང་དུ་

ཆོིབས་བསྒྱུར་བྱུང་བས་དགོན་སྡེེ་སོ་སོ་ནས་བསུ་བཀོད་རྒྱ་ཆོེན་པོ་

བསྟར། [ྋརྒྱལ་ཚབ་མཆོགོ་ཨ་མགནོ་]རནི་པ་ོཆོ་ེམཇལ་དུ་བྱནོ་པར། 

ནང་དུ་གདན་དྲེངས། སྒོ་ོགཏིན་བརྒྱབ། རྒྱལ་ཚབ་ནས་ཏཱ་ལའ་ིཡིང་སྲིདི་

ཕྱིོགས་གང་དུ་འཁྲུངས་ཡིོད་མེད་ཐུགས་དམ་གནང་རོགས་གསུངས་

པར། “སྔོནོ་པ་ོགསུམ་གྱི་ིསར་འཁྲུངས་འདུག རྒྱ་ནག་ལ་ཡིདོ། རྒྱ་གར་

ལ་ཡིདོ་”གསུངས། [ྋརྒྱལ་ཚབ་]རནི་པ་ོཆོསེ་སྔོནོ་པ་ོགསུམ་ཟིརེ་བ་

གང་ཡིནི་[སྐབས་འཕྲེལ་]མ་དྲེསི་པར། སླར་མི་བཏིང་ནས་བསྐྱར་འདྲེ་ི

ཞུས་པར། ལན་མ་གསུངས། དའེ་ིདནོ་ན།ི ཨ་མད་ོམཚ་ོསྔོནོ་པ་ོདང༌། 
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ཟི་ིལངི་མཁར་སྔོནོ་པ།ོ འཁྲུངས་ཁང་ཐགོ་སྔོནོ་པ་ོགསུམ་ལ་ཟིརེ་གྱི་ིཡིདོ་

འདུག་ག་ོ”ཞིསེ་འཁདོ། ད་ེལྟར་ན། “རྒྱ་ནག་ལ་ཡིདོ” ཅསེ་པ་ད་ེནི། 

འཁྲུངས་ཡུལ་དང་འཁྲུངས་ཁང་མཚོན་པའི་སྔོོན་པོ་གསུམ་རྒྱ་ནག་དང་

ཉི་ེབའ་ིས་ཕྱིགོས་སུ་ཡིདོ་གསུངས་པའམ། ཡིང་”རྒྱ་གར་ལ་ཡིདོ” ཀྱིང་

གསུངས་པས། དསེ་ྋརྒྱལ་དབང་མཆོོག་མ་འངོས་པར་རྒྱ་ནག་དང་རྒྱ་

གར་ཕྱིོགས་སུ་འབྱོན་དགོས་ཡིོད་ཅེས་པའི་ལུང་བསྟན་ཡིིན་པར་ཡིང་

ག་ོཆོགོ་པར་སྣང་ཞིསེ་པའ་ིའགྲོལེ་བཤད་གསུང་མཁན་ཡིང་ཡིདོ་འདུག
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ཚོགི་འིགྲེལེ།

བློོ་གསར་བ་སོགས་མཛད་རྣམ་འདི་ཀློོག་པ་པོ་ཕྱིི་བོད་ཐ་སྙིད་

གསར་རྙིིང་གི་དངོས་དོན་ཤེས་རྒྱ་ཆུང་བ་རྣམས་ཀྱིིས་གོ་དོན་རྟེོགས་སླ་

བའ་ིཆོདེ་དུ། སྤྱིརི་བཏིང་ཡིངོས་གྲོགས་མནི་པ་དང༌། ཚགི་མཛདོ་ཆོ་ེཆུང་

ཁག་ནང་མ་གསལ་བའམ། གསལ་ཡིང་ཚགི་དནོ་འགྲོེལ་ཚུལ་མ་ིའདྲེ་

བའ་ིཚགི་དང༌། ཚགི་གྲུབ། དག་ཆོ་འདྲེ་མནི་བཅས་པར་དམགིས་བསལ་

འགྲོེལ་བཤད་དགོས་རིགས་ཟུར་བཏིོན་འདི་གཤམ་ཀ་སྡེེའི་རིམ་པར་

བཀདོ་ཡིདོ། མཁྱེནེ་ལྡན་རྣམས་ཀྱིསི་ཀྱིང་ཚགི་འགྲོལེ་འད་ིདག་ལ་དཔྱོད་

ཞིབི་གནང་སྟ།ེ བདོ་ཀྱི་ིསྐད་ཡིགི་ཁུངས་དག་དར་ཁྱེབ་སླད་དུ་སྐྱནོ་

སལེ་དགོངས་འཆོར་གསལ་པརོ་སྩལོ་བའ་ིར་ེབ་ཆོནེ་པ་ོཞུ་བཞིནི་ཡིདོ།

ཀ་དརོ་སྒྲིགོ མཛད་སྒོོའ་ིརམི་པ་གྲུབ་སྟ་ེགྲོལོ་ཁར་རྟེནེ་འབྲལེ་སླད་ཚམོས་

ཆོེན་གྱིི་ཀ་རིང་མདུན་མ་གཉིིས་རེ་རེར་དར་དཀར་ཨ་ཤེ་རེ་བསྣར་ཏིེ་

བསྒྲིོགས་པ་ལ་ཟིརེ་ཞིངི༌། ཀ་བ་ཕྲེ་བའ་ིརགིས་ལ་ཀ་དར་བཅངིས་ཞིསེ་

འབྲ་ིདགསོ།

བཀརོ་ཡངོ་བགོས་གསུམ། བཀར་འཇུག ཡིངོ་བཞིེས། བགོས་མ་བསྡུ་

མཁན།
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ཀརེོ་ལབེ་སྒུརོ་གསུམ། མ།ི ས། ཕྱུགས།

བཀའི་བླནོ་བླ་མ། སརེ་མ་ོབའ་ིབཀའ་བློནོ།

དཀརོ་སྤྲོ།ོ མཛད་སྒོོའ་ིསྐབས་བསྒྲིགིས་པའ་ིམར་ཁུ་དང་སྣུམ་ལ་བསྲིེགས་

པའ་ིཁ་ཟིས་ཀྱི་ིཞི་ེས།

བཀའི་སྒྱུརོ་སྩལ། ྋགངོ་ས་མཆོགོ་དང༌། ྋརྒྱལ་ཚབ་བམ། སྲིདི་སྐྱངོ༌། 

བཀའ་ཤག་ཅི་རིགས་ནས་བཀའ་ཁྱེབ་གནང་དགོས་རིགས་མགྲོོན་

གཉིརེ་ཆོནེ་མ་ོདང༌། སྣ་ེམགྲོནོ། བཀའ་མགྲོནོ་བཅས་ཁུངས་ས་ོས་ོབརྒྱུད་

ད་ེཡིགི་ཐགོ་དང༌། ངག་ཐགོ་ཇ་ིའསོ་སྐབས་བསྟུན་བཀའ་ཁྱེབ་སྩལ་བ་ད་ེ

ལ་མགྲོོན་བརྒྱུད་བཀའ་སྒྱུར་སྩལ་ཟིརེ།

བཀའི་ཐོམ་བད་ེསྐྱོདི་མ། ྋགངོ་ས་སྐུ་འཕྲེངེ་བདུན་པ་བསྐལ་བཟིང་རྒྱ་

མཚོ་མཆོོག་གིས་བོད་གཞུང་བཀའ་ཤག་བསྐྱར་འཛུགས་བསྐྱངས་པ་

དེ་སྐབས་བཀའ་ཤག་ལ་སྩལ་བའི་ཐམ་ག་ཞིལ་རིས་སུ་ཧོར་ཡིིག་‘བདེ་

སྐྱདི’ཅསེ་འཁདོ་པ་ད་ེཡིནི།

བཀའི་ིགུང་བླནོ། བཀའ་བློནོ་ལ་ག་ོདགསོ།

སྐུ་རྒྱབ་སློོང་ཁྲི། བཞུགས་ཁྲོའི་ིསྟངེ་ག་ིརྒྱབ་བསྙིསེ།

བཀྱི་ེཆེགོ་ཞུས། མཛད་སྒོོའ་ིསྐབས་བསྒྲིགིས་པའ་ིདཀར་སྤྲོ་ོདང༌། ཤངི་

འབྲས་སྣ་ཚོགས་ལ་སོགས་པའི་ཕུད་དེ་ྋགོང་ས་མཆོོག་ལ་འབུལ་བ་

དང༌། ད་ེནས་མཛད་སྒོརོ་བཅར་བ་གངོ་རམི་ལ་འབུལ་འགྲོམེས་ཞུ་བ། 

དེ་མིན་ཡིོངས་རྫོགས་མི་དམངས་ལ་སྟོན་ཆོེན་བཤམས་ཆོོག་པ་ཞིེས་

ྋསྙིན་གསན་ཞུས་པའ་ིདནོ།
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ཀྲད་བཀྲནོ། གཞུའ་ིའཐནེ་སྐུད།

བཀྲུ་བྱོབས། བྱབས་ཁྲུས་དང་དནོ་གཅགི

བསྐྲུ་བ། ཟིས་སླངོ་བའ་ིདནོ་ཡིནི།

ཁ་ཡརོ། ཁ་ཤས་ཀྱི་ིདནོ་ཡིནི།

ཁ་ཤའི་ིགཤག་དེརོ། སྨོནོ་ལམ་རྟེ་པའི་ཆོ་ཆོས་གྲོས།

ཁང་ཡདོ་ཁང་ཆུང༌། ལྷ་ས་ཁུལ་གཞུང་སྒོརེ་ཆོསོ་བཅས་ཀྱི་ིཁང་ཁུངས་

རྒྱ་ཁྱེོན་ཆོེ་ཆུང་སྣ་ཚོགས་ཡིོད་པའི་ཁོངས་ནས་སྒོེར་པ་ཁྱེིམ་ཚང་ཁག་

གཅིག་ལ་ས་ཞིངི་ཡིང་ཡིདོ་འདུག་ཅངི༌། ད་ེདག་གསི་རང་རང་ག་ིས་རྟེནེ་

ལ་འཁྲོ་ིབའ་ིརྟེ་འུལ་དང༌། ཁལ་མ་གཏིངོ་བ་སགོས་གཞུང་ཁྲོལ་བསྒྲུབ་

དགོས་པའི་དུད་ཚང་དེ་རྣམས་ལ་ནང་གསེས་ཁང་ཡིོད་ཁང་ཆུང་ཟིེར་

བའ་ིཐ་སྙིད་ཅགི་ཐགོས་འདུག

ཁད་ཆུད། ས་ཁད་རྒྱང་ཐག་རངི་ལ། ལམ་ཀྱིགོ་ཏུ་ཆུད་པ།

ཁགོ་བརླམས། ཆོསོ་སྐྱོང་ག་ིསྐུ་རྟེེན་ནམ། ལྷ་པའ་ིཁགོ་ཏུ་ཡི་ེཤསེ་པ་

ཞུགས་པ་ལ་ཟིརེ།

ཁྲི་ིདརོ་སྒྲིནོ། མཛད་སྒོོའ་ིརམི་པ་གྲུབ་འཕྲེལ་ྋགངོ་ས་མཆོགོ་བཞུགས་

ཁྲོི་ལས་མ་བཞིེངས་ཙམ་ལ་རྟེེན་འབྲེལ་སླད་བཞུགས་ཁྲོིའི་མདུན་སྟེང་

མཇལ་དར་ཨ་ཤ་ེཕྲེདེ་དུ་བསྣར་ཏི་ེབསྒྲིནོ་པ་ལ་ཟིརེ།

ཁྲུང་ཞུ་མ། ཆོང་འདྲེེན་མ།

ཁྲིམོ་ཆེསོ། ཁྲོམོ་ཚགོས་ལྟ་བུའ་ིསྐྱ་ེབ་ོསརེ་སྐྱ་མང་པ་ོའདུས་ཚགོས་ལ་

གསུང་ཆོསོ་གནང་བ།
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གུ་ཤའི་ིཨ་ཁྲིབ། སྨོནོ་ལམ་རྟེ་པའི་ཆོ་ཆོས་གྲོས།

གསོ་ཆེནེ་གྱི་ིགྷན་སྦྱརོ། འད་ིན་ིཡིངོས་འཛནི་རྣམ་པས་མཆོདོ་བཞིེས་ཀྱི་ིསྐུ་

བརེ་དང་ཆོ་འདྲེ་བ་ཞིགི

གྲུ་སུག་བྱོས། སྐབས་འདརི་གྲུ་ན།ི ལག་ངར་བསྐུམས་པའ་ིཟུར་ཐནོ་

ཚགིས་རྡགོ་གྲུ་མ་ོལ་ཟིརེ་བ་དང༌། གྲུ་མོའ་ིཟུར་ད་ེརང་ག་ིཉི་ེའཁྲོསི་སུ་

ཡིདོ་པར་བསྣུན་པའམ། བཙུགས་པ་ལ་གྲུ་སུག་བྱས་ཟིརེ།

གླེངི་མ།ེ དགའ་ལྡན་ལྔ་མཆོོད་དང་འདྲེ་བར། དགནོ་པ་རི་ཁྲོདོ་ཁག་ལ་

སགོས་པའ་ིགླེངི་ཡིངོས་ཀྱི་ིཐགོ་ཁའ་ིསྟངེ་དང༌། སྒོའེུ་ཁུང་ག་ིཕྱི་ིརལོ་ཏུ་

མཆོོད་མ་ེསྟངོ་ཕྲེག་མང་པ་ོསྟར་བསྒྲིགིས་ཀྱིསི་འབུལ་བ་ལ་ཟིརེ།

མག་ོདང་འིགོ འཇུག་ཡུལ་མ་ིའདྲེ་བ་འབྲ་ིསྲིལོ་ཡིདོ་ཅིང༌། འདརི་ན་ིལུས་

ཀྱི་ིམག་ོམཇུག་མ་མག་ོདང༌། བྱ་བའ་ིའག་ོམཇུག་འ་འག་ོཡིནི། ཞིསེ་པ་

སྟ།ེ དཔ་ེབརྗེདོ་དུ་ “མག་ོཆོནེ་མག་ོསྐརོ་ཐབེས་ནས་མག་ོབ་ོན། ལས་

འག་ོའཛུགས་སྐབས་འག་ོཁྲོདི་གྲོལ་འགརོ་འཁདོ།” ཅསེ་པ་འད་ིལྟའ་ི

སྔོོན་འཇུག་འདྲེ་མིན་འཇུག་ཚུལ་གྱིི་ཁྱེད་པར་རྩོ་བཟུང་གཅིག་གྱུར་འབྲི་

སྤྱིདོ་བྱས་ཡིདོ།

ག་ོདྲུང༌། དྲུང་ཡིགི གརོ་ཁའ་ིསྐུ་ཚབ་ཀྱི་ིདྲུང་ཡིགི

མགྲེནོ་ཚོབ། རྩོ་ེམཁན་མགྲོནོ་ཆོ་ེབའམ། མགྲོནོ་གཉིརེ་ཆོནེ་མོའ་ིལས་

ཚབ་རྩོ་ེམགྲོནོ་ལ་ཟིརེ།

འིགག་དབེ། རྩོ་ེའགག་ཏུ་རྩོ་ེམགྲོནོ་གྱིསི་ྋགངོ་ས་ྋསྐྱབས་མགནོ་ཆོནེ་

པོའ་ིཉིིན་རེའི་མཛད་པ་ཡིིག་ཐོག་བཀོད་པའི་མཛད་དེབ་ཆོེན་མ་ོཞིེས་པའི་
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དབེ་ཆོནེ་མང་པ་ོཡིདོ་པ་ད་ེདག་ག་ིབསྡུས་མངི་ཡིནི།

མག་ོམཆེན་ཐོམ་འིབྱོརོ། ཆོགོ་མཆོན་གནང་བ་ཞིགི

རྒྱ་རྡོའི་ིསྒྲིམོ་སྐྱོོརོ། རྒྱ་ཕྲེ་ལྟ་བུ།

རྒྱན་བཞ་ིམཚོལ་ཀའི་ིཡོལ་བ། གྱིང་ལ་འགལེ་བྱདེ་གསོ་ཆོནེ་རྒྱན་བཞིིའ་ི

ཡིལོ་བ།

གྱི་རོ་ིགྱུ་རོ།ི བརྟེན་པ་ོམདེ་པའ་ིདནོ།

རྒྱ་གརོ། མངི་ཚགི་འདིའ་ིརྩོ་བའ་ིདག་ཆོ་ ‘རྒྱ་དཀར་’ ཡིནི་ཞིངི༌། ད་ེལ་

འགྲོལེ་བཤད་འད་ིལྟར་ཡིདོ། སྔོར་བདོ་དང༌། རྒྱ་དཀར་ནག་དབར་ལ་

འབྲལེ་བ་ཐགོ་མར་བྱུང་སྐབས། གངས་རིའ་ིར་བས་བསྐརོ་བའ་ིབདོ་

ཀྱི་ིཡུལ་སྡེེའ་ིལྷ་ོརྒྱུད་ར་ིབ་ོརྣམས་ཀྱི་ིལྷ་ོཕྱིགོས་སུ་རྒྱ་ཐང་ངམ། ས་ཐང་

རྒྱ་༵ཆོརེ་ཡུལ་ལུང་ཆོགས་ཡིདོ་པ་དང༌། ཡུལ་དེའ་ིམི་རྣམས་ཀྱིསི་གསོ་

དཀར༵་པ་ོགྱིནོ་པ་ཤསེ་རྟེགོས་བྱུང་བ་ལ་བརྟེནེ་ནས། ཡུལ་མངི་ལ་ ‘རྒྱ་

དཀར་’ དང༌། ཡུལ་མ་ིལ་ ‘རྒྱ་དཀར་བ་’ ཞིསེ་འབདོ་པའ་ིཐ་སྙིད་ཐགོས།

‘རྒྱ་དཀར་’ ཞིསེ་ངག་ནས་བརྗེདོ་པའ་ིསྒྲི་ལ་ (རྒྱ་གར་) ཞིསེ་རང་

བཞིིན་གྱིིས་ཐོན་གྱིི་ཡིོད་པ་དེ་ལྟར་ཡིིག་ཐོག་ཏུ་འབྲི་སྲིོལ་དར་བ་ཞིིག་

ཡིནི། ད་ེཡིང་བདོ་སྐད་ནང་ཚགི་འབྲུ་གཉིསི་བསྡེབེས་པའ་ིམངི་དང༌། 

ཚགི་གང་རུང་ག་ིཚགི་འབྲུ་སྔོནོ་མའ་ིསྒྲི་དམའ་པ་ོདང༌། ཚགི་འབྲུ་ཕྱི་ི

མའི་སྒྲི་མཐ་ོཔ་ོཡིནི་ཚ།ེ ཚགི་འབྲུ་སྔོནོ་མའ་ིསྒྲི་དམའ་བའ་ིཤུགས་ཀྱིསི་

ཚིག་འབྲུ་ཕྱིི་མའི་སྒྲི་མཐོ་པོ་དེ་རང་བཞིིན་གྱིིས་དམའ་བར་འགྱུར་འགྲོོ་བ་

ཡིནི། དཔརེ་ན། སྐད་ཆོ་ཤདོ་སྐབས་ ‘འབྲས་དཀར་’ལ་ (འབྲས་གར་
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) དང༌། ‘འགྲོ་ོསྟངས་’ ལ་ (འགྲོ་ོསྡེངས་) ཟིརེ་བ་ལྟ་བུ་ཡིནི། ད་ེབཞིནི་

ཚིག་འབྲུ་སྔོོན་མའི་སྒྲི་མཐོ་བའི་ཤུགས་ཀྱིིས་ཚིག་འབྲུ་ཕྱིི་མའི་སྒྲི་དམའ་

པ་ོཡིང་རང་བཞིནི་གྱིསི་མཐ་ོབར་འགྱུར་འགྲོ་ོབ་ཡིནི། དཔརེ་ན། ‘དབྱར་

ག་’ ལ་ (དབྱར་ཀ་) ཟིརེ་བ་དང༌། ད་ེབཞིནི་ ‘རྒྱུན་གཏིན་’ལ་ངག་ནས་ 

(རྒྱུན་གདན་) ཞིསེ་ཚགི་འབྲུ་ཕྱི་ིམ་‘གཏིན་’གྱི་ིསྒྲི་རང་བཞིནི་གྱིསི་དམའ་

བར་འགྱུར་ཞིངི༌། ད་ེལས་‘རྒྱུན་ལྡན་’ཞིསེ་པའ་ིདག་ཆོ་སྣ་སྒྲི་ཅན་ལ་

འགྱུར་བའང་འབྲ་ིསྲིལོ་དར་བ་ལྟ་བུ་ཡིིན། འད་ིརགིས་ན།ི སྐད་རགིས་

ཚང་མའི་རང་བཞིིན་སྒྲི་འགྱུར་འགྲོོ་ལུགས་གཅིག་གྱུར་ཅིག་ཡིིན་སྐོར་

འཕྲུལ་སྤྱིད་ལ་བརྟེེན་ནས་བརྟེག་ཞིིབ་བྱས་པའི་རྒྱལ་སྤྱིིའི་བརྡ་སྤྲོོད་རིག་

གནས་ཀྱིི་ཆོ་ཤས་སྒྲི་འགྱུར་རིག་པར་དཔྱོད་ན་དངོས་དོན་གསལ་བར་

རྟེགོས་ཐུབ།

རྒྱ་སའེི་ིགཟིརོ་ཆེནེ་གཟིརོ་ཆུང༌། རྟེ་སྒོའ་ིའགོ་ཏུ་འདངི་རྒྱུའ་ིགསོ་ཆོནེ་གྱི་ི

གདན་ཞིགི

རྒྱ་ནག འད་ིལའང་རྒྱ་དཀར་དང་འདྲེ་བའ་ིའགྲོལེ་བཤད་ཡིདོ། ད་ེན་ི

གངས་རིའི་ར་བས་བསྐོར་བའི་བོད་ཀྱིི་ཡུལ་སྡེེའི་ཤར་རྒྱུད་རི་བོ་རྣམས་

ཀྱི་ིཤར་ཕྱིགོས་སུ་རྒྱ་ཐང་ངམ། ས་ཐང་རྒྱ་༵ཆོརེ་ཡུལ་ལུང་ཆོགས་པ་

དང༌། ཡུལ་དེའ་ིམི་རྣམས་ཀྱིསི་གསོ་ནག༵་པ་ོགྱིནོ་པས་ན། ཡུལ་མངི་ལ་ 

‘རྒྱ་ནག’ དང༌། ཡུལ་མི་ལ་ ‘རྒྱ་ནག་པ་’ ཞིསེ་པའ་ིཐ་སྙིད་ཐོགས།

རྒྱ་འིདྲེ་ེབརྒྱབ། ཚགི་འད་ིན་ིཕལ་སྐད་དུ་ ‘རྒྱམ་འདྲེ་ེབརྒྱབ་’ ཟིརེ་བ་ད་ེ

ཡིནི། ཚགི་འདརི་ཁ་རྩོདོ་བརྒྱབ་པ་དང༌། རྒྱག་རསེ་བརྒྱབ་པའམ། གཞུ་
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རསེ་བཏིང་བ་གཉིསི་ཀའ་ིག་ོདོན་ཡིདོ། རྒྱ་འདྲེ་ེལ་ ‘རྒྱམ་འདྲེ’ེ ཟིརེ་བ་ན།ི 

དགྲོ་འདུལ་ལ་ ‘དགྲོམ་འདུལ་’ ཟིརེ་བའ་ིསྒྲི་འགྱུར་འགྲོ་ོལུགས་དང་འདྲེ་

བ་ཡིནི།

སྔོརོ་སྲིལོ་སྦད་རྒྱང་བཤད་པེ། གཟིམི་ཆུང་དམག་མིའ་ིདམག་རྩོལ་དང་

དམག་གཞིས་ཀྱི་ིརྣམ་གྲོངས།

ཅ་འིགྲེསོ་ཅ་འིགྲེསོ། འད་ིནི་ཚགི་རསི་ལྟར་རམི་བཞིནི་གྱི་ིདོན།

ཆེབ་བདག་མ་གཉིསི། གདན་ས་ཁག་ག་ིལས་སྣེ་གལ་ཆོ་ེབ་ཞིགི

ཆེབིས་བསྟོརོ། རྟེ་བཞིནོ་པ་མང་པ་ོབསྟར་བསྒྲིགིས་པའ་ིཞི་ེས་ཡིནི།

ཆེབིས་རོགས་དང་ཆེབིས་ཧྲག ཆོབིས་རགས་ན།ི ཆོབིས་བསྟར་གྱི་ི

རམི་པ་མ་འཁྲུགས་པར། ཆུ་རགས་ཀྱི་ིརྡ་ོབསྟར་ཇ་ིབཞིནི་གྲོལ་བསྟར་

འགྲོགིས་པརོ་བསྒྲིགིས་པ་ད་ེལ་ཟིརེ། ཆོབིས་ཧྲག་ན།ི ཆོབིས་རྟེ་ཤདེ་

ལྡན་ཞི་ེགཅགི་བཅབིས་པའམ། བཞིནོ་པའ་ིརྟེ་པ་མང་པ་ོཞིགི་སྟ།ེ ད་ེ

རྣམས་མཐའ་གཅིག་ཏུ་སྔོ་རྟེིང་གྲོལ་བསྟར་བསྒྲིིགས་མ་དགོས་པར། 

གཉིསི་གསུམ་མམ། འགའ་ཤས་མཉིམ་སྐྱདོ་དང༌། སྡེབེ་སྐྱདོ་བྱས་ནའང་

འགྲོགིས། ཁ་རྒྱུན་དུ་རྟེ་ཧྲག་མ་ིཧྲག་ཟིརེ་བ་ད་ེཡིནི།

འིཇུ་ལང༌། སགོ་པོའ་ིདམག་དཔོན་ཞིགི་ག་ིགནས་བབས་རྒྱུད་འཛནི་བྱདེ་

པའམ། ཚབ་བྱདེ་ཀྱི་ིམ་ིསྣ།

འིཇུ་ཐོ། མདའོ་ིརྣམ་གྲོངས་སམ་མངི༌།

ལྗགས་རྒྱངས། གཞིས་གདངས་ཀྱི་ིམངི་དམག་གཞིས།

མཆེངོ་དམརོ། མཆོངོ་ཞིསེ་པའ་ིརྡ་ོརགིས་ཁ་དགོ་དམར་ཤས་ཆོ་ེབ་ཞིིག་
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འཇགོ་བཟི།ོ རྗེསེ་འབྲས་སམ། ལྟ་བཟི།ོ

སྙིན་གསན་ཞུས། སྙིན་དུ་གསན་པར་གསལོ་བའ་ིདནོ་གང་ཞིིག་ཡིགི་ངག་

ཅ་ིརགིས་ནས་ཞུས་པ་ལ་ཟིརེ་བ་ཡིནི། བར་ལམ་ཞིགི་ནས་གཞུང་སྒོརེ་

ཡིགི་ཆོ་ཁག་ནང༌། ‘སྙིན་གསན་’ དང༌། ‘སྙིན་གསང་’ ‘སྙིན་སང’ ‘སྙིན་

གསངེ༌།’ ‘སྙིན་སངེ༌།’ ཞིསེ་དག་ཆོ་མ་ིའདྲེ་བ་ལྔ་བྲིས་དང་འབྲ་ིབཞིནི་དུ་

མཆོིས།

སྙིགེ་ལ་ཁད། སྙིགེ་ལ་ཉི་ེབ། སྙིགེ་གྲོབས།

གཏན་མདེ་ཀྱི་ིགཏངོ་བ། གཏིན་མདེ་ན་ིསྒོ་ོགཏིན་མདེ་པ་སྟེ། སྒོ་ོདབྱ་ེམ་ི

ཐུབ་པའ་ིཆོདེ་དུ། སྒོ་ོརྒྱབ་ལ་ཕྲེདེ་གཏིན་ཟིརེ་བའ་ིཤངི་གདུང་ཞིགི་གསི་

བཀག་སྟ་ེསྒོ་ོབརྒྱབ་པ་ད་ེལྟར་མ་ཡིནི་པར། མཛདོ་ཀྱི་ིསྒོ་ོམ་ོཡིངོས་སུ་

ཕྱི་ེསྟ།ེ དགསོ་འདདོ་ཀྱི་ིཟིས་ནརོ་ཅ་ིཡིང་འཛད་མདེ་མཆོདོ་སྦྱོནི་དུ་གཏིངོ་

བའ་ིདནོ་ཡིནི།

གཏན་ཞལ། ཁྱེ་ོཤུག་གམ། བཟིའ་ཚང་ག་ིཞི་ེས་ཡིནི། སྟངེ་ཞིལ་དང༌། 

སྟངས་དཔྱོལ་ཞིསེ་ཀྱིང་འབྲ་ིསྲིལོ་སྣང༌།

རྟགས་ཐོམ། ལས་ཁུངས་གང་ཞིགི་མཚནོ་པའ་ིདམ་ཕྲུག

སྟོན་དམརོ། འག་ོསྣམ་མཚལ་ཀ་ཁ་གདན་རངི་པོའ་ིཆོ་ཚད་དང་མཚུངས་

པར་མཐའ་ལྕགས་གསོ་ཆོནེ་ཧརོ་ཇུས་དམར་པསོ་བརྒྱན་པ། ནང་ཤ་

གྲུའུ་ཙེ་མཚལ་སྨུག་ཅན་ཞིགི་ཡིདོ་པ་ད་ེལ་ཟིརེ། ད་ེན་ིྋགངོ་ས་

མཆོོག་གམ། ྋརྒྱལ་ཚབ་བམ། སྲིིད་སྐྱངོ་གསི་སྐུ་ཕྱིག་འབུལ་གནང་

སྐབས་སུ་གཙང་སྟན་གྱི་ིཚུལ་དུ་འདངི་དགོས་པ་ཡིནི།
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ལྟག་མཚོེརོ། གླེགེས་བམ་གཉིསི་པའ་ིཟུར་སྣནོ་ཡིིག་ཆོའ་ིདཀར་ཆོག་ལ་

གཟིགིས།

སྟོགེས་སྟོན། སྟངེ་དུ་གདན་ཆུང་བཏིིང་བའ་ིརྐུབ་སྟགེས་ལ་ཟིརེ།

བསྟོནེ་སྐྱོལི། གང་ཞིགི་གསི་རང་ག་ིདགསོ་དོན་ཆོདེ་དུ་མ་ིགཞིན་དག་

གམ། རྟེ་ཟིགོ་སམེས་ཅན་ཅ་ིརགིས་འཇམ་རྩུབ་ཐབས་མཁས་ཀྱི་ིསྒོ་ོནས་

བསྟནེ་ཉིར་བཀག་བསྐྱལི་བྱས་པ།

ཐོནོ་ཐོ་ིཚོནོ་ཁྲིའི་ིཞྭ་མ་ོསྒོ་སྦུབ་རྒྱབ་འིཇརོ་ཅན། རྩོ་ེདྲུང་ཚསོ་དགུན་ཁ་

ཆོབིས་བསྒྱུར་སྐབས་གྱིནོ་བྱདེ་ཞྭ་མ་ོཞིགི

མཐོརོ་ཐོནོ་ཐོ་ིམཚོལ་སེརོ་གྱི་ིཁ་གསོ། གསོ་ཆོནེ་གྱི་ིརགིས་ཤགི

ཐོལོ་བྱུང༌། གླེ་ོབུར་དུ་བྱུང་བ།

ཐོ་ེཇ་ིའི་ོཆུ་སྡེ་ེདཔེནོ་དགའི་བཞ་ིབ། སགོ་སྐད་ཀྱི་ིཆོ་ེབསྟདོ་ཅགི

དག་པེ་ཤལེ་རོ།ི བདོ་དབུས་ཙ་རིའ་ིནང་བད་ེམཆོགོ་ག་ིཕ་ོབྲང་ཡིནི་པར་

གྲོགས་པའ་ིགནས་ཆོནེ་གངས་ར་ིཞིགི

དརོ་སང༌། དར་གསོ་སྲིབ་མ་ོསང་རས་འདྲེ་བ།

དནོ་མཐུན། མངནོ་བརྗེདོ་དུ་གསལ་བ་ལྟར། འདརི་ཡིང་ཚངོ་པའ་ིམངི་

ཡིནི་ཏི།ེ མཐའ་ཡི་ིརྒྱ་མཚ་ོཆོནེ་པ་ོནས་ནརོ་བུ་ལནོ་པར་བྱ་བའ་ིཆོདེ་དུ། 

གྲུ་ཆོེན་གཅིག་གི་ནང་མཉིམ་ཞུགས་ཚོང་པ་ཇི་ཡིོད་ཀྱིིས་ཐབས་བྱུས་

ནུས་ཤུགས་གཅིག་ཏུ་སྒྲིིལ་བའི་ཁུར་མཉིམ་ལེན་བྱེད་པ་ལྟ་བུར་དོན་

མཐུན་རྒྱ་མཚོར་ཞུགས་པ་ཇི་བཞིིན་ཞིེས་དཔེ་མཚོན་དུ་འབྲི་བརྗེོད་བྱེད་

སྲིལོ་ཡིདོ།
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དྲེ་ིརྟགོ དྲེ་ིབ་བཀནོ་པ་དང་རྟེགོ་ཞིབི་བྱདེ་པ།

དྲུང་འིཁོརོ། ཤདོ་དྲུང་དང་དནོ་གཅགི་མངི་ག་ིརྣམ་གྲོངས་ཡིནི།

དྲུང་ཇ་ཚོོགས། ྋགངོ་ས་ལྔ་པ་ཆོནེ་པསོ་གདན་ས་འབྲས་ས་ེདགའ་

གསུམ་སོགས་དགོན་ཁག་ནས་དགེ་འདུན་པ་ལྔ་བཅུ་སྐོར་ཞིིག་གཞུང་

ཞིབས་སྐྱ་བོ་རྣམས་དང་ཟུང་སྦྲེལ་གྱིི་ཐོག་ནས་གཞུང་གི་ལས་ཁུངས་

ཁག་དང༌། རྫངོ་གཞིསི་ཁག་བཅས་པར་གཞུང་དནོ་ལས་ཁུར་མཉིམ་

ལནེ་ཞུ་བའ་ིལམ་སྲིལོ་གསར་གཏིདོ་བསྐྱངས། དུས་ད་ེནས་བཟུང་ལྷ་

སར་གནས་འཁོད་གཞུང་ཞིབས་སེར་མོ་བ་རྣམས་ཉིིན་རེ་འཆོར་

ཅན་ཞིོགས་པ་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགནོ་ཆོནེ་པོའ་ིསྐུའ་ིཉི་ེདྲུང་ངམ། ཉི་ེ

འབྲལེ་ཚམོས་ཆོནེ་གྱི་ིམད་ོསྦུག་ཏུ་ཚགོས་ཚུགས་ཐགོ རྩོ་ེགསལོ་ཐབ་

ནས་ཚགོས་ཞུགས་ཡིངོས་ལ་གསལོ་ཇ་བཏིགེས། ཚགོས་ཡུན་ཆུ་

ཚོད་གཅིག་ཙམ་གྱིི་རིང་དེར་ྋགོང་ས་མཆོོག་གི་མཇལ་ཁ་སྩལ་དགོས་

རགིས་དང༌། བཀའ་འབྲལེ་གཞུང་ག་ིལས་དནོ་དང༌། གཞུང་ཞིབས་ཀྱི་ི

ལས་ཁུར་བསྐ་ོགཞིག་སགོས་མགྲོནོ་བརྒྱུད་བཀའ་སྒྱུར་སྩལ། ཚགོས་ 

(དྲུང་ཇ་) གྲོལོ་རྗེསེ་རང་རང་ག་ིལས་ཁུངས་ས་ོསརོ་ཉིནི་རེའ་ིལས་ཁུར་

ཞུ་བར་བསྐྱདོ་དགསོ་པ་བཅས་ས།ོ།

དྲུང་ན་སྤྱིདོ་པེ། ཉི་ེའཁརོ་དུ་ལས་སུ་གཞུག་བཞིནི་གནས་པ་དག་ལ་ཟིརེ་

ཡིང༌། སྐབས་འདརི་གཞུང་སའ་ིདྲུང་ན་སྤྱིདོ་པ་ཞིསེ་པ་ད་ེགཞུང་ཞིབས་

སམ། གཞུང་ག་ིསྲི་ིཞུ་བ་དག་ལ་ག་ོདགསོ་པ་ཡིནི།

དྲུང་མདའི། དྲུང་ཡིགི་ཆོནེ་མའོམ་མཁན་དྲུང་དང༌། མདའ་དཔནོ་བསྡུས་
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ཚགི

དྲུང་རྩོིས། དྲུང་ཡིགི་ཆོནེ་མོའམ་མཁན་དྲུང་དང༌། རྩོསི་དཔནོ་བསྡུས་ཚགི

དྲུང་རོགིས་སེརོ་སྐྱོ། སརེ་མ་ོབའམ་རྩོེ་དྲུང་དང༌། སྐྱ་བའོམ་ཤདོ་དྲུང་

ཁངོས་གཏིགོས་དང་བཅས་པའ་ིགཞུང་ཞིབས་སྤྱིིའ་ིམིང༌།

དྲེལེ་བྱོམས། དྲེལེ་སྔོ་རྗེསེ་གཉིསི་ཀྱི་ིབར་དུ་འཁུར་བའ་ིའགྱིོགས་བྱམས་

འདྲེ་བ་ཞིགི་ལ་ཟིརེ།

ཌིག་ཁང༌། ཚགི་འད་ིཧནི་དཱིིའ་ིཡིགི་ཐགོ་ ‘ཌག་ཁ་ན་’ ཞིསེ་པ་ལས་བྱུང་

ཞིངི༌། ྋརྒྱལ་དབང་སྐུ་གངོ་མའ་ིརྣམ་ཐར་བདོ་དཔར་ནང་འཁདོ་པ་སརོ་

བཞིག

ཌིན་ཌི།ི འགྱིགོས་བྱམས་དང་འདྲེ་བ། ནང་དུ་སྟགེས་བུ་གདན་བཅས་ཀྱི་ི

གཞིོགས་གཡིས་གཡིོན་སོ་སོར་རྒྱུག་པ་རིང་པོ་རེ་རང་སྦྱོར་དུ་ཡིོད་པ། 

དའེ་ིརྒྱབ་མདུན་ས་ོས་ོནས་མ་ིགཅགི་རསེ་སམ། གཉིསི་རསེ་དཔུང་པ་

སྒྲིངེ་བའི་སྟངེ་དུ་འཁུར་དགསོ་པ་ད་ེལ་ཟིརེ། འད་ིན་ིརྒྱ་གར་ནས་བདོ་དུ་

དར་བ་ཞིགི་ཡིནི་འདུག འད་ིལ་ ‘སྒྲིངེ་ཁྲོ་ི’ དང༌། ཞི་ེསར་ ‘ཕབེས་ཁྲོ་ི

’ ཞིསེ་བྲསི་པའང་འདུག

གདུང་ཆེགོ བློ་མ་ཞིངི་གཤགེས་ཀྱི་ིསྐུ་གདུང་བཀྲུས་ཏི་ེད་ེལ་ན་བཟིའ་

དང༌། དབང་ཆོས་བསྒྲིནོ་ནས་བཞུགས་སུ་གསལོ་ཐགོ དའེ་ིམདུན་དུ་

བློ་མ་དག་ེའདུན་དང༌། བཙུན་མ་ལ་སགོས་པས་ཡི་ིདམ་ཅ་ིརགིས་ཀྱི་ི

བདག་འཇུག་ཆོ་ོག་འདནོ་པ་ལ་ཟིརེ།

བད་ེསྟོན། འབལོ་གདན་སྲིབ་མ་ོའདྲེ་བའ་ིབཞུགས་གདན་གྲུ་བཞི།ི
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དཱ་ཁུ་རོལ། ཕྱི་ིསགོ་གམ། མངོ་གོལ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ིརྒྱལ་སའ་ིམངི་རྙིངི་པ་

ཡིནི་ཞིངི༌། དངེ་སང་ཨུ་ལན་བྷ་ཀྲརོ་ཟིརེ།

དུམ་མཚོམས་འིཕྲེངེ་འིབབེས། དབྱནི་ཚགི་ (Paragraph) ཟིརེ་བ་དང་

དནོ་གཅགི་ཡིནི་ཏིེ། ཡིགི་གཞུང་གཅགི་ག་ིནང་བརྗེདོ་གཞི་ིདནོ་དག་

འདྲེ་མནི་ཡིདོ་རགིས་མངནོ་གསལ་དདོ་པརོ་ཤསེ་རྟེགོས་ཐུབ་ཆོདེ། ད་ེ

རིགས་དུམ་མཚམས་ཟུར་དབྱེ་ཡིིག་འཕྲེེང་གཅིག་གཉིིས་འོག་ཏུ་ཕབ་

པ་ལ་ ‘འཕྲེངེ་འབབེས་’ སམ། ‘འབབེས་’ ཡིང་ཟིརེ་བ་ཡིནི། དཔེར་ན་

ྋསྙིན་ཞུ་སགོས་སུ་ྋཞིབས་དྲུང་དུ་ཞིསེ་བྲསི། ད་ེནས་ ‘འཕྲེངེ་འབབེས་

’ ཡིགི་འཕྲེངེ་ཇ་ིའསོ་བཞིག་སྟ།ེ གུས་པས་ཞིསེ་འབྲ་ིབ་ལྟར་ཡིནི་ན།ོ།

ལྡང་དང་འིདང༌། ལྡང་ན།ི ཡིར་ལང་བ་དང༌། འབརོ་ཚད་ལངོས་པ་གཉིསི་

ཀར་འཇུག་པ་འད་ིརང་དག་པར་ངསེ། དགསོ་མཁ་ོལྡང་དང་ལྡང་མནི་

ལ་འདང་དང༌། འདངེ་འབྲ་ིབ་ནི། མ་དག་རྒྱུན་འཇགས་སུ་སངོ་བར་

མངནོ།

ན་བཟིའི་སྐུ་བེརོ། ཟླ་གམ་དང་འདྲེ་མཚུངས་གསོ་བརེ་ཡིང་ཟིརེ།

ནང་མ་མཁན་སྡེ།ེ སརེ་མོའ་ིག་ོགནས།

ནང་མ་མཁན་སྡེ་ེཆེ་ེཆུང༌། སྐུ་བཅར་ནང་མའ་ིགྲོས་མཁན་ཆོ་ེདང་མཁན་

ཆུང༌།

ནས། དུས་རབས་ ༡༧ དང་ ༡༨ ནང༌། བདོ་དབུས་གཙང་ཁུལ་‘སྐུ་

ཞིབས’ཞིསེ་པ་དང་དནོ་མཚུངས་ཞི་ེསའ་ིཚགི་ཏུ་སྣང༌། དཔརེ་ན། གླེགེས་

བམ་དང་པོའ་ིཤགོ་གྲོངས་ ༡༠༡ ནང་‘སྟར་སྡེངོ་ནས་ཀྱིསི’ཞིསེ་པ་ད་ེན།ི 
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སྐུ་ཞིབས་སྟར་སྡེངོ་བས་ཞིསེ་པའ་ིདནོ་ཡིནི།

རྣམ་རྒྱུ་སྤྱིན་སྦུག སྣམ་བུ་ཐགི་མའ་ིགྲོས།

སྣོང་རྩོ་ེལྷ་མ་ོབ། གྲོངོ་སྡེ་ེཞིགི་ག་ིལྷ་མ་ོཟླསོ་གར།

གནམ་བྲ་ོཐོག་རྩོདེ་པེ། རྩོདེ་རགིས་ཤགི

པེ་པེ།ོ བ་བ།ོ མ་མ།ོ འད་ིདག་བདག་སྒྲིར་སྦྱོོར་ཚུལ་དངུལ་ཆུ་ཡིབ་སྲིས་

ཀྱི་ིབཞིདེ་པ་རྩོ་བཟུང་ཐགོ མངི་མཐའ་ིའཇུག་ཚུལ་ན་ིདབྱངས་ཅན་གྲུབ་

པའ་ིརྡ་ོརྗེེའ་ིགསུང་ལས། “བདག་པོའ་ིསྒྲི་སྟ་ེག་ད་ན༌།། བ་མ་ས་དང་དྲེག་

མཐར་པ།། ང་འ་ར་ལ་མཐའ་མདེ་ལ།། བདག་སྒྲི་ཡིར་གྱུར་བ་དང་ནི།། 

ཆོ་ལ་པ་ཉིདི་སྦྱོརོ་བ་ལགེས།། མངི་མཐའ་ིཔ་བའང་ཕལ་ཆོརེ་འདྲེ།” ཞིསེ་

པ་ཇི་བཞིནི་བཀོད་ཡིདོ། དཔརེ་ན། ཟླསོ་གར་བ་དང༌། གར་པ་ལྟ་བུའ།ོ།

པུ་ཏ།ི བདོ་ཡིགི་ནང་གླེགེས་བམ་ཞིསེ་པར་པུ་ཏི་ིདང༌། པ་ོཏི།ི པདོ་ཅསེ་

དག་ཆོ་མ་ིའདྲེ་བ་གསུམ་ཡིདོ་པ་དང༌། ད་ེདག་ག་ིརྩོ་བ་སཾསྀྐྲཏིའམ། 

ལགེས་སྦྱོར་གྱི་ིསྐད་དུ་པུསྟིཀ� ཞིསེ་པ་སྒྲི་ཟུར་ཆོག་ག་ིའབྲ་ིཚུལ་ཞིགི་

ཡིནི།

དཔེའི་དམ་འུརོ་ཐུ། སྨོནོ་ལམ་རྟེ་པའི་ཆོ་ཆོས་གྲོས།

དཔེརོ། འད་ིན་ི‘སྤེར་’གྱི་ིཡིགི་གཟུགས་འགྱུར་བའ་ིའབྲ་ིསྲིལོ་ཞིགི་ཡིནི། 

ཇ་ིལྟར་ཞི་ེན། གནའ་སྔོ་མོའ་ིདབུ་ཅན་ཡིགི་གཟུགས་ལ་སྤེ་ཞིསེ་འབྲི་བ་

འདིའ་ིརྩོགེ་པ་‘ས’ཡི་ིཆོ་ཤས་ཕྱི་ིམ་དརོ་ཏི།ེ ངྤ་ ཞིསེ་འབྲ་ིབ་རམི་པས་

‘དཔ’ ལ་འགྱུར་བར་མངནོ། དཔརེ་ན། ‘འཇམ་དཔལ་’ད་ེགནའ་ཡིགི་ཏུ་

ཐགོ་མར་‘འཇམ་སྤེལ་’ཞིསེ་བྲིས་ཡིདོ་པ་ན།ི དུས་དངེ་སང་ག་ིལ་དྭགས་



526

པའ་ིངག་རྒྱུན་ལ་འཇམ་སཔལ་ཟིརེ་བ་དང༌། གནའ་བའོ་ིཡིགི་གཟུགས་

ལ་དཔྱོད་ནའང་གསལ་བར་ཤསེ་ཐུབ། དཔྱོད་ཚུལ་འད་ིན་ིཨ་མད་ོབ་

མཁས་དབང་དགེ་འདུན་ཆོོས་འཕེལ་གྱིིས་ས་སྐྱ་པཎྜི་ཏིས”རིག་པས་

དཔྱོད་ན་ཆོོས་ལུགས་མི་འགལ་”ཞིེས་གསུངས་པ་འདི་བདེན་པར་ངེས་

ཞིསེ་བསྔོགས་བརྗེདོ་མཛད་པའ་ིརྗེསེ་སུ་འབྲངས་པ་ཞིགི་ཡིནི།

དཔྱོདི་ཆེསོ། བདོ་ཟླ་དང་པོའ་ིསྨོནོ་ལམ་ཆོནེ་མོའ་ིསྐབས་དང༌། ད་ེམནི་

དཔྱོིད་དུས་ཀྱིི་སྐབས་སུ་དགོན་ཁག་སོགས་སུ་གསུང་ཆོོས་གནང་བ་ལ་

ཟིརེ།

སྤྱིན་རྒྱ། ྋགོང་ས་ཆོནེ་པ་ོཆོབིས་བསྒྱུར་སྐབས་ཀྱི་ིསྤྱིན་འདྲེནེ་རྒྱ་གླེངི༌།

སྤྱི་ིཁྱེབ་མཁན་པེ།ོ ྋགངོ་ས་ཆོནེ་པོའ་ིསྐུ་བཅར་ཞིབས་ཞུ་བའ་ིགཙ་ོབ་ོ

དང༌། གཞུང་ཞིབས་སརེ་མ་ོབ་ཡིངོས་ཀྱིི་སྤྱི་ིཁྱེབ་ཡིནི་ལ། ྋགངོ་ས་

མཆོོག་སྐུ་སྒོརེ་གྱི་ིམཛདོ་སྦུག་དང༌། མཛོད་ཆུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ིདབུ་

འཛནི་ཡིང་ཡིནི། གནས་རམི་བཀའ་བློནོ་དང་འདྲེ་བའ་ིཐགོ བཀའ་ཤག་

ནང་གཞུང་ག་ིཆོབ་སྲིདི་འཛནི་སྐྱངོ་སྤྱི་ིདང༌། བྱ་ེབྲག་སྲིདི་དནོ་འབྲལེ་

ཡིདོ་དནོ་གནད་ཆོ་ེརགིས། ད་ེབཞིནི་ཡིགི་ཚང་ལས་ཁུངས་ནས་རྩོ་ེ

དྲུང་གི་ལས་ཚན་བསྐོ་འཐེན་འཆོར་གཞིི་འགོད་སྐབས་བཅས་པའི་ལྷན་

ཚགོས་སུ་མཉིམ་གཞུག་གནང་དགསོ་པ་ཡིནི།

སྤྱི་ིཆེསོ། སྐྱ་ེབ་ོསརེ་སྐྱ་མང་ཚགོས་སྤྱི་ིཡིངོས་ལ་གསུང་ཆོོས་གནང་བ།

སྤྱི་ིས།ོ དགོན་པ་ཆོ་ེཁག་ག་ིགཏིངོ་སྒོ་ོདང་ཡིངོ་སྒོ་ོབདག་གཉིེར་བྱདེ་

མཁན་དགནོ་པའ་ིལས་སྣ་ེདང༌། ད་ེདག་གི་ལས་ཁང༌།
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དཔེལ་གསལོ་མ། ལྷ་མ་ོགསལོ་མཆོོད་ཞུ་མཁན་བུད་མདེ་ན་གཞིནོ་ཁག་

གཅིག

ཕྱོརོ་གྲུ་ཕྱོརོ་སྟོདོ། གཞུང་ཞིབས་རྩོ་ེདྲུང་ག་ིགཟིབ་བཞིེས་གྲྭ་ཆོས་ཐརེ་

གཟིན་ལ་མཐའ་ལྕགས་གོས་ཆོེན་ཚོན་ཁྲོས་བརྒྱན་པ་དེར་ཕྱིར་གྲུ་དང༌། 

གསོ་སྟདོ་ཀྱི་ིགོང་པ་དང༌། ཕུ་ཐུང་ལ་གསོ་ཆོནེ་ཚནོ་ཁྲོ་ཕྱིར་གྲུ་དང་ཞི་ེ

མཚུངས་ཀྱིསི་བརྒྱན་པ་དརེ་ཕྱིར་སྟདོ་ཟིརེ།

ཕྱོངི་དམརོ། ཕྱིངི་པ་དམར་པོའ་ིས་གདན་ཞིགི

རྦད་བཤད་ལྗགས་རྒྱངས། གཟིིམ་དམག་མིའ་ིདམག་གཞིས་ཤགི

བླ་མ་དམགིས་བརྩོ་ེམ། གྲྭ་པའ་ིལས་སྣ་ེཞིགི

འིབྲས་ལྷང༌། འབྲས་ད་ོཔ།ོ

བླ་མ་གཞུང་ལས་པེ། གདན་སའ་ིལས་སྣ་ེཞིགི་ག་ིམངི༌།

བླ་མ་གཙང་ལས་པེ། གངོ་མཚུངས།

བླ་ཕྱོག ལྷ་སའ་ིཇ་ོཁང་ག་ིཁྱེམས་རའ་ིབྱང་ངསོ་བློ་བྲང་སྟངེ་དུ་ཡིདོ་པའ་ི

གཞུང་གི་ཉིིན་རེའི་གཏིོང་ཡིོང་དོ་དམ་ལས་ཁུངས་བློ་བྲང་ཕྱིག་མཛོད་

ཅསེ་པ་དེའ་ིབསྡུས་མངི༌།

དབུ་ཞྭ་འིདངི་བ། བློ་མ་ལ་གུས་འདུད་ཤནི་ཏུ་ཆོནེ་པ་ོཞུ་བ་མཚནོ་ཕྱིརི། 

བློ་མ་ཕབེས་ལམ་དུ་དག་ེའདུན་པ་རྣམས་ཀྱིསི་དབུ་ཞྭ་འདངི་བ།

འིབྲ་ིསྒྲུབ། དཀྱིལི་འཁརོ་འབྲ་ིབ་དང་སྒྲུབ་པའ་ིདནོ།

མརོ་གསརོ་དཀྲགོ་ཀ འ་ོམ་དཀྲགོས་ནས་མར་གསར་ཐནོ་པ་རྡོག་རྡགོ་

སྒོགོ་ཕརོ་ཆོ་ེབའ་ིཚད་ཙམ་ཞིགི་ལ་དཀྲགོ་ཀ་ཟིརེ།
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མ་ིམང༌། དབུལ་ཕྱུག་དང༌། ག་ོདབང༌། ལས་རགིས། རགིས་རུས། ཕ་ོམ།ོ 

སརེ་སྐྱ། ཆོསོ་ལུགས། ལུང་ཚན་སགོས་ཀྱི་ིདབྱ་ེབ་ཅ་ིཡིང་མདེ་པར་མིའ་ི

རགིས་སུ་སྐྱསེ་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ིསྤྱི་ིམིང་ཡིནི་ཏི།ེ དབྱནི་ཚགི་ People 

(པའི་ིཔཱལ་) ཟིརེ་བ་དང་འདྲེ། དཔརེ་ན། བདོ་མ་ིམང་སྤྱི་ིའཐུས་ཞིསེ་པ་ལྟ་

བུ་ཡིནི། ཁངོ་རྣམ་པ་ནི་བོད་ཀྱི་ིདབུ་ཁྲོདི་བློ་ན་མདེ་པས་དབུས་པའ་ིབདོ་

མ་ིམང་ངམ། བདོ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ིཆོབ་འབངས་སྤྱིིའ་ིའཐུས་མ་ིཡིནི།

མ་ིདམངས། འདིའ་ིག་ོདནོ་ན།ི གཙ་ོབ་ོདང༌། གཅགི་གམ། ཉུང་བའ་ིཆོ་

དེ་ཕུད་པའི་སྐྱེ་བོ་གྲོངས་འབོར་མང་ཆོེ་བ་རྣམས་མཚོན་པའི་སྤྱིི་མིང་

ཡིནི་ཏི།ེ མ་ིདམངས་ཞིེས་པའ་ིཁངོས་སུ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ིདབུ་ཁྲོདི་ལྟ་

ཅ་ིསྨོསོ། གཞུང་ག་ིསྲི་ིཞུ་བ་གཞིན་དག་ཀྱིང་ཚུད་མདེ། སྔོར་སྲིལོ་བདོ་

གཞུང་ག་ིཡིགི་ཆོའ་ིནང༌། “སརེ་སྐྱ་མ་ིདམངས་མཐའ་དག་ལ་བཟླ་ོབ་” 

དང༌། ‘གྲྭ་དམངས་ཀྱི་ིསྒྲིགི་ལམ་ཀུན་སྤྱིདོ་’ ཅསེ་འཁདོ་པ་དང༌། ཆོསོ་

རྒྱལ་ཁྲོ་ིསྲིོང་སྐུ་དུས་ཀྱི་ིཞིལོ་རྡ་ོརངི་ཆོ་ེམོར་ཡིང་ ‘དམངས་འདྲེང་’ ཞིསེ་

འཁདོ། དའེ་ིག་ོདནོ་ན་ིམ་ིདམངས་ཀྱིསི་ཡིདི་མཐུན་བྱདེ་པ་ལ་ཟིརེ། ད་ེ

བཞིིན་དེང་སྐབས་ས་ཁུལ་གང་ཞིིག་གི་མི་དམངས་ཀྱིི་འགོ་གཙོ་དང༌། 

འཐུས་མ་ིདག་གསི་ཀྱིང༌། “ང་རང་གསི་འདི་འདྲེ་བསམས་ཀྱིང༌། ད་ེ

ལ་མ་ིདམངས་ཀྱིསི་མསོ་མཐུན་མ་ིབྱདེ།” ཅསེ་ཡིགི་ཐགོ་ཏུ་བྲསི་པའང་

ཡིདོ། དའེ་ིག་ོདནོ་ན་ིདབྱནི་ཚགི་ Public (པབ་ལགི་) ཟིརེ་བ་དང་དནོ་

མཚུངས་ལྟ་བུ་ཞིགི་སྣང༌། གང་ལྟར་བདོ་མིའ་ིསེམས་སུ་ ‘དམངས་’ 

ཞིེས་པ་དེ་གཙ་ོབོ་སོགས་ཉུང་བའི་ཆོ་དེ་ཕུད་པའི་སྤྱིི་བྱིངས་མང་བའི་ཆོ་
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ཞིགི་ལ་ངསོ་འཛནི་བྱདེ་པ་ལས། རགིས་དམའ་བའམ། དམངས་རགིས་

དང༌། གདལོ་རགིས་ཀྱི་ིརྣམ་རྟེགོ་ཙམ་ཡིང་མདེ་པ་གངོ་གསལ་དཔེ་

མཚནོ་ནས་གསལ་བར་མངནོ།

མན་ཏགོ་ཞྭ། མུ་མནེ་གྱི་ིཏིགོ་ཡིདོ་པའ་ིདཔནོ་ཞྭ།

རྩོད་གཅདོ་དང་རྩོད་དཔྱོདོ། རྩོད་གཅདོ་ན།ི དངསོ་དནོ་ཇ་ིཡིནི་རྩོད་ཞིབི་

བགྱིསི་མཐར། འད་ིབདནེ་དང༌། འད་ིརྫུན་ཞིསེ་ཐག་གཅདོ་བྱདེ་པ་དང༌། 

རྩོད་དཔྱོདོ་ན།ི འཚལོ་བར་བྱ་བའ་ིསམེས་ལྡན་སམེས་མདེ་ཅ་ིརགིས་པ་

དེ་གང་དུ་ཡིོད་རྩོད་ཞིིབ་དང་འབྲེལ་གང་རྙིེད་པ་དེ་ལ་དཔྱོད་ཞིིབ་བམ། 

བརྟེག་དཔྱོད་བྱས་ཏི།ེ དཔྱོད་ཡུལ་དེའ་ིཐགོ་ནས་སྣང་ཚུལ་ཇ་ིབྱུང་འད་ི

དང་འད་ིཞིསེ་དཔྱོད་གཞི་ིགསལ་སྟནོ་བྱདེ་པ་ཙམ་ལས། འད་ིརང་དུ་ངསེ་

ཞིསེ་ཐག་གཅོད་མ་ིབྱདེ་པའམ། ཐག་གཅདོ་བྱདེ་པའ་ིདབང་ཆོ་མ་ིལྡན་པ་

སྟ།ེ ཡིང་སྲིདི་རྩོད་དཔྱོདོ་ཞུས་པ་ལྟ་བུ་ཡིནི།

རྩོ་ེསྐོོརོ། རྩོ་ེདྲུང་རྣམས་དང༌། རྩོ་ེདྲུང་ག་ིཁངོས་གཏིགོས་བཅས་པའ་ི

གཞུང་ཞིབས་སྤྱིིའ་ིམིང༌།

རྩོ་ེམཁན་མགྲེནོ་ཆེ་ེབ། རྩོ་ེའགག་སྟ།ེ ྋགངོ་ས་མཆོགོ་ག་ིགཟིམི་ཆུང་ཆོནེ་

མའོ་ིའགག་ཏུ་ལས་ཁུངས་ཚུགས་ཏི་ེྋསྙིན་ཞུ་འབུལ་བ་དང༌། ྋསྙིན་

གསན་ཞུ་བ། ཉིནི་རེའ་ིམཛད་ཐ་ོའགོད་པ། མཛད་སྒོ་ོཁག་ག་ོསྒྲིགི ཕྱི་ི

ནང་མི་སྣར་རྒྱུས་སྟོན་སྣེ་ཤན་སོགས་ཀྱིི་ལས་ཁུར་ཞུ་མཁན་ལས་ཚན་

གནས་ལྔ་པ་རྩོེ་མགྲོོན་བཅུ་དྲུག་ཡིོད་པ་དེ་དག་གི་སྤྱིི་འདོམས་སུ་གནས་

བཞི་ིཔ་ (མཁན་ཆུང་) མགྲོནོ་གཉིརེ་ཞིིག་ཡིདོ་པ་ད་ེལ་རྩོ་ེམཁན་མགྲོོན་
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ཆོ་ེབའམ། མགྲོནོ་གཉིརེ་ཆོནེ་མ་ོཞིསེ་འབདོ།

རྩོ་ེདྲུང༌། གཞུང་ཞིབས་སེར་མ་ོབ་རྣམས་ཀྱི་ིསྤྱི་ིམངི༌།

རྩོ་ེཕྱོག རྩོ་ེཕ་ོབྲང་དུ་གཞུང་ག་ིཉིནི་རེའ་ིགཏིངོ་ཡིངོ་ད་ོདམ་ཕྱིག་མཛདོ་

ལས་ཁུངས་ཤགི་ཡིདོ་པ་དེའ་ིབསྡུས་མངི་ཡིནི་ཞིངི༌། མངི་གཞིན་འཕྲེལ་

བད་ེལས་ཁུངས་ཀྱིང་ཟིརེ།

རྩོ་ེགསལོ་ཐོབ། ྋགོང་ས་མཆོགོ་དང༌། སྐུ་བཅར་གསོལ་གཟིམི་མཆོདོ་

གསུམ་ལ་སགོས་པར་ཉིནི་རེའ་ིགསལོ་ཇ་གསལོ་ཚགིས་དང༌། རྒྱུན་

གཏིན་དྲུང་ཇ་དང་མཛད་སྒོོ་ཁག་ལ་གསོལ་ཇ་བཞིེས་འབྲས་དང༌། 

ཡིང་མཛད་སྒོ་ོཁག་དང་ཆོབ་གཞུག་གི་སྐབས་སོགས་སུ་གསོལ་ཚིགས་

ཀྱིང་བཟི་ོའབུལ་ཞུ་དགསོ་ཀྱི་ིཐབ་ཚང་ཆོནེ་མ་ོདེའ་ིམིང་ཡིནི།

ཚོགིས་བུབ། རྟེ་ཁ་བརྡབས་པའ་ིདནོ།

ཚོགི་ཐོ་ོསྤྱི་ིཐོམ་བཞ་ིསྦྱརོ། གདན་ས་གསུམ་དང་གཞུང་ཞིབས་སྤྱིིའ་ིརྟེགས་

ཐམ་ལ་ཟིརེ།

ཚོནོ་སྤེལེ་བ། ཚནོ་མདངས་འདྲེ་མནི་བསྒྲིགིས་པ།

ཚོསོ་མན་ཏགོ་ཞྭ། གཞུང་ཞིབས་ཚའོ་ིཆོས་གསོ་བྱ་ེབྲག་པ་ཞིགི

མཚོན་གཟིམི་ལྷ་མ་ོཁང༌། རྩོ་ེཕ་ོབྲང་ཤར་རྒྱུད་ཀྱི་ིཡིང་སྟངེ་ྋགངོ་ས་

ཆོནེ་པོའ་ིགཟིམི་ཆུང༌། དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོའ་ིསྐུ་ཐང་གསུང་བྱནོ་མ་རྒྱུན་

འགྲོམེས་ཞུ་ས་དེའ་ིམཚན།

མཚོལ་སྣོག རྡ་ོརགིས་རྒྱ་མཚལ་བསྣུར་བའ་ིསྣག་ཚ།

ཞུ་འིགབ། ཞུ་འསོ་པའམ། ཞུས་ན་འཚམས་པ།
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གཞ་ིཕོབ། གནས་གཞིརི་གཏིན་འཇགས་སུ་འཁོད་པའ་ིདནོ།

གཞུང་སགོ སགོ་པ་ོགུ་ཤྲི་ིབསྟན་འཛིན་ཆོསོ་རྒྱལ་གྱིསི་རང་ཉིདི་འཁརོ་

འབངས་བཅས་པ་ྋགོང་ས་ལྔ་པ་ཆོེན་པོའ་ིམངའ་ཞིབས་སུ་ཕུལ་ཏིེ་

བོད་གཞུང་གི་ཆོབ་འབངས་སུ་གྱུར་པའི་སོག་རིགས་བོད་དབུས་འདམ་

གཞུང་དུ་གཞིིས་ཆོགས་པ་རྣམས་ལ་ཟིརེ།

བཞསེ་ཐུག་ཐོ་ཞ་ིབཏགེས། འབྲས་ཐུག་ག་ིརགིས་ཤགི

ཟིན་བརྟག རྩོམ་པ་བརྫསི་པའ་ིཟིན་གངོ་ཧྲལི་པརོ་བསྒྲིལི་བ་གཉིསི་

གསུམ་གྱི་ིནང་བརྟེག་པར་བྱ་བའ་ིམཚན་མངི་དང༌། བྱ་བ་བཟིང་ངན་འད་ི

དང་འདི་ཞིེས་པའི་ཡིི་གེ་ཤོག་སྐྱུར་ཐོག་བྲིས་ཏིེ་བཅུག་ཡིོད་པ་དེ་དག་

དཀར་ཡིལོ་ཡུ་རངི་ཞིགི་ནང་བླུགས་ནས། སྐུ་བརྙིན་རྩོ་ཆོེའ་ིམདུན་དུ་

དཀར་ཡིོལ་གྱིི་ཡུ་བ་ལག་གཉིིས་ཀྱིིས་བཟུང་སྟེ་གཡིས་སུ་སྐོར་བཞིིན་

གསལོ་བ་སྨོནོ་ལམ་འདབེས་སྐབས། ཟིན་ཧྲལི་གཅགི་ཁ་ེགཙང་ཕྱིརི་

ཐནོ་ཡིངོ་བ་དེའ་ིནང་མཚན་མངི་དང༌། བཟིང་ངན་གང་འཁདོ་པ་ད་ེདངསོ་

བདནེ་དུ་ངསེ་པར་བརྩོ་ིབའ་ིབརྟེག་པ་བྱདེ་སྲིལོ་ལ་ཟིརེ།

གཟིམི་པེ་འིག་ོདམངས། དམག་མིའ་ིཡིངོས་ཁུངས། སྔོར་བདོ་ཀྱི་ིརྒྱལ་

པའོ་ིསྐུ་སྲུང་དམག་མ་ིཡིནི་ཞིངི༌། ཉི་ེདུས་སྨོནོ་ལམ་ཆོནེ་མོའ་ིསྐབས་རུ་

སྒྲིགི་ཏུ་ཡིངོ་བའ་ིབདོ་སྔོ་རབས་པའ་ིཆོས་གསོ་ཅན་གྱི་ིདམག་མ།ི

བཟིདེ་ཞལ་སྤྱིལི་བླུགས། གསལོ་ལྡན་བླུག་པའམ་ཞིག་བླུག

ཡ་སརོོ། དམག་དཔནོ་གྱི་ིག་ོགནས། སྔོར་ལྷ་ལྡན་སྨོནོ་ལམ་གཏིརོ་རྒྱག་

ག་ིདམག་རུའ་ིསྤྱི་ིཁྱེབ།
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ཡུམ་བུ་གླེ་སྒོང༌། གླེགེས་བམ་དང་པོའ་ིནང་‘གླེ་སྒོང་’ཞིསེ་བཀདོ་ཡིདོ། དའེ་ི

རྒྱུ་མཚན་འགྲོལེ་བཤད་དང༌། ད་ེམནི་‘བརླ་མཁར་’ལ་སགོས་པའ་ིདག་

ཆོ་མི་འདྲེ་བ་བརྒྱད་སྣང་བ་དེ་དག་གང་དང་གང་དུ་འཁོད་སྐོར་གླེེགས་

བམ་དང་པོའ་ིཟུར་སྣོན་ནང་ཚིག་འགྲོེལ་གསལ་བཤད་རིམ་པར་བཀོད་

ཡིདོ། ད་ེན་ིཀློགོ་པ་པ་ོརྣམས་ཀྱི་ིདཔྱོད་གཞིིའ་ིསླད་དུ་ཡིནི།

གཡང་ཊིའིི་ིསམ་ཊི། ཡི་ིག་ེཟིནི་བྲསི་རྒྱག་ས་སྦྱོངས་ཤངི་ལྟ་བུ་ཆུང་ཆུང་

ཞིགི

རོནི་རྒྱན་ཁྲི་ིཔེ། རནི་ཆོནེ་རྒྱན་ཆོ་བ་རྣམས་ཀྱི་ིགཙ་ོབ་ོཡིིན།

རོགས་སྐྱོརོོ། ཁང་པའ་ིཕྱིའི་ིཟུར་ཁུག་སགོས་སུ་ཆུ་རགས་ལྟ་བུའ་ིརྡ་ོརྐྱེང་

བརྩོགིས་པའ་ིསྐྱརོ་བ་ལ་ཟིརེ།

རོམི་པེ་བཞ་ིཔེ། གཞུང་ཞིབས་མཐ་ོརམི་རམི་པ་བཞི་ིཔ།

རུས་ཆེནེ་དྲུག བདོ་ཀྱི་ིམ་ིབུ་ (མའིུ་) གདུང་དྲུག་གམ། རུས་ཆོནེ་དྲུག་ག་ི

རྩོ་བའ་ིཁུངས་གཏུགས་ས་ན།ི ཕ་སྤྲོའེུ་དང༌། མ་བྲག་སྲིནི་འདུས་པ་ལས་

བཙས་པའ་ིསྤྲོལེ་ཕྲུག་སྤུ་མདགོ་མ་ིའདྲེ་བ་དྲུག་ཡིིན་ཞིངི༌། སྤྲོའེུ་སྤུ་མདགོ་

སརེ་ཤས་ཆོ་ེབ་ད་ེལ་སེ་དང༌། སྤུ་མདགོ་སྨུག་པ་ོད་ེལ་སྨུ། དཔྲལ་བར་

མདོངས་ཅན་ད་ེལ་ལྡངོ་དང༌། སྤུ་མདོག་དཀར་ཤས་ཆོ་ེབ་ད་ེལ་སྟངོ༌། 

སྤུ་མདགོ་སྔོ་ོཤས་ཆོེ་བ་ད་ེལ་འབྲུ་དང༌། རྟེ་རགས་པའ་ིསྤུ་མདོག་དང་

མཚུངས་པ་དེ་ལ་དབྲ་ཞིེས་སྤུ་མདོག་འདྲེ་མིན་སོ་སོར་ཐ་སྙིད་རེ་ཐོགས། 

སྤྲོེའུ་སྤུ་མདོག་མི་འདྲེ་བ་དེ་དག་ལས་མཆོེད་པར་ཕྱིི་མོ་རུས་ཆོེན་བཅུ་

གཉིསི་ལ་སགོས་པའ་ིརུས་མིང་མ་ིའདྲེ་བའང་རམི་པར་བྱུང་བ་སྣང༌།
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ལུག་ཚོརོ། ལུག་ཕྲུག་ག་ི (ལུ་གུའ་ི) པགས་པ་བལ་རང་འབྱར་མཉིདེ་མ་

ལ་ཟིརེ།

ལུང་སྒྱུརོ་ཐོམ་ཀ་གྲུ་བཞ།ི དབང་སྒྱུར་བྱདེ་དམ་ཕྲུག

ལ་ོཕྱོག ལ་ོགསར་ལ་རྟེནེ་འབྲལེ་ཞུ་མ་ིཕྱི་ིརྒྱལ་གྱི་ིམ་ིསྣ་ལྟ་བུ།

ཤ་བ་རོ་ིརྫོངོ༌། གླེགེས་བམ་གཉིསི་པའ་ིཟུར་སྣནོ་ལ་གཟིགིས།

ཤལེ་གྲེངོ༌། གྲོངོ་ཚ་ོཞིགི་ག་ིམངི༌།

ཤངི་གཉིརེོ་གཅགི སྨོནོ་ལམ་ཚགོས་ཆོནེ་གྱི་ིལས་སྣ་ེཞིགི

ཤདོ་སྐོོརོ། ཤདོ་དྲུང་རྣམས་དང༌། ཤདོ་དྲུང་ག་ིཁངོས་གཏིོགས་བཅས་

པའ་ིགཞུང་ཞིབས་སྤྱིིའ་ིམིང༌།

ཤདོ་དྲུང༌། གཞུང་ཞིབས་སྐྱ་བ་ོཞིབས་རྟེནེ་ཕ་གཞིསི་ཡིདོ་པ་རྣམས་ཀྱི་ིསྤྱི་ི

མངི༌།

གསལོ་ཚོགིས་ཆེནེ་མ།ོ བོད་ཟིས་ཁ་ེགཙང་ག་ིགསལོ་སྟནོ་རྒྱས་པ་ཞིགི

སལེ་ཐོམ། ཡིགི་ཆོ་སགོས་བརྩོ་ིམདེ་སོང་བའ་ིརྟེགས་དམ།

སྲིས་རྣམ་པེ། གཞུང་ཞིབས་བཀའ་བློནོ་སགོས་མ་ིདྲེག་ཆོེའ་ིསྲིས།

སྲིདི་བཀའི་ལྷན་རྒྱས། སྲིདི་སྐྱངོ་ངམ། སྲིདི་བློནོ། སྲིདི་ཚབ་རྣམ་པ་ཅ་ི

རགིས་དང༌། བཀའ་བློནོ་དང་བཀའ་ཚབ་ང་ོམ་ཇ་ིཡིདོ་ལྷན་རྒྱས་ཚགོས་

པ་ལ་ཟིརེ།

སྲིདི་དནོ། གཞུང་ག་ིཆོབ་སྲིདི་འཛནི་སྐྱངོ་ནང་གསསེ་ཕྱི་ིའབྲལེ་སྲིདི་བྱུས་

ཀྱིི་དམིགས་དོན་འགྲུབ་ཐབས་གཙོ་བོར་བཟུང་བའི་ལས་དོན་ལ་”སྲིིད་

དནོ་” ཞིསེ་འབྲ་ིབརྗེདོ་བྱདེ་པ་ཡིནི། སྲིིད་དནོ་གྱིི་ལས་རགིས་ནང་
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གཞུག་མཁན་ལ་”སྲིདི་དནོ་པ་” ཟིརེ་བ་དང༌། ཕྱི་ིའབྲལེ་ཐབས་བྱུས་ལ་

མཁས་པ་དང༌། སྤྱིི་སྒོརེ་གྱི་ིབྱ་བའ་ིཐགོ་གཡི་ོཐབས་ལ་བྱང་ཆུབ་པའ་ི

མ་ིལ་”སྲིདི་དནོ་མཁས་པ་”ཟིརེ།

གསལོ་ཚོ་ཕོབེས་སྒྲིགི གསལོ་ཚ་ན་ིཚ་བབས་ཀྱི་ིཞི་ེས་ཡིནི་ཞིངི༌། སྐབས་

འདརི་ཚ་བབས་མཛད་སའ་ིཕབེས་སྒྲིགི་ལ་ཟིརེ།

གསལོ་གཟིམི་མཆེདོ་གསུམ། ྋགངོ་ས་ཆོནེ་པོའ་ིགསལོ་ཇ་དང་གསལོ་

ཚགིས་ཞིབས་ཞུ་བ་སྐུ་བཅར་གསལོ་དཔནོ་བགྲོསེ་གཞིནོ་དང༌། ྋགངོ་

ས་ཆོེན་པོའ་ིསྐུའི་ན་བཟིའ་ཉིེར་ཆོས་ལ་སོགས་པའི་ཞིབས་ཞུ་བ་སྐུ་

བཅར་གཟིམི་དཔནོ་མཁན་པ།ོ ྋགངོ་ས་ཆོནེ་པོའ་ིཆོསོ་ཕྱིགོས་མཛད་

པའི་ཞིབས་ཞུ་བ་སྐུ་བཅར་མཆོོད་དཔོན་མཁན་པོ་བཅས་ཁོང་རྣམ་པ་

གསུམ་ལ་གསལོ་གཟིམི་མཆོདོ་གསུམ་ཞུ་བ་ཡིནི།

ལྷ་ལྡན་རྒྱལ་ས། གངས་ཅན་ལྗོངོས་སུ་གྲོགས་པའ་ིབདོ་ཡུལ་མད་ོདབུས་

ཁམས་གསུམ་སྤྱིིའ་ིརྒྱལ་ས་སྟ།ེ ལྷ་ས་གྲོངོ་ཁྱེེར་ཆོནེ་མརོ་ཟིརེ་བ་ཡིནི།

ལྷག་ལྷ། ལྷག་པའ་ིལྷ་སྟ།ེ རང་ག་ིཐུན་མངོ་མ་ཡིིན་པའ་ིཡི་ིདམ།

དྷཱ་སྒོགོ་རྩོ།ེ གསོ་ཆོནེ་གྱི་ིགྱིནོ་པ་སྟངེ་གནོ་སྐ་ེརགས་འཆོངི་མ་ིདགསོ་པ་

ཞིགི་སྟ།ེ སགོ་པ་ོནས་བྱུང་བའ་ིག་ོསའ་ིགྱིནོ་ཆོས་ཤགི

ལྷ་ཞལོ་བྲ་ོཔེ་གཞས་མ། ལྷ་ས་དང་ཞིལོ་པའ་ིབྲ་ོཔ་གཞིས་མ།

ལྷ་ས་ཚོགོས་པེ། གྲོངོ་ཁྱེརེ་སྤྱིརི་ཚ་ོཁག་གསུམ་ཡིདོ་པའ་ིཡི་གྱིལ།

ལྷམ་རོས་ཟིོན་གསོ་རྒྱ་མ། གསོ་ཆོནེ་གྱི་ིརྒྱན་སྤྲོས་ཡིདོ་པའ་ིགྲྭ་ལྷམ།

ཨ་ཾཁང་བྲ་ོཔེ། བྲ་ོའཁྲོབ་མཁན།
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ཨ་ཙ་གྲུམ་འིཇརོ། སྣ་རྒྱན་བྱ་ེབྲག་པ་ཞིགི

ཨདོ་མ་གརོ་པེ།ོ གཞུ་བྱ་ེབྲག་པ་ཞིགི



536

ལྟག་མཚོེརོ་དང༌། འིགོ་ལུང་མཚོེརོ།

ཕྱི་ིལ་ོ ༢༠༠༡ ཟླ་ ༤ པ་ནང༌། མཛད་རྣམ་རྩོམོ་སྒྲིགི་འགན་འཁུར་

ཞིབས་ཞུ་བས་ཨ་རིའ་ིཨནི་ཌ་ིཡི་ན་ (Indiana) མངའ་སྡེའེ་ིགྲོངོ་ཁྱེརེ་

འབུལུམངི་ཊནོ་ (Bloomington) དུ་སྐུའ་ིགཅནེ་པ་ོལྟག་མཚརེ་རནི་

པ་ོཆོ་ེམཆོགོ་མཇལ་བར་ཆོེད་བཅར་གྱིསི། ྋགངོ་ས་མཆོོག་གི་མཛད་

རྣམ་རྒྱ་ཆོེན་སྙིིང་རྗེེའི་རོལ་མཚོ་གླེེགས་བམ་དང་པོའ་ིཟིིན་བྲིས་ཆོ་ཚང་

དཔར་བཤུས་ཤགི་རནི་པ་ོཆོརེ་སྤྱིན་བསྟར་དང་ྋསྙིན་སྒྲིནོ་ཞུས། ད་ེ

སྐབས་རིན་པོ་ཆོེས་ལོ་རྒྱུས་ཁུངས་ལྡན་གྱིི་དགོངས་འཆོར་གནད་ཆོེ་

ཞིགི་གནང་བ་གཤམ་གསལ།

“ད་ཕན་སྐུ་འབུམ་གདན་རབས་དང་བཅས་པའི་ཡིིག་ཆོ་གསར་

རྙིིང་འདྲེ་མིན་མཐོང་བ་ཚང་མའི་ནང་ལ་ང་ཚོའི་ཁྱེིམ་ཚང་གི་མིང་‘ས་ཏི་

བཏིགས་སྟ་ག་བཞིག་སྟག་’ དང༌། ‘འ་འགོ་ཚ་འགྲོངེ་བུ་འཚ་ེར་བཞིག་

འཚརེ་’ བྲསི་འདུག ད་ེམ་དག་པ་རདེ། ནོར་བ་རདེ། སྒྲི་དག་གི་འདུག་སྟེ་

དག་ཆོ་འགྲོགི་ག་ིམ་ིའདུག དག་ཆོ་ལ་ ‘ལྟག་ཁུང་ག་ིལྟག་’ འབྲ་ིདགསོ།” 

ཞིེས་ཕྱིག་གཡིས་མགུལ་མཇིང་གི་ལྟག་གཉིའ་ལ་འཆོང་བཞིིན་

གསུངས་རྗེསེ། “འཚརེ་དེ་ཡིང་ ‘འབྲགོ་པ་སྡེདོ་སའ་ིམཚརེ་’ འབྲ་ིདགསོ། 

ངས་དེའ་ིརྒྱུ་མཚན་ཤདོ་ཀྱི་ིཡིནི། ཡིག་པ་ོཉིན་ནས་ཡིགི་ཐགོ་བྲསི་
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དང༌།” ཞིསེ་བཀའ་གནང་ནས་མུ་མཐུད་གསུངས་གསལ། “དག་ཆོ་ལ་

ལྟག་དང་འགོ་ག་ིལྟག་ད་ེའབྲ་ིདགསོ། གཅན་གཟིན་སྟག་ཟིརེ་བའ་ིསྟག་

ད་ེབྲིས་ན་མ་ིའགྲོགིས། འཚརེ་ཡིང་ནརོ་བ་རདེ། ངསེ་པར་དུ་འབྲགོ་

པའ་ིཁྱེམི་ལ་མཚརེ་ཟིརེ་བ་ད་ེའབྲ་ིདགསོ། ད་ེགང་འདྲེ་ཡིནི་ཟིརེ་ན། 

ཐགོ་མར་ང་ཚོའ་ིཕ་མསེ་འབྲགོ་པ་ཚ་ོཁྱེམི་གཅགི་ཡིནི་པ་རདེ། འབྲགོ་

སྐད་བཤད་ན་མཚརེ་གཅགི་ཡིནི་པ་རདེ། མཚརེ་གཅགི་པུ་དེའ་ིམི་

རྒྱུད་འཕལེ་ནས་མཚརེ་གཉིསི་ཆོགས། ད་ེདུས་མཚརེ་གཅགི་ལུང་པའ་ི

ལྟག་ལ་ཆོགས། ད་ེལ་ ‘ལྟག་མཚརེ་’ ཟིརེ་བ་དང༌། མཚརེ་གཅགི་ལུང་

པའ་ིའགོ་ལ་ཆོགས། ད་ེལ་ ‘འགོ་ལུང་མཚརེ་’ ཟིརེ་བ་རདེ།” ཅསེ་དང༌། 

“དངེ་སང་རྒྱ་སྐད་ཀྱི་ིནང་ལ་ ‘ཏིང་ཙ་’ དང༌། ‘ཝ་ལང་ཙ་’ ཟིརེ་གྱི་ིའདུག 

རྒྱ་སྐད་ཀྱིི་སྒྲི་ལ་བརྟེེན་ནས་ས་ཆོ་དེ་ཚ་ོརྒྱ་ཡུལ་ཡིིན་པ་འདྲེ་ཞིིག་བཟིོས་

འདུག འ་ོད་དངསོ་དནོ་ལ་ོརྒྱུས་དེ་འདྲེ་རདེ། ད་ེཚ་ོསམེས་ལ་བཞིག་ནས། 

ད་རེས་ྋསྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆོེའི་མཛད་རྣམ་ནང་ལ་གསལ་པོ་འགོད་

ཐུབ་ན་ཡིག་པ་ོརེད་བསམ་གྱི་ིའདུག” ཅསེ་དང༌། “ད་ང་ལ་ོརྒོས་ཡིདོ་པ་

རདེ། མཛད་རྣམ་དབེ་དང་པ་ོདཔར་བརྒྱབ་པ་ཞིིག་མགྱིགོས་པ་ོམཐངོ་

ན་བསམ་གྱི་ིའདུག ད་ཕར་ཕྱིནི་ནས་ལམ་སང་དཔར་ཐནོ་པ་ཞིགི་བྱདེ་

དགསོ།” ཞིསེ་བཀའ་གནང་བྱུང་ཞིངི༌། འད་ིན་ིདངསོ་དནོ་ལ་ོརྒྱུས་ཁུངས་

ལུང་རྒྱུ་མཚན་ཡིང་དག་དང་ལྡན་པ་ཞིགི་ཏུ་ངསེ་གཤསི། ྋརྒྱལ་བའ་ི

མཛད་རྣམ་འདིའ་ིནང་ ‘ལྟག་མཚརེ་’ ཞིསེ་གཅགི་གྱུར་དུ་བཀདོ་ཡིདོ།
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ཤ་བ་རོ་ིརྫོངོ་ག་ིབསྡུས་ཚོགི་ཤ་རྫོངོ༌།

གླེགེས་བམ་འད་ིནང་ཀརྨ་ ‘ཤ་རྫངོ་’ ར་ིཁྲོདོ་ཅསེ་བཀོད་ཡིདོ། རྒྱུ་

མཚན་ན།ི མད་ོསྨོད་རྫངོ་ཆོནེ་བཞི་ིསྟ།ེ ཨ་ཆུང་གནམ་རྫོང་དང༌། བྲག་

དཀར་སྤྲོལེ་རྫངོ༌། པདྨ་ཆོསོ་རྫངོ༌། ཤ་བ་ར་ིརྫངོ་བཅས་ཡིནི་ཞིངི༌། ད་ེ

དག་ལས་ “ཤ་བ་ར་ིརྫངོ་” ཞིསེ་པ་ན།ི གངོ་གསལ་ཀརྨ་ “ཤ་རྫངོ་” ར་ི

ཁྲོདོ་ཀྱི་ིགནས་གཞི་ིད་ེཡིནི་གཤསི། ཤ་བ་ར་ིརྫངོ་གི་བསྡུས་མངི་ལ་”ཤ་

རྫངོ་”ཞིསེ་འཁདོ་པ་ད་ེལྟར་འབྲ་ིཚུལ་འད་ིཁུངས་དག་པར་ངསེ།

ཀུན་མཁྱེནེ་འཇགིས་མདེ་དབང་པསོ་མཛད་པའ་ིཀརྨ་ “ཤ་རྫངོ་” 

ར་ིཁྲོདོ་ཀྱི་ིདཀར་ཆོག་ཅསེ་དང༌། ད་ེམནི་ཤར་གདོང་རནི་པ་ོཆོསེ་མཛད་

པའ་ིཨ་ར་པ་ཙའ་ིསྒྲུབ་ཕུག་ག་ིདཀར་ཆོག1 གསརེ་ཏིགོ་ཚང་གསི་

མཛད་པའ་ིསྐུ་འབུམ་གདན་རབས་ཁ་བསྐོང༌།2 བདོ་ཀྱི་ིརགི་གནས་སྒྱུ་

རྩོལ་ཀུན་འདུས་ཞིལ་ཐང་ཆོེན་མོའ་ིརྣམ་བཤད་མཐོང་གྲོོལ་ཀུན་གསལ་

མ་ེལངོ༌།3 རྩོརེ་སྙིགེ་དུས་དབེ་ (༡༩༨༩) ནང་ཕྱི་ིབྱ་ཚ་ོཔ་དྲུག་ག་ིང་ོསྤྲོདོ་

4བཅས་འད་ིདག་ཚང་མར་ཀརྨ་ ‘ཤ་རྫངོ་’ ར་ིཁྲོདོ་ཅསེ་འཁདོ་འདུག

1  ཤགོ་གྲོངས་ ༣༩ ཡིགི་འཕྲེངེ་ ༤ པ་དང༌།

2  ཤགོ་གྲོངས་ ༢༨ ཡིགི་འཕྲེངེ་ ༡༢ པ། མཚ་ོསྔོནོ་མ་ིརགིས་དཔ་ེསྐྲུན་ཁང༌།

3  ཤགོ་གྲོངས་ ༢༧༦ མ་ིརགིས་དཔ་ེསྐྲུན་ཁང༌།

4  ཤགོ་གྲོངས་ ༥༨ ཕྱི་ིལ་ོ ༡༩༨༩ ལའོ་ིའདོན་ཐངེས་ ༤ པ། དུས་དབེ་སྤྱིིའ་ིའདནོ་



539

ྋརྒྱལ་དབང་ཐམས་ཅད་མཁྱེེན་པ་སྐུ་འཕྲེེང་བདུན་པ་ཆོེན་པོའ་ི

རྣམ་པར་ཐར་པ་དཔག་བསམ་རནི་པ་ོཆོེའ་ིསྙི་ེམ་དང༌། ྋགངོ་ས་སྐུ་

འཕྲེེང་བཅུ་གསུམ་པ་ཆོེན་པོའ་ིརྣམ་ཐར་རིན་ཆོེན་འཕྲེེང་བ་ལ་སོགས་

པའ་ིནང་ཀརྨ་ ‘ཤར་ཙངོ་’ ར་ིཁྲོདོ་ཅསེ་འཁདོ་འདུག ད་ེན་ིདངསོ་དནོ་དག་

ཆོ་ ‘ཤ་རྫངོ་’ ག་ིཤའ་ིམཐར་རྫངོ་ག་ིརྩོགེ་པ་ར་བསྣན་པའ་ིཕལ་སྐད་ཀྱིི་

བརྗེདོ་སྒྲི་ ‘ཤར་རྫངོ་’ ཞིསེ་པར་འགྱུར། ད་ེལྟར་མད་ོསྨོད་ཆོསོ་འབྱུང་

དབེ་ཐརེ་རྒྱ་མཚོའ་ིནང་ “ཀརྨ་རལོ་པའ་ིརྡ་ོརྗེེའ་ིབཞུགས་གནས་ ‘ཤར་

རྫངོ་’ ར་ིཁྲོདོ་” ཅསེ་བཀདོ་འདུག ད་ེན་ིབདོ་སྨོད་ཕྱིགོས་ཀྱི་ིཕལ་སྐད་དུ་ 

‘རྡ་ོརྗེ་ེ’ ལ་ ‘རྡརོ་རྗེ་ེ’ ཟིརེ་བའ་ིསྒྲི་ཇ་ིབཞིིན་ཡིགི་ཐགོ་བྲསི་པ་ཞིགི་བྱས་

འདུག ད་ེནས་ཀྱིང་ཕལ་སྐད་ཀྱི་ིབརྗེདོ་སྒྲི་ལ་འགྱུར་བ་བྱུང་བ་སྟ།ེ སྤྱིརི་

བཏིང་སྐད་ཀྱི་ིརང་བཞིནི་བརྗེདོ་སྒྲིར་ཚགི་ཕྱི་ིམའ་ིསྒྲི་ད།ེ ཚགི་སྔོནོ་མའ་ི

སྒྲི་གདངས་མཐོ་དམའི་དབང་དུ་འགྲོོ་བ་རྒྱལ་སྤྱིིའི་བརྡ་སྤྲོོད་སྒྲི་འགྱུར་

འགྲོ་ོལུགས་སྤྱི་ིམཐུན་ལྟར་འགྱུར་བ་ཕྱིནི་འདུག དཔརེ་ན། ‘རྒྱ་དཀར་’ 

ལ་ ‘རྒྱ་གར་’ ཞིསེ་འཁདོ་པ་ད་ེལྟར། ཚགི་སྔོནོ་མ་‘ཤར་’གྱི་ིསྒྲི་གདངས་

མཐ་ོབའ་ིརྗེསེ་ཀྱི་ིཚགི་ཕྱི་ིམ་‘རྫངོ་’ག་ིསྒྲི་གདངས་དམའ་བ་ད།ེ རང་བཞིནི་

གྱིསི་མཐ་ོབ་‘ཙངོ་’དུ་འགྱུར་ནས། ཡིགི་ཐགོ་‘ཤར་ཙངོ་’ཞིསེ་འབྲ་ིསྲིོལ་

དར། ད་ེཡིང་‘ཤ་རྫངོ་’ར་ིཁྲོདོ་ད་ེཙངོ་ཁའ་ིཡུལ་དང་འབྲལེ་ཡིདོ་ཀྱི་ི

གནས་ཤགི་ཡིནི་གཤིས། ‘ཤར་ཙངོ་’ཡིནི་ཤག་ག་ིསྣང་བ་དག་པའ་ིདག་

ཆོ་མུ་འབྱམས་སུ་འབྲི་བ་ཞིིག་ཡིིན་པར་སྙིམ་པས་ད་དུང་དཔྱོད་པར་

ཐངེས་ ༢༡༩ པ།
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མཛདོ།
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འིདྲེནེ་རྟགས་ལ་སགོས་པེའི་ིམཚོོན་དནོ་འིགྲེལེ་

བཤད།

འིདྲེནེ་རྟགས།

ལུང་འདྲེནེ་གྱི་ིརྟེགས་ལ་ཟིརེ། ད་ེཡིང་ཉིསི་གཤབིས་དང༌། ཆོགི་

རྐྱེང་ཞིསེ་པ་གཉིསི་ཡིདོ།

འིདྲེནེ་རྟགས་ཉིསི་གཤབིས།

“ “ དཔརེ་ན། ྋརྒྱལ་བ་ཡིདི་བཞིནི་ནརོ་བུས་ “དུས་རྒྱུན་དུ་

སམེས་པ་བཟིང་པ་ོབྱདེ་དགསོ་” ཞིསེ་བཀའ་སླབོ་གནང་ག་ིའདུག ཅསེ་

པ་ལྟ་བུ།

འིདྲེནེ་རྟགས་ཆེགི་རྐྱེང༌།

‘ ’ དཔརེ་ན། ‘ངསོ་ཀྱི་ིཡུལ་དང༌། ངསོ་ཀྱི་ིམ་ིམང་’ ཞིསེ་པའ་ི

ྋརྒྱལ་བའ་ིརང་རྣམ་ནང༌། ‘ཀརྨ་པ་རལོ་པའ་ིརྡ་ོརྗེ་ེ’ དང༌། ‘གངས་ར་ིཨ་

མྱོསེ་སྐྱ་ེར་ི’ ལ་སགོས་པའ་ིམཚན་མངི་འཁོད་འདུག ཅསེ་པ་ལྟ་བུ་དང༌།

འདྲེེན་རྟེགས་ཉིིས་གཤིབས་ཀྱིི་ནང་ཁོངས་འདྲེེན་རྟེགས་ཆོིག་རྐྱེང་

ཡིདོ་པ། དཔརེ་ན། ྋགངོ་ས་ྋསྐྱབས་མགནོ་ཆོནེ་པསོ། “ངས་བདནེ་

ཚགི་སྨོནོ་ལམ་ནང་ ‘ཡིངོས་རྫགོས་བདོ་ལྗོངོས་རང་དབང་གཙང་མའ་ི

དཔལ།’ ཞིསེ་བཀདོ་ཡིདོ་པ་ད།ེ ང་རང་ཚ་ོགངས་ཅན་པ་ཡིངོས་རྫགོས་
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ཀྱིི་གནས་ཡུལ་བོད་ཆོོལ་ཁ་གསུམ་གྱིི་ས་ཁྱེོན་ཡིོངས་ལ་ཟིེར་གྱིི་ཡིོད།” 

ཅསེ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་སངོ༌། ཞིེས་པ་ལྟ་བུ་ཡིནི།

གུག་རྟགས།

 () ༡ དནོ་གཅགི་མངི་ག་ིརྣམ་གྲོངས་འགདོ་དགསོ་སྐབས་སུ་

སྤྱིདོ་དགསོ། དཔརེ་ན། ྋགངོ་ས་ྋསྐྱབས་མགནོ་ཆོནེ་པོའ་ིབཀའ་རྩོམོ་

“བདནེ་གསལོ་སྨོནོ་ཚགི་” (བདནེ་ཚིག་སྨོནོ་ལམ/ཚད་མདེ་ཡིནོ་ཏིན་

) ཅསེ་པའ་ིནང་”ཡིངོས་རྫགོས་བདོ་ལྗོངོས་ (གངས་ལྗོངོས་ཁྱེནོ་ཡིངོས།) 

རང་དབང་གཙང་མའ་ིདཔལ།” ཞིསེ་འཁདོ་པ་ད་ེབདོ་ཡུལ་མད་ོདབུས་

ཁམས་གསུམ་ (བདོ་ཆོལོ་ཁ་གསུམ་) ཡིངོས་རྫགོས་ཀྱི་ིསྐྱ་ེའགྲོོའ་ིརང་

དབང་ཆོདེ་དུ་ཐུགས་སྨོནོ་མཛད་པ་ཞིགི་རདེ། ཅསེ་པ་ལྟ་བུ་དང༌། ༢ ལ་ོ

དང་ཟླ་ཚསེ། མངི་ཚགི རྗེདོ་པ་ཅི་རིགས་བདོ་ཡིགི་དང་ཕྱི་ིཡིགི་གང་

ཞིགི་སྔོནོ་དང༌། གཞིན་ད་ེརྗེསེ་སུ་འགདོ་དགསོ་པའ་ིཐོག་སྤྱིདོ་དགསོ། 

དཔརེ་ན། ཤངི་འབྲུག་ཟླ་ ༧ ཚསེ་ ༢༧ (1904/09/07) ཉིནི་ལྷ་སར་

དབྱིན་བོད་རྒྱལ་ཁབ་གཉིིས་དབར་ཆོིངས་ཡིིག་བཞིག་ཅེས་དང༌། 

ཝར་རནེ་སིམཐི་ (Warren Smith) ཡིསི་བརྩོམས་བྲསི་དབྱནི་དབེ་ 

(Tibetan Nation) (བདོ་རྒྱལ་ཁབ་) ཅསེ་པའ་ིནང༌། ཞིསེ་པ་ལྟ་བུ་

ཡིནི། འནོ་ཀྱིང་ཡི་ིག་ེཀློགོ་པའ་ིསྐབས་སུ་གུག་རྟེགས་ () ནང་འཁདོ་པ་

ད་ེབཀློག་མ་ིདགསོ།

གྲུ་རྟགས།

[ ] འད་ིན་ི ༡ ཕྱི་ིཚགི་ཅགི་ཕྱི་ིརྒྱལ་གྱི་ིཡིགི་ཐགོ་འཁདོ་ཡིདོ་པ་ད་ེ
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བདོ་ཡིགི་ཏུ་སྒྲི་སྒྱུར་མཉིམ་དུ་ཡིདོ་སྐབས་སྤྱིདོ་དགསོ། དཔརེ་ན། ཡུལ་

མངི་ Australia[ཨ་ོས་ེཀྲ་ར་ལ་ིཡི་]དང༌། Austria[ཨ་ོས་ེཀྲ་ར་ིཡི་]ལྟ་

བུ་དང༌། ཕྱི་ིཡིགི་མཉིམ་དུ་མདེ་ན། ཨ་ོས་ེཀྲ་ར་ལ་ིཡི་དང༌། ཨ་ོས་ེཀྲ་ར་ི

ཡི་ཞིསེ་འབྲ་ིབ་ལས། གྲུ་རྟེགས་[ ]སྤྱིདོ་མ་ིདགོས། ༢ གསལ་བཤད་

དགསོ་རགིས་ལ་སྤྱིདོ་དགསོ། དཔརེ་ན། ཡིགི་ཆོ་ང་ོམའི་ནང་”ཐནོ་མ་ི

ལ་དཔྱོད་པ་” ཞིསེ་འཁདོ་པར་ “ཐནོ་མ་ི[ས་ཾབྷ་ོཊ། བདོ་ཀྱི་ིབློནོ་པ།ོ བདོ་

ཡིགི་གསར་འགདོ་མཛད་པ་ོ]ལ་དཔྱོད་པ་ཞིསེ་དང༌། ཡིང་དངསོ་མངི་

ཨ་ོརྒྱན་རྡ་ོརྗེེ་ཡིིན་པ་ལ་ཡིིག་ཆོའི་ནང་ཨ་ོརྒྱན་མ་གཏིོགས་འཁོད་མེད་ན། 

ད་ེགསལ་ཁ་དོད་དུ་གཏིངོ་ཆོདེ་ཨ་ོརྒྱན་[རྡ་ོརྗེ་ེ] ཞིསེ་འགདོ་དགསོ་པ་ལྟ་

བུ་ཡིནི། ཡི་ིག་ེཀློགོ་སྐབས་གྲུ་རྟེགས་ནང་གང་འཁདོ་པ་རྣམས་བཀློག་

དགསོ།

སགེ་རྟགས།

/ འད་ིན།ི མཚན་མངི་གང་འཁདོ་ད་ེདང་འབྲེལ་ཡིདོ་ཀྱི་ིདནོ་གཞིན་

སྟནོ་པའ་ིཚགི་དང༌། ཚགི་གྲུབ་གཅགི་གམ། གཉིསི་སགོས་དཀྱུས་

གཅིག་ཏུ་བཀོད་པ་དེ་དག་གི་བར་མཚམས་དབྱེ་བའི་རྟེགས་སུ་སྤྱིོད་

དགསོ། དཔརེ་ན། མཚན་མངི་ཤགོ་གྲོངས་ནང༌། དགའ་ལྡན་ཁྲོ་ིཟུར་རམི་

པའ་ིམཚན་ཁངོས་སུ་ (མཁྱེནེ་རབ་དབང་ཕྱུག་/སྡེ་ེདྲུག་/ཡིངོས་འཛནི་/

སྲིདི་སྐྱངོ་) ཞིསེ་འཁདོ་པ་ལྟ་བུ་དང༌། ད་ེམནི་ལ་ོདང་ཟླ་ཚསེ་ཨང་ཀ་ིཁ་ེ

གཙང་འགོད་སྐབས་ལོ་དང་ཟླ་ཚེས་བར་ལ་སེག་རྟེགས་འགོད་དགོས། 

དཔརེ་ན། ཤངི་འབྲུག་ཟླ་ ༧ ཚསེ་ ༢༧ (༡༩༠༤/༠༩/༠༧) ཉིནི། ལྷ་
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སར་དབྱིན་བོད་རྒྱལ་ཁབ་གཉིིས་དབར་ཆོིངས་ཡིིག་བཞིག་ཅེས་པ་འདི་

ལྟར་ར།ོ།

བསྡུས་རྟགས།

... ...འད་ིན།ི ཚགི་དང་རྗེདོ་པ་བསྡུས་པའ་ིརྟེགས་ཡིནི་ཏི།ེ བདོ་

ཡིགི་ནང་ཚགི་རྗེདོ་བསྡུས་པ་ལ་ཀུར་རྟེགས་××× འད་ིལྟར་འཁོད་པ་

དང་འདྲེ་བ་ཡིནི། དཔརེ་ན། ྋརྒྱལ་བའ་ིཞིབས་བརྟེན་གསལོ་འདབེས་

ནང༌། “རབ་འབྱམས་རྒྱལ་བའ་ིགསང་གསུམ་མ་ལུས་པ།། གང་འདུལ་

ཅརི་ཡིང་འཆོར་བའ་ིསྒྱུ་འཕྲུལ་གར།། སྲིིད་ཞིིའ་ིདག་ེལགེས་ཀུན་འབྱུང་

ཡིདི་བཞིནི་ནརོ།། དངསོ་བརྒྱུད་དྲེནི་ཅན་བློ་མའ་ིཚགོས་རྣམས་ལ།། 

བདག་ཅག་གདུང་ཤུགས་དྲེག་པསོ་གསལོ་འདབེས་ན།། གངས་ཅན་

མགནོ་པ་ོབསྟན་འཛནི་རྒྱ་མཚ་ོཡི།ི། སྐུ་ཚ་ེམ་ིཤགིས་བསྐལ་བརྒྱར་

རབ་བརྟེན་ཅངི༌།། བཞིདེ་དནོ་ལྷུན་གྱིསི་འགྲུབ་པར་བྱནི་གྱིསི་རླབོས།། 

ཆོསོ་དབྱིངས་ཀུན་གསལ་ཁྱེནོ་དང་མཉིམ་འཇུག་པའ།ི། རྡུལ་བྲལ་བད་ེ

ཆོནེ་ཡི་ེཤསེ་སྒྱུ་མའ་ིསྤྲོནི།། གྲོངས་མདེ་རྟེནེ་དང་བརྟེནེ་པའ་ིདཀྱིལི་

འཁརོ་དུ།། ཤར་བའ་ིཡི་ིདམ་ལྷ་ཚགོས་ཐམས་ཅད་ལ།། བདག་ཅག་... 

...གངས་ཅན་མགནོ་པ་ོ... ...སྐུ་ཚ་ེམ་ིཤགིས་... ...བཞིདེ་དནོ་ལྷུན་གྱིསི་

......”ཞིསེ་པ་ལྟ་བུའ།ོ།

ཨང་གྲེངས་བསྡུས་རྟགས།

དཔརེ་ན། མཚན་མངི་ཤགོ་གྲོངས་ནང༌། མ་ིམིང་བཀྲ་ཤསི་ཟིརེ་བ་

ཞིགི་ཤགོ་གྲོངས་ ༡ ནས་ ༡༠ བར་གྱི་ིཤགོ་ངསོ་ར་ེརེའ་ིནང་འཁདོ་ཡིདོ་
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ན། ཤགོ་གྲོངས་ད་ེདག་ག་ིཨང་ཀ་ིར་ེར་ེབཞིནི་མ་བཀདོ་པར་བསྡུས་

ཏི།ེ བཀྲ་ཤསི་ ༡ ,_ ༡༠ ཞིསེ་བཀོད་པ་ལྟ་བུ་ཡིནི།

ཤགོ་ལྡབེས།

ན དང་ བ ང་ོསྤྲོདོ། བདོ་ཡིགི་ཕྱིག་དཔེ་ཤགོ་ལྷ་ེས་ོསོའ་ིམདུན་

ལྡེབས་ཀྱིི་གཡིོན་ཕྱིོགས་མཐའ་བཅད་ནང་ཤོག་གྲོངས་ཇི་ཡིིན་ཡིིག་

ཐགོ་བཀོད་ཡིདོ་ཀྱིང༌། ཤགོ་ལྷེའ་ིརྒྱབ་ལྡབེས་སུ་གང་ཡིང་བཀོད་མདེ་

ཅངི༌། ད་ེལྟ་ནའང་ཕྱིག་དཔེའ་ིནང་ནས་ལུང་འདྲེནེ་བྱས་པ་འཚལོ་ཁུངས་

གཤམ་མཆོན་འགོད་སྲིལོ་ཧ་ཅང་སྟབས་བད་ེཞིགི་ཡིདོ། དཔརེ་ན། 

བཀའ་གདམས་གླེེགས་བམ་བུ་ཆོོས་ལེའུ་ལྔ་པའི་ཤོག་ལྡེབས་བཅུ་

གཉིསི་པའ་ིམདུན་ངསོ་ཡིགི་འཕྲེེང་གསུམ་པ་དང༌། རྒྱབ་ངསོ་ཡིགི་འཕྲེངེ་

བཞི་ིཔ་ཞིསེ་འགདོ་དགསོ་པར། ཤགོ་ལྡབེས་ ༡༢ ན ༣ པ་དང༌། བ 

༤ པ་ཞིསེ་བཀདོ་ན་འགྲོགིས། འདརི་ ན ནི་མདུན་གྱི་ིརྗེསེ་འཇུག་དང༌། 

བ ནི་རྒྱབ་ཀྱི་ིརྗེསེ་འཇུག་ཡིནི་པས། ཤགོ་ལྷེའ་ིམདུན་དང་རྒྱབ་ཀྱི་ིདནོ་

མཚནོ་པ་བཅས་ས།ོ།
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རྒྱུ་ཆེ་འིབྱུང་ཁུངས།

༡༽ བོད་ཡགི་ཁག

༡༽ ཐམས་ཅད་མཁྱེནེ་པ་དག་ེའདུན་གྲུབ་པ་དཔལ་བཟིང་པའོ་ིརྣམ་ཐར་

ང་ོམཚར་རྨད་བྱུང་ནརོ་བུའ་ིའཕྲེངེ་བ། མཛད་པ་པ།ོ ཤཱཀྱིའ་ིདག་ེསླངོ་ཡི་ེ

ཤསེ་རྩོ་ེམོ།

༢༽ བློ་མ་ཐམས་ཅད་མཁྱེནེ་པའ་ིརྣམ་ཐར་ང་ོམཚར་མཛད་པ་བཅུ་

གཉིསི་པ། མཛད་པ་པ།ོ དག་ེསླངོ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན།

༣༽ ཐམས་ཅད་མཁྱེནེ་པའ་ིགསུང་འབུམ་ཐརོ་བུ་ལས་རྗེ་ེཉིདི་ཀྱི་ིརྣམ་

ཐར།

༤༽ ཐམས་ཅད་མཁྱེནེ་པ་དག་ེའདུན་རྒྱ་མཚོའ་ིརྣམ་ཐར་རྟེགོས་བརྗེདོ་

དཔག་བསམ་གྱི་ིལྗོནོ་ཤངི༌། མཛད་པ་པ།ོ སྟདོ་ཆོ་ཡིངོས་རྫགོས་གཡིང་

པ་ཆོསོ་རྗེ་ེདང༌། སྨོད་ཆོ། དག་ེསླངོ་དཀནོ་མཆོགོ་སྐྱབས།

༥༽ ཐམས་ཅད་མཁྱེནེ་པ་བསདོ་ནམས་རྒྱ་མཚོའ་ིརྣམ་ཐར་དངསོ་གྲུབ་

རྒྱ་མཚོའ་ིཤངི་རྟེ། མཛད་པ་པ།ོ ྋརྒྱལ་མཆོགོ་ལྔ་པ་ཆོནེ་པོ།

༦༽ ཐམས་ཅད་མཁྱེེན་པ་ཡིནོ་ཏིན་རྒྱ་མཚ་ོདཔལ་བཟིང་པོའ་ིརྣམ་པར་
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ཐར་པ་ནརོ་བུའ་ིའཕྲེངེ་བ།

༧༽ ྋརྒྱལ་དབང་ལྔ་པ་ཆོནེ་པོའ་ིརང་རྣམ། ཟི་ཧརོ་གྱི་ིབན་ད་ེངག་དབང་

བློ་ོབཟིང་རྒྱ་མཚོའ་ིའད་ིསྣང་འཁྲུལ་པའ་ིརོལ་རྩོདེ་རྟེགོས་བརྗེོད་ཀྱི་ིཚུལ་

དུ་བཀདོ་པ་དུ་ཀཱུ་ལའ་ིགསོ་བཟིང་ལས་གླེགེས་བམ་དང་པ་ོབཞུགས་ས།ོ། 

ཞིལོ་པར་མ།[བསྡུས་པར་ “དུ་ཀཱུ་ལའ་ིགསོ་བཟིང་” གླེགེས་བམ་དང་པ།ོ 

གཉིསི་པ། གསུམ་པ།]

༨༽ དྲེནི་ཅན་རྩོ་བའ་ིབློ་མ་ངག་དབང་བློ་ོབཟིང་རྒྱ་མཚོའ་ིཐུན་མོང་ཕྱིིའ་ི

རྣམ་ཐར་དུ་ཀཱུ་ལའ་ིགསོ་བཟིང་གླེགེས་བམ་གསུམ་པའ་ིའཕྲེསོ་བཞིི་པ་

དང༌། ལྔ་པ། དྲུག་པ། མཛད་པ་པ།ོ སྡེ་ེསྲིདི་སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚ།ོ

༩༽ པད་དཀར་འཛནི་པ་ངུར་སྨྲིགི་གར་རལོ་ལྔ་པ་སྡེམོ་བརྩོནོ་རྒྱལ་བའ་ི

ཚུལ་འཆོང་བ་དྲུག་པར་འཕསོ་པའ་ིགཏིམ་རྣ་བའ་ིབཅུད་ལནེ་ཡིདི་ཀྱིི་

ཀུན་དགའ། མཛད་པ་པ།ོ སྡེ་ེསྲིདི་སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོ།

༡༠༽ ཐམས་ཅད་མཁྱེནེ་པ་ངག་དབང་ཆོོས་གྲོགས་ (རནི་ཆོནེ་ཚངས་

དབྱངས་རྒྱ་མཚ་ོ) དཔལ་བཟིང་པོའ་ིརྣམ་པར་ཐར་པ་གཏིམ་སྙིན་ལྷའ་ི

ཏིམྦུ་རའ་ིརྒྱུད་ཀྱི་ིསྒྲི་དབྱངས། མཛད་པ་པ།ོ ལྷ་བཙུན་ངག་དབང་རྡ་ོརྗེེ།

༡༡༽ ཐམས་ཅད་མཁྱེནེ་གཟིགིས་རྡ་ོརྗེ་ེའཆོང་བློ་ོབཟིང་བསྐལ་བཟིང་རྒྱ་

མཚ་ོདཔལ་བཟིང་པོའ་ིརྣམ་པར་ཐར་པ་དཔག་བསམ་རནི་པ་ོཆོེའ་ིསྙི་ེམ། 

མཛད་པ་པ།ོ ལྕང་སྐྱ་རལོ་པའི་རྡ་ོརྗེེ།

༡༢༽ ཐམས་ཅད་མཁྱེནེ་གཟིགིས་བློ་ོབཟིང་བསྟན་པའ་ིདབང་ཕྱུག་

འཇམ་དཔལ་རྒྱ་མཚ་ོདཔལ་བཟིང་པོའ་ིརྣམ་པར་ཐར་པ་འཛམ་གླེངི་ཐ་གྲུ་
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ཡིངས་པའ་ིརྒྱན། མཛད་པ་པ།ོ ད་ེམ་ོཧ་ོཐགོ་ཐུ་བློ་ོབཟིང་ཐུབ་བསྟན་

འཇགིས་མདེ་རྒྱ་མཚ།ོ

༡༣༽ ཐམས་ཅད་མཁྱེནེ་པ་བློ་ོབཟིང་བསྟན་པའ་ིའབྱུང་གནས་ངག་

དབང་ལུང་རྟེགོས་རྒྱ་མཚ་ོདཔལ་བཟིང་པའོ་ིརྣམ་པར་ཐར་པ་དད་པའ་ི

ཡིདི་འཕྲེགོ མཛད་པ་པ།ོ ད་ེམ་ོཧ་ོཐགོ་ཐུ་བློ་ོབཟིང་ཐུབ་བསྟན་འཇགིས་

མདེ་རྒྱ་མཚ།ོ

༡༤༽ ཐམས་ཅད་མཁྱེནེ་གཟིགིས་བཅུ་པ་ཆོནེ་པ་ོངག་དབང་བློ་ོབཟིང་

འཇམ་དཔལ་བསྟན་འཛནི་ཚུལ་ཁྲོམིས་རྒྱ་མཚ་ོདཔལ་བཟིང་པའོ་ིརྣམ་

པར་ཐར་པ་ང་ོམཚར་ནརོ་བུའ་ིའཕྲེངེ་བ། མཛད་པ་པ།ོ སྐུ་བཅར་དར་

ཧན་མཁན་སྤྲུལ་བློ་ོབཟིང་འཕྲེིན་ལས་རྣམ་རྒྱལ།

༡༥༽ ཕྱིག་ན་པདྨ་ོྋརྗེ་ེབཙུན་ངག་དབང་བསྐལ་བཟིང་བསྟན་པའ་ིསྒྲིནོ་

མ་ེམཁས་གྲུབ་རྒྱ་མཚ་ོདཔལ་བཟིང་པའོ་ིརྣམ་པར་ཐར་པ་ང་ོམཚར་ལྷའ་ི

རལོ་མ་ོདབྱངས་ཅན་རྒྱུད་དུ་སྙིན་པའ་ིཏིམ་བུ་ར། མཛད་པ་པ།ོ སྐུ་

བཅར་དར་ཧན་མཁན་སྤྲུལ་བློ་ོབཟིང་འཕྲེིན་ལས་རྣམ་རྒྱལ།

༡༦༽ ྋརྒྱལ་མཆོགོ་ངུར་སྨྲིགི་འཆོང་བ་བཅུ་གཉིིས་པ་ཆོནེ་པོའ་ིརྣམ་

པར་ཐར་པ་དྭངས་ཤལེ་མ་ེལངོ༌། མཛད་པ་པ།ོ ཡིངོས་འཛནི་ཕུར་ལྕགོ་

བློ་ོབཟིང་ཚུལ་ཁྲོམིས་བྱམས་པ་རྒྱ་མཚ།ོ

༡༧༽ ལྷར་བཅས་སྲིིད་ཞིིའ་ིགཙུག་རྒྱན་ྋགོང་ས་རྒྱལ་བའ་ིདབང་པ་ོ

བཀའ་དྲེནི་མཚུངས་མདེ་སྐུ་འཕྲེངེ་བཅུ་གསུམ་པ་ཆོནེ་པོའ་ིརྣམ་པར་ཐར་

པ་རྒྱ་མཚ་ོལྟ་བུ་ལས་མད་ོཙམ་བརྗེདོ་པ་ང་ོམཚར་རནི་པ་ོཆོེའ་ིའཕྲེངེ་བ་
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ཞིསེ་བྱ་བའ་ིགླེགེས་བམ་སྟདོ་ཆོ་བཞུགས་ས།ོ། [བསྡུས་པར་ “ང་ོམཚར་

རནི་པ་ོཆོེའ་ིའཕྲེངེ་བ་” གླེགེས་བམ་དང་པ།ོ གཉིསི་པ།]

༡༨༽ ྋགངོ་ས་ཏཱ་ལའ་ིབློ་མ་སྐུ་འཕྲེངེ་རམི་བྱནོ་གྱི་ིམཛད་རྣམ། 

འཇགིས་མདེ་བསམ་གྲུབ་ཀྱིསི་བརྩོམས།

༡༩༽ ཞྭ་སྒོབ་པ་དབང་ཕྱུག་བད་ེལྡན་གྱིསི་སྦྱོར་བ། བདོ་ཀྱི་ིསྲིདི་དནོ་

རྒྱལ་རབས་དབེ་དང་པ་ོདང༌། གཉིསི་པ།

༢༠༽ ཡིངོས་འཛནི་གླེངི་སྤྲུལ་རྡ་ོརྗེ་ེའཆོང་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རྟེགོས་རྣམ་

རྒྱལ་འཕྲེནི་ལས་དཔལ་བཟིང་པའོ་ིམཛད་པ་རྣམ་ཐར་ནརོ་བུའ་ིད་ོཤལ། 

མཛད་པ་པ།ོ ཤཱཀྱིའ་ིདགེ་སྦྱོངོ་བསྟན་འཛནི་རྒྱ་མཚ།ོ

༢༡༽ ཡིངོས་འཛནི་ཁྲོ་ིབྱང་རནི་པ་ོཆོེའ་ིརང་རྣམ་རང་ག་ིངང་ཚུལ་མ་

བཅསོ་ལྷུག་པར་བཀདོ་པ་འཕྲུལ་སྣང་སྒྱུ་མའ་ིཟླསོ་གར།

༢༢༽ གཞུང་དགའ་ལྡན་ཕ་ོབྲང་དབུ་བརྙིསེ་ནས་ལ་ོ ༣༦༠ འཁརོ་བའ་ི

བཀའ་དྲེནི་རྗེསེ་དྲེན་དང་མ་འངོས་མདུན་བསྐྱདོ་ཀྱི་ིཁ་ཕྱིགོས། དབེ་

འཕྲེངེ་དང་པ་ོདང༌། གཉིསི་པ།

༢༣༽ བྱམས་བརྩོ་ེདང་དྲེང་བདནེ་གྱི་ིབློ་སྲིགོ རྩོོམ་པ་པ་ོརངོ་པ་ོབློ་ོབཟིང་

སྙིན་གྲོགས།

༢༤༽ ཇ་ོབ་ོརྗེ་ེལྷ་གཅགི་དཔལ་ལྡན་ཨ་ཏི་ིཤའ་ིརྣམ་ཐར། བཀའ་

གདམས་ཕ་ཆོསོ།

༢༥༽ འབྲམོ་སྟནོ་པ་རྒྱལ་བའ་ིའབྱུང་གནས་ཀྱི་ིསྐྱསེ་རབས་བཀའ་

གདམས་བུ་ཆོསོ་ལའེུ་ཉི་ིཤུ་པ།
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༢༦༽ རྒྱུད་ ཐ པའ་ིནང་འཇམ་དཔལ་རྩོ་རྒྱུད།

༢༧༽ རྒྱུད་ ན པའ་ིནང་འཇམ་དཔལ་རྩོ་རྒྱུད།

༢༨༽ མད་ོ ཆོ པའ་ིནང་སྙིངི་རྗེེ་ཆོནེ་པོའ་ིཔདྨ་དཀར་པ་ོཐགེ་པ་ཆོནེ་པོའ་ི

མད་ོདང༌། སྙིངི་རྗེ་ེཔདྨ་དཀར་པ་ོཐགེ་པ་ཆོནེ་པོའ་ིམདོ།

༢༩༽ མད་ོ ཇ པའ་ིནང་ཟི་མ་ཏིགོ་བཀདོ་པའ་ིམད།ོ

༣༠༽ མཆོདོ་སྡེངོ་འཛམ་གླེངི་རྒྱན་གཅགི་ག་ིདཀར་ཆོག མཛད་པ་པ།ོ 

སྡེ་ེསྲིདི་སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚ།ོ

༣༡༽ པདྨ་བཀའི་ཐང་ཡིགི་དང༌། བཀའ་ཐང་སྡེ་ེལྔ།

༣༢༽ སྲིངོ་བཙན་བཀའ་འབུམ།

༣༣༽ གྲུབ་ཐབོ་དངསོ་གྲུབ་ཀྱིསི་གཏིརེ་ནས་བཏིནོ་པའ་ིམ་ཎ་ིབཀའ་

འབུམ།

༣༤༽ བདུད་འཇམོས་འཇགིས་བྲལ་ཡི་ེཤསེ་རྡ་ོརྗེེའ་ིགསུང་ལྷ་དབང་

གཡུལ་ལས་རྒྱལ་བའ་ིརྔ་བ་ོཆོ།ེ

༣༥༽ བདོ་ཆོནེ་པོའ་ིསྲིདི་ལུགས་དང་འབྲལེ་བའ་ིརྒྱལ་རབས་དབེ་ཐརེ་

དཀར་པ།ོ མཛད་པ་པ།ོ དག་ེའདུན་ཆོསོ་འཕལེ།

༣༦༽ བདོ་ཀྱི་ིརྒྱལ་རབས་རྫགོས་ལྡན་གཞིནོ་ནུའ་ིདགའ་སྟནོ།མཛད་པ་

པ།ོ ྋགོང་ས་ལྔ་པ་ཆོནེ་པ།ོ

༣༧༽ རྒྱལ་རབས་གསལ་བའ་ིམ་ེལངོ༌། མཛད་པ་པ།ོ ས་སྐྱ་པ་བློ་མ་

དམ་པ་བསདོ་ནམས་རྒྱལ་མཚན།

༣༨༽ དབེ་ཐརེ་སྔོནོ་པ།ོ མཛད་པ་པ།ོ འགསོ་ལ་ོགཞིོན་ནུ་དཔལ།
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༣༩༽ ཆོསོ་འབྱུང་མཁས་པའ་ིདགའ་སྟནོ། སྟདོ་ཆོ། མཛད་པ་པ།ོ དཔའ་

བ་ོགཙུག་ལག་ཕྲེངེ་བ།

༤༠༽ རྨད་བྱུང་བསྐལ་པ་མའ་ིཚགི་རྒྱན་མདུད་འགྲོལོ་མུ་ཏིགི་ཆུན་པ།ོ 

མཛད་པ་པ།ོ སྡེ་ེསྲིདི་སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚ།ོ

༤༡༽ བདོ་ཀྱི་ིལ་ོརྒྱུས་རགས་རམི་གཡུ་ཡི་ིཕྲེངེ་བ། སྟདོ་ཆོ་དང༌། བར་

ཆོ། སྨོད་ཆོ། སྒྲིགི་རྩོམོ་མཁན། ཆོབ་སྤེལེ་ཚ་ེབརྟེན་ཕུན་ཚགོས་དང༌། 

ནོར་བྲང་ཨ་ོརྒྱན།

༤༢༽ མད་ོསྨོད་ཆོསོ་འབྱུང་དབེ་ཐརེ་རྒྱ་མཚ།ོ བྲག་དགནོ་པ་དཀནོ་

མཆོོག་བསྟན་པ་རབ་རྒྱས།

༤༣༽ བསྟན་རྩོསི་ཀུན་ལས་བཏུས་པ། ཚ་ེཏིན་ཞིབས་དྲུང་གསི་

བརྩོམས།

༤༤༽ དབེ་ཐརེ་ཀུན་གསལ་མ་ེལངོ༌། ཕུན་ཚགོས་ཚ་ེརངི་གིས་རྩོོམ་

སྒྲིགི་བྱས།

༤༥༽ བདོ་ཀྱི་ིགནའ་རབས་ཀྱི་ིཡིགི་ཆོ་གཅསེ་བསྡུས། བསདོ་ནམས་

སྐྱདི་དང་དབང་རྒྱལ་ནས་ཕྱིགོས་བསྒྲིགིས།

༤༦༽ ཏུན་ཧངོ་ནས་ཐནོ་པའ་ིབོད་ཀྱི་ིལ་ོརྒྱུས་ཡིགི་ཆོ། དབང་རྒྱལ་དང་

བསདོ་ནམས་སྐྱདི་ཀྱིསི་བསྒྱུར་བ་བདོ་རྒྱ་ཤན་སྦྱོར།

༤༧༽ བདོ་ཀྱི་ིལ་ོརྒྱུས་རགི་གནས་དཔྱོད་གཞིིའ་ིརྒྱུ་ཆོ་བདམས་

བསྒྲིིགས། སྤྱིིའ་ིའདནོ་ཐངེས་ ༡ པ་ོནས་ ༢༣ བར།

༤༨༽ ྋགངོ་ས་སྐུ་བཕྲེངེ་བཅུ་བཞིི་པ་ཆོནེ་པོའ་ིརང་རྣམ་ངསོ་ཀྱི་ིཡུལ་
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དང་ངསོ་ཀྱི་ིམ་ིམང༌། རྡརོ་གླེངི་དཔར་ཁང༌། ༡༩༦༣

༤༩༽ བདོ་ཀྱི་ིགནས་བབས། ཤནི་ཞིགི་དཔར་ཁང༌། ༡༩༨༩

༥༠༽ སྐུ་ཕྲེངེ་བཅུ་བཞི་ིཔ་ངསོ་འཛནི་ཞུས་ཚུལ་དང་གསརེ་ཁྲོ་ིམངའ་

གསལོ། བདོ་དཔར་དཔ་ེགཟུགས།

༥༡༽ སྐྱསེ་རབས།

༥༢༽ ལྟག་མཚརེ་ཐུབ་བསྟན་འཇགིས་མདེ་ནརོ་བུའ་ིམཛད་རམི་བསྡུས་

དནོ་དཔྱོདོ་ལྡན་ཡིངོས་ལ་གཏིམ་དུ་བྱ་བ་སྔོནོ་མདེ་ལགེས་བཤད་ངསེ་

དནོ་སྤྲོནི་གྱི་ིཕ་ོཉི། མད་ོསྨོད་པ་ཡིནོ་ཏིན་རྒྱ་མཚསོ་བྲསི།༡༩༨༩

༥༣༽ བདོ་མ་ིགསར་བརྗེ་ེབ་ཞིགི འབའ་བ་ཕུན་ཚོགས་དབང་རྒྱལ་གྱི་ི

སྲིདི་དནོ་མ་ིཚ་ེདང་དུས་སྐབས། ཆུང་ཚ་ེརངི་གསི་བསྒྱུར། བདོ་ཀྱི་ིདུས་

བབ། ༢༠༠༦

༥༤༽ ཚ་བ་དཔལ་ལྡན་རྒྱ་མཚོའ་ིརང་ག་ིམྱོངོ་ཚརོ་ལས་དྲེངས་པའ་ི

བདོ་དནོ་བདནེ་གླེངེ༌། ངག་རྒྱུན་དབེ་ཕྲེངེ༌། ༡༩ བདོ་ཀྱིི་དཔ་ེམཛདོ་ཁང༌། 

༢༠༠༥

༥༥༽ ཆུང་ཚ་ེརངི་དང་བསདོ་ནམས་རྡ་ོརྗེསེ་བརྩོམས་པའ་ིབདོ་མ་ི

དམངས་འཆོངི་བྱདེ་ཀྱི་ིལྕགས་སྒྲིགོ སྣར་ཐང་དཔར་ཁང༌། ༢༠༠༡

༥༦༽ བཤད་ཟུར་གྱི་ིརང་ག་ིལ་ོརྒྱུས་ལྷད་མདེ་ཅསེ་པའ་ིཕྱིག་དབེ།

༥༧༽ སྟག་ལྷ་ཕུན་ཚགོས་བཀྲ་ཤསི་ཀྱིི་མ་ིཚེའ་ིབྱུང་བ་བརྗེོད་པ་དབེ་

གཉིསི་པ་དང༌། གསུམ་པ། བདོ་ཀྱིི་དཔ་ེམཛདོ་ཁང༌། ༡༩༩༥

༥༨༽ མགྲོནོ་གཉིརེ་ཆོནེ་མ་ོཕ་ལྷ་ཐུབ་བསྟན་འདོ་ལྡན་གྱི་ིངག་རྒྱུན་ལ་ོ
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རྒྱུས། བདོ་ཀྱི་ིདཔ་ེམཛདོ། ༡༩༩༦
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༢༽ དབྱོནི་དབེ་ཁག
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19) Tsarong, Damdul Namgyal, In the Service of His 
Country, The Biography of Dasang Damdul Tsarong, 
Commander General of Tibet.
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556
28) Tibetan Nation by Warren W. Smith, Jr. (1996) 
29) With Nehru in the Foreign Office by Subimal Dutt.
30) The Assam Tribune
31) The Times, London.
32) The Hindu, Madras.
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མཇུག་བྱོང༌།

༡༽ རྩོམོ་སྒྲིགི་གཙ་ོའིགན་ལནེ་མཁན།

ནོར་གླེངི་ངསེ་སྟནོ་པ་སྐལ་བཟིང་ཡི་ེཤསེ། (བཀའ་བློནོ་ཁྲོ་ིཟུར།) 

༢༽ ཆེདེ་ལས་རྩོམོ་སྒྲིིག་པེ།

ཞི་ེབ་ོབློ་ོབཟིང་དར་རྒྱས། (ཁྲོམིས་ཞིབི་པ་དང་བཀའ་བློནོ་ཟུར་པ།) 

སྣར་སྐྱདི་ངག་དབང་དནོ་གྲུབ། (བདོ་མ་ིམང་སྤྱི་ིའཐུས་གྲོསོ་

ཚོགས་དང་པོའ་ིཚོགས་དྲུང་དང་པོ་དང་ཕྱིི་སྲིིད་དྲུང་ཆོེ་གཅིག་ལྕོགས་

ཟུར་པ།) 

༣༽ འིཕྲེ་ིསྣོནོ་བསྒྱུརོ་བཀདོ་དང་དཔྱོད་ཞབི་ཀྱི་ིཐུགས་འིགན་སྐྱོདེ་མཁན།

ནོར་གླེངི་ངསེ་སྟནོ་པ་སྐལ་བཟིང་ཡི་ེཤསེ། (བཀའ་བློནོ་ཁྲོ་ིཟུར།) 

མཛསེ་བཅུ་ཚང་བསདོ་ནམས་སྟབོས་རྒྱལ། (བཀའ་བློནོ་ཁྲོ་ིཟུར།) 

བཀྲས་ཁང་རྣམ་རྒྱལ་རྡ་ོརྗེེ། (གཞུང་ཞིབས་འདམེས་ལྷན་དང་འསོ་

བསྡུ་ལྷན་ཁང་ག་ིཚགོས་གཙ་ོཟུར་པ།) 

༤༽ ཚོགིས་བཅད་རྩོམོ་མཁན།

རྡ་ོའིབུམ་སྤྲུལ་སྐུ་བླ་ོབཟིང་བསྟོན་འིཛནི་འིཕོལེ་རྒྱས། (བདོ་ཁང་

འགན་འཛནི) (གླེགེས་བམ་དང་པོའ་ིམཆོོད་བརྗེདོ་དང༌། རླབས་འཕྲེངེ་
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དང་པའོ་ིནང་གསསེ་ས་བཅད་གཉིསི་པ་དང༌། ས་བཅད་གསུམ་པར་

ཚགིས་བཅད་གཉིསི་ལས་ཕྱི་ིམ། རླབས་འཕྲེངེ་གཉིསི་པའ་ིནང་གསསེ་

ས་བཅད་དང་པ་ོདང༌། གསུམ་པ། རླབས་འཕྲེངེ་གསུམ་པའ་ིནང་གསསེ་

ས་བཅད་བཞི་ིཔ་དང༌། ལྔ་པ། དྲུག་པ། བདུན་པ། ས་བཅད་བརྒྱད་པར་

ཚགིས་བཅད་གཉིསི་ལས་དང་པོ། བཅུ་པ། བཅུ་གཅགི་པ། བཅུ་གཉིསི་

པ། བཅུ་གསུམ་པ། བཅུ་བཞི་ིཔ། བཅ་ོལྔ་པ། བཅུ་བདུན་པ། རླབས་

འཕྲེངེ་བཞིི་པའ་ིནང་གསསེ་ས་བཅད་དང་པ་ོདང༌། གཉིསི་པ། གསུམ་པ། 

བཞི་ིཔ། ལྔ་པ། དྲུག་པ། བདུན་པ། བརྒྱད་པ། དགུ་པ། བཅུ་པ། རླབས་

འཕྲེངེ་བཅུ་དྲུག་པའ་ིནང་གསསེ་ས་བཅད་གཉིསི་པ་དང༌། ས་བཅད་

གསུམ་པར་ཚགིས་བཅད་བཞི་ིལས་དང་པ།ོ རླབས་འཕྲེེང་བཅུ་བདུན་

པའི་ནང་གསེས་ས་བཅད་གཉིིས་པར་ཚིགས་བཅད་ལྔ་ལས་དང་པོ་

གཉིསི། རླབས་འཕྲེེང་བཅ་ོབརྒྱད་པའ་ིནང་གསསེ་ས་བཅད་གཉིསི་པར་

ཚགིས་བཅད་བཞི་ིལས་དང་པ།ོ ས་བཅད་གསུམ་པར་ཚགིས་བཅད་

དྲུག་ལས་དང་པ།ོ ས་བཅད་བཞི་ིཔར་ཚགིས་བཅད་བཞི་ིལས་དང་པ།ོ 

རླབས་འཕྲེེང་བཅུ་དགུ་པའ་ིནང་གསསེ་ས་བཅད་བཞི་ིཔ། རླབས་འཕྲེངེ་

ཉི་ིཤུ་པའ་ིནང་གསེས་ས་བཅད་གཉིསི་པ། རླབས་འཕྲེངེ་ཉིརེ་གཅགི་པ། 

རླབས་འཕྲེེང་ཉིེར་གཉིིས་པའི་ནང་གསེས་ས་བཅད་དང་པོ་དང་གཉིིས་

པར་ཚགིས་བཅད་གཉིིས་ར་ེལས་དང་པ་ོགཉིསི། ས་བཅད་གསུམ་པ་

བཅས་ཀྱི་ིམཇུག་ག་ིཚགིས་བཅད་ཁག་ཡིནི།) 

ནརོོ་གླེངི་ངསེ་སྟོནོ་པེ་སྐོལ་བཟིང་ཡ་ེཤསེ། (བཀའ་བློནོ་ཁྲོ་ིཟུར) 
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(རླབས་འཕྲེེང་དྲུག་པའི་ནང་གསསེ་ས་བཅད་དང་པ་ོདང༌། གཉིསི་པ། 

རླབས་འཕྲེེང་བདུན་པའ་ིནང་གསསེ་ས་བཅད་དང་པ་ོདང༌། གཉིསི་

པ། གསུམ་པ། བཞི་ིཔར་ཚགིས་བཅད་གཉིསི་ལས་དང་པ།ོ ལྔ་པ། དྲུག་

པ། བདུན་པ། རླབས་འཕྲེངེ་བརྒྱད་པའ་ིནང་གསསེ་ས་བཅད་དང་པ་ོ

དང༌། བཞི་ིཔ། རླབས་འཕྲེངེ་དགུ་པའ་ིནང་གསསེ་ས་བཅད་དང་པ་ོདང༌། 

གཉིསི་པ། བཞི་ིཔ། ལྔ་པ་དང་དྲུག་པར་ཚགིས་བཅད་གཉིསི་ར་ེལས་

དང་པ་ོགཉིསི། རླབས་འཕྲེངེ་བཅུ་པའ་ིནང་གསསེ་ས་བཅད་དང་པ་ོདང༌། 

གསུམ་པ། རླབས་འཕྲེངེ་བཅུ་གསུམ་པའ་ིནང་གསསེ་ས་བཅད་དང་པ་ོ

དང༌། གཉིསི་པ། གསུམ་པ། བཞི་ིཔ། རླབས་འཕྲེངེ་བཅུ་བཞི་ིཔའི་ནང་

གསསེ་ས་བཅད་དང་པ་ོདང༌། གཉིསི་པ། གསུམ་པ། བཞི་ིཔ། ལྔ་པ། 

རླབས་འཕྲེེང་བཅ་ོལྔ་པའ་ིནང་གསེས་ས་བཅད་གཉིསི་པ་དང༌། གསུམ་

པ་བཅས་ཀྱི་ིམཇུག་ག་ིབར་སྐབས་ཚིགས་བཅད་སགོས་ཡིནི།) 

ཨ་ཚོགོས་བསྟོན་འིཛིན་འིཇམ་དབྱོངས། (རླབས་འཕྲེེང་དང་པོའ་ི

ནང་གསསེ་ས་བཅད་དང་པ་ོདང༌། ས་བཅད་གསུམ་པར་ཚགིས་བཅད་

གཉིསི་ལས་དང་པ།ོ རླབས་འཕྲེངེ་གཉིསི་པའ་ིནང་གསསེ་ས་བཅད་

གཉིསི་པ། རླབས་འཕྲེངེ་གསུམ་པའ་ིནང་གསསེ་ས་བཅད་དང་པ་ོདང༌། 

གཉིསི་པ། གསུམ་པ། དགུ་པ། བཅུ་དྲུག་པ། རླབས་འཕྲེངེ་བདུན་པའ་ི

ནང་གསསེ་ས་བཅད་བཞིི་པར་ཚགིས་བཅད་གཉིསི་ལས་ཕྱི་ིམ་དང༌། ས་

བཅད་བརྒྱད་པ། རླབས་འཕྲེངེ་བརྒྱད་པའ་ིནང་གསསེ་ས་བཅད་གཉིསི་

པ་དང༌། གསུམ་པ། རླབས་འཕྲེངེ་དགུ་པའ་ིནང་གསསེ་ས་བཅད་གསུམ་



560

པ་དང༌། ས་བཅད་ལྔ་པ་དང་དྲུག་པར་ཚགིས་བཅད་གཉིསི་ར་ེལས་ཕྱིི་

མ་གཉིསི། རླབས་འཕྲེངེ་བཅུ་པའ་ིནང་གསསེ་ས་བཅད་གཉིིས་པ་དང༌། 

བཞི་ིཔ། ལྔ་པ། དྲུག་པ། བདུན་པ། བརྒྱད་པ། དགུ་པ། རླབས་འཕྲེངེ་

བཅུ་གཅགི་པའ་ིནང་གསསེ་ས་བཅད་དང་པ་ོདང༌། གཉིསི་པ། གསུམ་

པ། རླབས་འཕྲེངེ་བཅུ་གཉིསི་པའ་ིནང་གསསེ་ས་བཅད་དང་པ་ོདང༌། 

གཉིསི་པ། གསུམ་པ། བཞི་ིཔ། ལྔ་པ། རླབས་འཕྲེངེ་བཅུ་གསུམ་པའ་ི

ནང་གསསེ་ས་བཅད་ལྔ་པ་དང༌། རླབས་འཕྲེངེ་བཅ་ོལྔ་པའི་ནང་གསསེ་

ས་བཅད་དང་པ་ོདང༌། བཞི་ིཔ། རླབས་འཕྲེེང་བཅུ་དྲུག་པའ་ིནང་གསེས་

ས་བཅད་དང་པ་ོདང༌། ས་བཅད་གསུམ་པར་ཚགིས་བཅད་བཞི་ིལས་

ཕྱི་ིམ་གསུམ། རླབས་འཕྲེངེ་བཅུ་བདུན་པའ་ིནང་གསསེ་ས་བཅད་དང་

པ་ོདང༌། གཉིསི་པར་ཚགིས་བཅད་ལྔ་ལས་ཕྱི་ིམ་གསུམ། རླབས་འཕྲེངེ་

བཅ་ོབརྒྱད་པའ་ིནང་གསསེ་ས་བཅད་དང་པ་ོདང༌། ས་བཅད་གཉིསི་པར་

ཚགིས་བཅད་བཞི་ིལས་ཕྱི་ིམ་གསུམ། ས་བཅད་གསུམ་པར་ཚགིས་

བཅད་དྲུག་ལས་ཕྱི་ིམ་ལྔ། ས་བཅད་བཞི་ིཔར་ཚགིས་བཅད་བཞི་ི

ལས་ཕྱིི་མ་གསུམ། རླབས་འཕྲེངེ་བཅུ་དགུ་པའ་ིནང་གསསེ་ས་བཅད་

དང་པ་ོདང༌། གཉིསི་པ། གསུམ་པ། རླབས་འཕྲེངེ་ཉི་ིཤུ་པའ་ིནང་གསསེ་

ས་བཅད་དང་པ་ོདང༌། གསུམ་པ། རླབས་འཕྲེེང་ཉིརེ་གཉིསི་པའ་ིནང་

གསསེ་ས་བཅད་དང་པརོ་ཚིགས་བཅད་གཉིསི་ལས་ཕྱི་ིམ། ས་བཅད་

གཉིིས་པར་ཚིགས་བཅད་གཉིིས་ལས་ཕྱིི་མ་བཅས་ཀྱིི་མཇུག་གི་བར་

སྐབས་ཚགིས་བཅད་དག་ཡིནི།) 
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༥༽ དབྱོནི་རྒྱའི་ིསྐོད་ཡགི་ནས་བདོ་བསྒྱུརོ་གནང་མཁན།

ཤལེ་གླེངི་ཚ་ེདབང་རྣམ་རྒྱལ། (༢༠༠༠།༥།༡ ནས་༢༠༠༡།༦།༣༠ 

བར) 

༦༽ སྐུ་པེརོ་དང་རྒྱུ་ཆེ་འིཚོལོ་ཞབི། མཆེན་རྟགས་སགོས་གནང་མཁན།

པདྨ་རགི་འཛནི། (ཤསེ་རགི་ལྷན་ཁང་ག་ིསླབོ་དབེ་རྩོམོ་སྒྲིགི་

འགན་འཛནི་ཟུར་པ) 

༧༽ དཔྱོད་གཞ་ིརྒྱུ་ཆེ་འིདེམས་སྒྲུག་བྱོདེ་མཁན།

ཞི་ོར་བསྟན་པ་དར་རྒྱས། (༢༠༠༢།༤ ནས་ ༢༠༠༥།༨།༡ བར) 

༨༽ རོགས་ཟིནི་ཁག་ལྟ་ཀློགོ་དང་དགངོས་འིཆེརོ་གནང་མཁན།

དག་ེལུགས་སྤྱི་ིའཐུས་བ་ེར་ིའཇགིས་མདེ་དབང་རྒྱལ། 

(༢༠༠༥།༧།༡ ནས་ལས་དནོ་དབུ་འཛུགས་ཀྱིསི་དུས་ཡུན་གང་

འཚམས་ཤགི་བར) 

༩༽ སྐུ་ཡགི་སགོས་འིབྲལེ་ཡདོ་ཁག་ནས་རྒྱུ་ཆེ་བསྡུ་རུབ་གནང་མཁན།

དགའ་བྲང་བློ་ོབཟིང་བསྟན་འཛནི། (༢༠༠༠།༣།༡༥ ནས་ 

༢༠༠༨།༡༠།༣༠ བར།) 

༡༠༽ གླེགོ་ཀློད་ཡགི་འིཇུག་མཁན།
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	གཞུང་གི་ཕེབས་བསུ་གསུམ་པ་བྱང་དགའ་བཞི་ན་མོ་ཆེར་བཅར་ཐོག འོས་སྤྲུལ་མཆོག་ལ་གང་ཉིད་ྋརྒྱལ་བའི་ཡང་སྲིད་ངོ་མར་ངོས་འཛིན་ྋསྙན་གསོལ་མཛད་སྒོ་དང༌། ནག་ཆུ་བརྒྱུད་གཞུང་གི་ཕེབས་བསུ་བཞི་པར་བཞུགས་ཞག
	༡༽ ནག་ཆུ་འགོ་པས་ཀེའུ་ཚང་རིན་པོ་ཆེར་བཀའ་བློན་བོན་ཤོད་སོགས་ཕེབས་བསུ་ལྟོས་ཆེ་སང་ཞོགས་ཕེབས་ལམ་དུ་མཇལ་བར་བཅར་རྒྱུའི་སྐོར་བང་མི་ཆེད་གཉེར་གདོང་གནས་འབུལ་ཞུས་པ།
	༢༽ དགའ་བཞི་ན་མོ་ཆེར་འོས་སྤྲུལ་མཆོག་ལ་གང་ཉིད་ྋརྒྱལ་དབང་སྐུ་གོང་མའི་ཡང་སྲིད་ངོ་མར་ངོས་འཛིན་ྋསྙན་གསོལ།
	༣༽ ནག་ཆུ་ཞབས་བརྟན་དགོན་ནས་ཕེབས་བསུ།
	༤༽ གཞུང་གི་ཕེབས་བསུ་བཞི་པ་འདམ་དབུ་མ་ཐང་དུ་བཞུགས་ཞག


	ས་བཅད་གསུམ་པ། 
	བཀའ་གདམས་བསྟན་པའི་ཆུ་འགོ་རྭ་སྒྲེང་དུ་གནས་གཟིགས་དང་འབྲེལ་འཕན་ཡུལ་བརྒྱུད་འབྲོམ་ཐོད་དུ་ཆིབས་བསྒྱུར།
	༡༽ རྭ་སྒྲེང་དགོན་དུ་གནས་གཟིགས།
	༢༽ གཞུང་གི་ཕེབས་བསུ་ལྔ་པ་འབྲོམ་ཐོད་དུ་བཅར་བ།


	ས་བཅད་བཞི་པ། 
	རི་རྒྱ་བསམ་གཏན་གླིང་དགོན་དུ་གསོལ་ཚ་དང༌། སྒང་སྟོད་འདོད་རྒུ་ཐང་དུ་གཞུང་གི་ཕེབས་བསུ་ཆེན་མོའི་མཛད་སྒོ་གཟབ་རྒྱས།
	༡༽ རི་རྒྱ་བསམ་གཏན་གླིང་དགོན་དུ་གསོལ་ཚ།
	༢༽ རི་རྒྱ་ནས་འདོད་རྒུ་ཐང་དུ་ཆིབས་བསྒྱུར།
	༣༽ འདོད་རྒུ་ཐང་དུ་ཕེབས་བསུ་རྒྱས་པའི་མཛད་སྒོ།

	ས་བཅད་ལྔ་པ།
	 འདོད་རྒུ་ཐང་ནས་ཆིབས་བསྒྱུར་ཆེན་མོའི་ལམ་ལྟར་གདན་དྲངས་ཏེ། ལྷ་ལྡན་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་གནས་གཟིགས་དང་འབྲེལ་ནོར་གླིང་བསྐལ་བཟང་ཕོ་བྲང་དུ་ྋཞབས་སོར་བདེ་བར་འཁོད་པ།
	༡༽ ཆིབས་བསྒྱུར་ཆེན་མོའི་ལམ་སྲོལ་ལྟར་གདན་དྲངས་པ།
	༢༽ འདོད་རྒུ་ཐང་ནས་ལྷ་ས་གྲོང་ཁྱེར་དང༌། ནོར་གླིང་བར་གྱི་ཕེབས་བསུའི་རྣམ་པ།
	༣༽ ལྷ་ལྡན་གཙུག་ལག་ཁང་སྟེང་ཤོད་ལ་གནས་གཟིགས།
	༤༽ ལྷ་ལྡན་གཙུག་ལག་ཁང་ནས་ནོར་གླིང་དུ་ཆིབས་བསྒྱུར།
	༥༽ ཕེབས་སྟོན་མཛད་སྒོ།
	༦༽ ྋརྒྱལ་བའི་ཡབ་ཡུམ་སོགས་ལ་སྣེ་ལེན་ཞུས་པ།
	༧༽ ཡང་སྲིད་གདན་ཞུ་བ་རྣམ་པའི་ཞུ་བྱ་ལེགས་བསྒྲུབས་ལ་བསྟོད་བསྔགས།

	རླབས་འཕྲེང་དྲུག་པ། 
	ཡང་སྲིད་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་ནོར་གླིང་བསྐལ་བཟང་ཕོ་བྲང་དུ་ྋཞབས་སོར་འཁོད་རྗེས་ཡོངས་འཛིན་བགྲེས་གཞོན་བསྐོ་གཞག་དང་འབྲེལ་བའི་མཛད་པ་ཁག་དང༌། དབུ་སྐྲ་གཙུག་ཕུད་དང་དགེ་བསྙེན་གྱི་བསླབ་སྡོམ་འབུལ་བཞེས། མཚན་གྱི་སྙན་པ་གསོལ་ཚུལ་བཅས་ཀྱི་སྐོར།

	ས་བཅད་དང་པོ། 
	ཡང་སྲིད་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་ནོར་གླིང་དུ་ྋཞབས་སོར་འཁོད་རྗེས་ཡོངས་འཛིན་བགྲེས་གཞོན་བསྐོ་གཞག་དང་འབྲེལ་བའི་མཛད་པ་ཁག
	ས་བཅད་གཉིས་པ། 

	དབུ་སྐྲ་གཙུག་ཕུད་དང་དགེ་བསྙེན་གྱི་བསླབ་སྡོམ་འབུལ་བཞེས། མཚན་གྱི་སྙན་པ་གསོལ་ཚུལ།
	རླབས་འཕྲེང་བདུན་པ། 
	མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་ནོར་གླིང་ནས་རྩེ་ཕོ་བྲང་དུ་ཆིབས་བསྒྱུར་གྱིས་གསེར་ཁྲི་མངའ་གསོལ་གྱི་མཛད་སྒོ་དངོས་གཞི་བསྐྱངས་པས་གཙོས། སྐབས་དེའི་བོད་བསྟན་སྲིད་ཀྱི་འགྱུར་འགྲོས་བཅས་ཀྱི་སྐོར།

	ས་བཅད་དང་པོ། 
	མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་གསེར་ཁྲི་མངའ་གསོལ་གྱི་
	མཛད་སྒོ་དངོས་གཞི་བསྐྱངས་པ།

	ས་བཅད་གཉིས་པ། 
	རྒྱ་གཞུང་ནས་ཁྲི་ཕེབས་མཛད་སྒོར་བཏང་བའི་སྐུ་ཚབ་ཝུའུ་ཀྲུང་ཤིན་གྱི་སྐོར།

	ས་བཅད་གསུམ་པ། 
	འཁྲུངས་ལྷ་དབྱར་གསོལ་དབུ་ཚུགས་པ།

	ས་བཅད་བཞི་པ། 
	གཙུག་ལག་ཡི་གེ་བཀླག་ཐབས་ཐོག་མར་
	གསན་བཞེས་གནང་བ།

	ས་བཅད་ལྔ་པ། 
	རྭ་སྒྲེང་རིན་པོ་ཆེ་ནས་སྲིད་སྐྱོང་དགོངས་
	ཞུ་གནང་བ།

	ས་བཅད་དྲུག་པ། 
	སྟག་བྲག་རིན་པོ་ཆེ་སྲིད་སྐྱོང་དུ་བསྐོ་གཞག་མཛད་པ།

	ས་བཅད་བདུན་པ། 
	གླིང་རིན་པོ་ཆེ་ཡོངས་འཛིན་ཆུང་བར་
	བསྐོ་གཞག་གནང་བ།

	ས་བཅད་བརྒྱད་པ། 
	དབུ་མེད་གསན་སྦྱོང་དང་གཞུང་ཆེན་རྩ་བ་ཁག་
	ཐུགས་འཛིན་གནང་བ།

	ཕོ་བྲང་པོ་ཏ་ལ།
	རྩེ་རྣམ་རྒྱལ་གྲྭ་ཚང༌།
	ལྷ་ལྡན་ར་ས་འཕྲུལ་སྣང་གི་གཙུག་ལག་ཁང༌།
	ར་མོ་ཆེའི་གཙུག་ལག་ཁང༌།
	རྭ་སྒྲེང་དགོན་པ།
	སྐུ་འབུམ་དགོན།
	ཡབ་ཡུམ་གྱི་ཐུགས་གཤིས།
	སྐུའི་གཅེན་མོ་ཚེ་རིང་སྒྲོལ་མ།
	སྐུའི་གཅེན་པོ་ལྟག་མཚེར་རིན་པོ་ཆེ།
	སྐུའི་གཅེན་པོ་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ།
	སྐུའི་གཅེན་པོ་བློ་བཟང་བསམ་གཏན།
	སྐུའི་གཅུང་མོ་རྗེ་བཙུན་པདྨ།
	སྐུའི་གཅུང་པོ་མངའ་རིས་རིན་པོ་ཆེ།
	ྋརྒྱལ་ཟུར་རྭ་སྒྲེང་སྐུ་འཕྲེང་ལྔ་པ།
	སྟག་བྲག་ངག་དབང་གསུང་རབ།
	པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕྲེང་དགུ་པ་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ།
	རྒྱལ་བའི་ཡོངས་འཛིན་གླིང་སྤྲུལ་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རྟོགས་རྣམ་རྒྱལ་འཕྲིན་ལས།
	རྒྱལ་བའི་ཡོངས་འཛིན་ཁྲི་བྱང་བློ་བཟང་ཡེ་ཤེས་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ།
	ཁྲི་ཆེན་ཡེ་ཤེས་དབང་ལྡན།
	ཁྲི་ཆེན་ལྷུན་གྲུབ་བརྩོན་འགྲུས།
	ཁྲི་ཆེན་བཀྲ་ཤིས་སྟོང་འདུས།
	མཚན་ཞབས་ཀེའུ་ཚང་རིན་པོ་ཆེ།
	སྤྱི་ཁྱབ་མཁན་པོ་མཁྱེན་རབ་བསྟན་འཛིན།
	ཛ་སག་ཁེ་སྨད་སྲས་བསོད་ནམས་དབང་འདུས།
	རིམ་བཞི་བློ་བཟང་ཚེ་དབང༌།
	མཁན་ཆུང་བློ་བཟང་རྒྱལ་མཚན།
	ཧིའུ་ ཨིཌི་ཝར་ཌ་ རི་ཅར་ཌ་སན།
 (Hugh Edward Richardson) 
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