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༄༅། །བཞག་པ་རིན་པ་ོཆེ་སྐུ་ཕེང་གསུམ་པ་ངག་དབང་བོ་བཟང་ 
བསྟན་འཛིན་སིན་པའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ 

དད་པའི་མགིན་རྒྱན་ཞེས་བྱ་བ་ 
བཞུགས་སོ། ། 

 
རྒྱལ་ཀུན་བརྩེ་བའི་རླུང་གི་འདུ་བྩེད་ལས། ། 

ངུར་སིག་གར་དུ་འདུས་པའི་རྣམ་རོལ་བ། ། 

ཐུབ་བསྟན་ཕོགས་བཅུར་སྩེལ་བའི་ཉིན་བྩེད་དབང་། ། 

རྩེ་བཙུན་བླ་མའི་ཚོགས་ཀུན་གཙུག་གིས་མཆོད། ། 

མི་ཤྩེས་དགྲ་ཀུན་འཇོམས་པའི་བརྡ་ཐབས་སུ། ། 

མཁྩེན་རབ་རལ་གྲིའི་ཕག་མཚན་མཁའ་རུ་གདྩེངས། ། 

མཚན་ཙམ་གིས་ཀྱང་མ་རིག་གཡུལ་འཇོམས་པ། ། 

འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུས་བློ་གྲོས་སྣང་བ་སོལ། ། 

སིད་ཞིའི་མཛེས་སྡུག་གཅིག་ཏུ་འདུས་པ་ལ། ། 

འབུམ་ཕྲག་ཟླ་བ་གཞོན་ནུའི་ལང་ཚོ་རོད། ། 

དབངས་ལྡན་ངག་གི་གཏྩེར་མཛོད་ལྷ་མོ་ཡིས། ། 

ངག་རིག་མགྲིན་པའི་ལོངས་སོད་ཡངས་པར་ཕྩེ། ། 

གང་གི་རྣམ་པར་ཐར་པ་རྒྱ་མཚོ་ལས། ། 

བདག་བློ་རྩྭ་རྩེར་ཤོང་བ་ཐིགས་ཙམ་ཉིད། ། 

མཁས་པ་དགྩེས་པའི་མཆོད་སིན་མ་མཆིས་མོད། ། 

སྐལ་མཉམ་རྣམས་ལ་དད་པའི་གསོས་སུ་སོན། ། 

དྩེ་ཡང་ཤྩེས་བའི་གནས་མཐའ་དག་ལ་རིང་མོ་ཞིག་ནས་བློ་གྲོས་ཀྱི་བགྲོད་པ་ཡོངས་སུ་རོགས་ཤིང་། 

རྒྱལ་སས་སྩེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱི་སས་ཀྱི་ཐུ་བོར་གྱུར་པ། བམས་བརྩེ་ཉི་འོད་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཡོངས་སུ་ཟླུམ་

པའི་སྩེམས་དཔའ་ཆྩེན་པོ། བསྟན་པ་དང་འགྲོ་བ་སྩེམས་ཅན་གི་དོན་དུ་མི་མཇྩེད་འཇིག་རྩེན་གི་ཁམས་འདིར་

ཕོགས་བཅུའི་རྒྱལ་བ་ཀུན་གི་མཐུ་སྟོབས་གཅིག་ཏུ་འདུས་པའི་ངོ་བོ་གསང་བདག་ཕག་ན་རྡོ་རྩེས་ངུར་སིག་གི་

རྒྱན་མཚན་འཆང་བའི་བིས་པའི་རང་གཟུགས་སུ་གར་དུ་རྩེན་པ་དོན་གི་སླད་དུ་མཚན་ནས་སོས་ན་བཞག་པ་སྐུ་

ཕྲྩེང་གསུམ་པ་ངག་དབང་བློ་བཟང་བསྟན་འཛིན་སིན་པ་ཞྩེས་པའི་དམ་པ་ཁོང་གི་ནམ་མཁའི་མཐའ་དང་མཉམ་

པའི་མཛད་འཕྲིན་མཐའ་དག་བདག་ལ་དཔོག་པར་ནུས་པའི་སོབས་པ་མ་མཆིས་མོད། དམ་པ་འདིའི་རྣམ་ཐར་ལ་

ཐོས་ཉུང་དོན་གཉྩེར་ཆྩེ་བའི་ཕི་རབས་པ་དག་ལ་མི་བརྩེད་པའི་དྲན་གསོའ་ིཚུལ་དང་། བདག་དང་སྐལ་བ་མཉམ་
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པའི་གདུལ་བ་རྣམས་ཀྱི་དད་པའི་གསོས་སུ་ཡུལ་གྲུ་དྩེའི་སྩེ་བོ་རྣམས་ལ་མཐུན་སྣང་དུ་གྲུབ་ཅིང་གྲགས་པའི་

ཐུན་མོང་བའི་རྣམ་ཐར་ལས་བདག་བློའ་ིཁབ་མིག་ནས་མཐོང་ཚད་ཙམ་ཅུང་ཞུ་བ་ལ། དང་པོ་ཡུལ་དང་རིགས་

རུས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ལས་སྐུ་བལྟམས་པ། གཉིས་པ་དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་སོར་ཞུགས་ཏྩེ་སྤྲུལ་སྐུར་ངོས་འཛནི་

མཛད་པ། གསུམ་པ་དབུས་གཙང་དུ་ལུང་གི་ཡོན་ཏན་བརྩེས་པའི་ཚུལ། བཞི་པ་ཕིར་ཕྩེབས་ནས་བསྟན་འགྲོའ་ི

དོན་མཛད་པའི་ཚུལ།  ལྔ་པ་དུས་ཟིང་ཁོད་ཀྱི་མཛད་རྣམ་དང་དགོངས་པ་རོགས་པའི་ཚུལ་ལོ། ། 

དང་པོ་ཡུལ་དང་རིགས་རུས་ཕུན་སུམ་ཚགོས་པ་ལས་སྐུ་བལྟམས་པ། 
དྩེ་ཡང་དམ་པ་ཁོང་ཉིད་སྐུ་ཡི་མཚན་དཔྩེ་མྩེ་ཏོག་གསར་བའི་ལང་ཚོ་གང་དུ་བཞད་པའི་ཡུལ་ནི། 

འཕགས་མཆོག་ཕག་ན་པད་མོའ་ིགདུལ་ཞིང་བསིལ་ལྡན་གངས་རིའི་ལོངས་ཀྱི་སྟོབས་འབོར་མངའ་ཐང་གི་

གྲགས་པ་མཐོ་བའི་མདོ་སྟོད་མིའི་ཆོལ་ཁའི་ཡུལ་གྲུ་དྩེར་ཁམས་ལི་ཐང་ཞྩེས་སོན་བོན་དམ་པ་མང་པོའ་ིམཚན་

དཔྩེའི་མྩེ་ཏོག་འཐོར་བའི་ཡུལ་གི་ཆ་ཤས་བཞག་པའམ་བཞག་གསར་ཞྩེས་པ་འདི་ཉིད་ལགས་ལ། གནས་དྩེའི་

སྣོད་བཅུད་ཀྱི་བཀོད་པ་ཅུང་རོད་ན་འདི་ལྟར་མཆིས་ཏྩེ། ཁོར་ཡུག་གི་ཕོགས་ཕོགས་སུ་ཚང་ཚང་གི་གཡུ་ལོ་

ཐགས་སུ་བཀྲ་ཞིང་། མྩེ་ཏོག་དང་སན་སྣ་མང་པོའ་ིདྲི་བསུང་འཁིལ་བ། མརད་མདངས་ཀྱིས་འཁྱུད་ཅིང་རྩེ་མོ་

གནམ་དུ་ཟུག་པའི་ར་རི་དག་ལ་སིན་དཀར་གི་ཚོམ་བུའི་ཕྲ་རྒྱན་མཛེས་པ། རི་སྩེས་སོག་ཆགས་སྣ་ཚོགས་བག་

ཡངས་སུ་རྒྱུ་ཞིང་རྩེད་འཇོ་ལ་རོལ་པ། ཡན་ལག་བརྒྱད་དང་ལྡན་པའི་དྭངས་གཙང་གི་ཆུ་མོ་ཤང་ཤང་དུ་འབབ་

ཅིང་། དྲོ་གྲང་གི་རྒྱུ་བ་སོམས་པ། འབོར་ཕྱུག་གི་ཆུ་གཏྩེར་འཁིལ་ཞིང་། ས་དགྩེ་རིང་གསུམ་སོགས་ཀྱིས་

མཚོན་པའི་གྲུབ་མཐའ་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་ཆོས་སྩེ་དག་གི་བིན་རླབས་ཀྱི་གཟི་འོད་འབར་བ་སོགས་ཁོར་ཡུག་རང་

བྱུང་གི་མཛེས་པ་བརོད་ཀྱིས་མི་ལང་ངོ་། །དྩེ་ལྟའི་སྣོད་ལ་བརྩེན་པའི་སྩེ་བོ་དག་ཀྱང་གཞུང་བཟང་ ཁྩེལ་ཡོད་ཀྱི་

གོས་དང་མ་བྲལ་བ། རྣམ་དཀར་དགྩེ་ལས་ལ་བརོན་པ་ཤ་སྟག་གོ ། 

དྩེ་འདྲའི་སྣོད་བཅུད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་གནས་དྩེར་ས་རུ་ཚང་ཟྩེར་བའི་དུད་ཁིམ་དྩེ་ལ་བུ་མོ་གཤིས་

རྒྱུད་དྲངས་ཤིང་ངང་རྒྱུད་འཇམ་པ།  གཡོ་སྒྱུ་དང་བུད་མྩེད་ཀྱི་སོན་ལྔས་མ་གོས་པ་མིང་ལ་ཨ་ལྷ་ཞྩེས་པ་ཞིག་

ཡོད་པ་དྩེ་དམ་པ་འདིའི་ཡུམ་ཡིན་ལ། ཡབ་ནི་རྒྱ་འགན་ཚང་ཟྩེར་བའི་སྟོབས་འབོར་མངའ་ཐང་གིས་ཕྱུག་པའི་

མི་ཚང་དྩེར་སྩེ་བོ་གཞན་གི་ཡིད་དུ་འཐད་ཅིང་མཆོག་གསུམ་གི་ཞིང་ལ་དད་སྟོབས་ཆྩེ་བ་མིང་ལ་རྒྱ་འགན་ར་

མགྲིན་ཞྩེས་བ་བ་འདི་ཉིད་དོ། ། 

ཡབ་ཡུམ་འདི་གཉིས་ལ་སས་གཉིས་ཡོད་པའི་ཆྩེ་བ་ཤྩེས་རབ་དང་ཆུང་བ་དམ་པ་ཁོང་ཉིད་དྩེ། ཁོང་ནི་

རབ་བྱུང་བཅོ་ལྔ་པ་བག་མྩེད་ཅྩེས་པ་ཆུ་མོ་གླང་གི་ལོ་སྟྩེ་སི་ལོ་༡༩༡༣་ལོར་ངོ་མཚར་བའི་ལྟས་དུ་མ་དང་བཅས་

ཏྩེ་བཞག་པ་ཇོ་བོ་ཤོག་ཉིན་མོའ་ིགྲོང་ས་རི་ཚང་དུ་སྐུ་ཡི་ཉི་གཞོན་གསར་བའི་ལང་ཚོ་སྩེ་དགུ་རྣམས་ཀྱི་དཔལ་

དུ་མངོན་པར་ཤར་རོ། ། 
དམ་པ་འདི་ཉིད་ལ་བིས་པའི་དུས་ནས་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་མཛད་སོད་ཀྱང་མང་དུ་མཆིས་ཏྩེ། ཁོང་

འཁྲུངས་ནས་ཟླ་བ་འགའ་ཤས་ལས་མ་སོང་བའི་དུས་ཤིག་ལ་དུད་ཁིམ་དྩེར་ཁོང་དང་བཙས་པའི་ཟླ་དུས་ཕལ་
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ཆྩེར་མཐུན་པའི་བིས་པ་གཞན་ཞིག་ཡོད་པ་དྩེ་ཉིད་ཁིམ་གི་མཐོ་སར་བསལ་ལ། ཁོང་དམའ་སར་མནལ་དུ་

བཅུག་ནས་ཁིམ་མི་ཐམས་ཅད་མཉམ་དུ་ལས་ཀར་སོང་། ཕིར་ཡོང་དུས་བིས་པ་གཉིས་ཀྱི་གོ་ས་བརྩེས་ཡོད་ལ། 

རྩེས་སུའང་དྩེ་ལྟར་ལན་མང་པོ་བྱུང་བས་ཡུལ་མི་རྣམས་ཀྱིས་ཡ་མཚར་བའི་གནས་སུ་འཛིན་པ་ལས་ཅི་ཞིག་

ཡིན་པ་ཆ་མ་འཚལ་མོད། ཕིས་སུ་སྩེས་བུ་དམ་པའི་མཛད་སོད་ཞིག་ཏུ་ཐུན་མོང་དུ་ཁས་ལྩེན་ནོ། 

དམ་པ་འདི་ཉིད་གཞོན་ནུའི་དུས་ནས་བིས་པའི་སོད་ཚུལ་ལས་རིང་དུ་འདས་ལ་མ་འོངས་པའི་ལྩེགས་

ཉྩེས་བདྩེ་སྡུག་མཁྩེན་པའི་འབྲས་རགས་ཀྱང་མང་དུ་སྣང་སྟྩེ། ཉིན་ཞིག་ཡུམ་གི་ཁིད་ནས་ཨ་དམ་མ་ཚང་ཟྩེར་

བའི་ཁིམ་ཚང་དྩེར་སོང་། དྩེ་རུ་ཆོས་དད་ཅན་གི་རན་མོ་ཞིག་ཡོད་པ་དྩེས་བུ་ཞིག་ཡིན་ན་གྲྭ་བ་བས་ཏྩེ་ཆོས་

བཏོན་ན་བཟང་ཁྩེད་ཀྱང་གྲྭ་བ་བོས་ཟྩེར་བཞིན་ཁོང་ལ་ཤུག་པས་བདུག་ལ། ཞལ་ཟས་གཙང་མ་དྲངས་ཤིང་

གཟིམས་གོས་ལྩེགས་པོ་ཞིག་མནབས་སུ་བཅུག ཕི་ཉིན་ཕིར་ཕྩེབས་པའི་ལམ་སྐབས་སུ་མ་ལ་ཁིམ་ཚང་

ལྩེགས་པོ་ཞིག་འདུག་ལ་མ་འོངས་པ་ན་སྟོབས་འབོར་རྒྱས་རྒྱུ་རྩེད་གསུངས།  མ་ཡིས་བིས་གཏམ་དུ་བསམ་

ཡང་རྩེས་སུ་ཁིམ་ཚང་དྩེ་རྒྱུ་འབོར་མངའ་ཐང་ཀུན་ལས་ལྷག་པ་ཞིག་ཏུ་གྱུར། 

ཡང་ཉིན་ཞིག་ལོངས་རྒྱས་མ་ཚང་ཟྩེར་བའི་ཁིམ་ནས་ཕིར་ཕྩེབས་དུས་མ་ཡུམ་ལ་ཨ་ཧོ་མི་ཚང་འདིར་མ་

འོངས་པ་ན་སྡུག་པོ་ཡོང་རྒྱུ་རྩེད་གསུངས་ལ།   དྩེ་དུས་དོ་སྣང་མ་བས་ཀྱང་རྩེས་སུ་ངོ་མ་ཁིམ་དྩེ་ཉིད་མི་ཤི་

ཁིམ་སྟོང་དུ་གྱུར། དྩེ་ལྟ་བུ་དགུང་ལོ་དྲུག་བདུན་ཙམ་ནས་གསུངས་པའི་མ་འོང་སོན་གཟིགས་ཀྱི་ལུང་བསྟན་

མང་ཡང་དྩེ་དུས་ཀུན་གིས་མ་ཤྩེས་ཟྩེར། 

གཉིས་པ་དམ་པའི་ཆོས་ཀི་སོར་ཞུགས་ཏེ་སྤྲུལ་སྐུར་ངོས་འཛནི་མཛད་པ། 
དྩེ་ནས་ཁོང་དགོང་ལོ་གཞོན་ནུའི་དུས་ནས་སྤུན་ཆྩེ་བ་ཤྩེས་རབ་དང་ཁོང་གཉིས་ཀ་ས་དྩེའི་དཔལ་ས་ས་

བའི་རིང་ལུགས་འཛནི་པའི་བསྟི་གནས་གངས་དགོན་བཀྲ་ཤིས་གླིང་གི་ཆོས་སོར་ཞུགས་ནས་དཔལ་ས་སའི་

ཆོས་སོད་ཀྱི་ཆོ་ག་སྣ་ཚོགས་ལ་ལོ་འགར་བསླབས། སི་ལོ་༡༩༢༠ལོ་སྟྩེ་ཁོང་དགུང་གྲངས་བདུན་ལ་ཕྩེབས་དུས། 

དམ་པ་འདིའི་སྐུ་གོང་མ་སྟྩེ་ལི་ཐང་དགྩེ་ལྡན་བམས་ཆྩེན་ཆོས་འཁོར་གླིང་གི་མཁན་རབས་༥༣པ་བཞག་ཕོ་ཉ་

མཁན་ཟུར་རིན་པོ་ཆྩེ་རྩེ་བཙུན་སིན་པ་ཆོས་དར་དཔལ་བཟང་པོའ་ིཡང་སྤྲུལ་སོ་སོག་རིན་པོ་ཆྩེས་ཐུགས་འགན་

ཆྩེར་བཞྩེས་ཀྱིས་འཚོལ་བཞིན་ཡོད་ལ། སོ་སོག་རིན་པོ་ཆྩེ་ནས་ཡང་སྤྲུལ་བཙལ་འཚོལ་གི་ཐུགས་འགན་

བཞྩེས་དགོས་དོན་ནི། དམ་པ་འདི་བའི་སྐུ་གོང་མ་བཞག་ཕོ་ཉ་རིན་པོ་ཆྩེ་དགུང་ལོ་མཐོན་པོར་ཕྩེབས་ནས།  

རང་ཡུལ་བཞག་པའི་ཕོ་ཉ་རི་ཁོད་དུ་ཐུགས་དམ་ཉམས་བཞྩེས་གནང་སྐབས་སྐུའི་ཁམས་གཞི་ཅུང་མི་བདྩེ་བའི་

ཉམས་བྱུང་བས། དྩེ་དུས་སོ་སོག་སྐུ་ཆྩེན་སྐུ་ན་ཕྲ་ཡང་ཁོང་གི་སློབ་བུའི་གཙོ་བོ་ཡིན་ཞིང་། བླ་སློབ་དམ་ཚིག་

ཤིན་ཏུ་མཐུན་པའི་རྩེན་གིས་བཞག་ཁོག་ཏུ་གདན་དྲངས། སོ་སོག་སྐུ་ཆྩེན་ཁོང་བཞག་ཕོ་ཉ་མཁན་ཟུར་རིན་པོ་

ཆྩེའི་དྲུང་དུ་བིན་ཏྩེ་ད་དུང་གདུལ་བའི་དོན་མཛད་དགོས་པའི་ཞུ་བ་ནན་ཆྩེར་ཕུལ་བས། ཁོང་གིས་སོ་སོག་རིན་

པོ་ཆྩེ་ལ་ཁྩེད་སླར་ཡང་བཞག་ཁོག་ཏུ་མ་ཕྩེབས་བར་དུ་ཁོང་དགོངས་པ་ཆོས་དབིངས་སུ་མི་ཐིམ་པའི་ཞལ་

བཞྩེས་གནང་།  དྩེ་ནས་སོ་སོག་རིན་པོ་ཆྩེ་སླར་ལི་ཐང་དུ་ཕྩེབས་པར་བཞྩེད་ནས་ཝ་བརྡ་ལུང་བའི་ལུང་སྐྩེད་
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ཙམ་དུ་སླྩེབས་པ་ན། ཕ་བོང་ཆྩེན་པོ་ཞིག་གི་སྟྩེང་དུ་ཆིབས་དྲྩེལ་གི་རྐང་བ་འདམ་ལ་བརྡབ་པ་བཞིན་ཕ་བོང་སྟྩེང་

དུ་འཛུལ་ནས་ཆིབས་དྲྩེལ་གི་རྐང་ལག་བརྡབ་སོན་བྱུང་བས། ལི་ཐང་དུ་ཕྩེབས་མ་ཐུབ་པར་ཕིར་བཞག་ཁོག་ཏུ་

ཕྩེབས་དགོས་བྱུང་། ཕ་བོང་སྟྩེང་གི་ཆིབས་དྲྩེལ་གི་རྩེས་ད་ལྟ་ཡང་མཇལ་རྒྱུ་ཡོད། དྩེ་ནས་ཕོ་ཉ་མཁན་ཟུར་རིན་

པོ་ཆྩེ་དང་མཇལ་བ་ན། རིན་པོ་ཆྩེ་ནས་ངས་ཁྩེད་ལ་ཁས་བླངས་པའི་དོན་དྩེ་འགྲུབ་སོང་གསུངས་ནས་ཇི་ལྟར་

ཞུས་ཀྱང་མ་ཕན་པར་དགོངས་པ་རོགས། ཁོང་ཞིང་དུ་གཤྩེགས་ཁར་རྩེན་སོམ་ནང་དུ་ཕག་དྲིལ་དང་ཌ་མ་རུ། 

ནང་མཆོད། བུམ་པ་འབྲུ་ཕོར་སོགས་རྩེན་རྣམས་སོ་སོག་རིན་པོ་ཆྩེ་ལ་གནང་ནས། ངའི་ཡང་སྤྲུལ་ཁྩེད་ཀྱིས་

བཙལ་འཚོལ་མཛད་དགོས་ཞྩེས་གསུངས་པ་སོ་སོག་རིན་པོ་ཆྩེ་ནས་ཞལ་བཞྩེས་གནང་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། ། 

ཁོང་གི་སྐུ་གོང་མ་བཞག་ཕོ་ཉ་མཁན་ཟུར་རིན་པོ་ཆྩེའི་ཞལ་ཆྩེམས་ལྟར་ལི་ཐང་མཁན་ཟུར་སོ་སོག་རིན་

པོ་ཆྩེ་ནས་ཡང་སྤྲུལ་འཚོལ་བའི་གཙོ་འགན་བཞྩེས་ཏྩེ། ལྷ་དང་བླ་མའི་དྲུང་དུ་ལུང་བསྟན་མང་པོ་ཞུས་ཤིང་།  

ཡང་ཡང་བརག་པ་མཛད་མཐར་མང་པོའ་ིགྲས་ནས་དམ་པ་འདི་ཉིད་འོས་སྤྲུལ་དུ་ངོས་འཛནི་ཐོབ་སྟྩེ། སོ་སོག་

རིན་པོ་ཆྩེ་ནས་བུ་དྩེ་ལི་ཐང་དགོན་དུ་ཁིད་ཤོག་ཅྩེས་བཀའ་ཕྩེབས་པས་ཡབ་ཀྱིས་ཁོང་གཅྩེན་གཅུང་གཉིས་ཀ་

ཞབས་ཐང་དུ་ཁིད་ནས་ལི་ཐང་ལ་བསོད་ཅིང་། ཁོང་ཚོ་ཉིན་དྩེའི་དགུང་མོར་འཇོ་སྟོད་ལུང་བར་འབོར་ཏྩེ་འཇོ་

སྟོད་བྲག་ཁུང་ཞྩེས་པའི་བྲག་ཕུག་ཆྩེན་པོ་ཞིག་འདུག་པ་དྩེར་ཞག་བཞུགས་གནང་།  ཕི་ཉིན་ནམ་གསལ་དུས་

ཁོང་གི་སས་འགོར་སུས་བཞག་མི་ཤྩེས་པའི་ལྷམ་སོག་སྩེར་པོ་གསར་བ་ཆ་གཅིག་བཞག་འདུག་པས།  ཕ་

ཡིས་བསམ་པར་མུ་མྩེད་ས་སྟོང་འདིར་འཇོག་མཁན་གི་མི་ཞིག་མི་སྣང་ལ་འདི་ནི་ལྟས་བཟང་པོར་འཁུམས་སྟྩེ། 

བུ་འདི་སྩེ་བ་རང་ག་ཞིག་མ་རྩེད་སམ། དགོང་མོ་དྩེར་མཚན་ཐོག་ཐག་ཏུ་ཁ་བ་བབས་པས་རི་ལུང་ཐམས་ཅད་

དུང་གི་མདོག་ལྟར་རབ་དཀར་ཁ་བས་གཡོགས་ནས་དཀར་པོ་ཡུག་གཅིག་ཏུ་བསྒྱུར་པས་ཁར་ལམ་རྒྱུས་དྩེ་ཙམ་

མྩེད་པས་གང་དུ་འགྲོ་བའི་ལམ་ཡང་ཤིན་ཏུ་རྩེད་དཀའ་བར་གྱུར། ཅུང་ཙམ་ཕིན་རྩེས་ཁ་བའི་ཁོད་དུ་རྐང་རྩེས་

གཞན་གང་ཡང་མི་སྣང་མོད་ལྕགས་ཐག་ཞིག་ལན་རྩེ་དྲུད་ཅིང་ལན་རྩེ་ཁ་བའི་ནང་དུ་དཔར་ཡོད་ལ་རྩེས་དྩེ་

བསྩེགས་ནས་ཡོང་བས་ལི་ཐང་དགོན་ལ་བདྩེ་ལྩེགས་ངང་ཐོན་བྱུང་།   

དྩེ་ནས་སོ་སོག་རིན་པོ་ཆྩེ་ལ་མཇལ་ཞིང་ཁ་བརྡའི་ཞོར་དུ་ལམ་སྐབས་ཀྱི་དོན་རྣམས་ཞུས་པས། སོ་སོག་

རིན་པོ་ཆྩེ་ནས་རྩེན་འབྲྩེལ་ལྩེགས་པོ་འདུག་དྩེ་ནི་ལི་ཐང་དགོན་ནས་དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོ་ཁྩེད་བསུ་རུ་ཕྩེབས་པ་

རྩེད་གསུངས། དྩེ་ནས་སོ་སོག་རིན་པོ་ཆྩེ་གཙོས་བླ་སྤྲུལ་དང་དགྩེ་བཤྩེས་རྣམས་ནས་སྐུ་གོང་མའི་ཕག་རས་

ངོས་འཛིན་དུ་བཅུག་པ་སོགས་བརག་པ་མང་པོ་མཛད་པས་གཅིག་ཀྱང་ནོར་བ་མྩེད་པར་ངོས་ཟིན་ལ། ཡང་སིད་

འཁྲུལ་མྩེད་ཀྱི་རགས་མ་ནོར་བ་ཡོད་པས་བཞག་པ་སྐུ་ཕྲྩེང་གསུམ་པར་ཐུགས་ཐག་བཅད་དྩེ་མཚན་ལ་ངག་དབང་

བློ་བཟང་བསྟན་འཛིན་སིན་པ་ཞྩེས་གསོལ། 

བཞག་ཕོ་ཉ་སྐུ་ཕྲྩེང་གསུམ་པ་ངོས་འཛིན་གྲུབ་ནས་སྐུ་གོང་མའི་རྩེན་སོམ་ཕག་ཏུ་བཞག་པ་ན། ངའི་སྐུ་

ཕྲྩེང་རྩེས་མའང་ཁྩེད་ཀྱིས་ངོས་འཛིན་གནང་དགོས་ཞྩེས་གསུངས་ཏྩེ་རྩེན་སོམ་མ་བཞྩེས་པར་སོ་སོག་རིན་པོ་

ཆྩེའི་བླ་བྲང་དུ་བཞག་ལ། སོ་སོག་བླ་བྲང་ན་མཆོད་ཁང་གི་ཀུན་དགའ་ར་བར་བཞག་ཡོད་པ་མཐོང་མོང་ཞྩེས་སོ་
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སོག་ཕག་མཛོད་བློ་ཚེ་རིང་ཞལ་བཞུགས་དུས་དངོས་སུ་བཞག་མ་ཐང་དགོན་པའི་གྲྭ་པ་རན་པ་དག་ལ་གསུངས་

མོང་། ད་ལྟའི་བཞག་པ་རིན་པོ་ཆྩེ་སྐུ་ཕྲྩེང་བཞི་པ་དགྩེ་ལྩེགས་མཁས་གྲུབ་འཇམ་དཔལ་རྒྱ་མཚོ་དཔལ་བཟང་པོ་

འདི་ཡང་སོ་སོག་སྐུ་ཆྩེན་གི་ཡང་སྤྲུལ་ངག་དབང་གསུང་རབ་བསྟན་འཛིན་དགྩེ་ལྩེགས་རྒྱ་མཚོ་དཔལ་བཟང་པོ་

མཆོག་དང་།  སོ་སོག་སྐུ་ཆུང་བ་ཡོངས་རྒྱལ་རིན་པོ་ཆྩེ་གཉིས་ནས་གཙོ་འགན་བཞྩེས་ཏྩེ་ངོས་འཛིན་གནང་བ་

འདིའང་རྩེན་འབྲྩེལ་གི་མགོ་དྩེ་དུས་ནས་འགྲིག་པར་གདོན་མི་ཟའོ། ། 

དྩེ་དུས་སུ་ལི་ཐང་གི་བླ་བྲང་ཁག་དང་མི་ཆྩེན་རྣམས་ནས་གསོལ་སྟོན་ལ་གདན་དྲངས་པ་ན།  དྩེ་དག་གི་

སར་སྐུ་གོང་མའི་དངོས་རས་ཡོད་དོ་ཅོག་ངོས་བཟུང་སྟྩེ་འདི་ངའི་རྩེད་ཅྩེས་ཐྩེངས་མང་པོར་གསུངས། ཞབས་

ཞུ་བས་སོ་སོག་རིན་པོ་ཆྩེར་ཞུས་ཏྩེ་ཕིན་ཆད་དྩེ་ལྟར་མི་གསུང་བའི་ཞལ་གདམས་གནང་དུ་བཅུག་པས།  སོ་

སོག་རིན་པོ་ཆྩེ་ནས་ཡང་སྤྲུལ་གི་ཕག་ལ་ཐལ་ལྕག་ཅིག་གནང་སྟྩེ་ད་ཕིན་ཆད་དྩེ་ལྟར་གསུངས་མི་ཆོག་གསུངས་

དྩེ་ནས་བཟུང་སྟྩེ་དྩེའི་སྐོར་ཅི་ཡང་མི་གསུངས།  དྩེ་ནས་ཁོང་གྲྭ་བ་རན་པ་ཞིག་དང་ལྷན་དུ་རྩེ་རི་ཁོད་དུ་ཕྩེབས་

ཏྩེ་ལོ་འགའ་ཤས་ལ་དྩེ་རུ་ཆོས་སོད་སྣ་ཚོགས་ལ་བསླབ་བོ། ། 

གསུམ་པ་དབུས་གཙང་ཡུལ་དུ་ལུང་གི་ཡོན་ཏན་བརེས་པའི་ཚུལ། 
ཉིན་ཞིག་སོ་སོག་རིན་པོ་ཆྩེ་ནས་ཁོང་ལ་སྐུ་ཕྲྩེང་གོང་མ་དག་ཀྱང་དབུས་གཙང་ནས་མཁས་ཤིང་གྲུབ་

པའི་གོ་འཕང་བརྩེས་པ་ཡིན་པས་ཁྩེད་ཡང་དྩེར་ཕྩེབས་ཏྩེ་སློབ་གཉྩེར་ལྩེགས་པོ་གནང་དགོས་པའི་བསླབ་བ་

གནང་རྩེས་སི་ལོ་༡༩༢༧་ལོ་སྟྩེ་དགུང་ལོ་བཅུ་བཞི་པར་དབུས་ལ་འགྲོ་བའི་ཚོང་པ་དག་དང་ལྷན་དུ་ལྷ་སར་

བཏང་། ཁོང་གིས་ལམ་སྐབས་ཀྱི་དཀའ་བ་བརྒྱ་ཕྲག་ཁད་དུ་བསད་ནས་ལྷ་ལྡན་དག་པའི་ཞིང་ཁམས་སུ་འབོར་

ཏྩེ།  

མཇལ་སྐོར་ལྩེགས་པར་གྲུབ་རྩེས་སྩེ་ར་ཐྩེག་ཆྩེན་གླིང་དུ་མཁས་བཙུན་བཟང་གསུམ་གི་སྐུ་ཡོན་ཡོངས་

སུ་རོགས་པའི་དགྩེ་བའི་བཤྩེས་གཉྩེན་དགའ་ནོར་རིང་ཚང་གཙོས་དམ་པ་དུ་མ་བསམ་སོར་གཉིས་ཀྱིས་ཚུལ་

བཞིན་དུ་བསྟྩེན་ཏྩེ་རིག་པའི་གཞུང་ལུགས་དག་ལ་གུས་རག་བརོན་པ་ཆུ་བོའ་ིརྒྱུན་བཞིན་དུ་བསྟྩེན།  

ཁོང་གིས་སློབ་གཉྩེར་གནང་བའི་སྐབས་སུ་སྐུ་ཆོས་ཤིན་ཏུ་བཀྲྩེན་པས་ལན་རྩེ་བཞྩེས་རྒྱུ་མྩེད་པར་

གཏོར་མ་སྐམ་པོ་ཅུང་ཟད་ཙམ་ཆུ་ནང་དུ་བསྐོལ་ནས་རམ་དྲི་ཙམ་ཡོད་པའི་བཞྩེས་པར་བརྩེན་ནས་ཀྱང་དཔྩེ་

གཟིགས་ལྷོད་མྩེད་གནང་བ་སོགས་དཀའ་བ་སྣ་ཚོགས་སད་ཅིང་བློ་ཕུགས་ཆོས་དང་ཆོས་ཕུགས་སང་ལ་གཏད་

པའི་དམ་པའི་རྣམ་ཐར་ངོ་མ་བསངས།  

ཡང་སྐབས་རྩེ་ལི་ཐང་སོགས་ཁོང་གི་ཕ་ཡུལ་གི་མཇལ་བ་ཁ་ཤས་ལྷ་སར་འབོར་ནས་ཁོང་དང་མཇལ་དུ་

བིན་ཏྩེ་སོ་རྡུང་ཡང་སོ་མི་འབྩེད་ལ། རྩེས་སུ་གྲྭ་བ་རྣམས་ཀྱིས་ཡུལ་ཕོགས་ཀྱི་མཇལ་བས་སོ་རྡུང་བ་ཁྩེད་ཀྱིས་

མ་ཐོས་སམ་ཅིའི་ཕིར་སོ་མ་ཕྩེ་བ་ཡིན་ཞྩེས་འདྲི་དུས།   ཁོང་གིས་ཐོས་ཀྱང་མ་ཕྩེ་ང་ལ་ཁོ་ཚོར་ལྟོ་གོས་

སོགས་སྟྩེར་རྒྱུ་མྩེད། ཕན་ནི་མི་ཐོགས་རང་ཉིད་ལའང་དཔྩེ་ཆར་ལྟ་བའི་བར་ཆད་ཡིན་པས་སོ་མ་ཕྩེ་གསུངས།  

འདི་ལྟར་ལྟོ་གོས་གཏམ་གསུམ་ལ་གོང་སྐུར།   



6 
 

འདོད་ཆུང་ཆོག་ཤྩེས་ཀྱིས་གཞུང་བཀའ་པོད་ལྔས་མཚོན་པའི་མདོ་སགས་ཀྱི་གཞུང་ལུགས་རབ་

འབམས་ལ་ཐོས་བསམ་སོམ་པ་དཔིས་ཕིན་པ་གནང་སྟྩེ་འཛིན་གྲྭ་རིམ་གིས་རོགས་ནས་མཁས་པའི་གོ་འཕང་

བརྩེས། ཉིན་ཞིག་ལི་ཐང་ས་ཆའི་རྒྱལ་གཏོ་ཚོང་དཔོན་ཟྩེར་བའི་ཚོང་དཔོན་གྲགས་ཅན་ཞིག་ལྷ་སར་ཡོད་པ་དྩེ་

ལ་ཁོང་གིས་ད་ཐྩེངས་ཁྩེད་ཀྱིས་བདག་ལ་སིན་བདག་ཞིག་མཛད་རོགས་གསུངས། 

ཅི་ཞིག་གི་སིན་བདག་བགི་དགོས་ཟྩེར་དུས། ཁོང་གི་ཨ་མ་མདང་དགོང་འདས་པས་ལྷ་སའི་ཇོ་བོའ་ི

མདུན་དུ་གསྩེར་རྐོང་ཞིག་ངྩེས་པར་དུ་འཇོག་དགོས་གསུངས།  དྩེ་དུས་ཕ་ཡུལ་གི་གཏམ་ཞིག་མ་མཐའ་ཡང་

ཟླ་བ་འགའི་རྩེས་སུ་མ་གཏོགས་རང་ག་བའི་སྩེ་བོ་ཞིག་གིས་གོ་མི་ནུས་པས་ཚོང་དཔོན་ཐྩེ་ཚོམ་དང་བཅས་ཏྩེ་

སིན་བདག་མཛད་དྩེ་ཟླ་ཚེས་གསལ་བོར་བྲིས།  རྩེས་སུ་ཚོང་དཔོན་ཕ་ཡུལ་དུ་ལོག་ནས་ཡུལ་མི་རྣམས་ལ་

འདྲི་དུས་ཁོང་གི་ཡུམ་འདས་པ་དང་ཟླ་ཚེས་སོགས་ཁོང་གིས་གསུངས་པ་ལྟར་ཏག་ཏག་ཡིན་པས།   

དྩེ་ནས་བཟུང་ཚོང་དཔོན་ཁོང་ལ་ཤིན་ཏུ་དད་དྩེ་ངའི་བླ་མ་ཟྩེར་བ་མ་གཏོགས་མཚན་གཞན་ནས་ཀྱང་མི་

འབོད།  རྒྱལ་གཏོ་ཚོང་དཔོན་ཕིར་ལྷ་སར་ལོག་ནས་ཁོ་དང་ཨ་འབྲུག་ཚོང་དཔོན་གཉིས་ཀྱིས་སིན་བདག་

མཛད་དྩེ་ཁོང་གིས་ལྷ་ལྡན་སོན་ལམ་ཆྩེན་མོའ་ིཚོགས་དབུས་སུ་ལྷ་རམས་དམ་བཅའ་བཞག་སྟྩེ་མཁས་པའི་

གྲགས་པ་རྒྱས། དྩེ་ནས་རྒྱུད་སད་གྲྭ་ཚང་དུ་ཞུགས་ཏྩེ་གསང་ཆྩེན་རྒྱུད་སྩེ་བཞི་ལ་གསན་སངས་མཐར་ཕིན་པ་

མཛད་ནས་ཕིར་སྩེ་ར་ཐྩེག་ཆྩེན་གླིང་དུ་ཕྩེབས་ཏྩེ་དཔྩེ་ཁིད་གནང་ལ་སློབ་འཁོར་མང་པོ་བསངས།   

ཁད་པར་དུ་སི་ལོ་༡༩༣༧་ལོ་ལ་རང་ཡུལ་ལི་ཐང་ཕོགས་ནས་ལྷ་སར་སློབ་གཉྩེར་ཡོང་བའི་བཞག་དགྩེ་

ལྩེགས་རིན་པོ་ཆྩེ་ནི་ཁོང་གི་སློབ་མའི་གཙོ་བོ་ཡིན་ལ། བཞག་དགྩེ་ལྩེགས་རིན་པོ་ཆྩེ་ནི་ལྷ་སྲུང་གིས་སྩེས་བུ་

དམ་པ་ཞིག་གི་ཡང་སྤྲུལ་ཡིན་ཞིང་དགུང་ལོ་བཅུ་བཞིའི་ཐོག་དབུས་ལ་ཕྩེབས་ཏྩེ་སློབ་གཉྩེར་གནང་ན་དམ་པ་

གང་གི་ཡང་སྤྲུལ་ཡིན་པ་ངོས་འཛིན་བྩེད་མཁན་ཡོད་ཅྩེས་ལུང་བསྟན་ཐོབ་པ་བཞིན་དབུས་སུ་ཕྩེབས་པ་ཡིན་ལ། 

སྩེར་སད་གྲྭ་ཚང་གི་སྐུ་ངོ་གཉྩེར་ཚང་དང་། རྒྱལ་ཐང་དགྩེ་བཤྩེས་དབུ་ཟུར་ལགས།  ལི་ཐང་དགྩེ་བཤྩེས་རྒྱལ་

འགྲུབ་ལགས་བཅས་ནས་གྲོས་བསྡུར་གིས་བཞག་པ་རིན་པོ་ཆྩེ་ལ་སྩེས་བུ་དམ་པ་གང་གི་ཡང་སྤྲུལ་ཡིན་པ་

ཞུས་པས།  བཞག་པ་རིན་པོ་ཆྩེ་ནས་ཐུགས་དམ་བརག་དཔད་གནང་ནས་ཡོངས་འཛནི་བློ་བཟང་དགྩེ་ལྩེགས་

མཆོག་གི་ཡང་སྤྲུལ་ཡིན་པའི་ངོས་འཛིན་གནང་།  

ལོ་ངོ་བཅུ་ཙམ་ལ་བཞག་པ་རིན་པོ་ཆྩེ་བསམ་སོར་གཉིས་ཀྱིས་ཚུལ་བཞིན་དུ་བསྟྩེན་ཏྩེ་གཞུང་ལུགས་

རབ་འབམས་ཀུན་ལ་ནང་བིན་ཆུད་པར་མཛད་ཅིང་།  སྩེ་ར་ཚོགས་ཆྩེན་གི་སྤྲུལ་སྐུ་འབྲིང་ཁག་གི་གོ་གནས་

བཞྩེས་ཤིང་ལི་ཐང་དགྩེ་ལྡན་བམས་ཆྩེན་ཆོས་འཁོར་གླིང་གི་མཁན་པོ་གནང་། རྩེས་སུ་ཐྩེ་ཝན་སོགས་སུ་

བསྟན་འགྲོའ་ིདོན་མཛད་ཅིང་ཆོས་འཁོར་རྒྱ་ཆྩེར་བསྐོར་བར་མཛད་དོ། ། 

བཞག་པ་རིན་པོ་ཆྩེ་སྐུ་ཕྲྩེང་གསུམ་པ་ངག་དབང་བློ་བཟང་བསྟན་འཛིན་སིན་པ་ཁོང་ནི།  མདོ་སགས་

ཀྱི་གཞུང་ལ་མཁས་པའི་ཡང་རྩེར་སོན་པ་ཞིག་ཡིན་པ་མ་ཟད་དབང་ལུང་མན་ངག་གི་རྒྱུན་མཐའ་དག་མནོས་

པའི་དབང་ལུང་མན་ངག་གི་མངའ་བདག་ཞིག་ཀྱང་ལགས་ཏྩེ། ཁོང་གིས་ས་ཕིར་རྒྱལ་མཆོག་སྐུ་ཕྲྩེང་བཅུ་
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གསུམ་པ་དང་།  སབས་རྩེ་བདྩེ་ཆྩེན་སིང་པོ།  སབས་རྩེ་ཁང་སར་རྡོ་རྩེ་འཆང་། བ་རི་རྡོ་རྩེ་འཆང་། སབས་

རྩེ་ཤར་པ་རིན་པོ་ཆྩེ། སིང་སོང་སྟག་ལུང་བྲག་རིན་པོ་ཆྩེ། དགྩེ་བཤྩེས་བསམ་འགྲུབ་རྡོ་རྩེ་འཆང་། ལི་ཐང་ཤོག་

དྲུག་སབས་མགོན་རིན་པོ་ཆྩེ། སབས་རྩེ་ཁི་བང་རྡོ་རྩེ་འཆང་།  ཡོངས་འཛནི་གླིང་རིན་པོ་ཆྩེ།  སབས་རྩེ་ལྷ་

བཙུན་རྡོ་རྩེ་འཆང་སོགས་སྩེས་བུ་དམ་པ་མང་པོ་ཞིག་བསམ་སོར་གཉིས་ཀྱིས་ཚུལ་བཞིན་དུ་བསྟྩེན་ཏྩེ། 

ལམ་རིམ་རྒྱས་བསྡུས་དང་སོད་འཇུག་དང་བློ་སོང་གི་སྐོར་དང་།  རྒྱལ་བའི་བཀའ་འགྱུར་རིན་པོ་ཆྩེ་

དང་རྩེ་ཡབ་སས་ཀྱི་གསུང་འབུམ་སོགས།  གསང་བདྩེ་འཇིགས་གསུམ་གི་བསྩེད་རོགས་དང་ར་བཤད་ཀྱི་

རྒྱུད་འགྲྩེལ་བ་བཅས་པའི་ལུང་ཁིད་དང་། བདྩེ་གསང་འཇིགས་གསུམ་གཙོས་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་རིན་འབྱུང་།  

སྒྲུབ་ཐབས་རྒྱ་མཚོ།  མི་ཏྲ་བརྒྱ་ར།  སྣར་ཐང་བརྒྱ་ར།  བ་རི་བརྒྱ་ར།  ཟུར་བཀའ་བརྒྱ་ར་སོགས་གསང་

ཆྩེན་རྒྱུད་སྩེ་བཞིའི་སི་བཀའ་དང་ཟུར་བཀའ་ཐོར་བུ་བ་བཅས་པའི་དབང་དང་རྩེས་གནང་གང་ཡོད་དང་།  

ཆྩེས་ཆྩེར་གསང་བའི་དགྩེ་ལྡན་སན་རྒྱུད་ཀྱི་མན་ངག་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་བུམ་པ་གང་བོའ་ིཚུལ་དུ་ཐོབ་

ཅིང་།  ཐོས་དོན་ཉམས་སུ་ལྩེན་པའི་མདོ་སགས་ཡོངས་རོགས་ཀྱི་བསྟན་པའི་བདག་པོར་གྱུར་ཏོ། །ཁོང་ནི་བླ་

མ་ཤིན་ཏུ་ཐུགས་ཆུང་ཞིག་ཡིན་ལ་གསུང་ཆོས་ཀྱི་སྐབས་སུའང་བླ་སྤྲུལ་དག་གི་གྲལ་དུ་མི་བཞུགས་པར་གྲྭ་མང་

གི་ནང་དུ་བཞུགས་པས།  སབས་རྩེ་བདྩེ་ཆྩེན་སིང་པོས་གསུང་ཆོས་གང་གནང་གི་སྐབས་སུ་བཞག་པ་རིན་པོ་

ཆྩེ་གང་དུ་འདུག ངའི་མདུན་དུ་ཡར་ཤོག་ཅྩེས་གསུངས་ཏྩེ་ཁོང་གི་མདུན་འཁིས་སུ་བླངས་ཏྩེ་བཀའ་ཆོས་གནང་

པ་སོགས་ཐུགས་རིས་ཤིན་ཏུ་ཆྩེ་ཞྩེས་གྲྭ་སའི་དགྩེ་བཤྩེས་བགྲྩེས་པ་རྣམས་ཀྱིས་གསུངས་སོ། ། 

བཞི་པ་ཕིར་རང་ཡུལ་དུ་ཕེབས་ནས་བསྟན་འགོའི་དོན་མཛད་པའི་ཚུལ།  
དབུས་གཙང་ཡུལ་དུ་དྩེ་ལྟར་མདོ་སགས་ཀྱི་གཞུང་ལུགས་མཐའ་དག་དང་དབང་ལུང་མན་ངག་དང་

བཅས་པས་རང་རྒྱུད་གཏམས་པར་མ་ཟད་བསྟན་པའི་ཁུར་ཆྩེན་འདྩེགས་ནུས་པའི་སློབ་བུ་ཡང་གང་མང་

བསངས། རྩེས་སུ་སི་ལོ་༡༩༤༧ལོ་སྟྩེ་བཞག་པ་རིན་པོ་ཆྩེ་འདི་ཉིད་དགུང་ལོ་སོ་ལྔར་ཕྩེབས་པའི་ལོ་དྩེར།  

བཞག་དགྩེ་ལྩེགས་རིན་པོ་ཆྩེ་ཕིར་ཕ་ཡུལ་དུ་ཆས་དགོས་བྱུང་སྟྩེ། ཁོང་གིས་ཡོངས་འཛིན་བཞག་པ་རིན་པོ་ཆྩེ་

ལ་ཡང་ཕིར་ཕ་ཡུལ་ལི་ཐང་དུ་མཉམ་དུ་ཕྩེབས་དགོས་པའི་གསོལ་བ་ཡང་ཡང་བཏབ་ཀྱང་ཞལ་གིས་མ་བཞྩེས། 

དྩེ་ནས་བཞག་དགྩེ་ལྩེགས་རིན་པོ་ཆྩེ་ཉིད་བླ་མ་དང་འབྲལ་དགོས་རྒྱུ་རྩེད་བསམས་ནས་ཐུགས་སོ་སྟྩེ་སྐུ་སྙུང་

བཞྩེས་པས་གསུང་ཡང་འབོན་མི་ནུས་པར་གྱུར།  

དྩེ་ནས་བཞག་པ་རིན་པོ་ཆྩེས་ཞལ་འདོན་ཐུགས་སོན་གནང་བས་གསུང་ཅུང་ཟད་འབོན་ནུས་པར་གྱུར་

ལ་ཡོངས་འཛིན་རིན་པོ་ཆྩེ་བདག་དང་ལྷན་དུ་ཕ་ཡུལ་ལ་འབོན་རྒྱུ་མཁྩེན་ཞྩེས་སན་ཆབ་དང་བཅས་ཏྩེ་ཞུས་

ཤིང་།  འཁོར་གཡོག་རྣམས་ཀྱིས་ཁོང་ལ་ཁྩེད་མི་ཕྩེབས་ན་བཞག་དགྩེ་ལྩེགས་རིན་པོ་ཆྩེ་སྐུ་གྲོང་རྒྱུ་ཡིན་ཚུལ་

སོགས་སྨྲས་ཏྩེ་ནན་ཞུས་གནང་མཐར་ཞལ་གིས་བཞྩེས། ལོ་དྩེའི་བོད་ཟླ་དྲུག་པའི་ཚེས་བདུན་ཉིན་དཔོན་སློབ་

གཉིས་ལྷ་ས་ནས་ཕིར་ཆས་སྐབས་གྲྭ་ཚང་དང་ཁང་ཚན།  མི་ཚན་བཅས་འབྲྩེལ་ཡོད་ཁག་ནས་འཁྲུངས་ལྷའི་

བར་དུ་སྩེལ་མ་མཛད་ཅིང་། ཟླ་བ་བརྒྱད་པའི་ནང་དུ་ལི་ཐང་དང་ཉྩེ་བའི་ཆ་དགྩེ་ལ་མགོར་འབོར་བ་ན།  ལི་ཐང་
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གི་བཞག་ར་མགྲིན་ནོར་བུ་དང་།  བཞག་གྲགས་པ།  འབུམ་རྒྱལ་རྡོ་རྩེ།  འཇང་པ་མགོན་པོ།  རྡ་རུབ་

སྐལ་ལྡན་སོགས་ར་བ་བཅུ་བདུན་ཙམ་བསུ་མར་འབོར།  

དྩེ་ནས་ཚ་ཁར་འབོར་བ་ན་བཞག་དགྩེ་ལྩེགས་རིན་པོ་ཆྩེའི་གཅུང་པོ་མི་འགྱུར་རིན་པོ་ཆྩེ་དང་།  ལི་

ཐང་སོ་སོག་བླ་བྲང་།  བཞག་རྒྱ་མཚོ་སོགས་བསུ་མར་ཕྩེབས།  དྩེ་ནས་བཞག་པ་རིན་པོ་ཆྩེ་དང་བཞག་དགྩེ་

ལྩེགས་རིན་པོ་ཆྩེ་རྣམ་གཉིས་བླ་མ་ལས་སྣྩེ་དགྩེ་འདུན་པ་བཅས་པས་དུང་དང་རྒྱ་གླིང་གི་སན་པའིས་དང་བཅས་

སྩེར་འཕྲྩེང་གིས་བསུ་མ་གནང་ཏྩེ་བཞག་བླ་བྲང་དུ་ཞབས་སོར་འཁོད།  ལི་ཐང་དགོན་དུ་རྩེ་མགོ་དང་ཚོགས་

ཆྩེན།  ཇོ་ཁང་།  རྩེ་ལྷ་ཁང་།  པར་ཁང་སོགས་ལ་མཆོད་མཇལ་ཕྩེབས་རྩེས་བཞག་པ་རིན་པོ་ཆྩེ་ཉིད་

བཞག་དགྩེ་ལྩེགས་རིན་པོ་ཆྩེ་དང་མི་འགྱུར་རིན་པོ་ཆྩེ་རྣམ་པ་གཉིས་དང་ལྷན་དུ་མོ་ལར་ཕྩེབས་ཏྩེ་འཇལ་ལྷ་ཁང་

སུམ་མདོར་ཞག་བཞུགས་མཛད་ནས་ཇོ་བོ་བརྒྱ་ར་བརྒྱད་ཀྱི་ནང་ཚན་དུ་གྲགས་པའི་ཇོ་བོ་དང་མཇལ།   

ཕི་ཉིན་མོ་ལ་བཞག་ཚང་གི་ཁིམ་དུ་ཕྩེབས་ཏྩེ་ཞག་ཤས་ལ་བཞུགས་ནས་བཞག་དགྩེ་ལྩེགས་རིན་པོ་ཆྩེའི་

སྐུ་གོང་མའི་བཞུགས་གནས་དགོན་གསར་རི་ཁོད་ཞྩེས་པ་དྩེར་བཞག་པ་རིན་པོ་ཆྩེ་དང་བཞག་དགྩེ་ལྩེགས་རིན་

པོ་ཆྩེ་གཉིས་ནས་དཔལ་རྡོ་རྩེ་འཇིགས་བྩེད་ཀྱི་བསྩེན་མཚམས་ཁ་སྐོང་གི་སིན་སྩེག་དང་བཅས་པ་མཛད། ཟླ་བ་

བཅུ་པར་ལི་ཐང་དགོན་དུ་ཕྩེབས་ཏྩེ་བཞག་པ་རིན་པོ་ཆྩེ་དང་དགྩེ་བཤྩེས་སན་གྲགས་རྣམ་པ་གཉིས་དགྩེ་བཤྩེས་

ལྷ་རམས་པ་ཡིན་སྟབས་སྐུ་ཡོན་ཆྩེ་ཤོས་ཡིན་པས།  བོད་ཟླ་དང་པོའ་ིཚེས་བཅུ་བཞིའི་ཉིན་ལི་ཐང་དགོན་དུ་

དམ་བཅའ་བཞག  གོ་མིན་ཏང་གི་རྒྱ་དཔོན་བུང་ཐོན་ཀྲང་ཟྩེར་བ་ཡང་།  བཞག་པ་རིན་པོ་ཆྩེའི་མཁས་བཙུན་

བཟང་གསུམ་གིས་ཡིད་འཕྲོག་སྟྩེ་གོས་ཆྩེན་གི་ངོས་ལ་བསྟོད་ཚིག་བྲིས་པའི་མཚན་སན་འབུལ་བ་དང་ཤོག་

སྦག་རྒྱབ་ནས་ཆོས་རྭའི་ནང་དུ་ཁོང་གི་དམ་བཅའ་བཞག་པར་རྩེན་འབྲྩེལ་ཞུ་རིས་བས་ཀྱང་།  བཞག་རྒྱ་མཚོ་

ནས་ཆོས་རྭའི་ནང་དུ་དྩེ་ལྟར་བྩེད་པ་མི་རུང་ལ་བཞུགས་ཤག་ཏུ་ཕྩེབས་རོགས་ཞུས་པས།  ཕི་ཉིན་བླ་བྲང་དུ་

ཕྩེབས་ཏྩེ་གོས་ཆྩེན་དམར་པོའ་ིངོས་སུ་བྲིས་པའི་རྒྱ་ཡིག་གི་བསྟོད་ཚིག་རྩེན་འབྲྩེལ་གི་རས་སུ་འབུལ་གནང་

མཛད།  དྩེ་ནས་ཟླ་བ་གཉིས་པའི་ནང་དུ་ལི་ཐང་སབས་མགོན་སྐུ་ཕྲྩེང་གཉིས་པ་ལྷ་ས་ནས་ལི་ཐང་དུ་ཕྩེབས་

པས་དགོན་པའི་མཁན་པོ་དང་བླ་སྤྲུལ་རྣམས་དང་མཉམ་དུ་ལི་ཆུའི་ཁར་ཕྩེབས་ནས་བསུ་བ་གནང་།  ཟླ་བ་

གསུམ་པའི་ནང་ཨ་འཛི་བློ་གསལ་གིས་སིན་བདག་ཞུས་ནས་སབས་མགོན་རིན་པོ་ཆྩེས་གཞི་བ་ཁང་ཚན་དུ་

འདུས་པ་སྟོང་ཙམ་ལ་ལམ་རིམ་ཆྩེན་མོའ་ིབཤད་ལུང་སྩེམས་བསྩེད་དང་བཅས་པ་གནང་བར་གསན།  ལོ་དྩེར་

སབས་མགོན་རིན་པོ་ཆྩེ་སྐུ་གཤྩེགས་ཤིང་།  སོ་སོག་སྐུ་གོང་མ་སྐུ་ཆྩེན་རིན་པོ་ཆྩེ་མོ་ལ་དགོན་གྲོང་གཉིས་

ཀྱིས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་བཞིན་མོ་ལ་སྟོད་ཀྱི་ཕུན་ཚོགས་གླིང་དུ་ལོ་མང་ལ་བཞུགས་ནས་སླར་ལི་ཐང་དུ་ཕྩེབས་

དུས་ལོ་འདིར་མོ་ལ་ཚོ་ཁག་གཉིས་གསུམ་ཙམ་གི་ར་བ་སུམ་བརྒྱ་ལྷག་གིས་ལི་ཐང་དུ་ཕྩེབས་སྩེལ་ཞུས། 

ལོ་འདི་ཉིད་དྩེ་སི་ལོ་༡༩༤༨་ལོ་ལ་བཞག་པ་རིན་པོ་ཆྩེ་དགུང་ལོ་སོ་དྲུག་པ་ལ་མཁན་པོར་ཕྩེབས་དགོས་

པའི་རྩེས་སུ་བབས་པ་ན།  ལི་ཐང་དགོན་པའི་མགྲོན་གཉྩེར་དང་ཕག་སྦུག་རན་པ་དང་རན་ཟུར་རྣམས་ནས་

མཁན་པོ་མཛད་དགོས་ཀྱི་ཞུ་བ་ཕུལ་པ་ན། བཞག་པ་རིན་པོ་ཆྩེ་ནས་རང་གི་སློབ་བུ་དགྩེ་ལྩེགས་རིན་པོ་ཆྩེ་ལ་
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མཁན་ས་མྩེད་པས་ཁོང་གི་ཚབ་ཏུ་གཏོང་བར་དགོངས་ནས། ངས་མཁན་པོ་བྩེད་པ་མི་ཡོང་།  བདག་གི་སློབ་

མ་བཞག་དགྩེ་ལྩེགས་རིན་པོ་ཆྩེ་ཁོང་ཚོགས་ཆྩེན་སྤྲུལ་སྐུ་འབྲིང་ཁག་ཡིན་པས།  ཁོང་ལ་ཞུས་ན་ལྩེགས་ཞྩེས་

ནན་ཆྩེན་གསུངས་པར་བརྩེན།  ལི་ཐང་དགོན་པའི་ཕག་སྦུག་རན་པ་དང་རན་ཟུར་རྣམས་བཞག་དགྩེ་ལྩེགས་

རིན་པོ་ཆྩེའི་དྲུང་དུ་ཕྩེབས་ཏྩེ་མཁན་པོ་གནང་དགོས་པའི་ཞུ་བ་ལན་གསུམ་ཕུལ་པའི་མཐའ་མར་ཞལ་བཞྩེས་

ཐོབ་སྟྩེ་མཁན་པོ་མཛད། 

སོ་སོག་སྐུ་ཆྩེན་ལི་ཐང་དུ་ཕྩེབས་པས་མོ་ལ་དགོན་གྲོང་གཉིས་ལ་བླ་མ་མྩེད་པར་གྱུར་པས། བཞག་པ་

རིན་པོ་ཆྩེ་ཉིད་མོ་ལ་དགོན་གྲོང་གཉིས་ནས་གདན་འདྲྩེན་ཞུས་ཏྩེ་ཕུན་ཚོགས་གླིང་དུ་ཞབས་སོར་འཁོད་ཅིང་།  

ས་ཆ་དྩེར་ཡུན་རིང་བཞུགས་ནས་བཀའ་ཆོས་མང་པོ་གསུངས་ཤིང་བསྟན་འགྲོའ་ིདོན་རྒྱ་ཆྩེར་མཛད། ཁོང་དྩེར་

བཞུགས་པའི་སྐབས་ཤིག་ལ་ས་འགུལ་ཆྩེན་པོ་ཞིག་ཡོང་བས་ཁང་བའི་དཀར་ཁུང་ནས་འཕུར་ཡོང་བ་འགའ་

ཤས་ཀྱིས་མཐོང་ལ།  རྩེས་སུ་དཀར་ཁུང་དུ་ཁོང་གི་གཟན་གི་ལྩེབ་མོ་ཅུང་ཙམ་གཤགས་ནས་ལུས་འདུག་ཅྩེས་

དྩེ་གའི་ཡུལ་མི་རྣམས་ལ་ཡོངས་སུ་གྲགས་པས་ད་ལྟའི་བར་དུ་ཡུལ་འདིའི་སྩེ་བོ་ཀུན་གིས་གླྩེང་བཞིན་ཡོད། 

མོ་ལ་ས་ཆར་གདུལ་བའི་དོན་ཡུན་རིང་མཛད་དྩེ། སི་ལོ་༡༩༥༢ ལོ་སྟྩེ། བཞག་པ་རིན་པོ་ཆྩེ་དགུང་ལོ་

བཞི་བཅུའི་ཐོག་ལི་ཐང་དགོན་གི་ཕག་སྦུག་དང་རན་ཟུར་ལས་སྣྩེ་རྣམས་ཀྱིས་སླར་ཡང་མཁན་པོར་ཕྩེབས་

དགོས་པའི་ཞུ་བ་ལན་གསུམ་གི་བར་དུ་ཕུལ་བས་ཞལ་གིས་བཞྩེས་ཏྩེ། མཚན་ཉིད་གྲྭ་ཚང་གི་མཁན་པོ་ལོ་

གཉིས་ལ་གནང་། འདི་དུས་ཙམ་ནས་བཟུང་སྟྩེ་རང་ཡུལ་བཞག་ཁོག་ཏུ་ཐྩེངས་མང་ཕྩེབས་ཤིང་། སྩེར་ས་རྣམས་

ལ་དབང་རྩེས་གནང་དང་བཀའ་ཆོས་ཡང་ཡང་གནང་ལ། བཞག་པ་ཨ་ཕྱུང་ཚང་། མང་ལུ་ཚང་། ཚ་གཟུ་ཚང་། 

རང་འགྲུབ་ཚང་སོགས་སུ་ཡུན་རིང་བཞུགས། བཞག་པ་རིན་པོ་ཆྩེའི་དགུང་ལོ་ཞྩེ་གཉིས་པ་སྟྩེ་སི་ལོ་༡༩༥༤ལོ་

ནས་ཚོགས་ཆྩེན་གི་རྡོ་རྩེ་སློབ་དཔོན་ལོ་གཉིས་ལ་མཛད། འདི་དུས་ནས་བཞག་མ་ཐང་དགོན་དང་ས་ས་དགོན་

བཅས་པའི་དགོན་ཡུལ་གཉིས་ཀྱིས་ཐུན་མོང་ནས་ཞྭ་དཔལ་རི་ཁོད་རིང་པ་ཞིག་ཡོད་པ་བསར་གསོ་བས་ཏྩེ་

བཞག་པ་རིན་པོ་ལ་ཕུལ་བས་ཁོང་གིས་སྒྲུབ་པ་ཉམས་ལྩེན་རྩེ་གཅིག་ཏུ་གཞོལ་བའི་བཞུགས་གནས་མཛད།  

སི་ལོ་༡༩༥༥ལོའ་ིབོད་ཟླ་གསུམ་པའི་ནང་དུ་ལི་ཐང་དགོན་པའི་ཚོགས་ཆྩེན་གི་རྡོ་རྩེ་སློབ་དཔོན་མཛད་ལ་དྩེའི་

སྐབས་སུ་མི་ཉག་རབས་སང་དུ་སབས་མགོན་རིན་པོ་ཆྩེ་མཇལ་བསུར་ཕྩེབས་ཏྩེ་ཉིན་གསུམ་གི་རིང་ལ་ཐུགས་

རྩེ་ཆྩེན་པོའ་ིདབང་ཆྩེན་དང་ཚེ་དབང་ཞུས། བཞག་པ་རིན་པོ་ཆྩེའི་དགུང་ལོ་ཞྩེ་བཞི་པ་སྟྩེ།  སི་ལོ་༡༩༥༦་ལོ་

ནས་ལི་ཐང་དགྩེ་ལྡན་བམས་ཆྩེན་ཆོས་འཁོར་གླིང་གི་རྒྱལ་མཆོག་བསོད་ནམས་རྒྱ་མཚོའི་མི་འཇིགས་གདོང་

ལྔས་གཏྩེགས་པའི་གསྩེར་གི་ཁི་ལ་འཁོད་དྩེ།  དགོན་དྩེ་གའི་ཆོས་སིད་ཀྱི་འགན་ཡོངས་རོགས་བདག་གིར་

བཞྩེས་ཤིང་མཛད་འཕྲིན་ལྩེགས་པར་བསངས་ནས་མཇུག་བདྩེ་ལྩེགས་ངང་གྲུབ་ཅིང་། 

ས་ལོའ་ིཁོམ་ཐོག་ལྷ་ལུང་དཔལ་གི་རྡོ་རྩེས་མཁན་པོ་མཛད་པའི་རིང་ལ་འཐབ་འཁྲུགས་བྱུང་སྟྩེ་སྐུ་ངལ་

མང་པོ་འཕྲད་ཀྱང་།  བཞག་པ་རིན་པོ་ཆྩེས་མཁན་པོ་མཛད་པའི་ལོ་གཉིས་ཀྱི་ཡུན་ལ་དུས་བདྩེ་ཞོད་འཇགས་

བྱུང་བས་ཆོས་སིད་གང་ཐད་ནས་ཀྱང་མཛད་དཀའི་སྐུ་ངལ་གི་རིགས་གང་ཡང་མ་འཕྲད་པར་ཆོས་ཕོགས་ཀྱི་
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བྩེད་སོ་མཐའ་དག་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་གྱུར། འདི་དུས་ནས་བཞག་མ་ཐང་དགོན་གི་དགོན་ཡུལ་གཉིས་ནས་

གསོལ་བ་བཏབ་པ་བཞིན། བཞག་མ་ཐང་དགོན་པའི་བསྟན་པའི་བདག་པོ་གནང་རྒྱུ་དང་། ལི་ཐང་གི་མཁན་པོ་ཁི་

ཟུར་པའི་རྩེས་སུ་མ་ཐང་དགོན་དུ་ཞབས་སོར་འཁོད་དྩེ་གཏན་དུ་བཞུགས་པའི་ཞལ་བཞྩེས་ཐོབ་པས།  བཞག་

མ་ཐང་དགོན་གི་དགོན་ཡུལ་གཉིས་ནས་བཞག་མ་ཐང་དགོན་དུ་བརིད་ཉམས་ལྡན་པའི་གཟིམས་ཤག་སུམ་ཐོག་

ཅན་ཞིག་བཞྩེངས་ཤིང་། གཟིམས་ཤག་བཞྩེངས་དུས་བཞག་པ་རིན་པོ་ཆྩེ་ཁོང་དངོས་སུ་ཕྩེབས་ཏྩེ་ཞལ་བཀོད་

གང་མང་མཛད་དྩེ།  ཤག་འདིར་ང་འདུག་པའི་སྐལ་པ་ཨྩེ་ཡོད་མི་ཤྩེས་ཀྱང་། མ་འོངས་པ་ན་དགོན་པར་ཕན་

ཐོགས་པ་ཞིག་ཡོང་ངྩེས་རྩེད་ཅྩེས་མ་འོངས་སོན་གཟིགས་ཀྱི་ལུང་བསྟན་གནང་བ་ལྟར། 

ཆོས་སོ་ཕྩེ་བའི་དུས་སུ་ཤག་འདིའི་ཐོག་བརྩེགས་གསུམ་གི་རིག་པ་མ་ཞིག་པར་ཡོད་པས་ཉམས་གསོ་

བས་ཏྩེ་ཇོ་བོ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་གནས་སྐབས་བཞུགས་གནས་བས་པ་དང་དགོན་པའི་གཙུག་ལག་ཁང་

བཞྩེངས་མ་ཚར་གི་བར་དུ་ཚོགས་ཁང་དང་གཉྩེར་ཁང་གཅིག་ཆོག་གི་གོ་ཆོད་པས།  བཞག་པ་རིན་པོ་ཆྩེ་སྐུ་

གོང་མས་བསམ་བཞིན་དུ་ཤུལ་བཞག་གནང་བ་རྩེད་ཅྩེས་ཀུན་གིས་གླྩེང་།  འདིའི་དུས་ཀྱི་ས་གནས་སིད་

གཞུང་གིས་བཀོད་པའི་རྒྱ་ཡིག་གི་ཟིན་ཐོ་ཞིག་ལས་ཀྱང་།  ད་ལྟའི་མཁན་པོ་ལས་ཐོགས་པ་བཞག་པ་སྤྲུལ་

སྐུའི་སྐུ་གོང་མ་བཞག་ཕོ་ཉ་སྤྲུལ་སྐུ་ནི་སྐུ་ཡོན་དང་སན་གྲགས་ཤིན་ཏུ་ཆྩེ་བའི་རྩེན་གིས།  ད་ལྟའི་བཞག་པ་

སྤྲུལ་སྐུ་ལ་མི་དམངས་ནས་ཧ་ཅང་མཐོང་ཆྩེན་དང་དད་མོས་བྩེད།  སྤྲུལ་སྐུ་ཁོ་རང་དབུལ་པོའ་ིབུ་རྒྱུད་ཡིན་ལ་

ཆོས་ལ་རིང་ཞྩེན་དང་དད་མོས་ཤིན་ཏུ་ཆྩེ་ཞིང་ཡོན་ཏན་ཆྩེན་པོ་ཡིན་པས་སན་གྲགས་ཀྱང་ཆྩེ། འོན་ཀྱང་ཆབ་

སིད་ཐད་དུ་གསར་རིང་གང་ལའང་ཤྩེས་བ་དང་དོན་གཉྩེར་གཉིས་ཀ་གཏན་ནས་མྩེད་པ་ཞིག་འདུག ཅྩེས་བྲིས་

པར་དཔག་ན། འཇིག་རྩེན་གི་བ་བཞག་དང་། ཐོབ་གོ་ས་སོགས་གང་ལའང་དོན་གཉྩེར་གཏན་ནས་མྩེད་ཅིང་།  

ཆོས་ཁོ་ན་དོན་དུ་གཉྩེར་བའི་སྩེས་བུ་དམ་པ་ཞིག་ཡིན་པ་ནི་ཀུན་ལ་རོད་མྩེད་དུ་རླུང་ལྟར་གྲགས་པ་ཞིག་ཡིན་

ནོ། ། 

ལྔ་པ་དུས་ཟིང་ཁོད་ཀི་མཛད་རྣམ་དང་དགོངས་པ་རོགས་པའི་ཚུལ་ལོ། ། 
སི་ལོ་༡༩༥༨ལོའ་ིལོ་མགོར་བཞག་དགྩེ་ལྩེགས་རིན་པོ་ཆྩེས་སིད་ཇུས་ལ་འགྱུར་བ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་པར་

གཟིགས་ནས།  ལྷ་ས་བརྒྱུད་ནས་རྒྱ་གར་དུ་ཕྩེབས་པར་བཞྩེད་དྩེ། ཁོང་དགྩེ་བའི་བཤྩེས་གཉྩེན་བཞག་པ་རིན་

པོ་ཆྩེ་ལ་མཉམ་དུ་ཕྩེབས་ན་ལྩེགས་ཚུལ་ཞུས་ཀྱང་།  བཞག་པ་རིན་པོ་ཆྩེ་ནས་ཞལ་བཞྩེས་མ་གནང་བར་ཁྩེད་

རང་ཕྩེབས་ན་ཕྩེབས།  ང་ནི་གང་དུའང་མི་འགྲོ་བར་དགོན་པ་འདིར་སོད་རྒྱུ་ཡིན་ཞྩེས་གསུངས་ནས་མ་ཕྩེབས་

པར་བཞུགས་པས། 

དུས་ཟིང་གི་ཁོད་ཁོང་ཡང་བཙོན་དུ་ཕྩེབས་དགོས་བྱུང་སྟྩེ་ཐོག་མར་ལི་ཐང་གི་བཙོན་ནས་ཅུང་བཞུགས། 

བཞག་པ་རིན་པོ་ཆྩེ་ངག་དབང་བློ་བཟང་བསྟན་འཛིན་སིན་པ་མཆོག་ནི་ཐུགས་ན་ཐོས་བསམ་སོམ་པ་སོགས་

དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་བ་བ་ཁོ་ན་ལས་འཇིག་རྩེན་གི་ཕོགས་ལ་དོན་གཉྩེར་གི་འདུན་པ་གཏན་ནས་མྩེད་པ་ཞིག་ཡིན་

ཞིང་། རྒྱ་བོད་ཀྱི་ཆབ་སིད་འགྲོ་སྟངས་དང་ལུགས་སོལ་སོགས་ཀྱང་མི་མཁྩེན་པའི་ཚུལ་གནང་སྟྩེ་ཐ་ན་ཚོགས་
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འདུའི་ནང་དུ་འཇིག་རྩེན་སིད་ཕོགས་ཀྱི་གསུང་བཤད་ཅི་ཞིག་གནང་ནའང་ཆོས་ཀྱི་བློ་སོང་ཁོ་ནར་གྱུར་འགྲོ་བ་

ལས་འཇིག་རྩེན་པའི་ལམ་སོལ་དང་ཡྩེ་ནས་མི་མཐུན་པས། ལི་ཐང་དུ་ཆབ་སིད་ཀྱི་སློབ་སོང་བྩེད་དུས་དང་། 

བཙོན་དུ་བཞུགས་པའི་ཡུན་ལ་བསམ་འཆར་ཡར་ཞུ་བྩེད་པའི་སྐབས་དག་ཏུ་ཆོས་གཞུང་ནས་བཤད་པའི་

བམས་སིང་རྩེ་དང་གཞན་ཕན་བསམ་སོར་དགོས་ཚུལ་དང་།  རང་གི་ནག་ཉྩེས་ཅི་ཡོད་ངོས་ཟིན་ཡར་ཞུ་བྩེད་

དུ་བཅུག་པ་ན། ཚེ་འདི་ཕི་གཉིས་ཀྱི་སྡུག་བསལ་ཐམས་ཅད་ནི། རང་རྒྱུད་ཀྱི་བདག་འཛིན་མ་རིག་པ་ལས་བྱུང་བ་

ཡིན་ཚུལ་དང་། ང་རང་གི་ནག་ཉྩེས་ཐམས་ཅད་རང་རྒྱུད་ཀྱི་བདག་གཅྩེས་པར་འཛནི་པའི་གཅྩེས་འཛིན་འདི་ལས་

བྱུང་ཚུལ་སོགས་བརོད་དྩེ་བློ་སོང་སྐོར་གི་ཆོས་བཤད་ཁོ་ན་བས་པས།  ཀུན་གིས་བཞད་གད་ལྡི་རི་རི་བས་

ཤིང་འགོ་ཁིད་རྣམས་ནས་ཀྱང་ཆབ་སིད་ཀྱི་སྐོར་ཅི་ཡང་མི་ཤྩེས་པའི་གྲལ་དུ་རིས་ཏྩེ་གུ་ཡངས་ལ་བཏང་། 

དྩེའི་དུས་སུ་བཞག་པའི་མི་དམངས་དང་མགོ་ཁིད་ཐམས་ཅད་བཞག་པ་རིན་པོ་ཆྩེ་ལ་དད་ཞྩེན་ཤིན་ཏུ་ཆྩེ་

བས།  ཁོང་ནི་གྲལ་རིམ་དམའ་བའི་བུ་རྒྱུད་ཡིན་ཚུལ་དང་།  ཆོས་ལ་སློབ་སོང་མང་པོ་བས་པའི་སྤྲུལ་སྐུ་

དབུལ་པོ་ཞིག་ཡིན་པ་ལས་མི་དམངས་ལ་བཤུ་གཞོག་བྩེད་མོང་མྩེད་རབས། དབུལ་པོ་རྣམས་ལ་བམས་སོང་

ལྡན་པའི་བླ་མ་ཞིག་ཡིན་ལུགས་སོགས་བརོད་དྩེ་བཙོན་དུ་འཇུག་མི་དགོས་པར་རང་ཡུལ་བཞག་པའི་ཇོ་བོ་

ཤང་དུ་བཞུགས་ནས་ལུག་རི་ཞིག་བ་ཆོག་པའི་སན་ཞུ་ཕུལ་བར་སིད་གཞུང་ནས་མོས་མཐུན་བས་ཀྱང་། སྩེར་

གི་ལག་ཏུ་ཁོང་གི་ཅ་དངོས་བདག་ཏུ་བཟུང་བ་འགའ་རྩེའི་སྩེམས་པ་གདོན་གིས་བརླམས་ཏྩེ།  གལ་ཏྩེ་བཙོན་

དུ་མ་ཕིན་ན་ཅ་དངོས་དྩེ་དག་ཕིར་སོད་དགོས་པར་དོགས་ནས་བཙོན་དུ་འཇུག་དགོས་པའི་རྩེ་འདུན་བཏོན་པས་

ར་རྔ་ཁའི་བཙོན་དུ་ཕྩེབས་དགོས་པ་བྱུང་ཞིང་།  

རྩེས་སུ་ར་རྔ་ཁའི་བཙོན་ཁང་དུ་ཕྩེབས་ལ་བཙོན་དུ་བཞུགས་པའི་དུས་སུའང་གསང་བའི་སོ་ནས་ཉམས་

ལྩེན་རྒྱུན་ཆད་མྩེད་པར་མཛད་ཅིང་། ༡༩༦༡དང་༡༩༦༢་ལོ་ལ་རྒྱལ་ནང་དུ་མུ་གྩེ་ཆྩེན་པོ་བྱུང་ནས་ལྟོགས་ཤི་

ཐྩེབས་པ་མང་པོ་བྱུང་བའི་ཚེ་ན། ཡུལ་ཕོགས་ཀྱི་མུ་གྩེ་བཟློག་པའི་སླད་དུ་ཁོང་ལ་བཞྩེས་རྒྱུའི་མར་རམ་ཅུང་

ཡོད་པའང་ཟས་སྣོད་དུ་བླུགས་ནས་གཡོ་སྐོལ་བྩེད་ཁུལ་གིས་ཐབ་ཆྩེན་དུ་བཞག་སྟྩེ་འོག་གི་ཆུ་དྲག་ཏུ་འཁོལ་

བས་མར་རམ་འཕྱུར་ནས་མྩེ་ནང་དུ་སྩེག་པ་ན།  ནང་དུ་ཕྩེབས་ནས་ཚ་གསུར་གི་ཆོ་ག་གསང་སྟབས་ཀྱིས་

བཏོན་ཏྩེ་ཚ་གསུར་བསོ་ལ། ལས་ཀའི་སྐབས་སུའང་སྐུ་ངལ་ལ་མ་འཛེམས་པར་ངལ་རོལ་ལྷག་པར་བྩེད་ཅིང་། 

བཙོན་གྲོགས་རྣམས་ནས་ཁྩེད་ཀྱིས་འོ་བརྒྱལ་དྩེ་འདྲ་མ་གནང་ཞྩེས་བཤད་ཀྱང་།  

ང་ཚོ་བླ་དཔོན་རྣམས་ལ་མཚོན་ན་འདི་ནི་ལས་ངན་སིག་སིབ་སངས་པའི་གོ་སྐབས་ཤིན་ཏུ་བཟང་པོ་

ཞིག་བྱུང་བ་ཡིན་པས་བརོན་པ་བྩེད་དགོས་གསུངས་བཞིན་ངལ་རོལ་བྩེད།  འདི་ལྟར་རྩེན་ངན་ལམ་དུ་འཁྩེར་

བའི་རྒྱལ་སས་སྩེམས་དཔའི་མཛད་སོད་དང་མ་བྲལ་བར་རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པ་དགྩེ་བྩེད་ཅྩེས་པ་ཆུ་ཕོ་སྟག་གི་

ལོ་སྟྩེ་སི་ལོ་༡༩༦༢ལོའ་ིབོད་ཟླ་༤ཚེས་༡༥ཉིན་བཙོན་ཁང་དྩེར་འཇའ་ཚོན་སྣ་ལྔས་གུར་ཕུབས་པ་སོགས་ལྟས་སྣ་

ཚོགས་ཤིག་བྱུང་ཞིང་། འཇིག་རྩེན་ཐ་མལ་བའི་སྩེ་བོ་དག་གི་རག་འཛནི་གི་འཆིང་བ་བསལ་ཕིར་རྩེ་ཞིག་

དགོངས་པ་རོགས་པའི་ཚུལ་མཛད་དོ། 
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སྩེབ་སོར་མཁས་པའི་སན་ཆས་མ་བཟུང་ཡང་། ། 

སོ་འདོགས་འུད་རོད་གཏམ་གིས་གོས་པ་མྩེད། ། 

བདྩེན་དོན་ཚགི་གི་སད་བུར་ཅུང་བརྒྱུས་པ། ། 

ཕི་རབས་མི་བརྩེད་དད་པའི་གསོས་སུ་འཇོག ། 

མ་རོགས་འཁྲུལ་བའི་ཉྩེས་ཚོགས་ཅི་མཆིས་པ། ། 

གཟུར་གནས་ཤྩེས་ལྡན་དག་གིས་བཟོད་པར་འཚལ། ། 

འདིས་མཚོན་དུས་གསུམ་དགྩེ་བ་ཅི་བགིས་པ། ། 

འགྲོ་རྣམས་གཏན་བདྩེ་ཐོབ་པའི་རྒྱུ་རུ་བསོ། ། 

ཞྩེས་པ་འདི་ནི་ཕག་མཛོད་བློ་བཟང་ཆོས་འགྲུབ་སོགས་ཀྱིས་སྐུལ་མ་གནང་བའི་གྲོགས་དང་རང་ཉིད་ཀྱི་

དད་པས་མཚམས་སར་ཏྩེ་སོམ་ལས་པ་སྐལ་བཟང་ནས་སི་ལོ༢༠༡༣ཟླ༨ཚེས་༡༠ཉིན་བཞག་མ་ཐང་དགོན་དུ་

མཇུག་རོགས་པར་བྲིས་པའོ། ། 


