བདེན་དོན་གསལ་བའི་ཉི་ཟེར།

དོལ་རྒྱལ་སྐརོ ་སྤང་བླང་བྱེད་སྒའོ ་ི ཡི ག་ཆ་ཕྱོགས་སྒྲིག

དབུས་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ཕྱི་དྲིལ་ལས་ཁུངས།

དཀར་ཆག
༡)

སྔནོ ་གླངེ ་། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ༥

༢)

དོལ་རྒྱལ་ཚོ གས་པས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་ལ་ངོ་རལ
ྒོ ་གྱི་ལས་འགུལ་སྤལ
ེ ་མཚམས་
འཇོག་རྒྱུའི་གསལ་བསྒྲགས་སྤལ
ེ ་བའི་ཐད་ལ་ར་ུ ཊར་སི ་གསར་ལས་ཁང་གི ་དཔྱད་
ཞི བ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ༧

རྒྱལ་སྤྱིའ་ི གསར་ལམ།

༣) རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་ནང་པའི་ཤོག་ཁག་གཅི ག་བདམས་ནས་ཏཱ་ལའི་བླ་མར་མཚན་
སྨད་ཞུ་རྒྱུའི་རྒྱལ་སྤྱིའ་ི ལས་འགུལ་ཐོག་འབད་འབུང་བྱེད་བཞི ན་པ། ་་་་་་་་་་་་་་་ ༡༣
༸གོང་ས་མཆོག་གི ་བཀའ་སླབོ །

༢)

བཀའ་སླབོ ་བྱིན་ཅན་བླང་དོར་མི ག་འབྱེད། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ༤༡
ཆོས་ཚོ གས་ཐོག་གི ་གྲོས་ཆོད།

༣)  ཆོས་ཚོ གས་ཐེངས་བཅུ་པའི་གྲོས་ཆོད། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ༥༥

༤)  ཆོས་ཚོ གས་ཐེངས་བཅུ་གཉིས་པའི་གྲོས་ཆོད། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ༥༩
༥)

ཆོས་ཚོ གས་ཐེངས་བཅུ་གཉིས་པའི་ཐོག་སྤལེ ་བའི་ཡོ ངས་ཁྱབ་གསལ་བསྒྲགས། ་་་་
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ༦༡
བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུ ས་ལྷན་ཚོ གས་ཀྱི་གྲོས་ཆོད།

༦)

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༦ ཟླ་ ༦ ཚེ ས་ ༦ ཉིན་གྱི་གཞུང་འབྲེལ་གྲོས་ཆོད། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ༦༣

༨)

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༡༥ ཉིན་གྱི་གཞུང་འབྲེལ་གྲོས་ཆོད། ་་་་་་་་་་་་་་ ༧༥

༧)

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༧ ཟླ་ ༩ ཚེ ས་ ༡༧ ཉིན་གྱི་གཞུང་འབྲེལ་གྲོས་ཆོད། ་་་་་་་་་་་་་་་་ ༦༩

༩)

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༡༧ ཉིན་གྱི་གཞུང་འབྲེལ་གྲོས་ཆོད། ་་་་་་་་་་་་་་་ ༨༡

བཀའ་ཤག་དང་། མཛད་གཙོ་རྣམ་པ། གནད་ཡོ ད་དང་མཁས་དབང་ཁག་གི ་གསལ་
བསྒྲགས་དང་། གསུང་བཤད།

༡༠) ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༦ ཟླ་ ༥ ཚེ ས་ ༣༡ ཉིན་བཀའ་ཤག་གི ་གསལ་བསྒྲགས། ་་་་་་་་ ༨༥

༡༡) དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོ ག་གི ་དོལ་རྒྱལ་རྗེས་འབྲང་བའི་ཚུལ་མི ན་བྱ་སྤདྱོ ་སྐར
ོ ་
གསར་འགོད་གསལ་བསྒྲགས། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ༩༧
༡༢) དཔལ་ལྡན་བོད་མི ་ མང་སྤྱི ་ འཐུ ས ་ཚོ གས་གཙོ ་ སྤནེ ་པ་ཚེ ་རི ང ་མཆོ ག་གི ་གསུ ང ་
བཤད། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ༡༠༣

༡༣) དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་བླ་ོ བཟང་སེང་གེ་མཆོག་གི ་གསུང་བཤད། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ༡༦༣

༡༤) དཔལ་ལྡན་ཆོ ས་རི ག་བཀའ་བླནོ ་པདྨ་ཆོ ས་འབར
ྱོ ་མཆོ ག་ནས་༸གོང་ས་མཆོ ག་གི ་
ལམ་རི མ་ཁདྲི ་ཆེན་བརྒྱད་ཀྱི་བཀའ་ཆོས་ཉིན་མཐའ་མར་སྤྱི་ཡོ ངས་དང་དོལ་རྒྱལ་
སྐརོ ་གསུང་བཤད། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ༡༧༣
༡༥) དཔལ་ལྡན ་ཆོ ས ་རི ག ་བཀའ་བླནོ ་པདྨ་ཆོ ས ་འབ ྱོར ་མཆོ ག ་གི ས ་ག ས
ྲོ ་ཚོ ག ས་སུ ་
གནང་བའི་དོལ་རྒྱལ་དང་འབྲེལ་བའི་གསུང་བཤད། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ༡༨༩

༡༦) དཔལ་ལྡན་བདེ་སྲུང་བཀའ་བླནོ ་འབྲོང་ཆུང་དངོས་གྲུབ་མཆོ ག་གི ་དོལ་རྒྱལ་དང་
འབྲེལ་སྐརོ ་གསུང་བཤད། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ༡༩༥

༡༧) དཔལ་ལྡན་བོད་མི ་མང་སྤྱི ་འཐུ ས་དགེ་བཤེ ས་ལྷ་རམས་པ་རོ ང་པོ་བླ་ོ བཟང་སྙན་
གྲགས་ལགས་དང་། ཆོས་རི ག་དྲུང་ཆེ་ནོར་བུ་དོན་ལྡན་ལགས་སུ་བོད་ཀྱི་དྲ་བརྙན་
གླངེ ་སྟེགས་ལེ་ཚན་ནས་དོལ་རྒྱལ་སྐརོ ་བཅར་འདྲི་ཞུས་པ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ༢༢༣

༡༨) དཔལ་ལྡན་བཀའ་བླནོ ་ཁྲི་ཟུར་མཁས་དབང་ཟམ་གདོང་རི ན་པོ་ཆེ ་བླ་ོ བཟང་བསྟན་
འཛི ན་མཆོག་གི ་དོལ་རྒྱལ་སྐརོ ་གསུང་བཤད། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ༢༥༣
༡༩) དཔལ་ལྡན་དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་པ་ཆེ ན་པོའི་དྲུང་ཆེ ་བླ་ོ བཟང་སྦྱི ན་པ་མཆོ ག་གི ས་
གངས་སྐྱི ད་གཉའ་ཁྲི་ཚོ གས་ཁང་ནང་སྲི་ཞུ ་བ་རྣམས་ལ་དོལ་རྒྱལ་སྐར
ོ ་གསུང་
བཤད། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ༢༨༩

༢༠) ༸རྒྱལ་བའི ་ གསུ ང ་འབུ མ ་ཕྱོག ས་སྒྲི ག ་སྡ་ེ ཚན་གྱི ་ འགན་འཛི ན་དགེ་ བཤེ ས ་ལྷ་
རམས་པ་ཡང་སངྟེ ་རི ན་པོ་ཆེ ་མཆོ ག་གི ་དོལ་རྒྱལ་དང་འབལ
ྲེ ་བའི་གསུང་བཤད།  
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ༣༠༧

༢༡) དཔལ་ལྡན་དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་པ་ཆེ ན་པོའི་དྲུང་ཆེ ་བླ་ོ བཟང་སྦྱི ན་པ་མཆོ ག་གི ས་
ཤེས་རི ག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟབ་སྦྱོང་སྐབས་དོལ་རྒྱལ་དང་འབྲེལ་བའི་གསུང་བཤད།
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ༣༡༣
༢༢) ཨི ་ཊ་ལི ར་རནྟེ ་གཞི ་བྱས་པའི་ནང་པའི་ཆོ ས་ཚོ གས་གྲངས་ཉེར་བཞི ས་དོལ་རྒྱལ་
ཚོ གས་པར་སྐྱོན་བརྗོད་ཀྱི་གསལ་བསྒྲགས་སྤལེ ་བ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ༣༣༧

༢༣) གདན་ས་བཀྲ་ཤི ས་ལྷུན་པོའི་མཁན་བླ་འདུས་མང་ཡོ ངས་ནས་དོལ་རྒྱལ་ཚོ གས་པ་
དང་དེའ་ི རྗེས་འབྲང་པ་ཚོ ར་བསྒྲགས་གཏམ་སྤལེ ་བ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ༣༤༥
༢༤) དོལ་ཚོ གས་ཀྱིས་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་ངོ་རྒོལ་སྐད་འབོད་བྱས་པར་བཀའ་གདམས་
གསར་མའི་ཚོ གས་མི ་ཟུར་པ་རྣམས་ནས་སྐྱོན་བརྗོད་ཀྱི་གསལ་བསྒྲགས་སྤལེ ་བ། ་་
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ༣༥༣
དྲག་སྤྱོད་ལས་འགུལ་སྤལེ ་བ།

༡)

༢)

དྷ་སར་མི ་གསུམ་བསད་པའི་དོན་རྐནྱེ ་སྐརོ ་ཀང་ར་སྤྱི་ཁྱབ་ཉེན་རྟོག་འགོ་དཔོན་སྐུ་
ཞབས་པི་རི ་ཐི་ཝི ་རཱཇ་ (Mr. Prithvi Raj) མཆོག་ལ་སུད་སི འ་ི བརྙན་འཕྲིན་
ཚན་པས་བཅར་འདྲི་བྱས་པའི་དུམ་བུ་ཞི ག་འདིར་ཟུར་འདོན་ཞུས་ནས་བཀོད་པ། ་
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ༣༦༣

སྦལེ ་ཀོབ་ཉེན་རྟོག་འགོ་དཔོན་(The Station House Officer) སྐ་ུ ཞབས་ཨེ མ་
ཨེ མ་མ་ཧཱ་དེ་བ་ཡ་ལགས་ (Mr. M.M. Mahadevaya) ཀྱིས་སྦལེ ་ཀོབ་བདེ་
སླར ་གཞི ས ་འགོ་ ཕུ ར ་བུ ་ སྲི་ མཐར་ལགས་ལ་ཤུ ག ས་ལྡན ་ཚོ ག ས་པས་རྒོལ ་རྡུང ་
བཏང་བའི་སྐརོ ་བསྒྲགས་གཏམ་ཞི ག་སྤལེ ་བ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ༣༦༥
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སྔནོ ་གླངེ ་།

༄༅།

།འདས་པའི་ལོ་རྒྱུས་ནང་འཐུ ས་ཤོར་དང་མ་འགྲིག་པ་གང་བྱུང་

བའི་སྐནྱོ ་གནས་རྣམས་ད་ལྟ་གསལ་སནྟོ ་གྱིས་མ་འོངས་པར་དེ་ལྟར་མི ་ཡོ ང་བ་བྱ་

རྒྱུ་ནི་རང་གཞན་ཀུན་ལ་དགོས་ངེས་ཀྱི་བྱ་བ་ཞི ག་ཡི ན་པ་མ་ཟད། སྤྱི་སྒརེ ་གཉིས་
ཀ་ཡར་རྒྱས་གོང་འཕེལ་ཕྱོགས་སུ་འགྲོ་རྒྱུའི་འདེམས་ཁ་བཟང་ཤོས་ཤི ག་ཡི ན་པས།
ད་བར་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་དང་།

བོད་ཆོལ་གསུམ་ཡོ ངས་ལ་ཆོས་དང་འཇིག་

རནྟེ ་གང་གི ་ཐད་བཀའ་དནྲི ་བླ་མེ ད་བསྐྱངས་དང་སྐང
ྱོ ་མཁན་༸རྒྱལ་དབང་ལྔ་པ་
ཆེན་པོ་མཆོག་དང་། ༸རྒྱལ་མཆོག་སྐ་ུ ཕྲེང་བཅུ་བཞི ་པ་ཆེན་པོ་མཆོག དེ་བཞི ན་

རི ས་མེ ད་བསྟན་འཛི ན་སྐས
ྱེ ་ཆེ ན་དམ་པ་མང་པོས་དམ་སྲི་དོལ་རྒྱལ་སྐར
ོ ་ལེ གས་
ཉེས་བླང་དོར་བཀའ་སླབོ ་མི ག་ཕྱེས་པ་ལྟ་བུ་སྩལ་ནས་རྟ་ཁ་གཡང་ས་ནས་འཐེན་པ་
ལྟར་སེམས་ཅན་ཉམ་ཐག་པ་མང་པོར་ཡང་དག་པའི་ལམ་བུ་སྟོན་གནང་མཛད་ཡོ ད།

གཞི ས ་བཞུ ག ས་རྒྱ་ཆེ འི ་ བོད ་མི ་རྣམས་ནི་ བོད ་ཀྱི ་ དོན ་གྱི ་ བདག་པོ་ ཡི ན་

པ་དང་། བྱེས་སུ་གནས་པའི་བོད་མི ་ཚོ ་ནི་བོད་ཀྱི་རང་དབང་ལྡན་པའི་མགྲིན་ཚབ་

པ་ཞི ག་ཡི ན་པས་མང་གཙོ འ་ི ཆ་ལག་ཡོ ངས་སུ་ཚང་བའི་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་
གནད་ཡོ ད་མི ་སྣ་དང་།

བཙན་བྱོལ་ནང་གནས་བཞུགས་མཁས་དབང་རྣམ་པས་

དོལ་རྒྱལ་སྐརོ ་ལ་ལེ གས་ཉེས་བདེན་རྫུན་གསལ་བའི་གསུང་བཤད་རི མ་པ་གནང་

ཡོ ད། འོན་ཀྱང་དོལ་རྒྱལ་གྱི་མི ང་བེད་སྤྱད་ནས་དོན་ད་ུ དངུལ་དངོས་ཆེད་གཞན་

གྱི་གཡོ ་སྒྱུའི་འོག་ལ་ཚུ ད་པའི་མཁྲེགས་འཛི ན་ཅན་ཆེ ས་ཉུ ང་ཤས་ཀྱིས་བོད་ཀྱི་བླ་
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བདེན་དོན་གསལ་བའི་ཉི་ཟེར།

ན་མེད་པའི་དབུ་ཁྲིད་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་དང་། བོད་

མི འ་ི སྒྲིག་འཛུགས། དེ་བཞི ན་དོལ་རྒྱལ་དང་འབྲེལ་བ་མེད་ཀྱང་༸གོང་ས་མཆོག་
ལ་དད་དམ་གཡོ ་བ་མེ ད་པ་བཅངས་མཁན་རྣམས་ལ་གཞི ་མེ ད་སྐནྱོ ་བརདྗོ ་དང་།

ུ ་བ་སོགས་བྱས་དང་བྱེད་མུས་ཡི ན་པ་ནི་དྲིན་ཅན་ལག་
མཚན་སྨད། སྡགི ་ར་བསྐལ

པ་རྡོ་བརྡུང་དང་། རང་ཉིད་དམྱལ་བར་ལྷུང་པའི་རྒྱུ་ལས་མ་འདས།

མཚན་སྙན་ཉི་ཟླ་ལྟར་འཛམ་གླིང་ཀུ ན་ལ་ཁྱབ་པའི་སྐྱེས་ཆེ ན་ཞི ག་ལ་གཞི ་

མེད་སྐྱོན་བརྗོད་ཇི་ཙམ་བྱས་ཀྱང་།

རི ་རྒྱལ་ལྷུན་པོར་སྦྲང་མས་ཤོག་ཆགས་མི ་

ཐེབས་པའི་དཔེ་ལྟར་ཡི ན་པས་རང་ཕག
ྱོ ས་ནས་ཁ་གཏད་གཅོག་དགོས་དོན་མེ ད་
ཀྱང་།

ད་ལན་བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུ ས་ལྷན་ཚོ གས་ནས་དོལ་རྒྱལ་སྐརོ ་གྲོས་ཆོད་

བཞག་པ་ཁག་དང་། བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུགས་འཛི ན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་ནས་དོལ་རྒྱལ་

སྐརོ ་གསལ་བསྒྲགས་བསྐྱངས་པ་ཁག བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་གནད་ཡོ ད་མི ་སྣ་
དང་།

བཙན་བྱོལ་ནང་གནས་བཞུགས་མཁས་དབང་རྣམ་པས་དོལ་རྒྱལ་སྐརོ ་ལ་

གསུང་བཤད་གནང་བ་ཁག་ལས་ཅུང་ཟད་ཕྱོགས་སྒྲིག་གི ས་<<བདེན་དོན་གསལ་

བའི་ཉི་ཟེར་>>ཞེས་པའི་དཔེ་དེབ་འདོན་སྤལ
ེ ་བྱས་པ་དེ་ཡང་དྲང་བདེན་ལ་དགའ་
ཞི ང་། ལས་འབྲས་ཚུལ་བཞི ན་སྲུང་མཁན་རྒྱ་ཆེའ་ི མི ་མང་རྣམས་ཀྱི་མཁྱེན་རྟོགས་
སླད་འབུལ་ལམ་ཞུས་པ་ལགས།

དབུས་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ཕྱི་དྲིལ་ལས་

ཁུངས་ནས། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༡༥ ལ།

རྒྱལ་སྤྱིའ་ི གསར་ལམ།
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དོལ་རྒྱལ་ཚོ གས་པས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོ ག་ལ་ངོ་རྒོལ་གྱི་ལས་

འགུལ་སྤལ
ེ ་མཚམས་འཇོག་རྒྱུའི་གསལ་བསྒྲགས་སྤལ
ེ ་བའི་ཐད་
ལ་ར་ུ ཊར་སི ་གསར་ལས་ཁང་གི ་དཔྱད་ཞི བ།

ར་ུ ཊར་སི ་ (Reuters) གསར་འགོད་པ་ཌེ་ཝི ་ཌི ་ལེག་ (David Lague) དང་། སཊེ་

ཕིན་ི ནེ་བེ་ཧེ་ (Stephanie Nebehay) ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༡༡ ཉིན།

༄༅།

།རྒྱལ་སྤྱིའ་ི ཐོག་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་ལ་ངོ་རྒོལ་སུན་གཙེར་བཟོ་

མཁན་ནང་པའི་ཤོག་ཁག་གི་དྲ་རྒྱའི་སྟེང་།

ད་ནས་བཟུང་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་

འགུལ་སྤལེ ་མཚམས་འཇོག་རྒྱུ་མ་ཟད།

ཆེད་མངགས་ངོ་རྒོལ་སྐད་འབོད་ཆེད་

མཆོག་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ཏུ ་ཆི བས་སྒྱུར་བསྐྱང་སྐབས་ངོ་རྒོལ་སྐད་འབོད་ཀྱི་ལས་

བཙུགས་པའི་ཚོ གས་པ་དེ་ཡང་ཕྱིར་བསྡ་ུ བྱ་རྒྱུ་ཡི ན་སྐརོ ་གསལ་བསྒྲགས་སྤལེ ་འདགུ   

གསལ་བསྒྲགས་དེ་ནི། སྔ་ལོའ་ི ཕྱི་ཟླ་ ༡༢ ནང་འདི་ག་ར་ུ ཊར་སི ་གསར་ལས་ཁང་

གི ས་རྟོག་ཞི བ་བྱས་པ་བརྒྱུད་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཐོག་ཏཱ་ལའི་བླ་མར་ངོ་རྒོལ་མཚན་སྨད་ཞུ་

མཁན་ནང་པའི་ཤོག་ཁག་དེར་རྒྱ་ནག་དམར་པོའ་ི སྲིད་གཞུང་གི ས་བརྒྱུད་སྐལ
ུ ་བྱེད་

བཞིན་ཡོ ད་པ་ར་སྤྲོད་བྱས་རྗེས་སྤལེ ་བ་ཞི ག་ཡི ན་འདགུ འདི་ག་ར་ུ ཊར་སི ་གསར་
ལས་ཁང་གི ས་རྟོག་ཞི བ་བྱེད་སྐབས་ནང་པའི་ཤོག་ཁག་དེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་ལག་

ཆ་གཙོ ་བོར་བཀོལ་ནས་རྒྱལ་སྤྱིའ་ི སངྟེ ་བོད་མི འ་ི ཆོས་ཕྱོགས་ཀྱི་དབུ་ཁྲིད་ལ་མཚན་
སྨད་ཞུ་རྒྱུའི་ལས་འགུལ་སྤལེ ་བཞི ན་ཡོ ད་པ་དངོས་ར་འཕྲོད་ཐུ བ་པ་བྱུང་ཡོ ད།
ཁོ་པ་ཚོ འ་ི དྲ་རྒྱའི་སྟེང་།

རྒྱལ་སྤྱིའ་ི ཤུ གས་ལྡན་ཚོ གས་པའི་འགན་འཛི ན་
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བདེན་དོན་གསལ་བའི་ཉི་ཟེར།

རྣམས་ཀྱིས།

ཏཱ་ལའི་བླ་མར་ངོ་རྒོལ་གྱི་ལས་འགུལ་སྤལེ ་རྒྱུ་མཐའ་གཅིག་ཏུ ་
མཚམས་འཇོག་བྱ་རྒྱུའི་ཐག་གཅོད་བྱས་པ་ཡི ན། ཞེས་བཀོད་པ་མ་ཟད། འདི་ལོའ་ི
ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༡༠ ནས་བཟུང་རྒྱལ་སྤྱིའ་ི ཤུ གས་ལྡན་ཚོ གས་པ་དང་ཚོ གས་པ་
དེའ་ི དྲ་རྒྱ་བཅས་ཚང་མ་ཕྱིར་བསྡ་ུ བྱ་རྒྱུ་ཡི ན་ཞེས་བཀོད་པ་ཙམ་ལས། རྒྱུ་མཚན་

འདི་ཡི ན་གྱི་གསལ་བཤད་གང་ཡང་བྱས་མེད།

ཟླ་ཚེ ས་གང་ཡང་མི ་གསལ་བའི ་ གསལ་བསྒྲགས་དེ་ ལེ ན་ཕོ་ ལེ འི ་

(Len Foley) མི ང་ཅན་ཐོག ་སྤལ
ེ ་བ་དང་། ཁོ ་ པ་ནི ་ རྒྱལ་སྤྱི འི ་ ཤུ ག ས་ལྡ ན ་

ཚོ ག ས་པའི ་ མགྲི ན ་ཚབ་པ་རེ ད ། ཁོ ་ པའི ་ ཁ་པར་ཨང་གྲངས་དེ་ སྔ་ དྲ་རྒྱའི ་
ུ
སྟེང ་ཡོ ད ་ཀྱང་ད་ཆ་མཐུ ད ་མཚམས་བཅད་འད ག

ཧོང ་ཀོ ང ་ད ་ུ ར ནྟེ ་གཞི ་

བྱས་པའི་ རྒྱལ་སྤྱི འི་ ཤུ ག ས་ལྡན ་ཚོ ག ས་པའི་ མགྲིན ་ཚབ་པ་ནི་ ཀོ་ ལ་སི ་ པི་ ཊི ་ སི ་

(Nicholas Pitts) ཁོ་པར་དེའི་སྐར
ོ ་གསལ་བཤད་བྱ་རྒྱུའི་རེ ་བ་བཏོན་ཡང་
གསལ་བཤད་གང་ཡང་བྱས་མེ ད།

ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་ལ་རྒྱལ་སྤྱིའ་ི ཤུ གས་ལྡན་ཚོ གས་པ་ཕྱིར་བསྡ་ུ བྱ་རྒྱུའི་ཐག་
གཅོད་བྱས་པའི་སྐརོ ་མཁྱེན་རྟོགས་བྱུང་ཡོ ད་ཀྱང་། རྒྱུ་མཚན་གང་ཡི ན་སྐརོ ་འདྲི་

སྐབས། ངོས་ཀྱིས་མི ་ཤེས། ཁྱེད་ཚོ འ་ི རྩོམ་ཡི ག་དེ་ཆ་ཚང་བ་ཞིག་དང་ཕྱོགས་ཡོ ངས་
ཀྱི་གནས་སྟངས་ལ་ཉམས་ཞིབ་བྱས་པ་ཞིག་རེད།

ཕན་ཐོགས་ཧ་ཅང་བྱུང་འདགུ

ཅེས་དེ་རི ང་གྲོང་ཁྱེར་ཇི་ནི་ཝའི་ནང་གསར་འགོད་ལྷན་ཚོ གས་རྗེས་འདི་ག་ར་ུ ཊར་
སི ་གསར་འགོད་པས་ཟུར་མཇལ་ཞུ་སྐབས་བཀའ་ལན་སྩལ་ཡོ ད།

དེ་ནི་ཏཱ་ལའི་བླ་

མ་མཆོག་གིས་དེ་སྔ་ར་ུ ཊར་སི ་གསར་ལས་ཁང་གི་རགྟོ ་ཞིབ་བྱས་པའི་རྩོམ་ཡི ག་ལུང་
འད ྲེན་མཛད་ནས་གསུངས་པ་ཞིག་རེད། བྲོས་བྱོལ་ད་ུ ཕེབས་ནས་མི ་ལོ་ ༥༠ ལྷག་

སོང་ཡང་བོད་ནང་གི ་བོད་མི ་ས་ཡ་དྲུག་ཕལ་ཆེ་བས་ཏཱ་ལའི་བླ་མར་ཆོས་ཕག
ྱོ ས་ཀྱི་

རྒྱལ་སྤྱིའ་ི གསར་ལམ།

9

དབུ་ཁདྲི ་གཅིག་ལ་ངོས་འཛི ན་ཞུས་ནས་བརྩི་བཀུར་ཧ་ཅང་ཞུ་བཞི ན་ཡོ ད་པ་དེས་པེ་

ཅིང་སདྲི ་གཞུང་ལ་ཁོང་ཁྲོ་དྲག་པོ་སླངོ ་བཞིན་ཡོ ད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རྒྱུན་ད།ུ ཏཱ་
ལའི་བླ་མ་ནི་ཁ་བྲལ་བ་རེད། ཅེས་བོད་དེ་རྒྱ་ནག་དང་ཁ་བྲལ་གཏོང་མཁན་ཞིག་ལ་
ངོས་འཛི ན་གྱིས་སྙནོ ་འཛུགས་བྱེད་བཞིན་ཡོ ད། ཨ་རི འ་ི ཁེ་ལི ་ཕོར་ནི་ཡའི་ནང་རྒྱལ་

སྤྱིའ་ི ཤུ གས་ལྡན་ཚོ གས་པས་དགེ་རྩ་ཚོ གས་པའི་མི ང་ཐོག་ནས་དེབ་སྐྱེལ་བྱས་འདགུ
རྒྱལ་སྤྱིའ་ི ཤུ གས་ལྡན་ཚོ གས་པའི་མགྲིན་ཚབ་པ་ཚོ ས་བརྗོད་པ་ལྟར་ན།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ལོ་ནས་བཟུང་ཁོ་པ་ཚོ ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མར་ངོ་རྒོལ་སྐད་འབོད་

ཀྱི་ལས་འགུ ལ་སྤལ
ེ ་ཡོ ད་པ་ངོས་ལེ ན་བདྱེ ་བཞི ན་ཡོ ད་ཀྱང་པེ་ཅི ང་གཞུང་ངམ་རྒྱ་
ནག་དམར་ཤོག་ཚོ གས་པ་དང་འབྲེལ་བ་ཡོ ད་པ་ངོས་ལེན་བྱེད་ཀྱི་མེད།

ངོ་རྒོལ་

བ་དེ་དག་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་ཁྲོད་རྡོ་རྗེ་ཤུ གས་ལྡན་ཟེར་བའི་དགྲེ ས་པ་བསནྟེ ་

གསོལ་བྱེད་མཁན་གྱི་ཚོ གས་མི འ་ི གྲས་ནས་ཡི ན་འདགུ ཏཱ་ལའི་བླ་མས་དྲེགས་པ་
དེ་འབྱུང་པོ་འཚེ ་བ་ཅན་ཞི ག་ཡི ན་སྟབས་བསནྟེ ་གསོལ་བདྱེ ་མི ་རུང་བའི་ལམ་སནྟོ ་

མཛད་བཞི ན་ཡོ ད། རྡོ་རྗེ་ཤུ གས་ལྡན་རྗེས་འབྲང་པ་ཚོ ས་དགུང་གྲངས་ ༨༠ ལ་
ཕེབས་པའི་ནོ་བེལ་ཞི ་བདེའ་ི གཟེངས་རྟགས་བཞེས་མྱོང་མཁན་ཏཱ་ལའི་བླ་མས། ཁོ་

པ་ཚོ ར་སྡག
ུ ་སྦྱོང་བཏང་བ་མ་ཟད། བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་ཁྲོད་དབྱེན་དཀྲུག་བཟོ་

བཞི ན་ཡོ ད་པའི་སྐྱོན་འཛུགས་ཞུ་བཞི ན་ཡོ ད། ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་གི ས། ངོས་ནས་
ཀྱང་དེ་སྔ་མི ་ཤེ ས་པར་རང
ྨོ ས་པའི་གཞན་དབང་ད་ུ སོ ང་ནས་དོལ་རྒྱལ་བསནྟེ ་པ་
རེད། དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་པ་དེས་གནོད་ཚབས་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་འདགུ ཅེས་གསུངས།

ནབུ ་ཕྱོགས་ངོ་རྒོལ་བ།
གནད་དོན་འདི་དེ་སྔ་ཆོ ས་ལུགས་ནང་ཁུལ་གྱི་གླངེ ་གཞི ་ཙམ་ལས་ཡོ ངས་

10 བདེན་དོན་གསལ་བའི་ཉི་ཟེར།

གྲགས་ཤི ག་མི ན་ནའང་། ད་ཆ་ནབུ ་ཕྱོགས་སུ་རྩོད་གཞི ་འདི་སླབེ ས་ཡོ ད། ངོ་རྒོལ་

བ་ཚོ ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་བྱང་ཨ་རི ་དང་། ཡུ་རོབ། ཨོ ་སི ་ཊོ་ལ་ཡ་བཅས་ཀྱི་
གྲོང་ཁྱེར་ཁག་ཏུ ་ཡང་ཡང་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་ཆེད་ཆི བས་སྒྱུར་སྐྱོང་སྐབས།

དེད་བཏང་ནས་ངོ་རྒོལ་ལས་འགུལ་སྤལེ ་བཞི ན་ཡོ ད།

རྗེས་

ངོ་རྒོལ་བྱེད་མཁན་ཕལ་

མོ ་ཆེ ་ཚོ གས་པ་དེར ་གསར་ཞུ ག ས་བྱེ ད ་མཁན་ན ུབ ་ཕྱོ ག ས་མི ་རི གས་ཡི ན་
པ་དང་།

ཁོ་པ་ཚོ ས་བོད་རི གས་ངོ་རྒོལ་བ་ཉུ ང་ཤས་ཡོ ད་པ་ཚོ ་དང་ལག་འབྲེལ་

བྱས་ནས་སྐད་འབོད་བྱས་པ་དང་། རྔ་རྡུང་བ། མཚམས་རེ་ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་གཏམ་
བཤད་དང་གསུང་ཆོས་ཀྱི་མཛད་སྒ་ོ ཁག་ལ་འགོག་རྐྱེན་བཟོ་བཞི ན་ཡོ ད།
ཁོ་པ་

ཚོ ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་ནི་ཆོ ས་ལུགས་ཀྱི་རྨོངས་ཞེན་བྱེད་མཁན་ཞི ག་དང་ཟོག་རྫུ་རེད།

ཅེས་སྙནོ ་འཛུགས་བྱེད་བཞི ན་ཡོ ད། ཉེ་ལམ་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་གི ་མཛད་འཆར་
སྐབས་ངོ་རྒོལ་བྱེད་མཁན་ཧ་ལམ་བྱུང་མེད།

འོན་ཀྱང་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་དང་

ཉེ་པོ་ཡོ ད་པའི་མི ་སྣ་ཁག་གཅིག་གི ས། ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་བདནུ ་ཕྲག་འདིའ་ི འགོ་
སདྟོ ་ཙམ་ད་ུ མེ་ཌི ་སན་དང་ཝི ་སི ་ཀན་སི ན་ནང་ཆི བས་སྒྱུར་བསྐྱངས་སྐབས་ངོ་རལ
ྒོ ་
བྱེད་མཁན་ཉུ ང་ཤས་ཤི ག་བྱུང་ཡོ ད་སྐརོ ་བརྗོད་བྱུང། དེ་རི ང་འདིར་སུད་སི ་གྲོང་

ི ་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོ གས་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁ་སྤདྲོ ་མདནུ ་
ཁྱེར་ཇི་ནི་ཝའི་འཛམ་གླང

ཐང་ད་ུ མི ་གྲངས་བརྒྱ་ཕྲག་མང་པོས་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་དར་ལག་ཏུ ་བཟུང་ནས།

རྡུང་བཞི ན་ཏཱ་ལའི་བླ་མར་འཚམས་འདྲི་དང་སྦྲགས།

རྔ་

ཁོང་གི ་བཀའ་སླབོ ་ཉན་ད་ུ

བཅར་ཡོ ད་པ་ལས། བོད་མི འ་ི ཆོས་ཕྱོགས་ཀྱི་དབུ་ཁྲིད་ལ་ངོ་རྒོལ་སྐད་འབོད་བྱེད་
མཁན་མཐོང་རྒྱུ་མི ་འདགུ

སྔ་ལོར་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་ཨ་རི ར་ཆི བས་

སྒྱུར་སྐབས་ངོ་རལ
ྒོ ་ནང་མཉམ་ཞུགས་བྱེད་མཁན་སྐབས་དེའ་ི རྒྱལ་སྤྱིའ་ི ཤུ གས་ལྡན་
ཚོ གས་པའི་མགྲིན་ཚབ་པ་བོད་རི གས་བསོད་ནམས་རི ན་ཆེན་གྱིས། ད་ཆ་ཏཱ་ལའི་
བླ་མར་ངོ་རྒོལ་གྱི ་ལས་འགུ ལ་ཕྱི ར་བསྡུ་བྱ་རྒྱུའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡི ན་ཤེ ས་རགྟོ ས་
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མེད་སྐརོ ་བརྗོད་བྱུང་། ཁོ་པ་རྒྱ་ནག་དང་འབྲེལ་བ་གང་ཡང་མེད་ཚུལ་དང་། ཁོ་

པ་སྒརེ ་ངོས་ནས་ངོ་རྒོལ་མུ ་མཐུ ད་དགོས་མི ན་ཐད་ཐག་གཅོད་བྱུང་མེད་པ་མ་ཟད།
ཁོ་པ་དང་ཤུ གས་ལྡན་རྗེས་འབྲང་པ་ཁག་གཅི ག་གི ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མས་དོལ་རྒྱལ་ལ་

དམ་བསྒྲགས་མཛད་པར་བརྟེན་གཞི ས་བྱེས་གཉིས་སུ ་བོད་མི ་དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་

གསོལ་བདྱེ ་མཁན་ཚོ ་ནང་དང་དགོན་པ་སོགས་ནས་ཕྱིར་འབུད་བྱས་པའི་གནས་
ཚུལ་བྱུང་ཡོ ད་ཅེས་བརྗོད་བྱུང་།

འོན་ཀྱང་འདི་ག་ར་ུ ཊར་སི ་གསར་ལས་ཁང་

གི ས་གནས་ཚུལ་དེ་བདེན་པ་ཡི ན་པའི་ཁུངས་སྐྱེལ་བྱེད་ཐུ བ་མེད། རི ན་ཆེན་གྱིས།

དཀའ་ངལ་མྱོང་མཁན་ངོ་མ་དེ་གཞི ས་བྱེས་གཉིས་སུ་བོད་མི ་དོལ་རྒྱལ་རས
ྗེ ་འབྲང་
པ་ཚོ ་ཡི ན། ཞེས་བརྗོད། ཇི་ནི་ཝར་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་གི ས། དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་

གསོ ལ ་མཚམས་འཇོག ་སྐར
ོ ་རྒྱུ ་མཚན་འགྲེལ ་བརྗོད ་བྱ་རྒྱུ ་ངོས ་ཀྱི ་ འགན་རེ ད །
ཉན་དང་མ་ཉན་མི ་སྒརེ ་སོ་སོའ་ི རང་དབང་རེད། ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཡོ ད།

ཏཱ་ལའི་ར་ུ ཚོ གས་དང་འཐབ་རྒོལ།
སྔ་ལོའ་ི ཕྱི་ཟླ་ ༡༢ ནང་འདི་ག་ར་ུ ཊར་སི ་གསར་ལས་ཁང་ནས་གནས་ཚུལ་

སྤལེ ་བ་ལྟར་ན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ལོར་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ལས་བྱེད་ནང་ཁུལ་ཡི ག་

ཆ་ཞི ག་འགྲེམས་སྤལེ ་བྱས་ཡོ ད་པ་དང་། ཡི ག་ཆ་དེའ་ི ནང་ཤུ གས་ལྡན་གནས་ཚུལ་

ུ ་ཤུ གས་
དེ་ནི་ཁོ་པ་ཚོ ས་ཏཱ་ལའི་རུ་ཚོ གས་ལ་འཐབ་རལ
ྒོ ་བྱ་རྒྱུའི་མི ག་སྔར་གྱི་ནས
གལ་ཆེ་བ་ཞི ག་ཡི ན་པ་འཁོད་འདགུ     དེ་སྔ་རྒྱ་བལ་ནང་རྟེན་གཞི ་བྱས་པའི་

ཤུ གས་ལྡན་ལས་འགུ ལ་ཚོ གས་པ་ཟེར་བའི་ཚོ གས་མི ་བླ་མ་ཚེ ་བཀྲ་དེང་སྐབས་ཨ་
རི འ་ི ནང་ཡོ ད་པ་ཁོང་གི ས། འདི་ག་ར་ུ ཊར་གསར་ལས་ཁང་ལ། རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ་

འཐབ་ཕག
ྱོ ས་གཅི ག་གྱུར་ཁང་ཟེར་བའི་དབང་ཤུ གས་ཅན་གྱི་ཚོ གས་པ་དེའི་ལམ་
སྟོན་བརྒྱུད་སྐལ
ུ ་འོག་དོལ་རྒྱལ་ཚོ གས་པས།

ཏཱ་ལའི་བླ་མར་མཚན་སྨད་ཞུ་རྒྱུའི་
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ངོ་རྒོལ་རྔམ་སྟོན་གྱི་ལས་འགུལ་སྤལེ ་བཞི ན་ཡོ ད་པ་མ་ཟད། ཁོང་དང་ཤུ གས་ལྡན་
ཚོ གས་མི ་ཁག་གཅི ག་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུ ང་གི ས་ངོ་རྒོལ་གྱི ་ལས་འགུ ལ་དེ་འདྲ་སྤལ
ེ ་

རྒྱུའི་འཆར་གཞི ་བཀོད་སྒྲིག་བྱེད་ཆེད་གླ་ཕོགས་སྤྲད་ཡོ ད་སྐརོ ་བརྗོད་བྱུང་། འོན་
ཀྱང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་ངོ་རྒོལ་ལས་གཞི ར་དཔལ་འབྱོར་གྱི་རོགས་རམ་བྱས་པའི་
དཔང་རྟགས་ཡི ག་ཆ་སོགས་བླ་མ་ཚེ ་བཀྲས་ང་ཚོ ར་གང་ཡང་སྤྲད་མ་བྱུང་།
ར་ུ ཊར་སི ་གསར་ལས་ཁང་གི ས་ཞི བ་འཇུག་སྐབས།

ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་བདེ་
འཇགས་ཐོག་ཉམས་ཞི བ་བྱས་པའི་ཡི ག་ཆ་ལག་སོན་བྱུང་བའི་ནང་ངོ་རལ
ྒོ ་ལས་
འགུལ་དེ་དག་ད་ཆ་ཧ་ཅང་ཛ་དྲག་པོ་ཆགས་ཡོ ད་སྟབས།

ཨ་རི ་དང་རྒྱ་གར་

སོགས་ཀྱི་གསང་བའི་ལས་ཁུངས་ནས་ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་སྐ་ུ ཕྱྭ ར་ཉེན་ཁ་ཡོ ད་པའི་སྔནོ ་
བརྡ་ཕུལ་ཡོ ད་པ་ར་སྤྲོད་བྱུང་ཡོ ད།

ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་སྐ་ུ ཕྱྭ འ་ི ཉེན་སྲུང་དང་འབྲེལ་
བའི་ཉམས་ཞི བ་ཡི ག་ཆ་དེ་དག་ཁོང་ཨི ན་ཡུལ་ད་ུ སྔ་ལོ ་ཆི བས་སྒྱུར་ཐེངས་གཉིས་

མཛད་པ་དེའ་ི སྔནོ ་ད་ུ ཨི ན་ཡུལ་སྐ་ུ ཚབ་དོན་གཅོད་ལ་ཕུལ་བའི་ཡི ག་ཆ་ཞི ག་རེད།

དེ་ཡང་འདི་ག་རུ་ཊར་སི ་གསར་ལས་ཁང་གི ས་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོ གས་

པས་རྡོ་རྗེ་ཤུ གས་ལྡན་ཚོ གས་པར་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱས་ཚུལ་སྐརོ ་འདྲི་སྐབས། རྒྱ་ནག་ཕྱི་
སྲིད་ལྷན་ཁང་གི ས།

ཅེས་བརྗོད་བྱུང་། །

ཏཱ་ལའི་བླ་མས་ཆོས་ལུགས་ཐོག་བཙན་གནོན་བྱེད་ཀྱི་འདགུ

གནས་ཚུལ་འགོད་མཁན། ཨོ ་སི ་ཀྲོ་ལི ་ཡའི་གྲོང་ཁྱེར་པར་ཐི་ནས་ཌེ་ཝི ་ཌི ་ལེག་ (David

Lague) གནས་ཚུལ་འཕར་མ་འགོད་མཁན། མེ་ཌི ་སན་ཝི ས་ཀོན་སི ན་ནས་བེ་རེན་ཌན་ཨོ ་བ་ར་

ཡེ ན་ (Brendan O’Brien) རྩོམ་སྒྲིག་པ། པི་ཏྲར་ཧིར་ཤི ་བྷག་ (Peter Hirschberg)

༼ཕྱི་དྲིལ་བོད་ཡི ག་ཚན་པས་ཨི ན་ཡི ག་ནས་ཕབ་བསྒྱུར་ཞུས།༽
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རྒྱ་ནག་གཞུ ང ་གི ས ་ནང་པའི ་ ཤོ ག ་ཁག་གཅི ག ་བདམས་ནས་

ཏཱ་ལའི་བླ་མར་མཚན་སྨད་ཞུ ་རྒྱུའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་ལས་འགུ ལ་ཐོག་
འབད་འབུང་བྱེད་བཞི ན་པ།

རུ ་ ཊར་སི ་ (Reuters) གསར་འགོ ད ་པ་ཌེ ་ ཝི ་ ཌི ་ ལེ ག ་ (David Lague) པོལ ་

མུ ་ ནི ་ (Paul Mooney) བེན ་ཇ་མི ན་ཀེ ང ་ལི མ་ (Benjamin Kang Lim) ནས་ཕྱི ་

ལོ ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༢ ཚེ ས ་ ༢༡ ཉིན །

༄༅། །འདི་ལོ་ཕྱི་ཟླ་ ༦ ཚེ ས་ ༢༩ ཉིན་ཨལ་ཌར་ཤོ་ཊི ་ (Aldershot)

རྐང་རདྩེ ་སྤ་ོ ལོའི་ཐང་ཆེན་ནང་ད་ུ ཨི ན་ཡུལ་ཁྱོན་ཡོ ངས་ནས་ནང་པ་སངྟོ ་ཕྲག་མང་
པོས་ཉི་མའི་ཚ་གདངུ ་ལ་མ་འཛེ མས་པར་ཁ་ཁུ་སི མ་པོའི་ངང་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་
མ་མཆོག་ཕེབས་སྒག
ུ ་ཞུ་བཞི ན་ཡོ ད།

ཕྱོགས་མཚུ ངས་རྩེད་རའི་ཕྱི ་རོལ་ད་ུ ནང་པ་ཁག་གཅི ག་གི ས་༸གོང་ས་ཏཱ་

ལའི་བླ་མ་མཆོག་ཕེབས་སྒག
ུ ་ཞུ་བཞི ན་ད་ུ རྔ་བརྡུང་བ་དང་སྦྲགས།

རྒྱང་གྲགས་

ཐོག ཏཱ་ལ་རྫུན་མ། རྫུན་ཤོད་རྒྱུ་མཚམས་ཞོག ཅེས་སྐད་ཤུ གས་ཆེན་པོས་བསྐྱར་
ལྡབ་ཡང་ལྡབ་བྱས་པར་བརྟེན། རྣ་བར་སུན་གཙེར་ཆེ་བའི་བྲག་ཆའི་ཁྲོད་ཏཱ་ལའི་བླ་

མའི་གསུང་སྐད་ཆུང་ཆུང་ལས་ཐོས་མ་ཐུ བ་པར་གྱུར།

དེ་ཡང་མེ ན་ཆེ ་སི ་ཊར་ནས་ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་གསུང་ཆོ ས་ཉན་ད་ུ བཅར་བའི་

བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གྱི་རྗེས་འཇུག་པ་སྐ་ུ ཞབས་གེ་རི ་བྷ་ི སི ་ལེ་ (Gary Beesley)
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ལགས་ཀྱིས།

ཅེས་གསུངས།

ལས་འགུལ་འདིར་རྒྱ་ནག་གཞུང་དགའ་པོ་ཡོ ང་ངེས་གཏན་རེད་

ི ་ས་གནས་གང་སར་ཆི བས་སྒྱུར་སྐངྱོ ་སྐབས་
ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོ ག་འཛམ་གླང
ཁོང་ལ་རྗེས་དེད་ཀྱིས་ངོ་རལ
ྒོ ་སྐད་འབོད་བྱ་རྒྱུའི་ལས་གཞི འ་ི ཁོངས་ནས་ཨལ་ཌར་

ཤོ་ཊི ར་བྱུང་བའི་ངོ་རྒོལ་དེ་ཆ་ཤས་ཤི ག་ཡི ན་འདགུ ཁོ་པ་ཚོ ས་རྒྱ་ནག་གུང་ཁྲན་

ཏང་གི ་བདྱེ ་སྟངས་དང་གཅི ག་མཚུངས་ཐོག་ནས་ནོ་བེལ་ཞི ་བདེའི་གཟེངས་རྟགས་
བཞེས་མྱོང་མཁན་མཆོག་ལ་མཚན་སྨད་ཞུ་བཞི ན་ཡོ ད། ཕྱི་ཚུལ་ད་ུ གླངེ ་གཞི ་འདི་

ི ་པ་ཞི ག་ཡི ན་
ལོ ་ངོ་བརྒྱ་ཕྲག་མང་པོའི་རི ང་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གྱི་རདྩོ ་གཞི ་རྙང

པ་ལྟ་བུར་མངོན་ཡང་། འདི་ག་གསར་ལས་ཁང་གི ས་རྟོག་ཞི བ་བྱེད་སྐབས་ངོ་རྒོལ་

བདྱེ ་མཁན་ནང་པའི་ཤོ ག་ཁག་དེའི་རྒྱབ་ཏུ ་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོ ག་ཚོ གས་པ་ཡོ ད་པ་
ཤེས་རྟོགས་བྱུང་།

ཆབ་སྲིད་ཀྱི་བཙན་བྱོལ་བ་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་ལ་རྒྱ་རི གས་ས་ཡ་མང་པོས་

དད་གུས་ཞུ་བཞི ན་ཡོ ད་ཀྱང་།

རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་ཁོང་ལ་རྒྱལ་ཁབ་ཁ་བྲལ་གྱི་

ངན་བྱུས་གཤོ མས་མཁན་ཞི ག་ཡི ན་པར་རྩི ས་ཏེ་ཡུན་རི ང་ནས་ཁོང་གི ་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་
ུ ་པ་དེ་དག་གཅོག་ཐབས་བདྱེ ་བཞི ན་པའི་སྐབས་འདིར་དོལ་རྒྱལ་ཚོ གས་པ་
གྱི་ནས
རྒྱ་ནག་གི ་ལག་ཆ་གཙོ་བོར་གྱུར་བ་རེད། ངོ་རྒོལ་བ་དེ་དག་རྡོ་རྗེ་ཤུ གས་ལྡན་བསྟེན་

གསོལ་བྱེད་མཁན་དོལ་རྒྱལ་ཚོ གས་པའི་ཚོ གས་མི ་ཡི ན་པ་དང་། ཁོ་པ་ཚོ ས་དོལ་

རྒྱལ་རྩ་ཆེའ་ི སྲུང་མར་ངོས་འཛི ན་བྱེད་བཞི ན་ཡོ ད། འོན་ཀྱང་ཏཱ་ལའི་བླ་མས་དོལ་

རྒྱལ་དེ་དམ་སྲི་འབྱུང་པོ་ཞི ག་ལ་རྩི ས་ནས་དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་གསོལ་བྱ་རྒྱུར་ལམ་

ནོར་ལྡགོ ་ཤེས་མཛད་བཞི ན་ཡོ ད་པར་བརྟེན།

དོལ་རྒྱལ་རྗེས་འབྲང་པ་ཁོ་པ་ཚོ འ་ི

ཆོས་དད་རང་དབང་ལ་རྡོག་རོལ་བཏང་བྱུང་། ཞེས་བོད་མི འ་ི ཆོས་ཕྱོགས་ཀྱི་དབུ་

རྒྱལ་སྤྱིའ་ི གསར་ལམ། 15

ཁྲིད་ལ་སྐྱོན་འཛུགས་ཞུ་བཞི ན་ཡོ ད།
སྤྱི ར་རྩོད་གཞི ་འདི་སྐབས་ཤི ག་ལ་མཐོ་སྒང་བོད་ཀྱི ་ས་ཁུག་ལུང་ཁུག་ནང་

རྟེན་གཞི ་བྱས་པའི་ལྷ་ཁང་དང་དགོན་པ།

དེ་བཞི ན་ཕྱིས་སུ་རྒྱ་གར་བཙན་བྱོལ་

སྤྱི་ཚོ གས་ཀྱི་རྒྱ་ལས་མ་འདས་པའི་གླངེ ་གཞི ་གཅིག་ཏུ ་གནས་ཡོ ད་ཀྱང་།

ད་ཆ་

བྱང་ཨ་རི ་དང་། ཡུ་རོབ། ཨོ ་སི ་ཊོ་ལི ་ཡ་སོགས་ཀྱི་གཞུང་ལམ་དང་རྩེད་རའི་
ནང་དའུ ང་གླངེ ་གཞི ་འདི་སླབེ ས་ཡོ ད།

ངོ་རྒོལ་དེ་དག་ཨ་རི འ་ི ཁེ་ལི ་ཕོར་ནི་ཡ་

མངའ་སྡའེ ་ི ནང་དགེ་རྩ་ཚོ གས་པའི་མི ང་ཐོག་ནས་དེབ་སྐྱེལ་བྱས་པའི་རྒྱལ་སྤྱི འི་
ཤུ ག ས་ལྡན ་ཚོ ག ས་པའི ་ ཡན་ལག་ཅི ག་ཡོ ད་པ་དེས་གོ་སྒྲི ག་བྱེད་བཞི ན་ཡོ ད་པ་

དང་། ཚོ གས་པ་དེའ་ི ཚོ གས་མི ་ཁོ་པ་ཚོ ས་ཆོས་དད་རང་དབང་ཁོ་ནའི་ཆེད་འཐབ་

རདྩོ ་བདྱེ ་བཞི ན་ཡོ ད་པ་ལས་ངོ་རལ
ྒོ ་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་རྒྱབ་སྐྱོར་གང་ཡང་
མེད་སྐརོ ་གསལ་བཤད་བྱས་བྱུང་།

ཕྱོགས་མཚུ ངས་ངོ་རྒོལ་ནང་ཡང་སེ་མཉམ་ཞུགས་བྱེད་མཁན་ཧོང་ཀོང་ད་ུ

རྟེན་གཞི ་བྱས་པའི་རྒྱལ་སྤྱིའ་ི ཤུ གས་ལྡན་ཚོ གས་པའི་མགྲིན་ཚབ་པ་ནི་ཀོ་ལ་སི ་པིཊ་

སི ས་ (Nicholas Pitts) བརྗོད་པ་ལྟར་ན། རྡོ་རྗེ་ཤུ གས་ལྡན་དང་རྒྱ་ནག་དམར་

ཤོག་ཚོ གས་པའི་དབར་འབྲེལ་བ་གང་ཡང་མེད། ཅེས་བརྗོད།

འོན་ཀྱང་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོ གས་པའི་གསང་བའི་ཡི ག་ཆ་ཕྱིར་གྱར་བྱུང་

བ་ལྟར་ན།

སྤྲོད་བྱུང་ཡོ ད།

རྩོད་གཞི ་དེའ་ི ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་ཐེ་བྱུས་བྱེད་བཞི ན་ཡོ ད་པ་ར་
སྔ་ལོར་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ལས་བྱེད་ཁྲོད་འགྲེམས་སྤལེ ་བྱས་

པའི་ཡི ག་ཆའི་ནང་དོན་ལྟར་ན། ཤུ གས་ལྡན་གནས་ཚུལ་འདི་ནི་ང་ཚོ ས་ཏཱ་ལའི་ར་ུ

ཚོ གས་ལ་འཐབ་རྒོལ་བྱ་རྒྱུའི་མི ག་སྔར་གྱི་ནསུ ་ཤུ གས་གལ་ཆེ་བ་ཞི ག་རེད། ཅེས་

16 བདེན་དོན་གསལ་བའི་ཉི་ཟེར།

འཁོད།

དེ་སྔ་རྒྱ་གར་དང་བལ་ཡུལ་བཅས་སུ་རནྟེ ་གཞི ་བྱས་པའི་ཤུ གས་ལྡན་

ཚོ གས་པའི་གལ་ཆེའ་ི ཚོ གས་མི ་ཟུར་པ་བླ་མ་ཚེ ་བཀྲ་ལགས་ཀྱིས། འདི་ག་ར་ུ ཊར་

གསར་ལས་ཁང་ད་ུ བརྗོད་པ་ལྟར་ན།

རྒྱ་ནག་གཞུ ང་གི ས་ཁོང་དང་གཞན་ཁག་གཅི ག་ལ་གླ་རྔན་སྤྲད་ནས་རྒྱལ་

སྤྱི འི ་ དོལ ་རྒྱལ་ར ྗེས ་འབྲང་པ་རྣམས་ལ་ངོ་ རྒོལ ་བྱ་རྒྱུ འི ་ འཆར་གཞི ་ དང་ལས་
འགུལ་བཀོད་སྒྲིག་བྱེད་དགོས་པའི་ལམ་སྟོན་བྱས་ཡོ ད་པ་དང་།

ལམ་སྟོན་བྱེད་

མཁན་རྒྱ་ནག་ཀྲུང་དབྱང་འཐབ་ཕྱོགས་གཅི ག་འགྱུར་གྱི ་དམི གས་བསལ་ཆབ་
སྲིད་ལས་དོན་ཚན་པའི་ལས་བྱེད་ཡི ན་པ་མ་ཟད། དཔལ་འབྱོར་གྱི་མཐུ ན་འགྱུར་

རོགས་རམ་བྱེད་མཁན་ཡང་འཐབ་ཕྱོགས་གཅིག་འགྱུར་ཡི ན་པ་དང་།

རྒྱ་མི འ་ི

ལས་བྱེད་དེ་དག་གི ས་རྒྱ་ནག་དང་བཙན་བྱོལ་བོད་མི འ་ི སྤྱི་ཚོ གས། དེ་བཞི ན་ནབུ ་

ཕྱོགས་ཡུལ་གྲུར་ཤུ གས་ལྡན་ཚོ གས་པའི་གྲྭ་པ་རྒན་པ་ཚོ ར་རྒྱུད་སྐུལ་བྱས་ནས་
ངོ་རྒོལ་ལས་འགུལ་སྤལེ ་འཇུག་བཞི ན་ཡོ ད་པ་དང་།
ཚོ གས་ཁག་གི ་འགོ་གཙོ་ཡི ན་པ་བརྗོད་བྱུང་།

གྲྭ་པ་དེ་དག་དོལ་རྒྱལ་ཆོས་

གཞན་ཡང་བླ་མ་ཚེ ་བཀྲས་དྲི་བ་

དྲིས་ལན་སྐབས་གསུངས་དོན། རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་ཁོང་ཚོ ་ལག་ཆར་བཀོལ་ནས་

ཏཱ་ལའི་བླ་མ་རྫུན་མ་ཡི ན་པ་དང་། བོད་རྒྱུད་ནང་བསྟན་ཉམས་རྒུད་གཏོང་རྒྱུ། དེ་
བཞི ན་བོད་མི འ་ི གོང་བུའ་ི ནསུ ་པ་ཉམས་དམས་སུ་གཏོང་རྒྱུའི་རེ་ངན་དེ་དག་བསྒྲུབ་
ཐབས་བྱེད་བཞི ན་ཡོ ད། ཅེས་གསུངས།

ཤུ ག ས་ལྡན ་ཚོ ག ས་པའི་ གྲྭ་ པ་རྒན་པ་ཚོ ར ་རྒྱ་ནག་གཞུ ང ་གི ས ་རྒྱ་ནག་ཏུ ་

གཞུ ང ་འབ ལ
ྲེ ་མཛད་སྒའོ ི་ སྐབ ས་སུ ་ གལ་ཆེ འི་ སྐུ་ མག ནྲོ ་ལ་རྩི ས ་ནས་སྣེ་ལེ ན ་ཞུ ་
བཞི ན་ཡོ ད་པ་མ་ཟད། མང་ཚོ གས་ཡོ ད་སར་གྲྭ་པ་དེ་དག་པེ་ཅིང་སྲིད་གཞུང་གི ས་

ུ ་པ་ཉམས་དམས་སུ་གཏོང་རྒྱུའི་ལས་གཞི ར་རྒྱབ་
ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་ནས
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སྐྱོར་བྱེད་མཁན་རེད། ཅེས་འཚམས་འདྲི་བྱེད་བཞི ན་ཡོ ད་པ་མི ག་མཐོང་ལག་ཟིན་

བྱུང་བའི་གནས་ཚུལ་ཙམ་མི ན་པར། རྒྱ་ནག་གཞུང་འབྲེལ་གསར་ཤོག་དང་། རྡོ་
རྗེ་ཤུ གས་ལྡན་དྲ་རྒྱ་སོགས་ནང་བཀོད་འདགུ
ཤུ གས་ལྡན་ཚོ གས་པའི་གྲྭ་པ་རྒན་པ་དེ་དག་གི ས་ལམ་སྟོན་ལྟར་ཕྱི་སྡདོ ་བོད་

རི གས་ཁག་གཅིག་གི ས་ངོ་རྒོལ་ལས་འགུལ་དེ་དག་སྣེ་ཁྲིད་བཞི ན་འདགུ ཁོ་པ་ཚོ ས་

ི ་ས་ཕག
འཛམ་གླང
ྱོ ས་གང་སར་ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་རས
ྗེ ་དེད་བྱས་ནས་ཁོང་ལ་མཚན་
སྨད་དང་སྐྱོན་བརྗོད་ཞུ་བཞི ན་ཡོ ད།

ཁོ་པ་ཚོ འ་ི ཁྲོད་ཁག་གཅིག་རྒྱ་ནག་ནང་ད་ུ

གཞུང་འབྲེལ་མཛད་སྒརོ ་མཉམ་ཞུགས་བྱས་པ་མ་ཟད།

ཕྱི་རྒྱལ་ད་ུ ཡོ ད་པའི་རྒྱ་

ུ
ནག་གཞུང་ཚབ་ཁང་དང་གཞུང་ཚབ་ཁང་གི ་ལས་བྱེད་དང་འབལ
ྲེ ་བ་ཡོ ད་འདག

འོན་ཀྱང་ཁོ་པ་ཚོ ས་ཆོས་དད་རང་དབང་ཁོ་ནའི་དོན་ད་ུ རྒྱགས་རང་ཁུར་ཐོག་ནས་

འཐབ་རདྩོ ་བདྱེ ་བཞི ན་པ་མ་གཏོགས་ལས་འགུལ་དེར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་ཐེ་བྱུས་
གང་ཡང་མེད་སྐརོ ་བརྗོད་ཀྱི་འདགུ

ཚབས་ཆེའ་ི ཉེན་ཁ།
ཏཱ་ལའི་བླ་མར་ངོ་རྒོལ་བདྱེ ་མཁན་ཕལ་ཆེ ་བ་པིཊ་སི ་ (Pitts) ལྟ་བུ་ནབུ ་
ཕྱོགས་པ་ཡི ན་པ་དང་། རྒྱ་གཞུང་གི ས་ཤུ གས་ལྡན་ཚོ གས་པའི་གྲྭ་པ་རྒན་པ་ཚོ ར་

ནབུ ་ཕག
ྱོ ས་པ་ངོ་རྒོལ་བྱེད་མཁན་ག་ཚོ ད་ཡོ ད་མེ ད་མི ང་ཐོ་བསྡུ་རུབ་བྱེད་དགོས་

པའི་ལམ་སྟོན་བྱས་སྐརོ ་བླ་མ་ཚེ ་བཀྲས་འདི་གར་བརྗོད་བྱུང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་

ངོ་རྒོལ་ལས་འགུ ལ་བ་ཚོ ར་ཐད་ཀར་གླ་རྔན་སྤྲད་པའི་དཔང་རྟགས་ང་ཚོ ར་མེ ད་

ཀྱང་། རྒྱ་གར་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བྱེད་རྒན་པ་ཞི ག་གི ས་ང་ཚོ ར་བརྗོད་

པ་ལྟར་ན།

ཤུ གས་ལྡན་ཚོ གས་པར་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་དཔལ་འབྱོར་གྱི་རོགས་

18 བདེན་དོན་གསལ་བའི་ཉི་ཟེར།

སྐྱོར་ཐོབ་བཞི ན་ཡོ ད་པ་རྒྱ་གར་གཞུང་གི ས་ཤེས་ཀྱི་ཡོ ད།
བརྗོད་གནང་བྱུང།

ཅེས་ཁོང་གི ས་འགྲེལ་

གཞན་ཡང་མི ང ་དངོས ་སུ ་སྨས
ོ ་འདོད ་མེ ད ་པའི་རྒྱ་གར་གསང་བའི་ ལས་

ཁུངས་ཀྱི་རྒྱལ་ནང་བདེ་འཇགས་ཚན་པའི་ལས་བྱེད་ཞི ག་གི ས་གསུངས་དོན། ང་

ཚོ ས་ཀྱང་དོལ་རྒྱལ་རྗེས་འབྲང་པ་ཚོ ར་གཟབ་ནན་ངང་ལྟ་བཞི ན་ཡོ ད། གང་ཡི ན་

བརྗོད་ན་ཁོ ་ པ་ཚོ ར ་བལ་ཡུ ལ་བརྒྱུ ད་རྒྱ་ནག་ནས་རོ ག ས་དངུ ལ ་ཐོབ ་བཞི ན ་
ཡོ ད།

དེར་བརནྟེ ་ཁོ་པ་ཚོ ་དམི གས་བསལ་དོ་སྣང་བདྱེ ་གཞི ་ཞི ག་ཆགས་ཡོ ད།

ཅེས་གསུངས།

དེ་ཡང་འདི་ག་རུ་ཊར་སི ་གསར་ལས་ཁང་གི ས་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོ གས་

པས་ཤུ གས་ལྡན་ཚོ གས་པར་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་བྱས་ཚུལ་སྐར
ོ ་འད་ྲི སྐབས་རྒྱ་ནག་ཕྱི་སྲིད་

ལྷན་ཁང་གི ས། ཏཱ་ལ་སྐྱེ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི ་པས་ཆོས་དད་རང་དབང་ཐོག་བཙན་བཤད་
ི ས་སྐུལ་གྱི་ཐབས་ལམ་སྣ་ཚོ གས་འོག་
བྱས་ནས་ཉེ་ལམ་བོད་མི ་ཁག་གཅི ག་ལ་སྡག

དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་མི ་ཆོག་པའི་བཙན་བཀའ་བཏང་ཡོ ད།

གསར་ལས་ཁང་གི ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོ ག་ལ་གནད་དོན་འདིའི་སྐར
ོ ་བཀའ་

འདྲི་ཞུ ་ཐབས་བྱས་ཡོ ད་ཀྱང་ཁོང་ད་ལྟའི་ཆར་རྒྱ་གར་ལྷ་ོ ཕྱོགས་སུ་གསུང་ཆོ ས་
སྩོལ་བཞི ན་པའི་སྐབས་འཁེལ་ཡོ ད་སྟབས།

མཛད་ཁོམས་མེད་སྐརོ ་རྡ་སར་རྟེན་

གཞི ་བྱས་པའི་ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་ལས་ཁུངས་ནས་གསལ་བཤད་གནང་བྱུང་།

དོལ་རྒྱལ་རས
ྗེ ་འབྲང་པ་ཚོ འི་ལས་འགུལ་དེ་དག་གི ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་མཚན་

སྙན་ལ་དོ་ཕོག་ཇི་ཙམ་གཏོང་རྒྱུ་ཡི ན་མི ན་གསལ་པོ་ཞུ་རྒྱུ་མེད་ཀྱང་། ཤུ གས་རྐྱེན་

ཏན་ཏན་ཐེབས་བཞི ན་ཡོ ད་པ་ནི་དཔེར་ན། ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་ཨ་རི ་དང་ཡུ་རོབ།
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ཨོ ་སི ་ཊོ་ལི ་ཡ་སོགས་སུ་ཆི བས་སྒྱུར་བསྐྱངས་པའི་གནས་ཚུ ལ་ཐོན་རེ་བཞི ན་དོལ་

རྒྱལ་རས
ྗེ ་འབྲང་པས་ཁོང་ལ་ཆོ ས་ལུགས་ཀྱི་རངྨོ ས་ཞེན་བདྱེ ་མཁན་ཡི ན་པ་དང་།

ཁོང་ལ་བོད་མི འི་ཚབ་བྱས་ནས་སྐད་ཆ་ཤོད་རྒྱུའི་ཐོབ་ཐང་མེ ད་སྐརོ ་སྐྱོན་འཛུགས་
བྱས་པ་གསར་ཤོག་ཁག་གི ་ནང་འཆར་ཅན་ཐོན་བཞི ན་འདགུ

དོལ་རྒྱལ་རྗེས་

འབྲང་པའི་ངོ་རལ
ྒོ ་ལས་འགུ ལ་འདི་ད་ཆ་ངར་ཤུ གས་ཧ་ཅང་ཆེ ན་པོ་ཆགས་ཡོ ད་

སྟབས། ཨ་རི ་དང་རྒྱ་གར་སོགས་ཀྱི་གསང་བའི་ལས་ཁུངས་ནས། ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་
སྐ་ུ ཕྱྭ ར་ཉེན་ཁ་ཧ་ཅང་ཡོ ད་སྐརོ ་ཉེན་བརྡ་བཏང་བའི་ཞུ་སྙན་ཞི ག་འདི་ག་རུ་ཊར་སི ་

གསར་ལས་ཁང་ནས་བསྐྱར་ཞི བ་བྱས་པའི་ནང་འཁོད་འདགུ

བླ་མ་མཆོག་ཨི ན་ཡུལ་ད་ུ ཆི བས་སྒྱུར་ཐེངས་གཉིས་བསྐྱངས་ཡོ ད།

འདི་ལོར་ཏཱ་ལའི་

ཁོང་ཆི བས་

སྒྱུར་མ་བསྐྱང་གོང་ཙམ་ད་ུ ཨི ན་ཡུལ་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་ལ་ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་སྐུ་ཕྱྭ འི་
ཉེན་སྲུང་དང་འབྲེལ་བའི་ཡི ག་ཆ་ཤོག་གྲངས་ ༡༨ ཅན་ཞི ག་ཡོ ད་འདགུ ་པ་དེའ་ི
ནང་དའུ ང་སྐ་ུ ཕྱྭ ར་ཉེན་ཁ་ཚབས་ཆེ་ཡོ ད་པ་གསལ་འདགུ དེ་ཡང་སྐ་ུ ཚབ་དོན་ཁང་

གི ས་ཨི ན་ཇི འི་ཕྱི་སྲིད་ལས་ཁུངས་ལ་ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་སྐུ་ཕྱྭ འི་ཉེན་སྲུང་དང་འབྲེལ་

བའི་ཡི ག་ཆ་ཞི ག་ཕུལ་བའི་ནང་ད།ུ ཉེ་ལམ་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་ཨ་རི ་དང་། ནི་
དར་ལེན་ཌི ། སུད་སི ་བཅས་སུ་ཆི བས་སྒྱུར་བསྐྱངས་སྐབས་ཡུལ་གྲུ་དེ་དག་གི ་སྲིད་

གཞུང་ཁག་ནས་ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་སྐ་ུ ཕྱྭ ར་དེ་སྔ་ལས་སྲུང་སྐབྱོ ་དོ་དམ་ད་ུ བཏང་གནང་
ཡོ ད་སྐརོ ་གསལ་འདགུ

འོན་ཀྱང་ཡི ག་ཆ་དེའ་ི ནང་ད་ུ ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་སྐ་ུ ཕྱྭ ར་ཉེན་

ཁ་བཟོ་མཁན་རྒྱ་ནག་གཞུང་རེད། ཅེས་ཉེས་འཛུགས་བྱས་མེད།

ཨ་རི འ་ི གཞུང་གི ་ལས་བྱེད་ཟུར་པ་ཞི ག་གི ས། ཨ་རི འ་ི ཕྱི་སྲིད་ལས་ཁུངས་

ཀྱི་གཞུང་འབལ
ྲེ ་མི ་སྣ་སྲུང་སྐྱོབ་ཚན་པར་རྡོ་རྗེ་ཤུ གས་ལྡན་ཚོ གས་པའི་སྐརོ ་ལ་རྒྱུས་
མངའ་ཡོ ད་པ་དང་།

ཁོ་པ་ཚོ ར་དམི གས་བསལ་དོ་སྣང་བྱེད་དགོས་པའི་གནས་
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སྟངས་ཆགས་ཡོ ད་སྐརོ ་འགྲེལ་བརྗོད་གནང་ཡོ ད། ཅེས་གསུངས།
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༧ ནས་ ༢༠༠༩ བར་ཨ་རི འ་ི ཕྱི་སྲིད་ལས་ཁུངས་སུ་ཨེ ་ཤི ་ཡ་

དང་བོད་དོན་ཐོག་སླབོ ་སྟོན་པ་རྒན་གྲས་ཡི ན་པ་ཀེ་ལི ་ཀ་རི ་ཡི ས་ (Kelly Currie)
གསུངས་དོན།

ཤུ གས་ལྡན་རྗེས་འབྲང་པ་ཚོ ར་གནད་དོན་འདིའ་ི ཐོག་ལ་སེམས་ཚོ ར་ཧ་ཅང་

དྲག་པོ་འདགུ རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་ཁོ་པ་ཚོ ་གསོ་སྐྱོང་བྱས་པ་བརྒྱུད་བོད་མི འ་ི ཆི ག་

སྒྲིལ་གཏོར་བཤི ག་གཏོང་རྒྱུའི་ལག་ཆར་བཀོལ་བཞི ན་ཡོ ད། ཅེས་གསུངས། ཀེ་

ལི ་ཀ་རི ་ཁོང་ནི་དེ་སྔ་རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་ལས་འགུལ་ཁང་ད་ུ ཕྱག་ལས་གནང་མྱོང་

ཡོ ད། ལས་འགུལ་ཁང་དེ་ནི་བོད་མི འ་ི འགྲོ་བ་མི འ་ི ཐོབ་ཐང་རྩོད་ལེན་གནང་མཁན་
ཞི ག་ཡི ན།

ཏཱ་ལའི་བླ་མ་ཨ་རི ར་ཆི བས་སྒྱུར་བསྐྱངས་སྐབས་འབྲེལ་ཡོ ད་ལས་ཁུངས་
ནས་སྐུ་ཕྱྭ འི་ཉེན་སྲུང་གི ་མཐུ ན་འགྱུར་ཞུས་ཡོ ད་པ་ཨ་རི འི་ཕྱི་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་
མགྲིན་ཚབ་པས་ངོས་ལེ ན་གནང་ཡོ ད་ཀྱང་ཞི བ་ཕྲའི་སྐུ་ཕྱྭ འི་ཉེན་སྲུང་ཐོག་ལས་

དོན་ཇི་འདྲ་སྤལེ ་ཡོ ད་པའི་སྐརོ ་ལ་རྒྱས་བཤད་གང་ཡང་གནང་མ་བྱུང་།

ུ ་མེ ད་ད་ུ གཏོང་རྒྱུའི་འབད་བརནྩོ ་དེ་ནི་རྒྱལ་
རྒྱ་གཞུང་གི ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་ནས

སྤྱིའ་ི སྤྱི་ཚོ གས་ཀྱི་ཁ་རྡུང་འགོག་ཆེད་ཙམ་ད་ུ མ་ཟད།

ི ་ནང་རང་གི ས་
འཛམ་གླང

གང་བཤད་ཅིག་བྱེད་ཐུ བ་ཆེད། གསང་བའི་ལམ་ནས་སྤལེ ་བཞི ན་པའི་ལས་འགུལ་
གྱི་ཆ་ཤས་ཤི ག་ཡི ན། འདི་ལོར་ར་ུ ཊར་སི ་གསར་ལས་ཁང་གི ས་ཞི བ་འཇུག་བྱས་
འབྲས་སུ། རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་ཆེད་གཉེར་མི ་སྣ་བརྒྱུད་གསང་བའི་ལམ་ནས་རྒྱལ་

སྤྱིའ་ི རླུང་འཕྲིན་འབྲེལ་མཐུ ད་ཁང་ཆེད་འཛུགས་ཀྱིས་པེ་ཅི ང་སྲིད་གཞུང་གི ་ལངས་

རྒྱལ་སྤྱིའ་ི གསར་ལམ། 21

ི ་བསྒྲགས་རྒྱ་ཆེ་བྱས་ཡོ ད་པ་ཤེས་རྟོགས་ཐུ བ་ཡོ ད།
ཕྱོགས་རྣམས་སྦར
ི ་མཉམ་འབལ
དེ་བཞི ན་ཆེད་རམ
ྲེ ་
ྩོ ་གཉིས་པར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་འཛམ་གླང

རྒྱལ་ཚོ གས་ནང་གཞུང་འབྲེལ་མི ན་པའི་ཚོ གས་པ་ཡི ན་ཟེར་ནས་རྫུན་འབག་གྱོན་
པའི་ཚོ གས་པ་དེ་འདྲས་རྒྱལ་སྤྱིའ་ི འགྲོ་བ་མི འ་ི ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཚོ གས་སྐབས།

རྒྱ་

ནག་གཞུང་གི ་སྲིད་བྱུས་ལ་སྐནྱོ ་བརདྗོ ་བདྱེ ་མཁན་སུ་ཡི ན་རུང་དེར་ཧམ་པ་ཆེ ན་
པོའ་ི ཐོག་ནས་ཁ་གཏད་གཅོག་ཐབས་བྱེད་བཞི ན་ཡོ ད།
དག་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་བརྒྱུད་སྐལ
ུ ་བྱས་པ་ཞི ག་རེད།

དོན་དངོས་ཚོ གས་པ་དེ་

ཏཱ་ལའི་བླ་མར་མཚོ ན་ན། པེ་ཅིང་སྲིད་གཞུང་གི ས་ནང་པའི་ཤོག་ཁག་གཅིག་
བདམས་པ་བརྒྱུད་བོད་མི འི་ཆོས་ཕྱོགས་ཀྱི་དབུ་ཁྲིད་ལ་གདོང་ལེན་བྱས་པ་ཙམ་མ་
ཟད། ནབུ ་ཕྱོགས་རྒྱལ་ཁབ་རྣམས་ལ་དཔལ་འབྱོར་དང་རྒྱལ་སྤྱིའ་ི འབྲེལ་ལམ་གྱི་
སྟོབས་ཤུ གས་ངོམས་ནས་དགྲ་བོར་འཛི ན་བཞི ན་པའི་བོད་མི ་དེ་དག་ཉམས་དམས་
སུ་གཏོང་ཐབས་བྱེད་བཞི ན་ཡོ ད།

ནབུ ་ཕྱོགས་སྲིད་གཞུང་ཁག་གཅིག་རྒྱ་ནག་གི ་

གནོན་ཤུ གས་འོག་ཚུད་བཞི ན་ཡོ ད། དཔེར་ན། འདས་པའི་ལོ་གཅིག་དང་ཕྱེད་

ཀའི་ནང་ཨི ན་ཇིའི་སྲིད་བླནོ ་སྐུ་ཞབས་ཌེ་ཝི ་ཌི ་ཀེམ་མེ ་རོན་ (David Cameron)

མཆོ ག་དང་། དེ་སྔའི་ཨོ ་སི ་ཊོ་ལི ་ཡའི་སྲིད་བླནོ ་སྐུ་ཞབས་ཊོ ་ནི་ཨེ ་བྷ་ོ ཊི ་ (Tony
Abbott) མཆོ ག དེ་བཞི ན་ནོར་ཝེའི་སྲིད་བླནོ ་ལྕམ་སྐུ་ཨེ ར་ན་སོ ལ་བྷག་ (Erna

Solberg) མཆོ ག་བཅས་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་གནོན་ཤུ གས་འོག་ཏཱ་ལའི་བླ་

མ་དང་མཇལ་འཕྲད་ཞུས་མེད། གནད་དོན་དེའ་ི སྐརོ ་ལ་འདི་ག་ར་ུ ཊར་སི ་གསར་

ལས་ཁང་གི ས་དེ་སྔའི་ཨོ ་སི ་ཊོ་ལི ་ཡའི་སྲིད་བླནོ ་སྐུ་ཞབས་ཊོ་ནི་ཨེ ་བོ་ཊི ་མཆོ ག་

དང་ནོར་ཝེའི་སྲིད་བླནོ ་ལྕམ་སྐུ་ཨེ ར་ན་སོལ་བྷག་མཆོག་རྣམ་གཉིས་ལ་བཅར་འདྲི་
ཞུ་རྩིས་བྱས་ཀྱང་ཁོང་གཉིས་ཀྱིས་ཡ་ལན་གང་ཡང་གནང་མ་བྱུང་།
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ལོན་ཌོན་ད་ུ རྗེས་དེད་བྱས་པ།
ཨི ན་གཞུང་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ་གནོན་ཤུ གས་ལྷག་པར་ཐེབས་ཡོ ད།

ནབུ ་

ཕྱོགས་ཡུལ་གྲུ་གཞན་དང་མི ་འདྲ་བར་ཨི ན་གཞུང་གི ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་ཆི བས་སྒྱུར་
སྐབས་༸སྐ་ུ ཕྱྭ འ་ི ཉེན་སྲུང་ཐོག་མཐུ ན་འགྱུར་ཞུ་གི ་མེད།

འདི་ལོར་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་

ཨི ན་ཡུལ་ད་ུ ཆི བས་སྒྱུར་ཐེངས་གཉིས་གྲ་སྒྲིག་ཞུ་སྐབས་གོ་སྒྲིག་ཚོ གས་ཆུང་གི ས་

ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་སྐ་ུ ཕྱྭ འི་ཉེན་སྲུང་གི ་གནད་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་ཡི ག་ཆ་ཤོག་གྲངས་
བཅོ་བརྒྱད་ཅན་ཞི ག་ཨི ན་གཞུ ང་ལ་ཕུལ་བ་བརྒྱུད་ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་༸སྐུ་ཕྱྭ ར་ཉེན་
ཁ་ཧ་ཅང་ཡོ ད་སྟབས་འགན་མི ་བཟོད་པར་བརྟེན།

ཨི ན་གཞུང་གི ས་༸སྐའ
ུ ་ི སྲུང་

སྐྱོབས་ཆེད་མཐུ ན་འགྱུར་གནང་དགོས་པའི་འབོད་སྐལ
ུ ་ཞུས་འདགུ

འོན་ཀྱང་ཌེ་

ཝི ཌ་ཀེ་མེ ་རུན་གཞུ ང་གི ས་དེར་མོ ས་མཐུ ན་གནང་མེ ད་པ་གོ་སྒྲིག་ཚོ གས་ཆུང་
གི ས་བརྗོད་ཡོ ད།

ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་ཆི བས་སྒྱུར་ཐེངས་གཉིས་པ་མཇུག་སྒྲིལ་ནས་
ཆི བས་ཞལ་སྒྱུར་བཞི ན་པའི་སྐབས་ངོ་རལ
ྒོ ་བ་ཚོ ས་ལོན་ཌོན་གཞུང་ལམ་ཐོག་ཁོང་
གི ་ཆི བས་འགྲོར་རྗེས་འདེད་བྱས་ཡོ ད་འདགུ

དེ་ཡང་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་གི ་ཨི ན་ཡུལ་ནང་ཆི བས་སྒྱུར་ཐེངས་གཉིས་པའི་

མཛད་འཕྲིན་རྣམས་ཡོ ངས་སུ་ལེགས་གྲུབ་ཀྱིས་ཕྱི་ཟླ་ ༩ ཚེ ས་ ༢༡ ཉིན་ལོན་
ཌོན་གསོལ་མགྲོན་ཁང་ནས་ཕེབས་ཐོན་གནང་སྐབས་སྟོན་འཁོར་ཚོ ར་སྣུམ་འཁོར་
ུ
ག་གེ་མོ ་ཞི ག་གི ས་ཁོང་ཚོ ར་རས
ྗེ ་དེད་གཏོང་བཞི ན་ཡོ ད་པའི་ཚོ ར་སྣང་བྱུང་འདག

དེ་ཡང་སནྟོ ་འཁོར་ནང་ཡོ ད་པའི་ཨི ན་ཡུལ་སྐ་ུ ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དྲུང་
ུ ་ཚེ ་རི ང་ལགས་ནི་སྐབས་དེར་ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་ཆི བས་འགྲོའི་རྒྱབ་
ཆེ ་དབང་འདས
ཏུ ་ཡོ ད་འདགུ ཁོང་གི ས་གསུངས་དོན། སྐབས་དེར་གཞུང་ལམ་འགྲུལ་བཞུད་ཀྱི་

ཁྲིམས་ལུགས་ལྟར་གླག
ོ ་དམར་པོས་མོ ་ཊ་གཞན་རྣམས་འགྲོ་མི ་ཆོ ག་པར་བཀག་
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བསྡམོ ས་བྱས་ཡོ ད་ཀྱང་། གླ་ོ བུར་ད་ུ མོ་ཊ་ཆ་རྒྱུས་མེད་པ་ཞི ག་གླགོ ་དམར་པོ་དེར་
རྩིས་མེད་བཏང་ནས་ང་ཚོ འ་ི རྒྱབ་ཏུ ་ལྷགས་པར་བརྟེན།

ཡོ ད་པའི་དོགས་པ་བྱུང་ཞེས་བརྗོད་བྱུང།

ང་ཚོ ་རྗེས་དེད་བྱེད་ཀྱི་

དེ་ནས་ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་སྐ་ུ སྲུང་བ་ཚོ ས་

ཉེན་རགྟོ ་ལས་ཁུངས་ལ་ཁ་པར་བཏང་རྗེས་སྐར་མ་བཅུའི་ནང་ཚུད་ལ་ཉེན་རྟོག་མི ་

སྣ་འབྱོར་ནས་རྗེས་དེད་གཏོང་མཁན་མོ་ཊ་དེ་བཀག་ཡོ ད་འདགུ རྗེས་དེད་གཏོང་

མཁན་མོ་ཊའི་ནང་ད་ུ ཡོ ད་པའི་མི ་གཉིས་ལས་གཅི ག་ཤུ གས་ལྡན་ངོ་རལ
ྒོ ་བ་ཡི ན་པ་

སྐུ་སྲུང་བ་ཚོ ས་ངོ་རྟགས་ཆོ ད་ཐུ བ་པ་བྱུང་ཡོ ད་སྐརོ ་ཚེ ་རི ང་ལགས་ཀྱིས་གསུངས་
དོན། ང་ཚོ ས་ཁོ་པ་སུ་ཡི ན་ཤེས་ཀྱི་ཡོ ད། ཅེས་གསུངས། ལོན་ཌོན་ཉེན་རྟོག་ལས་

ཁུངས་ཀྱི ་མགྲིན་ཚབ་པས་གནས་ཚུ ལ་དེ་འདྲ་ཞི ག་བྱུང་བའི་དཔང་རྟགས་མེ ད་
སྐརོ ་བརྗོད།

ཨི ན་གཞུང་གི ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་སྐ་ུ ཕྱྭ འི་ཉེན་སྲུང་གི ་མཐུ ན་འགྱུར་མི ་ཞུ་བའི་

རྒྱུ་མཚན་སྐརོ ་གྲོས་ཚོ གས་འཐུ ས་མི ་ཊི མ་ལོབ་ཊོན་ (Tim Loughton) མཆོག་
ལ་དྲིས་པར་ཁོང་གི ས། དེ་ནི་རྒྱ་ནག་གི ་གནོན་ཤུ གས་ལ་མགོ་བོ་སྒར
ུ ་བ་ཞི ག་ཡི ན་

པ་ཁོ་ན་ལས་རྒྱུ་མཚན་གཞན་གང་ཡང་མཐོང་གི ་མི ་འདགུ ་ཅེས་གསུངས།

སྤྱི ར་ཁོང་ནི་སྲིད་བླནོ ་ཌེ་ཝི ་ཌི ་ཀེ་མེ ་རནུ ་ (David Cameron) མཆོག་

ི ་ཞེན་ཚོ གས་པའི་ (Conservative Party) གྲོས་
གི ས་གཞུང་འཛི ན་བཞི ན་པའི་རྙང
ཚོ གས་འཐུ ས་མི ་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་ཞི ག་ཡི ན་འདགུ

ཨི ན་ཇིའ་ི ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས། བདེ་འཇགས་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་

དོན་ཐོག་ང་ཚོ ས་འགྲེལ་བརྗོད་བྱེད་ཀྱི་མེད། ཅེས་གསུངས།

འདི་ག་ར་ུ ཊར་སི ་གསར་ལས་ཁང་གི ་ད་ྲི བར་ཨི ན་ཇིའ་ི སྲིད་བླནོ ་ལས་ཁུངས་
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ནས་ལན་འདེབས་གནང་དོན།

ང་ཚོ ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་ནི་ཆོས་ཕྱོགས་ཀྱི་

མི ་སྣ་གལ་ཆེ་ཞི ག་ལ་ངོས་འཛི ན་ཞུ་བཞི ན་ཡོ ད།

ཁོང་ཨི ན་ཡུལ་ད་ུ དེ་སྔ་ཆི བས་

ུ ་རྟག་ཏུ ་དགའ་བསུ་ཞུས་ཡོ ད། རྒྱ་ནག་
སྒྱུར་ཐེངས་མང་བསྐྱངས་པར་ང་ཚོ ས་དས
གཞུ ང་དང་ལྷན་འགྲོ་བ་མི འི་ཐོབ་ཐང་གི ་གནད་དོན་གླངེ ་སྐབས་ང་ཚོ ས་ལངས་
ཕྱོགས་བརྟན་པོ་རྒྱུན་སྐྱོང་བྱེད་བཞི ན་ཡོ ད། ཅེས་གསུངས།

ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོ ག་ཨི ན་ཡུལ་ད་ུ ཆི བས་སྒྱུར་བསྐྱངས་ནས་ཟླ་བ་གཅི ག་གི ་
རྗེས་ཏེ་ཕྱི་ཟླ་ ༩ ནང་རྒྱ་ནག་གི ་སྲིད་འཛི ན་ཞི ་ཅིན་ཕིང་ཐེངས་དང་པོར་ཨི ན་ཡུལ་

ད་ུ ཕེབས་སྐབས་ཨི ན་ཇིའི་སྲིད་བླནོ ་ཀེ་མེ ་རུན་གྱིས་ས་གདན་དམར་པོ་བཏིང་ནས་

ཕེབས་བསུ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་པ་མ་ཟད།

ཡུལ་གཉིས་དབར་ཨི ན་སྒརོ ་ཐེར་འབུམ་

༤༠ (ཨ་སྒརོ ་ཐེར་འབུམ་ ༦༠) ཙམ་གྱི་ཚོ ང་འབྲེལ་ཐོག་གན་རྒྱ་འཇོག་ཐུ བ་ཡོ ད་
སྐརོ ་ཨི ན་གཞུང་གི ས་གསལ་བསྒྲགས་སྤལེ ་ཡོ ད།

མི ག་གསུམ་དང་རལ་གྲི་ཞི ག
ལོ ་ངོ་ལྔ་བཅུ་ལྷག་ཙམ་གོང་རྒྱ་ནག་གི ས་བོད་ས་དབང་བསྒྱུར་བྱས་པ་དེར་

ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་རྒྱ་གར་ད་ུ
བཙན་བྱོལ་ད་ུ ཕེབས་དགོས་བྱུང་ཡོ ད། ད་ཆ་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་དགུང་གྲངས་ ༨༠ ལ་
གདོང་ལེན་བྱས་ཀྱང་ལམ་ལྷངོ ་མ་བྱུང་སྟབས།

ཕེབས་ཡོ ད།

རྒྱ་ནག་མཐའ་མཚམས་ས་ཁུལ་གྱིས་གཙོས་བོད་མི ་ས་ཡ་དྲུག་ལྷག་

ི ་ཡུལ་
ལ་ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་ཤུ གས་རྐྱེན་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་ཡོ ད།
ཁོང་གི ས་འཛམ་གླང
གྲུ་གང་སར་ཕེབས་ཏེ་བོད་མི ་ཚོ ར་རང་སྐང
ྱོ ་གི ་གནས་བབས་ཚད་ལྡན་ཞི ག་ཐོབ་

ཐབས་མཛད་བཞི ན་ཡོ ད་ཀྱང་།

པེ་ཅིང་སྲིད་གཞུང་གི ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མར་བོད་དེ་

རྒྱ་ནག་དང་ཁ་བྲལ་གཏོང་ཐབས་བྱེད་བཞི ན་ཡོ ད་པའི་སྐྱོན་འཛུགས་བདྱེ ་ཀྱི་ཡོ ད།
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ུ ་པ་
ད་ཆ་ཆོ ས་མེ ད་སྨྲ་བ་རྒྱ་ནག་གུང་ཁྲན་ཚོ གས་པས་ཤུ གས་ལྡན་ཚོ གས་པར་ནས

ཡོ ད་ཚད་སྤུངས་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་བཞི ན་ཡོ ད།

ཤུ གས་ལྡན་ཟེར་བ་དེ་དགོན་པ་

དང་ལྷ་ཁང་གི ་ལྡབེ ས་རི ས་ངོས་སུ་ཁ་ྲོ བའི་རྣམ་འགྱུར་ལྡན་ཞི ང་མི ག་གསུམ་དང་

ལག་ཏུ ་རལ་གྲི་ཐོག་ནས་སེངརྒེ ་བཞོན་པའི་འབྱུང་པོ་ཞི ག་ཡི ན།

ས་ཁྱོན་ཆེ་ཞི ང་

རང་འབྱུང་ཐོན་སྐྱེད་ཕྱུག་པ་དང་། ས་བབ་ཆ་ནས་ཧ་ཅང་གནད་འགག་ཆེ་བའི་
བོད་ནང་དབང་བསྒྱུར་བདྱེ ་ཤུ གས་ཆེ་ར་ུ གཏོང་རྒྱུ་དེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ་མཐར་ཐུ ག་
དམི གས་ཡུལ་ཡི ན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ ནས་ད་བར་བོད་ནང་ད་ུ བོད་མི ་ ༡༤༠ ལྷག་

གི ས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་ཡོ ད།

ཏཱ་ལའི་བླ་མར་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་མཁན་གཙོ་
གྲས་ཁག་གཅིག་གི ས་བརྗོད་པ་ལྟར་ན། རྒྱལ་སྤྱིའ་ི ཐོག་ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་ཆེ་མཐོང་མུ་

མཐུ ད་ཉམས་མེད་ད་ུ གནས་ཡོ ད་པ་དང་། དེང་སྐབས་སུའང་ཁོང་གི ས་མི ་ཚོ གས་

ཧ་ཅང་མང་པོ་འད་ུ བསྐངོ ་གནང་ཐུ བ་ཀྱི་ཡོ ད། འདི་ལོའ་ི ཕྱི་ཟླ་གཉིས་པའི་ནང་ཨ་

རི འི་རྒྱལ་ས་ཝ་ཤི ང་ཊོན་ད་ུ རྒྱལ་ཡོ ངས་སྨནོ ་ལམ་གསོལ་སྟོན་གྱི་མཛད་སྒའོ ི་ཐོག་

སྲིད་འཛི ན་ཨོ ་བྷ་མ་མཆོ ག་གི ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོ ག་ནི་ཁོང་གི ་གག
ྲོ ས་པོ་ཡག་པོ་

ཞི ག་ཡི ན། ཞེས་ཆེ་བསྟོད་ཞུས་ཡོ ད། ཨ་རི འ་ི རྒྱལ་ས་ཝ་ཤི ང་ཊོན་ད་ུ རྟེན་གཞི ་བྱས་

པའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་ལས་འགུ ལ་ཁང་གི ་ཚོ གས་གཙོ ་དང་ཏཱ་ལའི་བླ་མར་རྒྱབ་

སྐྱོར་ཞུ་མཁན་རི ་ཆ་ཌི ་གེར་ (Richard Gere) གྱིས། ཁོ་པ་ཚོ ས་རྒྱ་ནག་གཞུང་
གི ་བདྱེ ་ཕག
ྱོ ས་དང་གཅི ག་མཚུངས་ཐོག་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་མཚན་སྨད་ཞུ་བཞི ན་
པ་དེ་ནི་ཧ་ཅང་ཅོལ་ཆུང་གི ་བྱེད་སྟངས་ཤི ག་ཡི ན། པེ་ཅིང་གཞུང་གི ས་ཤུ གས་ལྡན་

གྱི་གནད་དོན་ཐོག་སྲིད་བྱུས་ཇི་འདྲ་ཞི ག་འཛི ན་བཞི ན་ཡོ ད་པ་ནི། རྒྱ་ནག་གཞུང་

གི ས་བོད་ནང་ཏང་གི ་ཚོ གས་མི ་རྣམས་ལ་དོལ་རྒྱལ་གནད་དོན་ལ་སྟངས་འཛི ན་
བདྱེ ་ཕག
ྱོ ས་ཀྱི་ནང་ཁུལ་ལམ་སྟོན་ཡི ག་ཆ་འགྲེམས་སྤལ
ེ ་བྱས་པ་དེའི་ནང་གསལ་
ཡོ ད།

26 བདེན་དོན་གསལ་བའི་ཉི་ཟེར།

ཡི ག་ཆ་དེ་ནི་སྔ་ལོ་ཕྱི་ཟླ་ ༢ ཚེ ས་ ༢༠ ཉིན་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗངོ ས་དམར་

ཤོག་ཚོ གས་པས་འགམ
ྲེ ས་སྤལ
ེ ་བྱས་པ་དེ་འདི་ལོར་རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་ལས་འགུལ་
ཁང་ལ་ཕྱིར་གྱར་བྱུང་འདགུ དེ་ཡང་ལམ་སྟོན་ཡི ག་ཆ་དེའ་ི ནང་ཏང་གི ་ལས་བྱེད་

པ་ཚོ ས་དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་གསོལ་ཐོག་གླངེ ་གཞི ་ཡོ ད་སྐརོ ་གྱི་དྲིལ་བསྒྲགས་མི ་ཆོག་པ་

དང་། འོན་ཀྱང་ཏང་གི ་ཚོ གས་མི ་ཚོ ས། ཏཱ་ལའི་ར་ུ ཚོ གས་ཀྱིས་རྩོད་གཞི ་དེར་སྙད་
འདོགས་བྱས་ནས་མེ ས་རྒྱལ་ཁ་བྲལ་དང་མཐུ ན་སྒྲིལ་གཏོར་བཤི ག་གཏོང་ཐབས་
བྱེད་བཞི ན་ཡོ ད་པ་ངེས་པར་ད་ུ ཤེས་པའི་ཐོག་ནས་བྱུས་ངན་དེ་དག་ཐལ་བར་རླགོ ་

དགོས། ཞེས་འཁོད་ཡོ ད་པ་མ་ཟད། ཏང་གི ་ལས་བྱེད་ཚོ ས་ཀྲུང་དབྱང་སྲིད་གཞུང་

ལ་ཁ་ཞེ་གཉིས་མེད་ཀྱི་ལ་རྒྱ་ཡོ ད་པའི་བླ་ཆེན་མི ་སྣ་ཁག་གདན་འདྲེན་ཞུས་ནས་ཏཱ་

ལའི་བླ་མས་ཤུ གས་ལྡན་བསནྟེ ་གསོལ་མི ་ཆོ ག་པའི་བཙན་བཀའ་བཏང་བ་དེ་རང་

ཚང་དམར་རྗེན་ད་ུ བཏོན་ནས་སྐྱོན་བརྗོད་བྱེད་དགོས། ཏཱ་ལའི་བླ་མས་ཤུ གས་ལྡན་
ཐོག་འཛི ན་པའི་ལངས་ཕག
ྱོ ས་དེར་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་བྱས་ཏེ་སྤྱི་ཚོ གས་བརྡབ་དཀྲུག་བཟོ་

མཁན་ཚོ ར་ཁྲིམས་ལུགས་ལྟར་ཁྲིམས་གཅོད་ནན་པོ་གཏོང་རྒྱུ་ཡི ན།

ཞེས་འཁོད་

ཡོ ད། ཧོང་ཀོང་ད་ུ རྟེན་གཞི ་བྱས་པའི་རྒྱལ་སྤྱིའ་ི ཤུ གས་ལྡན་ཚོ གས་པའི་མགྲིན་ཚབ་
པ་ནི་ཀོ་ལ་སི ་པིཊས་ (Nicholas Pitts) ཀྱིས། ཁྱེད་ཚོ ས་ཡི ག་ཆ་འདི་འཁྱེར་ནས་

ལྟསོ ་དང་། རྒྱ་གཞུང་གི ས་ཤུ གས་ལྡན་ཚོ གས་པར་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་ཀྱི་འདགུ ཟེར་

ནས་ཁུངས་སྐྱེལ་ར་སྤྲོད་བྱེད་ཐུ བ་རྒྱུ་མ་རེད། ཅེས་ཟེར་བ་མ་ཟད། ད་དངུ ་ཁོ་པས་
ཡི ག་ཆ་དེའ་ི དོན་ཚན་ཞི ག་ལ་དམི གས་འཛུགས་བྱས་ནས། འདིར་རྒྱ་གཞུང་གི ས་

ཆོས་ཁས་ལེན་མི ན་སུས་ཀྱང་ཤུ གས་ལྡན་ཁ་འཁྱེར་བྱས་ནས་མང་ཚོ གས་འད་ུ སྐངོ ་

བྱས་ནས་ཟིང་འཁྲུག་བསླངས་པ་ཡི ན་ན་ཁྲིམས་ཆད་གཏོང་རྒྱུ་ཡི ན་པ་གསལ་ཡོ ད།
ཅེས་བརྗོད།
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བླ་མ་ཚེ ་བཀྲས་ཉེས་འཛུགས་བྱས་པ།
ཆ་འཇོ ག ་འོས ་པའི ་ བོད ་བརྒྱུ ད་ནང་བསྟན་ཐོ ག ་གི ་མཁས་དབང་ཨ་

རི འི ་ ཀོ ་ ལམ་བྷི་ ཡ་མཐོ ་ སླ བོ ་ནས་ཡི ན་པའི ་ སྐུ ་ ཞབས་རོ ་ བྷ ར ་ཊི ་བྷ ར ་ནེ་ ཊི ་
(Robert Barnett) དང་། ཨ་རི འི ་ ཨི ན་ཌི ་ ཡ་ན་མཐོ་སླབོ ་ནས་ཡི ན་པ་སྐུ་
ཞབས་ཨེ ལ་ལོ ་ཡི ་ཊི ་སི ་པར་ལི ང་ (Elliot Sperling) རྣམ་གཉིས་ཀྱིས་ཡི ག་ཆ་

དེར་བསྐྱར་ཞི བ་བྱས་མཐར་གསུངས་དོན། ཡི ག་ཆ་དེ་དག་ངོ་མ་རང་ཡི ན་པ་ང་

ཚོ ས་ཡི ད་ཆེ ས་བྱེད་ཀྱི་ཡོ ད་ཅེས་བརདྗོ །

ཤུ གས་ལྡན་ཚོ གས་པའི་ཚོ གས་མི ་ཟུར་པ་ཡི ན་པ་བླ་མ་ཚེ ་བཀྲས།

འདི་

ཤུ གས་ལྡན་གྱི་གནས་ཚུལ་ཞི ག་མི ན་པར་ཆབ་སདྲི ་ཀྱི་གནད་དོན་ཞི ག་ཆགས་ཡོ ད།
ཅེས་བརྗོད། རང་ལོ་ ༤༢ ལ་སོན་པའི་བླ་མ་ཚེ ་བཀྲ་ནི་དེ་སྔ་ཤུ གས་ལྡན་ཚོ གས་

པའི་ལས་སྣེ་རྒན་གྲས་ཤི ག་ཡི ན་པ་དང་། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༧ ནས་ ༢༠༠༦ བར་

ཁོང་གི ་ལས་འགན་གཙོ ་བོ་དེ་རྒྱ་ནག་དཔོན་རི གས་ཚོ ་དང་འབྲེལ་བ་བྱེད་རྒྱུ་ཡི ན་

འདགུ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལོར་ཁོང་གི ས་ལས་འགུལ་དེ་མཚམས་བཞག་ཡོ ད། འོན་
ཀྱང་རྒྱ་ནག་དབུས་འཐབ་ཕྱོགས་གཅི ག་འགྱུར་ལས་ཁུངས་དེ་ནི་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ་
རེ་འདནུ ་ལྟར་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་རྒྱ་གར་དང་ནབུ ་ཕག
ྱོ ས་ཁུལ་ད་ུ ཆི བས་སྒྱུར་བསྐྱངས་

སྐབས་ཁོང་ལ་མཚན་སྨད་ཞུ་མཁན་དོལ་རྒྱལ་ཚོ གས་པར་རྒྱུད་སྐུལ་བྱེད་མཁན་ལྟ་ེ
བ་དེ་ཡི ན་པ་ཁོང་གི ས་ངོས་འཛི ན་བྱས་ཐུ བ་ཡོ ད།

འཐབ་ཕྱོགས་གཅིག་འགྱུར་ཁང་ལ་དབང་ཆ་ཆེན་པོ་ཡོ ད་པ་དང་།

ཚོ གས་

པ་དེར་རྒྱ་ནག་རྒྱལ་ནང་དང་ཕྱི ་རྒྱལ་སྤྱི་ཚོ གས་ཁྲོད་གལ་ཆེ འི་མི ་སྣའི་བསམ་བླ་ོ
ཏང་གི ་ཕྱོགས་ལ་འགུག་ཐབས་བྱ་རྒྱུའི་ལས་འགན་བཀོད་བསྡམོ ས་བྱས་ཡོ ད། དོལ་

28 བདེན་དོན་གསལ་བའི་ཉི་ཟེར།

རྒྱལ་གྱི་རདྩོ ་གཞི ་དེར་ཉམས་ཞི བ་དང་སླབོ ་སྦངྱོ ་གནང་མཁན་བོད་པའི་དགེ་འདནུ ་
པ་དང་མཁས་དབང་གཞན་ཁག་གཅི ག་ནས་ཀྱང་རྒྱ་ནག་གཞུ ང་གི ས་བོད་ནང་

དབང་ཆ་སྲ་བརྟན་ཡོ ང་སླད་བེད་སྤྱོད་བྱ་རྒྱུའི་ལས་ཁུངས་གཙོ ་བོ་འཐབ་ཕྱོགས་
གཅིག་འགྱུར་ཁང་ཟེར་བ་དེ་ཡི ན་པར་ངོས་འཛི ན་བྱེད་བཞི ན་འདགུ

“ཉེ་ལམ་ཏཱ་ལའི་བླ་མར་མཚན་སྨད་ཞུ ་དགོས་པའི་དོལ་རྒྱལ་ཚོ གས་པར་

ལམ་སྟོན་བརྒྱུད་སྐལ
ུ ་བྱེད་མཁན་བྱེད་གཏེའ་ི ཁོངས་ནས་གཙོ་བོ་གཅིག་ཀྲུའུ་ཝེ་ཆུན་
ཟེར་བ་འཐབ་ཕྱོགས་གཅིག་འགྱུར་ཁང་གི ་ལས་བྱེད་གཙོ་གྲས་ཁོང་རེད།” ཅེས་

བླ་མ་ཚེ ་བཀྲས་གསུངས། རང་ལོ ་ ༦༨ ལ་སོ ན་པའི་ཀྲུའུ་ནི་ཉམས་མྱོང་ལྡན་

པའི་ཏང་གི ་ལས་བྱེད་གཅིག་ཡི ན་པ་དང་།

དེ་སྔ་བླ་མ་ཚེ ་བཀྲ་ཤུ གས་ལྡན་ཚོ གས་

པའི་ཚོ གས་མི ་ཡི ན་སྐབས་ཀྲུའུ་ཝེ་ཆུན་འཐབ་ཕྱོགས་གཅི ག་འགྱུར་གྱི་ཚོ གས་གཙོ ་

གཞོན་པ་ཡི ན་འདགུ

ད་ལྟའ་ི ཆར་ཁོང་མི ་རི གས་ཆོས་ལུགས་ལས་དོན་ཨུ་ཡོ ན་

ལྷན་ཁང་གི ་འགན་འཛི ན་ཡི ན་པ་དང་། ལྷན་ཁང་དེས་ཏང་གི ་གྲོས་ཚོ གས་ལ་ལམ་

སྟོན་བྱེད་བཞི ན་ཡོ ད། རྒྱ་ནག་གཞུང་འབྲེལ་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་གི ་ནང་

ད་ུ ཀྲུའུ་ཝེ་ཆུན་ཁོ་པ་བོད་ནང་ཀྲུང་དབྱང་གཞུང་གི ་ལས་བྱེད་གཙོ ་གྲས་ཤི ག་ཡི ན་
པ་ཡང་ཡང་བསྒྲགས་པ་མ་ཟད། ཁོ་པས་བརྒྱུད་ལམ་དེ་དག་ཏུ ་གཏམ་བཤད་དང་

བཅར་འད་ྲི སོགས་ཀྱི་ལམ་ནས་ཏཱ་ལའི་བླ་མར་མཚན་སྨད་ཤུ གས་ཆེ་ཞུ་བཞི ན་ཡོ ད།
ཁོ་པ་ཞི ང་ཆེན་ཁག་གི ་སྤྱི་ཁྱབ་དང་གནས་རི མ་འདྲ་མཉམ་ཡི ན་འདགུ

དེ་ཡང་

འདི་ག་རུ་ཊར་སི ་གསར་ལས་ཁང་ནས་ཀྲུའུ་ཝེ་ཆུ ན་ལ་བཅར་འད་ྲི བདྱེ ་ཐབས་
བྱས་ཀྱང་ཁོ་པས་ཡ་ལན་བྱས་མ་བྱུང་།

ཚེ ་བཀྲས་ཁོང་དང་ཤུ གས་ལྡན་ཚོ གས་

པའི་གྲྭ་པ་གཞན་ཁག་གཅིག་རྒྱ་ནག་དང་བལ་ཡུལ། དེ་བཞི ན་བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཁག་
ཏུ ་ཐེངས་མང་བསྐདྱོ ་ནས་ཁོ་པ་ཚོ ས་ཀྲུའུ་ཝེ་ཆུན་དང་རྒྱ་ནག་དཔོན་རི གས་གཞན་
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ཁག་གཅིག་དང་ཐུ ག་འཕྲད་ལན་མང་བྱས་མྱོང་ཡོ ད་པ་བརྗོད་བྱུང་། དེ་ཡང་འདི་

ག་རུ་ཊར་སི ་གསར་ལས་ཁང་གི ས་ཚེ ་བཀྲར་བཅར་འད་ྲི བདྱེ ་སྐབས་ཁོང་ལ་རྒྱ་

མི འ་ི ཕྱི་སྐྱོད་ལག་ཁྱེར་གཉིས་ཡོ ད་པ་མ་ཟད། ལག་ཁྱེར་དེ་དག་ནང་ཁོང་རྒྱ་ནག་
ཏུ ་ཐེངས་ ༡༥ ཕྱིན་པའི་དམ་ཕྲུག་བཀོད་པ་བཏོན་རྒྱུ་འདགུ ཁོང་གི ས་གསུངས་

པ་ལྟར་ན་ཁོང་བོད་ནང་བསྐྱོད་ཐེངས་མཐའ་མ་དེ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༦ ལོར་ཡི ན་འདགུ

སྤྱི ར ་ཀྲུའུ ་ ཝེ་ ཆུ ན ་གྱི ས ་རྒྱ་ནག་གཞུ ང ་འབ ལ
ྲེ ་གསར་ལམ་ནང་ཏཱ ་ལའི ་ བླ་ མར་
མཚན་སྨད་ཤུ གས་ཆེ་ཞུས་ཀྱང་ནང་པའི་གྲྭ་པ་གཞན་ཞི ག་ས་ྟེ གངས་ཅན་བླ་མ་ཟེར་

བ་ཁོང་ལ་ཆེ་བསྟོད་ཧ་ཅང་བྱེད་བཞི ན་ཡོ ད།

ཚེ ་བཀྲ་དང་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་

ཐོག་ནབུ ་ཕྱོགས་པའི་མཁས་དབང་ཁག་གཅིག་གི ས་བརྗོད་དོན་ལྟར་ན། རྒྱ་ནག་གི ་

ཕྱི་ལ་ཡོ ད་པའི་དོལ་རྒྱལ་ཚོ གས་པའི་འགོ་ཁྲིད་ཤུ གས་ཆེ ་ཤོས་མི ་ལན་ད་ུ རནྟེ ་གཞི ་
བྱས་པའི་གངས་ཅན་བླ་མ་ཡི ན་འདགུ ཚེ ་བཀྲས་ཁོང་རང་ཉིད་དང་གངས་ཅན་བླ་

མ་ལྷན་ད་ུ ཡོ ད་པའི་་འདྲ་པར་རྣམས་བསྟན་བྱུང་།

ཕ་རན་སི ་ནས་ཡི ན་པའི་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་ཐོག་མཁས་པ་དང་། Tibet

Info Net ཞེས་པའི་དྲྭ་རྒྱའི་འགན་འཛི ན་ཡང་ཡི ན་པ་ཐེ་རི ་ཌོ་ཌི ན་ (Thierry

ུ ་
Doddin) གྱིས་བླ་མ་གངས་ཅན་ནི་ཤུ གས་ལྡན་ལས་འགུལ་སྤལ
ེ ་མཁན་ཁདྲོ ་ནས

ཤུ གས་ཆེ ན་པོ་ཡོ ད་མཁན་ཞི ག་ཡི ན་པ་དང་།

ཁོ་པ་ནི་ཏང་ཀྲུང་དབྱང་སྲིད་

གཞུ ང ་དང་ཏང་གི ་ འགོ་ ཁྲིད ་ཚོ ར ་ཆོ ད ་སེ མ ས་བརྟན་པོས ་རྒྱབ་སྐ ར
ྱོ ་ཤུ ག ས་ཆེ ་

ཤོས་བྱེད་མཁན་ཞི ག་རེད། ཅེས་བརྗོད། བླ་མ་ཚེ ་བཀྲས་གསུངས་པ་ལྟར་ན། བླ་

མ་གངས་ཅན་གྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༧ ལོར་རྒྱ་གར་ད་ུ ཡོ ད་པའི་ཤུ གས་ལྡན་ཚོ གས་

པའི ་ འགོ ་ ཁྲི ད ་དང་རྒྱ་ནག་དཔོན ་རི ག ས་དབར་ཚོ ག ས་འད ་ུ ཐོག་མ་དེ་གོ་སྒྲི ག་

བྱས་འདགུ

30 བདེན་དོན་གསལ་བའི་ཉི་ཟེར།

ཧ་ཅང་གལ་གནད་ཅན་གྱི་གྲྭ་པ་ཞི ག
བླ་མ་གངས་ཅན་སྒརེ ་གྱི་དྲ་རྒྱ་ Lama Gangchen Peace Publication

ཟེར་བའི་ནང་འཁོད་དོན་ལྟར་ན། ཁོ་པ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༤༡ ལོར་སྐྱེས་ཤི ང་། ཕྱི་ལོ་

༡༩༦༣

ལོར་རྒྱ་གར་ད་ུ བཙན་བྱོལ་ལ་མ་ཡོ ང་གོང་བོད་ཀྱི་དགོན་སྡ་ེ ཁག་ཏུ ་སླབོ ་

གཉེར་བྱས་ཏེ་ཕྱིས་སུ་ཡུ་རོབ་ཁུལ་ད་ུ གནས་སྤ་ོ བྱས་རྗེས་ད་སྐབས་ཨི ་ཊ་ལི འི་མི ་
སེར་ཡི ན་འདགུ

ཁོ་པ་རྒྱ་ནག་ཏུ ་ཐེངས་མང་བསྐྱོད་ནས་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོ གས་པའི་འགོ་

ཁྲིད་གཙོ་གྲས་ཁག་དང་ཡང་ཡང་ཐུ ག་འཕྲད་བྱས་པ་མ་ཟད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་

གོ་སྒྲིག་བྱས་པའི་ཆོས་ལུགས་ཚོ གས་ཆེན་ཁག་ཏུ འང་ཁོ་པར་ཆེ་བསདྟོ ་དང་སྣེ་ལེན་

གཟབ་རྒྱས་བྱེད་བཞི ན་ཡོ ད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཕྱི་ཟླ་ ༡༠ ནང་ཁོ་པ་རྒྱ་ནག་གི ་ཝུ་

ཞི ་ (Wuxi) གྲོང་ཁྱེར་ད་ུ ནང་པའི་འགོ་ཁྲིད་གཞན་ཁག་གཅིག་དང་ལྷན་ད་ུ མཛད་

སྒརོ ་སླབེ ས་པའི་པར་དེ་འདྲ་རྒྱ་ནག་གཞུང་འབྲེལ་གསར་ལམ་ནང་ཐོན་ཡོ ད།

དེ་ཡང་ཨ་རི འ་ི ཨི ན་ཌི ་ཡ་ན་གཙུག་ལག་སླབོ ་ཁང་གི ་སླབོ ་དཔོན་སི ་པར་ལི ང་

(Sperling) དང་། ལོན་ཌོན་ཝེ་སི ་མི ན་སི ་ཊར་མཐོ་སླབོ ་ཀྱི་ཉེ་བའི་སླབོ ་དཔོན་སྡབི ་

ཡེ ་ཤི ་ཨ་ནན་ྡཱ (Dibyesh Anand) གཉིས་ཀྱིས། རྒྱ་ནག་གཞུང་འབྲེལ་མཛད་

སྒ་ོ དང་འཐབ་ཕག
ྱོ ས་གཅི ག་འགྱུར་གྱི་མཛད་སྒ་ོ སོགས་སུ་བླ་མ་གངས་ཅན་ལ་གལ་
ཆེའི་སྐ་ུ མགནྲོ ་མི ་སྣར་སྣེ་ལེན་ཞུས་པ་ལྟར་བདྱེ ་བཞི ན་ཡོ ད་པ་དངོས་སུ་མཐོང་ཡོ ད་

སྐརོ ་བརྗོད་བྱུང་།

ྲི ་བླ་ མ་གངས་ཅན་གྱི ་ མགྲིན ་ཚབ་པས་དང་
རྩོམ ་ཡི ག་འདིའི་ བཅར་འདར

ལེན་མ་བྱས་ཀྱང་ཁོ་པས་བརྗོད་དོན། ཤུ གས་ལྡན་ཚོ གས་པའི་ལས་འགུལ་ནང་བླ་

རྒྱལ་སྤྱིའ་ི གསར་ལམ། 31

མ་གངས་ཅན་ལ་ཐེ་བྱུས་གང་ཡང་མེད་པ་དང་།

ཁོང་ནི་དོལ་རྒྱལ་གྱི་མཐོང་བ་

བརྒྱུད་པའི་ཕྱག་ལེན་ཁོ་ནར་བརྩོན་མཁན་ཞི ག་ཡི ན། ཞེས་ཟེར།
བླ་མ་ཚེ ་བཀྲས་བརྗོད་དོན་ལྟར་ན།

རི མ་བཞི ན་དོལ་རྒྱལ་ལས་འགུལ་སྤལེ ་

སྟངས་དེར་ཁོང་ལ་མི ་བདེ་བ་ཞི ག་བྱུང་བ་མ་ཟད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༦ ཙམ་ལ་རྒྱ་ནག་

གཞུང་གི ས་ཁོང་ལ་དོགས་ཟོན་བྱེད་འགོ་བཙུགས།

ཁོང་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ས་ལྷ་སར་

ཉིན་གྲངས་ ༢༥ རི ང་བཀག་ཉར་བྱས་ཡོ ད་ཀྱང་། ཁོང་གི ས་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་
གི ་འགོ་ཁདྲི ་ཚོ ར་ཁོང་དོལ་རྒྱལ་ལ་མཐའ་གཅིག་ཏུ ་ཡི ད་ཆེས་བླ་ོ འགེལ་བྱེད་མཁན་

གྱི་གྲྭ་པ་ཞི ག་ཡི ན་ཚུལ་བཤད་རས
ྗེ ་གཞི ་ནས་གླདོ ་བཀྲོལ་ཐོབ་ཡོ ད་པ་བརྗོད་བྱུང་།

འདི་ག་རུ་ཊར་སི ་གསར་ལས་ཁང་ལ་ཚེ ་བཀྲ་བཀག་ཉར་བྱས་པའི་དཔང་རྟགས་

ཁུངས་སྐྱེལ་མེད།

ཕྱིས་སུ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༦ ལོར་ཁོང་ཨ་རི ར་བསྐྱོད་ཐེངས་ཤི ག་གི ་སྐབས་སྐྱབས་

བཅོལ་ཞུས་རྗེས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༧ ལོར་ཁོང་ལ་ཆབ་སྲིད་སྐྱབས་བཅོལ་ཐོབ་ཡོ ད་པའི་
ཡི ག་ཆ་འདི་ག་ར་ུ ཊར་སི ་གསར་ལས་ཁང་ལ་བསྟན་བྱུང་།

ཁོང་གི ས་བརྗོད་དོན་

ལྟར་ན། ཏཱ་ལའི་བླ་མར་ངོ་རྒོལ་བྱས་པ་དེས་བོད་མི ་ནང་ཁུལ་འགལ་ཟླ་བཟོ་བཞི ན་
ཡོ ད་སྟབས། ད་ཆ་ཁོང་གི ས་དོལ་རྒྱལ་ཚོ གས་པའི་ལས་འགུལ་ནང་འགན་ཇི་འདྲ་
འཁྱེར་ནས་ལས་ཀ་བྱས་པའི་རྒྱུད་རི མ་རྣམ་ཕྱིར་བསྒྲགས་བྱ་རྒྱུ་ཡི ན། ཞེས་བརྗོད།
འདི ་ ག་རུ ་ ཊར་སི ་གསར་ལས་ཁང་གི ས ་གསར་ཤོ ག ་དང་འདྲ་པར།

གཟུགས་མཐོང་བརྙན་འཕྲིན་གྱི་གསར་འགྱུར་ཚན་པ། སྤྱི་ཚོ གས་དྲ་ལམ་ཁག་ཏུ ་

བཞག་པའི་བརྙན་འཕྲིན། དེ་བཞི ན་ཤུ གས་ལྡན་ཚོ གས་པའི་དྲིལ་བསྒྲགས་ཡི ག་ཆ་

སོགས་བརྒྱུད། ང་ཚོ ས་ཨོ ་སི ་ཊོ་ལི ་ཡ་དང་། ཨི ན་ཡུལ། ཨ་རི ། ཡུ་རོབ་བཅས་སུ་

32 བདེན་དོན་གསལ་བའི་ཉི་ཟེར།

ངོ་རྒོལ་བྱེད་མཁན་གྱི་བོད་མི ་བྱེད་གཏེ་རྣམས་ངོས་འཛི ན་ཐུ བ་པ་བྱུང་།
རང་ལོ་ ༥༣ ལ་སོན་པའི་བསོད་ནམས་རི ན་ཆེན་ནི་རྒྱལ་སྤྱིའ་ི ཤུ གས་ལྡན་

ཚོ གས་པའི་བོད་མི འི་མགྲིན་ཚབ་པ་ཡི ན་ཞི ང་ངོ་རྒོལ་ཁག་ཏུ ་མངོན་གསལ་དོད་

པོས་མཉམ་ཞུགས་བྱེད་བཞི ན་ཡོ ད། ཁོ་པ་ཨ་རི འ་ི མེ་སི ་ཅུ་སེ་ཊི ་མངའ་སྡའེ ་ི ནང་
རྟེན་གཞི ་བྱས་པའི་ལྷ་ོ ཌི ་ཡར་ཕིལ་ཌི ་ཞེས་པའི་ནང་ར་ྡོ བཟོ་བའི་ལས་ཀ་བདྱེ ་བཞི ན་

ཡོ ད་འདགུ

བསོད་ནམས་རི ན་ཆེན་གྱིས་ང་ཚོ ར་ཁ་པར་ཐོག་བརྗོད་དོན།

ངས་རྒྱ་ནག་

གཞུ ང ་གི ་ གླ ་ རྔན་བཟས་ནས་ཏཱ ་ལའི ་ བླ་ མ་བཀྲོངས་རྩི ས ་བ ྱེད ་བཞི ན ་ཡོ ད ་པའི ་

ཉེས་འཛུགས་འོག་ཨ་རི འི་གསང་བའི་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་༸སྐུ་ཕྱྭ འི་

གནད་དོན་ཐོག་ང་ལ་འདྲི་རྩད་ཐེངས་གཉིས་བྱས་བྱུང་། གཉིས་པ་དེ་ཕྱི་ལོ་༢༠༡༢  

ལོ ར་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོ ག་ཨ་རི འི་བྷ་ོ སི ་ཊོན་མངའ་སྡའེ ི་ནང་ཆི བས་སྒྱུར་བསྐྱངས་
སྐབས་རེད། ཉེས་འཛུགས་བྱེད་མཁན་བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་ངམ་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་

འཛུགས་ཀྱི ས་དོལ་རྒྱལ་ངོ་རྒོལ་བ་ཚོ ར་མི ང་ཤས་བཟོ་ཆེ ད་དེ་ལྟར་བྱས་པ་ཞི ག་

ཡི ན་པ་མ་གཏོགས་དེར་གཞི ་རྩ་གང་ཡང་མེད། ཅེས་བཤད། ཨ་རི འ་ི གསང་བའི་
ལས་ཁུངས་ཀྱིས་གནད་དོན་འདིའ་ི སྐརོ ་འགྲེལ་བརྗོད་གང་ཡང་བྱས་མེད།

འགྲོ་གྲོན་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་འདགུ
བསོད་ནམས་རི ན་ཆེན་གྱིས་བརྗོད་དོན། ང་ཚོ འ་ི ངོ་རྒོལ་གྱི་ལས་འགུལ་ནང་

རྒྱ་གཞུང་གི ས་ཐེ་ཇུས་གང་ཡང་བྱེད་ཀྱི་མེད། ང་ཚོ ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མར་ངོ་རྒོལ་བྱས་

པ་དེར་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཏན་ཏན་དགའ་པོ་ཡོ ང་ངེས་ཀྱང་ང་ཚོ ས་རྒྱ་གཞུང་དགའ་པོ་

ཡོ ང་ཆེད་ངོ་རྒོལ་བྱས་པ་ཞི ག་མི ན། ང་ཚོ ས་ཆོས་དད་རང་དབང་ཐོབ་ཆེད་ངོ་རྒོལ་

རྒྱལ་སྤྱིའ་ི གསར་ལམ། 33

བྱེད་ཀྱི་ཡོ ད། ཅེས་བརྗོད། སྤྱིར་ཁོ་པ་ཨ་རི འ་ི ནང་གནས་སྡདོ ་བྱས་ནས་ལོ་ངོ་སུམ་
ཅུ་ཙམ་ཕྱིན་ཡོ ད་སྐརོ ་བརྗོད་བྱུང་།

འདི་ལོའི་ཕྱི་ཟླ་དགུ་པའི་ནང་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་ཨི ན་ཡུལ་ད་ུ ཆི བས་སྒྱུར་བསྐྱངས་

སྐབས་བསོད་ནམས་རི ན་ཆེན་གྱིས་ངོ་རལ
ྒོ ་ནང་མཉམ་ཞུགས་བྱས་ཡོ ད་སྐརོ ་བརྗོད་

དོན། ངོ་རྒོལ་ལས་འགུལ་སྤལེ ་སྐབས་རྒྱལ་སྤྱིའ་ི ཤུ གས་ལྡན་ཚོ གས་པས་ས་གནས་
སུ་འགྲུལ་གླ་དང་།

ཁ་ལག་དོད་སྤྲད་པ་གཏོགས་གནམ་གླ་དང་མགྲོན་ཁང་གི ་གླ་

ཆ་ཡོ ངས་རྫོགས་ངོ་རྒོལ་བྱེད་མཁན་ཚོ ས་རྒྱག་རང་འཁུར་བྱེད་བཞི ན་ཡོ ད། ལས་

འགུལ་དེར་གདོང་ལེན་བྱེད་དགོས་པའི་དཀའ་ངལ་གཙོ་བོ་འགྲོ་སོང་རེད།

གྲོན་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་འདགུ

ཅེས་བརྗོད་བྱུང་།

འགྲོ་

འོན་ཀྱང་འགྲོ་སོང་གཏོང་རྒྱུའི་

དཀའ་ངལ་དེ་ཚང་མར་འཕྲད་ཀྱི་མེད། དཔེར་ན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཕྱི་ཟླ་ ༡༢

ནང་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་ཨི ་ཊ་ལི འི་རྒྱལ་ས་རོམ་ད་ུ ནོ་བེལ་གཟེངས་རྟགས་བཞེས་མྱོང་
མཁན་གྱི་རྒྱལ་སྤྱིའ་ི ལྷན་ཚོ གས་སུ་ཆི བས་སྒྱུར་བསྐྱངས་གཏན་འཁེལ་སྐབས། ཨི ན་

ཡུལ་ནས་རོམ་ནང་ངོ་རྒོལ་བྱེད་ད་ུ འགྲོ་མཁན་ཡོ ད་ན་མན་ཆེ་སི ་ཊར་ནས་རྒྱལ་ས་

རོམ་བར་གནམ་གྲུའ་ི རྐུབ་སྟེགས་གྲངས་ ༤༠ འཛི ན་ཤོག་རྒྱལ་སྤྱིའ་ི ཤུ གས་ལྡན་

ཚོ གས་པས་སྦྱིན་བདག་བྱ་རྒྱུའི་གསལ་བསྒྲགས་ཤི ག་ཚོ གས་པ་དེའི་དྲ་རྒྱའི་ཐོག་
སྤལེ ་ཡོ ད། དྲ་རྒྱ་དེའ་ི ནང་གསལ་ལྟར་ན། ངོ་རྒོལ་བྱེད་མཁན་ཚོ ར་གནམ་གྲུ་ཙམ་

མ་ཟད།

བཟའ་ཆས་དང་མགྲོན་ཁང་གི ་སྦྱིན་བདག་ཡོ ངས་རྫོགས་ཚོ གས་པ་དེས་

བྱ་རྒྱུ་ཡི ན། ཞེས་དྲིལ་བསྒྲགས་བྱས་ཡོ ད།

རྒྱལ་སྤྱིའ་ི ཤུ གས་ལྡན་ཚོ གས་པ་ནི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ལོར་ཨ་རིི འ་ི གྲོང་ཁྱེར་ཁེ་

ལི ་ཕོར་ནི་ཡའི་ནང་དགེ་རྩ་ཚོ གས་པའི་མི ང་ཐོག་དེབ་སྐྱེལ་བྱས་པ་དང་། དེབ་སྐྱེལ་
ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཡི ག་ཆའི་ནང་གསལ་ལྟར་ན། རྒྱལ་སྤྱིའ་ི ཤུ གས་ལྡན་ཚོ གས་པའི་ཕྱི་

34 བདེན་དོན་གསལ་བའི་ཉི་ཟེར།

ལོ་ ༢༠༡༤ ལོའ་ི ཁྲལ་བབ་འགེངས་ཤོག་ནང་ད།ུ ཚོ གས་པ་དེར་དངོས་རྫས་རི ན་

ཐང་ཨ་སྒརོ ་ ༢༧,༤༧༡ ཡོ ད་པ་དང་། ཡོ ང་འབབ་ཨ་སྒརོ ་ ༦༩,༢༣༥ ཙམ་ཡོ ད་
སྐརོ ་གསལ་འདགུ

ངོ་རྒོལ་བདྱེ ་མཁན་དོལ་རྒྱལ་རས
ྗེ ་འབྲང་པ་མང་ཚོ གས་དཀྱུས་མའི་ཁྲོད་

ཕལ་མོ་ཆེ་ནབུ ་ཕྱོགས་མི ་རི གས་ཡི ན་ཞི ང་། ཁོ་པ་ཚོ ་བཀའ་གདམས་གསར་མའི་

ཆོས་ཚོ གས་ཀྱི་ཚོ གས་མི འམ་ཡང་ན་ཆོས་ཚོ གས་ཀྱི་དགེ་ཕྲུག་ཡི ན་འདགུ

འོན་

ཀྱང་ངོ་རལ
ྒོ ་ལས་འགུལ་ནང་ཚོ གས་པས་ཆ་ཤས་གང་ཡང་བླངས་མེད་སྐརོ ་བཀའ་
གདམས་གསར་མའི་ཚོ གས་མི ས་བརྗོད་བྱུང་།

ང་ཚོ ས་བཀའ་གདམས་གསར་

མའི་ཆོ ས་ཚོ གས་ནང་ཚོ གས་མི ་གྲངས་ཇི ་ཡོ ད་དྲིས་ཀྱང་གསལ་བཤད་བྱས་མ་

ི ་པས་ཚོ ད་དཔག་བྱས་པ་ལྟར་ན། རྒྱལ་སྤྱིའ་ི ཁྱོན་
བྱུང་། འོན་ཀྱང་ཚོ གས་མི ་རྙང
ད་ུ ཚོ གས་མི ་གྲངས་ ༦༠༠༠ ཡོ ད་པ་བརྗོད་བྱུང་། བཀའ་གདམས་གསར་མ་

འཛུགས་མཁན་དང་ད་ལྟའི་འགོ་གཙོ ་སྐལ་བཟང་རྒྱ་མཚོ ་ཟེར་བ་བོད་པའི་གྲྭ་པ་

ཞི ག་ཡི ན་པ་དང་། ཁོ་པ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༧༧ ལོར་རྒྱ་གར་ནས་ཨི ན་ཡུལ་ད་ུ གནས་སྤ་ོ
བྱས་འདགུ

དེ་ཡང་བཀའ་གདམས་གསར་མའི་དྲ་རྒྱའི་ནང་འཁོད་དོན་ལྟར་ན།

ཚོ གས་པ་འདི་ཨི ན་ཡུལ་ད་ུ དགེ་རྩ་ཚོ གས་པའི་མི ང་ཐོག་ནས་དེབ་སྐྱེལ་བྱས་ཤི ང་

རྒྱལ་ཁབ་གྲངས་ ༤༠ ནང་ད་ུ ཚོ གས་པའི་ཡན་ལག་གྲངས་ ༡,༢༠༠ ཙམ་ཡོ ད་
འདགུ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ལོ་མཇུག་བར་ཚོ གས་པ་དེའ་ི མི ང་ཐོག་ནས་ཨི ན་སྒརོ ་ས་ཡ་
༢༡.༨ ཡོ ད་པ་ཨི ན་ཡུལ་དེབ་སྐྱེལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགེངས་ཤོག་ནང་གསལ་འདགུ

མི ་མཐུ ན་ཕྱོགས་ཀྱི་དྲིལ་བསྒྲགས།
བཀའ་གདམས་གསར་མའི ་ ཚོ ག ས་མི ་ཟུ ར ་པ་ཀེ་ རོ ལ ་མི ཀ་ཀེར ་(Carol
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McQuire)གྱིས་བརྗོད་དོན་ལྟར་ན།

ངོ་རྒོལ་བྱེད་མཁན་ཁྲོད་མང་པོ་ཞི ག་རྒྱ་ནག་

གཞུང་གི ས་མངགས་པའི་མི ་ཡི ན་པ་མ་ཟད།

ངོ་རྒོལ་བྱེད་མཁན་ནབུ ་ཕྱོགས་པ་

རི ན་མེད་ཐོག་ནས་བྱེད་བཞི ན་ཡོ ད་སྟབས།

རྒྱ་ནག་གཞུང་དགའ་པོ་ཡོ ང་ངེས་

མང་པོས་སྤྱང་གྲུང་མ་བྱས་པར་བརནྟེ ་རྒྱ་ནག་གཞུ ང་ལ་དགོས་རྒྱུའི་ལས་ཀ་དེ་

གཏན་རེད། ཅེས་བརྗོད། ཀེ་རོལ་མི ཀ་ཀེར་ཁོང་མོར་མཚོ ན་ན་ལོ་ངོ་དགུ་ཙམ་
གོང་ལམ་ནོར་ལྡགོ ་ཤེས་ཀྱིས་ལས་འགུལ་དེ་ནས་ཕྱིར་འཐེན་བྱས་ཡོ ད།
ལྡན་ཚོ གས་པའི་ངོ་རྒོལ་ལས་འགུལ་ལ་དོ་སྣང་ཡོ ང་བཞི ན་ཡོ ད།

ཤུ གས་

ཏཱ་ལའི་བླ་མ་
མཆོག་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ལོར་ཨ་རི ར་ཆི བས་སྒྱུར་བསྐྱང་སྐབས་ར་ུ ཊར་སི ས་གཙོས་

གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་མང་པོས་ཤུ གས་ལྡན་ཚོ གས་པའི་ངོ་རྒོལ་ལ་དོ་སྣང་
བྱས་པ་ཙམ་མ་ཟད། ཁོ་པ་ཚོ འི་དཀའ་ངལ་ཡོ ད་ཚུལ་བཤད་པ་དེ་དག་གསར་

ཤོག་ཁག་ཏུ ་བཏོན་ཡོ ད། ཕག
ྱོ ས་མཚུངས་ཕྱི་ལོ ་ ༢༠༡༥ ཕྱི་ཟླ་ ༦ ནང་ཏཱ་ལའི་
བླ་མ་ཨོ ་སི ་ཊོ་ལི ་ཡར་ཉིན་བཅུ་གཉིས་རི ང་ཆི བས་སྒྱུར་བསྐྱངས་སྐབས་ Sydney

Morning Herald དང་ The Age ཞེས་པའི་གསར་ཤོག་སོགས་སུ་རྒྱལ་སྤྱིའ་ི

ཤུ གས་ལྡན་ཚོ གས་པ་དང་བཀའ་གདམས་གསར་མའི་ཚོ གས་མི ་པིཊ་སི ས་ (Pitts)
བྲིས་པའི་རྩོམ་ཡི ག་ཞི ག་ཀྱང་བཀོད་འདགུ རྩོམ་ཡི ག་དེའ་ི ནང་ཁོ་པས་བཤད་དོན།

ཏཱ་ལའི་བླ་མ་ནི་ལོ་ངོ་བཅུ་ཕྲག་མང་པོའ་ི རི ང་ནས་བོད་མི འ་ི ཆབ་སདྲི ་ཀྱི་དབུ་
ཁྲིད་གཅིག་ཡི ན། འོན་ཀྱང་ཆབ་སྲིད་འགོ་ཁྲིད་གཞན་དང་མི ་འདྲ་བར་ཏཱ་ལའི་བླ་

མས་གང་བཤད་པ་དང་ལག་ལེ ན་གཉིས་མཚུངས་མི ན་ཐད་རྟོག་ཞི བ་བྱེད་མཁན་
སུ་གཅིག་ཀྱང་མེད་པ་ལྟ་བུ་འདགུ

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཕྱི་ཟླ་ ༩ པར་ཏཱ་ལའི་བླ་མས་ཨི ན་ཡུལ་ནང་མཛད་འཕྲིན་
བསྐྱངས་པའི་སྐབས་ཤི ག་ལ་ཤུ གས་ལྡན་ཚོ གས་པས་སྐད་ཤུ གས་ཆེ ན་པོས་ངོ་རྒོལ་

36 བདེན་དོན་གསལ་བའི་ཉི་ཟེར།

བྱས་པའི་གནས་ཚུལ་གཅིག་སྦ་ི སྦ་ི སི ་ (BBC) དང་། ཨ་ཡི ་ཊི ་ཝི ་ (ITV) གཉིས་

ནང་བཀོད་པ་མ་ཟད། བརྒྱུད་ལམ་གཉིས་ཀས་པིཊ་སི ་ (Pitts) ལའང་བཅར་འདྲི་
བྱས་པའི་གནས་ཚུལ་བཏོན་འདགུ
ཨ་ཡི ་ཊི ་ཝི ་ (ITV) གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ནང་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་དང་ཁོང་
ལ་མཚན་སྨད་ཞུ་མཁན་ཕྱོགས་གཉིས་ཀའི་སྐརོ ་ལ་བྲིས་ཡོ ད། དེས་གང་མཚོ ན་

བཞི ན་ཡོ ད་བརྗོད་ན།

ངོ་རྒོལ་དེ་དག་གི ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་མཚན་སྙན་ལ་གནོད་

སྐྱོན་གཏོང་བཞི ན་ཡོ ད་པ་མཚོ ན། དེ་ཡང་ཨ་ཡི ་ཊི ་ཝི ་གསར་འགོད་པ་མེ་ཐེའུ་ཧཌ་
སན་ (Matthew Hudson) གྱིས་བརྗོད་དོན། འདི་ག་ནབུ ་ཕྱོགས་ཡུལ་གྲུའ་ི ནང་

ཏཱ་ལའི་བླ་མ་སྙན་གྲགས་ཧ་ཅང་ཆེ ་བ་དང་ཁོང་ནི་གུས་བརྩི ་ཧ་ཅང་ཞུ་ཡུལ་གཅི ག་
ཡི ན་པ་ང་ཚོ ས་མཐོང་བཞི ན་ཡོ ད། འོན་ཀྱང་ཁོང་ལ་ཞེ་སྡང་དྲག་པོའ་ི ཐོག་ནས་ངོ་

རྒོལ་བྱེད་མཁན་དང་།

དོལ་རྒྱལ་རྗེས་འབྲང་པར་ཕར་རྒོལ་བྱེད་མཁན་ཕྱོགས་

ཧ་ཅང་འཁྲུག་ཆ་དོད་པའི་འཇིག་རྟེན་འདིའ་ི ས་བབ་དང་
ུ ་ས་མི ་གཅི ག་ཀྱང་མི ན་འདགུ ་
ཆོས་ལུགས་ཀྱི་རྩོད་རྙགོ ་ཁྲོད་སྐྱོན་བརྗོད་བྱེད་མི ་རང
གཉིས་ལ་བལྟ་སྐབས།

སྙམ་པ་བྱུང་། ཞེས་བརྗོད། ཏཱ་ལའི་བླ་མར་ངོ་རྒོལ་བྱ་རྒྱུའི་གནས་སྟངས་དེར་པེ་
ཅིང་སྲིད་གཞུང་གི ས་དགའ་བསུ་ཞུ་བཞི ན་ཡོ ད། འདི་ལོའ་ི ཕྱི་ཟླ་ ༣ པའི་ནང་

རྒྱལ་ཡོ ངས་མི ་དམངས་འཐུ ས་མི ་ཚོ གས་ཆེ ན་གྱི ་ལོ ་འཁོར་ལྷན་ཚོ གས་གྱི་ཞར་
བྱུང་ཚོ གས་འདའུ ི་སྐབས་ཤི ག་ཏུ ་ཆོས་ལུགས་ལས་དོན་ཨུ་ཡོ ན་ལྷན་ཁང་གི ་འགན་
འཛི ན་ཀྲུའུ་ཝེ་ཆུན་གྱིས་དེང་སྐབས་རྒྱལ་སྤྱིའི་གསར་འགོད་པ་ཚོ ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མར་
དོ་སྣང་བྱ་རྒྱུ་ཤུ གས་ཆུང་ད་ུ འགྲོ་བཞི ན་ཡོ ད། ཅེས་བཤད་ཡོ ད། འོན་ཀྱང་བོད་

རི ག་པའི་མཁས་པ་ཚོ ས་བརྗོད་པ་ལྟར་ན། ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་མཚན་སྙན་དང་སྐ་ུ དབང་
ལ་བརནྟེ ་ཁོང་གི ས་དོལ་རྒྱལ་ལ་མོས་མཐུ ན་མ་མཛད་པ་དེའི་ཤུ གས་རྐནྱེ ་འོག་བོད་
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དང་རྒྱ་གར་ནང་གི ་བཙན་བལ
ྱོ ་བོད་མི འི་སྤྱི་ཚོ གས་ཁྲོད་དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་གསོལ་
བྱེད་མཁན་ཧ་ཅང་ཇེ་ཉུ ང་ད་ུ ཕྱིན་ཡོ ད།

བོད་མི ་དོལ་རྒྱལ་རས
ྗེ ་འབྲང་པ་ཁག་གཅི ག་གི ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་རས
ྗེ ་འབྲང་

པ་ཚོ ས་ཁོ་པ་ཚོ ར་ལས་ཀ་ནས་ཕྱིར་འབུད་བཏང་བ་དང་།

ཚོ ང་ཁང་སོགས་ནང་

ལས་ཀ་བྱེད་མ་བཅུག་པ་སོགས་བྱས་ནས་ཁོ་པ་ཚོ འི་ཆོ ས་དད་ལ་བརྟེན་ནས་ཟུར་

འབུད་བྱས་པ་བཤད་ཀྱི་ཡོ ད།

ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་ི རྗེས་འབྲང་པ་འགའ་ཤས་ཀྱིས་དེ་
ལྟར་དབྱེ་འབྱེད་ཕྲན་བུ་བྱུང་ཡོ ད་པར་ངོས་ལེན་བྱེད་བཞི ན་ཡོ ད། འོན་ཀྱང་དེ་དག་

ཏཱ་ལའི་བླ་མས་བརྒྱུད་སྐལ
ུ ་བྱས་པ་ཞི ག་དང་། ཡང་ན་འཆར་གཞི ་ལྡན་པའི་ཐོག་
ནས་བྱས་པ་ཞི ག་རྩ་བ་ནས་མི ན་པ་བརྗོད་བཞི ན་འདགུ

མི ག་ལམ་ད་ུ གཟན་པའི་སྦྱར་པང་།
ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༦ ལོར་ཤུ གས་ལྡན་ཚོ གས་པས་ངོ་རྒོལ་གྱི་ལས་འགུལ་ཐོག་མར་

སྤལ
ེ ་སྐབས་མངོན་གསལ་ཆུ ང་ལ་སྐབས་རེ ་གུ ས་བཀུ ར་དང་བཅས་ཏེ་སྤལ
ེ ་སྲོལ་
ཡོ ད་ཀྱང་།

ད་ཆ་ཁོ་པ་ཚོ ས་ཞེ་སྡང་དྲག་པོའ་ི ལམ་ནས་ངོ་རྒོལ་བྱེད་བཞི ན་ཡོ ད།

ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་ཆི བས་འགྲོའི་འགག་མཚམས་རེར་ཁོ་པ་ཚོ ས་འཇབ་རྒོལ་བྱེད་ཆེད་
སྒག
ུ ་ནས་སྡདོ ་ཀྱི་ཡོ ད།
འདས་པའི ་ ལོ ་ གཉིས ་ནང་དོལ ་རྒྱལ་རྗེས ་འབྲང་པ་ཚོ ས ་ཏཱ ་ལའི ་ བླ་ མར་
གདོང་ཐུ ག་བྱེད་ཆེད་སྐ་ུ སྲུང་རྭ་བའི་ནང་བཙན་འཛུལ་བྱས་ཡོ ད། ཨི ན་གཞུང་ལ་
ཕུལ་བའི་ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་སྐུའི་ཉེན་སྲུང་དང་འབལ
ྲེ ་བའི་ལས་བསྡམ
ོ ས་ནང་གསལ་

ལྟར་ན། སྔ་ལོའ་ི ཕྱི་ཟླ་ ༥ ནང་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་ནི་དར་ལེན་ཌི ར་ཆི བས་སྒྱུར་བསྐྱངས་
སྐབས་ཁོང་གི ་བཞུགས་གནས་གསོལ་མགནྲོ ་ཁང་ནང་ད་ུ དོལ་རྒྱལ་རྗེས་འབྲང་པ་

38 བདེན་དོན་གསལ་བའི་ཉི་ཟེར།

ཚོ ས་ཉལ་ཁང་གླ་ཐབས་བྱས་འདགུ

གོ་སྒྲིག་ཚོ གས་ཆུང་གི ས་བརྗོད་དོན་ལྟར་ན།

སྐབས་དེར་གསོལ་མགནྲོ ་ཁང་གི ་ལས་བདྱེ ་པ་ཚོ ས་ཁོ་པ་ཚོ ་མགྲོན་ཁང་ནས་ཕྱིར་

འབུད་བྱས་འདགུ

ཕྱི་ཟླ་ ༧ ཚེ ས་ ༩ ཉིན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་ཨ་རི འ་ི ནིའུ་ཡོ ག་གྲོང་ཁྱེར་ད་ུ ཉིན་

གྲངས་གཉིས་ཀྱི་མཛད་འཕྲིན་ཆེད་ཆི བས་སྒྱུར་བསྐྱངས་ཡོ ད།

ཁོང་ཆི བས་སྒྱུར་

མ་བསྐྱངས་བའི་ཉིན་ཤས་གོང་། ཏཱ་ལ་རྫུན་མ། རྫུན་ཤོད་རྒྱུ་མཚམས་ཞོག ཅེས་
འཁོད་པའི་སྦྱར་པང་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་གཉིས་ཏཱ་ལའི་བླ་མས་གསུང་བཤད་གནང་སའི་
ཉེ་འགྲམ་ད་ུ བཤམས་ཡོ ད། སྦྱར་པང་གཅི ག་གི ་སངྟེ ་ར་ྡོ ར་ྗེ ཤུ གས་ལྡན་གྱི་པར་
ུ འོན་ཀྱང་ཕྱི་ཚེ ས་ ༨ ཉིན་སྦྱར་པང་དེ་དག་མར་ཕབ་འདག
ུ དེ་ནི་ཨ་
འདག

རི ར ་གནས་སྡདོ ་བོད ་མི ་ ཚོ ས ་ཚོ ང ་རྫས་ཁྱབ་བསྒྲགས་ལས་ཁུ ང ས་ལ་ཞུ ་ གཏུ ག་
བྱས་པར་བརྟེན་ནས་ཡི ན་སྐརོ ་ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་རས
ྗེ ་འབྲང་པ་ཚོ ས་བརདྗོ ། སྦྱར་

པང་སྦྱིན་བདག་གི ས་སྦྱར་པང་གཉིས་པོ་དེའི་རི ན་པ་སུས་སྤྲད་མི ན་གསལ་བཤད་
བྱས་མ་བྱུང་།

ཏཱ་ལའི་བླ་མས་མན་ཧེ་ཊན་གྱི་ཇེ་ཀོབ་ཀེ་ཇེ་ཝི ་ཊི ་ (Jacob K. Javits)
ཚོ གས་ཁང་ཆེན་མོའ་ི ནང་མང་ཚོ གས་ལ་གསུང་བཤད་གནང་སྐབས། ཚོ གས་ཁང་

གི ་ཕྱི་རོལ་གཞུང་ལམ་ད་ུ དོལ་རྒྱལ་རྗེས་འབྲང་པ་མི ་གྲངས་ ༡༠༠ ཙམ་ཚོ གས་

ནས་ཁོ་པ་ཚོ ་འགའ་ཤས་ཀྱི་ལག་ཏུ ་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་དམག་མི འ་ི ལྷམ་གྱོན་ནས། དྲག་

པོའི་རྣམ་འགྱུར་ངང་མུ ར་མཛོ ག་སྒངོ ་ཞི ང་དོལ་རྒྱལ་རྗེས་འབྲང་པའི་གྲྭ་པ་རྣམས་

རྡོག་རྫིས་གཏོང་བཞི ན་པའི་འདྲ་པར་འཁྱེར་ནས་ངོ་རྒོལ་བྱས་ཡོ ད།

འདྲ་པར་དེ་

མཚུངས་ཤི ག་ཕྱི་ཟླ་ ༦ པའི་ནང་དོལ་རྒྱལ་རྗེས་འབྲང་པ་ཚོ ས་ཨལ་ཌར་ཤོ་ཊི ་
(Aldershot) རྐང་རྩེད་སྤ་ོ ལོའ་ི རྩེད་རྭའ་ི ཕྱི་རོལ་ད་ུ འཁྱེར་ནས་ཏཱ་ལའི་བླ་མས་སྐར་

རྒྱལ་སྤྱིའ་ི གསར་ལམ། 39

མ་ ༤༠ རི ང་གསུང་བཤད་གནང་རི ང་སྐད་ཤུ གས་ཆེན་པོས་ངོ་རྒོལ་གྱི་འབོད་ཚི ག་

བསྒྲགས་པར་བརྟེན། ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་གསུང་རྣ་བར་ཐོས་མ་ཐུ བ་པར་གྱུར་ཡོ ད།།

གནས་ཚུལ་འཕར་མ་འགོད་མཁན། ལྡ་ི ལི ་ནས་ར་ུ པམ་ན་ཡེ ར། (Rupam Nair) ཨ་

རི ་ཝ་ཤི ང་ཊོན་ནས་ཇོན་ཤི ཕ་མན་ (John Schiffman) དང་། ཝ་རེན་ས་ཊརོ་བེལ། (Warren

Strobel) པེ་ཅིང་ནས་བེན་བལེན་ཅར་ཌི ། (Ben Blanchard) ལོན་ཌོན་ནས་ཨེ ་ལི ་ཛི ་བད་པ་ཡི ་

པར་ (Elizabeth Piper) དང་། མ་ཡེ ་ཀལ་ཧོལ་ཌེན། (Michael Holden) ཨོ ་སོ་ལོ་ནས་ག་
ཝ་ལ་ཌེས་ཕོ་ཤེ་ (Gwladys Fouche) དང་། ཧེན་རི ཀ་སཊོ་ལེན། (Henrik Stolen)

༸གོང་ས་མཆོག་གི ་བཀའ་སླབོ ། 41

༄༅། །བཀའ་སླབོ ་བྱིན་ཅན་བླང་དོར་མི ག་འབྱེད།

༼བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༤༢ བོད་ཟླ་ ༩ ཚེ ས་ ༢༢  ལྷ་བབ་དུས་ཆེན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་

ི ་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་བར་ཁམས་སོག་ཤོད་
༡༡ ཚེ ས་ ༣ ཉིན་བཞུགས་སྒར་ཐེག་ཆེན་ཆོས་གླང
དང་རོང་པོ། ཁྲི་རྡོ་བཅས་ཀྱི་བརྟན་བཞུགས་གོ་སྒྲིག་ཚོ གས་ཆུང་དང་། རྡ་སར་རྟེན་གཞི ་བྱས་

པའི་མདོ་སྟོད་ཆོལ་ཁའི་དབུས་རྒྱུན་བཅས་ཐུ ན་མོང་ནས། ༸གོང་ས་མཆོག་ལ་སྒྲོལ་དཀར་ཡི ད་
བཞི ན་འཁོར་ལོའ་ི བརྟན་བཞུགས་བསྟར་འབུལ་ཞུས་རྗེས་བཀའ་དྲིན་རྗེས་དྲན་གྱི་གཟེངས་རྟགས་
འབུལ་བཞེས་མཛད་སྒརོ ་༸མགོན་པོ་མཆོག་ནས་བླང་དོར་བཀའ་སླབོ །༽

བརྟན་བཞུགས་དང་འབྲེལ་བའི་བཀའ་སླབོ །
༄༅། །དེ་རི ང་ཁྱེད་ཚོ ས་བརྟན་བཞུགས་ངོ་གདོང་འདྲ་ཆགས་པོ་བཤད་པ་

42 བདེན་དོན་གསལ་བའི་ཉི་ཟེར།

ུ ་ཡི ན་ནའང་རེད།
གང་ཡང་མ་ཡི ན་པར་དད་དམ་གཙང་མ། དེ་སྔ་བོད་ལ་ཡོ ད་དས

རྒྱ་གར་ལ་བཙན་བྱོལ་ཆགས་ནས་ལོ་ ༥༦།༥༧ འགྲོ་ཡི ་ཡོ ད་རེད། དེའ་ི རི ང་ལ་
དད་དམ་གཡོ ་བ་མེད་པ་བྱས་ནས་བསྡད་པ་རེད། དེ་འདྲའི་ཐོག་ནས་དངོས་གནས་

བླ་མ་ལ་བརྟན་བཞུགས་ཕུལ་ཟེར་བ་དེ་ནི་འབུལ་དངོས་ཐོག་ནས་བརྟན་བཞུགས་
ཡོ ང་རྒྱུ་ཞི ག་མ་རེད།

དད་པ་དང་དམ་ཚི ག་གཡོ ་བ་མེད་པ་ཞི ག་ཡོ ད་པ་ཡི ན་ན།

བླ་མ་དང་སླབོ ་མའི་དབར་ལ་ལས་དང་སྨནོ ་ལམ་གྱི་འབྲེལ་བ་ཡོ ད་པ་ཞི ག་རེད། ང་
ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡི ན་ནའང་ཧོབ་སྟེ་བལྟས་པ་ཡི ན་ན་ཤེས་གསལ་རེད། ང་སྐྱེས་ས་ཨ་

མདོ་སྐ་ུ འབུམ་གྱི་གྲོང་གསེབ་ཆུང་ཆུང་ཞི ག་ནང་སྐྱེས་པ་རེད། ཕྲུ་གུ་དེ་འདྲ་ཞི ག་ལ་
༸རྒྱལ་བ་རི ན་པོ་ཆེའ་ི མི ང་ཞི ག་ཐོགས། ང་རང་གི ་ངོས་ནས་ཡི ན་ནའང་ལོ་ ༨༡
རི ང་ལ་བོད་སྤྱི་པའི་དོན་ལ་སེམས་འཁུར་གཅི ག་བླངས་ནས་གང་ཡོ ང་ཅི ་ཡོ ང་བྱས་

པ་རེད།

ུ ་གླ་ོ བུར་ད་ུ སྐ་ུ འབུམ་ཉེ་འཁོར་ས་ཆ་ཁུག་ཀྱོག་ཅིག་ལ་
དེ་འདྲ་ཡི ན་དས

སྐྱེས་པའི་ཕྲུ་གུ་ཞི ག་ལ་དེ་འདྲ་བྱུང་བ་དེ་ནི་ལས་དང་སྨནོ ་ལམ་གྱི་ཤུ གས་རྐྱེན་ཆེན་

པོ་ཞི ག་ཡོ ད་པ་རེད་མ་གཏོགས་དེ་མི ན་ཡོ ང་གི ་མ་རེད།

ང་འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཡི ན་ཟེར་གྱི་མེད།

འཕགས་པ་སྤྱན་རས་

གཟིགས་རྐང་པ་ན་ནས་གང་མཚམས་ནས་སྤྱན་རས་གཟིགས་འཁར་རྒྱུག་འཁྱེར་

མཁན་ཞི ག་བཞེངས་དགོས་པ་རེད་འདགུ ༼བཞད་མོ་དང་བཅས།༽ ང་མི ་ཕལ་པ་
ཞི ག་རེད་མ་གཏོགས། ལས་དང་སྨནོ ་ལམ་གྱིས་ལྷག་པའི་ལྷ་ཡི ས་བྱིན་གྱིས་རླབས་

པ་དེ་འདྲའི་ཁྱད་པར་ཡོ ང་གི ་རེད། ལས་དང་སྨནོ ་ལམ་གྱི་འབྲེལ་བ་ཤུ གས་ཆེན་པོ་
ཞི ག་ཡོ ང་གི ་ཡོ ད་པར་སོང་། དད་པ་དང་དམ་ཚི ག་ཅེས་པ་གལ་ཆེན་པོ་རེད།

ི ་གི ་ཆབ་སྲིད་རྐྱང་པའི་འགོ་ཁདྲི ་ཅེས་བརདྗོ ་པ་ཡི ན་
སྤྱིར་བཏང་འཛམ་བུ་གླང

ན། དེ་ལ་ལས་དང་སྨནོ ་ལམ་ཕྲན་བུ་ཡོ ང་གི ་རེད་མ་གཏོཌ། དེ་ལྟ་བུ་ཡོ ད་མ་རེད།
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ུ ་ལས་དང་
ང་རང་ཚོ ་ནི་ཆོས་ཕྱོཌ་དང་འབྲེལ་བ་ཡོ ད་པ་ཞི ག་ཆཌ་ཡོ ང་གི ་ཡོ ད་དས

སྨནོ ་ལམ་གྱི་འབྲེལ་བ་ཏན་ཏན་ཤུ གས་ཆེན་པོ་ཞི ག་ཡོ ད་རེད། དེའ་ི ཐོག་ལ་དད་པ་

ུ ་སླབོ ་མའི་ངོས་ནས་དམ་
དང་དམ་ཚི ག་ཅེས་པ་གལ་ཆེན་པོ་རེད། དེ་འདྲ་ཡི ན་དས
ཚི ག་ཉམས་པ་འདྲ་པོ་བྱས་པ་ཡི ན་ན། དམ་སྒྲིབ། འཁོན་སྒྲིབ་དང་ཉམས་སྒྲིབ་

ུ ་ཁྱེད་རང་ཚོ ་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་
ཅེས་པ་བཤད་རྒྱུ་ཡོ ད་རེད། དེ་འདྲ་ཡི ན་དས
ད་ུ བསམ་པ་རྣམ་དག་དང་དད་དམ་གཡོ ་བ་མེད་པ་རེད།

དེ་རི ང་ཀུན་སླངོ ་དང་

ུ ་པ་གང་
ལྷག་བསམ་རྣམ་པར་དག་པ་ཞི ག་གི ་ཐོག་ནས་བརྟན་བཞུཌ་བྱས་པས་ནས
ུ ་ཐུ ཌ་རྗེ་ཆེ་ཟེར་གྱི་ཡི ན།
མཚམས་ཤི ག་ཏན་ཏན་ཡོ ང་གི ་རེད། དེ་འདྲ་ཡི ན་དས

གཟེངས་རྟགས་དང་འབྲེལ་བའི་བཀའ་སླབོ །
དེ་ནས་གསེར་གྱི་རྟགས་མ་དང་། གསེར་གྱི་འཁོར་ལོ། གསེར་གྱི་རྟགས་མ་

དེ་ནི་ལྗདི ་ཁོགས་ལྗདི ་པོ་འདགུ

སྔནོ ་མ་ཨ་རི ་ནས་གསེར་གྱི་རྟགས་མའི་གཟེངས་

རྟགས་ཤི ག་སྤྲད་པ་རེད། ལས་བྱེད་ཁ་ཤས་ཀྱི་ལག་པ་ནས་ཤོར་ནས་ས་ལ་ལྷུངས་

སོང་།

རྗེས་སུ་གཟེངས་རྟགས་དེ་བརྡབ་ནས་ཅུང་ཟད་སྐྱོག་འདགུ

དེ་རི ང་གི ་

གཟེངས་རྟགས་དེ་འདྲ་བརྡབ་ཡོ ད་མ་རེ ད། ཁྱེད་རང་ཚོ ་གཙོ ་བོ་དེ་ལ་དད་པ་

དང་། དམ་ཚི ག གཙོ ་བོ་དད་པ་རེད། དད་པ་དང་ཞེན་ཁོགས་དེ་འདྲའི་ཐོག་ནས་
རང་འགུ ལ་ཐོག་ནས་འག་ྲོ སོང་ཆེ ན་པོ་བཏང་ནས་བཟོས་པ་སོགས་དཀའ་ལས་ཞེ་

དྲག་རྒྱབ་འདགུ ཐུ གས་རྗེ་ཆེ་ཟེར་གྱི་ཡི ན།

དོལ་རྒྱལ་དང་འབྲེལ་བའི་བཀའ་སླབོ །
དེ་རི ང་ཁྱེད་རང་ཚོ ས་དོལ་རྒྱལ་སྐརོ ་ལ་དངོས་གནས་ཁས་ལེ ན་དམ་བཅའ་

44 བདེན་དོན་གསལ་བའི་ཉི་ཟེར།

སེམས་ཐག་ཆོ ད་བསྡད་མཁན་དེ་དག་གི ས་ཁས་ལེ ན་དམ་བཅའ་བརྟན་པོ་བཟུང་
བསྡད་པ་གཅིག་དང་།

ད་ལྟ་ཁྱེད་རང་ཚོ འ་ི ཤོག་ཁའི་ཁུངས་སུ་དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་

མཁན་དེ་འདྲ་ཡོ ང་གི ་ཡོ ད་རེད། དེ་ནི་ཁག་ཁྱོན་ནས་ཡོ ད་མ་རེད། དཔེར་ན། ང་
རང་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡི ན་ན། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༠ དང་། ༡༩༥༡ འགོ་སྟོད་ལ་ང་གྲོ་

མོར་སླབེ ས་པ་རེད། གྲོ་མོ་དགེ་བཤེས་སྐ་ུ གོང་མས་ཕྱག་བཏབ་པའི་གྲོ་མོ་དངུ ་དཀར་

ུ ་འཛི ན་ཞིག་ཡོ ད་རེད། རྒྱལ་ཆེན་ཞི ་དྲག་གམ། དོལ་རྒྱལ་ཞི ་དྲག་
དགོན་པར་འདལ
གཉིས་ཡོ ད་རེད། མ་གཞི ་ངས་ཞི བ་ཕྲ་བཤད་དགོས་པ་མི ་འདགུ སྐབས་དེ་ནས་ང་

དང་འབྲེལ་བ་བྱུང་བ་རེད། དེ་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༠།༥༡ ནས་བཟུང་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༧༠
ཟིན་མ་ཟིན་བར་ད་ུ ངས་དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་པ་རེེད།

འཇམ་མགོན་རྒྱལ་བའི་བསྟན་

སྲུང་གི ་སྲུང་མ་ཞེ་དྲག་རེད་ཅེས་གྲགས་པ་ཞེ་དྲག་ཡོ ད་རེད། ངས་བསྟེན་པ་རེད།

ུ ་ཕྱིས་སུ་སྐྱབས་རྗེ་ཕ་བོང་ཁ་རི ན་པོ་ཆེ ་ནས་བཟུང་དོལ་རྒྱལ་བསནྟེ ་པ་
དས

གནང་མཁན་དགེ་ལུགས་པའི་བླ་མ་ཚད་ལྡན་དེ་འདྲ་ཁ་ཤས་ཡོ ད་རེད།

མང་ཆེ་

བས་བསྟེན་གྱི་ཡོ ད་མ་རེད། དེ་འདྲ་བྱས་ནས་ངས་ཀྱང་བསྟེན་པ་རེད། གང་ལྟར་

མ་ཤེས་པས་རེད།

མཐོ་ས་༸རྒྱལ་བ་རི ན་པོ་ཆེས་མ་ཤེས་པའི་ཐོག་ནས་ནོར་

འཁྲུལ་བྱུང་བས་ཁྱེད་རང་ཚོ ར་ཁག་ཁྱོན་ནས་ཡོ ད་མ་རེད། ཤེས་ཀྱི་ཡོ ད་མ་རེད།
དངོས་ཡོ ད་གནས་ཚུལ་ཤེས་ཀྱི་མེད་པས་ཁག་ཁྱོན་ནས་ཡོ ད་མ་རེད།
དེ་རི ང་ཁ་སང་སྙངི ་རྗེ། དོལ་རྒྱལ་ཚོ གས་པ། ང་ཕྱི་རྒྱལ་ས་ཁུལ་འདྲ་མི ན་

ལ་འག་ྲོ སྐབས་དོལ་རྒྱལ་ཚོ གས་པའི་ངོ་རྒོལ་བྱེད་མཁན་ཧ་ལམ་ཡོ ད་ཡོ ད་པ་འདྲ་པོ་

རེད། ས་ཆ་གང་སར་ཁོ་ཚོ ་ཡོ ང་གི ་འདགུ འཆར་ཅན་འདྲ་པོ་ཆགས་འདགུ ངས་
དེ་ལྟར་བཤད་ཀྱི་ཡོ ད།

ས་ཁུལ་སོ་སོར་བོད་རི གས་སྤྱི་བྱིངས་ཚོ ས་སོ་སོ་སོ་སོས་
གདོང་ལེན་འདྲ་པོ་བྱས་ནས་ཡོ ང་གི ་འདགུ དེ་རི ང་ཁ་སང་ཁྱེད་རང་ཚོ ར་ལས་ཀ་
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གསར་པ་ཞི ག་ཆགས་འདགུ

ལས་ཀ་འཕར་མ་ཞི ག་སླབེ ས་འདགུ ་ཅེས་བརྗོད་ཀྱི་

ཡོ ད། དེ་འདྲ་ཆགས་འདགུ སྙངི ་རྗེ། དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་མཁན་མང་ཆེ་བས་ཤེས་ཀྱི་

ཡོ ད་མ་རེད། དངོས་ཡོ ད་གནས་ཚུལ་རེད། རེ་ཟུང་གི ས་ཤེས་བཞི ན་ད་ུ ཁྱད་གསོད་
བྱས་ནས་ཡོ ང་གི ་ཡོ ད་རེད།

སྟོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་ཡང་བསྐར
ུ ་བ་འདེབས་

མཁན་ཡོ ད་རེད། སྤྱོད་འཇུག་ནང་ལ་གསུངས་པ་ནང་བཞི ན་རེད། སེམས་ཅན་
ཐམས་ཅད་མགུ་བྱེད་པ། །རྒྱལ་བ་ཡི ས་ཀྱང་མི ་ནསུ ་ན། བདག་འདྲས་ཡོ ང་གི ་མ་
རེད་ཅེས་གསུངས་ཡོ ད་རེད། དེ་བདེན་པ་རེད།

དེ་ནས་གད་མོ་ཤོར་རྒྱུ་གཅིག་ནི། དོལ་རྒྱལ་ཚོ གས་པས་དེང་སྐབས་ངོ་རྒོལ་

བྱེད་སྐབས་ང་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་རྫུན་མ་རེད། ཁ་ཆེ་རེད། བོད་མི ་མང་གི ས་ཏཱ་ལའི་བླ་

མའི་རྗེས་སུ་འགྲོ་རྒྱུ་ཡོ ད་མ་རེད་ཅེས་བཤད་ཀྱི་འདགུ དེ་དག་ནི་ཚད་ལས་བརྒལ་
བ་འདྲ་པོ་རེད། སྙངི ་རྗེ། མ་ཤེས་པས་མ་རེད། དེ་ཚོ འ་ི གྲས་བརྒྱུད་སྐལ
ུ ་འདྲ་པོ་

བྱེད་མཁན་ཚོ ་ནི་ང་སྒརེ ་ལ་མི ་དགའ་བ་བྱས་ནས་ཡོ ང་གི ་ཡོ ད་རེད།

དེ་ལ་ཁྱད་

པར་ཁྱོན་ནས་མི ་འདགུ བོད་པ་ཚོ ར་བཤད་ཀྱི་ཡོ ད། དོལ་རྒྱལ་ཚོ གས་པ་ངོ་རྒོལ་
བྱེད་མཁན་ཚོ ར་ཁྱེད་རང་ཚོ ས་རླུང་མ་བྱེད། ང་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡི ན་ན་རླུང་གང་

ཡང་ལངས་ཀྱི་མི ་འདགུ དབུ་མ་འཇུག་པའི་ནང་ལ། གང་ཕྱིར་རྒྱལ་སྲས་རྣམས་
ལ་ཁྲོས་པ་ཡི ས། སྦྱིན་དང་ཁྲིམས་འབྱུང་དགེ་བ་བསྐལ་བ་བརྒྱར། བསགས་པ་སྐད་

ི ་པ་ཡོ ད་མ་ཡི ན། ཞེས་པ་
ཅིག་གི ས་འཇོམས་དེ་ཡི ་ཕྱིར། མི ་བཟོད་ལས་གཞན་སྡག

ཞི ག་ཡོ ད་རེད།

དེ་རི ང་ཞོགས་པ་བཤད་པ་ནང་བཞི ན་ང་བྱང་ཆུབ་སེ མས་བརྒྱུད་ལ་ཡོ ད་

མཁན་རྒྱལ་སྲས་མི ན་ཀྱང་། ཡི ན་ནའང་སྟོང་ཉིད་ཀྱི་ལྟ་བ་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་

ལ་མོས་པ་ཡོ ད་པའི་ཐོག་ནས་ཉིན་རེ་བཞི ན་ད་ུ གཟུངས་སྔགས་གསོག་རྒྱུའི་ཚབ་ལ་

46 བདེན་དོན་གསལ་བའི་ཉི་ཟེར།

ངས་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་དང་སངྟོ ་ཉིད་ཀྱི་ལྟ་བ་ཧ་ལམ་ཚར་བརྒྱ་བརྗོད་ན་ཕྲན་བུ་

མང་དྲགས་ཀྱི་མེད་དམ།

ུ ་ཡི ན་ནའང་ངས་
ལྷ་ཡི ་རྣལ་འབྱོར་ལ་སོགས་པ་ག་དས

ུ ་ཟབ་པ་དང་རྒྱ་ཆེ་བའི་ལམ་
བསམ་བླ་ོ གཏོང་གི ་ཡོ ད། བྱས་ཙང་དེ་འདྲ་ཡི ན་དས
གྱི་རི མ་པ་ལ་ཐོས་བསམ་བྱས་ནས་ངེས་པ་ཐོབ་པ་ཞི ག་གི ་ཐོག་ནས་ག་ཚོ ད་ཐུ བ་

ཐུ བ་ཀྱི་ཉམས་ལེན་བདྱེ ་མཁན་ཞི ག་གི ་མི ་ཞི ག་ཡི ན་པའི་ཆ་ནས་ཁོ་ཚོ ར་སྙངི ་རྗེ་ཡི ་

ུ ་སྡག
ི ་པ་བསགས་ཀྱི་ཡོ ད་རེད།
འདགུ ང་ལ་དམི གས་ནས་ཁོང་ཁྲོ་བཟའ་གི ་ཡོ ད་དས
བྱས་ཙང་སྙངི ་རྗེ་བསམ་ནས་ཡ་ང་གི ་འདགུ ་མ་གཏོགས། ང་ཁོང་ཁྲོ་བཟའ་རྒྱུ་གང་

ཡང་མི ་འདགུ

དངོས་སུ་མགོ་ལ་རྒྱུགས་པ་དེ་འདྲ་ཞུས་པ་ཡི ན་ན་གཅིག་བྱས་ན་

ཁོང་ཁྲོ་བཟའ་མདོག་ཁ་པོ་རེད། ༼བཞད་མོ་དང་བཅས།༽ དེ་འདྲ་ཞི ག་མ་བྱུང་གི ་

བར་ད་ུ གང་ཡང་དྲན་གྱི་མི ་འདགུ སྙངི ་རྗེ་བསམ་པ་དྲན་གྱི་འདགུ  བྱས་ཙང་ཁྱེད་

རང་ཚོ འ་ི ཕ་ཡུལ་ལ་དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་མཁན་ཚོ ར་ཁག་ཁྱོན་ནས་ཡོ ད་མ་རེད། ཤེས་
ཀྱི་ཡོ ད་མ་རེད། འགྲེལ་བཤད་རྒྱབ་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་རེད། ང་ལ་ཐོག་མར་དོགས་

པ་ཞི ག་བྱུང་པ་རེད། ཞི བ་ཕྲ་བཤད་དགོས་པ་གང་ཡང་མི ་འདགུ དོགས་པ་བྱུང་
ནས་ཧ་ལམ་འདས་པའི་ལོ ་བཞི ་བརྒྱ་ཙམ་རི ང་གི ་ལོ ་རྒྱུས་ལ་ཉམས་ཞི བ་བྱས་པ་
ཡི ན།

དེ་བཞི ན་ངའི་མི ་རབས་དེ་རང་གི ་ནང་གི ་བླ་མ་དང་དགེ་བཤེས་མང་པོར་

དོལ་རྒྱལ་མ་བསྟེན་མཁན་དང་། དོལ་རྒྱལ་ལ་སྐྱོན་བརྗོད་གནང་མཁན། ཡང་དོལ་

རྒྱལ་བསྟེན་པ་གནང་མཁན་དེ་དག་ཚང་མར་ཞི བ་འཇུག་བྱས་ཡོ ང་སྐབས་དོལ་
རྒྱལ་བསྟེན་པ་གནང་མཁན་ལ་དམི གས་བསལ་གྱི་ལམ་འགྲོ་ཆེ་བ་དང་། དམི གས་
བསལ་གྱི་སྤྱིར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ། ཡང་སྒསོ ་འཇམ་མགོན་བླ་མའི་བསྟན་པ་

ལ་ཁྱད་ཐོན་པའི་བསྟན་པའི་བྱ་བ་ཞེ་དྲག་རང་མེད་པ་འདྲ་པོ་འདགུ ཕྱོགས་གཅིག་
ནས་སྐྱབས་རྗེ་ཕ་བོང་ཁ་རི ན་པོ་ཆེ་ངའི་བརྒྱུད་པའི་བླ་མ་རེད། དངོས་གནས་དྲང་
གནས་ལམ་རི མ་དང་བླ་ོ སྦྱོང་གི ་བསྟན་པའི་བདག་པོ་རེད།

ཧེ་ར་ུ ཀ་ཡབ་བཀའ་
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ཡུམ་བཀའི་བསྟན་པའི་བདག་པོ་རེད། གནས་ཆུང་གི ས་ཀྱང་བཤད་ཡོ ད་རེད། ཧེ་
ར་ུ ཀའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་འདྲེ་ངའི་ལག་པ་རྐྱོང་དགོས་བྱས་ཡོ ང་ཞེས་པ་ཞི ག་བཤད་

ཡོ ད་རེད། བླ་མ་ཚད་ལྡན་རེད། ཡི ན་ནའང་། ཕལ་ཆེར་དང་པོ་ཉིད་ནས་དོལ་རྒྱལ་

རང་གི ་ཁ་ནས་ང་དགེ་ལུགས་པའི་དམ་སྲི་ཡི ན་ཞེས་བཤད་པ་ནང་བཞི ན་ངོ་ཐོག་

སྐྱབས་རྗེ་ཕ་བོང་ཁ་རི ན་པོ་ཆེས་དོལ་རྒྱལ་བསནྟེ ་པ་གནང་བའི་རྗེས་ལ་དམ་སྲིའ་ི ཆོ་
འཕྲུལ་གྱིས་སྐྱབས་ར་ྗེ ཕ་བོང་ཁ་རི ན་པོ་ཆེ ་མཐའ་མ་བླ་མ་འགའ་ཤས་ཀྱིས་བདདུ ་
ཀྱི་སྤྲུལ་པ་རེད་ཟེར་བ་དེ་འདྲ་ཆགས་པ་རེད། དེས་དགེ་ལུགས་པའི་བསྟན་པར་ཕན་

ཐོགས་བྱུང་ཡོ ད་རེད་དམ། དགེ་ལུགས་པའི་བསྟན་པར་འགལ་ཟླ་མང་ད་ུ ཕྱིན་ཡོ ད་

རེད་ཟེར་ན། འགལ་ཟླ་མང་ད་ུ ཕྱིན་ཡོ ད་རེད། བར་སྐབས་ཁམས་ཀྱི་དགོན་པ་ཞི ག་
གི ་ལས་སྣེ་ཟུར་པ་ཞི ག་དང་ང་ཐུ ག་བྱུང་། རྗེ་བཙུན་དགོན་པ་དེ་སྔ་ཁོ་ཚོ ་དོལ་རྒྱལ་

བསྟེན་གྱི་ཡོ ད་ཟེར་གྱི་འདགུ དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་པའི་སྐབས་སུ་ཁོ་ཚོ འ་ི ས་ཁུལ་ལ་ས་
ི ་མའི་དགོན་པ། བཀའ་བརྒྱུད་དགོན་པ་བཅས་དགོན་ཁག་
སྐྱའི་དགོན་པ་དང་། རྙང
ཕལ་ཆེར་ ༡༧ ཙམ་ཡོ ད་འདགུ དེ་སྔ་ཁོ་ཚོ འ་ི དགོན་པ་དེ་ནས་དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་

པའི་སྐབས་སུ་ཕར་ཚུར་འབྲེལ་བ་མེད་པའི་གནས་སྟངས། དགོན་པ་ཚོ ་ཆོས་ལུགས་
ུ ་སྦྱིན་བདག་ཚོ ་ཡང་འབྲེལ་བ་མེད་
མི ་མཐུ ན་པ་བྱས་ནས་འབལ
ྲེ ་བ་མེད་པ་ཡི ན་དས

པ་བྱས་ནས་བསྡད་འདགུ རྗེས་སུ་ངས་འདི་ནས་དོལ་རྒྱལ་དམ་བསྒྲགས་ཀྱི་གནས་

ཚུལ་བྱུང་བའི་རས
ྗེ ་སུ་ཁོ་ཚོ ས་དོལ་རྒྱལ་བསནྟེ ་གསོལ་མཚམས་འཇོག་བྱས་པའི་

རྗེས་སུ་དགོན་ཁག་ ༡༧ ཡོ ད་པ་དེ་དག་ཚང་མ་དམ་ཚི ག་མཐུ ན་པོ། ནང་གཙང་
མ་དེ་འདྲ་ཆགས་སོང་ཞེས་དང་།

དགོན་ཁག་ཚོ ་དམ་ཚི ག་མཐུ ན་པོ་ཆགས་པར་

བརྟེན་སྦྱིན་བདག་ཚོ ་ཡང་རང་བཞི ན་གྱིས་དམ་ཚི ག་མཐུ ན་པོ། གཅིག་གི ས་གཅིག་
ལ་སེམས་ཐག་ཉེ་པོ་ཆགས་པའི་གནས་སྟངས་བྱུང་སོང་ཟེར་མཁན་བྱུང་། དེ་འདྲ་

ུ ་དེ་ནི་ཕན་ལས་
རེད། བྱས་ཙང་དངོས་ཡོ ད་ལོ་རྒྱུས་ལ་ཉམས་ཞི བ་བྱས་ཡོ ང་དས

48 བདེན་དོན་གསལ་བའི་ཉི་ཟེར།

གནོད་ཆེ་བ་ཡི ན་པ་གསལ་པོ་ཞེ་དྲག་འདགུ དེ་ནས་ང་རང་སྒརེ ་གྱི་ངོས་ནས་དོལ་

རྒྱལ་ལོ་ ༡༥།༢༠ བསྟེན་པ་དང་། བརྟག་དཔྱད་རི མ་པ་མང་པོ་བྱས་ནས་མཐའ་མ་

ུ ་ང་ལ་ཆ་
ངས་མཚམས་འཇོག་བྱས་པ་གཙང་མ་རེད། བྱས་ཙང་དེ་འདྲ་ཡི ན་དས
བཞག་པ་ཡི ན་ནའང་མ་ཤེས་པ་བྱས་ནས་ནོར་འཁྲུལ་གྱི་རྗེས་སུ་ཕྱིན་པ་རེད། བྱས་

ཙང་ཁག་ཡོ ད་མ་རེད། ཁོ་ཚོ འ་ི གྲས་དངོས་ཡོ ད་གནས་ཚུལ་ཤེས་པ་བྱུང་ན་བསམ་
བླ་ོ གཏོང་གི ་རེད། ལྷག་པར་ད་ུ དོལ་རྒྱལ་མཚམས་འཇོག་བྱེད་དང་མི ་བྱེད་ཟེར་བ་

དེ་ནི་སོ་སོོ་སྒརེ ་གྱི་ཇུས་གཏོགས་རེད། ང་ལ་ལས་འགན་ག་རེ་ཡོ ད་རེད་དམ་ཟེར་
ན། དངོས་ཡོ ད་གནས་ཚུལ། ང་རང་གི ་ཉམས་མྱོང་ཐོག་ནས་དངོས་ཡོ ད་གནས་

ཚུལ་ག་རེ་བྱུང་བ་དེ་འགྲེལ་བཤད་རྒྱབ་རྒྱུ་དེ་ནི་ངའི་ལས་འགན་རེད།

འགྲེལ་

བཤད་རྒྱབ་ནས་ཉན་དང་མི ་ཉན་ཟེར་བ་དེ་ནི་སྒརེ ་སོ་སོས་བསམ་བླ་ོ གཏོང་རྒྱུ་རེད།

དོལ་རྒྱལ་དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་དང་དམ་ཚི ག་ཡོ ད་པ་༸རྒྱལ་བ་ལྔ་པའི་རྣམ་ཐར་ནང་

ུ ་ཆོས་ལུགས་ནང་ཁུལ་མི ་
ལ་ལྟསོ ་དང་གསལ་ཐག་ཆོད་ཡོ ད་རེད། དེ་འདྲ་ཡི ན་དས

མཐུ ན་པའི་གནས་ཚུལ་མང་པོ་བྱུང་ཡོ ད་རེད། མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བླ་ོ གྲོས་ཀྱིས་ཨ་
མདོའ་ི ཨ་ལགས་འཇིགས་མེད་དམ་ཆོས།

ལེགས་བཤད་སྙངི ་པོའ་ི འགྲེལ་བ་པོད་

གཉིས་མཛད་གནང་མཁན་ཁོང་རེད། མཁས་པའི་དབང་པོ་རེད་འདགུ དེ་བཞི ན་

འཇིགས་བྱེད་རྟོགས་བདནུ ་མཛད་ཡོ ད་རེད། ཧ་ལས་པ་རེད། ཁོང་ལ་ཕྱག་ཡི ག་
ཕུལ་བའི་ནང་ལ་དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་གསོལ་བྱས་ན་ཆོས་ལུགས་དམ་ཚི ག་ཆེན་པོ་བཟོ་

ཡི ་འདགུ ་ཅེས་བཀོད་འདགུ དེ་ནི་དེ་སྔའ་ི བོད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་རེད། ༸རྒྱལ་མཆོག་

ི ་མའི་ཆོས་གནང་གི ་ཡོ ད་མ་རེད། དགེ་ལུགས་གཙང་མ་
སྐ་ུ ཕྲེང་བདནུ ་པ་ཡི ས་རྙང
རྐྱང་རྐྱང་འདྲ་པོ་རེད། ཁོང་གི ་ཡོ ངས་འཛི ན་ཁྲི་ཆེན་ངག་དབང་མཆོག་ལྡན་གྱིས་

དོལ་རྒྱལ་ཐོག་ལ་དམ་བསྒྲགས་གང་འདྲ་གནང་བ་རྣམ་ཐར་ནང་ལ་གསལ་ཡོ ད།
རྣམ་ཐར་དེ་ཡང་བོད་ལ་པར་རྒྱབ་པ་རེད། ང་ཚོ ས་འདི་ཁུལ་ནས་བཟོས་པ་མ་རེད།
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སྐྱབས་རྗེ་ཕ་བོང་ཁ་རི ན་པོ་ཆེ་བླ་མ་བསམ་གྱིས་མི ་ཁྱབ་པ་རེད། ༸སྐ་ུ མདནུ ་སྐ་ུ གོང་

མས་སྐ་ུ ཚེ ་སྟོད་ལ་ཞེ་དྲག་ཆ་འཇོག་གནང་གི ་ཡོ ད་ཀྱང་། སྐ་ུ ཚེ ་སྨད་ལ་བཀའ་སྐྱོན་

གནང་ས་ཞི ག་ཆགས་པ་རེད། དོལ་རྒྱལ་ཐོག་ནས་ཆགས་པ་རེད། དེ་འདྲ་ཡི ན་

ུ ་གནས་ཚུ ལ་དེ་དག་ཚང་མར་བླ་ོ གཟུ་བོར་གནས་པའི་ཐོག་ནས་ཞི བ་འཇུག་
དས
གནང་བ་ཡི ན་ན་གསལ་པོ་ཞེ་དྲག་རེད། ཁྱེད་རང་ཚོ ་ཕར་ཚུར་འབྲེལ་བ་དེ་འདྲ་

ཡོ ང་བའི་སྐབས་སུ་ད་ལྟ་བར་ད་ུ གསལ་བཤད་བྱས་ནས་ཕན་གྱི་ཡོ ད་རེད། ད་དངུ ་
ཡི ན་ནའང་གསལ་བཤད་བྱེད་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་རེད།

ན་ནིང་རྒྱ་གར་ལྷ་ོ ཕྱོགས་སུ་བྲག་གཡབ་པ་ཚོ ས་བརྟན་བཞུགས་ཕུལ་ནས་མ་

འོངས་པར་གཞི ས་བྱེས་མཉམ་འཛོ མས་བྱུང་བའི་སྐབས་སུ་བྲག་གཡབ་ལ་ཡོ ང་
ུ ་ངས་སྔ་མོའ་ི ལོ་རྒྱུས་ཤི ག་བགྲངས་ནས་བརྗོད་
རོགས་ཞེས་གསུངས་སོང་། དེ་དས

པ་ཡི ན། སྔ་མོ་དགའ་ལྡན་ཤར་རྩེ་ནས་དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་པའི་སྐབས་སུ་ངས་འགྲེལ་

བཤད་དེ་ལྟར་བརྒྱབ་པ་རེད། ཁྱེད་རང་ཚོ ས་གཙང་མ་བྱས་པ་ཡི ན་ན་ང་ཤར་རྩེ་གྲྭ་

ཚང་ལ་ཡོ ང་གི ་རེད། ཁྱེད་རང་ཚོ ས་གཙང་མ་ཞི ག་མ་བྱས་པ་ཡི ན་ན་ང་ཤར་རྩེ་གྲྭ་

ཚང་ལ་ཡོ ང་ཐུ བ་ཀྱི་མ་རེད་ཅེས་བརྗོད་པ་ཡི ན། དེ་ནང་བཞི ན་བོད་ནང་ལ་གཞི ས་

བྱེས་མཉམ་འཛོ མས་ཡོ ང་བའི་སྐབས་སུ་དགོན་པ་དང་ཡུལ་སྡ།ེ དཔེར་ན། ཆབ་
མདོ་ལྟ་བུ་དོལ་རྒྱལ་ཞེ་དྲག་བསྟེན་གྱི་འདགུ ཆབ་མདོ་བོད་གཞུང་གི ་གཞུང་དགོན་

རེད། ཡི ན་ནའང་ང་འགྲོ་རྒྱུའི་ཐབས་ཤེས་ཁྱོན་ནས་ཡོ ད་མ་རེད། ང་འགྲོ་ཐུ བ་ཀྱི་

མ་རེད། བྱས་ཙང་ཁྱེད་རང་ཚོ འ་ི གཡས་གཡོ ན་གྱི་དགོན་པ་དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་ནས་

བསྡད་པ་ཡི ན་ན་ང་ཡོ ང་ཐུ བ་རྒྱུ་ཁྱོན་ནས་ཡོ ད་མ་རེད། དེ་གསལ་པོ་ཤེས་པ་བགྱིས།
དོལ་རྒྱལ་འདེམས་ཀྱི་ཡི ན་ནམ། ང་འདེམས་ཀྱི་ཡི ན་གཅིག་བྱེད་དགོས་པ་

རེད། གོང་ད་ུ བཤད་སོང་། དོལ་རྒྱལ་ཡང་བསྟེན། ༸རྒྱལ་བ་རི ན་པོ་ཆེར་དད་
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པ་རྩེ་གཅིག་བྱེད་ཀྱི་ཡོ ད། ད་ལྟ་དོལ་རྒྱལ་དང་༸རྒྱལ་བ་རི ན་པོ་ཆེ་འདེམས་རྒྱུའི་

མཚམས་ལ་སླབེ ས་ཡོ ད་རེད། ཁྱེད་རང་ཚོ ས་དོལ་རྒྱལ་འདེམས་པ་ཡི ན་ན་འགྲིག་པ་

རེད། ངས་གང་ཡང་ཤོད་རྒྱུ་མེད། ཤེས་སོང་ངམ། འདི་གཅིག་བཤད་འདོད་བྱུང་།

དབུ་མའི་ལམ་གྱི་སྲིད་བྱུས་དང་འབྲེལ་བའི་བཀའ་སླབོ །

དེ་མི ན་གོང་ད་ུ སོག་ཞབས་དྲུང་གི ས་དབུ་མའི་ལམ་གྱི་སྐརོ ་བཤད་སོང་། ཞེ་

དྲག་ཡག་པོ་རེད།

ངས་དབུ་མའི་ལམ་ཟེར་བ་དེ་ནི་ལོ་བཅུ་དྲུག་ནས་ངས་འགན་

བླངས། དེ་ནས་ལོ་ ༡༩།༢༠ ལ་ང་རྒྱ་ནག་ལ་ཕྱིན། མའོ་ཙེ་ཏུ ང་གི ས་མཚོ ན་པའི་

འགོ་ཁྲིད་ཚོ ་ཐུ ག གང་ལྟར་ཐབས་ཤེས་གང་ཡོ ང་བྱས་པ་རེད། གྲོས་མཐུ ན་དོན་

ཚན་ ༡༧ ནང་ལ་བོད་ལ་དམག་སྲིད་ཨུ་ཡོ ན་ལྷན་ཁང་འཛུགས་དགོས་རེད་ཟེར་བ་

དེའི་ཐད་མའོ་ཙེ ་ཏུ ང་རང་གི ས་དགོངས་འཆར་གསུངས་ནས་དམག་སྲིད་ཨུ་ཡོ ན་

ལྷན་ཁང་འཛུགས་མི ་དགོས་པ་བྱས་ཏེ། རང་སྐྱོང་འཛུགས་རྒྱུའི་ཐད་མའོ་ཙེ་ཏུ ང་
རང་གི ས་བསམ་འཆར་བཏོན་སོང་།

ུ ་ཡོ ད་པའི་བཀའ་བླནོ ་ཚོ ་རེད།
སྐབས་དེ་དས

ང་ཚོ ་གོ་བསྡར
ུ ་བྱས་ནས་ཚང་མས་ཡག་པོ་འདགུ ་ཅེས་བྱུང་བ་རེད། དེ་དག་ཉམས་
མྱོང་གཅིག་རེད།

ུ ་ནེ་
དེ་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༦ ལོར་ང་རྒྱ་གར་ལ་སླབེ ས་པ་རེད། སྐབས་དེ་དས

ར་ུ ལྷན་ད་ུ བཀའ་མོལ་མང་པོ་ཞེ་དྲག་བྱུང་ཡོ ད་རེད་ལ། གོ་བསྡར
ུ ་ཞེ་དྲག་བྱས་པ་

ུ ་རྒྱ་གར་ལ་
ཡི ན། མཐའ་མ་ང་རྒྱ་གར་ལ་བསྡད་ཀྱི་ཡི ན་ཞེས་ཞུས་པ་ཡི ན། ནེ་རས

བསྡད་པ་ཡི ན་ན་ནསུ ་པ་ཐོན་གྱི་མ་རེད། དེ་ལས་བོད་ད་ུ ཕར་ཕྱིན། ནེ་ར་ུ རང་གི ་

ཕྱག་ལ་གྲོས་མཐུ ན་དོན་ཚན་ ༡༧ གྱི་ངོ་བཤུ ས་དེབ་གཅིག་བསྣམས་ནས།   ང་

ུ ་གྲོས་མཐུ ན་དོན་ཚན་ ༡༧ གྱི་དོན་
ུ ་ Hyderabad ལ་ཡོ ད་རེད། ནེ་རས
དེ་དས
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ཚན་ཁག་ལས་ཁ་ཤས་ལ་རྟགས་སྐྱོན་ནས་དོན་ཚན་དེའི་ཐོག་ནས་བོད་རང་གི ་ནང་
ནས་ཤུ གས་རྒྱབ་དགོས་པ་རེད་ཅེས་གསུངས་བྱུང་།

འདྲ་བྱས་པ་རེད།

དེ་མི ན་གྱི་བརྟག་དཔྱད་དེ་

ུ ་དགོངས་འཆར་གནང་བ་ནང་བཞི ན་ང་བོད་
མཐའ་མ་ནེ་རས

ལ་ལོག་པ་རེད། གང་ཡོ ང་ཅི་ཡོ ང་བྱས་པ་རེད། ཉམས་མྱོང་དེ་དག་བསགས་ཡོ ད།
གོང་ད་ུ བརྗོད་པ་བཞི ན་ང་གྲོ་མོར་ཟླ་བ་ཁ་ཤས་བསྡད་པ་རེད།

བླནོ ་ཆེན་སྐབས་རེ་ལྷ་སར་ཡོ ང་གི ་ཡོ ད་རེད།

འབྲས་སྤྱི་

ུ ་ཛ་དྲག་
ཡི ན་ནའང་སྐབས་དེ་དས

གི ་གནས་ཚུལ་ཆགས་ཡོ ད་པར་སོང་ལ་ཕར་རྒྱབ་ཚུར་རྒྱབ་ཡི ན་ནའང་།

འབྲས་

ལྗངོ ས་ལ་ཡོ ད་པའི་འབྲས་སྤྱི་བླནོ ་ཆེན་ང་ཐུ ག་པར་སླབེ ས་ཡོ ད་མ་རེད། ཕལ་ཆེར་

འབྲས་སྤྱི་བླནོ ་ཆེ ན་ང་ཐུ ག་པར་ཡོ ང་གི ་རེད་ཅེས་སྐད་ཆ་བྱུང་ཡང་སླབེ ས་ཡོ ད་མ་

རེད། ཆབ་སྲིད་ཀྱི་རྙགོ ་གྲ་དེའ་ི ཐོག་ལ་སླབེ ས་ཀྱི་ཡོ ད་རེད། དེ་མི ན་ལ་ཕར་རྒྱབ་

ཚུར་རྒྱབ་རེད། སྒང་ཏོགོ ་ནས་གྲོ་མོར་ཡོ ང་རྒྱུ་ལ་ཕར་རྒྱབ་ཚུར་རྒྱབ་ཡི ན་པ་ལས་

ུ ་འབྲས་སྤྱི་བླནོ ་ཆེན་སླབེ ས་ཡོ ད་མ་
གང་ཡང་ཡོ ད་མ་རེད། འོན་ཀྱང་སྐབས་དེ་དས
རེད། དེ་དག་ཤེས་དགོས་པ་རེད། ང་གྲོ་མོར་འགྲོ་སྐབས་ཆབ་མདོ་ཤོར་ཚར་རྗེས་

ི ་ག་ལ་ཡོ ད་པའི་རྒྱ་གར་གཞུང་
ལྷ་སར་འགྲོ་རྒྱུའི་ཐག་གཅོད་ཚར་རས
ྗེ ་བདེ་སྐྱིད་གླང

ི ་
གི ་སྐ་ུ ཚབ་སྐ་ུ ཞབས་སི ་ན་ (Mr. Sinha) ཞེས་པ་དེ་རེད།   ང་ཚོ ས་འཛམ་གླང
རྒྱལ་ཚོ གས་ལ་སྙན་ཞུ་འབུལ་རྒྱུའི་ཐད་སི ་ན་ཡི ས་ཟིན་བྲིས་རྒྱབ་པ་སོགས་རོགས་

ཞེ་དྲག་བྱས་པ་རེད། མཐའ་མ་ང་ལྷ་ས་ནས་ཐོན་ཡོ ང་སྐབས་སི ་ན་ཁོ་རང་མཉམ་

ད་ུ ཡོ ང་གི ་ཡི ན་ཞེས་དང་པོ་ལན་དེ་འདྲ་འབྱོར་བྱུང་། དངོས་གཞི ་ཐོན་པའི་སྐབས་

སུ་འཇམ་ཐིང་ངེར་བསྡད་པ་རེད། རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུ་དགོས་པས་

བཀའ་འཁྲོལ་མ་ཐོབ་པ་གསལ་པོ་ཞེ་དྲག་རེད། བྱས་ཙང་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༦ ལོའ་ི

གནས་ཚུལ་དེ་འདྲ་རེད།

དེ་ནས་བོད་ལ་སླབེ ས་ནས་དཀའ་ངལ་མང་པོ་བྱུང་བ་
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ཚང་མས་ཤེས་ཀྱི་ཡོ ད་རེད། མཐའ་མ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོར་ཐབས་གཞན་མེད་
པར་རྒྱ་གར་ལ་བྲོས་ཡོ ང་དགོས་བྱུང་བ་རེད། རྒྱ་གར་ས་མཚམས་ལ་ཡོ ང་སྐབས་
རྒྱ་གར་གཞུང་ནས་བཏང་ཨེ ་ཡོ ང་སྙམ་ནས་དོགས་པ་ཞི ག་བྱུང་།

གལ་སྲིད་རྒྱ་

གར་གྱིས་མ་བཏང་པ་ཡི ན་ན་འབྲུག་ནང་ལ་འཛུལ་ན་ཞེས་གཞུ ང་ཞབས་གཅི ག་

འབྲུག་ས་མཚམས་དང་། གཅིག་རྒྱ་གར་ས་མཚམས་ལ་བཏང་པ་རེད། རྗེས་སུ་
རྒྱ་གར་ས་མཚམས་ལ་ཕྱིན་པའི་གཞུང་ཞབས་ཁོ་ཚོ ས་རྒྱ་གར་གཞུང་ནས་སྣེ་ལེ ན་

ཨང་གསར་རེད་ཅེས་ལན་འབྱོར་བྱུང་། དེ་ནས་སི ་སངས་སངས་ཆགས་སོང་། དེ་
འདྲ་བྱས་ནས་རྒྱ་གར་ལ་འབྱོར་བ་རེད།

དེ་ ནས་རྒྱ་གར་མ་སུ ་ རི ར ་འབ ྱོར ་ནས་ཉི་ མ་གསུ མ ་ཙམ་ར ས
ྗེ ་ལ་ནེ་ རུར ་

མཛད་འཆར་གཞན་ཡོ ད་རེད་ཀྱང་། གཙོ་བོ་ང་ཐུ ག་པར་ཕེབས་པ་རེད། བཀའ་

ུ ་ལོ་རྒྱུས་དང་རེ་འདནུ ་ཞུས་པའི་སྐབས་
མོལ་ཡུན་རི ང་པོ་ཞེ་དྲག་བྱུང་། ངས་ནེ་རར

སུ་ཐད་ཀར་ཚི ག་གཅི ག་ཤོ ད་སྟངས་མ་འགྲིག་པར་བརྟེན་ཁོང་རླུ ང་ཡང་ལངས་

སོང་། ངས་ད་ལྟ་གསལ་པོ་ཞེ་དྲག་དྲན་གྱི་འདགུ ཁོང་སོ་ཕ་ (Sofa) གཅིག་གི ་
སྒང་ལ་ཡོ ད་རེད།

ུ ་སོ་ཕ་དེའ་ི
ངས་ཤོད་སྟངས་མ་འགྲིག་པར་བརྟེན་ནས་ནེ་རས

སྟེང་ལ་མུར་མཛོ ག་བཞུས་ནས་གང་འདྲ་ཟེར་གྱི་ཡོ ད་རེད་དམ་གསུངས་སོང་། ང་
གཉིས་ནང་ཚགས་ཞེ་དྲག་རེད། དངོས་གནས་ཤ་ཚ་ཡོ ད་རེད། དེ་ནས་འཛམ་

གླིང་རྒྱལ་ཚོ གས་ལ་ཞུས་ན་ཟེར་སྐབས་ནེ་རུས་རྒྱལ་ཚོ གས་ལ་ཞུས་ན་ཕན་གྱི་མ་
རེད།

བོད་བཅིངས་བཀྲོལ་གཏོང་རྒྱུའི་དོན་ད་ུ ཨ་རི ས་རྒྱ་ནག་ལ་དམག་རྒྱབ་ཀྱི་

མ་རེད། ནེ་ར་ུ རང་གི ས་གསུངས་བྱུང་། རྒྱལ་ཚོ གས་ལ་ཞུས་པ་སོགས་བྱས་ནས་

ཕན་ཐོགས་ཀྱི་མ་རེད། རི མ་པས་རྒྱ་མི ་ཐུ ག་ནས་སྐད་ཆ་ཤོད་དགོས་རེད། ནེ་ར་ུ
གསུངས་པ་དེ་དངོས་ཡོ ད་གནས་ཚུལ་འདྲ་པོ་རེད།

༸གོང་ས་མཆོག་གི ་བཀའ་སླབོ ། 53

རི མ་པས་ང་ཚོ ས་རྒྱལ་ཚོ གས་ལ་ཞུ་རྒྱུ་སོགས་མང་པོ་བྱས་པ་རེད། མཐའ་

མ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༧༤ ལོར་ང་ཚོ ་རང་བཙན་རྩོད་ཀྱི་མི ན། རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་འབྲེལ་བ་

བྱ་རྒྱུའི་བསམ་བླ་ོ གཏོང་དགོས་ཀྱི་འདགུ ་ཅེས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༧༤ ལོར་གཏན་ལ་འཁེལ་
ུ ་དབང་རྡོར་ལགས་དང་། ས་སྐྱ་རྟ་མགྲིན་ལགས་སོགས་ཀྱི་
བ་རེད། སྐབས་དེ་དས
ུ ་གོ་བསྡར
མི ་རབས་རེད། སྐབས་དེ་དས
ུ ་བྱས་ནས་མཐའ་མ་དེ་འདྲ་བྱས་ནས་གཏན་

ལ་འཁེལ་བ་རེད། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༧༨ ལོ་མཇུག་དང་། ༡༩༧༩ ལོར་ཏིང་ཞའོ་ཕིང་གིས་

ང་ལ་འབལ
ྲེ ་བ་བྱ་རྒྱུའི་འདོད་པ་ཡོ ད་ཅེས་བརྗོད་ནས་འབྲེལ་བ་ཞི ག་གི ་འགོ་ཚུ གས་
པ་རེད། དེ་ནས་བཟུང་བོད་ལ་གཉེན་འཕྲད་ལ་འགྲོ་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་བྱུང་བ་རེད་ལ།

བོད་ནས་ཚུར་མི ་ཡོ ང་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་བྱུང་བ་རེད། ལོ་མང་པོ་ཞི ག་གི ་ཉམས་མྱོང་

ཕག
ྱོ ས་བསྡམ
ོ ས་བྱས་ནས་བཤད་པ་མ་གཏོགས་བསམ་བླ་ོ གང་ཡང་མ་བཏང་པ་

དང་། ཡང་ན་བླ་ོ ཁོག་གི ས་མི ་འདེང་བ། ཡང་ན་རྣམ་དཔྱོད་ཀྱིས་མ་འདེང་བ་ཕལ་

ཆེར་མི ན། དེ་འདྲ་བྱས་ནས་ད་ལྟ་དབུ་མའི་ལམ་ཟེར་བའི་སྲིད་བྱུས་དེ་བྱུང་བ་རེད།
ུ ་རབས་བདནུ ་པ་དང་། བརྒྱད་པ། དགུ་པ་དེ་དས
ུ ་
དེ་དང་ཆབས་ཅིག་དས

བོད་རང་བཙན་ཡི ན་པ་གསལ་པོ་ཞེ་དྲག་རེད།

ངས་རྒྱ་མི ་དེ་འདྲ་ཐུ ག་སྐབས་

བཤད་ཀྱི་ཡོ ད། བོད་དེ་སྔ་ནས་རྒྱ་འོག་རེད་ཅེས་ངས་བཤད་ཐུ བ་ཀྱི་མ་རེད། ངས་
ལོ་རྒྱུས་འགྱུར་བཅོས་གཏོང་ཐུ བ་ཀྱི་མ་རེད།

ལོ་རྒྱུས་ལོ་རྒྱུས་ལ་བསྡད་ཀྱི་རེད།

ུ ་རབས་བདནུ ་པ་དང་། བརྒྱད་པ། དགུ་པ་དེའ་ི སྐབས་སུ་བོད་རང་བཙན་རེད།
དས

ུ ་རྒྱ་ཧོར་བོད་གསུམ་ཞེས་པའི་ཐ་སྙད་བཤད་བཞི ན་པ་དེ་ནི་རྒྱ་ནག་
སྐབས་དེ་དས
རྒྱལ་པོ། ཧོར་རྒྱལ་པོ། བོད་རྒྱལ་པོ་བཅས་རྒྱལ་པོ་གསུམ་བཤད་ཀྱི་ཡོ ད་རེད། དེ་

ཡང་ཨ་རི འི་ཀོ་ལམ་བྷ་ི ཡ་གཙུག་ལག་མཐོ་སླབོ ་ནང་གི ་མཁས་དབང་ཁ་ཤས་ཀྱིས་
ཞི བ་འཇུག་བྱས་པ་དང་། ཡི ག་ཆ་གཙོ་བོ་རྒྱ་ཡི ག་གཞི ་ལ་བཞག་ནས་ཞི བ་འཇུག་

54 བདེན་དོན་གསལ་བའི་ཉི་ཟེར།

བྱས་པའི་གྲུབ་དོན་ལ་Empire སྟོབས་ཆེན་རྒྱལ་ཁབ་གསུམ་འདགུ ་ཅེས་པ་དེ་རེད།

རྒྱ་ནག་རྒྱལ་པོས་ཆབ་སྲིད་ཐོག་ལ་བསམ་བླ་ོ ཞེ་དྲག་བཏང་འདགུ ་ཅེས་དང་། ཧོར་

རྒྱལ་པོས་དམག་གི ་ཐོག་ལ་བསམ་བླ་ོ ཞེ་དྲག་བཏང་འདགུ

བོད་རྒྱལ་པོས་ཆོས་

ཕྱོགས་ཐོག་ལ་བསམ་བླ་ོ ཞེ་དྲག་བཏང་འདགུ ་ཅེས་བཀོད་འདགུ དེ་ལྟར་བཤད་ཀྱི་

ུ ་རབས་ཉི་ཤུ ་དང་། ཉེར་གཅིག་པའི་ནང་ལ་སླབེ ས་ཡོ ད་རེད།
འདགུ ད་ལྟ་ང་ཚོ ་དས
ུ ་གཉིས་ཕན་གྱི་
ི ་འགྱུར་བ་ཞེ་དྲག་འགྲོ་གི ་ཡོ ད་རེད། དེ་འདྲ་ཡི ན་དས
འཛམ་བུ་གླང
བསམ་བླ་ོ གཏོང་རྒྱུ་དབུ་མའི་ལམ་ཟེར་བ་དེ་རེད།

ད་ལྟ་ཁྱེད་རང་ཚོ ས་དབུ་མའི་

ལམ་གྱི་སྲིད་བྱུས་ཡོ ད་པ་དེར་ཡི ད་ཆེ ས་གཙང་མའི་ཐོག་ནས་འགྱུར་བ་མེ ད་པའི་

ཐོག་ནས་རྗེས་སུ་འཇུག་གི ་ཡོ ད་ཅེས་པ་དེར་ང་དགའ་པོ་ཞེ་དྲག་བྱུང་།

ཐུ གས་ཕམ་དང་འབྲེལ་བའི་བཀའ་སླབོ །
༸རྒྱལ་བ་རི ན་པོ་ཆེ་བོད་ལ་ཤ་ཚ་གི ་རེད། བོད་ལ་ཕན་པའི་བསམ་བླ་ོ གཏོང་

གི ་རེད། བོད་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་འགན་འཁྱེར་ནས་ལོ་དྲུག་ཅ་ུ ཙམ་ལས་ཀ་བྱས་པ་རེད།
རྒན་ཡོ ལ་བྱས་ནས་ང་ལོ་ ༨༠ ལ་སླབེ ས་པའི་སྐབས་སུ་འགྲིག་མ་སོང་ཞེས་བརྗོད་

ན་སྐབས་རེ་བླ་ོ ཏོག་ཙམ་ཕམ་གྱི་འདགུ བསམ་པ་རྣམ་དག་བྱས་པ་ཡི ན། ཡག་བྱུང་
ཟེར་རྒྱུའི་ཚབ་ལ་འཐུ ས་ཤོར་བཏང་འདགུ ་ཟེར་ན་བླ་ོ ཕམ་གྱི་འདགུ ཤེས་སོང་ངམ།

བྱས་ཙང་ཁྱེད་རང་ཚོ ས ་ཧུ ར་ཐག་འབད་ཐག་གི ས ་ང་རང་ཚོ ར ་རྩ་བའི ་

ལམ་སྟོན་ཡོ ད་པ་དེའི་ཐོག་ཤར་བསྐདྱོ ་བདྱེ ་ཀྱི་ཡི ན་ཟེར་བ་དེར་ང་ཞེ་དྲག་དགའ་
པོ་བྱུང་། ཐུ གས་རྗེ་ཆེ ་ཟེར་གྱི་ཡི ན།
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བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༣༦ བོད་ཟླ་ ༡ ཚེ ས་ ༡༠ ནས་ ༡༢ ཕྱི་ལོ་
༢༠༠༩ ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༦ ནས་ ༨ བར་ཉིན་གསུམ་རི ང་བོད་
ཀྱི་ཆོས་རྒྱུད་ཆེན་པོ་བཞི ་དང༌། གཡུང་དྲུང་བོན་བཅས་ཀྱི་དབུ་
ཁྲིད་བླ་ཆེན་རྣམ་པ་དང༌། མཁན་པོ། བླ་སྤྲུལ། སྐ་ུ ཚབ་བཅས་
ུ ་པའི་ཆོས་ཚོ གས་ཐེངས་བཅུ་པ་ཐེག་ཆེན་ཆོས་གླང
ི ་ཕོ་བྲང་
འདས
ཚོ མས་ཆེན་ད་ུ བསྐྱངས་པའི་གྲོས་གཞི ་དང་གྲོས་ཆོད།

༄༅། །གྲོས་གཞི ་དོན་ཚན་དགུ་ཅན་གྱི་ནང་གསེས་དོན་ཚན་ལྔ་པ། དམ་

སྲི་དོལ་རྒྱལ་སྐར
ོ ་གཙོ ་བོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོའི་དགོངས་གཞི ་དང་

རྒྱལ་སྤྱིའ་ི དགེ་ལྡན་ལྷན་ཚོ གས།

གདན་ས་གསུམ་བཅས་པའི་གྲོས་ཆོད་ནང་དོན་

ལྟར་གདན་ས་གསུམ་གཙོས་ཆོས་སྡ་ེ ཁག་ནས།

རང་དོན་རང་གཅེས་ཀྱིས་དེང་

ལེགས་ཕྱོགས་སུ་འགྲོ་བཞི ན་ཡང་སྤྱི་ཡོ ངས་ཀྱིས་གནང་ཕྱོགས་དང༌།

ལྷག་པར་

ད་ུ དོལ་རྒྱལ་ཕག
ྱོ ས་གཏོགས་པས་བོད་ཀྱི་ཆོ ས་སྲིད་ལ་འགལ་རྐནྱེ ་དང་༸གོང་ས་

༸སྐྱབས་མགོན ་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་ལ་མཚན་སྨད ་ཀྱི་བྱ་བ་སྣ་ཚོ ག ས་སྤལ
ེ ་དང་སྤལ
ེ ་

བཞི ན་པར་བྱ་ཕྱོགས་ཇི་དགེའ་ི སྐརོ ་བཀའ་བསྡར
ུ ་གནང་རྒྱུ།

གྲོས་ཆོད།
ཀ༽ ༸རྒྱལ་མཆོག་ལྔ་པ་ཆེན་པོ་མཆོག་དང་། ༸རྒྱལ་མཆོག་བཅུ་གསུམ་པ་

ཆེན་པོ་མཆོག ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་རི ན་པོ་ཆེ། ཁྲི་ཆེན་ངག་དབང་མཆོག་ལྡན།

56 བདེན་དོན་གསལ་བའི་ཉི་ཟེར།

འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བླ་ོ གྲོས། ངོར་ཁང་གསར་དམ་པ་རྡོ་རྗེ་འཆང་

ངག་དབང་བླ་ོ གྲོས་གཞན་ཕན་སྙངི ་པོ། ཁང་གསར་མཁན་པོ་ངག་དབང་ཡོ ན་ཏན་

རྒྱ་མཚོ ། རྡོ་བྲག་རི ག་འཛི ན་ཆེན་མོ་སྐ་ུ ཕྲེང་བཞི ་པ་པདྨ་འཕྲིན་ལས། དགའ་ལྡན་ཁྲི་

ི ་མཁན་ཆེན་པདྨ་རྒྱལ་མཚན་སོགས་
ཐོག་བརྒྱ་པ་རྗེ་བཙུན་བླ་ོ བཟང་ཉི་མ། བླ་ོ གླང

བོད ་གངས་ཅན་གྱི ་ ཚད་ལྡན ་སྐ ས
ྱེ ་ཆེ ན ་ཤི ན ་ཏུ ་མང་པོས ་རྒྱལ་བསྟན་གཙང་མ་

འཛི ན་སྤལ
ེ ་དང་སྐྱེ་འགྲོའ་ི བདེ་དོན་ལ་དགོངས་ནས་དམ་སྲི་དོལ་རྒྱལ་བསནྟེ ་གསོལ་

ཐད་དམ་བསྒྲགས་མཛད་པ་དང༌།

ལྷག་པར་༸རྒྱལ་མཆོག་ལྔ་པ་ཆེན་པོས་དོལ་

རྒྱལ་གྱི་རྒྱུའི་ཁྱད་པར་སྨནོ ་ལམ་ལོག་པ་ཡི ན་པ་དང༌།

ངོ་བོའ་ི ཁྱད་པར་དམ་སྲི་

འབྱུང་པོ་ཡི ན་པ། བྱེད་ལས་ཀྱི་ཁྱད་པར་བསྟན་དང་འགྲོ་བ་ཀུན་ལ་འཚེ ་བར་བྱེད་
པ་ཡི ན་པར་གསུངས་པ་ལྟར། གངས་ལྗངོ ས་རྒྱལ་བསྟན་ཡོ ངས་རྫོགས་ཀྱི་མངའ་

བདག་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་ནས་ཀྱང་བོད་ཀྱི ་བསྟན་

སྲིད་ཀྱི་བདེ་དོན་ལ་གཅི ག་ཏུ ་དགོངས་ནས་དམ་སྲི་དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་གསོལ་མི ་རུང་

བའི་བཀའ་སླབོ ་ལམ་སྟོན་རི མ་ཕེབས་ལ། དབུ་ཁྲིད་བླ་ཆེན་རྣམ་པ་དང༌། མཁན་པོ།
ུ ་པའི་ཆོས་ཚོ གས་ཐེངས་བཅུ་པ་སྤྱི་ཐོག་ནས་མཐའ་
བླ་སྤྲུལ། སྐ་ུ ཚབ་བཅས་འདས

གཅི ག་ཏུ ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་རྒྱུ་དང་འབལ
ྲེ ་དགེ་ལུགས་ཀྱི་གདན་ས་ཁག་གི ་དགེ་འདནུ ་

ུ ་བ་དང་མཐུ ན་པར་ཚུལ་ཤི ང་བཞེས་ཏེ་དོལ་རྒྱལ་
པ་རྣམ་པས་དམ་པའི་ཆོས་འདལ

བསནྟེ ་གསོལ་བདྱེ ་མཁན་དང་ཆོས་དང་ཟང་ཟིང་གི ་འབྲེལ་བ་གཙང་གཅོད་གནང་

བར་ཆོས་ཚོ གས་འདིའ་ི ཐོག་ནས་རྗེས་སུ་ཡི ་རང་དང་བསྔགས་བརྗོད་ཡོ ད།

ཁ༽ འཇིག་རནྟེ ་པའི་ལྷ་འདྲེ་སྤྱི་དང་ལྷག་པར་དམ་སྲི་གདགུ ་པ་ཅན་ལ་སྐྱབས་

སུ་འཆའ་ན།

ནང་པའི་ཆོས་ལ་འཇུག་པའི་སྒ་ོ སྐྱབས་འགྲོ་དང་འགལ་བར་བརྟེན།

ུ ༌།
དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་གསོལ་བྱེད་མཁན་སྤྱི་སྒརེ ་གང་ཡི ན་རང

བོད་གངས་ཅན་གྱི་
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ཆོས་བརྒྱུད་གང་གི འང་ཁོངས་གཏོགས་མི ན་པ་ཆོས་ཚོ གས་འདིའ་ི ཐོག་ནས་གསལ་

པོ་བཟོ་རྒྱུ།

ག༽ འདས་པའི་ལོ་ ༣༧༠ ཙམ་གྱི་རི ང་ཆོས་རྒྱུད་ཁག་གི ་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་

ཚོ ས་དོལ་རྒྱལ་གྱི་རྒྱུ་དང་ངོ་བོ། བྱེད་ལས་བཅས་ཀྱི་ཐད་ངོས་འཛི ན་དམ་བསྒྲགས་

ཇི་གནང་དང༌། དམ་སྲི་དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་གསོལ་བྱས་པར་བརྟེན་ནས་བསྟན་སྲིད་སྤྱི་

སྒརེ ་ལ་གནོད་སྐནྱོ ་ཇི་བྱུང་རྣམས་ཆོས་རྒྱུད་སོ་སོས་ཞི བ་འཇུག་གི ས་གུང་བསྒྲིགས་
ཏེ་སྐད་ཡི ག་དང་དྲ་རྒྱ་སོགས་བརྒྱུད་ལམ་འདྲ་མི ན་བརྒྱུད་པར་འགྲེམས་དང༌། ཕྱི་

ུ ་རྒྱུན་རྒྱུ་མཚན་ད་ུ མའི་སྒ་ོ ནས་གསལ་བཤད་ཀྱི་ལམ་
ནང་གི ་མི ་རི གས་ཁག་ལ་དས
ནས་དངོས་དོན་ཇི ་ཡི ན་གོ་བརྡ་འཕདྲོ ་ཐབས་མཛད་རྒྱུ་བཅས་བོད་ཀྱི་ཆོ ས་བརྒྱུད་
ཆེན་པོ་བཞི ་དང་གཡུང་དྲུང་བོན་བཅས་ཀྱི་དབུ་ཁྲིད་བླ་ཆེན་རྣམ་པ་དང།

བླ་ཆེན་

སྐ་ུ ཚབ་རྣམ་པ། མཁན་པོ། བླ་སྤྲུལ་རྣམ་པ་བཅས་གདན་འཛོ མས་པའི་ཆོས་ཚོ གས་
ཐེངས་བཅུ་པའི་གྲོས་ཆོད་ད།ུ བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༣༦ བོད་ཟླ་ ༡ ཚེ ས་ ༡༢ ཕྱི་ལོ་
༢༠༠༩ ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༨ ལ།།
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བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༤༢ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡༨ ནས་
༢༠ བར་རྡ་ས་སུརྱ་མགྲོན་ཁང་ད་ུ བསྐངོ ་ཚོ གས་གནང་བའི་བོད་
ཀྱི་ཆོ ས་བརྒྱུད་ཆེ ན་པོ་བཞི ་དང་གཡུང་དྲུང་བོན་བཅས་ཀྱི་ཆོ ས་
ཚོ གས་ཐེངས་བཅུ་གཉིས་པའི་གྲོས་གཞི ་གྲོས་ཆོད།

༄༅། །གྲོས་གཞི ་བརྒྱད་པ། ཕྱི་རྒྱལ་ད་ུ ཡོ ད་པའི་དོལ་རྒྱལ་རྗེས་འབྲང་

པ་རྣམས་ནས་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་མཚན་སྨད་ངོ་རལ
ྒོ ་ཞུས་

དང་ཞུ་བཞི ན་པར་འཚེ ་མེད་ཞི ་བའི་ཐབས་ཀྱི་སྒ་ོ ནས་གདོང་ལེ ན་བྱ་ཐབས་ཇི་དགེ་

བཀའ་བསྡར
ུ ་གནང་རྒྱུ།

གྲོས་ཆོད།

ཀ༽ དོལ་རྒྱལ་རྗེས་འབྲང་པ་ཚོ ས་ཁམས་གསུམ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་བོད་ཀྱི་བླ་

ན་མེད་པའི་དབུ་ཁདྲི ་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་ཞལ་རྫུན་

གསུངས་ཚུལ་དང་ཆོས་དད་རང་དབང་བཀག་འགོག་གནང་ཚུལ་སོགས་གཞི ་མེད་

སྐྱོན་འཛུགས་ཀྱི་སྒ་ོ ནས་མཚན་སྨད་ངོ་རལ
ྒོ ་ཞུས་དང་ཞུ ་བཞི ན་པར་བོད་ཀྱི་ཆོ ས་
བརྒྱུད་ཆེན་པོ་བཞི ་དང་གཡུང་དྲུང་བོན་བཅས་ནས་ཆོས་ཚོ གས་ཐེངས་བཅུ་གཉིས་
པ་འདི་བརྒྱུད་ངོ་རྒོལ་མཐའ་གཅིག་ཏུ ་བྱ་རྒྱུ་དང་།
ཁ༽ མགོན་པོ་གང་ཉིད་ནས་སྤྱིར་དམ་པའི་ཆོས་དང་། ཡང་སྒསོ ་བོད་ཀྱི་

ུ ་བྱ་རྣམས་ཀྱི་འདི་ཕྱི་གཏན་དོན་རང་
བསྟན་པ་ཆབ་སྲིད། དེ་ཡང་རྗེས་འཇུག་གདལ
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ལ་ཐུ གས་ར་ྗེ ཆེ ར་གཟིགས་ཀྱིས་དམ་སྲི་དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་གསོལ་གྱི་སྤང་བླང་ལམ་

སནྟོ ་མཛད་དང་མཛད་བཞི ན་པར་བཀའ་དནྲི ་རས
ྗེ ་སུ་དྲན་ཅི ང་ཡི ་རངས་མངོན་

པར་བསྟོད་དེ་ཁ་ཞེ་གཉིས་མེ ད་ཐོག་ནས་མུ ་མཐུ ད་བརྩི་སྲུང་དང་ལེ ན་ཚུལ་བཞི ན་

ཞུ་རྒྱུ།

ག༽ དོལ་རྒྱལ་རྗེས་འབྲང་པའི་ཕྱོགས་ནས་༸རྒྱལ་བའི་སྐ་ུ ཕྱྭ ར་གནོད་གཞི ་

ཡོ ད་ཚུ ལ་གནས་ཡུལ་རྒྱ་གར་དང་ཨ་རི འི་གསང་བའི་ལས་ཁུངས་ནས་གསལ་
པོ་གསུངས་པ་ལྟར་དོན་ལ་གནས་སྟབས།

ཆོས་ཚོ གས་འདི་ནས་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་

འཛུགས་ཀྱི་འཛི ན་སྐྱོང་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་དང་།

དཔལ་ལྡན་བདེ་སྲུང་ལས་

ཁུངས་བཅས་ལ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོའ་ི སྐའ
ུ ་ི ཉེན་སྲུང་ཐོག་ཐུ གས་སྣང་

འགན་ཁུར་སྔར་བས་ཆེ ་བར་བཞེས་ཏེ་ལྷདོ ་གཡེ ང་ནམ་ཡང་མི ་ཡོ ང་བའི་ནན་ཏན་

འབོད་སྐལ
ུ ་ཞུ་རྒྱུ།
ང༽

དོལ་རྒྱལ་རྗེས་འབྲང་པས་བོད་ཀྱི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁྲིད་སྤྱི་ནོར་

༸གོང ་ས་༸སྐྱབས་མགོན ་ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་ལ་མངོན ་སུ མ ་འཛེ མ ས་མེ ད ་ངོ་ རྒོལ ་
མཚན་སྨད ་ཞུ ས ་པར་ཆོ ས ་ཚོ ག ས་འདིའི ་ ཐོག ་ནས་ངོས ་ལེ ན ་མེ ད ་པའི ་ ལངས་

ཕྱོགས་གསལ་སྟོན་གྱི་ཡོ ངས་ཁྱབ་གསལ་བསྒྲགས་སྤལ
ྲོ ་གཞི ་གས
ྲོ ་
ེ ་རྒྱུ་བཅས་ཀྱི་གས
ཆོད་ད།ུ རབ་གནས་ཤི ང་ལུག་བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༤༢ ཟླ་ ༥ ཚེ ས་ ༤ ཕྱི་ལོ་

༢༠༡༥ ཟླ་ ༦ ཚེ ས་ ༢༠ ལ།།
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གཞུང་འབྲེལ་གྲོས་ཆོད།

སྔནོ ་གླངེ །
༄༅།

།ལས་སྨནོ ་རྟེན་འབྲེལ་རྒྱུ་རྐྱེན་ད་ུ མའི་དབང་ལས་བོད་མི ས་དོལ་

རྒྱལ་བསྟེན་གསོལ་བྱ་རྒྱུ་བོད་གཞུང་དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་གི ་ཆབ་སྲིད་དང༌།

བོད་

ལྗངོ ས་སྐྱེ་འགྲོའ་ི བདེ་སྐྱིད་ལ་གནོད་གཞི ་ཆེ་བ་ལུང་རི གས་དང༌། དག་སྣང་ཉམས་

མྱོང་ཀུན་མཐུ ན་ཚད་གྲུབ་ལ་བརྟེན།

༸རྒྱལ་མཆོག་ལྔ་པ་ནས་བཟུང་རྒྱལ་དབང་

སྐུ་ཕྲེང་རི མ་བྱོན་གྱིས་དབུས་ཚད་ལྡན་སྐས
ྱེ ་མཆོ ག་ད་ུ མས་དགག་བྱ་མཛད་མུ ས་

ལྟར། ༸གོང་ས་སྐ་ུ ཕྲེང་བཅུ་གསུམ་པ་ཆེན་པོ་མཆོག་གི ས་ཀྱང་བཀག་བསྡམོ ས་དོ་

ནན་མཛད་སྐབས་མཁས་ཤི ང་གྲུབ་པ་བརྙས
ེ ་པའི་རྩོད་མེད་ཀྱི་བསྟན་འཛི ན་སྐྱེས་བུ་

ཡོ ངས་གྲགས་རྣམས་ནས་བཟུང་ཆབ་འབངས་དཀྱུས་མ་ཡན་ལྷ་སྡ་ེ མི ་སྡ་ེ སྤྱི་ཡོ ངས་

ནས་བཀའ་གསུ ང ་དྭ ང ་ལེ ན ་གྱི ་ སྤང ་བླང ་འགལ་མེ ད ་ཞུ ས ་པ་ཀུ ན ་གྱི ས ་མཁྱེན་
གསལ་ཡང༌།

སླར་བོད་ལྗངོ ས་ཆབ་སྲིད་ཉམས་དམས་སྐབས་དགོན་སྡ་ེ དང་བླ་

སྤྲུལ། ཡུལ་མི ་དཀྱུས་མ་ཚུན་དོལ་རྒྱལ་བ་བསྟེན་གསོལ་རྒྱ་ཁྱབ་དངོས་གསལ་ཇེ་
ཆེར་གྱུར་སྟབས། སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་རྒྱལ་དབང་སྐ་ུ ཕྲེང་བཅུ་བཞི ་
པ་ཆེན་པོ་མཆོག་གི ས་དགོངས་དཔྱད་རྟོག་ཞི བ་ཟབ་ནན་རྒྱུན་བསྲིངས་དང༌། སྐའ
ུ ་ི

ཡོ ངས་འཛི ན་རྣམ་གཉིས་དང་བཀའ་གས
ྲོ ་ཞི བ་མོ ལ་གནང་རས
ྗེ ་དགག་དགོས་རྒྱུ་

མཚན་གསལ་གཟིགས་བྱུང་བསནྟུ ། གཞི ས་བྱེས་བོད་རི གས་མཆོག་དམན་ཡོ ངས་

ལ་དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་གསོལ་བྱ་རྒྱུ་དགག་བྱ་ཆེ ་ལ་དགེ་མཚན་མེ ད་པས་ཚང་མས་
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བླང་དོར་མ་འཕྱུག་པ་དགོས་པའི་བཀའ་སླབོ ་གསལ་རྗེན་ ༡༩༧༨ ལོ་ནས་སྩལ་
ུ ་ནས་སྔར་
གནང་བཀའ་དྲིན་ཆེ་བ་བཞི ན། བོད་མི ་ཆེ་ཕྲ་ཕལ་མོ་ཆེས་སྐབས་དེ་དས
འགྱོད་ཕྱིས་བསྡམ
ོ ས་ཀྱིས་བླང་དོར་ཞུ་སྒ་ོ བཀའ་དགོངས་དང་མཐུ ན་པ་ཞུ་བཞི ན་དེ་

ལྟར་ཡང༌། རྨོངས་ཞེན་ཅན་བཀའ་འཁུར་དྭང་ལེན་བྱུང་མི ན་གྱི་གནས་ཚུལ་ཉུ ང་

ཤས་བྱུང་བ་རྣམས་འདས་པའི་ལོ ་ཤས་ནང་རི མ་པས་མངོན་གསལ་ཇེ་ཆེ ་དང༌།
ལྷག་པར་༸གོང་ས་མཆོ ག་གི ་བཀའ་སླབོ ་ཁག་ལའང་དྲང་ངེས་ཀྱི་འགལ
ྲེ ་བརདྗོ ་

རང་སྣང་གང་ཤར་བྱས་ཏེ་སྐྱེ་བོ་མང་པོ་བསླུ་བྲིད་འོག་ཚུད་རྒྱུའི་ཉེན་ཁ་དངོས་བྱུང་

ལ་བརྟེན། སླར་ཡང་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོས་འདི་ལོ་སྨནོ ་ལམ་གསུང་

ཆོ ས་སྔ་རས
ྱོ ་
ྗེ ་སུ་བཀའ་སླབོ ་ཟབ་ནན་ཕེབས་དགོངས་ལ་གཞི གས་ནས་བཙན་བལ

བོད་གཞུ ང་གི ས་བོད་མི འི་སྤྱི ་ཚོ གས་ནང་༸གོང་ས་མཆོ ག་གི ་བཀའ་སླབོ ་གཞི ར་

བཟུ ང ་བླང ་དོར ་ཞུ ་ སྒ་ོ ཚགས་ཚུ ད ་ཡོ ང ་བའི་ ལྕམ ་རྩ་རྡོ་ གནོན ་གྱི ་ མཇུ ག ་སྐ ང
ྱོ ་ཞུ ་
དགོས་སྐབས་བབས་ཀྱི་ལས་འགན་འགངས་ཅན་ད་ུ སོང༌།

སྤྱི་འཐུ ས་རྒྱུན་ལས་

འཛི ན་ནན་འཐུ ས་གནང་བ་གང་ལེགས་བྱུང་འདགུ ་ཅིང༌།

དེ་ལ་བརྟེན་ནས་རྣམ་

དང༌། བཀའ་ཤག སྐ་ུ སྒརེ ་ཡི ག་ཚང་བཅས་ནས་གསལ་བསྒྲགས་ཞི བ་འཇུག་སྟངས་

འབྱེད་ཤེས་རབ་ཀྱིས་འཕོངས་པ་རེ་ཟུང་ཙམ་ལས་དེ་མི ན་བོད་རི གས་ཡོ ངས་ནས་
རང་དོན་རང་གཅེས་ཀྱི་བཀའ་འཁུར་དྭང་ལེ ན་བླང་དོར་འཛོ ལ་མེ ད་ཚུལ་བཞི ན་

ཞུས་འདགུ ་པ་ཡི ་རངས་བསྔགས་བརྗོད་ཀྱི་གནས་སུ་གྱུར། འོན་ཀྱང་གཞན་དབང་

ུ ་ཀྱང་མི ང་མེ ད་
ད་ུ སོང་བའི་སྐྱེ་བོ་ཆེ ས་ཉུ ང་ཤས་ཤི ག་གི ས་རང་ཉིད་ངོ་ཐོན་མ་ནས

ཡི ག་འཁྱམ་འགྲེམས་སྤལེ ་དང༌།

ི ་པའི་མི ་རི གས་བླ་ོ ཆུང་རེ་ཟུང་ལ་བརྒྱུད་
ཕྱི་གླང

བསྐལ
ུ ་གྱིས་རྒྱལ་སྤྱིའ་ི ནང་གཏམ་འཆལ་ཁྱབ་སྤལེ །

སྨད་ཞུས་པ་སོགས་དང༌།

༸གོང་ས་ཆེན་པོར་མཚན་

ཡང་རྨོངས་ཞེན་ཨུ་ཚུགས་ཅན་འགའ་རེས་དོལ་རྒྱལ་

བསནྟེ ་གསོལ་ཆོག་འཐུ ས་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུ་བའི་༸གོང་ས་ཆེན་པོར་༸སྙན་ཞུ་འབུལ་

བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུ ས་ལྷན་ཚོ གས་ཀྱི་གྲོས་ཆོད་ཁག 65

རི གས་ཀྱང་བྱུང་འདགུ ་པ་བཅས་བྱུང་རི མ་འདི་དག་ལ་གཞི གས་ན། བོད་མི ་མང་

སྤྱི ་འཐུ ས་ལྷན་ཚོ གས་ཀྱི ས་བོད་གཞུ ང་གི ་འདིའི་སྐར
ྱོ ས་ཇི ་
ོ ་སྲིད་བྱུས་འཛི ན་ཕག

ཡི ན་གསལ་བཀྲོལ་དང་འབལ
ྲེ ་བླང་དོར་ལམ་སནྟོ ་གསལ་འཁོད་ཀྱི་གས
ྲོ ་ཆོ ད་ཅི ག་
བཞག་རྒྱུ་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་དགོས་མཁོ་ཡི ན་པར་མཐོང༌།

གྲོས་ཆོད།
༡། སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོས་བོད་བསྟན་སྲིད་ཀྱི་བདེ་དོན་

ཁོ་ནར་དགོངས་ཏེ་དོལ་རྒྱལ་བསནྟེ ་གསོ ལ་མི ་རུང་བའི་བཀའ་སླབོ ་གསལ་རནྗེ ་

འཛེ མས་ཟོན་མེ ད་པར་སྩལ་གནང་མཛད་པར་སྤྱི་འཐུ ས་ལྷན་ཚོ གས་ཀྱིས་གཞི ས་

བྱེས་བོད་མི ་ཡོ ངས་ཀྱི་ཚབ་ཞུས་ཏེ་༸གོང་ས་ཆེ ན་པོར་ཐུ གས་ར་ྗེ དང་བཀའ་དནྲི ་
བླ་མེ ད་ད་ུ ཆེ ་ཞེས་གསོལ་བ་དང་ཆབས་ཅི ག་བོད་མི ་ཡོ ངས་ཀྱིས་ཅི ་གསུང་བཀའ་

བསྒྲུབ་ཞུ་རྒྱུའི་དམ་བཅའ་བསྐྱར་ནན་འབུལ་རྒྱུ་དང༌།

༢། སྐབས་བཅུ་གཅིག་པའི་སྤྱི་འཐུ ས་རྒྱུན་ལས་དང༌། བཀའ་ཤག་བཅས་

ནས་འདིའི ་ སྐར
ོ ་གསལ་བསྒྲགས་སྔ་ རྗེས ་གནང་བ་རྣམས་ལ་སྤྱི ་ ལྷན ་གྱི ས ་ངོས ་
བཞེས་བསྐྱར་ནན་དང་འབལ
ྲེ ་བོད་མི ་ཡོ ངས་ལ་དེ་མཐུ ན་བླང་དོར་འཛོ ལ་མེ ད་

ཡོ ང་བའི་གཞེན་སྐལ
ུ ་ནན་པོ་ཞུ་རྒྱུ།

༣། ད་ལམ་༸གོང་ས་མཆོག་གི ་བཀའ་སླབོ ་དང༌། བོད་གཞུང་བཀའ་སྤྱིས་

གསལ་བསྒྲགས་བྱུང་འཕྲལ་བཀའ་དགོངས་དྭང་ལེ ན་བླང་དོར་འཛོ ལ་མེ ད་གནང་
མཁན་གྱི་དགོན་སྡ་ེ དང༌། སྒྲིག་འཛུགས་ཁག བླ་སྤྲུལ་དགེ་བཤེས། ཡུལ་མི ་སེར་

སྐྱ་བཅས་སྤྱི་སྒརེ ་ཚང་མར་ཡི ་རངས་བསྔགས་བརྗོད་ཞུ་རྒྱུ།
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༤།

ད་ལྟ་བླང་དོར་ཚུལ་བཞི ན་མ་ཟིན་ཡང་གནས་ཚུལ་ཇི་བཞི ན་མ་རྟོགས་

པར་གཞན་གྱི ་རྫུན་གཏམ་འོག་མགོ་བོ་རྨོངས་བསྡད་རྣམས་ལ་བོད་གཞུ ང་ཆོ ས་

རི ག་ལས་ཁུངས་སོགས་འབྲེལ་ཡོ ད་ལས་ཁུངས་དང༌།

ལས་བྱེད་ཁག་གི ་མདནུ ་

ནས་༸གོང་ས་མཆོག་གི ་བཀའ་སླབོ ་སྔ་རྗེས་ཀྱི་ཕྱག་དེབ་དང༌། སྒྲ་འཛི ན་འཁོར་

ཐག་སོགས་ཞུས་ཏེ་ཉམས་ཞི བ་དོགས་གཅོད་ཀྱི་སྒ་ོ ནས་གོ་རྟོགས་ཡང་དག་སྤལ
ེ ་ཏེ་

ཐག་གཅོད་བླང་དོར་འཛོ ལ་མེད་འཕྲལ་ད་ུ གནང་དགོས་ཀྱི་འབོད་བསྐལ
ུ ་ཞུ་རྒྱུ།

༥། རེ་འགའ་བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་གི ས་དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་གསོལ་སྐརོ ་དགེ་

སྐནྱོ ་གསལ་བཤད་གནང་བ་ཆོ ས་དད་རང་མོ ས་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་དང་འགལ་ཚུ ལ་གྱི་
གཞི ་མེ ད་བསྒྲགས་གཏམ་སྤལ
ེ ་མཁན་རྣམས་ལ་ཆོ ས་ལུགས་གཞི ར་བཟུང་འཇི ག་

རྟེན་དགྲེ ས་པ་བསནྟེ ་གསོལ་འོས་མི ན་ལམ་སནྟོ ་བྱ་རྒྱུ་ནི་ཆོས་ཀྱི་སླབོ ་སནྟོ ་ཞི ག་ལས་

ཆོ ས་དད་རང་དབང་གི ་གནས་ཚུ ལ་ལ་དོ་ཕོག་གཞར་ཡང་མེ ད་པའི་བདེན་དོན་
གནས་ལུགས་ནན་བརྗོད་བྱ་རྒྱུ་ཞི ག་ལ། ལུང་རི གས་ཀྱི་ལམ་ནས་དྲེགས་པ་བསྟེན་

གསོལ་འོས་མི ན་རྣམ་འབྱེད་བྱེད་པ་དེ་དག་ཆོ ས་དད་རང་དབང་གི ་ཐོབ་ཐང་ལ་

འགལ་ཟླར་གྱུར་ཚེ ། ཆོས་བརྒྱུད་སོ་སོའ་ི རང་ལུགས་དང་བསནྟུ ་ཏེ་དཔེར་ན། ཁ་
ཆེའ་ི ཆོས་ཁང་ནང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐ་ུ བརྙན་འཇོག་མི ་ཆོག་པ་དང༌།
ནང་པས་

དབང་ཕྱུག་སོགས་ལྷ་གཞན་སྐྱབས་སུ་འཛི ན་པ་སྐྱབས་འག་ྲོ གཏོང་བའི་རྒྱུར་བཤད་
པའང་ཆོས་དད་རང་དབང་དང་འགལ་བར་ཐལ་ཞི ང༌། མདོ་དོན་སྟོན་པ་ཐུ གས་རྗེ་

ཅན་གྱིས་མི ་དགེ་བཅུ་སྤངོ ་གི ་ཚུལ་ཁྲིམས་གསུངས་པའང་འདོད་དབང་དང༌། སྨྲ་
བརྗོད།

བསམ་བླའོ ་ི རང་དབང་བཅས་དང་འགལ་ཚུལ་གྱི་འཁྱོག་བཤད་བྱེད་པ་

དང་ཀུན་ནས་མཚུངས་ཤི ང༌།

བརྒྱ་ལ་རང་དབང་ཐོབ་ཐང་ཞི ག་གི ་གྲལ་ད་ུ རྟོག་

པས་མཐའ་བཟུང་གི ས་ཚུད་དབང་བཏང་ནའང༌།

བོད་མི འ་ི འཕྲལ་ཕུགས་ཀྱི་རྩ་
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དོན་དང་མང་ཚོ གས་ཀྱི་ཁེ་ཕན་ཆེ ད་ཁྲིམས་ལུགས་གང་རུང་འོག་བཀག་བསྡམ
ོ ས་

བྱ་འཐུ ས་ཀྱི་ཆ་རྐྱེན་བཙན་བལ
ྱོ ་བོད་མི འི་བཅའ་ཁྲིམས་རི ན་པོ་ཆེ ར་གསལ་ཡོ ད་

པའང་མཁྱེན་དགོས་པ་ཞི ག་ཡི ན།

ི ་གཏམ་འགའ་ཞི ག་ནང༌། དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་
༦། ཡང་བདེན་པ་མི ན་པའི་སྦར

གསོལ་བཀག་འགོག་བྱ་རྒྱུ་བླ་མ་བརྒྱུད་པའི་ཕྱག་བཞེས་དང་མི ་མཐུ ན་པ་ཡི ན་ཚུལ་

བརྗོད་མཁན་བྱུང་འདགུ ་པ་དེ་ནི་༸རྒྱལ་བ་སྐ་ུ ཕྲེང་ན་རི མ་དང༌།
འཛི ན་གྲགས་ཅན་རི མ་བྱོན།

བོད་ཀྱི་བསྟན་

ལྷག་པར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་སྐ་ུ ཕྲེང་བཅུ་

གསུམ་པས་དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་གསོལ་བཀག་འགོག་གནང་སྐབས། སྐབས་དེའ་ི མཁས་

གྲུབ་ཀྱི་སྐྱེས་ཆེ ན་ཡོ ངས་གྲགས་ཚང་མས་དགོངས་དབྱངས་གཅི ག་མཐུ ན་གྱི་བླང་
དོར་དང་ལེན་མཛད་པ་མ་ཟད། སྐ་ུ ཕྲེང་བཅུ་བཞི ་པ་ཆེན་པོས་ཀྱང་༸སྐའ
ུ ་ི ཡོ ངས་
འཛི ན་གཉིས་ཀྱིས་མཚོ ན་ཚད་ལྡན་བླ་མ་བརྒྱུད་པའི་དགོངས་པ་ཚུལ་བཞི ན་སྒྲུབ་

ི ་གཏམ་དེ་རང་འདོད་ཕྱོགས་ཞེན་
གནང་མཛད་པ་ཞི ག་ཡི ན་སྟབས་གོང་འཁོད་སྦར

ཁོ་ན་ལས་གཞི ་རྩ་གཏན་ནས་མེད་པའི་གསལ་བརྗོད་ནན་པོ་བྱེད་རྒྱུ།
༧།

ཡང་འགའ་ཞི ག་གི ས་བོད་མི ་འགའ་ཤས་ནས་ཁྱིམ་ཚང་དང་གང་ཟག་

བྱེ་བྲག་པ་འགའ་རེར་ལྷ་སྲུང་བསྟེན་ཕྱོགས་ལ་བསྙད་པའི་བསྙད་གཙེར་དང༌། ལྷ་སྐ་ུ

རྟེན་ཆས་བཙན་འཁྱེར་བྱས་པ། ལས་བྱེད་པ་ལས་འཁུར་ནས་ཕྱིར་འབུད་བྱས་པ་

སོགས་ཀྱི་རྫུན་གཏམ་སྤལ
ེ ་འདགུ ་པ་དེ་དག་དངོས་བདེན་ར་འཕདྲོ ་འཕེར་བ་གཅི ག་

ཀྱང་མི ་འདགུ གལ་སྲིད་དེ་འདྲའི་གནས་ཚུལ་བྱུང་དང་འབྱུང་སྲིད་ཚེ ་བྱ་སྤྱོད་དེ་
རི གས་༸གོང་ས་མཆོག་གི ་དགོངས་བཞེད་དང༌།

བཙན་བྱོལ་གཞུང་གི ་མཛད་

བྱུས་གཏན་ནས་མི ན་པ་མ་ཟད། གཞུང་ངོས་ནས་དགག་བྱ་སྐྱོན་བརྗོད་ཤུ གས་ཆེ་
བྱེད་རྒྱུ་ཡི ན་པས། སྤྱི་སྒརེ ་སུ་ཐད་ནས་དེ་རི གས་མི ་འབྱུང་བའི་འབོད་བསྐལ
ུ ་ཞུ་རྒྱུ།

68 བདེན་དོན་གསལ་བའི་ཉི་ཟེར།

༨། མདོ་དོན། བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་གི ་འཛི ན་སྐྱོང་དབང་བྱུས་འོག་ཡོ ད་

པའི་སྒྲིག་འཛུགས་ལས་ཁུངས་ཁག་དང༌། སྡ་ེ ཚན་ཁག་དགོན་སྡ་ེ ཁག་མ་ལག་དང་

བཅས་པའི་ ནང་དོལ ་རྒྱལ་བསནྟེ ་གསོ ལ ་ནམ་ཡང་མི ་ཆོ ག ་པའི་ བཀོད་འདོམ ས་

ཁྲིམས་སྒྲིག་གཞི ར་བཟུང་བྱེད་རྒྱུ་དང༌།

ཡུལ་མི ་བྱེ་བྲག་པ་རྣམས་ལ་དོལ་རྒྱལ་

བསྟེན་གསོལ་བྱེད་ཚེ ་བོད་ཀྱི་སྤྱི་དོན་དང༌། ༸གོང་ས་མཆོག་གི ་སྐ་ུ ཕྱྭ ར་འགལ་རྐྱེན།

རྒྱ་འདའྲེ ི་མགོ་འཕང་མཐོ་རྐནྱེ ་བཅས་སུ་འག་ྲོ བ་བཅས་ལུང་རི གས་ཀྱི་ལམ་ནས་

ཚད་གྲུབ་ཡི ན་པའི་གནས་ཚུལ་གསལ་བཤད་ཐོག དེ་རྗེས་ཇི་དགེའ་ི ཐག་གཅོད་སོ་
སོར་རང་འདོད་ལྟར་གནང་རྒྱུ་ལས། བཙན་ཤེར་བྱ་འོས་མ་མཆི ས་ཀྱང༌། དོལ་
རྒྱལ་བསྟེན་གསོལ་བྱེད་མཁན་ཞི ག་ཡི ན་ཚེ །

༸གོང་ས་མཆོག་གི ་སྐ་ུ མདནུ ་ནས་

སྔག ས་ཀྱི ་ དབང་ལུ ང ་སོ ག ས་ཞུ ་ བཅར་མི ་ འོས ་པའི་ འབོད ་བསྐུལ ་ནན་པོ་ གནང་
རྒྱུ་བཅས་ཀྱི་སྤྱི་མོས་གྲོས་ཆོད་ད།ུ
༡༩༩༦ ཕྱི་ཟླ་ ༦ ཚེ ས་ ༦ ལ།།

བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུ ས་ལྷན་ཚོ གས་ཀྱིས་ཕྱི་ལོ་

གོང་གསལ་གྲོས་ཆོད་འདི་བཞི ན་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༦ ཟླ་ ༦ ཚེ ས་ ༦ ཉིན་སྐབས་བཅུ་གཉིས་

པའི་བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུ ས་ལྷནཚོ གས་ཀྱི་གྲོས་ཚོ གས་ཚོ གས་དུས་དང་པོར་བགྲོ་གླངེ ་ཞི བ་རྒྱས་
ཐོག་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པར་ཚད་འཛི ན་བྱེད།
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གཞུང་འབྲེལ་གྲོས་ཆོད།

སྔནོ ་གླངེ ་།
༄༅། །བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུ ས་ལྷན་ཚོ གས་ཀྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༦ ཕྱི་ཟླ་ ༦

ཚེ ས་ ༦ ཉིན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་བཞག་པའི་དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་གསོལ་བཀག་འགོག་བྱེད་
ཕག
ྱོ ས་དོན་ཚན་བརྒྱད་འཁོད་ཀྱི་གས
ྲོ ་ཆོ ད་དེ་བཞི ན་གནད་དོན་ཚང་ལ་གསལ་ཁ་

དོད་པ།

སྤྱི་སྒརེ ་ཚང་མས་བླང་དོར་ལམ་སྟོན་ད་ུ བཟུང་ཆོག་པ་ཞི ག་བྱུང་ཡོ ད་པ་

དང་། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་བོད་མི འ་ི སྤྱི་ཚོ གས་སུ་དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་གསོལ་བཀག་སྡམོ ་
བྱེད་ཕྱོགས་སྐརོ ་གོ་རྟོགས་གོང་འཕེལ་དང་། དྭགོ ས་གཞི ་བསལ་རྒྱུར་ཕན་ཐོགས་

ཆེན་པོ་བྱུང་འདགུ ་ཅིང་། གཞན་གྱི་བསླུ་བྲིད་འོག་ཚུད་པའི་བོད་མི ་ཚད་ལྡན་མང་

པོ་ དངོས ་དོན ་གོ་ རྟོག ས་ཀྱི ས ་ལམ་ནས་སྔ་ འགྱོད ་ཕྱི ས ་བསྡམ
ོ ས་ཀྱི ་ སྤང ་བླང ་ཞུ ་

ུ ་པ་དེ་དག་དགའ་བསུ་དང་བསྔགས་བརདྗོ ་ཀྱི་ཡུལ་
མཁན་ཇི ་སྙདེ ་ཅི ག་བྱུང་འདག
ཡི ན་པ་དེ་ལྟར་ཡང་།

སྤྱི་ལྷན་གྱི་གྲོས་ཆོད་སྔ་མ་འཇོག་པའི་སྐབས་ལྷ་སྲུང་བསྟེན་

གསོལ་ལ་རྨོངས་ཞེན་ཙམ་ལས་སྲིད་ཀྱི་ཡོ ་ལངས་དེ་ཙམ་མེ ད་ནའང་བར་སྐབས་

དེར་དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་གསོ ལ་ལ་རྨོངས་ཞེན་ཅན་གྱི ་སྐ་ྱེ བོ་བསམ་མེ ད་རེ ་ཟུང་རྒྱ་
དམར་གྱི་ཐད་ཀའི་བེད་སྤྱོད་འོག་སོང་ནས། ད་ཆ་དོལ་རྒྱལ་གྱི་གནད་དོན་འདི་རྒྱ་

དམར་གྱི་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ལག་ཆ་ཞི ག་ཏུ ་གྱུར་ཏེ། ༸གོང་ས་མཆོག་དང་། བཙན་བྱོལ་

བོད་གཞུང་ལ་རྒོལ་སེམས་འཆང་བའི་རྒྱ་དམར་རྗེས་འབྲང་ཡོ ད་ཚད་དང་ཁྱི་སྤྱང་

ལག་སྦྲེལ་གྱིས།

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོར་དངོས་སུ་མཚན་སྨདོ ་དང་།
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བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་ལ་གཞི ་རྩ་མེད་པའི་སྐྱོན་བརྗོད། བོད་མི ་ནང་ཁུལ་རྒྱུ་དངུལ་
ི ས་རྭ། བསླུ་བྲིད་བཅས་ཐབས་ལམ་རྣམ་པ་ད་ུ མས་དབྱེན་སྦྱོར་དཀྲུགས་
དང་། སྡག

ཤི ང ་བ དྱེ ་བཞི ན ་པའི་ ཐོག ་དོལ ་རྒྱལ་གྱི ་ རྙ ག
ོ ་གྲ་རྒྱལ་ཁབ་མང་པོར ་ཁྱབ་བདལ་

གཏོང་ཐབས་བྱས་ཏེ་བོད་དང་བོད་མི འ་ི རྩ་དོན་ལ་གནོད་པའི་ལས་འགུལ་གང་ཐུ བ་
ཀྱི་འཆར་གཞི ་དང་།

དེའ་ི ཆེད་ཟད་མཐའ་མེད་པའི་དཔལ་འབྱོར་གྱི་རྒྱབ་རྟེན་

ངན་བྱུས་ལམ་སྟོན་བཅས་ཡོ ད་པ་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་ཆགས་པ་མ་ཟད། བོད་ནང་
དའུ ང་རྒྱ་དམར་གྱིས་ངོས་འཛི ན་བྱས་པའི་པཎ་ཆེ ན་ལ་ངོས་ལེ ན་ཆེ ་བསདྟོ ་དང་།
རྫུན་གཏམ་དྲིལ་བསྒྲགས་སྣ་ཚོ གས་སྤལེ ་བཞི ན་པ་མ་ཟད། བཙན་བྱོལ་བོད་མི འ་ི
སྤྱི་ཚོ གས་ནས་དངོས་སུ་འཇིགས་བསྐུལ་རི ང་ལུགས་པའི་དྲག་སྤདྱོ ་ལག་བསྟར་གྱི་

ཐོག་ནས་ལས་འགུལ་སྣ་ཚོ གས་བྱེད་བཞི ན་པ་འདི་དག་ལ་བརྟེན། ད་ཆ་སླར་ཡང་

ུ ་
ཁོ་ཚོ ར་གདོང་ལེ ན་བདྱེ ་སྟངས་སྔར་ལས་ལྷག་པའི་ཆབ་སྲིད་དང་ཁྲིམས་ཀྱི་ནས

ཤུ གས་ལྡན་པའི་ལས་འགུ ལ་དོལ་རྒྱལ་ཁར་འཁྱེར་གྱི ས་བཟོས་པའི་སྲིད་དོན་གྱི ་

ངན་གཡོ ་མཐའ་དག་གཙང་སེལ་མ་བྱུང་བར་མུ ་མཐུ ད་བྱ་གལ་ཆེ ་བས་གས
ྲོ ་ཆོ ད་

སྔནོ ་མའི་རྒྱབ་གནོན་དང་།

ལས་འགུལ་རྒྱུན་འཁྱོངས་ཡོ ང་ཆེད་སླར་ཡང་ལམ་

སྟོན་གྲོས་ཆོད་ཅིག་འཇོག་དགོས་གལ་ཆེར་མཐོང་།

གྲོས་ཆོད།
༡། སྤྱི་ལྷན་གྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༦ ཕྱི་ཟླ་ ༦ ཚེ ས་ ༦ ཉིན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་བཞག་

པའི་གས
ྲོ ་ཆོ ད་དོན་ཚན་ཚང་མར་ངེས་གཏན་བསྐྱར་ཟློས་ཀྱི ས་རྒྱབ་གནོན་དང་

སྦྲགས་གྲོས་ཆོད་ཀྱི་འབྲུ་དོན་ཐོག་མང་ཚོ གས་ཀྱི་ཐུ གས་སྣང་བསྐྱར་བསྐལ
ུ ་བྱེད་རྒྱུ།

ྲི ་བསྒྲགས་མུ ་
༢། དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་གསོལ་གྱི ་ཉེས་སྐྱོན་གསལ་སྟོན་གྱིས་དལ

བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུ ས་ལྷན་ཚོ གས་ཀྱི་གྲོས་ཆོད་ཁག 71

མཐུ ད་རྒྱུན་བསྲིངས་དང་། དེའ་ི སྐརོ ་ཡི ག་ཆ་དང་། སྒྲ་འཛི ན་འཁོར་ཐག གླགོ ་

བརྙན་འཁོར་ཐག་བཅས་མང་ཚོ གས་ལ་བདེ་བླག་ཏུ ་ཐོབ་ཐབས་དམ་དོན་བྱེད་རྒྱུ།

༣། དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་གསོ ལ་བྱེད་མཁན་ཉུ ང་ཤས་ཀྱི ས་རྒྱ་དམར་དང་ངན་

པ་ལག་སྦྲེལ་གྱི་ཕྱི་ནང་གང་སར་ལས་འགུལ་སྣ་ཚོ གས་སྤལ
ེ ་བཞི ན་པ་འདི་དག་ལ་

ཁྲིམས་མཐུ ན་གྱི་གདོང་ལེན་འཐུ ས་ཤོར་མེད་པ་བྱེད་རྒྱུ།

༤། བདེན་པ་མེ ད་པའི་རྫུན་གཏམ་གྱི ་དྲིལ་བསྒྲགས་མང་ཚོ གས་མགོ་སྐར
ོ ་

བསླུ་བྲིད་ཀྱི ་ལས་དོན་ཁག་ལ་ཚད་ལྡན་གྱི ་གསལ་བཤད་ལན་འདེབས་མུ ་མཐུ ད་
བྱེད་རྒྱུ།
༥། དོལ་རྒྱལ་བསནྟེ ་གསོ ལ་མི ་བདྱེ ་མཁན་རྣམས་ལ་འཇི གས་བསྐུལ་དྲག་

གནོན་དང་།

འགྲོ་བ་མི འ་ི ཐོབ་ཐང་བརྡལ་བཤི ག་བཏང་དང་གཏོང་འཆར་ཡོ ང་

བཞི ན་པ་རྣམས་ལ་ཉེན་སྲུང་དང་།

ཐབས་དམ་དོན་བྱ་རྒྱུ།

གདོང་ལེན།

ཁྲིམས་མཐུ ན་སྲུང་སྐྱོབ་ཐོབ་

༦། ལྷག་པར་གདན་ས་ཁག་ཏུ ་དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་གསོལ་ལ་དགག་བྱ་དོ་དམ་

སྔནོ ་ཡོ ད་རྣམས་ཉམས་མེད་རྒྱུན་གནས་ཡོ ང་ཐབས་དང་།

དོ་དམ་ཚད་ལྡན་མ་

བྱུང་བ་རྣམས་སུ་རི མ་པས་དོ་དམ་ཚད་ལྡན་སྒྲིག་སྲོལ་སྤྱི་མཚུངས་ཡོ ང་ཐབས་
ཁུངས་སོ་སོའ་ི མཁན་བླ་ལས་སྣེ་དང་། དཔེ་ཁྲིད་དགེ་རྒན་ཁག་བརྒྱུད་གཞེན་བསྐལ
ུ ་
མུ་མཐུ ད་བྱེད་རྒྱུ་དང་།

ལྷག་པར་གྲྭ་རྐྱང་ཉམ་ཆུང་འགའ་ཤས་དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་

གསོལ་བའི་བཙན་འོག་ཏུ ་ཚུད་དེ་མི ་འདོད་བཞི ན་ད་ུ གདན་སའི་སྤྱི་སྒྲིག་བརྩི་འཁུར་

མ་ཐུ བ ་པ་ཡོ ད ་པ་དེ་ དག་བཙན་འོག ་ལས་ཐར་ཐབས་ཀྱི ་ ཁྲིམ ས་མཐུ ན ་མཐུ ན ་

འགྱུར་དང་ཕན་གྲོགས་བྱེད་རྒྱུ།
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༧། དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་གསོལ་བ་འགའ་ཤས་ལ་རྒྱ་དམར་གྱིས་སྲིད་དོན་ཆེ ད་

འགོ་འདོན་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་།

བོད་ཕྱི་ནང་ད་ུ ཁོ་ཚོ འ་ི ལས་འགུལ་ལ་མཐུ ན་འགྱུར་

ུ ་ཤུ གས་ཐོན་པ་
བྱས་པའི་ངེས་ཅན་གྱི་སྲིད་བྱུས་དེར་གདོང་ལེན་དང་དགག་བྱ་ནས

བྱེད་རྒྱུ།

༨། ད་སྔནོ ་གནས་ཚུལ་མ་ཤེས་པའི་དབང་གི ས་དོལ་རྒྱལ་བསནྟེ ་གསོལ་བདྱེ ་

མཁན་ད་ཆ་རང་འདོད་ཀྱིས་མཚམས་འཇོག་བྱེད་འདོད་ཡོ ད་རི གས་ལ་ངོས་ལེ ན་
དང་། ཁོ་ཚོ ར་སྤྱི་ཚོ གས་ནང་དཀའ་ངལ་མི ་འབྱུང་བའི་མཐུ ན་འགྱུར་བྱེད་རྒྱུ།

༩། ༸གོང་ས་མཆོག་གི ་སྔགས་ཀྱི་ཆོས་འབྲེལ་དང་། སོ་ཐར་གྱི་བསླབ་སྡམོ ་

སྩལ་རི གས་རྣམས་སུ་དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་གསོལ་བ་འཛུལ་ཞུགས་མི ་ཡོ ང་བའི་དབྱེ་
གསེས་ལྷདོ ་མེད་དམ་དོན་ཡོ ང་བ་བྱེད་རྒྱུ།
༡༠།

ས་གནས་རྒྱ་གར་གཞུང་གི ་དབུས་འབྲེལ་ཡོ ད་ཁག་ལ་ཁོ་ཚོ འ་ི གནས་

ཚུལ་གསལ་སྟོན་བྱེད་ཆེད་མང་ཚོ གས་ནས་གནས་ཡི ག་གང་མང་གཏོང་རྒྱུ།

༡༡། ལྷག་པར་མང་ཚོ གས་ནང་གཞུང་འབྲེལ་དང་གཞུང་འབྲེལ་མ་ཡི ན་པའི་

ཚོ གས་པའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཁག་དང་གང་ཟག་སྒརེ ་བཅས་ཚང་མས་དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་

གསོལ་བཀག་སྡམ
ོ ་ཚད་ལྡན་ཡོ ང་ཐབས་ཆེད་༸གོང་ས་ཆེན་པོའ་ི བཀའ་སླབོ ་སྔ་རས
ྗེ ་
དང་། བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་གི ་གྲོས་ཚོ གས་དང་། འཛི ན་སྐྱོང་སྡ་ེ ཚན་ཁག་གི ་

ལམ་སྟོན་སྔ་རྗེས་ཀྱི་འབྲུ་དོན་དང་འགལ་མེད་ཐོག་ཞི ་འཇམ་ཁྲིམས་མཐུ ན་གྱི་ཐོག་

ནས་ལས་འགུལ་རྒྱུན་སྐྱོང་ཡོ ང་ཐབས་དང་། ཕ་རོལ་པོའ་ི ངན་གཡོ འ་ི དབང་གི ས་

ལས་འགུལ་དེ་ཚོ འ་ི ཐོག་ཐལ་ཆ་དང་སྐྱོན་གནད་ཡོ ང་གཞི འ་ི གཡོ ་བྱུས་ལ་སྤྱང་གྲུང་
འཛོ མས་པོས་ངོས་འཛི ན་དང་།

གདོང་ལེན་མ་འཕྱུག་པ་བྱེད་རྒྱུ་བཅས།

གོང་

བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུ ས་ལྷན་ཚོ གས་ཀྱི་གྲོས་ཆོད་ཁག 73

གསལ་དོན་ཚན་ཁག་ལ་གཞུང་མང་སྒརེ ་གསུམ་གྱི་ཐོག་ནས་སྤྱི་དོན་ཕྱ་གྲུ་མཉམ་
འདེགས་དགོས་པའི་གཞེན་བསྐུལ་དང་ལམ་སནྟོ ་གྱི་སྤྱི་མོ ས་སམ་མང་མོ ས་གས
ྲོ ་

ཆོད་ད།ུ    བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུ ས་ལྷན་ཚོ གས་ཀྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༧ ཟླ་ ༩ ཚེ ས་
༡༧ ལ།

སྐབས་བཅུ་གཉིས་པའི་བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུ ས་ལྷན་ཚོ གས་ཀྱི་གྲོས་ཚོ གས་ཚོ གས་དུས་བཞི ་

པར་བགྲོ་གླངེ ་ཞི བ་རྒྱས་ཐོག་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པར་ཚད་འཛི ན་བྱེད། སྤྱི་འཐུ ས་
ལྷན་ཚོ གས་ཀྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༧ ཟླ་ ༩ ཚེ ས་ ༡༧ ལ།
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གཞུང་འབྲེལ་གྲོས་ཆོད།

སྔནོ ་གླངེ །
༄༅།

།བོད་ལྗངོ ས་སྐྱེ་འགྲོའ་ི འཕྲལ་ཡུན་བདེ་སྐྱིད་དང་བསྟན་སྲིད་རྒྱས་

ཐབས་ཁོ་ནའི་ཆེད་༸གོང་ས་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་སྐུ་ཕྲེང་ལྔ་པ་ཆེན་པོ་ནས་བཟུང་

གངས་ཅན་ལྗངོ ས་ཀྱི་སྔནོ ་བྱོན་མཁས་གྲུབ་གཉིས་ལྡན་རི ས་མེ ད་བླ་ཆེ ན་མང་པོས་

དགག་བྱ་མཛད་པ་ལྟར།

༸གོང་ས་ལྷ་མི འ་ི རྣམ་འདྲེན་སྐ་ུ ཕྲེང་བཅུ་བཞི ་པ་ཆེན་

པོས་ཀྱང་དཔྱད་པ་གསུམ་གྱི་སྒ་ོ ནས་ཆོས་མཐུ ན་བརྟག་དཔྱད་ཞི བ་འཇུག་ཟབ་ནན་
བསྐྱངས་རྗེས་དགག་དགོས་རྒྱུ་མཚན་ད་ུ མར་དགོངས་བཞེས་ཀྱིས་དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་

གསོ ལ་ཐོག་ལོ ་མང་གོང་ནས་དགེ་སྐནྱོ ་བཀའ་སླབོ ་རི མ་བསདྟུ ་མཛད་པ་མ་ཟད།

བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུ ས་ལྷན་ཚོ གས་ཀྱིས་དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་ཕྱོགས་སྐར
ོ ་སྐབས་བཅུ་
ུ ་དང་པོ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༦ ཟླ་ ༦ ཚེ ས་ ༦ དང་།
གཉིས་པའི་གྲོས་ཚོ གས་ཚོ གས་དས

ུ ་བཞི ་པར་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༧ ཟླ་ ༩ ཚེ ས་ ༡༧ སོ་སོར་གཞུང་
གྲོས་ཚོ གས་ཚོ གས་དས

འབལ
ྲེ ་གས
ྲོ ་ཆོ ད་ཁག་གཉིས་སྤྱི་མོ ས་སུ་གཏན་འབེབས་ཡོ ད་པའི་འབྲུ་དོན་རྣམས་

ལ་གདན་ས་ཁག་གི ་བླ་སྤྲུལ་དགེ་བཤེ ས་རྣམསཀྱིས་གཙོ ས་དགེ་འདནུ ་པ་མང་ཆེ ་
བ་དང་།

བོད་མི ་བསམ་ཡོ ད་ཕལ་ཆེ་བས་སྔ་འགྱོད་ཕྱི་བསྡམོ ས་ཀྱིས་༸རྒྱལ་བའི་

བཀའ་དགོངས་དང་ལེན་སྤང་བླང་ཚུལ་བཞི ན་ཞུས་པར་བརྟེན་བོད་ཀྱི་རྩ་དོན་ཐོག་

ཕན་ཐོགས་དགེ་མཚན་གཟེངས་ཐོན་བྱུང་ཡོ ད་ཀྱང་། བླང་དོར་གྱི་གནས་ལ་རྨོངས་

ཤི ང་གཞན་དབང་སོང་བའི་བོད་མི ་ཉུ ང་ཤས་ནས་བོད་མི འ་ི སྤྱི་དོན་དང་། ༸རྒྱལ་

76 བདེན་དོན་གསལ་བའི་ཉི་ཟེར།

བའི་སྐ་ུ ཕྱྭ ་བཅས་པས་བསམ་ཞི བ་དོ་སྣང་མེད་པར་དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་གསོལ་བྱ་རྒྱུར་

མུ ་མཐུ ད་མཁྲེགས་བཟུང་ཨུ་ཚུགས་བྱས་པ་ནི་བཀའ་དྲིན་གསུམ་ལྡན་གྱི་རྩ་བའི་བླ་
མའི་གསུང་ལ་བསྒ་ོ བ་རྣར་གཟོན་དང་། བཤེས་གཉེན་བསྟེན་ཚལ
ུ ་ལོག་པའི་བདྱེ ་བབ་

ཐ་ཤལ་ཅོལ་ཆུང་འདི་རིགས་ལ་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་བླ་ཕམ་ཚད་མེ
ད་བྱུང་།
ོ
རྒྱལ་སྤྱིའ་ི དགེ་ལྡན་ལྷན་ཚོ གས་དང་།

གདན་ས་ཁག་གི ་མཁན་ལས་རྣམ་

པའི་སྔ་རྗེས་གྲོས་ཆོ ད་རྣམས་ལག་བསྟར་ཡོ ང་ཆེ ད་དགེ་འདནུ ་སྤྱི་སྒར
ེ ་གྱི་བསམ་
ཚུལ་དང་ལས་འགུལ་བཅས་ལ་གཟིགས་ཏེ། ཉེ་ལམ་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་

མགོན ་ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་ལྷ་ོ ཕ ྱོག ས་མོ ན ་གྷ ་ོ གཞི ས ་ཆགས་སུ ་ ཆི བས་སྒྱུ ར་བསྐྱངས་
ུ ་
སྐབས་དགོངས་འཆར་ཇི་ཕེབས་ལ་དགེ་ལྡན་ཆོ ས་སྡ་ེ ཁག་གི ་མཁན་ལས་སྣེ་འདས

མང་དང་བཅས་པས་སྤྱི ་ མོ ས ་ཀྱི ས ་ལྷ་ོ གཞི ས ་ཁག་གི ་ དགེ་ ལྡན ་པའི་ དགོན ་པ་གྲྭ་
ཚང་བཅུ་བཞི འི་ནང་ཚུལ་ཤི ང་བཞེས་པའི་ལམ་ནས་མང་མོ ས་འོས་བསྡུ་གནང་
བར་དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་གསོལ་མཚམས་འཇོག་བདྱེ ་རྒྱུ་དང་། མཚམས་འཇོག་མི ་

བྱེད ་མཁན་དང་ཆོ ས ་དང་ཟང་ཟིང ་ལ་མཉམ་སྤྱོད ་མི ་ བྱེད ་རྒྱུ འི་ ཐག་གཅོད ་ལ་
ུ ་པ་ནི་གཏམ་བཟང་གི ་གནས་ཚུལ་ཞི ག་
རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཐམ་པ་བྱུང་འདག

ཡི ན་པ་དང་།

ཡང་ཕག
ྱོ ས་གཞན་ཞི ག་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་སྲིད་དོན་གྱི་ལག་ཆར་དོལ་

རྒྱལ་རྗེས་འབྲང་པའི་བྱེད་གཏེ་རྣམས་ལ་དངུལ་དངོས་ཀྱི ས་བསླུ་བདྲི ་བྱས་ཏེ་ཁྱི་

སྤྱང་ལག་སྦྲེལ་གྱིས་ཕྱི་ནང་གང་སར་ལས་འགུལ་སྣ་ཚོ གས་ཁྱབ་སྤལ
ེ ་བྱེད་བཞི ན་པ་

བཅས་ལ་གཞི གས་ཏེ་སྤྱི་འཐུ ས་ལྷན་ཚོ གས་ནས་གྲོས་ཆོ ད་བསྐྱར་སྣོན་ཞི ག་འཇོག་
ུ ་ཀྱི་དགོས་མཁོར་མཐོང་།
རྒྱུ་དས
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གྲོས་ཆོད།
༡། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༦ ཟླ་ ༦ ཚེ ས་ ༦ ཉིན་སྐབས་བཅུ་གཉིས་པའི་བོད་མི ་

ུ ་དང་པོར་བཞག་པའི་སྤྱི་མོས་
མང་སྤྱི་འཐུ ས་ལྷན་ཚོ གས་ཀྱི་གྲོས་ཚོ གས་ཚོ གས་དས
གྲོས་ཆོད་ཨང་ ༡༢།༡།༩༦།(༤) ནང་གསལ་གྱི་དོན་ཚན་བརྒྱད་དང་། ཡང་ཕྱི་

ལོ་ ༡༩༩༧ ཟླ་ ༩ ཚེ ས་ ༡༧ ཉིན་སྐབས་བཅུ་གཉིས་པའི་བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུ ས་
ུ ་བཞི ་པར་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་བཞག་པའི་གྲོས་ཆོད་
ལྷན་ཚོ གས་ཀྱི་གྲོས་ཚོ གས་ཚོ གས་དས

ཨང་ ༡༢།༤།༩༧།༣༧ ནང་གསལ་གྱི་དོན་ཚན་བཅུ་གཅིག་བཅས་ལ་བསྐྱར་ནན་

གྱིས་རྒྱབ་གནོན་དང་སྦྲགས།

གྲོས་ཆོད་ཀྱི་འབྲུ་དོན་རྣམས་ལ་མང་ཚོ གས་ཀྱིས་

ཐུ གས་སྣང་བསྐྱར་བསྐལ
ུ ་བྱེད་རྒྱུ་དང་།

༢། དོལ་རྒྱལ་བསནྟེ ་གསོལ་འོས་མི ན་གྱི་ལམ་སནྟོ ་གནང་བ་ནི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་

བསྟན་པར་བསྲེས་བསླད་མི ་འབྱུང་ཆེ ད་ཆོ ས་ཀྱི་སླབོ ་སྟོན་ཡང་དག་པ་ཞི ག་ཡི ན་པ་
ལས།

ཆོས་དད་རང་དབང་ལ་དངོས་ཤུ གས་བརྒྱུད་གསུམ་ནས་དོ་ཕོག་བྱུང་དང་

འབྱུང་གཞི ་གཏན་ནས་མེ ད་པའི་བདེན་པའི་གནས་ལུགས་ནན་བརྗོད་ཐོག་ལམ་
སྟོན་འདི་དག་གི ས་ཆོས་དད་རང་དབང་འཕགྲོ ་ཚུལ་གྱི་ལོག་བཤད་ལ་སྐྱེ་བོ་སུ་ཡང་

དབུ་མི ་འཁོར་བར་རང་རང་གི ་རྣམ་དཔྱོད་ཀྱིས་བླང་དོར་དབ་ྱེ མཁྱེན་པ་དགོས་

པའི་གསལ་འདེབས་ནན་པོ་ཞུ་རྒྱུ།

༣། དོལ་རྒྱལ་རྗེས་འབྲང་པ་རྣམས་ཀྱིས་མི ་གསོད་ཁྲག་སྦྱོར་དང་།

རྡུང་

རྡེག མེར་སྲེག་སོགས་ཁྲིམས་དང་འགལ་བའི་ནག་ཉེས་དང་། འཇིགས་སྐལ
ུ ་རི ང་

ལུགས་ཀྱི་བྱ་སྤྱོད་སྤལེ ་དང་སྤལེ ་བཞི ན་པ་རྣམས་ལ་བོད་མི ་དང་། གནས་ཡུལ་རྒྱལ་

ཁབ་སོ་སོའ་ི ཡུལ་མི ་རྣམས་ཀྱིས་སྣང་མེད་བཏང་སྙམོ ས་སུ་མ་བཞག་པར་། དོ་སྣང་

78 བདེན་དོན་གསལ་བའི་ཉི་ཟེར།

ུ ་པ་ཐོན་པ་མུ ་མཐུ ད་
ངོས་འཛི ན་འཕྱུག་མེ ད་ཀྱིས་ཁྲིམས་མཐུ ན་གྱི་གདོང་ལེ ན་ནས

གནང་དགོས་ཀྱི་བསྐལ
ུ ་ལྕག་ཞུ་རྒྱུ།

༤། རྒྱ་ནག་མི ་དམངས་སྤྱི་མཐུ ན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བླ་ོ གྲོས་དམན་པའི་ལས་ཀྱི ་

ུ ་ལྟར་ལྟ་བའི་དམར་པོའི་རི ང་ལུགས་ཀྱི་གདོང་
སྣེ་མོ ་བ་ཁག་ཅི ག་ནས་ཆོ ས་ལ་དག

འབག་དབྲལ་ཏེ། ཆོས་བྱེད་པའི་ནང་སི མ་འཛུལ་གྱིས་དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་གསོལ་བའི་

བྱེད་གཏེ་ཁག་ཅིག་བོད་རི གས་ནང་ཁུལ་ཁ་བྲལ་དང་། ༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་
ཆེ ན་པོར་ངོ་རལ
ྒོ ་མཚན་སྨདོ ་བྱ་རྒྱུའི་ལག་ཆར་བེད་སྤདྱོ ་བྱས་དང་བདྱེ ་བཞི ན་པ་

ི ་མི ་
དེ་ལ། གཞི ས་བྱེས་བོད་མི ་ཡོ ངས་དང་། དྲང་བདེན་ལ་དགའ་བའི་འཛམ་གླང

རི གས་ཚང་མས་ངོས་འཛི ན་འཕྱུག་མེ ད་ཐོག་བླང་དོར་མཛད་ཕག
ྱོ ས་མ་ནོར་བ་
དགོས་པའི་གསལ་འདེབས་ཞུ་རྒྱུ།

༥། རྒྱལ་སྤྱིའ་ི དགེ་ལྡན་པ་ལྷན་ཚོ གས་དང་།

གདན་ས་ཁག་གི ་མཁན་སླབོ ་

ལས་སྣེ་ལྷན ་ཚོ ག ས་ཀྱི ས ་གྲོས ་ཆོ ད ་སྔ་ རྗེས ་རྣམས་ཚུ ལ ་མཐུ ན ་ལག་བསྟར་ཡོ ང ་
ུ ་མང་ནས་ལས་འགུལ་ཅི ་རི གས་བྱུང་བའི་གླངེ ་གཞི འི་ཐོག་༸གོང་
ཐབས་སུ་འདས

ས་༸སྐྱབས་མགོན ་ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་མོ ན ་གྷ ་ོ འདོད ་རྒུ ་ གླིང ་ད ་ུ ཆི བས་སྒྱུ ར་སྐབ ས་

ུ ་མང་
དགོངས་འཆར་ཇི ་གནང་ལ་དགེ་ལྡན་པའི་གདན་ས་ཁག་གི ་དབུ་ལས་འདས

ཡོ ངས་རག
ྫོ ས་ཀྱིས་སྤྱི་མོ ས་ལྟར་དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་གསོལ་མཚམས་འཇོག་བྱེད་མི ་
དང་། མཚམས་འཇོག་མི ་བྱེད་མཁན་དང་ཆོས་དང་ཟང་ཟིང་ལ་མཉམ་སྤྱོད་བྱེད་

ུ ་བའི་དགོངས་དོན་ལྟར་ཚུལ་ཤི ང་འགྲེམས་པའི་
མི ན་བཅས་ཀྱི་སྐརོ ་དམ་ཆོས་འདལ

ལམ་ནས་མང་མོས་འོས་བསྡ་ུ གནང་སྟེ། ཚུལ་ཤི ང་བཞེས་མཁན་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་དོལ་

རྒྱལ་བསྟེན་གསོལ་མི ་བྱེད་པ་དང་།

དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་གསོལ་བྱེད་མཁན་རྣམས་

ུ ་པར་
དང་ཆོ ས་དང་ཟང་ཟིང་ལ་མཉམ་སྤྱོད་མི ་བྱེད་པའི་ཐག་གཅོད་བྱུང་འདག
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བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུ ས་ལྷན་ཚོ གས་ཀྱིས་ཡི ་རངས་བསྔགས་བརྗོད་དང་འབྲེལ། མང་
མོ ས་འོས་བསྡུའི་གྲུབ་དོན་ལག་བསྟར་བྱེད་ཕག
ྱོ ས་བོད་གཞུ ང་ཆོ ས་རི གས་ལས་

ཁུངས་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ཟླ་ ༢ ཚེ ས་ ༡༣ འཁོད་པའི་གསལ་བསྒྲགས་ཀྱི་ནང་
དོན་རྣམས་འབྲེལ་ཡོ ད་ཆོ ས་སྡ་ེ ཡོ ངས་ནས་ལག་བསྟར་རྒྱུན་འཁྱོངས་དགོས་པའི་

གཞེན་བསྐལ
ུ ་ནན་པོ་ཞུ་རྒྱུ་བཅས་ཀྱི་སྤྱི་མོས་སམ་མང་མོས་གྲོས་ཆོད་ད།ུ བོད་མི ་

མང་སྤྱི་འཐུ ས་ལྷན་ཚོ གས་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༡༥ ལ།།

གོང ་གསལ་གཞུ ང ་འབ ལ
ྲེ ་ག ས
ྲོ ་ཆོ ད ་འདི་ བཞི ན ་སྐབ ས་བཅུ ་ བཞི ་ པའི ་ བོད ་མི ་མང་སྤྱི ་

འཐུ ས་ལྷན་ཚོ གས་ཀྱི་གྲོས་ཚོ གས་ཚོ གས་དུས་ལྔ་པར་བགྲོ་གླངེ ་ཞི བ་རྒྱས་ཐོག་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་

ལ་ཕབ་པར་ཚད་འཛི ན་ཞུས། སྤྱི་འཐུ ས་ལྷན་ཚོ གས་ཀྱིས་ ༢༠༠༨ ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༡༥ ལ།།
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གཞུང་འབྲེལ་གྲོས་ཆོད།

སྔནོ ་གླངེ ་།
༄༅། །རྒྱལ་མཆོག་ལྔ་པ་ཆེན་པོ་མཆོག་གི ས་དབུས་༸རྒྱལ་དབང་སྐ་ུ ཕྲེང་

རི མ་བནྱོ ་དང་རི ས་མེད་བསྟན་འཛི ན་གྱི་སྐྱེས་མཆོག་ད་ུ མས་བོད་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་དང་།

སྐྱེ་འགྲོའི་བདེ་སྐྱིད་ལ་གནོད་གཞི ་ཆེ ་བའི་དོལ་རྒྱལ་བསནྟེ ་གསོལ་ལ་དམ་བསྒྲགས་
མཛད་པ་ལྟར།

སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་༸རྒྱལ་དབང་སྐ་ུ ཕྲེང་བཅུ་བཞི ་

པ་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་གི ས་ཀྱང་བརྟག་དཔྱད་ཞི བ་འཇུག་ཟབ་ནན་མཐིལ་ཕྱིན་མཛད་
རྗེས་བོད་བསྟན་སྲིད་ཀྱི་བདེ་དོན་ལ་གཅི ག་ཏུ ་དགོངས་ནས་དམ་སྲི་དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་

གསོ ལ་མི ་རུང་བའི་བཀའ་སླབོ ་གསལ་རནྗེ ་བཀའ་དནྲི ་བསྐྱངས་དང་སྐང
ྱོ ་བཞི ན་
པར་བརནྟེ ་བོད་མི ་ཆེས་ཉུ ང་ཤས་ལས་དེ་མི ན་ཚང་མས་བླང་དོར་ཞུ་སྒ་ོ འཛོ ལ་མེད་

ཞུ་བཞི ན་ཡོ ད་པ་དང་ད་དངུ ་དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་གསོལ་ལ་རྨོངས་ཞེན་ཧ་ཅང་ཆེ་བའི་
སྐྱེ་བོ་རྣམས་ཀྱང་བླང་དོར་མི ་འཕྱུག་པ་འབྱུང་ཐབས་སོགས་ཀྱི་སླད་བོད་མི ་མང་སྤྱི་

འཐུ ས་ལྷན་ཚོ གས་ཀྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༦ ཟླ་ ༦ ཚེ ས་ ༦ དང་། ༡༩༩༧ ཟླ་ ༩

ཚེ ས་ ༡༧ ཡང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༡༥ བཅས་སོ་སོར་གཞུང་འབྲེལ་

གས
ྲོ ་ཆོད་ཁག་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་འབེབས་ཡོ ད་པའི་འབྲུ་དོན་བཞི ན་གདན་ས་ཁག་

གི ས་གཙོ ས་བོད་མི ་སེར་སྐྱ་ཕལ་མོ ་ཆེ ས་སྤང་བླང་ཚུལ་བཞི ན་ཞུས་དང་ཞུ་བཞི ན་
པར་ཡི ་རངས་བསྔགས་བརྗོད་ཞུ་འོས་ཀྱི་གནས་སུ་ཡོ ད་ཅིང་།

ཡང་བླང་དོར་གྱི་གནས་ལ་རྨོངས་ཤི ང་བོད་བསྟན་སྲིད་དང་།

༸རྒྱལ་བའི་
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སྐ་ུ ཕྱྭ ་དང་བཅས་པར་བསམ་ཞི བ་དོ་སྣང་མེད་ཁར། རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་སྲིད་དོན་

གྱི་ལག་ཆར་དངུལ་དངོས་ཀྱིས་མགོ་སྐརོ ་བསླུ་བྲིད་འོག་ཚུད་པ་ཉུ ང་ཤས་ཀྱིས་རང་

ཉིད་མ་ཟད། མི ་རི གས་གཞན་ལའང་བརྒྱུད་སྐལ
ུ ་བཅས་ཀྱི་ལམ་ནས་ཕྱི་ནང་གང་
སར་གོ་སྐབས་འདྲ་མི ན་བཟུང་སྟེ་ལས་འགུ ལ་སྣ་ཚོ གས་སྤལ
ེ ་དང་སྤལ
ེ ་བཞི ན་པ་

ི ་ཞི ་བདེའི་དེད་དཔོན་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་
དང་ཉེ་བའི་སྔནོ ་དའུ ང་འཛམ་གླང

མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་བསྟན་འགྲོའ་ི དོན་ད་ུ ཨ་རི ར་ཆི བས་སྒྱུར་བཀའ་དནྲི ་བསྐྱངས་
སྐབ ས་ཨ་རི འི་ གྲོང ་ཁྱེར་སན་ཕ་རན་སི ་སི ་ཀོ་རུ་ནང་ཆོ ས ་ཀྱི ་ གནས་ལུག ས་ཇི ་

བཞི ན ་མི ་ ར ག
ྟོ ས་པའི་ མི ་ སྣ་ཉུ ང་ཤས་བེད ་སྤྱོད ་ཀྱི ས ་སྤྱི ་ ནོར ་༸གོང ་ས་༸སྐྱབས་
མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་ལ་གཞི ་མེ ད་ཀྱི་མཚན་སྨདོ ་ཞུ ་བའི་བྱ་སྤྱོད་འདི་རི གས་ལ་

ི ་
གཞི ས་བྱེས་བོད་མི ་ཡོ ངས་དང་། དྲང་བདེན་དང་རྣམ་དཔྱོད་ལྡན་པའི་འཛམ་གླང

མི ་མང་ཀུན་གྱིས་ངོས་འཛི ན་གསལ་པོའི་ཐོག་ནས་གས
ྲོ ་ཆོ ད་སྔ་མ་རྣམས་མཇུག་
ུ ་ཀྱི ་དགོས་མཁོ་གལ་
གནོན་དང་འབྲེལ་གྲོས་ཆོ ད་བསྐྱར་སྣོན་ཞི ག་འཇོག་རྒྱུ་དས
ཆེར་མཐོང་།

གྲོས་ཆོད།
༡༽ ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༦ དང་ ༡༩༩༧ དེ་བཞི ན་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལོ་བཅས་

ུ ་ཁག་གི ་ཐོག་བོད་མི ་མང་སྤྱི ་འཐུ ས་ལྷན་ཚོ གས་ནས་
ཀྱི ་གྲོས་ཚོ གས་ཚོ གས་དས

སྤྱི་མོ ས་ཀྱི ས་བཞག་པའི་གྲོས་ཆོ ད་ཁག་གི ་འབྲུ་དོན་རྣམས་ཐུ གས་སྣང་ཆེ ན་པོས་
བསྐྱར་བསྐལ
ུ ་མཇུག་གནོན་མུ་མཐུ ད་བྱེད་རྒྱུ་དང་།

༢༽ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ ལོར་བོད་ཀྱི་ཆོས་བརྒྱུད་ཆེན་པོ་བཞི ་དང་། གཡུང་དྲུང་

བོན་བཅས་ཀྱི་དབུ་ཁྲིད་བླ་ཆེན་རྣམ་པ་དང་། མཁན་པོ། བླ་སྤྲུལ། སྐ་ུ ཚབ་བཅས་

བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུ ས་ལྷན་ཚོ གས་ཀྱི་གྲོས་ཆོད་ཁག 83

ུ ་པའི་ཆོས་ཚོ གས་ཐེངས་བཅུ་པའི་གྲོས་ཆོད་དོན་ཚན་ལྔ་པའི་ནང་གསེས་ (ཁ)
འདས
པར། འཇིག་རྟེན་པའི་ལྷ་འདྲེ་སྤྱི་དང་། ལྷག་པར་དམ་སྲི་གདགུ ་པ་ཅན་ལ་སྐྱབས་

སུ་འཆའ་ན།

ནང་པའི་ཆོས་ལ་འཇུག་པའི་སྒ་ོ སྐྱབས་འགྲོ་དང་འགལ་བར་བརྟེན།

ུ ་།
དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་གསོལ་བྱེད་མཁན་སྤྱི་སྒརེ ་གང་ཡི ན་རང

བོད་གངས་ཅན་གྱི་

ཆོས་བརྒྱུད་གང་གི འང་ཁོངས་གཏོགས་མི ན་པ་ཆོས་ཚོ གས་འདིའ་ི ཐོག་ནས་གསལ་

པོ་བཟོ་རྒྱུ། ” ཞེས་གསལ་དོན་བཞི ན་གྲོས་ཚོ གས་འདི་ཐོག་ནས་ཀྱང་དེ་དོན་ལྟར་

ངེས་ཤེས་གསལ་པོས་ཕྱི་ནང་གི ་མི ་རི གས་ཁག་ལ་དངོས་དོན་ཇི་ཡི ན་གོ་བརྡ་འཕྲོད་
ཐབས་ལ་ཚང་མས་འཁུར་མཉམ་ལེན་བྱ་རྒྱུ།

ུ ་དངོས་ཀ་ྱི
༣༽ དོལ་རྒྱལ་རྗེས་འབྲང་པ་རྣམས་ཀྱི་བྱེད་བབ་འདི་རིགས་ནི་དངལ

ཁེ་ཕན་ཁོ་ནའི་བསླུ་བྲིད་འོག་བོད་མི ་ནང་ཁུལ་དཀྲུག་ཤི ང་དང་། ༸གོང་ས་༸སྐྱབས་

མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་ལ་གཞི ་མེ ད་ཀྱི་མཚན་སྨད་སྐུར་འདེབས་ཞུ ་བ་སོགས་ཆབ་
སྲིད་ཀྱི་ལག་ཆ་ཞི ག་ཏུ ་འགྱུར་བཞི ན་ཡོ ད་པ་ལས། ཆོས་དད་རང་དབང་ཡོ ད་མེད་

ཀྱི་གནད་དོན་དང་འབལ
ྲེ ་བ་སྤུ་ཙམ་མེ ད་པ་གས
ྲོ ་ཚོ གས་འདི་ཐོག་ནས་ངོས་འཛི ན་

གསལ་པོ་བྱ་རྒྱུ་དང་རྒྱ་ནག་གཞུ ང་གི ་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་དགོས་མཁོའི་གཡོ ་བྱུས་འོག་
དྲིན་ལན་ལོག་འཇལ་དང་། ལས་འབྲས་རྩིས་མེད་ཀྱིས་བོད་བསྟན་སྲིད་མི ་རི གས་

དང་བཅས་པར་གནོད་ཚབས་ཅན་གྱི་བསམ་མེད་དོལ་རྒྱལ་རས
ྗེ ་འབྲང་དང་བཅས་

པ་རྣམས་ལོ་རྒྱུས་ཐོག་གི ་ནག་ཉེས་ཅན་ལའང་ངོས་འཛི ན་བྱ་རྒྱུ།
༤༽

ཨ་རི ་དང་རྒྱ་གར་གསང་ལས་ཁང་ནས་ཀྱང་༸གོང་ས་མཆོག་གི ་སྐ་ུ

ཕྱྭ ར་སྔར་ལྷག་གཟབ་ནན་བྱ་གལ་ཆེ་བའི་སྙན་གསན་བྱུང་ཡོ ད་པས། བོད་མི འ་ི སྒྲིག་
འཛུགས་དང་། བོད་མི ་ཡོ ངས་ཀྱིས་རྫི་གསང་རྣོན་པོས་ཕྱར་གྲུ་མཉམ་འདེགས་བྱ་

ཕྱོགས་དང་།

ལྷག་པར་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ཆི བས་
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སྒྱུར་སྐབས་རྒྱ་གར་དབུས་སའི་གཞུང་དང་། བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས། ས་གནས་སོ་
སོ འི་བོད་མི འི་སྒྲིག་འཛུགས་དེ་བཞི ན་ཕྱི འི་ཡུལ་གྲུ་གཞན་གང་སར་ཆི བས་སྒྱུར་
བཀའ་དྲིན་སྐྱོང་སྐབས་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་སོགས་ཀྱིས་རྒྱལ་ཁབ་དང་ཡུལ་ལུང་སོ་

སོའི་འབྲེལ་ཆགས་སོ་སོར་སྔནོ ་ཚུད་ནས་འབྲེལ་ལམ་དམ་གཟབ་ཀྱིས་སྐ་ུ ཕྱྭ འི་སྲུང་
འདོམས་ཞུ་སྒརོ ་སྔར་ལས་ལྷག་པའི་དམ་གཟབ་བྱ་རྒྱུ།

༥༽ ཉེ་སྔནོ ་ཨ་རི འ་ི གྲོང་ཁྱེར་སན་ཕ་རན་སི ་སི ་ཀོ་ར་ུ དོལ་རྒྱལ་རྗེས་འབྲང་

པའི་བྱ་སྤྱོད་དོན་རྐྱེན་གྱི་འབྱུང་རྩ་ཇི ་ཡི ན་སྐར
ྱོ ་བཀའ་ཤག་གི ས་ཞི བ་
ོ ་འཛི ན་སྐང

འཇུག་མཐིལ་ཕྱི ན་གནང་ས་ྟེ སླད་འདི་རི གས་མི ་འབྱུང་བའི་ལམ་སྟོན་དང་བཀོད་
ཁྱབ་ནན་པོ་གནང་དགོས་པ་བཅས་ཀྱི་སྤྱི་མོས་སམ་མང་མོས་གྲོས་ཆོད་ད།ུ བོད་མི ་
མང་སྤྱི་འཐུ ས་ལྷན་ཚོ གས་ཀྱིས། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༡༧ ལ།

གོང་གསལ་གྲོས་ཆོད་འདི་བཞི ན་སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའི་བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུ ས་ལྷན་ཚོ གས་ཀྱི་

གྲོས་ཚོ གས་ཚོ གས་དུས་ ༧ པའི་ཐོག་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པར་ཚད་འཛི ན་བྱེད། ཕྱི་ལོ་
༢༠༡༤ ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༡༧ ལ།།
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དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༦ ཟླ་ ༥ ཚེ ས་ ༣༡
ཉིན་དོལ་རྒྱལ་སྐརོ ་སྤལེ ་པའི་གསལ་བསྒྲགས།

༄༅། །རང་རེ་གངས་ལྗངོ ས་བོད་མི ་རྣམས་ནས་འདས་པའི་ལོ་བཞི ་བཅུར་

ཉེ་བའི་རི ང་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོའི་དབུ་ཁྲིད་འོག་མི ་ལོ ་སྟོང་

ཕྲག་གཉིས་ལྷག་ཙམ་གྱི ་རྒྱལ་རབས་ལོ ་རྒྱུས་ཡོ ད་པའི་བོད་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི ་བདག་
དབང་ཐོབ་ཐང་བསྐྱར་གསོ་ཡོ ང་ཐབས་དང༌།

ཕན་བདེའ་ི འབྱུང་གནས་སངས་

རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་རི ན་པོ་ཆེ་དར་གནས་ཡོ ང་ཐབས། དེ་དང་འབྲེལ་བའི་རང་རེའ་ི

ི ་སྟོབས་དང་
རི ག་གཞུང་སྲུང་སྐབྱོ ་མི ་ཉམས་གོང་མཐོར་སྤལ
ེ ་ཐབས་བཅས་སུ་སྙང

རྣམ་དཔྱོད་ཟུང་འབྲེལ་གྱིས་འཐབ་རྩོད་བྱས་པར་བརྟེན་བདེན་མཐའ་གསལ་ལ་ཉེ་

ུ ་བབ་བཟང་པོ་ཞི ག་འཆར་བཞི ན་ཡོ ད་པ་མ་ཟད། འཛམ་གླང
ི ་ཐོག་བཙན་
བའི་དས
བལ
ྱོ ་བ་འདྲ་འདྲའི་ནང་ནས་གཞན་དང་མི ་འདྲ་བའི་བསྔགས་བརྗོད་ཀྱི་ཡུལ་ད་ུ གྱུར་

པ་འདི་བྱུང་ཡོད། འོན་ཀྱང་རང་རེར་ད་ལྟ་མཐར་ཐུག་གི་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་མེད་པའི་ཁར།

ད་དངུ ་གཟུགས་ཅན་དང་གཟུགས་མེད་ཀྱི་འགལ་རྐནྱེ ་བར་ཆད་སྣ་ཚོ གས་ཡོ ང་དང་
ཡོ ང་བཞི ན་ཡོ ད་པ་འདི་རང་རེས་ངོས་འཛི ན་གསལ་པོར་ཐུ བ་པ་བྱེད་དགོས།

སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་གི ས་འགལ་རྐྱེན་འདི་དག་

གི ་ཐད་ལ་ལོ ་ནས་ལོ་བསདྟུ ་རྟོག་ཞི བ་མཐར་ཕྱིན་གནང་བའི་སྙངི ་པོ་གཅི ག་ནི་དོལ་

རྒྱལ་བསནྟེ ་གསོལ་བྱས་ན་བོད་གཞུང་དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་གི ་བསྟན་སྲིད་གཉེར་ད་ུ
གཏད་པའི་སྲུང་མ་དམར་ནག་གཉིས་དང༌།

རི ་བོ་དགེ་ལྡན་པའི་བསྟན་སྲུང་དམ་

86 བདེན་དོན་གསལ་བའི་ཉི་ཟེར།

ཅན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་སོགས་ལ་ཕོག་ཐུ ག་འགྲོ་གི ་ཡོ ད་པ་མ་ཟད།

བོད་ཀྱི་སྤྱི་དོན་

ལ་ཕན་མེ ད་གནོད་རྐྱེན་ད་ུ འག་ྲོ བ་གསལ་པོར་གཟིགས་ཏེ་༸གོང་ས་མཆོ ག་གི ས་

༡༩༧༦ ལོ་ནས་མཚམས་འཇོག་གཙང་མ་གནང་བ་དང༌། རང་ཅག་རྣམས་ལའང་
དེ་དག་གནས་བབ་ལས་བརྒལ་བའི་བསནྟེ ་གསོལ་མི ་རུང་བའི་གནད་དོན་ལོ ་རྒྱུས་

དང་སྦྲགས་ལམ་སནྟོ ་མི ག་ཁ་ཕ་ྱེ བ་ལྟ་བུ་ཞི ག་ལོ་ནས་ལོ་བསདྟུ ་གནང་བ་བཞི ན་བོད་

གཞི ས་བྱེས་སུ་འཁོད་པའི་བླ་མ་དང༌། མཁན་པོ། དགེ་བཤེས། སེར་སྐྱ་མང་

ཚོ གས་བཅས་མང་པོ་ཞི ག་གི ་བཀའ་བརྩི ་དང་ལེ ན་གྱི ས་མཚམས་འཇོག་བྱས་པ་
དང༌།

བོད་ཀྱི་སྤྱི་དོན་ལ་འགྱུར་བ་ཆེན་པོ་བྱུང་བ་ཚང་མས་མཐོང་གསལ་ཡི ན།

འོན་ཀྱང་ཁག་གཅི ག་ནས་བོད་སྤྱི་དོན་གྱི་འགག་རྩ་ཆེ ན་པོ་ཞི ག་ལ་ཐུ ག་པ་ངོས་

འཛི ན་མ་ཐུ བ་པའམ།

ཡང་ན་ངོས་འཛི ན་ཇི་བཞི ན་མ་བྱས་པར་མུ་མཐུ ད་བསྟེན་

གསོལ་སྤྲོས་པ་ཆེན་པོ་བྱེད་ཀྱི་ཡོ ད་པ་དང༌། ཡང་འགའ་ཞི ག་གི ས་རང་གི ས་བསྟེན་

པས་མ་ཚད་ཆེ ད་མངགས་གཞན་ལ་དར་སྤལ
ེ ་གཏོང་གི ་ཡོ ད་པ་བཅས་ཀྱིས་ལྷ་མི ་
དམ་ཚི ག་མི ་མཐུ ན་པ་ཆགས་པར་བརྟེན་༸གོང་ས་མཆོག་གི ་ཐུ གས་དང་མ་འཚམ་

པ་ཆེན་པོ་ཡོ ང་གི ་ཡོ ད་པ་འདི་ནི་བོད་ཀྱི་སྤྱི་དོན་དང༌། ༸རྒྱལ་བའི་སྐ་ུ ཕྱྭ ་བཅས་པའི་
འགལ་རྐྱེན་ཆེ་ཤོས་ཤི ག་ཏུ ་གྱུར་ཡོ ད།

འདི་ལོ འི་དཔྱིད་ཆོ ས་སྐབས་༸གོང་ས་མཆོ ག་གི ས་དེང་སང་ང་ཚོ ་བོད་སྤྱི ་

ུ ་ཚོ ད་འདི་འདྲའི་སྐབས་སུ་ལྷ་མི ་གང་ཡི ན་
པའི་དོན་ལ་དཀའ་ལས་རྒྱག་པའི་དས

ནའང་དམ་ཚི ག་མཐུ ན་པོ་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་ཡི ན། མི ་དམ་ཚི ག་མི ་གཙང་བའི་

ཐོག་ནས་སྐབས་རེ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་ཡོ ད་པ་ནང་བཞི ན་ལྷ་སྲུང་གི ་ནང་ལའང་
སྐབས་རེ་དམ་ཚི ག་མི ་གཙང་བ་ཡོ ང་གི ་འདགུ ་ཅེས་ངས་སྔ་རྗེས་མང་པོ་བཤད་ཡོ ད།

ད་ལྟ་ཡང་སྔནོ ་མ་བཤད་པའི་སྐད་ཆ་དེ་ག་རང་འགྱུར་བ་མེད་པར་བསྡད་ཡོ ད་ཅེས་

དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་སོགས་ཀྱི་གསལ་བསྒྲགས་ཁག 87

གསལ་ཁ་གཏོད་གནང་བ་དང༌། ཡང་གྲྭ་ས་གྲྭ་ཚང་དང༌། བླ་བྲང་སྒརེ ་སུ་དང་སུ་

ཡི ན་ནའང་བོད་སྤྱི་པའི་དོན་དག་བསམ་གྱི་མེད་ན་གནས་ཚུལ་ཐ་དད་རེད།
སྤྱི་པའི་དོན་དག་བསམ་གྱི་ཡོ ད་པ་དང༌།

བོད་

བོད་སྤྱི་པའི་དོན་དག་ལ་ད་ལྟ་༸རྒྱལ་བ་

རི ན་པོ་ཆེ ས་འགན་འཁྱེར་ནས་བསྡད་ཡོ ད་པ་འདིར་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་ཡོ ད་ན་སྤང་བླང་མ་

ནོར་བ་བྱེད་དགོས། ༸རྒྱལ་བ་རི ན་པོ་ཆེས་འགན་འཁྱེར་བ་འདི་འདོད་ཀྱི་མེད་ན་
གནས་ཚུལ་ཐ་དད་རེད་ཅེས་བཀའ་ནན་པོ་ཕེབས་ཡོ ད།

ད་དངུ ་ཉེ་ཆར་ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༢༡ ཉིན་རྟ་མགྲིན་ཡང་གསང་གི ་བཀའ་

དབང་སྟ་གོན་སྐབས་བཀའ་གསལ་པོ་གནང་དོན་ལ།

ཞབས་རི མ་མང་པོ་ཞི ག་བསྒྲུབས་པ་ཡི ན།

བར་སྐབས་བསྟན་སྲིད་ཀྱི་

ད་ལྟ་དོལ་རྒྱལ་ཕལ་ཆེར་རྒྱ་འདྲེ་དང་

འབྲེལ་བ་ཤུ གས་ཆེན་པོ་ཡོ ད་པའི་གནས་ཚུལ་ཞི ག་ཡོ ང་གི ་འདགུ

དེར་བརྟེན་ན་

ནིང་རྟ་མགྲིན་གྱི་སྒྲུབ་པ་ཚོ གས་སྐབས་དོལ་རྒྱལ་གྱི་མི ང་དངོས་སུ་སྨྲོས་ནས་ཟློག་པ་

བྱས་པ་རེད་ཅེས་དང༌།

དེ་རི ང་རྟ་མགྲིན་གྱི་དབང་བསྐར
ུ ་སྐབས་དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་

མཁན་ཡོ ད་ན་བདེ་པོ་ཞི ག་ཨེ ་ཡོ ང་སྙམ་པ་དྲན་བྱུང༌། ཁ་སྔནོ ་དབང་ཞུ་མཁན་ནང་

དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་མཁན་ཡོ ད་ན་འགྲིག་གི ་མ་རེ ད་ཅེས་བརྗོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་འདི་
འདྲ་ཡི ན།

ལྷ་དམ་ཚི ག་མ་གཙང་བའི་རྒྱུ་མཚན་གྱི་ཐོག་ནས།

མི ་དམ་ཚི ག་མ་

གཙང་བ་ཆགས་ན་ཁ་སྔནོ ་ཞུས་པ་བཞི ན། དབང་བསྐར
ུ ་མང་པོ་བསྐར
ུ ་ལགས་སམ།

དམ་ཉམས་ས་སྟེང་བཀང་ལགས་སམ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་དམ་ཉམས་བཟོ་བའི་

ུ ། ད་ལྟ་དབང་གྲལ་ནས་ལངས་ཏེ་ཕྱིན་ན་ཡག་གི ་རེད་
རྒྱུ་མཚན་ཆགས་ཀྱི་ཡོ ད་དས
མ་གཏོགས་འདིར་བསྡད་ན་ཡག་པོ་མེད། དེས་སོ་སོར་ཡང་མ་ཕན། སྡག
ུ ་ས་ནས་

བཤད་ན་༸རྒྱལ་བ་རི ན་པོ་ཆེའ་ི ཚེ ་ཐུ ང་ད་ུ འགྲོ་བ་ལྟ་བུ་བྱུང་ན་ཡག་པོ་མེད། ཡང་
ཁྱེད་རང་ཚོ ་༸རྒྱལ་བ་རི ན་པོ་ཆེ ་མགག
ྱོ ས་ཙམ་སྡུག་ཤི ་བརྒྱབ་ན་སྙམ་པ་ཡོ ད་ཚེ ་

88 བདེན་དོན་གསལ་བའི་ཉི་ཟེར།

བསྡད་ན་འགྲིགས་ཞེས་དེ་ལྟ་བུའ་ི བཀའ་ནན་པོ་གནང་ཡོ ད། འདི་ལ་ཞི བ་ཏུ ་བསམ་

བླ་ོ བཏང་ན་བོད་ཀྱི་སྤྱི་དོན་དང༌། ༸རྒྱལ་བའི་སྐ་ུ ཕྱྭ ་འགངས་ཆེ་ཐུ ག་པས་དོལ་རྒྱལ་

མཚམས་འཇོག་བྱ་རྒྱུ་འདི་བོད་རྒྱལ་ཁབ་དང་མི ་རི གས་ཀྱི་ལས་དོན་གལ་ཆེན་པོའ་ི

གྲས་སུ་གྱུར་ཡོ ད།

ཡང་ཕེབས་དགོངས་སུ་ལར་ནས་༸གོང་ས་ལྔ་པ་ཆེ ན་པོའི་སྐབས་ལ་སྤྲུལ་སྐུ་

གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་དང་མ་འགྲིགས་པའི་གནས་ཚུ ལ་རྣམ་ཐར་ནང་ལ་གསལ་

ཡོ ད་ལ། གསང་བ་རྒྱ་ཅན་གྱི་ནང་དའུ ང་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་ཡོ ད། དེ་དག་ལ་ཁུངས་
གནང་ནས་སྐ་ུ ཕྲེང་བཅུ་གསུམ་པས་དམ་བསྒྲགས་གནང་ཡོ ད།

ཁོང་དགོངས་པ་

གཞན་དོན་གཤེགས་རྗེས་ཆབ་སདྲི ་ཀྱི་ཞབས་འདེགས་ཞུ་མཁན་ཚོ འ་ི ནང་ནས་ཡི ན་

ནའང་འདྲ།

ཕྱོགས་གཞན་དག་ནས་ཡི ན་ནའང་འདྲ།

མདོར་ན་ལྷ་སྲུང་བསྟེན་

ཕྱོགས་ཐོག་ནས་ཡི ན་ནའང་འདྲ། མང་པོ་ཞི ག་སྐ་ུ མདནུ ་སྐ་ུ གོང་མ་འཚོ ་ཞི ང་བཞེས་

པའི་སྐབས་ལ་བཏང་སྙམ
ོ ས་སུ་ཡོ ད་པ་དེ་དག་གཞི ་ནས་འཕག་འཚག་བརྒྱབ་སྟེ་མང་

པོ་ཞི ག་ཆགས་ཡོ ད། དོལ་རྒྱལ་ནི་དེའ་ི གྲས་ཤི ག་ཆགས་ཡོ ད། ངོས་རང་༸གོང་
ས་ལྔ་པ་ཆེན་པོའ་ི སྐྱེ་གྲལ་ད་ུ ཡོ ད་པ་དང༌། དེ་བཞི ན་སྐ་ུ མདནུ ་སྐ་ུ གོང་མ་དང་ལས་

འབལ
ྲེ ་ཐུ ན་མོ ང་མ་ཡི ན་པ་ཡོ ད་པ་ཞི ག་ཡི ན་པས་༸གོང་ས་ལྔ་པ་ཆེ ན་པོ་དང་སྐུ་

མདནུ ་སྐ་ུ གོང་མའི་སྐབས་ནས་ཕྱག་ལེན་ཡོ ད་པ་འདིའ་ི མཇུག་བསྐྱལ་རྒྱུ་ངའི་འགན་

ཡི ན། མི ་ཁ་ཤས་ཀྱི་སྣང་བར་མི ་འགྲོ་བ་ཡོ ང་གི ་ཡོ ད་ཀྱང༌། འདི་ངོས་ཀྱི་འགན་

ཡི ན་ཞི ང༌། དེ་ཡང་རྒྱལ་བ་རི ན་པོ་ཆེའ་ི དོན་དག་མ་ཡི ན་པར། བོད་བསྟན་སྲིད་ཀྱི་

དོན་དག་ཡི ན་ཞེས་དང༌།

བོད་སྤྱི་དོན་ལ་ཐུ ག་པའི་གནས་ཚུལ་འདིའ་ི སྐབས་ངོས་

ནས་འགོ་བཙུགས་པའི་ལས་ཀ་འདི་མཐའ་བཀར་ནས་བྱེད་ཀྱི ་ཡི ན་མ་གཏོགས་

མི ་རེ་གཉིས་ཀྱི་བཀན་བཀན་བྱས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་ངོས་ནས་ཕྱིར་འཐེན་རྒྱག་

དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་སོགས་ཀྱི་གསལ་བསྒྲགས་ཁག 89

ཐབས་མེད།

ངོས་ནས་དང་པོ་བརྟག་དཔྱད་ནན་ཏན་བྱས་ཏེ་ཐག་གཅོད་བྱས་པ་

འདི་ལོ་ནས་ལོ་བསདྟུ ་དེ་མཇུག་སྐྱེལ་གྱི་ཡི ན་མ་གཏོགས་འཇོག་གི ་མི ན།

ས་ཚོ འ་ི ནང་ཆ་བཞག་ན་མང་ཆེ་བ་སྐྱོན་མེད་ཀྱང༌།

གདན་

རེ་ཟུང་གི ་ཀླད་པ་མཁྲེགས་

པོ་བྱེད་ཀྱི་ཡོ ད་པ་གསལ་པོ་འདགུ  ཁྱེད་རང་སྒརེ ་པ་ཚོ ས་ཨོ ་ཚོ ད་བྱས་ཏེ་ཨའུ་ཙི ་

མི ན་ནམ་བསམ་ནས་བསྡད་ན་ཉི་མ་གཅི ག་འགྱོད་པ་སྐ་ྱེ དགོས་ཆགས་ཡོ ང་ཞེས་
དྲན་སྐལ
ུ ་ནན་པོ་གནང་བ་དང༌། ཡང་དེང་སང་རྒྱུ་ཕྲན་བུ་རག་གི ་འདགུ ་བསམ་པ་

ལྟ་བུ་བྱེད་པ་དང༌། ཁྱེད་རང་ཕལ་པ་ཚོ འ་ི ནང་ནས་ཀྱང་དོལ་རྒྱལ་གསོལ་ན་ཚོ ང་

ལམ་འགྲོ་འདགུ ་བརྗོད་མཁན་ཡོ ད། དེ་ནི་ལྟས་ངན་གྱི་སྐད་ཆ་ཡི ན། དེ་ཚོ འ་ི གྲས་

ི ་གྲོགས་གང་འདྲ་བྱས་ཏེ་ཡོ ང་གི ་ཡོ ད་པ་གུང་
ཡག་པོ་མ་རེད། ང་ཚོ ་མི འ་ི ནང་སྡག
ཐང་ཚང་གི ས་གསུངས་ཡོ ད་ཅེས་དང༌། མི ་དང་ལྷ་ཀླུ། བཙན་དང་རྒྱལ་པོ་སོགས་

གང་ཞི ག་ཡི ན་ཀྱང་མི ་ཚེ ་འདི་ཁོ་ནའི་ཐོག་གག
ྲོ ས་དང་འཕནྲི ་ལས་བདྱེ ་ཐུ བ་ཙམ་
དེ་དག་ནི་སྙངི ་རྗེའ་ི ཡུལ་ཡི ན་པ་ལས་ཧ་ལས་དགོས་དོན་མེད།

བོ་དགེ་ལུགས་པའི་ཞབས་འདྲེན་ཡི ན།

དེ་ལྟར་བྱས་ན་རི ་

རྗེ་རི ན་པོ་ཆེའ་ི ལེགས་བཤད་རྨད་ད་ུ བྱུང་

བ་འདི་དག་བདག་པོ་རྒྱག་མཁན་ལ་བཀའ་བསྒསོ ་གཉེར་གཏད་ཡོ ད་པའི་མགོན་པོ་

ཕྱག་དྲུག་པ་དང༌། དམ་ཅན་ཆོས་རྒྱལ་གྱིས་ཕན་མ་ཐོགས་པར་དེ་འདྲ་ཞི ག་བསྟེན་
དགོས་པ་འདི་ཞབས་འདྲེན་ཡི ན་ཞེས་ཐུ གས་ཕམ་དང་བཅས་བཀའ་གནང་ཡོ ད།
མཇུག་ཏུ ་བླ་མ་དགེ་བཤེས་ཚོ ་དང༌། དེ་བཞི ན་དཔེ་ཆ་བ། མི ་ནག་བཅས་སུ་ཞི ག་

ཡི ན་ཀྱང་དོལ་རྒྱལ་བསནྟེ ་མཚམས་བཞག་ན་གནོད་མི ་ཡོ ང་ངམ་སྙམ་པའི་དོགས་
པ་རྩ་བ་ནས་བྱེད་མི ་དགོས། གང་ཡང་བྱེད་ཀྱི་མ་རེད། ཁ་མཆུ་ངོས་ནས་བརྒྱབ་

ཆོག རི ་བོ་དགེ་ལུགས་པ་ཡི ན་པའི་ཆ་ནས་དམི གས་བརྩེ་མ་ཡག་པོ་བགྲང༌། ཆོས་

རྒྱལ་གྱི་བསྟོད་པ་བརྐྱང་བསྐམ
ུ ་མ་ཡག་པོ་བཏོན་ན་དེ་གས་འགྲིགས་པ་ཡི ན། གནོད་

པ་གང་ཡང་མེད་ཅེས་བཀའ་བཞེས་གསལ་པོ་གནང་ཡོ ད།

90 བདེན་དོན་གསལ་བའི་ཉི་ཟེར།

དེ་ལྟར་བོད་སྤྱི་དོན་དང༌། ༸རྒྱལ་བའི་སྐ་ུ ཕྱྭ ། རི ་བོ་དགེ་ལུགས་པའི་ཆེ་བ་

བཅས་ལ་དགོངས་ནས་བཀའ་སླབོ ་གསལ་པོ་ཕེབས་པ་འདི་དག་ལ་ཁ་ཞེ་གཉིས་

མེ ད་ཀྱི་བརྩི་བཀུ ར་ཞུ ་རྒྱུའི་ཐོག་མཇུག་གནོན་བྱ་རྒྱུ ་བཙན་བལ
ྱོ ་གཞུ ང་གི ་ལས་
འགན་ཡི ན་པར་བརྟེན།

དོལ་རྒྱལ་དང་འབྲེལ་ཡོ ད་མི ་ཚན་པ་སྤྱི་སྒརེ ་ཁག་ནས་

འཇམ་མགོན ་བླ་ མ་ཙོ ང ་ཁ་པ་ཆེ ན ་པོས ་སྲོལ ་གཏོད ་མཛད་པའི ་ ཕྱི ་ གཙང་ནང་

གཙང་གི ་དགེ་ལྡན་བསྟན་པ་དང༌། བོད་ཀྱི་སྤྱི་དོན་བཅས་ལ་བསམ་ན་སྔནོ ་བྱས་རྒྱབ་

བསྐྱུར་ཕྱིན་ཆད་སྤང་བླང་ཚུ ལ་བཞི ན་གནང་རྒྱུ་སྤྱི ་སྒར
ེ ་ཚང་མར་འཕྲལ་ཕུགས་
གང་སར་ཁེ་ཕན་ཆེན་པོ་ཡོ ད་པའི་གནས་ཚུལ་གསལ་པོ་ཤེས་རགྟོ ས་ཡོ ང་ཆེད་བོད་
མི ་མང་སྤྱི་འཐུ ས་རྒྱུན་ལས་དང༌། སྐ་ུ སྒརེ ་ཡི ག་ཚང༌། ཕྱི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་བཅས་
ནས་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོའི་བཀའ་སླབོ ་གསུང་པར་འཁོར་ཐག་དང༌།

ཕབ་བཤུ ས་ཡི ག་ཆ་ཁག་འཕྲལ་ད་ུ ལག་ལེན་ཡོ ང་བའི་འབོད་སྐུལ་ཕྱག་བྲིས་བཅས་
གཅིག་རྒྱབ་གཉིས་སྣོན་གྱིས་ཁུངས་སོ་སོར་གནང་བ་དང༌།

ཆོས་རི ག་དྲུང་ཆེ་བླ་ོ

བཟང་མཁས་གྲུབ་དང༌། སྐ་ུ སྒརེ ་ཡི ག་ཚང་གི ་སྐ་ུ ཚབ་བསྟན་པ་བཟོད་པ་གཉིས་ནས་
ལྷ་ོ ཕག
ྱོ ས་གདན་ས་ཁག་ལ་དངོས་སུ་བཀའ་སླབོ ་བརྒྱུད་བསྒྲགས་གནང་བར་བརྟེན་

ུ ་ཚོ གས་དམངས་དང་བཅས་པའི་ནང་ནས་དོལ་རྒྱལ་དང་
བླ་མ་དགེ་བཤེ ས་འདས

འབྲེལ་བ་ཡོ ད་མཁན་མང་ཆེ་བས་བོད་ཀྱི་སྤྱི་དོན་དང༌།

༸རྒྱལ་བའི་སྐ་ུ ཕྱྭ ་བཅས་

པར་གནོད་འཚེ ་ཡོ ད་བཞི ན་ད་ུ མུ་མཐུ ད་བསྟེན་གསོལ་བྱས་ཚེ ་སྤྱི་སྒརེ ་གཉིས་གནོད་

ཀྱི་ངེས་ཤེ ས་བརྟན་པོ་རྙདེ ་དེ་ད་ནས་མཚམས་འཇོག་གནང་རྒྱུའི་ཁས་ལེ ན་ཞུ ས་
གནང་བ་དང༌།

དེ་བཞི ན་གྲྭ་ཚང་དང༌།

ཚོ གས་པ་སྤྱི་སྒརེ ་ཁག་མང་ནས་ཀྱང་

བཀའ་ཤག་ལ་དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་གསོལ་མི ་བྱེད་རྒྱུའི་ཁས་ལེ ན་སྙན་ཞུ་ས་སྦྱར་རི མ་

འབྱོར་བྱུང་བ་དེ་དག་ནི་བོད་སྤྱིའི་ལས་འགན་རང་འཁྲི་རང་འཁུར་བྱས་པར་ངོས་

འཛི ན་ཞུ་ཡི ་ཡོ ད། འོན་ཀྱང་བླ་མ་དགེ་བཤེས་དང༌། སྤྱི་སྒརེ ་ཚན་པ་རེ་ཟུང་ད་དངུ ་
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རེ་དོགས་ཀྱི་འཆི ང་བ་མ་ཆོ ད་པར་རི ་བོ་དགེ་ལུགས་པ་སོགས་ཀྱི་ཞེན་ཁོག་ཡི ན་

ཁུལ་གྱིས་མཁྲེགས་བཟུང་བྱེད་པར་མ་ཟད།

ཆེས་ཉུ ང་ཤས་ནས་གོ་སྐབས་འདི་

ལོག་པར་བེད་སྤྱད་དེ་ནང་ཁུལ་འཁྲུག་སླངོ ་གི ་བྱ་བར་འཇུག་པ་དང༌།

རྒྱལ་སྤྱིའ་ི

ནང་འདི་སྐར
ོ ་གཞི ་མེ ད་དཀྲོགས་གཏམ་སྤལ
ེ ་བ་བཅས་ནི་དགྲ་བོའི་དགོས་འདནུ ་

སྒྲུབ་པ་ཉིད་ཡི ན་པས་ལམ་ནོར་ལྡགོ ་ཤེས་བདྱེ ་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་ནན་པོ་བྱེད་
བཞི ན་ཡོ ད།
བོད་ཀྱི ་བསྟན་སྲིད་རང་དབང་སླར་གསོ་བྱ་རྒྱུའི་ལས་དོན་རླབས་ཆེ ན་འདི་

དག་ལེ ག ས་པར་འགྲུ བ ་ཐུ བ ་མི ན་ནི་ ༸གོང ་ས་༸སྐྱབས་མགོན ་ཆེ ན ་པོའི ་ སྐུ་ ཚེ ་

མཛད་འཕྲིན ་ཁོ་ ནར་ལྟས
ོ ་པ་རང་རེ འི་ འདས་པའི་ ལོ ་ རྒྱུ ས་ནས་ར་འཕ དྲོ ་ཡོ ད །
དོལ ་རྒྱལ་བས ནྟེ ་གསོ ལ ་བྱས་ན་སྐུ་ ཚེ ར ་འགལ་རྐྱེན ་ཡོ ང ་གི ་ ཡོ ད ་པ་བཀའ་སླབོ ་
གསལ་རནྗེ ་འདི་ལྟ་བུ་གནང་བཞི ན་ད་ུ ད་དངུ ་སྐུ་ཚེ ་མཛད་འཕྲིན་གྱི ་འགལ་རྐྱེན་

དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་གསོལ་ཨུ་ཚུགས་ཀྱིས་མཚམས་འཇོག་མི ་བྱེད་པ་དང༌། དེའ་ི དོན་
ད་ུ སྨྲེ་སྔགས་འདོན་པ་ནི་བོད་བསྟན་སྲིད་ཀྱི་དོན་ད་ུ ལྷག་བསམ་བཅངས་པ་དང༌། རི ་

བོ་དགེ་ལུགས་པའི་མཚན་ལ་དགུང་འདེགས་སུ་འག་ྲོ ཡི ་ཡོ ད་མེད་བྱ་སྤདྱོ ་འདི་ནས་
ལེགས་པར་ཤེས་ཐུ བ་པ་ཡི ན།

དེ་ལྟར་དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་གསོ ལ་འདི་བོད་བསྟན་སྲིད་དང་འབྲེལ་བ་ཆེ ན་པོ་

ཆགས་ཡོ ད་སྟབས་༸གོང་ས་མཆོག་ནས་འདས་པའི་ལོ་ཉི་ཤུ ་ལྷག་ཙམ་རི ང་ཐུ གས་
ཧ་ཅང་གཟབ་ནན་ཆེན་པོས་ཞི བ་འཇུག་ཡང་ཡང་གནང་ཞི ང༌།

མཐའ་མཇུག་
༸སྐྱབས་རྗེ་ཡོ ངས་འཛི ན་ཁྲི་བྱང་རི ན་པོ་ཆེ ་མཆོ ག་ལའང་སྙན་བསྐུལ་གྱིས་སྐྱབས་

ར་ྗེ རི ན་པོ་ཆེ་མཆོག་ནས་ཀྱང་མཛད་ཐབས་འདི་བསླུ་བ་མེད་པ་ཡི ན་པ་ཞལ་བཞེས་
གནང་བ་ཞི ག་ཡི ན། དེར་བརྟེན་བསམ་གཞི གས་ནན་ཏན་བྱེད་དགོས༌།
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ུ ་གྲི་ མེ ་
ཉེ་ ཆར་༸གོང ་ས་མཆོ ག ་གི ་ བཀའ་སླབོ ་གཅི ག ་ནང་སྐུ་ ཕྱྭ ་ ཟེར ་ད ས

མདའ་དང༌།
གོ་རྒྱུ་མེད།

འབོམ་སྐདེ ་པར་གཟེར་ནས་མཆོང་ཡོ ང་མཁན་དེ་འདྲ་གཅིག་པུར་

དེ་འདྲའི་རི གས་ཧ་ཅང་དཀོན་པོ་ཡི ན།

བགྱིས་པའི་ཁ་ལ་མ་ཉན་པར་རྒྱབ་འགལ་ཤ་སྟག་བྱས་ན།

ངས་བླང་དོར་ལམ་སྟོན་
ང་ཡི ད་ཐང་ཆད་ནས་

ུ ་བསམ་པའི་བླ་ོ ཕམ་ད་ུ བཅུག་ན་སྐུ་ཕྱྭ ར་འབྲེལ་བ་
བསྡད་པས་ཕན་ཐོགས་མི ་འདག

ཆགས་མི ་སྲིད་པ་མི ན་ཞེས་བཀའ་ཕེབས་པ་དང༌། ཡང་དེ་རྗེས་ད་ཆ་ལོ་དྲུག་ཅུ་རེ་

གྲངས་ལ་སླབེ ས་ཚར་བའི་མི ་ཞི ག་ཡི ན། ཚེ ་རབས་སྔནོ ་མར་བསོད་ནམས་ཕྲན་བུ་

བསགས་ཡོ ད་པས་རང་ལ་གནོད་འགལ་དེ་ཙམ་མཐོང་གི ་མི ་འདགུ ་ཅེས་དང༌། རྒྱ་

ཆེ འི་བོད་མི ་མང་གི ་གདོང་ལ་བལྟས་ནས་ང་ཚོ ་འདི་འདྲའི་ཐབས་སྐྱོ་བོ་ཡོ ད་པའི་
སྐབས་ལ་སྡག
ུ ་པོ་མྱོང་རོགས་དང༌།

བསམ་བླའོ ་ི ནང་སེམས་གསོ་ལྟ་བུའ་ི བླ་ོ བག་

སྤྲོ་རོགས་ལ་ཕན་ན་བསམ་ནས་ཨུ་ཚུགས་བྱས་ཏེ་སྡདོ ་ཀྱི་ཡོ ད་མ་གཏོགས། ངས་
སྟངས་འཛི ན་བྱས་པ་འདི་ང་རང་སྒརེ ་ལ་ཁེ་ཕན་ཡོ ད་པ་དེ་འདྲ་གང་ཡང་མི ན་ཞེས་

བཀའ་ཕེབས་པ་བཅས་འདི་དག་ལ་བསམ་བླ་ོ ཞི བ་ཏུ ་བཏང་ནས་བོད་མི ་སྤྱི་དང༌།

བ་ྱེ བྲག་དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་གསོལ་བྱེད་མཁན་རྣམས་ནས་འཕྲལ་ད་ུ མཚམས་འཇོག་
མ་བྱས་ན།

ུ ་ལ་སླབེ ས་ཡོ ད་པར་
སྤྱི་སྒརེ ་གང་ཐད་ཉེན་འགན་མི ་བཟོད་པའི་དས

བརྟེན། ཆོས་དད་རང་མོས་ལ་ཁ་གཡར་ས་གང་ཡང་བསྡད་མེད།

ང་ཚོ ས་སྡག
ུ ་ས་ནས་བཤད་ན། ནང་ཁུལ་དམ་ཚི ག་མི ་མཐུ ན་པའི་དབང་གི ས་

བོད་བསྟན་པ་ཆབ་སྲིད་དང༌། ༸གོང་ས་མཆོག་གི ་སྐ་ུ ཕྱྭ ར་གནོད་འགལ་ཡོ ང་གཞི ་
ཆགས་ན་ཆོས་དད་རང་དབང་དང༌། མང་གཙོ་ཁ་ཁྱེར་བྱས་པས་ཅི་ལ་ཕན། དེ་

རྩིས་ཕུགས་དོན་འགདྱོ ་གཞི ་ཆེ ན་པོ་མ་ཆགས་སྔནོ ་ཚང་མས་མནོ་བསམ་ནང་ད་ུ
བཀུག་ནས་༸གོང་ས་མཆོ ག་གི ་བཀའ་སླབོ ་སྔ་ཕྱིའི་དགོངས་དོན་ལ་སྤང་བླང་ཚུ ལ་

དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་སོགས་ཀྱི་གསལ་བསྒྲགས་ཁག 93

བཞི ན་སྤྱོད་རྒྱུ་ཤི ན་ཏུ ་གལ་ཆེ།

ཆོས་དད་རང་མོས་དང་རང་དབང་མང་གཙོ་

ུ ༌།
བཤད་དེ་དོན་ལོག་ཏུ ་སྤྱོད་པ་ག་ལ་རང

ལར་ནས་༸གོང་ས་མཆོག་གི ས་ཆོས་

དད་རང་མོས་ལ་རྡོག་རོལ་བརྩི་མེད་བཏང་གནང་བ་ག་ལ་ཡོ ད།

བོད་མི ་སུ་ཡི ན་

ུ ་ཕྱི་ནང་སྤྱི་དང༌། བོད་ཀྱི་ནང་ཆོས་སུ་གཏོགས་པའི་ཆོས་བརྒྱུད་གང་གི ་ཁུངས་
རང
སུ་འཛུལ་ཞུགས་ཉམས་ལེན་བྱས་ཀྱང༌།

དེ་ལ་སུ་གཅིག་གི ས་དགག་དགོས་ཤོད་

མཁན་མེད། དེའ་ི དབང་གི ས་བོད་མི འ་ི ཁྲོད་ད་ུ ཡེ ་ཤུ ་དང༌། ཁ་ཆེ། གཞན་ཡང་
ཆོས་བརྒྱུད་ཆེན་པོ་བཞི ་དང༌།

གཡུང་དྲུང་བོན་དང་བཅས་པའི་ཁུངས་སུ་རང་

རང་འདོད་མོས་ལྟར་དགའ་སྤྲོ་བག་ཕེབས་ཀྱི་ངང་སྤྱོད་བཞི ན་པ་ཡི ན།
འདིར་གལ་ཆེ་ནན་དཔེར་བརྗོད་རྒྱུ་ཞི ག་ལ་ཡེ ་ཤུ ་དང༌།

འོན་ཀྱང་

ཁ་ཆེ་ལྟ་བུའ་ི དགོན་པ་

ཞི ག་ལ་ཆོ ས་དད་རང་མོ ས་ཡི ན་ཞེས་ནང་པའི་ཆོ ས་ཀྱི་བཞེད་གཞུ ང་དང་མཐུ ན་

པའི་ཆོས་སྤྱོད་ཀྱི་རི མ་པ་ལག་བསྟར་དགོས་རྒྱུ་བརྗོད་ག་ལ་འོས་ཤི ང༌།

དེ་བཞི ན་

ི ་མའི་དགོན་པའི་ནང་བཀའ་བརྒྱུད་
ཆོས་དད་རང་མོས་ཀྱི་རྨང་གཞི ་བཟུང་ནས་རྙང

དང༌། ས་སྐྱ། དགེ་ལུགས་ཀྱི་ལྟ་གྲུབ་ཀྱི་རྣམ་གཞག་དང༌། དགོན་སྡ་ེ དེ་དང་དེར་

རན་འཚམས་མེད་པའི་ཆོས་སྤྱོད་ཀྱི་བཞེད་སྲོལ་ཉམས་བསྟར་དགོས་ལུགས་བརདྗོ ་

ུ ༌། ཕྱོགས་གཞན་ནས་བཤད་ན། ཁ་ཆེའམ། ཡེ ་ཤུ འ་ི དགོན་པའི་
རྒྱུའང་ཅི་ལ་རང
ནང་དེའ་ི ལྟ་གྲུབ་དང༌། དེའ་ི ཆོས་སྤྱོད་རྒྱུན་སྐྱོང་ཉམས་བཞེས་བྱེད་དགོས་པ་དང༌།
དེ་ལ་ཆོས་ལུགས་གཞན་གྱི་ལྟ་སྤྱོད་དང༌། དགོན་སྡ་ེ དེ་དང་དེར་མ་འཚམས་པའི་

ཉམས་ལེ ན་བྱས་ན་མི ་འགྲིགས་པའི་ཁྲིམས་སུ་བཅས་པ་ནི་ཆོ ས་ཕྱོགས་ཀྱི ་ལམ་
ལུགས་དང༌།

དེ་བཞི ན་རང་དབང་དང༌།

མང་གཙོ་གནས་ལུགས་བཅས་དང་

མཐུ ན་པ་ཞི ག་ཡི ན། དེས་ན་ཆོས་དད་རང་མོས་ཡི ན། དེ་ལྟར་བཙན་བཀའ་གཏོང་

ུ ་ཞེས་བླ་ོ དང་ལྡན་པ་སུས་བརྗོད་ནསུ ། རང་རེའ་ི བོད་
བའི་ཁྲིམས་དོན་དེ་ག་ལ་རང

ཀྱི་ཆོ ས་ཕྱོགས་སྲོལ་ནས་བྱས་ནའང་ཆོ ས་བརྒྱུད་གང་ཞི ག་ཏུ ་གཏོགས་པའི་དགོན་

94 བདེན་དོན་གསལ་བའི་ཉི་ཟེར།

སྡ་ེ དེར་དབང་ཚད་ཡོ ད་པའི་བླ་མའམ།

དགོན་བདག་དེས་དགོན་སྡ་ེ དེ་དང་དེར་

ལྷ་སྲུང་གང་བསྟེན་འོས་མི ན་དང༌། ལྟ་སྤྱོད་གང་ད་ུ འཇུག་དགོས་མི ན་སོགས་ཆོས་

ཕྱོགས་ཀྱི་སླབོ ་སྟོན་གནང་རྒྱུ་ནི་བླ་མ་དེའ་ི འགན་དབང་ཡི ན་པ་ལས། དགོན་གྲྭ་དང་

སླབོ ་མས་ཆོས་དད་རང་མོས་ཡི ན་ཞེས་བླ་མར་རྩོད་གླངེ ་བྱེད་སྲོལ་མེད། ལར་ནས་

འདི་དང་འབྲེལ་བར་རྩ་བའི་དོན་གནད་གལ་ཆེ་གཞན་ཞི ག་བརྗོད་རྒྱུ་ལ།

༸གོང་

ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་བོད་ཆོས་སདྲི ་གཉིས་ཀྱི་དབུ་ཁདྲི ་བླ་ན་མེད་པ་དེ་
ཡི ན། ཆོས་ཕྱོགས་ཀྱི་དབུ་ཁྲིད་ཡི ན་པའི་ཆ་ནས་བོད་ཀྱི་དགོན་སྡ་ེ དང༌། བོད་མི ་

མང་ལ་འདི་ཕྱི་གཉིས་ཕན་གྱི་ཆོས་ཕྱོགས་ཀྱི་ལམ་སྟོན་གནང་རྒྱུ་དང༌། ཆབ་སྲིད་

ཀྱི་དབུ་ཁདྲི ་ཡི ན་པའི་ཆ་ནས་བོད་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་ལ་གནོད་འགལ་ད་ུ འགྱུར་གཞི འི་བྱ་
སྤྱོད་འགོག་སྡམོ ་དང༌།

ལམ་སྟོན་གནང་རྒྱུ་ནི་༸གོང་ས་མཆོག་གི ་ཐུ གས་འགན་

དང༌། སྐ་ུ དབང་ཡི ན། ཆོས་དད་རང་མོས་དང༌། མང་གཙོ་དང་འགལ་བ་ག་ལ་

ཡི ན། དེ་ལྟར་འགལ་ལོ་ཞེས་ཀུ་ཅོ་འདོན་པ་ནི་དཔེར་ན་ཆོས་དོན་ལོག་སྒྲུབ་ཀྱི་ངན་

སྔགས་བྱས་ན་འདི་ཕྱི་གཉིས་འཕུང་དང༌། བསྟན་སྲིད་ལ་གནོད་ཚབས་འབྱུང་བས་

ུ ་ཞེས་ལམ་སྟོན་བྱས་པར།
མི ་རང

ཆོས་དད་རང་མོས་ཡི ན་ཞེས་ཀུ་ཅོ་འདོན་ན་

ཁྲིམས་སྲོལ་དང༌། ཆོས་དད་རང་མོས་དང་མཐུ ན་ནམ་མི ་མཐུ ན། རྒྱལ་ཁབ་དང་
སྐྱེ་བོ་སུས་བལྟས་ཀྱང་ཤེས་ཐུ བ་པ་ཞི ག་ཡི ན།

ལྷག་པར་༸གོང ་ས་མཆོ ག་གི ་དོལ ་རྒྱལ་བས ནྟེ ་གསོ ལ ་བྱེད་པ་འདིའི་ སྐར
ོ ་

ལམ་སྟོན་གང་གནང་བའི་དོན་གནད་སྙངི ་པོ་འདི་ལ་སོགས་དང༌།

ཆོས་དད་རང་

དབང་དང༌། མང་གཙོ་ལ་འགོག་རྐྱེན་ཡོ ད་མེད་དེ་ནས་ཤེས་ཐུ བ། ལམ་སྟོན་སྙངི ་

པོ་ནི། དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་གསོལ་བྱེད་པ་འདི་བོད་བསྟན་པ་ཆབ་སྲིད་ལ་གནོད་ཚབས་

ཆེ་བ་དང༌། ༸གོང་ས་མཆོག་གི ་སྐ་ུ ཕྱྭ ་ལའང་ངན་དོགས་ཆེ་བས་དགོན་སྡ་ེ གྲྭ་ཚང་

དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་སོགས་ཀྱི་གསལ་བསྒྲགས་ཁག 95

སོགས་དང༌།

གང་ཟག་སྤྱི་བྱེ་ནས་སྤྱི་དོན་ལ་མནོ་བསམ་ནན་ཟབ་བཏང་སྟེ་དོལ་

རྒྱལ་བསྟེན་གསོལ་མཚམས་འཇོག་བྱེད་རྒྱུ་གལ་ཆེ་ཡི ན་ཚུལ་དང༌།

བོད་བསྟན་

སདྲི ་སོགས་ལ་བསམ་ཞི བ་མ་བྱས་པར་མུ ་མཐུ ད་བསྟེན་གསོལ་བྱས་ན་ཕྱིས་འགདྱོ ་

ཆགས་གཞི ་ཆེ་བས་དེ་རྩིས་ཚང་མས་སྤང་བླང་འགལ་སྤྱོད་ད་ུ མ་སོང་བ་དགོས་སྐརོ ་

ཞི བ་ཆའི་བཀའ་སླབོ ་ཕེབས་པ་འདི་རེད།

མདོར་སྙངི ་པོ་བསྡས
ུ ་ན་གདན་ས་ཆེན་

པོ་ཁག་དང༌། རྒྱུད་གྲྭ་སྨད་སྟོད་གཙོ་གྱུར་གྱིས་སྒྲིག་འཛུགས་སུ་ཡོ ད་པའི་དགོན་
སྡ་ེ ཁག་ནང་བསྟེན་གསོལ་ནམ་ཡང་བྱས་ན་མི ་འཐུ ས་ཤི ང༌། དེ་མི ན་བོད་བསྟན་པ་

ཆབ་སྲིད་ལ་གནོད་ཀྱང་གནོད།

༸གོང་ས་མཆོག་གི ་སྐ་ུ ཕྱྭ ་ལ་གནོད་ཀྱང་གནོད་

ཁྱད་པར་མེད། ཆོས་དད་རང་མོས་ཡི ན། མང་གཙོ་ཡི ན། རང་དབང་ཡི ན།

དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་གསོལ་བྱེད་རྒྱུ་ལ་འགྱུར་བ་མི ་གཏོང་ཐག་གཅོད་ཡི ན།

ཞེས་ཀུ་

ཅོ་འདོན་ནའང་རང་མོས་ཡི ན། དོན་འདི་ལ་མཚོ ན་ནའང་ཆོས་དད་དང༌། རང་

དབང་ལ་འགལ་འགྱུར་ལྟ་ཅི་ཇི་བྱེད་རང་ལ་གདམ་ང་གནང་བ་ཞི ག་རེད། འོན་
ཀྱང་དེ་ལྟར་མཁག
ྲེ ས་བཟུང་བྱས་ཚེ ་ངོས་འཛི ན་ཇི ་བདྱེ ་བོད་རྒྱ་ཆེ འི་མི ་མང་གི ས་
མང་གཙོའ་ི ལམ་ནས་ཐག་གཅོད་བྱེད་རྒྱུ་དེ་རེད།
ཆེ་ས་བོད་བསྟན་སྲིད་དང༌།

དེ་རྩིས་འབྲེལ་ཡོ ད་ཚང་མས་

༸གོང་ས་མཆོག་གི ་སྐ་ུ ཕྱྭ ར་བསམ་སྟེ་ད་ལྟའ་ི བོད་ཀྱི་

ུ ་སྐབས་གཉན་འཕྲང་ཅན་འདིར་གནས་དས
ུ ་ཚོ ད་རྩིས་སུ་མ་སོང་བར་སྤང་བླང་
དས

འཛོ ལ་མེད་ཡོ ང་བ་དང༌། འབྲེལ་ཡོ ད་ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་གི ་དབུ་འཛི ན་རྣམ་པ་དང༌།
གཞན་ཡང་མཁན་པོ་བླ་སྤྲུལ་དང་དགེ་བཤེས་རྣམ་པ།

འཛི ན་དང༌།

དེ་བཞི ན་ས་གནས་འགོ་

སྤྱི་སྒརེ ་འགན་ཡོ ད་ཀྱི་མི ་སྣ་བཅས་ནས་ད་ལམ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་

མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་ནས་དོལ་རྒྱལ་གྱི་སྐརོ ་བཀའ་སླབོ ་ལམ་སྟོན་ཇི་ལྟར་གནང་བ་

ཐུ གས་ལ་བཞག་ནས་མཇུག་གནོན་རྒྱུན་བསྲིངས་གནང་ས་ྟེ རང་རང་གི ་ཚན་པ་སོ་

སོར་མགོ་འོག་ལུས་ཆུག་གི ་བཀོད་འདོམས་ཡན་པོར་མ་སོང་བ་གནང་དགོས་པ་
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དང༌། ལྷག་པར་ད་རེས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་འདི་ཕ་རོལ་པོས་བེད་སྤྱོད་ལོག་པར་གཏོང་

རྒྱུར་ཡི ད་གཟབ་དོགས་ཟོན་གྱིས་མི ་མང་ཐོག་དོན་དངོས་རྟོགས་པའི་གསལ་བཤད་
སླབོ ་སྟོན་ལེགས་པར་གནང་དགོས།
རྒྱ་ཆེའ་ི མང་ཚོ གས་ནས་ཀྱང་ལྷག་བསམ་
ལངས་ཕག
ྱོ ས་འགྱུར་མེ ད་ཀྱི་སྒ་ོ ནས་བོད་སྤྱི་དོན་སྙངི ་བཅངས་ཀྱིས་སྤྱི་ནོར་༸གོང་

ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོའི་ཐུ གས་ཀྱི་བཞེད་དགོངས་འགྲུབ་ཐབས་ལ་རང་རང་
ུ ་ཡོ ད་རྒུ་ལེ གས་སྐྱེས་སུ་འབུལ་དགོས་པ་བཅས་ཀྱི་འབོད་སྐུལ་
བླ་ོ རྩལ་ཐབས་ནས
གསལ་བསྒྲགས་སུ། བཀའ་ཤག་ནས། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༦ ཟླ་ ༥ ཚེ ས་ ༣༡ ལ།།
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དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོ ག་གི ་དོལ་རྒྱལ་རྗེས་འབྲང་པའི་ཚུ ལ་
མི ན་བྱ་སྤྱོད་སྐརོ ་ལ་གསར་འགོད་གསལ་བསྒྲགས།

༄༅། །ཚང་མས་མཁྱེན་གསལ་ལྟར། ༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་

པོ་མཆོ ག་གི ས་ཡུ་རོབ་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ནང་མཛད་འཕནྲི ་བསྐྱངས་དང་སྐང
ྱོ ་མུ ས་
རེད།

དམི གས་བསལ་ནོར་ཝེའ་ི རྒྱལ་ཁབ་ནང་མཛད་འཕྲིན་སྐྱོང་བཞི ན་ཡོ ད།

མཛད་འཕྲིན་ཧ་ཅང་རྒྱས་པ་ཡོ ང་གི ་ཡོ ད་པ་ང་ཚོ ་ཚང་མས་མཁྱེན་གསལ་རེ ད།

དམི གས་བསལ་ནོར་ཝེ་ནང་ནོར་ཝེ་མི ་དམངས་ནས་༸གོང་ས་མཆོ ག་ལ་དགའ་

བསུའ་ི ཕེབས་བསུ་གཟབ་རྒྱས་ཞུ་བཞི ན་ཡོ ད། བདནུ ་ཕྲག་གཉིས་ཙམ་གོང་གསར་

འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནང་དམི གས་བསལ་གླངེ ་སླངོ ་མང་དག་ཅི ག་བྱུང་ཡོ ད།
གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནས་ཡི ན་རུང་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་
མཆོ ག་ནོར་ཝེར་ཆི བས་སྒྱུར་བསྐྱང་རྒྱུར་དགའ་བསུ་དང་ཕེབས་བསུ་ཞུ ས་པའི་

ཐོག་དམི གས་བསལ་གནད་དོན་གཅིག་ག་རེ་གསུང་གི ་འདགུ ་ཅེ་ན། རྒྱ་ནག་གཞུང་
གི ས་གནོན་ཤུ གས་འོག་ནོར་ཝེའི་གཞུང་གི ་གནད་ཡོ ད་མི ་སྣ་ཚོ ས་༸གོང་ས་མཆོག་
དང་མཇལ་འཕྲད་མ་ཞུས་པ་དེ་ནི་རྩ་བ་ནས་འགྲིག་གི ་མེད།

བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནས་གཅིག་མཚུངས་གསུང་གི ་འདགུ

ཅེས་གསར་འགྱུར་

མི ་དམངས་ནས་ཀྱང་གཞུང་གི ་གནད་ཡོ ད་མི ་སྣས་མཇལ་འཕྲད་མ་ཞུས་པ་

དེར་མོས་མཐུ ན་མེད་པ་དང་།

༸གོང་ས་མཆོག་ནོར་ཝེ་ལ་ཆི བས་སྒྱུར་བསྐྱངས་

པ་ནི་བཀའ་དྲིན་ཆེན་པོ་ཡི ན་པའི་རྣམ་པ་ཤུ གས་ཆེ་སྟོན་གྱི་འདགུ འོན་ཀྱང་བླ་ོ ཕམ་
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དགོས་པ་ཞི ག་ལ།

དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་མཁན་ཉུ ང་ཤས་ཤི ག་དང་དེའ་ི ནང་ནས་ལྔ་

བཅུ་དྲུག་ཅུ་ཙམ་ཡོ ད་པ་རྣམས་མང་ཆེ་བ་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་མི ་རི གས་ཆགས་འདགུ ཁོ་
པ་ཚོ ས་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནང་༸གོང་ས་མཆོག་ནོར་ཝེར་ཆི བས་སྒྱུར་

བསྐྱངས་སྐབས་ནོར་ཝེའི་གཞུ ང་གི ་གནད་ཡོ ད་མི ་སྣས་མཇལ་འཕྲད་མ་ཞུ ས་པ་

དེར་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོ ད། ཅེས་བརྗོད་འདགུ དེ་ནི་བླ་ོ ཕམ་དགོས་པའི་གནས་ཚུལ་ཡི ན་

པ་མ་ཟད། ཧ་ཅང་ཐབས་སྐྱོ་པོ་རེད། དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་མཁན་ཚོ ས་ཆོས་དད་རང་
དབང་དང་འག་ྲོ བ་མི འི་ཐོབ་ཐང་ཁར་འཁྱེར་བ་ཙམ་ལས་ཆབ་སྲིད་རགས་པ་རང་

འཁྲབ་བཞི ན་ཡོ ད་པ་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་ཆགས་ཡོ ད།

རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་གནོན་

ཤུ གས་འོག་ནོར་ཝེའི་གཞུ ང་གི ་གནད་ཡོ ད་མི ་སྣས་༸གོང་ས་མཆོ ག་དང་མཇལ་
འཕྲད་མ་ཞུས་པ་དེར་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོ ད།

ཅེས་དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་མཁན་ཞི ག་གི ས་

ཤོད་སྐབས། རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་ཆབ་སྲིད་ཐོག་བེད་སྤྱོད་གཏོང་གི ་ཡོ ད་པ་ཧ་ཅང་

གསལ་པོ་ཆགས་ཡོ ད། དེར་མཐའ་གཅིག་ཏུ ་ངོ་རྒོལ་ཡོ ད་ཅེས་བཀའ་ཤག་གི ་ཚབ་
ཞུས་ཏེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།

ུ ་ད་ལྟ་བར་ད་ུ གླངེ ་སླངོ ་བདྱེ ་བཞི ན་པ་ནི།
དེ་ནས་དོལ་རྒྱལ་ཚོ གས་པས་དས

བཙན་བྱོལ་སྤྱི་ཚོ གས་ནང་དོལ་རྒྱལ་བསནྟེ ་མཁན་ཚོ ར་ཆོ ས་དད་རང་དབང་དང་

འགྲོ་བ་མི འ་ི ཐོབ་ཐང་མེད་པ་མ་ཟད།

སླབོ ་གྲྭ་དང་གཞི ས་ཆགས་ཁག་ནང་དབྱེ་

འབདྱེ ་བདྱེ ་ཀྱི་ཡོ ད་པའི་གཞི ་མེད་ཀྱི་སྐྱོན་འཛུགས་མང་དག་ཅི ག་བྱེད་བཞི ན་ཡོ ད།
ཞི བ་ཚགས་ཐོག་གཟིགས་ན།

སྤྱིར་བཏང་དེའ་ི ཐོག་རྒྱ་གར་གྱི་འགྲོ་བ་མི འ་ི ཐོབ་

ཐང་གི ་བསྟི་གནས་ཁག་དང་རྒྱལ་སྤྱིའ་ི འགྲོ་བ་མི འ་ི ཐོབ་ཐང་ཚོ གས་པ།

ལྡ་ི ལི འ་ི

ཁྲིམས་ཁང་བཅས་ནས་ཀྱང་དེ་དག་གཞི ་མེ ད་ཡི ན་པའི་ཁྲིམས་ཐག་བཅད་པའི་
གནད་དོན་ཆགས་ཡོ ད།

དེའ་ི ནང་ནས་རྡ་སར་མཚན་ཉིད་གྲྭ་ཚང་གི ་དགེ་བཤེས་

དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་སོགས་ཀྱི་གསལ་བསྒྲགས་ཁག 99

ལགས་བཀྲོངས་པའི ་ སྐར
ོ ་ལ་རྒྱལ་སྤྱི འི ་ ཨི ན་ཊར་པོལ ་ (Interpol) ཐོག་ནས་

ུ ་ཞི བ་འཇུག་བྱས་ཡོ ད། འོན་ཀྱང་ད་ལྟ་ཁོ་པ་ཚོ ས་གཞི ་མེད་སྐྱོན་འཛུགས་
ཡི ན་རང
རྣམས་ཆོས་དད་རང་དབང་མི ་འདགུ ་ཅེས་ཤོད་སྐབས།

ད་རེས་བཀའ་ཤག་ནས་

ུ ་
དམི གས་བསལ་གསལ་བཤད་ཞུ་འདོད་ག་རེ་བྱུང་ཞེ་ན། བོད་མི ་སུ་ཞི ག་ཡི ན་རང

དཔྱ་ཁྲལ་ལག་དེབ་དགོས་ཀྱི་ཡོ ད། དཔྱ་ཁྲལ་ལག་དེབ་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་

ནས་གནང་གི ་ཡོ ད། རྒྱ་གར་ལ་གནས་ཐུ བ་ཐབས་བྱེད་པར་ (R.C) སྐྱབས་བཅོལ་

ལག་དེབ་དགོས་ཀྱི་ཡོ ད། སྐྱབས་བཅོལ་ལག་དེབ་རྒྱ་གར་གཞུང་ནས་གནང་གི་

ཡོ ད། འོན་ཀྱང་དེ་ཐོབ་པར་ས་གནས་འགོ་འཛི ན་དང་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱབ་

ུ ་ཕྱི་རྒྱལ་ད་ུ འགྲོ་ཆེད་ (I.C) དེབ་
གཉེར་དགོས་ཀྱི་ཡོ ད། བོད་མི ་སུ་ཞི ག་ཡི ན་རང

སེར་པོ་དགོས་ཀྱི་ཡོ ད།

དེབ་སེར་པོ་རྒྱ་གར་གཞུང་ནས་གནང་གི ་ཡོ ད་ཀྱང་དེར་

རྒྱབ་གཉེར་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུགས་ནས་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོ ད།

དེར་བརནྟེ ་རྒྱ་གར་ལ་ཡོ ད་པའི་དོལ་རྒྱལ་བསནྟེ ་མཁན་ཚོ ་གཞི ས་ཆགས་

ཁག་ཏུ ་ཡོ ད་པ་ཡི ན་ན། ཁོ་པ་ཚོ ་མང་ཆེ་བར་དཔྱ་ཁྲལ་ལག་དེབ་ཡོ ད་པ་ཆགས་ཀྱི་

ཡོ ད། དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ནས་དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་མཁན་ཡི ན་དང་མི ན་གྱི་དབྱེ་

བ་འབྱེད་ཀྱི་མེད།

དཔྱ་ཁྲལ་ལག་དེབ་གཞི ར་བཟུང་སླབོ ་གྲྭར་ཚུད་དང་མ་ཚུད།

དེ་བཞི ན་འཕདྲོ ་བསྟེན་དང་ཤེས་ཡོ ན་ཐོག་ལ་མཐུ ན་རྐྱེན་གང་ཞི ག་ཡོ ད་ཀྱང་གཅི ག་
མཚུངས་གནང་གི ་ཡོ ད།

དམི གས་བསལ་རྒྱ་གར་ལ་གནས་པར་སྐྱབས་བཅོལ་

ལག་དེབ་དགོས་ཀྱི་ཡོ ད། དེ་ཡང་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་རྒྱབ་གཉེར་ཡོ ད་པའི་

ཐོག་ནས་ཁོ་པ་ཚོ ར་རག་གི ་ཡོ ད་པ་རེ ད་མ་གཏོགས་བོད་མི འི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་
རྒྱབ་གཉེར་མེད་ན་ཧ་ཅང་དཀའ་ལས་ཁག་པོ་ཆགས་ཀྱི་རེད། གལ་སྲིད་བོད་མི འ་ི

སྒྲིག་འཛུགས་ནས་དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་མཁན་ཚོ ར་དབྱེ་བ་འབདྱེ ་དགོས་ཀྱི་ཡོ ད་ན།

100 བདེན་དོན་གསལ་བའི་ཉི་ཟེར།

དཔྱ་ཁྲལ་ལག་དེབ་དང་སྐྱབས་བཅོལ་ལག་དེབ་ཐོག་དབ་ྱེ འབདྱེ ་བྱས་ཆོ ག་ཆོ ག་
ུ ་ད་ལྟ་བར་ད་ུ དབྱེ་བ་ཕྱེ་བའི་གནས་ཚུལ་ཤོད་རྒྱུ་མེད།
ཡོ ད་ཀྱང་དས

དེར་བརྟེན་

ང་ཚོ ས་བོད་མི ་གཅི ག་མཚུངས་ལ་གནང་བ་ལྟར་དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་མཁན་ཚོ ར་བྱེད་

ཀྱི་ཡོ ད་སྟབས། ཁོ་པ་ཚོ ་རྒྱ་གར་ད་ུ གནས་ཐུ བ་ཀྱི་ཡོ ད། དམི གས་བསལ་ཕྱི་རྒྱལ་
ད་ུ འགྲོ་མཁན་ཡི ན་ན་དེབ་སེར་པོ་དགོས་ཀྱི་ཡོ ད། དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་མཁན་ཕྱི་རྒྱལ་

ད་ུ ཡོ ད་མཁན་མང་ཆེ་བ་དེབ་སེར་པོ་འཁྱེར་ནས་ཕྱིན་པ་ཞི ག་ཆགས་ཀྱི་ཡོ ད།

དེ་

དག་བོད་མི འི་སྒྲི ག་འཛུགས་ཀྱི་རྒྱབ་གཉེར་ཡོ ད་པའི་ཐོག་ནས་བྱུང་བ་ཞི ག་རེད།
ཕལ་ཆེར་ཁོ་པ་ཚོ ་སྐྱབས་བཅོལ་ཞུ་སྐབས་བཙན་བྱོལ་སྤྱི་ཚོ གས་ནང་ཆོས་དད་རང་

དབང་མེད་པ་རེད། ཅེས་སྐྱབས་བཅོལ་ཞུ་མདོག་ཁ་པོ་རེད།

འོན ་ཀྱང་རང་ཉིད ་ཀྱི ་ ལག་པར་ཡོ ད ་པའི ་ ཡི ག་ཆ་དེ་ དག་བོད ་མི འི ་ སྒྲི ག ་

འཛུགས་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་བ་དེ་གསལ་པོ་ཡི ན་སྟབས།

ཆོས་དད་རང་དབང་

མེ ད་ན་ཨང་དང་པོ་སོ་སོའི་ལག་པར་ཡོ ད་པའི་ཕྱི་རྒྱལ་ད་ུ འགྲོ་རྒྱུའི་ཡི ག་ཆ་དེ་ག་
ནས་རག་པ་རེད་དམ།
བ་ཞི ག་ཆགས་ཡོ ད།

ཞེས་དྲི་བ་བཏང་ན་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱིས་གནང་

བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུགས་ནས་དབྱེ་འབྱེད་བྱེད་ཀྱི་མེད་པ་ཧ་

ཅང་གསལ་སྟོན་བྱས་ཡོ ད།

དེར་བརྟེན་ཁོང་ཚོ ས་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུགས་ལ་སྐྱོན་

འཛུགས་བྱས་པ་དེ་གཞི ་མེད་ཡི ན་པ་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོ ད།

དེ་བཞི ན་

དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་མཁན་ཚོ ས་ཨ་རི ་དང་དེང་སྐབས་ཡུ་རོ བ་ཁག་ཏུ ་ངོ་རྒོལ་བདྱེ ་

མཁན་མི ་ཉུ ང་ཤས་ཤི ག་ལས་མེད་ནའང། ༸གོང་ས་མཆོག་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱེད་སྐབས་

བརྡ་ལན་ཁོ་པ་ཚོ ་ཆབ་སྲིད་འཁྲབ་པའི་ཐོག་ནས་མཚན་སྨད་ཞུ་མཁན་ཞི ག་ཆགས་
ཡོ ད།

དོལ་རྒྱལ་ནི་དགེ་ལུགས་གཅིག་པུའ་ི གནད་དོན་མ་ཡི ན་པར་ཆོས་བརྒྱུད་

ཚང་མའི་གནད་དོན་ཆགས་ཡོ ད་པར་བརྟེན། ཆོས་བརྒྱུད་ཡོ ངས་རྫོགས་དང་བོད་

དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་སོགས་ཀྱི་གསལ་བསྒྲགས་ཁག 101

ཕྱི་ནང་གཉིས་ཀྱི་བོད་མི ་ཚང་མས་འགན་འཁུར་ལེ ན་དགོས་པ་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་

རེད། ཨ་རི ་དང་རྒྱ་གར་གྱི་གསང་བའི་སྙན་ཐོའ་ི ནང་། དོལ་རྒྱལ་ཐོག་ནས་༸གོང་
ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི ་སྐ་ུ ཕྱྭ ར་ཉེན་ཁ་ཡོ ད་པ་གསལ་ཡོ ད།
བརྟེན་ཕྱི་ནང་གི ་བོད་མི ་ཚང་མས་འགན་ཁུར་ལེན་རོགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།

དེར་

༼ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༥ ཚེ ས་ ༨ ཉིན་གྱི་ཕྱེད་ཡོ ལ་ཆུ་ཚོ ད་ ༡༢།༣༠ ཐོག་ཕྱི་དྲིལ་ལྷག་

པ་ཚེ ་རི ང་དྲན་རནྟེ ་ཚོ གས་ཁང་ནང་བོད་མི འི་སྒྲི ག་འཛུ གས་ཀྱི ་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་བླ་ོ བཟང་

སེང་གེ་མཆོག་གི ས་གསར་འགོད་པ་ཁྱོན་མི ་གྲངས་ ༢༠ བརྒལ་བ་ལྷན་འཛོ མས་བྱུང་བ་རྣམས་

ལ་དོལ་རྒྱལ་རྗེས་འབྲང་པའི་ཚུ ལ་མི ན་བྱ་སྤྱོད་སྐར
ོ ་ལ་གསར་འགོད་གསལ་བསྒྲགས་བསྐྱངས་
པ།༽
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དཔལ་ལྡན ་བོད ་མི ་ མང་སྤྱི་ འཐུ ས ་ཚོ ག ས་གཙོ ་ སྤནེ ་པ་ཚེ ་ རི ང ་
མཆོག་གི ས་དོལ་རྒྱལ་དང་འབྲེལ་བའི་སྐརོ ་ལ་གསུང་བཤད།

གླངེ ་གཞི །
༄༅། །ད་ལྟ་ངོ་སྤྲོད་གནང་བ་བཞི ན། ལོ་རྟག་པར་བོད་ཕྲུག་ཁྱིམ་སྡའེ ་ི ནང་

སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་དངོས་སུ་ཆི བས་སྒྱུར་བསྐྱངས་
ནས་ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་དང་འབྲེལ་བའི་བཀའ་སླབོ ་གནང་གི ་ཡོ ད་པ་རེད།
སླབོ ་དངོས་སུ་གསན་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་རག་པ་དེ་ཁྱེད་རང་ཚོ ་ལྟ་བུ་ཡི ན་ན།

གནས་དྲང་གནས་ཀྱི་བསོད་ནམས་ཆེན་པོ་རེད་བསམ་གྱི་ཡོ ད།

བཀའ་

དངོས་

དེར་བརྟེན་གོ་

སྐབས་དེ་དམ་འཛི ན་ཐོག་༸རྒྱལ་བ་རི ན་པོ་ཆེ ས་བཀའ་གང་གནང་བ་དེའི་ཐོག་

འབད་བརྩོན་བྱེད་དགོས་པ་དེ་ཧ་ཅང་གི ་གལ་ཆེན་པོ་རེད། ལོ་ཤས་སྔནོ ་ལ་སྤྱི་ནོར་

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་གི ས་ནང་ཆོ ས་ངོ་སྤདྲོ ་དང་འབལ
ྲེ ་སླབོ ་

ཕྲུག་ཚོ འ་ི ངོས་ནས་དྲི་བ་འགའ་ཡོ ང་གི ་ཡོ ད་པ་སོང་ཙང་།

ཆབ་སྲིད་དང་འབྲེལ་

104 བདེན་དོན་གསལ་བའི་ཉི་ཟེར།

བ་ཡོ ད་པའི་དྲི་བ་དེ་དག་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་དང་། ཚོ གས་གཙོ་གཉིས་སྐད་བཏང་
ནས་སྐད་ཆ་བཤད་བཅུག་ན་ཞེས་གསུངས་པའི་བརྒྱུད་རི མ་ཞི ག་གི ་ཐོག་ནས་གོ་

སྒྲིག་གནང་མཁན་ཚོ ས་ཀྱང་བཀའ་ཞི ག་གནང་གི ་ཡོ ད་པ་དང་།

བཀའ་གནང་བ་

གཞི ར་བཟུང་གི ས་འདིར་བཅར་གྱི་ཡོ ད་པ་རེད། བརྗོད་གཞི ་འདི་ཚོ ་ཡང་གོ་སྒྲིག་
ུ ་ཚོ ད ་དང་འཚམས་པའི་བརདྗོ ་གཞི ་ བཞག་ནས་ང་ཚོ ས་
གནང་མཁན་ཚོ ས ་དས

འདིའི་ཐོག་ལ་གཏམ་བཤད་ཅི ག་བདྱེ ་ཀྱི་ཡོ ད་པས་ངས་གཏམ་བཤད་ཀྱི་སྔནོ ་དེར་

ུ ་ཡི ན་ནའང་ཆོབ་འདྲ་པོ་བསླངས་ཀྱི་ཡོ ད།
ག་དས

འོན་ཀྱང་དེ་རི ང་བརྗོད་གཞི ་དེ་

ཆོབ་བསླངས་རྒྱུའི་བརྗོད་གཞི ་ལྟ་བུ་མ་རེད། དེར་བརྟེན་ཁྱེད་རང་ཚོ ་བླ་ོ སྒྲིམ་དགོས་

པའི་གནས་སྟངས་ཆགས་སྲིད་པ་རེད་དྲན་གྱི་ཡོ ད།

དེ་ རི ང ་འདིར ་ཆི བས་སྒྱུ ར་བསྐྱངས་པའི ་ སྐྱབས་གནས་དགེ་ འད ནུ ་གྱི ་ སྡ།ེ

ལྷག་པར་ད་ུ དགེ་བཤེ ས་རྣམ་པ་ཚོ ་དེ་རི ང་ཆོ ས་འབྲེལ་དང་འབལ
ྲེ ་ནས་བག་ྲོ གླངེ ་

གནང་རྒྱུ ་དང་གོ་ ར ག
ྟོ ས་སྤལ
ེ ་རྒྱུ འི་ ཆེ ད ་ད ་ུ མཉམ་ཞུ ག ས་གནང་གི ་ ཡོ ད ་པ་རེ ད །
གཞན་ཡང་། གོ་སྒྲིག་བྱེད་མཁན་སྤྱི་འཐུ ས་ཟླ་བ་ཚེ ་རི ང་ལགས་དང་། བོད་ཕྲུག་
ཁྱིམ་སྡའེ ི་དབུས་དང་ཁྱབ་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པའི་སླབོ ་གྲྭ་ཁག་གི ་འགན་འཛི ན་རྣམ་
པ་དང་། འབྲེལ་ཡོ ད་དགེ་རྒན་རྣམ་པ་ཚང་མ་ཕེབས་ཡོ ད་པ་དང་། སླབོ ་གྲྭ་ཁག་

མང་པོ་ཞི ག་ནས་ཕེབས་ཡོ ད་པ་རེད།

ལྷག་པར་ད་ུ ཁྱེད་རང་ཚོ ་རྡ་རམ་ས་ལའི་ཉེ་

འགྲམ་ད་ུ ཡོ ད་མཁན་ཚོ ར་དམི གས་བསལ་གྱི་གོ་སྐབས་བཟང་པོ་ཞི ག་རག་གི ་ཡོ ད་
པ་དང་། སླབོ ་གྲྭ་གཞན་ཁག་ལ་གོ་སྐབས་དེ་རག་གི ་ཡོ ད་པ་མ་རེད། སྡངི ས་ཆ་གལ་

ཆེ ན་པོ་འདི་བེད་སྤྱོད་བཏང་བའི་ཐོག་ནས་སླབོ ་གྲྭ་གཞན་པ་ཚོ ར་༸རྒྱལ་བ་རི ན་པོ་
ཆེས་བཀའ་སླབོ ་གནང་བཞག་པ་དེ་འོད་སྡརེ ་དང་། དྲ་རྒྱ་བརྒྱུད་ནས་སླབོ ་གྲྭ་ཁག་

ལ་དམི གས་སུ་བཀར་ནས་འདོན་འགྲེམ་ཐུ བ་པ་བྱུང་བ་ཡི ན་ན་ཡག་པོ་ཡོ ད་པ་རེད་
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བསམ་གྱི་འདགུ
དེ་ རི ང ་དངོས ་སུ ་ ཕེབ ས་པའི ་ བོད ་ཕྲུ ག ་ཁྱིམ་སྡའེ ི ་ སླབོ ་གྲྭ འི ་ སླབོ ་མ་ཁག་

ི ་གི ་སླབོ ་ཕྲུག་རྣམ་པ། དེ་མི ན་གྱི་གཙུག་ལག་
དང་། ཤེས་རབ་དགའ་ཚལ་སླབོ ་གླང
སླབོ ་གཉེར་ཁང་ནས་སླབོ ་སྦངྱོ ་བདྱེ ་བཞི ན་པའི་སླབོ ་ཕྲུག་མང་པོ་ཞི ག་ཕེབས་བསྡད་
ཡོ ད་ས་རེད།

ཚང་མ་ལ་ངས་བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུ ས་ལྷན་ཚོ གས་ཀྱི་ཚབ་ཞུས་ཏེ་

འཚམས་འདྲིའ་ི བཀྲ་ཤི ས་བདེ་ལེགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།

ུ ་རྟག་ཏུ ་༸གོང་ས་མཆོག་དང་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུགས་ལ་
རྒྱ་གཞུང་གི ས་དས
མཛད་དཀའ་སྤྲོད་ཐབས་བྱེད་ཀྱི་ཡོ ད།

ང་ཚོ ་བཙན་བྱོལ་ད་ུ གྱར་ནས་ལོ་ངོ་ ༥༥ ཙམ་འགྲོ་བཞི ན་པ་དང་། རྒྱ་

ནག་གི ་བཙན་འོག་ཏུ ་ཚུད་ནས་ལོ ་ངོ་དྲུག་ཅུ་རེ་གཉིས་རེ་གསུམ་ཞི ག་འག་ྲོ བསྡད་

ཀྱི་ཡོ ད། དེས་ང་ཚོ འ་ི འཐབ་རྩོད་ཀྱི་བརྒྱུད་རི མ་ནང་ལ་དཀའ་ངལ་སྣ་ཚོ གས་མང་
པོ་ཞི ག་འཕྲད་བསྡད་ཀྱི་ཡོ ད་པ་རེད།

དེ་སྔ་ཡང་འཕྲད་ཡོ ད་པ་རེད་ལ་མ་འོངས་

པར་ཡང་འཕྲད་ཀྱི་རེད། དེ་ནི་འགྲོ་སྟངས་ཤི ག་རེད། ཡི ན་ནའང་ཕྱིས་སུ་ལོ་བཅུ་

བཅོ་ལྔ་ནང་ལ་ང་ཚོ ་བོད་དོན་འཐབ་རྩོད་དང་འབྲེལ་བའི་གནས་ཚུ ལ་གླངེ ་ཡོ ང་

སྐབས།

ལྷག་པར་ད་ུ རྒྱལ་སྤྱིའ་ི ནང་དའུ ང་རང་བཞི ན་གྱི་རྒྱ་ནག་གི ་གནོན་ཤུ གས་

ཤུ གས་ཆེན་པོ་ཞི ག་ཡོ ད་པ་ང་རང་ཚོ ་ཚང་མས་མཁྱེན་མཁྱེན་པ་རེད།
གལ་ཆེན་པོ་ཡི ན་པ་སོང་ཙང་།

འོན་ཀྱང་

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

ས་ཕྱོགས་གང་ད་ུ ཆི བས་སྒྱུར་གནང་བ་ཡི ན་ནའང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་ངོས་ནས་དེའ་ི

ལྡགོ ་ཕྱོགས་ཀྱི་ངོ་རྒོལ་བྱེད་རྒྱུ་ཡི ན་ནའང་རེད། བསྒྲགས་གཏམ་སྤལེ ་རྒྱུའི་རི གས་

མང་པོ་ཞི ག་ཡོོ ང་བསྡད་ཀྱི་ཡོ ད་པ་རེད།

འདི་ཚོ ས་རྐྱེན་པས་ཁག་ཅིག་ལ་ཁོ་ཚོ འ་ི

106 བདེན་དོན་གསལ་བའི་ཉི་ཟེར།

བྱེད་སྟངས་དེས་དོན་དག་སྒྲུབ་ཀྱི་ཡོ ད་པའི་རྣམ་པ་ཞི ག་ཀྱང་ཐོན་གྱི་ཡོ ད་པ་རེད།

ཕྱིའི་རྒྱལ་ཁབ་མང་པོ་ཞི ག་གི ས་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་

ལ་སྣེ་ལེན་ཞུ་རྒྱུས་མཚོ ན་པའི་གནད་ཡོ ད་མི ་སྣ་ཚོ ས་༸སྐ་ུ མདནུ ་མཇལ་རྒྱུར་དོགས་
ཟོན་བྱེད་མཁན་དེ་འདྲའང་མང་པོ་ཞི ག་ཡོ ང་བསྡད་ཀྱི་ཡོ ད་པ་རེད།
རང་ཚོ ས་ནམ་རྒྱུན་ནས་ཐོས་ཀྱི་ཡོ ད་པ་དང་།

དེ་ཚོ ་ཁྱེད་

ཕྱོགས་གཞན་ཞི ག་ནས་བལྟས་པ་

ུ ་རྒྱུན་
ཡི ན་ན། ༸རྒྱལ་བ་རི ན་པོ་ཆེས་བཀའ་གནང་གི ་ཡོ ད་པ་ལྟར། ང་ཚོ ས་དས

ད་ུ རྩེད་མོ་དང་མཉམ་ད་ུ བཤད་བསྡད་ཀྱི་ཡོ ད། དེ་རི ང་ཞོགས་པར་ཡང་༸རྒྱལ་བ་
རི ན་པོ་ཆེས་བཀའ་གནང་སོང་།

ང་རྒྱལ་བ་རི ན་པོ་ཆེ་སྐད་གྲགས་ཆེན་པོ་ཆགས་

དགོས་རྒྱུ་དེ་རྒྱ་ནག་གུང་བྲན་ཏང་གི ་བཀའ་དྲིན་རེད་ཅེས་གསུངས་པ་ནང་བཞི ན།

ང་རང་ཚོ ་བོད་པ་རང་གི ་དངོས་སུ་བོད་དོན་ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱ་རྒྱུར་འག་ྲོ བ་ཡི ན་ན།

དེ་ཙམ་གྱིས་ཁྱབ་བསྒྲགས་ཡོ ང་གི ་ཡོ ད་དང་མེད་ཟེར་བ་དེ་གནས་ཚུལ་གཅིག་རེད།

ཡི ན་ནའང་རྒྱ་ནག་གི ས་ངོ་རྒོལ་རེ་རེ་བྱེད་ཡོ ང་སྐབས། ཡང་རྒྱལ་སྤྱིའ་ི ཚགས་པར་
ནང་ད་ུ མང་པོ་ཐོན་ཡོ ང་བ་དང་། བོད་དོན་ཁྱབ་བསྒྲགས་ཀྱི་ལས་འགུལ་དེ་ཡང་རྒྱ་

ནག་རང་གི ས་སྤལེ ་གྱི་ཡོ ད་པའི་བཟོ་འདྲ་ཞི ག གང་ལྟར་རྒྱ་ནག་གི ས་ངོ་རྒོལ་བྱས་

པ་དེས་བོད་པའི་གནད་དོན་དེ་འཛམ་བུའི་གླིང་གི ་ནང་ལ་རྒྱ་ཆེ ་རུ་འགྲོ་རྒྱུ་དང་།
གང་ལྟར་དོན་དག་གང་འདྲ་ཞི ག་ཡི ན་ནའང་ལྟ་ཕྱོགས་མི ་འདྲ་བ་མང་པོ་ཞི ག་ཡོོ ད་

པ་སོང་ཙང་། གནད་དོན་འདི་འདྲའི་རི གས་ཡོ ང་གི ་ཡོ ད་པ་རེད། གཞན་ཡང་སྤྱི་
ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་གི ་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་སྐུ་དབང་དང་འཛི ན་

སྐྱོང་གི ་སྐ་ུ དབང་གཉིས་ཀ་རྩིས་སྤྲོད་གནང་ནས། ད་ལྟ་མི ་མང་གི ས་འོས་འདེམས་

བྱས་པའི་སྲིད་སྐྱོང་ཞི ག་ཡོ ད་པ་རེད། དེ་བཞི ན་མི ་མང་གི ་འོས་འདེམས་བྱས་པའི་
བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུ ས་ལྷན་ཚོ གས་ཤི ག་ཀྱང་ཡོ ད་པ་རེད།

ང་ཚོ ་ལྟ་བུ་ཞི ག་ཡི ན་

ཀྱང་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཕྱིན་པའི་སྐབས་སུ་ཡི ན་ནའང་མི ་སྣ་མཇལ་འཕྲད་དེ་ཚོ ར་དོ་ཕོག་

དཔལ་ལྡན་ཚོ གས་གཙོ་མཆོག་གི ་གསུ ང་བཤད། 107

གཏོང་རྒྱུ་དང་གནོད་སྐྱོན་བཟོ་རྒྱུའི་ལས་གཞི ་མང་དག་ཅི ག་རྒྱ་གཞུ ང་གི ས་སྤལ
ེ ་

བསྡད་ཀྱི་ཡོ ད་པ་རེད། ང་རང་རང་ཉིད་སྒརེ ་གྱི་ཉམས་མྱོང་ཐོག་ནས་ཤེས་གསལ་

ལའང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༥ ལ་རྒྱལ་སྤྱིའ་ི བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོ གས་པའི་ཚོ གས་ཆེན་
ཐེངས་བཞི ་པ་དེ་གོ་སྒྲིག་ཞུ་རྒྱུ་དང་། དེའ་ི སྐབས་ཀྱི་ཚོ གས་གཙོ་དང་སྤྱི་འཐུ ས་ལྷན་

ཚོ གས་ལ་ལས་འགན་སྤྲད་ནས་གོ་སྒྲིག་ཞུ་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་ཞི ག་བྱུང་བ་རེད། ཕྱི་ལོ་
༢༠༠༥ ལོར་ང་ཚོ ་ Scotland ལ་ཚོ གས་པ་རེད། དེ་བཞི ན་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ ལ་

ང་ཚོ གས་གཙོ་ཆགས་ཚར་བའི་རྗེས་ལ་ Rome ལ་རྒྱལ་སྤྱིའ་ི གྲོས་ཚོ གས་བོད་དོན་

རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོ གས་ཆེན་ཐེངས་ལྔ་པ་དང་། དྲུག་པ་དེ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ལོར་ Ottawa
ལ་ཚོ གས་པ་རེད། Canada ཡི ་གྲོང་ཁྱེར་རེད། འདི་ཚོ ་ཚོ གས་པའི་སྡངི ས་ཆ་རེ་

ི ་ནང་ད་ུ བོད་
རེར་ང་ཚོ ས་གདན་ཞུ་བྱེད་སའི་གྲོས་ཚོ གས་འཐུ ས་མི ་འཛམ་བུའི་གླང
པར་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་བདྱེ ་མཁན་ག་ཚོ ད་ཡོ ད་པ་ཡི ན་ནའང་ང་ཚོ ས་འབྲེལ་བ་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ཚོ ་

ཁོ་ཚོ ས་དྲ་རྒྱའི་ལམ་ནས་མི ང་དང་ཁ་བྱང་རྐུན་མ་རྒྱག་རྒྱུས་མཚོ ན་པའི་སྔ་མོ་ནས་

བོད་པ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་པ་དང་འབྲེལ་བ་ཡོ ད་མཁན།

འདི་ཚོ འ་ི གྲས་ལ་བཤད་

ནས་ཕན་ཐོགས་ཀྱི་མ་རེད་བསམ་ནས་འབྲེལ་བ་མ་བྱས་པ་མ་གཏོགས།

ང་ཚོ ས་

འབྲེལ་བ་བྱེད་ས་གསར་པ་ཚང་མར་མི ་རེ་རེར་ཁ་པར་བཏང་ནས་གཞུང་ཚབ་ལ་
སྐད་བཏང་།

འདི་འདྲ་བྱས་ནས་གནོན་ཤུ གས་མང་པོ་ཞི ག་སྤྲད་ཀྱི་ཡོ ད་པ་རེད།

ཁྱེད་རང་ཚོ ་བོད་པའི་ཚོ གས་ཆེ ན་བསྐངོ ས་བཞག་པ་དེ་ཚོ འི་ནང་ག་རེ་བྱས་ནས་

འགྲོ་ཡི ་ཡོ ད་དམ་ཞེས་པ་ལྟ་བུ། ཨུ་ར་ུ སུ་ལྟ་བུར་ཆ་བཞག་པ་ཡི ན་ན། ང་ཚོ ་བོད་

པར་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་བདྱེ ་མཁན་གྲོས་ཚོ གས་འཐུ ས་མི འ་ི ནང་ཡོ ད་མཁན་དེ་ཚོ ་ཁོ་རང་ཚོ ་
ཆབ་སྲིད་ཚོ གས་པའི་ཚོ གས་གཙོས་སྐད་བཏང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་ཚབ་ངོས་ནས་ཡི ་

གེ་བཏང་།

ཁོ་ཚོ ་ཆེད་མངགས་ཕྱི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ནང་ཡར་སྐད་བཏང་ནས་མི ་

ི ས་
རེ་རེར་ཁྱེད་རང་ཚོ ་རྡ་རམ་ས་ལར་འགྲོ་ན་འགྲིག་གི ་མ་རེད་ཟེར་བ་སོགས་སྡག
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ར་སྐལ
ུ ་རྒྱུའི་རི གས་ཡན་ཆད་ནས་བྱེད་ཀྱི་འདགུ དཔེ་མཚོ ན་ཙམ་ཞུས་པ་ཡི ན་ན།

ུ ་དྲན་
༢༠༠༤ ལོར་སྦལེ ་ཀོབ་ལ་མང་གཙོ་དབུ་བརྙས
ེ ་ནས་ལོ་ ༥༠ འཁོར་བའི་དས

སྲུང་བརྩི་བྱས་པ་རེད། དེའ་ི སྐབས་དེར་ང་ཚོ ་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་མི ་འདྲ་བ་ ༡༧ ཙམ་

ནས་ཆེས་མཐོའ་ི མི ་སྣ་འགའ་ཤས་ཤི ག་གདན་འདྲེན་ཞུས་ནས། དེའ་ི སྐབས་དེར་ང་

ཚོ ་ Croatia ནས་ངོ་ཤེས་པ་ཞི ག་ཡོ ད། ཁོང་སྐད་བཏང་བའི་སྐབས་སུ་ང་ཚོ ་སྦལེ ་
ཀོབ་མཛད་སྒ་ོ དེ་ཚར་བའི་རྗེས་སུ་ང་ཚོ ་ཚོ གས་འད་ུ ཞི ག་ཚོ གས་པ་རེད།
ུ །
འད་ུ ཚོ གས་པའི་རྗེས་སུ་ང་ཚོ ་འགྲོ་རན་གྱི་འདགུ ་ཟེར་དས

ཚོ གས་

ཁོ་རང་ལ་ཁ་པར་

ཐོག་སྐད་ཤུ གས་ཆེན་པོ་བྱས་ནས་ཅིག་བཤད་སྡདོ ་ཀྱི་འདགུ རྗེས་སུ་ང་ལ་ལབ་ཀྱི་
འདགུ Croatia ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཚབ་ཀྱིས་ཁྱེད་རང་སྦལེ ་ཀོབ་ལ་ག་རེ་བྱེད་ད་ུ

ཕྱིན་པ་ཡི ན་ནམ་ཞེས། འདི་ལྟ་བུའ་ི མི ་རེ་རེ་ཡི ན་ནའང་རེད། གཞུང་ལ་གནོན་

ཤུ གས་སྤྲོད་རྒྱུ་ཡི ན་ནའང་རེད།

གྲོས་ཚོ གས་དང་ཕྱི་སྲིད་ལས་ཁུངས་ལ་གནོན་

ཤུ གས་སྤྲོད་རྒྱུ་དང་། སྒྲིག་འཛུགས་དང་། གང་ཟག་རེ་རེ་རེ་རེ་ལ་གནོན་ཤུ གས་

སྤྲོད་ཀྱི་ཡོ ད། དཔེར་ན། ན་ནིང་སྦལེ ་ཇམ་ལ་ཕྱིན་པའི་སྐབས་སུ་ Spainish ཡི ་
གས
ྲོ ་ཚོ གས་ཀྱི་ཚོ གས་གཙོ ་ང་ཚོ ་དང་ཐུ ག་སྐབས་ཁོ་རང་གི ་སྒརེ ་དྲུང་ལ་སྦལ
ེ ་ཇམ་

གྱི་ཚོ ང་པ་གཅི ག་གི ་ཁ་པར་འབར
ྱོ ་ནས་རྡ་རམ་ས་ལ་ནས་གས
ྲོ ་ཚོ གས་ཀྱི་ཚོ གས་

གཙོ ་དེར་སླབེ ས་ཀྱི་ཡོ ད་པས་ཁྱེད་རང་མཉམ་ད་ུ ཐུ ག་འཕྲད་བདྱེ ་ཀྱི་ཡོ ད་པ་གོ་ཐོས་
བྱུང་། ཐུ ག་འཕྲད་བྱས་ན་འགྲིག་གི ་མ་རེད། འདི་འདྲ་བྱས་པ་ཡི ན་ན་སྦལེ ་ཇམ་
དང་རྒྱ་ནག་གི ་དབར་ལ་དོ་ཕོག་ཡོ ང་བ་དང་། ང་ཚོ འ་ི སླབོ ་ཕྲུག་ཚོ ་རྒྱ་ནག་ལ་སླབོ ་
སྦངྱོ ་བྱ་རྒྱུར་འག་ྲོ དགོས་ན་ཐོངས་མཆན་རག་གི་མ་རེད། ཚོ ང་པ་ཚོ ར་ཡི ན་ནའང་

དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་རེད། ཅེས་བརྗོད་ནས་གང་ལྟར་སྒྲིག་འཛུགས་དང་མི ་གང་ཟག་
དེ་འདྲ་བརྒྱུད་ནས་གནོན་ཤུགས་མང་པོ་ཞིག་སྤྲད་སྡད་ཀྱི
ོ ་ཡོད་པ་རེད།

དཔལ་ལྡན་ཚོ གས་གཙོ་མཆོག་གི ་གསུ ང་བཤད། 109

རྒྱ་གཞུང་དང་དོལ་རྒྱལ་ཁ་ལ་ཁྱེར་མཁན་ཚོ འ་ི དབར་གྱི་འབྲེལ་བ།
དེའི་སྒང་ལ་ཐབས་རྡུགས་པ་ཞི ག་ལ་ང་རང་ཚོ ་བོད་པ་རང་གི ་འགན་ཁྱེར་

ནས་ཤུ གས་ལྡན་བསནྟེ ་གསོལ་བདྱེ ་མཁན་གྱི་མི ་དེ་ཚོ ས་བར་ལམ་ནས་རྒྱལ་སྤྱིའི་
ནང་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ས་ཕྱོགས་གང་ད་ུ ཆི བས་སྒྱུར་

གནང་བ་ཡི ན་ནའང་དེ་ལ་༸རྒྱལ་བ་རི ན་པོ་ཆེ འི་མཚན་སྙན་གྲགས་ཆེ ན་པོ་ཞི ག་

དང་།

མཛད་པ་འཕྲིན་ལས་ཆེན་པོ་ཞི ག་རྒྱས་ཀྱི་ཡོ ད་པ་སོང་ཙང་།

དེ་ཉམས་

དམས་སུ་གཏོང་རྒྱུ་དང་། དེ་རྒྱལ་སྤྱིའ་ི ནང་མཐོང་ཆུང་ད་ུ གཏོང་རྒྱུའི་ཆེད་ད་ུ བོད་

པ་འགའ་ཤས་མ་གཏོགས་ཡོ ད་པ་མ་རེད་ཀྱང་། འགའ་ཤས་དེ་དག་དང་ཕྱི་རྒྱལ་

གྱི་མི ་སྣ་ནང་ཆོ ས་རྩ་བ་ཉིད་ནས་མགོ་མ་འཚོ ས་མཁན་དཀོན་མཆོ ག་གསུམ་ལ་
སྐྱབས་སུ་འགྲོ་རྒྱུ་ཕར་བཞག་ནས།

དོལ་རྒྱལ་འདྲ་པོ་དམ་སྲི་ཟེར་དགོས་པ་རེད་

དམ། ཡང་ན་གདོན་འདྲེ་ཟེར་དགོས་པ་རེད་དམ། གང་ལྟར་ཡང་དེ་འདྲའི་རི གས་

ལ་སྐྱབས་བཅོལ་སྡདོ ་མཁན་གྱི་མི ་དེ་དག་གི ་སྣེ་འཁདྲི ་ནས་ལས་འགུལ་མང་པོ་ཞི ག་

བརྩམས་དང་རྩོམ་བཞི ན་ཡོ ད་པ་རེད། ན་ནིང་ང་ཨོ ་སི ་ཀྲོ་ལི ་ཡར་ཕྱིན་པའི་སྐབས་
སུ་༸སྐུ་མདནུ ་གྱི་གསུང་ཆོ ས་གནང་སའི་ཚོ གས་ཁང་ཕྱི་ལོ གས་དེ་ག་རང་ལ་མང་

པོ་དེ་ཙམ་མ་རེད། བོད་པ་གསུམ་ཙམ་མ་གཏོགས། རྒྱ་མི ་རི གས་ཀྱི་བཟོ་ལྟ་བུ་མོ་

གཟུགས་པོ་ཆུང་ཆུང་བདནུ ་བརྒྱད་ཙམ་འདགུ གང་ལྟར་ཕྲེད་དར་ནང་ད་ུ ༸སྐྱབས་

མགོན་རི ན་པོ་ཆེ་ཞལ་རྫུན་མ་གནང་རོགས་གནང་ Dalai Lama don't lie བྱས་

ནས་ཕྲེད་དར་ནང་ད་ུ བྲིས་ཏེ་སྐད་འབོད་བྱེད་སྡདོ ་ཀྱི་ཡོ ད་པ་རེད། སྐད་འབོད་བྱེད་

པ་ང་རང་གི ས་མཐོང་སོང་།

འཁྲིས་ལའང་ཕྱིན་པ་ཡི ན།

ན་ནིང་ལོ་མཇུག་ལ་

New York ལ་ཕྱིན་པའི་སྐབས་སུ། ཡང་ཁོང་ཚོ ་སྐད་འབོད་བྱ་རྒྱུ་དང་། སྐད་

ཆ་བཤད་རྒྱུའི་སྒྲ་གདངས་ཁོ་རང་བསྒྱུར་ཚར་འདགུ

བོད་ནང་རང་ལུས་མེར་

110 བདེན་དོན་གསལ་བའི་ཉི་ཟེར།

བསྲེགས་གཏོང་མཁན་ལ་བརྒྱུད་སྐུལ་བྱེད་མཁན་༸རྒྱལ་བ་རི ན་པོ་ཆེ ་རེ ད་ཟེར་
བ་ལྟ་བུ། འདི་འདྲའི་གནད་དོན་རེད། ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ངོ་བོ་ཤུ གས་ཆེན་པོ་ཞི ག་ཐོན་

བསྡད་ཀྱི་ཡོ ད་པ་རེད། ཉེ་བའི་ཆར་ San Francisco ཁ་སང་ང་ཚོ ་གནས་ཚུལ་

མང་པོ་ཞི ག་བྱུང་བ་སྤྱི་ཚོ གས་ཀྱི་དྲ་རྒྱའི་ཐོག་ནས་མཐོང་བསྡད་པ་གཅི ག་ཆགས་

བསྡད་ཡོ ད་པ་རེད། མང་ཚོ གས་ནང་དའུ ང་སེམས་འཚབ་ཤུ གས་ཆེན་པོ་ཞི ག་བྱུང་
ུ ་
ནས། ད་རེས་ང་ཚོ ་བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུ ས་ལྷན་ཚོ གས་ཀྱི་གྲོས་ཚོ གས་ཚོ གས་དས
བདནུ ་པའི་ཐོག་ལ་དོན་ཚན་ལྔ་ཅན་གྱི་གྲོས་ཆོད་གཅིག་ཀྱང་བཞག་པ་རེད། བར་

ལམ་ནས་དོལ་རྒྱལ་དང་འབྲེལ་བའི་གནས་ཚུ ལ་མང་ད་ུ གཏོང་རྒྱུའི་ཐབས་ཤེ ས་

གཅིག་བྱེད་ཀྱི་འདགུ

ཉེ་ཆར་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་ནོ་སྦལ
ེ ་ཞི ་བདེའི་

གཟེངས་རྟགས་འབུལ་མཁན་གྱི་ཚོ གས་ཆུང་གི ་ངོས་ནས་ནོ་སྦལ
ེ ་ཞི ་བདེའ་ི གཟེངས་
རྟགས་བཞེས་མྱོང་མཁན་མང་པོ་ཞི ག་ཡོ ད་པ་རེད་ཀྱང་། ཡི ན་ནའང་ད་རེས་རྒྱལ་

ུ ་དྲན་གྱི་
བ་རི ན་པོ་ཆེ་ལ་དམི གས་བསལ་རང་བྱས་ནས། ལོ་ ༢༥ འཁོར་བའི་དས
མཛད་སྒའོ ་ི སྐབས་དེར་ང་ཚོ ས་ཆེད་མངགས་ནོར་ཝེ་ཡི ་རྒྱལ་ས་ Oslo ལ་ཕྱིན་པ་

དང་། ནམ་རྒྱུན་ལས་མང་བ་འགྲོ་སོང་བཏང་ནས་མི ་འཁྲིད་ཐུ བ་པ་བྱས་ནས་ལས་
འགུལ་གྱི་ངོ་བོ་བརྩམ་རྒྱུ་དང་། སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་

དང་ནོ་ཝེ་ཡི ་གཞུང་འཛི ན་མི ་སྣ་མ་ཐུ ག་པ་དེ་དག་ལ་ཁོ་ཚོ ས་དགའ་བསུ་ཞུ་རྒྱུ་ལ་

སོགས་པའི་ལས་འགུལ་སྣ་ཚོ གས་ཤི ག་སྤལེ ་བསྡད་ཀྱི་ཡོ ད་པ་རེད།

དེར་བརྟེན་ང་

རང་ཚོ འི་ངོས་ནས་དེའི་ཐོག་ལ་ཁྱེད་རང་ཚོ འི་ནང་ལ་དོལ་རྒྱལ་བསནྟེ ་གསོལ་བདྱེ ་
མཁན་ཡོ ད་པ་མ་རེད།

མང་ཚོ གས་ནང་ད་ུ གནས་ཚུལ་དེ་བྱུང་བ་ནས་བཟུང་ཆ་

ཚང་གཅིག་གཙང་མ་ཆགས། ད་དངུ ་ཡི ན་ནའང་བླང་དོར་གྱི་གནས་ལ་དབྱེ་འབྱེད་

དཔལ་ལྡན་ཚོ གས་གཙོ་མཆོག་གི ་གསུ ང་བཤད། 111

མ་ཐུ བ་མཁན་མི ་བླུན་པོ་མཁག
ྲེ ས་པོ་འགའ་ཤས་ཤི ག་གི ་མུ ་མཐུ ད་ནས་དོལ་རྒྱལ་
བསནྟེ ་མཁན་དེ་འདྲ་ཡོ ང་གི ་ཡོ ད་པས་སྤྱི་ཚོ གས་ཀྱི་དྲ་བ་ནང་ད་ུ གནས་ཚུལ་མང་པོ་

ཞི ག་ཐོན་གྱི་ཡོ ད་པར་སོང་། ཁྱེད་རང་ཚོ ས་གནས་ཚུལ་དེའ་ི སྐརོ ་ལ་གོ་རྟོགས་ཕྲན་

ཙམ་ལས་མེད་པ་ཡི ན་ན།

རྗེས་མ་གཞན་པ་ཚོ ས་བཤད་ཡོ ང་སྐབས་རང་བཞི ན་

གྱིས་བསླུ་བྲིད་ཀྱི་འོག་ལ་ཚུད་ཉེན་ཡོ ད་པས། དེ་རི ང་གོ་སྒྲིག་ཞུ་མཁན་རྣམ་པ་ཚོ འ་ི
ངོས་ནས་ཡི ན་ནའང་།

ང་ཚོ གས་གཙོ་ཡི ན་པའི་ཆ་ནས་དོལ་རྒྱལ་སྐརོ ་ལ་བཤད་

དགོས་པ་དང་། སྲིད་སྐྱོང་བླ་ོ བཟང་སེང་གེ་ཡི ན་ནའང་སང་ཉིན་དོལ་རྒྱལ་སྐརོ ་ལ་

ཡང་བསྐྱར་ནན་ཙམ་ཅིག་བཤད་དགོས་པ་གཅིག་རེད། ང་རང་གཉིས་ཀར་བརྗོད་
གཞི ་གཅིག་པ་བཞག་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་དེ་དེ་འདྲ་ཆགས་པ་རེད།

འཆར་གཞི ་ལྟ་བུ་བྱས་པ་ཡི ན་ན།

ཐོག་མའི་

ད་རི ང་སྲིད་སྐྱོང་གི ས་ཁྱེད་རང་ཚོ ར་གསུང་

བཤད་གནང་། སང་ཉིན་ང་བཤད་རྒྱུ་བང་སྒྲིག་འདགུ ངའི་བསམ་བླའོ ་ི ནང་ད་ུ ཉིན་
དང་པོ་དེ་སྲིད་སྐྱོང་གི ་གསུང་གི ་ཡོ ད་པ་སོང་ཙང་། སྲིད་སྐྱོང་གི ་གནས་ཚུལ་ཞི བ་

ཅིང་ཕྲ་བ་ཅིག་མར་བཤད།

ུ ་ཚོ ད་མང་ཆེ་བ་ཅིག་དེ་དྲི་
དེ་ནས་ངའི་སྐབས་ལ་དས

བ་དྲིས་ལན་ཐོག་ལ་གཏོང་ཐུ བ་ན་བསམ་པ་རེད་དེ། ཡང་ཉི་མ་འགའ་ཤས་ཤི ག་གི ་

སྔནོ ་ལ་འདིར་གོ་སྒྲིག་ཞུ་མཁན་སྤྱི་འཐུ ས་ཟླ་བ་ཚེ ་རི ང་ལགས་ཀྱི་ཞལ་པར་འབར
ྱོ ་

ནས། དེའ་ི གོ་རི མ་དེར་འགྱུར་བ་འགྲོ་དགོས་བྱུང་སོང་། སྲིད་སྐྱོང་ཕྱི་ཚེ ས་ ༤ ལ་
ཕེབས་ཐུ བ་ཀྱི་མི ་འདགུ  ཁྱེད་རང་སྔནོ ་ལ་བཤད་ཐུ བ་ཀྱི་རེད་དམ་ཞེས་བཀའ་གནང་
བ་བཞིན། ངས་དེ་རི ང་སྔནོ ་ལ་བཤད་རྒྱུའི་གནས་ཚུལ་འདྲ་པོ་འདི་ལྟར་རེད།

སྐྱབས་འགྲོའ་ི རྣམ་གཞག

སྤྱི ར་བཏང་གི ་ཆབ་སྲིད་ཀྱི ་གནས་བབ་ཐོག་ནས་ང་ཚོ ས་བཤད་དགོས་ཀྱི་

ཡོ ད་པ་རེད། ཡི ན་ནའང་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་གནས་བབ་ཐོག་ནས་མང་པོ་ཅིག་བཤད་པ་

112 བདེན་དོན་གསལ་བའི་ཉི་ཟེར།

ལ།

དོལ་རྒྱལ་དང་འབྲེལ་བ་ཡོ ད་པའི་གནས་ཚུལ་ཏོག་ཙམ་ཞི ག་ཁྱེད་རང་ཚོ ས་

མ་མཁྱེན་པ་ཡི ན་ན།

དེའ་ི རྗེས་འབྲས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ག་རེ་ཆགས་ཀྱི་ཡོ ད་མེད་

དང་། དབྱེ་འབྱེད་གང་འདྲ་བྱེད་དགོས་པ་ཡོ ད་མེད་དེའ་ི སྐརོ ་བསམ་བླ་ོ གཏོང་རྒྱུ་

ཁག་པོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོ ད་པ་སོང་ཙང་། དོལ་རྒྱལ་གྱི་བྱུང་རི མ་དང་འབྲེལ་བའི་ཐོག་
ནས་ངས་ཆོས་ཕྱོགས་ཐོག་ནས་མང་པོ་ཤེས་ཀྱི་མེད།

དགེ་བཤེས་ལགས་རྣམ་པ་

ཚོ ས་མང་བ་མཁྱེན་གྱི་ཡོ ད་པ་རེད། ཁྱེད་རང་ཚོ ་སླབོ ་གྲྭ་སོ་སོའ་ི ནང་ད་ུ ཡི ན་ནའང་

ཆོས་དགེ་ཚོ ས་འགན་བཞེས་ནས་དེའ་ི སྐརོ ་ལ་ཏན་ཏན་གསུངས་ཡོ ད་ཀྱི་རེད། ཡི ན་

ནའང་ལོ ་ རྒྱུ ས་ཀྱི ་ རྣམ་པའི ་ ཐོག ་ནས་དོལ ་རྒྱལ་གྱི ་ བྱུ ང ་རི མ་ཕྲན་བུ ་ ཤེ ས ་པ་
ཡི ན་ན་ཐུ གས་ཕན་གསོ ས་མི ་ཡོ ང་ངམ་སྙམ།

དེ་རི ང་ཞོགས་པར་སྤྱི ་ནོར་

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་གི ས་ནང་ཆོ ས་ཀྱི་ངོ་སྤདྲོ ་ནང་དའུ ང་།
ང་རང་ཚོ ་ལུང་རྟོགས་ཀྱི ་བསྟན་པའི་སྐར
ོ ་དེ་དག་བཤད་སྒྲུབ་གཉིས་ཀྱིས་འཛི ན་

དགོས་པ་དང་། སྐྱབས་འག་ྲོ དང་བཅས་པ་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་

ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་གི ས་གསུངས་ཡོ ད་པ་སོ ང་ཙང་། དེ་ཚོ འི་ཐོག་ལ་ང་ལྟ་བུའི་སྐྱེ་
བོ་ ཐ་མལ་པ་གཅི ག ་གི ས ་འགྲེལ ་བཤད་མང་པོ་ ཞི ག ་བརྒྱབ་པ་ཡི ན་ནའང་ཕན་
ཐོགས་ག་ཚོ ད་ཡོ ད་དམ་སྙམ།

ཡི ན་ནའང་ང་ཚོ ས་གཞི ་ལམ་འབྲས་གསུམ་

གྱི ་ཐོག་ནས་གཞི ་བདེན་པ་གཉིས་དང་། ལམ་ཐབས་ཤེ ས་གཉིས། འབྲས་བུ་

སྐུ་གཉིས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་འཐོབ་རྒྱུ། འདི་ཚོ ་ལ་གཞི ་བཅོལ། སྐྱབས་

འགྲོའི་རྒྱུ་འདི་ཚོ ་ང་ཚོ ས་ཤེ ས་པར་བྱས།

འཁོར་བ་སྤྱི ་དང་ཁྱད་པར་ད་ུ ངན་

ུ ་པ་
སོ ང་གི ་སྡུག་བསྔལ་གྱིས་འཇི གས་ཤི ང་སྐྲག་པ་དང་། དེ་ལས་སྐྱོབ་པའི་ནས
དཀོན་མཆོ ག་གསུམ་ལ་ཡོ ད་པར་ཤེ ས་པ་འདིི་སྐྱབས་འགྲོའི་རྒྱུ་རེ ད། དེ་བཞི ན་

སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བའི་ཡུལ་ལྟ་བུ་ཞི ག་ཡི ན་ནའང་། སོ་སོ་སོ་སོ་འཇིགས་པ་ཐམས་

ཅད་ལས་གྲོལ་བ། གཞན་འཇིགས་པ་ཐམས་ཅད་ལས་གྲོལ་བའི་ཐབས་ལ་མཁས་

དཔལ་ལྡན་ཚོ གས་གཙོ་མཆོག་གི ་གསུ ང་བཤད། 113

པ། ཐུ གས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉེ་རི ང་མེད་པར་འཇུག་པ། སོ་སོ་སོ་སོར་ཚུར་ཕན་ཐོགས་ཀྱི་
ཡོ ད་མེད་ལ་མ་ལྟསོ ་པར། ཐམས་ཅད་ལ་དོན་མཛད་མཁན་གྱི་སྐྱབས་འགྲོའ་ི ཡུལ་

ཞི ག་དགོས་པ་དང་། སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བའི་ཚུལ་ལྟ་བུ་ཞི ག་ཡི ན་ནའང་དཀོན་མཆོག་

གསུམ་གྱི་ཡོ ན་ཏན་ཤེས་པ། ཁྱད་པར་ཤེས་པ། ཁས་བླངས་པ། གཞན་ད་ུ མི ་སྨྲ་
བ། རི མ་བཞི ན་སངས་རྒྱས་སྐྱབས་སྟོན་པ་པོ་དང་། སྐྱབས་དངོས་ཆོས། སྐྱོབ་ནསུ ་

པར་སྙངི ་ཐག་པ་ནས་ཁས་བླངས་ནས་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་དགོས།

ངའི་བཤད་རྒྱུ་གཙོ་

བོ་དེ་དེའ་ི ནང་ནས་སྐྱབས་འགྲོའ་ི བསླབ་བྱ་དེ་རེད། སྐྱབས་འགྲོའ་ི བསླབ་བྱའི་ནང་

ནས་དགུ་ཤེས་དགོས་ཀྱི་ཡོ ད་པ་རེད། དེའ་ི ནང་སྤང་བྱ་གསུམ་དང་། བསྒྲུབ་བྱ་
གསུམ། ཆ་མཐུ ན་གསུམ་བྱས་ནས་བཤད་ཀྱི་ཡོ ད་པ་རེད། སྤང་བྱ་གསུམ་གྱི་ནང་
ནས་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པ་གཅི ག་ཡི ན་པའི་ཆ་ནས་འཁོར་བར་འཁོར་སྡདོ ་མཁན་
གྱི་ལྷ་ཡི ན་ནའང་རེད།

ུ ་བ་ཞི ག་དགོས་ཀྱི་
འདི་ཚོ འ་ི གྲས་ལ་སྐྱབས་བཅོལ་མི ་རང

ཡོ ད་པ་དང་། དེ་བཞི ན་སོ་སོ་སོ་སོ་འཁོར་བའི་ནང་འཁོར་སྡདོ ་མཁན་འཇིག་རྟེན་
འཁོར་བ་ནས་མ་གྲོལ་མཁན་གྱི་ལྷ་དང་འདྲེ་དེ་ཚོ ར།

ཚེ ་འདི་ཕྱི་གཉིས་ཀྱི་སྐྱབས་

གནས་ཀྱི་ཕྱག་མཆོད་འབུལ་བྱེད་ཆོག་གི ་མ་རེད་ཅེས་དོལ་རྒྱལ་བཤད་པའི་སྐབས་
ལ་དོན་གནད་དེ་དང་འབལ
ྲེ ་བའི་ཐོག་ནས་གནད་དོན་གཅི ག་ཁྱེད་རང་ཚོ ས་ཤེ ས་
དགོས་པ་དེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་རེད།

ལྷ་དང་ཆོས་སྐྱོང་དང་སྲུང་མ་ལྟ་བུ་ཕར་

བཞག་ནས། དཔེར་ན། སོ་སོ་མི ་སྒརེ ་ལྟ་བུ་ཞི ག་ཡི ན་ནའང་ང་ཚོ ་སོ་སོ་སོའ་ི འཇིག་
རྟེན་གྱི་བྱ་གཞག་ནང་ད་ུ ཡི ན་ནའང་གྲོགས་པོ་ངན་པ་གཅིག་ཐུ ག་པ་ཡི ན་ན། དེས་
བསླུས་ཏེ། དང་པོ་གྲོགས་པོ་དེ་ཐུ ག་པའི་སྐབས་ལ་གྲོགས་པོ་ཆགས་སྟངས་དེ་གྲོགས་

པོ་དེའ་ི བྱེད་སྟངས་དེ་མི ་འདྲ་བ་ལྟ་བུ་མཐོང་ནས།

དེས་བསླུས་གྲོགས་པོ་ཆགས།

གྲོགས་པོ་ཆགས་ཚར་བའི་རྗེས་ལ་ཏག་ཏག་ཅིག་མ་བསྟེན་པ་ཡི ན་ན། གནས་ཚུལ་

འདྲ་མི ན་རི གས་ཡོ ང་གི ་ཡོ ད་པ་བཞི ན། ཆོས་སྐྱོང་དང་སྲུང་མ་ཟེར་མཁན་གཅིག

114 བདེན་དོན་གསལ་བའི་ཉི་ཟེར།

བླ་མ་ཡི ན་ནའང་ཏག་ཏག་གཅིག་མ་བསྟེན་པ་ཡི ན་ན།

བླ་མ་གང་བྱུང་མང་བྱུང་

ུ ་ནས་དས
ུ ་སུ་བཀའ་གནང་གི ་འདགུ
བསྟེན་རྒྱུ་ཡོ ད་པ་མ་རེད་ཅེས་སྐ་ུ མདནུ ་ནས་དས
བླ་མ་ཡི ན་ནའང་བླ་མ་བསྟེན་པའི་སྐབས་སུ་བླ་མའི་ཡོ ན་ཏན་ཚང་བ་ཞི ག་ལ་བསནྟེ ་

དགོས། དོལ་རྒྱལ་སྐརོ ་ལ་ལྷ་དང་འདྲེ་དང་དམ་སྲི་དང་། འགོང་པོ་དང་འབྱུང་པོ་

སོགས་ཟེར་བའི་མི ང་མང་པོ་ཞི ག་ཡོ ད་པ་རེད། འདི་ཚོ འ་ི གྲས་དེ་བསྟེན་མི ་བསྟེན་
ཟེར་བ་དེ་དང་པོ་ནས་དཔྱད་པ་ཡག་པོ་ཞི ག་བྱེད་དགོས་པ་དེ་ཧ་ཅང་གི ་གལ་ཆེ ན་

པོ་རེད་འདགུ སྤྱིར་བཏང་ཆོས་སྐྱོང་ཟེར་མཁན་དེ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་འཛི ན་
སྐྱོང་སྤལེ ་གསུམ་བྱེད་མཁན་གྱི་གང་ཟག་གང་འདྲ་ཞི ག་ཡི ན་ནའང་རེད།

དམ་པ་གང་འདྲ་ཞི ག་ཡི ན་ནའང་རེད།

འགྲིག་གི ་ཡོ ད་པ་རེེད།

སྐྱེ་བོ་

འདི་ལ་ཆོས་སྐྱོང་ཟེར་ནས་ལབ་ནའང་

ད་ལྟ་སྐབས་སུ་བབ་པའི་ང་ཚོ ས་ཆོས་སྐྱོང་བཤད་སྡདོ ་པ་

དེ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་སྤྱི་དང་སངས་རྒྱས་བསྟན་པའི་དམ་ཆོས་དང་།

འདི་

འཛི ན་མཁན་གྱི་སྐ་ྱེ བོ་འདི་ཚོ ་ལ་སྲུང་བར་བྱེད་མཁན་ཚོ ་ལ་ཆོ ས་སྐང
ྱོ ་ཟེར་ནས་

བཤད་ཀྱི་ཡོ ད་པ་རེད།

མི ང་བཏགས་རྒྱུ་དེ་འདི་འདྲ་ཞི ག་ཡི ན་པའི་སྐད་ཆ་རེད།

འཇིག་རྟེན་དང་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་ལྷ་ཟེར་བ་དེ། གཅིག་བྱས་ན་སང་ཉིན་

དང་གནངས་ཉིན་དགེ་བཤེས་ལགས་རྣམ་པ་ཚོ ་དང་མཉམ་ད་ུ གོ་བསྡར
ུ ་གནང་བའི་

སྐབས་སུ། དེའ་ི དབྱེ་བ་ཕྱེ་བ་དང་། གོ་བསྡར
ུ ་གནང་སྟངས་ཐོག་ལ་ཕྲན་བུའ་ི གཏིང་
ཟབ་ཙམ་འགྲོ་ཐུ བ་པ་ཡི ན་ན་ཁྱད་པར་ཆེན་པོ་ཡོ ད་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདགུ

སྲུང་
མའི་ནང་ནས་བཀའ་མདོ་རྒྱུད་གཉིས་ལས་བསྟན་པའི་ཡེ ་ཤེས་ཀྱི་སྤྱན་ཡོ ད་མཁན་

གྱི་སྲུང་མ་དང་། ཡང་སོ་སོ་སོ་སོའ་ི ལས་ལས་གྲུབ་པའི་འཇིག་རྟེན་དྲེགས་པའི་སྲུང་
མ་རི གས་ཤི ག་ཡོ ད་པ་རེད། གུ་ར་ུ རི ན་པོ་ཆེའ་ི སྐབས་ལ་ལྷ་དང་འདྲེ་མང་པོ་ཞི ག་

དམ་ལ་བཏགས། རྡོ་རྗེའ་ི དཀྱིལ་འཁོར་ད་ུ དབང་ད་ུ བསྐར
ུ ་ནས། དམ་ལ་བཞག་སྟེ།
ུ ་བཀའ་
སྲུང་མར་བསྐསོ ་བཞག་པ་མང་པོ་ཞི ག་ཡོ ང་བསྡད་ཀྱི་འདགུ འདི་ཡི ན་དས

དཔལ་ལྡན་ཚོ གས་གཙོ་མཆོག་གི ་གསུ ང་བཤད། 115

དང་མདོ་རྒྱུད་ལས་གསུངས་བཞག་པའི་ལྷ་ཆོ ས་སྐྱོང་སྲུང་མ་འདི་ཚོ ་ཡི ན་པ་ཡི ན་

ནའང་ང་ཚོ ས་བརྩི་འོས་པ། ཡང་མི ན་ན་རི ག་འཛི ན་གྱི་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་ཚོ ས་དམ་
ལ་བཏགས་ནས་དབང་བསྐར
ུ ་བཞག་མཁན་དེ་ཡི ན་པ་ཡི ན་ན། ང་ཚོ ས་བརྩི་འོས་པ་

དང་།

དེ་མི ན་གྱི་ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མ་དང་ལྷ་དང་རྣམ་པར་དབྱེ་དགོས་བྱུང་བ་ཡི ན་

ན་མང་པོ་ཞི ག་ཡོ ད་པ་རེད། མི ང་ཙམ་ཡང་མར་བཏོན་པ་ཡི ན་ན་ཤོག་གྲངས་མང་
པོ་གཅིག་ཆགས་པའི་གནས་སྟངས་གཅིག་རང་བཞིན་རེད།
འདྲ་པོ་ཞིག་ཡི ན་ན་ཤེས་ཀྱི་མ་རེད་ཀྱང་།

འདི་ཚོ འ་ི གྲས་འདི་ང་

ཡི ན་ནའང་རྒྱ་ཆེ་ས་ནས་བལྟས་པ་ཡི ན་

ན་འདི་འདྲ་པོ་རྣམ་པར་ཕྱེ་ཐུ བ་དགོས་པ་དེ་གནད་འགག་ཆེན་པོ་རེད་འདགུ གཞན་

ི ་མ་ལྟ་བུ་ཡི ན་ན། སོ་སོ་སོའ་ི
ཆོས་བརྒྱུད་སོ་སོ་སོ་སོ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡི ན་ན། དཔེར་ན་རྙང

སལ
ྲོ ་གཏོད་མཁན་ཚོ ས་སྲུང་མ་འདི་དག་ཡོ ད་པ་རེད། དཔེར་ན། སྔགས་སྲུང་ཨེ ་ཀ་

ཛ་ཏི་ཟེར་བ་དང་། ཁྱབ་འཇུག་ར་ཧུ ་ལ་དང་། དམ་ཅན་རྡོ་རྗེ་ལེགས་པ། འདི་འདྲའི་
ྱི ་ི སྲུང་མ་བརྩི་རྒྱུའི་རི གས་ཡོ ད་པ་རེད། ས་སྐྱ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡི ན་ན། གུར་
ི ་མ་སྤའ
རྙང
ུ ་བདག་ཡབ་
མགོན་ལྕམ་དྲལ་ལྷ་རྒྱལ། མགོན་པོ་ཕྱག་བཞི ་པ་དང་། ནོར་སྐྱོང་དར

ཡུམ་ཟེར་བ་ལྟ་བུ་ས་སྐྱ་པའི་སྲུང་མར་བརྩི་བསྡད་རྒྱུ། བཀའ་བརྒྱུད་པ་འདྲ་པོ་ཡི ན་
ན། དཔལ་མགོན་ཕྱག་བཞི ་པ་དང་མགོན་པོ་བེར་ནག་ཅན། ཚེ ་རི ང་མཆེད་ལྔ་ལྟ་བུ་

རེད། དགེ་ལུགས་ནང་ད་ུ ཡི ན་ན། ཆོས་སྐྱོང་ནང་བརྩི་བསྡད་རྒྱུ་ཡི ་དམ་གྱི་ཚུལ་ད་ུ

མགོན་པོ་ཕྱག་དྲུག་དང་དམ་ཅན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དེ་གཉིས་གཙོ་བོ་བྱས། རྒྱལ་ཆེན་

རྣམ་སྲས་བཅས་སྐྱེ་བུ་གསུམ་གྱི་སྲུང་མ་གསུམ་ཞེས་བརྩི་སྲོལ་ཡོ ད་པ་རེད། རི མ་

པ་འདྲ་པོ་ངས་ཁྱེད་རང་ཚོ ར་བཤད་ན་བསམ་པ་རེད།

དོལ་རྒྱལ་གྱི་བྱུང་རི མ།
དོལ་རྒྱལ་ཟེར་བའི་གནས་ཚུལ་དེ། ༸རྒྱལ་མཆོག་ལྔ་པ་ཆེན་པོའ་ི སྐབས་ནས་
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བྱུང་བའི་གནས་སྟངས་ཤི ག་རེད། ཁྱེད་རང་ཚོ ས་ཞི བ་ཅིང་ཕྲ་བ་ལྟ་དགོས་ཀྱི་ཡོ ད་
པ་ཡི ན་ན། རི ་བོ་དགེ་ལྡན་པའི་དེབ་བཏོན་བཞག་པ་འདི་འདྲ་ཡོ ད་པ་རེད། མདོ་

སྨད་ཆོ ལ་ཁའི་ངོས་ནས་དོལ་རྒྱལ་གྱི་བྱུང་རི མ་དང་གནས་ཚུ ལ་འདི་ཚོ འི་སྐརོ ་ལ་
བཏོན་བཞག་པ་དེ་འདྲ་ཡོ ད་པ་རེད།

སྒརེ ་གྱི་དེབ་བཏོན་བཞག་པ་འདི་འདྲའང་

ཡོ ང་གི ་འདགུ  ཁྱེད་རང་ཚོ ས་དོ་སྣང་བྱས་ནས་འདི་ཚོ ་ཀླགོ ་པ་ཡི ན་ན། རི མ་པས་

ཞི བ་ཅིང་ཕྲ་བའི་ཐོག་ནས་མཁྱེན་གྱི་རེད། ༸རྒྱལ་བ་སྐ་ུ ཕྲེང་ལྔ་པའི་སྐབས་སུ་གཟིམ་
ཁང་གོང་འོག་ཟེར་བ་ཡོ ད་པ་དང་།

པའི་དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་ཟེར་བ་དེ་རེད།

གཟིམ་ཁང་འོག་དེ་ད་ལྟ་ང་ཚོ ས་བཤད་བསྡད་
༸རྒྱལ་བ་སྐ་ུ ཕྲེང་གཉིས་པ་དགེ་འདནུ ་རྒྱ་

མཚོ འ་ི བཞུགས་སའི་སྔནོ ་མའི་བཞུགས་ཁང་དེ་ལ་དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་དང་། གཟིམ་
ཁང་འོག་མ་ཟེར་ནས་བཤད་བསྡད་པ་གཅིག་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་འདགུ

གཟིམ་ཁང་

གོང་མ་ཟེར་བ་དེ་དེའི་སྐབས་ལ་གཙང་པའི་སྣེ་གདོང་སྐུ་ངོས་ཀྱིས་ཕུལ་བཞག་པའི་

འབྲས་སྤུང ས་རྡོ་ ཁང་སྔནོ ་པོ་ ཟེར ་བ་ཞི ག ་ཡོ ད ་པ་དེ་ རྒྱལ་བ་རི ན ་པོ་ ཆེ ར ་ཕུ ལ །
༸རྒྱལ་བ་རི ན་པོ་ཆེས་དེའི་སྐབས་ཀྱི་སླབོ ་མ་༸པཎ་ཆེན་བསོད་ནམས་གྲགས་པ་ལ་
མར་གནང་ནས།

༸པཎ་ཆེན་བསོད་ནམས་གྲགས་པ་ལགས་ཀྱི་སྐ་ུ སྐྱེ་ཡང་སྤྲུལ་

ཚང་མ་བཞུགས་ཁང་དེར་བཞུགས་པ་དང་། ས་ཆའི་གནས་བབ་ཀྱི་ཐོག་ནས་དབྱེ་

བ་ཕྱེ་ནས་མི ང་བཏགས་པ་ཞི ག་རེད། དེའ་ི སྐབས་སུ་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་གནས་སྟངས་ལྟ་

བུ་ཡི ན་པ་ཡི ན་ན།

སྡ་ེ པ་གཙང་པའི་གཞུང་ཟིན་པའི་སྐབས་དེར་ཆོས་བརྒྱུད་ནང་

ལོགས་ལའང་གནས་ཚུལ་མི ་འདྲ་བ་མང་པོ་ཞི ག་ཡོ ང་བསྡད་ཀྱི་ཡོ ད་པ་རེད། སྡ་ེ པ་
གཙང་པའི་སྐབས་ལ་བཀའ་བརྒྱུད་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཤུ གས་ཆེན་པོ་ཞི ག་བྱས།

དགེ་

ལུགས་ལ་དམ་པོ་ཞི ག་བྱས་ནས་དེའ་ི སྐབས་ལ་གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཞི ག་དང་། ཡང་

སོ ག་པོས་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་བྱས་ནས་དབུས་དང་གཙང་བར་ད་ུ ཆབ་སྲིད་ཀྱི་དབང་ཆའི་

ུ ་ཚོ ད་ཅི ག་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་
ཐོག་ནས་མ་མཐུ ན་པ་མང་པོ་ཞི ག་ཡོ ང་བསྡད་པའི་དས

དཔལ་ལྡན་ཚོ གས་གཙོ་མཆོག་གི ་གསུ ང་བཤད། 117

ཡོ ད་པ་རེད། ༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་ candidate སྐ་ུ ཕྲེང་བཞི་པའི་ candidate འོས་སྤྲུལ་
བཞི ་བྱུང་ནས་འོས་སྤྲུལ་བཞི འི་ནང་ནས་གཅི ག་དེ་ཡར་ཀླུང་ཉེ་འགྲམ་ནས་ཡི ན་པ་
དང་། སྟོད་ལུང་གད་ཁ་ས་ཟེར་བ་དེ་ནས་གཅིག་དང་། ཉང་པོ་ནས་གཅིག་དང་།

འཕྱོངས་རྒྱས་ནས་གཅིག་བྱས་ནས་ཁྱོན་འོས་སྤྲུལ་བཞི ་ཐོན་པ་རེད།

གད་ཁ་ས་

ནས་ཡི ན་པའི་འོས་སྤྲུལ་དེ་མི ་ཚང་ཡང་སྟོབས་ཆེན་པོ་གཅིག་ཡི ན་པ་དང་། སྟོབས་

ཆེན་པོ་ཡི ན་པ་དང་འོས་སྤྲུལ་དེའ་ི ཨ་མའི་མི ང་ལ་ལགས་ཨ་རྒྱལ་ཟེར་ཞི ང་། ཨ་
མ་ལགས་དེས་སྐབས་དེར་བརྒྱུད་བསྐལ
ུ ་འདྲ་པོ་མང་པོ་བྱས་ནས།

ང་དེར་ཕྲུ་གུ་

ཁོག་ནང་ཡོ ད་སྐབས་༸རྒྱལ་བ་སྐུ་ཕྲེང་བཞི ་པའི་རྣམ་སྤྲུལ་ངའི་འགྲམ་ད་ུ ཕེབས་
ནས་ང་ལ་གནས་ཚང་གཡར་རོགས་གནང་ཟེར་ནས་གསུངས་བྱུང་ཞེས།

གང་

ལྟར ་ཡང་མོ ་ རང་གི ་ ཕྲུ ་ གུ ་ དེ་ ༸རྒྱལ་བ་སྐུ་ ཕྲེང ་ལྔ་ པའི་ ཡང་སྲིད ་ཡི ན་པའི ་ དན་

ཕྲུ་གུ་དེ་ཕྱིས་སུ་
གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་ཟེར་བ་དེ་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོ ད་པ་རེད། ༸རྒྱལ་བ་སྐ་ུ ཕྲེང་ལྔ་
རྟགས་བཏོན་རྒྱུའི་ཆེད་ད་ུ ཐབས་ཤེས་མང་པོ་ཞི ག་བྱས་འདགུ

པར་ངོས་འཛི ན་མ་བྱས་པར་ཐོག་མ་ཉིད་ནས་འཁྲུག་ཐེབས་རྒྱུ་དང་དཀའ་ངལ་
འཕྲད་སྟངས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ལྟ་བུ་འདི་འདྲ་ཞི ག་རེད།

གང་ལྟར་ཡང་མཐའ་མ་

དེར་འོས་སྤྲུལ་བཞི འི་ནང་ནས་འཕངྱོ ས་རྒྱས་ནས་འཁྲུངས་པ་དེ་རྒྱལ་བ་ཡོ ན་ཏན་

རྒྱ་མཚོ ་མཆོ ག་གི ་ཡང་སྲིད་༸རྒྱལ་བ་སྐུ་ཕྲེང་ལྔ་པར་ངོས་འཛི ན་བྱ་རྒྱུ་དེ་༸པཎ་
ཆེ ན་བླ་ོ བཟང་ཆོ ས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་དང་དེའི་སྐབས་ཀྱི་དགའ་ལྡན་ཁྲི་པ་གཉིས་ཀྱིས་

ཐག་གཅོད་ངོས་འཛི ན་བྱས་པ་རེད། གད་ཁ་ས་ནས་ཡི ན་པའི་མི ་ཚང་དེའ་ི ཕྲུ་གུ་དེ་
ངོས་འཛི ན་མ་བྱུང་བ་སོང་ཙང་། རྗེས་ལ་ཨུ་ཚུགས་མཐའ་ནན་འདྲ་པོ་ཡར་མར་
བྱས་ནས། ཐབས་ཤེས་ཡོ ད་རྒུ་རྩལ་སྤྲུགས་ཀྱིས་དེའ་ི སྔནོ ་གྱི་གཟིམ་ཁང་གོང་མའི་

པཎ་ཆེན་བསོད་ནམས་གྲགས་པའི་ཡང་སྲིད་རི མ་པ་བྱས་ནས་ཕེབས་ནས། སྤྲུལ་
སྐུ་བསོད་ནམས་དགེ་ལེ གས་དཔལ་བཟང་གི ་ཡང་སྲིད་ད་ུ ངོས་འཛི ན་བདྱེ ་དགོས་

118 བདེན་དོན་གསལ་བའི་ཉི་ཟེར།

ཐུ ག་པ་རེད་ཟེར་བའི་གནས་ཚུལ་ཞི ག་ཡོ ད་པ་རེད། ༸པཎ་ཆེན་སྐ་ུ ཕྲེང་བཞི ་པ་བླ་ོ
བཟང་ཆོ ས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་སྤྲུལ་སྐུར་ངོས་འཛི ན་བྱ་རྒྱུ་

འདི་ཡང་འདི་ཡི ན་སྙམ་ཟེར་བ་ཞི ག་མ་གཏོགས་ཐུ གས་ཐག་ཆོ ད་པའི་ཐོག་ནས་
བྱེད་ཐུ བ་ཡོ ད་པ་མ་རེད། གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་ཁོ་རང་པཎ་ཆེན་བསོད་ནམས་
གྲགས་པའི་ཡང་སྲིད་ཡི ན་པའི་བརྒྱུད་རི མ་གྱི་གནས་སྟངས་དེའང་ཁ་གསལ་པོ་

མེད་པའི་གནས་སྟངས་གཅིག་ཆགས། རྒྱལ་བ་སྐ་ུ ཕྲེང་ལྔ་པ་ལ་ངོས་འཛི ན་བྱེད་མི ་

ཐུ བ་པའི་རང་བཞི ན་གྱི་གནས་སྟངས་ཤི ག་ཆགས་ནས། གང་ལྟར་༸རྒྱལ་བ་སྐ་ུ ཕྲེང་
ལྔ་པ་དང་གཟིམ་ཁང་གོང་མའི་སྤྲུལ་སྐུ་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་ཟེར་བའི་བར་ལ་

གནས་སྟངས་མང་པོ་ཞི ག་ཡོ ད་པ་རེད། འདི་དག་ཚང་མ་ང་ཚོ ་འདིར་བཤད་བསྡད་

པ་ཡི ན་ན་ཚར་རྒྱུ་མེད་པ་སོང་ཙང་།

འདི་ནས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གྲོངས་པའི་

རྗེས་སུ་ལྟས་ངན་པ་མང་པོ་ཞི ག་བྱུང་བ་རེད། དེའ་ི རྗེས་ལ་གང་ལྟར་རྒྱལ་བ་སྐ་ུ ཕྲེང་
ལྔ་པ་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་གི ས་ཁོ་རང་བསྙུན་གཞི ་བཞེས་པའི་སྐབས་དེར་དང་པོ་དེར་

ུ ། གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་
ཕེབས་མ་ཐུ བ་པ་རེད། གཉིས་པ་དེར་གཅིག་ཕེབས་དས

ུ ་གསུངས་འདག
ུ
གཟུགས་པོའི་ནང་ལ་འབྱུང་པོ་ཞུགས་ནས་བཅོས་ཐབས་མི ་འདག

དེའ་ི རྗེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་ཉི་མ་བཅོ་ལྔ་བཅུ་དྲུག་གི ་རྗེས་ལ་ཤི ་བ་རེད། དེང་
སང་བཤད་ཚུལ་ལ་རྒྱལ་བ་སྐ་ུ ཕྲེང་ལྔ་པས་བཀྲོངས་པ་རེད་ཟེར་བ་དང་།

ཡང་

འཁོར་སྡ་ེ པ་ཚོ ས་བཀྲོངས་པ་རེད་ཟེར་བ་འདི་འདྲའི་གནས་ཚུལ་གསར་པ་མང་པོ་
ཞི ག་དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་མཁན་ཚོ ས་བཟོས་ཡོ ང་གི ་ཡོ ད་པ་རེད།

འདི་ཚོ འ་ི གྲས་དེ་

བདེན་པ་མ་རེད། གང་ལྟར་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་ཁོ་རང་སྨནོ ་ལམ་ལོག་པ་གཅིག་
ཆགས་ནས།

ུ ་ནས་རྒྱལ་བ་སྐ་ུ ཕྲེང་ལྔ་པར་ཨ་མ་ལགས་ནས་
གང་ལྟར་ཆུང་དས

ཐབས་ཤེས་བྱས་ཀྱང་ཆགས་མ་ཐུ བ་པ་དང་།

ཁོ་རང་སྐ་ུ འཚོ ་བཞུགས་སྐབས་

སུའང་དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་ལ་མ་དགའ་བ་ཤུ གས་ཆེན་པོ་བྱ་རྒྱུ་དང་།

འདི་འདྲའི་

དཔལ་ལྡན་ཚོ གས་གཙོ་མཆོག་གི ་གསུ ང་བཤད། 119

གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཞི ག་ཀྱང་བྱུང་ཡོ ད་པ་རེད། གྲོངས་པའི་སྐབས་སུའང་སྨནོ ་ལམ་

ལོ ག་ནས་དྲེགས་པ་ལ་སྐས
ྱེ ་པའི་གནས་སྟངས་ཡོ ང་བསྡད་པ་དེ་ལོ ་རྒྱུས་ཆ་ཚང་བ་

ུ ་ཚོ ད་ཀྱང་ཡོ ད་པ་མ་རེད། སྙངི ་བསྡས
ཞི ག་ངས་ཞུ་ཤེས་ཀྱི་མི ་འདགུ ་ལ། དས
ུ ་ལྟ་བུ་
བཤད་པ་འདྲ་པོ་ཡི ན་ན་དེ་རང་རེད་འདགུ

གཞན་ཁོ་རང་གྲོངས་ཏེ་ཕོ་བྲང་གོང་

མའི་ནང་ད་ུ སྐད་འདྲ་མི ་འདྲ་བརྒྱབས་ཀྱི་འདགུ ་ཟེར་བ་དང་།

ཞུགས་འདགུ ་ཟེར་བའི་གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཞི ག་ཡོ ང་བསྡད་ཀྱི་འདགུ

གཞན་ཡང་སྲི་
རྗེས་ལ་ཁོ་

རང་གི ་གདངུ ་མཆོད་མཆོད་རནྟེ ་ནམ་དངུལ་གདངུ ་མཆོད་རནྟེ ་དེའི་སྣེ་དེ་སྤ་ོ དགོས་

ཀྱི་འདགུ ་ཅེས་གནས་ཆུང་ཆོས་རྒྱལ་ཆེན་པོས་ལུང་བསྟན་གནང་ཡོ ད་པ་རེད་ཀྱང་།
ུ ་ཚོ ད་ཏག་ཏག་གཅི ག་ལ་སྤ་ོ མ་ཐུ བ་པའི་རྐྱེན་གྱིས་སྡ་ེ
གང་ལྟར་དེའི་སྐབས་དེར་དས

པ་ལའང་གནོད་སྐྱོན་འགའ་བྱུང་།

རྗེས་སུ་ཁོ་རང་གི ་མཆོད་རྟེན་དེ་མར་བཤི ག་

ནས་སྤ་ོ དགོས་བྱུང་བ་རེད། པུར་ཐལ་དེ་ཚོ འང་གཙང་པོའ་ི ཆུའ་ི ནང་མར་གཡུག་
ནས། དོལ་ཟེར་བའི་ས་ཆ་དེར་སླབེ ས་ཡོ ང་སྐབས། ༸རྒྱལ་བ་རི ན་པོ་ཆེས་ཞི ་བའི་

ཐོག་ནས་བཅོས་རྒྱུའི་ཐབས་ཤེས་གནང་ནས།

ཕ་གི ར་ས་ཐིག་གསར་པ་ཞི ག་

བཟོས་ནས་ཁོ་རང་ཕ་གི ར་གནས་ས་འདྲ་པོ་ཞི ག་དང་།

དེར་དོལ་རྒྱལ་ཟེར་ནས་

མི ང་བཏགས་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་དེ་འདྲ་རེད་ཟེར་བའི་གནས་ཚུལ་ཡོ ད་པ་རེད།
རྗེས་ལ་ཁོ་རང་གི ་པུར་ཐལ་དེ་ཚོ ་བཤི ག་རྒྱུར་སླབེ ས་སྐབས།

ས་ཆ་དེར་གནོད་

ཚབས་ཆེན་པོ་འདྲ་བྱུང་ནས། མི ་མང་ལ་དཀའ་ངལ་མང་པོ་འཕྲད། འདི་འདྲའི་

གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཞི ག་བྱུང་ཡོ ད་པ་རེད། རི མ་པས་དེ་ཚོ འ་ི བརྒྱུད་ནས་དྲག་པོས་
བཅོས་དགོས་པའི་གནས་ཚུལ་དེ་འདྲའང་བྱུང་ཡོ ད་པ་རེད། དྲག་པོས་བཅོས་ཟེར་

ུ ་སྦྱིན་སྲེག་བསྲེགས་ནས་མེད་པ་བཟོ་རྒྱུའི་ཐབས་ཤེས་བྱ་རྒྱུ། གང་ལྟར་ལོ་རྒྱུས་
དས

ཐོག་ལ་གནས་སྟངས་མི ་འདྲ་བ་ཁ་ཤས་ཤི ག་འདགུ སྦྱིན་སྲེག་བསྲེགས་པའི་སྐབས་
ལ་ཚར་བཅད་ནས་མེད་པ་བཟོས་པ་རེད། སྦྱིན་སྲེག་བསྲེགས་པའི་སྐབས་ལ་བཀའ་
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ི ་གི ་བླ་མ་ཚང་མ་ཡོ ད་པ་རེད།
རྙང
མང་པོ་ོ ཞི ག་འཛོ མས།
གནང་སྟེ།

ི ་པ་དང་འདི་འདྲའི་བླ་ཆེན་
གཏེར་བདག་གླང

༸རྒྱལ་བ་སྐ་ུ ཕྲེང་ལྔ་པའི་ཟུར་དཔང་མཛད་པའི་ཐོག་ནས་

ུ ་མི འ་ི ཤ་བསྲེགས་པའི་དྲི་མ་ཁ་ཡི ་འདགུ ་
དེའ་ི སྦྱིན་སྲེག་བསྲེགས་དས

ཟེར་བའི་གནས་ཚུལ་འདི་འདྲའང་མང་པོ་ཞི ག་བྱུང་བ་རེད། ཡི ན་ནའང་གྲགས་པ་
རྒྱལ་མཚན་གྲོངས་ནས་ལོ་ ༦༥ ཙམ་ཕྱིན། སྦྱིན་སྲེག་བསྲེགས་ནས་དོལ་རྒྱལ་

ཚར་བཅད་པ་རེད་ཟེར་ནས་ལོ་ ༤༦ ཙམ་གྱི་རྗེས་ལ་ཡང་། ལོ་རྒྱུས་ནང་བཤད་

རྒྱུར་དོལ་རྒྱལ་བདག་པོ་རྒྱག་མཁན་མེ ད་པར་འཁྱམ་ཕྱིན་ནས་ས་སྐྱར་སླབེ ས་པ་
རེད་ཟེར་བའི་སྐད་ཆ་དེ་བཤད་ཀྱི་ཡོ ད་པ་རེད། ས་སྐྱའི་ནང་དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་སྲོལ་

བྱུང་དང་མ་བྱུང་ཟེར་བ་དེ། མཐའ་མའི་བསྡམོ ས་འདྲ་བརྒྱབ་པ་ཡི ན་ན། དཔེར་ན།
ས་སྐྱའི་ནང་དའུ ང་ ༡༧༡༧ ལོར་ངོར་ཆེན་ཀུན་དགའ་ལྷུན་གྲུབ་ཟེར་བ་ཞི ག་གི ས་

བསྟེན་གྱི་ཡོ ད་པ་དང་། འདིའ་ི ལོ་ ༤ རྗེས་ལ་ས་སྐྱ་བདག་ཆེན་བསོད་ནམས་རི ན་
ཆེན་འགྲམ་ད་ུ དོལ་རྒྱལ་ཡོ ང་ནས། ལྟས་ངན་པ་རི གས་མང་པོ་ཞི ག་བྱུང་། དོལ་
རྒྱལ་གྱི་ལག་པར་ཁྲག་ཐོན་པའི་རྨི་ལམ་བཏང་བ་དང་།

འདི་འདྲའི་གནས་ཚུལ་

ུ ། ང་དགེ་ལྡན་པའི་དམ་སྲི་ཁོ་ཡི ན་
རི གས་བྱུང་སྟེ། ཁྱེད་རང་སུ་ཡི ན་ནམ་ཟེར་དས

ཞེས་དོལ་རྒྱལ་གྱིས་ལབ་པ་རེད་མ་གཏོགས་ང་དགེ་ལྡན་པའི་ཆོ ས་སྐྱོང་ཡི ན་ཞེས་

ལབ་ཡོ ད་པ་མ་རེད། བྱས་ཙང་ས་སྐྱ་ནང་བསྟེན་གསོལ་གྱི་མགོ་བཙུགས་པ་རེད་
ཟེར་ནས་བཤད་སྲོལ་འདགུ

ད་ལྟའ་ི ས་སྐྱ་གོང་མ་ས་སྐྱ་བདག་ཁྲི་རི ན་པོ་ཆེར་

བཀའ་འདྲི་ཞུས་པའི་སྐབས་སུ་གོང་མ་རི ན་པོ་ཆེས་ཀྱང་དེ་གསུངས་ཡོ ད། སྔནོ ་མ་

༡༩༩༦

ལོར་བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུ ས་ལྷན་ཚོ གས་ཀྱིས་གྲོས་ཆོད་ཅིག་བཞག་པའི་

པ་རེད།

ཕྱིས་སུ་གོང་མ་རི ན་པོ་ཆེས་བཀའ་སླབོ ་གནང་བཞག་པ་དེ་ཚོ ་དེང་སང་

ྲི ་ཤི ག་ཀྱང་གནང་ཡོ ད་
རྗེས་ལ་གོང་མ་རི ན་པོ་ཆེས་སྤྱི་འཐུ ས་རྒྱུན་ལས་ལ་ཕྱག་བས
ཁྱེད་རང་ཚོ ས་བརྙན་འཕྲིན་གྱི་ཐོག་ནས་མཇལ་རྒྱུ་ཡོ ད་པ་དེ་འདྲ་རེད། གང་ལྟར་

དཔལ་ལྡན་ཚོ གས་གཙོ་མཆོག་གི ་གསུ ང་བཤད། 121

ས་སྐྱའི ་ ནང་ད ་ུ སྒར
ེ ་སོ ་ སོ ས ་བས ནྟེ ་བཞག་པ་འགའ་ཤས་ཤི ག་བྱུ ང ་ཡོ ད ་པ་མ་
གཏོགས། ས་སྐྱ་སྤྱིའ་ི ཆོས་ལུགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་སྲུང་མར་ངོས་འཛི ན་བྱས་བཞག་པ་

རྩ་བ་ཉིད་ནས་བྱུང་ཡོ ད་པ་མ་རེད་ཅེས་རི ན་པོ་ཆེས་བཀའ་གནང་འདགུ ལྷག་པར་
ད་ུ ད་ལྟའི་ས་སྐྱ་བདག་ཁྲི་རི ན་པོ་ཆེས་ཡོ ངས་འཛི ན་རྣམ་པ་ཚོ ་ཡི ན་པ་ཡི ན་ནའང་།

དཔེ་མི ་སྲིད་པའི་དོལ་རྒྱལ་ཐོག་ལ་དམ་བསྒྲགས་གནང་ནས། ས་སྐྱའི་ནང་ད་ུ ཕལ་

ཆེར་དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་མཁན་མེད་པ་དང་། སྲོག་གཏད་རི གས་རྩ་བ་ཉིད་ནས་ཞུས་
མ་མྱོང་བའི་གནས་སྟངས་ཤི ག་གསུང་གི ན་འདགུ

འདི་ནས་ས་སྐྱའི་ནང་ད་ུ གལ་

སྲིད་དགོན་ཁག་ཆུང་ཆུང་ནང་ད་ུ བསྟེན་མཁན་ཡོ ད་ན། འདི་ཚོ འ་ི གྲལ་དེ་དམའ་པོ་

སྲུང་མའི་གྲངས་ཀ་ནང་ད་ུ བརྩི་ཡི ་མེད་པའི་གནས་
སྟངས་དེ་ད་ལྟའ་ི ས་སྐྱ་བདག་ཁྲི་རི ན་པོ་ཆེས་བཀའ་ནན་པོ་གནང་གི ་ཡོ ད་པ་རེད་ལ།
དམའ་པོ་ཞི ག་མ་གཏོགས།

ལྷག་པར་ད་ུ སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི ས་སྤྱི་ལོ་

༡༩༧༨

ལོ ར་མང་ཚོ གས་ལ་སྤྱི་ཡོ ངས་ཀྱི་གསལ་བསྒྲགས་གནང་བའི་རྗེས་སུ་ས་སྐྱའི་ནང་

གཅི ག་ཀྱང་མེ ད་ཟེར་ནས་བཤད་པ་ཡི ན་ནའང་འགྲིག་གི ་རེ ད་ཅེས་གསུངས་ཀྱི ་

ུ ། ཕལ་ཆེར་གཏོར་རྒྱག་
འདགུ རྗེས་སུ་ས་སྐྱའི་བླ་མ་འདི་ཚོ ས་དོལ་རྒྱལ་ཟེར་དས

རྒྱག་རྒྱུ་ཡི ན་པའི་གནས་སྟངས་ལ་འགྱུར་ཡོ ད་པ་རེད་ཟེར་ནས་བཀའ་གནང་རྒྱུའི་
གནས་སྟངས་འགའ་བྱུང་ཡོ ད་པ་རེད། ཆོས་བརྒྱུད་མི ་འདྲ་བའི་ནང་ད་ུ དོལ་རྒྱལ་

བསྟེན་གསོལ་དང་འབྲེལ་བའི་སྐརོ ་ལ་བཤད་ཡོ ང་སྐབས། ས་སྐྱ་ནང་ད་ུ གནས་ཚུལ་

ཕྲན་བུ་བྱུང་ཡོ ད་ཀྱང་། དེང་སང་ལྟ་བུ་ཡི ན་ན། གནས་ཚུལ་ཆ་ཚང་གཙང་རྐྱང་
ི ་མའི་ནང་དའུ ང་བསྟེན་མཁན་མེད་པ་དང་། བཀའ་
ཆགས་བསྡད་ཡོ ད་པ་རེད། རྙང

བརྒྱུད་ནང་དའུ ང་བསྟེན་མཁན་མེད་པ། འདིའ་ི རྗེས་སུ་བར་ལམ་ནས་རི ་བོ་དགེ་
ལྡན་པའི་ནང་ད་ུ ཕྲན་བུའ་ི བསྟེན་མཁན་སླབེ ས་ནས། ༸རྒྱལ་བ་སྐ་ུ ཕྲེང་ལྔ་པ་ནས་
བྱས་ནས་གང་ལྟར་ཕྱི་ལོ་ ༡༦༧༦ ནས་དམ་བསྒྲགས་མཛད་ནས། དགའ་ལྡན་ཁྲི་

122 བདེན་དོན་གསལ་བའི་ཉི་ཟེར།

པ་རི མ་བྱོན་ནས་དམ་བསྒྲགས་མཛད། བླ་ཆེན་རྣམ་པས་དམ་བསྒྲགས་མཛད་པས་

གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཞི ག་ཡོ ད་པ་རེད།

ཡང་བསྐྱར་དོལ་རྒྱལ་ཕྲན་བུ་དར་རྒྱུའི་

ུ ་རབས་ ༡༩ པའི་རྗེས་དང་དས
ུ ་རབས་ ༢༠ པའི་
གནས་ཚུལ་བྱུང་རྒྱུ་དེ་ནི་དས
འགོ་སྟོད་ལབ་དགོས་སམ། གང་ལྟར་བཅུ་ཕྲག་གཉིས་པའི་ནང་ད་ུ བྱུང་བཞག་པའི་

གནས་ཚུལ་རེད།

འདི་ཡང་སྐྱབས་རྗེ་ཕ་བོང་ཁ་དང་འབྲེལ་བ་ཡོ ད་པའི་གནས་

ཚུལ་མང་པོ་ཞི ག་གསུང་རྒྱུ་ཡོ ད་པ་རེད། སྐྱབས་རྗེ་ཕ་བོང་ཁ་ལྟ་བུར་མཚོ ན་ན།
ལམ་རི མ་བརྒྱུད་པའི་བླ་མ་ཆེན་པོ་ཞི ག་རེད།
གནང་དགོས་བྱུང་བ་ཡི ན་ན།

ལམ་རི མ་གྱི་ཐོག་ལ་གསུང་ཆོས་

དེའ་ི སྐབས་སུ་སྐྱབས་རྗེ་ཕ་བོང་ཁ་ནང་བཞི ན་བྱུང་

མེད་པའི་གནས་ཚུལ་དེ་འདྲའང་ཡོ ད་པ་རེད། སྤྱིར་བཏང་གི ་བླ་མ་ཆུང་ཆུང་ཞི ག་

ཡི ན་པ་གང་ཞི ག་ལ།

གཞན་ཡང་སྐྱབས་རྗེ་ཕ་བོང་ཁའི་ཡང་སྲིད་འཚོ ལ་སྟངས་

ུ ་ཚོ ད་མང་པོ་
སྐརོ ་ལའང་གནས་ཚུལ་འགའ་ཤས་ཤི ག་ཡོ ད་པ་རེད་ཀྱང་། ད་ལྟ་དས
ུ ་ནས་
མེད་སྟབས་ཞུ་མི ་དགོས་པ་བྱས། ཡི ན་ནའང་སྐྱབས་རྗེ་ཕ་བོང་ཁ་སྐ་ུ ཆུང་དས

ཆོས་མཆོད་བཟང་བ་དང་།
ཆེན་པོ་ཞི ག་དང་།

འཆད་རྩོད་རྩོམ་གསུམ་གང་ཅིའ་ི ཐད་ལ་མཁས་པ་

༸རྒྱལ་བ་སྐ་ུ ཕྲེང་བཅུ་གསུམ་པ་ཆེན་པོ་མཆོག་གི ་ངོས་ནས་

ཀྱང་དཔེ་མི ་སྲིད་པའི་གཟིགས་སྐྱོང་ཆེན་པོ་གནང་ནས།

༸རྒྱལ་བ་སྐ་ུ ཕྲེང་བཅུ་

གསུམ་པ་ཆེན་པོས་ལམ་རི མ་གསུང་ཆོས་གནང་བའི་སྐབས་སུ་སྐྱབས་ར་ྗེ ཕ་བོང་ཁ་

དེའ་ི སྐབས་སུ་ཕྲན་བུའ་ི བསྙུན་བསྡད་ཡོ ད་པ་དང་། གྲལ་གྱི་མཐའ་ཞི ག་ལ་ཡོ ད་པ་
བྱས། ལམ་རི མ་གནང་སྐབས་གྲལ་གྱི་མགོ་ལ་ཡར་བསླབེ ས་ནས། གང་ལྟར་རྒྱལ་

བ་རི ན་པོ་ཆེ ས་གཟིགས་སྐྱོང་ཆེ ན་པོ་གནང་བའི་ལོ ་རྒྱུས་མང་པོ་ཞི ག་གསུང་རྒྱུ་
འདགུ  སྐྱབས་རྗེ་ཕ་བོང་ཁ་ལྟ་བུ་ཡི ན་ན། སྐ་ུ སྟོད་འདྲ་པོ་ཡི ན་ན་རི ས་མེད་རང་བྱས་

ནས་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གྱི་བླ་མ་གཞན་པ་ཚོ ་བསྟེན་རྒྱུ་དང་། ལྷག་པར་ད་ུ གུ་ར་ུ

རི ན་པོ་ཆེར་མཐོང་དང་བརྩི་འཇོག་ཆེན་པོ་ཡོ ད་པ། འདི་འདྲའི་གནས་ཚུལ་བཤད་

དཔལ་ལྡན་ཚོ གས་གཙོ་མཆོག་གི ་གསུ ང་བཤད། 123

རྒྱུ་ཡོ ད་པ་རེད། འོན་ཀྱང་། སྐ་ུ ཚེ འ་ི སྨད་ལ་དོལ་རྒྱལ་གྱི་གནས་ཚུལ་དེ་བྱུང་བའི་
རྐྱེན་བྱས་ནས་བླ་མས་དྲེགས་པ་གདོན་འདྲེ་འདི་འདྲ་ཞི ག་བསྟེན་པ་སོང་ཙང་། བར་

ཆད་མང་པོ་ཞི ག་བྱུང་བའི་གནས་ཚུལ་བྱུང་ཡོ ད། ཁྱེད་རང་ཚོ ་དོལ་རྒྱལ་གྱི་གནས་

ཚུལ་སྐརོ ་ལ་ཕྲན་བུའ་ི གོ་ཡོ ད་ན་སྲོག་གཏད་ཟེར་གྱི་འདགུ འདིའ་ི སྔནོ ་ལ་དོལ་རྒྱལ་
ུ
གྱི་སག
ྲོ ་གཏད་ཟེར་བའི་སྐར
ོ ་ལ་ཡོ ད་པའི་གནས་ཚུལ་གང་ཡང་འཁོད་མི ་འདག

རྗེས་སུ་སྲོག་གཏད་ཟེར་བ་དེ་སྐྱབས་རྗེ་ཕ་བོང་ཁའི་སྐབས་ནས་བྱུང་སྟེ། སྲོག་གཏད་

ཟེར་བ་དེ་སྐ་ྱེ བོ་དམ་པ་དེ་ཚོ ས་ལྷ་དང་འདྲེ་དང་གདགུ ་པ་ཅན་དེ་ཚོ འ་ི རི གས་དེ་དག་

ཚུར་དམ་ལ་བཏགས་ནས། དབང་བསྐར
ུ ་ནས་ཁོ་ཚོ འ་ི སྲོག་དེ་ཚུར་བླངས་ནས་སྲོག་
གཏད་ཟེར་ནས་ཞུ་ཡི ་ཡོ ད་པ་རེད། འདྲེ་དང་འབྱུང་པོ་འདི་ཚོ འ་ི སྲོག་ཚུར་གཏད་

ཀྱི་ཡོ ད་པ་རེད་མ་གཏོགས། ད་ལྟའ་ི ཆར་སྲོག་གཏད་ཟེར་སྐབས་བླ་མའི་སྲོག་ཕར་

དོལ་རྒྱལ་ལ་གཏད་ནས། རྗེས་འཇུག་པ་དེ་ཚོ ་ཡི ན་ནའང་ཕར་དོལ་རྒྱལ་ལ་གཏད་

ུ ་མ་འོངས་པར་སྐྱེ་བ་ལེ ན་རྒྱུ་མེད་
ནས་སོ་སོའི་སག
ྲོ ་དེ་ཕར་སྤྲད་བཞག་གི ་ཡོ ད་དས

པ་དང་དོལ་རྒྱལ་རང་གི ་འཁོར་ནང་ད་ུ ཚུ ད་ནས་ལྷུང་བསྡད་རྒྱུའི་ཉེན་ཁ་ཡོ ད་པ་
རེད། སྲོག་གཏད་ཟེར་རྒྱུ་དེའང་དེའ་ི སྔནོ ་ལ་མ་བྱུང་བར། སྐྱབས་རྗེ་ཕ་བོང་ཁ་དང་

དོལ་རྒྱལ་དང་འབལ
ྲེ ་བའི་སྐརོ ་ལ་སྐད་ཆ་བཤད་ཡོ ང་སྐབས་ཕྱིས་སུ་བྱུང་བཞག་པ་
ཞི ག་རད།

ཡང་དྭགས་པོ་རི ན་པོ་ཆེ་དང་སྐད་ཆ་གཅིག་ཀྱང་ཡོ ང་བསྡད་ཀྱི་འདགུ

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༡༥ ཙམ་ལ་དྭགས་པོ་སྐལ་བཟང་མཁས་གྲུབ་དང་སྐྱབས་རྗེ་ཕ་བོ་ཁ་པ་

འབྲེལ་བ་བྱུང་བའི་ཐོག་ནས་བྱུང་བ་རེད། ཡི ན་ནའང་དྭགས་པོ་སྐལ་བཟང་མཁས་

གྲུབ་རི ན་པོ་ཆེས་དོལ་རྒྱལ་ཟེར་བ་དེ་སྒ་ོ སྲུང་ལ་བཞག་པ་མ་གཏོགས།
སྲུང་མ་
ུ ་ཡི ན་ནའང་དོལ་
གཙོ་བོར་བསྟེན་ཡོ ད་པ་མ་རེད། སྐྱབས་རྗེ་ཕ་བོང་ཁ་ལ་ག་དས

རྒྱལ་གྱིས་བསླུ་བདྲི ་ནས་ཁོ་རང་ཆུང་ཆུང་ཡི ན་སྐབས་ནས་ཁོ་རང་གི ་བསུ་མ་འམ་

སྲུང་མ་ལ་དོལ་རྒྱལ་གཅིག་ཡོ ད་པ་རེད། ཁོ་ཚོ ་ནང་མི ་ཚོ ས་ཁྱོད་རང་སུ་ཡི ན་ནམ་

124 བདེན་དོན་གསལ་བའི་ཉི་ཟེར།

ཟེར་ནས་སྐད་ཆ་དྲིས་སྐབས། ཁྱེད་ང་ངོ་ཤེས་ཀྱི་མེད་དམ་ཟེར་ནས་སྒ་ོ ལྕགས་ཡན་

ཆད་གཞུས། སྐྱབས་རྗེ་ཕ་བོང་ཁ་དགུང་ལོ་གཉིས་ཙམ་ཡི ན་སྐབས། དེའ་ི བར་ད་ུ མ་

ཤོ ང་ནས་དོལ་རྒྱལ་གྱིས་རྐང་བཙུགས་ནས་རི ན་པོ་ཆེ ་ཚུར་འཐེན་ནས་བྱམས་པོ་

འདྲ་བྱས་ནས་རི མ་པས་བསླུ་བྲིད་མང་པོ་བྱས་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཡོ ད་པ་རེད། ཕྱིས་སུ་
༡༩༢༠ ཙམ་ནས་སྐྱབས་རྗེ་ཕ་བོང་ཁ་ཡི ན་ནའང་དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་རྒྱུ་དང་ཁྱབ་སྤལེ ་

བྱ་རྒྱུའི་ལས་འགོ་འདི་ཚོ ་བཙུགས་པའི་རྗེས་སུ་ཡི ན་ནའང་། དོལ་རྒྱལ་ལ་གཏོར་
འབྲེལ་ཞུ་རྒྱུ་དང་སྲོག་གཏད་ཞུ་རྒྱུ་དང་འདི་ཚོ འ་ི བསྟེན་སྲོལ་ཞུ་རྒྱུའི་རི གས་མང་པོ་

ཞི ག་དོལ་རྒྱལ་ཁོ་རང་མི ་གཞན་གྱི ་གཟུགས་པོའི་ནང་ཞུ གས་ནས་བླ་མ་ལ་ཞུ ས་

བཞག་པའི ་ གནས་སྟངས་རྐྱང་རྐྱང་གཅི ག ་ཡི ན་པ་གསལ་པོ་ གསལ་རྐྱང་ཞི ག ་

སྐྱབས་རྗེ་ཕ་བོང་ཁ་པའི་ལོ་རྒྱུས་རྣམ་ཐར་ནང་ད་ུ གསལ་ཡོ ང་གི ་འདགུ གང་ལྟར་
དེ་འདྲའི་གནས་ཚུལ་འདྲ་པོ་མང་པོ་ཡོ ད་པ་རེད།

དེའ་ི བར་ད་ུ བར་ཆད་མང་པོ་

ཤོར་ནས་གང་ལྟར་སྐྱབས་ར་ྗེ ཕ་བོང་ཁ་པ་ལམ་རི མ་བརྒྱུད་པའི་བླ་མ་ཆེ ན་པོ་ཡི ན་

ུ ་སྐབས་གཅིག་ལ་༸རྒྱལ་བ་སྐ་ུ ཕྲེང་
པ། ལམ་རི མ་ཁྲིད་གནང་གི ་ཡོ ད་པ་དང་། དས

བཅུ་གསུམ་པའི་དགའ་ལྡན་ཁ་ྲི པའི་ཚབ་བྱས་ནས་སྐྱབས་ར་ྗེ ཕ་བོང་ཁ་པ་ལམ་རི མ་

ཁྲིད ་རྒྱུ ར་བཏང་གནང་བ་རེ ད ་ཟེར ་ནས་འདི་འདྲའི་གཟིག ས་སྐྱོང ་ཆེ ན་པོ་ ཞི ག ་
གནང་ཡོ ད་པའི་གནས་ཚུལ་གོ་ཐོས་འདགུ གདོན་འདྲེ་འདི་ལ་བསྟེན་ནས་རི ན་པོ་

ཆེའ་ི སྐ་ུ ཚེ ་སྨད་ལ་དཔེ་མི ་སྲིད་པའི་བར་ཆད་མང་པོ་བྱུང་། དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་གསོལ་
དེ་ཤུ གས་ཆེ་ར་ུ བཏང་། ༸རྒྱལ་བ་སྐ་ུ ཕྲེང་བཅུ་གསུམ་པ་ཆེན་པོས་འདི་མཁྱེན་པའི་

རས
ྗེ ་སུ་བཀའ་འགུག་གནང་སྟེ་རྗེས་སུ་སྤང་བླང་བཤགས་ཆོས་ཚང་མ་བྱས་པ་རེད།
ཡི ན་ནའང་༸རྒྱལ་བ་སྐ་ུ ཕྲེང་བཅུ་གསུམ་པ་དགོངས་པ་རྫོགས་པའི་རྗེས་སུ། རྭ་
སྒྲེང་རི ན་པོ་ཆེའ་ི འགྲམ་ནས་དགོངས་པ་རག་སྟེ།

༸རྒྱལ་བ་རི ན་པོ་ཆེའ་ི སྐབས་

ནས་སྐྱབས་རྗེ་ཕ་བོང་ཁས་ཆོས་ཁྲིད་མི ་ཆོག་རྒྱུའི་བཀག་གནང་ཡོ ད་པ་རེད། ཡི ན་

དཔལ་ལྡན་ཚོ གས་གཙོ་མཆོག་གི ་གསུ ང་བཤད། 125

ནའང་རས
ྲེ ་རི ན་པོ་ཆེ་རྒྱལ་ཚབ་ཆགས་པའི་རྗེས་སུ་ཁམས་ལ་འགྲོ་ཆོག་
ྗེ ་སུ་རྭ་སྒང

རྒྱུའི་བཀའ་འཁྲོལ་སྤྲད་ནས། སྐྱབས་རྗེ་ཕ་བོང་ཁ་ཁམས་ལ་ཕྱིན་ནས་རྙགོ ་གྲ་མང་
ི ་མའི་དགོན་པ་འདི་ཚོ འ་ི ནང་ད་ུ གུ་
པོ་ཞི ག་བཟོས་ཡོ ད་པ་རེད། ཁམས་ནང་ད་ུ རྙང
ར་ུ རི ན་པོ་ཆེའ་ི སྐ་ུ འདྲ་འདི་ཚོ ་མར་གཏོར་རྒྱུ་དང་།

འདི་ཚོ ་མར་ཆུའ་ི ནང་ད་ུ གཡུག་རྒྱུ་དང་།
ཚུལ་མང་པོ་ཞི ག་བྱུང་སྟེ།

ི ་མའི་དཔེ་ཆ་
གཞན་ཡང་རྙང

མེར་བསྲེགས་རྒྱུ་ལ་སོགས་པའི་གནས་

དེའ་ི སྐབས་སུ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བླ་ོ

གྲོས་ཀྱི ས་ཀྱང་མདོ་སྨད་ཀྱི་བླ་མ་གཅི ག་ལ་ཡི ་གེ་བྲིས་ནས་བླ་མ་ཕ་བོང་ཁ་པའི་
ུ ་གོ་ཟེར་ནས། དཔེར་ན། གུ ་རུའི་སྐུ་གཏོར་
བླ་སླབོ ་ཀྱིས་འདི་འདྲ་བདྱེ ་ཀྱི་འདག

ི ་མའི་དཔེ་ཆ་དག་ཆུ་དང་མེར་བསྲེགས་གཏོང་རྒྱུ་ལ་སོགས་པའི་
རྒྱུ་དང་།
རྙང
གནས་ཚུལ་མང་པོ་བྱུང་ཡོ ད། གཞན་ཡང་དོལ་རྒྱལ་ཞུགས་པ་ཡི ན་ཟེར་ནས་གྲྭ་པ་

མང་པོ་ལ་གནོན་ཤུ གས་སྤྲད།

གྲྭ་པ་འདི་ཚོ ས་གྲྭ་པ་གཞན་པ་ཚོ ར་བརྡུང་བཅུག་

ནས་སྐབས་དེར་རྡུང་མཁན་མ་རག་པར་སྐབས་རེར་བུད་མེ ད་ཡན་ཆད་གླ་དགོས་

བྱུང་བ་རེད་ཟེར་ནས་གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཞི ག་ཁྱབ་པ་རེད། འདི་ཚོ འ་ི བྱེད་སྟངས་
ལ་བལྟས་པ་ཡི ན་ན། རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་བསྟན་པ་ལ་རྨ་སྦྱིན་ཆེན་པོ་ཞི ག་ཡོ ང་ངེས་པས་

ད་ལྟ་མདོ་སྨད་ཀྱི་བླ་མ་དེར་ཁྱེད་རང་གི ས་དགག་ཡི ག་བརྩམས་ཏེ་བོད་མདོ་དབུས་
ཁམས་གསུམ་ཚང་མ་ལ་ཁྱབ་ཐུ བ་པ་ཞི ག་བྱེད་ཐུ བ་པ་ཡི ན་ན་ཡག་པོ་ཡོ ང་ས་རེད་

ཟེར་ནས་ཕྱག་བྲིས་ཕུལ་བའི་ལོ་རྒྱུས་བྱུང་ཡོ ད་པ་རེད། དེར་བརྟེན་གང་ལྟར་དོལ་
རྒྱལ་བསནྟེ ་པ་ཡི ན་ན་དོལ་རྒྱལ་དེ་ཁོ་དགེ་ལུགས་པ་གཙང་མ་ཞི ག་ལ་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་

བྱེད་མཁན་ཡི ན་པའི་བཟོ་འདྲ་པོ་གཅིག

དོན་དག་དེ་ཁོ་རང་རང་གི ་དོན་དག་

བསྒྲུབས་ནས་བསྡད། དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་མཁན་གྱི་བླ་མ་ཚང་མ་ལ་བར་ཆད་བྱུང་
བཞག་པ་རྐྱང་རྐྱང་གཅིག་མ་གཏོགས། གྲོགས་དང་འཕྲིན་ལས་སྒྲུབ་རྒྱུ་ཕར་བཞག
ཚང་མ་ལ་གྱོང་གུན་ཆེན་པོ་ཞི ག་རག་བསྡད་ཡོ ད་པ་རེད།

༸ཀུན་གཟིགས་པཎ་
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ཆེན་དགུ་པ་ལྟ་བུ་ཡི ན་པ་ཡི ན་ནའང་སྐྱབས་རྗེ་ཕ་བོང་ཁ་པ་དང་ཁོང་གཉིས་ཁམས་

ངོས་ལ་ཐུ ག་ནས། དེའ་ི རྗེས་སུ་དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་གསོལ་བྱ་རྒྱུའི་ཕ་བོང་ཁའི་བསྐལ
ུ ་
བེད་སྤྱོད་བཏང་སྟེ་རྗེས་སུ་ཕ་བོང་ཁས་བཀྲ་ཤི ས་ལྷུན་པོའ་ི

མ་འདྲ་པོ་བཏབ་ནས།

ནང་ད་ུ ཡང་བསྐྱར་དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་གསོལ་བྱ་རྒྱུའི་གནས་ཚུལ་འདྲ་པོ་མང་པོ་ཞི ག་

བྱུང་ཡོ ད་པ་རེད། དེའ་ི རྗེས་སུ་པཎ་ཆེན་རི ན་པོ་ཆེ་ཡི ན་ནའང་བོད་ལ་ཚུར་ལོག་མ་
ཐུ བ་པ་བྱས་ནས་ཁམས་ཁུལ་ལ་དགོངས་པ་རག
ྫོ ས་པའི་གནས་ཚུ ལ་འདི་འདྲ་བྱུང་

བ་རེད། སྐྱབས་རྗེ་ཕ་བོང་ཁ་རང་ཉིད་ཡི ན་ནའང་ཁམས་ཀྱི་ཁུལ་ནས་ཕྱིར་གཙང་

གི ་ཁུལ་དང་དྭགས་པོ་དང་ཀོང་པོ་ཁུལ་ནས་ཡར་ཕེབས་པའི་སྐབས་སུ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༣༨

ཙམ་ལ་ཁྲག་བསྐྱུགས་ནས་དགོངས་པ་རག
ྫོ ས་པའི་གནས་ཚུལ་འདི་འདྲའང་ཡོ ད་པ་
རེད། འདི་ནས་མར་སྐྱབས་རྗེ་ཁྲི་བྱང་རི ན་པོ་ཆེ་ཡི ན་ནའང་༸རྒྱལ་བ་རི ན་པོ་ཆེའ་ི
ཡོ ངས་འཛི ན་རེད།

ུ ་༸རྒྱལ་བ་རི ན་པོ་ཆེའ་ི ངོས་ནས་དམི གས་
འདི་འདྲ་ཡི ན་དས

བསལ་བཏང་གནང་རྒྱུའི་གནས་ཚུལ་རི གས་བྱུང་བ་རེད། ཡི ན་པ་ཡི ན་ནའང་ད་
ལྟའ་ི ཡང་སྲིད་ལྟ་བུ་ཡི ན་པ་ཡི ན་ན། ཁྱོན་ནས་ཁུངས་མ་འཁྱོལ་བའི་གནས་སྟངས་

འདྲ་པོ་ཞི ག་གི ་ནང་ལྷུང་ནས་བསྡད་ཡོ ད་པ་རེ ད་པ།

གནས་སྟངས་འདི་ཚོ འང་རི ང་པོ་ཞི ག་ཡོ ད་པ་རེ ད།

ཚོ ར་གནས་ཚུལ་འདི་ཚོ ་ཚང་མ་མཁོ་སྤདྲོ ་བྱུང་སོ ང་།

འདི་ཚོ འི་བྱུང་རི མ་གྱི ་

བར་ལམ་ཞི ག་ནས་ང་
བོད་ཀྱི ་བསྟན་པ་དང་

ཆབ་སྲིད་གཉིས་ཀར་གནོད་མཁན་གྱི་འགོང་པོ་ཟེར་ན་འདྲེ། འགོང་པོ་ཟེར་བ་

དེ་ འདས་པའི ་ སྐབ ས་སུ ་ སོ ་ སོ འི ་ བླ་ མ་དང་དམ་ཚི ག་མ་མཐུ ན ་ནས་མཐར་ཤི ་

ུ  བྱས་
ནས་སྐ་ྱེ བ་གདོན་འད་ྲེ ལ་སྐ་ྱེ བ་ཞི ག་ལ་འགོང་པོ་ཟེར་ནས་ལབ་ཀྱི ་འདག

ཙང་དོལ ་རྒྱལ་ཟེར ་མཁན་འདི་ཚོ ་དམ་སྲི་འགོང་པོ་ཟེར་རྒྱུའི་གནས་ཚུལ་མང་པོ་
ཞི ག་ཡོ ང་གི ་ཡོ ད་པ་རེད།

དཔལ་ལྡན་ཚོ གས་གཙོ་མཆོག་གི ་གསུ ང་བཤད། 127

༸རྒྱལ་བ་སྐ་ུ ཕྲེང་བཅུ་བཞི ་པ་ཆེན་པོས་དོལ་རྒྱལ་སྐརོ ་ལམ་སྟོན་མཛད་སྟངས།
༸རྒྱལ་བ་སྐུ་ ཕྲེང ་བཅུ ་ བཞི ་ པ་ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡི ན་ནའང་

༸རྒྱལ་བ་རི ན་པོ་ཆེ ས་དོལ་རྒྱལ་སྐར
ོ ་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་གནང་མཛད་པ་འདི་ཚོ འི་
ནང་ད་ུ གསལ་པོ་བྱས་ནས་གསུངས་ཡོ ད་པ་རེད།

༸རྒྱལ་བ་རི ན་པོ་ཆེ་དགུང་ལོ་

བཅུ་བཞི ་ཡི ན་པའི་སྐབས་སུ་ག་ྲོ མོ འི་དངུ ་དཀར་དགོན་ཟེར་བ་དེར་དེའི་སྐབས་སུ་
ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༡ ལ་གྲོས་མཐུ ན་དོན་ཚན་ ༡༧ ཟེར་བ་དེ་མ་བཞག་གོང་ལ་རེད།

དེའི་སྐབས་སུ་བོད་ནང་ད་ུ རྙ ག
ོ ་གྲ་མང་པོ་བྱུང་ནས་གྲོ་མོ ་བར་ད་ུ ཉེན་གཡོ ལ་ལ་

ཕེབས་དགོས་བྱུང། གྲོ་མོར་བཞུགས་ནས་སྐ་ུ ཚབ་དེ་དག་རྒྱ་ནག་ལ་ཕར་ཕྱིན། གྲོ་

མོ ར་བཞུགས་པའི་སྐབས་སུ་ལྷ་ས་ལ་ཕར་ཕེབས་དགོས་ཡོ ད་དང་རྒྱ་གར་ལ་ཚུར་
ཕེབས་དགོས་ཡོ ད་གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཞི ག་བྱས།

གནས་ཆུང་དང་དགའ་གདོང་

གཉིས་ཀ་བཞུགས་མེ ད་པའི་སྐབས་གཅི ག་ལ་ཕ་གི ར་གྲོ་མོ ་དངུ ་དཀར་དགོན་ཟེར་
བ་དེར་སྐབས་དེར་དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་གྱི་ཡོ ད་པ་སོང་ཙང་།

ཆུང་ཆུང་ཡི ན་པ་དང་།

ུ ་དགུང་ལོ་ཡང་
དེ་དས

ུ ་ཚོ ད་གཅིག་གི ་
གནས་ཚུལ་ཆ་ཚང་མ་མཁྱེན་པའི་དས

ུ ་ཅེས་༸རྒྱལ་བ་རི ན་པོ་
སྐབས་སུ་ངས་འདི་འདྲའི་ནོར་འཁྲུལ་གཅི ག་ཕྱི ན་འདག
ཆེས་བཀའ་སླབོ ་འདི་ཚོ འ་ི ནང་གསལ་བསྡད་ཀྱི་འདགུ

འདི་ནས་བཟུང་སྟེ་བསྟེན་

རྒྱུ་འདྲ་པོ་འགོ་བཙུགས་འདགུ བཙན་བྱོལ་ལ་མར་ཕེབས་པའི་རྗེས་སུ་ཡི ན་ནའང་
གཙོ་བོ་དེ་གནས་ཆུང་དང་དགའ་གདོང་གཉིས་བསྟེན་གནང་བ་རེད། ཡི ན་ནའང་

བསྐང་གསོ་འདི་ཚོ འི་ནང་ད་ུ དོལ་རྒྱལ་གྱི་སྐར
ོ ་རི གས་ཡར་བཅུག་ནས་ལོ ་གང་ལ་
གང་འཚམ་གཅི ག་རྣམ་རྒྱལ་གྲྭ་ཚང་ནས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ཚང་མས་འདོན་བསྡད་
པའི་གནས་ཚུལ་འདྲ་པོ་འདི་འདྲ་ཆགས་འདགུ ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༨ ལོར་གནས་ཆུང་

ཆོ ས་རྒྱལ་ཆེ ན་པོས་སྤྱན་འདྲེན་གཅི ག་གི ་སྐབས་སུ་རྒྱལ་བ་རི ན་པོ་ཆེ ར་དོལ་རྒྱལ་

128 བདེན་དོན་གསལ་བའི་ཉི་ཟེར།

བསྟེན་ན་འགྲིག་གི ་མི ་འདགུ ་ཅེས
ེ ་ཞུས་པས།

སྐབས་དེར་དགོན་སྡ་ེ ཁག་ནང་དོལ་

རྒྱལ་བསྟེན་མཁན་མང་པོ་ཡོ ད་པ་སོང་ཙང་། ཁྱེད་རང་ཁ་རོག་བཞུགས་ན་ཡག་

གི ་རེད་ཅེས་༸རྒྱལ་བ་རི ན་པོ་ཆེས་གནས་ཆུང་ཆོས་རྒྱལ་ཆེན་པོའ་ི ཁ་བཀག་གནང་
བ་ཡི ན་ཟེར་ནས་གསུངས་ཡོ ད་པ་རེད།

ཡི ན་ནའང་རི མ་པས་༸རྒྱལ་བ་རི ན་པོ་

ཆེས་བརྟག་དཔྱད་གནང་བའི་སྐབས་སུ་ ༡༩༧༥ ཙམ་ལ་ལོ་བརྒྱད་ཙམ་གྱི་རྗེས་ལ།
ངས་ཕྱོགས་གཅིག་ལ་གང་བྱུང་མང་བྱུང་བཤད་བཅུག

ཕྱོགས་གཅིག་ལ་བཤད་

མ་བཅུག་པར་ཁ་བཀག་བཞག་པ་ཡི ན་ན་འདི་དྲང་པོ་ཡང་ཆགས་ཀྱི་མི ་འདགུ ་ཟེར་

ནས།

དེར་བརྟག་དཔྱད་བྱས་པའི་སྐབས་སུ་ཡང་གནད་དོན་མང་པོ་ཞི ག་གསལ་

ུ ། ༸རྒྱལ་བ་རི ན་པོ་ཆེས་གནས་ཆུང་ཆོས་རྒྱལ་ཆེན་པོ་
པོ་ཆགས་ཡོ ང་གི ་ཡོ ད་དས
སྤྱན་འདྲེན་གཅི ག་གི ་སྐབས་སུ་ཁྱོད་རང་དོལ་རྒྱལ་གྱི་སྐརོ ་ལ་ག་རེ་བཤད་རྒྱུ་ཡོ ད་
ནའང་བཤད་ཤོག་ཅེས་གསུངས་པ་རེད།

བཀག་པ་ནས་བཟུང་སྟེ།

གང་ལྟར་༸རྒྱལ་བ་རི ན་པོ་ཆེས་ཞལ་

གནས་ཆུང་གི ས་ལོ་བརྒྱད་ཀྱི་རི ང་ལ་ཚི ག་གཅིག་ཀྱང་

ུ ། གནས་ཆུང་གི ས་དོལ་རྒྱལ་
གསུངས་མ་སོང་། རྗེས་མ་ངས་བཤད་ཤོག་ཟེར་དས
གྱི་སྐརོ ་ལ་སྔ་ཕྱི་བར་གསུམ་གྱི་བྱུང་རི མ་དང་།

བོད་བསྟན་པ་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ཐོག་

ལ་གནོད་ཀྱི་ཡོ ད་མེད། གང་འདྲ་གང་འདྲ་བྱུང་ཡོ ད་མེད། ད་ལྟ་དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་
སྡདོ ་མཁན་ཚོ ར་ལྟས་ངན་པ་ག་རེ་ཡོ ང་གི ་ཡོ ད་མེད། གྲ་མ་འགྲིག་པ་ག་རེ་ཡོ ད་

པ་རེད། གནས་ཚུལ་ཆ་ཚང་ཞི ག་༸རྒྱལ་བ་རི ན་པོ་ཆེར་སྙན་སེང་ཞུས། ༸རྒྱལ་
བ་རི ན་པོ་ཆེ ས་དེའི་སྒང་ལ་དོལ་རྒྱལ་བསནྟེ ་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརནྟེ ་ནས་དཔལ་

ལྡན་ལྷ་མོ་ལའང་འཁོན་གྱི་ཡོ ད་པ།

འདི་འདྲའི་གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཞི ག་གསུངས་

པ་སོང་ཙང་། ༸རྒྱལ་བ་རི ན་པོ་ཆེས་འདི་ཚོ ་དཔེ་རེ་རེ་གཉིས་རེ་བྱས་ནས་བརྟག་

ུ ། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༧༦
དཔྱད་གནང་སྟེ། དངོས་ཡོ ད་གནས་སྟངས་དེ་གཟིགས་ཡོ ང་དས
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ནས་བཟུང་ས་ྟེ ༸རྒྱལ་བ་རི ན་པོ་ཆེས་དོལ་རྒྱལ་བསནྟེ ་རྒྱུ་དེ་མཚམས་བཞག་པ་ཡི ན་
ཟེར་ནས་དེ་གསུངས་པ་རེད། ༸རྒྱལ་བ་རི ན་པོ་ཆེས་དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་རྒྱུ་མཚམས་

བཞག་པ་རེད་ཀྱང་།

ཡང་མང་ཚོ གས་ནང་ད་ུ གསུངས་དགོས་ཀྱི་ཡོ ད་དང་མེ ད་

ཀྱི་གནས་སྟངས་མང་པོ་ཞི ག་གི ་འོག་ནས་ཟན་རི ལ་གནང་རྒྱུ་དང་།
འཛི ན་རྣམ་པ་ཚོ ་དང་དགོངས་སྐརོ ་ཞུ་རྒྱུ་དང་།

ཡོ ངས་

བླ་མ་གཞན་པ་ཚོ ར་གོ་བསྡར
ུ ་ཞུ་

རྒྱུ་རེད། འདི་འདྲའི་ཐབས་ཤེས་མང་པོ་ཞི ག་གནང་སྟེ། མོ་བསྐྱོན་དགོས་ཀྱི་ཡོ ད་
ན་མོ་བསྐྱོན་ནས། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༧༨ ཀྱི་མཚམས་ནས་རྣམ་རྒྱལ་གྲྭ་ཚང་གི ་མཁན་

རི ན་པོ་ཆེ ་དང་རྡ་རམ་ས་ལ་གཡས་གཡོ ན་ལ་ཡོ ད་མཁན་གྱི་མཁན་པོ་དང་བླ་མ་

མང་པོ་ཞི ག་གདན་འདྲེན་ཞུས་ནས། འདིའ་ི སྐབས་སུ་གསུང་རྒྱུ་དང་། མང་ཚོ གས་

ཁྲོད་ལ་དངོས་སུ་གསུང་རྒྱུ་འདྲ་པོ་དེ་འདི་འདྲ་ཞི ག་ཡི ན་ཟེར་ནས་གསུངས་པ་རེད།
འཕྲལ་ད་ུ རྒྱ་ཆེ་ས་ནས་དམ་བསྒྲགས་མ་གནང་བར།

རི མ་པས་རི མ་པས་མཁས་

བཙུན་བཟང་གསུམ་གྱི་ཐབས་ཤེས་རང་གི ་ཐོག་ནས། བོད་པའི་སྤྱི་ཚོ གས་ནང་ད་ུ

དམ་བསྒྲགས་བྱ་རྒྱུ་རི མ་པས་ཡོ ང་བ་དང་། དེ་ནས་༸རྒྱལ་བ་རི ན་པོ་ཆེས་མང་
ཚོ གས་ལ་བཀའ་སླབོ ་གནང་བཞག་པ། འདི་ཚོ ་མར་རི མ་པས་སྒྲོག་སྦྱང་གནང་ན་
ཤེས་རྒྱུ་རེད།

དོལ་རྒྱལ་རྗེས་འབྲང་པའི་ལས་ཀ་བྱེད་སྟངས།

སྤྱི་ཚོ གས་ནང་ཟིང་ཆེ་ཤོས་འདྲ་པོ་དེ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༦ གཡས་གཡོ ན་ལ་བྱུང་

ཡོ ད་པ་རེད། ༸རྒྱལ་བ་རི ན་པོ་ཆེས་དཔྱིད་ཆོས་སྐབས་ལ། ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༣༡

ལ་རྟ་མགྲིན་གྱི་བཀའ་དབང་གནང་བའི་སྐབས་སུ་བཀའ་སླབོ ་ནན་པོ་ཞི ག་གནང་
སྟེ།

གནས་ཚུལ་བྱུང་བར་བརྟེན་ནས་གནས་སྟངས་འདི་འདྲ་བྱུང་ཡོ ད་པ་རེད།

ལྡ་ི ལི ར་ལྷ་མི ་སྲུང་སྐྱོབ་ཚོ གས་པ་ཟེར་བ་འདི་འདྲ་བཙུགས་ཏེ།

ལས་འགུལ་སྤལེ །
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བོད་པའི་སྤྱི་ཚོ གས་ནང་ད་ུ རྙགོ ་གྲ་མང་པོ་བསླངས་ནས། གནས་ཚུལ་ཡང་མང་པོ་
ཞི ག་བྱུང་སྟེ། དོལ་རྒྱལ་ཟེར་བ་དེ་གང་ལྟར་རྒྱུ་དེ་སྨནོ ་ལམ་ལོག་པ་དང་། བསྟན་

པ་དང་བསྟན་པ་འཛི ན་མཁན་གྱི་སྐ་ྱེ བོ་འདི་དག་ལ་གནོད་བསྐྱལ་རྒྱུའི་བསམ་བླ་ོ ཁོ་

ན་མ་གཏོགས་མེད་པ། འཚེ ་བ་བྱ་རྒྱུའི་བསམ་བླ་ོ ཁོ་རང་མ་གཏོགས་མེད་པ་གཅིག་

ཆགས། ཁོ་རང་གི ་ངོ་བོ་དེ་དམ་སྲི་དང་། འདྲེ་ཡི ན་པ་དང་། ལས་ཀ་བྱ་རྒྱུ་ཚང་
མ་འཚེ ་བའི་ལས་ཀ་རྐྱང་རྐྱང་གཅིག དཔེ་འདྲ་པོ་ཆ་བཞག་ན། ད་ལྟ་དེབ་གཅིག་

གི ་ནང་ལུང་འདནྲེ ་བྱས་བཞག་པའི་ནང་ནས་གནས་ཚུ ལ་འདི་ཚོ ་བྱུང་བའི་རྗེས་

སུ། འདིའ་ི སྐབས་ཀྱི་ཆོས་རི ག་དྲུང་ཆེ་དང་སྐ་ུ སྒརེ ་ཡི ག་ཚང་གི ་བསྟན་པ་བཟོད་པ་

ལགས་ཁོ་རང་ཚོ ་ས་གནས་ལ་ཕྱིན་པའི་སྐབས་སུ།

ཁོ་ཚོ ་གསད་རྒྱུའི་ཐབས་ཤེས་

བྱས་ནས། དེའ་ི དགོང་མོར་མི ་མང་གིས་བསྲུང་བྱ་བྱས་ནས་བསྡད་ཡོད་སྟབས་གསོད་
མ་ཐུབ་པས།“ད་རེས་མཇལ་ཐུབ་མ་སོང་།
འདྲའང་བཞག་པ་རེད།

རྗེས་སུ་མཇལ་ཡོ ང་།”ཞེས་ཡི ་གེ་དེ་

“ད་རེས་མཇལ་ཐུ བ་མ་སོང་ཞེས་པ་ནི་ད་རེས་གསོད་

ཐུ བ་མ་སོང་ཟེར་གྱི་ཡོ ད་པ་རེད།

ད་རེས་གསོད་མ་ཐུ བ་ཀྱང་རྗེས་སུ་གསོད་པར་

ཡོ ང་གི ་ཡི ན་ཞེས་པའི་ཡི ་གེ་དེ་འདྲ་ཡང་བཞག་ཡོ ད་པ་རེད། དེ་བཞི ན་དགའ་ལྡན་
བྱང་རའྩེ ི་ཏྲེ་ཧོར་མཁན་ཟུར་རྒན་བླ་ོ བཟང་དབང་རྒྱལ་གྱིས་བྱང་ར་ྩེ གྲྭ་ཚང་ད་ུ དོལ་

རྒྱལ་བསྟེན་གསོལ་བྱ་རྒྱུ་ཡོ ད་པ་མ་རེད་ཅེས་སྤང་བླང་གི ་བཀའ་སླབོ ་གནང་བའི་རྒྱུ་

མཚན་ལ་བརྟེན་ནས། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༦ ཟླ་ ༥ པའི་ཚེ ས་ ༢༧ གྱི་མཚན་གྱི་
ཆུ་ཚོ ད་ ༢ པའི་ཐོག་ལ་རྒན་གསོད་རྒྱུའི་ཐབས་ཤེས་བྱས་ནས་རྒན་གྱི་ཤག་ཏུ ་ས་

སྣུམ་བཤོས་ནས་མེ་སྤར་ཏེ་རྒན་གངྲོ ས་མེད་པ་མ་གཏོགས་སྐ་ུ སདྟོ ་ལ་རྨས་སྐནྱོ ་གང་
ལ་གང་འཚམ་བཟོས་ཡོ ད་པ་རེད། དེ་དག་ཚང་མ་དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་མཁན་དེ་ཚོ ས་
བྱས་པ་རེད། དེ་བཞི ན་དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་མཁན་ཚོ ས་བྱང་རྩེ་གྲྭ་ཚང་གི ་འབྲུ་མཛོ ད་

ལ་མེ་བརྒྱབ་པ་དེ་འདྲའང་བྱས་ཡོ ད་པ་རེད།

ི ་བླ་བྲང་དང་
དེ་ནས་ཀུན་བདེ་གླང
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འབལ
ྲེ ་བ་ཡོ ད་པའི་ལྷ་ོ རྫོང་གི ་སྤྲུལ་སྐུ་སྒ་ོ མང་གྲྭ་སྒམ
ོ ་ཀུ ན་གླིང་ཛ་སག་གི ས་དོལ་
རྒྱལ་བསྟེན་རྒྱུ་ཡོ ད་པ་མ་རེད་ཅེས་འབྲེལ་བ་མང་པོ་གནང་གི ་ཡོ ད་སྟབས།

ཕྱི་ལོ་

ི ་གཟིམ་ཤག་ཏུ ་མི ་
༡༩༩༦ ལོའ་ི ཟླ་ ༧ པའི་ཚེ ས་ ༣༡ ཉིན་རཇ་སྤུ་ར་ུ ཀུན་བདེ་གླང

ི ་པར་གྲི་མང་པོ་བརྒྱབ་ནས་
ངོ་རྟགས་མི ་ཆོ ད་མཁན་གཉིས་ཡོ ང་ནས་ཀུན་བདེ་གླང

རྨས་སྐྱོན་ཆེན་པོ་བྱུང་ཡོ ད་པ་རེད། དེ་འདྲའི་གནས་ཚུལ་ཡང་བྱུང་བ་རེད། དེ་
བཞི ན་རྒྱ་གར་ལྷ་ོ ཕྱོགས་ཀྱི་མོན་གྷ་ོ ཌི འ་ི ས་གནས་གྲོས་ཚོ གས་ཀྱི་ཚོ གས་གཙོ་དགའ་

ལྡན་བྱང་རའ
ྲོ ་ཚོ གས་
ྩེ ི་དགེ་བཤེ ས་བསྟན་འཛི ན་འཕྲིན་ལས་ཞེས་པ་ཞི ག་གི ས་གས

ཀྱི་ནང་ད་ུ དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་རྒྱུ་ཡོ ད་པ་མ་རེད་ཅེས་བསམ་ཚུལ་བཤད་པའི་རྒྱུ་མཚན་

ལ་བརྟེན་ནས། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༧ ལོའ་ི ཟླ་ ༡ པོའ་ི ནང་ལ་དགེ་བཤེས་ལྡ་ི ལི ་ནས་
ཡར་ཡོ ང་བའི་སྐབས་སུ་མན་འཇུ་ཊི ་ལར་ནག་ཁུང་ཞི ག་ཏུ ་བསྒག
ུ ས་ཏེ་དགེ་བཤེས་

ལགས་ལ་གྲི་བརྒྱབ་སྟེ་རྨས་སྐྱོན་ཆེན་པོ་བྱུང་བ་རེད། དེ་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༦ ལོའ་ི
ཟླ་བ་ ༡༠ ཚེ ས་ ༡༦ ཙམ་ལ་ལྷ་མི ་སྲུང་སྐྱོབ་ཟེར་བ་དེ་ཚོ ས་གནས་ཚུལ་མང་
པོ་སྤལེ ་ནས་ད་དངུ ་ཁྱེད་ཚོ ས་དམ་བསྒྲགས་མུ་མཐུ ད་དེ་བྱས་པ་ཡི ན་ན།

ང་ཚོ ར་

ཐབས་ལམ་གཞན་གང་ཡང་མི ་འདགུ ་པས་ཐབས་ལམ་གཞན་ཞི ག་གི ་ཐོག་ལ་འགྲོ་

ཡི ་ཡི ན་ཞེས།

གང་ལྟར་དྲག་པོའ་ི ལས་ཀ་ཤུ གས་ཆེན་པོ་བྱ་རྒྱུར་གྲ་སྒྲིག་གི ་ཡི ན་

ཞེས་པ་ལྟ་བུའ་ི ཉེན་བརྡ་དེ་འདྲའང་བཏང་ཡོ ད་པ་རེད། ཐག་ཆོད་མ་བྱུང་སྟབས་འུ་
ཐུ ག་པའི་ཐབས་ལམ་གཞན་ཞི ག་ལག་ལེན་ད་ུ བསྟར་རྒྱུ་ཡི ན་ཞེས་དེབ་དེ་འདྲ་ཡང་
བཀྲམས་པ་དང་། དེ་ནས་ཡི ་གེ་གཞན་ཞི ག་ཏུ ་མི ་གསོད་ཁྲག་སྦྱོར་མ་བྱུང་སྔནོ ་ལ་

དྲང་པོ་དྲང་བཞག་བྱ་དགོས་ཀྱི་རེད་ཅེས་པའི་ཡི ་གེ་བཀྲམས་པ། དེ་ནས་ཁྱེད་རང་
ཚོ ་ཚང་མས་དེ་གོ་ཡོ ད་པ་རེད།

ད་ནང་ཞོགས་པར་༸རྒྱལ་བ་རི ན་པོ་ཆེས་རྒན་

བླ་ོ བཟང་རྒྱ་མཚོ འ་ི སྐརོ ་ཞི ག་གསུངས་མ་སོང་ངམ།

མཚན་ཉིད་གྲྭ་ཚང་གི ་རྒན་

བླ་ོ བཟང་རྒྱ་མཚོ ་ལྟ་བུ་ལ་ཆ་མཚོ ན་ན་དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་མཁན་ལ་དགག་ལན་གྱི ་

132 བདེན་དོན་གསལ་བའི་ཉི་ཟེར།

རྩོམ་ཡི ག་དེ་འདྲ་བྲིས་གནང་བའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྟེན་ནས། རྒན་དང་རྒན་གྱི་དགེ་

ཕྲུག་གཉིས་དཔེ་ཆ་འགའ་ཤས་རྒྱ་ཡི ག་ཐོག་སྒྱུར་བཞི ན་པའི་སྐབས་དེར། ཕོ་བྲང་
གི ་མདནུ ་ངོགས་དེ་ག་རང་གི ་ཁང་པ་གཅི ག་གི ་ནང་ད་ུ ཁོང་གསུམ་ཀ་བཀྲོངས་པ་

རེེད། ཁོང་བཀྲོངས་མཁན་གྱི་མི ་དེ་དག་ལས་འགའ་ཤས་སོ་སོའ་ི ལས་མ་དག་པའི་
རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྟེན་ནས་ཤི ་ཚར་བ་འདྲ། གཞན་ལྷག་མ་དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་མཁན་གྱི་
མི ་དེ་དག་བོད་ལ་ཕར་ཕྱིན་ནས་རྒྱ་མི འ་ི སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་འོག་ཏུ ་གནས་འདགུ དེ་དག་

ཚང་མའི་ལོ་རྒྱུས་ད་དངུ ་ཡི ན་ནའང་ཤེས་རྒྱུ་ཞི ག་རེད། སྐབས་དེར་རྒན་བཀྲོངས་

ཚར་བའི་རྗེས་སུ་ཁོང་ཚོ ས་ཡི ་གེ་ག་རེ་སྦྱར་ཡོ ད་པ་རེད་དམ་ཞེ་ན། ༸རྒྱལ་བ་རི ན་
པོ་ཆེ འི་མཚན་ཐོག་དང་སྦྲགས་ནས་ད་ལོ འི་ལོ ་གསར་གྱི་དོད་ད་ུ ཤ་ཁོག་གསུམ་
ཕུལ་ཡོ ད་ཅེས་བརྗོད་ཡོ ད་པ་དང་།

ད་དངུ ་དགོས་ན་ཤ་ཁོག་དེ་ལས་མང་བ་ཕུལ་

ཆོག་ཅེས་དེ་འདྲའི་ཡི ་གེ་སྦྱར་ཡོ ད་པ་རེད། དྲག་པོའ་ི ལས་ཀ་རྐྱང་རྐྱང་བྱས། གང་

ལྟར་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་བྱེད་མཁན་ཞི ག་ཡི ན་ན་དེ་འདྲའི་ལས་ལ་འཇུག་

རྒྱུ་སེམས་ཐག་མ་རེད་དམ། དེ་བས་དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་ན་དེ་འདྲ་ཞི ག་ལས་ཡོ ང་རྒྱུ་
མེད་པ་དང་། ཡང་ན་དོལ་རྒྱལ་གྱི་རྗེས་སུ་འབྲངས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྟེན་ནས་

ཁོང་ཚོ ་ཁྱི་སྨྱོན་པ་ལྟར་མི ་གསོད་ཁྲག་སྦྱོར་གྱི་ལས་ལ་འཇུག་གི ་ཡོ ད་པ་རེད།

དེ་

དང་གངྲོ ས་ཟིན་པ་དེའི་སྐབས་ཀྱི་བཀའ་བླནོ ་ཁྲི་པ་བསོད་ནམས་སྟོབས་རྒྱལ་དང་

ུ ་ལགས་ཁོང་ཚོ འི་གྲས་ལའང་
ཆོ ས་རི ག་བཀའ་བླནོ ་སྐུ་ངོ་བཀྲ་ཤི ས་དབང་འདས
ཉེས་རང
ྡུ ་བཏང་ནས་རྒྱ་གར་གཞུ ང་གི ་སྐུ་སྲུང་མི ་སྣ་གཏོང་དགོས་པ་དེ་འདྲའང་

བྱུང་ཡོ ད་པ་རེད། སེ་ར་བྱེས་ཀྱི་ཕུར་བུ་བསམ་གྲུབ་ཟེར་བ་ཞི ག་གི ས་ཁོང་རང་གི ་
ུ ་ཅེས་སྐུལ་སླངོ ་
གྲྭ་ཚང་གི ་ནང་ད་ུ དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་མཚམས་འཇོག་དགོས་ཀྱི་འདག

བྱས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྟེན་ནས། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༦ ཟླ་ ༤ པའི་ཚེ ས་ ༡༢ ཉིན་

དོལ་རྒྱལ་ཚོ གས་པའི་མི ་འགའ་ཤས་ཀྱིས་ལག་རབུ ་བརྒྱབ་ས་ྟེ ཁོང་ལ་ཉེས་རངྡུ ་དྲག་

དཔལ་ལྡན་ཚོ གས་གཙོ་མཆོག་གི ་གསུ ང་བཤད། 133

པོ་བཏང་ཡོ ད་པ་རེད།

དེ་བཞི ན་སེར་སྨད་རྒྱལ་རོང་མཁན་ཟུར་ངག་དབང་ཐེག་

མཆོ ག་ཆོ ས་སྲིད་གཉིས་གང་ཐད་ལ་བཀའ་དནྲི ་ཧ་ཅང་གི ་ཆེ ན་པོ་རེད་ཀྱང་རྒན་

ལ་ཡང་བརྙས་བཅོས་བྱས་ནས། རྒན་གྱི་ཕྱག་ནས་འཇུས་ཏེ་ཕར་ཚུར་འཐེན་རེས་

བྱས་པའི་གནས་ཚུལ་དེ་འདྲའང་བྱུང་འདགུ དེ་བཞི ན་ཤར་རྩེའ་ི མཁན་པོ་ལེགས་

ི ་བསྐུལ་མང་པོ་བྱས་ན་བླ་མ་
བཤད་མཛོ ད་འཛི ན་བླ་ཏི་རི ན་པོ་ཆེ ར་ཡི ན་ནའང་སྡག

ཁོང་འུ་ཐུ ག་ས་ྟེ སྤྱན་ཆབ་བསི ལ་དགོས་པའི་གནས་ཚུལ་དེ་འདྲའང་ཁོང་ཚོ ས་བཟོས་

ི ་གི ་སླབོ ་དགེ་ཐུ བ་བསྟན་ཀུན་མཁྱེན་
འདགུ དེ་བཞི ན་སེར་སྨད་ཐོས་བསམ་ནོར་གླང
ཞེས་པ་ཞི ག་གི ས་ཀྱང་དོལ་རྒྱལ་སྤང་བླང་སྐརོ ་འཆད་སྐབས། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༠ ལོའ་ི

ཟླ་ ༡༠ པའི་ཚེ ས་ ༡༦ གི ་དགོང་དྲོའ་ི ཚོུད་ ༨ པ་ཡས་མས་ཙམ་ལ་ཁོ་ལ་ཉེས་
རྡུང་བཏང་།

ཁོའ་ི སྦག་སྦག་ཡང་བཅག་ནས་སྐྱོན་བཏང་བ་དེ་འདྲའི་གནས་ཚུལ་

ཡང་བྱུང་བ་རེད། དེ་བཞི ན་སྦལེ ་ཀོབ་བདེ་སྐྱིད་སླར་གསོའ་ི ས་གནས་འགོ་འཛི ན་
ཕུར་བུ་སྲི་ཐར་ཟེར་བ་ཞི ག་ཡོ ད་པ། ཁོང་ལའང་ཉེས་རྡུང་ཚད་མེད་བཏང་བ་རེད།
དེའ་ི སྐབས་སུ་ང་ཡང་སྦལེ ་ཀོབ་ཏུ ་སླབེ ས་ཡོ ད།

དེའ་ི སང་ཉིན་དེར་ང་ཚོ ་སྨན་ཁང་

ལ་འགྲོ་བའི་སྐབས་སུ་ཁྱོ་ག་དང་སྐས
ྱེ ་དམན་གཉིས་ཀའི་གཟུགས་པོ་ཆ་ཚང་སྨུག་

ཐིག་རེད་འདགུ

ཁོང་སྡདོ ་སའི་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐོག་གི ་རྫ་གཡམ་བཤུ ས་ཏེ་གྲྭ་པ་

འགའ་ཤས་སྟེང་ནས་མར་མཆོངས།

འགའ་ཤས་ཀྱི་མདནུ ་ནས་ཡར་སྒ་ོ བཅག

གཡས་གཡོ ན་ད་ུ གྲོང་པ་ཁྱིམ་མཚེ ས་མང་པོ་ཡོ ད་མ་རེད། ཡོ ད་པ་དེ་ཚོ འ་ི མི ར་རྫ་

གཡམ་བཞུས་ཏེ་མར་དོན་ད་ུ མ་བཅུག་པ། གང་ལྟར་ཉེས་རྡུང་ཚད་མེད་བཏང་བའི་
གནས་ཚུལ་དེ་འདྲའང་བྱུང་ཡོ ད་པ་རེད། དེ་བཞི ན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༢ ཟླ་ ༩ པའི་
ཚེ ས་ ༡༩ ལ་ཡང་དགའ་ལྡན་ཤར་རྩེའ་ི རྒན་བླ་ོ བཟང་ཐུ བ་བསྟན་ལ་ཡང་ཉེས་རྡུང་

དྲག་པོ་བཏང་བའི་གནས་ཚུལ་དང་། དེ་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༤ ལོ་ལྟ་བུར་མཚོོ ན་ན་

ཁྲི་བྱང་མཆོ ག་སྤྲུལ་རི ན་པོ་ཆེ ར་ཡང་གནས་ཚུ ལ་མང་པོ་ཞི ག་བྱུང་ཡོ ད་པ་རེད།

134 བདེན་དོན་གསལ་བའི་ཉི་ཟེར།

རི ན་པོ་ཆེ ས་གསུངས་པའི་གནས་ཚུལ་དེ་དག་བརྙན་འཕནྲི ་ནང་དའུ ང་མཇལ་རྒྱུ་
ཡོ ད་པ་ཞི ག་རེད། དེ་བཞི ན་ཡི ག་ཐོག་ཏུ ་བཀོད་པ་དེ་དག་ཀྱང་ཡོ ད་པ་རེད། གང་

ུ ་ཅེས་དེ་འདྲ་
ལྟར་ཁྲི་བྱང་རི ན་པོ་ཆེ འི་སྐུ་སྲོག་ལ་ཉེན་ཁ་ཧ་ཅང་གི ་ཆེ ན་པོ་འདག
ཆགས་ཡོ ད་པ་རེད།

ཕ་བོང་ཁའི་ཡང་སྲིད་དེ་དག་མཛད་འཕནྲི ་རྒྱས་ཐུ བ་པ་བྱུང་ཡོ ད་པ་མ་རེད།

མ་འོངས་པར་ཡི ན་ནའང་ཧ་ཅང་གི ་ཁག་པོ་རེད།

བླ་མ་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་ཞི ག་

རེད། དཔེར་ན། སྐྱབས་རྗེ་ཕ་བོང་ཁ་རི ན་པོ་ཆེ་དང་ཁྲི་བྱང་རི ན་པོ་ཆེ་གཉིས་ཀ་

སྤྱི ་ ནོར ་༸གོང ་ས་༸སྐྱབས་མགོན ་ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་གི ་ བཀའ་སླབོ ་དེ་ ཚོ འི་ ནང་ལ་

ལམ་རི མ་བླ་ོ སྦྱོང་གི ་ཚད་འཛི ན་སའི་བཟོ་འདྲ་པོ་ཞི ག་དང་བསྟན་པའི་བདག་པོ་

ཞི ག་ཆགས་ཡོ ད་པ་དང་། ཁོང་ཚོ ་དང་ཡང་བླ་སླབོ ་ཀྱི་འབྲེལ་བ་མང་པོ་ཞི ག་ཡོ ད་
པ། ལྷག་པར་ད་ུ གསང་སྔགས་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པ་སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་བདེ་མཆོག་ཡབ་ཡུམ་

ཧེ་རུ་ཀའི་རྣལ་འབྱོར་བ་ཆེན་པོ་ཞི ག་ཡི ན་ཞེས་༸རྒྱལ་བ་རི ན་པོ་ཆེས་གསུང་གི ་མི ་

ུ ་བླ་མ་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་ཚོ ས་བསྟེན་སྟངས་དང་ང་ཚོ ་སྐྱེ་བོ་
འདགུ ་གམ། དེ་ཡི ན་དས

ཕལ་པ་ཚོ ས་སྟེན་སྟངས་ལ་མི ་འདྲ་བའི་ཁྱད་པར་ཞི ག་ཡོ ད་པ་རེད་འདགུ ༸རྒྱལ་བ་
རི ན་པོ་ཆེའ་ི གཟིགས་སྣང་ལ་ཡང་དཔེར་ན།

དོལ་རྒྱལ་གྱི་གནས་ཚུལ་དེ་གཙོ་བོ་

མ་རེེད། དཔེར་ན། སྐྱབས་རྗེ་ཕ་བོང་ཁའི་མཛད་པ་སྐྱོར་དགོས་བྱུང་བ་ཡི ན་ན་ཧ་

ཅང་གི ་རྒྱ་ཆེན་པོ་རེད། དོལ་རྒྱལ་གྱི་གནས་ཚུལ་དེ་ཕལ་པ་ཞི ག་རེད་ཅེས་དེ་འདྲ་

གསུངས་ཡོ ད་པ་རེད། ཡི ན་ནའང་འདྲེ་བསྟེན་པའི་རྗེས་སུ་ལམ་འགྲོ་མི ་འགྲོ་བ་དང་
གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཞི ག་བྱུང་དང་འབྱུང་བཞི ན་པར་བརྟེན་དེ་འདྲ་རེད།

དེ་ནས་

སྐྱབས་ར་ྗེ ཁྲི་བྱང་རི ན་པོ་ཆེ ་ལྟ་བུར་མཚོ ན་ན་༸རྒྱལ་བ་རི ན་པོ་ཆེ ས་ཐུ གས་རེེ་ཧ་
ཅང་གི ་ཆེན་པོ་གནང་ཡོ ད་པ་རེད། སྐྱབས་རྗེ་ཁྲི་བྱང་རི ན་པོ་ཆེ་སྐ་ུ ཐོག་འདིའ་ི སྔནོ ་

དཔལ་ལྡན་ཚོ གས་གཙོ་མཆོག་གི ་གསུ ང་བཤད། 135

གྱི་སྐབས་ནས་བྱས་ཏེ་དོལ་རྒྱལ་དང་འབྲེལ་བ་བྱུང་སྟེ། དམི གས་བསལ་གྱིས་ཐུ ན་
མོང་མ་ཡི ན་པའི་འབྲེལ་བ་ཡོ ད་སྟབས་༸རྒྱལ་བ་རི ན་པོ་ཆེས་ཀྱང་དམི གས་བསལ་

ུ ་ད་ལྟའ་ི ཡང་སྤྲུལ་འདི་
བཏང་གནང་རྒྱུ་དང་། བྱུང་རི མ་ཆ་ཚང་ལ་བལྟས་ཡོ ང་དས
ལ་ཡང་ཐབས་ཤེས་ཡོ ད་དགུ་རྩལ་སྤྲུགས་གནང་འདགུ དཔེར་ན། ཁྲི་བྱང་རི ན་པོ་

ཆེས་རྒྱལ་ཆེན་བསནྟེ ་དང་མི ་བསྟེན་སྐརོ ་ལ་ཟན་རི ལ་སྒྲིལ་གནང་དགོས་པའི་གནས་
ཚུལ་དེ་འདྲ་ཡང་བྱུང་འདགུ མཐར་༸རྒྱལ་བ་རི ན་པོ་ཆེས་ཐེངས་མང་འབྲེལ་བ་

གནང་བ་དང་། ལྷག་པར་ད་ུ ཆོས་འབྲེལ་ཞི ག་༸རྒྱལ་བ་རི ན་པོ་ཆེས་ཡོ ངས་འཛི ན་
སྐུ་གོང་མའི་མདནུ ་ནས་ཞུ ས་གནང་སྟབས་ཆོ ས་འབྲེལ་དེ་མར་གནང་རྒྱུ་ཡང་ཁྲི་

བྱང་རི ན་པོ་ཆེ ར་གནང་ཐུ བ་ན་ཞེས་དགོངས་པ་ཧ་ཅང་གི ་རྒྱ་ཆེ ན་པོ་བཞེས་ནས་

གནང་འདགུ ་ཀྱང་།

གང་ལྟར་ཁྲི་བྱང་རི ན་པོ་ཆེ་ཚུར་ཕེབས་ཐུ བ་ཡོ ད་པ་མ་རེད།

མཐའ་མའི་མཐར་ངའི་གོ་ཚོ ད་ལྟར་ན། ད་ཆ་སྐྱ་བབས་ནས་བདག་མོ་བཞེས་ཏེ་ཨ་

རི འི་ཝར་མོ ན་མངའ་སྡརེ ་བཞུགས་ཡོ ད་པ་རེད་ཅེས་པའི་གནས་ཚུལ་དེ་འདྲ་ཡོ ང་
གི ་འདགུ

ུ ་ཁྲི་བྱང་རི ན་པོ་ཆེར་ཡང་གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཞི ག་དེ་འདྲ་
དེ་ཡི ན་དས

བྱས་ནས་བྱུང་བ་རེད།

དེ་བཞི ན་དགའ་ལྡན་བྱང་རའྩེ ་ི སེར་ཀོང་དགེ་བཤེས་ངག་དབང་བླ་ོ བཟང་གི ས་

ཀྱང་དེ་འདྲའི་གནས་ཚུལ་བྱས་ནས་དགེ་བཤེས་ལགས་སུའང་། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ ཟླ་

༥ ཚེ ས་ ༣༠ ཉིན་ལ་ཉེས་རྡུང་བཏང་བའི་གནས་ཚུལ་བྱུང་བ་ལྟ་བུ་དེ་འདྲ་མང་པོ་
ཞི ག་བྱས།

ཚུར་སྐྱོན་འཛུགས་རྒྱུར་༸རྒྱལ་བ་རི ན་པོ་ཆེས་ཆོས་དད་རང་དབང་

གནང་གི ་མི ་འདགུ ་ཟེར་རྒྱུའི་བཟོ་འདྲ་པོ་དང་།

༸རྒྱལ་བ་རི ན་པོ་ཆེར་བཤེས་

གཉེན་བསྟེན་ཚུལ་མི ་འདགུ བླ་མར་དད་ལོག་གནང་གི ་འདགུ ་ཟེར་རྒྱུའི་བཟོ་འདྲ་
པོ་དང་། དེ་བཞི ན་ཁོང་ཚོ ས་སྒྲུང་མང་པོ་ཞི ག་རྫུན་མ་བཟོས་ཏེ་དཔེར་ན། དོལ་
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རྒྱལ་ཟེར་བ་དེ་འདྲ་མ་ཡི ན་པ། ཆོས་རྒྱལ་ཆེན་པོ་ཡི ན་པ། དེ་ཡང་རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་

ུ ་འཛི ན་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་དང་། པཎ་ཆེན་
ཐུ གས་སྲས་ཀྱི་གཙོ་བོ་ནང་གི ་འདལ
བསོད་ནམས་གྲགས་པ་བཅས་ཀྱི་སྤྲུལ་པ་ཡི ན་པ་དང་།

དེ་འདྲའི་སྐརོ ་ལ་ལོག་

བཤད་འདྲ་མི ན་བརྒྱབ་པ་དང་། ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ལོག་བཤད་འདྲ་མི ན་བརྒྱབ་པ།
གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ལོ ག་བཤད་འདྲ་མི ན་བརྒྱབ་ནས་དེ་འདྲའི་འཆལ་གཏམ་

ུ ་ད་ལྟ་ངས་ཕྲན་
མང་པོ་ཞི ག་སྤྱི་ཚོ གས་ཀྱི་ནང་ད་ུ སྤལེ ་གྱི་ཡོ ད་པ་རེེད། དེ་ཡི ན་དས
བུའི་ཞི བ་ཚགས་པོ་ཞུ་དགོས་པ་དེ་ཁྱེད་རང་ཚོ ས་ནང་དོན་ཏོག་ཙམ་ཡང་མ་ཤེས་

པ་ཡི ན་ན།

དོལ་རྒྱལ་གྱི་སྐརོ ་ལ་ཐག་གཅོད་བྱེད་སྟངས་དེ་དཀའ་ལས་ཁག་པོ་

ུ ་དེ་འདྲ་ཞི ག་ཞུས་པ་ཡི ན།
ཆགས་ཀྱི་ཡོ ད་པ་ཡི ན་དས

དོལ་རྒྱལ་ཁ་ལ་ཁྱེར་མཁན་ཚོ ་རྒྱ་ནག་ནང་འགྲོ་ཆོག་ཆོག་ཡི ན་སྐརོ །
གང་ལྟར་ད་ཆ་དོལ་རྒྱལ་གྱི་རྗེས་འབྲང་པ་ཚོ ས་དོལ་རྒྱལ་དངོས་སུ་བསནྟེ ་གྱི་

ཡོ ད་དང་མེད་དེ་ཚོ ་ཞི བ་ཚགས་ཤི ག་ཤེས་ཀྱི་མེད།

འགའ་ཤས་འགའ་ཤས་ཡོ ད་

སྲིད་པ་རེད། ཡི ན་ནའང་དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་མཁན་ཚོ ་རྒྱ་ནག་དང་བོད་གང་ད་ུ འགྲོ་

དགོས་ནའང་ཧ་ཅང་གི ་ལས་སླ་པོ་འདགུ གངས་ཅན་བླ་མ་ཟེར་མཁན་གྱི་བཟོ་འདྲ་

པོ་དང་།

ང་བླ་མ་ཟེར་མཁན་གྱི་བཟོ་འདྲ་པོ་དེ་ཚོ འ་ི རི གས་ཕར་རྒྱ་ནག་ལ་འགྲོ་

ུ ་འགྲོ་ཆོག་ཆོག་བཟོ་འདྲ་པོ་མི ་འདགུ ་གམ། གངས་ཅན་
ུ ་ཡི ན་རང
དགོས་ན་ག་དས

བླ་མས་ཧུ འུ་ཅིན་ཐའོ་ཐུ ག་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཡོ ད་པ་རེད། ད་ལྟའ་ི ཞི ་ཅིན་ཕིང་ཡང་ཐུ ག་

ུ ་དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་མཁན་ཚོ ས་རྒྱ་ནག་མཉམ་
པའི་ལོ་རྒྱུས་ཡོ ད་པ་རེད། དེ་ཡི ན་དས

ད་ུ ཆབ་སྲིད་ཀྱི་གནད་དོན་གྱི་ཐོག་ལ་ནང་འབྲེལ་རང་བྱས་ཏེ། ནང་ཆོས་ཀྱི་དོན་དེ་

ཚོ ་ཕར་བཞག་ནས་དེ་ཚོ ་བརྒྱུད་སྐལ
ུ ་བྱས་ཏེ།

གང་ལྟར་རྒྱ་ནག་ལ་གང་དགོས་ཀྱི་

ཡོ ད་པ་རེད་དམ་ཞེ་ན། ༸རྒྱལ་རི ན་པོ་ཆེའ་ི མཚན་སྙན་ཆུང་ད་ུ གཏོང་རྒྱུ། ༸རྒྱལ་

དཔལ་ལྡན་ཚོ གས་གཙོ་མཆོག་གི ་གསུ ང་བཤད། 137

བ་རི ན་པོ་ོ ཆེ ར་མཚན་སྨདོ ་ཞུ་རྒྱུ་དེ་དག་དགོས་ཀྱི་ཡོ ད་སྟབས་དེ་ཚོ ་རང་གི ས་ལག་

འབྲེལ་བྱས་ཡོ ད་པ་རེད།

དེའ་ི ནང་དའུ ང་།

ད་ལྟའ་ི བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུ ས་ལྷན་ཚོ གས་ཀྱི་གྲོས་ཆོད་

ད་ཆའི་དོལ་རྒྱལ་རྗེས་འབྲང་པའི་མི ་དེ་ཚོ འ་ི ལས་འགུལ་སྤལེ ་

སྟངས་དང་བྱ་གཞག་དེ་ཚོ ར་བལྟས་པ་ཡི ན་ན་ལོ ་རྒྱུས་ཐོག་གི ་ནག་ཉེས་ཅན་གྱི་མི ་

ཡི ན་ཅེས་བཀོད་ཡོ ད་པ་རེད། མི ་དེ་དག་གི ས་ལས་རྒྱུ་འབྲས་ཕར་བཞག དཀོན་
མཆོག་གསུམ་ལ་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་རྒྱུ་ཕར་བཞག

འདྲེ་ལ་སྐྱབས་བཅོལ་གྱི་ཡོ ད་པ་

ུ ་ཆོས་ཕྱོགས་ཀྱི་
རེད། དམ་སྲི་ལ་སྐྱབས་བཅོལ་གྱི་ཡོ ད་པ་རེད། དེ་འདྲ་ཡི ན་དས

གནས་ཚུལ་གཅིག་པོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོ ད་པ་མ་རེད། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༨ ཙམ་ནས་ཕྱི་དྲིལ་
ལས་ཁུངས་ནས་གསལ་བསྒྲགས་བྱས་ཡོ ད་པ་རེེད།

བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་

ལངས་ཕྱོགས་གང་རེད་དམ་ཞེ་ན། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༦ ལོར་གནས་སྟངས་དེ་ཤུ གས་

ུ ་འཛི ན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་གི ་ངོས་ནས་ཀྱང་དོལ་རྒྱལ་ཞི བ་
ཆེ ན་པོ་ཆགས་ཡོ ང་དས

འཇུག་ཚོ གས་ཆུང་ཞེས་པ་བཙུགས་པ་རེད། དེའ་ི རྗེས་སུ་དེབ་ཅིག་ཀྱང་བཏོན་ཡོ ད་
པ་རེད། དོལ་རྒྱལ་ཞི བ་འཇུག་ཚོ གས་ཆུང་ལ་ཁྱེད་ཚོ ར་བདེ་སྡག
ུ ་ག་རེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡོ ད་

ུ ། ཞུ་མཁན་སུ་གཅིག་ཀྱང་བྱུང་ཡོ ད་པ་མ་རེེད། དེ་
ཀྱང་ཞུས་ཤོག་ཅེས་བརྗོད་དས

ནས་ཕྱི་ལོ ་ ༡༩༩༦ ལོ ར་སྐུ་སྒར
ེ ་ཡི ག་ཚང་དང་། དེ་བཞི ན་སྤྱི ་འཐུ ས་རྒྱུན་ལས་
དང་།

ཕྱི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ནས་༸རྒྱལ་བ་རི ན་པོ་ཆེས་བཀའ་གནང་བ་དེ་དག་ཆ་

ཚང་འཁོར་ཐག་དང་ཡི ག་ཐོག་ཏུ ་ཕབ་སྟེ་གཞི ས་ཆགས་ཁག་དང་།

འགྲེམས་

དགོས་ས་ཆ་ཚང་ལ་མར་བཀྲམས་པ་དང་། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༦ ལོར་གྲོས་ཆོད་ཅིག་

ཀྱང་བཞག་ཡོ ད་པ་རེད།

གསུང་ཆོས་སྐབས་དང་།

གྲོས་ཆོད་དེའེ ་ི ནང་ད་ུ གཙོ་བོ་༸རྒྱལ་བ་རི ན་པོ་ཆེའ་ི
ལྷག་པར་ད་ུ སྔགས་ཀྱི་དབང་ལུང་ཞུ་དགོས་བྱུང་ཚེ ་

བཅར་ཆོ ག་གི ་མ་རེ ད་ཅེས་པ་སོ གས་ནང་དོན་མང་པོ་ཞི ག་ཡོ ད་པ་རེ ད་ཀྱང་དེ་

གཙོ་བོ་འདྲ་པོ་ཞི ག་དང་།

ལེགས་ཉེས་ཀྱི་བསླབ་བྱ་དང་ལམ་སྟོན་ཡོ ད་པ་རེད།
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དངོས་སུ་དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་མཁན་ཚོ ར་དམ་བསྒྲགས་གནང་རྒྱུ་གཙོ ་བོ་དེ་༸རྒྱལ་བ་

རི ན་པོ་ཆེའ་ི སྐ་ུ མདནུ ་ནས་སྔགས་ཀྱི་དབང་ལུང་ཞུ་བར་བཅར་ཆོག་གི ་མ་རེད་ཅེས་
སྐབས་དེར་དེ་གསལ་ཡོ ད་པ་རེད། ཁོང་ཚོ འ་ི བྱེད་ལས་དེ་དག་ཤུ གས་ཆེ་ར་ུ བཏང་

ཡོ ད་སྟབས། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༧ ལོར་ཡང་བསྐྱར་བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུ ས་ལྷན་ཚོ གས་ཀྱི་
ནང་ད་ུ གྲོས་ཆོད་ཅིག་བཞག་སྟེ། སྐབས་དེར་ཡང་སྔགས་དང་སོ་ཐར་གྱི་སྡམོ ་པ་ཞུ་

དགོས་ཀྱི་ཡོ ད་ན་བཅར་ཆོག་གི ་མ་རེད། དེ་བླ་མ་དང་སླབོ ་མའི་དམ་ཚི ག་དང་ཐད་
ཀར་འབལ
ྲེ ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོ ད་པ་ཡི ན་སྟབས་དེ་ཚོ འི་གྲས་འགྲིག་གི ་མ་རེ ད་ཅེས་

བཤད་ཡོ ད་པ་རེད། བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུ ས་ལྷན་ཚོ གས་ཀྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལོར་

ཡང་བསྐྱར་གྲོས་ཆོད་ཅིག་བཞག་ཡོ ད་པ་རེད། དེ་ནས་འདི་ལོ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ལོར་
གས
ྲོ ་ཆོ ད ་ཅི ག ་བཞག་པ་འདིར ་ཡང་ང་ཚོ ས ་བསམ་བླ་ོ མང་པོ་ ཞི ག ་བཏང་ནས།

སྐབ ས་རེ ར ་ང་ཚོ ས ་ལས་ཀ་བྱས་པ་དེ་ འདྲ་བྱེད ་སྟངས་མ་ཤེ ས ་པ་ཡི ན་ན་ཕར་
ུ ་ད་རེས་
ཕྱོགས་དེར་ཕན་ཐོགས་པའི་གནས་ཚུལ་དེ་འདྲ་ཡོ ང་གི ་འདགུ དེ་ཡི ན་དས

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ལོར་སན་ཕ་རན་སི ་སི ་ཀོ་ར་ུ དོན་རྐྱེན་དེ་བྱུང་བའི་རྗེས་སུ་ང་ཚོ ས་
འཇོག་དགོས་པའི་གནས་སྟངས་དེར་ཡང་བསམ་བླ་ོ ཞི ག་བཏང་ནས་བཞག་པ་རེད་

མ་གཏོགས། ཡང་སྐབས་རེར་དོལ་རྒྱལ་གྱི་སྐརོ ་འདྲ་པོ་ཞི ག་ཡི ན་ནའང་ཁྱེད་ཚོ ས་

གནས་ཚུ ལ་ཤེས་དགོས་པ་ཞི ག་རེད་ཀྱང་།

རྒྱ་ཆེའ་ི མང་ཚོ གས་ཀྱི་ནང་ད་ུ ཡང་

ནམ་རྒྱུན་དོ་སྣང་མང་པོ་མེ ད་མཁན་ཚོ ས་གནས་ཚུལ་ཕྲན་བུ་ཤེ ས་ན་བསམས་ཏེ་
ལས་རི མ་དེ་སྤལེ ་གྱི་ཡོ ད་པ་རེད། ཡང་སྐབས་རེར་ང་ཚོ ས་ཁོང་ཚོ འ་ི ལས་ཀ་དེ་
ུ ་ང་
ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱེད་མཁན་གྱི་བཟོ་འདྲ་པོ་ཞི ག་ཆགས་འགྲོ་གི ་འདགུ དེ་ཡི ན་དས

ཚོ ས་དེར་གཟབ་གཟབ་བྱེད་དགོས་པ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་ོ རེད་འདགུ

ཁ་སྔནོ ་སན་ཕ་

རན་སི ་སི ་ཀོ་རུ་བྱུང་བའི་གནས་ཚུལ་དེ་ཚོ ་ཡི ན་ནའང་ཁྱེད་ཚོ ་སླབོ ་གྲྭའི་ནང་ན་

བེད་སྤྱོད་བྱ་རྒྱུ་མེད་པ་རེད་མ་གཏོགས། སྤྱི་ཚོ གས་ཀྱི་ནང་ད་ུ སྐདུ ་མེད་ཁ་པར་མང་

དཔལ་ལྡན་ཚོ གས་གཙོ་མཆོག་གི ་གསུ ང་བཤད། 139

ུ ་གནས་ཚུ ལ་ཞི ག་བྱུང་མ་ཐག་ལམ་སེང་ཕར་ཚུར་གཏོང་གི ་
པོ་འཁྱེར་རྒྱུ་ཡོ ད་དས

འདགུ གལ་སྲིད་གནས་ཚུལ་ཞི ག་རང་ཉིད་ལ་འབྱོར་བ་ཡི ན་ན། སྐར་མ་གཉིས་

གསུམ་ཞི ག་བསམ་བླ་ོ ཞི ག་ཐོངས་དང་། ངས་གནས་ཚུལ་དེ་ཕར་ཁྱབ་སྤལེ ་བྱས་པ་

ཡི ན་ན། འདིས་ཕན་ཐོགས་ཡོ ང་ས་རེད་དམ་གནོད་ས་རེད་དམ། གང་ལྟར་དོལ་

རྒྱལ་བསྟེན་མཁན་གྱི་གྲྭ་པ་ཞི ག་ཡོ ད་པ་རེད་ཟེར་གྱི་འདགུ

མེད།

དམངས་ཁྲོད་ཁ་བརྡ་ཡི ན་ནམ་ཟེར་བ་ཞི ག

དམངས་ཁྲོད་ཁ་བརྡ་ཉིན་གཅི ག་ཀྱང་བལྟ་མ་མྱོང་།

ངས་དེ་མཐོང་མྱོང་

རང་ཉིད་ལ་ཆ་མཚོ ན་ན་

ང་ཚོ འ་ི བོད་མི འ་ི སྒྲིག་

འཛུགས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་ཀྱི་མི ་ཁག་གཅི ག་གི ས་བལྟ་དགོས་ན་བལྟ་གི ་རེད་ལ་བལྟ་

ཡང་དགོས་ཀྱི་རེད། གང་ཡི ན་ཞེ་ན་ཁོང་ཚོ ས་ག་རེ་ཤོད་ཀྱི་འདགུ དེར་གདོང་

ལེན་ག་རེ་བྱེད་དགོས་མི ན་ཐད་བལྟ་དགོས་པ་ཞི ག་ཀྱང་རེད། དེ་མ་གཏོགས་སྐབས་

རེར་དམངས་ཁྲོད་ཁ་བརྡའི་ནང་ད་ུ འདྲ་མི ན་བྲིས་བཞག་ཡོ ད་པ་རེད། ཁོང་ཚོ འ་ི དེ་

ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོ ད་པ་རེད། ང་ཚོ ས་དམངས་ཁྲོད་ཁ་བརྡའི་ནང་ད་ུ
ཕྱིན་ནས་དེའ་ི Like དང་ Dislike དེ་ཚོ ར་མ་བལྟས་པར་ཚང་མར་ Like

ུ ། ཁོང་ཚོ འ་ི ལག་ཆ་དེ་ང་ཚོ ་ཆགས་ཀྱི་མི ་འདགུ ་
བརྒྱབ་ནས་དེ་འདྲ་བྱས་ཡོ ང་དས
གམ།

དཔེར་ན་པད་ནོར་རི ན་པོ་ཆེའ་ི ཡང་སྲིད་སྐ་ུ འཁྲུངས་པ་དེའ་ི སྐརོ ་ལ་མི ་

གཅིག་ལ་པར་རག་མ་ཐག་ལམ་སེང་ཚང་མར་བཀྲམས་སོང་། གལ་སྲིད་པད་ནོར་

རི ན་པོ་ཆེ ་ལྟ་བུ་ཞི ག་ཚུ ར་རྒྱ་གར་ལ་གདན་འདྲེན་ཞུ ་རྒྱུའི་འཆར་གཞི ་ལྟ་བུ་ཞི ག་

ཡོ ད་པ་ཡི ན་ན། དེའ་ི ལམ་ཚང་མ་བཀག་ཚར་བ་རེད། དམངས་ཁྲོད་ཁ་བརྡའི་ནང་
ད་ུ ཁོང་ཚོ ས་རྒྱ་མི འི་ས་ནས་ཕོགས་ལེ ན་པའི་སྐབས་སུ་དམངས་ཁདྲོ ་ཁ་བརྡར་བལྟ་

མཁན་སྟོང་ཕྲག་གསུམ་ཡོ ད། བཞི ་ཡོ ད། ལྔ་ཡོ ད། དྲུག་ཡོ ད་ཅེས་ག་ཚོ ད་མང་ད་ུ
ཕྱིན་པ་དེའ་ི ཚོ ད་ཀྱིས་ཁོང་ཚོ ར་ཕོགས་མང་བ་རག་གི ་ཡོ ད་པ་རེད། ང་ཚོ ས་བསམ་

བླ་ོ ཁྱོན་ནས་མ་བཏང་བར་ག་ཚོ ད་དགོས་དགོས་བལྟས་ཏེ་འགའ་ཤས་ཀྱིས་ཐེངས་

140 བདེན་དོན་གསལ་བའི་ཉི་ཟེར།

ུ ་ཁོང་ཚོ ས་དེ་ངོམ་རྒྱུ་ཞི ག་ཆགས་ཀྱི་ཡོ ད་པ་རེད། ང་
གསུམ། བཞི ། ལྔ་བལྟ་དས

ུ ་འདིས་ཕན་ཐོགས་
ཚོ འ་ི དྲ་རྒྱ་འདིར་བལྟ་མཁན་མང་པོ་འདི་འདྲ་ཡོ ད། དེ་ཡི ན་དས

ཀྱི་ཡོ ད། འདིའ་ི ནང་ལ་དངུལ་བླུགས་དགོས་ཀྱི་ཡོ ད་ཅེས་དང་། དེ་ནས་ཁ་སྡདོ ་
ཚུགས་མེད་མཁན་རྒྱུ་མཚན་རྩ་བ་ཉིད་ནས་མི ་ཤེས་ཤི ང་སྤང་བླང་ཚུལ་བཞི ན་ད་ུ མི ་

ཤེས་པ་དང་།

ལོ་རྒྱུས་ལ་འཁྱོག་བཤད་བྱེད་མཁན་ཁ་བདེ་པོ་འགའ་ཤས་ཕ་གི འ་ི

ནང་ད་ུ བཤད་ད་ུ འཇུག་སྐབས། དེ་ཡི ན་མདོག་ཁ་པོ་འདྲ་ཞི ག་མཐོང་། སོ་སོས་

གནས་ཚུལ་ལ་བརྟག་དཔྱད་མ་བྱས་པ་དང་།

སྐབས་རེར་ཁོང་ཚོ ས་བཤད་པ་དེ་

མི ན་ནམ་སྙམ་པའི་གནས་སྟངས་དེ་འདྲ་ཆགས་མི ་སྲིད་པ་མ་རེད། སན་ཕ་རན་སི ་
སི ་ཀོ་ལ་བཙུན་མ་གཉིས་ཀྱི ས་དེ་ཞུ ་བའི་སྐབས་སུ་གཅི ག་བྱུང་མ་ཐག་ལམ་སེ ང་

ཡོ ངས་བསྒྲགས་བྱས་པ་དང་།

དེ་བཞི ན་ང་ཚོ འ་ི ས་གནས་འགའ་ཤས་ལ་གནས་

ཚུལ་བྱུང་བའི་སྐབས་སུ་བཀའ་ཤག་ལ་སྙན་ཞུ་འབུལ་གྱི་ཡོ ད་པ་ཡི ན་ནའང་རེད།

བོད ་མི ་མང་སྤྱི ་ འཐུ ས ་ལྷན ་ཁང་ལ་སྙན ་ཞུ ་ འབུ ལ ་གྱི ་ ཡོ ད ་པ་ཡི ན་ནའང་རེ ད །

བཀའ་ཤག་དང་སྤྱི ་འཐུ ས་ལྷན་ཁང་ལ་མ་འབྱོར་གོང་ལ་དྲ་རྒྱའི་ནང་ལ་ཚང་མ་
བཀྲམས་ཚར་གྱི་འདགུ

དེ་འདྲའི་གནས་ཚུལ་དེ་དག་བཀྲམས་ནས་ཕན་ཐོགས་

ཤི ག་ཡོ ང་གི ་ཡོ ད་པ་ཡི ན་ན་གཅིག་རེད། དེ་ལས་གནས་ཚུལ་ནང་དོན་ཡོ ད་པ་མང་
པོ་ཞི ག་ཕྱིར་བསྒྲགས་ཕྱིན་པ་ཡི ན་ན། སོ་སོ་རང་ཉིད་ལ་གནོད་རྒྱུའི་ལས་ཀ་དེ་སོ་

ུ ་དེ་ཚོ འ་ི ཐོག་ལ་ཧ་ཅང་གི ་གཟབ་གཟབ་བྱེད་དགོས་
སོས་བྱེད་ཀྱི་འདགུ དེ་ཡི ན་དས
པའི་གནས་སྟངས་ཤི ག་ཆགས་ཀྱི་འདགུ འཛི ན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་གི ་ངོས་ནས་ཡི ན་

ནའང་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༦ ཟླ་ ༥ པའི་ཚེ ས་ ༢༢ ལ་དོལ་རྒྱལ་སྐརོ ་ལ་གསལ་བསྒྲགས་
ཀྱི་བཀའ་ཧ་ཅང་གི ་ནན་པོ་ཞི ག་བཏང་གནང་ཡོ ད་པ་རེད། སྐབས་དེར་མི ་མང་གི ་

ངོས་ནས་ཀྱང་གོ་རྟོགས་སྤལ
ོ ་ཡང་མང་པོ་ཞི ག་བྱས་ཡོ ད་པ་རེད་ཀྱང་།
ེ ་རྒྱུའི་སྐར
དེང་སྐབས་ད་ནངས་ཞོགས་པར་༸རྒྱལ་བ་རི ན་པོ་ཆེས་བཀའ་གནང་བ་ལྟར།

ང་
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ཚོ ས་སླབོ ་སྦངྱོ ་བདྱེ ་པ་དེ་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཞི ག་མ་བྱས་པར་གང་ཞི ག་བཤད་པ་དང་

གང་ཞི ག་གོ་བ་དེ་རང་གི ་ཐོག་ལ་ཕྱིན་པ་ཡི ན་ན། ཏག་ཏག་སྡདོ ་ཐུ བ་རྒྱུ་རྩ་བ་ཉིད་

ནས་ཡོ ད་མ་རེད། ཆབ་སྲིད་ཀྱི་གནད་དོན་འདྲ་ཞི ག་ཡི ན་ནའང་རེད། དོལ་རྒྱལ་

དང་འབྲེལ་བའི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་གནད་དོན་འདྲ་ཞི ག་ཡི ན་ནའང་རེད། གང་བྱུང་མང་
ུ །
བྱུང་ཞི ག་དེ་འདྲ་བྱས་ནས་བཏང་ཡོ ང་དས
མི ་མང་ནང་ད་ུ སོ་སོས་བརྟགས་
དཔྱད་བྱས་ཏེ་ཁུངས་འཕེར་བའི་གནས་ཚུལ་ཞི ག་ཀྱང་མ་ཆགས་པ་དང་། གཞན་

གྱིས་ཤོད་པའི་སྐབས་སུ་ཡང་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཞི ག་མ་ཉན་པར་གནས་ཚུལ་མགོ་མ་

ུ ་སྤྱི་ཚོ གས་ནང་ལ་རང་བཞི ན་གྱིས་འཁྲུག་ཤུ གས་ཆེན་པོ་
འཚོ ས་པ་དེ་འདྲ་བདྱེ ་དས

ཐེབས་ཡོ ང་རྒྱུའི་གནས་ཚུལ་དེ་འདྲ་ཡོ ད་པ་རེད། ད་ལྟའ་ི དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་མཁན་དེ་

ཚོ ས་ཀྱང་ཆོ ས་ཕྱོགས་ཀྱི་གནས་ཚུ ལ་མ་ཡི ན་པ་རྒྱ་ནག་གི ་སྲིད་བྱུས་དང་མཐུ ན་
པའི་ལས་དོན་ལག་བསྟར་བྱེད་ཀྱི་ཡོ ད་པ་དེ་བཤད་མི ་དགོས་པ་དང་།

བོད་ནང་

ལོོ གས་སུ་ཡི ན་ནའང་དེང་སང་ཁམས་ཁུལ་གྱི་ས་ཆ་འགའ་ཤས་སུ་གནས་ཚུ ལ་མ་

གོ་བའི་དབང་གི ས་འགའ་ཤས་ཀྱིས་ང་ཚོ འི་བླ་མས་དེ་འདྲ་གསུངས་ཡོ ད་ཀྱི་མ་
རེད།”ཅེས་འདི་འདྲ་ཟེར་མཁན་འདགུ ་ཟེར།

གནས་ཚུལ་མ་རྟོགས་པའི་དབང་

གི ས་དེ་འདྲ་བཤད་མཁན་ཡོ ད་པ་ཡི ན་ན། དེ་གནས་ཚུལ་གཞན་ཞི ག་རེད། དེ་མི ན་

དོལ་རྒྱལ་བསནྟེ ་མཁན་དེ་ཚོ ་བོད་ནང་ལ་ག་པར་ཕྱིན་པ་ཡི ན་ནའང་འགྲོ་ཆོ ག་ཆོ ག
ཚོ གས་འད་ུ ག་པར་ཚོ གས་པ་ཡི ན་ནའང་ཚོ གས་ཆོག་ཆོག

དེ་འདྲ་མང་པོ་ཞི ག་

ུ ། རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ་ངོས་ནས་དེ་ལག་ཆར་བེད་སྤྱོད་གཏང་
བྱེད་ཀྱི་ཡོ ད་པ་ཡི ན་དས

ུ ་ི སྐ་ུ
ཆོག་གི ་ཡོ ད་པ་དེ་ཁོང་ཚོ ས་ཤེས་ཀྱི་ཡོ ད་པ་རེད། བར་སྐབས་བོད་ནང་ད་ུ གུ་རའ
གཏོར་བ་དང་། ངས་གོ་བ་ལ་གཞི གས་ན། ཕྱི་རྒྱལ་ནས་བོད་ནང་ལ་ལོ་མང་རི ང་

ུ ་ི སྐ་ུ
འགྲོ་མྱོང་མཁན་དེ་ཚོ ས་ཁམས་ཁུལ་གྱི་རི འ་ི རྩེ་དེ་འདྲར། སྔནོ ་མ་ཡི ན་ན་གུ་རའ
བཞེངས་ཀྱི་ཡོ ད་པ་རེད།

དེང་སྐབས་དོལ་རྒྱལ་གྱི་གཟུགས་ཧ་ཅང་གི ་ཆེན་པོ་དེ་
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འདྲ་བཞེངས་པ་དང་། མ་འོངས་པར་བོད་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་གནད་དོན་དེ་ཞི ་བ་ཡི ན་

ནའང་ཆོ ས་ཕག
ྱོ ས་ཀྱི་གནད་དོན་དེ་མ་ཞི ་བར་བོད་པའི་ནང་ད་ུ དཀྲུག་ཤི ང་རྒྱག་

ཐུ བ་རྒྱུའི་གནས་སྟངས་ཆ་ཚང་ཞི ག་རྒྱ་ནག་རང་གི ས་དངུལ་དང་དངོས་པོ་སྤྲད་དེ་

བཟོ་བཞི ན་འདགུ དེ་དག་ཚང་མ་ང་ཚོས་ཤེས་པ་བྱེད་དགོས་པ་དེ་ཧ་ཅང་གི་གལ་ཆེན་

པོ་རེད་སྙམ། འདི་འདྲ་ཞིག་གི་ཐོག་ནས་བཤད་མཚམས་འཇོག་རྒྱུ་ཡི ན།
དྲི་བ་དྲིས་ལན།
དྲི་བ། དང་པོ།

༡༽ གནས་སྟངས་འདི་ལྟ་བུའ་ི ཉག་ཕྲ་བའི་གནས་ཚུལ་འདིར་ང་ཚོ ་སླབོ ་ཕྲུག་

ཚོ འ་ི ངོས་ནས་ཞབས་འདེགས་གང་ཞི ག་ཞུ་ཐུ བ་རྒྱུ་ཡོ ད་དམ།

༢༽ བོད་གཞུང་ནས་དོལ་རྒྱལ་བཀག་སྡམོ ་དང་གོ་ནོར་བྱུང་རྐྱེན་ཐད་ཐབས་

ལམ་གང་སྤལེ ་དགོས་སམ།

༣༽ དོལ་རྒྱལ་གྱི་གནས་ལུགས་འདི་ཆབ་སྲིད་དང་འབྲེལ་བ་ཡོ ད་དམ་མེད།

ཡོ ད་ན་ཡོ ད་པའི་རྒྱུ་མཚན་དང་མེད་ན་མེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡོ ད་དམ།

དྲི་བ། གཉིས་པ། ང་ལ་དྲི་བ་གཉིས་ཡོ ད། དྲི་བ་གཅིག་དེ་༸སྐྱབས་མགོན་རི ན་པོ་

ཆེ འི་སྐུ་ཕྱྭ ་དང་འབྲེལ་བའི་སྐརོ ་དང་དོལ་རྒྱལ་དེ་སྔནོ ་མ་བླ་སླབོ ་ཀྱི་དམ་ཚི ག་
དང་འབལ
ྲེ ་བའི་སྐརོ ་ཡི ན་རུང་དེང་སྐབས་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་རྙག
ོ ་གྲ་ཆི ག་སྒྲིལ་གྱི་
ུ ་པས་བོད་མི འི་སྒྲི ག་འཛུགས་ཀྱི་ཐོག་
འགལ་ཟླར་ངོས་འཛི ན་བདྱེ ་ཀྱི་འདག

ནས་དེ་འགོག་ཐབས་ལ་ཐབས་ལམ་གང་འདྲ་ཡོ ད་དམ། དེའ་ི སྐརོ ་གསུངས་

རོགས།
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དྲི་བ། གསུམ་པ། དོལ་རྒྱལ་རྗེས་འབྲང་བ་རྣམས་ང་ཚོ འ་ི ཁ་གཏད་འདྲ་པོ་ཆགས་
ཀྱི་ཡོ ད་པ་འདྲ་པོ་འདགུ ང་ཚོ ས་དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་དང་མི ་བསྟེན་དེ་ཁག་ཁག་
རེད།

ང་ཚོ ་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཆི ག་སྒྲིལ་དགོས་པ་དེ་ང་ཚོ ་ཚང་མའི་

འགན་འཁྲི་ཡི ན་ཟེར་མཁན་ཡང་འདགུ ང་ཚོ འ་ི ནང་ཆི ག་སྒྲིལ་ཡོ ང་ཐབས་
ག་རེ་བྱ་རྒྱུ་ཡོ ད་མེད་སྐརོ ་བཀའ་དྲི་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།

ལན།  ངས་ལན་སྙངི ་བསྡས
ུ ་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན། སྐབས་རེར་ལན་ཧ་ཅང་གི ་རི ང་པོ་

དེ་འདྲ་ཆགས་ཀྱི་འདགུ དྲི་བ་དང་པོ་སླབོ ་ཕྲུག་ཚོ འ་ི ངོས་ནས་ཞབས་འདེགས་ག་རེ་
ཞུ་ཐུ བ་ཀྱི་རེད་དམ་ཞེས་པ་དེར། སླབོ ་ཕྲུག་ཚོ འ་ི ངོས་ནས་གནད་དོན་དེ་ཚོ འ་ི སྐརོ ་
ཤོད་པའི་སྐབས་སུ་དོ་སྣང་བྱས།

གལ་ཆེ་ཤོས་དེ་གནས་ཚུལ་གང་ཡི ན་ནའང་ཆ་

རྒྱུས་ལོན་པ་བྱེད་དགོས་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད། གནས་ཚུལ་དེ་ངན་པ་ཡི ན་དང་
བཟང་པོ་ཡི ན། དེ་བདེན་པ་ཡི ན་དང་རྫུན་མ་ཡི ན། ཡག་པ་ཡི ན་དང་སྡག
ུ ་པ་ཡི ན།

གང་ལྟར་ལེ གས་ཉེས་དབྱེ་བ་འབྱེད་ཐུ བ་རྒྱུར་དང་ཐོག་ལེ གས་ཉེས་གང་ཡི ན་གྱི་

གནས་ཚུལ་དེའ་ི དོན་གྱི་ངོ་བོ་དེ་ཤེས་དགོས་པ་རེད།

དེར་བརྟེན་གནས་ཚུལ་དེ་

ཚོ འ་ི སྐརོ ་ལྟ་བུ་ཡི ན་ན། བར་ལམ་ནས་ངས་བལྟས་ཏེ་གང་ཤེས་པ་དང་མཐོང་བ་དེ་

དག་ཁྱེད་ཚོ ར་བཤད་ཀྱི་ཡོ ད་པ་རེད། ཁྱེད་ཚོ འ་ི ཆོས་དགེ་རྣམ་པས་ཀྱང་དེ་ཚོ འ་ི

སྐརོ ་ལ་དོ་སྣང་གནང་ནས་སླབོ ་ཕྲུག་རྣམ་པར་གནས་ཚུ ལ་དེའི་བྱུང་རི མ་དང་བྱུང་
སྟངས་དེ་ཚོ ་ཚང་མ་ངོ་སྤྲོད་གནང་རྒྱུ་དང་། ཁྱེད་ཚོ ར་ཡང་གནས་ཚུལ་ཤེས་པའི་

ུ ་སོ་སོས་ཤེས་པ་ཙམ་
ཐོག་ནས་ལེགས་ཉེས་ཀྱི་བླ་ོ ཞི ག་སླབེ ས་ཀྱི་རེད། དེ་སླབེ ས་དས
ད་ུ མ་ཟད་གཞན་མི ་ཤེས་མཁན་ཞི ག་ལའང་ལམ་སྟོན་བྱེད་ཐུ བ་པ་ཞི ག་དང་། འདི་

ཡི ན་དང་དེ་མི ན་གྱི་དབྱེ་བ་འབྱེད་ཐུ བ་པ་དང་། ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཀྱང་འདི་འདྲ་
རེད། ཆོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཀྱང་གནས་ཚུལ་འདི་འདྲ་རེད། ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ཐོག་ནས་
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ཀྱང་གནས་ཚུ ལ་འདི་འདྲ་རེད་ཅེས་གཞན་ལ་ཕར་འགྲེལ་བཤད་རྒྱག་ཐུ བ་པ་ཞི ག་
ུ ་
བྱས་པ་ཡི ན་ན་ཁྱེད་ཚོ འི་ལོ ་ནའི་སྐབས་ནས་བྱས་ཏེ་ཡར་ཆེ ན་པོ་ཆགས་ཡོ ང་དས

རང་བཞི ན་གྱིས་རྙགོ ་གྲ་དེ་དག་རྩ་བ་ནས་ཆད་འགྲོ་གི ་རེད།

ད་ལྟ་བསྟེན་མཁན་

འགའ་ཤས་ཤི ག་ལས་ཡོ ད་པ་མ་རེད། དེ་དག་ལ་བདག་པོ་རྒྱག་མཁན་མེད་པ་ཡི ན་
ན་དེར་བྱ་རྒྱུ་གང་ཡང་ཡོ ད་པ་མ་རེད། རྒྱ་གཞུང་གི ས་ཁོང་ཚོ ་བེད་སྤྱོད་གཏོང་བའི་

སྐབས་སུ་གཏོང་གི ་རེད། བཏང་ཚར་བའི་རྗེས་སུ་བདག་པོ་རྒྱག་གི ་མ་རེད། ཡ་
བྱེད་ཀྱི་མ་རེད། ནང་པ་ཞི ག་ཡི ན་པའི་ཆ་ནས་སོ་སོའ་ི ལས་རྒྱུ་འབྲས་ལ་ལྟ་སྐབས་

ུ །
དེ་བསླུ་བ་མེད་པ་ཡི ན་དས

མ་འོངས་པར་འབྲས་བུ་ཞི ག་སྐྱེ་བ་འདི་དང་དེ་མི ན་

གང་ཡི ན་རུང་ཚེ ་རབས་ནས་ཚེ ་རབས་བྱས་ཏེ་ཡོ ང་རྒྱུ་ཡི ན་པ་དེ་གསལ་པོ་རེད།

ད་དངུ ་གནས་ཚུལ་འདིའ་ི རི གས་སྐྱེ་བ་འདི་རང་ལ་སྨནི ་གྱི་མི ་འདགུ ་གམ། རྟགས་
ུ །
དང་མཚན་མ་དེ་ཚོ ་ཡོ ང་གི ་ཡོ ད་དས

སླབོ ་ཕྲུག་གི ་ངོས་ནས་ཞབས་འདེགས་ག་

ུ ་ཁྱེད་ཚོ ་སླབོ ་སྦང
རེ་ཞུ་ཐུ བ་ཀྱི་རེད་དམ་ཟེར་དས
ྱོ ་མ་བྱས་པར་དོལ་རྒྱལ་སྐར
ོ ་ལ་
ཕར་ཚུར་ཤོད་པར་རྒྱུགས་ཟེར་གྱི་ཡོ ད་པ་མ་རེད།

སླབོ ་ཕྲུག་གི ་ངོས་ནས་གནས་

ཚུལ་དེའི་སྐར
ོ ་ཤེ ས་པ་བྱས་ཏེ་སོ་སོ་རང་ཉིད་ཀྱི་ངོས་ནས་ཧ་ཅང་གི ་ཐག་ཆོ ད་པོ་

ུ ་
མི ་ཚེ ་ཧྲིལ་པོར་ང་ནང་པའི་ཆོ ས་པ་ཞི ག་ཡི ན་ན་འདི་དང་དེ་བདྱེ ་རུང་གི ་མི ་འདག
ཅེས་ཐག་བཅད་དེ་ལྷ་དང་། འདྲེ། སྲིན་པོ་ཟེར་བ་དེ་ཚོ ་ཐག་རི ང་པོར་བཞག་སྟེ་

བདྱེ ་དགོས་པའི་དོན་དེ་གསལ་པོ་ཆགས་པ་ཡི ན་ན་དེས་དོན་གོ་ཆོད་པ་རེད་སྙམ་གྱི་

འདགུ

རི མ་པས་དེ་ཚོ འ་ི གནད་དོན་ལ་བལྟས་ཏེ་ཕྲན་བུའ་ི ཤུ གས་ཆེ་ཙམ་སྦྱངས་

ནས་གཞན་ལ་ཡང་བཤད་ཐུ བ་པ་ཆགས་ན་ཁྱེད་ཚོ ་སླབོ ་ཕྲུག་ཚོ ས་ཞབས་འདེགས་
ཆེན་པོ་ཞུ་གི ་ཡོ ད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་།

དེ་ནས་གཞུང་གི ་ངོས་ནས་ཐབས་ལམ་ག་རེ་སྤལ
ེ ་རྒྱུ་ཡོ ད་པ་རེད་དམ་ཟེར་
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བ་དེ་རེད།

གཞུང་གི ་ངོས་ནས་དྲི་བ་མཐའ་མ་དེ་དང་ཡང་འབྲེལ་བ་ཞི ག་ཆགས་

ུ ་མང་པོ་ཞི ག་
ཀྱི་འདགུ ་ལ། ད་ལྟ་དོལ་རྒྱལ་གྱི་སྐརོ ་ལ་གནས་ཚུལ་བཤད་ཡོ ང་དས

དང་འབྲེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདགུ དྲི་བ་མཐའ་མ་དེ་ལྟ་བུར་ཆ་མཚོ ན་
ན་གནས་སྟངས་མི ་འདྲ་བ་ཁག་གཉིས་ཆགས་ཀྱི་འདགུ གཅིག་དེ་དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་
མཁན་དང་།

གཞན་དེ་དེང་སྐབས་ཆབ་སྲིད་པས་བེད་སྤྱོད་གཏོང་བའི་གནས་

སྟངས་ཤི ག་ཆགས་ཡོ ང་སྐབས་བར་ལམ་ཞི ག་ནས་དོལ་རྒྱལ་བསནྟེ ་མཁན་ཚོ ས་ག་

རེ་བཤད་ཀྱི་ཡོ ད་པ་རེད་ཅེ་ན། ང་ཚོ འ་ི ཕྲུ་གུ་གཞུང་གི ་སླབོ ་གྲྭ་ནས་ཕུད་ཀྱི་འདགུ ་

ཅེས་བརྗོད་ཀྱི་ཡོ ད་པ་རེད།  བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་དྲ་རྒྱའི་ནང་མི ་སུམ་ཅུ་སོ་
གྲངས་ཀྱི་མི ང་ཡོ ད་པ་དེ་དག་ནས་གཉིས་ཙམ་ཞི ག་སུ་ཇ་ནས་རེད་འདགུ ཡང་ན་
རྡ་ས་བོད་ཁྱིམ་གྱི་སླབོ ་གྲྭ་དང་འབལ
ྲེ ་བ་ཡོ ད་པའམ་བོད་ཁྱིམ་གྱི་ཁྱབ་ཁོངས་ཀྱི་སླབོ ་

གྲྭ་ཁག་ཏུ ་འཇུག་མྱོང་ཡོ ད་པའི་ཕ་མ་དེ་འདྲས་ཀྱང་དེང་སྐབས་༸རྒྱལ་བ་རི ན་པོ་

ཆེར་ངོ་རྒོལ་བྱས་ཏེ་སྐད་རྒྱག་མཁན་དེ་འདྲ་ཡང་ཡོ ང་གི ་འདགུ ང་ཚོ འ་ི སྤྱི་ཚོ གས་

ུ ་དེ་འདྲའི་གནས་ཚུལ་ཡང་ཡོ ང་གི ་འདགུ ཁོང་ཚོ ས་བཤད་
རི མ་པ་མང་པོ་ཡི ན་དས

པར་ང་ཚོ འ་ི ངོས་ནས་གདགུ ་རྩུབ་བྱེད་ཀྱི་འདགུ  དྲག་གནོན་བྱེད་ཀྱི་འདགུ ང་ཚོ འ་ི
སླབོ ་ཕྲུག་ཚོ ་སླབོ ་གྲྭ་ནས་ཕུད་ཀྱི་འདགུ ང་ཚོ ་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་འགྲོ་རྒྱུའི་རྒྱབ་གཉེར་ཡི ག་

ུ ་ཅེས་སོགས་ཀྱི ་གནས་ཚུ ལ་མང་པོ་ཞི ག་ཁོང་ཚོ ས་བཤད་ཀྱི་
ཆ་སྤདྲོ ་ཀྱི་མི ་འདག
འདགུ དེ་སྤྱི་ཡོ ངས་ཀྱི་སྐད་ཆ་ཡི ན། གོང་ཞུས་ཐོའ་ི ནང་གི ་མི ་འགའ་ཤས་ད་ཆ་ཧྥ་

རན་སི ར་གསར་པ་སླབེ ས་པའི་དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་མཁན་མང་པོ་ཞི ག་འདགུ ད་རེས་
སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ནོར་ཝེ་ལ་ཆི བས་སྒྱུར་གནང་བའི་

སྐབས་ཀྱི་ངོ་རྒོལ་བྱེད་མཁན། དེ་ཚོ འ་ི གྲས་དེ་དག་ཕ་རན་སི ་ལ་གང་འདྲ་བྱས་ནས་

སླབེ ས་པ་རེད་དམ། IC ཁྱེར་ནས་སླབེ ས་པ་མ་རེེད་དམ། IC ཞུ་རྒྱུའི་རྒྱབ་གཉེརེ ་
དེ་ང་ཚོ འ་ི ས་གནས་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ཡན་ལག་ཅིག་གི ས་རྒྱབ་གཉེར་བྱས་
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པ་ལ་བརྟེན་ནས་འགྲོ་གི ་ཡོ ད་པ་རེད་མ་གཏོགས། གཞན་པ་འགྲོ་ས་ཡོ ད་པ་མ་རེད།

དེ་འདྲའི་དོལ་རྒྱལ་བསནྟེ ་མཁན་ལ་ང་ཚོ ས་ཀྱག་ཀྱག་བྱས་ཏེ་ཕར་སྤྱི་ཚོ གས་ནས་
ཕུད་པའི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཡོ ད་མ་རེད།

སླབོ ་ཕྲུག་སླབོ ་གྲྭ་ནས་ཕུད་པ་ཡོ ད་མ་

ུ ་
རེད། གང་ལྟར་ཁོང་ཚོ ས་དེ་བརྗོད་ཀྱི་ཡོ ད་ན། སུ་དང་སུ་ཕུད་འདགུ ་གམ། དས

ུ ་ཕུད་འདགུ སུ་ལ་མཐུ ན་རྐྱེན་སྦྱར་མི ་འདགུ གནས་ཚུལ་དེ་འདྲའི་
ཚོ ད་ག་དས
རི གས་བྱུང་བ་ཡི ན་ན། དེ་ལ་དཔག་པའི་ང་ཚོ ས་ལན་འདེབས་རྒྱུ་ཞི ག་ཡོ ད་པ་རེད།

ད་ཆ་དབྱེ་བ་གཉིས་ཆགས་ཀྱི་འདགུ ་ཟེར་བ་དང་། བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུགས་

ཀྱིས་དེ་ལ་ཐབས་ཤེས་ག་རེ་ཡོ ད་རེད་དམ་ཞེས་པར། བོད་མི ་ཡི ན་པ་ལ་དོལ་རྒྱལ་
བསྟེན་མཁན་ཡི ན་པ། རྩ་བའི་ཆོས་བྱེད་དང་མི ་བྱེད་དེ་གང་ཟག་སོ་སོའ་ི འདོད་པ་

ལྟར་རེད་ལ། འདོད་པ་དང་འབྲེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོ ད་པ་རེད། ༸རྒྱལ་བ་རི ན་པོ་
ཆེས་ཆོས་དད་རང་མོས་གསུངས་པའི་སྐབས་སུ་ང་ཚོ འ་ི མཐོང་ཚུལ་ལྟར་ན་༸རྒྱལ་

བ་རི ན་པོ་ཆེས་ད་ལྟའི་དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་གསོལ་དང་འབྲེལ་བའི་གནས་ཚུལ་དེར་ལོ་
དང་ལོ ་བསདྟུ ་དེ་ཐུ གས་ཐག་ཆོ ད་པོའི་ཐོག་ནས་གནང་བ་དེས་དམ་པའི་ཆོ ས་ལ་ཧ་

ཅང་གི ་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་བྱུང་ཡོ ད་པ་རེད་སྙམ་གྱི་ཡོ ད་པ་རེད།

དེས་དམ་པའི་

ཆོས་སྲུང་སྐྱོང་བྱ་རྒྱུའི་སྐད་ཆ་དེ་ཡང་གཅིག་སླབེ ས་ཡོ ང་གི ་འདགུ དེ་འདྲའི་གནས་
ཚུལ་ཡང་ཡོ ད་པ་རེད།

མི ་དཀྱུས་མའི་ནང་ད་ུ ཁྱེད་ཚོ ས་དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་ན་རྩ་བ་

ུ ་ནམ་ཡང་གསུངས་ཡོ ད་པ་
ནས་འགྲིག་གི ་མ་རེད་ཅེས་༸རྒྱལ་བ་རི ན་པོ་ཆེ ས་དས

ུ ་ནམ་ཡང་བཤད་ཀྱི་ཡོ ད་
མ་རེད་ལ། བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ངོས་ནས་ཀྱང་དས
པ་མ་རེད། གོང་ད་ུ ཁྱེད་ཚོ ར་ཞུས་པ་ལྟར་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༦ ལོར་གྲོས་ཆོད་དང་པོ་

བཞག་པ་དེའ་ི ནང་ད་ུ གསང་སྔགས་ཀྱི་སྡམ
ོ ་པ་ཞུས་པ་ཡི ན་ན་ཕེབས་ཆོག་གི ་མ་རེད་
ཅེས་པ་དེ་དང་། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༧ གྱི་གྲོས་ཆོད་དེའ་ི ནང་དའུ ང་གསང་སྔགས་དང་

དཔལ་ལྡན་ཚོ གས་གཙོ་མཆོག་གི ་གསུ ང་བཤད། 147

སོ་ཐར་གྱི་སྡམོ ་པ་ཞུས་པ་ཡི ན་ན་འགྲིག་གི ་མ་རེད་ཅེས་པ།

ུ ་ཚོ ད་ལྟ་
ད་ལྟའ་ི དས

བུར་ཆ་མཚོ ན་ན་༸རྒྱལ་བ་རི ན་པོ་ཆེ ས་གསུང་ཆོ ས་ག་པར་གནང་གི ་ཡོ ད་པ་ཡི ན་

ནའང་དོལ་རྒྱལ་རྗེས་འབྲང་པ་དེའ་ི ནང་ད་ུ ཡོ ང་ཆོག་གི ་མ་རེད་ཅེས་པ་དེ་རེད།
གོང་ད་ུ དྲི་བ་གཞན་ཞི ག་ཏུ ་བླ་སླབོ ་དང་འབྲེལ་བའི་སྐརོ ་དེར།

དོལ་རྒྱལ་

བསནྟེ ་མཁན་ཞི ག་ཡི ན་ན་བླ་མ་ལས་འད་ྲེ རྩ་ཆེ ་བ་བརྩི ་མཁན་ཆགས་ཀྱི ་ཡོ ད་པ་

ུ ། ཆོས་དད་
རེད། བླ་མ་ལས་འདྲེ་རྩ་ཆེ་བར་བསྟེན་མཁན་ཞི ག་ཆགས་ཀྱི་ཡོ ད་དས
རང་མོས་ཀྱི་སྐད་ཆ་བཤད་རྒྱུ་ལྟ་ཅི། ༸རྒྱལ་བ་རི ན་པོ་ཆེ་ལས་འདྲེ་གལ་ཆེ་བ་བརྩི་

གི ་ཡོ ད་ན།

༸རྒྱལ་བ་རི ན་པོ་ཆེའ་ི དྲུང་ནས་གསུང་ཆོས་ཞུ་དགོས་དོན་མི ་འདགུ

དོན་དངོས་སུ་དེ་ལ་ཆོ ས་དད་ཡོ ད་མེ ད་ཀྱི ་སྐད་ཆ་ཤོ ད་དགོས་པའི་གནས་སྟངས་

ཀྱང་ཆགས་ཀྱི་མི ་འདགུ དེར་བརྟེན་ཆབ་སྲིད་དང་འབྲེལ་བ་མེད་མཁན་དོལ་རྒྱལ་

བསྟེན་མཁན་ཁག་གཅི ག་ལ་ཡི ན་ནའང་སུ་གང་གི ས་དེར་བཙན་དབང་བྱེད་མཁན་
ཡོ ད་པ་མ་རེད།

གང་ལྟར་སོ་སོའ་ི མི ་ཚེ ་འདིར་དོལ་རྒྱལ་བླསོ ་གཏོང་ཐུ བ་ས་མ་

རེད། ངས་བླ་མའི་དྲུང་ནས་སྲོག་གཏད་ཞུས་པ་ཡི ན། བླ་མས་མཚམས་བཞག་

ཟིན་ཡང་སོ་སོ་རང་ཉིད་ད་དངུ ་མུ ་མཐུ ད་དེ་འག་ྲོ མཁན་གྱི་གནས་ཚུལ་དེ་ཡོ ད་པ་
ཡི ན་ན། དེར་འགྲོ་རྒྱུ་རེད། འགྲོ་མཁན་དེར་ང་ཚོ ས་ཁྱེད་ཚོ ར་རྒྱབ་གཉེར་ཡི ག་

ཆ་སྤྲོད་ཀྱི་མི ན། བོད་པ་ཚོ ་བོད་པའི་ཁོངས་སུ་འཇོག་གི ་མ་རེད། ཁྱེད་ཚོ ས་དང་

བླངས་དཔྱ་དངུལ་ཕུལ་ཆོ ག་གི ་མ་རེད་ཅེས་རྩ་བ་ཉིད་ནས་བརྗོད་ཀྱི་ཡོ ད་མ་རེད།

དེར་བརྟེན་དེ་དེ་ག་རང་ལ་བོད་མི འི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ངོས་ནས་ལྟ་སྟངས་དེ་འདྲ་

ཞི ག་ཆགས་ཡོ ད་པ་རེད། དོལ་རྒྱལ་སྟེན་དགོས་པ་ལ་༸རྒྱལ་བ་རི ན་པོ་ཆེའ་ི གསུང་
ཆོས་ལ་ཡང་ཡོ ང་དགོས་པའི་གནས་ཚུལ་འགའ་ཤས་ཡོ ད་པ་རེད། དེ་འགའ་ཤས་

ཀྱིས་ཀྱག་ཀྱག་རང་བྱེད་ཀྱི་ཡོ ད་པ་རེད། མ་བྱེད་ཅེས་པ་དེ་རྐང་བཙུགས་ནས་བྱེད་
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ཀྱི་ཡོ ད་པ་རེད།

ུ ་དེ་བྱས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྟེན་ནས་བླ་མ་དང་སླབོ ་
དེ་ཡི ན་དས

མ་གཉིས་ཀའི་དམ་ཚི ག་ལ་གནོད་སྐྱེལ་གྱི་ཡོ ད་པ་དང་། བླ་མའི་སྐ་ུ ཕྱྭ ་ལ་གནོད་ཀྱི་

ཡོ ད་པ་དེ་ཤེ ས་ཀྱི ན་ཤེ ས་ཀྱི ན་ལ་རྐང་བཙུགས་ནས་བྱེད་མཁན་དེ་འདྲའང་ཡོ ང་

གི ་ཡོ ད་པ་རེད།

དེང་སྐབས་མང་ཆེ་བས་དོལ་རྒྱལ་སྐརོ ་ག་ཚོ ད་ཙམ་ཤེས་རྟོགས་

ཐུ བ་ཀྱི་ཡོ ད་མེད་གང་ཤེས།

རང་ཉིད་ཀྱིས་སྒམོ ་རྒྱག་པའི་སྐབས་སུ་དོལ་རྒྱལ་

སྒམོ ་གྱི་ཡོ ད་མེད་གང་ཤེས། དོལ་རྒྱལ་དངོས་གནས་བསྟེན་གསོལ་ཞུ་གི ་ཡོ ད་མེད་
གང་ཤེས།

ཡི ན་ནའང་རྒྱ་མི འ་ི ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ལག་ཆ་ཁོ་ན་བྱས་ཏེ་འགྲོ་མཁན་དེ་

དག་ནི། གོང་ད་ུ ཞུས་པ་ལྟར་ང་ཚོ ས་ངོས་འཛི ན་བྱ་རྒྱུར་ལོ་རྒྱུས་སུ་ནག་ཉེས་ཅན་

རེད་ཅེས་ངོས་འཛི ན་བྱ་རྒྱུ་ཞི ག་ལས་ཁྱེད་ཚོ ་གསད་གཏུ བ་བྱ་རྒྱུ་ཡི ན་ཞེས་པ་ཡོ ང་
ཐབས་ཡོ ད་པ་མ་རེད། དེར་བརྟེན་ང་ཚོ འ་ི ལངས་ཕྱོགས་དེ་སྤྱི་ཚོ གས་ནང་ལ་དབྱེ་

བ་གསལ་པོ་ཞི ག་ཕ་ྱེ ནས་སུས་གང་བདྱེ ་ཀྱི་ཡོ ད་པ་དེ་དག་ངོ་རྟགས་ཆོ ད་པའི་ཐོག་

ནས་ཉུ ང་ཉུ ང་དེ་མེ ད་པ་བཟོ་རྒྱུའི་ཐབས་ཤེས་བྱ་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེ ་ཤོས་ཆགས་ཡོ ད་པ་

རེད་བསམ་གྱི་འདགུ ཆབ་སྲིད་དང་འབྲེལ་བ་ཡོ ད་པའི་བཟོ་འདྲ་པོ་ཚོ ་ཡི ན་ནའང་
ཁོང་ཚོ ས་རྒྱལ་སྤྱིའ་ི ཐོག་ལ་ངོ་རལ
ྒོ ་བྱ་རྒྱུའི་ཆོག་མཆན་ཞུས་པ་ཡི ན་ན་ངོ་རྒོལ་བྱེད་

ཆོག་གི ་ཡོ ད་པ་རེད། དེའ་ི རང་དབང་གི ་ཁེ་དབང་དེ་བེད་སྤྱད་ནས་རྒྱ་ནག་ལ་མགོ་

བཏགས་ཏེ་འགྲོ་གི ་ཡོ ད་པ་རེད། དེ་ཆོས་གཅིག་པོའ་ི གནད་དོན་མ་ཡི ན་ལ། དོལ་

རྒྱལ་བསནྟེ ་མཁན་ཙམ་མ་ཡི ན་པ་དོལ་རྒྱལ་མི ་བསྟེན་མཁན་གྱི་ནང་ནས་ཀྱང་རྒྱ་
ནག་ལ་མགོ་བཏགས་ནས་འགྲོ་མཁན་དེ་འདྲ་ཡང་ཡོ ད་པ་རེད། ཁྱེད་ཚོ ས་ཤེས་
པ་བྱེད་དགོས་པ་རེད།

དོལ་རྒྱལ་དང་འབྲེལ་བ་མེད་པ་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ཐོག་ནས་རྒྱ་

ནག་ལ་མགོ་བཏགས་ནས་འག་ྲོ མཁན་དེ་འདྲའི་གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཡོ ང་གི ་ཡོ ད་པ་

རེད། སུད་སི ་ལན་ཀྲིར་གནས་ཚུལ་ཡོ ང་གི ་ཡོ ད་པ་རེད། དེ་བཞི ན་དོལ་རྒྱལ་དང་
འབྲེལ་བ་ཡོ ད་པའི་ཐོག་ནས་ཀྱང་ཡོ ང་གི ་ཡོ ད་པ་རེད།

ུ ་སུད་སི ་
དེ་འདྲ་ཡི ན་དས
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རེད། བལ་ཡུལ་རེད། ཨི ན་ཇིའ་ི ལུང་པ་རེད། ཨོ ་སི ་ཊོ་ལི ་ཡ་རེད། དེ་ཚོ ་ནས་
ཀྱང་གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཡོ ང་གི ་ཡོ ད་པ་རེད།

ུ ་རྒྱུན་
དེ་ཚོ འ་ི གྲས་ལའང་ངས་དས

ནས་འཛི ན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་གི ས་དེ་ཚོ ར་སྲིད་བྱུས་གཏན་འབེབས་ཤི ག་ཡོ ད་པ་

ཡི ན་ན། ཡག་པོ་ཡོ ད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་བཞི ན་ཡོ ད་ཀྱང་ད་ལྟ་དམི གས་སུ་བཀར་ནས་

འདི་དང་འདི་ཡི ན་ཞེས་དབྱེ་བ་འབྱེད་ཐུ བ་རྒྱུ་དེ་ཁག་པོ་རེད། བོད་ལ་འགྲོ་མཁན་

དང་རྒྱ་ནག་གི ་གཞུང་ཚབ་ཁང་ལ་འགྲོ་མཁན་དང་།

དེ་བཞི ན་རྒྱ་ནག་གི ་རྒྱལ་

ུ ་ཆེན་ལ་འགྲོ་མཁན་དང་དེ་འདྲའི་རྣམ་གྲངས་དབྱེ་བ་མང་པོ་ཞི ག་ཡོ ད་པ་
སནྟོ ་དས

རེད། འགའ་ཤས་ཤི ག་སོ་སོའ་ི ཕ་མ་ཐུ ག་འཕྲད་ལ་འགྲོ་གི ་ཡོ ད་པ་རེད། འགའ་

ཤས་བོད་ནང་ལ་སྤྱི་ཚོ གས་དང་འཕྲོད་བསྟེན། ཤེས་ཡོ ན་དེ་འདྲའི་ལས་འགུལ་སྤལེ ་

རྒྱུའི་ཆེད་ད་ུ འགྲོ་དགོས་མཁན་དེ་འདྲ་ཡོ ད་པ་རེད། འགའ་ཤས་རྒྱ་ནག་རང་ལ་
མགོ་བཏགས་ནས་འགྲོ་མཁན་དེ་འདྲའང་ཡོ ད་པ་རེད། འགའ་ཤས་དོལ་རྒྱལ་དང་

འབྲེལ་བའི་ཐོག་ནས་མགོ་བཏགས་ནས་འགྲོ་མཁན་ཡང་ཡོ ད་པ་རེད། དེ་འདྲ་ཡོ ད་
ུ ་ཆབ་སདྲི ་དང་འབྲེལ་བ་ཡོ ད་པ་དེ་དག་ལ་ང་ཚོ ས་མཐའ་གཅི ག་ཏུ ་ཆབ་
པ་ཡི ན་དས
སྲིད་ཀྱི་གནད་འགག་གི ་ཐོག་ནས་དགག་བྱ་བྱ་རྒྱུ་དང་།

མང་ཚོ གས་ཀྱི་ནང་ནས་

ཤེས་པ་བྱེད་དགོས། ད་ལྟའ་ི བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་དྲ་རྒྱའི་ནང་ལ་མི ང་བཏོན་
པ་དེ་དག་གི ་ཐོག་ལ་བསམ་ཚུལ་འདྲ་མི ན་ཡོ ང་གི ་ཡོ ད་པ་འདྲ།

ཕ་ཡུལ་གྱི་མི ང་

བཀོད་དང་མ་བཀོད་དེ་འདྲའི་གནས་ཚུལ་འདྲ་པོ་ཡོ ང་གི ་ཡོ ད་པ་འདྲ། ཡི ན་ནའང་

གསལ་པོ་ཞུ་རྒྱུ་ཞི ག་ལ་གང་ལྟར་སྔནོ ་མ་ཤར་ར་ྩེ གྲྭ་ཚང་གི ་གྲྭ་པ་ཟུར་པ་ཞེས་བརྗོད་
སྐབས་ད་ལྟའ་ི ཤར་རྩེ་གྲྭ་ཚང་ནང་གང་ཡོ ད་པ་དེ་དག་གཙང་མ་གཙང་རྐྱང་ཆགས་

ཟིན་པ་རེད། དེ་ནས་མར་བཏོན་པ་དེ་གནས་ཚུལ་ཁག་ཁག་རེད། སེ་ར་སྨད་ད་ུ
ཡི ན་ནའང་སྨད་ཀྱི་སྤམ
ོ ་ར་ཁང་ཚན་དང་དེ་མི ན་ཁང་ཚན་གང་ཡི ན་ནའང་གཙང་

མ་ཆགས་ཟིན་པ་རེད།

དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་མཁན་ཁོ་རང་ཚོ ་མར་ཟུར་ད་ུ ཐོན་ཟིན་
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པ་རྣམས་གནས་ཚུལ་ཁག་ཁག་རེད་མ་གཏོགས། ཤར་རྩེའ་ི གྲྭ་ཟུར་བརྗོད་པ་ཙམ་

གྱི ས་ད་ལྟའི་སྐབས་སུའང་ཤར་རྩེ་གྲྭ་ཚང་ལ་སྐྱོན་ཡོ ད་པ་དེ་འདྲའི་གནས་སྟངས་

ཤོད་ཀྱི་ཡོ ད་པ་མ་རེད། དེ་ཡང་ངས་ཞོར་འཕྲོས་ནས་བཤད་ན་སྙམ་བྱུང་། སྤྱིར་བཏང་

ནས་བླ་སླབོ ་ཀྱི་དམ་ཚི ག་གི ་ཐོག་ནས་བླ་མའི་སྐུ་ཕྱྭ ་ལ་སྐནྱོ ་འག་ྲོ རྒྱུ་དེ་ནམ་རྒྱུན་ད་ུ

ཤོད་བཞི ན་པ་དེ་རང་རེད།

དེ་མ་ཡི ན་པ་དེང་སྐབས་སྐ་ུ ཕྱྭ འ་ི ཐད་ལ་གང་བྱེད་ཀྱི་

ཡོ ད་པ་རེ ད་དམ་ཟེར་མཁན་ཡོ ད་པ་ཡི ན་ན་རྒྱ་གར་གཞུ ང་གི ་གསང་བའི་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་དེའ་ི ཐད་ལ་ IB ཡི ན་ནའང་རེད། RAW ཡི ན་ནའང་རེད།

ARC ཡི ན་ནའང་རེད་དེ་ཚོ འ་ི ཐོག་ལ་དོ་སྣང་ཧ་ཅང་གི ་ཤུ གས་ཆེན་པོ་བྱེད་ཀྱི་ཡོ ད་

པ་རེད། དོལ་རྒྱལ་རྗེས་འབྲང་པ་ཚོ ས་གང་དང་གང་བྱེད་ཀྱི་ཡོ ད་མེད་དང་། ཁོང་
ཚོ ས་འཆར་གཞི ་གང་དང་གང་སྒྲིག་གི ་ཡོ ད་མེད།

ཚོ གས་འད་ུ གང་ད་ུ ཚོ གས་ཀྱི་

ུ ་ཚོ ད་ག་
ཡོ ད་མེད། ཚོ གས་འད་ུ ཚོ གས་སར་མི ་སུ་དང་སུ་སླབེ ས་ཀྱི་ཡོ ད་མེད། དས

ུ ་དང་ཉིན་གྲངས་མང་ཉུ ང་ག་ཚོ ད་ཚོ གས་མི ན། རྒྱའི་མི ་རི གས་གང་འདྲ་ཞི ག་
དས
སླབེ ས་ཡོ ད་མེད།

དངུལ་གྱི་འབྱུང་ཁུངས་དེ་དག་གང་ཞི ག་ནས་ཆགས་ཀྱི་ཡོ ད་

མེད། རྒྱ་གར་གཞུང་གི ་གསང་བའི་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཧ་ཅང་གི ་མང་པོ་བལྟ་གི ་ཡོ ད་

པ་དང་།

དེ་བཞི ན་ཨ་རི འ་ི གསང་བའི་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཀྱང་བཤད་པའི་གནས་

ཚུལ་བར་སྐབས་ཐོན་ཡོ ད་པ་རེད། དེར་བརྟེན་རྒྱ་གར་ནང་ལོགས་སུ་ཆ་མཚོ ན་ན་

རྒྱ་གར་གཞུང་རང་གི ས་འགན་བཞེས་གནང་གི ་ཡོ ད་པ་རེད། ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ཏུ ་ཡི ན་

ན་རྒྱལ་ཁབ་སོ་སོའི་དབུས་དང་མངའ་སྡ་ེ གཞུང་གི ས་སྐ་ུ ཕྱྭ ར་མཐུ ན་རྐྱེན་སྦྱར་དང་

མ་སྦྱར་གྱི ་ གནས་ཚུ ལ ་རྒྱ་ཆེ ་ ཆུ ང ་མི ་འདྲ་བ་མང་པོ་ ཞི ག ་ཡོ ང ་གི ་ཡོ ད་པ་དང་
། སྐབས་རེར་ས་གནས་འགའ་ཤས་ལ་ང་ཚོ ་རང་ཉིད་དང་གདན་ཞུ་གནང་མཁན་

གྱིས་གོ་སྒྲིག་ཞུ་དགོས་པའི་གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཞི ག་ཡོ ང་གི ་ཡོ ད་པ་རེད།

བར་

ལམ་སན་ཕན་སི ་སི ་ཀོ་རུ་ཕྱི་རྒྱལ་བ་བཙུན་མ་གཉིས་ཀྱིས་༸སྐ་ུ མདནུ ་གྱི་ཉེ་འཁྲིས་

དཔལ་ལྡན་ཚོ གས་གཙོ་མཆོག་གི ་གསུ ང་བཤད། 151

སུ་བཅར་ནས་དེ་འདྲ་ཞུ་ཐུ བ་པའི་གནས་ཚུལ་ཆགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྟེན་ནས་

ཁ་སྔནོ ་བར་ལམ་དོན་གཅོད་ཁག་ཚོ གས་འད་ུ འཚོ གས་པའི་སྐབས་སུའང་གནས་
ཚུལ་འདིའ་ི སྐརོ ་ལ་ཞི བ་ཅིང་ཕྲ་བ་སྐད་ཆ་བྱུང་ཡོ ད།

ལྷག་པར་ད་ུ རྒྱལ་སྤྱིའ་ི སྤྱི་

ཚོ གས་ཀྱི་ནང་ད་ུ བོད་རི གས་སྤྱི་མཐུ ན་ཚོ གས་པ་མང་པོ་ཞི ག་ཡོ ད་པ་རེད། ༸རྒྱལ་
བ་རི ན་པོ་ོ ཆེ་གང་ད་ུ ཆི བས་སྒྱུར་གནང་བ་ཡི ན་ནའང་བོད་རི གས་སྤྱི་མཐུ ན་ཚོ གས་

པ་དང་དེ་དག་ལ་འགན་མང་པོ་ཞི ག་ཡོ ད་རེད། ཁོང་ཚོ ་ལ་ཡང་གཟབ་གཟབ་ཏིག་
ཏིག་བྱེད་དགོས་པའི་ལམ་སྟོན་ཡག་ཐག་ཆོད་ཕྱིན་ཡོ ད་པ་རེད།

དེ་བཞི ན་དེང་

སྐབས་བོད་རི གས་ཉེན་རྟོག་པའི་ཁོངས་སུ་ཡོ ད་པ་དེ་འདྲ་ཡང་ཡོ ད་པ་རེད། ཁ་ན་
ཊར་ཡོ ད་པའི་བོད་པའི་ཉེན་རྟོག་པ་ཞི ག་གི ས་ཁོང་རང་ཉེན་རྟོག་པའི་ནང་ད་ུ ལས་

ཀ་བྱེད་ཀྱི་ཡོ ད་པ་ཡི ན་སྟབས་༸སྐ་ུ མདནུ ་ཆི བས་སྒྱུར་གྱི་སྐབས་ལྟ་བུ་ཡི ན་ན། ཁོང་
རང་གི ས་སྒརེ ་དགོངས་ཞུས་ཏེ་༸སྐུའི་སྲུང་བྱའི་ལས་ཀ་དེ་འདྲ་བྱེད་པའི་སྐབས་སུ་
ཁོ་རང་གི ས་ཀྱང་སེམས་འཚབ་ཆེ ན་པོའི་ཐོག་ནས་ང་ཚོ ་ཕ་གི ར་ཕྱིན་པའི་སྐབས་
སུ་བཤད་ཀྱི་འདགུ དཔེར་ན། ང་རང་ཚོ ་བོད་པ་རང་ལ་ང་ཚོ ས་ཡི ད་ཆེས་བྱས་

ཏེ་༸སྐུ་མདནུ ་ཆི བས་སྒྱུར་གནང་བའི་སྐབས་སུ་བོད་པ་བཅུ་ཙམ་ཡོ ད་ན་འགྲིག་གི ་

མེད་དམ་ཞེས་བརྗོད་པའི་སྐབས་སུ་དེ་ཚོ འ་ི གྲས་ཀྱི་རྒྱབ་ལྗངོ ས་ལ་ཡག་པོ་བྱས་ནས་
བལྟ་གི ་མི ་འདགུ

དེ་ཚོ འ་ི རྒྱབ་ལྗངོ ས་ལ་བལྟ་དགོས་པ་དེ་ཧ་ཅང་གི ་གལ་ཆེན་པོ་

རེད་འདགུ ་ཅེས་དང་། ༸རྒྱལ་བ་རི ན་པོ་ཆེས་སྔནོ ་མ་ནས་བཀའ་གནང་གི ་ཡོ ད་པ་

རེད། ༸རྒྱལ་བའི་སྐ་ུ ཕྱྭ ་ལ་བར་ཆད་བྱུང་ཟེར་བ་དེ་མེ་མདའ་དང་གྲི་དེ་འདྲ་གཅིག་

པོས་མ་རེད་ཞེས་དང་།

བར་སྐབས་ང་ཕོ་བྲང་ད་ུ ༸སྐུའི་མདནུ ་ལ་བཅར་བའི་སྐབས་སུའང་བཀའ་

གནང་གི ་འདགུ

དེ་བར་སྐབས་ཤི ག་ནས་ངས་མང་ཚོ གས་ལ་ཡང་མར་མང་པོ་

152 བདེན་དོན་གསལ་བའི་ཉི་ཟེར།

བཤད་ཡོ ད། བྱས་ཙང་ང་ཚོ ་དམ་ཉམས་ཀྱི་སྤྱི་ཚོ གས་ཤི ག་ཆགས་ཀྱི་འདགུ ་ཅེས་

པ་ཞི ག དམ་ཉམས་ཀྱི་སྤྱི་ཚོ གས་ཞེས་སྤྱི་ཡོ ངས་ནས་བཤད་པ་ཡི ན་སྟབས་མང་པོ་
ཞི ག་ལ་ཕོག་ནས་ང་ཚོ ་དམ་ཉམས་ཅི་ཡང་མི ན།

ཚོ གས་གཙོས་ག་རེ་བྱས་ནས་

བཤད་ཀྱི་ཡོ ད་པ་རེད་དམ་ཞེས་པའི་བཟོ་འདྲ་པོ་དེ་འདྲ་བཤད་ཡོ ང་གི ་འདགུ

དེ་

རྒྱུག་པ་ལེབ་རྡུང་གི ་སྐད་ཆ་དེ་འདྲ་གང་ཡང་མ་རེད། ཡི ན་ནའང་དེ་སོ་སོས་བསམ་
བླ་ོ གཏོང་དགོས་པ་རེད། སོ་སོའ་ི རྩ་བའི་བླ་མ་དང་མཉམ་ད་ུ དམ་ཚི ག་ཉམས་ཀྱི་
འདགུ ་དང་མི ་འདགུ ་སོ་སོས་བསམ་བླ་ོ གཏོང་དགོས་པ་རེད་མ་གཏོགས།

གཞན་

ཞི ག་གི ས་ཐག་གཅོད་རྒྱུ་ཞི ག་མ་རེད། དེ་འདྲའི་སྤྱི་ཚོ གས་ཆགས་རྒྱུའི་ཉེན་ཁ་ཆེན་
པོ་ཞི ག་ཡོ ང་གི ་ཡོ ད་པ་དེ་ང་ཚོ ་ཚང་མས་ཤེས་དགོས་པ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་སྙམ་གྱི་

ུ ་སྐ་ུ ཕྱྭ འ་ི སྐརོ ་ལ་རྒྱ་གར་གཞུང་གི ་ཡི ན་ནའང་རེད། ཕྱི་རྒྱལ་ད་ུ
འདགུ དེ་ཡི ན་དས
ཡི ན་ནའང་རེད་ང་ཚོ ་བོད་མི འི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་ད་ུ བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ལ་

ནམ་རྒྱུན་ད་ུ འབོད་བསྐལ
ུ ་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ག་རང་རེད། དཔེར་ན། ཁྱེད་རང་ཚོ ་ད་ལྟ་སླབོ ་
ཕྲུག་ཡི ན་པའི་གནས་སྐབས་སུ་གོང་ད་ུ ངས་བཤད་པ་ལྟར་སུ་ཇའི་སླབོ ་ཟུར་གཉིས་
ཀྱིས་ཀྱང་༸རྒྱལ་བ་རི ན་པོ་ཆེ་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱེད་མཁན་གྱི་གྲས་སུ་མི ་འདགུ ་གམ། དེ་

ཚོ འ་ི གྲས་དེ་དག་སླབོ ་ཕྲུག་ཡི ན་པའི་སྐབས་སུ་དོ་སྣང་ཕྲན་བུ་ཡོ ད་ཀྱི་རེད། ཁོ་སླབོ ་
གྲྭ་ཐོན་མ་ཐག་གཞན་ཞི ག་གི ་བསླུ་བྲིད་བྱས་པ་དེ་གཅི ག་པོ་ཡི ན་གྱི་མ་རེད་སྙམ་གྱི་

ུ ་སླབོ ་
འདགུ ས་བོན་འདྲ་པོ་དེའ་ི སྐབས་ནས་ཡོ ད་ཀྱི་རེད་སྙམ་གྱི་འདགུ དེ་ཡི ན་དས

ཕྲུག་ནང་ཁུལ་ནམ་རྒྱུན་ནས་སླབོ ་ཕྲུག་ཁྱད་མཚར་པོ་བདྱེ ་སྟངས་དང་ཀུན་སྤྱོད་མི ་
འདྲ་བ་ཞི ག་ཡོ ད་པ་ཡི ན་ན། དེ་ཚོ འ་ི གྲས་དེ་དག་ལ་དོ་སྣང་བྱེད་དགོས་པ་དེ་གལ་

ཆེན་པོ་རེད།

དེ་སྔ་བདེ་སྲུང་གི ་དྲུང་ཆེ་ཞི ག་གི ས་སླབོ ་ཕྲུག་ཚོ ་ལ་ཟབ་སྦྱོང་སྤྲོད་

པའི་སྐབས་སུ་ལབ་པ་ཞི ག་ཡོ ད་པ་རེད།

ང་ལ་མི ག་གཉིས་དང་ལག་པ་གཉིས་མ་

གཏོགས་ཡོ ད་མ་རེད། གལ་སྲིད་ཁྱེད་རང་ཚོ འ་ི མི ག་ང་ལ་གཡར་བ་ཡི ན་ན་མི ག་

དཔལ་ལྡན་ཚོ གས་གཙོ་མཆོག་གི ་གསུ ང་བཤད། 153

སྟོང་ཕྲག་ག་ཚོ ད་ཙམ་ཆགས་ཀྱི་རེད་དམ། ཞེས་པ་འདྲ་པོ་ཞི ག་རེད། དེར་བརྟེན་

སླབོ ་ཕྲུག་ཚོ འ་ི ངོས་ནས་ཡི ན་ནའང་སྤྱི་ཚོ གས་ཀྱི་ནང་ད་ུ གང་དང་གང་ཡོ ང་གི ་ཡོ ད་
མེ ད་དང་གང་ཆགས་ཀྱི་ཡོ ད་མེ ད་དེ་ཚོ འི་ཐོག་ལ་དོ་སྣང་དང་གཟབ་གཟབ་བྱས་
ཏེ་ཕྲན་བུའ་ི མི ་མཐུ ན་པ་འདྲ་པོ་ཡོ ང་གི ་འདགུ ་ན།

དེར་དོགས་པ་བྱེད་དགོས་ས་

ཞི ག་རེད་སྙམ་པ་འདྲ་བྱུང་ན། དེ་ཁུངས་སོ་སོར་ལབ་པ་ཡི ན་ན། དེས་དེའ་ི སྐབས་

སུ་ཕན་ཐོགས་ཡོ ང་གི ་རེད།

ུ ་གནས་ཚུལ་གོ་བ་དང་མཐོང་བ་དེ་དག་
དེ་ཡི ན་དས

ཚང་མར་མི ་མང་གི ་ངོས་ནས་ཀྱང་འབད་བརྩོན་བྱེད་དགོས་པའི་ཐབས་ལམ་དེ་

འདྲ་ཏན་ཏན་ཡོ ད་པ་རེད་སྙམ་གྱི་འདགུ ཕལ་ཆེར་དྲིས་ལན་དེ་འདི་དག་གི ་ནང་ད་ུ
བསྡས
ུ ་པ་ཡོ ད་སྙམ་གྱི་འདགུ གཞན་པ་ཡོ ད་དམ།

དྲི་བ། དང་པོ། ངའི་དྲི་བ་དེ་གང་དང་འབྲེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་འདགུ ་ཅེ་ན། ད་ལྟ་

ཚོ གས་གཙོ ་མཆོ ག་གི ས་གསུངས་པ་ལྟར་སན་ཕན་སི ་སི ་ཀོ་རུ་གནས་ཚུལ་

བྱུང་བ་དེ་དང་འབྲེལ་བ་ཆགས་འདགུ
ཕ་གི ར་དབྱིན་ཇིའ་ི བཙུན་མ་གཉིས་
ཀྱི ས ་༸གོ ང ་ས་མཆོ ག ་མར་ཕེབ ས་པའི ་ སྐབ ས་སུ ་ ཉེ་ འགྲམ་ལ་བཅར་ཏེ་
༸གོང་ས་མཆོག་གི ་བཀའ་སླབོ ་གང་གནང་བ་དེ་རྫུན་མ་རེད།

བཀའ་སླབོ ་

གནང་རྒྱུ་དེ་མཚམས་འཇོག་གནང་རོགས་ཞུས་འདགུ
སྐབས་དེར་ཁོང་
ཚོ འ་ི ལག་ཏུ ་མཚོ ན་ཆ་དང་རྫས་ཀྱི་རི གས་གང་ཡང་འཁྱེར་མི ་འདགུ
གལ་
སདྲི ་འཁྱེར་ཡོ ད་པ་ཡི ན་ན་གནས་ཚུལ་དེ་འཇིགས་སྣང་ཆེན་པོ་ཡོ ང་རྒྱུའི་ཉེན་

ཁ་ཆེན་པོ་འདགུ དེའ་ི ཐོག་ནས་ངས་ག་རེ་མཐོང་གི ་འདགུ ་ཅེ་ན། ཕ་གི ར་
ཚོ གས་པ་ཞི ག་ཡོ ད་པ་རེད།

བདེ་འཇགས་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་མཁན་དེ་ཡག་པོ་

ཞི ག་བཞག་མི ་འདགུ སྔནོ ་མའི་བཀའ་ཤག་ལ་ཆ་མཚོ ན་ན་ཁ་ཐུ ག་གི ་འགན་
ཁུར་བ་དེ་ལ་ཉེས་པ་གཏོང་རྒྱུའི་ལུགས་སྲོལ་འདྲ་པོ་ཞི ག་འདགུ ད་ལྟའ་ི ཆར་

154 བདེན་དོན་གསལ་བའི་ཉི་ཟེར།

གནས་ཚུལ་བྱུང་བ་དེར་ཕར་ཉེས་པ་འདྲ་པོ་བཏང་བའི་གནས་ཚུལ་མི ་འདགུ

དེར་རྒྱུ་མཚན་འདྲ་པོ་ཡོ ད་པ་རེད་དམ།

དྲི་བ། གཉིས་པ། ང་ལ་དྲི་བ་གཉིས་ཡོ ད། དང་པོ་ནི། དོལ་རྒྱལ་རྗེས་འབྲང་པ་
ཚོ ས་སྐད་འཕྲིན་དེ་ཚོ འ་ི ནང་ལ་གང་བཤད་ཀྱི་འདགུ ་བརྗོད་ན།
ཆོས་ལུགས་ཀྱི་རང་དབང་སྤྲོད་ཀྱི་མི ་འདགུ

ཁོང་ཚོ ར་

དེ་བཞི ན་བོད་པའི་སྤྱི་ཚོ གས་

ནང་ནས་མར་ཕུད་ཀྱི་ཡོ ད་པ་རེད། གལ་སྲིད་དེ་འདྲ་ཡི ན་ན་བོད་གཞུང་གི ་

ཡི ག་ཆའི་ནང་ད་ུ དེ་འདྲ་བྲིས་ཡོ ད་པ་རེད་དམ། གལ་སྲིད་བྲིས་ཡོ ད་པ་ཡི ན་
ུ ་ཁོང་ཚོ ་ག་རེ་བྱས་
ན་ཤ་ཁྲག་གཅི ག་པའི་མི ་རི གས་གཅི ག་ཆགས་ཡོ ད་དས

ནས་མར་ཕུད་ཀྱི་ཡོ ད་པ་རེད་དམ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་གཅིག་ཡི ན།
ནི།

དྲི་བ་གཉིས་པ་

བོད་གཞུང་གི ས་ཁོ་ཚོ ར་ང་ཚོ འ་ི ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ཆ་རྐྱེན་མང་པོ་ཞི ག་སྤྲོད་

ཀྱི་འདགུ དེ་ལ་མ་འོངས་པ་ཁོང་ཚོ ་དང་མཉམ་ད་ུ འཆམ་མཐུ ན་བྱ་རྒྱུའི་ཁ་
ཕྱོགས་དང་ལས་གཞི ་གསར་པ་འདྲ་ཨེ ་ཡོ ད་དམ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།

དྲི་བ། གསུམ་པ། ངའི་དྲི་བ་དེ་གང་ཡི ན་ཞུས་ན་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཙམ་ལ་དོལ་རྒྱལ་
ཚོ གས་པ་ཤུ གས་ཆེ་ར་ུ འགྲོ་གི ་ཡོ ད་པའི་རྣམ་པ་འདྲ་པོ་ཚོ ར་གྱི་འདགུ

དེ་

རྐུབ་སྟེགས་འདྲ་པོ་ཞི ག་སླངོ ་ནས་ལངས་པ་ཡི ན་ན་མི ་སྲིད་པ་མ་རེད།

རྒྱ་

ུ ་གལ་སྲིད་མ་འོངས་པར་ཁོང་ཚོ ་ང་ཚོ འི་སྤྱི་འཐུ ས་ཀྱི་ནང་ད་ུ
འདྲ་ཡི ན་དས
ནག་གི ་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་ཤུ གས་ཆེ ་རུ་ཕྱིན་ནས་དེ་འདྲ་ཆགས་པ་ཡི ན་ན་མ་འོངས་
པར་ང་ཚོ ས་འཆར་གཞི ་གང་འདྲ་ཞི ག་འདིང་རྒྱུ་ཡི ན་ནམ།

ུ ་རང་ཉིད་ཀྱི་སེམས་
ུ ་ཡི ན་རང
དྲི་བ། བཞི ་པ། ང་ལ་དྲི་བ་གཉིས་ཡོ ད། དེ་ནི་ག་དས
ཀྱི་ནང་ད་ུ ཤར་གྱི་འདགུ

སྐབས་རེར་དོགས་པ་ཤར་བ་དེ་དྲི་བ་བཏང་ན་

གང་འདྲ་ཆགས་ཀྱི་ཡོ ད་དམ་སྙམ་ནས་དྲི་བ་བཀོད་ཐུ བ་མ་སོང་།

དེ་རི ང་

དཔལ་ལྡན་ཚོ གས་གཙོ་མཆོག་གི ་གསུ ང་བཤད། 155

གི ་བརདྗོ ་གཞི ་དང་འབལ
ྲེ ་བ་ཡོ ད་སྟབས་ད་ྲི བ་དེ་ཐད་ཀར་བཀོད་ཀྱི་ཡི ན།
གོང་ད་ུ ཚོ གས་གཙོ ་མཆོ ག་གི ས་ཞལ་ཐག་ཆོ ད་པོའི་ཐོག་ནས་གང་གསུངས་

སོང་ཞེ་ན།

ཚོ གས་པ་འདིའ་ི ནང་ལ་དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་མཁན་ཡོ ད་པ་མ་རེད་

གསུངས་སོང་། ཡི ན་ནའང་ངར་དེའ་ི ཐད་དོགས་པ་ཡོ ད། དོགས་པ་ཡོ ད་
དོན་ནི། བོད་ནས་སླབེ ས་པ་ཡི ན་ནའང་རེད་སླབོ ་གྲྭ་ཁག་ལ་སླབོ ་ཕྲུག་སུ་ཞི ག་

གཏོང་སྐབས་སུ་དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་གྱི་ཡོ ད་མེ ད་དང་འབྲེལ་བ་ཡོ ད་མེ ད་ཐད་
ལ་དྲི་བ་མ་དྲིས་པར། སླབོ ་གྲྭ་གང་དང་གང་ལ་གཏོང་དགོས་ཀྱང་དེར་ཤར་

རེར་གཏོང་བ་ལས། གདན་ས་ཁག་གི ་སྒྲིག་གཞི ་ལྟ་བུ་སླབོ ་གྲྭ་ཁག་ལ་ཡོ ད་མ་
རེད། དེ་མེད་པའི་རྐྱེན་གྱིས་ཉེ་ཆར་གྱི་གནས་ཚུལ་དེ་བྱུང་བ་རེད་སྙམ། སླད་

མར་དགོན་སྡ་ེ ཁག་གཅི ག་པོ་མ་ཡི ན་པར་སླབོ ་གྲྭ་ཁག་དང་ཚོ གས་པ་གཞན་
པ་དེ་ཚོ ས་དོལ་རྒྱལ་བསནྟེ ་གྱི་མེ ད་པའི་ཁ་གསལ་དགོས་པར་གཞུང་གི ་ངོས་
ནས་ཐབས་ལམ་གང་ཞི ག་ཡོ ད་མེད་དང་།

དྲི་བ་གཞན་དེ་ང་ཚོ ་ཚང་མས་ཤེས་གསལ་རེད། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༤༩ ལོར་དབྱིན་

ཇི ས་རྒྱ་གར་ལ་རང་བཙན་སྤྲད་པ་ལྟར་རྒྱ་གར་དང་པ་ཀི ་སི ་ཐན་གཉིས་ཁ་
ུ ་
བྲལ་ད་ུ ཕྱིན་ཡོ ད་པ་རེད། དེ་ཡང་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་རེད། ག་དས

ུ ་ངའི་སེམས་པར་གང་དྲན་གྱི་འདགུ ་ཅེ་ན། གལ་སྲིད་བོད་ཀྱི་བདེན་
ཡི ན་རང
མཐའ་མ་གསལ་བར་ད་ུ དོལ་རྒྱལ་གྱི་དཀའ་རྙག
ོ ་དེ་སེལ་མ་ཐུ བ་པ་ཡི ན་ན།
ུ ་བུ་གཉིས་སུ་འགྲོ་གི ་རེད་དམ་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།
བོད་དེ་དམ
ལན།

སན་ཕན་རན་སི ་སི ་ཀོ་ར་ུ དོན་རྐྱེན་དེ་བྱུང་བའི་རྗེས་སུ་ཨ་རི འ་ི ནང་

ད་ུ ཡོ ད་པའི་བོད་པ་མང་པོ་ཞི ག་ལ་ཧ་ཅང་གི ་སེ མས་འཚབ་བྱུང་ནས་རྡ་རམ་ས་

ལར་ཡང་ཁ་པར་གཏོང་མཁན་མང་པོ་བྱུང་བ་རེད་ལ་དེ་བཞི ན་ས་གནས་ཕག
ྱོ ས་

156 བདེན་དོན་གསལ་བའི་ཉི་ཟེར།

བཞུགས་སྤྱི་འཐུ ས་ཚོ ར་ཡང་འབྲེལ་བ་བྱེད་མཁན་མང་པོ་ཞི ག་བྱུང་འདགུ

དེའ་ི

ུ ་ཟེར ་
སྐབ ས་སུ ་ འབ ལ
ྲེ ་ཡོ ད ་ཀྱི ་ ལས་བ ྱེད ་ཚོ ར ་ཞི བ ་འཇུ ག ་བ ྱེད ་དགོས ་ཀྱི ་ འད ག

མཁན་བཅས་གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཞི ག་བྱུང་བ་རེད།

ཡི ན་ནའང་གནས་ཚུལ་དེའ་ི

ཐད་བཀའ་ཤག་གི ས་གྲོས་ཚོ གས་ཀྱི་ནང་ད་ུ འགྲེལ་བཤད་གནང་བར།

བཙུན་མ་

གཉིས་པོ་དེ་༸སྐྱབས་མགོན་རི ན་པོ་ཆེ་བཞུགས་སའི་མགྲོན་ཁང་དེ་ག་རང་གི ་ནང་

ུ ་ (Lobby) ཚོ མས་ཀྱི་ནང་ད་ུ སྡདོ ་ཆོག་གི ་མ་རེད་
ད་ུ ཡོ ད་པ་དང་། དེར་ཡོ ད་དས

ཅེས་པའི་གནས་སྟངས་དེ་ཡོ ད་མ་རེད། དངོས་གནས་བྱས་ན་དེའ་ི རྗེས་སུ་ཀྲོ་རོན་
ཀྲོ་རུ་བཞུ གས་མཁན་ཐེ་བོ་རི ན་པོ་ཆེ ་ཞུ ་མཁན་ཞི ག་ཡོ ད་པ་རེ ད་ཁོང་གི ས་ཀྱང་

ཕྱག་བྲིས་ཤི ག་གནང་སོང་། སྐབས་དེར་ཁོང་རང་ཉིད་ཡོ ད། སྐབས་དེར་བཙུན་

མ་གཉིས་དེ་ཕ་གི ར་བསྡད་འདགུ ་པས་རྩ་བ་ན་བླ་ོ བདེ་པོ་བྱུང་མ་སོང་།

ཕ་གི འ་ི ས་

ུ ་སྔནོ ་ལ་ཁྱེད་རང་ཕར་རྒྱུགས་
གནས་ཀྱི་སྲུང་སྐབྱོ ་བདྱེ ་མཁན་དེ་དག་ལ་བརྗོད་དས
ཞེས་བཤད་བྱུང་། རྗེས་སུ་ཁོང་ལ་དོགས་པ་བྱུང་བ་ལྟར་བྱུང་སོང་ཞེས་པའི་གནས་
ཚུལ་དེ་འདྲ་ཡང་ཡོ ང་གི ་འདགུ

ཡི ན་ནའང་༸རྒྱལ་བ་རི ན་པོ་ཆེའ་ི མཛད་འཕྲིན་

ུ །
ནི་རླབས་ཆེན་རེད། ས་ཆ་གཅིག་ནས་གཅིག་ཏུ ་མང་པོ་ཕེབས་དགོས་ཀྱི་ཡོ ད་དས
ད་ལྟའ་ི འཛི ན་སྐྱོང་གི ་ངོས་ནས་ལན་འདེབས་བྱེད་སྟངས་ལ་བལྟས་པ་ཡི ན་ན།

དེ་

ལ་དམི གས་སུ་བཀར་ནས་ལས་བྱེད་གཅི ག་དང་གཉིས་ཀྱི་འགྲིག་དང་མ་འགྲིག་གི ་

ུ ་
གནས་སྟངས་ལ་ཞི བ་འཇུག་བྱེད་དགོས་ཀྱི་མེ ད་པའི་རྣམ་པ་ཞི ག་མཐོང་གི ་འདག
ལ་གཞན་གྱིས་བསམ་ཚུལ་དེ་འདྲ་ཡང་ཡོ ད་མི ་སྲིད་པ་མ་རེད།

ཡི ན་ནའང་གྲོས་

ཚོ གས་ཀྱི་ནང་ད་ུ གྲོས་ཆོད་གང་ཞི ག་བཞག་ཡོ ད་པ་རེད་ཅེ་ན། སན་ཕ་རན་སི ་སི ་
ཀོ་རུ་བྱུང་བའི་གནས་ཚུལ་དང་འབལ
ྲེ ་བའི་ཐོག་ནས་གནས་ཚུལ་དོལ་རྒྱལ་རས
ྗེ ་

འབྲང་པའི་བྱ་སྤྱོད་དོན་རྐྱེན་གྱི་འབྱུང་རྩ་གང་ཡི ན་མི ན་དེ་འཛི ན་སྐངྱོ ་བཀའ་ཤག་
གི ས་ཞི བ་འཇུག་མཐིལ་ཕྱིན་པ་བྱས་ནས།

མ་འོངས་པར་དེ་འདྲ་མི ་ཡོ ང་བ་བྱེད་
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དགོས་ཀྱི་རེད་ཅེས་པའི་གྲོས་ཆོ ད་བཞག་ཡོ ད་སྟབས་འཛི ན་སྐང
ྱོ ་བཀའ་ཤག་ནས་

ཀྱང་གས
ྲོ ་ཆོ ད་དེའི་དགོངས་དོན་ཕར་ཕྱོགས་ཀྱི་འབྱུང་རྩ་དེ་ག་རེ་ཆགས་ཡོ ད་པ་
དང་། མ་འོངས་པར་དེ་རི གས་མི ་འབྱུང་རྒྱུར་གང་དང་གང་གནང་དགོས་མི ན་གྱི་

འགན་ཆེན་པོ་ཞི ག་ཡོ ད་པའི་ཆ་ནས་གནང་གི ་རེད་སྙམ་གྱི་འདགུ
ལ་བརྟེན་ནས་མི ་འདིས་ནོར་བ་རེད།

དེའ་ི རྒྱུ་མཚན་

ཡང་ན་སྒྲིག་འཛུགས་འདིས་ནོར་བ་རེད།

རྒྱུ་མཚན་དེ་ལ་བརནྟེ ་ནས་ཉེས་པ་འདི་གཏོང་དགོས་པ་རེད་ཅེས་པའི་གནས་ཚུལ་
ཆགས་ཐུ བ་ཡོ ད་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཞི ག་དང་།
དེ་ནས་ཆོས་དད་རང་དབང་མི ་འདགུ

བོད་པའི་སྤྱི་ཚོ གས་ནས་ཕུད་ཀྱི་

འདགུ ་ཅེས་པ་དེར། གོང་ད་ུ ཞུས་པ་དེ་རང་རེད། སྤྱི་ཚོ གས་ནས་ཕུད་པ་རེད་ཅེས་

དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་མཁན་ཚོ ས་བརྗོད་ཀྱི་ཡོ ད་པ་རེད། ཡི ན་ནའང་སུ་དང་སུ་ཕུད་པ་

རེད་དམ་ཞེ་ན། དེ་བརྗོད་ཐུ བ་ཀྱི་ཡོ ད་མ་རེད། གང་ཡི ན་ཞེ་ན། དཔང་རྟགས་

ཡོ ད་མ་རེད། དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་མཁན་ཚོ ས་ལོ་རྒྱུས་ཡི ན་ནའང་བདེན་པ་ར་འཕྲོད་

ཀྱི་མེད་སྟབས་རྫུན་གཏམ་གྱིས་ལོ་རྒྱུས་བཟོས་ཡོ ང་གི ་ཡོ ད་པ་རེད། སྤྱི་ཚོ གས་ཀྱི་

གནས་ཚུ ལ་ཞི ག་ཡི ན་ནའང་མ་བྱས་པ་ཞི ག་བྱས་སོ ང་ཞེས་བར་སྐབས་ཤི ག་ལ་

གནས་ཚུལ་བཟོ་རྒྱུའི་ཆེ ད་ད་ུ དོལ་རྒྱལ་བསནྟེ ་མཁན་དེ་ཚོ ས་སྦལ
ེ ་ཀོབ་ཏུ ་བརྙ ན་

འཕནྲི ་པར་ལེན་གྱི་འཕྲུལ་ཆས་འཁྱེར་ཏེ་དཔང་རྟགས་འཚོ ལ་ཞི བ་ཀྱིས་ལས་ཀ་དེ་
འདྲ་བཟོ་རྒྱུའི་ཐབས་ཤེས་མང་པོ་ཞི ག་བྱས་པ་རེད་ཀྱང་། ད་ལྟ་ཁྱེད་རང་གི ས་དྲི་

བ་དྲིས་པ་རེད། དྲི་བ་དེ་ང་ཚོ ས་དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་མཁན་ཚོ ར་ཕར་དྲི་དགོས་པ་ཞི ག་

རེེད། ང་ཚོ ས་སྤྱི་ཚོ གས་ནས་སུ་ཕུད་སོང་ངམ། དེ་དང་འདི་ཟེར་བ་གཞི ས་ཆགས་

ུ ་ཚོ ད་འདི་འདྲ་ཞི ག་གི ་ཐོག་
དང་གྲོང་སྡ།ེ ཁང་ཨང་། མི འ་ི མི ང་དང་བཅས་པ་དས
ལ་ཕུད་སོང་ཞེས་པ་བཤད་རྒྱུ་ཡོ ད་པ་ཡི ན་ན། དེར་ང་ཚོ ས་ལན་འདེབས་བྱེད་ཆོག་
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གི ་རེད།

དེ་འདྲ་ཞི བ་འཇུག་བྱས་ཀྱང་རྙདེ ་ཀྱི་ཡོ ད་མ་རེད།

ད་ཆ་ཧོན་སུར་ད་ུ

དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་མཁན་ཁག་གཅིག་གི ས་སོ་སོ་རང་ཉིད་ཀྱིས་ཐག་བཅད་དེ། ད་ལྟ་

ཡི ན་ནའང་ཁོ་རང་ཚོ འ་ི མི ང་གི ་ཐོག་ལ་ཡོ ད་པ་རེད་མ་གཏོགས། གཞན་སུ་གཅིག་

གི ས་འཕྲོག་ཡོ ད་པ་མ་རེད། དེ་བཞི ན་ཤི ས་ལོང་ལ་ཕྱིན་པ་དེ་དག་ཀྱང་སོ་སོ་རང་

ཉིད་ཀྱིས་ཐག་བཅད་དེ་ཕྱིན་པ་རེད་མ་གཏོགས། དེ་དག་ང་ཚོ ས་ཕུད་པ་རེད་ཅེས་
བརྗོད་ཤེས་ཀྱི་མ་རེད།

ུ ་གནས་ཚུལ་དེ་དག་ང་ཚོ ས་ཕར་སྐད་ཆ་འདྲི་
དེ་ཡི ན་དས

རྒྱུ་རེད་མ་གཏོགས་ང་ཚོ ར་ཚུ ར་དྲི་དགོས་པའི་གནས་སྟངས་གང་ཡང་ཆགས་ཀྱི་
ཡོ ད་མ་རེད། ང་ཚོ ར་ཞི བ་འཇུག་བྱེད་པའི་སྐབས་སུ་གང་ཡང་ཐོན་གྱི་ཡོ ད་པ་མ་
ུ ་ང་ཚོ ས་ལས་གཞི ་གསར་པ་རྩོམ་དགོས་པའི་གནས་སྟངས་གང་
རེད། དེ་ཡི ན་དས

ཡང་ཆགས་ཀྱི་ཡོ ད་པ་མ་རེད།

དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་མཁན་གྱི་གནས་ཚུལ་དེ་དག ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ནས་བཟུང་

ཤུ གས་ཆེ་བ་འདྲ་པོ་མཐོང་སོང་ཞེས་པ་དེར། ཤུ གས་ཆེ་ཤོས་འདྲ་པོ་མི ་གསོད་ཁྲག་

སྦྱོར་བྱ་རྒྱུ་མང་ཆེ་བ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༦ ཙམ་ལ་བྱུང་བ་རེད། རྗེས་སུ་ཤུ གས་ཆེ་ར་ུ
ཕྱིན་པ་ཟེར་བ་དེ། མང་པོ་ཞི ག་རྒྱ་གཞུང་གི ་དངུལ་དང་དངོས་པོ་སྤྲོད་ཀྱི་ཡོ ད་པ་

ཡི ན་སྟབས། གངས་ཅན་བླ་མ་ཟེར་བ་ལྟ་བུ་དང་། དགེ་བཤེས་སྐལ་བཟང་ཟེར་བ་

ལྟ་བུའ་ི གྲས་ཀྱིས་ཆོས་ཚོ གས་གསར་པ་མང་པོ་འཛུགས་ཀྱི་ཡོ ད་པ་རེད།

ང་ཚོ འ་ི

དགེ་ལུགས་ཀྱི་ཆོ ས་ཚོ གས་ཡོ ད་ས་ཞི ག་གི ་འཁྲིས་སུ་ཡང་ཁོང་ཚོ ས་ཀྱང་འཛུགས་

རྒྱུའི་ཐབས་ཤེ ས་བྱས་པ་དང་། དེ་བཞི ན་ཉེ་བའི་ཆར་གོ་བར་སི ་པེན་ (Spain)
དང་པོར་ཅུ་ཀལ་ (Portugal) དེ་དག་ཏུ འང་ཆོས་ཚོ གས་ཧ་ཅང་གི ་ཆེན་པོ་དེ་

འདྲ་འཛུགས་ཀྱི་ཡོ ད་པ་རེད།

དེར་འགྲོ་སོང་ཕངས་མེད་བཏང་སྟེ་ཁང་པ་ཆེན་པོ་

དེ་འདྲ་ཉོ་བའམ་ཁང་པ་ཆེན་པོ་དེ་འདྲ་བརྒྱབ། དགེ་ཕྲུག་ནི་མགོ་སེར་པོ་བོད་པའི་
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ཆོས་དང་ནང་པའི་ཆོས་ལ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་ཤེས་རྟོགས་གང་ཡང་མེད་མཁན་ལ་ཆོས་

བཤད། དེ་ཡང་རི ན་མེད། ཆོས་ཚོ གས་གཞན་ཚོ ར་ཡི ན་ན་ང་ཚོ འ་ི བླ་མ་དང་དགེ་

བཤེས་ཚོ ་ཕེབས་ཏེ་ཆོས་འཆད་ཀྱི་ཡོ ད་པ་རེད། དེ་སྒྱུར་མཁན་ཡོ ད་པ་རེད། ཡི ན་
ནའང་བླ་མ་ལ་ཆོས་ཚོ གས་ཀྱི་ནང་དབང་ཆ་ཆེན་པོ་ཡོ ད་པ་མ་རེད།
དེའ་ི ཆོས་

ཚོ གས་འཛི ན་མཁན་ཚོ ར་རང་ཉིད་ཀྱིས་ཡུལ་མི ་འགན་འཛི ན་ལྷན་ཚོ གས་བཙུགས་

ུ ་སོ་སོའི་འཛི ན་སྐང
པ་དེ་འདྲ་བདྱེ ་ཀྱི་ཡོ ད་དས
ྱོ ་གི ་འག་ྲོ སོང་གཏོང་དགོས་ཀྱི་ཡོ ད་

ུ ་ཆོ ས་འཆད་སྐབས་ཉན་མཁན་ཚོ ས་ཚོ གས་ཁང་གི ་གླ་ལ་སོགས་པ་དངུལ་ཕྲ་
དས

ལ་ཕྲན་བུ་སྤྲོད་དགོས་པའི་གནས་ཚུལ་ཡོ ང་གི ་ཡོ ད་པ་རེད། ཡི ན་ནའང་དོལ་རྒྱལ་
བསནྟེ ་མཁན་གྱི་ཆོ ས་ཚོ གས་དེ་ཚོ འི་ནང་ད་ུ གླ་ཆ་ཅི ་ཡང་སྤདྲོ ་མི ་དགོས་པར་སླབོ ་

ཁྲིད་བྱ་རྒྱུའི་ཐབས་ཤེས་བདྱེ ་ཀྱི་ཡོ ད་པ་མང་པོ་ཞི ག་ང་ཚོ ས་ཤེ ས་ཀྱི་ཡོ ད་པ་རེད།

བོད་པ་ཧ་ཅང་གི ་ཉུ ང་ཉུ ང་རེད། བོད་པ་ཧ་ཅང་གི ་ཉུ ང་ཉུ ང་ཡི ན་སྟབས་བོད་པ་ཚོ ས་

དོལ་རྒྱལ་བསནྟེ ་མཁན་དེ་དག་ཆོ ས་བརྒྱུད་མི ་འདྲ་བ་གཞན་ཞི ག་ཏུ ་ངོས་ལེ ན་བྱེད་
ཀྱི་ཡོ ད་པ་མ་རེད།

ས་སྐྱ་བའི་ནང་ད་ུ དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་མཁན་རྩ་བ་ཉིད་ནས་མེད་

ཅེས་༸གོང་མ་རི ན་པོ་ཆེས་གསུངས་པ་ལྟར་རེད།

ནང་ད་ུ དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་གྱི་ཡོ ད་པ་མ་རེད།

ི ་མ་དང་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་
རྙང

ད་ཆ་དགེ་ལུགས་པ་ཡི ན་ཟེར་མཁན་

གྱི་ནང་ད་ུ འགའ་ཤས་ཤི ག་ལྷགས་པ་དེ་རེད། ད་ཆ་སེ་ར་སྨད་དང་ཤར་རྩེ་ནས་ཁ་
ཁ་བྱས་པ་དེ་ཚོ འི་དགེ་ཕྲུག་གསར་པ་དེ་ཚོ ་ཚང་མ་བལ་ཡུལ་དང་ཧི་མ་ལ་ཡའི་རི ་

རྒྱུད་ཀྱི ་ཕྲུ་གུ ་ཆུང་ཆུང་དེ་འདྲ་ཕ་མས་བདག་པོ་རྒྱག་ཐུ བ་དང་མི ་ཐུ བ་ཀྱི་གནས་
སྟངས་དེ་འདྲའི་འོག་ནས་མར་ཁྲིད་ཡོ ང་སྟེ་གསོ་གི ་ཡོ ད་པ་རེད། རྗེས་སུ་ཚུར་མགོ་

ལྕག་གཞུ་རྒྱུའི་ཉེན་ཁ་ཡོ ད་ཡོ ད་པ་རེད། ཁོ་རང་ཚུར་ཕུང་རྒྱུའི་ཉེན་ཁ་དེ་ཡོ ད་ཡོ ད་

པ་རེད། བོད་པ་རང་དེའ་ི ནང་ད་ུ ཡོ ད་པ་མ་རེད། རི ་བོ་དགེ་ལྡན་པ་གཅིག་རེད་
མ་གཏོགས་དོལ་རྒྱལ་བསནྟེ ་མཁན་ཞེས་ཆོས་བརྒྱུད་གཞན་ཞི ག་ཆགས་རྒྱུ་ཡོ ད་པ་

160 བདེན་དོན་གསལ་བའི་ཉི་ཟེར།

ུ ་སྤྱི་འཐུ ས་
མ་རེད། ཆོས་བརྒྱུད་གཞན་ཞི ག་ཆགས་མི ་སྲིད་པ་རེད། དེ་ཡི ན་དས

ཀྱི་ནང་ལ་རྐུབ་སྟེགས་གསར་པ་བཟོ་དགོས་པའི་གནས་སྟངས་ཀྱང་ཡོ ད་པ་མ་རེད།

ཡི ན་ནའང་མི ་མང་གི ་ངོས་ནས་༸རྒྱལ་བ་རི ན་པོ་ཆེ ་ཞལ་མ་བཞུགས་ནའང་འདྲ་
༸རྒྱལ་བ་རི ན་པོ་ཆེའ་ི སྐ་ུ ཕྱྭ ་ལ་གནོད་ནའང་འདྲ།

བོད་ཀྱི་བསྟན་པ་ཆབ་སྲིད་ལ་

འོས་འཕེན་གྱི་ཡི ན་ཞེས་བརྗོད་ཀྱི་ཡོ ད་པ་ཡི ན་ན།

དེ་མི ་མང་གི ་འདོད་པ་རེད།

གནོད་ནའང་གནོད།

ང་ཚོ ས་དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་མཁན་གྱི་མི ་ཞི ག་ལ་སྤྱི་འཐུ ས་ཀྱི་

དེའི་སྐབས་སུ་༸རྒྱལ་བ་རི ན་པོ་ཆེ ས་ག་རེ་གནང་གི ་རེད་ཅེ་ན་སྐབས་དེར་༸རྒྱལ་
བ་རི ན་པོ་ཆེས་དགོངས་པ་བཞེས་ཀྱི་རེད།

ུ ་ཚོ ད་ཅིག་མི ་ཡོ ང་རྒྱུར་
དེ་འདྲའི་དས

ུ ་ཚོ ད་ཅིག་སླབེ ས་
ང་ཚོ ས་བསམ་བླ་ོ གཏོང་དགོས་པ་རེད་མ་གཏོགས། དེ་འདྲའི་དས
པ་ཡི ན་ན་ང་ཚོ ་ཚང་མའི་སྒྲུང་དེ་རྫོགས་ཟིན་པ་རེད། སང་ཉིན་གནངས་ཉིན་ཁྱེད་

རང་ཚོ ་འདི་འདྲ་པོ་བྱས་ཏེ་འཛོ མས་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་ཀྱང་རག་གི ་མ་རེད།

དེ་ཡི ན་

ུ ་སྤྱི་འཐུ ས་ཀྱི་ནང་ལ་མི ་མང་གི ་དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་མཁན་ཡི ན་པ་མ་ཤེ ས་པར་
དས

འོས་འཕངས་ཏེ་ཁོ་ཡ་གི ར་སླབེ ས་པ་ཡི ན་ན་གང་ཤེས། མི ་མང་གི ས་ཤེས་ཏེ་འོས་
འཕེན་མཁན་དེ་འདྲ་ཕལ་ཆེར་ཁག་པོ་ཡི ན་གྱི་རེད་སྙམ་གྱི་འདགུ  གྲངས་འབོར་གྱི་

ཆ་ནས་ཀྱང་ཉུ ང་ཤས་ཤི ག་རེད་མ་གཏོགས་མང་པོ་ཡོ ད་པ་མ་རེད།

དེ་ ནས་སླབོ ་གྲྭའི་ ནང་ལ་ད་གི ན ་ངས་ཁྱེད་ཚོ འི་ ནང་ལ་ཡོ ད ་མ་རེ ད ་ཅེས ་

བཤད་རྒྱུ་ཡི ན།
གཅི ག་བྱས་ན་ངས་རྟག་མཐའ་དང་ཆད་མཐའ་གཉིས་མ་
ཡི ན་པའི་ཐག་བཅད་པ་ཡི ན་གྱི་རེ ད། ཡོ ད་ཤས་ཆེ ་དེ་ངས་བརྗོད་ཐུ བ་ཀྱི ་མ་

རེ ད། ང་ལ་མངོན་ཤེ ས་ནི་མེ ད། ཡི ན་ནའང་རེ ་བར་ད་ཆ་ཁྱེད་ཚོ ་ཚང་མ་སླབོ ་
ཕྲུག་ཡི ན་པ་དང་། དེ་ཡང་༸རྒྱལ་བ་རི ན་པོ་ཆེའ་ི ཐུ གས་རྗེ་བཀའ་དྲིན་གྱི་འོག་ནས་
གསོ་སྐྱོང་བྱས་ཏེ་ད་ཆ་གྱོན་རྒྱུ་དང་། བཟའ་རྒྱུ། བཏུ ང་རྒྱུ་ཡི ན་ནའང་རེད། བདེ་

དཔལ་ལྡན་ཚོ གས་གཙོ་མཆོག་གི ་གསུ ང་བཤད། 161

བདེ་ལྷདོ ་ལྷདོ ་ངང་འཚོ ་བ་སྐྱེལ་རྒྱུ་ཡོ ད་པ་དེ།

༸རྒྱལ་བ་རི ན་པོ་ཆེ་དང་བོད་མི འ་ི

ུ །
སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ཐུ གས་རྗེ་བཀའ་དྲིན་ལ་བརྟེན་ནས་བསྡད་ཡོ ད་དས

དེ་འདྲ་

ཞི ག་བསྟེན་ཨེ ་ཡོ ང་ངམ་སྙམ་སྟེ་གོང་ད་ུ བཤད་པ་རེད། མ་འོངས་པར་སླབོ ་ཕྲུག་གི ་
ནང་ལ་དབ་ྱེ བ་འབདྱེ ་རྒྱུའི་ལམ་གསར་པ་དེ་འདྲ་ག་རེ་བཟོ་རྒྱུ་ཡོ ད་མེད་ཅེས་པ་དེ་

དག་ཞུ་ཐུ བ་རྒྱུ་ཁག་པོ་རེད་སྙམ།

ང་ཚོ ས་སླབོ ་ཕྲུག་ཚོ ར་ལམ་སྟོན་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ཚོ ་ཞུ་

དགོས་ཀྱི་རེད། དེ་མ་གཏོགས། ཁོ་དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་མཁན་རེད། དེ་རི ང་སླབོ ་གྲྭ་
ུ ་དེ་ནི་
ནས་འབུད་ཀྱི་ཡི ན་ཟེར་རྒྱུའི་བཟོ་འདྲ་པོ་བརྗོད་ཐུ བ་ཀྱི་མ་རེད། དེ་ཡི ན་དས

ུ ་དོགས་པ་ཡོ ད་པའི་གནས་སྟངས་དེ་འདྲ་ཁྱེད་
གནས་ཚུལ་ཐ་དད་རེད། དེ་ཡི ན་དས
ཚོ ས་མཐོང་གི ་ཡོ ད་པ་ཡི ན་ནམ། ཡང་ན་དོགས་པ་རྩ་བ་ནས་མེད་པ་ཞི ག་ལ་ཡོ ད་

པ་བཟོས་པ་ཡི ན་ན། ཏག་ཏག་སྡདོ ་ཀྱི་ཡོ ད་པ་མ་རེད། ཡོ ད་པ་དེ་འདྲ་སོ་སོས་ཤེས་
ཀྱི་ཡོ ད་པ་ཡི ན་ན། དེ་ལ་བསླབ་བྱ་རྒྱབ་དགོས་ཀྱི་རེད་སྙམ་གྱི་འདགུ

དེ་ནས་མ་འོངས་པར་དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་མཁན་མང་ད་ུ དང་ཤུ གས་ཆེ ་རུ་ཕྱིན་

ུ ་བུ་གཉིས་སུ་འགྲོ་གི ་རེད་དམ་ཞེས་པ་དེར། དོལ་རྒྱལ་གྱི་རྒྱུ་མཚན་
ནས་བོད་དམ

ུ ་བུ་གཉིས་སུ་འག་ྲོ དགོས་པའི་གནས་སྟངས་གང་ཡང་ཡོ ད་
ལ་བརནྟེ ་ནས་བོད་དམ

མ་རེད་སྙམ་གྱི་འདགུ དོལ་རྒྱལ་གཅིག་པོ་མ་རེད། ང་ཚོ འ་ི སྤྱི་ཚོ གས་ཀྱི་ནང་ད་ུ

གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཡོ ང་གི ་མི ་འདགུ ་གམ། བླ་མ་གཅིག་གྲོངས་པའི་རྗེས་སུ་བླ་མའི་
ཡང་སྲིད་གཉིས་ཕེབས་པའི་སྐབས་སུ་སྔནོ ་མའི་སྤུན་མཆེད་ཡི ན་མཁན་དང་།

ཕ་

ཡུལ་གཅི ག་པ་ཡི ན་མཁན་གྱི་ནང་ད་ུ ཡང་སང་ཉིན་གནངས་ཉིན་ནས་བཟའ་རེས་

བཏུ ང་རེས་མེད་པའི་གནས་ཚུལ་དེ་འདྲ་ཆགས་ཡོ ང་གི ་འདགུ

ུ ་དོལ་
དེ་ཡི ན་དས

རྒྱལ་གྱི་གནས་ཚུལ་དང་འབྲེལ་བའི་ཐོག་ལ་ད་ལྟའ་ི བར་ད་ུ བཙན་བྱོལ་གྱི་ནང་ད་ུ ང་

རང་ཚོ ་གཙང་མ་ཆགས་དགོས་པ་དེ་ཚོ ་ཆགས་ཚར་བ་རེད་སྙམ། རྒྱ་གར་གྱི་ནང་
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ད་ུ ད་བར་དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་མཁན་ཚོ ས་ལས་འགུལ་ཤུ གས་ཆེན་པོ་སྤལ
ེ ་མ་ཐུ བ་པའི་

རྒྱུ་མཚན་དེ་ཡང་། གཙང་མ་ཆགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྟེན་ནས་རེད། ཕྱི་རྒྱལ་
ུ །
ལ་དངུལ་དང་དངོས་པོའ་ི ཁེ་ཕན་ལ་བརྟེན་ནས་བྱེད་ཀྱི་ཡོ ད་དས
ད་ལྟ་ཤུ གས་

ཆེན་པོའ་ི རྣམ་པ་འདྲ་པོ་མཐོང་གི ་ཡོ ད་པ་རེད། དཔེར་ན། དེ་རི ང་ང་ལྟ་བུ་ཡི ན་ན་
ཤུ གས་ཆེན་པོ་བཤད་དགོས་པའི་གནད་འགག་མཐོང་མ་སོང་།

ཡི ན་ནའང་བར་

ལམ་ཞི ག་ནས་སྤྱི་ཚོ གས་ཀྱི་དྲ་ལམ་ད་ུ དོལ་རྒྱལ་སྐརོ ་མང་པོ་ཞི ག་ཕར་ཚུར་གཏོང་

ུ ། གཞོན་སྐྱེས་ཚོ འ་ི ནང་གནས་ཚུལ་མི ་ཤེས་པ་ཡོ ད་
གི ་འདགུ ་ཅེས་ལབ་ཀྱི་ཡོ ད་དས

ན། ཕྲན་བུ་གསེད་བཀྲོལ་བྱས་པ་ཡི ན་ན་ཕྲན་བུ་ཕན་མི ་ཡོ ང་ངམ་སྙམ། ཆ་ཚང་
མ་རགྟོ ས་པ་ཡི ན་རུང་དེ་རི ང་ཚོ གས་གཙོ ས་གང་བཤད་པ་དེ་བག་ཆགས་འདྲ་པོ་

ུ ་བ་འཛི ན་
བྱས་ཏེ་དེའི་སྒང་ལ་གནས་ཚུལ་གསར་པ་འདྲ་པོ་དགེ་བཤེས་དང་འདལ
པ་ཚོ འ་ི དྲུང་ནས་གསན་པ་ཡི ན་ན།

དེ་ལས་ལྷག་པ་མཁྱེན་ཐུ བ་རྒྱུའི་གནས་ཚུལ་

ཆགས་ཀྱི་ཡོ ད་པ་ཡི ན་སྟབས་གོ་སྐབས་དེ་འདྲ་ཞི ག་བྱས་ཏེ་ཞུས་པ་རེད།

ང་ཚོ འ་ི

ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་འགན་འཁྱེར་མཁན་གྱི་ངོས་ནས་རེད། འཛི ན་

སྐྱོང་གི ་ངོས་ནས་རེད། གྲོས་ཚོ གས་ཀྱི་ངོས་ནས་རེད། དེ་སྔནོ ་ཉིན་གང་པོར་གྲོས་

ཚོ གས་ཀྱི་ནང་ད་ུ གོ་བསྡར
ུ ་ཞུས་པ་རེད། ཚང་མས་སྤྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཐག་བཅད་

དེ་སོ་སོ་རང་ཉིད་ཀྱི་བསམ་ཚུལ་གང་བཤད་དགོས་པ་ཚང་མ་བཤད་ཡོ ད་པ་རེད།

ུ ་ད་ྲི བ་མཐའ་མ་དེའི་ནང་ལ་དོལ་རྒྱལ་གྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརནྟེ ་ནས་བོད་
དེ་ཡི ན་དས
ུ ་བུ་གཉིས་ལ་འག་ྲོ གི ་རེད་དམ་མ་རེད་ཅེ་ན་དེ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་འག་ྲོ གི ་མ་རེད་
དམ
ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན། ཐུ གས་རྗེ་ཆེ།

༼ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ ༦ ཚེ ས་ ༤ ཉིན་རྡ་སྟེང་བོད་ཁྱིམ་ཚོ གས་ཁང་ནང་མཐོ་སླབོ ་ཁག་གི ་

སླབོ ་ཕྲུག་ཚོ ར་གནང་བའི་གསུང་བཤད།༽
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དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་བླ་ོ བཟང་སེང་གེ་མཆོག་ནས་དོལ་རྒྱལ་དང་
འབྲེལ་བའི་གསུང་བཤད་གནང་བ་ཁག་ཕྱོགས་སྒྲིག་ཞུས་པ།

༄༅།

།དོལ་རྒྱལ་དང་འབྲེལ་བའི་སྐརོ ་ཚི ག་འགའ་ཤས་ཤི ག་ཞུ་འདོད་

བྱུང། ཉེ་ཆར་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ཕྱི་རྒྱལ་རྒྱལ་ཁབ་
ཁག་ལ་ཆི བས་སྒྱུར་བསྐྱངས་སྐབས་དོལ་རྒྱལ་རྗེས་འབྲང་པ་ཉུ ང་ཤས་ཤི ག་གི ས་

ངོ་རྒོལ་བྱེད་ཀྱི་ཡོ ད། མང་ཆེ་བ་ཕྱི་རྒྱལ་མི ་རི གས་རེད། བོད་པ་ཉུ ང་ཤས་ལས་
མེད།

ཁོང་ཚོ ས་སྐྱོན་འཛུགས་ཞུས་པའི་སྐད་ཆ་དེ་དག་ཚང་མར་གཞི ་རྩ་མེད་

པ་ཞི ག་ཡི ན་པ་ཚང་མས་མཁྱེན་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་རེད།

ཕྱོགས་ཐོག་ཡག་པོ་ཤེས་ཀྱི་མེད་ཀྱང།

མ་གཞི ་ངས་ཆོས་

གཙོ་ཆེ་ཤོས་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་

ི ་ནང་པ་ཡོ ངས་ཀྱིས་གུས་བཀུར་ལམ་སྟོན་ཞུ་ཡུལ་དང།
ཆེན་པོ་མཆོག་ནི་འཛམ་གླང
ཡོ ངས་རྫོགས་བསྟན་པའི་མངའ་བདག་ཆེ ན་པོར་གྱུར་པ་སོགས་ཕག
ྱོ ས་དང་རི ས་
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སུ་མ་མཆི ས་པའི་བསྟན་འགྲོའི་མཛད་པ་རྒྱ་ཆེར་བསྐྱངས་དང་སྐངྱོ ་བཞི ན་པའི་ཐོག

སྔནོ ་བྱོན་རི ས་མེད་སྐྱེས་ཆེན་ཚད་ཐུ བ་ད་ུ མས་དམ་བསྒྲགས་མཛད་པ་དང་རྗེས་སུ་

མཐུ ན་པར་བསྟན་པ་དག་ཐེར་གྱི་མཛད་པ་ཁོ་ནར་དགོངས་ཏེ་དོལ་རྒྱལ་སྐརོ ་བླང་

དོར་བཀའ་སླབོ ་གནང་ཡོ ད་པར། བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་རྗེས་འབྲང་པ་ཡོ ངས་ཀྱིས་

རྒྱུ་མཚན་ཤེས་པའི་སྒ་ོ ནས་སྤང་བླང་འཇུག་ལྡགོ ་མ་ནོར་བ་ཞུས་དང་ཞུ་བཞི ན་ཡོ ད་
པར་ངས་དགའ་གུས་ཡི ་རངས་ཞུ་བཞི ན་ཡོ ད།
འོན་ཀྱང།

དོལ་རྒྱལ་རྗེས་འབྲང་པ་ཉུ ང་ཤས་ཀྱིས་ག་རེ་ཤོད་ཀྱི་ཡོ ད་དམ་

ཞེ་ན། “ང་ཚོ ་དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་མཁན་ཚོ ར་ཆོས་དད་རང་དབང་མི ་འདགུ ཆོས་

བྱེད་ཆོག་གི ་མི ་འདགུ ་”ཅེས་ཁུངས་མེད་ཀྱི་སྐྱོན་འཛུགས་བྱེད་ཀྱི་ཡོ ད། ༸གོང་

ས་མཆོག་གི ས། “དོལ་རྒྱལ་ནི་དྲེགས་པའི་ནང་ནས་ཀྱང་རྩོད་པ་ཅན་ཞི ག་དང།
༸གོང་ས་ལྔ་པ་ཆེན་པོས་སྨནོ ་ལམ་ལོག་པའི་དམ་སྲིར་བརྩིས་གནང་བ།

ཕུར་

ལྕགོ ་ངག་དབང་བྱམས་པ་དང། ཁྲི་ཆེན་ངག་དབང་མཆོག་ལྡན། ཡོ ངས་འཛི ན་
ཡེ ་ཤེས་རྒྱལ་མཚན།

འགོང་ལ་བརྩིས་གནང་བ།

ཐུ འུ་བཀྭན་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་སོགས་མང་པོ་ཞི ག་གི ས་རྒྱལ་

པཎ་ཆེན་བསྟན་པའི་དབང་ཕྱུག་གི ས་ཧ་ཅང་གསལ་

ུ ་”པ་སོགས་དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་གསོལ་བྱས་ན་དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་
པོ་གསུང་འདག
དང་མ་འགྲིགས་པ་དང་དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོ་དང་འཁོན་གྱི་ཡོ ད་པས།

བོད་ཀྱི་རྒྱལ་

བསྟན་སྤྱི ་དང་བྱེ་བྲག་བོད་མི འི་ཆབ་སྲིད་ལ་གནོད་སྐྱོན་ཚབས་ཆེ ་ཡོ ང་གི ་ཡོ ད་

སྟབས། ༸གོང་ས་མཆོག་ནས་དོལ་རྒྱལ་དང་འབྲེལ་བའི་ལམ་སྟོན་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་

དང་སྩོལ་བཞི ན་པ་དེ་དག་ནི་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོ ས་པ་ཚོ ས་ཆོ ས་ཡང་དག་
པ་གང་འདྲ་ཞི ག་བྱ་དགོས་མི ན་གྱི་བླང་དོར་བཀའ་སླབོ ་གནང་བ་ཞི ག་རེད། བླ་མ་

ུ ། དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་
དང་སླབོ ་མའི་དབར་གྱི་དམ་ཚི ག་གཙང་མ་དགོས་ཀྱི་ཡོ ད་དས

དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གི ་གསུ ང་བཤད། 165

མཁན་ཚོ ་༸གོང་ས་མཆོག་གི ་གསུང་ཆོས་དང་བཀའ་དབང་ལ་མ་ཡོ ང་ཞེས་བཀའ་
སླབོ ་ཕེབས་ཀྱི ་ཡོ ད་པ་རེ ད་མ་གཏོགས་ཆོ ས་དད་རང་དབང་དང་འབྲེལ་བ་རྩ་བ་

ནས་མེད།

དོན་དངོས་ཐོག་དོལ་རྒྱལ་རྗེས་འབྲང་པ་ཚོ ར་སེ་ར་དང་དགའ་ལྡན་

གཉིས་སུ་གྲྭ་ཚང་ཟུར་ད་ུ ཡོ ད་པ་མ་ཟད།

ཕྱི་རྒྱལ་དང་རྒྱ་བལ་སོགས་བསྟི་གནས་

འདྲ་མི ན་ཡོ ད་པའི་ནང་ག་རེ་བྱེད་ཀྱི་ཡོ ད་ནའང་དེར་བཀག་སྡམ
ོ ་བདྱེ ་མཁན་སུ་

ཡང་མེད་ན། དོལ་རྒྱལ་རྗེས་འབྲང་པ་ཚོ ས་ཁ་ནས་ཆོས་དད་རང་དབང་མི ་འདགུ ་
ཅེས་ཤོད་ཀྱི་ཡོ ད་ཀྱང།

དོན་དངོས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་བེད་སྤྱོད་འོག་

ཚུད་ནས་ཆབ་སྲིད་ཁོ་ནའི་ལས་འགུལ་སྤལེ ་གྱི་ཡོ ད།

དེར་བརྟེན་དོལ་རྒྱལ་རྗེས་

ུ ་"ཟེར་བ་དེ་དག་
འབྲང་པས་"ཆོ ས་དད་རང་དབང་དང་ཆོ ས་བདྱེ ་ཆོ ག་གི ་མི ་འདག

གཞི ་རྩ་མེད་པ་གསལ་པོ་རེད།

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་ནོར་ཝེ་ལ་ཆི བས་སྒྱུར་བསྐྱངས་

སྐབས་ནོར་ཝེ་མི ་མང་ནས་༸གོང་ས་མཆོ ག་ལ་དགའ་བསུའི་ཕེབས་བསུ་གཟབ་
རྒྱས་ཞུས་ཡོ ད།

གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནས་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་
ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་ནོར་ཝེར་ཆི བས་སྒྱུར་བསྐྱངས་གནང་བར་དགའ་དད་སྤ་ྲོ གསུམ་
གྱིས་ཕེབས་བསུ་ཞུས་པའི་ཐོག་དམི གས་བསལ་གནད་དོན་གཅི ག་ག་རེ་གསུངས་

འདགུ ་ཅེ་ན།

“རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ་གནོན་ཤུ གས་འོག་ནོར་ཝེའ་ི གཞུང་གི ་གནད་

ཡོ ད་མི ་སྣ་ཚོ ས་༸གོང་ས་མཆོ ག་དང་མཇལ་འཕྲད་མ་ཞུས་པ་དེ་ནི་རྩ་བ་ནས་མ་

འགྲིག་པ་རེད།”ཅེས་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནས་མགནྲི ་དབྱངས་གཅི ག་

གྱུར་གྱིས་བརྗོད་འདགུ
མི ་མང་ནས་ཀྱང་གཞུང་གི ་གནད་ཡོ ད་མི ་སྣས་མཇལ་
འཕྲད་མ་ཞུས་པ་དེར་མོ ས་མཐུ ན་མེ ད་པ་དང་༸གོང་ས་མཆོ ག་ནོར་ཝེར་ཆི བས་

སྒྱུར་བསྐྱངས་པ་ནི་བཀའ་དྲིན་ཆེན་པོ་ཡི ན་པའི་རྣམ་པ་ཤུ གས་ཆེ་བསྟན་ཡོ ད། འོན་

166 བདེན་དོན་གསལ་བའི་ཉི་ཟེར།

ཀྱང་བླ་ོ ཕམ་དགོས་པ་ཞི ག་ལ། དོལ་རྒྱལ་རྗེས་འབྲང་པ་ལྔ་བཅུ་ལྷག་ཙམ་ཞི ག་ཡོ ད་

པ་ནས་མང་ཆེ་བ་ཕྱི་རྒྱལ་མི ་རི གས་ཆགས་འདགུ ཁོང་ཚོ ས་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་

ལམ་ཁག་ནང་"༸གོང་ས་མཆོ ག་ནོར་ཝེར་ཆི བས་སྒྱུར་བསྐྱངས་སྐབས་ནོར་ཝེའི་
གཞུང་གི ་གནད་ཡོ ད་མི ་སྣས་མཇལ་འཕྲད་མ་ཞུས་པ་དེར་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོ ད།"

ཅེས་

བརྗོད་འདགུ ་པ་དེ་ནི་བླ་ོ ཕམ་དགོས་པའི་གནས་ཚུལ་ཡི ན་པ་མ་ཟད། ཧ་ཅང་ཐབས་

སྐྱོ་པོ་རེད། དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་མཁན་ཚོ ས་ཆོས་དད་རང་དབང་དང་འགྲོ་བ་མི འ་ི ཐོབ་
ཐང་ཁར་འཁྱེར་བ་ཙམ་ལས་ཆབ་སྲིད་ཁོ་ན་འཁྲབ་བཞི ན་ཡོ ད་པ་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་

ཆགས་ཡོ ད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་གནོན་ཤུ གས་འོག་ནོར་ཝེའ་ི གཞུང་གི ་གནད་ཡོ ད་
མི ་སྣས་༸གོང་ས་མཆོག་དང་མཇལ་འཕྲད་མ་ཞུས་པ་དེར་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོ ད།" ཅེས་
དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་མཁན་ཞི ག་གི ས་ཤོད་སྐབས།

རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་ཆབ་སྲིད་ཐོག་

བེད་སྤྱོད་གཏོང་གི ་ཡོ ད་པ་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་ཆགས་ཡོ ད།

དེར་མཐའ་གཅིག་ཏུ ་

ངོ་རྒོལ་ཡོ ད་ཅེས་བཀའ་ཤག་གི ་ཚབ་ཞུས་ཏེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན། དེ་ནས་དོལ་རྒྱལ་ཚོ གས་

ུ ་ད་ལྟ་བར་ད་ུ གླངེ ་སླངོ ་བྱེད་བཞི ན་པ་ནི། བཙན་བྱོལ་སྤྱི་ཚོ གས་ནང་དོལ་
པས་དས

རྒྱལ་བསྟེན་མཁན་ཚོ ར་ཆོ ས་དད་རང་དབང་དང་འག་ྲོ བ་མི འི་ཐོབ་ཐང་མེ ད་པ་མ་
ཟད།

སླབོ ་གྲྭ་དང་གཞི ས་ཆགས་ཁག་ནང་དབྱེ་འབྱེད་བྱེད་ཀྱི་ཡོ ད་པའི་གཞི ་མེད་

སྐྱོན་འཛུགས་མང་དག་ཅིག་བྱེད་བཞི ན་ཡོ ད།

ཞི བ་ཚགས་ཐོག་ནས་གཟིགས་ན།

སྤྱིར་བཏང་དེའི་ཐོག་རྒྱ་གར་གྱི་འག་ྲོ བ་མི འི་ཐོབ་ཐང་གི ་བས་ྟི གནས་ཁག་དང་རྒྱལ་

སྤྱིའ་ི འགྲོ་བ་མི འ་ི ཐོབ་ཐང་ཚོ གས་པ། ལྡ་ི ལི འ་ི ཁྲིམས་ཁང་བཅས་ནས་ཀྱང་དེ་དག་

ལ་གཞི ་རྩ་མེད་པའི་ཁྲིམས་ཐག་བཅད་ཟིན་པའི་གནད་དོན་ཆགས་ཡོ ད། དེའ་ི ནང་

ནས་དྷ་སར་མཚན་ཉིད་གྲྭ་ཚང་གི ་དགེ་བཤེ ས་ལགས་བཀྲོངས་པའི་སྐར
ོ ་ལ་རྒྱལ་
སྤྱིའ་ི ཨི ན་ཊར་པོལ་ (Interpol) ཐོག་ནས་ཀྱང་ཞི བ་འཇུག་བྱས་ཡོ ད།
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འོན་ཀྱང་ད་ལྟ་ཁོ་པ་ཚོ ས་གཞི ་མེད་སྐྱོན་འཛུགས་ཀྱིས་"ཆོས་དད་རང་དབང་

དང་འགྲོ་བ་མི འ་ི ཐོབ་ཐང་མི ་འདགུ ་"ཅེས་ཤོད་སྐབས།

ད་རེས་བཀའ་ཤག་ནས་

ུ ་དཔྱ་ཁྲལ་ལག་དེབ་དགོས་ཀྱི་ཡོ ད།
སུ་ཞི ག་ཡི ན་རང

དཔྱ་ཁྲལ་ལག་དེབ་དཔལ་

དམི གས་བསལ་གསལ་བཤད་ཞུ་འདོད་ག་རེ་བྱུང་ཞེ་ན།

འབྱོར་ལས་ཁུངས་ནས་གནང་གི ་ཡོ ད།

བོད་མི ་བཙན་བྱོལ་བ་

རྒྱ་གར་ལ་གནས་ཐུ བ་ཐབས་སུ་

RC

སྐྱབས་བཅོལ་ལག་དེབ་དགོས་ཀྱི་ཡོ ད། སྐྱབས་བཅོལ་ལག་དེབ་རྒྱ་གར་གཞུང་
ནས་གནང་གི ་ཡོ ད། འོན་ཀྱང་དེ་ཐོབ་པར་ས་གནས་འགོ་འཛི ན་དང་བདེ་སྲུང་ལས་

ཁུངས་ཀྱི་རྒྱབ་གཉེར་དགོས་ཀྱི་ཡོ ད།

ུ ་ཕྱི་
བོད་མི ་བཙན་བྱོལ་བ་སུ་ཞི ག་ཡི ན་རང

རྒྱལ་ད་ུ འགྲོ་ཆེད་ IC དེབ་སེར་པོ་དགོས་ཀྱི་ཡོ ད། དེབ་སེར་པོ་རྒྱ་གར་གཞུང་

ནས་གནང་གི ་ཡོ ད་ཀྱང་དེར་རྒྱབ་གཉེར་བོད་མི འི་སྒྲི ག་འཛུགས་ནས་གནང་གི ་

ཡོ ད་པ་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་ཡི ན།

དེར་བརནྟེ ་རྒྱ་གར་ལ་ཡོ ད་པའི་དོལ་རྒྱལ་བསནྟེ ་མཁན་ཚོ ་གཞི ས་ཆགས་

ཁག་ཏུ ་ཡོ ད་པ་ཡི ན་ན། ཁོ་པ་ཚོ ་མང་ཆེ་བར་དཔྱ་ཁྲལ་ལག་དེབ་ཡོ ད་པ་ཆགས་ཀྱི་

ཡོ ད། དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ནས་དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་མཁན་ཡི ན་དང་མི ན་གྱི་དབྱེ་

འབྱེད་གནང་མེད། དཔྱ་ཁྲལ་ལག་དེབ་གཞི ར་བཟུང་སླབོ ་གྲྭར་ཚུད་དང་མ་འཚུད།

དེ་བཞི ན་འཕདྲོ ་བསྟེན་དང་ཤེས་ཡོ ན་ཐོག་ལ་མཐུ ན་རྐྱེན་གང་ཞི ག་ཡོ ད་ཀྱང་གཅིག་
མཚུངས་གནང་གི ་ཡོ ད།

དམི གས་བསལ་རྒྱ་གར་ལ་གནས་པར་སྐྱབས་བཅོལ་

ལག་དེབ་དགོས་ཀྱི་ཡོ ད། དེ་ཡང་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་རྒྱབ་གཉེར་ཡོ ད་པའི་
ཐོག་ནས་ཁོ་པ་ཚོ ར་རག་གི ་ཡོ ད་པ་རེ ད་མ་གཏོགས་བོད་མི འི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་
རྒྱབ་གཉེར་མེད་ན་ཧ་ཅང་དཀའ་ལས་ཁག་པོ་ཆགས་ཀྱི་རེད། གལ་སྲིད་བོད་མི འ་ི

སྒྲིག་འཛུགས་ནས་དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་མཁན་ཚོ ར་དབྱེ་འབྱེད་བྱ་འདོད་ཡོ ད་ན། དཔྱ་

168 བདེན་དོན་གསལ་བའི་ཉི་ཟེར།

ཁྲལ་ལག་དེབ་དང་སྐྱབས་བཅོལ་ལག་དེབ་ཐོག་དབྱེ་འབྱེད་བྱས་ཆོ ག་ཆོ ག་ཡོ ད་

ུ ་ད་ལྟ་བར་ད་ུ དབྱེ་བ་ཕྱེ་བའི་གནས་ཚུལ་ཤོད་རྒྱུ་མེད། དེར་བརྟེན་ང་ཚོ ས་
ཀྱང་དས

བོད་མི ་གཅི ག་མཚུངས་ལ་གནང་བ་ལྟར་དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་མཁན་ཚོ ར་བྱེད་ཀྱི་ཡོ ད་

སྟབས། ཁོ་པ་ཚོ ་རྒྱ་གར་ད་ུ གནས་ཐུ བ་ཀྱི་ཡོ ད། དམི གས་བསལ་ཕྱི་རྒྱལ་ད་ུ འགྲོ་

མཁན་ཡི ན་ན་དེབ་སེར་པོ་དགོས་ཀྱི་ཡོ ད། དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་མཁན་ཕྱི་རྒྱལ་ད་ུ ཡོ ད་
མཁན་མང་ཆེ་བ་དེབ་སེར་པོ་འཁྱེར་ནས་ཕྱིན་པ་ཞི ག་ཆགས་ཀྱི་ཡོ ད། དེ་དག་བོད་

མི འ་ི སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་རྒྱབ་གཉེར་ཡོ ད་པའི་ཐོག་ནས་བྱུང་བ་ཞི ག་རེད། ཕལ་ཆེར་

ཁོ་པ་ཚོ ་སྐྱབས་བཅོལ་ཞུ་སྐབས་བཙན་བྱོལ་སྤྱི་ཚོ གས་ནང་"ཆོས་དད་རང་དབང་མི ་
འདགུ ་" ཅེས་སྐྱབས་བཅོལ་ཞུ་མདོག་ཁ་པོ་རེད།

འོན ་ཀྱང་རང་ཉིད ་ཀྱི ་ ལག་པར་ཡོ ད ་པའི ་ ཡི ག་ཆ་དེ་ དག་བོད ་མི འི ་ སྒྲི ག ་

འཛུགས་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་བ་དེ་གསལ་པོ་ཡི ན་སྟབས།

ཆོས་དད་རང་དབང་

མེ ད་ན་ཨང་དང་པོ་སོ་སོའི་ལག་པར་ཡོ ད་པའི་ཕྱི་རྒྱལ་ད་ུ འགྲོ་རྒྱུའི་ཡི ག་ཆ་དེ་ག་

ནས་རག་པ་རེད་དམ། ཞེས་དྲི་བ་བཏང་ན་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱིས་གནང་བ་

ཞི ག་ཆགས་ཡོ ད། དེས་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱིས་དབྱེ་འབྱེད་བྱེད་ཀྱི་མེད་པ་ཧ་
ཅང་གསལ་སྟོན་བྱས་ཡོ ད།

དེར་བརྟེན་ཁོང་ཚོ ས་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུགས་ལ་སྐྱོན་

འཛུགས་བྱས་དེ་གཞི ་མེད་ཡི ན་པ་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོ ད།

དོལ་རྒྱལ་

བསྟེན་མཁན་ཚོ ས་ཨ་རི ་དང་དེང་སྐབས་ཡུ་རོ བ་ཁག་ཏུ ་ངོ་རྒོལ་བདྱེ ་མཁན་མི ་
ཉུ ང་ཤས་ཤི ག་ལས་མེད་ནའང།

༸གོང་ས་མཆོག་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱེད་སྐབས་ཁོ་པ་ཚོ ་

ནི་ཆབ་སྲིད་འཁྲབ་པའི་ཐོག་ནས་མཚན་སྨད་ཞུ་མཁན་ཞི ག་ཆགས་ཡོ ད་པའི་བརྡ་
ལན་གསལ་པོ་འཕྲོད་ཡོ ད།

དེར་བརྟེན་ང་ཚོ འ་ི བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁྲིད་༸གོང་ས་

༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་གི ་མཛད་འཕྲིན་ཉིན་རེ་བཞི ན་ཧ་ཅང་རྒྱས་བཞི ན་

དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གི ་གསུ ང་བཤད། 169

ཡོ ད་པ་དང།

༸གོང་ས་མཆོག་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་གང་ད་ུ ཆི བས་སྒྱུར་གནང་ཡང་

དགའ་བསུའ་ི རྟེན་འབྲེལ་དང། བསྔགས་བརྗོད་ཞུ་མཁན་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཡོ ད་པའི་
སྐབས་འདིར་དོལ་རྒྱལ་རས
ྗེ ་འབྲང་པས་མཚན་སྨད་ཞུ ་རྒྱུ་ཁོ་ནར་དམི གས་ཏེ་ངོ་

རྒོལ་སྐད་འབོད་བྱས་པ་དེ་ནི་བླ་ོ ཕམ་གྱི་གནས་ཚུལ་རེད། འདི་ཆོས་དང་འབྲེལ་བ་

མེད། དེར་བརྟེན་གཞོན་སྐྱེས་དང་མི ་མང་རྣམས་ནས་མཁྱེན་དགོས་པ་དང་དོ་སྣང་

གནང་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་རེད།

ུ ་བོད་མི འི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱིས་དོལ་རྒྱལ་རྗེས་འབྲང་པ་ཚོ འི་མི ང་དང་
ཉེ་དས

པར་དྲ་རྒྱར་བཏོན་པ་རེད།

བོད་མི འ་ི སྤྱི་དོན་ལ་ཤ་ཞེན་ཡོ ད་མཁན་ཁ་ཤས་ཀྱིས།

དེ་ག་རེ་བྱས་ནས་བཏོན་དགོས་པ་རེད་ཅེས་ཡི ་གེ་འབྱོར་ཡོ ང་གི ་འདགུ
མང་པོ་ཞི ག་གི ས་དེ་བཏོན་དགོས་ཀྱི་འདགུ

ཡང་མི ་

དོལ་རྒྱལ་རྗེས་འབྲང་པ་སུ་ཡི ན་པ་

ཧ་གོ་དགོས་ཀྱི་འདགུ ་ཅེས་བཤད་མཁན་བྱུང་སོང།

ང་ཚོ ་བཀའ་ཤག་ནང་ཁུལ་

ུ ་ནས་དོལ་རྒྱལ་རྗེས་འབྲང་པ་ཚོ ས་༸གོང་ས་མཆོ ག་
གས
ྲོ ་བསྡུར་བྱས་རས
ྗེ ་ཉེ་དས

ཕྱི་རྒྱལ་ད་ུ ཆི བས་སྒྱུར་སྐབས་མགྲོན་ཁང་ད་ུ ཡོ ང་གི ་ཡོ ད་པ་དང། མགྲོན་ཁང་ནང་

སྡདོ ་ཀྱི་ཡོ ད་པ། བཀའ་སླབོ ་གནང་སའི་ཚོ གས་ཁང་ནང་འཛུལ་བ། ཕྱི་ལོགས་སུ་
སྐད་འབོད་བཅས་བདྱེ ་ཀྱི་ཡོ ད་པ་དེས་༸གོང་ས་མཆོག་གི ་སྐ་ུ ཕྱྭ ར་ཉེན་ཁ་མཐོང་བ་

རེད། རྒྱ་གར་དང་ཨ་རི འ་ི གསང་བའི་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་"དོལ་རྒྱལ་རྗེས་འབྲང་པ་

ུ ་"ཅེས་གསང་བའི་སྙན་ཐོའི་
ཚོ ས་༸གོང་ས་མཆོ ག་གི ་སྐུ་ཕྱྭ ར་ཉེན་ཁ་བཟོ་གི ་འདག

ནང་བཏོན་ཡོ ད་སྟབས། དེའ་ི སྐརོ ་གསལ་བསྒྲགས་བྱས་པ་རེད། དེ་མི ན་ཁོ་ཚོ འ་ི
པར་དང་མི ང་བཏོན་སྟེ་ཁོ་ཚོ ར་གནོད་སྐྱེལ་ཞེས་ཞུ ས་པ་དེ་འདྲ་སྔནོ ་དའུ ང་ཡོ ད་

པ་མ་རེད་ལ། ད་ལྟའང་མེད། པར་བཏོན་པ་དེས་ཁོང་ཚོ ར་གནོད་སྐྱོན་རྩ་བ་ཉིད་

ནས་བྱུང་མེད། མེད་པའི་ཁུངས་སྐྱེལ་གང་ཡོ ད་ཅེ་ན། མི ང་དང་པར་བཏོན་སྟེ་ཟླ་
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ཤས་འགྲོ་བཞི ན་ཡོ ད་ཀྱང།

ཁོང་ཚོ འ་ི མི ་གཅིག་ལ་བོད་མི ་གཅིག་གི ས་མཛུབ་མོ་

བཙུགས་པ་ཡན་བྱུང་མེད། དེས་ག་རེ་མཚོ ན་གྱི་ཡོ ད་དམ་ཞེ་ན། ང་ཚོ ས་༸གོང་ས་
མཆོ ག་གི ་བཀའ་སླབོ ་ལམ་སནྟོ ་གཞི ར་བཟུང་འཚེ ་མེ ད་ཞི ་བའི་ལམ་ལ་འག་ྲོ བཞི ན་

ཡོ ད་པ་དང་དེ་དངོས་སུ་ལག་བསྟར་བྱེད་ཀྱི་ཡོ ད།

བོད་མི ་ཚོ ས་ག་རེ་བྱེད་དགོས་

མི ན་རང་འགན་རང་གི ས་འཁུར་གྱི་ཡོ ད་པའི་རྟགས་རེད། མི ་མང་ལ་ངོ་སྤྲོད་བྱེད་
པའི་འགན་དེ་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུགས་ལ་ཡོ ད་པ་རེད།

མ་འོངས་པར་གལ་སྲིད་

གནད་དོན་ཅི ག་ལྷག་པ་ཡི ན་ན་སྔནོ ་ནས་ངོ་སྤྲོད་མ་བྱས་པ་ག་རེ་རེད་ཅེས་བཤད་

སྲིད་པ་རེད། ངོ་སྤྲོད་བྱས་པ་དེ་ཡང་ང་ཚོ ས་ཁོ་ཚོ འ་ི པར་གསར་པ་བཏོན་པ་དེ་འདྲ་
མ་རེད།

དོལ་རྒྱལ་རྗེས་འབྲང་པ་ཚོ ས་ངོ་རྒོལ་ལས་འགུལ་ཇི་སྤལེ ་བརྙན་འཕྲིན་

དང་འདྲ་རྒྱའི་ནང་བཀོད་དེ་ཚུར་ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱས་པ་དེ་ཚོ ་ནས་ཕག
ྱོ ས་བཏུ ས་

བྱས་པ་ཙམ་ཞི ག་རེད།

དོལ་རྒྱལ་གྱི ་གནད་དོན་ནི་བོད་ཀྱི ་ཆོ ས་བརྒྱུད་སྤྱི ་དང་བོད་མི ་ཡོ ངས་དང་

འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་ཞི ག་ཆགས་ཡོ ད་པར་བརྟེན།

ཆོས་བརྒྱུད་ཡོ ངས་རྫོགས་

དང་བོད་ཕྱི་ནང་གཉིས་ཀྱི་བོད་མི ་ཚང་མས་དོ་འཁུར་གནང་དགོས་པ་ཞི ག་ཡི ན།

ཨ་རི ་དང་རྒྱ་གར་གྱི་གསང་བའི་སྙན་ཐོའི་ནང་གནད་དོན་དེའི་ཐོག་ནས་༸གོང་ས་

༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི ་སྐ་ུ ཕྱྭ ་ལའང་ཉེན་ཁ་ཡོ ང་སདྲི ་པ་འཁོད་ཡོ ད་པས།

ཕྱི་ནང་གི ་བོད་མི ་ཚང་མས་ཐུ གས་སྣང་དང་འགན་འཁུར་གནང་རོགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།
ཐུ གས་རྗེ་ཆེ།

༼ ༡) དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཁས་དབང་བླ་ོ བཟང་སེང་གེ་མཆོག་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་

༣ ཚེ ས་ ༢ ཉིན་ཨ་རི འ་ི མི ་ནི་སོ་ཊའི་བོད་རི གས་སྤྱི་མཐུ ན་ཚོ གས་པའི་གོ་སྒྲིག་འོག་༸གོང་ས་

མཆོག་དབུ་བཞུགས་ཐོག་ལོ་གསར་མཛད་སྒའོ ་ི ཐོག་དང། ༢) ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༥ ཚེ ས་ ༩
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ཉིན་ཕྱེད་ཡོ ལ་ཆུ་ཚོ ད་ ༡༢།༣༠ ཐོག་ཕྱི་དྲིལ་ལྷག་པ་ཚེ ་རི ང་ཚོ གས་ཁང་ནང་བོད་མི འ་ི གསར་
འགོད་པ་ཁྱོན་མི ་གྲངས་ ༢༠ བརྒལ་བའི་གསར་འགོད་ལྷན་ཚོ གས་ཐོག ༣) ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤

ཟླ ༦ ཚེ ས་ ༦ ཉིན་རྡ་སྟེང་བོད་ཁྱིམ་ཚོ གས་ཁང་ནང་མཐོ་སླབོ ་ཁག་གི ་སླབོ ་ཕྲུག་ཚོ ར་དབུ་མའི་

ལམ་སྐརོ ་གསུང་བཤད་གནང་སྐབས། ༤) ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༨ ཚེ ས་ ༡ ཉིན་སྲིད་སྐྱོང་གི ་

མཛད་ཁུར་བཞེས་ཏེ་ལོ་གསུམ་འཁོར་བའི་དུས་ཚི གས་དང་སྟབས་བསྟུན་མཆོད་འབུལ་སྨནོ ་ལམ་

ཐོག་གསུང་བཤད་གནང་སྐབས། ༥) ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༨ ཚེ ས་ ༢༤ ཉིན་ཀིརའྟི ་ི བྱེས་པ་གྲྭ་
ཚང་གི ་ཆེ ས་མཐོའི་བོད་ཀྱི་རི ག་གནས་སླབོ ་ཁང་གི ས་སླབོ ་ཐོན་མཛད་སྒརོ ་གསུང་བཤད་གནང་

སྐབས། ༦) ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༨ ཚེ ས་ ༡༧ ཉིན་ས་རཱ་མཐོ་སླབོ ་ལོ་ ༡༦ འཁོར་བའི་མཛད་

སྒའོ ་ི ཐོག་གསུང་བཤད་གནང་སྐབས། ༧) ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༨ ཚེ ས་ ༢༥ ཉིན་ཇར་མན་དུ་
གནས་སྡདོ ་བོད་རི གས་ཚོ ར་གསུང་བཤད་གནང་སྐབས། ༨) ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༡༠ ཚེ ས་ ༩

ཉིན་ཀ་སྦུག་གཏན་སླབོ ་དབུ་བརྙས
ེ ་ནས་ལོ་ངོ་ ༥༠ འཁོར་བའི་དུས་དྲན་མཛད་སྒའོ ་ི ཐོག་གསུང་

བཤད་གནང་སྐབས་བཅས་སུ་དོལ་རྒྱལ་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་ཐོག་གསུང་བཤད་གནང་བ་
ཁག་ཕྱོགས་སྒྲིག་ཞུས་པ།༽
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དཔལ་ལྡན་ཆོ ས་རི ག་བཀའ་བླནོ ་པདྨ་ཆོ ས་འབར
ྱོ ་མཆོ ག་ནས་
༸གོང་ས་མཆོ ག་གི ་ལམ་རི མ་ཁྲིད་ཆེ ན་བརྒྱད་ཀྱི ་བཀའ་ཆོ ས་
ཉིན་མཐའ་མར་སྤྱི་ཡོ ངས་དང་དོལ་རྒྱལ་སྐརོ ་གསུང་བཤད།

༄༅། །ལྷར་བཅས་སྲིད་ཞི འ་ི གཙུག་རྒྱན། འཇིག་རྟེན་ཞི ་བདེའ་ི དེད་དཔོན་

སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་སྒ་ོ གསུམ་གུས་ཕྱག་སྔནོ ་ད་ུ ཕུལ་

ནས། དགའ་ལྡན་ཁྲི་རི ན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི ས་དབུས་གདན་ས་ཁག་གི ་མཁན་པོ་རྣམ་

པ་དང་། བསྟན་འཛི ན་གྱི་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་རྣམ་པ། བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུ ས་ཚོ གས་
གཙོས་དབུས་པའི་སྤྱི་འཐུ ས་རྣམ་པ་དང་སྤྱི་ཟུར་རྣམ་པ།

བཀའ་བླནོ ་ཁྲི་ཟུར་སླབོ ་

དཔོན་ཟམ་གདོང་རི ན་པོ་ཆེས་དབུས་སྲི་ཞུ་བ་རྣམ་པ། ལྷ་ོ སྤྱིས་གཙོས་གཞི ས་འགོ་

རྣམ་པ་བཅས་མདོར་ན་སེ ར་སྐྱ་མི ་མང་རྣམས་ལ་ངས་བོད་མི འི་སྒྲིག་འཛུགས་

བཀའ་ཤག་གི ་ཚབ་ཞུས་ཏེ་དགའ་སྤབོ ས་ཆེ ན་པོས་འཚམས་འདའྲི ི་བཀྲ་ཤི ས་བདེ་

ལེགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།   ཉིན་བཅུ་རི ང་བླ་མ་བཀའ་དྲིན་ཅན་གྱིས་ལམ་རི མ་བཀའ་

174 བདེན་དོན་གསལ་བའི་ཉི་ཟེར།

ཆོས་སྩལ་བ་དང་། ཆོས་ཞུ་མཁན་སྐྱ་སེར་ཚང་མས་འཇིགས་སྣང་གང་ཡང་མེད་

པར་རང་དབང་ཆེན་པོའ་ི ཐོག་ནས་བཀའ་ཆོས་ལ་བཅར་ཐུ བ་པ། བཀའ་ཆོས་སྩལ་
ཡུལ་གདན་ས་ཆེན་པོ་སེ་ར་ཆོས་སྒར་ད་ུ འདི་ལྟ་བུའ་ི མཐུ ན་རྐྱེན་འཛོ མས་པོ་ཡོ ད་པ་

ནི་ང་ཚོ ་ཚང་མས་བསོད་ནམས་བསགས་པའི་འབྲས་བུ་ཞི ག་ཡི ན་པའི་དགའ་སྤབོ ས་

ཀྱི་ཚོ ར་སྣང་ཡོ ང་བཞི ན་འདགུ

སོ་སོ་རང་ཉིད་ལྟ་བུར་མཚོ ན་ན་ལོ་བཅོ་ལྔའ་ི རྗེས་

སུ་༸སྐྱབས་མགོན་རི ན་པོ་ཆེ་མཆོག་དབུ་བཞུགས་ཐོག་སེ་ར་ཆོས་སྒར་ད་ུ སླར་ཡང་

བོད་མི འི་སྒྲིག་འཛུགས་བཀའ་ཤག་གི ་ཚབ་ཞུས་ཏེ་འདིར་ལངས་རྒྱུ་བྱུང་བ་ནི་སྐལ་
པ་བཟང་པོ་ཡི ན་པའི་ཚོ ར་སྣང་ཡོ ང་བཞི ན་འདགུ ངས་དེ་རི ང་འདིར་བཀའ་ཤག་

གི ་ཚབ་ཞུས་ཏེ་གཏམ་བཤད་གཅིག་སྤལེ ་དགོས་ཀྱི་ཡོ ད། ཉེ་ལམ་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་

ལ་སྨར་ཁམས་གཞི ས་བྱེས་གཉིས་ཀྱི ་བརྟན་བཞུ གས་ཚོ གས་པས་གདན་ཞུ ་ཕུལ་
ཡོ ད་ཀྱང་ལས་དོན་གཅིག་གི ་ཐོག་ནས་བཅར་མ་ཐུ བ་པ་དང་།
དང་འབྲེལ་བ་ཡོ ད་པར་བརྟེན་བཅར་བ་ཡི ན།

ང་རང་ཆོས་རི ག་

ཉིན་བཅུའ་ི རི ང་༸གོང་ས་མཆོག་

གི ས་བཀའ་ཆོས་སྩལ་བ་དེས་མི ་མང་ཚོ འ་ི སེམས་ནང་ཞི ་བདེའ་ི ཚོ ར་བ་ཧ་ཅང་ཆེན་

པོ་ཡོ ད་པའི་སྐབས་འདིར་ངས་འདི་གར་བོད་ཀྱི་གནས་སྟངས་དང་འབྲེལ་བའི་ཆབ་
སདྲི ་ཀྱི་ཚི ག་འགའ་ཤས་བཤད་པ་ཡི ན་ན།

གསན་འདོད་ཡོ ང་རྒྱུ་ཡི ན་མི ན་གྱི་དྲི་བ་

ཞིག་སླབེ ས་བཞིན་འདགུ འོན་ཀྱང་ཆོས་སྲིད་ཟུང་འབྲེལ་ཡི ན་སྟབས། ང་ཚོ ར་ཆོས་
དར་ས་ལ་སདྲི ་དགོས་འདགུ སྲིད་དར་ས་ལ་ཆོས་དར་དགོས།

དེ་ བཞི ན ་ད་ལྟ་ བོད ་གངས་ཅན་གྱི ་ མི ་རི ག ས་འདི་ འཛམ་གླིང ་འདིའི ་ སྟེང ་

གཞན་དང་མི ་འདྲ་བའི་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་ཞི ག་འཕྲད་བཞི ན་ཡོ ད། བོད་མི ་རི གས་
ུ ་སྐབས་ཤི ག་གི ་
དང་བོད་ཟེར་བ་འདི་གནས་དང་མ་གནས་ཀྱི་ཛ་དྲག་ཆེ ་བའི་དས

འོག་འགྲོ་བཞི ན་པའི་སྐབས་འདིར། བོད་མི ་རི གས་ཀྱི་རྩ་དོན་གྱི་འགན་བོད་རི གས་

དཔལ་ལྡན་ཆོས་རི ག་བཀའ་བླནོ ་མཆོག་གི ་གསུ ང་བཤད་ཁག 175

སྤྱི་བོ་གནམ་བསྟན་ཚང་མར་ཡོ ད་པར་བརནྟེ ་འགན་ཁུར་དགོས་པ་ཞི ག་ལ་ང་ཚོ ས་

ངོས་འཛི ན་ཞུ་བཞི ན་ཡོ ད།

དེ་ལྟ་བུའ་ི ཐོག་ནས་ཚི ག་འགའ་ཤས་ཞུས་པ་ཡི ན་ན་

ཕལ་ཆེ ར་གསན་དགོས་པ་དང་གསན་རྒྱུ་རེ ད་བསམས་པའི་བསམ་བླ་ོ གཉིས་པ་

ཞི ག་འཁོར་ནས།

དེ་རི ང་བཀའ་ཤག་གི ་ཚབ་ཞུས་ཏེ་ཚི ག་འགའ་ཤས་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།

དེ་ཡང་ཚང་མས་མཁྱེན་གསལ་ལྟར་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༨ ཚེ ས་ ༨ ཉིན་༸གོང་ས་

༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་གི ས་བོད་མི འི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་སྐུ་དབང་ཡོ ངས་རག
ྫོ ས་

མང་གཙོ འི་ལམ་ནས་འོས་འདེམས་བྱུང་བའི་སྲིད་སྐྱོང་བླ་ོ བཟང་སེང་གེ་མཆོག་ལ་
རྩིས་སྤྲོད་མཛད་པ་ལྟར། སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གི ས་དབུ་ཁྲིད་པའི་བཀའ་ཤག་གི ས་བོད་

བསྟན་སྲིད་མི ་རི གས་དང་བཅས་པ་ཚང་མའི་ཐོག་འགན་ཁུར་བཞེས་ནས་ལོ་གཉིས་

ུ ་ཡུན་དེའ་ི རི ང་ལས་དོན་ལ་འཐུ ས་ཤོར་བྱུང་བསམ་
དང་ཟླ་བ་བཞི ་ཕྱིན་ཡོ ད། དས
པ་དང་། ལས་དོན་ཚགས་མ་ཚུད་པ་དང་གྲ་མ་འགྲིག་པ་བྱུང་སོང་བསམ་པ། དེ་

བཞི ན་མི ་མང་ཁྲོད་རྙགོ ་གླངེ ་དང་ལབ་གླངེ ་བྱུང་སོང་བསམ་པ་བྱུང་མ་སོང་།
བཞི ན་བཀའ་ཤག་ཙམ་མ་ཟད།

དེ་

བཀའ་སྤྱི་གཉིས་ཀྱིས་ལས་དོན་མང་པོ་ཞི ག་གི ་

ཐོག་ལས་འགུལ་དང་ལས་འཆར་གསར་པ་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞི ག་སྤལེ ་ཐུ བ་ཡོ ད།

དེར ་བར ནྟེ ་དེ་ རི ང ་འདིར ་སྤབོ ས་པ་ཆེ ན ་པོའི་ ཐོག ་ནས་ལོ ་ གཉིས ་ཀྱི ་ གྲུ བ ་

འབྲས་ལྟ་བུ་འདིར་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་བཞི ན་ཡོ ད།

དེ་ཡང་གཞི ་རྩའི་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་

མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི ་བྱིན་རླབས་དང་ཐུ གས་རྗེ་བཀའ་དྲིན།

བོད་གཞི ས་བྱེས་

ུ ་མཐུ ་དང་རྒྱབ་སྐར
གཉིས་ཀྱི་ནས
ྱོ ་ལ་བརནྟེ ་ནས་བྱུང་བ་ཞི ག་ཡི ན་པ་ང་ཚོ ས་ངོས་
འཛི ན་ཞུ་བཞི ན་ཡོ ད།

དེར་བརྟེན་ད་ལྟ་བཀའ་ཤག་གི ་ལོ་གཉིས༌དང་ཟླ་བ་བཞི འ་ི

རི ང་ལས་དོན་སྤལ
ེ ་བཞི ན་པ་འདི་མུ ་མཐུ ད་ནས་སྤལ
ེ ་དགོས་པ་ཞི ག་ཆགས་ཡོ ད།

དེ་ཡང་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གི ས་ཆི ག་སྒྲིལ་དང་། གསར་གཏོད། རང་ཁ་རང་གསོའ་ི
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ལྟ་གྲུབ་གསུམ་གསར་གཏོད་གནང་བ་ཕལ་ཆེར་ཚང་མས་མཁྱེན་གྱི་རེད།

ཆི ག་

སྒྲིལ་ནི་བོད་ཀྱི་བདེན་མཐའ་གསལ་ཆེ ད་མེ ད་ད་ུ མི ་རུང་བའི་ལག་ཆ་ལྟ་བུ་རེ ད།
ཆོས་ལུགས་དང་ཆོལ་ཁ་དབྱེར་མེད།

དགོས་པ་ཡི ན།

ཕོ་མོ་འདྲ་མཉམ་ཐོག་ནས་ལས་དོན་སྤལེ ་

འདི་ང་ཚོ ས་གལ་ཆེན་པོ་དང་རྩ་ཆེན་པོ་ཞི ག་ལ་ངོས་འཛི ན་བྱེད་

བཞི ན་ཡོ ད། དེ་བཞི ན་གསར་གཏོད། ཅེས་ངས་བརྗོད་སྐབས་འདིར་སླབོ ་དཔོན་
ཟམ་གདོང་རི ན་པོ་ཆེ ་མཆོ ག་གི ས་དབུས་པའི་གཞུང་ཞབས་རྙིང་པ་དབུ་དཀར་པོ་

ཆགས་པ་གང་ལ་གང་ཙམ་འདིར་ཕེབས་ཡོ ད་པ་རྣམས་ཀྱི ས་དངོས་གནས་དྲང་
གནས་ད་བར་བོད་བསྟན་སྲིད་མི ་རི གས་ཀྱི་ཆེ ད་ད་ུ སྒྲིག་འཛུགས་འདི་ཧྲ་ཐག་ཐག་

ཅིག་ཁོང་རྣམ་པས་བཙུགས་པ་དེར་བཀའ་དྲིན་རྗེས་དྲན་ཞུ་འདོད་བྱུང་། ང་ཚོ ་ད་

ུ ་རབས་ཉེར་གཅིག་ནང་འགྲོ་བཞི ན་ཡོ ད། སྤྱིར་བཏང་འཛམ་གླང
ི ་ནང་ཆབ་
ལྟ་དས

སྲིད་ཁོར་ཡུག་དང་མི འ་ི བསམ་བླ།ོ

ལྟ་གྲུབ་སོགས་ལོ་དང་ཟླ་བའི་ནང་འགྱུར་བ་

འགྲོ་བཞི ན་ཡོ ད། འགྱུར་བ་དེ་དག་ལ་གཞི ་བཅོལ་ནས་ང་ཚོ ས་ཀྱང་གོམ་པ་མཉམ་
སྤསོ ་བྱས་སྟབས། ང་ཚོ ས་ཀྱང་གསར་གཏོད་གང་ལ་གང་ཙམ་བྱས་དང་བྱེད་མུས་

ཡི ན། ལྟ་གྲུབ་གསུམ་པ་འདི་རང་ཁ་རང་གསོ་ཡི ན། རང་ཁ་རང་གསོ་ཞེས་པ་ནི་
ཕུགས་རྒྱང་རི ང་པོའ་ི འཆར་སྣང་ཞི ག་ཡི ན། བོད་ཀྱི་བདེན་མཐའ་མ་གསལ་བར་

བོད་མི འི་སྒྲིག་འཛུགས་དང་བོད་མི འི་གནད་དོན་མུ ་མཐུ ད་ནས་གནས་དགོས་ཀྱི་
ཡོ ད།

དེ་གནས་པར་ད་བར་ང་ཚོ ས་རོགས་རམ་མང་པོ་ཞི ག་ཞུས་ནས་གནས་པ་

རེད། འོན་ཀྱང་ང་ཚོ ས་ཕུགས་རྒྱང་རི ང་པོའ་ི བསམ་བླ་ོ གཏོང་སྐབས་མ་འོངས་པར་

སོ་སོའ་ི རྐང་པའི་སྟེང་ལངས་ཐུ བ་པ་ཙམ་མ་ཟད། རང་ཁ་རང་གི ས་གསོ་ཐུ བ་པའི་
འཆར་གཞི ་དང་སྲིད་བྱུས་ཤི ག་དགོས་ཀྱི་ཡོ ད། ལྟ་གྲུབ་གསུམ་པོ་བབ་ས་དེ་གཉིས་

སྨན་དབུ་མའི་ལམ་གྱི་སྲིད་བྱུས་ཐོག་བབ་དགོས།

གཉིས་སྨན་དབུ་མའི་ལམ་གྱི་

སྲིད་བྱུས་འདི་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༧༤ ཙམ་ནས་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་

དཔལ་ལྡན་ཆོས་རི ག་བཀའ་བླནོ ་མཆོག་གི ་གསུ ང་བཤད་ཁག 177

གི ས་དགོངས་པ་བཞེས་ནས་སྐབས་དེའི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་འགན་འཁྱེར་མཁན་མཛད་
གཙོ ་རྣམ་པས་དབུས་འབྲེལ་ཡོ ད་མང་པོ་ཞི ག་དང་བཀའ་བསྡར
ུ ་མཛད་མཐར་བོད་

མི ་མང་སྤྱི་འཐུ ས་ལྷན་ཚོ གས་ཀྱིས་གྲོས་ཚོ གས་ནང་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་སྲིད་བྱུས་

ཤི ག་ཆགས་ཡོ ད།

དེར་བརྟེན་ང་ཚོ ས་སྲིད་བྱུས་འདི་ཡང་དག་པ་གཅི ག་དང་རྩ་ཆེ ན་ཞི ག་ལ་

ངོས་འཛི ན་བྱེད་བཞི ན་ཡོ ད།

དབུ་མའི་ལམ་གྱི་སྲིད་བྱུས་འདི་བརྒྱུད་ནས་བོད་

ུ ་རྒྱུན་ད་ུ འབད་བརནྩོ ་
རྒྱའི་གྲོས་མོ ལ་ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་ང་ཚོ ས་དས

བྱས་དང་བྱེད་མུས་ཡི ན། བོད་རྒྱ་གྲོས་མོལ་ནི་བོད་དོན་བདེན་མཐའ་གསལ་ཆེད་

ཡི ན། བོད་དོན་བདེན་མཐའ་གསལ་བ་ཞེས་པ་ནི། ཆོལ་གསུམ་བོད་རི གས་རྣམས་

གཅི ག་ཏུ ་བསྒྲིལ་བའི་མི ང་དོན་མཚུངས་པའི་རང་སྲིད་རང་སྐྱོང་གི ་འཛི ན་སྐྱོང་
གཅིག་གི ་འོག་གནས་རྒྱུ་ཡི ན། གཉིས་སྨན་དབུ་མའི་ལམ་གྱི་སྲིད་བྱུས་དེར་ངོ་ལྐགོ ་

གཉིས་དང་རྒྱབ་མདནུ ་གཉིས་གང་ཡང་མེ ད་པར་ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་ཡི ན་པ་དེ་

སྔ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་དང་ཁྲི་ཟུར་སླབོ ་དཔོན་ཟམ་གདོང་རི ན་
པོ་ཆེ་མཆོག་གི ས་ཡང་ནས་ཡང་ད་ུ བཀའ་སླབོ ་སྩལ་ཡོ ད།

ཕྱོགས་མཚུངས་དེང་

སྐབས་སྲིད་སྐང
ྱོ ་མཆོ ག་དང་བོད་མི ་མང་སྤྱི ་འཐུ ས་ཚོ གས་གཙོ ་རྣམ་གཉིས་ཀྱིས་

ི ་ས་ཕག
གཙོ ས་མཛད་གཙོ ་རྣམ་པས་འཛམ་གླང
ྱོ ས་གང་སར་དབུ་མའི་ལམ་གྱི་སདྲི ་
བྱུས་འདི་བདེན་པ་དང་འཚེ ་བ་མེད་པ། ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་གྱི་སྲིད་བྱུས་ཤི ག་
ཡི ན་པའི་གཏམ་བཤད་སྤལེ ་དང་སྤལེ ་མུས་རེད། དེར་བརྟེན་ང་ཚོ ས་འཐབ་རྩོད་བྱ་

ྲི ས་ཀྱི་སྒམ
རྒྱུ་ནི་རྒྱ་ནག་མི ་དམངས་སྤྱི་མཐུ ན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྩ་ཁམ
ྲོ ་གཞི འི་འོག་རང་
སདྲི ་རང་སྐངྱོ ་རདྩོ ་བཞི ན་ཡོ ད་པ་ལས་རྒྱ་ནག་དང་ཁ་བྲལ་རྩོད་ཀྱི་མེད་ལ་བོད་དང་
བོད་ཆེན་པོའ་ི ཐ་སྙད་ཡང་བེད་སྤྱོད་བྱེད་ཀྱི་མེད།

ང་ཚོ འ་ི དགོས་འདནུ ་གང་ཡི ན་
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བརྗོད་ན། བོད་ཆོལ་ཁ་གསུམ་གཅིག་ཏུ ་བསྒྲིལ་བའི་བོད་རི གས་ཡོ ངས་ལ་མི ང་དོན་
མཚུངས་པའི་རང་སྲིད་རང་སྐྱོང་གི ་གནས་བབ་རྩོད་བཞི ན་ཡོ ད། འོན་ཀྱང་ད་བར་
ུ ་རྟག་ཏུ ་ང་ཚོ ར་ཁ་བྲལ་བ་དང་ངོ་ལོ ག་པ་ཡི ན་པའི་
རྒྱ་ནག་གི ་འགོ་ཁྲིད་ཚོ ས་དས

སྐྱོན་བརྗོད་བྱས་དང་བྱེད་མུས་རེད།

ཉེ་ལམ་རྒྱ་ནག་དབུས་འཐབ་ཕྱོགས་གཅིག་

གྱུར་གྱི་འགོ་ཁདྲི ་ཀྲུའུ་ཝེ་ཆུན་གྱིས་ཨི ་ཊ་ལི ་དང་སུད་སི ར་ཕྱིན་ནས་གཏམ་བཤད་
སྐབས་སྲིད་སྐངྱོ ་བླ་ོ བཟང་སེང་གེའི་མི ང་ཐེངས་བཞི ་བོས་ནས་ཁ་བྲལ་རི ང་ལུགས་
པའི་ལྟ་བ་མཁྲེགས་འཛི ན་པ་རེད། ཅེས་སྐྱོན་བརྗོད་བྱས་ཡོ ད།

ི ་འདིའ་ི སངྟེ ་ཡི ག་ངག་གཉིས་ཐོག་ནས་ཁ་བྲལ་
ང་ཚོ འ་ི ཕྱོགས་ནས་འཛམ་གླང

རྩོད་ཀྱི་མེད་པ་བརྗོད་བཞི ན་ཡོ ད། དེ་འདྲའི་གནས་སྟངས་འོག་ང་ཚོ འ་ི གནས་བབ་
འགྲོ་བཞི ན་ཡོ ད། དེར་བརྟེན་ཁོང་ཚོ ས་གང་བཤད་ཀྱང་། ངོས་ལེན་ཇི་འདྲ་ཞི ག་

གནང་མི ན་ལ་མ་ལྟས
ོ ་པར་ང་ཚོ ས་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་དབུ་མའི་ལམ་གྱི་སྲིད་བྱུས་

འདི་བདེན་པ་དང་དྲང་པོར་གཞི ་བཅོལ་བ་ཞི ག་ཡི ན་སྟབས་དེར་འགྱུར་བ་གཏོང་
དགོས་པ་གང་ཡང་མེད།

ི ་ཐོག་དབུ་མའི་ལམ་གྱི་ལངས་
དེ་བཞི ན་འཛམ་གླང

ཕྱོགས་དེ་བདེན་པ་དང་འཚེ ་བ་མེད་པ་རེད།

ཅེས་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་ལོ་རེ་

ནས་ལོ་རེ་ཇེ་མང་ད་ུ འགྲོ་བཞི ན་ཡོ ད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ནས་ད་བར་རྒྱལ་སྤྱིའ་ི གྲོས་

ཚོ གས་བཅུ་ལྷག་ནང་དབུ་མའི་ལམ་གྱི་ལངས་ཕག
ྱོ ས་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི ་གྲོས་ཆོ ད་
བཞག་ཡོ ད། གྲོས་ཆོད་དེ་དག་ལས་སླ་པོ་ཞི ག་རྩ་བ་ནས་མི ན། ཡི ན་ནའང་ཁོང་

རྣམ་པས་བོད་དོན་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱ་རྒྱུ་དེ་འོས་ཤི ང་འཚམས་པ་ཞི ག་མཐོང་ནས་རྒྱབ་

སྐྱོར་གནང་བཞི ན་ཡོ ད། འདི་ང་ཚོ ས་གཟི་བརྗིད་ཆེན་པོ་ཞི ག་དང་རྩ་ཆེན་པོ་ཞི ག་

ལ་ངོས་འཛི ན་ཞུ་བཞི ན་ཡོ ད།

ང་ཚོ འ་ི བདེན་མཐའ་གསལ་ཐབས་དང་ང་ཚོ འ་ི

ལངས་ཕག
ྱོ ས། དེ་བཞི ན་རྒྱ་ནག་དམར་པོའི་སྲིད་གཞུ ང་གི ་བྱེད་ཕྱོགས་དེ་དག་

དཔལ་ལྡན་ཆོས་རི ག་བཀའ་བླནོ ་མཆོག་གི ་གསུ ང་བཤད་ཁག 179

ི ་སྡངི ས་ཆ་
དང་། བོད་ནང་ད་ུ གཉའ་གནོན་ག་ཚོ ད་ཡོ ད་མེད་དེ་ང་ཚོ ས་འཛམ་གླང
འདིའ་ི སྟེང་འཇོག་ཐུ བ་དགོས།

དེའ་ི ཆེད་ད་ུ སྲིད་སྐྱོང་བླ་ོ བཟང་སེང་གེ་མཆོག་རྒྱ་

གར་དང་ཨ་རི འི་ས་ཁུལ་ཕལ་ཆེ ་བའི་ནང་ཕེབས་ནས་གྲོས་ཚོ གས་འཐུ ས་མི ་དང་

ཕྱི་སྲིད་ལས་ཁུངས། ཁྲིམས་བཟོ་བ་སོགས་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་ནས་ཆབ་སྲིད་

དང་ཤེས་ཡོ ན། དཔལ་འབྱོར་གང་གི ་ཆ་ནས་ལས་དོན་གང་ལ་གང་ཙམ་བསྒྲུབས་

དང་སྒྲུབ་བཞི ན་ཡོ ད་པ་དེ་རི ང་འདིར་ངས་སྙན་སེང་ཞུ་འདོད་བྱུང་།

ི ་ཡུལ་
དེ་བཞི ན་བཀའ་བླནོ ་རྣམ་པ་ཚོ ས་ཀྱང་བོད་སྤྱིའི་རྩ་དོན་ཆེད་འཛམ་གླང

གྲུ་གང་སར་ཕེབས་དང་ཕེབས་མུས་ཡི ན། ཕྱོགས་མཚུངས་དཔལ་ལྡན་ཚོ གས་གཙོ་
མཆོ ག་གི ས་གཙོ ས་གྲོས་ཚོ གས་འཐུ ས་མི ་རྣམ་པས་རྒྱ་གར་གྱི་གྲོས་ཚོ གས་འཐུ ས་

མི ་མཇལ་རྒྱུས་མཚོ ན་ལས་དོན་སྤལེ ་དང་སྤལེ ་མུས་རེད། དེ་བཞི ན་བཀའ་བླནོ ་ཁྲི་

ཟུར་སླབོ ་དཔོན་ཟམ་གདོང་རི ན་པོ་ཆེ ་མཆོ ག་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་འགན་ཁུར་གནང་མི ན་
ི ་ས་ཕྱོགས་གང་སར་ཕེབས་བཞི ན་ཡོ ད།
ལ་མ་ལྟསོ ་པར་འཛམ་གླང

སུད་སི ་དང་འཇར་མན་སོགས་ཀྱི་ནང་ཕེབས་ཡོ ད།

ཉེ་ལམ་ཁོང་

ང་ཚོ ་འཆམ་འཆམ་དང་སྤྲོ་

སྐྱིད་གཏོང་བར་འགྲོ་གི ་མེད། བོད་མི འ་ི དཀའ་ངལ་དང་། བོད་མི འ་ི གནད་དོན་

ི ་སྡངི ས་ཆའི་སྟེང་འཇོག་ཐུ བ་པ་དགོས་ཀྱི་ཡོ ད། དེ་ལྟར་ཡོ ང་
འདི་ང་ཚོ ས་འཛམ་གླང

རྒྱུར་འབད་བརྩོན་ཆེད་ང་ཚོ ས་རྒྱལ་ཁབ་འདྲ་མི ན་ནང་ཕྱིན་ནས་རྒྱལ་ཁབ་སོ་སོའི་
འགོ་ཁྲིད་དང་གྲོས་ཚོ གས་འཐུ ས་མི ། བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོ གས་པ་དང་། དེ་བཞི ན་

ས་གནས་ཁག་ཏུ ་གནས་སྡདོ ་བོད་རི གས་སྤུན་ཟླ་ཚོ ་དང་ཐུ ག་ནས་བོད་ཀྱི ་དཀའ་
ངལ་དང་རྩ་དོན་རྣམས་གསལ་བཤད་ཞུ་བཞི ན་ཡོ ད།

གལ་ཆེན་པོ་ཞི ག་ཆགས་བཞི ན་ཡོ ད།

དེར་བརྟེན་ལས་དོན་འདི་

ང་ཚོ ་གང་ད་ུ ཕྱིན་ཀྱང་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་

མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་གི ་ཐུ གས་རྗེ་བཀྲིན་ལ་བརྟེན་ནས་བོད་དོན་ཐོག་རྒྱབ་སྐྱོར་

180 བདེན་དོན་གསལ་བའི་ཉི་ཟེར།

དང་དོ་སྣང་བྱེད་མཁན།

བོད་དོན་སྐརོ ་དྲི་བ་འདྲི་མཁན་ལོ་རེ་ནས་ལོ་རེ་བཞི ན་

མང་ད་ུ འགྲོ་བཞི ན་ཡོ ད། དེར་བརྟེན་ད་བར་ལམ་དབུ་མའི་སྲིད་བྱུས་ཐོག་ལ་རྒྱབ་

སྐྱོར་གནང་མཁན་ཇེ་མང་ད་ུ འགྲོ་བཞི ན་ཡོ ད། ལྷག་པར་རྒྱ་ནག་མི ་དམངས་ཁྲོད་

མཁས་དབང་དང་རྩོམ་པ་པོ། ཆབ་སྲིད་པ། ཁྲིམས་རྩོད་པ་སོགས་ཀྱིས་དབུ་མའི་

ལམ་གྱི་སྲིད་བྱུས་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་རྩོམ་ཡི ག་སྤལེ ་བ་ཧ་ཅང་མང་པོ་བྱུང་ཡོ ད།

རྒྱ་

ནག་མི ་དམངས་སྤྱི་མཐུ ན་རྒྱལ་ཁབ་འདི་སྟོབས་འབྱོར་མངའ་ཐང་ཧ་ཅང་ཆེ ་བ་

ཞི ག་ཡི ན་པ་ང་ཚོ ས་ངོས་འཛི ན་བྱེད་བཞི ན་ཡོ ད། འོན་ཀྱང་མཐར་བདེན་པར་རྒྱལ་

ཁ་འཐོབ་རྒྱུ་འདི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཆོས་ཉིད་རེད།

གནས་ཚུལ་གཞན་ཞི ག་དགའ་སྤ་ྲོ ཆེན་པོའི་ཐོག་ནས་ཞུ་དགོས་པ་ཞི ག་ལ་ཕྱི་

ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༩ ཚེ ས་ ༢༢ ཉིན་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་

གི ས་གཉིས་སྨན་དབུ་མའི་ལམ་ལ་བརནྟེ ་ནས་རྒྱ་བོད་ཞི ་འགྲིག་ཡོ ང་རྒྱུའི་མཚམས་

བར་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་སྐ་ུ ཚེ ་འཚོ ་བཞེས་བཞུགས་རྒྱུའི་བཀའ་བཞེས་བཟང་

པོ་ཐོབ་ཡོ ད། འདི་ང་ཚོ ས་ཧ་ཅང་དགའ་སྤྲོ་སྐྱེ་དགོས་པ་དང་། རྩ་ཆེན་ཞི ག་ལ་ངོས་
འཛི ན་ཞུ་བཞི ན་ཡོ ད།

དེ་རི ང་འདིར་༸གོང་ས་མཆོག་དབུ་བཞུགས་ཐོག་བསྟན་

འཛི ན་གྱི་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་མང་པོ་ཞི ག་འད་ུ འཛོ མས་མཛད་ཡོ ད།

དེ་རི ང་ངས་

ཆོས་རི ག་བཀའ་བླནོ ་ཡི ན་པའི་འགན་ཞི ག་འཁྱེར་ནས་ཞུས་ན། ང་ཚོ འ་ི བོད་བརྒྱུད་
ནང་བསྟན་འདི་ བཤད་སྒྲུ བ་ཟུ ང ་འབ ལ
ྲེ ་ཐོག ་ནས་མི ་ཉམས་རྒྱུ ན་འཛི ན་མཛད་

བཞི ན་པ་ནི་ཧ་ཅང་རྩ་ཆེན་པོ་ཞི ག་དང་རི ན་ཐང་ཆེན་པོ་ཞི ག་ཡི ན། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༧༡
ལོ ར་དབུས་གཞོན་ན་ུ ལྷན་ཚོ གས་ཐོག་མར་འཚོ གས་སྐབས་༸གོང་ས་མཆོ ག་གི ས་
ི ་སྒང་ང་ཚོ ར་ངོམས་སུ་ཆོ ག་པ་གཅི ག་ཡོ ད་པ་ནི་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་
འཛམ་གླང

ཁོ་ན་ཡི ན་པ་ལས་གཞན་ཆབ་སྲིད་དང་དཔལ་འབྱོར་གང་གི ་ཆ་ནས་ངོམས་ཆོ ག་

དཔལ་ལྡན་ཆོས་རི ག་བཀའ་བླནོ ་མཆོག་གི ་གསུ ང་བཤད་ཁག 181

ི ་གི ་མི ་མང་
པ་གང་ཡང་མེད། ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཡོ ད། ད་ཆ་བལྟ་སྐབས་འཛམ་གླང
ཚོ ས་བོད་པར་དོ་སྣང་བྱ་རྒྱུ་གཙོ ་བོ་ནི་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་ལ་བརྟེན་ནས་ཡི ན་

སྟབས། ཧ་ཅང་རྩ་ཆེན་པོ་ཆགས་ཡོ ད། ང་ཆོས་རི ག་བཀའ་བླནོ ་བསྐསོ ་རྗེས་ཨ་རི ་

དང་ཡུ་རོ བ། ཨེ ་ཤི ་ཡའི་ནང་ད་ུ ནང་པའི་བས་ྟི གནས་ཇི ་ཙམ་ཡོ ད་མེ ད་ཉམས་

ུ ཕྱི ་ལོ ་ ༡༩༥༩ གོང་
ཞི བ་བདྱེ ་སྐབས་ཆོ ས་ཚོ གས་ ༧༧༨ བཙུགས་འདག

ལ་ཡུ ལ ་གྲུ ་ དེ་ དག་ནང་བོད ་མི ་རི ག ས་དང་བོད ་ཀྱི ་ ནང་ཆོ ས ་ལྟ་ ཅི ་ བོད ་ཟེར ་བ་

མང་པོ་ཞི ག་གི ས་ཤེ ས་ཀྱི་མེ ད། འོན་ཀྱང་ཕྱི་ལོ ་ ༡༩༥༩ རྗེས་བསྟན་འཛི ན་

གྱི ་ སྐ ྱེས ་ཆེ ན ་དམ་པ་མང་པོ་ ཞི ག ་གི ས ་སྐུ་ ངལ་འཛེ མ ས་མེ ད ་ཐོག ་ཡུ ལ ་གྲུ ་ གང་
སར་ཕེབ ས་ནས་བོད་བརྒྱུ ད་ནང་ཆོ ས ་དར་སྤལ
ེ ་མཛད་པར་བརྟེན་ད་ཆ་གནས་

སྟངས་འདི་ལྟར་བསླབེ ས་ཡོ ད།

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོར་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་དབུ་ཁྲིད་པའི་བོད་མི ་སྐྱབས་བཅོལ་

བ་ཁ་ྲི བརྒྱད་ཙམ་རྒྱ་གར་ད་ུ བསླབེ ས་ཡོ ད།

དེར་བརྟེན་སྐབས་དེར་ཐོག་མར་སྦག་

ས་ཆོ ས་སྒར་ད་ུ དགེ་འདནུ ་པ་སངྟོ ་ཕྲག་འགའ་ཤས་ཀྱིས་སྐུ་ངལ་འཛེ མས་མེ ད་ཐོག་
འབད་བརྩོན་གནང་འབྲས་སུ་རི མ་བཞི ན་ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་འདི་ལྟ་བུ་ཆགས་

ཐུ བ་པར་བརྟེན།

དེ་རི ང་ངས་གོ་སྐབས་འདི་བཟུང་ནས་སྦག་སའི་དགེ་འདནུ ་པ་

འདས་གསོན་ཡོ ངས་ལ་བཀའ་དྲིན་རྗེས་དྲན་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།

ད་བར་ང་ཚོ ས་དེ་ལྟར་

བྱས་ནས་ཕྱིན་ཡོ ད་ཀྱང་ད་ཆ་ང་ཚོ འི་མདནུ ་ལ་ད་ྲི བ་ཞི ག་སླབེ ས་བཞི ན་ཡོ ད་པ་ནི།

ང་ཚོ ་ལོ ་བཅུ་དང་ཉི་ཤུ འི་མཚམས་སུ་གནས་སྟངས་ཇི ་འདྲ་ཞི ག་ཆགས་རྒྱུ་རེ ད།

ཅེས་པ་འདི་ཡི ན།

༸སྐྱབས་མགོན་རི ན་པོ་ཆེའ་ི བཀའ་དགོངས་གཞི ར་བཞག་ཐོག་ང་ཚོ ས་ཕྱི་ཟླ་

༥ ནང་བཤད་སྒྲུབ་བསྟན་པ་གོང་འཕེལ་ཆེད་ཆོས་རི ག་ལས༌ཁུངས་ཀྱི་འཛི ན་སྐྱོང་

182 བདེན་དོན་གསལ་བའི་ཉི་ཟེར།

འོག་ལྷན་ཚོ གས་ཤི ག་ཚོ གས་ནས་རི གས་གཅི ག་རྐང་འཛི ན་གྱི་སླབོ ་གཉེར་བྱེད་ས་
ཞི ག་གཏན་འབེབས་བྱས་པ་ཡི ན། ཕྱོགས་མཚུངས་ཉེ་ལམ་མཁས་པའི་ཚོ གས་ཆུང་

བཙུགས་ནས་རི གས་གཅི ག་རྐང་འཛི ན་གྱི་སླབོ ་མ་འདེམས་སྒྲུག་བདྱེ ་སྐབས་སླབོ ་མ་
ཉི་ཤུ ་རྩ་གཉིས་འདགུ

དེ་རི ང་འདིར་དོལ་རྒྱལ་སྐརོ ་ལ་ཞུ་འདོད་བྱུང་།

ཕེབས་ས་དེར་བདདུ ་ཡོ ད་ཅེས་བཤད་སྲོལ་ཡོ ད།

སྤྱིར་སངས་རྒྱས་གང་ད་ུ

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་

པོ་མཆོ ག་གི ས་དགུང་གྲངས་བཅུ་དྲུག་ནས་བོད་བསྟན་སྲིད་མི ་རི གས་ཀྱི་ཆེ ད་ད་ུ སྐུ་

ངལ་འཛེ མས་མེད་ཀྱིས་ད་བར་མཛད་འཕྲིན་བསྐྱངས་པ་དེ་དག་བོད་མི ་ས་ཡ་དྲུག་

ུ ་ནམ་ཡང་བརྗེད་ཐབས་མེད་པའི་བཀའ་དྲིན་བླ་ན་མེད་པ་ཞི ག་ཡི ན། འོན་
གི ས་དས

ཀྱང་བོད་མི ་རེ་ཟུང་ཞི ག་གི ས་༸གོང་ས་མཆོག་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ཏུ ་ཆི བས་སྒྱུར་
བསྐྱངས་སྐབས་ངོ་རྒོལ་སྐད་འབོད་བྱས་དང་བྱེད་བཞི ན་ཡོ ད་པ་ནི་ཧ་ཅང་གི ་ཐབས་

སྐྱོ་པོ་རེད། སྔ་ལོ་ནིའུ་ཡོ ཀ་ (New York) དང་ཝི ་སི ་ཀོན་སི ན་ (Wisconsin)
ནང་སྐད་འབོད་བྱས་པ་ཙམ་མ་ཟད། ཨ་རི ་ནས་ཨོ ་སི ་ཊོ་ལི ་ཡར་སྐད་འབོད་བྱེད་

པར་སོང་ཡོ ད། དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་མཁན་གང་ད་ུ ཡོ ད་ཀྱང་ཁོང་ཚོ ར་ངས་དྲན་སྐལ
ུ ་
ཞི ག་ཞུ་འདོད་བྱུང་།

གང་ཡི ན་བརྗོད་ན། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོར་སོ་སོའ་ི ལུང་པ་བཞག་ནས་བཙན་

ུ ་རྒྱ་མི ་དམར་པོས་
བྱོལ་ལ་གྱར་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡི ན་ནམ། སྐབས་དེ་དས

བོད་མི ་ས་ཡ་གཅི ག་དང་འབུམ་གཉིས་ཙམ་དམར་གསོད་བཏང་ཡོ ད་པ་མ་ཟད།
ཕྱིས་སུ་རི ག་གནས་གསར་བརྗེའི་སྐབས་བོད་ནང་དགོན་སྡ་ེ དྲུག་སངྟོ ་ལྷག་གྱང་རོ་
མ་གཏོགས་རྩ་མེད་བཏང་ཡོ ད། བོད་ཀྱི་དགོན་སྡ་ེ ཁག་ནང་རྟེན་སྐ་ུ རི ན་ཐང་ཆེ་བ་

དང་རྩ་ཆེ་བ་ཚང་མ་རྒྱ་ནག་ཏུ ་འོར་འདྲེན་བྱས་ཡོ ད། ད་ལྟ་དོལ་རྒྱལ་རྗེས་འབྲང་

དཔལ་ལྡན་ཆོས་རི ག་བཀའ་བླནོ ་མཆོག་གི ་གསུ ང་བཤད་ཁག 183

པ་རེ ་ཟུང་ཡོ ད་པ་དེ་དག་གི ་ཕ་མ་དང་ནང་མི ་སྤུན་ཉེ་སོ གས་རྒྱ་མི ས་བསད་པའི་

ནང་ད་ུ ཏན་ཏན་ཡོ ད་སྲིད་པ་རེད། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོར་རྒྱ་མི ་བོད་ནང་འཛུལ་

སྐབས་མདོ་སྟོད་སྨད་ཕྱོགས་ནས་འཛུལ་བ་རེད། དམག་ཁྲུག་ག་ཚོ ད་བརྒྱབ་ཡོ ད་པ་
དང་མི ་ག་ཚོ ད་ཙམ་བསད་ཡོ ད་པ་རེད། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༤ འམ་ ༡༩༥༥ ལ་ལི ་ཐང་
དགོན་པ་ལ་འབར་རྫས་གཡུག་པ་རེད།

དེ་དག་ཚང་མས་མཁྱེན་པའི་ཐོག་ནས་

རྒྱབ་མདནུ ་མ་ནོར་བ་བྱེད་དགོས། དེ་ལྟར་བྱེད་མཁན་གྱི་དགྲ་བོ་ཕར་བཞག་ནས་

ཚུར་ཕག
ྱོ ས་འདིར་བོད་བསྟན་སྲིད་མི ་རི གས་ཀྱི་ཆེད་ད་ུ ལས་དོན་སྒྲུབ་མཁན་ཚོ ར་
ངོ་རྒོལ་བྱེད་རྒྱུ་དེ་ཐབས་སྡག
ུ ་རེད།

ང་རང་སྒརེ ་ལྟ་བུར་མཚོ ན་ན་དོལ་རྒྱལ་རྗེས་

ུ
འབྲང་པ་ཚོ ས་དྲ་རྒྱའི་ཐོག་ངའི་སྐར
ོ ་འདྲ་མི ན་བཤད་ནས་སྐྱོན་བརྗོད་བྱས་འདག

བཤད་མ་བཤད་གང་ཡང་མི ་འདགུ དེ་ལྟ་བུ་ཚང་མར་སྐྱོན་བརྗོད་བྱ་རྒྱུ་དེ་འགྲིག་
ཡོ ད་དམ་མེད།

བོད་མི ་ཁྲི་ཕྲག་མང་པོ་དམར་གསོད་གཏོང་མཁན་དང་དགོན་སྡ་ེ

སངྟོ ་ཕྲག་མང་པོ་རྩ་མེད་གཏོང་མཁན་གྱི་དགྲ་བོ་དང་མཉམ་ད་ུ ལག་སྦྲེལ་ནས་བོད་
བསྟན་སྲིད་མི ་རི གས་ལ་རྙག
ོ ་གྲ་བཟོ་བ་དང་སྐྱོན་བརྗོད་བདྱེ ་པ་འདི་འགྲིག་གི ་ཡོ ད་

དམ་ཞེས་ཁོ་ཚོ ས་ཤེ ས་པ་གནང་རྒྱུ་དང་བསམ་བླ་ོ གཏོང་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེ ན་པོ་རེ ད་
བསམ་གྱི་འདགུ

མི ་ཞི ག་དང་ཡང་སྒསོ ་བོད་པ་ཞི ག་ཡི ན་ན་རང་གི ས་རང་ལ་དྲི་

བ་འདོན་དགོས། དོལ་རྒྱལ་རྗེས་འབྲང་པ་ཚོ ས་ཉེ་ལམ་དྲ་རྒྱའི་ཐོག་ཁོང་ཚོ འ་ི རྒྱབ་

ཏུ ་སྟོབས་ཆེན་རྒྱལ་ཁབ་ཡོ ད་ཚུལ་བཤད་ཡོ ད། སྟོབས་ཆེན་རྒྱལ་ཁབ་ཟེར་བ་དེ་སུ་

ཡི ན་ནམ། ངས་ད་ལྟ་ག་རེ་ཞུ་ཡི ་ཡོ ད་ཅེ་ན། བོད་དང་བོད་མི ་རི གས་ཟེར་བ་དེ་

ི ་འདིའ་ི ནང་ད་ུ གནས་དང་མ་གནས། རང་ཡུལ་དེ་རྒྱ་ཡུལ་ལ་བསྒྱུར་
འཛམ་བུ་གླང

རྒྱུའི་འབད་བརྩོན་བྱེད་བཞི ན་པ་དེ་ཤེས་དགོས་པ་གཅིག་དང་། ཤེས་ནས་བསམ་
བླ་ོ གཏོང་དགོས་པ་ཞི ག་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་རེད། རྒྱ་མི ས་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུགས་
གཏོར་བཤི ག་གཏོང་རྒྱུ་དང་བེད་སྤྱོད་གཏོང་རྒྱུ་མེ ད་ད་ུ མི ་རུང་བའི་ལག་ཆ་རེད་

184 བདེན་དོན་གསལ་བའི་ཉི་ཟེར།

ཅེས་བཤད་ཡོ ད། བྱས་ཙང་བེད་སྤྱོད་ཀྱི་འོག་ལ་འགྲོ་ཡི ་ཡོ ད། ངས་གོང་ད་ུ ཞུས་

པ་བཞི ན་དགོན་པ་དྲུག་སངྟོ ་ལྷག་ཙམ་གཏོར་བཤི ག་གཏོང་མཁན་དང་བོད་མི ་ས་ཡ་

གཅིག་དང་འབུམ་གཉིས་ཙམ་གསོད་མཁན་རྒྱ་མི ་རེད། དེ་དང་མཉམ་འབྲེལ་བྱས་

ནས་བོད་བསྟན་སྲིད་མི ་རི གས་ཀྱི་ཆེ ད་ད་ུ སྐུ་ངལ་འཛེ མས་མེ ད་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཕྱག་
ལས་གནང་མཁན་དེ་དག་ལ་མཚན་སྨད་ཞུ་རྒྱུ་དང་བསྐྱོན་བརདྗོ ་བྱ་རྒྱུ་དེ་འོས་ཤི ང་

འཚམས་པ་རེད་དམ།

ང་ཚོ ་ལ་ལག་ཆ་ཆེ ན་པོ་ཞི ག་དང་སེམས་ཤུ གས་འཕར་དགོས་པ་གཅི ག་ནི།

བཙན་བལ
ྱོ ་ནང་བོད་མི ་འབུམ་གཅི ག་དང་ཁྲི་ལྔ་ཙམ་ཡོ ད་པ་ནས་འབུམ་གཅི ག་

ཙམ་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ནང་གནས་ཡོ ད་པ་དང་ཁྲི་བཞི ་ལྔ་ཨ་རི ་དང་ཡུ་རོ བ་
སོགས་ལ་གྲམ་ཡོ ད་པ་རེད། ཕྱི་རྒྱལ་ད་ུ ཡོ ད་པའི་བོད་མི ་གཞོན་སྐྱེས་ཚོ འ་ི སེམས་
ཤུ གས་དང་ལྷག་བསམ་ཧ་ལས་དགོས་པ་འདགུ འདི་ནི་ང་ཚོ ས་རྩ་ཆེན་པོ་ཞི ག་ལ་

ངོས་འཛི ན་བྱེད་བཞི ན་ཡོ ད།

དེ་བཞི ན་ཞུ་མི ་དགོས་པར་ཚང་མས་མཁྱེན་གསལ་རེད།

ད་བར་བོད་ནང་

ད་ུ བོད་མི ་ ༡༢༤ ཡི ས་བོད་བསྟན་སྲིད་མི ་རི གས་ཀྱི་ཆེད་ད་ུ སྐ་ུ ལུས་མེར་བསྲེགས་

གནང་ཡོ ད་པ་རེད། ༡༢༤ དེ་ཅ་དངོས་ཀྱི་གྲངས་ཤི ག་མ་རེད། དེ་མི འ་ི སྲོག་གི ་
གྲངས་ཀ་རེད།

ཤུ གས་དང་།

དེར་བརྟེན་དེ་ལྟ་བུའ་ི བོད་མི ་དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་དེ་དག་གི ་སེམས་
དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་དེ་དག་གི ་ལར་ཞེན་ཧ་ལས་དགོས་པ་ཞི ག་མ་

རེད་དམ། ང་ཚོ ་ཚང་མས་མཁྱེན་གསལ་རེད། དབུགས་ཆད་ཁར་ཡང་༸རྒྱལ་བ་
བསྟན་འཛི ན་རྒྱ་མཚོ ། ༸རྒྱལ་བ་བསྟན་འཛི ན་རྒྱ་མཚོ ་ཞེས་འབོད་ཀྱི་ཡོ ད་པ་རེད།

བོད་ལ་རང་དབང་དགོས། ༸རྒྱལ་བ་རི ན་པོ་ཆེ་བོད་ལ་གདན་འདྲེན་ཞུ་དགོས་ཞེས་

ཁོང་ཚོ འ་ི སྐད་འབོད་དེ་དབུགས་ཆད་ཁར་ཡང་འབོད་ཀྱི་ཡོ ད་པ་རེད།

དེ་རྣམས་

དཔལ་ལྡན་ཆོས་རི ག་བཀའ་བླནོ ་མཆོག་གི ་གསུ ང་བཤད་ཁག 185

འཚེ ་མེ ད་ཞི ་བའི་ལྟ་གྲུབ་ཧ་ཅང་གི ་གོ་རྟོགས་ཆེ ན་པོ་ཡོ ད་པ་ཤི ན་ཏུ ་གསལ་པོ་རེད།

དཔེར ་ན་རང་ཉིད ་ཀྱི ་ སྐུ་ ལུ ས ་མེ ར ་བས ག
ྲེ ས་གཏོང ་ཐུ བ ་མཁན་ཞི ག ་གི ས ་མེ ར ་

བསྲེགས་གཏོང་དགོས་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན་བཟོ་མཁན་དེར་གནོད་སྐྱེལ་ཐུ བ་ཀྱི་རེད། ཡི ན་

ནའང་ད་བར་སྐུ་ལུས་མེ ར་བསྲེགས་གཏོང་མཁན་དཔའ་བོ་དཔའ་མོ ་དེ་དག་གི ས་

རྒྱ་མི ་རི གས་ལ་གནོད་སྐལ
ྱེ ་བ་དང་རྒྱ་མི ་རི གས་ཀྱི་རྒྱུ་ཅ་དངོས་ལ་གཏོར་བཤི ག་
དང་། ཐ་ན་རྒྱ་མི ་རི གས་ལ་གནོད་སྐྱོན་ཙམ་མི ་ཐེབས་པ་བྱས་ནས་རང་གི ་སྐ་ུ ལུས་

མེར་བསྲེགས་གནང་ཡོ ད་པ་རེད།

ཧ་ཅང་གི ་གཟི་བརྗིད་ཆེན་པོ་རེད་བསམ་གྱི་

འདགུ ་ལ། དེ་དག་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་གོ་རྟོགས་ཆེན་པོ་ཡོ ད་པ་དང་། འཚེ ་མེད་ཞི ་བའི་ལྟ་
གྲུབ་གཏིང་ཟབ་པོའ་ི ཐོག་ནས་གོ་རྟོགས་ཡོ ད་མཁན་རེད་འདགུ

ཚང་མས་མཁྱེན་གསལ་ལྟར་དེང་སྐབས་བོད་ནང་གི ་གཞོན་སྐས
ྱེ ་གཞས་པ་

ཞི ག་ཡི ན་ན་དེ་རི ང་གཞས་ཞི ག་བཏང་ན་སང་ཉིན་གང་ད་ུ བསླབེ ་མི ན་ཤེས་ཀྱི་མེད།

ཡི ན་ནའང་བོད་བསྟན་སྲིད་མི ་རི གས་ཀྱི་ཆེ ད་ད་ུ གཞས་དང་བསདྟོ ་དབྱངས་གཏོང་
གི ་ཡོ ད།

རྩོམ་པ་པོ་ཞི ག་ཡི ན་ན་དེ་རི ང་རྩོམ་ཡི ག་ཅིག་བྲིས་ན་སང་ཉིན་གང་ད་ུ

བསླབེ ་མི ན་ཤེས་ཀྱི་མེད། ཡི ན་ནའང་རྩོམ་ཡི ག་འབྲི་ཡི ་ཡོ ད། དེར་བརྟེན་དེ་ལྟའ་ི

གཞོན་སྐྱེས་དེ་དག་གི ་ལྷག་བསམ་དང་སེམས་ཤུ གས། ཞུམ་པ་མེད་པའི་སྙངི ་སྟོབས་

དེ་ང་ཚོ འ་ི བདེན་པའི་འཐབ་རདྩོ ་ཀྱི་མ་རྩ་དང་ལ་རྒྱ་གཙོ ་བོ་ཞི ག་ཏུ ་ངོས་འཛི ན་བྱེད་
བཞི ན་ཡོ ད།

ཉེ་ལམ་ཁམས་འབྲི་རུ་རྫོང་ད་ུ རྒྱ་མི ་དམར་པོའི་དར་ཆ་ཁང་ཐོག་ཏུ ་སྒང
ྲེ ་

དགོས་ཞེས་བཙན་བཀའ་གཏོང་སྐབས་མི ་མང་གི ས་འདོད་པ་མེད་པར་དར་ཆ་ཕྱིར་

གཡུགས་པ་རེད་ཅེས་བརྗོད་ཀྱི་འདགུ གང་ལྟར་ཁང་ཐོག་ཏུ ་སྒྲེང་འདོད་མེད་པར་

རྒྱ་མི འ་ི ཉེན་རྟོག་པ་དང་རྩོད་གླངེ ་བྱུང་སྟེ་མི ་ ༤ བཀྲོངས་འདགུ དེ་བཞི ན་མི ་མང་

186 བདེན་དོན་གསལ་བའི་ཉི་ཟེར།

པོ་ཞི ག་འཛི ན་བཟུང་བྱས་འདགུ དེ་ལྟར་མི ་ལོ་ ༥༣ གྱི་རི ང་ལ་རྒྱ་མི ་ཁོ་རང་ཚོ འ་ི

དབང་བསྒྱུར་གྱི་འོག་ཏུ ་བསྡད་པ་ཡི ན་ནའང་ད་ལྟའ་ི རྒྱའི་སྲིད་བྱུས་དེར་མོས་མཐུ ན་
མེད་པ་དང་ཡི ད་ཆེ ས་མེ ད་པ། དགའ་ཡི ་མེ ད་པ་ཧ་ཅང་གི ་གསལ་པོ་ཡི ན་པ་
ུ དེར་བརནྟེ ་དེ་དག་ལ་འདི་ནས་དེ་ལྟར་བདྱེ ་དགོས་པའི་སླབོ ་སྟོན་
ཆགས་འདག

བྱེད་མཁན་དང་བསྐུལ་མ་གཏོང་མཁན་གཅི ག་ཀྱང་མེ ད། སོ ་སོ ་རང་ཉིད་ཀྱི ས་
མ་བསྐུལ ་དང་བླང ས་ཐོག ་ནས་དགོས ་པ་དང་རྒྱུ ་མཚན་ཞི ག ་མཐོང ་ནས་བྱས་

དང་བདྱེ ་བཞི ན་པ་རེད།

ི ་སྟོབས་སྐར
དེ་བཞི ན་བོད་ནང་གི ་བོད་མི ་རྣམས་ཀྱི་སེམས་ཤུ གས་དང་སྙང
ོ ་

ུ ་ཚོ ད་མི ་འདགུ
ངས་འདིར་ཞུ་བར་དས

ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་གི ་མཐུ ན་ལམ་དང་རྡོག་

རྩ་ཆི ག་སྒྲིལ་གྱི་ཚོ ར་ཤུ གས་ཇི་ཆེར་ཕྱིན་ནས། མཉམ་རབུ ་ཐོག་ནས་ཆོས་འཆད་
ཉན་དང་བགྲོ་གླངེ ་མང་པོ་གནང་གི ་འདགུ

པར།

འདིར་ངས་ཞི བ་ཚགས་ཞུ་མི ་དགོས་

དེ་རྣམས་ང་ཚོ ས་རྩ་ཆེན་ཞི ག་དང་གལ་ཆེན་པོ་ཞི ག་ཏུ ་བརྩི་བཞི ན་ཡོ ད།

དེར་བརནྟེ ་སོ་སོ་རང་ཉིད་ཀྱི་བསམ་བླར
ོ ་ང་ཞེས་པ་ལས་ང་ཚོ ་ཞེས་པ་གལ་ཆེ ་བ་

དང་དོན་ཆེ་བ་འདགུ ་ཅེས་པའི་བསམ་ཚུལ་དེ་བོད་ནང་ད་ུ སླབེ ས་ཡོ ང་གི ་འདགུ དེ་
ང་ཚོ ས་ཧ་ཅང་གི ་རྩ་ཆེན་པོར་བརྩི་བཞི ན་ཡོ ད།

ད་དངུ ་བཀའ་སླབོ ་གནང་མཁན་ཡོ ད་སྟབས་ངས་མང་པོ་ཞུ་ཡི ་མི ན།

ང་ཚོ ་

བོད་གཞི ས་བྱེས་གཉིས་མཉམ་འཛོ མས་ཡོ ང་བ་དང་བོད་མི ་རི གས་ཀྱི་བདེན་མཐའ་

བསྐྱར་གསོ་བྱ་རྒྱུའི་འབད་བརྩོན་ཐབས་ཤེ ས་ཡོ ད་དགུ ་རྩལ་སྤྲུག་བྱ་རྒྱུར་ད་ལྟའི་
བཀའ་ཤག་ལ་ཆོད་སེམས་བརྟན་པོ་ཡོ ད། གང་ཡི ན་ཞེ་ན་བོད་གཞི ས་བྱེས་གཉིས་

ཀྱི་མི ་མང་གི ་སེམས་ཤུ གས་དང་སྙངི ་སྟོབས་དེ་ང་ཚོ ་ལས་ཀ་བྱེད་མཁན་གྱི་སེམས་
ཤུ གས་འཕར་རྒྱུའི་གཞི ་རྩ་ཆེན་པོ་ཆགས་ཀྱི་འདགུ དེ་ང་ཚོ ས་གལ་ཆེན་པོར་བརྩི་

དཔལ་ལྡན་ཆོས་རི ག་བཀའ་བླནོ ་མཆོག་གི ་གསུ ང་བཤད་ཁག 187

བཞི ན་ཡོ ད།
དེ་ དང་ཆབས་ཅི ག ་འདིར ་བྱང་ཆུ བ ་ལམ་རི མ ་ཆེ ན ་མོ འི ་ གསུ ང ་ཆོ ས ་གོ་

སྒྲིག་གནང་མཁན་དང་སྦྱིན་བདག་རྣམས་ལ་བཀའ་དྲིན་རས
ྗེ ་དྲན་དང་བཅས་སྙངི ་

དབུས་ནས་ཐུ གས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་བཞི ན་ཡོ ད། ཧ་ཅང་གི ་གཟི་བརྗིད་ཆེན་པོ་དང་སྤུས་དག་
པོ་རེད་འདགུ ལྷག་པར་ད་ུ རྩིས་ཁྲ་དེ་དག་མར་ལྗགས་ཀླགོ ་གནང་སྐབས་ཧ་ཅང་གི ་

ཡག་པོ་འདགུ

དེ་བཞི ན་སྨར་ཁམས་བོད་གཞི ས་བྱེས་གཉིས་ཀྱི་བརྟན་བཞུགས་

ཚོ གས་པ་ལའང་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོ ག་གི ས་ཐུ གས་ར་ྗེ ཆེ ་ཞུ ་རོགས་གསུང་
གི ་འདགུ ཁོང་འདི་གར་གདན་འདྲེན་ཞུས་ཡོ ད་ཀྱང་ལས་དོན་གྱི་རྐྱེན་པས་ཕེབས་

ཐུ བ་མེད།

སྨར་ཁམས་གཞི ས་བྱེས་གཉིས་ཀྱིས་དམ་ཚི ག་དང་དད་པ་ཆེན་པོའ་ི

ཐོག་ནས་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོར་བརྟན་བཞུགས་ཕུལ་བ་དང་།

འབུལ་སྟངས་ཀྱང་གྲ་སྒྲིག་པོ་དང་སྤུས་དག་བྱུང་སོང་བས་སདྲི ་སྐངྱོོ ་མཆོག་གི ་ཚབ་

ཞུས་ནས་ཐུ གས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།

དེ་དང་ཆབས་ཅི ག་སེ་ར་ཆོ ས་སྒར་གྱི་དགེ་འདནུ ་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཕྱག་ལས་

གནང་སྟངས་དང་གོ་སྒྲིག་བྱེད་སྟངས་ལ་བསྔགས་བརྗོད་ཞུ་བཞི ན་ཡོ ད་ལ།

འོངས་པར་ཡང་དེ་བཞི ན་གནང་རོགས་ཞེས་འབོད་སྐལ
ུ ་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།

མ་

མཐའ་དོན་

སྤྱི ་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོའི་སྐུ་ཚེ ་བརྟན་པ་དང་ཐུ གས་ཀྱི ་བཞེད་

དོན་མཐའ་དག་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པ།

བསྟན་འཛི ན་གྱི་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་སྐ་ུ

ཚེ ་བརྟན་པ་དང་མཛད་འཕྲིན་རྒྱས་པའི་སྨནོ ་འདེབས་ཞུ་བཞི ན་ཡོ ད། ཐུ གས་རྗེ་ཆེ།

༼ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༡ ཚེ ས་ ༣ ཉིན་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི ས་

ི ་གི ་ཡ་རྒྱལ་
རྒྱ་གར་ལྷ་ོ ཕྱོགས་སུ་རྟེན་གཞི ་བྱས་པའི་བྱེས་ཀྱི་གདན་ས་ཆེན་པོ་སེ་ར་ཐེག་ཆེན་གླང

188 བདེན་དོན་གསལ་བའི་ཉི་ཟེར།
སེར་བས
ྱེ ་མཁས་སྙན་གྲྭ་ཚང་གི ་ཆོ ས་རར་ལམ་རི མ་ཁྲིད་ཆེ ན་བཅོ་བརྒྱད་ཀྱི་བཀའ་ཆོ ས་ཉིན་

མཐའ་མའི་ཆོས་འབྲེལ་ལེགས་པར་གྲུབ་སྟེ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་བཀའ་དབང་བཀའ་དྲིན་ཆེ་བའི་

བཀའ་ཆོས་ཀྱི་ཉིན་མཐའ་མར།

བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཆོས་རི ག་བཀའ་བླནོ ་པདྨ་ཆོས་འབྱོར་

མཆོག་གི ས་མང་ཚོ གས་སུམ་ཁྲི་བརྒལ་བའི་འདུ་འཛོ མས་ཡོ ད་སར་དོལ་རྒྱལ་སྐརོ ་གསུང་བཤད་
སྙངི ་དོན།༽
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སྐབས་ ༡༥ པའི་བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུ ས་ལྷན་ཚོ གས་ཀྱི་གྲོས་

ུ ་ ༧ པའི་ཐོག་གཞུང་འབྲེལ་གྲོས་ཆོ ད་གྲོས་
ཚོ གས་ཚོ གས་དས
འཆར་ཡི ག་ཆ་ཨང་ ༢༢ ཐོག་བཀའ་བསྡུར་བགྲོ་གླངེ ་སྐབས་

དཔལ་ལྡན ་ཆོ ས ་རི ག ་བཀའ་བླནོ ་པདྨ་ཆོ ས ་འབ ྱོར ་མཆོ ག ་གི ་
དོལ་རྒྱལ་དང་འབྲེལ་བའི་གསུང་བཤད།

༄༅།

།དཔལ་ལྡན་ཚོ གས་གཙོ་མཆོག

གཞུང་འབྲེལ་གྲོས་ཆོད་གྲོས་

འཆར་ཡི ག་ཆ་ཨང་ ༢༢ པ་ལ་བཀའ་བསྡར
ུ ་གནང་གི ་ཡོ ད་པ་རེད། བཀུར་འོས་

སྤྱི་འཐུ ས་མང་པོ་ཞི ག་གི ས་ཐུ གས་ཁུ ར ་ཆེ ན ་པོ་ བཞེས ་ནས་བཀའ་བསྡུར ་ལྷུག ་པོ་
གནང་སོང་། བསྔགས་བརྗོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན། དེ་དང་ཆབས་ཅིག་ཕྱག་རོགས་དཔལ་
ལྡན་བདེ་སྲུང་བཀའ་བླནོ ་མཆོ ག་ནས་ད་ལྟ་བར་ད་ུ བྱུང་རབས་དེ་ཞི བ་ཅི ང་ཕྲ་བ་

གསུངས་གནང་སོང་། དེ་ལས་ལྷག་པ་ཞུ་རྒྱུ་མི ་འདགུ ཡི ན་ནའང་ཆོས་རི ག་བཀའ་

ུ ་ཚི ག་གཅི ག་གཉིས་ཤི ག་མ་ཞུས་ན་
བླནོ ་གྱི་འགན་ཞི ག་འཁྱེར་ནས་བསྡད་ཡོ ད་དས

མ་འགྲིག་པ་འདྲ་པོ་ཞི ག་འདགུ མ་གཞི ་ཚང་མས་མཁྱེན་གྱི་ཡོ ད་ཤག་རེད། ད་

ལྟ་བར་ད་ུ རབ་དང་རི མ་པར་བཤད་སྡདོ ་མཁན་ཞི ག་ཡི ན།

གདོང་ལེན་བྱེད་སྡདོ ་

མཁན་ཞི ག་ཡི ན། ཁ་གཏད་གཅོག་སྡདོ ་མཁན་ཞི ག་ཡི ན། དེར་བརྟེན་ད་ལྟའ་ི དོལ་

རྒྱལ་རྗེས་འབྲང་པའི་བྱེད་སྟངས་དེ་ཚོ ས།

གསོད་ཁྲག་སྦྱོར་བྱས་པ།

ད་ལྟ་བར་ད་ུ བོད་པ་ནང་ཁུལ་ལ་མི ་

ཁྲིམས་མེད་ལུགས་མེད་ལས་ཀ་བྱས་པ་དེ་ཚོ ར་ཞི བ་

ཅིང་ཕྲ་བ་གསུངས་གནང་སོང་། ཚང་མས་མཁྱེན་གསལ་རེད། མཁྱེེན་དགོས་རྒྱུ་
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གལ་ཆེན་པོ་རེད་འདགུ ད་ལྟ་གནས་སྟངས་གང་ཆགས་ཀྱི་ཡོ ད་ཟེར་ན། འཛམ་

ི ་རྒྱལ་སྤྱིའ་ི ཐོག་གི ་གནད་དོན་ཞི ག་ཁོ་ཚོ ས་བཟོ་ཐབས་བྱེད་ཀྱི་ཡོ ད།
གླང

བཟོ་ཡི ་

ཡང་ཡོ ད། དེ་དེ་བཞི ན་ད་ུ ང་རང་ཚོ ས་འགན་འཁྱེར་ནས་ཚང་མས་གདོང་ལེན་བྱ་

རྒྱུ་དེ་ཞེ་དྲགས་གལ་ཆེན་པོ་རེད་འདགུ
ཉེ་ཆར་ཨ་རི ་ལ་༸སྐྱབས་མགོན་རི ན་པོ་
ཆེ་ཆི བས་སྒྱུར་གནང་བའི་སྐབས། སོ་སོ་རང་ཉིད་ཨ་རི ་ལ་ཡོ ད། ངོ་རྒོལ་བྱ་ས་

མཐོང་སོང་། San Francisco དང་ D.C. ལ་སླབེ ས་མ་སོང་ཡང། L.A. ལ་ངོ་
ུ ་དོ་སྣང་གང་ཞིག་བྱུང་ཟེར་ན། West Coast རེད། San
རལ
ྒོ ་བྱས་སོང་། དེ་དས

Francisco དང་ L.A. ལ་ངོ་རྒོལ་བྱེད་མཁན་ནང་བོད་པ་རྩ་བ་ནས་མི ་འདགུ ངོ་

ུ
རྒོལ་བྱ་སར་བོད་པ་ཡོ ད་ན་དམའ་ཆགས་ནས་ངོ་ཚ་པོ་འདྲ་ཞི ག་ཡོ ང་གི ་འདག

ུ ་དེའ་ི ནང་ལ་བོད་པ་རྩ་བ་ནས་མི ་འདགུ San Francisco
ཡི ན་ནའང་སྐབས་དེ་དས
ལ་ཕལ་ཆེར་མི ་ ༥༠།༦༠ ཞི ག་ཡོ ད་པ་འདྲ། L.A. ལ་ང་ཚོ ས་གྲངས་ཀ་བརྒྱབས་

པ་ཡི ན། ༡༥ མ་གཏོགས་མི ་འདགུ ཚང་མས་མཁྱེན་གསལ་རེད། སྔནོ ་མ་བྱང་ཨ་

རི འ་ི བོད་རི གས་སྤྱི་མཐུ ན་ཚོ གས་པས་༸སྐྱབས་མགོན་རི ན་པོ་ཆེར་བརྟན་བཞུགས་
ུ ། Wisconsin ལ་ཁོ་ཚོ ས་ངོ་རྒོལ་བྱས་ཡོ ད། སྐབས་དེ་དས
ུ ་ཕལ་ཆེར་མི ་
ཕུལ་དས

༥༠།༦༠ མི ན་འགྲོ། དེ་འདྲ་ཞི ག་ཡོ ད་འདགུ དེའ་ི ནང་ལ་བོད་པ་ ༨ ཡོ ད་འདགུ
དེ་རྗེས་༸སྐྱབས་མགོན་རི ན་པོ་ཆེ་ཨ་རི ་ལ་ཆི བས་སྒྱུར་གནང་ཡོ ད། གསུང་བཤད་

གནང་ཡོ ད། ན་ནིང་ཆ་བཞག་ན་ནེའུ་ཡོ ག་ལ་བོད་པ་ ༨ ནས་ངོ་རྒོལ་བྱེད་མཁན་

བྱུང་བ་རེད། ཁོ་རང་ཚོ ་ལ་བོད་མི ་ཚོ ས་རྣམ་འགྱུར་སྟོན་མཁན་བྱུང་བས་དམའ་
འདྲ་པོ་ཆགས་ནས་ངོ་ཚ་པོ་ཞེ་དྲགས་བྱུང་ཞེས་ཟེར་གྱི་ཡོ ད་པ་གོ་ཐོས་བྱུང། ཉིན་

གཉིས་པར་ངོ་རྒོལ་ད་ུ སླབེ ས་མི ་འདགུ ཉེ་ཆར་༸སྐྱབས་མགོན་རི ན་པོ་ཆེ་ཨ་རི ར་
ུ ། གྲངས་ཀ་འདྲ་མི ་འདྲ་བཤད་ཀྱི་འདགུ ་སྟེ། ཕལ་ཆེར་ད་
ཆི བས་སྒྱུར་གནང་དས

ལྟ་བར་ད་ུ སླབེ ས་མ་མྱོང་བ་དེ་འདྲ་ཡོ ང་ནས་ D.C. དང་ San Francisco དང་

དཔལ་ལྡན་ཆོས་རི ག་བཀའ་བླནོ ་མཆོག་གི ་གསུ ང་བཤད་ཁག 191

Los Angeles བཅས་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱས་ཡོ ད། འོན་ཀྱང་ངོ་རྒོལ་བ་དེ་ཚོ ་ཡུ་རོབ་ནས་

ཡི ན་པ་འདྲ། ཨ་རི ་ནས་མ་རེད་ཟེར་གྱི་འདགུ ཡུ་རོབ་ནས་སླབེ ས་ན་ཐག་རི ང་པོ་

ནས་སླབེ ས་པ་རེད། དབྱིན་ལེན་དང་། ཨི ་ཊ་ལི ། ཨོ ་སི ་ཀྲོ་ལི ་ཡ་བཅས་ནས་སླབེ ས་
འདགུ ་ཟེར་གྱི་འདགུ
དགོས་ཀྱི་ཡོ ད་ན།

དེ་ལྟར་འགྲོ་སོང་ཆེན་པོ་བཏང་ནས་མི ་དེ་འདྲ་ཞི ག་སླབེ ས་

འགྲོ་སོང་དེ་ཚོ ་སུས་གཏོང་གི ་ཡོ ད།

དེ་དྲི་བ་ཆེན་པོ་གཅིག་

ཡི ན། དེར་བརྟེན་ཁོ་རང་ཚོ འ་ི བྱེད་སྟངས་དེ་ཚོ ་ལ་གདོང་ལེན་བྱེད་ཕྱོགས་ང་ཚོ ས་

དགོངས་པ་བཞེས་རྒྱུ་དང་གདོང་ལེེན་བྱ་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་འདགུ

སྐབས་

དེར་ Robert Thurman གྱིས་ Article ཡག་པོ་ཞི ག་བྲིས་ཡོ ད། ཕལ་ཆེར་

སྤྱི་འཐུ ས་ནང་ནས་གཟིགས་མཁན་བྱུང་ཡོ ད་ཀྱི་རེད།

ཁོ་རང་གི ས་འདི་ཚོ ས་རྒྱ་

མི འ་ི འཐབ་ཕྱོགས་གཅིག་གྱུར་ནས substantial fund རག་ནས་བྱེད་ཀྱི་ཡོ ད་
ཅེས་གསལ་པོ་བྲིས་ཡོ ད། དེ་ནང་བཞི ན་ Philippines ཏུ ་ Kalyani ཟེར་བའི་

student activist ཞི ག་ཡོ ད། ཁོ་རང་ངོས་ནས་ང་བོད་པ་མི ན་ཏེ་ང་བོད་པའི་ནང་

ད་ུ བཞུགས་ནས་བོད་པ་ལ་རྒྱུས་མངའ་ཡོ ད། ད་ལྟ་ཁ་ཤས་ཀྱིས་བྱས་པ་དེ་དྲང་པོ་

མ་རེད། བདེན་པ་མ་རེད། རྒྱ་མི འ་ི བཀོད་བྱུས་འོག་བྱེད་ཀྱི་འདགུ ་ཅེས་ Article

བྲིས་ཡོ ད་པ་ངས་ཡག་པོ་མཐོང་སོང་། འབྲི་མཁན་གཉིས་ཀ་ཕྱི་རྒྱལ་བ་རེད། བོད་

ི ་རྒྱལ་སྤྱིའ་ི ཐོག་ནས་ལས་འགུལ་སྤལེ ་
པ་མ་རེད། དོལ་རྒྱལ་ཚོ གས་པས་འཛམ་གླང
ཐབས་བྱེད་ཀྱི་ཡོ ད། ང་ཚོ ས་ཀྱང་དེ་དེ་བཞི ན་གྱི་དགོངས་པ་རྒྱ་ཆེན་པོ་བཞེས་ནས་

གདོང་ལེན་བྱེད་དགོས། གོང་ད་ུ བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུ ས་གཅིག་གི ས་གསུངས་གནང་

སོང་། བཙན་བྱོལ་ནང་ད་ུ སྤྱིར་བཏང་རྩོམ་ཡི ག་འབྲི་མཁན་མང་པོ་ཡོ ད། འོན་
ཀྱང་དེ་ཚོ ་མང་ཆེ་བས་བོད་པའི་གནས་སྟངས་དང་། ནང་ཁུལ་གྱི་རྙགོ ་དྲ། ནང་

ཁུལ་འགྲིག་མ་འགྲིག་དེ་ཚོ ་གལ་ཆེ འི་ནང་གི ་གལ་ཆེ ར་བརྩིས་ནས་རམ
ྩོ ་ཡི ག་འབ་ྲི
ཡི ་ཡོ ད། དེ་ང་ཚོ ་བོད་པའི་གོམས་གཤི ས་རེད་འདགུ ཁ་ཕར་སླགོ ་ནས་རྒྱ་མི ས་

192 བདེན་དོན་གསལ་བའི་ཉི་ཟེར།

གང་བྱེད་ཀྱི་འདགུ ་བལྟས་པ་དང་། དོལ་རྒྱལ་ཚོ གས་པས་གང་བྱེད་ཀྱི་འདགུ བོད་

བསྟན་སྲིད་མི ་རི གས་ལ་གནད་འགག་ཆེན་པོ་ཞི ག་བརྩིས་ནས། ཀླད་པ་ཡོ ད་མཁན་

དང་བསམ་བླ་ོ ཡོ ད་མཁན་དེ་ཚོ ས་བསམ་བླ་ོ བཏང། ཀླད་པ་བེད་སྤྱོད་བཏང་། གཞི ་
རྒྱ་ཆེ ་ས་ནས་དགོངས་པ་བཞེས་ཏེ་རྩོམ་ཡི ག་འབྲི་རྒྱུ་དང་གཏམ་བཤད་སྤལ
ེ ་རྒྱུ་

ནི་དཔེ་མི ་སྲིད་པའི་གལ་ཆེན་པོ་རེད་འདགུ
མ་འགྲིག་གི ་གནས་ཚུལ་ཁོ་ན་དང་།

དེ་མི ན་ང་ཚོ ་ནང་ཁུལ་འགྲིག་དང་

འགྲིག་ཀྱང་མི ་འགྲིག་པར་བཟོས་ནས་ནག་

བསུབ་གཏོང་ཐབས་བྱ་རྒྱུ་དེ་ཡག་པོ་མི ་འདགུ ཡི ན་ནའང་དེ་ཧ་ལས་དགོས་པ་གང་

ཡང་མི ་འདགུ མང་གཙོའ་ི འགྲོ་ལུགས་རེད། ཆོག་གི ་རེད། དེ་ལས་བརྒལ་བ་ང་

ཚོ འི་གནད་འགག་དེ་དོལ་རྒྱལ་རས
ྗེ ་འབྲང་པ་དང་དེ་ཚོ འི་རྒྱབ་ལ་ཡོ ད་པ་དེ་དག་
རེད། ཁོ་རང་ཚོ ས་གསལ་པོ་ོ བཤད་འདགུ ང་ཚོ འ་ི རྒྱབ་ལ་སྟོབས་ཆེན་རྒྱལ་ཁབ་

ཡོ ད་ཅེས་བཤད་འདགུ སྟོབས་ཆེན་རྒྱལ་ཁབ་སུ་རེད་དམ། དེར་བརྟེན་དེ་འདྲའི་ཆ་
ནས་གནད་འགག་ཆེ་ར་ུ ཆེ་ར་ུ འགྲོ་ཡི ་ཡོ ད། ང་ཚོ ས་དེ་ནང་བཞི ན་གྱིས་རྒྱ་ཆེན་པོ་

དགོངས་པ་བཞེས་ནས་གདོང་ལེན་བྱེད་དགོས། དེ་འདྲའི་ཐོག་ལ་ང་ཚོ ་ཚང་མས་

རབ་དང་རི མ་པར་བཤད་ཚར་བ་རེད། གྲོས་ཆོད་མང་པོ་བཞག་ཡོ ད། དེ་ལྟར་
གདོང་ལེན་བདྱེ ་ཕགྱོ ས་ཐད་ང་ཚོས་དགོངས་པ་བཞེས་རྒྱུ་ནི་ཧ་ཅང་གི་གལ་ཆེན་པོ་རེད་

འདགུ མང་པོ་ཞིག་གསུངས་ཚར་སོང་། དེར་བརྟེན་མང་པོ་ཞུ་དགོས་པ་མི ་འདགུ

ཡི ན་ནའང་ཉེ་ཆར་དགའ་ལྡན་ཤར་རྩེའ་ི མཁན་པོ་ཨ་རི འ་ི Vermont མངའ་

ུ ་ཁོ་རང་ཚོ ས་
ཁུལ་ལ་ཁྲི་བྱང་རི ན་པོ་ཆེ་མཇལ་ཁར་བཅར་བ་རེད། སྐབས་དེ་དས

མང་དག་ཅིག་བྲིས་ཡོ ད།

དགའ་ལྡན་ཤར་རྩེ་མཁན་པོ་ཁོ་རང་གི ས་དེ་ལ་བདེན་

པ་མེད་ལུགས་ཀྱི་ལན་བརྒྱབས་པ་མ་གཏོགས། བོད་པའི་སྤྱི་ཚོ གས་ནང་ལ་དེ་འདྲ་

མ་རེད་འདི་འདྲ་རེད་ཅེས་གསལ་བཤད་བྱེད་མཁན་ཕལ་ཆེར་བྱུང་མ་སོང་གསུང་

དཔལ་ལྡན་ཆོས་རི ག་བཀའ་བླནོ ་མཆོག་གི ་གསུ ང་བཤད་ཁག 193

གི ་འདགུ

དེ་དེ་བཞི ན་གྱི་ད་ལྟ་དམངས་ཁྲོད་ཁ་བརྡ་ཟེར་བ་དེའ་ི ནང་ཁོ་རང་ཚོ ས་

གང་བཤད་ཀྱི་ཡོ ད་ཅེ་ན། ༸སྐྱབས་མགོན་རི ན་པོ་ཆེས་གསུངས་པ་དང་གནང་བ་

རྣམས་དང་། ང་ཚོ ས་བཤད་པ་རྣམས་རྫུན་ཡི ན་ལུགས་དང་། ཁུངས་མེད་ལུང་

མེད་ཀྱི་སྒྲོ་བཏགས་ནས་ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱེད་ཀྱི་ཡོ ད། ཡི ན་ནའང་དེ་ཚོ ་ལ་ང་ཚོ འ་ི སྤྱི་

ཚོ གས་ནང་ནས་གསལ་བཤད་བྱེད་མཁན་ཡོ ད་པ་རེད་དམ། ག་ཚོ ད་ཀྱིས་ཐུ གས་

སྣང་གནང་གི ་ཡོ ད་དམ། ག་ཚོ ད་ཀྱིས་མཁྱེན་གྱི་ཡོ ད་དམ། མཁྱེན་པའི་ཐོག་ནས་
ག་ཚོ ད་ཀྱིས་ལན་རྒྱག་གི ་ཡོ ད་དམ། འདིར་གྲོས་ཚོ གས་མདནུ ་ལ་གསུངས་པ་ནང་

བཞི ན་ཁ་ཕར་བསྐར
ོ ་ནས་དགོངས་པ་བཞེས་ནས་ལན་རྒྱག་མཁན་ག་ཚོ ད་ཡོ ད་
ུ ་ལ་སླབེ ས་ཡོ ད། ཁོ་རང་ཚོ ་
དམ། དེར་བརྟེན་ང་ཚོ ས་དགོངས་པ་བཞེས་པའི་དས

ད་ལྟ་ཉུ ང་ཤས་ཤི ག་རེད། ༸སྐྱབས་མགོན་རི ན་པོ་ཆེ་ལ་མཚན་སྨད་གཏོང་རྒྱུ་དང་།

༸སྐྱབས་མགོན་རི ན་པོ་ཆེའ་ི མཛད་རྗེས་ལ་མཚན་ཤས་བཟོ་རྒྱུ། བོད་པ་ནང་ཁུལ་

དཀྲུག་ཤི ང་བརྒྱབ་རྒྱུ། བོད་པ་ནང་ཁུལ་གཏོར་བཤི ག་གཏོང་མཁན་དེ་སུ་རེད་དམ།
ུ ་བའི་ལག་ཆ་ཞི ག་རག་ཡོ ད།
ཁོ་ཚོ ་ལ་མེད་ད་ུ མི ་རང
འབྲང་པ་དེ་ཚོ ་རེད།

ལག་ཆ་དེ་དོལ་རྒྱལ་རྗེས་

དེར་བརྟེན་ད་ལྟ་གནས་སྟངས་འདི་འདྲ་ཞི ག་ཆགས་པ་རེད།

འདི་ནས་ཕར་ཕྱིན་ན། གང་ད་ུ བསླབེ ་ས་རེད་དམ། ཉེན་ཁ་ཆེ་ར་ུ འགྲོ་ཡི ་འདགུ ་

བསམས་ནས་ང་འདྲ་པོ་ཡི ན་ན་སེམས་འཚབ་ཡོ ང་གི ་འདགུ སེམས་འཚབ་ཡོ ང་བ་
ལྟར་བཤད་ནས་འགྲོ་ཡི ་ཡོ ད། གང་ད་ུ སླབེ ས་ཀྱང་གདོང་ལེན་བྱས་ནས་བཤད་ཀྱི་

ཡོ ད། རླུང་འཕྲིན་ནང་ལ་བཤད་པ་ཡི ན། གང་ས་གང་ལ་བཤད་པ་ཡི ན། གདོང་

ལེན་བྱས་པ་ཡི ན། དེ་དེ་བཞིན་ད་ུ ཚང་མས་ཐུ གས་སྣང་བཞེས་དགོས་པ་གལ་ཆེན་པོ་

རེད་འདགུ ད་ལྟ་གྲོས་ཚོ གས་འདིའ་ི ནང་ལ་བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུ ས་མང་པོ་ཞིག་གིས་
ཐུ གས་འགན་བཞེས་ནས་གལ་ཆེའ་ི ནང་གི ་དོན་ཆེན་བརྩིས་ཏེ་གསུངས་གནང་སོང་།
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གོང་ད་ུ བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུ ས་གཅིག་གི ས་ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་གི ་དབུ་བླའ་ི ཚོ གས་

ུ ་གྲོས་ཆོད་འཇོག་དགོས་འདགུ ་ཅེས་གསུངས་གནང་སོང་།
འདར

དེ་དེ་བཞི ན་

བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུ ས་ཤི ག་གི ས་བཞག་ཡོ ད་ཅེས་གསུངས་གནང་སོང་། ད་ལྟ་ངས་

ུ ། ༢༠༠༩ ལོར་སྐབས་བཅུ་པའི་ཆོས་
ཆོས་རི ག་ལས་ཁུངས་ལ་རྩད་གཅོད་བྱེད་དས

ུ ་གྲོས་ཆོད་བཞག་གནང་འདགུ ཕལ་
བརྒྱུད་ཁག་གི ་དབུ་བླ་ཚོ གས་འད་ུ འཚོ ག་དས
ཆེ ར་ལོ ་འདིའི་ནང་ལ་ཆོ ས་བརྒྱུད་ཁག་གི ་དབུ་བླ་ཚོ གས་འད་ུ འཚོ ག་འཆར་ཡོ ད།
དེའ་ི ནང་ལ་གྲོས་ཆོད་གསར་པ་ཞི ག་འཇོག་ཐུ བ་རྒྱུའི་འབད་བརྩོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན། ད་

ི ་རྒྱལ་
ལྟའ་ི གནས་བབ་དང་། མི འ་ི བསམ་བླ།ོ ལས་ཀ་བྱེད་ཕྱོགས། འཛམ་གླང

སྤྱིའ་ི གནས་སྟངས། དོལ་རྒྱལ་རྗེས་འཇུག་པའི་བྱེད་སྟངས་བྱེད་ལུགས་བཅས་པར་

འགྱུར་བ་ཕྱི ན་ཡོ ད་སྟབས་དེ་ཚོ ་གཞི ་ལ་བཞག་ནས་ང་ཚོ ས་གས
ྲོ ་ཆོ ད་གསར་པ་
ཞི ག་འཇོག་རྒྱུའི་འབད་བརྩོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན། ཐུ གས་རྗེ་ཆེ་གནང་།
༼༢༠༡༣ ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༡༧ ཉིན་སྐབས་ ༡༥ པའི་བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུ ས་ལྷན་ཚོ གས་ཀྱི་

གྲོས་ཚོ གས་ཚོ གས་དུས་ ༧ པའི་ཐོག་དཔལ་ལྡན་ཆོས་རི ག་བཀའ་བླནོ ་མཆོག་གི ་གསུང་བཤད།༽
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དཔལ་ལྡན་བདེ་སྲུང་བཀའ་བླནོ ་འབྲོང་ཆུང་དངོས་གྲུབ་མཆོ ག་
གི ་དོལ་རྒྱལ་དང་འབྲེལ་སྐརོ ་གསུང་བཤད།

༄༅། །གཞུང་འབྲེལ་གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཆར་ཡི ག་ཆ་ཨང་ ༢༢ ཐོག་བགྲོ་

གླངེ ་ཧ་ལམ་དེ་རི ང་ཉིན་ཧྲིལ་པོ་གནང་བར་བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུ ས་ཕལ་ཆེ ་བས་ཆ་

ཤས་བཞེས་ནས་ཐུ གས་ཚོ ར་ཤུ གས་ཆེན་པོས་དགོངས་འཆར་དང་།

བཀའ་སླབོ །

རེ་འདནུ ། གཞེན་བསྐལ
ུ ་མང་པོ་ཞེ་དྲག་གནང་བར་ཐུ གས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན། ལྷག་
པར་ད་ུ བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་དོན་དང་འབལ
ྲེ ་བ་ཡོ ད་པའི་ཆ་ནས་སྐུ་ཕྱྭ འི་

ཐོག་ལ་དེ་བས་ཀྱང་ཚོ ར་ཤུ གས་ཆེན་པོས་དགོངས་འཆར་དང།

མང་པོ་གནང་བ་ཁག་གང་ཐུ བ་ཀྱིས་བརྗེད་ཐོ་བརྒྱབ་ཡོ ད།

གཞེན་བསྐལ
ུ ་

འོན་ཀྱང་འདིའ་ི ཐོག་

དམི གས་བསལ་བྱེད་འཆར་དེ་འདྲ་ཡོ ད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་མེད་ཅེས་སྙན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།

སྤྱི ་ཡོ ངས་ནས་དོལ་རྒྱལ་གྱི ་གནས་ཚུལ་ནི་གས
ྲོ ་ཚོ གས་ཀྱི་བཀུ ར་འོས་སྤྱི་

196 བདེན་དོན་གསལ་བའི་ཉི་ཟེར།

འཐུ ས་རྣམ་པས་མཁྱེན་གསལ་ལྟར་ལགས་ཀྱང་།

གྲོས་ཚོ གས་འདི་གལ་ཆེན་པོ་

ཡི ན་ཐོག བར་སྐབས་བོད་པའི་སྤྱི་ཚོ གས་ནང་བརྒྱུད་ལམ་འདིར་ཐུ གས་སྣང་ཆེན་

པོ་གནང་མཁན་མང་པོ་ཡོ ད་པའི་ཆ་ནས་དོན་ཚན་གཅི ག་གཉིས་ཐོག་གསལ་པོ་
ཡོ ང་ཆེད་གསལ་བཤད་དང་སྦྲགས་ནས་ཞུ་རྒྱུར་འབད་བརྩོན་ཞུ་ཡི ་ཡི ན།

བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུ ས་མང་པོས་དོལ་རྒྱལ་གྱི་རྒྱབ་ལྗངོ ས་ལོ་རྒྱུས་དང་། ངོ་བོ་

གང་ཡི ན་གསལ་པོ་གསུངས་སོང་བས་ཞུ་ཡི ་མི ན། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༦ ནས་༸སྐྱབས་

མགོན་རི ན་པོ་ཆེ ས་དོལ་རྒྱལ་སྐརོ ་ལ་བཀའ་སླབོ ་གསལ་པོ་གནང་ཡོ ད་ཀྱང་བཀག་

འགོག་གནང་མེད། དེའ་ི ཐོག་ལ་དམ་བསྒྲགས་གནང་བ་རེད། གོང་ད་ུ གྲོས་ཚོ གས་

ནང་བཀའ་གནང་མཁན་བྱུང་བ་ལྟར་རྣམ་པ་ཚོ ས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༦ ལོ་ནས་གང་བྱུང་
བ་མཁྱེན་གསལ་ལྟར་རེད། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༦ ནང་གནས་ཚུལ་དེ་དག་དང་འབྲེལ་

བའི་ཐོག་ལ་གྲོས་ཆོད་གཉིས་བཞག་གནང་འདགུ

༸སྐྱབས་མགོན་རི ན་པོ་ཆེ ་མཆོ ག་གི ས་དཔྱིད་ཆོ ས་གནང་སྐབས་དོལ་རྒྱལ་

སྐརོ ་ལ་བཀའ་སླབོ ་གནང་བའི་རས
ྗེ ་སུ་དོལ་རྒྱལ་རས
ྗེ ་འབྲང་པས་ལྡ་ི ལི ར་ལྷ་མི ་སྲུང་

སྐྱོབ་ཚོ གས་པ་ཞེས་པའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཤི ག་དེབ་སྐལ
ྱེ ་བྱས་ནས་བཙུགས་པ་མ་ཟད།
ི ས་ར་
གཞི ས་ཆགས་ཁག་དང། དགོན་པ། སྒྲིག་འཛུགས། མི ་སྒརེ ་མང་པོར་སྡག
དང་། འཇིགས་སྐལ
ུ ་སྣ་ཚོ གས་བྱས་པ་རེད། ལྷག་པར་ད་ུ ད་ལྟ་ངས་དྲན་ཚོ ད་ལ་

གཞི གས་ན་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༦ ཟླ་ ༥ ཚེ ས་ ༢༧ ཉིན་བྱང་རྩེ་གྲྭ་ཚང་གི ་རྩྭ ་ཁང་ལ་མེ་
བརྒྱབ་པ་དང་། བྱང་རྩེ་གྲྭ་ཚང་གི ་མཁན་ཟུར་རྒན་དབང་དགའ་མཆོག་ལ་ས་སྣུམ་

བཤོས་ནས་མེ ར་སག
ྲེ ་གཏོང་རྒྱུའི་འབད་རལ
ྩོ ་བྱས་ཡོ ད་པ་དོ་བདག་གི ས་གསལ་པོ་

བཀའ་གནང་བ་ཚང་མས་བརྙན་འཕྲིན་ནང་ལ་མཇལ་རྒྱུ་ཡོ ད།
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དེ་ནས་ཟླ་བ་གཉིས་ཙམ་གྱི་རྗེས་སུ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༦ ཟླ་ ༧ ཚེ ས་ ༣ ཉིན་

ི ་
ར་ཇ་པུར་ (Rajpur) ས་གནས་སུ་བཙན་བྱོལ་གཞུང་གི ་བཀའ་ཟུར་ཀུན་བདེ་གླང

འོད་ཟེར་རྒྱལ་མཚན་གྱི་གཟིམ་ཤག་ནང་མི ་སླབེ ས་པ་དང་། སྐ་ུ ངོ་ཁོང་ལ་གྲི་བརྒྱབ་

སྟེ་སྨན་ཁང་ལ་ཕེབས་དགོས་པའི་གནས་ཚུལ་བྱུང་ཡོ ད།

དེའ་ི སྐརོ ་སྐ་ུ ངོ་ཀུན་བདེ་

ི ་ཞི ང་གཤེགས་དམ་པ་ཁོང་ལ་བཅར་འདྲི་ཞུས་པར་མི ་དེ་དག་གང་ནས་ཡོ ང་བ་
གླང

དང་། རྒྱུ་མཚན་ག་རེའ་ི ཆེད་ད་ུ ཡོ ང་བ་གསལ་པོ་བཀའ་གནང་ཡོ ད་པ་ད་ལྟ་བརྙན་
འཕྲིན་ནང་མཇལ་རྒྱུ་ཡོ ད།
ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༧ ཟླ་ ༢ ནང་དྷ་རམ་ས་ལར་མཚན་ཉིད་སླབོ ་དཔོན་གཙོས་

པའི་མི ་གཉིས་བཀྲོངས་པ་རེད། དེའ་ི སྐརོ ་དེ་རི ང་ཞོགས་པ་གྲོས་ཚོ གས་འདིའ་ི ནང་
ུ ་ས་གནས་
ལ་གསལ་པོ་བྱས་ནས་བཀའ་གནང་མཁན་བྱུང་སོང་ལ། སྐབས་དེ་དས

སྐར
ོ ་སྲུང་སྤྱི་ཁྱབ་པས་ལྡ་ི ལི ་ནས་ཡོ ང་བའི་མི ་ཡི ན་པ་བརྙན་འཕནྲི ་ནང་ལ་གསལ་

པོ་གསུངས་པ་དང་། བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནང་གསལ་པོ་བཟོས་ཡོ ད། དོ་བདག་གི ས་
གང་གསུངས་པ་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནས་མཇལ་རྒྱུ་ཡོ ད་པས་ངེས་པར་ད་ུ ཐུ གས་སྣང་
གནང་རོགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།

གནས་ཚུལ་དེ་དང་འབྲེལ་བའི་མི ་གཉིས་ལ་རྒྱལ་སྤྱིའ་ི

ཉེན་སྲུང་ངམ་ Interpol དཔལ་ལྡན་ཚོ གས་གཙོ་མཆོག ཨི ན་ཇིའ་ི ནང་ལ་ཞུ་ཆོག་
པ་ཞུ། Red corner notice གཏོང་རྒྱུའི་ལམ་ལུགས་ཡོ ད་པ་ལྟར་དེ་འདྲ་བཏང་

བ་ད་ལྟ་ཡི ན་ནའང་འབྲེལ་ཡོ ད་དྲ་རྒྱའི་ནང་ལ་ཡོ ད་རེད། རྒྱུ་མཚན་དེ་དག་ལ་
བརནྟེ ་ནས་བཙན་བལ
ྱོ ་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱིས་དོལ་རྒྱལ་ཚོ གས་པས་བྱས་པ་རེད་ཅེས་

ཁུངས་མེད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཞུ་ཡི ་མེད་པ་གསལ་པོ་ཆགས་ཡོ ད། ས་གནས་ས་ཐོག་

གི ་ཁྲིམས་དང་།
བ།

བདེ་འཇགས་དང་འབྲེལ་བ་ཡོ ད་པའི་ལས་བྱེད་ཀྱི་བཀའ་གནང་

རྒྱ་གར་གཞུང་བརྒྱུད་ནས་རྒྱལ་སྤྱིའ་ི སྒྲིག་འཛུགས་ནང་ལ་སྙན་སེང་ཞུས་ཏེ་

198 བདེན་དོན་གསལ་བའི་ཉི་ཟེར།

བརྡ་ཐོ་བཏང་བ་སོགས་ཚང་མ་ཁུངས་ཐུ བ་དང་། ཁྲིམས་མཐུ ན། བདེན་པ་ཆགས་

ཡོ ད། ངས་སྐྱོན་འཛུགས་བྱེད་ཀྱི་མེད། དངོས་ཡོ ད་གང་བྱུང་བ་རྣམས་གསལ་པོ་
ཞུ་ཡི ་ཡོ ད།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༠ ཟླ་ ༩ ཚེ ས་ ༡༠ ཉིན་མོན་གྷ་ོ ས་གནས་སུ་གནས་ཚུལ་

ཞི ག་བྱུང་ཡོ ད་པ་ནི།

དོལ་རྒྱལ་ཚོ གས་པའི་ཚོ གས་འད་ུ ཞི ག་མོན་གྷ་ོ ས་གནས་སུ་

ཚོ གས་རྒྱུ་ཡི ན་པ་མི ་མང་གི ས་ཤེ ས་ནས་ཚོ གས་འད་ུ དེ་འདྲ་མ་འཚོ གས་རོ གས་

ཞེས་ས་གནས་མི ་མང་དགའ་ལྡན་ཤར་རའ
ྩེ ི་ར་ྡོ ཁང་ཁང་ཚན་གྱི་སྒ་ོ འགྲམ་ལ་ཕྱིན་

ནས་ཞུ་གཏུ གས་བྱེད་སྐབས་ཁང་པའི་ཐོག་ཁ་ནས་རྡོ་དང་། ས་ཕག་བསགས་ཡོ ད་

པ་དེ་དག་མང་ཚོ གས་ལ་གཞུས་ཏེ་མི ་མང་པོར་རྨས་སྐྱོན་བཏང་ཡོ ད་པས་སྨན་ཁང་

ལ་འགྲོ་དགོས་པའི་གནས་ཚུལ་བྱུང་ཡོ ད།
མཐོང་རྒྱུ་ཡོ ད་པ་ཞི ག་རེད།

དེ་དག་ཚང་མ་བརྙན་པར་ལམ་ནས་

དེའི་རས
ྗེ ་སུ་སེ ་རར་གནས་ཚུལ་དེ་དང་འདྲ་བ་ཞི ག་བྱུང་ཡོ ད་པ་ནི་སེ ་ར་

སྤམ
ོ ་པོ་རའི་ནང་ལ་དོལ་རྒྱལ་ཚོ གས་པའི་ཚོ གས་འད་ུ འཚོ གས་ཀྱི་ཡོ ད་སྐརོ ་མི ་མང་

གི ས་ཤེ ས་ཏེ་མི ་མང་ཞུ་གཏུ གས་བྱེད་པར་འགྲོ་བའི་སྐབས་སུ་ལམ་བར་ནས་ཉེས་

རྡུང་བཏང་ཡོ ད།

ཧ་ལམ་སྐྱེ་དམན་སྦྲུམ་མ་དེ་འདྲ་ལ་ཡང་ཉེས་རྡུང་བཏང་འདགུ

དེ་དག་ཡི ག་ཆའི་ཐོག་ལ་གསལ་གྱི་མེད།

དེ་དང་འདྲ་བ་སེ་ར་སྨད་ཀྱི་དགེ་རྒན་

ཞི ག་གི ས་དོལ་རྒྱལ་དང་འབལ
ྲེ ་བ་ཡོ ད་པའི་གནས་ཚུལ་གཅི ག་སེ་རའི་སླབོ ་གྲྭའི་
ནང་ལ་སླབོ ་འཁྲིད་གནང་བའི་སྐབས་སུ་དཔེ་མཚོ ན་དང་སྦྲགས་ནས་བཀའ་སླབོ ་

གནང་བར་དོལ་ཚོ གས་ཀྱི་དེ་འདོད་པར་མ་ཕྱིན་པར་བརནྟེ ་ཁོང་ལ་ཉེས་རྡུང་བཏང་

ཡོ ད། དེ་དང་དེ་འདྲ་བའི་ལྡ་ི ལི ར་ཡར་འགྲོ་མར་འགྲོ་བྱེད་མཁན་མོན་གྷ་ོ ས་གནས་

རང་བདེན ་ཚོ ག ས་ཆུ ང ་གི ་ རྒྱུ ན་རི ང ་པོ་ ཕྱག་ལས་གནང་མཁན་བྱང་རྩེའི ་ དགེ་

དཔལ་ལྡན་བདེ་སྲུང་བཀའ་བླནོ ་མཆོག་གི ་གསུ ང་བཤད། 199

བཤེས་གཅིག་ལ་ཉེས་རྡུང་བཏང་བ་དང། སེ་ར་བྱེས་ཀྱི་ངོ་སྤྲོད་ལག་འཁྱེར་དང་།

སླབོ ་ཡོ ན་འགན་འཁྱེར་མཁན་གཅི ག་ལ་ཡང་ཉེས་རྡུང་ཚད་མེ ད་བཏང་བ་སོགས་
ངས་བྱུང་རི མ་ཁག་ཞུ་ཡི ་ཡོ ད།

དེའ་ི རྗེས་སུ་སྦལེ ་ཀོབ་ལ་ཕྱི་ཟླ་ ༡༠ ཚེ ས་ ༡༩ ཉིན་བདེ་སྐྱིད་སླར་གསོའ་ི

གཞི ས་འགོའི་ལས་ཤག་གི ་ཐོག་བརལ
ྟོ ་ནས་གཞི ས་འགོར་ཉེས་རྡུང་བཏང་བས་མ་

ཚད། ཁོ་རང་གི ་བཟའ་ཟླ་ལ་ཡང་ཉེས་རྡུང་ཞེ་དྲག་བཏང་ཡོ ད། དེ་དག་ཚང་མ་
ས་གནས་ཀྱི་བརྒྱུད་ལམ་ནང་ལ་ཡང་ཐོན་ཡོ ད་རེད་ལ།

ས་གནས་ཀྱི་ཞི བ་འཇུག་

ཚོ གས་པས་གསལ་པོ་བྱས་ནས་བཤད་པའི་གནས་ཚུལ་རེད།

དེ་དག་ངས་དྲན་

དེ་མི ན་གྱི་གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཏན་ཏན་བྱུང་ཡོ ད་ཀྱང་།

དཔེ་མཚོ ན་ཆུང་

གསོ་ཙམ་ཞི ག་ཞུ་ཡི ་ཡོ ད།
ཆུང་ཞི ག་ཞུས་པ་ཡི ན་ན།

དྷ་རམ་ས་ལར་མཚན་ཉིད་རྒན་ལགས་བཀྲོངས་པའི་

རྗེས་སུ་སྦལེ ་ཀོབ་ནས་ཡི ་གེ་ཞི ག་བསྐར
ུ ་འབྱོར་བྱུང་བའི་ནང་། ཁྱེད་རང་ཚོ ར་ལོ་

གསར་ལ་ཤ་ཁོག་གསུམ་ཕུལ་ཡོ ད། ཞི མ་པོ་བྱུང་ངམ། ཡག་པོ་མ་བྱས་ན་ད་དངུ ་

རག་གི ་རེད། ད་དངུ ་ཤ་ཁོག་གཏོང་གི ་ཡི ན། ཞེས་༸སྐྱབས་མགོན་རི ན་པོ་ཆེའ་ི
ི ས་རའི་ཡི ་གེ་རེད།
མཚན་ཐོག་ལ་འབྱོར་བའི་སྡག

རྒྱ་གར་གཞུང་གི ས་དོལ་རྒྱལ་གནས་ཚུལ་གྱི་ཐོག་ནས་༸སྐྱབས་མགོན་རི ན་

པོ་ཆེའ་ི སྐ་ུ ཕྱྭ འ་ི ཐོག་ལ་ཉེན་ཁ་ཆེན་པོ་ཡོ ད་པ་མཁྱེན་གྱི་ཡོ ད་རེད། དེ་དང་འདྲ་བར་

ི ས་
སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་འགན་འཁྱེར་མཁན་བཀའ་བླནོ ་བ་ྱེ བྲག་པའི་མི ང་ཐོག་ལ་སྡག

རའི་ཡི ་གེ་འབྱོར་བ་དང་། ཉེན་བརྡ་བཏང་བ། རྗེས་དེད་བཏང་བའི་གནས་ཚུལ་

རི མ་པ་བྱུང་ཡོ ད།

200 བདེན་དོན་གསལ་བའི་ཉི་ཟེར།

དེ་དག་ཚང་མ་ཞུ་མི ་དགོས་པའི་ཐོག་ནས་དོལ་རྒྱལ་རང་གི ་རང་བཞི ན་ངོ་བོ་

འཚེ ་བ་ཅན་ཞི ག་ཡི ན་པའི་ཆ་ནས་ལས་ཀ་བྱེད་སྟངས་ཀྱང་དེའི་ཐོག་ཕྱིན་ཡོ ད་པ་

ུ ་
ནི་ང་ཚོ ་ཚང་མས་མཐོང་བ་དང་། ཐོས་པ། ཤེས་པ་རྣམས་རེད། སྐབས་དེ་དས

ནས་བོད་གཞུང་ལ་བསྙནོ ་འཛུགས་མང་པོ་ཞི ག་བྱས་ཡོ ད་ལ་ད་ལྟ་ཡི ན་ནའང་བདྱེ ་

ཀྱི་ཡོ ད། གོང་ད་ུ བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུ ས་ཁ་ཤས་ཀྱིས་བཀའ་གནང་སོང་ལ། ཁ་ཤས་

ཀྱིས་ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་ཡོ ད་པའི་ཆ་ནས་གནད་ད་ུ སྨནི ་པའི་གསལ་བཤད་ཀྱང་
གནང་སོང་བས་ཐུ གས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།

དབྱེ་འབྱེད་བྱེད་ཀྱི་འདགུ ་ཟེར་གྱི་ཡོ ད་རེད།

དབྱེ་འབྱེད་ག་རེའ་ི ཐོག་ལ་

བྱས་ཡོ ད་དམ། ཆོས་དད་རང་དབང་མི ་འདགུ ་ཅེས་བཤད་ཀྱི་ཡོ ད། ཆོས་དད་རེད་

དམ། རང་དབང་དང་འབྲེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོ ད་དམ། དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་མཁན་གྱི་

ཕྲུ་གུ་ཡི ན་ན་སླབོ ་གྲྭ་ནས་ཕྱིར་འབུད་བྱེད་ཀྱི་འདགུ ་ཟེར་བ་དང་། ལས་བྱེད་ནང་
ནས་ཕྱིར་འབུད་བདྱེ ་ཀྱི་འདགུ ་ཟེར་བ། དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་མཁན་ཡི ན་ན་འཕྲོད་བསྟེན་
བལྟ་སྐྱོང་དྲང་པོ་མ་བྱས་པ་དང་བལྟ་སྐངྱོ ་བདྱེ ་ཀྱི་མི ་འདགུ ་ཟེར་བ་སོགས་བཤད་ཡོ ད་
ལ། ཉེ་ལམ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ལོ་མཇུག་ལ་མོན་གྷ་ོ ས་གནས་སུ་ཡོ ད་པའི་ཁྲི་བྱང་བླ་

བྲང་ནང་གི ་ཆོས་མཛད་ལགས་ལ་གནས་ཚུལ་གཅིག་བྱུང་འདགུ དེ་ཡང་༸སྐྱབས་
མགོན་རི ན་པོ་ཆེ ་དང་བོད་གཞུ ང་གི ས་བཟོས་པ་རེད་ཅེས་ནབུ ་ཕག
ྱོ ས་ཀྱི་ཤུ གས་
ལྡན་ཚོ གས་པ་ཡི ན་ཟེར་མཁན་ཚོ ས་དྲ་རྒྱའི་ནང་ལ་སྐྱོན་འཛུགས་བྱས་འདགུ

དཔལ་ལྡན་ཚོ གས་གཙོ་མཆོག ངས་བརྒྱུད་ལམ་འདིའ་ི ཐོག་གོ་སྐབས་བླངས་
ུ ་ཚོ ད་ཅུང་ཟད་འགོར་ནའང་དེའི་ཐོག་ལ་གཞུང་ཕྱོགས་ནས་ག་རེ་གནང་
ནས་དས
ཡོ ད་པ་གསལ་པོ་ཞུས་ན་བསམ་བྱུང་།

ཆ་ཚང་བ་ཞུ་ཐུ བ་ཀྱི་ཡོ ད་མེད་མི ་ཤེས།

ུ ་ཟེར་བའི་གནས་ཚུ ལ་དེ་ལ་གཞི ་རྩ་རྩ་བ་
སླབོ ་གྲྭ་ནས་ཕྱིར་འབུད་གཏོང་གི ་འདག

དཔལ་ལྡན་བདེ་སྲུང་བཀའ་བླནོ ་མཆོག་གི ་གསུ ང་བཤད། 201

ཉིད་ནས་མེད། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༦ ནས་དོལ་རྒྱལ་གྱི་གནས་ཚུལ་བྱུང་བའི་སྐབས་སུ།

སྐབས་དེའི་ལྷ་མི ་སྲུང་སྐབྱོ ་ཚོ གས་པའི་ཚོ གས་གཙོ ་འཇམ་དཔལ་ཡེ ་ཤེས་ཀྱི་ཕྲུ་གུ ་

གཉིས་དྷ་ཤོད་བོད་ཁྱིམ་སླབོ ་གྲྭའ་ི ནང་ལ་སླབོ ་སྦྱོང་བྱེད་བཞི ན་པ་རེད།
གི ས་རྒྱུགས་ཞེས་བརྗོད་མེད་ལ་ཕྱིར་འབུད་ཀྱང་བྱས་མེད།

སུ་གཅིག་

ལོ་གཉིས་ཀྱི་རྗེས་སུ་

དོ་བདག་ཕ་མ་སླབེ ས་ནས་དགོངས་པ་ཞུས་ནས་འཁྲིད་ཕྱིན་པ་རེད། ཕ་མས་ཕྲུ་གུ་

སླབོ ་གྲྭ་ནས་དགོངས་པ་ཞུས་པ་དེ་ནི་ཕ་མའི་རང་དབང་རེད། ཕྲུ་གུ་འགྲོ་མཁན་དེ་

ནི་ཕྲུ་གུ་རང་ཡི ན་པས་བསམ་བླའོ ་ི ནང་གང་ཡང་ཡོ ད་ཀྱི་མ་རེད།

ཀྱིས་གནོན་ཤུ གས་སྤྲད་ནས་ཕྱིར་འབུད་བྱས་པ་གང་ཡང་མ་རེད།

སྒྲིག་འཛུགས་

གཅིག་བྱས་

ན་བོད་ཕྲུག་ཁྱིམ་སྡ་ེ དང་སླབོ ་གྲྭ་ཁ་ཤས་བོད་མི འི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ཐད་ཀའི་འཛི ན་
སྐངྱོ ་འོག་ལ་ཡོ ད་པར་སོང་ཁོ་རང་ཚོ ས་བཟོས་པ་རེད་ཅེས་བཀའ་གནང་མདོག་ཁ་

པོ་རེད། བོད་ཕྲུག་ཁྱིམ་སྡ་ེ དང་། མ་སུ་རི ་བོད་ཁྱིམ། རྒྱ་གར་གཞུང་ནས་འཛི ན་
སྐྱོང་གནང་བའི་བོད་སླབོ ་འཛི ན་ཚོ གས་ཀྱི ་སླབོ ་གྲྭ་ཁག་ཚང་མས་ཡི ག་ཐོག་ནས་

གསལ་པོ་བཟོས་ཡོ ད།

དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་མཁན་གྱི་ཕྲུ་གུ་ང་ཚོ འ་ི སླབོ ་གྲྭ་ནས་ད་ལྟ་

བར་ད་ུ ཕྱིར་འབུད་བྱས་པ་གཅིག་ཀྱང་མེད་ཅེས་གསལ་པོ་བཟོས་ཡོ ད།

དེ་དག་

ཚང་མ་རྣམ་པ་ཚོ ས་གཟིགས་ཀྱི་ཡི ན་ན་ཕྱི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་དང་། ཆོས་རི ག་ལས་

ཁུངས་ནས་གནས་ཚུ ལ་བདེན་པའི་གསལ་བཤད་ཀྱི་དེབ་དེ་འདྲ་བཏོན་ཡོ ད་ཀྱང་

དེང་སྐབས་གཅིག་བྱས་ན་དཀོན་པོ་ཆགས་ཡོ ད་ངེས་པས་ཐུ གས་སྣང་བྱུང་མེད་ངེས།
དེ་ཚོ འ་ི ནང་ཡི ་གེ་ཁྲ་ལེམ་མེར་གསལ་ཡོ ད་པས་ངེས་པར་ད་ུ གཟིགས་རོགས།

ུ ་ཟེར་གྱི ་
དེ་བཞི ན་ཆོ ས་སྒར་ཁག་ལ་གཏོང་རྒྱུར་དབ་ྱེ འབྱེད་བྱེད་ཀྱི ་འདག

ཡོ ད་ཀྱང་། དཔེ་མཚོ ན་གསལ་པོ་ཞུས་ན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༧ ལ་བོད་ནས་ཕྲུ་གུ་ལོ་

གཞོན་བཅུ་དྲུག་དྷ་རམ་ས་ལར་འབྱོར་བ་རེད།

ཕྲུ་གུ་དེ་ཚོ ་ཚང་མས་ང་ཚོ ་དོལ་
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རྒྱལ་བསྟེན་མཁན་ཡི ན། ང་ཚོ ས་དོལ་རྒྱལ་འཇོག་ཐུ བ་ཀྱི་མེད། དགོན་པར་འགྲོ་

དགོས་ཡོ ད། ཕ་མས་བཞག་ན་འགྲིག་གི ་མ་རེད་ཅེས་བརྗོད་བྱུང་ཞེས་སྣེ་ལེན་ཁང་

ལ་ཞུ་གཏུ གས་བྱས་པ་རེད། དེ་ལ་ཐག་གཅོད་གང་འདྲ་བྱས་ཡོ ད་དམ་དགོངས་པ་
ཡོ ང་སྲིད་ཀྱི་རེད་ལ། གཅིག་བྱས་ན་དོལ་རྒྱལ་ཚོ གས་པས་རྒྱུ་མཚན་སྟོན་རྒྱུ་མེད་

པར་བརྟེན་དེའ་ི སྐརོ ་དངོས་སུ་མི ང་སྨྲོས་ནས་བརྗོད་ཐུ བ་ཀྱི་མེད། ཡི ན་ནའང་བོད་

གཞུང་གི ས་ཆོས་སྒར་ཁག་ནང་གཏོང་གི ་མི ་འདགུ ་ཅེས་ཤོད་ཀྱི་ཡོ ད།
ཁག་ལ་བཏང་ཐུ བ་ཡོ ད་མ་རེད།

བདེན་པ་རེད།

ཆོས་སྒར་

གཏོང་མ་ཐུ བ་པའི་རྒྱུ་མཚན་

ནི། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༦ ལོར་འཇམ་མགོན་རྒྱལ་བའི་རྒྱལ་ཚབ་དགའ་ལྡན་ཁྲི་རི ན་པོ་

ཆེ་མཆོག་དང།

ཤར་བྱང་ཆོས་རྗེ་རྣམ་གཉིས་ཀྱིས་དབུས་གདན་ས་གྲྭ་ཚང་ཁག་

གི ་མཁན་པོ་ལས་སྣེ་དང་།

ུ ་པའི་དགེ་ལྡན་པའི་ལྷན་ཚོ གས་
སྐ་ུ ཚབ་བཅས་འདས

ཐོག་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་རི ་བོ་དགེ་ལྡན་པའི་ཆོས་སྡ་ེ སྤྱི་ལ་ཁྱབ་པའི་བཅའ་ཡི ག་ཆེན་

མོའ་ི ལེའུ་བཞི ་པ། བླང་དོར་སྒྲིག་གཞི ་དོན་ཚན་བཅུ་གཉིས་པའི་ནང་གསེས་བདནུ ་
པའི་ནང་ལ། གདན་སའི་ནང་ལ་འཛུལ་མཁན་ཡི ན་ན་གསར་ཞུགས་པ་རྣམས་དོལ་

རྒྱལ་བསྟེན་གསོལ་མཚམས་འཇོག་དགོས་ཀྱི་ཡོ ད།

དེ་ནི་དགེ་ལུགས་པས་གཏན་

ལ་ཕབས་པའི་སྒྲིག་གཞི ་དང་། ཡི ག་ཆ་རེད། དགེ་ལུགས་པའི་ཡི ག་ཆ་གཅིག་གི ་
ནང་ལ་དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་མཁན་འཇུག་གི ་མི ན་ཞེས་བཀོད་ཡོ ད་ན། དེ་ལ་བོད་གཞུང་

ནས་བཀའ་བཏང་ནས་ཁོ་དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་མཁན་རེད། འཇུག་དགོས་ཀྱི་རེད་ཅེས་

ནམ་ཡང་ཞུ་ཐུ བ་ཀྱི་མ་རེད། སྒྲིག་འཛུགས་རེ་ལ་སྒྲིག་ཁྲིམས་རེ་ཡོ ད་པ་དང། ཆ་

རྐྱེན་རེ་བཞག་གི ་རེད། དེ་ལ་བརྩི་བཀུར་ཞུས་པ་རེད། ཆོས་བརྒྱུད་གཞན་དང་
འབྲེལ་བ་ཡོ ད་མ་རེད་ལ། དེ་འདྲ་བཞག་པ་བྱུང་ཡོ ད་མ་རེད།

ུ ་ཁྱོད་དོལ་རྒྱལ་བསནྟེ ་གྱི་ཡོ ད་དམ་
ད་ལྟ་བར་ད་ུ ཆོ ས་བརྒྱུད་དེ་ལ་འགྲོ་དས

དཔལ་ལྡན་བདེ་སྲུང་བཀའ་བླནོ ་མཆོག་གི ་གསུ ང་བཤད། 203

ཞེས་སུ་གཅིག་ལ་སྐད་ཆ་དྲིས་པ་བྱུང་མེད།
རེད།

དབྱེ་འབྱེད་གང་ཡང་བྱས་ཡོ ད་མ་

ཡི ན་ནའང་བོད་གཞུང་གི ས་དགོངས་པ་ཆེ་བཞེས་གནང་ནས་དགེ་ལུགས་

པའི་དགོན་པའི་ནང་ལ་ཁྱེེད་རང་ཚོ ་གཏོང་ཐུ བ་ཀྱི་མི ་འདགུ  བྱས་ཙང་ཁྱེད་རང་ཚོ ་
ཚང་མ་ལོ་གཞོན་རེད། སླབོ ་གྲྭ་ལ་འགྲོ་ན་ཡག་པོ་ཡོ ད་པ་དང་། གོ་སྐབས་ཡོ ད་པས་
གཞུང་གི ས་གཏོང་གི ་ཡི ན་ཞེས་བརྗོད་ནས་སླབོ ་གསོ་བརྒྱབ་པ་རེད།
མང་པོ་སྣེ་ལེན་ཁང་ལ་བསྡད་རྗེས་ཁག་ཅིག་སུ་ཇར་ཕྱིན་པ་དང་།

ི ་ལ་ཕྱིན་པ་རེད།
རབ་དགའ་ཚལ་གླང

ཉིན་གྲངས་

ཁ་ཤས་ཤེས་

ཡི ན་ནའང་བླ་ོ ཕམ་པར་མི ་དེ་ཚོ འ་ི གྲས་རྒྱུན་རི ང་པོ་བསྡད་མ་སོང་། མཐའ་

མ་ཁོང་ཚོ ས་སྣེ་ལེན་ཁང་ལ་སྙན་ཞུ་གཅིག་ཕུལ་ཡོ ད་པ་དེའ་ི ནང་། ཁོ་ཚོ ་གལ་སྲིད་
ཆོས་སྒར་ཁག་གི ་ནང་ལ་འགྲོ་ཐུ བ་ཀྱི་མེད་པ་ཡི ན་ན། ང་ཚོ ་བོད་ལ་ཕྱིར་ལོག་བྱེད་

ཀྱི་ཡི ན། ལམ་གྲོན་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུས་འདགུ དེ་ཡང་འགྲིག་གི ་རེད་

ཅེས་བཀའ་གནང་བ་རེད། བོད་ནས་ཚུར་སླབེ ས་པ་དང་ཕར་ལོག་གི ་ཡོ ད་ན་ད་ལྟ་

བར་ད་ུ སྒྲིག་འཛུགས་ནས་སུ་གཅི ག་ལ་དགག་པ་རྒྱབ་ཀྱི་མེ ད་པས་འགྲིག་གི ་རེད།
ལམ་གྲོན་ཞུ་ཡི ་ཡི ན་ན་གནང་གི ་ཡི ན་ཞེས་གསུངས་པ་རེད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༧ ཟླ་

༢ ཚེ ས་ ༡༧ ཉིན་བཀའ་ཤག་གི ས་བཀོད་ཁྱབ་གཅིག་གནང་ཡོ ད། རྒྱུ་མཚན་དེ་

ལ་བརནྟེ ་ནས་དགེ་ལུགས་ཀྱི་དགོན་པ་ཁག་གི ་ནང་ལ་དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་མཁན་ཡི ན་

ུ ་དེ་
ན་འཇུག་དགོས་ཞེས་ངོས་སྦར
ྱོ ་གནང་རྒྱུ་མཚམས་འཇོག་བྱས་ཡོ ད་པས་དས
ནས་བོད་གཞུང་གི ས་དེ་རི གས་ལ་ངོས་སྦྱོར་གནང་མེད། དེ་བདེན་པ་རེད། དེ་ནི་

སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱིས་བལྟ་སྟངས་བྱས་ནས་བཤད་པ་མ་རེད། ངས་གོང་ད་ུ སྙན་སེང་
ཞུས་པའི་གས
ྲོ ་ཆོད་དང་ཡི ག་ཆ་དེའི་དགོངས་དོན་འོག་བཏང་ན་འགྲིག་གི ་མ་རེད།

རྒྱུ་མཚན་དེ་དག་ལ་བརྟེན་ནས་གནས་ཚུལ་དེ་བྱུང་བ་རེད། སླབོ ་གྲྭ་དང་ཆོས་སྒར་

204 བདེན་དོན་གསལ་བའི་ཉི་ཟེར།

ནང་ལ་དབྱེ་འབྱེད་བྱེད་ཀྱི་འདགུ བཏང་གི ་མི ་འདགུ ཕྱིར་འབུད་བྱེད་ཀྱི་འདགུ ་

ཟེར་བ་དེ་དག་ལ་གཞི ་རྩ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་ཡོ ད་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།

དེའ་ི ཐོག་ལ་གནས་ཚུལ་གཞན་གཅིག་ནི་དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་མཁན་དང་། ནང་

མི ་བུ་ཕྲུག

རྗེས་འབྲང་བ་ཚོ ར་གཞུང་ནས་ཕྱི་བསྐྱོད་ལག་འཁྱེར་ལ་རྒྱབ་གཉེར་

སྤྲོད་ཀྱི་མི ་འདགུ ་ཅེས་བརྗོད་ཀྱི་ཡོ ད། རྩ་བ་ཉིད་ནས་བདེན་པ་མ་རེད། ངས་མི ང་
གསལ་པོ་ཞུས་པ་ཡི ན་ན། སྐབས་དེའ་ི ལྷ་མི ་སྲུང་སྐྱོབ་ཚོ གས་པའི་དྲུང་ཆེ་ཡི ན་ཟེར་

མཁན་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་ཞེས་མི ང་འབོད་ཀྱི་ཡོ ད་རེད་ལ།

དགེ་བཤེས་འཆི ་

ུ ་
མེད་ཚེ ་རི ང་ཞེས་ཀྱང་འབོད་ཀྱི་ཡོ ད། ཁོའ་ི ཕྱི་བསྐྱོད་ལག་དེབ་སེར་པོ་ (IC) དས
ཚོ ད་རྫོགས་ནས་ཞུ་གཏུ གས་བྱས་པར་རྒྱབ་གཉེར་གནང་བ་རེད་ལ།

ཕྱི་བསྐྱོད་

ལག་དེབ་སེར་པོ་ཐོབ་པ་རེད། ད་ལྟ་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཡོ ད་རེད། དེ་དང་དེ་འདྲ་བ་ད་ལྟ་

བྱང་ཨ་རི འི་ནང་ལ་ཡོ ད་པའི་དགེ་ལྡན་སྙན་རྒྱུད་ཀྱི་དམངས་ཁྲོད་ཁ་བརྡའི་ནང་ལ་
བཤད་མཁན་གྱི་མི ་དེ་ཚོ ་ཨ་རི ་ལ་གང་འདྲ་བྱས་ནས་སླབེ ས་པ་རེད་དམ།

ལག་

འཁྱེར་ག་རེའ་ི ཐོག་ནས་ཕྱིན་པ་རེད་དམ། ཁོ་རང་ཚོ ས། ང་ཚོ ར་སྐྱབས་བཅོལ་
ཐོབ་བྱུང་། ཞེས་དང་། སྐྱབས་བཅོལ་དེ་ཡང་དོལ་རྒྱལ་གྱི་གནས་ཚུལ་བཤད་ནས་

ཨ་རི ར་སྐྱབས་བཅོལ་ཐོབ་བྱུང། ཞེས་བཤད་ཡོ ད། ལག་འཁྱེར་ཐོག་ནས་དབྱེ་

འབྱེད་མེད་པ་གསལ་པོ་ཞེ་དྲག་རེད། ལྷག་པར་ད་ུ དཔེ་མཚོ ན་གཅིག་ཞུས་པ་ཡི ན་

ན་ལྷ་མི ་སྲུང་སྐྱོབ་ཚོ གས་པའི་ཚོ གས་གཙོ ་ཟུར་པ་འཇམ་དཔལ་ཡེ ་ཤེ ས་ཀྱི་བཟའ་

ཟླ་ལོ་ཁ་ཤས་ཀྱི་རྗེས་སུ་ཁོ་རང་མཉམ་ད་ུ ནང་མི ་ཟླ་བསྒྲིལ་ཕྱིན་པ་རེད། IC བོད་

གཞུང་ནས་རྒྱབ་གཉེར་བྱས་པ་རེད། སྤྲད་མཁན་རྒྱ་གར་གཞུང་རེད། དེ་ཚོ འ་ི

གྲས་གཞི ་རྩ་མེད་པའི་ཐོག་ནས་སྐྱོན་འཛུགས་བྱས་པ་རེད། གཅིག་བྱས་ན་མང་པོ་
བཤད་ཡོ ད་པ་དེ་དག་ལ་བོད་གཞུང་ངོས་ནས་ལན་རྒྱག་གི ་མི ་འདགུ ་བསམ་པ་དང་

དཔལ་ལྡན་བདེ་སྲུང་བཀའ་བླནོ ་མཆོག་གི ་གསུ ང་བཤད། 205

གསུངས་ཀྱི་ཡོ ད་ཀྱང་། ད་ལྟ་བར་ད་ུ དགོས་མཁོ་ཡོ ད་པ་དང་། གཞི ་རྩ་མེད་པ་དེ་

དག་ལ་དོ་སྣང་བྱེད་ཀྱི་ཡི ན་ན་ལན་ཏག་ཏག་བརྒྱབ་ཡོ ད།

དོ་སྣང་མེད་པ་ཡི ན་ན་

དཀྱིལ་ལ་ལྷགས་ཀྱི་རེད། བྱས་ཙང་དེ་རི ང་ངས་གོ་སྐབས་ཞུ་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་

གཙོ་བོ་ནི་བརྒྱུད་ལམ་འདི་དོ་སྣང་ཆེན་པོས་བལྟ་ཡི ་ཡོ ད་པ་དང་།

ལྷག་པར་ད་ུ དེ་

རི ང་གི ་གྲོས་ཆོ ད་གས
ྲོ ་འཆར་འདིའི་ཐོག་ལ་མི ་མང་པོ་ཞི ག་གི ས་དོ་སྣང་བདྱེ ་ཀྱི་

ཡོ ད། ཁོ་རང་ཚོ འ་ི ངོས་ནས་ད་ལྟ་མ་ཉལ་བར་བལྟ་ཡི ་ཡོ ད་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདགུ
བྱས་ཙང་ངས་དངོས་ཡོ ད་གནས་ཚུལ་བཤད་དགོས་པ་གལ་ཆེན་པོ་མཐོང་སོང་།

ཕྱོགས་མཚུ ངས་འཕདྲོ ་བསནྟེ ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྨན་བཅོས་བལྟ་སྐང
ྱོ ་ཐོག་ལ་

དབྱེ་འབྱེད་བྱེད་ཀྱི་འདགུ མཐུ ན་འགྱུར་སྦྱར་གྱི་མི ་འདགུ ་ཟེར་གྱི་ཡོ ད་རེེད། མི ་དེ་

འདྲ་བྱས་པ་དང་། གང་ཟག་དེ་དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་གྱི་ཡོ ད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་འཕྲོད་

བསནྟེ ་ལས་ཁུངས་ནསསྨན་བཅོས་ཐོབ་ཐང་སྤྲད་མི ་འདགུ ་ཅེས་བསྟན་པ་ཡི ན་ན་ཏན་

ཏན་ང་ཚོ ས་ཞིབ་འཇུག་ཞུ་ཆོག་གི་རེད་བསམ་གྱི་འདགུ ད་ལྟ་བར་ད་ུ དེ་འདྲ་གཅིག་

ཀྱང་བྱུང་མེད། དེ་དང་ཕྱོགས་མཚུངས་ལས་བྱེད་ནས་ཕྱིར་འབུད་བཏང་སོང་ཟེར་
གྱི་ཡོ ད། ལས་བྱེད་ནང་ནས་སུ་ཕྱིར་འབུད་བྱས་པ་མི ང་གཅིག་ང་ཚོ ར་སྤྲད་པ་ཡི ན་
ན། ང་ཚོ ས་གང་འདྲ་བྱས་ནས་ཕྱིར་འབུད་བྱས་འདགུ ་བལྟ་ཆོག་གི་རེད།

ལས་བ ྱེད ་ཕྱི ར ་འབུ ད ་གཏོང ་རྒྱུ འི་ དབང་ཆ་དེ་ ནི་ འཛི ན་སྐ ང
ྱོ ་བཀའ་ཤག་

གཅིག་པུར་ཡོ ད་པ་དེ་འདྲ་མ་རེད།

བཅའ་ཁྲིམས་དགོངས་དོན་འོག་རང་དབང་

ཅན་གྱི་སྡ་ེ ཚན་གཅིག་ཡོ ད་པ་དེར་སྒྲིག་དང་ཁྲིམས་ཡོ ད།
ནས་ཕྱིར་འབུད་གཏོང་དགོས་ཀྱི་ཡོ ད་ལ།

ཆ་རྐྱེན་གཅིག་གི ་འོག་

ལས་བྱེད་པ་གཅིག་གི ས་ཉེས་འཛོ ལ་

བྱས་ཡོ ད་ན་དེ་ལ་ཞི བ་འཇུག་ཚོ གས་འད་ུ ཚོ གས་པའི་གྲུབ་དོན་ལ་གཞི གས་ནས་

ཉེས་པ་དང་ལག་བསྟར་གནང་གི ་རེད། དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་མཁན་རེད་ཅེས་ལས་བྱེད་

206 བདེན་དོན་གསལ་བའི་ཉི་ཟེར།

སུ་ཕྱིར་འབུད་བྱས་ཡོ ད་དམ། ད་ལྟའ་ི ཆ་ལ་བཙན་བྱོལ་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་བྱེད་

དྲུག་བརྒྱ་ཙམ་ཡོ ད་པ་སུ་གཅིག་ལ་དོ་ཕོག་བཏང་བའི་གནས་ཚུལ་བྱུང་མེད། ལས་
བྱེད་ནང་ལ་དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་མཁན་ཡོ ད་མ་རེད་ཅེས་གསལ་པོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།

གལ་

སྲིད་དེ་འདྲ་ཕྱིར་འབུད་གཏོང་དགོས་ཀྱི་ཡོ ད་ན། ལོ་ལྟར་ལས་བྱེད་གསར་པ་བསྡ་ུ
ཡི ་ཡོ ད་པས་ལས་བདྱེ ་གསར་བསྡུའི་ཆ་རྐྱེན་ནང་ལ་དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་མཁན་ཡི ན་

ན་བོད་གཞུང་གི ་ལས་བདྱེ ་ནང་འཛུལ་ཆོ ག་གི ་མ་རེད་ཅེས་ཆ་རྐནྱེ ་འགོད་མ་འོས་

པ་གང་ཡང་མཐོང་གི ་མེད་ཀྱང་བཀོད་ཡོ ད་མ་རེད། བཀོད་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་
གང་ཡང་མཐོང་གི ་མི ་འདགུ

བོད་མི ་ཞི ག་བོད་པའི་སྤྱི་ཚོ གས་ཀྱི་སྒྲིག་འཛུགས་

གཅི ག་གི ་ནང་ལ་ཡོ ང་གི ་ཡོ ད་པ་ཡི ན་ན་སྒ་ོ ཕ་ྱེ ནས་བཞག་ཡོ ད་པས་འཛུལ་ས་ཡོ ད་
རེད།

ལྷག་པར་ད་ུ དེ་ལས་སྡངི ས་ཆ་གལ་ཆེ་བ་དང་གོ་སྐབས་ཡོ ད་ས་བོད་མི ་མང་

སྤྱི་འཐུ ས་ཀྱི་འོས་ཆོས་སྒྲིག་གཞི འ་ི ནང་ལ་དེ་འདྲ་ཡོ ད་དམ། སྤྱི་འཐུ ས་ཆགས་པར་

དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་མཁན་ཡི ན་ན་ཆ་རྐྱེན་མ་ཚང་བའི་གནས་སྟངས་ཡོ ད་དམ། ཡོ ད་
མ་རེད་བསམ་གྱི་འདགུ ཁྲིམས་བཟོ་མཁན་སྡངི ས་ཆ་འདི་རེད། བཟོ་མ་ཤེས་པ་

གང་ཡང་མ་རེད།

སྒརེ ་ངོས་ནས་བསམ་ཚུལ་དེ་འདྲ་ཡོ ང་གི ་ཡོ ད་ཀྱང་ད་ལྟ་བར་

ད་ུ སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ངོས་ནས་ཆ་རྐྱེན་གང་ཡང་བཏོན་ཡོ ད་མ་རེད། སྤྱི་འཐུ ས་ནང་
བཞེངས་མཁན་བོད་པ་གཅིག་ཡི ན་ན།

སྟེགས་ཐོག་ལ་ཕེབས་ཆོག་གི ་རེད།

ཆ་རྐྱེན་ཚང་བ་ཡི ན་ན་སྤྱི་འཐུ ས་ཞབས་

སུ་གཅིག་གི ས་འགོག་མཁན་ཡོ ད་མ་རེད།

རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོ ད་པའི་ཐོག་ནས་འོས་ཐོབ་ཀྱི་ཡོ ད་ན་ཕེབས་དགོས་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་

ཡོ ད།

སྡངི ས་ཆ་འདིའ་ི སྒང་ལ་ཕེབས་ནས་སྐད་ཆ་བཤད་དགོས་ཀྱི་རེེད་བསམ་གྱི་

ཡོ ད། བྱས་ཙང་ད་ལྟ་བར་ད་ུ གཞུང་ཕྱོགས་ངོས་ནས་དབྱེ་འབྱེད་དང་། མ་དྲང་བ་

བྱས་པའི་གནས་སྟངས་མེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།
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དང་།

དེ་བཞི ན་ས་ཁང་དང་།

གཞི ས་ཆགས་དེ་ཚོ འ་ི ཐོག་ལ་དབྱེ་འབྱེད་ཡོ ད་པ་

ཐོབ་ཐང་སྤྲད་ཀྱི་མེད་པའི་གནས་སྟངས་བཤད་ཀྱི་ཡོ ད།

གོང་ད་ུ བཀུར་

འོས་སྤྱི་འཐུ ས་ཁ་ཤས་ཀྱིས་ས་གནས་ས་ཐོག་གི ་གནས་བབ་གསལ་པོ་མཁྱེན་པའི་
ཐོག་ནས་ཞེ་དྲག་གསལ་པོ་བཀའ་གནང་སོང་། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལོར་དགེ་ལུགས་

ཀྱི་གདན་ས་ཁག་གི ་ནང་ལ་ཚུལ་ཤི ང་བཀྲམས་པའི་ལས་རི མ་གཅི ག་བྱུང་བ་རེད།

ུ ་བ་དང་མཐུ ན་པ་དང་། ཆོས་ཀྱི་དགོངས་པ་དང་མཐུ ན་པའི་ཐོག་ནས་ཁ་དང་
འདལ

ཁ་སྤུ་དབྱེ་འབྱེད་བྱས་པ་རེད། སུ་གཅིག་གི ས་ཕྱིར་འབུད་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ་
བྱུང་མེད། སོ་སོས་ང་སྒྲིག་འཛུགས་འདིའ་ི ནང་བསྡད་ཀྱི་མི ན། དེའ་ི ནང་བསྡད་

ཀྱི་ཡི ན་ཞེས་གདམ་ཀ་བྱས་པ་རེད། གོང་ད་ུ བཀའ་གནང་སོང་། བདེན་པ་རེད་
དྲན་གྱི་འདགུ མི ་ཉུ ང་བ་ལ་ཐོབ་ཐང་ཆེ་བ་བླངས་ནས་བསྡད་ཡོ ད་རེད། ད་ལྟ་མོན་

གྷར
ོ ་ཤར་དགའ་ལྡན་ཟེར་བ་གཅིག་དང་། སྦལེ ་ཀོབ་ལ་སེ་ར་སྤམོ ་ར་ཁང་ཚན་ཟེར་

བ་གཅིག་ཡོ ད། རྒྱ་གར་གཞུང་གི ས་༸སྐྱབས་མགོན་རི ན་པོ་ཆེའ་ི ཞལ་ལ་གཟིགས་

ནས་བོད་མི ་བཙན་བལ
ྱོ ་བར་ས་ཁང་གནང་བ་དེ་ལོ ངས་སུ་སྤྱད་ནས་བསྡད་ཡོ ད།

ས་ཆ་འདིའ་ི སྒང་ནས་རྒྱུགས་ཞེས་ད་ལྟ་བར་ད་ུ སྒྲིག་འཛུགས་ངོས་ནས་སུ་གཅི ག་ལ་

ཡང་བཤད་མྱོང་མེད། སོ་སོས་དང་ད་ུ བླང་ནས་འགྲོ་མཁན་ཡི ན་པས་སོ་སོའ་ི རང་
དབང་རེད། དེ་ལ་དགའ་བསུ་ཞུ་རྒྱུ་ལས་སུ་གཅིག་གི ས་བཀག་འགོག་བྱེད་ཐུ བ་ཀྱི་

མ་རེད། དེ་ཚོ འ་ི ཐོག་ལ་ན་ནིང་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་རི མ་དང་འབྲེལ་བའི་
ཐོག་ནས་བོད་མི འ་ི ས་གནས་འགོ་འཛི ན། བདེ་དོན་ཚང་མ་འཛོ མས་པ་རེད། དེ་
ཚོ འ་ི ཐོག་ལ་བཀོད་ཁྱབ་གསལ་པོ་བྱས་ནས་གནང་ཡོ ད་རེད། སྤྱི་འདྲ་སྤྱི་མཚུངས་
ཀྱིས་ཐོབ་ཐང་ཞུ་མཁན་ཡོ ད་ན་དེ་ལ་གནང་དགོས་ཀྱི་རེད་ཅེས་གསུངས་ཡོ ད་རེད་

ལ་ད་ལྟ་བར་ད་ུ བཀོད་ཁྱབ་ཀྱང་དེ་ལྟར་རེད། དེའ་ི ཐོག་ལ་དབྱེ་འབྱེད་ཡོ ད་པ་རྩ་བ་

ཉིད་ནས་མཐོང་གི ་མེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།
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ཉེ་ཆར་ངས་གོང་ད་ུ ཞུས་པའི་ནབུ ་ཕག
ྱོ ས་ཤུ གས་ལྡན་ཚོ གས་པ་ཞེས་པའི་དྲ་

རྒྱའི་ཐོག་ལ་ཉེ་ཆར་མོ ན་གྷར
ོ ་ཁྲི་བྱང་བླ་བྲང་གི ་ཆོ ས་མཛད་ལགས་སུ་ཉེས་བརངྡུ ་
བཏང་སྐརོ ་གྱི་གནས་ཚུལ་པར་དང་བཅས་པ་བཏོན་ནས་དེ་ནི་༸སྐྱབས་མགོན་རི ན་

པོ་ཆེ་དང་། བོད་གཞུང་གི ་སྒྲིག་འཛུགས་ནས་བཟོས་པ་རེད་ཅེས་བརྗོད་འདགུ དེ་
དངོས་གནས་ཡི ན་ན་ང་རང་ཚོ ་ཚང་མ་རྒྱ་གར་རང་དབང་ལུང་པ་དང་། ཁྲིམས་

ཡོ ད་པའི་ལུང་པའི་ནང་བསྡད་ཡོ ད།

ས་གནས་ཀྱི་འགྲོ་ལུགས་ཀྱི་ཁྲིམས་ལ་སྙན་

མཁན་སུ་ལ་ཡང་སྙན་སེང་ཞུས་མེད།

ཡི ན་ནའང་ས་གནས་འགོ་འཛི ན་གྱི་ཁྱབ་

སེང་ཞུ་དགོས་ཀྱི་ཡོ ད་རེད། ས་གནས་ཀྱི་སྐརོ ་སྲུང་བ་དང། ཁྲིམས་ཀྱི་ལས་ཀ་བྱེད་
ུ ་མོ ན་གྷ་ོ ས་གནས་
ཁོངས་ལ་ཡོ ད་པའི་མི ་གཅི ག་ལ་གནས་ཚུ ལ་བྱུང་བ་ཡི ན་དས

འགོ་འཛི ན་གྱིས་སྐརོ ་སྲུང་བ་ (Police) ལ་གནས་ཚུལ་དེ་འདྲ་ཞི ག་གོ་རྒྱུ་འདགུ ་ལ།

དེ་འདྲ་ཞི ག་བྱུང་འདགུ  དྲ་རྒྱའི་ནང་ཐོན་འདགུ དེ་ངེས་པར་ད་ུ ཞི བ་འཇུག་མཐིལ་

ཕྱིན་པ་གནང་རོགས་ཞེས་ཞུས་ཡོ ད། མཐའ་མ་ས་གནས་ Police གཞི ས་འགོ་

དང་། སྤྱི་མི ། ཤར་དགའ་ལྡན་གྱི་མི ་དེ་ཚོ ་ཡང་བསྐངོ ་བ་རེད། ཆོས་མཛད་ལགས་
ཁོ་རང་ཡང་ཕེབས་རོགས་ཞེས་ཞུས་ཡོ ད་ཀྱང་བགྲེས་སོང་ཡི ན། བཅར་མི ་དགོས་

པ་ཞེས་ཞུས་འདགུ ཤར་དགའ་ལྡན་གྱི་མི ་དེ་ཚོ ས་ག་རེ་བཤད་ཡོ ད་རེད་དམ་ཟེར་
ན། དེའ་ི ཐོག་ལ་ང་ཚོ ས་གང་ཡང་ཞུ་ཡི ་མི ན། ཞུ་འདོད་མི ་འདགུ བདེ་འཇགས་ཀྱི་

གནས་བབ་ཐོག་ནས་ཞེས་སྐད་ཆ་སྙན་པོ་ཞི ག་བཤད་ནས་ཡི ག་ཐོག་ནས་ཞི བ་འཇུག་
མི ་དགོས་པ་ཞེས་ཞུས་ཡོ ད་འདགུ Police ལ་ཡི ག་ཐོག་ལ་ཕུལ་འདགུ ངས་དེ་

ཚོ ་ཚང་མ་མཁྱེན་པ་གནང་དགོས་པའི་གནས་ཚུལ་ཤ་སྟག་རེད་བསམ་གྱི་ཡོ ད། དེ་

འདྲ་བོད་གཞུང་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱིས་མི ་བཏང་ནས་ཉེས་རྡུང་བཏང་ཡོ ད་ན་ངེས་པར་
ད་ུ ས་གནས་ Police ལ་ཞུ་དགོས་པ་རེད། ཞུ་མི ་ཕོད་པ་ག་རེ་བྱས་པ་རེད་དམ།

དེའ་ི རྒྱབ་ལྗངོ ས་ལ་ག་རེ་ཡོ ད་དམ། དེ་ལ་སྒྲོ་མང་པོ་ཡོ ད་རེད། བྱས་ཙང་དེ་ཚོ འ་ི
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སྐརོ ་ཚང་མས་མཁྱེན་དགོས་པ་གལ་ཆེན་པོ་ཞེ་དྲག་འདགུ

གཞུང་ཕྱོགས་ནས་ག་

རེ་གནང་བ་དེ་ངས་དེ་རི ང་གསལ་པོ་བྱས་ནས་གང་དྲན་པ་ཞུས་པ་ཡི ན།

དེའི་ཐོག་ནས་ལོ ་གཞོན་པ་མང་པོ་ཞི ག་ལ་དངོས་གནས་ལོ ག་རྟོགས་དང།

འགྲེལ་བཤད་གསལ་པོ་བྱུང་མེ ད་པ་ཡི ན་ན་དེ་རི ང་བརྒྱུད་ལམ་འདིའི་ཐོག་ནས་

ཚང་མས་ཐུ གས་སྣང་གནང་རོགས་ཞེས་ཞུ་དགོས་པའི་གནས་ཚུ ལ་རེད་བསམ་གྱི་

འདགུ བར་ལམ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༠ གོ་གྲངས་དང་། ༢༠༠༠ ཡས་མས་བར་ད་ུ གོང་
ི ས་ར་བསྐལ
ད་ུ ཞུས་པའི་གནས་ཚུལ་དེ་དག་རེད། མི ་ལ་སྡག
ུ ་ན་ཨེ ་དྲགས། ཉེས་

རྡུང་བཏང་ན་ཨེ ་དྲགས།

བསད་པ་རེད།

མཚན་ཉིད་དགེ་བཤེས་ལགས་དང་དགེ་ཕྲུག་གཉིས་

དེ་འདྲའི་འཇིགས་སྐལ
ུ ་རི ང་ལུགས་པའི་དྲག་སྤྱོད་ཀྱི་ལས་ཀ་དེ་

འདྲ་བྱས་པ་རེད། བར་ལམ་ནས་ལས་ཀ་བྱེད་སྟངས་ཐད་ཏན་ཏན་འགྱུར་བ་ཕྱིན་
ཡོ ད།

ཐབས་མཁས་པོའ་ི ཐོག་ནས་བྱེད་ཀྱི་འདགུ

དེ་ལྟར་བྱེད་ནའང་རྒྱ་གར་

ཁྲིམས་ཀྱི་ལུང་པ་ཞི ག་ཡི ན་པའི་ཆ་ནས་གནས་ཐུ བ་པ་དང་།

པ་གཅིག་མཐོང་གི ་ཡོ ད་མ་རེད།

བསྡད་ཐུ བ་ཀྱི་ཡོ ད་

བར་ལམ་སྤྱི་ཚོ གས་ཀྱི་དྲ་རྒྱ་དང་བརྒྱུད་ལམ་

བེད་སྤྱོད་ལོག་པར་བཏང་ནས་དེབ་ག་ཚོ ད་འབྱོར་གྱི་འདགུ ་གམ།

གོང་ད་ུ བཀའ་

གནང་སོང་། དངོས་ཡོ ད་གནས་ཚུལ་རེད། བརྒྱུད་ལམ་ཁག་གི ་ནང་ག་རེ་བཤད་
ཀྱི་འདགུ ་གམ། ཕྱོགས་གཅིག་ནས་འཁྱོག་བཤད་དང། ལོག་བཤད་བརྒྱབ་ནས་

༸རྒྱལ་བ་སྐ་ུ ཕྲེང་བཅུ་བཞི ་པ་དེ་ཡང་སྲིད་རྫུན་མ་རེད། ཏཱ་ལའི་བླ་མ་རྫུན་མ་རེད་
ཅེས་ <<False Dalai Lama>> ཞེས་པའི་དེབ་བཏོན་ཡོ ད།
དོལ ་རྒྱལ་རྗེས ་འབྲང་པས་དམངས་འཁྲོད ་ཁ་བརྡའི ་ ནང་བཤད་དོན །

ུ
“༸རྒྱལ་བ་རི ན་པོ་ཆེ ས་ཁ་སྔནོ ་རྒྱ་གར་ལྷ་ོ ཕག
ྱོ ས་ལ་བཀའ་དེ་འདྲ་གནང་འདག

རྒྱ་གར་གཞུ ང་དང་ཨ་རི ་གཞུ ང་ནས་༸རྒྱལ་བ་རི ན་པོ་ཆེ འི་སྐུ་ཕྱྭ འི་ཐོག་ལ་དོལ་

210 བདེན་དོན་གསལ་བའི་ཉི་ཟེར།

རྒྱལ་ཚོ གས་པས་ཉེན་ཁ་ཡོ ད་པའི་སྐར
ོ ་སྙན་སེང་ཞུ ་མཁན་བྱུང་སོ ང་ཞེས་བཀའ་

གནང་འདགུ རྫུན་མ་རེད། ང་ཚོ ས་རྩ་བ་ཉིད་ནས་ཉེན་ཁ་བྱེད་ཀྱི་མེད། ༸རྒྱལ་
བ་རི ན་པོ་ཆེའ་ི སྐ་ུ ཕྱྭ འ་ི ཐོག་ལ་ཉེན་ཁ་བཟོ་མཁན་ང་ཚོ ་མི ན། རྒྱ་གར་གཞུང་གི ས་
དེ་བས་ཀྱང་གསུང་གི ་མ་རེད།

ཨ་རི ་ལ་ངས་ཤེས་ཀྱི་རེད།

དེ་ལྟར་ཡི ན་ན་ཨ་

རི ར་ཡོ ད་པའི་དོལ་རྒྱལ་བསནྟེ ་མཁན་མང་པོར་སྐྱབས་བཅོལ་ཐོབ་ཡོ ད་པ་དེ་དག་
གང་འདྲ་བྱས་ནས་ཐོབ་པ་རེད་དམ།”ཅེས་དེ་འདྲའི་གནས་ཚུལ་བཤད་པ་མ་ཟད།

ཁུངས་སྐྱེལ་རྒྱུ་དང་། མི ་ཚང་མས་ཡི ད་ཆེས་སླབེ ས་རྒྱུའི་ཆེད་ད་ུ འཁྱོག་བཤད་བྱས་

ནས། ཕོ་བྲང་ལ་ཉེ་ཆར་ལྕགས་རི ་གཅིག་བརྒྱབ་སོང་། དེ་ནི་དོལ་རྒྱལ་དང་འབྲེལ་

བ་ཡོ ད་པའི་ཐོག་ནས་བརྒྱབ་པ་མ་རེད། དེ་ནི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ལོར་རྡོ་རྗེ་གདན་ལ་
འབར་རྫས་འགས་པ་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་བརྒྱབ་པ་རེད་ཅེས་བཤད་ཀྱི་འདགུ རྣམ་པ་
ཚོ ་ཚང་མས་མཁྱེན་གྱི་རེད། བཞུགས་སྒར་ཕོ་བྲང་དེ་གང་འདྲ་ཞི ག་ཡོ ད་རེད་དམ།

ི ་པའི་ནང་ལ་བཞུགས་པ་རེད། ད་
ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༠ ནས་ ༡༩༦༧ བར་ད་ུ ཕོ་བྲང་རྙང
ི ་པ་ཆགས་ཡོ ད་རེད། མར་དགའ་ལྡན་
ལྟ་ལྕགས་རི ་དེ་དག་མཐོང་རྒྱུ་ཡོ ད་པ་དེ་རྙང

ཕོ་བྲང་ལ་སྤསོ ་པའི་རྗེས་སུ་རྒྱ་གར་གཞུང་ནས་སྲུང་སྐབྱོ ་གང་འདྲ་ཕུལ་ཡོ ད་རེད་

དམ། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༧ ལོར་མཚན་ཉིད་རྒན་ལགས་བཀྲོངས་པའི་རྗེས་སུ་རྒྱ་གར་
གཞུང་གི ས་ཞི བ་འཇུག་གནང་བ་རེད།

༸རྒྱལ་བ་རི ན་པོ་ཆེའ་ི སྐ་ུ ཕྱྭ འ་ི ཆེད་ད་ུ རྒྱ་

གར་གཞུང་གི ས་ recommendation ནི་རྩིག་པ་མཐོ་ཚད་ཕི་ཊི ་ (feet) དྲུག་དང་།
དེའ་ི སྒང་ལ་ལྕགས་དྲ་ feet བཞི ་བརྒྱབ་ནས་མཐོ་ཚད་ feet བཅུ་དང་བཅུ་གཉིས་
དགོས་ཀྱི་འདགུ ་ཅེས་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་ཕྱག་ལས་གནང་མཁན་ཚོ ས་གསུངས་ཡོ ད།

དེ་ཡང་དོལ་རྒྱལ་གྱི་གནས་ཚུལ་དེ་བྱུང་བ་ལ་བརནྟེ ་ནས་ཞི བ་འཇུག་གནང་

བ་དང་། ལྕགས་རི ་བརྒྱབ་པ་རེད། མཐའ་མ་རྩིག་པ་དེ་ཙམ་མཐོ་པོ་དེ་ནི་གཅིག་

དཔལ་ལྡན་བདེ་སྲུང་བཀའ་བླནོ ་མཆོག་གི ་གསུ ང་བཤད། 211

ུ ་རྒྱུན་
ནས་ཕྱག་གྲོན་ཆེན་པོ་རེད་ལ། གཉིས་ནས་༸སྐྱབས་མགོན་རི ན་པོ་ཆེའ་ི དས
ུ ། ང་
གྱི་དགོངས་པའི་ཐུ གས་གཤི ས་དང་། དགོངས་པའི་ནང་ལ་མེད་པ་ཡི ན་དས

ཚོ ས་སྐུ་མཁྱེན་ཞེས་ཞུ ་བ་འཐེན་ནས་རྩིག་པ་དེ་ཙམ་མཐོ་པོ་མ་རྒྱབ་ན་འགྲིག་པ་

འདགུ རྩིག་པ་ཕི་ཊི ་ (feet) བཞི ་བརྒྱབ་ནས་དེའ་ི ཐོག་ལྕགས་དྲ་བཟོས་ན་འགྲིག་

པ་འདགུ ་ཅེས་ཞུ་དགོས་པའི་གནས་ཚུལ་བྱུང་བ་རེད། མཐའ་མ་ཞི བ་འཇུག་བྱེད་

མཁན་གྱི་ཚན་པ་དང་། སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་འགན་ཡོ ད་མཁན་ཚོ ས་འགན་འཁུར་མི ་ཐུ བ་
པར་བརནྟེ ་དབུས་ཀྱི་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་བར་ད ་ུ བཀའ་འཁལ
ྲོ ་ཞུ ་དགོས་བྱུང་

ཡོ ད། དེ་ནི་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༧ ལོར་བརྒྱབ་པའི་ལྕགས་དྲ་དེ་རེད། རྣམ་པ་ཚང་མ་
ཉེ་ཆར་གཙུག་ལག་ཁང་ད་ུ ཕེབས་ཡོ ད་པས་ཐུ གས་སྣང་བྱུང་ཡོ ད་ངེས་རེད།

ཕྱི་

ལོ་ ༢༠༡༣ ནང་ལྕགས་དྲ་དེའ་ི སྒང་ལ་ཟེ་མ་ར་མགོ་ (barb wire) བསྐརོ ་བ་

རེད།

ང་རང་ཚོ འ་ི སྒྲིག་འཛུགས་ངོས་ནས་བསྐརོ ་བ་ལས་རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་གང་

ཡང་ཞུས་ཡོ ད་མ་རེད།
བྱེད་ཀྱི་ཡོ ད།

ཆུང་ཚག་ང་རང་ཚོ ས་ཐུ བ་པ་དེ་ཚོ འ་ི གྲས་ང་རང་ཚོ ས་

དེ་རེད་མ་གཏོགས་དོལ་རྒྱལ་ཚོ གས་པས་དམངས་ཁྲོད་ཁ་བརྡའི་

ནང་ལ་ཞེ་དྲག་ཤེ ས་ཀྱི་ཡོ ད་མདོག་མདོག་གི ས་བཤད་པ་དེ་དག་གཞི ་རྩ་མེ ད་པའི་
གནས་ཚུལ་རེད། ངས་གསལ་པོ་བྱས་ནས་ཞུ་འདོད་བྱུང་། ལྷག་པར་ད་ུ ༸རྒྱལ་བ་

ུ ་གསལ་པོ་མ་
རི ན་པོ་ཆེའ་ི སྐ་ུ ཕྱྭ ་དང་འབྲེལ་བ་ཡོ ད་པའི་ཐོག་ནས་གསུང་གི ་ཡོ ད་དས

བྱུང་བ་ཡི ན་ན་ཁྱོན་ནས་ཡག་པོ་ཡོ ད་མ་རེད། རྒྱ་གར་གཞུང་དང་། སྤྱིར་བཏང་
རྒྱལ་ཁབ་ཚང་མས་གལ་ཆེའི་མི ་སྣ་སུ་འདྲ་ཞི ག་ཡི ན་རུང་སྲུང་སྐྱོབ་ཆ་ནས་ཉེན་ཁ་
ུ ་ནས་དས
ུ ་སུ་བསྐྱར་ཞི བ་བྱེད་ཀྱི་ཡོ ད་རེད།
ག་རེ་ཡོ ད་མེད་དས

གཟིགས་ཀྱི་རེད།

རྒྱ་གར་གཞུང་གི ས་༸སྐྱབས་མགོན་རི ན་པོ་ཆེ འི་སྐུ་ཕྱྭ འི་ཐོག་ལ་ཉེན་ཁ་ཆེ ་ཤོས་དེ་

ུ ་ཅེས་ཡི ག་ཐོག་ནས་བཀའ་གནང་བ་རེ ད།
དོལ་རྒྱལ་ཚོ གས་པའི་ཐོག་ནས་འདག

རྒྱ་གར་ནང་ས་ཁུལ་ག་པར་ཆི བས་སྒྱུར་བསྐྱངས་ནའང་རྒྱ་གར་གཞུ ང་གི ་བརྡ་
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ཐོའམ། ཡི ག་ཆའི་ནང་གསལ་པོ་ཡོ ད་པ་རེད། ༸སྐྱབས་མགོན་རི ན་པོ་ཆེ་རྒྱ་གར་

ནང་བཞུགས་གདན་འཇགས་ཀྱི་ཡོ ད་པའི་ཆ་ནས་དང། རྩ་བའི་༸སྐྱབས་མགོན་
རི ན་པོ་ཆེ་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ག་པར་ཆི བས་སྒྱུར་བསྐྱངས་ནའང་རྒྱལ་ཁབ་སོ་སོས་སྐ་ུ

ཕྱྭ འ་ི ཐོག་ཐུ གས་འགན་བཞེས་ཀྱི་ཡོ ད་རེད། ཡི ན་ནའང་རྒྱ་གར་ནང་ལ་བཞུགས་

གདན་འཇགས་ཀྱི་ཡོ ད་པའི་ཆ་ནས་རྒྱ་གར་གཞུ ང་ནས་སྲུང་སྐྱོབ་ག་རེ ་ཕུལ་གྱི ་

ཡོ ད་པ་དང་། གང་འདྲ་གནང་གི ་ཡོ ད་པ། ཉེན་ཁ་གང་ནས་ཡོ ང་གི ་ཡོ ད་པ་སོགས་

གོ་བསྡར
ུ ་གནང་གི ་ཡོ ད། ཕྱོགས་མཚུངས་ཨ་རི ་གཞུང་ནས་ཀྱང་༸རྒྱལ་བ་རི ན་པོ་
ཆེའ་ི སྐ་ུ ཕྱྭ འ་ི ཐོག་ལ་དོལ་རྒྱལ་ཚོ གས་པ་ནས་ཉེན་ཁ་ཡོ ད་པ་གསལ་པོ་བཟོས་ཡོ ད།

དེ་ ཡི ན་པའི ་ རྒྱུ ་མཚན་ནི་ དོ་ བདག་བཤད་མཁན་ཁོ་ པ་ད་ལོ ་ མི ་ནི་ སོ ་ ཀྲ་

(Minnesota) དགུང་གསར་ཚེ ས་གཅིག་གི ་མཛད་སྒའོ ་ི སྐབས་སུ་ས་གནས་དེ་ནས་

མི ་ནི་སོ་ཀྲ་ (Minnesota) ལ་ཕྱིན་ཡོ ད། གསལ་པོ་ཞུས་ན་ང་ཚོ ས་ཤེས་ཡོ ད་མ་

རེད།

ཨ་རི འ་ི གསང་བའི་ལས་བྱེད་ཀྱིས་མི ་དེ་འདྲ་ཞི ག་ས་གནས་དེ་ལ་སླབེ ས་

ནས་༸སྐྱབས་མགོན་རི ན་པོ་ཆེ་བཞུགས་གདན་འཇགས་སའི་མགྲོན་ཁང་གི ་འོག་ལ་

སྣུམ་འཁོར་བཞག་སའི་གནས་བབ་རྩད་གཅོད་བྱས་པ་ཤེས་ཀྱི་འདགུ

ག་རེ་བྱས་

ནས་ཤེས་ཀྱི་ཡོ ད་རེད་དམ་ཟེར་ན། དོ་སྣང་བྱེད་ཀྱི་ཡོ ད་རེད། ཉེན་ཁ་ཡོ ད་པ་དེ་
གཟིགས་ཀྱི་ཡོ ད་རེད།

དེ་འདྲ་སོང་ཙང་ཁོང་ཚོ ས་༸སྐྱབས་མགོན་རི ན་པོ་ཆེའ་ི

དེ་ནི་བདེན་པ་མ་རེད།

ཨ་རི འ་ི གཞུང་ནས་ཡོ ད་རེད་གསུངས་པ་མ་ཟད་ཆ་ཚང་

སྐུ་ཕྱྭ འི་ཐོག་ལ་ཉེན་ཁ་མེ ད་ཅེས་པའི་འཁྱོག་བཤད་མགོ་བསྐརོ ་གཏོང་བའི་སྐད་ཆ་
མཁྱེན་གྱི་ཡོ ད་རེད་ཅེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་།

དེ་དང་འབྲེལ་བའི་ཆོས་དད་རང་དབང་སྐརོ ་ལ་རེད།

གཅིག་བསྡས
ུ ་དབང་

འཛི ན་བྱེད་ཀྱི་འདགུ ཞལ་རྫུན་གསུངས་ཀྱི་འདགུ དེ་འདྲ་མང་པོ་ཁོ་ཚོ ས་བཤད་

དཔལ་ལྡན་བདེ་སྲུང་བཀའ་བླནོ ་མཆོག་གི ་གསུ ང་བཤད། 213

ུ
ཀྱི ་ ཡོ ད ་རེ ད ་ཀྱང་ཚང་མར་ངས་འག ལ
ྲེ ་བཤད་ཞུ ་ དགོས ་པ་གང་ཡང་མི ་ འད ག
ཆོ ས ་དད་རང་དབང་དང་འབྲེལ ་བ་མེ ད ་པ་གོང ་ད ་ུ བཀུ ར ་འོས ་སྤྱི ་ འཐུ ས ་ཚོ ས ་

གསལ་པོ་ཞེ་དྲག་བཀའ་གནང་སོང་། དངོས་ཡོ ད་གནས་ཚུལ་དེ་རང་རེད། ཡི ན་

ནའང་གསལ་པོ་བཟོ་དགོས་པ་གཅིག་ལ་ཐོག་མར་ ༡༩༩༦།༡༩༩༧།༢༠༠༠ ཙམ་

ལ་༸སྐྱབས་མགོན་རི ན་པོ་ཆེ ས་དབང་གནང་སར་དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་མཁན་ཡི ན་ན་

མ་ཡོ ང་ཞེས་བཀའ་གནང་བ་རེད། བདེན་པ་རེད། བླ་མ་དང་སླབོ ་མའི་དམ་ཚི ག་

སྲུང་དགོས་པའི་ཆ་ནས་བདེན་པ་རེད། ཕྱིས་སུ་དོལ་རྒྱལ་ཚོ གས་པའི་བྱེད་སྟངས་
དང་། ༸རྒྱལ་བ་རི ན་པོ་ཆེའ་ི བཀའ་སླབོ ་ལ་ཉན་འཇོག་གང་འདྲ་ཡོ ད་པ་ང་ཚོ ་ཚང་
མས་གཟིགས་པ་དེ་རེད།

ད་ཆ་དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་མཁན་ཡི ན་ན་༸རྒྱལ་བ་རི ན་པོ་

ཆེའ་ི གསུང་ཆོས་ལ་མ་ཡོ ང་རོགས་གསུང་གི ་ཡོ ད།

སྒྲིག་འཛུགས་ངོས་ནས་དེ་

རང་གསལ་བསྒྲགས་བྱེད་ཀྱི་ཡོ ད། དེ་མ་གཏོགས་དབང་ལ་བཅར་མི ་ཆོག་པ་དང།

གསུང་ཆོས་ལ་བཅར་ཆོག་པའི་གནས་སྟངས་དེ་འདྲ་མ་རེད། གསལ་པོ་ཞུ་དགོས་

པ་ནི་གསུང་ཆོས་ལ་ཡང་བཅར་ན་འགྲིག་གི ་མི ་འདགུ ་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན། དེ་ནི་ཐོབ་

ཐང་ཡོ ད་པ་ཞི ག་རེད་བསམ་གྱི་འདགུ

ང་རང་མི ་སྒརེ ་གཅིག་གི ་གནས་བབ་ཐོག་

ནས་མི ་གཞན་གཅིག་གདན་འདྲེན་ཞུ་གི ་ཡོ ད་ན།

སྐ་ུ མགྲོན་སུ་གདན་འདྲེན་ཞུ་

དགོས་མི ན་ང་རང་གི ་རང་དབང་རེད་མ་གཏོགས། འདི་གདན་འདྲེན་ཞུ་དགོས་པ་

དང་། དེ་གདན་འདྲེན་ཞུ་མི ་དགོས་པ་རེད་ཅེས་གཞན་གྱིས་བརྗོད་ཐུ བ་ཀྱི་མ་རེད།
ཉེ་ལམ་༸སྐྱབས་མགོན་རི ན་པོ་ཆེའི་ཆོས་འབྲེལ་གནང་ས་ཚར་མར་གནས་སྟངས་
གསལ་པོ་ཆགས་ཡོ ད།

ུ ་ཅེས་བརདྗོ ་
གོང་ད་ུ ངས་དོལ་རྒྱལ་རས
ྗེ ་འབྲང་པས་དྲང་པོ་བདྱེ ་ཀྱི་མི ་འདག

པ་དེ་དག་ཡི ་གེའ་ི ནང་ལ་བཀྲམས་པ་གཅིག་པུ་མ་རེད། འགྲོ་བ་མི འ་ི ཐོབ་ཐང་གི ་སྡ་ེ
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ཚན་དེ་འདྲའི་ནང་ལ་ཞུས་ཡོ ད་རེེད། Amnesty International ཟེར་བ་ལ་ཡང་

ཞུས་ཡོ ད་རེད། རྒྱ་གར་གཞུང་གི ་སྲིད་བླནོ ་མཚན་ཐོག་ལ་ཡང་ཕྱག་བྲིས་ཕུལ་ཡོ ད་

རེད་ལ། ཕྱི་སྲིད་བླནོ ་ཆེན་དང། ནང་སྲིད་བླནོ ་ཆེན་མཚན་ཐོག་ལ་ཡང་ཕུལ་ཡོ ད།

རྒྱ་གར་གཞུང་གི ་ Human Rights Commission ལ་ཡང་གནས་ཚུལ་ཕུལ་ཡོ ད་

རེད། ཡི ན་ནའང་ཚན་པ་དེ་དག་ཚང་མ་བླ་ོ གཟུ་བོར་གནས་པ་དང་། དཔྱད་པ་

བདྱེ ་མཁན་ཞི ག་ཡི ན་པའི་ཆ་ནས་གནས་སྟངས་དེ་ཆོས་དད་རང་དབང་དང་འབྲེལ་
བ་མི ་འདགུ ་ཅེས་སུ་གཅིག་གི ས་བདག་སྤྲོད་གནང་ཡོ ད་མ་རེད།

རྒྱ་གར་གཞུང་གི ་ Human Rights Commission གོང་ད་ུ ཞུས་པའི་སླབོ ་

ཕྲུག་བཅུ་དྲུག་དེ་དག་གི ་གནས་སྟངས་ཞུ་གཏུ གས་བྱས་ཡོ ད།

ཡི ག་ལན་ཁོ་རང་

ཚོ ར་བཏང་ཡོ ད། ངོ་བཤུ ས་སྣེ་ལེན་ཁང་ལ་བཏང་ཡོ ད། དེའ་ི ནང་ལ་གསལ་པོ་

བྱས་ནས་བཀོད་ཡོ ད། ༢༠༠༧ ཟླ་ ༡༢ ཚེ ས་ ༡༩ ལན་གནང་འདགུ National

Human Rights, Law Division གནས་སྟངས་དེ་ཚོ འ་ི ཆ་ནས་གསལ་པོ་ཞེ་
དྲག་རེད།

ཉེ་བའི་ཆར་དོལ་རྒྱལ་ཚོ གས་པས་རྒྱ་གར་གྱི་སྲིད་བླནོ ་རྣམ་པ་བཅས་

ུ ་ཀྱང་ང་ཚོ ་
པར་༸སྐྱབས་མགོན་རི ན་པོ་ཆེ ས་ལྷ་ོ ཕག
ྱོ ས་དེ་འདྲ་བཀའ་གནང་འདག
དེ་འདྲ་མི ན་ཟེར་གྱི་ཡོ ད། གཅིག་བྱས་ན་རྒྱ་གར་གཞུང་གི ་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་ཕྱག་ལས་
གནང་མཁན་ཚོ ་བཞད་མོ་ཤོར་གྱི་ཡོ ད་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདགུ
ཀྱང་ངས་གོང་ད་ུ ཞུས་པ་ནང་བཞི ན་རེད།

དེ་ཚོ ་གང་ཡི ན་

ཉེ་བའི་ཆར་དོལ་རྒྱལ་སྐརོ ་ལ་ཕྱི་རྒྱལ་

བ་དེ་འདྲ་ཡི ས་བརྩམས་པའི་དེབ་ཡོ ད་རེད། རྩོམ་སྒྲིག་བྱས་པའི་ཉེ་ཆར་བཏོན་པའི་
རྩོམ་དེ་འདྲ་འདགུ དེ་དག་ལ་ཐུ གས་སྣང་གནང་རོགས། ངས་གཅིག་དང་གཉིས་
ཀྱི་མི ང་འབོད་མི ་དགོས་པའི་ཐོག་ནས། དེ་ལྟར་གནང་བ་ཡི ན་ན་གསལ་པོ་མཁྱེན་

གྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདགུ གནས་ལུགས་གང་ཡང་མི ་ཤེས་པ་ཚོ ར་མགོ་སྐརོ ་བཏང་

དཔལ་ལྡན་བདེ་སྲུང་བཀའ་བླནོ ་མཆོག་གི ་གསུ ང་བཤད། 215

གི ་ཡོ ད་རེད་ལ་མཉམ་ད་ུ རྒྱུགས་ཀྱི་ཡོ ད། གནས་ཚུལ་དེ་གསལ་པོ་ཆགས་ཡོ ད་པའི་
རེ་བ་ཡོ ད།

དོལ་རྒྱལ་གནས་སྟངས་གང་འདྲ་ཆགས་ཡོ ད་དམ།

རྒྱ་ནག་མི ་མང་སྤྱི་

མཐུ ན་རྒྱལ་ཁབ་དང་དོལ་རྒྱལ་དབར་གྱི་གནས་སྟངས་གང་འདྲ་ཆགས་ཡོ ད་དམ།
དེ་ངས་ཞུ་དགོས་ཀྱི་མ་རེད་བསམ་གྱི་འདགུ

དམངས་ཁྲོད་ཁ་བརྡར་ཐུ གས་སྣང་

གནང་མཁན་ཞི ག་ཡི ན་ན། དམངས་ཁྲོད་ཁ་བརྡའི་ནང་ལ། རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་

འབྲེལ་བ་ཡོ ད། རྟག་ཏུ ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཚབ་ཀྱིས་སྐད་གཏོང་གི ་འདགུ འགྲོ་གི ་ཡོ ད།
རྒྱ་ནག་ནས་མཐོ་རི མ་དཔོན་རི གས་སླབེ ས་པའི་སྐབས་སུ་གསོ ལ་ཚི གས་ལ་སྐད་

གཏོང་གི ་འདགུ འགྲོ་གི ་ཡོ ད། ཧ་ལམ་ག་རེ་བྱེད་རྒྱུ་ཡོ ད་མདོག་མདོག་སྐད་ཆ་དེ་

འདྲ་བཤད་ཀྱི་ཡོ ད་རེེད། བདེན་པ་རེད། འགྲོ་གི ་ཡོ ད་རེད། ༢༠༡༢།༢༠༡༣ ནང་
ལ་བྱང་ཨ་རི འི་དགེ་ལྡན་སྙན་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་མི ང་འཁུར་མཁན་ག་ཚོ ད་བོད་

དང་རྒྱ་ནག་ལ་ཕྱིན་སོང། སྣེ་ལེན་གང་འདྲ་ཞུས་སོང་། ཕྱོགས་གཅིག་ནས་བོད་

ནང་ལ་དོལ་རྒྱལ་ཐོག་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོ ད་ཟེར་གྱི་ཡོ ད་རེད། ཕྱོགས་གཅིག་ནས་སྲུང་

སྐྱོབ་གླས་ནས་འགྲོ་དགོས་པའི་གནས་སྟངས་ང་ཚོ ས་དོ་སྣང་ཡོ ང་གི ་འདགུ གཅིག་
བྱས་ན་ཁོ་རང་ཚོ ས་བེད་སྤྱོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོ ད་པའི་ཆ་ནས།

ཆེ་མཐོང་སྤྲད་པའི་སྐད་

ཆ་ཡི ན་ནམ། གནས་ཚུལ་དེ་ར་འཕྲོད་པ་གཅིག་བྱུང་མ་སོང་མ་གཏོགས། བོད་

རང་སྐྱོང་ལྗངོ ས་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་གྲོས་ཚོ གས་ཀྱི་ཚོ གས་འདའུ ི་ནང་ལ་དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་
མཁན་གྱི་མི ་ཁ་ཤས་ཟུར་ཉན་ལ་སླབེ ས་འདགུ ་ཟེར་བའི་སྐད་ཆ་ཡོ ད་རེད།

གལ་

པ་གང་ཡང་རྒྱག་དགོས་པའི་གནས་སྟངས་ཡོ ད་མ་རེད་བསམ་གྱི་འདགུ

བླ་མའི་

སྲིད་དེ་འདྲའི་གནས་བབ་ཆགས་ཡོ ད་པ་ཡི ན་ན། དེའ་ི ཐོག་ལ་འགྲེལ་བཤད་གསར་

མི ང་ཡོ ད་པ་མང་པོ་ཕྱིན་ཡོ ད་རེད་ལ། རྒྱུན་ལས་དེ་འདྲ་མང་པོ་ཕྱིན་སོང་། བྱས་

216 བདེན་དོན་གསལ་བའི་ཉི་ཟེར།

ཙང་གནས་སྟངས་དེ་ཚོ ་ཚང་མར་གཟིགས་དགོས་པ་རེད།
ཕག
ྱོ ས་མཚུངས་བོད་ནང་གི ་དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་མཁན་ཁ་ཤས་བེད་སྤྱོད་བཏང་

ནས་ཨ་རི ་དང་ཡུ་རོབ་ཁུལ་ལ་འཁྲིད་ཡོ ང་གི ་ཡོ ད། དཔེ་མཚོ ན་ཆུང་ཆུང་གཅིག་

ཞུས་པ་ཡི ན་ན། ༢༠༡༢།༡༢།༡༠ འགྲོ་བ་མི འ་ི ཐོབ་ཐང་ཉིན་མོར་ནིའུ་ཡོ ཀ་ (New

York) ལ་༸རྒྱལ་བ་རི ན་པོ་ཆེས་ཆོས་དད་རང་དབང་སྤྲོད་ཀྱི་མི ་འདགུ དེའ་ི ཉིན་

མོ ར་ཁོ་ཚོ ས་གསར་འགོད་གསལ་བསྒྲགས་ཞེ་དྲག་བྱེད་ཀྱི ་ཡི ན་ཟེར་ནས་ཁྱབ་

བསྒྲགས་བྱས་པ་རེད། དེ་ཚོ འ་ི གྲས་རྣམ་པ་ཚོ ས་གཟིགས་རྒྱུ་ཡོ ད་རེད། ཁོ་ཚོ ་སྒང་
ལ་རྐུབ་གྲལ་སྒྲིག་ནས་ལྕགོ ་རྩེའ་ི མདནུ ་ལ་བསྡད་ཡོ ད་ཀྱང་།

འོག་ལ་མི ་སུ་གཅིག་

ཀྱང་ཡོ ད་མ་རེད། ཚགས་པར་རྒྱག་མཁན་སུ་གཅིག་ཀྱང་འབྱོར་མི ་འདགུ སྐད་ཆ་
སྟོང་པ་བཤད་པ་རྣམས་བརྙན་འཕྲིན་ནང་བཅུག་ནས་གཏོང་གི ་ཡོ ད་རེད།

དེ་བཞི ན་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༡༢ ནང་ནིའུ་ཡོ ཀ་མཉམ་སྦྲེལ་རྒྱལ་ཚོ གས་ཀྱི་

སྒ་ོ འགྲམ་ལ་ཕྱིན་ནས་སྙན་ཞུ་གཅིག་ཕུལ་བ་དང། མཐའ་ན་ཟས་བཅད་བྱས་ནས་

རྩོད་ཀྱི་ཡི ན་ཟེར་གྱི་ཡོ ད་རེད། འགྲིག་གི ་རེད། ཟས་བཅད་བྱེད་ཀྱི་ཡོ ད་ནའང་

ུ ་བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུ ས་
རེད། གང་འདྲ་བྱེད་ཀྱི་ཡོ ད་ནའང་རེད། དེ་འདྲ་ཡི ན་དས
གཅིག་གི ས་བཀའ་གནང་ཕྱོགས་དེ་ངས་གོ་ནོར་ཐེབས་མེད་པ་ཡི ན་ན།

བོད་མི འ་ི

སྒྲི ག་འཛུགས་ངོས་ནས་ཁོ་ཚོ ་མཉམ་ད་ུ ཞི ་བའི་གྲོས་མོ ལ་འདྲ་པོ་བྱས་ནས་དཀའ་

ངལ་སེལ་རྒྱུ་མེད་དམ་ཞེས་དགོངས་ཚུལ་ཡོ ད་པ་འདྲ་པོ་ཚོ ར་སོང་། གཅིག་བྱས་

ན་ངས་གོ་སྟངས་ནོར་ཡོ ད་ཀྱི་རེད། དེ་འདྲ་ཡོ ད་པ་གང་ཡང་ཚོ ར་གྱི་མེད། གནས་
ཚུལ་དེ་བྱུང་བའི་སྐབས་ནས་ལས་ཁུངས་བ་ྱེ བྲག་པ་དེའི་ནང་ལ་ཡོ ད་པའི་ཆ་ནས་

སྐབས་དེའ་ི བཀའ་བླནོ ་དང་དྲུང་ཆེ་ནི་འབལ
ྲེ ་ཡོ ད་ཆོས་རི ག་བཀའ་བླནོ ་དང་དྲུང་ཆེ།

སྐབས་དེའ་ི བདེ་སྲུང་བཀའ་བླནོ ་དང་དྲུང་ཆེ། དེ་མི ན་གྱི་བཀའ་བླནོ ་རི མ་པ་གཞི ས་
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ཆགས་ལ་ཕེབས་པའི་སྐབས་སུ་ལྷ་མི ་སྲུང་སྐྱོབ་ཚོ གས་པའི་འགན་འཛི ན་ཡི ན་ཟེར་

མཁན་སོགས་མི ་ ༢༠།༣༠ ཐུ ག་པའི་སྐབས་སུ་ཚོ གས་འད་ུ རབ་དང་རི མ་པ་ཚོ གས་
པ་རེད། བཤད་མྱོང་བ་རེད་ལ། གོ་བསྐནོ ་བྱས་མྱོང་བ་རེད། ད་ཆ་དེ་འདྲ་བྱེད་

རྒྱུའི་གནས་བབ་ཁྱོན་ནས་མཐོང་མ་སོང་། བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོ ད་པའི་ཚོ ར་བ་ཡོ ང་གི ་
མི ་འདགུ དེ་འདྲ་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོ ད་ན་ལས་ཀ་བྱེད་སྟངས་དེ་འདྲ་མ་རེད་བསམ་
གྱི་ཡོ ད། དེ་ཚོ ་གསལ་པོ་བྱས་ནས་མཁྱེན་དགོས་པ་རེད་མ་གཏོགས་ཁོ་ཚོ ས་གང་

བསྒྲགས་པ་དེ་དག་ཡི ན་པ་རེད་དགོངས་པ་ཡི ན་ན། གནས་ཚུལ་ཏག་ཏག་མ་རེད་

ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།

གནས་ཚུ ལ་དེ་དང་འབྲེལ་བའི་ཐོག་ནས་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་བསྟན་པ་

རང་ལ་ཁྱད་གསོད་དང་། བསྲེ་ལྷད། དམའ་འབེབས་བྱེད་པའི་གནས་སྟངས་མང་

པོ་ཞི ག་ཡོ ང་གི ་ཡོ ད། དཔེར་ན། བཀའ་གདམས་གསར་མ་ཡི ན་ཟེར་མཁན་དེ་

འདྲ་ཡི ས་ལྷ་ོ ཤར་ཨེ ་ཤ་ཡའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་བཙུགས་ནས་ཁོ་ཚོ འ་ི གཟུགས་པོར་གྱོན་

རྒྱུའི་སྟོད་འགག་དང་། ཚོ ས་མདོག་ལྗང་ཁུ་བཟོས་པ་དེ་འདྲ་ཡོ ད་།

མི ་བརྒྱ་ཉིས་བརྒྱ་མངོན་གསལ་དོད་པོ་བྱས་ནས་འགྲོ་གི ་ཡོ ད་རེད། མི ང་ལ་

བཀའ་གདམས་གསར་མ་ཞེས་བཏགས་ཡོ ད་ཀྱང་དངོས་གནས་དྲང་གནས་བཀའ་

ུ ་བའི་ནང་ལ་སངས་རྒྱས་པའི་ན་
གདམས་པའི་བསྟན་པ་འཛི ན་མཁན་ཡི ན་ན་འདལ

བཟའ་མཆོད་སྟངས་དེ་གཏན་འབེབ་བྱས་ཡོ ད་པ་རེད། ག་རེ་ཆོག་གི ་ཡོ ད་པ་དང་

ག་རེ་ཆོག་གི ་མེད་པ། དེ་ཚོ ར་དོ་སྣང་ཡོ ད་མ་རེད། སྣང་བ་གང་དྲན་བྱས་ནས་འགྲོ་
གི ་ཡོ ད་རེད།

དེའ་ི ཐོག་ནས་དངུལ་བཟོ་ཐུ བ་ཀྱི་འདགུ ་ན་བཟོས་ནས་འགྲོ་མཁན་

ཡོ ད་རེད། དེ་ཚོ ་ཧ་ལས་པའི་ཐབས་སྐྱོ་པོ་རེད་བསམ་གྱི་ཡོ ད།
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ད་ལན་ཉེ་ཆར་ལྷ་ོ ཕག
ྱོ ས་སུ་ལམ་རི མ་ཆེ ན་མོ འི་གསུང་ཆོ ས་གནང་བ་དེར་

ནད་མ་འཁྱོག་པར་གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཞི ག་དམངས་ཁདྲོ ་ཁ་བརྡའི་ནང་ལ་བཤད་

ཀྱི་ཡོ ད་པ། གཅིག་བྱས་ན་ང་ཚོ ་ཚང་མས་གཟིགས་ཡོ ད་ཀྱི་རེད། ཁུངས་ལུང་མེད་
པའི་སྐད་ཆ་མང་པོ་བཤད་ཀྱི་འདགུ
ག་རེ་བྱས་ནས་ན་ཚ་དེ་ཙམ་བཏང་གི ་ཡོ ད་
རེད་དམ། དོལ་རྒྱལ་དེ་དགེ་ལྡན་པའི་བསྟན་སྲུང་ཞེ་དྲག་ཡི ན་ཟེར་ནས་བཤད་ཀྱི་

ཡོ ད་ཀྱང་དངོས་གནས་དྲང་གནས་དགེ་ལྡན་པའི་བསྟན་སྲུང་ངོ་མ་ཡི ན་ན།

དགེ་

ལྡན་པའི་བསྟན་པར་བདག་པོ་རྒྱག་མཁན་གདན་ས་གསུམ་གཙོ ས་པའི་དགེ་ལུགས་
པའི་དགོན་པ་མར་ཕག
ྱོ ས་སུ་ཡོ ད་པ་དེ་ཚོ འི་ཐོག་ནས་གནས་བབ་དེ་གསལ་པོ་དེ་

ུ ་ཁོ་དམར་ཧྲེང་ཕུད་འགྲོ་གི ་ཡོ ད་པས་སྡག
ཙམ་བཟོས་ཡོ ང་དས
ུ ་སྐད་ཤོར་བ་རེད།

དོལ་རྒྱལ་སྐར
ོ ་ལ་༸སྐྱབས་མགོན་རི ན་པོ་ཆེ ས་དེབ་དབུ་འབདྱེ ་གནང་བ་དེ་

ནི་གང་མི ན་ཚད་རེད་ཟེར་ནས་ཧ་ལམ་དེའི་དོན་ད་ུ མ་གཏོགས་ལམ་རི མ་ཟེར་བ་

ཡོ ད་མ་རེད་ཅེས་བཤད་པ་དེ་དག་འཁྱོག་བཤད་ཆེན་པོ་རེད་བསམ་གྱི་ཡོ ད། རང་

དོན་རང་གཅེས་བྱས་ནས་དགེ་ལུགས་ཀྱི་བསྟན་བདག་ལྷན་ཚོ གས་དང། རྒྱལ་སྤྱིའ་ི

དགེ་ལུགས་ལྷན་ཚོ གས་སོགས་ཐུ གས་འཁུར་གནང་མཁན་ལ་དངོས་གནས་ལེགས་
གསོ་ཞུ་རྒྱུ་རེད། ལོ་རྒྱུས་ཐོག་ལ་ཡི ན་ནའང་དགོས་པ་ཞི ག་རེད། དཔེ་ཡག་པོ་བྱུང་

འདགུ གཅིག་བྱས་ན་ན་ཚ་བཏང་ས་རང་ལ་ཕོགས་པ་ཡི ན་ན་ངས་འགྲིག་པ་རེད་

བསམ་གྱི་འདགུ དོན་ཐོག་ལ་སྨནི ་པ་དང་། གནག་ཐོག་གཙག་འཁེལ་བྱུང་བ་རེད་

བསམ་གྱི་འདགུ

འཁྱོག་བཤད་ག་ཚོ ད་བྱས་པ་དང་ངོ་རྒོལ་ག་ཚོ ད་བྱས་པ་ཡི ན་ནའང་ངས་

སྡམོ ་དེ་ག་རེ་ཞུ་ཡི ་ཡོ ད་ཟེར་ན། རི ་རྒྱལ་ལྷུན་པོ་ལ་སྦྲང་མས་གཤོག་ཆགས་ཐེབས་

རྒྱུ་ཡོ ད་མ་རེད། ཚང་མས་མཁྱེན་པ་གནང་དགོས་ཀྱི་འདགུ ་ཟེར་རྒྱུ་ཡི ན།
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ཡི ན།

མཐའ་མ་སྐུ་ཕྱྭ ་དང་འབལ
ྲེ ་བ་ཡོ ད་པའི་ཐོག་ནས་སྤྱིར་བཏང་གོང་ད་ུ ཞུས་པ་
དོལ་རྒྱལ་དེ་༸རྒྱལ་བ་རི ན་པོ་ཆེའ་ི སྐ་ུ ཕྱྭ འ་ི ཐོག་ལ་ཉེན་ཁ་ཆེ་ཤོས་ཡི ན་པ་

དང་། བོད་མི འ་ི ཆི ག་སྒྲིལ་ཐོག་གནོད་སྐྱོན་ཆེ་ཤོས་ཆགས་ཡོ ད། ད་ལན་ཨ་རི འ་ི

ུ ་ཡུན་རི ང་པོ་བྱུང་བ་དང་ས་གནས་
ཆི བས་སྒྱུར་དེ་ནི་ནམ་རྒྱུན་དང་མི ་འདྲ་བར་དས
མང་པོ་ཞི ག་ལ་མཛད་འཆར་བྱུང་ཡོ ད། ཆི བས་སྒྱུར་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་ལ་ཧ་

ལས་པ། ཨ་རི འ་ི སྲིད་འཛི ན་དང་། གྲོས་ཚོ གས་གོང་འོག་གི ་འཐུ ས་མི ་མཇལ་རྒྱུས་
མཚོ ན་པའི་ཞེ་དྲག་ཡག་པོ་བྱུང་སོང་། ཁེ་ལི ་ཕོར་ནི་ཡའི་ (California) ཟ་ཁང་

གི ་གནས་ཚུལ་དེའ་ི ཐོག་ལ་དགོངས་ཚུལ་ཤུ གས་ཆེན་པོ་གནང་སོང། དེ་བྱུང་ནས་
ཆུ་ཚོ ད་གཉིས་གསུམ་རས
ྲེ ་བ་ཡོ ད་པའི་ཆ་ནས་ཁ་
ྗེ ་ལ་ང་རང་སྲུང་སྐབྱོ ་དང་འབལ

པར་གཅིག་སླབེ ས་སོང་ལ། དྲ་རྒྱ་བལྟ་ཤེས་ཀྱི་མེད་ཀྱང་ཆེད་ད་ུ མངགས་ནས་ཕྱིན་
ནས་དེ་བལྟས་པ་ཡི ན།

བལྟས་ཚར་པ་དང་ལམ་སེང་ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་འབྲེལ་

བ་བྱས་ནས་གནས་ཚུལ་དེའི་སྐརོ ་ལ་མ་འཐུ ས་པའི་སྐརོ ་ལ་འགྲེལ་བཤད་བརྒྱབ་པ་
ཡི ན། དེ་རྗེས་བཀའ་ཤག་ནང་གོ་བསྡར
ུ ་སྔ་རྗེས་མང་པོ་བྱུང་བ་རེད། ས་གནས་ས་

ཐོག་ནས་དེའ་ི སྐརོ ་ལ་སྙན་ཐོ་ཡང་འབྱོར་ཡོ ད།

གྲོས་ཆོད་ནང་ལ་ཞི བ་འཇུག་མཐིལ་ཕྱིན་པ་གནང་དགོས་རེད་གསུངས་ཡོ ད།

དེའ་ི ཐོག་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མེད། ཞི བ་འཇུག་གནང་ནས་ལག་བསྟར་ག་རེ་དགོས་པ་

དེ་གནང་རྒྱུ་རེད་བསམ་གྱི་འདགུ ཡི ན་ནའང་སྲུང་སྐྱོབ་རི ག་པའི་ཐོག་ནས་བལྟས་
པ་ཡི ན་ན། སྟབས་ལེགས་ནས་དེ་རི ང་སྐད་འབོད་བྱས་པ་དང་། དམའ་འབེབས་

བྱེད་རྒྱུའི་བསམ་བླ་ོ བཏང་ནས་གྲ་སྒྲིག་ཡོ ད་པ་འདྲ་པོ་ཞི ག

དེ་ནི་ང་རང་ཚོ ་ཚང་

མས་བརྙན་འཕྲིན་བལྟས་པ་ཡི ན་ན་མཐོང་རྒྱུ་ཡོ ད། ཡི ན་ནའང་ཉེ་པོ་དེ་ཙམ་སླབེ ས་

ུ ་སྐ་ུ ཕྱྭ ་ལ་ཉེན་ཁ་བྱེད་མཁན་ཞི ག་ཡི ན་ན།
ཚར་དས

གོ་སྐབས་ཆ་ཚང་རག་ཡོ ད་
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པ་ཞི ག་ལ་ངོས་འཛི ན་ཞུ་ཡི ་ཡོ ད། སྟབས་ཡག་ནས་དེ་རི ང་གང་ཡང་བྱུང་ཡོ ད་མ་

རེད། དེ་འདྲའི་གནས་སྟངས་མ་བྱུང་བ་དེ་ང་རང་ཚོ ་ཚང་མའི་བསོད་ནམས་རེད་
དྲན་གྱི་ཡོ ད། དེར་བརྟེན་གྲོས་ཆོད་ཐོག་ལ་དམི གས་བསལ་ཞུ་རྒྱུ་མི ་འདགུ
མཐའ་མ་འབོད་བསྐལ
ུ ་དང་།

དེ་ནས་གལ་ཆེ་བ་ཞི ག་ལ་ད་ལྟ་༸སྐྱབས་

མགོན་རི ན་པོ་ཆེའ་ི ངོས་ནས་དང་། བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ངོས་ནས་དེའ་ི སྐརོ ་
ལ་སྲིད་བྱུས་ཁ་གསལ་པོ་ཞེ་དྲག་རེད། སྔ་འགྱོད་ཕྱི་སྡམོ ་བྱེད་མཁན་དང་ལམ་ནོར་

ི ་པ་ལ་ཡང་བཤགས་ན་དག་རྒྱུ་ཡོ ད་ཟེར་
ལྡགོ ་ཤེས་བྱེད་མཁན་ཡོ ད་པ་ཡི ན་ན། སྡག

ུ ་བྱེད་མཁན་ཡོ ད་པ་ཡི ན་ནའང་དགའ་བསུ་ཞུ་ཡི ་ཡོ ད། རེ་
བ་ལྟར། དེ་འདྲ་ག་དས
གཉིས་དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་མཁན་ནང་ལ་ཕར་འགྲོ་མཁན་ཡོ ད་ནའང་དེ་རང་རེ ད།

རང་དབང་རེད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ རྗེས་ལ་གནས་སྟངས་གསལ་པོ་ཆགས་པའི་རྗེས་

སུ་ཡང་མི ་གང་ལ་གང་ཙམ་ཞི ག་སྤང་བླང་ཚུལ་བཞི ན་བྱས་ནས་ཚུར་ཡོ ང་མཁན་

བྱུང་ཡོ ད་རེད། དེ་འདྲ་བྱེད་མཁན་ཚོ འ་ི སེམས་ནང་ལ་ཡང་ཞེད་སྣང་ཞེ་དྲག་བྱེད་
ཀྱི་འདགུ དེ་ཙམ་ཞེད་སྣང་བྱེད་དགོས་པ་གང་ཡི ན་ནམ་བསམ་བྱུང་ཡང་། ཁོ་

རང་ཚོ ་དོལ་རྒྱལ་ཚོ གས་པའི་ནང་ལ་བསྡད་མྱོང་ཡོ ད་པས་ཁོ་ཚོ འ་ི བདྱེ ་སྟངས་ཤེས་
ཀྱི་ཡོ ད་པས་རེད། ཁོ་ཚོ འ་ི ནང་ལ་བླ་ཆེན་མི ་ཆེན་དེ་འདྲ་ཡོ ད་རེད།

རྩ་བའི་ངས་དམངས་ཁྲོད་ཁ་བརྡའི་སྐརོ ་གྲོས་ཚོ གས་ཐེངས་མང་པོའ་ི ནང་ལ་

ཐེངས་མང་པོ་ཞུས་ཟིན་པ་རེད།

དེའ་ི ནང་ལ་༸རྒྱལ་བ་རི ན་པོ་ཆེ་དང་བོད་མི འ་ི

སྒྲིག་འཛུགས་ལ་དམའ་འབེབས་བྱེད་རྒྱུ་དང་། ཁ་གཏོང་མཁན་གཅིག་རག་ན་སུ་

ཡི ན་ནའང་གདན་འདྲེན་ཞུ་གི ་ཡོ ད། བཤད་བཅུག་གི ་ཡོ ད་རེད། དོལ་རྒྱལ་དང་ང་
རྩ་བ་ཉིད་ནས་འབལ
ྲེ ་བ་མེད་ཅེས་སོ་སོའི་ཁ་ནས་བཤད་ཀྱིན་སྡངི ས་ཆ་དེ་བེད་སྤདྱོ ་
བཏང་ནས་ཤོད་མཁན་དེའ་ི ནང་ཡོ ད་རེད།

རྣམ་པ་ཚོ ས་ཐུ གས་སྣང་བྱུང་ཡོ ད་ཀྱི་

དཔལ་ལྡན་བདེ་སྲུང་བཀའ་བླནོ ་མཆོག་གི ་གསུ ང་བཤད། 221

རེད། ང་དོལ་རྒྱལ་དང་འབྲེལ་བ་མེད། འོན་ཀྱང་༸རྒྱལ་བ་རི ན་པོ་ཆེའ་ི བཀའ་སླབོ ་
གནང་སྟངས་ཁྱོན་ནས་ཡག་པོ་མ་རེད་ཟེར་བ་སོགས་འབར་རི ་འབུར་རི ་བཤད་ཀྱི་

ཡོ ད་རེད། དེ་ཚོ འ་ི གྲས་རྣམ་པ་ཚོ ་ཚང་མས་གྲོས་ཆོད་ནང་ཡོ ད་པ་གཞི ར་བཟུང་ལོ་

རྒྱུས་ཀྱི་ནག་ཐིག་ཡི ན་པ་གཟིགས་ཀྱི་ཡོ ད་ན། མི ་སུ་དང་སུ་རེད། ངོ་ཐག་ཆོད་པ་
དང་། མཁྱེན་དགོས་པ་གལ་ཆེན་པོ་རེད། གཅིག་བྱས་ན་མི ་དེ་ཚོ འ་ི གྲས་སྙངི ་རྗེའ་ི
ཡུལ་རེད། བྱས་ཙང་ད་ལྟ་གསལ་པོ་ཞུ་དགོས་པ་གང་ཡི ན་ཟེར་ན། སྤང་བླང་ཚུལ་

བཞི ན་བྱེད་མཁན་ཡོ ད་པ་ཡི ན་ན།

བསམ་གྱི་འདགུ

ུ ་ཡི ན་ནའང་ཕྱིས་དྲགས་ཡོ ད་མ་རེད་
ག་དས

རྒྱ་ནག་གུང་ཁྲན་ཏང་གི ས་བཤད་པའི་སྐད་ཆ་ཞི ག་ཡོ ད་རེད།

རྒྱལ་གཅེས་

བྱེད་པར་སྔ་རྗེས་མེད། ཟེར་བ་ཞི ག་ཡོ ད་རེད། རྒྱལ་གཅེས་བྱེད་ཟེར་གྱི་ཡོ ད་མ་
རེད་ཀྱང། སོ་སོ་དམྱལ་བར་མི ་འགྲོ་རྒྱུའི་ཆེད་ད་ུ ལམ་ནོར་ལྡགོ ་ཤེས་བྱེད་ཤེས་པ་
ུ ་ཡི ན་ནའང་དགའ་བསུ་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།
ཡི ན་ན། ཡག་པོ་རེད་བསམ་གྱི་ཡོ ད། ག་དས

གོ་སྐབས་ཚང་མར་ཡོ ད་རེད་བསམ་གྱི་ཡོ ད།

ཡི ན་ནའང་སྒྲིག་འཛུགས་འདྲ་པོ་

གཅི ག་གི ་ནང་ལ་བསྡད་ཡོ ད་པར་བརྟེན་དེ་ནས་ཕྱིར་དོན་མི ་ཤེས་པའི་གནས་སྟངས་

དང། ཕྱིར་དོན་རྒྱུར་ཞེད་སྣང་བྱེད་མཁན་མང་པོ་ཡོ ད་པ་མཐོང་གི ་འདགུ  བྱས་

ཙང་མ་འོངས་པར་དོལ་རྒྱལ་ཚོ གས་པའི་གནས་ཚུལ་དེ་ད་ཆ་གང་འདྲ་ཡི ན་མི ན་

ྲི ་པོ་གས
ཚང་མས་དེ་རི ང་ཉིན་ཧལ
ྲོ ་ཚོ གས་ནང་གསལ་པོ་བྱས་ནས་བཀའ་གནང་

སོང། སྟོབས་ཆེན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་བཟོ་མི ་དགོས་པར་ལག་ཆ་རང་སྒྲིག་ཆགས་ནས་

ཡོ ད་པ་དང་། བེད་སྤྱོད་ཚུལ་བཞི ན་ད་ུ བྱེད་ཀྱི་ཡོ ད་པ། མཐའ་ན་གུང་ཁྲན་ཏང་

གི ས་བརདྗོ ་མི ་བདེ་པའི་གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཞི ག་དོལ་རྒྱལ་ཚོ གས་པའི་མི ་དེ་ཚོ འ་ི ཁ་
ནས་བཤད་ཀྱི་ཡོ ད་པ།

རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་སྐརོ ་ལ་ཡི ག་ཐོག་ནས་རྩོམ་ཡི ག་
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བྲིས་པ་དང་འདོན་ས་ཡང་རྒྱ་ནག་གི ་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནས་ཐོན་གྱི་ཡོ ད་རེད།

དེ་

ཚོ ་ཚང་མར་ཐུ གས་སྣང་གནང་བ་ཡི ན་ན་མ་མཁྱེན་པའི་གནས་ཚུལ་གང་ཡང་ཡོ ད་

མ་རེད་བསམ་གྱི་ཡོ ད། བྱས་ཙང་དེ་རི ང་སྐ་ུ ཕྱྭ འ་ི ཐོག་ལ་འབྲེལ་བ་ཡོ ད་པ་བཀུར་

འོས་སྤྱི་འཐུ ས་མང་པོས་ཐུ གས་ཚོ ར་ཆེན་པོས་བཀའ་སླབོ ་མང་པོ་གནང་སོང། དེ་
དག་སེམས་བཅངས་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན། གང་ཐུ བ་ཅི་ཐུ བ་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ནི་འོས་བབ་དང་། ལས་
ུ ་རྒྱུན་ད་ུ ཞུ་ཡི ་ཡོ ད། ང་རང་ཚོ ་བོད་མི ་ཚང་
འགན་ཡི ན་པ་ཙམ་ད་ུ མ་ཟད། དས

མར་འཁྲི་བའི་འགན་ཞི ག་རེད། མི ང་རྒྱབ་འཁུར་གྱི་འགན་ཞི ག་འཁུར་མཁན་ལ་
ཨ་ཅང་བརྗོད་མེད།

དེ་ཚོ འ་ི གནས་བབ་གང་འདྲ་ཆགས་ཀྱི་ཡོ ད་པ་གྲོས་ཚོ གས་

མང་པོའ་ི ནང་ལ་ངས་སྔ་རྗེས་ཡར་ལངས་ནས་ཞུ་མྱོང་བ་ཞི ག་རེད། དེ་དག་བསྐྱར་

ཟློས་མི ་དགོས་པའི་ཐོག་ནས་དེ་རི ང་ཚོ ར་ཤུ གས་ཆེ ན་པོས་དགོངས་འཆར་གནང་
བ་དང་། བཀའ་སླབོ ་གནང་བ་དེ་དག་ཚང་མར་ཐུ གས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན། ངས་ལུས་

པ་དང་ཆད་པ་དེ་འདྲ་ཡོ ད་ན་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གི ས་བཀའ་གནང་མདོག་
ཁ་པོ་རེད་བསམ་གྱི་འདགུ ་ལ།

དེ་རི ང་གྲོས་ཆོད་དེ་འདྲ་ཞི ག་བསྣམས་ཕེབས་པ་

དེར་འཛི ན་སྐྱོང་ངོས་ནས་ཡག་པོ་བྱུང་འདགུ ་ཅེས་གནས་ཚུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན། ཐུ གས་
རྗེ་ཆེ། དཔལ་ལྡན་ཚོ གས་གཙོ་མཆོག

༼༢༠༡༣ ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༡༧ ཉིན་སྐབས་ ༡༥ པའི་བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུ ས་ལྷན་ཚོ གས་ཀྱི་

གྲོས་ཚོ གས་ཚོ གས་དུས་ ༧ པའི་ཐོག་དཔལ་ལྡན་བདེ་སྲུང་བཀའ་བླནོ ་མཆོག་གི ་གསུང་བཤད།༽
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དཔལ་ལྡན་བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུ ས་དགེ་བཤེ ས་ལྷ་རམས་པ་རོང་
པོ་བླ་ོ བཟང་སྙན་གྲགས་ལགས་དང་། ཆོས་རི ག་དྲུང་ཆེ་ནོར་བུ་
དོན་ལྡན་ལགས་སུ་བོད་ཀྱི་དྲ་བརྙན་གླངེ ་སྟེགས་ལེ་ཚན་ནས་དོལ་
རྒྱལ་སྐརོ ་བཅར་འདྲི་ཞུས་པ།

དྲི་བ།  རྩ་བའི་དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་ན་མ་འགྲིག་པའི་གནས་ཚུལ་དེ་ཉེ་ཆར་རང་

ུ ་ནས་བྱུང་
བྱུང་བ་ཞི ག་མ་རེད། གནས་ཚུལ་དེ་༸གོང་ས་༸སྐ་ུ ཕྲེང་ལྔ་པའི་སྐ་ུ དས
བ་ཞི ག་ཆགས་བསྡད་ཡོད། ལོ་རྒྱུས་ཐོག་ནས་དོལ་རྒྱལ་ག་ྱི བྱུང་རིམ་དང༌། ངོ་བོ་གང་

འདྲ་ཞིག་ཡི ན་པ་དེའ་ི སྐར་རྒྱབ་ལྗ
ངས་ཀྱི
་ལོ་རྒྱུས་སྙངི ་བསྡས
ུ ་ཤི ག་གསུང་རོགས་གནང༌།
ོ
ོ

དགེ་བཤེས་རོང་པོ་བླ་ོ བཟང་སྙན་གྲགས་ལགས་ནས།   དོལ་རྒྱལ་འདི་ཉེ་

ུ ་ནས་བྱུང་བ་ཞི ག་མ་ཡི ན་པ་དང༌།
དས

པ།

ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ཐོག་ནས་རྩོད་རྙགོ ་ཡོ ད་བསྡད་

ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བསྟན་པ་དང༌།

ལྷག་པར་ད་ུ བོད་གཞུང་གི ་ཆབ་སྲིད་

བཅས་ཚང་མར་ཕན་ཐོགས་མེ ད་བསྡད་པའི་གནས་སྟངས་ཤི ག་ལོ ་རྒྱུས་ཀྱི ་ཐོག་

ུ ་དོལ་རྒྱལ་གྱི་བྱུང་རབས་འདི་
ནས་གླངེ ་སླངོ ་ཡོ ང་གི ་ཡོ ད་པ་རེད། དེ་འདྲ་ཡི ན་དས

ཤེས་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་ཞི ག་ཆགས་བསྡད་འདགུ བྱུང་རབས་ཐོག་ནས་གླངེ ་བ་
ཡི ན་ན་དོལ་རྒྱལ་ཟེར་བ་དེ་ཕྱི་ལོ་ ༡༦༥༦ ནས་འགོ་བཙུགས་རྗེས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤

བར་ད་ུ ལོ་གྲངས་ ༣༥༨ ཕྱིན་པའི་ལོ་རྒྱུས་ནང་སྐརོ ་བ་བརྒྱབ་བསྡད་པ་ཞི ག་རེད།
དེའ་ི ནང་ལའང་གླངེ ་སླངོ ་མང་པོ་ཡོ ད་པ་ཞི ག་རེད་འདགུ ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡས
ུ ་ར་
འཕྲོད་དགོས་ངེས་ཞི ག་ཞུས་པ་ཡི ན་ན། ཕྱི་ལོ་ ༡༦༡༦ ལོར་༸རྒྱལ་བ་ཡོ ན་ཏན་རྒྱ་
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མཚོ ་དགུང་གྲངས་ ༢༨ པར་གླ་ོ བུར་ད་ུ སྐ་ུ མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་རས
ྗེ ་སུ་ཕ་ྱི ལོ་ ༡༦༡༧
ལ་ལྷ་ཁ་འཕྱོ
ངས་རྒྱས་ལ་༸གོང་ས་ལྔ་པ་ཆེན་པོ་སྐ་ུ འཁང
ོ
ྲུ ས་པ་རེད། ༸རྒྱལ་བ་ཡོན་ཏན་

རྒྱ་མཚོ་སྐ་ུ མྱ་ངན་ལ་འདས་པའི་ལོ་བཞི ་པར་སྟོད་ལུང་གད་ཁ་ས་ཟེར་བར་༸རྒྱལ་བ་

ཡོ ན་ཏན་རྒྱ་མཚོ འ་ི ཡང་སྲིད་ཡི ན་པར་སྒྲོ་བཏགས་པའི་ལགས་ཨ་རྒྱལ་ཟེར་བའི་མ་
ཞིག་ལ་བུ་ཞིག་སྐས
ྱེ ་པ་རེད། ལགས་ཨ་རྒྱལ་ཟེར་བའི་མ་དེས་རང་གི ་བུ་དེ་༸རྒྱལ་
བ་ཡོ ན་ཏན་རྒྱ་མཚོ འ་ི ཡང་སདྲི ་ཡི ན་ཞེས་བླ་མ་ཆེན་པོ་དེ་འདྲའི་དྲུང་ད་ུ བཅར་ནས་

ཁོང་གི ་རྨི་ལམ་ནང་ད་ུ ༸རྒྱལ་བ་ཡོ ན་ཏན་རྒྱ་མཚོ ས་གནས་ཚང་གཡར་རོ གས་
ཞེས་གསུངས་ཡོ ད་སྐརོ ་ཞུས་པ་སོགས་ལོ་རྒྱུས་ཐོག་དེ་འདྲ་རེད་འདགུ

ུ ་འགྲོ་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་པཎ་ཆེན་བླ་ོ བཟང་ཆོས་རྒྱན་དང༌། གླང
ི ་སྨད་
དེ་དས

ཞབས་དྲུང་རི ན་པོ་ཆེ་རྣམ་གཉིས་ལ་ཞུས་རྗེས། མཐའ་དོན་རྭ་སྒྲེང་ལ་ཇོ་བོ་འཇམ་

དཔལ་རྡོ་རྗེའ་ི དྲུང་ནས་ཟན་བརྟག་སྒྲིལ་གནང་རྗེས།

གད་ཁ་སར་འཁྲུངས་པ་དེ་
དང་འཕངྱོ ས་རྒྱས་སུ་འཁྲུངས་པ་དེ་གཉིས་ཡོ ད་པའི་ཐོག་ནས་སྤྲུལ་སྐུ་ངོས་འཛི ན་
བྱེད་པའི་སྐབས།

འཕྱོངས་རྒྱས་ལ་འཁྲུངས་པ་དེ་༸གོང་ས་ལྔ་པ་ཆེན་པོ་ཡི ན་པ་

གཏན་འཁེལ་གནང་བ་རེད། དེའ་ི ཐོག་ནས་༸གོང་ས་ལྔ་པ་ཆེན་པོ་དང་ལགས་ཨ་
རྒྱལ་གྱི་བུ་གཉིས་དབར་གནས་སྟངས་ཤི ག་བྱུང་བ་རེད་འདགུ

གང་ལྟར་ཡང༌།

དེའི་རས
ྗེ ་སུ་ལགས་ཨ་རྒྱལ་གྱི་འཕྲུལ་ལ་བརནྟེ ་ནས་སྤྲུལ་སྐུ་བསོ ད་ནམས་དགེ་

ལེགས་དཔལ་བཟང་པོའི་ཡང་སྲིད་རྫུན་མ་སྨནོ ་ལམ་ལོག་པའི་ལམ་ད་ུ སོང་བ་དམ་
ྲི ་གྱུར་ཏེ་བསྟན་པ་དང་འག་ྲོ བ་ལ་འཚེ ་བ་ཆེན་པོ་བདྱེ ་མཁན་ཞི ག་ཆགས་པ་རེད་
སར

ཅེས་དེ་འདྲ་ཞི ག་ཡོ ང་གི ་ཡོ ད་རེད།

གང་ལྟར་ཡང་སྲིད་ངོས་འཛི ན་བྱེད་སྟངས་

ཀྱི་སྐབས་ནས་བཟུང་༸གོང་ས་ལྔ་པ་ཆེ ན་པོ་དང་རྟགས་དང་རྟེན་འབྲེལ་གྱི ་ཐོག་

ནས་མ་ལེགས་པའི་གནས་སྟངས་ཤི ག་བྱུང་བ་རེད། ཕྱིས་སུ་སྤྲུལ་སྐ་ུ བསོད་ནམས་

བོད་ཀྱི་དྲྭ་བརྙན་གླངེ ་སྟེགས་ལེ་ཚན་གྱི་བཅར་འདྲི། 225

དགེ་ལེགས་ཀྱི་ཡང་སྲིད་ད་ུ ངོས་འཛི ན་བྱས།

ངོས་འཛི ན་དེ་ཡང་ལགས་ཨ་རྒྱལ་

གྱི་འཕྲུལ་ལ་བརྟེན་ནས་ཧ་ཅང་གི ་ཐབས་སྐྱོའ་ི རང་བཞི ན་ཅན་ཞི ག་དང༌།
པ་ཡོ ད་པ་ཞི ག་ཆགས་ཡོ ད་པ་མ་རེད།

ངེས་

དེ་འདྲའི་གནས་སྟངས་འོག་ནས་སྤྲུལ་སྐ་ུ

གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་ཞེས་མི ང་དེ་ཐོགས་པ་རེད།

སྤྲུལ་སྐ་ུ གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་
དགུང་ལོ་ ༣༨ ལ་སླབེ ས་པའི་སྐབས་སུ་གཉན་ཚད་ཀྱི་རི མས་ནད་ཅིག་བྱུང་རྗེས་སྐ་ུ
མྱ་ངན་ལ་འདས་པའི་གནས་ཚུལ་བྱུང་བ་རེད། སྐ་ུ མྱ་ངན་ལས་འདའ་ཁར་ཧ་ཅང་
གི ་བཀྲ་མ་ཤི ས་པའི་རྟགས་མཚན་མང་པོ་བྱུང་ཞི ང་། ༸གོང་ས་ལྔ་པ་ཆེན་པོ་གདན་

ཞུ ས ་ཀྱི ས ་༸གོང ་ས་ལྔ་ པ་ཆེ ན ་པོས ་བར་ཆད་ཀུ ན ་སེ ལ ་མགོན ་པོའི་ ར ས
ྗེ ་གནང་
སོགས་མང་པོ་གནང་ཡང༌། ཕན་ཐོགས་མ་བྱུང་བ་དང༌། ཁོང་སྐ་ུ གྲོངས་པ་དང་

བཀྲ་མ་ཤི ས་པའི་རྟགས་མཚན་མང་པོ་ཞི ག་བྱུང་བའི་གནས་སྟངས་ཤི ག་ཆགས་

ཡོ ད་པ་རེད། དེའ་ི ཡར་སྔནོ ་གྱི་གནས་སྟངས་ཤི ག་ལ་སྤྲུལ་སྐ་ུ གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་
གྱི་སྐ་ུ ཚབ་སོགས་ཀྱིས་དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་གི ་གཞུང་ལ་མ་རན་པ་དང༌། མ་ལེགས་

པའི་གནས་ཚུལ་དང་ལས་འགུལ་འདྲ་མི ན་མང་པོ་སྤལ
ེ ་ཡོ ད་པའི་གནས་ཚུ ལ་མང་
པོ་ཡོ ད་པ་ཞི ག་བྱུང་འདགུ

ཁོང་སྐ་ུ མྱ་ངན་ལས་འདས་ནས་སྐ་ུ གདངུ ་དེ་མཆོད་

ཁང་ད་ུ བཞག་པའི་སྐབས་སུ་ཡང་བསྐྱར་བཀྲ་མི ་ཤི ས་པའི་གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཞི ག་

བྱུང་ནས་གནས་ཆུང་ཆོས་རྒྱལ་ཆེན་པོའ་ི བཀའ་ལུང་ལ་བརྟེན་རྗེས། དེའ་ི སྐ་ུ ཆས་
རྣམས་སྟོད་ལུང་མདའ་དང་ཤི ང་ཆ་རྣམས་ཤར་ཆུ་སྦུག་ཏུ ་བསྐྱལ། སྐ་ུ གདངུ ་གི ་

ུ ་ཐལ་དེ་ཚོ ་ཆུ་ལ་བསྐྱུར་དགོས་པའི་གནས་ཚུལ་དེ་འདྲ་བྱུང་འདགུ
རས

དེ་ཆུ་ལ་

བསྐྱུར་རྗེས་དོལ་ཆུ་མི ག་ལུང་པ་ཟེར་བའི་ས་ཆ་དེར་གནས་གཞི ་ཆགས་པའི་གནས་
སྟངས་དེ་འདྲ་བྱུང་བ་རེད། དེའ་ི སྐབས་སུའང་བསྟན་པ་དང་འགྲོ་བ་ལ་འཚེ ་བ་བྱས་

པའི་རྟགས་དང་མཚན་མ་མང་པོ་བྱུང་བའི་གནས་ཚུལ་ཞི ག་བྱུང་འདགུ དེ་ནས་ལོ་

༡༧

ཙམ་གྱི་རྗེས་སུ་༸གོང་ས་ལྔ་པ་ཆེན་པོས་ཐུ གས་བརྩེ་བ་ཆེན་པོའ་ི གཟིགས་པ་

226 བདེན་དོན་གསལ་བའི་ཉི་ཟེར།

གནང་རྗེས། དོལ་ཆུ་མི ག་དཀར་མོ་ཞེས་པའི་སར་ཁོ་འཁོར་སའི་རྟེན་རྫས་སོགས་
གསར་བརྩི གས་ཤི ག་བཙུགས་གནང་བ་དེའི་ནང་གནས་གཞི ་བཅས་པ་ནས་བཟུང་

གནས་བསྡད་པ་ཞི ག་རེད་འདགུ དེ་འདྲ་ཡི ན་ནའང་དོལ་རྒྱལ་གྱིས་རྫུ་འཕྲུལ་འདྲ་

མ་འདྲ་བསྟན་ནས་གནས་ཚུལ་མང་དག་ཅིག་ཡོ ང་བར་བརྟེན། ༸གོང་ས་ལྔ་པ་ཆེན་

པོས་ཁོང་གི ་མཚམས་ཁག་གཉིས་དང་སྒྲུབ་ཁང་བརྒྱད་ལ་སོགས་པ་བརྩི གས་རྗེས།
དོལ་རྒྱལ་དེ་ཨར་ལ་གཏད་པ་དང༌། དེ་ག་ནང་བཞི ན་ཕྱི་ལོ་ ༡༦༧༣ ལོར་སྲེག་པ་

ཧོམ་གྱི་ལས་སྦྱོར་ལ་བརྟེན་ནས་ལས་སྦྱོར་མང་པོ་གནང་རྗེས་ལོ་ངོ་ ༤༠ ཙམ་གྱི་

རི ང་གྲགས་རྒྱུ་འགུལ་རྒྱུ་མེད་པའི་གནས་ཚུལ་ཞི ག་ཆགས་ཡོ ད།

སྐྱར་གྲགས་འགུལ་ཡོ ད་པའི་གནས་ཚུལ་བྱུང་བ་ཞི ག་རེད་འདགུ
དང་པོ་འགོ་བཙུགས་སྐབས་ནས་བཟུང༌།

དེའ་ི རྗེས་སུ་ས་

༸གོང་ས་སྐ་ུ ཕྲེང་རི མ་བྱོན་དང༌།

དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་གཞུང་དང་མཉམ་ད་ུ རྟགས་དང་རྟེན་འབལ
ྲེ ་མ་ལེ གས་པ་ཞི ག་

དང་བཀྲ་མི ་ཤི ས་པའི་གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཞི ག་བྱུང་བ་ཞི ག་རེད་འདགུ

དྲི་བ། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༧༥ ལོར་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་

ྱི ་དོལ་རྒྱལ་བསནྟེ ་
གི ས་ཕྱི་ནང་གི་རྒྱུ་རྐནྱེ ་མང་དག་ཅིག་ལ་བརྟེན་ནས་དེ་སྔ་སྐ་ུ སྒརེ ་གས

གསོལ་གནང་གི་ཡོད་པ་དེ་མཚམས་འཇོག་གནང་བ་རེད།

དེ་བཞིན་ཕ་ྱི ལོ་

༡༩༧༨

ལོར་རྒྱ་ཆེའ་ི བོད་རི གས་མང་ཚོགས་ལ་དོལ་རྒྱལ་བས ྟེན་གསོལ་བདྱེ ་ན་ནོར་ག་ྱི ཡོད་པའི་
བཀའ་སླབ་ཐོ
ོ ག་མ་དེ་གནང་བ་རེད། ༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་རྒྱུ་

མཚན་གང་ལ་བརྟེན་ནས་སྐ་ུ སྒརེ ་གྱིས་དོལ་རྒྱལ་བསནྟེ ་གསོལ་གནང་རྒྱུ་དེ་མཚམས་
འཇོག་གནང་བ་རེད། དེ་བཞིན་མང་ཚོགས་ལ་བཀའ་སླབ་དེ
ོ ་ལྟར་གནང་བ་རེད།
ཆོས་རི ག་དྲུང་ཆེ་ནོར་བུ་དོན་ལྡན་ལགས་ནས།

༸སྐྱབས་མགོན་རི ན་པོ་

བོད་ཀྱི་དྲྭ་བརྙན་གླངེ ་སྟེགས་ལེ་ཚན་གྱི་བཅར་འདྲི། 227

ཆེ ས་དགོངས་པ་ཆེ ར་བཞེས་ཀྱི ་ཐོག་ནས་བོད་བསྟན་པ་དང་ཆབ་སྲིད་གཉིས་ཀྱི ་

ཐོག ་ལ་དགོ ང ས་ནས་དོལ ་རྒྱལ་བསྟེན ་གསོ ལ ་དེ་ མཚམས་འཇོག ་གནང་རྒྱུ འི ་

དགོངས་བཞེས་གནང་བ་རེད་བསམ་གྱི་འདགུ  རྩ་བའི་༸རྒྱལ་དབང་དགེ་འདནུ ་

གྲུབ་པ་ནས་༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི ་པའི་བར་ད་ུ དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོ ་དང་རྒྱུན་
ལྡན་གྱི་འབྲེལ་ལམ་ཆེན་པོ་ཞི ག་ཡོ ད་པ་དེ་དངོས་ཡོ ད་གནས་ཚུལ་རེད། དེ་དང་

མཉམ་ད་ུ བོད་བསྟན་པ་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་སྲུང་མའི་ནང་ནས་གཙོ་བོ་དེ་བསྟན་སྲུང་དམར་

ནག་གཉིས་ཞེས་དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོ་དང༌།

གནས་ཆུང་ཆོས་རྒྱལ་ཆེན་མོ་བཅས་

གཉིས་ལ་ནམ་རྒྱུན་ང་ཚོ ས་གདོང་གག
ྲོ ས་ག་རེ་ཞུ་དགོས་ཀྱི་ཡོ ད་པ་དེ་ཞུ་གི ་ཡོ ད་

པ་རེད།

ུ ་དོལ་རྒྱལ་
༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི ས་སྐབས་དེ་དས

ུ ་བོད་ལ་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་དཀའ་ངལ་མང་དག་
བསནྟེ ་གསོ ལ་གནང་བ་དེ་ཡང་དེ་དས

ཅིག་འཕྲད་པ་དང༌། སྐ་ུ མདནུ ་གྲོ་མོར་ཕེབས་པའི་སྐབས་སུ་བཀའ་ལུང་ཞི ག་ཕེབས་
པར་བརྟེན།

དེ་ནས་བཟུང་༸སྐྱབས་མགོན་རི ན་པོ་ཆེ་རྒྱ་གར་ལ་ཕེབས་རྗེས་ཕྱི་

ལོ་ ༡༩༧༥ ཙམ་གྱི་བར་ད་ུ དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་གནང་བའི་དངོས་ཡོ ད་གནས་ཚུལ་
ཞི ག་ཆགས་ཡོ ད་པ་རེད། ཡི ན་ནའང་གཙོ་ཆེ་ཤོས་དེ་བོད་བསྟན་པ་ཆབ་སྲིད་རང་

ལ་དམི གས་ནས་༸གོང་ས་མཆོ ག་གི ས་དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་གསོ ལ་མཚམས་འཇོག་

གནང་རྒྱུའི་དགོངས་བཞེས་གནང་བ་གསལ་པོ་རེད། དེ་གཞི ར་བཟུང་བོད་མི ་མང་
ལའང་དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་པ་ཡི ན་ན་སྤྱི་སྒརེ ་གཉིས་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་ཡོ ད་པ་དེ་

གསལ་པོ་ཞི ག་ལམ་སྟོན་དང་དམ་བསྒྲགས་གནང་ཡོ ད་པ་རེད།

ཡི ན་ནའང་ད་ལྟ་

ཁོང་ཚོ ས་འགྲེལ་བཤད་རྒྱག་བཞི ན་པ་དེ་ཏག་ཏག་བསྡད་ཀྱི་ཡོ ད་པ་མ་རེད། གང་
ལགས་ཟེར་ན།

ུ ་༸སྐྱབས་མགོན་རི ན་པོ་ཆེས་དམ་བསྒྲགས་གནང་
སྐབས་དེ་དས

བ་མ་གཏོགས་བཀག་བསྡམོ ས་རྩ་བ་ནས་གནང་ཡོ ད་པ་མ་རེད། མང་ཚོ གས་ནས་

དམ་བསྒྲགས་གནང་ཚུལ་དང་བཀག་སྡམ
ོ ་གནང་ཚུལ་དབར་ལ་ཁྱད་པར་དེ་མཁྱེན་

228 བདེན་དོན་གསལ་བའི་ཉི་ཟེར།

པ་ཡི ན་ན་དེ་གནད་འགག་ཅིག་ཆགས་ཀྱི་མེད་འགྲོ་བསམ་གྱི་འདགུ
དྲི་བ། ༸སྐྱབས་མགོན་རི ན་པོ་ཆེས་དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་གསོལ་མཚམས་འཇོག་

གནང་བ་དེ་བོད་བསྟན་སྲིད་དང་ཐད་ཀར་འབྲེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོ ད་པ་རེད།

དོལ་

རྒྱལ་བསྟེན་གསོལ་བྱེད་ན་བོད་བསྟན་སྲིད་ལ་གང་འདྲ་བྱས་ནས་གནོད་ཀྱི་རེད།
དགེ་བཤེས་རོང་པོ་བླ་ོ བཟང་སྙན་གྲགས་ལགས་ནས།

དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་

གསོལ་བྱས་ན་བོད་བསྟན་པ་དང་ཆབ་སྲིད་ལ་གནོད་སྟངས་གང་འདྲ་རེད་ཟེར་ན།
ཨ་སྲས་འཁྱམ་པོ་ཞེས་དོལ་རྒྱལ་དེ་བར་མཚམས་ཞི ག་ནས་བདག་པོ་མེ ད་ནས་ག་

ས་གར་འཁྱམ་བསྡད་ནས་ས་སྐྱར་གཏོར་བསྔསོ ་སྦྱིན་པ་གཏོང་སའི་འབྱུང་པོ་ཞི ག་

གི ་གནས་འབབ་ཐོག་གནས་པ་ཞི ག་རེད། ཁོས་བསྟན་པ་ལ་གནོད་པའི་འགག་རྩ་དེ་

ག་པར་ཐུ ག་གི ་ཡོ ད་པ་རེད་ཟེར་ན།

དེ་འདྲའི་འབྱུང་པོ་སེམས་ཅན་དམ་སྲི་ཞི ག་

སྐྱབས་གནས་མཐར་ཐུ ག་ལ་རྩིས་པ་ཡི ན་ན། སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་ངོས་

ནས་སྐྱབས་འགྲོ་ཚད་ལྡན་ཞི ག་མ་བྱུང་བ་དང༌།

དེ་མ་བྱུང་བ་ཡི ན་ན།

ནང་པ་

སངས་རྒྱས་པའི་བསྟན་པ་དང་བསྟན་པའི་བཤད་སྒྲུབ་ཀྱི་རྣམ་གཞག་དེ་ཚོ ་ཆ་ཚང་

ཞི ག་ལ་འགལ་འགྲོ་གི ་ཡོ ད་པ་རེད། དེར་བརྟེན་སྐྱབས་འགྲོའ་ི ཐོག་ནས་ཕྱི་ནང་གི ་

ུ ་མཉམ་མེ ད་ཇོ་བོ་ར་ྗེ ཡབ་སྲས་ནས་ཕྱི་ནང་གི ་ཁྱད་པར་
ཁྱད་པར་ཞི ག་བཤད་དས

དེ་སྐྱབས་འགྲོས་འབྱེད་དགོས་པ་ཞི ག་གསུང་གི ་ཡོ ད་པ་རེད། སྐྱབས་སུ་འགྲོ་སའི་

ུ ། དོལ་རྒྱལ་དེ་དམ་སྲི་འབྱུང་པོ་ཞི ག་ཡི ན་
ཡུལ་མ་ནོར་བ་ཞི ག་དགོས་ཀྱི་ཡོ ད་དས

ུ ་བའི་གནས་སྟངས་དེ་འདྲ་
པར་བརྟེན། སྐྱབས་གནས་མཐར་ཐུ ག་ལ་རྩིས་མི ་རང

ཞི ག་ཆགས་ཀྱི་ཡོ ད།

དེ་སྔ་༸གོང་ས་ལྔ་པ་ཆེན་པོའ་ི སྐབས་ནས་ད་བར་སྐྱེས་ཆེན་

དམ་པ་རི མ་བྱོན་གྱིས་དོལ་རྒྱལ་དེ་སེམས་ཅན་འབྱུང་པོ་ཞི ག་དང༌། རྒྱལ་འགོང༌།

དམ་སྲི། དཀོར་བདག འདྲེ། དྲེགས་པ་ཞི ག་ལ་ངོས་འཛི ན་བྱས་པ་ཡི ན་སྟབས།

བོད་ཀྱི་དྲྭ་བརྙན་གླངེ ་སྟེགས་ལེ་ཚན་གྱི་བཅར་འདྲི། 229

དེ་སྐྱབས་གནས་མཐར་ཐུ ག་ལ་རྩིས་པ་ཡི ན་ན་བསྟན་པ་ལ་གནོད་ཀྱི་ཡོ ད་པ་རེད།
འགོ་སྐྱབས་འགྲོ་ནས་ནོར་པ་ཡི ན་ན།

དེ་ནས་མན་ཆད་ཀྱི་ལམ་གྱི་རི མ་པ་ནོར་

འགྲོ་བ་དེ་སྨྲ་མི ་དགོས་པའི་གནས་སྟངས་ཤི ག་རེད།

ལྷག་པར་ད་ུ ༸གོང་ས་ལྔ་པ་

ཆེན་པོའ་ི གསུང་གི ་ནང༌། དམ་མི ན་དམ་རྫུ་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་ཞེས། སྨནོ ་ལམ་

ལོག་པས་རང་གི ་ངོ་བོ་དམ་སྲིར་སྐྱེ་བ་བླངས་པ་དེས་བསྟན་དང་འགྲོ་བ་ཀུན་ལ་འཚེ ་
བྱེད་ན།

ཞེས་བསྟན་དང་འགྲོ་བར་འཚེ ་བ་བྱེད་མཁན་གྱི་འབྱུང་པོ་ཞི ག་སྐྱབས་

གནས་མཐར་ཐུ ག་ལ་རྩིས་པ་ཡི ན་ན་བསྟན་པའི་མཇུག་སྒ་ོ ལ་གནོད་ཀྱི་ཡོ ད་པ་རེད།

བསྟན་པའི་འཇུག་སྒ་ོ ནོར་ན་བསྟན་པ་སྤྱི་དང་བ་ྱེ བྲག་ལ་གནོད་པ་དེ་ཨ་ཅང་ཅང་
བཤད་མ་དགོས་པ་ཞི ག་རེད།

ཆབ་སྲིད་ལ་གནོད་སྟངས་དེ་༸གོང་ས་ལྔ་པ་ཆེན་པོའི་སྐབས་ནས་དགའ་ལྡན་

ཕོ་བྲང་གི ་གཞུང་དང་མཉམ་ད་ུ རྟགས་དང་རྟེན་འབྲེལ་མ་ལེགས་པའི་གནས་སྟངས་
མང་པོ་ཞི ག་གི ་བརྒྱུད་རི མ་ནང༌། དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་གི ་གཞུང་གི ་ཆབ་སྲིད་དང་ཧ་

ཅང་གི ་མ་འཚམས་པའི་གནས་སྟངས་མང་པོ་བྱུང་ཡོ ད་པ་ལོ ་རྒྱུས་ཐོག་ནས་ཡོ ད།
ད་ལྟའ་ི ཆར་ཆབ་སྲིད་ལ་གནོད་སྟངས་དེ། རྒྱ་ནག་གུང་ཁྲན་གཞུང་གི ས་དོལ་རྒྱལ་

ལམ་ཤུ གས་ལྡན་དེ་བེད་སྤྱད་ནས་བོད་མི འ་ི འཐབ་ཕྱོགས་གཅིག་གྱུར་གྱི་འཐབ་རྩོད་

ུ ་པ་དེ་ཁ་ཐོར་གཏོང་རྒྱུའི་གཞི ་རྩ་ཞི ག་ཆགས་ཀྱི་ཡོ ད་པར་བརྟེན།
ཀྱི་གོང་བུའི་ནས

དེའ་ི ཆ་ནས་ཡང་ནོར་གྱི་ཡོ ད་པ་རེད།

ཕྱོགས་གཞན་ཞི ག་ནས་དོལ་རྒྱལ་དེ་དགེ་

ི ་མའི་ཆོས་ཞུ་རྒྱུ་དང༌། ཆོས་
ལུགས་པའི་བསྟན་སྲུང་ཡི ན་ཞེས་ཁར་ཁྱེར་ནས། རྙང

ལུགས་གཞན་གྱི་བླ་མ་ལ་བསནྟེ ་རྒྱུ་སོགས་ལ་གནོད་སྐལ
ྱེ ་བདྱེ ་པ་དེ་འདྲའི་གནས་

ཚུལ་མང་པོ་ཞི ག་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ར་འཕྲོད་ཡོ ང་གི ་ཡོ ད་པ་རེད། དེར་བརྟེན་

དེ་ལ་བསྟེན་པ་ཡི ན་ན་ང་ཚོ ་ཆོ ས་བརྒྱུད་རི ས་མེ ད་ཀྱི་ཐོག་ནས་རྡོག་རྩ་ཆི ག་སྒྲི ལ་

230 བདེན་དོན་གསལ་བའི་ཉི་ཟེར།

ཡོ ང་རྒྱུ་དང༌།

བསྟན་པའི་བདག་པོ་སྟོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་བཤད་སྒྲུབ་ཀྱི་

བསྟན་པ་ཡོ ངས་རྫོགས་འཛི ན་སྐངྱོ ་བདྱེ ་རྒྱུར་བསྟན་འཛི ན་གྱི་སྐྱེས་བུ་ཚོ འི་ནང་མི ་

མཐུ ན་པ་དང༌། ཐུ གས་སྣང་མ་མཐུ ན་པའི་གནས་ཚུལ་དེ་འདྲ་ཡོ ང་གི ་ཡོ ད།

དྲི་བ།  དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་གསོལ་དེར་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུགས་ངོས་ནས་གཞུང་

འབྲེལ་གྱི་ལངས་ཕྱོགས་གང་འདྲ་ཞི ག་འཛི ན་གྱི་ཡོ ད།
ཆོས་རི ག་དྲུང་ཆེ་ནོར་བུ་དོན་ལྡན་ལགས་ནས།

གཙོ་ཆེ་ཤོས་༸སྐྱབས་

མགོན་རི ན་པོ་ཆེ འི་བཀའ་སླབོ ་དང་དགོངས་གཞི ་གཞི ར་བཟུང་ཤར་བསྐདྱོ ་བདྱེ ་
དགོས་རྒྱུའི་གནས་ཚུལ་ཞི ག་ཆགས་ཡོ ད་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདགུ

གཉིས་པ་དེ་ལ་

༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕངྲེ ་ལྔ་པ་ནས་བཟུང་དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་གི ་ཆབ་སྲིད་ཀྱི ་ཐུ གས་
འགན་བཞེས་པ་ནས་བཟུང༌། དོལ་རྒྱལ་འབྱུང་པོས་ཆབ་སྲིད་ལམ་ད་ུ མ་འགྲོ་བའི་

བྱ་བ་མང་པོ་ཞི ག་བརྩམས་དང་རྩོམ་བཞི ན་པ་དེ་དངོས་ཡོ ད་གནས་ཚུ ལ་ཡི ན་པ་

བརྒྱུད་རི མ་མང་པོའ་ི ནང་གསལ་ཡོ ང་གི ་ཡོ ད་པར་བརྟེན། དེ་ཚོ ་ང་ཚོ ས་ཤེས་པའི་
ཐོག་ནས་ད་དངུ ་བསྟེན་པ་ཡི ན་ན་ཕན་པ་ལས་གནོད་ཆེ་བ་ཡོ ང་གི་ཡོ ད་པ་ཚང་མས་

ཤེས་པ་བྱ་དགོས་པ་དེ་གཙོ་བོ་བྱས་ནས་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ལངས་ཕྱོགས་དེ་
འདྲ་ཞི ག་འཛི ན་གྱི་ཡོ ད།
དྲི་བ།

དོལ་རྒྱལ་རྗེས་འབྲང་པ་ཁག་གཅིག་གི ས་དམངས་ཁྲོད་ཁ་བརྡ་ཞེས་

བརྙན་འཕྲིན་གྱི་ལེ་ཚན་དྲ་ཐོག་ནས་ལས་རི མ་ཞི ག་སྤལེ ་གྱི་འདགུ

དེའ་ི ནང་ལ་

དོལ་རྒྱལ་རས
ྗེ ་འབྲང་པ་ཁག་གཅི ག་གི ས་ཁོང་ཚོ ་དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་མཁན་ཡི ན་པའི་

རྒྱུ་མཚན་ལ་བརནྟེ ་ནས་སྤྱི ་ཚོ གས་ནང་ཐོབ་སྐལ་ཏག་ཏག་རག་གི ་མེ ད་པ་དང༌།
དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་མཁན་དང་མི ་བསནྟེ ་མཁན་གཉིས་དབར་དབ་ྱེ འབདྱེ ་ཀྱིས་འདྲ་

བོད་ཀྱི་དྲྭ་བརྙན་གླངེ ་སྟེགས་ལེ་ཚན་གྱི་བཅར་འདྲི། 231

མཉམ་གྱི་ཐོབ་ཐང་མེད་པ་སོགས་ཀྱི་བསམ་ཚུལ་ཁག་གཅིག་འདགུ བོད་མི འ་ི སྒྲིག་

འཛུགས་ངོས་ནས་བལྟས་པ་ཡི ན་ན། དེ་འདྲའི་གནས་ཚུལ་བོད་པའི་སྤྱི་ཚོ གས་ནང་

ལ་ཡོ ང་གི ་ཡོ ད་དམ།

ཆོས་རི ག་དྲུང་ཆེ་ནོར་བུ་དོན་ལྡན་ལགས་ནས། དངོས་ཡོ ད་གནས་ཚུལ་ལྟར་

ན་དེ་འདྲའི་གནས་སྟངས་རྩ་བ་ནས་བྱུང་ཡོ ད་མ་རེད་བསམ་གྱི་འདགུ

གལ་སྲིད་

དེ་འདྲ་བརྗོད་མཁན་ཡོ ད་ན་དེ་ཁོང་རང་ཚོ ་དོགས་པ་རྣམ་རགྟོ ་ཐོག་ནས་བཤད་པ་
རང་ལ་ངོས་འཛི ན་བྱ་རྒྱུ་རེད་མ་གཏོགས། དངོས་ཡོ ད་གནས་ཚུལ་ཡི ན་པ་ང་ཚོ ས་

མཐའ་གཅིག་ཏུ ་ངོས་འཛི ན་ཞུ་ཐུ བ་ཀྱི་མི ་འདགུ གང་ལགས་ཟེར་ན། བོད་མི འ་ི

སྒྲིག་འཛུགས་གཙོ་བོ་བཟུང་བའི་ཐོག་ནས་ཁྱབ་ཁོངས་སླབོ ་གྲྭ་ཁག་དང༌། དགོན་སྡ་ེ

གྲྭ་ཚང་ཁག ཚོ གས་པ་ཁག གཞི ས་ཆགས་ཁག་སོགས་འབྲེལ་ཡོ ད་སོ་སོ་ནས་དོལ་
རྒྱལ་བསྟེན་མཁན་རེད་ཅེས་སླབོ ་གྲྭ་སོགས་ནས་ཕུད་པ་དེ་འདྲ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་བྱུང་
མེད་པ་གསལ་པོ་ཆགས་ཡོ ད།

དེ་བཞི ན་དགོན་སྡ་ེ གྲྭ་ཚང་ཁག་གི ་ནང་ཁྱེད་རང་

དོལ་རྒྱལ་བསནྟེ ་མཁན་ཡི ན་ཙང་འདི་ནས་འག་ྲོ དགོས་ཀྱི ་རེ ད་ཅེས་ལབ་མཁན་

དེ་འདྲ་བྱུང་ཡོ ད་ཀྱི་མ་རེད་བསམ་གྱི་འདགུ དེ་བཞི ན་གཞི ས་ཆགས་ནང་ལ་ཐོབ་

སྐལ་ཆ་ནས་དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་མཁན་ལ་མ་རག་པ་དང༌།

གཞི ས་ཆགས་ནས་འགྲོ་

དགོས་རེད་ཟེར་མཁན་དེ་འདྲ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་བྱུང་ཡོ ད་ཀྱི་མ་རེད་ལ།

མི ་མང་

ངོས་ནས་ད་ལྟའ་ི བར་ད་ུ གནས་ཚུལ་དེ་འདྲ་བརྗོད་པ་ཞི ག་ངས་རྩ་བ་ཉིད་ནས་གོ་ཡི ་

མི ་འདགུ དེ་འདྲ་གནང་ཡོ ད་ཀྱི་མ་རེད་བསམ་གྱི་འདགུ དེའ་ི ཐོག་ཁོང་ཚོ ར་ཐོབ་
ཐང་ཕུལ་མ་བྱུང་ཟེར་བ་དེ་ཚོ ་ཏག་ཏག་སྡདོ ་ཀྱི་ཨེ ་ཡོ ད་བསམ་གྱི་འདགུ

ན།

དཔེར་

ང་ཚོ ་རྒྱ་གར་ད་ུ བཙན་བྱོལ་ལ་འབྱོར་བའི་རྗེས་རྒྱ་གར་ད་ུ གནས་སྡདོ ་ཆོག་

པའི་སྐྱབས་བཅོལ་ལག་ཁྱེར་ (RC) ལ་ཆ་བཞག་ན་བོད་མི ་ཚང་མར་གཅིག་གྱུར་
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གནང་ཡོ ད་པ་མ་གཏོགས། དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་མཁན་དང་མི ་བསྟེན་མཁན་ཞེས་དབྱེ་

འབྱེད་བྱས་བཞག་པ་ཞི ག་རྩ་བ་ཉིད་ནས་ཆགས་ཡོ ད་པ་མ་རེད། དེ་བཞི ན་ང་ཚོ ས་

མཁྱེན་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆེ ་བ་གཅི ག་ལ་བར་ལམ་ནས་བོད་མི ་མང་པོ་ཞི ག་ཕྱི་རྒྱལ་
ལ་ཕེབས་སྡདོ ་པ་ཞི ག་ཆགས་བསྡད་ཡོ ད།

དོལ་རྒྱལ་གྱི་རྙགོ ་གྲ་བྱུང་བའི་རྗེས་ལ་

ཡི ན་ནའང་མང་པོ་ཞི ག་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཕེབས་ཡོ ད་པ་རེད། དེའ་ི ནང་ནས། དཔེར་ན།

འཆི ་མེ ད་ཚེ ་རི ང་ལ་སོགས་པ་དེ་ཚོ ་ཁག་ཅི ག་ཏན་ཏན་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཕེབས་ཡོ ད་པ་
རེད། ཁོང་ཚོ ར་བོད་མི ་གཅིག་མཚུངས་ཀྱི་ཕྱི་བསྐྱོད་ལག་ཁྱེར་ (IC) བཟོ་རྒྱུའི་
ཐོབ་ཐང་ཆ་ཚང་ཕུལ་ནས་ཕྱིན་བསྡད་པ་ཞི ག་རེད་མ་གཏོགས། ང་ཚོ ས་ཁོང་ཚོ ར་

ཐོབ་ཐང་བཅད་ནས་ཁོང་ཚོ ་འགྲོ་རྒྱུར་འགལ་རྐྱེན་དེ་འདྲ་རྩ་བ་ནས་བཟོས་ཡོ ད་པ་
མ་རེད་བསམ་གྱི་འདགུ

དེ་ཚང་མས་གསལ་པོ་ཤེས་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་

བསམ་གྱི་འདགུ དེང་བརྟེན་ང་ཚོ ས་ཁོང་ཚོ ར་ཐོབ་ཐང་མ་ཕུལ་བ་དང༌། ཐོབ་ཐང་

མ་ཐོབ་པ་སོགས་ཀྱི་དབྱེ་འབྱེད་ཆགས་མེད་པ་དངོས་ཡོ ད་གནས་ཚུལ་གསལ་པོ་ར་

འཕྲོད་ཡོ ད་རེད་བསམ་གྱི་འདགུ

དེས་ཀྱང་མ་ཟད་བོད་མི ་ཆི ག་སྟོང་ནང་ལའང་

ཁོང་ཚོ ་མང་པོ་ཡོ ད་པ་རེད། དེ་ཡང་གོ་སྐབས་གཅིག་མཚུངས་ཕུལ་བ་ཞི ག་རེད་མ་
གཏོགས་དབྱེ་འབྱེད་རྩ་བ་ནས་བྱས་ཡོ ད་པ་མ་རེད།
དྲི་བ།

ཉེ་ཆར་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ཡུ་རོབ་ཀྱི་

རྒྱལ་ཁབ་ནོར་ཝེ་དང༌། ནེ་དྷར་ལེན་ཌི ། ཇར་མ་ནི་བཅས་ཁག་གསུམ་ལ་ཆོས་

ུ ་༸སྐྱབས་
འབྲེལ་གྱི་མཛད་འཕྲིན་བསྐྱངས་པར་ཕེབས་ཡོ ད་པ་རེད། སྐབས་དེ་དས

མགོན་རི ན་པོ་ཆེའ་ི གསུང་ཆོས་གནང་ས་དང༌། བཀའ་སླབོ ་གནང་ས་ཚོ གས་ཁང་

དེ་ཚོ འི་ཕྱི་ལོ གས་ལ་ཕྱི་རྒྱལ་ནང་གནས་སྡདོ ་དོལ་རྒྱལ་རས
ྗེ ་འབྲང་པ་ཁག་གཅི ག་

ཡོ ང་ནས་སྐད་འབོད་རྒྱབ་པའི་ལས་འགུལ་དེ་འདྲ་སྤལེ ་ཡོ ད་པ་རེད། ཁོང་ཚོ ས་སྐད་

བོད་ཀྱི་དྲྭ་བརྙན་གླངེ ་སྟེགས་ལེ་ཚན་གྱི་བཅར་འདྲི། 233

འབོད་རྒྱག་པའི་སྐབས་སུ་བརྗོད་ཚི ག་ག་རེ་བེད་སྤྱོད་གཏོང་གི ་ཡོ ད་ཞུས་པ་ཡི ན་ན།

ཏཱ་ལའི་བླ་མ་རྫུན་མ་དང༌། ཏཱ་ལའི་བླ་མས་རྫུན་མ་ཤོད་ཟེར་བ་དང༌། དེ་བཞི ན་
ཁོང་ཚོ ར་ཆོས་དད་རང་དབང་སྤྲོད་དགོས་ཟེར་བ་སོགས་རེད་འདགུ
ངའི་དྲི་བ་

ག་རེ་ཡི ན་ཟེར་ན་༸སྐྱབས་མགོན་རི ན་པོ་ཆེ ས་ཁོང་ཚོ འི་ཆོ ས་དད་རང་དབང་ལ་
བཀག་འགོག་གནང་ཡོ ད་དམ་མེད།

དགེ་བཤེས་རོང་པོ་བླ་ོ བཟང་སྙན་གྲགས་ལགས་ནས།

ཚང་མས་དོ་སྣང་ཡོ ང་བསྡད་པ་དང༌།

ཤི ག་ཆགས་བསྡད་ཡོ ད་པ་རེད།

ཉེ་ལམ་བྱུང་བ་དེ་

སེམས་འཚབ་ཆེ་ཤོས་ཀྱི་གནས་སྟངས་

སྤྱིར་བཏང་བཙན་བྱོལ་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུགས་

དང་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོ ག་གི ས་གཟིགས་པ་ཆེ ན་པོའི་དོལ་རྒྱལ་
བསནྟེ ་མཁན་ཚོ ་ལའང་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ཐོག་ནས་རག
ྡོ ་རྩ་ཆི ག་སྒྲིལ་གྱི་གཞི ་རྩ་འདྲ་

མཉམ་གྱི་ལྟ་སྟངས་དེ་སདྲི ་བྱུས་ཀྱི་འག་ྲོ སྟངས་ཆ་ཚང་ལ་གཅིག་པ་ཡི ན་པར་བརྟེན།

འདྲ་མཉམ་གྱི ་ལྟ་སྟངས་གཞི ར་བཞག་པའི་ཐོག་ནས་མཐུ ན་སྒྲིལ་རགྡོ ་རྩ་གཅི ག་
སྒྲིལ་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོ ད་པ་དེ་སྤྱིར་བཏང་གི ་ཆབ་སྲིད་འགྲོ་སྟངས་ཡོ ངས་རྫོགས་

ལ་གཅིག་གྱུར་ཆགས་བསྡད་ཡོ ད་པ་རེད།

དེ་འདྲའི་ཐོག་ནས་༸སྐྱབས་མགོན་

བཙན་བྱོལ་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུགས་དང༌།

༸སྐྱབས་མགོན་རི ན་པོ་ཆེའ་ི མཛད་

རི ན་པོ་ཆེས་ཆབ་སདྲི ་ཀྱི་སྐ་ུ དབང་རྩིས་སྤྲོད་གནང་བའི་རས
ྗེ ་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་

འཕྲིན། བོད་མི འ་ི སྤྱི་ཚོ གས་དང༌། བོད་མི འ་ི འཐབ་རྩོད་ཀྱི་ནསུ ་པ་ལ་ཟང་ཟིང་བཟོ་

རྒྱུ་དང༌། ཉམས་དམའ་བོ་གཏོང་བ། དེ་བཞི ན་གཏོར་བཤི ག་དང༌། མཐར་ཐུ ག་
རྩ་གཏོར་ད་ུ གཏོང་བའི་སྲིད་བྱུས་ཤི ག་སྔ་ཕྱི་བར་གསུམ་ལ་ཟིན་བསྡད་པ་རྒྱ་ནག་
གཞུང་འབྲེལ་ཡི ག་ཆ་ཁག་ནང་གསལ་པོ་རེད། ལྷག་པར་ད་ུ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༥ ལོ་

ནས་བཟུང་ཡེ ་རྡོར་ཞེས་པའི་རྩོམ་པ་པོ་ཞི ག་གི ་མི ང་ཐོག་ནས་༸སྐྱབས་མགོན་རི ན་
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པོ་ཆེ་ལ་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་རྫུན་མ་རེད་ཟེར་བའི་གཞི ་རྩ་མེད་པའི་རམ
ྩོ ་ཡི ག་མང་པོ་ཞི ག་

བྲིས་ཀྱི་ཡོ ད། དེ་ནང་བཞི ན་༸སྐྱབས་མགོན་རི ན་པོ་ཆེས་བཀའ་སླབོ ་གནང་བཞག་
པ་དེ་ཚོ འི་ནང་ནས་བརྙ ན་འཕྲིན་དང་གསུང་བཤད་མགོ་མཇུག་བཅད་བཏུ བས་

ུ ་བུ་རེར་འཇུས་ནས་ཁྱོན་ཡོ ངས་ལ་མ་བལྟས་པ་དང༌། ཆེད་
ཀྱིས་སྐདེ ་མཚམས་དམ
མངགས་འཁྱོག་བཤད་བཟོ་སྒྲིག་གི ས་༸སྐྱབས་མགོན་རི ན་པོ་ཆེ ས་རྫུན་མ་གསུང་

གི ་འདགུ ་ཟེར་བ་དང༌།

ཆོས་དད་རང་དབང་འཕྲོག་གི ་འདགུ ་ཟེར་བ་སོགས་སྐད་

ཆ་དེ་འདྲ་རྒྱ་ནག་དབུ ས་གཞུ ང་གི ་འཆར་གཞི ་དང་གོ་སྒྲི ག་ཡོ ད་པའི་ཐོག་ནས་

སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནསུ ་པའི་ཐོག་ནས་བྱེད་ཀྱི་ཡོ ད། དེར་བརྟེན་ཉེ་ལམ་ནས་རྒྱ་ནག་

གཞུ ང་གི ས་དེའི་བརྒྱུད་ལམ་དེ་ཐབས་ཤེ ས་ཡོ ད་རྒུ ་རྩལ་སྤྲུགས་བྱས་ཏེ་ལམ་ཁ་

གྲགས་ཆེ་བ་དེ་དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་མཁན་དངུལ་དང་དངོས་པོའ་ི རྗེས་སུ་འཇུག་མཁན་

ཁ་ཤས་ཐོབ་པ་དང་དེའ་ི ཐོག་ལ་ཁ་བསྐརོ ་ཏེ།

བརྗོད་ཚི ག་དེ་ཡང་རྒྱ་ནག་གཞུང་

གི ་སྔནོ ་མ་ནས་བཤད་པའི་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་རྫུན་མ་ཟེར་བ་དང༌། ཏཱ་ལའི་བླ་མས་རྫུན་
བཤད་རྒྱུ་མཚམས་འཇོག་དགོས་ཟེར་བ་དང༌། ཆོས་དད་རང་དབང་དགོས་ཟེར་བ་

སོགས་བརྗོད་ཚི ག་གསུམ་པོ་དེ་བེད་སྤདྱོ ་བཏང་ནས་བརདྗོ ་ཚི ག་དེ་འགྱུར་ལྡགོ ་མ་

ཕྱིན་པའི་ཐོག་ནས་བསྐྱར་ཟློས་བྱས་པ། དོན་ད་ུ རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ་བརྗོད་ཚི ག་ཡི ན་
པ་གང་ཞི ག་ལ་གོང་ད་ུ གསུངས་པའི་རྒྱལ་ཁབ་དེ་ཚོ འི་ནང་༸སྐྱབས་མགོན་རི ན་

པོ་ཆེ ས་ཆོ ས་ཀྱི་འཁོར་ལོ ་རྒྱ་ཆེ ན་བསྐརོ ་རྗེས་ཧ་ཅང་གི ་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཐོག་དགའ་བསུ་
ཆེན་པོ་ཐོབ་བཞི ན་པའི་གནས་སྟངས་འདིའ་ི ཐོག་ནས་བོད་ཀྱི་བདེན་དོན་འཐབ་རྩོད་
ལའང་རྒྱབ་སྐྱོར་མི ་འདྲ་བ་ཞི ག་ཐོབ་ཀྱི་ཡོ ད་པ་དང༌།

ནསུ ་ཤུ གས་ཆེ་ར་ུ འགྲོ་གི ་

ཡོ ད་པ་དེ་མཐོང་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་བརྗོད་ཚི ག་དེ་དོལ་རྒྱལ་རྗེས་འབྲང་པར་
དངུལ་དང་དངོས་པོའ་ི རྗེས་སུ་འཇུག་མཁན་དེ་ཚོ འ་ི ཁ་ལ་བཞག་སྟེ།
ཚུར་བཤད་ཀྱི་ཡོ ད་པ་དེ་དངོས་འབྲེལ་རེད།

ཁོང་ཚོ ས་

དེའ་ི ནང་ནས་གལ་ཆེ་བ་ཞི ག་ཆོས་

བོད་ཀྱི་དྲྭ་བརྙན་གླངེ ་སྟེགས་ལེ་ཚན་གྱི་བཅར་འདྲི། 235

དད་རང་དབང་གི ་སྐད་ཆ་དེ་རེད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་གང་བཤད་མི ན་ལ་མ་ལྟསོ ་

པར་ང་ཚོ ་རྒྱ་ཆེ འི་མང་ཚོ གས་ཀྱི་ཤེས་དགོས་རྒྱུ་དེ་ཆོ ས་དད་རང་དབང་ཡོ ད་དང་
རང་དབང་མེད་ཟེར་བ་དེ་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་སྐད་ཆ་ཞི ག་གི ་ཐོག་ནས་རེད། སྤྱིར་བཏང་

ཆོ ས་ལུགས་ཀྱི ་ལྟ་གྲུབ་ཐོག་ནས་ཆོ ས་ལུགས་ཀྱི་དད་པའི་རང་དབང་དེ་སོ ་སོ འི་
བསམ་བླའོ ་ི ནང་ནས་དཔྱད་རྒྱུ་ཞི ག་རེད་མ་གཏོགས།

སྤྱི་ཚོ གས་དང་ཆབ་སྲིད་

ཀྱི་སྒྲོམ་གཞི ་དང་བ་ྱེ བྲག་གང་ཟག་སྒརེ ་གྱི་ངོས་ནས་འབྲེལ་བ་མེ ད་པ་རང་དབང་

རེད། ཡི ན་ནའང་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་སྐད་ཆའི་ཐོག་ནས་བཤད་པ་ཡི ན་ན་རང་དབང་ཡོ ད་
པ་རེད། ང་ཚོ ར་རང་དབང་ཡོ ད་པ་དེ་ཧ་གོ་དོན་གསལ་རེད། རྒྱ་གར་ལྷ་ོ ཕྱོགས་

ལ་བལྟས་པ་ཡི ན་ན། སེ་ར་སྨད་ནས་ཁ་གྱེས་ནས་ཕར་འགྲོ་མཁན་དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་

གསོལ་བྱེད་མཁན་ཚོ ས་དགོན་པ་ཆེན་པོ་ཞི ག་རྒྱབ་ཡོ ད་པ་རེད།

གྷར
ོ ་ལའང་དགོན་པ་ཆེན་པོ་ཞི ག་ཡོ ད་པ་རེད།

དེ་བཞི ན་མོན་

ཁོང་ཚོ ་རང་དབང་གི ་ཐོག་ནས་

ལས་འགུལ་སྤལེ ་རྒྱུ་དང་ག་རེ་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོ ད་ན་བྱེད་ཀྱི་ཡོ ད་པ་རེད།

དེ་ཚོ ་

དངོས་ཡོ ད་གནས་སྟངས་ཤི ག་རེད། ད་ལྟ་དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་གསོལ་བྱེད་མཁན་སྐད་
འབོད་བྱེད་མཁན་མི ་ཚོ འ་ི རྣམ་འགྱུར་གྱི་ཐོག་ནས་བལྟས་པ་ཡི ན་ན། དངོས་གནས་

ུ ་བལྟ་
དྲང་གནས་ཆོ ས་དད་རང་དབང་གི ་རྩོད་ས་ཆེ ད་ད་ུ ཆི ག་སྒྲིལ་ག་ཚོ ད་འདག

བ་ཡི ན་ན། ཁོང་ཚོ ་གོས་ཐུ ང་གྱོན་ནས་རྒྱབ་ལ་གྲྭ་ཆས་དཀྲིས། སྐྲ་རི ང་པོ་བཞག
རྣམ་འགྱུར་ཆ་མ་ཆོད་ཡ་མ་ཟུང༌། དགེ་བཤེས་ཡི ན་ཟེར་མཁན་དེ་ཚོ ས་སྐྱ་ཆས་
གྱོན། དེའ་ི ཐོག་ཤམ་ཐབས་དཀྲིས་པ་དེ་འདྲ་བྱས་ནས་འགྲོ་གི ་འདགུ གང་ལྟར་

ཁྱིམ་པ་མི ་ནག་པའི་གོས་དང༌། རབ་བྱུང་གི ་གོས་ཐོག་འོག་བརྩེགས་མར་གྱོན་ནས་
ཡར་རྒྱུག་མར་རྒྱུག་བྱེད་ཀྱི་འདགུ
དོན་ངོ་མའི་ཐོག་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་
པ་དང༌།

འཇམ་མགོན་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་ཆ་ཚང་ལ་མ་ནོར་པ་ཉམས་ལེན་བྱེད་

ུ ་བ་
མཁན་ཞི ག་ཡི ན་པ་ཡི ན་ན། རྗེ་རི ན་པོ་ཆེའ་ི བསྟན་པ་ཟེར་བ་དེ་དམ་ཆོས་འདལ

236 བདེན་དོན་གསལ་བའི་ཉི་ཟེར།

ནང་གཙང་ཕྱི་གཙང་པདྨའི་སྦུབས་ནང་བཞི ན་གཙང་མ་ཞི ག་ཀུ ན་སྤྱོད་ཚུ ན་ཆད་

ུ ་བ་དང་མཐུ ན་པ་ཞི ག་ཡི ན་དགོས་པར་བརྟེན།
ཀྱི་ཐོག་ནས་དམ་ཆོས་འདལ

འདྲའི་ཐོག་ནས་ཀུན་སྤྱོད་དེ་ཡག་པོ་བཟོ་དགོས་པ་ལ།
ཚོ ར་བལྟས་པ་ཡི ན་ན་ང་ཚོ ་ཧ་ལས་པ་དང༌།

དེ་

ཁོང་ཚོ འ་ི རྣམ་འགྱུར་དེ་

ཧང་སང་དགོས་པའི་གནས་སྟངས་

ཤི ག་རེད། ཁོང་ཚོ ས་གང་རྩོད་ཀྱི་ཡོ ད་པ་ཆོས་དད་རང་དབང་རེད། རྣམ་འགྱུར་
དེ་ཚོ ་རྦད་དེ་ལོག་ཁ་ཡི ན་པའི་གནས་སྟངས་ཤི ག་ཆགས་ཡོ ད་པ་རེད། ༸སྐྱབས་
མགོན་རི ན་པོ་ཆེས་རང་དབང་གི ་སྐརོ ་ལ་ཧ་ཅང་གི ་གལ་གནད་ཆེན་པོ་ཞི ག་ཏུ ་རྩིས་

ནས་མང་ཚོ གས་ཡི ན་ནའང་རང་དབང་གི ་མང་གཙོ འ་ི ལམ་ལ་འཁདྲི ་ཐུ བ་རྒྱུ་དང༌།
ཆོ ས་ལུགས་ཡི ན་ནའང་བསྟན་པ་རང་དབང་བདྱེ ་རྒྱུར་སོ་སོའི་ཐོག་ནས་ཧ་ཅང་གི ་

ི ་གི ་དབུ་ཁྲིད་དང་ལྷག་པར་ད་ུ ཆོས་ལུགས་ཀྱི་དབུ་ཁྲིད་
གུ་ཡངས་པོ། འཛམ་བུ་གླང
ཅིག་གི ་ཐོག་ནས་རྩིས་པ་ཡི ན་ན།

རང་གི ་འཁོར་སླབོ ་ཏུ ་གཏོགས་པའི་མི ་ལ་ཆོས་

ལུགས་ཀྱི ་རང་དབང་སྤདྲོ ་མཁན་དང་དེའི་ཐོག་ལ་སྲུང་སྐབྱོ ་བདྱེ ་མཁན་༸རྒྱལ་

དབང་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི ་པ་ལས་ལྷག་པ་ཞི ག་ལོ ་རྒྱུས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བཙལ་ན་མེ ད་པ་

ི ་གི ་སྤྱི་ཚོ གས་འདིའ་ི ཐོག་ནས་བལྟས་པ་ཡི ན་ནའང་
ཞི ག་དང༌། ད་ལྟ་འཛམ་བུ་གླང

དེ་འདྲ་མེད་པའི་གནས་སྟངས་འདི་ཀུན་གྱིས་མཁྱེན་གསལ་རེད། ད་གལ་ཆེ་བ་དེ་

ཁོང་ཚོ ས་རང་གི ་མཚང་དེ་རྒྱལ་སྤྱིའི་སྒང་བསྟན་བཞག་པ་ཞི ག་དང་ཤི ་ཁའི་འཕག་

ཚགས་ཀྱི་བཟོ་འདྲ་ཞི ག་རྒྱག་གི ་ཡོ ད་པ་དངོས་འབྲེལ་རེད།

དྲི་བ། ཉེ་ཆར་ཕྱི་ཟླ་ ༥ ནང་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་

ནོར་ཝེ་ལ་ཆི བས་སྒྱུར་བསྐྱངས་སྐབས།

རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་གནོན་ཤུ གས་འོག་ལ་

ནོར་ཝེའི་སྲིད་བླནོ ་དང་ཕྱི་སྲིད་བླནོ ་ཆེ ན་རྣམ་གཉིས་ཀྱིས་༸སྐྱབས་མགོན་རི ན་པོ་

ཆེ་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་རྒྱུ་མི ན་ཟེར་བའི་གནས་ཚུལ་ཞི ག་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་གི ་

བོད་ཀྱི་དྲྭ་བརྙན་གླངེ ་སྟེགས་ལེ་ཚན་གྱི་བཅར་འདྲི། 237

ནང་ཐོན་ཡོ ད་པ་རེད། གནས་ཚུལ་འདི་ལ་དོལ་རྒྱལ་རྗེས་འབྲང་པ་ཁག་ཅིག་གི ས་

དེར་དགའ་བསུ་ཞུས་ཡོད།

རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ཟེར་བའི་གནས་ཚལ
ུ ་ཞིག་བརྒྱུད་

ལམ་ཁག་གི་ནང་ཐོན་པ་རེད། གང་ལྟར་གནས་ཚུལ་དེ་ཕགྱོ ས་གང་ས་ནས་བལྟས་ཀྱང་

ཆབ་སྲིད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཞིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།

གཉིས་པ་དེར་རྒྱ་ནག་དང་ཐད་

ཀར་འབྲེལ་བ་ཆགས་པའི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཞིག་ཆགས་དསུ །

དོལ་རྒྱལ་རས
ྗེ ་

འབྲང་པ་ཚོས་དགའ་བསུ་ཞུས་ཡོད། རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད་ཟེར་བ་དེ་ག་རེ་སནྟོ ་གྱི་ཡོ ད།

ཆོས་རི ག་དྲུང་ཆེ་ནོར་བུ་དོན་ལྡན་ལགས་ནས། དེ་རྒྱ་མི ་དང་འབྲེལ་བ་ཡོ ད་

པ་གསལ་པོ་མཚོ ན་ཐུ བ། ཁོང་ཚོ ས་བཤད་པ་དང་ལག་ལེན་གཉིས་པོ་དེ་ཕལ་ཆེར་

གནས་ཚུལ་ཐ་དད་ཞི ག་ཆགས་ཡོ ད་བསམ་གྱི་འདགུ དོན་དངོས་སུ་ཆོས་དད་རང་

དབང་ཟེར་བ་མ་གཏོགས་རྒྱབ་ཏུ ་རྒྱལ་ཁབ་དང་ཆོ ས་ལུགས་ནང་ཕན་ཚུ ན་དབར་
ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ལག་ཆ་ཞི ག་ལ་འཁྱེར་ནས་དཀྲུག་ཤི ང་གི ་གནད་དོན་ཞི ག་ལ་ལག་

ཆ་འཛི ན་ནས་ཁོང་ཚོ འི་དགོས་མཁོ་བསྒྲུབ་རྒྱུའི་ཆེ ད་ད་ུ དགའ་བསུ་ཞུ ་གི ་ཡོ ད་པ་

གསལ་པོ་མཚོ ན་གྱི་འདགུ

སྤྱི་འཐུ ས་དགེ་བཤེས་རོང་པོ་བླ་ོ བཟང་སྙན་གྲགས་ལགས་ནས།

སྤྱི་ཡོ ངས་

ཀྱི ་ ཆ་ནས་བོད ་བསྟན་པ་ཆབ་སྲིད ་ཆགས་དང་འཇི ག ་གི ་ མཚམས་ལ་སླབེ ས་ཀྱི ་
ི ་ལ་ཡོ ངས་གྲགས་ཤི ག་ཆགས་བསྡད་ཡོ ད།
ཡོ ད་པ་དེ་འཛམ་བུ་གླང
གཅིག་པུ་མ་རེད།

བོད་རི གས་

དེ་ཡོ ངས་གྲགས་ཤི ག་ཆགས་ཀྱི་ཡོ ད་པའི་སྐབས་ལ་ང་ཚོ ་བོད་

པ་མི ་རི གས་ནང་ཁུལ་ནས་རེ་ཟུང་ཞི ག་གི ས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ་འཐབ་ཕག
ྱོ ས་དང་

ཁ་གཅི ག་སྒྲིལ་གྱི་ཐོག་ནས་རྒྱ་གཞུང་གི ས་ནམ་རྒྱུན་བཤད་བསྡད་པ་དེ་ཚོ ་གང་ཡི ན་
པ་དེ་འཁྱེར་ཡོ ང་ས་ྟེ རྒྱལ་སྤྱིའི་སྒང་ལ་མངོན་སུམ་འཛེ མས་མེ ད་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཡོ ང་

བསྡད་པ་དེ་ཧ་ཅང་གི ་ཐབས་སྐྱོ་བོ་ཞི ག་རེད།

དེ་ཙམ་ད་ུ མ་ཟད་དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་

238 བདེན་དོན་གསལ་བའི་ཉི་ཟེར།

གསོལ་བྱེད་མཁན་བོད་ནང་གི ་མི ་རེ་ཟུང་ཡོ ད་པ་ཡི ན་ནའང་༸སྐྱབས་མགོན་རི ན་

པོ་ཆེ ་མཆོ ག་གི ས་བོད་བསྟན་པ་ཆབ་སྲིད་ཀྱི ་དོན་ད་ུ མཛད་འཕནྲི ་དང་སྐུ་ངལ་དེ་
འདྲ་བསྐྱོན་བཞི ན་པའི་སྐབས་ལ་དེ་འདྲ་ཞི ག་བྱས་ནས་ནོར་ཝེའི་དབུས་གཞུང་གི ་
ཆེ ས་མཐོའི་མི ་སྣ་དང་མཇལ་འཕྲད་མ་བྱུང་པ་དེར་དགའ་བསུ་ཡོ ད་ཟེར་ནས་སྐད་

འབོད་བྱས་པ་དེས་བོད་ནང་གི ་དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་གསོ ལ་བྱེད་མཁན་རེ ་ཟུང་ཡི ན་
ནའང་ཧ་ཅང་གི ་ བླ་ོ ཕམ་གྱི ་ གནས་ཚུ ལ ་ཞི ག ་ཆགས་ཡོ ད ་ཀྱི ་ རེ ད ་བསམ་བཞི ན ་

ཡོ ད། ཡི ན་ནའང་དེའ་ི ཐོག་ནས་ཁོང་ཚོ ས་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡི ན་པ་དེ་ཆོས་དད་དང་

འབྲེལ་བ་མེད་པ་ཞི ག་དང༌།

ཆབ་སྲིད་རང་གི ་ངོ་བོར་འགྲོ་གི ་ཡོ ད་པ་དེས་ཁོང་

ཚོ ས་གསལ་པོ་བཟོ་ཡི ་ཡོ ད་པ་རེད།  སྟབས་བདེ་ར་ུ བཤད་པ་ཡི ན་ན་བོད་པའི་མི ་

རི གས་ཡི ན་པ་གང་ཞི ག་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ཐབས་བྱུས་གང་ཡི ན་པ་

དེས་མངོན་སུམ་འཛེ མས་མེད་ཀྱི་ཐོག་ནས་རྒྱལ་སྤྱིའ་ི ནང་ལ་བསྟན་པ་དེ་རྒྱལ་སྤྱིའ་ི
སྒང་གི ་ལུང་པ་དང༌། མི ་རི གས། རྒྱལ་ཁབ་གང་ཡི ན་ནའང་དེས་བལྟས་པ་ཡི ན་

ནའང་ཧ་ཅང་གི ་ངོ་ཚ་བོ་ཞི ག་རེད།

དེ་འདྲའི་སྐབས་ལ་སོ་སོའ་ི མི ་རི གས་ཀྱི་དོན་

ཆེ ན་སྒྲུབ་མཁན་གྱི ་དབུ་ཁྲིད་ཅི ག་ལ་ནོར་ཝེའི་གནད་ཡོ ད་དབུ་ཁྲིད་དང་མཇལ་

འཕྲད་མེ ད་པ་དེ་ལ་དགའ་བསུ་བདྱེ ་ཀྱི་ཡི ན་བརདྗོ ་པ་དེ་ནི་ཧ་ཅང་གི ས་མི ་རི གས་

ནང་ཁུལ་གྱི་ཆེས་ཐ་ཤལ་དང༌།

ཡ་ང་ཡི ད་སྐྱོའ་ི གནས་སྟངས་ཤི ག་ཡི ན་པ་རྒྱལ་

སྤྱིའ་ི ནང་གི ་མི འ་ི རི གས་ཚང་མས་ངོས་འཛི ན་བྱེད་ཐུ བ་པ་ཞི ག་རེད་ལ།

རྒྱ་ནག་

གཞུང་གི ས་ཀྱང་རང་བཞི ན་གྱི་འཕྲལ་སེལ་འཕྲལ་སེལ་གྱི་འགན་ཁུར་དེ་འདྲ་སྤྲོད་
ཀྱི་ཡོ ད་པ་རེད་མ་གཏོགས་དེ་འདྲའི་བེད་སྤདྱོ ་གཏོང་མཁན་གྱི་མི ་དེ་ཚོ འི་ངོས་ནས་

བལྟས་པ་ཡི ན་ནའང་མི ་རི གས་ནང་ཁུལ་གྱི་རུལ་སུངས་པ་དེ་ཚོ ་ལ་རི ན་ཐང་གང་

ཡང་བཞག་གི ་མེད་པ་འགྲོ་བ་མི འ་ི སྤྱི་ཚོ གས་ཀྱི་ལྟ་སྟངས་ཐོག་ནས་ཐག་བཅད་ནས་
བཤད་ཐུ བ་པ་ཞི ག་ཡི ན་པ་རེད།

བོད་ཀྱི་དྲྭ་བརྙན་གླངེ ་སྟེགས་ལེ་ཚན་གྱི་བཅར་འདྲི། 239

དྲི་བ། བོད་ནང་ལ་དེང་སྐབས་དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་གསོལ་བྱེད་མཁན་གྱི་ཐོག་ལ་

གནས་སྟངས་གང་འདྲ་ཞི ག་ཆགས་བསྡད་ཡོ ད་པ་རེད།

སྤྱི་འཐུ ས་དགེ་བཤེས་རོང་པོ་བླ་ོ བཟང་སྙན་གྲགས་ལགས་ནས།

བོད་ནང་

དོལ ་རྒྱལ་བས ནྟེ ་གསོ ལ ་བ ྱེད ་རྒྱུ འི་ གནས་སྟངས་ནི་ རྒྱ་ནག་གཞུ ང ་གི ་ དོལ ་རྒྱལ་

བསྟེན་གསོལ་བྱེད་མཁན་ཚོ འ་ི ཐོག་ལ་སྲིད་བྱུས་འཛི ན་སྟངས་ཤི ག་དང༌། བོད་རང་
གི ་ནང་ལ་དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་གསོལ་བྱེད་མཁན་བཅས་སྡ་ེ ཚན་གཉིས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཞུས་

པ་ཡི ན་ན། དང་པོ། རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་བོད་ནང་ལ་དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་གསོལ་བྱེད་

མཁན་རེ ་ཟུང་གི ས་དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་གསོ ལ་ཐོག་ལ་སྲིད་བྱུས་འཛི ན་སྟངས་གང་

འདྲ་ཡོ ད་ཅེ་ན། སྤྱིར་བཏང་དེ་སྔ་༸སྐྱབས་མགོན་རི ན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི ས་དོལ་རྒྱལ་

བསནྟེ ་གསོལ་དང་འབལ
ྲེ ་བའི་བཀའ་སླབོ ་སྔ་རས
ྗེ ་རི མ་པ་གནང་བའི་འགོ་བཙུགས་

པ་ནས་བཟུང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་གོ་སྐབས་དེ་བཟུང་ནས་དབུས་གཞུང་གི ་བཀོད་
ཁྱབ་ཀྱི་འོག་ལ་རང་སྐྱོང་ལྗངོ ས་དང་དེ་ཕན་ཆད་ཀྱི་ལྗངོ ས་གཞན་གྱི་ནང་ལ་དོལ་
རྒྱལ་བསནྟེ ་གསོལ་བྱེད་མཁན་ཚོ ར་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་རྒྱུའི་སྲིད་བྱུས་རབ་དང་རི མ་

པ་ཞི ག་ལག་བསྟར་བྱེད་ཀྱི་ཡོ ད།

ལྷག་པར་ད་ུ མངོན་གསལ་དོད་པོ་གཅིག་ནི་ཕྱི་

ལོ་ ༢༠༡༣ དང་ ༢༠༡༤ སྐབས་ལ་གསལ་གསལ་ཐིང་ཐིང་ཆགས་ཡོ ད། སྤྱིར་
བཏང་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༧་་་༩༨ བར་ལ་རྒྱ་གར་ལྷ་ོ ཕྱོགས་ཀྱི་དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་གསོལ་

བདྱེ ་མཁན་གྱི་སྡ་ེ ཚན་ཚོ ་དང་ལྡ་ི ལི ར་རྟེན་གཞི ་བྱས་པའི་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཚབ་པའི་

དབར་འབྲེལ་བ་ཞི ག་ཡོ ད་པ་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་གི ་ནང་ཐོན་དང་ཐོན་བཞི ན་པ་ཡི ག་
ཆ་དང་བཅས་པ་གསལ་པོ་རེད།

དེར་གཞི གས་ན་གཞུང་ཚབ་པ་ཚོ ་ལྷ་ོ ཕྱོགས་སུ་

ཕྱིན་ནས་དོལ་རྒྱལ་པ་ཚོ ་དང་མཉམ་ད་ུ གོ་བསྡར
ུ ་བྱས་པ་དེ་ཚོ ་གསལ་པོ་རེད། དེ་

བཞི ན་ད་ལྟའ་ི ཆར་མངོན་གསལ་དོད་པོའ་ི ངང་ནས་མཐོང་རྒྱུ་ཞི ག་ལ།

ཉེ་ལམ་

240 བདེན་དོན་གསལ་བའི་ཉི་ཟེར།

༢༠༡༤ ལོའ་ི ཕྱི་ཟླ་ ༢ ཚེ ས་ ༢༠ ཉིན་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་རང་སྐྱོང་ལྗངོ ས་ནས་

དོན་ཚན་དྲུག་བདནུ ་ཅན་གྱི་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཤུ གས་ལྡན་གྱི་གནད་དོན་ཐག་གཅོད་ཡང་

དག་པ་བྱ་རྒྱུའི་སྐརོ ་གྱི་བསམ་འཆར་ཡི ་གེ་ཟེར་བ་ཞི ག་གཏན་འབེབས་བྱས་ཡོ ད།
དོན་ཚན་དེའ་ི ནང་༸སྐྱབས་མགོན་རི ན་པོ་ཆེ་སྐ་ུ ཕྲེང་ ༡༤ པས་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ལོག་
སྤྱོད་རང་བཞི ན་དང༌། ཆོས་ལུགས་ཀྱི་གཡོ ་ཐབས་ཀྱི་རང་བཞི ན། མགོ་སྐརོ ་རང་

བཞི ན་གསུམ་བེད་སྤདྱོ ་བཏང་ནས་ང་ཚོ འ་ི བོད་ནང་ལ་མཐུ ན་སྒྲིལ་ལ་གཏོར་བཤི ག་
གཏོང་གི ་ཡོ ད་པ་རེད་ཟེར་བའི་སྐད་ཆ་ཞི ག་ཤོད་ཀྱི་ཡོ ད།
གང་བྱེད་ཀྱི་ཡོ ད་པ་དེ་ཚུར་ཤོད་ཀྱི་ཡོ ད།

ཁོ་ཚོ ས་རང་ངོས་ནས་

དངོས་ཡོ ད་ལ་ཁོང་ཚོ ས་ག་རེ་བྱེད་ཀྱི་

ཡོ ད་ཟེར་ན་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ལོག་སྤྱོད་རང་བཞི ན་ཐོག་ནས་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་དབ་ྱེ འབདྱེ ་
བྱ་རྒྱུ་དེ་དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་གསོལ་བྱེད་མཁན་ཁོང་ཚོ ས་བེད་སྤྱོད་གཏོང་གི ་ཡོ ད། བྱ་
ཐབས་དེའ་ི ཐོག་ནས་མགོ་སྐརོ ་བཏང་ནས་དངུལ་དངོས་སྤྲོད་ཀྱི་ཡོ ད། དོལ་རྒྱལ་

བསནྟེ ་གསོལ་བྱེད་མཁན་ཚོ འི་བྱེད་སྟངས་དེ་ཚོ ་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་གི ་ནང་ཧ་གོ་དོན་

གསལ་རེད། ཁོང་ཚོ ་ཉི་ཧོང་དང༌། ཨ་རི ། ཡུ་རོབ་རྒྱལ་ཁབ་གང་སར་སླབེ ས་ཐུ བ་
ཀྱི་ཡོ ད། དངུལ་དེ་ཚོ ་ག་ནས་ཡོ ང་གི ་ཡོ ད་པ་གསལ་པོ་རེད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་

དེ་འདྲའི་ཡི ག་ཆ་གཏན་འབེབས་བགྱིས་ནས་དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་གསོལ་བྱེད་མཁན་

ཚོ འ་ི རྒྱབ་ལ་ལངས་ནས་རྒྱལ་སྤྱིའ་ི ཤུ གས་ལྡན་ཚོ གས་པ་དེར་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་བདྱེ ་དགོས་
ཀྱི་ཡོ ད། དེར་ཕོག་ཐུ ག་དང་གནོད་སྐྱོན་བཏང་པ་ཡི ན་ན་ང་ཚོ ས་ཉེས་ཆད་གཏོང་

རྒྱུ་ཡི ན་ཟེར་བ་ལ་སོགས་པའི་ཡི ག་ཆ་བཟོས་ཡོ ད། དཔེ་མཚོ ན་གཅིག་ཞུས་པ་ཡི ན་
ན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༤ ཚེ ས་ ༢༥ ཉིན་ཆབ་མདོ་ས་ཁུལ་གྱི་ཁྲིམས་ལུགས་
གཞི ར་བཟུང༌།

ཁྲིམས་འགལ་གྱི་སྒྲིག་འཛུགས་དང་སྤྱི་ཚོ གས་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་

ཁྲིམས་ཀྱི་བྱ་སྤྱོད་ལ་བརངྡུ ་བརགྡེ ་ནན་མོ ་གཏོང་རྒྱུ་དང་མེ ད་པ་བཟོ་རྒྱུ་ཞེས་པའི་

སྙན་ཐོ་ཞི ག་བཏོན་ཡོ ད། དེའ་ི ནང་གི ་དོན་ཚན་ ༩ དང་ ༡༡ ནང་གསལ། དོལ་

བོད་ཀྱི་དྲྭ་བརྙན་གླངེ ་སྟེགས་ལེ་ཚན་གྱི་བཅར་འདྲི། 241

རྒྱལ་བསནྟེ ་མཁན་ཚོ ་ལ་རང་བཞི ན་གྱི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་འགན་འཁུར་ཐོག་ནས་ཁྲིམས་
མཐུ ན་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་རྒྱུ་ཡི ན་ཞེས་བརྗོད་ཡོ ད། དབུས་གཞུང་དང་རང་སྐྱོང་ལྗངོ ས།
ཆབ་མདོ་ས་ཁུལ།

ཟི་ཁྲོན་བཅས་སུ་ཡི ག་ཆ་བཏོན་ནས་སྲུང་སྐྱོབ་བྱ་རྒྱུའི་ཐབས་

ཤེས་འདྲ་མི ན་བྱེད་ཀྱི་ཡོ ད། དེར་བལྟས་པ་ཡི ན་ན་རྒྱ་ནག་གཞུང་དང༌། རང་སྐྱོང་

ལྗངོ ས། ཞི ང་ཆེན། ཁུལ་དང༌། རྫོང་རི མ་པ་ཡན་ཆད་ཀྱིས་དོལ་རྒྱལ་གྱི་གནས་

བབས་དེ་བེད་སྤྱོད་བཏང་ནས་བོད་ཕྱི་ནང་གཉིས་ཀྱི་བོད་མི འི་དབར་དཀྲུག་ཤི ང་
རྒྱག་པ་དང༌།

༸རྒྱལ་བ་རི ན་པོ་ཆེའ་ི མཚན་མཐོང་དང་མཛད་འཕྲིན་ཐོག་གོང་

ནས་བཤད་པ་ཇི་བཞི ན་༸རྒྱལ་བ་རི ན་པོ་ཆེའ་ི མཛད་འཕྲིན་རྒྱ་ཆེ་ར་ུ འགྲོ་བ་དེ་གཙོ ་

བོ་ག་རེ་ཡི ན་པ། ༸རྒྱལ་བ་རི ན་པོ་ཆེས་གང་གསུངས་པ་དེ་བདེན་པ་གསུང་གི ་ཡོ ད་

པ་དང༌། རྒྱུ་མཚན་དང་རྒྱབ་ལྗངོ ས་མང་པོ་ཞི ག་རི གས་ལམ་གྱི་ཐོག་ནས་གཞན་
དང་མི ་འདྲ་བ་ཞི ག་གསུང་གི ་ཡོ ད་པར་བརནྟེ ་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་ཐོབ་ཀྱི་ཡོ ད་པ་མཐོང་ནས་
༸རྒྱལ་བ་རི ན་པོ་ཆེས་སྐྱག་རྫུན་ལབ་ཀྱི་འདགུ

ཟེར་བ་འ་ཆད་འུ་ཐུ ག་གི ་སྐད་ཆ་ཞི ག་ཤོད་ཀྱི་ཡོ ད།

༸རྒྱལ་བ་རི ན་པོ་ཆེ་རྫུན་མ་རེད་
ལྷག་པར་ད་ུ ༸སྐྱབས་མགོན་

རི ན་པོ་ཆེ འི་སྐར
ོ ་ལ་རྒྱ་ཆེ ན་པོ་ཞི ག་ང་ཚོ ས་ཞུ ་ཐུ བ་ཀྱི ་མ་རེ ད་དེ་ང་ཚོ ས་མཐོང་
གསལ་ལྟར་ན།

༸སྐྱབས་མགོན་རི ན་པོ་ཆེ་སྐ་ུ ཕྲེང་བཅུ་བཞི ་པའི་མཛད་པ་རྣམ་

ུ ་ད་ལྟའི་བར་ཡུལ་
ཐར་འདི་ནང་བཞི ན་སྔནོ ་གྱི ་བཙན་པོའི་སྐབས་ནས་བཟུང་དས
ུ ་གནས་བབ་ལ་དཔགས་པའི་བོད་ལ་བཀའ་དྲིན་ཆེ་བ་དང༌།
དས

བོད་ཀྱི་བསྟན་པ་

ཆབ་སྲིད་ཐོག་ལ་སྐུ་ལས་བསྐནྱོ ་པ་འདི་འདྲ་ཅི ག་ལོ ་རྒྱུས་ཐོག་ནས་བྱུང་མེ ད་པ་

གསལ་པོ་རེད། ལྷག་པར་ད་ུ ༸རྒྱལ་བ་རི ན་པོ་ཆེས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་གཞི ར་
བཞག་ཐོག་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་རྒྱུན་གནས་ཐུ བ་རྒྱུ་དང༌། ཡུན་རི ང་ད་ུ གནས་

རྒྱུ། དེ་ཡང་ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆེ་བའི་ཆོས་ཚུལ་དེ་གཙང་མ་གཙང་རྐྱང་ཉར་ཐུ བ་རྒྱུའི་
ཆེ ད་ད་ུ ༸སྐྱབས་མགོན་རི ན་པོ་ཆེ ས་ཆོ ས་ལུགས་ནང་ལྟ་གྲུབ་ཀྱི་རྣམ་གཞག་དང༌།

242 བདེན་དོན་གསལ་བའི་ཉི་ཟེར།

ཚན་རི ག་གི ་རྣམ་གཞག

ཉམས་ལེན་གྱི་སྡ་ེ ཚན་གསུམ་ད་ུ ཕྱེས་ནས་ལྟ་གྲུབ་ཀྱི་སྡ་ེ

ཚན་དང་ཚན་རི ག་གི ་སྡ་ེ ཚན་དེ་རྒྱལ་སྤྱིའི་སྒང་གི ་ཤེས་ཡོ ན་ལ་དོ་སྣང་བདྱེ ་མཁན་

ི ས་ཆའི་ཐོག་ལ་ཕར་སྐྱེལ་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་
གྱི་ཚད་མཐོ་བའི་ཤེ ས་ཡོ ན་གྱི ་སྡང

བསྟན་པར་དོ་སྣང་གནང་ཐུ བ་རྒྱུའི་ལམ་ཁ་ཞི ག་བཟོ་ཡི ་ཡོ ད། ལྷག་པར་ནང་ཆོས་

ི ས་ཆའི་
ནང་གི ་ཚན་རི ག་གི ་བྱེད་ཐབས་གལ་གནད་ཆེ ་བ་དེ་ཚོ ་འཛམ་བུ་གླིང་སྡང
སྒང་ལ་བསྐྱེལ་རྒྱུ་ལ་སོགས་པ་དེ་འདྲའི་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་

བསྟན་པར་བཀའ་དྲིན་ཆེ་བ་དང༌།

ལྷག་པར་ད་ུ སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་ལ་དག་

ཐེར་གནང་ནས་གདན་ས་གསུམ་གྱིས་གཙོ ས་པའི་ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་རི ས་སུ་མ་ཆད་

པའི་ནང་ལ་སྔནོ ་མ་སྒྲུབ་སྡ་ེ ཁག་གི ་ནང་ལ་བཤད་གྲྭ་མེ ད་སར་བཤད་གྲྭ་བཙུགས།

བཤད་གྲྭ་ཡོ ད་ཀྱང་སྒམ
ོ ་སྒྲུབ་ཉམས་ལེ ན་དེ་ཙམ་མེ ད་སར་སྒམ
ོ ་སྒྲུབ་ཉམས་ལེ ན་

གྱི་མཛད་རྗེས་གཙང་མ་བཙུགས།

ལྷག་པར་གོང་ལ་བཤད་པ་ནང་བཞི ན་སངས་

རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པའི་འཇུག་སྒ་ོ སྐྱབས་འག་ྲོ རྣམ་དག་ཅི ག་མ་ཡོ ང་བ་ཡི ན་ན་སངས་
རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་དེ་ཆ་ཚང་བ་ཞི ག་དང༌།   གཏིང་ཟབ་པོ་ཞི ག་དང༌། རྒྱ་ཆེན་པོ་

སྤུས་དག་པོ་ཞི ག་ཡོ ང་རྒྱུར་འཇུག་སྒ་ོ དེ་ཡང་ནོར་གྱི་ཡོ ད་པ་དེ་ཚོ ། དག་ཐེར་གནང་
ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པར་དག་ཐེར་རྨད་ད་ུ བྱུང་བ་ཞི ག་མཛད་པའི་མཛད་

རྗེས་གཅིག་པོ་དེ་དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་གསོལ་འདིའ་ི ཐད་ལ་ལམ་སྟོན་གནང་བཞག་པ་དེ་

རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་ཧ་གོ་ནས་བེད་སྤྱོད་གཏོང་གི ་ཡོ ད་དང་མེད་ཕྱིའ་ི རྒྱལ་ཁབ་ཁག་
ལ་ཕེབས་སྐབས་གསལ་པོ་ཡི ན་ནའང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་སྔནོ ་མ་བོད་ལ་བཙན་

འཛུལ་དང་བཙན་གནོན་བྱས་པའི་སྐབས་བེད་སྤྱོད་ག་རེ་བཏང་ཡོ ད་ཅེ་ན། རྒྱ་ནག་
ུ ་
གི ་མི ་རི གས་ཡོ ངས་ནས་བྱེད་ཀྱི་མེད། སོ་སོའ་ི མི ་རི གས་ནང་གི ་བསམ་བླ་ོ རལ
སུངས་ཅན་དེ་ཚོ ་ལྐགོ ་གཡོ ་དང་བེད་སྤྱོད་བཏང་བ་དེ་འདྲ་ད་ལྟ་ཡི ན་ནའང་དེ་ག་

ུ ་སུངས་ཅན་དེ་ཚོ ་བེད་སྤྱོད་གཏོང་གི ་ཡོ ད།
རང་ཡི ན། མི ་རི གས་ནང་ཁུལ་གྱི་རལ

བོད་ཀྱི་དྲྭ་བརྙན་གླངེ ་སྟེགས་ལེ་ཚན་གྱི་བཅར་འདྲི། 243

དེ་བཞི ན་དོལ་རྒྱལ་བེད་སྤདྱོ ་བཏང་ནས་རྒྱལ་སྤྱིའི་སྒང་ལ་༸སྐྱབས་མགོན་རི ན་པོ་

ཆེ་ལ་ནོར་ཝེའ་ི གལ་གནད་ཆེ་བའི་མཛད་གཙོ ་རྣམ་པས་ཐུ ག་འཕྲད་བདྱེ ་རྒྱུ་དེ་ཚོ འ་ི
སྐརོ ་སྐད་ཆ་བཤད་པ་ལ་ཧ་ཅང་གི ་དགའ་བསུ་ཡོ ད་ཟེར་བ་ལ་སོགས་པའི་སྐད་ཆ་དེ་
ུ ༌། མི ་རི གས་གང་གི ས་བལྟས་ན་ཧ་ཅང་གི ས་ངོ་ཚ་དགོས་
འདྲ་ཕྱི་ནང་སུ་ཡི ན་རང

པ་ཤི ག་དང༌། ལོ་རྒྱུས་ཐོག་ནས་མི ་དགོས་པ་དང༌། མི ་རི གས་ཀྱི་དགྲ་ཟླ་ཆགས་པ་
དེ་འདྲའི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཀྱི་ཡོ ད་པར་བརྟེན། ཧ་ཅང་གི ས་གཟབ་གཟབ་བྱེད་
དགོས་རྒྱུའི་གནས་སྟངས་ཤི ག་ཆགས་ཀྱི་ཡོ ད།

དྲི་བ། ད་ལྟའ་ི ཆར་རྒྱ་གར་ནང་གི ་དགོན་སྡ་ེ ཁག་ལ་དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་གསོལ་

བྱེད་རྒྱུའི་གནས་སྟངས་གང་འདྲ་ཆགས་ཡོ ད།

ཆོས་རི ག་དྲུང་ཆེ་ནོར་བུ་དོན་ལྡན་ལགས་ནས།

གོང་ད་ུ གསུངས་པ་བཞི ན།

དཔེར་ན་ང་ཚོ འི་རྒྱལ་རབས་ལོ ་རྒྱུས་ནས་ད་ལྟའི་བར་ད་ུ སྐུ་ཕངྲེ ་རི མ་བནྱོ ་གྱི་ཐོག་

ནས་བཀའ་དནྲི ་ཆེ་ཤོས་དང་མཛད་འཕྲིན་རྒྱས་ཤོས་དེ་༸རྒྱལ་བ་སྐ་ུ ཕྲེང་བཅུ་བཞི ་

པ་ལས་ལྷག་པ་མཛད་པ་འཕནྲི ་ལས་ཆོ ས་སྲིད་གཉིས་ཀའི་ཐོག་ནས་བྱུང་མེ ད་པ་

ཤི ག་ཆགས་ཡོ ད།   དེ་གཞི ར་བཟུང་གི ས་༸སྐྱབས་མགོན་རི ན་པོ་ཆེས་ཐོག་མའི་
སྐབས་ནས་དོལ་རྒྱལ་ཐོག་དམ་བསྒྲགས་གནང་བ་ནས་བཟུང་ད་བར་ད་ུ དཔེ་མི ་སྲིད་

པའི་བཀའ་སླབོ ་གཞི ར་བཟུང་གི ་དགོན་སྡ་ེ གྲྭ་ཚང་ནང་ལ་སོ་སོའི་སྤང་བླང་འཛོ ལ་

མེ ད་གནང་ནས་ཁུངས་སོ ་སོ ས་བཙན་པོ་བཟུང་སྟེ་ཕྱག་ལས་གནང་དང་གནང་

ི ་གི ་འད་ུ ཁང་ཆེན་མོའ་ི
བཞི ན་པ་རེད། དེའ་ི སྟེང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལོར་བླ་ོ གསལ་གླང
དབུ་འབདྱེ ་མཛད་སྒའོ ི་སྐབས་༸སྐྱབས་མགོན་རི ན་པོ་ཆེས་དམི གས་བསལ་གྱི་ད་ལྟ་
བར་ད་ུ ཉ་དང་ཉུ ང་མ་འདྲེས་ནས་ཡོ ད་པ་དེ་ཏག་ཏག་བསྡད་ཀྱི་མེད་པ་དང༌།

ཁ་

དང་ཁ་སྤུ་དབ་ྱེ འབདྱེ ་གསལ་པོ་བྱས་ཏེ་གཙང་མ་བཟོ་བ་ཡི ན་ན་དོལ་རྒྱལ་བསནྟེ ་
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མཁན་དེ་ཚོ ་ཁོངས་གཏོགས་གཅིག་དང༌།

མི ་བསྟེན་མཁན་ཁོངས་གཅིག་བྱས་

ནས་ལམ་ཁ་གསལ་པོ་ ཆགས་ཀྱི ་ རེ ད ་ཅེས ་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་སྐབ ས་དགོན ་སྡ་ེ གྲྭ་

ཚང་ཚང་མར་ཚུལ་ཤི ང་འགྲེམས་སྤལེ ་གནང་ཡོ ད། དེ་འདྲ་གནང་བའི་ཐོག་ནས་

བསྟེན་མཁན་དང་མི ་བསནྟེ ་མཁན་ཚུལ་ཤི ང་འགམ
ྲེ ས་སྤལ
ེ ་གྱི་ཐོག་ནས་སྐབས་དེར་

གསལ་པོ་བཟོས་ཡོ ད། སྐབས་དེར་ཚུལ་ཤི ང་འགྲེམས་སྤལེ ་གྱི་ཐོག་ནས་ཁས་ལེན་

དམ་བཅའ་ཡང་བྱས་ཏེ་བསྟེན་གྱི་མེ ད་ཟེར་མཁན་གྱི་དམ་བཅའ་ཞུ་མཁན་ཡོ ངས་

རྫོགས་ཀྱིས་ཧ་ལམ་དེ་རྗེས་དགོན་པ་གྲྭ་ཚང་སོ་སོས་ཁ་ཤས་གྲ་རྒྱས་པ་ལ་འགེངས་

ཤོག་དེ་འདྲ་བཟོས་པ་མ་ཟད། འགེངས་ཤོག་སྒང་ལ་འདྲ་པར་དང་ལོ་རྒྱུས་བཅས་

བཀོད ་དེ་ ད་ནས་བཟུང ་བསྟེན ་གྱི ་ མི ན ་ཟེར ་བའི་ ས་རྟགས་བཅས་པ་བཀོད ་ནས་

བོད་མི འི་སྒྲིག་འཛུགས་ཆོ ས་རི ག་ལས་ཁུངས་ལ་ཚུ ལ་ཤི ང་དང་འབྲེལ་བའི་ཡི ག་

ཆ་ཕུལ་པ་ཁྱོན་ཡི ག་སྣོད་བཞི ་ཙམ་ཆགས་ཡོ ད།

དེའ་ི ཐོག་ནས་དགོན་པ་གྲྭ་ཚང་

སྤྱི་དང་ལྷག་པར་ད་ུ གདན་ས་གསུམ་གཙོ ས་པའི་རྒྱུད་གྲྭ་སདྟོ ་སྨད་བཅས་སུ་བསྟེན་

མཁན་དང་མི ་བསྟེན་མཁན་གསལ་པོ་ཆགས་ཡོ ད། དཔེར་ན། སེ་ར་སྨད་ལ་ཆ་

ུ ་སེར་སྤམ
བཞག་ན་སེར་སྤམ
ོ ་ཁང་ཚན་ཟེར་དས
ོ ་ཁང་ཚན་དོལ་རྒྱལ་བསནྟེ ་མཁན་
ི ་གཅིག་གསར་པ་ལྟར་ཆགས་ནས་ལོགས་སུ་ཐོན་ཡོ ད་པ་དང༌།
ཁོ་རང་ཚོ ་གླང

དེ་

བཞི ན་ཤར་དགའ་ལྡན་གྲྭ་ཚང་ཁོ་རང་ཚོ འང་ལོགས་སུ་ཐོན་ནས་གསལ་པོ་ཆགས་
ཡོ ད།

དེ་འདྲ་གསལ་པོ་ཆགས་པར་བརྟེན་ད་ལྟའ་ི ཆར་དགོན་པ་གྲྭ་ཚང་ཁག་གི ་

ནང་བསནྟེ ་མཁན་དང་མི ་བསནྟེ ་མཁན་གྱི་གནས་ཚུལ་ཧ་ལམ་གསལ་པོ་ཆགས་

ཡོ ད། དེ་བཞི ན་གཞི ས་ཆགས་ཁག་གི ་ནང་དའུ ང་སོ་སོ་གཞི ས་ཆགས་ཁག་གི ་ནང་
ད་ུ གནས་འདོད་མེད་པའི་ཐོག་ནས་ཐོན་འགྲོ་མཁན་དེ་འདྲ་བྱུང་ཡོ ད་ཀྱི་རེད།

དེ་

མ་ཡི ན་པའི་གཞི ས་ཆགས་ནང་ད་ུ བཀའ་སླབོ ་ཕེབས་པ་གཞི ར་བཟུང་གི ས་གཞི ས་

ཆགས་སོ་སོའི་ནང་ད་ུ གྲོང་སྡ་ེ ཁག་ལ་སོགས་པའི་ཚང་མས་ཁས་ལེ ན་དམ་བཅའ་

བོད་ཀྱི་དྲྭ་བརྙན་གླངེ ་སྟེགས་ལེ་ཚན་གྱི་བཅར་འདྲི། 245

བརྒྱུད་ནས་ཡི ག་ཆ་ཕུལ་བ་རབས་དང་རི མ་པ་བྱུང་ཡོ ད། དེར་བརྟེན་དོལ་རྒྱལ་
བསནྟེ ་གསོལ་བདྱེ ་རྒྱུའི་གནས་སྟངས་ཐོག་ལ་ཕྱི ་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ཏུ འང་གནས་
ཚུལ་གསལ་པོ་ཆགས་ཡོ ད་པ་ཡོ ངས་གྲགས་ཆགས་ཡོ ད།

བཀའ་གསུང་ཅི་སྒྲུབ་

ཞུས་ནས་མི ་བསྟེན་མཁན་ཆགས་པ་གནས་སྟངས་གསལ་པོ་ཆགས་ཡོ ད།
དྲི་བ།

མང་ཚོ གས་ནང་ལ་དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་གསོལ་བྱེད་མཁན་ཞི ག་ཡི ན་

པའི་ཐོག་ནས་སླད་ཕྱིན་མཚམས་འཇོག་བྱེད་དགོས་བསམས་ནའང་དོལ་རྒྱལ་གྱི་
གནོད་པ་ཡོ ང་གི ་རེ ད་ཟེར་བའི་ཞེད་སྣང་དང་རྣམ་རྟོག་བྱེད་མཁན་ཡང་ཡོ ད་པ་

འདྲ། གང་ཟག་དེ་འདྲ་ཞི ག་གི ས་རྒྱུ་མཚན་ཚང་མ་ཤེས་ནས་མཚམས་འཇོག་བྱས་
པ་ཡི ན་ན་དོལ་རྒྱལ་གྱི་གནོད་པ་ཡོ ང་གི ་ཡོ ད་དམ།

སྤྱི་འཐུ ས་དགེ་བཤེས་རོང་པོ་བླ་ོ བཟང་སྙན་གྲགས་ལགས་ནས།

དེའ་ི ལན་

མ་ཞུ་བའི་གོང་ལ། ད་གི ན་ལན་ཁ་ཤས་ཤི ག་གསལ་པོ་བྱས་དཔེ་མཚོ ན་ཞི ག་ཞུ་བ་

ཡི ན་ན། དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་གསོལ་དང་འབྲེལ་བའི་ཐོག་ནས་གདན་ས་གྲྭ་ཚང་ཁག་
སོགས་ལ་ཆོ ས་དང་ཟང་ཟིང་གི ་འབྲེལ་བ་ལྷན་གཅི ག་ཏུ ་ལོ ངས་སྤདྱོ ་པ་དེའི་ཐོག་

ུ ་པའི་ཐོག་ལ་མ་འཚམས་པའི་གནས་སྟངས་ཤི ག་འདལ
ུ ་བ་
ནས་དམ་ཆོ ས་འདལ
ུ ་བ་རང་གི ་ནང་ལ་རྩོད་པ་ཞི ་བར་
རང་གི ་ཐོག་ནས་ཡོ ང་གི ་ཡོ ད་པར་བརནྟེ ་འདལ

བྱ་བའི་ཆོས་གཅིག་ཡོ ང་གི ་ཡོ ད་པ་རེད། གཞི ་ ༡༧ གྱི་ནང་ལ་རྩོད་པ་ཞི ་བར་བྱ་

བའི་ཆོས་གཅིག་ཡོ ང་གི ་ཡོ ད་པ་རེད། དེ་ལ་ཐབས་ཤེས་དེ་ག་རེ་རེད་ཞུས་པ་ཡི ན་
ན། གང་མང་གི ་རྩོད་པ་དེ་ཞི ་བར་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོ ད་པ་རེད། གང་མང་བ་དེའ་ི

ཐོག་ལ་བཞག་དགོས་ཀྱི་ཡོ ད་པར་བརནྟེ ་དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་པ་དང་མ་བསྟེན་པ་དེའི་
ཐོག་ལ་གང་མང་བ་དེ་ཚུལ་ཤི ང་བླངས་ནས་བལྟས་སྐབས་དཀར་ནག་གི ་ཁྱད་པར་

དེ་ཤེས་ཡོ ང་གི ་ཡོ ད། ཚུལ་ཤི ང་བླངས་ནས་དོལ་རྒྱལ་མི ་བསྟེན་མཁན་ཡི ན་ན་ཚུལ་
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ཤི ང་དེ་ལེན་དགོས་ཀྱི་ཡོ ད། བསྟེན་མཁན་ཡི ན་ན་ཚུལ་ཤི ང་ལེན་དགོས་རེད་ཅེས་

ུ ་བའི་ལག་ལེ ན་གྱི་ཐོག་ནས་ཡོ ང་བསྡད་པ་
ཚུལ་ཤི ང་བླངས་པའི་དམ་ཆོ ས་འདལ
ཅིག་ཡི ན་པ་ལས་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་གནས་སྟངས་དེ་འདྲ་མི ན།

སྤྱི་ཚོ གས་ནང་ཁ་ཤས་

ཀྱིས་ཆབ་སདྲི ་དེ་འདྲའི་ཐོག་ནས་སེར་སྤམ
ོ ་གྲྭ་ཚང་དང་ཤར་དགའ་ལྡན་གྲྭ་ཚང་དེ་

ཚོ ་སོ་སོར་བྱས་པ་དེ་འདྲ་དྲན་མཁན་ཡོ ད་ས་རེད། དེ་འདྲ་གང་ཡང་མི ན། དེ་དམ་

ུ ་བའི་ཕྱག་ལེ ན་གྱི་ཐོག་ནས་རདྩོ ་པ་ཡོ ང་སྐབས་ཆོ ས་དང་ཟང་ཟིང་གི ་
ཆོ ས་འདལ

ུ ་པའི་དས
ུ ་ཚོ ད་ལ་བསླབེ ་པ་ཡི ན་ན་རྩོད་པ་
ལོ ངས་སྤྱོད་ལྷན་གཅི ག་ཏུ ་བསྟེན་མ་ནས

ཞི ་བར་བྱེད་པའི་ཚུ ལ་ཤི ང་བླངས་ནས་བྱེད་པའི་ལམ་ལུགས་ཤི ག་ཡོ ད་པར་བརནྟེ ་

དེ་ལྟར་གནང་ནས་ཡི ག་ཐོག་ནས་ཡར་ཆོ ས་རི ག་ལས་ཁུངས་ལ་ཕུལ་བ་བྱུང་ཡོ ད།

གཅི ག་དེ་བོད་ནང་ལ་དོལ་རྒྱལ་བསནྟེ ་གསོལ་བདྱེ ་མཁན་རྒྱ་ཆེ ་ལོ ས་དང་གནས་

སྟངས་གང་འདྲ་ཆགས་ཡོ ད་མེད་ཐད་སྤྱིར་བཏང་ཁྱིམ་རྒྱུད་ནས་བསནྟེ ་པའི་གནས་

སྟངས་དེ་འདྲ་ཁ་ཤས་ཤི ག་ལ་༸སྐྱབས་མགོན་རི ན་པོ་ཆེ འི་བླང་དོར་ལམ་སནྟོ ་གྱི་
ཐོག་ནས་ར་མ་འཕྲོད་པའི་འོག་ནས་ཁག་ཅི ག་བསྟེན་པ་དེ་འདྲ་ཡོ ང་གི ་ཡོ ད་བཟོ་

འདགུ

འོན་ཀྱང་ཁོང་ཚོ ་ནི་ད་ལྟ་དོལ་རྒྱལ་ཁ་ལ་འཁྱེར་ནས་རྒྱལ་སྤྱིའ་ི སྟེང་རྒྱུག་

སྡདོ ་མཁན་དང་རྗེས་འབྲང་པ་དེ་འདྲ་མི ན།

དོལ་རྒྱལ་ཁ་ལ་འཁྱེར་ནས་རང་གི ་

མི ་རི གས་དང་རང་གི ་མི ་རི གས་ཀྱི་སྒྲིག་འཛུགས། རང་གི ་མི ་རི གས་ཆགས་དང་

འཇིག་གི ་གནས་སྟངས་ལ་བསླབེ ་པར་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་མཁན་གྱི་དབུ་ཁྲིད་ལ་ངོ་རལ
ྒོ ་

བྱེད་པའི་མི ་དེ་འདྲ་ཞི ག་གི ས་གནས་སྟངས་དེ་འདྲ་མཐོང་བ་ཡི ན་ན་ང་ཚོ འ་ི རེ་བར་

དེ་འདྲ་ཡོ ང་གི ་མ་རེད་བསམ་པའི་ཚོ ད་དཔག་ཅི ག་དང་ངེས་ཤེས་ཤི ག་སླབེ ས་སྡད་

ཀྱི་རེད་བསམ་བསམ་གཅིག་འདགུ ཡི ན་ནའང་གནས་སྟངས་དེ་གོ་བརྡ་མི ་འཕྲོད་

པའི་འོག་ལ་ཁ་ཤས་ཤི ག་ས་གནས་ཁག་ཅིག་ལ་ལྷག་བསྡད་པའི་བཟོ་འདགུ

འོན་

ཀྱང་དོ་སྣང་གནང་དགོས་པ་ཞི ག་ལ་ཁོང་ཚོ ར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་ཐོག་མཐའ་བར་

བོད་ཀྱི་དྲྭ་བརྙན་གླངེ ་སྟེགས་ལེ་ཚན་གྱི་བཅར་འདྲི། 247

གསུམ་ད་ུ ཆབ་སདྲི ་ཀྱི་ལོག་སྤྱོད་ད་ུ བེད་སྤྱོད་གཏོང་མི ་ཡོ ང་ངམ་བསམ་པའི་ང་ཚོ ར་

སེམས་འཚབ་ཡོ ད་བསྡད་པ་གཅིག་རེད། དེའ་ི སྐརོ ་བོད་ནང་གི ་རྒྱ་ཆེའ་ི མང་ཚོ གས་
ཀྱིས་ཧ་གོ་དགོས་པ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད།

དེ་ནས་ད་ལྟའི་དྲི་བའི་ལན་ད་ུ སྔནོ ་ལ་དོལ་རྒྱལ་བསནྟེ ་མཁན་ཡི ན་པ་གང་

ཞི ག་ལ་ད་ལྟ་ངེས་ཤེས་རྙདེ ་པའི་ཐོག་ནས་དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་གསོལ་མཚམས་འཇོག་

བྱས་པ་ཡི ན་ན་དོལ་རྒྱལ་གྱི་གནོད་ཀྱི་ཡོ ད་མེད་དེ་ཡི ན།

ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ཐོག་ནས་

ང་ཚོ ས་བལྟས་པ་ཡི ན་ན་སྔནོ ་ལ་དོལ་རྒྱལ་བསནྟེ ་གསོལ་བདྱེ ་མཁན་ཡི ན་པ་ཕྱིས་

སུ་དོལ་རྒྱལ་གྱི་རྒྱུ་དང་ངོ་བོ་དང་བྱེད་ལས་བཅས་ཧ་གོ་བའི་ཐོག་ནས་མཚམས་

བཞག་པ་དེ་འདྲ་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཡོ ད་པ་རེད་ལ།

ུ ་ད་ལྟའང་དེ་འདྲ་ཡོ ད།
དས

༸རྒྱལ་བ་སྐུ་ཕངྲེ ་བཅུ་བཞི ་པ་ཆེན་པོ་མཆོག་ཡི ན་ན་ཡང་དེ་སྔནོ ་ཕྲན་བུ་བསྟེན་པའི་
གནས་སྟངས་བྱུང་ནས་ཕྱིས་སུ་བརྟག་པ་ནན་ཏན་དང༌།
སྔ་ཕྱི་བར་གསུམ་གྱི་
གནས་སྟངས། སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པའི་ལྟ་གྲུབ་སྤྱི་ཡོ ངས། དེ་བཞི ན་དམ་པ་གོང་

མ་ཚོ འ་ི མཛད་པ་རྣམ་ཐར། བརྟག་དཔྱད་གནང་སྟངས། ལྷ་དང་བླ་མའི་བཀའ་ལུང་

བཅས་ཕག
ྱོ ས་གཅི ག་ཏུ ་བསྒྲིགས་ནས་བརྟག་པ་ནན་ཏན་མང་པོ་གནང་ནས་མཐའ་

མ་མཚམས་བཞག་པ་སོགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་བྱུང་ཡོ ད། དེར་གནོད་པ་བྱུང་བ་དེ་

འདྲ་བྱུང་མེད་ལ། དེ་བཞི ན་དམ་པ་གོང་མ་མང་པོ་ཞི ག་གི ས་གདན་ས་ཁག་ནང༌།
ཆོ ས་བརྒྱུད་རི ས་སུ་མ་མཆི ས་པའི་ནང་དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་གསོ ལ་བླང་དོར་བཀའ་

སླབོ ་གཞི ར་བཟུང་མཚམས་བཞག་པ་དེ་ཚོ ་ལ་ཁེ་ཕན་བྱུང་བ་མ་གཏོགས་གནོད་པ་
ུ ་ད་ལྟ་བར་ད་ུ གཅིག་ཀྱང་བགྲང་རྒྱུ་ཡོ ད་པ་བྱུང་མེད།
སྐྱེལ་སོང་ཟེར་བ་དས

དེར་

བརྟེན་དེ་འདྲའི་ཐོག་ནས་དོགས་པ་རྣམ་རགྟོ ་ཡོ ད་པ་ཡི ན་ན་གཅི ག་གི ས་མཚམས་
བཞག་པར་བརྟེན་གནས་སྟངས་དེ་འདྲ་བྱུང་བ་རེད་ཟེར་བ་གནས་ཚུ ལ་བྱུང་མེ ད།
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ུ ་གསུམ་གསལ་གཟིགས་ཀྱིས་ཐུ གས་
༸སྐྱབས་མགོན་རི ན་པོ་ཆེ ་མཆོ ག་གི ས་དས

བར་ྩེ བ་ཆེ ན་པོས་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་ཡོ ད་པ་དེ་ཚོ ་བསམ་ཞི བ་དང་དངོས་ཡོ ད་དཀའ་

ངལ་གྱི་གནས་སྟངས་དེ་འདྲའི་ཐོག་ནས་གང་ཉིད་མཆོག་གི ་སྐ་ུ སགྲོ ་དང་བོད་བསྟན་

སྲིད་ཀྱི་དོན་ད་ུ འབྲེལ་བ་ཡོ ད་པ་དང༌།

སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པའི་བྱེད་སྒ་ོ དང་

འབལ
ྲེ ་བ་ཡོ ད་པའི་གནས་སྟངས་ཧ་གོ་བའི་ཐོག་ནས་བསྟེན་གསོལ་མཚམས་འཇོག་

བྱས་པ་ཡི ན་ན་དེས་གནོད་པ་དེ་འདྲ་ཡོ ང་གི ་མེ ད་སྐར
ོ ་༸སྐྱབས་མགོན་རི ན་པོ་ཆེ ་

རང་གི ས་ཀུན་ཁྱབ་ཀྱི་ལམ་སནྟོ ་བཅས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོ ས་གསལ་པོ་མཇལ་ཐུ བ་
པ་ཞི ག་རེད། དེ་བཞི ན་དཔེ་མཚོ ན་དེ་འདྲ་མང་པོ་ཡོ ད། གདན་ས་ཁག་གི ་ནང་ལ་

ཆ་བཞག་ན་སྔནོ ་མ་བསྟེན་པ་གང་ཞི ག་ལ་ཕྱིས་སུ་མ་བསྟེན་པ།

དེ་བཞི ན་སྔནོ ་མ་

བསྟེན་པའི་བླ་མ་སྤྲུལ་སྐུ་དེ་ཚོ ་ཕྱིས་སུ་ཡང་སྲིད་འཁྲུངས་པའི་གནས་སྐབས་ལ་མ་

ུ ་ཟེར་བ་དེ་འདྲའི་ལོ ་རྒྱུས་ཀྱང་བྱུང་
བསནྟེ ་པ་དེ་འདྲ་བྱས་ཏེ་གནོད་པ་སྐལ
ྱེ ་འདག
མེད་པ་ཡོ ངས་གྲགས་གསལ་པོ་རེད།

བརྗོད་གཞི ་དང་འབྲེལ་བའི་ནང་མ་ཚུད་པ་ཁ་སྣོན་གསུང་རྒྱུའི་གོ་སྐབས།
ཆོས་རི ག་དྲུང་ཆེ་ནོར་བུ་དོན་ལྡན་ལགས་ནས།

ངས་གོང་ད་ུ ཞུས་པ་བཞི ན་

༸སྐྱབས་མགོན་རི ན་པོ་ཆེ ་མཆོ ག་གི ས་རྒྱུན་ད་ུ གདན་ས་གསུམ་གྱིས་གཙོ ས་པའི་

ཆོ ས ་སྡ་ེ ཁག་གི ་ ནང་ད ་ུ ཚུ ལ ་ཤི ང ་འག མ
ྲེ ས་སྤལ
ེ ་གནང་བ་དེའི་ སྐར
ོ ་དགེ་ བཤེ ས ་
ལགས་ཀྱིས་གསུངས་པ་བཞི ན་ད་ལྟ་གསལ་པོ་ཆགས་པ་དང༌། བླ་སླབོ ་ཀྱི་དམ་ཚི ག་

དེ་ཡང་གཙང་མ་དགོས་རྒྱུ་དེ་བཀའ་གསལ་པོ་སྩལ་ཡོ ད། བར་ལམ་ནས་༸སྐྱབས་

མགོན་རི ན་པོ་ཆེས་གསུང་ཆོས་མང་པོ་གནང་གི ་ཡོ ད།

དགེ་ཚུལ་སླངོ ་གི ་སྡམོ ་པ་

མང་པོ་གནང་གི ་ཡོ ད། བཀའ་དབང་མན་ལུང་མང་པོ་གནང་གི ་ཡོ ད། དེ་འདྲའི་

ཐོག་ལ་དམ་ཚི ག་གཙང་མ་ཞི ག་གི ་ཐོག་ནས་དོལ་རྒྱལ་བསནྟེ ་མཁན་ཡི ན་ན་ངའི་

བོད་ཀྱི་དྲྭ་བརྙན་གླངེ ་སྟེགས་ལེ་ཚན་གྱི་བཅར་འདྲི། 249

མདནུ ་ནས་གསུང་ཆོས་ཞུ་བར་མ་ཡོང༌། བཀའ་དབང་ཞུ་དགོས་མ་རེད། དགེ་ཚལ
ུ ་

སླང་གི
་དགོས་མ་རེད། དེ་ནི་བླ་མའི་སྐ་ུ དབང་ཐོག་ནས་ཐུགས་ཐག་བཅད་
ོ ་སྡམ་པའང་ཞུ
ོ

པ་ཡི ན། དེར་ཡོང་ཆོག་གི་མེད་ཅེས་གསུངས་པ་དེ་བླ་མའི་སྐ་ུ དབང་ཡི ན་པས་དེར་ཁོང་

ཚོས་ཕྱོགས་གཞན་གྱི་ལོག་སྤྱོད་བསམ་བླ་ོ འཁོར་མཁན་ཡི ན་ན་དེ་ནི་ཏག་ཏག་བསྡད་ཀྱི་

ཡོད་དང་མེད་གང་ཡི ན་ངས་མང་ཚོགས་ལ་འགྲེལ་བཤད་ཞུ་འདོད་བྱུང༌། དེ་ག་ཡི ན།

སྤྱི་འཐུ ས་དགེ་བཤེས་རོང་པོ་བླ་ོ བཟང་སྙན་གྲགས་ལགས་ནས། གལ་ཆེ་བ་དེ་

ར་ྗེ རི ན་པོ་ཆེ འི་བསྟན་པ་ལ་ཤ་ཚ་བའི་ཐོག་ནས་དོལ་རྒྱལ་ལ་འཇམ་མགོན་བླ་མའི་

བསྟན་སྲུང་ཞེས་སྒ་ྲོ བཏགས་ཏེ་དངོས་གནས་དྲང་གནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པར་
ཤ་ཚའི་ཐོག་ནས་བྱེད་ཀྱི་ཡོ ད་ན་བསམ་བླའོ ི་ནང་གང་ཉར་དགོས་ཀྱི་རེད་ཟེར་བ་
ཡི ན་ན།

ུ ་
འཇིག་རྟེན་གྱི་དྲེགས་པ་རྩོད་གཞི ་ཅན་འགོ་བཙུགས་པ་ནས་བཟུང་དས

ད་ལྟའི་བར་ད་ུ རྩོད་གཞི ་ཅན་གྱི་འབྱུང་པོའམ་དམ་སྲི་གཅི ག་གི ་ཆེ ད་ད་ུ དགའ་ལྡན་

པའི་དམ་སྲི་ཁོ་ཡི ན་ཟེར་མཁན་སོ་སོས་ཁས་ལེ ན་བདྱེ ་མཁན་གྱི་དམ་སྲི་དེའི་ཆེ ད་
ད་ུ ཤི ་འཐམ་རོ་འཐམ་བྱེད་དགོས་པ་ལ་སོགས་པ་དེ་ནི་བསྟན་པའི་ཆེད་ད་ུ ཡི ན་ཟེར་
བ་ཡི ན་ན་ཧ་ཅང་གི ་ནོར་འཁྲུལ་ཅན་ཞི ག་ཆགས་ཡོ ད།
བསྟན་པར་སྙངི ་ནས་ཤ་ཚ་བ་དང༌།

འཇམ་མགོན་རྒྱལ་བའི་

དགའ་ཞེན་ཡོ ད་པ་ཞི ག་ཡི ན་ན་དངོས་ཡོ ད་

ུ ་བྱ་ཚོ ར་བཞག་པའི་ཟབ་
གནས་སྟངས་ཐོག་ནས་རྗེ་རི ན་པོ་ཆེས་ཕྱི་རབས་ཀྱི་གདལ
རྒྱས་ཀྱི་མདོ་སྔགས་པོ་ཏི་བཅོ་བརྒྱད་དེར་བཤད་སྒྲུབ་སྒམ
ོ ་སྒྲུབ་ཉམས་བཞེས་ཀྱི་

ཐོག་ནས་དངོས་ཡོ ད་ཀྱི་འཇམ་མགོན་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པར་ལག་རྗེས་འཇོག་དགོས་

པ་ཞི ག་དང༌།

དེའ་ི ཐོག་ནས་སྐལ་པ་བཟང་པོའ་ི འཇུག་སྒ་ོ ཕྱེ་དགོས་རྒྱུ་དེ་ཧ་ཅང་

ུ ་བསམ་གྱི་འདག
ུ ་མ་གཏོགས་རྩོད་གཞི ་ཅན་གྱི་ལྷ་ཞི ག་
གི ་གལ་ཆེ ་ཆགས་ཀྱི་འདག

གི ་ཆེད་ད་ུ ཕར་རྒྱུག་ཚུར་རྒྱུག་བྱས་ཏེ་དྲིན་ཆེན་ལ་དྲིན་ལན་སླགོ ་རྒྱུ་དང༌། སོ་སོའ་ི
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རི གས་མཐུ ན་གྱི་སྤུན་ཟླ་ཕོ་མོ་ཚོ ར་བལྟ་མ་ཕོད་པའི་བྱ་སྤྱོད་ངན་པ།

ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་

ཐོག་ནས་ནག་པོ་བཟོ་རྒྱུའི་ལས་ཀ་དེ་འདྲ་བྱས་པར་མི ་རབས་ནས་མི ་རབས་ལ་ཧ་

ཅང་གི ་ངོ་ཚ་དགོས་པ་དང༌། ངོ་གནོང་དགོས་པའི་གནས་བབ་ཅིག་རེད། གལ་
ཆེ་བ་གཅི ག་ལ་༸སྐྱབས་མགོན་རི ན་པོ་ཆེས་ཟབ་རྒྱས་ཆོས་འཁོར་རྒྱ་ཆེ་བ་མང་པོ་

ཞི ག་གནང་བའི་ཐོག་ལ་གལ་ཆེ ་བ་གཅི ག་མདོ་ཕྱོགས་དང་གསང་སྔགས་འཇུག་སྒ་ོ

གང་གི ་ཐོག་ལ་ཞུགས་པ་ཡི ན་ནའང་བླ་མ་དང་སླབོ ་མའི་དབར་དམ་ཚི ག་བརྟན་པོ་
ཞི ག་མེ ད་པ་ཡི ན་ན་དེས་འགྲིག་གི ་མེ ད་པ་གསང་སྔགས་ར་ྡོ ར་ྗེ ཐེག་པའི་གཞུང་གི ་

དགོངས་གཞི ་ཨ་མ་ཞི ག་རེད། གཞན་དམི གས་བསལ་ལྟ་སྟངས་ཤི ག་གི ་ཐོག་ནས་
༸རྒྱལ་བ་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི ་པས་ལོ གས་སུ་རང་ལུགས་ཚུགས་བཞག་པ་ཞི ག་རྩ་བ་

ཉིད་ནས་ཆགས་མེད། གསང་སྔགས་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་གཞུང་ད་ུ བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར།
ལམ་གྱི་སག
ྲོ ་ཤི ང་འབདྱེ ་དགོས་པའི་དབང་གི ས་དམ་ཚི ག་དེ་ཧ་ཅང་གི ་གལ་ཆེ ན་

པོ་ཞི ག་ཡི ན་པར་བརྟེན་དམ་ཚི ག་ཉམས་པ་ཞི ག་ཡི ན་ན་རྒྱལ་བ་སྐ་ུ ཕྲེང་ན་རི མ་དང་

འབྲེལ་བ་ཡོ ད་པའི་དམ་ཚི ག་ཉམས་པ་ཞི ག་དང༌། དམ་ཚི ག་སྲུང་བརྩི་བྱེད་མ་ཐུ བ་
མཁན་ཞི ག་ཡི ན་ན་དེས་གསང་སྔགས་ཀྱི་ཆོ ས་འཁོར་སྐརོ ་བའི་གསུང་གི ་བདདུ ་རྩི་

དེ་ཉར་མི ་ཆོ ག་པའི་གནས་སྟངས་ཤི ག་དམ་ཆོ ས་རང་གི ་ལྟ་གྲུབ་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཐག་
བཅད་བཞག་པ་ཞི ག་ཡི ན།

དེ་བཞི ན་༸སྐྱབས་མགོན་རི ན་པོ་ཆེའ་ི མཛད་འཕྲིན་

ཆེ ་བ་གཅི ག་དེ་གོང་ད་ུ ཞུ ས་པ་བཞི ན་བསྟན་པར་དག་ཐེར་གནང་ནས་དགེ་ཚུ ལ་

སླངོ ་བསྒྲུབས་བཞག་པ་རྒྱལ་བ་སྐུ་ཕྲེང་ན་རི མ་གྱི ་ནང་ནས་ད་བར་བྱུ ང་མ་མྱོང་

བའི་གནས་སྟངས་ཤི ག་གྲངས་འབོར་གྱི་ཆ་ནས་ཧ་ལས་པ་དང༌། ཡང་སྲིད་ཐུ གས་
ཐག་བཅད་པ་ཧ་ལས་པ་མང་པོ་ཧ་ལམ་སྟོང་ཕྲག་བརྒལ་བ་བྱུང་ཡོ ད།

དགེ་སླངོ ་བསྒྲུབས་བཞག་པ་ཁྲི་ཁྲག་བརྒལ་བ།

དེ་བཞི ན་

དགེ་ཚུལ་བསྒྲུབས་བཞག་པའང་

སྟོང་ཕྲག་ཁ་ཤས་བརྒལ་བ་བཅས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཡོ ང་བཞི ན་པ་ཡི ན། འོན་ཀྱང་

བོད་ཀྱི་དྲྭ་བརྙན་གླངེ ་སྟེགས་ལེ་ཚན་གྱི་བཅར་འདྲི། 251

དམ་ཚི ག་གི ་ཐོག་ནས་མི ་མཐུ ན་པ་བྱུང་ན་དེ་རང་བཞི ན་གྱིས་མན་ངག་རྐུ་ཐབས་

སུ་གནས་པའི་གནས་སྟངས་ཤི ག་ཆགས་ཀྱི་ཡོ ད།

དེ་འགྲིག་གི ་མེད་པ་དམ་ཆོས་

ུ ་བའི་དགོངས་དོན་ཞི ག་ཡི ན་པ་ལས་༸རྒྱལ་བ་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི ་པས་བཟོས་
འདལ

གནང་བ་དེ་འདྲ་མི ན། ལྷག་པར་ད་ུ དཔལ་དསུ ་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ལྟ་བུ་ཡི ན་ན་ཐེངས་ ༣༣

གནང་ཡོད། འཁོར་སླབ་ལྟ
ོ ་བུ་ཡི ན་ན་༸རྒྱལ་བ་སྐ་ུ ཕྲེང་ན་རི མ་ཕར་ཞོག ཆོས་བརྒྱུད་
རི ས་སུ་མ་མཆི ས་པའི་རྩ་བའི་སླབོ ་དཔོན་དང་སྲས་ཀྱི ་ཐུ ་བོར་གྱུར་པ་མང་པོས་

མཛད་འཕནྲི ་རྒྱ་ཆེ ན་པོ་ཞེ་དྲག་གནང་བཞག་པ་དེ་ཚོ ་བོད་མི ་རི གས་ཀྱི་ནང་ལ་མ་

ཟད། གཞན་གྱི་སྟོན་པ་ཐུ གས་རྗེ་ཅན་ཞལ་བཞུགས་པའི་སྐབས་ལའང་ཡུལ་གཅིག་

ུ ་པའི་འདལ
ུ ་བྱ་ཐུ ན་མོ ང་གི ་སྣང་ངོར་འབུམ་ཕྲག་མང་པོ་དས
ུ ་གཅི ག་ཏུ ་
ལ་འདས

ཤར་བ་དེ་འདྲ་ཁག་པོ་རེད།

ུ ་གཅིག་ལ་ཡུལ་
༸རྒྱལ་བ་སྐ་ུ ཕྲེང་བཅུ་བཞི ་པས་དས

ུ ་བྱ་མ་འདྲ་བའི་རི གས་དང༌།
གཅིག་ལ་གདལ

ཁམས་མ་འདྲ་བ་དེ་འདྲ་འབུམ་

ཕྲག་མང་པོ་གནང་ཐུ བ་ཀྱི་ཡོ ད་པ་དེ་ཚོ ་ང་ཚོ ་སྤུན་ཟླ་མི ་རི གས་ཤ་ཁྲག་གཅི ག་པ་
ུ ་ད་ལྟ་ང་ཚོ ་
ཚང་མས་དགའ་བ་སྒམ
ོ ་དགོས་པ་རེད་མ་གཏོགས་དེའི་ཐོག་ནས་དས

༸རྒྱལ་བ་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི ་པ་ཞལ་བཞུགས་པའི་སྐབས་སུ་དམ་ཚི ག་དང་མཐུ ན་པ་

ཚུལ་བཞི ན་བསྲུངས་ནས་གསུང་གི ་བདདུ ་རྩི་ཉན་དགོས་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་མ་

གཏོགས་འཇིག་རྟེན་པའི་དྲེགས་པ་ཞི ག་གི ་ཆེ ད་ད་ུ བོད་མི ་རི གས་ཀྱི་བསྟན་པ་ཆབ་

སྲིད་དང་བཅས་པ་ཆགས་འཇི ག་གི ་མཚམས་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་ཟླ་སྒྲིལ་ནས་
འཐབ་ཕྱོགས་གཅིག་སྒྲིལ་གནང་བཞག་པ་དང༌།

དེ་ཚོ འ་ི ཐོག་ནས་ལས་ཀ་འདྲ་

མི ན་བྱེད་བཞི ན་པ་དེ་ཚོ ས་མི ་རབས་རས
ྗེ ་མ་ཚོ ར་ངོ་ཚ་དགོས་པའི་གནས་སྟངས་

ཤི ག་རེད། རྗེ་རི ན་པོ་ཆེའ་ི བསྟན་པར་ཤ་ཚ་བྱེད་མཁན་ཞི ག་ཡི ན་ན་པོ་ཏི་ ༡༨ ལ་
བདག་པོ་རྒྱག་དགོས་རྒྱུ་དང༌།

དེའ་ི ཐོག་ནས་བཤད་སྒྲུབ་སྒམོ ་སྒྲུབ་ཉམས་བཞེས་

གནང་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆེ ན་པོ་རེ ད་མ་གཏོགས་འཇི ག་རྟེན་པའི་དྲེགས་པ་ཞི ག་གི ་
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ཆེ ད་ད་ུ ལས་ཀ་འདྲ་མི ན་བདྱེ ་རྒྱུ་དེ་ཚོ འི་རི གས་ནི་སོ་སོའི་ཤ་ཁྲག་གཅི ག་པའི་སྤུན་

ཟླ་མི ་རི གས་ཕྱི་ནང་གཉིས་ཀར་ད་ལྟ་ཆགས་འཇིག་གི ་གནས་སུ་ལྷུང་པ་འདིའི་སྒང་
ལ་ངོ་ཚ་དགོས་པ་ཞི ག་དང༌།

རྒྱ་ནག་གི ་ལས་ཀ་མངགས་མཁན་ཚོ འ་ི གདོང་ལ་

བལྟས་ནའང་ངོ་ཚ་དགོས་པའི་གནས་སྟངས་ཤི ག་རེད། ཁོང་ཚོ འ་ི བསམ་བླའོ ་ི ནང་

ུ ་བསམ་པ་ཞི ག་དང་བསམ་བླའོ ི་ནང་དའུ ང་གད་མོ ་
དེ་འདྲའི་མི ་རི གས་ཤི ག་འདག

ཤོར་བའི་གནས་སྟངས་ཤི ག་དང་ཧ་ཅང་མཐོང་ཆུང་བདྱེ ་དགོས་པའི་གནས་སྟངས་
ུ ་བསམ་པ་ཧ་
ཤི ག་ཆགས་བསྡད་པ་རྒྱལ་སྤྱིའི་སྟེང་ལའང་མི ་དེ་འདྲའི་རི གས་འདག

ལས་དགོས་པ། དེ་ཚོ ་བྱེད་མཁན་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཡོ ད་པ་མ་རེད། དེ་མི ་ཉུ ང་ཤས་
ཤི ག་གི ས་བྱེད་ཀྱི་ཡོ ད།

ཁོང་ཚོ ་ལོག་ལམ་ད་ུ ཕྱིན་ནས་ཚེ ་འདི་ཙམ་མི ན་པར་ཚེ ་

ཕྱི་མར་ཡང་ལམ་ལོག་ཏུ ་འགྲོ་ཡི ་ཡོ ད་པ་མ་ཟད།

ཕྱི་རྒྱལ་མི ་རི གས་ཁ་ཤས་ལ་

བརྒྱུད་སྐལ
ུ ་གྱིས་དེ་ཚོ ་ལམ་ལོག་ཏུ ་ཁྲིད་པ་དེ་ཚོ ་ཚང་མ་ཧ་ཅང་གི ས་མ་འོས་པ་ཞི ག་
དང་བསམ་བླ་ོ གཏོང་དགོས་པའི་གནས་སྟངས་ཤི ག་ཆགས་ཀྱི་ཡོ ད། དེ་ནས་གལ་

ཆེ ་བ་འདི་༸སྐྱབས་མགོན་༸རྒྱལ་བ་རི ན་པོ་ཆེ ་སྐུ་ཕངྲེ ་ན་རི མ་བོད་བསྟན་པ་ཆབ་
སྲིད་ཀྱི་ཆེ ད་ད་ུ ཐུ གས་རའྗེ ི་སྨནོ ་ལམ་རླབས་པོ་ཆེ ་མང་པོ་ཞི ག་གནང་བ་ཡི ན་ཙང་

ལོ ག་སྒྲུབ་ག་ཚོ ད་ཅི ག་ཞུས་པ་ཡི ན་ནའང་མ་ཡི ས་བུ་ལ་བར་ྩེ ཞི ང་བར་ྩེ བའི་སྒ་ོ ནས་

གཟིགས་པ་ནང་བཞི ན་བྱ་དགོས་པ་དང༌། ༸སྐྱབས་མགོན་༸རྒྱལ་བ་རི ན་པོ་ཆེ་སྐ་ུ

ཚེ ་ཞབས་པད་བསྐལ་བརྒྱར་བརྟན་དགོས་པ་དང་དེ་ཚོ ར་གཟིགས་པ་རྒྱ་ཆེ ན་པོའི་
ཐོག་ནས་ད་དངུ ་ཡི ན་ནའང་བོད་མི ་རི གས་ཀྱི་ནང་ལ་འདི་ལྟ་བུ་ཉུ ང་ཤས་ཤི ག་ཡོ ང་

གི ་ཡོ ད་པ་དེའི་ཐོག་ལ་ཐུ གས་ཕམ་པའི་གནས་ཚུལ་ཡོ ང་གི ་ཡོ ད་ཀྱང་ཐུ གས་སབྟོ ས་
ཆེར་བསྐྱེད་སྒ་ོ ནས་ད་དངུ ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་དང༌།

ང་ཚོ འ་ི བོད་མི ་རི གས་

ཀྱི་བསྟན་པ་ཆགས་འཇི ག་གི ་གནས་སྟངས་ལ་བྱམས་བརའ
ྩེ ི་ཐུ གས་སྟོབས་གནང་

དགོས་པའི་གསོལ་འདེབས་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།    ༼༢༠༡༤ ཟླ་ ༨ ཚེ ས་ ༡ ཉིན།༽
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༢༠༡༤ ཕྱི་ཟླ་ ༧ ཚེ ས་ ༢༦ ཉིན་བཀའ་བླནོ ་ཁྲི་ཟུར་སླབོ ་དཔོན་
ཟམ་གདོང་རི ན་པོ་ཆེ ་མཆོ ག་གི ས་སུ་ཇཱ་བོད་ཁྱིམ་སླབོ ་གྲྭའི་དགེ་
ལས་སླབོ ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་དོལ་རྒྱལ་སྐརོ ་གསུང་བཤད་གནང་བ།

ུ ་ཕེབས་པའི་དགེ་འདནུ ་པ་རྣམ་པ། སུ་
༄༅། །དེ་རི ང་འདིར་ཚོ གས་འདར

ཇ་ཱ བོད་ཕྲུག་ཁྱིམ་སྡའེ ་ི ངེས་སྟོན་པ་དང་། སླབོ ་སྤྱི། དགེ་ལས། བརྩེ་བའི་སླབོ ་ཕྲུག་

བཅས་ཚང་མར། འདིར་ངོ་སྤྲོད་གནང་བ་བཞི ན། ཐེངས་འདིར་དམི གས་བསལ་
དགོས་མཁོ་ཞི ག་གི ་ཐོག་གོ་པཱལ་པུར་དང་། རྡ་སྟེང་བོད་ཕྲུག་ཁྱིམ་སྡ།ེ དེ་བཞི ན་

སླབོ ་གྲྭ་འདི་བཅས་སླབོ ་གྲྭ་ཁག་གསུམ་ལ་གནས་ཚུ ལ་འགའ་ཤས་གསལ་བཤད་
བྱེད་རྒྱུའི་ཆེད་ད་ུ བཅར་བ་ཡི ན།
བྱས་པ་རེད།

ཁ་སྔནོ ་ཟླ་བ་སྔནོ ་མའི་ཟླ་མཇུག་ལ་བཅར་རྒྱུ་

འོན་ཀྱང་སྐབས་དེར་གཟུགས་གཞི ་བདེ་མི ན་ལ་བརྟེན་བཅར་ཐུ བ་

མ་སོང་བས་དགོངས་སེལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན། དེ་རི ང་འདིར་གསལ་བཤད་དང་གོ་བསྡར
ུ ་

254 བདེན་དོན་གསལ་བའི་ཉི་ཟེར།

ཞུ་རྒྱུའི་བརྗོད་གཞི ་ནི།

ཉེ་ཆར་རྡ་སྟེང་བོད་ཕྲུག་ཁྱིམ་སྡའེ ་ི ནང་བོད་རི གས་མང་

པོ་ཞི ག་ལ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་གི ས་ནང་ཆོ ས་ངོ་སྤདྲོ ་བཀའ་

དྲིན་བསྐྱངས་སྐབས་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་དང་།

དཔལ་ལྡན་བོད་མི ་མང་

སྤྱི་འཐུ ས་ཚོ གས་གཙོ ་རྣམ་པ་གཉིས་ལ་གོ་སྒྲིག་ཚོ གས་ཆུང་གི ས་རེ་འདནུ ་ཞུས་པ་

བཞི ན་དོལ་རྒྱལ་སྐར
ོ ་བོད་མི འི་སྒྲི ག་འཛུགས་ཀྱི ་གཟིགས་ཕྱོགས་དང་སྲིད་བྱུས།

ུ
བཞེང ས་ཕ ག
ྱོ ས་གང་ཡི ན་སྐར
ོ ་ངོ་ སྤ དྲོ ་གནང་རྒྱུ འི་ ལས་རི མ ་ཞི ག ་བཟོས ་འད ག
སྐབ ས་དེར ་དཔལ་ལྡན ་སྲིད ་སྐ ང
ྱོ ་མཆོ ག་དང་དཔལ་ལྡན ་བོད་མི ་ མང་སྤྱི ་ འཐུ ས ་

ཚོ གས་གཙོ་རྣམ་གཉིས་ཀྱིས་གསུང་བཤད་ཟབ་རྒྱས་གནང་འདགུ

གསུང་བཤད་

དེའི་མཇུག་ཏུ ་སླབོ ་ཕྲུག་ཚོ ས་དྲི་བ་དྲིས་ལན་སྐབས་དྲི་བ་འདྲ་མི ན་སྣ་ཚོ གས་ཤི ག་

ཞུས་འདགུ ཚོ གས་གཙོར་དྲི་བ་ཞུ་མཁན་ལྔ་དང་། སྲིད་སྐྱོང་ལ་དྲི་བ་ཞུ་མཁན་དྲུག་
བཅས་ཁྱོན་དྲི་བ་བཅུ་གཅིག་བྱུང་འདགུ

དྲི་བ་ཚང་མ་འབྲེལ་བ་ཡོ ད་པ་མ་རེད།

འོན་ཀྱང་དེའ་ི ནང་ནས་ང་ཚོ ས་དོ་སྣང་བྱེད་དགོས་པའི་དྲི་བ་དྲུག་འདགུ དྲི་བ་དྲུག་
པོ་དེ་ཚི ག་བརྗོད་བཟོ་སྟངས་འདྲ་མི ན་ཙམ་མ་གཏོགས།

དོན་སྙངི ་དྲི་བ་ཞུ་མཁན་

ཚོ འི་བསམ་བླའོ ི་ནང་དོལ་རྒྱལ་རས
ྗེ ་འབྲང་པ་ཚོ ར་༸གོང་ས་མཆོག་དང་བོད་མི འི་
སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ངོས་ནས་གནང་ཕྱོགས་ཡང་དག་པ་ཞི ག་དང་དྲང་པོ་རང་མ་བྱུང་
བའི་ཚོ ར་སྣང་ཡོ ད་པའི་བཟོ་འདྲ་ཞི ག་དྲི་བའི་ནང་འཐོན་འདགུ
ན།

གང་ལགས་ཤེ་

དྲི་བ་འགའ་ཤས་ནང་དེང་སྐབས་དོལ་རྒྱལ་གནས་སྟངས་འདི་ཆབ་སྲིད་དང་

འབྲེལ་བ་ཆགས་ནས་རྒྱ་ནག་མི ་དམངས་སྤྱི་མཐུ ན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་བེད་སྤྱོད་གཏོང་

བཞི ན་ཡོ ད་པར་བརྟེན། དེར་ང་ཚོ ས་ཁ་གཏད་དང་གདོང་ལེན་ཤུ གས་ཆེ་བྱས་ཚེ ་
བོད་པའི་མང་ཚོ གས་ཀྱི་ཆི ག་བསྒྲིལ་ལ་གནོད་ཀྱི་མ་རེད་དམ་ཞེས་དང་། མ་འོངས་

ུ ་ཤུ གས་མུ ་མཐུ ད་བསྡད་པ་
པར་བོད་དོན་བདེན་མཐའ་གསལ་སྐབས་ཁོང་ཚོ འི་ནས
ཡི ན་ན།

བོད་པ་ཁ་བྲལ་ལ་ཕྱིན་ནས་རྒྱ་གར་དང་པ་ཀི་སི ་ཐན་རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་

དཔལ་ལྡན་བཀའ་བླནོ ་ཁྲི་ཟུར་ཟམ་གདོང་རི ན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི ་གསུ ང་བཤད། 255

ཆགས་པ་བཞི ན་གནས་ཚུལ་དེ་འདྲ་ཡོ ང་རྒྱུ་མ་རེད་དམ་ཞེས་དང་། སྤྱི་ཚོ གས་ནང་

ཁོང་ཚོ ར་དབྱེ་འབྱེད་བྱས་པ་དེ་དྲང་བདེན་ཆགས་ཀྱི་ཡོ ད་དམ་ཞེས་དང་།

ལྷག་

པར་དྲི་བ་གཏོང་མཁན་སླབོ ་ཕྲུག་དེའི་མཐོང་ཚུལ་ལ་སྤྱི་ཚོ གས་ནང་ཁོང་ཚོ ར་ཕྲན་

བུའ་ི དབྱེ་འབྱེད་བྱེད་ཀྱི་ཡོ ད་པ། དཔེར་ན། སླབོ ་གྲྭའ་ི ནང་ད་ུ སླབོ ་ཕྲུག་གཅིག་དོལ་
རྒྱལ་བསྟེན་མཁན་ཡི ན་པ་ཤེས་ན། སླབོ ་ཕྲུག་གཞན་ཚོ ས་ཁོ་ལ་མཐོང་ཆུང་དང་མི ་

དགའ་བ་བྱ་རྒྱུའི་གནས་ཚུལ་དང་། ཟ་ཁང་དང་ཚོ ང་ཁང་སོ གས་ནང་དོལ་རྒྱལ་
རས
ྗེ ་འབྲང་པ་མ་ཕེབས་རོ གས་ཞེས་སྦྱར་ཡི ག་སྦྱར་བ་དེ་དག་ཨི ན་ཚི ག་ social

discrimination ཞེས་པ་འདི་བེད་སྤྱོད་བཏང་ནས་སྤྱི་ཚོ གས་ཀྱི་དབྱེ་འབྱེད་ཆགས་

རྒྱུ་མ་རེད་དམ་ཞེས་དང་། སྤྱིར་བཏང་ནས་མི ་ཚང་མར་ཆོས་དད་རང་དབང་གི ་
ཐོབ་ཐང་སྤྲོད་དགོས་ཀྱི་མ་རེད་དམ། ཡང་ཨི ན་ཚི ག་གཞན་ s'ecularism བེད་

སྤྱོད་བཏང་ནས་རྒྱ་གར་ནང་བཞི ན་ཆོ ས་ལུགས་གང་འདྲ་ཞི ག་བྱས་པའམ་སྤལ
ེ ་བ་

ཡི ན་ནའང་རང་དབང་སྤྲོད་དགོས་པ་མ་རེད་དམ་ཞེས་པའི་ད་ྲི བ་ཁག་དྲུག་ཙམ་

བྱུང་འདགུ སྐབས་དེར་གསུང་བཤད་རྒྱུན་རི ང་གནང་ནས་མཐའ་བསྡམོ ས་བརྒྱབ་
ུ ་ཚོ ད་ལ་བསླབེ ས་པར་བརྟེན། ལན་འདེབས་འགྲེལ་བཤད་གསལ་པོ་གནང་
རྒྱུའི་དས

ུ ་ཚོ ད་མ་བྱུང་བ་དང་། དེ་རྗེས་གསལ་བཤད་གནང་རྒྱུའི་གོ་སྒྲིག་གནང་
རྒྱུའི་དས
སྐབས་ཚོ གས་འད་ུ གྲོལ་ཟིན་པར་བརྟེན། དེ་ཚོ འ་ི ཐོག་གསལ་བཤད་ངེས་པར་ད་ུ

དགོས་པ་གཟིགས་ནས་དེའི་སྐར
ོ ་གསལ་བཤད་བྱས་ན་ཞེས་དེ་རི ང་འདིར་ལྷན་

འཛོ མས་བྱུང་ཡོ ད། དེར་བརྟེན་དེ་རི ང་ངས་ཁྱེད་ཚོ ར་འདིར་སྙན་གསན་ཞུ་རྒྱུ་ནི་

དྲི་བ་དེ་ཚོ འ་ི ནང་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་སྐརོ ་ཤ་སྟག་མ་གཏོགས།

གྱི་བྱུང་རི མ་དང་དེའ་ི གནས་ཚུལ་ངོ་སྤྲོད་ཞུ་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་མེད་ལ།

སྤྱིར་དོལ་རྒྱལ་
ུ ་ཚོ ད་
དས

ཀྱང་འདང་ངེས་མེད། དེ་ཚོ འ་ི སྐརོ ་ཁྱེད་ཚོ ས་མཁྱེན་གྱི་ཡོ ད་ཤག་རེད། གལ་ཏེ་

གསལ་པོ་མཁྱེན་གྱི་མེ ད་པ་ཡི ན་ན་སྔ་ཕྱི་བར་གསུམ་ད་ུ དོལ་རྒྱལ་སྐརོ ་ཉམས་ཞི བ་

256 བདེན་དོན་གསལ་བའི་ཉི་ཟེར།

བྱས་ནས་གཟིགས་བདེ་པོའ་ི ཕྱག་དེབ་མང་པོ་ཡོ ད། བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ངོས་
ནས་གསལ་བསྒྲགས་དང་གནས་ཚུ ལ་ངོ་སྤྲོད་ཀྱི་དེབ་སྔ་ཕྱི་རི མ་པས་དཔར་སྐྲུན་

གནང་ཡོ ད། གཞུང་འབྲེལ་མི ན་པའི་ཚོ གས་པ་ཁག་གི ་ངོས་ནས་ཆེད་མངགས་རྩོམ་

སྒྲིག་ཚོ གས་ཆུང་བཙུགས་ནས་ངོ་སྤྲོད་ཀྱི་དེབ་བྲིས་པ་དང་གང་ཟག་སྒརེ ་ངོས་ནས་
བྲིས་པ་དེ་འདྲའང་ཡོ ད། ཉེ་ཆར་ལྷ་ོ ཕྱོགས་སུ་རི ་བོ་དགེ་ལྡན་པའི་གདན་ས་ཁག་གི ་

རྩོམ་སྒྲིག་ཚོ གས་ཆུང་གི ས་བྲིས་པའི་དེབ་དེ་འདྲ་ཡོ ད། དེ་དག་གཟིགས་ན་གསལ་
པོ་མཁྱེན་རྒྱུ་རེད།

ང་དེ་རི ང་མི ་སྒརེ ་གཅིག་གི ་ངོ་བོའ་ི ཐོག་ནས་བཅར་བ་ཡི ན་

མ་གཏོགས། སྒྲིག་འཛུགས་དང་སྡ་ེ ཚན་གང་གི འང་སྐ་ུ ཚབ་མཚོ ན་གྱི་མེད། དེར་

བརྟེན་ངས་མཐོང་ཚུལ་དང་སྤྱིར་སྟངས་དངོས་ཡོ ད་གནས་ཚུལ་གང་ཡི ན་པ་རྣམས་
ངོ་སྤྲོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན། ཁ་སང་སླབོ ་ཕྲུག་ཁག་གི ་དྲི་བ་དེ་དག་འཁོར་ཐག་ནས་ངས་ཆ་

ཚང་ཡག་པོ་བྱས་ནས་ཉན་སྐབས་ངའི་བསམ་བླའོ ི་ནང་དགའ་སྐྱོ་འདྲེས་མའི་ཚོ ར་
བ་ལྟ་བུ་བྱུང་།

བརྗོད་ན།

དགའ་སྐྱོ་འདྲེས་མའི་ཚོ ར་བ་བྱུང་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡི ན་

༸གོང་ས་མཆོག་གི ས་དོལ་རྒྱལ་གྱི་གནས་ཚུལ་སྐརོ ་བླང་དོར་ལམ་

སྟོན་མཛད་ནས་ལོ་ཧ་ཅང་མང་པོ་འགྲོ་བཞི ན་ཡོ ད། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༧༥།༡༩༧༦ ཙམ་
ནས་༸སྐྱབས་མགོན་རི ན་པོ་ཆེས་བླང་དོར་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་མགོ་ཚུགས་ཡོ ད། དེ་

ནས་རི མ་བཞི ན་སྔ་ཕྱིར་ལམ་སནྟོ ་བཀའ་སླབོ ་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་མང་པོ་སྩལ་ཡོ ད་པ་

མ་ཟད། བཙན་བྱོལ་སྒྲིག་འཛུགས་དང་། གདན་ས་ཁག བླ་ཆེན་ཁག་སོགས་སྤྱི་
སྒརེ ་མང་པོས་དེའ་ི སྐརོ ་གསལ་བཤད་ཧ་ཅང་མང་པོ་གནང་ཡོ ད་ཀྱང་། ད་དངུ ་ན་

གཞོན་གྱི་སྡ་ེ ཚན་ནང་དང་།

ན་གཞོན་སྡ་ེ ཚན་དེ་ཡང་ཤེས་ཡོ ན་མེད་མཁན་གྱི་ན་

གཞོན་སྡ་ེ ཚན་མི ན་པར། སླབོ ་གྲྭ་འགྲིམ་བཞི ན་པའི་སླབོ ་ཕྲུག་ནང་དང་། དེ་ཡང་རྡ་

ས་དང་རྡ་སའི་ཉེ་འཁོར་ལ་ཡོ ད་པའི་བོད་མི འི་སྒྲིག་འཛུགས་དང་བོད་ཕྲུག་ཁྱིམ་སྡ་ེ

ལ་སོགས་པའི་འཛི ན་སྐྱོང་འོག་ཡོ ད་པའི་སླབོ ་གྲྭ་ཁག་གི ་ནང་ད་ུ ཡོ ད་པའི་སླབོ ་ཕྲུག་

དཔལ་ལྡན་བཀའ་བླནོ ་ཁྲི་ཟུར་ཟམ་གདོང་རི ན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི ་གསུ ང་བཤད། 257

ཚོ འ་ི བསམ་བླའོ ་ི ནང་ད་དངུ ་དོགས་པ་རྣམ་རྟོག་མ་ཆོད་པར་ཐེ་ཚོ མ་གྱི་ས་བོན་ལྷག་

ཡོ ད་པ་འདིས་བསམ་བླའོ ི་ནང་ཅུང་ཟད་མ་བདེ་བ་དང་ཡ་མཚན་པོ་ ཞི ག ་བྱུ ང ་།
ུ ་། འདི་ང་ཚོ ་ལས་ཀྱི་སྣེ་མོ་བ་དང་།
འདི་སླབོ ་ཕྲུག་གི ་ཞན་ཆ་ཞི ག་ལ་བརྩི་མི ་རང

བཙན་བྱོལ་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུགས། སླབོ ་གྲྭ་ཁག་གི ་དགེ་ལས་ཚོ ས་གསལ་བཤད་

གོ་བསྐནོ ་ཡང་དག་པ་ཞི ག་མ་བྱུང་བའི་དབང་གི ས་སླབོ ་ཕྲུག་ཚོ ས་དོགས་པ་རྣམ་
རྟོག་མ་ཆོད་པ་དང་། དེ་ཙམ་ད་ུ མ་ཟད། དོལ་རྒྱལ་རྗེས་འབྲང་བ་དེ་ཚོ ས་ཐབས་

ལམ་སྣ་ཚོ གས་ཐོག་ནས་ལོག་པའི་དྲིལ་བསྒྲགས་ཤུ གས་ཆེན་པོ་བྱེད་བཞི ན་ཡོ ད་པ་

དེས་ཤན་ཤུ གས་ལྟ་བུ་ང་ཚོ འི་གཞོན་སྐས
ྱེ ་ཚོ འི་ནང་བསླབེ ས་པའི་ཚོ ར་བ་ཞི ག་ཡོ ང་

སྐབས།

འཇིགས་སྣང་དང་བསམ་བླའོ ་ི ནང་མ་བདེ་བ་ཆེན་པོ་ཞི ག་བྱུང་བ་འདི་ནི་

རང་བཞི ན་གྱི་གནས་སྟངས་ཤི ག་རེད།

དེའི་གོང་དའུ ང་ཨ་རི ་ནས་ཕེབས་པའི་བོད་མི ་བསམ་ཡོ ད་གཅི ག་གི ས་ང་

ལ་གནས་ཚུལ་གསུངས་བྱུང་།

ཨ་རི འ་ི ནང་ད་ུ བོད་མི ་གཞོན་སྐྱེས་མང་པོ་ཞི ག་

ུ ་པ་
གི ་བསམ་བླའོ ི་ནང་དོལ་རྒྱལ་ཚོ གས་པའི་དྲིལ་བསྒྲགས་ལོ ག་པ་སྤལ
ེ ་བའི་ནས

བསླབེ ས་ཡོ ད་པ་དང་།

ཁོང་ཚོ འ་ི བསམ་བླའོ ་ི ནང་༸གོང་ས་མཆོག་དང་བོད་མི འ་ི

མཁན་མང་པོ་འདགུ

ཁོང་ཚོ ར་གསལ་བཤད་བྱས་ནའང་ལས་སླ་པོར་གསལ་

སྒྲི ག་འཛུགས་ངོས་ནས་གནང་ཕྱོགས་ཕྲན་བུའི་མི ་འགྲིག་པའི་བསམ་ཚུལ་ཡོ ད་
བཤད་འགྲོ་ས་མེད་མཁན་དེ་འདྲའང་འདགུ ་ཅེས་གསུངས་བྱུང་།

ུ ་ངའི་
དེ་དས

བསམ་པར་ཨ་རི ར་ཡོ ད་མཁན་ཚོ ར་ཕྲན་བུ་ཁག་མི ་འདགུ ་བསམ་པ་བྱུང་།
ལགས་ཤེ་ན།

མེད་པ་ལྟ་བུ་རེད།

གང་

ཁོང་ཚོ ས་གནས་ཚུལ་མཁོ་སྒྲུབ་བྱེད་ས་དྲྭ་རྒྱ་མ་གཏོགས་ཧ་ལམ་

མི ་དང་མི ་ཐུ ག་ནས་སྐད་ཆ་བཤད་ནས་དོགས་གཅོད་བྱེད་ས་

མེད་པ་ལྟ་བུ་རེད། དྲྭ་རྒྱ་རང་ལ་བལྟས་ནས་བསྡད་ན་དོལ་རྒྱལ་རྗེས་འབྲང་བའི་དྲྭ་
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རྒྱ་འདི་འབེལ་པོ་དང་ཤུ གས་ཆེ་བ་དང་ཁྱབ་ཆེ་བ་ཡོ ད།

དེའ་ི ཁ་གཏད་ལ་ང་ཚོ འ་ི

ངོས་ནས་དྲྭ་རྒྱའི་བརྒྱུད་ལམ་ཐོག་ལ་དེ་ཙམ་གསལ་བཤད་མང་པོ་མེ ད་པ་གསལ་
པོ་རེད།

གནས་ཚུལ་འདི་རྒྱ་གར་ནང་བྱུང་སྐབས་རྒྱ་གར་ནང་ཨ་རི ་དང་མི ་འདྲ་

བར་གནས་ཚུ ལ་གང་ཡི ན་ནའང་ཁར་ཐུ ག་དོགས་གཅོད་དང་བཀའ་འད་ྲི ཞུ ་ས་

ུ ་ནས་དས
ུ ་སུ་
ཡོ ད་པ་ཞི ག་རེད། སྒྲིག་འཛུགས་དང་ལས་ཀྱི་སྣེ་མོ་བའི་ངོས་ནས་དས
ུ ་དོགས་པ་རྣམ་རྟོག་
གསལ་བཤད་གནང་འོས་པ་ཞི ག་དང་དགོས་པ་ཞི ག་ཡི ན་དས

ལུས་པ་འདི་ཞན་ཆ་ཞི ག་རེད། བསམ་བླའོ ་ི ནང་སྐྱོ་སྣང་ཞི ག་བྱུང་། ངས་དགའ་སྐྱོ་
འདྲེས་མའི་ཚོ ར་སྣང་བྱུང་ཞེས་བརྗོད་པ་ཡི ན།

ལགས་ཤེ་ན།

དགའ་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་

སླབོ ་ཕྲུག་དེ་ཚོ འ་ི རང་གི ་བསམ་བླའོ ་ི ནང་ཡོ ད་པའི་དོགས་པ་རྣམ་

ུ ་གསལ་སནྟོ ་བྱས་ཏེ་བཀའ་
རྟོག་དེ་དག་སྦས་ནས་མ་བཞག་པར་གོ་སྐབས་བྱུང་དས
འདྲི་ཞུས་པ་འདི་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་རེད་བསམས་བྱུང་།

གནས་ཚུལ་གང་ཡི ན་རུང་སངས་པོ་བྱས་ནས་བག་ྲོ གླངེ ་བྱ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་

ཆེན་པོ་རེད། དེ་འདྲ་བྱེད་མ་ཐུ བ་ཚེ ་ལས་ཀྱི་སྣེ་མོ་ཚོ ས་ཁྱེད་ཚོ འ་ི བསམ་བླའོ ་ི ནང་

གང་ཡོ ད་པ་མཁྱེན་གྱི་མ་རེད། མ་མཁྱེན་ན་གསལ་བཤད་གནང་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་དེ་
ཡང་བརླག་འགྲོ་རྒྱུ་རེད། དེར་བརྟེན་སླབོ ་ཕྲུག་ཚོ ས་དྲི་བ་ཞུས་པ་འདི་ཡང་དག་པའི་

གནང་ཕྱོགས་ཤི ག་རེད་བསམ་པ་དྲན་གྱི་འདགུ

དེ་ལ་བརྟེན་ནས་ང་ཚོ འ་ི བསམ་

བླའོ ི་ནང་ད་དངུ ་ཡང་དོགས་པ་རྣམ་རགྟོ ་མ་ཆོད་པ་དེ་འདྲ་ཡོ ད་རེད་བསམས་ནས་

ངོ་འཕྲོད་ཀྱི་ཡོ ད། དེར་བརྟེན་ངས་དྲི་བ་ཞུ་མཁན་ཚོ ར་དགའ་བསུ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། མ་

འོངས་པར་ཡང་ཁྱེད་རང་ཚོ ར་དེ་འདྲའི་དོགས་པ་རྣམ་རྟོག་བྱུང་སྐབས་སོ ་སོ འི་

བསམ་བླའོ ི་ནང་ཉར་ནས་མ་བསྡད་པར་བཀའ་འད་ྲི བཀའ་སླབོ ་ཞུ་ས་སུ་ཡོ ད་ནའང་

དེར་བཀའ་འདྲི་བཀའ་སླབོ ་ཞུ་དགོས། དེ་འདྲ་མ་རག་ཚེ ་དེང་སྐབས་དེབ་དང་དྲྭ་རྒྱ།

དཔལ་ལྡན་བཀའ་བླནོ ་ཁྲི་ཟུར་ཟམ་གདོང་རི ན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི ་གསུ ང་བཤད། 259

དེ་བཞི ན་གནས་ཚུལ་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་མང་པོ་ཞི ག་ཡོ ད་པ་དེ་དག་ནང་གཟིགས་ཏེ་
ཐད་ཀར་དོགས་གཅོད་གནང་ཐུ བ་ན་ཡག་པོ་ཡོ ད་རེད་བསམས་ཀྱི་འདགུ དེ་རྒྱབ་
ལྗངོ ས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ངོ་སྤྲོད་ལྟ་བུ་རེད།

ད་ལྟ་ངས་གོང་ད་ུ ཞུས་པའི་ད་ྲི བ་ལྔ་དྲུག་ཅི ག་གི ་ནང་གནས་ཚུལ་བྱུང་བ་དེ་

དག་གི ་ཐོག་ང་ཚོ འ་ི མཐོང་ཚུལ་ག་རེ་ཡོ ད་རེད་ཅེ་ན།

བཀའ་འདྲི་ཞུ་མཁན་སླབོ ་

ཕྲུག་ཉུ ང་ཤས་ཤི ག་རེད། ད་ལྟ་དངོས་བྱུང་གི ་གནས་སྟངས་ལ་མཚོ ན་ན་ངས་ཞུས་

པ་བཞི ན་རེད། སླབོ ་ཕྲུག་དྲུག་གི ་དྲི་བའི་ནང་གནས་ཚུལ་དེ་དག་ཐོན་གྱི་ཡོ ད། འོན་
ཀྱང་དེས་གང་མཚོ ན་གྱི་ཡོ ད་ཅེ་ན།

སླབོ ་ཕྲུག་དྲུག་གི ་བསམ་བླའོ ་ི ནང་དོགས་པ་

རྣམ་རྟོག་དེ་འདྲ་ཞི ག་ཡོ ད་པ་དེ་ཁོང་ཚོ ་གཅིག་པུ་མ་གཏོགས།

སླབོ ་ཕྲུག་གཞན་

གྱི་བསམ་བླའོ ་ི ནང་མེད་པ་ཞི ག་ཐག་གཅོད་ཐུ བ་རྒྱུ་མེད་པ་ཞི ག་རེད། ཚོ གས་འད་ུ
ཆེན་པོའ་ི ནང་ཡར་ལངས་ནས་དྲི་བ་ཞུ་མཁན་དེ་ཕྲན་བུ་སྤབོ ས་པ་དང་སྦྱང་ཆ་ཡོ ད་
མཁན་ཞི ག་མ་གཏོགས། ཚང་མས་ཞུ་ནསུ ་ཀྱི་མ་རེད། དེར་བརྟེན་མི ་དྲུག་གི ་དྲི་

བས་སླབོ ་ཕྲུག་གི ་སྤྱི་ཚོ གས་ནང་དོགས་པ་རྣམ་རྟོག་ཡོ ད་སྲིད་པ་དང་ཡོ ད་པ་མཚོ ན་

གྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདགུ དེ་ལྟ་བུའ་ི བསམ་ཚུལ་དང་དོགས་པ་རྣམ་རྟོག་ཡོ ད་མཁན་

གཞན་མང་པོ་ཡོ ད་སྲིད་པ་རེད། སླབོ ་ཕྲུག་ནང་ཕན་ཚུན་ལ་དེ་ལྟ་བུའ་ི བཀའ་མོལ་
ཡོ ང་སྲིད་པ་ཞི ག་རེད། དེར་བརྟེན་དེ་ཚོ ར་ངེས་པར་ད་ུ དོགས་པ་རྣམ་རྟོག་གཅད་

དགོས་རྒྱུ་དང་གསལ་བཤད་བྱེད་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་མ་གཏོགས།

དེ་བཞག་ན་

རང་བཞི ན་གྱི་གནས་ཚུལ་གསལ་པོ་ཆགས་རྒྱུའི་ཚབ་ལ་དོགས་པ་རྣམ་རྟོག་མང་ད་ུ
འགྲོ་རྒྱུའི་ཉེན་ཁ་ཡོ ད། དེར་བརྟེན་བོད་ཕྲུག་ཁྱིམ་སྡའེ ་ི སྒྲིག་འཛུགས་དང་ནང་ཆོས་

ུ ་
ངོ་སྤདྲོ ་གོ་སྒྲིག་ཚོ གས་ཆུང་གི ་ངོས་ནས་དེའི་ཐོག་གསལ་བཤད་དགོས་ཀྱི་འདག

ཅེས་བཀའ་གནང་བ་དེ་ངེས་པར་ད་ུ དགོས་མཁོ་ཡོ ད་པའི་གནས་སྟངས་ལ་ངས་
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མཐོང་ཐུ བ་ཀྱི་འདགུ
རྒྱབ་ལྗངོ ས་དེའི་ཐོག་ནས་ད་ལྟ་འདིར་བཀའ་མོལ་ཞུ་རྒྱུའི་དོན་ཚན་བསྡམ
ོ ས་

བརྒྱབས་ནས་ཞུ ས་ན།

སླབོ ་ཕྲུག་དྲུག་གི ་ད་ྲི བ་དེ་དག་ཚི ག་བརྗོད་བཟོ་སྟངས་

དང་། གསལ་པོ་ཡོ ད་མེད་སྣ་ཚོ གས་ཤི ག་ཡོ ང་སྲིད་པ་རེད། དེའ་ི ནང་དོན་ཞི བ་
ཚགས་བལྟས་ན་བསམ་བླའོ ི་རྒྱབ་ལྗངོ ས་ནང་གང་ཡོ ད་པ་ཞི ག་མཚོ ན་ཐུ བ་ཀྱི་རེད་
ཅེ་ན།

དྲི་བ་དེ་ཚོ འ་ི ནང་ནས་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི ས་དོལ་

རྒྱལ་སྐར
ོ ་སྔ་ཕྱི་བར་གསུམ་ལ་བླང་དོར་གྱི་ལམ་སནྟོ ་ཟབ་ནན་ཡང་ཡང་བསྐྱངས་

པ་དང་། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུགས། གདན་ས་ཁག དགོན་སྡ་ེ

ཁག གཞུང་འབྲེལ་མི ན་པའི་ཚོ གས་པ་ཁག གང་ཟག་སྒརེ ་ཁག་མང་པོ་ཞི ག་གི ས་

༸སྐྱབས་མགོན་རི ན་པོ་ཆེ འི་བླང་དོར་གྱི ་ལམ་སྟོན་དེ་དག་ལག་བསྟར་ཆེ ད་ལས་

རི མ་དང་འབད་རྩོལ་མང་པོ་ཞི ག་གནང་ཡོ ད། དེ་ཚོ འ་ི ནང་ཕྲན་བུ་མ་འོས་པ་དང་

མ་འཚམས་པ། མ་འདང་བ་དེ་འདྲ་ཡོ ད་པའི་ཚོ ར་སྣང་ཡོ ད་པ་དྲི་བ་དེ་ཚོ ས་གསལ་
པོ་བསྟན་ཡོ ད་རེད་བསམས་ཀྱི་འདགུ དེའ་ི ནང་དོན་བསྡམོ ས་བརྒྱབས་ནས་ཞུས་ན།

དོན་ཚན་དང་པོ། དོལ་རྒྱལ་རྗེས་འབྲང་པ་དེ་ཚོ འ་ི འགྲོ་བ་མི འ་ི ཐོབ་ཐང་དང་

ཁོང་ཚོ འི་ཆོ ས་དད་རང་དབང་གི ་ཐོབ་ཐང་ལ་དོ་ཕོག་བཏང་ཡོ ད་རེད་བསམ་པའི་
དོགས་པ་སྐྱེས་ཀྱི་ཡོ ད་པ་གསལ་པོ་མཚོ ན་ཐུ བ།
དོན་ཚན་གཉིས་པ།

སྒྲིག་འཛུགས་ཁག་དང་བོད་མི འ་ི སྤྱི་ཚོ གས་ཀྱིས་དོལ་

རྒྱལ་རྗེས་འབྲང་བར་འབྲེལ་བ་བྱེད་ཕྱོགས་དེ་ནོར་འཁྲུལ་ཡོ ད་པ་ཞི ག་དང་།

སྤྱི་

ཚོ གས་ནང་དབ་ྱེ འབདྱེ ་བྱེད་ཀྱི ་ཡོ ད་པའི་ཚོ ར་སྣང་ཡོ ད་པའི་བཟོ་འདྲ་མཐོང་གི ་
འདགུ
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དོན་ཚན་གསུམ་པ།

༸གོང་ས་མཆོག་དང་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ངོས་ནས་དོལ་

རྒྱལ་རྗེས་འབྲང་བ་དེ་ཚོ ར་བོད་མི ་སྤྱི་བྱི ངས་དང་ཆི ག་བསྒྲིལ་ཡོ ང་རྒྱུར་ཐབས་

ཤེས་དེ་ཙམ་མ་གནང་བའམ། ཐབས་ཤེས་གནང་བ་དེ་མ་འདང་བའི་གཟིགས་ཚུལ་

ཡོ ད་པ་ཞི ག་མཐོང་གི ་འདགུ   

དོན་ཚན་བཞི ་པ། ཆི ག་བསྒྲིལ་གལ་ཆེན་པོ་ཡི ན་པ་དང་། ཆི ག་བསྒྲིལ་ཡོ ང་

ཆེད་དོལ་རྒྱལ་བསནྟེ ་གསོལ་བཀག་འགོག་གནང་རྒྱུ་དེ་ཕྲན་བུ་ལྷདོ ་ད་ུ གཏོང་དགོས་

པ། དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་གསོལ་བཀག་འགོག་གནང་རྒྱུ་དང་བོད་མི འ་ི ནང་ཆི ག་བསྒྲིལ་
ཡོ ང་རྒྱུའི་ཁེ་ཕན་གཉིས་བསྡར
ུ ་ན་ཆི ག་བསྒྲིལ་ཡོ ང་རྒྱུ་གལ་ཆེ་བ་དང་། དོལ་རྒྱལ་

བསྟེན་གསོལ་བཀག་འགོག་གནང་རྒྱུ་དེ་ཙམ་གལ་ཆེ ན་པོ་མི ན་པ་ལྟ་བུའི་གཟིགས་
ཚུལ་ཡོ ད་འདགུ   

ངས་གོ་སྟངས་ཤི ག་ལ་དྲི་བ་དྲུག་པོ་དེའི་རྒྱབ་ལྗངོ ས་ཀྱི ་གནས་ཚུ ལ་བསྡུས་

ུ ་པ་ལྟ་བུ་ཆགས་ཀྱི་ཡོ ད། དོན་
ནས་བརྗོད་ན། དོན་ཚན་བཞི ་པོ་འདིའ་ི ནང་འདས
ཚན་བཞི ་པོ་འདི་ད་ལྟ་ན་གཞོན་ཚོ འ་ི དགོངས་པའི་ནང་དོགས་པ་རྣམ་རྟོག་གསར་པ་

ཡོ ང་བ་ཞི ག་མ་རེད།

སྔནོ ་མ་ནས་དོལ་རྒྱལ་སྐརོ ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་

པོ་མཆོག་གི ས་ལམ་སྟོན་བཀའ་སླབོ ་ཡང་ཡང་ཕེབས་པ་དང་། དེར་སྒྲིག་འཛུགས་
ཀྱིས་མཇུག་སྐྱོང་ཞུས་པའི་སྐབས།

དོལ་རྒྱལ་ཚོ གས་པས་དོན་ཚན་འདི་དག་གི ་

ཐོག་ལོག་པའི་དྲིལ་བསྒྲགས་མང་པོ་བྱས་ཡོ ད།

སྤྱི་ཚོ གས་ནང་གླངེ ་གཞི ་མང་པོ་

ལྷག་ཡོ ད། དེར་བརྟེན་དེ་ཚོ ་ཚང་མ་ཕྱོགས་བསྡམོ ས་བརྒྱབས་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༦

ཟླ་ ༦ ཚེ ས་ ༦ ཉིན་བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུ ས་ལྷན་ཚོ གས་ཀྱིས་དོལ་རྒྱལ་དང་འབྲེལ་

བ་ཡོ ད་པའི་རྗེས་འབྲང་པ་ཚོ ་དང་མཉམ་བཙན་བྱོལ་སྒྲིག་འཛུགས་དང་།
ས་ཁག

གདན་

སྤྱི་སྒརེ ་ཚང་མར་འབྲེལ་བ་གནང་ཕྱོགས་སྐརོ ་དོན་ཚན་བརྒྱད་ཡོ ད་པའི་
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སྤྱི་མོས་གྲོས་ཆོད་བཞག་ཡོ ད། ལོ་བཅུ་དགུ་ཉི་ཤུ ་སྔནོ ་གྱི་སྐད་ཆ་རེད། ད་དངུ ་དེ་

རྗེས་རྙགོ ་འཛི ངས་མུ་མཐུ ད་ནས་བསྡད་པར་བརྟེན། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༧ ཟླ་ ༩ ཚེ ས་

༡༧ ཉིན་དོན་ཚན་བཅུ་གཅིག་ཡོ ད་པའི་སྤྱི་མོས་གྲོས་ཆོད་བཞག་ཡོ ད། སྤྱི་མོས་

གྲོས་ཆོ ད་གཉིས་པོ་དེའི་དོན་ཚན་ཁག་དང་དེའི་ངོ་སྤྲོད་སྔནོ ་འགའྲོ ི་བརདྗོ ་ཚི ག་དེ་
དག་ཡག་པོ་བྱས་ཏེ་ཀླགོ ་ན།

ད་ལྟ་ངས་གོང་ད་ུ ཞུས་པའི་དོགས་པ་རྣམ་རྟོག་བཞི ་

པོར་གསལ་བཤད་ལན་ཐེབས་ངེས་ཤི ག་གྲོས་ཆོད་དེ་དག་གི ་ནང་འཁོད་ཡོ ད། དེར་

བརྟེན་དེ་ལྟ་བུའི་དོགས་པ་རྣམ་རགྟོ ་ཡོ ད་མཁན་ཡི ན་ན་སྤྱི་འཐུ ས་ལྷན་ཁང་གི ས་སྤྱི་

མོས་ཀྱིས་བཞག་པའི་གྲོས་ཆོད་དོན་ཚན་བརྒྱད་པོ་དང་།

དོན་ཚན་བཅུ་གཅིག་

པོ་གཉིས་ལ་བསྐྱར་ད་ུ ཞི བ་འཇུག་གནང་ན་དེའི་ཐོག་ནས་གསལ་པོ་ཆགས་པའི་
རེ་བ་བྱེད་ཀྱི་ཡོ ད།

གྲོས་ཆོད་དེ་དག་མང་ཚོ གས་ཀྱི་བསམ་བླ་ོ འཁྱེར་སྟངས་དང་

ལས་དོན་བྱེད་ཕྱོགས་ལ་འབལ
ྲེ ་བ་ཡོ ད་པའི་གལ་གནད་ཆེ ་བའི་གས
ྲོ ་ཆོ ད་ཤ་སྟག་
ུ ་ཚོ ད་ཡུན་རི ང་ཕྱིན་སྟབས་གཅིག་བྱས་ན་མང་ཚོ གས་ཀྱི་དྲན་ཡུལ་ནས་
རེད། དས

ཡལ་འགྲོ་བ་ལྟ་བུ་ཡོ ང་སྲིད་པ་རེད། དེར་བརྟེན་དེ་ཚོ ་ཡང་ནས་ཡང་ད་ུ ལྗགས་ཀླགོ ་

གནང་བ་དང་། སླབོ ་ཕྲུག་ཚོ ར་ཡང་ཀླགོ ་བཅུག་ནས་གསལ་བཤད་གནང་ན་ཡག་པོ་
ཡོ ད་རེད་བསམ་གྱི་འདགུ གྲོས་ཚོ གས་ཀྱི་ནང་རྒྱ་ཆེ་གཏིང་ཟབ་ཀྱི་བགྲོ་གླངེ ་ཞི བ་

ནན་གནང་རྗེས་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་གྲོས་ཆོད་ཡི ན་པར་བརྟེན། དེ་ཚོ འ་ི ཚི ག་བརྗོད་

རེ་རེའ་ི ནང་དོན་དག་གལ་ཆེན་མང་པོ་ཚུད་ཡོ ད། གྲོས་ཚོ གས་ཀྱི་ཡི ག་ཆ་ཁག་གི ་

ནང་ནས་རག་གི ་རེད། དོལ་རྒྱལ་སྐརོ ་བྲིས་པའི་དེབ་དེ་ཚོ འ་ི ནང་དའུ ང་བཀོད་ཡོ ད།
དེ་དག་སླབོ ་ཕྲུག་ཚོ ས་ལྗགས་ཀླགོ ་གནང་ན་གསལ་པོ་ཆགས་ཀྱི་རེད། ངས་ཡི ག་ཆ་

འདི་ལུང་འདྲེན་བྱེད་དགོས་དོན་གང་ཡི ན་ཞེ་ན།

ཡི ག་ཐོག་ཏུ ་འཁོད་ཡོ ད་པར་

བརྟེན་ཡང་ནས་ཡང་ད་ུ ལྗགས་ཀླགོ ་གནང་རྒྱུ་ཡོ ང་གི ་རེད། དེའ་ི ནང་ཚི ག་ཉུ ང་ཉུ ང་
དང་དོན་དག་བསྡས
ུ ་པོ་ཡོ ད་སྟབས། དོགས་པ་རྣམ་རྟོག་མང་པོ་ཞི ག་གི ་ལན་དེ་ནས་

དཔལ་ལྡན་བཀའ་བླནོ ་ཁྲི་ཟུར་ཟམ་གདོང་རི ན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི ་གསུ ང་བཤད། 263

རག་གི ་རེད།

ད་ལྟ་ང་ཚོ ས་ངག་ཐོག་ནས་ཞུས་པ་དེ་དག་ཚང་མས་བླརོ ་ངེས་ཀྱི་

ཡོ ད་མེད་དང་ཚོ གས་འད་ུ གྲོལ་རྗེས་ཕྱེད་ཀ་བརྗེད་ཚར་བ་ཡོ ང་སྲིད་པ་རེད། དེར་

བརྟེན་ངས་ཡི ག་ཆ་རི ང་པོ་དེ་ཚོ ར་ཁ་འཕང་མ་བྱས་པར་གས
ྲོ ་ཆོད་རགྡོ ་རགྡོ ་གཉིས་

ལ་ཁ་འཕང་བྱས་པ་དེས་ཁྱེད་རང་ཚོ ར་ལྗགས་ཀླགོ ་གནང་བདེ་བ་དང་དོན་ལ་ཕན་
པ་ཡོ ད་རེད་བསམ་གྱི་འདགུ

དེ་རི ང་ངས་དོན་ཚན་བཞི ་ཞུས་པའི་ནང་ནས་དང་པོ། ༸གོང་ས་མཆོག་དང་

སྒྲིག་འཛུགས། གཞུང་འབྲེལ་དང་གཞུང་འབྲེལ་མི ན་པའི་སྡ་ེ ཚན་ཁག ཆོས་སྡ་ེ ཁག་
གི ས་དོལ་རྒྱལ་རྗེས་འབྲང་པ་དང་འབལ
ྲེ ་བ་བདྱེ ་ཕག
ྱོ ས་ལ་བརྟེན་ནས་དོལ་རྒྱལ་

རྗེས་འབྲང་པ་ཚོ འི་འགྲོ་བ་མི འི་གཞི ་རི མ་གྱི་ཐོབ་ཐང་དང་ཆོས་དད་རང་དབང་གི ་

ཐོབ་ཐང་ལ་དོ་ཕོག་ཕྱིན་ཡོ ད་ཅེས་ཁོང་ཚོ ས་བཤད་པ་དེ་བདེན་པ་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་
གི ་ཡོ ད།

ང་ཚོ ས་གང་གནང་བ་དེ་ཁོང་ཚོ ར་དངོས་ཤུ གས་བརྒྱུད་གསུམ་ནས་སྔ་

ཕྱི་བར་གསུམ་ད་ུ དོ་ཕོག་ཕྱིན་པ་ཞི ག་ཆགས་ཀྱི་མེད་པ་ཐག་བཅད་ནས་བརྗོད་ཐུ བ་
པ་ཞི ག་རེད། དོ་ཕོག་ཕྱིན་ཡོ ད་ཀྱི་མ་རེད་ཅེས་ཚོ ད་དཔག་བྱས་པའི་གནས་སྟངས་

ཤི ག་མི ན། དོ་ཕོག་ཕྱིན་དང་མ་ཕྱིན་ཟེར་བ་ཁྲིམས་དོན་གྱི་དྲི་བ་གཅིག་ཡི ན་པ་མ་

ཟད། ཆབ་སྲིད་དང་སྤྱི་ཚོ གས་ཀྱི་དྲི་བ་ཡང་རེད། དེ་དག་ཞི བ་ཚགས་པོ་བྱས་ནས་

གཟིགས་དགོས་རྒྱུ་ཞི ག་རེད། ཁོང་ཚོ ས་ཨི ན་སྐད་ཐོག་ནས་ཚི ག་གཅིག་བེད་སྤྱོད་

གཏོང་གི་ཡོ ད། བོད་ཡི ག་ཐོག་བྲིས་པ་ངས་མཐོང་མ་བྱུང་། ཁོང་ཚོ འ་ི དྲིལ་བསྒྲགས་
མང་ཆེ་བ་ཨི ན་སྐད་དང་ནབུ ་ཕྱོགས་ཀྱི་སྐད་ཡི ག་གཞན་གྱི་ཐོག་བྱེད་ཀྱི་ཡོ ད།

དག་ནང་ཁོང་ཚོ ས་གང་བྲིས་ཡོ ད་དམ་ཞེ་ན།

རྒྱལ་བསནྟེ ་གསོ ལ་བདྱེ ་རྒྱུར་

སྤྱོད་བཏང་ཡོ ད།

Ban

དེ་

༸སྐྱབས་མགོན་རི ན་པོ་ཆེས་དོལ་

གནང་བ་རེ ད་ཅེས་ཨི ན་ཚི ག་འདི་བེད་

ཨི ན་ཚི ག་འདི་ང་ཚོ འ་ི བོད་སྐད་ཐོག་ལ་མི ་ཆོག་པ་བཟོས་པ་ལྟ་

264 བདེན་དོན་གསལ་བའི་ཉི་ཟེར།

བུ་ཞི ག་རེད། ༸སྐྱབས་མགོན་རི ན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི ས་དགག་བྱ་དང་བཀག་འགོག་

གནང་བ་ཞི ག་རེད་མ་གཏོགས། དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་གསོལ་མི ་ཆོག་པའི་བཙན་བཀའ་
བཏང་མེད། དེར་བརྟེན་མི ་ཆོག་པ་བཟོས་མེད་ཅེས་ང་ཚོ ས་གསལ་པོ་ཤེས་དགོས།

མི ་ཆོག་པ་བཟོས་ཡོ ད་ན།

ད་ལྟ་བསྟེན་གསོལ་བྱེད་མཁན་ཚོ ་གང་འདྲ་བྱས་ནས་

བསྟེན་གསོལ་བྱེད་ཀྱི་ཡོ ད་དམ།

ད་ལྟ་དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་གསོལ་བྱེད་མཁན་ཚོ ས་

རང་དབང་གི ་ཐོག་བསྟེན་གསོལ་བྱེད་བཞི ན་ཡོ ད་པ་མ་ཟད།
ལ་མཚན་སྨད་དང་།

༸གོང་ས་མཆོག་

༸རྒྱལ་བ་རི ན་པོ་ཆེ་མཆོག་ས་ཕྱོགས་གང་ད་ུ ཆི བས་སྒྱུར་

བསྐྱངས་ཀྱང་ངོ་རྒོལ་གྱི་རྔམ་སྟོན་ཁྲོམ་སྐརོ ་བྱེད་རྒྱུ། ༸སྐྱབས་མགོན་རི ན་པོ་ཆེའ་ི

སྐའ
ུ ་ི ཉེ་འཁྲིས་ལ་བཅར་ནས་ངོ་རྒོལ་ཞུ་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་རག་ཡོ ད། དེ་དག་གི ས་དོལ་

རྒྱལ་བསྟེན་གསོལ་མི ་ཆོག་པ་བཟོས་གནང་མེད་པ་དང་། དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་གསོལ་

མི ་ཆོག་པའི་བཀའ་ཁྱབ་སྩལ་མེད་པའི་གནས་ཚུལ་མཚོ ན་གྱི་ཡོ ད། ༸སྐྱབས་མགོན་
རི ན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི ་བཀའ་སླབོ ་སྔ་རྗེས་བར་གསུམ་གང་ད་ུ གཟིགས་ཀྱང་།

མ་

བསྟེན་ན་ཡག་པོ་ཡོ ད་པ་དང་། ཁྱེད་རང་ཚོ ས་བསྟེན་ལུགས་བསྟེན་སྟངས་དེ་སྐྱབས་

འགྲོའ་ི བསླབ་བྱ་དང་འགལ་ནས་བསྟེན་གྱི་འདགུ དེ་ནང་པའི་ཆོས་ཀྱི་གནས་སྟངས་

ཞན་ད་ུ གཏོང་རྒྱུའི་གནས་ཚུལ་ཞི ག་རེད།

དེར་བརྟེན་བོད་པའི་ཆོས་བརྒྱུད་ནང་

ཕན་ཚུན་ལ་འཆམ་མཐུ ན་མི ་ཡོ ང་རྒྱུར་ཆི ག་བསྒྲིལ་དང་བོད་མི འི་རྩ་དོན་ལ་གནོད་

པའི་བྱ་བ་ཞི ག་ཡི ན་སྟབས།

དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་གསོལ་མ་བྱེད་ན་ཡག་གི ་རེད་ཅེས་

བཀའ་སླབོ ་སྩལ་ཡོ ད་པ་རེད་མ་གཏོགས། དེ་རི ང་ནས་བཟུང་ཚང་མས་དོལ་རྒྱལ་
བསནྟེ ་གསོ ལ་མཚམས་འཇོག་བྱེད་དགོས་ཡོ ད་ཅེས་ནམ་ཡང་བཀའ་སྩལ་མེ ད།
༸གོང་ས་མཆོ ག་གི ་བཀའ་སླབོ ་དང་པོ་ནས་ཉན་ན་བསླབ་བྱ་བརྒྱབ་རྒྱུ་དེ་ངོས་ཀྱི་

ལས་འགན་རེད།

བཀའ་བསྩལ་ཡོ ད།

ཉན་དང་མ་ཉན་ཁྱེད་རང་ཚོ ར་རག་ལུས་ཡོ ད་ཅེས་ཡང་ཡང་

སྐབས་འགའ་ཤས་ལ་ཁ་ཆེ་ཕ་ལུའ་ི ལུང་དྲངས་ནས་ཁ་ཆེ་ཕ་

དཔལ་ལྡན་བཀའ་བླནོ ་ཁྲི་ཟུར་ཟམ་གདོང་རི ན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི ་གསུ ང་བཤད། 265

ལུའ་ི སྙངི ་གཏམ་བཤད་ཡོ ད་དོ། །ཉན་དང་མ་ཉན་སོ་སོར་རག་ལུས་ཡོ ད། །ཅེས་
ལུང་འདྲེན་མཛད་པ་དེ་ཁྱེད་རང་ཚོ ས་ཕལ་ཆེར་གཟིགས་ཡོ ད་ངེས་རེད། འདི་དག་

ཡི ག་ཆའི་ནང་འཁོད་ཡོ ད་པ་ཞི ག་རེད་མ་གཏོགས། ངས་གསར་བཟོ་བྱས་པ་ཞི ག་

མི ན། ཉེ་བའི་ཆར་གྱི་གནས་ཚུལ་ཞི ག་ཞུས་ན། ཉེ་ཆར་ཟླ་བ་འདིའ་ི ཕྱི་ཚེ ས་ ༡༠

ུ ་འཁོར་དབང་ཆེ ན་བཀའ་དྲིན་བསྐྱངས་སྐབས་ཀྱི་སྔནོ ་འགའྲོ ི་
ཉིན་ལ་དྭགས་ལ་དས

བཀའ་སླབོ ་ནང་།

དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་གསོལ་བྱེད་མཁན་ཡོ ད་ན་དབང་ཆེན་ནང་མ་

ཡོ ང་རོགས། ངོས་ཀྱིས་རྟག་ཏུ ་བསྟེན་གསོལ་མ་བྱེད་ཅེས་བརྗོད་ཀྱི་ཡོ ད། བསྟེན་
གསོལ་བྱེད་དང་མ་བྱེད་སོ་སོའ་ི ལག་པ་རེད།

ང་ཚོ ས་བཙན་དབང་བྱེད་རྒྱུ་གང་

ཡང་མེད། དེ་སོ་སོའ་ི འདོད་པ་རེད། བསྟེན་གསོལ་བྱེད་མཁན་ཡི ན་ན། ངོས་ཀྱི་
མདནུ ་ནས་གསང་སྔགས་ཀྱི་དབང་ལ་སོགས་པའི་ཆོས་ཞུས་ན། བླ་སླབོ ་གཉིས་ཀར་

དམ་ཚི ག་ཉམས་རྒྱུའི་གནས་སྟངས་ཤི ག་ཆགས་ཀྱི་རེད་ཅེས་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་ཡོ ད།

བཀའ་སླབོ ་འདིའི་ནང་མཚོ ན་ནའང་༸སྐྱབས་མགོན་རི ན་པོ་ཆེ ་མཆོ ག་གི ས་རྩ་བ་

ཉིད་ནས་དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་ཆོག་གི ་མ་རེད་ཅེས་གསུངས་མེད། དོལ་རྒྱལ་མ་བསྟེན་

ན་ཡག་པོ་ཡོ ད་པ་དང་། འོན་ཀྱང་ངོས་ཀྱིས་བཤད་པ་དེ་ཉན་མ་ཉན་སོ་སོའ་ི འདོད་
པ་རེད་ཅེས་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་ཡོ ད་པར་བརྟེན།

ཕྱོགས་གཅིག་ནས་ད་ལྟ་ང་ཚོ འ་ི

བཙན་བྱོལ་སྤྱི་ཚོ གས་ཀྱི་གནས་བབ་ཐོག་ནས་༸སྐྱབས་མགོན་རི ན་པོ་ཆེ ་མཆོ ག་

གི ས་དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་གསོལ་མི ་ཆོག་པ་བཟོས་ཐུ བ་རྒྱུ་མེད་ལ། མི ་ཆོག་པ་ (Ban)

ཞེས་པ་དེ་མཛད་མེད། དེ་ང་ཚོ ས་གསལ་པོ་བྱས་ཏེ་ཤེས་དགོས་རྒྱུ་ཞི ག་རེད། དེར་

བརྟེན་༸རྒྱལ་བ་རི ན་པོ་ཆེ ་མཆོ ག་གི ་བཀའ་སླབོ ་ཉན་དང་མ་ཉན་གྱི་རང་དབང་དེ་
དོལ་རྒྱལ་རྗེས་འབྲང་བ་ཚོ ར་རང་འཇགས་བཞག་ཡོ ད་པ་མ་གཏོགས། རང་དབང་
དེར་གང་དའུ ང་གནོད་སྐྱོན་བཏང་མེད།

ཁོང་ཚོ འ་ི བྱེད་སྟངས་དང་བཤད་སྟངས་

ཕྱོགས་ནས་བལྟས ་ན་དེ་ལས་ལྡགོ ་ས ་ྟེ བོད ་མི འི་སྒྲིག་འཛུ ག ས་དང་དགོན་སྡ་ེ ཁག

266 བདེན་དོན་གསལ་བའི་ཉི་ཟེར།

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་གི ་འག་ྲོ བ་མི འི་ཐོབ་ཐང་དང་ཆོ ས་དད་
རང་དབང་གི ་ཐོབ་ཐང་ལ་ཁོང་ཚོ འི་ངོས་ནས་ཚུར་བརྡལ་བཤི ག་བཏང་བ་ཧ་ཅང་
གསལ་པོ་ཡོ ད།

འགྲོ་བ་མི འ་ི གཞི ་རི མ་གྱི་ཐོབ་ཐང་ཞེས་པ་དེ་སྤྱིར་བཏང་གི ་སྐད་

ཆ་ཞི ག་རེད། ད་ལྟ་དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་དང་མ་བསྟེན་ཞེས་པ་འདི་གལ་སྲིད་མ་བསྟེན་

གསུངས་ན། དེས་བསྟེན་མཁན་ཚོ ས་ཆོས་དད་རང་དབང་གི ་ཐོབ་ཐང་ལ་གནོད་ཀྱི་

ཡོ ད་པ་ལྟ་བུར་འགྲེལ་བརྗོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོ ད། ཧོབ་སྟེ་ལྟ་སྐབས་བསྟེན་དང་མ་བསྟེན་དེ་

ཆོས་དད་རང་དབང་གི ་དྲི་བའི་ནང་ཚུད་ཀྱི་ཡོ ད་སྟབས།

མ་བསྟེན་གསུངས་པ་དེ་

ཁོང་ཚོ ས་རང་དབང་ཐོག་ནས་བསྟེན་རྒྱུར་གནོད་པའི་བཟོ་འདྲ་མི ན་ནམ་སྙམ་པའི་

དོགས་པ་ཡོ ང་སྲིད་པ་ཞི ག་རེད། འོན་ཀྱང་གནས་སྟངས་འདི་ཞི བ་ཚགས་པོ་བྱས་
ནས་ཞི བ་འཇུག་བྱེད་དགོས་པ་ཞི ག་རེད།

རྒྱལ་སྤྱིའི་ཁྲིམས་ཐོག་ནས་བསམ་བླ་ོ བཏང་ན་ཆོ ས་དད་རང་དབང་གི ་ཐོབ་

ཐང་དེ་རྒྱལ་སྤྱིའ་ི ཁྲིམས་གང་གི ་ནང་གསལ་གྱི་ཡོ ད་ཅེ་ན།

མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་

ཚོ གས་ཀྱི་འག་ྲོ བ་མི འི་ཀུན་སྤདྱོ ་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་སྐརོ ་ཡོ ངས་ཁྱབ་གསལ་བསྒྲགས་ཞེས་
པ་ཞི ག་ཡོ ད།

ཡོ ངས་ཁྱབ་གསལ་བསྒྲགས་དེའ་ི དོན་ཚན་བཅོ་བརྒྱད་པའི་ནང་

བོད་སྐད་ཐོག་བརྗོད་ན་ཆོས་དད་རང་དབང་བརྗོད་ཆོག་གི ་ཡོ ད།

དེའ་ི ནང་དོན་

དག་གསུམ་གྱི་རང་དབང་སྐརོ ་སྐད་ཆ་བཤད་ཀྱི་ཡོ ད། དེ་ནི་རྣམ་རྟོག་དང་ནང་གི ་

སེམས་ཚོ ར། ཆོས་ལུགས་ (Thought, Conscience & Religion) བཅས་ཡི ན།

མི ་ཚང་མར་གཅིག་གྱུར་གྱི་རང་དབང་གི ་ཐོབ་ཐང་གང་ཡོ ད་ཅེ་ན། རང་གི ་རྣམ་
རྟོག་གང་འདྲ་ཞི ག་འཁྱེར་གྱི་ཡི ན་ནའང་དེ་འཁྱེར་ཆོག་གི ་རེད།

ཚོ ར་གྱི་འགྱུར་བ་གང་འདྲ་ཞི ག་ཡོ ད་ཀྱང་དེར་རང་དབང་ཡོ ད།

ནང་གི ་སེམས་
ཆོས་ལུགས་

གང་འདྲ་ཞི ག་ལ་དད་མོ ས་བྱེད་ཀྱི ་ཡི ན་ནའང་རང་དབང་ཡོ ད་ཅེས་རང་དབང་
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གསུམ་པོ་འདི་མཉམ་ད་ུ ཡོ ད་པ་ལས་ཆོས་རྐྱང་པའི་ཚི ག་དེ་མེད། དེར་རང་དབང་
ཡོ ད་སྟངས་དེ་སྒརེ ་གྱི་ཉམས་ལེན་བྱས་ནའང་འགྲིག་གི ་རེད།
ད་ུ ཚོ གས་ནས་ཆོ་ག་ཕྱག་ལེན་དང་།

མི ་མང་པོ་མཉམ་

གསོལ་འདེབས་སྨནོ ་ལམ་བྱེད་རྒྱུ་ལ་སོགས་

བྱས་ནའང་འགྲིག་གི ་རེད། ཁྱབ་སྤལེ ་དང་དྲིལ་བསྒྲགས་བྱས་ནའང་འགྲིག་གི ་རེད།

ཆོས་ལུགས་བརྗེ་བསྒྱུར་བྱས་ནའང་འགྲིག་གི ་རེད།
ཆོས་དད་རང་དབང་གི ་ཐོབ་ཐང་ནང་ཡོ ད།

ཆོས་ལུགས་བརྗེ་རྒྱུ་དེ་ཡང་

དེར་བརྟེན་ཆོས་དད་རང་དབང་གི ་

ཐོབ་ཐང་ནང་ལ་ཆོ ས་ལུགས་བ་ྱེ བྲག་པ་གང་ཡང་རུང་བ་ཞི ག་ལ་སྐྱོན་བརྗོད་དང་

ུ ་བ་ཞི ག་གི ས་
ཡོ ན་ཏན་བརྗོད་རྒྱུ། དེར་བརྟེན་ནས་གང་ཟག་བྱེ་བྲག་པ་སུ་ཡང་རང

ཆོ ས་ལུགས་བར་ྗེ པོ་བརྒྱབ་རྒྱུ་ཡོ ངས་རག
ྫོ ས་ཡོ ངས་ཁྱབ་གསལ་བསྒྲགས་ཀྱི་ཆོ ས་

དད་རང་དབང་གི ་དོན་ཚན་དེའ་ི ནང་ཚུད་ཡོ ད་པ་ཞི ག་རེད། དེར་བརྟེན་ཁོང་རང་

ཚོ ་སྒརེ ་ངོས་ནས་དོལ་རྒྱལ་བསནྟེ ་གསོལ་བྱས་པར་ང་ཚོ ་སུ་ཞི ག་གི ས་མ་བས
ྱོ ་ཞེས་

བཀག་སྡམོ ་བྱེད་པར་འགྲོ་གི ་མེད། བཀའ་སླབོ ་གནང་བ་ཙམ་ཞི ག་རེད། ཁོང་ཚོ འ་ི

ི ། རྔ་སྦུག་རོལ་མོ་དཀྲོལ་ནས་བསྐང་གསོ་གཏོང་
མཉམ་ཚོ གས་ཐོག་དངུ ་དང་རྒྱ་གླང
སྐབས་སུ་ཞི ག་གི ས་དེར་འགོག་རྐྱེན་བཟོ་གི ་མེད། རྒྱ་གར་ལྷ་ོ ཕྱོགས་ལ་ཕྱིན་ན་ཤར་

དགེ་ལྡན་དང་སེར་སྨད་སྤམོ ་ར་ཟུར་ད་ུ ཕྱིན་པ་དེའ་ི ནང་ལྟསོ ་དང་། ཁོང་ཚོ ས་དགོན་

པ་ཨ་མ་ཚོ ་ལས་རྫིག་པ་དང་གྲ་རྒྱས་པ་བྱས་དང་བྱེད་མུས་རེད། དེ་ཚོ ར་སྤྱི་ཚོ གས་

དང་སྒྲིག་འཛུགས་སུ་གང་གི ས་ཐེ་གཏོགས་བྱེད་ཀྱི་མེད། ཁོང་ཚོ ས་དྲིལ་བསྒྲགས་
གནང་སྟངས་ནི་ཧ་ཅང་ཤུ གས་ཆེན་པོ་བྱེད་ཀྱི་ཡོ ད་པ་རེད། དེ་ཡང་ཁོང་རང་ཚོ ར་

རང་དབང་ཡོ ད་ནས་བྱས་པ་ཞི ག་རེད་མ་གཏོགས། རང་དབང་མེད་པར་བྱས་པ་

ཞི ག་མ་རེད། དེ་དག་ལ་ང་ཚོ འ་ི ངོས་ནས་གནོད་སྐྱོན་སྤུ་ཙམ་བཏང་མེད། ༸གོང་
ུ ་ཅེས་བརྗོད་
ས་མཆོ ག་གི ས་དོལ་རྒྱལ་བཀག་འགོག་གནང་ན་འགྲིག་གི ་མི ་འདག

བཞི ན་པ་དེ་ནི་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་སྐུ་སྒར
ེ ་གྱི་ཆོ ས་དད་རང་

268 བདེན་དོན་གསལ་བའི་ཉི་ཟེར།

དབང་ལ་དོ་ཕོག་གཏོང་རྒྱུའི་ཐབས་ཤེས་བྱེད་ཀྱི་ཡོ ད། ང་ཚོ འ་ི ངོས་ནས་ཁོང་ཚོ ར་
དྲིལ་བསྒྲགས་མ་བྱེད་བརྗོད་ཀྱི་མེད། ཁོང་ཚོ འ་ི ངོས་ནས་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་དོལ་

རྒྱལ་བཀག་འགོག་མ་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་ངོ་རྒོལ་བྱེད་ཀྱི་ཡོ ད། དེར་བརྟེན་

ཆོས་དད་རང་དབང་ཕར་གདལ་བཤི ག་བཏང་བ་རེད་དམ།

ཚུར་གདལ་བཤི ག་

བཏང་བ་རེད། དེ་ང་ཚོ ས་གསལ་པོ་ཤེས་དགོས་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་རེད། ལར་

ནས་ཆོས་དད་རང་དབང་གི ་ཐོབ་ཐང་ཞེས་པ་ནི་ཆ་རྐྱེན་མེད་པའི་ཐོབ་ཐང་ཞི ག་མ་

ུ ་ཆ་རྐྱེན་ཡོ ད་པའི་ཐོབ་ཐང་ཞི ག་རེད། འགྲོ་བ་མི འ་ི ཐོབ་
ུ ་ཡི ན་རང
རེད། ག་དས
ཐང་གི ་གསལ་བསྒྲགས་ཀྱི་དོན་ཚན་གཉིས་པའི་ནང་།   གསལ་བསྒྲགས་འདིའ་ི

ནང་བཀོད་པའི་ཐོབ་ཐང་ཚང་མ་འགྲོ་བ་མི ་ཞི ག་ཡི ན་ཕྱིན་ཆད་ཚང་མར་གཅི ག་

མཚུངས་ཡོ ད་པ་རེད་མ་གཏོགས།

མི ན་ཞེས་གསལ་བཤད་བྱས་ཡོ ད།

ཁ་ཤས་ལ་ཡོ ད་པ་དང་ཁ་ཤས་ལ་མེད་པ་

དེར་བརྟེན་ཆོས་དད་རང་དབང་གི ་ཐོབ་ཐང་

ཡང་དོལ་རྒྱལ་རས
ྗེ ་འབྲང་པར་ཇི ་ཙམ་ཡོ ད་པ་དེ་དང་གཅི ག་མཚུངས་༸གོང་ས་

མཆོག་དང་བོད་མི ་གཞན་ལའང་ཡོ ད་དགོས་ཀྱི་རེད། དེར་བརྟེན་དེ་གདལ་བཤི ག་
ཕྱིན་མེད་པ་དང་གལ་སྲིད་གདལ་བཤི ག་ཕྱིན་ཡོ ད་ན།

ཚུར་ཁ་ལོག་ནས་༸གོང་

ས་མཆོ ག་དང་བོད་མི ་གཞན་དག་གི ་ཆོ ས་དད་རང་དབང་གི ་ཐོབ་ཐང་ལ་གདལ་

བཤི ག་ཕྱིན་པ་ཡི ན་པ་དེ་ཁྲིམས་དང་ཆབ་སྲིད་ཐོག་ནས་ར་སྤདྲོ ་དང་བདེན་རྟགས་
ཡོ ད་པའི་གནས་སྟངས་ཤི ག་ཆགས་ཀྱི་ཡོ ད་ཅེས་བརྗོད་རྒྱུ་ཡི ན།  
ང་ཚོ ་རྒྱ་གར་ནང་བསྡད་ཡོ ད་པར་བརྟེན།

རྒྱ་གར་ནང་གི ་ཆོས་དད་རང་

དབང་གི ་གནས་སྟངས་བཤད་དགོས་བྱུང་ན། རྒྱ་གར་གྱི་རྩ་ཁྲིམས་འོག་ནས་བཤད་
དགོས་པ་ཞི ག་རེད། རྒྱ་གར་གྱི་རྩ་ཁྲིམས་ནང་ཆོས་དད་རང་དབང་གི ་ཐོབ་ཐང་རྩ་

ཁྲིམས་དོན་ཚན་ ༢༥ ནང་ཡོ ད། དེའི་ནང་གསེ ས་དང་པོ་གཉིས་པ་གསུམ་པ་

དཔལ་ལྡན་བཀའ་བླནོ ་ཁྲི་ཟུར་ཟམ་གདོང་རི ན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི ་གསུ ང་བཤད། 269

དང་། དེའ་ི འགྲེལ་བརྗོད་བཅས་ལ་ལྟསོ ་དང་། རྒྱ་གར་ནང་ཆོས་དད་རང་དབང་ག་

རེ་ཡོ ད་པ་དེ་རྩ་ཁྲིམས་དོན་ཚན་ ༢༥ ནང་གསལ་གྱི་རེད། རྒྱ་གར་གྱི་ཆོས་དད་

རང་དབང་གི ་ཐོབ་ཐང་དེ་ཆ་རྐྱེན་མང་པོ་ཡོ ད་པའི་ཐོབ་ཐང་ཞི ག་རེད་མ་གཏོགས།

ཆ་རྐྱེན་གང་ཡང་མེད་པའི་ཐོབ་ཐང་ཞི ག་ཆགས་ཀྱི་མེད། རྩ་ཁྲིམས་དོན་ཚན་ ༢༥
ཆོས་དད་རང་དབང་ (Freedom of Religion) ཅེས་པའི་མགོར་གང་ཞི ག་བརྗོད་

ཡོ ད་དམ་ཞེ་ན། མགོ་དང་པོར། སྤྱི་ཚོ གས་ཀྱི་སྒྲིག་འཛུགས་དང་མང་ཚོ གས་ཀྱི་
བཟང་སྤྱོད།

འཕྲོད་བསྟེན་བཅས་ལ་མ་གནོད་པའི་ཐོག་ནས་ཞེས་ཆ་རྐྱེན་གསུམ་

པོ་འདི་སྔནོ ་ད་ུ ཡོ ད། དེ་ནས་དེ་ཚོ ར་གནོད་ཀྱི་མེད་པ་ཡི ན་ན། ཆོས་ལུགས་གང་

འདྲ་ཞི ག་ལ་དད་པ་དང་ཉམས་ལེན། མཉམ་ཚོ གས། དྲིལ་བསྒྲགས་སོགས་ཀྱང་
བྱས་ཆོག་གི ་རེད།

གལ་སྲིད་ཆོས་ལུགས་གཅིག་གི ་ཉམས་ལེན་དང་ཆོ་ག་ཕྱག་

ལེན་ལ་ཁ་གཡར་ཏེ་མང་ཚོ གས་ཀྱི་སྒྲིག་འཛུགས་ལ་གནོད་ཀྱི་ཡོ ད་ན། དཔེར་ན།

དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་གསོལ་བྱེད་མཁན་ལྟ་བུར་ཆ་མཚོ ན་ན། ད་ལྟ་ང་ཚོ ་བོད་པའི་མང་
ཚོ གས་དང་སྒྲི ག་འཛུགས་ནང་སྟབས་མ་བདེ་བ་བཟོ་མཁན་ཆེ ་ཤོ ས་ཤི ག་ཁོང་ཚོ ་

ཆགས་ཀྱི་ཡོ ད། བཟང་སྤྱོད་དང་འགལ་ནས་འཇིགས་སྐལ
ུ ་རི ང་ལུགས་བྱེད་རྒྱུ་དང་

མི ་གསོ ད་རང
ྡུ ་དང་མནར་གཅོད་གཏོང་རྒྱུ་ཡོ ངས་རྫོགས་དོལ་རྒྱལ་རྗེས་འབྲང་

པ་ཚོ ས་བྱས་དང་བྱེད་མུས་རེད།

བ་ཞི ག་ཆགས་ཀྱི་ཡོ ད།

དེ་དག་ལ་བལྟས་སྐབས་བཟང་སྤྱོད་དང་འགལ་

འཕྲོད་བསྟེན་ལ་གནོད་དང་མི ་གནོད་ཅེས་པ་དེ་ནི་སྐབས་

མཚམས་སོ་སོའ་ི གནས་ཚུལ་བྱེ་བྲག་པ་ཞི ག་རེད། དཔེར་ན། ད་ལྟའ་ི ཁོང་ཚོ འ་ི
བྱེད་བབ་དེ་མུ་མཐུ ད་ནས་ཕྱིན་ན།

རྒྱ་གར་གཞུང་ཕྱོགས་ནས་ཁྲིམས་དང་སྒྲིག་

གཞི འ་ི ཐོག་ནས་བཀག་བསྡམ
ོ ས་བདྱེ ་ན་བདྱེ ་ཆོག་པའི་གནས་སྟངས་ཤི ག་ཆགས་ཀྱི་
ཡོ ད།

ལྷག་པར་ཁོང་ཚོ འ་ི འགྲོ་སྟངས་དང་ལས་ཀ་བྱེད་སྟངས་རྣམས་ནབུ ་ཕྱོགས་

པའི་ལྟ་སྟངས་ཐོག་ནས་བྱས་ན། ཆོས་ལུགས་ཀྱི་ཚབ་ཏུ ་ཀལ་ཊི ་ (Cult) རེད་ཅེས་

270 བདེན་དོན་གསལ་བའི་ཉི་ཟེར།

བརྗོད་ཀྱང་མ་ཡི ན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཤོད་རྒྱུ་ཧ་ཅང་ཁག་པོ་རེད།

ཨི ན་ལེན་ད་ུ ཡོ ད་

པའི་དགེ་བཤེས་སྐལ་བཟང་གི ་ཆོས་ཚོ གས་དེ་ཀལ་ཊི འ་ི ངོ་བོར་ཆགས་ཀྱི་ཡོ ད་པ་ལྟ་

བུ་ཨི ན་ཇིའ་ི གཞུང་གི ས་ཐེངས་ཁ་ཤས་མཐོང་བ་རེད། ད་ལྟ་ཁོང་ཚོ འ་ི བྱེད་ཕྱོགས་

ལ་ཕྲན་བུ་འགྱུར་བ་བཏང་ནས་ཁོང་ཚོ ར་དཀའ་ངལ་མི ་ཡོ ང་རྒྱུའི་ཐབས་ཤེས་མང་
པོ་བྱས་པ་རེད། དེང་སང་ཕྲན་བུ་ལྷངི ་འཇགས་ཡོ ད།

བྷབོ ་ཐར་མན་ (Bob Thurman) གྱི་རྩོམ་ཡི ག་དེ་དག་ཀླགོ ་ན་ New

Kadampa ཞེས་པ་དེ་ཀལ་ཊི ་ཡི ན་པ་དང་། གལ་སྲིད་ཀལ་ཊི ་མི ན་ནའང་དེའ་ི
ངོས་སུ་འགྲོ་ཡི ་ཡོ ད་པ་དེ་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་རེད། དེ་ལྟར་སོང་ན་རྒྱ་གར་གྱི་ཁྲིམས་

ཐོག་ནས་བཀག་བསྡམོ ས་བྱེད་ཆོག་རྒྱུ་མ་གཏོགས། བྱེད་མི ་ཆོག་པའི་གནས་སྟངས་

ཆགས་ཀྱི་མེད། རྩ་ཁྲིམས་དོན་ཚན་ཉེར་ལྔ་པའི་ནང་གསེས་དོན་ཚན་དང་པོ་དང་

གཉིས་པའི་ནང་། རྩ་ཁྲིམས་གཏན་ལ་མ་ཕབ་པའི་སྔནོ ་གཏན་ལ་ཕབ་ཟིན་པའི་
ཆོས་ལུགས་ཁག་དང་ཆོས་ལུགས་ཁག་གི ་འཛི ན་སྐྱོང་དང་འབྲེལ་བའི་ཁྲིམས་ཡི ག་

གང་ཡོ ད་པ་དེ་རང་འཇགས་བསྡད་ཀྱི་རེད་མ་གཏོགས། འགྱུར་བ་འགྲོ་ཡི ་མ་རེད།
ཆོ ས་དད་རང་དབང་གི ་ཆ་རྐྱེན་དེའི་འོག་ནས་འགྱུར་བ་འགྲོ་ཡི ་མ་རེད་ཅེས་བྲིས་

ཡོ ད། དེའ་ི འོག་གི ་དོན་ཚན་ནང་རྒྱ་གར་གཞུང་གི ་དབུས་གྲོས་ཚོ གས་དང་མངའ་
སྡ་ེ གས
ྲོ ་ཚོ གས་སོ ་སོ ས་དགོས་གལ་ནམ་བྱུང་ལ་ཆོ ས་ལུགས་ཁག་གི ་ཉམས་ལེ ན་

བྱེད་སྟངས་དང་།

འཛི ན་སྐྱོང་བྱེད་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ཚོ ད་འཛི ན་དང་བཀག་འགོག་

བྱེད་རྒྱུའི་ཁྲིམས་བཟོས་ན་བཟོ་ཆོག་གི ་རེད། ཁྲིམས་བཟོ་རྒྱུའི་དབང་ཚད་དེ་གྲོས་

ཚོ གས་ལ་ཡོ ད་མུས་རེད་ཅེས་བྲིས་ཡོ ད། དཔེར་ན། རྒྱ་གར་གྱི་ཆོས་ལུགས་མང་

པོའི་ནང་རི གས་དང་ཁ་དོག་གི ་དབྱེ་བ་ཕྱེ་ནས་ལྷ་ཁང་ནང་རི གས་གང་འདྲ་ཞི ག་

འགྲོ་ཆོག་པ་དང་། རི གས་གང་འདྲ་ཞི ག་འགྲོ་ཆོག་གི ་མེད་པ། དེ་བཞི ན་ཆོས་ཀྱི་

དཔལ་ལྡན་བཀའ་བླནོ ་ཁྲི་ཟུར་ཟམ་གདོང་རི ན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི ་གསུ ང་བཤད། 271

སླབོ ་སྦང
ྱོ ་བདྱེ ་རྒྱུ་དེ་ཡང་རི གས་གང་འདྲ་ཞི ག་གི ས་བྱེད་ཆོ ག་པ་དང་རི གས་གང་

འདྲ་ཞི ག་གི ས་བྱེད་ཆོག་གི ་མེད་པ། རི གས་དང་ཁ་དོག་བྱེ་བྲག་པ་ཁ་ཤས་རེག་ཏུ ་

ུ ་བ་ (Untouchable) ལྟ་བུ་བརྩི་རྒྱུའི་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་ལམ་སྲོལ་ཡོ ད། དེ་
མི ་རང

དག་ཚང་མ་ཆོས་དད་རང་གི ་འོག་རང་དབང་སྤྲད་མེད།

ཁྲིམས་ཐོག་ནས་ཚང་

མ་མེད་པ་བཟོས་ཡོ ད། དཔེར་ན། ལྷ་ཁང་ནང་འདི་འཛུལ་ཆོག་དང་འདི་མི ་ཆོག་

བརྗོད་རྒྱུའི་གནས་སྟངས་དེ་དག་ཚང་མ་ཁྲིམས་ཐོག་ནས་མེ ད་པ་བཟོས་པ་རེ ད།

དེས་གང་མཚོ ན་གྱི་ཡོ ད་ཅེ་ན། མང་ཚོ གས་ཀྱི་སྒྲིག་འཛུགས་དང་བཟང་སྤྱོད་དང་

འགལ་བའི་གནས་ཚུལ་ཞི ག་ཡོ ང་གི ་ཡོ ད་ན་ཆོ ས་དད་རང་དབང་ལ་ཐེ་གཏོགས་
དང་། ཚོ ད་འཛི ན། སྟངས་འཛི ན་བྱེད་ཆོག་པ་དེ་ཁྲིམས་ཐོག་ནས་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་

རེད། འདི་རྒྱ་གར་གྱི་རྩ་ཁྲིམས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཤི ག་རེད།  

འོན་ཀྱང་ང་ཚོ འི་ངོས་ནས་འདི་ལྟ་བུའི་ཚོ ད་འཛི ན་དང་སྟངས་འཛི ན་གནང་

མེད། བཙན་བྱོལ་བོད་མི འ་ི བཅའ་ཁྲིམས་ལྟ་བུར་མཚོ ན་ན། བཙན་བྱོལ་བོད་མི འ་ི

བཅའ་ཁྲིམས་དོན་ཚན་བཅུ་པའི་ནང་ཆོས་དད་རང་དབང་གི ་གནས་སྟངས་དེ་ཡོ ད།

ཆོ ས་དད་རང་དབང་གི ་གནས་སྟངས་ནང་དང་པོ་དེར་ཆོ ས་ལུགས་ཡོ ངས་རྫོགས་
ཁྲིམས་ཀྱི་མདནུ ་སར་འདྲ་མཉམ་ཡི ན་ཞེས་བཀོད་ཡོ ད་སྟབས།

དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་

གསོལ་བྱེད་མཁན་དེ་ཆོས་ལུགས་ཤི ག་ལ་བརྩིས་ནའང་། དེ་དང་དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་
གསོལ་མི ་བྱེད་མཁན་གཉིས་ཀ་ཁྲིམས་ཀྱི་མདནུ ་སར་འདྲ་མཉམ་ཡི ན། དེར་བརྟེན་

གཅིག་གི ་ཐོབ་ཐང་ལ་གཞན་ཞི ག་གི ས་གནོད་སྐྱོན་བཏང་ན་འགྲིག་གི ་མེད། ང་ཚོ འ་ི
ངོས་ནས་གནོད་སྐྱོན་གཏོང་གི ་མེད།

ཁོང་ཚོ འ་ི ངོས་ནས་གནོད་སྐྱོན་གཏོང་རྒྱུའི་

ཐབས་ཤེས་བྱེད་བཞི ན་ཡོ ད། གལ་སྲིད་དེའ་ི སྐརོ ་བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུ ས་ལྷན་ཚོ གས་

ནས་ཚོ ད་འཛི ན་གནང་ན་གནང་ཆོ ག་རྒྱུའི་ཆ་རྐནྱེ ་དེ་བཅའ་ཁྲིམས་དོན་ཚན་བཅུ་
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གཉིས་པའི་ནང་ཡོ ད། མི ་རི གས་དང་རྩ་དོན་གྱི་དགོས་མཁོ་ཆེན་པོའ་ི ཆེད་ཁྲིམས་
ཀྱི ་ཐོག་ནས་ཚོ ད་འཛི ན་བཀག་འགོག་བྱས་པ་ཕུ ད་ཅེས་འཁོད་ཡོ ད་པར་བརནྟེ །

ཚོ ད་འཛི ན་བཀག་འགོག་བྱེད་ཆོག་པའི་གནས་སྟངས་ཤི ག་གསལ་ཡོ ད།

ད་ལྟ་

གནང་ཡོ ད་མ་རེད་དེ། མ་འོངས་པར་གནང་ནའང་ཁོང་ཚོ འ་ི གནས་ཚུལ་ཁ་ཤས་

ྲི ས་དང་སྒྲིག་གཞི ་བཟོས་ཀྱང་བཟོ་མ་
ལ་བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུ ས་ལྷན་ཚོ གས་ཀྱིས་ཁམ
ཆོག་པའི་གནས་སྟངས་མེད་པ་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་རེད།

ངས་དོན་ཚན་དང་པོ་དེར་བསྡམ
ོ ས་བརྒྱབས་ནས་ཞུ ་རྒྱུར།

༸གོང་ས་

༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་གི ས་དོལ་རྒྱལ་སྐར
ོ ་བླང་དོར་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་བ་

ནས་བཟུང་ད་ཕན་དོལ་རྒྱལ་རས
ྗེ ་འབྲང་བ་ཚོ ར་མི འི་ཐོབ་ཐང་དང་ཆོ ས་དད་རང་

དབང་གི ་ཐོབ་ཐང་ལ་བརྡལ་བཤི ག་དོ་ཕོག་འགྲོ་རྒྱུའི་མཛད་འཕནྲི ་སྣ་གཅི ག་ཀྱང་
བསྐྱངས་མེད། ཁྱེད་རང་ཚོ ར་དེ་ལྟར་བསྐྱངས་པའི་དོགས་པ་རྣམ་རྟོག་ཡོ ད་ན་དེ་

གཞི ་རྩ་མེ ད་པའི་དོགས་པ་རྣམ་རགྟོ ་ཅི ག་རེད་ཅེས་ངས་གསལ་པོ་ཞི ག་བཟོས་ན་

བསམ་བྱུང་། གཞི ་རྩ་མེད་པའི་དོགས་པ་རྣམ་རྟོག་རེད་ཅེས་ངས་བརྗོད་པ་དེ་ཁྱེད་
རང་ཚོ ས་ཡི ད་ཆེས་བྱེད་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡང་མེད།
ཡི ད་མ་ཆེས་པ་

ཡོ ང་སྲིད་པ་རེད། འཇིག་རྟེན་འདིའ་ི ནང་འགྲོ་བ་མི འ་ི ཐོབ་ཐང་དང་ཆོས་དད་རང་

དབང་ལ་བརྡལ་བཤི ག་ཕྱིན་ན། དེ་བརྡལ་བཤི ག་མི ་འགྲོ་བའི་སྲུང་སྐྱོབ་ག་ནས་ཞུ་

དགོས་ཀྱི་རེད་ཟེར་ན། སྲུང་སྐྱོབ་ཞུ་ས་དེ་རྒྱལ་སྤྱིའ་ི ནང་ཆ་བཞག་ན་རྒྱལ་སྤྱིའ་ི ཉེས་
ཡངས་ཚོ གས་པ་ (Amnesty International) ཞེས་པ་དེ་སྒྲིག་འཛུགས་ཆེ་ཤོས་

ཤི ག་རེད། གལ་སྲིད་དེ་ལྟ་བུའ་ི བརྡལ་བཤི ག་འགྲོ་ཡི ་ཡོ ད་ན་ཞུ་ས་དེ་རྒྱལ་སྤྱིའ་ི ཉེས་

ཡངས་ཚོ གས་པར་ཞུ་དགོས། རྒྱ་གར་ནང་ཆ་བཞག་ན་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོ ངས་འགྲོ་

བ་མི འ་ི ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཚོ གས་ (National Human Rights Commission) ཡོ ད།

དཔལ་ལྡན་བཀའ་བླནོ ་ཁྲི་ཟུར་ཟམ་གདོང་རི ན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི ་གསུ ང་བཤད། 273

རྒྱ་གར་ནང་སྲུང་སྐྱོབ་ཞུ་དགོས་ན་ཚོ གས་པ་དེར་ཞུ་དགོས། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༨ ལོར་
ྲི ས་གཏུ ག་བྱས་པ་
དོལ་རྒྱལ་རས
ྗེ ་འབྲང་པས་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཉེས་ཡངས་ཚོ གས་པར་ཁམ

རེད། དེ་རྗེས་རྒྱལ་སྤྱིའ་ི ཉེས་ཡངས་ཚོ གས་པས་ཆ་ཚང་ཞི བ་འཇུག་བྱས་ནས་ཐག་
གཅོད་ཀྱིས་བཀའ་ལན་ཞི ག་གནང་ཡོ ད་པའི་ནང་བོད་ནང་ཡི ན་ན་ཆོ ས་དད་རང་

དབང་བརྡལ་བཤི ག་བཏང་བ་ར་སྤྲོད་མང་པོ་བྱུང་སོང་མ་གཏོགས།

བཙན་བྱོལ་

ནང་དང་། ལྷག་པར་དོལ་རྒྱལ་རྗེས་འབྲང་བ་ཚོ ར་ཆོས་དད་རང་དབང་དང་འགྲོ་

བ་མི འི་ཐོབ་ཐང་ལ་བརྡལ་བཤི ག་ཕྱིན་པ་དེ་འདྲའི་དོན་ཚན་གཅི ག་ཀྱང་ར་འཕྲོད་
ཀྱི་མི ་འདགུ

དེར་བརྟེན་ཁྱེད་རང་ཚོ ས་ཞུས་པའི་དགོས་འདནུ ་འདི་ང་ཚོ འ་ི ལག་

ུ ་ཅེས་ཚི ག་གི ་བདག་པོས་ཚི གས་སུ་བཅད་ནས་བཀའ་
པ་འཆང་ཐུ བ་རྒྱུ་མི ་འདག

ལན་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་གནང་ཡོ ད། འདི་ཡི ག་ཐོག་ཏུ ་ཡོ ད་པ་ཡོ ངས་གྲགས་རེད་མ་
གཏོགས། གསང་བའི་ཡི ག་ཆ་དེ་འདྲ་གང་ཡང་མི ན། ཁྱེད་རང་ཚོ ས་གཟིགས་ན་

དེའ་ི ནང་ནས་གསལ་པོ་ཞི ག་མཁྱེན་ཐུ བ་ཀྱི་རེད། དེའ་ི རྗེས་ལ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༧ ལོར་
རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོ ངས་འགྲོ་བ་མི འི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཚོ གས་ལ་ཁོང་ཚོ ས་སྙན་ཞུ་བཏང་
བ་རེད།

སྙན་ཞུ་དེའ་ི ནང་དོན་ཚན་དམི གས་སུ་བཀར་བ་བོད་ནས་གསར་འབྱོར་

དོལ་རྒྱལ་བསནྟེ ་གསོལ་བྱེད་མཁན་བཅོ་ལྔ་བཅུ་དྲུག་ཅིག་ལ་གདན་སའི་ནང་འཛུལ་
ཞུགས་བྱེད་རྒྱུའི་ངོས་སྦྱོར་རག་མེད་ལུགས་བཀོད་ཡོ ད། ཁོང་ཚོ ་སླབོ ་གྲྭ་ཁག་གང་

ད་ུ འཛུལ་ཞུགས་བྱེད་ཀྱང་སླབོ ་གྲྭར་གཏོང་གི ་ཡི ན་ཞེས་ཞུས་ཡོ ད།

གདན་སའི་

ནང་འཛུལ་ཞུ གས་བདྱེ ་རྒྱུ་ཡི ན་ན་སྣེ་ལེ ན་ཁང་གི ས་ངོས་སྦྱོར་ཞི ག་གཏོང་དགོས་

ཀྱི་ཡོ ད། ངོས་སྦྱོར་དེའ་ི ནང་མི ་འདི་འདྲ་ཞི ག་གདན་ས་དང་གྲྭ་ཚང་། ཁང་ཚན་
འདི་འདྲ་ཞི ག་གི ་ནང་འཛུལ་ཞུགས་བདྱེ ་རྒྱུའི་འདནུ ་པ་ཡོ ད་པ་ལྟར་འཛུལ་ཞུགས་

བདྱེ ་བཅུག་རོགས་ཞེས་ཆོས་བརྒྱུད་རི ས་མེད་ཀྱི་དགོན་སྡ་ེ ཁག་ལ་གཅི ག་མཚུངས་
གཏོང་གི ་ཡོ ད། དོལ་རྒྱལ་རྗེས་འབྲང་པར་གདན་སའི་ནང་འཛུལ་ཞུགས་བྱེད་རྒྱུའི་

274 བདེན་དོན་གསལ་བའི་ཉི་ཟེར།

ངོས་སྦྱོར་དེ་སྤྲད་མེད། འོན་ཀྱང་ཁོང་ཚོ ར་ཁྱེད་རང་ཚོ ས་སླབོ ་གྲྭ་གང་གདམ་ཡང་

དེར་འགྲོ་རྒྱུར་ངོས་སྦྱོར་སྤྲོད་ཀྱི་ཡི ན།

མ་རེད་ཅེས་བརྗོད་ཡོ ད།
ནི།

དགོན་སྡ་ེ ཁག་ལ་ངོས་སྦྱོར་སྤྲོད་ཐུ བ་ཀྱི་

དགོན་སྡ་ེ ཁག་ལ་ངོས་སྦྱོར་སྤྲད་མི ་ཐུ བ་པའི་རྒྱུ་མཚན་

རི ་བོ་དགེ་ལྡན་སྤྱི་ལ་ཁྱབ་པའི་བཅའ་ཡི ག་རི ་བོ་དགེ་ལྡན་པའི་བསྟན་བདག་

ལྷན་ཚོ གས་ཀྱིས་གཏན་འབེབས་གནང་བ་དེའི་ནང་དགེ་ལུགས་པའི་ཆོས་སྡ་ེ གང་ད་ུ

འཛུལ་ཞུགས་བྱེད་ཀྱང་། དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་གསོལ་མི ་བྱེད་པའམ་མཚམས་འཇོག་

བྱས་ཟིན་པ་ཞི ག་དགོས་ཀྱི་རེད་ཅེས་ཆ་རྐྱེན་འདི་བཞག་ཡོ ད། ཆ་རྐྱེན་འདི་བཙན་

བྱོལ་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱིས་མེད་པ་བཟོ་ཐུ བ་ཐབས་མེད།
དང་སླབོ ་གྲྭ

སྤྱིར་བཏང་ནས་དགོན་པ་

ུ ་འཛུལ་ཞུགས་ཀྱི་ཆ་རྐྱེན་
མཐོ་རི མ་སླབོ ་གྲྭ་གང་འདྲ་ཞི ག་ཡི ན་རང

སྒྲིག་གཞི ་བཟོ་རྒྱུ་དེ་སྒྲིག་འཛུགས་སོ་སོ་རང་གི ་རང་དབང་རེད།

ཡི ན་ཞེས་རྩོད་རྒྱུ་མེད།

དེར་ཐོབ་ཐང་

སྒྲིག་འཛུགས་སོ་སོའ་ི སྒྲིག་གཞི ་གང་འདྲ་ཞི ག་བཟོས་པ་

དེ་སྒྲིག་འཛུགས་སོ་སོས་སྒྲིག་གཞི ་བཟོ་སྟངས་ཀྱི་ཁྲིམས་དང་སྒྲིག་གཞི འི་འོག་ནས་
འགྲོ་རྒྱུ་ཞི ག་རེད། དེར་བརྟེན་སྣེ་ལེན་ཁང་གི ས་དགེ་ལུགས་སྤྱིའ་ི བཅའ་ཡི ག་ཆེན་

མོ ་ དང་འགལ་བའི་ ངོས ་སྦ ར
ྱོ ་ཕུ ལ ་ཐུ བ ་ཀྱི ་ མེ ད ་པར་བར ནྟེ ་ངོས ་སྦྱོར ་ཕུ ལ ་མེ ད །
འདི་དམི གས་སུ་བཀར་ཡོ ད་པ་དང་།

གཞན་ཁོང་ཚོ ས་དེའ་ི སྔནོ ་ལ་སྤྱིར་བཏང་

བཤད་དང་ཤོད་བཞི ན་པ་མང་པོ་ཞི ག་ཡོ ད། དཔེར་ན། སླབོ ་གྲྭ་ནས་ཕྱིར་འབུད་

བྱས་སོང་།

སྨན་ཁང་ནང་འགྲོ་ཆོག་གི ་མི ་འདགུ ་ཅེས་སོགས་གཅིག་ལའང་དན་

རྟགས་མེད། གྲོས་ཚོ གས་ཀྱི་བགྲོ་གླངེ ་དང་ཡི ག་ཆ་ཁག་ལ་གཟིགས་ན་ཚང་མ་རྫུན་

མ་ཡི ན་པ་ཞི ག་མ་གཏོགས། བདེན་པ་གཅིག་ཀྱང་མེད་པ་གསལ་པོ་རེད། དེའ་ི སྐརོ ་

རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོ ངས་འག་ྲོ བ་མི འི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཚོ གས་ཀྱིས་ཞི བ་འཇུག་མཐར་ཕྱིན་

པ་གནང་སྟེ། སྣེ་ལེན་ཁང་དང་འབྲེལ་ཡོ ད་ལས་ཁུངས་ཁག་ལ་བཀའ་རྩད་ཕེབས་

ཡོ ད། ཁོང་ཚོ ས་དེ་མ་ཡི ན་པའི་ཞི བ་འཇུག་ཆ་ཚང་གནང་ནས་དེའ་ི ནང་ཆོས་དད་

དཔལ་ལྡན་བཀའ་བླནོ ་ཁྲི་ཟུར་ཟམ་གདོང་རི ན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི ་གསུ ང་བཤད། 275

དང་འགྲོ་བ་མི འ་ི ཐོབ་ཐང་ལ་བརྡལ་བཤི ག་བཏང་བ་གཅིག་ཀྱང་མི ་འདགུ

དེར་

བརནྟེ ་ཁྱེད་རང་ཚོ ས་ཞུས་དོན་དེར་ང་ཚོ ས་ཐག་གཅོད་བྱེད་རྒྱུ་དང་ངོས་ལེན་བྱེད་

རྒྱུ་གང་ཡང་མི ་འདགུ ་ཅེས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༧ ཟླ་ ༡༢ ཚེ ས་ ༡༩ འཁོད་པའི་བཀོད་
ཁྱབ་དེའ་ི ནང་གསལ་པོ་ཡོ ད། རྒྱལ་སྤྱིའ་ི ཉེས་ཡངས་ཚོ གས་པ་དང་རྒྱ་གར་རྒྱལ་
ཡོ ངས་འག་ྲོ བ་མི འི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཚོ གས་གཉིས་ཀྱིས་ཐག་གཅོད་འདི་དྲང་བདེན་

མི ན་པའི་ཐག་གཅོད་ལ་སུས་ཀྱང་ངོས་ལེན་བྱེད་ཐུ བ་ཀྱི་མ་རེད། གལ་ཏེ་འདི་དྲང་

བདེན་མི ན་པའི་ཐག་གཅོད་ཡི ན་ན་ད་དངུ ་ཁྲིམས་ཁང་གོང་མ་ནས་གོང་མར་འག་ྲོ

དགོས་ཀྱི་རེད་ལ་འགྲོ་ཆོག་གི ་རེད། འོན་ཀྱང་ཁོང་ཚོ ས་ཕྱིན་མེད། དེའ་ི རྒྱུ་མཚན་
ནི་གཞི ་རྩ་མེད་པའི་དབང་གི ས་རེད། ཁོང་རྣམ་པའི་ཐག་གཅོད་དེ་ཕྱོགས་ལྷུང་བྱས་
ནས་ཐག་གཅོད་བྱས་པའི་གནས་སྟངས་ཤི ག་ཆགས་ཀྱི་མེད།

ཞི བ་འཇུག་མཐར་

ཕྱིན་བྱས་པའི་རྗེས་གྲུབ་དོན་གྱི་ཐག་གཅོད་ཅིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོ ད། ངས་ད་ལྟ་བརྡལ་
བཤི ག་རྩ་བ་ནས་ཕྱི ན་མེ ད་ཅེས་ཐག་བཅད་ནས་ཞུ ས་པ་དེ་ཁྲིམས་དོན་གྱི་དབང་

ཚད་ཡོ ད་པའི་སྡ་ེ ཚན་ཁག་གི ས་ཞི བ་འཇུག་བྱས་པའི་གྲུབ་དོན་ཐག་གཅོད་གཞི ་ལ་
བཞག་ནས་ཞུས་པ་ཡི ན། འདི་བདེན་པ་མི ན་པའི་གནས་ཚུལ་ར་སྤྲོད་གནང་དགོས་

ཀྱི་ཡོ ད་ན།

གོང་རི མ་གྱི་ཁྲིམས་ཁང་ད་ུ ཕྱིན་ནས་བརྡར་ཤ་གཅོད་དགོས་པ་ཞི ག་

རེད་མ་གཏོགས།

དེ་མི ན་སྲང་ལམ་ཁག་ཏུ ་ང་ཚོ འ་ི ཐོབ་ཐང་བརྡལ་བཤི ག་བཏང་

སོང་ཞེས་བརྗོད་པ་དེ་གསལ་པོ་བྱས་ནས་བཤད་པ་ཡི ན་ན། སྐྱག་རྫུན་དང་། གཞི ་

རྩ་མེད་པ། ཆ་གཞག་རྒྱུ་མེད་པ་རེད། དེར་བརྟེན་དེ་ཚོ འ་ི ཐོག་ལ་ང་ཚོ ས་དོགས་པ་
རྣམ་རྟོག་གནང་དགོས་དོན་མེད་ཅེས་འདི་གཅིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།
དོན་ཚན་གཉིས་པ།

སྤྱི་ཚོ གས་ཀྱི་འབྲེལ་བ་བྱེད་སྟངས་ཐོག་ནས་ཁོང་ཚོ ར་

དབྱེ་འབྱེད་བྱས་པ་དང་། དྲང་བདེན་མ་བྱས་པ་ཟེར་རྒྱུའི་དགོངས་ཚུལ་ཞི ག་

276 བདེན་དོན་གསལ་བའི་ཉི་ཟེར།

ཡོ ད། དེའ་ི སྐརོ ་ལ་ང་ཚོ ས་གསལ་པོ་བྱས་ནས་མཁྱེན་དགོས་པ་ཞི ག་ལ། དཔེར་
ན།

ཁང་།

བཙན་བྱོལ་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱིས་འཛི ན་སྐྱོང་བྱས་པའི་སྨན་ཁང་དང་།

ཚོ ང་

ཟ་ཁང་ལ་སོགས་པ་དེ་འདྲ་གང་གི ་ནང་དའུ ང་དོལ་རྒྱལ་རྗེས་འབྲང་བ་

ཡོ ང་ན་འགྲིག་གི ་མེད་ཅེས་བཤད་ཡོ ད་མ་རེད། ཡི ་གེ་སྦྱར་མེད། བཙན་བྱོལ་སྒྲིག་
འཛུགས་ངོས་ནས་དབྱེ་འབྱེད་གང་ཡང་བཏང་མེད།

བལ་ཡུལ་སྣེ་ལེན་ཁང་ནས་

བཟུང་རྡ་རམ་ས་ལ་སྣེ་ལེན་ཁང་གི ་བར་ད།ུ  རྡ་ས་སྣེ་ལེན་ཁང་ད་ུ བསླབེ ས་ཏེ་༸གོང་

ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་མཇལ་ཁ་ཞུ་རྒྱུ་དང་སླབོ ་གྲྭ་ཁག་ནང་གཏོང་རྒྱུའི་

བར་ད།ུ བོད་མི ་གཅིག་མཚུངས་བྱས་ཡོ ད་མ་གཏོགས། ང་དོལ་རྒྱལ་རྗེས་འབྲང་

པ་ཡི ན། དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་མཁན་ཡི ན་ཞེས་གསལ་བསྒྲགས་བྱས་ནས་ཡོ ང་མཁན་
དེ་ཚོ ་ལའང་ང་ཚོ ས་དབྱེ་འབྱེད་མ་བྱས་པར།
བསྟེན་གང་ཅིའ་ི ཐོག་གཅིག་གྱུར་བྱས་ཡོ ད།
སླབོ ་གྲྭར་བཏང་བ་རེད།

ཁོང་ཚོ ར་མཐུ ན་རྐྱེན་དང་འཕྲོད་

སླབོ ་གྲྭ་ཁག་ནང་ངོས་སྦྱོར་བཏང་སྟེ་

དེ་ལྟར་བཏང་བའི་མི ་ལྷག་མ་དེ་འདྲ་ད་ལྟའང་ཡོ ད་སྲིད་

པ་རེད། འོན་ཀྱང་སྤྱི་ཚོ གས་ནང་གང་ཟག་སྒརེ ་གྱིས་འཛི ན་སྐྱོང་བྱས་པའི་ཟ་ཁང་
དང་། ཚོ ང་ཁང་དེ་ཚོ འ་ི ནང་ད་ུ དོལ་རྒྱལ་རྗེས་འབྲང་པ་དེ་ཚོ ་མ་ཕེབས་རོགས་ཞེས་

ཡི ་གེ་སྦྱར་བ་དེ་དག་ཚོ ང་ཁང་བདག་པོའ་ི རང་དབང་རེད། ཁོང་ཚོ འ་ི འགྲོ་བ་མི འ་ི

གཞི ་རི མ་གྱི་ཐོབ་ཐང་རེད།

ཡོ ངས་ཁྱབ་གསལ་བསྒྲགས་ཀྱི་ནང་ད་ུ དོན་ཚན་བྱེ་

བྲག་པ་ཞི ག་ཡོ ད། གྲངས་ཀ་དེ་ངས་དྲན་གྱི་མི ་འདགུ སོ་སོ་སྒརེ ་བྱས་ནས་ཟུར་

ད་ུ སྡདོ ་རྒྱུའི་ཐོབ་ཐང་ (Right to Privacy) ཡོ ད། ཐོབ་ཐང་དེའ་ི འོག་ནས་སུ་
དང་སུ་ཡི ན་ནའང་འདིར་མ་ཡོ ང་རོགས་ཞེས་བརྗོད་རྒྱུའི་ཐོབ་ཐང་དེ་བདག་པོ་དེའ་ི

གཞི ་རི མ་གྱི་ཐོབ་ཐང་རེད།

དེ་ལ་ང་ཚོ ས་བརྡལ་བཤི ག་གཏོང་ཐུ བ་ཐབས་མེད།

དཔེར་ན། མགྲོན་ཁང་ཆེན་པོ་དེ་འདྲའི་ནང་ད་ུ སྡདོ ་པའི་སྐབས་སུ་མགྲོན་ཁང་དེའ་ི

སྒ་ོ འགྲམ་ད་ུ ཤོག་བུ་ཁ་ཤས་འཇོག་གི ་འདགུ ཤོག་བུ་གཅིག་གི ་ནང་ད་ུ Do not

དཔལ་ལྡན་བཀའ་བླནོ ་ཁྲི་ཟུར་ཟམ་གདོང་རི ན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི ་གསུ ང་བཤད། 277

disturb ཟེར་ནས་ཡོ ད། སོ་སོའ་ི ཁང་མི ག་ནང་ད་ུ གནས་སྐབས་རི ང་སུའང་མི ་
ཡོ ང་བའི་འདོད་པ་ཡོ ད་པ་ཡི ན་ན། དེ་ཕྱི་ལོགས་ལ་བཀལ་བ་ཡི ན་ན། འདི་སུ་གང་
ལ་དབྱེ་འབྱེད་བཏང་བའི་སྐད་ཆ་མ་རེད། གཙང་མ་བཟོ་མཁན་དང་། ཁ་ལག་

སྐྱེལ་མཁན་རི གས་ཡི ན་ནའང་རེད།
བརྗོད་ཀྱི་ཡོ ད།  

དེ་དག་ལ་གནས་སྐབས་རི ང་མ་ཡོ ང་ཞེས་

དེ་བཞི ན་དགོན་པ་དང་ཆོ ས་སྡ་ེ ཁག་གི ་ནང་ད་ུ དོལ་རྒྱལ་རྗེས་འབྲང་པ་ཚོ ་

འདིར་འཕྲིན་བཅོལ་དང་ཞལ་འདེབས་བརྒྱབ་པར་མ་ཡོ ང་ཞེས་སྒ་ོ བྱང་སྦྱར་བ་དེ་
དག་སྒ་ོ བྱང་སྦྱར་མཁན་གྱི་ཁྲིམས་མཐུ ན་ཐོབ་ཐང་ཞི ག་རེད་མ་གཏོགས། ཁྲིམས་

མཐུ ན་གྱི་ཐོབ་ཐང་འགལ་ནས་མི ་གཞན་ཞི ག་གི ་ཐོབ་ཐང་ལ་བརྡལ་བཤི ག་བཏང་

བ་དེ་འདྲ་གང་ཡང་མ་རེད།

གཞན་ཕར་བཞག་སྨན་ཁང་ཁག་ནང་གཅིག་ནས་

གཅི ག་ལ་འགོ་འགྲོ་བའི་འགོས་ནད་ཡོ ད་མཁན་གྱི་ནད་པ་དེ་དག་ཟུར་བཅད་བྱེད་

ཀྱི་འདགུ ཁང་མི ག་ཟུར་ད་ུ བཞག་སྟེ་མི ་གཞན་དང་ཐུ ག་མ་བཅུག་པ་དེ་ནད་པ་ཁོ་

རང་དང་གཞན་ལ་འགོ་དོགས་ཡོ ད་པའི་ནད་པ་མི ན་པ་གཉིས་ཀའི་ཁེ་ཕན་ཆེ ད་ད་ུ

བྱེད་ཀྱི་ཡོ ད་པ་ལས། ནད་པ་དང་ནད་པ་མི ན་པའི་ཐོབ་ཐང་འཕྲོག་གི ་མེད། ཨི ན་

སྐད་ནང་ social discrimination དང་ social boycott ཚི ག་མི ་འདྲ་བ་

གཉིས་དེ་མགོ་བདེ་པོ་བྱས་ནས་བསྲེས་ནས་ཤོད་ཀྱི་ཡོ ད། social discrimination

ཟེར་རྒྱུ་དེ་གནས་ཚུལ་ཐ་དད་རེད། social boycott ཟེར་རྒྱུ་དེ་གནས་ཚུལ་
ཁྱོན་ཡོ ངས་ནས་ཐ་དད་རེད།

དོལ་རྒྱལ་རྗེས་འབྲང་པ་དེ་ཚོ ས་དེ་གཉིས་མཉམ་

ད་ུ བསྲེས་ནས་མི ་ཚོ ་མགོ་སྐརོ ་གཏོང་རྒྱུའི་ཐབས་ཤེས་བྱེད་ཀྱི་འདགུ

ཁོང་ཚོ ར་

སྤྱི་ཚོ གས་ཀྱིས་ཟུར་བཅད་ (social boycott) བྱེད་སྐབས་ང་ཚོ ར་དབྱེ་འབྱེད་

(social

discrimination)

བྱེད་ཀྱི་འདགུ ་བཤད་ཀྱི་ཡོ ད།

འདི་དབྱེ་འབྱེད་
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(discrimination) གང་ཡང་མ་རེད། ཟུར་བཅད་ (boycott) བྱེད་རྒྱུ་དེ་སུ་ཡི ན་

ནའང་ཐོབ་ཐང་ཡོ ད་པ་ཞི ག་རེད།

ལྷག་པར་ད་ུ འཚེ ་མེད་ཞི ་བའི་ལམ་ནས་གནས་ཚུལ་མ་འོས་པ་ཞི ག་ལ་གདོང་

ལེ ན ་དང་ངོ་ རྒོལ ་བ ྱེད ་རྒྱུ འི ་ ཐབས་ལམ་ཡག་ཤོ ས ་དེ་ ཟུ ར ་བཅད་བྱ་རྒྱུ ་དེ་ རེ ད །

ྡཱི ་རྒྱ་གར་རང་བཙན་རྩོད་ལེན་གནང་སྐབས་དང་། དེ་མི ན་
བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་གཾཱནས

གནས་ཚུལ་མང་པོའི་ཐོག་ལ་མཐུ ན་འགྱུར་མི ་གནང་རྒྱུ་དང་ཟུར་བཅད་གནང་རྒྱུ་

དེ་ཐབས་ལམ་ཡག་ཤོས་ཤི ག་ལ་གཟིགས་ཏེ་ཕྱག་ལེན་བསྟར་བ་རེད། ཟུར་བཅད་
ྡཱི ་མི ང་གསར་པ་དེ་ (Non-cooperation) ཟེར་རྒྱུ་དེ་རེད།
(boycott) ལ་གཾཱནས

མཐུ ན་འགྱུར་མི ་གནང་བ། མཉམ་རབུ ་མི ་བྱེད་པ་ལ་གོ་དགོས། དེ་དང་ social

boycott གཉིས་དོན་དག་གཅིག་པ་ལྟ་བུ་རེད། དེར་བརྟེན་བོད་པའི་སྤྱི་ཚོ གས་ནང་
ཚོ ང་ཁང་དང་། ཟ་ཁང་། དགོན་པའི་བདག་པོ་བཅས་ཀྱིས་དོལ་རྒྱལ་རྗེས་འབྲང་

པ་ཚོ ་དང་མཉམ་ད་ུ ཆོ ས་དང་ཟང་ཟིང་གི ་འབྲེལ་བ་མི ་བྱེད་པའི་ཆེ ད་ད་ུ ཁོ་རང་

ཚོ འི་ཚོ ང་ཁང་དང་ཟ་ཁང་སོགས་གང་ཡི ན་ནའང་དེའི་སྒ་ོ སངྟེ ་ད་ུ དོལ་རྒྱལ་རས
ྗེ ་

འབྲང་པ་ཚོ ་མ་ཕེབས་རོགས་ཞེས་སྒ་ོ བྱང་སྦྱར་རྒྱུ་དེ་བདག་པོ་རང་གི ་ཁྲིམས་མཐུ ན་

གྱི་ཐོབ་ཐང་ཐོག་ནས་བྱས་པ་ལས།

དོལ་རྒྱལ་རྗེས་འབྲང་པའི་ཐོབ་ཐང་འཕྲོག་

ནས་བྱས་པ་ཞི ག་མི ན་པ་གསལ་པོ་མཁྱེན་དགོས་པ་ཞི ག་རེད། ང་རང་ཚོ ་བོད་པའི་

སྤྱི་ཚོ གས་ནང་ད་ུ སྤྱི་ཚོ གས་ཟུར་བཅད་ཀྱི་ལས་དོན་མང་པོ་བྱེད་ཀྱི་ཡོ ད།

གཞོན་

ན་ུ ལྷན་ཚོ གས་སོགས་གཞུང་འབྲེལ་མི ན་པའི་ཚོ གས་པ་ཁག་གི ས་རྒྱ་ནག་ནས་ཐོན་

སྐྱེད་བྱས་པའི་ཅ་ལག་ཉོ་གི ་མི ན་ཟེར་ནས་ལས་དོན་འགྲུབ་མི ན་ལ་མ་ལྟས
ོ ་པར་

ཚར་མང་པོ་བྱེད་ཀྱི་འདགུ ངས་དྲན་ཐོག་ལའང་དྷ་སར་ཇ་དམ་བཅག་པ་དང་། མལ་

གཟན་མེར་སྲེག་བཏང་བ་སོགས་མང་པོ་བྱས་པ་རེད། རྒྱ་མི འ་ི ཅ་ལག་ཉོ་རྒྱུ་བཀག་
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འགོག་སུ་གང་གི ས་བདྱེ ་ཐུ བ་མེ ད་ཀྱང་བཀག་འགོག་གི ་ཐབས་ཤེ ས་བྱས་པ་རེད།

དེ་དག་གི ས་རྒྱ་ནག་གི ་ཚོ ང་པ་དང་། རྒྱ་ནག་གི ་བཟོ་ལས་པ་དེ་དག་ལ་ང་ཚོ ས་དབྱེ་

འབྱེད་བྱས་པ་མ་རེད། social discrimination བྱས་པ་མ་རེད། social boycott

བྱས་པ་རེད། དེ་འོས་ཤི ང་འཚམས་པ་ཞི ག་ལ་བསམ་བླ་ོ བཏང་ནས་ང་ཚོ ས་བྱེད་ཀྱི་

ཡོ ད་པ་ལས། མ་འོས་པ་དང་མ་བདེན་པའི་གནས་སྟངས་ཤི ག་གི ་ཐོག་ནས་བྱེད་ཀྱི་

ཡོ ད་མ་རེད། ལྷག་པར་ད་ུ དོལ་རྒྱལ་རྗེས་འབྲང་པ་ཚོ ་དང་། རྒྱལ་སྤྱིའ་ི སྤྱི་ཚོ གས་
ཚང་མས་མཁྱེན་དགོས་པ་ཞི ག་ལ། དོལ་རྒྱལ་རྗེས་འབྲང་པ་དེ་ཚོ ས་རང་རང་སོ་

སོ་ཁ་ཁུ་སི མ་པོའ་ི ཐོག་ནས་སྒརེ ་གྱིས་དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་གསོལ་བྱས་ན། སུ་གང་གི ས་
དེ་ལ་བརྙས་གཙེར་བྱེད་མཁན་ཡོ ང་ཤེས་ཀྱི་མ་རེད།

སྤྱི་ཚོ གས་ནང་ཟུར་བཅད་

ུ ་ཟེར ་ནས་ཟུ ར ་
བ ྱེད ་དགོས ་པའི་ རྒྱུ ་མཚན་གཙོ ་ བོ་ དེ་ དོལ ་རྒྱལ་བསྟེན ་གྱི ་ འད ག

བཅད་བྱ་རྒྱུ་དེ་ཉུ ང་བ་རེད། དེ་ལས་མང་བ་སྤྱི་ཚོ གས་ཀྱི་བསམ་བླའོ ་ི ནང་གནོན་
ཤུ གས་གཅིག་ག་རེ་ཡོ ད་རེད་ཅེ་ན། ༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་
མཚན་སྨད་ཞུས་པ་དང་།

མངོན་གསལ་དོད་པོའ་ི ཐོག་ནས་བཀའ་ལ་གྱེན་ལོག་

བྱས་པ་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་སྤྱི་ཚོ གས་ཀྱི་མི འ་ི བསམ་བླའོ ་ི ནང་མི ་བདེ་བ་དང་།
ལེན་བྱེད་མ་ཐུ བ་པ་ཡོ ང་རྒྱུའི་རྒྱུ་མཚན་གཙོ་བོ་འདི་རེད་མ་གཏོགས།

ངོས་

མི ་གཅིག་

གི ས་ཁུག་ཏུ ་དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་པ་ཡི ན་ན། སུས་ཤེས་ཀྱི་རེད། སྤྱི་ཚོ གས་ཀྱི་འདོད་

པར་མི ་འགྲོ་བ་དང་།

ཁོང་ཁྲོ་ཡོ ང་དགོས་དོན་གཙོ་བོ་ནི་༸རྒྱལ་བ་རི ན་པོ་ཆེར་

མཚན་སྨད་དང་། ངོ་རྒོལ་ཞུ་ཡི ་ཡོ ད་པ་དེའ་ི རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྟེན་ནས་ཡོ ང་གི ་ཡོ ད།

དེར་བརྟེན་ social boycott བྱེད་མཁན་དང་། དོལ་རྒྱལ་ཚོ གས་པ་དང་ཐག་
རི ང་པོ་བྱས་ནས་སྡདོ ་མཁན་དེ་དག་ཡག་པོ་མ་རེད་ཅེས་བརྗོད་པ་ཡི ན་ན། དེ་འོས་

ཤི ང་འཚམས་པ་ཞི ག་རྩ་བ་ཉིད་ནས་ཆགས་ཀྱི་མེད།

གང་ལྟར་བོད་མི ་ཡོ ངས་ཀྱི་

འདི་ཕྱི་གཉིས་ཀྱི་སྐྱབས་གནས་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་མཚན་

280 བདེན་དོན་གསལ་བའི་ཉི་ཟེར།

སྨད་ཞུ ་མཁན་དང་མཚན་སྨད་མི ་ཞུ ་མཁན་གཉིས་ཀར་སྤྱི་ཚོ གས་ནང་གཅི ག་པ་

ྲི ་བདྱེ ་དགོས་པའི་གནས་ཚུལ་དགོངས་ཀྱི་
འདྲ་མཚུངས་བྱས་ནས་འགག
ྲོ ས་འདས
ཡོ ད་པ་ཡི ན་ན། ཏན་ཏན་ནོར་འཁྲུལ་ཆེན་པོ་རེད་བསམ་གྱི་འདགུ
དཔེར་ན།

སླབོ ་གྲྭའ་ི ནང་དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་གསོལ་བྱེད་མཁན་གྱི་སླབོ ་ཕྲུག་

ཅི ག་ལ་སླབོ ་ཕྲུག་གཞན་པས་དམའ་འབེབས་གཏོང་བ་དང་བརྙས་གཙེ ར་བྱས་པ་དེ་
འདྲ་ཡི ན་ན་མ་འོས་པ་རེད།

དེ་མི ན་དེ་དང་ཐག་རི ང་པོ་བྱེད་ནས་བསྡད་པ་ཡི ན་

ན། མ་འོས་པ་གང་ཡང་མ་རེད་བསམ་གྱི་འདགུ ཚང་མ་དང་མཉམ་ད་ུ ཐག་ཉེ་པོ་

བྱས་ནས་འདྲིས་གཤི བས་བྱེད་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡང་མེད།

འགོས་ནད་

དང་དམ་ཚི ག་འགལ་བའི་མི ་དེ་ཚོ ་དང་ཐག་རི ང་པོ་བསྡད་པ་ཡི ན་ན།

དེ་ཕྱོགས་

ཡོ ད་པའི་ནད་པ་ལས་ཐག་རི ང་པོ་བྱས་ཏེ་བསྡད་པ་ལྟར་༸རྒྱལ་བ་རི ན་པོ་ཆེ་མཆོག་
གཉིས་ཀར་ཕན་ཐོགས་རྒྱུ་རེད་མ་གཏོགས།

སུ་ལའང་གནོད་རྒྱུ་གང་ཡང་མེད།

སུ་གང་གི ་ཐོབ་ཐང་ལ་བརྡལ་བཤི ག་འགྲོ་རྒྱུ་གང་ཡང་མེད་པར་བརྟེན། སྤྱི་ཚོ གས་

དང་།

སྒྲིག་འཛུགས་ངོས་ནས་ད་བར་དོལ་རྒྱལ་རྗེས་འབྲང་པ་ཚོ ་དང་འབྲེལ་བ་

བྱེད་ཕྱོགས་སྐརོ ་ལ་ང་རང་གི ་བསམ་ཚུལ་ཐོག་ནས་བལྟས་ན། ནོར་འཁྲུལ་ཕྱིན་པ་

གཅིག་ཀྱང་མེད་བསམ་གྱི་ཡོ ད།

དོན་ཚན་གསུམ་པ། ༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་དང་། ཆོ ས་

སྡ་ེ ཁག
དང་།

སྒྲིག་འཛུགས་ཁག་གི ་ངོས་ནས་དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་གསོ ལ་བྱེད་མཁན་

མི ་བྱེད་མཁན་གཉིས་ཀྱི་དབར་ལ་ཆི ག་བསྒྲིལ་ཡོ ང་རྒྱུའི་ཐབས་ཤེས་མ་

གནང་བ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་མ་རེད་བསམ་གྱི་ཡོ ད།

ཐབས་ཤེས་དེའ་ི ཐོག་ལ་ཞན་ཆ་

ཡོ ད་པ་དང་། མ་འདང་བ། ཉུ ང་དྲགས་པ་དེ་འདྲ་གཅིག་ཀྱང་བྱུང་མེད་པ་ང་རང་

གི ་ངོས་ནས་གསལ་པོ་བྱས་ནས་ངོས་འཛི ན་བྱེད་ཀྱི་ཡོ ད། དེའ་ི རྒྱུ་མཚན་ག་རེ་རེད་

དཔལ་ལྡན་བཀའ་བླནོ ་ཁྲི་ཟུར་ཟམ་གདོང་རི ན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི ་གསུ ང་བཤད། 281

ཅེ་ན།

ུ ་བཀག་གང་ཡང་བཟོས་
དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་གསོལ་སྤང་བླང་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ལ་དས

མེད། སྤང་བླང་ཞུས་པའི་རྗེས་སུ་ཁྱེད་ཀྱིས་སྤང་བླང་ཞུས་པ་དེ་འགྲིག་གི ་མི ་འདགུ ་

ཅེས་སུ་གང་གི ས་གསུང་གི ་ཡོ ད་མ་རེད།

དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་གསོལ་བྱེད་མཁན་དེ་

དག་གི ས་དོལ་རྒྱལ་བསནྟེ ་གསོལ་བྱ་རྒྱུ་མཚམས་འཇོག་བྱས་ནས་དགོན་སྡ་ེ དང་སྤྱི་

ུ ་ཡི ན་ནའང་བྱེད་ཆོག་པ་ཞི ག་རེད།
ཚོ གས་གང་གི ་ནང་ཚུར་ལོག་ཡོ ང་རྒྱུ་དེ་ག་དས

ལོག་ཚར་རས
ྗེ ་ཁྱེད་རང་སྔནོ ་མ་དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་གསོལ་བྱེད་མཁན་རེད་ཟེར་ནས་
སུ་གང་གི ས་དེ་ལ་ཟུར་ཟ་དང་ཟུར་བཅད་བྱེད་ཀྱི་མེད།

གདན་ས་ག་པར་ཕྱིན་པ་

ཡི ན་ནའང་དེ་དངོས་ཡོ ད་གནས་ཚུལ་རེད། དོལ་རྒྱལ་བཀག་འགོག་གནང་ནས་ལོ་

༣༠ ཡས་མས་ཤི ག་འགྲོ་ཡི ་ཡོ ད། དེ་རི ང་སང་ཉིན་ཡང་གཞི ་ནས་ངས་ནོར་འཁྲུལ་

ཕྱིན་འདགུ ་སྤང་བླང་ཞུ་ཡི ་ཡི ན་ཟེར་ནས་ཡོ ང་མཁན་ཡོ ད་པ་ཡི ན་ན།
ཁག་གི ་ནང་ད་ུ ཡི ན་ནའང་ངོས་ལེན་གནང་རྐྱང་རེད།

གདན་ས་

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་

ཆེན་པོ་མཆོག་གི ་སྐ་ུ མདནུ ་ད་ུ ཞུ་མཁན་ཡོ ད་པ་ཡི ན་ནའང་ཐུ གས་བརྩེ་བ་ཆེན་པོས་

ངོས་བཞེས་གནང་རྐྱང་རེད་མ་གཏོགས། ད་ཁྱེད་རང་ཕྱིས་དྲགས་པ་རེད། ད་
ཡོ ད་མ་རེད་ཅེས་ནམ་ཡང་གསུང་གི ་མེད། དེར་བརྟེན་ཁོ་རང་ཚོ ་ནང་ཁྱིམ་ད་ུ ལོག་

ུ ་ཡི ན་
རྒྱུ་དང་། སྤྱི་ཚོ གས་བྱིངས་ (mainstream) ནང་ཚུར་ཡོ ང་རྒྱུའི་སྒ་ོ དེ་ག་དས
ནའང་ཕྱེ་ཡོ ད་པ་མ་གཏོགས། སྒ་ོ ནམ་ཡང་བརྒྱབས་མེད། སྒ་ོ ཕྱེ་ཡོ ད་པ་ཙམ་མ་
ཟད། སྤང་བླང་བྱས་ནས་ལོག་ཡོ ང་རྒྱུ་དེ་སུ་ཡི ན་ནའང་བྱེད་ཐུ བ་པ་དང་། སྒྲུབ་
ཐུ བ་རྒྱུའི་གནས་སྟངས་ཤི ག་རེད། དེར་བརྟེན་སྤང་བླང་བྱས་པའི་ཉིན་མོ་དེར་ག་

ུ ་ཡི ན་ནའང་སོ་སོའི་སྤྱི་ཚོ གས་རྙང
ི ་པ་དེའི་ནང་གཅི ག་མཚུངས་བྱས་ནས་ལོག་
དས

ཆོ ག་ཆོ ག་ཡོ ད་པ་དེ་ང་ཚོ ་ཆི ག་བསྒྲིལ་བདྱེ ་རྒྱུའི་ལམ་ཁ་ཆེ ་ཤོ ས་དང་ཐབས་ལམ་
བཟང་ཤོས་དེ་རེད་བསམ་གྱི་འདགུ

ཕྱིས་སུ་སྤང་བླང་ཞུ་མཁན་དེ་ཚོ ་ལའང་སྤང་

བླང་ཞུས་རྗེས་སུ་གང་གི ས་དེ་ལ་ཟུར་ཟ་དང་དམའ་འབེབས་བདྱེ ་མཁན་གདན་ས་

282 བདེན་དོན་གསལ་བའི་ཉི་ཟེར།

ཁག་སོགས་ནང་དའུ ང་ད་བར་བྱུང་མེད།

གང་ཟག་བྱེ་བྲག་པ་ད་ལྟའང་ཐེ་ཚོ མ་

ུ ་སྤང་བླང་ཞུ་གི ་ཡོ ད་པ་ཡི ན་
ངང་སྡདོ ་མཁན་དེ་འདྲ་ཡོ ད་རེད། དེ་དག་གི ས་ག་དས

ུ ་ཚོ ད་རྒྱས་བཀག་མེད་པར་བརྟེན། ཕྱིས་འགྲོ་བ་དང་དས
ུ ་ཚོ ད་ཡོ ལ་འགྲོ་
ནའང་དས

བ་དེ་འདྲ་མེད་པ་ཞི ག་རེད། དེ་ང་ཚོ འ་ི ངོས་ནས་དགོངས་པ་ཆེ་བཞེས་ཀྱིས་བཞག་
ཡོ ད་རེད་བསམ་གྱི་འདགུ

ལྷག་པར་ད་ུ ༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་གི ས་ལུང་དང་རི གས་

པའི་སྒྲུབ་བདྱེ ་ཐོག་ནས་དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་གསོལ་བྱས་དང་མ་བདྱེ ་ཀྱི་ཁེ་ཉེན་དེ་ཧ་

ཅང་གསལ་པོ་བྱས་ཏེ་བཀའ་ཕེབས་ཡོ ད། བཀའ་ཕེབས་ཡོ ད་པ་དེར་བསམ་བླ་ོ ཡོ ད་

མཁན་གྱི་མི ་ཞི ག་ཡི ན་ན། བསམ་བླ་ོ གཏོང་མ་ཤེས་པ་དང་། བསམ་བླ་ོ གཏོང་མི ་
ཐུ བ་པའི་གནས་ཚུལ་མེད་པ་ཞི ག་རེད། དེར་བརྟེན་ཆི ག་བསྒྲིལ་ཆེད་འབད་བརྩོན་

གནང་དགོས་པ་དེ་དག་མ་འདང་བ་དང་ཞན་ཆ་ཡོ ད་པ་དེ་འདྲ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་མི ན་

པ་དེ་ང་ཚོ ས་གསལ་པོ་བྱས་ནས་རྟོགས་ཐུ བ་རྒྱུ་ཞི ག་རེད།  

ཁ་ཤས་ཀྱི་བསམ་བླའོ ི་ནང་དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་གསོལ་མཚམས་འཇོག་བྱེད་མ་

ཐུ བ་མཁན་དེ་ཚོ ་ལའང་ཕྲན་བུ་གུ ་ཡངས་བྱས་ནས་ཁོང་ཚོ ་ཡང་སྤྱི ་ཚོ གས་ནང་
ཚུར་ཡོ ང་རྒྱུའི་ཐབས་ལམ་ཞི ག་བཟོ་དགོས་ཀྱི་རེད་དགོངས་པ་དང་།
དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་གསོལ་བྱེད་མཁན་དང་།

ལྷག་པར་

མི ་བྱེད་མཁན་གཉིས་ཀྱི་དབར་ལ་

འགྲིག་འཇགས་ཡོ ང་རྒྱུར་གོ་བསྡུར་དང་བཀའ་མོ ལ་གནང་རྒྱུ་དེ་འདྲ་ཡོ ད་དགོས་

ཀྱི་རེད་བསམས་པ་དེ་འདྲ་དགོངས་མཁན་ཡོ ད་ས་རེད། དཔེར་ན། ཁ་སང་ཕ་

གི ར་བཀའ་འདྲི་གནང་མཁན་ཞི ག་གི ས་སྐད་ཆ་བཤད་ནས་གོ་བརྡ་སྤདྲོ ་རྒྱུ་ཡོ ད་པ་

ུ ་ལ་ད་ལྟའང་དྲི་བ་འདི་ཡོ ང་གི ་ཡོ ད།
མ་རེད་དམ་ཞེས་སྔནོ ་མའི་དྲི་བ་ནང་ད་ུ འདག

སྤྱིར་མི ་ཞི ག་ཡི ན་ན།

སྐད་ཆ་བཤད་ནས་གོ་བརྡ་སྤྲོད་རྒྱུ་ཡོ ད་པ་ཞི ག་དགོས་ཀྱི་

དཔལ་ལྡན་བཀའ་བླནོ ་ཁྲི་ཟུར་ཟམ་གདོང་རི ན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི ་གསུ ང་བཤད། 283

རེད། ད་བར་གོ་བརྡ་མ་འཕྲོད་མཁན་གྱི་མི ་དེ་ཚོ ་ལ་ད་ལྟ་ང་ཚོ ས་འབྲེལ་བ་བྱེད་རྒྱུ་

དང་གོ་བརྡ་སྤདྲོ ་རྒྱུའི་གནས་ཚུལ་གང་ལྷག་ཡོ ད་དམ་དེར་ང་ཚོ ས་བསམ་བླ་ོ གཏོང་
དགོས་པ་ཞི ག་རེད། དོལ་རྒྱལ་རྗེས་འབྲང་པ་དང་བཙན་བྱོལ་སྒྲིག་འཛུགས་ལྟ་བུ་
གཉིས་བར་བཀའ་མོལ་གནང་རྒྱུའི་འབད་བརྩོན་བྱེད་མཁན་ཞི ག་ཡི ན་ན།

གྲོས་

གཞི ་ག་འདྲ་ཞི ག་གི ་ཐོག་ནས་བཀའ་མོལ་གནང་རྒྱུའི་འབད་བརྩོན་བྱེད་ཀྱི་རེད། ང་

ཚོ འ་ི ངོས་ནས་དགོས་འདནུ ་འདོན་རྒྱུ་དེ་ལས་སླ་པོ་དང་གསལ་པོ་རེད། དོལ་རྒྱལ་

བསྟེན་གསོལ་མཚམས་འཇོག་བྱེད་དགོས་བརྗོད་ཀྱི་ཡོ ད། དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་གསོལ་
མཚམས་འཇོག་བྱས་པའི་ཉིན་མོ་དེ་སུ་གང་གི ས་ངོ་ཆེན་ཞུ་དགོས་ཀྱི་ཡོ ད་མ་རེད།

མགོ་འདྲེན་བྱ་དགོས་ཀྱི་ཡོ ད་མ་རེད།

ངས་དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་གསོལ་མཚམས་

ི ་པའི་ནང་ད་ུ
འཇོག་བྱས་པ་ཡི ན་བརྗོད་ན། དེའ་ི ཉིན་མོ་དེར་ཁོ་རང་སྤྱི་ཚོ གས་རྙང

ལོག་ཤག་ཤག་རེད། དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་གསོལ་མཚམས་འཇོག་བྱེད་མི ་དགོས་པའི་

ཐོག་ནས་ཁོ་ཚོ ར་ངོས་ལེ ན་རག་རྒྱུའི་ཐབས་ཤེས་བྱེད་རྒྱུ་ཡོ ད་རེད་དམ་བརྗོད་ན།

དེ་ཐབས་ཤེས་བྱ་རྒྱུ་ཡོ ད་མ་རེད་ཅེས་ཐག་གཅོད་རྒྱུ་རེད། དེར་ཐབས་ཤེས་བྱེད་ན་

དོལ་རྒྱལ་བསནྟེ ་གསོལ་བྱས་པའི་ཉེས་དམི གས་དེ་དག་ང་ཚོ ས་ད་བར་བཤད་པ་དེ་
དག་དོན་ལ་མ་གནས་པར་ཆགས་འགྲོ་ཡི ་རེད། ཕྱིར་འཐེན་རྒྱག་དགོས་པ་ཆགས་

འགྲོ་ཡི ་རེད། དེའ་ི ཐོག་འགྲིག་འཇགས་ཡོ ང་རྒྱུ་དང་མཐུ ན་འབྲེལ་བྱ་རྒྱུ་གང་ཡང་

མེད། དེར་བརྟེན་ངས་ཐོག་མར་ཞུས་པ་དེ་ག་རང་རེད། ངས་བསྡམོ ས་ཀྱང་དེའ་ི

ཐོག་བརྒྱབ་པ་ཡི ན་ནའང་འགྲིག་གི ་འདགུ དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་གསོལ་མཚམས་འཇོག་

མི ་བདྱེ ་མཁན་དེ་ཚོ ་དང་དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་གསོལ་མཚམས་འཇོག་བདྱེ ་མཁན་དེ་
ཚོ འི་དབར་ཆི ག་བསྒྲིལ་ཡོ ང་རྒྱུའི་ཆེ ད་ད་ུ དོལ་རྒྱལ་བསནྟེ ་གསོལ་མཚམས་འཇོག་

མ་བྱེད་ནའང་འགྲིག་རྒྱུ་ཡོ ད་པའི་ཆག་ཡང་ཞི ག་གནང་རྒྱུ་ཡོ ད་དམ་ཞེས་དྲིས་

པ་ཡི ན་ན།

སྐད་ཆ་འདི་སྐརོ ་བ་མ་བརྒྱབ་པར་རྡོག་རྡོག་བྱས་ནས་ཁ་གསལ་པོར་
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ཞུས་ན། དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་གསོལ་བྱས་པ་འདི་འགྲིག་དགོས་ཀྱི་འདགུ འདི་ང་ཚོ ས་

ུ ་ཅེས་པའི་དོན་དག་འདིའི་སྒང་ལ་འབབ་དགོས་ཀྱི་
ཁས་ལེ ན་བྱེད་དགོས་ཀྱི་འདག
ཡོ ད། དེ་འདྲ་བྱས་ན་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི ས་ད་བར་བཀའ་
སླབོ ་སྩལ་བ་དེ་དག་དོན་མེད་ཆགས་རྒྱུ་རེད། དེར་བརྟེན་ཁོང་གཉིས་དབར་ལ་ལ་

ཉག་མཛོ ་གཟེངས་ཀྱི་གནས་ཚུ ལ་ཞི ག་གི ་ཐོག་ནས་ཆི ག་བསྒྲིལ་ཡོ ང་རྒྱུའི་ཆེ ད་ད་ུ
ུ ་བསམ་པ་ཡི ན་
དོལ་རྒྱལ་རས
ྗེ ་འབྲང་པ་ཚོ ར་གུ ་བཤང་ཞི ག་སྤྲོད་དགོས་ཀྱི་འདག

ན། གུ་བཤང་བྱེད་རྒྱུ་གང་ཡང་ལྷག་མེད། བྱས་དང་མི ་བྱེད་ནི་དོན་ཚན་གཉིས་

རང་རེད། དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་གསོལ་མཚམས་འཇོག་བྱས་པ་ཡི ན་ན། ནམ་མཁའ་
གཡའ་དག་ས་གཞི ་རྡུལ་དག་རེད། སྐད་ཆ་ཤོད་རྒྱུ་གང་ཡང་ལྷག་མེད། མཚམས་

འཇོག་མ་བྱས་པ་ཡི ན་ན་མཚམས་འཇོག་བྱེད་མཁན་དང་མཉམ་ད་ུ ཆོས་དང་ཟང་

ཟིང་མཉམ་སྤྱོད་བྱེད་རྒྱུ་དང་། སྤྱི་ཚོ གས་གཅིག་ནང་ཆུ་དང་འོ་མ་བཞི ན་ད་ུ འདྲེས་
ནས་སྡདོ ་ཐུ བ་རྒྱུ་མེད་པ་དངོས་ཡོ ད་གནས་ཚུལ་ཞི ག་ཆགས་ཡོ ད། དེར་བརྟེན་ཆི ག་

བསྒྲིལ་དང་དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་གསོལ་མཚམས་འཇོག་གཉིས་པོ་འདི་གདམ་ཁ་བརྒྱབ་

རྒྱུ་ཞི ག་ཡི ན་པ་མ་གཏོགས། དེ་གཉིས་མཉམ་ད་ུ འགྲོ་ཐུ བ་རྒྱུའི་གནས་སྟངས་ཤི ག་
མེ ད་པ་གསལ་པོ་ཡི ན་པ་འདི་ང་ཚོ འི་བསམ་བླའོ ི་ནང་དོགས་པ་རྣམ་རྟོག་མེ ད་པ་
གསལ་པོར་མཁྱེན་དགོས། དེ་འདྲ་མ་བྱུང་བ་ཡི ན་ན། གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཞི ག་གི ་

ཐོག་ནས་གསལ་པོ་མེད་པ་ཆགས་རྒྱུའི་ཉེན་ཁ་ཡོ ད།  

ཁ་སང་དྲི་བའི་ནང་དོལ་རྒྱལ་བསནྟེ ་གསོལ་བ་དེ་ཚོ ར་རྒྱ་ནག་མི ་དམངས་

སྤྱི ་མཐུ ན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི ས་མི ་རྒྱུ་ཟོག་གསུམ་ཐོག་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་བཞི ན་ཡོ ད།
རྒྱལ་ཁབ་ཚང་མའི་ནང་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་བཞི ན་ཡོ ད། མ་འོངས་པར་བོད་དོན་བདེན་

མཐའ་གསལ་སྐབས་སྡ་ེ ཚན་གཉིས་ལྟ་བུ་ཆགས་ནས་ལྷག་བསྡད་པ་ཡི ན་ན།

བོད་

དཔལ་ལྡན་བཀའ་བླནོ ་ཁྲི་ཟུར་ཟམ་གདོང་རི ན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི ་གསུ ང་བཤད། 285

པ་འདི་རྒྱ་གར་དང་པ་ཀི ་སི ་ཏན་བཞི ན་རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་ལ་ཁ་བྲལ་འགྲོ་རྒྱུ་མ་རེད་
དམ་ཞེས་པའི་བསམ་ཚུལ་ཞི ག་ཡོ ད།

བསམ་ཚུལ་འདི་ཧ་ཅང་རྣམ་རྟོག་ཤུ གས་

ཆེ ན་པོས་སྒྲོ་བཏགས་ནས་བྱུང་བའི་ཐལ་ཆ་ཞི ག་ཡི ན་པ་ལས་དངོས་ཡོ ད་གནས་

ཚུ ལ་ཐོག་ལ་འདི་འདྲ་ཞི ག་ཡོ ང་རྒྱུའི་གཞི ་རྩ་དང་རྒྱུ་མཚན་གཉིས་ཀ་མེ ད་པ་ཞི ག་
རེད།

སྔནོ ་དང་པོར་བོད་ཕྱི་ནང་གཉིས་སུ་དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་གསོལ་བྱེད་མཁན་

གྲངས་ཇི་ཙམ་ཡོ ད།

ཧ་ཅང་གྲངས་ཉུ ང་ཉུ ང་རེད།

ངོ་རྒོལ་སྐད་འབོད་སྐབས་

ཡོ ང་མཁན་ཚོ ་མང་ཆེ་བ་ནི་ཉིན་གླ་སྤྲད་ནས་གླས་པ་ཤ་སྟག་རེད། བོད་ནང་དའུ ང་
དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་མཁན་ཉིན་རེ་བཞི ན་གྲངས་ཉུ ང་ད་ུ འགྲོ་བཞི ན་ཡོ ད།

གང་ཡོ ད་

པ་དེ་ཚོ འང་སེམས་གཏིང་ནས་གང་ཡང་མི ན་པར་གནས་སྐབས་རང་གི ་འཚོ ་རནྟེ ་

སྲུང་སྐྱོབ་དང་ལས་དོན་སྲུང་སྐྱོབ། རྐུབ་སྟེགས་སོགས་སྲུང་སྐྱོབ་བྱ༌རྒྱུ་ཁོ་ནའི་དོན་
ད་ུ དོལ་རྒྱལ་བསནྟེ ་གསོལ་བྱེད་མཁན་ཡི ན་མདོག་བྱེད་མཁན་མང་ཆེ ་བ་རེད་མ་
གཏོགས།

ུ ་པའི་གཏིང་ནས་དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་གསོལ་བྱེད་མཁན་ཧ་
སྙངི ་ཁོང་རས

ཅང་ཉུ ང་ཉུ ང་རེད།

ུ ་རྒྱུན་ཤོད་རྒྱུའི་དོལ་རྒྱལ་རྗེས་འབྲང་པ་ས་ཡ་
ཁོང་ཚོ ས་དས

བཞི ་ཡོ ད་ཟེར་བ་འདི་ཚད་ལས་བརྒལ་བའི་ཧམ་པ་ཞི ག་རེད་མ་གཏོགས།

ས་ཡ་

བཞི ་བཞག་ནས་འབུམ་གཅི ག་ཀྱང་ལོ ང་རྒྱུར་ཡང་དངོས་ཡོ ད་གནས་ཚུ ལ་ཐོག་

ནས་ཧ་ཅང་དཀའ་ལས་ཁག་པོ་རེད་བསམ་དྲན་གྱི་འདགུ

ལར་ནས་རྒྱ་ནག་མི ་

དམངས་སྤྱི ་ མཐུ ན ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི ས ་ད་ལྟ་ རྒྱབ་སྐ ར
ྱོ ་བ དྱེ ་བཞི ན ་པ་འདི་ ༸གོང ་ས་

མཆོ ག་གི ་དབུ་ཁྲིད་འོག་ཡོ ད་པའི་བོད་རི གས་དང་རྒྱ་ནག་མི ་དམངས་སྤྱི་མཐུ ན་

རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་པོ་འདི་ཕན་ཚུན་དགྲ་ཟླའི་ངོ་བོར་ལྟ་བཞི ན་ཡོ ད་པའི་གནས་སྐབས་
ཀྱི་བྱེད་སྟངས་ཤི ག་ཡི ན་པ་ལས།   ནམ་ཞི ག་༸གོང་ས་མཆོག་དང་རྒྱ་ནག་མི ་

དམངས་སྤྱི ་ མཐུ ན ་རྒྱལ་ཁབ་དབར་འགྲིག ་འཇགས་བྱུ ང ་ནས་བོད ་དོན ་བདེན ་
མཐའ་གསལ་བའི་ཉིན་མོ་ཞི ག་བསླབེ ས་པ་ཡི ན་ན། རྒྱ་ནག་མི ་དམངས་སྤྱི་མཐུ ན་
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རྒྱལ་ཁབ་ངོས་ནས་དོལ་རྒྱལ་ཚོ གས་པར་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་ཤེ ས་ཀྱི་མ་རེད་ལ་རྒྱབ་
སྐྱོར་བྱེད་དགོས་དོན་ཡང་མེད། ཁོང་ཚོ ས་མངོན་འདོད་གང་ཡང་བསྒྲུབ་རྒྱུ་མེད།

དེ་ཉིན་སྙངི ་ཁོང་རུས་པའི་གཏིང་ནས་དོལ་རྒྱལ་བསནྟེ ་མཁན་ག་ཚོ ད་ཡོ ད་པ་ལམ་
སེང་གསལ་པོ་ཆགས་རྒྱུ་རེད།

ཧ་ཅང་འུར་སྒྲོགས་ཤི ག་རེད།

དེར་བརྟེན་འདི་ལྟ་བུའ་ི དོགས་པ་རྣམ་རྟོག་འདི་

བོད་པའི་གཏམ་དཔེའ་ི ནང་ཧམ་པ་རི ་ཙམ་བཤད་

ན་བདེན་པ་གཡག་ཙམ་ཐོབ་ཡོ ང་ཟེར་བའི་དཔེ་ལྟར་རེད།

ཁོང་ཚོ ས་ཧམ་བཤད་

བྱས་པའི་འུར་སྒྲོགས་ཀྱི་རྗེས་སུ་ཕྱིན་པའི་དོགས་པ་རྣམ་རགྟོ ་ཅི ག་ཡི ན་པ་ལས་

གཞི ་རྩ་ཡོ ད་པ་ཞི ག་རྩ་བ་ནས་ཆགས་ཀྱི་མེད།

ལྷག་པར་ད་ུ དོལ་རྒྱལ་རྗེས་འབྲང་

པས་ད་ལྟའི་གནས་སྐབས་སུ་བོད་ནང་དང་རྒྱལ་སྤྱིའི་ནང་ལས་དོན་གང་དང་གང་
རྩོམ་བཞི ན་ཡོ ད་པ་དང་།

གང་དང་གང་བྱེད་བཞི ན་ཡོ ད་པ་རྣམས་ལ་བདེན་པའི་

གཞི ་རྩ་དང་དངོས་དོན་གྱི་གནས་ཚུལ་དང་མ་མཐུ ན་པ་ཤ་སྟག་ཡི ན་པ་མ་གཏོགས།
དངོས་ཡོ ད་གནས་ཚུལ་དང་མཐུ ན་པ་གཅིག་ཀྱང་མེད།  

ཁོང་ཚོ ས་དྲིལ་བསྒྲགས་སྐད་འབོད་ཆེ་ཤོས་དེ་ཁོང་ཚོ འ་ི ཆོས་དད་རང་དབང་

འཕྲོག་སོང་ཟེར་རྒྱུ་དེ་རེད།

དེ་ནི་ངས་ད་ལྟ་ཆོས་དད་རང་དབང་འཕྲོག་མེད་པ་

གོང་ད་ུ རྒྱས་ཤི ང་རྒྱས་པ་ཞུས་ཟིན།

བྱེད་ཚུལ་ཟེར་བ་དེ་རེད།

ཁོང་ཚོ ར་དྲང་བདེན་མི ན་པའི་དབྱེ་འབྱེད་

དེ་འདྲ་མི ན་པ་ངས་གསལ་བཤད་ཆ་ཚང་ཞུས་ཟིན་པ་

ཡི ན། ཁོ་རང་ཚོ ར་སྤྱི་ཚོ གས་ནང་མཉམ་སྡདོ ་བྱེད་རྒྱུའི་འདོད་པ་ཡོ ད་ན་དེའ་ི སྒ་ོ ག་
ུ ་ཕྱེ་ནས་བཞག་ཡོ ད། སྤྱི་དང་སྒརེ ། སྒྲིག་འཛུགས་དང་ཚོ གས་པ་གང་
ུ ་ཡི ན་རང
དས

གི ་ངོས་ནས་སྒ་ོ ཕྱེ་ནས་ཡོ ད་པ་ངས་གསལ་པོར་ཞུས་པ་ཡི ན།

ུ ་བུ་གཉིས་ལ་བགོས་ནས་ལོ གས་སུ་ཕྱེ་
མ་འོངས་པར་ཁོང་ཚོ ས་བོད་དེ་དམ

ནས་འགྲོ་ཐུ བ་ཀྱི་མེད་པ་དེ་ཟུར་བལྟས་ལེབ་མཐོང་རེད།

ུ ་དཔོག་
དེ་སུ་ཡི ན་རང
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ཐུ བ་པ་ཞི ག་རེད།

དེར་བརྟེན་ང་ཚོ འ་ི བསམ་བླའོ ་ི ནང་གོང་ད་ུ ཞུས་པའི་དོགས་པ་

བསམ་གྱི་འདགུ

གཙང་མ་བཞག་དགོས་ཀྱི་རེད་བརྗོད་རྒྱུ་དེ་དངོས་ཡོ ད་གནས་

རྣམ་རྟོག་དེ་དག་གཅི ག་ཀྱང་མེ ད་པར་གཙང་མ་བཞག་ཐུ བ་ན་ཡག་པོ་ཡོ ད་རེད་

ཚུལ་དང་རྒྱུ་མཚན་ཐོག་ནས་ཞུ་ཡི ་ཡོ ད་པ་རེད་མ་གཏོགས།

དེ་ང་ཚོ འ་ི ཕྱོགས་

ཡི ན་པར་བརྟེན་གཙང་མ་བཞག་དགོས་པ་དང་། ཁོང་ཚོ འ་ི ཕྱོགས་ཡི ན་པར་བརྟེན་

སྐྱོན་བརྗོད་བྱེད་དགོས་རེད་ཅེས་དབྱེ་འབྱེད་བྱས་ནས་ཞུས་པ་ཞི ག་མི ན། དོན་ཚན་

རེ་རེ་བཞི ན་ང་ཚོ ས་རྒྱུ་མཚན་དང་མཐུ ན་པ་དང་།

ཁྲིམས་དང་མཐུ ན་པ་དངོས་

ཡོ ད་གནས་ཚུལ་གང་ཡི ན་པ་དེ་ཞི བ་ཚགས་པོར་ཞི བ་འཇུག་བྱས་ནས་ཕེབས་ན་སུ་

ུ ་ར་འཕྲོད་ཐུ བ་པ་ཞི ག་རེད། ཞི བ་འཇུག་བྱེད་རྒྱུའི་འདོད་པ་མེད་པ་སྣོད་དྲི་
ཡི ན་རང

མ་ཅན་ཞི ག་ཡི ན་ན་བྱེད་རྒྱུ་གང་ཡང་མེད།

དོལ ་རྒྱལ་རྗེས ་འབྲང་པ་ཉུ ང་ཤས་ཤི ག་གི ས ་ད་ལྟའི ་ བྱེད ་སྟངས་འདི་ རྒྱུ ་

མཚན་དང་རི ག་པ། དངོས་ཡོ ད་བཅས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཁས་ལེན་གྱི་མི ན། ང་ཚོ ས་

བརྗོད་རྒྱུ་དེ་ག་རང་ཡི ན་ཟེར་ན་འདི་ལྐག
ུ ས་པའི་ཨུ་ཚུགས་ལྟ་བུ་ཞི ག་རེད།

དེར་

བརྟེན་དེར་ཁ་གཏད་གཅོག་རྒྱུ་ཧ་ཅང་ཁག་པོ་རེད། ཁོང་ཚོ ་བཏང་སྙམོ ས་ལ་འཇོག་

རྒྱུ་རེད། དེ་ལྟར་བཞག་པའི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་བོད་མི འ་ི སྤྱི་ཚོ གས་ནང་ནས་ཁ་ཤས་
ཟུར་ད་ུ ཐོན་ནའང་། ཟུར་ད་ུ ཐོན་པའི་དབང་གི ས་བོད་པའི་རྩ་དོན་དང་ཕུགས་དོན་
གཉིས་ཀར་ཁེ་ཕན་ཆེ་བ་ཡོ ད་པ་རེད་མ་གཏོགས།

ཁོང་ཚོ ་ཚུར་མཉམ་རབུ ་བྱས་

ནས་ཁེ་ཕན་ཆེ་བ་མེད་པ་མ་ཟད། དེའ་ི རྗེས་འབྲས་ཀྱི་འཕྲལ་ཕུགས་རྒྱང་གསུམ་ལ་
གནོད་ཚབས་ཆེན་པོ་ཡོ ང་གི ་ཡོ ད་པ་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་རེད་ཅེས་ངས་ཚི ག་ཐག་ཆོད་

ུ ་ཚོ ད་རེའུ་མི ག་གཞི ར་བཟུང་བྱས་ན་ངས་
པོའ་ི ཐོག་ནས་ཞུ་ཐུ བ་རྒྱུ་ཞི ག་རེད། དས
ུ ་ཚོ ད་རྫོགས་པ་རེད། ངས་འདིར་མཚམས་བཞག་གི ་ཡི ན། དས
ུ ་ཚོ ད་
ཞུ་རྒྱུའི་དས
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ལྷག་མ་དེར་ཁྱེད་རང་ཚོ ས་དོགས་གཅོད་དང་ད་ྲི བ་ཡོ ད་ན་འཛེ མས་ཟོན་མེ ད་པར་

གསུངས་རོགས། ཐུ གས་རྗེ་ཆེ། ཞེས་གསུང་བཤད་གནང་གྲུབ་མཚམས་སླབོ ་ཕྲུག་

རྣམས་ཀྱི་དྲི་བར་ལན་འདེབས་ཀྱང་གནང་ཡོ ད།

དཔལ་ལྡན་དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་ཡི ག་ཚང་གི ་དྲུང་ཆེ་མཆོག་གི ་གསུ ང་བཤད། 289

དཔལ་ལྡན་དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་པ་ཆེ ན་པོའི་དྲུང་ཆེ ་བླ་ོ བཟང་སྦྱིན་
པ་མཆོག་གི ་དོལ་རྒྱལ་སྐརོ ་གསུང་བཤད།

༄༅། །ཐོག་མར་གོ་སྒྲིག་གནང་མཁན་བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞི བ་ཁང་

དང་། བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་ཁག་གི ་དྲུང་ཆེ་རྣམ་པ། ལས་བྱེད་
རྣམ་པ་བཅས་པར་འཚམས་འདྲི་ཞུ ས་པ་དང་སྦྲགས་དོལ་རྒྱལ་དང་འབྲེལ་བའི་

གནས་ཚུལ་མདོར་བསྡས
ུ ་ཤི ག་སྙན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན། རྩ་བའི་དོལ་རྒྱལ་སྐརོ ་རྣམ་

པ་ཚོ ས་མ་མཁྱེན་པ་དང་། མ་གསན་པ་ཞི ག་ང་ལ་གསར་པ་ཞུ་རྒྱུ་གང་ཡང་མེད།  

འོན་ཀྱང་རང་རང་སོ་སོར་ཕྱག་ལས་མི ་འདྲ་བ་ཡོ ད་པར་བརྟེན། ཐུ གས་བསྙལེ ་པ་

འདྲ་ཡོ ད་ན། དྲན་གསོ་ལྟ་བུ་དང་། ཡང་བར་ལམ་ནས་ལས་བྱེད་གཞོན་པ་མང་
པོ་ཕེབས་ཡོ ད་པར་བརྟེན།

དེ་དག་གི ་མཁྱེན་རྟོགས་ཆེད་ངས་གསལ་བཤད་ཕྲན་
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བུ་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན། ཚང་མས་མཁྱེན་གསལ་རེད། དོལ་རྒྱལ་སྐརོ ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་

མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི ས་ཐོག་མར་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༧༨ ལོར་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་ཡོ ད་པ་

ུ ་དེ་ནས་བཟུང་ད་བར་ཧ་ལམ་མི ་ལོ་ ༣༥ ལྷག་ཙམ་འགྲོ་ཡི ་ཡོ ད། དོལ་
རེད། དས

ུ ་སུ་བྱུང་ཞི ང་།
རྒྱལ་གྱི་གནད་དོན་ཐོག་མར་༸གོང་ས་ལྔ་པ་ཆེན་པོའ་ི སྐ་ུ དས

བོད་

གཞུང་དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་པ་ཆེན་པོ་སྤྱི་ལོ་ ༡༦༤༢ ལོར་དབུ་བརྙས
ེ ་པ་རེད། དོལ་
རྒྱལ་གྱི་གནས་ཚུལ་དེ་སྤྱི་ལོ་ ༡༦༥༦ ལོར་སྤྲུལ་སྐ་ུ གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གཤེགས་
རྗེས་ལྷགས་པ་ཞི ག་རེད། སྐབས་དེར་དོལ་རྒྱལ་མ་གཏོགས་ཤུ གས་ལྡན་དང་། རྒྱལ་

ཆེན་ཤུ གས་ལྡན། རྡོ་རྗེ་ཤུ གས་ལྡན་ལ་སོགས་པའི་མི ང་མི ་འདྲ་བ་མེད། དོལ་རྒྱལ་
ཟེར་བའི་མི ང་དེ་ཐོབ་ཚུལ་ནི། དོལ་ཟེར་བ་བོད་ཀྱི་ལྷ་ོ ཁའི་ཁུལ་གྱི་ས་ཆ་གཅིག་གི ་

མི ང་རེད། ཁོ་པ་དོལ་ཆུ་མི ག་དཀར་པོར་གནས་པར་བརྟེན་དོལ་རྒྱལ་ཞེས་བརྗོད་

པ་རེད།

སྤྱིར་ལུང་པའི་རྒྱལ་པོ་དང་། བཙན་པོ། མི ་རྗེ། མི འ་ི གཙོ་བོ་སོགས་ལ་རྒྱལ་

པོ་ཞེས་བརྗོད་སྲོལ་ཡོ ད། འོན་ཀྱང་སྐབས་འདིའ་ི རྒྱལ་པོ་ཞེས་པ་ནི་མི ་མ་ཡི ན་དང་།

འབྱུང་པོ། དམ་སྲི་བཅས་ལ་གོ་དགོས། ཧིན་སྐད་ད་ུ ཚི ག་མཛོ ད་ནང་བྷ�ུ ཏ་ (booth)
བྲིས་འདགུ དེའ་ི དོན་ནི་གནོད་བྱེད་གཟུགས་མེད་གདོན་བགེགས་ལ་གོ། ༸གོང་ས་

ལྔ་པ་ཆེ ན་པོས་དོལ་རྒྱལ་ཟེར་བ་དེ་བསྟན་པ་དང་འག་ྲོ བར་གནོད་ཅི ང་འཚེ ་བ་བྱེད་

མཁན་ཞི ག་ཡི ན་པར་གཟིགས་ནས་དམ་བསྒྲགས་ཆེན་པོ་མཛད་ཡོ ད།

འོན་ཀྱང་

ྲི ་བསྒྲགས་ཡི ག་ཆ་མང་པོའི་ནང་
བར་ལམ་ནས་དོལ་རྒྱལ་བསནྟེ ་མཁན་ཚོ འི་དལ
༸རྒྱལ་མཆོ ག་ལྔ་པ་ཆེ ན་པོས་དོལ་རྒྱལ་གྱི་འཕནྲི ་བསྐུལ་ལྗགས་རྩོམ་མཛད་ཚུ ལ་

དང་།

ི ་ད་ུ ཡོ ད་པའི་དོལ་རྒྱལ་གྱི་འདྲ་སྐ་ུ དེ་
བལ་ཡུལ་གཉའ་ནང་འཕེལ་རྒྱས་གླང

༸རྒྱལ་བ་ལྔ་པ་ཆེན་པོའ་ི ཕྱག་བཟོ་རེད་ཅེས་འུད་སྒྲོག་བྱེད་བཞི ན་ཡོ ད། ༸གོང་ས་

དཔལ་ལྡན་དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་ཡི ག་ཚང་གི ་དྲུང་ཆེ་མཆོག་གི ་གསུ ང་བཤད། 291

ལྔ་པ་ཆེན་པོ་དོལ་རྒྱལ་དམ་བསྒྲགས་མཛད་མཁན་ཐོག་མ་དེ་ཡི ན་ཞི ང་།

གང་གི ་

གསུང་འབུམ་ཁག་ནང་དེ་འདྲ་གནང་བ་ཚི ག་ཟུར་ཙམ་ཡང་མི ་གསལ། བར་ལམ་

རྒྱ་ནག་ནས་ཐོན་པའི་ཡི ག་ཆ་ཁག་གི ་ནང་༸གོང་ས་ལྔ་པ་ཆེན་པོ་ནས་བཟུང་༸རྒྱལ་
བ་སྐུ་ ཕྲེང ་བཅུ ་ བཞི ་པ་ཆེ ན ་པོའི་བར་༸རྒྱལ་བ་སྐུ་ཕ ངྲེ ་རི མ ་བྱོན་གྱི ས ་བསྟེན་པ་
ུ ་ཀྱང་དོན་དངོས་ཐོག་༸རྒྱལ་མཆོ ག་ལྔ་པ་ཆེ ན་པོ་ནས་བཅུ་
རེད་ཅེས་བཤད་འདག

གསུམ་པ་ཆེན་པོའ་ི བར་སུ་གཅིག་གི ས་བསྟེན་གནང་མཛད་མེད།

༸རྒྱལ་དབང་

ཁོངས་ནས་དོལ་རྒྱལ་དང་ཐོག་མར་འབྲེལ་བ་བྱུང་ས་དེ་༸རྒྱལ་བ་སྐ་ུ ཕྲེང་བཅུ་བཞི ་

པ་ཆེན་པོ་ཡི ན།

ཕྱི་ལོ ༡༩༥༠ ཐམ་པའི་ལོ་མཇུག་ཏུ ་ཆམ་མདོ་རྒྱ་ལག་ཏུ ་ཤོར་བ་རེད། དེ་

ཤོ ར ་བའི་ ཛ་དྲག་གི ་ གནས་ཚུ ལ ་ལ་བར ནྟེ ་ནས་༸སྐྱབས་མགོན ་རི ན ་པོ་ ཆེ ་ ཉེན ་

གཡོ ལ་ཆེ ད་ད་ུ ག་ྲོ མོ ར་གདན་འདྲེན་ཞུ ས་ཏེ་གལ་ཏེ་གནས་སྟངས་ད་དངུ ་སྡུག་ཏུ ་
སོང་ན་རྒྱ་གར་ད་ུ ཕེབས་ཆོག་དགོངས་བཞེས་གནང་ཡོ ད་པ་རེད།

སྐབས་དེར་གླ་ོ

བུར་ད་ུ ཆི བས་སྒྱུར་བསྐྱངས་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གྱི་ཐོག་ནས་གནས་དགའ་གཉིས་

ུ ་ཚོ ད་གང་ཙམ་རྗེས་སྐ་ུ
ཀྱི་སྐ་ུ རྟེན་ཆི བས་ཞབས་ལྷན་རྒྱས་ལ་བཅར་ཐུ བ་མེད། དས

འཁོར་ནང་ནས་ཁག་གཅི ག་གི ས་ལྷ་སར་རྒྱ་མི ་བསླབེ ས་ཡོ ད་པར་བརྟེན་རྒྱ་གར་ད་ུ

ཆི བས་སྒྱུར་བསྐྱངས་ན་མ་གཏོགས་འགན་བཟོད་ཀྱི་མ་རེད།

ཚུལ་གཅིག་དང་།

ཅེས་པའི་དགོངས་

ཁག་གཅིག་གི ས་ལྷ་ལྡན་ད་ུ ཞབས་སོར་འཁོད་དེ་རྒྱ་མི ་དང་ཞི ་

མཐུ ན་ཡོ ང་ཐབས་བདྱེ ་དགོས་ཞེས་དགོངས་ཚུལ་མི ་མཐུ ན་པ་ཁག་གཉིས་བྱུང་བ་

རེད། དེ་སྐབས་༸གོང་ས་མཆོག་དགུང་ལོ་ ༡༦ རེད། དེ་དང་འབྲེལ་བའི་བཀའ་
སླབོ ་ནང་། དེའ་ི སྐབས་སུ་སྐ་ུ ན་ཕྲ་བ་དང་། འཇིག་རྟེན་གྱི་སྲིད་དང་། ཆོས་ཕྱོགས་
ཀྱི་འགྲོ་སྟངས་རང་མགོ་ཐོན་པ་གང་ཡང་མེད། ཅེས་བཀའ་ཕེབས་ཡོ ད་པ་ལྟར། ཛ་
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དྲག་གི ་གནས་ཚུལ་དེ་འདྲའི་སྐབས་སུ་ཅི ་བྱས་ཐག་གཅོད་གནང་རྒྱུ་མཛད་དཀའ་

བྱུང་བའི་སྐབས་དེར། བཞུགས་འཇགས་གནང་ཡུལ་གྲོ་མོ་དངུ ་དཀར་དགོན་པ་
ཡི ན་པ་དང་། དངུ ་དཀར་དགོན་པའི་ནང་ད་ུ དོལ་རྒྱལ་གྱི་རྟེན་གཞི ་ཡོ ད། ༸སྐྱབས་
ར་ྗེ ཕ་བོང་ཁ་པ་དང་མཚན་ཞབས་དར་ཧན་༸སྐྱབས་ར་ྗེ ཁྲི་བྱང་རི ན་པོ་ཆེ ར་དད་
ཞེན་སོགས་ཀྱིས་རྐྱེན་པས་འབྲེལ་བ་ཐོག་མ་ཆགས་འདགུ

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོར་རྒྱ་གར་ད་ུ ཆི བས་སྒྱུར་བསྐྱངས་ཏེ་ཐོག་མར་མ་སུ་རི ་

ི ་པར་བཞུགས་གདན་འཇགས་པ་རེད། ཕྱི་
དང་། དེ་ནས་བཞུགས་སྒར་ཕོ་བྲང་རྙང

ལོ་ ༡༩༦༨ ལོར་ཕོ་བྲང་གསར་པར་སྤ་ོ གནང་མཛད་རྗེས་གནས་ཆུང་ཆོས་རྒྱལ་

ཆེ ན་པོས་དོལ་རྒྱལ་དང་འབལ
ྲེ ་བ་གནང་རྒྱུ ་མཚམས་འཇོག་གནང་དགོས་པའི་
གསོལ་འདེབས་ཞུས་འདགུ འོན་ཀྱང་༸གོང་ས་མཆོག་གི ས་དོ་དོ་ཏན་ཏན་མཛད་

ནས་ཐག་གཅོད་མཛད་རྒྱུའི་དགོངས་བཞེས་མཛད་པ་མ་གཏོགས་གནས་ཆུང་གི ་

བཀའ་ལུང་ལ་ལམ་སེང་ཆ་འཇོག་གནང་མེད། དེ་ནས་བཟུང་དོལ་རྒྱལ་མུ་མཐུ ད་
བསྟེན་ན་དེར་སྐྱོན་ཞི ག་ཡོ ད་པར་གཟིགས་ཏེ་སྔར་གྱི་ལོ་རྒྱུས་དང་།

༸རྒྱལ་བ་ལྔ་

པ་ཆེ ན་པོའི་སྐབས་དོལ་རྒྱལ་ཐོག་མར་བྱུང་སྟབས་རྣམ་ཐར་ཡོ ངས་རྫོགས་དང་།

འབྲེལ་ཡོ ད་སྐྱེས་ཆེན་གཞན་གྱི་རྣམ་ཐར་ཁག་ལ་ཐུ གས་ཞི བ་དང་། དེ་བཞི ན་ཆོས་

ཕྱོགས་ནས་ཕྱག་མོ་དང་། ཟན་བརྟག དེ་བཞི ན་གཟིམ་ལམ་གྱི་མཚན་མ་སོགས་
ཐམས་ཅད་རྩེ་མཐུ ན་བྱུང་བ་ལྟར་ཕྱི་ལོ་

༡༩༧༥

ལོ་མཇུག་ནས་དོལ་རྒྱལ་གྱི་

བསྐང་གསོ་འཕྲིན་བསྐལ
ུ ་གསུང་འདོན་གནང་རྒྱུ་བཞག་སྟེ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༧༨ ལོར་ཐོག་

མར་གསལ་བསྒྲགས་མཛད་པ་ནས་བཟུང་བོད་པའི་གཞི ས་ཆགས་ཁག་དང་། ཆོས་
སྒར་ཁག་བཅས་པར་དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་གསོལ་བྱས་ན་ཁེ་ལས་གྱོང་ཆེ་བ་དང་། ཕན་

ལས་གནོད་ཆེ་བ། དགེ་ལས་སྐྱོན་ཆེ་བ་ཡོ ད་པའི་སྐརོ ་སྔ་ཕྱི་བར་གསུམ་ད་ུ བླང་དོར་

དཔལ་ལྡན་དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་ཡི ག་ཚང་གི ་དྲུང་ཆེ་མཆོག་གི ་གསུ ང་བཤད། 293

གྱི་བཀའ་སླབོ ་རི མ་ཅན་ད་ུ ཕེབས་ཡོ ད། འོན་ཀྱང་ཉན་དང་མ་ཉན་མང་ཚོ གས་རང་

རང་སོ་སོའི་རང་དབང་གི ས་ཐག་གཅོད་བྱེད་རྒྱུར་བཞག་པ་གནང་བ་ལས་རལ་ག་ྲི
གནམ་གཡུག་ལྟ་བུའ་ི ཐག་གཅོད་གང་ཡང་གནང་མེད།

དམ་བསྒྲགས་མཛད་དོན་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་བ་ཁག་ནས་རགྡོ ་སྒྲུག་བརྒྱབ་ས་ྟེ

ཞུས་ན། དང་པོ། དེ་༸རྒྱལ་བ་ལྔ་པ་ཆེན་པོའ་ི སྐབས་སུ་བོད་གཞུང་དགའ་ལྡན་ཕོ་

བྲང་པ་ཆེན་པོ་ཐོག་མར་དབུ་བརྙས
ེ ་པ་རེད།

ུ ་ད་ལྟ་༸གོང་ས་སྐ་ུ
དེ་འདྲ་ཡི ན་དས

ཕྲེང་བཅུ་བཞི ་པ་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་༸རྒྱལ་བ་ལྔ་པ་ཆེ ན་པོའི་ཁྲིའི་སངྟེ ་བཞུ གས་ཡོ ད་
པར་སོང་།

༸རྒྱལ་བ་ལྔ་པ་ཆེན་པོས་ཕྱག་ལས་དབུ་འཛུགས་མཛད་པ་དེ་མཇུག་

སྐྱོང་གནང་རྒྱུ་དེ་ཁོང་གི ་ཐུ གས་འགན་ཡི ན་པ་དགོངས་ཀྱི་ཡོ ད། གཉིས་པ། ང་

ཚོ ་ཚང་མ་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པ་རེད། ནང་པའི་གཞུང་ནས་སྐྱབས་གནས་དཀོན་
མཆོ ག་གསུམ་ཁས་ལེ ན་ཕྱིན་འཇིག་རྟེན་པའི་ལྷ་ལ་སྐྱབས་སུ་འག་ྲོ ན་སྐྱབས་འགའྲོ ི་

བསླབ་བྱ་དང་འགལ་ཏེ་སྐྱབས་འགྲོ་སྟོང་གི ་ཡོ ད། སྤྱིར་གཞུང་བསྟེན་སྲུང་མ་དམར་
ནག་གཉིས་ལ་མཚོ ན་ན། དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོ་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་སྲུང་མ་ཡི ན་

ུ ་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་ཆོག་གི ་ཡོ ད། གནས་ཆུང་རྒྱལ་བ་རི གས་ལྔའམ་བདེ་གཤེགས་
དས

རི གས་ལྔའི་ངོ་བོ་ཡི ན་ནའང་རྣམ་པ་འཇི ག་རནྟེ ་དགྲེ ས་པའི་ཚུལ་ད་ུ ཕེབས་ཡོ ད་
སྟབས།

མི ་དང་མ་སོང་ན་གྲོགས་པོ་བླསོ ་ཐུ བ་ཚད་ལྡན་ཞི ག་ལ་ངོས་འཛི ན་གྱིས་

གྲོགས་དང་འཕྲིན་ལས་བསྐལ
ུ ་ན་འགྲིགས་པ་རེད།

འོན་ཀྱང་ཕྱག་འཚལ་བ་དང་

སྐྱབས་སུ་སོང་ན་ནང་པའི་གྲས་ནས་རང་བཞི ན་གྱིས་བུད་འགྲོ་ཡི ་ཡོ ད།

དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་མཁན་ཚོ ས་ཐོག་མར་འཇམ་མགོན་རྒྱལ་བའི་བསྟན་སྲུང་

ུ ་པ་ལྷ་ ༣༢ དང་དོལ་
ཡི ན་ཞེས་བཤད། དེ་རྗེས་ཡི ་དམ་ཡི ན་ཞེས་གསང་བ་འདས

རྒྱལ་ལྷ་སོ་གཉིས་ངོ་བོ་གཅིག་མཚུངས་ཡི ན་ལུགས་བཤད། དེང་སང་སེངྒ་པུར་ནས་
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བཏོན་པའི་ཡི ག་ཆ་དེ་དག་གི་ནང་ (Buddha of Campassion, Intelligence and

Healing) ཞེས་སྙངི ་རྗེ་དང་ཤེས་རབ་སོས་བྱེད་བཅས་པའི་སྟོན་པ་ཡི ན་ཞེས་སྨྱོ་ལབ་

བྱས་འདགུ མགོ་འབུལ་ལུས་འབུལ་བྱས་པ་དེ་ནང་ཆོས་ཀྱི་འགྲོ་སྟངས་དང་ཡོ ངས་

སུ་འགལ་བ་རེད།

༸གོང་ས་ཆེན་པོས་གནས་ལུགས་མཁྱེན་པའི་ཐོག་ནས་ལམ་

ནོར་ཡོ ་བསྲང་གནང་རྒྱུ་གང་གི ་ཐུ གས་འགན་ད་ུ གཟིགས་ནས་ལམ་སྟོན་གནང་བ་
ཞིག་རེད། གསུམ་པ། རི ་བོ་དགེ་ལུགས་པའི་བསྟན་པ་ཕྱི་གཙང་ནང་གཙང་དེ་བར་
སྐབས་ནས་ལྷ་ཀླ་ུ གསོལ་མཆོད་ཀྱི་ལམ་ད་ུ སོང་བར་དག་ཐེར་དང་། བཞི ་པ། བོད་

བསྟན་སྲིད་སྤྱིའི་འཕྲལ་ཕུགས་ཀྱི ་བདེ་རྩར་དགོངས་ནས་འཛེ མས་ཟོན་དང་སྙན་

ཅོག་འཇམ་ཐབས་དོར་ཏེ་སྤང་བླངས་བཀའ་སྩལ་བ་ཞི ག་རེད།

ལྔ་པ།

གཞུང་

བསྟེན་སྲུང་མ་དམར་ནག་གཉིས་དང་། སྐྱེས་བུ་གསུམ་གྱི་སྲུང་མ་དང་འཁོན་གྲས་

ཡོ ང་མུས་དེས་བོད་བསྟན་སྲིད་སྤྱིར་གོད་ཆགས་ཡོ ང་ཉེན་ཡོ ད། དྲུག་པ། ༸གོང་
ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོས་ཆོ ས་ལུགས་རི ས་མེ ད་ཐོག་ཐུ གས་བརྩོན་གྱིས་ཆོ ས་
ལུགས་རི ས་མེད་ཕྱག་བཞེས་མཛད་བཞི ན་ཡོ ད། ༸གོང་ས་མཆོག་གི ས་རི ས་མེད་

ཀྱི་བླ་མ་ཉི་ཤུ ་རྩ་གྲངས་བསྟེན་གནང་མཛད་པའི་ནང་ནས་གཅི ག་མ་གཏོགས་ཚང་

མ་དོལ་རྒྱལ་ལ་དགག་པ་གནང་མཁན་ཤ་སྟག་ཡི ན།

དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་ན་བསྟན་སྲིད་ལ་གནོད་ཀྱི་འདགུ ་ཅེས་པའི་དོན་ནི།

ཕྱི་

ལོ་ ༡༩༣༣ ལོར་༸རྒྱལ་མཆོག་སྐ་ུ ཕྲེང་བཅུ་གསུམ་པ་ཆེན་པོ་ཞི ང་གཤེགས་རྗེས་
དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་གསོལ་ཁྱབ་སྤལེ ་ཤུ གས་ཆེན་པོ་ཆགས་པ་རེད།
ལ་ཞུ་རྒྱུ་མེད།

མདོ་སྨད་ཁུལ་

འོན་ཀྱང་ཁམས་ཕྱོགས་དང་དབུས་ཀྱི་ས་ཁུལ་མང་པོའ་ི ནང་དོལ་

རྒྱལ་བསནྟེ ་གསོལ་ཤུ གས་ཆེ་ར་ུ ཕྱིན་པ་དེས་བོད་གངས་ཅན་གྱི་ལྗངོ ས་ལ་ལྷག་པར་

ད་ུ བཀའ་དྲིན་ཆེ ་བ་སླབོ ་དཔོན་རི ན་པོ་ཆེ འི་སྐུ་བརྙན་མང་པོ་ཆུར་གཡུག་སྟེ་གཏོར་

དཔལ་ལྡན་དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་ཡི ག་ཚང་གི ་དྲུང་ཆེ་མཆོག་གི ་གསུ ང་བཤད། 295

བཤི ག་བཏང་བ། དེ་བཞི ན་པདྨ་བཀའ་ཐང་ལ་སོགས་པ་མེར་སྲེག་པ། བཛྲ་གུ་ར་ུ

ི ་
བགྲང་ན་ཕན་ཡོ ན་མེད་རབས་སོགས་དྲིལ་བསྒྲགས་བྱས་པ། ལྡབེ ས་རི ས་ཐོག་རྙང

མའི་ཞི ་ཁའྲོ ི་ལྷ་ཚོ གས་ཡོ ད་པ་དེ་དག་ནག་བསུབ་བཏང་བ་སོགས་བོད་མི ་ནང་ཁུལ་
ལ་རྙགོ ་གྲ་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་ཞི ག་བཟོས་ཡོ ད། གལ་ཏེ་དེ་སྐབས་དེང་སང་ནང་བཞི ན་

རླུང་འཕྲིན་དང་དྲ་རྒྱ། ཚགས་པར། ཁ་པར་ལ་སོགས་པའི་མཐུ ན་རྐྱེན་ཡོ ད་པ་
ུ ་པ་ཡོ ང་སྲིད་པ་རེད། དེས་རྐྱེན་པས་བཅོམ་ལྡན་
ཡི ན་ན་རྙགོ ་གྲ་འབ་སུ་མ་འདས
འདས་ཀྱི་རྗེས་འཇུག་དགོན་སྡ་ེ ཕན་ཚུན་དང་། མི ་མང་ནང་ཁུལ་མ་མཐུ ན་པ་དང་།

གཅིག་གི ས་གཅིག་ལ་ཡི ད་མ་ཆེས་པ་དང་། མ་དགའ་བ་བྱས་ཏེ་རྒྱང་ཐག་རི ང་ད་ུ

ུ ་
བཏང་བ་སོགས་གང་ལྟར་བོད་སྤྱིའ་ི ནསུ ་པ་ཁ་བྲལ་ཏེ་རགྡོ ་ལ་སྒྲིལ་མ་ཐུ བ་པར་དམ
བུ་མང་པོ་ཞི ག་ཆགས་ཉེན་ཡོ ད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་ཡི ན།

དོལ་རྒྱལ་རས
ྗེ ་འབྲང་པ་ཚོ ས་ཡ་མཚན་པ་ཞི ག་ལ་དགེ་ལུགས་པ་ཞི ག་གི ས་

བཀའ་བརྒྱུད་སོགས་ཆོས་ལུགས་གཞན་གསན་བསམ་བྱས་
ན། དོལ་རྒྱལ་གྱིས་ཚར་གཅོད་བྱེད་ཀྱི་རེད། ཅེས་ཞེད་སྣང་བསྐལ
ུ ་བ་ནི་དོན་ད་ུ
ི ་མ་དང་ས་སྐྱ།
རྙང

ནང་འགལ་ཡི ན།

རི ་བོ་དགེ་ལུགས་པའི་བསྟན་པའི་བདག་པོ་ཁམས་གསུམ་ཆོས་

ི ་མ་
ཀྱི་རྒྱལ་པོ་རྗེ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོ་རེད། དགེ་ལུགས་ཀྱི་བསྟན་པ་མ་དར་གོང་རྙང

དང་བཀའ་བརྒྱུད། ས་སྐྱ། བཀའ་གདམས་པ་བཅས་དར་ཡོ ད། རྗེ་རི ན་པོ་ཆེ་རང་
ཉིད་ཀྱིས་ཀརྨ་པ་རོལ་པའི་རྡོ་རྗེ་ལས་ཡོ ངས་རྫོགས་དགེ་བསྙནེ ་གྱི་སྡམ
ོ ་པ་བཞེས་པ་
དང་། ས་སྐྱའི་ཆོས་རྗེ་དོན་གྲུབ་རི ན་ཆེན་གྱི་དྲུང་ནས་དགེ་ཚུལ་གྱི་སྡམོ ་པ་བཞེས་
ཏེ་མཚན་བླ་ོ བཟང་གྲགས་པ་ཞེས་གསོལ།
ལས་ཐེག་ཆེན་གྱི་སེམས་བསྐྱེད་ཞུས།

འབྲི་གུང་སྤྱན་སྔ་བ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་

ས་སྐྱ་བ་དཀའ་བཞི ་ཚུལ་ཁྲིམས་རི ན་ཆེན་

ལས་བསྙནེ ་རྫོགས་ཀྱི་སྡམོ ་པ་བཞེས། དེ་བཞི ན་རི ་བོ་དགེ་ལུགས་པའི་ཐུ ན་མོང་མི ན་

296 བདེན་དོན་གསལ་བའི་ཉི་ཟེར།

པའི་ཕྱག་བཞེས་དཔལ་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་ཀྱི་བཀའ་དབང་ཞུ་ས་དེ་ཡང་ས་སྐྱའི་བླ་
མ་ཞི ག་ཡི ན།

གཞན་ཡང་རྗེ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོས་གཞུང་ཆེན་གསན་ས་ས་སྐྱའི་བླ་

མ་ར་ྗེ བཙུན་རེད་མདའ་བ་གཞོན་ན་ུ བླ་ོ གས
ྲོ ་ཞེས་མཁས་གྲུབ་གཉིས་ལྡན་གྱི་སྐྱེས་
ཆེན་དམ་པ་དེ་ཉིད་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་གཙོ་བོར་བསྟེན།

ཇོ་ནང་ཆོས་རྗེ་ལས་

ུ ་འཁོར། རྙང
ི ་མའི་ཕྱོགས་ནས་གྲུབ་
སྦྱོར་དྲུག་དང་། བུ་སྟོན་དངོས་སླབོ ་ལས་དས

ཆེན་ལས་ཀྱི་རྡོ་རྗེའམ་ལྷ་ོ བྲག་གྲུབ་ཆེན་ལས་བཀའ་གདམས་ལམ་རི མ་སོགས་ཆོས་

བཀའ་མང་པོ་གསན་ཡོ ད།

ལྷག་པར་ཁོང་གི ས་ལུང་བསྟན་པ་ལྟར་གདན་སའི་མཚན་ལ་རི ་བོ་དགེ་ལྡན་

པའམ་དགེ་ལུགས་ཞེས་གསོལ་ཡོ ད། རི ་བོ་དགེ་ལུགས་པས་གཙི གས་ཆེར་འཛི ན་
ུ ་པ་ཡང་སྒྲ་སྒྱུར་གྱི་རྒྱལ་པོ་མར་པ་ལོ ་ཙཱ་བ་ཆོ ས་ཀྱི་བླ་ོ
པའི་དཔལ་གསང་བ་འདས

གྲོས་ལས་བརྒྱུད་པ་ཞི ག་ཡི ན།

ི ་མ།
དེར་བརྟེན་རྗེ་རི ན་པོ་ཆེ་མ་ཕེབས་གོང་ད་ུ རྙང

བཀའ་བརྒྱུད། ས་སྐྱ། ཇོ་བོ་བཀའ་གདམས་པ། ཇོ་ནང། བུ་སྟོན་བཅས་ཀྱི་བླ་མ་
བརྒྱ་དང་ལྔ་བཅུ་ཙམ་བསྟེན་པ་གནང་ཡོ ད།
དགེ་ལུགས་པའི་བསྟན་པའི་བདག་

པོས་ཆོ ས་ལུགས་གྲུབ་མཐའ་དེ་དག་སནྟོ ་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལས་བྱུང་བའི་ཆོ ས་
ལུགས་གཅི ག་གྱུར་ཡི ན་པ་གཟིགས་ནས་ཆོ ས་ལུགས་དེ་དག་གི ་བླ་མ་བརྒྱ་དང་

ལྔ་བཅུ་ཙམ་བསནྟེ ་པ་གནང་ནས་ཉམས་བཞེས་མཛད་མཁན་མཁས་པའི་ཕ་རོལ་
ཏུ ་ཕྱི ན་པའི་སྐས
ྱེ ་ཆེ ན་ཞི ག་གི ་རས
ྗེ ་འཇུག་ཡི ན་ཟེར་མཁན་དེ་ཚོ ས་ཆོ ས་ལུགས་

ཕན་ཚུན་ཉམས་བཞེས་གནང་ན་དོལ་རྒྱལ་གྱིས་གནོད་ཀྱི་རེད། ཟེར་རྒྱུ་འདི་ནང་

འགལ་ཤི ན་ཏུ ་ཆེན་པོ་ཞི ག་རེད།

བདནུ ་པ།

༸སྐྱབས་མགོན་རི ན་པོ་ཆེ་གཞི ས་

ཆགས་ཁག་མང་པོར་ཆི བས་སྒྱུར་བསྐྱངས་སྐབས་རྒན་རྒོན་དང།

ནད་པ་སོགས་

མང་དག་ཅི ག་༸གོང་ས་མཆོ ག་མཇལ་ཁར་བཅར་སྐབས་ཕལ་ཆེ ་བས་དོལ་རྒྱལ་

དཔལ་ལྡན་དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་ཡི ག་ཚང་གི ་དྲུང་ཆེ་མཆོག་གི ་གསུ ང་བཤད། 297

གྱིས་གནོད་པ་དང་། བར་ཆད་སོགས་ཡོ ང་ཚུལ་༸སྙན་སེང་ཞུ་མཁན་ཇི་སྙདེ ་ཅིག་
བྱུང་ཡོ ད། བསྟན་པ་དེ་འཛི ན་དང་བཅས་པ་སྲུང་མཁན་དངོས་གནས་ཤི ག་ཡི ན་ན།
མི ་མང་ཉམ་ཆུང་དེ་དག་ལ་གག
ྲོ ས་དང་འཕནྲི ་ལས་བདྱེ ་དགོས་པ་ལས་གནོད་པ་

ུ ་བསྟན་པ་སྲུང་མཁན་ཞི ག་མི ན་པའི་རྟགས་རེད། རྒྱུ་མཚན་དེ་དག་ལ་
བསྐྱལ་དས

བརྟེན་ནས་༸གོང་ས་མཆོག་གི ས་དམ་བསྒྲགས་མཛད་དགོས་བྱུང་བ་རེད།

དེ་ནས་བར་ལམ་དོལ་རྒྱལ་བསནྟེ ་མཁན་ཚོ ས་༸གོང་ས་མཆོ ག་གི ས་ཆོ ས་

དད་རང་མོས་སྤྲོད་ཀྱི་མི ་འདགུ ཅེས་གནད་དོན་འདིའ་ི ཐོག་སྐད་ཅོར་ཤུ གས་ཆེན་

པོ་རྒྱག་བཞི ན་ཡོ ད། ༸གོང་ས་མཆོག་གི ས་སྩལ་བའི་བཀའ་སླབོ ་སྔ་ཕྱི་བར་གསུམ་

ལ་ཞི བ་འཇུག་བྱས་ན།

ཆོས་བྱེད་དང་མ་བྱེད་རང་རང་སོ་སོའ་ི འདོད་པ་རེད།

ཆོས་བྱས་པའི་དབང་ད་ུ བཏང་ནའང་ཆོས་ལུགས་གང་ཞི ག་བྱེད་མི ན་སོ་སོའ་ི འདོད་
པ་རེད།

དེ་བཞི ན་སྲུང་མ་གང་བསྟེན་དང་མི ་བསྟེན་ཡང་སོ་སོའ་ི རང་དབང་རེད།

ཡི ན་ནའང་དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་མཁན་ཞི ག་ཡི ན་ཕྱི ན་༸གོང་ས་མཆོ ག་གི ་དྲུང་ནས་
ཆོས་ཉན་ད་ུ མ་ཡོ ང་ཞེས་དང་། དེ་བཞི ན་༸གོང་ས་མཆོག་གི ་སྐ་ུ དྲུང་ནས་དགེ་ཚུལ་

དང་། དགེ་སླངོ ་གི ་སྡམོ ་པ་ཞུ་བར་ཡོ ང་ན་འགྲིག་གི ་མ་རེད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་བ་བླ་
མའི་སྐ་ུ དབང་ཡི ན། ༸གོང་ས་མཆོག་གི ས་ཡང་ཡང་སྐ་ུ རྩེད་དང་སྦྲགས་ནས། ཁ་

ཆེ་ཕ་ལུས་སྙངི ་གཏམ་བཤད་ཡོ ད་དོ། ཉན་དང་མི ་ཉན་སོ་སོའ་ི བསམ་བླ་ོ རེད་ཅེས་

མཇུག་སྡམོ ་མཛད་བཞི ན་ཡོ ད། འོན་ཀྱང་དོལ་རྒྱལ་རྗེས་འབྲང་པ་ཚོ ས་བར་ལམ་
དགོས་པའི་དབང་གི ས་ཆེ ད་མངགས་བཀག་འགོག་ (ban) ཅེས་པའི་ཚི ག་འདི་

བེད་སྤྱོད་བྱས༌ནས་དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་གསོལ་བཀག་འགོག་མཛད་པ་དང་བསྟེན་ཆོག་
གི ་མེད་པའི་བཙན་བཀའ་བཏང་གནང་མཛད་པའི་སྐྱོན་བརྗོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོ ད།

ཕྱོགས་གཞན་ནས་བཤད་ན། དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་མཁན་གྱིས་༸རྒྱལ་བའི་བཀའ་

298 བདེན་དོན་གསལ་བའི་ཉི་ཟེར།

ལ་བརྩི་གི ་མེད་པས་དམ་ཉམས་ཀྱི་ཉེས་པ་མི ་འབྱུང་ཆེད་བླ་སླབོ ་གཉིས་ཀར་ཐུ གས་
འགན་བཞེས་པ་ཡི ན། དམ་ཚི ག་ཉམས་པ་ནི། ས་བོན་མེ་ཡི ས་འཚི ག་པ་ལ། མྱུ་

གུ་ལྗང་ཁུ་མི ་འབྱུང་བ་ཇི་བཞི ན་ཕན་གནོད་ཀྱི་འབྲེལ་བ་ཆེན་པོ་ཡོ ད་པ་རྟེན་འབྲེལ་

ལྟསོ ་གྲུབ་ཡི ན་པ་མཁྱེན་དགོས། ཁ་ཆེའ་ི ཆོས་བྱེད་མཁན་ཞི ག་ལ་ཆ་བཞག་ན་ཤི ཡཱ་

(Shia) དང་། སུ་ནི་ (Sunni) གཉིས་ཀ་ཁ་ཆེ་རེད། གཉིས་ཀས་ཀུ་རན་ཁས་

ལེན་གྱི་ཡོ ད། འོན་ཀྱང་ཤི ་ཡཱ་རྗེས་འཇུག་པས་སུ་ནིའ་ི སྲོལ་ལུགས་ལ་ཁས་ལེན་གྱི་

མེད། དཔེ་དེ་བཞི ན་ད་ུ ང་ལ་ཁང་པ་ཞི ག་ཡོ ད་པ་ཆ་བཞག ངས་ཁང་གླ་གཏོང་སའི་
མོ་ཡན་དེ་ཚོ ར་ནག་ཚོ ང་རྒྱག་མཁན་དང་ཉལ་ཐག་འཐེན་མཁན་ལ་ཁང་གླ་གཏོང་
གི ་མི ན་ཞེས་བཀག་པ་འདི་ཁང་བདག་གི ་དབང་ཚད་རེད། རྒྱ་ནག་དམར་པོའ་ི ཏང་
གི ་སྒྲིག་འཛུགས་ནང་ཆོས་ལ་དད་པ་བྱེད་མཁན་གཅི ག་ཡོ ད་པ་ཤེས་རགྟོ ས་བྱུང་བ་

ཡི ན་ན། ཏང་གི ་སྒྲིག་འཛུགས་ནས་ཕྱིར་འབུད་དང་སྦྲགས་ཉེས་པ་གཏོང་གི ་རེད།

དེར་བརྟེན་ཆོ ས་ལུགས་གང་དང་གང་བྱས་ཀྱང་དེར་འགྲོ་སྟངས་ལམ་ལུགས་ཤི ག་

ཡོ ད་པ་དེའི་མཚམས་ལས་མ་བརྒལ་བ་འགྲོ་དགོས་པ་ལས་དེ་དང་འགལ་བ་ཞི ག་

བྱས་པ་ཡི ན་ན་མ་འགྲིག་པ་རེད།

འོན་ཀྱང་ཡ་མཚན་ཤོས་ཤི ག་ལ་དོལ་རྒྱལ་

རྗེས་འབྲང་པ་ཚོ ས་ཡང་ནས་ཡང་ད་ུ ༸གོང་ས་མཆོ ག་གི ས་བཀའ་མ་སྩལ་བ་ཞི ག་
བཀའ་སྩལ་སོང་ཞེས་ཧམ་པ་ཆེ་མདོག་བྱེད་ཀྱི་འདགུ དཔེར་ན། བོད་རྒྱ་ཞི ་མོལ་

གྱི་འབྲེལ་བར་ཆ་མཚོ ན་ན།

༸གོང་ས་མཆོག་གི ས་འདས་པའི་གནས་ཚུལ་གང་

ཡི ན་རུང་མི ན་རུང་ད་ལྟའི་དངོས་ཡོ ད་གནས་ཚུ ལ་ཐོག་ང་ཚོ ས་གཉིས་སྨན་དབུ་

མའི་ཐབས་ལམ་ཐོག་ནས་རྩོད་ཀྱི་ཡོ ད། ཅེས་ཞེ་ས་མ་ཞུས་ན་མ་ཎི་ལྟར་བགྲང་བ་

གནང་གི ་ཡོ ད།

འོན ་ཀྱང་རྒྱ་དམར་ནས་ཆེ ད ་མངགས་དགོས ་པའི་ དབང་གི ས ་༸གོང ་ས་

དཔལ་ལྡན་དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་ཡི ག་ཚང་གི ་དྲུང་ཆེ་མཆོག་གི ་གསུ ང་བཤད། 299

མཆོག་གི ས་རང་བཙན་དང་། ཕྱེད་རང་བཙན། མངོན་པར་མི ་གསལ་བའི་རང་

བཙན། རྣམ་པར་འགྱུར་བའི་རང་བཙན་བཅས་རྩོད་ཀྱི་ཡོ ད་ལུགས་རང་སྣང་གང་
དྲན་གྱི་འགལ
ྲེ ་བཤད་འདྲ་མི ན་སྣ་ཚོ གས་རྒྱག་པ་ཇི ་བཞི ན་དོལ་རྒྱལ་རས
ྗེ ་འབྲང་

པ་ཚོ ས་ཀྱང་༸གོང་ས་མཆོག་གི ས་དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་གསོལ་ཆོག་གི ་མ་རེད། ཅེས་

བཀག་སྡམོ ་མཛད་པའི་སྐྱོན་འཛུགས་ཞུ་བཞི ན་ཡོ ད། དེ་ཚོ ་དངོས་འབྲེལ་ཡི ན་མི ན་
མོན་གྷ་ོ ལྟ་བུར་མཚོ ན་ན། ཤར་དགའ་ལྡན་གྱིས་དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་གསོལ་བྱས་དང་
བྱེད་བཞི ན་པ་རེད།

བསྟེན་གསོལ་བྱེད་ཆོག་དང་མི ་ཆོག་ཟེར་ནས་རྩོད་པ་རྒྱག་

མཁན་སུ་གཅིག་མེད། དེ་བཞི ན་སྦལེ ་ཀོབ་ཏུ ་སེར་སྤམོ ་ཟེར་བའི་ནང་ད་ུ དོལ་རྒྱལ་

བསྟེན་གསོལ་བྱས་དང་བྱེད་མུས་རེད། ཁོང་ཚོ ར་དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་གསོལ་ཆོག་གི ་

མ་རེད། ཅེས་སུ་གཅིག་གི ས་བརྗོད་མྱོང་མེད། ཨི ན་ཡུལ་སྐལ་བཟང་རྒྱ་མཚོ འ་ི

ཆོས་ཚོ གས་ནང་༸རྒྱལ་བ་རི ན་པོ་ཆེའ་ི སྐ་ུ དཔར་བཤམས་ན་འགྲིག་གི ་མེད། ངའི་
མདནུ ་ནས་ཆོ ས་ཉན་ཕྱིན་ཆད་༸རྒྱལ་བ་རི ན་པོ་ཆེ འི་སྐུ་མདནུ ་ནས་ཆོ ས་ཞུས་ན་
འགྲིག་གི ་མ་རེད།

ཅེས་ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱས་ཡོ ད།

དེ་ལ་རྩོད་པ་རྒྱག་མཁན་སུ་

གཅིག་མེད། ཁོ་རང་ཚོ ས་དེ་ལྟར་བྱེད་ཆོག་པ་ཞི ག་ལ། ༸སྐྱབས་མགོན་རི ན་པོ་

ཆེ ས་དོལ་རྒྱལ་སྐར
ོ ་བཀའ་སླབོ ་ཕེབས་པར་ཁོང་ཚོ ས་ཆེ ད་མངགས་གནས་ཚུ ལ་

ཆེན་པོ་བཟོས་ནས་བེད་སྤྱོད་ལོག་པ་གཏོང་གི ་འདགུ

གསལ་པོ་ཤེས་པ་བྱ་རྒྱུ་གནད་འགག་མཐོང་གི ་འདགུ

བྱེད་སྟངས་དེ་ཚོ ་ང་ཚོ ས་

བར་ལམ་ནས་དོལ་རྒྱལ་བསནྟེ ་མཁན་ཚོ ས་ཁ་ནས་དོལ་རྒྱལ་དང་ཆོ ས་དད་

རང་མོས་ཟེར་གྱི་ཡོ ད་ཀྱང་།

དོན་དངོས་ཐོག་༸རྒྱལ་བ་རི ན་པོ་ཆེར་ཐད་ཀར་

དམི གས་ནས་ (Target) ཉེས་འཛུགས་བྱེད་ཀྱི་ཡོ ད། རྒྱ་གཞུང་གི ་སྲིད་བྱུས་ལ་

ང་ཚོ ས་ཉམས་ཞི བ་བྱས་ན། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༣ ལོར་ཟི་ཁྲོན་གྱི་གྲོང་ཁྱེར་ཁྲིན་ཏུ ར་རྒྱ་

300 བདེན་དོན་གསལ་བའི་ཉི་ཟེར།

གཞུང་གི ས་གསང་བའི་ཚོ གས་འདའུ ་ི ཐོག་གྲོས་ཆོད་གཅིག་བཞག་པའི་ནང་། ཆོས་

ལུགས་ཀྱི་སྒྲིག་འཛུགས་ཁག་ནང་འཛུལ་ཞུགས་ཐེ་ཇུས་ཀྱིས་བོད་མི འི་ལས་འགུལ་

ཁ་བྲལ་གཏོང་རྒྱུ་ཞེས་གསལ་འདགུ

ུ ་དོལ་
ཆོས་ལུགས་ཀྱི་ལས་འགུལ་ཟེར་དས

རྒྱལ་བསནྟེ ་མཁན་ཚོ ས་སྤྱོད་པ་སླགོ ་སྟེ་བོད་མི འ་ི སྤྱི་ཚོ གས་ནང་རྙགོ ་གྲ་བཟོ་མུ ས་ཀྱི་

སེར་ཀ་གང་ད་ུ ཡོ ད་པ་དེའི་དཀྱིལ་ད་ུ འཚང་ནས་ཆེ ་རུ་གཏོང་ཐབས་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་
བཟུང་བ་ཞི ག་ཡི ན་། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༨ ལོར་སླར་ཡང་ཟི་ཁྲོན་གྱི་གྲོང་ཁྱེར་ཁྲིན་ཏུ ར་

གསང་ཚོ གས་ཀྱི་ཡི ག་ཆ་ཨང་ ༡༡ ནང་དོལ་རྒྱལ་ཚོ གས་པ་དང་འབྲེལ་བ་དམ་

ཟབ་བྱ་རྒྱུ་ཞེས་ཚི ག་ཁ་གསལ་པོ་བཀོད་འདགུ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ལོར་ཀྲུང་གོའ་ི བོད་
ུ ་དེབ་ཅེས་པ་གཞུང་འབལ
ུ ་དེབ་འདོན་ཐེངས་གཉིས་པའི་ནང་ཏཱ་
རི ག་པའི་དས
ྲེ ་དས
ལའི་རུ་ཚོ གས་དང་འགྲན་རལ
ྒོ ་བདྱེ ་ཐུ བ་པའི་ཕྱི་སྡདོ ་བོད་རི གས་སྤུན་ཟླའི་སབྟོ ས་
ཤུ གས་གསོ་སྐྱོང་བྱེད་རྒྱུ་ཞེས་འཁོད་འདགུ དེ་དག་གི ས་ག་རེ་མཚོ ན་གྱི་འདགུ ་ཅེ་

ན། བོད་ཕྱི་ལ་ཡོ ད་པའི་བཙན་བྱོལ་ནང་༸རྒྱལ་བ་རི ན་པོ་ཆེ་དང་། བོད་མི འ་ི སྒྲིག་

འཛུགས་ལ་ཁ་གཏད་དང་། གདོང་ལེན། ངོ་རྒོལ་བྱེད་མཁན་དེ་ཚོ ་བདག་པོ་བརྒྱབ་
སྟེ་གསོ་སྐྱོང་བྱེད་དགོས་ཞེས་ཁ་གསལ་པོ་བྱས་ཏེ་བཤད་འདགུ

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ལོར་པེ་ཅིང་ད་ུ ཚོ གས་འད་ུ ཞི ག་གི ་སྐབས་སུ་འཐབ་ཕྱོགས་

གཅི ག་གྱུར་གྱི་ལས་བསྡམ
ྲེ ་བ་གང་འདྲ་
ོ ས་ནང་དོལ་རྒྱལ་བསནྟེ ་གསོལ་ཐོག་འབལ
བྱས་པ་དང་། འགྲོ་གྲོན་གང་བཏང་བ་སོགས་ཁོང་ཚོ འ་ི ལས་བསྡམོ ས་ནང་གསལ་
ཡོ ད།

བར་ལམ་ནས་དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་མཁན་ཚོ འ་ི ལས་འགུལ་མང་པོ་ཞི ག་རྒྱ་

གཞུང་གི ་སྲིད་བྱུས་དང་མཚུངས་པ་བྱེད་ཀྱི་འདགུ

འགྲེལ་བཤད་རྒྱས་པོ་དགོས་

གལ་མི ་འདགུ ཉེ་ཆར་བོད་ཀྱི་བང་ཆེན་ཚགས་པར་ནང་དོལ་རྒྱལ་སྐརོ ་རྩོམ་ཡི ག་

ཅིག་མཐོང་བྱུང་།

དེའ་ི ནང་ཨ་རི ར་ཡོ ད་པའི་དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་མཁན་སྣག་བོ་རྒྱ་

དཔལ་ལྡན་དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་ཡི ག་ཚང་གི ་དྲུང་ཆེ་མཆོག་གི ་གསུ ང་བཤད། 301

མཚོ ས་ང་ཚོ ས་་ཀྲུང་ཧྭ་མི ་དམངས་སྤྱི་མཐུ ན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་གང་བཤད་པར་ཉན་
དགོས་ཞེས་བཤད་པ་ལུང་འདྲེན་བྱས་འདགུ དེས་གང་སྟོན་གྱི་འདགུ དཔེར་ན།

ུ ་ལས་
གཞུང་ཞབས་པ་རྣམས་ཀྱིས་བཀའ་ཤག་གི ་བཀའ་བསྒྲུབ་དགོས་བརྗོད་དས

བྱེད་པ་ཡི ན་པའི་ཆ་ནས་ལས་འགན་ད་ུ གོ་ཆོག བོད་གཞུང་གི ་ཕོགས་ཟས་ནས་བོད་

གཞུང་གི ་ལས་དོན་སྒྲུབ་པ་ལྟར། ཁོ་པ་ཚོ ་རྒྱ་གཞུང་གི ས་བེད་སྤྱོད་བཏང་བ་ཧ་ཅང་

གསལ་པོ་རེད་མི ་འདགུ ་གམ། དོན་དངོས་སུ་རྒྱ་གཞུང་གི ས་གང་བཤད་པ་རྣམས་

ལ་བརྩིས་དགོས་ཀྱི་རེད་ཅེས་ཤོད་ཀྱི་ཡོ ད།

དོལ་རྒྱལ་ཚོ གས་པས་ཡི ག་ཆ་བཀྲམ་པ་དང་། གཏམ་བཤད་བྱས་པ་ཁག་གི ་

ནང་འབེན་ལྟ་བུ་དམི གས་ས་༸སྐྱབས་མགོན་རི ན་པོ་ཆེ་རེད་འདགུ བོད་པའི་ནང་

ི ་སྤྱིས་མཐོང་ཡོ ད་པ་དང་། ཡི ད་ཆེས། གུས་བཀུར། ཆ་འཇོག་བཅས་
འཛམ་གླང
ཞུ་ཡུལ་༸རྒྱལ་བ་རི ན་པོ་ཆེ་ཡི ན་པ་དང་།

དེ་བཞི ན་བོད་ནང་ཡོ ད་པའི་བོད་ཆོལ་

ཁ་གསུམ་གྱི་ཁྱོན་ལ་གནས་པའི་བོད་རི གས་ཡོ ངས་རྫོགས་ཀྱིས་གླ་ོ སྙངི ་བྲང་གསུམ་
བསྟན་ས་༸རྒྱལ་བ་རི ན་པོ་ཆེ་ཡི ན་པ་བཅས་ཁོང་ཚོ ས་ཤེས་ཀྱི་ཡོ ད།

ཁོང་སྤྱི་

ཚོ གས་དང་ཁ་བྲལ་ཐབས་དང་། མཚན་ཤས་བཟོ་ཐུ བ་ན་ཁོང་ཚོ འ་ི དམི གས་ཡུལ་
འགྲུབ་པ་ཙམ་མ་ཟད་རྒྱ་དམར་ལ་དགོས་རྒྱུ་ཡང་དེ་རེད།
ཁོང་ཚོ ས་༸སྐྱབས་
མགོན་རི ན་པོ་ཆེའ་ི སྐ་ུ རྒྱུད་བོད་པ་གཙང་མ་མ་རེད་ཟེར་བ་དང་། འཕགས་པ་སྤྱན་
རས་གཟིགས་ཀྱི་རྣམ་སྤྲུལ་མི ན་པ།

༸གོང་ས་སྐ་ུ ཕྲེང་བཅུ་གསུམ་པའི་ཡང་སྲིད་

མི ན་ལུགས་སོགས་རང་སྣང་གང་དྲན་བཤད་ཡོ ད།

ུ ་བོད་
༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོའི་སྐུ་རྒྱུད་སྔར་ཆོ ས་རྒྱལ་གྱི ་སྐུ་དས

དབུས་འཕན་པོའི་ཕག
ྱོ ས་ནས་ས་སྲུང་ད་ུ བཏང་བའི་དམག་མི ་ལས་མཆེ ད་པ་ཡི ན།

ུ ་ཞི ང་ད་ུ ༸རྒྱལ་བའི་ལུང་
བོད་གངས་ཅན་གྱི་ཞི ང་འདི་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་འདལ
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གི ས་ཟིན་པ་ཁས་ལེན་བྱེད་དམ་མི ་བྱེད།

ཆེན་ཡེ ་ཤེས་རྩེ་མོ་དང་།

དེ་བཞི ན་རྩོད་མེད་ཀྱི་མཁས་གྲུབ་པཎ་

ལོ་ཆེན་ཐུ གས་རྗེ་དཔལ་བ་གཉིས་ཀྱིས་རྗེ་དགེ་འདནུ ་

གྲུབ་པ་འབམ
ྲོ ་སནྟོ ་རྒྱལ་བའི་འབྱུང་གནས་ཀྱི ་རྣམ་སྤྲུལ་ད་ུ བསྒྲུབ་པར་རི ས་མེ ད་
ཀྱི་སྐྱེས་ཆེན་ཀུན་གྱིས་ཚད་མར་ཞལ་བཞེས་གནང་ཡོ ད་པར་མ་ཟད། འབྲོམ་སྟོན་

སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་རྣམ་སྤྲུལ་ཡི ན་པ་བཀའ་གདམས་བུ་ཆོས་ནང་ཇོ་བོ་ཆེན་པོས་
གསུངས་པ་མ་མཐོང་བ་ག་ལ་སྲིད།

དེ་བཞི ན་༸གོང་ས་ཆེན་པོ་༸རྒྱལ་མཆོག་སྐ་ུ

གོང་མའི་ཡང་སྲིད་ཡི ན་པ་ལྷ་བླའི་ལུང་བརྟག་དང་ངོ་མཚར་གྱི་མཚན་མ་སོགས་

རྩེ་མཐུ ན་བྱུང་ཡོ ད། ཆོས་ཁས་ལེན་ན་ངོས་འཛི ན་ཞུ་སྟངས་དེ་འདྲ་རེད། དེ་མི ན་
ལས་བྱེད་བསྐ་ོ གཞག་གི ་ལམ་ལུགས་ལྟར་གནས་སྤར་གནས་འཕོས་བྱས་པ་བཞི ན་

མ་རེད།

༸སྐྱབས་ར་ྗེ ཁྲི་བྱང་རི ན་པོ་ཆེ ས་༸རྒྱལ་མཆོ ག་སྐུ་གོང་མའི་ཡང་སྲིད་མི ན་

པ་ཞི ག་གི ་ཡོ ངས་འཛི ན་ད་ུ དབུ་འཁོར་བ་ལྟ་བུ་དོན་ད་ུ ༸སྐྱབས་ར་ྗེ རི ན་པོ་ཆེར་ཡང་
ཤུ གས་ལ་དམའ་འབེབས་བྱས་པ་མ་ཡི ན་ནམ། དེ་བཞི ན་བོད་ནང་རང་ལུས་མེར་

སྲེག་གཏོང་མཁན་མང་པོ་བྱུང་བ་རེད།

རང་གི ་ལུས་དགའ་བཞི ན་སྤྲོ་བཞི ན་བླསོ ་

གཏོང་མཁན་སུའང་མེད། འུ་ཐུ ག་ཐབས་ཟད་དེ་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་བ་རེད།

རང་ལུས་མེར་སག
ྲེ ་གཏོང་མཁན་ཚོ ་༸རྒྱལ་བ་རི ན་པོ་ཆེས་བཀོད་མངགས་གནང་

བ་ཡི ན་ལུགས་ཁག་དཀྲི་བྱས་ཡོ ད།
རེད་ཅེས་ཤོད་ཀྱི་ཡོ ད།

གཞན་ཡང་བཤེས་གཉེན་བསྟེན་ཚུལ་ནོར་བ་

བཤེས་གཉེན་བསྟེན་ཚུལ་ནོར་བ་རེད་ཅེས་པ་དེ་གཞན་

གང་ཡང་མ་རེད། ཡོ ངས་འཛི ན་སྐ་ུ གཞོན་པས་དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་གྱི་ཡོ ད། ༸གོང་ས་
མཆོག་གི ས་དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་མཚམས་བཞག་པ་མ་ཟད།

དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་གསོལ་

ཐོག་དམ་བསྒྲགས་གནང་བ་དེས་རང་གི ་ཡོ ངས་འཛི ན་གྱི་ཕྱག་སལ
ྲོ ་ཉམས་བཞེས་

དཔལ་ལྡན་དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་ཡི ག་ཚང་གི ་དྲུང་ཆེ་མཆོག་གི ་གསུ ང་བཤད། 303

མ་གནང་བ་ཡི ན་ཙང་བཤེས་གཉེན་བསྟེན་ཚུལ་ལོག་པ་རེད་ཅེས་ཤོད་ཀྱི་ཡོ ད། དེ་

རྒྱུ་མཚན་ཡང་དག་མ་རེད། སྟོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྒྱ་གར་ད་ུ སྐ་ུ བལྟམས་པ་
རེད། རྒྱ་གར་ད་ུ ནང་ཆོས་མ་དར་སྔནོ ་ད་ུ ཧིན་རྡུའ་ི ཆོས་དར་ཡོ ད། སྟོན་པ་བཅོམ་

ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཧིན་རའྡུ ི་བླ་མ་མང་པོ་བསནྟེ ་པ་གནང་ནས་དེ་ཚོ འི་ས་ནས་ལེ གས་

བཤད་གང་ཡོ ད་སྒྲུག་སྟེ་མཐའ་མ་ནང་ཆོས་ཁྱབ་སྤལེ ་གནང་བ་རེད། དེ་འདྲ་སོང་
ཙང་སྟོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི ས་ཧིན་རྡུའི་བླ་མའི་དགོངས་པ་དང་འགལ་བའི་
ཆོ ས་གསར་པ་ཞི ག་དར་སྤལ
ེ ་བྱས་པར་བརྟེན་བཤེ ས་གཉེན་བསནྟེ ་ཚུལ་ལོ ག་པ་

རེད་ཅེས་སྒྲུབ་ཐུ བ་ཀྱི་མ་རེད།

དེ་བཞི ན་ཉེ་ཆར་༸གོང་ས་མཆོ ག་ནོར་ཝེ་ལ་ཆི བས་སྒྱུར་སྐབས་ནོར་ཝེའི་

སྲིད་བླནོ ་གྱིས་མཇལ་འཕྲད་མ་ཞུས་པར་དགའ་པོ་བྱུང་ཞེས་གསར་འགོད་གསལ་
བསྒྲགས་སྤལེ ་ཡོ ད།

༸གོང་ས་མཆོག་དང་མཇལ་འཕྲད་ཞུས་ན་ཁོང་ཚོ ར་གནོད་

ཀྱི་ཡོ ད་པ་གསལ་པོ་བསྟན་པ་རེད།  ༸གོང་ས་མཆོག་གི ་མཚན་སྙན་དང་། མཛད་
འཕྲིན་རྒྱས་པ་ཡི ན་ན། བོད་མི ་དམངས་ཀྱི་རྒྱལ་ཁ་རེད། དེ་སྔ་ཆི ག་སྟོང་དགུ་བརྒྱ་

དྲུག་ཅུ་རེ་གྲངས་ནང་རྡ་སར་ཆོས་ཚོ གས་ཚུགས་པ་རེད། ཆོས་ཚོ གས་གྲུབ་རྗེས་
སོ་སོའི་བཞུ གས་གནས་སུ་ཕྱིར་ཕེབས་པའི་སྐབས་སྐྱབས་རྗེ་བདདུ ་འཇོམས་རི ན་
པོ་ཆེ་ཤི ་ལི ་གུ་རི ར་བཙོན་ད་ུ ཚུད་ནས་སྐ་ུ མཉེལ་པོ་བྱུང་བ་རེད། དོན་རྐྱེན་དེ་རྡ་ས་

ནས་རྒྱ་གར་གསང་བའི་ལས་ཁུངས་སུ་ཞུ་ལོ ག་ཕུལ་ནས་བཟོས་པ་རེད་ཅེས་བེད་
སྤདྱོ ་ལོ ག་པ་བཏང་ནས་ཆོ ས་ལུགས་གྲུབ་མཐའ་ནང་ཁུལ་དཀྲོག་རྐྱེན་བཟོ་ཐབས་

ུ ་དོ་དམ་བྱེད་འཇུག་མཁན་དེ་༸གོང་ས་མཆོག་
བྱེད་ཀྱི་འདགུ  རྡ་ས་ནས་ཟེར་དས

དང་བོད་གཞུང་ལ་མ་ཉེས་ཁག་གཡོ གས་བྱས་པ་རེད། དེ་ཚོ ་གཞི ་མེད་པའི་གནས་
ཚུལ་རེད།
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ུ ་ང་ཚོ ས་རྒྱ་གར་ལུང་པའི་ཁྲིམས་
དངོས་ཡོ ད་གནས་ཚུལ་ནི། སྐབས་དེ་དས

དང་། འགྲོ་སྟངས། འགྲོ་ལུགས་སོགས་རེ་རེ་བཞི ན་མ་ཤེས་པའི་དབང་གི ས་སྐབས་
ུ ་ཀ་རྡོར་སྒང་གསུམ་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་ས་ཁུལ་རེད།
དེ་དས

ལྡ་ི ལི ་དབུས་ནང་སྲིད་ལས་

ུ ་གནས་
ཁུངས་ནས་བཀའ་འཁྲོལ་མེད་པར་ཕྱིན་ན། དོ་དམ་བྱེད་ཀྱི་ཡོ ད། དེ་དས

སྟངས་ཐུ གས་རྒྱུས་མེ ད་པར་ཕེབས་པའི་དབང་གི ས་ཊི ་ཤི ་ཊ་ཟམ་པ་ནས་དོ་དམ་
གནང་པ་རེད།

མཐར་༸གོང་ས་མཆོག་གི ས་རྒྱ་གར་གྱི་སྲིད་བླནོ ་ལ་ཕྱག་བྲིས་

ཕུལ་གནང་བའི་ཐུ གས་ར་ྗེ བཀའ་དནྲི ་ལ་བརནྟེ ་ནས་བཙོ ན་ད་ུ ཡུན་རི ང་བཞུགས་མ་

དགོས་པར་ལམ་སེང་གླདོ ་བཀྲོལ་བཏང་བ་རེད། ཁོང་ཚོ ས་ཕྱོགས་ཡོ ངས་ཀྱི་དངོས་

ཡོ ད་གནས་ཚུལ་ཡོ ངས་རྫོགས་མ་བཤད་པར་ཁོ་རང་ཚོ འ་ི བེད་སྤྱོད་དང་། ཁེ་ཕན།

མཐོང་ཚུལ་བཟོ་ཆེད་འདི་རི གས་དཀྲོག་གཏམ་སྤལ
ེ ་དོན་ལ་བསམ་གཞི གས་ནན་པོ་
གནང་དགོས།

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༦ ལོར་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་དོལ་རྒྱལ་སྐརོ ་དམ་བསྒྲགས་ཤུ གས་

ཆེ་ར་ུ བཏང་བའི་སྐབས་སུ།

ཁོང་ཚོ ས་བོད་གཞུང་གི ་ལས་བྱེད་ཁོངས་དོལ་རྒྱལ་

བསྟེན་མཁན་ཡོ ད་ན་ཕྱིར་འབུད་བྱེད་ཀྱི་ཡོ ད་པ་དང་།

སླབོ ་གྲྭ་ཁག་གི ་ནང་ཕ་མ་

དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་གསོལ་བའི་བུ་ཕྲུག་སླབོ ་གྲྭ་ནས་ཕྱིར་འབུད་བྱེད་ཀྱི་འདགུ གཞི ས་

ཆགས་ཁག་གི ་ནང་དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་མཁན་ཡོ ད་ན་ས་ཞི ང་གི ་ཐོབ་ཐང་ཕྱིར་བསྡུ་
ུ ་ཅེས་ཁུངས་མེ ད་ཀྱི་སྐནྱོ ་
བྱས་ནས་གཞི ས་ཁོངས་ནས་ཕྱི ར་འབུད་བྱེད་ཀྱི ་འདག

འཛུགས་བྱས་པར་བརྟེན། བོད་གཞུང་གི ས་དེ་ལྟར་བྱས་པ་ཞི ག་དངོས་འབྲེལ་ཡོ ད་

ན། ཕྱིར་འབུད་བྱས་པའི་སླབོ ་ཕྲུག་གམ་གཞི ས་མི ་དེའ་ི མི ང་དང་། ཕྱིར་འབུད་བྱེད་

མཁན་གྱི་ས་གནས་འགོ་འཛི ན་སུ་ཡི ན་རེ་རེ་བཞི ན་ཁུངས་སྐྱེལ་བྱེད་ཐུ བ་པ་ཡི ན་ན་
བསྐྱར་ཞི བ་གནང་གི ་ཡི ན། ཞེས་སྔ་ཕྱིར་ཡོ ངས་ཁྱབ་གསལ་བསྒྲགས་ཐེངས་འགའ་

དཔལ་ལྡན་དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་ཡི ག་ཚང་གི ་དྲུང་ཆེ་མཆོག་གི ་གསུ ང་བཤད། 305

ཤས་གནང་ཡོ ད་ཀྱང་ཁུངས་སྐྱེལ་ཐུ བ་པ་མི ་གཅིག་བྱུང་མེད། དེ་ནས་ལོ་ ༡༥།༡༦
སོང་རྗེས་བསམ་བཏང་དྲན་སྐས
ྱེ ་བྱས་ཏེ་རྙགོ ་མ་གཏིང་སླངོ ་གི ས་དྲྭ་རྒྱ་དང་ཡི ག་ཆ་

མང་པོའ་ི ནང་བཀོད་འདགུ དེ་ནི་ཕྱི་རྒྱལ་ལུང་པའི་ནང་འགྲོ་བ་མི འ་ི ཐོབ་ཐང་ཟེར་

རྒྱུ་དེ་ཧ་ཅང་རྩ་ཆེན་པོ་དང་གལ་ཆེན་པོ་རྩིས་ཀྱི་ཡོ ད་པ་དང་། དེ་འདྲའི་ཐོག་ནས་
བོད་མི འི་སྒྲིག་འཛུགས་ལ་མཚན་ཤས་བཟོ་ཆེ ད་གོ་སྐབས་ཟིན་ཏེ་བེད་སྤདྱོ ་ལོ ག་པ་
བཏང་བ་གསལ་པོ་རེད།

དེ་ ལྟར ་ཁོ་ པ་ཚོ ས ་ངོ་ ཚ་མེ ད ་པར་ཧམ་པ་ཆེ ན ་པོའི ་ ཐོག ་ནས་ལོ ་ རྒྱུ ས་ལ་

འཁྱོག་བཤད་བྱེད་ཀྱི་ཡོ ད། མ་བརྟག་མ་དཔྱད་པར་ཕྱོགས་གཅིག་གི ་གནས་ཚུལ་

ལ་ཆ་འཇོག་བྱས་ཏེ་བསྡམོ ས་བརྒྱབ་ན་ཐལ་ཆ་རེད། དངོས་སུ་མ་བྱུང་བའི་གནས་

ཚུལ་དང་། མ་བྱས་པ་ཞི ག་ལ་ང་ཚོ ས་བྱས་སོང་ཞེས་མཛུབ་མོ་བཙུགས་ན། དེ་
ནི་ང་ཚོ འ་ི ནོར་འཁྲུལ་རེད།

དེ་ལྟར་བྱས་ན་ཁོང་ཚོ ་དང་ང་ཚོ འ་ི དབར་ཁྱད་པར་

མ་བྱུང་བ་རེད། ཁོང་ཚོ ས་རྒྱུ་མཚན་དང་གཞི ་རྩ་མེད་པའི་སྐད་ལོག་རྒྱག་པར་ང་
ཚོ འི་ངོས་ནས་དངོས་བྱུང་བདེན་པའི་གནས་ཚུ ལ་གསལ་བཤད་བྱ་རྒྱུ་བོད་རི གས་
སྤྱི་དང་།

ལྷག་པར་གཞུང་གི ་སྒྲིག་འཛུགས་མ་ལག་དང་བཅས་པར་དམི གས་

བསལ་གྱི་འབྲེལ་བ་ཆགས་ཡོ ད་པར་ངོས་འཛི ན་བྱེད་ཀྱི་ཡོ ད།

༸གོང་ས་མཆོག་

གི ས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་དང་། བོད་སྤྱིའ་ི བདེ་རྩའི་ཆེད་ད་ུ ལམ་སྟོན་གནང་བ་

དེར་བསྙནོ ་འཛུགས་བྱེད་སྐབས་སུ་ང་ལ་མཛུབ་མོ་འཛུགས་མཁན་མི ་འདགུ ་བསམ་

ནས་ཁ་རོག་བཞུགས་ན། དེ་ནི་ང་ཚོ འ་ི ལས་འགན་མ་བསྒྲུབ་པ་རེད། དཔེར་ན།

ཕྱི་རྒྱལ་ནང་པའི་ཁོངས་ནས་དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་གསོལ་གྱི་གནས་ཚུལ་དེ་བོད་པ་ནང་

ཁུལ་གྱི་གནས་ཚུལ་རེ ད་ཅེས་མ་ཤེ ས་ཤེ ས་མདོག་གི ་འགལ
ྲེ ་བཤད་བདྱེ ་ཀྱི་ཡོ ད།
ང་རང་ཚོ ་བོད་མི ་ནང་ཁུལ་ལ་ཆ་མཚོ ན་ན། དེ་ནི་དགེ་ལུགས་པ་ནང་ཁུལ་གྱི་རྙགོ ་

306 བདེན་དོན་གསལ་བའི་ཉི་ཟེར།

གྲ་རེད་མ་གཏོགས་ཆོས་ལུགས་གཞན་དང་འབྲེལ་བ་མི ་འདགུ ་ཅེས་ལག་པ་འཆང་
མི ་དགོས་པ་གཙོ་འདོན་གནང་གི ་ཡོ ད། དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་གསོལ་དེ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་

བསྟན་པ་དང་། བོད་ཀྱི་རྩ་དོན་དང་འབྲེལ་བ་ཡོ ད།

དེ་བཞི ན་དོལ་རྒྱལ་བསནྟེ ་གསོལ་བའི་གྲྭ་བཙུན་ཁག་གཅི ག་གི ས་སདྟོ ་འགག་

ུ ་ཁྲིམས་དང་འགལ་
ལྗང་ཁུ་གྱོན་པའི་སྲོལ་ངན་གསར་གཏོད་བྱས་པ་འདི་འདལ
ཡོ ད།

བྱས་ན།

དེ་རི གས་ལ་ཁྱོད་དང་ང་ཞེས་ཕར་ཁག་ཚུར་དཀྲི་བྱས་ཏེ་དགག་ལན་མ་

ནམ་ཞི ག་ངན་པ་ལང་ཤོར་ད་ུ སོང་ནས་བསྟན་པ་དེ་འཛི ན་དང་བཅས་

པར་མཐོང་བརླག་ཉེན་ཡོ ད།

དེའ་ི ཐད་ང་ཚོ ་སྐྱ་སེར་ཕོ་མོ་རྒན་གཞོན་ཡོ ངས་ལ་

ལས་འགན་ཡོ ད་པ་མཐོང་གི ་འདགུ

ཁོང་ཚོ འ་ི ཕྱོགས་ནས་གཞི ་རྩ་ཁུངས་ལུང་

བདེན་འབྲེལ་མི ན་པའི་གནས་ཚུལ་སྤལ
ེ ་བ་རྣམས་ལ་སྐབས་མཚམས་སོ་སོར་བདེན་

པའི་ལན་འདེབས་བྱེད་མ་ཐུ བ་པ་ཡི ན་ན། ད་ལྟའ་ི གནས་ཚུལ་རྣམས་མ་འོངས་པའི་
ལོ་རྒྱུས་ཆགས་ཀྱི་ཡོ ད། མ་འོངས་པར་༸རྒྱལ་བ་སྐ་ུ ཕྲེང་བཅུ་བཞི ་པ་ཆེན་པོས་བོད་
བསྟན་པ་ཆབ་སྲིད་དང་། བོད་སྤྱིའ་ི བདེ་རྩའི་སླད་སྐ་ུ ངལ་དེ་ལྟ་བུ་བཞེས་འདགུ ་ཀྱང་

ུ ་ཁོང་གི ་རྗེས་འབྲང་པ་ཚོ ས་ཞལ་བཙུམས་ནས་བཞུགས་འདགུ ཁོང་
སྐབས་དེ་དས

ལ་ཕྱག་རོགས་དང་།

དཔུང་རོགས་ཞུས་མི ་འདགུ ་ཅེས་གསལ་བ་ཡི ན་ན།

ང་

ཚོ འ་ི ལོ་རྒྱུས་ག་འདྲ་ཞི ག་ཆགས་སོང་ངམ། དེར་བརྟེན་ཕྱོགས་མང་པོ་གཅིག་ནས་

དགོངས་པ་བཞེས་ཏེ་དངོས་ཡོ ད་གནས་ཚུལ་བདེན་པ་བདེན་སར་འཁྱོལ་བ་ཞི ག་

གནང་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གནད་འགག་མཐོང་གི ་འདགུ ་པ་དེ་ལུགས་དགོངས་པར་འཇགས་
པ་ཞུ།
༼༢༠༡༤ ཟླ་ ༦ ཚེ ས་ ༧ ཉིན་རྒྱབ་གངས་སྐྱིད་གཉའ་ཁྲི་ཚོ གས་ཁང་དུ་གསུང་བཤད།༽
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༸རྒྱལ་བའི་གསུང་འབུམ་ཕག
ྱོ ས་སྒྲིག་སྡ་ེ ཚན་གྱི་འགན་འཛི ན་
དགེ་བཤེས་ལྷ་རམས་པ་ཡང་སྟེང་རི ན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི ་དོལ་རྒྱལ་
དང་འབྲེལ་བའི་གསུང་བཤད།

༄༅། །ང་རང་ཚོ ་ནང་པ་ཞི ག་ཡི ན་པའི་ངོས་ནས་སྐྱབས་བཅོལ་ས་དཀོན་

མཆོ ག་གསུམ་ཡི ན་པ་ལས་དཀོན་མཆོ ག་གསུམ་ལས་གཞན་པའི་ང་ཚོ ར་སྐྱབས་
གནས་ཤི ག་མེད།   འོ་ན་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་ནས་ངེས་པར་

སྤངས་དགོས་པ་ག་རེ་ཡོ ད་པ་རེད་ཞུ་ན། སངས་རྒྱས་ལ་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་ནས་འཇིག་
རྟེན་པའི་ལྷ་འདྲེ་དང་ལམ་ལོ ག་པ་སྟོན་པའི་མི ་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ལ་གཏན་གྱི་

ུ ་བ་དང་།
སྐྱབས་གནས་སུ་བསྟེན་མི ་རང

ཆོས་ལ་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་ནས་སྲོག་ཆགས་

ུ ་བ་དང་། དགེ་འདནུ ་ལ་སྐྱབས་
གྲོག་འབུ་ཚུན་ཆད་ཀྱི་སྲོག་ལ་གནོད་པ་བྱེད་མི ་རང

ུ ་བ་བཅས་རེད། དཀོན་མཆོག་
ི ་པའི་གྲོགས་པོ་དང་འགྲོགས་མི ་རང
སུ་འགྲོ་ནས་སྡག

གསུམ་ལ་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་ནས་ངེས་པར་བྱེད་དགོས་པ་གསུམ་ཡོ ད། སངས་རྒྱས་ལ་

ྲི ་པ་ཚུན་ཆད་ལ་ལེ གས་
སྐྱབས་སུ་འགྲོ་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་གཟུགས་རི ་མོ ར་བས
ཉེས་མི ་ལྟ་བར་དད་གུས་བྱེད་དགོས་པ་དང་།

ཆོ ས་ལ་སྐྱབས་སུ་འག་ྲོ ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གསུང་ཡི ག་འབྲུ་ན་གཅི ག་ཚུན་

ུ ་བར་སླབོ ་སྦྱོང་གང་ཐུ བ་བྱེད་དགོས་པ་དང་། དགེ་འདན་ལ་སྐྱབས་
ུ
ཆད་འདོར་མི ་རང

སུ་འག་ྲོ ནས་དགེ་འདནུ ་གྱི་ཆ་ལུགས་ལའང་གུས་ཞབས་བྱེད་དགོས་པ་བཅས་རེད།

ུ ་སངས་རྒྱས་ལ་སྐྱབས་སུ་སོང་ནས་འཇིག་རྟེན་པའི་ལྷ་འདྲེ་ག་འདྲ་
དེ་འདྲ་ཡི ན་དས

308 བདེན་དོན་གསལ་བའི་ཉི་ཟེར།

ཞི ག་ཡི ན་ནའང་སྐྱབས་སུ་བསྟེན་མི ་རུང་བ་དེ་ནང་པ་ཡོ ངས་རྫོགས་ཀྱི་གཞི ་རྩའི་
འགྲོ་སྟངས་རེད། ནང་པ་ཡི ན་ཟེར་ནས་ནང་པ་མཐའ་དག་གི ས་ངེས་པར་བརྩི་སྲུང་

ཞུ་དགོས་པ་དེ་བརྩི་སྲུང་མ་ཞུས་ན་ནང་པ་རེད་ཅེས་ལབ་ཐུ བ་ཐབས་མེད།

དོལ ་རྒྱལ་བས ནྟེ ་མཁན་ཚོ ས ་དོལ ་རྒྱལ་ནི་ འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ཀྱི ་ རྣམ་

སྤྲུལ་ཡི ན་པས་འཇིག་རྟེན་པའི་ལྷ་འདྲེ་མི ན་ཞེས་ཨུ་ཚུགས་རྒྱག་གི ་ཡོ ད་མོད། དེའ་ི
ཁུངས་ནི་ཕ་བོང་ཁ་པ་རི ན་པོ་ཆེ་སོགས་ཀྱིས་མཛད་པའི་དོལ་རྒྱལ་གྱི་བསྐང་གསོའ་ི
ནང་དོལ་རྒྱལ་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ཀྱི་རྣམ་སྤྲུལ་ཡི ན་པར་གསུངས་པ་དེ་རེད།

དེ་ནི་དྲང་པོར་ཞུས་ན་བསམ་བླ་ོ རྩ་བ་ནས་མ་བཏང་བའི་སྐྱོན་རེད།

གང་རེད་ཞེ་

ན། ནམ་རྒྱུན་ཡོ ངས་གྲགས་འཇིག་རྟེན་པའི་ལྷ་ལ་བརྩི་བཞི ན་པའི་གནས་ཆུང་རྡོ་རྗེ་
གྲགས་ལྡན་དང་། དགའ་གདོང་། ཚངས་པ། བསེ་ཁྲབ། སེ་ར་སྨད་གྲྭ་ཚང་གི ་སྲུང་
མ་ཐ་བོ་སོགས་ཚང་མའི་བསྐང་གསོའི་ནང་སྲུང་མ་དེ་ཚོ ་ཚང་མ་རྒྱལ་བ་རི གས་
ལྔ་སོགས་ཀྱི་རྣམ་སྤྲུལ་ཡི ན་པར་གསུངས་ཡོ ད་པས་འཇི ག་རྟེན་པའི་སྲུང་མ་ཚང་

མ་སངས་རྒྱས་རེད་ཅེས་ལབ་དགོས་པ་ཆགས་ཀྱི་རེད། ཕ་བོང་ཁ་རི ན་པོ་ཆེ་དང་

ཡོ ངས་འཛི ན་ཁྲི་བྱང་རི ན་པོ་ཆེ ་ནས་དོལ་རྒྱལ་གྱི ་བསྐང་གསོ ་དང་འཕནྲི ་བཅོལ་
ནང་ད་ུ དོལ་རྒྱལ་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ཀྱི་རྣམ་སྤྲུལ་ཡི ན་པའི་བསྟོད་པ་དེ་འདྲ་

ཡོ ད་པ་མ་གཏོགས་ནམ་རྒྱུན་ཡོ ངས་གྲགས་ཀྱི་གསུང་རམ
ྩོ ་ནང་དོལ་རྒྱལ་འཇམ་

དཔལ་དབྱངས་ཀྱི་སྤྲུལ་པ་ཡི ན་པ་རྩ་བ་ནས་གསུངས་མེད། སྲུང་མ་སོ་སོའ་ི འཕྲིན་
བཅོལ་དང་བསྟོད་པའི་ནང་སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་སྤྲུལ་པ་ཤ་སྟག་རེད་ཅེས་ཟེར་

ནས་བྲིས ་ཡོ ད ་པས་དེས ་དོལ ་རྒྱལ་འཇམ་དབྱངས་ཀྱི ་ སྤྲུ ལ་པ་ཡི ན་པའི་ ཁུ ང ས་
འཁྱོལ་གྱི་མ་རེད།

ཡང་དོལ་རྒྱལ་བ་ཚོ ས། ང་ཚོ ས་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ལ་བརྩིས་ནས་བསྟེན་

ཡང་སྟེང་རི ན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི ་གསུ ང་བཤད། 309

གྱི་ཡོ ད་པས་སྐྱབས་འགྲོའ་ི བསླབ་བྱ་དང་འགལ་གྱི་མ་རེད་ཟེར་གྱིན་ཡོ ད། དེ་འདྲ་
ཡི ན་ན། སྐྱབས་ལ་བསྟེན་ཆོག་མི ་ཆོག་གི ་ཁྱད་པར་རྩ་བ་ནས་མེད་པ་དང་། དངོས་

ཡོ ད་གནས་ཚུལ་ལ་མཐར་ཐུ ག་གི ་སྐྱབས་ཡི ན་མི ན་གྱི ་ཁྱད་པར་ཡང་བཤད་མི ་
ཤེས་པར་ཆགས་ཀྱི་རེད་ལ།

འཇིག་རྟེན་ལྷ་འདྲེ་ཡོ ད་ཚད་སྐྱབས་མཐར་ཐུ ག་ལ་

རྩིས་དགོས་པ་ཆགས་རྒྱུའི་ཉེན་ཁ་ཡོ ད། གང་ཡི ན་ཟེར་ན། འཇིག་རྟེན་པའི་ལྷ་འདྲེ་
ཡོ ད་ཚད་ལ་སྐྱབས་མཐར་ཐུ ག་ལ་རྩི ས་ནས་དད་པ་བྱེད་མཁན་རེ ་རེ ་ཡོ ད་ཆོ ག་
ུ ་ཡོ ད་ཚད་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྤྲུལ་པ་དང་སྐྱབས་ལ་བསནྟེ ་དགོས་པར་འགྱུར་གྱི་
དས

རེད།

དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་མཁན་ཚོ ས་དངོས་གནས་མཁྱེན་དགོས་ཚོ ད་རེད། འཇིག་

རྟེན་ལས་འདས་པའི་སྲུང་མ་ཚོ ་མི འ་ི ཁོག་ནང་ཞུགས་རྒྱུ་མེད་པ་རེད།

དཔེར་ན།

དམ་ཅན་ཆོས་རྒྱལ་མི འ་ི ཁོག་ནང་ཞུགས་ཟེར་བ་དང་། མྱུར་མཛད་ཡེ ་ཤེས་ཀྱི་
མགོན་པོ་མི འ་ི ཁོག་ནང་ཞུགས་ཟེར་བ་ཡོ ང་མ་མྱོང་བ་རེད། མ་ཟད་ཡི ་དམ་རྡོ་རྗེ་
འཇིགས་བྱེད་མི འ་ི ཁོག་ནང་ཞུགས་རྒྱུ་མེད་པ་ཚང་མས་མཁྱེན་གསལ་རེད།

འདྲ་སོང་ཙང་དོལ་རྒྱལ་འཇིག་རྟེན་པའི་ལྷ་འདྲེ་ཡི ན་པ་ཐེ་ཚོ མ་མི ་དགོས་པ་རེད།

དེ་

དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་གསོ ་གནང་མཁན་ཚོ ས་དོལ་རྒྱལ་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་

ཡི ན་པའི་སྒྲུབ་བདྱེ ་མཐར་ཐུ ག་དེ་སྐྱབས་རྗེ་ཕ་བོང་ཁའི་དོལ་རྒྱལ་གྱི་འཕྲིན་བཅོལ་
དང་བསྐང་གསོའ་ི ནང་གསུངས་པ་དེ་རེད།

དེས་ཁུངས་མི ་འཁྱོལ་བ་མ་ཟད།

གོང་ཞུ ས་ལྟར་ཡོ ངས་གྲགས་དོལ་རྒྱལ་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ཀྱི་རྣམ་སྤྲུལ་ཡི ན་
པ་སྐྱབས་རྗེ་ཕ་བོང་ཁས་རྩ་བ་ནས་གསུངས་མྱོང་མེད།

གལ་སྲིད་དོལ་རྒྱལ་གྱི་

འཕནྲི ་བཅོལ་དེ་འདྲའི་ནང་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ཀྱི་རྣམ་སྤྲུལ་རེད་གསུངས་པའི་
རྒྱུ་མཚན་དེ་ཙམ་གྱིས་དོལ་རྒྱལ་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ཀྱི་རྣམ་སྤྲུལ་རེད་ཅེས་ཨུ་

310 བདེན་དོན་གསལ་བའི་ཉི་ཟེར།

ཚུགས་རྒྱག་བསྡད་པ་ཡི ན་ན།

དེ་ལས་ཀྱང་དོལ་རྒྱལ་བ་ཚོ ས་ངེས་པར་ཁས་ལེན་

དགོས་པ་མ་ཟད་ཨུ་ཚུགས་རྒྱག་དགོས་པ་དེ་ག་རེ་རེད་ཟེར་ན།

ཕ་བོང་ཁ་རི ན་

པོ་ཆེ ་༸རྒྱལ་བ་སྐུ་ཕངྲེ ་བཅུ་གསུམ་པ་འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་རྣམ་སྤྲུལ་

ཡི ན་པ་དང་།

ཡོ ངས་འཛི ན་ཁྲི་བྱང་རི ན་པོ་ཆེ་ནས་ཀྱང་ཡོ ངས་གྲགས་ཐོག་ནས་

༸གོང་ས་མཆོག་འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་སྐ་ུ རླནོ ་པ་དེ་ཡི ན་པ་གསུངས་ཡོ ད།
ཁོང་རྣམ་གཉིས་ཀྱི་གསུང་འབུམ་ནང་གསལ་པོ་ཡོ ད།

ལམ་རི མ་རྣམ་གྲོལ་ལག་

བཅངས་ནང་རྒྱལ་བ་སྐ་ུ ཕྲེང་རི མ་བྱོན་འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་རྣམ་སྤྲུལ་
ུ ་དོལ་རྒྱལ་བ་ཚོ ས་ཡོ ངས་འཛི ན་
ཡི ན་པ་གསལ་པོ་གསུངས་ཡོ ད། དེ་འདྲ་ཡི ན་དས
ུ ་བདག་པོ་རྒྱག་གི ་ཡོ ད་ཟེར་ན།
ཁྲི་བྱང་རི ན་པོ་ཆེས་གསུངས་པ་ཡི ན་དས

འདི་ཚོ ་ཡང་བདག་པོ་རྒྱག་དགོས་པ་རེད།

པ་དང་མཐུ ན་ཙང་བདག་པོ་བརྒྱབ་པ་དང་།

གསུང་

གཞན་གསུང་ཁ་ཤས་རང་གི ་འདོད་

ུ ་
རང་གི ་འདོད་པ་དང་མི ་མཐུ ན་དས

ཡོ ངས་འཛི ན་ཁྲི་བྱང་རི ན་པོ་ཆེ ་དང་ཕ་བོང་ཁའི་གསུང་ཡི ན་ནའང་བདག་པོ་རྒྱག་

གི ་མི ན་ཟེར་ན་ག་འདྲ་ཆགས་ཀྱི་རེད།
དོན་གནད་གཞན་ཞི ག་ལ།

༸རྒྱལ་བ་ཡི ད་བཞི ན་ནོར་བུ་ང་ཚོ ་བོད་མི ་

ཡོ ངས་ཀྱི་འདི་ཕྱི་གཉིས་ཀྱི་སྐྱབས་གནས་དང་རྩ་བའི་བླ་མ་ཡི ན་པར་མ་ཟད།

ང་

ཚོ ་ཚང་མ་ཡི ད་བཞི ན ་ནོར ་བུ འི་ སྐུ་ མད ནུ ་ནས་ལམ་རི མ ་སོ ག ས་མདོ་ ཕྱོག ས་ཀྱི ་
ཆོས་དང་།

ུ ་འཁོར་དབང་ཆེན་གྱིས་གཙོས་པའི་སྔགས་ཀྱི་ཆོས་ཚང་མ་ཞུས་
དས

ུ ་བ་རེད།
ུ ་ང་ཚོ ས་བླ་མའི་དམ་ཚི ག་དང་འགལ་མི ་རང
ཡོ ད་དས

ད་ུ བྱེད་ཤོག་གསུངས་པའི་བསླབ་བྱ་དེ་ཚོ ་བླ་མའི་དམ་ཚི ག་རེད།

བླ་མས་ངེས་པར་

སོ་སོའ་ི རྩ་བའི་

བླ་མས་གལ་ཆེ ་དོན་ཆེ ་ལ་རྩིས་ནས་བཀའ་སླབོ ་གནང་བ་དེ་མ་བྱས་པ་དང་ད་དངུ ་

དེ་ལས་ལྡགོ ་སྟེ་ངོ་རྒོལ་ལྟ་བུ་བདྱེ ་བསྡད་པ་ཡི ན་ན་བླ་མ་སྐུ་ཚེ ་ཡུན་ད་ུ བཞུ གས་པ་

ཡང་སྟེང་རི ན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི ་གསུ ང་བཤད། 311

ལ་གནོད་ཀྱིན་ཡོ ད། རྒྱུ་མཚན་ག་རེ་རེད་ཞུ་ན། ཡི ད་བཞི ན་ནོར་བུ་བོད་གངས་

ཅན་ཞི ང་ད་ུ བྱོན་པ་ཁོ་རང་ང་ཚོ ་ལ་ལམ་སནྟོ ་བསླབ་བྱ་གནང་བའི་ཆེ ད་ད་ུ བྱོན་པ་
རེད།

གལ་སྲིད་ང་ཚོ ས་ལམ་སྟོན་དེ་མ་སྒྲུབ་པ་ཡི ན་ན་བྱོན་པའི་དགོས་དོན་དེ་མ་

ུ ་ཡི ད་བཞི ན་ནོར་བུ་བཞུགས་པ་ལ་དགོས་པ་མེད་པ་
འགྲུབ་པ་རེད།
དེ་ཡི ན་དས
ཆགས་ན་བཞུགས་ཀྱི་མ་རེད། ཡི ད་བཞི ན་ནོར་བུ་བསམ་བཞི ན་ད་ུ སྐྱེ་བ་བཞེས་པ་

རེད། བསམ་བཞི ན་ད་ུ ཞི ང་ཁམས་གཞན་ད་ུ ཕེབས་ཀྱི་རེད། ལྷག་པར་དོལ་རྒྱལ་བ་

ུ ་རྩ་བའི་ངོ་རྒོལ་
ཚོ ས་ངོ་ཚ་ཁྲེལ་མེད་ཐོག་མདནུ ་ལ་ཐོན་ནས་ངོ་རྒོལ་བྱས་ཡོ ང་དས
ུ ་།
བྱེད་མཁན་མི ་ཁ་ཤས་གཅིག་ལས་མེད་རང

ང་ཚོ ་མི ་མང་ཚོ ས་ངོ་རྒོལ་བྱེད་པ་

མཐོང་བཞི ན་ད་ུ ཁུ་སི མ་མེར་བསྡད་པ་དང་། ངོ་རྒོལ་བྱེད་པ་དེ་མུ་མཐུ ད་ནས་བྱེད་

ད་ུ བཅུག་པ་འདྲ་པོ་བྱས་ནས་བསྡད་པ་ཡི ན་ན་དོན་ད་ུ རྒྱབ་སྐྱོར་ལྟ་བུར་ཆགས་སྲིད་

པས་ཚང་མས་བོད་སྤྱིའི་རྩ་དོན་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་ནས་ག་རེ་གནང་དགོས་མི ན་

གཟིགས་དགོས་པ་རེད། ལྔ་བཅུ་ང་དགུའ་ི ལོར་རྒྱ་གར་ད་ུ བྲོས་ཡོ ང་ནས་ངོ་ཤེས་པ་
ུ ་ང་ཚོ ་བོད་མི ་ཚོ ས་སྡག
ས་དང་གནམ་ལས་མེད་དས
ུ ་སྐད་རྒྱག་ས་༸ཡི ད་བཞི ན་ནོར་

བུ་གཅིག་པུ་རེད། གཞན་སུ་གཅིག་ཀྱང་མེད་པ་བརྗེད་མི ་ཉན།

དོལ་རྒྱལ་བ་ཁག་གཅི ག་ནས་བཤེས་གཉེན་བསྟེན་ཚུལ་སྐརོ ་བཤད་ཁུལ་བྱེད་

ཀྱི་ཡོ ད་མོད། དོན་ངོ་ཁོ་ཚོ ར་བཤེས་གཉེན་བསྟེན་ཚུལ་སྐརོ ་བཤད་པའི་ཐོབ་ཐང་རྩ་
བ་ནས་མེད། རྒྱུ་མཚན་ག་རེ་རེད་ཟེར་ན། ད་ལྟ་དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་མཁན་ཡི ན་ཟེར་

བའི་མདནུ ་ལ་ཐོན་མཁན་དེ་ཚོ ་ཚང་མ་བརྒྱ་ཆ་དགུ ་བཅུ་གོ་དགུ ་ཡི ད་བཞི ན་ནོར་

བུའ་ི སྐ་ུ མདནུ ་ནས་དབང་དང་སྡམོ ་པ་ཞུ་མྱོང་མཁན་ཤ་སྟག་རེད།།

༼ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༥ ཚེ ས་ ༢༦ རེས་གཟའ་མི ག་དམར་ཉིན་གྱི་ཕྱེད་ཡོ ལ་ཆུ་

ཚོ ད་ ༡།༤༥ ཐོག་༸རྒྱལ་བའི་གསུང་འབུམ་ཕྱོགས་སྒྲིག་སྡ་ེ ཚན་གྱི་འགན་འཛི ན་ཡང་སྟེང་རི ན་

312 བདེན་དོན་གསལ་བའི་ཉི་ཟེར།
པོ་ཆེ་མཆོག་གི ས་ཤེས་རི ག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་གོ་སྒྲིག་འོག་རྒྱ་བལ་ཁུལ་གྱི་མཐོ་སླབོ ་ ༣༧ ནས་སླབོ ་

གཉེར་བ་ ༡༥༠ སྐརོ ་ལ་འགོ་ཁྲིད་ཟབ་སྦྱོང་དང་རྒྱ་བལ་གཉིས་སུ་ཡོ ད་པའི་ཤེས་རི ག་ཁོངས་
གཏོགས་སླབོ ་གྲྭ་ ༧༣ ནས་གཞི ་རི མ་འོག་མའི་དགེ་རྒན་ ༢༥༠ སྐརོ ་ལ་ཤེས་ཡོ ན་སླབོ ་སྦྱོང་

སྤྲོད་སྟངས་སྐར
ྱོ ་གོ་སྒྲི ག་བཅས་གནང་སྐབས་དོལ་རྒྱལ་སྐར
ོ ་ཟབ་སྦང
ོ ་ཆོ ས་ཕྱོགས་དང་འབྲེལ་
བའི་སྐརོ ་གསུང་བཤད་གནང་བ་ཕྱོགས་སྒྲིག་ཞུས་པའི་ནང་གསལ།

དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་གསོལ་

བྱས་ན་སྐྱབས་འགྲོའི་བསླབ་བྱ་དང་འགལ་ཚུ ལ་དང་དམ་ཚི ག་སྲུང་དགོས་པ་གལ་ཆེ ་ཚུ ལ་སྐརོ ་
གསུང་བཤད་གནང་བ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༦ པའི་གཞུང་འབྲེལ་ཤེས་བྱ་དུས་དེབ་ཐོག་འདོན་

སྤལེ ་བྱས།༽

དཔལ་ལྡན་དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་ཡི ག་ཚང་གི ་དྲུང་ཆེ་མཆོག་གི ་གསུ ང་བཤད། 313

དཔལ་ལྡན་དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་པ་ཆེ ན་པོའི་དྲུང་ཆེ ་བླ་ོ བཟང་སྦྱིན་
པ་མཆོག་གི ས་དོལ་རྒྱལ་དང་འབྲེལ་བའི་གསུང་བཤད།

༄༅།

།དོལ་རྒྱལ་གྱི་བྱུང་རི མ་དང་འབྲེལ་བའི་གནས་ཚུལ་ཞི བ་ཕྲ་སྤྱི་

ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་ནས་ལམ་སྟོན་བཀའ་སླབོ ་རི མ་ཅན་
ད་ུ ཕེབས་ཡོ ད་པའི་ཐོག་བཀའ་ཁྲི་ཟུར་པ་སླབོ ་དཔོན་ཟམ་གདོང་རི ན་པོ་ཆེ ་མཆོ ག་

ནས་ཀྱང་དྭགོ ས་གཅོད་འགྲེལ་བཤད་གནང་དགོས་རི གས་སྔ་རས
ྗེ ་སུ་གནང་ཡོ ད་པ་

དེ་དག་ལ་རྣམ་པ་ཚོ ས་ཐུ གས་སྣང་ཆེ ན་པོའི་སྒ་ོ ནས་ལྟ་ཀླགོ ་དང་ཉམས་ཞི བ་གནང་
རོགས་ཞེས་འབོད་སྐལ
ུ ་ཞུ་བ་དང་སྦྲགས།

དོལ་རྒྱལ་སྐརོ ་ཐོག་མར་ངོ་སྤྲོད་དང་

འབལ
ྲེ ་བར་སྐབས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཡོ ང་སྟངས་སོགས་གནད་དོན་ཁ་ཤས་ཐོག་རང་

གི ས་གང་ཤེས་གསལ་བཤད་ཕྲན་བུ་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།

དོལ་རྒྱལ་ཟེར་བ་དེ་མི ་ལོ་ ༤༠༠ ཙམ་རིང་རྩོད་གཞི་ཅན་བྱས་ཏེ་གནས་ཡོ ད།

ཇི་ལྟར་མེ་ལ་གནས་པའི་མེ་ལྷ་དང་། ཐབ་ལ་གནས་པའི་ཐབ་ལྷ། རླུང་ལ་གནས་

པའི་རླུ ང་ལྷ་ཞེས་འབོད་སྲོལ་ཡོ ད་པ་ལྟར་བོད་ཀྱི ་ལྷ་ོ ཁ་དོལ་ཆུ ་མི ག་དཀར་པོར་

གནས་པའི་རྒྱལ་འགོང་དེ་ལ་གནས་ཡུལ་གྱི་ཆ་ནས་དོལ་རྒྱལ་ཞེས་མི ང་ཐོགས་
པ་རེད།

དེང་སང་དོལ་རྒྱལ་ལ་འཇམ་མགོན་༸རྒྱལ་བའི་བསྟན་སྲུང་ཡི ན་ཚུལ་

ུ ་
གྲགས་ཆེན་པོ་བྱེད་ཀྱི་ཡོ ད་ཀྱང།   དེ་ནི་སྔནོ ་༸རྒྱལ་མཆོག་ལྔ་པ་ཆེན་པོའ་ི སྐ་ུ དས

སུ་བྱུང་བའི་སྤྲུལ་སྐ་ུ གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་ཟེར་བ་ཕྱི་ལོ་ ༡༦༥༦ ལོར་རང་ལོ་སོ་
བརྒྱད་ཐོག་གདོན་ནད་ཀྱིས་ཟིན་ཏེ་འདས་སྐབས་སྨནོ ་ལམ་ལོ ག་པས་དྲེགས་པར་

314 བདེན་དོན་གསལ་བའི་ཉི་ཟེར།

སྐྱེས་པ་ཞི ག་ཡི ན་པ་ནི་༸གོང་ས་ལྔ་པ་ཆེན་པོའ་ི རྣམ་ཐར་དང་།

རྒྱ་མཚོ ས་མཛད་པའི་ཆོས་འབྱུང་།

སྡ་ེ སྲིད་སངས་

ི ་པའི་རྣམ་ཐར་
གཏེར་བདག་འགྱུར་མེད་གླང

ུ ་དེ་ནས་བཟུང་ཕྱི་ལོ་ ༡༧༢༡
སོགས་ལས་ར་སྤྲོད་གསལ་པོ་བྱེད་ཐུ བ་པ་ཡི ན། དས

ལོ ར་ས་སྐྱའི་བདག་ཆེ ན་བསོད་ནམས་རི ན་ཆེ ན་གྱིས་བདག་པོ་མ་བརྒྱབ་བར་ལོ ་

༦༥ རི ང་དགེ་ལུགས་པའི་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་སུས་ཀྱང་བདག་སྤྲོད་གནང་མཁན་མ་
བྱུང་པ་ལོ་རྒྱུས་ཀྱིས་ཁ་གྲགས་ཀྱི་ཡོ ད།

༸གོང་ས་ལྔ་པ་ཆེན་པོ་ཞི ང་ད་ུ གཤེགས་ནས་ལོ་ ༢༢ སོང་རྗེས་ས་སྐྱའི་བདག་

ཆེན་བསོད་ནམས་རི ན་ཆེན་འཁྲུངས་པ་རེད། བདག་ཆེན་དགུང་ལོ་ ༡༧ ལ་
ཕེབས་སྐབས་དོལ་རྒྱལ་མགོན་པོ་ཞལ་གྱི་བྲན་ད་ུ འཇོག་པ་གནང་བ་༸སྐྱབས་ར་ྗེ ཕ་

བོང་ཁ་དང་ཁྲི་བྱང་རི ན་པོ་ཆེ་རྣམ་པ་གཉིས་ཀས་ཞལ་གྱིས་བཞེད་ཀྱི་ཡོ ད། དེ་ལྟར་

༸རྒྱལ་མཆོག་ལྔ་པ་ཆེན་པོས་དོལ་རྒྱལ་གྱི་འཕནྲི ་བཅོལ་གསར་རྩོམ་མཛད་པ་དང།  

འདྲ་སྐ་ུ གསར་བཞེངས་གནང་བ། སྤྲོ་བདེ་ཁང་གསར་བཞེངས་གནང་བ་རེད་ཟེར་

བ་དེ་དག་༸གོང་ས་ལྔ་པ་ཆེ ན་པོའི་གསུང་གང་དའུ ང་མེ ད་པ་རྟོག་བཟོ་འབའ་ཞི ག་
ཡི ན། ཅི་སྟེ་དེ་ལྟར་གནང་བ་ཞི ག་ཁས་བླངས་ན་༸གོང་ས་ལྔ་པའི་གསུང་རྣམ་ནང་

ལན་གཅི ག་མི ན་པར་ཡང་ནས་ཡང་ད་ུ དོལ་རྒྱལ་དམ་སྲིར་ངོས་འཛི ན་གནང་བ་
ཡང་ཁས་བླངས་དགོས།

གནས་ཆུ ང ་ཆོ ས ་རྒྱལ་ཆེ ན ་པོས ་དོལ ་རྒྱལ་ལ་ཨ་སྲས་འཁྱམས་པོ་ ཞེ ས ་

གསུངས་པ་དེ་ཡང་སྤྲུལ་སྐུ་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་ཨ་མའི་མི ང་ལ་ལག་ཨ་རྒྱལ་

ཟེར་བ་དང། སྤྲུལ་སྐ་ུ གྲགས་རྒྱན་དྲེགས་པར་སྐྱེས་ནས་མི ་ལོ་ ༦༥ རི ང་སུས་ཀྱང་
བདག་པོ་རྒྱག་མཁན་མ་བྱུང་བ་གང་སར་འཁྱམས་ཏེ་བསྡད་པར་བརནྟེ ་ཨ་སྲས་
འཁྱམས་པོ་ཞེས་པའི་མི ང་འདི་དོན་ལ་གནས་པ་ཡི ན།

དཔལ་ལྡན་དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་ཡི ག་ཚང་གི ་དྲུང་ཆེ་མཆོག་གི ་གསུ ང་བཤད། 315

༸རྒྱལ་མཆོག་སྐ་ུ ཕྲེང་ལྔ་པ་ཆེན་པོ་དང། བཅུ་གསུམ་པ་ཆེན་པོས་དོལ་རྒྱལ་

ལ་དགག་པ་ཤུ གས་ཆེན་གནང་བ་ཡོ ངས་གྲགས་རེད།

༸གོང་ས་བདནུ ་པ་བསྐལ་

བཟང་རྒྱ་མཚོ ་མཆོ ག་དགེ་ལུགས་གཙང་མ་ཕྱག་བཞེས་གནང་མཁན་ཞི ག་རེད།

ི ་ལ་བཅའ་ཡི ག་
གང་གི ས་མེ་སྦྲུལ་ ༡༧༣༧ ལོར་ཆོས་སྡ་ེ ཆེན་པོ་སེ་ར་ཐེག་ཆེན་གླང

སྩལ་བའི་ནང། ལྟ་གྲུབ་མི ་གཅིག་པའི་མི ་དང་འབྱུང་པོ་སོགས་གྲྭ་ཚང་དང་ཁམས་
ཚན་སོ་སོའི་ཐོབ་ཁུངས་ཡི ན་པ་རྒྱུ་མཚན་ད་ུ བྱས་ནས་བསནྟེ ་སྒར
ོ ་བྱས་ན་ཕན་མི ་

ཐོགས་ཤི ང་གནོད་པའི་རྒྱུར་འདགུ ་པས་མི ་བསནྟེ ་ཞེས་གསལ་འདགུ ་པ་འདིས་གང་

གི ་ཡོ ངས་འཛི ན་ཁ་ྲི ཆེེན་ངག་དབང་མཆོག་ལྡན་གྱིས་དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་གསོལ་དགག་
པ་གནང་བ་དེའ་ི མཇུག་སྐྱོང་གནང་བར་མ་ཟད།

གང་ཉིད་ཀྱིས་ཆོས་སྲུང་སྤྱིའ་ི

འཕྲིན་བསྐུལ་གསེར་ཞུ ན་མ་ཞེས་པ་མཛད་པའི་ནང་དོལ་རྒྱལ་གྱི ་མི ང་ཟུར་ཙམ་
ཡང་མེད།   དེའ་ི ཐོག་ནས་གོང་གསལ་འབྱུང་པོ་ཞེས་པ་དོལ་རྒྱལ་ལ་གསུངས་པ་

ཧ་ཅང་གསལ་པོ་ཡི ན།

དོལ་རྒྱལ་གྱི་སྲོག་གཏད་ཟེར་བའི་ཁུངས་ ༡༩༣༠ ཡས་

མས་ཤི ག་ལ་སྟག་ཕུ་ར་ྡོ ར་ྗེ འཆང་ལ་བྱུང་བའི་དག་སྣང་ཡི ན་ཚུལ་ལ་ཁུངས་གཏུ གས་

བྱེད་ཀྱི་ཡོ ད་ཀྱང། སྟག་ཕུའ་ི དག་སྣང་དང། གསང་ཆོས་བཅུ་གསུམ་ཁོངས་ཀྱི་

བསྟན་སྲུང་དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོ འ་ི འཕྲིན་བཅོལ་ཞེས་པ་སོགས་སྟག་ཕུའ་ི གསུང་གང་གི ་
ནང་ད་ུ ཡང་དོལ་རྒྱལ་ལམ་ཤུ གས་ལྡན་ཟེར་བའི་ཚི ག་ཟུར་ཙམ་ཞི ག་ཀྱང་མཐོང་རྒྱུ་

མེ ད་པ་ནི་ཆུ་འགོ་ལ་ཆུ་མེ ད་པར་ཡུར་བུའི་ནང་ཆུ་ཡོ ད་ཚུལ་བརདྗོ ་པ་འདྲ་ཆགས་
པོ་འདགུ ་གམ།  སྟག་ཕུ་རི ན་པོ་ཆེ་ནི་དེ་སྐབས་དགེ་ལུགས་པའི་བླ་མ་མཚན་སྙན་

ཆེ་ཤོས་གྲས་ཆོས་ལུགས་རི ས་མེད་གནང་མཁན་ཞི ག་དང། ལྷག་པར་ད་ུ སྔ་འགྱུར་

རྙིང་མའི་ཆོ ས་བརྒྱུད་ལ་དད་པ་དག་སྣང་ཆེ ན་པོ་གནང་མཁན་ཞི ག་ཡི ན་པ་ལྟར།

ཐེངས་ཤི ག་གུ ་རུའི་སྒྲུབ་ཕུག་ཅི ག་ལ་སྐུ་མཚམས་ལ་བཞུ གས་སྐབས་གུ ་རུ་ཡབ་

ཡུམ་དང་རྗེ་འབངས་ཉེར་ལྔ་ཞལ་གཟིགས་བྱུང་སྟབས་དེ་ནས་མཚན་ལའང་སྟག་ཕུ་

316 བདེན་དོན་གསལ་བའི་ཉི་ཟེར།

པདྨ་བཛྲ་ཞེས་གསོལ་བ་གནང་འདགུ
དོལ་རྒྱལ་གྱི་བསྐང་གསོ་རྒྱས་པ།   ༸རྗེ་ཕ་བོང་ཁ་པས་༸རྒྱལ་མཆོག་སྐ་ུ

ཕྲེང་བཅུ་གསུམ་པ་ཆེན་པོ་ ༡༩༣༣ ལོར་དགོངས་པ་རྫོགས་པའི་རྗེས་གསར་ད་ུ
བརྩམས་པ་དང།

དོལ་རྒྱལ་གྱི་བསྟོད་འགྲེལ་ཞེས་པ་

༸སྐྱབས་རྗེ་ཁྲི་བྱང་རི ན་

པོ་ཆེེས་རྡ་རམ་ས་ལར་ ༡༩༦༧ ལོར་མཛད་པ་ཞི ག་ཡི ན། དོལ་རྒྱལ་ལ་འཇམ་
མགོན་རྒྱལ་བའི་བསྟན་སྲུང་ཞེས་པའི་བརྡ་བྱེད་པ་དེ་ཡང་ ༡༩༣༠ ཡས་མས་ཤི ག་

ལ་སོག་པོ་བླ་ོ བཟང་རྟ་དབྱངས་ཀྱིས་༸རྒྱལ་མཆོག་སྐ་ུ ཕྲེང་གཉིས་པ་དགེ་འདནུ ་རྒྱ་

མཚོ ས་མཛད་པ་མགོན་པོ་ཞལ་གྱི་བསྟོད་པ་ཚི ག་བསྒྱུར་བྱས་པ་ཡི ན་པ་ནི་དེའ་ི གོང་
དེ་ལྟར་བརྡ་བྱས་པའི་ཡི ག་ཆ་དགེ་ལྡན་པའི་བླ་མ་སུས་ཀྱང་མཛད་པར་མི ་སྣང་བ་

དེས་ཤེས་པར་ནསུ །

རི ་བོ་དགེ་ལུགས་པའི་བསྟན་པའི་བདག་པོ་འཇམ་མགོན་བླ་མ་ཙོ ང་ཁ་པ་ཆེན་

པོ་སྐ་ུ མྱ་ངན་ལས་འདས་ནས་ལོ་ ༣༠༡ སོང་རྗེས་དོལ་རྒྱལ་བྱུང་བ་རེད། རྗེ་ཙོང་
ཁ་པ་ཆེ ན་པོ་ཞལ་བཞུགས་པའི་སྐབས་རི ་བོ་དགེ་ལྡན་པའི་སྲུང་མར་རི གས་གསུམ་

མགོན་པོ་བསྟན་སྲུང་གི ་ཚུལ་ད་ུ དྲག་པོའི་སྐར
ུ ་བཞེངས་པ་མགོན་པོ་ཕྱག་དྲུག་དང་།

རྒྱལ་ཆེན་རྣམ་ཐོས་སྲས། དམ་ཅན་ཆོས་རྒྱལ་བཅས་གསུམ་ལ་བཀའ་བསྒ་ོ གཉེར་

གཏད་མཛད། དེ་དག་གི ས་མ་འཐུ ས་པ་ལྟ་བུས་དོལ་རྒྱལ་ལ་འཇམ་མགོན་༸རྒྱལ་
བའི་བསྟན་སྲུང་ཞེས་བསྔགས་བསྟོད་བྱེད་པ་ནི། རྗེ་རི ན་པོ་ཆེས་བཀའ་བསྒ་ོ གཉེར་

གཏད་མཛད་པའི་སྐྱེས་བུ་གསུམ་གྱི་སྲུང་མར་བརྩི་མེད་བྱས་པ་དང། དོན་གྱིས་རྗེ་
རི ན་པོ་ཆེའ་ི བཀའ་དགོངས་ལ་ལྟསོ ་མེད་གྱེན་ལོག་བྱས་པ་ཞི ག་མ་ཡི ན་ནམ།

རི ་

བོ་དགེ་ལུགས་པར་བཀའ་དྲིན་ཆེ་བ་སྡ་ེ སྲིད་བསོད་ནམས་རབ་བརྟན་ནམ། བསོད་
ནམས་ཆོ ས་འཕེལ་བཀྲོངས་མཁན་དོལ་རྒྱལ་ཡི ན་ཞེས་དོལ་རྒྱལ་བསནྟེ ་གསོ ལ་

དཔལ་ལྡན་དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་ཡི ག་ཚང་གི ་དྲུང་ཆེ་མཆོག་གི ་གསུ ང་བཤད། 317

བས་བྱས་རྗེས་སུ་བགྲངས་ཀྱི་ཡོ ད།

རི ་བོ་དགེ་ལུགས་པའི་བསྟན་པར་བཀའ་དྲིན་

ཅན་གྱི་བསྟན་པའི་སྦནྱི ་བདག་བཀྲོངས་མཁན་ཞིག་ལ་འཇམ་མགོན་༸རྒྱལ་བའི་བསྟན་

སྲུང་ཞེས་འབོད་ན། དེ་ནི་དགྲ་གཉེན་གོ་ལྡགོ ་པའི་མ་རབས་ཐ་ཤལ་གྱི་བྱ་བ་ཞི ག་རེད།
ཡང་། བར་སྐབས་ནས་དོལ་རྒྱལ་ཡི ་དམ་ད་ུ མངའ་གསོལ་ཞུས་པ་ཡི ན་ཞེས་

རང་སྣང་གང་དྲན་བྱེད་ཀྱི་ཡོ ད། དེ་ནི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁ་དཔེར། བསྟོད་མི ་ཤེས་པ་

ཞི ག་གི ས་བསྟོད་པ་ལས།

སྨད་ཤེས་པ་ཞི ག་གི ས་སྨད་ན་དགའ་ཟེར་བ་ལྟར་ཡི ན།

ཡི ་དམ་ཞེས་པ་ནི་བསྟན་པའི་བདག་པོ་སྟོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་གསུང་རྒྱུད་སྡའེ ་ི

ཁུངས་དང་ལྡན་པ་ཞི ག་དགོས་པ་ཡི ན། བསྟན་པའི་བདག་པོས་གསུངས་པའི་རྒྱུད་

སྡའེ ི་ནང་མེད་པ་ཞི ག་ངའི་བླ་མས་གསུང་གི ་འདགུ ་ཅེས་ཡི ་དམ་ཡི ན་ལུགས་བརྗོད་

པ་ནི་ནང་པའི་ཆོས་ཀྱི་རྩ་བའི་འགྲོ་སྟངས་གཏན་ནས་མ་ཤེས་པའི་རྟགས་ཡི ན།

དོལ་རྒྱལ་རང་ཉིད་ཀྱིས་ས་སྐྱའི་བདག་ཆེ ན་བསོད་ནམས་རི ན་ཆེ ན་ལ།

ང་དགེ་ལྡན་པའི་དམ་སྲི་ཁོ་ཡི ན།

ཞེས་རང་གནོང་ངོས་ལེན་བྱས་ཟིན་པ་ཞི ག་ལ་

འཇམ་མགོན་༸རྒྱལ་བའི་བསྟན་སྲུང་ཞེས་བརདྗོ ་ཕོད་པ་ཧམ་བཤད་ཆེན་པོ་མི ན་ན་
ཅི་ཡི ན།

དམ་སྲི་ཟེར་བ་ནི་རྩ་བའི་བླ་མ་དང་དེའ་ི ཆོས་བརྒྱུད་བཅས་པ་དང་དམ་

ཚི ག་ཉམས་པ་དང་། སྲི་ནི་གནོད་པ་བྱེད་མཁན་གྱི་གདོན་འདྲེ་ལ་ཟེར།  གང་ལྟར་

དེའ་ི བྱེད་ལས་ནི་མཐུ ན་པ་མི ་མཐུ ན་པ་བཟོ་བ་ཡི ན་པ་ནི་དོལ་རྒྱལ་དགེ་ལུགས་པའི་
ཁདྲོ ་ནས་བསནྟེ ་འགོ་བརྩམས་པ་ནས་བཟུང་བོད་ནང་ཆོ ས་ལུགས་ནང་འགལ་གྱི་

ཕྱོགས་རི ས་ཅན་གྱི་ཆོས་སྤངོ ་གི ་ལས་བར་མ་ཆད་པ་བྱུང་བ་དེ་དག་ཕལ་མོ་ཆེ་དོལ་

རྒྱལ་དང་འབྲེལ་བ་ཡོ ད་པ་ཤ་སྟག་ཡི ན།

དེང་སང་དོལ་རྒྱལ་ཚོ གས་པས་མ་ལེ ་ཤི ་ཡ་སོ གས་རྒྱ་རི གས་མང་པོ་ཡོ ད་

318 བདེན་དོན་གསལ་བའི་ཉི་ཟེར།

སའི་ཡུལ་གྲུའ་ི ནང་ཆོས་ཚོ གས་དང་། ཟ་ཁང། ཚོ ང་ཁང་ཆེན་པོ་འགའ་ཤས་ཀྱི་སྒ་ོ
རྩར་དཔལ་འབྱོར་འད་ུ འགོད་ཆེད་དོལ་རྒྱལ་གྱི་འདྲ་གཟུགས་བཞག་སྟེ། དེ་ལ་མི ང་

གསར་པ་ནོར་ལྷ་ཞེས་བཏགས་ནས་གསོལ་མཆོད་བྱས་ན། རྒྱུ་ནོར་ལོངས་སྤྱོད་

ྲི ་བསྒྲགས་ཤོ ག་ལྷ་ེ འགམ
འཕེལ་བ་དང་བྱ་བ་ལམ་འག་ྲོ ཡོ ང་ལུགས་ཀྱི་དལ
ྲེ ས་སྤལ
ེ ་

བདྱེ ་ཀྱི་ཡོད། དེ་ནི་དགེ་ལྡན་པའི་བསྟན་དང་དེ་འཛི ན་བླ་མ་དགེ་འདནུ ་དང་བཅས་པར་

རྒྱབ་གཏོད་བྱེད་པའི་དཔལ་འབྱོར་གྱི་རྒྱབ་རྟེན་གྲབས་གསོག་བྱས་པ་ཞི ག་རེད།  

སྤྱི ར ་ན་དོལ ་རྒྱལ་བསྟེན ་མི ་ཚོ ས ་དོལ ་རྒྱལ་བསྟེན ་ཚུ ལ ་དེ་ གསང་སྔག ས་

གསར་མའི་ཁྱད་ཆོས་ལྟ་བུར་བརྗོད་བཞི ན་ཡོ ད། འོན་ཀྱང་གསང་སྔགས་ཀྱི་ཉམས་
ལེན་ངོ་མ་ནི་སྦས་པའི་ཚུལ་གྱིས་བྱེད་དགོས་པ་ཞི ག་ཡི ན་ཡང་།

དེ་ལས་ལྡགོ ་སྟེ་

དངུལ་གྱི་ཆེ ད་རང་གི ས་གང་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་སུ་ཁས་བླངས་པའི་ལྷ་དེ་ཚོ ང་
ཁང་ཆེན་པོའ་ི མདནུ ་སར་སླངོ ་ད་ུ བཅུག་པ་དང་།

དེའ་ི སྔགས་ཀྱང་བྱུང་ཚད་ལ་

བསྒྲགས་བཞི ན་པ་ནི་རང་མཚང་རྗེན་པར་བཏོན་པ་ཡི ན་པ་ཤེ ས་ལྡན་སུས་བལྟས་
ཀྱང་ཤེས་པར་ནསུ །

སྐབས་འགར་ལྷ་དེ་བཀའ་གཉན་པས་ཤི ན་ཏུ ་སྦས་པའི་ཚུལ་

གྱིས་བསྟེན་དགོས་པར་བཤད། གཞན་ད་ུ དེ་ཆོས་ཡོ ད་མེད་དང་ནང་པ་ཡི ན་མི ན་
ཀུ ན་ལ་ཁམ
ྲོ ་རྭའི་ནང་གི ་ཟོག་ལྟར་བསྒྲི ལ་ཞི ང་བསྒྲགས་པ་ནི་ཐབས་ཟད་འཆི ་ལ་

ཉེ་བའི་གསོན་ཐབས་སམ།

ཡང་ན་ཚེ ་འདི་སྣང་གི ་ཆེད་ཆོས་པར་རླམ
ོ ས་ཏེ་རང་

གཞན་ཕུང་ལ་སྦྱོར་བའི་ངང་ཚུལ་འདི་ལས་ཐབས་སྐྱོ་བ་གང་ན་སྲིད།

སྤྱིར་ཆོས་ལ་དད་པ་དག་སྣང་དང་སླབོ ་གཉེར་བྱས་པར་བསྔགས་བརདྗོ ་ཡོ ད།

འོན་ཀྱང་ཆོས་བཤད་མཁན་རང་ཉིད་ཀྱི་ངོས་ནས་བླ་མའམ།

དགེ་བའི་བཤེས་

གཉེན་བསྟེན་ཕྱོགས་མ་ནོར་བ་དགོས་རྒྱུ་གནད་འགག་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་རེད།

ཆོས་

ཉན་མཁན་གྱི ་ངོས་ནས་ཀྱང་བརྟག་དཔྱད་ཞི བ་འཇུག་ཡག་པོ་མ་བྱས་པར་ཐོག་

དཔལ་ལྡན་དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་ཡི ག་ཚང་གི ་དྲུང་ཆེ་མཆོག་གི ་གསུ ང་བཤད། 319

མར་ཨ་གསར་ལྟ་བུས་བླ་མ་གང་བྱུང་བསྟེན་ན་ནོར་འཁྲུལ་རེད།    མི ་དགེ་བའི་
བཤེས་གཉེན་བསྟེན་ན།   ཇི་ལྟར་སོར་མོའ་ི ཕྲེང་བས་ (Angulimala) བཤེས་

གཉེན་བསྟེན་ཕྱོགས་ནོར་ཏེ་ལམ་ལོ ག་པར་འཁྲིད་པ་ཇི་བཞི ན་ངན་སོང་གི ་རྒྱུ་སྒྲུབ་
པ་ལས་གཞན་མེད། བླུན་པོ་དད་པའི་རྗེས་འབྲང་ཟེར་བ་ལྟར་བྱས་ཏེ་བླ་མའི་མཛད་

པ་ལོ་རྒྱུས་སོགས་རྩད་གཅོད་ཡག་པོ་མ་བྱས་པར་རྨོངས་དད་བྱས་ན། རྗེས་སུ་བླ་ོ

འགྱོད་སྐྱེས་ཀྱང་ཕྱིས་དྲག་པ་རེད། ཚོ ང་ལ་ཆ་མཚོ ན་ན་ཧ་ལོག་རྒྱུའི་ཉེན་ཁ་ཡོ ད།།

ཨ་རི འི་དོལ་རྒྱལ་ཚོ གས་པའི་སླབོ ་སྟོན་པ་ཡི ན་ཟེར་མཁན་དགེ་བཤེ ས་བླ་ོ

བཟང་བཟོད་པ་ཟེར་བས་དམངས་ཁྲོད་ཁ་བརྡ་ཟེར་བའི་ནང་གཏམ་བཤད་བྱས་
དོན་ཞི ག་ལ།  དེ་སྔ་ལྷ་སྲུང་བསྟེན་ཕྱོགས་སྐརོ ་རྙགོ ་གྲ་ཡོ ད་སྐབས་ང་ལྷ་སྲུང་བསྟེན་

ཕྱོགས་ལ་ཚོ ར་བ་དང་དོ་སྣང་མེད།   རྗེས་སུ་༸སྐྱབས་རྗེ་རི ན་པོ་ཆེའ་ི གསུང་
འབུམ་ལ་ཞི བ་འཇུག་བྱེད་མཁན་གྱི་ཚོ གས་པ་ཞི ག་བཙུགས་བཞག་ཟེར་བར་བརྟེན།

ཡག་རྟགས་རེད་མི ་འདགུ ་བསམ་ནས་ཆོས་སྐྱོང་ཚོ གས་པར་འབལ
ྲེ ་བ་བྱས་ཏེ་ལས་

འགུལ་བརྩམས་པ་ཡི ན།  དེ་ནས་༸སྐྱབས་རྗེ་རྡོ་རྗེ་འཆང་ལ་ཁ་བཏང་འགོ་ཚུགས་
པར་བརྟེན་ང་དགའ་མ་སོང། གང་ཡི ན་ཟེར་ན། ༸སྐྱབས་རྗེ་ཁྲི་བྱང་རྡོ་རྗེ་འཆང་

གང་འདྲ་ཡོ ད་མེད་མི ་སུ་གཅིག་གི ས་འགྲེལ་བཤད་རྒྱག་དགོས་ཀྱི་མ་རེད། དེ་ནི་ང་
རང་གི ས་མི ག་མཐོང་ལག་ཟིན་བྱུང་ཡོ ད། ཟམ་གདོང་བླ་མ་དང་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་ཕར་

བཞག།

སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཕེབས་ནས་འགྲེལ་བཤད་བརྒྱབ་པ་ཡི ན་

ནའང་ངས་ཁས་ལེན་བྱེད་ཐུ བ་ཀྱི་མ་རེད། ཅེས་ཧམ་པ་ཆེ་མདོག་བྱས་ཏེ་ཁོ་རང་

གི ་སྤུ་མདོག་བསྟན་འདགུ    ཁོ་རང་གི ་བསམ་པར་ངས་སྐད་ཆ་གང་མི ན་ཚད་ཅིག་
བཤད་ཡོ ད་བསམ་དྲན་གྱི་ཡོ ད་ཀྱང། དོན་ངོ་མར་རང་གི ་རྨོངས་ནད་ཕྱི་ལ་བསྟན་

པ་ཁོ་ནར་ཟད།   དེ་ཡང་༸སྐྱབས་རྗེ་ཁྲི་བྱང་རི ན་པོ་ཆེའ་ི གསུང་འབུམ་ལ་ཞི བ་
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འཇུག་བྱེད་མཁན་བཙུགས་པ་རེད་ཟེར་ཐད། སྔར་ནས་ད་བར་༸སྐྱབས་རྗེ་རི ན་
པོ་ཆེ འི་གསུང་འབུམ་ལ་གཞུང་འབལ
ྲེ ་དང་གཞུང་འབལ
ྲེ ་མ་ཡི ན་པ་གང་ཐད་ནས་
ཞི བ་འཇུག་ཚོ གས་པ་བཙུགས་པའི་གནས་ཚུལ་གོ་མྱོང་མེད་པ་ཐག་བཅད་དེ་བཤད་

ཆོག་པ་ཡི ན།

ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་བསྟན་པའི་བདག་པོ་སནྟོ ་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་དང་

བོད་གངས་ཅན་ལྗངོ ས་ཀྱི་ལྷ་སྐལ་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་བཅས་

པར་ཁོང་ཚོ འ་ི གྲས་ཀྱིས་སྐར
ུ ་བ་བཏབ་པ་ཇི་བཞི ན། ༸སྐྱབས་རྗེ་རི ན་པོ་ཆེར་ཡང་

གང་ཟག་བྱེ་བྲག་པ་བསམ་མེད་རེ་གཉིས་ཀྱིས་སྐར
ུ ་བ་བཏབ་ཡོ ད་ན་ལས། ཡོ ངས་
གྲགས་བྱས་ཏེ་སྐར
ུ ་བ་བཏབ་མཁན་མཐོང་ཐོས་གཏན་ནས་མ་བྱུང། ཆོས་ཁས་མི ་

ུ ་ཀྱི་ཚན་རི ག་པ་དང་། མཁས་པ་ཀུན་གྱིས་དངོས་ཐོག་བདེན་
ལེན་མཁན་དེང་དས

འཚོ ལ ་གྱི ་ སྒ་ོ ནས་བླང ་དོར ་ལ་འཇུ ག ་པ་ལས་ཟེར ་ལོ ་ དང་ཐོས ་ལོ ་ ཙམ་ལ་ཡི ད་

བརྟན་མི ་འཛི ན། ཁོ་རང་ཆོས་པ་དང་རི ག་པ་སྨྲ་བར་ཁས་འཆེ་ཞི ང་དགེ་བཤེས་ཀྱི་

མི ང་འཁྱེར་མཁན་ཞི ག་གི ས་བརྟག་ཅི ང་དཔྱད་དེ་དངོས་བྱུང་བདེན་དཔང་གི ་ར་
སྤྲོད་འདི་ཡི ན་ཞེས་བསྟན་རྒྱུ་མེད་པར་རང་དང་ཉེ་བའི་མི ་སྣ་འགའ་ཞི ག་ནས་བྱུང་

བའི་གོ་ལོ ་ཐོས་ལོ འི་སྲང་ལམ་གྱི ་སྐད་ཆར་ཡི ད་ཆེ ས་བདག་སྤདྲོ ་བྱས་ཏེ་གཏན་

འདནུ ་རླུང་ལ་བསྐྱུར་བའི་སྨྱོ་མཆོངས་རྒྱག་སྟངས་དེ་མཚན་ཉིད་པའི་གནང་སྟངས་

ཡི ན་ནམ།   དོལ་རྒྱལ་ཚོ གས་པའི་སླབོ ་སྟོན་པའི་ངང་ཚུལ་ལ་བསམ་ན་དོལ་རྒྱལ་

བསནྟེ ་མི ་རྣམས་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་གནས་ཚད་བླ་མའི་སྐ་ུ ཡོ ན་གྱིས་སླབོ ་མའི་རྒྱུད་ཚོ ད་ལེན་
མི ་ཐུ བ་པ་ཅི་ཡང་མི ་འདགུ ་སྙམ།

རང་ཉིད་ནང་པ་དང་དེའི་ནང་ནས་དགེ་བཤེ ས་ཡི ན་ཟེར་མཁན་ཞི ག་གི ས།

སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཕེབས་ཏེ་འགྲེལ་བཤད་བརྒྱབ་པ་ཡི ན་ནའང་ངས་

དཔལ་ལྡན་དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་ཡི ག་ཚང་གི ་དྲུང་ཆེ་མཆོག་གི ་གསུ ང་བཤད། 321

ཁས་ལེན་ཐུ བ་ཀྱི་མ་རེད།

ཅེས་བཤད་པ་འདི་ཚད་ལས་བརྒལ་བའི་སྐད་ཆ་རྫབ་

ཆེན་ཞི ག་རེད། ནང་པ་ཡི ན་ཟེར་མཁན་ཞི ག་གི ས་ནང་པའི་སྟོན་པས་འགྲེལ་བཤད་
གནང་ནའང་ཁས་ལེན་ཐུ བ་ཀྱི་མ་རེད་ཟེར་བ་དེ་ཡག་རྟགས་མ་རེད། ༸སྐྱབས་རྗེ་

ཁྲི་བྱང་རི ན་པོ་ཆེ ་རང་གི ་རྩ་བའི་བླ་མ་ཡི ན་པའི་ཆ་ནས་བཀྲིན་ཆེ ན་པོ་ཡི ན་ཞེས་

ྲི ་པ་རེད། ཡི ན་དང་ཡི ན།   འོན་ཀྱང་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་དོལ་རྒྱལ་
བཤད་ན་འགག

ཡང་དག་ཏུ ་སྒྲུབ་མི ་ཐུ བ། ༸སྐྱབས་རྗེ་ཁྲི་བྱང་རི ན་པོ་ཆེས་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་
གཞུ ང ་ཆེ ན ་ལ་ཐོས ་བསམ་སླབོ ་གཉེར ་དང་འཆད་རྩོད ་ཉམས་ལེ ན་ཚུ ལ ་བཞི ན་
གནང་བར་བརནྟེ ་གུས་བཀུར་རྩ་ཆེ་བརྩི་ཡུལ་ཞི ག་ཏུ ་གྱུར་པ་དེ་སྟོན་པ་བཅོམ་ལྡན་

འདས་ཀྱི་བཀྲིན་ལས་བྱུང་བ་ཡི ན་པ་ཤེས་དགོས།

ཁོ་རང་གི ས་དགེ་ལུགས་པའི་དགེ་བཤེས་ཡི ན་མདོག་བྱེད་ཀྱི་ཡོ ད།

རི ་བོ་

དགེ་ལུགས་པའི་བསྟན་པའི་བདག་པོ་ར་ྗེ ཙོ ང་ཁ་པ་ཆེ ན་པོས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གསུང་
རབ་མ་ལུས་པ་གསན་བསམ་མཐར་ཕྱིན་གྱིས་ཉམས་ལེན་དང།

དགོངས་པ་ཇི་བཞི ན་བཀྲལ་གནང་མཛད་པར་མ་ཟད།

སངས་རྒྱས་ཀྱི་

སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་

འདས་ལ་ཟབ་མོ ་རྟེན་འབལ
ྲེ ་གྱི་བསདྟོ ་པ་མཛད་པ་སོགས་གངས་ཅན་མཁས་པའི་
གཙུག་རྒྱན་ད་ུ གྱུར་པ་དེ་ཡང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བཀའ་དྲིན་རེད།

ི ་གི ་
དཔལ་མགོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ལ་མཚོ ན་ན་ཀླུ་ཡུལ་ནས་འཛམ་བུ་གླང

ཆོས་སྐལ་ཤེར་ཕྱིན་གྱི་འབུམ་སྤྱན་དྲངས། སངས་རྒྱས་ཀྱི་དགོངས་པ་གཞི ་བཟུང་
དབུ་མ་རྩ་བ་ཤེས་རབ་སོགས་དབུ་མ་རི གས་ཚོ གས་དྲུག་དང་བསྟན་བཅོས་གཞན་

མང་པོ་གསར་ད་ུ བརྩམས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་མཚན་སྙན་གྱི་གྲགས་པ་ཕྱོགས་ཀུན་ཏུ ་

ི ་མཛེ ས་པའི་རྒྱན་ད་ུ གྱུར་པ་དེ་ཡང་རྩ་བ་ཐུ ག་ས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་
ཁྱབ་ཏེ་འཛམ་གླང
བཀྲིན་ཡི ན་པ་དྲན་གསོ་ཞུ་འདོད་བྱུང།
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དེ་ལྟར་སངས་རྒྱས་ནི།

ཤི ང་སྡངོ ་ལ་ཆ་བཞག་ན་རྩ་བ་སྡངོ ་པོ་ལྟ་བུ་ཡི ན་པ་

འདི་ཁས་ལེ ན་གྱི ་མི ན་ཞེས་ཡལ་ག་དང་ལོ ་མ་ལ་འཐམས་ནས་བསྡད་ན་བླུན་པོ་

ཡི ན་པའི་རྟགས་རེད། ལར་ནས་རི ག་པ་སྨྲ་བའི་ཆོས་པ་ཞི ག་ཡི ན་ན་རྒྱུ་མཚན་གཙོ་

ུ ་། བླ་ོ བཟང་བཟོད་པ་ནི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བཀའ་ཁས་
བོ་ཡི ན་གྱི་ལུང་གཙོ་བོ་མི ན་རང

ལེ ན་མི ་ཐུ བ་ལ་༸སྐྱབས་ར་ྗེ ཁྲི་བྱང་རི ན་པོ་ཆེ ས་གསུངས་ཚད་སྒྲ་ཇི་བཞི ན་ད་ུ ཁས་

ལེན་མཁན་ད་ུ རང་གི ས་དངོས་སུ་ཁས་བླངས་པས། དེས་ན་ཁོ་པ་ཕྱོགས་རི ས་ཅན་

དང་ནང་པ་ཚད་ལྡན་མི ན་པ་ཡང་དོན་གྱིས་ཁས་བླངས་པ་རེད།   ཇི་ལྟར་བུ་གླནེ ་

པས་ཕ་ཡི ་ཀླད་པ་བཅོམ་ཟེར་བ་ལྟར་ཁོ་རང་གི ་བྱ་སྤདྱོ ་ཀྱིས་༸སྐྱབས་ར་ྗེ དམ་པར་

ཡང་མཚན་ཤས་བཟོ་ཉེན་འདགུ    བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ལ་མངོན་

པར་བསྟོད་དོ། ཞེས་མ་གོ་བ་ག་ལ་སྲིད།

ཡང་ཁོ་པས།  ང་རང་ལ་ཆ་བཞག་ནས་དེ་སྔ་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་ལ་ཡི ད་ཆེས་དང་

དད་པ་ཡོ ད།

ཅེས་བརྗོད་པ་དེ་ནས་ད་ཆ་ཡི ད་ཆེས་དང་དད་པ་མེད་པ་གསལ་པོ་

བསྟན་གྱི་འདགུ    ཡི ད་ཆེས་དང་དད་པ་ཞེས་པ་མི ་འདོད་བཞི ན་ད་ུ བཙན་འགེལ་

བྱས་པ་ཞི ག་མ་རེད། དད་པ་ཞེས་པ་ནི་གནས་ལུགས་ཇི་བཞི ན་གསལ་པོར་རྟོགས་

ནས་མི ་བསླུ་བའི་གནས་ལ་དང་བས་ཡི ད་ཆེས་པ་ལ་གོ་དགོས།   དགེ་བཤེས་

ལགས་ཀྱི་དད་པ་ནི་རང་གི ་འདོད་པ་དང་མ་མཐུ ན་ན་གནམ་གཤི ས་ཀྱི་འགྱུར་ལྡགོ ་
ལྟར་དང་། རང་གི ་དགོས་མཁོ་ལ་གཞི གས་པའི་དད་པ་བྱེད་སྟངས་ནི་སྐབས་འཚོ ལ་

བའི་བྱེད་སྟངས་ཤི ག་རེད།   དགེ་བཤེས་ཀྱི་མི ང་ངོམས་འཕྱར་གྱིས་མ་ཤེས་ཤེས་

མདོག་གི ་སླབོ ་སྟོན་ལོག་པ་བྱས་པས་རང་གཞན་ལ་ཕན་པ་གང་འདགུ
རྗེ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོས།

དང་པོ་རྒྱ་ཆེན་ཐོས་པ་མང་ད་ུ བཙལ།

གཞུང་ལུགས་ཐམས་ཅད་གདམས་པར་ཤར།

བར་ད་ུ

ཐ་མར་ཉིན་མཚན་ཀུན་ཏུ ་ཉམས་

དཔལ་ལྡན་དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་ཡི ག་ཚང་གི ་དྲུང་ཆེ་མཆོག་གི ་གསུ ང་བཤད། 323

སུ་བླངས།  ཀུན་ཀྱང་བསྟན་པ་རྒྱས་པའི་ཆེད་ད་ུ བསྔ།ོ ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རི ས་
མེད་ཀྱི་སྐྱེས་ཆེན་ ༡༥༠ ཐམ་པའི་ཞབས་ལ་གཏུ གས་ཏེ་དབང་ལུང་མན་ངག་ད་ུ

མ་གསན་པ་སོགས་མི ག་དཔེ་བླ་ན་མེད་པར་གྱུར་ནས་ཡོ ད་མོད།

འོན་ཀྱང་ཁོང་

གི ་རས
ྗེ ་འཇུག་ཏུ ་རླམ
ོ ་པ་ཨི ན་ཡུལ་ད་ུ ཡོ ད་པ་སྐལ་བཟང་རྒྱ་མཚོ ་དགེ་བཤེས་མི ན་
ཡང་དགེ་བཤེ ས་ཡི ན་ཁུལ་བྱས་ཏེ་ངའི་རྩ་ནས་ཆོ ས་ཞུ ས་ཕྱི ན་༸རྒྱལ་བ་རི ན་པོ་

ཆེའ་ི དྲུང་ནས་ཆོས་ཞུ་བ་དང།   བླ་མ་གཞན་གྱིས་མཛད་པའི་དཔེ་ཆ་ཀླགོ ་ན་མི ་
འགྲིགས་ཞེས་ལམ་ལོ ག་པར་འཁྲིད་མཁན་མི ་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་དེ་ཚོ འི་གྲས་

ཀྱི་བྱེད་སྟངས་ལ་ནང་པ་སྤྱི་ནས་དོ་སྣང་བྱེད་དགོས་ངེས་རེད།

ང་ལྟ་བུས་དགེ་

ུ ་རུང་གསུང་
བཤེ ས་ཀྱི་མི ང་འཁྱེར་མཁན་ཞི ག་ལ་དེ་འདྲ་ཤོ ད་རྒྱུ་འཚེ ར་པོ་འདག
བྱོན་མཁན་གཞན་མེད་སྟབས་སྤྱི་དོན་ལ་བསམས་ནས་བཤད་དགོས་བྱུང་།  
ཡང་།

དགེ་བཤེས་བླ་ོ བཟང་བཟོད་པས་དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་མཁན་ཚོ ་ཏཱ་ལའི་

བླ་མའི་གསུང་ཆོས་ཞུ་བར་ཡོ ང་མི ་ཆོག    དམ་ཚི ག་གཙང་མ་མི ་འདགུ ་ཟེར་བ་

དང།   ༢༠༠༨ ལོར་གྲྭ་ཚང་གཉིས་ཁག་ཁག་བཟོས་སོང་ཟེར་ཐད། དོལ་རྒྱལ་

བསྟེན་མཁན་དང་མ་བསྟེན་མཁན་གཉིས་ཀ་དགོན་པ་གྲྭ་ཚང་གཅི ག་ནང་མཉམ་

སྡདོ ་བྱས་པ་དང། དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་བཞི ན་ད་ུ ༸གོང་ས་ཆེན་པོའ་ི དྲུང་ནས་ཆོས་ཞུ་

རྒྱུ་བཅས།
བླ་མའི་བཀའ་ལ་ལྟསོ ་མེད་བྱས་ན་དེ་ལ་ཆོས་ཕྱོགས་ནས་དགག་བྱ་
ུ ་བའི་དགོངས་དོན་ལྟར་གདན་ས་སོ་སོའ་ི
གནང་ཡོ ད། སྐབས་དེར་དམ་ཆོས་འདལ

ནང་དགེ་འདནུ ་གྱིས་ཚུལ་ཤི ང་བཞེས་ཏེ་བསནྟེ ་མཁན་དང་མ་བསྟེན་མཁན་གཉིས་
འབྲེལ་མེད་ཐ་དད་གནང་རྒྱུར་མོས་མཐུ ན་བྱུང་བ་ནི་ཆོས་དང་འཇིག་རྟེན་དམངས་

གཙོའ་ི འགྲོ་ལུགས་བཅས་དང་ཡོ ངས་སུ་མཐུ ན་པ་ཡི ན། དཔེར་ན། སྤྱི་ཚོ གས་ལ་

ཆ་བཞག་ན། ཕོ་མོ་ཕན་ཚུན་མཛའ་མཐུ ན་གྱིས་ཆང་ས་བརྒྱབ་པའམ།   ཡང་ན་
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ུ ། ནམ་ཞི ག་ཕན་ཚུན་ལྟ་བ་
ཕ་མས་འགྲོ་སྟངས་བཟོས་ཏེ་ཆང་ས་བརྒྱབ་པ་ཡི ན་རང

དང་བསམ་བླ་ོ མ་མཐུ ན་པའི་སྐབས་སུ་ཁག་ཁག་བྱེད་པ་ནི་ཡོ ངས་སུ་མཐུ ན་པ་ཡི ན།  
གལ་སྲིད་ད་དངུ ་མི ་མཐུ ན་རྟ་གཡག་མགོ་སྦྲེལ་ད་ུ ཨུ་ཚུགས་བྱས་ཏེ་བསྡད་ན། ཐོག་
མར་ཁ་རྩོད་དང།

དེ་ནས་ལག་པ་འགྱོག་རེས་བྱས་ཏེ་ཁྲིམས་གཏུ གས་བྱ་དགོས་

པའི་གནས་ཚུལ་ཐབས་སྡག
ུ ་ཡོ ང་གི ་རེད།  དེ་བས་སྐབས་ཤི ག་ཁག་ཁག་བྱས་ཀྱང་

རང་རང་གི ་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ངོས་འཛི ན་གྱིས་སྔར་འགདྱོ ་ཕྱི་སྡམ
ོ ས་བྱས་ཏེ་
སླར་ཡང་མཉམ་སྡདོ ་བྱས་པ་ཡོ ང་བ་ཇི་བཞི ན། དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་མཁན་ཚོ ས་ཀྱང་

རང་སྐྱོན་ངོས་འཛི ན་གྱིས་སྤངས་བླང་ཚུལ་བཞི ན་བྱས་ན་ནམ་མཁའ་གཡའ་དག་
ས་གཞི ་རྡུལ་དག་ཡོ ང་རྒྱུ་རེད།     ༸གོང་ས་ཆེན་པོས་དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་གསོལ་

དམ་བསྒྲགས་གནང་རྗེས་དེ་སྔ་བསནྟེ ་གསོལ་བདྱེ ་མཁན་ཕལ་མོ ་ཆེ ས་ནོར་འཁྲུལ་

ལ་ནོར་འཁྲུལ་ཡི ན་པར་ངོས་འཛི ན་གྱིས་བླང་དོར་ཚུ ལ་བཞི ན་བྱས་ཡོ ད་པ་དང་
མཐུ ན་པར་བྱེད་འདོད་ན་ད་དངུ ་ཡང་གོ་སྐབས་ཡོ ད་པ་ཡི ན།

དམངས་ཁྲོད་ཁ་བརྡའི་ནང་གཏམ་བཤད་བྱེད་མཁན་ཕན་ཚུན་མཁས་དབང་

དང་མཁས་དབང་ཞེས་ངོ་སྤྲོད་བྱེད་རེས་བྱེད་ཀྱི་འདགུ

ཁོང་ཚོ ས་མཁས་དབང་

བསྡས
ུ ་ཚི ག་དེ་མཁས་པའི་དབང་པོར་ཟེར་གྱི་ཡོ ད་རེད།

སྤྱིར་བཏང་སུམ་རྟགས་

ཞེས་པའི་གོ་དོན་ངོ་མ་ཧ་གོ་གི ་ཨེ ་ཡོ ད་བསམ་པ་དྲན་བྱུང། མཁས་དབང་ཞེས་པ་
སྙན་ངག་ལ་མཁས་པ་དང།

རྒྱལ་རབས་ལོ་རྒྱུས་ལ་མཁས་པ།

བཟོ་ཚོ ང་ལག་

རྩལ་ལ་མཁས་པ། ཁྲིམས་དང་སྲིད་དོན་ལ་མཁས་པ་སོགས་ལས་རི གས་དང་རི ག་

གནས་བྱེ་བྲག་པ་གང་ཞི ག་ཐོག་མཁས་པ་ཡོ ང་གི ་ཡོ ད།    མཁས་པ་བརྒྱ་ཕྲག་ད་ུ

མའི་དབུས་ན་དབང་པོའ་ི ནང་གི ་མི ག་ལྟ་བུར་ངོས་འཛི ན་བྱ་རྒྱུ་དེ་ལས་སླ་པོ་ཞི ག་མ་

རེད། མཁས་དབང་ཞེས་པ་བཅུ་ཕྲག་གི ་རི ག་པའི་གནས་ལ་མཁས་པ་དང། མདོ་

དཔལ་ལྡན་དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་ཡི ག་ཚང་གི ་དྲུང་ཆེ་མཆོག་གི ་གསུ ང་བཤད། 325

སྔགས་ཀྱི་གཞུང་འཆད་རྩོད་རྩོམ་གསུམ་ལ་མཁས་པ་ལྟ་བུའ་ི མཚན་བསྟོད། དཔེར་

ན། དེ་སྔ་རྒྱ་གར་ལ་མཚོ ན་ན་དཔལ་མགོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་གཙོ་གྱུར་པཎ་གྲུབ་

བཅུ་བདནུ ་དང།

བོད་གངས་ཅན་ལྗངོ ས་ལ་ཆ་བཞག་ན་༸རྒྱལ་བ་ཀླངོ ་ཆེན་རབ་

འབྱམས་པ་དང། མཉམ་མེད་དྭགས་པོ་ལྷ་རྗེ། དཔལ་ས་སྐྱ་པཎྜི་ཏ། འཇམ་མགོན་

བླ་མ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོ་ལྟ་བུ་སོགས་ལ་ཞུ་ཞི ང།

མཁས་དབང་དེ་དག་གི ས་མཛད་

པའི་རྨད་བྱུང་གི ་ལེགས་བཤད་རི ས་མེད་ཆོས་སྒར་ཁག་ནང་སླབོ ་གཉེར་ལོ་ཉི་ཤུ ་རྩ་
གྲངས་བྱས་ཏེ་དགེ་བཤེས་ཀྱི་དམ་བཅའ་བཞག་རྗེས་དགེ་བཤེས་ཀྱི་མི ང་ཐོགས་པ་

དང།   དེ་མི ན་མཐོ་སླབོ ་ཁག་ནས་རི གས་གཅིག་རྐང་འཛི ན་གྱི་སླབོ ་སྦྱོང་ཐོན་པར་

ཌོག་ཊར་རམ། འབུམ་རམ་པ་ཞེས་བརྗོད་ན་འོས་ཤི ང་མཚམས་པ་ཡོ ད།    དེ་
མི ན་རང་ལྟ་མཆོ ག་འཛི ན་གྱི་ཁ་བདེ་པོ་ཁ་ཤས་ལ་སྤལ
ྲེ ་ལད་ཀྱི ས་མཁས་དབང་

ཞེས་བརྗོད་རྒྱུ་མང་དྲགས་ན།   བརྗོད་ཡུལ་གྱིས་ཀྱང་རང་གི ས་རང་བཀྱག་སྟེ་
མཁས་དབང་ཡི ན་མདོག་བྱས་པ་དེས། ཕྱི་མི ་རྣམས་ཀྱིས་བོད་པས་མཁས་དབང་

ཟེར་བ་ལ་ཆ་བཞག་རྒྱུ་གང་ཡང་མེད།    གཏམ་བཤད་རྫིག་པོ་བཤད་པ་དང།

རྩོམ་བྲིས་འདྲ་མི ན་བྱས་པ།

མཐོ་སླབོ ་ཀྱི་ལག་ཁྱེར་ཡོ ད་པ་བཅས་མཁས་དབང་

གྲས་སུ་ཚུད་ཀྱི་རེད།   བོད་པའི་མཁས་དབང་ཟེར་བར་བྱབ་གང་ཡང་ཡོ ད་མ་
རེད་ཅེས་འཕྱ་སྨདོ ་བྱ་བའི་ཡུལ་ཞི ག་ཏུ ་གྱུར་ན།   མཁས་དབང་ཉུ ང་ཤས་ཡོ ད་པ་

དེ་དག་གི ་ཞབས་ནས་ཐག་པས་འཐེན་པའི་ཉེན་ཁ་ཡོ ད།   དོན་ད་ུ དམངས་ཁྲོད་ཁ་
བརྡ་ཟེར་བའི་གཏམ་བཤད་པ་ནི།

ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་རྒྱབ་རྟེན་དང་བདེན་པའི་ཁུངས་སྣེ་

གཅི ག་མེད་པར་བླུན་པོ་རང་མཐོང་ཅན་གྱི་བབ་ཅོལ་ཧམ་བཤད་ཀྱི་སྨྲ་ངན་ཤ་སྟག་
ཡི ན་པ་ཀུན་གྱིས་མཁྱེན་གསལ་ཡི ན།

ཡང་། ཚེ མས་སྤྲུལ་སྐ་ུ ཟེར་བ་ཕྱི་རྒྱལ་བ་ཞི ག་གི ས་ཉེ་ཆར་ཆོས་བཤད་ལས་

326 བདེན་དོན་གསལ་བའི་ཉི་ཟེར།

འཕྲོས་ཏེ་རྩོམ་ཡི ག་ཅིག་དྲྭ་རྒྱའི་ཐོག་སྤལེ ་འདགུ དེ་དག་སྤྱིར་བཏང་ནང་ཆོས་ཐོག་

སླབོ ་སྦྱོང་དེ་ཙམ་མེད་ཅིང་།
མེད་པ།

ཆོས་ཀྱི་འགྲོ་སྟངས་ཀྱི་གཞི ་རྩའི་ཤེས་ཡོ ན་ཡག་པོ་

འཛི ན་གྲྭར་ཆ་བཞག་ན་སྔནོ ་འགྲོའ་ི སླབོ ་ཕྲུག་ལྟ་བུའ་ི རྣ་བར་འགྲོ་པོ་ཡི ན་

མདོག་ཁ་པོ་འདགུ ཁོ་རང་གི ་རྩོམ་ཡི ག་གི ་ནང་དོན་སྙངི ་པོ་བསྡས
ུ ་ན། དོལ་རྒྱལ་

ལྷ་ཚད་ལྡན་ཡི ན་པ་དང། དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་གསོལ་བར་རྒྱབ་སྐྱོར། དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་

གསོལ་དམ་བསྒྲགས་གནང་བར་དགག་བྱ་བཅས་བྱས་འདགུ

འབྲི་སྟངས་ཐད་

བོད་པའི་གཏམ་དཔེར་མི ག་ལ་བུ་རམ་བསྟན་ནས་ཁ་ལ་ལ་ཆ་སྟེར་བ་ཞེས་པ་ལྟར་

རེད་འདགུ རང་ཉིད་དགེ་ལུགས་པའི་སྤྲུལ་སྐ་ུ ཞི ག་ཡི ན་མདོག་གི ས་གཞན་ལ་ཆོས་

བཤད་བདྱེ ་པར་ཐོག་མར་རང་ཉིད་ཀྱིས་གཞུང་ཆེ ན་བཀའ་པོད་ལྔ་ལ་ཐོས་བསམ་

ུ ་བ་ཞི ག་དགོས་པ་ཡི ན།
བྱས་ཏེ་རང་རྒྱུད་དལ

ཁོ་རང་ལ་དགེ་ལུགས་རྒྱུགས་སྤྲོད་

ཀྱི་ཐོག་ནས་མ་མཐར་དགེ་བཤེ ས་དཀྱུས་མ་ཞི ག་གི ་དམ་བཅའ་བཞག་པའི་ལག་
འཁྱེར་བསྟན་རྒྱུ་ཡོ ད་དམ་ཞེས་དྲི་བ་འདོན་འདོད་བྱུང།
གང་ལྟར་མཐའ་བསྐརོ ་རི ་བསྐརོ ་དང་།

གཡས་བསྐརོ ་གཡོ ན་བསྐརོ ་ག་རེ་

བྱས་ཀྱང་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོས་བསྟན་པ་སྤྱི་དང་ལྷག་པར་དགེ་ལྡན་

བསྟན་པ་ལ་དག་ཐེར་གྱིས་དམ་སྲི་དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་གསོལ་བྱས་ན་ཁེ་ལས་ཉེན་ཆེ ་

བས་དམ་བསྒྲགས་གནང་བར། བཀག་སྡམོ ་གནང་བ་རེད་ཅེས་ཨུ་ཚུགས་ཀྱིས་ཧམ་

བཤད་འུད་སྒྲོག་བྱས་ཏེ་གཞན་ལམ་ནོར་ད་ུ འཁྲིད་ཐབས་ལ་བརནྟེ ་ནས་ཕྱི་མི ་དོན་
དངོས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་གང་ཡང་མི ་ཤེས་མཁན་ཚོ ས་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་

ལ་མཐོང་ཕྱོགས་མཚན་ཤས་བཟོ་ཐབས་ཀྱི་དམི གས་ཡུལ་བཅངས་པ་དེ་རེད།

༸གོང ་ས་༸སྐྱབས་མགོན ་ཆེ ན ་པོས ་ཆོ ས ་བྱེད ་དང་མི ་བ ྱེད ་སོ ་ སོ འི ་ རང་

དབང་རེད། ཆོས་བྱེད་པའི་དབང་ད་ུ བཏང་ཡང་ཆོས་ལུགས་གྲུབ་མཐའ་གང་བྱེད་

དཔལ་ལྡན་དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་ཡི ག་ཚང་གི ་དྲུང་ཆེ་མཆོག་གི ་གསུ ང་བཤད། 327

སོ་སོའ་ི རང་དབང་རེད། སྲུང་མའང་གང་བསྟེན་སོ་སོའ་ི རང་དབང་རེད། འོན་
ཀྱང་དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་ཕྱིན་ཆད་ངའི་ས་ནས་ཆོས་ཉན་པ་དང་དགེ་ཚུལ་སླངོ ་གི ་སྡམ
ོ ་
པ་ཞུ་བར་མ་ཡོ ང་ཞེས་གསུངས་པ་ནི་རྒྱུ་མཚན་ཡོ ད།   དེ་ནི་བླ་སླབོ ་ཀྱི་དམ་ཚི ག་

གཙང་མ་དགོས་པས་རེད།   དཔེར་ན། བཀའ་དབང་གྲུབ་རྗེས་གཙོ་བོས་ཇི་ལྟར་
བཀའ་སྩལ་པ། དེ་དག་ཐམས་ཅད་བདག་གི ས་བགྱིས། ཞེས་ཁས་ལེན་ཐུ བ་ཀྱི་རེད་
དམ།

སྐྱབས་གནས་དཀོན་མཆོ ག་གསུམ་ལ་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བའི་གང་ཟག་དེ་

ནང་པར་འཇོག་པ་དང། ཕྱི་རོལ་པའི་ལྷ་ལ་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བའི་གང་ཟག་དེ་ཕྱི་རོལ་

པར་འཇོག་གི ་ཡོ ད། འཇིག་རྟེན་པའི་ལྷ་འདྲེ་རྣམས་ནི་གཞན་འཁོར་བའི་འཇིགས་
པ་ལས་སྐྱོབ་རྒྱུ་ཕར་བཞག། རང་ཉིད་འཁོར་བར་གནས་ཏེ་ཡོ ད་པས་དེ་རི གས་ལ་

ུ ། ལྷག་པར་ང་དགེ་ལུགས་པའི་དམ་སྲི་ཁོ་ཡི ན། ཞེས་རང་
སྐྱབས་བཅོལ་མི ་རང

ཉེས་རང་གི ས་ངོས་ལེན་བྱེད་མཁན་དོལ་རྒྱལ་ནི། རྒྱུ་སྨནོ ་ལམ་ལོག་པ་དང། ངོ་

བོ་དམ་སྲི་འབྱུང་པོ།    བྱེད་ལས་བསྟན་དང་འགྲོ་བར་གནོད་ཅིང་འཚེ ་བ་བྱེད་

པ་བཅས་ཡི ན་པ་ནི་༸རྒྱལ་བ་ལྔ་པ་ཆེན་པོས་དངོས་སུ་ཐག་བཅད་དེ་གསུངས་ཡོ ད་
པས། དོལ་རྒྱལ་སྐྱབས་གནས་སུ་འཛི ན་པ་ནི་ཆོས་ཀྱི་གོ་དོན་གང་ཡང་མ་ཤེས་པའི་

བླུན་རྟགས་བསྟན་པ་ཡི ན་ལ། འཇིག་རྟེན་པའི་ལྷ་འདྲེ་ཚེ ་འདིའ་ི བྱ་བ་ཕྲན་ཚེ གས་ཀྱི་

གྲོགས་སུ་བསྟེན་པ་ལས། མཚམས་དེ་ལས་བརྒལ་ཏེ་དད་སེམས་ཀྱིས་འདི་ཕྱི་གཉིས་

ཀྱི་སྐྱབས་གནས་སུ་བརྩིས་ཏེ་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་ན་ནང་པའི་གྲལ་ནས་བུད་པ་ཡི ན།

དོལ ་རྒྱལ་བསྟེན ་གསོ ལ ་བ་ཞི ག ་ནས་༸གོ ང ་ས་ཆེ ན ་པོའི ་ དྲུ ང ་ནས་ཆོ ས ་

འབྲེལ་ཞུས་ན། བཤེས་གཉེན་བསྟེན་ཚུལ་གྱི་ཆ་ནས་འགྲིགས་ཀྱི་མ་རེད། བཤེས་

གཉེན་བསནྟེ ་ཚུལ་ལོ ག་ན་སླབོ ་མའི་རྒྱུད་ལ་ཉམས་རགྟོ ས་ཀྱི་ཡོ ན་ཏན་མི ་སྐ་ྱེ ཞི ང།
ནད་གདོན་གྱིས་གཙེས་པ། བྱ་བ་ལམ་འགྲོ་མེད་པ། ཕྱི་མ་ངན་འགྲོའ་ི སྡག
ུ ་བསྔལ་

328 བདེན་དོན་གསལ་བའི་ཉི་ཟེར།

མྱོང་དགོས་པ་བཅས་གསུངས་ཡོ ད། བླ་སླབོ ་དམ་ཚི ག་གཙང་མ་མ་བྱུང་ན། ས་

ུ ་བ་དང། ས་བོན་སྐམ་པོ། ས་བོན་དྲི་མ་ཅན། ས་བོན་མེ་ཡི ས་འཚི ག་པ་
བོན་རལ

བཅས་དང་འདྲ་བར་མྱུ་གུ་ལྗང་ཁུ་འབྱུང་མི ་སྲིད་པ་ཡི ན། ལར་ནས་ཆོས་གསུང་པ་
པོའ་ི བླ་མར་སུ་ལ་ཆོས་གང་གནང་མི ་གནང་གི ་ཐོབ་ཐང་ཆ་ཚང་ཡོ ད།
༸གོང་ས་ཆེ ན་པོས་དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་གསོལ་བྱས་ན་སྤྱི་སྒརེ ་གང་ལའང་ཕན་

ལས་གནོད་ཆེ་བ་དང། དགེ་ལས་སྐྱོན་ཆེ་བ། ཁེ་ལས་གྱོང་ཆེ་བའི་གནས་ལུགས་
ུ ་བྱ་རྣམས་ལ་བླང་དོར་གྱི་ལམ་
ཆ་ཚང་མཁྱེན་པ་ལྟར་གང་གི ་རྗེས་འཇུག་གི ་གདལ

སྟོན་བཀའ་སླབོ ་གནང་རྒྱུ་གང་ཉིད་ཀྱི་ཐུ གས་འགན་ཆགས་ཡོ ད། འོན་ཀྱང་བཀའ་

ལ་ཉན་དང་མི ་ཉན་རང་རང་སོ་སོའི་ལྷག་བསམ་དང་རྣམ་དཔྱོད་ལ་ཐུ ག་པ་ལས་
བཙན་བཀའ་གཏོང་མཁན་སུ་གང་མེད།   དཔེར་ན། ཐ་མག་འཐེན་ན་ལུས་ལ་

ནད་རི གས་མང་པོ་འཕོག་གི ་ཡོ ད་སྟབས།

གཞུང་ལ་མི ་མང་གི ་བདེ་རྩའི་ཐོག་

འགན་ཡོ ད་པར་བརནྟེ ་ཐ་མག་ཤོག་སྒམ་རེ་རེའ་ི ཐོག་ཉེན་བརྡའི་ཚི ག་ཐ་མག་འཐེན་
ན་རང་གི ་འཕྲོད་བསྟེན་ལ་གནོད་(Cigarette smoking is injurious to health)

ཅེས་བྲིས་ཏེ་ཉེན་བརྡའི་དྲན་སྐལ
ུ ་གཏོང་རྒྱུ་དེ་གཞུང་གི ་འགན་རེད།

དེ་ལ་ཉན་

དང་མི ་ཉན་སོ་སོ་རང་ཉིད་ཀྱི་གཟུགས་པོའ་ི བདེ་ཐང་ལ་གཅེས་པོ་ཡོ ད་མེད་ལ་ཐུ ག་
ཡོ ད།

ཐ་མག་འཐེན་ན་གཟུགས་གཞི ར་གནོད་པ་རདྩོ ་མེ ད་ཡོ ངས་གྲགས་རེད།

འོན་ཀྱང་ཚོ ང་པས་གཞན་གྱི་ལུས་སགྲོ ་ལ་བསམ་གཞི གས་མེད་པར་ཚོ ང་གི ་ཁེ་ཕན་

ཆེད་ཐ་མག་སྐརོ ་དྲིལ་བསྒྲགས་བྱས་པ་དང་། ཐ་མག་འཐེན་མཁན་ངོས་ནས་ཐང་

ཆད་པའི་སྐབས་ཐ་མག་འཐེན་ན་ངལ་གསོ་ཐེབས་ཚུལ་རང་གི ས་རང་ལ་མགོ་སྐརོ ་
བའི་འགྲེལ་བཤད་ཁྱད་མཚར་དེ་འདྲ་རྒྱག་གི ་ཡོ ད།
དོན་དངོས་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་རྒྱུ་རེད།

དེ་ཚོ ་ཡང་དག་དང་མ་དག་

དཔལ་ལྡན་དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་ཡི ག་ཚང་གི ་དྲུང་ཆེ་མཆོག་གི ་གསུ ང་བཤད། 329

༸གོང ་ས་ཆེ ན ་པོས ་གང་ཉིད ་བླ་ མར་བས ནྟེ ་ཕྱི ན ་དོལ ་རྒྱལ་བས ནྟེ ་གསོ ལ ་

སྤངས་བླང་ཚུལ་བཞི ན་བྱེད་དགོས་གསུངས་པ་ལས།

བསྟེན་མི ་ཆོག་ཅེས་བཙན་

བཀའ་ནམ་ཡང་གནང་མེད། དེང་སང་ལས་ཁུངས་དང་སླབོ ་གྲྭ།   ཟ་ཁང་དང་
ཚོ ང་ཁང། ཚོ གས་ཁང་སོགས་པར་ (No Smoking) ཞེས་ཐ་མག་འཐེན་མི ་ཆོག་

པའི་སྦྱར་ཡི ག་སྦྱར་ཡོ ད་པ།

དེ་ནི་གཏན་ནས་འཐེན་མི ་ཆོག་པའི་གོ་དོན་མི ན།

ཁོར་ཡུག་དེའ་ི ནང་གི ་མི འ་ི བདེ་ཐང་ལ་འགན་འཁུར་བ་ཡི ན་པ་ཤེས་དགོས།

ཤ་

མེ ད་དཀར་ཟས་ལ་སྤྱོད་པའི་ཟ་ཁང་ནང་ཤ་ཟ་མཁན་རི གས་ཡོ ང་མི ་ཆོ ག་ཅེས་

བཀག་པ་ཡི ན་ན།

དེ་ནི་ཟ་ཁང་བདག་པོའ་ི རང་དབང་དང་ཐོབ་ཐང་ཡི ན་པ་རེད།

ཟ་ཁང་དེར་འགྲོ་དང་མི ་འགྲོ་རང་རང་སོ་སོའ་ི འདོད་པ་རེད། བལ་ཡུལ་ལ་མཚོན་

ན། དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོའ་ི ལྷ་ཁང་ (Pashupati Nath) གྲགས་ཅན་དེར་མཆོད་མཇལ་
ད་ུ འག་ྲོ སྐབས་ལྷམ་དང་སྐ་ེ རགས་སོགས་པགས་པ་དང་ཀོ་བ་ལས་གྲུབ་པའི་དངོས་

རི གས་ཕུད་དེ་བཞག་དགོས་པ་དེ་ཡང་ཆོ ས་སྤདྱོ ་ཀྱི་འག་ྲོ སྟངས་ཤི ག་གི ་ཐོག་ནས་

དགག་པ་ཡི ན།

དཔེ་དེ་བཞི ན་དེང་སང་གླགོ ་བརྙན་མ་བསྟན་གོང་ཐ་མག་དང་ཆང་རག་གི ས་

མི འ་ི གཟུགས་པོར་ཇི་འདྲ་གནོད་ཀྱི་ཡོ ད་སྐརོ ་གཞུང་འབྲེལ་ཐོག་ནས་དྲིལ་བསྒྲགས་

ནན་པོ་བདྱེ ་པ་འདི་གཞུ ང་གི ས་དམངས་ཀྱི ་བདེ་ཐང་ལ་འགན་ཁུར་ནས་བྱས་པ་
ཞི ག་རེད།  གལ་ཏེ་གཞུང་འབྲེལ་གྱི་དྲིལ་བསྒྲགས་དེས་ཐ་མག་འཐེན་མཁན་དང་

ུ ་ཅེས་བསྙནོ ་
ཆང་རག་འཐུ ང་མཁན་གྱི་རང་དབང་དང་ཐོབ་ཐང་འཕྲོག་གི ་འདག

འཛུགས་ཀྱིས་སྐད་ཅོར་བརྒྱབ་ན། རང་མདོག་རང་གི ས་བསྟན་པ་ལས་ཕན་ཐོགས་
གང་ཡང་མེད།

སྔར་རྒྱ་གར་ལ་ཆོ ས་ལ་བསྙད་དེ་ཁྱོ་ག་ཤི ་བའི་རས
ྗེ ་སུ་བཟའ་ཟླ་མཉམ་ད་ུ
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གསོན་བསྲེགས་བྱེད་པའི་སྲོལ་ངན་ཞིག་བྱུང་བར།   ཆོས་པ་དང་བསམ་ཡོད་མཁྱེན་

ཡོ ན་ཅན་གྱི་མི ་སྣས་འགན་འཁུར་བླངས་ཏེ་ལོ་ནས་ལོ་བསདྟུ ་དེ་གདོང་ལེན་དགག་པ་
གནང་བའི་འབྲས་བུར་དེང་སང་དེ་རིགས་གོ་རྒྱུ་མེད།   དཔེ་དེ་བཞི ན་༸གོང་ས་ཆེན་

པོས་ལམ་ལོག་པ་ལས་སྐྱབས་པ་གནང་བ་བཀའ་དྲིན་ཆེན་པོ་ཡི ན་པ་དྲན་དགོས།
དཔེ་གཞན་ཞི ག་བརྗོད་ན།

མི ་ཞི ག་གི ས་ང་ཧིན་རྡུའ་ི ཆོས་ལུགས་ལ་ཞུགས་

ཀྱི་ཡི ན། འོན་ཀྱང་གླང་ཤ་ཟ་ཆོག་པ་དགོས་ཞེས་དང་།   དེ་བཞི ན་མི ་གཞན་ཞི ག་
གི ས་ང་ཁ་ཆེའ་ི ཆོས་ལུགས་ལ་ཞུགས་ཀྱི་ཡི ན།

འོན་ཀྱང་ཕག་ཤ་ཟ་རྒྱུ་མཚམས་

བཞག་ཐུ བ་པ་མི ་འདགུ ་ཅེས་བཤད་ན་འགྲིགས་ཀྱི་རེད་དམ། སྨྲ་བརྗོད་རང་དབང་
བེད་སྤྱོད་བྱས་ནས་གང་བྱུང་བཤད་ན་མི ་འགྲིགས་ལ། སྡམོ ས་ཁྲིམས་དང་འགལ་

བའི་གཏམ་བཤད་བྱས་ན་ཡང་མི ་འགྲིགས། གལ་ཏེ་དེ་ལྟར་ཨུ་ཚུགས་བྱས་ན་གླནེ ་

རྟགས་རྒྱུགས་སྤྲོད་བྱས་པ་ལས་གང་ཡང་ཡོ ང་རྒྱུ་མེད་པ་ཤེས་པ་བྱེད་དགོས།

གཞན་ཡང་ཚེ མས་སྤྲུལ་སྐུ་ཟེར་བས་བླ་མའི་མི ང་འཁྱེར་ནས་ཁྲིའི་སྒང་ལ་

བསྡད་དེ་ཆོས་བཤད་པའི་འདྲ་པར་ཞི ག་འདགུ ་པ།
པོ་སྟོན་པ་ཤཱཀྱ་ཐུ བ་པའི་སྣང་བརྙན་ཞི ག་དང་།

དེའ་ི རྒྱབ་ཏུ ་བསྟན་པའི་བདག་

དེའ་ི རྒྱབ་ཏུ ་སྟོན་པའི་སྐ་ུ ཚད་ལས་

ཆེ་བའི་དོལ་རྒྱལ་གྱི་འདྲ་གཟུགས་ཆེན་པོ་ཞི ག་མངོན་གསལ་ད་ུ སྒྲིག་འདགུ ནང་པ་
སངས་རྒྱས་པ་ཞི ག་ཡི ན་ཕྱིན་སྟོན་པའི་སྐ་ུ རྒྱབ་ཏུ ་དེ་ལྟར་བཞག་པ་དང་། ཐ་ན་མགོ་

མཇུག་གི ་གོ་རི མ་གྱི་འག་ྲོ སྟངས་གནད་འགག་འདི་ཙམ་ཡང་མི ་ཤེ ས་མཁན་ཞི ག་
གི ས་ཁ་བདེ་པོ་བྱས་ཏེ་ཆོས་བཤད་བྱས་པར་མང་ཚོ གས་མགོ་འཁོར་བ་ནི།  ཆོས་

ུ ་སྙམ་ནས་སྙང
ི ་ར་ྗེ སྐས
ཞུ ་བ་དེ་དག་གང་ཡང་མི ་ཤེ ས་མཁན་ཤ་སྟག་རེ ད་འདག
ྱེ ་

བྱུང། བླ་མའི་མི ང་སྐམ་པོ་ཡོ ད་པ་དེ་རི གས་ཀྱིས་རང་གི ་འདི་སྣང་ཁེ་ཕན་ཆེད་ནང་
ི ས་མའི་རང་མདངས་སུ་མཐོང།
ཆོས་ལ་བསྲེ་ལྷད་དེ་ལྟར་བཏང་བ་ནི་བསྟན་པའི་སྙག

དཔལ་ལྡན་དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་ཡི ག་ཚང་གི ་དྲུང་ཆེ་མཆོག་གི ་གསུ ང་བཤད། 331

ི ་གི ་ས་ཁུལ་གང་ད་ུ ༸ཞབས་སོར་འཁོད་ནའང་།
༸གོང་ས་མཆོག་འཛམ་གླང
ཁུལ་སོ་སོར་ཡོ ད་པའི་ནང་པ་སྨྲོས་ཅི།

ས་

ཆོས་ཁས་ལེན་མཁན་དང་མི ་ལེན་མཁན་

གྱི་མི ་རི གས་དཀར་ནག་འདྲ་མི ན་སྣ་ཚོ གས་པས་དགའ་གུས་ཆེ ན་པོས་ཕེབས་བསུ་

ཞུ་བ་དང་། ཆོས་འབྲེལ་དང་གསུང་བཤད་མཛད་སྒ་ོ གང་སར་མི ་ཚོ གས་འཚང་ཀ་

ཤི ག་ཤི ག་བཅར་ཏེ་ཇི་ལྟར་ནད་པར་ནད་གསོ་བའི་སྨན་ཐོབ་པ་ལྟར་གང་གི ་གསུང་

གི ་བདདུ ་རྩི ་མི ་ཚེ འི་ནང་སྡུག་བསྔལ་སེ ལ་བའི་ཐབས་སུ་ལོ ངས་སུ་སྤདྱོ ་ཀྱི་ཡོ ད།
འོན ་ཀྱང་རྒྱ་ཕ ྱོག ས་ནས་འཆར་ཅན་ཆི བས་སྒྱུ ར་བསྐྱངས་ཡུ ལ ་གྱི ་ གཞུ ང ་དང་

གདན་ཞུ་བར་བསུན་པོ་བཟོས་པ་དང།  དོལ་རྒྱལ་ཚོ གས་པས་ལས་མེད་རི གས་ལ་

ཀུ་ལི ་ནང་བཞི ན་ལས་གླ་སྤྲད་པའི་གླ་པ་ཁག་གཅི ག་གི ས་འཆར་ཅན་ངོ་རལ
ྒོ ་བདྱེ ་

ཀྱི་ཡོ ད། དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་གསོལ་བས། དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་མཁན་བརྒྱ་མ་རེད། སྟོང་

མ་རེད། ཁྲི་མ་རེད། འབུམ་དང་འབུམ། ས་ཡ་མང་པོ་ཡོ ད་ཅེས་ཡང་ཡང་འུད་
སྒྲོག་བྱས་ནའང་།

ས་ཕྱོགས་གང་དའུ ང་འཆར་ཅན་གྱི་ངོ་རྒོལ་བའི་གདོང་རི ས་

གཅིག་པ་ཤ་སྟག་རེད། ཁོང་ཚོ ས་བརྩམས་པའི་ལས་འགུལ་རི གས། ཀྲུང་གོའ་ི བོད་
ུ ་དེབ་ནང་། ལངས་ཕྱོགས་གཅིག་གྱུར་གྱིས་གཅིག་
ལྗངོ ས་ཟེར་བ་རྒྱ་གཞུང་གི ་དས

ཕན་གཅི ག་གག
ྲོ ས་བྱས་ཏེ་གསར་གནས་ཁོངས་སུ་ཡང་ཡང་བསྐྱར་འགོད་བྱས་པ་
ནི་སྤྲེའུས་ཟློས་གར་འཁྲབ་སྐབས་རྒྱབ་ལ་ཌ་རུ་དཀྲོལ་ཏེ་བཀོད་བྱུས་བདྱེ ་མཁན་
གཞན་ཞི ག་ཡོ ད་པ་ཤི ན་ཏུ ་གསལ་པོ་རེད།

སི ངྒ་པུར་དོལ་རྒྱལ་ཚོ གས་པས་བར་ལམ་ཡང་ནས་ཡང་ད་ུ ཨི ན་ཡི ག་ཐོག་

གནས་ཚུལ་སྤལེ ་བའི་ནང་མི ་ལོ་ ༤༠༠ ཙམ་སྔནོ ་རྒྱལ་བ་བཀའ་བརྒྱུད་པ་དང་རི ་
བོ་དགེ་ལྡན་པའི་དབར་བྱུང་བའི་གནས་རྙག
ོ ་སྐརོ ་དགེ་བཤེས་ལྷུན་གྲུབ་བཟོད་པའི་

ྟི ་སླངོ ་གི ་
རང་རྣམ་ལས་དབུལ་པོར་གཏེར་རྙདེ ་པ་ལྟར་ལུང་དྲངས་ཏེ་རྙག
ོ ་མ་རང
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དམི གས་ཡུལ་བཟུང་བ་དེ་དང་དོལ་རྒྱལ་བསནྟེ ་གསོལ་གཉིས་ཀྱི་དབར་འབྲེལ་བ་

ག་རེ་འདགུ འདི་དང་འདིས་མཚོ ན་པའི་སྔར་བྱུང་གི ་ལོ་རྒྱུས་རྣམས་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་

རབས་ཀྱི་དེབ་ཐེར་ཁག་དང་དེ་བཞི ན་འབལ
ྲེ ་ཡོ ད་མི ་སྣའི་རང་རྣམ་ལོ ་རྒྱུས་ཁག་

ནང་སྔ་ས་ནས་ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་འཁོད་ཡོ ད། བོད་གཅིག་པུ་མ་གཏོགས་སྔར་

ི ་གི ་ཡུལ་གྲུ་གཞན་ནང་དེ་འདྲའི་གནས་ཚུལ་མ་བྱུང་བ་ཡི ན་ནམ།
འཛམ་གླང

ཁོ་

ཚོ འི་དམི གས་དོན་ནི་བོད་མི ་ནང་ཁུལ་དང་བོད་ཀྱི ་ཆོ ས་བརྒྱུད་གྲུབ་མཐའ་ཕན་
ཚུན། གཞུང་དམངས་དབར། བླ་མ་དང་སླབོ ་མའི་དབར་བཅས་པར་མི ་མཐུ ན་

པའི་འགལ་ཟླ་བཟོ་སེ མས་བདྱེ ་པ་དེས་ཁོ་པ་ཚོ ་བོད་གཞུ ང་མང་དང་བོད་བརྒྱུད་

ནང་བསྟན་བཅས་པར་སྡང་སེམས་མི ་དགའ་བ་ཡོ ད་པ་གསལ་པོ་རེད། དོལ་རྒྱལ་

བསྟེན་གསོལ་བྱས་ན་བོད་ཀྱི་བསྟན་སྲིད་མི ་རི གས་དང་བཅས་པར་གནོད་ཚུ ལ་ནི་
ཁྱེད་རང་ཚོ འ་ི བྱ་སྤྱོད་ཀྱིས་ར་སྤྲོད་བྱས་ཡོ ད།

བཀའ་བརྒྱུད་པའི་བླ་ཆེ ན་རྣམས་བཀའ་བརྒྱུད་པ་ནང་ཁུལ་གྱི ་བླ་ཆེ ན་ཕན་
ཚུ ན་ངོས་འཛི ན་གནང་སྲོལ་ལས་ཆོ ས་བརྒྱུད་གཞན་གྱི ་བླ་ཆེ ན་གྱི ས་ངོས་འཛི ན་

གནང་བར་ཐེ་བྱུས་བྱས་འདྲ་སྔ་རས
ྗེ ་ཡང་ཡང་གསལ་བསྒྲགས་བྱས་པའི་དམི གས་

དོན་ནི་ཆེད་ད་ུ འཁྱོག་བཤད་བྱས་པ་ཞི ག་རེད། དཔེར་ན། དཔལ་ཀརྨ་པ་སྐ་ུ ཕྲེང་

ུ ་རྡོ་རྗེའི་རྣམ་ཐར་ནང་༸རྒྱལ་བ་སྐ་ུ ཕངྲེ ་བདནུ ་པ་བསྐལ་
བཅུ་གསུམ་པ་བདདུ ་འདལ
བཟང་རྒྱ་མཚོ ་མཆོག་ལ་ཡང་སྲིད་སྐརོ ་༸སྙན་སེང་གི ས་བཀའ་འཁྲོལ་བྱུང་ལུགས་

གསལ་བ་དང་། དཔལ་ཀརྨ་པ་སྐ་ུ ཕྲེང་བཅོ་ལྔ་པའི་ཡང་སྲིད་ཐད་༸གོང་ས་སྐ་ུ ཕྲེང་
བཅུ་གསུམ་པ་ཐུ བ་བསྟན་རྒྱ་མཚོ ་ཆེ ན་པོར་འདའ་ཁའི་ཞལ་ཆེ མས་དགོངས་དོན་

ངོས་འཛི ན་ཞུ ་འཐུ ས་ཆོ ག་པ་ཞེས་༸སྙན་སེ ང་བཀའ་འཁྲོལ་བྱུང་བ་རྣམ་ཐར་ད་ུ

གསལ། དཔེ་དེ་བཞི ན་ད་ུ ༸རྒྱལ་བ་ཀརྨ་པ་སྐ་ུ ཕྲེང་བཅུ་དྲུག་པ་མཆོག་གི ་ཡང་སྲིད་

དཔལ་ལྡན་དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་ཡི ག་ཚང་གི ་དྲུང་ཆེ་མཆོག་གི ་གསུ ང་བཤད། 333

སྐརོ ་སྐུ་གོང་མའི་འདའ་ཁའི་ཞལ་ཆེ མས་དགོངས་དོན་གཞི ས་བྱེས་ཀཾ ་ཚང་དགོན་

ུ ་དམངས་བཅས་ནས་རྩེ་གཅིག་ཏུ ་རེ་མོས་ཞུས་པ་ལྟར་སྤྱི་ནོར་
ཁག་གི ་བླ་སྤྲུལ་འདས
༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ནས་ངོས་འཛི ན་གཏན་འཁེལ་ཆོག་འཐུ ས་

ཀྱི་བཀའ་འཁྲོལ་སྩལ་ཡོ ད་པ་རེད།

དེ་ ནི ་ ༸རྒྱལ་མཆོ ག ་ལྔ ་ པ་ཆེ ན ་པོ་ ནས་

བཟུང་བོད་ཀྱི་ཆོས་སྲིད་གཉིས་ཀྱི་དབུ་ཁྲིད་༸རྒྱལ་མཆོག་སྐ་ུ ཕངྲེ ་རི མ་བནྱོ ་ཡི ན་པ་

ལྟར་ལུགས་མཐུ ན་བཀའ་འཁལ
ྲོ ་ཞུས་སྩལ་གྱི་ཡ་རབས་ལམ་བཟང་ཞི ག་ཡོ ད་པ་དེ་

ལས་བྱུང་བ་ཙམ་ད་ུ མ་ཟད། ༸རྒྱལ་མཆོག་སྐ་ུ ཕྲེང་རི མ་བྱོན་ལས་མཐོ་བའི་བོད་
ཀྱི་བླ་ཆེན་གཞན་མེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་ཀྱང་ཡི ན།
དཔེ་དེ་བཞི ན་ད་ུ འབ་ྲི གུ ང་༸སྐྱབས་མགོན་ངོས་འཛི ན་དང་བསྙནེ ་རྫོགས་ཀྱི་

སྡམོ ་པ་སྩལ་བ། ༸སྐྱབས་རྗེ་འབྲུག་ཆེན་རི ན་པོ་ཆེ་ངོས་འཛི ན་དང་བསྙནེ ་རྫོགས་ཀྱི་

སྡམོ ་པ་སྩལ་བ། ༸སྐྱབས་རྗེ་སྟག་ལུང་མ་སྤྲུལ་རི ན་པོ་ཆེ་ངོས་འཛི ན་དང་དགེ་ཚུལ་
སླངོ ་གི ་སྡམོ ་པ་སྩལ་བ། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༥ ལོར་༸གོང་ས་མཆོག་རྒྱ་ནག་ནས་བོད་

དབུས་སུ་ཆི བས་སྒྱུར་སྐབས་སི ་ཏུ ་རི ན་པོ་ཆེའ་ི གཙུག་ཕུད་འབུལ་བཞེས་དང་མཚན་

གསོལ་གནང་བ།   ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༤ ལོར་༸རྒྱལ་བ་ཀརྨ་པ་སྐ་ུ གོང་མས་གསོལ་བ་

བཏབ་པ་ལྟར་ཞྭ་དམར་རི ན་པོ་ཆེ་ངོས་འཛི ན་དང་དབུ་སྐྲ་གཙུག་ཕུད་འབུལ་བཞེས་

དང་མཚན་གསོ ལ་བཅས་༸རྒྱལ་མཆོ ག་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི ་པ་ཆེ ན་པོས་མཛད་པ་
ཁྱེད་ཚོ ས་མ་གོ་མ་ཐོས་པ་ག་ལ་ཡི ན།

འདི་དག་ཐམས་ཅད་འབྲེལ་ཡོ ད་རང་

ཁོངས་སོ་སོ་ནས་དགའ་གུས་དང་བས་ཀུན་ནས་བསླངས་ཏེ་གསོལ་འདེབས་ཞུས་པ་

ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་བ་ཞི ག་ཡི ན་པ་ཤེས་དགོས།   འོན་ཀྱང་དཀྲོག་གཏམ་དཀྲུགས་

ཤི ང་གི ས་ནང་ཁུལ་མི ་མཐུ ན་པ་བཟོས་ཏེ་དམི གས་ཡུལ་ངན་པ་འགྲུབ་ཐབས་བདྱེ ་

པ་ནི་ངོ་ཚའི་གནས་ཡི ན། གསལ་བཤད་གཞན་ཞི ག་དགོས་པ་ལ། དཔལ་ཀརྨ་པ་

334 བདེན་དོན་གསལ་བའི་ཉི་ཟེར།

ཨོ ་རྒྱན་འཕནྲི ་ལས་ར་ྡོ རྗེ་སྐུ་གོང་མའི་ཡང་སྲིད་ད་ུ རྒྱའི་རྒྱབ་སྐྱོར་ལ་བརྟེན་ནས་

བྱུང་བ་དེར་༸གོང་ས་མཆོག་གི ས་ངོས་འཛི ན་གནང་ལུགས་འཁོད་འདགུ
འོན་
ཀྱང་ཁོང ་བོད ་ལ་བཞུ ག ས་ཐབས་བྲལ་ཏེ་ ཉེན ་ཁར་མ་འཛེ མ ས་པར་རྒྱ་གར་ད་ུ

ཕེབས་དགོས་བྱུང་ཡོ ད། མཐའ་ཡས་རྡོ་རྗེ་རི ན་པོ་ཆེ་ཡང་བོད་ནས་ཕེབས་པ་རེད།

གཉིས་ཀ་བོད་ནས་ཕེབས་པ་གཅིག་པ་ཡི ན་ཡང་ཕེབས་སྟངས་ལ་ཁྱད་པར་ཡོ ད།

ཡང་། བླ་ཆེན་རྣམས་༸གོང་ས་མཆོག་གཅིག་པུ་ནས་ངོས་འཛི ན་ཞུ་དགོས་

མེད་པ། དཔེར་ན་ཞྭ་དམར་རི ན་པོ་ཆེས་བདག་སྐྱོང་གནང་བའི་མཐའ་ཡས་རྡོ་རྗེ་
རི ན་པོ་ཆེ ་༸སྐྱབས་ར་ྗེ བཅོ་བརྒྱད་ཁྲི་ཆེ ན་རི ན་པོ་ཆེ ས་དཔལ་ཀརྨ་པ་སྐུ་གོང་མའི་

ཡང་སྲིད་ད་ུ ངོས་འཛི ན་གནང་ལུགས་ཟེར་ཐད། བླ་ཆེན་རྣམས་༸གོང་ས་མཆོག་

ནས་ངེས་པར་ངོས་འཛི ན་དགོས་པའི་བཙན་འགེལ་བྱས་རི གས་སུ་གཅི ག་བྱུང་
མེད།

སྤྱིར་བཏང་རང་ལས་མཐོ་བའི་སྐྱེས་བུ་ཞི ག་ནས་ངོས་འཛི ན་ཡོ ང་ཐབས་

བྱེད་པ་ནི་འགྲོ་སྟངས་ཤི ག་རེད།

༸སྐྱབས་རྗེ་བཅོ་བརྒྱད་ཁྲི་རི ན་པོ་ཆེས་ཕྱི་ལོ་

༡༩༩༦ ཟླ་ ༧ ཚེ ས་ ༢༩ ཉིན་བལ་ཡུལ་སྐ་ུ ཚབ་དོན་གཅོད་ལ་ལས་ཤོག་ཐོག་

གནང་བའི་ཕྱག་བྲིས་ཕྱག་བསྟར་མའི་བཀའ་ཡི ག་ནང་ ཞྭ་དམར་པས་ངོས་འཛི ན་
མཛད་པའི་ཀརྨ་པའི་ཡང་སྲིད་དེ།

གཙོ་ཆེ་༸གོང་ས་ཡི ད་བཞི ན་ནོར་བུ་བསྟན་པ་

ཡོ ངས་རྫོགས་ཀྱི་བདག་པོ་ཡི ན་པས། ༸གོང་ས་ཆེན་པོར་ཕྱོགས་གཉིས་ཀས་ཞུས་

ཡོ ད་ཤག་ལས། ངས་ངོས་འཛི ན་བྱ་འོས་གཏན་ནས་མེད་པ་མཁྱེན་གསལ་རེད།”
ཅེས་འཁོད་པ་ནས་ངོས་འཛི ན་གནང་ཡོ ད་མེད་གསལ་པོ་མི ་འདགུ ་གམ།  

པ་ལ།

ཡང་། ང་ཚོ འ་ི ལུང་པ་འཕྲོག་མཁན་རྒྱ་ཕྱོགས་ལ་འབྲེལ་གཏུ གས་བྱས་ཆོག་
དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་མཁན་ཚོ ་བོད་མི ་ཡི ན་ཡང་རྒྱབ་གཏོད་བྱས་པའི་ཉེས་པ་

ག་རེ་བསགས་ཡོ ད་ཟེར་མཁན་ཡང་ཡོ ང་གི ་འདགུ

གོང་ད་ུ ཞུས་པ་ལྟར་གཙོ་བོ་

དཔལ་ལྡན་དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་ཡི ག་ཚང་གི ་དྲུང་ཆེ་མཆོག་གི ་གསུ ང་བཤད། 335

དོལ་རྒྱལ་བསནྟེ ་མཁན་དང་མི ་བསནྟེ ་མཁན་དབར་དམ་ཚི ག་གི ་གནད་འགག་ལ་
ཐུ ག་ཡོ ད།

ཁོང་ཚོ འ་ི ཕྱོགས་ནས་ཚུལ་བཞི ན་སྤངས་བླང་བྱས་ན་ང་ཚོ འ་ི དབར་

མི ་འགྲིགས་པ་ཡོ ང་དོན་མེད།   གཞི ་རྩ་ཆོས་སྲིད་གཉིས་ཕྱོགས་ནས་བལྟ་སྟངས་

མི ་འདྲ་བ་ཡོ ད། དཔེར་ན། རྒྱལ་པོ་ཟེར་བ་ཞི ག་དང་བསོད་ནམས་ཟེར་བ་གཉིས་

ཁ་རྩོད་ཤོར་ཏེ་མཐར་འཛི ངས་རེས་ཀྱིས་རྒྱལ་པོས་བསོད་ནམས་བསད།

བྱ་བར་བརྔན་པ་ཚི མས་པོ་སྤྲད་དེ་ཐར་བའམ།

བསྐརོ ་

ཡང་ན་ཁྲིམས་སར་ཐུ ག་སྐབས་

རྒྱལ་པོས་ངས་ཁོ་མ་བསད་པ་ཡི ན་ན་ཁོས་ང་བསད་ཉེན་འདགུ    རང་ཉིད་སྲོག་

སྐྱོབ་ཆེད་ཁོ་བསད་དགོས་བྱུང་ཞེས་དག་སྐྱེལ་བྱས་ན། སྲོག་ཆད་ལས་ཚེ ་བཙོན་ལྟ་

བུར་ཁྲིམས་ཀྱི་འོག་ཁ་བསྒྱུར་ཐུ བ་པའི་རེ་བ་ཡོ ད།   འོན་ཀྱང་ཆོས་ཕྱོགས་ནས་མི ་
ུ ་ཆག་
བསད་པའི་ཉེས་པ་བསགས་པ་ཡི ན་ཙང་ཉེས་པ་འཁྱེར་རྒྱུ་ལས། བར་འདམ

ཡངས་ཡོ ང་ཐབས་མེད།
མདོར་ན།

སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོས་དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་

གསོལ་དམ་བསྒྲགས་གནང་དོན་ནི།

༸རྒྱལ་མཆོག་ལྔ་པ་ཆེན་པོས་དོལ་རྒྱལ་

བསནྟེ ་གསོལ་དམ་བསྒྲགས་གི ་ཕྱག་ལས་དབུ་འཛུགས་གནང་བ་དེའི་མཇུག་སྐང
ྱོ ་

གནང་བ་ཞི ག་དང་།   དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་གསོལ་བ་ཚོ ས་དོལ་རྒྱལ་ལ་མགོ་འབུལ་
ུ ་སུ་བརྩི ས་ཏེ་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་
ལུས་འབུལ་གྱིས་སྐྱབས་གནས་ཀུ ན་འདས

སྐྱབས་འགྲོའ་ི བསླབ་བྱ་དང་ཡོ ངས་སུ་རྒྱབ་འགལ་བྱས་ཏེ། རི ་བོ་དགེ་ལུགས་པའི་

བསྟན་པ་གསེར་སྦྱངས་བཙོ ་མ་ལྟ་བུ་འདི་ལྷ་གསོལ་ཀླུ་གསོལ་གྱི་ལམ་ད་ུ འཁྲིད་པ་
བཅས་ལ་དག་ཐེར།    དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་གསོལ་ལ་བསྟེན་ནས་ཆོས་བརྒྱུད་གཞན་

རི ས་སུ་བཅད་དེ་ནང་པའི་རྗེས་འཇུག་རྣམས་མི ་མཐུ ན་པ་བཟོས་པ་དང་། ༸གོང་
ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོས་ཆོས་ལུགས་རི ས་མེད་ཕྱག་བཞེས་གནང་བ་ལ་འགལ་

336 བདེན་དོན་གསལ་བའི་ཉི་ཟེར།

རྐྱེན་བཟོ་བ། དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་གསོལ་བྱེད་མཁན་ཞི ག་ཡི ན་ཕྱིན་ཆོས་བརྒྱུད་གཞན་

གྱི་དབང་ལུང་མན་ངག་ཞུས་ན་དོལ་རྒྱལ་གྱིས་ཚར་བཅད་ཀྱི་རེད་ཅེས་འཇི གས་

སྣང་བསྐལ
ུ ་ཏེ་ཆོས་དད་རང་མོས་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་འཕྲོག་པ། ༸གོང་ས་མཆོག་ཕྱོགས་
སུ་ཆི བས་སྒྱུར་གནང་སྐབས་སེར་སྐྱ་མང་ཚོ གས་ཁྲོད་ནས་དོལ་རྒྱལ་གྱི་གནོད་པས་

རྐྱེན་པས་ལུས་སེམས་མི ་བདེ་བ་དང་། ནད་ཀྱིས་མནར་བ། བར་ཆད་སོགས་ཁ་

ཆག་སྣ་རལ་བཀྲ་མི ་ཤི ས་པ་མང་པོ་བྱུང་ཚུ ལ་ཞུ་མཁན་བྱུང་བ་སོགས་བོད་བསྟན་
སྲིད་མི ་རི གས་རང་དབང་དང་བཅས་པ་སྤྱིའི་བདེ་རྩར་དགོངས་ཏེ་དམ་བསྒྲགས་

ུ
གནང་བ་ཞི ག་རེད། མཐའ་དོན། ངས་གོང་ད་གང་ཞུ
ས་པ་རྣམས་དགོངས་པའི་དཔྱད་

གཞི ་ཙམ་ཡི ན། གལ་ཆེ་ཤོས་དོལ་རྒྱལ་སྐརོ ་དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་མཁན་ཕྱོགས་ནས་རྒྱུ་

མཚན་ཁུངས་སྐྱེལ་གྱི་འགྲེལ་བཤད་ག་རེ་རྒྱག་གི ་འདགུ
དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་གསོལ་
མི ་བྱེད་མཁན་གྱི་ཕག
ྱོ ས་ནས་དེ་ལ་དགག་བྱ་དང་གསལ་བཤད་ག་རེ་རྒྱག་གི ་འདགུ
དེ་གཉིས་ནས་གང་ཞི ག་ཁུངས་བཙན་པ་དང། གང་ཞི ག་རྒྱུ་མཚན་ཡང་དག་དང་

ལྡན་པ་ཡི ན་རང་སོ་སོའི་བླ་ོ གས
ྲོ ་ཀྱིས་དཔྱད་ཞི བ་ནན་པོ་གནང་སྟེ་རང་ཐག་རང་

གཅོད་ཀྱིས་མཇུག་སྡམ
ོ ་བརྒྱབ་ཐུ བ་ན་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་ཡོ ང་རྒྱུ་ཡི ན་པ་དེ་ལུགས་ཚང་
མའི་དགོངས་པར་འཇགས་པ་གནང་རོགས།  བཀྲ་ཤི ས་བདེ་ལེགས་བཅས། །

༼ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༥ ཚེ ས་ ༢༦ རེས་གཟའ་མི ག་དམར་ཉིན་ཤེས་རི ག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་

གོ་སྒྲིག་འོག་རྒྱ་བལ་ཁུལ་གྱི་མཐོ་སླབོ ་ཁག་ ༣༧ ནས་སླབོ ་གཉེར་བ་ ༡༥༠ སྐརོ ་ལ་འགོ་འཁྲིད་

ཟབ་སྦྱོང་དང་རྒྱ་བལ་གཉིས་སུ་ཡོ ད་པའི་ཤེས་རི ག་ཁོངས་གཏོགས་སླབོ ་གྲྭ་ ༧༣ ནས་གཞི ་རི མ་

འོག་མའི་དགེ་རྒན་ ༢༥༠ སྐརོ ་ལ་ཤེས་ཡོ ན་སླབོ ་སྦྱོང་སྤྲོད་སྟངས་སྐརོ ་ཟབ་སྦྱོང་གོ་སྒྲིག་བཅས་
གནང་སྐབས་དཔལ་ལྡན་དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་པའི་དྲུང་ཆེ ་བླ་ོ བཟང་སྦྱིན་པ་མཆོ ག་གི ས་དོལ་རྒྱལ་
སྐརོ ་གསུང་བཤད་གནང་བ་ཕྱོགས་སྒྲིག་གི ས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཕྱི་ཟླ་དྲུག་པའི་གཞུང་འབྲེལ་ཤེས་

བྱ་དུས་དེབ་ཐོག་འདོན་སྤལེ ་བྱས་པ་ལས་དྲངས།༽
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ཨི ་ཊ་ལི ར་རྟེན་གཞི ་བྱས་པའི་ནང་པའི་ཆོས་ཚོ གས་གྲངས་ཉེར་
བཞིས་དོལ་རྒྱལ་ཚོགས་པར་སྐྱོན་བརྗོད་ཀྱི་གསལ་བསྒྲགས་སྤལ་བ།
ེ

༢༠༡༤།༦།༩
༄༅།

།ང་ཚོ ་ཨི ་ཊ་ལི ར་རྟེན་གཞི ་བྱས་པའི་གཤམ་འཁོད་ནང་པའི་ཆོས་

ཚོ གས་ཀྱིས་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་ལ་དད་གུ ས་དང་ཡི ད་ཆེ ས་
བླས
ོ ་འགེལ་ཡོ ད་པ་དང་དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་གསོལ་བྱ་རྒྱུ་དེ་ཉེན་ཚབས་ཆེ ན་པོ་ཞི ག་

ཡི ན་པར་མཐའ་གཅིག་ཏུ ་མོས་མཐུ ན་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་ཆོ ས་ཕག
ྱོ ས་ཀྱི་དབུ་ཁྲིད་གཅི ག་

ཡི ན་པའི་ཐོག་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༧༨ ལོ་ནས་བཟུང་མང་ཚོ གས་ལ་དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་
གསོལ་དར་ཁྱབ་འགྲོ་བཞི ན་པ་དེས་ཆོ ས་ལུགས་འཐེན་འཁྱེར་ཤུ གས་ཆེ ་ཡོ ང་རྒྱུ་

མ་ཟད། སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་ཉམས་སྨད་ད་ུ ཕྱིན་ནས་ལྷ་གསོལ་ཀླུ་གསོལ་ལྟ་བུ་
ཞི ག་ཏུ ་འགྱུར་རྒྱུའི་ཉེན་ཁ་ཡོ ད་སྐརོ ་བཀའ་སླབོ ་སྔ་ཕྱི་སྩལ་ཡོ ད།

དེ་སྔ་དོལ་རྒྱལ་

སྲུང་མའི་ཚུལ་དང་ཚེ ་འདིའ་ི གགྲོ ས་འཕནྲི ་ལས་བསྒྲུབ་ཆེད་གཙོ ་བོར་བསྟེན་གསོལ་
ུ ་རྟག་ཏུ ་
བྱེད་བཞི ན་ཡོ ད། འོན་ཀྱང་དོལ་རྒྱལ་གྱི་ངོ་བོ་དང་བྱེད་ལས་ཐོག་ལ་དས
བསམ་ཚུལ་མི ་མཐུ ན་པའི་འགལ་ཟླ་ཆེན་པོ་ཡོ ད།

སྤྱིར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་གི ས་ཕྱི་ནང་གྱི་རྒྱུ་མཚན་ད་ུ

མར་གཟིགས་ཏེ།

མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་དགུང་གྲངས་བཞི ་བཅུ་མ་སོན་བར་
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འཇིག་རྟེན་དྲེགས་པའི་ཚུལ་ད་ུ དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་གསོལ་མཛད་ཡོ ད་ཀྱང་།

མགོན་

པོ་གང་ཉིད་མཆོག་གི ས་བརྟག་དཔྱད་རི མ་པར་མཛད་མཐར་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༧༥ ལོར་

༸རྒྱལ་བ་རི ན་པོ་ཆེ ་སྐུ་ཉིད་ཀྱི ས་དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་གསོལ་མཚམས་འཇོག་མཛད་

པ་མ་ཟད།

རྒྱ་ཆེའ་ི མང་ཚོ གས་རྣམས་ལ་དོལ་རྒྱལ་གྱི་བྱུང་རི མ་ལོ་རྒྱུས་དང་དེ་

བསནྟེ ་པས་སྤྱི་ཚོ གས་ནང་གནས་ཚུལ་གང་འདྲ་བྱུང་མི ན་སྐརོ ་གསལ་བཤད་མཛད་
འགོ་བཙུགས་གནང་མཛད་ཡོ ད།

མདོར་ན། དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་ན་གནོད་སྐྱོན་ཇི་ཡོ ད་གཤམ་གསལ་ལྟར་ཕྱོགས་

བསྡམོ ས་བརྒྱབ་ཆོག

༡༽དོལ་རྒྱལ་རྗེས་འབྲང་པ་ཚོ ས་ངོས་འཛི ན་ཇི་ལྟར་བྱེད་མི ན་ལ་མ་ལྟསོ ་པར་

དོལ་རྒྱལ་ལམ་ཤུ གས་ལྡན་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་སྲུང་མ་ཞི ག་མི ན་པ་མ་ཟད།
རྒྱུའི་ཁྱད་པར་སྨནོ ་ལམ་ལོག་པའི་དབང་གི ས་བྱུང་བ་ཞི ག་དང་།
༢༽ངོ་བོའ་ི ཁྱད་པར་དམ་སྲི་འབྱུང་པོ་ཡི ན་པ།
༣༽བྱེད་ལས་ཀྱི་ཁྱད་པར། བསྟན་པ་དང་འགྲོ་བ་ལ་འཚེ ་བ་བྱེད་མཁན།
དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་གསོལ་བྱས་ན་ཉེན་ཁ་ཇི་ཡོད་དོན་གནད་གསུམ་ནང་བསྡས
ུ ་ཆོག

༡༽ལྷ་གསོལ་ཀླུ་གསོལ་ལྟ་བུ་ཞི ག་ཏུ ་འགྱུར་ནས་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་ཉམས་

སྨད་ད་ུ འགྲོ་རྒྱུ་ཡི ན།

གང་ཡི ན་བརྗོད་ན་དོལ་རྒྱལ་རྗེས་འབྲང་པ་ཚོ ས་དོལ་རྒྱལ་

སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལས་ལྷག་པ་ཞི ག་ངོས་འཛི ན་བྱེད་བཞི ན་ཡོ ད།

༢༽ཆོས་ལུགས་རི ས་མེད་ཡང་དག་པ་ཞི ག་ཡོ ང་བར་དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་གསོལ་
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བྱས་པ་དེས་བགེགས་བྱེད་བཞི ན་ཡོ ད་པ་མ་ཟད། ༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་

པོ་མཆོ ག་གི ས་ཆོ ས་ལུགས་མཐུ ན་སྒྲིལ་གོང་མཐོར་གཏོང་གནང་མཛད་རྒྱུའི་སྐུའི་
མཛད་འགན་དང་ཡོ ངས་སུ་འགལ་བཞི ན་ཡོ ད།

ུ ་ནས་བཟུང། ༼དས
ུ ་རབས་བཅུ་བདནུ །༽
༣༽༸གོང་ས་ལྔ་པ་ཆེན་པོའ་ི སྐ་ུ དས

གླངེ ་གཞི ་དང་རྩོད་རྙག
ོ ་ཅན་ཞི ག་ཡི ན་པར་བརནྟེ ་མ་འགྲིག་པའི་གནས་ཚུ ལ་བྱུང་
ཡོ ད།

རྒྱུ་མཚན་དེ་དག་ལ་བརནྟེ ་ནས་གཤམ་འཁོད་ཆོ ས་ཚོ གས་ནང་སླབོ ་གཉེར་
བྱེད་བཞི ན་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཉམས་ཞི བ་མཐིལ་ཕྱིན་པ་བྱས་ནས་མང་ཚོ གས་རྣམས་
ུ ་རྟག་ཏུ ་དོལ་རྒྱལ་སྐར
ལ་དས
ོ ་དངོས་ཡོ ད་གནས་ཚུལ་ཇི ་ཡི ན་གསལ་བཤད་ཞུས་
དང་ཞུ་བཞི ན་ཡོ ད། ༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི ས་རང་ཉིད་ཆོས་

ུ ་བྱ་རྣམས་ལ་ཐུ གས་
ཕྱོགས་ཀྱི་དབུ་ཁྲིད་གཅི ག་ཡི ན་པའི་ཆ་ནས་རྗེས་འཇུག་གདལ
བརྩེ་ བ་ཆེ ན ་པོས ་བླང་དོར ་གྱི་ལམ་བཟང་འདོན ་གནང་མཛད་དགོས་པ་དེ་ སྐུའི་

མཛད་འགན་ཆེན་པོ་ཞི ག་ལ་ངོས་འཛི ན་མཛད་བཞི ན་ཡོ ད་པར་བརྟེན། དོལ་རྒྱལ་

བསྟེན་གསོལ་བྱ་རྒྱུ་དེར་དམ་བསྒྲགས་མཛད་ཡོ ད།

༸གོང་ས་མཆོག་གི ས་དོལ་

རྒྱལ་བསནྟེ ་གསོ ལ་བྱས་ན་སྐྱོན་གནད་ཡོ ད་པ་ཧ་ཅང་གསལ་པོར་གཟིགས་ནས་
ལམ་སནྟོ ་མཛད་པ་ཞི ག་ཡི ན་པ་ལས་སྐུ་སྒར
ེ ་གྱི ་ཁེ་ཕན་ཆེ ད་ད་ུ དེ་ལྟར་ནམ་ཡང་

མཛད་མེད།

དེར་བརྟེན་དོལ་རྒྱལ་རྗེས་འབྲང་པ་ཚོ ས་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་

ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་ལ་གཞི ་མེ ད་སྒྲོ་འདོགས་དང་སྐུར་འདེབས་ཀྱི་མཚན་སྨད་ཞུ ས་པ་

དེར་གཤམ་འཁོད་ཆོས་ཚོ གས་ཀྱི་ཚོ གས་མི ་རྣམས་ནས་མཐའ་གཅི ག་ཏུ ་ངོ་རྒོལ་བྱ་

རྒྱུ་མ་ཟད། དོལ་རྒྱལ་རྗེས་འབྲང་པའི་ཚོ གས་པ་དང་འབྲེལ་བ་གཏན་ནས་མེད་པ་
གསལ་བཤད་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།
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དོལ་རྒྱལ་རྗེས་འབྲང་པ་ཚོ ས་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་ལ་

མཚན་སྨད་ཞུ་བཞི ན་པ་དེར་གཞི ་རྩ་གང་ཡང་མེད་པ་ནི།

༡༽༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི ས་དོལ་རྒྱལ་བསནྟེ ་གསོལ་བྱ་

རྒྱུར་བཀག་སྡམ
ོ ་མཛད་བཞི ན་ཡོ ད་པའི་སྐྱོན་འཛུགས་བྱེད་བཞི ན་པ་དེ་བདེན་པ་རྩ་
བ་ནས་མ་རེད། གང་ཡི ན་བརྗོད་ན་དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་གསོལ་བྱས་དང་མ་བྱེད་ཟེར་

བ་དེ་གང་ཟག་སྒརེ ་སོ་སོས་བརྟག་དཔྱད་བྱས་ནས་ཐག་གཅོད་བྱེད་དགོས་པ་ལས་
༸རྒྱལ་བ་རི ན་པོ་ཆེས་བཀའ་ཕེབས་ཀྱི་འདགུ
ཁ་ལ་འཁྱེར་ནས་ཕྱིན་ན་འགྲིག་གི ་མ་རེད།
༸གོང་ས་མཆོག་གི ས།

ཆོས་དང་དབང་།

ཅེས་༸རྒྱལ་བ་རི ན་པོ་ཆེའ་ི མཚན་

ཅེས་བཀའ་སླབོ ་ཡང་ཡང་སྩལ་ཡོ ད།

དོལ་རྒྱལ་རྗེས་འབྲང་པ་ཚོ ས་ངོས་ཀྱི་སར་ནས་གསུང་

དེ་བཞི ན་སྡམོ ་པ་ཞུ་རྒྱུས་མཚོ ན་ཆོས་འབྲེལ་བྱས་ན་འགྲིག་གི ་

མ་རེད། ཅེས་བཀའ་སྩལ་བ་དེ་ནི་གཙོ་བོ་བླ་སླབོ ་དབར་དམ་ཚི ག་ཉམས་ན་གཉིས་

ཀར་ཉེན་ཁ་ཡོ ང་རྒྱུ་ཡི ན་པར་བརྟེན་བཀའ་སླབོ ་དེ་ལྟར་ཕེབས་ཡོ ད། བཀའ་སླབོ ་དེ་

ལྟར་ཕེབས་པ་དེ་ཡང་༸གོང་ས་མཆོ ག་ཆོ ས་ཕག
ྱོ ས་ཀྱི་དབུ་ཁྲིད་གཅི ག་ཡི ན་པར་
བརྟེན་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོ ག་གི ས་བཀའ་ཆོ ས་ཞུ ་བར་སུ་ཡོ ང་ཆོ ག་མི ན་ཐག་

གཅོད་མཛད་རྒྱུའི་སྐ་ུ དབང་ཆ་ཚང་སྐ་ུ ཉིད་ལ་ཡོ ད།

༢༽༸གོང་ས་མཆོ ག་ལ་ཆོ ས་དད་རང་དབང་དམ་བསྒྲགས་མཛད་བཞི ན་

པའི་ཉེས་འཛུགས་བྱེད་བཞི ན་ཡོ ད། དེ་ནི་བདེན་པ་མི ན། དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་གསོལ་
བྱེད་མཁན་གྱི་དགོན་པ་གྲྭ་ཚང་ཚོ ར་དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་གསོལ་ཆོག་གི ་མ་རེད། ཅེས་

སུ་གཅིག་ལ་དམ་བསྒྲགས་མཛད་མེད།

འོན་ཀྱང་དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་གསོལ་བྱེད་

མཁན་ཁག་གཅི ག་དེ་སྔ་སོ་སོས་སྒྲི ག་ཞུགས་ཀྱི་དགོན་པར་མ་བསྡད་པར་ཟུར་ད་ུ

ུ ་བའི་གཞུང་དང་མཐུ ན་
དོན་པ་དེ་རི གས་བྱུང་ཡོ ད། དེ་ནི་གཙོ་བོ་དམ་ཆོས་འདལ

ཨི ་ཊ་ལི འ་ི ཆོས་ཚོ གས་ཀྱི་གསལ་བསྒྲགས། 341

པའི་ཐོག་ནས་ཚུ ལ་ཤི ང་འགྲིམས་ནས་མང་མོ ས་ཐག་གཅོད་མཛད་པ་ཞི ག་ཡི ན།

སྐབས་དེར་དོལ་རྒྱལ་བསནྟེ ་གསོལ་བདྱེ ་མཁན་དགེ་འདནུ ་པ་རྣམས་ལ་རང་གི ་ཐོབ་

སྐལ་ས་ཁང་དང་དངུལ་དངོས་སོགས་གང་ཡོ ད་ཆ་ཚང་སྤྲད་ཡོ ད་པ་མ་ཟད། རང་

དབང་ཆ་ཚང་ཡོ ད་པའི་ཐོག་ནས་དོལ་རྒྱལ་མུ ་མཐུ ད་བསནྟེ ་གསོལ་བདྱེ ་ཆོ ག་པ་
ཆགས་ཡོ ད་པ་ལས་སུ་གཅིག་གི ས་འགོག་རྐྱེན་བཟོས་མེད། གལ་ཏེ་ཆོས་དད་རང་

དབང་མེ ད་ཚེ ་དོལ་རྒྱལ་རས
ྱོ ས་གང་སར་ཕྱིན་
ྗེ ་འབྲང་པ་ཚོ ས་འཛམ་གླིང་ས་ཕག
ནས་དོལ་རྒྱལ་སྐརོ ་ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱས་པ་ཙམ་མ་ཟད། གནད་དོན་དེའ་ི སྐརོ ་རྒྱུས་
མངའ་གང་ཡང་མེད་པ་རྣམས་ལ་མགོ་སྐརོ ་བླུ་བྲིད་ཀྱིས་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་ཐོབ་ཐབས་བདྱེ ་

བཞི ན་པ་དེ་དག་ཇི་ལྟར་བྱེད་ཐུ བ།

ུ
༣༽དོལ་རྒྱལ་རས
ྗེ ་འབྲང་པ་ཚོ ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མས་ཞལ་རྫུན་གསུང་གི ་འདག

ཅེས་སྐྱོན་བརྗོད་བྱེད་བཞི ན་པ་དེར་གཞི ་རྩ་གང་ཡང་མེད། དོལ་རྒྱལ་རྗེས་འབྲང་

པ་ཚོ ་དང་བསམ་ཚུ ལ་མི ་མཐུ ན་པ་བཟུང་གནང་མཛད་རྒྱུ་དེ་ཞལ་རྫུན་གསུང་པ་

ཞི ག་ནམ་ཡང་མི ན་ཁར་དེ་ནི་སྐུ་སྒར
ེ ་གྱི་དགོངས་ཚུལ་འདོན་གནང་མཛད་རྒྱུའི་
ཐོབ་ཐང་ལོངས་སུ་སྤྱད་གནང་མཛད་པ་ཞི ག་ཡི ན།

༤༽དོལ ་རྒྱལ་རྗེས ་འབྲང་པ་ཚོ ས ་དོལ ་རྒྱལ་ཐོག ་གཟིག ས་ཕྱོག ས་མཛད་

མཁན་དེ་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་སྐུ་ཕངྲེ ་བཅུ་བཞི ་པ་ཁོ་ན་ཡི ན་པའི་སྐྱོན་བརྗོད་བྱེད་བཞི ན་

ཡོ ད། དེ་ནི་རྩ་བ་ཉིད་ནས་བདེན་པ་མི ན། གོང་བརྗོད་ལྟར་དོལ་རྒྱལ་གྱི་རྙགོ ་གྲ་

ུ ་རབས་ ༡༧ སྐབས་ནས་བྱུང་ཡོ ད། དོལ་རྒྱལ་རྗེས་འབྲང་པ་ཚོ ས་རི མ་
ཐོག་མ་དས

བཞི ན་ཁྲིམས་འགལ་གྱི་བྱ་སྤྱོད་སྤལེ ་བཞི ན་པ་ནི་དེ་སྔ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༧ ལོར་རྡ་ས་

མཚན་ཉིད་སླབོ ་དཔོན་དང་དགེ་ཕྲུག་གཉིས་དོལ་རྒྱལ་རྗེས་འབྲང་པ་ཚོ ས་བཀྲོངས་

ཡོ ད། ལག་དམར་བ་དེ་གཉིས་རྒྱལ་སྤྱིའ་ི ཉེན་རྟོག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཉེས་ཅན་པའི་

342 བདེན་དོན་གསལ་བའི་ཉི་ཟེར།

གྲས་སུ་བརྩིས་ནས་འཛི ན་བཟུང་བཀའ་རྒྱ་བཏང་ཡོ ད།
རྒྱ་ནག་གཞུ ང ་གི ་ ཆབ་སྲིད ་དང་དཔལ་འབྱོར ་གྱི ་ གནོན ་ཤུ ག ས་འོག ་ན བུ ་

ཕག
ྱོ ས་རྒྱལ་ཁབ་སྲིད་གཞུང་འགའ་ཤས་ཀྱིས་༸གོང་ས་མཆོ ག་དང་མཇལ་འཕྲད་

མི ་ཞུ ་རྒྱུའི་ཐག་གཅོད་དེར་དོལ་རྒྱལ་རྗེས་འབྲང་པ་ཚོ ས་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་ཐེངས་མང་
བྱས་ཡོ ད། དཔེར་ན། ཉེ་ལམ་ནོར་ཝེའ་ི ནང་བྱུང་བ་ལྟ་བུ་ཡི ན། དེར་བརྟེན་དོལ་

རྒྱལ་གནད་དོན་དེར་ཆོ ས་ལུགས་ཙམ་མི ན་པར་དེ་ལས་གཞན་པའི་གནད་དོན་

ཞི ག་ཡོ ད་པ་ར་སྤྲོད་གསལ་པོ་བྱུང་ཡོ ད།

དོལ་རྒྱལ་སྐར
ོ ་རྒྱུས་མངའ་མེ ད་མཁན་ཚོ ས་དགེ་བའི་བཤེ ས་གཉེན་བསྟེན་

སྐབས་ཟབ་ནན་ཐོག་རྟག་དཔྱད་དང་ཉམས་ཞི བ་གནང་རོགས་ཞེས་འབོད་སྐ་ུ ཞུ་རྒྱུ་
དང་སྦྲགས། ང་ཚོ ས་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་དང་ཁོང་གི ས་རྒྱལ་
སྤྱིའི་སྟེང་ལོ ་ངོ་ལྔ་བཅུ་ལྷག་རི ང་ཐུ གས་བརྩོན་མཛད་པའི་མཛད་རས
ྱོ ་
ྗེ ་ལ་རྒྱབ་སྐར

ཤུ གས་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་ནི་འཛམ་གླིང་ཞི ་བདེ་དང་འཆམ་

མཐུ ན་སྤྱི་ཚོ གས་གོང་མཐོར་གཏོང་གནང་མཛད་མཁན་གྱི་རླབས་ཆེ ན་དབུ་ཁྲིད་

གཅིག་ལ་ངོས་འཛི ན་ཞུ་བཞི ན་ཡོ ད། ཞི ་བདེའ་ི དེད་དཔོན་ཆེན་པོར་ངོས་འཛི ན་ཞུ་
བཞི ན་ཡོ ད།

གོང་འཁོད་ཨི ་ཊ་ལི ར་རྟེན་གཞི ་བྱས་པའི་ནང་པའི་ཆོས་ཚོ གས་ ༢༤ མཚན་

གཤམ་གསལ།

1) Istituto Lama Tzong Khapa, Pomaia (PI)
2) Ghe Pel Ling Istituto Studi Di Buddhismo Ttbetano, Milano
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3) Centro Milarepa, Torino
4) Comunita’ Dzog-Chen, Arcidosso (GR)
5) Fpmt Fondazione Per La Preservazione Della Tradizione Mahayana,
Pomaia (PI)
6) Centro Studi Kalachakra, Bordighera (IM)
7) Centro Dharma Visuddha, Verona
8) Centro Cenresig, Bologna
9) Centro Buddhista Muni Gyana, Palermo
10) Centro Tara Cittamani, Padova
11) Istituto Samantabhadra, Roma
12) Mandala Centro Studi Tibetani, Milano
13) Centro Studi Tibetani Sangya Cieling, Sondrio
14) Monastero Mandala Samten Ling, Biella
15) Centro Studi Tibetani Mandala Deua Ling, Merano (BZ)
16) Centro Terra Di Unificazione Ewam, Firenze
17) Centro Vajrapani, Bosentino (TN)
18) Centro Dharna Karuna, Modena
19) Centro Lama Tzong Khapa, Zero Branco (TV)
20) Centro Studi Tibetani Tenzin Cio Ling, Sondrio
21) Centro Gajang Giang Chub, Paladina (BG)
22) Centro Buddhista Cenresig, Domodossola (VB)
23) Centro Sakyamuni, Messina
24) Centro Di Meditazione Kushi Ling, Arco (TN)
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ུ ་མང་ཡོ ངས་ནས་
གདན་ས་བཀྲ་ཤི ས་ལྷུན་པོའི་མཁན་བླ་འདས
དོལ་རྒྱལ་ཚོ གས་པ་དང་དེའ་ི རྗེས་འབྲང་པ་ཚོ ར་བསྒྲགས་གཏམ་
སྤལེ ་བ།

༄༅། །གཞི ས་བྱེས་གཉིས་སུ་གནས་པའི་བོད་རི གས་སྤུན་ཟླ་གཙོ་གྱུར་རྒྱ་

ཆེའ་ི དད་ལྡན་སེར་སྐྱ་མི ་མང་ཡོ ངས་ཀྱི་སྙན་ལམ་ད།ུ

དེང་སང་དོལ་རྒྱལ་ཚོ གས་པའི་ངོས་ནས་བདག་ཅག་རྣམས་ཀྱི་བཀའ་དྲིན་

གསུམ་ལྡན་གྱི་རྩ་བའི་བླ་མ་འདི་ཕྱི་ཚེ ་རབས་གཏན་གྱི་༸སྐྱབས་གནས་དམ་པ་སྤྱི་

ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོར་གཞི ་མེ ད་སྐྱོན་འཛུགས་གང་བྱུང་སྐུར་

འདེབ ས་རྫུ ན ་གཏམ་ནམ་མཁར་མི ་གཤོ ང་བ་བཤད་དང་ཤོ ད་བཞི ན་པ་དེ་ ལྟར་

མཐོང་ཆོ ས་སུ་ཡོ ད་པ་འདི་ནི་རང་ཅག་དད་ལྡན་སྐྱེ་བོ་ཡོ ངས་ཀྱི་སྙངི ་གི ་ཚེ ར་མར་
གྱུར།

ལྷག་པར་དོལ་ཚོ གས་ཀྱི་འད་ུ ར་དང་གཏམ་བརྗོད་ཀྱི་སྐབས་སུ་ཀུན་གཟིགས་

པཎ་ཆེ ན་སྐུ་ཕངྲེ ་བཅུ་པ་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་དོལ་རྒྱལ་བསནྟེ ་གསོལ་གནང་མཁན་ཡི ན་

སྐརོ ་གྱི་ལོག་འགྲེལ་དྲིལ་བསྒྲགས་བྱས་ནས།

རྒྱལ་སྤྱིའ་ི ནང་ཁོ་ཚོ ར་བདེན་རྒྱབ་

ཡོ ང ་ཐབས་བྱས་དང་བ དྱེ ་བཞི ན ་པར་བདག་ཅག་གདན་ས་བཀྲ་ཤི ས་ལྷུན་པོའི་
མཁན་བླ་དགེ་འདནུ ་འབྲེལ་ཆགས་ཡོ ངས་རྫོགས་ཤི ན་ཏུ ་བླ་ོ ཕམ་སྐྱེས།

མ་ཟད་

ལོ ག་བཤད་དེ་དག་གི ས་ལོ ་རྒྱུས་ངོ་མ་མི ་ཤེས་མཁན་ཁག་གཅི ག་མགོ་འཁོར་བསླུ་
བྲིད་ནང་ད་ུ ཚུད་སྲིད་པས། དེ་རི ང་འདིར་དོལ་ཚོ གས་ལ་བསྒྲགས་གཏམ་སྤལེ ་བ་

346 བདེན་དོན་གསལ་བའི་ཉི་ཟེར།

དང་འབྲེལ་གནས་ཚུལ་དངོས་ཀྱི་འགྲེལ་བརྗོད་སྙངི ་བསྡས
ུ ་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།
སྤྱིར་གདན་ས་བཀྲ་ཤི ས་ལྷུན་པོའི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་བྱུང་བའི་ནང་༸རྒྱལ་མཆོག་སྐ་ུ

ཕྲེང་དང་པོ་རྗེ་དགེ་འདནུ ་གྲུབ་པ་དཔལ་བཟང་པོས་ཕྱི་ལོ་ ༡༤༤༧ ལོར་དགོན་པ་

ཕྱག་བཏབ་ནས་གཉེར་ད་ུ གཏད་པའི་སྲུང་མ་དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོ་དང་། གྲྭ་ཚང་ཁག་
གསུམ་གྱི་ནང་ཤར་རྩེ་གྲྭ་ཚང་གི ས་སྲུང་མ་མགོན་པོ་དང་།

ི ་གྲྭ་
ཐོས་བསམ་གླང

ཚང་གི ས་སྲུང་མ་ལྷ་མོ། དཀྱིལ་ཁང་གྲྭ་ཚང་གི ས་སྲུང་མ་བེག་ཙེ་ལྕམ་སྲིང་བཅས་

སོ་སོར་བསྟེན་གསོལ་བྱེད་པ་དང་། གསང་སྔགས་རྒྱུད་པ་གྲྭ་ཚང་ད་ུ རྒྱུད་སྡ་ེ བཞི འ་ི

ཆོ་ག་དང་། དམ་ཅན་ཆོས་སྲུང་ལྷ་བེག་ཇོ་བོ་གསུམ། མགོན་པོ་དཀར་ནག རྒྱལ་

ཆེན་རྣམ་ཐོས་སྲས།

ཡོ ད་པ་མ་གཏོགས།

ཆོས་རྒྱལ་དང་ཚངས་པ་སོགས་ཀྱི་བསྐང་གསོ་གནང་སྲོལ་

ི ་ནང་ལོ་རྒྱུས་ཐོག་བླ་བྲང་དང་གྲྭ་ཚང་ཁག་
དགོན་པའི་གླང

ནས་དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་གསོལ་གྱི་མི ང་ཡང་གྲགས་མྱོང་མེད། སྤྲུལ་སྐ་ུ གྲགས་པ་རྒྱལ་
མཚན་འད་ྲེ ལ་སྐས
ྱེ ་རས
ྗེ ་པཎ་ཆེན་བླ་ོ བཟང་ཆོས་རྒྱན་གྱི་དྲུང་ད་ུ བཀྲ་ཤི ས་ལྷུན་པོའི་

སྲུང་མ་མཛད་རྩིས་བྱས་པར་སྐརོ ་ལམ་ནས་གསང་བདག་ཕྱག་རྡོར་དྲག་པོའི་སྐུར་
བཞེངས་པ་རྗེའི་སྐྱེས་བུ་འབྲིང་གི ་བཀའ་སྲུང་རྒྱལ་ཆེ ན་རྣམ་ཐོས་སྲས་རྟ་བདག་
བརྒྱད་ཀྱིས་བཀག་སྟེ་འགྲོ་མ་བཅུག་པ་ཁྱེད་ཚོ ས་ད་དངུ ་མ་ཤེས་སམ།

པཎ་ཆེ ན ་སྐུ་ ཕ ངྲེ ་བརྒྱད་པ་བསྟན་པའི་ དབང་ཕྱུ ག ་ཆེ ན ་པོས ་དོལ ་རྒྱལ་ལ་

དམི གས་བསལ་གྱིས་མནན་པ་བསྲེག་སྦྱོར་དྲག་ལས་མཛད་ཅིང་།

པཎ་ཆེན་སྐ་ུ

ཕྲེང་དྲུག་པ་དཔལ་ལྡན་ཡེ ་ཤེ ས་རྒྱ་ཕེབས་གནང་བའི་རྗེས་སུ་དགོན་པའི་ནང་མི ་
ཚན་དང་གྲྭ་ཤག་ཁ་ཤས་སུ་ཡུལ་ལྷ་བསནྟེ ་གསོལ་བདྱེ ་མཁན་ཁག་གཅི ག་བྱུང་ཡོ ད་

པར་ཡང་མི ་ཆོག་པའི་དམ་བསྒྲགས་དང་འབྲེལ།

དགོན་པའི་བཅའ་ཡི ག་ཆེན་

ུ ་འད་ྲེ རྩ་སྦུགས་
མོ འི་ནང་དའུ ང་༼བར་སྐབས་ཤི ག་དགོན་པའི་ཐོ་ཁོངས་སུ་གདག

གདན་ས་བཀྲ་ཤི ས་ལྷུན་པོའ་ི བསྒྲགས་གཏམ། 347

སུ་འདྲེན་པ་ཁ་ཡར་བྱུང་ཡོ ད་ཚོ ད་འདགུ ་པ།

ཕྱིན་ཆད་ལ་མོ་ཆོས་སྐྱོང་སོགས་

དམི གས་བསལ་མ་གཏོགས་གང་བྱུང་ཁོག་ཞུགས་བྱས་མི ་ཆོག
ཡེ ་ཤེས་ཀྱི་སྤྱན་ལྡན་རྡོ་རྗེའ་ི སྲུང་མ་ལས།

ཆོས་སྲུང་ཀྱང་

དོལ་རྒྱལ་སོགས་མཁའ་ལ་རྒྱུ་བའི་ཡི ་

དྭགས་འད་ྲེ ངན་གྱི་རི གས་ལ་གསོལ་ཁ་བདྱེ ་པས་མཚོ ན་བསྟེན་ཅི ང་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་

ུ ་
བ་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་བསྟན་པའི་འཇུག་སྒ་ོ སྐྱབས་འགའྲོ ི་འགལ་ཟླར་འདག

པས་མི ་བྱེད།༽ ཅེས་དམི གས་བསལ་དོལ་རྒྱལ་གྱི་མི ང་དངོས་སུ་སྨྲོས་གནང་ནས་

འདྲེ་ངན་གྱི་རི གས་གསོལ་ཁ་བྱས་ན་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་སྐྱབས་འགའྲོ ི་བསླབ་
བྱ་དང་དངོས་སུ་འགལ་ཡོ ད་སྐརོ ་མཛུབ་སྟོན་གནང་ནས།

དོལ་རྒྱལ་སོགས་འདྲེ་

ངན་རི གས་བསྟེན་གསོལ་རྩ་བ་ནས་མི ་ཆོག་པར་བཀག་གནང་ཡོ ད།

འདི་ ཐད་པཎ་ཆེ ན ་སྐུ་ གོ ང ་མས་རྒྱུ ་མཚན་གནད་འགག་ཏུ ་གཟི ག ས་ཏེ།

༡༩༨༧ ཟླ་ ༦ ཚེ ས་ ༡༡ ཉིན་ཕྱག་བསྟར་མའི་འགོ་མཚན་གནང་སྟེ། ༡༩༨༨

ལོ ར་མི ་རི གས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ནས་པར་བསྐྲུན་གནང་བཞི ན་པའི་གངས་ཅན་རི ག་
བརྒྱའི་སྒ་ོ འབྱེད་ལྡ་ེ མི ག་དེབ་ཕངྲེ ་སུམ་ཅུ་སོ ་གཅི ག་ཡོ ད་པའི་ནང་ཚན་དེབ་ཕངྲེ ་

བཅུ་གཅི ག་པའི་ནང་དགོན་ཁག་གི ་བཅའ་ཡི ག་ཟེར་བའི་ནང་དམི གས་བསལ་གྱིས་
བཀྲ་ཤི ས་ལྷུན་པོའི་བཅའ་ཡི ག་ཆེ ན་མོ ་ཕག
ྱོ ས་སྒྲིག་འགྲེམ་སྤལ
ེ ་གནང་ཡོ ད་པའང་

གསལ་པོར་ཤེས་དགོས།

པཎ་ཆེ ན ་སྐུ་ ཕ ངྲེ ་དགུ ་ པ་ཐུ བ ་བསྟན་ཆོ ས ་ཀྱི ་ ཉི་ མ་མཆོ ག ་སྐ ་ྱེ རྒུ ་ མདོར ་སྐུ་

གཤེ གས་པའི་རྗེས་སུ་ར་ྗེ ཕ་ཕོང་ཁ་པས་བཀྲ་ཤི ས་ལྷུན་པོ་དགོན་པའི་ཕྱི་ལོ ག་བདེ་

ཆེ ན་ཕོ་བྲང་ད་ུ གསུང་ཆོ ས་གནང་སྐབས་དོལ་རྒྱལ་སྐརོ ་བཤད་པ་གནང་མྱོང་ཡོ ད་
ཅིང་།

ི ་གི ་ཕྱི་ལོག་ཏུ ་
དེ་རྗེས་རྗེ་ཕ་བོང་ཁ་པས་བཀྲ་ཤི ས་ལྷུན་པོའ་ི དགོན་པའི་གླང

ཡོ ད་པའི་བདེ་ཆེ ན་ཕོ་བྲང་གི ་རྒྱལ་སྒའོ ི་ནང་མའི་ཕྱི་ལོ ག་ཏུ ་དོལ་རྒྱལ་གྱི་ལྕགོ ་ཁང་

348 བདེན་དོན་གསལ་བའི་ཉི་ཟེར།

ཏོག་ཙམ་ཞི ག་བཞེངས་ཡོ ད། དེའ་ི ཚེ ་དགོན་པའི་ཕྱི་ནང་ནས་གཅིག་གྱུར་གྱི་དད་
གསོལ་བདྱེ ་རྒྱུ་ཕར་ཞོག་སེར་སྐྱ་ཕོ་མོ་ཕལ་ཆེ་བས་འཇིགས་སྣང་དང་མི ་དགའ་བའི་

རྣམ་འགྱུར་གསལ་པོར་བསྟན་ཡོ ད།

དེའི་མཇུག་སྐངྱོ ་གཞུང་ཞབས་བཀྲས་ལྷུན་སྐ་ུ དྲག་ཁག་གཅི ག་གི ས་བྱས་ངོར་

པཎ་ཆེ ན་སྐུ་ཕངྲེ ་དགུ ་པ་སྐུ་གཤེ གས་པ་ནས་པཎ་ཆེ ན་སྐུ་ཕངྲེ ་བཅུ་པ་སྐུ་ན་མ་སོན་

བར་ད་ུ བདེ་ཆེ ན་ཕོ་བྲང་གི ་ར་ྩེ དགོན་ཁང་སོགས་སུ་ཤུ གས་ལྡན་བསནྟེ ་གསོལ་བདྱེ ་

ི ་ནང་སྔ་ཕྱི་བར་
རྒྱུ་དར་སྤལེ ་གཏོང་ཐབས་བྱས་ཡོ ད།
འོན་ཀྱང་དགོན་པའི་གླང
ུ ་ཕྱིས་
གསུམ་ད་ུ ཤུ གས་ལྡན་བསྟེན་གསོལ་དར་སྤལེ ་རྩ་བ་ནས་བཏང་ཐུ བ་མེད། དས
པཎ་ཆེ ན་སྐུ་ཕངྲེ ་བཅུ་པའི་གསུང་འབུམ་ཕྱོགས་སྒྲི ག་བྱས་པའི་ནང་གི ་དོལ་རྒྱལ་

བསྐང་འཕྲིན་དེའང་མཁན་དྲུང་ཏཱ་བླ་མ་ནོར་བྲང་བླ་ོ བཟང་རྒྱལ་མཚན་དང་།

རྩེ་

དགོན་རྡོར་སླབོ ་བླ་ོ བཟང་བྱང་ཆུབ་གཉིས་ཀྱིས་ཐང་ག་གསར་བཞེངས་ཀྱི་སྨནོ ་ཚི ག་
ྲི ་གནང་བ་མཇུག་བྱང་ད་ུ འཁོད་ཡོ ད་པ་དེས་ཀྱང་གསལ་པོ་ཤེས་
ཏུ ་བསྐལ
ུ ་ངོར་བས

ཐུ བ།

དེ་མི ན་པཎ་ཆེ ན་སྐུ་ཕངྲེ ་བཅུ་པ་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་སྐུ་སྒར
ེ ་ངོས་ནས་ཀྱང་སྐུ་ཚེ ་

གང་པོར་དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་གསོལ་རྩ་བ་ནས་གནང་མྱོང་མེད་ཅིང་།

དེ་བས་ཁོང་

ཉིད་སྐུ་ཚེ ་སྨད་ད་ུ བླ་བྲང་གཟིམ་ཆུང་གོང་འོག་ཚང་མར་དོལ་རྒྱལ་བསནྟེ ་གསོལ་

ྲི ་དང་བཀྲ་ཤི ས་
གནང་བའི་རྟགས་ཙམ་མངོན་རྒྱུ་མེ ད་པ་འབྲེལ་ཡོ ད་ཞབས་འབང
ལྷུན་པོའ་ི དགེ་འདནུ ་བགྲེས་གཞོན་ཚང་མས་མཁྱེན་གསལ་རེད།

རྗེས་སུ་ཀུན་

གཟིགས་པཎ་ཆེན་སྐ་ུ ཕྲེང་བཅུ་པ་མཆོག་དགོངས་པ་རྫོགས་ནས་ཟླ་བ་ཁ་ཤས་ལས་
མ་སོ ང ་བར་དགོན ་པའི་ ལས་བ དྱེ ་འགའ་ཡི ས་བདེ་ ཆེ ན ་ཕོ་ བྲང་གི ་ འོག ་ཐོག ་ཏུ ་

ཡོ ད་པའི་དགོན་ཁང་གི ་སྒ་ོ རྒྱབ་ཏུ ་དོལ་རྒྱལ་འདྲ་སྐ་ུ ཞི ག་གསར་བཞེངས་བྱས་ཡོ ད་

གདན་ས་བཀྲ་ཤི ས་ལྷུན་པོའ་ི བསྒྲགས་གཏམ། 349

པ། སྐབས་དེར་དགོན་པའི་གནད་ཡོ ད་མཁན་བླ་ཁག་ནས་བཀག་འགོག་ཤུ གས་ཆེ་

མཛད་ཡོ ད་ཀྱང་།

རྒྱ་གཞུང་དང་འབྲེལ་ཆགས་འགོ་དཔོན་དག་གི ་དབང་ཤུ གས་

ུ ་ད་ཆའང་གཞི ས་རྩེ་ཁུལ་གྱི་དད་ལྡན་
འོག་ནས་དོན་འབྲས་མ་སོན། འོན་ཀྱང་དས

སེར་སྐྱ་མི ་མང་བདེ་ཆེན་ཕོ་བྲང་ད་ུ མཇལ་བཅར་བ་ཚོ ས་གཟིམ་ཆུང་ཁག་ཚང་མ་

མཆོ ད་མཇལ་ཚར་རས
ྗེ ་དགོན་ཁང་གི ་དོལ་རྒྱལ་འདྲ་སྐུ་མ་མཇལ་བར་ཤར་རེར་
ལོག་འགྲོ་མཁན་ཞེ་ཅིག་རེད།

མ་ཟད་ཀུ ན་གཟིགས་པཎ་ཆེ ན་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་པ་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་སྐུ་ན་དར་ལ་

ུ ་ནས་དགོངས་པ་མ་རག
བབ་ཅི ང་རང་སྟོབས་ཀྱིས་ཐུ གས་ནསུ ་སྟོན་པའི་དས
ྫོ ས་བར་

ད་ུ བོད་མི ་རི གས་ཀྱི་བདེ་སྡུག་ཆེ ད་ད་ུ སྐུ་ལས་བསྐནྱོ ་མཁན་གྱི་སྐས
ྱེ ་བུ་དམ་པ་བླ་ན་
མེད་པ་ཞི ག་ཡི ན་པ་ལས། དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་གསོལ་དར་སྤལེ ་གནང་ནས་བཞུགས་པ་
བཀའ་སླབོ ་དང་མཛད་པ་གང་དའུ ང་ཆ་ཤས་ཙམ་ཡང་མཇལ་རྒྱུ་མེད་པ་ཚང་མས་

མཁྱེན་གསལ་རེད།

ལྷག་པར་བོད་ལྕགས་བྱ་ལོ ར་ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེ ན་སྐུ་ཕངྲེ ་བཅུ་པ་ཆེ ན་པོ་

སྐུ་ངོ་མས་བདག་ཅག་བ ས
ྱེ ་ཀྱི ་གདན་ས་འདིར་གནང་བའི་ནང་མའི་བཀའ་སླབོ ་

ུ ་མང་སྦྱིན་
ཕྱག་བྲིས་ཕྱག་བསྟར་མའི་ནང་། དེ་གའི་བླ་མ་ལས་སྣེ་དགེ་འདནུ ་འདས
ུ ་དང་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ ་སྙག
ུ ་བསྟན་འགྲོའ་ི
ི ས་དས
བདག་དང་བཅས་ལ། ཁྱེད་ཚོ ས་དས
མགོན ་དཔུ ང ་དམ་པ་༸གོང ་ས་༸རྒྱལ་དབང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་སྐུ་ ཚེ ་ རྒྱལ་
མཚན་བརྟན་ཅི ང་མཛད་འཕྲིན་རླབས་ཆེ ན་རྣམས་ཡར་ངོའི་ཟླ་ལྟར་འཕེལ་ཞི ང་

རྒྱས་པ་སོགས་ཀྱི་ཆེ ད་ད་ུ ཕྱར་བ་གྲུ་འདེགས་བཅས་ཀྱི་སྒ་ོ ནས་མདནུ ་ནས་མདནུ ་
ད་ུ བསྐྱོད་རྒྱུ་ཤི ན ་ཏུ ་གལ་ཆེ ་ བས་དེ་ ལུ ག ས་སྤང ་བླང ས་བ ྱེད ་དགོས ་ཞེས ་སོགས་

དང་། མ་ཟད་༸གོང་ས་མཆོག་གི ་སྐ་ུ ཚབ་དང་ཕྱི་ལོག་ནས་དད་ལྡན་མཇལ་བཅར་
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བ་ཚོ ར་རྟག་ཏུ ་༸རྒྱལ་དབང་ཡི ད་བཞི ན་ནོར་བུ་སྐ་ུ ཚེ ་བརྟན་པ་དང་། ཁོང་གི ་བླང་

དོར་བཀའ་སླབོ ་འོག་ཤར་བསྐྱོད་ཐུ བ་པ་གལ་ཆེ་ཡི ན་སྐརོ ་བཀའ་སླབོ ་ལམ་སྟོན་རི མ་

པར་ཕེབས་པ་དེ་རང་ནས་ཁོང་གི ་དགོངས་པ་ངོ་མ་དེ་ང་ཚོ ས་རྟོགས་ཐུ བ་ལ། གལ་

ཏེ་པཎ་ཆེན་རི ན་པོ་ཆེའི་བཀའ་ལ་བརྩི་མཁན་ངོ་མ་ཞི ག་ཡི ན་ན་གོང་གསལ་བཀའ་
ུ ་ལ་བབས་ཡོ ད།
སླབོ ་ཀྱི་སྙངི ་དོན་རྣམས་སྤངས་བླང་ཚུལ་བཞི ན་བྱེད་དགོས་པའི་དས

བར་ལམ་དོལ་ཚོ གས་ནས་ང་ཚོ ར་བཏང་བའི་པཎ་ཆེ ན་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་པའི་

གསུང་འབུམ་གྱི་དཔར་བཤུ ས་ནང་ད་ུ ༼ཁྲོ་བོའི་དབང་པོ་རྡོ་ར་ྗེ ཤུ གས་ཀྱི་རས
ྗེ ་ཆོ ག་

ཡང་ལྷན་ནག་འགྲོས་སུ་བཀོད་པ་བཞུ གས་སོ།༽ཟེར་བར་ཡང་སྨ་ྱོ ཧམ་ཆེ ན་པོས་

ཤུ གས་ལྡན་སྐརོ ་གྱི་བརྩམས་ཆོས་ཡི ན་པའི་མཆན་རྟགས་བཀོད་ནས། ཕྱག་དཔེའ་ི

ནང་ར་ྡོ ར་ྗེ ཤུ གས་ཟེར་འཁོད་ཡོ ད་ན་ཤུ གས་ལྡན་ལ་གོ་བ་ལེན་ཤག་ཤག་བདྱེ ་འདགུ ་

པ་དེ་ནི་ལོང་བ་གཡང་མཆོངས་རེད་མ་གཏོགས། དོན་དངོས་སུ་ཁྲོ་བོའ་ི དབང་པོ་

ུ ་ཀྱི་འཁོར་ལོ འི་སྐབས་ཀྱི་ཁྲོ་རྒྱལ་རྡོ་
ར་ྡོ ར་ྗེ ཤུ གས་ནི་བཅོམ་ལྡན་འདས་དཔལ་དས

རྗེ་ཤུ གས་ཡི ན་པ་ལས། ཁྱེད་ཅག་གི ས་བསམ་པའི་རྡོ་རྗེ་ཤུ གས་ལྡན་ཟེར་བ་དེ་མ་

ཡི ན་ནོ་ཞེས་ཞོར་འགྲེལ་ཙམ་དང་། དེ་ལྟར་མ་ཤེས་ཤེས་མདོག་གམ་ཡང་ན་རྫུན་

གཏམ་ལ་ངན་གོམས་སོ ང་བ་གང་ལྟར་ཡང་དེ་དག་ནི་ཅོལ་ཆུ ང་གི ་བྱ་བ་འབའ་
ཞི ག་ཏུ ་མཐོང་།

པཎ་ཆེན་སྐ་ུ ཕྲེང་བཅུ་པའི་ཡང་སྲིད་ངོས་འཛི ན་ཞུ་སྟངས་ཐད་ཁྱོད་ཚོ འ་ི གྲས་

བླུན་རྨོངས་ཐ་ཤལ་འགའ་ཞི ག ་གི ས ་མ་ཤེ ས ་ཤེ ས ་ཁུ ལ ་གྱི ་ ཀུ ་ ཅོ་ གང་སར་སྒྲོག ་
ུ  ཁྱོད་ཚོ ས་༸རྒྱལ་དབང་པཎ་ཆེ ན་ཡབ་སྲས་གཉིས་ཀྱི ་མཛད་པ་
བཞི ན་འདག
དང་། བོད་ཀྱི་སྤྲུལ་སྐུའི་ཡང་སྲིད་ངོས་འཛི ན་ཞུ ་སྟངས་སྐར
ོ ་གྱི ་ལོ ་རྒྱུས་དངོས་

དང་།

གནད་ལུགས་དམ་པ་ཅུང་ཙམ་ཡང་མ་ཤེ ས་པར་ཁ་ཤུ གས་ཆེན་པོས་
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ལོ ག་བཤད་སྤལ
ེ ་བ་ནི་རྒྱ་ནག་གཞུ ང་གི ་འདོད་དོན་ཁོ་ན་འགྲུབ་ནས་རང་མདོག་
ངན་པ་ཁྲོམ་སར་སྟོན་པ་ཙམ་ལས་མ་འདས། པཎ་ཆེན་སྐ་ུ ཕྲེང་བཅུ་པའི་ཡང་སྲིད་

ངོས་འཛི ན་ཞུ་སྟངས་སྐརོ ་རྒྱང་རི ང་ད་ུ བལྟ་མི ་དགོས་པར་པཎ་ཆེ ན་སྐུ་ཕངྲེ ་བཅུ་པ་

ཆེ ན་པོའི་མཛད་རྣམ་དང་ལྷག་པར་དགོངས་པ་རག
ྫོ ས་ཁའི་བཀའ་སླབོ ་རྣམས་ལ་

རྩེ་གཅི ག་ཏུ ་ཉན་ནས་གོ་ཤེས་ཐུ བ་ན་དོན་ངོ་མ་གང་ཡི ན་གཞི ་ནས་ཤེས་ངེས་རེད།

ུ ་
ཁྱོད་ཅག་དོལ ་ཚོ ག ས་ར ས
ྗེ ་འབྲང་པ་ཆེ ས ་ཉུ ང་ཤས་ཤི ག ་གི ས ་ཉིན ་མཚན་ད ས
དྲུག་ཏུ ་དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་གསོ ལ་ལ་ཁ་གཡར་ནས་དོན་ངོ་མར་སྤྱི ་ནོར་༸གོང་ས་
༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོའ་ི སྐ་ུ གསུང་ཐུ གས་ཀྱི་མཛད་པར་ཉི་ཤར་སྦར་མོས་འགེབས་

ཐབས་བྱས་དང་བྱེད་བཞི ན་པ་ནི། རང་ཉིད་ནག་ཁུང་ནས་ནག་ཁུང་ཏུ ་ལྷུང་བ་ཙམ་

ལས་འཛམ་གླིང་ཡོ ངས་ལ་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོ ག་གི ་མཛད་འཕྲིན་ཉི་མ་
འབུམ་གྱི་འོད་ཟེར་ཁྲ་ཐིང་ངེར་ཤར་ཡོ ད་པ་ཤེས་དགོས་སོ།

རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་ཀྱང་ཁྱོད་ཅག་དང་འདྲ་བར་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་ད་བར་

ལོ་ངོ་བཅུ་ཕྲག་ཁ་ཤས་རི ང་མི ་རྒྱུ་ཚོ ད་མེད་བཏང་ནས་དངོས་ཤུ གས་བརྒྱུད་གསུམ་
གྱིས་མཚན་སྨད་སྒྲོ་བསྐར
ུ ་ཇི་སྙདེ ་ཅིག་ཞུས་དང་ཞུ་མུས་སུ་ཡོ ད་ཀྱང་།

དེ་དག་

གི ས་ཁོང་གི ་མཛད་འཕནྲི ་གྱི་ཆ་ཕྲ་མོ ་ཙམ་ལའང་དོ་ཕོགས་ཡོ ང་རྒྱུར་ཕར་བཞག

དེ་བས་༸གོང་ས་མཆོ ག་ནི་ད་ཆ་འཛམ་གླིང་ནང་གི ་སྟོབས་ཆེ ་ཆུ ང་གི ་རྒྱལ་ཁབ་

ཧ་ཅང་མང་པོ་དང་།

རྣམ་དཔྱོད་ལྡན་པའི་མི ་མང་ཀུན་གྱིས་བླ་ན་མེད་པའི་གུས་

བཀུར་བརྩི ་འཇོག་མཐོང་ཆེན་ཞུ་ཡུལ་གྱི་སྐྱབས་གནས་དམ་པ་ཞི ག་ཆགས་ཡོ ད་པ་
ཅིས་ཀྱང་ཤེས་དགོས་སོ།

སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་ནས་ཁུངས་ལྡན་ལོ ་རྒྱུས་

ད་ུ མའི་རྒྱབ་ལྗངོ ས་གཞི ་ལ་བཞག་ཅིང་།

ལོ་མང་བརྟག་དཔྱད་ཞི བ་ཚགས་རི མ་
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པར་མཛད་ནས་དོལ་རྒྱལ་བསནྟེ ་གསོལ་མཚམས་འཇོག་བྱས་ན་ལེ གས་ཚོ གས་ཆེ ་

སྐརོ ་གྱི་སྤང་བླང་གི ་བཀའ་སླབོ ་ཕེབས་པ་ནི། བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་སྤྱི་དང་། ལྷག་

པར་ཡབ་ར་ྗེ ༸རྒྱལ་བ་གཉིས་པ་འཇམ་མགོན་ཙོ ང་ཁ་པ་ཆེན་པོས་སྲོལ་གཏོད་པའི་
དཔལ་མཉམ་མེད་རི ་བོ་དགེ་ལྡན་པའི་བསྟན་པར་ཐུ གས་བར་ྩེ བ་ཆེན་པོས་དག་ཐེར་

ལེ གས་པར་མཛད་པའི་རྨད་བྱུང་མཛད་ཆེ ན་ཞི ག་ཡི ན་པར་བདག་ཅག་གདན་ས་
ུ ་མང་དང་བཅས་ནས་སྤང་བླང་འཛོ ལ་མེ ད་ཚུལ་
འདིའི་མཁན་བླ་དགེ་འདནུ ་འདས

བཞི ན་ཞུས་དང་ཞུ་བཞི ན་པ་དང་། ཕྱིན་ཆད་ཀྱང་འདྲེ་ངན་དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་གསོལ་

ཕར་བཞག་ལྟ་ངན་ལོག་རྟོག་རྗེས་འབྲང་དང་བཅས་པར་ཆོས་དང་ཟང་ཟིང་འབལ
ྲེ ་
བ་སྤུ་ ཙམ་མི ་ བྱེད ་རྒྱུ ར་མ་སྐུལ ་དང་བླང ས་ཀྱི ས ་ར ་ྡོ ར འ
ྗེ ི་ དམ་བཅའ་བརྟན་པོར ་
འཇོག་རྒྱུ་ཡི ན། ལར་ནས་དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་གསོལ་བྱེད་མཁན་སོགས་ཀྱིས་ཀུན་

གཟིགས་མཆོ ག་གི ་མཛད་པར་ལོ ག་རྟོག་གི ས་གང་བྱུང་འགྲེལ་ལོ ག་བྲིས་བཤད་
བྱས་པ་སོགས་ནི་ཤི ན་ཏུ ་མ་འོས་པ་དང་མི ་ཆོག་པ་ཞི ག་ཡི ན་པས།

གནད་དོན་དེ་

ུ ་མང་དང་བཅས་
རི གས་ལ་གདན་ས་བཀྲ་ཤི ས་ལྷུན་པོའི་མཁན་བླ་དགེ་འདནུ ་འདས
ནས་དོ་འཁུར་ཆེན་པོས་མཐའ་གཅིག་ཏུ ་གདོང་ལེན་བྱེད་ངེས་ཡི ན། གདན་ས་བཀྲ་

ུ ་མང་དང་། པཎ་ཆེན་ཨེ ར་ཏེ་ནི་ཞབས་ཞུ་ལས་དོན་
ཤི ས་ལྷུན་པོའ་ི མཁན་བླ་འདས
ལྟ་ེ གནས་ཁང་ཐུ ན་མོང་གི ས་སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡ ཚེ ས་ ༢༣ ལ།།
སྨནོ ་ལམ་ལོག་པས་༸རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་ལ།།

འཁུ་བའི་ནག་ཕྱོགས་གཟུགས་ཅན་གཟུགས་མེད་སྡ།ེ །

བསམ་སྦྱོར་ངན་པའི་འཇུག་པ་མ་ལུས་པ།།

མཆོག་གསུམ་བདེན་པས་རྩད་ནས་གཅོད་གྱུར་ཅིག།

དོལ་ཚོ གས་ཀྱི་ཚོ གས་མི ་ཟུར་པ་རྣམས་ཀྱི་གསལ་བསྒྲགས། 353

དོལ་ཚོ གས་ཀྱི ས་༸གོང་ས་མཆོ ག་ལ་ངོ་རྒོལ་སྐད་འབོད་བྱས་
པར་བཀའ་གདམས་གསར་མའི་ཚོ གས་མི ་ཟུར་པ་རྣམས་ནས་
སྐྱོན་བརྗོད་ཀྱི་གསལ་བསྒྲགས་སྤལེ ་བ།

༄༅། །ང་ཚོ ་གཤམ་འཁོད་མི ང་ཅན་པ་ཚོ ས་དེ་སྔ་བཀའ་གདམས་གསར་

མའི་ཚོ གས་མི ་བྱས་ཏེ་དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་གསོལ་བྱེད་མྱོང་ཡོ ད།

འོན་ཀྱང་ང་ཚོ ་

དང་ཚོ གས་མི ་གཅི ག་པ་ཡི ན་མཁན་དོལ་རྒྱལ་བསནྟེ ་མཁན་ཁག་གཅི ག་གི ས་དེང་

སྐབས་བོད་ཀྱི་༸སྐྱབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་ལ་ངོ་རྒོལ་གྱིས་མཚན་སྨད་ཞུ་བ་
མཐོང་སྐབས་སེམས་འཚབ་དང་བླ་ོ ཕམ་ཧ་ཅང་སྐྱེས་བྱུང་། འཁྱོག་བཤད་དང་རྫུན་

གཏམ་རྣམས་ངོ་མ་ཡི ན་ཁུལ་གྱི་དྲིལ་བསྒྲགས་བྱེད་བཞི ན་ཡོ ད།

བཀའ་གདམས་

གསར་མ་ཟེར་བའི་ཆོ ས་ཚོ གས་དེས་ད་ཆ་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཤུ གས་ལྡན་ཚོ གས་པ་ཟེར་བ་
དང་། ནབུ ་ཕྱོགས་ཤུ གས་ལྡན་ཚོ གས་པ་ཟེར་བའི་མི ང་བྱང་འོག་བོད་ཀྱི་༸སྐྱབས་

མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོ ག་ལ་མཚན་སྨད་དང་སྐྱོན་འཛུགས་སོགས་གཞི ་རྩ་མེ ད་

པའི་ལས་འགུལ་སྤལེ ་བཞི ན་ཡོ ད།

བཀའ་གདམས་གསར་མ་ཟེར་བ་དང་། རྒྱལ་སྤྱིའ་ི ཤུ གས་ལྡན་ཚོ གས་པ་ཟེར་

བས་བོད་ཀྱི ་༸སྐྱབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོ ག་ལ་ངོ་རྒོལ་རྔམ་སནྟོ ་བྱས་པ་མ་
ཟད། ངོ་དེབ་སོགས་དྲ་རྒྱའི་བརྒྱུད་ལམ་འདྲ་མི ན་ཐོག་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་མཚན་

སྨད་ཞུ་བཞི ན་ཡོ ད། ང་ཚོ ས་ཁོ་པ་ཚོ ར་དངོས་ཡོ ད་གནས་ཚུལ་གསལ་བཤད་བྱས་
ཀྱང་ཉན་འཇོག་རྩ་བ་ནས་བྱས་མེད།

དེར་བརྟེན་ད་ཆ་ང་ཚོ ས་མགྲིན་དབྱངས་

354 བདེན་དོན་གསལ་བའི་ཉི་ཟེར།

ུ ་ལ་བབ་པ་བསམ་བཞི ན་
གཅི ག་གྱུར་ཐོག་ནས་བདེན་པ་བདེན་གཏུ ག་བྱ་རྒྱུའི་དས
ཡོ ད།

འདིར་བཀའ་གདམས་གསར་མ་ཟེར་བའི་འགོ་ཁྲིད་སྐལ་བཟང་རྒྱ་མཚོ ་དང་

ཁོ་པའི་རྗེས་འབྲང་པ་ཚོ ས་རྫུན་སྒྲོག་ཁག་གཅིག་ང་ཚོ ས་གསལ་སྟོན་བྱ་རྒྱུ་ཡི ན།

༡༽ བཀའ་གདམས་གསར་མ་ཟེར་བ་དང་། རྒྱལ་སྤྱིའ་ི ཤུ གས་ལྡན་ཚོ གས་

པ་ཟེར་བ།

དེ་བཞི ན་ནབུ ་ཕྱོགས་ཤུ གས་ལྡན་ཚོ གས་པ་ཟེར་བས་བོད་ཀྱི་༸སྐྱབས་

མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་ནི་ཞལ་རྫུན་གསུང་མཁན་ཞི ག་རེད། ཅེས་སྐྱོན་བརྗོད་

ཞུས་ཡོ ད། དོན་དངོས་ཐོག་བོད་ཀྱི་༸སྐྱབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་གི ས་དོལ་

རྒྱལ་གྱི་རྒྱུ་དང་། ངོ་བོ། བྱེད་ལས། འབྲས་བུའ་ི ཁྱད་པར་སོགས་ལ་བརྟེན་ནས་
༸གོང་ས་མཆོག་གི ་སྐ་ུ ཕྱྭ ་དང་། བོད་མི ་མང་ཚོ གས། དེ་བཞི ན་བོད་དོན་འཐབ་རྩོད་

བཅས་ལ་གནོད་གཞི ར་ངོས་འཛི ན་མཛད་བཞི ན་ཡོ ད་པར་བརྟེན། སྐལ་བཟང་རྒྱ་

མཚོ ་དང་བཀའ་གདམས་གསར་མས་དོལ་རྒྱལ་ཐོག་ངོས་འཛི ན་བྱེད་སྟངས་དང་

མི ་མཐུ ན་པ་ཆགས་ཡོ ད། དགོངས་བཞེད་མི ་མཐུ ན་པ་དེ་ཙམ་འཛི ན་པ་ལ་༸གོང་

ས་མཆོག་གི ས་ཞལ་རྫུན་གསུངས་ཀྱི་འདགུ ་ཟེར་བ་དེར་གཞི ་རྩ་གང་ཡང་མེད།

༢༽  བཀའ་གདམས་གསར་མ་ཟེར་བ་དང་། རྒྱལ་སྤྱིའ་ི ཤུ གས་ལྡན་ཚོ གས་

པ་ཟེར་བ།

དེ་བཞི ན་ནབུ ་ཕྱོགས་ཤུ གས་ལྡན་ཚོ གས་པ་ཟེར་བས་བོད་ཀྱི་༸སྐྱབས་

མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོ ག་གི ས་དོལ་རྒྱལ་བསནྟེ ་གསོ ལ་མཚམས་འཇོག་མཛད་

པར་བརྟེན་རང་གི ་བླ་མ་དང་དམ་ཚི ག་ཉམས་པ་མ་ཟད། འཇམ་མགོན་བླ་མ་ཙོང་

ཁ་པ་ཆེ ན ་པོའི་ ཕྱག་ས ལ
ྲོ ་ལ་རྨ་སྦྱི ན ་ནས་བསྟན་པ་ཉམས་ཆག་བཏང་བར་ངོས ་
འཛི ན་བྱེད་བཞི ན་ཡོ ད།

འོན་ཀྱང་བོད་ཀྱི་༸སྐྱབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་
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གི ས་དོལ་རྒྱལ་སྐར
ོ ་སྔ་ཕྱི་བར་གསུམ་ད་ུ ལོ ་རྒྱུས་ཀྱི་བྱུང་རི མ་དང་དེ་བསནྟེ ་པས་

སྤྱི་ཚོ གས་ནང་རྙ ག
ོ ་གྲ་ཇི ་བྱུང་སོ གས་ལ་དཔྱད་པ་མཐི ལ་ཕྱི ན་མཛད་པ་མ་ཟད།
ཡོ ང ས་འཛི ན་སྐུ་ གཞོན ་ཁྲི་ བྱང་རྡོ་ རྗེ་ འཆང་མཆོ ག ་ལ་དོལ ་རྒྱལ་བསྟེན ་གསོ ལ ་

མཚམས་འཇོག་མཛད་རྒྱུའི་དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་སོགས་ཞི བ་ཕྲ་སྙན་གསེང་ཞུས་ཏེ་

མཚམས་འཇོག་མཛད་ཡོ ད།

ུ ་རྟག་ཏུ ་གྲུབ་མཐའ་ཕན་ཚུན་དབར་
དོལ་རྒྱལ་བསནྟེ ་གསོལ་བྱ་རྒྱུ་དེས་དས

འཐེན་འཁྱེར་བཟོ་བཞི ན་ཡོ ད་པར་བརནྟེ ་ལོ ་རྒྱུས་ཐོག་གླངེ ་གཞི ་ཅན་ཞི ག་ཆགས་

ཡོ ད།

ི ་རི ན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི ས་དོལ་རྒྱལ་
དེར་བརྟེན་ཡོ ངས་འཛི ན་སྐ་ུ བགྲེས་གླང

དེར་རྙགོ ་གྲ་ཞི ག་ཡོ ད་པར་ཡི ད་ཆེས་གནང་བཞི ན་ཡོ ད།

སྐལ་བཟང་རྒྱ་མཚོ ས་

རྒྱལ་བའི་བཀའ་དང་། སྐྱེས་ཆེན་དམ་པའི་གསུང་ལ་བརྟེན་ནས་རི ག་པ་ཡང་དག་
བསྒྲུབས་ཁུལ་བྱེད་བཞི ན་ཡོ ད། བོད་ཀྱི་༸སྐྱབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་གི ས་
དོལ་རྒྱལ་ཐོག་བཞེངས་ཕྱོགས་འདི་དོན་དངོས་ཐོག་༸རྒྱལ་བའི་བཀའ་དང་། སྐྱེས་

ཆེན་དམ་པའི་གསུང་གཉིས་ཀ་དང་ཡོ ངས་སུ་མཐུ ན་ཡོ ད། དེ་ཡང་སྐལ་བཟང་རྒྱ་
མཚོ ས་བརྩམས་པའི། (Clear light of Bliss) ཞེས་པ་དེའ་ི ནང་། ང་ཚོ ས་

གྲུབ་མཐའ་གང་ཞི ག་ལ་ཆ་འཇོག་བྱེད་དགོས་བསམས་ནས་བླ་ོ དོགས་སྐྱེ་སྐབས་
ཆོས་འཆད་མཁན་གང་ཟག་གམ་བླ་མའི་མཚན་སྙན་གྲགས་ཆེ་ཆུང་ལ་མི ་རྟོན་པར།
གང་འཆད་རྒྱུའི་ཆོས་ལ་རྟོན་དགོས། གང་འཆད་རྒྱུའི་ཆོས་དེ་ཁུངས་བཙན་པོ་དང་
ུ ་ལ། གལ་ཏེ་ཡོ ན་ཏན་དེ་ལྟར་མི ་ལྡན་ཚེ ་ཆོས་
རྨ་མེད་པ་ཞི ག་ཡི ན་ན་ཁས་ལེན་རང

འཆད་པོ་བླ་མའི་མཚན་སྙན་གྲགས་ཆེ ན་པོ་ཇི་ཙམ་ཡི ན་ཡང་ཆོ ས་དེ་ཁས་ལེ ན་མི ་

ུ ་། ཞེས་བརྗོད་ཡོ ད། དེར་བརྟེན་སྐལ་བཟང་རྒྱ་མཚོ ས་བོད་ཀྱི་༸སྐྱབས་མགོན་
རང

ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོ ག་གི ས་སྐྱབས་ར་ྗེ ཁ་ྲི བྱང་རི ན་པོ་ཆེ་མཆོ ག་དང་དམ་ཚི ག་འགལ་
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ཡོ ད།

ཅེས་སྐྱོན་བརྗོད་བྱེད་སྐབས་རང་གི ས་བཤད་པའི་སྐད་ཆ་དང་རྒྱབ་འགལ་

ཆགས་ཡོ ད།
༣༽

ལྷག་པར་སྐལ་བཟང་རྒྱ་མཚོ ས་བོད་ཀྱི་༸སྐྱབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་

མཆོ ག ་གི ས ་སྲུ ང ་མ་བ ་ྱེ བྲག་པ་གཅི ག ་བས ནྟེ ་གསོ ལ ་མཛད་རྒྱུ ་མཚམས་འཇོག ་

མཛད་པ་དེས་འཇམ་མགོན་བླ་མ་ཙོ ང་ཁ་པ་ཆེ ན་པོ་ནས་བརྒྱུད་པའི་དགེ་ལུགས་
པའི་ཕྱག་སྲོལ་ཡོ ངས་རྫོགས་ལ་དགག་བྱ་མཛད་པ་རེད།

བཞི ན་ཡོ ད།

ཅེས་སྐྱོན་བརྗོད་བྱེད་

དོན་དངོས་བོད་ཀྱི་༸སྐྱབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་གི ས་དགེ་

ལུགས་པའི་བསྟན་པ་ལ་དགག་བྱ་རྩ་བ་ནས་མ་མཛད་པའི་ཁར་མགོན་པོ་གང་ཉིད་

མཆོག་གི ་རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་རྣམས་ལ་དད་གུས་ཧ་ཅང་མཛད་བཞི ན་ཡོ ད། འོན་ཀྱང་

སྐལ་བཟང་རྒྱ་མཚོ ས་རང་ཉིད་ལ་བརྒྱུད་པའི་བླ་མ་འདི་དང་དེ་ཡོ ད་ཚུལ་སོགས་ཇི་

ཙམ་ངོམ་ཡང་མང་ཚོ གས་ཁྲོད་བླ་སླབོ ་ཞལ་འཛོ མས་པའི་སྐལ་བ་ད་བར་བྱུང་མེད།
དེར་བརྟེན་སྐལ་བཟང་རྒྱ་མཚོ ་ལ་རང་གི ་བླ་མ་འདི་ཡི ན་ཞེས་དང་།

དམ་པ་གོང་

མ་འདིའ་ི སྐ་ུ དྲུང་ནས་བརྒྱུད་པ་ཡོ ད། ཅེས་གཅིག་ཀྱང་སྟོན་རྒྱུ་མེད་པར་རང་ཉིད་
ཁྱེར་རྐྱང་འབའ་ཞི ག་ཡི ན། ཁོ་པ་དབྱིན་ཡུལ་ད་ུ ཕྱི་ལོ་ ༡༩༧༧ ལོར་བོད་པའི་ཆོས་

ཚོ གས་ཤི ག་གི ས་ཆོ ས་བཤད་ཆེ ད་སྐད་བཏང་རྗེས་ཆོ ས་ཚོ གས་དེ་དང་རྩོད་གླངེ ་

བྱུང་ནས་ཁོ་པས་ཆོས་ཚོ གས་དེར་དབང་བསྒྱུར་བྱས་རྗེས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༢ ལོར་
བཀའ་གདམས་གསར་མ། ཞེས་མི ང་བཏགས། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༦ ལོར་དེ་སྔ་སྐལ་

བཟང་རྒྱ་མཚོ ས་སླབོ ་གཉེར་བྱེད་ས་བྱེས་ཀྱི་གདན་ས་ཆེན་པོ་སེར་བས
ྱེ ་མཁས་སྙན་

ུ ་མང་ནས་ཁོ་པར་དམ་ཉམས་དང་ལོག་ལྟ་སྨྲ་བར་ངོས་
གྲྭ་ཚང་གི ་དགེ་འདནུ ་འདས

འཛི ན་ཐོག་གྲྭ་ཚང་ནས་གནས་དབྱུང་བཏང་བའི་དྲིལ་བསྒྲགས་སྤལེ ། སྐལ་བཟང་

རྒྱ་མཚོ ས ་བཀའ་གདམས་གསར་མ་ཟེར ་བ་གསར་གཏོད ་བྱས་ནས་ནང་ཆོ ས ་

དོལ་ཚོ གས་ཀྱི་ཚོ གས་མི ་ཟུར་པ་རྣམས་ཀྱི་གསལ་བསྒྲགས། 357

གསར་པ་ཞི ག་བཟོས་ཡོ ད། ཁོ་པས་བཟོས་པའི་ནང་ཆོས་གསར་པ་དེའ་ི ནང་སྟོན་པ་

ུ ་བའི་ལུང་གང་ལའང་ཁུངས་གཏུ ག་མི ་དགོས་
བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་དམ་ཆོས་འདལ
པར་སྡམོ ་པ་འབོགས་ཆོག་བྱེད་ཆོག

དེ་ལྟར་བྱེད་མཁན་ཁོ་པ་ཁྱེར་རྐྱང་ཡི ན་པ་

ལས་བོད་པའི་བླ་མ་གཞན་སུ་ཡང་བྱུང་མྱོང་མེད། དེར་བརྟེན་ཁོ་པ་རང་ཉིད་ཁྱེར་

རྐྱང་ད་ུ བསྡད་པ་མ་ཟད།

ི ་ནང་པ་སྤྱི་དང་
ཁོ་པའི་རྗེས་འབྲང་པ་ཚོ འང་འཛམ་གླང

འབྲེལ་བ་བཅད་ནས་གྲོགས་མེད་ཁེར་རྐྱང་ད་ུ ཟུར་འདོན་བྱས་ཡོ ད།

༤༽ ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༨ ལོར་སྐལ་བཟང་རྒྱ་མཚོ ས་ཤུ གས་ལྡན་གྱི་གནད་དོན་དེ་

ནི་དོན་དངོས་བོད་མི འ་ི ཆབ་སྲིད་ཀྱི་གནད་དོན་ཞི ག་ཡི ན་སྟབས། བཀའ་གདམས་

གསར་མའི་ཆོ ས་ཚོ གས་ཀྱིས་བོད་ཀྱི་༸སྐྱབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོ ག་ལ་སྐནྱོ ་

བརྗོད ་ཞུ ་ རྒྱུ ས་མཚོ ན ་ཚུ ལ ་མི ན་གྱི ་ བྱ་སྤྱོད ་རི ག ས་ནམ་ཡང་སྤལ
ེ ་རྒྱུ ་མི ན་སྐར
ོ ་
བཤད་ཡོ ད།

འོན་ཀྱང་དེ་རྗེས་སྐལ་བཟང་རྒྱ་མཚོ ་དང་བཀའ་གདམས་གསར་མ་

ཟེར་བའི་ཆོ ས་ཚོ གས་ཀྱིས་བོད་ཀྱི་༸སྐྱབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོ ག་ལ་ངོ་རལ
ྒོ ་

སྐད་འབོད་ད་དངུ ་ཐེངས་གཉིས་བྱས་ཁོངས་ནས་གཅིག་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལོ་འགོའ་ི
ནང་དང་། གཅིག་ནི་དེང་སྐབས་བྱེད་བཞི ན་པ་འདི་རེད།

༥༽ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལོར་སྐལ་བཟང་རྒྱ་མཚོ ས་བཀའ་གདམས་གསར་མའི་

འགོ་ཁདྲི ་ནས་ངོ་རལ
ྒོ ་སྐད་འབོད་ནང་མཉམ་ཞུགས་བྱ་རྒྱུ་ཡི ན་སྐརོ ་ཡན་ལག་ཆོས་

ཚོ གས་ཚང་མར་ཡི ་གེ་བཏང་བའི་ནང་འཁོད་པ་མ་ཟད། ད་དངུ ་ཡི ་གེ་དེའ་ི ནང་ངོ་
རྒོལ་སྐད་འབོད་གོ་སྒྲིག་བྱེད་མཁན་ནབུ ་ཕྱོགས་དོལ་རྒྱལ་ཚོ གས་པ་ཟེར་བ་དེ་ཡི ན་

སྐརོ ་བཤད་འདགུ

ང་ཚོ ས་དཔྱད་པ་བྱས་ན་ཚོ གས་པ་དེའ་ི འགན་འཛི ན་ཚང་མ་

བཀའ་གདམས་གསར་མ་ཟེར་བའི་ཆོས་ཚོ གས་ཀྱི་ཚོ གས་མི ་ཟུར་པའམ་ལས་ཐོག་
ཤ་སྟག་ཡི ན་པ་ལས་སླ་པོར་ཤེས་རྟོགས་ཐུ བ་རྒྱུ་རེད།

འོན་ཀྱང་བཀའ་གདམས་

358 བདེན་དོན་གསལ་བའི་ཉི་ཟེར།

གསར་མས་ནབུ ་ཕྱོགས་ཤུ གས་ལྡན་ཚོ གས་པ་ཟེར་བ་དང་འབྲེལ་བ་མེད་ཚུལ་རྒྱུན་

ད་ུ ཤོད་བཞི ན་ཡོ ད། གསར་འགོད་པས་སྐལ་བཟང་རྒྱ་མཚོ འ་ི གསོལ་དཔོན་ཟུར་པ་

སྐལ་བཟང་པདྨར་ནབུ ་ཕྱོགས་ཤུ གས་ལྡན་ཚོ གས་པ་ཟེར་བའི་འགོ་ཁདྲི ་སུ་ཡི ན་འད་ྲི
སྐབས་མི ང་འདོན་བྱ་རྒྱུ་གང་ཡང་མེད།

༦༽ བཀའ་གདམས་གསར་མ་ཟེར་བས། བོད་ཀྱི་༸སྐྱབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་

མ་མཆོག་ལ་ངོ་རྒོལ་སྐད་འབོད་བདྱེ ་མི ན་ནི་ཚོ གས་མི ་སྒརེ ་སོ་སོའ་ི རང་དབང་ཡི ན་
ཚུལ་བཤད་ཀྱང་། ང་ཚོ ས་ཤེས་ཚོ ད་ལ། བཀའ་གདམས་གསར་མའི་ཆོས་ཚོ གས་

ཟེར་བའི་ནང་རྒྱལ་སྤྱིའ་ི ཤུ གས་ལྡན་ཚོ གས་པས་ཆེད་མངགས་ཞལ་འདེབས་དང་ངོ་
རྒོལ་བྱེད་མཁན་བསྡ་ུ བསྐངོ ་ཆེད་འབད་བརྩོན་ཤུ གས་ཆེ་བྱེད་བཞི ན་ཡོ ད།

༧༽ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ལོར་བཀའ་གདམས་གསར་མའི་ལས་འགུལ་དེ་རྒྱལ་

སྤྱིའ་ི ཤུ གས་ལྡན་ཚོ གས་པས་རྒྱུན་སྐྱོང་བྱས་འདགུ

ད་ལྟའ་ི ཆར་རྒྱལ་སྤྱིའ་ི ཤུ གས་

ལྡན་ཚོ གས་པ་ཟེར་བའི་མི ང་བྱང་འོག་དེབ་སྐལ
ྱེ ་བྱས་པའི་ཚོ གས་པ་གཉིས་ཡོ ད།

དེ་ཡང་རྒྱལ་སྤྱིའ་ི ཤུ གས་ལྡན་ཚོ གས་པའི་ཡི ག་ཆའི་ནང་གསལ་ལྟར་ན།

ནོར་

ཝེའི་ནང་ཡོ ད་པའི་ཚོ གས་པ་དེའི་འཛི ན་སྐངྱོ ་འགན་འཛི ན་དང་ཚོ གས་གཙོ ་བཀའ་

གདམས་གསར་མའི་ཆོས་ཚོ གས་ཀྱི་དགེ་རྒན་ཡི ན་དགོས། དེ་བཞི ན་ཨ་རི འ་ི ཁལ་

ལི ་ཕོར་ནི་ཡའི་ནང་ཡོ ད་པའི་ཚོ གས་པ་དེ་ཁེ་བཟང་མེད་པའི་ཟ་འབྲུའི་བཟོ་གྲྭ་ཆེན་
པོ་ཞི ག་དང་མཉམ་སྤྱོད་ཀྱིས་བཟོ་གྲྭ་དེའི་འཛི ན་སྐང
ྱོ ་འགན་འཛི ན་དེ་ཡང་བཀའ་

གདམས་གསར་མའི་དགེ་རྒན་ཟུར་པ་ལེན་ཕོ་ལེ་ཡི ན་པ་མ་ཟད།

ཁོ་པའི་བཟའ་

ཟླ་ར་བྷ་ེ ཀ་གོ་ཐ་ཡར་ཟེར་བ་ཁོ་པ་དེ་སྔ་བཀའ་གདམས་གསར་མའི་ནང་དགེ་རྒན་

བྱེད་མྱོང་ཡོ ད་ཅིང་། ཨ་རི འ་ི ནང་རྒྱལ་སྤྱིའ་ི ཤུ གས་ལྡན་ཚོ གས་པ་ཟེར་བའི་མགྲིན་
ཚབ་པའང་ཡི ན་འདགུ

དོལ་ཚོ གས་ཀྱི་ཚོ གས་མི ་ཟུར་པ་རྣམས་ཀྱི་གསལ་བསྒྲགས། 359

ཕྱོགས་མཚུ ང ས་རྒྱལ་སྤྱི འི་ཤུ གས་ལྡན ་ཚོ གས་པ་ཟེར ་བའི་ བྱེད་གཏེ་ སྐལ ་

བཟང་རབ་བརྟན་ཡི ན་འདགུ ཁོ་པ་བཀའ་གདམས་གསར་མའི་གྲྭ་རྒན་ཞི ག་ཡི ན་
འདགུ ཁོ་པའི་ཡུ་ཊུབ་ཀྱི་གསར་འགྱུར་དྲིལ་བསྒྲགས། ཟེར་བ་དེའ་ི ནང་སྐྱ་ཆས་

གྱོན་ནས་ཁོ་པ་གསར་འགོད་པ་ཡི ན་ཁུལ་བྱས་ཡོ ད།

དེར་བརྟེན་ཁོ་པས་རང་གི ་

གནས་སྟངས་དང་ལངས་ཕྱོགས་ངོ་མ་སྦས་གསང་བྱས་ཡོ ད།

རྒྱལ་སྤྱིའ་ི ཤུ གས་

ལྡན་ཚོ གས་པའི་དྲ་རྒྱའི་ནང་འབར་མའི་ནང་པའི་བཙུན་པ་ཞི ག་གི ས་བསོད་སྙམ
ོ ས་

སླངོ ་བཞི ན་པའི་བརྙན་འཕྲིན་གཅིག་བཞག་སྟེ།

རྒྱ་གར་ནང་དོལ་རྒྱལ་བསྟེན་

གསོལ་བྱེད་མཁན་གནས་དབྱུང་བཏང་སྐརོ ་གྱི་འཁྱོག་བཤད་ཀྱི་དྲིལ་བསྒྲགས་ལོག་
པ་བྱས་ཡོ ད།

ཐབས་བྱུས་དེ་རི གས་འོག་གཞན་མགོ་སྐརོ ་བསླུ་བྲིད་བཏང་སྟེ་བོད་
ཀྱི་༸སྐྱབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་ལ་ཚད་ལས་འདས་པའི་འུར་ཤོབ་ཀྱི་མཚན་

སྨད་ཞུ་བཞི ན་ཡོ ད།

༨༽ བོད་ཀྱི་༸སྐྱབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་གི ས་ཆོས་དད་རང་དབང་

ལ་དམ་བསྒྲགས་མཛད་བཞི ན་འདགུ ཅེས་སྐྱོན་བརྗོད་བྱེད་བཞི ན་ཡོ ད་ཀྱང་། དོན་

དངོས་ཐོག་བཀའ་གདམས་གསར་མའི་བྱ་སྤྱོད་ལ་བལྟས་ན་སྐྱོན་བརྗོད་འདི་བཀའ་
གདམས་གསར་མའི་ཆོས་ཚོ གས་ལ་ཟུག་རྒྱུ་རེད།

བཀའ་གདམས་གསར་མའི་

ཆོ ས་ཚོ གས་ཟེར་བ་དེ་དང་དེའི་ཡན་ལག་ཆོ ས་ཚོ གས་ནང་ད་ུ སྐལ་བཟང་རྒྱ་མཚོ ་
ཁོ་ན་ལས་གཞན་སུ་ལའང་དད་གུས་དང་ཡི ད་ཆེ ས་བླསོ ་འགལ་བདྱེ ་མི ་ཆོ ག་པ་མ་
ཟད། ཆོས་ཚོ གས་དེ་དང་ཡན་ལག་ཆོས་ཚོ གས་དེ་དག་ནང་སླབོ ་ཁྲིད་བྱེད་མཁན་

དགེ་རྒན་ཁོ་པ་ཚོ ས་སྐལ་བཟང་རྒྱ་མཚོ ས་བརྩམས་པའི་དཔེ་དེབ་ཁོ་ན་སླབོ ་ཁྲིད་
བྱེད་དགོས་པ་དང་།

སླབོ ་དགེ་དེ་དག་ཀྱང་བཀའ་གདམས་གསར་མའི་ནང་ཟབ་

སྦྱོང་ཐོན་ནས་སྐལ་བཟང་རྒྱ་མཚོ ས་བསྐ་ོ གཞག་བྱས་པ་ཞི ག་ངེས་པར་ད་ུ དགོས།
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བཀའ་གདམས་གསར་མའི་ཆོས་ཚོ གས་ནང་ཐེངས་གཅི ག་འཛུལ་ཞུགས་བྱས་ཟིན་
ུ ་ཆོས་ཚོ གས་ནས་ཐོན་པ་ཡི ན་ན།
པའི་སྐྱ་སེར་སུ་ཡི ན་རང

དམྱལ་བར་སྐྱེས་ནས་

ི ས་སྐལ
མཐར་པའི་གོ་འཕང་འཐོབ་རྒྱུ་མི ན་པའི་སྡག
ུ ་བྱེད་བཞི ན་ཡོ ད།

༩༽ ནང་པའི་ཆོས་ཚོ གས་གཞན་དང་ཡན་ལག་ཆོས་ཚོ གས་ཁག དེ་བཞི ན་

དྲ་རྒྱའི་ཐོག་བགྲོ་གླངེ ་གི ་གླངེ ་སྟེགས་གོ་སྒྲིག་གནང་མཁན། ཤེས་ཡོ ན་ཅན་གྱི་མི ་སྣ།
རྩོམ་པ་པོ།

དཔེ་དེབ་འགྲེམས་སྤལེ ་ཚན་པ་བཅས་ལ་བཀའ་གདམས་གསར་མའི་

ཆོས་ཚོ གས་ཀྱིས་ཁྲིམས་ལ་གཏུ ག་ནས་ཁོ་པར་མི ང་ཤས་ངན་པ་བཟོ་གྱི་འདགུ ་ཅེས་
ི ས་ར་ལན་མང་བཏང་བའི་ཡི ག་ཆ་དངོས་
ཞུ་གཏུ ག་བྱ་རྒྱུ་ཡི ན་ཚུལ་བརདྗོ ་ནས་སྡག

སུ་སྟོན་རྒྱུ་ཡོ ད།

བཀའ་གདམས་གསར་མའི་ཆོས་ཚོ གས་ནང་འཛུལ་ཞུགས་བྱས་པའི་ཚོ གས་

མི ་རྣམས་ཀྱིས་ཆོ ས་ཚོ གས་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ལངས་ཕྱོགས་ལ་གལ་ཏེ་སྐནྱོ ་བརདྗོ ་བྱས་

ཚེ ་ཚོ གས་མི ་གཞན་དང་འབྲེལ་བ་གཅད་རྒྱུ་མ་ཟད།
ཁྲིམས་འགལ་ཐོག་གནས་དབྱུང་བཏང་སྟེ།

ཚོ གས་པའི་ལས་ཤག་ནས་

ཉེན་རྟོག་པར་རྩིས་སྤྲོད་བྱ་རྒྱུའི་རྣམ་

འགྱུར་སྟོན་བཞི ན་ཡོ ད་པ་དངོས་སུ་མཐོང་ཡོ ད། ང་ཚོ ་བཀའ་གདམས་གསར་མའི་
ཚོ གས་མི ་ཟུར་པ་ཡི ན་པར་བརྟེན། ཆོས་ཚོ གས་དེས་ཆོས་ཚོ གས་རང་གི ་ཁེ་ཕན་

ཆེད་སྒརེ ་གྱི་བདེ་དོན་ལ་རྩིས་མེད་རྡོག་རོལ་གཏོང་རྐྱང་བྱེད་མཁན་ཞི ག་ཡི ན། མི ་

གྲངས་ ༡༢༠༠ བཀའ་གདམས་གསར་མའི་ཆོས་ཚོ གས་ལ་ངོ་ལོག་ནས་ཕྱིར་ཐོན་

བྱས་པ་མ་ཟད། དྲ་རྒྱ་ཞི ག་ཀྱང་གསར་བཟོ་བྱས་ཡོ ད། འོན་ཀྱང་བོད་ཀྱི་༸སྐྱབས་
མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་ལ་དེ་འདྲ་ཞུ་མཁན་མེད།
༡༠༽

རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་བོད་བཙན་འཛུལ་བྱས་རྗེས་བོད་མི ་ས་ཡ་དྲུག་

དོལ་ཚོ གས་ཀྱི་ཚོ གས་མི ་ཟུར་པ་རྣམས་ཀྱི་གསལ་བསྒྲགས། 361

གི ་འགྲོ་བ་མི འ་ི ཐོབ་ཐང་ལ་རྩིས་མེད་རྡོག་རོལ་བཏང་བར་བརྟེན། བོད་མི ་རྣམས་

དཀའ་སྡག
ུ ་ཧ་ཅང་མྱངས་དང་མྱོང་བཞི ན་ཡོ ད་པ་མ་ཟད།

བོད་མི ་ས་ཡ་གཅིག་

ལྷག་དམར་གསོད་བཏང་བའི་རྒྱབ་ལྗངོ ས་གནས་སྟངས་ལ་དཔྱད་སྐབས།

རྒྱལ་

སྤྱི འི་ཤུ གས་ལྡན་ཚོ གས་པས་དོལ་རྒྱལ་རྗེས་འབྲང་པ་བོད་མི ་ས་ཡ་བཞི ་ཡོ ད་པ་
རྣམས་རྒྱ་ནག་གི ་དབང་བསྒྱུར་འོག་དཀའ་སྡག
ུ ་མྱོང་བཞི ན་ཡོ ད་སྐརོ ་སྒག
ྲོ ་བཞི ན་པ་

ནི་རྫུན་གཏམ་ཡི ན་པ་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་ཆགས་ཡོ ད།

ཚད་ལྡན་གྱི ་འགྲོ་བ་མི འི་ཐོབ་ཐང་སྲུང་སྐྱོབ་ཚོ གས་པ་དང་ཁྲིམས་ཁང་སུ་

གཅིག་ནས་ཀྱང་བཀའ་གདམས་གསར་མ་ཟེར་བ་དང་།

ཚོ གས་པ།

ནབུ ་ཕྱོགས་ཤུ གས་ལྡན་

དེ་བཞི ན་རྒྱལ་སྤྱིའ་ི ཤུ གས་ལྡན་ཚོ གས་པ་ཟེར་བས་བོད་ཀྱི་༸སྐྱབས་

མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་དང་བོད་མི འི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱིས་འགྲོ་བ་མི འི་ཐོབ་ཐང་
བརྡལ་བཤི ག་བཏང་བྱུང་།

ཟེར་བའི་སྐྱོན་བརྗོད་དེ་དག་ལ་ངོས་འཛི ན་ནམ་ཡང་

གནང་མེད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ལོར་རྒྱ་གར་གྱི་ཁྲིམས་ཁང་མཐོ་བས་དོལ་རྒྱལ་རྗེས་

འབྲང་པ་ཚོ ས་ཁྲིམས་གཏུ ག་བྱས་པ་རྣམས་ལ་རྒྱུ་མཚན་ཁུངས་ལུང་གང་ཡང་མེད་

པར་བརྟེན་རྩིས་མེད་བཏང་ཡོ ད།

བོད་མི ་ཚོ ས་རང་གི ་རི ག་གཞུང་སྲུང་སྐྱོབ་བྱ་

རྒྱུའི་འཐབ་རྩོད་ལ་ང་ཚོ ས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་རྒྱུ་མ་ཟད། རི ག་གཞུང་འདི་ལ་བརྟེན་ནས་
འཚོ ་བཞི ན་ད་ུ རི ག་གཞུང་འདིར་རྒྱབ་སྐྱོར་མ་བྱེད་མཁན་ཚོ འི་ཀུ ན་སླངོ ་ལ་དྲི་བ་
འདོན་རྒྱུ་ཡི ན།

ུ ་ཚི གས་སོ་སོར་
ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༦།༡༩༩༧ ལོ་དང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལོ་བཅས་དས

ཁོ་པ་ཚོ ས་བོད་ཀྱི་༸སྐྱབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོ ག་ལ་ངོ་རྒོལ་སྐད་འབོད་བྱས་
ཡོ ད།
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ུ ་ཚི གས་དེ་དག་ལ་ཞི བ་ཏུ ་དཔྱད་སྐབས་དས
ུ ་སྐབས་དེའི་རི ང་
འོན་ཀྱང་དས

བཀའ་གདམས་གསར་མ་ཟེར་བའི་ཆོ ས་ཚོ གས་ཀྱི་འགན་འཛི ན་གཞོན་པས་ཚུ ལ་

མི ན་འཁྲིག་སྤྱོད་ཀྱི ་བྱ་སྤྱོད་མ་རུང་བ་སྤལ
ེ ་བའི་གནས་ཚུ ལ་རྣམས་དྲ་རྒྱའི་ཐོག་

ུ ་སྐབས་ཤི ག་འཁེལ་ཡོ ད། སྐལ་བཟང་རྒྱ་མཚོ ་དང་ཁོ་
ཕྱིར་བསྒྲགས་བྱུང་བའི་དས
པའི་ཆོ ས་ཚོ གས་ཀྱི ས་བྱ་སྤྱོད་མ་རུང་བ་བསདྟུ ་མར་བྱས་རྐྱེན་ཁོ་པ་དང་ཁོ་པའི་
དགེ་ཕྲུག་ཚོ ས་བོད་ཀྱི་༸སྐྱབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོ ག་ལ་མཚན་སྨད་ཞུ་རྒྱུའི་

བཟང་སྤྱོད་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་རྩ་བ་ནས་མེད།   ང་ཚོ ་བཀའ་གདམས་གསར་མའི་ནང་

བསྡད་མྱོང་ཡོ ད་སྟབས། དངོས་བདེན་མི ན་པ་དང་། འཁྱོག་བཤད། རྫུན་གཏམ་
དེ་དག་ང་ཚོ ས་རྫུན་རྐུབ་བརལ
ྟོ ་ནས་དངོས་ཡོ ད་གནས་ཚུལ་གང་ཡི ན་པ་རྣམས་
བདེན་ཐོག་ཏུ ་འཁྱོལ་ཐུ བ་རྒྱུ་ལས་གཞན་སུས་ཀྱང་མ་ཐུ བ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༨

ཚེ ས་ ༡༩ ཉིན།།

༼ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༨ ཚེ ས་ ༡༩ ཉིན་དབྱིན་ཡུལ་དུ་རྟེན་གཞི ་བྱས་པའི་བཀའ་

གདམས་གསར་མ་ཟེར་བའི་ཆོ ས་ཚོ གས་ནང་དེ་སྔ་ཚོ གས་མི ་གནང་མྱོང་མཁན་ཁག་གཅི ག་

གི ས་དེང་སྐབས་དོལ་རྒྱལ་རྗེས་འབྲང་པ་ཚོ ས་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་ལ་གཞི ་

མེད་ཀྱི་སྐྱོན་འདོགས་དང་མཚན་སྨད་ཤུ གས་ཆེ་ཞུ་བཞི ན་པ་དེར་ངོ་རྒོལ་གྱི་གསར་འགོད་གསལ་
བསྒྲགས།༽

དྲག་སྤྱོད་ལས་འགུལ་སྤལེ ་བ། 363

དྲག་སྤྱོད་ལས་འགུལ་སྤལེ ་བ།

རྡ་སར་མི ་གསུམ་བསད་པའི་དོན་རྐྱེན་སྐར
ོ ་ཀང་ར་སྤྱི་ཁྱབ་ཉེན་རགྟོ ་འགོ་

དཔོན་སྐ་ུ ཞབས་པི་རི ་ཐི་ཝི ་རཱཇ་ (Mr. Prithvi Raj) མཆོག་ལ་སུད་སི འ་ི བརྙན་

ུ ་བུ ་ཞི ག་འདིར་ཟུ ར་འདོན་ཞུ ས་ནས་
འཕྲིན ་ཚན་པས་བཅར་འད ་ྲི བྱས་པའི་དམ
བཀོད་པ།

Prithvi Raj (PR), Chief Police of Kangra District:
སྐ་ུ ཞབས་པི་རི ་ཐི་ཝི ་རཱཇ་མཆོག་གི ས།

གཅོད་ཐུ བ་བྱུང་།

ང་ཚོ ས་ལག་དམར་བ་གཉིས་རྩད་

ཁོ་ཚོ ་ཤུ གས་ལྡན་ཚོ གས་པ་དང་ཐད་ཀར་འབྲེལ་བ་ཡོ ད་པ་ང་

ཚོ ར་ར་སྤྲོད་གསལ་པོ་བྱུང་བ་མ་ཟད།

མི ་གསོད་དོན་རྐྱེན་དང་ཐད་ཀར་འབྲེལ་

བ་འདགུ འོན་ཀྱང་ད་བར་ང་ཚོ ས་ཁོ་པ་ཚོ ་འཛི ན་བཟུང་ཐུ བ་མེད། ལག་དམར་

བ་གཉིས་ལས་གཅིག་བསྟན་འཛི ན་ཆོས་འཛི ན་ཟེར་ཞི ང་། གཅིག་ཤོས་ལ་བླ་ོ བཟང་
ཆོས་གྲགས་ཟེར།

མཚན་ཉིད་སླབོ ་དཔོན་མ་བཀྲོངས་གོང་ཁོང་ལ་ཤུ གས་ལྡན་

ི ས་རའི་ཡི ་གེ་མང་པོ་ཞི ག་འབྱོར་འདགུ
ཚོ གས་པའི་སྡག

དང་ཐོག་དེར་དམར་གསོད་གཏོང་སའི་ས་གནས་དེ་རང་ནས་ང་ཚོ ར་ཡི ་གེ་

ཞི ག་ལག་སོན་བྱུང་། ཡི ་གེ་དེ་འཇམ་མགོན་བསྟན་སྲུང་རྡོ་རྗེ་ཤུ གས་ལྡན་ལ་མི ་ཕྱེད་

ྲི ་ཏེ་ཚོ གས་པ་དེའི་དྲུང་ཆེ ་འཆི ་མེ ད་ཚེ ་
དད་སབྟོ ས་ལྷ་མི ་སྲུང་སྐབྱོ ་ཚོ གས་པས་བས
རི ང་གི ས་མི ང་རྟགས་བཀོད་འདགུ ཡི ་གེ་དེ་ནི་མཚན་ཉིད་སླབོ ་དཔོན་བླ་ོ བཟང་རྒྱ་

364 བདེན་དོན་གསལ་བའི་ཉི་ཟེར།

ི ས་ར་བཏང་བའི་ཡི ་གེ་ཞི ག་རེད་འདགུ
མཚོ ར་སྡག

དེར་བརྟེན་ལག་དམར་བ་ཚོ ་

ཤུ གས་ལྡན་ཚོ གས་པ་དང་ཐད་ཀར་འབྲེལ་བ་ཡོ ད་པ་ཁུངས་སྐྱེལ་བྱེད་ཐུ བ། འདི་
གནད་དོན་གཅིག་རེད།

མཁན་ཡི ན་པར་བརྟེན།

གཞན་ཡང་ལག་དམར་པ་ཚོ ་ལྡ་ི ལི ་མན་ཇུ་ཊི ་ལར་སྡདོ ་

ཤུ གས་ལྡན་ཚོ གས་པ་དང་འབྲེལ་བ་ཡོ ད་པ་ཁུངས་སྐྱེལ་

བྱེད་ཐུ བ། ང་ཚོ ས་ཁ་མཆུ་གཞི ་བཞག་སའི་གནད་དོན་གཙོ་བོ་ནི། ལག་དམར་བ་

གཉིས་དང་འཆི ་མེ ད་ཚེ ་རི ང་དབར་འབལ
ྲེ ་བ་ཇི ་འདྲ་ཡོ ད་མེ ད་གསལ་སནྟོ ་བྱ་རྒྱུ་

དེ་ཡི ན། གང་ཡི ན་བརྗོད་ན། བླ་ོ བཟང་རྒྱ་མཚོ ་ལགས་སི ངྒ་པུར་ནས་ཕྱིར་ཕེབས་

སྐབས་ལྡ་ི ལི ་གསར་པར་མཚན་གཅིག་བཞུགས་འདགུ

ཕྱི་ཉིན་དེར་ཁོང་རྡ་སར་

ཐོན་སྐབས་ལག་དམར་བ་ཚོ ས་རྗེས་འདེད་བྱས་ནས་ཨམ་བྷ་ལར་འབྱོར་སྐབས་ཁོ་

པ་ཚོ འི་རླངས་འཁོར་འཕྲོ་བརླག་ཕྱིན་ནས་ལྡ་ི ལི ར་འཇམ་མགོན་བསྟན་སྲུང་ར་ྡོ ར་ྗེ

ཤུ གས་ལྡན་ལ་མི ་ཕྱེད་དད་སབྟོ ས་ལྷ་མི ་སྲུང་སྐབྱོ ་ཚོ གས་པའི་དྲུང་ཆེ ་འཆི ་མེ ད་ཚེ ་

རི ང་ལ་ཁ་པར་བཏང་ནས་སྐད་ཆ་བཤད་འདགུ
པའི་སྒྲ་དེ་ང་ཚོ ས་བཟུང་ཐུ བ་པ་བྱུང་།

ཁོ་པ་ཚོ འ་ི དབར་སྐད་ཆ་བཤད་

དེ་བཞི ན་མན་ཌི་རྫོང་གི་ཀལ་སུ་ར་ (Kalsoora) ཞེས་པའི་གངྲོ ་ཁྱེར་ནང་ད་ུ

ལག་དམར་མ་རྣམས་དང་འཇམ་མགོན་བསྟན་སྲུང་ར་ྡོ ར་ྗེ ཤུགས་ལྡན་ལ་མི ་ཕྱེད་དད་
སྟོབས་ལྷ་མི ་སྲུང་སྐབྱོ ་ཚོ གས་པའི་དྲུང་ཆེ་མཉམ་ད་ུ པར་བརྒྱབ་པ་ཞིག་ལག་སོན་བྱུང་།

དེ་ནི་ཁུངས་ལྡན་ཡི ན་པར་བརནྟེ ་ལག་དམར་བ་ཚོ ་དང་ཤུགས་ལྡན་ཚོ གས་པའི་དབར་

འབལྲེ ་བ་ཡོ ད་པའི་དཔང་རྟགས་གཞན་ཞིག་ཆགས་ཡོ ད། ལག་དམར་བ་ཚོ ས་མཚན་
ཉིད་སླབོ ་དཔོན་བཀྲོངས་པ་དེར་ང་ཚོ ར་ངེས་པ་རྙདེ ་བྱུང་།

མཚན་ཉིད་སླབོ ་དཔོན་

ུ ་རྟག་ཏུ ་ཤུ གས་ལྡན་བསྟེན་གསོལ་བྱ་རྒྱུར་དགག་པ་རྒྱག་མཁན་ཞི ག་ཡི ན་པ་
ནི་དས
དང་། ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་གི ་བཀའ་དགོངས་ཅི་གསུང་ཞུ་མཁན་ཞི ག་ཡི ན་འདགུ

དྲག་སྤྱོད་ལས་འགུལ་སྤལེ ་བ། 365

སྦལེ ་ཀོབ་ཉེན་རྟོག་འགོ་དཔོན་ The Station House Officer སྐ་ུ ཞབས་

ཨེ མ་ཨེ མ་མ་ཧཱ་དེ་བ་ཡ་ལགས་ Mr. M.M. Mahadevaya ཀྱིས་སྦལེ ་ཀོབ་བདེ་

སླར་གཞི ས་འགོ་ཕུར་བུ་སྲི་ཐར་ལགས་ལ་ཤུ གས་ལྡན་ཚོ གས་པས་རྒོལ་རྡུང་བཏང་
བའི་སྐརོ ་བསྒྲགས་གཏམ་ཞི ག་སྤལེ ་བའི་ནང་འདི་ལྟར་འཁོད་འདགུ ང་ཚོ ས་བརྟག་
དཔྱད་བྱས་པ་དེར་གཞི ་བཅོལ་ནས་བརྗོད་ན།

བདེ་སླར་ས་གནས་གཞི ་འགོ་སྐུ་ཞབས་ཕུར་བུ་སྲི་ཐར་ལགས་དང་ཁོང་གི ་སྐུ་

ཟླ་གཉིས་ལ་ཉེས་རྡུང་གཏོང་མཁན་སྤམོ ་ར་ཁང་ཚན་གྱི་གྲྭ་པ་རེད།

ངས་བོད་མི ་

ཕན་ཚུན་དང་བོད་པའི་བླ་སྤྲུལ་ཕན་ཚུན་དབར་ཤུ གས་ལྡན་བསནྟེ ་གསོལ་བྱ་རྒྱུ་དེར་

མཐོང་ཕྱོགས་ཧ་ཅང་ཤུ གས་ཆེ་ཡོ ད་པ་མ་ཟད། ལྷག་པར་ཤུ གས་ལྡན་བསྟེན་གསོལ་
བྱེད་མཁན་སྤམ
ོ ་ར་ཁང་ཚན་ལ་མཐོང་ཕྱོགས་ཤུ གས་ཆེ ན་པོ་ཡོ ད་པ་ཤེས་ཀྱི་ཡོ ད།

ས་གནས་འགོ་འཛི ན་དང་ཁོང་གི ་སྐ་ུ ཟླར་ཉེས་རྡུང་གཏོང་མཁན་ཤུ གས་ལྡན་ཚོ གས་

པ་རེད། ཅེས་ངས་བརྗོད་ཆོག །

