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རང་རིགས་བོད་མི་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་སོ་སོའ་ིལོ་རྒྱུས་རྣམས་མ་ཆད་མ་ལྷག་པར་

ཐོ་འགོད་བྱ་རྒྱུ་ནི་རིག་གཞུང་དང་མི་རིགས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་ལས་འགན་

གཙོ་བོ་ཞིག་ཡིན་པ་སྨོས་ཅི་ལ་དགོས།ུལྷག་པར་དུ་༸གོང་ས་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་

བ་ཆེན་པོས་བོད་རིགས་འདུ་འཛོམས་གང་སར་དུས་ནས་དུས་སུ་བསྩལ་བའི་

བཀའ་སློབ་ལམ་སྟོན་དུ་འདི་ལྟར།ུརང་ཡུལ་རྒྱ་ལག་ཏུ་ཤོར།ུགཞན་ཡུལ་དུ་གྱར་

དགོས་པ་འདི་ལྟ་བུ་སྔར་བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ནང་གྲགས་མ་མྱོང་ལ།ུདུས་འདིར་བོད་

མི་སྒེར་སོ་སོས་མྱང་དང་མྱོང་བཞིན་པའི་མི་ཚེའི་ལོ་རྒྱུས་རྣམས་བརྗེད་དུ་མེད་

པའི་བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ཆ་ཤས་ཤིག་ཡིན་ན།ུལོ་རྒྱུས་འདི་བཞིན་མི་རབས་རྗེས་

མ་དག་གིས་ཤེས་རྟོགས་སླད་ཀྱག་ཀྱོག་མེད་པར་དངོས་ཡོད་ཀྱི་མྱོང་བ་རྣམས་

ཡིག་ཐོག་ཏུ་འགོད་དགོས་པའི་ལས་འགན་ང་ཚོར་ཡོད་ཅེས་བཀའ་ནན་པོ་ཡང་

ཡང་ཕེབས་པ་ལྟར་བོད་རིགས་ཚང་མས་མ་བརྗེད་སེམས་བཅང་ཡོད་པ་གུས་

པས་བཤད་ག་ལ་དགོས།ུ

ད་ལྟའི་དུས་ཚོད་འདི་ནི་བོད་མིའི་རང་དབང་རྒྱ་ལག་ཏུ་མ་ཤོར་གོང་དང་

བཙན་བྱོལ་དུ་ཐོག་མར་འབྱོར་བའི་སྐབས་ཀྱི་གནས་སྟངས་རྣམས་མིག་མཐོང་

ལག་ཟིན་རང་ཐོག་ཏུ་མྱོང་བའི་བོད་མི་བཙན་བྱོལ་བ་མི་རབས་དང་པོའ་ིགྲས་

འགའ་རེ་ལས་བཞུགས་མེད་ཅིང་།ུཁོང་རྣམ་པའི་དངོས་ཀྱི་མྱོང་ཚོར་རྣམས་

བགྲེས་པོ་རྣམ་པ་འདི་ནས་ཕྱི་མའི་ལྔ་ལམ་དུ་མ་ཕེབས་གོང་ལོ་རྒྱུས་ཟིན་ཐོར་

འཁོད་དགོས་པ་གལ་ཆེན་ཞིག་ཡིན་པ་སེམས་བཅང་ཐོག་གུས་ནས་ཀྱང་ཤེལ་གྲྭ་
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ལེའུ་དང་པོ།

དགེ་འདུན་བགྲེས་གྲས་སྤྱི་ལོ་ུ༡༩༥༩ུལོར་བཙན་བྱོལ་དུ་ཕེབས་ཤིང་ད་ལྟ་[1]འཚོ་

བཞུགས་རྣམས་ལ་དེ་སྔའི་ཤེལ་ཆོས་དགོན་པའི་སྐོར་དང་བྱེས་སུ་སླར་གསོ་ཇི་

ལྟར་ཞུས་པ་དང་སྐུ་སྒེར་སོ་སོའ་ིམི་ཚེའི་སྐོར་བཀའ་འདྲི་ཞུས་ནས་ཐོ་འགོད་བྱས་

པ་ཡིན།ུད་ལྟ་དཔེ་དེབ་འདི་པར་བསྐྲུན་ཞུ་སྐབས་སྔར་གུས་པས་བཅར་འདྲི་ཞུ་

སའི་བགྲེས་པོ་ཁག་ཅིག་དགོངས་པ་རྫོགས་ཏེ་བཞུགས་མེད།ུ

གཉིས་པ།ུརྩོམ་པ་པོ་སྒེར་ངོས་ནས་ཞུ་ན་རང་ཉིད་གྲྭ་ཚང་འདིར་ཆོས་

ཞུགས་བྱས་པ་དང་།ུཁྱིམ་ཚང་ཡང་སྔ་མོ་ནས་ཤེལ་ཆོས་དགོན་དང་འབྲེལ་བ་

ཧ་ཅང་ཟབ་པོ་བྱུང་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན།ུབདག་གི་ཁྱིམ་ཚང་དང་དགོན་གནས་འདི་

གཉིས་ཀྱི་གནའ་སྔ་མོའ་ིའབྲེལ་བའི་སྐོར་མ་ཐོས་ཤིང་མ་ཤེས།ུའོན་ཀྱང་དུས་

རབས་ཉི་ཤུའི་འགོ་སྟོད་དུ་བདག་གི་སྤོ་པོའ་ིཨ་ཁུ་འདས་པོ་ཨེམ་ཆི་སྐལ་བཟང་

ལགས་ཞུ་བ་དེ་དགོན་གནས་འདིར་གཟིམ་ཤག་གུང་གླིང་ཞེས་དང་དེའི་རྗེས་

སྤོ་བོ་ཕ་རྒན་ཚེ་རིང་སྟོབས་རྒྱས་དང་ཁོང་གི་གཅེན་པོ་ཨ་ཁུ་དམ་པ་དགེ་སློང་

ལུང་རྟོགས་གསུང་རབ་ལགས་རྣམ་གཉིས་ཀྱིས་བོད་ཤེལ་དཀར་ཆོས་སྡེ་དགའ་

ལྡན་ལེགས་བཤད་གླིང་གི་གལ་ཆེའི་ལས་སྣེ་བཟུང་སྟེ་གྲྭ་ཚང་འདིའི་ཞབས་ཞུ་

བསྒྲུབས་ཡོད།ུ

བཙན་བྱོལ་དུ་ཤར་ཁུམ་བདེ་གླིང་གཞིས་ཆགས་སུ་ཤེལ་གྲྭ་འདུས་ཚོགས་

བཞུགས་སྐབས་གུས་པའི་ཁྱིམ་ཚང་དང་འབྲེལ་བ་དམ་ཟབ་སྔར་ལམ་བཞིན་ཡོད་

མུས་ནས་ཤོ་རོང་བདེ་གླིང་གཞིས་དགོན་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་གླིང་དུ་ཤེལ་གྲྭ་བ་དང་

1.ུུའདིར་ད་ལྟ་ཞེས་པ་གུས་ནས་ལས་འདི་ཐོག་མར་འགོ་བརྩམས་དུས་སྤྱི་ལོ་ུ༢༠༠༧ུདངུ༢༠༡༠ུསོགས་

ལ་གོ་དགོས།ུ
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ལ་སྟོད་ཤེལ་དཀར་ཆོས་སྡེའི་ངག་རྒྱུན་ལོ་རྒྱུས་དྭངས་གསལ་གཏམ་གྱི་ཆུན་པོ།

ཆུ་བཟང་དགེ་འདུན་པ་རྣམས་བཞུགས་སྐབས་རང་ཉིད་ཀྱང་སྤྱི་ལོ་ུ༡༩༧༨ུལོ་

མཇུག་ཏུ་ཤེལ་གྲྭ་བའི་ཁོངས་སུ་འཛུལ་ཞུགས་བྱས།ུདེར་ལོ་ངོ་གསུམ་ལྷག་ཙམ་

རིང་ཞལ་འདོན་ཆོས་སྤྱོད་ཁག་བློ་འཛིན།ུཆོ་ག་ཕྱག་ལེན་དང་ཞབས་རིམ་སྒྲུབ་

པའི་བྱ་བར་གཞོལ།ུམི་རིང་བར་སྤྱི་ལོ་ུ༡༩༨༢ུལོ་མཇུག་ཏུ་དྷ་ས་རིགས་ལམ་

སློབ་གཉེར་ཁང་དུ་འཛུལ་ཞུགས་བྱས།ུགང་ལྟར་གུས་པ་རང་ཉིད་ཕ་མེས་ནས་

བཟུང་དགོན་གནས་འདི་དང་འབྲེལ་བ་དམ་ཟབ་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན་པས་བྱེས་སུ་

ཕེབས་པའི་ཤེལ་ཆོས་པ་རྣམ་པས་དགོན་གནས་འདི་སྔར་སྲོལ་མི་ཉམས་རྒྱུན་

འཛིན་དང་སླར་གསོ་ཇི་ལྟར་གནང་བའི་ལོ་རྒྱུས་འདི་འདྲ་ཞིག་འབྲི་ཐུབ་ན་སྤྱི་

སྒེར་གཉིས་ལ་ཕན་པའི་ཞབས་ཞུ་ཞིག་ཡོང་བའི་རེ་བ་བཅངས་ཏེ་ངག་རྒྱུན་ལོ་

རྒྱུས་འདི་འབྲི་འགོ་བརྩམས་པ་ཡིན་ལགས།

ལོ་རྒྱུས་འདི་ཇི་ལྟར་བརྩམས་པའི་ཚུལ།ུ

ལོ་རྒྱུས་འདི་ནི་གཙོ་བོ་ཤེལ་ཆོས་དགེ་འདུན་པ་རྣམས་དང་དགོན་པ་འདི་

དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་མི་སྣ་ཁག་ཅིག་ལ་བཅར་འདྲི་ཞུས་ཏེ་བྱེས་སུ་ཤེལ་ཆོས་

དགའ་ལྡན་ལེགས་བཤད་གླིང་སླར་གསོ་ཇི་ལྟར་གནང་བའི་སྐོར་ལ་དམིགས་སུ་

བཀར་ནས་བྲིས་པ་ཞིག་ཡིན།ུསྤྱིར་གནས་ཚུལ་མཁོ་སྤྲོད་པ་རྣམས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་

སྙིང་བསྡུས་རེ་མཇུག་ཏུ་འགོད་རྒྱུ་ཡིན་ལགས་ཀྱང་གོ་བདེའི་སླད་འདིར་ཁོང་རྣམ་

པའི་མཚན་སྨོས་དང་གནས་ཚུལ་གང་དང་གང་མཁོ་སྤྲོད་གནང་བ་བསྡུས་ཙམ་རེ་

འགོད་པར་བྱ་སྟེ།ུཐོག་མར་ཤེལ་དཀར་ཆོས་སྡེར་ནང་ཆོས་གཞུང་ཆེན་སློབ་གཉེར།ུ

དེ་བཞིན་མཆོད་ཐིག་དབྱངས་གསུམ་དང་དེང་དུས་ཤེས་ཡོན་རྣམས་སློབ་གཉེར་

ཇི་ལྟར་གནང་བའི་ཚུལ།ུགཞན་ཡང་་ལོ་གཅིག་གི་ཆོས་ཐོག་གི་རིམ་པ་རྣམས་
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ལེའུ་དང་པོ།

གསལ་བར་འཁོད་པ་ཉེ་ཆར་ཤེལ་ཆོས་ཕྱག་མཛོད་ཁང་ནས་མཐའ་མའི་སྐྱར་ཞིབ་

གནང་སྐབས་བསྩལ་བ་དེ་བཞིན་བཟོ་བཅོས་རིགས་རྩ་བ་ནས་མེད་པར་དེ་ག་རང་

བཅུག་ཡོད།ུདེ་ནས་རིམ་པ་བཞིན་ཤེལ་ཆོས་དགེ་ཆུ་དབར་འགྲོ་ཕན་གླིང་མཁན་

པོ་འཕྲིན་ལས་ཆོས་འཕེལ་ལགས་ནི་ངག་རྒྱུན་ལོ་རྒྱུས་འདིའི་གནས་ཚུལ་མཁོ་

སྤྲོད་པ་གཙོ་བོ་དང་།ུདེབ་ཆུང་འདིའི་བརྒྱ་ཆ་གསུམ་གཉིས་ལས་མང་བ་ཁོང་གིས་

ཞལ་ནས་གསུངས་པ་རྣམས་ཀྲེབ་ཐག་སྒྲ་འཛིན་འཁོར་ལོ་བརྒྱུད་ཕབ་ལེན་བྱས་པ་

ཡིན།ུདགེ་འཕྲིན་ལས་ཆོས་འཕེལ་ལགས་ནས་སྤྱི་ལོ་ུ༡༩༥༩ུལོར་རྒྱ་དམར་གྱིས་

བོད་དུ་བཙན་འཛུལ་མ་བྱས་བར་གྱི་ཤེལ་ཆོས་དགོན་པའི་ཆོས་སྤྱོད་ཀྱི་མཛད་སྒོ་

ཁགུདེ་བཞིན་འཛིན་སྐྱོང་གི་ལས་སྣེ་ཆེ་ཕྲ་དང་དཔལ་འབྱོར་བསྡུ་འགོད་ཀྱི་ལམ་

ལུགས་སོགས་ཆ་ཚང་གསུངས་བྱུང་ལ་ཤར་ཁུམ་བདེ་གླིང་དུ་དགོན་པའི་གྲྭ་ཤག་

གསར་བཞེང་སྐོར་ལའང་གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཞིག་མཁོ་སྤྲོད་གནང་བྱུང་།ུགཉིས་

པ་དགེ་བློ་བཟང་རྣམ་རྒྱལ་ལགས་ཡིན།ུཁོང་གིས་གཙོ་བོ་ཤེལ་ཆོས་བས་བལ་

ཡུལ་དུ་ཤེལ་དགོན་ཇི་ལྟར་སླར་གསོ་གནང་བ་དང་ད་ལྟའི་གླིང་ཁ་སྤྲུལ་སྐུ་ཇི་ལྟར་

ངོས་འཛིན་ཞུས་པ།ུདེ་བཞིན་རྒྱ་དམར་ཐོག་མར་ཤེལ་ཆོས་སུ་འབྱོར་བ་དང་བཙན་

འབྱོལ་དུ་ཇི་ལྟར་ཕེབས་པ་སོགས་གསུངས་བྱུང་།ུདེ་བཞིན་ཤེལ་ཆོས་དགེ་འདས་

པོ་ངག་དབང་བཟང་པོ་ལགས་དང་འདས་པོ་དགེ་སངས་རྒྱས་འཕྲིན་ལས་ལགས་

འདས་པོ་དགེ་ངག་དབང་འཕྲིན་ལས་ལགས་བཅས་གསུམ་ནས་ཤར་ཁུམ་བདེ་

གླིང་གཞིས་ཆགས་གཞིས་དགོན་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་གླིང་དུ་གྲྭ་ཤག་གསར་བཞེང་དང་

ཤེལ་ཆོས་བའི་འཚོ་བའི་གནས་སྟངས།ུཤེལ་དཀར་ཆོས་སྤྱོད་པར་མ་གསར་པ་ཇི་

ལྟར་བཞེངས་པའི་སྐོར་རྣམས་གསུངས་བྱུང་།ུད་ལྟ་ཤེལ་ཆོས་མཁན་པོའ་ིཐུགས་
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ལ་སྟོད་ཤེལ་དཀར་ཆོས་སྡེའི་ངག་རྒྱུན་ལོ་རྒྱུས་དྭངས་གསལ་གཏམ་གྱི་ཆུན་པོ།

འགན་བཞེས་བཞིན་པ་དགེ་ངག་དབང་ཡོན་ཏན་ལགས་དང་དེ་བཞིན་དགེ་འཇམ་

དཔལ་བཟོད་པ་ལགས་དང་དགེ་བཤེས་བསྟན་འཛིན་མཁའ་ཁྱབ་ལགས་སོགས་

ནས་གཙོ་བོ་དེང་གི་འཆར་བལ་ཡུལ་ཤེལ་ཆོས་སུ་ཆོས་སྤྱོད་ཀྱི་མཛད་སྒོ་གཞི་

གསུམ་གྱི་ཕྱག་བཞེས་དང་ཕྱི་ནང་གི་ཤེས་ཡོན་སློབ་ཁྲིད་སྐོར་གནས་ཚུལ་མཁོ་

སྤྲོད་གནང་བྱུང་།ུདེ་བཞིན་ཆུ་བཟང་ཕྱག་མཛོད་དགེ་ཚུལ་ཁྲིམས་ལགས་སུ་ཆུ་

བཟང་སྐུ་གོང་མ་རིམ་བྱོན་གྱི་སྐོར་བཀའ་འདྲི་ཞུས་པ་ཡིན།ུའདས་པོ་ཤེལ་དཀར་

དྲུང་ཡིག་ཚེ་རིང་དབང་འདུས་ལགས་སུ་ཤེལ་དཀར་ཆོས་སྡེ་དང་ཤེལ་རྫོང་དྲུང་

ཡིག་སྐོར་བཀའ་འདྲི་ཞུ་སྐབས་ཁོང་གིས་ཤོ་རོང་བདེ་གླིང་གཞིས་ཆགས་ཐོག་མར་

ཆགས་རབས་སྐོར་བསྡུས་ཙམ་གསུངས་བྱུང་བ་ཁོང་རང་གི་ལོ་རྒྱུས་ཐད་དུ་བཀོད་

ཡོད།ུགུས་པ་རྩོམ་པ་པོའ་ིནང་མིའི་ལོ་རྒྱུས་བསྡུས་ཙམ་ནི་རང་གི་ཨ་ནེ་འདས་མོ་

ཆོས་འཛོམས་དང་གཅེན་པོ་ཨེམ་ཆི་ནོར་རྒྱས་ལགས་སུ་བཀའ་འདྲི་ཞུས་ནས་

འདིར་བསྡུས་ཙམ་བཀོད་པ་ཡིན།

ཤེལ་དཀར་ཆོས་སྡེའི་ལོ་རྒྱུས་ཡིག་ཆ་ལ་མཚོན་ན་སྤྱི་ལོའ་ིདུས་རབས་བཅོ་

བརྒྱད་པའི་དུས་འགོར་བརྩམས་པའི་ཤེལ་དཀར་ཆོས་འབྱུང་ལེགས་བཤད་ནོར་

བུའི་མེ་ལོང་སྐལ་བཟང་མགྲིན་རྒྱན་ཞེས་བྱ་བའི་[2]ཆོས་འབྱུང་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ཕྱག་

དཔེ་དེ་ཕུད་དེ་མིན་དུས་རབས་ཉི་ཤུ་བའི་འགོ་སྟོད་དང་དེའི་གོང་ལ་བརྩམས་པའི་

ཤེལ་དཀར་ཆོས་སྡེའི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་དེབ་ཐེར་གཞན་མཇལ་རྒྱུ་མི་སྣང་།ུགོང་ཞུས་

ཤེལ་དཀར་ཆོས་འབྱུང་ལ་ཨོསི་ཀྲིཡ་ཚན་རིག་སློབ་གཉེར་ཁང་གི་ཡན་ལག་

ལྟ་གྲུབ་དང་ལོ་རྒྱུས་རིག་པའི་ཚན་པས་སྤྱི་ལོ་ུ༡༩༩༦ུལོར་ཉམས་ཞིབ་གནང་

2.ུུངག་དབང་སྐལ་ལྡན་རྒྱ་མཚོ།ུ༢༠༡༢།ུལོ་རྒྱུས་དེབ་ཕྲེང་ུ༨ུཔ།ུཤེལ་དཀར་ཆོས་འབྱུང་ལེགས་བཤད་

ནོར་བུའི་མེ་ལོང་སྐལ་བཟང་མགྲིན་རྒྱན།ུདྷ་ས་བོད་ཀྱི་དཔེ་མཛོད་ཁང་།ུ
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ལེའུ་དང་པོ།

བའི་དེབ་ཅིག་དབྱིན་ཡིག་ཐོག་པར་སྐྲུན་གནང་འདུག[3]དེབ་དེར་གོང་ཞུས་ཆོས་

འབྱུང་གི་ནང་དོན་ཐོག་ཁ་སྐོང་དུས་ཚིགས་དང་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་གནད་དོན་མང་པོ་

ཞིག་གསལ་བཀྲོལ་གནང་འདུག་ན་ཤེལ་ཆོས་ལོ་རྒྱུས་གཟིགས་འདོད་པ་རྣམས་

ལ་ཕན་ཐོགས་ཅན་དུ་མཐོང་།ུཕྱིས་སུ་དུས་རབས་ཉི་ཤུ་བའི་མཇུག་སྟེ་སྤྱི་ལོ་ུ

༡༩༨༥ུདང་ུ༡༩༨༨ུལོར་ཤེལ་ཆོས་ཨེམ་ཆི་དགེ་ངག་དབང་ཆོས་འཕེལ་ལགས་

ཀྱིས་ཤེལ་དཀར་ཆོས་སྡེའི་ལོ་རྒྱུས་དྲན་པའི་གདུང་དབྱངས་ཞེས་བྱ་བའི་དེབ་ཕྲེང་

དང་པོ་དང་གཉིས་པ་[4]རིམ་པ་བཞིན་པར་སྐྲུན་གནང་།ུདེབ་འདིའི་རྩོམ་པ་པོ་ཨེམ་

ཆི་དགེ་ངག་དབང་ཆོས་འཕེལ་ལགས་ནི་བོད་ས་རྒྱ་ལག་ཏུ་མ་ཤོར་གོང་གི་ཤེལ་

ཆོས་དགོན་པའི་ལས་རིགས་ཆེ་ཕྲ་མཐའ་དག་ལ་ཞུགས་མྱོང་བའི་ཤེས་འཇོན་

གཉིས་ལྡན་གྱི་དགེ་འདུན་པ་ཞིག་ཡིན་པས་ལོ་རྒྱུས་དེབ་ཕྲེང་གཉིས་པོར་བོད་

ས་མ་ཤོར་གོང་གི་དགོན་པའི་གནས་བབས་དང་བཙན་བྱོལ་དུ་ཤེལ་ཆོས་དགོན་

པ་སླར་གསོ་ཇི་ལྟར་གནང་བའི་སྐོར་ཡང་བཀོད་འདུག་ནའང་བཙན་བྱོལ་དུ་ཤེལ་

ཆོས་དགོན་པ་དང་འདིའི་སྔར་སྲོལ་ཕྱག་བཞེས་རྣམས་སླར་གསོ་ཇི་ལྟར་གནང་

བའི་སྐོར་རྣམས་བསྡུས་ཙམ་ལས་རྒྱས་པ་མི་སྣང་།ུགུས་པས་ཀྱང་ཁོང་གིས་

བརྩམས་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཡིག་ཆ་ནས་ཁ་སྐོང་གང་ཐུབ་དང་དེ་ཉིད་ཁུངས་གཏུགས་

ཡིག་ཆའི་ཚད་དུ་མཆན་ཡང་བཏབས་ཡོད།ུ

3.  Pasang Wangdu and Hildegard Diemberger, SHEL DKAR CHOS ’BYUNG, History of 
the “White Crystal” Religion and Polictics of Southern La stod, 1996.

4.ུ ུངག་དབང་ཆོས་འཕེལ།ུལ་སྟོད་ཤེལ་དཀར་ཆོས་སྡེ་དཔལ་གྱི་སྡེ་ཆེན་པོ་དགའ་ལྡན་ལེགས་བཤད་

གླིང་གི་ལོ་རྒྱུས་དྲན་པའི་གདུང་དབྱངས།ུཤར་ཁུམ་བདེ་གླིང་གཞིས་དགོན་ཐུབ་ཆོས་གླིང་དུ་བྲིས།ུ༡༩༨༥།ུ

ངག་དབང་ཆོས་འཕེལ།ུལ་སྟོད་ཤེལ་དཀར་ཆོས་སྡེ་དཔལ་གྱི་སྡེ་ཆེན་པོ་དགའ་ལྡན་ལེགས་བཤད་གླིང་གི་

ལོ་རྒྱུས་དེབ་གཉིས་པ།ུབལ་ཡུལ་མཆོད་རྟེན་ཉེ་འདབས་སུ་བྲིས།ུ༡༩༨༨།ུ
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ལ་སྟོད་ཤེལ་དཀར་ཆོས་སྡེའི་ངག་རྒྱུན་ལོ་རྒྱུས་དྭངས་གསལ་གཏམ་གྱི་ཆུན་པོ།

ཡང་སྤྱི་ལོ་ུ༢༠༡༢ུལོར་དྷ་ས་བོད་ཀྱི་དཔེ་མཛོད་ཁང་ནས་ཤེལ་དཀར་ཆོས་

འབྱུང་འདི་བཞིན་མ་དཔེ་གཞིར་བཞག་ལ་གཟིགས་བདེའི་སླད་དཀར་ཆག་ཏུ་ནང་

དོན་ས་བཅད་རྣམས་སོ་སོར་གསལ་ཁ་ཕྱེས་ཏེ་དེབ་གཟུགས་སུ་པར་བསྐྲུན་གནང་།ུ

དེ་བཞིན་སྤྱི་ལོ་ུ༢༠༡༣ུལོར་ཤེལ་དཀར་རྒྱལ་ལོ་སེར་གསུམ་ནས་ཤེལ་དཀར་

ཆོས་འབྱུང་།ུདཔལ་བཟང་དབང་འདུས་ལགས་དང་ཧེལ་དེ་གརྜ་གཉིས་ནས་ཤེལ་

དཀར་ཆོས་འབྱུང་ལ་ཉམས་ཞིབ་གནང་བའི་དེབ།ུདགེ་ངག་དབང་ཆོས་འཕེལ་

ལགས་ཀྱིས་བརྩམས་པའི་ཤེལ་དཀར་ལོ་རྒྱུས།ུདེའི་ཐོག་ཤེལ་དཀར་བཀའ་འགྱུར་

དཀར་ཆག་སོགས་ལེ་ཚན་ཁག་གཅིག་བསྣན་ཏེ་མཉམ་སྒྲིག་ཞུས་ཏེ་ལ་སྟོད་ཀྱི་

ཤེལ་དཀར་ཆོས་འབྱུང་ཞེས་པའི་དེབ་ཅིག་པར་སྐྲུན་གནང་ཡོད།ུམདོར་ན་ཤེལ་

དཀར་ཆོས་སྡེའི་ལོ་རྒྱུས་ལ་དོན་གཉེར་ཅན་ཀློག་པ་པོ་རྣམས་ལ་གོང་ཞུས་དཔེ་

དེབ་འདི་རྣམས་ཕྱག་འབྱོར་མི་ཐུབ་པ་དང་མ་རགས་པའི་སྐུ་ངལ་མེད།ུདགོན་

གནས་འདི་དང་འབྲེལ་བའི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ཕྱག་དཔེ་གལ་ཆེ་ཞིག་ནི་དགོན་པ་འདིའི་

བླ་སྤྲུལ་དང་འདི་ཁོངས་སུ་ཆོས་ཞུགས་གནང་སྟེ་གལ་ཆེའི་ལས་ཚན་དག་འཁུར་

བཞེས།ུདེ་བཞིན་རང་དགོན་ལ་གུས་བརྩི་དང་བློ་གཏོད་དམ་ཟབ་ཡོད་པའི་མི་སྣ་

གླིང་ཁ་སྤྲུལ་སྐུ་ངག་དབང་བློ་བཟང་བསྟན་འཛིན་ཚུལ་ཁྲིམས་རྒྱལ་མཚན་གྱི་རང་

རྣམ་དེ་རེད་འདུག ུགོང་མ་དེའི་རང་རྣམ་དུའང་དགོན་པ་འདི་དང་འབྲེལ་བའི་གནས་

ཚུལ་མང་པོ་ཞིག་གསལ་ཡོད་པ་དཔེར་ན།ུཁོང་རང་འཚོ་བཞུགས་སྐབས་ཀྱི་ཤེལ་

ཆོས་མཁན་པོ་དང་མཁན་ཆུང་མང་པོ་ཞིག་གི་མཚན་སྨོས་གནང་འདུག་ལ་རང་

ཉིད་མཁན་ཆུང་སྐབས་སྤྱི་སྦྱོར་གང་དང་གང་ཞུས་པ།ུདངུལ་ཆུ་ནས་རང་དགོན་

དུ་ཕེབས་ཏེ་སྔགས་ཆོག་ཁག་ཅིག་ལ་དག་ཐེར་མཛད་པ།ུདགོན་པའི་གྲྭ་གྲངས་ཇི་
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ལེའུ་དང་པོ།

ཙམ་ལ་བསྙེན་བཀུར་ཞུས་པ།ུབསྙེན་བཀུར་དོད་དུ་ཇི་ཙམ་སོང་བ་སོགས་དགོན་

པ་དང་འབྲེལ་བའི་གནས་ཚུལ་དུ་མ་ཞིག་བཀོད་འདུག་[5]ན་འདིར་ཡང་རྣམ་ཐར་

ནས་ཁ་སྐོང་འོས་པ་རྣམས་དེ་ལྟར་ཞུས་ཡོད།ུགོང་ཞུས་དེབ་ཐེར་ཁག་ལས་གཞན་

པའི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་དཔེ་དེབ་གཞན་ཁག་གཅིག་ཏུ་དགོན་པ་འདིའི་སྐོར་འབུད་ཙམ་

འབུད་ཙམ་འཐོན་པ་ལས་ཤེལ་ཆོས་ལོ་རྒྱུས་ཡིག་ཆ་རྒྱས་པ་ནི་མཇལ་རྒྱུ་མི་སྣང་།ུ

དེ་ལྟར་ཞུས་ཟིན་པའི་སྤྱི་སྒེར་གྱི་རྒྱུ་མཚན་འདི་དག་ལ་བརྟེན་གུས་རང་ནས་

འཚོ་བཞུགས་ཤེལ་གྲྭ་རྒན་བགྲེས་རྣམ་པར་བཅར་འདྲི་ཞུས།ུཡིག་ཆ་གཞན་ནས་

ཁ་བསྐང་ཏེ་ལོ་རྒྱུས་འདི་ཕྱོགས་སྒྲིག་ཅི་ཐུབ་བྱས་ཏེ་བརྩམས་པ་ལགས་ན་བཙན་

བྱོལ་བའི་ལོ་རྒྱུས་བདག་ཉར་ལ་ཕན་ཐོགས་དང་བྱེས་འབྱོར་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ལ་མིག་

ལྟ་བྱེད་སའི་ཁུངས་ཤིག་ཡོང་བའི་རེ་བ་ཞུ་གི་ཡོད།ུདེ་ཡང་སྤྱི་ལོ་ུ༢༠༠༧ུནས་

ངག་རྒྱུན་ལོ་རྒྱུས་འདི་འབྲི་རྒྱུའི་ལས་འགོ་བརྩམས།ུལོ་དེར་བལ་ཡུལ་ཀཏ་མན་

གྲུར་གནས་ཚུལ་མཁོ་སྤྲོད་པ་གཙོ་བོ་ཁག་གཅིག་ལ་བཅར་འདྲི་ཞུས།ུདེ་ནས་སྤྱི་

ལོ་ུ༢༠༡༠-༢༠༡༤-༢༠༡༧ུབཅས་པར་ཁ་སྐོང་གི་བཅར་འདྲི་ཁག་ཅིག་ཞུས་ཏེ་

སྤྱི་ལོ་ུ༢༠༡༧ུལོ་མཇུག་ཏུ་བཅར་འདྲི་ཞུ་རྒྱུ་མཇུག་སྒྲིལ་བྱས་ཏེ་ཕྱོགས་སྒྲིག་གི་

ལས་འགོ་བརྩམས་པ་ཡིན།ུབསྟན་བཅོས་ཀྱི་ལུས་དངོས་ནི་བྱེས་སུ་ཤེལ་དཀར་

ཆོས་སྡེ་ཇི་ལྟར་སླར་གསོ་གནང་བའི་སྐོར་ཡིན་པས་ཤེལ་ཆོས་བགྲེས་པ་རྣམས་

ཀྱིས་ངག་ལམ་ནས་གསུངས་པ་རྣམས་ཡིག་ཐོག་དུ་འབེབས་སྐབས་ཚིག་སྦྱོར་

དང་གོ་རིམ་བརྗོད་བདེ་ལ་སོགས་པའི་དགོས་མཁོ་ལས་ཚིགས་སྦྱོར་དང་གོ་རིམ་

ཕྲན་བུ་སྒྱུར་བ་མ་བཏང་ཐབས་མེད་དུ་གྱུར་ནའང་ནང་དོན་ཐད་གནས་ཚུལ་མཁོ་

5.  ངག་དབང་བློ་བཟང་བསྟན་འཛིན་ཚུལ་ཁྲིམས་རྒྱལ་མཚན།ུ1975, BDRC, W20812, རང་ཉིད་ཀྱི་སྤྱོད་

ཚུལ་དྲང་པོར་བརྗོད་པ་མྱོང་སྣང་འཁྲུལ་བའི་ཟློས་གར།ུ
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ལ་སྟོད་ཤེལ་དཀར་ཆོས་སྡེའི་ངག་རྒྱུན་ལོ་རྒྱུས་དྭངས་གསལ་གཏམ་གྱི་ཆུན་པོ།

སྤྲོད་པ་རྣམ་པས་གང་གསུངས་པར་འགལ་འཛོལ་དང་སྣོན་འཕྲི།ུརང་གིས་རྟོག་

བཟོ་སོགས་རྩ་བ་ནས་བྱས་མེད།ུརང་འཚམས་སྣོན་འཕྲི་བྱས་ན་ཚད་ལྡན་ཡིད་

ཆེས་འཕེར་བའི་ཁུངས་ལྡན་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་དཔེ་དེབ་འབྱུང་དཀའ་བས་འབད་རྩོལ་

ཆེན་པོས་ལྟ་བ་དེ་དམ་འཛིན་བྱས་པ་ཡིན།ུགཞན་ཡང་གནས་ཚུལ་མཁོ་སྤྲོད་

པས་གང་གསུངས་པར་བདེན་མིན་དང་ཡིན་མིན་གྱི་དཔྱད་ཞིབ་སོགས་གང་ཡང་

བྱས་མེད།ུགོང་ཞུས་ལྟར་དཔེ་དེབ་ཁག་ཅིག་ནས་གལ་གནད་དང་དགོས་མཁོ་

ཡོད་སར་གསལ་ཁ་བཏོན་ནས་ཁ་སྐོང་ཡང་ཞུས་ཡོད།

ཤེལ་ཆོས་དགའ་ལྡན་ལེགས་བཤད་གླིང་གི་སྐོར་སྤྱིར་བསྟན།ུ

དགོན་གནས་འདིའི་སྔོན་གྱི་བྱུང་རབས་རྒྱས་པར་མཁྱེན་འདོད་པ་རྣམས་

ཀྱིས་གོང་དུ་བརྗོད་ཟིན་པའི་ཤེལ་དཀར་ཆོས་འབྱུང་དུ་ཐུགས་ཞིབ་གནང་ན་མཁྱེན་

རྟོགས་ཡོང་ངེས་ཡིན།ུའོན་ཀྱང་དེ་ལྟར་རྒྱས་པར་གཟིགས་རྒྱུའི་དུས་ཚོད་ཀྱི་

དབེན་པ་དག་ལ་དགོན་གནས་འདིའི་སྐོར་སྟབས་བདེའི་སྤྱི་བཤད་ངོ་སྤྲོད་མདོར་

བསྡུས་ཙམ་ཞིག་ཞུ་བར་བྱེད་པ་ལ།ུཡོངས་གྲགས་སུ་ཤེལ་དཀར་ཆོས་སྡེ་ཞེས་

འབོད་པའི་དགོན་གནས་འདི་བོད་ས་རྒྱ་ལག་ཏུ་མ་ཤོར་གོང་ལ་སྟོད་ཁུལ་མངའ་

ཐང་ལོངས་སྤྱོད་ཀྱི་སྙན་པས་ཡོངས་སུ་གྲགས་པའི་སྟོད་ཁུལ་གྱི་དགོན་པ་ཆེ་

ཤོས་ཤིག་ཡིན།ུད་ལྟ་དགོན་གནས་འདིའི་མཚན་དངོས་ནི་ཤེལ་ཆོས་དགའ་ལྡན་

ལེགས་བཤད་གླིང་ཞེས་འབོད་ཅིང་དེ་ནི་༸གོང་ས་ལྔ་པ་ཆེན་པོ་ངག་དབང་བློ་

བཟང་རྒྱ་མཚོས་བོད་ལ་སྲིད་དབང་བསྒྱུར་སྐབས་བསྒྱུར་གླིང་བཅུ་གསུམ་ཞེས་

གྲགས་པ་ལྟར་[6]དགོན་པ་འདི་ཡང་དེ་དག་གི་གྲས་ཤིག་ཡིན་ཞིང་དགོན་པའི་

6.  Pasang Wangdu and Hildegard Diemberger, 1996: p.13.
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ལེའུ་དང་པོ།

མཚན་དུའང་ཤེལ་ཆོས་དགའ་ལྡན་ལེགས་བཤད་གླིང་ཞེས་གསར་དུ་བཏགས།ུ

དེའི་སྔོན་དུ་དགོན་པ་འདིར་ཤེལ་དཀར་ཆོས་སྡེ་ཞེས་འབོད་པར་གྲགས།ུ

དེ་ཡང་ཤེལ་དཀར་མངའ་ཁུལ་ན་ཡོད་པའི་ཤེལ་དཀར་རྒྱལ་མོ་ཤེལ་རི་ཞེས་

པའི་མིང་གིས་བསྟན་པ་རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མའི་སྐུའི་དབྱིབས་ཅན་གྱི་རི་དེའི་ཞབས་

པུས་གཡོན་པའི་སྟེང་དུ་དུས་རབས་བཅུ་གསུམ་པར་དགོན་ཆུང་ཞིག་ཡོད་པ་དེར་

དཔང་ལོ་ཙཱ་བ་བློ་གྲོས་བརྟན་ (ུ༡༢༧༦-༡༣༤༢)ུཔས་ཞབས་ཀྱིས་བཅགས་ཤིང་

མ་འོངས་པར་གནས་དེར་བཤད་གྲྭ་དར་བའི་ཐུགས་སྨོན་མཛད།ུ[7]དེ་རྗེས་རྗེ་དགེ་

འདུན་གྲུབ་པ་ུ (༡༣༩༡-༡༤༧༤)ུགནས་འདིར་ཕེབས་ཏེ་བྱིན་གྱིས་བརླབས།ུ

དགེ་ལུགས་བསྟན་པའི་བདག་པོ་རྗེ་ཙོང་ཁ་པ་བློ་བཟང་གྲགས་པས་ུ (༡༣༥༧-

༡༤༡༩)ུལོ་ཆེན་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་ལ་དགོན་གནས་འདིའི་ཆོས་དཔོན་མཛད་

དགོས་པའི་མངགས་བྱ་གནང་ཡོད་པ་སོགས་ཤེལ་དཀར་ཆོས་འབྱུང་དུ་གསལ་བ་

ལྟར་ན་རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པས་ཀྱང་གནས་འདི་བྱིན་གྱིས་རླབས་པར་མངོན།ུ[8]ལྷོ་

བདག་སི་ཏུ་ཆོས་ཀྱི་རིན་ཆེན་གྱི་ཡབ་རྗེ་བདག་པོ་དོན་ཡོད་དཔལ་བཟང་གིས་

གནས་དེར་བཤད་གྲྭ་སྒྲུབ་ཏུ་མ་བཏུབས་ཀྱང་ལོ་ཆེན་བྱང་ཆུབ་རྩེ་མོས་བསྐུལ་བའི་

ངོར་སྤྱི་ལོ་ུ༡༣༨༥ུལོར་ལྷོ་བདག་སི་ཏུ་ཆོས་ཀྱི་རིན་ཆེན་གྱིས་སྔར་གྱི་དགོན་

ཆུང་ཡོད་སར་བཤད་གྲྭ་གསར་དུ་བཙུགས།ུདགོན་པའི་གཙང་ཁང་དང་འདུ་ཁང་།ུ

རུང་ཁང་དེ་བཞིན་དགེ་འདུན་གྱི་འཚོ་རྟེན་རྣམས་སི་ཏུ་ཆོས་ཀྱི་རིན་ཆེན་རང་གིས་

སྦྱར།ུདཔང་ལོ་ཙཱ་བའི་ལུང་བསྟན་དང་།ུརྗེ་རིན་པོ་ཆེས་ཐུགས་སྐུལ་གནང་བ་

7.ུུངག་དབང་སྐལ་ལྡན་རྒྱ་མཚོ།ུLTWA,ུ2012:ལོ་རྒྱུས་དེབ་ཕྲེང་ུ༨།ུཤོ་ུ༥༠ུ

8.ུུངག་དབང་སྐལ་ལྡན་རྒྱ་མཚོ།ུLTWA,ུ2012:ུལོ་རྒྱུས་དེབ་ཕྲེང་ུ༨།ུཤོ་ུ༥༢
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ལ་སྟོད་ཤེལ་དཀར་ཆོས་སྡེའི་ངག་རྒྱུན་ལོ་རྒྱུས་དྭངས་གསལ་གཏམ་གྱི་ཆུན་པོ།

དང་།ུ[9]ུལོ་ཆེན་བྱང་ཆུབ་རྩེ་མོས་ུ(༡༣༡༥-༡༣༩༣)ུབཀའ་གནང་བ་སོགས་

ལས་ལོ་ཆེན་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་ (ུ༡༣༥༢-༡༤༠༥)ུགྱིས་དགོན་པའི་དབུ་བླ་

མཛད།ུདཔང་ལོ་ཙཱ་བ་དང་ལོ་ཆེན་བྱང་ཆུབ་རྩེ་མོར་ཤེལ་ཆོས་ཀྱི་མཁན་པོ་དང་

པོ་དང་གཉིས་པར་རྩིས་ན་ལོ་ཆེན་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་ཤེལ་དཀར་ཆོས་སྡེའི་

མཁན་ཐོག་གསུམ་པ་དང་།ུཁོང་ནི་ཤེལ་དཀར་ཆོས་སྡེར་བཤད་གྲྭ་བཙུགས་པའི་

མཁན་ཐོག་དང་པོ་ཡིན་པ་ཤེལ་དཀར་ཆོས་འབྱུང་དུ་གསལ།ུསི་ཏུ་ཆོས་ཀྱི་རིན་

ཆེན་གྱི་ལེགས་མཛད་བརྒྱད་པར་བསྟན་པ་ལྟར་ན་བཤད་གྲྭ་བཙུགས་པའི་ལོ་དེར་

དགེ་འདུན་སློབ་གཉེར་ལ་བརྩོན་པ་བརྒྱ་ལྷག་བྱུང་ཞིང་།ུལོ་ལྟར་ཕྱོགས་མཐའ་ནས་

གྲྭ་སྐོར་ལ་དགེ་འདུན་བཞི་བཅུ་སྐོར་ཕེབས་པ།ུབྱམས་ཆོས་སྡེ་ལྔ་འདོན་པའི་དགེ་

འདུན་བཅོ་ལྔ་ནས་ཉི་ཤུ་བར་བྱུང་བ།ུདེ་དག་གི་འཚོ་བའི་མཐུན་རྐྱེན་ལྷོ་བདག་སི་

ཏུ་ཆོས་ཀྱི་རིན་ཆེན་པས་མཆོད་གཞིས་ས་ཞིང་གནང་སྟེ་ཡོངས་སུ་རྗོགས་པ་སྦྱར་

བ།ུཕྱིས་སུ་མདོ་སྔགས་གཉིས་ལ་བརྩོན་པའི་དགེ་འདུན་བདུན་བརྒྱ་དང་ལྔ་བཅུ་

སྐོར་བྱུང་སྟེ་གནས་འདིར་བཤད་སྒྲུབ་གཉིས་ཀྱི་བསྟན་པ་ཡར་ངོའ་ིཟླ་ལྟར་འཕེལ་

བའི་སྐོར་གནས་འདི་དགེ་ལུགས་སུ་མ་བསྒྱུར་གོང་གི་མཁན་ཐོག་གསུམ་པའི་

ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས་ནང་དུ་གསལ།ུ[10]གླིང་ཁ་སྤྲུལ་སྐུ་ངག་དབང་ཚུལ་ཁྲིམས་

རྒྱལ་མཚན་གྱི་རང་རྣམ་ཤོག་གྲངས་ུ༡༩ུཔར་གསལ་བ་ལྟར་ན་བཅའ་ཡིག་[11]ཏུ་

ཤེལ་ཆོས་འདི་བཞིན་བཤད་གྲྭ་གཙོ་བོར་བྱེད་དགོས་པ་གསལ་ཡང་ཁོང་ཉིད་གྲྭ་

སྐོར་དམ་བཅའ་འཇོག་སྐབས་དཔེ་ཆ་བ་སུམ་ཅུ་བཞི་བཅུ་ཙམ་ལས་མེད་པ་དང་།ུ

9.ུུངག་དབང་སྐལ་ལྡན་རྒྱ་མཚོ།ུLTWA,ུ2012:ལོ་རྒྱུས་དེབ་ཕྲེང་ུ༨།ུཤོ་ུ༥༢།ུ

10.ུུངག་དབང་སྐལ་ལྡན་རྒྱ་མཚོ།ུLTWA,ུ2012:ུལོ་རྒྱུས་དེབ་ཕྲེང་ུ༨།ུཤོ་ུ༩༤ུནས་ུ༡༠༡།ུ

11.ུུབཅའ་ཡིག་གང་འདྲ་ཞིག་ཡིན་མིན་གསལ་པོར་མ་ཤེས།ུ
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གོང་ཞུས་ཀྱི་རང་རྣམ་ཤོག་གྲངས་ུ༢༦ུཔར་སྔར་སྲོལ་ཤེལ་གྲྭ་བ་བཞི་བྱང་ངམ་

རིང་དགོན་པར་དགུན་ཆོས་ལ་ཕེབས་སྲོལ་ཡོད་རུང་ཁོང་རང་གྲྭ་སྐོར་དམ་བཅའ་

འཇོག་སྐབས་སྲོལ་དེ་ཉམས་ཟིན་པ་གསལ་འདུག

སྤྱི་ལོ་ུ༡༩༥༩ུབོད་ས་མ་ཤོར་གོང་ལ་ཤེལ་དགོན་འདིར་དགེ་འདུན་གྲངས་ུ

༢༩༧ུཙམ་བྱུང་བ་ཤེལ་ཆོས་དགའ་ལྡན་ལེགས་བཤད་གླིང་གི་ལོ་རྒྱུས་དྲན་པའི་

གདུང་དབྱངས་ནང་གསལ་འདུག་ལ་གུས་པར་གནས་ཚུལ་མཁོ་སྤྲོད་པས་ཀྱང་

དགེ་འདུན་ུ༢༧༠ུསྐོར་ཡོད་པ་གསུངས་བྱུང་།ུགླིང་ཁ་སྤྲུལ་སྐུ་ངག་དབང་ཚུལ་

ཁྲིམས་རྒྱལ་མཚན་གྱི་རང་རྣམ་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུའང་ཤེལ་ཆོས་དགེ་འདུན་

ཞལ་གྲངས་སྒྲིག་པ་དང་འཁོར་བ་[12]་བསྡོམས་སྐབས་གཅིག་ཏུ་དགེ་འདུན་ུ༣༢༠།ུ

ཡང་གཞན་དུ་དགེ་འདུན་ུ༣༡༠ུདང་ུ༣༠༥ུཡང་སྒྲིག་པ་ུ༢༨༠ུགྱ་གྲངས་ཡོད་པ་

སོགས་གསུངས་འདུགུཞོར་འཕྲོས་སུ་གོང་དུ་ཞུས་པའི་རང་རྣམ་དུ་ས་བྱི་ུ༡༨༨༨ུ

ལོར་དབུ་མ་མཁན་ཆུང་དམ་ཆོས་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ཀྱི་གཙོས་ཤེལ་གྲྭ་ུ༣༠ུསྐོར་

ལོ་གཅིག་ནང་ནད་ཡམས་ཕོགས་ཏེ་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་བའང་གསལ་ཡོད།ུ

དགོན་གནས་ཤེལ་དཀར་ཆོས་སྡེ་འདིར་ཐོག་མར་བཤད་གྲྭ་འཛུགས་སྐབས་ས་

སྐྱ་ལུགས་ཀྱི་གྲྭ་ཚང་ཁ་ཤས་དང་བོ་དོང་ལུགས་རེ་གཉིས་ལས་བྱུང་མེད།ུསི་ཏུ་

ཆོས་ཀྱི་རིན་ཆེན་གྱི་ལེགས་མཛད་བཅུ་པའི་ནང་བསྟན་པ་ལྟར་ན།ུཁོང་བཞུགས་

སྐབས་འདུལ་བའི་གྲྭ་ཚང་ཁ་ཤས་དང་དགའ་ལྡན་པ་སོགས་གྲྭ་ཚང་བཅུ་གཉིས་

ཙམ་དང་།ུབདག་ཆེན་ལྷ་བཙན་སྐབས་ནས་བཟུང་གྲྭ་ཚང་ཉེར་གསུམ་བྱུང་ཡོད་

པ་དེ་དག་གི་མིང་དང་བཅས་པ་ལེགས་མཛད་བཅུ་པར་གསལ།ུ[13]འོན་ཀྱང་ཆོས་

12.ུུ སྒྲིག་པ་ཞེས་པ་དགོན་པའི་སྒྲིག་ཁྲིམས་ཀྱི་ཁོངས་སུ་ཡོད་པ་དང་འཁོར་བ་ཞེས་པ་དགོན་ཁྲིམས་འཁུར་

མི་དགོས་པར་གཡས་གཡོན་དུ་བཞུགས་པའི་དགེ་འདུན་པར་ཞུ་སྲོལ་ཡོད།ུ

13.ུུངག་དབང་སྐལ་ལྡན་རྒྱ་མཚོ།ུLTWA,ུ2012:ུལོ་རྒྱུས་དེབ་ཕྲེང་ུ༨།ུུཤོ་ུ༦༩
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འབྱུང་རྩོམ་པ་པོས་དཀྱུས་སུ་བསྟན་སྐབས་གྲྭ་ཚང་ཉེར་གཅིག་གསུངས་འདུག་པ་

ནི་རྒྱུན་འབྱམས་སུ་བྱུང་བ་བཀོད་པ་ཡིན་ལས་ཆེ།ུགང་ལྟར་དགོན་གནས་འདི་

དགེ་ལུགས་སྲོལ་འཛིན་པར་གསར་གཏོད་མ་གནང་གོང་གནས་འདིར་ས་སྐྱ་པ་

དང་།ུབོ་དོང་པའི་གཙོས་བོད་ཆོས་སྲོལ་རྒྱུན་མི་འདྲ་བའི་ཉམས་བཞེས་གནང་།ུ

དགོན་གནས་འདི་དགེ་ལུགས་ཁེ་གཙང་གི་ལུགས་འཛིན་པར་གསར་གཏོད་མ་

གནང་གོང་མཁན་ཐོག་བཅོ་བརྒྱད་དང་དགེ་ལུགས་ཁེ་གཙང་ཆགས་པ་ནས་ཤེལ་

དཀར་ཆོས་འབྱུང་ལེགས་བཤད་ནོར་བུའི་མེ་ལོང་སྐལ་བཟང་མགྲིན་རྒྱན་བརྩམས་

ལོ་ (ུ༡༧༣༢)ུབར་དགེ་ལུགས་མཁན་ཐོག་བཅུ་གཅིག་ཕེབས་ཡོད་པ་གོང་གསལ་

ཆོས་འབྱུང་དུ་གསལ་འདུག ུསྤྱི་ལོ་ུ༡༧༣༢ུནས་ུ༡༩༥༩ུབོད་ས་རྒྱ་ལག་ཏུ་

མ་ཤོར་བར་དུ་དགེ་ལུགས་མཁན་ཐོག་བཅུ་ཕྲག་གཉིས་གསུམ་ཞིག་ཕེབས་ཡོད་

པ་ང་ཚོས་ཚོད་དཔག་བྱེད་ཐུབ་པ་ཞིག་ཡིན།ུཤེལ་ཆོས་འདི་བཞིན་དགེ་ལུགས་

ཁེ་གཙང་མ་ཆགས་གོང་མཁན་པོ་འགའ་ཞིག་བོ་དོང་ཨེ་ནས་ཕེབས་ཡོད་ལ་ཆོས་

འབྱུང་ལ་ཞིབ་པར་གཟིགས་ཚེ་དེ་སྐབས་ཀྱི་མཁན་པོ་མང་པོ་ཞིག་དཔང་ལོའ་ིསྐུ་

རྒྱུད་དང་གཉེན་ཉེ་མཁས་གྲུབ་གཉིས་ལྡན་གྱི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཤ་སྟག་ཡིན་

པ་གསལ་པོར་ཤེས་ཐུབ།ུདགེ་ལུགས་སྲོལ་འཛིན་པར་ཆགས་པ་ནས་བཟུང་

དགོན་གནས་འདིའི་མཁན་པོ་རྣམས་གདན་ས་གསུམ།ུསེ་ར་དང་དགའ་ལྡན།ུ

འབྲས་སྤུངས་བཅས་ནས་རིམ་པར་ཕེབས།ུདམིགས་བསལ་བོད་ས་མ་ཤོར་གོང་

ཙམ་ལ་མཁན་པོ་རྣམས་སེ་ར་སྨད་ནས་ཕེབས་སྲོལ་ཡོད་པ་གནས་ཚུལ་མཁོ་

སྤྲོད་པས་གསུངས་བྱུང་།ུགླིང་ཁ་སྤྲུལ་སྐུ་ངག་དབང་ཚུལ་ཁྲིམས་རྒྱལ་མཚན་གྱི་

རང་རྣམ་དུ་སྤྱི་ལོ་ུ༡༨༧༣ུནས་ུ༡༩༠༧ུབར་ཕེབས་པའི་མཁན་པོ་མཁན་ཆེན་
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[14]ལྔའི་མཚན་སྨོས་མཛད་འདུག་པ་དེ་རྣམས་བསྟན་བཅོས་ལུས་ཀྱི་མཁན་པོའ་ི

སྐོར་བཤད་མཚམས་སུ་དགོད་རྒྱུ་ཡིན།

དབུས་གཙང་ཁུལ་སྟོད་ཤེལ་དཀར་ཆོས་སྡེ་ཞེས་དགོན་པའི་མཚན་སྙན་

གྱི་གྲགས་པས་ཡོངས་སུ་ཁྱབ་པ་ཡང་དགོན་གནས་འདིའི་ལོངས་སྤྱོད་དང་དབང་

ཐང་ཁུལ་འདིར་འགྲན་ཟླ་བྲལ་བ་བྱུང་བ་ལས་ཡིན་པ་བརྗོད་མི་དགོས།ུདེ་ལྟ་བུའི་

གཞན་ཟླ་བྲལ་བའི་ལོངས་སྤྱོད་གྱིས་ཕྱུག་པ་བྱུང་བའི་རྒྱུ་མཚན་གྱི་གཙོ་བོ་ཁག་

ཅིག་ནི།ུདགོན་པའི་འཛིན་སྐྱོང་ཐུགས་འགན་བཞེས་པོ་རྣམས་ཀྱི་སྐུ་ལས་དང་

ལྷག་བསམ་རྣམ་དཔྱོད་ཀྱི་འབྲས་བཟང་ཡིན་པ་བརྗོད་མི་དགོས་པ་ནས་སྤྱི་ལོ་ུ

༡༣༨༥ུལོར་བཤད་གྲྭ་གསར་དུ་བཙུགས་པའི་སྐབས་སི་ཏུ་ཆོས་ཀྱི་རིན་ཆེན་

གྱིས་བླ་ན་མེད་པའི་བདག་རྐྱེན་དང་ཆོས་གཞིས་བསྩལ་བ།ུྋགོང་ས་ལྔ་པ་ཆེན་

པོའ་ིསྐུ་དུས་སུ་དགེ་ལུགས་སྲོལ་འཛིན་པ་ཆགས་པ་ནས་བདག་རྐྱེན་ཆོས་གཞིས་

བསྩལ་བ།ུམི་དབང་ཕོ་ལྷ་ནས་ནས་ཤེལ་དཀར་དུ་བཀའ་འགྱུར་གསར་བཞེངས་

མཛད་ནས་ཆོས་གཞིས་བསྩལ་བ།ུསྤྱི་ལོ་ུ༡༨༥༥ུལོར་གོར་བོད་དམག་འཁྲུག་

ལ་བོད་གཞུང་དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་གི་བཀའ་དགོངས་བཞིན་བོད་དམག་གི་དཔུང་

འདེགས་བླ་མེད་མཛད་པས་ས་རྟ་སྤྱི་ལོ་ུ༡༨༥༨ུལ་ཆོས་གཞིས་གསར་དུ་བསྩལ་

བ་སོགས་ལས་ཡིན་པའང་སྨོས་མི་དགོས།ུཆོས་གཞིས་གང་དང་གང་བསྩལ་བ་

རྣམས་ཤེ་བམ་དང་བཅའ་ཡིག་སོགས་སུ་གསལ་བར་འཁོད་ཡོད་མོད་ད་ལྟའི་

འཆར་ཡིག་ཆ་དེ་དག་བཞུགས་ཡོད་མེད་དང་མཇལ་རྒྱུ་ཡོད་མེད་སོགས་གུས་

པས་ཤེས་རྟོགས་མ་བྱུང་བས་མཇལ་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་དེ་བས་ཀྱང་ག་ནས་ཡོད།ུ

14.ུུརྣམ་ཐར་རྩོམ་པ་པོས་མཁན་ཆེན་ཞེས་པའི་མཚན་ནས་སྨོས་འདུག
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ལ་སྟོད་ཤེལ་དཀར་ཆོས་སྡེའི་ངག་རྒྱུན་ལོ་རྒྱུས་དྭངས་གསལ་གཏམ་གྱི་ཆུན་པོ།

ཆོས་གཞིས་སྐོར་བསྡུས་ཙམ་ནི་བསྟན་བཅོས་དངོས་ཀྱི་སྐབས་གནས་ཚུལ་མཁོ་

སྤྲོད་པས་གསུངས་པ་དང་དཔེ་དེབ་གཞན་ཁག་ཏུ་གསལ་བ་རྣམས་ཀྱིས་ཁ་སྐོང་

ཞུས་ཏེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།ུདགོན་གནས་འདིས་ཀྱང་གཞུང་ས་དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་ལ་ལོ་

རེའི་དཔྱ་ཁྲལ་འབུལ་བ་དང་ཆབས་ཅིག་དམག་རོགས་དཔུང་འདེགས་ཞུས་པ་

གོང་ཞུས་གོར་བོད་དམག་འཁྲུག་དང་སྤྱི་ལོ་ུ༡༨༨༨ུལོར་རྒྱ་གར་དབྱིན་དམག་

གིས་བོད་སར་བཙན་འཛུལ་སྐབས་བོད་གཞུང་གི་བཀའ་ཡིག་གཞིར་བཟུང་རྟ་

ཁལ་དང་རྒྱུ་དངོས་གང་ཅིར་བཀའ་གསུང་དང་ལེན་ཞུས་པ་གླིང་ཁ་སྤྲུལ་སྐུའི་རང་

རྣམ་ཤོག་གྲངས་ུ༥༩ུནང་དུའང་གསལ་འདུག་པས་དེར་གཟིགས་པར་འཚལ།ུ

དེ་མཚུངས་གུས་རང་ལ་གཅེན་པོ་བདེ་ཁང་དབང་ཕྱུག་གིས་གསུངས་པ་དང་

དེ་བཞིན་སྨོན་ལམ་བོད་ཡིག་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོར་གསལ་བ་ལྟར་ན་ཤེལ་ཆོས་

དགེ་འདུན་པ་ཨེམ་ཆི་བྱ་སྦུག་པ་དམ་ཆོས་དཔལ་ལྡན་ལགས་ཞུ་བ་ནས་སྤྱི་ལོ་ུ

༡༨༩༧ུསྐོར་ལ་ྋགོང་ས་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་གསུམ་པའི་སྐུའི་བླ་སྨན་པ་གནང་ཡོད་པ་

འཁོད་འདུག[15]དེ་བཞིན་གླིང་ཁ་སྤྲུལ་སྐུའི་རང་རྣམ་དུ་ས་སྟག་སྤྱི་ལོ་ུ༡༨༧༨ུལོ་

དང་ས་བྱི་སྤྱི་ལོ་ུ༡༨༨༨ུསྐོར་འཆད་སྐབས་སུ་སྐུའི་བླ་སྨན་པ་དམ་ཆོས་ལགས་ཀྱི་

མཚན་ཐེངས་གཉིས་སྨོས་འདུག[16]ཡང་ཨིང་ལན་དུ་བོད་མིའི་སྐྱིད་སྡུག་ཚོགས་

པ་བཙུགས་ནས་ལོ་ངོ་ུ༢༥ུའཁོར་བའི་དུས་དྲན་སྲུང་བརྩི་ཞུ་སྐབས་སྐྱིད་སྡུག་

15.ུུདྲ་ལམ་སྨོན་ལམ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོའ་ིུ“བླ་སྨན་”ུཞེས་པའི་མིང་ཚིག་འོག་གསལ།ུ

16.ུུངག་དབང་བློ་བཟང་བསྟན་འཛིན་ཚུལ་ཁྲིམས་རྒྱལ་མཚན།ུ1975,ུBDRC,ུW20812:ཤོ་ུ༣༥བ་༢ུ

ས་སྟག་སྤྱི་ལོ་ུ༡༨༧༨ུསྐོར་འཆད་པའི་སྐབས་སུ་འདི་ལྟར།ུཤི་ཆུ་བཟང་ཨེམ་ཆི་བྱ་སྦུག་པ།ུད་ལྟ་བླ་སྨན་

མཁན་པོ་གནང་མཁན་དམ་ཆོས་ལགས་བཅས་བྱོན་ཞེས་དང་།ུཤོ་ུུ༥༢བ་༥ུས་བྱི་སྤྱི་ལོ་ུ༡༨༨༨ུལོའ་ིསྐོར་

འཆད་སྐབས་འདི་ལྟར།ུགསོལ་སྨན་སྨན་བཅོས་ཞུ་བར་ད་ལྟའི་སྐུ་ཞབས་བླ་སྨན་པ་དམ་ཆོས་ལགས་ཀྱང་

རྒྱུན་བཞུགས་མཛད་ཅེས་གསུངས་འདུག
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ངོ་སྤྲོད་ཀྱི་དེབ་ཆུང་ཞིག་བཏོན་འདུག་པ་དེར་སྤྱི་ལོ་ུ༡༩༢༧ུདང་ུ༢༨ུནང་བོད་

ཤེལ་དཀར་ཆོས་སྡེ་ནས་དགེ་འདུན་པ་དྲུག་ཨིང་ལན་རྒྱལ་མོའ་ིམངའ་ཁོངས་རྒྱལ་

ཁབ་ཀྱི་འགྲེམ་སྟོན་དུས་ཆེན་ཐོག་མཉམ་ཞུགས་གནང་བ་གསལ་འདུག་ཀྱང་དོན་

དངོས་བདེན་མིན་ཞིབ་རྩད་ཆེད་ཨིང་ལན་དུ་འགྲོ་སྐྱོད་མ་ཐུབ་ཅིང་གླིང་ཁ་སྤྲུལ་

སྐུའི་རང་རྣམ་སྤྱི་ལོ་ུ༡༩༡༥ུལོར་འགོ་བརྩམས་ནས་སྤྱི་ལོ་ུ༡༩༢༦ུརང་ལོ་ུ༧༡ུ

པར་མཇུག་སྒྲིལ་བའི་ནང་དེ་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་སྐོར་གང་ཡང་མི་གསལ།ུདེ་

བཞིན་གུས་པར་གནས་ཚུལ་མཁོ་སྤྲོད་པ་རྒན་གྲས་སུ་ཞིག་ནས་ཀྱང་འདི་འདྲའི་

ཕྱི་བསྐྱོད་གནང་བའི་སྐོར་གསུངས་མ་བྱུང་།།ུ།།
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ལེའུ་གཉིས་པ།ུཤེལ་ཆོས་དགའ་ལྡན་ལེགས་བཤད་གླིང་གི་ངག་རྒྱུན་ལོ་རྒྱུས་དངོས།

ལེའུ་གཉིས་པ།ུཤེལ་ཆོས་དགའ་ལྡན་ལེགས་བཤད་གླིང་གི་ངག་

རྒྱུན་ལོ་རྒྱུས་དངོས།

༡༽ དུས་རབས་ཉི་ཤུ་བའི་འགོ་དཀྱིལ་བར་གྱི་བྱེད་སྒོ་སྤྱོད་གསུམ་དང་

གནས་སྟངས། 

ཆོས་ཞུགས་དང་ཉིན་རེའི་བྱེད་སྒོ།ུ

བུ་གསུམ་བར་བའི་ཆོས་ཁྲལ་ཞེས་སྟོད་དིང་རི་མངའ་ཁུལ་གྱི་ངག་རྒྱུན་དུ་

ཡོངས་སུ་གྲགས་པ་བཞིན་ཤེལ་དཀར་རྫོང་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པའི་གྲོང་པ་གཞུང་

རྒྱུགས་མི་སེར་ཡིན་ན་བུ་གསུམ་གྱི་བར་བ་དེ་ཤེལ་དཀར་ཆོས་སྡེའི་ཆོས་ཁྲལ་དུ་

གྲྭ་བར་འཇུག་དགོས་པའི་སྲོལ་ཡོད།ུ [17]ཤེལ་དཀར་ཆོས་སྡེ་རང་གི་ཁོངས་སུ་

གཏོགས་པའི་མི་སེར་ཞིག་ཡིན་ན་ཁྱིམ་ཚང་དེར་བུ་གཉིས་ལས་མེད་ཀྱང་གཅིག་

ཤེལ་དཀར་ཆོས་སྡེའི་གྲྭ་བར་འཇུག་དགོས།ུཡང་ཤེལ་དཀར་མངའ་ཞབས་སུ་

གཏོགས་པའི་སྒེར་གཞིས་སོ་སོའ་ིཁོངས་ནས་ཀྱང་གྲྭ་གྲངས་ཚད་ངེས་ཅན་ཞིག་

ཤེལ་ཆོས་དགོན་པར་ཆོས་ཁྲལ་དུ་ཆོས་འཇུག་བྱེད་དགོས།ུདེ་ཡང་འདི་ལྟར་ཤེལ་

དཀར་མངའ་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པའི་སྡེ་བ་མཚོ་སྒོའ་ིགཞིས་ཀ་ནས་གྲྭ་གྲངས་བཅུ་

བདུན་༡༧།ུསྤོང་རོང་མི་སེར་ནས་གྲྭ་གྲངས་ཉི་ཤུ་རྩ་ལྔ་ུ༢༥།ུམཁར་ཏ་མི་སེར་

ནས་གྲྭ་གྲངས་བཅོ་བརྒྱད་༡༨ུབཅས་གོང་ཞུས་སྒེར་གཞིས་ཁག་ནས་གྲངས་ཚད་

དེ་དག་ལས་མི་ཉུང་བ་ཞིག་ཤེལ་དཀར་ཆོས་སྡེར་གྲྭ་འཇུག་བྱེད་དགོས།ུགལ་

17.ུུ ངག་དབང་ཆོས་འཕེལ་ུ༡༩༨༥།ུཤོ་ུ༢༣།ུཤེལ་དཀར་མངའ་ཁུལ་རིགས་རུས་ཁུང་བཙུན་གྱི་བུ་གསུམ་

འབར་པ་ཤེལ་དཀར་ཆོས་སྡེའི་གྲྭ་ཁྲལ་བསྐུལ་ཁོངས་སོགས་བཀའ་ལུང་ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆེར་བསྩལ།ུ
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ལ་སྟོད་ཤེལ་དཀར་ཆོས་སྡེའི་ངག་རྒྱུན་ལོ་རྒྱུས་དྭངས་གསལ་གཏམ་གྱི་ཆུན་པོ།

སྲིད་སྒེར་ཁོངས་ནས་ཕེབས་པའི་དགེ་འདུན་པ་གང་ཞིག་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་

ན་གང་མྱུར་ས་ཁོངས་དེ་ནས་གྲྭ་ཚབ་ཅིག་གསར་འཇུག་ཞུ་དགོས།ུསྔར་ཤེལ་

དཀར་མངའ་ཞབས་པ་ཚོས་རང་གི་བུ་ཤེལ་དཀར་ཆོས་སྡེའི་གྲྭ་ཁོངས་སུ་ཡོད་

ཅེས་སྤོབས་པ་ཆེན་པོས་བཤད་ཀྱི་ཡོད།ུགཞན་ཡང་དད་པ་དག་སྣང་གིས་རང་

གི་བུ་ཤེལ་ཆོས་གྲྭ་ཁོངས་སུ་འཇུག་འདོད་ཡོད་ནའང་དེ་རིགས་ལ་དགོན་པ་ནས་

བཀག་འགོག་དམ་བསྒྲགས་རྩ་བ་ནས་གནང་སྲོལ་མེད།ུུ ཆོས་ཁྲལ་ནི་ཤེལ་དཀར་

མི་སེར་རྣམས་ནས་ངེས་པར་དུ་སྒྲུབ་དགོས་པ་ཞིག་ཡིན་པས་གལ་ཏེ་རང་གི་བུ་

གྲྭ་བར་འཇུག་འདོད་མ་བྱུང་བའམ་ཁྱིམ་ཚང་ལ་བུ་མེད་པ་སོགས་ཡིན་ན་ཚབ་

ཏུ་མི་ཚང་གཞན་གྱི་བུ་ཞིག་གླས་པ་ལྟ་བུ་ཤེལ་ཆོས་གྲྭ་ཁོངས་སུ་འཇུག་དགོས།ུ

འདིར་དཔེ་མཚོན་ཞིག་ཞུས་ན།ུགུས་པར་གནས་ཚུལ་མཁོ་སྤྲོད་པ་ཤེལ་ཆོས་

དགེ་འཕྲིན་ལས་ཆོས་འཕེལ་ལགས་ནི་རང་གི་ཞང་པོ་ནོར་རྒྱས་ལགས་རང་གི་

བུ་གྲྭ་བར་འཇུག་འདོད་མ་བྱུང་བར་གྲྭ་ཁྲལ་དུ་གཡར་པོ་བྱས་པ་དང་འདྲ་བ་ཞིག་

དང་ལྟོ་དོད་དུ་ཞང་པོ་ནོར་རྒྱས་ཀྱིས་དགེ་འཕྲིན་ཆོས་ལགས་ཀྱི་ཤག་གི་དགེ་རྒན་

ལ་དངུལ་སྲང་༨༠[18]ཐམ་པ་ཕུལ་ཡོད་པ་རེད།ུདངུལ་སྲང་ུ༨༠ུའབྲུར་ཕབ་སྒྱུར་

བྱས་ན་རུ་ཁལ་༡༦༠ུཐམ་པ་དང་།ུསྐབས་དེའི་འབྲུ་དངུལ་བརྗེ་ལེན་གྱི་ཛ་ཐང་

[19]ནི།ུནས་འབྲུ་རུ་གཅིག་ལ་དངུལ་ཞོ་གང༌།ུརུ་ཁལ་གཅིག་ལ་ཞོ་ལྔ།ུརུ་ཁལ་

གཅིག་ལ་དིང་འབོ་གཉིས་དང་ཕྱེད་ཀ་ལྷག་ཙམ་འགྲོ་གི་ཡོད།ུདངུལ་སྲང་གཅིག་

ལ་ཞོ་བཅུ་སྤྲོད་དགོས་ཀྱི་ཡོད།ུ

18.ུུ ལྕ་ཞབས།ུ༢༠༡༤།ུཟ་མ་ཏོགུུ པོད་ ༡ུ༠།ུབོད་ཊམ་གྱི་བྱུང་བ་བརྗོད་པ།ུཤོ་ུ༤༣ -ུུ༥༦།ུལྡི་ལི་བོད་ཁང་།ུ

19.ུུདངུལ་དངོས་ཕན་ཚུན་བརྗེ་ལེན་གྱི་རིན་ཚད་ལ་ཟེར།ུ
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ལེའུ་གཉིས་པ།ུཤེལ་ཆོས་དགའ་ལྡན་ལེགས་བཤད་གླིང་གི་ངག་རྒྱུན་ལོ་རྒྱུས་དངོས།

སློབ་གཉེར་དགེ་རྒན་བསྟེན་ཚུལ།ུ

དགོན་པར་འཛུལ་ཞུགས་བྱེད་པར་ཐོག་མར་རང་གི་ཁྱིམ་ཚང་ནས་ཤག་

གི་དགེ་རྒན་ཞིག་འཚོལ་དགོས།ུདེར་ཕ་མ་ཚོས་རང་གི་གཉེན་འབྲེལ་ལམ་ཡང་

ན་ནང་མི་ཕན་ཚུན་འབྲེལ་བ་དམ་ཟབ་ཡོད་པའི་དགེ་འདུན་པ་ཞིག་གྲྭ་གསར་དེའི་

ཤག་གི་དགེ་རྒན་དུ་འཚོལ་སྲོལ་ཡོད།ུདགེ་རྒན་དེའི་ལས་འགན་ནི་གྲྭ་གསར་གྱི་

སྒོ་གསུམ་སྤྱོད་ལམ་གྱི་གཙོས་གྲྭ་ཚང་ནང་གི་ཉིན་རེའི་བྱེད་སྒོ་ཆེ་ཕྲ་ཡོངས་ཀྱི་

ལམ་སྟོན་སློབ་གསོ་དང་།ུཉིན་རེའི་འགྲོ་འདུག་སྤྱོད་གསུམ་དང་ཟས་གོས་གནས་

མལ་གསུམ་གྱི་འགན་ཆ་ཚང་བ་རྒན་ལགས་ཁོང་གིས་བཞེས་གནང་དགོས།ུ

ཆོས་ཞུགས་གྲུབ་སྟེ་ཐོག་མའི་སློབ་གཉེར་ནི་བོད་ཡིག་དབུ་ཆེན་འབྲི་ཀློག་གཉིས་

ལ་འབད་བརྩོན་དང་དེ་ལ་སྦྱངས་པ་མཐར་སོན་པ་བྱ་རྒྱུ།ུརྒན་ལགས་ཀྱིས་སློབ་

འཁྲིད་ཁ་ཏ་གནང་བར་ཉན་འཇོག་དང་ལེན་ཞུ་རྒྱུ།ུཡང་ཟུར་དུ་སློབ་གཉེར་དགེ་

རྒན་ཞེས་པའི་དགེ་རྒན་གཉིས་པ་ཞིག་ཀྱང་ཐབས་འཚོལ་བྱེད་དགོས།ུམཚམས་

རེ་ཤག་གི་རྒན་ཉིད་ནས་སློབ་གཉེར་རྒན་གནང་བ་སོགས་གཅིག་ལྕོགས་གནང་གི་

ཡོད་ཀྱང་ཕལ་ཆེ་བས་དགེ་རྒན་ཟུར་པ་ཞིག་འཚོལ་སྲོལ་ཡོད།ུསློབ་གཉེར་རྒན་

ལགས་ཀྱི་ལས་འགན་ནི་གྲྭ་གསར་དེའི་དཔེ་ཆ་བློ་འཛིན་གྱི་ཐུགས་འགན་ཆ་ཚང་

བཞེས་རྒྱུ་དེ་རེད།ུགསར་ཞུགས་བཙུན་ཆུང་ཚོས་ཐོག་མར་ཤེལ་དཀར་ཆོས་སྤྱོད་

ཤོག་གྲངས་སུམ་བརྒྱ་བརྒྱད་ཅུ་གྱ་ལྔ་ཡོད་པ་དེ་ཆ་ཚང་བློ་འཛིན་བྱེད་དགོས་ལ་

ཤེལ་དཀར་དགོན་པར་ཆོས་ཞུགས་བྱས་པ་དང་འདུ་ཁང་སྟེང་དུ་དངུལ་སྲང་ུ༥ུ

ཕུལ་ན་མར་ཆོས་སྤྱོད་པོད་རེ་གནང་སྲོལ་ཡོད།ུརང་གི་སློབ་གཉེར་རྒན་ལགས་

ཀྱི་སར་ཉིན་ལྟར་ཞོགས་པ།ུཉིན་དགུང།ུདགོང་དྲོ་བཅས་ཉིན་རེར་བློ་འཛིན་ཐེངས་
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ལ་སྟོད་ཤེལ་དཀར་ཆོས་སྡེའི་ངག་རྒྱུན་ལོ་རྒྱུས་དྭངས་གསལ་གཏམ་གྱི་ཆུན་པོ།

གསུམ་རེ་བྱེད་དགོས།ུཞོགས་པ་དང་དགོང་དྲོ་གཉིས་གཙོ་བོ་བློ་འཛིན་ལ་འབད་

དགོས་པ་དང་།ུཉིན་དགུང་རིང་རང་ཉིད་ཀློག་ལ་གོམས་པ་དེ་ཙམ་མེད་པ་ཞིག་

ཡིན་ན་ཀློག་སྦྱོང་བརྡར་དང་དེ་མི་དགོས་ན་སྔར་བློ་འཛིན་ཟིན་པ་རྣམས་སྐྱོར་

སྦྱང་བྱེད་དགོས།ུལྷག་པར་ཉིན་རེར་བློ་འཛིན་གང་གྲུབ་པ་རྣམས་སློབ་གཉེར་

རྒན་ལགས་མདུན་དུ་ཉིན་ལྟར་ཆག་མེད་རྒྱུགས་འབུལ་བྱེད་དགོས།ུགཞན་ཡང་

གྲྭ་གསར་གླིང་བསྲེ་མ་ཚར་བ་ཞིག་ཡིན་ན་བོད་ཟླ་ུ༡༡ུཚེས་ུ༢༥ུནས་བོད་ཟླ་ུ

༤ུཚེས་ུ༡༥ུབར་བློ་འཛིན་བྱས་ཟིན་པ་རྣམས་དགོང་དྲོ་སྐྱོར་སྦྱང་བྱེད་དགོས།ུ

སྐྱོར་སྦྱང་སྐབས་དགེ་བསྐོས་སྐོར་གཡེང་ལ་ཐེངས་གཉིས་རེ་ཕེབས་སྲོལ་ཡོད།ུ

དེ་ཡང་དགོང་དྲོ་གཉིས་སྐྱོར་སྦྱང་དང་དེ་ནས་བར་གསེང་དགོང་མོ་གཅིག་འཇོག་

སྲོལ་ཡོད།ུདགོང་དྲོའ་ིཆུ་ཚོད་ུ༧ུདང་སྐར་མ་ུ༣༠ུའམ་ཆུ་ཚོད་༨ུཔ་ཙམ་ལ་

དགེ་བསྐོས་ཀྱི་གཟིམ་ཤག་སྟེང་ནས་ཆབ་རིལ་གྱིས་དམིགས་བརྩེ་མ་ཆ་ཚང་ཞིག་

སྐད་གསང་ཐོན་པོས་རྟ་དབྱངས་དང་བཅས་འདོན་པ་དང་སྐྱོར་སྦྱང་འགོ་འཛུགས་

དགོས།ུདེ་ནས་དུས་མི་རིང་བར་ཆབ་རིལ་གྱིས་མདུན་དུ་ལྒང་བཞུ་ཞིག་འཁྱེར་

རྒྱབ་ནས་དགེ་བསྐོས་རྩེ་ཞྭ་བསྣམས།ུཕྱག་ཏུ་ཕྱག་རྒྱུགས་བཞེས།ུཞལ་ནས་

དམིགས་བརྩེ་མ་འདོན་བཞིན་སྐོར་གཡེང་རྩིས་བཤེར་ལ་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད།ུསྐྱོར་

སྦྱང་དུས་ཡུན་རིང་ཐུང་ཇི་ཙམ་ཞིག་བྱེད་དགོས་ཞེས་ན་དགེ་བསྐོས་ཀྱིས་སྐོར་

གཡེང་ཐེངས་གཉིས་པ་དེ་གནང་མ་ཟིན་བར་ཚང་མས་མུ་མཐུད་སྐྱོར་སྦྱངས་བྱེད་

དགོསཔ་དང་།ུསྐབས་འགར་དགེ་བསྐོས་སྐོར་གཡེང་གཉིས་པར་ཕེབས་མ་ཐུབ་

པ་སོགས་བྱུང་ནའང་ཆབ་རིལ་ལགས་ནི་ཆག་མེད་སྐོར་གཡེང་ལ་ཕེབས་སྲོལ་

ཡོད།ུདམིགས་བསལ་བོད་ཟླ་ུ༡ུཚེས་ུ༡༥ུནས་བོད་ཟླ་ུ༤ུཚེས་ུ༡༥ུབར་
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ལེའུ་གཉིས་པ།ུཤེལ་ཆོས་དགའ་ལྡན་ལེགས་བཤད་གླིང་གི་ངག་རྒྱུན་ལོ་རྒྱུས་དངོས།

གྲྭ་གསར་མང་པོས་རང་ཉིད་གཅིག་པུའམ་གྲྭ་གྲོགས་གཉིས་གསུམ་མཉམ་དུ་བློ་

འཛིན་སྐྱོར་སྦྱང་གནང་སྟེ་མཚན་ཕུད་གཏོང་མཁན་ཡང་མང་དག་ཅིག་ཡོང་གི་

ཡོད་ལ་མཚན་ཕུད་སྐབས་རྒན་ལགས་ནས་གསོལ་ཇ་གནང་བའི་ལུགས་སྲོལ་

ཞིག་ཀྱང་ཡོད།ུསྤྱིར་བཏང་ཤེལ་ཆོས་དགེ་འདུན་པ་ཡིན་ཕྱིན་ཤེལ་དཀར་ཆོས་

སྤྱོད་ཆ་ཚང་བ་བློ་འཛིན་བྱེད་དགོས།ུའོན་ཀྱང་གལ་སྲིད་དེ་ལྟར་བློ་འཛིན་མ་ཐུབ་

པའི་རིགས་ལ་དམིགས་བསལ་འགྲོ་སྟངས་ཐབས་ཤེས་ཀྱང་བྱ་རྒྱུ་ཡོད།

ཤེལ་དཀར་ཆོས་སྤྱོད་རྒྱུགས་འབུལ།ུ

ཤེལ་དཀར་ཆོས་སྤྱོད་དཔེ་རིང་མདའ་ཚད་མ་ཤོག་གྲངས་ུ༣༨༥ུཡོད།ུ

སྤྱིར་བཏང་ཆོས་སྤྱོད་ཆ་ཚང་བ་བློ་འཛིན་རྒྱུགས་འབུལ་ཐུབ་པར་ལོ་བདུན་ནས་

བརྒྱད་བར་འགོར།ུཆོས་སྤྱོད་བློ་འཛིན་གྲུབ་རྗེས་མཁན་པོའམ་མཁན་པོའ་ིསྐུ་

ཚབ་དཔོན་སློབ་(སློབ་དཔོན)ཀྱི་མདུན་སར་ཆོས་སྤྱོད་ཆ་ཚང་རྒྱུགས་འབུལ་བྱེད་

དགོས།ུལོ་རེར་རྒྱུགས་བཞེས་ཐེངས་རེ་གནང་སྲོལ་དང།ུརྒྱུགས་འབུལ་དེར་

རྒྱུགས་འབུལ་བྱེད་མཁན་གྲྭ་གྲངས་བདུན་ལས་མི་ཉུང་ཞིང་དགུ་ལས་མི་མང་

བ་ཞིག་འགྲོ་དགོས།ུལོ་རེའི་རྒྱུགས་འབུལ་གྱི་རིམ་པ་སུ་ཁེལ་དང་མི་ཁེལ་ནི་

སྔར་དགོན་པར་འཛུལ་ཞུགས་བྱེད་སྐབས་ཀྱི་མཚན་ཐོའ་ིབང་རིམ་ཇི་བཞིན་འགྲོ་

དགོས་པ་དང་གལ་སྲིད་ཆོས་སྤྱོད་བློ་འཛིན་སྔོན་ལ་བྱས་ཟིན་ན་མཚན་ཐོའ་ིརིམ་

པར་སྒུག་མི་དགོས་པར་རྒྱུགས་འབུལ་དུ་ཞུགས་ཆོག་པ་ཡིན།ུརང་གི་མཚན་ཐོའ་ི

བང་རིམ་སླེབས་ཚེ་ཆོས་སྤྱོད་བློ་འཛིན་བྱས་ཚར་ཡོད་རུང་མེད་རུང་བློ་རྒྱུགས་

འབུལ་དགོས།ུརྒྱུགས་འབུལ་སྐབས་གྲྭ་གྲོགས་གཅིག་དང་ལྷན་དུ་བློ་རྒྱུགས་

འབུལ་དགོས།ུགལ་ཏེ་བློ་རྒྱུགས་པ་གཉིས་དབར་བློ་འཛིན་ཤོག་གྲངས་མང་ཉུང་
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ལ་སྟོད་ཤེལ་དཀར་ཆོས་སྡེའི་ངག་རྒྱུན་ལོ་རྒྱུས་དྭངས་གསལ་གཏམ་གྱི་ཆུན་པོ།

གི་ཁྱད་པར་ཡོད་ཚེ་མང་བ་དེས་བློ་འཛིན་ལྷག་མ་རྣམས་རང་ཉིད་གཅིག་པུས་

སྐྱོར་དགོས་པ་ཡིན།ུའདིར་སྒྲུབ་མཆོད་གྲ་སྒྲིག་ཅེས་ཀྱང་འབོད།ུབློ་རྒྱུགས་འདི་

བཞིན་བོད་ཟླ་ུ༡༡ུཚེས་ུ༢༠ུསྐོར་ལ་ཆོས་སྲུང་ཁང་དུ་འབུལ་བ་དང་བོད་ཟླ་ུ༡༢ུ

ཚེས་ུ༣༠ཉིན་སྒྲུབ་མཆོད་གྲ་སྒྲིག་ཅེས་རྒྱུགས་འབུལ་ལེགས་ཉེས་ཀྱི་ཨང་ཀི་དང་

གཉིས་སྤྲོད་སྲོལ་ཡོད།ུལོ་དེའི་རྒྱུགས་འབུལ་ཡིག་ཚད་ཆ་ཚང་ཟིན་ནས་ཐ་མའི་

ལེགས་ཉེས་ཨང་ཀི་དང་གཉིས་ཀྱི་དབྱེ་འབྱེད་ནི།ུརྒྱུགས་བཞེས་པ་མཁན་པོའམ་

དཔོན་སློབ་སུ་ཡིན་རུང་རྒྱུགས་འབུལ་བ་རེ་རེས་རང་རང་གི་ཤོག་གྲངས་ཇི་ཙམ་

བློ་རྒྱུགས་ཕུལ་ཡོད་པ་དང་།ུནོར་འཁྲུལ་ཇི་ཙམ་བཟོས་པ་མཐའ་དག་ཟིན་ཐོར་

བཀོད་ནས་མཐར་ཤོག་གྲངས་མང་ཉུང་ལ་གཞིག་པའི་ཨང་ཀི་དང་གཉིས་སྤྲོད་

གནང་གི་ཡོད།ུདགེ་འདུན་པ་འགའ་ཞིག་ནས་ཤེལ་དཀར་ཆོས་སྤྱོད་ཆ་ཚང་ཙམ་

མ་ཡིན་པར་དེའི་ཁར་བསྟན་བཅོས་གཞན་ཡང་དུ་མ་ཞིག་བློ་རྒྱུགས་འབུལ་གི་

ཡོད།ུཆོས་སྤྱོད་མ་ཡིན་པའི་གྲགས་ཆེ་བའི་བསྟན་བཅོས་བློ་འཛིན་གནང་སྲོལ་

ཡོད་པ་ནི་དཔེར་ན།ུསྤྱོད་འཇུགུབདེ་ལམ།ུའདུལ་བ་མདོ་རྩ་བ།ུརྣམ་འགྲེལ་རྩ་

་བ།ུམདོ་སྡུད་པ་ལ་སོགས་པ་ཡིན།ུཡང་ལ་ལ་ཞིག་གིས་ཆོས་སྤྱོད་ཙམ་ཡང་

ཆ་ཚང་བ་བློ་རྒྱུགས་ཕུལ་མ་ཐུབ་པ་ཡང་ཡོང་སྲིད།ུའདི་ནི་གྲྭ་གསར་རང་རང་

གི་རིག་སྟོབས་ལ་རག་ལུས་པ་ཞིག་ཡིན་པས་དགེ་འདུན་འགའ་ཞིག་ནས་ཤོག་

གྲངས་བཞི་བརྒྱ་དང་ལྔ་བརྒྱ།ུརིག་རྩལ་ཆེ་བ་རེ་ཟུང་གིས་ཤོག་གྲངས་བདུན་

བརྒྱ་ལ་སོགས་པ་སྣ་ཚོགས་པ་ཞིག་རྒྱུགས་འབུལ་བྱེད།ུལོ་དེར་རྒྱུགས་འབུལ་

བ་བདུན་ནས་དགུ་བར་ཇི་ཙམ་ཡོད་རུང་བློ་རྒྱུགས་རྩེ་ཕུད་དང་པོ་བཞི་ནི་ཨང་

ཀི་ལོན་པའི་རྒྱུགས་འཕྲོད་པ་བཞི་དང་ལྷག་མ་རྣམས་ནི་ཤེལ་དཀར་ཆོས་སྤྱོད་ཆ་
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ལེའུ་གཉིས་པ།ུཤེལ་ཆོས་དགའ་ལྡན་ལེགས་བཤད་གླིང་གི་ངག་རྒྱུན་ལོ་རྒྱུས་དངོས།

ཚང་བ་བློ་རྒྱུགས་ཕུལ་ཐུབ་ཀྱང་ཨང་ཀི་མ་ལོན་ཞིང་རྒྱུགས་མ་འཕྲོད་པའི་ཁོངས་

སུ་བརྩི་བ་ཡིན།ུཨང་ཀི་ལོན་ཞིང་རྒྱུགས་འཕྲོད་པ་རྣམས་དང་དེ་མ་ལོན་པར་

རྒྱུགས་མ་འཕྲོད་པའི་ཁྱད་པར་ནི།ུཨང་ཀི་ལོན་པ་རྣམས་གླིང་བསྲེའམ་རིག་ཆུང་

ཐེངས་གཅིག་ལས་བཞེང་མི་དགོས་ཤིང་ཨང་ཀི་མ་ལོན་ཞིང་རྒྱུགས་མ་འཕྲོད་པ་

རྣམས་ནི་གླིང་བསྲེ་གཉིས་རེ་བཞེང་དགོས།

ཤེལ་ཆོས་གླིང་བསྲེའམ་རིག་ཆུང་རྒྱུགས་སྤྲོད།ུ

འདི་ནི་བློ་འཛིན་རྒྱུགས་སྤྲོད་ཟིན་ནས་ཚོགས་ཆེན་དབུས་སུ་གཞུང་ཆེན་

གང་རུང་གི་བཤད་པ་སྐྱོར་བཤད་ཀྱི་བྱ་བར་ཞུགས་པ་ལ་ཟེར།ུགླེང་བསྲེའི་སྔོན་

འགྲོའ་ིབྱེད་སྒོ་ཆོས་སྤྱོད་བློ་འཛིན་རྒྱུགས་ཕུལ་གྲུབ་ནས་གཞུང་ཆེན་བཀའ་པོད་

ལྔ་གའི་རྩ་བ་ཆ་ཚང་བའམ་དེ་ལྟར་མ་ཐུབ་ཚེ་རང་ངོས་ནས་གང་ཐུབ་པ་ཞིག་བློ་

འཛིན་བྱས་ཏེ་མཁན་པོའ་ིསར་བློ་རྒྱུགས་གཉིས་པ་དེ་འབུལ་དགོས།ུའདིར་རྒྱུགས་

འབུལ་བ་མི་བརྒྱད་ངེས་པར་དགོས་པ་དང༌།ུརྒྱུགས་འབུལ་འདི་གྲུབ་པ་དང་གོང་

དུ་ཞུས་ཟིན་པའི་ཨང་ཀི་དང་གཉིས་ཀྱི་རིམ་པ་བཞིན་གླིང་བསྲེ་དངོས་གཞིའི་བྱ་

བར་འཇུག་པར་བྱེད།ུཆོས་སྤྱོད་བློ་རྒྱུགས་ཨང་ཀི་ལོན་པའི་དགེ་མཚན་ནི་ཚོགས་

ཆེན་དུ་གཞུང་གང་གི་བཤད་པ་སྐྱོར་རྒྱུ་རང་མོས་བཞིན་འདེམས་སྒྲུག་བྱ་རྒྱུའི་གོ་

སྐབས་ཐོབ་པ་དང།ུཚོགས་ཆེན་དུ་གཞུང་བཤད་སྐབས་རྒྱུགས་འབུལ་བས་སྐྱོར་

ཟླ་གང་ཞིག་དང་མཉམ་དུ་གཞུང་ཆེན་གང་རུང་ཞིག་གི་བཤད་པ་དབྱངས་དང་

བཅས་ངག་སྐྱོར་བྱེད་དགོས།ུའདིར་བཤད་པ་ཞེས་པ་ནི།ུགཞུང་གང་ཡང་རུང་

བ་དེའི་ས་བཅད།ུདེའི་རྩ་བ།ུདེའི་འགྲེལ་བ་བཅས་སྦྱངས་བཤད་ལ་ཟེར་བ་ཡིན།ུ

འོན་ཀྱང་གཞུང་གཅིག་གི་ས་བཅད།ུརྩ་བ།ུདེའི་འགྲེལ་བ་དང་བཅས་པ་ཞོགས་
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ལ་སྟོད་ཤེལ་དཀར་ཆོས་སྡེའི་ངག་རྒྱུན་ལོ་རྒྱུས་དྭངས་གསལ་གཏམ་གྱི་ཆུན་པོ།

པ་གཅིག་ལ་སྐྱོར་དུ་མི་ལངས་པས་གཞུང་དེ་དང་དེའི་འགྲེལ་བ་ཆ་ཤས་ཙམ་

ཞིག་འདེམས་སྒྲུག་གནང་སྟེ་ངག་སྐྱོར་གནང་བ་གི་ཡོད་པ་དཔེར་ན།ུདབུ་མའི་

བཤད་པ་ལ་མཚོན་ན།ུᨊགོང་ས་ལྔ་བ་ཆེན་པོའ་ིདབུ་མའི་དགོངས་འགྲེལ་སེམས་

བསྐྱེད་ལྔ་བ་བར།ུཕར་ཕྱིན་ལ་དཔེ་མཚོན་ན།ུསྐབས་དང་པོ་སེམས་བསྐྱེད་སྐོར་

གང་འཚམ་ཞིག་དང༌།ུདེ་བཞིན་རྣམ་འགྲེལ་ལ་མཚོན་ན་ལེའུ་དང་པོ།ུམཛོད་ལ་

གནས་དང་པོ།ུདེ་བཞིན་འདུལ་བ་སོགས་སྔར་ཞུས་པ་བཞིན་ཕྱོགས་ཙམ་རེ་ངག་

སྐྱོར་བྱེད་དགོས།ུགཞུང་བཤད་ཀྱི་ཆེད་དུ་ཤོག་གྲངས་དྲུག་ཅུ་ནས་བདུན་ཅུ་ཙམ་

བློ་འཛིན་བྱེད་དགོས་ཡོད།ུགྲྭ་དམངས་དབུས་སུ་བཤད་པ་ངག་འདོན་མ་བྱེད་

གོང་བོད་ཟླ་ུ༤ུཔའི་ཟླ་འགོར་མཁན་པོའ་ིམདུན་དུ་རང་གི་སྐྱོར་ཟླ་མཉམ་བཤད་

པ་དེ་ཉིད་དབྱངས་དང་བཅས་རྒྱུགས་འབུལ་དང་།ུབོད་ཟླ་ུ༤ུཚེས་ུ༡༦ུནས་ུ

༡༩ུབར་གླིང་བསྲེ་བ་མི་གྲངས་བརྒྱད་ནས་སྔ་དགོང་བསྡོམས་དམ་བཅའ་བརྒྱད་

འཇོག་དགོས་ཤིང་མདོར་ན་གླིང་བསྲེ་བ་རེ་རེ་ནས་དམ་བཅའ་རེ་འཇོག་དགོས་པ་

ཡིན།ུགླིང་བསྲེ་གཏོང་མཁན་གྱི་གྲྭ་གསར་རྣམས་གཞུང་ཆེན་ལ་སྔ་ནས་སྦྱངས་

གོམས་མེད་སྟབས་རྟགས་གསལ་གྱི་ལན་འདེབས་རྣམས་གཞུང་ཆེན་མོར་སྦྱངས་

པ་ཡོད་པའི་དགེ་འདུན་བགྲེས་བ་ཞིག་ནས་གནང་སྲོལ་ཡོད་རུང་རྟེན་འབྲེལ་སླད་

གླིང་བསྲེ་བ་རང་ཉིད་ཀྱི་དམ་བཅའ་དབུ་འཛུགས་སྐབས་བཤད་པ་མདོར་བསྡུས་

ཤིག་དང་འདོད་ལན་ཐོག་མ་དེ་འདེབས་དགོས།ུསྔར་སྲོལ་ལྟར་ན་སྐབས་འདིར་

གླིང་བསྲེ་བ་དེ་གཞུང་ཆེན་དག་ལ་སློབ་གཉེར་ལེགས་པར་གནང་ཟིན་པ་ཞིག་

དགོས་ཚོད་ཀྱང་དུས་འགྱུར་རིམ་པས་ཕྱིས་སུ་སྟབས་བདེ་འདི་འདྲ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་

བ་ཡིན་ལས་ཆེ།ུཚོགས་ཆེན་དུ་གཞུང་ཆེན་བཤད་པ་སྐྱོར་རྒྱུ་ནི་གདན་ས་ཆེན་
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ལེའུ་གཉིས་པ།ུཤེལ་ཆོས་དགའ་ལྡན་ལེགས་བཤད་གླིང་གི་ངག་རྒྱུན་ལོ་རྒྱུས་དངོས།

པོ་རྣམས་སུ་རིག་ཆུང་ལངས་པ་དང་དོད་མཚུངས་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡིན་ཚོད།ུསྐབས་

འདིར་གླིང་བསྲེ་བ་སོ་སོ་ནས་ཚོགས་ཆེན་གྲྭ་དམངས་ལ་གཟབ་ཇ་གཅིག་དང་

སྔགས་རམ་པར་ཐོ་རེངས་ལྷ་བསངས་གཏོང་རྒྱུའི་དོད་ཅིག་འབུལ་དགོས།ུདེ་

སྐབས་ཤེལ་ཆོས་གྲྭ་དམངས་ཀྱི་གཟབ་ཇ་གཅིག་ལ་ཇ་གླིང་ུ༨ུནས་ུ༩ུབར་དང༌།ུ

མར་ལྟང་ུ༡༥ུནས་ུ༡༦ུབར་འགྲོ་གི་ཡོད།ུགླིང་བསྲེ་མཇུག་བསྡུ་བའི་བྱ་བ་ནི་

བོད་ཟླ་ུ༥ུཔའི་ཚེས་ུ༡ུདང་ུ༢ུལ་གླིང་བསྲེ་བ་བརྒྱད་ནས་ཚོགས་ཆེན་དབུས་

གྲལ་གྱི་གཤམ་དུ་ལངས་ཏེ་བཞུགས།ུབཤད་པའི་ཟླ་གྲོགས་སྔར་ནས་ངེས་ཟིན་

པ་བཞིན་ཉིན་རེར་ཞོགས་ཚོགས་ལ་གླིང་བསྲེ་བ་གཉིས་དང་དགོང་ཚོགས་སུ་

གཉིས་བཅས་ཉིན་རེར་གླིང་བསྲེ་བ་བཞི་ནས་བཤད་པ་ངག་འདོན་བྱས་ཏེ་ཉིན་

གཉིས་པར་གླིང་བསྲེ་བ་བརྒྱད་ཀྱིས་བཤད་པ་སྐྱོར་ཏེ་གླིང་བསྲེའི་བྱེད་སྒོ་རྣམས་

ལེགས་པར་གྲུབ་པ་ཡིན།ུསྔར་གྱི་སྲོལ་རྒྱུན་ལ་ཉིན་དང་པོར་དབུ་ཕར་གཉིས་ཀྱི་

གཞུང་ཆེན་བཤད་པ་དང་།ུཉིན་གཉིས་པར་མཛོད་དང་རྣམ་འགྲེལ་སྐྱོར་བཤད་

བྱེད་སྲོལ་ཡོད་།ུགཞུང་ཆེན་གྱི་བཤད་པ་ངེས་པར་དུ་གླིང་བསྲེ་བ་ཟུང་ནས་སྐྱོར་

མི་དགོས་པར་སུ་བྱུང་ཞིག་ནས་བྱས་པས་ཆོགུདེ་ནི་གླིང་བསྲེ་བ་གཉིས་ཕན་

ཚུན་གྲོས་ཁ་མཐུན་ན་རྒྱན་གཡུག་མ་དགོས་པར་གཅིག་ནས་གཞུང་ཆེན་བཤད་

པ་སྐྱོར་རྒྱུ་དང་གཞན་པ་དེས་མཇུག་བསྡུ་བཀྲ་ཤིས་ཚིག་སྒྲ་དང་མཆོད་དབྱངས་

བཅས་སྐྱོར་གནང་རྒྱུ་དེ་རེད།ུདེ་ལྟར་མོལ་བསྡུར་ཁ་མཐུན་མ་བྱུང་ཚེ་རྒྱན་རྒྱབ་

ནས་སུ་ཞིག་ལ་ལས་འགན་གང་བབས་པ་ཚུལ་བཞིན་སྒྲུབ་དགོས།ུ

ཡང་གླིང་བསྲེ་གཅིག་གཏོང་དགོས་པ་དང་གཉིས་གཏོང་དགོས་པའི་རིགས་

གཉིས་ཡོད།ུགཅིག་གཏོང་མཁན་རྣམས་ནི་གོང་དུ་ཞུས་པའི་ཆོས་སྤྱོད་རྒྱུགས་
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ལ་སྟོད་ཤེལ་དཀར་ཆོས་སྡེའི་ངག་རྒྱུན་ལོ་རྒྱུས་དྭངས་གསལ་གཏམ་གྱི་ཆུན་པོ།

འབུལ་ཨང་ཀི་ལོན་པ་རྣམས་དང་རྒྱུགས་འབུལ་ཨང་ཀི་མ་ལོན་པ་དག་གིས་གླིང་

བསྲེ་གཉིས་གཏོང་དགོས།ུགླིང་བསྲེ་གཉིས་གཏོང་དགོས་ཞེས་པ་ནི་གླིང་བསྲེ་

བས་གྲྭ་དམངས་ལ་གཏོང་སྒོ་དང་མཁན་པོར་གཞུང་གི་རྩ་ཚིག་རྒྱུགས་འབུལ་

ཐེངས་གཉིས་རེ་བྱེད་དགོས་པ་དེར་ཟེར་བ་ཡིན།ུགླིང་བསྲེ་ཚར་བ་ནས་བཟུང་

རང་གི་མི་ཚེ་རང་གིས་མགོ་འདོན་ཏེ་དགེ་རྒན་ལས་ཟུར་སྡོད་ཀྱི་དུས་ཚོད་ཀྱང་

འདི་ནས་འགོ་འཚུགས་པ་ཡིན།ུགལ་སྲིད་སྐབས་དེར་རང་ཉིད་ཀྱང་དགེ་རྒན་

གྱི་ཤག་ཏུ་སྡོད་འདོད་ཡོད་པ་དང་དགེ་རྒན་གྱིས་ཀྱང་མཉམ་དུ་འཇོག་རྩིས་ཡོད་

ན་དེ་ལྟར་སྡོད་ཆོག་ཀྱང་གཉིས་མོས་མེད་ཚེ་ཟུར་འཐོན་བྱེད་དགོས་པས་རྒན་

ལགས་ནས་ཇི་ལྟར་གསུངས་པར་ཉན་འཇོག་དང།ུགང་གནང་བ་དེ་ཁྱེར་ནས་རང་

གི་མི་ཚན་ནམ་ཡང་ན་ཤག་སྟོང་པ་ཞིག་གཡར་པོ་ཞུས་སྟེ་སྡོད་དགོས།ུཤག་ལ་

གཡར་གླ་སྤྲོད་དགོས་པའི་ལུགས་སྲོལ་མེད་ནའང་གལ་སྲིད་ཁང་བདག་ནས་ཁང་

པ་སྟོང་པ་བཟོ་དགོས་པ་གསུངས་ན་དེ་ལྟར་སྒྲུབ་དགོས།ུགྲྭ་རྐྱང་ཕྱོགས་མཐར་

སློབ་གཉེར་སོགས་ལ་འགྲོ་འདོད་ན་གླིང་བསྲེ་ཚར་བ་ནས་དགོངས་ཞུ་ཆོག་པ་

དང་དེའི་བར་དགོངས་ཞུ་བྱེད་མི་ཆོག

དགོན་པར་གཞུང་ཆེན་སློབ་གཉེར།ུ

གླེང་བརྗོད་དུ་འགྲེལ་བརྗོད་ཞུས་ཟིན་པ་ལྟར་གྲྭ་ཚང་འདི་བཞིན་སྔར་དགེ་

ལུགས་སུ་མ་བསྒྱུར་གོང་གྲྭ་ཚང་ཉེར་གཅིག་ཡོད་པའི་སྐབས་ནས་གནས་འདིར་

བཤད་གྲྭའི་དར་སོ་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་ཞིག་དང་སྐབས་དེར་རྩོད་གྲྭ་ཟླ་བ་གསུམ་རེ་

འཚོག་པའི་ལུགས་སྲོལ་བྱུང་ཡོད།ུབཤད་གྲྭའི་སྲོལ་གཏོད་པ་དཔང་ལོ་ཆེན་པོ་

བློ་གྲོས་བརྟན་པ་དང་ལོ་ཆེན་བྱང་ཆུབ་རྩེ་མོ་གཉིས་ཀྱིས་གནང་ཞིང་ཡོན་བདག་
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ལེའུ་གཉིས་པ།ུཤེལ་ཆོས་དགའ་ལྡན་ལེགས་བཤད་གླིང་གི་ངག་རྒྱུན་ལོ་རྒྱུས་དངོས།

ནི་ལྷོ་བདག་སི་ཏུ་ཆོས་ཀྱི་རིན་ཆེན་གྱིས་མཛད་པར་གྲགས།ུརྒྱས་པ་ཤེལ་དཀར་

ཆོས་འབྱུང་དུ་གསལ།ུདུས་རབས་ཉི་ཤུ་བའི་འགོ་སྟོད་དུ་གཞུང་ཆེན་སློབ་གཉེར་

གྱི་དུས་ཡུན་ལོ་ཚད་ནི།ུབསྡུས་གྲྭ་ལོ་གཅིགཕར་ཕྱིན་ལ་སྐབས་དང་པོའ་ིའཛིན་གྲྭ་

དང་སྐབས་བཞི་བའི་འཛིན་གྲྭ་ཟུར་བཀོལ་འཛིན་གྲྭ་བཅས་འཛིན་གྲྭ་གསུམ་དང་ལོ་

དྲུག་ནས་བདུན་བར་སློབ་གཉེར་གནང་གི་ཡོད།ུདབུ་མ་དང་མཛོད་འདུལ་སོགས་

ལ་ལོ་དུས་དམིགས་བསལ་མེད།ུབགྲོ་གླེང་རྩོད་པ་ནི་དགོང་དྲོ་མ་གཏོགས་ཞོགས་

པ་རྩོད་པ་ཚོགས་པའི་ལུགས་སྲོལ་མེད་ལ་དཔྱིད་མཚམས་དང་སྟོན་མཚམས་

བར་གསེང་ཕུད་པའི་ཟླ་ངོ་རེའི་ཚེས་ུ༨ུནས་ཚེས་ུ༡༥ུབར་ཉིན་ལྟར་རྩོད་པ་

འཚོག་དགོས་པ་དང་ཚེས་ུ༡༥ུནས་བཟུང་ཉིན་གཉིས་རྩོད་པ་ཚོགས་པ་དང་

དེ་ནས་ཉིན་གཅིག་བར་གསེང་འཇོག་སྲོལ་ཡོད།ུསློབ་གཉེར་བྱ་རྒྱུའི་ཡིག་ཆ་

རྣམས་ནི་བཅའ་ཡིག་ཆེན་མོར་[20]ཇི་ལྟར་གསལ་བ་བཞིན་གཙོ་བོ་ྋགོང་ས་ལྔ་

པ་ཆེན་པོས་མཛད་པའི་དགོངས་འགྲེལ་ཁག་ཡིན་པས་སུ་ཞིག་ནས་གཞུང་འདི་

དག་ནས་ལུང་འདྲེན་གནང་བ་ལ་དམ་བཅའ་བས་རྩོད་མེད་ཁས་ལེན་ཞུ་དགོས་

པ་ཞིག་རེད།ུདབུ་ཕར་གཉིས་ཀྱི་དགོངས་འགྲེལ་ཡིག་ཆ་ནི་ྋགོང་ས་ལྔ་བ་ཆེན་

པོས་མཛད་པའི་བློ་བཟང་དགོངས་རྒྱན་དང་དབུ་མའི་དགོངས་རྒྱན་གཉིས་རེད།ུ

དུས་ཕྱིས་ཤེལ་ཆོས་གྲྭ་ཚང་གི་མཁན་པོར་སེར་སྨད་དགེ་བཤེས་ཕེབས་སྲོལ་

བྱུང་བ་དང་།ུགྲྭ་རྒྱུན་རྣམས་སེ་རར་ཕྱག་དཔེ་གཟིགས་པར་ཕེབས་སྲོལ་ཡོད་

པ་སོགས་ཀྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྟེན་ཏེ་སེར་སྨད་ཡིག་ཆའི་རྟགས་རིགས་སོགས་

སློབ་གཉེར་གནང་སྲོལ་བྱུང༌ཡོད།ུམངོན་པ་མཛོད་ནི་ᨊརྒྱལ་བ་སྐུ་ཕྲེང་དང་པོ་རྗེ་

20.ུུབཅའ་ཡིག་ཆེན་མོ་ནི་ྋགོང་ས་ལྔ་བ་ཆེན་པོའ་ིབསྩལ་བའི་བཅའ་ཡིག་ཤེ་བམ་ཡིན་ཚོད།ུ
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ལ་སྟོད་ཤེལ་དཀར་ཆོས་སྡེའི་ངག་རྒྱུན་ལོ་རྒྱུས་དྭངས་གསལ་གཏམ་གྱི་ཆུན་པོ།

དགེ་འདུན་གྲུབ་པས་མཛད་པའི་མཛོད་ཊཱིཀྐ་ཐར་ལམ་གསལ་བྱེད་དང་འདུལ་བའི་

གཞུང་ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བས་མཛད་པའི་འདུལ་བ་མདོ་རྩའི་འགྲེལ་བ་རྣམས་

གཟིགས་དགོས་ཀྱི་ཡོད།

དགོན་པའི་གྲྭ་སྐོར་དམ་བཅའ།ུ

དཔེ་ཆ་བ་རྣམས་ནས་གྲྭ་སྐོར་དམ་བཅའ་ཞིག་འཇོག་དགོས།ུགྲྭ་སྐོར་དམ་

བཅའ་ཞེས་པ་ནི་གཞུང་ཆེན་སློབ་གཉེར་སྦྱངས་པ་མཐར་སོན་པ་དང་མ་སོན་པ་ལ་

མི་བརྩི་བར་རང་ཉིད་སྔར་ཆོས་ཞུགས་སྐབས་ཀྱི་མཚན་ཐོ་བང་རིམ་བཞིན་གྲྭ་སྐོར་

དམ་བཅར་ཞུགས་དགོས་པ་ཞིག་རེད།ུདགེ་འདུན་ཕལ་ཆེ་བ་གྲྭ་སྐོར་དམ་བཅའ་

འཁོར་མཚམས་སུ་གཞུང་ཆེན་བཀའ་པོད་ལྔ་རོབ་ཙམ་སློབ་གཉེར་གནང་ཟིན་པ་

དགོས།ུགྲྭ་སྐོར་དམ་བཅའ་རེར་དགེ་འདུན་པ་བཞི་རེ་ཕེབས་ཤིང་ཉིན་བཞིའི་རིང་

དམ་བཅའ་འཇོག་པར་གནང༌།ུདེ་ཡང་དགེ་འདུན་པ་རེ་ནས་ཉིན་གཅིག་རིང་སྔ་

དགོང་གཉིས་ཀར་དམ་བཅའ་འཇོག་དགོས།ུདམ་བཅའ་དེ་ཡང་དགོན་པའི་སྡེ་

ཡངས་སུ་མཁན་པོའ་ིམདུན་དུ་འཇོག་དགོས་པ་དང་ཆབས་ཅིག་དེའི་བཤད་པ་

ཡང་སྐྱོར་དགོས།ུདུས་དེ་ནས་བཟུང་དགེ་འདུན་པ་དེས་ལས་འགན་ཙག་ཙིག་

རིགས་བྱེད་མི་དགོས་པ་ཡིན།ུ

གྲྭ་སྐོར་དམ་བཅའི་སྲོལ་རྒྱུན་ནི་སྔ་མོ་ནས་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན་ཏེ་དེ་ཡང་ཤེལ་

དཀར་ཆོས་སྡེ་དགེ་ལུགས་ཁེ་གཙང་དུ་མ་བསྒྱུར་གོང་བྱང་ངམ་རིང་དགོན་པ་དང་

ཤེལ་དཀར་ཆོས་སྡེའི་དགེ་འདུན་པ་གཉིས་ཕན་ཚུན་གྲྭ་སྐོར་དམ་བཅར་ཕེབས་

སྲོལ་ཡོད།ུགྲྭ་སྐོར་དམ་བཅའ་བཞག་ཚར་བའི་དགེ་འདུན་པ་ཞིག་ཡིན་ན་མཚན་
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ལེའུ་གཉིས་པ།ུཤེལ་ཆོས་དགའ་ལྡན་ལེགས་བཤད་གླིང་གི་ངག་རྒྱུན་ལོ་རྒྱུས་དངོས།

དུ་གྲྭ་སྐོར་རབ་འབྱམས་པ་ཞེས་ཞུ་སྲོལ་ཡང་ཡོད།ུདུས་ཇི་ཙམ་ཞིག་ནས་དགོན་

སྡེ་གཉིས་ཕན་ཚུན་གྲྭ་སྐོར་ལ་ཕེབས་རྒྱུ་མཚམས་འཇོག་གནང་བ་གསལ་པོ་མེད་

ཀྱང་།ུ [21]ུལུགས་སྲོལ་བཟང་པོ་དེ་ཕྱིས་སུ་ཉམས་ཆགས་སུ་གྱུར་རུང་གྲྭ་སྐོར་

ཞེས་པའི་མིང་མ་ཉམས་རྒྱུན་འཛིན་བྱས་ཡོད།ུསྔར་གྲྭ་ཚང་ཉེར་གཅིག་ཡོད་

སྐབས་དབྱར་ཆོས་ལ་དགེ་འདུན་སྟོང་ཕྲག་རྒལ་བ་ཕྱོགས་མཐའ་ནས་ཕེབས་ཀྱི་

ཡོད་པ་གསུང་སྲོལ་ཡོད་པ་མ་ཟད་རྗེ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ་དང་ས་སྐྱའི་མཁས་པ་རྗེ་

རེད་མདའ་བའང་དབྱར་ཆོས་སུ་ཕེབས་ནས་གནས་འདི་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཡོད་པ་

སོགས་ནི་ཤེལ་དཀར་ཆོས་འབྱུང་དུ་གསལ།ུདགེ་ལུགས་བསྟན་པའི་སྲོལ་འབྱེད་

ཤར་རྒྱལ་བ་ཙོང་ཁ་བ་བློ་བཟང་གྲགས་པ་མཆོག་གནས་འདིར་དབྱར་ཆོས་ལ་

ཕེབས་པའི་གྲབས་གནང་ཀྱང་དངོས་སུ་ཞབས་བཅགས་གནང་མེད།ུཤེལ་ཆོས་ཀྱི་

མཁན་ཐོག་དང་པོ་ལོ་ཆེན་བྱང་ཆུབ་རྩེ་མོ་དང༌།ུདེ་ནས་བོ་དོང་ཕྱོགས་ལས་རྣམ་

རྒྱལ་མཆོག་གིས་ཀྱང་གནས་འདིའི་མཁན་ཁྲི་འཛིན་པར་གནང་ཡོད་པ་སོགས་

ལས་སྤོང་རོང་བོ་དོང་དགོན་པའི་ཆོས་སྲུང་དུ་བཀྲ་ཤིས་འོད་འབར་བསྟེན་པའི་

སྲོལ་རྒྱུན་ཡང་འདི་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་སྲིད་པ་ཞིག་རེད།

ལོ་རེའི་ཆོས་ཐོག་སྒྲུབ་མཆོད་ཀྱི་རིམ་པ།ུ

ཆོས་ཐོག་སྐབས་ཉིན་རེར་ཚོགས་ཐེངས་བཞི་རེ་འཚོག་ཅིང་དེ་དག་ལ་

ཚོགས་ཐེངས་དང་པོ་ཞོགས་ཚོགས།ུགཉིས་པ་ཚ་རྟིང༌།ུགསུམ་པ་དགུང་ཚོགས།ུ

21.ུུ ངག་དབང་བློ་བཟང་བསྟན་འཛིན་ཚུལ་ཁྲིམས་རྒྱལ་མཚན།ུ1975,ུBDRC,ུW20812,ུུ ཤོ་༢༡།ུཁོང་

གི་རང་རྣམ་དུ་བྱང་ངམ་རིང་དུ་ལོ་ལྟར་དགེ་འདུན་པ་བཞི་རེ་དམ་བཅར་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཁོང་རང་གིས་དྲན་

གསོ་གི་ཡོད་ནའང་རང་ཉིད་ཀྱིས་དཔེ་ཆ་གཟིགས་སྐབས་ལུགས་སྲོལ་དེ་ཉམས་ཟིན་ཡོད་པ་གསལ།ུ
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ལ་སྟོད་ཤེལ་དཀར་ཆོས་སྡེའི་ངག་རྒྱུན་ལོ་རྒྱུས་དྭངས་གསལ་གཏམ་གྱི་ཆུན་པོ།

བཞི་པ་དགོང་ཚོགས་ཞེས་འབོད་སྲོལ་ཡོད།ུདེ་ཡང་ཞོགས་ཚོགས་ལ་གསོལ་ཇ་

གསུམ་དང་ཐུག་པ་འབྲས་འཇམ་གཅིག་བཅས་ཞུ་གི་ཡོད།ུཚ་རྟིང་ལ་གཟབ་ཇ་

བསྲུབ་མ་གཅིག་དང་མང་ཇ་ཕོ་མར་ཅན་གཅིག་ཞུ་གི་ཡོད།ུདགུང་ཚོགས་ལ་མང་

ཇ་གཉིས་དང་དགུང་ཐུག་ཅེས་རྩམ་ཐུག་གཅིགདགོང་ཚོགས་ལ་མང་ཇ་གཉིས་

ནས་གསུམ་བར་ཞུ་སྲོལ་ཡོད།ུཆོས་ཐོག་རྒྱས་པ་གང་ཡིན་ལ་སྔ་ནུབ་ཏུ་དགོང་

ཇར་ཞལ་འདོན་སྨན་བླ་མདོ་མཆོག་ཞལ་འདོན་གནང་སྲོལ་ཡོད།ུ

བོད་ཟླ་ུ༡ུཚེས་ུ༨ུནས་ུ༡༥ུབར་སྒྲོལ་མའི་ཆོས་ཐོག་ཅེས་སྒྲོལ་མ་འབུམ་

ཐེར་གཅིག་གསོག་སྒྲུབ་ཞུ་གི་ཡོད།ུཟླ་དེའི་ཚེས་༣༠ུཉིན་དགོང་ཇ་གཅིག་དང་

ཚོགས་ཐེངས་དེར་ཞལ་འདོན་སྨན་བླ་མདོ་ཆོག་འདོན་གནང༌སྲོལ་ཡོད།ུ

བོད་ཟླ་ུ༢ུཚེས་ུ༡ུནས་ལོ་ལྟར་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་འཚོག་གནང་ཞིང་སྨོན་

ལམ་ཉིན་བརྒྱད་ཀྱི་སྦྱིན་བདག་གྲྭ་ཚང་དང་སྨོན་ལམ་ཉིན་འཕྲོས་རྣམས་ལ་བླ་བྲང་

དང་སྒེར་བ་ཁག་ནས་སྦྱིན་བདག་གནང་སྲོལ་ཡོད།ུབོད་ཟླ་ུ༢ུཚེས་ུ༢༠ུའགོར་

ྋགོང་ས་ལྔ་བ་ཆེན་པོའ་ིདགོངས་རྫོགས་ཆོས་ཐོག་རྒྱས་པ་ཉིན་བདུན་འཚོག་ཞིང་

སྐབས་འདིར་ཚོགས་འདོན་ནི་ྋགོང་ས་ལྔ་བ་ཆེན་པོའ་ིགསུང་རྩོམ་བླ་མཆོད་ཟུང་

འཇུག་སྒྲུབ་པའི་ཤིང་རྟ་གནང་སྲོལ་ཡོད།ུབོད་ཟླ་ུ༢ུཔའི་ཟླ་སྟོད་ལ་སྔགས་གྲྭ་

བས་བདེ་མཆོག་གི་སྒྲུབ་མཆོད་དང་ཟླ་མཇུག་ཏུ་བོད་གཞུང་དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་

གི་ཞབས་རིམ་གདུགས་དཀར་གཏོར་སྒྲུབ་དང་།ུཚེས་ུ༢༩ུལ་གཏོར་རྒྱག་སྐྱོན་

སྲོལ་ཡོད།ུཨེམ་ཆི་ངག་དབང་ཆོས་འཕེལ་གྱི་དེབ་ཕྲེང་དང་པོར་བོད་ཟླ་ུ༢ུཔའི་

སྨོན་ལམ་སྐབས་གླིང་ཁ་སྤྲུལ་སྐུའི་དགོངས་རྫོགས་ཡིན་པ་གསུངས་འདུག[22]

22.ུུངག་དབང་ཆོས་འཕེལ།ུ༡༩༨༥ུ
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ལེའུ་གཉིས་པ།ུཤེལ་ཆོས་དགའ་ལྡན་ལེགས་བཤད་གླིང་གི་ངག་རྒྱུན་ལོ་རྒྱུས་དངོས།

བོད་ཟླ་ུ༣ུཔར་དཔྱིད་ཆོས་ཞེས་ཉིན་བརྒྱད་ཀྱི་ཆོས་ཐོག་ལ་ཚོགས་འདོན་

ནི་ཞོགས་ལྟར་སྒྲོལ་ཆོག་དང་དགོང་ཚོགས་ལ་སྒྲོལ་མ་གྲངས་གསོགཚ་རྟིང་དང་

དགུང་ཚོགས་སྐབས་སུ་ཤེལ་དཀར་ཆོས་སྤྱོད་གོང་རིམ་བཞིན་ཚོགས་འདོན་

གནང་གི་ཡོད།ུཆོས་ཐོག་འདིར་ཉིན་ལྟར་ཞོགས་པ་དང་དགོང་དྲོར་སྐམ་ཚོགས་

ཐེངས་རེ་འཚོག་དགོས།ུཞོགས་པའི་སྐམ་ཚོགས་ལ་བརྒྱད་སྟོང་པ་ལྗགས་ཀློག་

དང་ཤེར་སྙིང་ཐེངས་གསུམ་རེ་གསུང་རྗེས་རྩོད་ཟླ་འཚུགུདགོང་དྲོ་མཚན་ཉིད་པ་

ཚོར་མཁན་པོས་བརྩི་བཞག་གནང་ཞིང་དེར་མཚན་ཉིད་པ་སོ་སོས་རང་གི་ཕྱག་

དཔེ་འཛིན་མཚམས་ནས་ངག་སྐྱོར་གནང་དགོས།ུདེ་བཞིན་ཟླ་འདིའི་ཟླ་མཇུག་ལ་

སྔགས་གྲྭ་བས་གསང་བ་འདུས་པའི་སྒྲུབ་མཆོད་དང་སྔར་བཞིན་གདུགས་དཀར་

གཏོར་སྒྲུབ་དང་གཏོར་རྒྱག་ཀྱང་སྐྱོན་གནང་སྲོལ་ཡོད།ུསྒྲུབ་མཆོད་འདིའི་སྐབས་

བསྙེན་བཀུར་གྲྭ་ཚང་རང་ནས་ནར་གཏོང་ཞུ་བ་ཡིན།ུ

བོད་ཟླ་ུ༤ུཔར་གླིང་ཁ་སྐུ་གོང་མས་གསར་འཛུགས་གནང་ཞིང་ཁོང་ནས་

ཕུལ་བའི་ཆུ་དཔེ་ཆོས་གཞི་ཐོག་ནས་རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་མའི་སྒྲུབ་མཆོད་ཉིན་བཅོ་

ལྔ་འཚོག་སྲོལ་ཡོད།ུརྣལ་འབྱོར་མའི་སྒྲུབ་མཆོད་ཀྱི་འགྲོ་གྲོན་སྔགས་རམས་

དབུ་མཛད་ལགས་ནས་འགན་བཞེས་གནང་དགོས།ུབསྙེན་བཀུར་འདི་ཞུ་ཆེད་

ཤེལ་ཆོས་གྲྭ་ཚང་ནས་སྔགས་རམས་དབུ་མཛད་ཆེན་མོར་གཞིས་ཀ་ཞིག་ཀྱང་

གནང་སྲོལ་ཡོད།ུདེ་བཞིན་བོད་ཟླ་ུ༤བར་ཕོགས་བསྡུ་ཆོས་ར་ཞེས་པའི་ཆོས་

ཐོག་ཉིན་བདུན་འཚོག་དགོས།ུཆོས་ཐོག་འདིར་བོད་གཞུང་ནས་གྲྭ་དམངས་ལ་

འབྲུ་ཕོགས་རུ་ཁལ་ུ༡༡ུརེ་གནང་སྲོལ་ཡོད།ུསྔར་ལམ་ཆོས་ཐོག་འདིར་སྨྱུང་བར་

གནས་པའི་ཕྱག་བཞེས་གནང་སྲོལ་ཡོད་ཚོད་ཀྱང་རྗེས་སུ་སྲོལ་དེ་བསྒྱུར་ནས་མ་
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ལ་སྟོད་ཤེལ་དཀར་ཆོས་སྡེའི་ངག་རྒྱུན་ལོ་རྒྱུས་དྭངས་གསལ་གཏམ་གྱི་ཆུན་པོ།

ཎི་གསོག་སྒྲུབ་གནང་གི་ཡོད།ུགླིང་ཁ་སྤྲུལ་སྐུའི་རང་རྣམ་དུའང་སྔགས་གྲྭའི་དབུ་

མཛད་ལ་གྲྭ་ཚང་ནས་མ་རྩ་དངུལ་སྲང་ུ༣༠༠ུདང་མ་རྩ་དེ་ནས་རྣལ་འབྱོར་མའི་

སྒྲུབ་མཆོད་དང་ཚེ་མཆོག་གཏོར་ཆེན་གྱི་གཏོང་སྒོའ་ིསྦྱིན་བདག་གནང་དགོས་པ་

གསལ།ུ[23]ས་ཟླའི་ཚེས་ུ༡༤ུནས་ཚེས་ུ༡༥ུབར་གྲྭ་དམངས་ནས་སྐུ་སཱ་ཙྪ་སྐྱོན་

པའི་དགེ་ལས་ལ་འཇུག་པ་དང་།ུཚེས་ུ༡༦ུནས་ཉིན་བཞིའི་རིང་གོང་དུ་ཞུས་ཟིན་

པའི་གླིང་བསྲེ་དམ་བཅའ་འཚུག་སྲོལ་ཡོད།ུ

བོད་ཟླ་ུ༥ུཚེས་ུ༡ནས་ུ༢ུབར་ལ་གླིང་བསྲེ་བཏང་།ུཚེས་ུ༣ུཉིན་གྱེས་

པའི་ལྷ་བསངས་ཞེས་པ་བཏང་སྟེ་དགེ་འདུན་པ་རྣམས་དཔྱིད་མཚམས་ལ་ཕེབས་

སྲོལ་ཡོད།ུ

བོད་ཟླ་ུ༦ུཚེས་ུ༡༤ུཐོག་དགེ་འདུན་པ་རྣམས་དཔྱིད་མཚམས་ནས་དགོན་

པར་འདུ་འཛོམས་གནང་སྟེ་ཟླ་དེའི་ཚེས་ུ༡༥ུཉིན་དབྱར་ཁས་ལེན་ཞུས་དེ་ནས་

ཟླ་བ་གཅིག་དང་ཕྱེད་རིང་དབྱར་གནས་དང་བོད་ཟླ་ུ༧ུཚེས་ུ༣༠ུགནམ་གང་

ཉིན་དབྱར་གནས་གྲོལ་བ་ཡིན།ུདབྱར་གནས་སྐབས་བོད་ཟླ་ུ༦ུཔར་གྲྭ་དམངས་

ནས་བསྟན་འགྱུར་ལྗགས་ཀློག་གནང་།ུ

བོད་ཟླ་ུ༧ུཔར་ཉིན་བརྒྱད་ནས་དགུ་བར་དབྱར་ཆོས་འཚོག་གནང་གི་ཡོད།ུ

དབྱར་གནས་སྐབས་སྐམ་ཚོགས་དང་རློན་ཚོགས་གཉིས་ཀ་ཡོད་ལ་དགེ་འདུན་པ་

ཚོར་ཉིན་ལྟར་བཞེས་ཞོ་འབུལ་བ་དང་ཞོགས་ཚོགས་སྐབས་ཚོགས་འདོན་གནས་

བརྟན་ཕྱག་མཆོད་གནང༌སྲོལ་ཡོད།ུ

བོད་ཟླ་ུ༨ུཔར་སྔགས་གྲྭ་བ་རྣམས་ནས་རྟ་མགྲིན་གསང་སྒྲུབ་ཀྱི་གཏོར་

23.ུུངག་དབང་ཚུལ་ཁྲིམས་རྒྱལ་མཚན།ུ༡༩༧༥ུཤོ་
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ལེའུ་གཉིས་པ།ུཤེལ་ཆོས་དགའ་ལྡན་ལེགས་བཤད་གླིང་གི་ངག་རྒྱུན་ལོ་རྒྱུས་དངོས།

སྒྲུབ་ཉིན་བདུན་དང་ཚེས་ུ༢༩ུལ་གཏོར་རྒྱག་སྐྱོན་དགོས།ུགོང་ཞུས་གཏོར་སྒྲུབ་

དང་གཏོར་རྒྱག་རྣམས་བོད་གཞུང་གི་ཞབས་རིམ་ཤ་སྟག་ཡིན།ུདེ་བཞིན་བོད་ཟླ་ུ

༨ུཚེས་ུ༢༠ུཚེས་ཤར་ནས་ཉིན་དྲུག་རིང་སྤོ་ཁྲ་ཁྲ་ཞེས་པའི་ཆོས་ཐོག་ཅིག་ཀྱང་

ཡོད།ུཆོས་ཐོག་འདིར་ཞོགས་པ་ཚོགས་འདོན་འཇམ་དཔལ་མཚན་བརྗོད་དང་

གདུགས་ཤེར་སེང་གསུམ།ུཉིན་དགུང་སྐུ་རིམ་རྣམ་གསུམ་འདོན་གནང་སྲོལ་ཡོད།ུ

བོད་ཟླ་ུ༩ུཔའི་ཚེས་ུ༣ུཉིན་གཡང་ཕུད་དང་གཡང་ཕུད་ཉིན་གཅིག་ལས་

མེད།ུཚེས་ུ༢ུཀྱི་ཞོགས་པར་སྔགས་རམས་པས་གྱེས་པའི་ལྷ་བསངས་ཞེས་པའི་

མཆོད་པ་ཕུལ་ཏེ་དགེ་འདུན་པ་རྣམས་བསོད་སྙོམས་སམ་ཡང་ན་རང་རང་གི་ཕ་

མའི་སར་གང་འདོད་ཀྱི་སར་ཕེབས་ཆོག་པ་ཡིན།ུ

བོད་ཟླ་ུ༡༠ུཚེས་ུ༢༢ུདང་ུ༢༣ུལ་དགེ་འདུན་པ་རྣམས་སྟོན་མཚམས་ཀྱི་

བར་གསེང་ནས་གྲྭ་ཚང་དུ་ཕྱིར་འཁོར།ུའདིའི་སྐབས་སུའང་དཔྱིད་མཚམས་དང་

འདྲ་བར་སྔགས་རམས་པ་ཚོ་གྲྭ་དམངས་ལས་སྔོན་ཙམ་ལ་ཕེབས་ཏེ་བསྡུ་བའི་

ལྷ་བསངས་ཞེས་ལྷ་བསངས་ཤིག་གཏོང་གནང་སྲོལ་ཡོད།ུབོད་ཟླ་ུ༡༠ུཚེས་ུ

༢༤ུལ་དགེ་འདུན་པ་ཀུན་དགོན་པར་འཛོམས་ཐུབ་པ་དགོས།ུཟླ་དེའི་ཚེས་ུ

༢༥ུནས་རྗེ་ཙོང་ཁ་བ་བློ་བཟང་གྲགས་པ་དང་རྒྱལ་དབང་ཐུབ་བསྟན་རྒྱ་མཚོའི་

དགོངས་རྫོགས་སུ་ཆོས་ཐོག་ཉིན་བརྒྱད་རིང་འཚོག་སྲོལ་ཡོད།ུསྔར་སྲོལ་ལྔ་

མཆོད་ཆོས་ཐོག་ཉིན་གཅིག་ལས་འཚོག་གི་མེད་རུང་མཁན་ཆུང་ཀོང་རྩ་བ་ཞེས་

པ་ཞིག་གི་སྐབས་རྒྱལ་བ་ཐུབ་བསྟན་རྒྱ་མཚོའི་དགོངས་རྫོགས་ལ་དམིགས་ནས་

ཆོས་ཐོག་ཉིན་བརྒྱད་བཟོས་པ་ཞིག་རེད།ུརྗེ་ཙོང་ཁ་བའི་དགོངས་རྫོགས་ཟླ་དེའི་

ཚེས་ུ༢༥ུདགའ་ལྡན་ལྔ་མཆོད་ལ་ཚོགས་འདོན་གྱི་གཙོ་བོ་ཞོགས་པ་བླ་མཆོད་
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ལ་སྟོད་ཤེལ་དཀར་ཆོས་སྡེའི་ངག་རྒྱུན་ལོ་རྒྱུས་དྭངས་གསལ་གཏམ་གྱི་ཆུན་པོ།

ཟུང་འཇུག་སྒྲུབ་པའི་ཤིང་རྟ།ུཚ་རྟིང་དུ་པཎ་ཆེན་བློ་བཟང་ཆོས་རྒྱན་གྱིས་མཛད་

པའི་བླ་མཆོད་བདེ་སྟོང་དབྱེར་མེད་མ།ུདགུང་ཇ་སྐབས་རྗེ་ཙོང་ཁ་བའི་གསོལ་

འདེབས་རྣམ་ཐར་རྣམས་འདོན་གནང་སྲོལ་ཡོད།ུདགོང་དྲོ་སྔགས་རམས་པ་རྣམ་

པས་སྔགས་ཁང་ཡང་ཐོག་ཏུ་མཆོད་པ་འབུལ་བ་དང་ཆབས་ཅིག་མི་ཚན་དྲུག་

པོ་སོ་སོ་ནས་གཙུག་ལག་ཁང་ཡང་ཐོག་ཏུ་མཆོད་མེ་བརྒྱ་མཆོད་འབུལ་དགོས།ུ

རྣམ་རྟོག་བརྩི་སྲོལ་ཞིག་ལ་དེ་ཉིན་མཆོད་མེ་བཞེས་པོ་བྱུང་ན་རླུང་རྟ་ཡར་འགྲོ་

ཡོང་བའི་རྟགས་མཚན་བཟང་བ་དང་།ུརླུང་ཤུགས་ཆེ་བས་མཆོད་མེ་ཡང་ཡང་ཤི་

བ་དང་བཞེས་མ་ཐུབ་པ་སོགས་བྱུང་ན་སྐྱེས་བུ་དམ་པའི་སྐུ་ཚེ་ལ་བར་ཆད་ཡོང་

བའི་མཚན་མར་ཡིད་ཆེས་བྱེད་སྲོལ་ཡོད།ུརྣམ་རྟོག་ལ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ཡིད་ཆེས་

དང་བདེན་པ་ནི་ག་ལ་འཛིན་ཐུབ།ུཟླ་བ་དེའི་ཚེས་ུ༣༠ུགནམ་གང་ཉིན་སླར་ཡང་

གཙུག་ལག་ཁང་ཡང་ཐོག་ཏུ་ཚེས་ུ༢༥ུདང་འདྲ་བར་མཆོད་མེ་གྲངས་ལས་འདས་

པ་འབུལ་སྲོལ་ཡོད།ུཚེས་ུ༢༥ུདང་ུ༣༠ུགཉིས་ཕུད་པའི་ཉིན་གཞན་རྣམས་སུ་

ཞོགས་པ་གནས་བརྟན་ཕྱག་མཆོད་ཚོགས་འདོན།ུདེ་ནས་ཤེལ་དཀར་ཆོས་སྤྱོད་

གོང་རིམ་བཞིན་གསུང་གནང་མཛད།ུདེ་སྐབས་གལ་སྲིད་སྦྱིན་བདག་ཁག་ནས་

སྐུ་རིམ་འབུལ་མཁན་བྱུང་ཚེ་དེ་དག་ཀྱང་འདོན་གནང་སྲོལ་ཡོད།ུཆོས་ཐོག་འདིར་

དགེ་འདུན་པ་ཚོར་ཉིན་ལྟར་གསོལ་ཚིགས་གསོལ་ཇ་གཟབ་ཇ།ུབཞེས་འབྲས།ུ

གསོལ་གྲོ་བག་རིལ་བཅས་ཡོད།ུ

བོད་ཟླ་ུ༡༡ུཚེས་ུ༨ུནས་ཚེས་ུ༡༥ུབར་ཡང་ཆོས་ཐོག་གཅིག་འཚོག་

སྲོལ་ཡོད།ུསྐབས་འདིར་གྲྭ་དམངས་ནས་རྒྱལ་བའི་བཀའ་འགྱུར་རིན་པོ་ཆེ་ལྗགས་

ཀློག་དང།ུཟླ་བ་དེའི་ཚེས་ུ༢༡ུཙམ་ནས་བསྟན་སྤྱི་ཞེས་དགེ་འདུན་པ་རྣམས་
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ལེའུ་གཉིས་པ།ུཤེལ་ཆོས་དགའ་ལྡན་ལེགས་བཤད་གླིང་གི་ངག་རྒྱུན་ལོ་རྒྱུས་དངོས།

ཀྱིས་བསྟན་འགྱུར་ལྗགས་ཀློག་གནང་སྲོལ་ཡོད།ུཆོས་ཐོག་འདིའི་རིང་ཉིན་རེའི་

བསྙེན་བཀུར་ཆ་ཚང་གྲྭ་ཚང་རང་ནས་སྒྲུབ་དགོས།ུཤེལ་དཀར་ཚོགས་ཆེན་དུ་

མང་ཇ་ཕོ་མར་ཅན་རེ་ཞུ་བར་མར་ལྟང་བཞི་༤ུརེ་དགོས།ུཇ་རྒྱབ་པས་མར་ལྟང་

བཞི་པོ་ཁག་བཅུ་གསུམ་དུ་བགོས་ཏེ་ཇ་ཁྲ་ཞེས་ཤིང་གི་ཏིབ་རིལ་བཅུ་གསུམ་སོ་

སོར་རེ་རེ་བླུག་དགོས།ུཇ་ཁྲ་བཅུ་གསུམ་ནི་ཚོགས་ཆེན་ན་གྲྭ་གྲལ་བཅུ་གཉིས་

ཡོད་པ་གྲལ་རེར་ཇ་ཁྲ་རེ་དང་།ུདགེ་བསྐོས་དང་ཆབ་རིལ་ལ་ཇ་ཁྲ་གཅིག་བཅས་

བསྡོམས་ཇ་ཁྲ་བཅུ་གསུམ་དགོས་པ་དེ་ལྟར་ལགས།ུགནས་ཚུལ་མཁོ་སྤྲོད་པ་

དགེ་བློ་རྣམ་པ་ལྟར་ན་སྐབས་དེར་ཤེལ་དཀར་དུ་དགེ་འདུན་པ་གྲངས་ུ༢༦༠ུཡང་

ན་ུ༢༧༠ུཙམ་བཞུགས་ཡོད་པ་གསུངས་བྱུང་ནའང་ཨེམ་ཆི་ངག་དབང་ཆོས་

འཕེལ་ལགས་ཀྱི་ཕྱག་དེབ་ཏུ་རྒྱ་དམར་གྱིས་ཞིབ་བཤེར་སྐབས་དགེ་འདུན་ཞལ་

གྲངས་ུ༢༩༧ུབར་ཡོད་པ་གསུངས་འདུག[24]དགེ་བསྐོས་ཀྱི་ཇ་ཁྲར་ཇ་ཕུད་ཞེས་

འབོད་ཅིང་ཇ་ཁྲ་འདི་དགུང་གྲལ་མདུན་དུ་འཁྱོམ་ཙམ་འཁྱོམ་ཙམ་བྱེད་པ་ལས་ཇ་

ཁྲ་འདི་ནས་དགེ་འདུན་པ་སུ་ཞིག་ལའང་གསོལ་ཇ་ཞུ་སྲོལ་མེད།ུཇ་ཁྲ་འདིའི་ནང་

གི་མར་ཞག་རྣམས་དགེ་བསྐོས་ཀྱི་ཐོབ་སྐལ་དང་འདི་ལ་གཙང་ཞག་ཅེས་ཀྱང་ཟེར།ུ

འོ་ན་གྲྭ་བ་དཀྱུས་མ་རྣམ་པས་མང་ཇའི་ཁ་ཞག་བསགས་པ་རྣམས་གང་བྱེད་ཅེ་

ན།ུཇ་ཕོར་གྱི་ཁ་ཞག་བསགས་པ་རྣམས་གྲོང་མི་ཚོར་ཤིང་དང་བརྗེ་ལེན།ུཡང་

འགའ་རེ་ནས་གྲོང་མི་ཚོར་འཚོང་སྒྱུར་ཡང་བྱེད་སྲོལ་ཡོད།ུགྲོང་མི་ཚོས་ཇ་ཞག་

ཉོ་སྒྲུབ་བྱས་པའི་རྣམས་ཀོ་བ་མཉེད་པར་བེད་སྤྱོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།ུ

དགེ་བསྐོས་གསར་རྙིང་འཕོ་ལེན་དང་རྩིས་ལེན་རྩིས་སྤྲོད་བོད་ཟླ་ུ༡༠ུཚེས་ུ

24.ུུངག་དབང་ཆོས་འཕེལ།ུ༡༩༨༥ུཤོ་ུ༣༣།ུ
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ལ་སྟོད་ཤེལ་དཀར་ཆོས་སྡེའི་ངག་རྒྱུན་ལོ་རྒྱུས་དྭངས་གསལ་གཏམ་གྱི་ཆུན་པོ།

༢༥ུལ་གནང་གི་ཡོད་རུང་དགེ་བསྐོས་གསར་པས་ཚོགས་ཁྲིམས་དངོས་སུ་

འདོམས་པ་དང་ཁྲི་འདོན་དངོས་གཞི་ནི་བོད་ཟླ་ུ༡༡ུཚེས་ུ༢༥ུལ་གནང་སྲོལ་

པ་ཡོད།ུཟླ་བ་དེའི་ཚེས་ུ༢༥ུལ་དང་ཐོག་དགེ་བསྐོས་གསར་པས་ྋགོང་ས་ལྔ་

བ་ཆེན་པོས་བསྩལ་བའི་བཅའ་ཡིག་དེ་བཞིན་དགེ་འདུན་འདུ་འཛོམས་དབུས་སུ་

སྒྲོག་བྱང༌དང་།ུདེ་ཉིན་དགེ་བསྐོས་ནས་ཚོགས་ཁང་དུ་ཕེབས་པ་རིས་སུ་མ་ཆད་

པ་འགོ་མཁན་པོ་ནས་མཇུག་གྲྭ་གསར་དང་གད་པ་ཚུན་ཡོངས་ལ་ཚོགས་གཏམ་

ཞེས་རང་རང་གི་བྱེད་སྒོ་རྣམ་གཞག་རྣམས་ཚུལ་བཞིན་གནང་དགོས་པའི་ཚོགས་

གཏམ་གཏོང་གནང་མཛད་ཅིང་།ུདེ་ནས་བཟུང་གྲྭ་ཚང་གི་འདུལ་ཁྲིམས་དང་ནང་

ཁྲིམས་ཀྱི་ཐུགས་འགན་བཞེས།ུསྐབས་དེར་གྲྭ་དམངས་ལ་མང་ཇ་ཕོ་མར་ཅན་

རེ་གནང་གི་ཡོད།ུགོང་ཞུས་བཅའ་ཡིག་འདི་བཞིན་ུ༡༩༥༩ུཟིང་འཁྲུག་སྐབས་

ཤེལ་གྲྭ་དགེ་མཁྱེན་རབ་ལགས་ནས་བདག་ཉར་གནང་སྟེ་ད་ལྟ་བོད་ཤེལ་དགོན་

ན་བཞུགས་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་དགེ་འཇམ་དཔལ་བཟོད་པ་ནས་གསུངས་བྱུང་།ུ

ྋགོང་ས་སྐུ་ཕྲེང་ན་རིམ་ནས་ཤེལ་དཀར་ཆོས་སྡེར་བཅའ་ཡིག་ཐེལ་དམ་རིམ་པར་

གསོལ་བསྩལ་གནང་ཡོད་ཀྱང་ུ༡༩༥༩ུདུས་ཟིང་སྐབས་རྩ་བརླག་ཏུ་གྱུར་ནས་

ད་ལྟ་དེ་རྣམས་མཐོང་ཆོས་སུ་མ་གྱུར།ུ [25]རྒྱ་དམར་གྱིས་སྔར་གྱི་རྩ་ཆེའི་ཡིག་

ཚགས་བསྡུ་རུབ་བྱས་ཁོངས་སུ་དེ་རྣམས་ཀྱང་ཚུད་ཡོད་ཚོད་རེད།ུཤེལ་ཆོས་

བཅའ་ཡིག་དེ་དང་འདྲ་བ་ཞིག་ཆུ་དབར་དགོན་པར་བསྩལ་ཡོད་ཅིང་དེ་ད་ལྟའང་

ཆུ་དབར་གྲྭ་ཚང་རང་ན་མ་ཉམས་པར་བཞུགས་ཡོད་པ་ད་ལྟའི་ཆུ་དབར་མཁན་

པོ་དགེ་འཕྲིན་ལས་ཆོས་འཕེལ་ལགས་ནས་གསུངས་བྱུང༌།ུདགེ་བསྐོས་ཀྱི་ལས་

25.ུ ུདེ་བཞིན་གནས་ཚུལ་མཁོ་སྤྲོད་པས་ྋགོང་ས་ལྔ་བས་བསྩལ་བའི་བཅའ་ཡིག་ད་ལྟ་ཤེལ་དགོན་ན་

བཞུགས་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་གཞན་ནས་ཐོས་བྱུང་ཞེས་གུས་པ་ཡིག་འབྲི་བར་གསུངས་པ་གོང་དུ་བཀོད་ཟིན།ུ
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ལེའུ་གཉིས་པ།ུཤེལ་ཆོས་དགའ་ལྡན་ལེགས་བཤད་གླིང་གི་ངག་རྒྱུན་ལོ་རྒྱུས་དངོས།

རྒྱུན་ནི་ལོ་གཅིག་དང་ལོ་གཅིག་ཚར་བ་དང་དགེ་བསྐོས་གསར་བསྐོ་བྱེད་དགོས།ུ

བོད་ཟླ་ུ༡༢ུཚེས་ུ༡༥ུནས་འདའ་ཀ་ཡེ་ཤེས་ཞེས་པའི་ཆོས་ཐོག་འཚོག ུ

ཆོས་ཐོག་འདིའི་ཚོགས་ཐེངས་གཉིས་པ་ཚ་རྟིང་མར་མདོ་འདའ་ཀ་ཡེ་ཤེས་

དབྱངས་དང་བཅས་གསོག་སྒྲུབ་གནང་སྲོལ་ཡོད།ུཟླ་མཇུག་ཏུ་སྔགས་གྲྭ་བས་

འཇིགས་བྱེད་ལྷ་བཅུ་གསུམ་གྱི་སྒྲུབ་མཆོད་རྒྱས་པ་དཀྱིལ་འཁོར་དང་བཅས་པ་

འཚོག ུའདི་ཡང་ཆོས་ཐོག་རྒྱས་པ་ཡིན།ུའདའ་ཀ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཆོས་ཐོག་གྲུབ་པ་

ནས་བཟུང་གྲྭ་དཀྱུས་རྣམས་ཤེལ་དཀར་སྒྲུབ་མཆོད་ཆེད་འཆམ་གྱི་སྦྱོང་བརྡར་བྱེད་

འགོ་འཛུགས།ུདེ་ཡང་ཉིན་གཉིས་འཆམ་སྦྱོང་བརྡར་དང་ཉིན་གཅིག་བར་གསེང་

བཞག་ནས་ཚེས་ུ༢༤ུབར་སྦྱོང་བརྡར།ུསྦྱོང་བརྡར་གྱི་དུས་ཚོད་ནི་དགུང་ཚོགས་

གྲོལ་ནས་དགོང་ཇ་མ་ཟིན་བར་བསྟར་ཆགས་སུ་གནང་སྲོལ་ཡོད།ུབོད་ཟླ་ུ༡༢ུ

ཚེས་ུ༢༥ུལ་གྲྭ་དམངས་ནས་འཆམ་རྒྱུགས་འབུལ་དགོས།ུའཆམ་རྒྱུགས་ཉིན་

དགེ་འདུན་པ་རྣམས་གྱོན་ཆས་གཟབ་གོས་སྤྲས་དགོས་པ་མ་ཟད་ཞྭ་ནག་འཆམ་

པ་རྣམས་དམིགས་བསལ་གྱི་གྱོན་ཆས་གཟབ་གོས་སྤྲས་དགོས།ུརྒྱུགས་འབུལ་

སྐབས་ཆབ་བླུགུསྟོད་འགག་གོས་ཆེན་རྒྱ་སེ་མ་སོགས་གྱོན་པ་ལས་འཆམ་གོས་

གྱོན་ནི་སྲོལ་མེད།ུཉིན་དེར་གཟིགས་མོ་བར་ལྟད་མོ་ཆེ་ཤོས་ནི་ཞྭ་ནག་གི་འཆམ་

རེད།ུཚེས་ུ༢༦ུལ་བར་གསེང་དང་ཚེས་ུ༢༧ུལ་གྲྭ་ཚང་སྤྱི་བ་ནས་འཆམ་

པ་སོ་སོར་འཆམ་གོས་ཆ་ཚང་གཉིས་རེ་རྩིས་སྤྲོད་གནང་སྲོལ་ཡོད།ུགལ་ཏེ་

འཆམ་གོས་རས་རུལ་དང་ཚང་མིན་སོགས་བྱུང་ན་དགེ་འདུན་སྒེར་སོ་སོ་ནས་

དེའི་ཉེས་ཆད་འབུལ་དགོས།ུཚེས་ུ༢༨ུཉིན་འཆམ་གོས་ཅུང་རྙིང་པ་ཞིག་གྱོན་

ནས་འཆམ་གཟིགས་ཀྱང་ཅུང་བསྡུས་པ་ཞིག་འཐོན་གནང་དགོས།ུའདོན་ཆོག་
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ལ་སྟོད་ཤེལ་དཀར་ཆོས་སྡེའི་ངག་རྒྱུན་ལོ་རྒྱུས་དྭངས་གསལ་གཏམ་གྱི་ཆུན་པོ།

ཡོད་པའི་འཆམ་ནི།ུཞྭ་ནག་པའི་གསེར་སྐྱེམས།ུམགོན་པོ་འཁོར་གནོད་སྦྱིན།ུཤྭ་

བས་ལིངྒ་གྲོལ་ཆོག་རྣམས་ཡིན།ུའཆམ་གཞན་ལ་རོལ་དུང་དཀྲོལ་བ་ཙམ་ལས་

དམིགས་བསལ་གྱི་འདོན་ཆོག་སོགས་མེད།ུབོད་ཟླ་ུ༡༢ུཚེས་ུ༣༠ུགནམ་གང་

ཉིན་སྒྲུབ་མཆོད་གྲ་སྒྲིག་ཅེས་ཆོས་སྤྱོད་རྒྱུགས་འབུལ་བ་རྣམས་ཀྱི་ཨང་རིམ་སྤྲོད་

པ་དང་ཤེལ་དཀར་གཞིས་ཀ་ཁག་གི་གནས་བརྟན་པ་རྣམས་ལའང་ལོ་དེའི་སྟོན་

ཐོག་ཐོན་འབབ་བཟང་ཞན་ལ་གཞིག་པའི་ཨང་རིམ་ཞིག་ཀྱང་གནང་སྲོལ་ཡོད།ུ

སྟོན་ཐོག་འཐོན་སྐྱེད་མཐའ་མར་ཉེས་ཆད་ལྟ་བུར་ཇ་རྫ་ཕོར་ཆེན་པོ་གཅིག་གང་

ཆ་ཚང་བ་འཐུང་བཅུག་གི་ཡོད།ུརྫ་ཕོར་དེའི་ཆེ་ཚད་ནི།ུཤར་ཁུམ་བུར་འབྲུ་ཚད་

བྱ་སའི་པ་ཏི་གཅིག་གི་[26]ཚད་ཙམ་ཡོད་ཚོད།ུགནས་བརྟན་པ་ཉེས་ཆད་ཕོགས་

པ་དེས་རང་གི་ཕོར་བ་ཆུང་བ་ཞིག་འཁྱེར་ནས་དེས་རྫ་ཕོར་ནས་ཇ་ལེན་གྱིན་ལེན་

གྱིན་ཇ་དེ་འཐུང་སྲོལ་ཡོད།ུཨེམ་ཆི་ངག་དབང་ཆོས་འཕེལ་ལགས་ཀྱིས་རང་གི་

ཤེལ་དཀར་ལོ་རྒྱུས་དེབ་ཐེར་དང་པོའ་ིཤོག་གྲངས་ུ༣༨ུནས་ུ༦༧ུབར་ལ་མདོ་

སྔགས་ཆོས་སྤྱོད་ཐོས་བསམ་གྱི་རིམ་པ་ཞེས་རྒྱས་པར་གསུང་འདུག་ན་དེར་ཡང་

གཟིགས་པར་འཚལ།ུགུས་པར་གནས་ཚུལ་མཁོ་སྤྲོད་པས་གསུང་པ་དང་ཨེམ་

ཆི་ངག་ཆོས་ཀྱིས་གསུངས་བ་གཉིས་དབར་དཔྱད་བསྡུར་གནང་ན་མི་མཐུན་པ་

རེ་ཟུང་ཡོད་སྲིད་རུང་ཆད་ལྷག་རྣམས་ཕན་ཚུན་ཁ་སྐང་བའི་སྒོ་ནས་ཤེལ་དཀར་

ཆོས་སྡེའི་ལོ་རེའི་ཆོས་སྤྱོད་ཀྱི་རིམ་པ་དག་མ་ཚང་བ་མེད་པར་མཁྱེན་རྟོགས་

ཡོང་བའི་མཐུན་རྐྱེན་དུ་འགྱུར་ངེས་པས་དགོངས་འཇག་འཚལ།

26.ུུའདི་ནི་ནེ་པལ་ནང་སྔ་མོའ་ིའབྲུ་ཉོ་འཚོང་བྱེད་རྒྱུའི་ཚད་གཞི་ཞིག་ཡིན།ུཀི་ལོ་བཞི་ཤོང་བའི་སྣོད་ལ་པ་

ཏི་ཞེས་འབོད།ུཔ་ཏི་གཅིག་ལ་སྨན་ན་ུ༨ུདང་སྨན་གཅིག་ལ་ཀི་ལོ་ཕྱེད་ཀྱི་ལྗིད་ཚད་ཡོད།ུ
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ལེའུ་གཉིས་པ།ུཤེལ་ཆོས་དགའ་ལྡན་ལེགས་བཤད་གླིང་གི་ངག་རྒྱུན་ལོ་རྒྱུས་དངོས།

ལོ་གཅིག་གི་གཏོར་སྤོས་ཆེན་མོ།ུ

སྔགས་རམས་པ་དགེ་འདུན་ཉི་ཤུ་རྩ་བཞི་ཙམ་གྱིས་བོད་ཟླ་ུ༡༢ུཚེས་ུ༡༦ུ

ཉིན་ལོ་གཅིག་གི་གཏོར་སྤོས་ཆེན་མོ་དབུ་འཛུགས་གནང་གི་ཡོད།ུཟླ་དེའི་ཚེས་ུ

༡༦ུདང་ུ༡༧ུལ་གཏོར་མའི་རྒྱན་བཟོ།ུཚེས་ུ༡༨ུཉིན་གཏོར་བཞེངས་དང་གཏོར་

འབུལ་གནང་།ུརྒྱན་བཟོ་གཏོར་བཟོའ་ིརིང་དགེ་འདུན་བགྲེས་པ་བཞིས་འཇིགས་

བྱེད་ཀྱི་རྡུལ་ཚོན་དཀྱིལ་འཁོར་བླུགས།ུཚེས་ུ༡༩ུནས་སྔགས་རམས་པ་རྣམ་

པས་འཇིགས་བྱེད་སྒྲུབ་མཆོད་ཉིན་ུ༤ུནས་ུ༥ུབར་འཚོགས།ུདེ་ཚར་ནས་

ཉིན་གཅིག་བར་གསེང་དང་དེ་ནས་མུ་འཐུད་དགུ་གཏོར་ཉིན་ཤས་འཚོག་གནང་

གི་ཡོད།ུཟླ་དེའི་ཚེས་ུ༢༥ུཉིན་གོང་ཞུས་འཆམ་རྒྱུགས་ལ་སྔགས་རམས་པའི་

རོལ་མོ་བ་བདུན་དང་དུང་པ་བཅས་འཆམ་རྒྱུགས་ལ་ཕེབས་དགོས།ུལོ་གཅིག་གི་

གཏོར་སྤོས་ལ་ཉིན་ལྟར་མཚན་ཕྱེད་ཙམ་ལ་སྐུ་བཞེངས་གནང༌སྟེ་ཐོ་རེངས་སྔགས་

ཆོག་དབུ་འཛུགས་གནང་དགོས་པས་གཏོར་སྤོས་ནི་སྔགས་རམས་པ་ཚོར་སྐུ་ངལ་

དང་བྲེལ་བ་ཚ་ཤོས་ཀྱི་ཕྱག་ལས་ཤིག་ཀྱང་རེད།ུདམིགས་བསལ་ཚེས་ུ༢༨ུདང་ུ

༢༩ུགཉིས་ལ་མཚན་གང་ཡིད་དམ་གྱི་བདག་སྐྱེད་སྔོན་འགྲོའ་ིཐོག་དགུ་གཏོར་

སྐབས་ཀྱི་ཆོས་སྲུང་ཁག་གི་འཕྲིན་བཅོལ་བསྐང་གསོ།ུམགོན་པོ།ུཆོས་རྒྱལ།ུལྷ་

མོ།ུརྣམ་སྲས་བཅས་དགེ་ལུགས་པ་སྤྱི་ཡོངས་དང་འདྲ་ལ་དེའི་སྟེང༌།ུལྕམ་སྲིང༌།ུ

མགོན་པོ་ཞལ་བཞི།ུཆོས་སྲུང་བཀྲ་ཤིས་འོད་འབར་དང་གནས་ཆུང་ཀྱི་བསྐང་

གསོ་སྤྱན་འདྲེན་མངའ་གསོལ་དང་བཅས་པ་ཆ་ཚང་བ་དང་།ུདེ་དང་ཆབས་ཅིག་

ཆོས་རྒྱལ་ཕྱི་སྒྲུབ་ཀྱི་སྒོ་ནས་ཟོར་སྒྲུབ་སོགས་ཆ་ལག་ཚང་བ་ཐོ་རེངས་ལ་ཚར་བ་

གནང་དགོས།ུའདིར་མིང་གཞན་དྲུག་ཅུ་མའི་གཏོར་རྒྱག་ཞེས་ཀྱང་འབོད།ུཚེས་ུ
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ལ་སྟོད་ཤེལ་དཀར་ཆོས་སྡེའི་ངག་རྒྱུན་ལོ་རྒྱུས་དྭངས་གསལ་གཏམ་གྱི་ཆུན་པོ།

༢༩ུཉིན་ཞོགས་པ་ཤེལ་དཀར་རྩེ་རྒྱལ་རི་ལ་ཉི་མ་ཤར་མ་ཤར་ལ་དགེ་འདུན་པ་

རྣམས་ཀྱིས་སྡེ་ཡངས་ནས་སྤྱན་འདྲེན་ཞུ་བ་དང་དུས་མཚུངས་སྔགས་རམས་པས་

སྔགས་ཁང་ནས་ཟོར་འདུ་ཁང་སྒོ་མཆོར་དུ་གདན་འདྲེན་ཞུས།ུསྔགས་རམས་པ་

རྣམས་སྡེ་ཡངས་སུ་ཕེབས་ཏེ་རོལ་མོ་བ་དགེ་འདུན་ཡོད་པ་ནས་རོལ་དཔོན་དབུས་

སུ་བཞེངས།ུགཡས་གཡོན་གཉིས་སུ་རོལ་མོ་བ་གསུམ་རེ་རུ་སྟར་སྒྲིག་སྟེ།ུབཀྲ་

ཤིས་དཔལ་འབར་འཛམ་གླིང་རྒྱུན་དུ་བྱོན།ུཞེས་པའི་ཚིག་མཚམས་སུ་རོལ་མོ་

བཀྲ་ཤིས་དགུ་བརྡུང་ཞེས་རོལ་སིལ་དང་དགུ་བརྡུང་ཆེམ་བརྡུང་སྤེལ་མར་དཀྲོལ།ུ

བར་གསེང་ཁྱུག་ཙམ་བཞག་རྗེས་སྔགས་རམས་པ་རྣམས་སླར་ཡང་སྡེ་ཡངས་སུ་

ཕེབས་ཏེ་བཞུགས་གྲལ་ལ་འཁོད།ུཕྱི་དྲོ་ལིངྒ་སྒྲལ་ཆོག་གི་འཆམ་དང་འབྲེལ་ཧོམ་

མེ་རྒྱབ་རྗེས་གཏོར་རྒྱག་ལ་ཟོར་སྣ་འདྲེན་པའི་གཙོ་བོ་ལ་ཞྭ་ནག་འཆམ་དཔོན་དང་

མཁན་པོའ་ིསྣེ་འཁྲིད་དེ་ཕྱག་ལེན་ལྟར་འཆམ་པ་ཡོངས་དང་ཤེལ་དཀར་ཞོལ་བར་

ལྷ་ཆེན་མི་ཆེན་ལ་རྟ་གྲལ་དང་།ུམེ་མདའ་བའི་གཙོས་སེར་སྐྱ་གཉིས་ཀྱི་རུ་སྒྲིག་

སྟེ་ལག་ན་ཕྱར་དར་དང་དུང་རྒྱ་སྤོས་སྣ་མཆོད་རྫས་ཐོག་ནས་གཏོར་རྒྱག་འཕེན་

ཚར་མཚམས།ུམི་དམངས་གིས་མཆོད་གླུ་དང་བཅས་དགོན་པར་ཕྱིར་ལོག་སྟེ་

གཏང་རག་མངའ་གསོལ་ལོག་འཆམ་དང་བཅས་མཇུག་བསྡུས་པ་ཡིན།ུའཆམ་

གྱི་སྐོར་ས་གཅད་ཤིག་ཟུར་དུ་བཀོད་ཡོད།ུ

ལོ་ལྟར་སྔགས་རམས་པས་ཡི་དམ་ཆེ་ཁག་གི་སྒྲུབ་མཆོད་ཀྱང་འཚོག་

གནང་གི་ཡོད།ུསྒྲུབ་མཆོད་གཅིག་ལ་ཉིན་བདུན་རེ་ཙམ་འགོར།ུདེ་དག་ནི།ུགོང་

དུ་ཞུས་ཟིན་པ་ལྟར་བོད་ཟླ་བཅུ་གཉིས་པར་འཇིགས་བྱེད་ལྷ་བཅུ་གསུམ་གྱི་སྒྲུབ་

མཆོད།ུབོད་ཟླ་གཉིས་པར་བདེ་མཆོག་དང་ཟླ་མཇུག་ཏུ་གདུགས་དཀར་གཏོར་
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ལེའུ་གཉིས་པ།ུཤེལ་ཆོས་དགའ་ལྡན་ལེགས་བཤད་གླིང་གི་ངག་རྒྱུན་ལོ་རྒྱུས་དངོས།

སྒྲུབ།ུབོད་ཟླ་གསུམ་པར་གསང་འདུས།ུབོད་ཟླ་བཞི་པར་རྣལ་འབྱོར་མའི་སྒྲུབ་

མཆོད་དང་བོད་ཟླ་བརྒྱད་པར་རྟ་མགྲིན་གསང་སྒྲུབ་ཀྱི་སྒྲུབ་མཆོད་བཅས་ཡིན།ུ

ཆོས་ཐོག་སོ་སོར་གཞིས་མི་ནས་ཞབས་རིམ་འབུལ་མཁན་ཡོད་རུང་སྐབས་དེར་

ཆོ་ག་དང་ཞལ་འདོན་སོགས་གང་གནང་བ་དེ་དང་གཅིག་འཐུས་གནང་སྟེ་སྐྱབས་

ཐོ་ལྗགས་ཀློག་དང་ཐུགས་སྨོན་གནང་བ་ལས་ཟུར་དུ་ཞབས་རིམ་དེ་དག་སྒྲུབ་

སྲོལ་མེད།ུགལ་ཏེ་གཤིན་པོའ་ིཆེད་དུ་བསྙེན་བཀུར་ཉིན་སྐྱོང་ཕུལ་བ་ལ་སོགས་

པ་བྱུང་ཚེ་ཞལ་འདོན་ནི།ུསྨན་བླ་མདོ་ཆོགུསྨོན་ལམ་རྣམ་བརྒྱད་དང་བསྔོ་སྨོན་

སོགས་གཟབ་རྒྱས་གནང་སྲོལ་ཡོད།ུབསྙེན་བཀུར་ཉིན་འཁྱོངས་གི་དོད་དུ་ར་

ལུག་སེམས་ཅན་དང་གྱོན་ཆས་བཟའ་ཆས་སོགས་འབུལ་བ་ལས་དངུལ་གཙང་

འབུལ་མཁན་ཧ་ཅང་ཉུང།ུདེ་སྔ་ཤེལ་ཆོས་གྲྭ་ཚང་གི་སྔགས་ཆོག་གི་ཕྱག་བཞེས་

དཔེར་ན།ུབདེ་མཆོག་དྲིལ་བུ་ལྷ་ལྔ།ུའཇིགས་བྱེད་ལྷ་བཅུ་གསུམ་པ།ུརྡོ་རྗེ་རྣལ་

འབྱོར་མ་སོགས་དངུལ་ཆུའི་ལུགས་དང་གསང་བ་འདུས་པ་ནི་རྒྱུད་སྨད་ཀྱི་ཕྱག་

བཞེས་ཡིན།ུགསང་འདུས་སྒྲུབ་མཆོད་ནི་གླིང་ཁ་གོང་མ་ངག་དབང་ཚུལ་ཁྲིམས་

རྒྱལ་མཚན་གྱིས་ཆུ་བཟང་སྤྲུལ་སྐུ་གོང་མ་དམིགས་བཀར་ཆོག་འཁྲིད་ལ་ལྷ་སར་

མངགས་ཏེ་ཤེལ་དཀར་དུ་བཙུགས་གནང་བ་ཞིག་རེད་འདུག་པས་གླིང་ཁ་མཆོག་

སྤྲུལ་གོང་མ་ཚུལ་ཁྲིམས་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ཀྱིས་ཤེལ་དཀར་སྔགས་ཆོག་ལ་

ཐུགས་འཁུར་ཆེན་པོ་མཛད་དེ་དག་ཐེར་དང་གོང་འཕེལ་མཛད་པ་རྣམས་ཁོང་

རང་གི་རང་རྣམ་དུ་གསལ་བ་ལྟར་ལགས།ུ[27]

27.ུུངག་དབང་ཚུལ་ཁྲིམས་རྒྱལ་མཚན།ུ༡༩༧༥ུབོད་ཀྱི་དཔེ་མཛོད་ཁང་།ུཤོ་
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ལ་སྟོད་ཤེལ་དཀར་ཆོས་སྡེའི་ངག་རྒྱུན་ལོ་རྒྱུས་དྭངས་གསལ་གཏམ་གྱི་ཆུན་པོ།

དབྱར་གནས་དང་དགག་དབྱེ།ུ

ལོ་ལྟར་དགེ་འདུན་པ་རྣམ་པས་བོད་ཟླ་ུ༦ུཚེས་ུ༡༦ུཉིན་དབྱར་ཞལ་

བཞེས་མཛད་པ་ནས་དགག་དབྱེ་བར་དགོན་པའི་ལྕགས་རི་བརྒལ་ནས་ཕྱིར་མི་

ཕེབས།ུདམིགས་བསལ་ཆོས་ལྡན་གྱི་བྱ་བའི་ཆེད་དབྱར་བདག་པར་དབྱར་བྱིན་

རླབས་ཞུས་ནས་ཕྱི་སྐྱོད་ཆོག་ནའང་ཞག་གྲངས་རྒྱས་གཅད་ཐོག་དུས་ཐོག་དགོན་

པར་འཁོར་བ་དགོས།ུདབྱར་གནས་རིང་གི་ཆོས་ཐོག་ཁག་གོང་དུ་གསལ་བ་ལྟར་

དང་།ུབོད་ཟླ་ུ༧ུཔའི་ཚེས་ུ༣༠ུགནམ་གང་ཉིན་ཞོགས་པ་དགག་དབྱེ་ཆོ་ག་

གནང་སྟེ་དབྱར་དབྲལ་བར་ལྗོངས་རྒྱུ་དང་སྦྲག་དགེ་འདུན་པ་རྣམས་ཤེལ་དཀར་

ཉེ་འདབས་ཀྱི་གླིང་ཁའི་ཐང་ཆེན་དུ་དགག་དབྱེ་སྤྲོ་སྐྱིད་གཏོང་སར་དབུ་གུར་སྐྱོན་

དུ་ཕེབས་ཏེ་གུར་ཁག་དྲུག་སྐྱོན་སྲོལ་ཡོད་པ་དེ་དག་ནི།ུགྲྭ་དམངས་ཆེད་དུ་གུར་

ཆེན་གཅིགུམཁན་པོ་དང་བླ་མ་ལས་སྣེར་དབུ་གུར་གཅིགུདགེ་བསྐོས་ལ་དབུ་

གུར་གཅིགུཤེལ་དཀར་རྫོང་གི་ལས་སྣེའི་དབུ་གུར།ུརྫོང་གཡོག་པ་ཚོའི་ཆེད་

དུ་གུར།ུསྒྲུབ་སྡེའི་དགེ་འདུན་པའི་ཆེད་དུ་དབུ་གུར་གཅིག་བཅས་ཡིན།ུདབྱར་

དགག་དབྱེའི་གླིང་ཁ་ཉིན་ུ༧ུཡང་ན་ུ༨ུལས་ནམ་ཡང་ཆག་སྲོལ་མེད།ུདེ་དག་

ནས་ཉིན་ུ༥ུརིང་གསོལ་ཚིགས་གྲྭ་ཚང་ནས་ནར་གཏོང་དང་ཉིན་ལྷག་མ་རྣམས་

གྲྭ་རྐྱང་སྒེར་བ་ཁག་གིས་སྦྱིན་བདག་གནང་སྲོལ་ཡོད།ུགྲྭ་ཚང་གི་བླ་མ་ལས་སྣེ་

རྣམས་གླིང་ཁ་རང་དུ་ཞག་སྤོས་གནང་སྟེ་བཞུགས་ཀྱི་ཡོད་ཀྱང་གྲྭ་དམངས་རྣམས་

དགོང་དྲོ་དགོན་པར་ལོག་ཕེབས་དགོས།ུདགག་དབྱེའམ་ཆབ་ཞུགས་ཀྱི་ཉིན་དང་

པོར་དགེ་འདུན་བགྲེས་པ་རྣམས་མཆོངས་རྒྱག་འགྲན་བསྡུར་དང་གྲྭ་གསར་རྣམས་

རྒྱུགས་ཤར་འགྲན་བསྡུར་ལ་ཞུགས་སྲོལ་ཡོད།ུཉིན་གཉིས་པ་ནས་བཟུང་ཉིན་ལྟར་
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ལེའུ་གཉིས་པ།ུཤེལ་ཆོས་དགའ་ལྡན་ལེགས་བཤད་གླིང་གི་ངག་རྒྱུན་ལོ་རྒྱུས་དངོས།

ཤེལ་དཀར་ཞོལ་བས་ལྷ་མོའ་ིགཞུང་ཁྲབ་སྟོན་གཟིགས་འབུལ་ཞུ་གི་ཡོད།ུཤེལ་

དཀར་ལྷ་མོའ་ིའབྱུང་ཁུངས་ནི་སྐྱོར་མོ་ལུང་གི་ལྷ་མོའ་ིའཁྲབ་གཞུང་དང་དགོན་པ་

རང་ལའང་ལྷ་མོའ་ིཁྲབ་ཆས་ཆ་ཚང་ཡོད་པ་མ་ཟད་ཤེལ་དཀར་ཞོལ་བར་ལྷ་མོའ་ི

ཁྲབ་སྟོན་ཐོག་མར་སློབ་འཁྲིད་འགོ་འཛུགས་ཀྱང་དགོན་པ་རང་ནས་གནང་བ་ཞིག་

རེད།ུགཟིགས་འབུལ་ཞུ་རྒྱུའི་ལྷ་མོའ་ིཁྲབ་གཞུང་ལ།ུའགྲོ་བ་བཟང་མོ།ུསྣང་ས་

འོད་འབུམ།ུདྲི་མེད་ཀུན་ལྡན།ུགཅུང་དོན་ཡོད་དོན་གྲུབ།ུགཟུགས་ཀྱི་ཉི་མ།ུཔདྨ་

འོད་འབར།ུཉིན་མཐའ་མར་རྒྱལ་པོ་ནོར་བཟང་སོགས་གཟིགས་འབུལ་ཞུ་སྲོལ་

ཡོད།ུམཚམས་རེར་བྱང་རི་བོ་ཆེ་བས་ཀྱང་ཤེལ་དཀར་དུ་ལྷ་མོའ་ིགཟིགས་འབུལ་

ཞུ་བར་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད།ུདགག་དབྱེའི་རིང་གྲྭ་དམངས་རྣམས་ཞོགས་པ་ཆུ་ཚོད་ུ༧ུ

པའམ་ུ༨ུཔ་ཙམ་ལ་གླིང་ཁར་ཕེབས་ནས་ཞོགས་ཚོགས་འཛོམས།ུའདིར་ཚོགས་

འདོན་དུ།ུགནས་བརྟན་ཕྱག་མཆོད།ུསྒྲོལ་ཆོགུཡང་ན་སྦྱོར་ཆོས་གང་རུང་ཞིག་

གནང་སྲོལ་ཡོད།ུཞོགས་ཚོགས་ལ་མང་ཇ་ུ༢ུདང་གཟབ་ཇ་ུ༡།ུགསོལ་གྲོ་

བག་རིལ་ུ༣ུདང་མར་ཁུ་བྱེ་མ་ཀ་ར་བཅས་གནང་གི་ཡོད།ུཉིན་རེར་དགེ་འདུན་

པ་ཚོར་གསོལ་རྩམ་འབོ་རེ་གནང་གི་ཡོད་ལ་འབོ་གཅིག་ལ་ཀི་ལོ་[28]གཅིག་མ་

ཟིན་ཙམ་ཡོད་ཚོད་རེད།ུཞོགས་ཚོགས་གྲོལ་ནས་དགེ་འདུན་པ་རྣམས་ལྷ་མོའ་ི

གཟིགས་མོར་ཕེབས།ུལྷ་མོའ་ིགཞུང་དངོས་འགོ་འཛུགས་གནང་བ་དང་མི་རིང་

བར་ཚོགས་ཐེངས་གཉིས་པ་འཛོམས།ུཚོགས་ཐེངས་འདིར་ཕྱུར་ཐུད་རིང་ཚད་

གཉེར་པའི་ཐོ་གང་དང་ཐུག་ཚད་སོར་གང་ཡོད་པ་ཞིགུགྲའུ་ལས་གྲུབ་པའི་བག་

ལེབ་ཁུ་ར་ཞེས་འབོད་པ་དང་གསོལ་ཇ་འབྲུ་དྭངས་བཅས་གནང་གི་ཡོད།ུཚོགས་

28.ུུཀི་ལོ་ཞེས་པ་ནི་ཕྱི་ལུགས་ཀྱི་ཡངས་ལྫིད་བརྩི་བའི་ལྗིད་ཚད་ངེས་ཅན་གཅིག་ཡིན།ུ
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ལ་སྟོད་ཤེལ་དཀར་ཆོས་སྡེའི་ངག་རྒྱུན་ལོ་རྒྱུས་དྭངས་གསལ་གཏམ་གྱི་ཆུན་པོ།

ཐེངས་འདིར་མཚན་ཉིད་པ་གཉིས་ནས་བགྲོ་གླེང་གནང་སྲོལ་ཡོད་ཀྱང་བགྲོ་གླེང་

ནི་དགའ་དགའ་སྤྲོ་སྤྲོ་དང་རྟགས་རྟེན་འབྲེལ་ཙམ་ལས་གཞུང་ཆེན་ལ་སྒྲོ་འདོགས་

གཅོད་པའི་རྩོད་པ་གཙོ་བོར་མི་བཟུང་།ུཚོགས་དེ་གྲོལ་བ་དང་དགེ་འདུན་པ་

རྣམས་རང་རང་གི་མོས་པ་ལྟར་ལྷ་མོར་ཐུགས་མོས་ཆེ་བ་རྣམས་ལྷ་མོའ་ིགཟིགས་

མོར་ཕེབས་པ་དང༌།ུལྕང་གསེབ་ཏུ་ཤོ་སྦག་དང་རྩེད་མོ་རྩེ་བར་དགའ་བ་རྣམས་ཤོ་

སྦག་སྐྱོན་པ་སོགས་གནང་སྲོལ་ཡོད།ུའདིར་གསོལ་ཇ་དང་ཐུག་པ་ཐ་ཐ་ཤ་ཞེས་

འབྲས་ཐུག་ནང་ཤ་ཞིབ༌།ུཕིང༌།ུཙོང་ལ་སོགས་པ་བླུགས་པའི་ཞིམ་མངར་ལྡན་ལ་

དྲི་མ་མངར་སང་སང་བྲོ་བའི་ཐུག་པ་ཞིག་ཀྱང་གནང་གི་ཡོད།ུདེ་ནས་ཚོགས་ཁྱུག་

ཙམ་ཞིག་འཚོགུསྔར་གྱི་བགྲོ་གླེང་བ་གཉིས་ནས་བགྲོ་གླེང་ཁྱུག་ཙམ་ཞིག་གནང་

སྟེ་རྩོད་པའི་མཇུག་བསྡུ་དང༌།ུབགྲོ་གླེང་བ་གཉིས་ལ་གྲྭ་ཚང་མཁན་པོས་བྱ་དགའ་

གསོལ་རས་སྤོས་ཆག་རེ་དང་མཇལ་དར་རེ་གནང་།ུཚོགས་ཐེངས་དེར་གསོལ་

ཚིགས་ཞོ་འབྲས་ཕུལ།ུགསོལ་ཚིགས་གྲུབ་པ་དང་ཚོགས་ཁྱུག་ཙམ་གྲོལ།ུསླར་

འཛོམས་ནས་ཤ་རྡོག་ཆེ་ཙམ་རེ་དང་འབྲས་ལས་བཟོས་པའི་མར་སྤགས་རེ་འབུལ་

གནང་གི་ཡོད།ུདེ་རྗེས་འབྲས་ཐུག་ཕོར་བ་གཉིས་རེ་ཡོད་ཀྱང་མཆོད་མཁན་དེ་

ཙམ་ཡོང་གི་མེད།ུའདི་ལྟར་དགག་དབྱེའི་རིང་གསོལ་ཚིགས་མི་ཉུང་བ་ཞིག་ཉིན་

ལྟར་འབུལ་གྱི་ཡོད་སྟབས་དགེ་འདུན་མང་པོ་ཞིག་གིས་མཆོད་མ་ཐུབ་པར་སྨྱུག་

མའི་སློ་མ་ནང་བསགས་ཏེ་གཟིམ་ཤག་ལ་སྣོམ་སྲོལ་ཡོད།

དབྱར་དགུན་གཉིས་ཀྱི་མཆོད་གསེང༌།ུ

སྤྱིར་འདི་སྐོར་དཔྱིད་མཚམས་དང་སྟོན་མཚམས་ཞེས་གོང་དུ་མདོར་ཙམ་

ཞུས་ཟིན་ནའང་ཚེས་གྲངས་རྣམས་ངེས་བརྟན་གསལ་སྟོན་ཆེད་བསྡུས་ཙམ་ནི།ུ
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ལེའུ་གཉིས་པ།ུཤེལ་ཆོས་དགའ་ལྡན་ལེགས་བཤད་གླིང་གི་ངག་རྒྱུན་ལོ་རྒྱུས་དངོས།

དགེ་འདུན་པ་ཚོར་ལོ་གཅིག་ནང་བར་གསེང་ཐེངས་གཉིས་རེ་ཡོད།ུདབྱར་ཁའི་

བར་གསེང་ནི།ུབོད་ཟླ་ུ༥ུཔའི་ཚེས་ུ༣ུནས་བོད་ཟླ་ུ༦ུཚེས་ུ༡༤ུབར་

ཡིན།ུསྐབས་འདིར་དགེ་འདུན་པ་རྣམས་རང་ཉིད་ཀྱི་ཕ་མ་གཉེན་འཕྲད།ུཡང་

ན་གནས་སྐོར་སོགས་ལ་ཕྱོགས་མཐར་བསྐྱོད་པ།ུཡང་ན་ཆོས་ཀྱི་བྱ་བ་བསྙེན་

སྒྲུབ་ལ་བརྩོན་པ་སོགས་རང་རང་གི་འདོད་མོས་བཞིན་བྱེད་ཆོག་པ་ཡིན།ུདབྱར་

གསེང་ནས་དགོན་པར་འཁོར་བ་དང་དགེ་འདུན་པ་ཚོས་དབྱར་ཁས་ལེན་ཞུས་ཏེ་

དབྱར་མཚམས་ལ་ཞུགས།ུའདུལ་ཁྲིམས་ལྟར་ན་དབྱར་ཁས་ལེན་ཟླ་བ་གསུམ་

རིང་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རུང་བོད་ཀྱི་དགོན་སྡེ་ཕལ་ཆེ་བར་དབྱར་མཚམས་ཟླ་

བ་གཅིག་དང་ཕྱེད་ལས་བཞུགས་སྲོལ་མེད་པ་བཞིན་ཤེལ་དཀར་དང་ཆུ་བཟང་

དགོན་པ་གཉིས་སུའང་དབྱར་མཚམས་ཟླ་བ་གཅིག་དང་ཕྱེད་ལས་གནང་སྲོལ་

མེད།ུདགུན་ཁའི་བར་གསེང་ནི།ུབོད་ཟླ་ུ༩ུཚེས་ུ༡ུལ་གཡང་ཕུད་(སྒྲུབ)མཆོད་

པ་ཕུལ་ཏེ་ཚེས་ུ༢ུནས་བོད་ཟླ་ུ༡༠ུཔའི་ཚེས་ུ༢༤ུབར་གཏོང་གནང་གི་ཡོད།ུ

ཚེས་ུ༢ུཀྱི་ཞོགས་པར་སྔགས་རམས་པས་གྱེས་པའི་ལྷ་བསངས་ཞེས་པའི་མཆོད་

པ་ཕུལ་ཏེ་དགེ་འདུན་པ་རྣམས་རང་རང་གི་ཕ་མའམ་སོ་སོ་གང་འདོད་ཀྱི་སར་

ཕེབས་ཆོག་པ་ཡིན།ུགཡང་ཕུད་དང་ལྷ་བསངས་ཚར་ནས་དགེ་འདུན་པ་རྣམས་

ལོ་རེའི་བསོད་སྙོམས་ལ་ཕེབས་པ་དང་བསོད་སྙོམས་ལ་ཕེབས་པའི་ཉིན་དེ་ནས་

སྟོན་མཚམས་འགོ་འཚུགས་པ་ཡིན།ུསྟོན་མཚམས་ལ་མ་ཕེབས་གོང་དབུ་མ་

མཁན་ཆུང།ུདབུ་མཛད་ལས་ཚབ་པ།ུསྔགས་ཁང་སློབ་དཔོན་དང་དགེ་འདུན་པ་

རྣམས་འདུ་ཁང་སྟེང་དུ་ན་བཟའ་གཟབ་མཆོར་དང་།ུཕྱག་ཏུ་ཁར་གསིལ་བསྣམས་

ཏེ་གསོལ་སྙོམས་གནང་སྐབས་བསྔོ་བ་ཇི་ལྟར་མཛད་དགོས་པ་དེ་ལྟར་རིམ་པ་
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ལ་སྟོད་ཤེལ་དཀར་ཆོས་སྡེའི་ངག་རྒྱུན་ལོ་རྒྱུས་དྭངས་གསལ་གཏམ་གྱི་ཆུན་པོ།

བཞིན་གསུང་གནང་དགོས།ུདཔེར་ན།ུབསྔོ་སྨོན་གཅིག་ནི་རྗེ་ཙོང་ཁ་བའི་ལམ་

རིམ་བསྡུས་དོན་དུ་སྦྱིན་པ་བཏང་བས་ལོངས་སྤྱོད་འཕེལ་བ་གསུངས་པ།ུ“སྦྱིན་

པས་འགྲོ་བའི་རེ་སྐོང་ཡིད་བཞིན་ནོར།ུ།སེར་སྣའི་མདུད་པ་གཅོད་པའི་མཚོན་

ཆ་མཆོག །ུ”ུཅེས་སོགས་ཀྱི་ཞལ་འདོན་མཛད།ུའདིར་ཆུ་ཚོདུ༡ུཙམ་ལས་མི་

འགོར།ུདེ་ཉིན་དགུང་ཚོགས་ཞིག་ཡོད་ཀྱང་དགོང་ཚོགས་ནི་མེད།ུགོང་དུ་ཞུས་པ་

བཞིན་ཕྱི་ཉིན་དེར་སྔགས་རམས་པས་གཙུག་ལག་ཁང་ཡང་ཐོག་ཏུ་གྱེས་པའི་ལྷ་

བསངས་ཞེས་ྋགོང་ས་ལྔ་པ་ཆེན་པོས་མཛད་པའི་ལྷ་བསངས་བཀྲ་ཤིས་འཁྱིལ་

བའི་ཕྱག་ལེན་གནང་།ུསྟོན་མཚམས་སུ་གྲྭ་གཞོན་མང་པོ་ཞིག་རང་རང་གི་ཁྱིམ་

གཞིར་ཕ་མའི་སར་ལོག་འགྲོ་བ་དང༌།ུའགའ་ཞིག་གསོལ་སྙོམས་ལ་ཕེབས་པ།ུ

འགའ་ཞིག་ལྷ་ས།ུགཞིས་ཀ་རྩེ།ུལབ་ཕྱི་སོགས་སུ་གནས་སྐོར་ལ་ཕེབས་སྲོལ་

ཡང་ཡོད།ུལ་ལ་གཡས་གཡོན་རི་ཁྲོད་ཁག་ཏུ་སྐུ་མཚམས་ལ་ཡང་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད།ུ

དགེ་འདུན་བགྲེས་པོ་ཕལ་ཆེ་བ་ནི་གྲྭ་ཚང་རང་དུ་བཞུགས་སྲོལ་ཡོད།ུའདིའི་རིང་

དགེ་འདུན་པ་སུ་ཞིག་རུང་ཤེལ་དཀར་རྫོང་ཁོངས་ཀྱི་ས་མཚམས་ལས་བརྒལ་

ནས་ཕེབས་མཁན་ཞིག་ཡིན་ན་སྤྱི་ས༌ནས་དགོངས་པ་ཞུ་དགོས།ུ

དགོན་པའི་བཙུན་ཆུང་སྤྱི་བ།ུ

རང་ཉིད་ཤེལ་ཆོས་གྲྭ་ཁོངས་སུ་ཆོས་ཞུགས་བྱས་བ་དང་བཙུན་ཆུང་[29]སྤྱི་

བའི་ནང་འཛུལ་དགོས།ུབཙུན་ཆུང་སྤྱི་བར་དམིགས་བསལ་དབུ་མཛད་དང་དགེ་

བསྐོས་ཡོད་པ་མ་ཟད་གྲྭ་ཚང་ལས་ཟུར་དུ་ཚོགས་ཀྱང་དུ་མ་ཞིག་འཚོག་དགོས།ུ

བཙུན་ཆུང་རྣམས་ནི་ཞོགས་ཚོགས་སྔ་ཇ་གཅིགུཚ་རྟིང་གཅིག་བཅས་ཚོགས་

29.ུུབཙུན་ཆུང་ནི་གསར་ཞུགས་གྲྭ་གསར་གླིང་བསྲེ་རྒྱུགས་སྤྲོད་བྱ་རྒྱུ་བསྡད་ཡོད་པ་རྣམས་ལ་ཟེར།ུ
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ལེའུ་གཉིས་པ།ུཤེལ་ཆོས་དགའ་ལྡན་ལེགས་བཤད་གླིང་གི་ངག་རྒྱུན་ལོ་རྒྱུས་དངོས།

ཐེངས་གཉིས་རེ་ཉིན་ལྟར་འཚོག་དགོས།ུའོན་ཀྱང་ཆོས་ཐོག་རྒྱས་པའི་སྐབས་གྲྭ་

དམངས་བྱིངས་དང་མཉམ་དུ་ཚོགས་ཆེན་ལ་ཕེབས་དགོས་པ་ཡིན།ུབཙུན་ཆུང་

སྤྱི་བའི་ཞོགས་ཚོགས་སྐབས་ཚོགས་འདོན་གདུགས་དཀར་དང་འཇམ་དཔལ་

མཚན་བརྗོད་གཉིས་ཉིན་ལྟར་ཆགས་མེད་འདོན་པ་དང་གཞན་ཡང་བཙུན་ཆུང་

སྐུ་རིམ་ཞེས་པའི་ཚོགས་ཤིག་འཚོག་གི་ཡོད་པ་དེ་ནི་སྦྱིན་བདག་ལ་སྨིན་པོ་དང་

དེར་མཆོད་འབུལ་ཞུ་མཁན་ཡང་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཡོང་སྲོལ་ཡོད།ུབཙུན་ཆུང་སྤྱི་

བའི་ལས་རིགས་འགན་འཁུར་ནི་བཙུན་ཆུང་གི་དབུ་ཆོས་གཉིས།ུཤར་གྲལ་དང་

ནུབ་གྲལ་གཉིས་ཀྱི་འཐུས་མི་གཉིས་རེ་བཅས་བསྡོམས་བཙུན་ཆུང་དྲུག་ནས་བྱེད་

སྲོལ་ཡོད།ུསྐུ་རིམ་སླད་འབུལ་བ་གང་བྱུང་བ་རྣམས་དཔྱིད་མཚམས་ཀྱི་སྔོན་ཙམ་

དུ་བཙུན་ཆུང་སོ་སོར་བགོ་ཤ་རྒྱབ་སྟེ་རང་་རང་གི་ཐོབ་སྐལ་གང་ཡོད་རྣམས་ཤག་

གི་དགེ་རྒན་ལ་འབུལ་དགོས།

དགོན་པའི་མི་ཚན་ཁགུ

ཤེལ་དཀར་ཆོས་སྡེར་མི་ཚན་ལས་ཁང་ཚན་མེད།ུམི་ཚན་ནི་ཁང་ཚན་གྱི་

ཡན་ལག་ལྟ་བུ་ཞིག་དང་མི་ཚན་དུ་མ་བསྡུས་པ་ལས་ཁང་ཚན་དུ་གྲུབ་པ་ཞིག་

རེད།ུཤེལ་དཀར་ཆོས་སྡེར་མི་ཚན་དྲུག་ཡོད་པ་དེ་དག་ནི།ུཕ་དྲུག་མི་ཚན།ུདིང་

རི་མི་ཚན།ུའབྲོག་པ་མི་ཚན།ུམཁར་ཏ་མི་ཚན།ུམཚོ་སྒོ་མི་ཚན།ུར་བཞི་མི་

ཚན་བཅས་དྲུག་པོ་དེ་ཡིན།ུམི་ཚན་དྲུག་པོ་ཐམས་ཅད་ཤེལ་དཀར་རྫོང་ཁོངས་

སུ་གཏོགས་པ་ཤ་སྟག་དང་མི་ཚན་རེ་རེའི་ཁོངས་གཏོགས་སུ་ཤེལ་དཀར་ཁུལ་གྱི་

གྲོང་གསེབ་ཁ་ཤས་ཚུད་ཀྱི་ཡོད།ུདཔེར་ན།ུར་བཞི་མི་ཚན་ལ་མཚོན་ན།ུམི་ཚན་

འདིའི་ནང་ཤེལ་དཀར་ཞོལ།ུལོ་ལོ།ུརྒྱ་ནོར།ུསེ་གཡང་སྦུག་བཅས་གྲོང་གསེབ་
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ལ་སྟོད་ཤེལ་དཀར་ཆོས་སྡེའི་ངག་རྒྱུན་ལོ་རྒྱུས་དྭངས་གསལ་གཏམ་གྱི་ཆུན་པོ།

བཞི་ཚུད་ཡོད།ུ [30]ཤེལ་དཀར་ཆོས་སྡེའི་མི་ཚན་རྣམས་ཀྱི་ནང་ནས་ཆེ་ཤོས་ནི་

ཕ་དྲུག་མི་ཚན་དང་འདིར་དགེ་འདུན་པ་ཞལ་གྲངས་དགུ་བཅུ་ལ་ཉེ་བ་ཡོང་།ུམི་

ཚན་སོ་སོས་ལོ་གཅིག་གི་ནང་ཟུར་ཚོགས་དབྱར་ཁ་ཉིན་གསུམ་དང་།ུདགུན་ཁ་

ཉིན་གསུམ།ུབོད་ཟླ་ུ༡༡ུཔར་ངན་པ་དགུ་འཛོམས་ཉིན་ཉིན་གཅིག་བཅས་ཚོགས་

ཐེངས་གསུམ་རེ་འཚོག་སྲོལ་ཡོད།ུངན་པ་དགུ་འཛོམས་ཉིན་དགེ་འདུན་པ་རྣམས་

སྤྲོ་སྐྱིད་ལ་རོལ་བ་དང་དགུན་ཁའི་ཚོགས་རྒྱུན་རིང་མི་ཚན་དེའི་ལོ་རེའི་རྩིས་རྒྱག་

ཡང་གནང་གི་ཡོད།ུབོད་ཤེལ་དཀར་ཕ་དྲུག་མི་ཚན་གྱི་ཚོགས་ཁང་དུ་ཡོད་པའི་

མཆོད་པའི་རྟེན་ལ་ཡབ་སྲས་གསུམ་གྱི་གསུང་འབུམ་ཆ་ཚང་གཅིགུཡི་དམ་རྡོ་

རྗེ་འཇིགས་བྱེད་ཀྱི་སྣང་བརྙན་ཞིག་བཅས་ཡོད།ུགལ་སྲིད་མི་ཚན་ཆུང་བ་གང་

ཞིག་དབྱར་ཚོགས་སམ་དགུན་ཚོགས་ཕ་དྲུག་མི་ཚན་ལས་སྔོན་ལ་འཚོག་འདོད་

ཡོད་ན་ཕ་དྲུག་མི་ཚན་ནས་དེ་ལྟར་ཆོག་པའི་ཆོག་མཆན་ཞུ་དགོས་པ་ཡིན།ུམི་

ཚན་སོ་སོར་ཞབས་བརྟན་འབུལ་རིགས་བྱུང་ན་མི་ཚན་སོ་སོས་ཞོགས་པའམ་

ཡང་ན་དགོང་དྲོ་ཚོགས་འཚོག་སྲོལ་ཡོད།

༢༽ ཤེལ་ཆོས་དགོན་གྱི་ལས་ཚན་དང་འཛིན་སྐྱོང་། 

ཤེལ་ཆོས་དགོན་པའི་འཛིན་སྐྱོང་སྟངས་འཛིན་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ལྷན་

རྒྱས་སྒང་ཞེས་པའི་ཡིག་ཚང་ནས་གནང་གི་ཡོད།ུཡིག་ཚང་དེའི་ནང་འགན་འཁུར་

30.ུ ུངག་དབང་ཆོས་འཕེལ།ུ༡༩༨༥ུཤོག་ུ༣༣།ུུཁང་ཚན་དྲུག་དང་།ུ ུཁང་ཚན་རེར་མུ་ཚན་ཁ་ཤས་

ཡོད།ུཅེས་གསུངས།ུ

གླིང་ཁ་སྤྲུལ་སྐུའི་རང་རྣམ་དུ་ཁང་ཚན་ཞེས་གསུང་མི་འདུགུའོན་ཀྱང་གོང་དུ་གནས་ཚུལ་མཁོ་སྤྲོད་པས་

གསུངས་པའི་མི་ཚན་དྲུག་ལས་གཞན་པ་གསུམ་གསུང་འདུག་པ་དེ་རྣམས་ནི།ུུསོས་སྔ་མི་ཚན།ུལོ་ཁྱུང་མི་

ཚན་དང་ལ་སྟོད་མི་ཚན་བཅས་གསུམ་པོ་ཡིན།ུ
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ལེའུ་གཉིས་པ།ུཤེལ་ཆོས་དགའ་ལྡན་ལེགས་བཤད་གླིང་གི་ངག་རྒྱུན་ལོ་རྒྱུས་དངོས།

ཕྱག་ལས་གནང་མཁན་གྱི་འཐུས་མི་རྣམ་པ་ནི།ུདབུ་མ་མཁན་ཆུང་གཙོ་བཞུགས་

ཐོག་དགོན་པའི་དགེ་བསྐོས་དང་གཉེར་པ་(ཕྱག་མཛོད)།ུཆོས་དྲུང་གཉིས།ུམ་བྱན་

བཅས་ཡིན།ུདགོན་པ་རང་གི་བྱུང་སོང་རྩིས་ཁྲའི་འགན་གཙོ་བོ་ནི་དབུ་མ་མཁན་

ཆུང་དང་གཉེར་པ་གཉིས་ནས་བཞེས་དགོས།ུགཉེར་པར་དབང་ཆ་ཧ་ཅང་ཆེན་

པོ་ཡོད་ལ་གཉེར་པ་དང་མ་བྱན་གཉིས་ཀར་ལོ་རེའི་ཕོགས་དོད་དུ་གཞིས་ཆུང་

རེ་ཡང་གནང་སྲོལ་ཡོད་པ་ནས་གཉེར་པར་རྒྱ་ནོར་གཞིས་ཀ་དང་མ་བྱན་ལ་ལོ་

ལོ་གཞིས་ཀ་སྤྲོད་སྲོལ་ཡོད།ུགཞིས་ཆུས་དེ་གཉིས་ཀྱི་མི་སེར་རྣམས་གཞུང་

རྒྱུགས་མི་སེར་ཡིན་ནའང་ཁྲལ་རྐང་གཅིག་གི་དམག་ཁྲལ་མི་གཅིག་ཤེལ་དཀར་

ཆོས་སྡེས་གཏོང་གི་ཡོད།ུགཞིས་ཆུང་དེའི་ཡོང་འབབ་ནས་གཉེར་པ་དང་མ་བྱན་

གཉིས་ཀྱིས་གྲྭ་དམངས་ལ་གཏོང་སྒོ་ཡང་འགའ་རེ་གཏོང་དགོས།ུགཉེར་པ་དང་

མ་བྱན་གཉིས་ཀྱི་བསྐོ་འདེམས་ནི་དགོན་པ་རང་གི་ཆོས་སྲུང་བཀྲིས་འོད་འབར་

མདུན་དུ་ཤོ་མོ་རྒྱབ་ནས་སུ་འབབ་པ་དེ་ལ་བསྐོ་གཞག་གནང་སྲོལ་ཡོད།ུཤེལ་

དཀར་མངའ་ཞབས་ཀྱི་རྩིས་རྒྱག་ལོ་ལྔ་ལ་ཐེངས་རེ་གནང་སྲོལ་ཡོད་ལ་རྩིས་རྒྱག་

སྐབས་མངའ་ཞབས་ཚང་མ་འཛོམས་དགོས་པ་ཡིན།

དབུ་མཁན་ཆུང་དང་གཉེར་པའི་ཐུགས་འགན།ུ

ཤེལ་དཀར་གྲྭ་ཚང་གི་གཉེར་པ་ནི་ཡོང་རྒྱུར་མཁན་ཆུང་གི་འོས་མི་གཙོ་

བོ་དེ་ཡིན།ུརང་ཉིད་གཉེར་པའི་ལས་འཁུར་སྐབས་མཁན་ཆུང་ལས་ཐོག་གི་ཕྱག་

རོགས་ཞུ་དགོས་པ་དང་།ུམཁན་ཆུང་འོས་བསྡུ་སྐབས་ཚོགས་ཆེན་དུ་གྲྭ་ཚང་

གཉེར་པ་དང་གྲྭ་དམངས་ཀྱི་འོས་མི་གཅིག་གམ་གཉིས་ཡོད་པ་སྲུང་མ་བཀྲིས་

འོད་འབར་མདུན་དུ་བརྟག་སྒྲིལ་ཞུས་སྟེ་འོས་འདེམས་བྱེད་པ་ཡིན།ུསྤྱིར་ལས་
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ལ་སྟོད་ཤེལ་དཀར་ཆོས་སྡེའི་ངག་རྒྱུན་ལོ་རྒྱུས་དྭངས་གསལ་གཏམ་གྱི་ཆུན་པོ།

དོན་གལ་ཆེའི་རིགས་ཅི་འདྲ་ཞིག་ཡིན་རུང་སྲུང་མར་བརྟག་སྒྲིལ་ཞུ་གི་ཡོད་ལ་

ལྷག་པར་དུ་མཁན་ཆུང་ནི་དགོན་པའི་འགན་འཁུར་བ་གཙོ་བོ་དེ་ཡིན་པས་བརྟག་

སྒྲིལ་ཞུས་འབྲས་མཁན་ཆུང་སུ་ལ་བབས་ཀྱང་སྐུ་སྒེར་ཡིག་ཚང་གཟིམ་འགག་

བརྒྱུད་ᨊགོང་ས་མཆོག་ལ་སྙན་གསེང་དང་སྦྲག་མཁན་ཆུང་གི་གོ་གནས་མུ་

མཐུད་ཐོབ་པའི་སྙན་ཞུ་འབུལ་དགོས།ུᨊགོང་ས་མཆོག་གི་ཕྱག་རྟགས་ཕེབས་

པ་དང་མཁན་ཆུང་གི་གོ་གནས་དེ་ཐོབ་པ་ཡིན།ུཤེལ་དཀར་མཁན་ཆུང་ལ་བོད་

གཞུང་དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་གི་མིང་ཐོབ་ཀྱི་མཁན་ཆུང་གོ་གནས་ཙམ་ལས་གཞུང་

གི་ཕོགས་ཐོབ་རིགས་གང་ཡང་མེད་ལ་གྲྭ་རྐྱང་གོ་གནས་ཆེན་པོ་ཐོབ་དུས་སྐུ་

གྲོན་ཡང་ཆེན་པོ་ཡོང་གི་ཡོད་པར་བརྟེན་མཁན་ཆུང་ལ་གཞིས་ཀ་སོ་སོས་ཤ་

མར་དང་རྩམ་པ་སོགས་མང་པོ་འབུལ་སྲོལ་ཡང་ཡོད།ུདབུ་མ་མཁན་ཆུང་ནི་

གཞུང་གི་གནས་རིམ་བཞི་པའི་[31]གོ་གནས་ཡོད་པས་རྫོང་དཔོན་ལས་གོ་ས་མཐོ་

བ་དང་རྫོང་དཔོན་དབུ་མ་མཁན་ཆུང་སར་བཅར་བ་ལས་དབུ་མ་མཁན་ཆུང་ཕར་

རྫོང་དཔོན་སར་ཕེབས་སྲོལ་མེད།ུགཉེར་པ་དང་མ་བྱན་གཉིས་ཀྱི་ལས་རྒྱུན་ནི་ལོ་

གསུམ་མམ་ཡང་ན་བཞི་ཡིན།

དགོན་པའི་ཇ་མ་དང་ཇ་དཔོན།ུ

དགེ་འདུན་པ་ཚོས་གླིང་བསྲེ་ཚར་ནས་དགོན་པའི་ལས་ཚན་དང་པོ་ནི་ཇ་

མ་དང་ཇ་དཔོན་བྱེད་དགོས།ུལས་ཚན་འདིར་གསར་ཞུགས་སྐབས་ཀྱི་མཚན་

ཐོ་རིམ་པ་བཞིན་འགྲོ་དགོས་པ་ལས་འོས་འཕེན་དང་རྒྱན་གཡུགས་པ་སོགས་

གནང་སྲོལ་མེད།ུཇ་མའི་ལས་འགན་ནི།ུགསོལ་ཐབ་ཁང་དུ་གཟབ་ཇ་དང༌།ུམང་

31.ུུཞྭ་སྒབ་པ།ུ༡༩༧༦།ུཤོ་ུ༡༢༦།ུ
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ལེའུ་གཉིས་པ།ུཤེལ་ཆོས་དགའ་ལྡན་ལེགས་བཤད་གླིང་གི་ངག་རྒྱུན་ལོ་རྒྱུས་དངོས།

ཇ།ུབཞེས་ཐུག་ལ་སོགས་པ་གྲྭ་ཚང་གི་གཏོང་སྒོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྟངས་འཛིན་

དང་ལྟ་ཞིབ་སོགས་ཀྱི་འགན་ཆ་ཚང་བ་བཞེས་དགོས།ུཇ་མའི་ལས་འགན་འདི་

ལོ་གཅིག་ལས་གནང་དགོས་མེད།ུཇ་མའི་ལས་རོགས་མ་བྱན་ནི།ུམི་སྐྱ་ཆུ་མ་

བརྒྱད་དང་མེ་ཁ་བ་གཉིས་བཅས་མི་གྲངས་བཅུ་ཡོད།ུཁོང་ཚོས་གསོལ་ཇ་དང་

བཞེས་ལག་བཟོ་སྐོལ་གྱི་རིགས་རྣམས་ཆ་ཚང་གནང་དགོས།ུཇ་མའི་ལས་འགན་

ཚར་ནས་ལས་འགན་གཉིས་པ་ནི།ུདགེ་བསྐོས་ཀྱི་ལས་འགན་བཞེས་རྒྱུ་དེ་རེད།ུ

དགེ་བསྐོས་ཀྱི་ཐུགས་འགན་བཞེས་པར་ངེས་པར་དུ་གྲྭ་སྐོར་དམ་བཅའ་ཚར་བ་

ཞིག་དགོས་ལ་དེ་གྲུབ་མེད་ན་ལས་འགན་དེ་མི་ཕོག་ལ་འཁུར་མི་དགོས།ུདགེ་

འདུན་པ་སུ་ཞིག་རུང་དགེ་བསྐོས་ཀྱི་ལས་འགན་འཁྱེར་ཟིན་པ་ཞིག་ཡིན་ན་གྲྭ་

ཚང་གི་བྱེད་སྒོ་ཁག་ཚང་མར་ཞུགས་མི་དགོས་པར་དམིགས་བསལ་ཕྲན་བུ་ཡོད།ུ

དཔེར་ན།ུརློན་ཚོགས་མ་གཏོགས་སྐམ་ཚོགས་ལ་ཕེབས་མི་དགོས་པ་དང༌།ུརྩོད་

པར་ཕེབས་མིན་རང་འདོད་ལྟར་གནང་ཆོག་པ་སོགས་ཡིན།

དགོན་པའི་ཆོས་དྲུང་གི་ལས་འགན།ུ

ཤེལ་དཀར་ཆོས་དྲུང་གཉིས་ཉིན་ལྟར་ཆགས་མེད་ལྷན་རྒྱས་སྒང་དུ་ལས་

ཀར་ཕེབས་དགོས།ུཕྱག་ལས་ནི་ཕལ་ཆེ་བ་འཆར་ཅན་གྱི་ལས་ཀ་གན་རྒྱ་བཟོ་

རྒྱུ་དང་ཟིན་བྲིས་ཁག་རྒྱག་རྒྱུ་རེད།ུདྲུང་ཡིག་གཉིས་ཀྱིས་ཕྱག་ལས་གནང་གི་

ཡོད་རུང་ཡིག་འབྲི་བྱེད་རྒྱུ་མང་པོ་ཡོད།ུཡིག་རིགས་མང་ཆེ་བ་ནི་གཞིས་ཁ་

ཁག་གིས་བུ་ལོན་བཏང་པ་དང་དེའི་སྐྱེད་འབབ་དང་ཁེ་བྱུང་བ་སོགས་ཐོ་འགོད་

བྱ་རྒྱུ་དེ་རེད།ུསྤྱི་ལོ་ུ༡༩༥༩ུབོད་ས་རྒྱ་ལག་ཏུ་མ་ཤོར་གོང་ཙམ་ལ་ཤེལ་དཀར་

དྲུང་ཡིག་གཅིག་ནི་ཁང་གཉེར་དྲུང་ཡིག་ཚེ་རིང་དབང་འདུས་ལགས་དང་ལྕ་ལུང་
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ལ་སྟོད་ཤེལ་དཀར་ཆོས་སྡེའི་ངག་རྒྱུན་ལོ་རྒྱུས་དྭངས་གསལ་གཏམ་གྱི་ཆུན་པོ།

ཞབས་བརྟན་པ་སྟོབས་ལགས་ཡིན་པ་ཤེལ་དཀར་དྲུང་ཡིག་ཚེ་རིང་དབང་འདུས་

ལགས་ཀྱིས་གསུངས་བྱུང་།ུལྷན་རྒྱས་སྒང་ཡིག་ཚང་དུ་ཚོགས་འདུ་འཚོག་སྐབས་

ཐོག་མར་མ་བྱན་དང་གཉེར་པ་གཉིས།ུདེ་ནས་དྲུང་ཡིག་དང་།ུདགེ་བསྐོས།ུཁོང་

རྣམ་པ་ཕེབས་ཚར་བ་དང་གཞི་ནས་དབུ་མ་མཁན་ཆུང་ཆེ་ས་ཚོགས་འདུར་ཕེབས་

སྲོལ་ཡོད།ུཚོགས་འདུའི་སྐབས་ཉིན་འཁྱོངས་བསྙེན་བཀུར་གྱི་གཏོང་སྒོ་སོགས་

ཀྱང་གྲོས་མོལ་གནང་སྲོལ་ཡོད།ུདྲུང་ཡིག་གིས་ཟིན་བྲིས་ཕབས་ཟིན་པ་རྣམས་སྒོ་

གཡོག་པས་ཆེ་སར་སྤྱན་བསྟར་ཞུ་དགོས་པ་དང་།ུདེ་ནས་ཆེ་སས་དམ་སྒམ་ནས་

དམ་ཕྲུག་ཧོར་ཡིག་གྲུ་བཞི་མ་བྲིས་ཡོད་པ་དེ་བཏོན་ཏེ་ཡིག་ཆར་ཕབས་གནང་བ་

ནས་ཡི་གེའམ་གན་རྒྱ་དེ་ཁྲིམས་མཐུན་ལག་བསྟར་ཆོག་པ་དང་འབྲེལ་ཁུངས་ལྡན་

དང་ཚད་ལྡན་དུ་བརྩི་ཆོག་པ་ཡིན།ུདམ་ཕྲུག་ནི་ཤེལ་དཀར་སྤྱི་གསོ་དང་འབྲེལ་

བའི་ཡིག་རིགས་ལ་མ་གཏོགས་སྐྱོན་སྲོལ་མེད་ལ་ལས་རིགས་ཐག་གཅོད་ཀྱི་

དབང་ཚད་གཙོ་བོ་དབུ་མ་མཁན་ཆུང་དང་དེའི་འོག་དགེ་བསྐོས་ལ་ཡང་དབང་ཆ་

ཆེན་པོ་ཡོད།ུཚོགས་འདུར་ལྷན་ཇ་ཞེས་གསོལ་ཇ་ཞིམ་པོ་ཞིག་དང་ཉིན་དགུང་

བཞེས་ལག་དགོན་པ་ནས་གནང་གི་ཡོད།ུཡིག་སྒམ་མང་བས་དྲུང་ཡིག་གསར་

པ་ཚོར་ལོ་གཅིག་གཉིས་ཤིག་གི་རིང་ཁུངས་སོ་སོའ་ིཡིག་རིགས་གན་རྒྱ་རྣམས་

གང་དང་གང་དུ་ཡོད་མ་རྙེད་པར་དཀའ་ངལ་ཡང་ཆེན་པོ་ཡོད།ུབོད་རྒྱ་ལག་ཏུ་མ་

ཤོར་གོང་ཙམ་གྱི་ཤེལ་དཀར་དྲུང་ཡིག་གི་ཕོགས་ཐོབ་ནི།ུལོ་རེར་འབྲུ་བསྟན་

འཛིན་ཁ་རུ་ུ༢༠ུཐམ་པའི་ཁར་སྐུ་འགྱེད་སོགས་གྲྭ་དམངས་སྤྱི་མཚུངས་ཐོབ་ཀྱི་

ཡོད།ུགོང་ཞུས་རྩ་བའི་ཕོགས་ཐོབ་དེའི་ཐོག་གནས་འོག་དང་མཚོ་དབར་གཞིས་

ཀ་གཉིས་ནས་རྩམ་པ་དོ་བོ་ུ༢ུརེ་ཙམ་འབུལ་སྲོལ་ཡོད།ུའབྲུ་བསྟན་འཛིན་ཁ་
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ལེའུ་གཉིས་པ།ུཤེལ་ཆོས་དགའ་ལྡན་ལེགས་བཤད་གླིང་གི་ངག་རྒྱུན་ལོ་རྒྱུས་དངོས།

རུའི་རིན་བབས་སམ་མ་གནས་ནི།ུའབྲུ་བསྟན་འཛིན་ཁ་རུ་ུ༥ུལ་གཡག་རྒྱབ་

གཅིག་ལོང་བ་ཡོང་གི་ཡོད་ལ་གཡག་རྒྱབ་གཅིག་ལ་ཀི་ལོ་ུ༨༠ུཙམ་ཡོད་ཚོད་

རེད།ུགོང་དུ་དྲུང་ཡིག་གི་ཕོགས་ཐོབ་ནི་ཤེལ་དཀར་ཆོས་སྡེ་སྤྱི་ས་ནས་སྤྲོད་

དགོས།ུཡང་སྐྱིེད་སྦུག་གི་ས་ཤེལ་ཆོས་ཀྱི་ཟིན་ནས་འབྲུ་ཁལ་ུ༥༠ུསྤྲོད་ཀྱི་ཡོད་

པས་དྲུང་ཡིག་ལ་གླ་ཕོགས་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་ཡོད།

ཤེལ་དཀར་རྫོང་དྲུང་གཉིས།ུ

ཤེལ་དཀར་རྫོང་གི་དྲུང་ཡིག་གཉིས་ཆོས་སྡེ་དང་ཤེལ་དཀར་མངའ་ཞབས་

གཉིས་ནས་རེ་རེ་བསྐོ་དགོས།ུསྤྱི་ལོ་ུ༡༩༥༠ུང་གྲངས་ནང་ཡོད་པའི་རྫོང་གི་དྲུང་

ཡིག་སྐལ་བཟང་ལགས་ཞུ་བ་ཞིག་ཕྱག་བྲིས་ཧ་ཅང་མཁས་པོ་ཞིག་མེད་རུང་བོད་

གཞུང་ལ་འབྲུ་རུ་ཁལ་སྟོང་གཅིག་རྒལ་བ་བུ་ལོན་དུ་སྤྲོད་དགོས་པ་དང་།ུབུ་ལོན་

དེ་འཇལ་རྒྱུའི་དམིགས་རྟེན་གཞན་མེད་སྟབས་ཁོང་གི་གླ་ཕོགས་ནས་བུ་ལོན་ལེན་

རྒྱུའི་རྩིས་བྱས་ཏེ་དྲུང་ཡིག་ཏུ་རང་འཇག་མ་བཞག་ཀ་མེད་ཆགས་པ་ཞིག་རེད།ུ

ཁོང་གི་མི་རྒྱུད་སྟོད་དིང་རི་དང་མི་ཐོག་གོང་མིའི་གོང་མ་ན་བུ་སྤུན་གཉིས་བྱུང་བ་

གཅིག་གིས་ཤེལ་དཀར་མངའ་ཞབས་ཀྱི་དྲུང་ཡིག་དང་གཅིག་གིས་གཞུང་གི་དྲུང་

ཡིག་གནང་བ་བཤད་ཀྱི་ཡོད།ུམི་རྒྱུད་རྗེས་མར་ཡིག་རྩིས་ཀྱི་སྦྱངས་པ་དེ་ཙམ་

མ་བྱུང་རུང་གཞུང་ལས་ཕ་ཤུལ་བུ་འཛིན་དུ་བྱས་ཏེ་ཤེལ་དཀར་རྫོང་གི་དྲུང་ཡིག་

ཆགས་པ་ཞིག་རེད།ུཤེལ་དཀར་ཆོས་སྡེ་ན་སོ་ནམ་ལས་ཁུངས་ཞེས་པ་བོད་གཞུང་

གི་ཡིག་ཚང་ཞིག་ཡོད་པ་དེའི་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དོན་གཅོད་པ་ལྷ་ས་ནས་མ་ཕེབས་

རིང་ལ་ཁོང་གི་ལས་འགན་ཁག་རྫོང་དཔོན་སྐྱ་སེར་གཉིས་དང་ཤེལ་དཀར་དབུ་མ་

མཁན་ཆུང་གིས་གནང་སྲོལ་ཡོད།ུལས་ཁུངས་དེས་ས་ཞིང་ཕྲུ་སློག་བྱས་ཏེ་ཞིང་གི་
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ལ་སྟོད་ཤེལ་དཀར་ཆོས་སྡེའི་ངག་རྒྱུན་ལོ་རྒྱུས་དྭངས་གསལ་གཏམ་གྱི་ཆུན་པོ།

ཁ་འཛིན་རང་འཇག་བཞག་སྟེ་མི་དམངས་ནས་ས་གླ་ས་སྦོགས་བསྡུ་དགོས་པ་དེ་

ཡིན།ུགཞན་ཡང་ཞིང་པ་ལས་ཁུངས་དང་འབྲུ་ཕོགས་ལས་ཁུངས་ཞེས་པའི་ལས་

ཁུངས་གཉིས་ནས་བཟའ་འབྲུ་དང་སོན་འབྲུ་སོགས་བུ་ལོན་ལ་མང་པོ་གཏོང་གནང་

གི་ཡོད་ལ་ལས་ཁུངས་དེ་དག་གི་དོན་གཅོད་པར་དབུས་ནས་གཞུང་ཞབས་སྐུ་དྲག་

རེ་ཕེབས་ནས་འབྲུ་བུ་ལོན་གཏོང་ལེན་གྱི་གན་རྒྱ་རྣམས་བཟོ་གནང་སྲོལ་ཡོད།

དགོན་པའི་ལོ་རེའི་ཡོང་འབབ།ུ

ཤེལ་ཆོས་ཀྱི་ཡོང་སྒོ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་སྤྱི་འཛིན་དང་སྒེར་འཛིན་གྱི་

གཞིས་ཀ་ཁག་དང་ཤེལ་དཀར་མངའ་ཞབས་བཅས་ཁག་གསུམ་ནས་ཡོང་གི་

ཡོད།ུམཁན་པོའ་ིདབང་ལས་ཞེས་ཤེལ་དཀར་མངའ་ཞབས་ནས་དབང་ཡོན་གྱི་

དོད་ཞིག་བསྡུ་རྒྱུ་ཡོད་པ་མཁན་པོར་དགོན་པ་ནས་ལོ་རེའི་གསོལ་ཕོགས་ཕུལ་

ཏེ་མི་སེར་ནས་དབང་ཡོན་དུ་བྱུང་བ་རྣམས་དགོན་པ་རང་གིས་བསྡུ་སྲོལ་ཡོད།ུ

དབང་ལས་ཞེས་པའི་དབང་ཡོན་ནི་དངུལ་བསྡུ་བ་ལས་འབྲུ་རིགས་སོགས་བསྡུ་

བའི་ལུགས་སྲོལ་མེད།ུདགེ་བསྐོས་ཀྱི་གསོལ་ཕོགས་ལྟ་བུར་དགེ་འབྲུ་ཞེས་

ཤེལ་དཀར་མངའ་ཞབས་ནས་བསྡུ་སྲོལ་ཡོད་ཀྱང་དགེ་འབྲུའི་ཡོང་འབབ་དགོན་

པ་ནས་བསྡུས་ཏེ་དགེ་བསྐོས་ལ་དེའི་དོད་དུ་འབྲུའི་རུ་ཁལ་ུ༣༠༠ུགྲྭ་ཚང་གིས་

ཕུལ་དགོས།ུདགེ་བསྐོས་ལ་འབྲུའི་རུ་ཁལ་ུ༣༠༠ུཐམ་པ་ཐོབ་པ་ནས་སོང་ཤེལ་

དཀར་ཚོགས་ཆེན་གྱི་ལོ་གཅིག་གི་སྤོས་ཀྱི་དགོས་མཁོ་ཡོངས་རྫོགས་མཁོ་སྒྲུབ་

ཞུ་དགོས།ུཡང་གླིང་ཁ་སྤྲུལ་སྐུའི་རང་རྣམ་ཤོག་གྲངས་ུ༢༢ུབའི་ནང་དགེ་བསྐོས་

ལ་རྩིས་ཁྲའི་མ་དངུལ་སྲང་བརྒྱ་དང་ཉི་ཤུ་ཞེས་གསུངས་འདུག་པ་མ་དངུལ་དེ་ག་

འདྲ་ཞིག་ཡིན་པ་གསལ་པོ་མ་ཤེས།ུདེ་བཞིན་རང་རྣམ་དེའི་ཤོག་གྲངས་ུ༤༤ན་ུ
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ལེའུ་གཉིས་པ།ུཤེལ་ཆོས་དགའ་ལྡན་ལེགས་བཤད་གླིང་གི་ངག་རྒྱུན་ལོ་རྒྱུས་དངོས།

དུ་སྔགས་ཁང་དབུ་མཛད་ལ་མ་རྩ་མ་དངུལ་སྲང་ུ༣༠༠ུཐམ་པ་གྲྭ་ཚང་ནས་

གནང་གི་ཡོད་པ་དང་མ་རྩའི་སྐྱེད་ནས་རྣལ་འབྱོར་མའི་སྒྲུབ་མཆོད་དང་ཚེ་ཆོག་

གཏོར་ཆེན་གཏོང་དགོས་པ་ཡང་གསལ་འདུགུགོང་ཞུས་དབང་ལས་དང་དགེ་

འབྲུ་གཉིས་ནི་ཤེལ་དཀར་རྫོང་ཁོངས་སུ་གཏོགས་ཤིང་གཞུང་ས་ཟིན་པའི་གཞུང་

སྒེར་གྱི་མི་སེར་ཚང་མས་ཕུལ་དགོས་པ་ཞིག་ཡིན།ུཡང་དཔག་ཁྲལ་ཞེས་ཤེལ་

དཀར་མངའ་ཞབས་མི་སེར་ནས་གཞུང་སར་འབུལ་དགོས་པ་ཡིན།ུདེ་ནི་མངའ་

ཞབས་ཀྱི་མི་ཚང་སུ་འདྲ་ཞིག་ནས་ལུག་གཅིག་བསད་ན་དེའི་ཁྲལ་དུ་ཊཾ་དཀར་རེ་

གཞུང་སར་འབུལ་དགོས་པ་དང་དཔག་ཁྲལ་ནས་བྱུང་བའི་ཡོང་འབབ་རྣམས་མི་

སེར་གྱི་སྡིག་སྦྱོང་སླད་ལྷ་ས་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོར་དགེ་འདུན་པའི་སྐུ་འགྱེད་ཀྱི་དོད་

དུ་འབུལ་གྱི་ཡོད།ུདེ་ཡང་མི་ཚང་སོ་སོས་ལོ་རེར་ལུག་ཇི་ཙམ་གསོད་པ་གྲངས་

ཚད་ཟིན་རྒྱུ་དཀའ་བས་ཁྱིམ་ཚང་སོ་སོར་ཚད་གཞི་བཟོས་ཡོད་པ་བཞིན་ལོ་ལྟར་

ཚད་གཞི་དེ་འབུལ་དགོས།ུ

དེ་བཞིན་ཤེལ་ཆོས་དགེ་འདུན་པ་རྣམས་ལོ་རེར་བསོད་སྙོམས་ལ་ཐེངས་

གཅིག་ཕེབས་སྲོལ་ཡོད།ུདེ་ནི་སྟོན་དུས་ཡིན།ུབསོད་སྙོམས་ལ་ཕེབས་སྐབས་

གཞུང་ས་ཟིན་པའི་མི་སེར་ཁྲལ་བ་གང་ཡོད་སར་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་ལ་ཁྲལ་བ་རྣམས་

ནས་དགེ་འདུན་པ་ཚོར་བསོད་སྙོམས་འབུལ་བའི་ཚུལ་ནི།ུདཔེར་ན་ཁྲལ་རྐང་

གཅིག་ཟིན་པའི་ཁྱིམ་ཚང་ཞིག་ཡིན་ན་ནས་བརྒྱ་འབུལ་ཞེས་འབྲུ་བྲེ་བརྒྱ་ཐམ་

པ་འབུལ་སྲོལ་དང་།ུགལ་སྲིད་ཁྱིམ་ཚང་དེ་དང་དེས་གཞུང་ས་ཟིན་མེད་ན་རང་

དོན་དགེ་བ་སྒྲུབ་སླད་དད་པས་སླངས་ནས་གང་ཡོད་པ་བསོད་སྙོམས་སུ་ཕུལ་

སྲོལ་ཡོད།ུབསོད་སྙོམས་ལ་ཕེབས་སྐབས་དགེ་འདུན་པ་རང་ཉིད་མི་ཚན་གང་
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ལ་སྟོད་ཤེལ་དཀར་ཆོས་སྡེའི་ངག་རྒྱུན་ལོ་རྒྱུས་དྭངས་གསལ་གཏམ་གྱི་ཆུན་པོ།

དུ་གཏོགས་པའི་ས་ཁུལ་དེར་ཕེབས་པ་མ་གཏོགས་གང་བྱུང་དུ་ཕེབས་མི་ཆོགུ

བསླབ་སྡོམ་ལ་བཙུན་པའི་དགེ་འདུན་ཁག་ཅིག་ཕྱག་ཏུ་མཁར་བསིལ་དང་ལྷུང་

བཟེད་བསྣམས།ུདབུ་ཞྭ་ཕྲག་པར་བཀལ་ནས་སྔར་སྟོན་པ་ཞལ་བཞུགས་པའི་

སྐབས་སུ་དགེ་སློང་རྣམས་བསོད་སྙོམས་ཇི་ལྟར་ཕེབས་པ་བཞིན་ཕེབས་སྲོལ་

ཡོད།ུལོ་ལྟར་མི་ཚན་གཅིག་ནས་དགེ་འདུན་པ་ུ༡༠ུཙམ་རེ་ཁག་གཉིས་སུ་

བགོས་ཏེ་ས་ཁུལ་སོ་སོར་ཕེབས་པ་ལས་མཉམ་དུ་ཕེབས་སྲོལ་མེད།ུའདིའི་དུས་

ཡུན་བདུན་གཅིག་ཙམ་ཡིན།ུདགེ་འདུན་པ་རྣམས་བསོད་སྙོམས་གྲུབ་སྟེ་དགོན་

པར་ཕྱིར་འཁོར་མཚམས་རང་རང་གི་མི་ཚན་དུ་ཉིན་གཅིག་ཚོགས་འབུལ་དང་

ཉིན་གཅིག་གནས་བརྟན་བཅུ་དྲུག་གི་ཆོ་ག་གཏོང་སྲོལ་ཡོད།ུའབུལ་བ་བྱུང་བའི་

འབྲུ་རྣམས་དགེ་འདུན་པ་བསོད་སྙོམས་ལ་ཕེབས་མཁན་ནང་ཁུལ་བགོ་ཤ་བྱེད་པ་

ལས་གྲྭ་དམངས་ལ་བགོ་སྲོལ་མེད།

དགོན་པར་གཞིས་ཀ་སོ་སོ་ནས་ཡོང་འབབ།ུ

གོང་དུ་ཞུས་ཟིན་པ་ལྟར་བོད་གཞུང་དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་ནས་ཆོས་གཞིས་

སུ་གནང་བའི་གཞིས་ཀ་བཞི་ནི།ུགནས་འོག་གཞིས་ཀུམཚོ་དབར་གཞིས་ཀུཉི་

ཤར་གཞིས་ཀུཕ་དྲུག་རྒྱན་བུ་གཞིས་ཀ་[32]བཅས་དང།ུསྒེར་ཁག་གི་ས་ཟིན་པ་

ལས་བྱུང་བའི་གཞིས་ཀ་ཆུང་ཁག་དིང་རི་གཞིས་ཀུཞལ་དཀར་གཞིས་ཀུསྤང་

ལེ་གཞིས་ཀུམཐོང་སྨོན་གཞིས་ཀུཞོལ་གཞིས་ཀ་བཅས་བསྡོམས་ཤེལ་ཆོས་ལ་

32.ུ ུཨེམ་ཆི་ངག་དབང་ཆོས་འཕེལ་ལགས་ཀུྱིས་དཔེ་དེབ་དུ་གསལ་བ་ལུྟར་ན་ྋགོང་ས་སུུྐུ་ཕུྲེང་ལུྔ་བས་ཨེམ་ཆི་ངག་དབང་ཆོས་འཕེལ་ལགས་ཀྱིས་དཔེ་དེབ་དུ་གསལ་བ་ལྟར་ན་ྋགོང་ས་སྐུ་ཕྲེང་ལྔ་བས་

བོད་ལ་མངའ་དབང་བསྒྱུར་སྐབས་དགོན་གནས་འདིར་ཐོབ་རྒྱལ་བདག་མོས་འཛིན་ཞིང་སོགས་ཆོས་གཞིས་

གནང་ཡོད་གསུངས་འདུག
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ལེའུ་གཉིས་པ།ུཤེལ་ཆོས་དགའ་ལྡན་ལེགས་བཤད་གླིང་གི་ངག་རྒྱུན་ལོ་རྒྱུས་དངོས།

གཞིས་ཀ་དགུ་ཡོད།ུཆོས་གཞིས་སུ་བསྩལ་བའི་ས་ཞིང་ལ་གཞུང་ཁྲལ་འབུལ་མི་

དགོས་ཤིང་།ུགཞན་སྒེར་ཁག་ནས་ཕུལ་བའི་ས་ཞིང་ངམ་མི་ཚང་གང་ཞིག་ཡུལ་

གཞན་དུ་སྤོ་ཟིན་པ་དག་གི་ས་ཞིང་ཤེལ་དཀར་ཆོས་སྡེས་ཟིན་པ་རྣམས་ལ་གཞུང་

ཁྲལ་དང་དམག་ཁྲལ་གཉིས་ཀ་འབུལ་དགོས།ུཨེམ་ཆི་ངག་དབང་ཆོས་འཕེལ་

ལགས་ཀྱི་ཤེལ་ཆོས་ལོ་རྒྱུས་དེབ་ཕྲེང་དང་པོར་གཞིས་ཀ་དགུ་གསུངས་འདུག་

ནའང་བརྩི་ཚུལ་གོང་ཞུས་ལས་ཅུང་མི་འདྲ་བར་སྣང་།ུ [33]གཞན་ཡང་ཨེམ་ཆི་

ལགས་ཀྱི་གཞིས་ཀ་དེ་དང་དེའི་ཁོངས་སུ་གྲོང་སྡེ་གང་དང་གང་བསྡུ་བ་སོགས་

ཀྱང་བཀོད་གནང་འདུག་པས་ཞིབ་པ་དེར་གཟིགས་པར་འཚལ།ུགཞུང་ས་དགའ་

ལྡན་ཕོ་བྲང་ནས་ཆོས་གཞིས་སུ་གནང་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི་སྔར་གོར་དམག་

གིས་བོད་ལྷོ་ཕྱོགས་སུ་བཙན་འཛུལ་བྱེད་སྐབས་ཤེལ་ཆོས་ནས་གཞུང་དམག་གི་

ཟས་གོས་གནས་མལ་གྱི་མཐུན་འགྱུར་ཞབས་འདེགས་གང་ལེགས་འབད་སྒྲུབ་

ཞུས་པ་ལས་ལེགས་སྐྱེས་གུན་གསབ་ཏུ་བསྩལ་བ་ཞིག་རེད།ུགཞིས་ཀར་སྤྱི་

འཛིན་གྱི་གཞིས་ཀ་དང་སྒེར་འཛིན་གྱི་གཞིས་ཀ་ཞེས་གཉིས་སུ་དབྱེ་ཞིང༌།ུསྤྱི་

འཛིན་དང་སྒེར་འཛིན་ཞེས་པའི་ཁྱད་པར་ནི།ུསྤྱི་འཛིན་གཞིས་ཀ་ཞེས་པ་དགོན་

པ་རང་ནས་ཐད་ཀར་འཛིན་སྐྱོང་བྱེད་པའི་གཞིས་ཀ་ཁག་ལ་ཟེར།ུགཞིས་ཀ་འདི་

དག་ཏུ་ལོ་རེའི་ལོ་ཏོག་ཡག་ཉེས་ཀྱི་ཁེ་གྱོང་ཇི་ལྟར་བྱུང་ཡང་ཆ་ཚང་དགོན་པ་རང་

ནས་འགན་འཁྱེར་དགོས་པ་ཡིན།ུདཔེར་ན།ུསྤྱི་འཛིན་གཞིས་ཀ་གནས་འོག་དང་

སྤང་ལེ་གཉིས་ལྟ་བུ།ུཡང་མཚོ་དབར་དང་གནས་འོག་གཞིས་ཀ་གཉིས་ཀྱི་གཞིས་

33.ུུངག་དབང་ཆོས་འཕེལ།ུ༡༩༨༥ུཤོགས་གྲངས་་༦༨ུ-༧༣།ུའདིར་ཁོང་གིས་གསུངས་པའི་གཞིས་ཀ་

དགུ་ནི།ུ་ཉི་ཤར།ུམཚོ་དབར།ུཞོལ་གཞིས།ུགནས་འོགུསྤྱི་འཛིན་གཞིས་ཀུཞལ་དཀར།ུབོང་ཤོད།ུརྒྱན་

བུ།ུམཐོང་སྨོན་གཞིས་ཀ་བཅས་རེད་འདུག
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ལ་སྟོད་ཤེལ་དཀར་ཆོས་སྡེའི་ངག་རྒྱུན་ལོ་རྒྱུས་དྭངས་གསལ་གཏམ་གྱི་ཆུན་པོ།

འཛིན་པར་གྲྭ་ཚང་ནས་ལོ་རེའི་ཕོགས་ཐོབ་ཀྱང་འབུལ་དགོས།ུགཞིས་འཛིན་པ་

སོ་སོར་ལོ་རེའི་ཕོགས་ཐོབ་ཇི་ཙམ་ཡོད་ཅེ་ན།ུགཞིས་འཛིན་པ་རེར་ལོ་རེར་འབྲུ་

ཕོགས་འབྲུ་རུ་ཁལ་ུ༣༠༠ུརེ་གནང་དགོས།ུགོང་ཞུས་གཞིས་འཛིན་པས་དགོན་

པར་ཞབས་ཏོག་སྒྲུབ་དགོས་པ་ནི་དཔེར་ན།ུགནས་འོག་གཞིས་ཀས་དགོན་པའི་

ལོ་རེའི་མཁོ་ཆས་ཚོགས་ཤིང༌།ུལ་ཕུགུཞོ།ུའོ་མ་ལ་སོགས་དཀར་ཕྱུའི་རིགས་

དང་།ུགཡག་གི་ལྟོ་ཕད་དང་སྒྱེ་བུ་སོགས་སྒྲུབ་དགོས།ུམཚོ་དབར་གཞིས་ཀ་

ནས་གྲྭ་ཚང་གི་ལོ་གཅིག་གི་རྩམ་པ་མཁོ་སྒྲུབ་ཞུ་དགོས།ུབརྗོད་མ་ཐག་པའི་

གཞིས་ཀ་གཉིས་ནི་ཡོང་འབབ་ཆེ་ཤོས་ཀྱི་གཞིས་ཀ་གཉིས་དང་གཞིས་ཀ་འདི་

གཉིས་ཀྱི་ཡོང་འབབ་ནས་ཤེལ་ཆོས་དགོན་པའི་ལོ་གཅིག་གི་གཏོང་སྒོ་ཁག་ཧ་

ལམ་འཐོན་ཐུབ།ུསྒེར་འཛིན་གཞིས་ཀ་རྣམས་ཀྱིས་སྔོན་ཚུད་ནས་དགོན་པ་དང་

གན་རྒྱ་ཆོད་གཞི་བཟོས་ཡོད་པ་རྩ་འཛིན་ཐོག་ལོ་རེའི་བོགས་འབབ་འབྲུའི་ཚད་

གཞི་ཆད་ལྷག་མེད་པར་དགོན་པར་གཙང་རྩིས་འབུལ་དགོས་པ་ལས་ལོ་དེར་

སྟོན་ཐོག་ལེགས་ཉེས་ཀྱི་སྐད་ཆ་བཤད་ས་གང་ཡང་མེད།ུསྒེར་འཛིན་གཞིས་ཀ་

ཁག་ནས་དགོན་པར་འབྲུ་ཚད་ཇི་ཙམ་འབུལ་དགོས་པའི་དཔེ་མཚོན་ཙམ་ཞིག་

ཞུས་ན།ུཞལ་དཀར་གཞིས་ཀ་ནས་དགོན་པར་ལོ་རེར་འབྲུ་དིང་འབོ་[34]ུ༡༥༠༠ུ

ཐམ་པ་འབུལ་དགོས།ུསྒེར་བའི་མི་སེར་རྣམས་ཀྱི་རང་ཁྲལ་སྡེ་དཔོན་སོ་སོས་

བསྡུས་ཏེ་ཤེལ་ཆོས་དགོན་པར་འབུལ་དགོས་པ་ཡིན།ུཞལ་དཀར་གཞིས་ཀ་

ཞེས་པའི་མིང་དོན་ནི་ཞལ་དཀར་བྱང་པ་མི་ཚང་གི་ས་ཞིང་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་

དང་གོང་ཞུས་མི་ཚང་གི་ས་ཞིང་ཤེལ་དཀར་ཆོས་སྡེས་བེད་སྤྱད་དེ་ཞལ་དཀར་

34.ུུདིང་རི་མངའ་ཁུལ་དུ་ཚད་འཇལ་བྱེད་ཀྱི་འབོ་རིགས་ཤིག
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ལེའུ་གཉིས་པ།ུཤེལ་ཆོས་དགའ་ལྡན་ལེགས་བཤད་གླིང་གི་ངག་རྒྱུན་ལོ་རྒྱུས་དངོས།

བྱང་པ་མི་ཚང་གིས་གཞུང་ཁྲལ་འབུལ་འོས་རིགས་ཚང་མ་ཤེལ་ཆོས་ནས་སྒྲུབ་

དགོས་པ་ཡིན།ུཞལ་དཀར་གཞིས་ཀའི་ས་ཞིང་རྣམས་ཞལ་དཀར་བྱང་པ་ཁྱིམ་

ཚང་ནས་ཤེལ་དཀར་ཆོས་སྡེར་ཕུལ་བ་དང་དེ་བཞིན་སྤང་ལེ་གཞིས་ཀ་དང་བོང་

ཤོད་གཞིས་ཀ་ཡང་ཞལ་དཀར་གཞིས་ཀ་དང་འདྲ།ུཨེམ་ཆི་ངག་དབང་ཆོས་

འཕེལ་གྱིས་གསུང་པ་ལྟར་ན་མི་དབང་ཕོ་ལྷ་ནས་ཤེལ་དཀར་དུ་བཀའ་འགྱུར་

གསར་བཞེངས་མཛད་སྐབས་མཆོད་གཞིས་ཁ་བསྣོན་དུ་གནང་བ་ཡང་གསུངས་

འདུག[35]སྒེར་བའི་མི་སེར་རྣམས་ཀྱང་འདི་མཚུངས་གཞུང་ཁྲལ་དང་སྒེར་ཁྲལ་

གཉིས་ཀ་རྒྱུགས་དགོས་པ་ཡིན།

གཞིས་འཛིན་པའི་འོས་ཆོས་དང་བསྐོ་ཕྱོགས།ུ

ཤེལ་ཆོས་དགོན་པའི་མ་འོངས་གཞིས་དཔོན་གྱི་འོས་མིའི་ཁོངས་སུ་ཚུད་

པར་ཁྱད་ཆོས་འགའ་ཞིག་ཚང་དགོས་པ་ནི།ུདགེ་འདུན་པ་དེས་མ་མཐར་ཤེལ་

དཀར་གླིང་བསྲེ་ཚར་ནས་གཞུང་ཆེན་སློབ་གཉེར་བའི་གྲས་ཡིན་དགོས་པ་དང་།ུ

དེའི་ཐོག་ཁྱད་ཆོས་གཞན་གང་རུང་ཞིག་ཚང་དགོས་པ་ནི།ུཤེལ་དཀར་ཆོས་སྡེའི་

སྔོན་འགྲོའ་ིལས་ཚན་མ་རྩ་རྒྱུགས་དགོས་པ།ུདགེ་འདུན་པ་དེ་རང་ཉིད་འཇོན་

ཐང་ཅན་ཞིག་ཡིན་པའམ་ཤག་ཆེ་ཁག་ཅིག་ནས་ཡིན་པ།ུཡང་ན་དགེ་འདུན་པ་

དེའི་མི་ཚང་རྒྱུ་ནོར་ཡག་པོ་ཡོད་པ་ཞིག་དགོས།ུཁྱད་ཆོས་འདི་རྣམས་ཚང་ན་

གཞིས་དཔོན་འོས་མི་ཁོངས་སུ་འཛུལ་ཆོག་པ་དང་ཤེལ་དཀར་གཞིས་དཔོན་དུ་

བསྐོ་སྲོལ་ཡོད།ུགཞིས་དཔོན་དུ་ཤེལ་ཆོས་དགེ་འདུན་པ་སུ་འགྲོ་རྣམས་ཤོ་མོ་

རྒྱབ་ནས་འདེམས་སྲོལ་ཡོད།ུགལ་ཏེ་གཞིས་དཔོན་རང་ཉིད་འཇོན་པོ་ཡོད་ན་

35.ུུངག་དབང་ཆོས་འཕེལ།ུ༡༩༨༥ུཤོག་གྲངས་ུ༢༣-༢༤།ུ
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ལ་སྟོད་ཤེལ་དཀར་ཆོས་སྡེའི་ངག་རྒྱུན་ལོ་རྒྱུས་དྭངས་གསལ་གཏམ་གྱི་ཆུན་པོ།

སྤྱི་སྒེར་གཉིས་ལ་ཕན་པའི་དཔལ་འབྱོར་བསྡུ་སྒྲུ བ་ཤུགས་ཆེ་གནང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་

པས་ཤེལ་དཀར་ཤག་ཚང་ཁ་ཤས་ཧ་ཅང་གི་དཔལ་འབྱོར་ལོངས་སྤྱོད་རྒྱས་པོ་

རྟ་དྲེལ་དང་འབྲི་གཡག་མང་པོ་ཡོད་པའི་ཤག་ཚང་ཡང་ཡོད།ུུའཕྲོས་དོན་ཤེལ་

དཀར་དགོན་པའི་མ་རྩ་རྒྱུགས་ཞེས་པའི་དོན་ནི།ུམ་དངུལ་དང་ས་ཞིང་དགོན་པ་

ནས་གནང་བ་རྣམས་སྐྱེད་གཏོང་གནང་སྟེ་སྐྱེད་ཐོབ་ནས་གྲྭ་དམངས་ལ་བསྙེན་

བཀུར་ཉིན་སྐྱོང་རྒྱས་པ་ུ༢ུདང་བསྡུས་པ་ུ༣ུབཅས་བསྡོམས་ལོ་ལྟར་བསྙེན་

བཀུར་ཉིན་སྐྱོང་ལྔ་རེ་ཞུ་དགོས་ཡོད།ུམ་དངུལ་དུ་རྡོ་ཚད་ུ༢༠ུདང་ཐབ་རྟེན་ས་

ཞིང་ཆུང་ཆུང་ཞིག་གནང་སྲོལ་ཡོད།ུམ་རྩ་རྒྱུགས་པའི་དུས་ཡུན་ལོ་ལྔ་ཡིན།ུའོ་

ན་ཤེལ་དཀར་ཆོས་སྡེའི་མ་རྩ་རྒྱུགས་མཁན་ཁོངས་སུ་ཇི་ལྟར་འདེམས་སྒྲུག་བྱེད་

ཅེ་ན།ུགལ་སྲིད་མ་རྩ་རྒྱུགས་མཁན་ཞིག་དགོངས་ཞུ་གནང་ཚེ་ལམ་སེང་དཔེ་ཆ་

བའི་གྲས་ནས་དགེ་འདུན་པ་གསུམ་གྱི་མིང་ཐོ་བསྡུས།ུདགེ་འདུན་པ་གསུམ་པོ་

དེ་ལས་སུ་འོས་ཆོས་སྲུང་བཀྲ་ཤིས་འོད་འབར་སྐུ་རྟེན་མདུན་དུ་བརྟག་དྲིལ་ཞུས་

ཏེ་དགེ་འདུན་པ་སུའི་མིང་འཐོན་པ་དེ་ལྷན་རྒྱས་སྒང་ཡིག་ཚང་དུ་སྐད་བཏང་ནས་

མཇལ་དར་འབུལ་སྲོལ་ཡོད།ུ

ཤེལ་དཀར་ཆོས་སྡེར་ཁྱོན་བསྡོམས་མ་རྩ་རྒྱུགས་མཁན་དགེ་འདུན་པ་

བརྒྱད་ཡོད་ལ་མ་རྩ་ནས་སྐྱེད་འཕེལ་བྱུང་ཡོད་རུང་མེད་རུང་ཉིན་འཁྱོངས་བསྙེན་

བཀུར་ཞུ་དགོས་ལ་བསྙེན་བཀུར་དེ་རྣམས་འགྲོ་གྲོན་ཧ་ཅང་ཆེ་ནའང་ངེས་པར་དུ་

སྒྲུབ་དགོས་པ་ཡིན།ུམ་རྒྱུགས་ལོ་ལྔ་ཟིན་པ་ན་དེའི་གྱོང་གསུབ་ཀྱི་ཚོད་དུ་གཞིས་

ཁག་གི་གཞིས་དཔོན་དུ་བསྐོ་སྲོལ་ཡོད།ུགཞིས་ཀ་ནས་ཁེ་ཕན་ཡོང་དང་མི་ཡོང་

གཞིས་དཔོན་གྱི་འཇོན་སྟངས་ལ་རགས་ལུས་པ་ཞིག་དང་གཞིས་དཔོན་སྤྱང་གྲུང་
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ལེའུ་གཉིས་པ།ུཤེལ་ཆོས་དགའ་ལྡན་ལེགས་བཤད་གླིང་གི་ངག་རྒྱུན་ལོ་རྒྱུས་དངོས།

ལྡན་པ་དང་ཚོང་ལས་ལ་འཇོན་པོ་ཡོད་ན་གཞིས་ཀ་ཟིན་ནས་ཁེ་སང་ཐོབ་པ་ལས་

གྱོང་གུན་རྩ་བ་ནས་ཕོགས་མི་སྲིད་པ་ལྟ་བུ་རེད།ུདེའི་དཔེ་མཚོན་ཙམ་ཞིག་ནི།ུ

དགེ་འཕྲིན་ལས་ཆོས་འཕེལ་དང་ཤག་རོགས་ཚ་བ་བྱང་ཆུབ་རྒྱལ་མཚན་མིང་

གཞན་བདེ་བ་གཞིས་གཉིས་ནས་ཞལ་དཀར་གཞིས་ཀ་ལོ་ཤས་གནང་མྱོང་ཡོད་

ལ་གོང་དུ་ཞུས་ཟིན་པ་བཞིན་གཞིས་འཛིན་པ་གཉིས་ཀྱིས་ལོ་དང་པོར་ས་ཞིང་

འདེབས་ལས་བྱས་པའི་འཐོན་སྐྱེད་འབྲུ་དིང་འབོ་ུ༥༠༠༠ུཐམ་པ་བྱུང་བ་ནས་དིང་

འབོ་ུ༡༥༠༠ུཤེལ་ཆོས་ལ་ལོ་ལྟར་འབུལ་དགོས་ལ་ལྷག་ཕྲོས་དིང་འབོ་ུ༣༥༠༠ུ

སྒེར་ལ་བདག་པ་སོགས་ལས་ཀྱང་གསལ་པོར་ཤེས་ཐུབ།ུདེ་ཙམ་དུ་མ་ཟད་ཞལ་

དཀར་གཞིས་ཀར་དམིགས་བསལ་ཐོབ་ཐང་ནི་གཉའ་ནང་ས་ཁུལ་དུ་ཁྲལ་འབུལ་

མི་དགོས་པར་ཚོང་ལས་བྱེད་ཆོག་པ་དེ་ཡིན།ུ

གཞིས་ཀ་བ་སོ་སོའ་ིདུས་ཡུན་ལོ་ུ༥ུརེ་ཡིན།ུགལ་སྲིད་མི་སེར་ནས་

གཞིས་དཔོན་རང་འཇག་བཞག་དགོས་པའི་རེ་འདུན་བྱུང་ཚེ་སླར་ཡང་གཞིས་

འཛིན་བྱེད་དུ་བཅུག་པ་ཡང་ཡོད།ུདེའི་དཔེ་མཚོན་ཙམ་ནི།ུཉི་ཤར་གཞིས་ཀ་

གཟིམ་ཤག་ཀོང་རྩ་ནས་མི་ཐོག་གཅིག་ཆ་ཚང་ཟིན་པའི་ལོ་རྒྱུས་བཤད་སྲོལ་ཡོད།ུ

གཟིམ་ཤག་ཅེས་པའི་མིང་ནི་ཤེལ་ཆོས་དབུ་མ་མཁན་ཆུང་གནང་ན་དགེ་འདུན་

པ་དེའི་ཤག་ཚང་ལ་གཟིམ་ཤག་ཅེས་པའི་མིང་ནས་འབོད་སྲོལ་ཡོད་ལ་གཟིམ་

ཤག་ཀོང་རྩ་ནི་ཤེལ་ཆོས་ཀྱི་ཤག་ཚང་ཕྱུག་ཤོས་གྲས་ཤིག་དང་ཁོང་ཚོར་དྲེལ་

ལག་[36]ཡོད་པས་ཕག་རི་མངའ་ཁུལ་དུ་ཚོང་ལས་ཡང་གནང་གི་ཡོད།ུགཞིས་

ཀ་འཛིན་ན་ཤེལ་ཆོས་ལ་ལོ་རེའི་ཁྲལ་འབྲུ་བོགས་འབུལ་དགོས་པ་སྨོས་མེད་དང་

36.ུུདྲེལ་ལག་ཞེས་པ་ནི་དྲེལ་ཉི་ཤུ་སྐོར་ལ་ལག་ཞེས་ཟེར་བ་ཡིན།ུ



64

ལ་སྟོད་ཤེལ་དཀར་ཆོས་སྡེའི་ངག་རྒྱུན་ལོ་རྒྱུས་དྭངས་གསལ་གཏམ་གྱི་ཆུན་པོ།

དེའི་ཐོག་གྲྭ་དམངས་ལ་བསྙེན་བཀུར་ཉིན་འཁྱོངས་རེ་ཞུ་དགོས་བ་ལས་གཞན་

གང་ཡང་གནང་དགོས་མེད།ུགཞིས་འཛིན་པ་སོ་སོས་མི་སེར་ལ་འབྲུ་སྐྱེད་གཏོང་

བྱས་ནས་བྱུང་བའི་འབྲུ་མང་པོ་ཞིག་བཀར་འཇུག་བྱས་ཏེ་ཟུར་འཇོག་གནང་སྲོལ་

ཡོད།ུདཔེར་ན།ུརྒྱམ་བུ་གཞིས་ཀ་ནི་སྒེར་འཛིན་གཞིས་ཀ་དང་དེར་གཞིས་ཀ་བ་

སོ་སོས་འབྲུ་བཀར་འཇུག་བྱས་ཏེ་བདག་ཉར་གནང་ཡོད།ུཕ་དྲུག་ཏུ་འབྲུ་བཀར་

འཇུག་གནང་བ་རྣམས་རྒྱམ་བུ་སྤེ་ཞེས་པ་སྔར་རྒྱམ་བུ་རྒྱལ་མོའ་ིམཁར་དུ་གྲགས་

པ་ཐོག་རྩེགས་ཅན་ཕྱོགས་གང་ས་ནས་མཐོང་བ་ཞིག་ཡོད་པ་དེར་བཀར་འཇུག་

གནང་གི་ཡོད།ུགཞིས་ཀ་ཆེ་ཆུང་ནི་ས་ཆ་དེར་ཁྱིམ་ཚང་མང་ཉུང་དང་གཞུང་

འགྲོ་དམག་མིའི་གྲངས་འབོར་གྱི་ཆ་ནས་བཞག་དགོས།ུགཞིས་ཀ་ཁག་ཅིག་

གི་ས་ཞིང་རྣམས་དམག་རྟེན་ས་ཞིང་ཡིན་པས་ས་ཞིང་དེ་ཟིེན་ན་ཁྲལ་ཐོབ་ཚད་

ལ་དམག་མིར་མི་འགྲོ་གཏོང་དགོས།ུཤེལ་ཆོས་ཀྱི་གཞིས་ཀ་ཁག་ཅིག་བོད་

གཞུང་གི་ཚོང་པ་བལ་ཡུལ་ནས་དགོས་མཁོ་སྒྲུབ་མཁན་ཚོར་ས་ཚིགས་རྒྱུགས་

པ་ཞེས་ཤེལ་ཆོས་པས་གཉེན་ལམ་ནས་ལྷ་ས་བར་དོ་ཆས་དབོར་འདྲེན་དུ་རྟ་དང་

འུ་ལག་གཏོང་དགོས་བའི་ལས་འགན་དེ་སྒྲུབ་པ་ལས་ཐོབ་པ་ཞིག་ཀྱང་རེད།ུཤེལ་

དཀར་ཆོས་སྡེས་བོད་གཞུང་ལ་ཟ་འབྲུ་མང་པོ་ཞིག་ཀྱང་འབུལ་དགོས་པ་རྣམས་

གོང་ཞུས་ལྷ་ས་ནས་ཕེབས་པའི་གཞུང་ཞབས་མི་དྲག་ནས་བསྡུ་རུབ་གནང་སྟེ་

བུན་བསྡུས་ཆད་ལྷག་སོགས་གང་བྱུང་བ་རྣམས་ཡིག་ཐོག་བཀོད་དེ་གན་རྒྱ་བཟོ་

གནང་སྟེ་འབྲུ་རིགས་རྣམས་ཤེལ་དཀར་དགོན་དུ་བཀར་འཇུག་བྱས་པའི་འབྲུ་ཁང་ུ

༢༠-༣༠ུསྐོར་ཞིག་ཡོད།ུ

མི་དམངས་ནས་འབུལ་རྒྱུའི་སྤྱི་ཁྲལ་དང་དམག་ཁྲལ་རྣམས་གཞུང་སྒེར་
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ལེའུ་གཉིས་པ།ུཤེལ་ཆོས་དགའ་ལྡན་ལེགས་བཤད་གླིང་གི་ངག་རྒྱུན་ལོ་རྒྱུས་དངོས།

ཆོས་གསུམ་གང་རུང་གི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་དགོས།ུརང་གཞུང་དགའ་ལྡན་

ཕོ་བྲང་ལ་མི་སེར་སོ་སོས་ཐད་ཀར་ཁྲལ་སོགས་འབུལ་བ་ལ་གཞུང་ཁོངས་སུ་

གཏོགས་པའི་མི་སེར་དང་།ུསྒེར་ཞེས་པ་སྐུ་དྲག་དང་མི་དྲག་སོ་སོའ་ིའཛིན་སྐྱོང་

འོག་སྒེར་པ་དེ་དང་དེར་ཁྲལ་འབུལ་དགོས་པ་ལ་སྒེར་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པ་ཞེས་

ཟེར།ུགལ་སྲིད་སྐུ་དྲག་དེའི་མི་རྒྱུད་སྟོང་ན་ས་ཞིང་དེ་གཞུང་བཞེས་གནང་སྲོལ་

ཡོད།ུཆོས་གཞིས་ནི་དགོན་པ་སོ་སོས་ཐད་ཀར་འཛིན་སྐྱོང་བྱེད་པའི་ས་ཞིང་དང་

དེ་དང་དེར་ཡོད་པའི་མི་དམངས་ནས་ཁྲལ་དགོན་པར་འབུལ་དགོས་པ་ལ་ཟེར་བ་

ཡིན།ུཁྲལ་པ་ནང་ཁུལ་དུའང་མི་ཚང་ཆེ་ཆུང་ལ་དཔག་པའི་ཁྲལ་ཆེ་ཆུང་སྣ་ཚོགས་

ཤིག་ཡོང་གི་ཡོད།ུདེ་ལྟར་ཕྱིས་སུ་དཔྱ་ཁྲལ་གྱི་འབུལ་ཚད་ཉུང་དུ་ཕྱིན་པ་ལས་

ཁྲལ་པ་ཚང་ཁ་ཤིག་ཤིག་དང་ས་ཞིང་ཐོབ་དབང་ལ་མ་མཐུན་པར་སྒེར་པ་དང་

ཆོས་གཞིས་དབར་ལྷ་སའི་ཁྲིམས་ཁང་དུ་ཁ་མཆུ་ཐུག་པ་ཡང་བྱུང་མྱོང་ཡོད་ལ་

ཆོས་སྡེའི་ཁྲལ་བ་གནས་གསར་བྱང་པས་ཆོས་སྡེར་རྒྱབ་བསྟན་ཏེ་འབྲས་སྤུངས་

རི་བྱེད་བླ་བྲང་གི་མི་སེར་ཁོངས་སུ་འཛུལ་པ་ཞིག་ཀྱང་རེད།ུ

ཤེལ་དཀར་ཆོས་སྡེའི་གནག་ལུག་རྣམས་ཁྱིམ་ཚང་སྒེར་པ་ཁག་གིས་ལྟ་

གི་ཡོད།ུལོ་གཅིག་ནང་གནག་རྩིས་ཞེས་བདུན་གཅིག་ཙམ་རིང་མཁན་ཆུང་དང་

གཉེར་པ་མ་བྱན།ུདྲུང་ཡིག་གཉིས་དང་གད་བང་གཉིས་བཅས་དབུ་གུར་ུ༤-༥ུ

ཞིག་རྒྱབ་སྟེ་སེམས་ཅན་གསོན་ཤི་གང་ཡོད་རྣམས་རྩིས་རྒྱག་གནང་སྲོལ་ཡོད།ུ

གནག་གཞུང་ཞེས་གནག་ལུག་གི་ཐོ་གཞུང་ཟུར་དུ་ཡོད།ུཤེལ་དཀར་ཆོས་སྡེར་

བདག་པའི་སེམས་ཅན་རེ་རེའི་རྭ་ཅོར་ལྕགས་མེས་རྟགས་བརྒྱབ་ཡོད་པས་སྒེར་

བདག་གི་གནག་ལུག་དང་ནོར་དོགས་ཡོང་གི་མེད།ུརྩིས་རྒྱག་སྐབས་དཀར་
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ལ་སྟོད་ཤེལ་དཀར་ཆོས་སྡེའི་ངག་རྒྱུན་ལོ་རྒྱུས་དྭངས་གསལ་གཏམ་གྱི་ཆུན་པོ།

ཕྱུ་སོགས་རྩིས་གཞུང་ལྟར་རྩིས་འབུལ་ཞུས་ཡོད་མེད་རྩིས་གཤེར་དང་མི་ཚང་

སེམས་ཅན་ལྟ་སྐྱོང་བ་ཚོར་ཕོགས་ཤིག་ཀྱང་གནང་སྲོལ་ཡོད།ུསེམས་ཅན་ཤི་

བ་ལ་སོགས་བྱུང་ན་སེམས་ཅན་དེའི་རྭ་ཅོ་བདག་ཉར་བྱས་ཏེ་དགོན་པའི་ལས་

ཁུངས་སུ་སྟོན་དགོས་པ་ཡིན།ུཤེལ་དཀར་ཆོས་སྡེའི་་ལུག་གི་གྲངས་འབོར་ལ་

དཔེ་མཚོན་ཙམ་ཞིག་ཞུས་ན།ུམཚོ་དབར་དང་གནས་འོག་གཞིས་ཀར་ལུག་

གྲངས་ུ༤༠༠-༥༠༠ུརེ་ཡོད།ུཤེལ་དཀར་ཆོས་སྡེའི་གཞིས་ཀ་ཆུང་བ།ུདཔེར་

ན་ཕ་དྲུག་མཐོང་མོན་དང་དིང་རི་ཞལ་དཀར་གཞིས་ཀ་ནས་ལོ་གཅིག་ལ་དགོན་

པར་རུ་ཁལ་ུ༡༠༠༠ུནས་ུ༡༥༠༠ཙམ་འབུལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད།ུཡང་དགོན་པས་

འབྲོག་པའི་ལག་ནས་མར་སོགས་དཀར་ཕྱུའི་རིགས་གཟིགས་ན་དེའི་རིན་འབབ་

ཏུ་འབྲུ་འབོར་འདི་དང་འདི་བྱས་པ་གཞིས་ཀ་འདི་དང་འདི་ནས་ལེན་ཞེས་གན་རྒྱ་

གཏོང་གི་ཡོད་ལ་གཞིས་ཀ་དེས་འབྲོག་པར་དེ་སྤྲོད་དགོས།ུའབྲོག་པ་སྤོང་རོང་

གི་མར་ཤེལ་ཆོས་ཀྱིས་བེད་སྤྱོད་བྱས་པ་དེའི་དོད་དུ་ཤེལ་ཆོས་ཀྱིས་ལྷ་སར་བླ་

ཕྱག་ལས་ཁུངས་སུ་ལྕགས་དང་ཤོག་བུ་འབྲས་སོགས་གཡག་རྒྱབ་མང་པོ་ཞིག་

མི་དམངས་ཀྱིས་ས་ཚིགས་[37]རྒྱུགས་ནས་འབུལ་དགོས།ུཨེམ་ཆི་ངག་དབང་

ཆོས་འཕེལ་གྱི་ཤེལ་ཆོས་ལོ་རྒྱུས་སུ་ལོ་ལྟར་ལྕགས་ཤོག་འབྲས་གསུམ་[38]དོ་ུ

༥༠-༦༠ུཙམ་ཁྲལ་དུ་འབུལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་གསལ།

37.ུུསྨོན་ལམ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ།ུམི་དང་ཅ་ལག་འོར་འདྲེན་གྱི་ཁྲལ།ུ

38.ུུངག་དབང་ཆོས་འཕེལ།ུ༡༩༨༥།ུ
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ལེའུ་གཉིས་པ།ུཤེལ་ཆོས་དགའ་ལྡན་ལེགས་བཤད་གླིང་གི་ངག་རྒྱུན་ལོ་རྒྱུས་དངོས།

དགེ་འདུན་པའི་ལོ་རེའི་ཕོགས་ཐོབ།ུ

ཤེལ་ཆོས་འདི་བཞིན་བོད་གཞུང་དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་གི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་

པའི་དགོན་པ་ཞིག་ཡིན་པས་དགེ་འདུན་པ་སོ་སོར་ལོ་ལྟར་གཞུང་ས་དང་ཤེལ་

ཆོས་གྲྭ་ཚང་བཅས་ཁུངས་མི་འདྲ་བ་གཉིས་ནས་འབྲུ་ཕོགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད།ུབོད་

གཞུང་ནས་ལོ་ལྟར་ས་ཟླའི་ཚེས་ུ༡༢ུདང་ུ༡༣ུལ་དགེ་འདུན་པ་རེར་འབྲུ་རུ་

ཁལ་ུ༡༡ུདང་མཁན་པོར་དེའི་ལྔ་སྐལ་རུ་ཁལ་ུ༥༥ུབསྩལ་གྱི་ཡོད།ུགཞུང་སའི་

ཕོགས་འབྲུ་རྣམས་ཤེལ་དཀར་རྫོང་གི་འབྲུ་ཁྲལ་ཡོང་འབབ་ནས་ནར་གཏོང་དང་

འབྲུ་ཁྲལ་དུ་འབྱུང་བ་རྣམས་ལ་སྤུས་ཁ་བཟང་ཞན་ཡང་མི་འདྲ་བ་སྣ་ཚོགས་ཞིག་

ཡོང་གི་ཡོད།ུགྲྭ་དམངས་ལ་ཕོགས་རྒྱག་འབྲུ་རིགས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཁ་ཏ་

དང་མཐོང་སྨོན་གཞིས་ཁ་ནས་ཁྲལ་བསྡུ་བྱས་པ་རྣམས་ཡིན་ལ་དེའི་རྒྱུ་མཚན་

ནི་གོང་ཞུས་གཞིས་ཀ་ནས་འཐོན་པའི་འབྲུ་རིགས་རྣམས་དཀར་གཞི་དོད་པོ་དང་

སྤུས་ཁ་ལེགས་ཤོས་སུ་བརྩི་བ་ལས་ཡིན།ུགཞུང་འབྲུ་ཕོགས་རྒྱག་སྐབས་ཤེལ་

དཀར་རྫོང་དཔོན་དང་དྲུང་ཡིག་རྣམས་དངོས་སུ་ཕེབས་ཏེ་རྫོང་དཔོན་ནས་འབྲུ་

ནང་ས་རྡོ་ཡོད་མེད་ལྟ་ཞིབ་དང་།ུདྲུང་ཡིག་ནས་སྨྱུ་གུ་འབྲུ་ཕུང་ནང་བཅུག་སྟེ་

ས་སོགས་ཀྱིས་བསྲེས་སླད་ཡོད་མེད་བརྟག་ཞིབ་བྱས་ནས་འབྲུ་ཕོགས་གནང་

སྲོལ་ཡོད།ུདགོན་ཕོགས་སུ་ཤེལ་ཆོས་རང་གི་གཞིས་ཁོངས་ཡོང་འབབ་ནས་

དགེ་འདུན་པ་རེར་འབྲུ་རུ་ཁལ་ུ༥ུརེ་དང་ཡང་བོད་ཟླ་ུ༡ུཔོའ་ིནང་ཟླ་བ་དང་པོའ་ི

ཕོགས་ཞེས་དགེ་འདུན་པ་རེར་འབྲུ་རུ་ཁལ་ུ༧ུནམ་ུ༨ུརེ་གནང་གི་ཡོད།ུམདོར་

ན་ཤེལ་དགོན་དགེ་འདུན་སོ་རོར་བསྡོམས་འབྲུ་རུ་ཁལ་ུ༡༢ུནས་ུ༡༣ུབར་གནང་

གི་ཡོད།ུབོད་ཟླ་དང་པོའ་ིའབྲུ་ཕོགས་ཀྱི་ཡོང་ཁུངས་ནི་གྲྭ་ཚང་དུ་དད་སྦྱིན་ཁག་
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ལ་སྟོད་ཤེལ་དཀར་ཆོས་སྡེའི་ངག་རྒྱུན་ལོ་རྒྱུས་དྭངས་གསལ་གཏམ་གྱི་ཆུན་པོ།

ནས་མ་རྩ་བཞག་པའི་སྐྱེད་ནས་འབུལ་བ་ཡིན།ུལོ་གཅིག་གི་ནང་གཞུང་ས་དང་

ཤེལ་དགོན་གཉིས་ནས་བསྩལ་བའི་འབྲུ་ཕོགས་བསྡོམས་རུ་ཁལ་ུ༢༣ུནས་ུ༢༤ུ

བར་དགེ་འདུན་པ་རེ་རེར་ཐོབ་ཀྱི་ཡོད།ུའདིས་དགེ་འདུན་པ་སོ་སོའ་ིལོ་གཅིག་གི་

རྩམ་པ་དང་ཚྭ་མར་ཉོ་སྒྲུབ་ལ་འདང་ངེས་ཡོད་ལ་རྩམ་པ་ལ་དཔེ་མཚོན་ཙམ་ཞུས་

ན་རྩམ་པ་རུ་ཁལ་གཅིག་གིས་དགེ་འདུན་པ་གཅིག་ལ་ཟླ་བ་གཅིག་འདང་གི་ཡོད།ུ

སྐུ་འགྱེད་ནི།ུལོ་ལྟར་ཆགས་མེད་གཏན་འཇགས་སུ་ཡོད་པའི་སྐུ་འགྱེད།ུདཔེར་

ན་ལོ་གསར་དང་བོད་ཟླ་གཉིས་པའི་སྨོན་ལམ་སྐབས་ཤེལ་ཆོས་གྲྭ་ཚང་ནས་གྲྭ་

དམངས་ལ་ཊཾ་དཀར་རེ་རེ་དང་ཤེལ་ཆོས་དགོན་ལག་དང་ཤག་ཚང་ཆེ་གྲས།ུགླིང་

ཁ་བླ་བྲང༌།ུགཟིམ་ཤག་ཀོང་རྩ།ུལུང་རྟོགས་ཆོས་འཕེལ་སོགས་ནས་ལོ་ལྟར་

བསྙེན་བཀུར་ཉིན་འཁྱོངས་གཅིག་གཉིས་རེ་ཞུ་སྲོལ་ཡོད་པ་ལྟར་སྐབས་དེ་དག་

ཏུ་ཊཾ་དཀར་སྐུ་འགྱེད་དུ་འབུལ་བའི་ལུགས་སྲོལ་ཡང་ཡོད།ུསྤྱི་ལོ་ུ༡༩༥༩ུསྔོན་

ཙམ་ལ་ལོ་གཅིག་ནང་དགེ་འདུན་པ་རེར་སྐུ་འགྱེད་ཧ་ལམ་དངུལ་རྡོ་ཚད་ུ༨ུཙམ་

ཡོང་གི་ཡོད་ཚོད།ུདེ་ཡང་ཤེལ་ཆོས་གྲྭ་ཚང་གི་བཅའ་ཁྲིམས་ལྟར་དགེ་འདུན་པ་སུ་

ཞིག་ལུགས་མཐུན་གདན་ས་སོགས་ཕྱོགས་མཐར་སློབ་གཉེར་ལ་ཕེབས་པ་ཞིག་

ཡིན་ན་རང་དགོན་གྱི་འགྱེད་སྐལ་གྱི་ཐོབ་ཐང་ཆ་ཚང་གནང་དགོས།ུདཔེ་མཚོན་

ཞིག་ཞུས་ན་གནས་ཚུལ་མཁོ་སྤྲོད་པ་དགེ་འཕྲིན་ལས་ཆོས་འཕེལ་ལགས་སྔར་

སེ་ར་ཐེག་ཆེན་གླིང་དུ་ལོ་གསུམ་མ་ཟིན་ཙམ་སློབ་གཉེར་ལ་བཞུགས་ནས་ཕྱིར་

རང་དགོན་དུ་འཁོར་མཚམས་ལོ་གསུམ་གྱི་སྐུ་འགྱེད་ཆ་ཚང་བསྡོམས་རྡོ་ཚད་ུ

༢༥ུཙམ་ཐོབ་ཡོད་པ་གསུངས་བྱུང༌།
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ལེའུ་གཉིས་པ།ུཤེལ་ཆོས་དགའ་ལྡན་ལེགས་བཤད་གླིང་གི་ངག་རྒྱུན་ལོ་རྒྱུས་དངོས།

༣༽ཤེལ་དཀར་ཆོས་སྡེའི་འཆམ་གཟིགས་དང་ཤེལ་དཀར་རྒྱལ་གཞས། 

འཆམ་སྐོར་སྤྱིར་བསྟན་པ།ུ

ཤེལ་དཀར་དགོན་གྱི་གར་འཆམ་གྱི་རིམ་པ་ལ།ུའཆམ་སྣ་མི་འདྲ་བ་ཁག་

ནི།ུཧ་ཤང་སྦྱིན་བདག་དང་ཨ་ཕྲུག་གཉིས།ུདུར་བདག་ཕོ་མོ།ུཤྭ་བ་ཕོ་མོ།ུཞྭ་

ནག་༡༣།ུབཀྲིས་འོད་འབར་འཁོར་བཅས་ལ་འཆམ་པ་གྲངས་༧།ུརྟོགས་ལྡན།ུ

མགོན་པོའ་ིའཁོར་གྲངས་༧།ུལྷ་མོའ་ིའཁོར་རྣམ་གཉིས།ུཆོས་རྒྱལ་ཡབ་ཡུམ་

བཅས་ཡིན།ུགར་འཆམ་ཐོག་མར་བཀྲིས་དགུ་རྡུང་འཐོན།ུདེ་ནས་སྤོ་ལགས་དང་

རྨོ་ལགས་སྟོད་སྐད་དུ་འ་བ་འ་མ་ཞེས་ཟེར་བ་ཞིག་འཐོན་སྲོལ་ཡོད།ུསྤོ་ལགས་

ནི་རྒྱ་གླུའི་ཆས་སྤྲས་ནས་འཐོན་གྱི་ཡོད།ུཁོང་གཉིས་ཀྱི་རྒྱན་ཆ་རྣམས་རིན་ཐང་

ཅན་ཤ་སྟག་དང་འཆམ་སྐྱོན་སྐབས་རིན་ཐང་ཅན་གྱི་གྱོན་པ་རྣམས་ལྟད་མོ་བར་

ངོམ་བཟོ་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་བྱེད་སྲོལ་ཡོད།ུདེ་ནས་ཁྱི་གཉིས།ུནེ་ཙོ་གཉིས།ུསྤྱང་

ཁུ་སྔོན་སེར་གཉིས།ུཆོས་བདག་བཀྲ་ཤིས་འོད་འབར་གྱི་འཁོར་མཚོན་བྱེད་

སྤྲེའུ་གཉིས་བཅས་འཐོན།ུགོང་ཞུས་རི་དྭགས་གཅན་གཟན་རྣམས་ནི་ཆོས་སྲུང་

རྣམས་ཀྱི་སྤྱན་གཟིགས་མཚོན་བྱེད་དུ་ཡིན།ུདེ་ནས་ཞྭ་ནག་པ་བཞི་རེ་དང་འཆམ་

གཞན་བཙབས་ནས་འཐོན་སྲོལ་ཡོད།ུཞྭ་ནག་འཆམ་པ་དང་པོ་བཞིའི་མཇུག་ཏུ་

ཤེལ་དཀར་ཆོས་སྡེར་མགོན་པོ་ཕྱག་དྲུག་གི་འཁོར་གནོད་སྦྱིན་བཞིའི་གཟིགས་

འབུལ་ཞུ་བ་ལས་མགོན་པོ་དངོས་ཕེབས་སྲོལ་མེད།ུདེ་ཡང་བཤད་སྲོལ་ཞིག་

ལ་སྐབས་ཤིག་ན་མགོན་པོའ་ིའཆམ་གཟིགས་འབུལ་བཞིན་པར་འཆམ་པ་དེ་ས་

ཐོག་དེ་གར་འགྱེལ་བ་དང་བསྙུན་ཏེ་ཚེ་ལས་འདས་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་གསུང་རྒྱུན་
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ལ་སྟོད་ཤེལ་དཀར་ཆོས་སྡེའི་ངག་རྒྱུན་ལོ་རྒྱུས་དྭངས་གསལ་གཏམ་གྱི་ཆུན་པོ།

དུ་ཡོད།ུཤེལ་ཆོས་མགོན་པོའ་ིཞལ་འབག་དེ་ཧ་ཅང་གི་བཀའ་གཉན་པོ་ཞིག་

ཡིན་སྟབས་འཆམ་པ་དེས་ཟླ་བ་གཅིག་ཙམ་སྔོན་ནས་དམར་མེད་དང་འཁྲུས་དང་

གཙང་སྦྲ་སོགས་གང་གཟབ་གནང་དགོས་ཡོད་པའི་སྐོར་ཡང་བཤད་སྲོལ་ཡོད།ུ

དེའི་རྗེས་སུ་ཞྭ་ནག་པ་བཞི།ུདེའི་རྗེས་དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོ་གཙོ་འཁོར་བདུན་དང་

བཅས་པ་འཐོན་གྱི་ཡོད།ུལྷ་མོ་གཙོ་འཁོར་བདུན་ནི།ུལྷ་མོ།ུཆུ་སྲིན་དང་སེངྒེའི་

གདོང་ཅན་གཉིས།ུདུས་བཞིའི་ལྷ་མོ་བཞི་བཅས་ཡིན།ུཡང་དེ་ནས་ཞྭ་ནག་པ་

གཉིས་འཐོན།ུདེའི་རྗེས་བཀྲ་ཤིས་འོད་འབར་གཙོ་འཁོར་རྣམས་འཐོན་སྲོལ་ཡོད།ུ

ཆོས་སྲུང་བཀྲ་ཤིས་འོད་འབར་གྱི་འཁོར་ལ།ུཨ་ཕོ་དང་ཨ་མོ།ུཨ་ཕྲུག་པ་གསུམ།ུ

སྤྲེའུ་གཉིས།ུམི་འབག་པ་གཉིས་བཅས་ཡོད།ུཞུས་མ་ཐག་པའི་ཆོས་སྲུང་འཁོར་

བཅས་ཀྱི་འཆམ་གོས་རྣམས་ནི་འཆམ་གོས་ཀུན་གྱི་ནང་ནས་རྩེ་ཕུད་ཤ་སྟག་ཡིན།ུ

དེའི་རྗེས་སུ་ཤྭ་བ་གཉིས།ུདེ་ནས་རྟོགས་ལྡན་འཐོན་གནང་གི་ཡོད།ུརྟོགས་ལྡན་

ནི་འཇིགས་བྱེད་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་མཐར་དུར་ཁྲོད་ཆེན་པོ་བརྒྱད་དང་དེ་དག་ཏུ་གྲུབ་

ཆེན་རྣལ་འབྱོར་བ་རེ་ཡོད་པ་དེའི་མཚོན་བྱེད་ཡིན་ནམ་སྙམ།ུརྟོགས་ལྡན་དེས་

གཅོད་གཏོང་བའི་ཁུལ་བྱེད་པ་དང་དུས་མཚུངས་སུ་དུར་ཁྲོད་བདག་པོ་གཉིས་

འཐོན།ུརྟོགས་ལྡན་ནས་སྒོམ་སྐྱོན་བཞིན་བམ་གཟུགས་དེ་དུར་བདག་གཉིས་ལ་

སྤྲད།ུདུར་བདག་གཉིས་ནས་བམ་དེ་མཆོད་དཔོན་ལ་སྤྲད།ུམཆོད་དཔོན་གྱིས་

རས་ཤིག་ལ་བཏུམས་ནས་བསྣམས་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད།ུབམ་གཟུགས་དེར་བརྟག་

པ་ཞིག་བྱེད་རྒྱུ་ཡོད་པ་ནི་གལ་སྲིད་བམ་གྱི་ཕོ་མཚན་ཅུང་ཟད་འགྲེང་བ་ལྟ་བུ་

མངོན་ན་ལོ་དེར་དགེ་འདུན་པ་བབས་ལོག་ཆེན་པོ་ཡོང་བའི་རྟགས་མཚན་ཡིན་

ཞེས་ཟེར།ུརྟོགས་ལྡན་གྱི་འབག་དེ་ཀོ་བས་བཟོས་པ་ཞིག་དང་གལ་སྲིད་རྟོགས་
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ལེའུ་གཉིས་པ།ུཤེལ་ཆོས་དགའ་ལྡན་ལེགས་བཤད་གླིང་གི་ངག་རྒྱུན་ལོ་རྒྱུས་དངོས།

ལྡན་འཐོན་མཁན་དགེ་འདུན་པ་དེས་འཆམ་མ་འཐོན་གོང་རང་ལུས་ལ་གཙང་

སྦྲ་སོགས་ལེགས་པོ་བྱུང་མེད་ན་འབག་དེས་གདོང་ག་ལེར་བསྡམ་གྱི་ཡོད་པའི་

བཤད་སྲོལ་ཡང་ཡོད།ུའཆམ་གྱི་མཇུག་བསྡུར་སྔགས་རམས་པ་དང་འཆམ་པ་

ཚང་མས་ཞལ་མར་གཟིགས་ནས་ལིངྒ་བསྒྲལ་ཆོག་གཏོང་བར་མཛད།ུསྐབས་

དེར་མཁན་པོའམ་སློབ་དཔོན་གྱིས་ཉེ་འདབས་ཀྱི་སྣུམ་འཁོལ་མར་ཀ་པ་ལ་ནས་

ཨ་རག་བླུགས་ཏེ་མེ་འབར་བ་དང་དེར་ཤོག་བུ་ཟུར་གསུམ་ལ་དགྲ་བགེགས་ཀྱི་

གཟུགས་ཕུང་བྲིས་ཡོད་པ་དེ་བསྲེག་པར་བྱེད།ུའདི་ལ་ཧོམ་རྒྱབ་པ་ཞེས་ཀྱང་ཟེར།ུ

དེ་ནས་ཤེལ་དཀར་ཞོལ་དུ་ཟོར་ཁུངས་བཟོས་ཡོད་སར་གཏོར་རྒྱག་ཆེད་ཕེབས་

ཀྱི་ཡོད།ུཟོར་འཕེན་སྐབས་ཟོར་ཁུང་མཚོན་ཆར་དམིགས་སྟེ་དེར་བསྟན་པ་སྡང་

བའི་དགྲ་བོ་ཟོར་ཁུང་སུ་འཕེན་པའི་དམིགས་པ་བྱེད་དགོས།ུསྔོན་མ་ལུང་རྗེ་དྲུང་

ངག་དབང་གིས་སྤྱི་ལོ་ུ༢༠༡༦ུལོར་པར་བསྐྲུན་གནང་བའི་ཕ་བུའི་རང་རྣམ་ཤོག་

གྲངས་ུ༧༦-༨༨ུདུ་ཤེལ་ཆོས་ལོ་རྒྱུས་བསྡུས་ཙམ་གསུངས་འདུག་པ་དེའི་སྐབས་

སུའང་འཆམ་དང་འཆམ་གོས་སྐོར་གསུང་འདུག་ན་དེར་ཡང་གཟིགས་པར་འཚལ།ུ

འཆམ་གོས་མི་འདྲ་བའི་སྐོར།ུ

ཤེལ་ཆོས་དགོན་པར་འཆམ་གོས་ཆ་ཚང་གསུམ་ཡོད།ུའཆམ་གོས་གཅིག་

གི་མིང་ལ་དགེ་འདུན་ནོར་བུ་ཞེས་འབོད།ུའདི་ནི་དགེ་འདུན་ནོར་བུ་ཞུ་བ་དབུ་མ་

མཁན་ཆུང་གནང་སྐབས་སུ་བཟོས་པ་ཞིག་རེད།ུའཆམ་གོས་གཅིག་གི་མིང་ལ་

རྡོ་བྲག་པ་ཞེས་འབོད།ུའདི་ནི་ཁྱིམ་ཚང་གི་མིང་རྡོ་བྲག་འབོད་པའི་དགེ་འདུན་

པ་ཞིག་དབུ་མ་མཁན་ཆུང་གནང་སྐབས་སུ་བཟོས་པ་ཞིག་རེད།ུཡང་འཆམ་གོས་

གཅིག་གི་མིང་ལ་བྱང་དཀར་ར་ཞེས་འབོད།ུའདི་ནི་ལོ་ལོ་བྱང་དཀར་བའི་དགེ་
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ལ་སྟོད་ཤེལ་དཀར་ཆོས་སྡེའི་ངག་རྒྱུན་ལོ་རྒྱུས་དྭངས་གསལ་གཏམ་གྱི་ཆུན་པོ།

འདུན་པ་ཞིག་མཁན་ཆུང་གནང་སྐབས་བཟོས་པ་ཞིག་རེད།ུའཆམ་གོས་གསུམ་

གྱི་ནང་ནས་གོས་ཆེན་སྤུས་ཚད་བྱང་དཀར་བ་དང་དགེ་འདུན་ནོར་བུ་གཉིས་བཟང་

ཡང་འཆམ་གོས་རྡོ་བྲག་པ་ཟེར་བ་དེ་ཁད་གསར་བ་ཡོད།ུཨེམ་ཆི་ངག་དབང་ཆོས་

འཕེལ་ལགས་ཀྱིས་ཤེལ་ཆོས་ལོ་རྒྱུས་དེབ་ཕྲེང་གཉིས་པར་འཆམ་དགོས་གཉིས་

རྡོ་བྲག་པ་དང་བྱང་དཀར་བ་ལས་དགེ་འདུན་ནོར་བུ་ཞེས་པའི་འཆམ་གོས་ཡོད་པ་

མ་གསུངས་པ་ལྟ་བུར་སྣང་།ུཞིབ་པར་ཡིག་ཆར་གཟིགས་པར་འཚལ།ུ [39]ཡང་

གླིང་ཁ་སྤྲུལ་སྐུའི་རང་རྣམ་དུ་རང་ཉིད་མཁན་ཆུང་གི་ཐུགས་འགན་བཞེས་སྐབས་

སྤྱི་སོ་ནས་སྔར་ཡོད་འཆམ་ཆས་རྙིང་པ་ཞྭ་ཕོད་རྡོར་ཕོད་ཆ་ཚང་གཉིས་ཀྱི་ཁར་

འཆམ་ཆས་ཕྲན་ཚེགས།ུརྒྱབ་དར་དང།ུཕྱག་མཚན་དང་འཆམ་ལྷམ་སོགས་གྲྭ་

དམངས་མཁོས་མཁོ་དམན་པའི་སྐུ་ངལ་སེལ་བྱེད་མང་པོ་ཞིག་གསར་བཟོ་མཛད་

པ་དང་།ུདུང་དང་རྒྱ་གླིང་ལ་སོགས་པའི་མཆོད་ཆས་མང་པོ་ཞིག་གསར་བཟོ་

མཛད་པ་གསུངས་འདུག[40]འཆམ་གོས་ཀྱི་སྤུས་ཚད་ལ་གཟིགས་མོ་བ་སུ་འདྲ་

ཞིག་ཡིན་རུང་ཡིད་དབང་འཕྲོག་འགྲོ་དགོས་པ་ཞིག་ཡོད་ལ་འཆམ་གོས་རྣམས་

ཀྱི་ནང་ནས་ཆོས་སྲུང་བཀྲ་ཤིས་འོད་འབར་གྱི་འཁོར་ཨ་ཕོ་དང་ཨ་མོའ་ིའཆམ་

གོས་རྣམས་གོས་ཆེན་མཁའ་འགྲོ་བཀྲལ་བཏགས་ཤ་སྟག་གིས་བཟོས་པ་ཞིག་

རེད།ུམཁའ་འགྲོ་བཀྲལ་བཏགས་ཟེར་བའི་དོན་ནི་གོས་ཆེན་གྱི་རི་མོ་རྣམས་ཡར་

བཏགས་མར་བཀྲོལ་བྱེད་རྒྱུ་ཡོད་པས་དེ་ལྟར་ཟེར་བ་ཡིན།ུདེ་དག་ལ་སོགས་པའི་

གོས་ཆེན་རྩ་ཆེན་གྱི་འཆམ་གོས་རིགས་འཆམ་འཐོན་ཁར་འཆམ་པར་རྩིས་སྤྲོད་

པ་དང་འཆམ་ཚར་བ་དང་ཡར་རྩིས་བཞེས་གནང་བ་ལས་འཆམ་པའི་སར་འཇོག་

39.ུུངག་དབང་ཆོས་འཕེལ།ུ༡༩༨༨ུདེབ་ཕྲེང་ུ༢ུཤོ་ུ༤།ུ

40.ུུངག་དབང་ཚུལ་ཁྲིམས་རྒྱལ་མཚན།ུུ༡༩༧༥ུཤོ་ུ༦༣ནུ-༦༣བ
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ལེའུ་གཉིས་པ།ུཤེལ་ཆོས་དགའ་ལྡན་ལེགས་བཤད་གླིང་གི་ངག་རྒྱུན་ལོ་རྒྱུས་དངོས།

སྲོལ་མེད།ུགཞན་ཡང་འཆམ་གོས་ཁོངས་གོས་ཆེན་རྒྱན་བཞི་ཆུ་བྲག་ཀྱང་མང་

པོ་ཡོད།ུརྒྱན་བཞི་པོ་ནི།ུནམ་མཁའི་རྒྱན་གཉིས་སྟེ་སྤྲིན་དང་འབྲུགུསའི་རྒྱན་

གཉིས་སྟེ་ཆུ་དང་བྲག་བཅས་བཞི་བོ་དེ་ཡིན།ུཧ་ཤང་སྦྱིན་བདག་ནི་ཚོན་སྣ་མི་འདྲ་

བའི་གོས་ཆེན་རྒྱན་བཞི་ཆུ་བྲག་རིགས་བརྒྱད་དགུ་ཙམ་བརྩེགས་ནས་གྱོན་ཏེ་རེ་

རེ་ནས་ཕྱིར་སློག་སྟེ་མི་དམངས་ལ་སྟོན་པ་དང་ངོམ་སོ་བྱེད་སྲོལ་ཡང་ཡོད་དོ། །ུ

སྒོ་རྒྱབ་པས་འཆམ་འགོ་བསུ་བ།ུ

སྔགས་རམས་པ་རྣམས་སླར་སྡེ་ཡངས་སུ་ཕེབས་པ་དང་སྒོ་རྒྱབ་པ་ཞེས་མི་

སྐྱ་གྲངས་སུམ་ཅུ་སོ་གྲངས་ཞིག་གིས་གོས་ཆེན་གྱི་གྱོན་པ་གཟབ་པར་སྤྲས།ུརྒྱ་

གྲི་དང་ཕོ་ཤུབས་རེ་བཏགས།ུསྦོག་ཞྭ་དང་སོག་ཞྭ་ཅི་རིགས་གྱོན་ནས་སྡེ་ཡངས་

རྒྱལ་སྒོ་ནས་གྲལ་ཉིས་སྒྲིགས་བྱས་སྟེ་ཡར་འཛུལ་ཡོང་གི་ཡོད།ུདེ་ལ་སྒོ་རྒྱབ་པ་

ཞེས་འབོད།ུགྲལ་ཉིས་སྒྲིགས་ཀྱི་དབུས་ནས་སྒོ་རྒྱབ་པ་སྦོག་ཞྭ་གྱོན་པ་གཅིག་

གིས་ལག་ཏུ་གྲི་དཔའ་དམ་ཞིག་ཁྱེར་ནས་སྦད་ཤོད་བཞིན་དེའི་གཡོག་པོ་ལྟ་བུར་

རོགས་སྒོ་རྒྱབ་པ་གཉིས་པ་ཞིག་གིས་སྦད་དེའི་ལན་འདེབས་བྱེད་ཀྱིན་སྡེ་ཡངས་

དཀྱིལ་དུ་ཡོང༌།ུསྦད་ནི་འདི་ལྟར།ུ

ལོ་པཎ་ཚོ་དང་པཎ་གྲུབ་ཚོ།ུ།

བླ་མ་ཞིག་བསྟེན་ན་བློ་བཟང་གྲགས་པ་བསྟེན།ུ།

བྱིན་རླབས་ཤིག་ཞུ་ན་དེ་ལ་ཞུ།ུ།

ཡི་དམ་ཞིག་བསྟེན་ན་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་བསྟེན།ུ།

དངོས་གྲུབ་ཅིག་ཞུ་ན་དེ་ལ་ཞུ།ུ།
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ལ་སྟོད་ཤེལ་དཀར་ཆོས་སྡེའི་ངག་རྒྱུན་ལོ་རྒྱུས་དྭངས་གསལ་གཏམ་གྱི་ཆུན་པོ།

སྲུང་མ་ཞིག་བསྟེན་ན་དམ་ཅན་ཆོས་རྒྱལ་བསྟེན།ུ།

འཕྲིན་ལས་ཤིག་ཞུ་ན་དེ་ལ་ཞུ།ུ།

ཞེས་སོགས་མང་དུ་ཡོད་པ་རྣམས་སྒོ་རྒྱབ་པ་གཙོ་བོ་དེས་འདོན།ུསྒོ་རྒྱབ་

པ་གཉིས་པ་དེས་ “ུའ་གི་གུ”ུཞེས་ལན་འདེབས༌བྱེད།ུསྒོ་རྒྱབ་པ་བྱིངས་རྣམས་སྒོ་

མཆོར་སྐས་ཀྱི་མདུན་དུ་འབྱོར་བ་དང་སྦད་མཇུག་བསྡུ།ུསྒོ་རྒྱབ་པ་ཚོས་རང་གི་

གྲི་དཔའ་དམ་དེ་སྒོ་མཆོར་སྐས་ལ་ཐེངས་འགའ་བརྡུང་བ་དང་དུས་མཉམ་དུ་རྒྱལ་

སྒོའ་ིཕྱིར་མེ་མདའ་འགའ་ཤས་འཕེན།ུབྱེད་སྒོ་དེ་རྣམས་ཚར་བ་དང་ལྷ་རྒྱལ་འཐེན་

ནས་སྡེ་ཡངས་གཡས་གཡོན་དུ་བཞུགས་གདན་སྐྱོན་ནས་གཟིགས་མོར་མཉམ་

ཞུགས་གནང་གི་ཡོད།ུདགོང་དྲོ༌གཏོར་རྒྱག་སྐབས་སྒོ་རྒྱབ་བ་ཚོས་འཆམ་པ་

རྣམས་ཀྱི་རྗེས་སུ་མེ་མདའ་རྒྱག་གིན་རྒྱག་གིན་འགྲོ་དགོསཔ་ཡིན།

ཤེལ་ཆོས་ལོ་གསར་དང་ཤེལ་དཀར་ཚོང་འདུས།ུ

བོད་ཟླ་དང་པོའ་ིཚེས་ུ༡ུལོ་གསར་ཚེས་དང་པོའ་ིཞོགས་ཚོགས་སྐབས་བླ་

མཆོད་ཚོགས་འབུལ་དང་གྲྭ་དམངས་ལ་བཞེས་ཏོག་སྡེར་ཁ།ུཤ་རྡོགུལུག་མགོུ

འབྲས་བསིལ།ུསྐུ་ཡོན་ཊཾ་དཀར་རེ་བཅས་གནང་གི་ཡོད།ུཚེས་ུ༢ུཉིན་གྲྭ་ཚང་

ནས་བླ་མ་དང་ལས་སྣེ་རྣམ་པར་དམིགས་བསལ་ལོ་གསར་བཞེས་ལག་གསོལ་

སྟོན་འབུལ་བ་དང་།ུདེ་ཉིན་ཤེལ་དཀར་ཞོལ་པ་སོགས་མི་སེར་དགོན་པར་ཡོང་

མཁན་བྱུང་རིགས་ཚང་མར་ལོ་གསར་སྐལ་བ་ཞེས་ཤ་རྡོག་རེ།ུབཞེས་ཏོག་ཁ་

ཟས་གསུམ།ུབག་རིལ་མར་ཁུ་མ་གསུམ།ུལུག་མགོ་ཕྱེད་ཀུའབྲས་བསིལ་བཅས་

གནང་སྲོལ་ཡོད།ུབོད་ཟླ་ུ༡ུཚེས་ུ༣ུནས་ཤེལ་དཀར་ཞོལ་རི་མཚམས་སུ་ཤེལ་

དཀར་ཚོང་འདུས་འཚོག་ཞིང་ཤེལ་དཀར་ཚོང་འདུས་ནི་ཤེལ་དཀར་རྫོང་ནས་གོ་
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ལེའུ་གཉིས་པ།ུཤེལ་ཆོས་དགའ་ལྡན་ལེགས་བཤད་གླིང་གི་ངག་རྒྱུན་ལོ་རྒྱུས་དངོས།

སྒྲིག་ཞུས་ཏེ་ཉིན་མོ་དེར་གཞིས་ཀ་རྩེ་ཡན་གྱི་ཚོང་པ་དང་མི་སེར་མང་པོ་གནས་

འདིར་འདུས་ནས་རང་རང་གི་ལོ་གཅིག་གི་དགོས་མཁོ་ཤ་དང་མར།ུཁབ་དང་སྐུད་

པ་ལ་སོགས་པ་ཉོ་འཚོང་བྱེད་སྲོལ་ཡོད།ུཚོང་འདུས་འདིར་ཀུན་ཡིད་མགུ་བའི་

གཟིགས་མོ་ཆེ་ཤོས་ནི་ཤེལ་དཀར་རྟ་མདའ་ཞེས་རྟ་བ་མི་གྲངས་ུ༤༠ུནས་ུ༥༠ུ

བར་གྱིས་རྟ་རྒྱུག་འགྲན་བསྡུར་དང་རྟ་ཐོག་ནས་མདའ་དང་མེ་མདའི་ཚ་ཁ་འགྲན་

བསྡུར་བྱས་སྟེ་ཨང་ཀི་དང་གཉིས་ཐོབ་མཁན་ལ་གསོལ་རས་སོགས་ཀྱང་གནང་

སྲོལ་ཡོད་པ་དེ་ཡིན།ུརྟ་རྒྱུག་ནི་ཚོང་འདུས་ཀྱི་ཉིན་མཐའ་མ་དང་།ུརྟ་རྒྱུགས་གྲུབ་

པ་དང་ལོ་གཅིག་གི་ཤེལ་དཀར་ཚོང་འདུས་མཇུག་བསྡུ་བ་ཡིན།

ཤེལ་དཀར་རྒྱལ་གཞས།ུ

ཤེལ་དཀར་རྒྱལ་གཞས་ནི་ྋགོང་ས་སྐུ་ཕྲེང་རིམ་བྱོན་གྱི་དམིགས་བསལ་

མཛད་ཆེན་ཁག་ལ་མ་གཏོགས་གཟིགས་འབུལ་ཞུ་སྲོལ་མེད།ུྋགོང་ས་མཆོག་

དང་འབྲེལ་ཡོད་མཛད་ཆེན་ཁག་ནི།ུགསེར་ཁྲི་མངའ་གསོལ།ུདགེ་ཚུལ་སློང་

གི་བསླབ་སྡོམ་བཞེས་པ་དང༌དགེ་བཤེས་མཚན་རྟགས་བཞེས་སྐབས་སོགས་

ཡིན།ུགོང་ཞུས་ཀྱི་མཛད་ཆེན་ཁག་ཏུ་ཤེལ་ཆོས་གྲྭ་ཚང་མཚན་ཐོག་ནས་དབུ་

མ་མཁན་ཆུང་གིས་དབུ་འཁྲིད་པའི་དགེ་འདུན་ུ༢༠ུནས་ུ༣༠ུཙམ་ལྷ་སར་ངོ་

བཅར་ཞུས་ཏེ་ཕོ་བྲང་པོ་ཏ་ལར་ྋགོང་ས་མཆོག་ལ་བརྟན་བཞུགས་ཞབས་བརྟན་

འབུལ་བ་དང་ཞབས་བརྟན་སྐབས་ྋགོང་ས་མཆོག་ལ་འབུལ་བ་གྱ་ནོམ་པ་ཕུལ་

ཏེ་དམིགས་བསལ་གྱི་ཉིན་མོ་དེར་ཤེལ་དཀར་གྲྭ་དམངས་ལ་ྋགོང་ས་མཆོག་

གི་མཇལ་ཁ་དང་ཆབས་ཅིག་དགོན་པ་རང་ལ་ྋགོང་ས་མཆོག་གི་བྱིན་རྟེན་རྩ་

ཆེན་ཁག་གང་མང་བསྩལ་སྲོལ་ཡོད།ུབྱིན་རྟེན་དུ་གནང་བའི་ན་བཟའ་ནི་སྐུ་གོང་
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ལ་སྟོད་ཤེལ་དཀར་ཆོས་སྡེའི་ངག་རྒྱུན་ལོ་རྒྱུས་དྭངས་གསལ་གཏམ་གྱི་ཆུན་པོ།

མའི་ན་བཟའ་ཁག་གནང་བ་ལས་སྐུ་འཚོ་བཞུགས་ཀྱི་ན་བཟའི་རིགས་གང་ཡང་

གནང་སྲོལ་མེད།ུདེའི་ཁོངས་སུ་མང་པོ་ཞིག་ནི་སྐུ་གོང་མའི་དབུ་ཞྭ་དང་སྐུ་ཟླམ་

ལ་སོགས་པ་ཡིན།ུཞབས་བརྟན་ཕུལ་ཟིན་ནས་གྲྭ་དམངས་རྣམས་རྒྱལ་བའི་བྱིན་

རྟེན་དང་བཅས་ཤེལ་དཀར་དུ་འབྱོར་སྐབས་དགའ་སྟོན་རྟེན་འབྲེལ་མཚོན་བྱེད་དུ་

རྒྱལ་གཞས་ཕོ་གཞས་ཁྲབ་སྟོན་པ་ུ༤༠ུཙམ་དང་མོ་གཞས་འཁྲབ་མཁན་ུ༤༠ུ

ཙམ་དེའི་ཐོག་རྟ་བ་ུ༥༠ུཙམ་ནས་བྱིན་རྟེན་དང་ཞབས་བརྟན་པར་བསུ་བ་ཞུས་

ཏེ་ཉིན་གཉིས་རིང་ཤེལ་དཀར་སྡེ་ཡངས་སུ་རྒྱལ་གཞས་ཁྲབ་སྟོན་གཟིགས་འབུལ་

དང་ཉིན་གསུམ་པར་རྟ་རྒྱུག་གཏོང་སྲོལ་ཡོད།ུསྤྱི་ལོ་ུ༡༩༥༩ུགོང་ཤེལ་དཀར་

ཆོས་སྡེ་ནས་ྋགོང་ས་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་བ་ཆེན་པོར་ཞབས་བརྟན་ཐེངས་གསུམ་

ཕུལ་ཡོད་པ་དེ་དག་ནི།ུདགེ་ཚུལ་དང་དགེ་སློང་གི་སྡོམ་པ་བཞེས་སྐབས་གཉིས་

དང་གསེར་ཁྲི་མངའ་གསོལ་ཞུ་སྐབས་བཅས་གསུམ་ཡིན།ུསྐབས་དེ་དག་ཏུ་སྐུ་

གོང་མའི་པད་ཞྭ་གཉིས་དང་སྐུ་ཟླམ་གཅིག་བཅས་བྱིན་རྟེན་དུ་བསྩལ་ཡོད།ུཤེལ་

དཀར་རྒྱལ་གཞས་འཁྲབ་སྟོན་གྱི་འགན་གཙོ་བོ་གྲུ་བཞི་བ་དང་རྡོ་བརྒྱད་ཡུལ་མི་

རྣམས་ནས་བཞེས་དགོས།ུཤེལ་དཀར་རྒྱལ་ལོ་སེར་གསུམ་ནས་འགྲེམས་སྤེལ་

གནང་བའི་དཔེ་དེབ་ལ་སྟོད་ཀྱི་ཤེལ་དཀར་ཆོས་འབྱུང་དུ་ཤེལ་དཀར་རྒྱལ་གཞས་

ཀྱི་གཞས་ཚིག་ཧ་ཅང་རིང་པོ་ཞིག་བཀོད་གནང་འདུག །ུ།།[41]

41.ུུརྩོམ་སྒྲིག་པ་དགེ་ངག་དབང་ཚུལ་རྒྱན་ུ༢༠༡༣ུཤོ་ུ༥༦༩-༥༧༥
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ལེའུ་གསུམ་པ།ུཤེལ་ཆོས་མཁན་བླ་སྤྲུལ་དང་བཀའ་བསྟན་དགོན་ཁག་བཅས་པ།ུ

ལེའུ་གསུམ་པ།ུཤེལ་ཆོས་མཁན་བླ་སྤྲུལ་དང་བཀའ་བསྟན་དགོན་

ཁག་བཅས་པ།ུ

དགེ་ལུགས་མཁན་ཐོག་རིམ་བྱོན།ུ

ཆོས་སྡེ་འདི་ཉིད་དུས་རབས་བཅུ་བདུན་པར་དགེ་ལུགས་ཁེ་གཙང་དུ་

བཙུགས་ནས།ུསྐབས་དེར་མཁན་པོ་རྣམས་གྲམ་མཚོ་ཟེ་དཀར་ཆོས་སྡེ་ནས་

ཕེབས་སྲོལ་ཞིག་བྱུང་ཡོད།ུདེ་དག་གི་ནང་ནས་མཁན་ཐོག་དང་པོ་གྲམ་མཚོ་བ་

ལེགས་པ་དོན་གྲུབ་ཡིན།ུམཁན་པོ་འདི་ཉིད་མཁན་ཁྲིར་དུས་ནམ་ཞིག་ལ་ཕེབས་

པ་གསལ་པོ་མི་ཤེས།ུགྲམ་མཚོ་ཆོས་སྡེ་ནས་ཕེབས་པའི་མཁན་པོ་རྣམས་ཐུགས་

འཕྲོད་དེ་ཙམ་མ་བྱུང༌བར་བརྟེན་ཤེལ་ཆོས་མཁན་པོ་རྣམས་གདན་ས་ཁག་ནས་

ཕེབས་པའི་སྲོལ་འཚུགས།ུདབུས་ནས་ཕེབས་པའི་མཁན་པོ་ཐོག་མ་ནི་ྋགོང་

ས་ལྔ་པ་ཆེན་པོས་རང་གི་དངོས་སློབ་བཀྲ་ཤིས་རྒྱ་མཚོ་མཆོག་ཤེལ་ཆོས་མཁན་

པོར་ཐད་ཀར་བསྐོ་བཞག་གནང་།ུམཁན་ཐོག་གཉིས་པ་ཆབ་ནག་པ་སངས་རྒྱས་

དཔལ་འབྱོར།ུམཁན་ཐོག་གསུམ་པ་སེར་བྱེས་ནས་ཕེབས།ུདེ་ནས་མཁན་ཐོག་

བདུན་འབྲས་སྤུངས་ནས་ཕེབས།ུདེ་ནས་སེ་ར་སྨད་ནས་མཁན་པོ་ཕེབས་འགོ་

ཚུགས།ུམཁན་པོའ་ིསྐོར་བསྡུས་ཙམ་ྋགོང་ས་ལྔ་པའི་རང་རྣམ་དུ་གསལ་ཡོད་

ཅེས་གསུངས་གནང་བྱུང་།ུཤེལ་ཆོས་མཁན་པོ་སེ་ར་ནས་ཕེབས་དགོས་པའི་རྒྱུ་

མཚན་དང་དུས་ནམ་ཞིག་ནས་ཕེབས་འགོ་རྩམ་པ་སོགས་མི་ཤེས་ཀྱང་སྒོ་མང་

ནས་མཁན་པོ་ཕེབས་མཚམས་བཞགས་པ་ནས་སྤྱི་ལོ་ུ༡༩༥༩ུལོར་དུས་འགྱུར་

མ་བྱུང་བར་སེ་ར་སྨད་གྲྭ་ཚང་ནས་ཤེལ་ཆོས་མཁན་པོ་རྣམས་ཕེབས།ུསེ་ར་
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ལ་སྟོད་ཤེལ་དཀར་ཆོས་སྡེའི་ངག་རྒྱུན་ལོ་རྒྱུས་དྭངས་གསལ་གཏམ་གྱི་ཆུན་པོ།

སྨད་ནས་ཕེབས་པའི་མཁན་པོ་སྐུ་ཞབས་བྱང་ཆུབ་ཀུན་དགའ་ལགས་མཁན་པོའ་ི

ལས་འགན་འཕོས་ཀྱང་གདན་སར་མ་ཕེབས་པར་ཤེལ་དཀར་སྒྲུབ་སྡེའི་མཁན་པོ་

གནང་ནས་བཞུགས།ུདགོངས་པ་མ་རྫོགས་བར་ཤེལ་ཆོས་གྲྭ་ཚང་གིས་འཚོ་བའི་

ཞབས་ཞུ་ཆ་ཚང་བསྒྲུབས།ུདེ་ནས་རིམ་པ་བཞིན་ཕ་ཡུལ་ཁམས་ནས་ཡིན་པ་སྐུ་

ཞབས་ཡེ་ཤེས་མཁས་གྲུབ།ུརྒྱ་རོང་བ་སྐུ་ཞབས་མཁྱེན་རབ་རྒྱ་མཚོ།ུསོགས་སེ་

ར་སྨད་མཁན་པོ་མང་པོ་ཞིག་ཉམས་ལེན་ཁོ་ནར་ཐུགས་གཞོལ་གནང་།ུདེ་ནས་

དབུས་ནས་རེ་ཞིག་མཁན་པོ་ཕེབས་མ་ཐུབ་པར་ལུས།ུསྐབས་དེར་དཔོན་སློབ་

བློ་བཟང་འཕྲིན་ལས་ལགས་ནས་མཁན་ཚབ་ཀྱི་འགན་བཞེས།ུསླར་ཡང་སེ་ར་

སྨད་པ་དཀོན་མཆོག་ངག་དབང་སྦྱིན་པ་ལགས་ཕེབས།ུཁོང་ནི་སྒྲུབ་པ་ཉམས་

ལེན་ལ་ཧ་ཅང་བཙུན་པོ་དང་འདི་ཡན་མཁན་པོར་ཕེབས་མཁན་ཕལ་ཆེ་བ་དགེ་

བཤེས་ལྷ་རམས་པའི་མཚན་རྟགས་བཞེས་པ་ཤ་སྟག་བྱུང།ུདེ་ནས་དགེ་བཤེས་

ཚོགས་རམས་པ་སྐུ་ཞབས་ཐུབ་བསྟན་རིན་ཆེན་མཁན་པོར་ཕེབས།ུྋགོང་ས་

སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་གསུམ་པའི་སྐུ་རིང་ལ་བཤད་གྲྭ་ཡོད་པའི་གྲྭ་ཚང་ཁག་ཏུ་མཁན་པོར་

དགེ་བཤེས་ལྷ་རམས་པ་ཁོ་ན་གཏོང་སྲོལ་ཡོད་རུང་ྋགོང་ས་མཆོག་དགོངས་

པ་ཆོས་དབྱིངས་སུ་གཤེགས་པ་ནས་སྲོལ་དེ་ཉིད་ཉམས་ཆག་ཏུ་གྱུར།ུདེ་ནས་

མཁན་པོར་དགེ་བཤེས་ཐུབ་བསྟན་དཔལ་འབར་ལགས་ཕེབས།ུཁོང་དང་ཤེལ་

ཆོས་གྲྭ་ཚང་དབར་འཛིན་སྐྱོང་ཐད་མི་མཐུན་པའི་གླེང་སློང་མི་ཉུང་བ་ཞིག་བྱུང་བ་

རྣམས་གཤམ་དུ་ཞུ་རྒྱུ།ུདེའི་རྗེས་མཁན་པོ་རོང་པོ་བ་རྒན་ངག་དབང་དབང་ཕྱུགུ

དེ་ནས་སེ་ར་བ་མཁན་པོ་འཇིགས་མེད་དཀོན་མཆོགུཁོང་ནི་ཤེལ་དཀར་ཆོས་

སྡེའི་མཁན་ཐོག་མཐའ་མ་དེ་ཡིན།ུཤེལ་ཆོས་ཕྱག་བཏབས་པ་ནས་དགེ་ལུགས་
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ལེའུ་གསུམ་པ།ུཤེལ་ཆོས་མཁན་བླ་སྤྲུལ་དང་བཀའ་བསྟན་དགོན་ཁག་བཅས་པ།ུ

ཁེ་གཙང་དུ་མ་ཆགས་གོང་དང་དེའི་རྗེས་ཤེལ་དཀར་ཆོས་འབྱུང་མ་བརྩམས་བར་

གྱི་མཁན་ཐོག་རིམ་བྱོན་གྱི་མཚན་རྣམས་རྒྱས་པར་གཟིགས་འདོད་ན་ཤེལ་དཀར་

ཆོས་འབྱུང་དངོས་དང་།ུདེ་བཞིན་པ་སངས་དབང་འདུས་ལགས་དང་ཧིལ་དེ་གྷཊ་

གཉིས་ཀྱིས་ཕྱོགས་སྒྲིག་དང་ཉམས་ཞིབ་གནང་བའི་ཤེལ་དཀར་ཆོས་འབྱུང་ནང་

ཟུར་འདོན་གནང་ཡོད་པས་དེར་གཟིགས་པར་ཞུ།ུ [42]ཡང་གླིང་ཁ་གོང་མ་ཚུལ་

ཁྲིམས་རྒྱལ་མཚན་གྱི་རང་རྣམ་དུ་མཁན་པོ་འགའ་ཞིག་གི་མཚན་སྨོས་འདུག་པ་དེ་

དག་ནི།ུཆུ་བྱ་སྤྱི་ལོ་ུ༡༨༧༣ུཡས་མས་སུ་ཕེབས་པའི་མཁན་པོ་འཇམ་དབྱངས་

རྣལ་འབྱོར།ུདེ་ནས་ཆུ་ལུག་སྤྱི་ལོ་ུ༡༨༨༣ུཡས་མས་སུ་རྒྱལ་རོང་མཁན་པོ་དང་།ུ

སེ་ར་བ་མཁན་པོ་འཇིགས་མེད་ཐུབ་བསྟན་གྱིས་མེ་ཕག་སྤྱི་ལོ་༡༨༨༧ུཡས་མས་

སུ་མཁན་པོ་གནང་སྟེ་སྤྱི་ལོ་ུ༡༩༠༢ུལ་དགོངས་པ་ཆོས་དབྱིངས་སུ་ཐིམ་པ།ུཆུ་

སྦྲུལ་ུ༡༨༩༣ུཡས་མས་སུ་ལེགས་བཤད་ཉི་མ་ཞུ་བས་མཁན་པོ་གནང་།ུས་རྟ་སྤྱི་

ལོ་ུ༡༩༡༨ུཡས་མས་སུ་སེ་ར་སྤོམ་ར་བ་བློ་བཟང་ལུང་རྟོགས་རབ་རྒྱས་ལགས་

ཀྱིས་མཁན་པོ་གནང་བ་སོགས་གོང་ཞུས་རྣམ་ཐར་དུ་གསལ།ུགུས་ནས་སྤྱི་ལོའ་ི

ཡས་མས་ཞེས་པའི་དོན་ནི་རྣམ་ཐར་ནང་ལོ་དུས་དེར་མཁན་པོ་དེ་དང་དེ་ཡི་མཚན་

སྨོས་འདུག་པས་དེ་ལྟར་བྲིས་པ་ཡིན།ུདེ་བཞིན་གོང་གི་ལོ་ཚིགས་ལ་དཔག་ཚེ་

མཁན་པོའ་ིཁྲི་འཛིན་ལོ་ུ༡༠ུརེ་མིན་ནམ་སྙམ།ུགོང་དུ་གནས་ཚུལ་མཁོ་སྤྲོད་

པས་དུས་ཡུན་གང་འཚམ་རིང་དབུས་ནས་མཁན་པོ་ཕེབས་མ་ཐུབ་པར་མཁན་

ཚབ་སློབ་དཔོན་གྱིས་གནང་པ་གསུངས་བྱུང་བ་ཡང་གླིང་ཁ་སྤྲུལ་སྐུའི་རང་རྣམ་

དུ་ུ༡༨༩༣ུནས་ུ༡༩༡༨ུབར་ལ་མཁན་པོའ་ིམཚན་སྨོས་རྩ་བ་ནས་མི་འདུག་ན་

ཤེལ་དཀར་སློབ་དཔོན་གྱིས་མཁན་ཚབ་ཀྱང་དེའི་རིང་ལ་གནང་བ་ཡིན་ཤས་ཆེ།ུ

42.  Pasang Wangdu, Hildegard, D, 1996: p.93
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ལ་སྟོད་ཤེལ་དཀར་ཆོས་སྡེའི་ངག་རྒྱུན་ལོ་རྒྱུས་དྭངས་གསལ་གཏམ་གྱི་ཆུན་པོ།

ཤེལ་ཆོས་དབུ་མ་མཁན་ཆུང་།ུ

ཤེལ་ཆོས་པར་དབུ་མ་མཁན་ཆུང་གི་གོ་གནས་དང་འཛིན་སྐྱོང་དབང་

ཚད་ཇི་ལྟར་ཐོབ་པའི་ཚུལ་བསྡུས་ཙམ་ནི་འདི་ལྟར།ུསྔར་ཞུས་ཟིན་པ་ལྟར་སྤྱི་

ལོ་ུ༡༨༥༥ུལོར་གོར་བོད་དམག་འཁྲུག་སྐབས་ཤེལ་ཆོས་གྲྭ་ཚང་ནས་བོད་གཞུང་

དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་ལ་དམག་རོགས་རྒྱུ་དངོས་གཉིས་ཐད་ནས་ལྷག་བསམ་ཟོལ་

མེད་ཐོག་ཞུས།ུདམག་འཁྲུག་དེ་བཞིན་གོར་བོད་ཞི་མོལ་གྲོས་མཐུན་ཆིངས་ཡིག་

བཞག་སྟེ་ཐག་བཅད།ུཆིངས་ཡིག་འཇོག་སྐབས་དམག་དོན་སྐུ་ཚབ་ཞབས་པད་

བཤད་གྲྭ་བ་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་པོ་ཤེལ་དཀར་དགོན་དུ་བཞུགས།ུདམག་མཇུག་སྒྲིལ་

ནས་ཁོང་གིས་གསུངས་དོན།ུཁྱེད་དགོན་པར་དམག་འཐབ་འདིས་མཆོད་རྒྱུན་ལ་

ཉམས་ཆག་དང་དཔལ་འབྱོར་ལ་གྱོང་གུན་ཚད་མེད་ཕོགས་སོང་བས་བོད་གཞུང་

ནས་གུན་གསབ་རོགས་རམ་ཞུ་དགོས་ཞེས་བཀའ་སློབ་ཕེབས།ུཁོང་གིས་བཀའ་

སློབ་ལམ་སྟོན་གནང་བ་བཞིན་ཤེལ་ཆོས་ཀྱི་དགེ་འདུན་འཇོན་ཐང་ཅན་དབུ་མཛད་

མེ་མོ་ལགས་ཞུ་བ་གཞུང་སར་གནས་ཚུལ་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་བར་བཤད་གྲྭ་བ་མཉམ་དུ་

ལྷ་སར་བཅར།ུགཞུང་འབུལ་ཞུ་ཡིག་གི་སྙན་ཐོའ་ིཟིན་བྲིས་ཀྱང་བཤད་གྲྭ་བ་རང་

ནས་བཟོ་རོགས་གནང༌།ུཞུ་ཡིག་དེའི་ནང་དོན་གཙོ་བོ་ནི།ུསྐབས་དེའི་དམག་

འཐབ་དང་དེ་ལ་འགྲོ་གྲོན་ཇི་ཙམ་སོང་ཡོད་པའི་སྐོར་རྒྱས་པར་བཀོད་ཡོད་ལ་

སྙན་ཞུ་དེའི་ནང་བརྗོད་ཚིག་གཅིག་ལ།ུརྩྭ་ཁང་ཐོག་དང་ཆུ་འོ་ཆུ།ུ[43]ཞེས་བཀོད་

ཡོད་པ་བཀའ་ཤག་གིས་གཟིགས་སྐབས་འདི་ནི་ཅུང་ཐལ་ཆེ་འདུགུདེ་མིན་ད་ལམ་

ཁྱེད་ཚོར་ཉམས་ཆག་ཚད་མེད་ཕྱིན་ཡོད་པས་ཇི་ལྟར་ཞུས་པ་བཞིན་བྱས་ཆོག་

43.ུུའདིའི་དོན་ནི།ུརྩ་ཆུ་ཡོད་ཚད་ལ་གོ་དགོས།ུ
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ལེའུ་གསུམ་པ།ུཤེལ་ཆོས་མཁན་བླ་སྤྲུལ་དང་བཀའ་བསྟན་དགོན་ཁག་བཅས་པ།ུ

གསུངས་ནས་སྙན་ཞུར་བཀའ་ཐམ་ཕབས།ུདུས་དེ་ནས་བཟུང་ཤེལ་ཆོས་དབུ་

མཛད་ལ་རིམ་པ་བཞི་བ་མཁན་ཆུང་[44]གི་གོ་གནས་དང་ཤེལ་ཆོས་འཛིན་སྐྱོང་

གི་དབང་ཚད་ཐོབ་པ་ཞིག་རེད།ུགུན་གསབ་ཇི་ལྟར་དགོས་པ་ཞུ་ཡིག་དུ་གང་

གསལ་བ་སོགས་གསལ་དག་བཤད་རྒྱུ་མེད་ནའང་དུས་དེ་ནས་བཟུང་རོང་ཁག་

བརྒྱད་དགུ་ཞིག་ཏུ་ཤེལ་ཆོས་གྲྭ་ཚང་ནས་གཞུང་ལ་དཔྱ་ཁྲལ་འབུལ་མི་དགོས་

པར་ཚོང་ལས་བྱེད་ཆོག་པ།ུཤེལ་ཆོས་གྲྭ་ཚང་གི་རྟ་བོང་ར་ལུག་དང་གཡག་

སོགས་སྤྱི་སྒེར་གྱི་རྩྭ་ས་གང་སར་གཏོང་ཆོག་པ་དུས་དེ་ནས་བྱུང་བ་དང་བོད་

གཞུང་དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་གིས་ཤེལ་ཆོས་གྲྭ་ཚང་ལ་གཞིས་ཀ་ཁག་ཅིག་གནང་

ཡོད་པ་གོང་དུ་ཞུས་ཟིན་པ་བཞིན་ལགས།ུ

འདིར་གླིང་ཁ་སྤྲུལ་སྐུ་ངག་དབང་ཚུལ་ཁྲིམས་རྒྱལ་མཚན་གྱི་རང་རྣམ་ནས་

ཁ་སྐོང་ཞུ་རྒྱུར་ཁོང་རང་ནས་ཤེལ་ཆོས་དབུ་མ་མཁན་ཆུང་གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད་

དོ་བདག་སྐུ་འཚོ་བཞུགས་སྐབས་ཀྱི་དབུ་མ་མཁན་ཆུང་ཕལ་ཆེ་བའི་མཚན་རྣམས་

ཀྱང་རང་རྣམ་དུ་བཀོད་འདུག་པས་གཤམ་དུ་མཁན་ཆུང་གི་མཚན་རྣམས་ལོ་དུས་

རིམ་པ་བཞིན་འགོད་རྒྱུ་ཡིན།ུརྣམ་ཐར་འདིར་ཡང་དབུ་མར་གཞུང་བསྐོས་མཁན་

ཆུང་གི་གོ་གནས་ུ༡༨༥༠ུང་གྲངས་ནང་བསྐོ་བསྩལ་གནང་བ་གསལ་འདུག་

[45]འདིའི་སྐོར་ཕལ་ཆེར་ས་རྟ་ུ༡༨༥༨ུལ་བསྩལ་བའི་ཤེ་བམ་ཆེན་མོར་གསལ་

ངེས་ཡིན།ུསྐབས་དེའི་གཏན་ཚིགས་དེ་དང་ཐམ་ཀ་སོགས་ནི་མཁན་ཆུང་རྩིས་

44.ུ ུཞྭ་སྒབ་པ་དབང་ཕྱུག་བདེ་ལྡན།ུ༡༩༧༦ུཤོ་ུ༡༢༦ུམཁན་སྡེ་ཆེ་ཆུང་།ུཕོགས་དཔོན།ུརྩིས་དཔོན།ུ

མདའ་དཔོན།ུརིམ་བཞི།ུསྲས་རྣམ་པ་ཡན་རིམ་པ་བཞི་པ།ུ

45.ུ ུངག་དབང་ཚུལ་ཁྲིམས་རྒྱལ་མཚན་ུ༡༩༧༥ུུཤོ་ུ༥༥ུབུ༢།ུདབུ་མ་མཁན་ཆུང་གཞི་ནས་གཞུང་

བསྐོས་ཡིན་ཀྱང་།ུ
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ལ་སྟོད་ཤེལ་དཀར་ཆོས་སྡེའི་ངག་རྒྱུན་ལོ་རྒྱུས་དྭངས་གསལ་གཏམ་གྱི་ཆུན་པོ།

ལེན་རྩིས་སྤྲོད་ཀྱི་མཚོན་རྟགས་དངོས་པོ་གཙོ་བོ་དེ་ཡིན་པ་ཡང་རྣམ་ཐར་ནས་

ཤེས་ཐུབ།ུ [46]གླིང་ཁ་སྤྲུལ་སྐུ་རང་ཉིད་ཀྱི་མཁན་ཆུང་དུས་ཡུན་དང་མཁན་ཆུང་

གཞན་རྣམ་པ་ལོ་ཚིགས་གང་ནས་གང་བར་བཞུགས་ཡོད་པར་དཔག་ན་ཤེལ་

ཆོས་དབུ་མ་མཁན་ཆུང་གི་ལས་དུས་ལོ་བཞི་ཡིན་པར་ཤེས་ཐུབ།ུཤེལ་ཆོས་

གྲྭ་ཚང་གིས་མཁན་ཆུང་དུ་བསྐོ་བཞག་གནང་ཚུལ་ནི།ུཤེལ་ཆོས་གཉེར་པ་དང་

བཅས་བསྡོམས་འོས་མི་གསུམ་ཤེལ་ཆོས་རང་གི་ཆོས་སྲུང་བཀྲ་ཤིས་འོད་འབར་

གྱི་སྐུ་མདུན་དུ་ཟན་རྟགས་སྒྲིལ་ནས་ཟན་རྟགས་སུ་ལ་བབས་པ་དེར་མཁན་ཆུང་

གི་གོ་གནས་འབུལ་གྱི་ཡོད་པ་གོང་དུ་ཞུས་ཟིན་ལྟར་འདིར་ཡང་དེ་ལྟར་གསལ།ུ

གོང་ཞུས་རང་རྣམ་དུ་མཁན་ཆུང་གི་མཚན་རྣམས་གཤམ་གསལ་ལྟར་བཀོད་འདུག

མཁན་ཆུང་བྱུང་རིམ་ལོ་དུས་རེའུ་མིག

མཚན་ ལོ་དུས་ མཆན་

དགེ ་འདུན་ཚུལ་ཁྲིམས་རྒྱལ་

མཚན།ུ
ས་འབྲུག་ུ༡༨༦༨

དམ་ཆོས་མཐུ་སྟོབས།ུ ཆུ་སྤྲེལ་ུ༡༨༧༢ུ

བློ་བཟང་རྣམ་རྒྱལ།ུ

མཁན་ཆུང་ཟུར་པ་ཞེས་བཀོད་འདུག་

པས་གོང་མ་གཉིས་ཀྱི་སྔ་མ་དེ་ཡིན་

ངེས་རེད།ུ

གྲགས་པ་ཚུལ་ཁྲིམས།ུ མེ་བྱི་ུ༡༨༧༦

46.ུུངག་དབང་ཚུལ་ཁྲིམས་རྒྱལ་མཚན་ུ༡༩༧༥ུཤོ་ུ༥༧ུནུ༢།ུ༣ུཉིན་ཕྲོས་ལྷན་རྒྱས་སྒང་དུ་ཕྱིན་ནས་

དམ་ཁ་དང་།ུགཏན་ཚིགས་གི་གཙོ་བོ་ས་རྟ་ཤེ་བམ་ཆེན་མོ་རྩིས་ལེན་སོགས་སྤྲོད་འགོ་ཚུགས་ཙམ་བྱས།ུ
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ལེའུ་གསུམ་པ།ུཤེལ་ཆོས་མཁན་བླ་སྤྲུལ་དང་བཀའ་བསྟན་དགོན་ཁག་བཅས་པ།ུ

དམ་ཆོས་རྒྱལ་མཚན།ུ མེ་ཕག་ུ༡༨༨༧
ཟླ་བ་དྲུག་ཙམ་གནང་ནས་ནད་ཡམས་

ཀྱིས་དགོངས་པ་རྫོགས།ུ

གླིང་ཁ་སྤྲུལ་སྐུ་ངག་དབང་ཚུལ་

ཁྲིམས་རྒྱལ་མཚན།ུ
ས་བྱི་ུ༡༨༨༨ ལོ་ལྔ་རིང་མཁན་ཆུང་གནང་།ུ

ངག་དབང་སྦྱིན་པ།ུ ཆུ་འབྲུག་ུ༡༨༩༢

ཚུལ་ཁྲིམས་ནོར་བུ།ུ མེ་སྤྲེལ་ུ༡༨༩༦

ཨེམ་ཆི་ངག་དབང་སྐལ་བཟང་།ུ ཆུ་ཡོས་ུ༡༩༠༣

འཇམ་དབྱངས་ནོར་བུ།ུ ས་སྤྲེལ་ུ༡༩༠༨

བསམ་གཏན།ུ ཆུ་བྱི་ུ༡༩༡༢

ཨེམ་ཆི་ངག་དབང་སྐལ་བཟང་།ུ ཤིང་སྟག་ུ༡༩༡༤
ཕལ་ཆེར་མཁན་ཆུང་དུ་སླར་ཟན་རྟགས་

ཐོན་ངེས།ུ

ངག་དབང་བསམ་གཏན།ུ ཤིང་ཡོས་ུ༡༩༡༥

ངག་དབང་འཇམ་དབྱངས།ུ མེ་འབྲུག་ུ༡༩༡༦

ཨེམ་ཆི་ངག་དབང་སྐལ་བཟང་།ུ ས་ལུག་ུ༡༩༡༩

ངག་དབང་མཐར་ཕྱིན།ུ ཆུ་ཕག་ུ༡༩༢༣

གོང་ཞུས་མཁན་ཆུང་ཁོངས་སུ་ཨེམ་ཆི་ངག་དབང་སྐལ་བཟང་ལགས་ཀྱི་

མཚན་ཐེངས་གསུམ་སྤྱི་ལོ་ུ༡༩༠༣།ུ༡༩༡༤།ུ༡༩༡༩ུརྣམས་སུ་ཐོན་གྱི་འདུག་
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ལ་སྟོད་ཤེལ་དཀར་ཆོས་སྡེའི་ངག་རྒྱུན་ལོ་རྒྱུས་དྭངས་གསལ་གཏམ་གྱི་ཆུན་པོ།

ལ།ུསྤྱི་ལོ་ུ༡༩༡༤ུདང་ུ༡༩༡༥།ུ༡༩༡༦ུབཅས་པར་ལོ་རེ་ལ་མཁན་ཆུང་རེ་

འཕོ་འགྱུར་ཕྱིན་པ་ལྟ་བུ་འདུག་པས་ངེས་གཏན་མཁྱེན་པར་འདོད་པས་རྣམ་ཐར་

དེར་ཞིབ་ལྟ་གནང་སྐྱོང་འཚལ།ུདེ་བཞིན་རང་རྣམ་དེར་སྤྱི་ལོ་ུ༡༩༡༡ུཡས་མས་

སུ་རྒྱ་མིས་དཀྲུག་ཤིང་འོག་ཤེལ་ཆོས་གྲྭ་ཚང་དུ་གླེང་གཞི་བྱུང་ནས་ལྷ་སར་མི་

མཐུན་པའི་བསམ་གཞི་ཞུ་གཏུག་ལ་ཕེབས་པའི་སྐོར་སོགས་རོབ་ཙམ་གསལ་

འདུག་ནའང་གྱོད་གཞིའི་གནད་དོན་འདི་ཡིན་ཞེས་གསལ་པོ་ཞིག་གསུངས་མེད་

པ་ལྟ་བུར་སྣང་།

དགོན་པའི་བླ་སྤྲུལ་རྣམ་པ།ུ

ཡོངས་གྲགས་སུ་ཤེལ་ཆོས་བླ་སྤྲུལ་ནི།ུགླིང་ཁ་རིན་པོ་ཆེ།ུཆུ་བཟང་རིན་པོ་

ཆེ།ུསངས་བསྟན་རིན་པོ་ཆེ་གསུམ་ཡིན།ུམཁའ་རི་རིན་པོ་ཆེ་ནི་ཤེལ་ཆོས་དགེ་

འདུན་པ་བོད་ས་མ་ཤོར་གོང་ཙམ་ལ་ཐོས་བསམ་སྒྲུབ་ལ་བརྩོན་ཞིང་ཉམས་ལེན་

གཤའ་མར་གཞོལ་བའི་དགེ་འདུན་པ་ཞིག་ལ་རིན་པོ་ཆེ་ཞེས་མཚན་ཐོགས་པ་

ཞིག་རེད།ུབླ་སྤྲུལ་རྣམ་པ་ཁག་ཅིག་ནི་ཤེལ་ཆོས་ཀྱི་དགོན་ལག་སོ་སོར་མཁན་པོ་

གནང༌།ུརིམ་པར་རང་གི་བཤད་སྒྲུབ་ཀྱི་མཛད་པ་འཕྲིན་ལས་བསམ་གྱི་མི་ཁྱབ་པ་

འཕེལ་བས་ཕྱིས་སུ་ཡང་སྲིད་ངོས་འཛིན་ཞུས་པ་དང༌།ུཡང་ཁག་གཅིག་ཚེ་འདིའི་

ལྟོ་གོས་གཏམ་གསུམ་དང་གནས་མལ་ལོངས་སྤྱོད་སོགས་འཇིག་རྟེན་བྱ་བཞག་

ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཐུགས་བློས་བཏང་སྟེ་སྒྲུབ་པ་ཉམས་ལེན་ལ་བརྩོན་གནང་བ་

དང་།ུདགོངས་པ་རྫོགས་ནས་ཡང་སྲིད་ངོས་འཛིན་ཞུས་པ་ཤ་གཅིག་རེད།ུགོང་

ཞུས་བླ་མའི་མཆོག་སྤྲུལ་རྣམ་པ་ད་ལྟ་ཞལ་བཞུགས་ཡོད་ཅིང་ཆོས་དོན་གྱི་བྱ་

བ་གནང་དང་གནང་མུས་སུ་བཞུགས།ུཁོང་རྣམ་པའི་རྣམ་ཐར་ལོ་རྒྱུས་རྒྱས་པ་
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ལེའུ་གསུམ་པ།ུཤེལ་ཆོས་མཁན་བླ་སྤྲུལ་དང་བཀའ་བསྟན་དགོན་ཁག་བཅས་པ།ུ

གནས་ཚུལ་མཁོ་སྤྲོད་པ་རྣམ་པས་མ་གསུངས་ཤིང་མདོར་ཙམ་རེ་གསུངས་བྱུང་

བ་ནི་འདི་ལྟར་དང་ཆུ་བཟང་རིན་པོ་ཆེའི་རྣམ་ཐར་བསྡུས་པ་ནི་རིན་པོ་རང་ལ་

བཀའ་འདྲི་བཀའ་སློབ་ཞུས་པ་ཡིན།ུ

གླིང་ཁ་རིན་པོ་ཆེའི་ཡང་སྲིད་ངོས་འཛིན།ུ

གླིང་ཁ་སྐུ་གོང་མའི་ཡང་གོང་མའི་མཚན་གླིང་ཁ་སྤྲུལ་སྐུ་ཚུལ་ཁྲིམས་རྒྱལ་

མཚན་ཞེས་ཞུ་ཞིང་ཁོང་ནི་དངུལ་ཆུ་དབྱངས་ཅན་གྲུབ་པའི་ཐུགས་སྲས་སུ་གྱུར།ུ

ཤེལ་དཀར་དབུ་མ་མཁན་ཆུང་གི་མཚན་གནས་བཞེས།ུགླིང་ཁ་སྤྲུལ་སྐུ་ངག་དབང་

ཚུལ་ཁྲིམས་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་རང་རྣམ་ཤོག་གྲངས་ུ༣༦༣ུཅན་བརྩམས་ཡོད་པས་

རྒྱས་པ་དེར་གཟིགས་པར་ཞུ།ུཁོང་གི་ཡང་སྲིད་ཀྱི་མཚན་གླིང་ཁ་སྤྲུལ་སྐུ་བྱམས་པ་

བློ་བཟང་ཞེས་ཞུ་གི་ཡོད།ུད་ལྟའི་ཡང་སྲིད་གླི་ཁ་སྤྲུལ་སྐུ་བསྟན་འཛིན་རྒྱལ་མཚན་

བཟང་པོ་ངོས་འཛིན་ཇི་ལྟར་ཞུས་པའི་ཚུལ་ནི།ུསྤྱི་ལོ་ུ༡༩༨༣-༨༤ུལོར་ཤེལ་གྲྭ་

བ་དགེ་བློ་བཟང་རྣམ་རྒྱལ་བལ་ཡུལ་དུ་ཡོད་སྐབས་ཤེལ་ཆོས་པ་རྣམས་འཛོམས་

ནས་གླིང་ཁ་མཆོག་སྤྲུལ་ངོས་འཛིན་བྱེད་རྒྱུའི་གྲོས་འཆམས།ུཤེལ་གྲྭ་བསམ་

གཏན་ལགས་དང་གླིང་ཁ་གོང་མའི་ཞབས་གྲས་བཀྲས་རབ་ཐུབ་བསྟན་མཁས་

བཙུན་གཉིས་ནས་ྋགོང་ས་མཆོག་ལ་གླིང་ཁ་རིན་པོ་ཆེའི་ཡང་སྲིད་འཁྲུངས་ཡོད་

མེད་དང་འཁྲུངས་ཡོད་ན་ངོས་འཛིན་གནང་སྐྱོང་ཡོང་བའི་སྙན་གསེང་ཞུས།ུདེའི་

བཀའ་ལན་དུ་མཆོག་སྤྲུལ་ཡང་སྲིད་ཏན་ཏན་འཁྲུངས་ཡོད་ངེས་དང་དགུང་ལོ་ཡང་

གཉིས་གསུམ་ཞིག་ཡིན་ངེས་ཞེས་པའི་གསུང་གི་བདུད་རྩི་ཟབ་མོ་སྤྱི་བོར་ཕེབས།ུ

འོན་ཀྱང་ས་ཕྱོགས་གང་དུ་འཁྲུངས་ཡོད་མེད་གཟིགས་རྒྱུ་ཡིན་གསུངས།ུདེ་ནས་

བཀའ་ཞིག་ཏུ་འབྲས་མོ་ལྗོངས་ཕྱོགས་སུ་འཁྲུངས་ཡོད་པ་ཕེབས།ུ
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ལ་སྟོད་ཤེལ་དཀར་ཆོས་སྡེའི་ངག་རྒྱུན་ལོ་རྒྱུས་དྭངས་གསལ་གཏམ་གྱི་ཆུན་པོ།

སྤྱི་ལོ་ུ༡༩༨༠ུགྱ་གྲངས་ལ་འབྲས་ལྗོངས་ཁུལ་དུ་འབྲེལ་གཏུགས་བྱེད་རྒྱུ་

ཁག་པོ་ཡོད་པས་བོད་གཞུང་ཆོས་དོན་ལ་དེའི་སྐོར་ཞུས་ནས་དྷ་ས་ཆོས་དོན་

ལྷན་ཁང་ནས་སྐབས་དེའི་སྒང་ཏོག་དོན་གཅོད་ལ་འབྲེལ་བ་གནང་སྟེ་དོན་གཅོད་

ནས་དེ་ཁུལ་ུ༡༩༨༡ུལོར་སྐྱེས་པའི་བུ་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་མིང་ཐོ་ལེན་དགོས་པའི་

བཀའ་གནང༌།ུདོན་གཅོད་ཁང་ནས་བཏང་བའི་མིང་ཐོ་རྣམས་ྋགོང་ས་མཆོག་

ལ་སྤྱན་སྟར་ཞུས་འབྲས་སུ་འབྲས་ལྗོངས་གནས་སྡོད་ཕ་ཚེ་རིང་གི་བུ་བསྟན་

འཛིན་ཆོས་སྒྲོན་ཡང་སྲིད་དུ་ངོས་འཛིན་བྱས་ན་བཟང་ཞེས་ཕེབས།ུཡང་སྲིད་

ཀྱི་མཚན་བསྟན་འཛིན་རྒྱལ་མཚན་བཟང་པོ་ཞེས་བསྩལ།ུདེའི་སྐབས་ཤེལ་གྲྭ་

བསམ་གཏན་ལགས་དང་མཁས་པ་སྟོབས་དབང་གྲགས་གཉིས་འགྲོ་མི་ངེས་པ་

ཞིག་ཡང་སྲིད་ཀྱི་ནང་མི་དང་འབྲེལ་གཏུགས་བྱེད་པར་གཏོང་རྒྱུའི་གྲོས་བསྡུར་

བགྱིས་མཐར་ཤེལ་གྲྭ་བློ་རྣམ་ལགས་དང་འབྲེལ་བ་བྱུང་སྟེ་འབྲས་ལྗོངས་ཁུལ་

འགྲོ་རྒྱུར་མངགས།ུདེ་སྐབས་སྒང་ཏོག་བོད་ཀྱི་དོན་གཅོད་ནས་བློ་རྣམ་པར་ང་

ཚོ་འདིར་གཏན་འཇགས་སྡོད་མཁན་ཚོ་ཡང་ས་མཚམས་ཕྱོགས་སུ་འགྲོ་རྒྱུ་དཀའ་

ཙམ་འདུག་ན་ཁྱེད་ཡར་ཐར་རྒྱུ་ཁག་པོ་ཡོང་ངེས་གསུངས།ུའོན་ཀྱང་ཁོང་ནི་

སྐབས་དེར་བོད་ཀྱི་དྭང་ལངས་དམག་མི་ཁོངས་སུ་ཡོད་ལ་དམག་མིའི་ལག་འཁྱེར་

དམིགས་བསལ་ཞིག་ཀྱང་ཁྱེར་རྒྱུ་ཡོད་པས་འབྲས་ལྗོངས་ཁུལ་ཡར་འགྲོ་མར་

འགྲོ་བྱ་རྒྱུར་ལག་འཁྱེར་སོགས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་མེད་པས་དེ་ལྟར་བློ་རྣམ་ལ་བླ་མ་

ངོས་འཛིན་ཞུ་རྒྱུ་དང་ཞབས་ཞུ་སྒྲུབ་ཆེད་ཁོ་རང་ལུས་ལ་དམག་ཆས་གྱོན་གྱོན་

པར་ཡང་སྲིད་ངོས་འཛིན་ཞུ་བར་སྤྲུལ་སྐུའི་ཁྱིམ་ཚང་གི་གཞིས་ཆགས་སྒང་ཏོག་

ནས་མ་ལེ་ུ༡༥ུཙམ་གྱི་ས་བོད་དང་རྒྱ་གར་གྱི་ས་མཚམས་ན་ཡོད་པ་དེར་བཅར།ུུ



87

ལེའུ་གསུམ་པ།ུཤེལ་ཆོས་མཁན་བླ་སྤྲུལ་དང་བཀའ་བསྟན་དགོན་ཁག་བཅས་པ།ུ

སྐབས་དེར་ཡང་སྲིད་ཀྱི་ཡབ་ཡུམ་རྣམས་ཀ་ལ་པ་ཀྲི་ལམ་བཟོ་བའི་ལས་མི་དང་

བླ་མ་དགུང་ལོ་ུ༥ུལ་ཕེབས་ཡོད།ུབློ་རྣམ་ས་གནས་དེར་འབྱོར་སྐབས་ཡབ་ཡུམ་

གཉིས་ལས་ཀར་བསྐྱོད་ནས་སྤྲུལ་སྐུ་དང་ཁོང་གི་སྤུན་ཆེ་བ་ཨོ་རྒྱན་གཉིས་ཁྱིམ་

མཚེས་གཉེན་མཚན་རྨོ་རྨོ་ཞིག་གི་འགྲམ་དུ་བཞག་ཡོད་པ་དང་མཇལ།ུསྤྲུལ་

སྐུའི་སྤུན་གཅེན་པོ་ཨོ་རྒྱན་ལ་ཕ་བཀྲ་ཤིས་སྐད་གཏོང་དགོས་ཞེས་བཤད།ུཡང་

སྲིད་རིན་པོ་ཆེ་ནས་བློ་རྣམ་ཕྱོགས་སུ་གཟིགས་ཙམ་གནང་སྟེ་བརླགུགང་འཚམ་

ནས་ཡབ་ཡུམ་གཉིས་ལམ་བཟོའ་ིལས་ཀ་ནས་འབྱོར།ུབློ་རྣམ་པ་ས་གནས་དེར་

མ་འབྱོར་གོང་ནས་ཡབ་ཡུམ་གཉིས་ལ་བུ་ཆུང་གླིང་ཁ་སྤྲུལ་སྐུའི་ཡང་སྲིད་ཡིན་

པའི་ཕྱག་བྲིས་ཤིག་ཕུལ་ཟིན་ཡོད།ུདགོང་དྲོ་ཁྱིམ་མཚེས་ལམ་བཟོ་བ་མང་པོ་

ཞིག་ཡང་སྲིད་ཀྱི་ཡབ་ཡུམ་གྱི་ནང་དུ་འཛོམས་སར་ལོ་རྒྱུས་རྣམས་བཤད།ུདེ་

འདྲ་ཞིག་ལ་ལམ་བཟོ་བ་འགའ་ཞིག་ཆང་རག་གིས་ཏོག་ཙམ་བཟི་ནས་འ་རི་འུ་རེ་

འཕྲོད་དུ་བླ་མ་སྤྲོད་ཀྱི་མིན་མདོག་མདོག་དང་བླ་མ་སྦ་དུག་[47]དཀྱིལ་དུ་འཁྲུངས་

སོགས་ཀྱི་གཏམ་དཔེ་སྐྱོར་ནས་ཉག་ཉོག་ཏོག་ཙམ་བཤད།ུམགྲོན་པོ་རྣམས་ཀྱི་

ཁོངས་སུ་གཞིས་ཆགས་བརྒྱ་དཔོན་དང་འཐུས་མི་སོགས་ཀྱང་ཡོད།ུསང་ཉིན་

ཞོགས་པར་བློ་རྣམ་པས་འཐུས་མི་ཚོར་ང་དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོ་དང་གནས་ཆུང་རྡོ་

རྗེ་དྲག་ལྡན་གཉིས་ལ་འཕྲིན་བཅོལ་ཞིག་འབུལ་བར་འགྲོ་རྒྱུ་ཡིན།ུདེའི་རིང་ལྷན་

རྒྱས་རྣམ་པས་ཡང་སྲིད་གནང་དང་མི་གནང་གྲོས་གསལ་གནང་རོགས།ུང་རང་

ནི་ཤེལ་དཀར་གྲྭ་རྒྱུན་ཙམ་ལས་གླིང་ཁ་གོང་མའི་ཞབས་གྲས་སོགས་གང་ཡང་

མིན།ུསྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེས་ངོས་འཛིན་གནང་བ་ཡིན་ཙང་ཡང་སྲིད་ལ་མ་

47.ུུསྦ་དུག་ཞེས་པ་ནི་སྟོད་སྐད་དུ་གོས་ཧྲུལ་ལ་ཟེར།ུ
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ལ་སྟོད་ཤེལ་དཀར་ཆོས་སྡེའི་ངག་རྒྱུན་ལོ་རྒྱུས་དྭངས་གསལ་གཏམ་གྱི་ཆུན་པོ།

འོངས་པར་བར་ཆད་སོགས་མི་ཡོང་པའི་འགལ་རྐྱེན་ཟློག་ཆེད་ངོས་འཛིན་རྟེན་

འབྲེལ་ཆེད་ན་བཟའ་ཞིག་འབུལ་རྒྱུ་བྱུང་ན་དེ་གས་འགྲིགས།ུའཕྲིན་བཅོལ་ཕུལ་

ནས་ཕྱིར་འཁོར་མཚམས་སྐྱེས་མ་རབ་བརྟན་གྱིས་འདི་ལྟར།ུདགེ་འདུན་པ་ཞིག་

ངོས་འཛིན་ཞུ་བར་ཕེབས་ཚར།ུབླ་མའི་ཡང་སྲིད་ཡིན་ན་ང་ཚོས་ཞབས་ཞུ་སྒྲུབ་

ཐུབ་དཀའ།ུསོང་ཙང་ང་རང་གི་བསམ་ན་བུ་ཆུང་སྤྲོད་རྒྱུ་ཡིན་གསུངས།ུཡུམ་

གྱིས་དེ་ལྟར་གསུངས་པ་དང་བློ་རྣམ་པས་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུས་བ་དང་སྦྲག་དེར་

འདུས་པའི་ནང་མི་དང་འཐུས་མི་ཚོར་དེ་རིང་གི་ལས་གླ་ང་རང་གིས་འབུལ་རྒྱུ་

ཡིན།ུཁྱེད་ཚོ་དེ་རིང་སྤྲོ་བོ་གནང་ནས་བཞུགས་རོགས་ཞེས་ཉིན་དགུང་གསོལ་

ཚིགས་དང་ཆང་སྒམ་ནང་འཁྱེར་ཡོང་བའི་ཨ་རག་རྣམས་ཁོང་ཚོར་བཀྱགས།ུདེ་

ཉིན་རེ་གཟའ་ལྷག་པ་བླ་མའི་བླ་གཟའ་ཡིན་པས་མཎྜལ་རྟེན་གསུམ་ས་བཅད་མ་

སྟོང་ཙམ་ཞིག་ཡང་སྲིད་ལ་ཕུལ།ུན་བཟའ་ཆ་ཚང་ཞིག་སྒྲོན།ུཡབ་ཡུམ་གཉིས་

ལ་རྔན་པ་ཕྱག་རྟགས་རེ་ཡང་ཕུལ།ུའདི་ནི་སྤྱི་ལོ་ུ༡༩༨༤ུལོར་ཡིན།ུ

དེ་ནས་བློ་རྣམ་པས་ཁྱེད་ཚོ་ནང་མི་རྣམས་རྗེས་ལོའ་ིདུས་འཁོར་དབང་ཆེན་

ལ་ཕེབས་རོགས་གནང༌།ུདེའི་འགྲོ་གྲོན་ང་ཚོས་འབུལ་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་ཞུས།ུཡུམ་

གྱིས་ཞལ་བཞེས་གནང་བ་བཞིན་གཞིས་ཆགས་ནས་དུས་འཁོར་དབང་ཆེན་ཞུ་

བར་འགྲོ་མཁན་ཚོ་དང་མཉམ་དུ་རྡོ་རྗེ་གདན་དུ་ཕེབས།ུསྐབས་དེའི་ཡང་སྲིད་

གདན་ཞུའི་འགྲོ་གྲོན་མང་པོ་ཞིག་བཀྲས་རབ་བསྟན་འཛིན་ལགས་ནས་གནང༌།ུ

བློ་རྣམ་པ་གཞིས་ཆགས་ནས་འཐོན་ཁར་ཡབ་ཚང་ནས་ཞོ་ཞིམ་[48]སྤགས་ཁུ་

ཡོད་པའི་ཟན་ཞིག་གཡོས་ནས་དྲངས།ུབློ་རྣམ་གྱིས་ཟན་མཆོད་སྐབས་བླ་མ་ཁོང་

48.ུུཕྱུ་རུལ་ལ་ཟེར་བ་ཡིན།ུཤར་ཁུམ་བུ་ཤར་པའི་ནང་ཧ་ཅང་དར་སོ་ཡོད།ུ



89

ལེའུ་གསུམ་པ།ུཤེལ་ཆོས་མཁན་བླ་སྤྲུལ་དང་བཀའ་བསྟན་དགོན་ཁག་བཅས་པ།ུ

གི་པང་ཁར་བཞུགས་ནས་ཞོ་ཞིམ་དཀྲུག་དཀྲུག་ཞིག་བཏང་ནས་ཐུར་མ་གཉིས་

བླ་མ་རང་གི་ཞལ་དུ་མཆོད།ུསྤྱི་ལོ་ུ༡༩༨༥ུལོར་རྡོ་རྗེ་གདན་དུས་འཁོར་དབང་

ཆེན་སྐབས་ཤེལ་དཀར་ཆོས་སྡེའི་དགེ་འདུན་པ་རྣམས་ཀྱིས་རྡོར་གདན་མཆོད་

རྟེན་རྒྱབ་ཀྱི་གུར་ཞིག་གླས་ནས་བཞུགས།ུུ ུསྐབས་དེར་སི་ཀིམ་སྐྱེམ་གྱི་གུར་

ཚོགས་ཞེས་པ་ཞིག་ཀྱང་ཡོད་པ་དེར་ཡང་སྲིད་རིན་པོ་ཆེའི་ནང་མི་བཞུགས་

ཡོད་པ་དེ་ནས་ཤེལ་ཆོས་པའི་གུར་གྱི་ཉེ་འདབས་སུ་སྤོས།ུདེ་ནས་མི་རིང་བར་

གཟའ་ཚེས་རྟེན་འབྲེལ་ལེགས་པ་ཞིག་དང་སྟབས་སྒྲིག་ཏེ་ཤེལ་ཆོས་གྲྭ་ཚང་དུ་

གདན་འདྲེན་ཞུས།ུརྟེན་འབྲེལ་མཛད་སྒོའ་ིཉིན་ཤེལ་ཆོས་གྲྭ་དམངས་དང་བོད་

ནས་ཕེབས་པའི་ཤེལ་ཆོས་པ་ཁ་ཤས།ུསྤྱི་འཐུས་ཟུར་པ་འདས་པོ་ཆོས་གྲགས་

རྒྱ་མཚོ་ལགས།ུགཡས་གཡོན་ནས་མི་ཁ་ཤས་བཅས་ཕེབས།ུརིན་པོ་ཆེ་ཤེལ་

དཀར་ཆོས་སྡེར་ཆོས་ཞུགས་ཀྱི་མཛད་རིམ་རྣམས་ལེགས་པར་གྲུབ།ུསྐབས་

དེར་ྋགོང་ས་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་བ་ཆེན་པོའ་ིམཇལ་ཁ་ཞིག་ཀྱང་ཐོབ།ུམ་ཡུམ་

ལ་མཚན་རྟགས་དམིགས་བསལ་འདྲ་བྱུང་ཡོད་མེད་དྲིས་གནང་པར་ཁོང་རང་

རྩེད་མོ་རྩེ་དུས་ས་ཕུང་གིས་ཕུག་པ་བཟོ་བ།ུཞོགས་པ་སྔར་ལངས་བྱེད་པ་དང་

བཙོག་པུར་སྡོད་རྒྱུར་དགའ་བོ་བྱེད་པ་དང་མའི་མངལ་ལས་བཙས་དུས་གྲོད་ཐུམ་

ནང་འཁྲུངས་པ་དང་ནང་མིར་བར་ཆད་ལྟ་བུའི་རྐྱེན་ངན་སྒོ་ཕྱུགས་འགའ་ཞིག་ཤི་

བ་ལས་རྟགས་མཚན་གཞན་དམིགས་བསལ་མ་བྱུང་ཞེས་གསུངས།ུདེ་ནས་བལ་

ཡུལ་ཤེལ་ཆོས་སུ་ལོ་ཤས་བཞུགས་ཏེ་སྤྱི་ལོ་ུ༡༩༩༠ུལོར་སྒང་ཏོག་ཏུ་ᨊགོང་ས་

མཆོག་གིས་དུས་འཁོར་དབང་ཆེན་བསྩལ་བ་ཞུས་ནས་ཐད་ཀར་གདན་ས་སེར་

སྨད་དུ་བསྐྱོད།ུསྤྱི་ལོ་ུ༡༩༩༧-༩༨ུབར་དུ་གདན་སར་བཞུགས།ུགདན་སར་
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ལ་སྟོད་ཤེལ་དཀར་ཆོས་སྡེའི་ངག་རྒྱུན་ལོ་རྒྱུས་དྭངས་གསལ་གཏམ་གྱི་ཆུན་པོ།

བཞུགས་རིང་གཞུང་ཆེན་ཁག་གི་རྩ་བ་མཛོད།ུདབུ་མ།ུམངོན་རྟོགས་རྒྱན།ུརྣམ་

འགྲེལ་བཅས་གང་འཚམ་བར་དང་ལེགས་བཤད་གསེར་འཕྲེང་སོགས་བློ་འཛིན་

གནང༌།ུསེར་སྨད་གྲྭ་ཚང་གི་རྩོད་གྲྭར་ཞུགས་མེད་ཀྱང་ཟུར་དུ་སྨད་གཙང་དགེ་

བཤེས་ཐུབ་བསྟན་རིན་ཆེན་ལགས་ཀྱིས་དཔེ་འཁྲིད་གནང་སྟེ་རིགས་ལམ་ཡང་

གང་ལེགས་འཆར།ུགདན་སར་བཞུགས་སྐབས་སྙན་སུམ་གྱི་སློབ་འཁྲིད་དགེ་

རྒན་གཟིམ་ཁང་གཉེར་བ་བློ་བཟང་དཔལ་ལྡན་ལགས་ནས་གནང༌།ུལོ་གསུམ་

རིང་བློ་རྒྱུགས་ཨང་ཀི་དང་པོ་ཤ་སྟག་བཞེས་ནས་ཕྱག་འཁྱེར་ད་ལྟ་ཡང་བློ་རྣམ་

པའི་སར་ཡོད།ུསྤྱི་ལོ་ུ༡༩༩༨ུལོར་ཡར་བལ་ཡུལ་ཤེལ་དཀར་དུ་ཕེབས།ུདེའི་

རྒྱུ་མཚན་ནི།ུདེ་སྔ་ཀྲུ་སལ་དུ་ཡོད་པའི་ཤེལ་ཆོས་ས་ཆ་འདི་གླིང་ཁ་མཆོག་སྤྲུལ་

དང་བློ་བཟང་དོན་ཡོད་ཀྱི་མཚན་ཐོག་བཟོས་ཡོད་པས་སྐབས་དེར་ཨེམ་ཆི་ལགས་

དགོངས་པ་རྫོགས།ུབསམ་གཏན་ལགས་ཀྱང་བོད་དུ་ཕྱོགས་བསྐྱོད་གནང་ཟིན་

ནས་དགོན་པར་མ་བཞུགས།ུབློ་བཟང་དོན་ཡོད་ཀྱང་དགོན་པའི་སྒྲིག་ཁོངས་

ནས་དོན་ཚར་བས་གླིང་ཁ་མཆོག་སྤྲུལ་ས་ཆའི་མིང་ཐོ་སྒྱུར་ཆེད་བལ་ཡུལ་དུ་མི་

ཕེབས་ཀ་མེད་ཆགས།ུདེ་ནས་བློ་རྣམ་ཡང་སྐྱར་གདན་སར་ཕེབས།ུམི་རིང་བར་

ཡང་སྲིད་སྐུ་སྒེར་ལ་འགལ་རྐྱེན་དུ་མ་ཞིག་ཕྲད་དེ་གོང་མའི་རྣམ་ཐར་ཇི་བཞིན་

སྐྱོང་མ་ཐུབ།ུདགོན་པའི་ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་བདག་པོ་རོང་ཤར་ཆོས་འཕེལ།ུགཉའ་

ནང་ཐུབ་བསྟན།ུདར་རྒྱས་ལགས་ཀྱི་མནའ་མའི་མིང་ཐོག་ཏུ་མིང་སྒྱུར་མི་བྱེད་ཀ་

མེད་ཆགས།ུསྐབས་དེར་བློ་རྣམ་པ་རང་ཉིད་དགོན་པའི་གནས་སྟངས་ལ་ཆ་རྒྱུས་

ཆེ་བས་བལ་ཡུལ་དུ་བསྡད་རྒྱུ་དང་སྤྲུལ་སྐུ་བལ་ཡུལ་དུ་ཐུགས་གཡེང་ཆེ་བས་

ཡག་པོ་ཞིག་ཡོང་བ་མི་འདུག་པས་གདན་སར་གཏོང་རྒྱུར་དགེ་འདུན་པ་གཞན་
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ལེའུ་གསུམ་པ།ུཤེལ་ཆོས་མཁན་བླ་སྤྲུལ་དང་བཀའ་བསྟན་དགོན་ཁག་བཅས་པ།ུ

ཞིག་བླ་མའི་ཞབས་ཕྱིར་གདན་སར་ཕེབས་ཐུབ་ན་ཞེས་དགེ་འདུན་གཞན་པར་

བཤད་ཀྱང་ཞབས་ཕྱི་རན་པ་ཞིག་མ་རགས་པར་ལུས།ུབློ་རྣམ་པས་སྦེལ་ཀོབ་

སེ་རར་སྔར་བཞུགས་ཁང་གསར་རྒྱག་གི་བུ་ལོན་སྤྲོད་དགོས་ཕྲན་བུ་ཡོད་པ་

སོགས་ཕར་སྤྲོད་ཚུར་ལེན་གྱི་བྱ་བ་ལྷག་ལུས་མེད་པར་གནང༌།ུད་ལྟ་གླིང་ཁའི་

ཡང་སྲིད་ཁ་ན་ཌར་བཞུགས་ཡོད།

ཤ
ུྭ
ི་ཆུ་བཟང་རིན་པོ་ཆེ།ུ

ཤྲཱི་ཆུ་བཟང་རིན་པོ་ཆེ།ུསྤྱི་ལོ་ུ༡༧༩༠ུཙམ་དུ་འབྲས་སྤུངས་སྒོ་མང་གྲྭ་

ཚང་གི་མཁན་པོ་སངས་རྒྱས་དཀོན་མཆོག་ཞུ་བ་ཆུ་བཟང་དུ་ཕེབས་ཏེ་སྒྲུབ་པ་

ཉམས་བཞེས་མཛད།ུཆུ་བཟང་སྒྲུབ་སྡེའི་གནས་ཀྱི་བླ་མ་མཛད་དེ་སྐུ་ཚེ་མཐར་

ཕྱིན་པར་མཛད།ུཁོང་གི་ཡང་སྲིད་དུ་ᨊསྐྱབས་རྗེ་སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་དར་རྒྱས་

ཕེབས།ུའགྲོ་དོན་གང་འཚམ་བསྐྱངས་མུར་དགུང་གྲངས་ུ༣༨ུཙམ་ལ་ཞི་བར་

གཤེགས།ུཁོང་གི་ཡང་སྲིད་ལོ་ནུབ་གཡུ་གུ་ཤར་རམ་དབྱིག་ཤར་གྲོང་གསེབ་

ཏུ་ཞང་ངོ་བླ་ནུབ་པ་ཞེས་པའི་ཁྱིམ་ཚང་དུ་འཁྲུངས།ུསྤྲུལ་སྐུའི་མཚན་ལ་བླ་ནུབ་

པ་ཞེས་ཡོངས་གྲགས་སུ་འབོད་པ་ལས་མཚན་ངོ་མ་འབོད་སྲོལ་མ་བྱུང་བས་རྟེན་

འབྲེལ་འཕྱུགས་ལུགས་སོགས་གང་ལྟར་དགུང་ལོ་ུ༡༨ུདུ་ཕེབས་པ་གསན་བསམ་

གནང་མུར་དགོངས་པ་རྫོགས།ུསྐུ་ཕྲེང་བཞི་པ་ᨊསྐྱབས་རྗེ་སངས་རྒྱས་བསྟན་

པའི་སྒྲོན་མེ་མཆོག་སྤྱི་ལོ་ུ༡༨༩༢ུཆུ་སྦྲུལ་ལོར་མཁར་རྟ་བྲལ་སྨད་ནང་པར་ངོ་

མཚར་བའི་ལྟས་མང་པོ་དང་བཅས་འཁྲུངས།ུཤེལ་དཀར་གླིང་ཁ་རིན་པོ་ཆེ་ངག་

དབང་ཚུལ་ཁྲིམས་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་ཆུ་བཟང་སྤྲུལ་སྐུ་སྐུ་ཕྲེང་བཞི་པར་ངོས་འཛིན་

མཛད།ུཤེལ་ཆོས་དགའ་ལྡན་ལེགས་བཤད་གླིང་དུ་ཆོས་ཞུགས་མཛད།ུའབྲི་ཀློག་



92

ལ་སྟོད་ཤེལ་དཀར་ཆོས་སྡེའི་ངག་རྒྱུན་ལོ་རྒྱུས་དྭངས་གསལ་གཏམ་གྱི་ཆུན་པོ།

དང་དགོན་པའི་འདོན་ཆོས་སོགས་མདོ་སྔགས་ཀྱི་གཞུང་ལ་གསན་བསམ་ཚུལ་

བཞིན་མཛད་ཅིང་།ུརྒྱུགས་སྤྲོད་ཁག་ལ་ཨང་དང་པོ་ཁོ་ན་བཞེས།ུརབ་བྱུང་དང་

བསྙེན་རྫོགས་ཀྱི་དངོས་པོ་རྣམས་གླིང་ཁ་རིན་པོ་ཆེའི་ཞལ་སྔ་ནས་ཐོབ།ུདེ་བཞིན་

དབང་ལུང་ཕལ་མོ་ཆེ་གོང་མ་དེ་ཉིད་ནས་ཐོབ།ུགཞན་ཡང་འབུལ་སྡུད་རྡོ་རྗེ་འཆང་

སོགས་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་མང་པོའ་ིཞབས་ལ་གཏུགས།ུཕྱག་བཞེས་རྣམས་གཙོ་བོ་

དངུལ་ཆུ་ཡབ་སྲས་ཀྱི་བརྒྱུད་རིམ་བཞིན་གསན་བསམ་མཛད།ུཤེལ་ཆོས་དགའ་

ལྡན་ལེགས་བཤད་གླིང་སྔགས་ཁང་གི་དབུ་མཛད་དང་སློབ་དཔོན་གྱི་མཛད་ཁུར་

ལོ་གསུམ་རེ་བཞེས།ུདེའི་རིང་གང་ཅིར་ལེགས་ལམ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་བྱུང་།ུ

དེ་རྗེས་ཆུ་བཟང་དུ་ཕེབས་ཏེ་འཇིགས་བྱེད་ཀྱི་བསྙེན་ཆེན་སོགས་ལོ་མང་རིང་

བསྙེན་སྒྲུབ་དང་བཅད་མཚམས་ཁོ་ནར་བཞུགས།ུདེ་ནས་ཤྲཱི་ཆུ་བཟང་གི་དགེ་

འདུན་རྣམས་ལ་རྒྱལ་བའི་བཀའ་འགྱུར་རིན་པོ་ཆེའི་ལྗགས་ལུང་དང་།ུལམ་རིམ་

བཀའ་ཁྲིད།ུསྡོམ་གསུམ་བསླབ་བྱ།ུབདེ་གསང་འཇིགས་གསུམ་གྱི་བཀའ་དབང་

སོགས་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་རྒྱ་ཆེར་བསྐོར།ུདེ་ནས་ཤེལ་ཆོས་དགའ་ལྡན་ལེགས་

བཤད་གླིང་དུ་བཀའ་འགྱུར་ལྗགས་ལུང་སོགས་གོང་བཞིན་ཆོས་འཁོར་བསྐོར།ུ

དེ་ནས་ལྷ་སར་སེར་བྱེས་ཁང་སེར་བླ་བྲང་དུ་བཀའ་འགྱུར་ལྗགས་ལུང་བསྩལ།ུདེ་

ནས་རོང་ཤར་ཆུ་དབར་འགྲོ་ཕན་གླིང་གྲྭ་ཚང་དུ་བཀའ་འགྱུར་ལྗགས་ལུང་སོགས་

ཆོས་འཁོར་གང་འཚམ་བསྐོར།ུདེ་རྗེས་བཙུམ་རྭ་ཆེན་བྱང་ཆུབ་ཆོས་གླིང་དགོན་

དུ་བཀའ་འགྱུར་ལྗགས་ལུང་སོགས་བཀའ་ཆོས་དུ་མ་བསྩལ།ུདེ་བཞིན་སྐྱིད་གྲོང་

བཀྲ་ཤིས་བསམ་གཏན་གླིང་དུ་ཡང་ཆོས་འབྲེལ་བསྩལ།ུགཉའ་ནང་དགའ་ལྡན་

འཕེལ་རྒྱས་གླིང་དགོན་དུ་རྗེ་ཡབ་སྲས་གསུམ་གྱི་གསུང་འབུམ་དང་།ུདངུལ་ཆུ་
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ལེའུ་གསུམ་པ།ུཤེལ་ཆོས་མཁན་བླ་སྤྲུལ་དང་བཀའ་བསྟན་དགོན་ཁག་བཅས་པ།ུ

ཡབ་སྲས་ཀྱི་གསུང་འབུམ་ལྗགས་ལུང་།ུདེ་བཞིན་ལམ་འཁྲིད་སོགས་ཆོས་འཁོར་

རྒྱ་ཆེར་བསྐོར།ུབོང་ཤོད་འཇའ་ལུང་རི་བོ་ཆེའི་དགོན་དང་རྩིབས་རི་ཁུ་བའི་བཙུན་

དགོན་གཉིས་ཀྱི་དགོན་བདག་སོ་སོའ་ིཐུགས་འདོད་བཞིན་དགེ་ལུགས་སུ་བསྒྱུར་

ཏེ་ལམ་གཙོ་རྣམ་གསུམ་གྱི་བཀའ་འཁྲིད་དང་མགོན་ཆོས་ཀྱི་རྗེས་གནང་སོགས་

བསྩལ།ུམདོར་ན་ལ་སྟོད་ཁུལ་གྱི་ཞྭ་སེར་བསྟན་པའི་བདག་པོར་གྱུར།ུམཐར་

དགུང་གྲངས་དྲུག་ཅུ་རེ་བཞིར་ཕེབས་པ་རབ་བྱུང་ུ༡༦ུཔའི་མེ་ཕོ་སྤྲེལ་ལོ་བོད་ཟླ་ུ

༡༡ུཚེས་ུ༡༥ུཉིན་རེ་ཞིག་དགོངས་པ་ཞི་བར་གཤེགས་ཏེ་ཉིན་གྲངས་དྲུག་རིང་

ཐུགས་དམ་ལ་བཞུགས་ཤིང་ནམ་མཁར་འཇའ་འོད་འདྲ་མིན་གྱིས་ཁྱབ་པ་སོགས་

བྱུང་།ུསྐུ་ཕྲེང་ལྔ་པ་རྗེ་བཙུན་ངག་དབང་བློ་བཟང་ཐུབ་བསྟན་སྒྲོན་མེ་མཆོག་ནི་སྤྱི་

ལོ་ུ༡༩༥༩ུས་ཕག་ལོར་ངམ་རིང་རྫོང་ཁོངས་བར་འབྲོག་རྡོ་གླིང་དུ་ཡབ་དམ་པ་

སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་ཕྲེང་བར་འབྲོག་ཆུ་བཟང་རིན་པོ་ཆེ་འཕྲིན་ལས་རྒྱ་མཚོ་མཆོག་

དང་།ུཡུམ་བསོད་ནམས་དབྱངས་སྐྱིད་གཉིས་ཀྱི་སྲས་སུ་སྐུ་འཁྲུངས།ུཡུམ་ལ་

མནལ་ལམ་བཟང་པོ་འགའ་བྱུང་བ་དང་།ུཡབ་ཀྱི་སྐུའི་ཉེར་སྤྱད་བུམ་པའི་མཆུར་

དགུན་དུས་སུ་མེ་ཏོག་པདྨ་དཀར་པོ་ཤར་བ་སོགས་ངོ་མཚར་བའི་མཚན་ལྟས་

མང་པོ་བྱུང་།ུསྤྱི་ལོ་ུ༡༩༦༣ུལོར་ᨊརྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པོས་

ཆུ་བཟང་སྤྲུལ་སྐུ་སྐུ་ཕྲེང་ལྔ་པར་ངོས་འཛིན་ཕྱག་རྟགས་བསྩལ།ུཐོག་མར་དགེ་

བའི་བཤེས་གཉེན་དཔལ་འབར་དགེ་བཤེས་ལུང་རྟོགས་ཉི་མ་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་གམ་

ནས་ཐོག་མར་འབྲི་ཀློག་དང་།ུཕྱག་དཔེ་ཐུགས་འཛིན་སོགས་བསླབ་ཅིང་རྗེ་ཡབ་

སྲས་དང་དངུལ་ཆུ་ཡབ་སྲས་ཀྱི་གསུང་འབུམ་སོགས་ཀྱི་ལྗགས་ལུང་གསན།ུསྤྱི་

ལོ་ུ༡༩༧༠ུལོར་བཞུགས་གར་དྷ་སར་བཅར་ཏེ་མཚན་ཞབས་དགའ་ཤར་བླ་ཏི་
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ལ་སྟོད་ཤེལ་དཀར་ཆོས་སྡེའི་ངག་རྒྱུན་ལོ་རྒྱུས་དྭངས་གསལ་གཏམ་གྱི་ཆུན་པོ།

རིན་པོ་ཆེ་ཡོངས་འཛིན་དུ་བསྟེན་ནས་རིགས་ལམ་གསན་བསམ་དབུ་བཙུགས།ུ

དེ་ནས་རིགས་ལམ་སློབ་གཉེར་ཁང་དུ་ལོ་ཤས་རིང་སློབ་གཉེར་མཛད།ུསྤྱི་ལོ་ུ

༡༩༧༩ུལོར་རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་སེར་སྨད་ཐོས་བསམ་ནོར་གླིང་གྲྭ་ཚང་དུ་ཆོས་

ཞུགས་མཛད།ུརྒྱལ་རོང་མཁན་ཟུར་རིན་པོ་ཆེ་ངག་དབང་ཐེག་མཆོག་བཤེས་

གཉེན་དུ་བསྟེན་ཏེ་གཞུང་ལུགས་ལ་གསན་བསམ་མཛད།ུསྤྱི་ལོ་ུ༡༩༨༣ུལོར་

དཔལ་ལྡན་འབྲས་སྤུངས་ཚོགས་ཆེན་གྱི་ཡང་སྟེང་དུ་སྤྱི་ནོར་ᨊགོང་ས་སྐྱབས་

མགོན་ཆེན་པོའ་ིདྲུང་ནས་བསྙེན་རྫོགས་ཀྱི་སྡོམ་བཞེས་མཛད།ུུུསྤྱི་ལོ་ུ༡༩༩༠ུ

ལོར་ལྷ་རམ་པའི་མཚན་རྟགས་བཞེས་ཤིང་།ུདེའི་རྗེས་ལོར་དཔལ་ལྡན་སྟོད་

རྒྱུད་གྲྭ་ཚང་དུ་སྒྲིག་བཞུགས་ཀྱིས་འགྲེལ་པ་བཞི་སྦྲགས་སོགས་སྔགས་གཞུང་

ལ་གསན་བསམ་ཕྲན་བུ་མཛད།ུདེང་རང་གི་སྐྱོང་ཡུལ་དགོན་སྡེ་ཁག་སོགས་སུ་

བསྟན་འགྲོར་གང་ཕན་གྱི་མཛད་པ་སྐྱོང་བཞིན་བཞུགས་ཡོད།

སངས་བསྟན་རིན་པོ་ཆེ།ུ

འཚོ་ཞིང་བཞུགས་པའི་ངམ་པ་སངས་བསྟན་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་ནི་

དྲང་ཟོ་ཀ་བ་ཞེས་པའི་ཁྱིམ་ཚང་དུ་སྐུ་འཁྲུངས།ུཐོག་མར་བལ་ཡུལ་ཆུ་བཟང་

གྲྭ་ཚང་གི་སྐྱིད་སྡུག་ཁོངས་སུ་ཆོས་ཞུགས་གནང་།ུདེ་ནས་གདན་སར་གཞུང་

ཆེན་ཐོས་བསམ་སློབ་གཉེར་ལ་ཕེབས་ནས་གདན་སར་བཞུགས།ུསྤྱི་ལོ་ུ༢༠༠༩ུ

ལ་གདན་ས་ནས་བལ་ཡུལ་ཤེལ་ཆོས་དགོན་པར་ཕེབས།ུཤེལ་དཀར་མཁན་

པོའ་ིམཚན་གནས་བཞེས།ུད་ལྟའི་འཆར་གཞི་བསླབ་པ་གསུམ་གྱི་ཉམས་ལེན་

ཐུགས་བཞེས་གཙོ་བོར་མཛད་ནས་བཞུགས་སྒར་དྷ་རམ་ས་ལར་བཞུགས་ཡོད།ུ

ངམ་པ་མཆོག་སྤྲུལ་གྱི་ཐོག་མའི་འབྱུང་ཁུངས་ནི།ུསྐུ་གོང་མའི་ཡང་གོང་མའི་



95

ལེའུ་གསུམ་པ།ུཤེལ་ཆོས་མཁན་བླ་སྤྲུལ་དང་བཀའ་བསྟན་དགོན་ཁག་བཅས་པ།ུ

མཚན་སངས་རྒྱས་བསྟན་འཕེལ་དང་འཁྲུངས་ཡུལ་ལ་སྟོད་ཕ་དྲུག་གྲོང་དཀར་

ནས་རེད།ུཁོང་སྤྱི་ལོ་ུ༡༨༨༥ུལ་དགོངས་པ་ཆོས་དབྱིངས་སུ་ཐིམ།ུ [49]སངས་

རྒྱས་བསྟན་འཕེལ་ལགས་ཀྱི་རྣམ་ཐར་ཞིག་རང་གི་དངོས་སློབ་གླིང་ཁ་མཆོག་སྤྲུལ་

གོང་མ་ངག་དབང་ཚུལ་ཁྲིམས་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་བརྩམས་གནང་བ་ཞིག་བཞུགས་

ཡོད།ུཁོང་ནི་ཐོག་མར་ཤེལ་ཆོས་དགེ་འདུན་པ་དཀྱུས་མ་ཞིག་དང་ཤེལ་ཆོས་སུ་

བཞུགས་སྐབས་དངུལ་ཆུ་དྷརྨ་བྷ་དྲར་དད་མོས་ཚད་མེད་པ་སྐྱེས་ཏེ་དུས་དང་

རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་ཁོང་གི་ཞལ་མཇལ་ཞིག་ཐོབ་པའི་སྨོན་ལམ་དྲག་པོ་བཏབ།ུཉིན་

ཞིག་རང་གི་དགེ་རྒན་གྱི་མཆོད་ཁང་དུ་རྒྱུན་མཆོད་མར་མེ་འབུལ་སྐབས་བདེན་

ཚིག་ཅིག་བོར་བ་འདི་ལྟར།ུགལ་ཏེ་ང་ལ་དྷརྨའི་ཞལ་མཇལ་བའི་སྐལ་བ་ཡོད་ན་

མར་མེ་འདི་མ་ཟད་གོང་ལ་ང་གཉིད་ལས་སད་པར་ཤོག་ཅེས་སྨོན་ལམ་བཏབས་

ནས་མནལ་གཟིམས།ུམར་མེ་མ་ཟད་གོང་དུ་མནལ་སད།ུརང་གིས་ཇི་ལྟར་སྨོན་

ལམ་བཏབས་པ་བཞིན་བྱུང་བས་ལམ་སེང་དངུལ་ཆུར་ཕེབས་རྒྱུའི་ཐུགས་ཐག་

བཅད་ནས་ཕྱོགས་འཐོན་གནང།ུཤེལ་དཀར་སྒྲོལ་མ་རི་ལ་འཛེགས་ཏེ་རྩེ་རྒྱལ་

དུ་ཕེབས།ུདེར་རྡོའ་ིམཎྜལ་ཞིག་ཕུལ།ུདེ་ནས་བྱང་ལ་ཕེབས་ཏེ་ལྷ་རྩེ་ཆོས་སྡེར་

འབྱོར།ུདེར་སྨན་ཆུ་གདུག༌པའི་སྐབས་དང་འཁེལ།ུཆུ་བོ་མ་གཙང་[50]གི་ངོགས་

སུ་ཆུ་རྐྱལ་སྐྱོན་པས་ཡུད་ཙམ་གཙང་པོས་ཁྱེར།ུའོན་ཀྱང་ཆོས་གྲོགས་རྣམས་

ཀྱིས་སྐྱབས་ཏེ་མ་གྲོངས་ཙམ་བྱུང༌།ུསངས་བསྟན་ལགས་ཁོང་རང་གི་བསམ་

པར་གཙང་པོས་འཁྱེར་བ་འདི་ཤེལ་ཆོས་ཆོས་སྲུང་གི་བཀའ་ཆད་མིན་ནམ་སྙམ་

པ་ཐུགས་ལ་དགོངས།ུདེ་ནས་དངུལ་ཆུར་ཕེབས།ུདངུལ་ཆུ་དྷརྨ་བྷ་དྲ་དང་མཇལ།ུ

49.ུུངག་དབང་ཚུལ་ཁྲིམས་རྒྱལ་མཚན།ུ༡༩༧༥ུཤོ་ུ༤༣བ།ུ

50.ུུཡར་ཀླུང་གཙང་པོ་ཡིན་ནམ།ུ



96

ལ་སྟོད་ཤེལ་དཀར་ཆོས་སྡེའི་ངག་རྒྱུན་ལོ་རྒྱུས་དྭངས་གསལ་གཏམ་གྱི་ཆུན་པོ།

དེར་སྲོག་རླུང་གི་རྐྱེན་བྱས་ཏེ་ཕྲན་བུ་ཐུགས་སེམས་མ་ཟིན་པ་ལྟ་བུ་བྱུང་བ་དང་

ཡུལ་དཔོན་དེས་ཁོང་གིས་མི་བསད་པར་དྭོགས་ནས་རྟ་ར་ཞིག་ཏུ་བཟང་བཙོན་

ལ་བཅུགུརྟ་རའི་ཀ་བ་ལ་བཏགས་ནས་བཞག་ཚོད།ུབཟང་བཙོན་དུ་ཡོད་བཞིན་

པའི་ཐོ་རེངས་ཤིག་ཐུགས་སྣང་ལ་ནམ་མཁར་དངུལ་ཆུ་དྷརྨ་བྷ་དྲའི་མཚན་སྔགས་

ཁྲ་ལམ་མེར་ཤར་བ་གཟིགས།ུདེ་བཞིན་རང་ཉིད་གང་དུ་བཏགས་ཡོད་པའི་ཀ་བ་

ཡང་ཆོས་སྲུང་རྟ་མགྲིན་གྱི་ཕུར་བ་རེད་འདུག་སྙམ་པ་སོགས་ཀྱི་དག་སྣང་བྱུང་

བ་དང་ཐུགས་སེམས་མ་ཟིན་པ་དེ་ལས་སངས།ུདེ་ནས་བཙོན་ཁང་སྒོ་སྲུང་བར་

གློད༌བཀྲོལ་ཡོང་བའི་ཞུ་བ་ཕུལ་ཀྱང་ཐུགས་རེ་བཞིན་མ་གྲུབ།ུཐག་པས་དམ་

པོར་བཀྱིགས་ཡོད་པ་དེ་ལས་གྲོལ་བའི་སྨོན་ལམ་དྲག་པོ་ཞིག་བོར་བས་དེ་མ་

ཐག་བཀྱིགས་པ་ལས་གྲོལ་བ་དང་བཟང་བཙོན་དེ་ལས་བྲོས་ཏེ་ཕ་ཡུལ་ཕ་དྲུག་

གྲོང་དཀར་དུ་ཕེབས།ུསྐུ་གཟུགས་ཐག་པས་བཀྱིག་པ་སོགས་སྡུག་སྦྱོང་ཕོགས་

པའི་རྨ་ཤུལ་དང་སྔོ་ཐིག་སོགས་དུ་མ་མཐོང་རྒྱུ་ཡོད་རུང་པ་ལགས་བུ་རང་དགོན་

དུ་མ་བཞུགས་པར་དགོངས་པ་འཚོམ་ནས་ནང་དུ་མ་བཅུགུཕས་འདི་ལྟར་ཤེལ་

དཀར་དགོན་པ་སྐྱིད་པོ་འདི་འདྲ་བ་བཞག་ནས་ཕྱོགས་འཐོན་བྱེད་པ་དཔེ་སྲིད་

དོག་མེད་ཅེས་ཁོང་གི་གནང་ཕྱོགས་ཐུགས་ལ་མ་བབས་པར་སྐུ་རླུངས་བཞེངས་།ུ

རང་གི་ཕ་མའི་ནང་དུ་བཞུགས་ཐབས་དང་བྲལ་བས་ཁྱིམ་ཚང་གི་གཡས་གཡོན་

ཞིག་ཏུ་གུར་སྐྱོ་བོ་ཞིག་ཕུབ་ནས་བཞུགས།ུཡུམ་ནས་གསོལ་ཟས་ཕུལ།ུཕ་

དྲུག་ལ་ཕྱེད་ཞེས་པའི་ལ་རྒྱབ་ན་རང་གི་ཨ་ནེ་ཞིག་ཡོད་པ་དེའི་སར་ཕྱིན་པས་

ཁོང་གིས་ཀྱང་ཁ་ཡ་མ་གནང༌།ུདེ་མཚམས་ཤིག་ནས་ཕ་མ་ཉེ་འབྲེལ་རྣམས་ལ་

སེམས་ཉེའི་ཁོ་ཐག་ཆོད།ུཕ་མ་སྤུན་མཆེད་ཀྱིས་སྐྱོ་རོགས་ཞུ་བའི་རེ་བ་དང་བྲལ་
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ལེའུ་གསུམ་པ།ུཤེལ་ཆོས་མཁན་བླ་སྤྲུལ་དང་བཀའ་བསྟན་དགོན་ཁག་བཅས་པ།ུ

ཏེ་དྲང་ཟོ་ཟིང་དཀར་ཆོས་སྡེར་ཕེབས།ུསྐབས་དེར་ཟིང་དཀར་ཆོས་སྡེའི་མཁན་

པོ་སེ་ར་བ་ཞིག་ཡོད་པ་ཁོང་ལ་གདན་ས་སེ་རར་ཕེབས་ཐུབ་པའི་སྐྱབས་འཇུག་

ཞུས་པ་བཞིན་མཁན་པོ་ནས་རང་གི་ཞབས་ཞུ་བ་གཅིག་དང་མཉམ་དུ་སེ་རར་

བཏང༌།ུསེར་སྨད་གྲྭ་ཚང་གི་ཕྱག་མཛོད༌གནང་ནས་ལོ་མང་བཞུགས།ུདྲང་ངེས་

ལེགས་བཤད་སྙིང་པོ་བློ་འཛིན་གནང་ནས་འོལ་ཁ་ཆོས་སྡེར་ཕེབས།ུདེར་ཕྱག་

འབུལ་སོགས་སྔོན་འགྲོའ་ིབསགས་སྦྱངས་ཚད་མེད་གནང༌།ུསྐབས་དེར་དགེ་སློང་

ལགས་ཀྱིས་སྟོང་ཉིད་ཀྱི་ལྟ་བ་རྟོགས་ཡོད་པའི་བཤད་སྲོལ་ཡང་ཡོད།ུབསགས་

སྦྱངས་རྣམས་ཟིན་ནས་སེ་རར་ཕེབས།ུགསུང་རབ་ཀྱི་དོན་རྣམས་དཀའ་ཚེགས་

མེད་པར་ལྷག་མེད་དུ་མཁྱེན་པ་བྱུང༌བས་འགའ་ཞིག་ནས་ཁོང་གིས་འོལ་ཁ་ཆོས་

སྡེར་དཔེ་ཆ་ཉོ་བར་ཕྱིན་པ་རེད་ཅེས་རྩེད་མོ་དང་སྦྲག་ལབ་སྲོལ་ཡང་བྱུང་ཡོད།ུ

དགེ་བཤེས་མཚན་རྟགས་བཞེས་ཁར་ཤེལ་ཆོས་དབུ་མ་མཁན་ཆུང་སངས་རྒྱས་

ཚོགས་འཕེལ་ལགས་སུ་གསོལ་ཚིགས་ཞིག་ཕུལ་ནས་དགེ་བཤེས་གཏོང་སྒོའ་ི

རོགས་རམ་གནང་བའི་སྐྱབས་འཇུག་ཞུས་པར་དེ་ལྟར་བསྒྲུབ་ཆོག་ཀྱང་ཆ་རྐྱེན་

གཅིག་ཚང་དགོས་གསུངས།ུཆ་རྐྱེན་ནི་དགེ་བཤེས་རྒྱུགས་འབུལ་ཞུས་ཚར་

མཚམས་ཤེལ་ཆོས་སུ་ཕྱིར་ཕེབས་དགོས་ཡོད་པ་གསུངས།ུཆ་རྐྱེན་དེ་ལག་ལེན་

དུ་འཁེལ་བའི་ཁས་ལེན་ཞུས།ུམཁན་ཆུང་སངས་རྒྱས་ཚོགས་འཕེལ་ལགས་ནི་

ཏིང་ངེ་འཛིན་བརྟན་པོ་ཐོབ་པའི་གང་ཟག་ཅིག་ཡིན་ཞེས་གསུང་སྲོལ་ཡོད།ུདེ་

ལྟར་དགེ་བཤེས་ཀྱི་མཚན་རྟགས་བཞེས་ནས་ཤེལ་ཆོས་སུ་ཕེབས།ུརང་དགོན་

དུ་དགེ་འདུན་ཚང་མས་རྩ་བའི་བླ་མ་བཞིན་གོང་དུ་བཀུར།ུགྲྭ་རྐྱང་ཉམས་ལེན་

པ་ཁོང་དགོངས་པ་རྫོགས་ཏེ་ཡང་སྲིད་ངམ་པ་རྒན་པོར་འཁྲུངས་པས་ངམ་པའི་
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ལ་སྟོད་ཤེལ་དཀར་ཆོས་སྡེའི་ངག་རྒྱུན་ལོ་རྒྱུས་དྭངས་གསལ་གཏམ་གྱི་ཆུན་པོ།

མཆོག་སྤྲུལ་ཞེས་མཚན་དེ་ལྟར་ཐོགས།ུཁོང་ནི་སྐུ་གོང་མའི་རང་རྟགས་གསལ་

ཞིང་མངོན་ཤེས་ལ་ཐོགས་པ་མེད་པ་བྱུང༌།ུངམ་པའི་མཆོག་སྤྲུལ་སྐུ་གོང་མ་སྐུ་

ཚེ་རིང་པོ་མ་བཞུགས་པར་རང་ལོ་སུམ་ཅུ་ཐམ་པར་དགོངས་པ་ཆོས་དབྱིངས་སུ་

ཐིམ།ུསྤྲུལ་སྐུ་སངས་རྒྱས་བསྟན་འཕེལ་གྱི་ཞབས་མཇུག་གི་འགན་གླིང་ཁ་མཆོག་

སྤྲུལ་ངག་དབང་ཚུལ་ཁྲིམས་རྒྱལ་མཚན་ནས་བཞེས་ཏེ་པུར་སྲེག་ལ་སོགས་པ་

ཆོ་ག་ཕྱག་ལེན་གྱི་རིམ་པ་རྣམས་རྒྱས་པར་མཛད།ུཔུར་ཁང་དུ་རིང་སྲེལ་ཐུགས་

ལྗགས་སྤྱན་གསུམ་སོགས་གཞན་མང་པོ་འཁྲུངས་པ་སོགས་དམ་པའི་རང་རྟགས་

དུ་མ་གསལ་པོར་བསྟན།ུདམ་པ་འདིའི་གདུང་རྟེན་ཕྱི་ལོ་ུ༡༩༥༩ུབར་ཤེལ་དཀར་

ཐུབ་ཆེན་ལྷ་ཁང་ན་བཞུགས་ཡོད།

མཁའ་རི་རིན་པོ་ཆེ།ུ

མཁའ་རི་རིན་པོ་ཆེ་ནི་ཤེལ་དཀར་ཆོས་སྡེའི་དགེ་འདུན་པ་གང་ཞིག་ཐོས་

བསམ་སྒོམ་གསུམ་ཉམས་བཞེས་ལ་བཙུན་པའི་ཉམས་ལེན་དང་བ་འདྲེན་པ་ཞིག་

བྱུང་བས་རིམ་པར་རང་བྱུང་བླ་མར་གྱུར་བ་ཞིག་རེད།ུདེ་ཡང་འདི་ནས་དུས་མི་

རིང་བའི་སྔོན་ཏེ་དུས་རབས་ཉི་ཤུ་བའི་འགོ་སྟོད་དུ་ཤེལ་ཆོས་དགེ་འདུན་པ་ཞིག་

ཤེལ་རི་སྤྲེའུ་གདོང་ཅན་དུ་སྒྲུབ་པ་ཉམས་ལེན་ལོ་མང་གནང་ནས་བཞུགས་པ་

དང་།ུདེ་ནས་ཕ་དྲུག་སྒ་ར་མཁའ་རི་རི་ཁྲོད་དུ་སྒྲུབ་པ་ཉམས་ལེན་ལ་བཞུགས་

སྐབས་སློབ་མ་བཙུན་པ་ཡང་འགའ་རེ་བྱུང་།ུརང་གི་སློབ་མ་དང་ཡུལ་མི་རྣམས་

ནས་བླ་མ་བཞིན་གོང་དུ་བཀུར།ུསྤྱི་ལོ་ུ༡༩༥༩ུལོར་བཙན་བྱོལ་དུ་ཕེབས་ནས་

ཐོག་མར་ཤར་ཁུམ་བུ་བ་རག་ཅེས་འབོད་པའི་ས་གནས་སུ་ཡུན་ཙམ་བཞུགས།ུདེ་

ནས་ཁུམ་བུ་སྟོད་སྐྱ་རོག་ཅེས་པའི་ས་གནས་ཀྱི་དགོན་པར་སྤོས།ུདེར་བཞུགས་
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ལེའུ་གསུམ་པ།ུཤེལ་ཆོས་མཁན་བླ་སྤྲུལ་དང་བཀའ་བསྟན་དགོན་ཁག་བཅས་པ།ུ

སྐབས་ཤེལ་ཆོས་དགེ་འདུན་བཙན་བྱོལ་དུ་ཕེབས་པ་རྣམས་ཀྱང་རིན་པོ་ཆེའི་སར་

བཞུགས།ུསྐྱ་རོག་ཏུ་ལོ་གཉིས་གསུམ་ཞིག་བཞུགས་ནས་གྲོ་མོར་སྤོས།ུགྲོ་མོར་

བཙུན་མ་དང་དགེ་འདུན་གཉིས་ཀ་ཡོད་པའི་དགོན་པ་ཞིག་གསར་དུ་ཕྱག་བཏབས།ུ

རིན་པོ་ཆེ་རང་ཉིད་གྲོ་མོ་དགོན་པར་དགོངས་པ་ཆོས་དབྱིངས་སུ་ཐིམ།ུདེའི་ཡང་

སྲིད་ཤེལ་དཀར་དྲུང་དཀར་བློ་བཟང་ཚུལ་ཁྲིམས་པར་འཁྲུངས།ུདགུང་ལོ་བཞི་ལྔ་

ཞིག་ལས་མ་བཞུགས་པར་དགོངས་པ་རྫོགས།ུད་ལྟ་འཚོ་བཞིན་བཞུགས་པའི་

མཁའ་རི་ཡང་སྲིད་བསྟན་འཛིན་ཡོན་ཏན་མཆོག་གོང་ས་མཆོག་གིས་ངོས་འཛིན་

གནང་།ུགདན་ས་ཆེན་པོ་སེ་ར་ཐེག་ཆེན་གླིང་དུ་ལོ་ཤས་རིང་ཐོས་བསམ་གནང་

སྟེ་ད་ལྟ་རང་དགོན་དུ་ཆོས་སྤྱོད་ཀྱི་བྱ་བར་བརྩོན་བཞིན་པ་ལགས།

ཤེལ་ཆོས་བཀའ་འགྱུར་དང་བསྟན་འགྱུར།ུ

བོད་ཤེལ་ཆོས་དགོན་པར་བཀའ་འགྱུར་ཆ་ཚང་ཚར་བཅུ་སྐོར་དང་བསྟན་

འགྱུར་ཆ་ཚང་གཉིས་བཞུགས་ཡོད།ུཤེལ་ཆོས་བཀའ་འགྱུར་རྣམས་ཀྱི་པར་རྩ་སྣར་

ཐང་པར་མ་དང་བཀའ་འགྱུར་རྣམས་འདུ་ཁང་དབུ་ཕྱོགས་ཀྱི་གཡས་གཡོན་དང་

བསྟན་འགྱུར་གཉིས་འདུ་ཁང་འོག་ཕྱོགས་ནས་ཡར་ཞལ་གཟིགས་ནས་བཞུགས་

ཡོད།ུཤེལ་དཀར་བཀའ་འགྱུར་ཁོངས་སུ་བཀའ་འགྱུར་འབྲི་མ་ཤེལ་དཀར་མེ་ལོང་

མ་ཞུ་བ་འདི་ནི་སྣར་ཐང་བཀའ་འགྱུར་པར་མའི་(ཤིང་པར་གྱི)མ་དཔེ་ཡིན་པ་གསུང་

སྲོལ་ཞིག་ཀྱང་འདུགུཤེལ་དཀར་མེ་ལོང་མའི་ལྗིད་ཚད་དང་ཆེ་ཚད་ལ་ཆ་བཞག་

ན་པོད་གཉིས་ཀྱིས་གཡག་གཅིག་གི་དོ་ཚད་ལོང་བ་ཡོད།ུསྔར་བོད་ཀྱི་ཕྱག་དཔེ་

འབྲི་མ་རྣམས་ནི་བོད་ཤོག་བག་སྦྱར་བའི་སྟེང་ལུག་གི་ཀླད་པ་བྱུགས།ུདེའི་སྟེང་

དུང་དཀར་པོས་བརྡར་ཏེ་དབུར་རྒྱབ་ནས་བཟོ་གི་ཡོད་པ་བཤད་སྲོལ་ཡོད།ུགོང་
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ལ་སྟོད་ཤེལ་དཀར་ཆོས་སྡེའི་ངག་རྒྱུན་ལོ་རྒྱུས་དྭངས་གསལ་གཏམ་གྱི་ཆུན་པོ།

དུ་གནས་ཚུལ་མཁོ་སྤྲོད་པས་བཀའ་འགྱུར་ཆ་ཚང་བཅུ་སྐོར་གསུངས་ཀྱང་ཤེལ་

དཀར་ལོ་རྒྱུས་དྲན་པའི་གདུང་དབྱངས་སུ་བཀའ་འགྱུར།ུཤེལ་དཀར་མེ་ལོང་

མ།ུབཀའ་འགྱུར་པར་ཕུད།ུབཀའ་འགྱུར་འགྲེས་པོ།ུབཀའ་འགྱུར་སྐལ་བཟང་

དཔལ་ལྡན།ུབཀའ་འགྱུར་སྒང་མ་དང་བཀའ་འགྱུར་གསར་མ་བཅས་དྲུག་ཡོད་པ་

གསལ་འདུག[51]དེ་བཞིན་གོང་ཞུས་དེབ་དེའི་ནང་བཀའ་འགྱུར་ཤི་སྤེ་དཔོན་ན་ཞེས་

པ་གསེར་ཆོས་མ་དབུ་ཤོག་གི་རྒྱ་གར་སྐད་དུ་ཞེས་པ་གཡུ་མུ་ཏིག་བསྒྲིགས་ཡོད་

པ་[52]དང་།ུཡང་དུས་རབས་བཅོ་བརྒྱད་པའི་དུས་འགོར་ཤེལ་དཀར་དུ་བཀའ་འགྱུར་

པར་ཤིང་གསར་རྐོའ་ིམ་དཔེར་མི་དབང་ཕོ་ལྷ་ནས་རྒྱལ་རྩེ་ཐེམས་སྤངས་མ་དང་

ཞུས་དག་ལེགས་པར་སོང་བའི་བཀའ་འགྱུར་ཤེལ་དཀར་མེ་ལོང་མ་གནང་བ་ཡང་

གསུང་འདུག[53]ཡང་གླིང་ཁ་སྤྲུལ་སྐུའི་རང་རྣམ་དུ་བཀའ་འགྱུར་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་

ཞེས་པ་ཞིག་ཡོད་པ་ཡང་གསུངས་འདུགུགང་ལྟར་ཨེམ་ཆི་ངག་དབང་ཆོས་འཕེལ་

ལགས་ཀྱི་དེབ་དང་པོ་ཤོག་གྲངས་ུ༣༠ུདང་ུ༣༡ུཔའི་གསུང་བབ་ལ་བརྟགས་ན་

གནས་ཚུལ་མཁོ་སྤྲོད་པ་དགེ་འཕྲིན་ལས་ཆོས་འཕེལ་ལགས་ཀྱིས་བཀའ་འགྱུར་

བཅུ་སྐོར་གསུངས་པ་ནི་ཤེལ་ཆོས་གྲྭ་ཚང་དང་སྒེར་པའི་བཀའ་འགྱུར་ལྷ་ཁང་ན་

བཞུགས་པའི་བཀའ་འགྱུར་བསྡོམས་ཤེལ་དཀར་ཆོས་སྡེར་བཀའ་འགྱུར་བཅུ་སྐོར་

ཡོད་པ་གསུངས་པ་ཡིན་ཚོད།ུདེ་བཞིན་བཀའ་འགྱུར་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་དང་ཤི་སྤེ་

དཔོན་ན་དང་རྒྱལ་རྩེ་ཐེམས་སྤངས་མ་སོགས་ནི་གོང་ཞུས་བཀའ་འགྱུར་དྲུག་གི་

མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ཡིན་ཤས་ཆེ།ུགཞན་ཡང་གོང་ཞུས་བཀའ་འགྱུར་ཁོངས་ནས་

51.ུུངག་དབང་ཆོས་འཕེལ།ུ༡༩༨༥ུཤོ་ུ༢༨།ུ

52.ུུངག་དབང་ཆོས་འཕེལ།ུ༡༩༨༥།ུཤོུ༢༦།ུ

53.ུུངག་དབང་ཆོས་འཕེལ།ུ༡༩༨༥ུཤོ་ུ༢༤།ུ
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ལེའུ་གསུམ་པ།ུཤེལ་ཆོས་མཁན་བླ་སྤྲུལ་དང་བཀའ་བསྟན་དགོན་ཁག་བཅས་པ།ུ

གང་ཞིག་ཡིན་མིན་མི་ཤེས་ཀྱང་ཤེལ་དཀར་བཀའ་འགྱུར་གཅིག་ད་ལྟ་ཨིང་ལེན་གྱི་

རྒྱ་གར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དཔེ་ཚོགས་ུ(India Office Collection)ུཁོངས་ན་

བཞུགས་ཡོད་པ་གསལ།ུབཀའ་འགྱུར་འདི་བཞིན་ཨིན་ཇིས་སྤྱི་ལོ་ུ༡༩༠༤ུལོར་

བོད་དུ་བཙན་འཛུལ་སྐབས་དབོར་འདྲེན་བྱས་པ་ཞིག་དང་སྤྱི་ལོ་ུ༡༩༠༥ུལོར་

སྐབས་དེའི་རྒྱ་གར་གཞུང་ནས་ཨིང་ལེན་འགྲེམས་སྟོན་ཁང་ལ་ཞལ་འདེབས་ཀྱི་

མིང་ཐོག་ནས་ཕུལ་བ་ཞིག་རེད་འདུག[54]གཞན་ཡང་སྔར་ᨊགོང་ས་སྐུ་ཕྲེང་དྲུག་

པ་ཚངས་དབྱངས་རྒྱ་མཚོས་དབུས་གཙང་ཁུལ་དུ་རྒྱལ་བའི་བཀའ་འགྱུར་རིན་པོ་

ཆེ་ཤིང་པར་དུ་ཐོག་མར་བརྐོ་རྒྱུའི་ལས་གྲྭ་བརྩམས་ནའང་ཤེར་ཕྱིན་སོགས་པོད་ུ

༢༦ུཙམ་ལས་འཕྲོར་ལུས།ུདེའི་རྗེས་བོད་འདིར་སྲིད་ཀྱི་ཁ་ལོ་བ་དུ་མ་ཞིག་ཕེབས་

ནའང་སུས་ཀྱང་མཇུག་སྐྱོང་མ་ཐུབ།ུའནོ་ཀྱང་མི་དབང་ཕོ་ལྷ་བསོད་ནམས་སྟོབས་

རྒྱས་ཀྱིས་བོད་འདིར་སྲིད་ཀྱི་ཁ་ལོ་བསྒྱུར་སྐབས་རྒྱལ་བའི་བཀའ་འགྱུར་རིན་པོ་ཆེ་

ཆ་ཚང་བ་ཤིང་པར་དུ་བརྐོའ་ིརྒྱུའི་ཐུགས་སྐྱེད་དམ་བཅའ་བརྟན་པོ་བཟུང་།ུལས་ཀྱི་

སྣེ་མོ་བར་མངའ་བདག་བྲག་པ་དང་ཇུ་རིག་ཐུ་ཁོ་ཤོའུ་ཆི་སོགས་བསྐོ་བཞག་གནང་

ཏེ་ཤེལ་དཀར་མི་འགྱུར་རྡོ་རྗེ་རྫོང་གི་འདབས་རོལ་གྱི་པར་ཁང་བདེན་བཞི་ཆོས་

འཁོར་ཁང་དུ་ལྕགས་ཕོ་ཁྱི་སྤྱི་ལོ་ུ༡༧༣༠ུལ་ལས་གྲྭ་བརྩམས་ནས་ལྕགས་ཕག་

ལོ་ུ༡༧༣༡ུལོར་ལོ་གཅིག་དང་ཕྱེད་ནང་སྔར་འཕྲོས་རྒྱལ་བའི་བཀའ་འགྱུར་རིན་

པོ་ཆེ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་པར་དུ་བརྐོས་པ་སོགས་ལས་མི་དང་འགྲོ་གྲོན་སོགས་

རྟོགས་བརྗོད་དུ་གཟིགས་འཚལ།ུ [55]བཀའ་འགྱུར་པར་ཤིང་རྣམས་སྣར་ཐང་པར་

54.  Pagel, Ulrich and Gaffney, Sean, 1996: Location list to the Texts in the Microfiche 
Edition of the Śel dkar (London) Manuscript bKa’ ’gyur (Or. 6724)

55.ུུ མདོར་མཁར་ཞབས་དྲུང་ཚེ་རིང་དབང་རྒྱལ།ུ༡༩༨༡།ུདཔལ་མིའི་དབང་པོའ་ིརྟོགས་པ་བརྗོད་པ་འཇིག་

རྟེན་ཀུན་ཏུ་དགའ་བའི་གཏམ་ཞེས་བྱ་བ།ུཤོ་ུ༧༣༤-༧༤༨།ུ
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ལ་སྟོད་ཤེལ་དཀར་ཆོས་སྡེའི་ངག་རྒྱུན་ལོ་རྒྱུས་དྭངས་གསལ་གཏམ་གྱི་ཆུན་པོ།

ཁང་དུ་གདན་འདྲེན་ཞུས་ཏེ་དེར་བཞུགས་སུ་གསོལ།ུ [56]དེ་མཚུངས་གནས་ཚུལ་

མཁོ་སྤྲོད་པས་སྔར་ཤེལ་དཀར་ཆོས་སྡེའི་སྟོབས་འབྱོར་ཧང་སང་དགོས་པ་དཔེར་

ན།ུགསེར་ཀོང་ཆེ་ཆུང་བསྡོམས་ུ༢༥ུཙམ་དང་ཊཾ་དཀར།ུསྲང་གསུམ་སྒོར་མོ།ུརྒྱ་

དངུལ་ས་ཕག་མ་དོ་བོ་མང་པོ་མཛོད་ཁང་ནང་ཉར་ཚགས་བྱས་ནས་བཞག་ཡོད་པ།ུ

དེ་བཞིན་རྡོ་རྗེ་ཕ་ལམ་གྱི་ཐུབ་སྐུ།ུབྱུ་རུའི་སྡོང་པོ།ུགཡུའི་སྡོང་པོ་སོགས་ནོར་བུའི་

རིགས་མང་པོ་ཡོད་པ་སོགས་བསྡུས་ཙམ་ལས་གསུངས་མ་བྱུང་ནའང་དེ་དག་གི་

སྐོར་རྒྱས་པ་ཤེས་འདོད་ན་ཀློག་པ་པོ་རྣམས་ཀྱིས་ཨེམ་ཆི་ངག་དབང་ཆོས་འཕེལ་

ལགས་ཀྱིས་ཤེལ་དཀར་ལོ་རྒྱུས་དེབ་ཐེར་གཉིས་པ་ཤོག་གྲངས་ུ༡ུནས་ུ༢༨ུབར་

ལ་ལ་སྟོད་ཤེལ་དཀར་ཆོས་སྡེའི་རྒྱུ་ནོར་ལོངས་སྤྱོད་དང་གསེར་དངུལ་སོགས་ནོར་

བུའི་རིགས་ཆས་དང་ཕྱུགས་ལུག་འབྲི་གཡག་སོགས་ཀྱི་སྐོར་རྒྱས་པར་ཞིབ་ཕྲ་

འགྲེལ་བཤད་གནང་འདུག་པས་དོན་གཉེར་ཅན་རྣམ་པས་དེར་གཟིགས་པར་འཚལ།ུ

ཤེལ་དཀར་རྫོང་ཁུལ་གྱི་དགོན་ཁག

ཤེལ་དཀར་མངའ་ཁུལ་གྱི་དགོན་ཁག་གླིང་ཁ་སྤྲུལ་སྐུའི་རང་རྣམ་ནས་ཟུར་

འཀོལ་ཞུས་པ་འདི་ལྟར།ུཁོང་གི་རང་རྣམ་ཤོག་གྲངས་ུ༢༧༧ུདང་ུ༣༢༨ུདང་ུ

༣༢༩ུརྣམས་སུ་ཤེལ་དཀར་མངའ་ཁུལ་དུ་ཡོད་པའི་གྲྭ་ཚང་དང་བཙུན་དགོན་མང་

དག་ཅིག་གི་མཚན་དང་དེ་དག་དུ་ཡོད་པའི་སྒྲིགས་པ་དང་འཁོར་བ་གཉིས་ཀྱི་

གྲངས་འབོར་སོགས་གསལ་བཀོད་གནང་འདུག་ན་དེ་དག་ཕྱོགས་བསྡུས་བྱས་ཏེ་

འདིར་བཀོད་ཡོད།ུདེ་བཞིན་དགོན་སྡེ་ཁག་གཅིག་གི་ལོ་རྒྱུས་བསྡུས་པ་རེ་ཕ་དྲུག་

ན་ཛིང་ཐུབ་བསྟན་ཤེས་རབ་ཀྱིས་བརྩམས་པའི་རྒྱལ་གྱི་ཤ
ུ ྭ
ིའམ་རྩིབ་རིའི་གནས་

56.ུུཞ་སྒབ་པ།ུ༡༩༧༦།ུབོད་ཀྱི་སྲིད་དོན་རྒྱལ་རབས།ུཔོད་ུ༡།ུཤོ་ུ༥༥༠།ུ
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ལེའུ་གསུམ་པ།ུཤེལ་ཆོས་མཁན་བླ་སྤྲུལ་དང་བཀའ་བསྟན་དགོན་ཁག་བཅས་པ།ུ

བཤད་དད་གསུམ་འདྲེན་པའི་ཞིང་ས་[57]ཞེས་པའི་དེབ་ནང་འཁོད་འདུག་པས་

དེར་གཟིགས་པར་འཚལ།ུསྤྱི་ཡོངས་ནས་ཤེལ་ཆོས་གྲྭ་རྒྱུན་ལ་ཡར་གསོ་མར་

རྒྱབ་བྱས་ན་ཤེལ་ཆོས་དགའ་ལྡན་ལེགས་བཤད་གླིང་སྒྲིག་ཁོངས་སུ་ཡོད་པའི་གྲྭ་

གྲངས་ལ་སྒྲིག་པ་ུ༢༨༠ུགྱ་གྲངས་ནས་ུ༣༠༠ུལྷག་ཙམ་ཡོད་འདུགུདུས་དུས་སུ་

གྲངས་འབོར་འཕར་ཆག་ཕྲན་བུ་ཡོད་པ་བཀོད་འདུག་ནའང་སྤྱི་ལོ་ུ༡༩༢༤ུལོར་

སྒྲིག་པ་དགེ་འདུན་ུ༢༨༦ུདང་སྒྲུབ་སྡེ་བ།ུཆོས་སྡེ་བ།ུགླིང་ཁ་བ་བཅས་བསྡོམས་

དགེ་འདུན་གྲངས་ུ༣༠༥ུཡོད་པ་རང་རྣམ་ཤོག་གྲངས་ུ༣༥༧བ་ུནང་དུ་གསལ།ུ

གླིང་ཁ་གོང་མས་མེ་འབྲུག་ུ༡༩༡༦ུདང་ལྕགས་བྱ་ུ༡༩༢༡ུལོར་ཤེལ་དཀར་མངའ་

ཁོངས་དགོན་ཁག་ཏུ་ཕྱག་མཆོད་བསྙེན་བཀུར་ཞུས་ཏེ་ཟིན་ཐོ་བཀོད་སྐབས་སྒྲིག་

པ་དང་འཁོར་བ་ཞེས་གསུངས་འདུག་པ་སྒྲིག་པ་ཞེས་པ་ནི་དགོན་པའི་སྒྲིག་ཁོངས་

སུ་ཡོད་པའི་དགེ་འདུན་པ་ཡིན་བཞག་ལ་རྩིས་པ་ཡིན།ུཞིབ་པར་བསམ་ན་དེའི་

ནང་བཙུན་མ་ཡང་ཡོད་མི་སྲིད་པ་ག་ལ་ཡིན།ུཡང་སྐབས་འགར་བཙུན་དགོན་

དང་རབ་བྱུང་མ་ཞེས་གསལ་ཁ་བསྟན་གནང་འདུག་པ་རྣམས་གོང་གི་རང་རྣམ་

ནས་ཐོ་གཞུང་ཟུར་འདོན་འདིར་བཀོད་པ་གཤམ་གསལ།

དགོན་མིང་། དགེ་འདུན། བཙུན་མ། འཁོར་བ། མཆན།

གྲམ་མཚོ་ཟེ་དཀར་ཆོས་དགོན། ༦༧

སྒོ་སྤེ་དགོན་ ༨ ༡༦

རྒོད་ཚང་དགོན་ ༡༡ ༨

རྒྱ་ཕུ་སྟེང་འགྲོ་དགོན་ གྲྭ་བཙུན་བསྡོམས་༢༣

57.ུུཕ་དྲུག་ན་རྫིང་ཐུབ་བསྟན་ཤེས་རབ།ུ༢༠༠༤།ུ
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ལ་སྟོད་ཤེལ་དཀར་ཆོས་སྡེའི་ངག་རྒྱུན་ལོ་རྒྱུས་དྭངས་གསལ་གཏམ་གྱི་ཆུན་པོ།

གདོང་ཕུག་དགོན་ ༧ ༡

ཆུ་བཟང་དགོན་ ༡༩ ༧

ཆུ་དབར་འགྲོ་ཕན་གླིང་ ༢༠ུསྐོར་

དགའ་ལྡན་དགོན་གསར་ ༢༣ ༢

དགོན་པ་གསར་པ་ ༡༧ ༡

ནབ་ཕྲ་དགོན་ ༡༣

བྱ་རྫོང་དགོན་ ༤ ༡ སྐུ་གཉེར་

བྲག་སྟོད་དགོན་པ་ ༢༥

བློན་མཚོ་དགོན་ ༡༥

བསམ་གཏན་ཆོས་གླིང་ ༦ ༣

མ་ཎི་དགོན་པ་ ༡༤

གཞན་དུ་རབ་བྱུང་མ་ུ

༦ུའཁོར་བ་ུ༣ུཡོད་

པ་གསུངས།ུ

མངོན་དགའ་ཆོས་སྡེ་ ༥༤

རྫ་སྐྱ་དགོན་ ༢༧

ཟུ་ཕུག་དགོན་ ༣༦ ༡

ཡོལ་གདོང་ཆོས་སྡེ་ ༡༢

ལོ་པཎ་དགོན་ ༣༢ ༨

སེང་རྫོང་དགོན་ ༣ ༢

ལྷ་གདོང་དགོན་ ༡༡ ༥

རང་རྣམ་དེར་དགོན་པ་ཆུང་ཁག་ཉི་ཤུ་རྩ་གཉིས་་བསྟན་འདུག་ལ།ུའདིར་

མ་འཁོད་པའམ་གུས་པས་ཟིན་ཐོར་འགོད་རྒྱུ་ལྷག་པའང་ཡོང་སྲིད་པ་ཡིན།།ུ།།
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ལེའུ་གསུམ་པ།ུཤེལ་ཆོས་མཁན་བླ་སྤྲུལ་དང་བཀའ་བསྟན་དགོན་ཁག་བཅས་པ།ུ

རིག་གནས་གསར་བརྗེ་སྐབས་དགོན་པ་གཏོར་བཅོམ་བྱས་ནས་ད་ལྟ་ཆ་ཤས་ཙམ་སླར་གསོ་བྱུང་

ཡོད་པའི་བོད་ནང་གི་ཤེལ་ཆོས་དགོན་པའི་འདྲ་པར། པར་འདི་“YoWangdu: Experience 
of Tibet” དྲ་ཐོག་ནས་ཕབ་ལེན་ཞུས། 

(Present day Shel dkar monastery restored after Cultural Revolution in 
Tibet; photo from “YoWangdu: Experience of Tibet)
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ལེའུ་བཞི་པ།ུཆོས་སྡེར་རྒྱ་དམག་འབྱོར་བ་དང་བཙན་བྱོལ་དུ་ཕེབས་པ།ུ

ལེའུ་བཞི་པ།ུཆོས་སྡེར་རྒྱ་དམག་འབྱོར་བ་དང་བཙན་བྱོལ་དུ་

ཕེབས་པ།ུ

༡༽ ཤེལ་ཆོས་རྒྱ་དམར་གྱིས་བཙན་བཟུང་། 

སྤྱི་ལོ་ུ༡༩༥༩ུལོར་དགའ་ལྡན་ཟབ་པའི་གྲྭ་ངག་དབང་རྡོ་རྗེ་ལགས་ནི་ཤེལ་

ཆོས་གྲྭ་ཚང་གི་དགེ་བསྐོས་རེད།ུལོ་དེར་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ས་ལྷ་ས་རྒྱ་དམག་གི་ལག་

ཏུ་ཤོར་བ་དང་དུས་མི་རིང་བར་རྒྱ་དམག་མང་པོ་ཞིག་ཕྲལ་སེལ་སྣུམ་འཁོར་ཐོག་

ཤེལ་དཀར་དུ་འབྱོར།ུསྐབས་དེར་ས་གནས་སུ་ཡོད་པའི་དིང་རི་བོད་དམག་གི་རུ་

དཔོན་ཀུན་དགའ་ལགས་དང་དེའི་ཕྱག་རོགས་བརྒྱ་དཔོན་ར་ཟམ་རྟ་མགྲིན་ལགས་

ནས་དམག་མི་གྲངས་ུ༢༠༠ུཙམ་ལ་གོ་ལག་དང་བཅས་ཤེལ་དཀར་ཞོལ་དུ་དམག་

སྦྱོང་སྤྲོད་བཞིན་པ་རེད།ུདམག་སྦྱོང་བྱེད་བཞིན་པའི་དམག་མིའི་གོ་ལག་ཕུད་

ལྷག་བསྡད་དིང་དམག་གི་གོ་མཚོན་རྣམས་ཤེལ་ཆོས་དགོན་དུ་བདག་ཉར་མཛོད་

བཅུག་གནང་ནས་བཞག་ཡོད།ུལོ་དེ་གའི་བོད་ཟླ་ུ༢ུཔའི་འགོར༌ཞོགས་པ་སྔ་བོ་

ཞིག་དགེ་འདུན་པ་འགའ་ཞིག་ནས་དགོན་པའི་འོག་ཙམ་ན་ཡོད་པའི་ཁང་གསར་

སྒང་ཐང་ཞེས་པ་དེར་རྒྱ་མིའི་སྣུམ་འཁོར་(མོ་ཊ་)སླེབས་ཡོད་པ་གོུཁང་གསར་སྒང་

ཐང་དུ་རྒྱ་དམག་འབྱོར་སྐབས་དགོན་པའི་ས་གནད་ཆེ་ཁག་རྣམས་རྒྱ་དམག་གིས་

མཐའ་སྐོར་ནས་ཟིན།ུསྐབས་དེར་དགེ་བསྐོས་ཀྱིས་ད་ཡག་པོ་ཡོང་བཟོ་མི་འདུག་

ཅེས་ཚིག་བཅད་འདི་སྐད།ུ

གནམ་ཡ་ན་སྐར་ཡན་བཅོ་བརྒྱད་འདུག ུ།

གླིང་འདི་ལ་ལྟས་ངན་ཚང་བའི་རྟགས།ུ།
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ལ་སྟོད་ཤེལ་དཀར་ཆོས་སྡེའི་ངག་རྒྱུན་ལོ་རྒྱུས་དྭངས་གསལ་གཏམ་གྱི་ཆུན་པོ།

ས་ཡ་ལ་རྡུལ་སྒྲིལ་བཤིག་གེར་འདུག ུ།

གླིང་འདི་ལ་ལྟས་ངན་ཚང་བའི་རྟགས།ུ།ཞེས་གསུངས།ུ

ཉིན་དེར་ཉི་མ་ཤར་ཙམ་ན་སྣུམ་འཁོར་རྣམས་ཡར་ཙམ་ཡོང་།ུརུ་དཔོན་

ཀུན་དགའ་ལགས་དང་ཤེལ་དཀར་རྫོང་དཔོན་གཉིས།ུཤེལ་ཆོས་དབུ་མ་མཁན་

ཆུང་བཅས་རྒྱ་དམག་གིས་ཤེལ་ཞོལ་དུ་བཀུག་ནས་རྒྱ་དམག་གིས་ཁོང་རྣམ་པར་

བཤད་པ་འདི་ལྟར།ུཏཱ་ལའི་བླ་མ་ནི་ལོག་སྤྱོད་པས་བཙན་ཁྲིད་ཟིན་པ་དང་བོད་

ས་གནས་སྲིད་གཞུང་ད་ནས་རྩ་མེད་ཕྱིན་ཟིན་པ་སོགས་བཤད།ུརྒྱ་དཔོན་ཚོས་

བཀའ་ཤག་གི་བཀའ་ཤོག་རྫུན་མ་ཞིག་བཟོས།ུབཀའ་ཤོག་རྫུན་མའི་ནང་དིང་

དམག་གི་གོ་མཚོན་རྒྱ་དམག་ལ་རྩིས་སྤྲོད་དགོས་པ་བཀོད་ནས་རྫོང་དཔོན་དང་

རུ་དཔོན་མཁན་ཆུང་སོགས་ལ་སྤྱན་གཟིགས་ཞུས།ུརྒྱ་དམག་གི་བཙན་དབང་

འོག་ཁོང་གསུམ་ལ་གནང་ཐབས་གང་ཡང་མ་བྱུང་བར་ལུས།ུདགོན་པའི་ཁང་

ཐོག་རྣམས་སུ་རྒྱ་དམག་གི་མེལ་ཚེ་བས་མེ་མདའ་སྦག་སྦག་བཙུག་ནས་བསྡད།ུ

བོད་ཟླ་ུ༢ུཔ་ནས་ུ༤ུབ་བར་གྲྭ་དམངས་ལ་བཀག་བསྡོམས་གང་ཡང་མ་བྱས་

པར་ཁྱེད་ཚོ་སྔར་མུས་ལྟར་བཞུགས་ན་འགྲིགས་ཚུལ་བཤད།ུསྐབས་དེར་ཤེལ་

དཀར་ཆོས་སྡེའི་མཛོད་ཁང་དུ་དིང་རི་བོད་དམག་གི་གོ་མཚོན་ཉར་ཚགས་བྱས་

ཡོད་པའི་སྲུང་ཆ་བར་དམག་རུ་ུ“ག”ུདང་ུ“ང་”ུགཉིས་ནས་དམག་མི་ཁ་ཤས་

དང་མི་དམངས་དཀྱུས་མ་ཁག་ཅིག་དགོན་པར་བསྡད་ཡོད།ུདགོང་མོ་ཞིག་རྒྱ་

དམག་གིས་ཞོལ་གཞིས་ཀ་མཉམ་འཁྲིད་བྱས་ཏེ་གོ་མཚོན་གྱི་ལྡེ་མིག་རྩིས་སྤྲོད་

དགོས་པའི་བཀའ་བཏང༌།ུཞོལ་གཞིས་ཀ་ཁྲིད་དེ་ཐད་ཀར་དགོན་པའི་ཆོས་སྲུང་

སྒང་དུ་ཕྱིན་ཀྱང་ཁོང་ལ་ནི་གོ་མཚོན་ཉར་ཁང་གི་ལྡེ་མིག་མེད་ལ་དེ་སྤྲོད་པའི་
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ལེའུ་བཞི་པ།ུཆོས་སྡེར་རྒྱ་དམག་འབྱོར་བ་དང་བཙན་བྱོལ་དུ་ཕེབས་པ།ུ

དབང་ཆ་ཡང་མེད།ུདགེ་འདུན་པ་གཉིས་ཞོལ་དུ་དིང་རི་དམག་སྒར་ཡོད་སར་

གནས་ཚུལ་ཤེས་རྟོགས་བྱེད་པར་ཕྱིན།ུསྐབས་དེར་དིང་རི་དམག་སྒར་གྱི་དམག་

སྦྱོང་བྱེད་བཞིན་པ་རྣམས་ཀྱི་གོ་མཚོན་བསྡུ་བ་དང་སྐབས་འཁེལ།ུསྦྱོང་བརྡར་དུ་

ཡོད་པའི་དིང་དམག་རྣམས་ཀྱི་གོ་མཚོན་བསྡུས་ནས་ཐ་ན་ལྷམ་སྒྲོག་ཀྱང་བཤིག་

ནས་བཀག་ཉར་བྱས་ནས་བཞག་ཡོད་པ་མཐོང༌།ུདེར་བོད་དམག་གི་འགོ་ཁྲིད་དུ་

རུ་དཔོན་ཀུན་དགའ་ལགས་ཀྱིས་དགེ་འདུན་པ་གཉིས་ལ་གསུངས་གསལ།ུགཅིག་

ནས་ལྷ་ས་རྒྱ་ལག་ཏུ་ཤོར་ཚར་བ་དང་གཉིས་ནས་ཤེལ་ཆོས་མཁན་པོ་དང་མཁན་

ཆུང་གཉིས་ཀྱང་ད་ལྟ་རྟ་རའི་ནང་བཟང་བཙོན་དུ་བཅུག་ཡོད་པ།ུགོ་མཚོན་རྣམས་

ཀྱང་རྒྱ་མིར་རྩིས་སྤྲད་ཟིན་པའི་སྐོར་བཤད།ུདགེ་འདུན་པ་གཉིས་ལ་བྱ་ཐབས་གང་

ཡང་མེད་པར་དགོན་པར་ཕྱིར་ལོགུདགོན་པར་འབྱོར་སྐབས་དགེ་འདུན་བགྲེས་

པ་རྣམས་ཟུར་དུ་བཀག་ཉར་བྱས་ཚར་ཡོད།ུགང་ལྟར་དིང་དམག་གི་གོ་མཚོན་

རྣམས་ཤེལ་དཀར་ཆོས་སྡེ་ནས་རྒྱ་དམག་གིས་བཙན་འཕྲོག་བྱས་ཏེ་ཁྱེར།ུརུ་

དཔོན་དང་དམག་མི་རྣམས་གཞིས་ཀ་རྩེར་ཁྲིད།ུ

སྐབས་དེར་བརྒྱ་དཔོན་རྟ་མགྲིན་རང་གཞིས་ར་ཟམ་དུ་ཕེབས་ནས་དམག་

སྒར་དུ་མེད་ཀྱང་བཞུགས་གཞིས་སུ་རྒྱ་དམག་གི་སྐད་སྒྱུར་བ་ཐོང་སི་བསམ་གྲུབ་

ལགས་ཞུ་བ་གཞིས་ཀ་རྩེའི་མི་དྲག་གི་བུ་རྒྱུན་དུ་ནས་སྟོད་ཕྱོགས་སུ་སྐད་གྲགས་

དང་ཆེ་མཐོང་གང་འཚམ་ཡོད་པ་དེ་དང་རྒྱ་དམག་འགའ་ཞིག་མཉམ་བརྒྱ་དཔོན་

གྱི་སྒོ་འགྲམ་དུ་འབྱོར།ུསྐད་སྒྱུར་བ་དེས་གཟིམ་ཤག་ཧ་ལམ་རྒྱུས་ཡོད་བྱས་ཡོད་

ཤགུསྐད་སྒྱུར་ནས་བརྒྱ་དཔོན་ལ་མར་ཙམ་ཕེབས་རོགས་ཞུས།ུབརྒྱ་དཔོན་ར་

ཟམ་པའི་གཡོག་པོ་ཞིག་གིས་ད་ལན་གནས་ཚུལ་ལེགས་པོ་ཞིག་མཐོང་གི་མི་
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ལ་སྟོད་ཤེལ་དཀར་ཆོས་སྡེའི་ངག་རྒྱུན་ལོ་རྒྱུས་དྭངས་གསལ་གཏམ་གྱི་ཆུན་པོ།

འདུག་པས་མར་མ་ཕེབས་རོགས་ཞེས་ཞུས་ཀྱང་བརྒྱ་དཔོན་རྟ་མགྲིན་གྱིས་ང་

ཚོས་གང་ཡང་བྱས་མེད་པས་སྐྱོན་མེད་ཅེས་གསུངས་ནས་སྒོ་ཕྱིར་ཕེབས།ུསྒོར་

ཐོན་ནས་མར་ཙམ་ཕེབས་པ་དང་ཕྱག་ཡར་བཀྱག་ཞེས་བཀའ་བཏང་སྟེ་ཕྱག་ཡར་

བཀྱག་མ་ཐག་མེ་མདའ་བརྒྱབས་ཏེ་ས་ཐོག་དེ་གར་དམར་གསོད་བཏང༌།ུཉིན་

དེར་དིང་རིར་ཨ་མདོ་བཟའ་མི་གསུམ་ཡོད་པའི་ཁྱོ་ག་གཞོན་པ་རྟར་ཆུ་སྟེར་བར་

འགྲོ་སྐབས་ནང་དུ་ཁྱོ་ག་རྒན་པ་དང་བཟའ་ཟླ་གཉིས་རྒྱ་མིས་མེ་མདའ་བརྒྱབས་

ནས་བསད།ུཁྱོ་ག་གཞོན་པ་ནང་དུ་མ་འབྱོར་གོང་གནས་ཚུལ་དེ་ཐོས་ཕྲལ་རྟ་དེ་

འཁྲིད་ནས་ཞལ་དཀར་དུ་ཡོང༌།ུགནས་བརྟན་ཀུན་བཟང་ཟེར་བས་རྟ་སྒ་གཡར་

ནས་སྟོད་ཕྱོགས་སུ་བྲོས་ཏེ་ཚེ་སྲོག་ལས་ཐར་ཙམ་བྱུང་བ་རེད།ུཁོང་གསུམ་

ནི་རྒྱ་དམག་གིས་དྲག་གནོན་དང་བཙན་དབང་འོག་ནས་དབུས་ཕྱོགས་སུ་བྲོས་

བྱོལ་ལ་ཕེབས་ཏེ་དིང་རི་བརྒྱུད་ཤར་ཁུམ་བུར་འགྲོ་རྩིས་བྱས་ཀྱང་རོགས་པ་མ་

འབྱོར་བར་ལུས་པའི་ཁྱིམ་ཚང་ཞིག་རེད།ུབོད་ཟླུ༣ུཔའི་ནང་ཤེལ་དཀར་རྫོང་

གི་སྐྱ་དྲུང་གཉིས་ཀྱི་གཟིམ་ཤག་ཏུ་བརྒྱ་དཔོན་འགའ་ཞིག་དང་སྐད་སྒྱུར་བ་བསམ་

གྲུབ་ལགས་སྤོ་བཞུགས་བྱས།ུདགོན་པར་ཞིབ་དཔྱོད་དང་གྲྭ་བ་ཚོར་ཁྱེད་ཚོ་ནི་

རྒྱལ་གཅེས་ཁྲིམས་སྲུང་བ་ཡིན་པས་ལོ་ུ༥ུརིང་བཅོས་བསྒྱུར་མེད་པར་སྔར་

རྒྱུན་བཞིན་བསྡད་ན་འགྲིགས་ཞེས་གསལ་བསྒྲགས་བྱས།ུསྐབས་དེར་རྒྱ་དཔོན་

དེ་ཚོས་ཤེལ་དཀར་ཆོས་སྡེ་ནས་མཚོ་དབར་གཞིས་ཀ་བརྒྱུད་གྲོ་མོར་ྋགོང་ས་

མཆོག་ལ་ཐུགས་མཁོའ་ིརིགས་འབུལ་བར་བཏང་བའི་སྐོར་དང་ཁམས་པ་དང་

འབྲེལ་བ་ཡོད་མེད་སོགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་བསྡུ་རུབ་བྱས་པ་རེད།ུསྲང་ལམ་གྱི་

གཏམ་དུ་རྒྱ་དམར་ལ་ཤེལ་ཆོས་སྐོར་གནས་ཚུལ་སྐྱེལ་མཁན་ནི་དིང་རི་བ་ཕུ་
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ལེའུ་བཞི་པ།ུཆོས་སྡེར་རྒྱ་དམག་འབྱོར་བ་དང་བཙན་བྱོལ་དུ་ཕེབས་པ།ུ

རྒྱན་ཞེས་པ་དེ་ཡིན་པ་བཤད་ཀྱི་ཡོད།ུ

བོད་ཟླ་ུ༥ུཔའི་ཚེས་ུ༢༨ུའམ་ུ༢༩ུལ་རྒྱ་དཔོན་ཁག་ཅིག་དང་སྐད་སྒྱུར་

བ་བསམ་གྲུབ་ལགས་ཕྱག་རྟགས་དུ་མ་དང་བཅས་ཤེལ་ཆོས་ལྷན་རྒྱས་སྒང་ཡིག་

ཚང་དུ་བཅར།ུཕྱག་རྟགས་རྣམས་ཕུལ་ནས་འདི་ལྟར།ུསང་ཉིན་རྒྱ་དམར་གྱི་

དུས་ཆེན་ཞིག་ཡིན་པས་ཤེལ་ཞོལ་དུ་དུས་ཆེན་སྲུང་བརྩི་དང་སྦྲགས་གསོལ་

ཚིགས་ཤིག་ཀྱང་འབུལ་རྒྱུ་ལགས་ན་ཁྱེད་བླ་མ་ལས་སྣེ་ཚང་མ་ཕེབས་རོགས་

ཞེས་མགྲོན་བརྡ་ཕུལ།ུསང་ཉིན་དེར་བླ་མ་ལས་སྣེ་རྣམས་ཞོལ་དུ་དུས་དྲན་སྲུང་

བརྩི་ཞུ་བར་ཕེབས་པ་ནས་དགོན་པར་ལོག་ཏུ་མ་བཅུག་པར་གནས་སྐབས་སློབ་

སྦྱོང་བྱེད་དགོས་ཚུལ་བཤད་ནས་གླིང་ཁ་གསར་པ་དང་གཟིམ་ཤག་ཀོང་རྩ་བའི་ལྷ་

ཁང་དུ་བཟང་བཙོན་དུ་བཅུགུཉིན་རྗེས་མ་དེར་ཤེལ་ཆོས་གྲྭ་ཚང་གི་འདུ་ཁང་དང་

མཛོད་ཁང་སོགས་ཚང་མའི་ལྡེ་མིག་རྣམས་བསྡུས།ུགྲྭ་དམངས་ལ་ཤེལ་དཀར་

ཆོས་སྡེ་ལོག་སྤྱོད་པ་ཡིན་པའི་གསལ་བསྒྲགས་དང་ཟླ་ཤས་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་དགོས་

པའི་བཀའ་བཏང་།ུསྐབས་དེར་ཤེལ་ཆོས་གྲྭ་དགེ་བྱང་ཆུབ་འབྱུང་གནས་ལགས།ུ

ཆུ་བཟང་ཕྱག་མཛོད།ུདགེ་བློ་བཟང་ཕུན་ཚོགས།ུགླིང་པའི་རྗེ་དྲུང༌།ུདགེ་སློང་མ་

དཔལ་མོ།ུརྩ་སྐོར་གྲྭ་བ།ུདགེ་བཤེས་བློ་བཟང་ནོར་བུ་དང་བློ་བཟང་རྣམ་རྒྱལ་

སོགས་དགེ་འདུན་དམངས་ལྟ་རྟོག་བྱེད་པོར་བསྐོས།ུདེ་ནས་ཟླ་བ་གཅིག་རིང་

ཉིན་ལྟར་རྒྱ་དཔོན་རེ་དང་སྐད་སྒྱུར་བ་རེ་ཆོས་སྡེར་ཡོང་།ུཉིན་རེར་གྲྭ་དམངས་

རྣམས་ཐེངས་གསུམ་རེ་བསྡུ་སྐོང་བྱས་ཏེ་ཤེལ་དཀར་ཆོས་སྡེའི་ཡོང་སྒོ་དང་འགྲོ་

སོང༌།ུགཞིས་ཀ་དང་མི་སེར།ུཁྲལ་གྱི་སྐོར་སོགས་ཆོས་སྡེའི་བྱེད་སྒོ་རིས་སུ་མ་

ཆད་པར་རྩད་ཞིབ་དང་འདྲི་བ་འདྲི་ལེན་བྱས།ུབོད་ཟླ་ུ༥ུཔའི་ཚེས་ཉི་ཤུ་སྐོར་དུ་
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ལ་སྟོད་ཤེལ་དཀར་ཆོས་སྡེའི་ངག་རྒྱུན་ལོ་རྒྱུས་དྭངས་གསལ་གཏམ་གྱི་ཆུན་པོ།

སྔོན་དུ་ཁོ་རང་ཚོས་བསྐོས་པའི་དགེ་འདུན་འགོ་འཁྲིད་བཞི་པོ་[58]འཛིན་བཟུང་

དང་བསྡམས་བཀྱིག་བྱས་ནས་བཙོན་དུ་བཅུགུདེ་མཚམས་ནས་ཤེལ་ཆོས་པ་

རྣམས་ཀྱིས་རྒྱ་དམག་གི་བྱེད་ཚུལ་རྣམས་ཡིད་གཏན་མི་རུང་བ་དང་ཡག་པོ་ཞིག་

མེད་པ་གཟིགས་ནས་རིམ་པས་ཕྱི་རྒྱལ་དུ་བཙན་བྱོལ་ལ་ཕེབས་འགོ་བཙུགས།ུ

བྲོས་བྱོལ་དུ་དང་པོ་ཕེབས་མི་ནས་གུས་པས་གནས་ཚུལ་མཁོ་སྒྲུབ་བྱེད་སྐབས་

འཚོ་བཞུགས་ཡོད་པ་དགེ་ངག་དབང་བཟང་པོ།ུདགེ་སངས་རྒྱས་འཕྲིན་ལས་

ལགས་གཉིས་བཅས་དགེ་བདུན་བརྒྱད་ཐོག་མར་ཤེལ་དཀར་དགོན་ནས་བཙན་

བྱོལ་ལ་ཕེབས།ུཤེལ་དཀར་དུ་ལྷག་བཞུགས་དགེ་འདུན་པ་རྣམས་རང་ཤག་ཏུ་

ལོག་དབང་མེད་པར་དགོན་པའི་འདུ་ཁང་དུ་བཟང་བཙོན་ལྟ་བུར་བཅུགུཐ་ན་འཐུང་

ཆུ་ལེན་དུ་ཕེབས་སྐབས་སུ་ཡང་མཉམ་དུ་རྒྱ་དམག་གིས་རྗེས་འདེད་འབྱར་འབྱར་

པར་འགྲོ༌དགོས་ཡོད།ུམཁས་པ་སྟོབས་ཀྱི་གྲྭ་བློ་བཟང་བསྟན་འཛིན་ལགས་ཀྱིས་

སྔར་དིང་དམག་གི་གོ་མཚོན་རྩིས་སྤྲོད་བྱེད་སྐབས་ལྐོག་ཏུ་དགེ་འདུན་འགའ་ཞིག་

ལ་རྒྱ་དམག་ལ་རྒོལ་འཛིང་བྱེད་དགོས་པའི་སྐུལ་མ་བྱས་པའི་ཉེས་འཛུགས་འོག་

ཁོང་འཛིན་བཟུང་བྱས།ུགཞིས་ཀ་སོ་སོར་བཞུགས་ཡོད་པའི་གྲྭ་བ་རྣམས་ལ་བརྡ་

ལན་བསྐུར་ནས་ཤེལ་དཀར་དུ་བཀུགུཞལ་དཀར་གཞིས་ཀར་ཡང་ཤེལ་དཀར་

དུ་ཡོང་དགོས་པའི་ཡི་གེ་དང་ལན་སོགས་འབྱོར་ཀྱང་གཞིས་ཀའི་ཉེ་འབྲེལ་ཞིག་

ནས་ཤེལ་དཀར་དུ་ཕེབས་ན་གནས་ཚུལ་ལེགས་པོ་མི་ཡོང་བའི་གྲོས་འཆར་བྱུང་

བས་གནས་སྐབས་ཤིག་རོང་ཤར་དུ་ཐོན།ུསྐབས་དེར་རོང་ཤར་ཆུ་དབར་དགོན་

པའི་མཁན་པོ་དགེ་སློང་སྦ་ར་ལགས་ཞུ་བ་དེ་རེད།ུརྗེས་སུ་ཞལ་དཀར་གཞིས་ཀ་

58.ུུསྔོན་དུ་བསྐོ་བཞག་བྱས་པའི་དགེ་འདུན་བཞི་པོ་སུ་སུ་ཡིན་གསལ་ཁ་མི་འདུག
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ལེའུ་བཞི་པ།ུཆོས་སྡེར་རྒྱ་དམག་འབྱོར་བ་དང་བཙན་བྱོལ་དུ་ཕེབས་པ།ུ

བྱང་ཆུབ་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ཀྱི་ཤག་རོགས་དགེ་འཕྲིན་ལས་ཆོས་འཕེལ་དངོས་

ཡོད་གནས་སྟངས་ལྟ་ཞིབ་ཆེད་དུ་ཤེལ་དཀར་དུ་ཕྱིན།ུཁོང་ནས་རྒྱ་དཔོན་ཞིག་

ལ་སྐད་ཆ་འདྲི་སྐབས་རྒྱ་དཔོན་ནས།ུཁྱེད་རང་གཞིས་དཀར་བསྡད་ན་འགྲིགས་

ཀྱང་གཞིས་འཛིན་པ་ཤེལ་དཀར་དུ་ཡོང་དགོས་ཞེས་བཤད།ུཁོང་གཉིས་རིམ་

པར་ཤེལ་དཀར་ཆོས་སྡེར་འབྱོར་བ་དང་གྲྭ་དམངས་མཉམ་འདུ་ཁང་ནང་དུ་བཅུགུ

འདུ་ཁང་ནང་བཅུག་ཡོད་པའི་གྲྭ་དམངས་རྣམས་ཚོགས་ཆུང་སོ་སོར་བགོས་ནས་

སྡུག་བསྔལ་རྩིས་རྒྱག་ཞེས་རང་ཉིད་དྲན་གསོ་སྐབས་ནས་ད་བར་སྡུག་བསྔལ་

དང་དཀའ་ངལ་མྱོང་བ་རྣམས་བཤད་དུ་བཅུགུགྲྭ་ཆུང་ཡོངས་རྫོགས་ཟུར་དུ་ཚ་

བའི་ཤག་ཏུ་བཞགུཁོང་ཚོར་མཚམས་རེ་རྒྱ་གཞས་བསླབས་པ་དང་།ུམཚམས་

རེ་ཤེལ་དཀར་ཞོལ་དུ་ཁྲིད་ནས་ཁྲོམ་དཀྱིལ་ནས་རྒྱ་གཞས་གཏོང་བཞིན་ཁྲོམ་

སྐོར་བྱེད་དུ་བཅུག་པ་རེད།ུདེ་ནས་དུས་མི་རིང་བར་གྲྭ་ཆུང་རྣམས་རང་རང་གི་

ཁྱིམ་ཚང་དུ་བསློགས།ུདེ་སྐབས་གྲྭ་དམངས་ཁོངས་ནས་ཧུར་བརྩོན་ཅན་པ་ཞེས་

དགེ་འདུན་བཅུ་གྲངས་ཤིག་གྲྭ་དམངས་ལྟ་རྟོག་བྱེད་པོར་བསྐོས།ུཧུར་བརྩོན་པ་

ཚོར་ཤག་ཚང་ཕྱུག་གྲས་ཀྱི་ཐེར་མའི་གྱོན་ཆས་དང་གོས་ཆེན་རྒྱ་གསེར་གྱི་སྟོད་

འགག་སོགས་གྱོན་དུ་བཅུག་སྟེ་འདི་ལྟར།ུ“སྡར་སྔར་གྱོན་ཆས་འདི་ཚོའི་བདག་

པོ་ཚོས་ཁྱེད་རང་ཚོའི་ཁྲག་འཇིབ་པ་རེད།ུད་ཀྲུང་གོ་གུང་བྲན་གྱི་བཀའ་དྲིན་ལས་

འགྱུར་བ་ལེགས་ཕྱོགས་སུ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད་”ུཞེས་སློབ་གསོ་བརྒྱབས།ུཧུར་

བརྩོན་ཅན་པས་ཀྱང་དེ་ལྟར་རྗེས་ཟློས་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད།ུ

སྤྱི་ལོ་ུ༡༩༥༩ུབོད་ཟླ་ུ༦ུཔའི་མཇུགུ༧ུཔའི་འགོ་ཤར་ལ་དགེ་འདུན་

རྣམས་སྟར་ཉི་སྒྲིག་གི་གོམ་བགྲོད་བྱེད་བཞིན་ཤེལ་དཀར་ཞོལ་དུ་ཚོགས་འདུར་
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ལ་སྟོད་ཤེལ་དཀར་ཆོས་སྡེའི་ངག་རྒྱུན་ལོ་རྒྱུས་དྭངས་གསལ་གཏམ་གྱི་ཆུན་པོ།

བསྐོངས༌།ུདེ་དང་དུས་མཚུངས་ཤེལ་དཀར་མངའ་ཞབས་མི་དམངས་ཡང་ཞོལ་

དུ་ཚོགས་འདུར་བསྐོངས་ཏེ་དགེ་འདུན་པ་རྣམས་ཞོལ་དུ་ཚོགས་འདུ་སར་འབྱོར་

སྐབས་མངའ་ཞབས་ཁོངས་མི་ནས་གཅིག་གིས་ངར་ཤུགས་ཀྱི་འབོད་ཚིག་འདི་

ལྟར་ུ“ང་ཚོས་མངའ་བདག་རི་བོ་གསུམ”ུཞེས་འབོད་ཚིག་སྒྲོག་པ་དང་ལན་

དུ་མི་དམངས་བྱིངས་ནས་ུ“རྩ་མེད་བཟོ་གི་ཡིན།ུབཟོ་གི་ཡིན་”ུཞེས་འབོད་

སྒྲ་སྒྲོག་བཞིན་བསྡད་ཡོད།ུསྐད་འབོད་ཚར་བ་དང་ཤེལ་དཀར་རྫོང་དཔོན་རྨི་རེ་

ལགས།ུལུང་རྟོགས་ཆོས་འཕེལ་ལགས།ུདབུ་མ་མཁན་ཆུང་ལུང་རྟོགས་གསུང་

རབ་ལགས་སོགས་མི་དམངས་ཀྱི་དཀྱིལ་དུ་ཁྲིད།ུམི་དམངས་ལ་ཁོང་ཚོར་འཐབ་

འཛིང་བྱེད་དུ་བཅུགུསྐབས་དེར་ཁོང་རྣམ་པ་གསུམ་ལ་ཚིག་ངན་པོས་འཐབ་འཛིང་

བཏང་བ་ལས་ཉེས་བརྡུང་སོགས་ཕོགས་མེད།ུདགེ་འདུན་པའི་ཁོངས་ནས་ཧུར་

བརྩོན་ཅན་པ་ཚོས་འཐབ་འཛིང་བཏང༌།ུདེ་ནས་ཁོང་གསུམ་གཞིས་ཀ་རྩེར་བཙོན་

འཇུག་ལ་ཁྲིད།ུའཐབ་འཛིང་དེ་བྱེད་སྐབས་ཤེལ་རྫོང་རྩེ་དྲུང་(མིང་?)ནི་འཛིན་བཟུང་

བཙོན་འཇུག་དང་འཐབ་འཛིང་འཕོག་རྒྱུ་ཕར་བཞག་རྒྱ་མིའི་ལས་བྱེད་པར་བསྐོ་

བཞག་བྱས་ཡོད་པས་རྒྱ་དམར་དང་མཐུན་ལམ་དམ་ཟབ་ཡོད་པ་རེད།ུ

བླ་མ་ལས་སྣེ་པ་ཚོའི་རྗེས་སུ་འཛིན་བཟུང་བྱས་པའི་གྲྭ་བ་ལྔ་བཅུ་ང་གྲངས་

ཤིག་ལོ་དེ་གའི་བོད་ཟླ་ུ༩ུཔར་གཞིས་ཀ་རྩེར་བཏང༌།ུདེ་ཁོངས་ནས་གྲྭ་བ་དྲུག་

བདུན་ཞིག་ུ༡༩༧༩-༨༠ུལོར་སྲིད་བྱུས་གུ་ཡངས་བཏང་སྐབས་ནང་དུ་ལོག་ཐུབ་

པ་བྱུང་ཡོད་པ་ལས་དེ་བྱིངས་བཙོན་ཁང་དང་ངལ་རྩོལ་ལས་གྲྭར་འདས་གྲོངས་སུ་

གྱུར།ུམཐའ་དོན་དགེ་འདུན་པ་བཙོན་འཇུག་བྱེད་དགོས་པ་རྣམས་བཙོན་འཇུག་

དང་།ུདགོན་པ་ནས་ཕུད་དགོས་རིགས་ཕུད།ུདགོན་པར་ཡོད་པའི་སྤྱི་སྒེར་གྱི་
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ལེའུ་བཞི་པ།ུཆོས་སྡེར་རྒྱ་དམག་འབྱོར་བ་དང་བཙན་བྱོལ་དུ་ཕེབས་པ།ུ

དངོས་རིགས་རྣམས་མི་དམངས་ཀྱི་ཁྲག་དང་རྔུལ་ནག་བཏོན་པའི་འབྲས་བུ་ཡིན་

ན་འདི་དག་དམངས་གཙོའི་བཅོས་བསྒྱུར་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་བཤད།ུབོད་ཟླ་ུ༧ུ

པའི་མཇུག་ཏུ་ཁུལ་དེའི་རྒྱ་དཔོན་ཀྲང་ཙུག་ཀྲང་ཉིན་ཉི་ཤུ་སྐོར་ཞིག་གཞིས་ཀ་རྩེར་

བསྐྱོད།ུཁོང་གི་ལས་ཚབ་པ་རྒྱ་དཔོན་དེ་ནི་མི་བཟང་པོ་ཞིག་ཡོད་པས་སྐབས་

དེར་སེ་ཡངས་སྦུག་གཡས་གཡོན་གྱི་དགེ་འདུན་པ་མང་པོ་ཞིག་རང་གཞིས་སུ་

བསློགས།ུདགོན་པར་བཞུགས་ཡོད་པ་རྣམས་ཉིན་ཤས་རང་ཤག་ཏུ་བཏང༌།ུརང་

གཞིས་སུ་ལོག་འགྲོ་མཁན་གྲྭ་བ་འགའ་ཞིག་ནས་ཤག་ཆས་ཚོད་མེད་འཁྱེར་རྩིས་

བྱས་བའི་རྐྱེན་གྱིས་གཞིས་སུ་སློག་མཚམས་བཞགུདགེ་འདུན་པ་ཚོགས་བརྡར་

འཁར་རྔ་བརྡུང་།ུཉིན་རེར་སློབ་གསོའ་ིའཛིན་གྲྭར་ཐེངས་གཉིས་རེ་ལས་འཛོམས་

མི་དགོས་པ་བཟོས།ུསྐབས་དེར་ཤེལ་ཆོས་ན་གྲྭ་གྲངས་ུ༢༦༠-༧༠[59]ཙམ་ཡོད།ུ

རྒྱ་དཔོན་དེས་ཉིན་གཅིག་དགེ་འཕྲིན་ཆོས་ལ་ཁྱེད་ཆོས་དད་རང་མོས་བྱེད་འདོད་

ཡོད་དམ་ཞེས་འདྲིས།ུདེའི་ལན་དུ།ུལ་ཡོད་ཞུས་པར་རྒྱ་དཔོན་དེས་ད་ལྟ་ཆོས་

དད་རང་མོས་བྱས་ན་འགྲིགས་ཀྱི་མ་རེད།ུགཅིག་ནས་ང་ཚོའི་སྲིད་གཞུང་ལ་མི་

དགོས་ཀྱི་ཡོད་ལ་གཉིས་ནས་ཆོས་དད་རང་མོས་བྱས་ན་སྔར་སྲོལ་གཉའ་གནོན་

དང་བཤ་གཤོག་གི་ལམ་ལུགས་ལ་ཕྱིར་ལོག་བྱེད་ཀྱི་རེད་ཅེས་བཤད།ུརིམ་

པས་ཆོས་དད་རང་མོས་ཀྱི་ལྟ་གྲུབ་ནི་དམར་པོའ་ིསྲིད་བྱུས་དང་འགལ་སྐོར་དང་

མ་འོངས་པར་ཆང་ས་རྒྱག་རྒྱུ་དང་ཁྱིམ་ཚང་འཛུག་རྒྱུའི་སྐོར་བཤད།ུརྒྱ་དཔོན་

ཀྲང་ཙུག་ཀྲང་གཞིས་ཀ་རྩེ་ནས་ཕྱིར་འཁོར་ནས་ཉིན་ཞག་གསུམ་བཞི་ཙམ་སོང་

བ་དང་ནམ་རྒྱུན་དང་མི་འདྲ་བར་ཞོགས་པ་སྔ་བོ་ཞིག་འཁར་རྔ་བརྡུང་།ུསྔར་

59.ུུངག་དབང་ཆོས་འཕེལ་ནས་གྲྭ་བ་ུ༢༩༧
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ལ་སྟོད་ཤེལ་དཀར་ཆོས་སྡེའི་ངག་རྒྱུན་ལོ་རྒྱུས་དྭངས་གསལ་གཏམ་གྱི་ཆུན་པོ།

དང་མི་འདྲ་བར་ཞོགས་པ་སྔ་བོར་འཁར་རྔ་བརྡུང་བའི་སྒྲ་ཐོས་པ་དང་དགེ་འདུན་

པ་རྣམས་བ་སྤུ་ཟིང་དགོས་པའི་སེམས་ཚབ་ཚོད་མེད་སྐྱེས།ུགྲྭ་དམངས་རྣམས་

ཐུབ་ཆེན་ལྷ་ཁང་དུ་བསྐོངས།ུཀྲང་ཙུག་ཀྲང་རླུང་ཧ་ཅང་ལངས་བའི་རྣམ་པ་དང་

བཅས་ཁོང་གིས་འདི་ལྟར།ུའདི་ནས་མིང་ཐོ་ཐོན་པ་རྣམས་ཟུར་དུ་འཐོན་དགོས་

ཞེས་བཤད་དེ་མི་སུམ་ཅུ་སྐོར་གྱི་མིང་ཐོ་ཀློགུམིང་འཐོན་པ་རྣམས་ནི་སྔར་གཞིས་

ཀ་བྱེད་མྱོང་བའི་གྲས་དང༌།ུཤག་ཚང་ཕྱུག་གྲས།ུརྒྱ་དམར་ལ་ཁ་གཏད་ནས་

འཛིང་དགོས་གསུང་མཁན་གྱི་དགེ་འདུན་པ་རྣམས་རེད།ུཀྲང་ཙུག་ཀྲང་གིས་

འདི་ཚོར་སླར་ཡང་སློབ་གསོ་རྒྱག་དགོས་འདུག་ཅེས་བཤད་ནས་དགེ་འདུན་པ་

རྣམས་གླིང་ཁ་རྗེ་དྲུང་གི་ཤག་ཏུ་བཅུགུདགེ་འདུན་པ་གཞན་རྣམས་ལ་འདི་ལྟར་

ཞིང་པར་བཅོས་སྒྱུར་བཏང་ཚར་ཡོད་པས་རང་གཞིས་སུ་ལོག་ན་འགྲིགས་ཅེས་

དང་།ུའབྲོག་ཁུལ་ད་ལྟ་བཅོས་བསྒྱུར་བྱེད་ཐུབ་མེད།ུའབྲོག་ཁུལ་ནས་ཡིན་པ་ཚོ་

གནས་སྐབས་རིང་དགོན་པར་བསྡད་ན་འགྲིགས་ཀྱི་རེད་ཅེས་འགྲེལ་བརྗོད་བྱས།ུ

དེ་ཡང་སྔར་དགེ་འདུན་ཡོངས་རྫོགས་འདུ་ཁང་དུ་བཅུག་ནས་བཞག་སྐབས་དགེ་

འདུན་པ་འགའ་ཞིག་གནམ་གཤིས་ཚ་དྲོད་མ་མཉམ་པའི་རྐྱེན་གྱིས་བསྙུན་ནས་

རང་ཤག་ཏུ་འགྲོ་ཆོག་པའི་དགོངས་ཞུ་ཕུལ་བ་ལྟར་ཐོབ་ནས་རང་ཤག་ཏུ་ཕེབས།ུ

འོན་ཀྱང་རང་ཤག་ཏུ་ཆུ་མེད་པའི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་དེ་གྲྭ་དམངས་ཀྱི་གསོལ་ཇའི་

ཆུ་ནས་གཡར་པོ་ཞུས་པས་གྲྭ་དམངས་ལ་གསོལ་ཇ་ཆད།ུགཡར་པོ་ཞུ་མཁན་

རྩད་ཞིབ་བྱས།ུའགན་འཛིན་ཀྲུ་ཧྲིང་མཚོ་སྒོ་ཨེམ་ཆི་དང་བསམ་གཏན་ལགས་

སོགས་ཀྱིས་ནག་ཉེས་ཅན་པར་དགེ་འདུན་ཡོངས་ཀྱི་མདུན་ཚོགས་གཏམ་ཧ་

ལས་པ་བཏང་བ་མ་ཟད་ཆད་པ་ཆུ་འཁོར་བརྒྱད་ལེན་དགོས་པའི་ཉེས་པ་བཏང་།ུ
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ལེའུ་བཞི་པ།ུཆོས་སྡེར་རྒྱ་དམག་འབྱོར་བ་དང་བཙན་བྱོལ་དུ་ཕེབས་པ།ུ

སྐབས་དེར་རྒྱ་གཞུང་ནས་བློ་བཟང་རྣམ་རྒྱལ།ུབཏང་རྩེ།ུབཏང་ཕྲུགུབར་མཚོ་

བ་བློ་བཟང་རྡོ་རྗེ།ུགྲོ་མ་ལུང་མིག་རིལ་བཅས་གྲྭ་བ་ཁག་ཅིག་ཤེལ་དཀར་ཁུལ་

ལུང་ཚོ་དུ་མ་ཞིག་ལ་པགས་རིགས་ཉོ་སྒྲུབ་ལ་བརྫངས།ུདེ་ཁུལ་གྱི་པགས་རིགས་

ཐམས་ཅད་ཉོས།ུབཏང་ཕྲུགུབློ་བཟང་རྡོ་རྗེ་དང་གྲོ་མོ་ལུང་མིག་རིལ་གསུམ་ལ་

རྒྱ་གཞུང་ནས་རྒྱ་ནག་ལ་སློབ་སྦྱོང་ལ་འགྲོ་དགོས་བཤད་ཀྱང་ཁོང་རྣམས་འགྲོ་

འདོད་མ་བྱུང་བར་ཕྱོགས་འཐོན་བྱས།ུདེ་སྐབས་སུ་ཧུར་བརྩོན་ཅན་དྲགས་གྲས་

ཤིག་སློབ་སྦྱོང་ཚར་ནས་ས་ཁུལ་གཞན་དུ་བཏང༌།ུགླིང་ཁར་ཡོད་པའི་རྒྱང་མཁར་

སྣང་པའི་ཁང་པ་གཞུང་བཞེས་ཀྱིས་དེར་རྒྱ་མིའི་ཚོང་ཁང་བཙུགས།ུཚོང་ཁང་

གི་ལས་བྱེད་པ་གཞིས་ཀ་རྩེ་བ་དབང་མོ་ལགས་ཞུ་བ་སྐྱེ་དམན་ཁམས་གཤིས་

བཟང་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་ཁོང་གིས་དེར་ཆང་འཚོང་ཡང་བསྐྱོན།ུཧུར་བརྩོན་ཅན་པའི་

ཁོངས་ནས་བློ་རྣམ་དང་བཏང་རྩེ་གཉིས་ཕན་ཚུན་བསླུ་བ་མེད་པའི་མནའ་བསྐྱལ་

ཁྲག་སྤྲད་པའི་བློས་ཁེལ་གྱི་གྲོགས་པོ་གཉིས་ནས་ཤེལ་དཀར་ཆོས་སྡེའི་གསེར་

ཀོང་ཆ་གཅིག་གཉིས་ཤིག་འཁྱེར་ནས་འཐོན་འགྲོ་རྒྱུ་བྱས་ཀྱང་བྱ་བ་ལག་ལེན་

དུ་མ་འཁེལ།ུབློ་བཟང་ཆོས་འཕེལ་ཟེར་བ་ཞིག་ཀུང་ཝ་ཅུས་(རྒྱ་མིའི་ཉེན་རྟོག་ཁང་)གི་

དཔོན་པོ་མཐོ་ཤོས་དེ་རེད།

དགེ་བློ་རྣམ་པས་ལྷ་སའི་གནས་ཚུལ་མཁོ་སྒྲུབ།ུ

རྫོང་གི་དྲུང་སྐོར།ུམཁན་པོ་དང་མཁན་ཆུང་རྣམ་པས་ལྷ་སའི་གནས་བབས་

ཇི་ལྟར་ཡོད་མིན་བལྟ་བར་ཉུལ་མ་གཏང་རྒྱུའི་བཀའ་མོལ་གནང༌།ུདེ་ནས་དགེ་

བློ་བཟང་རྣམ་རྒྱལ་དང་མཁས་སྟོབས་གྲྭ་བློ་བཟང་བསྟན་འཛིན་གཉིས་ནས་ཁས་

བླངས།ུཁོང་གཉིས་ཉུལ་མར་ཕྱིན་པ་དགེ་འདུན་དམངས་ནས་གསལ་རྟོགས་མི་
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ལ་སྟོད་ཤེལ་དཀར་ཆོས་སྡེའི་ངག་རྒྱུན་ལོ་རྒྱུས་དྭངས་གསལ་གཏམ་གྱི་ཆུན་པོ།

ཡོང་སླད་དགེ་འདུན་པ་གཉིས་ཉིན་གཅིག་ཚོགས་ལ་མ་ཡོང་བར་ཆད་རྒྱུ་དང་།ུ

ཕྱི་ཉིན་ཞོགས་པ་དགེ་བསྐོས་ནས་ཚོགས་དམངས་དབུས་སུ་ཚོགས་གཏམ་དང་

གཤེ་གཤེ་བཏང་སྟེ་ཚོགས་ལ་མི་ཡོང་བའི་ལན་གསལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་གསུང་

རྒྱུའི་གྲོས་འཆམ།ུཁོང་གཉིས་མཚན་མོ་དེ་གར་ཕྱོགས་འཐོན་བྱས།ུདགེ་འདུན་པ་

གཉིས་ཀྱི་ཕྱག་ཏུ་ཤེལ་དཀར་ཆོས་སྡེའི་ཆོས་ཐམ་ཞིག་དང་རྫོང་གི་ཐམ་ཀ་འཁོད་

པའི་བཀའ་ཡིག་ཅིག་འཁྱེར་རྒྱུ་བྱུང་ཡོད།ུཡིག་གེ་འདི་ནི་གལ་སྲིད་ལམ་བར་

དཀའ་ཚེགས་འདྲ་ཐུག་ཚེ་ངོ་སྦྱོར་དུ་བསྟན་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་བཟོས།ུརྫོང་གི་ཡིགེའི་

ནང་རྟའུ་བསྐུལ་ཆོག་པ་ཡང་གསལ་ཡོད།ུདེ་ནས་མཚོ་ཁ།ུགུ་བ།ུའགྲིགས།ུ

གཡས་སྒོ།ུསྡུག་རུང་གྲོང་སྡེའི་མདུན་ལམ་བརྒྱུད་ནས་ལྷ་ས་ཕྱོགས་སུ་འཐོན།ུ

རྒྱལ་རྩེའི་ཉེ་འཁོར་ན་ཡོད་པའི་སྡུག་རུང་ས་གནས་ཀྱི་རྟའུ་བསྐུལ།ུརྒྱལ་རྩེ་པང་

ཀོང་དུ་འབྱོར་སྐབས་ཡུལ་དེའི་རྒན་པོ་བཞུགས་མི་འདུག་པར་བཙན་དབང་ཐོག་

ནས་རྟ་གཉིས་འཁྲིད།ུརྟའུ་འགྲོ་མ་བཅུག་པར་ལུང་ཆུང་དེར་བཀགུགྲོང་མི་རྣམས་

རྒན་པོར་བཀའ་སྐོར་ཞུ་བར་རི་ཁྲོད་དུ་ཕྱིན།ུས་གནས་འདིར་བོད་གཞུང་གི་བཀར་

འཇུག་གནང་བའི་བཟའ་འབྲུ་ཡང་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཡོད།ུམཚན་མོ་དེར་ཁོང་གཉིས་

གྱོན་གོས་ཀྱང་ཕུད་མ་ནུས་པར་ཉལ་བསྡད་པས་གཉིད་ཀྱང་ཟམ་ཟིམ་ཞིག་ལས་

མ་ཁུགུསང་ཞོགས་གཉིད་ལས་སད་སྐབས་རྡོ་ཆུང་རྫོང་གི་གྲོང་མི་རྣམས་མེ་

མདའ་པ་མོ་ལིང་དང་སྟ་རེ་སོགས་འཁྱེར་ནས་སྒུག་བསྡད་དེ་ཁོང་གཉིས་མེད་པ་

བཟོ་རྒྱུའི་གྲབས་བྱས།ུཁོང་གཉིས་ནི་ན་སོ་དར་ལ་བབས་པའི་གཞོན་པ་དཔའ་

ངར་གོང་དུ་ཕྱུར་བའི་སྒང་ཡིན་པས་ཤི་ཡོང་དང་གསད་ཡོང་བསམ་པའི་སེམས་

ཁྲལ་ཕར་བཞག་ད་དུང་ཁོང་ཁྲོ་དྲག་པོ་ལངས།ུརྒན་པོའ་ིབསམ་པར་ཁོང་གཉིས་
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ལེའུ་བཞི་པ།ུཆོས་སྡེར་རྒྱ་དམག་འབྱོར་བ་དང་བཙན་བྱོལ་དུ་ཕེབས་པ།ུ

ཁམས་རྫུན་མི་ངན་འཕྲོག་བཅོམ་པ་དེ་འདྲ་མིན་ནམ་སྙམ་པའི་དོགས་པ་སྐྱེས་ཏེ་ག་

ནས་ཡིན་པ་དང་ག་རེ་བྱེད་དུ་ཡོང་བ་སོགས་ཀྱི་སྐད་ཆ་མང་ཙམ་འདྲི་རྩད་བྱས།ུ

སྐབས་དེར་གཙང་ཁུལ་ཁམས་རྫུན་མི་ངན་ཇག་བཅོམ་གྱི་སྐད་ཆ་མང་པོ་གོ་རྒྱུ་

ཡོད།ུདགེ་འདུན་པ་གཉིས་ནས་རྒན་པོ་འཁོར་བཅས་མར་ཙམ་ཕེབས་རོགས་ང་

ཚོས་གནས་ཚུལ་གསལ་དག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་ཞུས་པར་ཁོང་རྣམས་མར་ཕེབས།ུདགེ་

འདུན་པ་གཉིས་ནས་ཞུས་པ།ུདུས་ངན་འདི་ལྟ་བུར་ནང་ཁུལ་ཕན་ཚུན་མེ་མདའ་

ཁ་གཏད་བྱེད་པ་ནི་ཧ་ཅང་ཐབས་སྐྱོ་བའི་བྱ་ཐབས་ཤིག་དང༌།ུང་གཉིས་ནི་སྐྱིད་

པོ་རྒྱགས་པ་དང༌།ུཀྲོག་ཀྲོག་བྱེད་དུ་ཡོང་བ་རྩ་བ་ནས་མིན།ུབོད་བསྟན་པ་ཆབ་

སྲིད་ལ་བགེགས་སྐྱོན་ག་འདྲ་ཡོད་མིན་གྱི་གནས་ཚུལ་ཤེས་རྟོགས་བྱེད་དུ་ཡོང་བ་

ཡིན་པས་དཔང་རྟགས་ཤེལ་དཀར་ཆོས་སྡེ་དང་རྫོང་གཉིས་ཀྱི་བཀའ་ཐམ་བཀའ་

ཡིག་ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་རྣམས་བཤད།ུརྒན་པོ་ནས་ད་ལྟའི་འཆར་ལྷ་སའི་རྩ་བའི་

གནས་སྟངས་རབ་རོབ་ཙམ་ལས་གསལ་པོ་ཞིག་ཤེས་རྒྱུ་མི་འདུགུལར་གནས་

འདི་ཁུལ་བོད་གཞུང་བཀར་འཇུག་གི་འབྲུ་རིགས་མི་ཉུང་བ་ཞིག་ཡོད་པས་གནས་

ཚུལ་རྟོགས་ཞིབ་གྲུབ་ནས་ཡར་ལམ་འདི་ཕྱོགས་སུ་ངེས་པར་འགྲིམས་རོགས་

ཞེས་གསུངས།ུསང་ཞོགས་དེར་རྒན་པོ་ཁོང་རང་བཞུགས་སའི་གནས་དབྱུང་གི་

ཕུག་པར་སྐད་བཏང་ནས་བཞེས་ལག་ཅིག་གནང༌།ུཕན་ཚུན་ཕྲོས་མོལ་མང་དག་

ཅིག་བྱས་ཏེ་ཐོན།ུདེ་ནས་རྒྱལ་རྩེ་རྟ་གྲུ་ཁའི་མདུན་ལམ་ནས་ཕྱིན།ུདེའི་ལོ་ཤས་

སྔོན་རྒྱལ་རྩེར་ཆུ་ལོག་ཐོན་ནས་ས་ཞིང་དང་མི་ཆར་སྐྱོན་ཆ་དང་ཕམ་ཉེས་ཆེན་

པོ་བཟོས་ཡོད་ཀྱང་གཞུང་ཞབས་སྐྱིད་ཟུར་ལགས་ཀྱི་གཟིམ་ཁང་ལ་སྐྱོན་གང་

ཡང་མ་ཤོར་བར་ཙོག་གེ་བསྡད་ཡོད་པ་མཐོང་།ུདེ་ནས་རོང་བྱམས་ཆེན་བརྒྱུད་
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ལ་སྟོད་ཤེལ་དཀར་ཆོས་སྡེའི་ངག་རྒྱུན་ལོ་རྒྱུས་དྭངས་གསལ་གཏམ་གྱི་ཆུན་པོ།

ལྷོ་ཁ་རྩེད་ཐང་དུ་སླེབས་གྲབས་ཡོད་སྐབས་ཆུ་སྒང་ཁག་གཅིག་རྒྱ་གར་ཕྱོགས་

སུ་འཐོན་འགྲོ་བ་དང་ཁ་ཐུག་བརྒྱབས་ནས་ཁོང་གཉིས་གཙང་ཚོང་པ་ཞེས་འཛིན་

བཟུང་བྱས།ུརོགས་བློ་བཟང་བསྟན་འཛིན་ལ་སྔར་གདན་སར་སྡོད་སྐབས་ཀྱི་ངོ་

ཤེས་ཤིག་དེར་ཐུགུབློ་བཟང་རྣམ་རྒྱལ་ཐག་པས་བཀྱིགས།ུརྒྱང་ཤིང་བརྒྱབས་

ནས་དམར་གསོད་གཏང་རྒྱུ་ཡིན་པ་བཤད།ུདམག་མི་ཞིག་ཡོང་ནས་སྐེ་ལ་གྱོན་

པའི་མཚོན་སྲུང་གྲིས་བཅད་པ་དང་ཕན་ཚུན་གནས་ཚུལ་ཕར་བཤད་ཚུར་བཤད་

དང་སྦྲགས་ཤེལ་དཀར་དགོན་པའི་གནས་སྟངས་ཞུ་བར་ཤེལ་ཆོས་པ་གཉིས་

འབྱོར་བ་ྋགོང་ས་མཆོག་གི་སྙན་ལམ་དུ་འཁྱོལ་བ་ཁྱེད་ཚོས་གནང་རོགས་ཞེས་

ནན་གཏན་གྱིས་ཞུས།ུའོ་ད་ང་བསད་ཀྱང་ཆོག་ཅེས་བཤད།ུརིམ་པས་བློ་རྣམ་

པ་གློད་གྲོལ་བཏང༌།ུབསྟན་སྲུང་དམག་སྒར་དུ་འབྱོར་སྐབས་དེའི་དཔོན་རིགས་

རྣམས་དང་མཇལ།ུདཔོན་རིགས་རྣམས་ནས་ཁོང་ཚོ་མཉམ་དུ་དམག་ལ་ཕྱིན་ན་

ལེགས་ཚུལ།ུདམག་གི་གོ་ལག་ཆ་ཚང་གནང་རྒྱུའི་ཞལ་བཞེས་གནང༌།ུབློ་བཟང་

བསྟན་འཛིན་པས་དེ་མ་ཐག་ད་ང་གཉིས་དམག་ལ་འགྲོ་ཞེས་བཤད་རུང་བློ་རྣམ་

པས།ུགཅིག་ནས་ང་གཉིས་དགོན་པ་ནས་ཐོན་སྐབས་དབུས་ལྷ་ས་ཁུལ་གྱི་གནས་

བབས་ཉུལ་ཞིབ་བྱས་ནས་ལོག་ཡོང་རྒྱུ་ཁས་ལེན་ཞུས་ཡོད་པ་དང་གཉིས་ཐད་

ནས་བསྟན་སྲུང་དམག་གིས་ལེགས་ཉེས་རྟོགས་ཞིབ་ལེགས་པོ་མ་གནང་བར་ང་

གསོད་གྲབས་བྱས་བྱུང་བས་ང་འགྲོ་རྒྱུ་མིན་ཞེས་བཤད།ུཨ་འབྲུག་མགོན་པོ་བཀྲ་

ཤིས་ནས་བློ་རྣམ་པའི་གདོང་པར་གཟིགས་ནས་གད་མོ་ཞིག་བགད།ུདེ་ནས་ཁོང་

གཉིས་བསྟན་སྲུང་དམག་ནས་བཏང་སྟེ་ལྷ་ས་ཕྱོགས་སུ་ཐོན།ུགམ་པ་ལ་བརྒྱབ་

ནས་ལྕགས་ཟམ་གྲུ་ཁའི་ཉེ་འདབས་སུ་སླེབས་སྐབས་གྲུ་ཁར་རྒྱ་དམག་གྲོག་ཚང་
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ལེའུ་བཞི་པ།ུཆོས་སྡེར་རྒྱ་དམག་འབྱོར་བ་དང་བཙན་བྱོལ་དུ་ཕེབས་པ།ུ

རྡོལ་བ་བཞིན་མང་པོ་ཞིག་འབྱོར་ཟིན་ཡོད་པ་མཐོང་སྟེ་དེར་ཁྱུག་ཙམ་བསྡད།ུདེ་

ཙམ་ཞིག་ལ་རྒྱལ་རྩེ་སྣ་དཀར་རྩེ་བའི་ངག་དབང་ལགས་དང་དྲུང་ཡིག་ཆོས་རྒྱན་

ལགས་ཞུ་བ་གཉིས་ཕྲུག་གུ་ཞིག་དང་མཉམ་དུ་རྟ་ཞིག་ལ་བཞོན་ཏེ་འབྱོར།ུབློ་

རྣམ་པས་དྲུང་ཡིག་ཆོས་རྒྱན་ལགས་སྔ་ནས་ངོ་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་པས་གདོང་མ་བསྟན་

པར་ཕར་ཙམ་དུ་བསྡད།ུབློ་བཟང་བསྟན་འཛིན་ལ་ཁྱེད་ཚོ་ག་བ་ནས་ཡིན།ུག་བ་

འགྲོ་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་དྲིས།ུབློ་བསྟན་གྱིས་ང་གཉིས་ཁྲི་དཔོན་རིན་པོ་ཆེའི་ཡང་སྲིད་

རྩད་གཅོད་ལ་འགྲོ་བ་ཡིན་ཞེས་ཞུས།ུཁོང་རྣམ་པས་དེ་འདྲ་ཡིན་གྱི་མ་རེད།ུཁྱེད་

རང་ཚོ་ཤེལ་དཀར་ཆོས་སྡེའི་གྲྭ་བ་མིན་ནམ།ུང་ཚོས་ཤེལ་དཀར་གྱི་བླ་མ་ལས་

སྣེ་འཛིན་བཟུང་བྱས་པ་དང༌།ུདིང་རི་དམག་སྒར་གྱི་གོ་ལག་ཆ་ཚང་བསྡུས་པ་

ཡང་གོ་བྱུང༌།ུལྷ་ས་རྒྱ་དམག་གི་ལག་ཏུ་ཤོར་ཚར་པ་རེད།ུྋགོང་ས་མཆོག་

ཀྱང་རྒྱ་གར་ལ་ཆིབས་བསྒྱུར་བསྐྱངས་ཟིན་པ་རེད།ུལྕགས་ཟམ་གྲུ་ཁར་གནས་

སྐོར་བ་འབྱོར་ཚད་ཐད་ཀར་བཙོན་ཁང་ལ་གཏོང་གི་འདུགུཁྱེད་ཚོ་མར་ལོག་ན་

ཡག་གི་རེད་ཅེས་གསུངས།ུདགེ་འདུན་པ་གཉིས་ནས་ད་དུང་ཨུ་ཚུགས་ཀྱིས་ཁྲི་

དཔོན་ཡང་སྲིད་ཁམས་ཕྱོགས་སུ་འཁྲུངས་འདུག་པས་དེ་རྩད་གཅོད་ལ་ངེས་པར་

འགྲོ་དགོས་ཡོད་ཅེས་ཞུས།ུདེ་ནས་དྲུང་ཡིག་བློ་རྣམ་པའི་འགྲམ་དུ་ཡོང་བ་དང་

ཤེལ་དཀར་གྲྭ་བ་ཡིན་པ་ངོ་ཤེས།ུཁོང་གིས་ཁྱེད་རང་ཚོ་ཡར་ཕྱིན་མ་ཕྱིན་མེད།ུ

ཕྱིན་ན་ཤི་རྒྱུ་ལས་ལྷག་མེད།ུམར་སོང་གསུངས་པ་ལྟར་དགེ་འདུན་པ་གཉིས་

ཤེལ་དཀར་དུ་ལོག་སྟེ་གླིང་ཁའི་ཉེ་འདབས་སུ་བསྡད།ུདགོང་དྲོ་ཙམ་ལ་རྒྱང་

དཀར་སྣང་པའི་སྐུ་ཞབས་བགྲེས་པོ་ཞིག་གིས་ཁོང་གཉིས་འབྱོར་ཡོད་པ་མཁྱེན་

ནས་ཁོང་སར་ཤོག་གསུངས།ུདེར་ཕྱིན་ནས་གོང་དུ་བྱུང་བའི་གནས་ཚུལ་རྒྱས་
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ལ་སྟོད་ཤེལ་དཀར་ཆོས་སྡེའི་ངག་རྒྱུན་ལོ་རྒྱུས་དྭངས་གསལ་གཏམ་གྱི་ཆུན་པོ།

པར་ཁོང་ལ་བཤད།ུམཚན་མོ་དེར་དགོན་པར་ཕྱིན་ནས་དབུ་མ་མཁན་ཆུང་དང་

མཇལ།ུགནས་ཚུལ་རྣམས་ཞུས།ུམཁན་ཆུང་ནས་ང་ཚོས་ཁྱེད་གཉིས་ལྷ་སར་

བཏང་པ་གསལ་བསྒྲགས་བྱས་ཚར།ུགནས་ཚུལ་གསལ་པོ་མི་འདུག་ཀྱང་གོ་ཐོས་

གཅིག་ལ་ཤེལ་དཀར་ཆོས་སྡེར་ལོ་གཅིག་རིང་ཆོས་དད་རང་མོས་སུ་འཇོག་རྒྱུ་

རྒྱ་དམག་ནས་བཤད་ཀྱི་ཡོད་པ་གོ་རྒྱུ་འདུགུགནས་སྐབས་རིང་ཁྱེད་གཉིས་རྩིབ་

རི་སྐོར་ར་ཞིག་ལ་རྒྱུགས་གསུངས།ུམཁན་པོའ་ིསར་བཅར།ུམཁན་པོ་ནས་ང་ནི་

ᨊརྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུའི་སྐུ་ཚབ་དང་གསུང་གི་གསུང་ཚབ་ཡིན་པས་དགོན་

པ་བཞག་ནས་འགྲོ་རྩིས་མེད།ུཁྱེད་གཉིས་ཀྱང་སང་ཉིན་ནས་ཚོགས་ལ་ཤོག་

གསུངས།ུསང་ཞོགས་དེར་ཁོང་གཉིས་ཚོགས་ལ་ཕྱིན།ུདེའི་སྐབས་ཆོས་སྡེར་

གུ་ཡངས་ཙམ་ཡོད་ཀྱང་མི་རིང་བར་མཁན་པོ།ུམཁན་ཆུང༌།ུགཉེར་པ།ུམ་བྱན་

རྣམས་བཙོན་ལ་བཅུགུགནས་ཚུལ་མཁོ་སྤྲོད་པས་གསུངས་གསལ་ལ་སྐབས་

དེ་ཙམ་དུ་ང་ཚོ་གྲྭ་གཞོན་ལུས་སྟོབས་ལྡན་པ་མང་པོ་ཡོད་པས་ཤེལ་ཆོས་ཀྱི་རྩ་

ཆེའི་རྟེན་ཕ་ལམ་གྱི་སྣང་བརྙན་དང་གཡུའི་སྦལ་བ་ལ་སོགས་པའི་རིན་ཐང་ཅན་

གྱི་དངོས་རྫས་རྣམས་འཁྱེར་ཏེ་ཕྱོགས་འཐོན་བྱེད་ཐུབ་ཡོད་ན་ད་གཟོད་རིན་ཐང་

ཅན་གྱི་དངོས་རྫས་རྣམས་རྒྱ་ལག་ཏུ་ཤོར་མེད་ཅེས་གསུངས།

ཤར་ཁུམ་བུར་བཙན་བྱོལ་དུ་ཕེབས་པ།ུ

ཤེལ་ཆོས་དགེ་འདུན་པ་རྣམས་ཤར་ཁུམ་བུར་ཐོག་མར་འབྱོར་སྐབས་དགེ་

འདུན་པ་ུ༤༦ུཙམ་ཞིག་ཡོད།ུདགེ་འདུན་པ་བྲོས་བྱོལ་དུ་འབྱོར་བ་རྣམས་ཤར་

ཁུམ་ཐང་སྟོད་ཞེས་པར་མཁའ་རི་རིན་པོ་ཆེའི་དགོན་པའི་གཡས་གཡོན་དུ་གནས་

སྐབས་རིང་གནས་ཚང་གཡར་ཏེ་བཞུགས།ུམཁའ་རི་སྐྱབས་རྗེ་ནི་ཤེལ་དཀར་གྲྭ་
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ལེའུ་བཞི་པ།ུཆོས་སྡེར་རྒྱ་དམག་འབྱོར་བ་དང་བཙན་བྱོལ་དུ་ཕེབས་པ།ུ

རྒྱུན་ཡིན་པ་གོང་དུ་ཞུས་ཟིན་པ་ལྟར་དང་ཤེལ་དཀར་དགོན་པའི་གྲྭ་རྒྱུན་གནང་སྟེ་

བཞུགས་སྐབས་ཁོང་དང་རྒྱལ་ཕན་ལགས་ཞུ་བ་གཉིས་ནས་ཞལ་དཀར་གཞིས་

ཀ་བཟུང༌།ུམཁའ་རི་རིན་པོ་ཆེ་ཉམས་ལེན་ཁོ་ནར་ཐུགས་གཞོལ་བ་དང་རྒྱལ་

ཕན་ལགས་ཤོ་སྦག་དང་རྣམ་གཡེང་ཁོ་ནར་དོ་སྣང་ཆེ་བས་གཞིས་ཀ་རྐུབ་རྡོལ་

ནས་ཁུངས་མ་འཁྱོལ་བར་མཁའ་རི་སྐྱབས་རྗེ་ཁུམ་བུར་ཕེབས་དགོས་བྱུང་བ་

ཞིག་རེད།ུབོད་ས་མ་ཤོར་བར་མཁའ་རི་རིན་པོ་ཆེ་ཡང་ཤེལ་དཀར་སྒྲིག་ཁོངས་

ནང་ཡོད་པས་ཤེལ་དཀར་དུ་བཞུགས་མེད་ཀྱང་ཤེལ་དཀར་དགེ་འདུན་པར་ཐོབ་

པའི་ལོ་རེའི་འགྱེད་ཕོགས་ཚང་མ་འབུལ་སྲོལ་ཡོད།ུརྒྱུ་མཚན་འདི་འདྲ་ལ་བརྟེན་

ཁོང་ནས་ཤེལ་དཀར་ཆོས་སྡེ་བཀྲིན་ཆེན་པོ་ཡིན་གསུང་སྲོལ་ཡོད།ུབྲོས་བྱོལ་

དུ་ཕེབས་པའི་དགེ་འདུན་རྣམས་སྔགས་རམས་པ་དགེ་འཕྲིན་ལས་ཞུ་བ་ཞིག་མ་

གཏོགས་དགེ་འདུན་པ་གཞན་རྣམས་ན་གཞོན་ཕོ་གསར་ཞེ་ཅིག་དང་།ུམཁའ་

རིར་ཡོད་བཞིན་པའི་དགེ་འདུན་པའི་ཁར་སྔ་ས་ནས་ཀ་སྦུག་ཕྱོགས་སུ་ཐོན་ཟིན་

པའི་དགེ་འདུན་པ་དགེ་ངག་དབང་བཟང་པོ།ུསངས་རྒྱས་འཕྲིན་ལས།ུཨ་ཞང་

མཁར་ཏ་བྱང་ཆུབ་འོད་ཟེར་སོགས་ཀྱང་ཤར་ཁུམ་ཐང་སྟོད་དུ་ཕེབས་ཏེ་དགེ་

འདུན་དམངས་དང་ཟླ་བསྒྲིལ།ུམཁའ་རི་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་མདུན་དུ་དབྱར་གནས་

ཤིག་འཚོགས།ུགནས་ཚུལ་དེ་འདྲའི་འོག་བོད་ཤེལ་དཀར་དགོན་དུ་སྡོད་མི་སུ་

ཞིག་ཀྱང་མེད་པ་དང་ཕྱི་མི་མང་པོ་དགོན་པའི་མཆོད་རྫས་རྐུ་བར་འགྲོ་གི་ཡོད་

པའི་གནས་ཚུལ་ཁུམ་བུར་ཡོད་པའི་དགེ་འདུན་པ་ཚོས་ཤེས།ུདེ་ནས་ཤར་ཁུམ་

མཁའ་རིར་ཡོད་པའི་ཤེལ་གྲྭ་རྣམས་ཀྱིས་གྲོས་མོལ་བྱས་ཏེ་བོད་དུ་ལུས་པའི་

དགོན་པའི་སྤྱི་རྫས་ལེན་དུ་འགྲོ་རྒྱུའི་ཐུགས་ཐག་བཅད།ུདགེ་འདུན་པ་བསྡོམས་
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ལ་སྟོད་ཤེལ་དཀར་ཆོས་སྡེའི་ངག་རྒྱུན་ལོ་རྒྱུས་དྭངས་གསལ་གཏམ་གྱི་ཆུན་པོ།

བཅུ་གཅིག་གིས་ཁས་ལེན་ཞུས།ུཁོང་རྣམ་པ་ནི།ུབློ་བཟང་རྣམ་རྒྱལ།ུསངས་

རྒྱས་འཕྲིན་ལས།ུའཕྲིན་ལས་ཆོས་འཕེལ།ུཆུ་བཟང་ཚུལ་ཁྲིམས་ལགས།ུདྲུང་

ཚོའི་བྱང་ཆུབ།ུཆོས་སྐྱབས་པའི་གྲྭ་བ།ུལུང་ཏ་ཤར་བའི་གྲྭ་བ།ུའཇའ་ལུང་གྲྭ་བ་

གཅིགུརྩ་ཀོར་གྲྭ་བ་སོགས་ཤར་ཁུམ་བུ་ནས་ཐོན།ུཕར་ལམ་སོ་སོར་ཕེབས།ུ

ཤེལ་དཀར་ཉེ་འདབས་ཀྱི་ཇོ་བོ་ཀུན་བསྡུས་ཞེས་པའི་ས་ཆར་མཚན་གཅིག་ལ་

འཛོམས་དུས་བཟོས།ུའོན་ཀྱང་ཕ་དྲུག་པ་གྲྭ་བ་གཉིས་དུས་བཀག་འཛོམས་དུས་

སུ་མ་འབྱོར་ཀྱང་དུས་ཐོག་འཛོམས་ཐུབ་པའི་དགེ་འདུན་དགུ་ནས་མཚན་མོ་དེར་

ཤེལ་དཀར་དགོན་པའི་རི་རྒྱབ་བརྒྱུད་དགོན་པར་ཕྱིན།ུདགོན་པར་འཛུལ་སྐབས་

དགོན་པ་ནི་སྟོང་སིང་ངེར་མི་རྡོག་བྱ་རྡོག་གཅིག་ཀྱང་མེད་པར་དགོན་པའི་ནང་ཁ་

བཏགས་ཀྱིས་ཁེངས་ནས་བསྡད་ཡོད་པ་མཐོང༌།ུཁ་བཏགས་མང་པོ་དེ་འདྲ་ཡོད་

དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི།ུདགོན་པར་མི་སྣ་སུ་ཡོང་གིས་དགོན་པའི་དངོས་རྫས་

རེ་འཁྱེར་ཏེ་བཤགས་པ་ཕུལ་བའི་ཚུལ་དུ་ཁ་བཏགས་རྣམས་ཕུལ་བ་མིན་ནམ་

སྙམ།ུདགོན་པའི་དངོས་རྫས་རྐུ་མཁན་གྱི་ཁོངས་སུ་ཡུལ་མི་མ་ཟད་ཤར་ཁུམ་བུ་

བ་སོགས་ཀྱང་བྱུང་ཡོད་ཤག་རེད།ུདགོན་པའི་སྒོ་ཆེན་ལ་སྒོ་ལྕགས་བརྒྱབས་ཏེ་

འཛུལ་ས་མེད་སྟབས་དགོན་པའི་ཡང་ཐོག་ཏུ་ཡོད་པའི་ཆུ་བཟང་རིན་པོ་ཆེ་དང་

གླིང་ཁ་རིན་པོ་ཆེའི་གཟིམ་ཆུང་དུ་འཛུལ།ུགཟིམ་ཆུང་ཁག་གི་གནམ་སྒོ་རྣམས་

སྔོན་ནས་རྐུ་མ་གཞན་གྱིས་སྒོ་ཕྱེ་ཚར་ཡོད་པ་དེ་ནས་ཐད་ཀར་འདུ་ཁང་དུ་འཛུལ་

ཐུབ་པ་བྱུང་།ུསང་ཞོགས་དེར་དགེ་འདུན་པ་དགུ་པོ་ནས་ཆོས་སྲུང་སྒང་དུ་ཕེབས་

ནས་འཕྲིན་བཅོལ་ཕུལ།ུཉིན་དགུང་རིང་འདུ་ཁང་དུ་ཡིབ་སྟེ་བསྡད།ུཉིན་ཡོལ་

ཆུ་ཚོད་ུ༣-༤ུཙམ་ལ་ཤེལ་དཀར་ཞོལ་བ་ཞིག་སྐོར་གཡེངས་སླེབས་ཀྱང་ཁོང་
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ལེའུ་བཞི་པ།ུཆོས་སྡེར་རྒྱ་དམག་འབྱོར་བ་དང་བཙན་བྱོལ་དུ་ཕེབས་པ།ུ

གིས་གང་ཡང་མི་འདུག་ཅེས་སྐད་ཅིག་བརྒྱབས་ནས་ལོག་ནས་ཕྱིན།ུཉིན་དེ་གའི་

དགོང་དྲོ་དབྱར་ཆོས་ཀྱི་མཆོད་རྫས་ཆ་ཚང་བ།ུགནས་བརྟན་བཅུ་དྲུག་གི་ཞལ་

ཐང་བསྡོམས་ུ༢༤།ུཀ་འཕན་ཆ་ཚང་།ུརྗེ་ཙོང་ཁ་བའི་སྣང་བརྙན་གཅིགུརྗེ་ཡབ་

སྲས་གསུམ་གྱི་གསུང་འབུམ་ཆ་ཚང།ུྋགོང་ས་མཆོག་ནས་བྱིན་རྟེན་དུ་བསྩལ་

བའི་སྐུ་ཟླམ་གཅིག་དང་དབུ་ཞ་གཉིས།ུདུང༌།ུརྒྱ་གླིང༌།ུརོལ་མོ་ཆ་གཉིས་སམ་

གསུམ།ུཁུམ་བུར་བེད་སྤྱོད་བྱ་རྒྱུའི་ཆེད་གུར་ཆེན་གཅིག་བཅས་ལེན་ཐུབ་པ་བྱུང་

བ་མ་ཟད།ུཅ་དངོས་དེ་དག་ཁྱེར་ཏེ་ཚུར་ལམ་མེ་མོ་མཚོ་ཁ་ཞེས་པར་དུང་བཏང་

ནས་ཁྱུག་ཙམ་བསྡད།ུཤར་ལུང་ནས་གཡག་ཅིག་གླས་ཏེ་དགེ་འདུན་པ་རྣམས་

མཉམ་དུ་ཡོང༌།ུརྟ་རྔ་ཞེས་པའི་སར་སླེབས་སྐབས་མཁའ་རི་སྐྱབས་རྗེ་ནས་སེར་

སྦྲེངས་བཅས་བསུ་བ་གནང༌།ུ

ཐོག་མར་བྲོས་བྱོལ་དུ་ཕེབས་པའི་དགེ་འདུན་པ་དགེ་ངག་དབང་བཟང་པོ་

དང་སངས་རྒྱས་འཕྲིན་ལས་བྱང་ཆུབ་འོད་ཟེར་(ཨ་ཞང་མཁར་ཏ་)ུསོགས་སྐྱིད་གྲོང་

བརྒྱུད་རྒྱ་གར་དུ་ཕེབས།ུསྐབས་དེར་སྐྱིད་རོང་རྫོང་དཔོན་ནི་སྔོན་མ་ལུང་པའི་མི་

ཡིན།ུདེ་ནས་མི་རིང་བར་སྐྱིད་རོང་དུ་རྒྱ་དམག་འབྱོར་བས་བྱ་ཐབས་མེད་པར་

བལ་ཡུལ་དུ་འཛུལ།ུབལ་ཡུལ་འཕགས་ཤིང་བྱ་རྒོད་ཕུང་པོ་རིར་དཔལ་འབར་

དགེ་བཤེས་ལགས་ཀྱི་ངོ་ཤེས་ཤིག་གི་འགྲམ་དུ་ཟླ་བ་ུ༢-༣ུཙམ་བཞུགས།ུདེ་

སྐབས་ྋགོང་ས་མཆོག་རྡོར་གདན་དུ་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་ཐོས་ནས་

རྡོར་གདན་གནས་མཇལ་དུ་ཕྱིན།ུརྡོར་གདན་དུ་ཤེལ་ཆོས་གྲྭ་བ་ུ༣༠-༤༠ུཞིག་

འཛོམས་ཡོད་ས་དེར་ཤེལ་དཀར་ཕྱག་མཛོད་བློ་བཟང་རྡོ་རྗེ་ཡང་ཕེབས།ུཕྱག་

མཛོད་བློ་བཟང་རྡོ་རྗེ་ནས་ད་ཚོགས་པ་འཛུགས་དགོས་ཡོད་འདུག་ན་བཀའ་བློན་
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ལ་སྟོད་ཤེལ་དཀར་ཆོས་སྡེའི་ངག་རྒྱུན་ལོ་རྒྱུས་དྭངས་གསལ་གཏམ་གྱི་ཆུན་པོ།

སྦུག་དུ་འགྲོ་དགོས་གསུངས།ུཤེལ་དཀར་ཕྱག་མཛོད་ལགས་ནི་བོད་ས་མ་ཤོར་

གོང་ནས་བཀའ་སྦུག་ཕྱོགས་སུ་ཕར་འགྲོ་ཚུར་འོང་བྱེད་མྱོང་མཁན་ཞིག་རེད།ུཀ་

ལོན་སྦུག་ཏུ་ཤེལ་གྲྭ་བ་ུ༡༩ུཙམ་ཕེབས།ུཟླ་བ་ུ༢ུཙམ་བཞུགས།ུདེའི་རིང་སྦྱིན་

བདག་ཨ་མདོ་སྦྱིན་པ་རྒྱ་མཚོས་གནང་།ུཨ་མདོ་སྦྱིན་པ་རྒྱ་མཚོ་ནི་ཤེལ་ཆོས་བར་

དད་པ་དང་དག་སྣང་ཧ་ལས་པ་གནང་མཁན་ཞིག་ཡིན་པས་ནམ་རྒྱུན་དུ་ངའི་གྲྭ་

བ་ཞེས་གསུངས་སྲོལ་ཡོད།ུསྦྱིན་པ་རྒྱ་མཚོས་ད་འདི་འདྲ་བཞུགས་ན་འགྲིགས་

རྒྱུ་མེད་པ།ུགདན་སར་ཕེབས་དགོས་ཚུལ་དང་དེའི་ཐད་རོགས་རམ་ཐབས་ཤེས་

ཁོང་གིས་བྱས་ཆོག་གསུངས།ུཀ་སྦུག་ན་བཞུགས་པའི་དགེ་འདུན་པ་ཕལ་ཆེ་

བའི་དགོངས་པར་ཤེལ་ཆོས་དགེ་འདུན་མང་ཆེ་བ་ད་ལྟ་མཁའ་རི་རིན་པོ་ཆེའི་

སར་ཡོད་ན་ཁོང་རང་ཚོ་ཡང་དེར་ཕེབས་ན་ལེགས་པ་བསམས་ཏེ་དེར་ཕེབས་

རྒྱུའི་ཐུགས་ཐག་བཅད་དེ་ཤར་ཁུམ་བུར་ཕེབས་རྒྱུ་གནང་།ུཡར་ལམ་རྡོར་གདན་

གནས་མཇལ་ཞུས་ནས་གྲོ་མོར་མཁའ་རི་དགོན་པར་ཕེབས།ུམཁའ་རི་དགོན་པར་

བཞུགས་ཏེ་དབྱར་ཁ་མཁའ་རི་བཙུན་མ་ཚོ་དང་མཉམ་དུ་ཞོག་ཁོག་བསོད་སྙོམས་

ལ་ཕེབས།ུསྐབས་དེར་གོང་དུ་ཞུས་ཟིན་པ་ལྟར་མཁའ་རི་རིན་པོ་ཆེ་མཛད་འཕྲིན་

རྒྱས་པོ་ཡོད་པ་དང་ཁུམ་བུ་གངས་ལ་བརྒྱུད་བོད་མི་བཙན་བྱོལ་དུ་ཡོང་མཁན་

མང་བས་སྐུ་རིམ་འབུལ་མཁན་བྱུང་བ་དང་མཚམས་རེར་མཁའ་རི་རིན་པོ་ཆེའི་

དགོན་པར་ཚོགས་འདྲ་འཛོམས་རྒྱུ་བྱུང་བས་འཚོ་བ་འགྲིགས་ངེས་བཞིན་པ་

བྱུང་།ུསྤྱི་ལོ་ུ༡༩༦༡ུལོར་ཁུམ་བུར་བཞུགས་རིང་བོད་ནས་ཁྱེར་ཡོང་བའི་གུར་

ཆེན་ནང་ཚོགས་ཁང་དང་ནང་གོག་སྦྲ་ཆེན་ནས་གནང་བའི་སྦྲ་གུར་ནང་ཐབ་ཚང་

གནང་སྟེ་དབྱར་གནས་ཞིག་འཚོགས།ུུདབྱར་གནས་དེ་ཚར་བ་དང་དགེ་འདུན་
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ལེའུ་བཞི་པ།ུཆོས་སྡེར་རྒྱ་དམག་འབྱོར་བ་དང་བཙན་བྱོལ་དུ་ཕེབས་པ།ུ

པ་རྣམས་གྲོས་མོལ་གནང་སྟེ་རྗེས་ལོར་དབྱར་གནས་མཉམ་དུ་འཚོག་རྒྱུ་ལས་

གནས་སྐབས་རིང་རང་རང་འདོད་མོས་བཞིན་གནས་སྐོར་ལ་འགྲོ་བ་སོགས་རང་

འདོད་ལྟར་གནང་རྒྱུ་བྱས།ུ

སྤྱི་ལོ་ུ༡༩༦༢ུབོད་ཟླ་ུ༡༢ུགཡས་གཡོན་དུ་ཆུ་བཟང་མཆོག་སྤྲུལ་ཡང་སྲིད་

ངོས་འཛིན་གནང་རྒྱུའི་སྐད་ཆ་ཡོད་པས་ཤེལ་གྲྭ་བ་རྣམས་བཀའ་མོལ་གནང་སྟེ་

གལ་སྲིད་ཐག་རིང་ན་ཡང་སྲིད་ངོས་འཛིན་ཞུ་ན་དགེ་འདུན་པ་རྣམས་ངོ་བཅར་ཞུ་

ཐུབ་རྒྱུ་དཀའ་བས་ཞབས་བརྟན་འབུལ་རྒྱུར་སྒོར་མོ་ཆིག་སྟོང་ཞིག་བསྡུས་ནས་ཆུ་

བཟང་ཚུལ་ཁྲིམས་ལགས་ཀྱི་ཕྱག་ཏུ་འབུལ་རྒྱུ་དང་།ུགལ་སྲིད་ཡང་སྲིད་ཁྲི་སྟོན་

ཉེ་འཁོར་དུ་གནང་ན་ཤེལ་དཀར་དགེ་འདུན་པ་ཚོ་ཡང་བཅར་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་ཞུས།ུ

དེའི་བཀའ་ལན་དུ་ཤར་པའི་ས་ཁུལ་དགོན་པ་གཞུང་དུ་ཡང་སྲིད་ཁྲི་སྟོན་ཞུ་རྒྱུ་

ཡིན་པའི་ཕྱག་བྲིས་འབྱོར།ུདེ་ལྟར་མཁའ་རི་དགོན་པ་ནས་ཆུ་བཟང་རིན་པོ་ཆེའི་

ཁྲི་སྟོན་ལ་ཤེལ་གྲྭ་བ་ུ༡༣ུཙམ་ཕེབས་ཡོད་པའི་ནང་དགེ་ངག་དབང་བཟང་པོ།ུ

སངས་རྒྱས་འཕྲིན་ལས།ུདོན་གྲུབ་རྒྱ་མཚོ།ུངག་དབང་བསྟན་དར།ུཐུབ་བསྟན་

བཀྲ་ཤིས་དང་བྲག་ཤེལ་མདོག་ནས་ཚ་བ་འཕྲིན་ལས་ཆོས་འཕེལ་དང་བདེ་བ་

གཞི་བྱང་ཆུབ་རྒྱལ་མཚན་གཉིས།ུབློ་བཟང་ཕུན་ཚོགས།ུབཀའ་གནས་ཡེ་ཤེས་

སོགས་ཡོད།ུཁྲི་སྟོན་མཎྜལ་ལྗགས་བཤད་དབུ་མ་མཁན་ཆུང་ལུང་རྟོགས་གསུང་

རབ་ལགས་ཀྱིས་གནང་།ུཤེལ་གྲྭ་བ་རྣམས་དགོན་པ་གཞུང་དུ་བདུན་གཉིས་

ཙམ་བཞུགས།ུདེར་ཨ་ཅག་མེ་ཏོག་དང་བུ་ལགས་ཞུ་བ་བཟའ་འཚོ་ནས་ཁང་པ་

བཙལ་ཏེ་ཁང་གླ་ཡང་ཁོང་རང་ཚོས་སྤྲད།ུསྔོན་ནས་ཤེལ་དཀར་དྲུང་ཡིག་ཚེ་རིང་

དབང་འདུས་ལགས་ཀྱིས་ཕྱག་བྲིས་ཤིག་ཕེབས་པའི་ནང་ཤོ་རོང་གཞིས་ཆགས་
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ལ་སྟོད་ཤེལ་དཀར་ཆོས་སྡེའི་ངག་རྒྱུན་ལོ་རྒྱུས་དྭངས་གསལ་གཏམ་གྱི་ཆུན་པོ།

སུ་དགོན་པ་གསར་བཞེང་གནང་རྩིས་ཡོད་འདུག་ལ་ཤེལ་གྲྭ་བ་རྣམས་ཤོ་རོང་

གཞིས་ཆགས་སུ་ཕེབས་འདོད་ན་གནས་སྐབས་ཤིང་ཁང་ཞིག་ཐབས་ཤེས་གནང་

ཆོག་ཅེས་ཕེབས།ུདེ་ནས་ཤེལ་གྲྭ་བ་རྣམས་ཁུམ་བུ་སྟོད་དུ་གཞིས་ཆགས་རྒྱུའམ་

ཤོ་རོང་བདེ་གླིང་གཞིས་ཆགས་སུ་སྤོ་རྒྱུ་གྲོས་བསྡུར་གནང་།ུམཐའ་དོན་ཤོ་རོང་

གཞིས་ཆགས་སུ་སྤོ་རྒྱུའི་ཐུགས་ཐག་བཅད།ུཤེལ་དཀར་དྲུང་ཡིག་ཚེ་རིང་དབང་

འདུས་ལགས་ཀྱིས་ཀྱང་ཤེལ་ཆོས་པ་རྣམས་གཞིས་ཆགས་སུ་གནས་སྤོ་བྱས་ན་

ལེགས་ཚུལ་གྱི་བཀའ་སློབ་གནང༌།

ཤེལ་ཆོས་པ་འཇའ་ས་བླ་མའི་ལྷ་ཁང་དུ་བཞུགས་པ།ུ

སྐབས་དེར་ཤོ་རོང་བདེ་གླིང་དུ་གཞིས་ཆགས་ཀྱི་ཁང་པ་དང་དགོན་པ་

སོགས་གང་ཡང་མེད་སྟབས་ཤར་པ་འཇའ་ས་བླ་མ་ངག་དབང་ཤེས་རབ་ཞུ་བར་

ཁོང་གི་དགོན་པའི་ལྷ་ཁང་གྲྭ་དམངས་ལ་གཡར་པོ་ཞུ་རྒྱུའི་ཆེད་དགེ་འདུན་པ་

རྣམས་མཇལ་ཁ་ཞུ་བར་བཅར།ུའཇའ་ས་བླ་མ་ནས་ཞལ་བཞེས་ལེགས་པར་ཐོབ།ུ

འཇའ་ས་བླ་མའི་ལྷ་ཁང་དེར་བཞུགས་ས་དང་ཚོགས་ཁང་གཅིག་ལྕོགས་གནང།ུ

ལྷ་ཁང་གི་རྒྱབ་དེར་ཡོད་པའི་ཤིང་ཁང་དེ་ཐབ་ཚང་དུ་བེད་སྤྱད།ུདེར་ལོ་ལྔ་ཙམ་

རིང་དབྱར་གནས་འཚོགས།ུའདི་ནི་སྤྱི་ལོ་ུ༡༩༦༢ུཙམ་ནས་ཡིན།ུགནས་ཚང་

འཇའ་ས་བླ་མ་ལགས་ནས་བཟའ་བཏུང་གི་སྦྱིན་བདག་ཀྱང་ཡང་ཡང་གནང་བ་

ཙམ་དུ་མ་ཟད་སྐྱབས་བཅོལ་ཐབ་སྟོང་ལག་སྟོང་གིས་གང་གཡར་པོ་ཞུས་ཀྱང་

ཀ་ཀོར་མེད་པར་ཞལ་བཞེས་གནང་བ་ནི་སྐབས་དེར་ཤེལ་གྲྭ་བ་རྣམ་པར་བཀའ་

དྲིན་ཤིན་ཏུ་ནས་ཆེ་བ་བྱུང་།ུའཇའ་ས་དགོན་པར་དབྱར་གནས་འཚུགས་སྐབས་

དགེ་འདུན་འགའ་ཞིག་དེར་རྒྱུན་བཞུགས་གནང་།ུཁག་ཅིག་དབྱར་གནས་ཚར་



129

ལེའུ་བཞི་པ།ུཆོས་སྡེར་རྒྱ་དམག་འབྱོར་བ་དང་བཙན་བྱོལ་དུ་ཕེབས་པ།ུ

བ་དང་རང་གང་ན་བཞུགས་པའི་རང་གནས་ས་ཁུལ་དུ་ཕེབས།ུདུས་དེར་གཞིས་

ཆགས་ཀྱི་དབུ་འཛིན་སྐུ་ངོ་བློ་བཟང་བསམ་གཏན་ལགས་ཡིན་པས་ཁོང་གིས་

ཀྱང་དགོན་པར་གང་ལེགས་གནང་ཡོད།ུདགེ་འདུན་པ་རྣམས་འཇའ་ས་བླ་མའི་ལྷ་

ཁང་དུ་བཞུགས་སྐབས་བདེ་གླིང་གཞིས་དགོན་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་གླིང་རྒྱབ་བཞིན་

པ་ཡིན་པས་དེར་དགེ་འདུན་པ་རྣམས་ནས་ས་རྡོ་དབོར་འདྲེན་གྱི་ཞལ་འདེབས་

ཞུ་བར་ཐེངས་གསུམ་མམ་བཞི་ཙམ་ཞིག་བཅར།ུགཞིས་དགོན་ཐུབ་ཆོས་ཀྱི་ཀ་

བརྟན་གྱི་རྨང་རྡོར་མེ་ཏོག་སྤང་རྒྱས་ན་ཡོད་པའི་བྱང་པ་དབུ་ལའི་རྩམ་འཐག་ཆུ་

འཁོར་གྱི་ཕུ་ན་ཡོད་པའི་རྡོ་གྲུ་བཞི་ཆེན་པོ་ཞིག་འདུག་པ་དེ་དབོར་འདྲེན་བྱས།ུ

སྐབས་དེར་གཞིས་ཆགས་མི་དམངས་ལ་སུད་སི་རྒྱ་ཌམ་དམར་པོས་གནང་བའི་

སྐྱོབ་གསོར།ུསྣུམ་དཀར་པོ།ུའོ་རྩམ།ུགྲོ་ཆག་སོགས་མང་པོ་ཡོང་གི་ཡོད།ུམི་

དམངས་ནས་རང་ལ་སྐྱོབ་གསོ་ཐོབ་པའི་སྣུམ་དང་འོ་མ་སོགས་ནས་དགོན་པར་

ཡང་མང་པོ་ཕུལ་གྱི་ཡོད།ུསྐབས་དེར་དབྱར་གནས་ལ་ཤེལ་གྲྭ་བ་ུ༧-༨ུཞིག་

དང་ཆུ་བཟང་དགེ་འདུན་པ་ཁག་ཅིག་དང་ངམ་རིང་གི་དགེ་འདུན་པ་གཉིས་བཅས་

བསྡོམས་དབྱར་གནས་འཚོག་མི་དགེ་འདུན་གྲངས་ུ༡༦ུནས་ུ༡༧ུབར་ཡོང་གི་

ཡོད།ུདེ་སྐབས་ཀྱི་དབྱར་གནས་འཚོ་རྟེན་གཙོ་བོ་ནི་ཤར་པའི་གྲོང་སྡེ་རྣམས་སུ་

ཞོག་ཁོག་སློང་མོར་འགྲོ་བ་དང༌།ུགཞིས་མི་ནས་ཞལ་འདེབས་ཕུལ་བ།ུདེ་བཞིན་

འཇའ་ས་བླ་མས་སྦྱིན་བདག་གནང་བ་སོགས་རེད།

ཤེལ་ཆོས་སྤྱི་རྫས་གཞུང་འབུལ་ཞུས་པ།ུ

སྤྱི་ལོ་ུ༡༩༦༡ུལོའ་ིདབྱར་མཇུག་དེར་ཤེལ་ཆོས་དབུ་མ་མཁན་ཆུང་ལུང་

རྟོགས་གསུང་རབ་ལགས་རྒྱ་མིའི་བཙོན་ཁང་ནས་གློད་གྲོལ་ཐོབ་སྟེ་དགེ་ཕྲུག་ཕུལ་
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ལ་སྟོད་ཤེལ་དཀར་ཆོས་སྡེའི་ངག་རྒྱུན་ལོ་རྒྱུས་དྭངས་གསལ་གཏམ་གྱི་ཆུན་པོ།

བྱུང་མཉམ་ཤར་ཁུམ་བུར་འབྱོར།ུདབུ་མ་མཁན་ཆུང་དང་ཕུལ་བྱུང་གཉིས་ནས་གྲྭ་

དམངས་ཀྱིས་བོད་ནས་ཁྱེར་ཡོང་བའི་མཆོད་རྫས་དྷ་སར་བོད་གཞུང་ལ་ཐུགས་ཕན་

གསོས་རིགས་འབུལ་རྒྱུ་ཡིན་པའི་སྙན་ཞུ་ཕུལ།ུསྤྱི་རྫས་གཞུང་འབུལ་བྱེད་ཕྱོགས་

ཐད་བྱུས་འགོད་པ་གཙོ་བོ་ནི་དབུ་མ་མཁན་ཆུང་གི་དགེ་ཕྲུག་ཕུལ་བྱུང་ལགས་རེད།ུ

བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་ནས་བཀའ་ལན་ཕེབས་པའི་ནང་གྲྭ་དམངས་ཀྱིས་བློས་ཆོད་

ན་གནས་བརྟན་བཅུ་དྲུག་གི་ཞལ་ཐང་དྷི་ལི་བོད་ཁང་དུ་གཏོང་རྒྱུ་དང་རོལ་མོ་ཆ་

གཅིག་རྣམ་རྒྱལ་གྲྭ་ཚང་ལ་དགོས་ངེས་ཡོད་པའི་བཀའ་སློབ་ཕེབས།ུསྐབས་དེར་

ཤར་ཁུམ་བུར་རྣམ་རྒྱལ་གྲྭ་ཚང་ནས་ཞལ་འདེབས་ཞུ་མི་ཕེབས་ཡོད་པ་ཚོའི་ཕྱག་

ཏུ་མཆོད་རྫས་འབུལ་རྒྱུ་ཐག་གཅོད་བྱུང་ཡོད་པ་བཞིན་དུང་རྒྱ་སོགས་ྋགོང་ས་

མཆོག་ལ་ཕུལ།ུརྣམ་གྲྭ་བས་ཅ་དངོས་རྣམས་དམ་སེ་ཕྲད་ཅེས་པའི་ཤར་པའི་

གྲོང་གསེབ་ཅིག་ཡོད་པ་དེར་བཞགུཁོང་རང་ཚོ་ཤོ་རོང་བདེ་གླིང་གཞིས་ཆགས་

སུ་ཕེབས།ུདུས་དེ་ཙམ་ན་ཤོ་རོང་བདེ་གླིང་གཞིས་ཆགས་འཛུགས་རྒྱུའི་འཆར་

འགོད་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པས་གཞིས་འགོར་ཐུབ་བསྟན་ཉི་མ་ལགས་ཕེབས།ུཁོང་

ནི་སྔར་བོད་ས་མ་ཤོར་གོང་ཤེལ་དཀར་རྫོང་དཔོན་གནང་མྱོང་ཡོད་པས་དིང་རི་

མངའ་ཁུལ་གྱི་མི་སེར་རྣམས་ལ་ཤེས་རྒྱུས་ཡོད་པ་ཞིག་རེད།ུགཞིས་འགོ་ཐུབ་

བསྟན་ཉི་མ་ལགས་དང་ཤེལ་དཀར་དྲུང་ཡིག་བསྟན་འཛིན་དབང་འདུས་ལགས་

གཉིས་བཀའ་མོལ་གནང་ཏེ་ཤེལ་ཆོས་ཀྱི་འབུལ་ཚན་རྣམས་དགོན་པ་རང་གི་གྲྭ་

བ་ངོ་བཅར་ཞུས་ཏེ་ཕུལ་ན་ངོ་ཆེ་བ་ཡོད་པའི་དགོངས་ཚུལ་བཏོན།ུངམ་པ་དྲུང་

འཚོའི་གྲྭ་བཟོད་པ་དང་ཆོས་སྐྱབས་གྲྭ་གཉིས་ནས་ཨུ་ཚུགས་ཀྱིས་རྣམ་གྲྭའི་དགེ་

འདུན་པའི་ཕྱག་ནས་མཆོད་རྫས་རྣམས་རྩིས་བསླངས་ཏེ་བལ་ཡུལ་བར་མི་གླ་(ཀུ་
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ལེའུ་བཞི་པ།ུཆོས་སྡེར་རྒྱ་དམག་འབྱོར་བ་དང་བཙན་བྱོལ་དུ་ཕེབས་པ།ུ

ལི་)[60]གླས་ཏེ་ཕྱིན།ུགོང་ཞུས་ངོ་མི་གཉིས་ནི་ཤོ་རོང་གཞིས་ཆགས་ན་གསར་དུ་

བཙུགས་ཡོད་པའི་བོད་ཡིག་སློབ་གྲྭའི་སློབ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་ལྟ་རྟོག་བྱེད་མཁན་གྱི་

ལས་བྱེད་གནང་བཞིན་པ་རེད།ུརྣམ་གྲྭ་དགེ་སློང་རྣམ་པའི་ལམ་སྣེ་བར་ངམ་རིང་

ཆོས་སྡེའི་གྲྭ་ཕུར་བུ་ལགས་ཕེབས་ཡོད་པ་ཁོང་ནས་གསུངས་དོན།ུཁྱེད་རྣམ་པས་

ཤེལ་དཀར་ཆོས་སྡེའི་འབུལ་རྫས་རྣམས་སྙན་ཞུ་གཞིར་བཟུང་གཞུང་འབུལ་གནང་

རྒྱུ་དང་མཆོད་རྫས་རྣམས་རྣམ་རྒྱལ་གྲྭ་ཚང་གིས་བེད་སྤྱོད་དུ་ཉར་ཚགས་གནང་

ན་ལེགས་པོ་ཡོད་ཚུལ་གསུངས།ུདེ་སྐབས་བལ་ཡུལ་དོན་གཅོད་དུ་རྩེ་དྲུང་གྲྭ་བ་

ཞིག་བཞུགས་ཡོད་པ་ཁོང་ལ་ཤེལ་དཀར་དགོན་པའི་མཆོད་རྫས་རྣམས་རྒྱ་གར་

བར་གཏོང་ཐབས་རོགས་རམ་གནང་བའི་འབོད་སྐུལ་ཞུས།ུདོན་གཅོད་ཀྱིས་ཐང་

ཀ་རང་སྒྲིག་གཏོང་དཀའ་བས་ཐང་རྒྱུགས་རྣམས་བལ་ཡུལ་དུ་བཞགུཐང་ཁའི་

མེ་ལོང་ཤོང་ཚད་ཀྱི་སྒམ་ཞིག་བཟོས་ནས་དེའི་ནང་དུ་བཅུགུཐང་གོས་རྣམས་

ལྟེབས་རྩིག་རྒྱབ་སྟེ་གནམ་ཐོག་བཏང་ཆོག་པའི་ཞལ་བཞེས་གནང་།ུདོན་གཅོད་

ལགས་ནས་འོན་ཀྱང་དྷི་ལིར་རྩིས་སྤྲོད་བྱེད་ཡུལ་ངེས་མི་སུ་ཡོད་ཅེས་བཀའ་འདྲི་

གནང༌བར།ུལན་དུ་དྷི་ལི་དོན་གཅོད་ཞྭ་སྒབ་པ་དབང་ཕྱུག་བདེ་ལྡན་ལགས་ནི་སྔར་

ནས་ཤེལ་དཀར་ཆོས་སྡེའི་སྦྱིན་བདག་ཡིན་པས་ཞྭ་སྒབ་པར་ཕུལ་ན་འགྲིགས་ཚུལ་

ཞུས།ུགོང་ཞུས་ཤེལ་གྲྭ་གཉིས་ནས་མཆོད་རྫས་ཁག་ཅིག་བལ་ཡུལ་དོན་གཅོད་

ལ་རྩིས་སྤྲད།ུདོན་གཅོད་ཀྱིས་སྐུ་སྒེར་ཡིག་ཚང་དུ་འབུལ་རྒྱུའི་སྙན་ཞུ་ཞིག་དང་

སྦྲགས་མཆོད་རྫས་རྣམས་དྷི་ལི་དོན་གཅོད་ཁང་དུ་བཏང༌།ུདྷི་ལི་དོན་གཅོད་པས་

དངོས་རྫས་ཕྱག་སོན་བྱུང་བའི་ཕྱི་ཉིན་དེར་དྷ་སར་ཕུལ།ུདགེ་འདུན་པ་གཉིས་ནས་

60.ུུཀུ་ལི་ཞེས་པ་རོང་སྐད་དུ་རྡ་གླ་རྒྱུགས་མཁན་ལ་ཟེར།ུ
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ལ་སྟོད་ཤེལ་དཀར་ཆོས་སྡེའི་ངག་རྒྱུན་ལོ་རྒྱུས་དྭངས་གསལ་གཏམ་གྱི་ཆུན་པོ།

གསེར་ཚགས་ཅན་གྱི་དུང༌།ུརྒྱ་གླིང༌།ུརྐང་གླིང་རྣམས་ལ་བལ་གཞུང་ལ་ཁྲིམས་

མཐུན་དཔྱ་ཁྲལ་སོགས་ཕུལ་ཏེ་དྷ་སར་ཁྱེར།ུདྷ་སར་འབྱོར་བ་དང་སྐུ་སྒེར་ཡིག་

ཚང་ལ་རྩིས་འབུལ་ཞུས་ནས་དེའི་འབྱོར་ལན་རྣམས་ད་ལྟའང་ཤེལ་ཆོས་གྲྭ་ཚང་

དུ་བཞུགས་ཡོད།ུ [61]སྐབས་དེར་སྐུ་སྒེར་ཡིག་ཚང་ནས་གནང་བའི་འབྱོར་ལན་

དུ།ུགལ་སྲིད་ཤར་ཁུམ་བུར་གྲྭ་ཚང་གནས་ཐུབ་ན་བརྗོད་མེད་དང་དེ་མིན་རྒྱ་གར་

ཕྱོགས་སུ་ཕེབས་ཚེ་གྲྭ་རྒྱུན་རང་ལོ་ུ༡༥ུམན་སློབ་གྲྭར་གཏང་རྒྱུ་དང་རང་ལོ་ུ༡༥ུ

ནས་ུ༤༠ུབར་ལ་ལས་གྲྭར་འགྲོ་ས་འཚོལ་ཐབས་བྱ་རྒྱུ་དང་རྒན་པ་ཚོར་རྒན་ཡོལ་

གནང་རྒྱུའི་ཞལ་བཞེས་བཟང་པོ་ཕེབས།ུདབུ་མ་མཁན་ཆུང་གི་ཤག་རོགས་གྲྭ་ཕུལ་

བྱུང་རང་གི་སྤུན་ཉེ་འགའ་ཞིག་དང་བླངས་དམག་སྒར་དུ་ཡོད་པའི་སྟབས་བདེ་དང་

བསྟུན་ཁོང་གིས་ཁ་བྱུས་འགོ་དབུ་མ་མཁན་ཆུང་རྒྱ་གར་དུ་གདན་འདྲེན་ཞུས།ུཁོང་

རྣམ་པས་དགོན་པའི་དངོས་རྫས་ལྷག་ཡོད་རྗེ་རིན་པོ་ཆེའི་གསུང་འབུམ་ཆ་ཚང་

གཅིགུརྗེ་རིན་པོ་ཆེའི་སྣང་བརྙན་གཅིགུསྒྲོལ་མ་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་ཡོད་པའི་སྐུ་ཐང་

བདུན།ུགསང་བ་འདུས་པའི་གསེར་བྲིས་སྐུ་ཐང་གཅིག་བཅས་ཚང་མ་འཁྱེར་སྟེ་

གསུང་འབུམ་རྣམས་སེར་སྨད་གྲྭ་ཚང་ལ་ཕུལ།ུདེ་བྱིངས་དངོས་རྫས་རྣམས་བལ་

ཡུལ་དོན་གཅོད་ལ་རྩིས་སྤྲད་དེ་ཤོ་རོང་བདེ་གླིང་དུ་ཡོད་པའི་ཤེལ་གྲྭ་དམངས་ལ་ནེ་

སྒོར་སྟོང་གཅིག་གཉིས་ཤིག་ལས་སྔར་ཡོད་དགོན་པའི་དངོས་རྫས་གང་ཡང་མ་

ལྷག ུདབུ་མ་མཁན་ཆུང་ལ་ཡང་གཞུང་གི་ལས་བྱེད་སྤྱི་མཚུངས་ལྟར་རྒན་ཕོགས་

གནང་རྒྱུའི་ཞལ་བཞེས་ཐོབ།ུདབུ་མ་མཁན་ཆུང་ཤར་ཁུམ་བུར་གྲྭ་རྒྱུན་ཡོད་སར་

ཕེབས་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་ཞུས་པ་ལྟར་གོང་རིམ་ནས་དེ་ལྟར་གནང་ཐུབ་ན་ཤེལ་དཀར་

61.ུ ུགནས་ཚུལ་མཁོ་སྤྲོད་པས་འབྱོར་ལན་ཤེལ་ཆོས་གྲྭ་ཚང་དུ་བཞུགས་ཡོད་པ་གསུངས་བྱུང་ཡང་གུས་

པས་ད་ལྟ་ཤེལ་དགོན་དུ་བཞུགས་ཡོད་མིན་རྩད་གཞིབ་བྱེད་རྒྱུ་མ་བྱུང་།ུ
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ལེའུ་བཞི་པ།ུཆོས་སྡེར་རྒྱ་དམག་འབྱོར་བ་དང་བཙན་བྱོལ་དུ་ཕེབས་པ།ུ

མཆོད་རྒྱུན་མ་ཉམས་པར་འཛུགས་ཐུབ་པ་ཡོང་རྒྱུའི་བཀའ་སློབ་ཕེབས་པ་ལྟར་

ཡར་ཕེབས་ནས་ཕལ་ཆེར་དབྱར་གནས་ཤིག་འཚུགས།ུསྐབས་དེར་བལ་ཡུལ་

དོན་གཅོད་ཁང་དུ་རྩིས་སྤྲོད་ཞུས་པའི་དངོས་རྫས་རྣམས་ད་ལྟ་གང་དུ་ཡོད་དང་

མེད་ཤེལ་གྲྭ་དམངས་ཀྱིས་ད་བར་གསལ་པོར་ཤེས་རྟོགས་ཐུབ་མེད།ུསྐབས་དེར་

བལ་ཡུལ་དོན་གཅོད་ནི་སྐུ་ངོ་སེ་ཀ་ཞུ་བ་ཞིག་ཡོད།ུརྗེས་སུ་ཤོ་རོང་གཞིས་འགོ་

བློ་བཟང་བསམ་གཏན་ལགས་ཀྱིས་གསུང་གསལ།ུམི་བྱེད་དགུ་བྱེད་ཚང་མ་དགེ་

ཕྲུག་དེས་བྱས་པ་ཞིག་རེད།ུདབུ་མ་མཁན་ཆུང་ལ་དབང་ཆ་ཏིལ་འབྲུ་ཙམ་ཡང་མི་

འདུགུངས་རྗེ་རིན་པོ་ཆེའི་སྣང་བརྙན་དེ་ཚོགས་པ་ལ་བཞག་ན་ལེགས་ཚུལ་ཐེངས་

མང་པོ་ཞུས་པ་ཡིན།ུའོན་ཀྱང་ཉན་མ་སོང་ཞེས་གསུངས་ཀྱི་ཡོད།

འདི་ནི་སྤྱི་ལོ་ ༡༩༨༠ མཇུག་གམ་༡༩༩༠ འགོ་སྟོད་སྐབས་ཀིྱ་ཤོ་རོང་གཞིས་དགོན་ཐུབ་ཆོས་གླིང་གི་

འདྲ་པར། པར་འདའི་ིར་ིསྦགོ་ན་ཡདོ་པའ་ིཁང་པ་དམར་པ་ོན་ིགུ་རུ་ལྷ་ཁང་དང་གཞསི་དགནོ་ཐུབ་

ཆོས་རང་གི་ཐོག་ཙམ་ལས་མཇལ་ཐུབ་ཀྱི་མི་འདུག མི་དམངས་རྩེད་ཐང་མདུན་ན་ཡོད་པའི་ཁང་

པ་འདི་མི་དམངས་ཚོགས་ཁང་(སྡེང་ཆ)རེད། 

(A picture of Shorong settlement monastery taken around at the end of 1980s 
or at the beginning of 1990s. Red building on the top of the hill behind is Guru 
Lhakhang. Here in the photo only roof of the monastery is visible. The house in 
front of the ground is public hall.) 
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ལ་སྟོད་ཤེལ་དཀར་ཆོས་སྡེའི་ངག་རྒྱུན་ལོ་རྒྱུས་དྭངས་གསལ་གཏམ་གྱི་ཆུན་པོ།

པར་འད་ིསྤྱ་ིལ་ོ ༢༠༠༠ ནང་བླངས་པ་ཞགི་ཡནི་ངེས། འད་ིན་ིརྗེས་སུ་ཤ་ོརངོ་བདེ་གླངི་གཞསི་དགནོ་

ཐུབ་ཆོས་གླིང་སླར་གསོ་བྱས་པའི་དགོན་པ་དང་གྲྭ་ཤག་གསར་བའི་རྣམ་པ་ཡིན། 

(Photo of the settlement monastery and sarounding in Sollu taken around 
year 2000)

༢༽ ཤར་ཁུམ་གཞིས་དགོན་ཐུབ་ཆོས་གསར་བཞེངས་དང་ཤེལ་ཆོས་

པར་བསྩལ་བ། 

སྤྱི་ལོ་ུ༡༩༦༦-༦༧ུལ་གཞིས་ཆགས་ཀྱི་དབུ་འཛིན་གསར་རྙིང་བརྗེ་ལེན་

བྱས་ཏེ་འགོ་འཛིན་བློ་གྲོས་རྒྱལ་མཚན་ལགས་གྱི་ཚབ་ཏུ་བསམ་གཏན་རྡོ་རྗེ་

ལགས་ཕེབས།ུདེ་དང་དུས་མཚུངས་སུ་བལ་དོན་བརྒྱ་དཔོན་སྐལ་དགྲམ་ལགས་

དང་དྷ་ས་ནས་སྐུ་ངོ་སྟག་ལྷ་ཕུན་ཚོགས་བཀྲ་ཤིས་གཉིས་ཀྱང་གཞིས་ཆགས་

སུ་གཟིགས་སྐོར་ལ་ཕེབས།ུསྐུ་ངོ་སྟག་ལྷ་ཕུན་ཚོགས་བཀྲ་ཤིས་གཞིས་ཆགས་

གཟིགས་སྐོར་ལ་ཕེབས་པ་དང་གང་ཉིད་ནས་གཞིས་ཆགས་ལ་སྤྱི་དགོན་ཞིག་

དགོས་ངེས་ཡིན་པས་དེ་ལྟར་བཞེངས་དགོས་རྒྱུའི་བཀའ་སློབ་དང་སྦྲགས་ནེ་སྒོར་ུ
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ལེའུ་བཞི་པ།ུཆོས་སྡེར་རྒྱ་དམག་འབྱོར་བ་དང་བཙན་བྱོལ་དུ་ཕེབས་པ།ུ

༡༥༠༠ུདགོན་པ་གསར་བཞེང་གི་ཞལ་འདེབས་སུ་འཇོག་པར་གནང་།ུབདེ་གླིང་

གཞིས་དགོན་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་གླིང་གསར་བཞེང་གི་འགན་འཁུར་གཙོ་བོ་བར་

འབྲོག་ཆུ་བཟང་རིན་པོ་ཆེ་དང་ནུབ་ལུང་ཨེམ་ཆི་ནོར་རྒྱས་གཉིས་ལ་བསྐོ་བཞག་

མཛད།ུནང་ཁོག་སྦྲ་ཆེན་གྱི་གྲྭ་བ་ལྷུན་གྲུབ་བསྟན་དར་ཡང་ལས་མིར་བསྐོས།ུ

ཕྱིས་སུ་གཙོ་བོའ་ིའགན་ནི་བར་འབྲོག་རིན་པོ་ཆེས་འཁུར་གནང་།ུབོད་མི་དང་

ཕྱོགས་མཐར་ཡོད་པའི་ཤར་པའི་ཡུལ་སྡེར་ཞལ་འདེབས་སློང་མོ་བསྐྱོན་ནས་

གཙུག་ལག་ཁང་བཞེངས།ུགཙུག་ལག་ཁང་གི་རྟེན་བཅས་གཙོ་ཆེ་བ་རྣམས་ནི་

བོད་དགོན་གྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་ཕྱི་རྒྱལ་དུ་གདན་དྲངས་བ་དག་ཡིན་ལ།ུདེ་

ཡང་ད་ལྟ་ཤོ་རོང་གཞིས་དགོན་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་གླིང་དུ་བཞུགས་ཡོད་པའི་བཀའ་

འགྱུར་དང་མཆོད་རྫས་ཁག་གཅིག་ནི་རྩིབ་རི་བསམ་མཐིང་[62]དགོན་པའི་མཆོད་

རྫས་རྣམས་རེད།ུདེ་བཞིན་དགོན་པ་གཞན་ཁག་ནས་ཀྱང་བྱུང་ཡོད་ཤགུྋགོང་ས་

སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་གསུམ་པའི་བྱིན་རྟེན་སྐུ་ཟླམ་ཞིག་ཀྱང་ཡོད།ུའདི་ནི་བོད་ཤེལ་དཀར་

ཆོས་སྡེ་རང་ནས་འཁྱེར་ཡོང་པ་དང་།ུསྐབས་དེར་གཞིས་ཆགས་ཀྱི་འགོ་འཛིན་

དང་ལས་བྱེད་པ་རྣམ་པ་དེ་བཞིན་མི་དམངས་བཅས་རྒྱས་འཛོམས་ཀྱི་ཚོགས་

འདུ་འཚོགས་ཏེ་གོང་རིམ་ནས་ད་ཆ་དགོན་པ་གསར་བཞེང་གྲུབ་ཡོད་པ་དང་

དགོན་པ་སྟོང་པར་འཇོག་ཐབས་མེད་པས་དེར་བཞུགས་མཁན་དགོས་སྐོར་དང་

དགེ་འདུན་པ་སུ་བཞུགས་འོས་མིན་སོགས་ཀྱི་སྐོར་གྲོས་མོལ་གནང༌།ུཚོགས་

ཐོག་དེར་བར་འབྲོག་ཆུ་བཟང་རིན་པོ་ཆེ་ནས་འདི་ལྟར།ུའདི་ཁུལ་རྙིང་ལུགས་

འཛིན་མཁན་དགེ་འདུན་པ་ཚོར་འཁྲུལ་ཞིག་རིན་པོ་ཆེས་དབུ་འཁྲིད་པའི་འོག་

62.ུུ ངག་རྒྱུན་དུ་བསམ་མཐིང་ཞེས་གསུང་ནའང་དགོན་པ་འདིའི་མཚན་དངོས་བསམ་གཏན་ཆོས་གླིང་མིན་

ནམ་སྙམ།ུ
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ལ་སྟོད་ཤེལ་དཀར་ཆོས་སྡེའི་ངག་རྒྱུན་ལོ་རྒྱུས་དྭངས་གསལ་གཏམ་གྱི་ཆུན་པོ།

སོ་སོའ་ིདགོན་པ་དང་བཞུགས་ས་ཡོད།ུབཀའ་བརྒྱུད་ལུགས་འཛིན་པ་ཚོར་ཡང་

སྐྱེ་ཚང་རིན་པོ་ཆེས་དབུ་འཁྲིད་ནས་ཆུ་ལུང་ཁ་ཁག་ཏུ་དགོན་པ་དང་བཞུགས་

ས་ཡོད།ུས་སྐྱའི་ལུགས་འཛིན་པ་ནི་འདི་ཁུལ་དེ་ཙམ་མེད་ལ་དགེ་ལུགས་པའི་

ལུགས་འཛིན་ཤེལ་ཆོས་དགེ་འདུན་པ་དང་ཆུ་བཟང་པ་སོགས་ད་ཆ་འཇའ་ས་

དགོན་པར་དབྱར་གནས་འཚོག་པ་ཙམ་ལས་སོ་སོར་ཁ་ཐོར་ལ་བཞུགས་བཞིན་

འདུག་ན་གསར་དུ་བཞེང་པའི་དགོན་པ་འདི་ཤེལ་ཆོས་པ་ཚོར་གནང་ན་ཅི་འདྲ་

འདུག་ཅེས་དགོངས་འཆར་བཏོན།ུབར་འབྲོག་རིན་པོ་ཆེའི་དགོངས་འཆར་ལ་

སྐུ་ངོ་རྣམ་པས་མོས་མཐུན་དང་སྦྲག་ང་ཚོས་ཀྱང་ད་ག་བསམས་ནས་བསྡད་ཡོད་

ཅེས་གསུངས་ཤིང་མི་དམངས་ནས་ཀྱང་གོང་རིམ་གྱི་དགོངས་ཚུལ་དེ་གར་རྒྱབ་

སྐྱོར་ཞུས།ུའཇའ་ས་རིན་པོ་ཆེ་ནས་ཀྱང་དགོན་པ་གསར་པར་གནས་སྤོ་གནང་

ན་ལེགས་ཚུལ་གསུངས།ུམི་དམངས་ཚོགས་ཆེན་ཞིག་འཚོགས་ནས་དགོན་པ་

ཡར་རྒྱས་གཏོང་སླད་དུ་འཐུས་མི་བརྒྱ་ཐམ་པ་བསྐོས།ུསྐབས་དེར་དགོན་པའི་

བླ་མ་ཆུ་བཟང་རིན་པོ་ཆེས་གནང་རྒྱུ་མཛད།ུདེ་ནས་ཉིན་ཞིག་གཞིས་འགོ་ནས་

མི་དམངས་ལས་ཁུངས་སུ་ཤེལ་ཆོས་དགེ་འདུན་པའི་སྐུ་ཚབ་ཕེབས་དགོས་པའི་

བརྡ་འབྱོར།ུདེར་དགེ་འཕྲིན་ལས་ཆོས་འཕེལ།ུཨ་ཞང་མཁར་ཏ་དང་དོན་གྲུབ་རྒྱ་

མཚོ་གསུམ་བཅར།ུསྐབས་དེར་གཞིས་འགོ་ནས་གསུངས་པ་འདི་ལྟར།ུང་ཚོ་

དང་མི་དམངས་གྲོས་བསྡུར་ཐག་གཅོད་བྱུང་བར་དགོན་པ་གསར་པ་འདིར་ཤེལ་

ཆོས་དགེ་འདུན་པ་རྣམས་བཞུགས་རྒྱུ་དང་དགེ་འདུན་པའི་ཐུགས་འགན་གཙོ་བོ་

ནི་ྋགོང་ས་མཆོག་གི་བཀའ་སློབ་དགོངས་དོན་བཞིན་གཞིས་ཆགས་ཁག་ཏུ་གཞི་

གསུམ་གྱི་ཆོག་ག་རེ་འཛུགས་དགོས་ཡོད་པ་དེ་ཁྱེད་ཚོས་གནང་དགོས་རྒྱུ་ཙམ་
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ལེའུ་བཞི་པ།ུཆོས་སྡེར་རྒྱ་དམག་འབྱོར་བ་དང་བཙན་བྱོལ་དུ་ཕེབས་པ།ུ

དུ་མ་ཟད་ཤེལ་ཆོས་སྲོལ་རྒྱུན་ཡང་མི་ཉམས་རྒྱུན་འཛིན་གནང་གལ་ཆེ་རྒྱུ།ུཁྱིམ་

མཚེས་མི་སྣའི་མཐོང་སྣང་ལ་མི་མཛེས་པའི་རིགས་གནང་ན་མི་འགྲིགས་ཚུལ།ུད་

ལྟ་གྲྭ་ཤག་སོགས་མེད་རུང་རིམ་པས་གོང་རིམ་ལ་ཞུ་གཏུགས་བྱས་ནས་རོགས་

རམ་གནང་རྒྱུ་ཡིན་པ་སོགས་ཀྱི་བཀའ་སློབ་ཕེབས།ུདགེ་འདུན་པ་གསུམ་ནས་

ཀྱང་དེ་ལྟར་ཞུ་རྒྱུའི་ཁས་ལེན་བྱས།

གཞིས་དགོན་དུ་གཞི་གསུམ་ཉམས་བཞེས་དང་འཚོ་བ།ུ

དེ་ནས་སྤྱི་ལོ་ུ༡༩༦༧ུལོར་ཤེལ་གྲྭ་ུ༥-༦ུཞིག་དང་ཆུ་བཟང་གི་གྲྭ་བ་ུ

༦-༧ུཞིགུངམ་རིང་ཆོས་སྡེའི་གྲྭ་བ་ུ༢ུབཅས་དགོན་པར་དབྱར་གནས་དང་པོ་

དེ་འཚོགས།ུགཞིས་དགོན་གསར་པར་སྤོ་སྐབས་སྔར་ཕྲོས་མ་རྩ་རྩ་བ་ནས་མེད་

སྟབས་དགེ་ངག་དབང་བཟང་པོ་ནས་ནེ་སྒོར་ུ༡༠༠།ུསངས་རྒྱས་འཕྲིན་ལས་ནས་

ནེ་སྒོར་ུ༢༠༠།ུཚ་བ་བདེ་བ་གཞི་ཤག་ཚང་ནས་ནེ་སྒོར་ུ༢༠༠ུཐམ་པ་མ་རྩར་

བཏོན་ནས་དགོན་པའི་བྱེད་སྒོ་རྣམས་དབུ་འཛུགས་ཞུས།ུསྔར་མ་རྩར་བཞག་པ་

རྣམས་རྗེས་སུ་སྒེར་སོ་སོར་བསློགས།ུའཇའ་ས་རིན་པོ་ཆེས་ལོ་ལྟར་འབྲུ་རིགས་

ཀྱི་ཞལ་འདེབས་ཡུན་རིང་གནང།ུདུས་དེར་དགོན་པའི་ཟུར་དུ་རུང་ཁང་དང་གཉེར་

ཚང་གཅིག་ལྕོགས་ཀྱི་ཁང་པ་གཅིག་ལས་དེ་མིན་གྲྭ་ཤག་སོགས་གང་ཡང་བྱུང་

མེད།ུམི་དམངས་བཟོ་གྲྭ་ནས་ཇེམ་རྡུལ་[63]བལ་སྙིགས་བསླངས་ནས་རྩ་རས་

ཀྱི་ཕྱི་ཐུམ་བརྒྱབས་སྟེ་གདན་བཟོས་ནས་ཉིན་དགུང་ཚོགས་གདན་དང་མཚན་

མོར་ཉལ་གདན་དུ་བེད་སྤྱད།ུདགེ་འདུན་པ་རྣམས་ཀྱིས་འདུ་ཁང་དང་སྒོ་མཆོར་

དུ་ཉི་མོར་ཚོགས་འཚོག་ས་དང་དགོང་མོ་ཉལ་ས་གཉིས་ཀར་བེད་སྤྱོད་གནང་།ུ

63.ུུཇེམ་རྡུལ་ནི་རུམ་གདན་ཐགས་སྐབས་བལ་སྐུད་ཀྱི་སྣེ་རིང་བ་ཇེམ་རྩེས་བཅད་པ་དེར་ཟེར།ུ
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ལ་སྟོད་ཤེལ་དཀར་ཆོས་སྡེའི་ངག་རྒྱུན་ལོ་རྒྱུས་དྭངས་གསལ་གཏམ་གྱི་ཆུན་པོ།

སྤྱི་ལོ་ུ༡༩༦༩ུཙམ་ནས་དབྱར་གནས་ཆག་མེད་འཚོགས་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད།ུལོ་

མང་རིང་དབྱར་གནས་ཚར་བ་དང་འཇའ་ས་རིན་པོ་ཆེ་གསོལ་ཚིགས་ལ་གདན་

འདྲེན་ཞུས།ུསྐབས་དེར་གཉེར་བ་ལོ་དང་པོ་གཉིས་འཕྲིན་ལས་ཆོས་འཕེལ་གྱིས་

གནང་།ུདབྱར་གནས་འཚོག་རྒྱུའི་མ་རྩ་དམིགས་བསལ་མེད་སྟབས་དབྱར་དང་

པོའ་ིའགྲོ་སོང་བདེ་བ་གཞི་དང་འཕྲིན་ཆོས་ཤག་ཚང་ནས་མ་རྩ་ནེ་སྒོར་ུ༡༠༠༠ུ

ཐམ་པ་བཏོན་ཏེ་མཁོ་དགུའི་བཟའ་བཅའ་རྣམས་ཉོ་སྒྲུབ་ཞུས།ུདབྱར་གནས་ཚར་བ་

དང་དངུལ་གྱི་སྐྱིན་ཚབ་ཆད་ལྷག་མེད་པར་ཕུལ།ུཤོ་རོང་བདེ་གླིང་གཞིས་དགོན་

དུ་འཛིན་སྐྱོང་དང་དཔལ་འབྱོར་བསྡུ་འགོད་ཀྱི་འགན་གཉེར་བ་དང་ཆོ་ག་ཕྱག་

ལེན་སོགས་ཆོས་སྤྱོད་ཀྱི་བྱ་བའི་འགན་དབུ་མཛད་དམ་སློབ་དཔོན་ནས་གནང་།ུ

གཞིས་དགོན་ཐུབ་ཆོས་སུ་དབྱར་གནས་དང་པོ་འཚོགས་སྐབས་དགེ་ངག་དབང་

བཟང་པོ་དང་སངས་རྒྱས་འཕྲིན་ལས་གཉིས་ཁུམ་བུ་སྟོད་ནས་གཞིས་ཆགས་སུ་

སྤོས།ུསྐབས་དེ་དག་ཏུ་དགོན་པའི་གཞི་གསུམ་ཕྱག་ལེན་གྱི་ཉམས་བཞེས་ནི།ུཟླ་

རེའི་ཉ་སྟོང་ཚེས་བརྒྱད་དང་ཡར་ངོ་དང་མར་ངོའ་ིཚོགས་ཙམ་འཚོག་པ་ལས་ནམ་

རྒྱུན་དགེ་འདུན་པ་རྣམས་འཚོ་བ་རང་སྐྱོང་གནང་སྟེ་བཞུགས་ཀྱི་ཡོད་ཀྱང་དེ་དུས་

གཞིས་ཆགས་སུ་མི་འབོར་ཆེན་པོ་ཡོད་པས་སྐུ་རིམ་འབུལ་མཁན་ཡང་མི་ཉུང་བ་

ཞིག་ཡོང་གི་ཡོད།ུདགོན་པར་དམིགས་བསལ་ཚོགས་ཆེན་མེད་སྐབས་སུ་དགེ་

འདུན་པ་རྣམས་ཁྱིམ་ཚང་ཁག་ཏུ་ཞབས་བརྟན་ལ་ཕེབས་སྲོལ་ཡོད་ལ་ཤོ་རོང་བདེ་

གླིང་དུ་གཞིས་མི་མང་བས་གདན་འདྲེན་ཞུ་མཁན་ཡང་མི་ཉུང་བ་ཞིག་ཡོང་གི་ཡོད་

ན་ཞབས་རིམ་ལ་ཕེབས་ས་མེད་པའི་དཀའ་ངལ་རིགས་རྩ་བ་ནས་འཕྲད་ཀྱི་མེད།ུ

སྐྱབས་རྗེ་འཁྲུལ་ཞིག་རིན་པོ་ཆེ་ནས་དབྱར་གནས་ལ་བཀའ་འགྱུར་ལྗགས་ཀློག་
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ལེའུ་བཞི་པ།ུཆོས་སྡེར་རྒྱ་དམག་འབྱོར་བ་དང་བཙན་བྱོལ་དུ་ཕེབས་པ།ུ

བྱེད་རྒྱུའི་སྦྱིན་བདག་གནང་བ་དང་སྒར་མ་སྟེང་འོག་ཤར་པ་རྣམས་ནས་ཤེལ་ཆོས་

པར་མཐུན་འགྱུར་གང་ལེགས་གནང་བ་སོགས་ལ་རྟེན་ནས་རང་ཤག་ཏུ་མེ་གཏོང་

དགོས་དེ་ཙམ་བྱུང༌མེད།ུབོད་ཟླ་ུ༤ུཔར་དགོན་པར་སྨྱུང་གནས་གཏོང༌སྲོལ་

བཙུགས་པ་དང་སྨྱུང་གནས་ལ་རུམ་གདན་བཟོ་གྲྭའི་ལས་མི་དང་གཞིས་ཆགས་

པ་མང་པོ་ཞིག་མཉམ་ཞུགས་གནང་སྲོལ་ཡོད།ུསྒར་མ་སྟེང་འོག་གི་ཤར་པ་མི་

ཚང་རྣམས་ལ་འབོད་བསྐུལ་ཞུས་ཏེ་སྨྱུང་གནས་དང་དབྱར་གནས་ཀྱི་མ་རྩ་ཕྲན་བུ་

བཙུགས།ུམ་རྩ་དེའི་ཁར་སྨྱུང་གནས་ལ་ཞུགས་མི་རྣམས་ནས་ལོ་ལྟར་གྲོལ་སྟོན་

ཉིན་མ་རྩའི་ཞལ་འདེབས་ཁ་སྣོན་ཕྲན་བུ་རེ་གནང་བ་སོགས་ལས་བསྡོམས་མ་རྩ་

ནེ་སྒོར་སྟོང་ཕྲག་ུ༨-༩ུཙམ་ཞིག་བྱུང༌ཡོད།ུསྨྱུང་གནས་ཐོག་མར་ཆ་༡ུདེ་ནས་

ཆ་ུ༢ུགཏོང་སྲོལ་བཙུགས།ུྋགོང་ས་མཆོག་གི་དགུང་སྐེག་ཤིག་ལ་སྨྱུང་གནས་

ཆ་ལྔ་བཏང་།ུསྨྱུང་གནས་གཏོང་སྐབས་དགོས་མཁོ་ཚང་མ་དགོན་པ་ནས་ཉོ་སྒྲུབ་

གྲ་སྒྲིག་གནང་སྟེ་སྨྱུང་གནས་ཚར་བ་དང་སྨྱུང་གནས་པའི་འཐུས་མི་གཉིས་དང་

མཉམ་དུ་འགྲོ་སོང་རྣམས་མཉམ་ཞུགས་བྱེད་མི་རེ་རེར་བགོ་འགྲེམས་བྱེད་སྲོལ་

ཡོད།ུའགྲོ་གྲོན་ཕུད་པའི་དངུལ་ལྷག་དང་ཞལ་འདེབས་དང་སྐུ་རིམ་སོགས་ལས་

བྱུང་བ་རྣམས་སྨྱུང་གནས་ཐེབས་རྩར་འཇོག་པ་ཡིན།ུསྤྱི་ལོ་ུ༡༩༨༠ུཡང་ན་ུ༨༡ུ

ལོར་སློབ་གྲྭ་བ་མང་པོ་ཞིག་སྨྱུང་གནས་ལ་འཛུལ་ཞུགས་བྱས་ཀྱང་ལོ་ན་ཆུང་བ་

དང་།ུཞལ་འདོན་སྤྱི་མཚུངས་བཞིན་འདོན་མི་ཐུབ་པའི་དཀའ་ངལ་གྱིས་རྗེས་ལོ་

དེ་ནས་ལོ་ན་ཆུང་བའི་སློབ་ཕྲུག་རྣམས་སྨྱུང་གནས་སུ་ཞུགས་རྒྱུ་མེད་པ་བཟོས།ུ

ཟླ་རེའི་ཡར་ངོ་མ་ངོའ་ིཚོགས་འབུལ་ལ་མཚམས་རེ་བླ་མཆོད་དང་མཚམས་རེ་

རྣལ་འབྱོར་མའི་ཆོ་གའི་སྒོ་ནས་ཚོགས་འབུལ་གནང༌སྲོལ་ཡོད།ུཤོ་རོང་བདེ་གླིང་
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ལ་སྟོད་ཤེལ་དཀར་ཆོས་སྡེའི་ངག་རྒྱུན་ལོ་རྒྱུས་དྭངས་གསལ་གཏམ་གྱི་ཆུན་པོ།

གཞིས་དགོན་དུ་བཞུགས་སྐབས་ཆོ་ག་ཕྱག་ལེན་གྱི་ཕྱག་སྲོལ་རྣམས་སྔར་བོད་དུ་

ཇི་ལྟར་མཛད་པ་བཞིན་དངུལ་ཆུའི་ལུགས་རང་གནང་སྲོལ་ཡོད།ུསྤྱི་ལོ་ུ༡༩༧༧ུ

ལོར་འཕྲིན་ཆོས་ལགས་རོང་ཤར་ཆུ་བར་དགོན་པའི་མཁན་པོར་མ་ཕེབས་གོང་

ཙམ་དུ་སུད་སིར་གཏན་སྡོད་པ་ཤེལ་དཀར་བྱང་ཆུབ་ལགས་ནས་སུད་སི་ལུང་

པར་ཞལ་འདེབས་བསླངས་ནས་ཆུ་བཟང་བླ་བྲང་བརྒྱུད་ཞལ་འདེབས་ཕུལ་བ་ནེ་

སྒོར་སྟོང་ཉི་ཤུ་རྩ་གྲངས་ཤིག་དང༌ཤར་པ་མི་ཚང་རྣམས་དང་གཞིས་ཆགས་མི་

དམངས་ནས་ཞལ་འདེབས་བྱུང་བ་སོགས་ཚང་མ་བསྡོམས་པའི་དགོན་པར་མ་རྩ་

ནེ་སྒོར་སྟོང་ུ༤༠-༥༠ུཙམ་ཞིག་བྱུང༌ཡོད།ུམ་རྩ་དེ་གཞིས་ཆགས་ཀྱི་མིང་ཐོག་

ཏུ་རྫོང་ལས་ཁུངས་ཁག་གི་ལྟེ་གནས་ས་ལ་རི་ཞེས་པར་ནེ་པལ་གཞུང་གི་དངུལ་

ཁང་དུ་བཅུག་ནས་ལོ་ལྟར་དངུལ་སྐྱེད་དགོན་པ་ནས་བཞེས།ུསྤྱི་ལོ་ུ༡༩༨༠ུལོར་

སུད་སིར་བཞུགས་མཁན་ཤེལ་དཀར་བྱང་ཆུབ་ལགས་ཁོང་རང་ཤོ་རོང་གཞིས་

ཆགས་སུ་ཕེབས་ནས་དགོན་པར་ཟླ་ཤས་བཞུགས།ུཁོང་ནི་སྔ་རྟིང་དུ་དགོན་པར་

སྦྱིན་བདག་མང་པོ་གནང་མྱོང་མཁན་ཞིག་ཡིན།ུསྤྱི་ལོ་ུ༡༩༨༠ུགྱ་གྲངས་ལ་ཤེལ་

དཀར་གྲྭ་ཨེམ་ཆི་ངག་དབང་ཆོས་འཕེལ་དང་ཁོང་གི་སྤུན་བསམ་གཏན་ལགས་

གཉིས་བལ་ཡུལ་ནས་ཤོ་རོང་བདེ་གླིང་གཞིས་དགོན་དུ་ཕེབས།ུའཁྲུལ་ཞིག་

རིན་པོ་ཆེ་མཇལ་ཁར་བཅར།ུདབྱར་ཐོག་ཅིག་ཤོ་རོང་གཞིས་ཆགས་དགོན་པར་

བཞུགས།ུསྐབས་དེར་ཁོང་གཉིས་ཀྱི་བསམ་འཆར་ལ།ུད་གཟོད་ཤེལ་ཆོས་གྲྭ་ཚང་

བལ་ཡུལ་དུ་ཕེབས་ནས་དགོན་པ་ཞིག་རྒྱབ་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་ཡོང་ངེས་ཡིན་པའི་

སྐུལ་མ་གནང༌།ུའཆར་གཞི་རྣམས་བོད་བཙན་བྱོལ་གཞུང་ལ་སྙན་གསེང་ཞུས།ུ

ཤོ་རོང་བདེ་གླིང་གཞིས་ཆགས་སུ་བཞུགས་ཡུན་རིང་འཚོ་བའི་དམིགས་
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ལེའུ་བཞི་པ།ུཆོས་སྡེར་རྒྱ་དམག་འབྱོར་བ་དང་བཙན་བྱོལ་དུ་ཕེབས་པ།ུ

རྟེན་གཙོ་བོ་ནི་མི་མང་གི་ཞབས་རིམ་ལ་ཕེབས་རྒྱུ་དང་གཅིགུདགོན་པར་ཞབས་

རིམ་གསོག་སྒྲུབ་དང་ཉིན་འཁྱོངས་བསྙེན་བཀུར་འབུལ་མཁན་བྱུང་བ་ཁག་དང་

གཉིས།ུདགོན་པའི་ཞིང་ཆུང་ནས་ལོ་ཏོག་ཕྲན་བུ་བྱུང་བ་མ་གཏོགས་དམིགས་

བསལ་གྱི་སྦྱིན་བདག་གང་ཡང་བྱུང་མེད།ུ ཞིང་ཆུང་དེ་ནི་གཞིས་ཆགས་མི་

དམངས་སྤྱི་མཚུངས་དང་འདྲ་བར་དགེ་འདུན་པ་ཚོའི་འཚོ་སྐལ་དུ་གཞིས་ཆགས་

ལས་ཁུངས་ནས་གནང་བ་ཞིག་རེད།ུཞིང་ཆུང་དེ་དགོན་པ་རང་གི་ཉེ་འདབས་ན་

ཡོད་ཅིང་དེར་དང་ཐོག་གྲོ་བཏབས།ུའཐོན་བསྐྱེད་གྲོ་པ་ཏི་༤༠ུསྐོར་བྱུང།ུརྗེས་

སུ་ཞོག་ཁོག་འདེབས་སྤེལ་གནང་སྟེ་དགེ་འདུན་པའི་འཚོ་བརྟེན་ལ་ཕན་ཐོགས་

མི་དམན་པ་ཞིག་བྱུང་ཡོད།ུཤོ་རོང་བདེ་གླིང་གཞིས་དགོན་དུ་བཞུགས་སྐབས་

དབྱར་གནས་མ་འཚུག་གོང་ཙམ་དུ་དགེ་འདུན་པ་རྣམས་ཤར་པའི་ཡུལ་སྡེ་ཁག་

ཏུ་ཞོག་ཁོག་སློང་མོར་(རིག་སློང་)ཕེབས་པ་དང་།ུདགོན་པའི་ཞིང་ཁར་ཞོག་ཁོག་

བཏབས་པ་ལས་དགོན་པའི་ལོ་གཅིག་གི་ཞོག་ཁོག་ཉོ་དགོས་ཡོང་གི་མེད།ུདབྱར་

ཁ་ཞོག་ཁོག་སློང་མོར་ཕེབས་ཡུལ་ཤར་པའི་གྲོང་གསེབ་ཁག་ནི།ུཆུ་ནག་པོ།ུཤར་

ཁ།ུསྒར་མ་སྟེང་འོགུསྦུ་ལི་གནས་ས།ུལབ་རྩེ་སྒང་ཏོགུཕབ་ལུ།ུན་ཅིང་བཅས་

རེད།ུུསྤྱི་ལོ་༡༩༧༠ུཡི་མཇུག་ུ༡༩༨༠ུའགོ་སྟོད་ནས་གཞིས་ཆགས་ཀྱི་ཁྱིམ་

ཚང་ཁག་ཅིག་ནས་ལོ་ལྟར་ཡུམ་ལྗགས་ཀློག་གི་སྦྱིན་བདག་དང་སྒྲོལ་མ་འབུམ་

ཐེར་གསོག་སྒྲུབ་ཀྱི་སྦྱིན་བདག་དང་བསྙེན་བཀུར་ཉིན་སྐྱོང་ལོ་ལྟར་ཆགས་མེད་

ཞུ་བ་སོགས་གནང་ཡོད།ུ

སྤྱི་ལོ་ུ༡༩༧༩ུཙམ་ལ་དྷ་ས་ནས་ཆུ་བཟང་ཆོས་གྲགས་ལགས་ཀྱིས་ཕྱག་

བྲིས་ཤིག་འབྱོར།ུ དེའི་ནང་དགོན་པར་སྤྱི་ཐབ་འཛུགས་ཐུབ་ན་ལེགས་ཚུལ་
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ལ་སྟོད་ཤེལ་དཀར་ཆོས་སྡེའི་ངག་རྒྱུན་ལོ་རྒྱུས་དྭངས་གསལ་གཏམ་གྱི་ཆུན་པོ།

གསུངས་ཡོད་པ་ལྟར་ཆོས་སྲུང་བཀྲ་ཤིས་འོད་འབར་ལ་བརྟགས་པ་ཞུས།ུདེར་

བཟང་ངོ་བབས།ུདེ་ལྟར་སྤྱི་ལོ་ུ༡༩༨༠ུལོར་ཤེལ་ཆོས་སུ་སྤྱི་ཐབ་འགོ་བཙུགས།ུ

སྐབས་དེའི་གཞིས་འགོ་ནི་སྐུ་ཞབས་ཐུབ་བསྟན་བཀྲ་ཤིས་ལགས་ཞུ་བ་ཞིག་ཡོད།ུ

སྤྱི་ཐབ་མ་བཙུགས་གོང་དམིགས་བསལ་ཚོགས་འདྲ་ཡོད་ན་ལས་འཚོ་བ་རང་

སྐྱོང་དང་ཞབས་བརྟན་དུ་ཕེབས་པའི་སྐུ་ཡོན་ཀྱང་ཚང་མ་དགེ་འདུན་པ་སོ་སོས་

ཉར་གནང་གི་ཡོད་ནའང་དགོན་པར་སྤྱི་ཐབ་བཙུགས་ནས་ཐོག་མར་དགེ་འདུན་པ་

ཞབས་བརྟན་དུ་ཕེབས་པའི་སྐུ་ཡོན་ཚང་མ་དགོན་པ་ནས་བསྡུས།ུདགེ་འདུན་པ་

ཞབས་རིམ་དུ་ཕེབས་མི་དགོས་པ་རྣམས་དགོན་པར་བཞུགས་ནས་དགོན་པ་རང་

དུ་སྐུ་རིམ་འབུལ་མཁན་བྱུང་བ་རྣམས་གསོག་སྒྲུབ་དང་ཞལ་ལག་སོགས་དགོན་

པས་ནར་གཏོང་གནང་།ུུསྤྱི་ལོ་ུ༡༩༧༠ུམཇུགུ༨༠ུའགོར་ཤར་ཁུམ་བདེ་གླིང་

གཞིས་ཆགས་སུ་ཞབས་བརྟན་སྐུ་ཡོན་ནེ་སྒོར་ུ༥ུརེ་ཡོངས་གྲགས་འབུལ་སྲོལ་

ཡོད།ུའོན་ཀྱང་སྐབས་རེར་ནེ་སྒོར་ུ༣ུརེ་ཙམ་ཡང་འབུལ་གྱི་ཡོད།ུདེ་ནས་ལོ་

ཤས་རྗེས་ཟླ་དྲུག་རྩིས་རྒྱག་བྱས་ཏེ་སྐུ་ཡོན་གྱི་རྒྱ་ཆ་ཉི་ཤུ་ུ༢༥ུདགེ་འདུན་པ་སོ་

སོས་ཐུགས་ཉར་ཆོག་པ་བཟོས།ུདགོན་པར་སྤྱི་ཐབ་མ་བཙུགས་གོང་དགེ་འདུན་

པ་འགའ་རེར་ཞབས་བརྟན་ལ་ཕེབས་ས་མེད་པའི་དཀའ་ངལ་ཡང་ཕྲན་བུ་ཡོང་

གི་ཡོད་ཀྱང་སྤྱི་ཐབ་བཙུགས་པ་ནས་དགེ་འདུན་པ་ཚོ་ཞབས་བརྟན་ལ་བང་རིམ་

བཞིན་རེ་མོས་གནང་སྟེ་ཕེབས་པས་གོང་ཞུས་ཀྱི་སྐུ་ངལ་ལས་གྲོལ།ུསྐབས་དེར་

གཞིས་དགོན་ཐུབ་ཆོས་སུ་བཞུགས་མཁན་དགེ་འདུན་པ་རྣམས་ནི་ཤེལ་དཀར་བ།ུ

ཆུ་བཟང་བ་དང་ངམ་རིང་བ་བཅས་བསྡོམས་དགེ་འདུན་གྲངས་ུ༡༠ུགྲངས་ཤིག་

བྱུང་ཡོད།ུཤོ་རོང་བདེ་གླིང་གཞིས་དགོན་དུ་བཞུགས་སྐབས་ལོ་གཅིག་གི་དགོན་
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ལེའུ་བཞི་པ།ུཆོས་སྡེར་རྒྱ་དམག་འབྱོར་བ་དང་བཙན་བྱོལ་དུ་ཕེབས་པ།ུ

པའི་གསོལ་ཟས་དགོས་མཁོ་ནི།ུམར་ལྕགས་ཀྲིང་[64]༤ུནས་ུ༥ུབར་དང་ལྕགས་

ཀྲིང་རེར་མར་རྡ་ནི་[65]༩ུཙམ་རེ་འགྲོ་གི་ཡོད།ུའབྲས་པ་ཏི་[66]༢༠༠ུལྷག་ཙམ་

ཞིགུརྩམ་པ་ལྕགས་ཀྲིང་ུ༡༢ུནས་ུ༡༣ུབར་དགོས།ུབལ་ཡུལ་དུ་གཙང་སྤོས་

གནང་སྐབས་གཉེར་པ་སངས་འཕྲིན་ནས་འབྲས་པ་ཏི་༢༥༠།ུནས་པ་ཏི་ུ༡༢༥།ུ

གྲོ་པ་ཏི་ུ༢༠༠ུཙམ་རྩིས་སྤྲད།ུདགོན་པའི་ལོ་གཅིག་གི་རྩམ་འཐག་ནི་དབྱར་ཁར་

ཉེ་འགྲམ་ན་ཡོད་པའི་སྟེ་ཐུང་བདེ་ཁང་པའི་འརྩམ་འཐག་ཆུ་འཁོར་འགོ་བཙུགས་

པ་དང་དེར་ཆུ་འཐག་རྒྱབ་ཀྱི་ཡོད།ུམང་ཇ་དང་ཞབས་བརྟན་འབུལ་མཁན་བྱུང་

བའི་ཡོང་འབབ་ཚང་མ་ཐོ་འགོད་བྱས་ནས་ཟླ་དྲུག་རྩིས་རྒྱག་དང་འགྲོ་སོང་གི་

ལྷག་མ་ཏོག་ཙམ་རེ་ལྷག་སྲོལ་ཡོད།ུཤོ་རོང་བདེ་གླིང་གཞིས་དགོན་དུ་བཞུགས་

སྐབས་དགོན་པའི་གཉེར་པའི་ཐུགས་འགན་བཞེས་གནང་མཁན་ཚོ་ནི་ཚ་བའི་

དགེ་འདུན་པ་བདེ་བ་གཞི་བྱང་ཆུབ་རྒྱལ་མཚན་དང་དགེ་འཕྲིན་ལས་ཆོས་འཕེལ་

ལགས།ུསངས་རྒྱས་འཕྲིན་ལས་ལགས།ུཆུ་བཟང་སངས་རྒྱས་ལགས་དང་དགེ་

ངག་དབང་འཕྲིན་ལས་བཅས་ཡིན།ུགཉེར་པ་དུས་ཡུན་རིང་ཤོས་གནང་མཁན་

ནི་གོ་རིམ་བཞིན་སངས་རྒྱས་འཕྲིན་ལས་ལགས།ུདེ་ནས་ཚ་བའི་དགེ་འདུན་པ་

གཉིས་དང་ཆུ་བཟང་སངས་རྒྱས་ལགས།ུངག་དབང་འཕྲིན་ལས་ལགས་བཅས་

རེད།ུགཞིས་དགོན་འདིར་ཤེལ་དཀར་དགེ་འདུན་པ་དང་ཆུ་བཟང་དགེ་འདུན་པ་

གཉིས་ཀ་མཉམ་དུ་བཞུགས་ཀྱི་ཡོད་རུང་མི་དམངས་ནས་ཤེལ་དཀར་ཆོས་སྡེ་

ཞེས་འབོད་སྲོལ་ཡོད།ུ

64.ུུཀྲིང་འདིའི་ནང་མར་བཅག་ན་རྡ་ནི་བརྒྱད་ཙམ་བཤོང་གི་ཡོད།ུ
65.  https://en.wikipedia.org/wiki/Dharni_(unit)
66.  https://en.wikipedia.org/wiki/Nepalese_customary_units_of_measurement
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ལ་སྟོད་ཤེལ་དཀར་ཆོས་སྡེའི་ངག་རྒྱུན་ལོ་རྒྱུས་དྭངས་གསལ་གཏམ་གྱི་ཆུན་པོ།

སྤྱི་ལོ་ུ༡༩༧༩ུལོར་བྱེས་དགོན་ཤེལ་དཀར་ཆོས་སྡེར་གྲྭ་རྒྱུན་གསར་འཇུག་

ཐོག་མ་དེ་གནང་།ུཐོག་མར་གྲྭ་རྒྱུན་གསུམ་གསར་བཅུགས་གནང་།ུཁོང་རྣམ་

པ་ནི།ུསྟེང་བྱང་པ་ཐུབ་བསྟན་ཀུན་མཁྱེན།ུརྒྱ་ནོར་པ་ཐུབ་བསྟན་ཀུན་ཁྱབ།ུལྕ་

ཞབས་པ་ཐུབ་བསྟན་ཀུན་དགའ་བཅས་གསུམ་རེད།ུཁོང་གསུམ་ནི་ཕ་མེས་ནས་

ཤེལ་དཀར་ཆོས་སྡེའི་མངའ་ཁོངས་དང་བཙན་བྱོལ་དུ་གསར་དུ་སྐྱེས་པའི་ཤོ་རོང་

བདེ་གླིང་གཞིས་ཆགས་པ་ཞིག་ཀྱང་རེད།ུདེ་ནས་ལོ་ཤས་རྗེས་བོད་ནས་ཕེབས་པ་

ན་འཛིན་བུ་ཐུབ་བསྟན་ཤེས་རབ་གྲྭ་བར་འཛུལ།ུདེའི་རྗེས་གྲྭ་བ་གསར་པ་གསུམ་

བཅུགུཁོང་གསུམ་ནི།ུངག་དབང་བཟོད་པ།ུངག་དབང་ཡོན་ཏན།ུངག་དབང་ཚུལ་

ཁྲིམས་བཅས་རེད།ུདེ་ནས་ངག་དབང་བསམ་གཏན།ུངག་དབང་ཚུལ་ཁྲིམས།ུ

འཇམ་དཔལ་བཟོད་པ།ུརུམ་དགན་རྒན་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ཀྱི་བུ།ུཐུབ་བསྟན་བཀྲ་

ཤིས་ལགས་ཀྱི་བུ་བཅས་ཤོ་རོང་བདེ་གླིང་དུ་བཞུགས་རིང་གོང་ཞུས་རྣམས་ཤེལ་

དཀར་དགེ་འདུན་གྲས་སུ་གསར་འཇུག་གནང་བ་རེད།

གཞིས་དགོན་དུ་གྲྭ་ཤག་གསར་རྩིག

གཞིས་དགོན་གསར་བཞེངས་གྲུབ་ཀྱང་སྐབས་དེར་དགོན་པར་གྲྭ་ཤག་མེད་

པར་དགེ་འདུན་པ་རྣམས་སྒོ་མཆོར་དང་ཐབ་ཚང་བག་ཁང་(སྨྱུག་མའི་ཁང་ཆུང)ཞིག་

བཟོས་ཡོད་པ་དེར་དགེ་འདུན་པ་རྣམས་བགོས་ཏེ་མཉམ་དུ་གཟིམས།ུདགེ་འདུན་

པ་ཚོར་སྡོད་ཉལ་བྱེད་སའི་ཁང་པ་མེད་པའི་དཀའ་ངལ་འདི་བཞིན་གཞིས་འགོ་བློ་

བཟང་བསམ་གཏན་ལགས་སུ་སྙན་གསེང་ཞུ་སྐབས་ཁོང་ནས་འདི་ལྟར།ུང་ཚོའི་

ཡིག་ཚང་ལ་གྲྭ་ཤག་འཛུགས་སྐྲུན་གྱི་དམིགས་རྟེན་དུ་དངུལ་ཕྱག་ཐོག་འབུལ་རྒྱུ་

མེད།ུའོན་ཀྱང་ཡིག་ཚང་ནས་སློང་ཡིག་ཅིག་བཟོས་ནས་འབུལ་རྒྱུ་ཡིན་པས་དེ་
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ལེའུ་བཞི་པ།ུཆོས་སྡེར་རྒྱ་དམག་འབྱོར་བ་དང་བཙན་བྱོལ་དུ་ཕེབས་པ།ུ

ཁྱེར་ནས་སློང་མོ་སྐྱོན་ན་འགྲིགས་ཚུལ་གསུངས།ུགཞིས་ཆགས་མི་དམངས་ལ་

སློང་མོ་ཞུས་ཀྱང་སྐབས་དེར་མི་དམངས་ཀྱི་འཚོ་བའི་གནས་སྟངས་ཧ་ཅང་ཞན་

པས་ཞལ་འདེབས་འབུལ་མཁན་དེ་ཙམ་མ་བྱུང༌།ུགྲྭ་ཤག་གསར་རྒྱག་ལ་དགོས་

མཁོ་ཤིང་ཆའི་རིགས་འཇའ་ས་བླ་བྲང་ལ་རེ་བསྐུལ་ཞུས་པ་ལྟར་ཞལ་བཞེས་ཐོབ་

པ་མ་ཟད་རིན་པོ་ཆེ་ནས་བོད་མི་རྣམས་དཀའ་ངལ་གྱི་ནང་དུ་ཚུད་ཡོད་པ་དང་ཉག་

ཕྲའི་དུས་སྐབས་སོགས་ལ་གཟིགས་ཏེ་བླ་བྲང་ནས་ཤིང་ཆ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་

རིན་མེད་དུ་བསྩལ།ུཚ་བའི་བདེ་བ་གཞིས་བྱང་ཆུབ་རྒྱལ་མཚན་དང་དགེ་ངག་

དབང་བཟང་པོ་གཉིས་ནས་སྒར་མ་སོགས་ཤར་པའི་ལུང་པ་ཁག་དུ་བསྐྱོད་དེ་སློང་

མོ་བསླངས།ུདེ་ནས་མི་རིང་བར་བལ་ཡུལ་ཕྱོགས་སུ་སློང་མོ་ཞིག་ཞུ་ཐུབ་ན་དངུལ་

ཕྲན་བུ་ཡོང་རེ་བཅངས་ཏེ་ཤེལ་གྲྭ་དགེ་འདུན་གསུམ།ུདགེ་འཕྲིན་ལས་ཆོས་འཕེལ་

ལགས།ུཨ་ཞང་མཁར་ཏ་བྱང་ཆུབ་འོད་ཟེར་ལགས།ུསངས་རྒྱས་འཕྲིན་ལས་

ལགས་གསུམ་བལ་ཡུལ་ཀཏ་མན་དྲུ་ཕྱོགས་སུ་རྡོག་འཐོན་བྱས།ུབལ་ཡུལ་ཁུལ་

དུ་སློང་སྣའམ་སློང་རོགས་སུ་ས་རྒྱུས་ཡོད་པ་བསམ་གཏན་གླིང་གི་ཕྱག་མཛོད་རྒན་

བཀྲ་ཤིས་རྒྱལ་མཚན་ལགས་སུ་རེ་བ་ཞུས་པ་ཞལ་བཞེས་གནང་བ་དང་སྦྲགས་

འདི་ལྟར།ུདེང་སང་སློང་མཁན་མང་ནས་ཞལ་འདེབས་ཞེ་དྲག་རང་རགས་མི་

ཡོང་ཞེས་གསུངས།ུགང་ལྟར་ཁོང་དང་མཉམ་དུ་སྐབས་དེར་མཆོད་རྟེན་གཡས་

གཡོན་དུ་བཞུགས་པའི་བོད་མི་གཞིས་ཀ་རྩེ་བ་ཁག་ཅིག་ཡོད་པ་ནས་ཕྲན་བུ་ཞིག་

གནང་བའི་རེ་བ་བཅངས་ཏེ་བོད་མིའི་སྡོད་གནས་སོ་སོར་ཕྱིན་ནས་སློང་མོ་བརྒྱབ།ུུ

ཞལ་འདེབས་འབུལ་ཤུགས་ཆེ་བ་རྣམས་ཀྱིས་ནེ་སྒོར་ུ༡༠༠ུསྐོར་དང་འགའ་ཞིག་

གིས་ནེ་སྒོར་ུ༥༠ུསྐོར།ུམང་ཆེ་བས་ནེ་སྒོར་ུ༡༠ུནས་ུ༡༥ུབར་གནང་བྱུང་བ་
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ལ་སྟོད་ཤེལ་དཀར་ཆོས་སྡེའི་ངག་རྒྱུན་ལོ་རྒྱུས་དྭངས་གསལ་གཏམ་གྱི་ཆུན་པོ།

བསྡོམས་དེ་ཁུལ་ནས་ནེ་སྒོར་ུ༡༠༠༠ུལྷག་ཙམ་བྱུང་ཡོད་བཟོ་ལས་གསལ་པོ་

ཞིག་དྲན་དཀའ།ུམཆོད་རྟེན་དུ་བཞུགས་པའི་རྒྱ་བླ་མ་ཞུ་བ་ནས་ནེ་སྒོར་ུ༥༠༠ུ

ཐམ་པ་བསྩལ།ུདེ་ནས་ཇོ་འཁེལ་དུ་བཞུགས་མི་སྔོན་མ་ལུང་ངག་དབང་སྟོབས་

ལ་ཇོ་འཁེལ་ཁུལ་དུ་སློང་སྣ་གནང་རོགས་ཞུས་པར་ཁོང་གིས་ཞལ་འདེབས་ཆེན་

པོ་ཡོང་རེ་ནི་དེ་ཙམ་མེད་རུང་རོགས་པར་ངས་ཡོང་ཆོག་ཅེས་ཞལ་བཞེས་གནང༌།ུ

ཇོ་འཁེལ་བོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་ནས་ཀྱང་ཞལ་འདེབས་ཕྲན་བུ་ཐོབ།ུསྐབས་དེར་

བོད་མི་རྣམས་རང་ཡུལ་བཞག་ནས་མི་ཡུལ་ལ་བཙན་བྱོལ་དུ་ཕེབས་ནས་རིང་པོ་

མ་སོང་བས་འཚོ་བའི་གནས་སྟངས་ཞན་པ་དང་བོད་མིའི་གྲངས་འབོར་ཡང་ད་ལྟ་

ནང་བཞིན་མང་པོ་མེད་པས་ཞལ་འདེབས་ཀྱང་དེ་ཙམ་ཐོབ་མ་ཐུབ།ུ

ཡང་ཤོ་རོང་གཞིས་ཆགས་ཀྱི་རྩིས་དྲུང་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་པོ་ཞུ་བ་ནས་ཤོག་

ལེ་ཞིག་དུ་ཨིན་སྐད་ཐོག་་ཤེལ་དཀར་དགེ་འདུན་པར་སློང་མོའ་ིངོ་སྤྲོད་བསྡུས་ཙམ་

ཞིག་བྲིས་ཏེ་གནང༌།ུཨིན་སྐད་ཏུ་བྲིས་ཡོད་པའི་སློང་ཡིག་ཤོག་ལེ་དེ་བལ་ཡུལ་

མཆོད་རྟེན་དུ་ཨིན་ཇི་བལྟ་སྐོར་བ་ཡོད་ཚད་ལ་བསྟན་ནས་བསླངས་པས་ཞལ་

འདེབས་ནེ་སྒོར་ུ༨༠༠༠ུལྷག་ཙམ་བྱུང།ུགང་ལྟར་དགེ་འདུན་གསུམ་ཤོ་རོང་བདེ་

གླིང་གཞིས་ཆགས་སུ་ལོག་ཡོང་སྐབས་ཞལ་འདེབས་ནེ་སྒོར་སྟོང་ཕྲག་ུ༡༨༠༠༠ུ

ཡང་ན་ུ༡༩༠༠༠ུཙམ་ཞིག་འཁྱེར་རྒྱུ་བྱུང་།ུདེ་དུས་དངུལ་མཐོང་ཆེན་པོ་ཡིན་

པས་ད་ལྟ་འཛའ་སྒྱུར་བྱས་ན་ཧ་ལམ་ད་ལྟའི་འབུམ་ུ༢ུཙམ་ཡོད་ཚོད།ུསློང་མོར་

འགྲོ་ཡུན་རིང་ཤོ་རོང་དུ་དགེ་ངག་དབང་བཟང་པོ་དང་ཚ་བ་བདེ་བ་གཞིས་གཉིས་

ནས་ས་ཕག་རྒྱག་རྒྱུ་དང་རྡོ་བཅག་རྒྱུའི་ལས་གྲྭའི་ཐུགས་འགན་བཞེས་ནས་ཕྱག་

ལས་འགོ་བཙུགས།ུགྲྭ་ཤག་གསར་རྩིག་གི་རྡོ་ཕལ་ཆེ་བ་གཞིས་དགོན་ཉེ་འགྲམ་
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ལེའུ་བཞི་པ།ུཆོས་སྡེར་རྒྱ་དམག་འབྱོར་བ་དང་བཙན་བྱོལ་དུ་ཕེབས་པ།ུ

དེར་ཕ་བོང་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་བཅགས་ནས་བྱུང་།ུསློང་མོ་བ་གསུམ་ཤོ་རོང་

དུ་འབྱོར་ནས་བོད་ཟླ་དང་པོར་གྲྭ་ཤག་བརྩིག་རྒྱུའི་ལས་འགོ་བཙུགས།ུགྲྭ་ཤག་

རྣམས་ཡར་འཕང་ལ་ཁྲུ་གསུམ་ཙམ་རྡོ་རྩིག་དང་དེ་ནས་ས་ཕག་རྩིག་ནས་བཟོས་

ཡོད།ུདགོས་མཁོ་ས་ཕག་རྣམས་དགོན་པའི་ཉེ་འགྲམ་རུམ་གདན་བཟོ་གྲྭའི་ཐང་དུ་

རྒྱ་ནོར་ཁྲལ་གསར་བསྟན་འཛིན་གྱིས་འགོ་ཁྲིད་དེ་བརྒྱབས།ུས་ཕག་ཡར་སྐྱེལ་

མར་སྐྱེལ་དུ་གཙོ་བོ་དགེ་འདུན་རྣམས་དང་ཞར་ཞོར་ལ་བཟོ་གྲྭའི་ལས་མི་ན་གཞོན་

ཚོས་ཀྱང་ལས་ཞོར་ལ་དབོར་འདྲེན་གྱི་རོགས་པ་བྱས།ུཐོག་མར་གྲྭ་ཤག་བདུན་

བརྒྱབས་ནས་གྲྭ་ཤག་རེར་དགེ་འདུན་པ་གཉིས་རེ་བཞུགས་རྒྱུའི་རྩིས་བྱས།ུཐ་

མ་དགེ་འདུན་པ་རེར་གྲྭ་ཤག་རེ་ཐོབ།ུདགོན་པའི་སྐུ་གཉེར་ཆུ་བཟང་དབུ་མཛད་

ལགས་ནས་གནང་།ུདབུ་མཛད་ལགས་ཤེལ་དཀར་ཆོས་སྡེ་བལ་ཡུལ་དུ་གནས་

སྤོ་མ་གནང་བར་སྒོ་མཆོར་གྱི་ཐོག་ཁར་གཟིམ་ཤག་བཟོས་ནས་བཞུགས།ུཤིང་

བཟོའ་ིརིགས་གཙོ་བོ་དབུ་ཆོས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ཀྱིས་གནང༌།ུཁོང་ནི་ཆོས་

དད་དང་ཆོས་སེམས་ཧ་ཅང་ཆེ་བའི་མི་སྣ་ཞིག་ཡིན་པས་དགོན་པའི་ཤིང་བཟོ་ཚང་

མ་སྔ་དྲོ་མིག་གིས་མཐོང་མ་མཐོང་ནས་བཟོ་གྲྭའི་ལས་གྲྭ་འགོ་མ་བཙུགས་བར་

དང་དགོང་དག་བཟོ་གྲྭའི་ལས་ཀ་ཚར་ནས་ས་མ་རུབ་བར་དུ་ཕྱག་ལས་གནང་གི་

ཡོད།ུསྔ་ཞོར་དང་ཕྱི་ཞོར་དུ་ཕྱག་ལས་གནང་བ་ཙམ་དུ་མ་ཟད་ཕྱག་ལས་ཚང་མ་

གླ་མེད་དུ་གནང།ུཁོང་གིས་ལས་རོགས་པར་གདོང་པ་ཨ་ཁུ་ངག་དབང་བློ་བཟང་

ལ་སོགས་པ་མཚམས་མཚམས་ཡོང་བ་ལས་ཤིང་གི་ལས་ཀ་ཚང་མ་ཁོང་རང་

གིས་གནང༌བ་ཞིག་རེད།ུགྲྭ་ཤག་རྒྱག་རྒྱུའི་ལས་གྲྭ་ལོ་གཅིག་ནང་མཇུག་སྒྲིལ།ུ

གྲྭ་ཤག་ཚར་བ་དང་རྒྱན་གཡུགས་ནས་དགེ་འདུན་པ་སོ་སོར་བགོས།ུརྗེས་སུ་
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ལ་སྟོད་ཤེལ་དཀར་ཆོས་སྡེའི་ངག་རྒྱུན་ལོ་རྒྱུས་དྭངས་གསལ་གཏམ་གྱི་ཆུན་པོ།

གྲྭ་ཤག་གསར་པ་གཉིས་རྒྱབ་ནས་སྡེ་ཡངས་སྒོར་མོར་གྲྭ་ཤག་གིས་སྐོར།ུརྗེས་

སུ་གྲྭ་ཤག་གི་ཕྱི་ནས་གཞིས་ཆགས་སྡིངས་ཆའི་ཁང་པའི་ཡར་ཙམ་དུ་ཤིང་ཁང་

ཞིག་བརྒྱབས།ུཤིང་ཁང་དེ་ནེ་སྒོར་ུ༨༠༠ུསྤྲད་དེ་ཚེམ་བུ་བ་ཚེ་རིང་་རྡོ་རྗེའི་ལག་

ནས་ཉོས།ུདབྱར་གནས་སྐབས་སུ་དད་ལྡན་རྣམས་ཀྱིས་ཕུལ་བ་ལས་བྱུང་བའི་

ཞལ་འདེབས་ནེ་སྒོར་ུ༡༠༠༠ུཡོད་པ་གྲྭ་ཤག་གི་ཆེད་དུ་བཏང།ུགྲྭ་ཤག་ཐོག་མར་

རྒྱག་དུས་ཤེལ་གྲྭ་དགེ་ངག་དབང་བཟང༌པོ།ུབདེ་བ་གཞིསབྱང་ཆུབ་རྒྱལ་མཚན།ུ

འཕྲིན་ལས་ཆོས་འཕེལ།ུསངས་རྒྱས་འཕྲིན་ལས།ུཐུབ་བསྟན་དགེ་ལེགས།ུབྱང་

ཆུབ་འོད་ཟེར་(ཨ་ཞང་མཁར་ཏ)།ུཞང་ངོ་མེ་མོས་གྲྭ་བ་ལ་སོགས་པ་བསྡོམས་དགེ་

འདུན་ུ༡༤-༡༥ུཙམ་དང་ཆུ་བཟང་དབུ་མཛད་ལགས་ནས་སྐུ་གཉེར་གྱི་ཐུགས་

འགན་བཞེས་བཞིན་ཡོད།ུདགེ་འདུན་པ་འགའ་ཞིག་རྗེས་སུ་དགོན་པའི་སྒྲིགས་

ཁུངས་ནས་ཕྱིར་ཐོན་གནང་སྟེ་རང་མོས་བཞིན་བསྐྱོད།

གཞིས་དགོན་དུ་ཤེལ་དཀར་ཆོས་སྤྱོད་གསར་བཞེངས།ུ

ཤེལ་དཀར་ཆོས་སྤྱོད་ཅེས་པ་ནི་བོད་ཤེལ་དཀར་དགོན་གྱི་ཉིན་རེའི་འདོན་

ཆ་ཁག་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་སྒྲིག་པ་པོད་གཅིག་ཡོད་པ་དེ་ལ་ཞུ་གི་ཡོད།ུཤེལ་དཀར་

ཆོས་སྤྱོད་ཀྱི་པར་ཤིང་གསར་པ་ནི་ཤེལ་ཆོས་པ་རྣམས་ཤར་ཁུམ་བདེ་གླིང་གཞིས་

དགོན་ཐུབ་ཆོས་གླིང་དུ་བཞུགས་སྐབས་གཉེར་པ་སངས་རྒྱས་འཕྲིན་ལས་ལགས་

ཀྱི་སྐབས་བཞེངས།ུསྐབས་དེར་བཙན་བྱོལ་དུ་ཤེལ་དཀར་ཆོས་སྤྱོད་ཀྱི་པར་ཤིང་

ཕར་བཞག་ཆོས་སྤྱོད་པར་མ་ཡང་འགའ་ཞིག་ལས་བཞུགས་མེད།ུཤེལ་དཀར་

ཆོས་སྤྱོད་ཀྱི་པར་ཤིང་གསར་པ་འདི་བཞིན་སྤྱི་ལོ་ུ༡༩༨༤ུལོར་ྋགོང་ས་མཆོག་

དགུང་གྲངས་ུ༤༩ུརུ་ཕེབས་པའི་དགུང་སྐེག་གི་ལོར་ལས་འགོ་བརྩམས།ུཐོག་
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ལེའུ་བཞི་པ།ུཆོས་སྡེར་རྒྱ་དམག་འབྱོར་བ་དང་བཙན་བྱོལ་དུ་ཕེབས་པ།ུ

མར་ཆོས་སྤྱོད་པར་ཤིང་གསར་བརྐོ་བྱ་རྒྱུའི་འཆར་གཞི་བཏིངས།ུའདི་ནི་ལས་

འགན་ཧ་ཅང་ལྗིད་པའི་འཆར་གཞི་ཞིག་ཡིན་སྟབས་ཆོས་སྲུང་བཀྲིས་འོད་འབར་

ལ་བརྟག་སྒྲིལ་ཞུས་པར་ཆོས་སྤྱོད་པར་ཤིང་བརྐོ་ཐུབ་ན་ལེགས་པའི་ཐུགས་བརྟག་

བབས།ུཤེལ་དཀར་ཆོས་སྤྱོད་བཞེང་རྒྱུར་གཞིས་ཆགས་ལས་ཁུངས་ནས་ནེ་སྒོར་ུ

༦༠༠ུཞལ་འདེབས་སུ་བསྩལ།ུབོད་བཞུགས་ཤེལ་དཀར་གྲྭ་ཟུར་གཉེན་རྩེའི་གྲྭ་

བློ་བཟང་ཤེས་རབ་ནས་པར་བརྐོའ་ིའགྲོ་སོང་ཕྱེད་ཀའི་སྦྱིན་བདག་གནང་བའི་

དོད་དུ་དགོན་པར་གོས་རྒྱན་དངོས་རིགས་ཕུལ།ུཤིང་པར་རྐོ་མཁན་ནི་ལབ་རྩེ་

སྒང་གི་ཤར་པ་འདས་པོ་དབང་རྒྱལ་ལགས་ཞུ་བ་དེ་རེད།ུཉིན་ཞིག་ཁོང་དགོན་

པར་ཕེབས་རོགས་གནང་ཞུས་ཏེ་བཀའ་མོལ་ཞུས།ུདབང་རྒྱལ་ལགས་སུ་པར་

ཤིང་དུ་འོས་པའི་ཤིང་རིགས་ག་འདྲ་ཡོད་མེད་དང་ཤིང་རིགས་དེ་གང་ནས་རགས་

ཐུབ་མིན་སོགས་བཀའ་འདྲི་ཞུས་པར་དབང་རྒྱལ་ལགས་ནས་གཙང་ཆུའི་ཕར་

ཕྱོགས་ན་ཡོད་པའི་ཁོར་ཡ་ཞེས་པའི་ཤར་པའི་ཡུལ་དེར་པར་ཤིང་བཟོ་མཁན་ཞིག་

བཞུགས་ཀྱི་ཡོད་པ་གསུངས།ུཉིན་རྗེས་མ་དེར་གཉེར་པ་སངས་རྒྱས་འཕྲིན་ལས་

དང་པར་པ་དབང་རྒྱལ་གཉིས་མཉམ་དུ་ནེ་སྒོར་ུ༡༠༠ུདང་ཆོས་སྤྱོད་ཀྱི་ཤོག་བུ་

གཉིས་གསུམ་ཞིག་འཁྱེར་ནས་ཁོར་ཡ་ཞེས་པའི་ས་ཁུལ་དེར་ཕྱིན།ུཤིང་མཁན་

གྱིས་ཇ་དང་བཞེས་ལག་ཟན་གོང་གནང་།ུཔར་ཤིང་བཟོ་མཁན་དེ་དང་ལྷན་དུ་

གྲོས་མོལ་ཞུས་པ་འདི་ལྟར།ུཁོང་གིས་པར་ཤོག་གྲངས་མང་བས་ཤིང་མང་པོ་

ཞིག་འཕྲོ་བརླག་འགྲོ་ངེས་རེད་ཅེས་བཤད།ུཔར་ཤིང་བརྐོ་བར་སྟག་པའི་ཤིང་ཤ་

སྟག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཤིང་མཁན་ལ་བཤད་པ་ལྟར་ཤིང་བཟོ་བས་དེ་ལྟར་ཁས་

བླངས་ནས་ཁུལ་དེར་སྟག་ཤིང་གཅོད་ཆོག་པའི་ཆོག་མཆན་ཞུ་རྒྱུ་དང་པར་ཤིང་ུ
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ལ་སྟོད་ཤེལ་དཀར་ཆོས་སྡེའི་ངག་རྒྱུན་ལོ་རྒྱུས་དྭངས་གསལ་གཏམ་གྱི་ཆུན་པོ།

༤༠༠ུབཟོ་རྒྱུའི་ཁས་ལེན་གནང་།ུཔར་ཤིང་རེར་ནེ་སྒོར་ུ༡ུདང་པད་ུ༥༠ུབྱ་རྒྱུ་

ཐག་བཅད།ུཔར་ཤིང་བཟོས་ཚར་པ་རྣམས་རིམ་པས་མི་མང་ཁྲོམ་ར་རྡོ་རོགས་

སྦུག་སྦ་ཛར་(ཁྲོམ་ར་)བར་དུ་ཤིང་རྐོ་པས་བསྐྱེལ་རྒྱུ་ཁས་བླངས།ུཔར་ཤིང་ུ༢༠༠ུ

ཙམ་བཟོས་གྲུབ་པ་དང་པར་ཤིང་གི་རིན་ཚད་སྤར་དགོས་ལུགས་བཤད་ནས་

པར་ཤིང་རེར་པད་ུ༥༠ུརེ་སྤར་དགོས་བྱུང་།ུཔར་པ་དབང་རྒྱལ་ལགས་དགོན་

པར་སྤོས་ནས་བཞུགས།ུལབ་རྩེ་སྒང་ནས་ཁོང་གི་བུ་ཚེ་རིང་རྡོ་རྗེ་ཞུ་བ་ཉིན་ལྟར་

ཡོང་ནས་ཕར་ལས་རོགས་ཞུས།ུབུ་ཆུང་བ་གསར་སྐྱིད་ཀྱང་མཚམས་རེར་ལས་

ཀྱི་རོགས་པར་ཡོང་།ུསྐབས་དེར་དགེ་ངག་དབང་འཕྲིན་ལས་ནས་གཉེར་བ་ལོ་

གཅིག་རིང་གནང་།ུཔར་ཤིང་འདེང་མ་འདེང་བྱུང་ནས་སངས་འཕྲིན་ལགས་ནས་

སྐད་སྒྱུར་ངག་དབང་ཤེས་རབ་འཁྲིད་དེ་ཁོ་ཡར་ཐེངས་ཁ་ཤས་འགྲོ་དགོས་བྱུང་།ུ

ཆོས་སྤྱོད་པར་ཤིང་གསར་བཞེང་ལ་ཧ་ལམ་ལོ་གསུམ་ཙམ་འགོར།ུཆོས་སྤྱོད་ཀྱི་

པར་རྩར་བོད་པར་ཆོས་སྤྱོད་གཉིས་བེད་སྤྱད་ནས་ལག་འབྲི་མི་དགོས་པ་བྱས།ུ

པར་རྩ་གཉིས་ནི་སངས་རྒྱས་འཕྲིན་ལས་རང་ལ་ཡོད་པའི་ཆོས་སྤྱོད་གཉིས་ཀ་

པར་བརྐོའ་ིཆེད་དུ་ཕུལ།ུཔར་རྩའི་ཆོས་སྤྱོད་ཁོངས་སུ་ཤོག་ལེ་འགའ་ཞིག་པར་

གསལ་པོ་མེད་པ་རྣམས་ཀྱི་ཚབ་དུ་ཁུམ་སྟོད་ན་བཞུགས་ཡོད་པའི་ཤེལ་ཆོས་གྲྭ་

དགེ་སློང་ཞང་མགོ་ཞུ་བའི་ཆོས་སྤྱོད་གཡར་པོ་ཞུས།ུཔར་བརྐོ་གྲུབ་སྟེ་པར་བསྐྲུན་

ཞུས་པ་དང་ཆོས་སྤྱོད་གསར་པ་ཆ་ཚང་གཅིག་དགེ་སློང་ཞང་མགོ་ལ་ཕུལ།ུཔར་

པ་དབང་རྒྱལ་ལ་ཉིན་རེར་ནེ་སྒོར་ུ༧༥ུདང་བུ་ཚེ་རིང་རྡོ་རྗེ་ལ་ནེ་སྒོར་ུ༥༠ུགླ་

ཆར་ཕུལ།ུབུ་ཆུང་བ་གསར་སྐྱིད་ལ་ཉིན་རེར་སྒོར་ུ༢༥ུསྤྲད།ུཔར་རྐོ་བའི་རིང་

བཞེས་ལག་དགོན་པ་ནས་ནར་གཏོང་དང་།ུལས་ཚད་ནི་པར་པ་རྒན་པ་གཉིས་
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ལེའུ་བཞི་པ།ུཆོས་སྡེར་རྒྱ་དམག་འབྱོར་བ་དང་བཙན་བྱོལ་དུ་ཕེབས་པ།ུ

ནས་ཉིན་གཉིས་ལ་པར་ཤིང་རེ་རེ་བརྐོས་གྲུབ་ཀྱི་ཡོད།ུརྗེས་སུ་བུ་ཚེ་རིང་རྡོ་རྗེ་ལ་

སྒོར་ུ༡༠ུནས་ུ༡༥ུབར་སྤར་དགོས་བྱུང།ུཆོས་སྤྱོད་པར་བརྐོས་ལེགས་པར་གྲུབ་

ནས་ཆོས་སྲུང་འཕྲིན་བཅོལ་ཆེད་བསྐང་གསོའ་ིདཔེ་ཆ་ཡང་པར་བརྐོ་ཞུས།ུདེའི་

མ་དཔེར་ཤེལ་ཆོས་པ་གྲྭ་ཐུབ་བསྟན་ཀུན་མཁྱེན་དང་བསྟན་འཛིན་མཁའ་ཁྱབ་(ངག་

དབང་ཚུལ་ཁྲིམས་)གཉིས་ཀྱིས་ཆུ་བཟང་དབུ་མཛད་ལགས་ལ་ཡོད་པའི་བསྐང་གསོའ་ི

ཕྱག་དཔེ་མ་དཔེར་བྱས་ཏེ་པར་རྩ་ཆ་ཚང་བྲིས།ུབསྐང་གསོའ་ིཔར་རྩར་སྟེང་བྱང་

ཐུབ་བསྟན་ཀུན་མཁྱེན་ནས་ཆོས་རྒྱལ་བར་ལག་བྲིས་དང་ལྷག་ཕྲོས་པར་རྩ་འབྲི་

བཤ་རྣམས་བསྟན་འཛིན་མཁའ་ཁྱབ་ནས་མཇུག་སྒྲིལ་ཞུས།ུཆུ་བཟང་དགོན་པའི་

ཕྱག་སྲོལ་ལ་མགོན་པོ་ཕྱག་བཞི་ལས་ཞལ་བཞི་མེད་སྟབས་མགོན་པོ་ཞལ་བཞིའི་

པར་རྩ་མ་རགས་པར་དཀའ་ངལ་འཕྲད།ུདེའི་སླད་དུ་བསྟན་འཛིན་མཁའ་ཁྱབ་བོད་

དུ་སྐྱོད་སྐབས་རྒན་མཁྱེན་རབ་ཆོས་འཕེལ་ལ་མ་དཔེ་གཡར་པོ་ཞུས་ཏེ་པར་རྩ་

བྲིས།ུདེས་ན་བསྐང་གསོའ་ིཔར་རྩའི་མ་དཔེར་ཆུ་བཟང་དབུ་མཛད་ལགས་ཀྱི་

བསྐང་གསོའ་ིཕྱག་དཔེ་གཞིར་བཞག་ལ་ཕྱག་བཞི་པ་བཏོན་ནས་ཞལ་བཞི་བ་

བཅུགས།ུཆུ་བཟང་བསྐང་གསོའ་ིནང་ཆོས་བདག་བཀྲིས་འོད་འབར་གྱི་སྐང་བ་

སོགས་ཀྱང་མེད།ུགསར་དུ་བྲིས་པའི་པར་རྩ་འདི་ལ་ཆད་ལྷག་མང་དག་ཅིག་

སྣང་།ུཕལ་ཆེར་ཆོས་སྤྱོད་ཀྱི་པར་ཤིང་གསར་བཞེང་གི་བར་ཆད་ལྟ་བུར་པར་པ་

དབང་རྒྱལ་ལགས་ུ༡༩༨༥ུལོར་ᨊགོང་ས་མཆོག་གི་སྤྱོད་འཇུག་གསུང་ཆོས་ཞུ་

བར་བཅར་ནས་ཡར་ལམ་ཀཏ་མན་དྲུ་མ་སླེབས་ཙམ་དུ་མོ་ཊ་གཡང་རོང་དུ་ཟག་

ནས་ཁོང་དང་ཤར་པ་མི་མང་པོ་ཞིག་དེར་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར།ུཔར་བཞེངས་ཀྱི་

ལས་མཇུག་རྣམས་བུ་ཚེ་རིང་རྡོ་རྗེས་གནང་ནས་ལེགས་པར་མཇུག་སྒྲིལ།ུཨེམ་
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ལ་སྟོད་ཤེལ་དཀར་ཆོས་སྡེའི་ངག་རྒྱུན་ལོ་རྒྱུས་དྭངས་གསལ་གཏམ་གྱི་ཆུན་པོ།

ཆི་ངག་དབང་ཆོས་འཕེལ་ལགས་དང་གྲོས་མོལ་ཞུས་ཏེ་བལ་ཡུལ་ཤེལ་དཀར་

དགོན་དུ་གྲྭ་ཞུགས་གསར་པ་སུ་ཡིན་ལ་ཆོས་སྤྱོད་པོད་རེ་གནང་སྲོལ་མཛད།ུ

བལ་ཡུལ་ཤེལ་ཆོས་དགོན་པའི་སླད་ཐེངས་གཅིག་ཆོས་སྤྱོད་གསར་པ་པོད་ུ༤༠ུ

དང་།ུཐེངས་གཅིག་པར་ུ༣༠ུཐམ་པ་ཤོ་རོང་བདེ་གླིང་གཞིས་དགོན་དུ་པར་བརྒྱབ་

ནས་བལ་ཡུལ་དུ་ཕེབས་ཞོར་ལ་བསྣམས།ུཤོ་རོང་དུ་སྦྱར་བའི་པར་བསྐྲུན་སྣག་ཚ་

འརྡལ་འགྲོ་བ་སོགས་སྤུས་དག་ཞིག་བཟོ་མ་ཐུབ་པར་བལ་ཡུལ་དུ་བཞུགས་པའི་

ཤེལ་ཆོས་པར་སྣག་ཚ་སྤུས་ཁ་ལེགས་པ་ཞིག་བསྐུར་རོགས་གནང་ཞུས།ུདེ་ནས་

སྣག་ཚ་བཟོ་བྱེད་ཀྱི་རྒྱུ་ཀི་ལོ་གཅིག་ཙམ་འབྱོར།ུབལ་ཡུལ་ནས་བྱུང་བའི་སྣག་ཚ་

ལ་བརྡལ་འགྲོ་བའི་ཉེན་ཁ་མེད་རུང་ཞ་ཚན་ཕོག་ཚེ་ཚོན་སྔོན་པོར་འགྱུར་འགྲོ་བ་

ཞིག་ཡོད།ུརྗེས་སུ་ཤེལ་དཀར་ཆོས་སྤྱོད་བླུ་ཡོན་དུ་འབུལ་འགོ་བཙུགས།ུསྐབས་

དེར་བལ་ཡུལ་སྤང་ཤིང་ཨ་ནེ་ཆོས་སྒྲོན་ལགས་ནས་མང་པོ་ཞིག་བླུ་ཡོན་ཞུས།ུ

ཐོག་མར་པོད་རེར་ནེ་སྒོར་ུ༣༠༠ུརེ་གནང་།ུལས་གླུཤོག་བུ།ུསྣག་ཚ་སོགས་

ཀྱི་འགྲོ་གྲོན་ཚང་མ་བསྡོམས་ན་གོང་ཚད་དེ་ཧ་ཅང་མི་རན་པ་དང་ཁེ་དྲགས་པ་

སོགས་ལས་རྗེས་སུ་ནེ་སྒོར་ུ༦༠༠ུརེ་བྱས་ཏེ་བླུ་ཡོན་དུ་ཕུལ།

གཞིས་དགོན་ཐུབ་ཆོས་སུ་ཆོས་དོན་ནས་མཁན་འཛིན་བཏང་བ།ུ

གཞིས་དགོན་ཤེལ་དཀར་ཆོས་སྡེ་ནས་བོད་གཞུང་ཆོས་དོན་ལྷན་ཁང་ལ་

དགོན་པར་མཁན་པོ་ཞིག་གཏོང་གནང་ཡོང་བའི་འབོད་བསྐུལ་ཞུས་པ་ལྟར་ཕྱི་ལོ་ུ

༡༩༧༩ུཙམ་ལ་ལྷོ་ཕྱོགས་གདན་ས་འབྲས་སྤུངས་ནས་ཁང་གསར་རིན་པོ་ཆེ་ཞུ་

བ་ཞིག་གཞིས་དགོན་གྱི་མཁན་པོར་ཕེབས།ུསྤྱི་ལོ་ུ༡༩༨༠ུགཡས་གཡོན་ལ་ཤེལ་

ཆོས་གྲྭ་དགེ་མཁྱེན་རབ་བོད་ནས་འབྱོར་བ་དང་ལོ་གཅིག་ཙམ་ཤོ་རོང་བདེ་གླིང་
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ལེའུ་བཞི་པ།ུཆོས་སྡེར་རྒྱ་དམག་འབྱོར་བ་དང་བཙན་བྱོལ་དུ་ཕེབས་པ།ུ

གཞིས་དགོན་དུ་བཞུགས་ནས་ཁང་གསར་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་ཕྱི་ཞུས།ུམཁན་

རིན་པོ་ཆེ་དགོན་པར་བཞུགས་རིང་ཤེལ་ཆོས་གྲྭ་གསར་གསུམ་ལ་ཕྱག་དཔེ་བློ་

འཛིན་གྱི་དགེ་རྒན་དང་དགོན་པར་ཡར་ངོ་མར་ངོའ་ིཚོགས་དང་དམིགས་བསལ་

ཚོགས་ཀྱི་དབུ་བཞུགས་གནང༌།ུདེ་བཞིན་གཞིས་ཆགས་ཚོགས་ཆུང་སོ་སོའ་ིལོ་

རེའི་ཚོགས་འབུལ་དང་སྦྱིན་བདག་གིས་དམིགས་བསལ་གདན་འདྲེན་ཞུས་ན་

ལས་དེ་མིན་རང་གི་གཟིམ་ཤག་ཏུ་བཞུགས་ཏེ་ཉིན་རེའི་ཉམས་བཞེས་གང་ཡིན་

ཕྱག་བཞེས་གནང་།ུམཁན་རིན་པོ་ཆེར་ཟླ་རེའི་གསོལ་ཕོགས་ཆུང་ཆུང་ཞིག་

ཀྱང་ཕུལ་ཡོད།ུཤོ་རོང་བདེ་གླིང་གཞིས་དགོན་དུ་བཞུགས་སྐབས་ལོ་གཅིག་

ཙམ་རིང་རྟག་པར་དབུ་བསྙུང་སྟེ་སྐུ་གཟུགས་འཕྲོད་བཞེས་ལེགས་པོ་དེ་ཙམ་མ་

བྱུང་།ུལོ་གཅིག་གཉིས་ལས་བཞུགས་མ་ཐུབ་པར་རྒྱ་གར་དུ་ཕྱིར་ཕེབས།ུཡར་

མར་ཕེབས་འཁོར་འགྲོ་གྲོན་རྣམས་དགོན་པ་ནས་ཕུལ།ུཕེབས་ཁར་དགེ་མཁྱེན་

རབ་དང་དགེ་ངག་དབང་འཕྲིན་ལས་གཉིས་ལ་རྣལ་འབྱོར་མའི་བྱིན་རླབས་ཀྱི་

དབང་གནང༌།ུདགོན་པ་ནས་ཆོས་དོན་ལྷན་ཁང་ལ་མཁན་ཚབ་གཏོང་དགོས་

པའི་འབོད་བསྐུལ་ཞུས་པ་ལྟར་སེ་རའི་དགེ་བློ་བཟང་བྱམས་པ་ལགས་གཏོང་རྒྱུ་

གཏན་འཁེལ་རུང་ཕེབས་མ་ཐུབ།ུདེའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་ནི་གསལ་པོར་མ་ཤེས།ུ

མཁན་རིན་པོ་ཆེ་རྒྱ་གར་དུ་ཕེབས་པ་ནས་དགེ་མཁྱེན་རབ་ལགས་རང་གི་གཉེན་

སྤུན་སར་འབྲས་ལྗོངས་སུ་ཕེབས།ུའབྲས་ལྗོངས་སུ་བཞུགས་སྐབས་ས་གནས་

དེར་སྡོད་ཆོག་པའི་ཆོག་མཆན་ལག་འཁྱེར་མེད་པར་ཐུགས་སེམས་ལ་སྐུ་ངལ་

ཆེན་པོ་འཕྲད་དེ་སེམས་ཚོད་མ་ཟིན་པ་ལྟ་བུ་བྱུང་།ུཡར་བལ་ཡུལ་ཤེལ་དཀར་

ཆོས་སྡེར་ཕེབས།ུཁོང་ཉིད་སེམས་གཞི་གཏན་པོ་མེད་པའི་སྐུ་ངལ་ལས་མཐར་
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ལ་སྟོད་ཤེལ་དཀར་ཆོས་སྡེའི་ངག་རྒྱུན་ལོ་རྒྱུས་དྭངས་གསལ་གཏམ་གྱི་ཆུན་པོ།

དགེ་ངག་དབང་འཕྲིན་ལས་དང་བསམ་གཏན་ལགས་གཉིས་མཉམ་བོད་དུ་ཕེབས།ུ

སྤྱི་ལོ་ ༡༩༨༠ ནང་བལ་ཡུལ་ཀཏ་མན་དྲུ་ཀྲུ་སལ་དུ་གསར་དུ་བཞེངས་པའི་ཤེལ་ཆོས་དགའ་ལྡན་

ལེགས་བཤད་གླིང་གི་འདྲ་པར།

(Shel dkar monastery in Tusal, Kathmandu around end of 1980s.)

༣༽ ཤོ་རོང་བདེ་གླིང་གཞི་ཆགས་ནས་བལ་ཡུལ་ཀྲུ་སལ་དུ་གནས་སྤོ། 

གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞིན་ཤེལ་གྲྭ་བ་རྣམས་བལ་ཡུལ་དུ་གནས་སྤོ་བྱ་རྒྱུའི་ཐོག་

མའི་འཆར་གཞི་དང་བསམ་ཚུལ་ནི་དགེ་བསམ་གཏན་ལགས་དང་ཨེམ་ཆི་ངག་

དབང་ཆོས་འཕེལ་གཉིས་ཀྱིས་བློ་རྒྱ་ཆེན་པོས་དངོས་ཤུགས་གཉིས་ནས་འབོད་

བསྐུལ་གནང་པ་ཞིག་རེད།ུཁོང་གཉིས་ཀྱིས་བལ་ཡུལ་དུ་གནས་སྤོའ་ིབསམ་བློ་

དང་བློ་ཁོག་དེ་བཟུང་མེད་ན་ད་ལྟ་ཧ་ལམ་བལ་ཡུལ་དུ་སྤོ་དཀའ་བ་ཞིག་ཀྱང་ཡིན།ུ
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ལེའུ་བཞི་པ།ུཆོས་སྡེར་རྒྱ་དམག་འབྱོར་བ་དང་བཙན་བྱོལ་དུ་ཕེབས་པ།ུ

གནས་ཚུལ་འདིའི་བྱུང་རིམ་རྣམས་འདི་ལྟར་ཤེལ་ཆོས་དགེ་བསམ་གཏན་ལགས་

བོད་ནས་དྷ་སར་ྋགོང་ས་མཆོག་གི་མཇལ་ཕྱག་ཏུ་བཅར་པའི་སྐབས་ཤིག་ཏུ་

ཤེལ་དགོན་བལ་ཡུལ་དུ་གནས་སྤོ་དང་སླར་གསོ་བྱ་རྒྱུའི་སྐོར་ྋགོང་ས་མཆོག་

ལ་དགོངས་སྐོར་ཞུས།ུྋགོང་ས་མཆོག་གིས་དེའི་བཀའ་ལན་དུ་འཆར་གཞི་དེ་

ཧ་ཅང་ཡག་པོ་འདུག་ཞེས་བཀའ་ཕེབས།ུཡང་བསམ་གཏན་ལགས་ནས་ཞུས་

པ།ུམ་འོངས་པར་བོད་རང་བཙན་ཐོབ་པ་འདྲ་བྱུང་ན་དཀའ་ངལ་རྒྱབ་པ་འབྲས་

མེད་དུ་འགྲོ་རྒྱུ་མིན་ནམ་ཞུས་པར་བཀའ་ལན་དུ་སྐྱབས་བཅོལ་དུ་བོད་གཞུང་

གི་གཙོས་པའི་གདན་ས་ཁག་དང་དེ་བཞིན་སློབ་གྲྭ་སོགས་གནས་གཞི་མང་པོ་

ཞིག་གསར་དུ་འཛུགས་བསྐྲུན་བྱས་ཟིན་ཡོད་ཀྱང་གལ་སྲིད་བོད་མིར་རང་ཐག་

རང་གཅོད་ཀྱི་གོ་སྐབས་ཤིག་ཤར་ན་འདི་ཚོ་ཚང་མ་བཞག་ནས་འགྲོ་རྒྱུ་རེད།ུ

ཁྱེད་རང་སེམས་པ་གུ་དོག་དྲག་པ་རེད།ུགལ་སྲིད་ཉི་མ་དེ་འདྲ་ཞིག་ཤར་རྒྱུ་བྱུང་

ན་དགོན་རྙིང་སླར་གསོའ་ིསྦྱིན་བདག་ཐོག་པ་ཡོང་གི་མ་རེད་ཞེས་བཀའ་སློབ་

ཕེབས།ུགོང་ཞུས་གནས་ཚུལ་རྣམས་བསམ་གཏན་ལགས་ནས་ཤེལ་ཆོས་དགེ་

འཕྲིན་ལས་ཆོས་འཕེལ་ལགས་དྷ་སར་བཞུགས་པའི་སྐབས་ཤིག་ཏུ་གསུངས་

འདུག ུབལ་ཡུལ་མཆོད་རྟེན་ཉེ་འདབས་ཀྲུ་སལ་ཞེས་པའི་སར་དགོན་པ་བཞེང་

རྒྱུའི་འགན་གཙོ་བོ་ཨེམ་ཆི་ངག་དབང་ཆོས་འཕེལ་དང་དགེ་བསམ་གཏན་ལགས་

གཉིས་ཀྱིས་བཞེས།ུཉམས་མྱོང་སོགས་ཨེམ་ཆི་ལགས་ཆེ་བ་ཡོད་ཀྱང་བཀའ་

མོལ་གནང་ཕྱོགས་དང་འབྲེལ་ལམ་བཟོ་རྒྱུ་སོགས་ཀྱི་ཐད་བསམ་གཏན་ལགས་

འཇོན་པ་ཡོད།ུཨེམ་ཆི་ངག་དབང་ཆོས་འཕེལ་ལགས་ནི་བོད་ཤེལ་དཀར་ཆོས་

སྡེར་བཞུགས་སྐབས་གཉེར་བའི་འགན་བཞེས་མྱོང་ཡོད་པ་མ་ཚད་ཨེམ་ཆི་ཡང་
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ལ་སྟོད་ཤེལ་དཀར་ཆོས་སྡེའི་ངག་རྒྱུན་ལོ་རྒྱུས་དྭངས་གསལ་གཏམ་གྱི་ཆུན་པོ།

གནང་ཡོད་པ་རེད།ུསྤྱི་ལོ་ུ༡༩༨༣-༤ུལོར་ཤེལ་ཆོས་དགེ་འདུན་པ་ཚོ་ཤོ་རོང་

བདེ་གླིང་གཞིས་ཆགས་ནས་རིམ་པར་བལ་ཡུལ་དུ་སྤོ་འགོ་བཙུགས་ཏེ་བལ་ཡུལ་

ཨོ་རྒྱན་སྤྲུལ་སྐུའི་དགོན་པའི་ཉེ་འདབས་སུ་བཞུགས་སྐབས་ལྕགས་ཤོག་ཁང་པ་

ཞིག་བཟོས་ཏེ་བཞུགས།ུབལ་ཡུལ་དུ་དགོན་པ་གསར་རྒྱག་འགོ་བཙུགས་པ་དང་

བདེ་གླིང་ཤེལ་ཆོས་དགེ་འདུན་ཡོངས་རྫོགས་ཐེངས་གཅིག་དང་སྡེབས་གཅིག་ལ་

བལ་ཡུལ་དུ་མ་སྤོས་བར་ལོ་ཤས་རིང་དགེ་འདུན་བགྲེས་པ་རྣམས་གནམ་གཤིས་

རྐྱེན་པས་དབྱར་ཁ་ཤོ་རོང་བདེ་གླིང་གཞིས་ཆགས་དང་དགུན་ཁ་བལ་ཡུལ་དུ་

དབྱར་ས་དགུན་ས་གནང་སྟེ་བཞུགས།ུདབྱར་ས་དགུན་ས་བྱེད་རྒྱུ་ཡང་གོང་

རིམ་ལ་དགོངས་སྐོར་མ་ཞུས་ན་སྔར་གཞིས་འགོ་བརྒྱུད་བོད་གཞུང་ནས་ཤོ་རོང་

བདེ་གླིང་གཞིས་དགོན་གྱི་གནས་འཛིན་པར་ཤེལ་ཆོས་པར་བསྐོ་བཞག་གནང་བ་

ཞིག་དང་དེ་ལུགས་གོང་རིམ་ལ་བཀའ་འདྲི་ཞུས་པ་ལྟར་དེ་ལྟར་ཆོག་པའི་ཞལ་

བཞེས་ཐོབ་པ་ཞིག་ཡིན།ུདེ་ནས་ལོ་ཤས་རིང་གྲྭ་བ་བཞི་གྲྭ་རེ་ལོ་ལྟར་བདེ་གླིང་

གཞིས་དགོན་དུ་ཕེབས་པ་ལས་དགེ་འདུན་མང་ཆེ་བ་བལ་ཡུལ་རང་དུ་བཞུགས།ུ

བལ་ཡུལ་ནས་དགེ་འདུན་བཞི་གྲྭ་རེ་སྐོར་རིམ་བཞིན་གཏང་རྒྱུའི་ཐུགས་གཏན་

འཁེལ་ཡང་རྐྱེན་དུ་མས་དགོངས་ཞུ་གནང་མཁན་མང་པོ་ཞིག་བྱུང་།ུམཐར་ཤེལ་

ཆོས་དགེ་འདུན་པ་རྣམས་བལ་ཡུལ་དུ་གཙང་སྤོ་གནང་རྒྱུའི་ཐུགས་གཏན་འཁེལ་

ཡོད་པ་བོད་གཞུང་ལ་སྙན་གསེང་ཞུས།ུབོད་གཞུང་གིས་ཁྱེད་ཚོ་བལ་ཡུལ་དུ་

སྤོ་འཆར་ཡོད་ན་ཤོ་རོང་གཞིས་དགོན་འདི་སུ་ལ་རྩིས་སྤྲོད་འོས་ཤིང་འཚམས་

པ་འདུག་ཅེས་བཀའ་ཕེབས།ུགཞིས་དགོན་འདི་ད་བར་དགེ་ལུགས་པས་འཛིན་

སྐྱོང་གནང་གཤིས་མ་འོངས་པར་ཡང་ཀོ་པན་དགེ་ལུགས་དགོན་པར་རྩིས་སྤྲོད་
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ལེའུ་བཞི་པ།ུཆོས་སྡེར་རྒྱ་དམག་འབྱོར་བ་དང་བཙན་བྱོལ་དུ་ཕེབས་པ།ུ

གནང་ཐུབ་ན་ལེགས་ཚུལ་ཞུས།ུབོད་གཞུང་གིས་ཀོ་པན་དགོན་པར་འབྲེལ་བ་

གནང་སྟེ་ཤོ་རོང་གཞིས་དགོན་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་གླིང་དུ་ཀོ་པན་དགོན་པའི་དགེ་

འདུན་པ་རྣམས་ཕེབས།ུཤེལ་གྲྭ་རྣམས་བལ་ཡུལ་དུ་གཙང་སྤོས་གནང་།ུསྐབས་

དེར་བསམ་གཏན་ལགས་ནས་བལ་ཡུལ་ཀཏ་མན་དྲུར་གནས་སྡོད་སྟོད་པའི་སྐྱིད་

སྡུག་ལ་སློང་མོ་བྱ་རྩིས་ཡོད་པ་དེ་བཞིན་ཤེལ་གྲྭ་དགེ་བློ་བཟང་རྣམ་རྒྱལ་ཡང་དེར་

སྐད་བཏང༌།ུསློང་མོའ་ིགསོལ་སྟོན་གྲ་སྒྲིག་ནི་སྐྱབས་རྗེ་འཁྲུལ་ཞིག་རིན་པོ་ཆེའི་

དགོན་པར་ཞུས།ུགསོལ་སྟོན་དང་འབྲེལ་བའི་སློང་མོ་དེར་ནེ་སྒོར་འབུམ་གཅིག་

དང་ཕྱེད་ཙམ་ལས་བསྒྲུབས་ཐུབ་པ་མ་བྱུང་།ུསློང་མོར་འབུམ་གཅིག་དང་ཕྱེད་

ཙམ་ལས་མ་བྱུང་རུང་བུན་གཡར་བྱས་སྟེ་མཆོད་རྟེན་ཉེ་འདབས་ཀྲུ་སལ་དུ་ཤེལ་

དགོན་གསར་བཞེང་གི་ས་ཆ་ཐོག་མར་གཟིགས།ུསྐབས་དེར་བལ་ཡུལ་ཀཏ་མན་

དྲུར་ཡོད་པའི་སྟོད་པའི་མི་ཚང་ཁག་གཅིགུཁང་གསར་དཀར་བ།ུནུབ་ལུང་བཀྲ་

ཤིས།ུདགོན་ཕུག་པ་རྣམས་ནས་དངུལ་གང་འཚམ་གཡར་པོ་ཞུས།ུགཞན་འགའ་

ཞིག་ནས་ཀྱང་སྟོང་ཕྲག་ཉི་ཤུ་ནས་ལྔ་བཅུ་བར་མང་པོ་ཞིག་གཡར་པོ་ཞུས།ུདགེ་

བློ་རྣམ་པས་དམག་སྒར་དུ་གསོག་འཇོག་བྱས་པའི་དངུལ་ཡང་དགོན་པ་གསར་

བཞེང་ཆེད་དུ་བཏོན།ུདགོན་པ་གསར་བཞེང་ཆེད་སྒང་ཏོག་ས་ཁུལ་དུ་ཡང་སློང་

མོ་ཞུས།ུདེའི་འགན་བློ་བཟང་རྣམ་རྒྱལ་བས་འཁུར།ུཤོ་རོང་བདེ་གླིང་གཞིས་

དགོན་དུ་བཞུགས་སྐབས་མ་རྩ་བསོག་འཇོག་བྱས་པ་རྫོང་དངུལ་ཁང་དུ་ཡོད་པ་

རྣམས་བཏོན་ཏེ་བལ་ཡུལ་དགོན་པ་གསར་བཞེང་ཆེད་དུ་བཏང༌།ུ

སྤྱི་ལོ་ུ༡༩༨༧ུལོར་བསམ་གཏན་ལགས་དང་བློ་བཟང་རྣམ་རྒྱལ་གཉིས་ཀྲུ་

སལ་དུ་དགོན་པ་གསར་བཞེང་གི་བཀའ་འདྲི་བཀའ་སློབ་ཞུ་བར་དྷ་སར་ྋགོང་
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ལ་སྟོད་ཤེལ་དཀར་ཆོས་སྡེའི་ངག་རྒྱུན་ལོ་རྒྱུས་དྭངས་གསལ་གཏམ་གྱི་ཆུན་པོ།

ས་མཆོག་གི་ལམ་རིམ་ཆེན་མོའ་ིགསུང་ཆོས་ཞུ་བ་དང་སྦྲགས་གང་གི་མཇལ་

ཕྱག་ཅིག་ཏུ་བཅར།ུདྷ་སར་བཞུགས་རིང་ཁོང་གཉིས་བསམ་གཏན་ལགས་ཀྱི་

ངོ་ཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ་ཞུ་བའི་ཁང་པར་བསྡད།ུསྤྱི་ལོ་ུ༡༩༨༧ུཕྱི་ཟླ་ུ

༣ུཚེས་ུ༡༡ུསྨོན་ལམ་དགོང་ཚོགས་འཚོག་སྐབས་ཁོང་གཉིས་ལ་ྋགོང་ས་

མཆོག་གི་ཟུར་མཇལ་ཐོབ།ུམཇལ་ཁར་ཆུ་ཚོད་གཅིག་ལྷག་ཙམ་འགོར།ུྋགོང་

ས་མཆོག་ནས་ཤེལ་དཀར་ཆོས་སྡེའི་སྐོར་གནས་ཚུལ་ཞིབ་ཕྲ་བཀའ་འདྲི་གནང་

སྟེ་བློ་བཟང་རྣམ་རྒྱལ་ལ་ད་ཁྱེད་རང་ག་རེ་བྱེད་རྩིས་ཡོད་གསུངས།ུབློ་རྣམ་པས་

ད་ལྟ་ཤེལ་ཆོས་པར་བལ་ཡུལ་དུ་ས་ཆ་ཆུང་ཆུང་ཞིག་འདུག་དེར་དགོན་པ་བཞེང་

རྒྱུར་གང་ལྕོགས་རོགས་པ་ཞུ་རྒྱུའི་ཁས་ལེན་ཞུས་ཡོད།ུམ་འོངས་པར་ཤེལ་ཆོས་

འཁོར་བའི་ཁོངས་སུ་བསྡད་རྒྱུ་ལས་ཚོགས་པའི་ཁོངས་སུ་འཛུལ་རྒྱུ་མིན་ཞེས་

ཞུས།ུདེ་ནས་བསམ་གཏན་ལགས་ཀྱིས་ྋགོང་ས་མཆོག་ལ་གནས་ཚུལ་མང་པོ་

ཞིག་ཞུས་པའི་རྗེས་ྋགོང་ས་མཆོག་གིས་བློ་རྣམ་པར་པ།ཽུརྒྱའུ་(བསམ་གཏན་ལགས)

ལ་རོགས་པ་དགོས་ཀྱི་འདུག་པས་འགྲོ་ཤོག་ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་དེ་ལྟར་ཁས་

ལེན་ཞུས།ུྋགོང་ས་མཆོག་ལ་མཇལ་ཁ་ཞུ་སྐབས་བསམ་གཏན་ལགས་ཀྱིས་སྐུ་

སྒེར་ཡིག་ཚང་ནས་དགོན་པ་གསར་བཞེང་ཆེད་དུ་དངུལ་གཡར་པོ་གནང་རོགས་

ཞེས་ཞུས་པ་ལྟར་ྋགོང་ས་མཆོག་ནས་ཇི་ཙམ་དགོས་ཀྱི་རེད་ཅེས་བཀའ་ཕེབས།ུ

དེའི་ལན་དུ་ནེ་སྒོར་འབུམ་ུ༥ུཙམ་དགོས་ས་རེད་ཞུས་པར།ུཧིན་སྒོར་བྱས་ན་ག་

ཚོད་རེད་གསུངས།ུཧི་སྒོར་འབུམ་ུ༣ུཙམ་རེད་ཞུས།ུᨊགོང་ས་མཆོག་ནས་ཡ་

ཡ་འགྲིགས་ཀྱི་རེད།ུསྙན་ཞུ་གཏོང་གིན་བྱོས་དང་གསུངས་ནས་མཇལ་ཁ་གྲུབ།ུ

དེ་ནས་གནས་ཚང་བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ་ལགས་སུ་རོགས་པ་གནང་རོགས་
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ལེའུ་བཞི་པ།ུཆོས་སྡེར་རྒྱ་དམག་འབྱོར་བ་དང་བཙན་བྱོལ་དུ་ཕེབས་པ།ུ

ཞུས་ཏེ་སྙན་ཞུ་ཞིག་གྲ་སྒྲིག་བྱས་ཏེ་ལམ་སེང་སྐུ་སྒེར་ཡིག་ཚང་དུ་ཕུལ།ུཡིག་

ཚང་དྲུང་ཆེ་སྐུ་ངོ་རྟ་ར་ལགས་ནི་སྲིད་དོན་ལ་མཁས་པ་ཡིན་སྟབས་ཁོང་གཉིས་

དངུལ་གཡར་པོ་ཞུ་བར་ཐེངས་འགའ་ཤས་ཕྱིན་ཀྱང་དོན་དག་ལག་སོན་མ་བྱུང་།ུ

ཤེལ་ཆོས་པ་གཉིས་ཀྱི་བསམ་པར་ད་ཧིན་སྒོར་འབུམ་ུ༣ུང་ཚོར་རགས་རྒྱུའི་རེ་

བ་ཡོད་ས་མ་རེད་ཅེས་ནང་མོལ་བྱུང་།ུབསམ་གཏན་ལགས་ཀྱིས་འདི་ྋགོང་ས་

མཆོག་ནས་གསུངས་པ་རེད།ུལོས་རགས་ཞེས་གདེང་སྤོབས་དང་བཅས་བློ་རྣམ་

པར་བཤད།ུཉིན་ཤས་རྗེས་ཞོགས་པ་ཆུ་ཚོད་ུ༧ུཔའི་གཡས་གཡོན་ཞིག་ལ་

ྋགོང་ས་མཆོག་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ཞིག་ལ་ཆིབས་བསྒྱུར་བསྐྱངས།ུཉིན་དེ་གའི་

ཆུ་ཚོད་ུ༩ུཔ་ཙམ་ལ་ཡིག་ཚང་དུ་དངུལ་གཡར་པོ་ལེན་པར་ཤོག་གསུངས།ུདེར་

ཕྱིན་པས་ཧིན་སྒོར་འབུམ་ུ༡ུསྔ་གཡར་གནང་།ུམཐའ་མ་སྐུ་སྒེར་ཡིག་ཚང་ནས་

ཧིན་སྒོར་འབུམ་ུ༡ུསྟེང་ནེ་སྒོར་འབུམ་ུ༡ུགཡར་པོ་གནང་རོགས་ཞུས་པ་ལྟར་

ཐོབ།ུམ་སྐྱེད་གཉིས་སྐུ་སྒེར་ཡིག་ཚང་དུ་ག་ལེར་འབུལ་རྒྱུའི་ཁས་ལེན་ཞུས་པ་

བཞིན་རིམ་པས་རྩིས་འབུལ་ཞུས།ུབུ་ལོན་གྱི་འཕྲོས་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱད་དགུ་ཞིག་

འབུལ་རྒྱུ་ལྷག་ཡོད་པ་སྐུ་སྒེར་ཡིག་ཚང་ནས་ད་ལྟའི་མཁས་པ་ཀྲོལ་ན་ཡོད་པའི་

དགོན་པ་གསར་བཞེང་གི་ཞལ་འདེབས་སུ་བསྩལ།

སྤྱི་ལོ་ུ༡༩༨༧ུབོད་ཟླ་ུ༣ུདཀྱིལ་ཙམ་ལ་ཁོང་གཉིས་དྷ་ས་ནས་བལ་ཡུལ་

དུ་འཁོར།ུལོ་དེ་གའི་བོད་ཟླ་ུ༤ུཔའི་ཚེས་ུ༨ུལ་བལ་ཡུལ་མཆོད་རྟེན་ཀྲུ་སལ་

དུ་ཉོས་པའི་ས་ཆ་གསར་པ་དེར་ཤེལ་ཆོས་དགེ་འདུན་པ་རྣམས་ནས་བཀྲ་ཤིས་

གསོ་སྦྱོང་གནང་སྟེ་གནས་བྱིན་གྱིས་བརླབས།ུཟླ་བ་དེ་ག་རང་གི་ཚེས་ུ༡༣-

༡༤ུལ་དགོན་པ་གསར་བཞེང་གི་ལས་འགོ་བཙུགས།ུབསམ་གཏན་ལགས་
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ལ་སྟོད་ཤེལ་དཀར་ཆོས་སྡེའི་ངག་རྒྱུན་ལོ་རྒྱུས་དྭངས་གསལ་གཏམ་གྱི་ཆུན་པོ།

དང་ཨེམ་ཆི་ངག་དབང་ཆོས་འཕེལ་ལགས་གཉིས་ནས་འཆར་གཞི་བཀོད་སྒྲིག་

གནང་།ུབློ་རྣམ་པས་ཨར་པོའ་ིལས་འགོ་བརྩམས་པ་ནས་མཇུག་མ་སྒྲིལ་བར་

ལས་བཀོད་ཀྱི་འགན་གཙོ་བོ་དེ་ཁྱེར།ུཨར་པོ་རྒྱག་སྐབས་རོང་ཤར་ཆོས་འཕེལ་

ནས་རོགས་སྐྱོར་གང་ལེགས་གནང་།ུལོ་དེ་གའི་ཟླ་བ་ུ༡༡ུཚེས་ུ༢༣ུལ་དགེ་

འདུན་པ་རྣམས་དགོན་པ་གསར་པར་སྤོས།ུདེ་དུས་ཀཏ་མན་དྲུར་གནས་བཞུགས་

སྐུ་ངོ་བློ་བཟང་ཉི་མ་ལགས་ནས་དཔལ་འབྱོར་རོགས་སྐྱོར་ཆེད་འཇར་མན་ཨ་མ་

མིསི་ཝེ་གར་ལ་རེ་བ་ཞུས་ན་ཕན་ཐོགས་ཡོད་ངེས་ཡིན་ཞེས་སློབ་སྟོན་གནང་བ་

ལྟར་ཁོ་མོ་བལ་ཡུལ་དུ་ཕེབས་སྐབས་ཤིག་དང་སྟབས་བསྟུན་དགོན་པར་གདན་

འདྲེན་ཞུས་ནས་སྐབས་དེའི་དགོན་པའི་སློབ་དཔོན་ཨེམ་ཆི་ངག་དབང་ཆོས་འཕེལ་

ལགས་དང་བཙུན་ཆུང་འགའ་ཞིག་ངོ་སྤྲོད་ཞུས།ུདགོན་པ་གསར་པ་བཞེང་རྒྱུའི་

དཔལ་འབྱོར་རོགས་སྐྱོར་ཞུས་པ་བཞིན་ཨ་མ་ཝེ་གར་ནས་ནེ་སྒོར་འབུམ་ུ༣ུ

ཙམ་ཞིག་ཞལ་འདེབས་སུ་གནང་།ུགང་ལྟར་ཀྲུ་སལ་ན་ཡོད་པའི་དགོན་པ་བཞེང་

རྒྱུའི་མ་རྩ་གཙོ་བོ་གོང་ཞུས་ཞལ་འདེབས་བྱུང་བ།ུབུ་ལོན་གཡར་པོ་ཞུས་པ་དང་

སློང་བརྒྱབ་པ་རྣམས་བསྡོམས་ཏེ་དགོན་པའི་འདུ་ཁང་བཞེང་རྒྱུ་དང་གྲྭ་ཤག་ཕྱེད་

ཙམ་ཞིག་དགོན་པ་དང་མཉམ་དུ་བརྒྱབ་ཐུབ་པ་བྱུང༌ཡོད།ུད་དུང་གྲྭ་ཤག་ཕྱེད་ཀ་

བརྒྱབ་རྒྱུ་ལྷག་བསྡད་ཡོད་པ་གང་མགྱོགས་སྒྲུབ་ཟིན་པ་བྱེད་མ་ཐུབ་ན་གྲྭ་བ་མང་

པོ་ཞིག་བསྡད་ས་མེད་པར་ལུས་རྒྱུར་སོང་བློ་བཟང་རྣམ་རྒྱལ་རྡོར་གླིང་དང་ཤི་ལོང་

ཁུལ་ལ་སློང་མོ་བྱེད་པར་ཕྱིན།ུསློང་མོ་ནས་ཕྱིར་འཁོར་བ་དང་དགོན་པའི་གཡས་

ཕྱོགས་ཀྱི་གྲྭ་ཤག་ཆ་ཚང་བརྒྱབ་ཐུབ།ུཀྲུ་སལ་དགོན་པར་ཐོག་མར་སྤོ་སྐབས་

དགེ་འདུན་པ་གྲངས་ུ༢༣-༢༤ུལས་མེད་ཀྱང་ག་ལེར་གྲྭ་གྲངས་མང་དུ་ཕྱིན་ཏེ་
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ལེའུ་བཞི་པ།ུཆོས་སྡེར་རྒྱ་དམག་འབྱོར་བ་དང་བཙན་བྱོལ་དུ་ཕེབས་པ།ུ

ལོ་ཤས་རྗེས་དགེ་འདུན་པ་སུམ་ཅུ་ུ༣༣-༣༤ུཙམ་ཞིག་བྱུང༌ཡོད།ུའདུ་ཁང་

གྲུབ་ནས་ལོ་གཅིག་རྗེས་དགོན་པའི་སྟེང་ཐོག་བརྒྱབས།ུཀྲུ་སལ་དུ་བཞེངས་པའི་

ཤེལ་ཆོས་དགོན་པར་སྤྱི་ལོ་ུ༢༠༠༠ུལོ་བར་བཞུགས།ུཀྲུ་སལ་དུ་བཞུགས་རིང་

དགེ་འདུན་པ་རྣམས་ཞབས་བརྟན་ལ་ཕྱིན་པ་དང་ཞལ་འདེབས་བྱུང་བའི་དངུལ་

འབོར་ནས་ད་ལྟ་གསར་དུ་བཞེང་བའི་ཤེལ་དཀར་དགོན་པའི་ས་ཆ་འདི་ཧ་ལམ་

ཉོ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད།ུཤེལ་དགོན་ཀྲུལ་སལ་དུ་ཡོད་སྐབས་གྲྭ་དམངས་ལ་རེ་གཟའ་

ཉི་མའི་བར་གསེང་སོགས་རྩ་བ་ནས་མེད་ལ་ཞབས་བརྟན་རྒྱུགས་རྒྱུ་མང་དྲགས་

ནས་གྲྭ་གཞོན་མང་པོ་ཞིག་དགོན་པའི་སྒྲིག་ཁོངས་ནས་ཐོན།ུདེའི་སྐབས་དགོན་

པའི་བྱེད་སྒོ་ཆེ་རིགས་རྣམས་གཉེར་བ།ུདབུ་མཛད།ུདགེ་བསྐོས་དང་ཕྱག་མཛོད་

བཅས་འཐུས་མི་བཞིས་གྲོས་བསྡུར་བཀའ་མོལ་གནང་སྟེ་ཐག་གཅོད་གནང་སྲོལ་

ཡོད།ུལས་དོན་ཆུང་ཙག་རིགས་ཕྱག་མཛོད་རང་ནས་ཐད་ཀར་ཐག་གཅོད་གནང་

གི་ཡོད་ལ་ལོ་རེའི་བྱུང་སོང་རྩིས་རྒྱག་སྐབས་གཅིག་གིས་རྩིས་ཁྲ་ཀློགུགཅིག་

གིས་རྩིས་བཏང༌།ུགཅིག་གིས་རྩིས་བསྣན་ཏེ་རྩིས་རྒྱག་བྱེད་སྲོལ་ཡོད།ུ

སྤྱི་ལོ་ུ༡༩༩༠ུལོར་ཨེམ་ཆི་ངག་དབང་ཆོས་འཕེལ་ལགས་ཤེལ་ཆོས་

གྲྭ་ཚང་གི་མཁན་པོར་སྐོ་བཞག་གནང་སྟེ་གང་ཉིད་དགོངས་པ་མ་རྫོགས་བར་

(༡༩༩༢)བར་མཁན་པོའ་ིལས་འགན་བཞེས་ཏེ་གསོ་སྦྱོང་གི་མདོ་འདོན་རྒྱུ་སོགས་

མཁན་སློབ་ཀྱི་ཐུགས་འགན་བཞེས།ུསྤྱི་ལོ་ུ༡༩༩༢ུནས་སྤྱི་ལོ་ུ༢༠༠༨ུབར་མཁན་

པོའ་ིམཚན་གནས་དགེ་སློང་ངག་དབང་བཟང་པོ་ལགས་ནས་བཞེས་ཏེ་གསོ་སྦྱོང་

གི་མདོ་འདོན་པར་གནང༌།ུསྤྱི་ལོ་ུ༢༠༠༩ུནས་སངས་བསྟན་རིན་པོ་ཆེ་ལགས་

ནས་མཁན་པོའ་ིམཚན་གནས་བཞེས་བཞིན་ལགས།ུདགོན་པའི་སློབ་དཔོན་གྱི་
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ལ་སྟོད་ཤེལ་དཀར་ཆོས་སྡེའི་ངག་རྒྱུན་ལོ་རྒྱུས་དྭངས་གསལ་གཏམ་གྱི་ཆུན་པོ།

ཐུགས་འགན་ནི་དབུ་མཛད་ཀྱི་ལས་འགན་ཚར་བ་ནས་མཚན་ཐོ་བང་རིམ་བཞིན་

སློབ་དཔོན་གནང་གི་ཡོད།

སྤྱི་ལོ་ ༡༩༩༠ ནང་བལ་ཡུལ་ཀཏ་མན་དྲུ་མཁས་པ་ཀྲོལ་ཏིན་ཙུ་ལིར་བཞེངས་པའི་ཤེལ་ཆོས་དགའ་

ལྡན་ལེགས་བཤད་གླིང་ཚོགས་ཁང་། གྲྭ་ཤག་དང་རུང་ཁང་བཅས་པའི་འདྲ་པར། 

(Present day Shel dkar monastery in Khaspa toll, Tintsuli, Kathmandu; 
built at the end of 1990s.)

མཁས་པ་ཀྲོལ་ཏིན་ཙུ་ལིར་བཞུགས་པའི་ཤེལ་ཆོས་དགའ་ལྡན་ལེགས་བཤད་གླིང་གི་ཟུར་ཞིག་གི་

འདྲ་པར་གཞན་གཅིག

(A view of present day Shel dkar monastery from front)
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ལེའུ་བཞི་པ།ུཆོས་སྡེར་རྒྱ་དམག་འབྱོར་བ་དང་བཙན་བྱོལ་དུ་ཕེབས་པ།ུ

ཏིན་ཙུ་ལི་མཁས་པ་ཀྲོལ་དུ་ཤེལ་དགོན་གསར་བཞེང།ུ

དགེ་བློ་བཟང་རྣམ་རྒྱལ་སེ་རར་གླིང་ཁ་མཆོག་སྤྲུལ་བཞུགས་སྐབས་ཀྱི་

ལས་མཇུག་སྐབས་སྤྱི་མིར་འོས་དོན་སོང་བས་ཡར་གང་མྱུར་ཕེབས་དགོས་པའི་

ཁ་པར་འབྱོར།ུདེའི་ལན་དུ་ཁོང་གིས་ང་ནི་རྡོ་རྗེ་གདན་གསུང་ཆོས་ལ་འགྲོ་འཆར་

ཡོད་ལ་གནས་སྐབས་ཡོང་རྩིས་མེད།ུཁྱེད་ཚོས་མི་མེད་པར་འོས་འཕེན་པ་ཡག་

པོ་མ་རེད་ཅེས་ལན་ཕུལ།ུའོན་ཀྱང་དགེ་བཤེས་ཐུབ་བསྟན་རིན་ཆེན་ལགས་ཀྱིས་

ནན་ཏན་གྱིས་ཤེལ་ཆོས་སུ་ལོག་ནས་གྲྭ་དམངས་ཀྱི་ཞབས་ཞུ་སྒྲུབ་ན་ཕན་ཐོགས་

ཆེན་པོ་ཡོད་ལུགས་ཡང་ཡང་གསུངས་པ་ལ་བརྟེན་ཡར་བལ་ཡུལ་ཀཏ་མན་དྲུར་

ཡོང་།ུདགེ་བཤེས་ལགས་ཀྱིས་གྲྭ་དམངས་ལ་བསླབ་བྱ་ཡོད་པའི་ཀྲེབ་ཐག་སྒྲ་

འཛིན་འཁོར་ལོ་ཞིག་ཀྱང་བསྐུར་གནང་།ུསྔར་ཀྲུ་སལ་དུ་བཞུགས་སྐབས་དགོན་

པའི་སྤྱི་མིའམ་ཕྱག་མཛོད་ཀྱི་ལས་དུས་ལོ་གཅིག་ལས་མེད་ཅིང་ལོ་རེར་འཕོ་

དགོས་པའི་ལུགས་སྲོལ་འདི་ནི་ཕྱག་མཛོད་ཀྱིས་སྦྱིན་བདག་དང་དེ་བཞིན་འབྲེལ་

ཡོད་མི་སྣ་རྣམས་ངོ་ཤེས་བྱུང་ལ་མ་བྱུང་དེར་ལས་མཚམས་འཇོག་དགོས་པས་རྩ་

བ་ནས་ཕན་ཐོགས་མེད་པ་སོགས་ལས་ཕྱག་མཛོད་ཀྱི་དུས་ཡུན་རིང་ཙམ་དང་དེ་

ཡང་གཞོན་པ་ཚོས་འགན་འཁྱེར་ཏེ་དམངས་གཙོའི་འགྲོ་ལུགས་དང་མཐུན་པ་འོས་

འཕངས་ཏེ་འདེམས་སྒྲུག་བྱས་ན་ལེགས་ཚུལ་དགེ་འདུན་ཁག་ཅིག་ནས་བསམ་

འཆར་བཏོན།ུདེ་སྐབས་བསམ་གཏན་ལགས་བོད་དུ་ཕེབས་ཟིན་པས་སངས་རྒྱས་

འཕྲིན་ལས་ལགས་སུ་འོས་འདེམས་མི་དགོས་པར་སྤྱི་མི་གནང་རོགས་ཞེས་ཐད་

ཀར་བསྐོ་བཞག་གནང་།ུངམ་པ་དགེ་བྱམས་པ་སྐལ་བཟང་ལགས་ནས་ཀྱང་ཁྱུག་

ཙམ་རིང་སྤྱི་མིའི་འགན་བཞེས།ུའོན་ཀྱང་ཁོང་རང་རྡོ་རྗེ་གདན་དུ་གསུང་ཆོས་ཞུ་
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ལ་སྟོད་ཤེལ་དཀར་ཆོས་སྡེའི་ངག་རྒྱུན་ལོ་རྒྱུས་དྭངས་གསལ་གཏམ་གྱི་ཆུན་པོ།

བར་ཕེབས་ནས་སྤྱི་མིའི་འཛིན་སྐྱོང་འོག་ཡོད་པའི་འཛིན་ཆས་ཁག་ཐམས་ཅད་

དགེ་འཇམ་དཔལ་བཟོད་པ་དང་དགེ་བསྟན་འཛིན་འགྲོ་མགོན་གཉིས་ལ་རྩིས་

སྤྲད།ུདེ་ནས་གྲྭ་དམངས་ཚོགས་འདུ་ཞིག་གི་སྐབས་དགེ་འདུན་པ་ཚོ་གྲོས་མོལ་

སྐབས་གལ་སྲིད་དགོན་པ་ཡར་རྒྱས་གཏོང་འདོད་ཡོད་ན།ུདཔལ་འབྱོར་མེད་སྐོར་

བཤད་བསྡད་པ་ཙམ་གྱིས་དཔལ་འབྱོར་གསོག་ཐབས་མེད་ན་དཔལ་འབྱོར་མཁོ་

སྒྲུབ་ཆེད་དུ་ཕྱག་ལས་གནང་དགོས་པའི་བཀའ་མོལ་གནང་།ུདེ་ནས་གྲྭ་དམངས་

ནས་གང་སར་ས་ཆ་ལེགས་པ།ུགོང་ཚད་རན་པ་ལྟ་ཞིབ་གནང་ཏེ་ད་ལྟའི་དགོན་

པ་འདི་བཞེངས་པ་རེད།ུདགོན་པ་བཞེང་རྒྱུའི་འགྲོ་གྲོན་མ་རྩ་བསྡུ་རུབ་ཆེད་སུད་

སི་དང་སིང་ཀ་པུར་སོགས་སུ་ཤེལ་ཆོས་དགེ་འདུན་པ་ཁག་ཅིག་ཞབས་བརྟན་ལ་

ཕེབས།ུབལ་ཡུལ་དུ་བཞུགས་པའི་དགེ་འདུན་པ་རྣམས་ནས་ཀྱང་ཆག་མེད་སྦྱིན་

བདག་ཁག་གི་ཞབས་བརྟན་བསྒྲུབས།ུསྐབས་དེར་ཞབས་བརྟན་གྱི་སྐུ་ཡོན་བྱུང་བ་

ནས་ནེ་སྒོར་ུ༥༠ུཐམ་པ་དགེ་འདུན་སྒེར་གྱི་ཐུགས་ཉར་ཆོག་པ་ཡིན།ུདཔེར་ན།ུ

སྐུ་ཡོན་ནེ་སྒོར་ུ༡༣༠ུརེ་ཕུལ་ཡོད་ན་གྲྭ་ཚང་ལ་སྒོར་ུ༨༠ུཐམ་པ་ཕུལ་ཏེ་ལྷག་

མ་སྒོར་ུ༥༠ུཐམ་པ་དགེ་འདུན་པ་སོ་སོས་བསྣམས་ཆོག་གི་ཡོད།ུདགེ་འདུན་པ་

རྣམས་ཉིན་ལྟར་ཞབས་བརྟན་ལ་ཕེབས་པས་གྲྭ་ཚང་ལ་ཡོང་འབབ་སྐུ་ཡོན་ཙམ་དུ་

མ་ཟད་ཟས་སོང་གི་འགྲོ་གྲོན་ཡང་གཅིག་ཀྱང་མེད་པས་དགོན་པའི་དཔལ་འབྱོར་

ལ་ཕན་ཐོགས་དང་ཡར་རྒྱས་ཆེན་པོ་བྱུང་ཡོད།ུནུབ་ཕྱོགས་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ནས་

དགོན་པ་གསར་བཞེང་གི་ཆེད་དུ་དམིགས་བསལ་སྦྱིན་བདག་གང་ཡང་བྱུང་མེད།ུ

ཤེལ་ཆོས་དགེ་འདུན་པ་ཁག་ཅིག་སིང་ཀ་པུར་དུ་ཞབས་བརྟན་དུ་ཕེབས་སྐབས་

སྐུ་ཡོན།ུཞོར་ཚོང༌།ུཞལ་འདེབས་བཅས་བསྡོམས་ནེ་སྒོར་འབུམ་ུ༦༠ུརེ་གྲངས་
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ལེའུ་བཞི་པ།ུཆོས་སྡེར་རྒྱ་དམག་འབྱོར་བ་དང་བཙན་བྱོལ་དུ་ཕེབས་པ།ུ

བྱུང༌ཡོད་ཚོད།ུགཞན་ཡང་སྔར་སུད་སིར་གནས་བཞུགས་པ་སྐྱ་བྲག་བྱང་ལྡན་

དབུ་རྒྱན་རྡོ་རྗེས་ཤེལ་དཀར་དགེ་འདུན་པ་ཚོ་སུད་སིར་ཞབས་བརྟན་ཞིག་ལ་

ཕེབས་ཐུབ་ན་ལེགས་ཚུལ་གསུངས་ཀྱང་དགེ་འདུན་པ་ཚོར་གནམ་གྲུའི་གླ་ཆ་ཆེ་

དྲགས་པ་སོགས་བློ་ཁོག་གིས་མ་འདེངས་པར་ཕེབས་མ་ཐུབ།ུརྗེས་སུ་བློ་བཟང་

རྣམ་རྒྱལ་སྤྱི་མིར་འཁོད་སྐབས་གོང་མིང་ལ་འབྲེལ་བཏུགས་ཞུས་ནས་སུད་སིར་

ཞབས་བརྟན་ལ་ཐེངས་བཞི་ཕེབས།ུསུད་སིར་ཞབས་བརྟན་གནང་བའི་སྐུ་ཡོན་

བསྡོམས་ནེ་སྒོར་འབུམ་ུ༨༠ུགྱ་གྲངས་ཤིག་བྱུང༌ཚོད།ུའཇའ་པན་དུ་དཀྱིལ་འཁོར་

བཞེང་པར་ཐེངས་གཉིས་ཕེབས་པར་ཐེངས་དང་པོར་ཨ་སྒོར་སྟོང་ུ༤ུདང་གཉིས་

པར་སྟོང་ུ༥ུཙམ་བྱུང་།ུདེ་ལྟར་དགོན་པ་གསར་པ་བཞེང་རྒྱུའི་མ་རྩའི་དམིགས་

ཡུལ་གཙོ་ཁག་ནི།ུགོང་ཞུས་བལ་ཡུལ་དུ་བྱུང་བའི་ཞབས་བརྟན་སྐུ་ཡོན།ུསུད་

སི་དང་སིང་ཀ་པུར་ནས་བྱུང་བའི་སྐུ་ཡོན།ུའཇའ་པན་དུ་དཀྱིལ་འཁོར་བཞེང་

པའི་སྐུ་ཡོན་སོགས་གཙོ་བོ་ཡིན།ུགོང་ཞུས་མ་དངུལ་གྱི་ཁར་བུན་ལོན་ཕྲན་བུ་

གཡར་ནས་དགོན་པ་དང་གྲྭ་ཤག་ཁག་ཅིག་བཞེངས།ུསྐབས་དེར་དངུལ་བུན་

གཡར་ལ་སྐྱེད་ཆེན་པོ་མེད་སྟབས་དགོན་པ་གསར་བཞེང་ལ་ཕན་ཐོགས་ཆེན་

པོ་བྱུང་ཡོད།ུདགོན་པ་གསར་བཞེང་གི་ས་ཆ་སོགས་འགྲོ་གྲོན་བསྡོམས་ནེ་སྒོར་

འབུམ་ུ༣༦༠ུནས་ུ༣༧༠ུབར་ཕྱིན་ཡོད།ུཤེལ་དགོན་དགེ་འདུན་པ་རྣམས་སྤྱི་

ལོ་ུ༢༠༠༠ུབར་ཀྲུ་སལ་དགོན་པར་བཞུགས།ུདེ་ནས་ཀྲུ་སལ་གྱི་དགོན་པ་དགེ་

སློང་དབང་འདུས་ལགས་སུ་སྤུས་ཚོང་ཞུས་ཏེ་དགོན་པ་གསར་པའི་དབུ་འབྱེད་

མཛད་སྒོ་ཉིན་གྲྭ་གཞོན་རྣམས་གྲོང་ཆོག་ཞབས་བརྟན་ལ་ཕེབས་མི་དགོས་པར་

ནང་བསྟན་སློབ་གཉེར་དང་བོད་ཡིག་དབྱིན་ཡིག་དང་རྒྱ་ཡིག་སོགས་དེང་དུས་
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ལ་སྟོད་ཤེལ་དཀར་ཆོས་སྡེའི་ངག་རྒྱུན་ལོ་རྒྱུས་དྭངས་གསལ་གཏམ་གྱི་ཆུན་པོ།

ཀྱི་ཤེས་རིག་སློབ་སྦྱོང་སྤྲོད་རྒྱུའི་གསལ་བསྒྲགས་དང་དེ་ལྟར་མུ་མཐུད་ལག་ལེན་

གནང་བཞིན་པ་ཡིན།ུད་ལྟའི་ཆར་ཤེལ་ཆོས་སུ་དགེ་འདུན་པ་གྲངས་བརྒྱ་དང་ལྔ་

སྐོར་བཞུགས་ཡོད་ཅིང་དེ་ཁོངས་ནས་བརྒྱ་ཆ་ལྔ་བཅུ་ལྷག་ཙམ་ནི་ཧི་མ་ལ་ཡི་རི་

བརྒྱུད་ཀྱི་གྲྭ་རྒྱུན་ཡིན་པ་བཅས།

དགོན་གནས་འདིར་བཞུགས་པའི་མཆོད་པའི་རྟེན་གཙོ་ཁག

ཤེལ་ཆོས་དགོན་པའི་སྔ་ཕྱིའི་ནང་རྟེན་ཕལ་ཆེ་བ་སྦྱིན་བདག་ཁག་གིས་ཕུལ་

བ་ཤ་ཅིག་རེད།ུཀྲུ་སལ་དུ་བཞུགས་སྐབས་ཀྱི་དགོན་པའི་མཆོད་པའི་རྟེན་གཙོ་

སྟོན་པའི་སྣང་བརྙན་དང་།ུདངུལ་ཏིང་བདུན་ཚར།ུདངུལ་ཀོང༌།ུདངུལ་གྱི་མཚོ་

མོ།ུམཆོད་གཤོམ་སོགས་ཀྱི་སྦྱིན་བདག་སུད་སི་བ་ཤེལ་དཀར་བྱང་ཆུབ་ལགས་

ཀྱི་བུ་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་ལགས་དང་ཤེལ་དཀར་དྲུང་ཡིག་ཚེ་རིང་དབང་འདུས་

ལགས་གཉིས་ནས་ཕུལ་བ་དང།ུསྨན་བླ་བདེ་གཤེགས་བརྒྱད་ཀྱི་སྣང་བརྙན་སྐུ་

ཚད་སོར་ུ༡༤ུཡོད་པ་དེ་བཞིན་ཤེལ་དཀར་དྲུང་ཡིག་ལགས་ཀྱི་བོུ་དཔལ་སྒྲོན་

ལགས་ཀྱིས་ཕུལ་བ་རེད།ུཡང་ཤེལ་དཀར་བ་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་ནས་སྦྱོར་ཆོས་

ཀྱི་ཚོགས་ཤིང་སྐུ་ཐང་དང་བཞུགས་ཁྲི་གཡས་གཡོན་གྱི་ཁྲི་ཆས་དག་གི་སྦྱིན་

བདག་མཛད།ུད་ལྟ་མཁས་པ་ཀྲོལ་གྱི་དགོན་པར་བཞུགས་པའི་རྟེན་གཙོ་སྟོན་

པའི་སྣང་བརྙན་འདི་བཞིན་ཤེལ་ཆོས་གྲྭ་བྱང་ཆུབ་མཐུ་སྟོབས་ཀྱི་སྤུན་ཤང་བཀྲ་

ཤིས་བདེ་སྐྱིད་ལགས་ནས་རང་ཉིད་ཚེ་ལས་མ་འདས་གོང་མཚམས་སུ་བཟའ་ཟླ་

གཡང་སྐྱིད་ལགས་སུ་དགོན་པར་ཞབས་ཞུ་སྒྲུབ་དགོས་པའི་ཁ་ཆེམས་བཞག་པ་

བཞིན་གཡང་སྐྱིད་ལགས་ནས་སྦྱིན་བདག་གནང༌སྟེ་བཞེངས།ུད་ཡོད་བཞུགས་

བཞིན་པའི་ཐུབ་སྐུའི་མ་གནས་ནེ་སྒོར་འབུམ་ུ༡༨-༡༩ུཙམ་ཞིག་རེད།ུགཉའ་
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ལེའུ་བཞི་པ།ུཆོས་སྡེར་རྒྱ་དམག་འབྱོར་བ་དང་བཙན་བྱོལ་དུ་ཕེབས་པ།ུ

ནང་ཚེ་རིང་བཀྲ་ཤིས་ཀྱིས་ཚེ་དཔག་མེད་དང་རྣམ་རྒྱལ་མའི་སྣང་བརྙན་གྱི་སྦྱིན་

བདག་གནང༌།ུད་ལྟ་བཞུགས་པའི་སྒྲོལ་མའི་སྣང་བརྙན་འདི་བཞིན་སིང་ཀ་པུར་

བ་གྲོ་རིསི་ཞུ་བ་ཞིག་ནས་ཕུལ།ུདགེ་བཤེས་ངག་དབང་སྐལ་བཟང་ལགས་ཀྱིས་

ཡབ་སྲས་གསུམ་གྱི་སྣང་བརྙན་གྱི་སྦྱིན་བདག་གནང༌།ུདགོན་པ་གསར་པའི་ཁྲ་

ཡོལ་སྦྱིན་བདག་ཤེལ་གྲྭ་བ་དགེ་ངག་དབང་བཟང་པོས་གནང་བ་རེད།ུཁྲ་ཡོལ་

འགྲོ་གྲོན་ལ་ནེ་སྒོར་སྟོང་ུ༩ུནས་ུ༡༠ུབར་སོང༌།

དགོན་གནས་འདིའི་གཞི་གསུམ་ཆོས་སྤྱོད་ཀྱི་ཉམས་བཞེས།ུ

བལ་ཡུལ་དུ་བཞུགས་པའི་ཤེལ་ཆོས་དགའ་ལྡན་ལེགས་བཤད་གླིང་གི་

གཞི་གསུམ་དང་ཆོ་ག་ཕྱག་ལེན་ཉམས་བཞེས་སྐོར་མདོར་ཙམ་གླེང་བ་ལ།ུལོ་

གཅིག་གི་ཆོས་སྤྱོད་ཀྱི་བྱེད་སྒོ་ཁག་ཁ་གསལ་འོག་ཏུ་དགོད་རྒྱུ་དང་།ུསྤྱིར་དགོན་

གནས་འདིའི་ཉིན་རེའི་འདོན་ཆ་ཆོས་སྤྱོད་ཀྱི་གཙོས་པའི་ཆོ་ག་རྣམས་ཀྱི་འདོན་རྟ་

དབྱངས་ཕལ་ཆེ་བ་ནི་སྔར་སྲོལ་བོད་ཤེལ་དཀར་དགོན་པའི་གནང་སྲོལ་བཞིན་

ཕྱག་བཞེས་གནང་མུས་རེད།ུདཔེར་ན།ུཤེལ་དཀར་ཆོས་སྤྱོད་ནང་དུ་ཡོད་པའི་

སྦྱོར་ཆོས།ུབླ་མ་མཆོད་པ།ུབླ་མཆོད་ཟུང་འཇུག་སྒྲུབ་པའི་ཤིང་རྟ།ུའཇམ་དཔལ་

རྡོ་རྗེ་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་མ།ུགནས་བརྟན་ཕྱག་མཆོད།ུསྨན་བླའི་ཆོ་གའི་ཕྱག་

བཞེས་རྣམས་སྔར་སྲོལ་བོད་དུ་ཇི་ལྟར་གནང་བ་བཞིན་ཉམས་བཞེས་གནང་བཞིན་

མཆིས།ུའོན་ཀྱང་དབུ་མཛད་སོ་སོའ་ིཁྱད་པར་ལས་རྩ་བའི་འདོན་རྟ་དབྱངས་

གཅིག་ཡིན་ནའང་གདངས་ཀྱི་འགྱུར་ཁུག་ལ་ཕྲན་བུ་མི་འདྲ་བ་ཡོང་གི་ཡོད་པ་དང་

གཅིགུགྲྭ་བ་གསར་ཞུགས་པ་མང་པོ་ཡོད་པའི་རྐྱེན་གྱིས་རང་བཞིན་གྱིས་ཚོགས་

འདོན་གྱི་གདངས་ལ་ཕྲན་བུ་འགྱུར་བ་ཕྱིན་ཡོད་པ་དང་འགྲོ་བཞིན་པའི་རྐྱེན་གྱིས་
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ལ་སྟོད་ཤེལ་དཀར་ཆོས་སྡེའི་ངག་རྒྱུན་ལོ་རྒྱུས་དྭངས་གསལ་གཏམ་གྱི་ཆུན་པོ།

རྗེ་བཙུན་རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་མ་དང་སྦྱོར་ཆོས་གཉིས་ཀྱི་འདོན་པའི་གདངས་གཉིས་

ཀྱང་སྔ་སྲོལ་དངུལ་ཆུའི་ལུགས་ལས་ཅུང་མི་འདྲ་བར་གྱུར་ཡོད།ུརྒྱུ་མཚན་དེ་

དག་ལས་བཞད་མཐོང་སྨོན་བཀྲ་ཤིས་དགེ་འཕེལ་གྱི་གྲྭ་རྒྱུན་དགེ་སློང་བློ་བཟང་

རྣམ་རྒྱལ་ལགས་བལ་ཡུལ་དུ་ཐེངས་གཉིས་ཕེབས་ནས་གཉིས་པའི་སྐབས་རྡོ་རྗེ་

རྣལ་འབྱོར་མའི་ཆོ་གའི་གདངས་དང་ཕྱག་རྒྱ་བྱེད་ཚུལ་རྣམས་དངུལ་ཆུའི་ལུགས་

བཞིན་སློབ་ཁྲིད་དང་སྔར་སྲོལ་ནོར་བ་དང་མི་འདྲ་བ་རྣམས་ལེགས་བཅོས་སློབ་

ཁྲིད་གནང་སྟེ་གྲྭ་གཞོན་རྣམས་ནས་རྣལ་འབྱོར་མའི་ཆོ་ག་ཆ་ཚང༌གི་གདངས་

དང་ཕྱག་རྒྱ་སོགས་རྒྱུགས་འབུལ་ཞུས།ུདངུལ་ཆུའི་ལུགས་ལའང་དངུལ་ཆུ་རི་

ཁྲོད་དང་དངུལ་ཆུ་བཀྲ་ཤིས་དགེ་འཕེལ་གཉིས་ཀྱི་དབར་ལ་ཕྱག་སྲོལ་ཅུང་ཟད་

མི་འདྲ་བ་ཡོད།ུདེ་གཉིས་ཀྱི་གཙོ་བོའ་ིཁྱད་པར་ནི།ུདངུལ་ཆུ་རི་ཁྲོད་ཀྱི་ལུགས་

ཅུང་རྒྱས་པ་དང་བཀྲ་ཤིས་དགེ་འཕེལ་གྱི་ལུགས་ཅུང་བསྡུས་པ་ཡོད་པ་ལྟར་སྣང་།ུ

ད་ལྟ་བལ་ཡུལ་ཤེལ་ཆོས་སུ་ཉམས་ལེན་ཕྱག་བཞེས་གནང་བཞིན་པའི་རྡོ་རྗེ་རྣལ་

འབྱོར་མ་དང་སྦྱོར་ཆོས་གཉིས་ཀྱི་ཕྱག་སྲོལ་བཀྲ་ཤིས་དགེ་འཕེལ་གྱི་ལུགས་རེད།ུ

ཆོ་ག་རྒྱས་བསྡུས་ནི་བླ་མ་སོ་སོས་སྐབས་དང་དུས་ལ་བསྟུན་ནས་གསར་གཏོད་

དང་བཟོ་བཅོས་གནང་བ་ཞིག་ཡིན་པས་དཔེར་ན་ད་ལྟ་སྤང་ཤིང་ཨ་ནེ་དགོན་པ་

དང་ཆུ་བཟང་དགོན་པ་གཉིས་ཀས་དངུལ་ཆུའི་ལུགས་ཕྱག་བཞེས་གནང་གི་ཡོད་

རུང་ཉེ་ཆར་དངུལ་ཆུ་དགོན་པ་ནས་འབྱོར་བའི་ཀྲེབ་ཐག་སྒྲ་འཛིན་འཁོར་ལོའ་ིནང་

ཡོད་པའི་གདངས་དང་བསྡུར་ན་དེ་གཉིས་ཕྲན་བུ་མི་འདྲ་བ་ཡོད་པ་བཞིན་རེད།ུ

མཚན་སྨོས་མ་ཐག་པའི་དགེ་བློ་བཟང་རྣམ་རྒྱལ་ལགས་ནས་བདེ་མཆོག་གི་ཆོ་

ག་ཕྱག་ལེན་ཆ་ཚང་བ་སློབ་ཁྲིད་གནང་རྒྱུའི་འཆར་གཞི་བཞིན་གྲྭ་གཞོན་ཚོས་
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ལེའུ་བཞི་པ།ུཆོས་སྡེར་རྒྱ་དམག་འབྱོར་བ་དང་བཙན་བྱོལ་དུ་ཕེབས་པ།ུ

དཀྱིལ་འཁོར་རྡུལ་ཚོན་སྦྱོང་བརྡར་དང་དེ་བཞིན་འཆར་གཞི་གཞན་མང་པོ་ཞིག་

བཟོས་ནའང་རྒན་དེ་ཉིད་སྐུ་ཚེ་མ་ཟིན་པས་དེ་མུར་ལུས།ུཁོང་ནི་གོང་དུ་ཞུས་ཟིན་

པ་ལྟར་བཀྲ་ཤིས་དགེ་འཕེལ་གྲྭ་རྒྱུན་གདན་སར་སློབ་གཉེར་ལ་ཕེབས་པ་དང།ུ

རྒྱ་དམར་གྱི་བཙོན་ཁང་དུ་ལོ་མང་བཞུགས་པའི་དགེ་འདུན་མཁས་པ་ཞིག་རེད་

ལ་གང་ཉིད་ཤེལ་ཆོས་སུ་བཞུགས་རིང་དགེ་འདུན་པར་མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་

མཛད་པའི་བཤེས་པའི་སྤྲིངས་ཡིག་དང་ལམ་གཙོ་རྣམ་གསུམ་སོགས་ཀྱི་དཔེ་

ཁྲིད་ཀྱང་གནང༌མྱོང་ཡོད།ུསྔར་ཤེལ་ཆོས་སྔགས་པ་གྲྭ་ཚང་གིས་གསང་བདེ་

འཇིགས་གསུམ་གྱི་ཉམས་བཞེས་གནང་གི་ཡོད་ལ་ད་ལྟའི་ཆར་གོང་ཞུས་ཡི་དམ་

གྱི་ལྷ་དག་གི་ཕྱག་ལེན་གྱི་ཉམས་བཞེས་སྔར་ལམ་བཞིན་ཡོང་སླད་ཤེལ་ཆོས་གྲྭ་

ཚང་ནས་ཤར་ཁུམ་བུ་སྟོད་དུ་བཞུགས་པའི་རང་གི་གྲྭ་རྒྱུན་རྙིང་པ་རྒན་ཞང་མགོ་

ལགས་སུ་དབུ་མཛད་གནང་བར་ཕེབས་རོགས་ཞེས་རེ་སྐུལ་ཐེངས་མང་ཞུས་

ཀྱང་ཁོང་བལ་ཡུལ་དུ་ཕེབས་མ་ཐུབ།ུགང་ལྟར་སྔགས་ཆོག་རྣམས་རྒྱུད་གྲྭ་སྟོད་

སྨད་གང་རུང་གཅིག་ལ་ཁུངས་གཏུགས་བྱེད་མ་ཐུབ་ན་མ་འོངས་པར་ཁུངས་ལུང་

མེད་པ་ཆགས་ཉེན་དུ་གཟིགས་ནས་ཤེལ་ཆོས་གྲྭ་ཚང་སྤྱི་མི་རྣམས་ཕན་ཚུན་གྲོས་

མོལ་གྱིས་གཏོར་བཟོ་དང་རྒྱན་བཟོ་གང་ཅིའི་ཐད་ནས་རྒྱུད་སྟོད་ཀྱི་ཕྱག་བཞེས་

རྒྱུན་འཛིན་བྱ་རྒྱུའི་ཐུགས་ཐག་བཅད་དེ་རྒྱུད་སྟོད་གྲྭ་ཚང་ལ་ལམ་སྟོན་དང་སློབ་

ཁྲིད་ཡོང་བའི་སྐྱབས་འཇུག་ཞུས།ུརྒྱུད་སྟོད་ནས་ཆོ་གའི་སློབ་ཁྲིད་པར་དགེ་ཐུབ་

བསྟན་དངོས་གྲུབ་ལགས་ཕེབས།ུཐོག་མར་རྗེ་ཤེས་རབ་སེངྒེའི་ཕྱག་རྒྱུན་བཞིན་

འཇིགས་བྱེད་ལྷ་བཅུ་གསུམ་བློ་འཛིན་དང་ཆོ་གའི་གདངས་ཚིག་རེ་རེ་བཞིན་རྗེས་

ཟློས་བྱས་ཏེ་སློབ་ཁྲིད་གནང་།ུཕྱག་རྒྱུན་འདི་ནི་རྗེ་ཤེས་རབ་སེངྒེ་ནས་ད་བར་རྒྱུད་
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ལ་སྟོད་ཤེལ་དཀར་ཆོས་སྡེའི་ངག་རྒྱུན་ལོ་རྒྱུས་དྭངས་གསལ་གཏམ་གྱི་ཆུན་པོ།

པ་གྲྭ་ཚང་གཉིས་སུ་ཟམ་མ་ཆད་པར་བརྒྱུད་པའི་འཁྲིད་རྒྱུན་བྱིན་ཆེན་ཞིག་ཡིན།ུ

བློ་འཛིན་དང་ཆབས་ཅིག་ཏུ་ཆོ་གའི་གདངས་ཀྱི་སློབ་ཁྲིད་གནང་བའི་དགོས་པ་

གཙོ་བོ་ནི་ཞལ་འདོན་འདི་བཞིན་མི་གཅིག་གིས་འདོན་པ་བཞིན་ཡོང་བའི་ཆེད་

དང།ུསྐབས་དེར་ཤེལ་ཆོས་པས་དགེ་ཐུབ་བསྟན་དངོས་གྲུབ་ལགས་ཀྱི་དྲུང་ནས་

ལྷ་བཅུ་གསུམ་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཐིག་གདབ།ུརྡུལ་མཚོན་སོགས་ཆོ་ག་ཕྱག་ལེན་

ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་སྦྱོང་ཐུབ་གནང་ཡོད།

ཤེལ་དཀར་ཆོས་སྡེ་དགའ་ལྡན་ལེགས་བཤད་གླིང་གྲྭ་ཚང་གི་ལོ་འཁོར་གཅིག་

གི་ཆོས་ཐོག་ཁགུ

འདིར་ལོ་གཅིག་གི་ཆོས་ཐོག་རྣམས་བོད་ཟླ་གཞིར་བཟུང་དཀྱུས་སུ་བརྗོད་

པ་གཤམ་གསལ་ལྟར།ུཐོག་མར་ཟླ་རེའི་བོད་ཚེས་ུ༡༠ུདང་ུ༢༥ུགང་ཡིན་ལ་

བདག་འཇུག་དང་སྦྲེལ་བའི་རྗེ་བཙུན་རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་མའི་ཚོགས་འབུལ།ུཟླ་རེའི་

ཚེས་ུ༡༥ུགང་ཡིན་ལ་ཀུན་རིག་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ཀྱི་བདག་འཇུགུཚེས་ུ༡༩ུ

གང་ཡིན་ལ་དགོན་པ་རང་གི་ཆོས་སྲུང་བཀྲིས་འོད་འབར་གྱི་བསྐང་བ་གསོག་

སྒྲུབ།ུཚེས་ུ༢༩ུགང་ཡིན་ལ་དགུ་གཏོར་འབུལ་སྲོལ་བཅས་ཡོད།ུསྒྲུབ་མཆོད་གྲ་

སྒྲིག་ལ་དཀྱིལ་འཁོར་བཞེང་རྒྱུར་ཉིན་ལྔ༌དང་མཆོད་བཞེང་ལ་ཉིན་གཅིག་བཅས་

འགོར་ཞིང་དེ་ནས་ཡི་དམ་གྱི་ལྷ་དེའི་བདག་འཇུག་ཉིན་ལྔ་བཅས་སྒྲུབ་མཆོད་དང་

དགུ་གཏོར་དང་གཏོར་སྒྲུབ་ཉིན་གསུམ་རིང་འཚོག་གི་ཡོད།ུ
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ལེའུ་བཞི་པ།ུཆོས་སྡེར་རྒྱ་དམག་འབྱོར་བ་དང་བཙན་བྱོལ་དུ་ཕེབས་པ།ུ

དུས་ཚོད། སྒྲུབ་མཆོད་ཁག

བོད་ཟླ་ུ༡ུ དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོའ་ིཚེ་གཏོར།ུསྒྲོལ་མའི་ཆོས་ཐོག་དང་།ུའདའ་ཀ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཆོས་ཐོག

བོད་ཟླ་ུᨂུ

ཚེས་༡ནས་དབུ་ཚུགས་ཀྱི་གྲྭ་ཚང་རང་གི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཆོ་འཕྲུལ་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་

དང་།ུབཀྲིན་ཟླ་མེད་༸རྒྱལ་མཆོག་ལྔ་པ་ཆེན་པོའ་ིདགོངས་རྫོགས་མཆོད་འབུལ།ུ༸གླིང་

ཁ་བཀའ་འགྱུར་བ་ཆེན་པོ་ངག་དབང་བློ་བཟང་ཚུལ་ཁྲིམས་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོའ་ི

དགོངས་རྫོགས་མཆོད་འབུལ།

བོད་ཟླ་ུᨃུ དཔྱིད་ཆོས།

བོད་ཟླ་ུᨄུ

ཚེས་ུ༣ུནས་སྨན་བླའི་རྡུལ་ཚོན་དཀྱིལ་འཁོར་གསར་བཞེངས་ཀྱིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་

སྨན་གྱི་ལྷའི་སྒྲུབ་མཆོད།ུཚེས་ུ༡༠ུནས་ས་ཆོག་དབུ་ཚུགས་ཀྱིས་ཚེས་ུ༡༨ུབར་བཅོམ་

ལྡན་འདས་ངན་སོང་སྦྱོང་རྒྱལ་ཀུན་རིག་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ཀྱི་སྒྲུབ་མཆོད་ཆེན་མོ།

བོད་ཟླ་ུᨅུ བསྟན་པ་སྤྱིའི་རིམ་གྲོ།

བོད་ཟླ་ུᨆུ
དབྱར་ཆོས།ུདབྱར་ཞལ་བཞེས།ུབོད་ཟླ་ུ༥ུཚེས་ུ༢༥ུནས་ས་ཆོག་དབུ་ཚུགས་ཀྱིས་

བོད་ཟླ་ུ༦ུཚེས་ུ༧ུབར།ུརྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་སྒྲུབ་མཆོད་ཆེན་མོ།

བོད་ཟླ་ུᨇུ ཡི་དམ་ཁག་གི་བསྙེན་སྒྲུབ་དང་།ུདགག་དབྱེ།

བོད་ཟླ་ུᨈ འཇང་དགུན་ཆོས་ཀྱི་ཆོས་ཐོག་ཆེན་མོ།ུབཀའ་འགྱུར་ལྗགས་ཀློག

བོད་ཟླ་ུᨉ
ཚེས་ུ༡༨ུནས་དབུ་ཚུགས་ཀྱིས་ཚེས་ུ༢༤ུབར་འཇིགས་བྱེད་ལྷ་བཅུ་གསུམ་གྱི་བདག་

འཇུག་དང་ུའབྲེལ་བའི་རབ་གནས་ཆེན་མོ།

བོད་ཟླ་ུ༡ᨀ

དགའ་ལྡན་ལྔ་མཆོད་ཆེན་མོར་འཇམ་མགོན་བླ་མ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོ་དང་།ུ༸རྒྱལ་བ་

ཐུབ་བསྟན་རྒྱ་མཚོའི་དགོངས་རྫོགས་མཆོད་འབུལ།ུམགོན་དཀར།ུརྣམ་སྲས།ུཛཱམ་ལྷ་

བཅས་ཀྱི་གཡང་སྒྲུབ།

བོད་ཟླ་ུ༡ᨁ

དགུན་ཆོས།ུཚེས་ུ༡༦ུནས་ས་ཆོག་དབུ་ཚུགས་ཀྱི་བོད་ཟླ་ུ༡༢ུཚེས་ུ༡ུབར།ུའཇིགས་

བྱེད་ལྷ་བཅུ་གསུམ་གྱི་སྒྲུབ་མཆོད་ཆེན་མོ་དང་འབྲེལ་བའི་གར་འཆམ།ུདྲུག་བཅུ་མའི་

གཏོར་ཟློག

བོད་ཟླ་ུ༡ᨂ བདེ་མཆོག་དྲིལ་བུ་ལྷ་ལྔའི་སྒྲུབ་མཆོད།
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ལ་སྟོད་ཤེལ་དཀར་ཆོས་སྡེའི་ངག་རྒྱུན་ལོ་རྒྱུས་དྭངས་གསལ་གཏམ་གྱི་ཆུན་པོ།

ཟུར་བརྗོད།

གཞན་ཡང་ཟླ་བ་བྱུང་ངོ་ཅོག་གི་ཚེས་བཅོ་ལྔར་ཀུན་རིག་བདག་འཇུག་དང་།ུཉེར་ལྔ་

ཚེས་བཅུ་སོགས་ལ་རྗེ་བཙུན་རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་བའི་བདག་འཇུགུབཅུ་དགུར་དགོན་པའིᨑ་

ཆོས་སྲུང་བཀྲ་ཤིས་འོད་འབར་གྱི་བསྐང་གསོ།ུཉེར་དགུར་ཆོས་སྲུང་སྤྱིའི་དགུ་གཏོར་

ཆེན་མོ་བཅས་སོ།།

དགོན་པར་ཕྱག་བཞེས་གནང་བཞིན་པའི་ཆོ་ག་ཁག

༡ུབླ་མཆོད་བདེ་སྟོང་དབྱེར་མེད་མ།ུ

༢ུབླ་མཆོད་ཟུང་འཇུག་སྒྲུབ་པའི་ཤིང་རྟ།ུ

༣ུའཇམ་དཔལ་རྡོ་རྗེའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར།ུ

༤ུའཕགས་པའི་གནས་བརྟན་ཕྱག་མཆོད།ུ

༥ུསྒྲོལ་མ་མཎྜལ་བཞི་ཆོག

༦ུསྨན་བླ་མདོ་ཆོག་ཡིད་བཞིན་དབང་རྒྱལ།ུ

༧ུབྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་གྱི་སྒོ་ནས་སྦྱོར་བའི་ཆོས་དྲུག

༨ུརྣམ་རྒྱལ་ཚེ་ཆོག

༩ུབཟང་སྤྱོད་འཆི་བླུ།ུ

༡༠ུགདུགས་དཀར་གཏོར་ཆེན།ུ

༡༡ུསྒྲོལ་མ་གཡུལ་ཟློག

༡༢ུཁ་འབར་མའི་ཆོ་ག

༡༣ུབརྒྱ་བཞིའི་ཆོ་ག

༡༤ུཤེས་སྙིང་བདུད་ཟློག

༡༥ུལྷ་བསངས་བཀྲིས་འཁྱིལ་བ།ུ
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ལེའུ་བཞི་པ།ུཆོས་སྡེར་རྒྱ་དམག་འབྱོར་བ་དང་བཙན་བྱོལ་དུ་ཕེབས་པ།ུ

༡༦ུམགོན་དཀར།ུཛམ་དཀར།ུརྣམ་སྲས་བཅས་ཀྱི་གཡང་སྒྲུབ།ུ

༡༧ུདགུ་གཏོར་ཆེན་མོ།ུ

༡༨ུཀུན་རིག་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ཀྱི་སྒྲུབ་མཆོད།ུ

༡༩ུདཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་སྒྲུབ་མཆོད།ུ

༢༠ུབདེ་མཆོག་དྲིལ་བུ་ལྷ་ལྔའི་སྒྲུབ་མཆོད།ུ

༢༡ུའཇིགས་བྱེད་ལྷ་བཅུ་གསུམ་མའི་སྒྲུབ་མཆོད།ུ

༢༢ུའཇིགས་བྱེད་དཔའ་བོ་གཅིག་པའི་སྒྲུབ་མཆོད།ུ

༢༣ུན་རོ་མཁའ་སྤྱོད་མའི་ཆོ་ག་བདེ་ཆེན་གསང་སྒྲོལ།ུ

༢༤ུརྟ་མགྲིན་གསང་སྒྲུབ།ུ

༢༥ུརབ་གནས་དགེ་ལེགས་ཆར་འབེབས།ུ

བཅས་གངོ་དུ་ཞུས་ཟིན་པ་རྣམས་ཉམས་ལེན་ཕྱག་བཞེས་གནང་དང་གནང་མུས།
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ལ་སྟོད་ཤེལ་དཀར་ཆོས་སྡེའི་ངག་རྒྱུན་ལོ་རྒྱུས་དྭངས་གསལ་གཏམ་གྱི་ཆུན་པོ།

པར་ལེན་ས་བཞུགས་སྐར་དྷ་རམ་ས་ལ། དབུས་སུ་༸གོང་ས་སྐུ་ཕེྲང་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པོ་མཆོག གཡས་

སུ་ཤེལ་ཆོས་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་བསྟན་འཛིན་འགོྲ་མགོན། གཡོན་དུ་རིྩབས་རི་ལོ་པཎ་རིན་པོ་ཆེ་བཅས།

ᨊགོང་ས་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་བརྟན་བཞུགས་བསྟར་འབུལ་

མཛད་པ།

གནས་མཆོག་རྡོ་རྗེ་གདན་དུ་སྤྱི་ལོ་ུ༢༠༡༨ུཟླ་བ་ུ༡༢ུཚེས་ུ༣༡ུབཟང་

པོར་ཤེལ་ཆོས་གྲྭ་ཚང་གི་དབུས་ཤེལ་དཀར་མངའ་ཞབས་མི་དམངས་དང་།ུབོད་

མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་དེ་བཞིན་སྐུ་བཅར་རྣམ་རྒྱལ་ཕན་བདེ་ལེགས་བཤད་གླིང་གྲྭ་

ཚང་གསུམ་ནས་རང་ཅག་ཁ་བ་རི་བ་རྣམས་ཀྱི་མེ་ཏོག་གངས་ལ་ཕོག་པའི་ལྷ་སྐལ་

འཕགས་མཆོག་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་རྣམ་སྤྲུལ་འཇིག་རྟེན་ཞི་བདེའི་དེད་དཔོན་

ᨊགོང་ས་ལྷ་མིའི་རྣམ་འདྲེན་སྐྱབས་མགོན་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་བ་ཆེན་པོ་མཆོག་སྐུ་ཚེ་

ཞབས་པད་བསྐལ་བརྒྱར་བརྟན་པའི་བརྟན་བཞུགས་ཕུལ་བའི་སྐོར་རྒྱས་པ་ནི་ཤེལ་

དཀར་མངའ་ཞབས་བརྟན་བཞུགས་ཀྱི་བྱུང་རིམ་ཀུན་གསལ་མེ་ལོང་ཞེས་པའི་ཕྱག་
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ལེའུ་བཞི་པ།ུཆོས་སྡེར་རྒྱ་དམག་འབྱོར་བ་དང་བཙན་བྱོལ་དུ་ཕེབས་པ།ུ

དེབ་པར་བསྐྲུན་གནང་འདུག་པ་དེར་རྒྱས་པར་བཀོད་འདུག་ནའང་འདིར་གལ་པོ་ཆེ་

ལ་ནན་གཏན་གྱི་ཚུལ་དུ་དེབ་ད་ག་ནང་ཇི་ལྟར་བཀོད་ཡོད་པ་བཞིན་བརྟན་བཞུགས་

འབུལ་རྒྱུའི་བྱུང་རིམ་རྣམས་དེབ་དེ་ཉིད་ནས་མཁོ་བསྡུས་ཞུས་ཤིང་ཚིག་རིས་རྣམས་

ཧ་ལམ་མ་ཕྱི་བཞིན་བཀོད་པ་ཡིན་ལ་བརྟན་བཞུགས་དངོས་གཞིའི་སྐོར་ནི་ུུཕྱག་

དེབ་དེར་ཇི་ལྟར་བཀོད་གནང་ཡོད་པ་ལྟར་འདིར་དཀྱུས་སུ་བརྗོད་པར་བྱེད་དེ།

ཐོག་མར་བརྟན་བཞུགས་ཀྱི་བྱུང་རིམ་ལ་།ུདེ་སྔོན་བོད་ནང་ཤེལ་དཀར་

རྫོང་དང་ཤེལ་དཀར་ཆོས་སྡེ་ཐུན་མོང་ནས་ᨊརྒྱལ་བ་སྐུ་ཕྲེང་རིམ་བྱོན་ལ་བརྟན་

བཞུགས་འབུལ་སྲོལ་ཡོད་པ་བཞིན་བོད་དུ་དུས་འགྱུར་མ་བྱུང་གོང་ཙམ་ལའང་

ᨊགོང་ས་མཆོག་སྐུ་ཚེ་ཞབས་པད་བརྟན་པའི་བརྟན་བཞུགས་འབུལ་མི་རྣམས་

སྟོད་ཤེལ་དཀར་ནས་ངལ་བ་ཁྱད་དུ་བསད་དེ་ལྷ་སར་བསྐྱོད་ནས་ᨊསྐྱབས་མགོན་

སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་བ་ཆེན་པོ་མཆོག་གསེར་ཁྲིར་མངའ་གསོལ་དང་།ུརབ་བྱུང་

མཚན་བཞེས།ུབསྙེན་རྫོགས་བཞེས་སྐབས།ུདེ་བཞིན་ལུགས་གཉིས་ཆོས་སྲིད་

ཀྱི་ཐུགས་འགན་བཞེས་སྐབས་སོགས་མཛད་ཆེན་ཁག་ལ་སྐུ་ཚེའི་ཚེ་སྒྲུབ་དང་

འབྲེལ་སྐུ་ཚེ་ཞབས་པད་བརྟན་བའི་བརྟན་བཞུགས་འབུལ་རྒྱུའི་སྐལ་བཟང་གི་གོ་

སྐབས་བླ་མེད་ཐོབ་པ་བྱུང་ཡོད་ལ་སྐབས་དེ་དག་ཏུ་ᨊགོང་ས་མཆོག་ནས་བསྩལ་

བའི་བྱིན་རྟེན་སྐུའི་ན་བཟའ་དབུ་ཞྭ་སོགས་ཤེལ་དཀར་དུ་གདན་ཞུའི་སྐབས་གོས་

གཟབ་ཕྱོར་སྤྲས།ུདགའ་འབུམ་གྱི་ཕྱུག་སྟེ་དགེ་འདུན་པའི་སེར་ཕྲེང་དང་།ུཤེལ་

དཀར་རྒྱལ་གཞས།ུལྷ་མོ་དེ་བཞིན་ཡུལ་ལུང་སོ་སོའ་ིགཞས་སྣ་འཁྲབ་པ་སོགས་

ཕེབས་བསུ་དགའ་སྟོན་སོགས་རྒྱས་པར་ཞུས་ཡོད།ུབཙན་བྱོལ་དུ་འབྱོར་ནས་

ཀྱང་སྤྱི་ལོ་ུ༡༩༩༠ུཟླ་ུ༡ུཚེས་ུ༢ུཉིན་ᨊགོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་
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ལ་སྟོད་ཤེལ་དཀར་ཆོས་སྡེའི་ངག་རྒྱུན་ལོ་རྒྱུས་དྭངས་གསལ་གཏམ་གྱི་ཆུན་པོ།

ནས་གནས་མཆོག་ཝ་ར་ན་སིར་དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའ་ིདབང་ཆེན་བསྩལ་

སྐབས་དང་བསྟུན་ཝ་ན་མཐོ་སློབ་ཚོགས་ཁང་དུ་ཤེལ་ཆོས་དགེ་ཕུན་རབ་ཨེམ་

ཆི་ངག་དབང་ཆོས་འཕེལ་ལགས་ཀྱིས་དབུ་འཁྲིད་པའི་ཤེལ་ཆོས་གྲྭ་དམངས་

ཁེ་གཙང་དང་འབྲེལ་ཡོད་བླ་སྤྲུལ་ཁག་གཅིག་མཉམ་ཞུགས་ཐོག་སྐུ་ཚེ་ཡུན་དུ་

གནས་པའི་བརྟན་བཞུགས་འབུལ་ཐུབ་པ་བྱུང་།

དེ་བཞིན་སྤྱི་ལོ་ུ༢༠༡༨ུལོར་བྱེས་འབྱོར་ཤེལ་དཀར་ཆོས་སྡེ་གྲྭ་ཚང་གི་

མཁན་རིན་པོ་ཆེ་བསྟན་འཛིན་འགྲོ་མགོན་མཆོག་ལ་ᨊགོང་ས་མཆོག་ནས་གསར་

མཇལ་བཀའ་འཁྲོལ་ཟབ་མོ་སྤྱི་བོར་སོན་པ་ནས་ཤེལ་ཆོས་གྲྭ་དམངས་དང་བཀའ་

བསྡུར་ལྷུག་པོར་ཞུས་ཏེ་མཇལ་བཅར་སྐབས་འཆར་ལོའ་ིསྐུའི་དགུང་སྐེག་གི་མཚན་

མ་ངན་པ་རྣམས་ཟློག་ཅིང་སྐུ་ཚེ་ཞབས་པད་བརྟན་པའི་སླད་བརྟན་བཞུགས་ཤིག་

བསྟར་འབུལ་ཆོག་པའི་སྙན་སེང་གསོལ་འདེབས་དང་དེར་ཤེལ་དཀར་མངའ་ཞབས་

མི་དམངས་ཀྱང་མཉམ་ཞུགས་ཆོག་པའི་གསོལ་འདེབས་ཞུ་རྒྱུའི་ཐག་གཅོད་བྱུང་

བ་བཞིན་སྤྱི་ལོ་ུ༢༠༡༨ུཟླ་བ་ུ༨ུཚེས་ུ༢༢ུཉིན་ཤེལ་ཆོས་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་དང་

ཕྱག་རོགས་རྩིབས་རི་ལོ་པཎ་རིན་པོ་ཆེ་གཉིས་དྷ་སར་བཅར་ཏེ་ཕོ་བྲང་གཟིམ་ཆུང་

མཇལ་ཁའི་སྐབས་ལྷ་ཕྱག་སྔོན་དུ་བཏང་།ུཞུ་ཡིག་ཕུལ་ཏེ་གོང་དུ་ཇི་ལྟར་གསལ་བ་

བཞིན་གསོལ་བ་བཏབ་པར་བརྟན་ཞུགས་བསྟར་འབུལ་ཆོག་པའི་བཀའ་བཞེས་ཟབ་

མོ་སྤྱི་བོའ་ིརྒྱན་དུ་ཕེབས་ཏེ་རྒྱས་པ་དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་ཡིག་ཚང་ནས་ཐུགས་གཏན་

འཁེལ་བ་གནང་རྒྱུ་ཡིན་པའི་བཀའ་ཕེབས་པས་དགའ་བ་དཔག་མེད་དུ་འཕེལ།ུགོང་

ཞུས་མཁན་བླ་རྣམ་པ་གཉིས་བལ་ཡུལ་དུ་འཁོར་འཕྲལ་ཤེལ་དཀར་ཆོས་སྡེ་འདུས་

དམངས་ལས་སྣེ་དང་བཅས་པར་ᨊགོང་ས་མཆོག་ནས་བརྟན་བཞུགས་འབུལ་ན་
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ལེའུ་བཞི་པ།ུཆོས་སྡེར་རྒྱ་དམག་འབྱོར་བ་དང་བཙན་བྱོལ་དུ་ཕེབས་པ།ུ

འགྲིགས་འཐུས་བཀའ་བཞེས་ཟབ་མོ་ཕེབས་པ་སྙན་སེང་ཞུས་པར་ཚང་མ་དགའ་

བ་འབུམ་གྱིས་ཁེངས་ཏེ་ཚང་མས་གྲ་སྒྲིག་ཕྱར་གྲུ་མཉམ་འདེགས་ཞུ་རྒྱུ་དང་དང་

བརྟན་བཞུགས་འགྲོ་གྲོན་ཡང་གྲྭ་ཚང་རང་ནས་ཆ་ཚང་གཏོང་རྒྱུའི་ཐུགས་ཐག་

བཅད།ུདེ་རྗེས་བལ་ཡུལ་ཁུལ་ཡོད་ཤེལ་དཀར་མངའ་ཞབས་འཐུས་མི་དང་དགོན་

སྡེ་ཁག་གི་མཁན་པོ་དང་ཕྱག་མཛོད་བསྡོམས་མི་བཅུ་བདུན་དང་ཤེལ་ཆོས་རྒྱུན་

ལས་པ་བཅས་མཉམ་འཛོམས་ཐོག་མཇལ་ཁའི་སྐབས་ཀྱི་བྱུང་རིམ་བཀའ་ཡིག་

རྣམས་སྙན་སྒྲོན་དང་།ུབརྟན་བཞུགས་འབུལ་རྒྱུའི་བྱ་རིམ་རྣམས་ལ་བཀའ་བསྡུར་

ལྷུག་པོར་གནང་སྟེ་དེར་ཕེབས་འཐུས་མི་རྣམས་བློ་སེམས་གཅིག་མཐུན་ཐོག་བརྟན་

བཞུགས་བསྟར་འབུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིག་ཐོག་ཏུ་བཀོད་དེ་མཚན་རྟགས་བཀོད།

དེ་རྗེས་ཤེལ་ཆོས་དགེ་འདུན་པ་མི་གྲངས་བཅུ་གཉིས་ལ་གྲ་སྒྲིག་ཚོགས་

ཆུང་གི་ལས་བྱེད་པར་བསྐོ་གཞག་གནང་།ུསླར་སྤྱི་ལོ་ུ༢༠༡༨ུཟླ་ུ༩ུཚེས་ུ༡༩ུ

ཉིན་དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་ཡིག་ཚང་ལ་ཆེད་བཅར་ཞུས་ཏེ་བརྟན་བཞུགས་འདི་བཞིན་

ཤེལ་དཀར་མངའ་ཞབས་སེར་སྐྱ་མི་དམངས་ཀྱི་མཚན་ཐོག་ནས་བསྟར་འབུལ་

ཆོག་པའི་གསོལ་འདེབས་ཞུས་པ་བཞིན་བཀའ་བཞེས་གནང་སྟེ་བཀའ་སློབ་ལམ་

སྟོན་གྱི་བཀའ་ཡིག་ཀྱང་ཕེབས།ུདེ་ལྟར་བལ་ཡུལ་ཁུལ་གནས་སྡོད་ཤེལ་དཀར་

མངའ་ཞབས་འཐུས་མི་རྣམས་མཉམ་འཛོམས་གནང་སྟེ་བརྟན་བཞུགས་ལས་རིམ་

བྱེད་ཕྱོགས་ལ་བཀའ་བསྡུར་དང་ཕྱོགས་མཐར་གནས་པའི་ཤེལ་དཀར་མངའ་

ཞབས་པ་ཚོར་གསལ་བརྡ་ཕུལ་བ་བཞིན་ཤེལ་དཀར་མངའ་ཞབས་པ་དང་འབྲེལ་

ཡོད་ཧི་མ་ལའི་རི་བརྒྱུད་ཀྱི་ཤར་པ་རྣམས་ནས་ཀྱང་ཞལ་འདེབས་རྒྱ་ཆེར་གནང་།ུ

དགེ་འདུན་གྲ་སྒྲིག་ཚོགས་ཆུང་ཁོངས་སུ་ཡོད་པའི་དགེ་འདུན་པ་རྣམས་ཕུད་ལྷག་
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ལ་སྟོད་ཤེལ་དཀར་ཆོས་སྡེའི་ངག་རྒྱུན་ལོ་རྒྱུས་དྭངས་གསལ་གཏམ་གྱི་ཆུན་པོ།

ཡོད་ཤེལ་ཆོས་གྲྭ་དམངས་ནས་ᨊགོང་ས་ལྔ་པ་ཆེན་པོའ་ིགསུང་བླ་མཆོད་ཟུང་

འཇུག་སྒྲུབ་པའི་ཤིང་རྟའི་སྒོ་ནས་བརྟན་བཞུགས་འབུལ་རྒྱུ་གནང་སྟེ་དེའི་རྟ་འདུར་

དབྱངས་གསུམ་གྱི་སྦྱོང་བསྡར་གནང་།ུབརྟན་བཞུགས་ཆོ་གའི་རྒྱས་བསྡུས་དང་

སྣོན་འཕྲི་ཆོག་བསྒྲིགས་སོགས་ཇི་ལྟར་ཞུ་དགོས་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཆེན་

པོ་ཤེལ་གྲྭ་སེར་སྨད་དགེ་བཤེས་རྒན་ཐུབ་བསྟན་རིན་ཆེན་མཆོག་ལ་བཀའ་སློབ་

ལམ་སྟོན་ཡོང་བ་ཞུས་པ་བཞིན་རྒན་ལསགས་ནས་ཆོག་བསྒྲིགས་བཀའ་སློབ་

སོགས་ཡང་ཡང་གནང་།ུདེ་བཞིན་ᨊསྐྱབས་རྗེ་ཤི་ཆུ་བཟང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་

ནས་ཀྱང་བརྟན་བཞུགས་ཕྱག་དཔེ་ཁག་ལ་ཞུ་དག་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་རྒྱ་ཆེར་གནང་།

ཐོག་མར་ཤེལ་དཀར་མངའ་ཞབས་ཀྱི་བརྟན་བཞུགས་སྤྱི་ལོ་ུ༢༠༡༩ུཟླ་བ་ུ

༡ུཚེས་ུ༥ུལ་འབུལ་རྒྱུའི་ཐུགས་གཏན་འཁེལ་ལགས་ཀྱང་གློ་བུར་དུ་ᨊགོང་ས་

མཆོག་གི་མཛད་འཆར་སྔ་བསྣུར་ཐོག་བརྟན་བཞུགས་ཁགུགསུམ་ཤེལ་དཀར་

མངའ་ཞབས་ཀྱི་བརྟན་བཞུགས་དང་།ུབོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བརྟན་བཞུགས།ུ

སྐུ་བཅར་རྣམ་རྒྱལ་ཕན་བདེ་ལེགས་བཤད་གླིང་གི་བརྟན་བཞུགས་བཅས་མཉམ་

དུ་སྤྱི་ལོ་ུ༢༠༡༨ུཟླ་ུ༡༢ུཚེས་ུ༣༡ུཉིན་རྡེ་རྗེ་གདན་དུས་འཁོར་ཐང་ཆེན་གསུང་

ཆོས་རྭ་བར་གནང་གཏན་འཁེལ་བའི་བཀའ་ཕེབས།ུདེ་ལྟར་ཁག་གསུམ་གྱི་བརྟན་

བཞུགས་གོ་སྒྲིག་ཚོགས་ཆུང་གི་འཐུས་མི་གྲོས་མོལ་གནང་སྟེ་བརྟན་བཞུགས་

ཉིན་མང་ཇ་བཞེས་བགུསྐུ་འགྱེད་ཚོགས་འབུལ།ུསྐུ་ཚེའི་ཚེ་སྒྲུབ་ཉིན་བདུན་གྱི་

གསོལ་ཇ་བཞེས་བག་བཅས་ཀྱི་འགྲོ་གྲོན་ཚོགས་པ་ཁག་གསུམ་ཆ་བགོས་བྱ་རྒྱུ་

དང་འབུལ་མཚོན་རྣམས་ཁུངས་སོ་སོར་གང་ཡོད་འབུལ་འཐུས།ུདེ་བཞིན་བརྟན་

བཞུགས་དངོས་གཞིའི་སྐབས་གསོལ་འདེབས་དང་གཏང་རག་མཎྜལ་བཅས་ཀྱི་
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ལེའུ་བཞི་པ།ུཆོས་སྡེར་རྒྱ་དམག་འབྱོར་བ་དང་བཙན་བྱོལ་དུ་ཕེབས་པ།ུ

མཇལ་ཁར་ཁུངས་སོ་སོའ་ིའཐུས་མིའི་གྲངས་ཚད་ཆ་བགོས་གནང་པ་བཞིན་ཤེལ་

དཀར་མངའ་ཞབས་ཁོངས་ནས་ཤེལ་དཀར་ཆོས་སྡེའི་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་དང་གླིང་

ཁ་མཆོག་སྤྲུལ་བསྟན་འཛིན་རྒྱལ་མཚན་མཆོག་གི་གཙོས་དགོན་སྡེ་ཁག་བདུན་

དང་།ུསྐྱིད་སྡུག་ཁག་དགུ་བཅས་ཀྱི་མཁན་བླ་སྤྲུལ་དང་ལས་ཀྱི་སྣེ་མོ་བ་བཅས་

ཁྱོན་མི་གྲངས་བཅུ་དགུ་ལ་དམིགས་བསལ་མཇལ་ཁའི་སྐལ་བཟང་གོ་སྐབས་

ཐོབ།ུདེ་བཞིན་ཤེལ་དཀར་སྐྱིད་སྡུག་ནས་སེར་ཕྲེང་སྤོས་སྣེའི་སྔོན་དུ་རྒྱལ་གཞས་

གཟིགས་འབུལ་དང་།ུསྐྱིད་སྡུག་གཞན་པ་ཡུལ་ལུང་མི་འདྲ་བ་ནས་ཕེབས་པ་མི་

གྲངས་བརྒྱད་ཅུའི་རྒྱལ་བའི་བཞུགས་ཁྲིའི་ཉེ་འཁྲིས་སུ་གླུ་གར་གྱི་མཆོད་པ་འབུལ་

བ་སོགས་ཀྱི་ལམ་ནས་ཤེལ་དཀར་མངའ་ཞབས་པ་བརྟན་བཞུགས་ལ་བཅར་མི་

རྣམས་ལ་ᨊགོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོའ་ིཞལ་སྔ་ནས་མཇལ་ཁའི་བྱིན་རླབས་

ཚན་ཁ་འབར་བ་གང་ཐུབ་བསྐྲུན་ཐུབ་པ་བྱུང་།

བརྟན་བཞུགས་སྔོན་དུ་ཉིན་བདུན་རིང་སྒྲོལ་དཀར་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོའ་ི

སྒོ་ནས་སྐུ་ཚེའི་ཚེ་སྒྲུབ་བགྱིས་སྐབས་དབུ་བཞུགས་གཙོ་བོ་ᨊའཇམ་མགོན་རྒྱལ་

བའི་རྒྱལ་ཚབ་དགའ་ལྡན་ཁྲི་རིན་པོ་ཆེ་རྗེ་བཙུན་བློ་བཟང་བསྟན་འཛིན་དཔལ་

བཟང་པོ་མཆོག་དང་སྐུ་བཅར་ཕན་བདེ་ལེགས་བཤད་གླིང་གྲྭ་ཚང་གི་མཁན་རིན་

པོ་ཆེ་མཆོགུསློབ་དཔོན་བློ་བཟང་བསྟན་དར་ལགས།ུཆོག་གྲྭ་བ་དགེ་འདུན་ཉི་ཤུ་

ལྷགུཤེལ་དཀར་མངའ་ཞབས་ཀྱི་དགོན་སྡེ་ཁག་གི་མཁན་བླ་དང་དགེ་འདུན་པ་

དེ་བཞིན་མཚམས་པ་སོགས་གྲྭ་གྲངས་ལྔ་བཅུ་ལྷག་མཉམ་བཞུགས་ཀྱིས་སྐུའི་

ཚེ་སྒྲུབ་ཉིན་བདུན་རིང་གནད་སྨིན་ཞུས།ུགཞན་ཡང་ཤེལ་དཀར་མངའ་ཞབས་

བརྟན་བཞུགས་གོ་སྒྲིག་ཚོགས་ཆུང་ནས་ᨊགོང་ས་ལྔ་པ་ཆེན་པོའ་ིགསུང་བླ་



180

ལ་སྟོད་ཤེལ་དཀར་ཆོས་སྡེའི་ངག་རྒྱུན་ལོ་རྒྱུས་དྭངས་གསལ་གཏམ་གྱི་ཆུན་པོ།

མཆོད་ཟུང་འཇུག་སྒྲུབ་པའི་ཤིང་རྟའི་སྒོ་ནས་གནས་མཆོག་རྡོ་རྗེ་གདན་མཆོད་

རྟེན་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་མདུན་དུ་ᨊའཇམ་མགོན་བསྟན་པའི་སྲོག་ཤིང་དགའ་ལྡན་

ཁྲི་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་དབུས་ᨊསྐྱབས་རྗེ་ཤར་པ་ཆོས་རྗེ་དང་ᨊསྐྱབས་རྗེ་གླིང་

རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་སོགས་དགོན་སྡེ་ཁག་གི་མཁན་བླ་སྤྲུལ་དང་གྲྭ་བཙུན་རྣམ་པ་

དང་ཤེལ་དཀར་མངའ་ཞབས་ཀྱི་མི་དམངས་བཅས་ཚོགས་བཞུགས་མི་གྲངས་

ཉིས་སྟོང་བརྒལ་བ་མཉམ་འཛོམས་ཀྱིས་བླ་མཆོད་ཀྱི་སྒོ་ནས་མཆོད་འབུལ་དང་

ཚོགས་འབུལ་གཟབ་རྒྱས།ུགསོལ་ཇ་བཞེས་བག་སྐུ་ཡོན་བཅས་འབུལ་ལམ་

ཞུས་ཏེ་ᨊགོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོའ་ིསྐུ་ཚེའི་ཞབས་རིམ་གནད་སྨིན་ཞུས།

གནས་མཆོག་རྡོ་རྗེ་གདན། ཤེལ་ཆོས་བརྟན་བཞུགས་གོ་སྒྲིག་ཚོགས་ཆུང་། དབུས་སུ་དགེ་བཤེས་

རྒན་ཐུབ་བསྟན་རིན་ཆེན་ལགས། རྒྱབ་གྲལ་གཡས་ནས་རིམ་པ་བཞིན་ཤེལ་ཆོས་མཁན་རིན་པོ་

ཆེ། དགེ་བསྟན་འཛིན་མཁའ་ཁྱབ། དགེ་ཐུབ་བསྟན་ཀུན་མཁྱེན། རྩིབས་རི་ལོ་པཎ་རིན་པོ་ཆེ། དགེ་

ངག་དབང་སྐལ་བཟང་། དགེ་ངག་དབང་མཐུ་སྟབོས། དགེ་འཇམ་དཔལ་བཟདོ་བཅས། མདུན་གྲལ་

གཡས་དང་པ་ོདགེ་ངག་དབང་དཔལ་ལྡན། དགེ་བླ་ོབཟང་བསམ་གཏན། དགེ་བླ་ོབཟང་ཀུན་མཁྱེན། 

དགེ་མཁྱེན་རབ་བསྟན་འཛིན་བཅས།
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ལེའུ་བཞི་པ།ུཆོས་སྡེར་རྒྱ་དམག་འབྱོར་བ་དང་བཙན་བྱོལ་དུ་ཕེབས་པ།ུ

བརྟན་བཞུགས་དངོས་གཞི།

བརྟན་བཞུགས་དངོས་གཞི་གཟའ་སྐར་འབྱུང་འཕྲོད་དགེ་བའི་ཉིན་ཞོགས་པ་

ཆུ་ཚོད་ུ༨ུདང་སྐར་མ་ུ༣༠ུཐོག་ᨊའཇམ་མགོན་རྒྱལ་བའི་རྒྱལ་ཚབ་དགའ་ལྡན་

ཁྲི་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་དང་།ུ

བཀའ་བློན་རྣམ་པ།ུསྐུ་བཅར་ཕན་བདེ་ལེགས་བཤད་གླིང་གི་མཁན་རིན་པོ་ཆེའི་

དབུས་དབུ་ལས་རྣམ་གསུམ་དང་།ུརང་རེ་ཤེལ་དཀར་མངའ་ཞབས་ཀྱི་དགོན་སྡེ་

ཁག་གི་མཁན་བླ་བཅས་མི་སྣ་དད་དམ་གཡོ་མེད་རྣམས་ནས་སྤོས་སྣེ་སེར་ཕྲེང་

དང་།ུཤེལ་དཀར་སྐྱིག་སྡུག་ནས་དེ་སྔ་བོད་དུ་བརྟན་བཞུགས་སྐབས་གཏོང་རྒྱུའི་

གཞས་ཆེན་ཚིགས་བཟང་པོ་དང་འབྲེལ་སྤོས་སྣེ་དྲི་ཞིམ་སྣ་མང་ཐོག་རང་ཅག་

རྣམས་ཀྱི་འདི་ཕྱི་གཉིས་ཀྱི་ᨊསྐྱབས་གནས་བཀའ་དྲིན་གསུམ་ལྡན་གྱི་རྩ་བའི་བླ་

མ།ུས་སྟེང་རྒྱལ་བསྟན་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་མངའ་བདགུའཛམ་གླིང་ཞི་བདེའི་དེད་

དཔོན་སྤྱི་ནོར་ᨊགོང་ས་སྐྱབས་མགོན་རྒྱལ་བའི་དབང་པོ་མཚན་པའི་རྒྱན་སྤྲས་སྐུ་

བལྟ་བས་མི་ངོམས་པའི་གཟི་བྱིན་དང་ལྡན་པའི་ངང་དུས་འཁོར་ཐང་ཆེན་གསུང་

ཆོས་རྭ་བར་སྐྱ་སེར་ཁྲི་ཚོ་མང་པོའ་ིདབུས་སུ་གདན་འདྲེན་ཞུས་ཏེ་ཚོགས་ཞུགས་

མི་མང་དད་ལྡན་སློབ་འབངས་རྣམས་དང་ལྷག་པར་ཤེལ་དཀར་མངའ་ཞབས་ཀྱི་

གཞས་ཆེན་པ་རྣམས་ལ་ཆེད་གཟིགས་ཀྱི་མཇལ་དར་རྣམས་ཀྱང་ཡར་བཞེས་པ་

སོགས་ཐུགས་དགྱེས་ཚོར་ཆེན་པོའ་ིངང་མི་འཇིགས་སེང་གེའི་ཁྲིར་བཞུགས་སུ་

གསོལ་བ་དང་།ུསྐུ་བཅར་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ཕན་བདེ་ལེགས་བཤད་གླིང་གྲྭ་ཚང་

གི་དབུ་མཛད་ཆེན་མོ་མཆོག་ནས་བརྟན་བཞུགས་ཀྱི་ཆོ་ག་ཚེ་དཔག་མེད་ཀྱི་སྒོ་

ནས་དབུ་བསྐུལ་མཛད་པ་དང་།ུདེར་འདུས་ཚོགས་ཡོངས་ནས་ལྷག་བསམ་གཡོ་
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ལ་སྟོད་ཤེལ་དཀར་ཆོས་སྡེའི་ངག་རྒྱུན་ལོ་རྒྱུས་དྭངས་གསལ་གཏམ་གྱི་ཆུན་པོ།

མེད་དད་དམ་གཙང་མའི་ངང་ཆོ་ག་མགྲིན་དབྱངས་གཅིག་གྱུར་གསུངས་པ་དང་།ུ

བརྟན་བཞུགས་ལས་བྱེད་རྣམས་ནས་འདུས་ཚོགས་ཡོངས་ལ་གསོལ་ཇ་འབྲས་

སིལ་དང་བཞེས་བག་བཅས་ཕུལ།ུདེ་རྗེས་བརྟན་བཞུགས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་

ᨊསྐྱབས་རྗེ་དགའ་ལྡན་ཁྲི་ཆེན་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་པོ་མཆོག་དབུ་བཞུགས་ཀྱིས་

བརྟན་བཞུགས་ཚོགས་མི་ཁག་གསུམ་གྱི་འཐུས་མི་རྣམ་པ་དང་།ུགཞུང་བསྟེན་

དགྲ་ལྷ་ཆེན་པོ་གནས་ཆུང་ཆོས་རྒྱལ་ཆེན་པོ་མཆོག་དང་།ུབཀྲིས་ཚེ་རིང་མ།ུཁ་

རག་ཁྱུང་བཙུན།ུརྡོ་རྗེ་གཡུ་སྒྲོན་མ།ུསྐུ་ལྷ་གཉན་ཆེན་ཐང་ལྷ་སོགས་ཆོས་སྲུང་

ཁག་ལྔ་བཅས་ལྷ་སྡེ་མི་སྡེ་ཡོངས་ནས་མཎྜལ་རྟེན་གསུམ་འདེགས་འབུལ་དང་།ུ

ཁུངས་སོ་སོའ་ིའབུལ་མཚོན་ཟབ་རྒྱས་དང་འབྲེལ་རང་ཅག་རྣམས་ཀྱི་ᨊམགོན་

སྐྱབས་དམ་པ་འཕགས་མཆོག་སྤྱན་རས་གཟིགས་མིའི་རྣམ་པར་རོལ་བ་འཛམ་

གླིང་ཞི་བདེའི་དེད་དཔོན་ᨊསྤྱི་ནོར་གོང་ས་ᨊསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་བསྟན་

པ་དང་འགྲོ་བའི་དོན་དུ་སྐུ་ཚེ་བསྐལ་བརྒྱར་བརྟན་པའི་སྨོན་འདུན་གསོལ་བ་ཕུར་

ཚུགས་སུ་བཏབ་པ་བཞིན།ུᨊསྤྱི་ནོར་གོང་ས་ᨊསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་

ནས་ཀྱང་ཐུགས་དགྱེས་ཚོར་ཆེན་པོའ་ིངང་ནས་སྐུ་ཚེ་ཡུན་རིང་དུ་བཞུགས་རྒྱུའི་

ཞལ་བཞེས་དང་འབྲེལ་འདུས་ཚོགས་སུ་བཀའ་སློབ་ཟབ་རྒྱས་གནང་།ུདེ་རྗེས་

ཤེལ་དཀར་མངའ་ཞབས་བརྟན་བཞུགས་གོ་སྒྲིག་ཚོགས་ཆུང་ནས་གྲ་སྒྲིག་ཞུས་

པ་བཞིན་མངའ་ཞབས་ཁུལ་གྱི་སྐྱིད་སྡུག་འདྲ་མིན་ཁག་ཁུངས་སོ་སོ་ནས་མི་འགྲོ་

ལྔ་རེ་བསྡོམས་ཞབས་གཞས་འབུལ་མི་བརྒྱད་ཅུའི་སྐོར་ཞིག་ནས་རང་ཅག་ཤེལ་

དཀར་མངའ་ཞབས་ཁུལ་གྱི་ཞིང་གཤེགས་དམ་པ་རྫ་རོང་ᨊསྐྱབས་རྗེ་འཁྲུལ་ཞིག་

རིན་པོ་ཆེ་ངག་དབང་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་མཆོག་གིས་ལྗགས་རྩོམ་གནང་བའི་གཞས་
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ལེའུ་བཞི་པ།ུཆོས་སྡེར་རྒྱ་དམག་འབྱོར་བ་དང་བཙན་བྱོལ་དུ་ཕེབས་པ།ུ

ཚིག ུགངས་ཅན་བོད་ཀྱི་བསྟན་པ།།ུམཐའ་ལ་ཐུག་པ་མ་རེད།།ུརྒྱལ་བ་བསྟན་

འཛིན་རྒྱ་མཚོ།།ུགསེར་ཁྲིའི་སྟེང་ན་བཞུགས་ཡོད།།ུསོགས་ཚིག་སྤྱོར་ལེགས་

ལ་སྦྱིན་རླབས་ཅན་གྱི་གཞས་ཚིག་དེ་བཞིན་བརྟན་བཞུགས་ཚོགས་དབུས་སུ་སྒྲ་

སྙན་པི་ཝང་དང་བཅས་ᨊགོང་ས་མཆོག་གི་སྤྱན་སྔར་གླུ་གར་གྱི་མཆོད་པ་ཕུལ།ུ

དེ་རྗེས་བརྟན་བཞུགས་ཚོགས་མི་གསུམ་ནས་སྐུ་ཚེ་ཡུན་དུ་གནས་པའི་བཀའ་

བཞེས་ཟབ་མོ་ཐོབ་པའི་བཀའ་དྲིན་གཏང་རག་གི་མཎྜལ་ཕུལ་བ་དང་།ུའདུས་

ཚོགས་སུ་སྐུ་འགྱེད་བཅས་ཕུལ་ནས་ཐེངས་འདིའི་བརྟན་བཞུགས་ཀྱི་མཛད་རིམ་

ཁག་རེ་ཞིག་བཀྲ་ཤིས་ལོ་ལེགས་ཀྱི་ངང་ནས་ལེགས་པར་གྲུབ་བོ།།

ཤེལ་དཀར་ཆོས་སྡེ་དགའ་ལྡན་ལེགས་བཤད་གླིང་གི་གཞུང་ཆེན་མཚན་ཉིད་

སློབ་གཉེར་གྱི་རིམ་པ་ཁག

ཇི་སྐད་དུ་ཡང་།ུསྟོན་པ་མཉམ་མེད་ཤཱཀྱའི་རྒྱལ་པོ་བདག་ཅག་གི་སྟོན་པ་

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་ཞལ་གི་བུམ་བཟང་མཆོག་ཏུ་ཡངས་པ་ལས།ུདགེ་འདུན་

གི་བྱ་བ་ནི་གཉིས་ཏེ།ུསློབ་པ་ཐོས་བསམ་དང་།ུསྤོང་བ་བསམ་གཏན་ནོ།ུཞེས་

ཇི་སྐད་གསུངས་པ་ལྟར།ུཤེལ་དཀར་ཆོས་སྡེ་དགའ་ལྡན་ལེགས་བཤད་གླིང་

ཞེས་གྲགས་པའི་ཆོས་སྡེ་འདིར་སྔར་མི་ལོ་བདུན་བརྒྱའི་གོང་དུ་དཔང་ལོ་ཙཱ་བ་

བློ་གྲོས་བརྟན་པ་ཞེས་མཚན་སྙན་ཡོངས་སུ་གྲགས་པའི་མཁས་པའི་དབང་པོ་

འདི་ཉིད་ཀྱི་ཆོས་སྡེ་འདིར་བཤད་གྲྭ་རྒྱ་ཆེར་ཡོང་བའི་ལུང་བསྟན་བཞིན།ུལོ་ཆེན་

གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་ཆོས་གྲྭ་གསར་འཛུགས་མཛད་པ་ནས་བཟུང་གྲྭ་ཚང་

ཉེར་གཅིག་ཐོག་མཁན་ཐོག་བཅོ་བརྒྱད་རིམ་གྱིས་ཕེབས་ནས་གཞུང་ཆེན་སློབ་

གཉེར་དར་རྒྱས་ཆེན་པོ་བྱུང་སྟེ།ུབཀའ་བཞི་པ་དང་།ུབཀའ་བཅུ་པ་སོགས་སློབ་



གཉེར་ལེགས་པར་ཐོན་པའི་མཁས་གྲུབ་གཉིས་ལྡན་གྱི་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་དུ་མ་

བྱུང་།ུདེ་དུས་དབྱར་དགུན་གྱི་ཆོས་གྲྭར་ཕྱོགས་མཐའ་བཤད་གྲྭ་ཁག་ནས་དགེ་

འདུན་བརྒྱད་བརྒྱ་བརྒལ་བ་འདུས།ུལོ་ཆེན་ཉིད་བཞུགས་དུས་འཇམ་མགོན་ཆོས་

ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོ་དང་།ུརེ་བཙུན་རེད་མདའ་བ་ཡང་བྱོན་ནས་འཆད་

རྩོད་རྩོམ་གསུམ་གྱི་བྱ་བ་རྒྱ་ཆེར་མཛད།ུལྷག་པར་༧རྒྱལ་བའི་དབང་པོ་རྗེ་དགེ་

འདུན་གྲུབ་པ་སློབ་ཚོགས་ཉེར་གཅིག་དང་བཅས་པ་ཤེལ་དཀར་ཆོས་གྲྭར་ཟླ་

ཕྱེད་ཙམ་བཞུགས་ནས་ཀུན་མཁྱེན་ཆོས་བློ་དང་དམ་བཅའ་བགྲོ་གླེང་གནང་ནས་

གཞུང་ཆེན་འཆད་ཉན་གྱི་སྲོལ་རྒྱ་ཆེན་པོ་བཏོད་དེ་འཆད་རྩོད་རྩོམ་གསུམ་གྱི་

སྒོ་ནས་བསྟན་པ་དར་བར་མཛད།ུདེ་རྗེས་རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་ཤིང་མོ་བྱ་

༡༦༤༥ལོར་བཀྲིན་གཞལ་ཟླ་བྲལ་བ་སྲིད་ཞིའི་གཙུག་རྒྱན་༸གོང་ས་ལྔ་པ་ཆེན་

པོ་ངག་དབང་བློ་བཟང་རྒྱ་མཚོ་མཆོག་གི་དགེ་ལྡན་རིང་ལུགས་ཁེ་གཙང་དུ་འཛིན་

པའི་སྲོལ་མཛད་པ་ནས་བཟུང་རང་ཡུལ་བོད་ནང་དུས་འགྱུར་མ་བྱུང་བར་མཁན་

ཐོག་རིམ་པ་སོ་བཞི་ཕེབས་ཏེ་རྗེ་ཡབ་སྲས་རྣམ་གསུམ་གྱི་དག་ཐེར་ལེགས་པར་

མཛད་པའི་རི་བོ་དགེ་ལུགས་པའི་མདོ་སྔགས་ཟུང་འབྲེལ་གྱི་བསྟན་པ་བཤད་

སྒྲུབ་གཉིས་ཀྱི་ལམ་ནས་སློབ་གཉེར་གི་རིམ་པ་དར་རྒྱས་ཆེན་པོ་བྱུང་བ་དང་།ུ

དེ་ཡང་ཇི་སྐད་དུ།ུའཇམ་མགོན་བླ་མ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོའ་ིགསུང་ལས།ུརྣམ་དག་

རིགས་པའི་སྟོབས་ཀྱི་གསུང་རབ་དོན། །ུཇི་བཞིན་འབྱེད་ལ་གཞན་དྲིང་མི་འཇོག་

པའི། །ུམཁས་པའི་གམ་དུ་མཐའ་ཡས་གསུང་རབ་ལ། །ུངོམས་པ་མེད་པའི་ཐོས་པ་

བྱེད་པར་ཤོག །ུཅེས་ཐུགས་སྨོན་མཛད་པ་བཞིན།ུགདན་ས་ཆེན་པོ་གསུམ་དང་

ལྷག་པར་སེར་སྨད་ཐོས་བསམ་ནོར་གླིང་གྲྭ་ཚང་གི་ཡིག་ཆའི་མཛད་པོ་བྱམས་
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ལེའུ་བཞི་པ།ུཆོས་སྡེར་རྒྱ་དམག་འབྱོར་བ་དང་བཙན་བྱོལ་དུ་ཕེབས་པ།ུ

མགོན་མིའི་རྣམ་རོལ་གནས་ལྔ་རིག་པའི་དབང་ཕྱུག་མཁས་ཤིང་གྲུབ་པ་བརྙེས་

པ་མཁས་གྲུབ་དགེ་འདུན་བསྟན་པ་དར་རྒྱས་དཔལ་བཟང་པོའ་ིཡིག་ཆ་གཞིར་

བཞག་ཐོག་རྒྱ་བོད་མཁས་གྲུབ་ཀྱི་གཞུང་ལུགས་རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུར་མཚན་ཉིད་ཀྱི་

རིགས་ལམ་གྱི་ལམ་ནས་སྦྱངས་པ་བྱེད་རྒྱུའི་སྲོལ་བཟང་འདི་ཉིད་དུས་འགྱུར་མ་

བྱུང་བར་ལེགས་པར་ཚོགས་ཐུབ་པ་བྱུང་བ་མ་ཟད།ུདགོན་པ་རང་གི་སློབ་གཉེར་

ལེགས་ཐོན་རྣམས་ནས་རིགས་ཆུང་ཚོགས་ལང་དང་།ུབསླབ་པ་མཐར་སོན་གྱི་

གླིང་བསྲེའི་དམ་འཇོག་སོགས་ས་བརྟན་གོང་འཕེལ་དུ་གྱུར།ུདེ་རྗེས་བཙན་བྱོལ་

དུ་དགེ་འདུན་ཉུང་ཤས་ལས་ཕེབས་མ་ཐུབ་པའི་རྐྱེན་ལས་ཕྱི་ལོ་ུ༡༩༩༨ུབར་དུ་

གཞུང་ཆེན་མཚན་ཉིད་ཀྱི་སློབ་གཉེར་ཚུགས་མ་ཐུབ།ུའོན་ཀྱང་རང་ཅག་ཁ་བ་རི་

པའི་ལྷ་སྐལ་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་ུམཆོག་གི་བཀའ་དྲིན་ཉག་

གཅིག་ལ་བརྟེན།ུདེང་གི་བཤད་གྲྭ་གཞན་ཁག་དང་གཅིག་མཚུངས་གཞུང་ཆེན་

བཀའ་པོད་ལྔའི་སློབ་གཉེར་གྱི་རིམ་པ་ལེགས་པར་ཚུགས་ཐུབ་པ་བྱུང་།ུདེ་ཡང་

དགོན་པ་རང་གི་ཐུན་མོང་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཆོ་ག་ཕྱག་ལེན་གི་རིམ་པ་

ཁག་ཉམས་པ་སླར་གསོ་དང་མི་ཉམས་རྒྱུན་འཛིན་ཐོགུསྔར་སྲོལ་བཟང་པོའ་ིསློབ་

གཉེར་གྱི་རིམ་པ་ཁག་ནས་ཐོག་མར་བསྡུས་གྲྭ་ལོ་གཅིགུབློ་རྟགས་འཛིན་གྲྭ་ལོ་

གཅིགུགྲུབ་དོན་ས་གསུམ་ལོ་གཅིགཕར་ཕྱིན་འཛིན་གྲྭ་ལོ་རིམ་བདུན།ུདབུ་མ་

འཛིན་གྲྭ་ལྟོ་རིམ་གཉིས།ུམཛོད་འཛིན་གྲྭ་ལོ་རིམ་གཉིས།ུའདུལ་བ་འཛིན་གྲྭ་ལོ་

རིམ་གཉིས་བཅས་སློབ་ཚན་ཡོད་པའི་ཐོག་ད་བར་བསྡུས་གྲྭ་ནས་བཟུང་འདུལ་བ་

འཛིན་གྲྭ་བར་སློབ་གཉེར་གནང་བཞིན་པ་སློབ་གཉེར་བ་གྲངས་ུ༩༠ུལྷག་ཡོད་

པ་དང་།ུཕར་ཕྱིན་ལེགས་ཐོན་རྣམས་རིགས་ཆུང་ཚོགས་ལང་བཞེངས་ཟིན་པ་
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ལ་སྟོད་ཤེལ་དཀར་ཆོས་སྡེའི་ངག་རྒྱུན་ལོ་རྒྱུས་དྭངས་གསལ་གཏམ་གྱི་ཆུན་པོ།

ལོ་ལྟར་རིགས་ཆུང་ཚོགས་ལའང་སླར་གསོ་ཐུབ་པ་བྱུང་།ུདེ་ཡང་ཕྱི་ལོ་ུ༢༠༡༡ུ

ལོར་དགེ་ལྡན་བསྟན་པའི་མངའ་བདག་༸སྐྱབས་རྗེ་བྱང་རྩེ་ཆོས་རྗེ་རིན་པོ་ཆེ་

རྗེ་བཙུན་བློ་བཟང་བསྟན་འཛིན་དཔལ་བཟང་པོ་མཆོག་གི་ཐུགས་སྨོན་མཚམས་

སྦྱོར་དང་འབྲེལ་རིགས་ཆུང་ཚོགས་ལང་དབུ་འབྱེད་གནང་སྟེ།ུཚོགས་བཞུགས་

སྐུ་མགྲོན་བལ་ཡུལ་བོད་མའི་འབྲེལ་མཐུད་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་སྐུ་ངོ་འཕྲིན་ལས་

བླ་མ་མཆོག་གི་གཙོས་གཞུང་འབྲེལ་དང་གཞུང་འབྲེལ་མ་ཡིན་པའི་ཚོགས་པ་

སྐྱིད་སྡུག་ཁག་གི་སྐུ་ཚབ།ུའབྲེལ་ཡོད་དགོན་པ་ཁག་གི་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་རྣམ་

པ་དང་།ུཕྱག་མཛོད་རྣམ་པ།ུཤི་ཆུ་བཟང་གྲྭ་ཚང་དང་།ུཆུ་དབར་འགྲོ་ཕན་གླིང་

གྲྭ་ཚང་།ུསྐྱིད་གྲོང་བསམ་གཏན་གིང་གྲྭ་ཚང་བཅས་ཀྱི་དགེ་འདུན་འདུས་མང་

ཡོངས་དང་།ུདགོན་པ་རང་གི་འདུས་མང་བཅས་ཚོགས་བཞུགས་ལྔ་བརྒྱ་ལྷག་གི་

དབུས་སུ་རིགས་ཆུང་ཚོགས་ལང་བ་དགེ་འདུན་བརྒྱད་ཀྱི་སྐྱབས་གསུམ་གཞུང་

ཚན།ུརིགས་གཞུང་ཚན།ུསྦྱོར་ལམ་གཞུང་ཚན།ུབཀའ་བསྟན་བཅོས་གཞུང་

ཚན་བཅས་ཀྱི་སྐོར་ལ་སྔ་རྒོལ་ནས་གཞུང་བཤད།ུཕྱི་རྒོལ་ནས་རྟགས་གསལ་

བགྲོ་གླེང་བཅས་སྐལ་ལྡན་དང་བ་འདྲེན་པའི་མིག་རྒྱན་དང་།ུརྒྱལ་བ་དགྱེས་པའི་

མཆོད་སྤྲིན་དུ་གྱུར།ུདེ་བཞིན་ལོ་ལྟར་མཚན་ཉིད་འབྲི་རྒྱུགས་དང་།ུརྩོད་རྒྱུགས་

གཉིས་ཀྱི་རྒྱུགས་སྤྲོད་ཆེན་མོ་ཚོགས་བཞིན་ཡོད།ུགཞན་ཡང་རྒྱུན་གཏན་ཆོས་རྭ་

ཚོགས་སྐབས་ཉིན་ལྟར་ཐོག་མར་རྩོད་ཟླ།ུདེ་རྗེས་འཛིན་གྲྭ་དམ་བཅའ་དང་།ུབདུན་

རེའི་ནང་འཛིན་གྲྭ་གོང་འོག་གཉིས་གཏུགས་བཤེར་དམ་བཅའ་ཆེན་མོ་ཐེངས་རེ་

ཚུགས་ཀྱིན་ཡོད།ུདེ་བཞིན་ཟླ་རེའི་ནང་སྦྱངས་པ་བྱས་པའི་གཞུང་ཚན་ཁག་ལ་

བསྐྱར་ཞིབ་ཐོག་བགྲོ་གླེང་ཟབ་སྦྱོང་ཚོགས་མུས་ཡིན་པ་དང་།ུའབྲེལ་ཡོད་དགོན་
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ལེའུ་བཞི་པ།ུཆོས་སྡེར་རྒྱ་དམག་འབྱོར་བ་དང་བཙན་བྱོལ་དུ་ཕེབས་པ།ུ

པ་རྣམས་དང་མཉམ་དུའང་ཟླ་རེའི་ནང་རྩོད་ཟླ་དམ་བཅའ་ཚོགས་བཞིན་ཡོད།ུལོ་

རེའི་ནང་བལ་ཡུལ་དགེ་ལྡན་ཤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོ་སྒྲིག་གནང་བའི་འཇང་

དགུན་ཆོས་སྐབས་རྣམ་འགྲེལ་སློབ་གཉེར་ཉིན་གྲངས་བཅོ་ལྔའི་རིང་སློབ་གཉེར་

བ་རྣམས་མཉམ་ཞུགས་དང་།ུབལ་ཡུལ་དགེ་ལུགས་རྒྱུགས་སྤྲོད་ཀྱི་རིམ་པ་ཁག་

ལ་མཉམ་ཞུགས་ཀྱིས་ད་བར་ཕར་ཕྱིན་འཛིན་གྲྭ་བ་རྣམས་དང་དབུ་མ་འཛིན་གྲྭ།ུ

མཛོད་འཛིན་གྲྭ།ུའདུལ་བ་འཛིན་གྲྭ་བཅས་མཉམ་ཞུགས་བྱས་ནས་དགེ་ལུགས་

རྒྱུགས་སྤྲོད་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་ཡང་རྩེར་སོན་པ་བྱུང་ཡོད།ུམདོར་ན་ཆོས་སྡེ་འདིའི་

ལས་བྱེད་དང་དཔེ་འཁྲིད་རྒན།ུདགེ་འདུན་འདུས་མང་ཡོངས་ནས་ལྷག་བསམ་

རྣམ་དག་ངང་འབད་པ་ལྷུར་ལེན་གི་འགན་འཁུར་དང་ལེན་མཛད་པའི་འབྲས་བུར་

༸གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་དགོངས་གཞི་དང་མཐུན་པ་སྤྱིར་སངས་

རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་དང་།ུཡང་སྒོས་འཇམ་མགོན་བླ་མ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོ་ཡབ་སྲས་

རྣམས་ཀྱི་དག་ཐེར་ལེགས་མཛད་དཔལ་ནཱ་ལེན་དྲའི་ཆོས་བརྒྱུད་དྲི་མ་མེད་པ་འདི་

ཉིད་ཉམས་པ་སླར་གསོ་དང་མི་ཉམས་རྒྱུན་འཛིན་ཐུབ་ཆེད།ུཤེལ་དཀར་ཆོས་སྡེ་

དགའ་ལྡན་ལེགས་བཤད་གླིང་གི་ཆོས་སྡེ་འདི་ཉིད་སྔར་སྲོལ་བཟང་པོའ་ིམཚན་

ཉིད་ཀྱི་གཞུང་ཆེན་ཁག་ལ་ཐོས་བསམ་སློབ་གཉེར་བྱེད་སའི་ལྟེ་གནས་ཞིག་ཏུ་

གྱུར་ཐུབ་པ་བྱུང་བ་ནི།ུཇི་སྐད་དུ།ུའཕགས་ཡུལ་གྱི་སློབ་དཔོན་ཆེན་མོ་དབྱིག་

གཉེན་གྱིས།ུསྟོན་པའི་དམ་ཆོས་རྣམ་གཉིས་ཏེ།ུ །ལུང་དང་རྟོགས་པའི་བདག་

ཉིད་དེ།ུ །དེ་འཛིན་སྒྲུབ་དང་སྨྲ་བྱེད་པ།ུ།སྒྲུབ་པ་བྱེད་པ་ཁོ་ན་ཡིན་ཞེས་པ་དང་

མཐུན་པ་དེ་ལྟར་ལགས་སོ།ུ།
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ལ་སྟོད་ཤེལ་དཀར་ཆོས་སྡེའི་ངག་རྒྱུན་ལོ་རྒྱུས་དྭངས་གསལ་གཏམ་གྱི་ཆུན་པོ།

ཤེལ་དཀར་ཆོས་སེ་དགའ་ལྡན་ལེགས་བཤད་གླིང་གྲྭ་ཚང་གླི་མཆོད་ཐིག་

དབྱངས་གསུམ་གྱི་ཆོ་ག་ཕྱག་ལེན་ཁག་གི་སློབ་གཉེར་གནང་ཚུལ།

འཛིན་གྲྭ་འདིར་སྔོན་འགྲོ་ནས་བཟུང་འཛིན་གྲྭ་བརྒྱད་པ་བར་དུ་སློབ་ཚན་

གཏན་འབེབས་བྱས་ཡོད་ཅིང་།ུདེ་ཡང་མཆོད་པའི་འབྲི་རྒྱུགས་དང་མཆོད་པའི་ལག་

ལེན།ུཐིག་གི་འབྲི་རྒྱུགས་དང་ཐིག་གི་ལག་ལེན།ུཐུན་མོང་བ་དཔལ་ལྡན་སྟོད་རྒྱུད་

གྲྭ་ཚང་གི་ལུགས་ལྟར།ུགསང་བདེ་འཇིགས་གསུམ་དང་།ུཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་གྲྭ་

ཚང་རང་གི་བཞེད་རྒྱུན་ཆོ་ག་དང་ཆོས་སྤྱོད་ཀྱི་འདོན་རྟ་དབྱངས་ཀྱི་རིམ་པ་རྣམས་

གཤམ་གསལ་རེའུ་མིག་བཞིན་ལོ་ལྟར་རྒྱུགས་སྤྲོད་ཚོགས་བཞིན་ཡོད།ུའཛིན་རིམ་

བརྒྱད་པ་ཐོན་མཚམས་ནས་རྒྱུགས་ཆེན།ུརྒྱུགས་འབྲིང་།ུརྒྱུགས་ཆུང་གང་རུང་སྤྲོད་

དགོས་པ་དང་།ུདེ་མཚུངས་ཀྱི་ཕྱག་འཁྱེར་ཡང་ཡོད་འབུལ་གྱི་ཡོད།

ཤེལ་དཀར་ཆོས་སྡེའི་དེང་དུས་ཤེས་ཡོན་སློབ་འཁྲིད་སྐོར།

སྤྱི་ལོ་ུ༡༩༨༨ུནས་བཟུང་ྋགོང་ས་མཆོག་གིས་རང་གི་རིག་གཞུང་དང་

དེང་དུས་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་དང་སྐད་ཡིག་སོགས་ལ་བོད་མི་ཡོངས་ནས་དོ་སྣང་བྱེད་

དགོས་པའི་བཀའ་སློབ་ཡང་ཡང་ཕེབས་པ་བཞིན་ཤེལ་ཆོས་གྲྭ་ཚང་འདིར་ཡང་

དགེ་འདུན་གསར་ཞུགས་པ་རྣམས་ལ་ཆོས་ཕྱོགས་ཀྱི་སློབ་ཁྲིད་ཁོ་ན་མ་ཡིན་

པར་སྐད་ཡིག་གི་གཙོས་པའི་དེང་དུས་ཤེས་ཡོན་གྱི་སློབ་ཁྲིད་བྱ་རྒྱུ་འགོ་བཙུགས།ུ

སློབ་གྲྭ་འདིར་བོད་ཀྱི་རིག་གནས་བརྡ་སྤྲོད་འཛིན་གྲྭ་དམའ་རིམ་འཛིན་གྲྭ་དང་པོ་

ནས་བཅུ་གཉིས་བར་གྱི་སློབ་ཚན་གཏན་འབེབས་ཡོད་ཅིང་།ུདེ་ཡང་སྔོན་འགྲོ་

འཛིན་གྲྭ་དང་པོ་ནས་འཛིན་གྲྭ་དྲུག་པ་བར་བོད་གཞུང་ཤེས་རིག་དཔར་ཁང་ནས་
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ལེའུ་བཞི་པ།ུཆོས་སྡེར་རྒྱ་དམག་འབྱོར་བ་དང་བཙན་བྱོལ་དུ་ཕེབས་པ།ུ

དཔར་སྐྲུན་གནང་བའི་གཞི་རིམ་སློབ་དེབ་ཁག་དང་།ུདེ་བཞིན་བལ་ཡུལ་ནང་པའི་ུ

ཚོགས་ཆེན་གི་སློབ་དེབ་གཉིས་མཉམ་སྲེས་ཀྱི་སློབ་འཁྲིད་བྱེད་བཞིན་ཡོད།ུདེ་

ནས་ཕར་ཕྱིན་ལོ་དང་པོར་དབྱངས་ཅན་གྲུབ་པའི་རྡེ་རྗེས་བརྩམས་པའི་ལེགས་

བཤད་ལྗོན་དབང་དང་།ུཆུ་ཤིང་བསྟན་བཅོས།ུཕར་ཕྱིན་ལོ་གཉིས་པར་དངུལ་ཆུ་

ཡབ་སྲས་ཀྱི་གསུང་སུམ་ཅུ་པ་དང་།ུས་སྐྱ་ལེགས་བཤད།ུཕར་ཕྱིན་ལོ་གསུམ་

པར་དངུལ་ཆུ་བའི་གསུང་རྟགས་འཇུག་དཀའ་གནད་གསལ་བའི་མེ་ལོང་དང་།ུཏཱ་

ར་ན་དའི་ཆོས་འབྱུང་།ུཕར་ཕྱིན་ལོ་བཞི་པར་སྙན་ངག་ལེའུ་དང་པོ་དང་།ུདངུལ་

ཆུའི་མིང་གི་མངོན་བརྗོད་བཅས་ཡོད།ུ

སྤྱི་ལོ་ུ༡༩༨༨ུལོར་རིགས་ལམ་སློབ་གཉེར་ཁང་གི་སློབ་ཟུར་རྒན་དབང་

རྒྱལ་ལགས་ནས་ཞབས་གླ་མེད་པར་བདུན་གཅིག་ནང་ཉིན་གཅིག་དང་ཕྱེད་རིང་

བོད་ཡིག་ཡིག་གཟུགས།ུདངུལ་ཆུ་ཡབ་སྲས་ཀྱི་སུམ་རྟགས་ཆ་ཚང་།ུསྙན་

ངག་དཎྜི་དགོངས་རྒྱན་དང་དབྱིན་ཡིག་བཅས་ལོ་གསུམ་ལྷག་ཙམ་རིང་སློབ་

ཁྲིད་གནང་།ུདེ་རྗེས་རིགས་སློབ་ཟུར་པ་རྒན་ཚེ་རིང་རྡོ་རྗེ་ལགས་ནས་འཛིན་གྲྭ་

རྒན་གཞོན་ཚང་མར་དབྱིན་སྐད་དང་དངུལ་ཆུ་སུམ་རྟགས་དང་སི་ཏུ་འགྲེལ་ཆེན་

ཆ་ཚང་ལོ་ལྔའི་རིང་སློབ་ཁྲིད་གནང་།ུདེ་བཞིན་ཝ་ཎ་སློབ་ཐོན་པ་གཅུང་བདག་

ལགས་ནས་བོད་དགེ་ཡུན་རིང་གནང་།ུཁོང་དགོངས་ཞུ་གནང་བ་ནས་བོད་དགེ་

མདོ་སྨད་པ་རྒན་དཀོན་མཆོག་ཤེས་རབ་ལགས་ནས་གནང་།ུདེ་བཞིན་ཨིན་སྐད་

ཀྱང་སྔོན་འགྲོ་ནས་འཛིན་རིམ་བཅུ་པ་བར་གྱི་སློབ་ཁྲིད་གནང་བཞིན་པ་ནས་བལ་

སྐད་དང་རྒྱ་སྐད་ཉིས་ཀྱང་སློབ་འཁྲིད་བྱེད་བཞིན་ཡོད།
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ལ་སྟོད་ཤེལ་དཀར་ཆོས་སྡེའི་ངག་རྒྱུན་ལོ་རྒྱུས་དྭངས་གསལ་གཏམ་གྱི་ཆུན་པོ།

འཛིན་གྲྭ་དང་པོ།

སྡེ་ཚན། སློབ་ཚན།

རྟ་དབྱངས། དགའ་ལྷ།ུལེགས་བྲིས་མ།ུམཆོད་འཕྲེང་།ུཡོན་ཏན་གཞི་གྱུར་མ།

མཆོད་པ། སྒྲོལ་ཆོགུགནས་བརྟན་ཕྱག་མཆོད།ུགསོ་སྦྱོང་།ུབཟང་སྤྱོད་འཆི་བསླུ།ུབགེགས་གཏོར་བཅས།

ཐིག ཞི་བའི་ཐབ་ཐིགུལག་ལེན།ུའབྲི་རྒྱུགས།ུཚོན་སྤྱོར་སོགས།

འཛིན་གྲྭ་གཉིས་པ།

སྡེ་ཚན། སློ་ཚན།

རྟ་དབྱངས།
བླ་མ་མཆོད་པ།ུགནས་བཅུ།ུསྐབས་གསུམ་པ།ུའདུལ་བ་རྒྱ་མཚོ།ུརིང་འབད་མ།ུབློ་བཟང་

རྒྱལ་བསྟན་མ།

མཆོད་པ།
བླ་མཆོད་ཆེ་ཆུང་།ུརྣམ་རྒྱལ་ཚེ་ཆོགུསྨན་བླ་མདོ་ཆོགུའཇམ་དཔལ་རྡོ་རྗེ།ུསྙུང་གནས།ུ

ཀུན་རིག་རྣམ་པར་སྣང་མཛད།ུཞི་བའི་སྦྱིན་སྲེག་གི་རྫས་བཤམ་ཚུལ་བཅས།

ཐིག སྦྱིན་སྲེགུརྒྱས་པ།ུདབང་།ུདྲག་པོ།ུབཅས་ཀྱི་ཐབ་ཐིག

འཛིན་གྲྭ་གསུམ་པ།

སྡེ་ཚན། སློབ་ཚན།

རྟ་དབྱངས།

མཁའ་མཉམ་མ།ུསྒྲོལ་ཆོགུརྣམ་རྒྱལ་ཚེ་ཆོགུཐུབ་རྣམ་སྤངས་རྟོགས།ུབདེན་ཚིག་

སྨོན་ལམ།

ལམ་གཙོ།ུབསླུ་མེད་བླ་མ།ུའཕགས་བསྟོད།ུའཇིགས་བྱེད་བཅུ་གསུམ་མའི་བདག་

འཇུག་ཆ་ཚང་།



191

ལེའུ་བཞི་པ།ུཆོས་སྡེར་རྒྱ་དམག་འབྱོར་བ་དང་བཙན་བྱོལ་དུ་ཕེབས་པ།ུ

མཆོད་པ།

གསང་བ་འདུས་པ་དང་འཇིགས་བྱེད་ཀྱི་བདག་བསྐྱེད་རྐྱང་པ།ུརྗེ་བཙུན་རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་

མའི་སྒྲུབ་མཆོད།ུདགུ་གཏོར་ཆ་ཚང་།ུཞི་རྒྱས་དབང་གསུམ་གྱི་སྦྱིན་སྲེགུགཟུངས་

འབུལ།ུལྷ་བསངས།

ཐིག འཇིགས་བྱེད་བཅུ་གསུམ་མའི་དཀྱིལ་འཁོར།ུལས་སྣ་ཚོགས་པའི་ཐབ་ཐིག

འཛིན་གྲྭ་བཞི་པ།

སྡེ་ཚན། སློབ་ཚན།

རྟ་དབྱངས།
རབ་གནས་དགེ་ལེགས་ཆར་འབེབས།ུརྟེན་འབྲེལ་བསྟོད་པ།ུརྗེ་བཙུན་རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་

མའི་བདག་འཇུག

མཆོད་པ། འཇིགས་བྱེད་ལྷ་བཅུ་གསུམ་མའི་བདག་འཇུགུདེའི་ས་ཆོགུརྡུལ་ཚོན་ཆུ་བླུག་བཅས།

ཐིག
ཀུན་རིག་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དང་།ུདེའི་སྦྱིན་སྲེགུགདུགས་དཀར་

གཏོར་ཐིག

འཛིན་གྲྭ་ལྔ་པ།

སྡེ་ཚན། སློབ་ཚན།

རྟ་དབྱངས།

བློ་བཟང་རྒྱལ་གཉིས།ུསྦྱོར་ཆོས།ུགསང་བའི་རྣམ་ཐར།ུདཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་

བདག་འཇུགུབསྐངས་གསོ།ུདཔལ་ཡེ་ཤེས་མགོན་པོ།ུདམ་ཅན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ།ུདཔལ་

ལྡན་ལྷ་མོ།

མཆོད་པ།
གསང་འདུས་སྒྲུབ་མཆོད།ུདེའི་ས་ཆོགུརྣམ་སྲས།ུམགོན་དཀར།ུའཛམ་ལྷ་བཅས་ཀྱི་

གཡང་སྒྲུབ།ུགདུགས་དཀར་གཏོར་བཟློག

ཐིག
གསང་བ་འདུས་པའི་དཀྱིལ་འཁོར།ུསྨན་བླའི་དཀྱིལ་འཁོར།ུརབ་གནས་ཁྲུས་དཀྱིལ།

རྗེ་བཙུན་རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་མའི་དཀྱིལ་འཁོར།དེའི་སྦྱིན་སྲེག་བཅས།
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ལ་སྟོད་ཤེལ་དཀར་ཆོས་སྡེའི་ངག་རྒྱུན་ལོ་རྒྱུས་དྭངས་གསལ་གཏམ་གྱི་ཆུན་པོ།

འཛིན་གྲྭ་དྲུག་པ།

སྡེ་ཚན། སློབ་ཚན།

རྟ་དབྱངས།

གནས་བརྟན་ཕྱག་མཆོད།ུཙོང་ཁ་བརྒྱད་བཅུ།ུརྨད་བྱུང་བསྐལ་པ།ུཁྱབ་བདག་མ།ུརྙེད་

དཀའ་དོན་ཆེན།ུབློ་ཆེན་རྒྱས་པ།ུསྤྲོས་བྲལ་བདེ་ཆེན།ུཕུན་ཚོགས་སྤྱོད་པ།ུའདའ་ཀ་ཡེ་

ཤེས།ུསྐྱུག་སྨན།ུམདུན་གྱི་ནམ་མཁའ།ུཕྱོགས་བཅུར་བཞུགས་པ།

མཆོད་པ།
རབ་གནས་དགེ་ལེགས་ཆར་འབེབས་ཀྱི་བཅའ་བཤོམ།ུལྷ་མོའ་ིཚེ་གཏོར།ུས་བདག་

ལྟོ་ཕྱེ་བཅས།

ཐིག བདེ་མཆོག་དྲིལ་བུ་ལྷ་ལྔའི་དཀྱིལ་འཁོར།ུཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའ་ིདཀྱིལ་འཁོར།

འཛིན་གྲྭ་བདུན་པ།

སྡེ་ཚན། སློབ་ཚན།

རྟ་དབྱངས།
ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ།ུདཔལ་ལྡན་ས་གསུམ།ུལམ་རིམ་ཉམས་མགུར།ུརྣམ་སྲས།ུམགོན་

དཀར།ུའཛམ་ལྷ་བཅས་ཀྱི་གཡང་སྒྲུབ།

མཆོད་པ། བདེ་མཆོག་དྲིལ་བུ་ལྷ་ལྔའི་སྒྲུབ་མཆོད།ུསྲི་གནོན་གྱི་མཆོད་བཞེངས་ཁག

ཐིག བདེ་གཤེགས་མཆོད་རྟེན་བརྒྱད།ུས་བདག་ལྟོ་ཕྱེ།ུསེང་གདོང་མའི་གཏོར་ཐིག

འཛིན་གྲྭ་བརྒྱད་པ།

སྡེ་ཚན། སློབ་ཚན།

རྟ་དབྱངས།
འདྲེན་པ་མཉམ་མེད།ུསྨྲ་བ་ཟླ་མེད།ུགྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན།ུབླ་མཆོད་ཆེ་བ།ུའཇམ་

དཔལ་རྡོ་རྗེ།

མཆོད་པ། མར་ཚོན་གྱི་བཅོ་ལྔ་མཆོད་པ་བཞེངས་རྒྱུ།

ཐིག འཇིགས་བྱེད་ཀྱི་བློས་བསླང་བཀོད་སྒྲིག
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ལེའུ་བཞི་པ།ུཆོས་སྡེར་རྒྱ་དམག་འབྱོར་བ་དང་བཙན་བྱོལ་དུ་ཕེབས་པ།ུ

དགོན་པའི་ལས་ཚན་དང་ལས་འགན་ཁག

ཤེལ་དཀར་དགོན་པའི་ཕྱི་ནང་གི་འཛིན་སྐྱོང་གི་ཐུགས་འགན་བཞེས་མི་

མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་ནི།ུསློབ་དཔོན།ུཕྱག་མཛོད།ུདབུ་མཛད།ུདགེ་བསྐོས།ུ

གཉེར་པ།ུཤེས་ཡོན་འགན་འཛིན་དང་སྐུ་གཉེར་བཅས་ཡིན།ུཁོང་རྣམ་པས་

ཉིན་རེའི་ལས་དོན་ཆེ་ཕྲའི་ཐུགས་འགན་བཞེས་གནང་གི་ཡོད།ུལས་ཀྱི་སྣེ་མོ་

བ་རྣམས་ནི་འོས་འདེམས་དང་ཡང་ན་དགོན་པའི་མཚན་ཐོ་བང་རིམ་བཞིན་ལས་

འགན་དུ་བསྐོ་བཞག་གནང་སྲོལ་ཡོད།ུཐོག་མར་དབུ་མཛད་གནང་ཟིན་པ་རྣམས་

དགོན་པའི་མཚན་ཐོ་བང་རིམ་བཞིན་སློབ་དཔོན་གྱི་ཐུགས་འགན་བཞེས་དགོས།ུ

འདིའི་དུས་ཡུན་ནི་ལོ་གསུམ་རེད།ུཕྱག་མཛོད་རྣམས་འོས་བསྡུ་བྱས་ཏེ་འདེམས་

དགོས།ུདུས་ཡུན་ལོ་གསུམ་དང་ཕྱག་མཛོད་མུ་མཐུད་དེ་དུས་ཡུན་ཡང་སྐྱར་

ཐེངས་གཅིག་གནང་ཆོག་པ་ལས་ཕྱག་མཛོད་ཐེངས་གསུམ་གནང་མི་ཆོགུགལ་

སྲིད་འོས་མི་རང་ཉིད་བྱེད་འདོད་པའམ་གཞན་གྱི་ཕྱག་མཛོད་འོས་མིར་ཁྱེར་འདོད་

ན་ཕྱག་མཛོད་ཀྱི་ལས་མཚམས་བཞག་སྟེ་ལོ་གསུམ་རྗེས་ཡང་སྐྱར་འོས་མིར་

ཞུགས་ཆོག་པ་ཡིན།ུདབུ་མཛད་ནི།ུལོ་ལྟར་དབུ་ཆུང་གསར་པ་གསུམ་རེ་འོས་

འདེམས་སྐོ་བཞག་གནང་།ུདེའི་ཁོངས་ནས་གཅིག་དབུ་མཛད་དུ་འོས་འདེམས་

གནང་སྲོལ་ཡོད།ུདབུ་མཛད་ཀྱི་ལོ་དུས་ལོ་གསུམ་ཡིན།ུདེ་བཞིན་དགེ་བསྐོས།ུ

གཉེར་པ་དང་སྐུ་གཉེར་གསུམ་ཡང་དགོན་པའི་མཚན་ཐོ་བང་རིམ་བཞིན་ལས་

འགན་རྣམས་བཞེས་དགོས།ུཤེས་ཡོན་འགན་འཛིན་གྱི་དུས་ཡུན་ལོ་གསུམ་

དང་དེ་ཡང་དགོན་པའི་མཚན་ཐོ་བང་རིམ་བཞིན་ཕེབས་དགོས།ུལས་ཀྱི་སྣེ་མོ་

བ་རྣམས་ཀྱི་ནང་ནས་ཐུགས་འགན་ཆེ་ཤོས་ནི་དགོན་པའི་ཕྱག་མཛོད་དང་ཁོང་



194

ལ་སྟོད་ཤེལ་དཀར་ཆོས་སྡེའི་ངག་རྒྱུན་ལོ་རྒྱུས་དྭངས་གསལ་གཏམ་གྱི་ཆུན་པོ།

ལ་གནས་ཚུལ་ཆེ་ཕྲ་ཆུང་གསུམ་མཐའ་དག་གི་ཐུགས་ཐག་གཅོད་པའི་དབང་ཚད་

ཡོད།ུམདོར་ན་གོང་དུ་ཞུས་ཟིན་པའི་ཤེལ་ཆོས་དགོན་པའི་ལས་ཀྱི་བྱེད་པོ་རྣམས་

ཀྱི་ལས་ཡུན་དུས་ཚོད་ནི།ུསློབ་དཔོན་ལོ་ུ༣།ུཕྱག་མཛོད་ལོ་ུ༣།ུདབུ་མཛད་

ལོ་ུ༣ུདང་།ུདགེ་བསྐོས་ལོུ༡ུམཚན་ཐོ་བང་རིམ་བཞིན་ཕེབས་དགོས།ུགཉེར་

པ་ལོ་ུ༢ུམཚན་ཐོ་བང་རིམ་བཞིན་ཕེབས་དགོས།ུཤེས་ཡོན་འགན་འཛིན་ལོ་ུ༢ུ

སྐུ་གཉེར་ལོ་ུ༡ུབཅས་མཚན་ཐོ་བང་རིམ་བཞིན་ཕེབས་དགོས་པ་ལགས།།ུ།།
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ལེའུ་ལྔ་པ།ུགནས་ཚུལ་མཁོ་སྤྲོད་པ་རྣམས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་སྙིང་བསྡུས།ུ

ལེའུ་ལྔ་པ།ུགནས་ཚུལ་མཁོ་སྤྲོད་པ་རྣམས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་སྙིང་བསྡུས།ུ

༄༅།ུ།འདིར་གུས་པར་གནས་ཚུལ་མཁོ་སྤྲོད་པ་རྣམས་ཀྱི་ནང་ནས་ཆུ་

དབར་མཁན་པོ་ཤེལ་ཆོས་པ་དགེ་འཕྲིན་ལས་ཆོས་འཕེལ་ལགས་དང་དགེ་བློ་

བཟང་རྣམ་རྒྱལ་ལགས་གཉིས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཅུང་རྒྱས་པར་བརྗོད་པར་བྱ་སྟེ།ུདེ་ཡང་

གོང་དུ་ཞུས་ཟིན་ལྟར་དགེ་འཕྲིན་ལས་ཆོས་འཕེལ་ལགས་ནས་བོད་ཤེལ་དཀར་

ཆོས་སྡེའི་གནས་ལུགས་གནས་སྟངས་དང་བཙན་བྱོལ་དུ་ཕེབས་ནས་གཞིས་

དགོན་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་གླིང་གི་སྐོར་རྒྱས་པར་གསུངས་བྱུང་ལ།ུདགེ་བློ་བཟང་

རྣམ་རྒྱལ་པས་བལ་ཡུལ་དུ་ཤེལ་དཀར་ཆོས་སྡེའི་དགོན་པ་གསར་པ་རྣམས་ཇི་

ལྟར་བཞེངས་པའི་སྐོར་རྒྱས་པར་གསུངས་གནང་བྱུང་བས་དེ་ལྟར་ཁོང་གཉིས་

ཀྱི་སྐོར་རྒྱས་ཙམ་ཞུ་ན་དྲན་བྱུང་།ུདེས་ན་འདིར་མཚན་རྒྱས་པར་འབྲི་མི་དགོས་

པའི་ཐོག་བསྡུས་མིང་གིས་བསྟན་པར་བྱེད་པ་ལ།ུ

ཤེལ་ཆོས་པ་ཆུ་དབར་མཁན་པོ་དགེ་འཕྲིན་ལས་ཆོས་འཕེལ་ལགས།ུ

དགེ་འཕྲིན་ཆོས་ལགས་ནི་སྤྱི་ལོ་ུ༡༩༣༥ུལ་དིང་རི་བོང་ཤོད་ཀྱི་ནང་

ཚན་འཇའ་ལུང་ཞེས་པའི་གྲོང་དུ་སྐུ་འཁྲུངས།ུད་ལྟ་(ཐོག་མར་བཅར་འདྲི་ཞུ་སྐབས)སྤྱི་

ལོ་ུ༢༠༠༧ུལོར་ཁོང་དགུང་ལོ་བདུན་ཅུ་དོན་གཉིས་སུ་ཕེབས་འདུགུརང་ཉིད་

དགུང་ལོ་བརྒྱད་ལ་བོད་ཤེལ་དཀར་ཆོས་སྡེར་ཆོས་ཞུགས་གནང་།ུཤེལ་ཆོས་

དགོན་པའི་ཐོག་མའི་བྱེད་སྒོ་གླིང་བསྲེ་ལེགས་པར་ཟིན་ནས་ཚུལ་མཐུན་གྱིས་

དགོན་པ་ནས་གནས་སྐབས་ཕྱག་དཔེ་གཟིགས་རྒྱུར་དགོན་པར་དགོངས་ཞུ་

ཕུལ་ཏེ་དབུས་ལྷ་སར་གདན་ས་ཆེན་པོ་སེ་རར་ཕེབས།ུསེ་རར་ལོ་གཉིས་ལྷག་
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ལ་སྟོད་ཤེལ་དཀར་ཆོས་སྡེའི་ངག་རྒྱུན་ལོ་རྒྱུས་དྭངས་གསལ་གཏམ་གྱི་ཆུན་པོ།

ཙམ་རིང་བཞུགས་ཀྱང་བོད་དུ་རྒྱ་དམར་གྱིས་བཙན་འཛུལ་བྱས་ཏེ་དུས་ཟིང་གིས་

དབང་ལས་རང་དགོན་དུ་ཕྱིར་ལོག ུབོད་ཤེལ་དཀར་ཆོས་སྡེར་བསྡོམས་མི་ལོ་

བཅུ་བདུན་བཞུགས་ནས་དགུང་ལོ་ཉི་ཤུ་རྩ་ལྔར་ཕེབས་པ་སྤྱི་ལོ་ུ༡༩༥༩ུལོ་

མཇུག་ཏུ་ཤར་ཁུམ་གངས་ལ་བརྒྱུད་བཙན་བྱོལ་དུ་ཕེབས།ུབཙན་བྱོལ་དུ་ཇི་ལྟར་

ཕེབས་སྐོར་ཅུང་ཙམ་ཞུ་ན།ུརྒྱ་དམར་གྱིས་ཤེལ་ཆོས་དགེ་འདུན་པ་ཚོར་སློབ་

གསོ་རྒྱག་རྒྱུ་དང་།ུའཛིན་བཟུང་བྱེད་དགོས་སོགས་ཀྱི་ལས་དོན་ཡ་ང་བ་མང་

པོ་ཞིག་བསྒྲུབས་ཟིན་ནས་དགེ་འདུན་རྣམས་རིམ་པས་རང་རང་གི་གྲོང་གསེབ་

སོ་སོར་བཏང་།ུའབྲོག་སྡེ་ཁུལ་དུ་བཅོས་བསྒྱུར་ལག་བསྟར་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་པ་བཤད་

ནས་འབྲོག་གྲྭ་ུ༣༠ུནས་ུ༤༠ུཞིག་དགོན་པ་རང་དུ་བཞགུཧ་ལམ་ུ༡༩༦༠ུཐམ་

པའི་ལོ་མཇུག་ཙམ་ལ་ཤེལ་དཀར་དགོན་པ་ནས་དགེ་འདུན་པ་ཚང་མ་རང་གཞིས་

སུ་ཕྱིར་འབུད་བཏང་ཚར།ུབཅོས་བསྒྱུར་དངོས་སུ་ལག་བསྟར་བྱེད་སྐབས་སྤྱི་

སྒེར་གཉིས་ཀྱི་རིན་ཐང་ཅན་གྱི་དངོས་པོ་གསེར།ུདངུལ།ུཟངས།ུལྕགས་སོགས་

དངོས་རིགས་དང་།ུའབྲུ་རིགས་རྣམས་དགེ་འདུན་པ་ཚོར་བཙན་བཀའ་བཏང་སྟེ་

བསྐུལ་ནས་གླིང་ཁ་རྙིང་པའི་ཁང་པ་ཞིག་ཏུ་བཅུགུདེ་ནས་སྣུམ་འཁོར་(མོ་ཊ)ནང་

དུ་བཅུག་སྟེ་རྒྱ་ནག་ཏུ་ཁྱེར།ུབཅོས་བསྒྱུར་བྱས་ནས་བསྡུ་རུབ་བྱས་པའི་དངོས་

པོ་ཚང་མ་རྒྱ་མི་ཁོ་རང་ཚོས་བེད་སྤྱད་པ་ལས་མི་དམངས་ལ་རྩ་བ་ནས་བགོ་

འགྲེམས་བྱས་མེད།ུཐ་ན་ཤག་སོ་སོའ་ིཐབ་ཆས་ལྟོ་སྣོད་ཡན་བཅོམ་འཕྲོག་བྱས།ུ

སྙན་གྲགས་ཅན་གྱི་བཅོས་བསྒྱུར་འོག་མི་དམངས་ལ་བགོ་འགྲེམས་བྱས་པ་ནི།ུ

ཤིང་ཆས་རིགས་དཔེར་ན།ུཆ་སྒམ།ུམཆོད་གཤོམ་དང་གདན་ཁྲི་ལ་སོགས་པ་

དང༌།ུཉལ་གདན་རྣམས་རེད།ུཆོས་དད་རང་མོས་ཀྱི་མིང་འདོགས་འོག་མཆོད་
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ལེའུ་ལྔ་པ།ུགནས་ཚུལ་མཁོ་སྤྲོད་པ་རྣམས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་སྙིང་བསྡུས།ུ

རྫས་ཀྱི་རིགས།ུའཆམ་གོས།ུསྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན།ུཐང་ཀ་སོགས་ཁག་ཅིག་

དགོན་པར་བཞག་པ་རེད།ུ

ཉིན་ཞིག་འཕྲིན་ཆོས་ལ་རྒྱ་དཔོན་གཅིག་གིས་འདི་ལྟར།ུཁྱེད་ཀྱི་ནང་མི་ག་

ནས་ཡིན།ུཁྱེད་རང་ག་བ་ལོག་རྩིས་ཡོད་ཅེས་དྲིས།ུལན་དུ་ངའི་ནང་མི་འཇའ་ལུང་

ནས་ཡིན།ུའནོ་ཀྱང་ཕ་མ་ཡུལ་གྱར་ལ་ཕྱིན་ནས་མེད་པས་འཇའ་ལུང་དུ་ལོག་ས་

མེད་ཅེས་བཤད།ུརྒྱ་དཔོན་གྱིས་གལ་སྲིད་ཁྱེད་རང་འཇའ་ལུང་ལ་ལོག་པ་ཡིན་ན་

ཐོབ་ཐང་ས་ཞིང་རགས་རྒྱུ་རེད་ཅེས་བཤད།ུཁོང་རང་རྩ་སྐོར་ན་སྤུན་མཆེད་ཨ་ཅག་

ཅིག་ཡོད་པ་དེའི་སར་འགྲོ་རྒྱུ་ཡིན་ཞུས་པ་ལྟར་འགྲོ་ཆོག་པའི་བཀའ་འཁྲོལ་ཐོབ།ུ

གཞན་ཡང་རྒྱ་དཔོན་དེས་ཁྱེད་རང་རྩ་སྐོར་དུ་ཕྱིན་ནས་རྩ་སྐོར་མི་ཁོངས་སུ་ཚུད་

མིན་སྐད་ཆ་འདྲི་སྐབས་བསྟན་རྒྱུའི་ཡི་གེ་འདི་འཁྱེར་ནས་སོང་ཞེས་ཡིག་གེ་ཞིག་

ཀྱང་སྤྲད།ུརྩ་སྐོར་དུ་ཕྱིན་ནས་རྒྱ་དཔོན་དེར་ཡི་གེ་སྤྲད་དེ་སྐད་ཆ་དྲིས།ུཁོང་གིས་

ཡི་གེ་དེ་བཀླགས་ནས་ཀྲུང་ཧྲིང་རྩ་སྐོར་བ་དེར་གྲྭ་བ་འདི་ང་ཚོའི་ཁོངས་སུ་ཡོང་ན་

འགྲིགས་ཀྱི་རེད་དམ་ཞེས་འདྲི་སྐབས་ཀྲུང་ཧྲིང་བོད་མི་དེས་ང་ཚོ་མི་མང་པོ་ཡོད་

སྟབས་ཡོང་ན་མི་འགྲིགས་ཚུལ་བཤད།ུརྒྱ་དཔོན་བོད་སྐད་ཕྲན་བུ་གོ་བ་དེས་ཀྲུང་

ཧྲིང་གིས་གང་བཤད་པ་རྣམས་ཤེས་ནས་ལམ་སེང་ཁོང་གིས་ཀྲུང་ཧྲིང་བོད་པ་དེར་

ཁྱེད་མི་དམངས་ལ་མཐུན་སྒྲིལ་མི་འདུག་ཅེས་གཤེ་གཤེ་བཏང་།ུཁོ་མི་གཅིག་འདིར་

ཡོང་ན་ཁྱད་པར་ག་རེ་ཡོད་རེད།ུཁྱེད་རང་འདིར་ཡོང་ན་འགྲིགས་ཀྱི་རེད་ཅེས་ཀྲུང་

ཧྲིང་ལ་བཤད།ུཀྲུང་ཧྲིང་རྩ་སྐོར་བས་ཁས་མ་ལེན་ཐབས་མེད་ཆགས།

དེ་ནས་རྩ་སྐོར་རྒྱ་དཔོན་གྱི་དྲུང་ནས་ཡི་གེ་ཞིག་ཞུས་ཏེ་ཤེལ་དཀར་དུ་

བསྐྱོད།ུཤེལ་དཀར་དུ་འབྱོར་བ་དང་ཡི་གེ་དེ་ཤེལ་དཀར་རྒྱ་དཔོན་ལ་བསྟན།ུ
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ལ་སྟོད་ཤེལ་དཀར་ཆོས་སྡེའི་ངག་རྒྱུན་ལོ་རྒྱུས་དྭངས་གསལ་གཏམ་གྱི་ཆུན་པོ།

རྒྱ་དཔོན་གྱིས་ད་ཁྱོད་ག་དུས་འགྲོ་རྩིས་ཡོད།ུཁྱོད་ཀྱི་དངོས་ཆས་ག་རེ་ཡོད།ུག་

རེ་དགོས་འདུག་ཅེས་དྲིས།ུདེ་ནས་ཁོང་གིས་རང་ཤག་ན་ཡོད་པའི་རང་གི་དངོས་

ཆས་ནས་འདེམས་སྒྲུག་བྱས་ཏེ་དངུལ་གྱི་མཎྜལ་གཅིག་དང་རྟ་ཆས་གཅིག་ཡོད་པ་

གནང་རོགས་ཞུས།ུཡར་གནང་རོགས་ཞུས་པ་དེའི་ཁར་གྱོན་ཆས་གང་མང་དང་རྟ་

སྒམ་ཆ་གཅིགུཟླ་བ་གཉིས་གསུམ་ཞིག་ལ་འདང་བའི་ཇ་མར་རྩམ་པ་བཅས་སྤྲད།ུ

ཤེལ་དཀར་ཀྲུང་ཧྲིང་འཕྲིན་ལས་བཟང་པོར་རང་གི་སྒྲོལ་མའི་སྐུ་དང་སྟོན་པའི་སྐུ་

བརྙན་གཉིས་དགེ་སྒྲུབ་ཕྱག་མཆོད་གྱི་ཆེད་དུ་སྤྲད་རོགས་ཞུས་པས་ཁོང་གིས་རྒྱ་

མིས་མ་ཤེས་པར་བྱས་ཏེ་འཁྱེར་ཞེས་བཤད་བྱུང་བས་མཉམ་དུ་ཁྱེར་རྒྱུ་བྱུང་།ུདེ་

ནས་རྩ་སྐོར་འབར་རོའ་ིམཛོ་གཉིས་བཏང་བ་དེར་དངོས་ཆས་ཐོབ་པ་རྣམས་བཀལ་

ནས་རྩ་སྐོར་དུ་ཐོན།ུརྩ་སྐོར་དུ་དགུན་གཅིག་ཧྲིལ་པོ་བསྡད།ུསྐབས་དེར་ཤེལ་

དཀར་ནས་ཁོང་རང་གི་འཛིན་གྲྭ་གཅིག་པ་གྲྭ་ཐུབ་བསྟན་ཐུག་འཕྲད་ལ་ཡོང་།ུཐུབ་

བསྟན་ཡང་རང་གི་མ་ཐུག་འཕྲད་བྱས་ཏེ་གང་མྱུར་ཆུ་བཟང་ཚུལ་ཁྲིམས་ལགས་

དང་སྒྲ་ཆེན་གྱི་གྲྭ་ལྷུན་གྲུབ་བསྟན་དར་མཉམ་དུ་བཙན་བྱོལ་དུ་འགྲོ་རྒྱུའི་ཚེས་

གྲངས་བཀག་འདུག་པ་ཁོང་ཚོ་མཉམ་དུ་ཤར་ཁུམ་བུར་བཙན་བྱོལ་དུ་འགྲོ་རྒྱུ་བློ་

ཐག་བཅད།ུསྐབས་དེར་ཁོང་གི་ཤག་རོགས་བདེ་བ་གཞིས་བྱང་ཆུབ་རྒྱལ་མཚན་

ནས་རང་གི་ཇོ་ལགས་དགེ་འཕྲིན་ཆོས་སར་བཏང་ནས་ཡར་ཐུག་འཕྲད་ཅིག་ལ་

ཤོགུདེ་ནས་ཤར་ཁུམ་བུར་མཉམ་དུ་འཐོན་འགྲོ་ཞེས་ལན་ཞིག་འབྱོར།ུཇི་ལྟར་

ལན་འབྱོར་བ་བཞིན་བདེ་བ་གཞིས་ཡོད་སར་ངམ་སྤེར་ཕྱིན་ནས་རིམ་པར་ཤར་

ཁུམ་བུར་ཐོན།ུསྔར་གྲོས་འཆམ་བྱས་པའི་དགེ་འདུན་པ་གསུམ་ཡང་ཁོང་དང་དུས་

མཚུངས་པར་ཤར་ཁུམ་དུ་འབྱོར།ུཐོག་མར་ཁུམ་སྟོད་དུ་མཁའ་རི་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་
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ལེའུ་ལྔ་པ།ུགནས་ཚུལ་མཁོ་སྤྲོད་པ་རྣམས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་སྙིང་བསྡུས།ུ

མདུན་དུ་བསྡད།ུདེ་ནས་བྲག་ཤེལ་རྡོག་ཏུ་ཤག་རོགས་བདེ་བ་གཞིས་བྱང་ཆུབ་

རྒྱལ་མཚན་ལགས་དང་མཉམ་དུ་སྤོས།ུདེར་བཞུགས།ུཤེལ་ཆོས་དགེ་འདུན་

པ་བྱིངས་དང་མཉམ་དུ་འཇའ་ས་བླ་མའི་མ་ཎི་ལྷ་ཁང་དུ་དབྱར་གནས་ལ་འཛུལ་

ཞུགས་གནང་།ུཆུ་བཟང་སྤྲུལ་སྐུའི་ཁྲི་སྟོན་མཛད་སྒོ་སྲུང་བརྩི་ཞུ་བར་དགོན་པ་

གཞུང་དུ་ཕེབས།ུཤོ་རོང་བདེ་གླིང་གཞིས་དགོན་གྱི་གནས་འཛིན་པ་ཤེལ་ཆོས་

དགེ་འདུན་པར་གནང་བ་ནས་ཤོ་རོང་བདེ་གླིང་གཞིས་ཆགས་དགོན་པར་སྤོས།ུ

དགོན་པའི་གཉེར་པ་དང་།ུདགོན་པར་གྲྭ་ཤག་གསར་རྒྱག་གི་འགན་འཁུར་ཞུས་

ཏེ་སློང་མོ་ཞུ་བར་ཤེལ་ཆོས་པ་གཉིས་མཉམ་བལ་ཡུལ་དུ་བསྐྱོད།ུབལ་ཡུལ་ནས་

ཚུར་འཁོར་མཚམས་ཤེལ་ཆོས་དགེ་འདུན་པ་རྣམས་ལ་གཞིས་ཆགས་མི་དམངས་

ཀྱིས་ལག་རོགས་ཞུས་ཏེ་གཞིས་དགོན་ཐུབ་ཆོས་སུ་གྲྭ་ཤག་གསར་རྒྱག་ལེགས་

པར་གྲུབ།ུགཞིས་དགོན་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་གླིང་དུ་ལོ་ུ༧ུཙམ་བཞུགས།ུ

སྤྱི་ལོ་ུ༡༩༧༧ུལོ་མཇུག་ལ་ཆོས་དོན་ལྷན་ཁང་ནས་རོང་ཤར་ཆུ་དབར་

མཁན་པོར་བསྐོ་བཞག་གནང་སྟེ་ཆོག་གཤམ་དུ་ཕེབས།ུཆུ་དབར་མཁན་པོར་

བསྐོ་བཞག་གནང་དགོས་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན་མདོར་ཙམ་ནི་འདི་ལྟར།ུརོང་ཤར་ཆུ་དབར་

དགོན་པའི་བླ་མ་ཀུན་རྩེ་སྤྲུལ་སྐུ་མཚན་གཞན་ཟ་ཁ་ལུང་མཆོག་སྤྲུལ་གྱི་ཡང་སྲིད་

སྟོད་དིང་རི་ཁུལ་དུ་སྐུ་འཁྲུངས།ུཆུ་དབར་དགོན་པའི་ལས་སྣེ་རྣམས་ཀྱིས་སྤྲུལ་

སྐུའི་ཡབ་དམ་པ་མཉམ་དུ་རྡོ་རྗེ་འཆང་སྐུ་གོང་མ་་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་འཁྲུལ་ཞིག་

རིན་པོ་ཆེའི་དྲུང་དུ་ཀུན་རྩེ་སྤྲུལ་སྐུའི་ཡང་སྲིད་འཁྲུལ་བྲལ་ཡིན་མིན་ཐུགས་དམ་

བརྟག་དཔྱད་གནང་སྐྱོང་ཡོང་བ་ཇི་ལྟར་གསོལ་བ་བཏབས་པ་བཞིན།ུསྐུ་གོང་

མའི་དངོས་རྫས་ངོ་འདྲ་ངོས་འཛིན་གནང་རྒྱུ་སོགས་སྤྱི་སྲོལ་ལྟར་གནང་སྟེ་ཀུན་
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ལ་སྟོད་ཤེལ་དཀར་ཆོས་སྡེའི་ངག་རྒྱུན་ལོ་རྒྱུས་དྭངས་གསལ་གཏམ་གྱི་ཆུན་པོ།

རྩེ་སྤྲུལ་སྐུའི་ཡང་སྲིད་འཁྲུལ་བྲལ་ཡིན་པའི་ངོས་འཛིན་དང་གཙུག་ཕུད་བཞེས་ཏེ་

མཚན་བློ་བཟང་དོན་གྲུབ་ཞེས་བསྩལ།ུཡང་སྲིད་རིན་པོ་ཆེར་ཀློག་དང་བློ་འཛིན་

དགེ་རྒན་ཡིད་བློ་ཁེངས་པ་ཞིག་མ་འབྱོར་བར་ཡུན་རིང་ལུས།ུམཐར་སྤྲུལ་སྐུའི་

ཡབ་དམ་པས་འཁྲུལ་ཞིག་རིན་པོ་ཆེར་དགོངས་སྐོར་བཀའ་སློབ་ཞུས་ཏེ་རང་

གི་ཉེ་འབྲེལ་ཤེལ་ཆོས་དགེ་འཕྲིན་ཆོས་སར་འཁྲུལ་ཞིག་རིན་པོ་ཆེའི་ཕྱག་བྲིས་

དང་བཅས་ཡང་སྲིད་ཀྱི་ཡོངས་འཛིན་གནང་བའི་འབོད་བསྐུལ་ཞུས་པ་བཞིན་

ཁས་བླངས།ུཤོ་རོང་དུ་བཞུགས་སྐབས་ཡང་སྲིད་རིན་པོ་ཆེ་ཤེལ་དཀར་ཆོས་

སྡེའི་ཁོངས་སུ་ཆོས་ཞུགས་གནང་།ུདེ་ནས་སྤྱི་ལོ་ུ༡༩༧༧ུསོས་ཀའི་མཚམས་

སུ་ཆུ་དབར་དགོན་པའི་གྲྭ་བྱམས་པ་ཆོས་གྲགས་དང་ལག་གཡོག་ཅིག་མཉམ་དུ་

ཤོང་རོང་བདེ་གླིང་དུ་ཕེབས་ནས་ཡང་སྲིད་ཆུ་དབར་དགོན་པར་གདན་འདྲེན་ཞུ་རྒྱུ་

དང་དེའི་ཡོངས་འཛིན་ལ་དགེ་འཕྲིན་ཆོས་ལགས་ཕེབས་རོགས་ཞེས་འཁྲུལ་ཞིག་

རིན་པོ་ཆེ་བརྒྱུད་འབོད་སྐུལ་ཞུས།ུའོན་ཀྱང་དགེ་འཕྲིན་ཆོས་ནས་ཆུ་དབར་དགོན་

པ་ནི་གཞུང་དགོན་ཞིག་ཡིན་པས་རང་འགར་གནང་ན་མི་འགྲིགས་ཚུལ་གསུངས་

ཏེ་ཁས་ལེན་མ་གནང་།ུཕྲལ་མར་བྱམས་པ་ཆོས་གྲགས་ངོ་གཡོག་རྣམས་བལ་

ཡུལ་དོན་གཅོད་དང་མཇལ་ཏེ་དགེ་འཕྲིན་ཆོས་ལགས་ཆུ་དབར་ཀུན་རྩེ་སྤྲུལ་

སྐུའི་ཡོངས་འཛིན་དང་དགོན་པའི་མཁན་འཛིན་དུ་ཆོས་དོན་ལྷན་ཁང་ནས་བསྐོ་

བཞག་ཡོང་བའི་སྙན་ཞུ་ཕུལ།ུདེ་ལྟར་དགེ་འཕྲིན་ཆོས་ལགས་ཆོས་དོན་ལྷན་ཁང་

གི་ངོ་སྦྱོར་ཕྱག་བྲིས་དང་དོན་གཅོད་ཁང་གི་རྒྱབ་གཉེར་ཕྱག་བྲིས་བཅས་གཞུང་

འབྲེལ་ཆུ་དབར་མཁན་པོར་སྐོ་བཞག་གནང་སྟེ་སྤྱི་ལོ་ུ༡༩༧༧ུལོ་མཇུག་ཏུ་ཡང་

སྲིད་དང་ཤག་རོགས་བདེ་བ་གཞིས་བྱང་ཆུབ་རྒྱལ་མཚན་བཅས་ཆོག་གཤམ་དུ་
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ལེའུ་ལྔ་པ།ུགནས་ཚུལ་མཁོ་སྤྲོད་པ་རྣམས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་སྙིང་བསྡུས།ུ

ཕེབས།ུསྐབས་དེར་ཡང་སྲིད་རིན་པོ་ཆེ་དགུང་ལོ་ུ༧-༨ུལ་ཕེབས་ཡོད།ུཡང་

སྲིད་རིན་པོ་ཆེ་ནས་མཚན་ཞབས་སེར་ཀོང་རིན་པོ་ཆེའི་དྲུང་ནས་རབ་བྱུང་དགེ་

ཚུལ་གྱི་སྡོམ་པ་མནོས་ཏེ་མཚན་ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་མཚན་དུ་བསྩལ།ུསྔར་འཁྲུལ་

ཞིག་རིན་པོ་ཆེ་ནས་བརྩམས་པའི་ཡང་སྲིད་ཀྱི་ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས་

དེར་མཚན་འགྱུར་བཅས་ཡོངས་འཛིན་ཁྲི་བྱང་རྡོ་རྗེ་འཆང་ལ་ཞབས་བརྟན་ཞིག་

གསར་རྩོམ་གྱི་སྙན་བསྐུལ་ཞུས་པ་བཞིན་དེ་ལྟར་གྲུབ།ུ

སྤྱི་ལོ་ུ༡༩༧༨ུལོར་དགོན་པ་དང་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་ཆས་ཡོད་པ་རྣམས་རྩིས་

བླངས།ུསྐབས་དེར་ཆུ་དབར་དགོན་དགེ་འདུན་ལྔ་དྲུག་ལས་མེད།ུདེ་ནས་རིམ་པར་

རོང་ཤར་ཚོང་པ་རྣམས་ལ་ཞལ་འདེབས་ཞུས་ནས་ཆོག་གཤམ་ཆུ་དབར་དགོན་པའི་

གཙུག་ལག་ཁང་དང་ཐབ་ཚང་སོགས་ཉམས་གསོ་མཛད།ུས་གནས་དཔོན་པོ་ཟླ་བ་

རྒྱལ་མཚན་ནས་ཉམས་གསོའ་ིསླད་རོགས་རམ་ཚད་མེད་གནང་།ུདགོན་པ་རྩིས་

ལེན་གནང་སྐབས་ཉེར་མཁོ་བཟའ་ཆས་རིགས་ཅི་ཡོད་པ་གཤམ་གསལ།ུམར་

ཀྲིང་ཕྱེད།ུགྲོ་པ་ཏི་ཉི་ཤུ་ཙམ་དང་ཇ་སྒམ་གཅིག་མ་གཏོགས་གཞན་མ་བྱུང་།ུཡང་

གྲྭ་རྒྱུན་གསར་འཇུག་དང་དེ་དག་ལ་གནས་སྐབས་ཀྱི་སྡོད་ཁང་སོགས་གསར་རྒྱག་

གནང།ུསྤྱི་ལོ་ུ༡༩༨༢ུལོར་དགོན་པའི་གྲྭ་བ་རྒན་པ་ཁག་གཅིག་ལ་མི་ངན་འགའ་

ཁོག་ཞུགས་ཀྱིས་རྙོག་ཟིང་བསླངས་ནས་མཁན་འཛིན་ནས་དགོངས་པ་ཞུས་ཏེ་

དགོངས་པ་ཁྲོལ།ུའནོ་ཀྱང་ཡུལ་མི་རྣམས་ནས་མ་སྐུལ་དང་བླངས་ཀྱིས་དགེ་འཕྲིན་

ཆོས་ལགས་ཆོག་གཤམ་དགོན་པའི་མཁན་པོར་རང་འཇགས་བཞུགས་དགོས་པའི་

སྙན་ཞུ་བལ་ཡུལ་དོན་གཅོད་ཁང་ལ་ཕུལ་ནས་དོན་གཅོད་ཁང་ནས་ཀྱང་མཁན་
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ལ་སྟོད་ཤེལ་དཀར་ཆོས་སྡེའི་ངག་རྒྱུན་ལོ་རྒྱུས་དྭངས་གསལ་གཏམ་གྱི་ཆུན་པོ།

འཛིན་མུ་མཐུད་གནང་དགོས་པའི་བཀའ་ཕེབས།ུདེ་ལྟར་ཞུས།ུ

སྤྱི་ལོ་ུ༡༩༨༤ུལོར་ཡང་སྲིད་ཀུན་རྩེ་རིན་པོ་ཆེ་དང་ལྷན་དུ་དྷ་སར་བསྐྱོད།ུ

སྐུ་སྒེར་ཡིག་ཚང་བརྒྱུད་རིགས་ལམ་སློབ་གཉེར་ཁང་དུ་འཛུལ་ཞུགས་དང་སྐུ་

སྒེར་ཡིག་ཚང་ནས་གསོལ་ཕོགས་ཀྱང་གནང་རྒྱུའི་ཞལ་བཞེས་ཐོབ།ུརིན་པོ་ཆེས་

དགུང་ལོ་ུ༡༦ུནས་གཞུང་ཆེན་སློབ་གཉེར་དབུ་འཛུགས་གནང་།ུདགེ་འཕྲིན་ཆོས་

ལགས་སྤྱི་ལོ་ུ༡༩༩༡ུབར་ཡང་སྲིད་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་ཞུར་དྷ་སར་བཞུགས།ུ

མཚོ་གཤམ་དུ་ཤག་རོགས་བདེ་བ་གཞིས་བྱང་ཆུབ་རྒྱལ་མཚན་ལགས་སྐབས་

དེར་དགོངས་པ་རྫོགས་པ་ནས་བཟུང་དགེ་འཕྲིན་ཆོས་ལགས་མཚོ་གཤམ་རང་དུ་

བཞུགས་ནས་རིན་པོ་ཆེའི་གཟིམ་ཤག་དང་གྲྭ་ཤག་གསར་རྒྱག་གི་གཙོས་མཆོད་

ཆས་གསར་བཟོ་སོགས་མང་དུ་གནང་།ུསྤྱི་ལོ་ུ༡༩༩༥ུབར་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་

ཞུར་དགོན་པའི་གྲྭ་ཐུབ་བསྟན་ངག་དབང་ཆེད་གཏོང་མཛད།ུསྤྱི་ལོ་ུ༡༩༩༧ུབར་ལོ་ུ

༡༡ུརིང་རིན་པོ་ཆེས་རིགས་ལམ་སློབ་གཉེར་ཁང་དུ་གཞུང་ཆེན་སློབ་གཉེར་དང་

བརྡ་དག་རིག་གནས་བཅས་སློབ་གཉེར་ཐོན་རྗེས་སླར་ཡང་གདན་ས་ཆེན་མོ་སེར་

སྨད་དུ་མཛོད་འདུལ་གཉིས་ཀྱི་གཙོས་གཞུང་སྐྱར་སྦྱོང་སློབ་གཉེར་ལ་ཕེབས་པ་དང་

མཉམ་དུ་དགེ་འཕྲིན་ཆོས་ལགས་ཀྱང་རིན་པོ་ཆེའི་ཆོས་ཞུགས་མཛད་སྒོར་སེ་རར་

ཕེབས།ུདེ་ནས་སྤྱི་ལོ་ུ༢༠༠༥ུལོར་རིན་པོ་ཆེས་དགེ་ལུགས་རྒྱུགས་སྤྲོད་ཆ་ཚང་

གྲུབ་སྟེ་དགེ་བཤེས་ལྷ་རམས་མཚན་རྟགས་བཞེས་སྐབས་སེ་རར་ཕེབས་ཏེ་གཏོང་

གོ་ཕུལ།ུསྤྱི་ལོ་༢༠༠༤ུལོར་བལ་ཡུལ་དུ་དགོན་པ་གསར་པ་ཞིག་གཟིགས་ནས་

མཚོ་གཤམ་ནས་བལ་ཡུལ་དུ་གནས་སྤོ་གནང་བ་དང་།ུཀུན་རྩེ་རིན་པོ་ཆེ་ནས་སྤྱི་

ལོ་ུ༢༠༠༨ུནས་བཟུང་རིམ་པར་དགོན་པའི་འགན་བཞེས་འགོ་བརྩམས་ནས་སྤྱི་ལོ་ུ
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ལེའུ་ལྔ་པ།ུགནས་ཚུལ་མཁོ་སྤྲོད་པ་རྣམས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་སྙིང་བསྡུས།ུ

༢༠༡༠ུལོར་བལ་ཡུལ་དགོན་པ་ཆ་ཚང་རིན་པོ་ཆེར་རྩིས་སྤྲོད་གནང་།ུདགོན་པ་

གསར་པར་ཡང་མཆོད་ཆས་དང་འཆམ་གོས་སོགས་མི་ཉུང་བ་ཞིག་གསར་བཟོ་

གནང་།ུསྤྱི་ལོ་ུ༢༠༡༠ུབཟུང་དགེ་འཕྲིན་ལས་ཆོས་འཕེལ་ལགས་མཚོ་གཤམ་

དང་བལ་ཡུལ་གཉིས་སུ་དབྱར་ས་དགུན་ས་གནང་སྟེ་བཞུགས་བཞིན་འདུག་ལ་

གུས་ནས་ཀྱང་སྤྱི་ལོ་ུ༢༠༡༧ུལོར་ཁ་སྐོང་གནས་ཚུལ་ཁག་གཅིག་བཅར་འདྲི་ཞུ་

བར་མཚོ་གཤམ་དུ་བཅར་ཏེ་ངོ་མཇལ་ཞུ་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་ཐོབ།

ཤེལ་ཆོས་དགེ་བློ་བཟང་རྣམ་རྒྱལ།ུ

དགེ་བློ་བཟང་རྣམ་རྒྱལ་ལགས་ནི་ུ༡༩༣༥ུལོར་མངལ་ལས་བཙས་ཤིང་།ུ

ཕྱི་ལོ་ུ༡༩༤༤ུལོར་བོད་ཤེལ་དཀར་དགོན་པར་ཆོས་ཞུགས་གནང༌།ུ༡༩༥༩ུ

བར་ཤེལ་དགོན་དུ་བཞུགས།ུདགེ་བློ་རྣམ་པ་ནི་ཤེལ་དཀར་དགོན་པའི་ཆོས་

ཁྲལ་དུ་འཛུལ་ཞུགས་གནང་བ་ཞིག་ཡིན།ུཁོང་ནས་ཤེལ་དཀར་ཆོས་སྤྱོད་བློ་

འཛིན་གནང་སྟེ་སྒྲུབ་མཆོད་དང་གླིང་བསྲེ་གཉིས་ལེགས་པར་ཟིན་ཡོད་ཀྱང་གྲྭ་

སྐོར་དམ་བཅར་ཕེབས་ཁོམ་མ་བྱུང་བར་བྲོས་བྱོལ་དུ་ཕེབས་དགོས་བྱུང་།ུསྒྲུབ་

མཆོད་སྐབས་ཤེལ་དཀར་ཆོས་སྤྱོད་ཤོག་གྲངས་ུ༣༨༥ུཆ་ཚང་བ་བློ་རྒྱུགས་ཕུལ་

བ་མ་ཟད་བསྣོན་མ་སྤྱོད་འཇུག་དང་བདེ་ལམ་བློ་འཛིན་གནང་ཏེ་དཔེ་ཤོག་གྲངས་ུ

༥༨༠ུཙམ་བློ་རྒྱུགས་ཕུལ་ཐུབ་པ་བྱུང་།ུགླིང་བསྲེར་ཤེལ་དཀར་ཚོགས་ཆེན་དུ་

དབུ་མའི་བཤད་པ་སྐྱོར་མཁན་གྱི་འགན་བཞེས།ུགླིང་བསྲེ་ཚར་ནས་ལོ་གཅིག་

གཉིས་ཀྱི་རིང་རང་གི་དགེ་རྒན་བྱང་ཆུབ་འགྱུར་མེད་ལགས་ཀྱི་ཞབས་ཞུར་ཐོང་

ཤོད་[67]གཞིས་ཀ་གནང་སར་བཞུགས།ུདེ་ནས་རང་གི་དགེ་རྒན་མཉམ་དུ་མ་

67.ུུའདིར་ཐོང་ཤོད་ཅེས་བྲིས་འདུག་ནའང་ཕལ་ཆེར་མཐོང་སྨོན་མིན་ནམ་སྙམ།ུ
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ལ་སྟོད་ཤེལ་དཀར་ཆོས་སྡེའི་ངག་རྒྱུན་ལོ་རྒྱུས་དྭངས་གསལ་གཏམ་གྱི་ཆུན་པོ།

བཞུགས་པར་ཟུར་དུ་ཐོན།ུདེའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་གཅིག་ནས་རང་ཉིད་དགེ་ཕྲུག་བཞི་

ནས་གཤིས་ཀ་གྱོང་བ་དང་རྒན་ཤོས་དེ་ཡིན་པ་དང་།ུགཉིས་ཐད་ནས་དགེ་ཕྲུག་

གཞན་རྣམས་རྒན་ལགས་རང་གི་སྤུན་ཉེ་ཤ་སྟག་དང་ཁོང་རང་ཕྱི་མི་ཡིན་པས་ཟུར་

དུ་ཐོན།ུམདོར་ན་དགེ་བློ་རྣམ་ནས་ཤེལ་དཀར་སྒྲུབ་མཆོད་རང་ལོ་ུ༡༧ུལ་ཚར།ུ

རང་ལོ་ུ༡༩ུབར་གླིང་བསྲེ་བཏང༌།ུཐོང་ཤོད་གཞིས་ཀར་རྒན་ལགས་མཉམ་དུ་ལོ་

གཅིག་གཉིས་ཤིག་བཞུགས།ུརང་ལོ་ུ༢༡ུའམ་ུ༢༢ུཟིན་པ་དང་དགེ་རྒན་ལས་

ཟུར་དུ་བསྡད།ུརྒྱ་དམག་ཤེལ་དཀར་དུ་འབྱོར་ནས་དགེ་བློ་རྣམ་པར་འདྲི་རྩད་ཡང་

ཡང་བྱས་ཏེ་མཐར་སྐྱོན་མི་འདུག་ཅེས་ཧུར་བརྩོན་པའི་གྲས་སུ་བཅུགུཧུར་བརྩོན་

ཅན་པའི་ལས་འགན་ནི་གྲྭ་དམངས་ལ་ལྟ་རྟོག་བྱེད་རྒྱུ་དེ་ཡིན།ུདེ་ནས་རྒྱ་དམག་

མཉམ་དུ་དགོན་པའི་ཐོག་ན་ཡོད་པའི་དགེ་འདུན་བཙོན་པ་རྣམས་ཀྱི་སྐོར་ཆ་བ་

གནང་།ུཧུར་བརྩོན་ཅན་པ་ཡིན་བཞིན་དུ་སྤྱི་ལོ་ུ༡༩༦༡ུལོར་བཙན་བྱོལ་དུ་ཤར་

ཁུམ་བུར་ཐོན།ུཕྱོགས་འཐོན་བྱ་རྒྱུའི་ཅ་དངོས་རྣམས་རྡོག་སྒྲིལ་བྱས་ཏེ་གྲ་སྒྲིག་ཆ་

ཚང་བྱས་ཟིན་ཀྱང་གྲོགས་པོ་ཚོགས་འདུར་ཕྱིན་ནས་གནས་ཚུལ་བཤད་པའི་རྐྱེན་

གྱིས་མཚན་མོ་དེར་ཕྱོགས་མཐར་རྒྱ་དམག་བཀྲམས།ུདེ་ཉིན་འགྲོ་མ་ཐུབ་པར་ཅ་

ལག་རྣམས་རང་སོར་བཞག་ནས་བསྡད་དགོས་ཆགས།ུབློ་རྣམ་ནས་ང་རང་ཆོས་

དད་རང་མོས་བྱ་རྒྱུ་ལགས་ན་དེར་གཏོང་རོགས་ཞུས་ནས་ཕྱིན།ུཕུ་བརྟན་ཞེས་

པའི་ཁང་སྟོང་ཞིག་ཡོད་པ་དེར་བསྡད།ུཉིན་ཞིག་ཀོང་ཝ་ཅུས་ཀྱི་དཔོན་རིགས་བློ་

བཟང་ཆོས་འཕེལ་འོག་ལམ་ནས་ཡར་ཡོང་བ་བློ་རྣམ་པས་མཐོང་སྟེ་མཆོད་ཆང་

བཞེས་ཞུས་ཏེ་ཆང་ཞིག་བཀྱགུཁོང་ལ་ཡང་དག་པའི་སྲིད་བྱུས་ག་འདྲ་ཡིན་མིན་

གསུང་རོགས་གནང༌།ུང་ནི་སྐྱིད་པོ་ཞིག་མི་འདུག་ཞུས་པས་དེའི་ལན་དུ་ཁོང་གིས་ུ
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ལེའུ་ལྔ་པ།ུགནས་ཚུལ་མཁོ་སྤྲོད་པ་རྣམས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་སྙིང་བསྡུས།ུ

“ཨང་ཀྱ་མ་སྡོད་ཨང་ཀྱ་ཧྲིང༌། ”ུུཞེས་བརྡ་བསྟན།ུདེའི་དོན་ནི་ད་རྒྱུགས་ཞེས་པའི་

དོན་ཡིན་འདུགུཁྱེད་ཚོ་ནང་རུལ་ཚར་བས་ད་ལྟ་ང་ཡོད་པའི་རིང་འགྲིགས་ཙམ་

ཡོད་ཀྱང་རྗེས་སུ་ཧ་ཅང་ཁག་པོ་རེད་གསུངས།ུསང་ཉིན་དེར་བློ་རྣམ་ཕྱོགས་ཐོན་

བྱས།ུརི་མགོ་འགྲིམས་ནས་རང་ཁྱིམ་དུ་གང་འཚམ་ཞིག་བསྡད།ུསྐབས་དེར་ཐོང་

སི་[68]དོན་རྒྱལ་ལགས་ཞུ་བ་ནས་མཐོང་སྟེ་བཀའ་བསྲུང་ཉེ་འགྲམ་དུ་བཀག་ཉར་

ཡུད་ཙམ་བྱས།ུདེ་དུས་ཕ་དྲུག་ཁུལ་གྲྭ་བཙུན་སློབ་སྦྱོང་ཞེས་པ་ཞིག་འགོ་བཙུགས་

ཡོད།ུསློབ་སྦྱོང་དེ་ཚར་མ་ཚར་ཞིག་ལ་བློ་རྣམ་ཤར་ཁུམ་བུར་ཕྱོགས་ཐོན་བྱས།ུ

༡༩༦༡ུལོར་ཤར་ཁུམ་བུ་སྟོད་དུ་འབྱོར་ནས་ཤེལ་གྲྭ་བ་གཞན་དང་མཉམ་མཁའ་

རི་སྐྱབས་རྗེ་སར་ལོ་གཅིག་གི་དབྱར་གནས་མ་གཏོགས་མ་བཞུགས།ུམཁའ་རི་

སྐྱབས་རྗེར་དགོངས་པ་ཞུ་སྐབས་ཁོང་གིས་འདིར་དབུ་ཆུང་(དབུ་མཛད་ཆུང་བ)བྱས་

ནས་བསྡད་ན་མི་འགྲིགས་གམ་ཞེས་གསུངས།ུདེའི་ལན་དུ་ད་ལྟ་རིན་པོ་ཆེའི་ཞལ་

རས་ཉི་མའི་འོད་ལྟར་མཇལ་རྒྱུ་འདུགུརྗེས་སུ་གང་ཡོང་མི་ཤེས་པས་ད་དགོངས་

པ་གནང་རོགས་ཞེས་ཞུས།ུམཁའ་རི་རིན་པོ་ཆེ་སྤྱན་ཆབ་བསིལ་བཞིན་བདེན་པ་

རེད།ུབདེན་པ་རེད་ཅེས་གསུང་བཞིན་འདི་ལྟར།ུཁྱེད་རང་ས་ཕྱོགས་གང་དུ་ཕྱིན་

ཀྱང་སྡོམ་པ་མ་གཏོང་བ་བྱོས།ུང་མ་བརྗེད་པར་བྱོས་དང་སྐྱོན་མི་ཡོང་གསུངས།ུ

མཁའ་རི་དགོན་པ་བཞག་ནས་ཤར་པའི་ལུང་པ་ཁུམ་ཆུང་དང་བྱང་མ་སོགས་སུ་

གང་འཚམ་བསྡད།ུའཇའ་ས་མེ་ཏོག་སྤང་རྒྱས་ནས་སྟེ་ཐུང་འཇམ་དབྱངས་སོགས་

ཁག་ཅིག་མཉམ་དུ་རྒྱ་གར་རྡར་དྲོན་དང་བླངས་དམག་སྒར་ལ་ཤར་བསྐྱོད་བྱས་

ཏེ་སྤྱི་ལོ་ུ༡༩༦༤ུལོར་དམག་མིར་འཛུལ།ུསྤྱི་ལོ་ུ༡༩༨༦ུབར་བསྡོམས་མི་ལོ་

68.ུུཐོང་སི་ནི་རྒྱ་སྐད་དང་སྐད་སྒྱུར་བ་ལ་ཟེར།ུ
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ལ་སྟོད་ཤེལ་དཀར་ཆོས་སྡེའི་ངག་རྒྱུན་ལོ་རྒྱུས་དྭངས་གསལ་གཏམ་གྱི་ཆུན་པོ།

ཉི་ཤུ་རྩ་གཉིས་དམག་སྒར་དུ་བསྡད།ུདམག་མི་བྱེད་རིང་ཨ་སམ་སྨན་ཆུ་ཁ་དང་

འབུམ་ལ།ུདེ་ནས་ལྷ་ལས་བྱམས་ལ་སྤོས།ུསྒང་ཏོག་ཏུ་ཡང་བསྡད།ུར་སྤང་ལར་

ལོ་ུ༨ུནས་ུ༩ུབར་བསྡད།ུརྒྱ་གར་དང་པ་ཀིསི་ཐན་དབར་གྱི་སྦང་ལི་དམག་ཟིང་

སྐབས་ཨ་སམ་སྦྲུམ་སྦྲུམ་ན་ཡོད་པས་དེ་ནས་དམག་ལ་ཕྱིན།ུསྦང་ལི་རྒྱལ་ས་རྡ་

ཀ་ (ུDaka)ུབར་དུ་སླེབས།ུདམག་ལ་དི་མ་རྒའུ་བརྒྱུད་ནས་ཕྱིན།ུཚུར་ཕྱོགས་ཅི་

ཏ་རྒའུ་བརྒྱུད་ནས་ཡོང༌།ུདམག་མིའི་སྒྲིག་ཁོངས་སུ་ཕེབས་དགོས་པའི་དམིགས་

ཡུལ་གཙོ་བོ་ནི།ུརྒྱ་དམག་ནས་བོད་ཆོས་སྲིད་གཉིས་ཀར་ཕམ་ཉེས་ཚོད་མེད་

བཏང་བར་དགྲ་ལན་ཞིག་སློག་ཐུབ་ན་བསམ་པའི་ཀུན་སློང་འཁྱེར་ཏེ་དམག་སྒར་

དེར་ཕྱིན།ུསྤྱི་ལོ་ུ༡༩༨༤ུདང་ུ༡༩༨༥ུརྣམས་སུ་འབྲས་ལྗོངས་སུ་ཕེབས་ཏེ་གླིང་

ཁ་མཆོག་སྤྲུལ་ངོས་འཛིན་གྱི་ཐུགས་འགན་གཙོ་བོ་བཞེས།ུསྤྱི་ལོ་ུ༡༩༨༧ུལོར་

དམག་སྒར་ནས་རྩ་དགོངས་ཞུས་ཏེ་བལ་ཡུལ་དུ་ཕེབས།ུཤེལ་དཀར་དགོན་པར་

བཞུགས།ུདོ་བདག་གི་སེམས་པར་ཤེལ་དཀར་སྒྲིག་ཁོངས་སུ་མ་ཞུགས་པར་

འཁོར་བའི་གྲས་སུ་རང་དབང་དུ་བཞུགས་རྒྱུའི་ཐོག་མའི་བསམ་བློ་ཡོད་ཀྱང་ཤེལ་

ཆོས་གྲྭ་བསམ་གཏན་ལགས་མཉམ་དུ་ྋགོང་ས་མཆོག་གི་མཇལ་ཕྱག་གི་བཀའ་

སློབ་དང་གཅིག་དེ་བཞིན་རྐྱེན་གཞན་དུ་མ་ཞིག་གི་དབང་གིས་ཤེལ་ཆོས་དགོན་

པར་མུ་མཐུད་བཞུགས།ུྋགོང་ས་མཆོག་གི་མཇལ་ཁ་དངོས་ཚར་བ་དང་བློ་རྣམ་

པས་ལག་གཉིས་ཐལ་མོ་སྦྱར་ནས་ྋགོང་ས་མཆོག་ལ་དགེ་སློང་གི་བསླབ་སྡོམ་

གནང་བའི་གསོལ་འདེབས་ཞུས་པ་ལྟར་ཞལ་བཞེས་ཐོབ་སྟེ་མཇལ་ཁའི་ཉིན་ཤས་

རྗེས་བསྙེན་རྫོགས་ཀྱི་སྡོམ་པ་ལེགས་པར་མནོས།ུབལ་ཡུལ་ཤེལ་ཆོས་སུ་ཕྱག་

མཛོད་སོགས་ཀྱི་ལས་འཁུར་ཞུས།ུད་ལྟའི་ཤེལ་དགོན་གསར་བཞེང་གི་ཐུགས་
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ལེའུ་ལྔ་པ།ུགནས་ཚུལ་མཁོ་སྤྲོད་པ་རྣམས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་སྙིང་བསྡུས།ུ

འགན་གཙོ་བོ་བཞེས་ཏེ་ལེགས་པར་གྲུབ།ུའདི་ལོ་ུ༢༠༡༧ུལོར་གུས་པ་བལ་

ཡུལ་དུ་སྐྱོད་སྐབས་ཐུགས་གཞི་དེ་ཙམ་བདེ་བོ་མི་འདུག་ཀྱང་ཤེལ་དཀར་དགོན་

པར་འཚོ་ཞིང་བཞུགས་འདུག་ལགས།

འདས་པོ་ཤེལ་ཆོས་དགེ་ངག་དབང་བཟང་པོ།ུ

དགེ་ངག་དབང་བཟང་པོ་ལགས་ནི་རང་ལོ་བདུན་ུ༧ུདུ་ཕེབས་པ་ན་ཤེལ་

ཆོས་དགོན་པའི་ཆོས་སྒོར་ཞུགས།ུཁོང་རང་རྩ་བ་ཡོང་ཁུངས་ཕ་དྲུག་ནས་ཡིན་

ཀྱང་འབྲོག་པ་སྤོང་རོང་པའི་མིང་ཐོག་ནས་ཆོས་ཁྲལ་དུ་ཤེལ་ཆོས་སུ་གྲྭ་ཞུགས་

གནང༌བ་ཞིག་རེད།ུཤེལ་དཀར་ཆོས་སྤྱོད་རྒྱུགས་འབུལ་དང་གླིང་བསྲེ་གཏོང་

རྒྱུ་སོགས་གྲྭ་དམངས་སྤྱི་མཚུངས་ལྟར་གནང་སྟེ་ཤེལ་དཀར་སྔགས་ཁང་ཁོངས་

སུ་ཞུགས།ུཕྱི་ལོ་ུ༡༩༥༩ུལོར་བོད་དུ་རྒྱ་དམར་གྱིས་བཙན་འཛུལ་བྱས་ཏེ་

བྲོས་བྱོལ་དུ་ཕེབས་སྐབས་རང་ཉིད་དགུང་ལོ་ུ༣༤ུལ་ཕེབས་ཡོད།ུབྲོས་བྱོལ་

དུ་དགེ་སངས་འཕྲིན།ུབློ་བཟང་སྐལ་བཟང༌།ུདགོན་ཕུག་ཡེ་ཤེས་རྣམ་གྲོལ།ུཨ་

ཞང་མཁར་ཏ་བྱང་ཆུབ་འོད་ཟེར་བཅས་མཉམ་རྒྱ་ནོར་སྦུགུལ་བྱང༌།ུཟུར་མཚོ།ུ

སྨན་སྐབས་བརྒྱུད་སྐྱིད་རོང་དུ་འབྱོར།ུལོ་དེ་གའི་སྟོན་ཁར་ལོག་རྒྱུ་ཡོང་བའི་རེ་

བ་བཅང་སྟེ་སྐྱིད་གྲོང་དུ་དབྱར་ཐོག་ཅིག་བསྡད།ུདེ་ལྟར་མ་བྱུང་སྟབས་བལ་ཡུལ་

དང་།ུཀ་སྦུག་དེ་ནས་ཤར་ཁུམ་བུ་སྟོད་གྲོ་མོར་ཕེབས་ཏེ་ཤེལ་ཆོས་གྲྭ་དམངས་

དང་ཟླ་བསྒྲིལ།ུདེར་ལོ་ཤས་བཞུགས་མཚམས་སྤྱི་ལོ་ུ༡༩༦༠ུརེ་གྲངས་ཀྱི་མཇུག་

ཏུ་རང་གི་མ་རྒན་མཉམ་དུ་ཁྲིད་དེ་ཤོ་རོང་བདེ་གླིང་གཞིས་དགོན་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་

གླིང་དུ་སྤོས།ུཤོ་རོང་བདེ་གླིང་གཞིས་དགོན་དུ་བཞུགས་སྐབས་དགེ་ངག་བཟང་

ལགས་ནས་མཁན་སློབ་ཀྱི་འགན་བཞེས།ུཤེལ་ཆོས་པ་རྣམས་ཤོ་རོང་བདེ་གླིང་



208

ལ་སྟོད་ཤེལ་དཀར་ཆོས་སྡེའི་ངག་རྒྱུན་ལོ་རྒྱུས་དྭངས་གསལ་གཏམ་གྱི་ཆུན་པོ།

ནས་བལ་ཡུལ་དུ་གནས་སྤོ་གནང་སྟེ་སྤྱི་ལོ་ུ༢༠༠༦ུབར་བལ་ཡུལ་ཤེལ་དཀར་

ཆོས་སྡེའི་མཁན་སློབ་ཀྱི་འགན་འཁུར་མུ་མཐུད་གནང་།ུདེ་ནས་རང་ཉིད་ལོ་ན་

རྒས་སྟབས་དགོངས་ཞུ་གནང༌།ུསྤྱི་ལོ་ུ༢༠༠༧ུལོར་གུས་ནས་བཙན་བྱོལ་དུ་

བྱུང་བའི་ཤེལ་ཆོས་ལོ་རྒྱུས་བཀའ་འདྲི་ཞུ་སྐབས་ཁོང་རང་དགུང་ལོ་ུ༨༢ུལ་

ཕེབས་འདུགུཁོང་ནི་ལྷག་བསམ་རྣམ་པར་དག་ལ་ཞི་ཞིང་དུལ་བའི་དགེ་སློང་

མི་ཚང་མས་ཡིད་སྨོན་སྐྱེ་སའི་དགེ་འདུན་པ་ཞིག་དང་རང་དགོན་ལ་དད་པ་དང་

བརྩེ་སེམས་ཞེན་ཁོག་རྣམ་དག་ཡོད་པ་ཞིག་རེད།ུགུས་པས་བཀའ་འདྲི་ཞུ་སྐབས་

གསུངས་གསལ།ུང་རང་ནི་བསམ་རྒྱུ་དགོན་པ་དང་དྲན་རྒྱུ་དགོན་འདི་རང་ལས་

མེད།ུགང་ཡོད་པ་དགོན་པ་འདི་ནས་བྱུང་བ་ཡིན་པས་གཏོང་ས་ཡང་དགོན་པ་

འདིར་གཏོང་རྒྱུ་ཡིན།ུམཁས་པ་ཀྲོལ་ན་ཡོད་པའི་དགོན་པ་གསར་པའི་ཁྲ་ཡོལ་

ཚང་མ་ང་རང་གིས་སྦྱིན་བདག་ཞུས་ནས་བཟོས་པ་ཡིན།ུཞེས་གསུངས།ུསྤྱི་ལོ་ུ

༢༠༡༤ུལོར་རང་དགོན་ཤེལ་ཆོས་སུ་དགོངས་པ་རྫོགས།

འདས་པོ་ཤེལ་ཆོས་དགེ་སངས་རྒྱས་འཕྲིན་ལས།ུ

དགེ་སངས་རྒྱས་འཕྲིན་ལས་ནི་སྤྱི་ལོ་ུ༡༩༥༩ུསྟོན་མཚམས་བོད་ཟླ་ུ༧ུ

པའམ་ུ༨ུཞིག་ལ་གོང་ཞུས་དགེ་ངག་དབང་བཟང་པོ།ུངམ་པ་བློ་བཟང་སྐལ་

བཟང༌།ུཨ་ཞང་མཁར་ཏ་བྱང་ཆུབ་འོད་ཟེར།ུདགོན་ཕུག་ཡེ་ཤེས་རྣམ་གྲོལ།ུདགེ་

བློ་བཟང་ངག་དབང༌བཅས་རང་གི་ཇ་ཕོར་དང་ཤ་རྩམ་ཕྲན་བུ་ཞིག་ཁྱེར་ནས།ུལ་

བྱང༌།ུནེ་རེ་ལུང༌།ུཟུར་མཚོ།ུསྨན་སྐབས།ུཔད་ཡུལ།ུརྫོང་ཁ་བརྒྱུད་སྐྱིད་གྲོང་

དུ་འབྱོར།ུདེ་ནས་རིམ་པར་བལ་ཡུལ་བརྒྱུད་རྡོ་རྗེ་གདན་དང་ཀ་སྦུག་ཏུ་ཕེབས་

ནས་གནས་སྐབས་དེར་བཞུགས།ུགོང་ཞུས་དགེ་འདུན་པ་རྣམས་ཤེལ་ཆོས་
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ལེའུ་ལྔ་པ།ུགནས་ཚུལ་མཁོ་སྤྲོད་པ་རྣམས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་སྙིང་བསྡུས།ུ

དགེ་འདུན་པའི་ཁོངས་ནས་དང་ཐོག་བཙན་བྱོལ་དུ་ཕེབས་མཁན་གྲས་ཡིན།ུདེ་

ལྟར་ཐོག་མར་ཐུགས་ཐག་བཅད་པའི་དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་ནི།ུཉིན་ཞིག་རྒྱ་དམག་

གིས་གྲྭ་དམངས་འདུ་ཁང་དུ་བཀག་ཉར་བྱས་ཡོད་པ་རྣམས་སྡེ་ཡངས་སུ་སྐོང༌།ུ

དེའི་དབུས་སུ་བར་མཚོ་གནམ་གྲོལ་མའི་གྲྭ་བ།ུཞིང་རི་བའི་གྲྭ་བ་དང་བློ་བཟང་

དཀོན་མཆོག་གསུམ་བཀྱིག་བསྡམས་བྱས་པ་སོགས་རྒྱ་དམར་གྱི་བྱ་ངན་དེ་དག་

མཐོང་བ་དང་ད་ཕྱིན་ན་མ་གཏོགས་འཛིན་བཟུང་བྱེད་རྒྱུར་ངེས་འདུག་བསམས་

ནས་བྲོས་བྱོལ་ཏུ་ཕེབས་རྒྱུའི་བློ་ཐག་བཅད།ུསྔར་རྡོག་ཁྲེས་འཁྱེར་རྒྱུའི་ཉམས་

མྱོང་མེད་སྟབས་ཉིན་ཤས་ཇ་རྩམ་འཁྱེར་དགོས་པ་དེས་ཀྱང་རྒལ་པར་རྨ་བཟོས།ུ

ཀ་སྦུག་ནས་ཤེལ་ཆོས་བའི་གྲྭ་དམངས་ཡོད་ས་གྲོ་མོར་ཕེབས།ུགྲོ་མོར་ལོ་ཤས་

བཞུགས་རྗེས་ཤོ་རོང་བདེ་གླིང་གཞིས་དགོན་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་གླིང་ཤེལ་ཆོས་

བར་བསྩལ་བ་དང་ཤོ་རོང་བདེ་གླིང་གཞིས་ཆགས་སུ་སྤོས།ུཤེལ་ཆོས་པ་གཞིས་

དགོན་ཐུབ་ཆོས་སུ་བཞུགས་རིང་ལོ་མང་གཉེར་བ་གནང་ཞིང་ཕྱི་ནང་འཛིན་སྐྱོང་

གི་འགན་གཙོ་བོ་རྣམས་བཞེས།ུཤོ་རོང་གཞིས་དགོན་དུ་བཞུགས་སྐབས་སྤྱི་ལོ་

༡༩༨༢ུལོར་ཤེལ་དཀར་ཆོས་སྤྱོད་ཀྱི་ཤིང་པར་བཞེངས།ུའདི་ནི་ཁོང་རང་གིས་

ཤེལ་ཆོས་གྲྭ་ཚང་ལ་ཞབས་ཞུ་བསྒྲུབས་པའི་ཕྱག་རྗེས་བླ་ན་མེད་པ་ཞིག་རེད།ུ

བལ་ཡུལ་དུ་སྤོས་ནས་ཀྱང་སྤྱི་མིའི་འགན་བཞེས།ུགུས་རང་སྤྱི་ལོ་ུ༢༠༡༤ུལོར་

ཤེལ་ཆོས་དགོན་པར་བཅར་སྐབས་འཚོ་ཞིང་བཞུགས་འདུག་ནའང་སྤྱི་ལོ་ུ༢༠༡༧ུ

ལོར་ཤེལ་དགོན་དུ་བཅར་སྐབས་དགོངས་པ་རྫོགས་ཟིན་ནས་བཞུགས་མི་འདུགུ

འདས་པོ་ཤེལ་ཆོས་དགེ་ངག་དབང་འཕྲིན་ལས།ུ

སྤྱི་ལོ་ུ༡༩༥༩ུལོར་ཟླ་བ་ུ༣ུཙམ་ལྷ་སར་ཕྱིན་པར་གསང་ཉུལ་བར་བསྙད་
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ལ་སྟོད་ཤེལ་དཀར་ཆོས་སྡེའི་ངག་རྒྱུན་ལོ་རྒྱུས་དྭངས་གསལ་གཏམ་གྱི་ཆུན་པོ།

བཏགས་ནས་བཙོན་དུ་བཅུགས།ུསྐབས་དེར་འཐབ་འཛིང་གི་སྡིངས་ཆ་བཟོ་བར་

བཙོན་པ་ཁོང་རང་དང་ཆ་ལེ་པ་ལགས་སོགས་བཏང༌།ུདེ་རྗེས་ངལ་རྩོལ་ལམ་བཟོ་

བྱེད་པར་ཕྱིན།ུསྤྱི་ལོ་ུ༡༩༨༠ུལོར་བོད་ནས་ཤར་ཁུམ་གངས་ལ་བརྒྱུད་ཤོ་རོང་

བདེ་གླིང་གཞིས་དགོན་དུ་འབྱོར།ུཤོ་རོང་བདེ་གླིང་གཞིས་ཆགས་སུ་བཞུགས་

སྐབས་གྲྭ་དམངས་སྤྱི་མཚུངས་དང་ཆོས་སྤྱོད་ཤིང་པར་བཟོ་སྐབས་ཁྱུག་ཙམ་རིང་

གཉེར་པའི་འགན་བཞེས།ུཤེལ་ཆོས་པ་བལ་ཡུལ་དུ་སྤོ་འགོ་བཙུགས་ནས་ལོ་

ཤས་རིང་བལ་ཡུལ་དང་ཤོ་རོང་གཞིས་དགོན་གཉིས་དབར་དབྱར་ས་དགུན་ས་

གནང་།ུལོ་མང་རིང་བལ་ཡུལ་ཤེལ་ཆོས་དགོན་པའི་སྐུ་གཉེར་གྱི་འགན་བཞེས།ུ

སྤྱི་ལོ་ུ༢༠༡༥ུལོར་བལ་ཡུལ་ཤེལ་དགོན་དུ་དགོངས་པ་རྫོགས།

ཆུ་བཟང་ཚུལ་ཁྲིམས་ལགས།ུ

ཆུ་བཟང་ཚུལ་ཁྲིམས་ལགས་ནི་རང་ལོ་ུ༩ུཔར་སོན་པ་ན་ཤེལ་ཆོས་དགའ་

ལྡན་ལེགས་བཤད་གླིང་དུ་ཆོས་སྒོར་ཞུགས།ུརང་ལོ་ུ༡༤ུཟིན་པ་ན་ཆོས་སྤྱོད་

སོགས་འདོན་ཆོས་བློ་འཛིན་གྱི་རྒྱུགས་འབུལ་གནང་སྟེ་ཨང་གཉིས་པའི་བྱ་དགའ་

ཐོབ།ུདེ་རྗེས་ཤེལ་དཀར་ཆོས་སྡེ་ནས་དམིགས་བསལ་དགོངས་པ་ཞུས་ཏེ་ཞང་

རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་ཞུར་ཆུ་བཟང་དགོན་པར་བཞུགས།ུསྤྱི་ལོ་ུ༡༩༥༦ུབོད་ཟླ་ུ

༡༡ུནང་ཆུ་བཟང་སྐྱབས་རྗེ་རིན་པོ་ཆེ་དགོངས་པ་ཞི་བར་གཤེགས་རྗེས་སླར་རང་

དགོན་ཤེལ་དཀར་ཆོས་སྡེར་ཕེབས་ཏེ་གླིང་བསྲེ་དང་རབས་འབྱམས་པ་གཏོང་

བར་མཛད།ུསྤྱི་ལོ་ུ༡༩༥༩ུལོའ་ིསྟོན་མཚམས་སུ་ཤེལ་ཆོས་དགེ་འདུན་པ་རྣམས་

དགོན་པའི་འདུ་ཁང་ནང་བཟང་བཙོན་དུ་བཅུག་སྟེ་འདྲི་རྩད་དང་བཙན་གནོན་གང་

འཚམ་བཏང་ནས་དགོན་པའི་གནད་ཡོད་མི་སྣ་ུ༣༩ུའཛིན་བཟུང་བྱས།ུཁོང་
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ལེའུ་ལྔ་པ།ུགནས་ཚུལ་མཁོ་སྤྲོད་པ་རྣམས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་སྙིང་བསྡུས།ུ

རྣམས་པའི་གྲས་ནས་མང་པོ་ཞིག་ཐོག་མར་གྲ་བཞི་བཙོན་ཁང་དུ་བཅུགུརྗེས་སུ་

ཀོང་པོ་བརྒྱ་མདར་ངལ་རྩོལ་རུ་ཁག་ཁོངས་སུ་བཏང་སྟེ་མནར་གཅོད་དང་སྡུག་

སྦྱོང་ཚད་ལས་འདས་པ་བཏང་།ུསྐབས་དེར་ལས་མི་ཚོར་ངལ་རྩོལ་ཇི་ལྟར་ཆེ་

ཡང་ལྟོ་གྲོད་ཁོག་ཁེངས་པ་མ་རགས་པར་ཁོང་རང་གི་དགེ་རྒན་དམ་པ་མཁྱེན་

རབ་རྒྱ་མཚོ་གཙང་ཆུར་མཆོངས་ཏེ་རང་སྲོག་བཅད།ུསྟོན་མཚམས་དེ་གར་འབྲོག་

ཁུལ་གྲྭ་བ་རྣམས་དགོན་པར་བཞུགས་ཆོག་པ་ལས་དེ་མིན་དགེ་འདུན་པ་རྣམས་

ཞིང་ལས་དང་ཁྱིམ་ཐབ་འཛིན་པར་རང་ཁུངས་སོ་སོར་ཕྱིར་སློག་བྱས་ཤིང་དེའི་

ནང་ཚུལ་ཁྲིམས་ལགས་ཀྱང་ཚུད།ུལོ་དེ་གའི་དགུན་དུས་སུ་གྲྭ་གྲོགས་གཉིས།ུ

ནམ་ཕྲའི་གྲྭ་བ་དང་ཟུར་མཚོ་བདེ་ལེགས་ཁང་གསར་གྱི་གྲྭ་བ་བཅས་བཙན་བྱོལ་

དུ་འབྱོར།ུལོ་གཅིག་ཙམ་རྗེས་ཐང་སྟོད་དུ་མཁའ་རི་རིན་པོ་ཆེ་བླ་སློབ་བཞུགས་

སའི་ཉེ་འདབས་ཞིང་ཐང་དུ་ཤེལ་ཆོས་དགེ་འདུན་པ་རྣམས་དང་གཞན་ཁ་ཐོར་དགེ་

འདུན་པ་བཅས་བསྡོམས་དགེ་འདུན་ཞལ་གྲངས་ཉི་ཤུ་སྐོར་ཞིག་གུར་ནང་བཞུགས།ུ

ཁོང་རང་ཐེ་བའི་ཤེལ་གྲྭ་དགེ་འདུན་ཞལ་གྲངས་བཅུ་བཞི་ཙམ་ཞིག་གསང་ཐབས་

ཀྱིས་བོད་ཤེལ་དཀར་ཆོས་སྡེ་ནས་མཆོད་ཆས་དང་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་དབོར་

འདྲེན་ཞུ་བར་ཕྱིན།ུབགེགས་བར་ཆད་མེད་པར་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་མི་འཁུར་ུ

༡༤ུཙམ་ཕྱིར་གདན་འདྲེན་ཞུས།ུསྤྱི་རྫས་བོད་ནས་དབོར་འདྲེན་ཞུས་པ་ནས་ཁག་

ཅིག་ྋགོང་ས་མཆོག་དང་རྣམ་རྒྱལ་གྲྭ་ཚང་ལ་ཕུལ།ུདེ་ནས་མི་རིང་བར་ཤེལ་

གྲྭ་ཁག་ཅིག་བོད་དུ་ཕྱིར་ལོག་གནང་།ུཁག་ཅིག་ཟུར་འཐོན་གནང་སྟེ་བཞུགས།ུ

ལྷག་ཡོད་དགེ་འདུན་ཁ་ཤས་དང་ཆུ་བཟང་དགེ་འདུན་པ་རྣམས་འཇའ་ས་བླ་མའི་

ལྷ་ཁང་གཡར་པོ་ཞུས་ནས་དེར་བཞུགས།ུསྐབས་དེར་ཁོང་རང་རང་གི་གཅེན་པོ་
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ལ་སྟོད་ཤེལ་དཀར་ཆོས་སྡེའི་ངག་རྒྱུན་ལོ་རྒྱུས་དྭངས་གསལ་གཏམ་གྱི་ཆུན་པོ།

མཉམ་དུ་དྷ་སར་ཆུ་བཟང་སྐྱབས་རྗེ་གོང་མའི་ཡང་སྲིད་རྩད་གཅོད་ཆེད་དུ་བཅར།ུ

དྷ་སར་ྋགོང་ས་མཆོག་གི་ཆུ་བཟང་རིན་པོ་ཆེའི་ཡང་སྲིད་ངོས་འཛིན་ཕྱག་རྟགས་

ཕེབས་པའི་རྗེས་ཡང་སྲིད་དང་ལྷན་དུ་ཡོལ་མོར་དགེ་བཤེས་དཔལ་འབར་རིན་

པོ་ཆེའི་སྐུ་གམ་དུ་སྤྱི་ལོ་ུ༡༩༧༠ུབར་བཞུགས།ུདེ་ནས་ཡང་སྲིད་རིན་པོ་ཆེའི་

གསན་བསམ་སླད་དྷ་སར་བསྐྱོད་དེ་རིགས་ལམ་སློབ་གཉེར་ཁང་དང་རྣམ་རྒྱལ་

གྲྭ་ཚང་དུ་སྤྱི་ལོ་ུ༡༩༧༩ུབར་བཞུགས།ུལོ་དེར་ཆུ་བཟང་ཡང་སྲིད་རིན་པོ་ཆེ་སེ་

རར་ཐོས་བསམ་སློབ་གཉེར་སླད་ཕེབས་པའི་ཞབས་ཞུར་ཁོང་རང་གི་གཅེན་པོ་ཆུ་

བཟང་ཆོས་གྲགས་ལགས་ཀྱང་རིན་པོའ་ིལྷན་དུ་བཅར།ུཚུལ་ཁྲིམས་ལགས་རང་

ཉིད་བལ་ཡུལ་དུ་ཤ
ུ ྭ
ི་ཆུ་བཟང་དགོན་པ་སླར་གསོའ་ིཆེད་བལ་ཡུལ་དུ་ཕེབས་ཏེ་

དགོན་པ་སླར་གསོ་གནང་ནས་ད་ལྟ་ཆུ་བཟང་དགོན་པར་བཞུགས་མུས་ལགས།ུ

ཤེལ་ཆོས་མཁན་པོ་དགེ་བསྟན་འཛིན་འགྲོ་དགོན།ུ

དགེ་བསྟན་འཛིན་འགྲོ་མགོན་ལགས་ནི་རང་ཉིད་རང་ལོ་བཅུ་གསུམ་དུ་ཕེབས་

པ་སྤྱི་ལོ་ུ༡༩༨༢ུལོར་ཤོ་རོང་བདེ་གླིང་གཞིས་དགོན་ཤེལ་དཀར་ཆོས་སྡེར་ཆོས་

ཞུགས་གནང་།ུᨊགོང་ས་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་བ་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་དྲུང་ནས་དགེ་ཚུལ་

སློང་གི་སྡོམ་པ་རྣམས་མནོས།ུརང་དགོན་ལ་ཤ་ཞེན་དང་ཐུགས་འཁུར་ཆེ་བཞེས་ཐོག་

ད་བར་དགོན་པའི་ལས་སྣེ་དབུ་མཛད་དང་ཕྱག་མཛོད་དེ་བཞིན་སློབ་དཔོན་གྱི་འགན་

བཞེས་ནས་ད་ལྟའི་ཆར་དགོན་པའི་མཁན་པོའ་ིཐུགས་འགན་བཞེས་བཞིན་པ་ལགས།

ཤེལ་ཆོས་དགེ་འཇམ་དཔལ་བཟོད་པ།ུ

དགེ་འཇམ་དཔལ་བཟོད་པ་ལགས་ནི་སྤྱི་ལོ་ུ༡༩༨༤ུལོ་མཇུག་ཏུ་ཤེལ་ཆོས་
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ལེའུ་ལྔ་པ།ུགནས་ཚུལ་མཁོ་སྤྲོད་པ་རྣམས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་སྙིང་བསྡུས།ུ

སྒྲིག་ཁོངས་སུ་འཛུལ་ཞུགས་གནང་།ུདགེ་འཇམ་དཔལ་བཟོད་པ་ནས་དགོན་པའི་

གཉེར་པ།ུདབུ་མཛད།ུཕྱག་མཛོད་དང་སློབ་དཔོན་སོགས་ལས་རིགས་ཆེ་ཕྲ་ཅི་

རིགས་ཀྱི་ཐུགས་འགན་བཞེས་ཏེ་མི་ལོ་ཉི་ཤུ་རྩ་གཉིས་ཙམ་རིང་དགོན་གནས་

འདིའི་ཞབས་ཞུ་བསྒྲུབས།ུདེ་དང་ཆབས་ཅིག་བལ་ཡུལ་དགེ་ལུགས་སྨོན་ལམ་

ཚོགས་པའི་རྩིས་པའི་ལས་འགན་ལོ་བཅུ་དྲུག་དང་ཆུ་བཟང་ཕྱག་མཛོད་དགེ་ཚུལ་

ཁྲིམས་ལགས་དང་མཉམ་ཚོགས་གཙོ་དང་ཚོགས་གཞོན་གྱི་ཞབས་ཞུ་བསྒྲུབས།ུ

ད་ལྟ་བལ་ཡུལ་ཀཏ་མན་དྲུར་ཤེལ་དཀར་དགོན་པར་བཞུགས་བཞིན་ཡོད།

ཤེལ་ཆོས་དགེ་བསྟན་འཛིན་མཁའ་ཁྱབ།ུ

དགེ་བསྟན་འཛིན་མཁའ་ཁྱབ་རང་ལོ་ུ༡༤ུསྤྱི་ལོ་ུ༡༩༨༠ུལོར་ཤོ་རོང་

བདེ་གླིང་ཤེལ་དཀར་པའི་ཁོངས་སུ་འཛུལ་ཞུགས་གནང་།ུརང་གི་དགེ་རྒན་དུ་

ཨ་ཁུ་ཤེལ་ཆོས་དགེ་སངས་རྒྱས་འཕྲིན་ལས་བསྟན།ུཤོ་རོང་དུ་བཞུགས་རིང་

མི་དམངས་ཞབས་རིམ་ལ་ཕེབས་རྒྱུ་སོགས་དགོན་པའི་ལས་རིགས་སྤྱི་མཚུངས་

དང་དགོན་པའི་སྐུ་གཉེར་ལོ་གཅིག་རིང་གནང་།ུཕྱག་ལས་གལ་ཆེན་ཞིག་ནི་ཤེལ་

དཀར་ཆོས་སྤྱོད་ཀྱི་པར་ཤིང་བཞེང་པའི་སྐབས་སུ་སྟེང་བྱང་དགེ་ཐུབ་བསྟན་

ཀུན་མཁྱེན་དང་མཉམ་དུ་འཕྲིན་བཅོལ་བསྐང་གསོའ་ིཔར་ཤིང་མ་ཕྱི་འབྲི་བཤས་

གནང་།ུསྤྱི་ལོ་ུ༡༩༨༥ུལོར་ཤེལ་ཆོས་པ་གཞན་དང་མཉམ་དུ་བལ་ཡུལ་དུ་སྤོས།ུ

དེར་བཞུགས་རིང་ཉིན་དགུང་དགོན་པའི་ཞབས་རིམ་ལ་ཕེབས་རྒྱུ་དང་སྔ་དགོང་

ཀྲུ་སལ་དུ་དགོན་པ་གསར་བཞེང་གི་ས་རྡོ་དབོར་འདྲེན་གྱི་ཞབས་ཞུ་བསྒྲུབས།ུ

སྤྱི་ལོ་ུ༡༩༨༨ུལོར་ཤེལ་དཀར་ཨེམ་ཆི་ངག་དབང་ཆོས་འཕེལ་ལགས་ཀྱི་ཤེལ་

དཀར་ལོ་རྒྱུས་དེབ་ཕྲེང་གཉིས་པའི་མ་ཕྱི་འབྲི་བཤས་མཛད།ུདེ་དང་ཆབས་
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ལ་སྟོད་ཤེལ་དཀར་ཆོས་སྡེའི་ངག་རྒྱུན་ལོ་རྒྱུས་དྭངས་གསལ་གཏམ་གྱི་ཆུན་པོ།

ཅིག་ཡུལ་མིའི་ཞབས་བརྟན་ལ་འགྲོ་དགོས་མེད་སྐབས་ཨེམ་ཆི་ངག་དབང་ཆོས་

འཕེལ་ལགས་ལ་སྨན་བརྡུང་དང་སྨན་དྲིལ་གྱི་ལས་རོགས་ཞུས།ུདེར་གླ་ཆ་ཞིག་

གནང་གི་ཡོད་པ་དེ་དགོན་པར་ཕུལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད།ུསྐབས་དེར་ཤེལ་དཀར་བ་

བལ་ཡུལ་དུ་འབྱོར་མ་ཐག་ཡིན་པས་འཚོ་བའི་གནས་སྟངས་ཀྱང་ཡག་པོ་མེད་

ལ་གཞུང་ཆེན་དང་རིག་གནས་སློབ་སྦྱོང་གི་གོ་སྐབས་སོགས་གྲྭ་གཞོན་ཚོར་

བྱུང་མེད།ུསྐབས་དེར་ཨེམ་ཆི་ལགས་ནས་མཚམས་རེར་ཡི་གེ་འབྲི་ཀློག་སོགས་

ཀྱི་སློབ་ཁྲིད་གནང་།ུཁོང་སྤྱི་ལོ་ུ༡༩༨༨ུལོར་ལྷོ་ཕྱོགས་སེར་སྨད་ཐོས་བསམ་

ནོར་གླིང་གྲྭ་ཚང་དུ་སྒྲིག་ཞུགས་གནང་སྟེ་་འགོ་བསྡུས་གྲྭ་ནས་བརྩམས་ཏེ་གཞུང་

ཆེན་པོད་ལྔ་ལ་ཐོས་བསམ་གནང་སྟེ་སྤྱི་ལོ་ུ༡༩༩༨ུལོར་རིག་ཆུང་ལངས།ུདེ་

ནས་གཞུང་དབུ་མའི་ལྷག་ཕྲོས་དང་འདུལ་མཛོད་ལ་ཐོས་བསམ་གནང་སྟེ་སྤྱི་ལོ་ུ

༢༠༠༥ུལོར་དགེ་བཤེས་ཚོགས་རམ་པའི་དམ་བཅའ་བཞགུདེ་ནས་ལོ་གཅིག་

རིང་དཔལ་ལྡན་རྒྱུད་སྨད་གྲྭ་ཚང་དུ་གསང་སྔགས་ཀྱི་ཐོས་བསམ་དང་ཆོས་ཐོག་

རྣམས་འགྲིམས།ུསེར་སྨད་གྲྭ་ཚང་དུ་བཞུགས་རིང་སེར་སྨད་མ་དངུལ་འཛིན་

སྐྱོང་གི་དངུལ་གཉེར་ལོ་གསུམ་རིང་གནང་བ་དང་།ུདེ་ནས་སེར་སྨད་སློབ་གྲྭའི་

དགེ་རྒན་ལོ་གསུམ་དང་དེ་ནས་ལོ་ཤས་རིང་བར་མཚམས་བཞགུད་ལྟ་སེར་སྨད་

སློབ་གྲྭའི་དགེ་རྒན་གནང་བཞིན་ཡོད།

འདས་པོ་ཤེལ་དཀར་དྲུང་ཡིག་ཚེ་རིང་དབང་འདུས།ུ

ཤེལ་དཀར་དྲུང་ཡིག་བསྟན་འཛིན་དབང་འདུས་ལགས་ནི་ཁང་གཉེར་ཁྱིམ་

ཚང་ནས་ཡིན་པ་དང་ཁང་གཉེར་ཞེས་པ་ནི་ཁོང་རང་གི་མི་ཐོག་གོང་མས་ཤེལ་

དཀར་རྫོང་གི་ཁང་གཉེར་གྱི་ལས་ཀ་བཟུང་བ་ལས་མིང་དེ་ཐོབ་པ་ཞིག་རེད།ུཤེལ་
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ལེའུ་ལྔ་པ།ུགནས་ཚུལ་མཁོ་སྤྲོད་པ་རྣམས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་སྙིང་བསྡུས།ུ

དཀར་རྫོང་གི་ཁང་གཉེར་གྱི་ལས་ཀ་ཐོབ་སྟངས་ནི་ཁང་གཉེར་བྱེད་བཞིན་པའི་

མི་དེ་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་ན་ལས་འགན་བུ་ལ་རྩིས་སྤྲོད་སོང་བའི་བཀའ་ཤག་

གི་བཀའ་དམ་ཞུ་དགོས།ུཁང་གཉེར་གྱི་ལས་འགན་ནི།ུརི་རྩེ་ན་ཡོད་པའི་རྫོང་

གི་འབྲུ་ཁང་ུ༣༠-༤༠ུཙམ་ཞིག་དང་རྗེས་སུ་ཤེལ་དཀར་ཞོལ་དུ་ཡོད་པའི་རྫོང་

ཁང་པའི་འོག་ན་ཡོད་པའི་གསར་འབུལ་འབྲུ་ཁང་རྣམས་བདག་ཉར་ལྟ་རྟོག་བྱེད་

རྒྱུ་དེ་རེད།ུདབང་འདུས་ལགས་ཤེལ་དཀར་ཆོས་སྡེའི་དྲུང་ཡིག་གི་ཕྱག་ལས་

གནང་སྐབས་དགུང་ལོ་ུ༡༧-༡༨ུཙམ་དང།ུརང་ལོ་ུ༢༤ུབར་དྲུང་ཡིག་གི་ལས་

འཁུར་བཟུང་།ུཤེལ་དཀར་ཆོས་སྡེའི་དྲུང་ཡིག་གནང་བའི་ཞོར་དུ་རྫོང་གི་དྲུང་

ཡིག་གནང་ཡང་གཞུང་འབྲེལ་བསྐོ་བཞག་སོགས་མེད།ུདེ་ཙམ་དུ་མ་ཟད་དབུ་

མ་མཁན་ཆུང་གི་ཚབ་ཞུས་ཏེ་རྫོང་དུ་སོ་ནམ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཕྱག་རོགས་ཀྱང་ཞུ་

མྱོང་ཡོད།ུརང་ལོ་ུ༢༥ུལ་སྐྱབས་བཅོལ་དུ་འབྱོར།ུརང་གི་ཡིག་རྩིས་རྣམས་ཐོག་

མར་ཤེལ་དཀར་དགོན་ཕུག་པའི་པ་ལགས་དྲུང་ནས་ལོ་གསུམ་བཞི་ཞིག་སྦྱངས།ུ

དགོན་ཕུག་པ་ལགས་ཀྱིས་ཡིག་རྩིས་རྣམས་ལྷ་སར་སྦྱངས་པ་གནང་བ་ཞིག་རེད།ུ

གཞན་ཡང་ཤེལ་དཀར་རྫོང་སྐྱ་བོ་དབང་ལྡན་བག་བྲོ་ལགས་ཞུ་བ་ཞིག་ཡོད་པས་

ཁོང་གི་འགྲམ་ནས་ཀྱང་ཡིག་རྩིས་ལོ་གཉིས་ཙམ་སྦྱངས།ུདེ་བཞིན་ཆུང་དུས་ནས་

རྫོང་དུ་ཡིག་བཤས་ལག་གཡོག་ཀྱང་མང་པོ་གནང་།ུཆུ་བཟང་སྐུ་གོང་མ་སངས་

རྒྱས་བསྟན་པའི་སྒྲོན་མེའི་སྐུ་མདུན་ནས་སུམ་རྟགས་གཉིས་ཀྱི་འཁྲིད་ཞུ་མྱོང་ཡོད།ུ

ཤེལ་དཀར་དྲུང་ཡིག་རྣམས་ཉིན་ལྟར་དགོན་པའི་ལྷན་རྒྱས་སྒང་ལས་ཁུངས་

སུ་བཅར་དགོས་པ་དང་ལས་ཁུངས་འཚོག་དུས་སྐབས་མཁན་ཆུང་།ུགཉེར་པ།ུ

དགེ་བསྐོས་དང་དྲུང་ཡིག་ཁོང་རང་དང་ཁོང་རང་ལས་རྒན་པ་ཞིག་ཡོད་པ་བཅས་
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ལ་སྟོད་ཤེལ་དཀར་ཆོས་སྡེའི་ངག་རྒྱུན་ལོ་རྒྱུས་དྭངས་གསལ་གཏམ་གྱི་ཆུན་པོ།

ཕེབས་དགོས་ཡོད།ུདྲུང་ཡིག་རྒན་པ་ཡི་གེ་ཡག་པོ་དེ་ཙམ་མེད།ུཤེལ་དཀར་ཆོས་

སྡེའི་དྲུང་ཡིག་ལ་ལོ་དུས་རྫོགས་པ་དང་འཕོ་ལེན་སོགས་མེད་པར་གཏན་འཇགས་

རེད།ུདྲུང་ཡིག་ཚེ་རིང་དབང་འདུས་ལགས་ཀྱང་རྒྱ་དམག་གིས་ཤེལ་དཀར་ཁུལ་

ཐོག་མར་མི་བཅོ་བརྒྱད་བཙོན་འཇུག་བྱས་པའི་ཁོངས་སུ་ཡོད་ཅིང་སྐབས་དེར་རྒྱ་

དམར་གྱིས་མི་བཅོ་བརྒྱད་བཙོན་འཇུག་བྱས་པ་རྣམས་ནི།ུམཁན་ཆུང་།ུགཉེར་

པ་དང་མ་བྱན།ུདྲུང་ཡིག་དང་སྤྲུལ་སྐུ་དང་ཤག་ཚང་རྒྱུ་སྟོབས་ཆེ་བ་རྣམས་བྱུང་

ཡོད།ུདེ་ནས་རྒྱ་དམར་གྱིས་ངོ་རྒོལ་གསུམ་དང་ཆ་ཡང་གཉིས་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་དུ་

བཅུགུངོ་རྒོལ་གསུམ་ནི།ུམངའ་བདག་གསུམ་ལ་ངོ་རྒོལ་དང་ཆ་ཡང་གཉིས་ནི་

ཁྲལ་དང་བུ་ལོན་ཆ་ཡང་ཞེས་པ་དེ་ཡིན།ུཉིན་གཅིག་རྒྱ་དམག་གིས་ཤེལ་དཀར་

ལྷན་རྒྱས་སྒང་ཡིག་ཚང་དུ་འཁྲིད་ནས་དེར་ཡོད་པའི་ཡིག་ཉར་བྱེད་སའི་ལག་སྒམ་ུ

༥༠-༦༠ུནས་གཅིག་ཁ་ཕྱེ་ནས་ཀ་སྦུག་མཐར་ཕྱིན་སྦ་བུས་བཏོན་པའི་ཚགས་པར་

ཞིག་ཁོང་གི་ལག་ཏུ་སྤྲད་ནས་པར་བརྒྱབས།ུགླིང་ཁར་ཟླ་བ་ུ༤ུ-༥ུཞིག་བཙོན་

འཇུག་བྱས་ཏེ་རིམ་པས་རྫོང་རྩེ་དྲུང་དང་ཁོང་གཉིས་རྒྱ་དམག་གི་བོད་ཡིག་ལས་

བྱེད་པར་བཏང་།ུལས་ཀ་ནི་ཀོང་ཝ་བཅུས་སུ་བོད་ཡིག་ཐོག་འབྲི་རྒྱུ་དང་ཀློག་རྒྱུ།ུ

ཁོང་གིས་འབྲི་ཀློག་བྱས་པ་རྣམས་བཀྲ་ཤིས་ཕུན་ཚོགས་ཞེས་པ་ནས་རྒྱ་ཡིག་

ཏུ་བསྒྱུར་གྱི་ཡོད།ུརྒྱ་དམག་ལ་ལས་ཀ་ཟླ་བ་ུ༣-༤ུཙམ་བྱས།ུཐོག་མར་བྲོས་

བྱོལ་ཡོང་སྐབས་རྒྱ་མིའི་ལས་བྱེད་རྒྱ་བོད་སྐད་ཡིག་གཉིས་ཀར་མཁས་པ་འབའ་

བ་བཀྲ་ཤིས་ལ་སང་ཉིན་དིང་རིར་པགས་པ་ཉོ་རུ་འགྲོ་གི་ཡིན་བཤད་དེ་ཤར་ཁུམ་

བུར་ཐོན།ུསྤྱི་ལོ་ུ༡༩༥༩ུལོ་མཇུག་ཏུ་སྐྱ་བྲག་བརྒྱུད་ཤར་ཁུམ་བུར་འབྱོར།ུདེ་

དུས་སྐྱ་བྲག་ཏུ་ས་མཚམས་སྲུང་ཆ་བར་རྒྱ་དམག་ུ༢༥ུཙམ་བསྡད་ཡོད།ུསྤྱི་ལོ་ུ
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ལེའུ་ལྔ་པ།ུགནས་ཚུལ་མཁོ་སྤྲོད་པ་རྣམས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་སྙིང་བསྡུས།ུ

༡༩༥༩ུམཇུག་ུ༡༩༦༠ུནང་སྟོད་དིང་རི་ཁུལ་ནས་བོད་མི་བཙན་བྱོལ་བ་གྲངས་ུ

༦༠༠༠ུཙམ་ཤར་ཁུམ་བུར་འབྱོར།ུཁོང་ཚོའི་བུ་ཕྲུག་ུ༢༥༦ུཙམ་ལ་ཤར་ཁུམ་

བུ་སྟོད་དང་གཞིས་ཆགས་གཉིས་ཀར་བོད་ཡིག་དགེ་རྒན་གནང་།ུསྐབས་དེར་

བོད་མི་གང་ཡོད་ཀྱི་མིང་གཞུང་བྲིས་ནས་ར་ཆུ་བ་ངག་དབང་དཔའ་བོ་ཞེས་པ་རྒྱ་

གར་ལ་འགྲོ་མྱོང་ཅན་ཕོ་ཉར་མངགས་ཏེ་བོད་གཞུང་ལ་ལྟ་རྟོག་དང་མགོ་འདོན་མ་

གནང་ན་ཁག་པོ་ཡོད་པའི་ཞུ་ཡིག་ཅིག་ཕུལ།ུསྐབས་དེར་སིམ་ལའི་འགོ་འཛིན་སྐུ་

ངོ་ཐུབ་བསྟན་ཉི་མ་སྔར་བོད་ས་མ་ཤོར་གོང་བོད་ཤེལ་དཀར་དུའང་ཕེབས་མྱོང་

པས་མགྲོན་གཉེར་ཕ་ལྷ་དང་གྲོས་བསྡུར་གནང་སྟེ་ཐུབ་བསྟན་ཉི་མ་ལགས་ཤར་

ཁུམ་བུར་ཕེབས་རྒྱུའི་གནས་ཚུལ་ཕོ་ཉ་བ་དབང་དཔའ་བོས་ཁྱེར་ནས་ཡོང་།ུཟླ་

ཤས་རྗེས་སྐུ་ངོ་ཐུབ་བསྟན་ཉི་མ་ལགས་གཞིས་ཆགས་འགོ་འཛིན་དུ་ཕེབས།ུདེ་

ནས་བསང་གསོལ་ཞིག་གི་སྐབས་ལུང་ཚོ་ལུང་ཚོ་ནས་འདེམས་སྒྲུག་བྱས་ཏེ་མི་

དམངས་འཐུས་མི་ུ༦༠ུལྷག་ཙམ་ཞིག་བདམས།ུསྐབས་དེ་དུས་སྡོད་ཁང་སོགས་

མེད་པས་གུར་གྱི་ནང་དུ་བསྡད།ུསློབ་གྲྭ་ཞིག་བཙུགས་ནས་བོད་ཡིག་དགེ་རྒན་དུ་

དྲུང་ཡིག་ཁོང་རང་དང་ངམ་རིང་ཕན་སྤྱི་སྦྲ་ཆེན་གྱི་བློ་བཟང་ལགས་གཉིས་བསྐོས།ུ

དྷ་སར་བདེ་གླིང་གཞིས་ཆགས་ལ་ཨིན་ཇི་དགེ་རྒན་ཞིག་དགོས་པའི་སྙན་ཞུ་ཕུལ།ུ

ཨིན་ཇིའི་དགེ་རྒན་དུ་རྒན་ཚུལ་ཁྲིམས་ལགས་དང་ཚེ་རིང་ཆོས་འཕེལ་ལགས་

གཉིས་ཕེབས།ུསློབ་ཁང་ནི་སྨྱུག་མའི་ཁང་པ་དང་སློབ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་གདན་དང་

རྐུབ་སྟེགས་སོགས་གང་ཡང་མེད་པས་ས་ཐོག་དུ་བསྡད་དེ་སློབ་འཁྲིད་སློབ་སྦྱོངས་

བྱེད་དགོས།ུབོད་ཡིག་སློབ་འཁྲིད་བྱེད་སྲོལ་ནི་སྔར་ལམ་ལྟར་སྦྱང་ཤིང་སྟེང་དུ་

ཚུགས་ཆེན་ནས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་བོད་ཡིག་འབྲི་ཀློག་བསླབས།ུདགེ་རྒན་གྱི་གླ་



ཆ་རྣམས་སུད་སི་རྒྱ་ཊམ་དམར་པོས་གནང་།ུསྐབས་དེར་ཨིན་ཇི་དགེ་རྒན་གཉིས་

ལ་ཟླ་རེར་ནེ་སྒོར་ུ༦༠ུདང་བོད་ཡིག་དགེ་རྒན་ཚོར་གནས་སྐབས་རིང་དཔལ་

འབྱོར་གྱི་སྐུ་ངལ་ཆེ་བས་འཚོ་བསྣོན་ནེ་སྒོར་ུ༡༥ུརེ་བསྩལ།ུཟླ་ཤས་རྗེས་བོད་

དགེ་གཉིས་ཀྱི་ཟླ་རེའི་ཕོགས་ནེ་སྒོར་ུ༦༥ུབར་སྤར།ུཤར་ཁུམ་བུ་སྟོད་ས་ཆ་གུ་

དོག་ཆེ་བས་ཤོ་རོང་དུ་གཞིས་ཆགས་འཛུགས་སའི་ས་ཆ་ཡོད་མིན་ལྟ་མི་ཁ་ཤས་

བརྫངས།ུམེ་ཏོག་སྤང་རྒྱས་དང་འཇའ་སར་ས་ཆ་གུ་ཡངས་པོ་ཡོད་པ་ཙམ་དུ་མ་

ཟད་ས་གནས་ཤར་པ་ཚོས་དགའ་བོའ་ིརྣམ་འགྱུར་བསྟན་པ་སོགས་ལས་གཞིས་

ཆགས་ཤོ་རོང་དུ་འཛུགས་རྒྱུ་ཐུགས་ཐག་བཅད།ུཤོ་རོང་ཤར་པ་ཚོས་ཀྱང་ས་

ཆ་མང་པོ་སྤྲད།ུསྐུ་ངོ་ཐུབ་བསྟན་ཉི་མ་ལགས་ནས་ཁུམ་སྟོད་དུ་གདན་གྱི་བཟོ་གྲྭ་

འཛུགས་རྒྱུའི་འཆར་གཞི་བཀོད་ནས་བལ་ལས་འགོ་བཙུགས་ཀྱང་ཁུམ་བུ་བ་རྣམས་

ནས་ང་ཚོའི་ལྟོ་གོས་ཀྱི་བརྟེན་གཞི་འཕྲོག་གི་འདུག་ཅེས་མི་འདོད་པའི་རྣམ་འགྱུར་

ཤགས་ཆེ་བྱུང་བས་ལས་འཆར་དེ་མུ་མཐུད་བྱེད་མ་ཐུབ།ུསུད་སི་རྒྱ་ཊམ་དམར་

པོས་དྲོག་ཀྲོར་ཨེ་ཀོབ་ཞེས་པའི་ཨིན་ཇི་ཞིག་གཞིས་ཆགས་སུ་བཏང་།ུཁོང་གི་

སྐད་སྒྱུར་ལ་དཔལ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་ལགས་ཕེབས།ུདཔལ་ལྡན་རྡོ་རྗེས་ཞར་ཞོར་ལ་དགེ་

རྒན་ཡང་གནང་།ུསུད་སི་རྒྱ་ཊམ་དམར་པོས་གཞིས་ཆགས་སུ་སྨན་ཁང་དང་སློབ་

གྲྭ་གསར་པ་ཁང་མིག་ུ༨-༩ུབརྒྱབས།ུདྲུང་ཡིག་དབང་འདུས་ལགས་ཁོང་རང་ཤོ་

རོང་དུ་ལོ་ུ༢-༣་ཞིག་དགེ་རྒན་གནང་སྟེ་ུ༡༩༦༤ུལོར་རྒྱ་གར་དུ་བསྐྱོད།ུསྤྱི་ལོ་ུ

༡༩༦༤-༦༥ུལ་བོད་གཞུང་ནས་ལ་དྭགས་འགོ་འཛིན་དུ་བསྐོ་བཞག་གནང་།ུལ་

དྭགས་གཞིས་ཆགས་ཀྱི་དམིགས་སྒོ་ལམ་བཟོ་ལས་མེད་སྟབས་མི་དམངས་རྣམས་

ལྷོ་ཕྱོགས་མོན་གྷོ་གཞིས་ཆགས་སུ་ཟླ་སྒྲིལ་བཏང་།ུཁོང་རང་དྷ་རམ་ས་ལར་ཕྱིན།ུ
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ལེའུ་ལྔ་པ།ུགནས་ཚུལ་མཁོ་སྤྲོད་པ་རྣམས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་སྙིང་བསྡུས།ུ

སྤྱི་ལོ་ུ༡༩༦༩ུཟླ་བ་ུ༡༡ུནས་ལོ་ུ༦ུཙམ་རིང་ལྕགས་ལང་གཞིས་ཆགས་ཀྱི་

གཞིས་འགོར་བསྐོས།ུལྩགས་ལང་གཞིས་ཆགས་སུ་མཉམ་སྦྲེལ་གདན་གྱི་བཟོ་

གྲྭ་ཞིག་བཙུགས།ུབཟོ་གྲྭའི་ཆེད་དུ་ན་གཞོན་ུ༢༠ུཌ་ལ་ཧོ་སེར་གདན་བཟོའ་ིསློབ་

སྦྱོང་ལ་ཟླ་བ་ུ༦ུརིང་བཏང་།ུསྦྱོང་བརྡར་ཚར་བ་དང་སློབ་མ་རྣམས་དགེ་རྒན་

གཅིག་དང་མཉམ་དུ་བཟོ་གྲར་ཕྱིར་ལོགུམེ་འོ་གཞིས་ཆགས་ཀྱི་གཞིས་འགོ་ལོ་ུ

༥ུབྱས།ུལྩགས་ལང་དང་མེ་འ་ོགཞིས་ཆགས་གཉིས་ཀ་བསྡོམས་ལོ་ུ༡༣ུཙམ་

དེ་ཕྱོགས་སུ་གཞིས་འགོ་བྱས།ུདེ་དུས་གཞིས་ཆགས་ཁག་གི་གནས་སྟངས་ཧ་

ཅང་གི་སྐྱོ་བོ་ཡོད།ུམེ་འ་ོགཞིས་ཆགས་ཀྱི་མཉམ་སྦྲེལ་གྱི་མ་རྩ་ཧིན་སྒོར་ུ༣༠༠༠ུ

ཙམ་ཡོད་པའི་མ་རྩ་ཕལ་ཆེ་བ་ནི་དངུལ་རྗེན་མིན་པར་ཟོག་རོ་ཤ་སྟག་རེད།ུམེ་འའོ་ི

ས་བཤན་པོ་ཡག་པོ་ཡོད་པ་དང་མི་དམངས་ཀྱིས་དཀའ་ངལ་འཛེམ་མེད་ཀྱི་སེམས་

ཤགས་གཉིས་ལས་ག་ལེར་གཞིས་ཆགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་གང་ལེགས་སུ་གྱུར།ུ

ལྩགས་ལང་ཉེ་འདབས་མེ་འོར་རྒྱ་གར་གཞུང་ནས་ས་ཆ་ཨེ་ཀ་ུ༢༠༠༠ུདང་བཟའ་

བཅའི་དོད་དངུལ་ཕྲན་བུ་གནང་།ུསྤྱི་ལོ་ུ༡༩༨༠ུཟླ་བ་ུ༤ུཔར་དྷ་སར་ཕྱིན།ུལོ་

དེའི་ཟླ་བ་ུ༨ུཔར་སུད་སིར་འབྱོར།ུསྤྱི་ལོ་ུ༢༠༡༠ུལོར་གུས་པས་བཅར་འདྲི་ཞུ་

སྐབས་དགུང་ལོ་ུ༧༤ུལ་ཕེབས་ཡོད་འདུག་ལ་རྒན་གསོ་ཐོབ་ནས་ཆོས་ཕྱོགས་

ཀྱི་བྱ་བར་བརྩོན་བཞིན་བཞུགས་འདུག





221

རྩོམ་པ་པོའ་ིལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས།ུ

རྩོམ་པ་པོའ་ིལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས།ུ

རྩོམ་པ་པོ་རང་གི་སྐོར་མདོར་ཙམ་ཞུས་ན།ུང་རང་གི་ཁྱིམ་ཚང་ལྕ་ལུང་

ཞབས་བརྟན་པ་ཞེས་པ་ཤེལ་དཀར་རྫོང་ཁོངས་ཤེལ་དཀར་རྒྱལ་གྱི་ཤིའི་བྱང་

འདབས་སུ་ཆགས་པའི་གནས་གསར་གཞིས་གྲོང་གི་ཁོངས་གཏོགས་གྲོང་གསེབ་

ཆུང་ཆུང་ལྕ་ལུང་ཞེས་པ་ནས་ཡིན།ུཞབས་བརྟན་པ་ཞེས་པའི་དོན་ནི་ཞྭ་སྒབ་

པའི་སྲིད་དོན་རྒྱལ་རབས་[69]ལྟར་ན་གཞུང་རྒྱུགས་ཁྲལ་བ་གང་ཞིག་ལ་དེ་ལྟར་

འབོད་ཀྱི་མེད་དམ་སྙམ།ུགུས་པའི་ཁྱིམ་ཚང་ནི་ཕ་བརྒྱུད་བུ་བརྒྱུད་ནས་ཤེལ་ཆོས་

དགོན་དང་འབྲེལ་བ་ཟབ་ཅིང་།ུཁྱིམ་ཚང་འདིའི་མི་བརྒྱུད་གོང་མའི་ཡང་གོང་མ་

དག་གི་ལོ་རྒྱུས་རིང་པོ་ནི་གུས་པ་རང་གི་རྒན་གྲས་རྣམས་ལ་གསུང་རྒྱུ་མི་འདུག་

ནའང་མདོར་བསྡུས་ཤིག་ནི།ུསྤོ་ལགས་དམ་པ་ཚེ་རིང་སྟོབས་རྒྱས་ཀྱི་ཁྱིམ་ཚང་

ནི་ཤེལ་དཀར་མངའ་ཁོང་གྲུ་བཞི་གྲོང་སྡེ་ནས་ཡིན།ུཁྱིམ་ཚང་གི་མིང་ལ་གྲུ་བཞི་

རྡོ་ཁང་པ་ཞེས་འབོད།ུསྤོ་བོ་དམ་པའི་ཨ་ཁུ་སྐུ་ཞབས་ཨེམ་ཆི་སྐལ་བཟང་ལགས་

ནི་ཤེལ་དཀར་དགེ་འདུན་པ་ཤག་ཚང་ཆེ་གྲས་ཤིག་དང།ུཤག་ཚང་ངམ་དེའི་མིང་

ལ་གཟིམ་ཤག་གུང་གླིང་ཞེས་འབོད།ུགླིང་ཁ་སྤྲུལ་སྐུ་ཚུལ་ཁྲིམས་རྒྱལ་མཚན་གྱི་

རང་རྣམ་དུ་གསལ་བའི་ཤེལ་དཀར་དབུ་མ་མཁན་ཆུང་རིམ་བྱོན་གྱི་མཚན་ལ་

དཔགས་ན་ཁོང་གིས་མཁན་ཆུང་གི་ལས་སྣེ་ཐེངས་གཉིས་གསུམ་ཙམ་བཞེས་

མེད་དམ་སྙམ་པ་འདུག་ལ་དུས་ཚོད་ཀྱང་དུས་རབས་ཉི་ཤུ་པའི་འགོ་རྒྱ་ནག་དུ་

ཆིང་གོང་མ་ཕམ་ཉེས་ཕྱིན་ནས་གོ་མིན་ཏང་གཞུང་གསར་དུ་བཙུགས་པའི་ཆབ་

69.ུུཞྭ་སྒབ་པ་དབང་ཕྱུག་བདེ་ལྡན།ུ༡༩༧༦་ཤོ་ུ༡༢༧།ུལས་བྱེད་པའི་ཕོགས་ཀྱང་མང་ཆེ་བ་ཞབས་རྟེན་

པ་གཞིས་ཡོད་པར་བརྟེན་ཕོགས་ཐོབ་དངོས་མདོག་རྒྱ་ཆེ་མེད།ུ
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ལ་སྟོད་ཤེལ་དཀར་ཆོས་སྡེའི་ངག་རྒྱུན་ལོ་རྒྱུས་དྭངས་གསལ་གཏམ་གྱི་ཆུན་པོ།

སྲིད་ཀྱི་གཡོ་རླབས་ཆེ་བའི་སྒང་ཡིན་པར་སེམས།ུསྤོ་བོ་དམ་པ་ཚེ་རིང་སྟོབས་

རྒྱས་ཀྱི་ཡིག་རྩིས་རྣམས་རང་གི་ཨ་ཁུ་ཨེམ་ཆི་སྐལ་བཟང་ལགས་ཀྱི་དྲུང་ནས་

སྦྱངས་བརྩོན་བྱས་ཤག་རེད་ལ་ཤེལ་དཀར་ཆོས་སྡེའི་ཆོས་དྲུང་གི་ལས་འཁུར་

བཟུང་བ་ཡང་ཨ་ཁུ་ལགས་བརྒྱུད་ནས་ཡིན་སྲིད།ུསྤོ་བོ་སྟོབས་ལགས་ཀྱི་པ་

ལགས་ནི་ཨེམ་འཆི་སྐལ་བཟང་ལགས་ཀྱི་གཅུང་པོ་གང་ཞིག་ལྕ་ལུང་པ་ཁྱིམ་ཚང་

དུ་མག་པར་སླེབས་པ་ཞིག་རེད་འདུགུགོང་ཞུས་ལྟར་སྤོ་བོ་ཚེ་རིང་སྟོབས་རྒྱས་

ཀྱིས་བོད་ཤེལ་དཀར་ཆོས་སྡེའི་ཆོས་དྲུང་གི་ཞབས་ཞུ་ལོ་མང་བསྒྲུབས་པ་དང་

ཁོང་གི་གཅེན་པོ་ཨ་ཁུ་དམ་པ་དགེ་སློང་ལུང་རྟོགས་གསུང་རབ་ལགས་ཀྱིས་ཤེལ་

ཆོས་དགའ་ལྡན་ལེགས་བཤད་གླིང་གི་དབུ་མ་མཁན་ཆུང་གི་ལས་འགན་བཟུང་བ་

སོགས་དགོན་གནས་འདིའི་ཞབས་ཞུ་བསྒྲུབས་ཡོད་པ་རང་གི་སྤུན་ཉེ་རྒན་པ་ཨེམ་

ཆི་ནོར་རྒྱས་དང་གནས་ཚུལ་མཁོ་སྤྲོད་པ་ཤེལ་ཆོས་དགེ་འདུན་བགྲེས་པ་རྣམས་

ཀྱིས་ཞལ་ནས་གསུངས་བྱུང་།ུའོན་ཀྱང་ཤེལ་དཀར་དྲུང་ཡིག་འདས་པོ་ཚེ་རིང་

དབང་འདུས་ལགས་དང་ང་རང་གི་ཨ་ནེ་འདས་མོ་ཚེ་རིང་ཆོས་འཛོམས་གཉིས་

ནས་སྤོ་བོས་དྲུང་ཡིག་གནང་བ་ཙམ་ལས་ག་འདྲ་ཞིག་ཡིན་མིན་མ་གསུངས་ལ་

ཕལ་ཆེར་ཨ་ནེ་ཆོས་འཛོམས་ཀྱིས་དེའི་སྐོར་མི་ཤེས་པའང་ཡིན་སྲིད།ུཨ་ཁུ་

དམ་པ་ལུང་རྟོགས་གསུང་རབ་ལགས་ནི་བོད་ས་རྒྱ་ལག་ཏུ་མ་ཤོར་གོང་ཙམ་

དང་ཤོར་སྐབས་ཀྱི་ཤེལ་ཆོས་དབུ་མ་མཁན་ཆུང་ལས་ཐོག་པ་དེ་རེད།ུཁོང་གིས་

དགོན་གནས་འདིའི་དབུ་མཛད་ལ་སོགས་པའི་ལས་སྣེ་ཆེ་ཕྲ་ཆུང་གསུམ་གཉེར་

པ་དང་།ུདབུ་མཛད།ུགནས་འོག་གཞིས་དཔོན་སོགས་དགོན་པའི་ལས་འགན་

རྣམས་ཐེམ་པ་རིམ་འཛེགས་ཐོག་མཁན་ཆུང་གི་ལས་འགན་བཟུང་།ུསྐུ་འཁོར་
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རྩོམ་པ་པོའ་ིལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས།ུ

ཤེལ་ཆོས་གྲྭ་དམངས་སུམ་ཅུ་སྐོར་གྱི་འཁོར་དང་བཅས་༸གོང་ས་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་

བཞི་པ་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་ཤེལ་ཆོས་པས་ཞབས་བརྟན་[70]འབུལ་བར་ལྷ་སར་

ངོ་བཅར་ཞུས།ུསྤྱི་ལོ་ུ༡༩༥༩ུམཇུག་ཏུ་རྒྱ་མི་དམར་པོས་བཀག་ཉར་འདྲི་རྩད་

དང་མི་དམངས་འཐབ་འཛིང་སོགས་ཕོགས།ུརྒྱ་མིའི་བཙོན་འཇུག་འོག་ལོ་ཤས་

བཙོན་ཁང་དུ་བཞུགས་ཏེ་སྤྱི་ལོ་ུ༡༩༦༠ུརེ་གྲངས་ལ་བཙན་བྱོལ་དུ་ཕེབས།ུཤེལ་

ཆོས་དགོན་པའི་དངོས་ཆས་འབུལ་བར་ཤག་རོགས་ཞབས་ཕྱི་མཉམ་དུ་དྷ་སར་

ཕེབས།ུསྐབས་དེར་དྷ་རམ་ས་ལར་བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་ལ་རྒྱ་མི་དམར་པོས་

འཛིན་བཟུང་བཙོན་འཇུག་དང་སྡུག་སྦྱོང་ཇི་ལྟར་བཏང་བ་སོགས་ཀྱི་ཚིག་ཐོ་རིང་

པོ་ཞིག་ཕུལ་ཡོད་པ་བོད་གཞུང་ཡིག་ཚག་ཏུ་ཡོད་ངེས་པ་མཇལ་མ་ཐུབ་ཀྱང་དིང་

རི་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོའི་དཔེ་དེབ་བོད་གཞིས་བྱེས་གཉིས་སུ་རང་གི་མཐོང་ཐོས་མྱོར་

གྱུར་གྱི་དངོས་བྱུང་ལོ་རྒྱུས་བརྗོད་པ་ཞེས་པའི་ཤོག་གྲངས་ུ༣༠༣-༣༠༦ུནང་དུ་

བཀོད་འདུགུའོན་ཀྱང་དེར་ཚིག་ཐོ་ཙམ་ལས་སུ་ལ་ཕུལ་བ་དང་ལས་ཁུངས་གང་དུ་

ཕུལ་བ་སོགས་གསལ་ཁ་མི་འདུགུདེ་ནས་མི་རིང་བར་ཨ་ཁུ་ལུང་རྟོགས་གསུང་

རབ་ལགས་ཤོ་རོང་བདེ་གླིང་གཞིས་ཆགས་སུ་ཕྱིར་ཕེབས།ུལོ་གཅིག་ཙམ་ལས་

མ་བཞུགས་པར་སྤྱི་ལོ་ུ༡༩༧༡ུལོར་ཤར་ཁུམ་བདེ་གླིང་གཞིས་ཆགས་སྡིང་མ་

སྟེང་ཁྱིམ་ཁང་དུ་དགོངས་པ་རྗོགས།ུསྤོ་བོ་སྟོབས་རྒྱས་ལ་སྤུན་བུ་མོ་ཨ་ནེ་ནོར་

སྐྱིད་ཅེས་འབོད་པ་ཞིག་ཀྱང་བྱུང་ཡོད།ུགུས་ཀྱི་རྨོ་མོ་པ་སངས་སྒྲོལ་མ་ནི་འཇའ་

ལུང་རྒན་པོའ་ིབུ་མོ་དར་མཆོག་གི་བུ་མོ་དང་ལྕ་ལུང་དུ་སྤོ་བོ་དམ་པ་སྟོབས་ཀྱི་

མནའ་མར་བསླངས།ུསྤོ་བོ་དང་རྨོ་མོ་གཉིས་ལ་བུ་ཕྲུག་སྤུན་བདུན་བྱུང་།ུཁོང་

70.ུུཕལ་ཆེར་སྤྱི་ལོ་ུ༡༩༥༤ུལོར་ྋགོང་ས་མཆོག་གིས་དགེ་སློང་གི་བསླབ་སྡོམ་ནོད་པའི་རྟེན་འབྲེལ་ལ་

ཞབས་བརྟན་ཕུལ་བར་ཕེབས་པ་ཡིན་ཚོད་རེད།ུ
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ལ་སྟོད་ཤེལ་དཀར་ཆོས་སྡེའི་ངག་རྒྱུན་ལོ་རྒྱུས་དྭངས་གསལ་གཏམ་གྱི་ཆུན་པོ།

རྣམ་པའི་མཚན་ནི།ུན་སོ་ཆེ་རིམ་བཞིན་འདི་ལྟར།ུ༡ུཀུན་བཟང་སྒྲོལ་མ།ུ༢ུཡེ་

ཤེས་སྒྲོལ་མ།ུ༣ུབུ་འཁྲིད།ུ༤ུབློ་བཟང་བདེ་སྐྱིད།ུ༥ུརྣམ་སྒྲོལ།ུ༦ུབསྟན་

འཛིན་དབང་པོ།ུ༧ུབློ་བཟང་ཆོས་འཛོམས་བཅས་ཡིན།ུད་ལྟའི་འཆར་གོང་ཞུས་

བདུན་པོ་འཇིག་རྟེན་འདིར་བཞུགས་མེད།ུབུ་ཕྲུག་བདུན་གྱི་ཁོངས་ནས་ཨ་ནེ་ཡེ་

ཤེས་ནི་ཆུ་བཟང་དགོན་པའི་ཉེ་འདབས་སུ་ཆགས་པའི་དགོན་པ་གསར་པ་ཞེས་

པའི་བཙུན་ཁོངས་སུ་ཆོས་ཞུགས་བྱས་ཀྱང་ཕལ་ཆེ་བ་རང་ཁྱིམ་དུ་བསྡད།ུཨ་

ནེ་ཆོས་འཛོམས་ཀྱང་རང་ཁྱིམ་དུ་བཙུན་མའི་ཚུལ་བཟུང་ནས་བསྡད་པས་བུ་ཕྲུག་

སོགས་མེད།ུཨ་ནེ་བློ་བཟང་བདེ་སྐྱིད་ཆུ་བཟང་གོང་མའི་ཕྱག་མཛོད་ཀྱིས་བག་

མར་བཏང་།ུབུ་ཕྲུག་གཉིས་བྱུང་ཡང་གཉིས་ཀ་ཚེ་མ་ཟིན་པར་འདས།ུགོང་ཞུས་

གསུམ་ལས་གཞན་བཞི་ལ་བུ་ཕྲུག་མང་པོ་བྱུང་ཡོད་པ་ནས་ཕལ་ཆེ་བ་ད་ལྟ་འཚོ་

བཞུགས་ཡིན།ུདེ་ལ་མདོར་ཙམ་ནི་ཨ་ནེ་ཀུན་བཟང་སྒྲོལ་མར་བུ་ཕྲུགུ༧ུཨ་ནེ་བུ་

འཁྲིད་ལ་བུ་ཕྲུག་ུ༨ུཨ་ནེ་རྣམ་སྒྲོལ་ལ་བུ་ཕྲུག་ུ༢ུདང་ཕ་བསྟན་འཛིན་དབང་པོ་

ལ་བུ་ཕྲུག་ུ༦ུབྱུང་བ་ནས་ཆུང་ཤོས་གུས་རང་ཡིན།ུཕ་དམ་པར་བུ་ཕྲུག་བདུན་

བྱུང་བ་ནས་ད་ལྟའི་འཆར་ཆེ་ཤོས་གཅེན་མོ་གཡང་འཛོམས་དང་དེའི་འོག་ཟླ་བ་

བུ་འཁྲིད་གཉིས་ལས་གཞན་གསུམ་ལོ་ན་ཆུང་དུས་ནས་ཚེ་ལས་འདས།ུབདག་

གི་ཨ་ནེ་ཚོ་དང་ཕ་དམ་པ་བཅས་ཁོང་སྤུན་མཆེད་བདུན་པོའ་ིབུ་ཕྲུག་དང་ཚ་བོ་

དང་ཡང་ཚ་སོགས་ཚང་མ་རྩིས་ན་ནང་མི་འདི་ལས་མཆེད་པའི་མི་བརྒྱུད་ཧ་ལམ་

བརྒྱ་ཕྲག་ཟིན་ལ་ཉེ་བ་ཡོད་ངེས་ཡིན།ུ

འདིར་བོད་མིའི་ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ཆ་ནས་ཨ་ནེ་

ཡེ་ཤེས་དམ་པ་དེའི་སྐོར་མདོར་ཙམ་ཞུ་ན།ུཁོང་ནི་ཡིག་རྩིས་རང་སྐྱ་འཕེར་བའི་
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རྩོམ་པ་པོའ་ིལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས།ུ

ཤེས་འཇོན་གཉིས་ལྡན་གྱི་བུད་མེད་ཅིག་དང་ཕ་མ་གཉིས་ན་སོ་མཐོན་པོར་ཕེབས་

ཀྱང་བུ་སྤུན་བདག་གི་ཕ་དམ་པ་ན་སོ་གཞོན་པ་སོགས་ཀྱི་རྐྱེན་པས་ནང་གི་ཕྱི་ནང་

གི་ལས་འགན་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་རང་གི་ཕྲག་པར་འདེགས་དགོས་བྱུང་ཡོད།ུ

ཞིང་ལས་དང་ཚོང་ལས་སོགས་ལས་དོན་གང་སྤྱིར་ལམ་འགྲོ་གང་ལེགས་བྱུང་

ནས་ཁྱིམ་གཞི་ཚ་ལྷུབ་ལྷུབ་དྲོད་འཁོལ་འཁོལ་དུ་བཟོས།ུསྤྱི་ལོ་ུ༡༩༥༩ུལོར་རྒྱ་

དམག་ཤེལ་དཀར་དུ་འབྱོར་ཏེ་ཁུལ་དེའི་གྲོང་པ་སོ་སོའ་ིའཁུར་འཛིན་པ་ཁག་ཅིག་

ཤེལ་དཀར་དུ་འདྲི་རྩད་ལ་བཀུག་པའི་ཁོངས་སུ་ཨ་ནེ་ཡེ་ཤེས་ཀྱང་དེ་ཁོངས་ཡང་

ཚུད།ུནང་མི་སྤུན་ཉེ་ནས་མགྲོན་འབོད་ལ་མ་ཕྱིན་པར་གསང་བྲོས་བྱས་ན་ལེགས་

ཚུལ་བཤད་ཀྱང་མ་ཉན་པར་རྒྱ་མིས་མགྲོན་འབོད་ལྟར་ཤེལ་དཀར་དུ་ཕྱིན།ུདེ་གར་

འཛིན་བཟུང་བཙོན་འཇུག་བྱས་ཏེ་ཐོག་མར་ཤེལ་དཀར།ུདེ་ནས་གཞིས་རྩེ་དང་རྟ་

ནག་དེ་ནས་ཀོང་པོ་ཉིང་ཁྲིར་ལོ་ངོ་བཅོ་བརྒྱད་རྒལ་བར་བཙོན་འཇུག་ངལ་རྩོལ་རུ་

ཁག་ཏུ་དཀའ་སྡུག་དུ་མ་ཞིག་མྱང་།ུཀོང་པོར་ལས་མི་རུ་ཁག་འཚེམ་བཟོ་བའི་དགེ་

རྒན་གྱི་འགན་འཁུར།ུསྤྱི་ལོ་ུ༡༩༨༠ུལོར་གློད་བཀྲོལ་བཏང་ནས་ལྷ་སར་ཡོད་པའི་

སྤུན་མཆེད་གནས་གསར་ནོར་རྒྱས་སར་ལོ་གཅིག་ལྷག་ཙམ་བཞུགས།ུཤོ་རོང་

བདེ་གླིང་གཞིས་སྒར་ན་ཡོད་པའི་སྤུན་ཉེ་རྣམས་གྲོས་བསྡུར་ཏེ་ལོ་དེར་ཐུག་འཕྲད་

འགྲོ་རྒྱུ་གཏན་འཁེལ་བྱས་ཏེ་ཆུ་བཟང་དབུ་མཛད་ལགས་དང་གུས་པ་གཉིས་ཨ་

ནེའི་ཐུག་འཕྲད་ཆེད་བལ་ཡུལ་དུ་འབྱོར་སྐབས་གཅིག་ནས་ལོ་མང་བཙོན་འཇུག་

དང་ངལ་རྩོལ་ལས་མིའི་སྡུག་སྦྱོང་མྱངས་བ།ུགཉིས་ནས་ལོ་ནའང་མཐོ་ཙམ་ཕེབས་

པའི་དབང་གིས་གྲིབ་ནད་ཕོགས་ཏེ་རྒྱུན་རིང་བཞུགས་མ་ཐུབ་པར་སྤྱི་ལོ་ུ༡༩༨༠ུ

ལོར་ཚེ་ལས་འདས།ུརྒྱ་མི་དམར་པོས་ཉེས་མེད་བཙོན་འཇུག་བྱས་པ།ུལྟོ་མེད་
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ལ་སྟོད་ཤེལ་དཀར་ཆོས་སྡེའི་ངག་རྒྱུན་ལོ་རྒྱུས་དྭངས་གསལ་གཏམ་གྱི་ཆུན་པོ།

ངལ་རྩོལ་དྲག་ཏུ་བསྐུལ་བ།ུདམར་གསོད་བཏང་བ་སོགས་ལས་རྒྱ་མིས་བཙན་

གནོན་འོག་བོད་མི་འདས་གྲོངས་སུ་ཕྱིན་པ་ནི་གྲངས་སུ་རྩིར་མི་བཏུབ་ལ་གུས་

པའི་ཁྱིམ་ཚང་ནས་ཀྱང་སྐབས་དེར་ཨ་ཁུ་ལུང་རྟོགས་གསུང་རབ་ལགས་དང་ཨ་

ནེ་གཉིས་ལ་ལོ་མང་བཙོན་འཇུག་དང་སྡུག་སྦྱོང་ཚད་མེད་བཏང་ཡོད་པ་གོང་ཞུས་

ལྟར་ལགས།ུགུས་ནི་གོང་ཞུས་ལྟར་ཁོང་སྤུན་མཆེད་བདུན་བྱུང་བ་ནས་བུ་བསྟན་

འཛིན་དབང་པོའ་ིབུ་མཐའ་ཆུང་དང་།ུབདག་གི་པ་ལགས་དམ་པ་དགུང་ལོ་ུ༢༠ུ

ཙམ་ལ་མཁའ་རྒྱུ་རྒན་པོའ་ིབུ་མོ་དཔལ་ལྡན་སྒྲོལ་མ་རང་ལོ་ུ༡༩ུལ་སོན་པ་དང་

གཉེན་སྒྲིག་བྱས།ུམ་དཔལ་ལྡན་སྒྲོལ་མ་ནི།ུཁ་རྒྱུ་རྒན་པོ་སྤོ་བོ་ཚེ་དབང་དང་རྨོ་

མོ་ཚེ་རིང་བུ་འཁྲིད་གཉིས་ཀྱི་བུ་མོ་རེད།ུབདག་གི་ཕ་མ་གཉིས་ལ་བུ་ཕྲུག་དྲུག་

བྱུང་བ་ནས་བུ་ཕྲུག་དྲུག་གི་ཆེ་ཤོས་ཚེ་རིང་གཡང་འཛོམས་དིང་རི་ཕུན་ཁང་གི་

བུ་འདས་པོ་དོན་གྲུབ་དང་གཉེན་སྒྲིག་བྱས།ུཁོང་གཉིས་ལ་བུ་ཕྲུག་བཞི་ཡོད་པ་

རྣམས་ནི།ུཕུན་ཁང་སྐལ་བཟང་ཕུན་ཚོགས།ུསྐལ་ལྡན་གཡང་སྐྱིད།ུཐུབ་བསྟན་

ངག་དབང་།ུབུ་མོ་རྣམ་གྲོལ་བཅས་རེད།ུགཉིས་པ་ཟླ་བ་བུ་འཁྲིད་ཆོས་རྫོང་གཏན་

མགོན་བསོད་ནམས་དང་བཟང་པོ་གཉིས་སུ་གཉེན་སྒྲིག་བྱས།ུཁོང་རྣམ་པར་བུ་

ཕྲུག་གསུམ་ཡོད་པ་རྣམས་ནི།ུཆོས་སྦུག་གཏན་མགོན་བུ་མོ་བསོད་ནམས་ཆོས་

སྒྲོན།ུབུ་ཚེ་དབང་ལྷུན་གྲུབ།ུབོུ་བསྟན་འཛིན་བདེ་སྐྱིད་བཅས་རེད།ུབདག་གི་

གཅེན་པོ་རྒན་ཤོས་ནི་ཆུང་དུས་ནས་བོད་རང་དུ་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་ནས་ད་ལྟ་

སྤུན་ཉེས་ཁོངས་ཁོང་གི་རང་མིང་དྲན་མཁན་མི་འདུགུབཞི་པ་གཅེན་པོ་དབང་

འདུས་ཚེ་རིང་རང་ལོ་བཅོ་བརྒྱད་དུ་སོན་པ་བལ་ཡུལ་རྒྱལ་ཡོངས་ཡིག་ཚད་ཆེན་

མོ་སྤྲོད་ཁར་ནད་གཞི་དྲགས་པོས་བཏབས་སྟེ་ཚེ་ལས་འདས།ུཁོང་ནི་རིག་སྟོབས་
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རྩོམ་པ་པོའ་ིལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས།ུ

འགྲན་ཟླ་བྲལ་བ་དང་རིག་གནས་ལ་གཞན་དྲིང་མི་འཇོག་པ་ཞིག་བྱུང་ཡོད།ུཁུལ་

དེའི་ནེ་པ་ལིའི་འབྲིང་རིམ་སློབ་གྲྭར་རོང་ཕྲུག་དང་ཤར་ཕྲུག་མང་པོའ་ིནང་ནས་

འཛིན་གྲྭ་དང་སློབ་གྲྭའི་ནང་ཨང་ཀི་རྩེ་ཕུད་ཤ་ཅིག་བསླངས།ུསློབ་ཕྲུག་དང་དགེ་

རྒན་ནས་ཡིད་སྨོན་དང་བསྔགས་བརྗོད་དེ་བཞིན་སློབ་གྲྭ་དེའི་དབུ་འཛིན་གྱིས་ནེ་

པལ་རྒྱལ་ཡོངས་ཡིག་ཚད་ལ་ཨང་ཀི་ལོན་པའི་རེ་བ་བྱས་ཀྱང་ནད་གཞི་གཙོ་བོ་

གྲུམ་ནད་ཀྱིས་འགོ་བྱས་རིམ་པར་སྙིང་ནད་སོགས་ཕོགས་ཏེ་ཡིག་ཚད་གཏོང་བའི་

ལོ་སྟེ་སྤྱི་ལོ་ུ༡༩༧༣ུལོར་ཚེ་ལས་འདས།ུགུས་ནས་ཀྱང་སློབ་གྲྭ་དེ་ག་འགྲིམས་

མྱོང་ཡོད་ལ་ཉིན་གཅིག་དགེ་རྒན་གཅིག་གིས་གུས་པར་ཁྱེད་རང་དབང་འདུས་

ཀྱི་སྤུན་ཆུང་བ་ཡིན་པས་ཞེས་དྲིས་བྱུང་།ུལན་དུ་རྒན་ལགས་ཡིན་ཞུས་པས་ཁོང་

གིས་ཨ་ནི་ཁྱེད་ལ་ག་རེ་བྱས་སོང་ཞེས་དྲི་མྱོང་ཡང་ཡོད།ུབུ་ཕྲུག་ལྔ་པ་སྤུན་བུ་མོ་

ནི་ལོ་ན་གཉིས་གསུམ་ལས་མ་ཟིན་པར་ཁུམ་བུ་སྟོད་དུ་ཚེ་ལས་འདས།ུགུས་ཐུབ་

བསྟན་ཀུན་དགའི་སྔོན་མིང་དབང་ཕྱུག་ཚེ་རིང་ནི་བོད་ས་ཤོར་ནས་རིང་པོར་མ་

སོང་བ་ཤར་ཁུམ་སྟོད་ཐང་སྨད་ཅེས་པའི་གྲོང་གསེབ་དུ་ཆུ་སྟག་ལོར་སྐྱེས།ུགུས་

པ་སྐྱེས་པའི་ལོ་དུས་ཙམ་ལས་ཟླ་ཆེས་གང་ཡིན་སོགས་ནི་གཉེན་སྤུན་སུ་ལའང་

དྲན་ཡུལ་དུ་མ་མཆིས་ཤིང་གསུང་རྒྱུ་མི་འདུགུདེ་ནས་མི་རིང་བར་ནང་མི་རྣམས་

ཤོ་རོང་བདེ་ལེགས་གླིང་གཞིས་ཆགས་གསར་བཙུགས་བྱུང་བ་དང་ཤོ་རོང་གཞིས་

ཆགས་སུ་སྤོས།ུལོས་ཤས་རིང་གཞིས་ཆགས་ཁང་པ་རྣམས་བརྒྱབས་མ་གྲུབ་པར་

འཇའ་ས་བླ་མའི་ཤིང་ཁང་དུ་བསྡད།ུསྐབས་དེར་གཞིས་ཆགས་ཀྱི་ཁང་པ་དང་པོ་

དེ་ཕལ་ཆེར་སྟང་ཁང་ཞེས་པའི་ཁང་པ་ཐོག་བརྩེགས་ཉིས་ཐོག་ཅན་འཇའ་ས་དགོན་

པའི་ཉེ་འདབས་སུ་གཅིག་དང་མེ་ཏོག་སྤང་རྒྱས་ན་གཅིག་ཡོད་པ་དེ་གཉིས་ཡིན་པ་
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ལ་སྟོད་ཤེལ་དཀར་ཆོས་སྡེའི་ངག་རྒྱུན་ལོ་རྒྱུས་དྭངས་གསལ་གཏམ་གྱི་ཆུན་པོ།

འདྲ།ུདེ་ནས་སུད་སི་རྒྱ་ཊམ་དམར་པོས་བོད་མི་ཚོར་གཞིས་ཆགས་ཁང་པ།ུས་

ཞིང་དང་བ་ཕྱུགས་སེམས་ཅན་བགོས་ནས་སྤྲད་པ་ལྟར་གུས་པའི་ཁྱིམ་ཚང་ཡང་

གཞིས་ཆགས་ཁང་པར་སྤོས།ུརྒྱ་ཊམ་དམར་པོ་ནས་དམའ་རིམ་སློབ་གྲྭ་འཛིན་

གྲྭ་ལྔ་བ་བར་དུ་ཡང་བཙུགས།ུཤོ་རོང་བདེ་གླིང་གཞིས་ཆགས་ན་སྐབས་དེར་

སྐྱེམ་(གཞིས་གྲོང་)ཁག་ཁ་ཤས་ཡོད།ུགཞིས་ཆགས་མི་དམངས་གྲངས་འབོར་ཡང་

གསུམ་སྟོང་སྐོར་ཞིག་ཡོད་ཚོད་རེད།ུགུས་རང་ལོ་གཉིས་སམ་ཡང་ན་གསུམ་

ཙམ་དུ་སླེབས་སྐབས་མ་ཉིད་སྐབས་དེར་འཆམ་པའི་ནད་ཡམས་ཕོགས་ནས་འདས་

གྲོངས་སུ་གྱུར།ུརང་ལོ་ལྔ་པ་ནས་གཅེན་པོ་དབང་འདུས་མཉམ་དུ་གཞིས་ཆགས་

སློབ་གྲྭར་(TRP school, Tibetan Refugee Primary School)ུཕྱིན།ུ

རང་ལོ་བདུན་ནམ་བརྒྱད་ལ་ཕ་དབང་པོ་བལ་ཡུལ་ཀཏ་མན་དྲུར་གཅེན་པོ་དབང་

ཕྱུག་བསྐྱལ་ནས་ཚུར་ལམ་ཟས་དུག་ཕོགས་པ་ལྟ་བུའི་གཞིས་ཆགས་ནས་ཉི་མ་

གསུམ་གྱི་ས་མག་ཚན་ཞེས་པའི་གཙང་བཤར་གྲོང་གསེབ་ཏུ་གྲོངས།ུགང་ལྟར་

ཆུང་དུས་སློབ་གྲྭ་འགྲིམས་དུས་གཅེན་པོ་དབང་ཕྱུག་གིས་དེབ་ཆས་ཉོ་བ་དང་སློབ་

གསོ་བྱམས་སྐྱོང་སོགས་ཡག་པོ་གནང་བྱུང་།ུཕ་མ་གཉིས་ཆུང་དུས་ནས་འདས་

གྲོངས་སུ་ཕྱིན་པ་དང་འཚོ་བཞུགས་གཅེན་མོ་གཉིས་གུས་པ་ཆུང་དུས་ནས་བག་

མར་འགྲོ་ཟིན་པས་ང་རང་རྨོ་མོ་པ་སངས་དང་ཨ་ནེ་ཆོས་འཛོམས་གཉིས་ཀྱི་ལྟ་

སྐྱོང་འགོ་ཚར་ལོངས་བྱུང་།ུགཞིས་ཆགས་སུ་སྔོན་དུ་སློབ་གྲྭ་འཛིན་གྲྭ་ལྔ་པ་བར་དུ་

མ་གཏོགས་མེད་ཀྱང་གུས་ཚོའི་སྐབས་ནས་འཛིན་གྲྭ་དྲུག་པ་བར་དུ་བཟོས།ུསློབ་

གྲྭ་དེར་འཛིན་གྲྭ་དྲུག་པ་བར་དུ་བསྡད་ནས་འཛིན་གྲྭ་བདུན་པ་ནས་བཅུ་པ་བར་ནེ་པ་

ལིའི་འབྲིང་རིམ་སློབ་གྲྭ་ (ུJana Jagriti Madyamik Vidyalaya)ུཞེས་པར་
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རྩོམ་པ་པོའ་ིལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས།ུ

ཕྱིན་ནས་སྤྱི་ལོ་ུ༡༩༧༨ུལོར་བལ་ཡུལ་རྒྱལ་ཡོངས་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་པའི་ཡིག་རྒྱུགས་

འཕྲོད།ུརང་ལོ་བཅུ་གསུམ་བཅུ་བཞི་ལ་མ་འོངས་པར་གྲྭ་བ་བྱེད་རྒྱུའི་རྟེན་འབྲེལ་

དུ་ཆུ་བཟང་སྤྲུལ་སྐུ་ཐུབ་བསྟན་བསྟན་པའི་སྒྲོན་མེའི་དྲུང་དུ་་སྐྲ་ཕུད་ཕུལ།ུམིང་ལ་

ཐུབ་བསྟན་བསམ་གྲུབ་ཅེས་བསྩལ།ུདེ་ནས་རང་ལོ་བཅུ་བདུན་དུ་སོན་པ་ུ༡༩༧༩ུ

ལོར་མཚན་ཞབས་སེར་ཀོང་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་མདུན་ནས་ཤེལ་ཆོས་གྲྭ་གསར་གཉིས་

མཉམ་དུ་རབ་བྱུང་གི་སྡོམ་པ་བསླངས།ུམིང་ལ་ཐུབ་བསྟན་ཀུན་དགའ་ཞེས་གནང་

བ་ད་ལྟ་བདག་གི་མིང་དུ་འབོད་པ་འདི་ཡིན།ུསྤྱི་ལོ་ུ༡༩༧༥ུཙམ་ལ་ཤེལ་ཆོས་གྲྭ་

ཁོངས་སུ་ཆོས་ཞུགས་བྱས་ཀྱང་གཅེན་པོ་ནོར་རྒྱས་ཀྱིས་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་པའི་སློབ་

གྲྭ་ཚར་ནས་དགོན་པར་འཛུལ་ན་ལེགས་ཚུལ་སློབ་སྟོན་གནང་བ་བཞིན་སློབ་གྲྭ་

མ་ཚར་བར་ནང་དུ་རྨོ་མོ་དང་ཨ་ནེ་མཉམ་དུ་བསྡད།ུསྤྱི་ལོ་ུ༡༩༧༩ུལོར་ཤེལ་

ཆོས་གཞིས་དགོན་ཐུབ་ཆོས་སུ་སྤོས་ཏེ་ཆུ་བཟང་དབུ་མཛད་ལགས་དགེ་རྒན་

དུ་བསྟེན་ཏེ་ལོ་ཤས་རིང་དགོན་པའི་འདུ་ཁང་སྟེང་གི་གྲྭ་ཤག་དུ་དགེ་རྒན་མཉམ་

དུ་བསྡད།ུདེའི་སྐབས་དགེ་འདུན་པ་རྣམས་ཚེས་བཟང་དུས་བཟང་སྐབས་དགོན་

པར་ཚོགས་འཚོགས་རྒྱུ་དང་མི་མང་གི་ཞབས་བརྟན་ལ་ཕེབས་རྒྱུ་ལས་འཚོ་བ་

རང་འཚོ་རེད་འདུགུསྐབས་དེར་གྲྭ་གསར་གསུམ་ནས་ཟླ་རེར་ནེ་སྒོར་ུ༣༠ུརེ་

དགེ་རྒན་ལ་ལྟོ་དོད་ཕུལ་དགོས་ཡོད།ུདེ་ནས་མི་རིང་བར་ུ༡༩༨༠ུསྐོར་ལ་གཞིས་

དགོན་དུ་བཞུགས་པའི་དགེ་འདུན་ཤེལ་ཆོས་པ་དང་ཆུ་བཟང་པ་རྣམས་ནས་སྤྱི་ཐབ་

བཙུགས།ུསྤྱི་ལོ་ུ༡༩༨༢ུསྤྱི་ཟླ་ུ༡༠ུབར་ཤོ་རོང་གཞིས་དགོན་ཐུབ་ཆོས་གླིང་ཤེལ་

དཀར་ཆོས་སྡེའི་གྲྭ་ཁོངས་ནས་དགོངས་ཞུས་ཀྱིས་དྷ་ས་རིགས་ལམ་སློབ་གཉེར་

ཁང་དུ་འཛུལ་ཞུགས་བྱས་པ་ཡིན།
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ལ་སྟོད་ཤེལ་དཀར་ཆོས་སྡེའི་ངག་རྒྱུན་ལོ་རྒྱུས་དྭངས་གསལ་གཏམ་གྱི་ཆུན་པོ།

དེའི་བྱུང་རིམ་མདོར་ཙམ་ནི།ུང་རང་ཤེལ་ཆོས་དགོན་དུ་ཡོད་དུས་སྐབས་

དེར་དྷ་ས་ནས་རིགས་ལམ་སློབ་གཉེར་ཁང་གི་སློབ་མ་རྒན་དྲུང་ཚོ་རྒྱ་མཚོ་ལགས་

ཤོ་རོང་དུ་གཉེན་འཕྲད་ལ་ཕེབས་འདུག་པ་རུམ་གདན་བཟོ་གྲྭའི་ཉེ་འདབས་སུ་

མ་སྒྲིག་ལྷུན་གྲུབ་ལྟ་བུར་མཇལ་བྱུང་།ུརྒན་ལགས་ལ་རིགས་སློབ་སྐོར་བཀའ་

འདྲི་ཞུས་པས་ཚང་མ་ལྷུག་པོར་གསུངས་བྱུང་ལ་གནས་ཚུལ་རྣམས་ཐོས་ནས་

རིགས་ལམ་སྐོར་སློབ་གཉེར་ཞིག་བྱ་རྒྱུ་བྱུང་ན་ཅི་མ་རུང་བསམས་པ་ཡང་དྲན་

བྱུང་།ུའོན་ཀྱང་ས་ཐག་རྒྱང་བས་དམིགས་བསལ་ཐབས་ཤེས་གང་ཡང་མ་ཐུབ་

པར་ལུས།ུཉིན་ཞིག་དགོངས་དྲོ་དགོན་པར་ཚོགས་གྲོལ་བའམ་ཡང་ན་ཞབས་

བརྟན་ནས་འཁོར་ནས་དགོན་པའི་རུང་ཁང་དུ་འཛུལ་བ་ཡིན།ུདེར་གཉེར་པའི་

བཞུགས་གདན་སྟེང་དུ་ཤེས་བྱ་ཚགས་པར་ཞིག་འདུགུངས་དེ་གཡར་པོ་ཞུས་

ནས་གྲྭ་ཤག་དུ་ཁྱེར་ནས་ཀློག་སྐབས་རིགས་ལམ་སློབ་གཉེར་ཁང་གི་སློབ་མ་

གསར་བསྡུའི་གསལ་སྒྲགས་འཁོད་ཡོད་པ་མཐོང་།ུདེ་མཐོང་མ་ཐག་དམིགས་

བསལ་གྱི་དགའ་ཚོར་ཞིག་སྐྱེས་བྱུང་།ུད་ག་རང་ལ་སྙན་ཞུ་འབུལ་རྒྱུ་རང་གིས་

སེམས་ཐག་གཙང་བཅད་བྱས་པ་ཡིན།ུསྐབས་དེའི་གུས་པའི་བོད་ཡིག་གནས་

ཚད་ཧ་ཅང་ཞན་པོ་ཡིན་རུང་སྙན་ཞུ་གང་ཐུབ་གཅིག་བྲིས་ནས་ཀཏ་མན་དྲུར་

བཞུགས་པའི་གཅེན་པོ་ནོར་རྒྱས་བརྒྱུད་རྒན་རྒྱ་མཚོ་ལགས་དང་དེ་ནས་རིགས་

ལམ་སློབ་གཉེར་ཁང་དུ་འབུལ་རྒྱུ་མངགས།ུགུས་རང་ནས་བྲིས་པའི་སྙན་ཞུ་དེ་

བཞིན་གཅེན་པོས་བསྐུར་ཡོད་མིན་མ་ཤེས་ཀྱང་ཁོང་གིས་རྒན་རྒྱ་མཚོ་ལགས་

སུ་འབྲེལ་བ་ཞུས།ུརྒན་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ནས་རྒན་དམ་པ་བློ་བཟང་རྒྱ་མཚོར་སྙན་

གསེང་ཞུས་ཏེ་སློབ་གཉེར་ཁང་གི་སྒྲིག་ཁོངས་སུ་ཚུད་རྒྱུའི་ཞལ་བཞེས་བཟང་
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རྩོམ་པ་པོའ་ིལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས།ུ

པོ་ཐོབ་ནས་གཅེན་པོ་ནོར་རྒྱས་ཀྱིས་གུས་པར་བལ་ཡུལ་དུ་ཡོང་དགོས་བའི་

ལན་འབྱོར།ུདགོན་པའི་ཞོགས་ཚོགས་གསོལ་ཇའི་བར་གསེང་ལ་དགེ་འདུན་

ཚང་མའི་མདུན་དུ་རང་གི་འདུན་པ་སོགས་གསལ་བཤད་བྱས་ཏེ་དགོངས་པ་

ཞུས།ུདཀའ་རྙོག་དེ་ཙམ་མེད་པར་དགོངས་པ་ཐོབ་ནས་མི་རིང་བར་བལ་ཡུལ་

བརྒྱུད་རྒྱ་གར་དུ་ཐོན།ུསྤྱི་ལོ་ུ༡༩༨༢ུསྤྱི་ཟླ་ུ༡༠ུབ་ནས་སྤྱི་ལོ་ུ༡༩༩༤ུསྤྱི་ཟླ་ུ

༡༠ུབར་དྷ་ས་རིགས་ལམ་སློབ་གཉེར་ཁང་དུ་འགོ་བསྡུས་གྲྭ་ནས་བརྩམས་ཏེ་

རྟགས་རིགས་དང་བློ་རིགས་ཕར་ཕྱིན་བཅས་པར་བསྡོམས་ལོ་བདུན་དང་དབུ་

མ་ལོ་གསུམ་གྱི་སློབ་པ་མཐར་སོན་བྱས་ཏེ་ཨང་ཀི་དང་པོའ་ིགྲས་སུ་ཚུད་ནས་

བྱ་དགའ་ཐོབ།ུདབུ་མ་ཚར་ནས་འདི་ག་པོ་ལན་གྱི་རྒྱལ་ས་ཝར་སོར་མ་ཡོང་བར་

ལོ་གཉིས་ལ་ཉེ་བར་མཛོད་གཙོ་བོ་དང་ཞོར་དུ་འདུལ་བ་ཕྲན་བུ་སྦྱངས།ུརྒན་རྒྱ་

མཚོ་ལགས་ནས་འགོ་སློབ་གཉེར་ཁང་དུ་འཛུལ་ཞུགས་བྱེད་རྒྱུ་ནས་མཐར་སློབ་

འཐོན་མ་བྱས་བར་སློབ་ཁྲིད་དང་སློབ་སྟོན་གྱི་རོགས་རམ་ཚད་མེད་གནང་བར་གོ་

སྐབས་འདི་བཟུང་ནས་བཀྲིན་བླ་མེད་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།ུརིགས་ལམ་སློབ་གཉེར་ཁང་

དུ་སྡོད་རིང་ལས་རིགས་ཐབ་རེས་ནས་བརྩམས་ཏེ་སྐུ་གཉེར་དང་དངུལ་གཉེར་

དགེ་བསྐོས་སོགས་ལས་འགན་ཆེ་ཕྲ་ཚང་མར་ཞུགས་ནས་གང་ཐུབ་ཞབས་ཞུ་

བསྒྲུབས།ུདབུ་དགེ་དམ་པ་མཁས་དབང་བློ་བཟང་རྒྱ་མཚོ་མཆོག་གི་འབྲི་རྩོམ་

གྱི་ཟིན་ཐོ་འབྲི་བཤས་ཀྱི་ཞབས་ཞུ་ཡང་གང་འཚམ་ཞུས།ུསློབ་མ་གསར་ཞུགས་

པར་སུམ་རྟགས་དང་དགེ་རྒན་འོས་སྦྱོང་པ་ཚོར་བདུད་འཇོམས་རིན་པོ་ཆེའི་བོད་

ཀྱི་རྒྱལ་རབས་ཐོག་གང་ཤེས་དགེ་རྒན་གྱི་འགན་ཁུར།ུཪིགས་ལམ་སློབ་གཉེར་

ཁང་དུ་ནང་པའི་ལྟ་གྲུབ་ཙམ་མིན་པར་བོད་ཀྱི་རིག་གནས་ཆུང་ཁག་སུམ་རྟགས་



དང་སྙན་ངག་རྒྱལ་རབས་སོགས་སློབ་ཁྲིད་སྦྱངས་པ་བྱེད་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་བཟང་

པོ་ཐོབ་པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད་སློབ་གཉེར་ཁང་གིས་གོ་སྒྲིག་འོག་ཨིན་སྐད་དང་སྐད་

བསྒྱུར་སྦྱོང་བརྡར་བྱེད་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་ཀྱང་གང་ལེགས་ཐོབ།ུད་ལྟ་ནི་ཝར་སོ་

སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོའ་ིཤར་ཕྱོགས་ཤེས་རིག་ཚན་པའི་ནང་ཚན་སོག་པོ་དང་བོད་ཀྱི་

རིག་གནས་སྡེ་ཚན་དུ་Adiunktུམིང་ཐོག་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་དང་རིག་གནས་

སློབ་ཁྲིད་བྱེད་བཞིན་པ་ཡིན།ུའདི་ག་མཐོ་སློབ་ཏུ་ཐོག་མར་ཇི་ལྟར་འབྱོར་བའི་

རྒྱབ་ལྗོངས་ལོ་རྒྱུས་སྙིང་བསྡུས་ནི།ུསྤྱི་ལོ་ུ༡༩༩༣ུལོར་ྋགོང་ས་མཆོག་ཡུལ་

འདིར་ཐོག་མར་ཞབས་སོར་འཁོད།ུདེའི་སྐབས་བོད་ཀྱི་རིག་གནས་ལ་དོ་སྣང་དང་

བོད་དོན་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་ཨ་ག་ཏ་དང་ཨ་དམ་གཉིས་ཀྱི་གཙོས་པའི་

མི་ཁག་གཅིག་ནས་བོད་དོན་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཇི་ལྟར་ཞུ་དགོས་ཀྱི་བཀའ་སློབ་ཞུས་

པ་བཞིན་གོང་ས་མཆོག་ནས་བོད་ཕྲུག་ན་གཞོན་ཚོར་དེང་དུས་དང་འཚམ་པའི་

སློབ་སྦྱོང་སྤྲོད་དགོས་རྒྱུའི་བཀའ་ཕེབས་པ་བཞིན་སྨན་པའི་སློབ་ཕྲུག་གསུམ་དང་

འཕྲུལ་རིག་སློབ་ཕྲུག་གཅིག་བཅས་རིམ་པར་ཡུལ་འདིར་འབྱོར།ུདེ་བཞིན་ཝར་

སོ་མཐོ་སློབ་ཏུ་བོད་དགེ་ཞིག་དགོས་པའི་འབོད་བསྐུལ་ཞུས་པ་བཞིན་ཞལ་བཞེས་

བཟང་པོ་ཐོབ་ནས་ཝར་སོ་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོས་མགྲོན་འབོད་ཕྱག་བྲིས་དང་སྦྲག་ཧལ་

ཟིན་ཀི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལས་ཁུངས་ནས་བོད་གཞུང་ཤེས་རིག་ལྷན་ཁང་དུ་

འབྲེལ་བ་གནང་།ུཤེས་རིག་ནས་རིགས་ལམ་སློབ་གཉེར་ཁང་དུ་འབྲེལ་བ་ཞུས་

ཏེ་གུས་རང་སྤྱི་ལོ་ུ༡༩༩༤ུསྤྱི་ཟླ་ུ༡༠ུཔའི་མཇུག་ཏུ་གོང་དུ་ཞུས་ཟིན་པའི་སློབ་

ཕྲུག་འགའ་ཞིག་བཅས་འདིར་འབྱོར་པ་ཡིན།ུབོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་དང་རིག་གཞུང་

སོགས་ཀྱི་སློབ་ཁྲིད་བྱས་དང་བྱེད་མུར་བོད་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་འགུལ་ཆེ་
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རྩོམ་པ་པོའ་ིལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས།ུ

ཕྲ།ུདེ་བཞིན་ཚོགས་པ་ཅི་རིགས་ཀྱི་བོད་དོན་སྐོར་གཏམ་བཤད་བྱེད་པར་མགྲོན་

འབོད་བྱུང་བར་ངང་འཐེན་ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་དགའ་བ་ཆེན་པོས་མཉམ་ཞུགས་དང་

རང་རེའི་གནས་སྟངས་རྣམས་འགྲེལ་བརྗོད་གང་ཐུབ་ཞུས་དང་ཞུ་མུས་ཡིན་ལ་

མུ་མཐུད་བྱ་རྒྱུའི་སེམས་ཤུགས་དང་ལྷག་བསམ་གཡོ་མེད་བཅངས་ཡོད།ུབོད་

དོན་འཐབ་རྩོད་ཀྱི་ལས་འགུལ་དུ་ཞུགས་པ་ནི་འཚོ་ཐབས་ཙམ་དུ་མ་བསམས་

པར་རང་གི་མི་རིགས་ལ་ཆེ་མཐོང་དང་བརྩེ་སེམས་ཡོད་དོ་ཅོག་གི་འདོར་ཏུ་མེད་

པའི་རང་འཁྲི་ལས་འགན་ཞིག་ཡིན་པས་དེ་ལྟར་ཤེས་དགོས་རྒྱུ་ནི་ཤིན་ཏུ་ནས་

གལ་ཆེ།ུསྤྱི་ལོ་ུ༡༩༩༩ུནས་ུ༢༠༠༡ུབར་ལོ་གཉིས་རིང་ནོར་ཝེ་ཨོསོ་ལོ་སློབ་

གྲྭ་ཆེན་མོར་བོད་ཀྱི་རིག་གན་ལས་འཆར་(Tibetan Studies Programme) 

ནང་འཛུལ་རྒྱུའི་སློབ་ཡོན་ཐོབ་ནས་གཙུག་ལག་རབ་འབྱམས་པ་(M.Phil)སློབ་

སྦྱོངས་མཐར་སོན་ལེགས་པར་ཟིན།ུསྤྱི་ལོ་ུ༡༩༩༥ུལོ་མཇུག་ལ་ཝར་སོ་སློབ་གྲྭ་

ཆེན་མོར་འབུམ་རམས་པའི་ཉམས་ཞིབ་སློབ་སྦྱོང་འགོ་བཙུགས།ུསྤྱི་ལོ་ུ༢༠༠༣ུ

ལོར་འབུམ་རམས་པའི་ (ུPh.D) ཡིག་རྒྱུགས་ཆ་ཚང་ལེགས་པར་བསྒྲུབས་ནས་

མཐར་སོན་བྱུང་ནས་གོང་ཞུས་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོར་མུ་མཐུད་སློབ་དགེ་བྱེད་བཞིན་

ཡོད།ུད་ལྟའི་ཆར་ཡང་པོ་ལན་གྱི་རྒྱལ་ས་ཝར་སོའ་ིཉེ་འདབས་ན་ཆགས་པའི་

གྲོང་ཁྱེར་པེསེཅ་ནོའ་ི(piaseczno)མངའ་ཁོངས་ཡུསེཕོ་སོའབ་(Jozefoslaw)

ཞེས་པའི་ས་གནས་སུ་སྡོད་བཞིན་པ་ཡིན།ུ
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ཁུངས་གཏུག་ཡིག་ཆ་ཁགུ(Referances)

ཁུངས་གཏུག་ཡིག་ཆ་ཁགུ(Referances)

ངག་དབང་སྐལ་བཟང་རྒྱ་མཚོ།ུཤེལ་དཀར་ཆོས་འབྱུང་ལེགས་བཤད་ནོར་བུའི་མེ་ལོང་

སྐལ་བཟང་མགྲིན་རྒྱན་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།ུལོ་རྒྱུས་དེབ་ཕྲེང་བརྒྱད་པ།ུབོད་ཀྱི་

དཔེ་མཛོད་ཁང་།ུདྷ་རམ་ས་ལ་ུ༢༠༡༢།ུ

ངག་དབང་ཆོས་འཕེལ།ུལ་སྟོད་ཤེལ་དཀར་ཆོས་སྡེ་དཔལ་གྱི་སྡེ་ཆེན་པོ་དགའ་ལྡན་ལེགས་
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