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མི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་གསུམ་པ་ མི་རྗེ་འཇིགས་མེད་རྡོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག། ༥༡
སྐུ་འཁྲུངས་ཚུལ། ༥༡
སྐུ་ཡོན་གསན་སྦྱང་། ༥༢
སྤ་རོ་དཔོན་སློབ། ༥༢
འབྲུག་རྒྱལ་གསུམ་པའི་གསེར་ཁྲིར་མངའ་གསོལ། ༥༢
འབྲུག་གི་རྒྱལ་ས་སྤོ་བཤུད། ༥༣
ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ལམ་ལུགས་སྒྱུར་བཅོས། ༥༣
འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ་ཆེན་མོ། ༥༤
བློ་གྲོས་ཚོགས་སྡེ། ༥༤
རྒྱ་གར་དང་མཐུན་འབྲེལ་དམ་ཟབ། ༥༤
མི་སེར་གྱི་སྐྱིད་སྡུག། ༥༥
ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་གོང་འཕེལ། ༥༥

བསྐྱར་སྐྲུན་ ༢༠༢༢



vi

འབྲུག་གི་འབྱུང་རབས་སྡུས་དོན།

ཤེས་རིག་གོང་འཕེལ་གྱི་སྐོར། ༥༥
གསོ་བའི་ཞབས་ཏོག  ༥༦
སྣུམ་འཁོར་ལམ། ༥༦
ལྷན་ཁག་གི་ལམ་ལུགས་གསར་གཏོད། ༥༦
ཁྲིམས་ལུགས་གསར་རྩོམ། ༥༧
རྫོང་ཁ་ཡིག་ཐོག་གི་ལག་ལེན་གཞི་བབགས།  ༥༧
འབྲུག་གི་དམག་སྡེ། ༥༧
སྐུ་ཞི་བར་གཤེགས་པ། ༥༨
མི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པ་ མི་རྗེ་འཇིགས་མེད་སེངྒེ་དབང་ཕྱུག ༥༩
སྐུ་ན་ཕྲ་བའི་ལོ་རྒྱུས།  ༥༩
མི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་ལྔ་པ་ མི་རྗེ་འཇིགས་མེད་གེ་སར་རྣམ་རྒྱལ་དབང་ཕྱུག ༧༦
སྐུ་འཁྲུངས་ཚུལ། ༧༦
སྐུ་ཡོན་བཞེས་ཚུལ། ༧༦
རྒྱལ་སྤྱིའི་གནས་ཚད་ནང་འབྲེལ་བ། ༧༨
ཀྲོང་གསར་དཔོན་སློབ་ཀྱི་ཕྱག་འགན་བཞེས་ཚུལ། ༧༨
རྒྱལ་སྲིད་འཛིན་སྐྱོང་གི་ཕྱག་འགན་བཞེས་ཚུལ། ༧༨
རྒྱ་འབྲུག་ཆིངས་ཡིག་བསྐྱར་གསོ། ༧༩
དམངས་གཙོའི་རིང་ལུགས་ཀྱི་ཕྱག་འགན། ༧༩
གསེར་ཁྲིར་མངའ་གསོལ། ༨༡
མི་སེར་གྱི་སྐྱིད་སྡུག། ༨༢
བདེ་སྲུང་གཞི་བབགས། ༨༢
ཤེས་རིག་ཡར་རྒྱས། ༨༢
རྒྱལ་བབན་ཁབ་ཏུ་བཞེས་པ།  ༨༣
དབང་འདུས་རྫོང་གསར་བཞེངས། ༨༤
རྒྱལ་སྲས་འཁྲུངས་པའི་དགའ་སྟོན། ༨༤
ལེགས་ལྡན་གཞུང་སྐྱོང་། ༨༥
རྒྱབ་རྟེན་དཔེ་དེབ་ཀྱི་ཐོ། ༨༦

བསྐྱར་སྐྲུན་ ༢༠༢༢
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སློབ་རི་ ༡༠ པ།

སྔོན་བརྗོད།

ལྷོ་མོན་ཙན་དན་བཀོད་པའི་ སྨན་ལྗོངས་འདིར་ སྤྱིར་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཚུ་གིས་ ཞབས་ཀྱིས་བཅགས་ཏེ་ བྱིན་

གྱིས་བརླབས་པའི་གནས་ཁྱད་འཕགས་ཅན་ཅིག་ཨིན། ལྷག་པར་དུ་སངས་རྒྱས་གཉིས་པ་ ཨྱོན་གུ་རུས་སྦས་གནས་སུ་བྱིན་གྱིས་

བརླབས། འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་རྣམ་སྤྲུལ་ མཐུ་ཆེན་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་མཆོག་གིས་ མ་འོངས་ལུང་བསྟན་བཞིན་དུ་ 

ཆོས་སྲིད་ལུགས་གཉིས་ཀྱི་བསྟན་པ་མངའ་བརྙེས་ཏེ་ ཆབ་སྲིད་ཟླུམ་པོ་གཅིག་ཏུ་བཟོ་གནང་། རིམ་པ་བཞིན་དུ་གོང་མ་ལྷ་ཡི་ལུང་

བསྟན་ལྟར་ མི་དབང་ཡབ་སྲས་ཚུ་གི་ཐུགས་རིག་རྣམ་པར་བཀྲ་བའི་སྒོ་ལས་ འཛིན་སྐྱོང་སྤེལ་གསུམ་གྱི་ ཕྱག་འགན་བཞེས་ཏེ་ 

གངའི་ཀླུང་གི་ཆུ་བོ་བཞིན་དུ་ རྒྱུན་མ་ཆད་པར་  ཕྱོགས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་ རྒྱལ་མཚན་ནམ་མཁའི་དབྱིངས་སུ་བསྒྲེངས། 

བསྟན་སྲིད་གཡོ་མེད་དུ་བསྐྱངས་བའི་ ཐུགས་རྗེ་ཁོ་ནར་བརྟེན་ བློན་འབངས་འཁོར་དང་བཅས་པ་ ཞི་བདེ་དཔལ་ལ་རོལ་བའི་གནས་

སུ་ བཀོད་གནང་ཡོད།

ཨིན་རུང་ དེང་སང་གཞན་གྱི་ལམ་སྲོལ་རྣམས་ཇེ་ཆེར་འགྲོ་དུས་ རང་གི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་ལས་བརྟེན་པའི་ གོང་འོག་ དད་པ་དང་

དམ་ཚིག་ སྔོན་ལས་ད་ལྟ་བར་ཡོད་པའི་ རང་ལུགས་ཆོས་དང་ལམ་སྲོལ་གྱི་ ཁྱད་ཆོས་བཟང་པོ་ མི་ཉམས་གོང་འཕེལ་དང་ ཉམས་

པ་ཁ་གསོའི་ཕྱིར་དུ་ ན་གཞོན་ཀུན་ལ་དགོས་མཁོ་ཆེ་བར་བརྟེན་ སྡེ་སྲིད་ཁྲི་རབས་དང་ རྒྱལ་བརྒྱུད་རིམ་འབྱོན་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ རྩ་

གཞུང་ནང་དུ་བཀོད་དེ་ཡོད། དོན་ཚན་དེ་ཚུ་ལུ་བརྟེན་ སྔོནའ་བྱོན་རྒྱལ་བ་གོང་མའི་རྗེས་ཤུལ་བཟང་པོ་ཚུ་ རྗེས་དྲན་ཏེ་ ཆོས་སྲིད་ཀྱི་

གནས་སྟངས་ཀྱི་ བདག་སྐྱོང་དང་འཛིན་སྐྱོང་འབད་ཐངས་ཀྱི་རིག་རྩལ་འཐོབ་ནི་དང་ སྔོན་འབྱོན་གོང་མ་ཚུ་ལུ་ གུས་བཏུད་ཞུ་ཚུགས་

པའི་ དགོས་དོན་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་བསམ་འཕེལ་དབང་གི་རྒྱལ་པོ་ལུ་ དེང་སང་རིག་གསར་ཐབས་ལམ་ རིག་རྩལ་གྱིས་ཟུར་བརྒྱན་

ཏེ་ དོན་རྟོགས་སླ་བ་ གལ་གནད་ཅན་རྣམས་ རིག་གཞུང་སློབ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་ ཕན་འབྲས་ཆེ་བར་འབྱུང་ཚུགས་པའི་ རེ་འདོད་

དང་བཅས་དཔར་སྐྲུན་ དེ་ལྟར་བགྱིས་བའོ། །

ཡངོས་ཁྱབ་མདོ་ཆེན།

བསྐྱར་སྐྲུན་ ༢༠༢༢
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འབྲུག་གི་འབྱུང་རབས་སྡུས་དོན།

སྡེ་སྲིད་ཁྲི་རབས་དང་རྒྱལ་བརྒྱུད་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་སོབ་སྦོང་གི་དགོས་པ།

སྨན་ལྗོངས་སྐྱིད་པའི་འབྲུག་ཡུལ་ལུ་སྐྱེས་མི་ སྐལ་བཟང་གི་ན་གཞོན་ཚུ་གིས་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གནས་ཚུལ་དང་  ཆབ་
སྲིད་ཀྱི་རིམ་པར་དར་ཚུལ་ཚུ་ ཧ་གོ་ཚུགས་ནི་དང་། 

ཆབ་སྲིད་ལུགས་གཉིས་ཀྱི་བསྟན་པ་ རང་སྲོག་ལས་ལྷག་པར་གཅེས་པར་མཛད་པའི་ སྔོན་འབྱོན་གོང་མ་ བླ་སྤྲུལ་
མཁན་གསུམ་དང་ དཔའ་མཛངས་ཅན་གྱི་སྡེ་སྲིད་ཁྲི་རབས་ཚུ་གིས་ཆབ་སྲིད་སྐྱོང་ཐངས་དང་། ལུང་བསྟན་ཅན་གྱི་མངའ་
བདག་རིམ་བྱོན་ཆུ་བོ་བཞིན་དུ་ ལྷོ་མོན་ལྷ་སྐལ་དུ་བྱོན་ཏེ་ བློན་འབངས་ཀྱི་མཐའ་དོན་ལུ་ མཛད་པ་དང་འཕྲིན་ལས་ 
བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་ཡོད་མི་ཚུའི་སྐོར་ལྷབ་སྟེ་ མིག་དཔེ་ཡ་རབ་ལུ་བལྟ་ཐོག་ མ་འོངས་པར་རྒྱལ་ཁབ་ལུ་ ཕྱག་ཕྱིད་
ཞུ་ཚུགས་པའི་དགོས་པ་ཡོད།

ལྷག་པར་དུ་ རང་ལུགས་ དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་ཀྱི་ལྟ་བ་དང་མཐུན་པར་ མི་སྡེའི་ནང་ གཞན་ལས་ལྷག་པའི་ 
ཞི་བདེ་དགའ་སྐྱིད་ ཡུན་བརྟན་གནས་ཐབས་ལུ་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་སྔར་ལས་ཡོད་པའི་ལམ་སྲོལ་བཟང་པོ་ ཉམས་སྲུང་དང་ 
མི་ཉམས་གོང་འཕེལ་འབད་མེད་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་ཐབས་ལུ་དམིགས་ཏེ་ སྡེ་སྲིད་དང་རྒྱལ་རབས་རིམ་འབྱོན་གྱི་སྐོར་ ཆོས་
ཚན་ལྷབ་སྦྱང་ཆེད་མངགས་འབད་ སྡེབ་བསྒྲིག་འབད་ཡོད་ཞུ།

བསྐྱར་སྐྲུན་ ༢༠༢༢
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སློབ་རི་ ༡༠ པ།

སོབ་ཚན་དང་པ།

ལོ་མོན་ཙན་དན་བཀོད་པའི་ལྗོངས།

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ བོད་ཀྱི་ལྷོ་ཕྱོགས་ལུ་ཆགས་ཏེ་ཡོད་པ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ལྷོ་དང་། སྔོན་མ་ལས་ཆོས་མ་དར་རུང་ མི་
རིགས་ལེ་ཤཱ་འཕྱེལ་ཏེ་ཡོདཔ་ལས་དེ་ཚུ་ལུ་ཆོས་མེད་ནི་དེ་གིས་མོན་པ། ཟེར་སླབ་ཨིན་པས། མིང་འདི་གཉིས་གཅིག་ཁར་
བྱེལ་ཏེ་ལྷོ་མོན་ཟེར་བའི་གུ་བོད་ལུ་མེད་པའི་ཙན་དན་གྱི་ཤིང་ཆེན་འཁྲུངམ་ལས་ཙན་དན་བཀོད་པའི་ལྗོངས། སྨན་གྱི་རིགས་
ཡང་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་འབད་སྐྱེཝ་ལས་སྨན་ལྗོངས་ཟེརཝ་ལ་སོགས་པའི་མིང་དེ་སྦེ་བྱུངནུག།

དེའི་བསྒང་གི་མི་དེ་ཚུ་ རང་རང་སོ་སོ་གི་གཡུས་བཟུང་སྟེ་སྡོད་ས་གཅིག་ཁར་སྡོདཔ་མ་གཏོགས་ཕར་ཚུར་ཚོང་འབྲེལ་འཐབ་
ནི་དང་ ཤེས་རིག་ལ་སོགས་པའི་ཡོན་ཏན་ཕར་ཚུར་སྤེལ་ནི་ལ་སོགས་པ་ གང་ཡང་མ་འབད་བར་སྡོདཔ་ལས་གཡུས་ཚན་
རེའི་ནང་ཁ་རེ་འདུག། ཆ་ལུགས་འདྲ་མི་འདྲ་ལེ་ཤ་ད་ལྟོ་བར་ན་ཡོད་མི་རྒྱུ་མཚན་གཙོ་བོ་དེ་ཨིན་མས།

ཆོས་དར་བའི་ཧ་ཤོས་བོན།

སྔོན་མར་ལྷོ་མོན་ཟེར་བའི་གཡུས་འདི་ཁ་ལུ་ ཆོས་སྲིད་གཉིས་ཀྱི་ཁྲིམས་ཟེརཝ་ གང་ཡང་མེདཔ་ལས། མི་ལུ་མཐོ་
དམའ་གི་རིམ་པ་ཡང་མེདཔ་མ་ཚད།

ཁྱལ་འཐུས་འུར་ལཱ་ ལ་སོགས་པ་གང་ཡང་མེད་པར་ རང་རང་སོ་སོ་གི་ལུས་འཚོ་ཚུགསཔ་ཙམ་ཅིག་དང་། མི་ཚེ་འབྱིད་
ཚུགས་ཙམ་ཅིག་འབད་སྐྱིད་སྡུག་སྙོམས་ཏེ་སྡོད་པའི་བར་ན། སངས་རྒྱས་འོད་སྲུང་གི་བསྟན་པའི་ལྷག་མ། ཨིན་རུང་མེན་
རུང་ཨིན། ཟེར་སླབ་པའི་བོན་གྱི་ཆོས་ཅིག་ བྱང་ཞང་ཞུང་གི་གཡུས་ཁ་ལས་བོད་ལུ་དར། བོད་ལས་རིམ་གྱིས་རིམ་གྱིས་
ལྷོ་མོན་གྱི་གཡུས་འདི་ཁ་ལུ་དརཝ་ལས། ད་ལྟོ་བར་ན་ཡང་ཁེངས།མང་སྡེ། བུམ་ཐང་། ཤར། མཐའ་མཚམས་ཀྱི་
གཡུས་དེ་ཚུའི་ནང་་བོན་ཆོས་ཨ་ཙི་རེ་ཡོད་མི་དེ་ཨིན་ནོ།

སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ།

སྤྱི་ལོ་༦༠༠ པའི་ནང་ལུ་བོད་ཀྱི་རྒྱལཔོ་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོ་གིས་ བཀའ་གནངམ་བཞིན་དུ་ལྷ་ཀླུ་མི་གསུམ་དང་། སྤྲུལ་
པའི་བཟོ་བོ་ཚུ་གིས་མཐའ་འདུལ་གྱི་ གབག་ལག་ཁང་བུམ་ཐང་བྱམས་པ་ལྷ་ཁང་དང་། སྤ་རོ་སྐྱེར་ཆུ་ལྷ་ཁང་གཉིས་རྐྱབ་
སྟེ། སངས་རྒྱས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པའི་བསྟན་པ་འགོ་བབགས་ཞིནམ་ལས། མི་ཚུ་གིས་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ངོ་ཤེསཔ་
དང་མ་ཎི་བགྱང་ཤེསཔ་ལ་སོགས་པ་བྱུང་ནུག།

བསྐྱར་སྐྲུན་ ༢༠༢༢



2

འབྲུག་གི་འབྱུང་རབས་སྡུས་དོན།

གསངས་སྔགས་ཀྱི་བསྟན་པ།

སྤྱི་ལོ་༧༠༠ པའི་ནང་ལུ་ བུམ་ཐང་ལྕགས་མཁར་ལུ། མཐའ་མཚམས་གསར་སྤང་མངའ་ཁུངས་ཀྱི་ གཡུས་ཅིག་གི་
རྒྱལ་པོ་སཱི་ཏ་ར་ཛ་ཟེར་མི་ རྒྱལ་པོ་སྣ་བོ་ཆེ་དང་མ་འགྲིགས་པར་ ཟུར་ཏེ་བཞུགས་པའི་བར་ན། གསང་སྔགས་རྡོ་རྗེ་
ཐེག་པའི་བསྟན་པ་དར་བའི་དུས་ལུ་བབས་ཏེ། སྐུ་རྗེས་བྲག་གི་གནས་བདག་ཤེལ་གིང་དཀརཔོ་ལ་སོགས་པའི་ འབྱུང་པོ་
མི་མ་ཡིན་དེ་ཚུ་གིས་ཆོ་འཕྲུལ་བསྟན་ཏེ་ རྒྱལཔོ་ཚབས་ཆེ་ཏོག་ཏོ་འབད་བསྙུངམ་ལས། སྨན་བཅོས་ རིམ་གྲོ་གང་གིས་
ཡང་ མ་ཕན་པར། རྒྱ་གར་གཡུས་ཁར་ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་ཞུ་བར་ཆེད་མངགས་འབད་གཏངམ་ལས།  གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་
ཁེངས་ མནའ་འབྱེལ་གོར་ཕུག་བསྐོར་ཏེ་ཨོ་རྒྱན་བྲག་ལས་འབད་ བུམ་ཐང་ལྕགས་མཁར་ལུ་བྱོན། རྒྱལ་པོ་ སཱི་ཏ་ར་
ཛ་དང་མཇལ་ཞིནམ་ལས་ གནས་བདག་ཤེལ་གིང་དཀརཔོ་ལ་སོགས་པའི་ ལྷ་ཀླུ་གེ་ར་བཏུལ་སྦེ་ རྒྱལཔོ་བསྙུང་གཞི་
དྭངས་ཏེ་ཐུགས་དགྱེས་པའི་སྟབས་ཀྱིས་ རྒྱལ་པོའི་སྲསམོ་བཀྲ་ཤིས་ཁྱེར་སྒྲོན་ཟེར་ཞུ་མི་ མཁའ་འགྲོ་མའི་སྤྲུལ་པ་དེ་
ཡང་ གསང་ཡུམ་འབད་ཕུལ་ཏེ་ གསང་སྔགས་ཀྱི་ཆོས་སྐོར་ལེ་ཤ་ཅིག་ཞུ་ནུག། དེ་ལས་ གུ་རུ་ཡབ་ཡུམ་གཉིས་ 
བུམ་ཐང་བྲག་དམར་རྡོ་རྗེ་བརྩེགས་པའི་བྱག་ཕུག་ནང་ སྐུ་མཚམས་བཅད་དེ་བྱག་གི་ལོགས་ལུ་སྐུ་རྗེས་བཞགཔ་ལ་སོགས་
པའི་ གྲུབ་རྟགས་སྟོནམ་ལས་ ད་རེས་ནངས་པར་ཡང་ བུམ་ཐང་སྐུ་རྗེས་ཟེར་གནས་རྩ་ཆེ་ཤོས་འབད་བརྩི་དགོ་མི་འདི་
ཨིན།  ད་རུང་ ད་རེས་ནངས་པར་པདྨ་སམྦྷ་ཟེར་སླབ་པའི་བྱག་གུ་ཡང་སྐུ་རྗེས་བཞགཔ་མ་ཚད།

གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་སྒྲུབ་པ་གནང་པའི་བསྒང་ གཟིགས་པའི་རྟ་མགྲིན་གྱི་སྐུ་རང་འབྱོན་ ད་ལྟོ་ཡང་མཇལ་ནི་ཡོདཔ་འབད་བྱིན་
གྱིས་བརླབས་ཏེ་ཡོད། གཞན་ཡང་ བུམ་ཐང་ཆོས་འཁོར་སྟོད་ཀྱི་ཐང་ཅིག་ན་ཞབས་རྗེས་ཆེ་ཆུང་ལེ་ཤ་བཞགཔ་ལས་ 
ཞབས་རྗེས་ཐང་ཟེརཝ་ལ་སོགས་པ་ བུམ་ཐང་སྡེ་གཞི་ག་ཏེ་ཡང་ སྐུ་རྗེས་ཞབས་རྗེས་ཚུ་མཇལ་ནི་ཡོད།

སྤ་རོ་སྟག་ཚང་ཁང་དང་ བྲག་དཀར་པོ་ལ་སོགས་པ་ལུ་ཡང་སྒྲུབ་པ་གནང་སྟེ་ གྲུབ་རྟགས་བསྟན་པའི་ཤུལ་ ལྷོ་མོན་
གྱི་གཡུས་ག་ཏེ་ཡང་ མ་ཁྱབ་མེདཔ་འབད་མཛད་དེ་ གསང་སྔགས་ཀྱི་ཆོས་ཀྱིས་ཁྱབ་འབད་མཛདཔ་ལས། རྒྱ་གར་དང་
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སློབ་རི་ ༡༠ པ།

བྲུགཔ་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ ཆོས་ཀྱི་མཐུན་འབྲེལ་འགོ་དང་པ་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་གིས་བཟོ་གནངམ་བཞིན་དུ། འབྲུག་པའི་
གཡུས་ཁ་ལུ་ གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་ལུ་ མ་མོས་པའི་མི་མེད་པའི་གུ། ད་ལྟོ་བར་ན་ཡང་རྒྱ་གར་དང་འབྲུགཔ་གཉིས་མཐུན་
ལམ་ལེགས་ཤོམ་ཡོད་མི་དེ། གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་གི་ཐུགས་རྗེ་སྨོན་ལམ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ཨིན་ནོ།

ཤེས་རིག།

གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་ བོད་ལུ་ཕེབས་ཏེ་ བསམ་ཡས་བཞེངས་ཚར་བའི་ཤུལ་ལུ། རྒྱ་གར་གྱི་པཎྚཱི་ཏ་ཚུ་དང་། བོད་ཀྱི་ལོ་ཙྭ་བ་
ཚུ་གིས་རྒྱ་ཆོས་བོད་སྐད་ལུ་བསྒྱུར་བའི་བསྒང་། བོད་ལུ་ཤོག་གུ་མེད་པར་ལྕགས་མཁར་རྒྱལཔོ་སཱི་ཏ་ར་ཛ་གིས་ཕུལཝ་ལས། 
སྐུ་དྲིན་ལེགས་སོ་འབད། བོད་ཀྱི་ལོ་ཙཱ་བའི་གྲལ་ལས་ལྡན་མང་རྩེ་མང་ཟེར་ཞུ་མི་དེ་བུམ་ཐང་ལུ་བཏང་སྟེ། གཞུང་དང་རིག་
གནས་ལ་སོགས་པ་ སྟོན་གནངམ་མ་ཚད། ཚུགསམ་ཡང་མིན། འཁྱུག་ཡིག་ཡང་མིན་པའི་ཡི་གུ་ཅིག་ཕབ་སྟེ་གནངམ་
ལས། ད་ལྟོ་འབྲུག་པའི་མགྱོགས་ཡིག་ཟེར་མི་ཅིག་ལོགས་སུ་ཡོད་མི་དེ་ཨིན་པས། དེ་སྦེ་ཨིན་མི་རྒྱུ་མཚན། ཆོས་
རྒྱལ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་གྱི་བླ་དཔེ། (བཀའ་བརྒྱད་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་སྙིང་པོ) ཟེར་མི་ ལྡན་མང་རྩེ་མང་གིས་བྲིས་
ཏེ་གཏེར་ལུ་སྦ་སྦཝ། རྟིང་ལས་མངའ་བདག་མྱང་གིས་བཞེས་ཏེ་ བླམ་ཚུ་ལས་ཕྱག་ལུ་བརྒྱུད་དེ། ད་ལྟོ་རྒྱལ་ཡུམ་སྐུ་
བགྲེས་ཕུན་ཚོགས་ཆོས་སྒྲོན་གྱི་ཕྱག་ལུ་ ངོ་བོ་འབད་ཡོད་མི་དེ་དང་ ཧ་ལམ་འདྲ་ནི་དེ་གིས་ཡང་ཤེས་ནི་ཨིན་ནོ།
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འབྲུག་གི་འབྱུང་རབས་སྡུས་དོན།

སོབ་ཚན་གཉིས་པ།

རྒྱལ་པོ་བྱུང་ཚུལ།

གཡུས་ཚན་སོ་སོ་ལས་ཕར་ གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་བྱོན་ཏེ་ མདོ་དང་སྔགས་ཀྱི་ཆོས་ཚུ་དར་ཞིནམ་ལས། རིམ་གྱིས་ཤེས་རིག་
ལག་རྩལ། བློ་སྟོབས་ཚུ་སྦོམ་སོང་སྟེ་ཆོས་ཁྲིམས་གཅིག་བྱུང་། ལུང་པ་སོ་སོ་ལས་ཤེས་རབ་དང་ ཡོན་ཏན་ཡོད་པའི་
མི་ལེ་ཤཱ་ཐོན་ཏེ་གཡུས་ཚན་སོ་སོ་ལུ་ དབང་བའི་རྒྱལཔོ་དང། དཔོན་འབད་དེ་རྒྱལ་ཁྲིམས་ཅིག་ཡང་བྱུང་ནུག། རྒྱལཔོ་
འབད་མི་ ག་ར་ཨིན་ན? ཟེར་བ་ཅིན། ཀུར་སྟོད་སྐྱིད་གླིང་རྒྱལཔོ་དབང་ཆེན་དར་མ། ཕག་དུང་རྒྱལཔོ་དགའ་བ། བཀྲ་
ཤིས་གཡང་རྩེ་གི་རྒྱལཔོ་འཇིགས་གྲགས། གཞོང་དགའ་རྒྱལཔོ་དཀར་པོ་གདུང་། སྔ་ཚང་རྒྱལཔོ་དར་འཇམ། ཕྱི་ཚང་
རྒྱལཔོ་ཟླ་བ། བ་འགེངས་རྒྱལཔོ་རྡོ་ལགས། རྩང་མའི་རྒྱལཔོ་སྟོང་ལྡན། བཀྲ་ཤིས་སྒང་རྒྱལཔོ་ཚེ་དབང་། མཁའ་གླིང་
རྒྱལཔོ་དེ་ཝ། བཀང་ལུང་རྒྱལཔོ་ཕོ་བྲང་ཨབ་ཆེན། མེ་རག་བླམ་ནག་སེང་ཟེར་མི་ལ་སོགས་པ་ཐོན་ཏེ། ཤར་ཕྱོགས་པའི་
གཡུས་ཚན་ག་ར་དབང་སྟེ་སྡོད་ནུག། བུམ་ཐང་ཆོས་འཁོར་སྟོད་ལུ་ ཆོས་འཁོར་སྡེཔ་ཟེར་ཤུགས་ཅན་ཅིག་བྱུང་སྟེ་ དེ་
གིས་ཆོས་འཁོར་སྟོད་སྨད་གཉིས་གཙོས་པའི་བུམ་ཐང་ སྡེ་གཞི་གེ་ར་དབང་སྟེ་སྡོདཔ་ལས། དེའི་ཕོ་བྲང་གི་ཤུལ་དྲྭ་ཕད་
རྫོང་ཟེར་ ད་ལྟོ་ཆོས་འཁོར་སྟོད་ཀྱི་གཡུས་བཟང་གླིང་དང་། བཀྲ་ཤིས་གླིང་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ དཔལ་རི་པའི་གཞིས་ཁ་
ཅིག་ལུ་མཐོང་ནི་ཡོད། སྔ་ལུང་ཚུ་ཕལ་ཆེར་ཤར་ར་ཛ་འོག་གི་ རྒྱལ་པོ་གིས་ དབང་སྟེ་སྡོད་ནུག་གོ།

གདུང་ཆོས་རྗེ།

སྔོན་མ་བུམ་ཐང་སྡེ་བཞི་གི་ མི་དམང་ཁ་འཆམས་ཏེ་ལྷ་ལུ་གསོལཝ་བཏབ་ད།  ལྷ་ཚུ་གིས་འཇའ་དང་འོད་ཀྱི་
བར་སྣང་ལས་ལྷའི་བུ་གཅིག་བཏང་གནང་མི་དེ། ཨུ་ར་གི་བུམོ་བསོད་ནམས་དཔལ་སྒྲོན་ཟེར་མིའི་མངལ་ལུ་ འཇའ་དང་
བཅསཔ་འབད་འཛུལ་ཏེ་སྐྱེ་བའི་ཚེ། གནམ་མཁའ་ལས། འོ་བུ་འདི་གི་བརྒྱུད་པ་ལས་མི་རབས་ལེ་ཤ་གི་བར་ན་དཔོན་
འབད་མི་འཐོན་འོང་ཟེར་བའི་ སྒྲ་ཅིག་གྲགས། མིང་ཡང་ལྷ་མགོན་དཔལ་ཆེན་ཟེར་བཏགས་ཏེ། བུམ་ཐང་སྡེ་བཞི་གི་
རྒྱལཔོ་མཛད་པའི་སྐབས་ལུ་མི་གེ་ར་སྐྱིད་ཏོང་ཏོ་འབད་སྡོད་ནི་བྱུང་ནུག།

དེའི་བརྒྱུད་པ་ལས་ལྷ་བཟང་རྒྱལ་མཚན།  གྲགས་པ་དབང་ཕྱུག ལྷ་དབང་བཀྲིས། ཕུན་ཚོགས་དོན་གྲུབ་ཟེར་མི་ཚུ་
བྱུང་པའི་བརྒྱུད་པ་ལས། ཆུ་སྨད་གདུང་། རྒྱལ་རྩ་གདུང་། བྱ་དཀར་གདུང་། ངུར་པའི་གདུང་། བསམ་ཐང་གདུང་། 
སྟངས་སི་སྦྱིས་ གདུང་ལ་སོགས་པ་བྱུང་ནུག། ད་རུང་དེ་ཚུ་ལས་གྱེས་ཏེ་ཁེངས་ལྟ་མ་གདུང་། ཉ་མཁར་གདུང་། ཤིང་
མཁར་གདུང་། ཟུར་འཕེལ་གདུང་ཟེརཝ་ལ་སོགས་པ་འཕྱེལ་ཏེ། ཀུར་སྟོད། གཞོང་སྒར། བཀྲ་ཤིས་སྒང་། མང་
སྡེ། སྔ་ལུང་ཚུ་ན་གདུང་། ཆོས་རྗེ། མཁོ་ཆེ། དཔོན་ཆེ། ཞལ་ངོ་། གཙོ་རྒན་ཟེར་མི་ཚུ་གེ་ར་ ནམ་མཁའ་ལས་
བབས་པའི་ལྷ་མགོན་དཔལ་ཆེན་གྱི་བརྒྱུད་པ་ཨིནམ་མ་ཚད། ད་ལྟོ་བར་ན་ཡང་རིགས་རྒྱུད་མ་ཉམས་པར་ཡོདཔ་ལས། 
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སློབ་རི་ ༡༠ པ།

གདུང་ཆོས་རྗེ་ཟེར་མི་ཚུ་ཤ་རུས་བཟང་། བློ་ཁོག་སྦོམ། ཤེས་རབ་ཆེ་ཟེར་བའི་བློ་རྒྱུས་ཚུ་ ཤར་ཧོངས་ཀྱི་རྒྱལ་རབས་
གསལ་བའི་མེ་ལོང་དང་ བུམ་ཐང་སྡེ་གཞི་གི་གདུང་ཆོས་རྗེའི་འབྱུང་ཁུངས་ཀྱི་དཔེ་ཆའི་ནང་ལུ་གསལ་ཏོག་ཏོ་འབད་ཡོད།

བར་སྐབས་ཀྱི་བོན།

བོད་ཀྱི་ལྷ་སྲས་གཙང་མ་ཟེར་མི་དེ་ བོན་ཆོས་ལུ་དགའ་བའི་སྟབས་ཀྱིས། ཆོས་བློན་ཚུ་མ་རངས་པར་མཐར་བཤུད་དེ་
གཏངམ་ལས། བཀྲ་ཤིས་སྒང་ལུ་ཕེབས་ཏེ་ སྦྱིན་བདག་ཚན་ཅིག་ལུ་ཁྱོད་ཀྱིས་ ང་ལུ་མཁར་ཅིག་བརྩེགས་ཏེ་བྱིན་ཟེར་
གསུངམ་ད། འཇམ་ལགས་ཟེར་ཞུ་སྟེ་བརྩེགས་ཏེ་ཕུལ་ནི་དེ་གིས་ འཇམ་མཁར་ཟེར་བའི་རྫོང་ནང་བཞུགས་ཞིནམ་ལས་
དར་ཞིང་རྒྱས་ཏེ། བཀྲ་ཤིས་སྒང་གི་མཁོ་ཆེ་དཔོན་ཆེན་ཚན་ཅིག་བྱུངམ་མ་ཚད། མང་སྡེ་ནུབ་ཆུ་སྟོད་ལུ་ཡང་ལྷ་སྲས་གཙང་
མའི་གདུང་རྒྱུད་མཆེད་དེ་ བོན་བརྒྱུད་ཆོས་རྗེ་དང་ སྒར་དགའ་ཆོས་རྗེ་ཟེར་མི་ཚུ་བྱུང་སྟེ། ལྷ་དང་ཆོ་ག་ཚུ་བོན་ཆོས་འདྲ་བའི་
བོན་གྱི་ཆོས་དར་ཏེ། ད་ལྟོ་ཡང་མང་སྡེ་ལུང་པ་ལུ་སྤྱིར་བཏང་བོན་ཆོས་གསར་མ་དང་རྙིང་མ་ལུགས་ཀྱི་ཆོས་འབད་རུང་། ལྷ་
འབོད་ཟེརཝ་ལ་སོགས་པ་བོན་པོའི་ཆོ་ག་ ལོ་བསྟར་བཞིན་དུ་གཏང་དགོ་པའི་ལུགས་སྲོལ་མ་ཉམས་པར་ཡོདཔ་ཨིན་ནོ།

ཕ་ཇོ་འབྲུག་སྒོམ་ཞིག་པོ།
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འབྲུག་གི་འབྱུང་རབས་སྡུས་དོན།

ཆོས་རྗེ་འགྲོ་བའི་མགོན་པོ་གཙང་པ་རྒྱ་རས་ཀྱི་སྐུ་ཚཝ་ སངས་རྒྱས་དབོན་རས་ཀྱིས་བཀའ་གནངམ་བཞིན་དུ།  ཕ་ཇོ་
འབྲུག་སྒོམ་ཞིག་པོ་འབྲུག་ར་ལུང་ལས་ ལྷོ་མོན་གྱི་གཡུས་འདི་ན་འབྱོན་པའི་སྐབས་ལུ། ལ་ཡག་གླིང་བཞི་ལུ་ཕེབས་
སྐབས་ གླིང་བཞི་ཕྱུགཔོ་མ་སྟོང་གི་ཟེར་བའི་ འབྱིམོ་ཅིག་ལུ་བོའུ་ཅུ་ལྟས་ངན་ སྦུལ་མགོ་བོང་མཇུག་འབད་མི་ཅིག་འཚའ་
ནུག། ཟེར་འབྱོགཔ་ཅིག་ཞུ་བར་འོངས་ཏེ། བླམ་དེ་ཁར་བྱོན་སྦེ་ལྟས་ངན་སྦྲུལ་མགོ་བོང་མཇུག་བཏུལ་ཞིནམ་ལས། བོའུ་
ཅུང་ངོ་མ་ལུ་གྱུར་ཏེ་ཨོམ་འཐུང་པར་འགྱོཝ་ད། གླིང་བཞི་གི་མི་གེ་ར་ཡི་རང་སྟེ། སྟོང་དཔོན་སྲིད་ཐུབ། སྟོང་དཔོན་ཤེས་
དར་པོ། སྟོང་དཔོན་ལྷ་མོ་དཔལ་ཚུ་གིས་གཙོ་བོ་འབད་གླིང་བཞི་རྟ་རྭ་ལ་ཁར་ཁྲི་བརྩིགས་ཏེ་བླམ་བཞུགས་བཅུག་འབད། 
མ་སྟོང་ཕྱུག་པོ་གིས་གཡག་གཅིག་འབྱིམོ་ཁལ་གཅིག་དང་གཅིག་ ཁྲོ་གཅིག་མར་གྱིས་བཀང་སྟེ་ཕུལཝ་ད། སྟོང་དཔོན་ཤེ་
ས་དར་པོ་གིས་ལེགས་སྦྱར་ད་བཅསཔ་འབད་ གླིང་བཞི་བྱ་རྒོད་རྫོང་གིས་གཙོས་པའི་ ལ་གནས་གེ་ར་ཕུལ་ནུག། གླིང་
བཞི་ལས་སྤ་རོ་སྟག་ཚང་ལུ་བྱོན་ཏེ་ སྒྲུབ་པ་གནང་སྦེ། ཐིམ་ཕུ་གི་བྱག་རྟའི་མགུ་ཏོ་རང་བྱོན་ཡོད་སར་བྱོན་ཏེ་ རྟ་མགོ་
ཆོས་དབྱིངས་རྫོང་བཞེངས་བཞུགས་པའི་སྐབས་ལུ། ཝང་ཆུ་མདོ་ལས་མཁའ་འགྲོ་བསོད་ནམས་དཔལ་སྒྲོན་ལྕམ་འབད་
བཞེས་ཏེ་ སྲས་བཞི་འཁྲུངས་པའི་ནང་ལས། སྲས་མགར་སྟོན་མཁོ་ཐང་ཁ། ཉི་མ་ཝང་དང་ལྕང་། དབང་ཕྱུག་ཐེད་དང་
དགོན། མགར་ས།  དམ་པ་སྤ་རོ་ཚུ་ལུ་བླམ་དང་དཔོན་སྦྱེལ་ཏེ་བསྐོསཔ་ད། སྔོན་མ་ལས་བྱོན་པའི་བླམ་ལྷ་པ་ཟེར་མི་ 
ཧ་ཅལ་ཁ་ལུ་རྫོང་རྐྱབ་སྟེ་བླ་དཔོན་གཉིས་ཆ་ར་ཁོ་ར་གིས་འཐུསཔ་འབད་མཛད་དེ་བཞུགས་ཡོདཔ་ལས་མ་རངས་པར། 
མང་པའི་དམག་ཚར་གཉིས་གསུམ་ཅིག་རྐྱབ། ཉུང་པའི་མཐུ་དང་རྫུ་འཕྲུལ་ལོག་ཅི་ལོག་ཅི་འགྲནམ་ལ་སོགས་པ་ག་འདེ་ 
འབད་རུང་མ་ཐུབ་པར་ལྷ་པ་ཆ་ཁྱབ་ཕམ་སོ་ནུག། དེ་ལས་ཕ་ཇོ་ཡབ་སྲས་ཚུ་གི་མཛད་པ་དང་ཕྲིན་ལས་རྒྱས་པའི་དབང་གིས། 
རྒྱ་ཨ་སཾ་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཀ་མ་རྷ་ལ་(ཀ་མ་རུས)ལས་རྒྱལ་པོ་བྷ་ནན་ལ་ཟེར་མི་དེ་གིས་གསེར་གྱི་བུམ་པ་ཆ་གཅིག དངུལ་
གྱི་བུམ་པ་ཆ་གཅིག་ཁ་ཤ་དར་རས་ ལ་སོགས་པའི་དོས་ལེ་ཤ་བཏང་ནུག་  མོནམ་གཙང་སྒང་ཕྱུགཔོ་ཟེར་མི་དེ་གིས་ཡང་
།  ཀ་ཤི་ཀའི་རས་དང་།  སྟག་གཟིག་གུང་གསུམ་གྱི་པགས་ཀོ་བུ་རམ། རྒྱ་ཟོང་ལྷམ་ཚང་ལ་སོགས་པ་ དོས་
ཡང་ལེ་ཤ་ཕུལ་བར་གཅརཝ་ལས། མངའ་ཐང་དར་ཞིང་རྒྱས་ཏེ་ཤར། ཝང་། སྤ་རོ། ཐེད། ཐིམ་ཕུ་ཚུ་ ད་ལས་ཕར་
དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པ་གིས་དབངམ་ཨིན་ནོ་ཟེར་བའི་ཐོ་བརྩིགས་ཏེ། དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་ཆོས་སྲིད་ལུགས་གཉིས་ཀྱི་
སྲོལ་བླམ་དེ་གིས་བབགས་གནངམ་མ་ཚད། སྲས་བཞི་ལས་ཡང་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་བསྟན་སྲིད་ལུ་ཕན་པའི་གདུང་
བརྒྱུད་ལེ་ཤ་གྱེས་ཏེ་ ལྟ་ལུང་གི་གཡུས་ཚན་ད་ལྟོ་ཡང་ཡོད་པའི་ཁར། བུམ་ཐང་ཨུ་ར་དགེ་ལྡན་བླམ་ཟེར་ཆོས་དང་གདུང་
བརྒྱུད་གཉིས་ཆ་ར་མ་ཉམས་པར་ཡོད་མི་དེ་ཡང་ཕ་ཇོ་གི་གདུང་བརྒྱུད་ཨིན། དེའི་ཤུལ་ལུ་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་
ཆོས་དང་ གདུང་གི་ཆེ་བ་གཉིས་ཆ་ར་ལྡན་པའི་བླམ་འཇམ་དབྱངས་ཀུན་དགའ་སེངྒེ། རྒྱལ་དབང་རྗེ། ངག་གི་དབང་ཆོས་རྒྱལ། 
འབྲུག་པ་ཀུན་ལེགས། ངག་དབང་ཕྱུག། མི་ཕམ་ཆོས་རྒྱལ། མི་ཕམ་བསྟན་པའི་ཉི་མ་ཚུ་ བོད་ཀྱི་འབྲུག་ར་ལུང་ལས་
ལྷོ་ལུང་པར་རིམ་པ་བཞིན་དུ་བྱོན་ཏེ། འབྲུག་པ་བཀའ་བརྒྱུད་པའི་བསྟན་པ་མཐའ་དབུས་མེད་པར་ཁྱབ་འབད་མཛད། ས་
ལུ་ལྷོ་དང་མི་ལུ་མོན་ཟེར་མི་དེ་བཞག་སྟེ། ས་ལུ་འབྲུག་ཡུལ་དང་མི་ལུ་འབྲུག་པ་ཟེར་བའི་མིང་དར་ནུག།

བསྐྱར་སྐྲུན་ ༢༠༢༢
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སློབ་རི་ ༡༠ པ།

ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ།

དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་གདུང་བརྒྱུད་ ཡབ་བསྟན་པའི་ཉི་མ་དང་། ཡུམ་བསོདནམས་དཔལ་གྱི་བུ་འཁྲིད་གཉིས་ཀྱི་ སྲས་
ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་སྤྱི་ལོ་༡༥༩༤ ལུ་ངོ་མཚར་བའི་ལྟས་དང་བཅསཔ་འབད་སྐུ་འཁྲུངས་ཏེ། ཆུང་གུའི་བསྒང་ལས་ལག་

བསྐྱར་སྐྲུན་ ༢༠༢༢
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འབྲུག་གི་འབྱུང་རབས་སྡུས་དོན།

རྩལ་ ཡི་གུ་གི་རིགས་དེ་ཚུ་ མ་ལྷབ་རུང་ཐོགས་པ་མེདཔ་འབད་ མཁྱེནམ་ལས། ཀུན་མཁྱེན་པདྨ་དཀར་པོའི་ ཡང་
སྲིད་འཁྲུལ་མེད་ཨིནམ་ཤེས་རུང་། སྡེ་སྲིད་གཙང་པ་ ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ་གྱིས་ ངོས་འཛིན་འབད་མ་བཅུག་པའི་ཁར། 
ཆོས་རྗེ་གཙང་པ་རྒྱ་རས་ཀྱི་སྒལ་ཚིགས་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་ལས་ སྐུ་རང་འབྱོན་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་བྱོན་པའི་གྲས་ལས། རང་འབྱུང་
ཁཱ་སར་པཱ་ཎི་འབྲུག་ར་ལུང་གི་ནང་རྟེན་འབད་བཞུགས་མི་ཡང་ འཕྱོག་ནིའི་རྩིས་རྐྱབ་ལས་ ཐུགས་མ་མཉེས་པར་
བཞུགསཔ་ད།  དགོན་འོབས་མཚོ་བླ་མ་གིས་ལྷོ་འབྲུག་ལུ་བྱོན་ཟེར་ཞུཝ་ལས་སྤྱི་ལོ་༡༦༡༦ ལུ།  ༧ ཞབས་
དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་བོད་ར་ལུང་ལས་ འཆིབ་ཁ་ལྷོ་ལུ་བསྒྱུར་ཏེ་དགོན་འོབས་མཚོ་བླམ་འབད་སར་འབྱོནམ་ད། དགོན་འོབས་མཚོ་
བླ་མ་གིས་ཡང་ཞབས་ཏོག་ག་འདེ་དྲག་དྲག་ཞུ་ནུག།

དེ་ལས་སྤང་རི་ཟམ་པ་ བདེ་ཆེན་ཕུག། སྤ་རོ་ཚོང་འདུས་ཚུ་ལུ་བྱོན་ཏེ་ བཞུགས་པའི་སྐབས་ལུ། བོད་ལས་སྡེ་སྲིད་
གཙང་པའི་དམག་འོངས་ཏེ་ ཚོང་འདུས་ལུ་དམག་རྐྱབ་ད། བོད་པའི་དམག་གིས་འབྲུག་པའི་དམག་ལུ་འབད་མ་ཚུགས་པར་ 
ལོག་ཏེ་སོང་ནུག། ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་ལྕགས་རི་ལུ་བཞུགས་པའི་སྐབས་ལུ། སྐྱབས་ཆ་ལས་ཕྱུགཔོ་དར་ཕྱུག་རྒྱལ་མཚན་
གདན་འདྲེན་ཞུ་བར་གཅརཝ་ལས། སྐྱབས་ཆ་ལུ་བྱོན་ཏེ་འགྲོ་དོན་རྒྱ་ཆེན་པོ་མཛད་པའི་ལོ་རྒྱུས་ འཛམ་གླིང་ཡུ་རོབ་ཚུན་ཚོད་
གོཝ་ལས། གྷ་ཊི་ཁ(ཀུཆ་བྷི་ཧར་) གྱི་རྒྱལཔོ་པྲ་ཎ་ན་ཡཱན་གྱིས་དངུལ་གྱི་དུང་ཆེན། ཆིབས། གཏུང་ལ་སོགས་པ་
ཞུ་ཡིག་དང་སྦྲགས་ཏེ་ཕུལ་བཏང་པའི་བཀའ་ལན། ཚེ་སྔོན་སྨོན་བཟང་བཏབ་པའི་གྲོགས་པོ་ཁྱོད། །སྐྱེ་གནས་ཡུལ་
གྱིས་བསྐལ་ཡང་ཐུགས་ཡིད་འདྲེས། །འབུལ་བཟང་གསུང་འཕྲིན་འབྱོར་བས་བདག་ཀྱང་སྤྲོ། །བསྔོ་སྨོན་དཔག་མེད་
བཏབ་པས་འདི་ཕྱིར་བདེ། །ཟེརཝ་ལ་སོགས་པའི་གསུང་རྩོམ་དང་ རྒྱལཔོ་ཁྱོད་ལྷ་དབང་ཕྱུག་བསྟེནམ་ལས་དཀོན་མཆོག་
གསུམ་བསྟེན་པ་ཅིན་དྲག་འོང་ཟེར་ཕྱག་རྟགས་དང་བཅས་འབད་ གནང་བའི་ཕྱག་རྟགས་ཀྱི་ལོག། དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལུ་
དད་པ་ཡོདཔ་མ་ཚད། དུས་རྒྱུན་ར་བསྟེན་བཞིན་དུ་ཨིན་ཟེར་བའི་བརྡ་ལུ་ ཏ་ལའི་ལོ་མའི་གུ་བྲིས་བྲི་བའི་བརྒྱད་སྟོངམ་པོ་
ཏི་གཅིག་དང་ བླམ་ལུ་དད་པ་ནམ་ཡང་འགྱུར་ལྡོག་མེད་ཟེར་བའི་བརྡ་ལུ་གྷ་ཊི་ཁ་དང་འཇལ་པའི་གུ་རི་ ཞིང་ཆེན་གཉིས་
གཏན་འཇགས་ཀྱི་ཆོས་གཞིས་ འབད་ཕུལ་བའི་ལོ་རྒྱུས་ཡོད།

དེ་ལས་ ལོག་སྟེ་ལྕགས་རི་ལུ་བྱོན་ཏེ་ སྐྱབས་ཆ་ལས་ཕུལ་མི་དངུལ་ཚུ་ དངུལ་བུམ་མཆོད་རྟེན་བཞེངས་སྦེ་བཞུགས་
པའི་སྐབས་ལུ། སྡེ་སྲིད་གཙང་པའི་དམག་ལ་སོགས་པ་ཕྱི་དགྲ་དང་། འབྲུག་ལུངམ་འདི་ནང་ཡོད་པའི་བླ་ཁག་གི་
དམག་ལ་སོགས་པ་ནང་དགྲ་ག་གིས་ཡང་གླགས་མ་འཁེལ་བའི་ཁར། ཕྱི་ལིང་པོརཊ་ཅུ་གཱལ་ཟེར་བའི་ཡུ་རོབ་ཀྱི་
རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ལས་ ཕཱ་དཱར་གཉིས་རྒྱ་གར་གྱི་གཡུས་གྷོབ(གོཨའི)ལས་འབད། གྷ་ཊི་ཁ་བརྒྱུད་དེ་ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་
གི་སྐུ་མདུན་བཅར་ཏེ་རྒྱང་ཤེལ་ ཀྲོབ་མདའ་ལ་སོགས་པ་ཕུལཝ་ལས་གནས་སྐབས་ཀྱི་མཐུན་རྐྱེན་ཡང་འཛོམས་ཏེ་གང་བ་
བཙནམ་སོང་ནུག།
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སློབ་རི་ ༡༠ པ།

སོབ་ཚན་གསུམ་པ།

རོང་གཞིས་གསར་བཞེངས།

སྤྱི་ལོ་༡༦༢༩ ལུ་ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་གིས་སྲིནམོ་ལྟོ་ཁ་རྫོང་རྐྱབ་ཏེ་ མིང་ཡང་གསང་སྔགས་ཟབ་དོན་ཕོ་བྲང་ཟེར་
བཏགས་ཏེ་བཞུགས་པའི་སྐབས་ལུ། སྲས་འཇམ་དཔལ་རྡོ་རྗེ་ཡང་འཁྲུངས་ནུག། དེ་ལས་སྤྱི་ལོ་༡༦༣༧ ལུ་ཐེད་ཀྱི་རི་
གླངམོ་ལྷ་པ་བཟུམ་མ་ལུ། ཕོ་ཆུ་མོ་ཆུ་འཛོམས་ཏེ་ཡོད་མི་དེ་ཁར། སྤུངས་ཐང་ཁའི་རྫོང་བཞེངས་ནི་འབདཝ་ད། དེ་ཁ་
གི་མཚོ་སྨན་རྒྱལམོ་ད། གཞི་བདག་དགོན་བྲགཔ་ཟེར་མི་གཉིས་ཀྱིས་ཤིང་དང་རྡོ་ ཐོཊ་ཆགས་མེདཔ་འབད་ཕུལ་ནི་གི་ 
ཁས་བླངམ་བཞིན་དུ་ཐོགས་ཆག་གང་ཡང་མ་འབྱུངམ་ལས་རྫོང་བཞེངས་ཏེ་དགེ་སློང་དྲུག་བརྒྱ་གཅིག་བབགས་གནང་ནུག།

སྤྱི་ལོ་༡༦༣༨ ལུ་བར་གྱོང་(བར་གྲོང)ཕྱུགཔོ་གིས་སྦྱིན་བདག་འབད་བའི་ཁར་ དཔལ་ཡེ་ཤེས་མགོན་པོ་གིས་ཡང་ ལུང་
བསྟན་ཏེ་ ཐེད་ཆུ་དང་ དྭངས་ཆུ་འཛོམས་པའི་སྦུག་ལུ་རི་གླངམོ་ཆེ་ཉལ་ཏེ་སྡོདཔ་དང་འདྲ་བའི་ ལྟག་ལྐོག་ཁར་རྫོང་རྐྱབ་
ཏེ་མིང་དབང་འདུས་ཕོ་བྲང་ཟེར་བཏགས་ནུག། དེའི་སྐབས་ལུ་ཡང་བླ་ཁག་ཚུ་གིས་བོདཔ་ད་ཁ་འགྲིགས་ཏེ་དམག་ཁྲིད་
འོངས་རུང་། ཞབས་དྲུང་གི་དམག་དང་མཐུ་ལུ་འབད་མ་ཚུགས་པར་བོད་པའི་དམག་ལོག་སྟེ་འགྱོ་དགོཔ་ཐུག། བླ་
ཁག་ཚུ་མཐར་བཤུད་དེ་རྩ་མེད་ར་བཟོ་བཏང་ནུག། དེ་ལས་ཕ་ཇོ་འབྲུག་སྒོམ་ཞིག་པོའི་བརྒྱུད་པ་ཚུ་ལས་ རྡོ་སྔོན་རྫོང་(བདེ་
ཆེན་ཕོ་བྲང་) རྩིས་བཞེས་ཏེ་ བཞུགསཔ་མ་ཚད་ཉམས་གསོ་ཡང་གནང་ནུག།

སྤྱི་ལོ་༡༦༤༡ ལུ་བཀྲ་ཤིས་ཆོས་རྫོང་གསར་བཞེངས་གནང་སྟེ་ བདེ་ཆེན་ཕོ་བྲང་ལུ་རྫོང་གོངམ་དང་ བཀྲ་ཤིས་ཆོས་རྫོང་
འོགམ་ཟེར་ཁ་ཕྱེ་ནི་ཡང་དེའི་སྐབས་ལུ་བྱུང་ནུག་ དེ་ལས་སྤུངས་ན་ཁ་དང་། བཀྲ་ཤིས་ཆོས་རྫོང་གཉིས་ལུ་གཞུང་ནང་
ཕན་ཚུན་ཟེར་བླམ། སྡེཔ། གྲྭ་ཚང་། དཔོན་ཁག་ཚུ་རྫོང་གཞིས་དེ་གཉིས་ལུ་བྱཱར་ས་དགུན་ས་འབད་བཞུགསཔ་ལས། 
གཉིས་ཆ་ར་འབྲུག་གི་རྒྱལ་ས་གཙོ་བོ་འབད་མཛད་གནང་ནུག།

དེ་སྦེ་ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་གིས་ རྫོང་གཞིས་ཚུ་བཞེངས་ཏེ་གཞུང་གཅིག་ལོགས་སུ་བཟོ་བ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ བོདཔ་ཚུ་མ་
རངས་རུང་། བོདཔ་ཁོང་ར་གིས་འབད་མ་ཚུགས་པར་ སོག་པོ་ལུ་དམག་རྒྱབ་ཞུ་སྟེ། བོདཔ་སོག་པོ་གཉིས་བསྡོམས་ཏེ་
དམག་དྲངས་རུང་གླགས་མ་ཁེལ་ (མ་རྙེད་) བར་བོདཔ་དང་སོག་པོའི་དམག་དཔོན་ཚུ་བཟུང་སྟེ་ དམག་མི་དཀྱུས་མ་ཚུ་
ཉེས་ཆད་གང་ཡང་མ་བཀལ་བར་བོད་ལུ་ལོག་སྟེ་བཏང་ནུག།
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འབྲུག་གི་འབྱུང་རབས་སྡུས་དོན།

ཁ་བཞི་འབྲུག་པའི་རྒྱལ་ཁབ།

ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་གིས་ཤར་གདུང་བསམ་ཁ་ལས་ནུབ་དྷ་ལི་ཁ་ཚུན་ཚོད་དང་། ལྷོ་དཔག་བསམ་ཁ་ལས་བྱང་སྟག་འཚེར་
ཁ་གི་བར་ན་ཡོད་པའི་ ལྷོ་མོན་ཁ་བཞིའི་རྒྱལ་ཁབ་ཆ་མཉམ་ ཟླུམ་བུ་གཅིག་ལུ་བསྒྱུར་ཏེ་ དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྗེ་འབྲུག་
པའི་ཆབ་སྲིད་མངའ་ཐང་དར་ཞིང་རྒྱསཔ་ལས། སྟོད་ལ་དྭགས་ཀྱི་རྒྱལཔོ་སེངྒེ་རྣམ་རྒྱལ་ཡབ་སྲས་ཚུ་ཡང་ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་
ཆེ་ལུ་ དད་དང་མོས་གུས་དཔག་ཏུ་མེདཔ་འབད་སྐྱེས་ཏེ། སྟོད་གངས་རི་གི་མ་དགོན་དར་ཆེན་ བླ་བྲང་དགོན་ལྷག་དང་
བཅསཔ་འབད་ཕུལཝ་ལས་གངས་རི་བླམ་ད། གངས་རི་སྡེཔ་ཟེརཝ་ལ་སོགས་པ་བསྐོས་ཏེ་ལ་དྭགས་ཀྱི་ཆ་ཕྲན་ཅིག་ཐོབ་
པའི་གུ། རྒྱ་ཨཾ་བྷར་ཏ་ལ་ལས་དྷ་ལི་ཀོཊ་ཚུན་ཚོད་ཀྱི་རྒྱ་གཞིས་ལས་སྒོ་ཚུ་ཡང་རང་དབང་བདག་ཐོབ། སྟོབས་འབྱོར་མངའ་
ཐང་འགྲན་ཟླ་མེདཔ་འབད་བཟོ་སྟེ། ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་ཁོ་ར་གིས་ལོ་སོ་ལྔ་ཚུན་ཚོད་ཆོས་སྲིད་གཉིས་སྐྱོང་སྟེ་བཞུགས་
ནུག།

རྒྱལ་ཚབ་སྐུ་ཚབ།

ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་དགུང་ལོ་༥༨ ལུ་ཕེབས་ད། སྐུ་མཚམས་འབད་བཞུགས་ནི་གི་ཐུགས་བཞེད་གནང་སྟེ། པད་དཀར་
འབྱུང་གནས་ཆོས་ལུགས་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་བསྟན་པའི་བདག་པོ་འབད་མངའ་གསོལ་ཏེ་གྲྭ་ཚང་གི་རྗེ་མཁན་པོའི་གོ་གནས་
དང་། དབུ་མཛད་བསྟན་འཛིན་འབྲུག་རྒྱལ་ལུ་རྒྱལ་སྲིད་ཀྱི་དབང་ཆ་ཡོངས་སུ་རྫོགསཔ་འབད་གནང་སྟེ་ རྒྱལ་ཚབ་ལུ་
མངའ་གསོལ་སྦེ་ སྡེ་སྲིད་ཀྱི་གོ་གནས་ལུ་བསྐོསཔ་མ་ཚད། སྤུ་ན་རྫོང་དཔོན་པད་དཀར་རབ་རྒྱས། དབང་འདུས་ཕོ་བྲང་
རྫོང་དཔོན་ནམ་མཁའ་རིན་ཆེན། ཐིམ་ཕུ་རྫོང་དཔོན་ཨའུ་ཚེ་རིང་ཟེར་མི་ཚུ་ལུ་གཞུང་གི་རྫོང་དཔོན་གསུམ། སྤ་རོ་དཔོན་སློབ་
ལ་སྔོནཔ་བསྟན་འཛིན་འབྲུག་སྒྲ། ཀྲོང་གསར་དཔོན་སློབ་མི་འགྱུར་བརྟན་པ། དར་དཀར་དཔོན་སློབ་བསྟན་པ་ཕྲིན་ལས་
ཟེར་མི་ཚུ་ལུ་ ཕྱོགས་ཀྱི་སྤྱི་བླ་གསུམ་དང་། གཞུང་མགྲོན་གཉེར་ཡོངས་འཛིན་ཟེར་མི་དེ་ཚུ་གེ་ར་ལྷན་རྒྱས་ གོང་མའི་
གོ་ས་འབད་བསྐོས་གནང་ནུག། 

གཞན་ཡང་བླམ་སྡེཔ་གཞུང་གི་རྫོང་དཔོན་ཕྱོགས་ཀྱི་སྤྱི་བླ་ ཤར་རྫོང་ནུབ་རྫོངགི་འཐོབ་ཐངས་དང་བསྟུན་པའི་མགྲོན་གཉེར། 
གཟིམ་དཔོན། གཟིན་དཔོན་ནངམ། གཉེར་ཆེན། མགྲོན་གསོཔ། གཉེར་གཡོག་གསོལ་དཔོན། ཇ་དཔོན། ཐབ་དཔོན། 
ནོར་དཔོན། རྟ་དཔོན།(དམག་དཔོན)ལྡིང་དཔོན། (ལིང་དཔོན) འགྲིམ་དཔོན། སྒོ་རཔ། ཚོང་དཔོན། སོ་
དཔོན། (ས་སྲུང་)དྲུངམ་སྐུ་ཚབ་ཟེར་བ་ལ་སོགས་པ་ལ་ལུ་ལྷན་རྒྱས་འོགམ། ལ་ལུ་གཉིས་སྐལམ། ལ་ལུ་འཆིབ་
བཞོན་མའི་གོ་ས་གང་འཚམས་གཟིགས་ཏེ་བསྐོས་སྦེ་རྒྱལ་ཁྲིམས་གསེར་གྱི་གཉའ་ཤིང་། ཆོས་ཁྲིམས་དར་གྱི་མདུད་ཕོད་
ཟེར་གང་བ་བཙན་མའི་སྒོ་ལས་འབྲུག་གཞུང་རྒྱལ་ཁབ་ཟེར་བཟོ་སྟེ་གནང་ནུག།

བསྐྱར་སྐྲུན་ ༢༠༢༢



11

སློབ་རི་ ༡༠ པ།

སོབ་ཚན་བཞི་པ།

སྡེ་སྲིད་དང་པ།	

སྡེ་སྲིད་དང་པ་བསྟན་འཛིན་འབྲུག་རྒྱལ་མཆོག་སྤྱི་ལོ་༡༥༩༡ ལོར་དགོན་ཡུལ་སར་འོབས་མཚོ་བླ་མའི་བླ་བྲང་ནང་སྐུ་
འཁྲུངས། དགུང་ལོ་༡༡ ལས་འབྲུག་ར་ལུང་ལུ་ ཆོས་ལུ་བྱོན་ཏེ་དགེ་སློང་ཞུ་སྦེ་སྡོད་ཞིནམ་ལས། ཞབས་དྲུང་ལྷོ་ལུ་
འབྱོན་པའི་བསྒང་ ཁོ་ཡང་ཕྱག་ཞུ་སྟེ་བྱོན་སྦེ། ཆོས་དང་འཇིག་རྟེན་གང་ལས་འབད་རུང་ ངར་ངེ་ཡོད་པ་ལུ་བརྟེན་ཏེ། 
གཞུང་གི་ཕྱག་མཛོད་དང་དབུ་མཛད་ཆེན་མོའི་ གོ་ས་སྦྲགས་ཏེ་གནང་ནུག། དེའི་རྟིང་ལས་ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་གིས་རྒྱལ་
སྲིད་སྐྱོང་མི་ སྡེ་སྲིད་ཕྱག་མཛོདཔ་འབད་ དབུ་མཛད་བསྟན་འཛིན་འབྲུག་རྒྱལ་སྤྱི་ལོ་༡༦༥༡ ལུ་སྡེ་པའི་ཁྲི་ཁར་བསྐོས་
གནང་སྟེ་རྒྱལ་སྲིད་སྐྱོང་པའི་སྐབས་ལུ། མི་གསད་མི་ལུ་མི་སྟོང་། ཨརཝ་རྐྱབ་་མི་ལུ་ལོག་ལྟབ། ཐ་ན་བྱེ་དང་སྲང་ཡན་
ཆད་གཡོ་སྒྱུ་མགུ་སྐོར་རྐྱབ་མི་ཆོགཔ་ལ་སོགས་པ་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་མི་ཆོས་གཙང་མ་བཅུ་དྲུག་དང་མཐུན་པའི་རྒྱལ་ཁྲིམས་
བབགས་ཏེ་ངན་པ་ཚར་བཅད། ལྷ་ཆོས་དགེ་བ་བཅུ་དང་མཐུན་པའི་ཆོས་ཁྲིམས་བབགས་ཏེ་བཟང་པོ་གྱེན་དུ་དྲངས་པ་གིས་མ་
ཚད། མི་སེར་གྱི་སྐྱིད་སྡུག་དང། ཁྲིམས་ཀྱི་ཞིབ་དཔྱད་རྐྱབ་པར་གཡུས་བཤལ་རྐྱབ་སྟེ་འབྱོནམ་ད། སྔོན་མ་རྒྱལ་
ཁྲིམས་ཆོས་ཁྲིམས་ཟེར་མི་ཚུ་ཆེནམོ་མ་དརཝ་ལས། རྐུ་ཇག་འཕྲོག་གསུམ་འབད་མི་བཀྲ་ཉེས་ཚུ་སྡེ་པ་ལུ་མ་རངས་པར་
བཀྲོངས་ནི་གི་རྩིས་རྐྱབ་སྟེ་ མདའ་རྐྱབ་ད་འཆིབ་པའི་སྒའི་གུ་ཕོག་རུང་བཀྲོངས་མ་ཚུགསཔ་ལ་སོགས་པ་བྱུང་སྟེ་འབད་རུང་
། སྲོག་བློས་བཏང་སྟེ་རྒྱལ་ཁྲིམས་ཚུལ་བཞིན་དུ་བསྐྱངམ་ལས། ད་ལྟོ་བར་ན་ཡང་ ང་བཅས་ར་གི་ཁྲིམས་ལུགས་འདི་ 
སྡེ་སྲིད་དབུ་མཛད་ཀྱི་སྒྲིག་ལམ་རྣམ་གཞག་ཨིན་ཟེར་ བཟང་པོའི་དཔྱེ་བཞག་ས་འབད་མི་དེ་ཨིན། ག་དེ་སྦེ་རང་ཨིན་
རུང་སྡེཔ་དེ་གིས་སྤྱི་ལོ་༡༦༥༡ ལས་༡༦༥༦ བར་ན་རྒྱལ་སྲིད་སྐྱོང་ཞིནམ་ལས་དགོངསམ་ཞུ་སྟེ་ ལྕགས་རི་ལུ་བྱོན་སྦེ་ 
ཐུགས་དམ་གནང་ཐོག་ དགུང་ལོ་དྲུག་ཅུ་རེ་བཞི་ལུ་ཞིང་ཕེབས་སོང་ནུག།   

སྡེ་སྲིད་གཉིས་པ།

ཡབ་བསྟན་པའི་ཉི་མའི་ཟུར་སྲས་ ལ་སྔོན་པ་བསྟན་འཛིན་འབྲུག་སྒྲ་མཆོག་མི་ཕམ་བསྟན་པའི་ཉི་མའི་ཟུར་སྲས་འབད་ 
མང་སྡེ་ཡུལ་གླིང་ལུ་སྤྱི་ལོ་༡༦༠༢ ཆུ་ལུག་ལུ་སྐུ་འཁྲུངས། (ལ་སྔོན་པ་ ཟེར་ སླབ་དགོ་མི་དེ་ཡང་ འབྲུག་ར་ལུང་
གི་ཉེ་འདབས་ལུ་ཡོད་པའི་ ལ་སྔོན་ཟེར་མི་ས་ཆ་ཅིག་ནང་ཡོད་པའི་ ལ་སྔོན་ཆོས་རྗེ་ཟེར་མི་གི་སྤྲུལ་སྐུ་ཨིནམ་མས་ 
མཚན་ལུ་ ལ་སྔོན་པ་བསྟན་འཛིན་འབྲུག་སྒྲ་ཟེར་ཡོངས་གྲགས་བྱུང་ནུག) ཆུང་ཀུའི་བསྒང་ལས་འབྲུག་ར་ལུང་ལུ་ ཆོས་
ལུ་བྱོན་ཏེ་ ཡབ་ལས་བཀའ་ཆོས་ཡོངས་རྫོགས་ཞུཝ་མ་ཚད་ བཅུ་ཕྲག་རིག་པའི་གནས་ལུ་ཡང་མཁས་པ་ཕུལ་དུ་ཕྱིན་
པའི་སློབ་སྦྱོང་ གནང་ཞིནམ་ལས་ ཞབས་དྲུང་ཆིབས་ཁ་ལྷོ་ལུ་བསྒོརཝ་ད་ཕྱག་ཞུ་སྟེ་བྱོན་ནུག། ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་དང་
འབྲལ་བ་མེད་པར་ཕྱག་ཞུ་བའི་མཐར་སྤ་རོ་དཔོན་སློབ་འགོ་དང་པ་བསྐོས་གནང་ནུག། འབྲུག་རྒྱལ་རྫོང་དང་། སྤ་རོ་ལྟག་

བསྐྱར་སྐྲུན་ ༢༠༢༢
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འབྲུག་གི་འབྱུང་རབས་སྡུས་དོན།

རྫོང་གཉིས་ཁོ་གིས་རྐྱབ་ནུག དེ་ལས་སྤྱི་ལོ་༡༦༥༦ ལུ་སྤ་རོ་དཔོན་སློབ་ལས་སྡེ་སྲིད་ཀྱི་ཁྲིར་མངའ་གསོལ་ཏེ། སྡེཔ་དེ་
དྲུང་འཚོ་དང། ལྷ་འབྲི། འཇིམ་བཟོ། ཡི་གུ་ལ་སོགས་པ་མཁས་ནི་དེ་གིས། འབྲུག་ལུ་སྨན་གྱི་སྐོར་སྲོལ་བབགས་
གནངམ་མ་ཚད། ལག་ཤེས་བཟོ་རིགས་རིག་རྩལ་ལ་སོགས་པའི་སློབ་གྲྭ་ཡང་བབགས་གནང་། སྤུངས་ཐང་རྫོང་ནང་
ལུ་ཙན་དན་དམར་མོའི་མཆོད་རྟེན་སྦོམ་བརྒྱད་བཞེངས་ནུག། དེ་སྦེ་འབྲུག་གཞུང་ལུ་སྨན། རིག་གནས། ལག་རྩལ་གྱི་
སློབ་གྲྭ་འགོ་དང་པ་སྡེཔ་དེ་གིས་བབགས་ཏེ་ ད་ལྟོ་ཡང་རྒྱུན་མ་ཉམས་པར་ཡོདཔ་ལས། འབྲུག་གི་ལག་ཤེས་བཟོ་རིགས་
ལུ་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་མི་ཚུ་གིས་རྩིས་མཐོང་ཆེ་ཏོག་ཏོ་འབད་མི་འདི་ཨིན་པས། བོད་ལུ་སྔོ་སྨན་གྱི་དཀའ་ངལ་ཡོདཔ་མཁྱེན་ཏེ་ 
འབྲུག་ལས་སྨན་སྣ་ལེ་ཤ་བསྡུ་སྟེ་བོད་ཀྱི་དྲུང་འཚོ་ཚུ་ལུ་སྨན་སྦྱིན་ཚར་གསུམ་གནང་ནུག། དགྲ་སྡེ་གནོན་ཞིང་བསོད་
ནམས་དགེ་བའི་མཛད་པ་རྒྱ་ཆེ་བའི་ཕྱག་ཤུལ་བཞག་ཐོག་སྤྱི་ལོ་༡༦༦༧ མེ་ལུག་ཟླ༢ པའི་ཚེས་༡༥ ལུ་སྡེ་སྲིད་ཀྱི་ཁྲི་
ཐོག་ལུ་དགོངས་པ་རྫོགས་སོ་ནུག།

སྡེ་སྲིད་གསུམ་པ།

སྡེ་སྲིད་གསུམ་པ་ཆོས་རྒྱལ་མི་འགྱུར་བརྟན་པ་མཆོག་སྤྱི་ལོ་༡༦༡༣ ཆུ་གླང་ལོ་ལུ་ བོད་ཀྱི་གཡུས་སྨིན་འཁྱུད་ལུ་སྐུ་
འཁྲུངས། ཆུང་དུས་ལས་ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་སར་ གདན་ས་ལྕགས་རིའི་གྲྭ་ཚང་ནང་འཛུལ་ཏེ་ སྐུ་ཡོན་གསན་
བསམ་མཛད་གནང་ནུག། ཕྱག་འགན་ཡང་ལྕགས་རི་གྲྭ་ཚང་གི་དབུ་མཛད་དང་ ཤར་དར་རྒྱས་དགོན་པའི་བླམ་མཛད་ནུག། 
འབྲུག་ཤར་ཕྱོགས་ཁ་ཐུག་ལུ་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་བསྟན་པ་བབག་ནིའི་ལུང་བསྟན་ལྟར་ ཀྲོང་གསར་དཔོན་སློབ་འགོ་
དང་པ་འབད་བསྐོས་གནང་། བུམ་ཐང་ཆོས་འཁོར་སྡེ་པ་གིས་གཙོས་པའི་ཀུར་སྟོད། བཀྲ་ཤིས་སྒང་། གཞོང་སྒར། 
གཞལམ་སྒང་ཚུ་ལུ་རྒྱལཔོ་དང་དཔོན་གྱི་མིང་ཐོབ་སྟེ་ཡོད་མི་ཚུ་དང་། ཆོས་རྒྱལ་མི་འགྱུར་གྱི་དམག་དཔོན་བླམ་རྣམ་སྲས་དང་
། དབུ་མཛད་དམ་ཆོས་ཟེར་མི་གཉིས་ཀྱིས་ཁྱིད་དེ་དམག་རྐྱབ། དེ་ཚུ་ཕམ་སྟེ་མགོ་བསྒུརཝ་ལས་འབྲུག་གཞུང་གི་མངའ་
འོག་ལུ་བབགས་ཏེ། ཀྲོང་གསར་རྫོང་། བྱ་དཀར་རྫོང་། ལྷུན་རྩེ་རྫོང་། གཞལམ་སྒང་རྫོང་། གདུང་བསམ་མཁར་ཚུ་རྐྱབ་
སྟེ་སོ་སོ་ལུ་རྫོང་དཔོན། དྲུངམ་སྐུ་ཚབ་ལ་སོགས་པ་བསྐོས་ཏེ་ཤར་ཕྱོགས་འཁོར་ལོ་རྩིབས་བརྒྱད་ཟེར་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་རྒྱ་
སྐྱེད་མཛད་གནང་ནུག། 

སྤྱི་དྲུང་དམ་ཆོས་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་ ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་གི་བཀའ་ཨིན། ཟེར་ སྤྱི་ལོ་༡༦༦༧ ལུ་ཀྲོང་གསར་དཔོན་སློབ་
ལས་སྡེ་སྲིད་ལུ་ཁྲི་མངའ་གསོལ་ནུག། སྡེཔ་མཛད་པའི་སྐབས་ལུ་ཡང་ བང་མི་ལུ་རྩ་ལས་མ་བྱིན་པར་ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་
ཆེ་དང་། སྡེ་སྲིད་དབུ་མཛད་ཀྱི་བཀའ་ཁྲིམས་ལུ་འཁྲིལ་ཏེ། མི་སེར་ལུ་སྐྱིད་སྡུག་གཟིགས་ནི་དང་། གཞུང་གི་བསྟན་སྲིད་
ཡར་རྒྱས་གཏང་ནི་གི་ཐུགས་བཞེད་རྐྱང་པ་གནང་སྟེ། སྲིན་མོ་ལྟོ་ཁའི་རྫོང་ཉམས་གསོ་དང་སྦྱེལ་ཏེ་ རྡོ་ནག་གི་རྡོ་ལྷ་ 
སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐང་མེདཔ་བཞེངས་པའི་ རབ་གནས་རྒྱས་སྲས་བསྟན་འཛིན་རབ་རྒྱས་ཀྱིས་མཛདཔ་
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སློབ་རི་ ༡༠ པ།

ད། ས་གཡོམ་རྐྱབ། མེ་ཏོག་གི་ཆརཔ་བབས། གབག་ལག་ཁང་ལུ་འཇའ་ཟུག རྡོ་ལྷ་དེ་ཚུ་ལས་བདུད་རྩི་
འབྱོནམ་ལ་སོགས་པ་ཡ་མཚན་ཆེ་ཏོག་ཏོ་གི་ལྟས་བཟང་པོ་ལེ་ཤ་བྱུང་ནུག། གཡུས་སྒོའི་ལམ་ཚུ་ན་ཡང་བསྟན་པའི་སྐུ་
རིམ་དང་ ལོ་ཉེས་འཁྲུག་རྩོད་ལ་སོགས་པ་སོགས་པ་ཞི་བའི་ཟློག་ཐབས་ལུ་རྡོའི་མ་ཎི། ཐང་ཀ་མཆོད་རྟེན་རྐང་གཉིསམ། 
ཚྭ་ཚྭ། མཆོད་རྟེན་ལ་སོགས་པ་གྱངས་ཁ་མ་ཆོདཔ་འབད་བཞེངས་ནུག། ཕྱི་ནང་གི་རྒོལ་བ་ཚུ་གི་གདོང་ལེན་དང་ རྒྱལ་
ཁབ་ཀྱི་བདེ་ཐབས་གཙོ་བོར་མཛད་དེ་བཞུགས་པའི་ངང་ སྤྱི་ལོ་༡༦༨༠ ལུ་དགོངསམ་ཞུ་དགོཔ་ཐོན་ནུག།

སྡེ་སྲིད་བཞི་པ།

སྡེ་སྲིད་བཞི་པ་བསྟན་འཛིན་རབ་རྒྱས་མཆོག་ རྟ་མགོའི་ཆོས་རྗེ་ཚེ་དབང་བསྟན་འཛིན་དང་ཡུམ་དམ་ཆོས་བསྟན་འཛིན་གྱི་
སྲས་ལུ་སྤྱི་ལོ་༡༦༣༨ ས་སྟག་༡༡ པའི་ཚེས་༡༣ ལུ་རྟ་མགོའི་གདན་ས་ལུ་སྐུ་འཁྲུངས། ཆོས་རྗེ་འབྲུག་པའི་གདུང་རྒྱུད་
གཅིག་ཨིནམ་ལས་ ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་ཁོ་ར་དང་མཉམ་མཉམ་གྱི་ཁྲི་དང་བཞུགས་གདན་གུ་བཞག་སྟེ། གཞན་དང་མི་
འདྲ་བའི་མཐོང་སྦོམ་མཛད་ནུག། སྡེ་སྲིད་མཆོག་གིས་རྒྱལ་སྲས་མཆོག་ བླམ་ཁྲི་པ་ཟེར་བའི་བདག་རྐྱེན་གནང་། རྡོ་རྗེ་
སློབ་དཔོན་གྱི་གོ་གནས་འགོ་དང་པའི་ཕྱག་འགན་ཡང་བཞེས་ནུག། སྤྱི་ལོ་༡༦༨༠ ལྕགས་སྤྲེལ་ཟླ༡༢ པའི་ཚེས་༡༣ 
ལུ་སྡེ་སྲིད་ཀྱི་ཁྲི་ལུ་བཀྲིས་མངའ་གསོལ་ཞུ་ནུག། གཞུང་དང་མི་སེར་གྱི་དོན་དག་ལུ་ཐེད། ཐིམ་ཕུ། སྤ་རོ། ཤར་ལ་
སོགས་པའི་གཡུས་ཚན་རྫོང་ཁག་ཆ་མཉམ་བཤལ་ཏེ་གཟིགསཔ་མ་ཚད། ཤར་ཕྱོགས་འཁོར་ལོ་རྩིབས་བརྒྱད་ཀྱི་གཡུས་
ཡང་བཤལ་ཏེ་གཟིགས་པའི་སྐབས་ལུ། ཀྲོང་གསར་རྫོང་དང་། བྱ་དཀར་རྫོང་གཉིས་ རྒྱ་བསྐྱེད་དེ་སྦོམ་བཟོ། ཧ་འདམ་
གསང་རྫོང་གི་ཆ་འོག་ལས་མོནམ་ ཨ་མཆོག་ཟེར་མི་དེ་གིས་ངོ་ལོག་རྐྱབ་སྟེ་བོདཔ་དང་འབྲས་ལྗོངས་པ་ལུ་མགོ་གཏད་ཞུ་
སྟེ། བོདཔ་དང་འབྲས་ལྗོངས་པ་བསྡོམས་ཏེ་འབྲུག་ལུ་དམག་རྐྱབ་རུང་འབད་མ་ཚུགས་པར་འབྲས་ལྗོངས་རི་སྣ་ཚུན་ཚོད་
འབྲུག་པའི་དམག་གིས་ཐོབ་སྟེ། འབྲུག་པའི་དཔའ་རྩལཔ་ཚུ་གིས་ད་རུང་རྐྱབ་པ་ཅིན་འབྲས་ལྗོངས་པ་གེ་ར་ལེན་ཚུགས་ནི་
ཨིན་པས། ཟེར་ཞུཝ་ད། རྒྱལ་སྲས་ཁྲི་རིན་པོ་ཆེ་གིས་འབྲས་ལྗོངས་ཟེར་མི་འདི་ ཨོ་རྒྱན་གུ་རུའི་གནས་ཨིནམ་མ་ཚད། 
མི་ཡང་གེ་ར་ཆོས་ལུ་མོས་མི་ཨིནམ་ལས་དམག་རྐྱབ་སྟེ་ལེན་མི་དགོ་ཟེར་གསུངས་ཏེ། ཀ་ལི་སྤུངས་ལུ་ གྱང་སེར་ལྷ་
ཁང་བཞེངས་ གྱང་སེར་བླམ་ཟེར་བསྐོས་ཏེ་ བཀྲ་ཤིས་བྲག་ཚུན་ཚོད་ནུབ་དྷ་ལི་རྫོང་གི་མངའ་འོག་ལུ་བབགས་ཏེ་ཌྷ་ལི་རྫོང་
དཔོན་གོ་ས་ཡར་སེང་ལ་སོགས་པ་ རྒྱལ་སྲིད་ཀྱི་བྱ་བ་དཔག་ཏུ་མེདཔ་འབད་མཛད་ནུག། ཁྱལ་པའི་ཁྱིམ་ནང་བུ་གསུམ་
ཡོད་ས་ལས་ གཅིག་དགེ་སློང་བབགས་དགོ་ཟེར་བབན་ཁྲལ་བསྡུ་སྟེ་དགེ་སློང་ཞལ་གྲངས་སེང། ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་གི་
ཐུགས་བཞེད་ལྟར་དུ་མཚན་ཉིད་གྲྭ་ཚང་གསརཔ་བབགས། གོས་ཆེན་གྱི་མཐོང་གྲོལ་ཐོག་ཚད་ལྔ་མ་དང་། སྟོན་པའི་གསེར་
སྐུ་ཐོག་ཚད་གསུམ་འབད་མི་ལ་སོགས་པ་བཞེངས། དཔེ་ཆའི་དཔར་ལེ་ཤ་བརྐོ་སྦེ་སྤུ་ན་ཁའི་གྲྭ་ཚང་ཡར་རྒྱས་ག་ཅི་འདེ་
བཏང་ནུག། ལྷག་པར་དུ་སྤུ་ན་གྲྭ་ཚང་། སྤ་རོ་སྟག་ཚང་། རྟ་མགོའི་དགོནམ། བཀྲ་ཤིས་ཆོས་རྫོང་ལ་སོགས་པ་ཉམས་
གསོ་གནང་སྟེ་བསྟན་པའི་ཞབས་ཏོག་གང་བ་རྒྱ་ཆེཝ་འབད་མཛད་དེ་ སྤྱི་ལོ་༡༦༩༤ ཚུན་ཚོད་ཆོས་སྲིད་སྐྱོང་སྟེ་བཞུགས་
ནུག།      
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འབྲུག་གི་འབྱུང་རབས་སྡུས་དོན།

སྡེ་སྲིད་ལྔ་པ།

སྡེ་སྲིད་ཁྲི་རབས་ལྔ་པའི་དགེ་འདུན་ཆོས་འཕེལ་མཆོག་ ཝང་དཀར་སྦིས་གོང་མ་ལས་སྐུ་འཁྲུངས། ཆུང་གུའི་བསྒང་ལས་
དཔའ་རྩལ་དང་སྟོབས་ཤུགས་ཆེ་ནི་དེ་གིས་ཆོས་རྗེ་འབྲུག་པའི་སྒརཔ་ལྟོ་གཟན་གྱི་གྱལ་ཁར་འཛུལཝ་ལས། བྱ་དཀར་དང་། 
སྒར་སའི་ཕྱོགས་ལས་མར་བོད་པའི་དམག་འོང་པའི་སྐབས་ དགེ་འདུན་ཆོས་འཕེལ་དམག་དཔོན་འབད་དམག་རྐྱབ་སྟེ་རྒྱལ་
ཁ་ ཐོབཔ་ལས། གཞུང་གིས་དབང་འདུས་ཕོ་བྲང་གི་རྫོང་དཔོན་སྤུང་རྫོང་ ལྷན་རྒྱས་ཀྱི་གོ་ས་གནང་སྟེ་ཤུགས་ཅན་འབད་
ཡོད་པ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ཐག་རང་བཅད་ཐོག་སྤྱི་ལོ་༡༦༩༤ ལུ་དབང་རྫོངཔ་ལས་སྡེ་སྲིད་ཀྱི་ཁྲི་མངའ་གསོལ་ནུག། སྡེ་སྲིད་
གོང་མའི་ཕྱག་ལཱ་མཇུག་མ་བསྡུ་བར་ཡོད་མི་ཚུ་ཡང་ མཇུག་བསྡུ་གནང་ནུག། དམག་རྐྱབ་སྟེ་འབྲས་ལྗོངས་ཡང་ཚར་
གཅིག་འབྲུག་པའི་མངའ་འོག་ལུ་བབགས་པ་ལ་སོགས་པ་དཔའ་ངར་ཅན་གྱི་ཕྱག་ཤུལ་ལེ་ཤ་ཡོད་རུང། ཆགས་སྡང་ཕྱོགས་
རིས་ཅན་ཅིག་འབདཝ་ལས་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་འབྲུམ་ནད་འཐོན་དགོ་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན་ཡང་ཁོ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ཨིནམ་འབད་བརྩིཝ་
ཨིན་པས། སྤྱི་ལོ་༡༧༠༡ ལོར་སྡེ་སྲིད་ལུ་གསང་བའི་དམག་བཤམས་ཏེ་སྲོག་དང་བྲལ་ཞིནམ་ལས་ སྐུ་ཕུང་ཡང་ མོ་
ཆུ་ཟམ་པ་ལས་ གསེར་མིག་ཉ་མོའི་ཟས་སུ་བཏང་ནུག།
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སློབ་རི་ ༡༠ པ།

སོབ་ཚན་ལྔ་པ།

སྡེ་སྲིད་དྲུག་པ།

སྡེ་སྲིད་ཁྲི་རབས་དྲུག་པ་དྲུང་ཆེན་ངག་དབང་ཚེ་རིང་མཆོག་གི་ འཁྲུངས་ཡུལ་ཐིམ་ཕུ་ཝང་ཚོ་ཆེན་བརྒྱད་ཀྱི་ཡ་གྱལ་དཀར་
སྦྱིས་གོང་མ་ལས་སྐུ་འཁྲུངས། ཆུང་ཀུའི་དུས་ལས་གྲྭ་ཚང་ནང་འཛུལ་ཏེ་གར་ཐིག་དབྱངས་གསུམ་དང་ རིག་གནས་ཚུ་ལུ་
སྦྱང་པ་མཐིལ་ཕྱིན་གནང་ནུག། སྡེ་སྲིད་རིམ་འབྱོན་གྱི་དྲུང་ཆེན་གསེར་ཡིག་པའི་བདག་རྐྱེན་དང་ སྡེ་སྲིད་ལྔ་པ་གིས་དབང་
རྫོངཔ་འབད་བསྐོ་བཞག་གནང་ནུག། སྤྱི་ལོ་༡༧༠༡ ལྕགས་སྦྲུལ་ལོར་སྡེ་སྲིད་གོང་མ་བཀྲོངས་ཏེ་ ནང་འཁྲུག་སྦོམ་ར་
ལང་པའི་དུས་སུ་ གཞུང་ལྷན་རྒྱས་ཀྱི་ཚོགས་ལས་ དྲུང་ཆེན་མཆོག་སྡེ་སྲིད་ཀྱི་ཁྲི་ཁར་མངའ་གསོལ་མཛད་ནུག། བཀྲ་
ཤིས་ཆོས་རྫོང་ལུ་ཚེ་དཔག་མེད་གསེར་སྐུ་ཐོག་གསུམ་འབད་མི་བཞེངས། གཙང་ལས་བསྟན་འགྱུར་གདན་འདྲེན་ཞུ། བཀའ་
འགྱུར་གསེར་གྱིས་བཞེངས་ཏེ་བཞག་རུང། རྟིང་ལས་བཀྲ་ཤིས་ཆོས་རྫོང་མེ་མཆོད་བཞེསཔ་ད་ཕྱེད་ལྷག་ཙམ་ཅིག་མེ་རྐྱེན་ལུ་
ཤོར་བའི་འཕྲོ་མཐུད་འབྲུག་རྒྱལ་གསུམ་པ་གིས་བཞེངས་མི་འདི་ཨིན། སྡེ་སྲིད་དེ་གི་སྐབས་བོད་དང་བྲེལ་ཟིང་ཐེངས་གཅིག་
ཆོད་གནང་ནུག། སྡེ་སྲིད་མཆོག་སྤྱི་ལོ་༡༧༠༣ ལུ་ཁྲི་ཐོག་ལུ་དགོངས་པ་རྫོགས་སོ་ནུག།

སྡེ་སྲིད་བདུན་པ།

སྡེ་སྲིད་ཁྲི་རབས་བདུན་པ་དབུ་མཛད་བསམ་གཏན་བསྟན་འཛིན་ སྤྱི་ལོ་༡༦༦༦ མེ་རྟ་ལོ་ལས་སྤྱི་ལོ་༡༦༨༣ ཆུ་ཁྱི་ལོ་ཚུན་ 
ལོ་གྲངས་༡༧ དགེ་འདུན་གྲྭ་ཚང་ཆེན་མོའི་དབུ་མཛད་ཀྱི་ཕྱག་འགན་མཛད། སྤྱི་ལོ་༡༧༠༤ ལུ་སྡེ་སྲིད་ཀྱི་ཁྲིའི་གུ་ཕེབས། 
དེ་ལས་ཚུར་སྡེ་སྲིད་ཀྱིས་ ཕྱོགས་རིས་རྩ་ལས་མ་མཛད་པར་ མངའ་འབངས་ག་ར་ལུ་ཆགས་སྡང་དང་བྲལ་བའི་བཀའ་
ཁྲིམས་བྱམས་པས་སྐྱོང་སྟེ་གནང་བ་དང་ བྱམས་མགོན་ངག་དབང་རྒྱལ་མཚན་གྱི་ ཡུམ་དང་སྐུ་མཆེད་ཚུ་ སྡེ་སྲིད་ལྔ་པ་
དགེ་འདུན་ཆོས་འཕེལ་གྱིས་ཆགས་སྡང་ཕྱོགས་རིས་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ མཐར་བཤུད་འབད་ཡོད་མི་ཚུ་ རང་ཡུལ་ལུ་འོང་ཆོག་
པའི་བཀའ་ཤོག་གནང་ནུག། ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་དང་། སྡེ་སྲིད་དབུ་མཛད་ཀྱི་བཀའ་ཡི་བཅའ་ཁྲིམས་དང་མཐུན་པའི་ཕྱག་
ལཱ་ཚུལ་བཞིན་དུ་མཛད་དེ་སྤྱི་ལོ་༡༧༠༧ཚུན་ཚོད་རྒྱལ་སྲིད་སྐྱོང་སྟེ་བཞུགས་ནུག། དེའི་ཤུལ་ལས་ དབུ་མཛད་བསམ་
གཏན་བསྟན་འཛིན་རང་མོས་ཀྱི་སྒོ་ལས་ སྡེ་སྲིད་ཁྲི་ཐོག་ལས་དགོངས་ཞུ་མཛད་དེ་ གདན་ས་ལྕགས་རི་ལུ་ཟུར་བཞུགས་
མཛད་གནང་ནུག། སྤྱི་ལོ༡༧༠༧ མེ་ཕག་ལོ་ལུ་དགོངསམ་རྫོགས་ནུག།

སྡེ་སྲིད་བརྒྱད་པ།

སྡེ་སྲིད་བརྒྱད་པ་འབྲུག་རབ་རྒྱས་མཆོག་ (སྡེཔ་རྒྱ་བོ)ཝང་སྲི་མོ་ལས་སྐུ་འཁྲུངས། རྩིས་མཁྱེནམ་ལས་གཏོས་བཅོས་
རིམ་གྲོ་རེ་ཡང་མཛདཔ་ལས་ཕ་ཇོ་ཟེར་ཡང་སླབ་ཨིན་པས། ཆོས་རྗེ་འབྲུག་པའི་ཞབས་ལུ་ལྟོ་གཟན་ཕྱག་འཇལ་བཏང་སྟེ་
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འབྲུག་གི་འབྱུང་རབས་སྡུས་དོན།

སྒར་ལྟོ་འབད་སྡོདཔ་ད། བློ་སྟོབས་དང་དཔའ་རྩལ་ཚུ་གཞན་དང་མ་འདྲ་ནི་དེ་གིས་གཞུང་མགྲོན་གཉེར་གྱི་ གོ་ས་ཐོབ་
ཞིནམ་ལས། རིམ་གྱིས་ཐིམ་ཕུ་རྫོང་དཔོན་འབད་བསྐོས་པའི་སྐབས་ལུ། སྤུངས་ཐང་རྫོང་དཔོན་བསྟན་པ་དབང་ཕྱུག་དང་མ་
འགྲིགས་པར་སྤུངས་ཐངཔ་བཀྲོངསམ་མ་ཚད། སྤུངས་ཐང་པའི་རྩ་བའི་བླམ་རྒྱལ་སྲས་འཇམ་དཔལ་རྡོ་རྗེ་གི་སྤྲུལ་སྐུ་ རྗེ་
ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་ཡང་བཀྲོངས། གཏེར་བཏོན་འབྲུག་སྒྲ་རྡོ་རྗེ་ཡང་ སྤུངས་ཐང་པའི་ཕྱོགས་ཨིན་པས་ཟེར་ཧས་
བཏགས་འཚོལ་ཏེ་དཔག་བསམ་ཁའི་ལམ་ཁ་ལུ་བཀྲོངས་སྦེ། སྤྱི་ལོ་༡༧༠༧ ལུ་སྡེ་སྲིད་ཀྱི་ཁྲིའི་གུ་ཕེབས་ཏེ། བཀྲ་
ཤིས་ཆོས་རྫོང་ལུ་གསེར་ཟངས་ཀྱི་ཚེ་དཔག་མེད་སྐུ་ཐོག་ཚདམ་དང་། དབང་འདུས་རྩེ་(ཟབ་དོན་ལྷུན་རྩེ)བཞེངས་ཏེ་གྲྭ་ཚང་
དམངས་དང་། འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མི་སེར་ཚུ་ལུ་གསོལ་རས་ཡང་རྒྱ་ཆེན་པོ་གནང་ནུག། དར་དཀར་ཉི་གདུགས་སྒང་ལས་
ཞབས་དྲུང་གི་གསུང་སྤྲུལ་ཕྱོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་ གཞུང་ལུ་གདན་དྲངས་ཏེ་ཁྲི་མངའ་གསོལ་ནུག། དེ་བསྒང་བོད་ཀྱི་
མངའ་ཁུངས་རྟ་ཝང་དང་། འབྲུག་པའི་མངའ་ཁུངས་བཀྲ་ཤིས་སྒང་གཉིས་ས་གཅིག་ཁར་སྦྱེལ་ཏེ་ཡོདཔ་ལས། རྟ་ཝང་གྲྭ་
ཚང་དང་མ་འགྲིགསཔ་སྦོམ་བྱུང་སྟེ་ བོད་གཞུང་གིས་རྟ་ཝང་གྲྭ་ཚང་གི་ཧོངས་ལས་འབད་སྤ་རོ། བུམ་ཐང་། བཀྲ་ཤིས་
སྒང་ཚུ་གི་ཕྱོགས་སོ་སོ་ལས། བོདཔ་དང་སོག་པོ་གཉིས་རུབ་སྟེ་འབྲུག་པ་ལུ་དམག་རྐྱབ་རུང་འབྲུག་པ་ལུ་གླགས་མ་ཁེལ་
བར། བོད་པའི་དམག་ཚུ་ཤི་རྨས་ལེ་ཤ་བྱུང་སྟེ། མཐའ་མཇུག་ལུ་ཆིངས་བསྒྲིགས་ཏེ་བོད་པའི་དམག་མི་དཀྱུས་མ་ཚུ་
ཉེས་ཆད་མེདཔ་འབད་ལོག་བཏང་ནུག དེའི་སྐབས་ལུ་བོདཔ་ཚུ་སོག་པོ་ལུ་རྒྱབ་རྟེན་ཞུ་ས་སོག་པོ་ལྷ་བཟང་ཟེར་མི་ཨིན་
པའི་ལོ་རྒྱུས་མི་དབང་རྟོགས་བརྗོད་ནང་ལུ་ཡོད། དེ་ལས་རྒྱལ་སྲས་ཌྷ་ན་པ་ཏི་(རྗེ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན)གྱི་སྤྲུལ་སྐུ་
འཁྲུངས་ཏེ།  སྤུངས་ཐང་གྲྭ་ཚང་གིས་གདན་འདྲེན་ཞུ་ནི་འབདཝ་ད། སྡེ་པ་གིས་ཞུ་མ་བཅུགཔ་ལས་ གཞུང་
གྲྭ་ཚང་དང་ མ་འགྲིགས་པར་ ནང་འཁྲུག་ལོང་ཏེ། གཞུང་གྲྭ་ཚང་གིས་སྡེ་པའི་ཕྱོགས་ལུ་དམག་རྐྱབ་པར་གཏངམ་ད། 
སྡེ་པ་གིས་ཕྱོགས་ལས་སྤྲུལ་སྐུ་ཡང་མཉམ་གཅིག་འཁྱིད་འདི་བྱོག་བྱོན་སྦེ། ཧ་གལ་ཆུ་ཟམ་པར་ཕེབསཔ་ད་བདའ་ཟུན་ཏེ་ 
ལོག་དེ་ཕྱོགས་ལས་སྤྲུལ་སྐུ་ གནས་སྐབས་སྤ་རོ་རྫོང་ནང་བཟང་བཙོན་ལུ་བཞུགས་བཅུག་འབད། སྡེཔ་སྤ་རོ་ཉ་མའི་
ཟམ་པ་ལས་ཚུར་བཀོ་སྟེ་བཀྲོངས་གཏང་ནུག།

སྡེ་སྲིད་དགུ་པ།

སྡེ་སྲིད་ཁྲི་རབས་དགུ་པ་ དགེ་བཤེས་ངག་དབང་རྒྱ་མཚོ་མཆོག་ཝང་ཚ་ལུང་ནང་ལས་ སྡེ་སྲིད་འབྲུག་རབ་རྒྱས་ཀྱི་ཚ་བོར་
འཁྲུངས་ཏེ། དེའི་ཤུལ་ལས་སྐུ་ཡོན་ལུ་མཁས་ཐག་ཆོད་དེ་ གྲྭ་ཚང་ནང་གི་ཆོ་ག་ཕྱག་ལེན་རིག་གནས་ལ་སོགས་པའི་ཡོན་
ཏན་གེ་ར་མཐར་ཕྱིན་སྦེ་མཚན་ཡང་ དགེ་བཤེས་ངག་དབང་རྒྱ་མཚོ་ཟེར་དར་ནུག  སྤྱི་ལོ་༡༧༢༠ ལུ་སྡེ་སྲིད་
འབྲུག་རབ་རྒྱས་བཀྲོངས་པའི་ཤུལ་ལུ་སྡེ་སྲིད་ཀྱི་ཁྲི་མངའ་གསོལ་ནུག། གཞུང་གྲྭ་ཚང་ནང་ལུ་བུམ་ཐང་ཆོས་རྗེ་ཟེར་མི་སྒྲ་
པའི་སློབ་དཔོན་བསྐོས་ཏེ་ སྒྲ་པའི་གྲྭ་ཚང་ཟེར་ལོགས་སུ་བབགས་གནང་ནུག། ད་རུང་སྤུངས་ཐང་ཁ་ལུ་ སྐུ་གསུང་ཐུགས་
རྟེན་ ལེ་ཤ་བཞེངས་པའི་ཁར། ཁག་ཆེ་བའི་དཔེ་ཆ་ཡོད་རིགས་ཀྱི་དཔར་བརྐོ་སྟེ་དཔར་ཁང་བབགས་པ་ལ་སོགས་པ་
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སློབ་རི་ ༡༠ པ།

བསྟན་སྲིད་ལུ་ཕན་པའི་ཕྱག་ལཱ་སྦོམ་མཛད་དེ་སྤྱི་ལོ་༡༧༢༩ ས་བྱ་ལོ་ལུ་ སྡེ་ཁྲི་ལས་དགོངས་ཞུ་མཛད་པའི་ཤུལ་ 
བཟུང་སྟེ་ བཙོན་ནང་བབགས་པའི་མཐར་བཀྲོངས་ད་ནུག།

སྡེ་སྲིད་བཅུ་པ།

སྡེ་སྲིད་ཁྲི་རབས་༡༠ པ་ གོང་ས་མི་ཕམ་དབང་པོ་མཆོག་ ཀྲོང་གསར་ཆ་འོག་མང་སྡེ་བོན་བརྒྱུད་ཆོས་རྗེ་གི་རིགས་ལས་ 
རྒྱལ་སྲས་ཁྲི་ཆེན་པོ་ཆེ་བསྟན་འཛིན་རབ་རྒྱས་ཀྱི་སྤྲུལ་སྐུ་འབད་སྤྱི་ལོ་༡༧༠༩ ས་གླང་ཟླ་༡༠ པའི་ཚེས་༨ ལུ་སྐུ་
འཁྲུངས་ཏེ་བླམ་ཁྲི་པའི་གོ་གནས་ རང་འཇགས་འབད་ཁྲི་མངའ་གསོལ་ནུག དེ་ལས་རིམ་གྱིས་དགུང་ལོ་ཉི་ཤུ་རྩ་གཉིས་
བཞེས་པའི་སྐབས་ལུ་ བླམ་ཁྲི་པ་དང་སྡེ་སྲིད་སྦྱེལལ་ཏེ་སྤྱི་ལོ་༡༧༢༩ ལུ་ཁྲིར་མངའ་གསོལ། ཀར་སྦྱིསཔ་དོན་གྲུབ་
རྒྱལཔོ་ཟེར་མི་འདི་གིས་ ངོ་ལོག་རྐྱབ་སྟེ་སྡེ་པའི་གུ་དམག་རྐྱབ་རུང་དོན་གྲུབ་རྒྱལཔོ་ཕམ་ལས་བོད་པ་ལུ་མགུ་གཏད་དེ་ 
དམག་རྒྱབ་འབད་དགོཔ་སླབ་ད། བོད་པ་གིས་ཀར་སྦྱིས་པའི་ ངོ་བསྲུང་ཙམ་ཅིག་འབད་དམག་དུམ་གྲ་ཅིག་བཏང་སྟེ་ 
བོདཔ་ད་འབྲུགཔ་གཉིས་མ་འགྲིགསཔ་སྦོམ་འགྱོ་བའི་སྐབས་ལུ། རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པ་བྱང་ཆུབ་རྡོ་རྗེ་དང་། ཞྭ་དམར་ཆོས་
ཀྱི་དོན་གྲུབ་གཉིས་བུམ་ཐང་ ཐང་སྦིས་ལུ་བཞུགས་ཏེ་ཡོདཔ་ལས། གོང་ས་མི་ཕམ་དབང་པོ་དཔོན་གཡོག་བདུན་ཉིན་
བཤུད་ནུབ་བཤུད་རྐྱབ་སྟེ་ཀརྨ་པ་རྣམ་གཉིས་ཀྱི་སྐུ་མདུན་བཅར་ཏེ་མཐུན་ལམ་བཟོ་དགོཔ་འབད་ཞུཝ་བཞིན་དུ། ཀརྨ་པ་
རྣམ་གཉིས་བོད་ལུ་བྱོན་ཏེ་ བོད་འབྲུག་གཉིས་ཀྱི་དཔོན་དང་མི་སེར་ག་གིས་ཡང་ཕར་ཚུར་གནོད་བཀལ་ནི་མེད་པའི་ཆིངས་
ཡིག་བཟོ་སྟེ་   མཐུན་ལམ་ག་ཅི་འདེ་འགྱོ་བ་ལུ་བརྟེན་ཏེ།

བོད་ལྷ་ས་ཁྲོམ་གཟིགས་ཁང་ལུ་འབྲུག་གཞུང་གི་སྐུ་ཚབ་བོད་འབྲུགཔ་  (ལོ་ཕྱག)ཟེར་མི་འགོ་དང་པ་དེ་བསྒང་བསྐོས་
ནུག། དེ་ལས་ཐིམ་ཕུག་བཀྲ་ཤིས་ཆོས་རྫོང་ནང་བཀའ་བརྒྱུད་ཕོ་བྲང་བཞེངས་སྦེ་ སྤྱི་ལོ༡༧༣༦ ལས་དགོངསམ་ཞུ་སྟེ་
དགོན་པར་བྱོན་སོ་ནུག།
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འབྲུག་གི་འབྱུང་རབས་སྡུས་དོན།

སོབ་ཚན་དྲུག་པ།

སྡེ་སྲིད་བཅུ་གཅིག་པ།

སྡེ་སྲིད་ཁྲི་རབས་བཅུ་གཅིག་པ་ དཔལ་འབྱོར་མཆོག་ མང་སྡེ་སྦོན་སྦིས་ཆོས་རྗེའི་གདུང་རྒྱུད་ལུ་སྐུ་འཁྲུངས་ཏེ། རྒྱལ་
སྲས་སྤྲུལ་སྐུ་མི་ཕམ་དབང་པོའི་གཟིམ་དཔོན་མཛད། སྤྱི་ལོ་༡༧༣༦ ལུ་སྡེ་སྲིད་ཀྱི་ཁྲིའི་གུ་བྱོན་ཏེ་ལྕགས་རི་དགོན་པ་
ཉམས་གསོ་དང་། ལྕགས་རི་གི་གདན་སར་གསེར་གྱི་རྒྱ་ཕིབས་བཀལཝ་ལ་སོགས་པ་འབྲུག་པའི་ཆབ་སྲིད་ལུ་ཕན་པ་
དཔག་ཏུ་མེདཔ་མཛད་དེ། སྤྱི་ལོ་༡༧༤༠ ཚུན་ཚོད་སྡེ་སྲིད་སྐྱོང་ཞིནམ་ལས་  སྡེ་སྲིད་དཔལ་འབྱོར་མཆོག་ རང་མོས་
ཐོག་སྡེ་སྲིད་ལས་དགོངས་ཞུ་ཞིནམ་ལས་ ཀྲོང་གསར་ཆོས་འཁོར་རབ་བརྟན་རྩེ་དང་འཁྲུངས་ཡུལ་སྦོན་སྦིས་ཀྱི་དབེན་པའི་
གནས་ལུ་བྱོན་ཏེ་ཐུགས་དམ་ལུ་བརྩོན་ཏེ་བཞུགས་ནུག།

སྡེ་སྲིད་བཅུ་གཉིས་པ།

སྡེ་སྲིད་བཅུ་གཉིས་པ་ ངག་དབང་རྒྱལ་མཚན་ སྦྱིས་སྨད་གཡུས་ཀྱི་ནང་ཚན་ ཝང་འགྲམ་མདོ་ལུ་སྐུ་འཁྲུངས། སྐུ་ན་
ཆུང་ཀུའི་བསྒང་ལས་ གཞུང་ཞབས་ཀྱི་གྲས་ཁར་གཏོགས་ཏེ་ འབྲུག་པའི་ཆོས་སྲིད་ལུགས་གཉིས་ཀྱི་ཁྲིམས་ལུགས་དང་
སྒྲིག་ལམ་ལུ་ སྦྱང་བ་མཐར་ཕྱིན་པར་མཛད། གཟིམ་སྒར་པའི་གྲསཁར་སྡོད་མི་ལས། སྤྱང་གྲུང་འཛོམས་པའི་ལྕོགས་
གྲུབ་ཅན་ཅིག་དང་ བློ་ཁོག་དང་དཔའ་རྩལ་སྦོམ་ཡོདཔ་ལས། ནུབ་ཌྷ་ལི་ཁའི་རྫོང་དཔོན་བསྐོ་སྟེ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མཐའ་
མཚམས་བརྟན་ཏོག་ཏོ་འབད་ སྲུང་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ། ཐིམ་ཕུ་རྫོང་དཔོན་བསྐོས་པའི་སྐབས་ལུ་ བོད་ལས་དམག་འོངས་ཏེ་
འཛིང་པའི་སྐབས་ ག་བ་སྙིང་སྟོབས་ཁོ་ཆེ་སོངམ་ལས་དཔའ་བོའི་མིང་ཐོབ་སྟེ། སྤྱི་ལོ་༡༧༤༠ ལུ་སྡེ་སྲིད་ཀྱི་ཁྲི་མངའ་
གསོལ་འབད་བསྟན་པ་དང་ཆབ་སྲིད་ལུ་ཕན་པ་སྦོམ་མཛད་དེ་སྤྱི་ལོ་༡༧༤༤ ཚུན་ཚོད་སྡེ་སྲིད་མཛད་ནུག། 

སྡེ་སྲིད་བཅུ་གསུམ་པ།

སྡེ་སྲིད་སྲི་ཐུབ་མཆོག་ཝང་མཁར་ས་ཁ་ལུ་ཡབ་དབང་འདུས་ཕུན་ཚོགས་དང་ ཡུམ་རྫ་མ་སྲི་ཐར་གཉིས་ལུ་བུ་བརྒྱད་བྱུང་
པའི་ཆུང་ཤོས་ལུ་སྤྱི་ལོ༡༦༩༧ ལུ་སྐུ་འཁྲུངས། གཞུང་གྲྭ་ཚང་ནང་འཛུལ་ཞིནམ་ལས་རྗེ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་ཆོས་
མིང་ཤེས་རབ་དབང་ཕྱུག་ཟེར་བཏགས་གནང་སྟེ་ལོ་ཉི་ཤུ་རྩ་ལྔ་ཚུན་ཚོད་ གྲྭ་ཚང་ནང་བཞུགས་པའི་རྗེས་སུ་ ཀྲོང་གསར་
མགྲོན་གཉེར་འབད་དེ། འབྲུག་ནང་འཁོད་ལུ་ཟིང་འཁྲུག་གི་བྱེལཝ་ག་ཏེ་ལང་སར་ ཁོ་བྱོན་ཏེ་ཟིང་འཁྲུག་གི་
བྱེལཝ་མེདཔ་བཟོ་བ་གིས་མ་ཚད། སྤ་རོ་དཔོན་སློབ་མཛད་པའི་སྐབས་ལུ། དཀར་སྦྱིསཔ་དོན་གྲུབ་རྒྱལ་པོ་གིས་ འབྲུག་
གཞུང་ལུ་ངོ་ལོག་རྐྱབ་སྟེ་བོད་པ་ལུ་མགུ་གཏདཔ་ལས། བོད་པའི་དམག་སྤ་རོ་ཚོང་འདུས་ཚུན་ཚོད་འོངས་ཏེ་ སྤ་རོ་རྫོང་
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སློབ་རི་ ༡༠ པ།

ཡང་ཤོར་ནི་ཁར་ཐུགཔ་ད། དཔོན་སློབ་ཁོ་ར་དམག་རྐྱབ་ཐངས་མཁས་ནི་དེ་གིས་ བོད་པ་གིས་འབད་མ་ཚུགས་པར་ ལོག་
སྟེ་འགྱོ་དགོཔ་ཐུག་སོང་ནུག།

དེ་ལས་གཞུང་མགྲོན་གཉེར་གྱི་གོ་ས་བཞེས་ཞིནམ་ལས་ཡང་ རྒྱལ་ཁབ་ལུ་ག་ཅི་འདེ་ཕན་ཐོགས་པའི་ཕྱག་ལཱ་མཛདཔ་
ལས། སྤྱི་ལོ་༡༧༤༤ ལུ་སྡེ་སྲིད་ཀྱི་བདག་རྐྱེན་བཞེས་ཏེ། རྫོང་གཞིས་ཕར་ཚུར་གྱི་ཕྱག་མཛོད་ནང་གསེར། དངུལ། 
དར། གོས་ཆེན། མེ་མདའ། མེ་རྫས། ཇ། ཚྭ། འབྱུ་ལ་སོགས་པའི་མཛོད་སྦོམ་བབགས་གནང་ནུག། ལྷག་པར་དུ་
འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མི་སེར་ཡོངས་རྫོགས་ལུ་ རྙིང་ཀྲམ་རེ་རེ་འབད་བའི་གསོལ་རས་ཚར་བརྒྱད་གནང་ནུག།

ཀུཅྖ་བྷི་ཧར་གྱི་རྒྱལཔོ། བལ་པོའི་རྒྱལཔོ། ལ་དྭགས་རྒྱལཔོ། བོད་ཀྱི་སྐྱབས་མགོན་ཏ་ལའི་བླ་མ་སྐུ་ཕྲེང་བདུན་པ་རྒྱལ་
བ་བསྐལ་བཟང་རྒྱ་མཚོ། མི་དབང་བསོད་ནམས་སྟོབས་རྒྱས་དེ་ཚུ་ཡང་མཐུན་ལམ་གང་ཟབ་ཡོདཔ་ལས་རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་
གིས་གཅིག་ལུ་ ཕན་ཐབས་སྦོམ་བྱུང་པའི་ལོ་རྒྱུས་ རྒྱལ་བ་སྐལ་བཟང་རྒྱ་མཚོ་གི་རྣམ་ཐར་ནང་ཡོད།

ཀུཅྖ་བྷི་ཧར་གྱི་རྒྱལ་བློན་ཚུ་ནང་འཁྲུག་ལོང་ཏེ་ མཐའ་མཚམས་ཀྱི་མི་སེར་ཚུ་མ་བདེཝ་སྦོམ་འབྱུང་པའི་སྐབས་ལུ། སྡེ་
སྲིད་དེ་གིས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མཐའ་དོན་ལུ་གཟིགས་ཏེ། སྤ་རོ་མགྲོན་གཉེར་མཐུན་སྒྲིག་བཟོ་བར་གསེར། དངུལ། རྟ། གླ་
རྩི་ལ་སོགས་པ་སྦོམ་འབད་གནང་སྟེ། རྒྱལ་བློན་དེ་ཚུ་གི་བར་ན་ཁ་སླབ་སྟེ་མཐུན་ལམ་ལེགས་ཤོམ་འགྱོཝ་ལས། ཀུཅྖ་
བྷི་ཧར་གྱི་རྒྱལ་བློན་ཚུ་གིས་ སྐུ་དྲིན་ལེགས་སོ་གི་འབུལ་བ་འབོལ་ཆེ་ཏོག་ཏོ་འབད་ཕུལ་ནུག།

དེ་ལས་ སྤུངས་ཐང་ཁ་ལུ་གོས་ཆེན་གྱི་མཐོང་གྲོལ་བཞེངསམ་མ་ཚད། དབུ་རྩེ་གུ་གསེར་ཐོག་རྒྱ་ཕིབས་ཡང་
བཀལ་གནང་ནུག ཐིམ་ཕུ་ལུ་བྱཱར་བཞུགས་ས་ཀུན་གསལ་ཕོ་བྲང་དང་། དགུན་བཞུགས་ས་བ་གླིང་རིན་ཆེན་ཁང་བཟང་
གཉིས་སྐུ་སྒེར་གྱི་གཟིམ་ཅུང་འབད་རྐྱབ་སྟེ་བཞུགས་ཞིནམ་ལས། སྡེ་སྲིད་ཀྱི་ཁྲིའི་གུ་ལོ་ཉི་ཤུ་ལང་པའི་རྗེས་སུ། སྤྱི་ལོ་
༡༧༦༣ ལུ་དགོངས་ཞུ་མཛད་ནུག། དེ་སྦེ་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་ཆོས་སྲིད་གཉིས་ཀྱི་བསྟན་པ་ཡར་རྒྱས་དང་། མི་
སེར་ལུ་ཕན་ཐབས་ཀྱི་མཛད་པ་འདི་ཡན་ཆད་ལུ་ སྡེ་སྲིད་ག་གིས་ཡང་མ་མཛད་པའི་ལོ་རྒྱུས་རྗེ་ཡོན་ཏན་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་
མཛད་པའི་རྣམ་ཐར་ནང་ རྒྱས་ཤིང་རྒྱསཔ་འབད་འདུག།

སྡེ་སྲིད་བཅུ་བཞི་པ།

སྡེ་སྲིད་ཁྲི་རབས་བཅུ་བཞི་པ་འབྲུག་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ ཝང་ཚོ་ཆེན་བརྒྱད་ཀྱི་ཡ་གྱལ་སྟོད་ཝང་ལུ་འཁྲུངས་ཏེ་ སྐུ་ན་ཆུང་
ཀུ་བསྒང་ལས་ གཞུང་གི་སྒར་ལྟོའི་གྲསལ་སུ་འཛུལ་ཏེ། བོད་དཀྱུས་མ་ལས་འབད་རིམ་པ་བཞིན་དུ་བཙར་ཏེ་ ཀྲོང་
གསར་དཔོན་སློབ་ ཐིམ་ཕུ་རྫོང་དཔོན་ སྤ་རོ་དཔོན་སློབ་ཀྱི་གོ་སར་ཕེབས་ནུག། དེ་བསྒང་གཞུང་ལྷན་རྒྱས་ཚུ་གི་སླ་ལས་
རྒྱལ་ཁབ་དང་མི་སེར་གྱི་ཕན་ཐབས་མཛད་མི་ཁོ་བཟུམ་ཅིག་མེདཔ་ལས། སྤྱི་ལོ་༡༧༦༣ ལུ་སྡེ་སྲིད་ཀྱི་ཁྲི་ཁར་མངའ་
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འབྲུག་གི་འབྱུང་རབས་སྡུས་དོན།

གསོལ་ཏེ། རང་དོན་བློས་བཏང་སྟེ་ཆོས་སྲིད་ཟུང་འབྲེལ་གྱི་མཛད་རྒྱ་ཆེ་རུང་། སྤྱི་ལོ་༡༧༦༥ ཤིང་བྱ་ཟླ༢ པར་སྐུ་
ཚེ་མ་རིང་བར་སེམས་རྟོགས་ཁར་ཁྲི་ཐོག་གུ་གློ་བུར་དུ་དགོངས་པ་རྫོགས་སོ་ནུག།

སྡེ་སྲིད་བཅོ་ལྔ་པ།

སྡེ་སྲིད་ཁྲི་རབས་བཅོ་ལྔ་པ་འབྲུག་བསྟན་འཛིན་མཆོག་འཁྲུངས་ཡུལ་ ཝང་ཚོ་ཆེན་བརྒྱད་ཀྱི་ཡ་གྱལ་སྨད་ཝང་ལས་ཨིན་
མས། ཆུང་ཀུའི་བསྒང་ལས་ གཞུང་གི་གཟིམ་སྒར་པའི་གྱལ་ཁར་ལྟོ་གཟན་བཏང་སྟེ་ གཞུང་གཡོག་རྐྱབ་པའི་སྐབས་
ལུ་ཕྱག་ཞུ་འབྱོར་མི་ཅིག་ཨིནམ་ལས། རིམ་པ་བཞིན་དུ་འབད་ སྤུངས་ཐང་རྫོང་དཔོན་མཛད་པའི་སྐབས་སུ་ སྒོ་གསུམ་
གཡོ་བ་མེདཔའི་ཕྱག་ལཱ་མཛད་ནི་དེ་གིས། སྤྱི་ལོ་༡༧༦༥ ལུ་སྡེ་སྲིད་འབད་མངའ་གསོལ་ཞིནམ་ལས་ སྡེ་སྲིད་གོང་མའི་
ཕྱག་ལཱ་གི་འཕྲོ་མཇུག་བསྡུ་བའི་ཁར་ རྟེན་གསུམ་གསར་བཞེངས་དང་ འབྲུག་གི་རྙིང་ཀྲམ་གྷ་ཌི་ཁ་པ་འདི་ གསར་
བཏོན་གནང་ནུག། སྤྱི་ལོ་༡༧༦༨ ས་བྱི་ཟླ༡༡ པའི་ནང་ ཧང་སྟོང་མར་དགོངསམ་རྫོགས་སོ་ནུག།
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སློབ་རི་ ༡༠ པ།

སོབ་ཚན་བདུན་པ།

སྡེ་སྲིད་བཅུ་དྲུག་པ།

སྡེ་སྲིད་བསོད་ནམས་ལྷུན་གྲུབ་མཆོག་ ཝང་བྱེ་སྨད་ཁྱུང་ཁྱུང་སྡིང་ཁ་ལུ་སྐུ་འཁྲུངས་ཡོངས་གྲགས་ལུ་བཞི་དར་ཟེར་ཞུཝ་
ཨིན་པས། སྐུ་ཞབས་མི་ཕམ་དབང་པོའི་བོད་ཀྱི་གྲས་ལུ་འཛུལ་ཏེ་ གོང་ས་མི་ཕམ་དབང་པོ་བོད་ལུ་འབྱོནམ་ད་ཡང་ 
ཕྱག་ཞུ་སྟེ་ཀྲོང་གསར་བཞུགསཔ་ད། རྗེ་མཁན་པོ་པཎ་ཆེན་བསྟན་འཛིན་ཆོས་རྒྱལ་གདན་འདྲེན་ཞུ་སྟེ། ཀྲོང་གསར་རྫོང་
ནང་རབ་སྡེ་གྲྭ་ཚང་ འགོ་དང་པ་བབགས་གནང་སྟེ་བསྟན་པ་ལུ་ཕན་ཐོགས་སྦོམ་མཛད་ནུག། ཏོག་བདག་རྐྱེན་ཡང་ ས་
སྲུང་པ། གཞུང་མགྲོན་གཉེར། ཀྲོང་གསར་དཔོན་སློབ། དབང་རྫོང་པའི་གོ་ས་བཞེས་པའི་སྐབས་ སྟོད་ལ་དྭགས་རྒྱལ་པོ་
དང་བློན་པོ་མ་འགྲིགས་པར་ནང་འཁྲུག་ལོང་སྟེ་ཁ་ཆེའི་དམག་དྲངམ་ད། སྡེ་སྲིད་ཤེས་རབ་དབང་ཕྱུག་གིས་དབང་
རྫོངཔ་བཞི་དར་ ལ་དྭགས་ལུ་ཆིངས་བསྒྲིག་པར་བཏང་ མཐུན་ལམ་ལེགས་ཤོམ་འབད་བཟོ་ཚུགས་ནུག། སྤྱི་ལོ་༡༧༦༩ 
ས་གླང་ལུ་ཟླ་༡༢ པའི་ཚེས་༤ ལུ་སྡེ་སྲིད་ཀྱི་ཁྲི་ཁར་ཕེབས་ནུག། རྟེན་གསུམ་དང་ མཐོང་གྲོལ་ཆེན་མོ་གསར་བཞེངས། 
བལ་ཡུལ་གྱི་གནས་ཆེན་འཕགས་པ་ཤིང་ཀུན་གྱི་ཆོས་སྡེ་ཅིག་གཞིས་ཁ་དང་བཅསཔ་ཕུལ་ཏེ་ འབྲུག་དང་གོརྵ་རྒྱལ་ཁབ་
བར་ན་ མཐུན་འབྲེལ་རྒྱ་སྐྱེད་བཏང་ནུག། 

ད་རུང་བལ་པོའི་རྒྱལཔོ་པྲི་ཐི་ན་ར་ཡན་ཟེར་མི་དང་། རྒྱ་གར་བི་ཛ་པུར་གྱི་རྒྱལཔོ་གཉིས་མ་འགྲིགས་པར་ བལ་པོའི་རྒྱལ་
པོ་གིས་དམག་རྐྱབ་པར་གཏང་པའི་སྐབས་ལུ། བལ་པོའི་གྲོགས་རམ་ལུ་ཡང་བཞི་དར་བྱོན་ནུག། དེ་སྦེ་བསྟན་སྲིད་ཀྱི་ 
ཕྱག་ལཱ་གང་བ་ཉེན་ཁ་ཆེཝ་གཅིག་མིན་གཉིས་མིན་མཛདཔ་ལས། སྤྱི་ལོ་༡༧༦༩ ལུ་སྡེ་སྲིད་ཀྱི་ཁྲི་ཁར་མངའ་གསོལ་ཞུ་
སྟེ། བསྟན་སྲིད་ལུ་ཕན་པའི་མཛད་པ་རབ་བྱུང་གི་སྡེ་དང་ སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་ལ་སོགས་པ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབཔ་འབད་
བཞེངསམ་མ་ཚད། བཀྲ་ཤིས་ཆོས་རྫོང་མེ་རྐྱེན་ཤོར་རུང་ ལོ་གཅིག་གི་ནང་འཁོད་ལུ་བཞེངས་ཏེ་བསྒྲུབས་ནུག དེའི་སྐབས་
ལུ་ཀུཆ་བྷི་ཧར་དང་། བལ་པོ་གཉིས་འཁྲུག་འཛིང་ཤོར་ཏེ་ སྡེཔ་བཞི་དར་ཁོ་ར་ཀུཆ་བྷི་ཧར་ལུ་ཆིངས་བསྒྲིག་པར་འབྱོན་
པའི་བར་ན། ཕྱི་གླིང་པ་གིས་འབྲུག་པ་ལུ་བང་བཙོངས་ཏེ་དམག་རྐྱབ་ཐོན་འོངསམ་ལས། འབྲུག་པའི་རྒྱ་གཞིས་དྷ་ལི་ཀོཊི། 
ཅི་ཙ་ཀོཏི། དཔག་བསམ་ཁ་དེ་ཚུ་ཕྱི་གླིངཔ་ལུ་ཤོར་སོ་སྟེ། འབྲུག་གཞུང་ལས་སྡེཔ་བཞི་དར་ལོག་སྟེ་འབྱོན་མི་ཆོག་པའི་
བཀའ་ཤོག་གནང་སྟེ་ བོད་ལུ་བྱོག་འབྱོནམ་ད་ གཞུང་ལས་བདའ་བར་འགྱོ་མི་ཚུ་གིས་དབུ་གུར་བརྡབས་ཏེ་བཀྲོངས་པའི་
ལོ་རྒྱུས་དང་ བྲོས་ཟུར་འབད་དེ་ བོད་ལུ་ལྷོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་གཉིས་འབད་བཤད་སྲོལ་འདུག།
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འབྲུག་གི་འབྱུང་རབས་སྡུས་དོན།

སྡེ་སྲིད་བཅུ་བདུན་པ།

སྡེ་སྲིད་བཅུ་བདུན་པ་ཀུན་དགའ་རིན་ཆེན་མཆོག་ ཤར་རུད་པའི་ས་ལུ་སྐུ་འཁྲུངས། སྤུངས་ཐང་ཁའི་གྲྭ་ཚང་ནང་འཛུལ་
ཞིནམ་ལས། རྫོང་ནང་གི་འགན་འཁུར་ཚུ་རིམ་པ་བཞིན་དུ་གྲོལ་ཏེ་ མཚན་ཉིད་སློབ་དཔོན་མཛད་པའི་སྐབས་ལུ། སྤྱི་ལོ་
༡༧༧༣ ལུ་སྡེ་སྲིད་ཀྱི་ཁྲི་ཁར་མངའ་གསོལ་ནུག། ཀུཆ་བྷི་ཧར་དང་འབྲུག་པའི་མཐའ་མཚམས་ཀྱི་མི་་སེར་ཚུ་ མ་
འགྲིགས་པའི་སྐོར་ལས་དམག་རྐྱབ་རུང་ འབྲུག་པ་ལུ་མ་འོངས་བར། རྒྱ་གར་དེ་ཚུ་གིས་ཕྱི་གླིང་པ་ལུ་མགུ་བཏགས་ཏེ་
དམག་ཁྱིད་འོངམ་ལས་ བོད་གཙང་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་གིས་མཐུན་ལམ་བཟོ་གནངམ་བཞིན་དུ། སྤྱི་ཚེས་༢༥/༤/༡༧༧༤ 
ཕྱི་གླིང་གཞུང་གི་སྐུ་ཚབ་(བྷོ་གཱལ་ས་ཧེབ) ཟེར་མི་ཅིག་དཔག་བསམ་ཁ་ལས་ཐིམ་ཕུ་ ཐིམ་ཕུ་ལས་འབད་བསྐོར་ཏེ་
སྤུངས་ཐང་རྫོང་ནང་ལྷོད་དེ། གཞུང་ལྷན་རྒྱས་ཚུ་མཇལ་ཏེ། གསུང་གྲོས་ལེགས་ཤོམ་བྱུང་སྦེ། ཕར་རི་ལས་བསྐོར་ཏེ་
གཙང་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོ་ལུ་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་གི་སྐུ་མདུན་ཡང་བཅར་སྦེ་ མཐུན་ལམ་སོང་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་ཞུཝ་ལས་རྒྱ་
གར་དང་འབྲུག་པ་ཕྱི་གླིང་པའི་བྱེལཝ་དེ་ སྡེ་སྲིད་དེའི་སྐུ་བསོད་ཀྱིས་འཇོམས་སོ་ནུག། གཞན་ཡང་ཕྱི་གཞུང་དང་འབྲེལ་བ། 
དགེ་སློང་གསར་བབགས། མཐོང་གྲོལ་བཞེངས་ནི་སོགས་བསྟན་པའི་ཞབས་ཏོག་བསྒྲུབས་མཐར་ སྤྱི་ལོ་༡༧༧༦ མེ་
སྤྲེལ་ལོར་ ཁྲི་ཐོག་ལུ་གཤགས་སོ་ནུག།     

སྡེ་སྲིད་བཅོ་བརྒྱད་པ།

སྡེ་སྲིད་བཅོ་བརྒྱད་པ་རྒྱལ་སྲས་འཇམ་དཔལ་རྡོ་རྗེ་གི་སྤྲུལ་སྐུ་འཇིགས་མེད་སེངྒེ་མཆོག་ མང་སྡེ་བོན་སྦིས་ཆོས་རྗེའི་གདུང་
རྒྱུད་ལུ་སྐུ་འཁྲུངས། གོང་ས་མི་ཕམ་དབང་པོའི་སྐུ་མཆེད་ཨིནམ་ལས་ ཆུང་ཀུའི་བསྒང་ལས་གཞུང་ལུ་གདན་དྲངས་ཏེ་ 
གཞུང་རིག་གནས་ཆོ་ག་ལ་སོགས་པའི་ སྐུ་ཡོན་དང་སྒྲིག་ལམ་རྣམ་གཞག་ཆོས་རྗེ་འབྲུག་པའི་བསྟན་སྲིད་སྐྱོང་ཐངས་ གང་
ཡང་ཐོགས་པ་མེདཔ་འབད་མཁྱེན་ནུག ཐུགས་དམ་ལོ་གསུམ་གནང་ཞིནམ་ལས་ རྟ་ལོག་གསང་སྔགས་ཆོས་གླིང་གི་
གདན་ས་ཡང་བཅགས་གནང་ནུག། སྤྱི་ལོ་༡༧༧༦ ལུ་སྡེ་སྲིད་ཀྱི་ཁྲི་ཁར་མངའ་གསོལ་འབད་བཞུགས་པའི་སྐབས་ལུ། 
འབྲས་ལྗོངས་པ་དང་ བལ་པོ་གཉིས་མ་འགྲིགས་པར་དམག་རྐྱབ་ད། བལ་པོཔ་ཚུ་གིས་འབྲུག་སྡེ་སྲིད་ལུ་ འབྲས་
ལྗོངས་པའི་དམག་རྒྱབ་མ་མཛད་པར་བཞུགས་གནང་།  རྒྱལ་ཁ་ང་བཅས་བལ་པོ་པ་ལུ་འཐོབ་པ་ཅིན་ ས་གཞི་གཉིས་
ཕུལ་འོང་ཟེར་བལ་པོའི་བླམ་བསྟན་འཛིན་འབྲུག་རྒྱལ་ཟེར་མི་ཚུ་གིས་ཞུ་སྟེ་གཏངམ་ལས་ དམག་རྒྱབ་མ་མཛད་པར་
རྒྱལ་ཁར་གྷོརྵ་གིས་ཐོབ་སྟེ། མཆོད་གཞིས་མཐོང་སྨོན་དང། ཀཱ་ལ་རི་གཉིས་འབྲུག་པ་ལུ་ཕུལ་ནུག། སྤྱི་ལོ་
༡༧༨༣ ལུ་རྒྱ་གར་ད་འབྲུག་པ་གཉིས་ས་མཚམས་ཀྱི་སྐོར་ལས་མ་འགྲིགས་པར་སྡོད་ཡོདཔ་ལས་ ཕྱི་གླིང་པའི་གཞུང་
ཚབ་ཀེབ་ཊཪ་ནཱར་ཟེར་མི་ཅིག་ཕྱི་གླིང་གཞུང་གི་དོན་དག་ལུ་ བོད་ལུ་འགྱོ་ནི་འབད་འབྲུག་ལུ་ལྷོདཔ་ད་ མ་གཏང་པར་
ཟླཝ་༣ དེམ་ཅིག་བཀག་སྟེ་ཡང་བཞག་ནུག། དེ་ལས་སྡེ་སྲིད་ཀྱིས་ཐིམ་ཕུ་རྫོང་དཔོན་ཀཱལ་ཀ་ཏ་ལུ་བློ་རྐྱབ་པར་བཏང་སྟེ་
ལ མ་འགྲོ་ལེགས་ཤོམ་འབྱུངམ་ལས་ཕ་ལ་ཀོཊ་ད། ཛཱལ་པེ་ཤ་ཟེར་མི་གཉིས་ལོག་སྟེ་ཐོབ་ ལ་སོགས་པ་འབྲུག་
གཞུང་ལུ་ཕན་པའི་བྱ་བ་སྦོམ་མཛད་དེ་སྤྱི་ལོ་༡༧༨༨ ཐག་རང་བཅད་ཐོག་སྡེ་ཁྲི་ལས་དགོངསམ་ཞུ་ནུག།

བསྐྱར་སྐྲུན་ ༢༠༢༢
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སློབ་རི་ ༡༠ པ།

སྡེ་སྲིད་བཅུ་དགུ་པ།

སྡེ་སྲིད་ཁྲི་རབས་བཅུ་དགུ་པ་སངས་རྒྱས་བསྟན་འཛིན་མཆོག་ ཝང་ཚོ་ཆེན་བརྒྱད་ཀྱི་ནང་གསེས་ ཝང་སི་སི་ཕྱུག་མོ། ཟེར་
ཡོངས་སུ་གྲགས་པའི་མི་ཚང་ དྲག་དྲགམ་འདི་ནང་སྐུ་འཁྲུངས་ནུག། དགུང་ལོ་ཆུང་ཀུ་བསྒང་ལས་ ཆོས་རྗེ་འབྲུག་པའི་
སྒྲིག་ལུ་ཞུགས་ཤིང་ ཕ་བཟང་གི་བུའི་རང་གཤིས་ལས་གཡོ་འགུལ་མེད་པའི་ཚུལ་གྱིས་ ཆོས་སྲིད་ལུགས་གཉིས་ཀྱི་རྣམ་
གཞག་མཐར་ཕྱིན་པར་མཛད་དེ་ སྤུངས་རྫོང་པའི་གོ་གནས་བཞེས་ནུག། སྤྱི་ལོ་༡༧༨༩ ལུ་སྡེ་སྲིད་ཀྱི་ཁྲི་ཁར་ཕེབས། 
 ཕྱག་ལཱ་དྲང་བདེན་མཛད་པའི་ཐོག་ རྟེན་གསུམ་གསར་བཞེངས་དང་ ཆོས་གཞི་གསར་སྐྲུན་ དེ་ལས་བཀའ་འགྱུར་ལུང་
གི་སྦྱིན་བདག་ཡང་མཛད་ནུག། སྤྱི་ལོ་༡༧༩༢ ལོར་ སྙུང་གཞི་བཞེསཔ་ལས་ ཡུན་མ་རིང་པར་གཤགས་སོ་ནུག།

སྡེ་སྲིད་ཉི་ཤུ་པ།

སྡེ་སྲིད་ཁྲི་རབས་ཉི་ཤུ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་མཆོག་ ཝང་ཚོ་ཆེན་བརྒྱད་ཀྱི་ཡ་གྱལ་ ཝང་སི་སི་ཕྱུག་མོའི་མི་ཚང་ནང་ 
རྒེད་པོ་དཀར་པོའི་སྲས་ལུ་འཁྲུངས་ཏེ་ མཚན་ཡང་བཀྲ་ཤིས་རྣམ་རྒྱལ་ཟེར་གསོལ་ནུག། ཆུང་ཀུའི་བསྒང་ལས་ ཨ་ཁུ་ 
སྤུངས་རྫོངཔ་འབྲུག་བསྟན་འཛིན་གྱི་ཕྱག་ཞུ་སྟེ་ ཆོས་སྲིད་ལུགས་གཉིས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་ལུ་མཁསཔ་ལས་ གོང་གཟིམ་
གྱི་གོ་སར་ཕེབས་ནུག། ཨ་ཁུ་སངས་རྒྱས་བསྟན་འཛིན་གྱིས་སྤྱི་ལོ་༡༧༩༢ཆུ་བྱི་ལོར་སྡེ་སྲིད་ཀྱི་ཁྲིར་མངའ་གསོལ་ནུག། 
ཨིན་རུང་ཕྱོགས་རིས་ཅན་ཚུ་གིས་དབུ་མཛད་སྐྱབས་ཆཔ་ཟེར་མི་གྲྭ་ཚང་ནང་གི་འགན་འཁུར་དང་ ཆོས་སྲིད་གཉིས་ཀྱི་ཡོན་
ཏན་གང་ཡང་སྦྱངས་པའི་སྟོབས་ཀྱིས་གྲྭ་ཚང་དབུ་མཛད་ལོ་མང་རབས་ཅིག་མཛད་པའི་ཤུལ་ལུ། སྡེ་སྲིད་ཀྱི་ཁྲི་ཁར་མངའ་
གསོལ་ཏེ་སྡེ་སྲིད་ཟུང་འབྲེལ་མཛད་ནུག། སྡེཔ་གཉིས་ཀྱི་སྐབས་བོད་དང་ གོརྵ་རྒྱ་ནག་གསུམ་གྱི་བར་ན་དམག་ལུ་
བརྟེན་པའི་བྱེལཝ་ནང་ཆིངས་འགྲིག་བཟོ་བར་ འབྲུག་གཞུང་ལས་སྐུ་ཚབ་བཏང་སྟེ་ ཉེན་ཁ་མེདཔ་བཟོ་ནུག། ད་རུང་
མཐོང་གྲོལ་གསར་བཞེངས་དང་ སྤུངས་རྫོང་ཉམས་གསོའི་ནང་ མཉམ་རུབ་མཛད་གནང་ནུག། ཁྲི་གུ་བཞུགས་པའི་བར་
ན་དབུ་མཛད་སྐྱབས་ཆཔ་སྙུང་གཞི་ཐེབས་ཏེ་ཐིམ་ཕུ་ལུ་གཤགས། བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་ཡང་གཞུང་དོན་མཛད་པའི་
བསྒང་ ར་ཟིང་འཁྲུག་ནང་ཞིང་ཕེབས་སོ་ནུག།
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འབྲུག་གི་འབྱུང་རབས་སྡུས་དོན།

སོབ་ཚན་བརྒྱད་པ།

སྡེ་སྲིད་ཉེར་གཅིག་པ།

སྡེ་སྲིད་དབུ་མཛད་སྐྱབས་ཆཔ་མཆོག་ གྲྭ་ཚང་ནང་གི་འགན་འཁུར་དང་ ཆོས་སྲིད་གཉིས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ག་ར་སྦྱངས་པའི་
སྟོབས་ཀྱིས་ གྲྭ་ཚང་དབུ་མཛད་ལོ་མང་རབས་ཅིག་མཛད་པའི་ཤུལ་ལུ། སྡེ་སྲིད་ཟུང་འབྲེལ་ཐོག་མཛད་པ་ལུ་བརྟེན་ དབུ་
མཛད་ཀྱི་དམིགས་བསལ་མཛད་པ་ལོགས་སུ་ བཀོད་བཀོདཔ་མིན་འདུག།

སྡེ་སྲིད་ཉེར་གཉིས་པ།

འབྲུག་རྣམ་རྒྱལ་མཆོག་ ཝང་དར་ལུང་ཁ་ལུ་འཁྲུངས། གཞུང་གི་སྒར་ལྟོའི་གྱལ་ལུ་འཛུལ་ཏེ་ སྒྲིག་ལམ་དང་ཆོས་སྲིད་
ལུགས་གཉིས་ཀྱི་སྦྱང་པ་མཐར་ཕྱིནམ་ལས་ རིམ་པ་བཞིན་གོང་གཟིམ་གྱི་བདག་རྐྱེན་བཞེས་ནུག། སྡེ་སྲིད་བསོད་ནམས་
རྒྱལ་མཚན་ལུ་རྒོལ་ཏེ་བཀྲོངས་ནི་འབདཝ་ད། རྗེ་མཁན་པོ་དང་ གྲྭ་ཚང་དམང་གིས་ འཆམ་ཁ་བཟོ་སྟེ་ ཐུགས་སྣང་
མཐུན་ནུག།

སྤྱི་ལོ་༡༧༩༦ ལུ་སྡེ་སྲིད་ཀྱི་ཁྲི་ཁར་མངའ་གསོལ་མཛད་ནུག། སྤུངས་ཐང་རྫོང་མེ་མཆོད་བཞེས་མི་ ཞིག་གསོ་མཇུག་
བསྡུ་གནང་། འབྲུག་རྣམ་རྒྱལ་ཁོ་ར་རྐྱངམ་འབད་སྡེ་སྲིད་མཛདཔ་ད། སྤུངས་ཐང་རྫོང་གི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་དང་དཔེ་
ཆའི་དཔར་ལ་སོགས་པ་གསར་བཞེངས་མཛད་པའི་བར་ན། སྡེ་སྲིདབགྲེསཔ་

བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་གྱི་ཁོངས་གཏོགས་ཚུ་གིས་སྤྱི་ལོ་༡༨༠༣ ལུ་སྡེ་སྲིད་ཆུ་ཕག་ལོར་འབྲུག་རྣམ་རྒྱལ་བཀྲོངས་ནུག།

སྡེ་སྲིད་ཉེར་གསུམ་པ།

བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་མཆོག་ ཝང་ཚོ་ཆེན་བརྒྱད་ཀྱི་ཡ་གྱལ་ ཝང་སི་སི་ཕྱུག་མོའི་མི་ཚང་ནང་ རྒེད་པོ་དཀར་པོའི་སྲས་
ལུ་འཁྲུངས་ཏེ་ མཚན་ཡང་བཀྲ་ཤིས་རྣམ་རྒྱལ་ཟེར་གསོལ་ནུག། ཆུང་ཀུའི་བསྒང་ལས་ ཨ་ཁུ་ སྤུངས་རྫོཔ་འབྲུག་
བསྟན་འཛིན་གྱི་ཕྱག་ཞུ་སྟེ་ ཆོས་སྲིད་ལུགས་གཉིས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་ལུ་མཁསཔ་ལས་ གོང་གཟིམ་གྱི་གོ་སར་ཕེབས་
ནུག། ཨ་ཁུ་སངས་རྒྱས་བསྟན་འཛིན་གྱིས་སྤྱི་ལོ་༡༧༩༢ ཆུ་བྱི་ལོར་སྡེ་སྲིད་ཀྱི་ཁྲིར་མངའ་གསོལ་ནུག། ཧེ་མ་སྡེ་སྲིད་
ཁྲི་རབས་༢༠ པའི་ཁྲི་ཐོག་ལུ་བཞུགས་པ་ད་ སྤྱི་ལོ་༡༧༩༦ ལུ་ཟིང་འཁྲུག་ལོངས་སྟེ་ཟུར་བཞུགས་ལོ་ངོ་༧ སོང་བའི་
མཐའ་མར་སྤྱི་ལོ་༡༨༠༣ ཆུ་ཕག་ལོ་ལུ་ གདན་ས་སྤུངས་ཐང་ཁར་སྡེ་སྲིད་ཀྱི་ཁྲི་ཁར་བྱོན་ནུག། འབྲུག་རྣམ་རྒྱལ་
བཀྲོངས་པའི་སྐབས་ལུ་སྤུངས་ཐང་རྫོང་མེ་སྤར་བའི་ཞིག་གསོ་ ལེགས་ཤོམ་འབད་གནང་སྟེ་ ལོ་གཉིས་བཞུགས་ཞིནམ་
ལས་ དགོངས་པ་རྫོགས་སོ་ནུག།
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སློབ་རི་ ༡༠ པ།

སྡེ་སྲིད་ཉེར་བཞི་པ།

སྡེ་སྲིད་ཁྲི་རབས་ཉི་ཤུ་རྩ་བཞི་པ་སངས་རྒྱས་བསྟན་འཛིན་ནི་ ཝང་ཚོ་ཆེན་བརྒྱད་ཀྱི་ཡ་གྱལ་ སྨད་ཝང་ཕྱོགས་གཏོགས་ 
ཝང་སི་སི་ཕྱུག་མོའི་མི་ཚང་ནང་ལུ་སྐུ་འཁྲུངས་ནུག། སྡེ་སྲིད་ཉི་ཤུ་པའི་སྐུ་ཚ་བོ་ཨིནམ་ལས་ སྐུ་ན་ཆུང་ཀུའི་བསྒང་ལས་ 
དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་ལམ་སྲོལ་ལུ་ཞུགས་བཅུག་སྟེ་ སྒྲིག་ལམ་རྣམ་གཞག་དང་ སྲིད་སྐྱོང་གི་སྦྱང་བ་ག་ར་ལེགས་
ཤོམ་འབད་ཐོབ་ཡོདཔ་ལས་ ཨ་ཞང་སྡེ་སྲིད་མཛདཔ་ད་ ཐིམ་ཕུ་རྫོང་དཔོན་བསྐོསཔ་ལས། སྤྱི་ལོ་༡༨༠༥ ལུ་སྡེ་སྲིད་
ཀྱི་ཁྲིའི་གུ་བྱོན་རུང ལོ་དེ་གི་ནང་ར་ཀྲོང་གསར་དཔོན་སློབ་རྡོ་རྗེ་རྣམ་རྒྱལ་ཟེར་མི་དེ་གིས་སྡེ་པའི་ཕྱོགས་ལུ་དམག་བཏང་སྟེ། 
ཐིམ་ཕུ་ལུ་དམག་རྐྱབཔ་ད་ སྡེ་པའི་དམག་གིས་ཀྲོང་གསར་པའི་དམག་ལུ་མ་ཐུབ་པར་སྡེཔ་བཀྲོངས་་རན་ཁར་ལྷོདཔ་ད། 
གྲྭ་ཚང་གིས་བར་ན་བདེ་སྒྲིག་བཟོ་སྟེ་མ་བཀྲོངས་པར་ཁྲི་ཁ་ལས་ཕབ་ད་ནུག།

སྡེ་སྲིད་ཉེར་ལྔ་པ།

དབུ་མཛད་སྤ་རོཔ་འདི་ སྤ་གྲོ་དོལ་ཕུ་ལས་སྐུ་འཁྲུངས་ཏེ་ མཚན་ལུ་ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་མཚན་གསོལ་ནུག་ སྐུ་ན་ཆུང་ཀུའི་
བསྒང་ལས་ གདན་ས་སྤུངས་ཐང་ཁ་ལུ་གཞུང་དགེ་འདུན་གྲྭ་ཚང་གི་འདུས་པའི་སྡེར་ཞུགས་ཏེ་ འབྲི་ཀློག་དང་སྒྲིག་ལམ་
རྣམ་གཞག་ གར་ཐིག་དབྱངས་གསུམ་གྱི་སྐུ་ཡོན་མཐར་ཕྱིནམ་ལས་ གྲྭ་ཚང་ནང་གི་གོ་གནས་རིམ་བཞིན་ཐོབ་སྟེ་ དབུ་
མཛད་གོ་གནས་བཞེས་པའི་མཐའ་མར་ སྤྱི་ལོ་༡༨༠༦ མེ་སྟག་ལོའི་གསོལ་ཐབ་ ཐིམ་ཕུ་ལུ་བཞུགསཔ་ད་ ཆོས་རྩེ་
དཔོན་སློབ་ཚ་ཕུགཔ་རྡོ་རྗེ་གིས་གཞུང་ལུ་ངོ་རྒོལ་གྱི་དམག་དཔུང་ཐིམ་གཞུང་ལུ་ལྷོད་དེ་ མི་དམང་བདེ་སྐྱིད་ཀྱི་གོ་སྐབས་
མེདཔ་འབད་འགྱོཝ་ད་ སྐུ་ཞབས་ཆོས་གྲགས་དང་ མཁན་སློབ་འདུས་སྟེ་ལྷན་རྒྱས་ཀྱིས་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བདེ་ཐབས་ལུ་
གཟིགས་ཏེ་ མི་དབང་སངས་རྒྱས་བསྟན་འཛིན་དགོངས་ཞུ་ མཛད་བཅུག་ཞིནམ་ལས་ དབུ་མཛད་སྤ་གྲོཔ་དེ་ སྡེ་སྲིད་
ཁྲི་རབས་ཉེར་ལྔ་པའི་ཁྲི་ལུ་བསྐོ་བཞག་གནང་ནུག།  སྡེ་སྲིད་ཀྱི་ཁྲི་ཁར་ཕེབས་ཏེ་བཞུགསཔ་ད། སྡེ་སྲིད་ཉེར་བཞི་པ་
དང་ཉེར་ལྔ་པས་ གཞུང་དང་མི་སེར་ཡོངས་ཀྱི་ཕན་ཐབས་ལུ་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ས་ཁྲམ་མ་ཡིག་ ཐོ་བཀོད་ཀྱི་ལམ་སྲོལ་
འགོ་བབགས་གནང་སྟེ་ རྒྱལ་ཁབ་དང་མི་སེར་སྤྱིར་བཏང་ལུ་ རྒྱུན་གཏན་གྱི་ཕན་བདེའི་མཛད་ཤུལ་བཞག་གནང་ནུག། 
ད་རུ་ཀྲོང་གསར་དཔོན་སློབ་རྡོ་རྗེ་རྣམ་རྒྱལ་གྱིས་ ཟིང་འཁྲུག་བསློངས་སྟེ་དམག་རྐྱབ་ནི་འབདཝ་ད། གཞུང་དང་མི་སེར་
དམངས་གིས་སྐུ་ཞབས་ བོདཔ་ཆོས་གྲགས་ཡང་སྡེ་སྲིད་འབད་བསྐོས་ཏེ་དབུ་མཛད་  སྤ་རོ་པའི་ཆ་རོགས་འབད་ རྒྱལ་
སྲིད་སྐྱོང་སྟེ་ལོ་གཅིག་འཁོར་བའི་བསྒང་ལས། སྡེཔ་གཉིས་ཐུགས་མ་མཐུན་པར་དབུ་མཛད་སྤ་རོཔ་དགོངསམ་ཞུ་སྟེ་ཟུར་
ཁར་བཞུགས་དགོཔ་བྱུང་ནུག།
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འབྲུག་གི་འབྱུང་རབས་སྡུས་དོན།

སྡེ་སྲིད་ཉེར་དྲུག་པ།

སྡེ་སྲིད་ཁྲི་རབས་ཉེར་དྲུག་པ་ པདྨ་ཆོས་གྲགས་མཆོག་ བོད་ཀྱི་རྒྱལ་སར་འབྲུག་གི་གཏན་འཇགས་སྐུ་ཚབ་དང་པ་འབད་
འབྱོན་མི་ ཚེ་རིང་དབང་ཆེན་གི་སྐུ་སྐྱེ་ཨིན་མས། སྐུ་སྐྱེ་འདི་བོད་ལུ་སྐུ་འཁྲུངམ་ལས་ དགུང་ལོ་ག་ཅི་ཨིན་ན་མ་ཤེས་རུང་
མཚན་ལུ་པདྨ་ཆོས་གྲགས་ཟེར་ཞུཝ་ཨིན་པས། སྐུ་ཡོན་མཁས་དྲག་ཡོདཔ་ལས་ དེབ་ཐེར་ལ་ལུའི་ནང་ བླ་མ་པདྨ་ཆོས་
གྲགས་ཟེར་ཡོད་རུང་ སྡེ་སྲིད་ཀྱི་ཁྲི་ཁར་ཕེབས་ཞིནམ་ལས་ གོང་ས་ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པ་ཟེར་བའི་མཚན་གནས་ཡོངས་
གྲགས་སོང་ནུག། མཁྱེན་རྒྱ་དང་ཉམས་མྱོང་ ཡོད་མི་ལུ་གཟིགས་ཏེ་ སྡེ་སྲིད་ཉེར་ལྔ་པ་དང་གཅིག་ཁར་ སྡེ་སྲིད་མི་ངོ་
གཉིས་ཟུང་འབྲེལ་འབད་ བསྐོ་བཞག་གནངམ་ལས་དེ་ལས་ཚུར་སྡེ་སྲིད་ཁྲི་རབས་ཉེར་དྲུག་པ་ལུ་གྱུར་སོ་ནུག།

སྤྱི་ལོ་༡༨༠༧ ལས་སྡེ་སྲིད་ཁོ་ར་རྐྱངམ་འབད་མཛད་དེ། གདན་ས་སྤུ་ན་ཁ་ལུ་ཆོས་སྐྱོང་རྒྱལ་ཆེན་གྱི་རྒྱལ་ཁང་གསར་
བབགས་དང་ བཀྲིས་ཆོས་རྫོང་གི་ཀུན་རྭ་གསེར་ཚོན་ མདོ་སྡེ་བྲག་གསེར་ཏོག་བཀལ་གནང་ནུག། ཞབས་དྲུང་སྤྲུལ་སྐུ་
འཇིགས་མེད་གྲགསཔ་རྩ་བའི་བླམ་འབད་བསྟེན་ཏེ་རྟ་ལོག་གསང་སྔགས་ཆོས་གླིང་གི་གཟིམ་ཅུང་རྐྱབ་སྟེ་ཕུལ་རུང། ཞབས་
དྲུང་གི་གཟིམ་སྒརཔ་རྩྭ་མངཔ་རིན་ཆེན་ཟེར་མི་དེ་སྡེ་སྲིད་ལུ་མ་དགའ་བར། ཞབས་དྲུང་དང་སྡེ་པའི་བར་ན་ཕུང་བཟོ་སྟེ་ཟིང་
འཁྲུག་ལོངམ་ལས་སྡེ་སྲིད་ཆོས་གྲགས་བཀྲོངས་ད་ནུག། 

སྡེ་སྲིད་ཉེར་བདུན་པ།

ཚུལ་ཁྲིམས་གྲགས་པ་མཆོག་ སྤྱི་ལོ་༡༧༩༠ ལྕགས་ཁྱི་ལོར་བོན་སྦིས་ཆོས་རྗེའི་གདུང་རྒྱུད་ལུ་སྐུ་འཁྲུངས་ནུག། མཁན་
ཆེན་ཁྲི་རབས་བཅོ་བརྒྱད་པ་འཇམ་དབྱངས་རྒྱལ་མཚན་དང་ ཡོངས་འཛིན་ངག་དབང་ཆོས་རྒྱལ་ཚུ་ལས་ སྐུ་ཡོན་དང་སྨིན་
གྲོལ་གདམས་པའི་གསན་བསམ་ཕུལ་དུ་ཕྱིན་པ་མཛད་གནང་ནུག། ཁྲི་རིན་པོ་ཆེ་ཚུལ་ཁྲིམས་གྲགས་པ་ བླམ་ཁྲི་པའི་
གསེར་ཁྲི་ལུ་བཞུགས་པའི་བསྒང་ སྡེ་སྲིད་པདྨ་ཆོས་གྲགས་དང་ ཞབས་དྲུང་འཇིགས་མེད་གྲགས་པའི་བར་ན་ མི་ངན་ཚུ་
གིས་ཕུང་བཟོ་སྟེ་ སྡེ་སྲིད་པདྨ་ཆོས་གྲགས་བཀྲོངསམ་ལས་ སྤྱི་ལོ་༡༨༠༨ས་འབྲུག་ལོའི་གསོལ་ཐབ་སྤུངས་ཐང་ཁར་
བཞུགསཔ་ད་ ཚུལ་ཁྲིམས་གྲགས་པ་མཆོག་ བླམ་ཁྲི་པ་དང་སྡེ་སྲིད་ཉེར་བདུན་པ་ཟུང་འབྲེལ་གྱི་ཁྲི་ལུ་མངའ་གསོལ་ཞུ་
ནུག།

ཞབས་དྲུང་འཇིགས་མེད་གྲགས་པ་གིས་སྡེ་སྲིད་མཛད་དེ་བཞུགས་བཞུགས་པར།  ཚུལ་ཁྲིམས་གྲཊ་པ་ཡང་སྡེ་སྲིད་བསྐོས་
ཏེ་ཐོན་འོངམ་ལས། ཞབས་དྲུང་སྤྲུལ་སྐུ་གིས་དགོངསམ་ཞུ་ནི་ཨིན་ཟེར་གསུངམ་ད། གྲྭ་ཚང་དམངས་ཀྱིས་སྡེ་སྲིད་རང་
འཇགས་བཞུགས་དགོ་ཟེར་དགོངསམ་མ་གཏང་པར། སྤྲུལ་སྐུ་གཉིས་ཐུགས་སྣང་མ་མཐུན་པའི་དབང་གིས། ཚུལ་
ཁྲིམས་གྲགས་པའི་སྒར་ལྟོ་གྲལ་ལས་གཉའ་རྒོད་དར་ཤིང་ཟེར་མི་དེ་ངལ་མ་རངས་པར་སྤྲུལ་སྐུ་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་དཀྲུགས་
ཞིང་བཟོ་བའི་སྐབས། སྤུངས་ཐང་རྫོང་དཔོན་བཀུག་དྲགས་དཔལ་འབར་གྱིས་ ཞབས་དྲུང་སྤྲུལ་སྐུའི་ཧོངས་ལས་འབད་

བསྐྱར་སྐྲུན་ ༢༠༢༢



27

སློབ་རི་ ༡༠ པ།

དམག་རྐྱབ་སྟེ་གཉའ་རྒོད་དར་ཤིང་བསད་གཏངམ་ལས། ཚུལ་ཁྲིམས་གྲགས་པ་ཡང་ སྤུངས་ཐང་ཁར་བཞུགས་མ་
ཚུགས་པར་ཐིམ་ཕུ་ལུ་བྱོན། ཞབས་དྲུང་སྤྲུལ་སྐུ་ཡང་གསོལ་ཐབ་སྲིན་མོ་ལྟོ་ཁར་བྱོན་སྦེ། ཐིམ་ཕུའི་ཆབ་འོག་གི་དབང་
ཡོན་བགོ་བཤའ་རྐྱབ་སྟེ་དགོ་ཟེར་གསུངས་བཏངམ་ད། ཚུལ་ཁྲིམས་གྲགས་པའི་ཕྱོགས་ཀྱི་མི་ཚུ་གིས་བགོ་བཤའ་ཕར་
བཞག། འབྱུ་རྡོག་གཅིག་ཡང་ཕུལ་མི་ཚུགས་ཟེར་སླབ་ལས། ཞབས་དྲུང་སྤྲུལ་སྐུའི་བོད་དེ་ཚུ་གིས་ལམ་ཁར་བསྒུགས་ཏེ་
དབང་ཡོན་ཕྱོགས་ཏེ་ཞབས་དྲུང་ལུ་ཕུལ། ཚུལ་ཁྲིམས་གྲགས་པའི་བོད་ཚུ་བསད་སྦེ་གཞུང་ལུ་དམག་འཁྲུག་གི་བྱེལཝ་
སྦོམ་ལངས་སྟེ་མི་སེར་རྡབ་གསིག་རྐྱབ་ལས། གཞུང་གྲྭ་ཚང་གིས་ཞབས་དྲུང་སྤྲུལ་སྐུ་དང། རྒྱལ་སྲས་སྤྲུལ་སྐུ་གཉིས་
ཀྱི་བར་ན་ཁྲི་བསྒྲིགས་ཏེ་ཐུགས་སྣང་མཐུན་ཞིནམ་ལས་བླམ་གཉིས་རུབ་སྟེ་སྡེ་སྲིད་མཛད་དེ་ལོ་གཅིག་འགྱོཝ་ད། ཚུལ་
ཁྲིམས་གྲགས་པ་དགོངསམ་ཞུ་སྟེ་དགོན་པ་ལུ་བྱོན་པའི་མཐར་ དགུང་ལོ་ཞེ་གཅིག་བཞེས་པའི་ སྤྱི་ལོ་༡༨༣༠ ལྕགས་
སྟག་ལོ་ལུ་ གདན་ས་རྟ་མགོ་ལུ་དགོངས་པ་རྫོགས་སོ་ནུག།

སྡེ་སྲིད་ཉེར་བརྒྱད་པ།

ཞབས་དྲུང་གསུང་སྤྲུལ་སྐུ་ཕྲེང་གསུམ་པ་ཕྱོགས་ལས་ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་མཚན་མཆོག་ ཝང་ཚོ་ཆེན་བརྒྱད་ཀྱི་ཡ་གྱལ་ སྟོད་
ཝང་ ཁ་གསར་ཁ་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༡༧༨༡ ལྕགས་གླང་ལོ་ལུ་སྐུ་འཁྲུངས་ཏེ་མཚན་ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་མཚན་ལུ་གསོལ།  མཁན་
ཆེན་ཁྲི་རབས་བཅུ་དྲུག་པ་དཔལ་ཤེས་རབ་སེངྒེ་དང་ ཡོངས་འཛིན་འཇམ་དབྱངས་རྒྱལ་མཚན་ལས་ བསླབ་སྡོམ་དང་ མདོ་
སྔགས་རིག་གནས་ལུ་གསན་བསམ་དང་ སྨིན་གྲོལ་གདམས་ངག་ཡོངས་རྫོགས་ཞུ་ནུག།

སྤྱི་ལོ་༡༨༠༩ གནམ་ལོ་ས་སྦྲུལ་ལོའི་གསོལ་ཐབ་སྤུ་ན་ཁར་བཞུགསཔ་ད། བླམ་ཁྲི་པ་དང་སྡེ་སྲིད་ཟུང་འབྲེལ་ཁྲི་རིན་
པོ་ཆེ་ཚུལ་ཁྲིམས་གྲགས་པ་དང་། གཞུང་ལྷན་རྒྱས་ཀྱི་ཧོངས་ལས་ཞབས་དྲུང་ཐུགས་སྤྲུལ་འཇིགས་མེད་གྲགས་པ་ ཆོས་
སྲིད་ཟུང་འབྲེལ་གྱི་ཁྲི་ཁར་མངའ་གསོལ་ནི་ལུ་ ཁྲི་རིན་པོ་ཆེའི་ནང་བློན་ཚུ་གིས་མ་ཉན་པར་ ནང་འཁྲུག་ལོངས་ཏེ་ ཁྲི་
རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་སྲོག་ལུ་ཉེན་ཁར་ཐུགཔ་ད། མཁན་ཆེན་ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་སྲོག་སྐྱབས་མཛད་དེ་བཞག་པའི་མཐར་ 
ཡུན་མ་རིང་པར་དགོངསམ་ཞུ་ནུག།  དེ་ལས་ཞབས་དྲུང་འཇིགས་མེད་གྲགས་པའི་ཕྱོགས་གཏོགས་ སྤུ་ནཔ་དང་སྤྱི་བླ་
རྣམ་གསུམ་ལྷན་འཛོམས་ཐོག་ཕྱོགས་ལས་ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་མཚན་མཆོག་༡༨༠༨ ས་སྦྲུལ་ལོའི་གསོལ་ཐབ་ཐིམ་ཕུ་ལུ་
བཞུགསཔ་ད་། སྡེ་སྲིད་ཁྲི་རབས་ཉེར་བདུན་པའི་ཁྲི་ཁར་མངའ་གསོལ་ཞུ་ནུག། སྡེ་སྲིད་མཆོག་ཡང་ ཞབས་དྲུང་ཐུགས་
སྤྲུལ་འཇིགས་མེད་གྲགས་པ་མཆོག་དང་ ཟླ་ངོ་དྲུག་ཙམ་སྡེ་སྲིད་ཟུང་འབྲེལ་མཛད་དགོཔ་ཐོན་ཡོདཔ་དང་། བསྟན་ཆག་གི་
འགལ་རྐྱེན་ལུ་གདོང་ལེན་མཛད་དགོཔ་ཚུ་བྱུང་ནུག། སྤྱི་ལོ་༡༨༡༡ ལྕགས་ལུག་ལོའི་ཟླཝ་༤ པའི་ནང་སྡེ་སྲིད་ཀྱི་ཁྲི་
ལས་དགོངས་ཞུ་ནུག

བསྐྱར་སྐྲུན་ ༢༠༢༢
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འབྲུག་གི་འབྱུང་རབས་སྡུས་དོན།

སྡེ་སྲིད་ཉེར་དགུ་པ།

ཞབས་དྲུང་ཐུགས་སྤྲུལ་གསུམ་པ་ དཔལ་འཇིགས་མེད་གྲགས་པ་མཆོག་ གཞོང་སྒར་རྫོང་ཆ་འོག་ ཝེན་མཁར་ལུ་སྤྱི་ལོ་
༡༧༩༡ ལྕགས་ཕག་ཟླ་༤པའི་ཚེས་༡༥ ལུ་སྐུ་འཁྲུངས། དགུང་ལོ་གསུམ་ལས་ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་སྐྱེ་འཁྲུལ་མེད་
དུ་ངོས་འཛིན་གྲུབ་ལས་བརྟེན་ སྤྱི་ལོ་༡༧༩༤ ལུ་བཀྲིས་ཆོས་རྫོང་ནང་གདན་འདྲེན་ཞུ་ མཁན་ཆེན་ཁྲི་རབས་༡༧ པ་ལས་
དགེ་བསྙེན་གྱི་སྡོམ་པ་བཞེས་ནུག། 

སྤྱི་ལོ་༡༨༡༠ ལྕགས་རྟ་གསར་ཚེས་ལས་སྡེ་སྲིད་ལྷན་རྒྱས་ཟུང་འབྲེལ་བཞུགས་དགོ་པའི་ཆིངས་འདུམ་གནང་མི་ལུ་ རྩ་
ཕན་ག་ར་གིས་ངོས་ལེན་མཛད་དེ་ཞབས་དྲུང་འཇིགས་མེད་གྲགས་པ་མཆོག་ སྡེ་སྲིད་ཁྲི་རབས་༢༩པ་ལུ་གྱུར་ཞིནམ་ལས་ 
རྫོང་ཁག་སོ་སོའི་དམག་སྡེ་ཚུ་ཡང་ཁ་གྱེས་ཏེ་ནང་འཁྲུག་འཇོམས་སོ་ནུག། ཞབས་དྲུང་མཐོང་གྲོལ་མཇལ་ཁ་གནང་སའི་དོན་
ལུ་ རྟ་ལོག་གབག་ལག་ཁང་ཐོག་ཚད་གཅིག་སྤར་ཏེ་བཞེངས། བཀའ་བསྟན་ཡང་གངས་ལྗོངས་ལས་གདན་འདྲེན་ཞུ་ 
རབ་གནས་དང་ རྟ་ལོག་ཚེས་བཅུ་འཆམ་དང་བཅས་སྲོལ་གཏོད་གནང་། གྲུབ་ཆུ་བཏོན་ནི་དང་ རྟ་སྨྱོན་བཏུལ་བ་སོགས་
ཀྱི་གྲུབ་རྟགས་ཚུ་ཡང་སྟོན་གནང་ནུག། དགུང་ལོ་༢༢ བཞེས་པའི་སྤྱི་ལོ་༡༨༡༠ ལྕགས་རྟ་ལོའི་ཟླ་༤ པ་ལས་སྡེ་སྲིད་
ཀྱི་ཁྲི་ལས་སྤངས་ཏེ་ གསོལ་ཐབ་སེམས་རྟོགས་ཁ་རྫོང་ནང་ཕེབས་ཏེ་ གནམ་དགུན་རྟ་ལོག་ལུ་བཞུགས་ནུག། གཞན་
ཡང་སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་སོར་ཆུད་ཀྱི་ཕྱག་ལཱ་མཛད་པའི་མཐར་ དགུང་ལོ་༤༠ བཞེས་པའི་སྤྱི་ལོ་༡༨༣༠ ལྕགས་སྟག་
ལོར་ ཟླ་༨ པའི་ཚེས་༣༠ ལུ་དགོངས་པ་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་གཤགས་སོ་ནུག། 

སྡེ་སྲིད་སུམ་ཅུ་པ།

སྡེ་སྲིད་ཚ་ཕུགཔ་རྡོ་རྗེནི་ ཝང་ཚོ་ཆེན་བརྒྱད་ཀྱི་ཡ་གྱལ་ སྟོད་ཝང་ཚ་ཕུག་ནང་སྐུ་འཁྲུངམ་ལས་ མཚན་ཡང་འཁྲུངས་
ཡུལ་དང་སྦྲགས་ཏེ་ཚ་ཕུགཔ་རྡོ་རྗེ་ཟེར་ཞུཝ་ཨིན་མས། སྐུ་ན་ཆུང་ལས་ ཆོས་རྗེ་འབྲུག་པའི་སྒར་ལྟོའི་གྲལ་ཁར་གཏོགས་
ཏེ་ སྒྲིགས་ལམ་རྣམ་གཞག་དང་སྲིད་སྐྱོང་ལམ་ལུགས་ལུ་གོམས་སྦྱང་ཚུདཔ་ལས་ རང་བཞིན་གྱི་དཔའ་སྟོབས་ཆེ་བར་
བརྟེན་ ལས་མཚན་གྱི་གོ་གནས་རིམ་པར་ཆོས་རྩེ་དཔོན་སློབ་ཀྱི་གོ་གནས་ཐོབ་ནུག། 

གཞུང་ལྷན་རྒྱས་ཚུ་ལས་ལྕོགས་གྲུབ་ཆེ་ཤོས་ ཆོས་རྩེ་དཔོན་སློབ་རྡོ་རྗེ་ཨིནམ་ལས་ སྤྱི་ལོ་༡༨༡༡ ལྕགས་ལུག་ཟླ་༥ 
པའི་ནང་ སྡེ་སྲིད་ཁྲི་རབས་སུམ་ཅུ་པའི་ཁྲི་ཁར་ ཁོ་རའི་སྐུ་དབང་གིས་འཛེགས་ཡོདཔ་ཨིན་པས། སྡེ་སྲིད་མཆོག་སྲིད་
སྐྱོང་གི་ཕྱག་ལཱ་གནང་སྟེ་ ཟླ་ངོ་༦ དེ་ཅིག་ཡང་མ་སོངམ་ལས་ སྔོན་མ་སྡེ་སྲིད་ཉེར་བཞི་པའི་སྐབས་ལས་ཟིང་འཁྲུག་སློང་
མི་ག་ར་ཁོ་ཨིན་པ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ཐིམ་རྫོངཔ་བསོད་ནམས་འབྲུག་རྒྱལ་གྱིས་ ངོ་རྒོལ་རྐྱབ་སྟེ་ཁྲི་ཐོག་ལུ་ར་བཀྲོངས་ད་
ནུག།
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སློབ་རི་ ༡༠ པ།

སོབ་ཚན་དགུ་པ།

སྡེ་སྲིད་སོ་གཅིག་པ།

སྡེ་སྲིད་བསོད་ནམས་འབྲུག་རྒྱས་མཆོག་ ཝང་ཚོ་ཆེན་བརྒྱད་ཀྱི་ཡ་གྱལ་སྟོད་ཝང་སྲིན་མོ་ལུ་སྐུ་འཁྲུངས་ཏེ་ མཚན་བསོད་
ནམས་འབྲུག་རྒྱལ་གསོལ་ནུག། ན་གཞོན་ལངམ་ད་ བྱ་དཀར་རྫོང་དཔོན་མཧཱ་བྷ་ལའི་ལྟོ་གཟན་འབད་ཕྱག་ཞུ་སྟེ་ བོད་
དཀྱུས་མ་ལས་རིམ་པ་བཞིན་དུ་བཙར་ཏེ་ ཀྲོང་གསར་དཔོན་སློབ་ཀྱི་གོ་གནས་དང་ ཐིམ་ཕུ་རྫོང་དཔོན་གྱི་གོ་གནས་བཞེས་
ནུག། སྡེ་སྲིད་ཚ་ཕུགཔ་རྡོ་རྗེ་གི་ཧེ་མར་ ཀྲོང་གསར་དཔོན་སློབ་བསོད་ནམས་འབྲུག་རྒྱས་ཀྱིས་མཛད་ཡོད་རུང་ སྡེ་སྲིད་ཧེ་
མར་ཚ་ཕུགཔ་རྡོ་རྗེ་གིས་མཛད་མི་ལུ་ངལ་མ་རངས་པར་ བཀྲོངས་ཏེ་ སྤྱི་ལོ་༡༨༡༢ ཆུ་སྤྲེལ་ལོའི་གསོལ་ཐབ་སྤུངས་
ཐང་ཁར་ཕེབས་ཞིནམ་ལས་ སྡེ་སྲིད་ཁྲི་རབས་སོ་གཅིག་པའི་ཁྲི་ལུ་མངའ་གསོལ་ཞུ་ནུག། དགྲ་སྡེ་ཚུ་སྡེ་སྲིད་མཆོག་གི་
སྐུ་བསོད་དབང་ཤུགས་ཀྱི་འོག་ལུ་བསྡུ་གཏངམ་ལས་ སྐབས་ཅིག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ཞི་བདེའི་གོ་སྐབས་ཤར་ནུག། འབྲུག་དང་
བལ་པོའི་མཐུན་ལམ་ཡང་རྒྱུན་སྐྱོང་ངང་ལུ་གནས་པའི་ཁར་ རྒྱ་གར་ཕྱི་གཞུང་དང་འབྲེལ་བ་འཐབ་སྟེ་མ་ར་གཱད་ཟེར་བའི་
ས་གནས་ཡང་སྤྱི་ལོ༡༨༡༧ ལུ་ལོག་ཐོབ་སྦེ་བཟོ་གནང་ནུག། སྤྱི་ལོ་༡༨༡༧ མེ་གླང་ཟླ་བརྒྱད་པའི་ནང་ སྡེ་སྲིད་མཆོག་
བསྙུན་གཞི་ཐེབས་ཏེ་ དགོངསམ་ཞུ་ནུག། དགོངསམ་ཞུ་སྟེ་ལོ་༩ དེ་ཅིག་གི་རྒྱབ་ལས་གཤགས་པའི་ཤུལ་ སྤུར་སྦྱང་
ཡང་ཐིམ་ཕུ་རྫོང་ནང་འབད་མཛད་གནང་ནུག།

སྡེ་སྲིད་སོ་གཉིས་པ།

སྡེ་སྲིད་བསྟན་འཛིན་འབྲུག་སྒྲ་མཆོག་ ཝང་མཚོ་ཆེན་བརྒྱད་ཀྱི་ཡ་རྒྱལ་སྨད་ཝང་དར་ལུང་ཁ་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༡༧༧༡ ལྕགས་
ཡོས་ལོར་སྐུ་འཁྲུངས་ནུག། ཆུང་ཀུའི་བསྒང་ལས་རྫོང་གོང་མའི་སྒྲིག་ལུ་ཞུགས་ཏེ་ སྤུ་ན་རྫོང་དཔོན་ལས་གོང་སའི་གཟིམ་
དཔོན་གྱི་བདག་འགན་བཞེས་ཏེ་བཞུགསཔ་ད། དགེ་འདུནཔ་དམངས་ཀྱིས་ཞུཝ་བཞིན་དུ། སྤྱི་ལོ་༡༨༡༧ མེ་གླང་ཟླ་༨ 
པའི་ནང་སྡེ་སྲིད་ཀྱི་གོ་གནས་ཁར་མངའ་གསོལ་ཞུ་ནུག། སྡེ་སྲིད་མཆོག་གིས་མདོ་སྡེ་བྲག་ལུ་བཀའ་འགྱུར་གསར་བཞེངས་
དང་ གསང་སྔགས་ཆོས་གླིང་གདན་ས་རྒྱ་སྐྱེད་གནང་། ཀྲོང་གསར་དཔོན་སློབ་དཔྲལ་བ་གིས་སྡེ་པ་ལུ་རྒོལ་ནི་འབད་ 
ཞབས་དྲུང་འཇིགས་མེད་གྲགས་པ་ལུ་གསང་བའི་ཐོག་ལས་ཞུ་ཡིག་ཕུལ་བའི་ ལན་ལུ་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་བསྟན་སྲིད་
ལུ་གནོད་ཚབས་ཆེ་བའི་གཞི་ཨིནམ་ལས་ དམག་རྐྱབ་མི་དགོ་ཟེར་གསུངས་བཏང་རུང་མ་ཉན་པར་ གཞུང་ལུ་དམག་ཁྱིད་
འོང་ཏེ་སྡེཔ་ད་འཛིངམ་ད། རྗེ་མཁན་པོ་དང་དགེ་འདུནཔ་དམངས་ཀྱིས་ཆིངས་བསྒྲིག་པར་བྱོན་རུང་ཞལ་འཛོམས་མ་བྱུང་པའི་
བར་ན་ཀྲོང་གསརཔ་བསྒྲལ་ད་ནུག། དེ་ལས་རྒོལ་མི་གཞན་མེད་པར་སྡེ་སྲིད་ལོ་བཞི་ལྷག་ཙམ་མཛད་པའི་མཐར་སྤྱི་ལོ་
༡༨༢༢ ཆུ་རྟ་ལོའི་གསོལ་ཐབ་ སྤུ་ན་ཁར་ཕེབས་ཏེ་ དགུན་གྱི་མཛད་སྒོ་ཚུ་བསྒྲུབས་ཞིནམ་ལས་དགོངསམ་ཞུ་མཛད་
གནང་ནུག།
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འབྲུག་གི་འབྱུང་རབས་སྡུས་དོན།

སྡེ་སྲིད་སོ་གསུམ་པ།

ཕུར་རྒྱལ་(ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན)མཆོག་ ཝང་ཚོ་ཆེན་བརྒྱད་ལས་ སྟོད་ཝང་སི༌ཁྱོད༌ནང༌ལུ་ སྤྱི་ལོ་ ༡༧༧༤ ལུ་
སྐུ༌འཁྲུངས། ཆུང༌ཀུའི༌བསྒང༌ལས༌ དགེ༌འདུན༌གྱི༌སྡེ༌ནང༌འཛུལ༌ཞུགས༌ཏེ༌ གྲྭ་ཚང་ གི༌སྐུ༌ཡོན༌མཐར༌སོན༌གནང༌ནུག། 
ཕྱིས༌སུ༌རྫོང༌གོང༌མའི༌ སྒྲིག༌ལུ༌ཞུགས༌ཏེ༌ དང་པ་ཐིམ་ཕུག་གཉེར་ ཆེན༌དང༌ 
དེ༌ལས༌ཐིམ༌ཕུག༌རྫོང༌དཔོན༌གྱི༌གོ༌གནས༌བཞེས༌ནུག། ཐིམ་ཕུ་རྫོང་དཔོན་མཛད་དེ་བཞུགསཔ་ད། བསྟན་པ་ལུ་ཕན་པའི་
བྱ་བ་དང༌། མི་སེར་གྱི་སྐྱིད་སྡུག་བལྟ་ནི་ལ་སོགས་པ་ག་དེ་དྲག་དྲག་མཛདཔ་ལས། མི་སེར་དམངས་ཀྱི་འདོད་པ་དང་། 
གཞུང་ལྷན་རྒྱས་ཀྱི་ཐུགས་བཞེད་ལྟར་དུ་སྤྱི་ལོ་༡༨༢༢ ལུ་སྡེ་སྲིད་ཀྱི༌ཁྲི༌སྟོན༌མཛད༌ནུག། གཞུང་ད་མི་སེར་གྱི་ཕན་པ་མ་
གཏོགས། རང་དོན་གྱི་བྱ་བ་གང་ཡང་མ་མཛད་པས། ལྷག་པར་དུ་ལྷོ་ལྗོངས་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་ལུ་ཡོད་པའི་མི་སེར་ཆ་མཉམ་
ལུ། དངུལ་ཀྲམ་རེ་འབད་བའི་གསོལ་རས་ཚར་བཞི་གནང་ནུག། བཀྲ་ཤིས་ཆོས་རྫོང་གི་དབུ་རྩེ་གུ་རྒྱ་ཕིབས་གསེར་གྱིས་
སྒྲོན་ཏེ་སྤུབས། བདེ་ཆེན་ཕུ་གི་ལྷ་ཁང་ རབ་གསལ་གསེར་ཟངས་ཀྱིས་བསྒྲིགཔ་ལ་སོགས་པ་དཔག་ཏུ་མེདཔ་ཅིག་མཛད་
ནུག། སྡེ་སྲིད་འདི་ཡི་སྐབས་ལུ་ འབྲུག་གི་ས་མཚམས་ཚུ་ནང་ཨ་སམ་དང་། བར་མ་ཚུ་གིས་དབང་བཙོངས་པའི་ལོ་རྒྱུས་
ཡང་ཡོད། སྡེ་སྲིད་ལོ་བརྒྱད་མཛད་བཞིནམ་ལས་སྐུ་ཚའུ་རྡོ་རྗེ་རྣམ་རྒྱལ་ཚབ་མ་འབད་བསྐོས་ཏེ་སྤྱི༌ལོ༌༡༨༣༡ ལྕགས༌ཡོས༌ 
ཟླ༡༡ པའི༌ནང༌སྤུ༌ན༌ཁ༌ལུ༌འབད༌དགོངས༌ཞུ༌མཛད༌དེ༌ སྤ་རོ་དཔོན་སློབ་ཨ་རྒས་ཧཔ་དང་སྐྱིད་སྡུག་གཅིག་འབད་
བཞུགས་རུང༌། རྡོ་རྗེ་རྣམ་རྒྱལ་གྱིས་ཟིང་འཁྲུག་སློང་སྟེ་ལུང་པ་མ་བདེ་བར། སྡེ་སྲིད་སྐུ་བགྲེས་བསྟན་འཛིན་འབྲུག་སྒྲ་
གིས་མཐུན་ལམ་བཟོ་ཞིནམ་ལས་ སྡེ་སྲིད་མཆོག༌དབང་འདུས་རྩེ་ལུ་བཞུགས་ཆོགཔ༌འབད༌ བཟོ༌ནུག།

སྡེ་སྲིད་སོ་བཞི་པ།

སྡེ༌སྲིད༌ཁྲི༌རབས༌སོ༌ལྔ༌པ༌ རྡོ༌རྗེ༌རྣམ༌རྒྱལ༌མཆོག༌ སྤྱི༌ལོ༌༡༧༧༩ ས༌ཕག༌ལོ༌ལུ༌ཝང༌ཚོ༌ཆེན༌ལས༌དར༌ལུང༌ 
ཁ༌ལུ༌སྐུ༌འཁྲུངས། སྡེ༌སྲིད༌སོ༌གཅིག༌པའི༌ཚ༌བོ༌འབདཝ༌ལས་ ཆུང་ཀུའི༌བསྒང་ལས་སྡེ༌སྲིད༌ཀྱི༌སྒར༌ལྟོ༌  འབད༌དེ༌ 
འཆིབ༌བཞོན༌པའི༌གོ༌གནས༌ལས༌ བཙར༌ཏེ༌ ཀྲོང་གསར་དཔོན་སློབ་ཀྱི་གོ་གནས་ཚུན་བཞེས༌ནུག། 
སྡེ༌སྲིད༌སོ༌གསུམ༌པའི༌གཞུང༌ལུ༌ངོ༌རྒོལ༌རྐྱབ༌པ༌གིས༌མ༌ཚད༌  གཞུང༌དམག༌ལུ༌མ༌ཐུབ༌པའི༌

སྐབས༌ དམག༌རྒྱབ༌ཕྱི༌ལས༌འཚོལཝ༌ལ༌སོགས༌པའི༌ ཐབས༌ཤེས༌ལུ༌བརྟེན༌རྒྱལ༌ཁ༌ཐོབ༌སྟེ༌ སྤྱི་ལོ་༡༨༣༡ 
ལྕགས༌ཡོས༌ཟླ༌༡༡ པའི༌ནང༌སྡེ་སྲིད་ཀྱི༌ཁྲི༌མངའ༌གསོལ༌ནུག། སྡེ༌སྲིད༌ཀྱི༌ངོ༌ལུ༌སྤུངས༌རྫོང༌ མེ༌མཆོད༌ 
ཐེངས༌བཞི༌པ༌བཞེས༌མིའི༌ གསར༌བཞེངས༌ཀྱི༌ཕྱག༌འགན༌ཡང༌ བཞེས༌ཏེ༌ སྔར༌ག༌ཨིནམ༌འབད༌ ཉམས་གསོ་
ལེགས་ཤོམ་འབད་མཛད་འདུག། ཧེ༌མའི༌ནང་འཁྲུག་གི་བྱེལཝ་འཁྲུན༌ཐག༌མ༌ཆོད༌པ༌ལུ༌བརྟེན༌ སྤྱི༌ལོ༌༡༨༣༣ 
ཆུ༌སྦྲུལ༌ཟླ༌༡༡ པའི༌ཚེས༌༡༣ ལུ༌སྐུ༌ལུ༌མཚོན༌ཆ༌ཕོག༌སྟེ༌ ཁྲི༌ཕབ༌འབད༌དགོཔ༌ཐོན༌སོ༌ནུག།
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སློབ་རི་ ༡༠ པ།

སྡེ་སྲིད་སོ་ལྔ་པ།

སྡེ༌སྲིད༌ཨ་ཐངཔ་ཕྲིན༌ལས༌མཆོག༌ དབང༌འདུས༌ཕོ༌བྲང༌ཆ༌འོག༌ ཨ༌ཐང༌ལུ༌སྐུ༌འཁྲུངས། སྐུ༌ན༌ཕྲ༌བའི༌ དུས༌ལས༌ སྡེ
༌སྲིད༌སོ༌གཅིག༌པའི༌སྒར༌ལྟོ༌མཛད༌དེ༌ གོ༌གནས༌རིམ༌པར༌བཞེས༌ཏེ༌གོང༌གཟིམ༌གྱི༌གོ༌གནས༌ ཐོབ༌ཆི༌ནུག། སྤྱི་ལོ་
༡༨༣༣ ཆུ༌སྦྲུལ༌ཟླ༌༡༡ པའི༌ཚེས༌༡༣ ལུ༌ དགེ༌འདུན༌འདུས༌པ༌དང༌གཞུང༌ལྷན༌ 
རྒྱས༌ཀྱིས༌སྡེ༌སྲིད༌ཀྱི༌ཁྲི༌ལུ༌མངའ༌གསོལ༌ཞུ༌ནུག།དེ༌བསྒང༌གཞུང༌གྲྭ༌ཚང༌ལུ༌ དགེ༌འདུན༌པ༌ཉམས༌སུ༌ཅིག༌ 
སོང༌ཡོདཔ༌ལས༌ དགེ༌སློང༌གསརཔོ༌ གསུམ༌བརྒྱ༌ཉི༌ཤུ༌སྟབས༌གཅིག༌ལུ༌བབགས༌གནང༌བའི༌མིང༌གཏམ༌ ཨ༌ཐངཔ༌ཕྲི
ན༌ལས༌ཀྱི༌ཞལ༌གྲངས༌ཁལ༌བཅུ༌དྲུག༌པ༌ཟེར༌ད༌རེས༌ཀྱི༌དུས༌ལུ༌ཡང༌སླབ༌སྲོལ༌འདུག། 
སྤུ༌ན༌ཁ༌རྫོང༌གི༌སངས༌རྒྱས༌སྟོང༌སྐུའི༌  ལཱ༌འཕྲོ༌ཡང༌མཇུག༌བསྡུ༌གནང༌ནུག།  ད༌རུང༌འབྲུག༌གཞུང༌གིས༌

བཱུ༌རི༌གུ༌མ༌ཟེར༌བའི༌ ས༌ཆ༌གཅིག༌གི༌ཁྲལ༌བཏབ༌དགོཔ༌ཡོད༌མི༌ཅིག༌ཡང༌ རྒྱ༌གར༌ལུ༌ཞུ༌ཡིག༌ཅིག༌ཕུལ༌ཏེ༌ 
ལོག༌སྟེ༌འབྲུག༌གི༌ དབང༌འོག༌ལུ༌ལོག༌ཐོབ༌ནུག། དེ་སྦེ་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་བསྟན་པ་དར་རྒྱས་བཏང་རུང་ སྨད་ཝང་
ཚུ་མ་རངས་པར་རྐུ་གསོད་རྐྱབ་སྟེ་ བཀྲོང་ནི༌འབད་རུང་གླགས་མ་འཁེལ་བའི་བར་ན་སྤྱི༌ལོ༌༡༨༣༥   
ཤིང༌ཕག༌ལོར༌གསོལ༌ཐབ༌ཐིམ༌ཕུ༌ལུ༌བཞུགསཔ༌ད།  ནད༌གཞི༌འཚུབས༌དྲག༌ཅིག༌གིས༌

བསྙུངས༌ཏེ༌ གཤགས་སོ་ནུག།

སྡེ་སྲིད་སོ་དྲུག་པ།

ཝང་ཚོ་ཆེན་བརྒྱད་ལས་ སྟོད་ཝང་ སི༌ཁྱོད༌ནང༌ལས༌ཨིན༌མི༌ ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་མཆོག༌ སྤྱི་ལོ་༡༨༣༥ ལུ་ལོག་སྟེ་
སྡེ་སྲིད་ཀྱི༌ཁྲི༌ལུ༌བསྐོ༌བཞག༌མཛད༌ནུག། དེ༌བསྒང༌འབྲུགཔ༌ཚུ༌གིས༌རྒྱ༌གར༌གྱི༌ས༌གནས༌ནའོ༌ གའུན༌དང༌ ད༌རང༌ག༌ 
ས༌གནས༌གཉིས༌ནང༌ འཕྲོག༌བཅོམ༌དང༌ མི༌བཙན༌གཟུང༌འབད༌དོ༌ཡོདཔ༌ལས༌ རྒྱ༌གར༌གཞུང༌གིས༌ཀེབ༌ཀྲེན༌བྷོ་གིལ་
འབྲུག་ལུ་ཁ་སླབ་པར་གཏངམ་ད་ དེ་ཝང་གུ་རིའི་རྫོང་དཔོན་དང་གཅིག་ཁར་ དམག་འཁྲུག་ལོངས་ཏེ་བག་ས་དྲུ་ཨརཝ་ དེ་
ཡང་ཕྱི་གླིང་པའི་ལག་པར་ཤོར་སོ་ནུག། སྡེ་སྲིད་མཆོག་གིས་བུག་ས་དྲུ་ཨརཝ་ འབྲུག་པ་ལུ་རྩིས་སྤྲོད་དགོ་པའི་ཡི་གུ་
གཏངམ་བཞིན་དུ་ ཕྱི་གཞུང་ལས་ངོས་ལེན་འབད་ཡོད་རུང་ བཀའ་ཤོག་ཚུ་ས་མཚམས་ལས་ཐོགས་ཏེ་ ཕྱག་ལུ་མ་
འབྱོརཝ་ཨིན་པས། སྤྱི་ལོ་༡༨༣༨ ལུ་གཞོང་སྒར་རྫོང་དཔོན་ལྕགས་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་གཞུང་ལུ་དམག་བཤམས་ཏེ་ 
སྤུ་ན་རྫོང་འཕྱོགས་ཆིཝ་ལས་ སྡེ་སྲིད་མཆོག་རྗེ་གི་གཟིམ་ཅུང་ནང་སྲོག་སྐྱབས་ཞུ་བར་བྱོན་ཏེ་ སྡེ་ཁྲི་ལས་ཟུར་བཞུགས་
མཛད་དགོཔ་བྱུང་ནུག། 
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འབྲུག་གི་འབྱུང་རབས་སྡུས་དོན།

སྡེ་སྲིད་སོ་བདུན་པ།

སྡེ་སྲིད་ཁྲི་རབས་སོ་བདུན་པ་རྡོ་རྗེ་ནོར་བུ་མཆོག་ སྨད་ཝང་སི་ལེ་ཁ་ལུ་སྐུ་འཁྲུངས་ཏེ་ ཆུང་ཀུའི་དུས་ལས་རྫོང་གོང་མའི་
སྒར་པའི་གྲས་ཁར་འཛུལ་ཏེ་རིམ་གྱིས་དར་དཀར་དཔོན་སློབ་ཐོབ་སྟེ་ཡོད་པའི་སྐབས་ལུ། རྡོ་རྗེ་ནོར་བུ་མཆོག་ གཞོང་སྒར་
རྫོང་དཔོན་ལྕགས་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཚ་བོ་ཨིནམ་ལས་ སྡེ་སྲིད་སོ་དྲུག་པ་ཁྲི་ལས་ཕབ་ཞིན་ན་དར་དཀར་དཔོན་སློབ་ལས་
བཏོན་ཏེ་ སྡེ་པའི་ཁྲི་ཁར་ཐག་བཅད་དེ་ སྤྱི་ལོ་༡༨༣༨ ས་ཁྱི་ཟླ་༡ པའི་ནང་བསྐོ་བཞག་གནང་ནུག། ཨིན་རུང་སྡེ་སྲིད་
གོངམ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་གྱི་ཧོངས་ལུ་གཏོགས་མི་ཚུ་གིས་ཉན་མ་བཏུབ་པར་ ཐིམ་ཕུ་རྫོང་དཔོན་བཀྲ་ཤིས་རྡོ་རྗེ་ཡང་སྡེ་
པའི་ཁྲི་ཁར་སྤྱི་ལོ་༡༨༣༨ ལུ་བསྐོསཔ་ལས། རྒྱལ་ཁབ་ནང་སྲིད་སྐྱོང་སྡེ་ཚན་ཁག་གཉིས་ལུ་གྱུར་སོ་ནུག། དེ་འབདཝ་
ལས་ གནམ་བྱཱར་སྡེ་སྲིད་རྡོ་རྗེ་ནོར་བུ་ཐིམ་ཕུ་ལུ་ ཕེབས་མ་ཚུགས་པར་ དབང་འདུས་ཕོ་བྲང་ལུ་བཞུགས་དགོཔ་དང་ 
གནམ་དགུན་སྡེ་སྲིད་བཀྲིས་རྡོ་རྗེ་སྤུངས་ཐང་ཁར་ཕེབས་མ་ཚུགས་པར་ ནོར་བུ་སྒང་ལུ་བཞུགས་དགོཔ་འཐོནམ་ལས་ གྲྭ་
ཚང་འཕགས་པའི་དགེ་འདུན་ཡང་གསོལ་ཐབ་ཐིམ་ཕུ་ཕེབས་ངོ་མ་བདེ་བར་ ཁོ་ཐང་ཁར་འབྱོན་དགོཔ་བྱུང་ནུག། སྡེ་སྲིད་
གཉིས་ཀྱི་བར་འཁོན་སྦོམ་ར་ཞུགས་མི་ལུ་བརྟེན་ བླ་དཔོན་དང་མི་སེར་ལུ་བརྡབ་གསིག་བྱུང་བའི་ཁར་ ལ་ལུ་མཚོན་ཆའི་
འོག་ལུ་ཤི་རྨས་ལེ་ཤ་འབྱུང་མི་ལུ་བརྟེན་ གཞུང་དང་དགེ་འདུན་གྲྭ་ཚང་གིས་དམ་གཙང་གི་གན་རྒྱ་བཟོ་ཁྲི་བསྒྲིགས་ཏེ་སྡེ་
སྲིད་ཟུང་འབྲེལ་ངང་སྐྱོང་བཞུགས་ནུག། དབང་རྫོང་མེ་མཆོད་བཞེས་མི་ཞིག་གསོ་དང་། སྡེ་སྲིད་རྡོ་རྗེ་ནོར་བུ་ཡང་སྤྱི་ལོ་
༡༨༤༨ ལུ་གཤགས་སོངཔ་ལས་ བཀྲ་ཤིས་རྡོ་རྗེ་ཁོ་ར་རྐྱངམ་གཅིག་འབད་དེ་ཐིམ་ཕུ་རྫོང་ཞིག་གསོ་དང་ མི་སེར་ལུ་ཕན་
ཐབས་སྦོམ་མཛད་པ་གིས་མ་ཚད། ད་ལྟོ་འཆམ་རོལ་བཀྲ་ཤིས་རྡོ་རྗེ་ཟེར་སྐད་གྲགས་ཅན་ཅིག་ཡོད་མི་དེ་ཡང་སྡེ་སྲིད་མཆོག་
གི་ཤུལ་བཞག་ཨིན་པས། སྡེ་སྲིད་དེའི་ངོ་ལུ་ རྒྱ་གཞིས་ཀྱི་ས་ཁྲལ་དངུལ་ཀྲམ་༡༠༠༠༠ རེ་འབྲུག་ལུ་སྤྲོད་ནི་འབད་
བཟོ་ནུག།

སྡེ་སྲིད་སོ་བརྒྱད་པ།	

སྡེ་སྲིད་ཁྲི་རབས་སོ་བརྒྱད་པ་ དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་པོ་མཆོག་ སྨད་ཝང་མཁར་སྦིས་ལས་སྐུ་འཁྲུངས། ཆུང་ཀུའི་བསྒང་ལས་
དགེ་སློང་ནང་འཛུལ་ཏེ་ ཆོས་རྗེ་འབྲུག་པའི་སྒྲིག་ལམ་རྣམ་གཞག་དང་ འབྲི་ལྷག་གི་ཡོན་ཏན་ལུ་སྦྱང་བ་ཚུད་ནུག། ཨིན་
རུང་རྟིང་ལས་དཔོན་ཁག་གི་ཁོངས་ལུ་འཛུལ་ཏེ་ཐིམ་ཕུ་གཉེར་ཆེན་ལས་རྫོང་དཔོན་མཛད་དེ་ཡོད་ས་ལས། སྤྱི་ལོ་༡༨༥༠ 
ལུ་སྡེ་སྲིད་ཀྱི་གོ་ས་བཞེས་ཏེ་ཟླཝ་གསུམ་དེམ་ཅིག་འགྱོཝ་ད། སྤ་རོ་དཔོན་སློབ་བགྲེསཔ་ཨ་རྒས་ཧཔ་དང་ དཔོན་སློབ་
གསརཔ་ཡོན་ཏན་རིན་ཆེན་གཉིས་མ་འགྲིགས་པར་རྩོད་གཞི་སྡེ་པའི་ཞབས་སར་ལྷོདཔ་ད། སྡེ་པ་གིས་དཔོན་སློབ་གསར་
པའི་ཧོངས་ལས་འབད་བཀའ་མ་ཕྲང་ཟེར་ ཐིམ་ཕུ་རྫོང་དཔོན་ཚེ་དབང་གིས་དཔོན་སློབ་བགྲེས་པའི་ཧོངས་ལས་ཐོན་ཏ། 
སྡེཔ་བཀྲོངསམ་ལས་ཆོས་སྲིད་གཉིས་ཀྱི་བྱ་བ་ལུ་ཞབས་ཏོག་ག་ནི་ཡང་ཞུ་མ་ཚུགས་པས། དབང་རྫོངཔ་ལྕགས་པ་སངས་

བསྐྱར་སྐྲུན་ ༢༠༢༢
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རྒྱས་ཀྱིས་སྡེ་པའི་ཧོངས་ལས་ཐོན་ཏེ་ ཐིམ་ཕུ་རྫོང་དཔོན་གྱི་བོད་དེ་ཚུ་ དཀྲོགས་ཏེ་ཐིམ་ཕུཔ་ཁོ་ར་ཡང་ལོ་སྟོད་(ལུང་
བསྟན) ཕུག་ལུ་བསྒྲལ་ད་ནུག།

སྡེ་སྲིད་སོ་དགུ་པ།	

སྡེ་སྲིད་སོ་དགུ་པ་ཞབས་དྲུང་སྤྲུལ་སྐུ་འཇིགས་མེད་ནོར་བུ་མཆོག་ ཡབ་པད་གླིང་གདུང་རྒྱུད་བསྟན་འཛིན་ཆོས་རྒྱལ་དང་ 
ཡུམ་འབྲུག་རྒྱལ་མོ་གཉིས་ཀྱི་སྲས་ལུ་༡༨༣༡ ལྕགས་ཡོས་ཟླ་༦ པའི་ཚེས་༡༨ ལུ་ཤར་ཕྱོགས་དགྲ་མེད་རྩེར་སྐུ་འཁྲུངས་
ཏེ་མཚན་པདྨ་དབང་གྲགས་ཟེར་གསོལ་ནུག། ལོ་ངོ་གཉིས་ཙམ་ལས་སྐུ་གོང་མའི་ཡང་སྲིད་འབད་ངོས་འཛིན་འབད་དེ་གཞུང་
ལུ་གདན་དྲངས་ཏེ་ བླམ་ཁྲི་པའི་གསེར་ཁྲི་ལུ་མངའ་གསོལ་ཞུ་ནུག། དགེ་འདུནཔ་དམངས། སྤ་རོ་དཔོན་སློབ་ཧཔ་ཚུ་
གིས་བླམ་དང་སྡེཔ་སྦྲེལ་ཏེ་མཛད་དགོ་ཟེར་ཞུཝ་ལས། སྤྱི་ལོ་༡༨༥༠ལྕགས་ཁྱི་ཟླ༨པའི་ནང་ལུ་སྡེ་སྲིད་ཀྱི་ཁྲི་མངའ་
གསོལ་ཞུ་ནུག། ཕྱག་ལཱ་ཡང་རྩིས་བཞེས་ཏེ་བཞུགས་པའི་སྐབས་ལུ། དབང་རྫོངཔ་ལྕགས་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་རྒོལ་ཏེ་
སྡེ་སྲིད་ཀྱི་ཁྲི་ཁར་འཛེགས་ཐོན་འོངམ་ལས། ཞབས་དྲུང་སྤྲུལ་སྐུ་སྡེ་སྲིད་ཀྱི་ཕྱག་ལཱ་བཤོལ་ཏེ་ རྟ་ལོག་གསང་སྔགས་
ཆོས་གླིང་བྱོན་སོ་ནུག།

སྡེ་སྲིད་བཞི་བཅུ་པ།

སྡེ་སྲིད་བཞི་བཅུ་པ་ལྕགས་པ་སངས་རྒྱས་མཆོག་ སྨད་ཝང་སི་ལི་ཁ་ལུ་སྐུ་འཁྲུངས་ སྡེ་སྲིད་རྡོ་རྗེ་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་ སྒར་
ལྟོ་འབད་འཛུལ་ཏེ་གིས་རིམ་པར་གཞོང་སྒར་རྫོང་དཔོན་གྱི་གོ་གནས་ཁར་ལྷོད་ནུག། གཞོང་སྒར་རྫོང་དཔོན་འབད་བའི་བསྒང་
ལས་གཞུང་ལུ་རྒོལ་ཏེ་དབང་རྫོངཔ་འབད། དབང་རྫོང་པའི་བསྒང་ཡང་གཞུང་ལུ་ལོག་ཅི་ལོག་ཅི་རྒོལཝ་ལས་ སྤྱི་ལོ་༡༨༥༠ 
ལུ་སྡེ་སྲིད་ཀྱི་ཁྲིའི་གུ་བྱོན་རུང་དཔོན་ཁག་དང་ དགེ་འདུནཔ་དམངས། མི་སེར་དམང་ ཆ་མཉམ་ མ་དགའ་བའི་སྟབས་
ཀྱིས། གཞུང་དང་དགེ་འདུནཔ་ཁ་བསྒྱིགས་ཏེ་དམག་རྐྱབ་པའི་སྐབས་ལུ། ཞབས་དྲུང་སྤྲུལ་སྐུ་དང་དགེ་འདུན་པའི་དམག་
རྒྱབ་ལུ། ཀྲོང་གསར་དཔོན་སློབ་མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེ་(དབང་ཆེན་རྡོ་རྗེ)གི་མགྲོན་གཉེར་འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ། དུང་དཀར་རྒྱལ་
མཚན། སྐྱིད་ཚལཔ་གསུམ་ དཔའ་རྩལཔ་ད་སྦྲགས་ཏེ་བཏང་རུང་ སྡེ་པའི་རྟ་དཔོན་གཉའ་རྒོད་མིག་ཐོལ་རྐུ་བསད་རྒྱབ་
སྟེ་བསད་རུང་ ལྕགས་པ་སངས་རྒྱས་ལུ་གླགས་མ་ཁེལ་བར་ལོག་པའི་ཤུལ་ལུ། སྤ་རོ་དཔོན་སློབ་ཨ་རྒས་ཧཔ་གིས་
གཡོ་ཐབས་བསྒྱིར་ཏེ་ འབྲུམ་ནད་ཀྱི་རྣག་ཁྲག་ཡོད་པའི་གོས་ཆེན་ན་བཟའ་ལེགས་ཤོམ་ཅིག་ཕུལ་གཏང་མི་དེ་བཞེས་པའི་
རྐྱེན་གྱིས་ལྕགས་པ་སངས་རྒྱས་འབྲུམ་ནད་ཀྱིས་བསྙུངས་ཏེ་སྤྱི་ལོ་༡༨༥༡ ལྕགས་ཕག་ཟླ༡ པའི་ཚེས་༧ ལུ་གཤགས་
སོ་ནུག།

བསྐྱར་སྐྲུན་ ༢༠༢༢
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འབྲུག་གི་འབྱུང་རབས་སྡུས་དོན།

སོབ་ཚན་བཅུ་པ།

སྡེ་སྲིད་ཞེ་གཅིག་པ།

རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་བགྲེསཔ་བར་ཅུངཔ་(དམ་ཆོས་ལྷུན་གྲུབ)མཆོག་ ཐིམ་ཕུ་བར་པའི་ས་ལས་སྐུ་འཁྲུངས། ཆུང་དུས་ལས་དགེ་
འདུན་པའི་སྡེ་ནང་འཛུལ་ཏེ་ བསླབ་སྡོམ་ཚུ་ཞུ་ནུག། ཐོས་བསམ་སྒོམ་པ་མཐར་ཕྱིན་ཏེ་རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་གྱི་གོ་གནས་
བཞེས་པའི་མཐར་ དགོངསམ་ཞུ་སྟེ་ཐུགས་དམ་ནང་བཞུགས་ནུག། དབང་རྫོངཔ་དང་ཐིམ་རྫོངཔ་ཚུ་ ང་ཆེ་ང་བཙན་གྱི་ནང་
ཟིང་གི་སྐབས་ མི་སེར་གྱི་མཐའ་དོན་ལུ་དགེ་འདུན་དམངས་ཞལ་མཐུན་ཐོག་ སྤྱི་ལོ་༡༨༥༢ ཆུ་བྱི་ཟླ་༡༢ པའི་ཚེས་༨ 
ལུ་སྡེ་སྲིད་ཀྱི་ཁྲི་ཁར་མངའ་གསོལ་ནུག། སྔོན་བྱམས་མགོན་སྤྲུལ་སྐུ་བླམ་ཁྲི་པར་བསྐོས་སྲོལ་མེད་རུང་ ལམ་སྲོལ་དེ་ 
སྡེ་སྲིད་འདིའི་སྐབས་ལུ་བྱུང་ནུག། དཔོན་ཁག་ཚུ་གིས་སྡེ་སྲིད་ཀྱི་ཁྲི་ལུ་ཧབ་ཐོབ་རྐྱབ་སྟེ་ ནང་འཁྲུག་ལངམ་ལང་སར་ 
ལོ་གཉིས་སོང་པའི་རྒྱབ་ལུ་སྤྱི་ལོ་༡༨༥༤ ཤིང་སྟག་ལོ་ལུ་དགོངས་ཞུ་མཛད་ནུག།

སྡེ་སྲིད་ཞེ་གཉིས་པ།

བྱམས་སྤྲུལ་འཇམ་དབྱངས་བསྟན་འཛིན་ནམ་བདུད་འཇོམས་རྒྱལ་མཚན་མཆོག་ སྤྱི་ལོ༡༨༣༡ ལྕགས་ཡོས་ལོར་ མགར་
ས་ཆ་འོག་དགོན་ཨ་རི་མུ་ལུ་སྐུ་འཁྲུངས། མཁན་ཆེན་ཁྲི་རབས་༢༥ པ་དང་ཁྲི་རབས་༢༧ པ་གཉིས་ཡོངས་འཛིན་ལུ་
བསྟེན་ཏེ་ སྐུ་ཡོན་བསླབ་སྡོམ་དང་ སྨིན་གྲོལ་གདམས་ངག་གི་བདུད་རྩི་བཞེས་གནང་ནུག། བླམ་ཁྲི་པ་འབད་བཞུགས་
བཞུགས་པར་ རྗེ་ཡོན་ཏན་རྒྱལ་མཚན་དང་དགེ་འདུན་དམངས་ཀྱིས་ སྤྱི་ལོ་༡༨༥༤ ལུ་བླམ་ཁྲི་པ་མཆོག་གདན་ས་སྤུ་ན་
ཁ་ལུ་ སྡེ་སྲིད་ཀྱི་ཁྲི་ལུ་མངའ་གསོལ་ཞུ་ནུག། དེ་ལུ་ཐིམ་རྫོངཔ་དང་བཀའ་བློན་གཉིས་ཀྱིས་ ཉོགས་བཤད་བཀོད་དེ་སྡེ་
སྲིད་བགྲེསཔ་དམ་ཆོས་ལྷུན་གྲུབ་རང་འཇགས་བཞགཔ་ལས་ ནང་འཁྲུག་སྦོམ་ལངས་ཏེ་སྡོད་ནུག། དེ་བསྒང་ཆོས་རྩེ་དཔོན་
སློབ་འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་གྱིས་འཆམ་ཁ་ལེགས་ཤོམ་འབད་བཟོ་བའི་ལས་ འབྲུག་གཞུང་ལུ་བདེ་སྐྱིད་བཟོ་གནངམ་
ལས་ བཀའ་དྲིན་དགའ་ཚོར་ལུ་ ས་ཁྲལ་གཞུང་ལུ་ཕུལ་དགོཔ་ཡོད་མི་ཡང་མ་དགོཔ་དང་ ཤར་རྫོང་གི་དཔོན་ཁག་ཚུ་ཡང་ 
ད་ལས་ཕར་ཆོས་རྩེ་དཔོན་སློབ་ཀྱིས་བསྐོ་བཞག་འབད་ཆོག་པའི་གནང་བ་ཡིག་ཐོག་གནང་ནུག། སྤྱི་ལོ་༡༨༥༥ ཤིང་ཡོས་
ལུ་སྡེ་སྲིད་མཆོག་དགུང་ལོ་༢༥ བཞེསཔ་ད་ ཁྲི་ཐོག་ལུ་ར་དགོངས་པ་རྫོགས་སོ་ནུག།

སྡེ་སྲིད་ཞེ་གསུམ་པ།

སྡེ་སྲིད་ཀུན་དགའ་དཔལ་ལྡན་མཆོག་ དབང་རྫོང་ཤར་སྦྱེས་ནག་ལུ་སྐུ་འཁྲུངས། སྡེ་སྲིད་མཛད་པའི་སྐབས་ལུ་རྗེ་ཡོན་ཏན་
རྒྱལ་མཚན་ལས་བསྙེན་རྫོགས་ཀྱི་སྡོམ་པ་ཞུ་སྟེ་ མཚན་ཡང་ ཆོས་རྒྱལ་བསོད་ནམས་སྟོབས་རྒྱས་ཟེར་གསོལ་ནུག། 
ཆུང་དུས་ལ་རྫོང་གོང་མའི་སྒྲིག་ལམ་དང་སྲིད་སྐྱོང་ལམ་ལུགས་ལུ་ཕུལ་དུ་ཕྱིན། སྡེ་སྲིད་ལྕགས་པ་སངས་རྒྱས་དང་ རྨག་

བསྐྱར་སྐྲུན་ ༢༠༢༢
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སློབ་རི་ ༡༠ པ།

སྐུད་ཨིནམ་ལས་ ཁོ་ར་སྡེ་སྲིད་མཛདཔ་ད་ དབང་རྫོང་པའི་གོ་གནས་ཁར་བསྐོས་གནང་ནུག། སྤྱི་ལོ་༡༨༥༦ མེ་འབྲུག་
ཟླ་༡༢ པ་གསར་ཚེས་དང་བསྟུན་ སྡེ་སྲིད་ཀྱི་ཁྲི་ཁར་མངའ་སྲོལ་ཞུ་ནུག། དུས་མཉམ་ལུ་ཐིམ་རྫོངཔ་ཨུ་མ་དྷེ་ཝ་གིས་
ཐག་རང་གཅད་ཐོག་སྡེ་སྲིད་ཀྱི་ཁྲི་ཁར་འཛེགསཔ་ལས་ དགེ་འདུན་པ་ཚུ་གིས་ཁྲི་འདུམས་མཛད་དེ་ ཆབ་སྲིད་ཟུང་འབྲེལ་
ཐོག་ལོ་འཁོར་ལྷགཔ་ད་ ཀུན་དགའ་དཔལ་ལྡན་གྱིས་རྒྱུད་བསྐུལ་རྐྱབ་སྟེ་ ཨུ་མ་དྷེ་ཝ་བཀྲོངསམ་ལས་ གདན་ས་
གཉིས་ལུ་དབང་སྒྱུར་གྱི་སྐལ་བ་བྱུང་ནུག། སྡེ་སྲིད་དེ་གིས་ཀྲོང་གསར་དཔོན་སློབ་དང་བྱ་དཀར་རྫོང་དཔོན་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ 
འཆམ་ཁ་བཟོཝ་ལས་ནང་འཁྲུག་འཇོམས་གནང་ནུག། སྤྱི་ལོ་༡༨༦༡ ལྕགས་བྱ་ལོར་རྟ་ལོག་གསང་སྔགས་ཆོས་གླིང་ལུ་
གཤགས་སོ་ནུག།

སྡེ་སྲིད་ཞེ་བཞི་པ།

ཚེ་དབང་སྲི་ཐུབ་མཆོག་ ཝང་མཁར་སྦིས་ལུ་འཁྲུངས། ཆུང་དུས་ལས་རྫོང་གོང་མའི་སྒར་ལྟོའི་གྲས་་ཁར་འཛུལ་ཏེ་ རིམ་
པར་་ཐིམ་ཕུ་གཉེར་ཆེན། དེ་ལས་ཐིམ་ཕུ་རྫོང་དཔོན་ཐོབ་སྟེ་བཞུགས་ནུག། སྤྱི་ལོ

༡༨༦༣ལུ་སྡེ་སྲིད་ཀྱི་ཁྲི་ཁར་མངའ་གསོལ་ཞུ་ནུག། ཁོ་ལུ་སྟོད་ཝང་ཚུ་ངལ་མ་རངས་པར་ ཟིང་འཁྲུག་ལོང་བའི་སྐབས་ 
ཟི་ལུ་ཁ་པ་ཚུལ་ཁྲིམས་ཡོན་ཏན་ སྡེ་ཁྲི་ལུ་བཏོན་རུང་ལོ་གཅིག་ར་མ་འཁོརཝ་ལས་གཤགས་སོ་ནུག། ད་རུང་སྟོད་ཝང་
ཚུ་གིས་ནང་འཁྲུག་བསློངམ་ལས་ སྡེ་སྲིད་ཚེ་དབང་སྲི་ཐུབ་ཡང་བཞུགས་མ་ཚུགས་པར་ སྤྱི་ལོ་༡༨༦༤ ཤིང་བྱི་ལོར་
དགོངསམ་ཞུ་ནུག།

སྡེ་སྲིད་ཞེ་ལྔ་པ།

སྡེ་སྲིད་བཀའ་བརྒྱུད་དབང་ཕྱུག་མཆོག་ སྤ་རོ་ཤར་པ་རི་བར་ལུ་སྐུ་འཁྲུངས། ཆུང་དུས་ལས་གྲྭ་ཚང་ནང་འཛུལ་ཏེ་ གར་
ཐིག་དབྱངས་གསུམ་ལུ་མཁས་པར་སྦྱངས། བལ་པོ་རྒྱལ་པོའི་དབུ་ལྷ་མཛད། སྟོད་གངས་རི་བླམ་བསྐོས་ཏེ་བཞུགས་
པའི་སྐབས་གཞུང་ལུ་འབུལ་བ་ཚུ་གང་བ་དྲགཔ་འབད་ཕུལ་བའི་མཛད་ཤུལ་སྦོམ་ཡོདཔ་ལས། སྤྱི་ལོ་༡༨༦༤ ལུ་སྡེ་སྲིད་
ཀྱི་ཁྲི་མངའ་གསོལ་ནུག། ཧེ་མ་གྲྭ་ཚང་ནང་མེད་པའི་དབང་རྒྱུན་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ དར་ཁྱབ་འབྱུང་ཚུགས་པའི་ཕྱག་ཤུལ་
བཞག་གནང་ནུག། ཨེཤི་ལེ་ཨི་དྲེན་གཙོས་པའི་སྡེ་ཚན་ཅིག་ཆིངས་ཡིག་དོན་ཚན་༡༠འབད་མི་འབག་སྟེ་འབྲུག་ལུ་འོང་བའི་
དུས་ཡང་སྡེ་སྲིད་མཆོག་གི་སྐབས་ཨིན་པས། སྤྱི་ལོ་༡༨༦༤ ཤིང་བྱི་ལོ་ལུ་ སྡེ་སྲིད་ཀྱི་ཁྲི་ལུ་ར་དགོངས་པ་རྫོགས་སོ་
ནུག། 
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འབྲུག་གི་འབྱུང་རབས་སྡུས་དོན།

སྡེ་སྲིད་ཞེ་དྲུག་པ།

ཚེ་དབང་སྲི་ཐུབ་མཆོག་ ཝང་མཁར་སྦིས་ལུ་འཁྲུངས། ཆུང་དུས་ལས་རྫོང་གོང་མའི་སྒར་ལྟོའི་གྱལ་ཁར་འཛུལ་ཏེ་ རིམ་
པར་ཐིམ་ཕུ་གཉེར་ཆེན།  དེ་ལས་ཐིམ་ཕུ་རྫོང་དཔོན་ཡང་མཛད་ནུག། སྡེ་སྲིད་བཀའ་བརྒྱུད་དབང་ཕྱུག་ དགོངས་
པ་རྫོགསཔ་ལས་ གཞུང་དང་གྲྭ་ཚང་གིས་ ཚེ་དབང་སྲི་ཐུབ་མཆོག་ སྤྱི་ལོ་༡༨༦༤ ཤིང་བྱི་ལོ་ལུ་སྡེ་སྲིད་ལོག་སྟེ་མངའ་
གསོལ་མཛད་ནུག། སྡེ་སྲིད་ཁྲི་ཐོག་བཞུགས་སྐབས་ འབྲུག་གི་ས་མཚམས་ཁར་ ཕྱི་གླིང་པའི་དམག་དང་གཅིག་ཁར་
འཕྱད་མདའ་རྐྱབ་ནི་འགོ་བབགས་ཡོདཔ་དང་། ཞི་བའི་གསུང་གྲོས་གནང་སྟེ་སིན་ཅུ་ལའི་ཆིངས་ཡིག་གུ་ཡང་མཚན་རྟགས་
བཀོད་ཡོདཔ་ཨིན་པས། སྡེ་སྲིད་དེ་ཡི་སྐབས་ཕྱི་གཞུང་ལས་ཧད་བཏགས་ཀྱི་བྱེལཝ་ལུ་གདོང་ལེན་དང་ ནང་ན་ལུང་ཕྱོགས་
ཀྱི་ཆགས་སྡང་གི་འབྲེལ་ཟིང་ཆེ་བའི་ངང་ལས་  ཁྲི་ཐོག་ཁར་དགོངས་པ་རྫོགས་སོ་ནུག།

སྡེ་སྲིད་ཞེ་བདུན་པ།

སྡེ་སྲིད་ཞེ་བདུན་པ་མཚན་ཉིད་སློབ་དཔོན་བརྩོན་འགྲུས་པད་དཀར་ཟེར་ཞུ་མི་དེ། ཆུང་ཀུའི་བསྒང་ལས་གྲྭ་ཚང་ནང་འཛུལ་ཏེ་
གར་ཐིག་དབྱངས་གསུམ་དང་སྒྲིག་ལམ་ གཞུང་དང་མན་ངག་ལུ་མཁསཔ་ལས་མཚན་ཉིད་སློབ་དཔོན་གྱི་གོ་གནས་བཞེས་
ནུག། བླམ་དགེ་འདུན་པ་དང་རྫོང་དཔོན་ཚུ་གིས་ གསོལཝ་བཏབ་པའི་ངོར་ སྤྱི་ལོ་༡༨༦༧ མེ་ཡོས་ཟླ་༥ པའི་ནང་ཁྲི་
མངའ་གསོལ་ཞུ་ནུག། སྡེ་སྲིད་ཀྱི་འགན་འཁུར་བཞེས་རུང་སྤ་རོ་དཔོན་སློབ་ཁྲི་ཟུར་གཉིས་མ་འགྲིགས་པར་ ནང་འཁྲུག་
སྦོམ་ལངམ་ལས་སྡེ་སྲིད་སྐྱོང་མ་ཚུགས་པར། སྤ་རོ་དང་གཞུང་གི་མི་སེར་ཚུ་ རྡབ་གསིག་ཆེ་སྟེ་དྲེགས་མ་ཚུགས་པར་
གཡུལ་ཐོན་ཏེ་དཔག་བསམ་ཁ། ཀ་ལི་སྤུངས། སྤོས་གདོང་ཚུ་ན་འཛུལཝ་ལས། ཀ་ལི་སྤུངས་དང་སྤོས་གདོང་ཚུ་ན་
འབྲུག་པའི་མི་བརྒྱུད་དེ་ ད་ལྟོ་ཡང་ཆོས་དང་ཆ་ལུགས་ཁ་སླབ་ཐངས་ ལ་སོགས་པ་མ་ཉམས་པར་ཡོདཔ་ཨིན། སྡེ་སྲིད་
མཆོག་སྐུ་ན་ཡང་བགྲེས་ནི་འདི་གིས་ ཁྲི་ཐོག་ལུ་ལོ་གཅིག་དེ་ཅིག་བཞུགས་པའི་མཐར

སྤྱི་ལོ་༡༨༦༧  མེ་ཡོས་ལོར་ཁྲི་ཐོག་ལུ་དགོངས་པ་རྫོགས་སོ་ནུག།

སྡེ་སྲིད་ཞེ་བརྒྱད་པ།

སྡེ་སྲིད་ཁྲི་རབས་ཞེ་བརྒྱད་པ་ འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་མཆོག་པདྨ་གླིང་པའི་གདུང་རྒྱུད་དུང་དཀར་ཆོས་རྗེ་ཡབ་པི་ལ་མགོན་
པོ་དབང་རྒྱལ་དང་ ཡུམ་བསོད་ནམས་དཔལ་འཛོམས་གཉིས་ཀྱི་སྲས་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༡༨༢༥ ཤིང་བྱ་ལོ་ལུ་སྐུ་འཁྲུངས་ནུག། 
ལུང་བསྟན་དང་འཁྲིལ་ཀྲོང་གསར་ལུ་བྱོན་ཏེ་ སྤྱི་བླ་ཨོ་རྒྱན་ཕུན་ཚོགས་དང་ མགྲོན་གཉེར་མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེའི་ཞབས་སར་
ལྟོ་གཟན་བཏང་སྟེ་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་སྒར་ལྟོའི་གྲངས་སུ་བཅའ་མར་གཏོགས་གནང་ནུག། གཟིམ་སྒརཔ་ངར་ཡེང་ཤོས་
ཅིག་འབདཝ་ལས་གོ་གནས་ཀྱི་རིམ་པ་ཡང་ ཐོགས་ཆགས་མེད་པར་བཞེས་ཏེ་ ཀྲོང་གསར་དཔོན་སློབ་ཀྱི་གོ་གནས་ཚུན་
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སློབ་རི་ ༡༠ པ།

རིམ་པར་བཞེས་ནུག། གཉའ་རྒོད་ཀྱི་གྲགས་པ་དང་ ཤར་ཕྱོགས་ཁ་ཐུག་གི་བྱང་འཕྱད་རྩ་མེད་དང་ ཕྱི་ཡི་དགྲ་གི་གདོང་
ལེན་མཛད་དེ་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་པ་ལས་ སྤྱི་ལོ་༡༨༧༠ ལུ་ གཞུང་ལྷན་རྒྱས་དང་དགེ་འདུན་དམངས་ཀྱིས་སྡེ་སྲིད་ཀྱི་ཁྲི་ལུ་
མངའ་གསོལ་ནུག། བཀྲིས་ཆོས་རྫོང་ མེ་མཆོད་བཞེས་པའི་ཉམས་གསོ་དང་འབྲེལ་ཏེ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་ལེ་ཤ་ཅིག་
བཞེངས་པའི་བར་ན། སྤ་རོ་དཔོན་སློབ་ཚེ་དབང་ནོར་བུ་གིས་ངོ་རྒོལ་འབདཝ་ལས། སྡེ་པའི་ཞབས་ལས་གོང་གཟིམ་སྐྱིད་
ཚལཔ་རྡོ་རྗེ་རྣམ་རྒྱལ། ཐིམ་ཕུ་རྫོང་དཔོན་ཀ་ཝང་མ་མཁལ། གཉའ་རྒོད་མགལ་དུམ་ཚེ་དབང་། སྟོདཔ་
ཆུ་ཤིང་དེ་ཚུ་བཏང་སྟེ་སྤ་རོ་ལུ་དམག་རྐྱབ་ད། ཚེ་དབང་ནོར་བུ་གིས་གཞུང་ལུ་མ་ཐུབ་པར་དཔག་བསམ་ཁའི་ཕྱོགས་ལུ་
བྱོག་ཡར་སོམ་ལས་རྫོང་གཞུང་གི་ཕྱག་ལུ་བཞེས། ཐིམ་ཕུ་རྫོང་དཔོན་ཀ་ཝང་མ་མཁལ་གྱིས་ཐག་བཅད་དེ་སྤ་རོ་དཔོན་སློབ་
འབདཝ་ལས། གོང་གཟིམ་སྐྱིད་ཚལཔ་དང་། མགལ་དུམ་ཚེ་དབང་གཉིས་སྟུན་གྲོས་རྐྱབ་ཏེ་སྟོདཔ་ཆུ་ཤིང་ལག་
དམརཔ་འབད་བཏོན་ཏེ་ཀ་ཝང་མ་མཁལ་སྤ་རོ་རྫོང་ནང་བསྒྲལ་ད་ནུག། དེ་ལས་དཔོན་སློབ་ཚེ་དབང་ནོར་བུ་ཟེར་མི་དེ།དཔོན་
སློབ་བགྲེསཔ་ཉིམ་རྡོ་རྗེ་གི་ཚ་བོ་ཨིནམ་ལས། གོང་ས་འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་དང་ ཉིམ་རྡོ་རྗེ་གཉིས་སྔོན་མ་ལས་ཐུགས་
མཐུན་ཏོག་ཏོ་འབད་ནི་དེ་གིས། ཉིམ་རྡོ་རྗེ་གིས་གསོལཝ་བཏབ་བཞིན་དུ་སྤ་རོ་དཔོན་སློབ་ལོག་སྟེ་བསྐོས་ནུག། དེ་སྦེ་
བྱེལཝ་ལང་པའི་སྐབས་ལུ་སྲས་ཨོ་རྒྱན་དབང་ཕྱུག་དང་ གཞུང་མགྲོན་གཉེར་ཕུན་ཚོགས་རྡོ་རྗེ་གཉིས་ སྤ་རོ་ལྟག་རྫོང་ནང་
བཞུགསཔ་ད། ཤེལ་རྔཔ་དམ་ཆོས་རིན་ཆེན་གྱིས་ལྟག་རྫོང་ནང་འཛུལ་ཏེ་སྲས་ཨོ་རྒྱན་དབང་ཕྱུག་བཀྲོངས་ནི་འབད་རུང་། 
སྐྱིད་ཚལ་པ་གིས་ཁ་ལྷུ་རྐྱབ་ཏེ་བཀྲོངས་མ་བཅུག་པས། སྡེ་སྲིད་ལོ་བཞི་མཛད་པའི་རིང་ལུ་ལྷོ་ལུངམ་ཆ་མཉམ་གཞུང་
གཅིག་གི་མངའ་འོག་བབགས་ཏེ་ དགོངསམ་ཞུ་སྟེ་སྲིན་ལྟོ་ཁའི་རྫོང་ནང་བཞུགས་ནུག། དགོངསམ་ཞུ་རུང་སྐྱིད་ཏོག་ཏོ་ཅིག་
བཞུགས་མ་སྟེར་བར་ དམག་རྐྱབ་དགོཔ་ཐོནམ་ལས་ ནང་འཁྲུག་གི་བྱེལཝ་ག་ར་བཅད་དེ་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྫོང་གཞིས་ 
ག་ར་མི་རྗེ་གི་ཕྱག་ལུ་ཚུད་པའི་མཐར་ སྤྱི་ལོ་༡༨༨༡ ལྕགས་སྦྲུལ་ལོར་ དགུང་ལོ་༥༧ ལུ་ འཆིབ་གཡག་བརྒྱུགས་
འགྱོཝ་ད་ ཞབས་ཡོབ་ནང་ལས་བཏོན་མ་ཚུགས་པར་དྲུད་བདའཝ་ལས་ དབུ་ལུ་རྨ་སྐྱོན་སྦོམ་ར་ཞུགསཔ་ལས་ སྲས་
གཉིས་དང་ སྲས་དང་དབྱེ་བ་མེད་པའི་བརྩེ་བ་གནང་མི་ཚུ་ལུ་ཞལ་ཆེམས་ཚུ་གསུངས་ཏེ་ དགུང་ཞག་ལྔ་བཞུགས་པའི་
མཐའ་མར་དགོངས་པ་རྫོགས་སོ་ནུག།

སྡེ་སྲིད་ཞེ་དགུ་པ།

སྡེ་སྲིད་སྐྱིད་ཚལཔ་(རྡོ་རྗེ་རྣམ་རྒྱལ)མཆོག་ ཀྲོང་གསར་བོན་སྦྱིས་ལུ་སྐུ་འཁྲུངས། ཆུང་ཀུའི་བསྒང་ལས་ཀྲོང་གསར་རྫོང་
ནང་ སྒར་ལྟོ་འབད་འཛུལ་ཏེ་ འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་ཕྱག་ཞུ་སྟེ་དཀའཝ་སྤྱད་པའི་ཁར་ གདུང་བསམ་ཁ་ལུ་ས་
སྲུངཔ་འབད་བྱོན། གཞུང་དམག་གི་བྱེལཝ་ཐོན་ཚད་བཅའ་མར་གཏོགས་ཞུགས་འབད་བའི་ལཱ་ཤུལ་ལུ་གཟིགས་ཏེ་ 
འཇིགས་མེདརྣམ་རྒྱལ་སྡེ་སྲིད་ཀྱི་ཁྲིའི་གུ་ལྷོདཔ་ད་ ཁོ་ལུ་གོང་གཟིམ་གྱི་གོ་ས་གནང་ནུག། འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་
དགོངས་ཞུ་མཛདཔ་ད། སྤྱི་ལོ་༡༨༧༣ ཆུ་བྱ་ལོ་ལུ་སྡེ་སྲིད་ཀྱི་གོ་གནས་ལུ་བསྐོས་ནུག། སྡེ་སྲིད་མཆོག་གིས་བཀྲ་ཤིས་
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འབྲུག་གི་འབྱུང་རབས་སྡུས་དོན།

ཆོས་རྫོང་ནང་ མི་འཁྲུགས་པའི་ལྷ་ཁང་གསར་བཞེངས་དང་ གདན་ས་སྤུ་ན་ཁ་དང་བཀྲིས་ཆོས་རྫོང་གི་ཕྱག་མཛོད་ནང་ཇ། 
ཟོང་། ཚོན། དར། གོས་ཆེན། ཚྭ་ལ་སོགས་པའི་དོ་ མང་རབས་ཅིག་རྩིས་སྤྲོད་གནང་ནུག། རྗེ་མཁན་པོ་བློ་
གྲོས་རྒྱལ་མཚན་དང་ སྡེ་སྲིད་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་འཁོན་ཞུགས་མི་ལུ་བརྟེན་ མཁན་པོ་གིས་ཆོས་སྲུང་དཀྲོགཔ་ལས་ཕོག་
ཐུག་གིས་སྡེ་སྲིད་དཔོན་གཡོག་གསུམ་ཆ་ར་ཡུནམ་རིང་པར་དུས་གཅིག་ལུ་གཤགས་སོ་ནུག།

སྡེ་སྲིད་ལྔ་བཅུ་པ།

སྡེ་སྲིད་ཆོས་རྒྱལ་བཟང་པོ་མཆོག་ཝང་དར་ལུང་ལུ་སྐུ་འཁྲུངས། སྡེ་སྲིད་མཆོག་སྔོན་མར་གྲྭ་ཚང་ནང་བཞུགས་མི་ཅིག་ཨིན་
རུང་། ཨུ་མ་དྷེ་བའི་ཚ་བོ་ཨིནམ་ལས་ རྟིང་ལས་ཨུ་མ་དྷེ་ཝ་ཐིམ་ཕུ་རྫོང་དཔོན་མཛདཔ་ད་ གྲྭ་ཚང་ནང་ལས་ཐོན་ཏེ་གཞུང་
གི་གནག་ནོར་གྱི་ནོར་དཔོན་འབད་བའི་སྐབས་ ཨ་ཞང་གི་དགྲ་ལན་ལུ་གོང་གཟིམ་གྲྭ་ཅུང་ཀ་ཝང་སངས་རྒྱས་དང་རུབ་སྟེ་ 
གོང་གཟིམ་གྲྭ་ཅུང་གསདཔ་ལས། གཞུང་ནང་ཕན་ཚུན་ལུ་སྡོད་སྟབས་མ་བདེ་བར་ལ་ཡག་གླིང་བཞི་བསྐོར་ཏེ་ ཀྲོང་གསར་
དཔོན་སློབ་འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་ཞབས་སར་བཅར་ཏེ་སྡོད་སྦེ། འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་གཞུང་ལུ་དམག་རྐྱབ་པར་བྱོན་
པའི་སྐབས་ལུ་ཁོ་ཡང་འཕྱག་ཞུ་སྟེ་ གཉའ་རྒོད་ཀྱི་མིང་ཐོན་སྟེ་འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་བྱང་ཕྱད་ དབང་རྫོངཔ་ཀུན་
ལེགས་རྡོ་རྗེ་ཁོ་གིས་བསད་དཔ་ལས། འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་སྡེ་པའི་ཁྲི་ཁར་ཕེབསཔ་ད་ཁོ་ལུ་ཡང་གཞུང་མགྲོན་གཉེར་
གྱི་གོ་ས་གནང་སྦེ། དེ་ལས་སྤྱི་ལོ་༡༨༧༩ ལུ་སྡེ་སྲིད་ཁྲི་ལུ་མངའ་གསོལ་ཞུ་ནུག། ཁྲི་ཁར་བཞུགས་རིང་བསྟན་སྲིད་ཀྱི་
ཞབས་ཏོག་ཞུ་བའི་ངང་༡༨༨༡ ལྕགས་སྦྲུལ་ལོར་ཁྲི་ཐོག་ལུ་ར་གཤགས་སོ་ནུག།

བསྐྱར་སྐྲུན་ ༢༠༢༢



39

སློབ་རི་ ༡༠ པ།

སོབ་ཚན་བཅུ་གཅིག

སྡེ་སྲིད་ང་གཅིག་པ།

སྡེ་སྲིད་བླམ་ཚེ་དབང་ངམ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་མཆོག་ཐིམ་ཕུ་ཀ་ཝང་གྱང་སར་སྐུ་འཁྲུངས། ཐིམ་ཕུ་རྫོང་དཔོན་ཀ་ཤ་གི་
བུ་འབདཝ་ལས་ ཆུང་ཀུའི་བསྒང་ལས་རྫོང་གོང་མའི་སྒྲིག་ནང་ཞུགས་བཅུག་ནུག། ཀ་ཝང་མ་མཁལ་གྱི་ནུ་ཅུང་འབད་ནི་འདི་
གིས་ གཉིས་ཆ་ར་སྔོན་མར་འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་ལུ་རྒོལ་མིའི་གྱལ་ཁར་ཨིན་རུང་། རྟིང་ལས་འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་
སྡེཔ་མཛདཔ་ད་ ཞབས་སར་བཅར་ཏེ་ཕྱག་ག་འདེ་དྲག་དྲག་ཞུཝ་ལས་ཐིམ་ཕུ་རྫོང་དཔོན་བསྐོས་ནུག། དེ་ལས་ཆོས་རྒྱལ་
བཟང་པོ་གཤགསཔ་ལས་ སྤྱི་ལོ་༡༨༨༡ ལུ་སྡེ་སྲིད་བསྐོས་ཏེ་ལུགས་གཉིས་ཀྱི་བསྟན་པ་སྐྱོང་བཞུགས་བཞུགས་པར་
སྤྱི་ལོ་༡༨༨༤ ཤིང་སྤྲེལ་ལོ་ལུ་སྡེ་སྲིད་ཀྱི་ཁྲི་ཐོག་ལུ་ར་གཤགས་སོ་ནུག།    

སྡེ་སྲིད་ང་གཉིས་པ།

སྡེ་སྲིད་ཁྲི་རབས་ང་གཉིས་པ་དགའ་བ་བཟང་པོ་ མཆོག་དཀར་སྦིས་འབྱུང་བཞི་ནང་སྐུ་འཁྲུངས་ཏེ་ ཆུང་དུས་ལས་གྲྭ་ཚང་
ནང་འཛུལ་ཏེ་རིམ་པ་བཞིན་དུ་འབད་ གྲྭ་ཚང་མཆོད་དཔོན་མཛད་དེ་བཞུགས་པའི་སྤྱི་ལོ་༡༨༨༤ ལུ་ ཐིམ་ཕུཔ་ཨ་ལོ་རྡོ་
རྗེ་དང་ཕུན་ཚོགས་རྡོ་རྗེ་གཉིས་ཀྱིས་ ཀྲོང་གསར་དཔོན་སློབ་ཨོ་རྒྱན་དབང་ཕྱུག་ལུ་ངོ་ལོག་རྐྱབ་པའི་སྐབས་ལུ་ཕན་ཐབས་
འབད་ སྡེ་སྲིད་བསྐོས་རུང་། དམག་འཛིང་པའི་སྐབས་ ཁོང་གཉིས་ལུ་གྲོགས་རམ་དང་ རྒྱལ་ཁབ་ལུ་ཕན་པ་གང་ཡང་ 
མ་འབྱུངམ་བཞིན་དུ་ སྤྱི་ལོ་༡༨༨༥ ལུ་སྡེ་ཁྲི་ལས་དགོངསམ་ཞུ་སྟེ་མདོ་སྡེ་བྲག་ལུ་བྱོན་སོ་ནུག། མདོ་སྡེ་བྲག་ལུ་ཟུར་
བཞུགས་མཛད་གནངམ་ད་ ཨྱོན་དབང་ཕྱུག་མཆོག་གིས་སྡེ་སྲིད་ཟུར་བཞུགས་ཀྱི་འཐོབ་ལམ་ག་ཨིནམ་ཕུལ་ཏེ་ ལོ་ངོ་༢༦ 
ཙམ་བཞུགས་མཐར་དགོངས་པ་རྫོགས་སོ་ནུག།

སྡེ་སྲིད་ང་གསུམ་པ།

སྡེ་སྲིད་ང་གསུམ་པ་སྤངམ་སངས་རྒྱས་རྡོ་རྗེ་མཆོག་སྤ་རོ་སྤང་སྦིས་སར་༡༨༣༩ ལུ་སྐུ་འཁྲུངས། གཞུང་གྲྭ་ཚང་ནང་དགེ་
སློང་མཛད་དེ་ ཡོན་ཏན་རིགས་གང་ཡང་མཐར་ཕྱིནམ་ལས་ དབྱངས་པའི་སློབ་དཔོན་ཚུནཚོད་ཀྱི་གོ་ས་ རིམ་པ་བཞིན་དུ་
བཞེས་ཏེ་བཞུགསཔ་ད། འབྲུག་ལུང་མའི་རྒྱལ་ཁབ་ཆ་མཉམ་ཀྲོང་གསར་དཔོན་སློབ་ཀྱི་མངའ་འོག་ཚུདཔ་ལས་གཞུང་ལྷན་
རྒྱས་ཚུ་མ་ཚད། སྡེ་སྲིད་ཡང་ཀྲོང་གསར་དཔོན་སློབ་ཨོ་རྒྱན་དབང་ཕྱུག་གིས་གཟིགས་ཏེ་བསྐོསཔ་ཨིན་པས། དེ་
གིས་འབད་སྤངམ་སངས་རྒྱས་རྡོ་རྗེ་འདི་ཨོ་རྒྱན་དབང་ཕྱུག་གི་ཐུགས་བློས་འཁེལ་བའི་མི་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ སྤྱི་ལོ་༡༨༨༦ 
མེ་ཁྱི་ལོ་ལུ་སྡེ་སྲིད་ཀྱི་ཁྲི་ཁར་བསྐོས་གནང་ནུག། སྡེ་སྲིད་མཆོག་གིས་བཀྲིས་ཆོས་རྫོང་ནང་ཚེ་དཔག་མེད་ཀྱི་སྐུ་བཞེངས་
པའི་ཁར་མཆོད་རྫས་རྒྱལ་མཚན་བླ་བྲེ་ཚུ་དང་ རིག་མ་བཅུ་དྲུག་གི་རུས་རྒྱན་ཚུ་གསར་སྒྲུབ་གནང་བ་ གིས་མ་ཚད་ ལྷག་
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འབྲུག་གི་འབྱུང་རབས་སྡུས་དོན།

པར་དགེ་འདུན་གྱི་སྡེ་ལུ་ཞབས་ཏོག་གང་དྲག་ཞུ་ནུག།  གཞུང་གི་དོན་དག་གལ་ཅན་ཚུ་ཨོ་རྒྱན་དབང་ཕྱུག་དང་བསྟུན་ 
ཐག་གཅད་མཛད་དེ་ ལོ་བཅོ་བརྒྱད་བཞུགས་ཏེ་དགུང་ལོ་༦༤ བཞེས་པའི་སྤྱི་ལོ་༡༩༠༣ ལུ་ཁྲི་ཐོག་ལུ་དགོངས་པ་རྫོགས་
སོ་ནུག།

སྡེ་སྲིད་ང་བཞི་པ།

སྡེ་སྲིད་ང་བཞི་པ་ཕྱོགས་ལས་སྤྲུལ་སྐུ་ཡེ་ཤེས་དངོས་གྲུབ་ཟེར་ཞུ་མི་དེ། བུམ་ཐང་སྟང་ཆུ་སྟོད་ལུ་སྤྱི་ལོ་༡༨༥༡ ལྕགས་
ཕག་ལུ་བཀྲིས་པའི་རྟགས་དང་བཅས་འཁྲུངས། ཕྱོགས་ལས་སྤྲུལ་སྐུ་ཨིནམ་ངོས་འཛིན་ཏེ་གཞུང་ལུ་གདན་འདྲེན་ཞུ་སྟེ་ 
གསང་སྔགས་ཆོས་འཁོར་དགོན་པ་ལུ་ཁྲི་མངའ་གསོལ་ཞུ་ནུག། མཁན་ཆེན་ཁྲི་རབས་༣༡ པ་དང་ ཡོངས་འཛིན་ངག་དབང་
དོན་ལྡན་ལས་སྐུ་ཡོན་དང་དབང་ལུང་ཁྲིད་གསུམ་གསན་ཏེ་ དགུང་ལོ་༡༤ ལུ་བླམ་ཁྲི་པ་༡༥ པ་འབད་མངའ་གསོལ་ནུག། 
སྤྱི་ལོ་༡༩༠༣ ཆུ་ཡོས་ལུ་ཀྲོང་གསར་དཔོན་སློབ་ཨོ་རྒྱན་དབང་ཕྱུག་གིས་གཙོས་པའི་གཞུང་ལྷན་རྒྱས་ཚུ་དང་གྲྭ་ཚང་དམངས་
ཀྱིས་གསོལཝ་བཏབ་སྟེ་སྡེ་སྲིད་ཀྱི་གོ་གནས་ལུ་མངའ་གསོལ་ཞུ་ནུག། མི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་དང་པ་ རྒྱལ་པོར་
མངའ་གསོལ་ཞུ་ནི་ལུ་རྒྱབ་སྐྱོར་མཛད་དེ་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཕན་བདེ་བླ་ན་མེད་པ་མཛད་གནང་ཞིནམ་ལས་ སྤྱི་ལོ་༡༩༠༦ལུ་
དགོངས་ཞུ་སྟེ་གདན་ས་གསང་ཆེན་ཆོས་འཁོར་ལུ་བྱོན་ཏེ་བཞུགས་ནུག་གོ།
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སློབ་རི་ ༡༠ པ།

སོབ་ཚན་བཅུ་གཉིས་པ།

རྒྱལ་བརྒྱུད་རིམ་འབོན་གྱི་སྐོར།

མི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་དང་པ་	མི་རྗེ་གོང་ས་ཨོན་དབང་ཕྱུག	སྐུ་འཁྲུངས་ཚུལ།	
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འབྲུག་གི་འབྱུང་རབས་སྡུས་དོན།

པདྨའི་བཀའ་ཐང་ནང་ལས། བུམ་ཐང་ཕྱོགས་ནས་ཁྲི་ཡི་ཟུར་ཆ་གནོནཿ རྒྱལ་སྲིད་ཆོས་ཁྲིམས་སྐྱོང་བའི་ང་སྤྲུལ་བྱོནཿ 
ཟེར་ གསུང་དོ་བཟུམ། ཨྱོན་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་རྣམ་སྤྲུལ་ གོང་ས་ཨོ་རྒྱན་དབང་ཕྱུག་མཆོག་ གཏེར་སྟོན་ཆེན་པོ་པདྨ་
གླིང་པའི་གདུང་རྒྱུད་ དུང་དཀར་ཆོས་རྗེ། ཡབ་སྡེ་སྲིད་འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་དང་ ཡུམ་བུམ་ཐང་བྱ་དཀར་གདུང་བརྒྱུད་
ལས་ གཏམ་ཞིང་ཆོས་རྗེ་ པདྨ་ཆོས་སྐྱིད་གཉིས་ཀྱི་སྲས་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༡༨༦༢ རབ་བྱུང་༡༤ པའི་ཆུ་ཁྱི་ལོར་ བུམ་ཐང་
དབང་འདུས་ཆོས་གླིང་ལུ་ ལྟས་བཟང་པོ་དང་བཅས་པའི་སྒོ་ལས་སྐུ་འཁྲུངས་ཏེ་ ཉིན་ཞག་ལེ་ཤ་ཅིག་གི་རིང་ལུ་ འཁྲུངས་
སྟོན་ཡང་རྒྱ་ཆེར་མཛད་ནུག།

སྐུ་ཡོན་གསན་སྦང་།

ཨོ་རྒྱན་དབང་ཕྱུག་མཆོག་གིས་ སྐུ་ན་ཆུང་ཀུ་ལས་ ཨ་ཞང་ཀུན་བཟང་བསྟན་པའི་ཉི་མ་ལས་ ཡོན་ཏན་གྱི་གཞི་མ་འབྲི་
ཀློག་ལེགས་ཤོམ་འབད་སྦྱངས། མཁས་གྲུབ་གཉིས་ལྡན་གྱི་ སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་ལེ་ཤ་ཅིག་ལས་ གསན་སྦྱང་དང་འབྲེལ་
ཏེ་ དགུང་ལོ་༩ ལས་ ཡབ་ཀྱི་སྐུ་མདུན་ལུ་ འབོད་སྒརཔ་གཞན་དང་དབྱེ་བ་མེད་པར་ ཕྱག་སྒར་པའི་སྒྲིག་བརྒྱུགས་
ཏེ། དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་སྒྲིག་ལམ་རྣམ་གཞག་ཚུ་གསན་བཞེས་མཛད་ནུག།

སྤ་རོ་དཔོན་སོབ།

སྤྱི་ལོ་༡༨༧༣ རབ་བྱུང་༡༥ པའི་ཆུ་བྱ་དགུང་ལོ་༡༢ ལུ། ཡབ་རྗེ་ སྡེ་སྲིད་ཀྱི་ཁྲི་ཐོག་ལས་ དགོངས་ཞུ་མཛད་དེ། 
སྡེ་སྲིད་ཀྱི་ཁྲིར་ སྐུ་ནུ་ སྐྱིད་ཚལ་པ་རྡོ་རྗེ་རྣམ་རྒྱལ་བསྐོས། ཡབ་ སེམས་རྟོགས་ཁ་ལུ་བཞུགས་སྐབས་ དགུང་ལོ་
༡༧ སྤྱི་ལོ་༡༨༧༨ རབ་བྱུང་༡༥ པའི་ས་སྟག་ལོ་ལུ། སྤ་རོ་དཔོན་སློབ་ཚེ་དབང་ནོར་བུ་གིས་ ཡབ་འཇིགས་མེད་རྣམ་
རྒྱལ་ལུ་ ངོ་རྒོལ་འབདཝ་ལས་བརྟེན། སྡེ་སྲིད་དང་ ཡབ་སྤ་རོ་ལུ་དམག་རྐྱབ་པར་བྱོན་ཏེ་ ལྟ་རྫོང་ཐོབ་པའི་སྐབས། 
གཞུང་ལུ་ དབང་རྫོང་མགྲོན་གཉེར་ཨང་འབྲུག་གིས་ རྫོང་དཔོན་ཀ་ཝང་སངས་རྒྱས་བཀྲོངས་ཏེ། ཁོ་རང་ དབང་རྫོང་པ་
འབད་བ་སོགས་ཕྱོགས་ག་ར་ལས་ངོ་ལོག་འབད་མི་མང་སྟེ། འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་དང་ ཐིམ་རྫོང་པ་བླ་མ་ཚེ་དབང་གཉིས་ 
དབང་རྫོང་ཕྱོགས་ལུ་འབྱོན་པའི་ཚེ། ཨོ་རྒྱན་དབང་ཕྱུག་དང་ ཕུན་ཚོགས་རྡོ་རྗེ་གཉིས་ སྤ་རོ་ལྟ་རྫོང་སྲུང་མི་འབད་བཞག་
པའི་སྐབས། སྤུངས་རྫོང་པ་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་ གཡོ་འཕྲུལ་ལས། ཤེལ་རྔ་པ་དམ་ཆོས་རིན་ཆེན་སྤ་རོ་ལུ་སོང་། ཁོང་རའི་ 
ཚ་བོ་ཕུན་ཚོགས་རྡོ་རྗེ་དང་འཕྱད་པར་ཨིན་ཟེར་ ལྟ་རྫོང་ནང་འཛུལ་ཏེ། ཨོ་རྒྱན་དབང་ཕྱུག་དང་ ཕུན་ཚོགས་རྡོ་རྗེ་གཉིས་ 
འཛིན་གཟུང་འབད་དེ་བཙོན་ནང་ བབགས་བཞག་པའི་སྐབས། སྒོ་རཔ་བགྲེསཔ་དོམ་དང་ ཤར་འབྲུག་རྒྱལ་གཉིས་ཀྱིས། 
འདྲེ་དང་བུ་ཆུང་ལས་བཏུལ། ཟེར་སླབ་སྟེ་ མེ་མདའ་ཐེངས་གཉིས་རྐྱབ་རུང་ སྐུ་སྲོག་ལུ་ཉེས་སྐྱོན་མ་འབྱུང་པས། དེའི་
རྐྱེན་ལས་ ལྟ་རྫོང་ནང་གི་ ཕྱག་མཛོད་ཡང་ཆེན་(ཁལ་ཆེན་༢༠)བཅུ་བདུན་དང་ ཁལ་ཆེན་བཅོ་བརྒྱད་གནས་པའི་རྒྱུ་དངོས་
བརླག་སྟོར་ཤོར་ནུག།

བསྐྱར་སྐྲུན་ ༢༠༢༢
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སློབ་རི་ ༡༠ པ།

སྡེ་སྲིད་སྐྱིད་ཚལ་པ་གིས་ ཨོ་རྒྱན་དབང་ཕྱུག་སྲོག་སྐྱབས་འབད་ནིའི་ ཐབས་བསྒྲིགས་ཏེ། དམ་ཆོས་རིན་ཆེན་ལུ་ ཁྱོད་
ཀྱིས་ སྲས་ཨོ་རྒྱན་དབང་ཕྱུག་བཀྲོངས་པ་ཅིན། ཡབ་འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་གྱིས། ཁྱོད་ཀྱི་མི་ཚུ་ རྩ་གཏན་ལས་
བརླགས་གཏང་ནིའི་ ཉེན་ཁ་འོང་། དེ་བ་འདི་ཡབ་བཀྲོངས་པ་ཅིན་དྲག། ཟེར་གསུངས་ནུག། དེ་ལས་ སྤ་རོའི་གནས་
སྟངས་ཀྱི་སྐོར་ལས་གསནམ་ཅིག་ ཡབ་འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་གྱིས་དམ་ཆོས་རིན་ཆེན་གྱི་ ཁྱིམ་ནང་ལས་ཤེས་རབ་རྒྱལ་
མོ་སོགས་ མི་རྩ་བོ་༡༢ མེ་མདའ་སྒང་ལུ་ བཙོན་ལུ་བཟུང་སྟེ། མི་༡༢ དང་ གཅིག་གདམ་ཁ་རྐྱབ། ཟེར་ བཀའ་
ཤོག་གནང་མི་འདི་ དམ་ཆོས་རིན་ཆེན་གྱི་ལག་པར་ལྷོད་དེ། སྲས་ཨོ་རྒྱན་དབང་ཕྱུག་འདི་ སྡེ་སྲིད་སྐྱིད་ཚལ་པའི་ ཕྱག་
ཏུ་ཕུལ་ཞིནམ་ལས། ཁོ་གི་མི་༡༢ ཡང་བཏང་གནང་ནུག།  

དེ་ལས་ ཡབ་འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་གྱིས་ རྫོང་གཞིས་ཚུ་ཐོབ་སྟེ། སྐུ་གཅེན་འཕྲིན་ལས་སྟོབས་རྒྱས་ དབང་འདུས་ཕོ་
བྲང་རྫོང་དཔོན་བསྐོས། སྤྱི་ལོ་༡༨༧༨ རབ་བྱུང་༡༥ པའི་ས་སྟག་ལོ་ ཨོ་རྒྱན་དབང་ཕྱུག་ དགུང་གྲངས་༡༧ལུ་ ་སྤ་
རོ་དཔོན་སློབ་འབད་ ཁྲི་མངའ་གསོལ་ནུག།

སྤ་རོ་དཔོན་སློབ་ཀྱི་ གོ་གནས་བཞེས་ཏེ་ བཞུགས་པའི་སྐབས་ལུ། སྔར་གྱི་དགྲ་སྡེའི་གཙོ་བོ་ སྤུངས་ཐང་རྫོང་དཔོན་
དངོས་གྲུབ་ ཟེར་མི་ཡབ་སྲས་ཀྱི་ དམག་ལས་ཕམ་སྟེ་ བྲོས་ཟུར་གྱིས་ རྒྱ་གར་ཕྱོགས་ལུ་འགྱོ་མི་དེ། ང་རྒྱལ་གྱི་
སྒོ་ལས་དམག་དཔུང་དང་ བཅས་པ་ལོག་འོངས་ཏེ། ཉིན་ཞག་གསུམ་གྱི་རིང་ལུ་ངོ་རྒོལ་འབད་རུང་། སྤ་རོ་དཔོན་སློབ་ཀྱི་
དམག་དཔུང་ལུ་གླགས་མ་འཁེལ་བར་ དཔག་བསམ་ཁ་ལུ་ བྱོག་འགྱོ་བའི་ ལམ་ཁར་གྱོངས་སོ་ནུག།

ཀྲོང་གསར་དཔོན་སོབ།

དགུང་ལོ་༢༢ སྤྱི་ལོ་༡༨༨༣ ཆུ་ལུག་ལོ་ལུ་ ཀྲོང་གསར་དཔོན་སློབ་ཀྱི་ཁྲི་ཐོག་ཁར་བྱོན་ཡོདཔ་བཞིན་དུ། སྤ་རོ་དཔོན་
སློབ་ཀྱི་གོ་གནས་ལུ་ དཔོན་སློབ་རང་གི་ ཨ་ཁུ་ཟླ་བ་དཔལ་འབྱོར་དང་། ཨ་ཞང་པདྨ་བསྟན་འཛིན་གྱི་སྲས་ འཆི་མེད་
རྡོ་རྗེ་འདི་ བྱ་དཀར་རྫོང་དཔོན་ལུ་ བསྐོ་བཞག་གནང་ནུག།

དེ་ལས་ ཨ་ཞང་པདྨ་བསྟན་འཛིན་ ཞིང་གཤེགས་ཀྱི་ལྕམ་དངོས་གྲུབ་དཔལ་མོའི་སྲས་མོ་རིན་ཆེན་པདྨྱོ་(བྱ་རྫོང་པ་འཆི་
མེད་རྡོ་རྗེ་གི་སྲིངམོ་) ལྕམ་ལུ་བཞེས། མི་རྗེ་ཨོ་རྒྱན་དབང་ཕྱུག་ཁོ་རའི་སྲིངམོ་ བདེ་ཆེན་ཆོས་སྒྲོན་ བྱ་རྫོང་པ་འཆི་མེད་
རྡོ་རྗེའི་གཉེན་གྲོགས་འབད་ གནང་ནུག།

ཧེ་མར་ ཡབ་རྗེ་འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་གྱིས་ཕུན་ཚོགས་རྡོ་རྗེ་དེ་ ཨོ་རྒྱན་དབང་ཕྱུག་དང་ ཁྱད་པར་མེད་པར་བསྐྱངས་ཏེ།  
ཁྱེད་གཉིས་ གཅིག་འདི་སྐྱེས་པའི་བུ་དང་ གཅིག་གསོ་བའི་བུ། ཁྱེད་གཉིས་སྤུན་ཆ་ཨིནམ་ལས་ གཅིག་ལུ་དགྲ་འབྱུང་
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འབྲུག་གི་འབྱུང་རབས་སྡུས་དོན།

པ་ཅིན། གཅིག་གིས་དཔུང་རོགས་ འབད་དགོ་ ཟེར་གསུངས་ཏེ། འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་གྱིས་ཕུན་ཚོགས་རྡོ་རྗེ་ 
སྤུངས་ཐང་གཞུང་མགྲོན་གཉེར་བསྐོས། དེ་བཟུམ་ ཨ་ལོ་རྡོ་རྗེ་ཡང་ སྡེ་སྲིད་བླམ་ཚེ་དབང་གིས་འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་
ལུ་གོང་འོག་ དམ་ཚིག་མ་ཉམས་པར་ སྲོག་དང་བསྡོས་ཏེ། ཕྱག་ཞུ་བའི་ཚ་བོ་ཨིན་མི་དང་ གཉེན་ཡང་གཅིག་ཁར་རྐྱབ་
སྟེ་ ཐུགས་གཏདཔ་ལས་ ཐིམ་རྫོང་པ་འབད་བསྐོས་གནང་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ ཕུན་ཚོགས་རྡོ་རྗེ་དང་ ཨ་ལོ་རྡོ་རྗེ་གཉིས་
ཀྱིས་ངོ་ལོག་པའི་སྐབས། ཨོ་རྒྱན་དབང་ཕྱུག་གིས་ དཔུང་དམག་ཁྱིད་དེ་ མེ་མདའ་སྒང་དུ་འབྱོན་པའི་ཚེ། གཞུང་ལས་ 
སྤུངས་རྫོང་པ་དང་ ཐིམ་རྫོང་པའི་དམག་དཔུང་ཚུ་ཐོན་ཏེ། སྤུངས་ཐང་འཛོམས་ཕར་ཁའི་ ནོར་ཁྱིམ་རྒྱབ་ལུ་དམག་ལན་
གཅིག་འཐབ་སྟེ་ རྫོང་གི་མི་གཅིག་བསད། གཅིག་ལུ་རྨ་སྐྱོན་བྱུང་ནུག། 

དེ་ལས་ བྱི་ལི་སྒང་ལུ་ དམག་ཐེངས་གཅིག་འཛིང་པའི་སྐབས་ གཞུང་ཕྱོགས་ཀྱི་ མི་བཞི་ཙམ་བསད་དེ། དཔོན་སློབ་
ཨོ་རྒྱན་དབང་ཕྱུག་ལུ་མ་ཐུབ་པར་ གཞུང་དམག་ བཀྲ་ཤིས་ཆོས་རྫོང་ལུ་ལོག། ཨོ་རྒྱན་དབང་ཕྱུག་གི་དམག་དཔུང་ 
ཐིམ་ཕུ་ཀླུ་གྲོང་སྒང་(གླང་ཇོ་ཕར་ཁ་) ལས་མར་ཐོན། ཨ་ལོ་རྡོ་རྗེ་འཁོར་བཅས་ཀྱིས་ རི་མེ་སྤར་ཏེ་ ལམ་བཀག་ནི་དེ་
གིས་རྒྱབ་ལོག་སྟེ་ གསང་ཟབ་རྫོང་ནང་བྱོན། ཨ་ལོ་རྡོ་རྗེ་གིས་ སྐྱབས་ཁྲ་ཨོཾ་གླིང་ཟླ་བ་དང་། གླིང་བཞི་པ་རྡོ་རྗེ་སོགས་
རྫོང་སྲུང་པ་བཞག་མི་ཚུ་ རྩ་གཏན་མེདཔ་བཟོ་སྟེ། རྫོང་དེ་ཁར་ ཆོས་རྩེ་དཔོན་སློབ་ཨོ་རྒྱན་དབང་ཕྱུག་གི་ དམག་སྒར་
ཆགས། དེ་ལས་ ཅང་ལུང་བསྟན་ཕུ་ལུ་ དམག་ཐེངས་ཅིག་འཛིང་སྐབས། གཞུང་ རྟ་དཔོན་ཧོར་ཕྲུག་ཟེར་མི་དང་། 
གཟི་ལུང་ཁ་པད་ཅུང་གིས། ད་རེས་དཔལ་གྱི་ཉི་མ་ལ། །ཀྲོང་གསར་དཔོན་སློབ་མགོ་ལག་དེ། །ང་དཔའ་བོའི་ལག་ཏུ་མ་
ཁུག་ན། །ཧོར་ཕྲུག་ཟེར་བ་དོན་རེ་ཆུང་། །ཟེར་ ངར་སྐད་རྐྱབ་པའི་ཚེ། དམག་མི་ཉུང་སུ་ཅིག་ འུར་ལངས་ཏེ། གཟི་
ལུང་ཁ་པད་ཅུང་དང་ ཁོང་གཉིས་ དུས་མཉམ་མཆོངམ་ད། གྱང་ཁོག་ནང་ལས་ཚུར་ ཆོས་རྩེ་དཔོན་སློབ་ཨོ་རྒྱན་དབང་ཕྱུག་
གི་ཕྱོགས་དར་འབག་མི་དེ་གིས་ཀྲོབ་མདའ་རྐྱབ་སྟེ། ཁོང་གཉིས་ དུས་གཅིག་ལུ་བསད་ད་ནུག། དགྲའི་ཕྱོགས་ཀྱི་ 
དམག་མི་གཞན་རྣམས་ ག་ར་བྱ་ཕུང་ལུ་རྡོ་ཕོག་ཕོགཔ་བཟུམ་ ཡུད་ཙམ་ལུ་ བྱོག་འགྱོ་དགོཔ་ཐོན་ནུག། 

དེ་ལས་ རྗེ་མཁན་པོ་ངག་དབང་དོན་ལྡན་དང་ དགེ་འདུན་དམངས་ཀྱིས་ཞལ་འཛོམ་མཛད་དགོཔ་འབད་ གསུངམ་ལས་
ཞལ་གྱིས་བཞེས། ནངས་པར་ཆོས་རྩེ་པའི་སྐུ་ཚབ་ སྤ་རོ་སྤྱི་བླ་ཟླ་བ་དཔལ་འབྱོར་དང་། ཐིམ་རྫོང་པའི་ཚབ་ལུ་ སྤུངས་
རྫོང་པ་ཕུན་ཚོགས་རྡོ་རྗེ་དཔོན་གཡོག་རྣམས། ལྕང་གླིང་མའི་ཐང་གི་ས་འབུར་ཅིག་ཡོད་མི་དེ་ཁར་ ཞལ་འཛོམས་གནང་པར་
འབྱོན་པའི་སྐབས། སྤུངས་རྫོང་པའི་ཆིབས་ཀྱིས། ཆུ་བར་ཆུའི་རྡོ་ཟམ་ལུ་ལྷོད་ཚེ་འགྱོ་མ་བཏུབ་ལས། ཕྱག་ཞུ་མི་ཚུ་གིས་ 
ང་བཅས་དཔོན་གཡོག་ཚུ་ལུ་ རྟེན་འབྲེལ་མ་ལེགས། ལོག་འགྱོ་བ་ཅིན་དྲག། ཟེར་སླབ་རུང་། ང་མ་ཤི་བར་དུ་ལྷོ་ལུང་
པའི་བྱེལཝ་མི་རྫོགས། ཟེར་གསན་མ་བཏུབ་་པར་བྱོན་ཏེ་ ཞལ་འཛོམ་མཛད། གསང་ཟབ་ལས་ ཆོས་རྩེཔ་ལུ་གསོལ་
མཛར་རྒྱས་པར་བསྒྲིགས་ཏེ་ དྲང་པའི་སྐབས་ ཆོས་རྩེ་པའི་མགྲོན་གཉེར་ཨོ་རྒྱན་རྡོ་རྗེ་གིས་ གྱི་འབལཝ་ད་ བཀབ་ནེ་
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སློབ་རི་ ༡༠ པ།

ལུ་ཐོགས་ལུས་པའི་བར་ན། རིན་སྤུངས་(སྤ་རོ་) སྤྱི་བླ་ཟླ་བ་དཔལ་འབྱོར་གྱིས་ གྱི་ཕོག་གཅིག་གིས་དབུ་གཉིས་ལུ་
བཀག་སྟེ་ སྤུངས་རྫོངཔ་ཕུན་ཚོགས་རྡོ་རྗེ་བཀྲོངས་ནུག།

མི་རྗེ་ཨོ་རྒྱན་དབང་ཕྱུག་སྐུ་འཁོར་ཚུ་ གླིང་སྒར་འདམ་དར་ཞོ། (འདམ་དར་ནི་- ས་གནས་ཀྱི་མིང། གླིང་སྒར་ནི་- 
བཞུགས་སྒར) ལུ་བཞུགསཔ་ད་ སྤུངས་རྫོང་ཁོངས་སུ་གཏོགས་མི་ཚུ་གིས་ རྒོལ་བར་འོང་པའི་སྐབས་ དམག་འཆམ་
གནང་སྟེ། མི་ལྔ་དྲུག་དེ་ཅིག་བསད་བཏང་སྟེ་ སྤུངས་རྫོང་པ་འཁོར་བཅས་ཐལ་བར་བརླག་པའི་སྐབས། ཐིམ་རྫོངཔ་ཨ་ལོ་
རྡོ་རྗེ་དང་ གོང་གཟིམ་རྟ་མགྲིན་དངོས་གྲུབ། ཨ་རྒས་དམ་ཆོས་རིན་ཆེན། མགར་རྫོངཔ་སྤུ་སོག་ལ། ཀ་ཝང་རྡོ་རྗེ་འཁོར་
བཅས་ རྫོང་གཞིས་སྤངས་ཏེ་ བོད་ལུ་བྱོག་ཡར་སོངཔ་ལས། དུས་དེ་ལས་བཟུང་སྟེ་ ལྷོ་ལྗོངས་འདི་ནང་བྲེལ་ཟིང་དང་
ངོ་རྒོལ་ དམག་འཁྲུག་ཚུ་འཇོམས་ཏེ་ ཤར་ནུབ་ཀྱི་ཕྱོགས་ཀུན་ལུ་བདེ་བར་ བཀོད་གནང་ནུག།

དེ་ལས་ བབན་མོ་རིན་ཆེན་པདྨ་གཤགས་ཏེ་ རྒྱལ་བརྒྱུད་འཛིན་པའི་བབན་མོ་ བཞེས་དགོ་པའི་ཞལ་ཆེམས་གསུངས་
ཡོད་མི་ལུ། དགེ་བཤེས་སྨིན་དྲུག་གིས་ ཡང་ལས་ཡང་དུ་ཞུ་བ་ཕུལཝ་ལས། ལྷུན་རྫོང་པ་ཀུན་བཟང་ཕྲིན་ལས་དང་ 
ཁོལ་མ་ཕྱུག་པོའི་བུམོ་ཚེ་དབང་ལྷ་མོ་གཉིས་ཀྱི་སྲསམོ་བརྩོན་འགྲུས་ལྷ་མོ་ བུད་མེད་ཀྱི་མཚན་རྟགས་དང་ལྡན་མི་དེ་ 
སྤྱི་ལོ་༡༩༠༡ རབ་བྱུང་༡༥ པའི་གླང་ལོ་ལུ་ བབན་མོར་བཞེས་ནུག།

བོད་ཀྱི་བདེ་ཐབས།

སྤྱི་ལོ་༡༩༠༤ ཤིང་འབྲུག་ལོ་ལུ་ ཕྱི་གླིང་པའི་དམག་དཔུང་ བོད་ལྷ་ས་ལུ་སོང་སྟེ་ དམག་འཁྲུག་ལངམ་ལས་ བོད་
ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ བྱ་སྟབས་མ་བདེཝ་འཐོན་པའི་སྐབས་ལུ། ཆོས་རྩེ་དཔོན་སློབ་ཨོ་རྒྱན་དབང་ཕྱུག་མཆོག་དང་། དཔག་
བསམ་ཁའི་སྐུ་ཚབ་ ཨོ་རྒྱན་རྡོ་རྗེ་དཔོན་གཡོག་གཉིས་ ལྷ་སར་བྱོན་ཏེ། རྒྱ་བོད་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ མཐུན་སྒྲིག་གི་
ཆིངས་ཡིག་བཟོ་ཐོག་ལས་ བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་ བདེ་བར་བཀོད་གནང་ནུག།

ཕྱི་རྒྱལ་མཐུན་ལམ།

སྤྱི༌ལོ་༡༩༠༦ རབ་བྱུང་༡༥ པའི་མེ་རྟ་ལོ་ལུ། ཆོས་རྩེ་དཔོན་སློབ་ཨོ་རྒྱན་དབང་ཕྱུག་དང་ ཧཱ་དྲུང་པ་དཀར་སྦྱིས་ཨོ་རྒྱན་
རྡོ་རྗེ་དཔོན་གཡོག་ཚུ། ཕྱི་གླིང་གཞུང་གིས་ སྐུ་མགྲོན་ལུ་གདན་འདྲེན་ཞུཝ་ལས་ ཀཱྱོལ་ཀ་ཏ་ལུ་བྱོན་ཏེ་ ཕྱི་གླིང་རྒྱལ་
པོའི་སྲས་ ཇཱྱོརཇ་དང་མཱྒེ་རི་བཅས་ མཇལ་འཕྲད་མཛད་དེ། ཕྱི་གླིང་གཞུང་དང་ འབྲུག་གཞུང་མཐུན་ལམ་གྱི་འབྲེལ་བ་བླ་
ན་མེདཔ་བྱུང་ནུག།

བསྐྱར་སྐྲུན་ ༢༠༢༢
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འབྲུག་གི་འབྱུང་རབས་སྡུས་དོན།

རྒྱལ་རབས་དང་པའི་གསེར་ཁྲི་མངའ་གསོལ།

རབ་བྱུང་༡༥ པའི་གནམ་ལོ་ས་སྤྲེལ་ ཟླ་༡༡ པའི་ཚེས་༡༣ སྤྱི་ལོ་༡༩༠༧ ཟླ་༡༢ པའི་ཚེས་༡༧ ལུ། གཟའ་
སྐར་འཕྲོད་སྦྱོར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་ཉིན་མར། ཀྲོང་གསར་དཔོན་སློབ་གོང་ས་ཨོ་རྒྱན་དབང་ཕྱུག་མཆོག་ སྲས་བརྒྱུད་རིམ་
འབྱོན་གྱིས་ རྒྱལ་པོ་མཛད་དགོ་པའི་གན་ཡིག་ཕུལ་ཏེ། འབྲུག་གི་ ལྷ་མི་སྲིད་སྡེ་ཡོངས་ཀྱིས་ སྤུངས་ཐང་བདེ་བ་
ཆེན་པོའི་ཕོ་བྲང་ནང་ རྟེན་འབྲེལ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་སྒོ་ལས་ འབྲུག་བརྒྱུད་འཛིན་གྱི་རྒྱལ་རབས་དང་པ་འབད་ གསེར་
ཁྲི་མངའ་གསོལ་ཞུ་ནུག།

ཤེས་རིག་ལམ་ལུགས།

རྒྱལ་ཁབ་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་རྩ་བ་ ཤེས་རིག་ཨིན་པའི་ཐུགས་བཞེད་གནང་སྟེ་ སྤྱི་ལོ་༡༩༡༢ ཆུ་བྱི་ལོར་ བུམ་ཐང་ལུ་ དེང་
སང་གི་ ཤེས་རིག་ལམ་ལུགས་ འགོ་དང་པ་ བབགས་གནངམ་དང་འབྲེལ། མི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་གཉིས་པ་འཇིགས་
མེད་དབང་ཕྱུག་མཆོག་གི་ཕྱག་ཞུ་སྟེ། འབྲུག་ཤར་ནུབ་ལས་ ཨ་ལོ་བློ་རིག་ཅན་༡༤ དེ་ཅིག་གདམ་འཐུ་མཛད་དེ་ བུམ་
ཐང་ལུ་བབགས་གནང་པའི་ཁར་ ཧཱ་ལུ་ཡང་སློབ་ཕྲུག་༤༦ འབད་མི་ཤེས་རིག་སློབ་གྲྭ་ཅིག་ བབགས་གནང་ནུག།

རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་བསྐྱར་གསོ།

མི་དབང་མཆོག་ འབྲུག་རྒྱལ་པོའི་གསེར་ཁྲིར་ཕེབས་ཏེ་ མི་ལོ་༡༩ གི་རིང་ལུ་ རྒྱལ་སྲིད་བསྐྱངས་ཏེ་བཞུགས་པའི་
སྐབས། རྒྱལ་ཁབ་ནང་གི་ ལྷ་ཁང་དགོན་སྡེ་དང་ གྲྭ་ཚང་ རྫོང་གཞིས་ཡོད་ཚད་ཉམས་གསོ་དང་། བུམ་ཐང་སྐུ་རྗེས་ལུ་ 
གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་འདྲ་ ཐོག་ཚད་གསུམ་འབད་མི་གིས་གཙོས་པའི་ སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་ མང་རབས་ཅིག་ གསར་
བཞེངས་གནང་པའི་ཁར། དགེ་འདུན་འདུས་སྡེ་ཡང་ ཡར་སེང་གནང་། གྲྭ་ཚང་ཁག་ལས་དགེ་སློང་ཤེས་རབ་ཅན་ཚུ་ བོད་
ལུ་དགེ་བཤེས་སྦྱངས་པར་གཏང་གནངམ་ལ་སོགས་པའི་བཤད་སྒྲུབ་ཀྱི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་ འཛིན་སྐྱོང་སྤེལ་གསུམ་མཛད་
གནང་ནུག།

རྒྱལ་ཁབ་ཞི་བདེ།

མི་དབང་མཆོག་གིས་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ནད་མུག་འཁྲུག་རྩོད་ཚུ་ མིང་ཙམ་ཡང་མེད་པར་བཟོས་ཏེ་ མི་སེར་ཚུ་དགའ་སྐྱིད་ཀྱི་
ངང་ལུ་ ཆབ་སྲིད་མངའ་ཐང་ བདེ་བར་བསྐྱངས་གནང་བའི་མཐར། དགུང་ལོ་༦༥ བཞེས་པའི་ རབ་བྱུང་༡༥ པའི་ལོ་
མཇུག་ མེ་སྟག་ཟླ་༧ པའི་ཚེས་༡༣ སྤྱི་ལོ་༡༩༢༦ ཟླ་༨ པའི་ཚེས་༢༡ ལུ་ སྐུ་ཞི་བར་གཤེགས་ནུག།

བསྐྱར་སྐྲུན་ ༢༠༢༢
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སློབ་རི་ ༡༠ པ།

མི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་གཉིས་པ་	མི་རྗེ་འཇིགས་མེད་དབང་ཕྱུག

སྐུ་འཁྲུངས་ཚུལ།

མི་དབང་ འཇིགས་མེད་དབང་ཕྱུག་མཆོག་ སྤྱི་ལོ་༡༩༠༥ རབ་བྱུང་༡༥ པའི་ ཤིང་སྦྲུལ་ལོ་ལུ་ ཡབ་འབྲུག་རྒྱལ་
དང་པ་ གོང་ས་ཨོ་རྒྱན་དབང་ཕྱུག་མཆོག་དང་ ཡུམ་ཨ་ཞེ་བརྩོན་འགྲུས་ལྷ་མོ་གཉིས་ཀྱི་སྲས་ལུ་ སྐུ་འཁྲུངས་ནུག།

སྐུ་ཡོན་གསན་སྦང་།

མི་དབང་མཆོག་གིས་ སྐུ་ན་ཆུང་ཀུའི་བསྒང་ལས་ ཕྱི་ནང་གི་སྐུ་ཡོན་ཚུ་རིམ་པ་བཞིན་དུ་ བཞེས་གནང་བ་གིས་མ་ཚད་ 
སྤྱི་ལོ་༡༩༡༤  དགུང་ལོ་༩ བཞེསཔ་ད་ ཡབ་རྗེ་དམ་པ་མཆོག་གིས་བུམ་ཐང་ལུ་ འབྲུག་ཤར་ཕྱོགས་ལས་ བློ་རིག་
ཅན་གྱི་བུཚ་༡༤ འཐུ་མི་ཚུ་དང་བཅས་ རྒྱལ་སྤྱིའི་ཤེས་རིག་ལམ་ལུགས་ གསར་བབགས་མཛད་གནང་ས་ལུ་ ཧིན་དྷིའི་

བསྐྱར་སྐྲུན་ ༢༠༢༢
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འབྲུག་གི་འབྱུང་རབས་སྡུས་དོན།

སྐད་ཡིག་ལུ་ཡང་ གསན་སྦྱང་མཛད་པའི་ཁར་ སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་ ཀརྨ་པ་སྐུ་ཕྲེང་༡ པ་ རིག་པའི་རྡོ་རྗེ་ལ་སོགས་པའི་ 
མཁས་གྲུབ་གཉིས་ལྡན་གྱི་བླ་སྤྲུལ་ མང་རབས་ཅིག་བསྟེན་ཏེ་ ཆོ་ག་ཕྱག་ལེན་དང་ རིག་གཞུང་མན་ངག་ སྒྲུབ་ཐབས་
དང་ སྨིན་གྲོལ་གྱི་གདམས་ངག་ཚུ་ཡང་ གསན་བཞེས་མཛད་ནུག།

གོ་གནས་རིམ་པར་བཞེས་ཚུལ།

ཡབ་རྗེ་དམ་པའི་སྒོ་ཁར་ ཆོས་རྗེ་འབྲུག་པའི་སྒྲིག་ལམ་ལུ་གོམས་འདྲིས་མཛད་དེ་ དྲོ་པ་གཟིམ་ཅུང་སྒོ་ཕྱེ་ཞིནམ་ལས། 
ཕྱི་རུ་གཟིམ་ཅུང་ སྒོ་མ་བསྡམ་ཚུན་ཚོད་ཀྱི་བར་ན་ ཕྱག་སྒར་པའི་གྲལ་ཁར་ ཕྱག་དབང་བཅར་ཞུ་ལས་འགོ་བབགས་ཏེ། 
རྒྱལ་སྲས་ཀྱིས་མཛད་དེ་ སྒྲིག་བརྒྱུགས་ཡོདཔ་དང་། དགུང་ལོ་༡༤ སྤྱི་ལོ་༡༩༡༨ ས་རྟ་ལོར་ ཀྲོང་གསར་མགྲོན་
གཉེར་གྱི་གོ་གནས་བཞེས་ཏེ་ ཡབ་རྗེ་དམ་པ་དང་འབྲལ་བ་མེད་པར་སྒྲིག་བརྒྱུགས་ཏེ། དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་སྒྲིག་
ལམ་རྣམ་གཞག་ལུ་ གསན་སྦྱང་མཐར་ཕྱིན་མཛད་པའི་ཤུལ་ལུ། དགུང་ལོ་༡༨ སྤྱི་ལོ་༡༩༢༢ ཆུ་ཁྱི་ལོར་ ཆོས་རྩེའི་
སྤྱི་བླར་ མངའ་གསོལ་མཛད་དེ་ ཤར་ཕྱོགས་འཁོར་ལོ་རྩིབས་བརྒྱད་ཀྱི་མངའ་བདག་ལུ་བཞུགས་པའི་སྐབས། ལྷ་ལྕམ་
ཕུན་ཚོགས་ཆོས་སྒྲོན་ རྒྱལ་བབན་ཁབ་ཏུ་བཞེས་ཏེ་ བཀྲ་ཤིས་མངའ་གསོལ་གྱི་དགའ་སྟོན་རྒྱས་པར་མཛད་ནུག། 

གསེར་ཁྲི་མངའ་གསོལ།

དགུང་ལོ་༢༣ རབ་བྱུང་༡༦ པའི་མེ་ཡོས་ ཟླཝ་༡ པའི་ཚེས་༡༡ སྤྱི་ལོ་༡༩༢༧ ཟླ་༣ པའི་ཚེས་༡༤ ལུ། རྒྱལ་
ཁབ་ཀྱི་ ལྷ་མི་སྲིད་སྡེ་ཡོངས་ཀྱིས་ སྤུངས་ཐང་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཕོ་བྲང་ནང་། སྐྱབས་རྗེ་མཁན་པོ་སྲིད་ཞི་རྣམ་རྒྱལ་དང་ 
རྗེ་མཁན་ཁྲི་ཟུར་ངག་དབང་རྒྱལ་མཚན་རྣམ་གཉིས་ཀྱིས་ དབུ་གཙོས་པའི་གཞུང་གྲྭ་ཚང་དང་། གཞན་ཡང་ སྤ་རོ་རིན་
སྤུངས་རྫོང་དང་ དར་དཀར་བཀྲ་ཤིས་ཡང་རྩེའི་སྤྱི་བླ་གཉིས། སྤུངས་ཐང་ཁ། དབང་འདུས་ཕོ་བྲང་། ཐིམ་ཕུ་བཀྲ་ཤིས་
ཆོས་རྫོང་གི་རྫོང་དཔོན་༣ དང་ གཞུང་བཀའ་བློན། གཞུང་མགྲོན་གཉེར། སྡེ་གཟིམ་ལ་སོགས་པ་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་
ཀྱི་ལྷན་རྒྱས་ག་ར་ལྷན་འཛོམས་ཐོག་ མི་དབང་རྒྱལ་སྲས་མཆོག་གིས་ མ་ཆེན་གྱི་སྐུ་མདུན་ལས་ དར་མཛོད་སྣེ་ལྔ་ཞུ་
སྟེ་ ཁ་བཞིའི་རྒྱལ་ཁམས་སྐྱོང་མི་ ས་སྐྱོང་རྒྱལ་པོའི་ཕྱག་འགན་བཞེས་ཞིནམ་ལས་ འཆིབ་གྲལ་བཙར་ཏེ་འབྱོན་པའི་
སྐབས་སུ་ ཞབས་དྲུང་ཐུགས་སྤྲུལ་འཇིགས་མེད་རྡོ་རྗེ་གིས་ འདུ་ཁང་གི་སྒོ་ཁར་ མཇལ་འཕྲད་གནང་སྟེ། འདུ་ཁང་ཆེན་
མོའི་ནང་ལུ་ཕེབས་ཞིནམ་ལས་། རྗེ་མཁན་པོ་གིས་དབུ་བཞུགས་ཐོག་གཞུང་གྲྭ་ཚང་གིས་བདེ་མཆོག་ལྷ་བཅུ་དྲུག་མའི་
དཀྱིལ་འཁོར་ཞལ་ཕྱེས་ཏེ། གསུང་ཆོག་གི་རིམ་པ་ཚུ་གནང་སྟེ་ ཞབས་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་ལས་ རྒྱལ་སྲིད་སྣ་
བདུན་དང་བཀྲ་ཤིས་རྟགས་བརྒྱད་ རྫས་བརྒྱད་དང་བཅས་ རིམ་བཞིན་ ཁྲི་དར་ཚུ་ཕུལ་ཏེ་ གསེར་ཁྲིར་མངའ་གསོལ་ཞུ་
ནུག།

བསྐྱར་སྐྲུན་ ༢༠༢༢



49

སློབ་རི་ ༡༠ པ།

དེའི་སྐབས་ལུ་ ལྷ་མི་སྲིད་སྡེའི་ཚོགས་དམངས་ཡོངས་ལུ་ མི་དབང་མཆོག་གིས་ ཁོ་རའི་སྐུ་སྲོག་ལུ་ཡང་ ཕངས་པ་
མེད་པར་ ཁ་ཞེ་གཉིས་མེད་ཀྱི་སྒོ་ལས། འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བསྟན་པ་དང་ སེམས་ཅན་གྱི་དོན་ལུ་ཕྱག་ལཱ་མཛད་ནི་ཨིན་
ཟེར་བའི་ དམ་བཅའ་དང་ ཕྱིའི་རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་དང་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ སྔར་ཡབ་རྗེ་དམ་པ་ལས་ཡང་ 
ལྷག་པའི་མཐུན་ལམ་བཟོ་ནི་དང་། མ་འོངས་མི་སེར་གྱི་མཐའ་དོན་ལུ་ འཕྲལ་གྱི་བདེ་ཐབས་དང་ཕུགས་ཀྱི་བཙན་ཐབས་
ཚུ་ སྒྲིང་སྒྲི་བཟོ་ནི་ཨིན། ཟེར་གསུང་བཤད་གནང་ནུག།

ཕྱི་རྒྱལ་དང་མཐུན་འབྲེལ།

སྤྱི་ལོ་༡༩༣༩ ས་ཡོས་ལོར་ འཛམ་གླིང་དམག་ཆེན་གཉིས་པ་ ལངས་བའི་སྐབས་ལུ་ མི་དབང་མཆོག་གིས་ བིརཱི་ཊིཤ་
གིས་དབང་བའི་ རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཁབ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་འབུམ་༡ གྲོགས་རམ་གནང་སྟེ། མཐུན་ལམ་དམ་ཟབ་བཟོ་གནང་
ཡོདཔ་མ་ཚད། རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ བིརཱི་ཊིཤ་གི་མངའ་འོག་ལས་ རང་དབང་ཐོབ་པའི་ཤུལ་ལུ། སྤྱི་ལོ་༡༩༤༨ 
ལོར་ རྒྱ་གར་གྱི་སྲིད་བློན་དང་པ་ ཇཱ་ཝ་ཧར་ལཱལ་ནེ་རུ་དང་གཅིག་ཁར་ཡང་ མཐུན་ལམ་དམ་ཟབ་བཟོ་གནང་ཐོག་ལས་ 
ཧེ་མར་ བིརཱི་ཊིཤ་གི་སྐབས་ལུ་ ལྷོ་མཚམས་རྒྱ་གཞིའི་ས་ཁྲལ་ ལོ་རེར་དངུལ་ཀྲམ་འབུམ་རེ་ཨིན་མི་དེ་ འབུམ་ལྔ་
རེར་ ཡར་སེང་གནང་སྟེ་དཔལ་འབྱོར་ལུ་ ཕན་ཐབས་མཛད་གནང་ནུག།

འབྲུག་གི་དམག་སྡེ།

རྒྱལ་ཁབ་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་དོན་ལུ་ འབྲུག་ལུ་དམག་སྡེ་ཅིག་ མེད་ཐབས་མེད་པའི་ཐུགས་བཞེད་གནང་སྟེ། སྤྱི་ལོ་༡༩༤༨ 
ལོ་ལུ་ དབང་འདུས་ཆོས་གླིང་ལས་  འཁན་རིགས་རྣམ་གསུམ་ཁ་ཐུག་ལུ་ སྤ་གྲོ་པ་ ཇ་མ་དར་བཙན་ཅོག་དང་ ཀུར་
སྟོད་དུང་དཀར་རྣམ་རྒྱལ་བྷ་དུར་གཉིས་ དམག་མི་འཐུ་བར་བཏང་སྟེ། ཕོ་གཞོན་༢༣༢ དེ་ཅིག་ བུམ་ཐང་ལུ་བཀུག་
ཞིནམ་ལས། དམག་སྦྱོང་དང་པ་ འགོ་བབགས་པའི་གྱལ་ཁ་ལས་ དམག་མི་༡༥ རྒྱ་གར་ཤི་ལོང་ལུ་ ཟླ་ངོ་༡༠ གྱི་
རིང་ དམག་གི་སྦྱོང་བརྡར་འབད་བར་བཏང་ནུག།

ཤེས་རིག་ལམ་ལུགས།

རྒྱལ་ཁབ་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་རྩ་བ་ ཤེས་རིག་ཨིན་པའི་ཐུགས་བཞེད་གནང་སྟེ། འབྲུག་གི་ན་གཞོན་བཞི་ མདོ་ཁམས་ལུ་ 
གཞུང་ཆེན་བཅུ་གསུམ་ མདོ་སྔགས་རིག་གནས་དང་བཅས་པ་ལུ་ ཐོས་བསམ་འབད་བར་བཏང་གནང་། ནང་པའི་ཤེས་ཡོན་
སྦྱང་ས་ ཀུན་མཁྱེན་ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་ཀྱི་གདན་ས་ བུམ་ཐང་ཐར་པ་གླིང་དང་ ཉི་མ་ལུང་གྲྭ་ཚང་ནང་ བཤད་གྲྭ་
གསརཔ་བབགས། ཡབ་རྗེ་དམ་པ་གིས་བབགས་གནང་བའི་ བུམ་ཐང་དང་  ཧཱ་གི་ སློབ་གྲྭ་གཉིས་ རྒྱ་སྐྱེད་མཛད་
གནང་། སྤ་རོ་དང་ དབང་འདུས་ཕོ་བྲང་ བཀྲ་ཤིས་སྒང་ཚུ་ལུ་ ཤེས་རིག་སློབ་གྲྭ་རེ་ གསར་བབགས་གནང་པའི་ཁར། 
གསོ་བའི་ལམ་ལུགས་ཡང་ གཞི་བབགས་ གནང་ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་འདུག། 
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འབྲུག་གི་འབྱུང་རབས་སྡུས་དོན།

རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བསྟན་སྲིད།

མི་དབང་འཇིགས་མེད་དབང་ཕྱུག་མཆོག་གིས་ མི་ལོ་༢༥ གི་རིང་ལུ་ རྒྱལ་ཁབ་ཆོས་བཞིན་དུ་བསྐྱངས་ཏེ་ བཞུགས་པའི་
སྐབས་ལུ་ སྤུངས་ཐང་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཕོ་བྲང་གི་དབུ་རྩེ་གུ་ གསེར་ཏོག་གསེར་སྒྲན་མ་གསར་བཞེངས་གནང་། འདུས་
སྡེ་ལུ་ ཕྱག་རྟེན་དང་འདྲཝ་འབད་ བཀའ་འགྱུར་བསྟན་འགྱུར་ གསར་སྒྲུབ་མཛད་གནང་ནུག། ཆོས་འཁོར་རབ་བརྟན་
རྩེའི་རྫོང་ཕྱེད་ཀ་ ཉམས་གསོ་མཛད་པའི་སྐབས། བདེ་མཆོག་དང་སྤྱན་རས་གཟིགས་ འཇིགས་བྱེད་ཀྱི་ལྷ་ཁང་ དགའ་
རབ་དབང་ཕྱུག་གི་གནས་ཁང་ཚུ་ཡང་ གསརཔ་བཞེངས་གནང་ཡོདཔ་མ་ཚད། གོས་རྙིང་གི་མཐོང་གྲོལ་ཆེན་མོ་ རྒྱ་ཚད་
ཕིཀྲ་༥༤ དང་མཐོ་ཚད་ཕིཀྲ༣༤ འབད་མི་ གསར་བཞེངས་གནང་ནུག། དབང་འདུས་ཕོ་བྲང་གི་ཀུན་ར་དང་ ལྷ་ཁང་གིས་
གཙོས་པའི་ རྫོང་ཕྱེད་ཀ་ཉམས་བཅོས་གནང་ཡོདཔ་མ་ཚད། གཞན་རྫོང་གཞིས་དང་ ལྷ་ཁང་དགོན་སྡེ་ཁག་གི་སྐུ་རྟེན་ཚུ་
ལུ་ཞལ་གསེར་ཡང་ཕུལ་ནུག། དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་ བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་ འཛིན་སྐྱོང་སྤེལ་གསུམ་གྱི་དོན་ལུ་ བླམ་
དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཚུ་གདན་འདྲེན་ཞུ་སྟེ། དབང་ལུང་ཁྲིད་གསུམ་གནང་བ་གིས་མ་ཚད་ བཤད་སྒྲུབ་ཀྱི་སྡེ་བབགས་ཏེ་ 
ལོ་ཉི་ཤུ་རྩ་དྲུག་གི་རིང་ ཆོས་རྗེ་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་ཆབ་སྲིད་ ཆོས་བཞིན་དུ་བསྐྱངས་ཏེ་ རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་དར་ཞིང་
རྒྱས་པར་ མཛད་པའི་མཐར། དགུང་ལོ་༤༨ སྤྱི་ལོ་༡༩༥༢ རབ་བྱུང་༡༦ པའི་ ཆུ་འབྲུག་ ཟླ་༡ པའི་ཚེས་༣༠ 
ལུ་ ཀྲོང་གསར་ཀུན་དགའ་རབ་བརྟན་ཕོ་བྲང་ནང་ སྐྱིད་པའི་ཉི་མ་དགུང་དུ་ནུབ་པ་བཞིན་ གློ་བུར་དུ་སྐུ་ཞི་བར་གཤེགས་
ནུག།
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སློབ་རི་ ༡༠ པ།

མི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་གསུམ་པ་	མི་རྗེ་འཇིགས་མེད་རོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག།

སྐུ་འཁྲུངས་ཚུལ།

མི་དབང་འཇིགས་མེད་རྡོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག་མཆོག་ རིག་འཛིན་པདྨ་གླིང་པ་ལས་རྒྱུད་པའི་ ཡབ་འབྲུག་རྒྱལ་གཉིས་པ་ མི་
དབང་འཇིགས་མེད་དབང་ཕྱུག་མཆོག་དང་། ཡུམ་ལྷ་ལུང་དཔལ་གྱི་རྡོ་རྗེའི་གདུང་རིགས་ལས་བྱོན་པའི་ རྒྱལ་ཡུམ་ཕུན་
ཚོགས་ཆོས་སྒྲོན་མཆོག་གི་ སྲས་ལུ་ རབ་བྱུང་༡༦ པའི་ས་འབྲུག་ཟླཝ་༣ པའི་ཚེས་༡༣ སྤྱི་ལོ་༡༩༢༨ ཟླ་༥ པའི་
ཚེས་༢ ལུ་ ཀྲོང་གསར་ཁྲུས་སྤང་གི་ ཕོ་བྲང་ནང་སྐུ་འཁྲུང་ཏེ་ བདུན་ཕྲག་༡ གི་རིང་ལུ་ འཁྲུངས་སྟོན་ཚུ་ཡང་ རྒྱས་
པར་མཛད་ནུག།

བསྐྱར་སྐྲུན་ ༢༠༢༢



52

འབྲུག་གི་འབྱུང་རབས་སྡུས་དོན།

སྐུ་ཡོན་གསན་སྦང་།

རྒྱལ་སྲས་དགུང་ལོ་༧ ལས་དགེ་བཤེས་ཨ་ཇོ་པ་སངས་དང་ བ་བུ་བཀྲིས་གཉིས་ལས་ ཕྱི་ནང་གི་སྐུ་ཡོན་ཚུ་སློབ་སྦྱོང་
མཛད་གནང་ནུག། མི་དབང་མཆོག་གིས་སྐུ་ན་ཆུང་ཀུའི་བསྒང་ལས་ར་ དག་ཡིག་དང་ རྒྱལ་སྲས་ལག་ལེན་ བཤེས་
སྤྲིངས་ རྒྱལ་པོ་ལུགས་ཀྱི་བསྟན་བཅོས་ཚུ་གིས་གཙོས་པའི་ ཨིང་ལིཤ་དང་ ཧིན་དྷིའི་སྐད་ཡིག་ཚུ་ལུ་ གསན་སྦྱང་
མཛད་པའི་ཁར། རྒྱ་གར་ཀ་ལི་ཕུ་དང་ ཕྱི་གླིང་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ ཨིང་ལེནཌ་ཚུ་ལུ་ཡང་ ཕྱག་དཔེ་གཟིགས་པར་བྱོན་
ནུག། 

དེ་ལས་ དགུང་ལོ་༡༤ ལས་ ཡབ་རྗེ་དམ་པའི་སྒོ་ཁར་ སྒར་ལྟོ་དམངས་དང་ དབྱེ་བ་མེད་པའི་སྒྲིག་བརྒྱུགས་གནང་
ཡོདཔ་དང་། དགུང་ལོ་༡༥ ལས་ མི་དབང་ཡབ་རྗེ་དམ་པའི་སྐུ་མདུན་ལུ་ ཕྱག་སྒར་པའི་སྒྲིག་བརྒྱུགས་ཏེ་ དཔལ་
ལྡན་འབྲུག་པའི་སྒྲིག་ལམ་རྣམ་གཞག་དང་ རྒྱལ་སྲིད་འཛིན་སྐྱོང་སྤེལ་གསུམ་ལུ་ གསན་གོམས་མཐར་ཕྱིན་མཛད་ནུག། 
དགུང་ལོ་༡༧ བཞེས་པའི་སྐབས་ ཡབ་ཀྱིས་ཀྲོང་གསར་མགྲོན་གཉེར་གྱི་གོ་གནས་གནང་ཞིནམ་ལས་ཡང་ ཀ་ལི་ཕུ་ལུ་ 
ལོ་ངོ་གཅིག་གི་རིང་བཞུགས་ཏེ་ ཕྱི་པའི་སྐུ་ཡོན་མཐར་ཕྱིན་གསན་སྦྱང་མཛད་ནུག།

སྤ་རོ་དཔོན་སོབ།

དགུང་ལོ་༡༨ སྤྱི་ལོ་༡༩༤༥ རབ་བྱུང་༡༦ པའི་ཤིང་བྱ་ལོར་ གཞུང་འབྲེལ་ཆེ་མཐོའི་གོ་གནས་དང་པ་ ཀྲོང་གསར་
མགྲོན་གཉེར་གྱི་གོ་གནས་ཐོག་ལུ་ དཔོན་གཉིས་སྐལ་མའི་ ན་བཟའ་དམརཔོ་གནང་ཡོདཔ་དང་། དགུང་ལོ་༢༣ སྤྱི་
ལོ་༡༩༥༠ ལྕགས་སྟག་ལོར་ རིན་སྤུངས་དཔོན་སློབ་ཀྱི་གོ་གནས་ལུ་ མངའ་གསོལ་མཛད་གནང་ནུག། 

སྤྱི་ལོ་༡༩༥༡ གི་ལོ་ལུ་ ཡབ་གོང་གཟིམ་བསོད་ནམས་སྟོབས་རྒྱས་དང་ ཡུམ་འབྲས་ལྗོངས་རྒྱལ་པོའི་སྲས་མོ་ར་ནི་
ཆོས་དབྱིངས་དབང་མོ་རྡོ་རྗེ་གཉིས་ཀྱི་སྲས་སྲོས་བཞིའི་གྲས་ལས་ སྲསམོ་ཆུང་ཤོས་ ཨ་ཞེ་སྐལ་བཟང་ཆོས་སྒྲོན་མཆོག་ 
མི་དབང་མཆོག་གི་ རྒྱལ་བབན་འབད་བཀྲ་ཤིས་མངའ་གསོལ་མཛད་ནུག།

འབྲུག་རྒྱལ་གསུམ་པའི་གསེར་ཁྲིར་མངའ་གསོལ།

མི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་གསུམ་པ་ འཇིགས་མེད་རྡོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག་མཆོག་ དགུང་ལོ་༢༥ སྤྱི་ལོ་༡༩༥༢ རབ་བྱུང་༡༦ པའི་
ཆུ་འབྲུག་ཟླཝ་༨ པའི་ཚེས་༡༩ ལུ་ གཟའ་སྐར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་ཉིན་མར་ སྤུངས་ཐང་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཕོ་བྲང་ནང་ 
བཞུགས་གྲལ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང་བཅས་པའི་སྒོ་ལས་ འབྲུག་བརྒྱུད་འཛིན་རྒྱལ་རབས་གསུམ་པའི་གསེར་ཁྲིར་མངའ་
གསོལ་ཞུ་བའི་རྟེན་འབྲེལ་ མདོར་བསྡུས་ཅིག་མཛད་གནང་ནུག།
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སློབ་རི་ ༡༠ པ།

སྤྱི་ལོ་༡༩༥༢ ཆུ་འབྲུག་ཟླཝ་༩ པའི་ཚེས་༩ གཟའ་སྐར་དགེ་བའི་ཉིན་མར་ སྤ་རོ་ལུ་རྟེན་འབྲེལ་རྒྱས་པར་ རྩིས་
སྲུང་གནང་བའི་སྐབས་ལུ་ རྒྱ་གར་གཞུང་གི་སྐུ་ཚབ་ བི་ཀེ་ཀ་པུར་དང་ འབྲས་ལྗོངས་ཀྱི་རྒྱལ་སྲས་དཔལ་ལྡན་དོན་གྲུབ་
རྣམ་རྒྱལ་ལ་སོགས་པ་ ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་སྐུ་མགྲོན་ ལེ་ཤ་ཅིག་ཡང་ ཁྲི་དར་ཕུལ་བར་བཅར་ནུག།

འབྲུག་གི་རྒྱལ་ས་སྤ་ོབཤུད།

མི་དབང་ཡབ་མེས་རྣམ་གཉིས་ཀྱིས་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་ བུམ་ཐང་དང་ ཀྲོང་གསར་གཉིས་ལུ་ བཞུགས་ཐོག་ལས་ 
བསྐྱངས་གནང་ཡོད་རུང་། མི་དབང་རྡོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག་མཆོག་གིས་ ཧེ་མ་སྡེ་སྲིད་རིམ་བྱོན་ཚུ་གིས་ དབྱར་གྱི་བཞུགས་
གནས་མཛད་དེ་ བསྟན་སྲིད་བསྐྱངས་པའི་འབྲུག་གི་རྒྱལ་ས་གཉིས་པ་དང་། གཞུང་དགེ་འདུན་གྲྭ་ཚང་ལྟེ་བའི་དབྱར་གྱི་
བཞུགས་གནས་ཡང་ ཨིནམ་ལས། རྒྱལ་ཁབ་འདི་ ཆོས་སྲིད་ཟུང་འབྲེལ་ཐོག་ལུ་ བསྐྱངས་གནང་ནིའི་དོན་ལས་ བྱ་
སྟབས་བདེ་བའི་གནས་ལུ་གཟིགས་ཏེ་ ལོག་སྟེ་ར་ ཐིམ་ཕུ་བཀྲ་ཤིས་ཆོས་རྫོང་ནང་ སྤོ་བཤུད་གནང་ སྤྱི་ལོ་༡༩༥༣ 
ཆུ་སྦྲུལ་ལོར་ བདེ་ཆེན་ཆོས་གླིང་གི་ཕོ་བྲང་གསར་བཞེངས་མཛད་ནུག།

ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ལམ་ལུགས་སྒྱུར་བཅོས།

དེ་ཡང་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མི་མང་ བདེ་བར་བཀོད་ནི་དེ་ལུ་ ཡབ་མེས་སྲས་གསུམ་གྱི་དགོངས་བཞེད་ ཅོག་འཐད་ནི་
དེ་གིས་ ཐུགས་ཀྱི་འདུན་པ་ལུ་ཁྱད་པར་མེད་དེ་འབད་རུང་ འཛམ་གླིང་སྤྱི་ལུགས་དང་མཐུན་པའི་ གསར་རྗེ་རིང་ལུགས་
ཐོག་ལས་ ཕྱིའི་མཐུན་རྐྱེན་དང་ཡོ་བྱད། ནང་གི་བདེ་སྐྱིད་དང་ཤེས་བྱ་ གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་ལུ་ མཆོག་ཏུ་དཔའ་བ་ 
བརྒྱུད་འཛིན་རྒྱལ་པོ་གསུམ་པ་ མི་དབང་འཇིགས་མེད་རྡོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག་མཆོག་ ཨིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་ མི་དབང་
འཇིགས་མེད་རྡོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག་དེ་ནི་ གཞན་དང་མ་འདྲ་བའི་མཛད་སྤྱོད་ ཐུགས་བཞེད་གནང་ཚུལ་ཚུ་ཡང་ འབངས་མི་
ཕལ་པ་དང་རྒྱལཔོ་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ ཆེད་བསྟོད་ཀྱི་དབྱེ་བའི་ཁྱད་པར་སྦོམ་མ་བཞག་པར་ དམངས་ཕལ་པ་དང་རྒྱལཔོ་
གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ ཧ་ལམ་གཅིག་མཚུངས་ཀྱི་འདུ་ཤེས་བཞག་ཐོག་གི་མཛད་སྤྱོད་གཙོ་བོར་བཏོན་གནང་ནུག།

དེ་ཨིནམ་ལས་ ཆབ་སྲིད་བསྐྱང་ཚུལ་སྒྱུར་བཅོས་སྦོམ་མཛད་པའི་ཐུགས་བཞེད་གནང་སྟེ་ ཧེ་མར་ རྒྱལ་པོའི་སྒོ་ཁར་ 
དྲུང་ཡིག་༥ དེ་ཅིག་གིས་ བཀའ་ཤོག་བྲི་ནི་དང་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་འོང་འབབ་དང་ ཟད་རྩིས་བཏོན་ནི་མ་ཚད། མི་སེར་ཚུ་
མ་འགྲིགས་པར་ རྒྱལ་པོའི་ཞབས་སར་ཐུག་མི་ཚུ་གི་ བདེན་རྫུན་གྱི་དབྱེ་དཔྱད་ཚུ་ཡང་ དྲུང་ཡིག་ཚུ་གིས་ལག་ལེན་
འཐབ་དོ་ཡོདཔ་དང་། དེ་ཡང་ དུས་ཚོད་ཟེརཝ་མེད་པར་ དྲོ་པ་གཟིམ་ཅུང་གི་ སྒོ་ཕྱེས་ཞིནམ་ལས་ ཕྱི་རུ་གཟིམ་ཅུང་
གི་སྒོ་མ་བསྡམ་ཚུན་ སྒོ་ཁར་སྡོད་དགོཔ་ཨིན་པས།

ཨིན་རུང་ མི་དབང་འཇིགས་མེད་རྡོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག་མཆོག་ གསེར་ཁྲིར་ཕེབས་མ་ཐག་ཏུ་ རྫོང་ཁག་ཚུ་ལས་འོང་འབབ་དང་ 
ཟད་རྩིས་ཚུ་གི་རྩིས་ཁྲ་ རྒྱལ་པོའི་ཡིག་ཚང་ནང་ ཞུ་སྲོལ་ཡོད་མི་དེ་ སྒྱུར་བཅོས་གནང་སྟེ། རྒྱལ་རྩིས་ཁ་ལོ་བ་ཟེར་མི་ 
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འབྲུག་གི་འབྱུང་རབས་སྡུས་དོན།

རྩིས་ཁང་ལྟེ་བ་ཅིག་ གཞི་བབགས་གནང་མི་དེ་ནང་ གཞུང་ལས་ རྩིས་དཔོན་ཅིག་བསྐོས་གནང་བའི་ཁར་ གཞུང་གྲྭ་ཚང་
དང་མི་སེར་གྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ཡང་ སྐུ་ཚབ་རེ་བསྐོ་བཞག་གནང་ནུག།

རྒྱལ་པོའི་དྲུང་ཡིག་ཚུ་ཡང་ སྒོ་ཁར་སྡོད་མ་དགོ་པར་ རྒྱལ་པོའི་མགྲོན་གཉེར་གྱི་འགོ་འདྲེན་ཐོག་ལུ་ རྒྱལ་པོའི་ཡིག་
ཚང་ ལོགས་སུ་བབགས་གནང་སྟེ་ རྒྱལ་པོའི་བཀའ་དང་བསྟུན་པའི་ ལཱ་འབད་ནི་རྐྱངམ་གཅིག་ལས་ རྩོད་བཤེར་ཡང་ 
ཕྱེ་མ་དགོ་པར་ རྫོང་ཁག་རེ་ལུ་ཁྲིམས་དཔོན་རེ་ བསྐོ་བཞག་གནང་སྟེ་ རང་སོའི་རྫོང་ཁག་ནང་ རྩོད་བཤེར་ག་ར་ 
ཁྲིམས་དཔོན་ཚུ་གིས་ཕྱེ་སྲོལ་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ དྲང་ཁྲིམས་མ་འཐོབ་པར་ ཁེ་རྒུད་མ་བཏུབ་པའི་རིམ་པ་རེ་ཤར་བ་ཅིན་ 
མཐོ་གཏུགས་ཞུ་སའི་ ཁྲིམས་ཁང་གོང་མ་ ཐིམ་ཕུ་ལུ་གཞི་བབགས་མཛད་གནང་ནུག།

འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ་ཆེན་མོ།

མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་ལས་ སྤྱི་ལོ་༡༩༥༣ ལུ་སྤུངས་ཐང་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཕོ་བྲང་ནང་ རྒྱལ་ཡོངས་
ཚོགས་འདུ་ཆེན་མོ། གསར་གཏོད་མཛད་དེ། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གནད་དོན་གལ་ཅན་རིགས་ གྲོས་ཐག་གཅད་ནི་གི་དབང་ཚད་ག་
ར་ ཚོགས་འདུ་ཆེན་མོར་གནང་ནུག།

བོ་གྲོས་ཚོགས་སྡེ།

བསྟན་སྲིད་གལ་ཅན་གྱི་རིགས་ བཀའ་གྲོས་གནང་ས་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ་ཆེན་མོ་ཡོད་རུང་། ཚོགས་འདུ་དེ་ ལོ་
རེར་ལན་ཐེངས་གཉིས་རེ་མ་གཏོགས་ འཚོགས་མ་ཚུགས་པའི་དཀའ་ངལ་ལུ་བརྟེན་ཏེ། གློ་བུར་དུ་ དགོས་གལ་ཆེ་བའི་ 
བཀའ་མོལ་རེ་གནང་དགོཔ་ འབྱུང་བའི་སྐབས་ལུ་ ཕན་ཐབས་ལུ་དམིགས་ཏེ་ སྤྱི་ལོ་༡༩༦༥ རབ་བྱུང་༡༦ པའི་ཤིང་
སྦྲུལ་ལོར་ བློ་གྲོས་ཚོགས་སྡེ་ གཞི་བབགས་གནང་ནུག།

རྒྱ་གར་དང་མཐུན་འབྲེལ་དམ་ཟབ།

རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་མགྲོན་བརྡ་ཕུལཝ་བཞིན་དུ་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་དང་། མི་དབང་རྒྱལ་བབན་མཆོག་ སྤྱི་
ལོ་༡༩༥༤ ལོར་ རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་ས་དི་ལླཱི་ལུ་ གཞུང་དོན་གཟིགས་སྐོར་གནང་པར་ བྱོན་ཡོདཔ་བཞིན་དུ། རྒྱ་གར་གྱི་
སྲིད་འཛིན་ ར་ཇེན་དྷ་ར་པར་སད་དང་ སྲིད་འཛིན་འོག་མ་ར་དྷ་ཀིརཱིཤ་ན་གིས་གཙོས་པའི་ སྲིད་བློན་ནེ་རུ་དང་ གཞུང་གི་
ཆེས་མཐོའི་འགོ་དཔོན་ཚུ་དང་ མཇལ་འཕྲད་མཛད་ཡོདཔ་མ་ཚད་ སྤྱི་ལོ་༡༩༥༨ ལུ་རྒྱ་གར་གྱི་སྲིད་བློན་དང་པ་ པཎ་
ཌིཊ་ནེ་རུ་མཆོག་ འབྲུག་ལུ་གདན་འདྲེན་ཞུ་ནུག། བློན་ཆེན་མཆོག་གིས་ རྒྱ་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་ཆེ་ཆུང་གི་ཁྱད་པར་
སྦོམ་ཡོད་རུང་ རང་དབང་ལུ་ཁྱད་པར་མེདཔ་འདྲ་མཉམ་ཨིན་པའི་ངོས་འཛིན་དང་ ཁྱིམ་ཚང་འཆམ་ཤོས་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་
འབད་ གནས་ནི་ཨིན་པའི་གསལ་བསྒྲགས་གནང་ནུག།
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སློབ་རི་ ༡༠ པ།

མི་སེར་གྱི་སྐྱིད་སྡུག།

སྤྱི་ལོ་༡༩༥༥ ལོར་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་སྔར་སྲོལ་ཁྲལ་དང་ འུར་ལཱ་ལ་སོགས་པ་ མི་སེར་ལུ་རྡབ་གསིག་ཆེ་བའི་རིགས་ཚུ་ 
ག་ནི་ཡང་བརྒྱུག་མ་དགོ་པར་ དགོངས་ཡངས་དང་། རྒྱུ་དངོས་ཀྱི་ཐོག་ལས་ ཁྲལ་འབུལ་གྱི་རིགས་ག་ར་ དངུལ་ཁྲལ་
ལུ་སྒྱུར་བཅོས་ མཛད་གནང་བའི་ཁར། མི་དྲག་ཞན་དང་རིགས་རྒྱུད་ཀྱི་དབྱེ་བ་ཕྱེ་སྲོལ་ཡོད་མི་ཚུ་ཡང་ ཆ་མེད་བཏང་གནང་
སྟེ། ཟ་བྲན་(འཇར་རོགས) ཚུ་ ཚེ་གཡོག་ལས་གྲོལ་ཏེ་ མི་ཚེ་རང་དབང་འདྲ་མཉམ་ཐོག་ལུ་ འཚོ་སྐྱོང་འཐབ་ཆོག་
པའི་ ཁེ་དབང་དང་ ས་ཞིང་གི་ སྐྱིད་སྡུག་ཚུ་གནང་སྟེ་ མི་སེར་བདེ་བར་བཀོད་གནང་ནུག།

ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་གོང་འཕེལ།

མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་ དཔལ་འཇིགས་མེད་རྡོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག་མཆོག་གིས་ སྤྱི་ལོ་༡༩༦༡ ལོར་ ལོ་༥ འི་གོང་
འཕེལ་འཆར་གཞི་དང་པ་ འགོ་བབགས་གནང་ཡོདཔ་དང་། དེ་ཡང་ སྤ་རོ་ལུ་གཞི་བབགས་གནང་བའི་ གོང་འཕེལ་
ལས་ཁུངས་ཀྱི་འོག་ལུ། ཤེས་རིག་སྡེ་ཚན། གསོ་བའི་སྡེ་ཚན། སོ་ནམ་སྡེ་ཚན། སྒོ་ནོར་སྡེ་ཚན། ལམ་སེལ་སྡེ་ཚན། 
འགྲེམ་དང་ལྕགས་འཕྲིན་ རླུང་འཕྲིན་སྡེ་ཚན། གློག་མེ་སྡེ་ཚན། ནགས་ཚལ་སྡེ་ཚན་ཚུ་ རིམ་པ་བཞིན་དུ་ གཞི་
བབགས་གནང་ནུག།

ཤེས་རིག་གོང་འཕེལ་གྱི་སྐོར།

ཤེས་རིག་ཡོན་ཏན་ རྒྱ་ཆེ་ཏོག་ཏོ་འབད་ ཁྱབ་སྤེལ་གཏང་ནིའི་དོན་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༡༩༦༡ ཟླ་༧ པའི་ཚེས་ ༡༦ ལུ་ 
སྐྱབས་རྗེ་དིལ་གོ་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེའི་དབུ་འཁྲིད་འོག་ ཐིམ་ཕུ་རྒྱལ་ས་ལྟེ་བའི་ལྟག་ལུ་ཡོད་པའི་ དབང་འདུས་རྩེ་ལུ་
འབད་ སློབ་ཕྲུག་༡༠༠ འབད་མི་ རང་ལུགས་ནང་པའི་རིག་གཞུང་ལྷབ་སའི་སློབ་གྲྭ་ གཞི་བབགས་མཛད་གནང་ཡོད་
རུང་ དེ་ནང་ ས་གོ་དོག་དྲགས་ཡོད་མི་ལུ་བརྟེན་ ལོ་འདིའི་ ཟླ་ ༨ པའི་ནང་ གོང་མའི་གདན་ས་ སེམས་རྟོགས་
ཁ་ལུ་སྤོ་བཤུད་མཛད་གནང་ནུག།

རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་འགྱུར་བ་དང་བསྟུན་ ཨིང་སྐད་ཀྱི་ཤེས་ཚད་ཁག་ཆེཝ་ལས་ ཐིམ་ཕུག་དབྱངས་ཅན་ཕུ་སློབ་གྲྭ་དང་ བཀྲིས་
སྒང་བཀང་ལུང་སློབ་གྲྭ། དེ་ལས་ སློབ་དཔོན་གྱི་དོན་ལུ་ བསམ་རྩེ་སློབ་སྦྱོང་སྤེལ་ཁང་། བཟོ་རིག་ལྷབ་ནིའི་དོན་ལས་ 
ཕུན་ཚོགས་གླིང་མཁར་བཱན་དྷི་ (ད་རེས་ནངས་པར་ རིན་ཆེན་སྡིངས) བཟོ་རིག་སློབ་སྦྱོང་ཁང་ ལ་སོགས་པ་སློབ་གྲྭ་༡༠༨ 
གཞི་བབགས་མཛད་གནང་ནུག།

སྤྱི་ལོ་༡༩༥༤ ལོར་ གར་འཆམ་གྱི་སྡེ་ཚན་ ལོགས་སུ་འགོ་བབགས་གནང་པ་གིས་མ་ཚད་ སྤྱི་ལོ་༡༩༦༧ ལུ་ 
ཞབས་ཁྲའི་སྡེ་ཚན་ཡང་ འགོ་བབགས་གནང་བའི་ཤུལ་ལས་ འཆམ་དང་ཞབས་ཁྲའི་སྡེ་ཚན་གཉིས་ གཅིག་ཁར་
བསྡོམས་ཏེ་ རྒྱལ་གཞུང་ཟློས་གར་སློབ་སྦྱོང་ལྟེ་བ་འབད་བཟོ་གནང་ནུག།
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འབྲུག་གི་འབྱུང་རབས་སྡུས་དོན།

གསོ་བའི་ཞབས་ཏོག	

ཧེ་མ་ ཡབ་འཇིགས་མེད་དབང་ཕྱུག་གི་སྐབས་ལས་ར་ སྨན་ཁང་ཆུང་བ་གཞི་བབགས་མཛད་ཡོད་རུང་ འབངས་འཁོར་ལུ་
ཕན་ཐོགས་རྒྱ་ཆེཝ་འབད་ འབྱུང་ཐབས་ལུ་དང་ ལྷག་པར་དུ་ མཛེ་ནད་སྨན་བཅོས་ཁང་མེདཔ་ལས་ ཐིམ་ཕུ་རྫོང་ཁག་ 
སྦྱིས་སྨད་ནང་ སྒྱིད་དར་གོང་མ་ལུ་ མཛེ་ནད་སྨན་ཁང་དང་ དྲུང་འཚོ་ཚུའི་སྡོད་ཁྱིམ་དང་བཅས་ གསར་སྒྲུབ་མཛད་གནང་
ཡོདཔ་མ་ཚད་ སྤྱི་ལོ་༡༩༦༨ ལུ་ བདེ་ཆེན་ཆོས་གླིང་ལུ་ ནང་པའི་སྨན་སྤྲོད་ཁང་ ཆུང་བ་ཅིག་བབགས་གནང་བའི་ཤུལ་
ལས་ ནང་པའི་གསོ་བའི་སྨན་ཁང་ལྟེ་བ་ཀ་ཝང་བྱང་ས་ལུ་སྤོ་བཤུད་འབད་ནུག།

སྣུམ་འཁོར་ལམ།

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ འཛམ་གླིང་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་དང་མཐུད་འབྲེལ་གྱི་དོན་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༡༩༥༩ ལས་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་
དང་ཐིམ་ཕུ་གི་བར་ན་ འཁོར་ལམ་བསལ་ནི་འགོ་བབགས་གནང་ནུག། ལམ་བསལ་ནིའི་མ་དངུལ་ རྒྱ་གར་གཞུང་ལས་
གྲོགས་རམ་གནང་བ་གིས་མ་ཚད་ ལཱ་གི་འགན་ཁུར་ཡང་ དཱན་ཏག་སྡེ་ཚན་ལུ་སྤྲོད་དེ་འབྲུག་མི་དང་མཉམ་རུབ་ཐོག་ལས་ 
འཁོར་ལམ་བཏོན་ནུག། སྤྱི་ལོ་༡༩༦༢ ལུ་ ལམ་བསལ་ཏེ་ རྒྱལ་ས་ཐིམ་ཕུ་ལུ་ལྷོད་པ་གིས་མ་ཚད་ དེ་གི་ཤུལ་
ལས་ རྫོང་ཁག་ཆ་མཉམ་ནང་ བསལ་ནུག།

ལན་ཁག་གི་ལམ་ལུགས་གསར་གཏོད།

ཧེ་མར་ རྒྱལ་ཁབ་འདི་ནང་ ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་ རྒྱལ་སྲིད་ཀྱི་གཙོ་འཛིན་ སྡེ་སྲིད་བསྐོས་གནང་ཡོད་རུང་
། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གནད་དོན་གལ་ཅན་ཚུ་ གྲོས་ཐག་གཅད་ནིའི་དོན་ལས། གཞུང་བཀའ་བློན་དང་། གཞུང་མགྲོན་གཉེར། 
གོང་སའི་གཟིམ་དཔོན། སྤུངས་ཐང་རྫོང་དཔོན། ཐིམ་ཕུག་རྫོང་དཔོན། དབང་འདུས་རྫོང་དཔོན། ཀྲོང་གསར་དཔོན་སློབ་
དང་། སྤ་རོ་དཔོན་སློབ། དར་དཀར་དཔོན་སློབ་བཅས་ གཞུང་གི་རྫོང་དཔོན་གསུམ་དང་ཕྱོགས་ཀྱི་སྤྱི་བླ་གསུམ་ལུ་ ལྷན་
རྒྱས་ཀྱི་གོ་གནས་གནང་ཡོད་རུང་། དེ་བསྒང་བློན་ཆེན་དང་ བློན་པོ་ཟེར་བའི་ ལམ་ལུགས་མིན་འདུག།

མི་དབང་མཆོག་གིས་ རྒྱལ་སྤྱིའི་ལམ་ལུགས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ སྤྱི་ལོ་༡༩༦༨ ས་སྤྲེལ་ལོར་ བསྟན་རྒྱས་ལྷན་ཁག་དང་
། སྐྱིད་སྡུག་ལྷན་ཁག། དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག། གོང་འཕེལ་ལྷན་ཁག་ཟེར་ ལྷན་ཁག་གི་ལམ་སྲོལ་ འགོ་དང་པ་
བབགས་གནང་བའི་ཁར་ སྤྱི་ལོ་༡༩༧༠ ལུ་ ཞབས་ཏོག་ལྷན་ཁག་དང་སྤྱི་ལོ་༡༩༧༢ ལོར་ ཕྱི་འབྲེལ་ལྷན་ཁག་ 
གསར་བབགས་གནང་ནུག།
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སློབ་རི་ ༡༠ པ།

ཁྲིམས་ལུགས་གསར་རོམ།

རྒྱལཔོ་ལུ་གཅེས་པ་འབངས་ འབངས་ལུ་དགོཔ་བདེ་སྐྱིད། བདེ་སྐྱིད་ཀྱི་རྩ་བ་ཁྲིམས་ཟེར་དོ་བཟུམ་འབད་ འབྲུག་རྒྱལ་
ཁབ་འདི་ནང་ སྔོན་བྱོན་གོངམ་ཚུ་གིས་བརྩམས་གནང་བའི་ ཁྲིམས་ཡིག་ཆེན་མོ་དང་ བཅའ་ཁྲིམས་ཚུ་གི་ནང་ལས་ སྔར་
སྲོལ་བཟང་པོའི་ཁྲིམས་ལུགས་ ཆོས་དང་མཐུན་མི་ཚུ་ རང་འཇགས་དང་། གཞུང་ཁྲིམས་ལ་སོགས་པའི་ཉེས་ཁྲིམས་རྩུབ་
དྲགས་ཚུ་ འཕྲི་སྣོན་ཐོག་རྒྱལ་སྤྱིའི་འགྲོ་ལུགས་དང་མཐུན་པའི་ ཁྲིམས་གཞུང་དོན་ཚན་༡༧ འབད་མི་ཅིག་ མི་དབང་
རང་གིས་ གསར་རྩོམ་མཛད་དེ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ་ཆེན་མོར་ གནང་ཡོདཔ་བཞིན་དུ་ ཚོགས་འདུའི་ནང་ལས་ཡང་། 
ཞུན་དག་དང་ དབྱེ་ཞིབ་མཐིལ་ཕྱིན་ཐོག་ལུ་ དགའ་མགུ་སྤྲོ་གསུམ་གྱི་སྒོ་ལས་ བཀའ་དྲིན་ཆེ་ལུགས་ཞུ་སྟེ་ཆ་འཇོག་
གྲུབ་ནུག།

སྤྱི་ལོ་༡༩༦༨ ས་སྤྲེལ་ལོར་ རྒྱལ་ས་ཐིམ་ཕུ་ལུ་ ཁྲིམས་ཁང་གོངམ་ གཞི་བབགས་གནང་ཡོདཔ་བཞིན་དུ་ རྫོང་ཁག་
ཁྲིམས་ཁང་ཚུ་ལས་ དྲང་ཁྲིམས་མ་འཐོབ་མི་ཚུ་ ཁྲིམས་ཁང་གོང་མའི་ནང་ མཐོ་གཏུགས་ཞུ་ཆོག་པའི་ཁར། ཁྲིམས་
ཁང་གོང་མའི་ནང་ལས་ དྲང་ཁྲིམས་མ་འཐོབ་མི་ཚུ་ཡང་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་སར་ མཐོ་གཏུགས་ཞུ་
ཆོག་པའི་ བཀའ་དྲིན་བསྐྱངས་ནུག།

རོང་ཁ་ཡིག་ཐོག་གི་ལག་ལེན་གཞི་བཙུགས།

ཧེ་མར་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ཡིག་འགྲུལ་གྱི་རིགས་ག་ར་ ཆོས་སྐད་ཐོག་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་སྲོལ་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་། སྤྱི་
ལོ་༡༩༧༡ ལོར་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚོགས་ནང་ འཐུས་མིའི་གྲས་སུ་ འཛུལ་ཞུགས་མཛད་པའི་
སྐབས་ལུ་ འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་སྐད་ཡིག་འདི་ རྫོང་ཁ་ཨིན་པའི་ངོས་འཛིན་གྲུབ་སྟེ། སྤྱི་ལོ་༡༩༧༣ ལས་ སློབ་གྲྭ་
ཁག་ནང་ རྫོང་ཁ་ སློབ་སྟོན་འབད་ནི་ འགོ་བབགས་ནུག།

འབྲུག་གི་དམག་སྡེ།

སྤྱི་ལོ་༡༩༥༣ ལས་ རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་དམག་སྡེ་ཡར་རྒྱས་གོང་འཕེལ་དང་། སྤྱི་ལོ་༡༩༥༨ ལུ་ འབྲུག་གི་
རྒྱལ་གཞུང་དམག་སྡེ་ལས་ རྒྱལ་པོའི་སྐུ་སྲུང་ ལོགས་སུ་འབད་ བབགས་གནང་བའི་ཁར། སྤྱི་ལོ་༡༩༦༥ ལུ་ 
རྒྱལ་ཁབ་ནང་ སྤྱི་ཁྲིམས་བདག་འཛིན་འཐབ་ནི་དང་། འགེགས་སྲུང་ཚུའི་དོན་ལས་ འབྲུག་གི་རྒྱལ་གཞུང་འགག་སྡེ་ 
ལོགས་སུ་འབད་ གཞི་བབགས་གནང་ནུག།

མི་དབང་རྡོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག་མཆོག་གིས་ མི་ལོ་༢༠ གི་རིང་ རྒྱལ་སྲིད་བསྐྱངས་ཏེ་ བཞུགས་པའི་སྐབས་ལུ། རྒྱལ་ཁབ་
དང་མི་སེར་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་ཚུ་ལུ་ བསམ་བརྗོད་ལས་འདས་པའི་ཕྱག་ལཱ་བཟང་པོ་ ལེ་ཤ་ཅིག་མཛད་གནངམ་
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འབྲུག་གི་འབྱུང་རབས་སྡུས་དོན།

ལས་ འབྲུག་གི་ཡབ་རྗེ་དམ་པ་ཟེར་བའི་ཡིད་ཆེས་དང་ མཚན་སྙན་པའི་གྲགས་པ་འཛམ་གླིང་རྒྱལ་ཁབ་མཐའ་དབུས་མེད་
པར་ཁྱབ་ནུག།

སྐུ་ཞི་བར་གཤེགས་པ།

སྨན་ལྗོངས་སྐྱེ་རྒུའི་བདག་པོ་ཡབ་རྗེ་དམ་པ་མཆོག་གིས་ སྤྱི་ལོ་༡༩༧༢ ཀྱི་ལོ་ལུ་ ལྷ་སྲས་འཇིགས་མེད་སེངྒེ་དབང་
ཕྱུག་མཆོག་ ཆོས་རྩེ་དཔོན་སློབ་ཀྱི་ཁྲིར་མངའ་གསོལ་གྱི་མཛད་སྒོའི་རྟེན་འབྲེལ་མཇུག་བསྡུཝ་ཅིག་ སྐུ་བསྙུངས་ཏེ་ ལོག་
ཐིམ་ཕུ་ལུ་བྱོན་ཞིནམ་ལས། སྐུ་རིམ་ག་དེ་ཅིག་ར་བསྒྲུབས་རུང་ སྙུང་གཞི་མ་དྭངས་པར་ སྨན་བཅོས་གནང་ནིའི་དོན་ལུ་ 
ཕྱི་རྒྱལ་ཨེཕ་རི་ཀ་ལུ་ འཆིབ་སྐྱོད་གནང་སྟེ་ ཨེཕ་རི་ཀ་ནའི་རོ་སྦི་སྨན་ཁང་ནང་ སྨན་བཅོས་ག་དེ་ཅིག་ཕུལ་རུང་ སྙུང་
གཞི་དྭངས་མ་ཚུགས་པར་ སྤྱི་ལོ་༡༩༧༢ སྤྱི་ཟླ་༧ པའི་སྤྱི་ཚེས་༢༡ རང་ཟླ་༦ པའི་ཚེས་ ༡༠ གཉིས་ཡོད་པའི་ 
ཤུལ་མམ་ལུ་ སྐུ་ཞི་བར་གཤེགས་ནུག།

ཕྱི་རྒྱལ་ཨེཕ་རི་ཀ་ ནའི་རོ་སྦི་ལས་ སྐུ་གདུང་ འབྲུག་ལུ་གདན་འདྲེན་ཞུ་སྟེ་ རྒྱ་གར་ཧང་ཤི་མ་ར་ལུ་ཕེབས་ད། རྒྱ་
གར་དྲག་པོའི་སྡེ་ཚན་གྱིས་ རུ་སྒྲིག་ཐོག་ལས་མྱ་ངན་གུས་བཏུད་ཞུ་ནུག། དེ་ལས་ སྐུ་ཕུང་ཐིམ་ཕུ་ ལྡུམ་རའི་ཕོ་བྲང་
ནང་གདན་འདྲེན་ཞུ་སྟེ་ བླ་ཆེན་དམ་པ་མང་རབས་ཅིག་གིས་གཙོས་ གྲྭ་ཚང་། བཤད་གྲྭ། སྒྲུབ་སྡེ། དགོན་སྡེ་ལ་སོགས་
པའི་ ཞལ་གྲངས་༥༠༠ ལྷགཔ་ཅིག་གིས་སྒྲུབ་ཆེན་བབགས་ཏེ་ དགོངས་རྫོགས་རྒྱ་ཆེ་ཏོག་ཏོ་ བསྒྲུབས་གནང་ནུག།

མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་ཁོ་རའི་ དགོངས་བཞེད་དང་འཁྲིལ་ སྐུ་ཕུང་བུམ་ཐང་ སྐུ་རྗེས་ཐང་ནང་གདན་འདྲེན་ཞུ་སྦེ་ 
ཙན་དན་གྱི་བྱང་ཆུབ་མཆོད་རྟེན་བཞེངས་པའི་ནང་ མེ་སྦྱང་ཕུལ་བའི་སྐབས་ ཕྱིའི་རྒྱལ་ཁབ་ལས་ སྐུ་མགྲོན་མང་རབས་
ཅིག་དང་ འབྲུག་མི་ཡོངས་མགྲིན་དབྱངས་གཅིག་གི་ཐོག་ལས་ མྱ་ངན་གྱི་གུས་བཏུད་ཞུ་གནང་ནུག་གོ།

བསྐྱར་སྐྲུན་ ༢༠༢༢
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སློབ་རི་ ༡༠ པ།

མི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པ་	མི་རྗེ་འཇིགས་མེད་སེངྒེ་དབང་ཕྱུག

སྐུ་ན་ཕྲ་བའི་ལོ་རྒྱུས།	

འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པ་དཔལ་མི་དབང་འཇིགས་མེད་སེང་གེ་དབང་ཕྱུག་མཆོག་ རབ་འབྱུང་༡༦ པའི་ཤིང་ལུག་ཟླཝ་༩ པའི་
ཚེས་༢༨ སྤྱི་ལོ་༡༩༥༥ སྤྱི་ཟླ་༡༡ པའི་སྤྱི་ཚེས་༡༡ ལུ་ ཡབ་འབྲུག་རྒྱལ་གསུམ་པ་ མི་དབང་འཇིགས་མེད་རྡོ་རྗེ་

བསྐྱར་སྐྲུན་ ༢༠༢༢
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འབྲུག་གི་འབྱུང་རབས་སྡུས་དོན།

དབང་ཕྱུག་མཆོག་དང་ ཡུམ་ཨ་ཞེ་སྐལ་བཟང་ཆོས་སྒྲོན་དབང་ཕྱུག་ གཉིས་ཀྱི་སྲས་ལུ་ ཐིམ་ཕུ་བདེ་ཆེན་ཆོས་གླིང་ཕོ་བྲང་
ནང་སྐུ་འཁྲུངས་ནུག།

དེ་ཡང་ གཏེར་སྟོན་འབྲུག་སྒྲ་རྡོ་རྗེ་ལུ་ ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་ཞལ་ལས། ལྷོ་སྦས་ཡུལ་རོང་གསུམ་རྒྱུ་བའི་ནགས༔ 
ཉམས་ཆགས་འཛིན་འོ་གྲོང་མིང་འཛིན་ནང་༔ གནས་དེ་རུ་སྐྱེ་བའི་ཤིང་ལུག་པ༔ བཞིན་དམུལ་བའི་འཛུམ་དཀར་སོ་ལེགས་
པ༔ ཁྲི་འཕང་དུ་བརྟན་ན་ལོ་བཅུ་གཉིས༔ བགེགས་མེད་ཀྱི་བསྟན་པ་ཆེར་རྒྱས་ཤིང་༔ ལར་སེམས་ཅན་བདེ་སྐྱིད་ལན་གཅིག་
གདའ༔ ཟེར་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་གི་ དགུང་ལོ་དང་བཅས་ ངོས་འཛིན་མཛད་དེ་ ཞབས་དྲུང་སྤྲུལ་སྐུ་
འཁྲུལ་མེད་དང་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་བདེ་སྐྱིད་སྤེལ་མི་ཅིག་འབད་ འབྱོན་ནིའི་མ་འོངས་ལུང་བསྟན་ཡང་ཡོདཔ་ཨིན།

སྐུ་ན་ཆུང་བའི་བསྒང་ལས་ ཕྱི་ནང་གི་སྐུ་ཡོན་ཚུ་ དངུལ་རྩིས་བློན་པོ་རྡོ་རྗེ་ཚེ་རིང་གིས་གཙོས་པའི་ ཕྱི་ནང་གི་ཤེས་ཡོན་ཅན་
ཚུ་ལས་བཞེས་པའི་ཤུལ་ལུ་ རྒྱ་གར་རྡོ་རྗེ་གླིང་གི་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོ་ ནོརཊ་པཱྱོའིནཊི་ སྒེནཊི་ཇོ་སེཕ་དང་། ཕྱི་རྒྱལ་ལཱྱོན་
ཌཱྱོན་ཚུ་ནང་ འཛམ་གླིང་རྒྱལ་སྤྱི་ སྲིད་སྐྱོང་གིས་གཙོས་པའི་ སྐུ་ཡོན་ལུ་སྦྱང་པ་མཐར་ཕྱིན་མཛད་དེ་ སྤྱི་ལོ་༡༩༦༧ 
ལོ་ལུ ལོག་སྟེ་འབྲུག་ལུ་ཕེབས་ནུག།

དེ་ལས་ སྤྱི་ལོ་༡༩༧༠ ལུ་རྒྱལ་སྲས་མཆོག་གིས་ མཐུན་མིན་རང་ལུགས་དང་འབྲེལ་བའི་ སྐུ་ཡོན་འཕྲོ་མཐུད་བཞེས་
ནིའི་དོན་ལུ་ ཡབ་ཀྱིས་གཞི་བབགས་གནང་ཡོད་པའི་ སྤ་རོ་ས་མཚམས་མཆོད་རྟེན་ལུ་ ཨོ་རྒྱན་དབང་ཕྱུག་སྲིད་སྐྱོང་
སློབ་གྲྭ་ནང་ལུ་ འབྲུག་པའི་བུཚ་ གཤིས་རྒྱུད་ལེགས་ཤོམ་ཡོད་མི་ སློབ་ཕྲུག་བསྡོམས་༢༠ དང་གཅིག་ཁར་ ཕྱི་ནང་
ཤེས་ཡོན་གསན་སྦྱང་མཛད་གནང་ནུག། 

ཡབ་འབྲུག་རྒྱལ་གསུམ་པ་ འཇིགས་མེད་རྡོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག་མཆོག དུས་གསུམ་མཁྱེན༌པའི༌བདག༌པོ༌ཅིག༌ ཨིན༌ནི༌དེ༌གིས༌ 
མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་ཁོ་ར་ སྐུ་ཚེ་མི་བརྟན་ནི་ཨིནམ་ མངོན་ཤེས་མཁྱེན་ཏེ་ རྒྱལ་སྲས་འཇིགས་མེད་སེངྒེ་དབང་ཕྱུག་
མཆོག་ ཡབ་ཁོ་ར་ སྐུ་དངོས་སུ་བཞུགས་པའི་བསྒང་ལས་ར་ ནང་ལྟར་ རྒྱལ་སྲས་དམ་པ་དེ་ བརྒྱུད་འཛིན་བཞི་པའི་
གསེར་ཁྲི་གུ་མངའ་གསོལ་ཞུ་བའི་རྟེན་འབྲེལ་བསྒྲིགས་ཏེ་ སྤྱི་ལོ་༡༩༧༢ སྤྱི་ཟླ་༥ པའི་སྤྱི་ཚེས་༡༥འི་ཉིན་ གཟའ་
སྐར་འཕྲོད་སྦྱོར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་དུས་དང་བསྟུན་ཏེ་ རྒྱལ་ས་བཀྲ་ཤིས་ཆོས་རྫོང་ནང་འབད་ རང་ལུགས་དཔལ་ལྡན་
འབྲུག་པའི་ལུགས་ཀྱི་རྟེན་འབྲེལ་ རྒྱས་པར་བསྒྲིགས་ཐོག་ལས་ ཕྱི་ལྟར་ཀྲོང་གསར་དཔོན་སློབ་ཀྱི་མཚན་གསོལ་བའི་ 
རྟེན་འབྲེལ་གྱི་རིམ་པ་ཚུ་ ཁྱད་དུ་འཕགས་པར་ མངའ་གསོལ་ཞུ་ཡོདཔ་ཨིན།

ཁྱིམ་མཚེས་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དབུ་འཁྲིད་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ མཐུན་འབྲེལ་འཕྲོ་མཐུད་བཞག་ནིའི་དོན་ལུ་ ཡབ་རྗེ་དམ་
པ་མཆོག་གིས་ རྒྱལ་སྲས་འཇིགས་མེད་སེངྒེ་དབང་ཕྱུག་ སྤྱི་ལོ་༡༩༧༡ སྤྱི་ཟླ་༤ པའི་སྤྱི་ཚེས་༧ ལུ་འགོ་དང་པ་རྒྱ་
གར་ལུ་ གཞུང་འབྲེལ་གཟིགས་སྐོར་དང་འབྲེལ་ཏེ་ ངོ་སྤྲོད་མཛད་གནང་པར་བྱོན་ནུག། 
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སློབ་རི་ ༡༠ པ།

རྒྱལ་སྲས་མཆོག་གིས་ གཞུང་གི་ཕྱག་འགན་འགོ་དང་པ་ སྤྱི་ལོ་༡༩༧༢ སྤྱི་ཟླ་༤ པའི་སྤྱི་ཚེས་༣ ལས་ འཆར་
འགོད་ལྷན་ཚོགས་ནང་ ཁྲི་འཛིན་གྱི་བདག་རྐྱེན་བཞེས་ནུག། སྲིད་སྐྱོང་གི་མཛད་ཕྲིན་ནང་ མཁྱེན༌རླབས༌རྒྱས༌པའི༌ཐབས༌ལུ༌ 
ལྷན་རྒྱས་གཞུང་ཚོགས་དང་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ་ཆེན་མོའི་ ཚོགས་རིམ་ཚུ་ནང་ཡང་ ཡབ་རྗེ་དམ་པ་དང་འབྲལ་བ་
མེད་པར་ཚོགས་ཞུགས་མཛད་དེ་ ཐུགས་དགོངས་གཅིག་འདྲེས་ཀྱི་སྦྱང་གོམས་མཛད་ནུག།

རབ་བྱུང་༡༦ པའི་ཆུ་བྱི་ ཟླ་༦ པའི་ཚེས་༡༠ ཤུལ་མམ་ སྤྱི་ལོ་༡༩༧༢ སྤྱི་ཟླ་༧ པའི་སྤྱི་ཚེས་༢༡ ལུ་ ཡབ་
མི་དབང་འཇིགས་མེད་རྡོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག་མཆོག་ ཕྱི་རྒྱལ་ནའི་རོ་སྦི་ལུ་ སྐུ་ཞི་བར་གཤེགས་པའི་སྐུ་པུར་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་
བརྒྱུད་ ཐིམ་ཕུ་ལུ་ཞུ་སྟེ་ དགོངས་རྫོགས་རྒྱས་པར་བསྒྲུབས་པའི་ཤུལ་ལུ་ རྒྱལ་སྲས་འཇིགས་མེད་སེངྒེ་དབང་ཕྱུག་
མཆོག་ དགུང་ལོ་༡༧ ལས་མ་བཞེས་རུང་ རྒྱལ་སྲིད་ཡབ་ལས་ཡང་ལྷག་སྟེ་ སྐྱོང་ཚུགས་པའི་ལྕོགས་གྲུབ་དང་ འཇོན་
ཐངས་ཅན་འབད་ བཞུགས་ནི་དེ་གིས་ འབྲུག་གི་ཆོས་སྡེ་དང་ བློན་འབངས་ མི་སེར་ཡོངས་ཀྱི་ མགྲིན་ཚབ་ལུ་ བློ་
གྲོས་ཚོགས་སྡེ་དང་ བློན་པོ་ལྷན་རྒྱས་ཡོངས་ཀྱིས་གསོལཝ་བཏབ་སྟེ་ ཞུ་ཡིག་ཕུལཝ་བཞིན་དུ་ སྤྱི་ལོ་༡༩༧༢ སྤྱི་
ཟླ་༧ པའི་སྤྱི་ཚེས་༢༤ ལུ་རྒྱལ་ས་ཐིམ་ཕུ་ལུ་འབད་ གསེར་ཁྲིར་མངའ་གསོལ་གྱི་རྟེན་འབྲེལ་མདོར་བསྡུས་ཅིག་ཞུ་
ཡོདཔ་དང་།  ཁྲི་སྟོན་རྒྱས་པའི་རྟེན་འབྲེལ་རྩིས་སྲུང་དེ་ཡང་ ཧེ་མར་ ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་ བསམ་
ཡས་རྒྱལ་པོ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་དེ་ འཛམ་གླིང་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོར་ མངའ་གསོལ་བའི་དུས་ཆེན་དང་བསྟུན་ རང་ལུགས་
འདས་ལོ་༣༢༣(ཞབས་དྲུང་ཐུགས་དམ་ལུ་བཞུགས་པའི་ལོ) རབ་བྱུང་༡༦ པའི་ཤིང་ཕོ་སྟག་ ཟླ་༤ པའི་ཚེས་༡༥ སྤྱི་
ལོ་༡༩༧༤ སྤྱི་ཟླ་༦ པའི་སྤྱི་ཚེས་༢ ལས་འགོ་བབགས་ཏེ་ ཁྲི་སྟོན་ཉིན་གྲངས་༣ གྱི་རིང་ རྒྱལ་ས་ལྟེ་བ་ ཐིམ་
ཕུ་བཀྲ་ཤིས་ཆོས་རྫོང་ལས་ འགོ་བབགས་ཏེ་རྩིས་སྲུང་ཞུ་ཡོདཔ་ཨིན།

སྤྱི་ལོ་༡༩༧༤ སྤྱི་ཟླ་༦ པའི་ སྤྱི་ཚེས་༣ གྱི་ཚེ་ ལྕང་གླིང་མའི་ཐང་ནང་ མི་མང་ཡོངས་ཀྱི་མཛད་སྒོའི་ལས་རིམ་
འབད་ནི་དེ་གིས་ དྲོ་པ་ཆུ་ཚོད་༥ དང་སྐར་མ་༣༠ ལས་ མི་སེར་ཚུ་ འཚོགས་ནི་འགོ་བབགས་ཏེ་ ཆུ་ཚོད་༩ དང་སྐར་
མ་༣༠ ལུ་མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ ཆོས་རྗེ་འབྲུག་པའི་འཆིབ་གྲལ་དང་ སེར་སྦྲེང་རྒྱས་པ་བསྒྲིགས་ཐོག་
ལས་ ལྕང་གླིང་མའི་ཐང་གི་རྟེན་འབྲེལ་རྩིས་སྲུང་ཞུ་སར་ཕེབས་གནང་སྟེ་ འབྲུག་གི་རྒྱལ་དར་ གཟི་བརྗིད་ཅན་དགུང་
དབྱིངས་ལུ་ཕྱར་ཏེ་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་ལས་ མངའ་འབངས་མི་སེར་ཡོངས་ལུ་ གསེར་ཁྲིར་མངའ་
གསོལ་གྱི་གསུང་བཤད་གནང་སྟེ་ ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་ གླུ་གར་གཞས་ཀྱི་མཆོད་པ་ཕུལ་ཐོག་ལས་ དུས་སྟོན་རྩིས་
སྲུང་ཞུ་ནུག། 

འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ་ཆེན་མོ་ ཧེ་མ་ལས་བབགས་ཡོད་རུང་ ཡིག་ཚང་གཞི་བབགས་འབད་དེ་ མེད་ནི་དེ་
གིས་ སྤྱི་ལོ་༡༩༧༤ ལས་ ཡིག་ཚང་གཏན་འཁེལ་གཞི་བབགས་གནང་ཡོདཔ་དང་། ལོ་དེ་ནང་ མི་མང་ལུ་ འཚོ་
བ་ཟ་བཏུང་གི་འབྱོར་པ་ བདེ་སྒྲིག་འབད་ཐབས་ལུ་ འབྲུག་ཟ་སྤྱོད་ལས་འཛིན་ འགོ་བབགས་གནང་བའི་ཁར། རྒྱལ་
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འབྲུག་གི་འབྱུང་རབས་སྡུས་དོན།

ཡོངས་ན་གཞོན་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱང་བསྒྲགས་ཟེར་ སྒྲ་སྡུད་ཀྱི་ཞབས་ཏོག་དང་། གཞན་ཡང་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ་ལུ་ཕན་
པའི་ འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་གླིང་ག་དང་། མཁའ་གླིང་སིབ་སུ་ཚུ་ནང་ཡང་ གླིང་གའི་ས་གནས་ ངོས་འཛིན་གནང་བ་ལ་
སོགས་པ་མང་རབས་ཅིག་ གསེར་ཁྲི་གུ་མངའ་གསོལ་བའི་ ལོ་དེ་ནང་ར་མཛད་གནང་ནུག།

དེ་མ་ཚད་ ལོ་དེ་ནང་རང་ ཡབ་ཞིང་གཤེགས་དམ་པའི་དགོངས་རྫོགས་ཀྱི་དོན་ལུ་ ཐིམ་ཕུ་ཁྲོམ་ཁར་ རྒྱལ་ཡོངས་
དགོངས་རྫོགས་རྗེས་དྲན་མཆོད་རྟེན་ཟེར་ བཀའ་དགོངས་ཕུར་གསུམ་གྱི་མཆོད་རྟེན་ཆེན་པོ་བཞེངས་གནང་མི་དེ་གིས་ ཡབ་
རྒྱལ་པོའི་དགོངས་རྫོགས་ཙམ་གྱིས་མ་ཚད་པར་ འབྲུག་མི་ཁྲོམ་ཁར་སྡོད་མི་ག་ར་ འགྲོ་ཞོར་སྡོད་ཞོར་ལུ་ ཚོགས་ཆེན་
བསག་སའི་མཆོད་པའི་རྟེན་ངོ་མ་ལུ་གྱུར་ཏེ་ཡོདཔ་དང།

རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་འོང་འབབ་ གཙོ་བོ་ཅིག་ཨིན་མི་ ཆུ་ཁ་གློག་མེ་ལས་འགུལ་ ཡབ་ཀྱིས་འགོ་བརྩམས་གནང་མི་དེ་ཡང་ 
ལཱ་འགོ་བབགས་ནི་འབད་ རྒྱ་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ ཆིངས་ཡིག་གུ་ མཚན་རྟགས་བཀོད་གནང་སྟེ་ སྤྱི་
ལོ་༡༩༧༥ འི་ལོ་ལས་ གློག་མེའི་འཕྲུལ་ཁང་ གསར་སྐྲུན་གྱི་ལཱ་ཚུ་ འགོ་བབགས་གནང་བ་གིས་མ་ཚད། མི་མང་གི་
ཚེ་སྲོག་དང་ རྒྱུ་ནོར་ལུ་ཉམས་རྒུད་འབྱུང་བའི་སྐབས་ སྐྱིད་སྡུག་སེལ་ཐབས་ལུ་ ཉེན་བཅོལ་ལས་ཁུངས་ གཞི་བབགས་
གནང་བ་ལ་སོགས་པ་ མཛད་མི་དེ་གིས་ཡང་ དཔལ་འབྱོར་གོང་འཕེལ་གྱི་དོན་ལུ་ ཕན་ཐོགས་སྦོམ་བྱུང་ཡོད་པའི་ཁར་ 
དངུལ་ཁང་ཁ་ཐུག་ལས་ཡང་ འབྲུག་རང་དབང་གི་དངུལ་ཤོག་ བཀྲམ་སྤེལ་གནང་ཡོདཔ་མ་ཚད་ གཞུང་དངུལ་ལག་
ལེན་འཐབ་ཚུལ་གྱི་ ཁྲིམས་ཡིག་ཚུ་ཡང་ ཁ་གསལ་བརྩམས་གནང་ནུག།

སྤྱི་ལོ་༡༩༧༥ ལུ་ དྲག་པོའི་ཕན་བདེ་ལས་ཁུངས་ གཞི་བབགས་གནང་སྟེ་ དྲག་ཁག་གསུམ་གྱི་སྐྱིད་སྡུག་སེལ་ཐབས་
མཛད་པའི་ཁར་ འབྲུག་ཚོང་དང་བཟོ་གྲྭ་ཚོགས་སྡེའི་ཡིག་ཚང་བབགས་ཏེ་ ཚོང་པ་ཡོངས་ལུ་ཕན་ཐབས་མཛད་གནང་ནུག། 

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ མི་མང་ལུ་བདེ་སྐྱིད་སྤེལ་བའི་ཐབས་ལུ་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་མེད་པ་ཅིན་ བདེ་སྐྱིད་འབྱུང་
ཐབས་མེདཔ་མཁྱེན་ཏེ་ རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་ དར་ཁྱབ་སྦོམ་འབད་གཏང་གནང་ནིའི་དོན་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༡༩༧༥ ལས་གྲྭ་
ཚང་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཡིག་ཚང་ སྔར་མེད་གསར་དུ་བབགས་གནང་ནི་དེ་གིས་ གཞུང་གྲྭ་ཚང་གིས་གཙོས་པའི་ ཕྱོགས་ཀྱི་
རབ་སྡེ་ཁག་གི་བདེ་ཐབས་བཟོ་ཚུགསཔ་ཙམ་གྱིས་མ་ཚད་པར་ འཛམ་གླིང་རྒྱལ་ཁབ་ཡོངས་ཀྱི་ ནང་པའི་ཆོས་སྡེ་ཁག་
དང་ཡང་ འབྲེལ་བ་འཐབ་ནི་ལུ་ཕན་ཐབས་སྦོམ་བྱུང་སྟེ་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ སྤྱི་ལོ་༡༩༧༨ལས་ཚུར་ འཛམ་གླིང་
ནང་པའི་ཆོས་སྡེའི་འཐུས་མིའི་གྲས་ཁར་ཡང་ ཚུད་ཚུགས་ནི་དེ་གིས་ ཆོས་རྗེ་འབྲུག་པའི་མཚན་སྙན་ འཛམ་གླིང་རྒྱལ་
ཁབ་མཐའ་དབུས་མེད་པར་ཁྱབ་ཡོདཔ་ཨིན།

དེ་མ་ཚད་ སྔར་གྱི་དུས་ལུ་ གཞུང་གྲྭ་ཚང་དང་ ཕྱོགས་ཀྱི་རབ་སྡེ་ཙམ་མ་གཏོགས་ གཞན་ཆོས་མཛད་ བླ་སློབ་ དགེ་
སློང་ སྒོམ་ཆེན། ཨ་ཎི། དགོན་སྡེ་དང་སྒྲུབ་སྡེ་ཁག་ནང་བཞུགས་མི་ཚུ་ འཚོ་བ་བསོད་སྙོམས་ལུ་བརྟེན་དགོཔ་ལས་ 

བསྐྱར་སྐྲུན་ ༢༠༢༢
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ཆོས་ཡང་དག་བསྒྲུབ་པའི་གོ་སྐབས་སྦོམ་མ་འབྱུང་པས། ཨིན་རུང་ ཤུལ་ལས་ གྲྭ་ཚང་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཡིག་ཚང་ 
བབགས་ཞིནམ་ལས་ཚུར་ ཆོས་མཛད་མི་ཚུ་ལུ་ཡང་ འཚོ་བའི་མཐུན་རྐྱེན་གཞུང་གིས་གནང་ནི་དེ་གིས་ ཆོས་འཇམ་ཏོང་
ཏོ་འབད་བསྒྲུབ་ཚུགསཔ་བཟོ་གནང་ཡོདཔ་ཨིན།

སྤྱི་ལོ་༡༩༧༨ ལུ་ ས་དང་འགྲེམ་རྟགས་ཀྱི་ཁྲིམས་ཡིག་ གསར་རྩོམ་གནང་པའི་ཁར་ འདི་ལླཱིའི་གཞུང་ཚབ་རྒྱ་སྐྱེད་དང་
། འབྲུག་རྒྱང་བསྒྲགས་ཡོངས་འབྲེལ་གྱི་ཐོག་ལས་རྒྱང་བསྒྲགས་འབད་སྲོལ་ བབགས་ཡོདཔ་དང་། ཅ་དམ་ལས་ཁུངས་
ཀྱི་ཁྲིམས་ཡིག་གསར་རྩོམ་ གནང་བ་ལ་སོགས་པ་ལེ་ཤ་ཅིག་མཛད་ནུག།

མི་དབང་མཆོག་ གསེར་ཁྲི་ལུ་ མངའ་གསོལ་ཞུ་ཞིནམ་ལས་ མངའ་འབངས་ཡོངས་ཀྱིས་ རྒྱལ་བབན་ཅིག་ འཕྲལ་
དུ་བཞེས་ཞིནམ་ལས་ མ་འོངས་རྒྱལ་སྲིད་སྐྱོང་མི་ རྒྱལ་སྲས་སྐུ་བལྟམ་དགོ་པའི་ རེ་འདོད་བསྐྱེདཔ་བཞིན་དུ་ སྤྱི་ལོ་
༡༩༧༩ གི་ལོ་ལུ་ སྤུངས་ཐང་ཆ་འོག་རྟ་ལོག་ནོརབུ་སྒང་ལས་ ཞབས་དྲུང་གསུང་སྤྲུལ་འཇིགས་མེད་རྡོ་རྗེའི་བརྒྱུད་པ་
ལས་ཨིན་མི་ ཡབ་ཨོ་རྒྱན་རྡོ་རྗེ་དང་ ཡུམ་ཐུགས་རྗེ་བཟང་མོ་གཉིས་ལུ་ སྲསམོ་ལྔ་ཡོད་ས་ལས་ རྡོ་རྗེ་དབང་མོ་དང་། 
ཚེ་རིང་པདྨྱོ། ཚེ་རིང་གཡང་སྒྲོན། སངས་རྒྱས་ཆོས་སྒྲོན་བཞིཔོ་འདི་ འགོ་དང་པ་ རྟེན་འབྲེལ་མདོར་བསྡུས་ཅིག་བརྩིས་
ཏེ་ རྒྱལ་པོའི་བབནམོ་འབད་བཞེས་ཡོདཔ་དང་། ཤུལ་ལས་ གཞུང་འབྲེལ་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༡༩༨༨ སྤྱི་ཟླ་༡༠ པའི་ 
སྤྱི་ཚེས་༣༡ ལུ་ སྤུངས་ཐང་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཕོ་བྲང་ནང་ལས་འགོ་བབགས་ཏེ་ ཐིམ་ཕུ་བདེ་ཆེན་ཆོས་གླིང་ཕོ་བྲང་དང་ རྫོང་
ཁག་༡༨ ག་རའི་ནང་ལུ་ ཉིན་གྲངས་གསུམ་གྱི་རིང་ རྒྱལ་བབན་ཁབ་ཏུ་བཞེས་པའི་རྟེན་འབྲེལ་ཕུན་སུམ་ཚོགསཔ་འབད་ 
རྩིས་སྲུང་མཛད་ཐོག་ལས་ མངའ་འབངས་ཡོངས་ལུ་ རྒྱལ་བབན་བཞེས་པའི་ གསལ་བསྒྲགས་མཛད་གནངམ་ད་ 
འབྲུག་མི་ག་ར་གི་སེམས་ལུ་ ཡིད་ཆེས་ངལ་རངས་ཀྱི་ཞི་བདེ་བྱུང་སྟེ་ དགའ་མགུ་སྤྲོ་གསུམ་ལྡན་པའི་གླུ་གར་གྱི་མཆོད་
དབྱངས་དང་། རྒྱལ་བབན་ཁབ་ཏུ་བཞེས་པའི་བཀྲ་ཤིས་ལེགས་དར་ཕུལ་ནུག།

དེའི་ཤུལ་ལས་ མི་སེར་ཡོངས་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ གདུང་རྒྱུད་འཛིན་པའི་སྲས་སྲསམོ་ འཁྲུང་དགོ་པའི་རེ་བ་བསྐྱེདཔ་བཞིན་
དུ་ སྤྱི་ལོ་༡༩༨༠ སྤྱི་ཟླ་༢ པའི་སྤྱི་ཚེས་༢༡ གཟའ་སྐར་དགེ་བའི་འཕྲོད་སྦྱོར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་ཉིན་མར་ མི་
དབང་རྒྱལ་བབན་ཨ་ཞེ་ཚེ་རིང་གཡང་སྒྲོན་དབང་ཕྱུག་མཆོག་ལས་ རྒྱལ་སྲས་འཇིགས་མེད་གེ་སར་རྣམ་རྒྱལ་དབང་ཕྱུག་
མཆོག་སྐུ་འཁྲུངས་ནུག། དེ་ལས་ སྲསམོ་བདེ་ཆེན་གཡང་འཛོམས་དབང་ཕྱུག་དང་ རྒྱལ་སྲས་འཇིགས་མེད་རྡོ་རྗེ་དབང་
ཕྱུག་འཁྲུངས་ནུག། 

མི་དབང་རྒྱལ་བབན་ཨ་ཞེ་རྡོ་རྗེ་དབང་མོ་དབང་ཕྱུག་མཆོག་ལས་ སྲསམོ་བསོད་ནམས་བདེ་ཆེན་དབང་ཕྱུག་དང་ རྒྱལ་སྲས་ 
འཇིགས་རྒྱལ་ཨོ་རྒྱན་དབང་ཕྱུག་གཉིས་འཁྲུངས་ནུག།

མི་དབང་རྒྱལ་བབན་ཨ་ཞེ་ཚེ་རིང་པདྨྱོ་དབང་ཕྱུག་མཆོག་ལས་ སྲསམོ་འཆི་མེད་གཡང་འཛོམས་དབང་ཕྱུག་དང་ སྐལ་
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འབྲུག་གི་འབྱུང་རབས་སྡུས་དོན།

བཟང་ཆོས་སྒྲོན་དབང་ཕྱུག་ དེ་ལས་ རྒྱལ་སྲས་ཨོ་རྒྱན་འཇིགས་མེད་དབང་ཕྱུག་གསུམ་འཁྲུངས་ནུག། 

མི་དབང་རྒྱལ་བབན་ཨ་ཞེ་སངས་རྒྱས་ཆོས་སྒྲོན་དབང་ཕྱུག་མཆོག་ལས་ རྒྱལ་སྲས་ཁམས་གསུམ་སེངྒེ་དབང་ཕྱུག་དང་། 
སྲསམོ་ཨུཏྤལ་མ་ཆོས་སྒྲོན་དབང་ཕྱུག་འཁྲུངས་ནུག།

མི་དབང་མཆོག་གིས་ གསེར་ཁྲི་གུ་ཕེབས་ཞིནམ་ལས་ ཕྱག་ལཱ་ག་ཅི་ར་མཛད་རུང་ རྒྱལ་ཁབ་དང་ཀྱི་སྲུང་སྐྱོབ་དང་ མི་
སེར་གྱི་འཕྲལ་ཕུགས་གཉིས་ཀྱི་བདེ་སྐྱིད་ལུ་དགོངས་ཏེ་ གོང་འཕེལ་གྱི་ཕྱག་ལཱ་མཛད་དེ་ཕྱག་ཤུལ་སྦོམ་འབད་མཛད་
ཡོད་མི་ཚུ་ མི་དབང་མཆོག་གི་ཐུགས་ཀྱི་དགོངས་གཏེར་ལས་འཁྲུངས་པའི་ དགོངས་བཞེད་བླ་ན་མེད་པ་ རྒྱལ་ཡོངས་
དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་ཀྱི་ལྟ་བ་གཞིར་འཛིན་ཏེ་མཛད་དང་བཞིན་ཡོདཔ་ཨིན།

སྤྱི་ལོ་༡༩༧༩ ལུ་ འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚོགས་གོང་འཕེལ་ཡིག་ཚང་ འབྲུག་ལུ་གཏན་བཞུགས་འབད་བབགས་གནང་། སྤྱི་
ལོ་༡༩༨༠ ལུ་ ཁྱིམ་མཚེས་བྷང་ལ་དེཤ་རྒྱལ་ཁབ་དང་ མཐུན་འབྲེལ་གོང་འཕེལ་གཏང་ནིའི་ཐབས་ལུ་ ཌ་ཀ་ལུ་གཞུང་
ཚབ་ཡིག་ཚང་གཞི་བབགས་གནང་ནུག།

སྤྱི་ལོ་༡༩༨༠ ལུ་སྤུངས་ཐང་རྫོང་ནང་ ཡི་དམ་བདེ་མཆོག་འཁོར་ལོ་སྡོམ་པའི་སྐུ་རྟེན་གསར་བཞེངས་མཛད། 

སྤྱི་ལོ་༡༩༨༠ ལུ་གཉེན་གྱི་ཁྲིམས་ཡིག་དང་ བུ་ལོན་གྱི་ཁྲིམས་ཡིག་ ཁྲིམས་སྲུང་འགག་སྡེའི་ཁྲིམས་ཡིག་ སྒོ་ནོར་
ཁྲིམས་ཡིག་ལ་སོགས་པ་ ཁྲིམས་ཡིག་ལེ་ཤ་ཅིག་ གསར་རྩམ་གནང་ནུག། བྷང་ལ་དེཤ་རྒྱལ་ཁབ་དང་གཅིག་ཁར་ 
ཚོང་འབྲེལ་ཆིངས་ཡིག་གུ་མཚན་རྟགས་བཀོད་གནང་ནི་དང་ དུས་མཉམ་ལུ་ འོང་འབབ་ཡར་སེང་གི་མཐུན་རྐྱེན་ལུ་
དམིགས་ཏེ་ སྒོམ་ཀྲུ་རྩི་སའི་བཟོ་གྲྭ་འཕྲུལ་ཁང་གཞི་བབགས་གནང་ནུག། 

སྤྱི་ལོ་༡༩༨༡ ལུ་ འཛམ་གླིང་དངུལ་ཁང་ལེ་ཤ་ཅིག་ནང་ འཐུས་མིའི་གྲས་སུ་འཛུལ་ཞུགས་གནང་ཡོདཔ་དང་ ཡབ་
འབྲུག་རྒྱལ་གསུམ་པ་ མི་དབང་འཇིགས་མེད་རྡོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག་མཆོག་གིས་ བརྩམས་གནང་བའི་ ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་ལུ་ 
གཞི་བཞག་སྟེ་ རྒྱལ་སྲིད་ཀྱི་དབང་ཆ་ཕྱིར་སྤེལ་གནང་ནི་ལུ་ གཙོ་བོར་བཏོན་གནང་ནུག། དེ་ཡང་ སྤྱི་ལོ་༡༩༨༡ 
ལས་ ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་ལྔ་པ་ འགོ་བབགས་པའི་སྐབས་ རྫོང་ཁག་གཞུང་འཛུགས་ཀྱི་ལས་རིམ་ཟེར་ རྒྱལ་གཞུང་
ལྟེ་བ་ལས་ དབང་ཆ་ རྫོང་ཁག་ཚུ་ནང་གནངམ་མ་ཚད། ལག་ལེན་འཐབ་མི་ཚོགས་པ་ཅིག་ བབགས་ཡོད་མི་དེ་གི་མིང་ 
རྫོང་ཁག་ཡར་རྒྱས་ཚོགས་འདུ་ཟེར་བཏགས་གནང་ཡོདཔ་དང་། ཨམ་སྲུ་རང་དབང་ཚོགས་པའི་ཡིག་ཚང་ཡང་ ལོ་འདི་ནང་
ར་ གཞི་བབགས་གནང་ནུག།

ཧེ་མར་རྒྱ་གར་འདི་ལླཱི་ རྒྱ་གཞུང་སློབ་གྲྭའི་ཆོས་རྒྱུགས་བཀོད་ཚོགས་ཀྱིས་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་སྲོལ་ཡོད་པའི་ འབྲུག་
གི་ཤེས་རིག་དབང་འཛིན་དེ་ སྤྱི་ལོ་༡༩༨༢ ལས་ འབྲུག་ཤེས་རིག་གཙོ་ཁང་གིས་ རྩིས་ལེན་ཞིནམ་ལས་ རང་དབང་
ཅན་གྱི་འབྲུག་གི་ཤེས་རིག་དབང་འཛིན་ཅིག་འབད་ ལག་ལེན་འགོ་བབགས་གནང་ཡི།
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སློབ་རི་ ༡༠ པ།

ལོ་འདི་ནང་ར་ འཛམ་གླིང་གསོ་བའི་ལས་ཚོགས་(ཌབ་ལུ་ཨེཆ་ཨོ་)དང་ རྒྱལ་སྤྱིའི་ཚན་རིག་དང་ལམ་སྲོལ་ཤེས་ཡོན་
ལས་ཚོགས་(ཡུ་ནིསི་ཀོ) ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ལ་སོགས་པའི་ འཐུས་མིའི་གྲས་སུ་འཛུལ་ཞུགས་གནང་
ཡོད་པའི་གུ་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལས་ཁུངས་དང་ བཟའ་ཚང་འཕྲོད་བསྟེན་ལེགས་བཅོས་ལྟེ་བ་ཚུ་གཞི་བབགས་གནང་
བ་གིས་མ་ཚད་ རྒྱལ་གཞུང་དངུལ་རྩིས་ཁྲིམས་ཡིག་དང་ བཙོན་པའི་ཁྲིམས་ཡིག་ཚུ་བརྩམས་ཏེ་ཆ་འཇོག་མཛད་གནང་
ནུག། 

སྤྱི་ལོ་༡༩༨༣ ལུ་ ནེ་པཱལ་དང་ཀུ་ཝེཊ་རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་དང་ གཞུང་འབྲེལ་གྱི་མཐུན་ལམ་འགོ་བབགས་གནང་ཡོདཔ་དང་། 
ལོ་འདི་ནང་ར་ རྒྱལ་སྤྱིའི་བཟོ་གྲྭ་གོང་འཕེལ་ལས་ཚོགས(ཡུ་ནི་ཌོ)དང་ ཨེ་ཤི་ཡ་ པེ་སི་ཕིག་ པོསི་ཊལ་ཡུ་ནེན་
ཟེར་བའི་འགྲེམ་ལས་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མིའི་གྲས་ལུ་འཛུལ་གནང་ཡི། 

དཔལ་འབྱོར་གོང་འཕེལ་གྱི་ཕན་ཐབས་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་དངུལ་ལས་དབང་འཛིན་ གཞི་བབགས་གནང་བའི་ཁར་ འབྲུག་
སྦྱར་ལེབ་འཐོན་སྐྱེད་བཟོ་གྲྭ་(བི་བི་པི་)དང་ ཞི་བའི་མཁའ་འགྲུལ་ཡིག་ཚང་ཚུ་གཞི་བབགས་གནང་ནུག། བསམ་རྩེ་སློབ་
དཔོན་སློབ་སྦྱོང་སྤེལ་ཁང་དེ་ རྒྱ་སྐྱེད་མཛད་དེ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཤེས་རིག་སྤེལ་ཁང་ལུ་ བཟོ་གནང་པའི་ཁར་ བཀང་ལུང་
སློབ་གྲྭ་དེ་ཡང་ མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭ་ལུ་རྒྱ་སྐྱེད་མཛད་དེ་ ཤེས་རབ་རྩེ་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭ་ ཟེར་བཏགས་གནང་ནུག།

སྤྱི་ལོ་༡༩༨༤ ལུ་ མཱལ་དིབསི་རྒྱལ་ཁབ་དང་གཅིག་ཁར་ གཞུང་འབྲེལ་མཐུན་ལམ་འགོ་བབགས་གནང་བ་གིས་མ་ཚད། 
སྤྱི་ལོ་༡༩༨༥ ལུ་ འཛམ་གླིང་རྒྱལ་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་གཏན་བཞུགས་ཡིག་ཚང་ཅིག་ ཇི་ནི་ཝ་ལུ་འགོ་བབགས་ནུག། ལོ་
འདི་ནང་ར་ ཕྱི་རྒྱལ་སུའི་ཛར་ལེནྜ་དང་། ཌེན་མཱག སུའི་ཌེན་དང་ ནེ་དྷར་ལེནཌསི། ནོར་ཝེ་རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་དང་ གཞུང་
འབྲེལ་གྱི་མཐུན་ལམ་འགོ་བབགས་གནང་ནུག།

སྤྱི་ལོ་༡༩༨༥ ལུ་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ རྒྱལ་ཁབ་གཞན་བདུན་དང་མཉམ་ ལྷོ་ཨེ་ཤི་ཡ་ལུང་ཕྱོགས་མཐུན་འབྲེལ་
ཚོགས་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་འཐུས་མི་འབད་གྲུབ་སྟེ་ མི་དབང་མཆོག་གིས་ བྷང་ལ་དེཤ་གི་རྒྱལ་ས་ ཌ་ཀ་ལུ་འབད་ ལྷོ་
ཨེ་ཤི་ཡ་ལུང་ཕྱོགས་མཐུན་འབྲེལ་ཚོགས་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཞལ་འཛོམས་ཐེངས་དང་པའི་ནང་ གྲལ་བཞུགས་མཛད་
གནང་ནུག། 

ལོ་དེ་ནང་ སྐྱེལ་འདྲེན་ཞབས་ཏོག་ སྒེར་སྡེ་གིས་ལག་ལེན་འཐབ་ཆོགཔ་ བཟོ་གནང་མི་དེ་གིས་ཡང་ སྒེར་སྡེ་གོང་
འཕེལ་ལུ་ ཕན་ཐོགས་སྦོམ་བྱུང་ཡོདཔ་དང་།  རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ གཞི་བབགས་གནང་ཡོདཔ་མ་ཚད་ 
འབྲུག་གི་མི་ཁུངས་འདོགས་ལུགས་ཀྱི་ཁྲིམས་ཡིག་ གསརཔ་བརྩམས་གནང་ནུག། 

སྤྱི་ལོ་༡༩༨༦ ལུ་ སྒེར་སྡེ་ཐུན་མོང་ པོ་ལི་ཐིན་ཟེར་བའི་གྱིབ་ཆས་འཐོན་སྐྱེད་བཟོ་གྲྭ་ཁང་གསརཔ་ བབགས་གནང་
ཡོད་མི་དེ་གིས་ཡང་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་གོང་འཕེལ་ལུ་ ཕན་ཐོགས་སྦོམ་བྱུང་ནུག། རྒྱལ་ཁབ་ནང་ མི་སྡེ་

བསྐྱར་སྐྲུན་ ༢༠༢༢
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འབྲུག་གི་འབྱུང་རབས་སྡུས་དོན།

སློབ་གྲྭ་འགོ་བབགས་པའི་ཁར་ གཞི་རིམ་སློབ་གྲྭ་ཆུང་བའི་དོན་ལུ་ རིག་ལམ་གསར་པའི་གནས་སྐབས་བཏོན་ནི་ཚུ་ 
འགོ་བབགས་གནང་ཡོད། ལོ་དེ་ནང་ར་ སྲོལ་འཛིན་ལྷན་ཁག་དང་། རྒྱལ་གཞུང་འཛིན་སྐྱོང་སློབ་སྡེ་ཡང་འགོ་བབགས་
གནང་ནུག། དེ་ལས་ ཇ་པཱན་དང་ཕིན་ལེནྜ་རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་དང་ གཞུང་འབྲེལ་མཐུན་ལམ་འགོ་བབགས་པའི་ཁར་ ཀུ་ཝེཊ་
ལུ་གཞུང་ཚབ་ཡིག་ཚང་ཡང་ གཞི་བབགས་མཛད་གནང་ཡོདཔ་ཨིན་པས།

སྤྱི་ལོ་༡༩༨༦ ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་སྐད་ཡིག་རྫོང་ཁ་འདི་ ཡར་རྒྱས་གོང་འཕེལ་གཏང་ཐབས་ཀྱི་ཆ་རྐྱེན་ལུ་དམིགས་ཏེ་ 
རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས་ཡང་གཞི་བབགས་གནང་ནུག། སྤྱི་ལོ་༡༩༨༧ ལོར་ ལྷོ་ཀོ་རི་ཡ་དང་ ཤྲཱི་ལང་ཀ་གཉིས་
དང་གཅིག་ཁར་ གཞུང་འབྲེལ་གྱི་མཐུན་ལམ་ འགོ་བབགས་ཡོདཔ་དང་། རྩེད་རིགས་གོང་འཕེལ་གྱི་ ཁྲིམས་ཡིག་
གསརཔ་བརྩམ་མི་དེ་ཡང་ ཆ་འཇོག་མཛད་ནུག།

གཞུང་གྲྭ་ཚང་གི་དགེ་འདུན་པ་ཚུ་ རྒྱལ་བསྟན་ལུང་རྟོགས་ཀྱི་བསྟན་པ་འཛིན་སྐྱོང་སྤེལ་གསུམ་གྱི་དོན་ལུ་ དཀྱིལ་ཆོག་
གི་ཤེས་ཡོན་གྱིས་མ་ཚད་པར་ མདོ་སྔགས་རིག་གཞུང་གི་ སྐུ་ཡོན་བཞེས་དགོཔ་ཁག་ཆེཝ་ལས་ སྤྱི་ལོ་༡༩༨༧ ལུ་
གོང་མའི་གདན་ས་ལྕགས་རི་ལུ་ སྒྲུབ་སྡེ་དང་ རྟ་མགོ་ལུ་ནང་པའི་མཐོ་རིམ་བཤད་གྲྭ་འགོ་བབགས་གནང་ཡོད། དེ་དང་
འབྲེལ་ ཆུ་ཁ་རྫོང་ཁག་ནང་རབ་སྡེ་ གསར་བབགས་ཡང་མཛད་གནང་ནུག།

སྤྱི་ལོ་༡༩༨༨ ལུ་ ལྷོ་ཨེ་ཤི་ཡ་ལུང་ཕྱོགས་ནང་ ངོ་རྒོལ་དྲག་གནོན་ཆིངས་ཡིག་གུ་ མཚན་རྟགས་བཀོད་གནང་ཡོདཔ་
ད་ ཨཱསི་ཊི་ཡ་རྒྱལ་ཁབ་དང་གཅིག་ཁར་ གཞུང་འབྲེལ་མཐུན་ལམ་འགོ་བབགས་གནང་བའི་ཤུལ་ལས་ སྤྱི་ལོ་༡༩༨༩ 
ལུ་འཛམ་གླིང་ཞི་བའི་ མཁའ་འགྲུལ་ཡོངས་འབྲེལ་གྱི་ གྲལ་ཁར་འཛུལ་ཞུགས་འབད་བའི་གུ་ རྒྱལ་ཡོངས་འདེད་
གཡོག་སློབ་སྦྱོང་སྤེལ་ཁང་ཚུ་གསར་བབགས་མཛདཔ་མ་ཚད་ སྒེར་སྡེའི་བཅའ་ཁྲིམས་དང་ བློ་གྲོས་ཚོགས་སྡེའི་བཅའ་
ཁྲིམས་ཚུ་ཡང་ གསརཔ་བརྩམས་གནང་ནུག།

སྤྱི་ལོ་༡༩༩༠ ལུ་ འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚོགས་དང་གཅིག་ཁར་ འཛམ་གླིང་ཨ་ལོའི་རང་དབང་སྲུང་སྐྱོབ་ཆིངས་ཡིག་གུ་ མཚན་
རྟགས་བཀོད་གནང་བའི་ཁར་ གོ་མཚོན་འཆང་སྤྱོད་ཀྱི་ཁྲིམས་ཡིག་ གསར་རྩོམ་མཛད། རང་བཞིན་གནས་སྟངས་སྲུང་
སྐྱོབ་ཡིག་ཚང་ གཞི་བབགས་དང་ པཱ་ཀིསི་ཏཱན་རྒྱལ་ཁབ་དང་གཅིག་ཁར་ཡང་ གཞུང་འབྲེལ་མཐུན་ལམ་འགོ་བབགས་
གནང་ནུག། དེ་མ་ཚད་ རྒྱ་འབྲུག་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ ཚོང་འབྲེལ་ཆིངས་ཡིག་གསར་པའི་གུ་ མཚན་རྟགས་བཀོད་གནང་
ཞིནམ་ལས་ཚུར་ ཚོང་ལམ་ལེགས་ཤོམ་འགྱོ་མི་དེ་གིས་ དཔལ་འབྱོར་ཡར་སྐྱེད་ལུ་ཕན་ཐོགས་སྦོམ་བྱུང་ཡོད། 

འབྲུག་གཞུང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ མི་སེར་ག་ར་ལུ་ དབྱེ་བ་མེད་པར་མཛད་པའི་ སྲིད་བྱུས་ལག་ལེན་འཐབ་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ 
སྤྱི་ལོ་༡༩༩༠ ལོ་ལུ་ ཧང་སྟོང་མར་ ལྷོ་མཚམས་རྫོང་ཁག་དྲུག་ལས་ དུས་གཅིག་ལུ་ ངོ་རྒོལ་འགྲེམ་སྟོན་འབད་དེ་ 
འཐོན་པའི་གནད་དོན་ངོ་མ་གཅིག་ འབྲུག་གི་སྐད་ཡིག་དང་ཆས་གོས་ཚུ་ ངོས་ལེན་མི་འབད་ཟེར་ ངོ་རྒོལ་རྐྱབ་ནུག། དེ་
བསྒང་ ལྷོ་མཚམས་ཁ་ཐུག་གི་མི་སེར་དང་ དམག་མི་ དམག་སྒར་ གཞི་རྟེན་མཁོ་ཆས་ལེ་ཤ་ཅིག་ལུ་ གནོད་པ་སྦོམ་
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སློབ་རི་ ༡༠ པ།

འབད་ར་བྱུང་པ་གིས་མ་ཚད་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བསྟན་སྲིད་ལུ་ཡང་ གནོད་ཚབས་ཆེ་བའི་ བྲེལ་ཟིང་སྦོམ་བྱུང་རུང་ མི་དབང་
མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་གི་ སྙིང་སྟོབས་དང་དཔའ་མཛངས་ཕུལ་དུ་ཕྱིན་པའི་ ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་པའི་སྐུ་དྲིན་ལས་ གྱོས་ངན་
དེ་མཐར་འཁྱོལ་མ་ཚུགས་པར་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་བསྟན་སྲིད་ལུ་ མ་མོས་མི་ཚུ་རྒྱབ་རྟེན་དང་བཅས་པ་ ཁོང་རའི་
བློ་འདོད་ལྟར་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་སྤངས་ཏེ་ཡར་སོཔ་ལས་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཞི་བདེ་དང་ རང་བཙན་འདི་སྔར་ག་ཨིནམ་འབད་ 
སྒྲིང་སྒྲིང་གནས་ཚུགསཔ་བཟོ་གནང་ཡོད།

སྤྱི་ལོ་༡༩༩༡ ལུ་ ཞབས་དྲུང་གསུང་སྤྲུལ་རིམ་འབྱོན་གྱི་གདན་ས་ སྤ་རོ་གསང་སྔགས་ཆོས་འཁོར་རྩ་བ་ལས་ཞིག་
གསོ་མཛད་དེ་བཤད་གྲྭའི་སྡེ་ གསརཔ་བབགས་གནང་མི་དང་ རྟ་ལོག་སྤང་དཀར་པོའི་གདན་ས་དང་རྟ་ལོག་རྫོང་ ཞིག་
གསོ་མ་བཏུབ་བཏུབ་མཛད་གནང་མི་དེ་གིས་ཡང་ གོང་མའི་གདན་ས་ཚུ་ དུས་ནམ་ཡང་ཉམས་མ་བཅུག་པར་བཞག་སྟེ་ 
བསྟན་པའི་ཞབས་ཏོག་ལུ་ལྷན་ཐབས་སྦོམ་བྱུང་ནུག། ལྟ་བཤལ་ལས་ཁུངས་ཡང་ སྒེར་སྡེ་གིས་ལག་ལེན་འཐབ་བཅུག་
ནིའི་སྲིད་བྱུས་བརྩམས་གནང་མི་དེ་གིས་ སྒེར་སྡེའི་འོང་འབབ་ལུ་ ཕན་ཐོགས་སྦོམ་བྱུང་ཡོད། 

ལོ་དེ་ནང་ར་ ས་ཁྲམ་ཐོ་བཀོད་ཀྱི་རིགས་ གློག་རིག་ཐོག་ ལག་ལེན་འཐབ་སྲོལ་འགོ་བབགས་པའི་ཁར་ འབྲུག་རྒྱང་
བསྒྲགས་ལས་ཁུངས་ ཡོངས་འབྲེལ་རྒྱ་ཆེ་ཏོག་ཏོ་ འབད་ཚུགས་པའི་འཕྲུལ་ཁང་སྦོམ་ འགོ་བབགས་གནང་ཡོདཔ་དང་ 
ཨེ་ཤི་ཡའི་རྒྱལ་ཡོངས་སྐྱེལ་འདྲེན་གྲས་ཁར་ཡང་ འཛུལ་ཞུགས་གནང་ནུག།

དེ་གིས་ཡང་མ་ཚད་ རྒེད་འོག་རེ་རེ་བཞིན་དུ་ དབང་ཆ་ཕྱིར་སྤེལ་གནང་སྟེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་དོན་ལས་ རྒེད་འོག་
ཡར་རྒྱས་ཚོགས་ཆུང་ (རྒེད་འོག་ཡར་རྒྱས་ཚོགས་སྡེ་)བབགས་གནང་བ་ལ་སོགས་པ་ གཞུང་སྐྱོང་གི་དབང་ཚད་ ཕྱིར་
སྤེལ་རྒྱ་ཆེཝ་འབད་གནང་ཐོག་ལས་ སྲིད་སྐྱོང་ལམ་ལུགས་ནང་ རྫོང་ཁག་སོ་སོའི་མི་སེར་ རང་སོ་ལུ་ གྲོས་ཐག་གཅད་
ནིའི་དབང་ཆ་དང་། རང་སོའི་དགོས་འདོད་དང་འཁྲིལ་བའི་ ཡར་རྒྱས་གོང་འཕེལ་གཏང་ཆོག་པའི་རང་དབང་ མི་མང་ལུ་
གནང་ནུག།

དེ་བཟུམ་འབད་ སྔར་ ས་གུང་ཕྱུགས་གསུམ་གྱི་ཁྲལ་དང་ རང་སོར་ཡོད་པའི་རྒྱུ་ནོར་མང་ཉུང་དང་འཁྲིལ་བའི་ ཁྲལ་གྱི་
ཕོག་ལམ་ཚུ་ཡང་ གཙོ་བོ་རྒྱལ་ཁབ་ལུ་ ཕན་གནོད་དང་བསྟུན་ཏེ་ སྒྱུར་བཅོས་གནང་ཡོད་མི་ཡང་ དཔེར་ན་ རྩྭ་འབྲོག་
ཚུ་ སྔར་ ཁྲམ་ནང་ག་ཡོད་མི་གུ་ ཁྲལ་བཀལ་སྲོལ་ཡོད་རུང་ ཁྲལ་མ་ཕོགཔ་འབད་ དགོངས་ཡངས་གནང་ཡོདཔ་
མ་ཚད། སྔར་ ཆུ་རགས་དང་། སྒྲ་སྡུད་(རེ་ཌིའོ་) ཚུ་ལུ་ ཁྲལ་བཀལ་སྲོལ་ཡོད་མི་ཚུ་ཡང་ དགོངས་ཡངས་གནང་
ནུག།

སྔར་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ཕྱི་མི་ལྟ་བཤལ་འོང་མི་ཚུ་ བཀག་དམ་མཛད་སྲོལ་ཡོད་མི་དེ་ཡང་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་འོང་
འབབ་སེང་ཐབས་ལུ་དམིགས་ཏེ་ ལོ་བསྟར་ཡར་སེང་ཐོག་ ཚོང་འབྲེལ་འཐབ་ཆོག་པར་བཟོ་གནང་། སྔར་ ཨམ་སྲུ་ཚུ་
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འབྲུག་གི་འབྱུང་རབས་སྡུས་དོན།

ལུ་ཡང་ ཕོ་སྐྱེས་དང་འདྲན་འདྲ་ སྦུང་ཁྲལ་འུར་ལཱ་ཕོག་སྲོལ་ཡོད་མི་དེ་ཡང་ ཨམ་སྲུ་ལུ་སྦུང་ཁྲལ་མ་ཕོགཔ་འབད་ 
སྒྱུར་བཅོས་མཛད་གནང་བ་ལ་སོགས་པ་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་འཕྲལ་ཕུགས་གཉིས་ཀྱི་ ཁེ་ཕན་ལུ་གཟིགས་པའི་སྒོ་ལས་ 
ཁྲལ་གྱི་སྲིད་བྱུས་བརྩམས་གནང་ནུག། 

གཞན་ཡང་གློག་མེ་དང་ཞབས་ཏོག་ འགྲེམས་དང་ལྕགས་འཕྲིན། ཀུན་གསལ་དང་ རྒྱང་བསྒྲགས་ལ་སོགས་པ་མང་
རབས་ཅིག་ རང་སྐྱོང་ལས་ཁུངས་སུ་སྒྱུར་བཅོས་མཛད་པ་ལ་སོགས་པ་ མཛད་འཕྲིན་ནམ་མཁའི་མཐའ་དང་མཉམ་པ་མཛད་
ཡོད།

སྤྱི་ལོ་༡༩༩༢ ལུ་ མགར་ས་དང་ བཀྲ་ཤིས་གཡང་རྩེ་གཉིས་ ཧེ་མ་དྲུང་ཁག་འབད་ཡོད་མི་དེ་ རྫོང་ཁག་ལུ་སྒྱུར་
བཅོས་མཛད་དེ་ གོང་འཕེལ་རྒྱ་སྐྱེད་གནང་པའི་ཁར་ མགར་ས་རྫོང་ནང་ རབ་སྡེ་གསརཔ་བབགས་གནང་ཡོད། འབྲུག་
བློ་གཏད་མ་དངུལ། མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་སྲུང་སྐྱོབ་མ་དངུལ། རང་བཞིན་སླར་འབྱུང་རིག་རྩལ་སློབ་ཁང་ཚུ་གཞི་
བབགས་གནང་བ་གིས་མ་ཚད་ དངུལ་འབྲེལ་བཅའ་ཁྲིམས་དང་ རྒྱལ་ཡོངས་སྲུང་སྐྱོབ་ཁྲིམས་ཡིག་ཚུ་ཡང་ གསར་རྩོམ་
མཛད་གནང་ནུག།

ལོ་དེ་ནང་ སྤུངས་ཐང་རྫོང་ནང་ དགེ་འདུན་པའི་ཀུན་ར་དང་ མ་ཆེན་གཟིམ་ཅུང་ བཙན་མཆོད་རྟེན་ལྷ་ཁང་ལ་སོགས་པ་ 
སྔར་ལས་ལྷག་པའི་ཞིག་གསོ་དང་བསྐྱར་བཞེངས་མཛད་པའི་ཁར་ ཀྲོང་གསར་རྫོང་ནང་ཡང་ རྫོང་གོང་འོག་གཉིས་ཆ་ར་ 
བསྐྱར་བཞེངས་མཛད་དེ་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པའི་ཞབས་ཏོག་ ཆོས་རྒྱལ་མྱ་ངན་མེད་དང་ མཚུངས་པར་མཛད་དང་མཛད་
བཞིན་བཞུགས་ནུག།

སྤྱི་ལོ་༡༩༩༣ ལུ་ ཏུར་ས། ཇོ་བོ་དུར་ཤིང་། ཁྲུམ་སེང་ལ། སག་སྟེང་། འབུམ་སྡེ་གླིང་ཚུ་ནང་ མཐའ་འཁོར་སྲུང་
སྐྱོབ་ཀྱི་གླིང་ག་ཚུ་ ངོས་འཛིན་གནང་ནུག། བཙན་གཡེམ་ཁྲིམས་ཡིག་དང་ སྔོ་ཤིང་སྲུང་སྐྱོབ་ཁྲིམས་ཡིག་ཚུ་ གསརཔ་
བརྩམས་གནང་ནུག། ཐིམ་ཕུ་བཀྲ་ཤིས་ཆོས་རྫོང་ནང་ ནང་རྟེན་རྩ་ཆེན་ཡི་དམ་བདེ་མཆོག་དཀྱིལ་འཁོར་ གསར་བཞེངས་
གནང་ནི་དེ་གིས་ གཞུང་གྲྭ་ཚང་གི་དགེ་འདུནཔ་ཚུ་ གསུང་ཆོག་སྐབས་ བསྐྱེད་རིམ་གསལ་ནི་ལུ་ཡང་ ཕན་ཐོགས་སྦོམ་
བྱུང་ནུག།

སྤྱི་ལོ་༡༩༩༤ ལུ་ འཛམ་གླིང་ཡོངས་འབྲེལ་སྔོ་རིགས་ སྲུང་སྐྱོབ་ཆིངས་ཡིག་གུ་ མཚན་རྟགས་བཀོད་གནང་བའི་ཁར་ 
རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཁོད་ འགྲེམ་འགྲུལ་ཞབས་ཏོག་ཚུ་ གང་མགྱོགས་གཏོང་ལེན་འབད་ཚུགས་པའི་ཐབས་ལམ་བཏོན་
གནང་ནུག། ལོ་འདི་ནང་རང་ ཐིམ་ཕུ་གྲོང་སྡེ་མཉམ་འབྲེལ་ལས་ཁུངས་དེ་ རང་སྐྱོང་ལས་འཛིན་ལུ་བཟོ་གནང་བའི་ཁར་ 
ས་གཏེར་དང་ ནགས་ཚལ་འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་ཐངས་ཀྱི་ཁྲིམས་ཡིག་ཆ་འཇོག་མཛད་གནང་ནུག། 

སྤྱི་ལོ་༡༩༩༤ལུ་ ཀུ་རི་ཆུ་ གློག་ཤུགས་ལས་འགུལ་ འགོ་བབགས་ནིའི་དོན་ལུ་ རྒྱ་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་ཀྱི་བར་
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སློབ་རི་ ༡༠ པ།

ན་ ཆིངས་ཡིག་གུ་མཚན་རྟགས་བཀོད་མི་དེ་ སྤྱི་ལོ་༡༩༩༥ ལས་ གློག་ཤུགས་འཕྲུལ་ཁང་བཟོ་སྐྲུན་འགོ་བབགས་
ཞིནམ་ལས་ སྤྱི་ལ་༢༠༠༢ ལས་ ལེགས་ཤོམ་འབད་བསྒྲུབས་ཏེ་ ནུས་ཤུགས་བཀྲམ་སྤེལ་འགོ་བབགས་ནུག། 
གློག་ཤུགས་ཨམ་དེ་གིས་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་འོང་འབབ་ ཡར་སེང་ལུ་ལྷན་ཐབས་སྦོམ་བྱུང་པ་གིས་མ་ཚད་ ཤར་ཕྱོགས་རྫོང་
ཁག་ཚུ་ནང་ཡང་ དཔལ་འབྱོར་གནས་སྟངས་ལུ་ བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་ཕན་ཐོགས་སྦོམ་བྱུང་ནུག། 

སྤྱི་ལོ་༡༩༩༦ ལུ་ དར་ལ་གློག་མེ་ལས་འགུལ་དང་ གདུང་བསམ་རྩི་སའི་བཟོ་གྲྭ་ འགོ་བབགས་ནིའི་དོན་ལུ་ རྒྱ་
འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ ཆིངས་ཡིག་གུ་མཚན་རྟགས་བཀོད་པའི་གུ་ ཨཱསི་ཊི་ཡ་རྒྱལ་ཁབ་དང་གཅིག་ཁར་ཡང་ 
བ་སོ་ཆུ་གློག་མེའི་ལས་འགུལ་ བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནིའི་ ཆིངས་ཡིག་གུ་མཚན་རྟགས་བཀོད་གནང་ནུག། དེ་མ་ཚད་ འཛམ་
གླིང་ཟ་སྤྱོད་ལས་རིམ་བབགས་པའི་ཁར་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ མི་སྡེ་དཔལ་འབྱོར་གོང་འཕེལ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ཉིན་རིམ་བཞིན་
དུ་སྣུམ་འཁོར་གྱི་རིགས་ ཡར་སེང་འགྱོ་མི་དང་བསྟུན་ཏེ་ སྐྱེལ་འདྲེན་ཁྲིམས་ཡིག་ཅིག་ཡང་གསརཔ་བརྩམས་གནང་ནུག།

གཞན་ཡང་ སོ་ནམ་གོང་འཕེལ་གྱི་དོན་ལུ་ ཨེ་ཤི་ཡ་དང་པེ་སི་ཕིག་སོན་རིགས་འདུས་ཚོགས་ གྲལ་ལུ་འཛུལ་ཞུགས་
གནང་བའི་ཁར་ ཤེས་རིག་གོང་འཕེལ་དོན་ལུ་ ཐག་རིང་སློབ་སྦྱོང་གོ་སྐབས་ཀྱི་ལས་རིམ་ཡང་ འགོ་བབགས་གནང་ནུག། 
ལོ་འདི་ནང་ འགྲེམ་འགྲུལ་མཉམ་ལས་བཅའ་ཁྲིམས་དང་ སྒེར་སྡེའི་མཉམ་ལས་བཅའ་ཁྲིམས་ཚུ་ཆ་འཇོག་མཛད་གནང་
ནུག།

སྤྱི་ལོ་༡༩༩༧ ལུ་ རྣམ་རྒྱལ་ཆོས་གླིང་གི་རབ་སྡེ་དང་ བསེ་ལ་དགོན་པ་ལུ་བཤད་གྲྭའི་སྡེ་ དེ་ལས་ བཀྲ་ཤིས་གཡང་
རྩེ་ལུ་ རིག་གནས་སློབ་གྲྭ་ཚུ་གསརཔ་བབགས་གནང་ནུག། 

སྤྱི་ལོ་༡༩༩༨ ལུ་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་ལས་ སྲིད་སྐྱོང་གི་དབང་ཚད་ བློན་པོ་ལྷན་ཚོགས་ལུ་གནང་
བ་གིས་མ་ཚད། བློན་པོ་ཚུ་ཡང་ བཙག་འཐུ་འབད་དེ་མ་གཏོགས་ བསྐོ་བཞག་འབད་ནི་མེད་པའི་ལམ་ལུགས་བཟོ་
གནང་ཡི། ལོ་འདི་ནང་ ཨེ་ཤི་ཡ་དང་པེ་སི་ཕིག་རྒྱལ་ཡོངས་དང་གཅིག་ཁར་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཡང་ མཁའ་ལམ་
ཡོངས་འབྲེལ་ཚོགས་པའི་འཐུས་མིའི་གྲས་ལུ་བབགས་གནང་ཡི།

སྤྱི་ལོ་༡༩༩༩ ལུ་མི་སྡེའི་ཞབས་ཏོག་གི་དོན་ལས་ རྒྱང་མཐོང་ཊེ་ལི་ཝི་ཤཱན་གྱི་ཞབས་ཏོག་ འགོ་བབགས་གནངམ་
མ་ཚད་ གློག་རིག་ཡོངས་འབྲེལ་ཨིན་ཀྲར་ནེཊ་གི་ཞབས་ཏོག་ཡང་ འགོ་བབགས་གནང་ཡི། ལོ་དེ་ནང་ར་ དཔལ་
འབྲུག་ཞིབ་འཇུག་ལྟེ་བའི་ཡིག་ཚང་ འགོ་བབགས་གནང་མི་དེ་གིས་ཡང་ འཆར་གཞི་དང་སྲིད་བྱུས་ལུ་ ཁུངས་ཐུབ་ལམ་
སྟོན་གྱི་ཞབས་ཏོག་ནང་ ཕན་ཐོགས་སྦོམ་བྱུང་སྟེ་ཡོད།

དེ་ལས་ གྲོང་སྡེ་ལས་འཛིན་གྱི་བཅའ་ཁྲིམས་དེ་ཡང་ ལོ་འདི་ལུ་ ཆ་འཇོག་མཛད་ཅི། དྲང་ཁྲིམས་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ ཞི་
རྩོད་དང་ཉེས་རྩོད་ཀྱི་ དབྱེ་རིམ་ཕྱེ་སྲོལ་གསར་རྩོམ་མཛད་པའི་ཁར་ མཁའ་འགྲུལ་ཞབས་ཏོག་ རྒྱ་སྐྱེད་གནང་སྟེ་ སྤྱི་
ལོ་༢༠༠༠ ལུ་ ཞི་བའི་མཁའ་འགྲུལ་ཁྲིམས་ཡིག་བརྩམས་གནང་ནུག། 
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འབྲུག་གི་འབྱུང་རབས་སྡུས་དོན།

སྤྱི་ལོ་༢༠༠༠ ལོ་ལུ་ སྤུངས་ཐང་ཉི་ཟེར་སྒང་ལུ་ ཁམས་གསུམ་གཡུལ་ལས་རྣམ་རྒྱལ་མཆོད་རྟེན་ ཕྱི་ མཆོད་རྟེན་
གྱི་རྣམ་པ་ལུ་ ནང་ན་ཕུར་པའི་ལྷ་ཚོགས་བཞུགས་པའི་ འགྲན་ཟླ་དང་བྲལ་བའི་ལྷ་ཁང་དང་ པདྨ་དགའ་ཚལ་ཡོངས་ལ་
དགོན་པ་ལུ་ རྡོ་རྗེ་གྲོ་ལོད་ཀྱི་ལྷ་ཁང་ གསར་བཞེངས་མཛད་ནུག། 

དེ་མ་ཚད་ རྒྱལ་ཡོངས་ལཱ་གཡོག་བཀོད་ཚོགས་ཅིག་ཡང་ སྒོ་འབྱེད་གནང་པའི་ཁར་ རྫོང་ཁའི་ཡིག་གཟུགས་གློག་རིག་
ཐོག་ལས་ལག་ལེན་འཐབ་བཏུབ་བཟོ་མི་འདི་གིས་ཡང་ མི་མང་ལུ་བྱ་སྟབས་བདེ་ཏོག་ཏོ་བྱུང་ཡོདཔ་ཨིན། དབང་ཚད་
ཕྱིར་སྤེལ་གྱི་ ཐུགས་བཞེད་གནང་སྟེ་ དམངས་གཙོའི་རིང་ལུགས་འགོ་བབགས་ནིའི་དོན་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༠༡ ལས་ རྩ་
ཁྲིམས་ཆེན་མོ་ཟིན་བྲིས་བཀོད་ནི་འགོ་བབགས་ཅི། དེ་བཟུམ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ་ལས་ ཞི་རྩོད་དང་ཉེས་རྩོད་ཀྱི་ 
ཁྲིམས་ཡིག་དང་འདྲ་བཤུས་དབང་ཆའི་ཁྲིམས་ཡིག། མཉམ་འབྲེལ་ཚོགས་སྡེའི་ཁྲིམས་ཡིག་ ཚོང་ཁྲལ་ཁྲིམས་ཡིག་ 
སྒོ་ནོར་ཁྲིམས་ཡིག་ གློག་ཤུགས་ཁྲིམས་ཡིག་ལ་སོགས་པ་ ལེ་ཤ་ཅིག་ཆ་འཇོག་མཛད་གནང་ཡི། 

སྤྱི་ལོ་༢༠༠༢ ལས་བ་སོ་ཆུ་ གློག་མེ་ལས་འགུལ་གཉིས་པ་དེ་ འགོ་བབགས་ཡོདཔ་དང་ ཕྱིའི་རྒྱལ་ཁབ་དང་ཚོང་
འབྲེལ་ཐད་ཀར་འཐབ་ཚུགས་པའི་སྲིད་བྱུས་བརྩམས་གནང་ཡི། དེ་ལས་ རྒེད་འོག་ཡར་རྒྱས་ཚོགས་ཆུང་དང་ རྫོང་ཁག་
ཡར་རྒྱས་ཚོགས་འདུའི་བཅའ་ཁྲིམས་ཚུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ་ཆེན་མོ་ལས་ ཆ་འཇོག་མཛད་ཡོདཔ་མ་ཚད་ གསོ་བ་དང་
འཕྲོད་བསྟེན་ཚོགས་སྡེའི་ བཅའ་ཁྲིམས་ཡང་ ཆ་འཇོག་མཛད་གནང་ཡི།

སྤྱི་ལོ་༢༠༠༢ ལས་ སིང་པོར་རྒྱལ་ཁབ་དང་གཅིག་ཁར་ གཞུང་འབྲེལ་གྱི་མཐུན་ལམ་འགོ་བབགས་པའི་ཤུལ་ལུ་ 
ཐིམ་ཕུ་ལུ་དོན་གཅོད་ཡིག་ཚང་ཅིག་ཡང་ གཞི་གབགས་གནང་ནུག། དེ་མ་ཚད་ཨཱསི་ཊེ་ལི་ཡའི་གཞུང་དང་གཅིག་ཁར་ཡང་ 
མཐུན་འབྲེལ་འགོ་བབགས་ཏེ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༠༣ ལས་ འབྲུག་ལུ་ གཞུང་ཚབ་ཡིག་ཚང་བབགས་གནང་ནུག། 

ཧེ་མ་ སྤྱི་ལོ་༡༩༩༡ ལུ་ ཐའི་ལེཎྜ་རྒྱལ་ཁབ་དང་ གཞུང་འབྲེལ་མཐུན་ལམ་འགོ་བབགས་ཡོདཔ་ལས་ སྤྱི་ལོ་
༢༠༠༣ གྱི་ལོར་ འབྲུག་ལུ་ ཐའི་ལེཎྜ་གཞུང་གི་དོན་གཅོད་ཡིག་ཚང་ཅིག་བབགས་གནང་ནི་དེ་གིས་ གཞུང་གཉིས་ཀྱི་
བར་ན་ འབྲེལ་བ་འཐབ་ནི་ལུ་ བྱ་སྟབས་བདེ་ཏོག་ཏོ་བྱུང་ནུག།

སྤྱི་ལོ་༢༠༠༣ ལུ་ འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ་ལས་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་དང་ ཁྲིམས་བཟོ་ཚོགས་ཆུང་ལ་
སོགས་པ་གསར་བབགས་འབད་དེ་ རྒྱལ་གཞུང་རང་བཙན་སྒྲིང་སྒྲི་བཟོ་གནང་པའི་ཁར་ རྒྱབ་མིའི་བཅའ་ཁྲིམས་དང་ སྨན་
རིགས་ཚོང་འབྲེལ་གྱི་ཁྲིམས་ཡིག་ཚུ་ཡང་ ཆ་འཇོག་མཛད་ནུག།

ལོ་འདི་ནང་ མཐོ་རིམ་གབག་ལག་སློབ་ཁང་དང་ མི་སྟོབས་དང་ལཱ་གཡོག་ལྷན་ཁག་ གསར་བབགས་གནངམ་མ་ཚད་ 
རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཡང་ལོ་འདི་ནང་ལས་ རང་སྐྱོང་གབག་སྡེ་ཅིག་འབད་བཟོ་གནང་ཡི། དེ་ལས་ རྒྱལ་
ཁབ་ནང་ འགྲུལ་འཕྲིན་གྱི་ཞབས་ཏོག་ཡང་ ལོ་འདི་ནང་བབགས་མི་འདི་གིས་ཡང་ མི་མང་འབྲེལ་བ་འཐབ་ནི་ལུ་ 
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ཕན་ཐོགས་སྦོམ་བྱུང་ཡོདཔ་དང་ ཀེ་ན་ཌ་གཞུང་དང་གཅིག་ཁར་ཡང་ ལོ་འདི་ནང་ར་གཞུང་འབྲེལ་གྱི་མཐུན་ལམ་འགོ་
བབགས་གནང་ཡི། 

དེ་ཡང་ རྒྱ་གར་གྱི་གཡིབ་དམག་ ཨུལ་ཕ་དང་བོ་དོ་ ཀེ་ཨེལ་ཨོ་ སྡེ་ཚན་ཚུ་གིས་ རང་སོའི་མངའ་སྡེ་རང་དབང་དགོ་
པའི་ཨུ་ཚུགས་བསྐྱེད་དེ་ རྒྱ་གཞུང་ལུ་ངོ་རྒོལ་རྐྱབ་ནིའི་གྲ་སྒྲིག་ལུ་ འབྲུག་ལྷོ་ཕྱོགས་ཀྱི་ས་མཚམས་བདའ་ སྒར་
བཅགས་སྡོད་དེ་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གནས་སྟངས་ ཧ་ཅང་གིས་འཚུབས་དྲགས་ཅན་ཅིག་ལུ་གྱུར་བའི་ནམ་དུས་ལུ་ ཞི་
བའི་སྒོ་ལས་གསུང་གྲོས་ ལན་ཐེངས་མང་རབས་ཅིག་གནང་རུང་ ཐོན་འགྱོ་མ་བཏུབ་ལས་ དྲག་དམག་གི་འགོ་ཁྲིདཔ་ 
མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་ཁོ་ར་གིས་ དབུ་ཁྲིད་མཛད་ནི་ཨིན་ཟེར་གསུངས་ཏེ་ ཐབས་མཁས་ཀྱི་སྒོ་ལས་ ལོ་ངོ་
གཅིག་ལྷགཔ་ཅིག་གི་རྩིས་ དགྲ་སྡེའི་ཕོ་ཚོད་གཟིགས་ཏེ་ ལྷོ་མཚམས་ས་གནས་ཀྱི་ནགས་ཚལ་ཡོད་རིགས་ ནང་ལས་
ཕར་ ནུབ་མོ་མནལ་མ་གཟིམ། ཉིན་མར་གསོལ་ཚོགས་ལེགས་ཤོམ་ བཞེས་ལོང་ཡང་མེད་པར་  འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་
ཀྱི་ འཕྲལ་ཕུགས་གཉིས་ལུ་གནོད་པའི་ དགྲ་སྡེ་བཏོན་གཏང་ཐབས་ཁོ་ན་ལུ་ ཐུགས་བཞེད་གནང་སྟེ་ བཞུགས་ནུག།

མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ དམག་གི་ཐབས་བྱུས་ལུ་མཁས་པའི་ཁར་ འབྲུག་གི་ཆོས་བདག་ སྐྱབས་རྗེ་ རྗེ་
མཁན་རིན་པོ་ཆེ་སྤྲུལ་སྐུ་འཇིགས་མེད་ཆོས་གྲགས་མཆོག་གིས་ དབུ་གཙོས་པའི་ཆོས་སྡེ་ཡོངས་ཀྱིས་ སྐུ་རིམ་ཞབས་
བརྟན་དང་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་ལྷ་ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མ་ཚུ་ལུ་ འཕྲིན་བཅོལ་ཉིན་མཚན་མེད་པར་ གནང་ཡོདཔ་མ་ཚད་ 
འབངས་མི་སེར་ཚུ་གིས་ཡང་ གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་ལུ་གསོལཝ་བཏབ་སྟེ་ བཛྲ་གུ་རུ་འབུམ་ཐེར་དང་ སྐྱབས་འགྲོ་ལ་སོགས་
པ་ རང་སོས་ཅི་ཤེས་གང་ཤེས་ཀྱི་ཁ་ཐུན་དགེ་སྦྱོར་ལུ་བརྩོན་ཏེ་ དཀོན་མཆོག་ལུ་གསོལཝ་ རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་བཏབ་
ལས་བརྟེན་ སྤྱི་ལོ་༢༠༠༣ སྤྱི་ཟླ་༡༢ པའི་ སྤྱི་ཚེས་༡༥ ལས་ ༡༧ ཚུན་ལུ་ ངོ་རྒོལ་སྡེ་ཚན་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ 
དྲག་ཁག་གསུམ་གྱི་དམག་མི་དང་ ཁས་བླང་དམག་མི་ཚུ་གི་ དམག་དཔོན་མཛད་དེ་ དམག་འཐབ་པའི་སྐབས་ དགྲ༌སྡེ་
ཚུ་ དུས༌ཡུན༌ཐུང་ཀུ་ཅིག་ནང་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལས་བཏོན་བཏང་སྟེ་ རྒྱ་འབྲུག་མཐུན་འབྲེལ་ལུ་ཡང་ ཐོ་ག་ནི་ཡང་མ་
ཕོག་པའི་ཁར་ རྒྱ་གཞུང་གི་རང་དབང་ཉེན་སྲུང་ལུ་ཡང་ཕན་བདེ་བྱུང་ཡོད་པའི་གུ་ ལྷག་པར་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ ཞི་
བདེ་དང་དགའ་སྐྱིད་ལུ་ བཀོད་གནང་ཡོད་མི་དེ་ འབྲུག་མི་ཡོངས་ཀྱི་སེམས་ལས་ ནམ་ཡང་བརྗེད་པར་ཕངས་པའི་མཛད་
འཕྲིན་བླ་ན་མེད་པ་ཅིག་ཨིན།
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འབྲུག་གི་འབྱུང་རབས་སྡུས་དོན།

རྡོ་ཀྱོང་ལ་འབྲུག་དབང་རྒྱལ་ལྷ་ཁང་ནང་བཞེངས་ཡོད་པའི་མི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པའི་ལྡེབས་རིས།

སྤྱི་ལོ་༢༠༠༤ ལུ་བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་རྫོང་ནང་ རབ་སྡེ་འགོ་བབགས་ཡོདཔ་དང་ དེ་བཟུམ་འབད་ ཀྲོང་གསར་ 
ཚང་ཁ་དང་སྤུངས་ཐང་ཎ་ལེནྜ་ ཐིམ་ཕུ་མདོ་སྡེ་བྲག་ལུ་ བཤད་གྲྭ་བབགས་གནང་ཡོདཔ་དང་། ཀྲོང་གསར་རྟ་ཕག་(རྟ་
འཕེལ)དགོན་པ་དང་ སྤུངས་ཐང་རྟ་ལོག་སྤང་དཀར་པོ་དང་ ཕ་ཇོ་སྡིངས་ལུ་ སྒྲུབ་པའི་སྡེ་བབགསཔ་མ་ཚད། བསམ་
རྩེ་དང་རྡོ་རོ་ཁ། རྩི་རང། དགེ་ལེགས་ཕུག། མང་སྡེ་མོན་གྱི་གཡུས་དང་ ཁེངས་ཀྱི་གྲོང་གསེབ་ས་གནས་ཚུ་ནང་ཡང་ཆོས་
སྡེ་ཁག་མང་རབས་ཅིག་གསར་བབགས་གནང་ཐོག་ལས་ ནང་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་ སྔར་བ་ལྷགཔ་འབད་ དར་
ཁྱབ་མཛད་གནང་ནུག།

དེ་ལས་ ལོ་འདི་ནང་ ཇ་པཱན་དང་ཀེ་ན་ཌ། ནེ་དར་ལེཎྜསི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི་ གཞུང་ཚབ་ཡིག་ཚང་ འབྲུག་ལུ་བབགས་
གནང་ཡོདཔ་དང་། ཌེན་མཱཀ་དང་ ཕ་རནསི། ཨིསི་པཱྒེན། ཡུ་ནའི་ཊེཊ་ཀིང་ཌོམ། སིང་པོར། ཇ་པཱན་རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་ནང་ 
འབྲུག་གི་གཞུང་ཚབ་ཡིག་ཚང་ གསར་བབགས་གནང་ནུག།

དེ་མ་ཚད་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ཁྲིམས་འགལ་བ་ཚུ་ ཉེས་པ་སྲོག་ཐོག་གཏང་ནི་དེ་ ཆ་མེད་བཟོ་གནང་བའི་ཁར་ 
རྒྱལ་ཁབ་ནང་ཏམ་ཁུའི་རིགས་ ཚོང་འབྲེལ་འཐབ་མ་ཆོག་པའི་ཁྲིམས་ཡིག་ཡང་བཟོ་གནང་ཡི། ལོ་འདི་ནང་ མི་དབང་

བསྐྱར་སྐྲུན་ ༢༠༢༢



73

སློབ་རི་ ༡༠ པ།

མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་ལས་ རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོའི་ཟིན་བྲིས་ བཏུབ་མི་བཏུབ་བལྟ་ནིའི་དོན་ལུ་ ལྷན་རྒྱས་གཞུང་
ཚོགས་ལུ་གནང་ནུག། 

སྤྱི་ལོ་༢༠༠༥ ལུ་ འབྲུག་གི་རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོ་འདི་ རྫོང་ཁག་སོ་སོའི་མི་མང་ལུ་གནང་སྟེ་ སྟུན་གྲོས་ཞིབ་པར་མཛད་
གནང་ཡོདཔ་དང་ ལོ་འདི་ནང་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་ མི་རློབས་དང་ཁྱིམ་གྱི་གྲངས་རྩིས་ཡང་ གཏན་འཁེལ་བཟོ་གནང་ཡི།

མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ སྲིད་སྐྱོང་གི་ཕྱག་ལཱ་གནང་ནི་ལུ་ མཆོག་ཏུ་གྱུར་པའི་མཚན་གྱི་སྙན་གྲགས་ 
འཛམ་གླིང་ནང་ ཁྱབ་ཡོད་པའི་རྟགས་མཚན་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༠༥ ལུ་(ཅེམ་པེན་ཨོཕ་ཨརཐ) ཟེར་ ས་སྟེང་ན་ཁྱད་དུ་
འཕགས་པའི་རྟགས་མ་བཞེས་གནང་ཡི།

སྤྱི་ལོ་༢༠༠༥ སྤྱི་ཟླ་༧ པའི་ཚེས་༢༨ ལུ་ རྒྱ་གར་རྒྱལ་ས་ནིའུ་འདི་ལླཱི་ རྒྱ་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ ཧེ་
མ་ལས་ཡོད་པའི་ ཚོང་འབྲེལ་ཆིངས་ཡིག་བསྐྱར་གསོའི་ཐོག་ མཚན་རྟགས་བཀོད་གནང་མི་དང། སྤུ་ན་གཙང་ཆུ་དང་ 
མང་སྡེ་ཆུ་ གློག་མེ་འཕྲུལ་ཁང་སྦོམ་བབགས་ནིའི་རོགས་རམ་དང་ ཚོང་འབྲེལ་ལག་ལེན་གྱི་ཆིངས་ཡིག་གུ་ མཚན་
རྟགས་བཀོད་གནང་མི་ཚུ་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ དཔལ་འབྱོར་གོང་འཕེལ་གྱི་དོན་ལུ་ ཁྱད་དུ་འཕགས་པའི་མཛད་འཕྲིན་
གྱི་མཇུག་བཟུམ་ཅིག་ཨིན། གཞན་ཡང་འབྲུག་དང་ རྒྱ་གར་གྱི་ས་མཚམས་བར་ན་ རླངས་འཁོར་ལམ་བཏོན་ནི་ཚུ་གི་
སྐོར་ལས་ ཆིངས་ཡིག་གུ་མཚན་རྟགས་བཀོད་གནང་ནི་དེ་གིས་ཡང་ མ་འོངས་པའི་ནང་ རྒྱལ་ཁབ་གྱི་དཔལ་འབྱོར་གོང་
འཕེལ་ལུ་ ཕན་རླབས་ཤུན་ཏུ་ཆེ་བའི་མཛད་བྱ་ཅིག་ཨིན། 

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ནང་ མཚོ་ལམ་གྱི་མཐུན་རྐྱེན་མེད་པའི་ཁར་ རང་དབང་གི་མཁའ་ལམ་ཡང་མེད་པར་ སྐོབས་ཚུད་
ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ཨིན་རུང་ མངའ་བདག་ཡབ་སྲས་ཚུ་གི་ཐབས་མཁས་རྨད་བྱུང་གི་མཛད་པ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༠༥ 
དུས་རབས་༢༡ པའི་ནང་ འཛམ་གླིང་ཚོང་འབྲེལ་འགྲེམས་སྟོན་(ཝལཌ་ཨེཀསི་པོ་) ཚུན་ཚོད་ ལྷོད་ཚུགས་མི་དེ་ཡང་ 
ངལ་རངས་ཅན་གྱི་གྲུབ་འབྲས་ཅིག་ཨིན།

སྤྱི་ལོ་༢༠༠༥ ལུ་ སྐྱབས་རྗེ་ཞིང་གཤེགས་ དགེ་འདུན་རིན་ཆེན་མཆོག་གི་ སྐུ་གདུང་མཆོད་རྟེན་ རྒྱུ་གསེར་ཟངས་ལས་
བཞེངས་གནང་བའི་ཁར་ གུ་རུའི་གནས་ཆེན་སྤ་རོ་སྟག་ཚང་གི་ལྷ་ཁང་ སྔར་མེ་མཆོད་བཞེས་མི་དེ་ཡང་ ལོག་སྟེ་ 
སྔར་བ་ལྷགཔ་གསར་བཞེངས་མཛད་གནང་ནུག།

འབྲུག་གི་རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོའི་ཟིན་བྲིས་ནང་ རྒྱལ་པོ་དགུང་ལོ་༦༥ བཞེསཔ་ད་ གསེར་ཁྲི་གུ་ལས་ དགོངས་ཞུ་མཛད་
གནང་དགོཔ་ཡོད་རུང་ མི་དབང་མཆོག་གིས་ དགོས་པ་ལེ་ཤ་ཅིག་ལུ་དགོངས་ཏེ་ དགུང་ལོ་༥༡ ལས་ར་ རྒྱལ་སྲས་
འཇིགས་མེད་གེ་སར་རྣམ་རྒྱལ་དབང་ཕྱུག་མཆོག་ གསེར་ཁྲི་མངའ་གསོལ་མ་མཛད་པའི་གོང་ལས་ར་ ཆབ་སྲིད་འཛིན་སྐྱོང་
གི་ཕྱག་འགན་ཚུ་རྒྱལ་སྲས་ལུ་རྩིས་སྤྲོད་གནང་ཡི། 
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འབྲུག་གི་འབྱུང་རབས་སྡུས་དོན།

དེ་ཡང་ སྤྱི་ལོ་༢༠༠༥ ཟླ་༡༢ པའི་ཚེས་༡༧ ལུ་ བཀྲ་ཤིས་གཡང་རྩེ་རྫོང་ཁག་ནང་ འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཡོངས་དུས་ཆེན་ 
ཐེངས་༩༨ པ་རྩིས་སྲུང་ཞུ་བའི་གསུང་བཤད་ནང་ ཧང་སྟོང་མར་ སྤྱི་ལོ་༢༠༠༨ ལས་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ དམངས་གཙོའི་
རིང་ལུགས་ འགོ་བབགས་ནི་དང་གཅིག་ཁར་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་ གསེར་ཁྲི་ལས་དགོངས་ཞུ་མཛད་དེ་ རྒྱལ་
སྲིད་ཀྱི་ཕྱག་འགན་ རྒྱལ་སྲས་ཀྲོང་གསར་དཔོན་སློབ་ལུ་ རྩིས་སྤྲོད་ནི་ཨིན། ཟེར་ གསུངས་གནང་པའི་སྐབས་ 
འབྲུག་མི་ཆ་མཉམ་གྱི་སེམས་ཁར་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ དམངས་གཙོའི་རིང་ལུགས་འགོ་བབགས་པའི་ དུས་ཚོད་མ་རནམ་
ལས་ དམངས་གཙོའི་རིང་ལུགས་བབགས་ནི་དང་། དབུ་འཁྲིད་རྒྱལ་སྲས་སྐུ་ན་གཞོན་པ་གིས་བསྐྱང་ནི་འདི་ ག་དེ་སྦེ་འོང་
ག? མནོ་བའི་ཐུགས་ཚ་གྱང་ལང་དགོཔ་བྱུང་ནུག།

སྤྱི་ལོ་༢༠༠༦ སྤྱི་ཟླ་༡༢ པའི་སྤྱི་ཚེས་༩ ལུ་ དམིགས་བསལ་གྱི་ ལྷན་རྒྱས་གཞུང་ཚོགས་ཚོགས་གནང་བའི་སྐབས་ 
ཡབ་འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པ་མཆོག་གིས་ རྒྱལ་སྲིད་ཀྱི་ཕྱག་འགན་ཡོངས་རྫོགས་ རྒྱལ་སྲས་ཀྲོང་གསར་དཔོན་སློབ་ མི་
དབང་འཇིགས་མེད་གེ་སར་རྣམ་རྒྱལ་དབང་ཕྱུག་མཆོག་ལུ་ དུས་ད་རེས་ལས་ རྩིས་སྤྲོད་གནངམ་ཨིན། ཟེར་བཀའ་གནང་
བའི་རྒྱུ་རྐྱེན་ཡང་ རྒྱལ་སྲས་ལུ་ཆབ་སྲིད་སྐྱོང་ནིའི་ ལྕོགས་གྲུབ་དང་འཇོན་སྟངས་ སྐུ་ཡོན་དང་ཁྱད་ཆོས་ཚུ་ཚང་ནི་དེ་གིས་ 
རྒྱལ་སྲིད་གཏད་པའི་དགོས་པ་སྦོམ་ཡོད་ཟེར་ བཀའ་གནང་བའི་གསུང་བཤད་ རྒྱང་བསྒྲགས་ཐོག་ལས་ འབྲུག་མི་ག་
ར་གིས་གོ་བའི་བསྒང་ལས་ འབྲུག་མི་ཡོངས་ཀྱི་སེམས་ཁར་དགའ་སྐྱོ་ཟུང་འབྲེལ་གྱི་ཚོར་བ་དུས་གཅིག་ལུ་བྱུང་ནུག།

དེ་གི་སྐོར་མཛད་སྲོལ་གཞན་ཡང་ རང་ལུགས་འདས་ལོ་༣༥༥ མེ་ཕོ་ཁྱི་ལོ་ཟླཝ་༡༡ པའི་ཚེས་༢ ལུ་ འབྲུག་གི་རྒྱལ་
ཡོངས་ཚོགས་འདུ་ཆེན་མོ་ཐེངས་༨༦ པ་ འགོ་བབགས་པའི་ཚོགས་ཁང་ནང་ འཆིབ་གྲལ་བཙར་ཏེ་ཕེབས་པའི་བསྒང་ལས་ 
ཡབ་འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པ་གིས་ རྒྱལ་པོའི་གསེར་ཁྲི་ཡིག་ཚང་དང་བཅས་པ་ ནང་གི་རྟེན་འབྲེལ་གཟའ་སྐར་དུས་སྦྱོར་ཕུན་
སུམ་ཚོགས་པ་དང་བསྟུན་ཏེ་ རྒྱལ་ཁབ་འཛིན་སྐྱོང་གི་དབང་ཆ་ རྒྱལ་སྲས་མི་དབང་འཇིགས་མེད་གེ་སར་རྣམ་རྒྱལ་དབང་
ཕྱུག་མཆོག་ལུ་ སྤྲོད་ཚར་ཏེ་ ཚོགས་ཐེངས་༨༦ པ་དེ་ མི་དབང་བརྒྱུད་འཛིན་རྒྱལ་རབས་ལྔ་པ་མཆོག་གིས་ དབུ་འཁྲིད་
མཛད་ནི་འགོ་བབགས་གནང་ཡི། 

འབྲུག་རྒྱལ་ལྔ་པ་ མི་དབང་འཇིགས་མེད་གེ་སར་རྣམ་རྒྱལ་དབང་ཕྱུག་མཆོག་གིས་ ན་བཟའ་སེརཔོ་འགོ་ཐོག་བཞེས་ཏེ་ 
ཚོགས་ཁང་ནང་ཕེབས་ཅིག་ ཡབ་ཀྱི་གསེར་ཁྲི་ལུ་ ཕྱག་ཕུད་གསུམ་གནང་སྟེ་མ་གཏོགས་ གསེར་ཁྲི་གུ་མ་བཞུགས་མི་
དེ་ ཡ་རབས་དམ་པའི་ཕྱག་སྲོལ་ངོ་མ་ཅིག་ཨིན། 

མི་དབང་མཆོག་གིས་ འགོ་དང་པ་གསེར་ཁྲི་ལུ་བཞུགས་གནང་པའི་བསྒང་ལས་ ཡ་རབས་ཀྱི་མཛད་ཁྱུན་བཟང་པོ་དེ་
བཟུམ་ མཇལ་ནིའི་ཐོབ་མི་འདི་ལུ་ ཚོགས་ཁང་ནང་གི་མི་ཆ་མཉམ་ ཧ་ལས་དགོཔ་བྱུང་ཡི། 
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དེ་སྦེ་ མི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པ་འཇིགས་མེད་སེངྒེ་དབང་ཕྱུག་མཆོག་གིས དམངས་གཙོའི་རིང་ལུགས་འགོ་བབགས་
ནིའི་དོན་ལུ་ འབྲུག་གི་བཙག་འཐུ་ལྷན་ཚོགས་དང་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ལ་སོགས་པའི་ རྩ་ཁྲིམས་ཅན་གྱི་
གབག་སྡེ་གསརཔ་ བབགས་དགོ་པའི་རིམ་པ་ཚུ་ཡང་ གཟིགས་དཔྱད་ཚུལ་མཐུན་གྱི་སྒོ་ལས་ བབགས་གནང་པ་གིས་
མ་ཚད་ རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོའི་སྐོར་ལས་ ཡབ་སྲས་གཉིས་ཆ་ར་གིས་ རྫོང་ཁག་ཉི་ཤུའི་མི་སེར་ཚུ་ལུ་ གོ་བ་ཁ་གསལ་ 
གསལ་བཤད་གནང་བའི་ཤུལ་ལུ་ ཆབ་སྲིད་རྒྱལ་སྲས་ལུ་ སྒྲ་མ་ཉམས་གྲུ་མ་ཉམས་པར་ རྩིས་སྤྲོད་མཛད་དེ་ ཕ་
བརྒྱུད་བུ་གིས་འཛིན་ནིའི་གོ་སྐབས་གནང་ཐོག་ལས་ སྤྱི་ལོ་༡༩༧༢ ལས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༠༦ ཚུན་ ལོ་ངོ་༣༤ གི་རིང་ 
རང་བཙན་དང་གོང་འཕེལ། ཞི་བདེ་དང་དགའ་སྐྱིད་ལྡན་པའི་ དུས་སྐབས་བཟང་པོའི་ཐོག་ལས་ རྒྱལ་སྲིད་ཆོས་བཞིན་
བསྐྱངས་ཏེ་བཞུགས་ཡོདཔ་ཨིན་ནོ།།
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འབྲུག་གི་འབྱུང་རབས་སྡུས་དོན།

མི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་ལྔ་པ་	མི་རྗེ་འཇིགས་མེད་གེ་སར་རྣམ་རྒྱལ་དབང་ཕྱུག

སྐུ་འཁྲུངས་ཚུལ།

༉ དཔལ་མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་ འབྲུག་རྒྱལ་ལྔ་པ་ འཇིགས་མེད་གེ་སར་རྣམ་རྒྱལ་དབང་ཕྱུག་མཆོག་ ཡབ་
མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་ འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པ་ འཇིགས་མེད་སེངྒེ་དབང་ཕྱུག་ མཆོག་དང་། ཡུམ་ མི་དབང་
རྒྱལ་བབན་རྣམ་བཞི་ལས་ ཨ་ཞེ་ཚེ་རིང་གཡང་སྒྲོན་དབང་ཕྱུག་གི་ སྲས་སྦོམ་ཤོས་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༡༩༨༠ ཟླ་༢ པའི་ 
ཚེས་༢༡ ལུ་ གཟའ་སྐར་རྟེན་འབྲེལ་དགེ་བའི་ཉིན་མར་ འབྲུག་གི་མི་སེར་ཡོངས་ཀྱི་ སྤྱི་མཐུན་བསོད་ནམས་ཀྱི་གོ་
སྐལ་ལུ་ སྐུ་འཁྲུངས་ནུག། 

སྐུ་ཡོན་བཞེས་ཚུལ།

མི་དབང་རྒྱལ་སྲས་མཆོག་གིས་ སྐུ་ཡོན་དང་པ་ ལུང་བསྟན་ཟམ་པ་སློབ་གྲྭ་འབྲིང་མ་དང་ དབྱངས་ཅན་ཕུག་སློབ་གྲྭ་ཆེ་
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བ་ཚུ་ནང་ལས་ འབྲུག་པའི་ན་གཞོན་སློབ་ཕྲུག་ཚུ་དང་ འདྲ་མཉམ་འབད་ འབྲུག་གི་ཤེས་རིག་ལམ་ལུགས་དང་འཁྲིལ་
བའི་ སྐུ་ཡོན་ཚུ་བཞེས་ཡོདཔ་དང་། ཕོ་བྲང་ནང་ལུ་ཡང་  མི་དབང་ཡབ་ལས་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་ ཕྱི་ནང་
གསང་གསུམ་གྱི་སྒྲིག་ལམ་རྣམ་གཞག་གི་ སྦྱང་བ་དང་སྐུ་ཡོན་ཚུ་ མ་བཏུབ་བཏུབ་འབད་བཞེས་གནང་ནུག།

དེའི་ཤུལ་ལས་ ཕྱི་རྒྱལ་ཡུ་ཨེསི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ ཕི་ལིབསི་ཨེ་ཀ་ཌ་མི་དང་ ཝེ་ཊོན་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭ། དེ་ལས་ ཀུ་
ཤིང་གབག་ལག་སློབ་སྡེ་ཚུ་ནང་ལས་ མཐོ་རིམ་ཤེས་ཡོན་སྦྱང་ཡོདཔ་དང་། ཡུ་ཀེ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཡོངས་གྲགས་ཅན་གྱི་ 
ཨོགསི་ཕོརཊ་གབག་ལག་སློབ་སྡེའི་ མེག་ཌ་ལེན་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭ་ཚུ་ནང་ལུ་ སྐུ་ཡོན་སྦྱང་བའི་སྐབས་ ཆོས་ཚན་གཙོ་
བོ་ ཚོང་རིག་ཤེས་ཡོན་དང་ སྲིད་སྐྱོང་རིག་པ། དེ་ལས་ སྤྱི་ཚོགས་དང་ ཆོས་དང་འབྲེལ་བའི་ཆོས་ཚན་ཚུ་ གསན་
བསམ་མཛད་པ་གིས་མ་ཚད་ ཕྱི་འབྲེལ་ཞབས་ཏོག་ལས་རིམ་དང་ རྒྱལ་སྤྱི་མཐུན་འབྲེལ་གྱི་ མཐོ་རིམ་གོང་མའི་སྐུ་
ཡོན་ཚུ་ འདུན་པ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་བསྐྱེད་དེ་ སྦྱང་བརྩོན་མཐར་ཕྱིན་མཛད་གནང་ནུག།

འབྲུག་ལུ་ན་གཞོན་བྱ་ངན་གྱི་དཀའ་ངལ་སྦོམ་འབད་མ་བྱུང་རུང་ མི་དབང་རྒྱལ་སྲས་མཆོག་གིས་ ཐུགས་ཀྱི་ཚ་གྱང་
བཞེས་ཏེ་ སྤྱི་ལོ་༡༩༩༩ སྤྱི་ཟླ་༦ པའི་ནང་ ཆུ་ཁ་རྫོང་ཁག་ རྩི་མ་གཤམ་ལུ་ ན་གཞོན་ལམ་བཟང་ལྟེ་བ་ གཞི་
བབགས་གནང་ཡི། 

སྤྱི་ལོ་༢༠༠༢ སྤྱི་ཟླ་༦ པའི་སྤྱི་ཚེས་༢༥ ལུ་ བསམ་གཏན་གླིང་ མི་དབང་ཡབ་རྒྱལ་པོའི་གཟིམ་ཅུང་ནང་འབད རྟེན་
འབྲེལ་མདོར་བསྡུས་ཅིག་གི་ཐོག་ལུ་ ཡབ་འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པ་ འཇིགས་མེད་སེངྒེ་དབང་ཕྱུག་མཆོག་གིས་ འབུ་རས་
དམར་པོའི་བདག་རྐྱེན་གནང་ནུག། 

སྤྱི་ལོ་༢༠༠༥ ལུ་ རྒྱ་གར་ནིའུ་ལྡི་ལིའི་ རྒྱལ་ཡོངས་སྲུང་སྐྱོབ་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭ་ནང་ལུ་ དྲག་པོའི་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་སྐུ་ཡོན་
ཚུ་ཡང་བཞེས་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ལཱལ་བྷ་དུར་ཤཱསི་ཏིརཱི་རྒྱལ་ཡོངས་བདག་སྐྱོང་ཤེས་ཡོན་སྤེལ་ཁང་ནང་ལས་ འགོ་འཁྲིད་
གོང་འཕེལ་ལས་རིམ་གྱི་ སྐུ་ཡོན་ལོ་ངོ་གཅིག་གི་རིང་ བཞེས་གནང་ཡོདཔ་དང་། སྤྱི་ལོ་༢༠༠༦ སྤྱི་ཟླ་༡༡ པའི་ནང་ 
ཐའི་ལེནཌ་ རང་སིཊི་གབག་ལག་སློབ་གྲྭ་ནང་ལས་ ནང་དོན་རིག་པ་དང་ སྲིད་དོན་ དེ་ལས་ དཔལ་འབྱོར་ནང་ 
མཁས་དབང་གི་ཤེས་ཡོན་བཞེས་གནང་ནུག།

འབྲུག་གི་བློན་འབངས་ཡོངས་ཀྱིས་ རྒྱལ་སྲས་མཆོག་ལུ་ མཚན་ཡོངས་གྲགས་ལུ་ དྲག་ཤོས་གེ་སར་ ཟེར་ཞུ་སྲོལ་
ཡོདཔ་དང་། ཡབ་རྒྱལཔོ་མཆོག་གིས་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཁོད་ལུ་ མི་དབང་ཁོ་ར་ འཆིབ་སྐྱོད་ག་ཏེ་གནང་སར་ སྲས་
ཡང་གཅིག་ཁར་ཁྱིད་དེ་ མི་སེར་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ འབྲེལ་བ་འཐབ་ གསུང་གྲོས་དང་ གསུང་བཤད་རེ་གནང་བཅུག་སྟེ་ 
མི་སེར་གྱི་སྐྱིད་སྡུག་དང་ རེ་འདོད་ གནས་སྟངས་ག་ར་མཁྱེན་ཐབས་མཛད་གནང་ནུག།

བསྐྱར་སྐྲུན་ ༢༠༢༢
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འབྲུག་གི་འབྱུང་རབས་སྡུས་དོན།

རྒྱལ་སྤྱིའི་གནས་ཚད་ནང་འབྲེལ་བ།

མི་དབང་རྒྱལ་སྲས་མཆོག་གིས་ རྒྱལ་སྤྱིའི་གནས་ཚད་ལུ་ འབྲུག་གི་སྐུ་ཚབ་མཛད་དེ་བྱོན་ཡོད་མི་ཚུ་གི་གྲས་ལས་ སྤྱི་
ལོ་༢༠༠༢ སྤྱི་ཟླ་༥ པའི་སྤྱི་ཚེས་༨ ལུ་ ཡུ་ཨེན་གྱི་སྤྱི་ཚོགས་ལྷན་བཞུགས་ཚོགས་ཐེངས་༢༧ པའི་ནང་ འཛམ་
གླིང་ཡོངས་ཀྱི་འགོ་འཁྲིདཔ་ཚུ་ལུ་ འཛམ་གླིང་ནང་ ཨ་ལོ་འབུམ་ཕྲག་འབད་ཡོད་མི་ཚུ་གི་ ཕན་བདེ་ཞབས་ཏོག་བསྒྲུབ་
དགོ་པའི་སྐོར་ལས་ གསལ་བཤད་གནང་ཡོད་མི་དེ་ རྒྱལ་སྤྱིའི་གནས་ཚད་ལུ་གནང་པའི་ གསུང་བཤད་འགོ་དང་པ་
ཨིནམ་དང་། 

དེའི་ཤུལ་ལས་རྒྱལ་ཁབ་མ་འདྲཝ་ཚུ་ནང་ལས་ཕར་ གསུང་གྲོས༌དང༌གསུང༌བཤད༌ལེ༌ཤ༌གནང༌ཡོད༌པའི༌ གྲས༌ལས༌གཅིག་ 
སྤྱི་ལོ་༢༠༠༦ ལུ་  ཐའི་ལེནཌ་གི་རྒྱལཔོ་ བཱུ་མི་བཱྱོལ་ཨ་དཱུལ་ཡ་དེཇ་གི་ ཁྲི་ལོ་༦༠ འཁོར་བའི་དུས་སྟོན་ནང་ 
བེང་ཀོག་ལུ་རྒྱལ་ཁབ་༢༥ གི་ནང་ལས་ སྐུ་ཚབ་དང་སྐུ་མགྲོན་ཚུ་ བཞུགས་ཏེ་ཡོད་སར་ཨིནམ་དང་། དེའི་སྐབས་ལུ་ 
རྒྱལ་སྲས་མཆོག་ ཐའི་གི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ རྒྱལ་སྤྱིའི་སྐུ་ཚབ་དང་སྐུ་མགྲོན་ཚུ་དང་མཇལ་འཕྲད་དང་ གསུང་གྲོས་ཚུ་
གནངམ་དང་གཅིག་ཁར་ སྐུ་གཟུགས་ མཚན་དཔེ་གཟི་བརྗིད་ཀྱིས་མཛེས་པའི་སྐུ་པར་ཚུ་ བརྡ་བརྒྱུད་ནང་ལས་ཕར་བཀྲམ་
སྟེ་ མཚན་སྙན་ཡོངས་གྲགས་འགྱོ་མི་དེ་གིས་ ང་བཅས་རའི་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མཚན་གྱི་དར་ཁྱབ་དང་ ངོས་འཛིན་ཚུ་
ཡང་ སྦོམ་འབད་ར་བྱུང་ནུག།

ཀྲོང་གསར་དཔོན་སོབ་ཀྱི་ཕྱག་འགན་བཞེས་ཚུལ།

དགུང་ལོ་༢༤ བཞེས་པའི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༠༤ སྤྱི་ཟླ་༡༠ པའི་སྤྱི་ཚེས་༢༡ ཤིང་སྤྲེལ་ཟླ་༩ པའི་ཚེས་༨ གཟའ་སྐར་
ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་ ཉིན་མར་ བཀྲ་ཤིས་ཆོས་རྫོང་གི་ཀུན་ར་ཐོག་ཁར་ སྐྱབས་རྗེ་ རྗེ་མཁན་ཁྲི་རབས་༧༠ པ་ 
སྤྲུལ་སྐུ་འཇིགས་མེད་ཆོས་གྲགས་མཆོག་དབུ་བཞུགས་ཐོག་ རང་ལུགས་རྟེན་འབྲེལ་ ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་ཐོག་ལས་ 
ཆོས་རྩེ་དཔོན་སློབ་ཀྱི་གོ་གནས་ལུ་ ཁྲི་མངའ་གསོལ་ཞུ་ཡི། 

ཆོས་རྩེ་དཔོན་སློབ་མངའ་གསོལ་གྱི་དགའ་སྟོན་རྩིས་སྲུང་ངོ་མ་ ཤར་ཕྱོགས་འཁོར་ལོ་རྩིབས་བརྒྱད་ཀྱི་ལྟེ་བ་ དབང་ཕྱུག་
བརྒྱུད་འཛིན་གྱི་ རྒྱལ་རབས་རིམ་འབྱོན་གྱི་གདན་ས་ ཀྲོང་གསར་ཆོས་འཁོར་རབ་བརྟན་རྩེ་རྫོང་ནང་ ཉིན་གྲངས་གསུམ་གྱི་
རིང་མཛད་གནངམ་ད་ རྒྱལ་བློན་འབངས་གསུམ་ག་ར་འཛོམས་ཏེ་ བཀྲ་ཤིས་ལེགས་སྨོན་གྱི་ཁ་དར་ཕུལ་མི་ཚུ་ལུ་ མི་
དབང་མཆོག་གིས་ བརྩེ་བའི་ཐུགས་དང་ འཇམ་པའི་གསུང་གིས་དབུགས་ཕྱུང་སྟེ་དགའ༌སྤྲོའི༌བདེ༌བ༌ལུ༌ བཀོད༌གནང༌ནུག།

རྒྱལ་སྲིད་འཛིན་སྐྱོང་གི་ཕྱག་འགན་བཞེས་ཚུལ།

མི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པ་མཆོག་གིས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༠༥ སྤྱི་ཟླ་༡༢ པའི་ནང་ རྒྱལ་ཡོངས་དུས་ཆེན་ཐེངས་༩༨ པ་ 
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སློབ་རི་ ༡༠ པ།

བཀྲ་ཤིས་གཡང་རྩེ་ལུ་ རྩིས་སྲུང་ཞུ་བའི་ གསུང་བཤད་ཀྱི་དགོངས་དོན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ འབྲུག་བརྒྱུད་འཛིན་གྱི་རྒྱལ་སྲས་ 
མི་དབང་འཇིགས་མེད་གེ་སར་རྣམ་རྒྱལ་དབང་ཕྱུག་མཆོག་ ཀྲོང་གསར་དཔོན་སློབ་ཀྱི་གོ་གནས་བཞེས་ཏེ་ ལོ་ངོ་༢ འཁོར་
བའི་ དགུང་ལོ་༢༦ སྤྱི་ལོ་༢༠༠༦ སྤྱི་ཟླ་༡༢ པའི་སྤྱི་ཚེས་༩ ལུ་ འབྲུག་རྒྱལ་ལྔ་པའི་ཕྱག་འགན་དེ་ ཁོ་རའི་
ཡབ་ མི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པ་མཆོག་གི་ཕྱག་ལས་ ཐུགས་ཀྱི་གདིང་ལས་འཁྲུངས་པའི་ དད་མོས་གུས་གསུམ་ 
བླ་ན་མེད་པའི་ བཀའ་དྲིན་དགའ་ཚོར་དང་ བཅས་པའི་ ཐུགས་སྨོན་རྒྱ་ཆེན་པོའི་སྒོ་ལས་རྩིས་བཞེས་གནང་ཡི།

རྒྱ་འབྲུག་ཆིངས་ཡིག་བསྐྱར་གསོ།

མི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་ལྔ་པ་མཆོག་གིས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༠༦ ལུ་ ཁོ་རའི་ཡབ་འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པ་ལས་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་
ཀྱི་ རྒྱལ་སྲིད་ཀྱི་ཕྱག་འགན་རྩིས་བཞེས་གནང་ཞིནམ་ལས་ ཕྱག་ལཱ་འགོ་དང་པ་ར་ རྒྱ་འབྲུག་མཐུན་འབྲེལ་ཆིངས་
ཡིག་ བསྐྱར་གསོའི་ཐོག་དུས་མཐུན་བཟོ་གནང་མི་དེ་ཨིན། དེ་ཡང་ ཧེ་མའི་ ཆིངས་ཡིག་གི་དོན་ཚན་༢ པ་ འབྲུག་
གི་ཕྱི་སྲིད་ རྒྱ་གཞུང་གི་ལམ་སྟོན་དང་ འཁྲིལ་དགོཔ་འབད་ཡོད་མི་དང་། རྒྱ་གཞུང་གིས་ འབྲུག་གི་རྒྱ་གཞིས་ས་
ཁྲལ་ ལོ་བསྟར་བཞིན་ ཏི་རུ་འབུམ་༡༠ རེ་བྱིན་དགོཔ་འབད་ཡོད་མི་དེ་ ཆ་མེད་བཏང་སྟེ། ད་ལས་ཕར་ རྒྱ་འབྲུག་
རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་ ཕན་ཚུན་གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་ གནོད་པའི་ལཱ་རིགས་ ག་གིས་ཡང་མི་འབད་ནི་དང་། དཔལ་འབྱོར་
གོང་འཕེལ་གྱི་གྲོགས་རམ་དང་ ཚོང་ལམ་གྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་གྲོགས་རམ་ གང་དྲག་འབད་ནི་གིས་མ་ཚད་པར་ འབྲུག་གིས་ 
རྒྱ་གར་ལུ་བསྟུན་མ་དགོ་པར་ ཕྱི་རྒྱལ་དང་གཅིག་ཁར་ འབྲེལ་བ་ཐད་ཀར་དུ་འཐབ་ཆོག་པ་བཅས་ དོན་ཚན་༡༠ ལུ་དུས་
མཐུན་གྱི་བསྐྱར་གསོ་མཛད་དེ་ ཕྱག་རྟགས་བཀོད་ཐོག་ལས་ ཆ་འཇོག་གྲུབ་གནང་ཡི། དེ་གིས་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་
རང་དབང་ ལྷག་པར་བཙན་ཐབས་དང་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཕྱག་ལཱ་ཚུ་ རང་གི་ཐུགས་བཞེད་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ མཛད་ཆོགཔ་སོང་
སྟེ་ཡོད་མི་འདི་ རྒྱལ་ཁབ་རང་བཙན་གྱི་མཛད་པ་རྩ་ཆེ་ཤོས་ཅིག་ཨིན།

དམངས་གཙོའི་རིང་ལུགས་ཀྱི་ཕྱག་འགན།

འབྲུག་གི་རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོའི་ཟིན་བྲིས་དང་ དམངས་གཙོའི་རྩ་ཁྲིམས་ཅན་གྱི་རྒྱལ་བརྒྱུད་ཀྱི་གཞུང་ དབུ་འཛུགས་སྐོར་ 
མི་སེར་ཡོངས་ལུ་ གོ་བརྡ་ལེགས་ཤོམ་འཕྲོད་ཐབས་ལུ་ ལྷུན་རྩེ། བཀྲིས་གཡང་རྩེ། དར་དཀར་ནང་། བུམ་ཐང་། རྩི་
རང་། པདྨ་དགའ་ཚལ། གསར་སྤང་། ཆུ་ཁ་རྫོང་ཁག་ཚུ་ནང་ འཆིབ་སྐྱོད་གནང་སྟེ་ རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོའི་དགོངས་དོན་
གསལ་བཤད་ཀྱི་ གསུང་བཤད་དང་བཀའ་སློབ་ མཐིལ་ཕྱིན་གནང་བའི་མཐའ་མར་ སྤྱི་ལོ་༢༠༠༨ སྤྱི་ཟླ་༤ པའི་ནང་ 
དམངས་གཙོའི་རྩ་ཁྲིམས་ཅན་གྱི་ རྒྱལ་བརྒྱུད་གཞུང་གི་ སྤྱི་ཚོགས་དང་པའི་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་ བཙག་འཐུའི་
ལས་རིམ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་གནང་ཡི།

དེ་བསྒང་ འགོ་དང་པ་ མི་སེར་དམངས་གཙོའི་ཚོགས་པ་དང་ འབྲུག་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ ཟེར་ སྲིད་དོན་ཚོགས་པ་
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འབྲུག་གི་འབྱུང་རབས་སྡུས་དོན།

གཉིས་ཐོན་ཏེ་ ཚོགས་རྒྱན་གྱི་ཐོག་ལས་ བཙག་འཐུ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ད་ འབྲུག་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ གཞུང་སྐྱོང་
ཚོགས་པ་དང་ མི་སེར་དམངས་གཙོའི་ཚོགས་པ་ ལྡོག་ཕྱོགས་ཚོགས་པ་འབད་ བཙག་འཐུ་གྲུབ་ཅི། 

རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེའི་ནང་ རྫོང་ཁག་ཉི་ཤུ་ལས་ བཙག་འཐུ་ལས་གྲུབ་པའི་ མི་སེར་གྱི་འཐུས་མི་རེ་དང་ མི་དབང་
རྒྱལ་པོའི་ཞབས་ལས་ ཁྱད་ལྡན་གྱི་འཐུས་མི་༥ ངོས་འཛིན་གནང་སྟེ་ ཚོགས་སྡེའི་འཐུས་མི་ ཡོངས་བསྡོམས་མི་
གྲངས་༢༥ ལུ་གཏན་འབེབས་གནང་ཐོག་ལས་ དམངས་གཙོའི་རྩ་ཁྲིམས་ཅན་གྱི་རྒྱལ་བརྒྱུད་ཀྱི་གཞུང་ འགོ་བབགསཔ་
དང་འབྲེལ་ སྤྱི་ཚོགས་དང་པའི་ཚོགས་རིམ་དང་པ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༠༨ སྤྱི་ཟླ་༥ པའི་སྤྱི་ཚེས་༨ ལུ་དབུ་བབགས་གནང་
ཡི།

འབྲུག་གི་རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོ་འདི་ སྤྱི་ཚོགས་དང་པའི་ ཚོགས་ཐེངས་དང་པའི་སྐབས་ རང་ལུགས་གནམ་ལོ་ ས་ཕོ་བྱི་ལོ་
ཟླ་༥ པ་ཤུལ་མམ་གྱི་ཚེས་༡༥ དང་ སྤྱི་ལོ་༢༠༠༨ ཟླ་༧ པའི་ཚེས་༡༨ ལུ་ རྒྱལ་ས་ཐིམ་ཕུག་ བཀྲ་ཤིས་ཆོས་
རྫོང་གི་ཀུན་ར་ནང་ སྟོན་པ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་དང་ གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་ ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་ལ་སོགས་པའི་ ནང་རྟེན་བྱིན་ཅན་དང་
ཁྱད་པར་ཅན་བཞུགས་པའི་སྤྱན་སྔར་ མི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པ་འཇིགས་མེད་སེང་གེ་དབང་ཕྱུག་མཆོག་གི་སྐུ་མདུན་ལུ་ 
དགེ་འདུན་གྲྭ་ཚང་གི་བླ་སློབ་དང་ ཞི་དྲག་དཔོན་ཁག་ ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་སྐུ་ཚབ་བཅས་ལྷན་འཛོམས་ཐོག་ གསེར་གྱིས་བཞེངས་
པའི་འབྲུག་གི་རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོ་རྫོང་ཁའི་ནང་འབད་མི་ཅིག་དང་། སྣག་ཡིག་ནང་འབད་ རྫོང་ཁའི་ནང་བཞེངས་ཡོད་པའི་རྩ་
ཁྲིམས་ཆེན་མོ་ཅིག།  དེ་ལས་ སྣག་ཡིག་ནང་འབད་ཨིང་སྐད་ཐོག་ བཞེངས་ཡོད་པའི་ རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོ་ཅིག་དང་
འབད་ ཁག་གསུམ་ཡོད་མི་ལས་ དང་པ་གསེར་གྱིས་བཞེངས་པའི་འབྲུག་གི་རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོ་ རྫོང་ཁའི་ནང་འབད་མི་དེ་
ནང་ མི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་ལྔ་པ་མཆོག་གིས་ ཕྱག་རྟགས་བཀོད་གནང་ཡི། 

དེའི་ཤུལ་མ་ སྣག་ཡིག་ནང་འབད་ རྫོང་ཁའི་ནང་བཞེངས་ཡོད་པའི་རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོ་དེ་ནང་ དང་པ་ར་ དམངས་གཙོའི་
སྲིད་གཞུང་གི་བློན་ཆེན་དང་པ་ འཇིགས་མེད་འོད་ཟེར་འཕྲིན་ལས་དང་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་ཚོགས་དཔོན་ འཇིགས་
མེད་ཚུལ་ཁྲིམས། ལྡོག་ཕྱོགས་ཚོགས་པའི་འགོ་འཁྲིདཔ་ ཚེ་རིང་སྟོབས་རྒྱས། རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་ཚོགས་དཔོན་ 
རྣམ་རྒྱལ་དཔལ་འབྱོར་གྱིས་གཙོས་པའི་ བློན་པོ་༡༤ དང་བཅས་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་འཐུས་མི་༤༧ དང་ རྒྱལ་
ཡོངས་ཚོགས་སྡེའི་འཐུས་མི་༢༥ གིས་ མཚན་རྟགས་བཀོད་ཞིནམ་ལས་ མཇུག་ར་ འབྲུག་གི་ཁྲིམས་སྤྱི་བློན་པོ་
བསོད་ནམས་སྟོབས་རྒྱས་ཀྱིས་ མཚན་རྟགས་བཀོད་ཐོག་ལས་ འབྲུག་གི་རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོ་ གཞུང་འབྲེལ་དུ་ཆ་འཇོག་
མཛད་གནང་ཡི།
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སློབ་རི་ ༡༠ པ།

གསེར་ཁྲིར་མངའ་གསོལ།

མི་དབང་མཆོག་ འབྲུག་གི་བརྒྱུད་འཛིན་རྒྱལ་རབས་ལྔ་པའི་ ཁྲི་དར་བཞེས་ནིའི་དོན་ལུ་ གནམ་ལོ་མེ་ཕོ་བྱི་ལོ་ རང་ཟླ་
༩ པའི་ཚེས་༣ སྤྱི་ལོ་༢༠༠༨ ཟླ་༡༡ པའི་ཚེས་༡ ལུ་ སྤུངས་ཐང་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཕོ་བྲང་གི་ མ་ཆེན་སྐུ་མདུན་
ལས་ བྱིན་ཅན་གྱི་རྟེན་འབྲེལ་ལེགས་དར་བཞེས་པའི་རྗེས་སུ་ ཀུན་ར་ཆེན་མོའི་ནང་ སྐྱབས་རྗེ་རྗེ་མཁན་ སྤྲུལ་སྐུ་
འཇིགས་མེད་ཆོས་གྲགས་མཆོག་གིས་དབུ་འཁྲིད་མཛད་དེ་ གསེར་ཁྲིར་མངའ་གསོལ་ཞུཝ་ད་ མི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་
པ་མཆོག་གིས་དབུ་གཙོས་པའི་ སྐུ་འཁོར་ལྷན་རྒྱས་ཡོངས་དང་ བླ་སྤྲུལ་དགེ་འདུན་འདུས་པའི་སྡེ། འབྲུག་གི་བློན་ཆེན་
དང་ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་ཡོངས་དང་ ཞི་དྲག་ལས་ཁུངས་ཁག་གི་འགོ་དཔོན། དེ་ལས་ འཛམ་གླིང་རྒྱལ་སྤྱི་ལས་
འབྱོན་པའི་སྐུ་ཚབ་དཔོན་ཁག་དང་ སྐུ་མགྲོན་ཚུ་གིས་ རྟེན་འབྲེལ་མཛད་སྒོའི་ཁྲི་དར་དང་ ལེགས་སྨོན་ཚུ་ཕུལ་ཏེ་ 
དགའ་སྤྲོའི་རྟེན་འབྲེལ་ཚུ་ རྩིས་སྲུང་ཞུ་ཡི།

དེ་གི་ཤུལ་ལས་ གསེར་ཁྲིར་མངའ་གསོལ་གྱི་རྟེན་འབྲེལ་མཛད་སྒོ་རྒྱས་ཤིང་རྒྱསཔ་འབད་ སྤྱི་ཟླ་༡༡ པའི་ཚེས་༦ ལུ་ 
ཐིམ་ཕུ་བཀྲ་ཤིས་ཆོས་རྫོང་གི་ཀུན་ར་ནང་ མི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པ་མཆོག་གིས་ རྒྱལཔོ་རིམ་འབྱོན་གྱི་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་
དབུ་ཞྭ་བྱ་རོག་གདོང་ཅན་ཕུལ་ཏེ་ འབྲུག་རྒྱལ་ལྔ་པའི་གསེར་ཁྲི་ལུ་མངའ་གསོལ་ཞུཝ་ད་ རྒྱ་གར་གཞུང་གི་སྲིད་འཛིན་
གིས་གཙོས་ ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་སྐུ་མགྲོན་དང་སྐུ་ཆེནམོ་ཚུ་གིས་ མངོན་པར་བསྟོད་པའི་དབུས་སུ་ གསེར་ཁྲིར་མངའ་གསོལ་གྱི་
ལེགས་དར་ཕུལ་ཡི། 

དེ་བསྒང་ བཀྲ་ཤིས་ཆོས་རྫོང་གྱི་ རྟེན་འབྲེལ་ཐང་ནང་ མངའ་འབངས་ཡོངས་ཀྱིས་ རང་ལུགས་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་ 
གླུ་གར་མཆོད་པའི་སྤྲིན་ཕུང་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་བཅས་ དགའ་སྟོན་རྟེན་འབྲེལ་རྩིས་སྲུང་ཞུ་བར་ འཛོམས་ཡོད་ས་ལུ་བྱོན་
ཏེ་ མི་སེར་ཡོངས་ལུ་ མཇལ་ཁ་དང་ ཁྲི་དར་ཕུལ་ནིའི་གོ་སྐབས་གནང་ཡི།

སྤྱི་ཟླ་༡༡ པའི་ཚེས་༧ དང་༨  ཉིན་གྲངས་གཉིས་ཀྱི་རིང་ལུ་ ཐིམ་ཕུ་ལྕང་གླིང་མའི་ཐང་ནང་ལུ་ བློན་འབངས་ 
འབུམ་ཕྲག་ལྷགཔ་འབད་འཛོམ་ས་ལུ འབྲུག་མི་ཡོངས་ཀྱིས་ ནམ་ཡང་བརྗེད་པར་ཕངས་པའི་ ཚིག་དོན་གྱིས་བརྒྱན་
པའི་ གསེར་ཁྲིར་མངའ་གསོལ་གྱི་རྟེན་འབྲེལ་གསུང་བཤད་གནང་ཡི། དེ་བསྒང་ མི་སེར་ཡོངས་དང་ ཐ་ན་ཨ་ལོ་ཆུང་
ཀུ་ཅིག་ལས་འགོ་བཟུང་ དགའ་མགུ་སྤྲོ་གསུམ་གྱི་སྒོ་ལས་ འཛོམས་ཏེ་ཡོད་མི་ཚུ་ལུ་ བྱམས་པའི་ཕྱག་གིས་སྐྱོང་ 
དགྱེས་པའི་སྤྱན་གྱིས་གཟིགས་ཏེ་  རྟེན་འབྲེལ་གྱི་ཁྲི་དར་ཕུལ་ནིའི་ གོ་སྐབས་གནང་ཐོག་ལས་ འབྲུག་གི་མངའ་
འབངས་ ལྷ་སྡེ་མི་སྡེ་ཡོངས་ དགའ་བའི་བྲོ་དང་ སྐྱིད་པའི་གླུ་ལེན་གྱི་ཐོག་ལས་ ཉམས་དགའི་དགའ་སྟོན་གྱི་ རྟེན་
འབྲེལ་རྩིས་སྲུང་ཞུ་ཡི།
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འབྲུག་གི་འབྱུང་རབས་སྡུས་དོན།

མི་སེར་གྱི་སྐྱིད་སྡུག།

མི་དབང་མཆོག་ གཞུང་འབྲེལ་ཐོག་ བརྒྱུད་འཛིན་རྒྱལ་རབས་ལྔ་པའི་ གསེར་ཁྲིར་ཕེབས་པའི་ཉིན་མ་ལས་འགོ་བཟུང་ 
རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རང་བཙན་དང་ མི་སེར་ཡོངས་ཀྱི་ཞི་བདེ་དང་དགའ་སྐྱིད་འབྱུང་ཐབས་ལུ་ ཕྱག་ལཱ་ཚུ་ མཛད་དང་མཛད་བཞིན་
ཡོད་མི་ཚུ་གི་གྲས་ལས་ ས་ཆ་ཆད་ལྷག་དང་ ཁྲམ་སྤོ་སོར་ལས་བརྟེན་པའི་ དཀའ་ངལ་དང་ཉོགས་འཛིང་ལེ་ཤ་ཐོན་ཡོད་
མི་ཚུ་སེལ་ཐབས་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༠༧ ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་བསྐྱར་འཇལ་དང་ ཞིབ་དཔྱད་ཀྱི་ལས་འགུལ་གཞི་
བབགས་གནང་ཡོད་མི་དེ་གིས་ དཀའ་ངལ་ཅན་གྱི་མི་སེར་ཚུ་གི་ས་ཆ་ དབྱེ་ཞིབ་མཐིལ་ཕྱིན་ཐོག་ ས་ཆ་ལས་བརྟེན་པའི་
དཀའ་ངལ་ཚུ་ བསལ་དང་སེལ་བཞིན་ཡོད།

འབངས་མི་སེར་ ས་ཆ་མེད་མི་དང་ རང་བཞིན་རྐྱེན་ངན་གྱིས་ གྱོང་རྒུད་ཕོག་མི། ལོ་ན་རྒས་ཏེ་ ལྟ་མི་མེད་མི་དང་ 
ཕམ་ལྕོགས་གྲུབ་མེད་པའི་ན་གཞོན་ཨ་ལོ་ སྐྱིད་སྡུག་ཕོག་མི་ཚུ་གི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་ལུ་ གཟིམ་དཔོན་གྱི་གྱངས་
ཁ་ཡར་སེང་གནང་སྟེ་ མི་སེར་ཚུ་ སྐྱིད་སྡུག་ཞུ་བར་ནམ་ར་གཅར་རུང་ གཅར་ཆོག་ཆོ་བཟོ་གནང་པ་གིས་མ་ཚད་ སྐྱིད་
སྡུག་ག་ཏེ་ཕོག་སར་ དུས་ཚོད་མ་འཕྱི་བར་ འཕྲལ༌གྱི༌རྐྱེན༌དང༌ དུས༌རྒྱུན༌གྱི༌དཀའ༌ངལ༌ཚུ༌ སེལ༌ཐབས་ལུ་ རྫོང་
ཁག་༢༠ ག་རའི་ནང་ སྐྱིད་སྡུག་འགོ་དཔོན་རེ་ གསར་བསྐོས་གནང་སྟེ༌ མི་སེར་ཡོངས་ཀྱི་སྐྱིད་སྡུག་ཚུ་ཆད་ལུས་མེད་
པར་ གཟིགས་དང་གཟིགས་བཞིན་ཡོད།

བདེ་སྲུང་གཞི་བཙུགས།

མི་དབང་མཆོག་གིས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༡ ལུ་ བསྟན་སྐྱོང་གླིང་དམག་སྦྱོང་ལྟེ་བའི་ནང་ བདེ་སྲུང་སྦྱོང་བརྡར་ལས་རིམ་ ཟེར་
མི་ཅིག་ གཞི་བབགས་གནང་ཡི། དེ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ཞི་གཡོགཔ་དང་ ཤེས་ཡོན་མཐར་འཁྱོལ་མི་ མི་སེར་ ལེ་ཤ་
ཅིག་གིས་ རང་སོའི་སྤྲོ་བ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ད་ལྟོའི་བར་ན་ཡང་ སྦྱོང་བརྡར་ལས་རིམ་ཚུ་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་ཏེ་ སྦྱོང་
བརྡར་འབད་ཡོད་མི་ལུ་བརྟེན་ ད་རེས་ནངས་པར་  རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ འབྱུང་བཞིའི་འཇིགས་པ་དང་ རང་བཞིན་གྱི་
རྐྱེན་ངན་ མི་མང་འདུ་འཛོམ་ཚུ་གི་ནང་ལུ་ དཀའ་ངལ་ག་ཅི་ར་འཐོན་རུང་ བདེ་སྲུངཔ་ཚུ་གིས་ དེ་འཕྲོ་ལས་ རྒྱལ་ཁབ་
ལུ་གཅེས་འཛིན་གྱི་སེམས་ཤུགས་དྲག་པོའི་ཐོག་ལས་ དྲག་ཁག་གསུམ་གྱི་དམག་མི་ཚུ་གི་ལྷན་ཐབས་འབད་ རྒྱལ་ཁབ་
དང་མི་སེར་གྱི་ ཞབས་ཏོག་ཅི་དྲགས་གང་དྲགས་ ཞུས་དང་ཞུ་བཞིན་ཡོད།  

ཤེས་རིག་ཡར་རྒྱས།

རྒྱལ་ཁབ་ནང་ གསུང་བཤད་ག་ཏེ་ར་གནང་རུང་ གཙོ་རིམ་ཆེ་ཤོས་ཅིག་འདི་ ཤེས་རིག་ཡོན་ཏན་འདི་ར་ཨིན་པའི་སྐོར་
ལས་ གསུང་གནང་དོ་ཡོདཔ་དང་ འཕྲལ་འཕྲལ་ར་ སློབ་གྲྭ་ཁག་ཚུ་ནང་ལས་ཕར་ སློབ་དཔོན་དང་སློབ་ཕྲུག་ཚུ་དང་
གཅིག་ཁར་ མཇལ་འཕྲད་གནང་སྟེ་ ཤེས་རིག་དང་འབྲེལ་བའི་བསླབ་སྟོན་བཟང་པོ་ གནང་བཞིན་བཞུགས་པ་གིས་མ་
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ཚད་ ཤེས་རིག་ཡིག་ཚང་ལྟེ་བའི་འགོ་དཔོན་ཚུ་ལུ་ཡང་ ཤེས་རིག་དང་འབྲེལ་བའི་ ཐུགས་ཀྱི་ཚ་གྱང་དང་བཀའ་སློབ་ཚུ་
གནང་བཞིན་ཡོད། 

དེ་དང་འཁྲིལ་ མི་དབང་མངའ་བདག་རྒྱལ་པོའི་ཞབས་ལས་ སྐྱིད་སྡུག་གི་སློབ་གཉེར་གྲོགས་རམ་དང་ ཀྲོང་གསར་དཔོན་
སློབ་ སློབ་གཉེར་གྲོགས་རམ། ཟེར་བའི་ སློབ་གཉེར་གྲོགས་རམ་གྱི་ཐོག་ལས་ ན་གཞོན་ཨ་ལོ་ཚུ་ འབྲུག་དང་ རྒྱ་
གར་ ཐའི་ལེནཌ་ ཕི་ལི་པའིནསི་ སིང་པོར་ ཇ་པཱན་དང་ ཡུ་རོབ་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་ནང་ལས་ཕར་ མཐོ་རིམ་ཤེས་
ཡོན་སྦྱང་བརྩོན་འབད་བར་ བཏང་དང་གཏང་བཞིན་ཡོདཔ་མ་ཚད། སྤ་རོ་སྤངས་པའི་ས་ལུ་ཡང་ རྒྱལ་འཛིན་ཤེས་རིག་
སློབ་གྲྭ་(རོཡེལ་ཨེ་ཀ་ཌ་མི་) ཟེར་ མཐུན་རྐྱེན་དང་ལམ་ལུགས་ ཐབས་ཤེས་གནས་སྐབས་ཚུ་ མིག་དཔེ་བཟང་པོ་
བལྟར་རུང་བའི་ དམིགས་བསལ་གྱི་སློབ་གྲྭ་བབགས་ཏེ་ འབྲུག་གི་ན་གཞོན་ཚུ་ལུ་ ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་ ཤེས་ཡོན་
ལྷབ་ནིའི་གོ་སྐབས་གནང་བཞིན་ཡོད། 

མི་དབང་མཆོག་གིས་ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱིས་ཆ་འཇོག་གནང་ཡོད་པའི་ འབྲུག་གི་ཏམ་ཁུའི་བཅའ་ཁྲིམས་གསརཔ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ 
ཏམ་ཁུའི་ཉེས་ཁྲིམས་ཕོག་མི་༤༥ དེ་ཅིག་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༤ ལུ་ ཁོང་རའི་ཉེས་ཁྲིམས་ཕོག་དགོ་པའི་ གནད་དོན་ཆེ་
ཕྲ་དང་ བཙོན་ཁང་ནང་སྡོད་རིང་གི་ བྱ་སྤྱོད་བཟང་ངན་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ བཙོན་འཐུས་བཏབ་སྟེ་འཐོན་ཆོགཔ་འབད་བཟོ་
གནང་ཡི།

རྒྱལ་བཙུན་ཁབ་ཏུ་བཞེས་པ།	
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འབྲུག་གི་འབྱུང་རབས་སྡུས་དོན།

མི་དབང་མཆོག་གིས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༡ སྤྱི་ཟླ་༥ པའི་ཚེས་༢༠ གི་ཉིན་མར་ འབྲུག་གི་སྤྱི་ཚོགས་ལྷན་བཞུགས་ནང་ 
ཁོ་ར་ སྐུ་ན་དང་ ཕྱག་འགན་ ག་ཅིའི་ཐད་ལས་འབད་རུང་ བབནམོ་ཅིག་བཞེས་ནིའི་དུས་ཚོད་རན་ཆི་ཡི། ཟེར་ ཞལ་
འཛུམ་དང་བཅས་ རྗེ་བབན་པདྨ་མཆོག་ མི་དབང་རྒྱལ་པོའི་ བབནམོ་འབད་བཞེས་ནིའི་སྐོར་ མཚན་གསལ་བསྒྲགས་
གནངམ་ད་ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་ཚུ་གིས་གཙོས་པའི་འབྲུག་གི་བློན་འབངས་ཡོངས་ཀྱི་སེམས་ལུ་ གཞན་དང་མ་འདྲ་
བའི་དགའ་སྤྲོའི་སྣང་བ་འབྱུང་ཚུགས་པའི་ གོ་སྐབས་གནང་ཡི། 

དེ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༡ སྤྱི་ཟླ་༡༠ པའི་སྤྱི་ཚེས་༡༣ གཟའ་སྐར་དགེ་བའི་འཕྲོད་སྦྱོར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་
ཉིན་མར་ སྤུངས་ཐང་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཕོ་བྲང་ནང་ ཡབ་བཀྲ་ཤིས་སྒང་རྫོང་དཔོན་ འཕྲིན་ལས་སྟོབས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་ཚ་བོ་ 
དོན་གྲུབ་རྒྱལ་པོ་དང་། ཡུམ་ བུམ་ཐང་སྤང་སྟོད་ དྲག་ཤོས་འཇམ་དབྱངས་ཀྱི་སྲསམོ་ བསོད་ནམས་ཆོས་སྐྱིད་ཟེར་མི་
གཉིས་ཀྱི་སྲས་མོར་སྐུ་འཁྲུངས་པའི་ རྗེ་བབན་པདྨ་ཟེར་ཞུ་མི་འདི་ མི་དབང་མངའ་ཞབས་མཆོག་གིས་ བབནམོ་འབད་
བཞེས་པའི་ དུས་སྟོན་རྟེན་འབྲེལ་ཕུན་སུམ་ཚོགསཔ་འབད་རྩིས་སྲུང་ཞུ་གནང་ཡི།

མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་དང་ ཨ་ཞེ་རྗེ་བབན་པདྨ་དབང་ཕྱུག་མཆོག།

དེའི་ཤུལ་ལས་ར་ རྒྱལ་བབན་ཁབ་ཏུ་བཞེས་པའི་ དགའ་སྟོན་རྟེན་འབྲེལ་རྩིས་སྲུང་འདི་ ཐིམ་ཕུ་ལྕང་གླིང་མའི་ཐང་དང་ 
སྤ་རོ་ཨྱོན་དཔལ་རི་གླིང་ཀ་གིས་གཙོས་པའི་ རྫོང་ཁག་དང་ གཡུས་སྒོ་ལེ་ཤ་ཅིག་ནང་ར་བྱོན་ཏེ་ འབྲུག་གི་བློན་འབངས་
ཡོངས་ལས་ ཁ་དར་བཞེས་ནི་དང་བཅས་ རྩིས་སྲུང་རྒྱས་པར་ཞུ་ཡི།

དབང་འདུས་རོང་གསར་བཞེངས།

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༢ སྤྱི་ཟླ་༦ པའི་ཚེས་༢༤ ལུ་ དབང་འདུས་ཕོ་བྲང་རྫོང་ མེ་མཆོད་བཞེས་པའི་སྐབས་ལུ་ དྲག་ཁག་
གསུམ་གྱི་དམག་མི་དང་ བདེ་སྲུངཔ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ མི་དབང་རྒྱལ་པོ་ཁོ་ར་ སྐུ་དངོས་སུ་འབད་བྱོན་ཏེ་ རྫོང་གི་ནང་
རྟེན་བྱིན་ཅན་ཚུ་ མེ་རྐྱེན་ལས་ཉེན་སྲུང་མཛད་དེ་ བྱིན་རླབས་ཀྱི་མཚན་ཁ་ ཉམས་ཆག་ཤོར་མ་བཅུག་པར་ གྲྭ་ཚང་ལུ་རྩིས་
སྤྲོད་གནང་ཡོདཔ་མ་ཚད་ རྫོང་གཞིས་ སྔར་ག་ཨིནམ་འབད་བཞེངས་ནིའི་ གཞི་རྟེན་མ་དངུལ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
གཅིག་བརྒྱ་ གནང་ཐོག་ལས་ རྫོང་གསར་བཞེངས་ཀྱི་ལས་འགུལ་འགོ་བབགས་གནང་ཡོད།

རྒྱལ་སྲས་འཁྲུངས་པའི་དགའ་སྟོན།

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༥ ལུ་ ཐིམ་ཕུ་ལྕང་གླིང་མའི་ཐང་ནང་འབད་ ཡབ་རྗེ་དམ་པ་མི་དབང་འཇིགས་མེད་སེངྒེ་དབང་ཕྱུག་མཆོག་ 
དགུང་ལོ་༦༠ བཞེས་པའི་ འཁྲུངས་སྟོན་རྟེན་འབྲེལ་རྩིས་སྲུང་དང་འབྲེལ་ རྒྱལ་ཡོངས་ལུ་ སང་ཕོད་ཟླཝ་དང་པའི་ལོ་
གསར་དང་འབྲེལ་ཏེ་ བཀའ་དྲིན་ཅན་གྱི་མི་དབང་ཡབ་དང་ མི་སེར་ཡོངས་ལུ་ ཕུལ་ཆ་དང་འདྲཝ་འབད་ སྲས་ཅིག་

བསྐྱར་སྐྲུན་ ༢༠༢༢
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འཁྲུངས་ནི་ཨིན། ཟེར་བའི་གསུང་བཤད་གནངམ་བཞིན་དུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ སྤྱི་ཟླ་༢ པའི་ཚེས་༥ རང་ལུགས་གནམ་
ལོ་ མེ་ཕོ་སྤྲེལ་ལོ་ རང་ཟླ་༡༢ པའི་ཚེས་༢༧ ལུ་ མི་དབང་རྒྱལ་སྲས་མཆོག་ ཐིམ་ཕུག་བཀྲ་ཤིས་ཆོས་རྫོང་གི་ཉེ་
འདབས་ གླིང་ཀ་ཕོ་བྲང་ནང་འབད་སྐུ་འཁྲུངས་ཏེ་ མི་དབང་ཡབ་མེས་ཀྱིས་དབུ་གཙོས་པའི་སྐུ་འཁོར་ལྷན་རྒྱས་དང་ བློན་
འབངས་མི་སེར་ཡོངས་ཀྱིས་ གདུང་རྒྱུད་འཛིན་པའི་ རྒྱལ་སྲས་འཁྲུང་དགོ་པའི་ རེ་སྨོན་བསྐྱེད་དེ་ཡོད་མི་དེ་ ཡོངས་
སུ་རྫོགསཔ་འབད་བསྐངས་ཡི།

ལེགས་ལྡན་གཞུང་སྐྱོང་།

ལེགས་ལྡན་གཞུང་སྐྱོང་མཆོག་གྱུར་གྱི་དོན་ལུ་ སྤྱིར་བཏང་ཞི་གཡོགཔ་དང་ ལྷག་པར་གཞུང་གི་འགོ་དཔོན་ཚུ་ལུ་ ལམ་
སྟོན་དང་བཀའ་སློབ་ སློབ་སྦྱོང་དང་སྦྱོང་བརྡར་གྱི་གོ་སྐབས་ཚུ་ གནང་དང་གནང་བཞིན་ཡོད་པའི་གྲས་ལས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༣ 
གྱི་ལོ་ལུ་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་འཛིན་སྐྱོང་དང་ཐབས་རིག་སྤེལ་ཁང་། ཟེར་བའི་ རྒྱལ་སྤྱིའི་གནས་ཚད་
དང་ལྡན་པའི་ སྤེལ་ཁང་ཅིག་གཞི་བབགས་གནང་སྟེ་ གཞུང་སྒེར་གྱི་ འགོ་དཔོན་ཚུ་ལུ་ རང་སོའི་ལཱ་གཡོག་དང་
འབྲེལ་བའི་ ཐབས་བྱུས་དང་ གནས་སྐབས་ཡོན་ཏན་ སྦྱོང་བརྡར་ཚུ་ རྒྱལ་ཁབ་ཕྱི་ནང་ལས་ ཡོངས་གྲགས་ཅན་གྱི་ 
མཁས་མཆོག་ཚུ་ལེན་ཐོག་ལས་ རྒྱལ་སྤྱིའི་གནས་ཚད་ཅན་གྱི་ སློབ་སྦྱོང་གི་གོ་སྐབས་བཟང་པོ་ བཟོ་གནང་ཡོདཔ་
ཨིན།

ལོ་བསྟར་རྒྱལ་ཡོངས་དུས་ཆེན་སྐབས་ལུ་ རྫོང་ཁག་སོར་ཡི་ར་བྱོན་ཏེ་ མི་སེར་ཡོངས་ལུ་ རྩ་བ་གསུམ་ལུ་ ཕྱག་ཕྱིད་
ཞབས་ཏོག་ཞུ་ཐངས་ཀྱི་ བཀའ་སློབ་བཟང་པོ་གནང་ནི་དང་འབྲེལ་ ཞི་གཡོགཔ་དང་ ཚོང་པ་ སྒེར་སྡེ་ གཞུང་མིན་
ལས་སྡེ་དང་ ལས་འཛིན་ ཐ་ན་མི་སེར་སོ་ནམ་པ་ལས་འགོ་བཟུང་སྟེ་ རང་སོའི་ལས་འགན་འབག་ཐངས་དང་ ཐབས་
རིག་སྟོན་ཐངས་ རྒྱལ་ཁབ་ལུ་ ཅི་ཤེས་གང་ལྕོགས་དང་ ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གི་སྒོ་ལས་ ཕྱག་ཞུ་ཐངས་ཚུ་ལུ་གཞི་
བཞག་སྟེ་ རྒྱལ་ཡོངས་གཟེངས་བསྟོད་ གསེར་དངུལ་ལི་གི་རྟགས་མ་དང་། འབུ་རས་དམརཔོ་ དཔའ་རྟགས་བཀབ་
ནེ་དང་བཅས་པའི་ ལེགས་བསྟོད་ཚུ་གནང་བཞིན་ཡོད།

མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་ འཇིགས་མེད་གེ་སར་རྣམ་རྒྱལ་དབང་ཕྱུག་མཆོག་ གསེར་ཁྲི་གུ་ཕེབས་པའི་ཉིན་མ་ལས་ 
མི་སེར་ལུ་ ཕམ་བཟུམ་གྱི་ཞབས་ཏོག་དང་ སྤུན་ཆ་བཟུམ་གྱི་བརྩེ་གདུང་ བུ་གཞི་བཟུམ་གྱི་ཕངས་སེམས་མཛད་དེ་ 
ཉིན་མཚན་མེད་པར་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རང་བཙན་དང་ མི་སེར་གྱི་ཞི་བདེ་ ཤེས་རིག་དང་ མི་སྡེ་དཔལ་འབྱོར་གོང་འཕེལ་ཚུ་
ལུ་ ཐུགས་ཀྱི་ཚ་གྱང་འཐེབ་འབད་ར་བཞེས་ཏེ་ རྒྱལ་སྲིད་ཆོས་བཞིན་བསྐྱངས་ཏེ་ བཞུགས་པའི་བཀའ་དྲིན་ལས་ བློན་
འབངས་མི་སེར་ག་ར་ གངས་བར་ན་གི་ཆུ་འཐུང་ སྤྲིན་བར་ན་གི་ཉིམ་བསྲོ་ཡི་ར་ ཕ་ཤུལ་བུ་གིས་བཟུང་སྟེ་ ཞི་བདེ་
དང་དགའ་སྐྱིད་ཀྱི་ཐོག་ལུ་སྡོད་ནིའི་ གོ་སྐབས་ཐོབ་དང་འཐོབ་བཞིན་དུ་ཡོདཔ་ཨིན་ནོ།།

བསྐྱར་སྐྲུན་ ༢༠༢༢
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འབྲུག་གི་འབྱུང་རབས་སྡུས་དོན།

རྒྱབ་རྟེན་དཔེ་དེབ་ཀྱི་ཐོ།

• འབྲུག་གཞུང་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས།(༡༩༨༥) འབྲུག་གི་ལོ་རྒྱུས་སྡེ་སྲིད་ཁྲི་རབས་རྒྱལ་རབས། ཀེ་ཨེམ་ཀྲི་
དཔར་བསྐྲུན་ཁང་། ཐིམ་ཕུག།

• རྒྱལ་འཛིན་ཤེས་རིག་ཚོགས་སྡེའི་སྐད་ཡིག་དང་རིག་གཞུང་སྡེ་ཚན།(༢༠༡༩)འབྲུག་གི་འབྱུང་རབས་རིག་གཞུང་སློབ་
རིམ་བཅུ་

• གཅིག་པ་དང་བཅུ་གཉིས་པ། རྒྱལ་འཛིན་ཤེས་རིག་ཚོགས་སྡེ།

• སངས་རྒྱས་རྡོ་རྗེ།(༢༠༡༧)འབྲུག་གི་སྡེ་སྲིད་ཁྲི་རབས་རིམ་བྱོན་གྱི་མཛད་རྣམ་དེབ་ཐེར་དཔྱོད་ལྡན་དགྱེས་པའི་དོ་ཤལ། 
དཔལ་འབྲུག་ཞིབ་འཇུག་ལྟེ་བ། ཐིམ་ཕུག།

• སློབ་དཔོན་པདྨ་ཚེ་དབང་། (༢༠༠༨) འབྲུག་གི་རྒྱལ་རབས། ཀེ་ཨེམ་ཀྲི་དཔར་བསྐྲུན་ཁང་།

བསྐྱར་སྐྲུན་ ༢༠༢༢




