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རྒྱས་པ་ཁོ་ན་ལུ་ གཞི་བཞག་སྟེ་ གོང་ས་འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་ལས་ དབང་ཕྱུག་
བརྒྱུད་འཛིན་གྱི་རྒྱལ་མཆོག་གསུམ་པ་ཚུན་ ཡབ་མེས་དམ་པ་བཞི་གི་ ཕྲིས་རྣམ་
བཞིའི་མཛད་རྣམ་ཚུ་ བསྡུ་སྒྲིག་འབད་མི་འདི་གིས་ ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ རྒྱལ་
རབས་དང་རྩོམ་རིགས་ལུ་ སྤྲོ་བ་དང་དངས་འདོད་ཡོད་མི་ཚུ་དང་ ནང་གཞོན་སློབ་ཕྲུག་
ཚུ་ལུ་ ཕན་ཐོག་པའི་རེ་བ་ཡོད་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།།
vi

གོང་ས་འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་མཛད་རྣམ།
༄༅། །དབང་ཕྱུག་བརྒྱུད་འཛིན་གྱི་ཡབ་མེས་དམ་པ་ གོང་ས་འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་
མཆོག་ ཡབ་གདུང་དཀར་ཆོས་རྗེ་པི་ལཱ་དགོན་པོ་དབང་རྒྱལ་དང་ ཡུམ་བྱང་ས་བསོད་
ནམས་སྒྲོལ་མ་གཉིས་ཀྱི་སྲས་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༡༨༢༥ རབ་བྱུང་༡༤ པའི་ཤིང་མོ་བྱ་ལོར་
ཀུར་སྟོད་གདུང་དཀར་ལུ་སྦེ་ སྐུ་འཁྲུངས་ནུག སྐུ་འཁྲུངས་ཞིནམ་ལས་ དེ་བསྒང་ ང་
བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ རིགས་རུས་མཐོ་དམན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ སྐྱེས་བའི་དུས་སྟོན་
འབད་སྲོལ་ཡོདཔ་ལས་ གོང་ས་མཆོག་ ཆོས་རྗེ་གི་སྲས་ཨིན་ནི་དེ་གིས་ སྐྱེས་བའི་
དུས་སྟོན་རྒྱས་པར་མཛད་དེ་ རྩིས་གཞུང་དང་འཁྲིལ་བའི་མཚན་

བསམ་གྲུབ་ཟེར་

གཏགས་མི་དེ་ཡང་ ཁོ་འཁྲུངས་མི་དེ་ ཕམ་གཉིས་ཀྱི་མ་ཚད་ འབྲུག་མི་ག་ར་བསམ་
པའི་དོན་གྲུབ་པའི་ ལཱ་འགོ་བརྩམས་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

སྲས་མཆོག་དེ་ནི་ སྐུ་བཞེངས་པའི་སྐབས་ ཁོ་རའི་ལོ་ན་འདྲན་འདྲ་ཚུ་ལས་ ལག་རྩལ་
ཅན་དང་རིག་རྩལ་ཅན་ ཁེ་རྒོད་ཅན་ཅིག་སྦེ་བཞུགས་ཡོདཔ་ཨིན་པས། ཤེས་ཡོན་གྱི་
ཐད་དུ་ དེ་བསྒང་ ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ཤེས་ཡོན་ལྷབ་ནིའི་སློབ་ཁང་ཚུ་མེདཔ་
ལས་ ཤེས་ཡོན་སློབ་སྦྱོང་མཛད་པའི་ལོ་རྒྱུས་བཤད་མི་མིན་འདུག དེ་ལས་གོང་ས་
མཆོག་ སྐྱེས་ལོ་༡༢ དེ་ཅིག་བཞེས་པའི་བསྒང་ལས་ འཇིག་རྟེན་པའི་ཁྱིམ་ལཱ་ མགོ་
དྲོངས་ནི་དེ་གིས་ ཕམ་གཉིས་དང་གཅིག་ཁར་ ནོར་སེམས་ཅན་འཚོ་ནི་དང་ ས་བརྐོ་
ཤིང་འཐུ་ལ་སོགས་པའི་ལཱ་ཚུ་འབད་དེ་བཞུགསཔ་ད་ འཕྲལ་འཕྲལ་རང་གཞན་དང་མ་
འདྲ་བའི་གཉིད་ལམ་ཅིག་མཐོང་མི་དེ་ནང་ དེ་སྦེ་ཁྱིམ་ལཱ་འབད་དེ་མ་བཞུགས་པར་ ཀྲོང་
1

འབྲུག་བརྒྱུད་འཛིན་གྱི་ཡབ་མེས་དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་མཛད་རྣམ་བཅུད་སྡུད།

གསར་དང་བུམ་ཐང་ཁ་ཐུག་འབྱོན་པ་ཅིན་ མ་འོངས་པའི་དོན་དག་སྦོམ་ཆོད་ནི་མས་ཟེར་
སླབ་མི་ཅིག་འཐོནམ་ལས་
མཁྱེན་རུང་

བཞུགས་ནུག།

ཀྲོང་གསར་དང་བུམ་ཐང་ཟེར་མི་ཕྱོགས་ག་ཏེ་ཨིན་ན་མ་

ཀྲོང་གསར་ཁ་ཐུག་འབྱོན་ནི་གི་

སྤྲོ་བ་དང་དང་འདོད་སྦོམ་བསྐྱེད་དེ་

དེ་ལས་གོང་ས་མཆོག་ ལུང་བསྟན་པའི་གཉིད་ལམ་ ལོག་ཅི་ལོག་ཅི་གཟིགས་དོ་བཟུམ་
ཀྲོང་གསར་དང་བུམ་ཐང་ག་ཏེ་ཨིན་ན་མ་མཁྱེན་རུང་ འབྱོན་ནི་གི་བློ་ཐག་བཅད་དེ་ བྱོན་
པའི་སྐབས་ ཕམ་གཉིས་ཀྱིས་ཡང་ ཁྱིམ་ནང་གཞིས་བཟུང་མི་དང་ལཱ་འབད་མི་ སྤུན་ཆ་
ལེ་ཤ་ཡོདཔ་ལས་ མ་བཏུབ་མེད་ཟེར་ འགྱོ་ཆོག་པའི་གནང་བ་གྲོལ་ནུག དེ་ལས་
ཉིནམ་གཅིག་གི་ཚེ་ གོང་ས་མཆོག་ ཀུར་སྟོད་ལས་རུ་དུང་ལ་བརྒལ་ཏེ་ ལམ་དྲི་རྐྱབ་ཅི་
རང་བྱོནམ་ད་ དང་པ་རང་ བུམ་ཐང་སྟང་ལུ་ཕེབས་ཏེ་ སྟང་རྒེད་པོའི་ཁྱིམ་ནང་གནསཔོ་
བརྙའ་སྟེ་བཞུགས་ཅི་ཟེར་ཨིན་པས།

གོང་ས་མཆོག་ བུམ་ཐང་སྟང་ལས་ཀྲོང་གསར་ཁ་ཐུག་ འབོད་འབད་བར་འབྱོན་ནིའི་
ཐུགས་འདོད་ཡོད་རུང་ ལམ་རྒྱགས་དང་ས་རྒྱུས་མེད་ནི་དེ་གིས་ འགྱོ་བའི་མགོ་མ་
དྲོངས་པར་ སྟང་རྒེད་པོའི་ཁྱིམ་ནང་ འཚོ་བའོ་དོན་ལུ་ ལུག་དང་ནོར་སེམས་ཅན་ཚུ་འཚོ་
སྟེ་ བྱཱོ་ཕྱེའི་གནག་ཐུག་བཞེས་ཏེ་ ཟླ་ངོ་དག་པ་ཅིག་བཞུགས་དགོཔ་བྱུང་ཡོདཔ་ཨིན་
པས། དེ་སྦེ་ ཟླ་ངོ་དག་པ་ཅིག་ སྟང་རྒེད་པོའི་ཁྱིམ་ནང་བཞུགས་པའི་སྐབས་ལུ་ཡང་ ཧེ་
མའི་གཉིད་ལམ་དེ་ འཕྲལ་འཕྲལ་རང་གཟིགས་ཞིནམ་ལས་ ཀྲོང་གསར་ཁ་ཐུག་བྱོན་
པའི་ལམ་ཁར་ བུམ་ཐང་དགེ་རྩ་ལུ་ལྷོད་པའི་སྐབས་ བུ་ལི་བླམ་ཤཱ་ཀྱ་རྣམ་རྒྱལ་དང་
2

གོང་ས་འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་མཛད་རྣམ།

མཇལ་ཏེ་ བླམ་གྱིས་དྲིས་བ་མཛད་པའི་སྐབས་ ཁོ་ཀུར་སྟོད་གདུང་དཀར་ལས་ཨིནམ་
དང་ ཀྲོང་གསར་ལུ་འབོད་བར་འགྱོ་འདོད་ཡོད་ལུགས་ཚུ་ཁ་གསལ་ཞུཝ་ལས་ བླམ་
གྱིས་འབོད་འབད་བར་འགྱོཝ་ལས་ ཆོས་འབདཝ་དྲག་ཟེར་ ཆོས་དང་འཚོ་བ་གཉིས་ཆ་
རང་ བླམ་གྱིས་གནང་པའི་ཞལ་བཞེས་མཛད་རུང་ ཁོ་གི་སེམས་ཁར་འབོད་འབད་བའི་
རེ་འདོད་མ་གཏོགས་མེདཔ་ལས་ གཉིད་ལམ་གྱི་ལུང་བསྟན་བཞིན་ ཀྲོང་གསར་ལུ་
འགྱོ་ནི་གི་སེམས་ཅིག་རང་ཡོད་ཟེར་ཞུཝ་ལས་ བླམ་གྱིས་རྒྱགས་སྐལ་དང་ བཀབ་
བགོ་ལ་ཚུ་གནངམ་མ་ཚད་ བླ་མའི་ཕྱག་གཡོག་ཨུ་རུག་པ་དོན་གྲུབ་ཟེར་མི་དེ་ ཆེད་
མངགས་སྦེ་ཀྲོང་གསར་ལུ་

བསྐྱལ་བར་བཏང་ཡོདཔ་ཨིན་པས།

དེ་ལས་གོང་ས་

མཆོག་ ཀྲོང་གསར་ལུ་ཕེབས་ཏེ་ སྒར་ལྟོའི་གྲལ་དུ་འཛུལ་ལུགས་ཀྱི་བཤད་ཚུལ་ལེ་ཤེ་
ཡོད་རུང་ དོན་དུ་ གོང་ས་མཆོག་ཀྲོང་གསར་ལུ་ལྷོད་དེ་ དང་པ་རང་ཀྲོང་གསར་མགྲོན་
གཉེར་མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེ་གི་ལྟོ་གཟན་སྦེ་འཛུལ་ཏེ་ ཐབ་ཚང་ནང་དྲོ་ཇའི་ཨེར་རྫས་དོན་ལས་
ཨེར་མ་རྡུང་པའི་སྐབས་ དཔོན་སློབ་ཨོ་རྒྱན་ཕུན་ཚོགས་ཀྱིས་གསན་ཏེ་ ཨེར་མ་རྡུང་མི་
འདི་གཞན་དང་མ་འདྲ་བའི་གཉའ་རྒོད་ཡོད་མི་ཅིག་ཨིན་པས་ཟེར་ མཁྱེན་ཞིནམ་ལས་
དཔོན་སློབ་ཀྱི་འབོད་སྦེ་བཙུགས་ཅི་ཟེར་ཨིན་པས།
དེ་ལས་གོང་ས་མཆོག་

སྒར་ལྟོའི་གྲལ་ལས་

རང་ཤུགས་ཀྱིས་འཇོན་སྟངས་དང་

ལྕོགས་གྲུབ་ཡོད་ལས་བརྟེན་ སྤྱི་ལོ་༡༨༤༧ དགུང་ལོ་༢༢ བཞེསཔ་ད་ འཆམ་སྒར་
པའི་གོ་གནས་བཞེས་ཏེ་ ཟླ་ངོ་དག་པ་ཅིག་གི་རྒྱབ་ལས་ གཟིམ་ནང་མའི་ཕྱག་འགན་
བཞེས། དོ་རུང་ཟླ་ངོ་དག་པ་ཅིག་ལས་ གཟིམ་སྒར་པ་དམང་གི་འགོ་བདག་ དར་དཔོན་
གྱི་གོ་གནས་ཡང་གནང་ནི་དེ་གིས་ དར་དཔོན་དང་གཟིམ་ནང་མ་གཉིས་ཆ་རང་ ཁོ་གིས་
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འབྲུག་བརྒྱུད་འཛིན་གྱི་ཡབ་མེས་དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་མཛད་རྣམ་བཅུད་སྡུད།

མཛད་དེ་བཞུགས་ཡོདཔ་ཨིན་པས།

དེ་ལས་ལོ་ངོ་དག་པ་ཅིག་གི་རྒྱབ་ལས་

ཀྲོང་

གསར་ཚོང་དཔོན་ཟེར་ དེ་སྐབས་ཀྲོང་གསར་དཔོན་སློབ་མངའ་འོག་ གཞུང་གི་མཁོ་
སྒྲུབ་དང་ འོང་འབབ་བཟོ་ནིའི་དོན་ལས་ བོད་ཁ་ཐུག་ཚོང་འབྲེལ་འཐབ་མི་ གཞུང་གི་
ཚོང་དཔོན་བསྐོས་སྲོལ་ཡོད་མི་དེ་ཁར་ ཚོང་དཔོན་འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་བསྐོས་པའི་
སྐབས་ འཇོན་སྟངས་སྔར་གྱི་ཚོང་དཔོན་ཚུ་ལས་དྲག་པའི་མིང་གཏམ་ བོད་ལུང་པ་ལུ་
ཡང་སྡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་སྡོད་ནུག།

འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་མཆོག་ ཀྲོང་གསར་ཚོང་དཔོན་མཛད་དེ་ བོད་ལྷ་ལུང་ལུ་ཕེབས་
པའི་སྐབས་ ལྷ་ལུང་གསུང་སྤྲུལ་བརྒྱད་པ་ ཀུན་བཟང་བསྟན་པའི་ཉི་མ་མཆོག་ ཀྲོང་
གསར་དཔོན་སློབ་སྐུ་བགྲེས་ ཆོས་རྗེ་ཨོ་རྒྱན་ཕུན་ཚོགས་ཀྱི་སྲས་ཨིནམ་ལས་ སྲས་
མོ་པད་མ་ཆོས་སྐྱིད་ཡང་ ཕོ་རྒེན་དང་གཅིག་ཁར་ ལྷ་ལུང་ལུ་བཞུགས་ཡོད་ནི་དེ་གིས་
འགོ་དང་པ་འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་དང་མཇལ་འཕྲད་བྱུང་བའི་འཕྲོ་ལས་ ཁོང་ར་གཉིས་
ཚེས་རབས་སྔ་མའི་སྨོན་ལམ་གཅིག་ཁར་མཐུན་ནི་དེ་གིས་ ལུས་ཀྱི་འབྲེལ་བ་མེད་རུང་
གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་དགའ་བའི་འཛུམ་མདངས་དང་བཅས་ཏེ་ གཏམ་དང་ལོ་རྒྱུས་
མཛའ་བའི་གསུང་གླེང་ དུས་ཚོད་ཐོབ་ཚེ་གནང་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

དེ་ལས་ཚོང་འབྲེལ་གྱི་ཕྱག་ལཱ་ཡང་ ཁེ་དང་རྒྱལ་ཁ་ཙམ་གྱིས་མ་ཚད་པར་ གཏམ་དང་
སྙན་གྲགས་སྦོམ་ཐོབ་སྟེ་ གོ་གནས་ཡང་སྔར་གྱི་ཚོང་པ་ལས་མཐོ་བའི་གཟེངས་བསྟོད་
བོད་འབྲུག་གཉིས་ཆ་རང་ལས་ཐོབ་སྟེ་བཞུགས་པའི་སྐབས་ ལྷུན་རྩེ་རྫོང་དཔོན་ གདུག་
རྩུབ་ཆེ་ནི་དེ་གིས་ མི་སེར་དྲག་རིམ་ལེ་ཤ་ཅིག་ གཡུས་སྤང་སྟེ་འགྱོ་དོ་ཡོད་པའི་སྐོར་
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གོང་ས་འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་མཛད་རྣམ།

གསན་ཏེ་ རྫོང་དཔོན་དང་ཐུགས་མ་མཐུན་པར་ རྫོང་དཔོན་ཆམ་ལུ་ཕབ་སྟེ་ རྫོང་རྩིས་
བཞེས་པའི་ཤུལ་ལས་ ལྷུན་རྩེ་རྫོང་དཔོན་ ནོར་བུ་ཆོས་རྒྱལ་བསྐོས་ཏེ་ སླར་ལོག་ཀྲོང་
གསར་དུ་བྱོན་པའི་ལམ་ཁར་ བུམ་ཐང་སྐུར་རྗེ་ལུ་ བླ་མ་བྱང་ཆུབ་བརྩོན་འགྲུས་དང་
མཇལ་བའི་ལོ་རྒྱུས་འདུག།

དེ་བསྒང་ བུམ་ཐང་ ཀྲོང་གསར་ གཞལ་སྒང་ མོང་སྒར་ ལྷུན་རྩེ་ གཡང་རྩེ་ བཀྲིས་
སྒང་ གདུང་བསམ་བཅས་རྫོང་གཞི་བརྒྱད་ལུ་ ཤར་ཕྱོགས་འཁོར་ལོ་རྩིབས་བརྒྱད་ཟེར་
ཀྲོང་གསར་དཔོན་སློབ་ཀྱི་མངའ་འོག་ལུ་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་

ཤར་རྫོང་དག་པ་ཅིག་གི་

དཔོན་ཁག་ཚུ་ཁ་བསྡོམ་ཏེ་ ཀྲོང་གསར་དཔོན་སློབ་ལུ་ ངོ་བརྒོལ་རྐྱབ་ནི་ཨིན་པའི་སྐོར་
དཔོན་སློབ་ཀྱིས་གསན་ཡོདཔ་ཨིན་པས། དེའི་ཁ་གནོན་ལུ་ ཤར་ཕྱོགས་རྫོང་ཁག་ཚུ་
གི་ཁྲིམས་བདག་དང་འབྲེལ་ཏེ་ ཀྲོང་གསར་གཟིམ་དཔོན་བསྐོས་པའི་ ལོ་ངོ་དག་པ་
ཅིག་གི་རྒྱབ་ལས་ ཀྲོང་གསར་མགྲོན་གཉེར་གྱི་གོ་གནས་གནང་སྟེ་ ངོ་བརྒོལ་བའི་ཁ་
གནོན་མཛད་བཅུག་ནུག་ཟེར་ཨིན་པས། འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་མཆོག་ དེ་སྦེ་ མགྲོན་
གཉེར་གྱི་གི་གནས་གནང་དགོ་པའི་དོན་དག་ཡང་ ཤར་ཕྱོགས་རྫོང་ཁག་གི་དཔོན་ཁག་
ཚུ་ཁ་བསྡོམ་ཏེ་ ཀྲོང་གསར་དཔོན་སློབ་ལུ་ ངོ་བརྒོལ་འབད་ནི་ཨིན་པའི་གནས་ཚུལ་
གསན་ནི་དེ་གིས་ ཁོང་ངོ་བརྒོལ་བ་ཚུ་ཆམ་ལུ་ཕབ་པར་ མོང་སྒར་ལུ་བཏང་སྟེ་ བྱོན་པའི་
ལམ་ཁར་ ཙ་ཀ་གླིང་ཆོས་རྗེ་ རྡོ་ཤེལ་བསམ་གྲུབ་སྡོད་སར་དགུང་ཞག་བཞུགས་པའི་
སྐབས་ བཞེས་ལེན་རྣམ་གསུམ་རྒྱས་པར་བསྒྲིགས་ནི་དེ་གིས་ རྟེན་འབྲེལ་ལེགས་
ཤོམ་བྱུང་སྟེ་ ཤར་རྫོང་ཚུ་ རིམ་པ་བཞིན་དུ་ ཆམ་ལུ་ཕབ་སྟེ་ ཤར་རྫོང་གི་དཔོན་ཁག་ཚུ་
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འབྲུག་བརྒྱུད་འཛིན་གྱི་ཡབ་མེས་དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་མཛད་རྣམ་བཅུད་སྡུད།

དཔོན་སློབ་མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེ་གི་སྐུ་མདུན་ལུ་སྐྱེལ་ཞིནམ་ལས་ གཞུང་སྡེ་པའི་བཀའ་རྒྱ་
ཉན་པར་ སྤུངས་ཐང་ཁ་ལུ་བཏང་ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་སྡོད་ནུག།

སྤྱི་ལོ་༡༨༤༩ ལོར་ འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་དགུང་ལོ་༢༥ བཞེསཔ་ད་ སྤུངས་ཐང་
རྫོང་མེ་མཆོད་བཞེས་ཏེ་ གཞུང་སྡེ་སྲིད་བཀྲིས་རྡོ་རྗེ་བཞུགས་པའི་སྐབས་ རྫོང་ཉམས་
གསོ་ཞུ་ནིའི་ལཱ་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ མང་སྡེ་དང་བུམ་ཐང་གིས་གཙོས་པའི་ ཤར་ཕྱོགས་
རྫོང་ཁག་གི་

འུར་ལཱ་རྒྱུག་མི་ཚུ་གི་འགོ་འདྲེན་པ་སྦེ་

ཀྲོང་གསར་གཟིམ་དཔོན་

འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་བཏང་ཡོདཔ་ཨིན་མས། དེ་གི་སྐབས་ལུ་ དཔོན་ཁག་ཚུ་ རང་
སོའི་འོག་གི་འུར་ལཱ་རྒྱུག་མི་ཚུ་བལྟ་ནི་གི་མ་ཚད་པར་ ཤར་ནུབ་མི་སེར་དང་དཔོན་ཁག་
ཚུ་གི་བར་ན་ དོ་འགྲན་དང་ཕྱོགས་རིས་ཀྱི་བྱེལཝ་ ཨ་ཙི་རེ་ཐོན་པའི་སྐབས་ དཔུང་
བཤེད་དང་ མཆོངས་རྩལ་ ལག་བཏབ་དང་འཐབ་རྩལ་ཚུ་འབད་བའི་སྐབས་ འཇིགས་
མེད་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་གོང་ལས་ཐོན་མི་མེདཔ་ལས་ མིང་གཏམ་ཐོབ་སྟེ་སྡོད་ནུག།

དེ་བསྒང་ སྤུངས་ཐང་རྫོང་གི་ཤིང་ལེབ་བཀབ་ནི་དེ་ ཤར་ནུབ་རྫོང་ཁག་གི་མི་སེར་ག་ར་
ལུ་ཕོགཔ་ལས་

ནུག་ཕྱོགས་ཀྱི་མི་སེར་ཚུ་

ཁྱིམ་སྦོ་ལོགས་ཁར་འབད་ནི་དེ་གིས་

རྒྱགས་སྐལ་མ་ལང་པའི་དཀའ་ངལ་མེད་རུང་ ཤར་རྫོང་ཚུ་ ལམ་ཐག་རིང་ས་ལས་འོང་
དགོ་པའི་ཁར་ རྟིང་བདའ་སྟེ་རྒྱལ་སྐལ་སྐྱེལ་མི་མེད་པའི་སྐྱིད་སྡུག་ཚུ་ གཟིམ་དཔོན་
འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་གྱིས་མཁྱེན་ཏེ་ ལཱ་ཚ་ངེར་བཏོན་ཏེ་མཇུག་བསྡུ་བའི་དོན་ལས་
རྫོང་གི་ཐོག་ཆ་ སྔར་ག་ཨིནམ་སྦེ་ ཤིང་ལེབ་བདུན་བརྩེགས་སྦེ་བཀབ་ནི་གི་ཐུགས་
བཞེད་ཨིན་རུང་ སྤུང་ཐང་གཟིམ་དཔོན་གྱིས་ ལོག་ཅི་ལོག་ཅི་བཀབ་མ་དགོཔ་སྦེ་ དགུ་
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གོང་ས་འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་མཛད་རྣམ།

བརྩེགས་སྦེ་བཀབ་དགོཔ་ཨིནམ་ལས་

གཟིམ་དཔོན་གཉིས་ཐུགས་མ་མཐུན་པར་

ནུབ་ཕྱོགས་པའི་ཁ་ཐུག་ལས་ ཤིང་ལེབ་དགུ་བརྩེགས་སྦེ་བཀབ་ནི་འགོ་བཙུགས་རུང་
ཤར་ཕྱོགས་པའི་ཁ་ཐུག་ལས་ བདུན་བརྩེགས་བཀབ་མ་ཚད་ དགུ་བརྩེགས་བཀབ་
ཚར་མི་ཚུ་ཡང་ འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་གྱིས་ལྷོག་བཀོག་བའི་བསྒང་ སྤུངས་ཐང་
གཟིམ་དཔོན་གྱིས་ དཔའ་རྟགས་གཡུ་པ་གུར་བཟུང་སྟེ་ གདོང་བརྫངས་འོང་ཡི་ཟེར་
ཨིན་པས། དེ་ལུ་ འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་གྱིས་ ང་བཅས་གཉིས་རྒྱལ་ཕམ་ཕྱེ་སྟེ་
གཅིག་ཤི་གཅིག་ལུས་པ་ཅིན་ ཤར་ནུབ་ཀྱི་མི་སེར་ལུ་ཁེ་རྒུད་མི་བཏུབ་ནི་མས་ འདི་
བས་ གཉིས་ཆ་རང་རྫོང་གུ་ལས་མཆོངས་ནི་ཨིན་ ཕོ་སྙིང་སྟོབས་ཡོད་པ་ཅིན་ཤོག་ཟེར་
གསུངས་ཏེ་ འདྲུད་འབག་བའི་སྐབས་ སྤུང་ཐང་རྫོང་དཔོན་གྱིས་ གསོལཝ་བཏབ་པའི་
ལོ་རྒྱུས་འདུག།

དེ་བསྒང་ གཞུང་སྡེ་སྲིད་སྨད་ཝང་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་པོ་དང་ སྤུངས་ཐང་རྫོང་དཔོན་ཀུན་
དགའ་དཔལ་ལྡན་ ཐུམ་ཕུག་རྫོང་དཔོན་ཚེ་དབང་ དབང་རྫོང་ལྕགས་པ་སངས་རྒྱས་ སྤ་
རོ་དཔོན་སློབ་ཨ་རྒས་ཧཱཔ་ཚུ་

ཀྲོང་གསར་དཔོན་སློབ་ལུ་ངལ་མ་རངས་པར་ ཧས་

བཏགས་འཚོལ་བའི་བསྒང་ཨིནམ་མ་ཚད་ ནུབ་ཕྱོགས་ཀྱི་དཔོན་ཁག་ཚུ་གིས་ མགོ་
བསྐོར་རྐྱབ་སྟེ་

ཀྲོང་གསར་དཔོན་སློབ་བཀྲོང་ནི་ཨིན་པས་ཟེར་མི་དེ་ གཟིམ་དཔོན་

འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་གྱིས་མཁྱེན་ནི་དེ་གིས་ ཁོ་སྤུངས་ཐང་ཁ་ལུ་ ལཱ་འབད་མི་ཚུ་གི་
འགོ་འདྲེན་པ་སྦེ་ འོངམ་མ་གཏོགས་ ཨ་རྟག་ཨིན་པ་ཅིན་ ཀྲོང་གསར་དཔོན་སློབ་ལུ་
ཕོགཔ་ཨིན་པས། འདི་མ་ཚད་ ནུབ་ཕྱོགས་པའི་དཔོན་ཁག་ཚུ་གིས་ ཀྲོང་གསར་དཔོན་
སློབ་མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེ་ ཆམ་ལུ་ཕབ་ནིའི་ཕོ་ཚོད་མཐོང་རུང་ གཟིམ་དཔོན་གྱིས་དཔོན་
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འབྲུག་བརྒྱུད་འཛིན་གྱི་ཡབ་མེས་དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་མཛད་རྣམ་བཅུད་སྡུད།

སློབ་བདག་འཛིན་འཐབ་སྟེ་སྡོད་ནི་དེ་གིས་ གཟིམ་དཔོན་གྱི་གདོང་བཟེད་མ་ཚུགས་པར་
ནུབ་ཕྱོགས་པའི་མནོ་དོན་གྲུབ་མ་ཚུགས་པས་ཟེར་ཨིན་པས།

གོང་ལུ་ཞུ་དོ་བཟུམ་ ཀྲོང་གསར་དཔོན་སློབ་བཀྲོང་པའི་ གནས་སྐབས་མ་ཐོབ་པར་ རྫོང་
བསྒྲུབས་པའི་དགའ་སྟོན་ལུ་ ཕྱོགས་མདའ་གནང་ནིའི་ལས་རིམ་བཟོ་སྟེ་ ཕྱོགས་མདའ་
དེ་ནུབ་ཕྱོགས་པའི་དཔོན་ཁག་ཚུ་གི་ རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་པ་ཅིན་ མཆོད་གྱངས་པའི་ དུས་
མཚམས་དང་བསྟུན་ ཀྲོང་གསར་དཔོན་སློབ་ གདམ་ལུ་བཏགས་ནིའི་བསྟུན་གྲོས་ཨིན་
རུང་ འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་གྱིས་ཧ་གོ་ཞིནམ་ལས་

ཤར་ཕྱོགས་པའི་འུར་ལཱཔ་ཚུ་

འགྱོ་ཚརཝ་ལས་ མི་ལེ་ཤ་མེད་ནི་དེ་གིས་ ཤར་ཕྱོགས་པའི་ཟོང་ཚོང་པ་ཚུ་ལུ་བསྟུན་
གྲོས་འབད་དེ་ བྱེལཝ་ཟུག་པའི་སྐབས་ དཔུང་རོགས་འབད་དགོ་པའི་གྲ་སྒྲིག་རྐྱབ་
བཞག་ནུག་ཟེར་ཨིན་པས། གནས་ཚུལ་དེ་ དཔོན་སློབ་ཀྱི་མ་ཁྱེནམ་འོང་མནོ་སྟེ་ དོག་
མ་དྲངས་རྫུན་བཏབ་སྟེ་ ཐུགས་རིག་འགྲིམ་སྟེ་བཞུགས་དགོ་པའི་ དགོངས་སྐོར་ཞུ་
ནུག དེ་ལས་ ཕྱོགས་གཉིས་སྐུགས་ཁ་འདྲན་འདྲ་ཡོད་པའི་བར་ན་ ནུབ་ཕྱོགས་པའི་ཁ་
ཐུག་ལས་ བཀག་རེག་རྐྱབ་སྟེ་ ལེགས་སོ་བསྐུལ་བའི་བསྒང་ལས་ ཀྲོང་གསར་དཔོན་
སློབ་ཀྱིས་ ནང་གསེས་སྐོར་ལས་ མདོན་པོ་མ་ནིང་ལུ་གཉེར་གསོལ་ཕུལ་ཏེ་ ཕྱག་
མདའ་གནང་པའི་བསྒང་ལས་ མཆོད་མདའ་བཏོགས་པའི་ཁར་ ཕྱག་མདའ་གཅིགཔ་
གིས་ སྒོར་ཏིག་གུ་གནང་སྟེ་ རྒྱལ་ཁ་ཤར་ཕྱོགས་ཀྱིས་ཐོབ་ནི་དེ་གིས་ དཔོན་སློབ་
བཀྲོང་ནིའི་གོ་སྐབས་མ་ཐོབ་པས་ཟེར་ཨིན་མས།
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གོང་ས་འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་མཛད་རྣམ།

དེ་སྦེ་ རྐུ་གསོད་ལན་ཐེངས་གཉིས་རྐྱབ་པའི་དཔའ་བཅམ་རུང་ མཐར་མཁྱོལ་མ་བྱུང་ནི་
དེ་གིས་ སྤུངས་ཐང་ཁའི་ལས་རིམ་ཚུ་ཆ་མཉམ་མཇུག་བསྡུ་སྟེ་ དཔོན་སློབ་སྡེ་པའི་
ཕྱག་དབང་ཞུ་སྟེ་གཏང་ནི་དང་གཅིག་ཁར་ ལྷན་རྒྱས་འཛོམས་སར་རྐུ་གསོད་རྐྱབ་ནི་སྦེ་
བཟོ་སྟེ་ ལྷན་རྒྱས་འཛོམས་སའི་སྒོ་ཁར་ དབང་རྫོང་རྟ་དཔོན་མིག་ཐོས་ཀྱིས་གཙོས་
པའི་ཕྱག་གཡོག་གཉའ་རྒོད་ཚུ་གྱིམ་སྡོད་སར་

འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་ཡང་ཁོ་རའི་

དཔོན་སློབ་བལྟ་སྟེ་སྡོད་སར་ མིག་ཐོས་ཀྱིས་དམའ་ཕབ་རྐྱབ་པའི་ཚིག་ལེ་ཤ་སླབ་རུང་
མ་གོ་རྫུན་བཏབ་སྟེ་ ཚོད་རང་མ་གནང་པར་བཞུགས་ནུག་ཟེར་ཨིན་པས། དེ་བསྒང་ ནང་
ན་ལྷན་རྒྱས་འཛོམས་སར་ ཀྲོང་གསར་དཔོན་སློབ་འཇིགས་སྐྲག་གིས་ གཟུགས་འདར་
ཏེ་བཞུགས་ས་མཐོངམ་ལས་ ནང་ན་འཛུལ་ཏེ་ གོང་མ་གིས་བཀའ་གནང་ནི་ཡོད་རུང་
གནང་ཚར་ཡི། ཞུ་མི་གིས་ཞུ་ནི་ཡོད་རུང་ཞུ་ཚར་ཡི། ད་བྱོན་བྱོན་ཟེར་ ཕྱག་གཡོན་གྱི་
དཔོན་སློབ་བཟུང་ ཕྱག་གཡས་པ་གིས་ དཔའ་རྟགས་བདེ་བཅོ་སྟེ་ འཁྱིད་སོང་བ་དང་
འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་ དཔོན་སློབ་མ་བྱོན་པའི་ཧེ་མ་ བཅའ་སྒྲིགས་རྐྱབ་པར་སོང་ཟེར་
སྡེ་པ་གིས་ ཕྱག་དབང་ཞུ་སྟེ་བཏང་རུང་ འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་གྱིས་ ངེ་གི་དཔོན་སློབ་
སྐུ་ན་བགྲེས་ནི་དེ་གིས་ ཕྱག་ཞུ་མི་སྒྲིང་སྒྲིང་མེད་ཟེར་ འགྱོ་མ་བཏུབ་པར་ སྒོ་ཁར་
བསྒུགས་ཏེ་བཞུགས་པའི་ལོ་རྒྱུས་འདུག།

སྤྱིར་བཏང་ཆིབས་གྲལ་གྱི་སྐབས་ གཟིམ་དཔོན་དཔོན་སློབ་ཀྱི་གདོང་ཁར་ བྱོན་དགོཔ་
ཨིན་རུང་ དེ་ཚེ་དཔོན་སློབ་གདོང་ཁར་བཙུགས་ ཀྲོང་གསར་པའི་ཕྱག་ཞུ་མི་ཚུ་གི་རྒྱབ་
ལས་ གཟིམ་དཔོན་བྱོན་ཏེ་ རྫོང་ལུ་སྨོན་ལམ་བཏབ་དོ་བཟུམ་སྦེ་ ཕྱག་ཐལ་མོ་སྦྱར་ཡི་
རང་ རྐུ་གསོད་རྐྱབ་མི་ག་བཟུམ་འོང་ག་ ལོག་བལྟ་ཡི་རང་བྱོན་རུང་ རྟིང་བདའ་སྟེ་ག་
9

འབྲུག་བརྒྱུད་འཛིན་གྱི་ཡབ་མེས་དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་མཛད་རྣམ་བཅུད་སྡུད།

ཡང་འོང་མ་ཧུམ་པར་ རྟ་འབབ་མཆོད་རྟེན་ལུ་ལྷོདཔ་ཅིག་ དཔོན་སློབ་དང་གཟིམ་དཔོན་
གཉིས་ཆིབས་གུར་ཆིབས་ ཀྲིང་ཀྲིང་འབང་རྔ་རྡུང་ འབོད་སྒརཔ་ཚུ་གིས་ཕྱཱ་དང་ཧུ་འཐེན་
ཏེ་བྱོན་པའི་སྐབས་ ནུབ་ཕྱོགས་ཀྱི་དཔོན་ཁག་ཚུ་ གཅིག་གིས་གཅིག་དཔྱལ་བ་བལྟ་
སྟེ་ལུས་སོ་ཡི་ཟེར་ཨིན་པས། འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་གྱིས་ དཔོན་སློབ་དགྲ་ཡི་བར་ན་
ལས་བཏོན་ཏེ་ ཀྲོང་གསར་ལུ་ལོག་ཚུགས་པའི་ཕྱག་ཕྱིད་འབྱོར་མི་དེ་ལུ་ ལུས་ལས་
སྐྱེས་པའི་བུ་ བརྩོན་འགྲུས་རྒྱལ་མཚན་ཨིན་རུང་ བུ་གི་ཧེ་མ་ ཀྲོང་གསར་དཔོན་སློབ་
འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་བསྐོ་ནི་ཨིན་ཟེར་གསུངས་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

དེ་ལས་ སྡེ་སྲིད་ཀྱི་དབང་ཚད་ལུ་ ནུབ་ཕྱོགས་ཀྱི་དཔོན་ཁག་ཚུ་ ག་ཐོབ་རྐྱབ་ནི་འགོ་
བཙུགས་ཏེ་ དམག་འཁྲུགས་ཀྱི་བྱུང་ཁུངས་གཙོ་བོ་ གཞོང་སྒར་རྫོང་དཔོན་ལྕགས་པ་
སངས་རྒྱས་ཀྱིས་ སྤྱི་ལོ་༡༨༣༨ ལོར་ གཞུང་གི་སྡེ་སྲིད་ཆོས་སྐྱིད་རྒྱལ་མཚན་ལུ་
ཡིད་མ་མགུ་བར་ ངོ་བརྒོལ་གྱི་དམག་རྐྱབ་པར་ཐོན་ཏེ་ སྡེ་སྲིད་ཁྲི་གུ་ལས་ཕབ་སྟེ་ ཁོ་
རའི་ཕོ་རྒནམོ་ དར་དཀར་དཔོན་སློབ་རྡོ་རྗེ་ནོར་བུ་ སྡེ་སྲིད་སྦེ་བསྐོས། ལྕགས་པ་སངས་
རྒྱས་ཁོ་རང་

དབང་འདུས་རྫོང་དཔོན་དང་གོང་གཟིམ་འབྲེལ་ཏེ་བཞུགས་ཡོདཔ་ཨིན་

པས། དེ་སྦེ་ སྤུངས་ཐང་ཁ་ལུ་ སྡེ་སྲིད་རྡོ་རྗེ་ནོར་བུ་བསྐོས་མི་འདི་ལུ་ ཐིམ་ཕུག་ལུ་ཡོད་
མི་སྡེ་སྲིད་ཆོས་སྐྱིད་རྒྱལ་མཚན་གྱི་ཕྱོགས་གཏོགས་པ་ཚུ་གིས་ཉན་མ་བཏུབ་པར་
ཆོས་སྐྱིད་རྒྱལ་མཚན་ཡང་ཐིམ་ཕུག་ལུ་ སྡེ་སྲིད་སྦེ་བསྐོས་ཏེ་ རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་ནང་སྡེ་
སྲིད་གཉིས་བཀལ་དགོཔ་བྱུང་ནུག།
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གོང་ས་འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་མཛད་རྣམ།

དེ་ལས་སྡེ་སྲིད་གཉིས་མ་འགྲིགས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་ དབང་ཚད་ལུ་ག་ཐོབ་རྐྱབ་སྟེ་ ཕྱད་
མདའ་ལན་གྲངས་མང་རབས་ཅིག་རྐྱབ་པའི་ཤུལ་ལས་ སྤྱི་ལོ་༡༨༥༠ ལོར་ ཞབས་
དྲུང་འཇིགས་མེད་ནོར་བུ་ སྡེ་སྲིད་ཀྱི་ཁྲི་ཐོག་ཁར་མངའ་གསོལ་བའི་ཤུལ་མ་ སྤྱི་ལོ་
༡༨༥༡ ལོར་ ཞབས་དྲུང་སྡེ་སྲིད་ལས་ དགོངསམ་མ་ཞུཝ་ལས་ དབང་རྫོངཔ་ལྕགས་
པ་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་

སྤུངས་ཐང་ཁ་ལུ་

སྡེ་སྲིད་ཀྱི་ཁྲི་ཐོག་ལུ་འཛེགས་ནི་འགོ་

བཙུགས་ནུག། དེ་སྦེ་ སྡེ་སྲིད་ཀྱི་ཁྲི་ལྕགས་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་འཕྱོག་མི་དེ་ལུ་ གཞུང་
གྲྭ་ཚང་དང་སྤ་རོ་དཔོན་སློབ་ཨ་རྒས་ཧཱཔ་ཚུ་གིས་

ནང་འཁྲུགས་ལང་པའི་སྐབས་

དམག་རྒྱབ་ཀྲོང་གསར་དཔོན་སློབ་མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེ་ལུ་ཞུཝ་ལས་

ཤར་ཕྱོགས་པའི་

དམག་དཔོན་སྦེ་ མགྲོན་གཉེར་འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་དང་ དུང་དཀར་རྒྱལ་མཚན་
སྐྱིད་ཚལ་པ་རྡོ་རྗེ་རྣམ་རྒྱལ་གསུམ་བཏང་ནུག དེ་སྐབས་ ཁོང་གསུམ་དམག་རྐྱབ་པ་
ལུ་ ཉན་ཁ་ཆེ་ཤོས་རང་ དབང་རྫོང་པའི་དམག་དཔོན་ རྟ་དཔོན་མིག་ཐོས་ཡོད་ནི་དེ་གིས་
དང་པ་རང་མིག་ཐལ་དམ་ལུ་གཏགས་པའི་བསྟུན་གྲོས་བྱུང་ཡོདཔ་ཨིན་པས།

དེ་ལས་ འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་གྱིས་ མིག་ཐོས་འབད་སར་སོང་སྟེ་ ཁྱོད་ནུབ་ཕྱོགས་
པའི་མི་རིགས་འདིནི་མེན། ད་ཚུན་ཚོད་ཁ་འགན་འབག་སྟེ་འབད་དགོཔ་མིན་འདུག་ཟེར་
གསུངས་པའི་ལན་ལུ་ མིག་ཐོས་ཀྱིས་ རོ་ཁྱི་ལྟོ་ཟ་ས་ལས་ཧབ་དགོ ཁྱོད་ར་འབདན་
ཐུགས་རིག་འགྱིམ་དྲག་འོང་། ལྟ་མ་ཚེ་ཕྱི་མའི་དྲིམ་བསྣམས་འོང་ཟེར་སླབ་སྟེ་ ཉན་མ་
བཏུབ་ཨིན་མས། ཁོང་གཉིས་གཉའ་རྒོད་འདྲན་འདྲ་འབད་ནི་དེ་གིས་ གཅིག་གིས་
གཅིག་ལུ་ངལ་མ་རངསམ་མ་ཚད་

ཧེ་མ་སྤུངས་རྫོང་ཤིང་ལེབ་བཀབ་པའི་བསྒང་ལུ་

ཡང་ མིག་ཐོས་ཀྱིས་འཇིག་མེད་རྣམ་རྒྱལ་ལུ་བལྟ་སྟེ་ ཀུར་སྟོདཔ་མ་ཧེ་རྭ་བ་ཟེར་སླབ་
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འབྲུག་བརྒྱུད་འཛིན་གྱི་ཡབ་མེས་དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་མཛད་རྣམ་བཅུད་སྡུད།

སྟེ་ དམའ་ཕབ་རྐྱབ་དོ་ཡོད་རུང་ དཔུང་ཤེས་འདྲན་འདྲ་འབད་ནི་དེ་གིས་ གཅིག་གིས་
གཅིག་ལུ་འཚེར་སྣང་ཡང་བསྐྱེད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།
གོང་ལུ་ཞུ་དོ་བཟུམ་

འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་སྤུན་ཆ་གསུམ་དང་

དམག་མི་བརྒྱ་

ལྷགཔ་ཅིག་གིས་ སྤུ་ན་ཁ་ལུ་ཕེབས་ཏེ་ སྡེ་པའི་དམག་ལས་ཕམ་པའི་ཁུངས་བཟོ་སྟེ་
ཀྲོང་གསར་པའི་དམག་སྡེ་ཚུ་ ཕྱཱ་དང་ཧུ་སྐད་རྐྱབ་སྟེ་ ལོག་ཀྲོང་གསར་ཁ་ཐུག་བཏང་
ཁོང་ར་གསུམ་སྤུངས་ཐང་ཁ་ལུ་གཡིབ་སྡོད་ནུག དེ་བསྒང་ དབང་རྫོང་པ་ལྕགས་པ་
སངས་རྒྱས་ཀྱིས་ ཞབས་དྲུང་ལུ་མ་འཚམས་པའི་ ལཱ་ལེ་ཤ་འབདཝ་ལས་ བཀའ་སྲུང་
འཁུ་ལྡོག་བཟུམ་ཅི་སྦེ་ སྤུངས་ཐང་རྫོང་ནང་འབྲུམ་ནད་ཐོན་ཏེ་ རྫོང་ནང་སྡོད་མ་ཚུགས་
པར་ ནོར་བུ་བསྒང་ལུ་སྡོད་ཡོདཔ་ལས་

རྟ་དཔོན་མིག་ཐོས་ཡང་ཕྱག་ཞུ་སྟེ་ནོར་བུ་

བསྒང་ལུ་ཡོདཔ་ཨིན་མས། དེ་བསྒང་ རྟ་དཔོན་མིག་ཐོས་ ནུབ་མོ་ཨ་རྟག་རང་ ལབ་
རྩ་ཁ་ལུ་ཨམ་སྲུ་འབད་སར་འགྱོ་དོ་ཡོད་མི་དེ་ འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་སྤུན་ཆ་གསུམ་
གྱིས་མཁྱེན་ཏེ་ ཁོ་ཡར་དང་མར་འགྱོ་བའི་ལམ་ཁར་ རྐུ་གསོད་རྐྱབ་ནི་གུར་ཐག་བཅད་
ད་ནུག།

དེ་ལས་ རྟ་དཔོན་མིག་ཐོས་ ཨ་རྟག་བཟུམ་སྦེ་ རྟ་གུར་ཞོན་ ཨ་དྲུང་གཅིག་རྟིང་བདའ་
འཁྱིད་དེ་ ནོར་བུ་བསྒང་ལས་ལབ་རྩ་ཁར་འགྱོ་བའི་ལམ་ཁར་ དུང་དཀར་རྒྱལ་མཚན་
དང་སྐྱིད་ཚལ་པ་རྡོ་རྗེ་རྣམ་རྒྱལ་གཉིས་ཀྱིས་ ཧང་ཏོ་མར་ལམ་ཟུར་ཁ་ལས་ཐོན་ཏེ་ ཕྱག་
ལན་འབད་རྫུན་བཏབ་པའི་འཕྲོ་ལས་ ལགཔ་གཉིས་སྒྲིང་སྒྲིང་སྦེ་བཟུངམ་ཅིག་ ལམ་
ལྟག་ལས་འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་ཐོན་ཏེ་ དཔའ་རྟགས་འབལཝ་ཅིག་ ཨོལ་ལྐོག་
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གོང་ས་འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་མཛད་རྣམ།

འགྱིམ་སྟེ་མཆོངས་རུང་ མིག་ཐོས་གཟུགས་རིང་བའི་ཁར་རྟ་གུར་བཞོན་བཞོནམ་འབད་
ནི་དེ་གིས་ བདའ་མ་ཟུནམ་མ་ཚད་ སྤུན་ཆ་གཉིས་ མིག་ཐོས་ཀྱི་ལགཔ་ཡ་རེ་གིས་འཐུ་
སྟེ་ དགྲ་ལེབ་གྱི་ཚུལ་སྦེ་བཟེད་ནི་དེ་གིས་ དཔའ་རྟགས་རྐྱབ་ངོ་མ་བདེ་བར་སྡོད་པའི་
སྐབས་ དུང་དཀར་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་ རང་མི་རོགས་མི་བལྟ་མི་དགོ་ རྐྱབ་ཟེར་སླབ་
པའི་ལོ་རྒྱུད་འདུག།

འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་གྱིས་ མིག་ཐོས་ཀྱི་ཨོ་ལྐོག་བདའ་མ་ཟུན་པར་ དཔའ་རྟགས་
ཕྱི་སྐོར་སྦེ་རྐྱབ་པའི་བསྒང་ མིག་ཐོས་ཀྱི་རྐངམ་ཡ་གཅིག་ དུམ་ད་ཁནམ་བཏོགཔ་ཅིག་
དུང་དཀར་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་ རྟའི་གུ་ལས་མར་ཤུགས་སྦེ་ལྷོག་བཀོཝ་ད་ ལམ་འོག་
ལས་མར་གང་རྐྱལ་སྦེ་བུད་སོ་ནུག དེ་ལས་ ཁོ་དྲན་གསལ་རྐྱབ་སྟེ་ཤི་བཅུག་ནི་སྦེ་
རྡོག་ཐེ་ཐེངས་ཕོག་རེ་རྐྱབ་སྟེ་བྱོན་ནི་འབདཝ་ད་ སྐྱིད་ཚལ་པ་རྡོ་རྗེ་རྣམ་རྒྱལ་གྱིས་ སྨོན་
ལམ་ལོག་པ་བཏབ་ནིའི་ཉན་ཁ་ཡོདཔ་ལས་

ཁ་ཐུམ་བསད་དཔ་དྲག་ཟེར་

སྒྲོ་

གཟུགསམོ་མཆན་ལོགས་འོག་ལས་བཙུགས་ཏེ་ དཀྲུགས་བཏང་ནུག་ཟེར་ཨིན་པས།
དེ་ལས་ ཨ་དྲུང་དེ་གིས་ ཁོང་བྱེལཝ་འགོ་བཙུགསཔ་ཅིག་ འབྱོག་སྟེ་དམག་ཁང་ནང་
བརྡ་སྐྱེལ་བར་སོང་ནི་དེ་གིས་

སྡེ་པའི་དམག་གིས་བདའ་འོངམ་ལས་

ཁོང་སྤུན་ཆ་

གསུམ་འབྱོག་སྟེ་ རྟ་ལོག་ལུ་ཞབས་དྲུང་འཇིགས་མེད་ནོར་བུའི་སྐུ་མདུན་ལུ་ སྐྱབས་ཞུ་
བར་སོང་ཡོདཔ་ཨིན་པས།

རྟ་ལོག་ལས་དཔོན་སློབ་ཨ་རྒས་ཧཱཔ་དང་ཞབས་དྲུང་གིས་

ཞབས་དྲུང་གི་གཟིམ་

དཔོན་བསོད་ནམས་དོན་གྲུབ་ལུ་བཀའ་གནང་སྟེ་ འདི་འཕྲོ་ལས་དམག་མི་ཁལ་གསུམ་
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འབྲུག་བརྒྱུད་འཛིན་གྱི་ཡབ་མེས་དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་མཛད་རྣམ་བཅུད་སྡུད།

གྱི་བར་ན་ཁོང་གསུམ་བཙུགས་ཏེ་ སྐྱེལ་བར་འགྱོ་བའི་སྐབས་ སྤུངས་ཐང་ཁ་ལས་
ལམ་མ་ཐར་བར་ ཁ་བྱང་ཁ་ཐུག་འབྱོག་སྟེ་ བོད་ཀྱི་ས་མཚམས་ཚུན་བསྐྱལ་ཏེ་ དམག་
མི་ཚུ་ལོག་ཅི་ཟེར་ཨིན་པས། ཁོང་སྤུན་ཆ་གསུམ་བོད་ལས་བརྒྱུད་དེ་ ལོག་ཀྲོང་གསར་
ལུ་ལྷོད་རུང་ དམག་ཁལ་གསུམ་པོ་དེ་ སྐར་སྦིས་སེར་སྒང་ལུ་ ཁྱིམ་གཅིག་ནང་འཛུལ་
ཏེ་ ལྟོ་འབད་སྡོད་པའི་བར་ན་ ཕྱི་ལས་སྡེ་པའི་དམག་གིས་བསྐོར་ཏེ་ ཁྱིམ་དང་སྦྲགས་
མེ་བཏངམ་ད་ འབོད་གཅིག་གིས་ ཁྱིམ་ཐོག་གུར་འཛེགས་ཏེ་ ཤིང་ལེབ་གཉིས་ཨེ་རྩེ་
འོག་ལུ་གཤོགཔ་བཟུམ་བཏགས་ཞིནམ་ལས་

ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་ཁྱོད་ར་མཁྱེན་

ཟེར་སླབ་སྟེ་མཆོངས་པའི་ཚེ་ གཟུགས་ལུ་རྐྱེན་ག་ནི་ཡང་མ་བྱུང་པར་ས་ཁར་ཆགས་ཏེ་
གྱི་འབལ་ཏེ་གྱི་འཆམ་རྐྱབ་ལས་ སྡེ་པའི་དམག་མི་ཚུ་སྦོ་ལོགས་ཁར་འོང་མ་ཚུགས་
པའི་བར་ན་ ཁོ་འབྱོག་ཚུགས་ནི་དེ་གིས་ ཕྲངམ་ཕྲང་སར་ རྟ་ལོག་ལུ་སོང་ཞིནམ་ལས་
གནས་ཚུལ་ཚུ་ཞབས་དྲུང་ལུ་ཞུ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། དེ་སྦེ་ ཁོང་སྤུན་ཆ་གསུམ་གྱིས་ རྟ་
དཔོན་མིག་ཐོས་བསད་ཚུགས་མི་དེ་གིས་ དཔོན་སློབ་མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེ་གིས་གཙོས་པའི་
དཔོན་ཁག་ལེ་ཤ་ཅིག་ཐུགས་མཉེས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་ མིག་ཐོས་ཡོད་པ་ཅིན་ སྡེ་སྲིད་
ཀྱི་དམག་ལུ་རྒོལ་ཐུབ་པའི་ རེ་བ་རང་མེད་ནི་དེ་གིས་ཨིན་པས།

དེ་ལས་ སྡེ་སྲིད་ལྕགས་པ་སངས་རྒྱས་དམ་ལུ་བཏགས་ཚུལ་ནི་ དེ་བསྒང་ སྤ་རོ་ལུ་
འབྲུམ་ནད་ཀྱི་ནདཔ་ལེ་ཤ་ཡོདཔ་ལས་ དཔོན་སློབ་ཧཱ་པའམ་ མཚན་ངོ་མ་ཚུལ་ཁྲིམས་
རྣམ་རྒྱལ་གྱིས་ གོས་ཆེན་ལེགས་ཤོམ་གྱི་གོ་ཅིག་བརྩེམས་མི་དེ་ འབྲུམ་ནད་ཤུགས་
ཅན་ན་མི་ནདཔ་ཅིག་གྱོན་བཅུག་སྟེ་ དྲོད་མ་ཡལཝ་ལས་
གོས་ཆེན་འདི་བཟུམ་ང་འབད་སར་ལེ་ཤ་ཡོད་
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སྡེ་པ་ལུ་ལག་རྟགས་སྦེ་

སྐུ་གཟུགས་ལུ་འགྲིགས་དང་མ་

གོང་ས་འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་མཛད་རྣམ།

འགྲིགས་འདི་འཕྲོ་ལས་གཟིགས་ཏེ་ མ་འགྲིགས་པ་ཅིན་སྐུ་གཟུགས་ཀྱི་ཚད་ ཕྱག་
གཡོག་འདི་གི་ལག་པར་གནང་ཟེར་ཞུ་ནི་དེ་གིས་ གོས་ཆེན་གྱི་གོ་དེ་ འདི་འཕྲོ་ལས་
གྱོནམ་ལས་ འབྲུན་ནད་འབུ་སྟེ་བཤགས་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

དེ་ལས་ གོང་ལུ་ཞུ་དོ་བཟུམ་ ཧེ་མ་ ནུབ་ཕྱོགས་ཀྱི་དཔོན་ཁག་ཚུ་གིས་ དཔོན་སློབ་
མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེ་

སྐུ་གསོད་རྐྱབ་ནི་འབདཝ་ད་

འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་གྱིས་སྲོག་

སྐྱབས་འབད་ནི་དེ་གིས་ ཁོ་ར་དགོངསམ་ཞུཝ་ད་ དཔོན་སློབ་ཀྱི་གོ་གནས་ འཇིགས་
མེད་རྣམ་རྒྱལ་ལུ་གནང་ནིའི་ཞལ་བཞེས་ཡོད་རུང་ ཤུལ་ལས་དཔོན་སློབ་དགོངས་ཞུ་
མཛད་རན་པའི་སྐབས་ ཡུམ་སྲས་ཀྱི་ཁ་ལུ་གསན་ཏེ་ ཁོ་རའི་སྲས་བརྩོན་འགྲུས་རྒྱལ་
མཚན་ དཔོན་སློད་བསྐོ་ནི་ཨིན་པའི་ ནང་བསྟུན་མཛད་མི་དེ་ འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་
གྱིས་གསན་ཏེ་ ཐུགས་ཕམ་བྱུངམ་ལས་ སྒོ་ཁར་སྒྲིག་རྒྱུག་པར་མ་བྱོན་པར་ སྙུང་རྫུན་
བཏབ་སྟེ་ སླའུ་ཞོང་ལས་ཕར་ཡུན་རིངམ་བཞུགས་པའི་ལོ་རྒྱུས་འདུག།

དཔོན་སློབ་ཁོ་ར་ཡང་ཐུགས་དོགས་པ་ཆགས་ཏེ་ ཕྱག་ཞུ་མི་ཚུ་ལུ་དྲི་ཞིབ་མཛད་པའི་
སྐབས་ ཕྱག་ཞུ་མི་བཀའ་གྲོསཔ་ཚུ་གིས་ མ་གཞི་ཕ་ཤུལ་བུ་གིས་ཐོབ་དགོཔ་ཨིན་
རུང་ དཔོན་གཡོག་གཉིས་ཐུགས་མཐུན་ཁྲིམས་གཙང་བཞུགས་ཐབས་དང་ མི་སེར་
བརྡབ་གསིག་རྐྱབ་མ་དགོ་པའི་དོན་ལུ་ ཧེ་མ་ ལོ་ངོ་གསུམ་དེ་ཅིག་ དཔོན་སློབ་ཀྱི་ཁྲི་
ཐོག་ཁར་མགྲོན་གཉེར་བསྐོ་ནི་དང་ ལོ་གསུམ་ཚང་ཞིནམ་ལས་ སྲས་བརྩོན་འགྲུས་
རྒྱལ་མཚན་བསྐོ་པ་ཅིན་དྲག་ནི་ཨིན་པའི་

བློ་གྲོས་བཏོན་དོ་བཟུམ་མཛད་ནི་གུ་ཐག་

བཅད་ད་ནུག དེ་ཨིནམ་ལས་ འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་མཆོག་ ཤར་ཕྱོགས་འཁོར་ལོ་
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འབྲུག་བརྒྱུད་འཛིན་གྱི་ཡབ་མེས་དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་མཛད་རྣམ་བཅུད་སྡུད།

རྩིབས་བརྒྱད་ཀྱི་མངའ་བདག་ ཀྲོང་གསར་དཔོན་སློབ་ཀྱི་ཁྲི་ཐོག་ཁར་ མངའ་གསོལ་
ཞུ་ནི་ཨིན་པའི་སྙན་ཞུ་

གཞུང་སྡེ་སྲིད་བར་ཅུང་དམ་ཆོས་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱིས་གཙོས་པའི་

ལྷན་རྒྱས་འཚོགས་སར་མཛད་པའི་ཁར་ ཤར་ཕྱོགས་རྫོང་ཁག་གི་དཔོན་ཁག་དང་ མི་
སེར་ཡོངས་ལུ་ ཁྱབ་བསྒྲགས་གནང་སྟེ་ བཅའ་སྒྲིག་ཚུ་འགོ་བཙུགས་ནུག།

དེ་ལས་ སྤུངས་ཐང་ཁ་ལས་དཔོན་སློབ་ཀྱི་དར་ཞུ་བའི་དོན་ལས་ ཀྲོང་གསར་ལས་རྟ་
གྲལ་བང་གྲལ་སྒྲིག་ཏེ་

དཔོན་གཡོག་ཁལ་གསུམ་དེ་ཅིག་གི་རྩིས་བྱོན་པའི་སྐབས་

གཞུང་གྲྭ་ཚང་དང་རྫོང་དཔོན་གྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ སྔར་གྱི་དཔོན་སློབ་ཚུ་དར་ཞུ་བར་བྱོན་མི་
ལས་ལྷག་པའི་ ཞབས་བསུ་དང་བཞེས་ལན་རྣམ་གསུམ་རྡིག་སྟེ་མཛད་ནུག་ཟེར་ཨིན་
པས།

དེ་ལས་ གཞུང་རྩིས་སློབ་དཔོན་ནས་ གཟའ་སྐར་དགེ་བའི་དུས་ཚོད་སྒྲིག་ཏེ་

འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་མཆོག་ སྤྱི་ལོ་༡༨༥༣ ལུ་ དགུང་ལོ་༢༩ བཞེསཔ་ད་ རང་
ལུགས་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་བཞུགས་གྲལ་ལས་འགོ་བཙུགས་ རྟེན་འབྲེལ་གྱི་རིམ་
པ་ཡོངས་རྫོགས་གནང་ཐོག་ དཔོན་སློབ་ཀྱི་ཁྲི་དར་བཞེས་ཏེ་

ལོག་ཀྲོང་གསར་ལུ་

བྱོནམ་ད་ ཆིབས་གྲལ་བཙར་ཏེ་ དང་པ་རང་ གནས་པའི་ཁྱིམ་ནང་ལྷོདཔ་ད་ རྟེན་
འབྲེལ་གླུ་གཞས་ཁྲབ་སྟོན་དང་བཅས་ ཉིན་གྲངས་གསུམ་མཛད་ཡོདཔ་ཨིན་མས། དེ་
ལས་དབང་འདུས་ཕོ་བྲང་ལུ་ལྷོདཔ་ད་ རྫོང་དཔོན་ཨ་ཞང་བྱམས་པ་གིས་

མར་ཆང་དང་བཅས་པའི་བཞེས་ལེན་ བསྒྲིགས་བཞག་ནུག་ཟེར་ཨིན་པས།

བསུ་ཆང་

དེ་ལས་རིམ་པ་བཞིན་ཆིབས་གྲལ་བཙར་ཏེ་ ཀྲོང་གསར་ལུ་ཕེབས་པའི་སྐབས་ དཔོན་
སློབ་སྐུ་བགྲེས་མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེ་ཁོ་ར་གིས་ འགོ་འདྲེན་མཛད་དེ་ ཕེབས་སུ་མ་བཏུབ་
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གོང་ས་འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་མཛད་རྣམ།

བཏུབ་ཞུ་བའི་ཐོག་ལས་ རྟེན་འབྲེལ་མཛད་སྒོའི་རིམ་པ་དང་བཅས་ ཤར་ཕྱོགས་འཁོར་
ལོ་རྩིབས་བརྒྱད་ཀྱི་མངའ་བདག་ ཀྲོང་གསར་དཔོན་སློབ་ཀྱི་ཁྲི་ཐོག་ཁར་མངའ་གསོལ་
ཞུ་ནུག།

དེ་ལས་ གོང་ལུ་ཞུ་དོ་བཟུམ་ དཔོན་སློབ་ཨོ་རྒྱན་ཕུན་ཚོགས་ཀྱི་སྲས་མོ་ པད་མ་ཆོས་
སྐྱིད་དང་འགོ་ཐོག་མཇལ་བའི་བསྒང་ལས་ དགའ་བའི་སོ་གཞི་མཐུན་ བལྟ་བའི་མིག་
གཞི་མཐུན་ཏེ་ གཅིག་གིས་གཅིག་ མཛེས་སྡུག་ལུ་ངོམ་པ་མེདཔ་ལས་ པད་མ་ཆོས་
སྐྱིད་ཡང་ ལས་ཀྱིས་བཀོད་པའི་བརྩེ་གྲོགས་དེ་དང་ ནམ་ཕྱད་ཚུགས་ག་མནོ་བའི་ཟུག་
གིས་བསྒུགས་སྡོདཔ་བཞིན་དུ་ བོད་ལས་བུམ་ཐང་ལུ་བྱོན་ཏེ་བཞུགསཔ་ད་ འཇིགས་
མེད་རྣམ་རྒྱལ་ཡང་ ཀྲོང་གསར་མགྲོན་གཉེར་སྦེ་བཞུགསཔ་ད་ གཞུང་དོན་བུམ་ཐང་ལུ་
འགྱོ་དགོ་པའི་སྐབས་ འབྲེལ་བ་འཕྲོ་མཐུད་དེ་མཛད་ཚུགས་པའི་གོ་སྐབས་ བྱུང་ཡོདཔ་
ཨིན་མས། དེ་ཨིནམ་ལས་ མཐའ་མཇུག་ཁར་ཁོང་ར་གཉིས་ བློ་དང་འདུན་མ་གཅིག་
ཁར་མཐུན་ཏེ་ ཚེ་ཐེངས་གཅིག་གི་གཉེན་གྲོགས་བསྡོམས་ནི་སྦེ་ཐག་བཅད་དེ་ སྙན་ཞུ་
ཡབ་ལུ་ཕུལ་མི་དེ་ ཡབ་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ཡང་ འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་དེ་ གདུང་
རིགས་བཟང་ཤོས་ཅིག་ཨིན་པའི་ཁར་ ཆོས་རྗེ་འབྲུག་པའི་སྒར་ལྟོའི་གྲལ་ཁར་ ཁོ་གི་
གོང་ན་ག་ཡང་མེདཔ་ལས་ ཡུན་མ་རིང་པར་གཉེན་སྟོན་མཛད་དགོཔ་སྦེ་བཀའ་གནང་
ནུག།

དེ་ལས་ བུམ་ཐང་དབང་འདུས་ཆོས་གླིང་དང་གཏམ་ཞིང་ནག་ཚང་ལུ་ བཅའ་སྒྲིག་མ་
བཏུབ་བཏུབ་སྦེ་རྐྱབ་སྟེ་

བུམ་ཐང་དང་ཀུར་སྟོད་ཀྱི་ནང་མི་ཉེ་མཚན་ཚུ་གཅིག་ཁར་
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འབྲུག་བརྒྱུད་འཛིན་གྱི་ཡབ་མེས་དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་མཛད་རྣམ་བཅུད་སྡུད།

འཛོམས་ཏེ་ དབང་འདུས་ཆོས་གླིང་ཕོ་བྲང་ནང་ལུ་སྦེ་ རང་ལུགས་ཆོས་རྗེ་འབྲུག་པའི་
ལམ་ལུགས་ཚུ་མ་མནོར་བར་མཛད་དེ་ བག་སྟོན་རྟེན་འབྲེལ་

རྒྱས་ཤིང་རྒྱས་པར་

མཛད་ཐོག་ལས་ ལྕམ་པད་མ་ཆོས་སྐྱིད་ཁབ་ཏུ་བཞེས་ཡོདཔ་ཨིན་མས། དེ་བསྒང་
དབང་འདུས་ཆོས་གླིང་ལུ་འཛོམས་མི་ ཕོ་གཞོན་མོ་མཚར་ག་ར་ བཟའ་བཏུང་ལོངས་
སྤྱོད་དང་ གླུ་གར་ཞབས་བྲོ་ཉིན་ནུབ་སྦྱེལ་ཏེ་སྤྲོ་བ་བཏོན་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

དེ་ལས་ཡུན་མ་རིང་པར་ སྐྱབས་རྗེ་བྱང་ཆུབ་བརྩོན་འགྲུས་ཀྱིས་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་སྔོན་མེད་
ཀྱི་ལམ་སྲོལ་གསར་དུ་བཙུགས་པའི་རྒྱལ་སྲས་གཅིག་འཁྲུངས་འོང་ཟེར་གསུངས་དོ་
བཟུམ་ སྤྱི་ལོ་༡༨༥༦ མེ་འབྲུག་ཟླ་༧ པའི་ནང་ སྲས་གཅིག་འཁྲུངས་ཏེ་ མཚན་ཡང་
ཕྲིན་ལས་སྟོབས་རྒྱས་ཟེར་གསོལ་ནུག། ཡབ་དཔོན་སློབ་ཀྱི་ཐུགས་དགོངས་ལུ་ སྲས་
དེ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་སྐྱོང་དགོཔ་གལ་ཆེཝ་ཨིན་རུང་ སྲས་དེ་ཆུང་ཀུའི་བསྒང་ལས་
དམ་པའི་ཆོས་ལུ་ཡིད་ཆེས་དང་དད་པ་ཆེ་བའི་ཁར་ སེམས་ཅན་ལུ་སྙིང་རྗེ་ལ་སོགས་པ་
ཡོད་མི་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ སྲས་ཁོ་རའི་བློ་འདོད་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ བོད་ལྷ་ལུང་གྲྭ་ཚང་ནང་
དགེ་སློང་སྦེ་བཏང་དགོཔ་བྱུང་ནུག།

དེ་སྦེ་ཐུགས་གདུངས་ཏེ་བཞུགས་པའི་བར་ན་ སྲས་ཕྲིན་ལས་སྟོབས་རྒྱས་འཁྲུངས་ཏེ་
ལོ་དྲུག་གི་ཤུལ་ལས་ སྤྱི་ལོ་༡༨༦༢ ལུ་ བུམ་ཐང་དབང་འདུས་ཆོས་གླིང་ལུ་སྦེ་ ཡུམ་
ལུ་སྙུང་གཞི་ག་ནི་ཡང་མེད་པར་ མཚན་ལྟས་བཟོང་པོ་དང་བཅས་

སྲས་གཅིག་སྐུ་

འཁྲུངས་ནུག སྲས་དེ་སྐུ་འཁྲུངས་ཞིནམ་ལས་ བླ་ཆེན་ཁག་དང་རྩིས་པ་མཁས་པ་ཚུ་
ལུ་ བརྟགས་དཔྱད་ཞུཝ་ད་ སྲས་དེ་ཆོས་སྒྲུབ་པ་ཅིན་ ཚེ་གཅིག་ལུས་གཅིག་སངས་
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གོང་ས་འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་མཛད་རྣམ།

རྒྱས་ཚུགས་མི་ཅིག་དང་ ཆབ་སྲིད་ཀྱི་བཅའ་མར་གཏོགས་པ་ཅིན་ རྩོད་མེད་ཡོངས་
གྲགས་ཅན་གྱི་རྒྱལ་པོ་ཅིག་འོང་ནི་ཨིན་པར་

ཐེ་ཚོམ་མེད་ཟེར་གསུངས་ཡོདཔ་ཨིན་

མས། དེ་ཨིནམ་ལས་ སྲས་དེ་གི་མཚན་ཡང་ཨོ་རྒྱན་དབང་ཕྱུག་ཟེར་གསོལ་མི་འདི་
ཨོ་རྒྱན་གུ་རུའི་ལུང་བསྟན་ཏེ་ རྒྱལ་ཁབ་དབང་དུ་འདུ་ནི་དང་ འཕགས་པའི་ནོར་བདུན་
གྱིས་ཕྱུག་ནི་དེ་གིས་ མཚན་དེ་སྦེ་གསོལ་ནུག། དེ་ལས་སྐྱེས་སྟོན་ཡང་ བུམ་ཐང་དང་
མང་སྡེའི་མི་སེར་དང་ བུམ་ཐང་དང་ཀུར་སྟོད་ཀྱི་ཉེ་མཚན་ཚུ་འཛོམས་ཏེ་ གླུ་གཞས་ཁྲབ་
སྟོན་དང་མདའ་རྩེད་ཉིན་གྲངས་གསུམ་གྱི་རིང་ལུ་གནང་པའི་སྐབས་ འདི་ཁར་འོང་ཚད་
ལུ་ བཟའ་བཏུང་ལོངས་སྤྱོད་ཚུ་ཕངས་པ་མེད་པར་གནང་པའི་ཁར་ ལྷ་བསངས་འཁྲུས་
གསོལ་ཚུ་ཡང་ཉིན་ཞག་གསུམ་གྱི་རིང་ལུ་གནང་ཡོདཔ་ཨིན་མས། དེ་ལས་ སྤྱི་ལོ་
༡༨༦༤ ལུ་ ད་རུང་སྲསམོ་གཅིག་འཁྲུངས་ཏེ་ མཚན་ལུ་ཆོས་ཉིད་དབང་མོ་ཟེར་
གསོལ་ཡོད་རུང་ ཡོངས་གྲགས་ལུ་ཨ་ཞེ་དབང་མོ་ཟེར་མི་དེ་ཨིན་པས།
དེ་ལས་ བིརི་ཊིཤ་གཞུང་དང་རྒྱ་སྟབས་མ་བདེཝ་ཐོན་ཏེ་ དམག་རྐྱབ་དགོཔ་ཐོན་པའི་
སྐོར་ལས་གསལ་བ་ཅིན་ ས་མཚམས་ཁར་སྡོད་མི་ འབྲུག་པའི་དཔོན་ཁག་དང་མི་སེར་
ཚུ་གིས་ རྒྱ་གར་གྱི་མི་སེར་ཚུ་ལུ་ དབང་བཙོང་དང་འཕྲོག་བཅོམ་ལན་གྲངས་མང་
རབས་ཅིག་འབད་ཡོདཔ་མ་ཚད་

རྒྱ་གར་གྱི་མི་སེར་ཚུ་བཙོན་ཁྲིད་སྦེ་བཙོན་ནང་

བཙུགས་ཏེ་ བིརི་ཊིཤ་གཞུང་གིས་ དཀའ་ངལ་དེ་སེལ་དགོ་པའི་སྐོར་ འབྲུག་སྡེ་སྲིད་ལུ་
ཡིག་ཐོག་བསྟུན་གྲོས་ག་དེ་ཅིག་འཚོལ་རུང་ འབྲུག་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ ཡིག་ལེན་སྐྱེལ་
མ་བཏུབ་ལས་བརྟེན་ བིརི་ཊིཤ་གཞུང་ཚབ་ ཨཤ་ལེ་ཨི་ཌན་དང་ལོ་ཙྭ་བ་ཆི་བུ་བླ་མ་
གིས་གཙོས་པའི་སྡེ་ཚན་གཅིག་ ཆེད་མངགས་སྦེ་ཞི་བའི་ཆིངས་ཡིག་བཟོ་བར་འོང་བའི་
19

འབྲུག་བརྒྱུད་འཛིན་གྱི་ཡབ་མེས་དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་མཛད་རྣམ་བཅུད་སྡུད།

ལམ་ཁར་ འབྲུག་པའི་དཔོན་ཁག་ཚུ་གིས་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་མ་བཏུབ་པར་ དཀའ་ངལ་
ཚད་མེད་བྱུང་ཡོདཔ་མ་ཚད་ སྤུངས་ཐང་ཁ་ལུ་ཡང་ མི་ག་དང་ཡང་འཕྱད་མ་བཅུག་པར་
བཟང་བཙོན་བཟུམ་ཅིག་སྦེ་བཞགཔ་མ་ཚད་ རྒྱགས་སྐལ་རྫོགས་སོང་སྟེ་ མི་སེར་ལས་
ཉོ་ནི་འབད་རུང་ གཉེར་ཚང་བཙོང་མ་ཆོག་པའི་བཀའ་ཤོག་བཀྲམ་ནི་དེ་གིས་ རྒྱགས་
སྐལ་མ་ལང་པའི་དཀའ་ངལ་སྦོམ་ཐོན་ནི་དེ་གིས་ གཞུང་ཚབ་སྡེ་ཚན་ཚུ་ དོན་བདག་ནི་
ཡང་མ་འགྲུབ་པར་ལོག་དགོཔ་བྱུང་ནུག།

དེ་སྦེ་བིརི་ཊིཤ་སྐུ་ཚབ་ ཨཤ་ལེ་ཨི་ཌན་དང་ཆི་བུ་བླ་མ་གཉིས་ཀྱི་སྡ་ཚན་ཚུ་ དཀའ་
སྡུག་སྦོམ་སྲིད་པའི་སྐོར་ རྒྱ་གཞུང་ལུ་ཞུ་ལོག་ཕུལཝ་ལས་ རྒྱ་ཀ་ལི་ཀ་ཏ་ལས་ཡར་
དམག་མི་སྟོང་ཁྲག་ལེ་ཤ་ཅིག་ ཐོན་འོང་ནི་དེ་གིས་ འབྲུག་གཞུང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ ཕྱད་
མདའི་གདོང་ལེན་ཁ་གསུམ་སྦེ་རྐྱབ་དགོཔ་བྱུང་ནུག དེ་སྦེ་དམག་ཁ་གསུམ་རྐྱབ་པའི་
སྐབས་ལུ་ བདེ་བ་ཐང་གི་དམག་སྡེ་དེ་ སྦོམ་ཤོས་དང་གཙོ་ཆེ་ཤོས་ཚུ་ཨིན་ནི་དེ་གིས་
གདོང་ལེན་ཕྱད་མདའི་དམག་དཔོན་ལུ་ ཀྲོང་གསར་དཔོན་སློབ་འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་
དང་ བྱ་དཀར་དཔོན་སློབ་བརྩོན་འགྲུས་རྒྱལ་མཚན་ དེ་ལས་བླ་མའི་གཟིམ་དཔོན་
བསོད་ནམས་དོན་གྲུབ་གསུམ་བྱོན་ཡོདཔ་ཨིནམ་པས།

དེ་ལས་ སྤྱི་ལོ་༡༨༦༥ ལུ་ འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་ཀྲོང་གསར་ལས་བྱོན་པའི་བསྒང་
ལས་ རྫོང་ནང་གི་ལྷ་ཁང་ཡོད་ཚད་ལུ་ སྨོན་ལམ་བཏབ་ གསོལ་ཁ་ཕུཝ་མ་ཚད་ ཀྲོང་
གསར་ལས་ཐོན་པའི་ཉིན་མ་ལས་ རྩིས་སློབ་དང་གསུང་འཁོརཔ་གཉིས་ཀྱིས་ ལས་
མགོན་བྱ་རོགས་གདོང་ཅན་དང་ མགོན་པོ་བྱང་དུད་གཉིས་ཀྱི་གསོལ་ཁ་ མ་ཆད་པར་
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གོང་ས་འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་མཛད་རྣམ།

བཏང་བཅུག་སྟེ་ བྱོན་ལམ་ཁར་ལྷ་ཁང་དང་མགོན་ཁང་ཡོད་ཚད་ལུ་ཡང་ ཕྱག་དང་སྙན་
དར་ཕུལ་ཏེ་ དམག་གི་གདོང་གྲོགས་མཛད་དགོ་པའི་སྨོན་ལམ་བཏབ་སྟེ་བྱོན་ཡི་ཟེར་
ཨིན་པས། དེ་བསྒང་ བིརི་ཊིཤ་གི་དམག་མི་ཚུནི་ འཕྱད་མདའ་ལུ་སྦྱོང་བརྡར་ཡོད་མི་
ཙང་ཙང་ཨིན་པའི་ཁར་

གོ་མཚན་གྱི་རིགས་ཡང་ག་ར་ཚངམ་སྦེ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།

འབྲུག་པའི་དམག་མི་ཚུ་གི་ལག་པར་ མདའ་ཞུ་དང་དཔའ་རྟགས་ མེ་མདའ་དང་ཀྲིང་
ཀ་ཚུ་མ་གཏོགས་ ཀྲོབ་མདའ་ཡང་གྱངས་ཁ་ཆོདཔ་ཅིག་ལས་མེདཔ་ཨིན་མས།

ཁོང་དམག་དཔོན་གསུམ་དང་དམག་སྡེ་ཚུ་ བཀྲིས་སྒང་བརྒྱུད་དེ་ བདེ་བ་ཐང་ལུ་ལྷོད་
པའི་བསྒང་ བདེ་བ་ཐང་དེ་ བིརི་ཊིཤ་གཞུང་གི་དམག་སྒར་ལྟེ་བ་སྦེ་ཆགས་ཚརཝ་ལས་
ཁོང་ཚུ་བདེ་བ་ཐང་གི་ལྟག་ལུ་ ཚལ་མ་ཅིག་ནང་དམག་སྒར་ལྟེ་བ་ཆགས་ཏེ་ ནངས་པར་
བཟུམ་ཅིག་ དམག་འཛིང་དང་པ་འཕྱད་པའི་སྐབས་ འབྲུག་པའི་དམག་སྡེ་ཚུ་ཕམ་ནི་གུ་
ཐུག་སྟེ་ འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་དང་བླ་གཟིམ་གཉིས་འབྱོག་བྱོན་ཚུགས་རུང་ བརྩོན་
འགྲུས་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་གཙོད་པའི་དམག་མི་ལེ་ཤ་ཅིག་

བསད་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

དམག་འཛིང་གཉིས་པའི་སྐབས་ རྒྱ་གར་གྱི་དམག་དཔོན་ཚུ་ དམག་སྒར་གྱི་གདོང་
ཁར་འཛོམས་ཏེ་ཡོད་སར་ འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་གྱིས་ མ་མདའ་དེ་ དམག་དཔོན་
སྦོམ་ཤོས་ཨཱ་དེ་གྱི་ཐོད་པར་གཏད་དེ་ གཏང་པའི་བསྒང་ལས་ཐོད་པའི་གུ་ཕོགཔ་མ་ཚད་
གཞན་དམག་དཔོན་བཞི་ལྔ་དེ་ཅིག་ དུས་གཅིག་ལུ་བསྒྲལ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། དེ་ལས་
རིམ་པ་བཞིན་དུ་ འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་དམག་མི་ཚུ་གིས་ འཐུང་ཆུ་གི་བརྐ་བཏོག་
པའི་ཁར་ རྒྱུན་འགྲུལ་འཐབ་སའི་རླུང་འཕྲིན་གཏང་ས་དེ་གཏོར་བཏང་སྟེ་ འཇིགས་མེད་
རྣམ་རྒྱལ་གྱི་དམག་མི་ཚུ་ ཤ་རུལ་གུ་སྦྱང་ནག་རུབ་དོ་དེ་ཐོན་ཏེ་ བདེ་བ་ཐང་གི་དམག་
21

འབྲུག་བརྒྱུད་འཛིན་གྱི་ཡབ་མེས་དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་མཛད་རྣམ་བཅུད་སྡུད།

ཁང་གཙོ་བོ་དེ་རང་ འབྲུག་པའི་ལག་པར་ཐོབ་ཅི་ཟེར་ཨིན་པས། དེ་བསྒང་ དམག་ཁག་
གསུམ་ལས་ གཅིག་ཕམ་སོ་པའི་ཁར་ གཅིག་འདྲ་མཉམ་སོང་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ བདེ་
བ་ཐང་གི་དམག་དེ་ འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་གྱིས་ དགྲ་སྡེ་ལས་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་སྟེ་ གོ་
མཚོན་ལག་ཆ་མང་རབས་ཅིག་ཐོབ་པའི་ཁར་ སྟོབས་གཉིས་ཡང་ཐོབ་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན་
པས།

དེ་སྦེ་དམག་འཛིང་འཐབ་པའི་ཤུལ་ལུ་ རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ ཞི་བའི་ཆིངས་བཟོ་
ནི་ཨིན་པའི་གྲོས་འཆར་བཀོད་དོ་བཟུམ་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཡང་ཞལ་བཞེས་མཛད་དེ་
ཆིངས་ཡིག་དེ་ནང་ ཨ་སམ་ས་མཚམས་དེ་རང་འཇགས་འབྲུག་ལུ་སྤྲོད་ནི་དང་ འཕྱད་
མདའ་སྐབས་འབྲུག་གིས་ཐོབ་མི་གོ་མཚོན་དང་ རྒྱ་གར་གྱི་དམག་མི་བཙོན་ལུ་བཟུང་
མི་ཚུ་ ལོག་བིརི་ཊིཤ་གཞུང་ལུ་སྤྲོད་ནི། བེང་གཱལ་ཁ་ཐུག་ ཕ་ལ་ཀ་ཊའི་ས་ཆ་གི་དོན་ལུ་
ལོ་བསྟར་རྒྱ་དངུལ་སྟོང་ཁྲག་༥༠ འབྲུག་གཞུང་ལུ་སྤྲོད་ནི་སྦེ་ གསུངས་གྲོས་རིམ་པར་
གནང་སྟེ་ སྤྱི་ལོ་༡༨༦༦ མེ་སྟག་ལོ་ལུ་ བིརི་ཊིཤ་གཞུང་གི་སྐུ་ཚབ་ ཀོལ་ནཱལ་བུརུསི་
དང་ འབྲུག་གཞུང་སྐུ་ཚབ་ འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ སིན་ཅུ་ལ་ལུ་སྦེ་
ཞི་བའི་ཆིངས་ཡིག་གུ་མཚན་རྟགས་བཀོད་གནང་ནུག།

གོང་ས་འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་གྱིས་ མི་དམང་གི་བདེ་སྐྱིད་ལུ་གནོད་ཉེན་ཡོད་པའི་ ནང་
གི་དགྲ་སྡེ་ཚུ་རིམ་པ་བཞིན་དུ་ཆམ་ལུ་ཕབ་ཚུལ་དང་ཆོས་རྩེ་དཔོན་སློབ་ཀྱི་དབང་ཚད་
ཡར་སེང་གནང་ཚུལ་བཤད་ནི་དེ་ཡང་ དང་པ་རང་ བར་ཅུང་དམ་ཆོས་ལྷུན་གྲུབ་ སྡེ་སྲིད་
ཞེ་གཅིག་པའི་ཁྲི་ཐོག་ལུ་བཞུགསཔ་ད་ ཐིམ་རྫོང་པ་ཨུ་མ་བདེ་བ་དང་ བཀའ་བློན་ཀ་
22

གོང་ས་འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་མཛད་རྣམ།

ཤ་ དབང་རྫོང་པ་ཀུན་དགའ་དཔལ་ལྡན་ འཇམ་དབྱངས་བསྟན་འཛིན་ཚུ་གི་བར་ སྡེ་
སྲིད་ཀྱི་དབང་ཚད་ལུ་ཧབ་ཐོབ་རྐྱབ་སྟེ་ ནང་འཁྲུགས་སྦོམ་ལང་པའི་སྐབས་ སྡེ་སྲིད་དང་
ལྷན་རྒྱས་ཚུ་གི་བར་ན་ འཆམ་ཁ་ལེགས་ཤོམ་བཟོ་གནང་བའི་བཀྲིན་ལུ་བརྟེན་ སྔར་
ཤར་ཕྱོགས་རྫོང་ཁག་ཚུ་ལས་ སྡེ་སྲིད་ལུ་དངུལ་ཀྲམ་དོས་བཞི་རེ་ ཕུལ་སྲོལ་ཡོད་མི་དེ་
ཡང་ ཕུལ་མ་དགོཔ་བཟོཝ་མ་ཚད་ ཤར་ཕྱོགས་ཁ་ཐུག་གི་དཔོན་ཁག་བསྐོས་པའི་
སྐབས་ གཞུང་ལྷན་རྒྱས་ལས་བསྐོས་སྲོལ་ཡོད་མི་དེ་ཡང་ གཞུང་ལྷན་རྒྱས་དང་བསྟུན་
པ་མ་དགོ་པར་ ཆོས་རྩེ་དཔོན་སློབ་ཀྱིས་བསྐོས་ཆོག་པའི་དབང་ཚད་བཞེས་ནུག།

གཉིས་པ་ གོང་ལུ་བཤད་དོ་བཟུམ་ སྔོན་སྤུངས་ཐང་ཁ་ལུ་ དཔོན་སློབ་མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེ་
གི་སྲོག་སླུ་འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་གྱིས་མཛདཔ་ལས་ ཁོ་ར་དགོངསམ་ཞུཝ་ད་ ཁོ་
རའི་སྲས་བརྩོན་འགྲུས་རྒྱལ་མཚན་གྱི་ཧེ་མ་

དཔོན་སློབ་འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་

བསྐོས་ཏེ་ ལོ་གསུམ་གྱི་རྒྱབ་ལས་ འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་གྱིས་དགོངསམ་ཞུ་མ་
བཏུབ་ལས་བརྟེན་

བྱ་དཀར་རྫོང་དཔོན་བརྩོན་འགྲུས་རྒྱལ་མཚན་ཕ་ཕས་གཉིས་དང་

འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་ སྤྱི་ལོ་༡༨༥༧ ལས་དམག་འགོ་བཙུགས་མི་དེ་གིས་ ལོ་ངོ་
གསུམ་སོང་རུང་ རྒྱལ་ཕམ་ཕྱེ་མ་ཚུགས་པར་ དཔོན་སློབ་སྐུ་བགྲེས་ཡབ་སྲས་གཉིས་
ཕམ་ནི་གུ་ལྷོདཔ་ད་

གཞུང་སྡེ་སྲིད་ཀུན་དགའ་དཔལ་ལྡན་ལས་དམག་རྒྱབ་ཞུ་རུང་

འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་ལུ་མ་ཐུབ་པར་ སྤྱི་ལོ་༡༨༥༨ ལོར་ རྗེ་མཁན་པོ་ཡོན་ཏན་
རྒྱལ་མཚན་གྱིས་གཙོས་པའི་སློབ་དཔོན་ལྷན་རྒྱས་ཚུ་ ཀྲོང་གསར་ལུ་བྱོན་ཏེ་ ཕྱོགས་
གཉིས་ཀྱི་བར་འཆམ་ཁ་བཟོ་ཡོད་པ་ཨིན་པས། དེ་ཡང་ འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་ཀྲོང་
གསར་དཔོན་སློབ་རང་འཇགས་བཞག་རུང་ ཁོ་གི་འོག་ལུ་ གཞལ་སྒང་དང་བཀྲིས་སྒང་
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འབྲུག་བརྒྱུད་འཛིན་གྱི་ཡབ་མེས་དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་མཛད་རྣམ་བཅུད་སྡུད།

རྫོང་གཉིས་དང་ བརྩོན་འགྲུས་རྒྱལ་མཚན་དེ་ བྱ་དཀར་རྫོང་དཔོན་ལས་གོ་གནས་སྤར་
ཏེ་དཔོན་སློབ་སྦེ་བསྐོས་པའི་འོག་ལུ་

ལྷུན་རྩེ་དང་མོང་སྒར་རྫོང་གཉིས་གནང་སྟེ་

འཆམ་ཁ་ལེགས་ཤོམ་བཟོ་གནངམ་ལས་ དེ་ལས་ཚུར་ དཔོན་སློབ་གཉིས་ཀྱི་བར་
མཐུན་ལམ་སྔར་ལས་ལྷག་སྟེ་ ལེགས་ཤོམ་སོང་ཡོདཔ་ཨིན་པས། དེ་བསྒང་ བྱ་དཀར་
རྫོང་དཔོན་དང་དམག་རྐྱབ་པའི་སྐབས་ ཀྲོང་གསར་པའི་དམག་སྒར་དེ་ ད་རེས་ནངས་
པར་ དབང་འདུས་ཆོས་གླིང་ལུ་ཆགས་ཏེ་ དབང་འདུས་ཆོས་གླིང་རྫོང་བཞེངས་མི་འདི་
དབང་ཕྱུག་བརྒྱུད་འཛིན་གྱི་ཕོ་བྲང་དང་པ་ཨིནམ་མ་ཚད་ མཚན་ཡང་ དགྲ་སྡེ་དབང་ལུ་
འདུ་སའི་ཕོ་བྲང་དང་ སྐྱབས་རྗེ་བྱང་ཆུབ་བརྩོན་འགྲུས་ཀྱིས་ ཆོས་གནང་སའི་གླིང་འབད་
ནི་དེ་གིས་ དབང་འདུས་ཆོས་གླིང་ཟེར་བཏགས་ཡོདཔ་ཨིན་པས།

གསུམ་པ་ སྤྱི་ལོ་༡༨༦༢ ལུ་ སྤུངས་རྫོང་པ་དར་ལུང་སྟོབས་རྒྱས་དང་ བཀའ་བློན་ཀ་
ཝང་མང་ཁེལ་

མགྲོན་གཉེར་བྲང་བཀྲིས་གསུམ་དང་

སྡེ་སྲིད་གནག་རྫི་པ་སངས་

མཚན་ངོ་མ་ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ་ཚུ་དམག་འཐབ་པའི་སྐབས་ སྡེ་སྲིད་ཀྱི་རྒྱབ་ལས་
སྤ་རོ་དཔོན་སློབ་ཉིམ་རྡོ་རྗེ་དང་ ཐིམ་རྫོང་པ་ཀརྨ་འབྲུག་རྒྱས་ དབང་རྫོང་པ་སྲི་རྒྱས་
གསུམ་ཐོན་ནི་དེ་གིས་ སྤུངས་རྫོང་པ་དར་ལུང་སྟོབས་རྒྱས་ཀྱིས་ བྱ་དཀར་དཔོན་སློབ་
བརྩོན་འགྲུས་རྒྱལ་མཚན་ལུ་དམག་རྒྱབ་ཞུཝ་ལས་

བྱ་དཀར་དཔོན་སློབ་ཀྱིས་

འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་ཡང་བྱོན་དགོཔ་སྦེ་ཞུཝ་ལས་ དཔོན་སློབ་གཉིས་ཐིམ་ཕུག་ལུ་
ཕེབས་ཏེ་ དགྲ་སྡེ་རིམ་པར་ཆམ་ལུ་ཕབ་པའི་སྐབས་ གཞུང་གྲྭ་ཚང་གིས་ ཞི་བའི་
ཆིངས་བཟོ་དགོ་པའི་གསོལ་བ་བཏབ་སྟེ་ སྡེ་སྲིད་གནག་རྫི་པ་སངས་ སྡེ་སྲིད་ལས་
དགོངསམ་ཞུ་ དར་ལུང་སྟོབས་རྒྱས་དབང་རྫོང་པ་བསྐོས་ བྲང་བཀྲིས་སྤུངས་རྫོང་པ་
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གོང་ས་འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་མཛད་རྣམ།

བསྐོས་ གཞུང་རྟ་དཔོན་ཁ་གསར་སྟོབས་རྒྱས་དེ་ འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་སྐུ་ཉེ་
ཨིནམ་ལས་ འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་ཚབ་ལུ་ ཐིམ་ཕུག་རྫོང་དཔོན་གྱི་གོ་གནས་
ཁར་བཞག་རུང་ སྤ་རོ་དཔོན་སློབ་ཉིམ་རྡོ་རྗེ་རང་འཇགས་བཞག་ཡོདཔ་ཨིན་པས།

བཞི་པ་ དེ་ལས་སྤྱི་ལོ་༡༨༦༣ འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་ དབང་འདུས་ཆོས་གླིང་ལུ་ སྐུ་
ངལ་གནང་སྟེ་བཞུགས་པའི་བར་ན་ ཐིམ་རྫོང་པ་ཁ་གསར་སྟོབས་རྒྱས་དང་ སྤུངས་རྫོང་
པ་བྲང་བཀྲིས་གཉིས་ཀྱིས་ དབང་རྫོང་པ་དར་ལུང་སྟོབས་རྒྱས་ཀྱི་ཨམ་སྲུ་ ཐིམ་ཕུག་
བལ་པའི་ནང་ལས་ཚེ་དབང་ཆོས་འཛོམས་ཟེར་མི་དེ་བབརྐུ་ཆི་ནུག དེ་གི་ཧས་བཏགས་
སྦེ་ ཁོང་གསུམ་བྱེལཝ་ལང་པའི་སྐབས་ དར་ལུང་སྟོབས་རྒྱས་ཀྱིས་ ཁ་གསར་སྟོབས་
བསད་པའི་འཕྲོ་ལས་ ཐག་བཅད་དེ་ཀ་ཝང་མང་ཁེལ་ ཐིམ་ཕུག་རྫོང་དཔོན་སྦེ་བསྐོས་
ཡོདཔ་ཨིན་མས། དེ་གིས་འབད་ དབང་རྫོང་པ་དང་ཐིམ་རྫོང་པ་གཉིས་ཁ་གཅིག་སྦེ་
སྤུངས་རྫོང་པ་དང་དབང་རྫོང་པ་བགྲེསཔ་ ཤར་སྲི་རྒྱས་གཉིས་མཐུན་ཏེ་ དམག་འཐབ་
སྟེ་ སྤུངས་རྫོང་དང་དབང་རྫོང་པ་བགྲེསཔ་གཉིས་ ཕམ་ནི་གུ་ལྷོད་པའི་སྐབས་ ཐིམ་རྫོང་
པ་ཁ་གསར་སྟོབས་རྒྱས་གྱོངས་མི་དེ་ འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་སྐུ་ཉེ་ཨིན་པའི་ཁར་
དམག་རྒྱབ་ཞུ་བར་ལྷོདཔ་ལས་

འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་ཡང་དམག་གི་གྲལ་ཁར་

བཅའ་མར་གཏོགས་པར་བྱོན་ཡོདཔ་ཨིན་པས། དེ་ལས་ འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་དཔོན་
གཡོག་ཚུ་ ཐིམ་ཕུག་ལུ་ཕེབས་ཏེ་ རྫོང་ཕྱི་ནང་བསྐོར་ཚར་རུང་ སྤ་རོ་དཔོན་སློབ་
བགྲེསཔ་ཉིམ་རྡོ་རྗེ་གིས་ དམག་རྒྱབ་ལུ་བཏང་མི་ དཔོན་སློབ་ཕྲིན་ལས་བཟང་པོ་དང་
ཀ་ཝང་མང་ཁེལ་གཉིས་མཐུན་ནི་དེ་གིས་ ག་གི་ཡང་མ་ཤེསཔ་སྦེ་ མེ་མདའི་རྫས་རྫོང་
ནང་སྐྱེལ་ཡི་རང་སྡོད་ནི་དེ་གིས་ རྫོང་ནམ་ཡང་འཕྱོག་མ་ཚུགས་པའི་བར་ན་ དགེ་འདུན་
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འབྲུག་བརྒྱུད་འཛིན་གྱི་ཡབ་མེས་དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་མཛད་རྣམ་བཅུད་སྡུད།

གྲྭ་ཚང་བར་ན་འཛུལ་ཏེ་ འཆམ་ཁ་བཟོ་ནི་དེ་གིས་ འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་ཡང་ལོག་
བྱོན་ནུག་ཟེར་ཨིན་པས།

འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་ལོག་ཀྲོང་གསར་ལུ་ཕེབས་ཞིནམ་ལས་ ཀྲོང་གསར་དཔོན་སློབ་
ལས་དགོངསམ་ཞུ་སྟེ་
བསྐོས་ཏེ་

ཁོ་རའི་ཚབ་ལུ་

ཁོ་རའི་ཕོ་རྒནམ་དུང་དཀར་རྒྱལ་མཚན་

ཁོ་ར་བུམ་ཐང་དབང་འདུས་ཆོས་གླིང་ལུ་བྱོན་ཏེ་

ཕོ་བྲང་རྒྱ་བསྐྱེད་དང་

བྱམས་པ་ལྷ་ཁང་གི་གསེར་ཏོག་བཀལ་བ་ལ་སོགས་པ་མཛད་དེ་བཞུགས་ཡོདཔ་ཨིན་
མས།

ལྔ་པ་ སྤྱི་ལོ་༡༨༦༩ ལུ་ དབང་རྫོང་པ་བགྲེསཔ་དར་ལུང་སྟོབས་རྒྱས་དང་ དབང་རྫོང་པ་
ཀུན་ལེགས་རྡོ་རྗེ་ ཐིམ་ཕུག་རྫོང་དཔོན་ཀ་ཝང་མང་ཁེལ་ཚུ་ཁ་བསྡོམས་ཏེ་ སྤུངས་རྫོང་
པ་བྲང་བཀྲིས་གུ་འཕྱད་མདའ་རྐྱབ་སྟེ་ སྤུངས་རྫོང་པ་ཕམ་ནི་གུ་ལྷོད་པའི་བསྒང་ལས་ ད་
རུང་ཡང་དམག་རྒྱབ་འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་ལས་ཞུ་སྟེ་ འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་དང་
ཀྲོང་གསར་དཔོན་སློབ་དུང་དཀར་རྒྱལ་མཚན་གཉིས་དམག་རྒྱབ་ལུ་ལྷོད་རུང་ བྱང་ཕྱད་
མང་ནི་དེ་གིས་ ཆམ་ལུ་ཕབ་མ་ཚུགས་པར་ འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་གྱིས་ གནས་
སྐབས་བཏོན་ཏེ་ ཁོ་རའི་དམག་མི་གཉིས་ཐིམ་ཕུག་ལུ་བཏང་སྟེ་ ཐིམ་ཕུག་རྫོང་མེ་སྤར་
བའི་བསྒང་ལས་ རྫོང་དཔོན་ཀ་ཝང་མང་ཁེལ་ ཁོ་རའི་དམག་མི་ཚུ་འཁྱིད་དེ་ ཐིམ་ཕུག་
ལུ་འགྱོ་དགོཔ་ཐོན་ནུག

དེ་ལས་

འཕྱད་མདའ་འཕྲོ་མཐུད་དེ་རྐྱབ་པའི་སྐབས་ལུ་

འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་དང་དུང་དཀར་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་

དར་ལུང་སྟོབས་རྒྱས་

བཀྲོངས། ཅང་ཆོས་རྒྱལ་དང་ཀ་ཝང་སངས་རྒྱས་གཉིས་ཀྱིས་ རྫོང་དཔོན་ཀུན་ལེགས་
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གོང་ས་འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་མཛད་རྣམ།

རྡོ་རྗེ་བསྒྲལ་ཏེ་ ཨ་ཞང་དང་ཚ་བོ་གཉིས་ དུས་གཅིག་ལུ་བསྒྲལ་ཏེ་ དམག་གི་རྒྱལ་ཁ་
ཐོབ་ནུག།

དེ་བསྒང་ལས་ གཞུང་ལྷན་རྒྱས་ཀྱི་གྲལ་ཁར་ འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་ལུ་ གུས་ཞབས་
དང་བརྩི་བཀུར་མ་འབད་མི་ག་ཡང་མེདཔ་ལས་ སྤུངས་རྫོང་པ་བྲང་བཀྲིས་དང་ ཐིམ་
རྫོང་པ་ཀ་ཝང་མང་ཁེལ་ སྤ་རོ་དཔོན་སློབ་ཕྲིན་ལས་བཟང་པོ་ ཀྲོང་གསར་དཔོན་སློབ་
དུང་དཀར་རྒྱལ་མཚན་ དབང་འདུས་རྫོང་ཚབ་ཀ་ཝང་སངས་རྒྱས་ གཞུང་དགེ་འདུན་
པའི་བླ་སློབ་ལྷན་རྒྱས་ཚུ་ཚོགས་ཏེ་ གོང་ས་འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་མཆོག་ སྡ་སྲིད་ཀྱི་
ཁྲི་ཐོག་ཁར་མངའ་གསོལ་ཞུ་ནི་ལུ་ གྲོས་འཆམ་བྱུང་ནུག དེ་ཨིནམ་ལས་ སྤྱི་ལོ་
༡༨༧༠ ལུ་ གོང་ས་འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་མཆོག་ དགུང་ལོ་༤༦ བཞེསཔ་ད་ རྒྱལ་
ཁབ་ཀྱི་མཐའ་དབུས་མེད་པའི་ས་གནས་ཚུ་ལས་
འཛོམས་ཐོག་ལས་

མི་སེར་སྟོང་ཁྲག་ལེ་ཤ་ཅིག་

གཞུང་སྡེ་སྲིད་ཀྱི་ཁྲི་འཕང་མཐོན་པའི་གུ་ སྡེ་སྲིད་ཁྲི་རབས་ང་

གཅིག་པ་སྦེ་ ཆོས་རྗེ་འབྲུག་པའི་ལམ་ལུགས་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་བསྒྲིགས་ཏེ་ བཀྲིས་
མངའ་གསོལ་ཞུ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།

གོང་ས་འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་མཆོག་ སྡེ་སྲིད་ཀྱི་ཁྲི་ཐོག་ཁར་ཕེབས་པའི་འཕྲོ་ལས་
སྤ་རོ་དཔོན་སློབ་ཚེ་དབང་ནོར་བུ་ མ་མགུ་བར་ སྡེ་སྲིད་ལུ་ངོ་རྒོལ་རྐྱབ་ཐོན་འོངམ་ལས་
སྡེ་སྲིད་ཀྱིས་

སྡེ་པའི་གཟིམ་དཔོན་སྐྱིད་ཚལ་པ་རྡོ་རྗེ་རྣམ་རྒྱལ་གྱིས་འཁྱིད་དེ་དམག་

རྐྱབ་པར་བཏང་མི་དེ་གིས་ སྤ་རོ་དཔོན་སློབ་ལུ་མ་ཐུབ་ལས་ སྤྱིད་ཚལཔ་གིས་ ཀ་ཝང་
མང་ཁེལ་དམག་རྒྱབ་ལུ་གཏང་དགོ་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་ཏེ་ སྡེ་སྲིད་ཀྱིས་བཀའ་གནང་པའི་
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འབྲུག་བརྒྱུད་འཛིན་གྱི་ཡབ་མེས་དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་མཛད་རྣམ་བཅུད་སྡུད།

སྐབས་ ཀ་ཝང་མང་ཁེལ་གྱིས་ དམག་གི་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་པ་ཅིན་ སྤ་རོ་དཔོན་སློབ་ཀྱི་གོ་
གནས་ཁོ་ལུ་གནང་དགོ་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་དོ་བཟུམ་ སྡེ་སྲིད་ཀྱིས་ཡང་ཞལ་བཞེས་མཛད་
ནུག།

དེ་ལས་ སྤ་རོ་དཔོན་སློབ་དང་ ཀ་ཝང་མང་ཁེལ་གཉིས་ ཁེ་རྒུད་གཅིག་པའི་ལྟོ་ཚང་
འཆམ་ཤོས་ཅིག་འབད་ནི་དེ་གིས་ དཔོན་སློབ་འབད་སར་སོང་ཞིནམ་ལས་ སྡེ་པ་དང་
དཔོན་སློབ་གཉིས་ཆ་རང་མགོ་བསྐོར་ཏེ་ དཔོན་སློབ་ལུ་བལྟ་སྟེ་ ཁྱོད་ཀྱི་དམག་གི་སྡེ་
སྲིད་ལུ་རྒོལ་ཐུབ་པའི་རེ་བ་མེདཔ་ལས་ ཁྱོད་ར་དམག་ཕམ་བརྫུན་བཏབ་སྟེ་ འབྱོག་
ཡར་སོང་ ནཱ་ལུ་འོང་མི་ང་འབད་ནི་དེ་གིས་ ཁྱོད་ཀྱི་སྲོག་ལུ་ཉེན་ཁ་མེདཔ་ང་གིས་འབད་
འོང་ཟེར་སླབ་སྟེ་ དཔོན་སློབ་ཚེ་དབང་ནོར་བུ་ འབྱོག་ཡར་སོངམ་ཨིན་མས།

དེ་ལས་ ཀ་ཝང་མང་ཁེལ་དཔོན་སློབ་ཐོབ་པའི་རེ་བསྐྱེད་དེ་སྡོད་པའི་སྐབས་ སྡེ་པའི་
གཟིམ་དཔོན་སྐྱིད་ཚལ་པ་དང་ རྒྱལ་དུམ་ཚེ་དབང་གཉིས་ཀྱིས་དེ་སྦེ་ཞུ་ནུག དེ་སྐབས་
ཐིམ་ཕུག་རྫོང་དཔོན་བླམ་ཚེ་དབང་དེ་ ཀ་ཝང་མང་ཁེལ་གྱི་ནུ་ཅུང་ཨིན་ནི་དེ་གིས་ ཐིམ་
ཕུག་དང་སྤ་རོ་རྫོང་གཉིས་ཆ་རང་ ཁོ་སྤུན་ཆུ་ཚུ་གི་ལག་པར་སྤྲོད་ད་པ་ཅིན་ ཤུལ་ལས་
དགྲ་བྱང་ཕྱད་ཕྱི་ལས་འཐོན་མ་དགོ་པར་ ནང་ན་ལས་འོང་བའི་ཉེན་ཁ་འདུག་ཟེར་ཞུ་མི་
དེ་ལུ་ སྡེ་སྲིད་ཀྱིས་ ཁྱོད་ར་ཆ་ཁྱབ་ཀྱི་བལྟ་སྟེ་འབད་བ་མ་བཏུབ་མེད་ཟེར་གསུངས་
ཡོདཔ་ཨིན་པས། ཀ་ཝང་མང་ཁེལ་གྱི་ དགྲ་བྱང་ཕྱད་དེ་ དྲག་ཐོག་ལས་མིན་པར་
གཡོ་སྒྱུའི་ཐོག་ལས་རང་་དོན་བལྟ་ནི་དེ་གིས་ སྒར་ལྟོ་ཚུ་བསྟུན་འགྲོས་རྐྱབ་སྟེ་ དགེ་
བསྙེན་གྱི་འབྲང་ གཉའ་རྒོད་སྟོད་པ་ཆུང་ཤིང་ཐོན་ཏེ་ ཀ་ཝང་མང་ཁེལ་གྱི་དབུ་གུ་ གྱི་
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གོང་ས་འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་མཛད་རྣམ།

རྫམ་རྐྱབ་སྟེ་ ཤི་མ་ཚརཝ་ལས་ རབ་གསལ་ནང་ལས་ རྫོང་གི་ཕྱི་ཁར་བཀོག་བཏང་
ནུག། དེ་ལས་ སྤ་རོ་དཔོན་སློབ་ཀྱི་ཁྲི་ཐོག་ཁར་ ཚེ་དབང་ནོར་བུའི་ཨ་ཞང་ སྡེ་སྲིད་ཁོ་
ར་དང་ཐུགས་མཐུན་གྱི་ལྟོ་ཚང་ཨིན་ནི་དེ་གིས་ དཔོན་སློབ་ཀྱི་ཁྲི་ཐོག་ཁར་ ཉིམ་རྡོ་རྗེ་
རང་འཇགས་སྦེ་བཞག་ཡོདཔ་ཨིན་པས།

དེ་ལས་སྤྱི་ལོ་༡༨༧༣ ལས་ གཞུང་པའི་བྱེལཝ་ཚུ་ ཧ་ལམ་ཅིག་འཇོམས་ནི་དེ་གིས་
མི་རྗེ་འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་ཁོ་ར་ སྡེ་སྲིད་ལས་དགོངས་ཞུ་མཛད་པའི་ཚབ་ལུ་ སྡེ་
པའི་གཟིམ་དཔོན་སྐྱིད་ཚལ་པ་རྡོ་རྗེ་རྣམ་རྒྱལ་ སྡེ་སྲིད་ང་གཉིས་པའི་ཁྲི་ཐོག་ལུ་བཀོད་
དེ་ མི་རྗེ་ཁོ་ར་སེམས་རྟོགས་ཁའི་རྫོང་ནང་ཟུར་བཞུགས་སྦེ་བཞུགས་རུང་ རྫོང་གཞིས་
ཁག་གི་དཔོན་ཁག་ཚུ་ མི་རྗེ་ཁོ་ར་དང་འཁྲིལ་དགོ་པའི་དབང་ཚད་ ཕྱག་ལུ་བཞེས་ཏེ་
རང་བཞུགས་ནུག།

མི་རྗེ་འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་ སེམས་རྟོགས་ཁ་རྫོང་ནང་བཞུགས་པའི་སྐབས་ རྒྱལ་
ཁབ་ནང་ ལོ་དུས་ཅི་སང་ཕོད་མེད་པར་ མི་སེར་གདབ་གསིག་དང་སྡུག་བསྔལ་གྱི་ངང་
ལུ་བཞག་མི་དེ་

གཙོ་བོ་དབང་ཚད་དང་གོ་གནས་ལུ་ཧབ་ཐོབ་རྐྱབ་མི་དཔོན་ཁག་ཚུ་

ལས་བརྟེན་བྱུང་དོ་ཡོད་པའི་ཐུགས་བཞེད་གནང་སྟེ་བཞུགསཔ་ད་

སྤུངས་རྫོང་པ་དམ་

ཆོས་རིན་ཆེན་གྱིས་ འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་ལུ་ངོ་རྒོལ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ འཇིགས་
མེད་རྣམ་རྒྱལ་གྱིས་ སེམས་རྟོགས་ཁ་རྫོང་ལས་ སྤུངས་རྫོང་པའི་གུར་དམག་རྐྱབ་སྟེ་
ཉིན་ཞག་གསུམ་གྱི་ནང་འཁོད་ སྤུངས་རྫོང་པ་ཆམ་ལུ་ཕབ་སྟེ་ སྤུངས་རྫོང་པའི་དབང་ཆ་
འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་ཕྱག་ལུ་ཚུད་ཡོདཔ་ཨིན་མས།
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འབྲུག་བརྒྱུད་འཛིན་གྱི་ཡབ་མེས་དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་མཛད་རྣམ་བཅུད་སྡུད།

དེ་སྐབས་ལུ་ བུམ་ཐང་ལུ་ཡང་ དུང་དཀར་རྒྱལ་མཚན་དང་ སྐུ་ཤོགས་པད་མ་བསྟན་
འཛིན་གཉིས་མ་འགྲིགས་པར་ དམག་འགོ་བཙུགས་ཡོདཔ་ཨིན་མས། ཁོང་གཉིས་མ་
འགྲིགས་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན་གཙོ་བོ་རང་ ཀྲོང་གསར་དཔོན་སློབ་ཀྱི་ཁྲི་ཐོག་ཁར་ དུང་དཀར་
རྒྱལ་མཚན་ལོ་ལྔ་བཞུགས་པའི་ཤུལ་ལས་ སྐུ་ཤོགས་པད་མ་བསྟན་འཛིན་བསྐོས་པའི་
ཁ་ཚིག་ཨིན་རུང་ དགོངསམ་མ་ཞུ་བར་ ཁོ་ར་རང་བཞུགས་པའི་ཐུགས་བཞེད་གནང་སྟེ་
ཕྱག་གཡོག་ཨ་ཐང་རྡོ་རྗེ་ཟེར་

གཉའ་རྒོད་ཅིག་ཡོད་མི་དང་བསྟུན་གྲོས་འབད་དེ་

གསོལ་ཐབས་ཀྱི་ལམ་ཡིག་ཨ་རྟག་བཟུམ་གནང་ནི་དང་གཅིག་ཁར་
གཏང་ནི་གུར་ཐག་བཅད་ནུག།

དམག་ཡིག་

དེ་སྦེ་ ཆོས་རྩེ་དང་བྱ་དཀར་པའི་བར་ན་ དམག་ལེན་ཐེངས་ལྔ་དེ་ཅིག་རྐྱབ་རུང་ རྒྱལ་
ཕམ་ཕྱེ་མ་ཚུགས་པར་ མཐའ་མཇུག་ལུ་ པད་མ་བསྟན་འཛིན་གྱིས་ ཀྲོང་གསར་རབ་
སྡེ་དང་མཐུན་ལམ་བཟོ་སྟེ་ རབ་སྡེའི་དགེ་སློང་གཅིག་གིས་ གསང་སྒོ་ཕྱེ་བཞགཔ་
ལས་ ཧང་ཏོ་མར་ བྱ་དཀར་པའི་དམག་རྫོང་ནང་འཛུལ་ཚུགསཔ་ལས་ དམག་གི་རྒྱལ་
ཁ་ཐོབ་ནུག་ཟེར་བཤདཔ་ཨིནམ་མས། བུམ་ཐང་ལུ་ཕོ་རྒོནམོ་དུང་དཀར་རྒྱལ་མཚན་
དང་ སྐུདཔ་པད་མ་བསྟན་འཛིན་གཉིས་ དམག་ག་དེ་ཅིག་རྐྱབ་རུང་ འཇིགས་མེད་རྣམ་
རྒྱལ་ ག་གི་ཕྱོགས་གཏོགས་ཡང་མ་མཛད་པར་ བཞུགས་པའི་མཐའ་མཇུག་ལུ་ རྒྱལ་
ཁ་པད་མ་བསྟན་འཛིན་གྱིས་ཐོབ་སྟེ་ དུང་དཀར་རྒྱལ་མཚན་ ཀྲོང་གསར་རྫོང་ཤོར་ཏེ་
ལྟག་རྫོང་ནང་བཞུགས་རུང་ སྡོད་མ་སྟེར་བར་ ཤུལ་ལས་ བྱཱར་ས་བུམ་ཐང་གཏེ་སྒ་ཞོང་
དང་ དགུན་ས་མང་སྡེ་སྟེགས་ཁ་ཟེར་མི་གཉིས་ སྐུ་ཤོགས་པད་མ་བསྟན་འཛིན་གྱིས་
གནང་སྟེ་ དེ་ཁ་ལས་ག་སྟེ་ཡང་འགྱོ་མ་ཆོགཔ་བཟོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།
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གོང་ས་འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་མཛད་རྣམ།

དེ་ཅིག་གི་བར་ན་ འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་ལུ་མ་རངས་མི་ དཔོན་སློབ་ཚེ་དབང་ནོར་བུ་
དང་ སྤུངས་རྫོང་པ་དངོས་གྲུབ་གཉིས་ངན་པ་ཁ་མཐུན་འབད་དེ་ སྤ་རོ་ལུ་འཇིགས་མེད་
རྣམ་རྒྱལ་གྱི་སྐུ་ཚབ་སྦེ་བཞག་མི་ གཉེར་ཆེན་ཤར་ཅུང་དེ་ གཟིམ་དཔོན་བར་ཅུང་པ་
གིས་ རྒྱུད་བསྐུལ་རྐྱབ་སྟེ་བསད་བཅུག་པའི་རྐྱེན་ལས་ གོང་ས་འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་
གྱིས་

སྡེ་སྲིད་སྐྱིད་ཚལ་པ་རྡོ་རྗེ་རྣམ་རྒྱལ་དང་ ཐིམ་ཕུག་རྫོང་དཔོན་བླམ་ཚེ་དབང་

སྲས་ཨོ་རྒྱན་དབང་ཕྱུག་ ཤེལ་རྔ་ཕུན་ཚོགས་རྡོ་རྗེ་ཚུ་འཁྱིད་དེ་ དཔུང་དམག་རུ་འདྲེན་
དང་བཅས་ སྤ་རོ་ལུ་ཕེབས་དགོཔ་བྱུང་ནུག། སྤ་རོ་ལུ་ཕེབས་ཏེ་ ཉིན་ཞག་དག་པ་ཅིག་
གི་རྒྱབ་ལས་ སྤ་རོ་ལྟག་རྫོང་དེ་ འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་ཕྱག་ལུ་ཚུད་དེ་ དམག་
སྒར་ལྟེ་བ་ ལྟག་རྫོང་ནང་བཅགས་ཡོདཔ་ཨིན་པས། དེ་བཟུམ་སྦེ་ དབང་འདུས་ཁ་ཐུག་
ལུ་ཡང་ འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་གྱིས་བསྐོས་བཞག་མི་སྐུ་ཚབ་ རྫོང་དཔོན་ཀ་ཝང་
སངས་རྒྱས་དེ་

གཟིམ་དཔོན་ཨང་འབྲུག་གིས་བཀྲོངས་ནི་དེ་གིས་ བྱེལཝ་སྦོམ་

ལངམ་མ་ཚད་ སྤུངས་རྫོང་ཁ་ཐུག་ལུ་ཡང་ སྤུངས་རྫོང་པ་དངོས་གྲུབ་ཀྱིས་ འཇིགས་
མེད་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་སྤུན་ཆེད་ སྡེ་སྲིད་སྐྱིད་ཚལ་པ་རྡོ་རྗེ་རྣམ་རྒྱལ་ དགོངསམ་མ་ཞུཝ་
ལས་ ཕྱོགས་ལས་སྤྲུལ་སྐུ་སྡེ་སྲིད་ཀྱི་ཁྲི་ཐོག་ཁར་བསྐོས་ རྒྱལ་དུམ་ཚེ་དབང་གཟིམ་
དཔོན་བསྐོས་པ་ལ་སོགས་པའི་ཟིངས་ཆ་ ཐདམ་ཐད་ཁ་ལས་ལངས་ཏེ་ བྱེལཝ་དེ་སྤ་རོ་
བ་ཡང་ དབང་རྫོང་དང་སྤུངས་རྫོང་ཁ་ཐུག་ སྦོམ་སོངམ་ལས་ སྲས་ཨོ་རྒྱན་དབང་ཕྱུག་
དང་ཤེལ་རྔ་ཕུན་ཚོགས་རྡོ་རྗེ་གཉིས་ སྤ་རོ་ལུ་དམག་རྫོང་སྲུང་མི་སྦེ་བཞག་སྟེ་ ཡབ་
འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལདང་ ཐིམ་ཕུག་རྫོང་དཔོན་བླམ་ཚེ་དབང་གཉིས་ སྤུངས་རྫོང་ཁ་
ཐུག་བྱོན་དགོཔ་ཐོན་ནུག།
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འབྲུག་བརྒྱུད་འཛིན་གྱི་ཡབ་མེས་དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་མཛད་རྣམ་བཅུད་སྡུད།

དེ་སྐབས་ ཤེལ་རྔ་ན་ལས་ཨིན་མི་ ཨ་རྒས་དམ་ཆོས་ལྷུན་གྲུབ་དེ་ སྤུངས་རྫོང་པ་
དངོས་གྲུབ་ཀྱིས་རྒྱུད་བསྐུལ་རྐྱབ་སྟེ་ བོད་ལུ་གནས་བསྐོར་འགྱོ་བརྫུན་བཏབ་སྟེ་ སྤ་
རོ་ལུ་ལྷོདཔ་ད་

ཚ་བོ་ཕུན་ཚོགས་རྡོ་རྗེ་འཕྱད་པར་ཨིན་ཟེར་ གཡོ་ཐབས་ཐོག་ལས་

ལྟག་རྫོང་ནང་འཛུལ་ཏེ་ སྲས་ཨོ་རྒྱན་དབང་ཕྱུག་དང་ ཕུན་ཚོགས་རྡོ་རྗེ་གཉིས་འཛིན་
བཟུང་འབད་དེ་ རིན་སྤུངས་རྫོང་གི་ལྟག་ལུ་ གླིང་བཙོན་ནང་བཙུགསཔ་མ་ཚད་ སྒོ་རབ་
བགྲེསཔ་དོམ་དང་ཤར་འབྲུག་རྒྱས་གཉིས་ཀྱིས་

འདྲེ་དང་བུ་ཚུ་ཆུང་ལས་བཏུལ་ཟེར་

སླབ་སྟེ་ སྲས་ཨོ་རྒྱན་དབང་ཕྱུག་གུར་ མེ་མདའ་ཚར་གཉིས་དེ་ཅིག་རྐྱབ་རུང་ ཉེས་
སྐྱོན་ག་ནི་ཡང་བྱུང་མ་ཚུགས་པས། ཨིན་རུང་དེ་སྐབས་ ལྟག་རྫོང་གི་ཕྱག་མཛོད་ནང་
ལས་ རྒྱུ་དངོས་མང་རྙུང་རྫོགཔ་ཅིག་ བརླག་གཏོར་ཤོར་སོང་ནུག།

དེ་སྦེ་ སྤ་རོ་གི་གནས་ཚུལ་དེ་ ཡབ་འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་གྱིས་གསན་པའི་འཕྲོ་ལས་
ཤེལ་རྔ་ནང་ལས་ དམ་ཆོས་རིན་ཆེན་གྱི་ནང་མི་བཅུ་གཉིས་བཟུང་སྟེ་ མེ་མདའ་སྒང་ལུ་
བཙོན་ནང་བསྡམས་ཞིནམ་ལས་

མི་གྲངས་བཅུ་གཉིས་དང་མི་གཅིག་

ག་དགའ་

གདམ་ཁ་རྐྱབ་ཟེར་བཀའ་ཤོག་གནང་ནི་དེ་གིས་ དམ་ཆོས་རིན་ཆེན་གྱིས་ བཀའ་ཤོག་
དེ་ཐོབ་པའི་འཕྲོ་ལས་ སྲས་ཨོ་རྒྱན་དབང་ཕྱུག་ སྡེ་སྲིད་སྐྱིད་ཚལ་པའི་ཕྱག་ལུ་ཕུལ་ཏེ་
ཁོ་རའི་ནང་མི་བཅུ་གཉིས་པོ་

བཙོན་གྲོལ་གཏང་དགོ་པའི་ཞུ་བ་ཕུལཝ་བཞིན་དུ་

འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་གྱིས་ཡང་ མེ་མདའ་སྒང་ལས་ ཉེས་སྐྱོན་ག་ནི་ཡང་མེད་པར་
བཏང་གནང་ནུག།
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གོང་ས་འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་མཛད་རྣམ།

དེ་ལས་ གོང་ས་འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་དང་ ཐིམ་རྫོང་པ་བླམ་ཚེ་དབང་གཉིས་ སེམས་
རྟོགས་ཁ་རྫོང་ནང་ཕེབས་ཞིནམ་ལས་ བླམ་ཚེ་དབང་གི་དམག་སྡེ་ ཧེ་མ་འགྱོ་ནི་དང་
འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་དམག་བཤུལ་མ་འགྱོ་ནི་སྦེ་

བསྟུན་གྲོས་མཛད་དོ་བཟུམ་

བླམ་ཚེ་དབང་གི་དམག་ སྤུངས་རྫོང་ཕོ་ཆུ་ཕར་ཁ་ལྷོད་པའི་སྐབས་ སྤུངས་རྫོང་པ་དངོས་
གྲུབ་དང་ དབང་རྫོང་པ་ཨང་འབྲུག་གཉིས་ཀྱི་དམག་རྒྱབ་ལུ་ དེ་སྐབས་གདུང་དཀར་
རྒྱལ་མཚན་ཆོས་རྩེ་དཔོན་སློབ་སྦེ་བཞུགས་པའི་སྐབས་ཨིན་ནི་དེ་གིས་ གདུང་དཀར་
རྒྱལ་མཚན་གྱིས་བཏང་པའི་དམག་དཔོན་

ཆོས་རྩེ་གཟིམ་དཔོན་ཟླ་བ་དཔལ་འབྱོར་

ཡོད་ནི་དེ་གིས་ བླམ་ཚེ་དབང་གི་དམག་དཔོན་ དཔོན་སློབ་བར་ཅུང་པ་གིས་གཙོས་པའི་
གཉའ་རྒོད་དྲག་ཚད་བསད་ཚརཝ་མ་ཚད་ བླམ་ཚེ་དབང་ཁོ་ར་ཡང་ དམག་གིས་བསྐོར་
ཏེ་ བསད་ནི་འབད་བའི་སྐབས་ ཁོ་གིས་ངོ་རྒོལ་རྫོང་དཔོན་ཚུ་དང་ཁ་བསྡོམ་པའི་ཁ་
བླངས་འབདཝ་ལས་ མ་བསད་པར་བཞག་ཡོདཔ་ཨིན་པས།
གནས་ཚུལ་དེ་ བོད་འགྲུལ་པ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་ཧ་གོ་སྟེ་ འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་ལུ་
གསང་བའི་ཞུ་ཡིག་ཅིག་ཕུལ་མི་ནང་ རོ་ག་ར་ཁ་གཅིག་ཁར་བསྡོམ་ཏེ་སྐུ་ཤོགས་རང་
གི་ཕྱག་ཞུ་མི་བླམ་ཚེ་དབང་གཅིག་ལས་མེད་པ་ཅིན་ ད་ནས་བླམ་ཚེ་དབང་ཡང་ བྱང་
ཕྱད་ཚུ་དང་ཁ་བསྡོམ་ཡོདཔ་ལས་

སྐུ་ཤོགས་རང་གཅིག་གིས་གླགས་ཁེལ་ཚུགས་

པར་ལཱ་ཁག་འོང་ནི་ཨིནམ་ལས་ སྐུ་ཤོགས་རང་གཡུས་ཁར་ལོག་འབྱོན་པ་ཅིན་མི་དྲག་
ག་ཟེར་ ཞུ་ཡིག་ཕུལ་རུང་ ཞུ་ཡིག་དེ་ཕྱག་ལུ་ལྷོད་པའི་འཕྲོ་ལས་ གཟིམ་སྒར་པ་
དགྲའི་བར་ན་ལས་གཏང་ཐབས་མེད་ནི་དེ་གིས་ དགེ་སློང་གཉིས་གསང་བའི་ཐོག་ལས་
བླམ་ཚེ་དབང་འབད་སར་བཏང་སྟེ་

ཁྱོད་ཡང་ཁོང་ཚུ་དང་བསྟུན་གྲོས་གཅིག་ཁར་ཨིན་
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འབྲུག་བརྒྱུད་འཛིན་གྱི་ཡབ་མེས་དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་མཛད་རྣམ་བཅུད་སྡུད།

པའི་གནས་ཚུལ་དེ་བདེན་པ་ཅིན་ ང་ར་གཅིག་གི་དོན་ལུ་ དགྲ་འཐབ་ཀྱི་དགོས་པ་མིན་
འདུག་ གཡུས་ཁར་ལོག་འགྱོ་རྩིས་ཨིནམ་ལས་ བཟང་ངན་གྱི་གཏམ་ལེན་འདི་འཕྲོ་
ལས་སྐྱེལ་ཟེར་གསུངས་པའི་ལན་ལུ་ བླམ་ཚ་དབང་གིས་ གནས་སྐབས་ ཕྱི་ལྟར་དེ་
སྦེ་མ་འབད་བར་ ང་བཅས་རའི་གཉའ་རྒོད་དྲག་ཚད་བསད་ཚར་ནི་དེ་གིས་ སྲོག་མགོ་
ཐོན་པའི་ཐབས་གཞན་མེད་པར་

ཁོང་དང་ཕྱི་གྲོས་གཅིག་ཁར་བཏབ་ཡོདཔ་ཐུགས་

བདེན་རུང་ ནང་གི་གོང་མ་དཔོན་གཡོག་གི་དམ་ཚིག་ལུ་ བསྲེས་ལྷད་མེདཔ་ལས་
དོག་སར་ཁྱོད་རའི་ཁ་ཐུག་ ཕྱག་ཞུ་ཆོག་ཆོག་ཡོདཔ་ལས་ ཞབས་རང་དམག་འཐབ་
ལུ་ ཕེབས་གནང་པ་ཅིན་དྲག་ནི་མས་ཟེར་ ཞུ་ལན་ཕུལ་ནུག།
དེ་ལས་

གཏམ་ལན་དེ་ལྷོད་པའི་འཕྲོ་ལས་

གོང་ས་ཁོ་རའི་དམག་སྡེ་ཚུ་འཁྱིད་དེ་

སྤུངས་ཐང་ཁ་ཐུག་བྱོན་ཏེ་ མེ་མདའ་སྒང་དང་བར་གྲོང་ལུ་དམག་སྒར་བཅགས་གནང་
ནུག དེ་ལས་ འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་གྱིས་ དམག་གི་ཐབས་བྱུས་མཁས་པའོ་སྒོ་
ལས་ དམག་ཁག་གཅིག་དབང་རྫོང་ཁ་ཐུག་དང་ ཁག་གཅིག་སྤུངས་རྫོང་ཁ་ཐུག་སྦེ་
དམག་ཁག་གཉིས་དུས་གཅིག་ལུ་བཏང་སྟེ་ དམག་འཐབ་པའི་བསྒང་ལས་ སྤུངས་
རྫོང་པ་དངོས་གྲུབ་དམག་ཕམ་སྟེ་ དབང་འདུས་ཕོ་བྲང་ཁ་ཐུག་འབྱོག་འགྱོ་ནི་འབདཝ་
ད་ མེ་མདའ་སྒང་དང་བར་གྲོང་ལུ་ འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་དམག་སྒར་ཡོད་ནི་དེ་
གིས་མ་ཐར་བར་ སྤུངས་རྫོང་པ་དང་ཕྱོགས་ལས་སྤྲུལ་སྐུ་གཉིས་ཆ་རང་ བྲོས་ཟུར་
འབྱོན་ནི་སྦེ་

ལོད་པའི་སར་ལྷོད་པའི་སྐབས་

འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་དང་ཐིམ་རྫོང་

དམག་ཚུ་ཡང་ ཁུ་རུ་ཐང་རྐང་ཟམ་བརྒྱུད་དེ་ ལོད་པའི་སར་ལྷོད་དེ་ དམག་འཐབ་པའི་
སྐབས་ ཤར་གྱི་དམག་མི་མང་ཤོས་བསད་ཚར་བའི་ལྷག་ལུས་ཚུ་འཁྱིད་དེ་ སྤུངས་རྫོང་
34

གོང་ས་འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་མཛད་རྣམ།

པ་དངོས་གྲུབ་རྒྱ་ཕྱོགས་ རྒྱལ་ཁབ་སྤང་སྟེ་འབྱོག་ཡར་སོང་ནུག་ཟེར་ཨིན་པས། དེ་
བཟུམ་སྦེ་ ཕྱོགས་ལས་སྤྲུལ་སྐུ་ཡང་ གདན་ས་གསང་སྔགས་ཆོས་འཁོར་ལུ་ཕེབས་
དགོཔ་བྱུང་ནུག།

དེ་ལས་ འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་གྱིས་ སྤུངས་རྫོང་རྩིས་བཞེས་ཏེ་ དབང་འདུས་ཁ་ཐུག་
བྱོན་ཏེ་ དབང་འདུས་རྫོང་དམག་གིས་བསྐོར་བའི་བསྒང་ལས་ རྫོང་དཔོན་ཨང་འབྲུག་དེ་
དམག་གི་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་པའི་རེ་བ་རྫོགས་ཏེ་ དབང་རྫོང་མེ་སྤར་ནི་སྦེ་ རྫས་སྒྲོམ་བཙུགས་
པའི་སྐབས་ དབྱངས་པའི་སློབ་དཔོན་སངས་རྒྱས་རྡོ་རྗེ་ འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་དང་
གཅིག་ཁར་བཞུགས་ཡོདཔ་ལས་ དབང་རྫོངཔ་སྡོད་སར་བྱོན་ཏེ་ ཁྱོད་རའི་ཚེ་སྲོག་ལུ་
ཉེན་ཁ་མེདཔ་ཅིག་ང་གིས་ཞུ་འོང་

རྫོང་གཞིས་འདི་རྩ་ལས་རང་མེདཔ་མ་བཏང་ཟེར་

གསུངས་ཏེ་ བཤོལ་བའི་ཤུལ་ལས་ རྫོང་དཔོན་ཨང་འབྲུག་གིས་གཙོས་པའི་ གྱོ་དཔོན་
མི་དགུ་བཟུང་སྟེ་ ཞག་བཅུ་གཉིས་བཞག་པའི་རྒྱབ་ལས་ ཀྲིང་ཀྲིང་བང་རྔ་བརྡུང་སྟེ་
དབང་འདུས་གཙང་ཆུའི་ཟམ་པར་འཁྱིད་དེ་ རོ་ཟན་ལྟོ་དང་སྤགས་སྦེ་ཟ་བཅུག་སྟེ་ ཟ་
ཚརཝ་ཅིག་

ཁོང་དགུ་ཆ་རང་གཙང་ཆུ་ནང་འཕངས་ཡོདཔ་ཨིན་པས།

དེ་ལས་ཚུར་

དབང་འདུས་རྫོང་ཡང་ འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་གྱིས་རྩིས་བཞེས་པའི་བསྒང་ལས་ རྒྱལ་
ཁབ་ཀྱི་རྫོང་གཞིས་ཆ་མཉམ་ གོང་སའི་ཕྱག་ལུ་ཚུད་ནི་དེ་གིས་ ནང་འཁྲུགས་ཀྱི་བྱེལཝ་
ག་ར་འཇོམས་ཏེ་ རྒྱལ་ཁབ་ཡར་རྒྱས་གོང་འཕེལ་གྱི་དོན་ལུ་ ས་བརྡུལ་གྱི་མཛད་པ་
མཛད་ཚར་ནུག།
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འབྲུག་བརྒྱུད་འཛིན་གྱི་ཡབ་མེས་དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་མཛད་རྣམ་བཅུད་སྡུད།

དེ་ལས་འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་ཁོ་ར་ སེམས་རྟོགས་ཁ་རྫོང་ནང་བཞུགས་ཞིནམ་ལས་
སྤྱི་ལོ་༡༨༧༨ སྲས་ཨོ་རྒྱན་དབང་ཕྱུག་དགུང་ལོ་བཅུ་བདུན་བཞེསཔ་ད་ རང་ལུགས་
རྟེན་འབྲེལ་གྱི་མཛད་སྒོ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་སྒོ་ལས་ སྤ་རོ་དཔོན་སློབ་ཀྱི་ཁྲ་ཐོག་ཁར་
བཀྲིས་མངའ་གསོལ་ཞུ་ནུག། དེ་ལས་རིམ་པར་ ཨོ་རྒྱན་དབང་ཕྱུག་གི་སྐུ་མཆེད་སྦོམ་
ཤོས་ བོད་ལྷ་གྲྭ་ཚང་ནང་བཞུགས་མི་དེ་ཡང་ འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་ཞབས་ལས་
འབྲུག་ལུ་འབོ་སྟེ་ དགེ་སློང་གི་སྡོམ་པ་དེ་ རྟེན་གསུམ་གྱི་སྐུ་མདུན་ལུ་ཕུལ་ཏེ་ རྟེལ་
འབྲེལ་མཛད་སྒོའི་རོམ་པ་དང་བཅས་ དབང་འདུས་རྫོང་དཔོན་སྦེ་ བཀྲིས་མངའ་གསོལ་
ཞུ་ནུག དེ་བཟུམ་སྦེ་ འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་འབོད་ཤེལ་རྔཔ་དམ་ཆོས་རིན་ཆེན་གྱི་
སྲིངམོ་ལས་ སྲས་ཨོ་རྒྱན་དབང་ཕྱུག་དང་ཟླ་ཚེ་གཅིག་ལུ་སྐྱེས་ཏེ་ སྲས་དང་འདྲན་
འདྲ་ཕོཝ་རྒྱགས་ཏེ་ སྲས་ཀྱི་ཕྱག་ཞུ་ནི་དེ་གིས་ འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་ཞབས་ལས་
ཁོ་རའི་སྲས་དང་དབྱེ་བ་མེད་པར་གཟིགས་པ་གནང་མི་
སྤུངས་ཐང་རྫོང་དཔོན་སྦེ་བསྐོས་གནང་ནུག

ཕུན་ཚོགས་རྡོ་རྗེ་དེ་ཡང་

དེ་ལས་དར་དཀར་དཔོན་སློབ་ཀྱི་ཁྲི་ཐོག་

ཁར་བསམ་གཏན་རྡོ་རྗེ་བསྐོས་སྦེ་ ཕྱི་ལས་རྒྱ་བོད་ཀྱི་དམག་མེད་ ནང་ན་གོ་གནས་ལུ་
ཧབ་ཐོབ་རྐྱབ་པའི་ནང་འཁྲུགས་མེད་པར་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གཞི་བརྟན་བཟོ་གནང་ཡོདཔ་
ཨིན་པས།

གོང་ས་འཇིགསམེད་རྣམ་རྒྱལ་མཆོག་གིས་

བསྟན་སྲིད་དང་མི་སྡེའི་བདེ་སྐྱིད་ལུ་

གནོད་པའི་མ་རུང་པ་ག་ར་ རིམ་པ་བཞིན་དུ་
སེམས་ཅན་གྱི་བདེ་སྐྱིད་བྱུང་བའི་དོན་ལུ་

དམ་ལུ་བཏགས་གནང་བ་གི་མ་ཚད་

ལུང་རྟོགས་ཀྱི་བསྟན་པ་སླར་གསོ་དང་མི་

ཉམས་གོང་འཕེལ་གྱི་མཛད་པ་ཡང་ ལེ་ཤ་ཅིག་ཡོད་པའི་གྲལ་ལས་ གོང་ས་མཆོག་
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གོང་ས་འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་མཛད་རྣམ།

ཀྲོང་གསར་དཔོན་སློབ་ཀྱི་ཁྲི་ཐོག་ཁར་ཕེབས་འཕྲོ་ལས་ ཧེ་མ་སྐྱབས་རྗེ་བྱང་ཆུབ་བརྩོན་
འགྲུས་ཀྱིས་བཀའ་གནང་བའི་ བདེ་མཆོག་གི་སྐུ་འདྲ་ཞལ་ནུབ་གཟིགས་མའི་ལྷ་ཁང་
ཐོག་གཉིས་མ་ཅིག་ སྤྱི་ལོ་༡༨༥༣ ལུ་ རྟེན་དང་བརྟེན་པར་བཅས་པ་བཞེངས་ཏེ་
གཟུང་ཞུགས་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་ཡང་ གཙང་པ་རྒྱ་རས་ཀྱི་སྐུའི་སྒལ་ཚིགས་ལས་
བྱོན་པའི་ ཕག་མོ་རང་བྱོན་གྱི་སྐུ་དེ་ཕུལ་ཏེ་ བསྒྲུབས་པའི་རབ་གནས་ཡང་ སྐྱབས་རྗེ་
བྱང་ཆུབ་བརྩོན་འགྲུས་ཀྱིས་མཛད་གནང་ནུག། དེ་བཟུམ་སྦེ་ རྒྱལ་ཁབ་གཞི་བདེ་གི་
དོན་ལུ་ བདེ་མཆོག་གི་ལྷན་སྐྱེས་བསྙེན་པ་དུང་ཕྱུར་སྒྲུབ་ནི་དེ་ཡང་ དེ་སྐབས་ལས་ཚུར་
འགོ་བཙུགས་གནང་མི་དེ་ལས་ སྤུངས་ཐིམ་གྲྭ་ཚང་ནང་ལོ་བསྟར་བཞིན་དུ་གནང་པའི་
ཡོན་སྦྱར་མཛད་དེ་ ད་ལྟོའི་བར་ན་ཡང་གནང་སྲོལ་འདུག།
དེ་བཟུམ་སྦེ་

འབྲུག་ལས་སྤར་པ་བསྟན་འཛིན་ཟེར་མི་དེ་

ཁམས་སྣར་ཐང་ལུ་ཆེད་

མངགས་བཏང་སྟེ་ རྒྱལ་བའི་བཀའ་འགྱུར་ཆེན་མོ་གསར་དུ་བཞེངས་བཅུག་སྟེ་ འབྲུག་
ལུ་གདན་འདྲེན་ཞུ་སྟེ་ ན་བཟའ་གླེག་ཤིང་དང་བཅས་པ་བསྒྲུབས་ཏེ་ འབྲང་ལ་ལྷ་ཁང་
ནང་ཕུལ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། གོང་ས་ཁོ་རའི་ཐུགས་བཞེད་ཡང་ ཁོ་རའི་མངའ་འོག་ལུ་
དགེ་བ་བཅུ་ཚང་སྟེ་ མི་དགེ་བ་བཅུ་སྤངས་ནི་དེ་ཨིནམ་ལས་ དེ་བསྒང་ མི་སེར་ཚུ་གི་བྱ་
སྤྱོད་ མོན་པའི་ལམ་སྲོལ་དེ་སྤངས་མ་ཚུགས་པའི་ཁར་ བོན་ཆོས་མང་རབས་ཅིག་དར་
ཏེ་ཡོད་ནི་དེ་གིས་ དམར་མཆོད་ལ་སོགས་པ་ སེམས་ཅན་སྲོག་གཅོད་འབད་མི་ལུ་
གཟིགས་ཏེ་

གོང་སའི་རྩ་བའི་བླ་མ་

སྐྱབས་རྗེ་བྱང་ཆུབ་བརྩོན་འགྲུས་ཐུགས་མ་

མཉེསཔ་ལས་ ཁོ་རའི་མངའ་འོག་ལུ་ སྲོག་གཅོད་འབད་མ་ཆོག་པའི་ཁྲིམས་ལུགས་
ཚུ་ བཟོ་གནང་བ་གི་མ་ཚད་ བཀའ་ཤོག་ཚུ་ཡང་ཐདམ་ཐད་ཁར་བཀྲམ་གནང་ནུག།
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འབྲུག་བརྒྱུད་འཛིན་གྱི་ཡབ་མེས་དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་མཛད་རྣམ་བཅུད་སྡུད།

གོང་ས་འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་མཆོག་གི་ བསྟན་འགྲོའི་མཛད་པ་གཞན་ཡང་ སྤྱི་ལོ་
༡༨༦༣ དེ་ཅིག་ཁར་ སྤུངས་ཐང་གྲྭ་ཚང་གི་ཀུན་རྭ་ནང་ སྟོན་པའི་སྐུ་གསར་བསྐྲུན་མཛད་
གནངམ་མ་ཚད་ སྔར་སྐྱབས་རྗེ་བྱང་ཆུབ་བརྩོན་འགྲུས་ཀྱིས་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བར་ཆད་
སེལ་ཐབས་དང་མི་སེར་གྱི་བདེ་སྐྱིད་བརྟན་ཐབས་ལུ་

བུམ་ཐང་བྱམས་པ་ལྷ་ཁང་ནང་

དུས་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་ཞལ་ལྷོ་རུ་གཟིགས་མ་ཅིག་བཞེང་དགོ་པའི་བཀའ་གནང་རུང་ ཕྱི་
དམག་དང་ནང་འཁྲུགས་ཀྱི་བྱེལཝ་མ་ཆོད་པར་ཡུན་འགྱངས་ལུས་མི་དེ་ གོང་ས་ཁོ་ར་
ཆོས་རྩེ་དཔོན་སློབ་ལས་དགོངསམ་ཞུ་ཞིནམ་ལས་ སྤྱི་ལོ་༡༨༦༧ ལུ་ དུས་འཁོར་ལྷ་
ཁང་བཞེངས་ཏེ་

ནང་གི་ལྡེབ་རིས་ཚུ་

པད་གླིང་ལྔ་པ་དང་ཐུགས་ལྔ་པའི་ཕྱག་བྲིས་

འཁྲུལ་མེད་བཞེངས་པའི་ཁར་ ལྷ་ཁང་བསྒྲུབས་པའི་རབ་གནས་ཡང་ གསུང་སྤྲུལ་
བསྟན་པའི་ཉི་མ་མཆོག་གིས་མཛད་གནང་ཡོདཔ་ཨིན་པས།

དེ་མ་ཚད་ བུམ་ཐང་བྱམས་པ་ལྷ་ཁང་དེ་ སྤྱི་ལོ་༦༣༥ དེ་ཅིག་ཁར་ བོད་ཀྱི་ཆོས་རྒྱལ་
སྲོང་བཙན་སྒམ་པོ་གིས་བཞེངས་པའི་ མཐའ་འདུལ་ཡང་འདུལ་གྱི་གཙུག་ལག་ཁང་རྩ་
ཅན་ཅིག་ཨིན་རུང་ གསེར་ཏོག་རྒྱ་ཕིབས་མེདཔ་ལས་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་གོང་དུ་
འཕེལ་བའི་རྟེན་འབྲེལ་ལུ་དམིགས་ཏེ་

གསེར་ཏོག་རྒྱ་ཕིབས་ཕུལ་ཞིནམ་ལས་ཚུར་

གོང་ས་ཁོ་རའི་སྐུ་བསོད་རླུང་རྟ་ཚུ་ཡང་ལྷག་པར་དུ་དར་བའི་ལོ་རྒྱུས་བཤདཔ་ཨིནམ་
པས།

དེ་ལས་སྡེ་སྲིད་ཀྱི་གོ་གནས་བཞེས་པའི་འཕྲོ་ལས་ ཕྱད་མདའི་སྐབས་ ཐིམ་རྫོང་མེ་
མཆོད་བཞེས་པའི་ཞིག་གསོའི་ ཕྱག་ལཱ་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ རྫོང་གོང་འོག་གཉིས་ཆ་རང་
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གོང་ས་འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་མཛད་རྣམ།

བསྒྲུབས་ཚར་བའི་ནང་ རང་བྱོན་ལྷ་ཁང་ནང་དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་དང་རྣམ་རྒྱལ་མའི་
སྐུ་རྟེན་ཚུ་བཞེངས་གནང་ནུག

དེ་ལས་རྗེ་མཁེན་པོའི་གཟིམ་ཅུང་ནང་ དུས་གསུམ་

སངས་རྒྱས་དང་ གནས་བརྟེན་བཅུ་དྲུག་ མཚན་ཉིད་གྲྭ་ཚང་ནང་ དུས་གསུམ་སངས་
རྒྱས་དང་ སྤྱན་རས་གཟིགས་ མི་བསྐྱོད་པ་ ཚེ་དཔག་མེད་གཙོ་འཁོར་གསུམ་ སྒྲ་པའི་
གྲྭ་ཚང་ནང་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ཀྱི་གསེར་སྐུ་ གཟུངས་པའི་ལྷ་ཁང་ནང་སྟོན་པ་སྐུ་རྐྱང་
ལ་སོགས་པ་ ལྷ་ཁང་ཡོད་ཚད་ལུ་སྐུ་རྟེན་གསར་བསྒྲུབས་མཛད་གནང་སྟེ་ སྔར་བ་
ལྷགཔ་བཟོ་གནང་བ་ལ་སོགས་པ་ རྒྱལ་བསྟན་སྤེལ་བའི་མཛད་པ་བརྗོད་ཀྱིས་མི་ལང་
བ་མཛད་གནང་ནུག།

གོང་ས་འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་མཆོག་གིས་

བསྟན་སྲིད་ཀྱི་ཕྱག་ལཱ་གལ་ཆེ་བའི་

རིགས་ཚུ་ ག་ར་མཇུག་བསྡུ་གནང་སྟེ་ སྤྱི་ལོ་༡༨༨༡ རང་ལུགས་ལྕགས་བྱི་ལོར་
དགུང་ལོ་ལྔ་བཅུ་ལྔ་བདུན་བཞེསཔ་ད་ སྤུངས་ཐང་རྫོང་ལས་ གསོལ་ཐབས་སེམས་
རྟོགས་ཁའི་རྫོང་ནང་བྱོན་པའི་སྐབས་ རྡོ་སྐྱོང་ལ་བརྒལ་ཏེ་ ལྷོང་ཚོ་ལུ་ལྷོདཔ་ད་ ཧང་ཏོ་
མར་ཆིབས་གཡག་དེ་མིག་འཕྲུལ་རྐྱབ་སྟེ་ འཆམ་རྐྱབ་ད་ གོང་ས་མཆོག་སྐུ་འབབ་
ཤོར་ཏེ་ དབུ་གུར་རྨ་སྐྱོན་སྦོམ་ཞུགས་ཡོདཔ་ལས་ གཡག་གུར་ཆིབས་མ་ཚུགས་པར་
དཔྱ་ཤིང་གུར་སྦེ་ སེམས་རྟོགས་ཁའི་རྫོང་ནང་གདན་འདྲེན་ཞུ་ནུག།
དེ་ལས་ སྨན་བཅོས་དང་རིམ་འགྲོ་ག་དེ་ཅིག་འབད་རུང་ཕན་པ་མེད་པར་ སྙུང་གཞི་ཇེ་
སྐྱོར་ཐལ་ཏེ་ མི་རྗེ་ཁོ་རང་སྐུ་ཚེ་མི་བརྟན་ནི་ཨིནམ་མཁྱེན་ཏེ་ སྲས་ཨོ་རྒྱན་དབང་ཕྱུག་
དང་ཕྲིན་ལས་སྟོབས་རྒྱས་གཉིས་ལུ་ ཆབ་སྲིད་སྐྱོང་ཚུལ་དང་གོང་མ་བཀུར་ཚུལ་ འོག་
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གི་འབངས་མི་སེར་ཚུ་
སྲས་གཉིས་དང་གཅིག་ཁར་

བྱམས་སྐྱོང་འཐབ་ཚུལ་གྱི་ཞལ་ཆེམས་ཚུ་གནངམ་མ་ཚད་
ཕུན་ཚོགས་རྡོ་རྗེ་ཨ་ལུ་རྡོ་རྗེ་གཉིས་ཡང་སྐུ་མདུན་ལུ་

བཙུགས་ཏེ་ ཨོ་རྒྱན་དབང་ཕྱུག་དང་ཕྲིན་ལས་སྟོབས་རྒྱས་གཉིས་ ལུས་ལས་མཆེད་
པའི་བུ་དང་ ཕུན་ཚོགས་རྡོ་རྗེ་དང་ཨ་ལུ་རྡོ་རྗེ་གཉིས་གསོ་བའི་བུཚ་ཨིནམ་ལས་ ཁྱེད་
བཞི་པོ་ སྤུན་ཆའི་འདུ་ཤེས་བསྐྱེད་དེ་ འཆམ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་ རྒྱལ་ཁབ་དང་མི་སེར་ལུ་ཕྱག་
ཕྱིད་ག་དེ་དྲག་དྲག་ཞུ་དགོ་ཟེར་ ཞལ་ཆེམས་ཚུ་གསུངས་ཏེ་ དགུང་ཞག་ལྔ་བཞུགས་
ཞིནམ་ལས་ དགོངས་པ་རྫོགས་སོང་ནུག།

དགོངས་པ་རྫོགས་ཏེ་ཉིན་ཞག་གཉིས་དེ་ཅིག་

ཐུགས་དམ་ལུ་བཞུགས་ཞིནམ་ལས་

སྐུ་སྤུར་སེམས་རྟོགས་ཁའི་རྫོང་གི་གདོང་ཁར་ གདན་འདྲེན་ཞུ་ཞིནམ་ལས་ དགོངས་
རྫོགས་དགེ་སྦྱོར་གྱི་རིམ་པ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་མཛད་གནང་ནུག་གོ།
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གོང་ས་འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་་མཆོག་གི་མཛད་རྣམ་གལ་ཅན་གྱི་ཐོ།
Main events from the biography of Gongsar Jigme Namgyal

#
No.

Sexagonal
Calander
(Rabjung)

Year

1

Wood-Bird

1825

2

1837

Age of
Jigme
Namgyal

Jigme Namgyal born to Pila
Gyonpo Wangyal and
Sonam Drolma
12

3

4

Events

Repeated prophecy in his
dream directs Jigme
Namgyal to go towards
Trongsa and Bumthang
Jigme Namgyal joins the
court of Trongsa Penlop as
Tozey

1847

22

Jigme Namgyal appointed
as Changarpa, Zimnang
and Darpon of Trongsa

5

Jigme Namgyal appointed
as Tshongpon of Trongsa
and meets Pema Choki
during his first visit to
Lhalung

6

Jigme Namgyal appointed
as Trongsa Zimpon

7

Jigme Namgyal appointed
as Trongsa Dronyer
41
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8

1849

25

9

Jigme Namgyal leads the
workers from Easterm
Dzongkhags to renovate
Punakha Dzong
Jigme Namgyal saves the
life of Penlop Tshoki Dorji
in Punakha during the
consecration of Punakha
Dzong

10

1850

26

Installation of Zhabdrung
Jigme Dorji as the Druk
desi

11

1851

27

Wangdi Dzongpon Chakpa
Sangye declares himself as
the Druk Desi. War breaks
out between Chakpa
Sangye and
Zhungdratshang and
Penlop Agay Haap
whereby Zhungdratshang
and Agay Haap seeks help
from Trongsa Penlop

12

1851

27

Jigme Namgyal and his two
brothers, Dungkar
Gyeltshen and Ketselpa
Dorji Namgyal assasinates
Tapon Migthoe of Chakpa
Sangye

13

1853

29

Investiture of Jigme
Namgyal as the Trongsa
Penlop

14

1853

29

Jigme Namgyal builds
Dechok Lhakhang and

42
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offers Sertog to Bumthang
Jampa Lhakhang
15

1853

29

16

17

Jigme Namgyal renovates
Tashichhodzong and
installs Nangtens in all the
Lhakhangs
Penlop Jigme Namgyal
marries Pema Choki of
Tamzhing Choje

1856

32

Thinley Tobgay (elder
brother to Ugyen
Wangchuck) born to Jigme
Namgyal and Pema Choki

18

1857

33

War breaks out between
Penlop Jigme Namgyal and
Jakar Dzongpon Tshundru
Gyeltshen

19

1858

34

Je-Khenpo and Lopons
mediates between Penlop
and dzongpon

FireDragon

20

Irong-Bird

1862

38

Ugyen Wangchuck born in
Bumthang Wangdicholing
Palace

21

Irong-Bird

1862

38

War breaks out between
Desi Nakzi Passang alias
Phuentsho Namgyal and
Puna Dzongpon Darlung
Tobgay

22

Irong-Bird

1862

38

Desi resigns. Jigme
namgyal appints Darlung
Tobgay as Wangdi
dzongpon, Drang Tashi as
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Puna Dzongpon and his
cousin Khasar Tobgay as
the Thinphu Dzongpon
23

1863

39

Jigme Namgyal builds
statue of the Buddha in
Kuenra of Punakha Dzong

24

1863

39

War breaks out between
Wangdi Dzongpon and
Dzongpong of Punakha
and Thimphu

25

Wangdi Dzongpon
Darlung Tobgay
assasinates Thimphu
Dzongpon Khasar Tobgay
and appoints Kawang
Mangkhel as Thimphu
Dzongpon

26

Penlop Jigme Namgyal
joins the war since
Thimphu Dzongpon
Khasar Tobgay was his
cousin

27

1864

40

Azhi Choney Wangmo
alias Azhi Wangmo born to
Jigme Namgyal and Pema
Choki

28

1865

41

Ashley Eden Mission
arrives in Bhutan

29

1865

41

War breaks out between
Bhutan and British India.
Jigme Namgyal leads the
troop from Dewathang
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30

31

Fire-Tiger

1865

41

British India assasinates
Jakar Dzongpon Trundru
Gyeltshen

1866

42

Treaty of Sinchula signed

32

Jigme Namgyal resigns
form Penlop appointing his
brother Dungkar Gyeltshen
as the Penlop

33

1869

45

War breaks out between
Darlung Tobgay then the
Dzongpon of Wangdi,
Wangdi Dzonpon Kinley
Dorji and Thimphu
Dzongpon Kawang
Manhkhel against Puna
Dzongpon Drang Tashi

34

1869

45

Jigme Namgyal and
Dungkar Gyeltshen joins
the war with Thimphu
Dzongpon

35

1869

45

Jigme Namgyal and
Dungkar Gyeltshen
assasinates Darlung
Tobgay and Chang
Chhogyel and Kawang
Sangay assasinates
Dzongpon Kinley Dorji

36

1870

46

Investiture of Jigme
Namgyal as the 51st Druk
Desi

37

1870

46

Paro Penlop Tshewang
Norbu revolts against Desi
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འབྲུག་བརྒྱུད་འཛིན་གྱི་ཡབ་མེས་དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་མཛད་རྣམ་བཅུད་སྡུད།
Jigme Namgyal
38

Thimphu Dzongpon
Kawang Mangkhel joins
the war with Desi and
Dezim Ketshelpa

39

Paro Penlop Tshewang
Norbu leaves the country
and Nyagoe Toepa
Chushing assasinates
Kawang Mangkhel

40

Jigme Namgyal appoints
Nim Dorji as the Paro
Penlop

41

Water-Bird

1873

49

Jigme Namgyal resigns
from Druk Desi and
appoints his brother
Ketshelpa Dorji Namgyal
as the 52nd Druk Desi

42

Puna Dzongpon Damchoe
Rinchen revolts against
Jigme Namgyal while he
was residing in Simtokha
Dzong

43

War goes on in Bumthang
bewteen Dungkar
Gyeltshen and Pema
Tenzin

44

Pema Tenzin deports
Dungkar Gyeltshen giving
a residential place in
Bumthang and Trongsa

46

གོང་ས་འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་མཛད་རྣམ།
45

Puna Dzongpon Nidup and
Penlop Tshewang Norbu
assasinates Nyerchen
Sharchung in Paro. Puna
Dzongpon aslo appoints
Choglay Trulku as Druk
Desi and Gyaldum
Tshewang as Zimpon of
Punakha

46

Zimpon Angdruk
assasinates Wangdi
Dzongpon Kawang Sangye
in Wangdi

47

Agay Damchoe Lhendrup
of Shelngana imprisons
Ugyen Wangchuck and
Phuntsho Dorji in Paro.
Jigme Namgyal imprisons
12 families of Damchoe
Lhendrup in Mendagang

48

Puna Dzongpon Nidup
leaves for Indai while
Choglay Trulku has to
leave for Sangag Choekhor
in Paro

49

Jigme Namgyal and troops
assasinates Wangdi
Dzongpon Angdruk Nyim

50
51

1878

54

Investiture of Ugyen
wangchuck as Paro Penlop
Investiture of Thinley
Tobgay as Wangdi

47

འབྲུག་བརྒྱུད་འཛིན་གྱི་ཡབ་མེས་དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་མཛད་རྣམ་བཅུད་སྡུད།
Dzongpon

52

48

Iron-Bird

1881

57

Jigme Namgyal passes
away in Simtokha Dzong

འབྲུག་བརྒྱུད་འཛིན་གྱི་རྒྱལ་མཆོག་དང་པ་ གོང་ས་ཨོ་རྒྱན་དབང་ཕྱུག་
མཆོག་གི་མཛད་རྣམ།
༄༅། །འབྲུག་བརྒྱུད་འཛིན་གྱི་རྒྱལ་མཆོག་དང་པ་ གོང་ས་ཨོ་རྒྱན་དབང་ཕྱུག་མཆོག་
སྐུར་སྟོད་གདུང་དཀར་ཆོས་རྗེ་ལས་ ཡབ་འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་དང་ བུམ་ཐང་ཆོས་
འཁོར་གཏམ་ཞིང་ལས་ ཡུམ་པདྨ་ཆོས་སྐྱིད་གཉིས་ཀྱི་སྲས་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༡༨༦༢ རང་
ལུགས་ཆུ་ཁྱི་ལོ་ལུ་ བུམ་ཐང་དབང་འདུས་ཆོས་གླིང་ཕོ་བྲང་ནང་ལུ་སྦེ་སྐུ་འཁྲུངས་ནུག
དེ་ཡང་ ཡབ་འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་དང་ ཡུམ་པདྨ་ཆོས་སྐྱིད་གཉིས་ལུ་ སྲས་དང་པ་
འཕྲིན་ལས་སྟོབས་རྒྱས་དང་ གཉིས་པ་ཨོ་རྒྱན་དབང་ཕྱུག་ གསུམ་པ་སྲསམོ་ཨ་ཞེ་
ཆོས་སྒྲོན་སྦེ་ སྲས་སྲོས་གསུམ་གྱི་གྲས་ལས་ ཨོ་རྒྱན་དབང་ཕྱུག་དེ་ནི་ ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་
རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་ བཀའ་ཐང་བསྡུས་པའི་ནང་ལུ་ བུམ་ཐང་ཕྱོགས་ནས་ཁྲི་ཡི་ཟུར་
ཆ་གནོན༔ རྒྱལ་སྲིད་ཆོས་ཁྲིམས་སྐྱོང་བའི་ང་སྤྲུལ་བྱོན༔ ཟེར་ལུང་བསྟན་གསུངས་མི་
འདི་དང་ ཁམས་ཨ་མདོ་ལུ་ གྲུབ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་ཟེར་ཞུ་མི་དེ་ དགོངས་པ་རྫོགས་རན་
པའི་སྐབས་ སློབ་མ་ཚུ་གིས་ སྐུ་སྐྱེས་འཁྲུངས་ཡུལ་གྱི་ལུང་བསྟན་གནང་དགོཔ་སྦེ་
ཞུ་བའི་སྐབས་ བླ་མ་གིས་ སྐྱེ་བ་ཕྱི་མ་བུམ་ཐང་མོན་ཡུལ་ཕྱོགས། །མིང་གི་ཐོག་མར་
ཨུ་ཞེས་སྐྱེ་བར་གྱུར། །ཟེར་གསུངས་མི་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་
སྤྲུལ་པ་ཨིན་པའི་ཁར་ གྲུབ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་ཟེར་ཞུ་མི་དེ་ཨིན་པས།

ཨོ་རྒྱན་དབང་ཕྱུག་མཆོག་ སྐུ་ན་ཆུང་ཀུའི་བསྒང་ལས་རང་ ཡུམ་གྱི་སྤུན་མཆེད་པད་
གླིང་བརྒྱད་པ་ ཀུན་བཟང་བསྟན་པའི་ཉི་མ་ལས་ ཀ་ཁ་བྲིས་ལྷག་ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་
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འབྲུག་བརྒྱུད་འཛིན་གྱི་ཡབ་མེས་དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་མཛད་རྣམ་བཅུད་སྡུད།

ཤེས་བྱ་ཡོན་ཏན་ལུ་ཐོས་བསམ་མཛད་གནངམ་མ་ཚད་
རྩ་བའི་བླ་མ་མང་རབས་ཅིག་བསྟེན་ཏེ་

མཁས་སྒྲུབ་གཉིས་ལྡན་གྱི་

རང་ལུགས་ཀུན་རྫོབ་དང་དོན་དམ་གྱི་གནས་

ལུགས་ཚུ་ལུ་ སྦྱངས་པ་མཐར་ཕྱིན་མཛད་གནང་ནུག ལྷག་པར་དུ་ཡང་ དགུང་ལོ་དགུ་
ལས་རང་ རང་ལུགས་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་སྒྲིགས་ལམ་རྣམ་གཞག་གཙོར་བསྟེན་ཏེ་
གཟིམ་སྒརཔ་དམང་དང་གཅིག་ཁར་ དཀའ་སྡུག་ཅན་གྱི་ཕྱག་ལཱ་མཛད་དགོཔ་ཚུ་ མི་
སེར་དཀྱུས་མའི་བུ་དང་ དབྱེ་བ་ག་ནི་ཡང་མེད་པར་མཛད་དེ་ དགུང་ལོ་བཅུ་དྲུག་གི་བར་
དུ་ རང་ལུགས་ཀྱི་སྒྲིག་ལམ་ལུ་ཉམས་བཞེད་ལེགས་ཤོམ་མཛད་གནང་ནུག།

དེ་བསྒང་ ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ སྡེ་སྲིད་དང་དཔོན་སློབ་ རྫོང་དཔོན་ཚུ་གིས་
དབང་བའི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ ཕྱོགས་ཀྱི་དཔོན་ཁག་གི་གོ་གནས་ལུ་ག་ཐོབ་
རྐྱབ་སྟེ་ ནང་འཁྲུགས་ལངམ་ལང་སར་ཨིནམ་ལས་ ཨོ་རྒྱན་དབང་ཕྱུག་མཆོག་ཡང་
སྐུ་ན་ཆུང་ཀུའི་བསྒང་ལས་རང་ འཕྲལ་འཕྲལ་ཡབ་དང་ འཕྲལ་འཕྲལ་ཡབ་ཀྱི་ཕྱག་ཞུ་
མི་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ དམག་རྐྱབ་པར་འགྱོ་དགོ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

འདི་ཚུ་གི་གྲས་ལས་ མི་རྗེ་ཨོ་རྒྱན་དབང་ཕྱུག་མཆོག་ དགུང་ལོ་༡༥ བཞེསཔ་ད་ སྤ་
རོ་དཔོན་སློབ་ཚེ་དབང་ནོར་བུ་གིས་ ཡབ་འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་དང་ སྡེ་སྲིད་སྐྱིད་
ཚལ་པ་རྡོ་རྗེ་རྣམ་རྒྱལ་གཉིས་ལུ་ ངོ་རྒོལ་གྱི་འབྲེལ་འཛིང་སྦོམ་ལང་སོངཔ་ལས་ ཡབ་
དང་སྡེ་སྲིད་ ཐིམ་ཕུག་རྫོང་དཔོན་བླམ་ཚེ་དབང་བཅས་ཀྱི་ཕྱག་ཞུ་སྟེ་ སྤ་རོ་ལུ་དམག་
འཐབ་པར་བྱོན་ཏེ་ དམག་གི་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་ཡོདཔ་ཨིན་མས། ཨིན་རུང་ བྱེལཝ་དེ་སྤ་རོ་
ལས་ སྤུང་ཐང་ཁ་དང་དབང་འདུས་ལས་ཕར་སྦོམ་སོངམ་ལས་ ཨོ་རྒྱན་དབང་ཕྱུག་དང་
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གོང་ས་ཨོ་རྒྱན་དབང་ཕྱུག་མཆོག་གི་མཛད་རྣམ།

ཕུན་ཚོགས་རྡོ་རྗེ་གཉིས་ སྤ་རོ་ལུ་དམག་རྫོང་སྲུང་མི་སྦེ་བཞག་པའི་སྐབས་ ཤེལ་རྔ་ན་
ལས་ཨིན་མི་ དམ་ཆོས་རིན་ཆེན་གྱིས་ བོད་ལུ་གནས་སྐོར་འགྱོ་རྫུན་བཏབ་སྟེ་ སྤ་རོ་
ལུ་ལྷོད་པའི་བསྒང་ལས་ ཚབོ་ཕུན་ཚོགས་རྡོ་རྗེ་འཕྱད་པར་ཨིན་ཟེར་ གཡོ་ཐབས་འབད་
དེ་ སྲས་ཨོ་རྒྱན་དབང་ཕྱུག་དང་ ཕུན་ཚོགས་རྡོ་རྗེ་གཉིས་འཛིན་བཟུང་འབད་དེ་ བཙོན་
ནང་བཙུགས་ཡོདཔ་མ་ཚད་ སྤུང་རྫོང་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ སྒོ་རབ་བགྲེསཔ་
དོམ་དང་ ཤར་འབྲུག་རྒྱས་གཉིས་ཀྱིས་ འདྲེ་དང་བུཚ་ཆུང་ལས་བཏུལ་ཟེར་སླབ་སྟེ་ མེ་
མདའ་ཚར་གཉིས་བརྐྱབས་རུང་ སྐུ་གཟུགས་ལུ་གནོད་སྐྱོན་ག་ནི་ཡང་བྱུང་མ་ཚུགས་
ཟེར་ཨིན་པས། ཨིན་རུང་དེ་སྐབས་ལུ་ བལྟ་རྫོང་ཕྱག་མཛོད་ནང་ལས་ རྒྱུ་དངོས་མང་
རབས་ཅིག་བརླག་གཏོར་ཤོར་ཡོདཔ་ཨིན་མས།
དེ་སྦེ་སྤ་རོ་གི་གནས་ཚུལ་དེ་

ཡབ་འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་གྱིས་གསན་པའི་བསྒང་

ལས་ ཤེལ་རྔ་ན་ལས་དམ་ཆོས་རིན་ཆེན་གྱི་ ནང་མི་བཅུ་གཉིས་བཟུང་སྟེ་ མེ་མདའ་
སྒང་ལུ་བཙོན་ནང་བཙུགས་ཞིནམ་ལས་ མི་གྲངས་བཅུ་གཉིས་དང་གཅིག་གི་ཚེ་སྲོག་
གདམ་དགོ་པའི་བཀའ་ཤོག་གནང་ཡོདཔ་ལས་ ཨོ་རྒྱན་དབང་ཕྱུག་དང་ཕུན་ཚོགས་རྡོ་
རྗེ་ དེ་ལས་ དམ་ཆོས་རིན་ཆེན་གྱི་མི་ཚན་ཚུ་ གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་གནོད་པ་ག་ནི་
ཡང་མེད་པར་ བཏང་དགོཔ་ཐོན་ནུག དེ་ལས་ ཡབ་འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་མཆོག་
གིས་ སྤུངས་ཐང་ཁ་ཐུག་བྱོན་ཏེ་ སྤུངས་ཐང་ཁའི་དམག་གི་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་པའི་ཁར་སྤ་
རོ་ལུ་ཡང་ སྡེ་སྲིད་སྐྱིད་ཚལ་པ་རྡོ་རྗེ་རྣམ་རྒྱལ་གྱིས་ སྤ་རོ་ཆུ་རྫོང་སྲུང་མི་ དར་ལུང་
དཀར་མདོག་ཚུ་ཆམ་ལུ་ཕབ་སྟེ་ དམག་གི་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་ལས་ དཔོན་སློབ་ཚེ་དབང་
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འབྲུག་བརྒྱུད་འཛིན་གྱི་ཡབ་མེས་དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་མཛད་རྣམ་བཅུད་སྡུད།

ནོར་བུ་ཡང་ རྒྱ་ཕྱོགས་ལུ་རྒྱལ་ཁབ་སྤང་སྟེ་སོང་ཡོདཔ་ལས་ དམག་གི་རྒྱལ་ཁ་ཡབ་
འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་ཆ་ཁྱབ་ཀྱིས་ཐོབ་ནུག།

དེ་ལས་ཡབ་འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་དང་ དཔོན་གཡོག་ཚུ་དབང་འདུས་ཁ་ཐུག་བྱོན་ཏེ་
དབང་རྫོང་པ་ཨ་འབྲུག་གིས་གཙོས་པའི་ གྱོ་དཔོན་མི་དགུ་བཟུང་སྟེ་ ཞག་བཅུ་གཉིས་
ཀྱི་རྒྱབ་ལས་ ཀྲིང་ཀྲིང་བང་རྔ་བརྡུང་ཡི་རང་ དབང་འདུས་གཙང་ཆུའི་ཟམ་པར་ལྷོདཔ་
ཅིག་ ཤ་གཟུགས་འཕྱལ་ཏེ་བཀོ་ཡི་ཟེར་སླབ་སྲོལ་གཅིག་དང་ མ་ཤི་བར་བཀོ་ཡི་ཟེར་
བཤད་སྲོལ་ཁག་གཉིས་སུ་སྡོད་ནུག
དབང་ལུ་བསྒྱུར་ཚར་ཞིནམ་ལས་

དེ་སྦེ་

ནུབ་ཕྱོགས་ཁ་ཐུག་གི་རྫོང་གཞི་ག་ར་

ཡབ་ཁོ་རང་ སེམས་རྟོགས་ཁའི་རྫོང་ནང་གཏན་

བཞུགས་མཛད་དེ་ སྤྱི་ལོ་ ༡༨༧༨ ལུ་ ཨོ་རྒྱན་དབང་ཕྱུག་མཆོག་ དགུང་ལོ་ ༡༧
བཞེསཔ་ད་ སྤ་རོ་དཔོན་སློབ་ཀྱི་གོ་གནས་ཁར་ བཀྲིས་མངའ་གསོལ་མཛད་ནུག ཨོ་
རྒྱན་དབང་ཕྱུག་གི་སྐུ་མཆེད་སྦོམ་ཤོས་ སྲས་འཕྲིན་ལས་སྟོབས་རྒྱས་ བོད་ལྷ་ལུང་གྲྭ་
ཚང་ནང་བཞུགས་མི་དེ་ཡང་ འབྲུག་ལུ་འོང་དགོ་པའི་བཀའ་འཕྲིན་གནང་སྟེ་ འབྲུག་ལུ་
ཕེབས་ཞིནམ་ལས་ དབང་འདུས་རྫོང་དཔོན་གྱི་གོ་གནས་ཁར་ རྟེན་འབྲེལ་མཛད་སྒོའི་
རིམ་པ་དང་བཅས་ མངའ་གསོལ་ཞུ་ནུག།

དེ་སྦེ་ མི་རྗེ་ཨོ་རྒྱན་དབང་ཕྱུག་མཆོག་ སྤ་རོ་དཔོན་སློབ་ཀྱི་གོ་གནས་བཞེས་ཡོད་པའི་
ལོ་རྒྱུས་ སྔར་གྱི་དགྲ་སྡེའི་གཙོ་འཛིན་ སྤུངས་རྫོང་དངོས་གྲུབ་ཀྱིས་གོ་བའི་བསྒང་ལས་
ངལ་མ་རངས་པར་ ངོ་རྒོལ་གྱི་དམག་དཔུང་དང་བཅས་ སྤ་རོ་ལུ་ལྷོད་རུང་ ཨོ་རྒྱན་
དབང་ཕྱུག་གི་དམག་སྡེ་ཚུ་གིས་ ཉིན་ཞག་གསུམ་གྱི་ནང་འཁོད་ལུ་ ཐལ་བར་བརླག་
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གོང་ས་ཨོ་རྒྱན་དབང་ཕྱུག་མཆོག་གི་མཛད་རྣམ།

ཚརཝ་ལས་ སྤུངས་རྫོང་པ་དངོས་གྲུབ་དེ་ ད་རུང་ཡང་རྒྱ་ཕྱོགས་ལུ་སོང་བའི་ལམ་ཁར་
སྙིང་ནད་ཀྱིས་ཤི་སོངམ་ལས་

གོང་ས་ཨོ་རྒྱན་དབང་ཕྱུག་མཆོག་གིས་

གཡུལ་ལས་རྒྱལ་བའི་ མཛད་པ་དང་པ་ཨིན་མས།

དགྲ་སྡེའི་

དེ་སྦེ་ ཨོ་རྒྱན་དབང་ཕྱུག་གི་

མཛད་ཚུལ་ལུ་ སྡེ་སྲིད་བླམ་ཚེ་དབང་ཡང་ཐུགས་མགུ་སྟེ་ ཨོ་རྒྱན་དབང་ཕྱུག་ལུ་མགོ་
གཏད་མཛདཔ་མ་ཚད་ མ་འོངས་འབྲུག་གི་ཁྱུ་མཆོག་འོང་ནི་ཨིན་པའི་ཕོ་ཚད་མཐོང་སྟེ་
ཁོ་རའི་བུམོ་གླུ་གྲོང་སྒྲོལ་མ་ཡང་ དཔོན་སློབ་ཀྱི་ལྕམ་སྦེ་ཕུལ་གནང་ནུག།

འདི་གི་ཤུལ་ལས་ ཨོ་རྒྱན་དབང་ཕྱུག་མཆོག་ ཀྲོང་གསར་དང་བུམ་ཐང་ལུ་བྱོན་ཏེ་ མི་
རྗེ་ཁོ་རའི་སྤུན་མཆེད་པད་མ་བསྟན་འཛིན་དང་ དུང་དཀར་རྒྱལ་མཚན་གཉིས་ ཆོས་རྩེ་
དཔོན་སློབ་ཀྱི་ གོ་གནས་སྐོར་ལས་མ་འགྲིགས་པར་ཡོད་མི་འདི་ ཆོས་རྩེ་དཔོན་སློབ་
ཀྱི་གོ་གནས་ལུ་ གནས་སྐབས་པདྨ་བསྟན་འཛིན་བསྐོས་ཏེ་ འཆམ་ཁ་བཟོ་གནང་ནུག།

རྫོང་དཔོན་དང་དཔོན་སློབ་གཉིས་ དམག་འཐབ་པའི་སྐབས་ལུ་ པདྨ་མ་བསྟན་འཛིན་
གྱིས་ དམག་གི་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་པ་ཅིན་ མགྲོན་གསོབ་སེངྒེ་རྣམ་རྒྱལ་ ཆོས་རྩེ་མགྲོན་
གཉེར་བསྐོ་ནིའི་ ཞལ་བཞེས་མཛད་དེ་ཡོད་རུང་ མགྲོན་གཉེར་གྱི་གོ་གནས་ སེངྒེ་རྣམ་
རྒྱལ་ལུ་མ་གནང་པར་ དཔོན་སློབ་ཁོ་རའི་གནས་ཚང་ཆུང་ཤོས་ཀྱི་ནུ་ཅུང་ ཨུ་རུག་པད་
མ་བཀྲིས་བསྐོས་ནི་དེ་གིས་

དཔོན་སློབ་དང་སེངྒེ་རྣམ་རྒྱལ་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་འཁོན་

བཞུགས་ཏེ་ སེངྒེ་རྣམ་རྒྱལ་གྱིས་ ཆུ་སྨད་དབང་རྒྱལ་ལ་དང་ མང་སྡེ་དོན་གྲུབ་གཉིས་
ངན་བསྐུལ་འབད་དེ་ དཔོན་སློབ་པདྨ་བསྟན་འཛིན་བཀྲོངས་ཏེ་ དཔོན་སློབ་ཀྱི་ཁྲི་ཐོག་
ཁར་ ཁོ་རང་འཛེགས་ཏེ་ དཔོན་སློབ་ཐོབ་པའི་དགའ་ཚོར་ལུ་ བུམ་ཐང་སྡེ་བཞི་པའི་མི་
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འབྲུག་བརྒྱུད་འཛིན་གྱི་ཡབ་མེས་དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་མཛད་རྣམ་བཅུད་སྡུད།

སེར་ཚུ་ལུ་ ལོ་ངོ་གཅིག་གི་ཁྲལ་གྱི་རིགས་ཕུལ་མ་དགོ་པའི་ དགོངས་ཡང་བཀའ་
ཤོག་བཀྲམ་ནུག གནས་ཚུལ་དེ་གསན་པའི་ཤུལ་ལུ་ ཨོ་རྒྱན་དབང་ཕྱུག་དང་ ཐིམ་ཕུ་
རྫོང་དཔོན་ཀུན་བཟང་ཕྲིན་ལས་གཉིས་

གཞུང་ལས་བུམ་ཐང་ལུ་བྱོན་ཞིནམ་ལས་

ཡུམ་པད་མ་ཆོས་སྐྱིད་དང་ ཨོ་རྒྱན་དབང་ཕྱུག་གཉིས་ཀྱིས་ ཞི་བའི་མཐུན་འགྲིགས་ཀྱི་
གསུང་གྲོས་དང་ ཐབས་ལམ་སྣ་ཚོགས་བཏོན་ཏེ་ མགྲོན་གསོབ་སེངྒེ་རྣམ་རྒྱལ་གྱིས་
གཙོས་པའི་ ཆུ་སྨད་དབང་རྒྱལ་ལ་དང་ མང་སྡེ་དོན་གྲུབ་ལ་སོགས་པའི་ དགྲ་སྡེའི་
གཙོ་འཛིན་ཚུ་ ཆམ་ལུ་ཕབ་ཞིནམ་ལས་ ལྕམ་མཁར་ཟམ་པའི་ཐ་མར་ སྐུ་དགྲ་རྩ་མེད་
བཟོ་བའི་གུར་ མཆོད་རྟེན་གཅིག་བཞེངས་ཏེ་ བྱ་དཀར་དང་ཀྲོང་གསར་རྫོང་གཉིས་ཆ་
རང་ རང་དབང་ལུ་འདུ་མི་དེ་ དགྲ་སྡེའི་གཡུལ་ལས་རྒྱལ་བའི་མཛད་པ་གཉིས་པ་ཨིན་
མས།

སྤྱི་ལོ་༡༨༨༡ ལུ་ ཡབ་རྗེ་དམ་པ་འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་མཆོག་ དགུང་ལོ་ལྔ་བཅུ་ལྔ་
བདུན་བཞེས་པའི་སྐབས་ གདན་ས་སྤུངས་ཐང་ཁ་ལས་ སེམས་རྟོགས་ཁར་གསོལ་
ཐབས་ཕེབས་པའི་སྐབས་ གཡག་གུར་ཆིབས་ཏེ་ རྡོ་སྐྱོ་ལ་བརྒལ་ཏེ་ལྷོང་མཚོ་ལྷོད་པའི་
བསྒང་ གློ་བུར་དུ་ཆིབས་གཡག་གུ་ལས་ སྐུ་བབས་ཤོར་ཏེ་ སྐུ་གཟུགས་ལུ་སྙུང་གཞི་
ཐེབས་པའི་རྐྱེན་གིས་ སྨན་བཅོས་སྐུ་རིམ་ག་ཅི་གིས་ཡང་མ་ཕན་པར་ ལོ་འདི་གི་ནང་ལུ་
རང་ ཁོ་རའི་བཞུགས་གནས་སེམས་རྟོགས་ཁ་རྫོང་ནང་ལུ་སྦེ་ དགོངས་པ་ཆོས་ཀྱི་
དབྱིངས་སུ་གཤེགས་སོ་ནུག ཡབ་རྗེ་དམ་པ་མཆོག་ དགོངས་པ་མ་རྫོགསཔ་ཅིག་
ལས་ སྲས་ཨོ་རྒྱན་དབང་ཕྱུག་དང་འཕྲིན་ལས་སྟོབས་རྒྱས་གཉིས་ ལུས་ལས་མཆེད་
པའི་བུ་དང་ ཕུན་ཚོགས་རྡོ་རྗེ་དང་ཨ་ལུ་རྡོ་རྗེ་གཉིས་ གསོ་བའི་བུཚ་ཨིནམ་ལས་ ཁོང་
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གོང་ས་ཨོ་རྒྱན་དབང་ཕྱུག་མཆོག་གི་མཛད་རྣམ།

བཞི་གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་ ཆ་རོགས་ག་དེ་དྲག་དྲག་འབད་དགོ་པའི་ཁར་ དཔལ་
ལྡན་འབྲུག་པའི་བསྟན་པ་ལུ་ཕྱག་ཕྱིད་ཞུ་དགོ་པའི་ ཞལ་ཆེམས་ཚུ་བཞག་སྟེ་དགོངས་
པ་རྫོགས་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

ཡབ་རྗེ་དམ་པ་གོང་ས་འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་མཆོག་ དགོངས་པ་རྫོགས་པའི་ཤུལ་ལུ་
སེམས་རྟོགས་ཁ་དང་ བུམ་ཐང་དབང་འདུས་ཆོས་གླིང་གཉིས་ནང་ དགོངས་རྫོགས་
དགེ་སྦྱོར་གྱི་རིམ་པ་ཚུ་ ཡོངས་རྫོགས་མཛད་གནང་ཞིནམ་ལས་ སྤྱི་ལོ་ ༡༨༨༦ ལུ་
ཨོ་རྒྱན་དབང་ཕྱུག་ཁོ་ར་ ཀྲོང་གསར་ཆོས་འཁོར་རབ་བརྟན་རྩེའི་ དཔོན་སློབ་ཀྱི་གོ་
གནས་དང་ གོང་གཟིམ་གྱི་གོ་གནས་སྦྲེལ་ཏེ་ བཀྲིས་མངའ་གསོལ་ཞུ་ནུག།
མི་དབང་ཨོ་རྒྱན་དབང་ཕྱུག་མཆོག་

ཆོས་རྩེ་དཔོན་སློབ་ཀྱི་ཁྲི་ཐོག་ཁར་ཕེབས་ཏེ་

མཛད་རིམ་གྱི་རྣམ་གྲངས་མང་ཡང་ གཙོ་བོ་མི་སེར་གྱི་བདེ་སྐྱིད་ལུ་གནོད་པའི་ རྒྱལ་
ཁབ་ནང་འཁོད་ཀྱི་ཆེ་་མཐོའི་དཔོན་ཁག་ཚུ་གི་བར་ན་

ནང་འཁྲུགས་ཞི་བར་འཇོམས་

ཐབས་ལུ་ རྫོང་གཞི་ཁག་གི་སྟོབས་གོ་གནས་ཆེ་བའི་རིགས་ལུ་ ཁོ་རའི་མི་ཚན་དང་
ཐུགས་གཏད་ཚུགས་མི་ཚུ་གསར་བསྐོས་མཛད་གནང་ནུག།

མི་རྗེ་ཁོ་རའི་མི་ཚན་དང་ ཐུགས་གཏད་ཚུགས་མི་ཚུ་གི་གྲས་ལས་ མི་རྗེ་ཁོ་རའི་སྐུ་
མཆེད་འཕྲིན་ལས་སྟོབས་རྒྱས་དེ་ དབང་འདུས་ཕོ་བྲང་རྫོང་དཔོན་དང་སྦྲེལ་ཏེ་ སྤ་རོ་
དཔོན་སློབ་ཀྱི་གོ་གནས་གནང་ནུག ཨིན་རུང་ སྐུ་མཆེད་འཕྲིན་ལས་སྟོབས་རྒྱས་དེ་ སྤ་
རོ་ལུ་ ཆིབས་གུ་ལས་སྐུ་བརྡབ་ཤོར་ཏེ་ ཞབས་བཅགས་མི་ལུ་ཧས་བཏགས་སྦེ་ མི་
རིང་བར་དགོངས་པ་རྫོགས་སོངམ་ལས་བརྟེན་ སྤ་རོ་དཔོན་སློབ་གྱི་གོ་གནས་ལུ་ ཟླ་བ་
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འབྲུག་བརྒྱུད་འཛིན་གྱི་ཡབ་མེས་དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་མཛད་རྣམ་བཅུད་སྡུད།

དཔལ་འབྱོར་བསྐོས་གནང་ནུག དེ་ལས་ ཨ་ཞང་པད་མ་བསྟན་འཛིན་གྱི་སྲས་ འཆི་
མེད་རྡོ་རྗེ་དང་མི་རྗེ་ཁོ་རའི་སྲསམོ་བདེ་ཆེན་ཆོས་སྒྲོན་གཉིས་

གཉེན་འབྲེལ་གནང་

བཅུག་སྟེ་ འཆི་མེད་རྡོ་རྗེ་ལུ་བྱ་དཀར་རྫོང་དཔོན་གྱི་གོ་གནས་དང་ དབང་དུས་ཕོ་བྲང་རྫོང་
དཔོན་གྱི་གོ་གནས་ལུ་
ནུག།

ཨ་ཞང་བྱམས་པ་བསྐོས་གནང་བ་ལ་སོགས་པ་མཛད་གནང་

འདི་མ་ཚད་ ཕུན་ཚོགས་རྡོ་རྗེ་དང་ཨ་ལུ་རྡོ་རྗེ་གཉིས་ མི་རྗེ་ཁོ་ར་དང་དབྱེ་བ་ག་ནི་ཡང་
མེད་པར་ གསོ་བའི་བུཚ་ཨིནམ་ལས་ ཡབ་འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་གིས་ ཞལ་
ཆེམས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཕུན་ཚོགས་རྡོ་རྗེ་ལུ་སྤུངས་ཐང་རྫོང་དཔོན་དང་ ཨ་ལོ་རྡོ་རྗེ་ལུ་
ཐིམ་ཕུ་རྫོང་དཔོན་གྱི་ གོ་གནས་གནང་ནུག།

དེ་སྦེ་ ཕྱོགས་ཀྱི་དཔོན་ཁག་གི་གོ་གནས་ཚུ་ལུ་ མི་རྗེ་ཁོ་ར་གིས་ཐུགས་གཏད་ཚུགས་
པའི་མི་ཚན་ཚུ་བསྐོས་གནང་སྟེ་ མི་སེར་གྱི་ཐ་དོན་ཁོ་ན་ལུ་བླ་ན་མེད་པའི་ བསྟན་སྲིད་
གྱི་ལེགས་འགྱུར་མཛད་གནངམ་ལས་བརྟེན་ མི་སེར་ག་ར་བདེ་སྐྱིད་དང་ ཞི་འཇམ་གྱི་
ངང་ལུ་གནས་རུང་ དེ་བསྒང་ མི་རྗེ་ཨོ་རྒྱན་དབང་ཕྱུག་ སྤ་རོ་དཔོན་སློབ་མཛད་དེ་
བཞུགས་པའི་སྐབས་ བལྟ་བའི་མིག་གཞི་མཐུན་ཏེ་ ལུས་ཀྱི་འབྲེལ་བ་ཡོད་མི་ གདོང་
དཀར་ཕྱུག་པོའི་བུམོ་བདེ་ཆེན་བཟང་མོ་ཟེར་མི་དེ་ ཨོ་རྒྱན་དབང་ཕྱུག་དང་མ་བསྟུན་པར་
རྫོང་དཔོན་ཕུན་ཚོགས་རྡོ་རྗེ་གིས་ དབང་བཙོང་ཐོག་ལས་གཉེན་དུ་བཞེས་ཏེ་ མི་རྗེ་ཨོ་
རྒྱ་དབང་ཕྱུག་ ཐུགས་ཁར་མ་བབས་མི་དེ་ལུ་ ཕུན་ཚོགས་རྡོ་རྗེ་གིས་ སྐྱེ་བོ་དམན་པའི་
བྱ་ངན་གྱི་ལཱ་འགོ་བརྩམས་རུང་ མཐུ་སྟོབས་སྒྱུ་རྩལ་ག་ཅི་གི་ཐད་ལས་ཡང་ མི་རྗེ་ཨོ་
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གོང་ས་ཨོ་རྒྱན་དབང་ཕྱུག་མཆོག་གི་མཛད་རྣམ།

རྒྱན་དབང་ཕྱུག་ལུ་ རྒོལ་བའི་ནུས་པ་མེདཔ་ལས་ རྫོང་དཔོན་ཨ་ལོ་རྡོ་རྗེ་དང་ངན་པ་ཁ་
མཐུད་ཐོག་ལས་ སྤྱི་ལོ་ ༡༨༨༤ ལུ་ཆོས་རྩེ་མགྲོན་གཉེར་འཆང་ལོང་ལུ་ དཔོན་སློབ་
ཨོ་རྒྱ་དབང་ཕྱུག་བཀྲོངས་དགོ་པའི་སྐོར་ལས་ ཡི་གུ་དང་ནང་སུག་དངུལ་ཀྲམ་ ༤༠༠
བསྡམས་ཏེ་ཤོག་བཏབ་གཅིག་དང་ དཔོན་སློབ་ལུ་ གནད་དོན་གཞན་གྱིས་སྐོར་ལས་
ཤོག་བཏབ་གཅིག་སྦེ་ ཤོག་བཏབ་གཉིས་མགྲོན་གཉེར་གྱི་ལག་པར་ཐོབ་ནུག ཨིན་
རུང་ མགོ་གཏད་པའི་གོངམ་ལུ་ ཐ་དང་དམ་ཚིག་ཡོད་ནི་དེ་གིས་ མགྲོན་གཉེར་གྱིས་
གནད་དོན་ཆ་ཚང་ཧ་གོ་ཞིནམ་ལས་ ནང་སུག་དངུལ་ཀྲམ་༤༠༠ དང་སྦྲགས་ ཡི་གུ་
གཉིས་ཆ་རང་དཔོན་སློབ་ལུ་ཕུལ་ནུག།

དེ་ལས་ མི་རྗེ་ཨོ་རྒྱན་དབང་ཕྱུག་མཆོག་གིས་ ངོ་རྒོལ་བརྐྱབ་ནི་ཨིན་པའི་ལོ་རྒྱུས་དེ་
གསན་རུང་ དང་པ་ཡབ་རྗེ་དམ་པའི་ཞལ་ཆེམས་དང་འགལ་ གཉིས་པར་དོན་མིན་
དམག་འཐབ་ཀྱི་བྱ་བ་གིས་ མི་སེར་གྱི་བདེ་སྐྱིད་ལུ་གནོད་ནི་ཨིན་པའི་ དགོངས་བཞེད་
གནང་སྟེ་ ཞི་བའི་གྲོས་བསྟུན་གནང་པར་ ཤར་རཱ་ཛ་འོག་ལུ་ རྫོང་དཔོན་གཉིས་འོང་དགོ་
པའི་བཀའ་རྒྱ་གནང་མི་ལུ་ རྫོང་དཔོན་གཉིས་ཀྱིས་ཡང་བཀའ་ལན་ཕུལ་ནུག ཁ་ཚིག་
དེ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ མི་རྗེ་ཨོ་རྒྱན་དབང་ཕྱུག་མཆོག་ ཤར་རཱ་ཛ་འོག་ལུ་ཕེབས་རུང་ རྫོང་
དཔོན་གཉིས་འོང་ནི་ཕར་བཞག་ གནས་ཚུལ་ཙམ་ཡང་མེདཔ་ལས་ མི་རྗེ་དཔོན་སློབ་
མཆོག་ཐུགས་གནམ་མེད་ས་མེད་ཕམ་ཏེ་ ལོག་ཀྲོང་གསར་ལུ་བྱོན་ནུག།

དཔོན་སློབ་མཆོག་ ལོག་ཀྲོང་གསར་ལུ་ཕེབས་ཞིནམ་ལས་ ངོ་ལོག་ངེས་བདེན་ཨིན་
པའི་ཐུགས་བཞེས་གནང་སྟེ་ བུམ་ཐང་དང་ཀྲོང་གསར་གྱི་ ལྷ་ཁང་དང་དགོན་སྡེ་ཡོད་
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འབྲུག་བརྒྱུད་འཛིན་གྱི་ཡབ་མེས་དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་མཛད་རྣམ་བཅུད་སྡུད།

རིགས་ལུ་ གསོལ་མཆོད་གནང་བཅུག་སྟེ་ གསེར་ཀྲམ་དངུལ་ཀྲམ་དང་ དར་མཛོད་
སྦྲགས་ཏེ་ སྨོན་འདེབས་ཞུ་དོན་ཡང་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་རྩ་བ་གསུམ་ལུ་ ཁོང་དང་
ང་ག་གི་གནོད་པ་ཡོད་མི་དེ་གི་ མགོ་ལག་སྙིང་གསུམ་ ཕན་པ་ཡོད་མི་གི་ལག་པར་
ཚུད་བཅུག་ཟེར་ བསྟན་པ་དང་སེམས་ཅན་ཚད་དུ་བཙུགས་ཏེ་ གསོལ་མཆོད་ཕུལ་ སྨོན་
འདེབས་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ཞུ་གནང་ཞིནམ་ལས་ སྔར་ཡབ་ཀྱི་སྒར་ལྟོ་དང་མི་རྗེ་ཁོ་རའི་
སྒར་ལྟོའི་རིགས་ཆ་མཉམ་བཀུག་སྟེ་ ཀྲོང་གསར་ལས་ དྲག་པོའི་དམག་དཔུང་དང་
བཅས་བྱོན་ཏེ་ དབང་འདུས་བ་ཇོ་ཐང་ལུ་ དམག་སྒར་བཏབ་གནང་ནུག དེ་བསྒང་ རྗེ་
ངག་དབང་དོན་ལྡན་གྱིས་གཙོས་པའི་ སློབ་དཔོན་བཞི་གིས་ ཞི་བའི་མཐུན་འགྲིགས་ཀྱི་
ཞུ་བ་ཕུལ་རུང་ མ་གསན་པར་ ཁོང་གཉིས་དང་ངེད་ཀྱི་ བདེན་རྫུན་གྱི་དབྱེ་བ་འདི་
དཀོན་མཆོག་དཔང་ལུ་བཙུགས་ཏེ་ ཉེས་པ་ང་ལུ་ཡོད་པ་ཅིན་ བཀའ་ཆད་ངེད་ཀྱི་སྲོག་
ཐོག་འབབ་ནི་དང་ ཉེས་པ་ཁོང་ལུ་ཡོད་པ་ཅིན་ ཁོང་གི་སྲོག་ཐོག་འབབ་ནི་ཨིན་པའི་
ཐུགས་སྨོན་གནང་སྟེ་ རྗེ་རིན་པོ་ཆེ་དབུ་བཞུགས་ཀྱི་འདུས་སྡེ་གིས་ གྲྭ་ཚང་ནང་ལྷ་མོ་
ཞལ་ཧོམ་ཉིནམ་གསུམ་གནང་དགོ་པའི་གསོལ་འདེབས་ཞུཝ་བཞིན་དུ་ མཁན་སློབ་ཚུ་
གིས་ཡང་གནད་དོན་ལེགས་ཤོམ་མཁྱེན་ཏེ་ ལྷ་མོའི་གསོལ་ཁ་ཉིམ་གསུམ་གནང་ནུག།

དེ་ལས་ དྲག་པོའི་གཡུལ་སྒོ་བཤམས་ཏེ་ རིམ་པ་བཞིན་དུ་དབང་རྫོང་དང་ སྤུངས་རྫོང་
སེམས་རྟོགས་ཁའི་རྫོང་ཚུ་

མི་རྗེ་ཨོ་རྒྱན་དབང་ཕྱུག་གི་ཕྱག་ལུ་ཚུད་ཚར་བའི་ཤུལ་

ལས་ སླར་ཡང་དགེ་འདུན་དམང་གིས་ ཞི་བའི་མཐུན་འགྲིགས་ཀྱི་གསུང་གྲོས་ གནང་
དགོ་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་མི་འདི་ལུ་ མི་རྗེ་ཨོ་རྒྱན་དབང་ཕྱུག་མཆོག་གིས་ཡང་ ཞལ་བཞེས་
མཛད་གནང་ནུག།
58

གོང་ས་ཨོ་རྒྱན་དབང་ཕྱུག་མཆོག་གི་མཛད་རྣམ།

མི་རྗེ་ཨོ་རྒྱན་དབང་ཕྱུག་གིས་ ཞི་བའི་གསུང་གྲོས་ཀྱི་ཞལ་བཞེས་མཛད་མི་དང་འཁྲིལ་
ཏེ་ མི་རྗེ་ཁོ་རའི་སྐུ་ཚབ་ རིན་སྤུངས་སྤྱི་བླ་ཟླ་བ་དཔལ་འབྱོར་དང་ དགྲ་སྡེ་ཕུན་ཚོགས་
རྡོ་རྗེ་དཔོན་གཡོག་ཚུ་ ཞི་བའི་གསུང་གྲོས་གནང་པར་ ཅང་གླིང་མའི་ཐང་ནང་འཛོམས་
པའི་སྐབས་ ཕྱི་ཁར་གཟིམ་སྒརཔ་དམང་འཛོམས་ས་ལུ་ ཟིང་ལང་སྟེ་འུར་བྱེལ་འཐབ་ད་
ནང་ན་རིན་སྤུངས་སྤྱི་བླ་གིས་ཕུན་ཚོགས་རྡོ་རྗེ་བསད་དེ་ ཆོས་རྩེའི་དམག་ལུ་དོ་འགྲན་
འབད་མ་ཚུགསཔ་ལས་

དགྲ་སྡེའི་གཙོ་འཛིན་ཨ་ལོ་རྡོ་རྗེ་གིས་གཙོས་པའི་

གོང་

གཟིམ་རྟ་མགྲིན་ དངོས་གྲུབ་ ཨ་རྒས་དམ་ཆོས་རིན་ཆེན་ མགར་ས་རྫོང་དཔོན་སྤུ་སོ་
ལ་ ཀ་ཝང་རྡོ་རྗེ་ཚུ་ རྒྱལ་ཁབ་སྤངས་ཏེ་ བོད་ལུ་ཡར་སོང་མི་དེ་ མི་རྗེ་ཨོ་རྒྱན་དབང་
ཕྱུག་མཆོག་གིས་ དགྲ་སྡེའི་གཡུལ་ལས་རྒྱལ་བའི་མཛད་པ་གསུམ་པའམ་མཐའ་མ་
ཨིན་མས།

ཨིན་རུང་བསམ་ངན་གདུག་སེམས་ཅན་གྱི་ ངོ་རྒོལ་སྡེ་ཚན་ཚུ་ རང་གིས་མཐུ་སྟོབས་ག་
ཅི་གི་ཐད་ལས་ཡང་ ཨོ་རྒྱན་དབང་ཕྱུག་ལུ་རྒོལ་བའི་ནུས་པ་མེད་རུང་ ཨ་ལོ་རྡོ་རྗེ་
དཔོན་གཡོག་ཚུ་གིས་ བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ཚབ་ཀུན་བདེ་གླིང་པ་ལུ་མགོ་གཏད་ཞུ་སྟེ་ དམག་
རྒྱབ་བོད་ལས་ཞུཝ་བཞིན་དུ་ རྒྱལ་ཚབ་ཀུན་བདེ་གླིང་པ་གིས་ཡང་ཞལ་བཞེས་མཛད་དེ་
བོད་དམག་བཏང་ནི་གུར་ལྷོདཔ་ད་ འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཁབ་སྲུང་མི་ ཡེ་ཤེས་པའི་སྤྱན་ལྡན་
གྱིས་བཀྲིན་ལས་ དམག་དཔོན་དོན་ཁྲི་གུར་ལས་རྦོབ་རིལ་ཏེ་ ཁ་ཐུམ་མར་ཤིཝ་མ་
ཚད་ རྒྱལ་ཚབ་ཁོ་ར་ཡང་ དགོངས་པ་རྫོགས་ཏེ་ འབྲུག་ལུ་དམག་བཏང་མ་ཚུགས་
པས། ད་རུང་ཡང་ ཁོང་ཚུ་གིས་ རྒྱ་མི་ཨམ་བྷ་དང་བོད་པའི་བཀའ་བློན་ལུ་མགོ་གཏད་
ཞུ་སྟེ་ འབྲུག་ལུ་བོད་དམག་བཏང་ནི་གི་གནས་ཚུལ་དེ་ དཔོན་སློབ་ཨོ་རྒྱན་དབང་ཕྱུག་
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འབྲུག་བརྒྱུད་འཛིན་གྱི་ཡབ་མེས་དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་མཛད་རྣམ་བཅུད་སྡུད།

གིས་གསན་ཞིནམ་ལས་ ཁོང་ངོ་རྒོལ་སྡེ་ཚན་ཚུ་ སླར་འབྲུག་ལུ་འོང་ཆོག་པའི་ ཞི་བའི་
ཆིངས་ཡིག་བཟོ་སྟེ་ དཀའ་ངལ་གསལ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

དུས་དེ་ལས་འགོ་བཙུགས་ ཕྱི་ལས་དགྲ་མེད་ ནང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྫོང་གཞི་ཡོད་ཚད་ མི་
རྗེ་ཨོ་རྒྱན་དབང་ཕྱུག་མཆོག་གིས་ མངའ་དབང་ལུ་བསྒྱུར་ཚར་རུང་ མི་དབང་ཁོ་རང་
དགུང་ལོ་༢༤ སྦེ་ སྐུ་ན་ཆུང་ནི་དེ་གིས་ དབྱངས་སློབ་སས་རྡོ་རྗེ་ འབྲུག་སྡེ་སྲིད་ལུ་
བསྐོས་ཏེ་ མི་རྗེ་ཁོ་ར་ཆོས་རྩེ་དཔོན་སློབ་དང་ གོང་གཟིམ་གྱི་ཕྱག་འགན་ཟུང་འབྲེལ་
བཞེས་ཏེ་རང་བཞུགས་ནུག དེ་ལས་ཚུར་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ནང་འཁྲུགས་དང་དམག་
འཛིང་ཚུ་མཇུག་བསྡུ་སྟེ་ འབངས་མི་སེར་ག་ར་ བདེ་སྐྱིད་གཉིས་ལྡན་གྱི་ཐོག་ལུ་ སྡོད་
ནིའི་གོ་སྐབས་ཐོབ་ནུག།

དེ་སྦེ་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཁོད་ལུ་ ནང་འཁྲུགས་མེད་མི་འདི་ མི་སེར་ག་ར་ལུ་ བདེ་སྐྱིད་ཀྱི་
ཞི་ཅིག་ཨིན་རུང་ འབངས་མི་སེར་དང་རྒྱལ་ཁབ་བདེ་སྐྱིད་གི་ཞི་མ་གཙོ་བོ་ཅིག་ སས་
བསྟན་པའི་ཞབས་ཏོག་ཞུ་ནི་འདི་ཨིནམ་ལས་

མི་རྗེ་ཨོ་རྒྱན་དབང་ཕྱུག་མཆོག་གིས་

ཡང་ དང་པ་རང་ སྐུ་ཡི་ཞང་པོ་པད་མ་བསྟན་འཛིན་གྱི་སྐབས་ལུ་ ཤར་རྫོང་ཚུ་ལས་ལྷོད་
པའི་འབུལ་བ་ ལོ་ངོ་གསུམ་གྱི་རིང་ལུ་བཀག་བཞག་སྟེ་ གཞུང་ཕྱོགས་ཀྱི་ལྷ་ཁང་དང་
མགོན་ཁང་ཚུ་ནང་གསོལ་མཆོད་དང་ དགེ་འདུན་པའི་བསྙེན་བཀུར་ཆད་ལུ་ཤོར་མི་ཚུ་
ཡང་ ཨ་ཞང་གི་ཚབ་ལུ་བཤགས་སྦྱང་དང་བཅས་ ཆད་འཐུས་བསྒྲིགས་ཏེ་ཕུལ་གནང་
ནུག སྤྱི་ལོ་༡༨༩༠ འི་ལོ་ལུ་ཡང་ སྐུ་ཡི་ཞང་པོ་པད་གླིང་གསུང་སྤྲུལ་བརྒྱད་པ་ ཀུན་
བཟང་བསྟན་པའི་ཉི་མ་དགོངས་པ་རྫོགས་སོངམ་ལས་ དགོངས་རྫོགས་ཚོགས་འཁོར་
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གོང་ས་ཨོ་རྒྱན་དབང་ཕྱུག་མཆོག་གི་མཛད་རྣམ།

གྱི་དོན་ལུ་ བོད་ལྷ་ལུང་ལུ་ཕེབས་ཞིནམ་ལས་ ཚོགས་འཁོར་བདུན་ཁྲག་དྲུག་གི་རིང་
ལུ་ཕུལ་ཏེ་ སྤྲུལ་པའི་ཡང་སྲས་ སླར་ཡང་འབྲུག་ལུ་རང་འབྱོན་དགོ་པའི་ སྨོན་འདེབས་
ཞུཝ་བཞིན་དུ་ པད་གླིང་དགུ་པ་ཡང་ མི་རྗེ་ཁོ་རའི་སྲིངམོ་བདེ་ཆེན་ཆོས་སྒྲོན་གྱི་སྲས་ལུ་
སྤྱི་ལོ་༡༨༩༤ ལོ་ལུ་འཁྲུངས་ཏེ་ མཚན་ཡང་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་ཟེར་
གསོལ་ནུག།

བུམ་ཐང་སྐུ་རྗེ་ལུ་ཡང་ སྐྱབས་རྗེ་བདུད་འཇོམས་རིན་པོེའི་གསུང་འབུམ་ལས་ བུམ་ཐང་
སྐུ་རྗེས་ལུ་གསོལ་འདེབས་གང་མང་བསྒྲུབ་ན་

ལྷོ་ལྗོངས་རྗེ་འབངས་སྤྱི་ལ་ཕན་པར་

ངེས་ཟེར་གསལ་དོ་བཟུམ་སྦེ་ གསོལ་འདེབས་འབུམ་ཐེར་གྱི་རྒྱུན་ འགོ་བཙུགས་
གནངམ་མ་ཚད་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་གིས་ཞབས་ཀྱིས་བཅགས་
སྦྱིན་གྱིས་བརླབས་གནང་པའི་ སྦས་གནས་ཁྱད་པར་ཅན་ཅིག་ཨིན་པའི་ཁར་ ཨོ་རྒྱན་
དབང་ཕྱུག་ཡང་ ལུང་བསྟན་བཞིན་དུ་བྱོན་གནང་པའི་ ཆོས་རྒྱལ་ཅིག་ཨིནམ་ལས་
རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཁོད་ལུ་ ནད་རྨུག་འཁྲུགས་རྩོད་སྡུག་རྩུབ་ལ་སོགས་པ་ཞི་ཐབས་ལུ་
བུམ་ཐང་སྐུ་རྗེ་ལུ་གུ་རུའི་སྐུ་འདྲ་ བསམ་པ་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱི་ལྷ་ཚོགས་དང་བཅས་ བཞེང་
དགོ་པའི་དགོས་པ་གཟིགས་ནི་དེ་གིས་ བོད་ལས་བཻའི་རོའི་རྣམ་སྤྲུལ་ རྦ་ཁ་རིག་འཛིན་
ཁམས་གསུམ་ཡོངས་གྲོལ་དང་ བུམ་ཐང་ཐར་པ་གླིང་ཤེས་གྲྭའི་མཁྱེན་པོ་ དགེ་བཤེས་
སྨིན་དྲུག་ མི་རྗེ་ཨོ་རྒྱན་དབང་ཕྱུག་གསུམ་ལུ་ མཁན་སློབ་ཆོས་གསུམ་གྱི་མཚན་
གསོལ་མཛད་དེ་ བུམ་ཐང་སྐུ་རྗེ་ལུ་ གུ་རུའི་ལྷ་ཁང་རྟེན་བརྟེན་པར་བཅས་པ་བཞེངས་
གནང་ནུག ད་རེས་ནངས་པར་ གུ་རུའི་ལྷ་ཁང་ནང་ ང་བཅས་ག་ར་གིས་མཇལ་ནི་ཡོད་
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འབྲུག་བརྒྱུད་འཛིན་གྱི་ཡབ་མེས་དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་མཛད་རྣམ་བཅུད་སྡུད།

པའི་ གུ་རུའི་སྐུ་འདྲ་སྦོམ་ཤོས་ཀྱི་ཞལ་དེ་ རྦ་ཁ་རིག་འཛིན་ཁམས་གསུམ་ཡོངས་
གྲོལ་གྱི་ཕྱག་བཟོ་ངོ་མ་ཨིན་མས།

དེ་མ་ཚད་ སྤྱི་ལོ་༡༨༩༦ གྱི་ལོ་ལུ་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ས་གཡོམ་གྱི་རྐྱེན་གྱིས་ ཀྲོང་ས་དང་
བྱ་དཀར་རྫོང་ ཉམས་ཆག་སྦོམ་ཤོར་མི་ཚུ་ཡང་ རྟེན་དང་བརྟེན་པར་བཅས་པ་ཉམས་
གསོ་ཞུ་བའི་ཁར་ ཐིམ་ཕུ་བཀྲིས་ཆོས་རྫོང་དང་ དབང་འདུས་ དར་དཀར་རྫོང་དེ་ཚུ་ཡང་
ས་གཡོམ་གྱི་རྐྱེན་གྱིས་ཉམས་ཆག་ཤོར་མི་ཚུ་ རྟེན་བརྟེན་པར་བཅས་པ་ སྔར་ག་ཨིན་
པའི་ཉམས་གསོ་ཞུས་དགོ་པའི་བཀའ་རྒྱ་ ཕྱོགས་ཀྱི་རྫོང་དཔོན་ཚུ་ལུ་གནང་སྟེ་ དཔལ་
ལྡན་འབྲུག་པའི་གདན་ས་ཚུ་ལུ་ ཉམས་ཆག་སྤུ་ཙམ་ཡང་ཤོར་མ་བཅུག་མི་དེ་ཡང་ མི་
རྗེ་ཨོ་རྒྱན་དབང་ཕྱུག་མཆོག་གི་ མཛད་བཟང་ཅིག་ཨིན་མས།

ལྷག་པར་དུ་ཡང་ ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ སྔོན་གྱི་དུས་ལས་རང་ མཁས་གྲུབ་
རྟོགས་ལྡན་ལེ་ཤ་ཅིག་ཡོད་རུང་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཁོད་ལུ་ ཕྱོགས་ཀྱི་དཔོན་ཁག་ཚུ་གི་
བར་ན་ དབང་ཚད་ལུ་ག་ཐོབ་རྐྱབ་པའི་དུས་ངན་གིས་ རིམ་པར་ཉམས་ཏེ་ བླམ་ཆོསཔ་
ཚུ་ཡང་ཀུན་རྫོབ་ཀྱི་ལག་ལེན་མ་ཉམས་ཙམ་ལས་ ལུང་རྟོགས་ཀྱི་བསྟན་པ་འཛིན་པའི་
མཁན་པོ་དང་ སྐུ་ཡོན་ཅན་མེདཔ་ལས་བརྟེན་ འབྲུག་གི་ཆོསཔ་ཚུ་ལས་ སྐལ་ལྡན་དང་
བློ་རིག་ཅན་ཚུ་གདམས་ཏེ་ བོད་ཆོས་ལྡན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ས་གནས་ཚུ་ནང་ སློབ་སྦྱོང་ལུ་
གཏང་གནང་མི་ཚུ་གིས་ བོད་ཀྱི་མཁས་ཤིང་སྒྲུབ་པ་བརྙེས་པའི་བླ་ཆེན་དམ་པ་ཚུ་ལས་
མདོ་སྔགས་ཀྱི་ཆོས་ལུགས་ཀུན་ལུ་ ཐོས་བསམ་སྒོམ་པའི་སྐུ་ཡོན་ཚུལ་མཐུན་བཞེས་
ཏེ་ སླར་འབྲུག་ལུ་ཕེབས་ཞིནམ་ལས་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ས་གནས་སོ་སོ་ལུ་ བཤད་སྒྲུབ་
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གོང་ས་ཨོ་རྒྱན་དབང་ཕྱུག་མཆོག་གི་མཛད་རྣམ།

ཀྱི་བསྟན་པ་རྒྱ་ཆེ་ཏོག་ཏོ་སྤེལ་གནང་མི་དེ་ཡང་ མི་དབང་ཨོ་རྒྱན་དབང་ཕྱུག་མཆོག་གི་
བཀྲིན་ཨིན་མས།

དེ་ལས་ མི་རྗེ་ཨོ་རྒྱན་དབང་ཕྱུག་མཆོག་གིས་ དགུང་ལོ་༢༤ སྤྱི་ལོ་༡༨༨༥ ལུ་
ཆོས་རྩེ་དཔོན་སློབ་པད་མ་བསྟན་འཛིན་གཤགས་མི་གི་སྲསམོ་

ཨ་ཞེ་རིན་ཆེན་པདྨོ་

བརྩུན་མོར་བཞེས་ཏེ་ སྲསམོ་བསོད་ནམས་དཔལ་སྒྲོན་ཟེར་ ཡོངས་གྲགས་ལུ་ ཨ་ཞེ་
དཔལ་སྒྲོན་ཟེར་ཞུ་མི་དེ་དང་ སྲསམོ་འཆི་མེད་གཡང་འཛོམས་ཟེར་ ཡོངས་གྲགས་ལུ་
ཨ་ཞེ་གཡང་འཚོ་ཟེར་མི་གཉིས་འཁྲུངས་ནུག

ཤུལ་ལས་

སྲསམོ་དེ་གཉིས་སྐུ་

བཞེངས་པའི་བསྒང་ལས་ ཨ་ཞེ་དཔལ་སྒྲོན་གྱིས་ ཡབ་ཀྱི་སྐུ་ཚད་སྨད་ལུ་རྒྱལ་ཚབ་
མཛད་དེ་ ཕྱི་ནང་གི་ཕྱག་ལཱ་ག་ར་ མོ་གིས་མཛད་གནང་པའི་ལོ་རྒྱུས་དང་ ཨ་ཞེ་གཡང་
འཚོ་དེ་ནི་ ཆུང་ཀུའི་བསྒང་ལས་ ཆོས་ལུ་དད་པ་ཡོད་ནི་དེ་གིས་ བལ་ཡུལ་སྤྲུལ་སྐུ་
འཕྲིན་ལས་ཀྱི་ཞབས་ལས་ སློབ་གཉེར་མཛད་དེ་ཆོས་ལུ་བརྩོན་ཏེ་ཡོད་རུང་ རྐྱེན་ངན་
གྲོགས་སུ་འཆར་ཏེ་ ཨ་ཞེ་དཔལ་སྒྲོན་གྱིས་ དྲགོས་རྡོ་རྗེ་བལྟ་མ་བཏུབ་ལས་ དྲགོས་
རྡོ་རྗེའི་མནའ་མར་ ཨ་ཞེ་གཡང་འཚོ་བཏང་གནངམ་ལས་ ཨ་ཞེ་གཡང་འཚོ་དབང་
དུས་ཆོས་གླིང་ལུ་བྱོན་ནི་དང་

དྲགོས་རྡོ་རྗེ་གཏེར་བདག་གི་ལྷ་ཕེབས་ནི་ཁ་ཐུག་ཡར་

སོངམ་ལས་ ཨ་ཞེ་གཡང་འཚོ་གིས་ ང་རྒྱལ་པོའི་སྲསམོ་གིས་ ཁོ་དཔའ་བོའི་གནས་
ཚང་མི་འབད་ཟེར་སླབ་སྟེ་ སླར་ཡང་བླ་མའི་དགོན་པར་བྱོན་ཏེ་ ཆོས་ལུ་འཕྲོ་མཐུད་
བརྩོན་པའི་ལོ་རྒྱུས་བཤདཔ་ཨིན་མས།
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འབྲུག་བརྒྱུད་འཛིན་གྱི་ཡབ་མེས་དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་མཛད་རྣམ་བཅུད་སྡུད།

དེ་གི་ཤུལ་ལས་ སྤྱི་ལོ་༡༨༩༧ ལོ་ལུ་ གོང་ས་ཨོ་རྒྱན་དབང་ཕྱུག་ཁོ་རང་ ཚ་བའི་ནད་
ཀྱིས་སྐུ་བསྙུང་སྟེ་ སྨན་བཅོས་མཛད་པའི་ཁར་ རིག་འཛིན་ཁམས་གསུམ་ཡོངས་གྲོལ་
གྱིས་དབུ་བཞུགས་ཐོག་ སྲིད་པ་སྤྱི་མདོས་དང་སྡེ་བརྒྱད་ཁེངས་མདོས་ལ་སོགས་པའི་
རིམ་གྲོ་སྟོབས་ཅན་མཛད་དེ་ བསྙུང་གཞི་ཨ་རྩི་དྭངས་པའི་བསྒང་ལས་ ཨ་ཞེ་རིན་ཆེན་
པད་མོ་ སྐུ་བསྙུང་ནི་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ སྨན་བཅོས་རིམ་གྲོ་ག་དེ་ཅིག་མཛད་རུང་ ཕན་པ་
སྤུ་ཙམ་ཡང་མེད་པར་ མི་རྗེ་ཨོ་རྒྱན་དབང་ཕྱུག་དང་ སྲསམོ་གཉིས་རྒྱབ་ཁར་བཞག་སྟེ་
དགོངས་པ་རྫོགས་སོ་ནུག དགོངས་རྫོགས་དགེ་སྦྱོར་གྱི་རིམ་པ་ཡང་ བུམ་ཐང་བྱམས་
པ་ལྷ་ཁང་དང་ བླ་མའི་དགོན་པ་གཉིས་ཆ་རའི་ནང་མཛད་གནངམ་མ་ཚད་ རྒྱལ་ཁབ་
ནང་འཁོད་ཀྱི་ རྫོང་གཞི་དང་ ལྷ་ཁང་དགོན་སྡེ་ཚུ་ནང་ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་རྟེན་མང་
རྫོགསཔ་ཅིག་བཞེངས་གནང་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

དེ་སྦེ་ ཨ་ཞེ་རིན་ཆེན་པདྨོ་དགོངས་པ་རྫོགས་མི་ལས་ གདུང་རུས་སྤེལ་བའི་སྲསམོ་
གཉིས་འཁྲུངས་རུང་ གདུང་བརྒྱུད་འཛིན་མི་གི་སྲས་མ་འཁྲུངསམ་ལས་བརྟེན་ སྤྱི་ལོ་
༡༩༠༡ ལུ་ མི་རྗེ་ཨོ་རྒྱན་དབང་ཕྱུག་མཆོག་ དགུང་ལོ་༤༠ བཞེསཔ་ད་ ལྷུན་རྩེ་རྫོང་
དཔོན་ཀུན་བཟང་འཕྲིན་ལས་དང་ སྐུར་སྟོད་ཁོ་མ་ཕྱུག་པོའི་བུམོ་ ཚེ་དབང་ལྷ་མོ་གཉིས་
ཀྱི་བུམོ་ བརྩོན་འགྲུས་ལྷ་མོ་ཟེར་ ཕམ་གཉིས་ཀྱི་གཅེས་མིང་ལུ་ གླེ་མོ་ཟེར་མི་དེ་ རྟེན་
འབྲེལ་མཛད་སྒོའི་རིམ་པ་དང་བཅས་ རྒྱལ་ལྕམ་གཉིས་པ་སྦེ་བཀྲིས་མངའ་གསོལ་ཞུ་
ནུག།
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གོང་ས་ཨོ་རྒྱན་དབང་ཕྱུག་མཆོག་གི་མཛད་རྣམ།

དེ་ལས་མི་རིང་བར་༡༩༠༣ ལུ་ ལྷ་སྲས་གཅིག་སྐུ་འཁྲུངས་ཏེ་ མཚན་ཡང་ལྕགས་རྡོ་རྗེ་
ཟེར་གསོལ་མི་དེ་ སྐུ་ཚེ་མ་བརྟན་རུང་ ཀརྨ་པ་མཁའ་ཁྱབ་རྡོ་རྗེའི་ཞབས་ལས་ དེ་བ་
ལྷག་པའི་སྲས་གཅིག་འཁྲུངས་ནི་ཨིན་པའི་ཞལ་བཞེས་མཛད་དེ་ཡོད་དོ་བཟུམ་ སྤྱི་ལོ་
༡༩༠༥ ལུ་ རྒྱལ་སྲིད་ཀྱི་བརྒྱུད་པ་འཛིན་མི་ ལྷ་སྲས་འཇིགས་མེད་དབང་ཕྱུག་སྐུ་
འཁྲུངས་ཏེ་ སྐུ་ཚེ་ཞབས་པད་བརྟན་ནིའི་དོན་ལུ་ བོད་ལས་རིག་འཛིན་གཏེར་ཆེན་ ཟིལ་
གནོན་ནམ་མཁའ་རྡོ་རྗེ་གདན་འདྲེན་ཞུ་སྟེ་
ནུག།

འཁྲུངས་སྟོན་ཡང་རྒྱས་པར་མཛད་གནང་

ལྷ་སྲས་འཇིགས་མེད་དབང་ཕྱུག་འཁྲུངས་ཏེ་ ལོ་ངོ་གཅིག་གི་རྒྱབ་ལས་ སྤྱི་ལོ་༡༩༠༧
ལུ་ལྷ་སྲས་འཇིགས་མེད་རྡོ་རྗེ་སྐུ་འཁྲུངས་ནུག དེ་ལས་སྤྱི་ལོ་༡༩༠༩ ལུ་ ཨ་ཞེ་དཀོན་
མཆོག་ཆོས་ཉིད་དབང་མོ་དང་ སྤྱི་ལོ་༡༩༡༡ ལུ་ རྒྱལ་སྲས་འཇིགས་མེད་ལྷུན་གྲུབ་ཚུ་
འཁྲུངས་ཏེ་ ཨ་ཞེ་རིན་ཆེན་པད་མོ་ལས་སྲསམོ་གཉིས་དང་ ཨ་ཞེ་བརྩོན་འགྲུས་ལྷ་མོ་
ལས་ སྲས་སྲོས་བཞི་འཁྲུངས་ཡོད་པའི་ཁར་ གཞན་ཡང་ སྐུར་སྟོད་ རུ་གླིང་ལས་ཨ་
ཞེ་བརྩོན་འགྲུས་ཀྱི་མི་ཚན་སྦེ་ ཕྱག་ཞུ་སྡོད་མི་ ཨམ་བསོད་ནམས་སྒྲོལ་མ་དེ་ཡང་ ཨོ་
རྒྱན་དབང་འཕྱུག་དང་འབྲེལ་བ་མཛད་དེ་ ཟུར་སྲས་ཅིག་འཁྲུངས་ཡོད་མི་དེ་ ཤུལ་ལས་
ཡོངས་གྲགས་ལུ་ སྒྲུབ་དབང་བླམ་བསོད་ནམས་བཟང་པོ་ཟེར་ཞུ་མི་དེ་ཨིན་པས།
དེ་ལས་ གོང་ས་ཨོ་རྒྱན་དབང་ཕྱུག་མཆོག་ ཀྲོང་གསར་དཔོན་སློབ་མཛད་དེ་བཞུགས་
པའི་ མཛད་རིམ་ཚུ་གི་གྲས་ལས་ ཁག་ཆེ་ཤོས་ཅིག་ ས་མཚམས་ཀྱི་ཉེན་སྲུང་མཛད་ནི་
གི་ཐུགས་བཞེད་དེ་ཨིན་པས། དེ་ཡང་

ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་དང་དབྱིན་གཞུང་གི་
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འབྲུག་བརྒྱུད་འཛིན་གྱི་ཡབ་མེས་དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་མཛད་རྣམ་བཅུད་སྡུད།

བར་ན་
ལས་

ས་མཚམས་གྱི་སྐོར་ལས་མ་འགྲིགས་པའི་བྱེལཝ་འཐོནམ་ཐོན་སར་ཡོདཔ་
སྔ་གོང་ལས་མཐུན་འབྲེལ་ལེགས་ཤོམ་མ་བཟོ་བ་ཅིན་

འཁྲུགས་སྦོམ་ལང་ནི་གི་ཉེན་ཁ་ཡོདཔ་
ཀ་ལི་ཕུ་ལུ་ཚོང་རྐྱབ་སྟེ་སྡོད་མི་

ཤུལ་ལས་དམག་

མི་དབང་ཨོ་རྒྱན་དབང་ཕྱུག་གིས་མཁྱེན་ཏེ་

མི་རྗེ་ཁོ་ར་དང་ཤ་རུས་གཅིག་པའམ་ཕ་སྤུན་གྱི་བུ་

དཀར་ཛི་ཨོ་རྒྱན་རྡོ་རྗེ་ཟེར་མི་དེ་ ཕྱི་གླིང་པའི་ཁ་དང་ཡི་གུ་ ལམ་ལུགས་ཚུ་ཡང་ཤེས་
པའི་ཁར་ རིགས་རུས་དང་གཤིས་བརྒྱུད་བཟང་ནི་དེ་གིས་ སྤྱི་ལོ་༡༩༠༤ ལུ་འབྲུག་
གཞུང་ནས་བཀའ་ཤོག་དང་བཅས་

ཕ་བརྒྱུད་བུ་བརྒྱུད་ལུ་རྒྱ་མཚམས་སྐུ་ཚབ་ཀྱི་གོ་

གནས་གནང་སྟེ་ རྒྱ་གར་ཕྱི་གླིང་པའི་རྒྱལ་ཁབ་དང་ མཐུན་ལམ་ལེགས་ཤོམ་སོང་ཡོད་
ནི་དེ་གིས་ ཤུལ་ལས་རྫོང་དཔོན་ཨ་ལོ་རྡོ་རྗེ་ཚུ་གིས་ འབྲུག་གཞུང་ལུ་ངོ་རྒོལ་འབད་ནི་
གི་དོན་ལུ་ དམག་རྒྱབ་རྒྱ་བོད་ལས་ཞུ་སྟེ་ རྒྱ་བོད་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་ཚུ་གིས་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་
ཁས་ལེན་རུང་ དབྱིན་གཞུང་གྱིས་གསན་ཏེ་ བཀག་ཆ་མཛད་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཡོདཔ་ཨིན་
མས།

དེ་ལས་ སྤྱི་ལོ་༡༨༨༥ ལས་ཚུར་ དབྱིན་གཞུང་དང་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་
ཚོང་ལམ་གྱི་སྐོར་ལས་ དཀའ་ངལ་བྱུང་པའི་ཤུལ་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༡༩༠༤ ལས་དཀའ་ངལ་
དེ་ ཧ་ཅང་གིས་སྦོམ་ཐལ་ཏེ་ རྒྱ་བོད་རྒྱལ་ཆེན་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་དམག་འཁྲུགས་ལང་
སྟེ་ བོད་གཞུང་གིས་དམག་རྒྱབ་འབྲུག་ལས་ཞུ་བའི་སྐབས་ བོད་གཞུང་གི་དམག་
རྒྱབ་འབད་ཐོན་པ་ཅིན་ ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རང་དབང་ཡང་ ཕྱི་གླིང་པའི་རྒྱལ་
ཁབ་ལུ་ཤོར་ཉེན་ཡོདཔ་ལས་ བོད་དང་དབྱིན་གཞུང་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ ཞི་བའི་མཐུན་
འགྲིགས་གྱི་གསུང་གྲོས་གནང་པར་
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མི་རྗེ་ཨོ་རྒྱན་དབང་ཕྱུག་བྱོན་དགོ་པའི་ཞུ་བ་

གོང་ས་ཨོ་རྒྱན་དབང་ཕྱུག་མཆོག་གི་མཛད་རྣམ།

དཀར་ཛི་ཨོ་རྒྱན་རྡོ་རྗེ་གིས་ཕུལཝ་བཞིན་དུ་

བྱོན་ནི་གི་ཐུགས་ཐག་བཅད་མི་དེ་ལུ་

འབྲུག་གཞུང་གི་དཔོན་ལྷན་རྒྱས་དང་ གཞུང་གྲྭ་ཚང་དགེ་འདུན་དམང་གིས་ མི་རྗེ་ཨོ་
རྒྱན་དབང་ཕྱུག་གི་སྐུ་ཚེ་ལུ་ བར་ཆད་བྱུང་ཉེན་ཡོད་ལུགས་ཚུ་ཞུ་རུང་མ་གསནམ་ལས་
རྐྱེན་སེལ་རིམ་འགྲོ་རྒྱས་པར་མཛད་གནང་པའི་ཤུལ་ལས་ སྤྱི་ལོ་༡༩༠༤ ཟླ་༣ པའི་
ཚེས་༡ ལུ་ མི་རྗེ་ཨོ་རྒྱན་དབང་ཕྱུག་གིས་དབུ་གཙོས་པའི་ དཀར་རྫི་ཨོ་རྒྱན་རྡོ་རྗེ་
དབང་རྫོང་མགྲོན་གཉེར་ཀུན་བཟང་དོམ་ཅུང་

ཚོང་དཔོན་དར་རྒྱས་ལ་སོགས་པའི་

ཐུགས་གཏད་ཚུགས་པའི་འབོད་༥༠ ཕ་རི་བརྒྱུད་དེ་ལྷ་ས་ལུ་ཕེབས་ནུག།

དེ་ལས་ རིམ་པ་བཞིན་དུ་ ཞི་བའི་མཐུན་འགྲིགས་ཀྱི་གསུང་གྲོས་བྱུང་སྟེ་ སྤྱི་ལོ་༡༩༠༤
ཟླ་༩ པའི་ཚེས་༧ ལུ་རྩེ་པོ་ཏ་ལ་ལུ་སྦེ་ ནེ་པཱལ་དང་རྒྱ་ནག་གི་ཨམ་བཱན་འཛོམས་སར་
སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་ཚབ་ དགའ་ལྡན་ཁྲི་རིན་པོ་ཆེ་དང་ གོང་ས་ཨོ་རྒྱན་དབང་
ཕྱུག་ གཞན་ཡང་བོད་ཀྱི་ཆེ་མཐོའི་དཔོན་ཁག་ བིརི་ཀྲིཤ་ཁ་ཐུག་ལས་ ཀཱོལ་ནཱལ་ ཡང་
ཧཱས་བེནཌ་དང་

དམག་དཔོན་བིརི་གེ་ཌར་ཇེ་ནཱ་རཱལ་

མེག་དྲོ་ནཱོལ་ལ་སོགས་པ་

འཛོམས་ཐོག་ལུ་ ཞི་བའི་ཆིངས་ཡིག་གུར་ མཚན་རྟགས་བཀོད་གནང་པའི་སྐབས་ མི་
རྗེ་མཆོག་གི་སྐུ་བསོད་དབང་ཐང་དང་ མཛད་པ་ཕྲིན་ལས་འགྲན་ཟླ་མེདཔ་ལས་ དབྱིན་
གཞུང་གི་སྐུ་ཚབ་ཚུ་གིས་ཡང་ ངོས་ལོན་ལེགས་ཤོམ་བྱུངམ་ལས་ དབྱིན་བོད་གཉིས་
ཀྱི་བར་ན་ ཞི་བའི་མཐུན་འགྲིགས་ལེགས་ཤོམ་བྱུང་ནུག།

དེ་ལས་ ཁོང་དཔོན་གཡོག་ཚུ་ ལྷ་ས་ལས་ལོག་འབྲུག་ལུ་བྱོན་པའི་སྐབས་ དབྱིན་
གཞུང་གི་སྐུ་ཚབ་ཚུ་གིས་ མི་རྗེ་ཨོ་རྒྱན་དབང་ཕྱུག་མཆོག་ལུ་ ཡིད་རང་གི་གུས་བཏུད་
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འབྲུག་བརྒྱུད་འཛིན་གྱི་ཡབ་མེས་དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་མཛད་རྣམ་བཅུད་སྡུད།

ཞུ་ཡོད་པའི་ཁར་ མི་རྗེ་ཨོ་རྒྱན་དབང་ཕྱུག་མཆོག་གི་མཛད་བཟང་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ བོད་
གངས་ཅན་གྱི་ལྗོངས་ལུ་ སས་ཀྱི་བསྟན་པ་དང་ བོད་མིའི་བདེ་སྐྱིད་ལུ་གནོད་འཚེ་ག་
ནི་ཡང་མ་བྱུངམ་ལས་ བོད་གཞུང་ལས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་གནང་སྦྱིན་དང་སྦྲགས་ཏེ་
བོད་ཀྱི་ལམ་སྲོལ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཞྭ་ ལྷམ་ལ་སོགས་པའི་འབུལ་བ་ཕུལ་རུང་ སྐྱབས་
རྗེ་བྱང་ཆུ་བརྩོན་འགྲུས་ཀྱིས་གནང་པའི་ དབུ་ཞྭ་བྱ་རོགས་གདོང་ཅན་ལས་ ཞྭམོ་གཞན་
དགོཔ་མེད་ཟེར་གསུངས་ཏེ་ དབུ་ཞྭ་གཞན་མ་བཞེས་རུང་ འབུལ་བ་གཞན་ རྒྱལ་བའི་
བཀའ་འགྱུར་ཆེན་མོ་དང་ ནོར་བུ་རྡོ་རྗེ་ཕ་ལམ་གཉིས་ལས་ བཀའ་འགྱུར་དེ་ད་ལྟོ་ཀྲོང་
གསར་རྫོང་ནང་ཡོད་པའི་ཁར་ ནོར་བུ་དེ་ སྐུ་རྗེས་ལུ་གུ་རུའི་ཐུགས་རྒྱན་སྦེ་ཡོད་ཟེར་
བཤདཔ་ཨིན་མས།

དེ་བཟུམ་སྦེ་ ཤུལ་ལས་ དབྱིན་གཞུང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ཡང་ མི་རྗེ་ཨོ་རྒྱན་དབང་ཕྱུག་
མཆོག་གིས་ བོད་དང་དབྱིན་གཞུང་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ ཞི་བའི་མཐུན་འགྲིགས་མཛད་
གནང་མི་ལུ་ དགའ་ཚོར་སྦོམ་བསྐྱེད་དེ་ སྤྱི་ལོ་༡༩༠༥ ལུ་ དབྱིན་གཞུང་ལས་སྐུ་ཚབ་
ཝའིཊ་དང་ པཱོལ་ མེ་ཇར་རི་ནིག་གསུམ་ སྤུ་ན་ཁ་ལུ་ཆེད་མངགས་བཏང་སྟེ་ ཀེ་ སི་
ཨའི་ ཨི་ ཟེར་བའི་གཟེངས་བསྟོད་གི་རྟགས་མ་ཡང་ གནང་ཡོདཔ་མ་ཚད་ རྒྱལ་ཁབ་
གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ མཐུན་ལམ་ལེགས་ཤོམ་སོང་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ དབྱིན་གཞུང་གིས་
མགྲོན་བརྡ་མཛདཔ་བཞིན་དུ་ སྤྱི་ལོ་༡༩༠༦ ལུ་ མི་རྗེ་ཨོ་རྒྱན་དབང་ཕྱུག་གིས་གཙོས་
པའི་ སྐུ་འཁོར་ལྷན་རྒྱས་ཚུ་ འབྲུག་ལས་རྒྱ་ཀ་ལི་ཀ་ཏ་ལུ་ གཞུང་དོན་གཟིགས་
བསྐོར་ལུ་ཐེང་དང་པ་བྱོན་ཏེ་ ཕྱི་གླིང་པའི་རྒྱལ་སྲས་ཇོརཅི་དང་ལྕམ་མེ་རི་ཚུ་དང་ མཇལ་
འཕྲད་མཛད་གནང་ནུག།
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གོང་ས་ཨོ་རྒྱན་དབང་ཕྱུག་མཆོག་གི་མཛད་རྣམ།

དེ་སྦེ་ རྒྱ་བོད་འབྲུག་གསུམ་གྱི་འདོད་པ་ དུས་ཅིག་ལུ་གྲུབ་ཚུགས་མི་དེ་ནི་ ནམ་ཡང་
བརྗེད་དུ་མི་རུང་བའི་མཛད་བཟང་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ འབྲུག་གི་མི་སེར་ཚུ་གིས་ཁ་ཐུག་
ལས་ཡང་ མི་རྗེ་ཁོ་རའི་སྐུ་ཚེ་ལུ་བར་ཆད་མེདཔ་མ་ཚད་ ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་
འཕྲལ་ཕུགས་གཉིས་ལུ་ ཉེན་ཁ་མེད་པའི་སྲ་བརྟན་བཟོ་གནངམ་ལས་ གཞུང་དང་མི་
སེར་ཡོངས་ཀྱིས་ ཕེབས་སུ་གསེར་སྒྲེང་ དགའ་སྟོན་དང་བཅས་གུས་བཏུད་ཞུ་ཡོདཔ་
ཨིན་མས།

དེ་ལས་ སྤྱི་ལོ་༡༩༠༦ སྤྱི་ཟླ་༡༠ པའི་ནང་ སྤ་རོ་རིན་སྤུངས་རྫོང་མེ་རྐྱེན་ཤོར་ཏེ་
ཞབས་གསོ་ཞུ་བའི་དོན་ལུ་སྤ་རོ་ལུ་བྱོན་ཏེ་ ཞབས་ཏོག་གི་བཀོད་པ་ཚུ་ སྔར་ལས་ལྷག་
པར་བཞེང་གནང་བ་སོགས་

བསྟན་སྲིད་ཀྱི་ཕྱག་ལཱ་འཕྲོ་མཐུད་མཛད་དེ་རང་བཞུགས་

པའི་བསྒང་ རྒྱ་ནག་དང་བིརི་ཀྲིཤ་ལ་སོགས་པའི་ རྒྱལ་ཁབ་སྦོམ་ཚུ་དང་འབྲེལ་བ་
འཐབ་དགོ་པའི་སྐབས་དང་ ལྷག་པར་དུ་འབངས་མི་སེར་ཡོངས་ལུ་ དུས་དང་བསྟུན་
པའི་ཆབ་སྲིད་བསྐྱང་མི་ཚུ་ ཧེ་མ་བཟུམ་སྡེ་སྲིད་ག་ཐོབ་རྐྱབ་པའི་ ལམ་སྲོལ་དེ་རང་
བཞག་པ་ཅིན་ རྒྱལ་ཁབ་དང་འབངས་མི་སེར་ཚུ་

ཞི་བདེ་གི་ངང་ལུ་གནས་ཐབས་

མེདཔ་ལས་ ཕྱོགས་ཀྱི་སྤྱི་བླ་དང་ རྫོང་དཔོན་ གཞུང་གྲྭ་ཚང་གི་མཁན་སློབ་ཚུ་དང་
ཤར་ནུབ་གཞུང་གསུམ་གྱི འབངས་མི་སེར་ག་ར་ མགྲིན་གཅིག་གིས་ཐོག་ལས་ ཆོས་
རྩེ་དཔོན་སློབ་ཨོ་རྒྱན་དབང་ཕྱུག་མཆོག་

འབྲུག་བརྒྱུད་འཛིན་གྱི་རྒྱལ་པོ་དང་པ་སྦེ་

དབང་བསྐུར་ཞུ་ནི་ལུ་གྲོས་ཐག་ཆོད་གནང་ནུག།
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འབྲུག་བརྒྱུད་འཛིན་གྱི་ཡབ་མེས་དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་མཛད་རྣམ་བཅུད་སྡུད།

གྲོས་ཆོད་དེ་དང་བསྟུན་ཏེ་ སྤྱི་ལོ་༡༩༠༧ དབྱན་ཟླ་༡༢ པའི་ཚེས་༡༧ རང་ལོ་མེ་ལུག་
ཟླ་༡༡ པའི་ཚེས་༡༣ ལུ་ འབྲུག་གི་རྒྱལ་ས་ལྟེ་བ་ སྤུངས་ཐང་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཕོ་བྲང་
ནང་ལུ་ འབྲུག་གི་ལྷ་མི་སྲིད་སྡེ་ཚོགས་པའི་དབུས་སུ་ འབྲུག་བརྒྱུད་འཛིན་གྱི་རྒྱལ་པོ་
དང་པ་སྦེ་

རང་ལུགས་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་མཛད་རིམ་

ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་སྒོ་ལས་

གསེར་ཁྲི་མངའ་གསོལ་ཞུ་ནུག གསེར་ཁྲི་མངའ་གསོལ་གྱི་ མཛད་སྒོའི་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་
སྐབས་ལུ་ འབྲུག་གི་བླམ་དང་དཔོན་ འབངས་མི་སེར་ཚུ་གིས་མ་དོ་བར་ སྐུ་མགྲོན་
གཙོ་བོ་ དབྱིན་གཞུང་སྐུ་ཚབ་ ཇཱོན་ ཀལའུཌ་ ཝའེཊ་གིས་གཙོས་པའི་ དབྱིན་གཞུང་
གི་དཔོན་ཁག་༢༤ དེ་ཅིག་བྱོན་གནང་ནུག།

དེ་ལས་མི་ཡི་དབང་ཕྱུག་ གོང་ས་ཨོ་རྒྱན་དབང་ཕྱུག་མཆོག་ བརྒྱུད་འཛིན་གྱི་རྒྱལ་
རབས་དང་པའི་ཁྲི་ཐོག་ལུ་ཕེབས་ཞིནམ་ལས་ སྔར་ཆོས་རྩེ་དཔོན་སློབ་ཀྱི་མཛད་རིམ་
འཕྲོ་མཐུད་ མཛད་གནང་པའི་ནང་ལས་ མཛད་རིམ་གྱི་རྣམ་གྲངས་བཅུ་གཉིས་དེ་ཅིག་
ཡོད་མི་དེ་ཡང་ སྤྱི་ལོ་༩༠༧ གྱི་ཧེ་མ་ རྒྱལ་བརྒྱུད་ཀྱི་ལམ་སྲོལ་འགོ་མ་བཙུགས་པའི་
གོང་ལུ་ དཔྱ་ཁྲལ་གྱི་རིགས་དེ་ཚུ་ དངུལ་ཁྲལ་མིན་པར་ ཕྱོགས་ཀྱི་དཔོན་ཁག་ཚུ་
གིས་ མི་སེར་ཚུ་ལུ་ཚད་མེད་པའི་ དཔྱ་ཁྲལ་བཀལ་ཏེ་མི་སེར་ཚུ་ལུ་ མི་བཟོད་པའི་སྐྱིད་
སྡུག་ཕོག་སྟེ་ཡོད་པའི་ཁར་ ནང་འཁྲུགས་ཀྱི་སྐབས་ལུ་ སྦུང་ཁྲལ་ཟེར་དམག་རྐྱབ་པར་
འགྱོ་ནི་གི་དོན་ལུ་ ཕོ་སྐྱེས་ཚུ་ཐོན་དགོ་པའི་སྲོལ་ཡོད་མི་ཚུ་ཡང་ཕབ་ཆག་གནངམ་མ་
ཚད་ ལམ་ས་ཁར་སྡོད་མི་ཚུ་ ཁྱིམ་ནང་མི་འཕྲོས་ཡོད་རུང་མེད་རུང་ དོས་ནུབ་བཤུད་
བརྐྱབས་ཏེ་ཡིན་རུང་སྐྱེལ་དགོ་པའི་ཁྲལ་ གྲངས་ཀྱིས་མ་ཆོད་པར་ཡོད་མི་ཚུ་ཡང་ མི་
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གོང་ས་ཨོ་རྒྱན་དབང་ཕྱུག་མཆོག་གི་མཛད་རྣམ།

དབང་ཨོ་རྒྱན་དབང་ཕྱུག་མཆོག་གིས་ དགོངས་ཡངས་གནང་སྟེ་ ལཱ་གི་རིགས་མང་
ཤོས་རང་ སྒརཔ་ཚུ་གིས་འབད་དགོཔ་འབད་ བཟོ་གནང་ནུག།

འདི་མ་ཚད་ མི་དབང་མཆོག་དང་ཕྱི་གླིང་པའི་སྐུ་ཚབ་གཉིས་ སྤུན་ཆ་ལས་ལྷག་པའི་
ཐུགས་མཐུན་ནི་དེ་གིས་ དབྱིན་གཞུང་དང་མཐུན་ལམ་ལེགས་ཤོམ་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་
ལོ་ལྟར་རྒྱ་གཞིའི་ས་ཁྲལ་༥༠,༠༠༠ (སྟོང་ཁྲག་ལྔ་བཅུ་) རེ་ཐོབ་མི་དེ་ཡང་ སྤྱི་ལོ་
༡༩༠༨ ཀྱི་ལོ་ལས་༡,༠༠,༠༠༠ (འབུམ་གཅིག་) ལུ་ཡར་སེང་གནང་མི་འདི་
འབྲུག་ལུ་འོང་འབབ་བཟོ་བའི་ཐོག་མ་ཨིནམ་མ་ཚད་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ རྒྱ་ནག་
གིས་དབང་བའི་རྒྱལ་ཁབ་ཨིན་ཟེར་རྒྱ་མིའི་འགོ་དཔོན་ མ་ཅི་ཕུ་ཟེར་མི་དེ་གིས་ དམག་
མི་ཉི་ཤུ་འཁྱིད་དེ་བལྟ་བསྐོར་ལུ་འོང་མི་ཚུ་ཡང་ ཐབས་ཤེས་བཏོན་ཏེ་ལོག་བཏངམ་མ་
ཚད་ ཤུལ་མ་སྤྱི་ལོ་༩༡༠ གྱི་ལོ་ལུ་བིརི་ཀྲིཤ་གི་སྐུ་ཚབ་ ཨེ་སི་བེལ་ སྤུ་ན་ཁ་ལུ་
གཞུང་དོན་གཟིགས་བསྐོར་ལུ་བྱོན་པའི་སྐབས་ ལོ་རྒྱུ་དེའི་སྐོར་ལས་གསུངས་གྲོས་བྱུང་
སྟེ་ ད་ལས་ཕར་ རྒྱ་ནག་གིས་དབང་བཙོང་ཐོན་འོང་པ་ཅིན་ དབྱིན་གཞུང་གིས་རྒྱབ་སྐྱོར་
འབད་ནི་གི་ཁ་ཚིག་བཟོ་ཡི་ཟེར་

སྐུ་ཚབ་ཀྱི་གསང་བའི་སྙན་ཞུ་ནང་གསལ་ཏེ་ཡོདཔ་

ལས་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ སྟོབས་ཅན་རྒྱ་ནག་ལས་ཡང་ཉེན་སྲུང་མཛད་དེ་ འབྲུག་གི་
བདེ་ཐབས་བཟོ་གནང་མི་དེ་ཡང་ མཛད་པ་གཙོ་བོ་ཅིག་ཨིན་མས།
འདི་བཟུམ་སྦེ་ སྤྱི་ལོ་༡༩༡༠ ལུ་ དབྱིན་གཞུང་ལས་སྐུ་ཚབ་ སར་ཅལསི་བེལ་ འབྲུག་
ལུ་བྱོན་པའི་སྐབས་ལུ་ བསུ་བ་དང་མགྲོན་སྐྱོང་ལེགས་ཤོམ་མཛད་གནངམ་ལས་བརྟེན་
རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ སྤྱི་ལོ་༡༨༦༥ འི་ལོ་ལུ་ སིན་ཆུ་ལར་ས་མཚམས་ཆིངས་
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འབྲུག་བརྒྱུད་འཛིན་གྱི་ཡབ་མེས་དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་མཛད་རྣམ་བཅུད་སྡུད།

ཡིག་བཟོ་སྟེ་ཡོད་མི་དེ་ སྤྱི་ཚེས་༨/༧/༡༩༡༠ ལུ་ སླར་ཡང་ཕྱོགས་གཉིས་ཆ་ར་ལུ་
ཕན་པའི་ལེགས་བཅོས་ཀྱིས་བཟོ་གནང་སྟེ་ རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ ས་མཚམས་
ཀྱི་གཏན་གཞི་སྒྲིང་སྒྲིང་སོང་ནུག།

སྤྱི་ལོ་༡༩༡༡ ལུ་ཡང་ དབྱིན་གཞུང་སྐུ་ཚབ་ཀྱིས་ མཐུན་འབྲེལ་གཟིགས་བསྐོར་བྱོན་
དགོས་པའི་

མགྲོན་བརྡ་ཕུལཝ་བཞིན་དུ་

མི་དབང་མཆོག་དང་གོང་གཟིམ་དཔོན་

གཡོག་ཚུ་གིས་ རྒྱ་གར་དི་ལི་ལུ་བྱོན་ཏེ་ རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་ཀྱི་མཐུན་འབྲེལ་ཧ་ཅང་
གིས་ དམ་ཟབ་སོང་ཡོདཔ་མ་ཚད་ འཛམ་གླིང་དམག་ཆེན་དང་པའི་སྐབས་ལུ་ འབྲུག་
གཞུང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ མ་དངུལ་གྱི་གྲོགས་རམ་འབུམ་གཉིས་གནངམ་མ་ཚད་ སྤྱི་
ལོ་༡༩༡༦ ལུ་ རྒྱ་གར་ནང་ བིརི་ཀྲིཤ་གཞུང་གིས་དབང་བཙོང་འཐབ་པའི་སྐབས་
ཉམས་རྒུད་བྱུང་མི་ཚུ་ལུ་ ཨིམ་པི་རཱལ་ རི་ལིཕ་ཕནཌ་ ཟེར་བའི་སྐྱབས་གསོ་མ་དངུལ་
འབུམ་གཅིག་མི་དབང་ཁོ་རའི་ཕྱག་ལས་གནང་བ་ལ་སོགས་པ་ མཛད་གནང་ནུག།

དེ་སྦེ་ དབྱིན་གཞུང་དང་ཅིག་ཁར་ མཐུན་ལམ་གྱི་འབྲེལ་བ་ལེགས་ཤོམ་སོང་མི་དེ་ཡང་
གཙོ་བོ་ ཧཱ་དྲུང་པ་ཨོ་རྒྱན་རྡོ་རྗེ་གིས་ ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་ཤེས་བྱ་དང་བསྟུན་པའི་བསླབ་བྱ་དང་
དྲན་བསྐུལ་ཞུ་དགོ་པའི་རིགས་ བློས་ཕོག་ཡོད་ཕོག་སྦེ་ འབྲུག་པའི་བསྟན་སྲིད་ལུ་
ཕྱག་ཕྱིད་ལེགས་ཤོམ་འབྱོར་ཡོདཔ་ལས་ སྤྱི་ལོ་༡༩༡༡ མི་དབང་ཨོ་རྒྱན་དབང་ཕྱུག་
ཞབས་ལས་ གཟེངས་བསྟོད་ཀྱི་བཀའ་ཤོག་དང་བཅས་ གོང་གཟིམ་གྱི་གོ་གནས་
གནང་ནུག།
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གོང་ས་ཨོ་རྒྱན་དབང་ཕྱུག་མཆོག་གི་མཛད་རྣམ།

དེ་ལས་ དུས་ཀྱི་རིམ་པ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ འབྲུག་གི་ན་གཞོན་ཚུ་ལུ་ ཕྱི་ནང་གཉིས་ཀྱི་
ཤེས་ཡོན་འདི་ མེད་ཐབས་མེད་པའི་གནད་ལུ་གཟིགས་ཏེ་ དཔག་བསམ་ཁ་ལས་སྐུ་
ཚབ་ནོར་བུ་ཟེར་མི་དང་ འབྲས་ལྗོངས་ལས་སློབ་དཔོན་ཕན་ཏོག་ཟེར་གཉིས་ སློབ་
དཔོན་ལུ་བསྐོས་ཏེ་ རྒྱལ་སྲས་དང་འབྲུག་གི་ས་གནས་སོ་སོ་ལས་ ན་གཞོན་བཅུ་བཞི་
གདམས་ཏེ་ སློབ་གྲྭའི་སྲོལ་འགོ་དང་པ་ བུམ་ཐང་དབང་འདུས་ཆོས་གླིང་ལུ་ ཕྲིན་ལས་
རབ་བརྟན་སློབ་གྲྭ་ཟེར་

སློབ་གྲྭ་ཆུང་བ་གཅིག་གསར་བཙུགས་གནངམ་མ་ཚད་

ཕྱོགས་རིས་མེད་པའི་ཐུགས་བཞེད་ཀྱིས་ ཤར་ཕྱོགས་ལས་བུཚ་༧ དང་ ནུབ་ཕྱོགས་
ལས་བུཚ་༧ འཐུ་སྟེ་ ཀ་ལི་ཕུ་ལུ་སློབ་སྦྱོང་འབད་བར་བཏང་གནང་ནུག དེ་གི་ཤུལ་
ལས་ ཧཱ་རྫོང་ཁག་ནང་ལུ་ཡང་ འབྲུག་དབང་ཕྱུག་ལྷོ་རྫོང་སློབ་གྲྭ་ཟེར་ སློབ་གྲྭ་ཆུང་བ་
གཅིག་གཞི་བཙུགས་གནང་སྟེ་ ཀ་ལི་ཕུ་ལུ་སྡོད་མི་སློབ་གྲྭཔ་ཚུ་ གནམ་དབྱར་གྱི་དུས་
ཚོད་ལུ་ སློབ་སྦྱོང་འབད་བར་ ཧཱ་ལུ་འོང་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།
མི་དབང་ཨོ་རྒྱན་དབང་ཕྱུག་མཆོག་གིས་ རྒྱལ་ཁབ་དང་མི་སེར་ལུ་ཕན་པའི་ སྲིད་སྐྱོང་
གི་ཕྱག་ལཱ་རྐྱངམ་ཅིག་མེན་པར་ ཚེས་འདི་ཕྱི་གཉིས་ཀྱི་ལམ་གྱི་རྩ་བ་ དམ་པའི་ཆོས་
ཀྱི་བསྟན་པ་ཡང་ ཆོས་རྩེ་དཔོན་སློབ་མཛད་དེ་བཞུགས་པའི་སྐབས་ཀྱི་འཕྲོ་མཐུད་ རྫོང་
དང་ལྷ་ཁང་ དགོན་སྡེ་ལ་སོགས་པའི་ཆོས་སྡེ་ཚུ་ནང་ འཕགས་པའི་དགེ་འདུན་གྱི་སྡེ་
རིམ་པར་གཞི་བཙུགས་གནངམ་ཚད་

ང་བཅ་རའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་

དམག་དང་ནང་

འཁྲུགས་རྒྱུན་མ་ཆད་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ མི་མཐུན་པའི་ཉེ་བར་འཚེ་བ་བཟློག་ཐབས་ལུ་ མི་
དབང་ཁོ་རའི་ རྩ་བའི་བླམ་གསེར་སྐོང་རྡོ་རྗེ་འཆང་ བུམ་ཐང་ལུ་གདན་འདྲེན་ཞུ་སྟེ་
ཐབས་དང་རིམ་འགྲོ་ཚུ་མཛད་གནངམ་མ་ཚད་ མི་དབང་ཁོ་རང་གསེར་ཁྲི་གུར་ཕེབས་
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འབྲུག་བརྒྱུད་འཛིན་གྱི་ཡབ་མེས་དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་མཛད་རྣམ་བཅུད་སྡུད།

ཞིནམ་ལས་ བྱ་བ་ལམ་འགྲོ་ལེགས་ཤོམ་བྱུང་མི་དེ་ དགེ་འདུན་འདུས་པ་རྒྱ་མཚོའི་
ཐུགས་སྨོན་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ཨིནམ་ལས་ མི་དབང་ཁོ་རའི་སྒེར་གྱི་ཕྱག་དངུལ་ལས་ ནང་
གི་ལྷན་རྒྱས་ཚུ་ལུ་དངུལ་ཀྲམ་བཞི་བརྒྱ་རེ་དང་ སློབ་དཔོན་བཞི་དང་ སྡེ་པའི་ཆིབས་
གཞོན་པ་ཚུ་ལུ་བརྒྱ་རེ་ དགེ་འདུན་དམངས་ཁར་ཉིས་སྟོང་ རྩ་བའི་བླ་མ་ཀརྨ་པ་མཁའ་
ཁྱབ་རྡོ་རྗེ་ལུ་ གསུམ་སྟོང་ཕུལ་ཡོདཔ་དང་ ཟླ་རིམ་བཞིན་དུ་ ལྷ་ས་ཇོ་བོའི་སྐུ་འདུན་ལུ་
སྟོང་མཆོད་ཚར་རེ་ཕུལ་བའི་མཛད་པ་ཚུ་འགོ་བརྩམས་གནང་ནུག།

འདི་མ་ཚད་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ ལུང་དང་རྟོགས་པའི་བསྟན་པ་མི་ཉམས་པར་
ཡུན་རིང་གནས་པའི་ཐུགས་བཞེས་

འགྲན་ཟླ་དང་འབྲལ་བ་གནང་སྟེ་

དང་པ་སློབ་

དཔོན་ཉིམ་རྡོ་རྗེ་དང་ ཨོ་རྒྱན་ སྨིན་དྲུག་ཚུ་གིས་བོད་ལས་ཆོས་ཡང་དག་པ་ཞུ་སྟེ་ མི་
དབང་མཆོག་གི་ཐུགས་ཀྱི་དགོངས་འཆར་ལྟར་དུ་

ནང་པའི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་

ལེགས་སྤེལ་མཛད་གནངམ་ལས་ སྤྱི་ལོ་༡༩༡༧ གྱི་ལོ་ལུ་ཡང་ སྤུ་ན་གྲྭ་ཚང་ལས་
བསྟན་པ་རིན་ཆེན་དང་ ཨ་ཅོ་པ་སངས་ ཆོས་རྩེ་རབ་སྡེ་ལས་ རིན་ཆེན་རྡོ་རྗེ་དང་ པད་
མ་ཚེ་རིང་ སྐལ་བཟང་ རིགས་བཟང་ཚུ་ བོད་ལུ་སློབ་གཉེར་འབད་བར་བཏང་གནང་མི་
ཚུ་གིས་ ཤུལ་ལས་འབྲུག་ལུ་ལོག་ཕེབས་ཏེ་ ལ་ལུ་གིས་མཁན་པོ་དང་ ལ་ལུ་གིས་
བླམ་དང་དབུ་འཛིན་ཚུ་མཛད་དེ་
ཚུགསཔ་བྱུང་ནུག།

མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེའི་ཐུགས་དོན་གྲུབ་

བོད་ཆོས་ལྡན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ས་གནས་སོ་སོ་ལུ་ཡོད་མི་ ལྷ་ཁང་དང་དགོན་སྡེ་རྩ་ཅན་ཚུ་
ནང་ཡང་ དབང་ལུང་བཀའ་ཁྲིད་དང་དུས་མཆོད་འབུམ་སྡེ་ལ་སོགས་པའི་ མཆོད་ཡོན་
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གོང་ས་ཨོ་རྒྱན་དབང་ཕྱུག་མཆོག་གི་མཛད་རྣམ།

སྦྱིན་བདག་མཛདཔ་མ་ཚད་ འབྲུག་ནང་འཁོད་ལུ་ཡོད་པའི་ རྫོང་གཞི་དང་ལྷ་ཁང་དགོན་
སྡེ་ཚུ་གི་ ཕྱིའི་བཀོད་པ་དང་ནང་གི་རྟེན་གསུམ་སོགས་ ཉམས་གསོ་དང་གསར་བཞེང་
གྱི་ཞབས་ཏོག་གང་དྲག་ཞུ་ཡོད་པའི་ཁར་ མཚན་ལྡན་གྱི་བླ་ཆེན་ཚུ་གིས་ དབང་ལུང་
བཀའ་ཁྲིད་གནང་པའི་སྐབས་ལུ་ཡང་ གཏོང་ཕོད་ཅན་གྱི་སྦྱིན་བདག མངའ་ཞབས་ཁོ་ར་
གིས་མཛད་དེ་ བསྟན་པ་དང་སེམས་ཅན་ལུ་ཕན་པའི་ འགྲོ་དོན་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་
མཛད་གནང་ནུག།

དེ་ལས་ རྒྱལ་ལྕམ་བརྩོན་འགྲུས་ལྷ་མོ་ཡང་ བསྙུན་གཞི་ཐེབས་ཏེ་ སྨན་བཅོས་རིམ་
འགྲོ་དང་སྐུ་རིམ་ ག་དེ་དྲག་དྲག་མཛད་རུང་ ཕན་པ་མེད་པར་སྤྱི་ལོ་༡༩༢༢ ལུ་
དགོངས་པ་རྫོགས་སོངམ་ལས་ མི་དབང་ཨོ་རྒྱན་དབང་ཕྱུག་མཆོག་ལུ་ གྲོགས་ཁ་
བྲལ་གྱི་སྡུག་བསྔལ་དང་ མ་མེད་པའི་སྲས་སྲོས་ལུ་ བཟོད་མ་ཚུགས་པའི་བྱམས་དང་
སྙིང་རྗེ་ བསྐྱེད་དགོཔ་བྱུང་བ་ལ་སོགས་པ་ བསམ་ཡུལ་ལས་འདས་པ་ཅིག་མཛད་
གནང་ནུག།

མི་རྗེ་ཨོ་རྒྱན་དབང་ཕྱུག་མཆོག་ ཕྱི་ལྟར་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་གཟུགས་སུ་བྱོན་ཏེ་ རྒྱལ་
ཁབ་ཆོས་བཞིན་དུ་བསྐྱངས་རུང་ ནང་ལྟར་ བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་རྣམ་སྤྲུལ་ངོ་མ་
ཨིནམ་ལས་ བུམ་ཐང་བླ་མའི་དགོན་པ་ལུ་ མི་རྗེ་ཁོ་རང་ཐུགས་དམ་གནང་ས་ བུམ་
ཐང་བླ་མི་དགོན་པའི་རི་མགོར་ གཟིམ་ཅུང་ཀུན་བཟང་ཆོས་གླིང་བཞེངས་ཏེ་ སྒོ་ཁར་
ཕྱག་ཞུ་མི་གཅིག་མ་གཏོགས་ མི་ག་ཡང་མི་འོང་ནི་གི་དོན་ལུ་ རོ་ཁྱི་༡༢ དེ་ཅིག་བཏང་
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འབྲུག་བརྒྱུད་འཛིན་གྱི་ཡབ་མེས་དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་མཛད་རྣམ་བཅུད་སྡུད།

བཞག་སྟེ་

དྲོ་པ་ལས་ཉིན་དགུང་ཚུན་ཚོད་ ཐུགས་དམ་ལུ་བཞུགས་ཏེ་ གཞུང་དོན་

གལ་ཅན་གྱི་རིགས་ ཉིན་ཕྱེད་ལས་མཛད་དེ་བཞུགས་ནུག།

ཤུལ་ལས་ བྱམས་པ་ལྷ་ཁང་དང་སྐུ་རྗེས་ལྷ་ཁང་གཉིས་ལུ་ཡང་ ཟབ་མོའི་ཆོས་ཀྱི་
ཐུགས་དམ་ལུ་བཞུགས་པའི་མཐར་ ཕོ་བྲང་ཕྲིན་ལས་རབ་བརྟན་ནང་ལུ་སྦེ་ མཐར་ཕྱིན་
པའི་སྐུ་ཚེ་ཧྲིལ་པོ་ ཐུགས་དམ་ལུ་བརྩོན་གནང་སྟེ་ སྤྱི་ལོ་༡༩༢༦ དབྱིན་ཟླ་༨ འི་ཚེས་
༢༡ རང་ལུགས་མེ་སྟག་ཟླ་༧ པའི་ཚེས་༡༣ ལུ་ ཞལ་ཆེམས་གང་ལ་གང་འཚམས་
གནང་ཞིནམ་ལས་ དབུ་རྒྱལ་སྲས་འཇིགས་མེད་དབང་ཕྱུག་གི་དབུ་པང་གུར་བཞག་སྟེ་
སྐུ་འཁོར་དང་བླམ་དཔོན་གཡོག་ག་ར་འཛོམས་ས་ལུ་ དགོངས་པ་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་
རྫོགས་པའི་ཚུལ་སྟོན་གནང་ནུག།

དེ་ལས་ དགོངས་པ་རྫོགས་ཏེ་ ཉིན་གྲངས་ལྔའི་རིང་ལུ་ ཐུགས་དམ་ལུ་བཞུགས་པའི་
ཤུལ་ལས་ མང་སྡེ་ཚོ་བཞི་དང་ བུམ་ཐང་སྡེ་བཞི་གི་མི་སེར་ཚུ་གིས་ སྐུ་སྤུར་བུམ་ཐང་
སྐུ་རྗེ་ལུ་གདན་འདྲེན་ཞུ་སྟེ་ སྤུར་མེ་མཆོད་ཡང་སྐུ་རྗེ་ཐང་ནང་ལུ་སྦེ་ དགོངས་རྫོགས་
དགེ་སྦྱོར་གྱི་རིམ་པ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་མཛད་གནང་ནུག་གོ།
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འབྲུག་བརྒྱུད་འཛིན་གྱི་རྒྱལ་མཆོག་དང་པ་ གོང་ས་ཨོ་རྒྱན་དབང་ཕྱུག་མཆོག་གི་
མཛད་རྣམ་གལ་ཅན་གྱི་ཐོ།
Main events from the biography of first King Ugyen Wangchuck
#
No.

Year

Sexagonal
Calander
(Rabjung)

Age of
King
Ugyen
Wangc
-huck

Events

1

FireDragon

1856

Thinley Tobgay (elder brother
to Ugyen Wangchuck) born to
Desi Jigme Namgyal and Pema
Choki

2

Water-Dog

1862

Ugyen Wangchuck born in
Bumthang Wangdichoeling
Palace

3

Water-Bird

1873

12

Jigme Namgyal retires from
the seat of the 51st Desi

4

Water-Bird

1873

12

Jigme Namgyal appoints
Ketselpa Dorji Namgyal as
52nd Desi

5

6

?

Earth-Tiger

1878

Damchoe Rinchen arrests
Ugyen Wangchuck and
Phuntsho Dorji at Paro
Tadzong. Jigme Namgyal
imprisons Damchoe Rinchen's
family at Mendagang
17

Investiture of Ugyen
Wangchuck as Paro Penlop
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7

?

Paro Penlop Ugyen
Wangchuck involves in an
affair with Dechen Zangmo,
daughter of Dongkar Chugpo

8

?

Brother Thinley Tobgay
appointed as Wangdi
Dzongpon

9

Iron-Snake

10

1881

20

?

Jigme Namgyal passes away in
Simtokha Dzong
Wangdi Dzongpon Angdru
Nim sends Zimpon Pemi
Tshewang Tashi to support
Trongsa Penlop Dungkar
Gyeltshen in a war with Jakar
Dzongpon Choeje Pema
Tenzin

11

WaterHorse

1882

21

Paro Penlop Ugyen
Wangchuck mediates between
Dungkar Gyeltshen and
Choeje Pema Tenzin,
appointing Choeje Pema
Tenzin as the Trongsa Penlop

12

WaterHorse

1882

21

Drensop Singye Namgyel
assassinates Choeje Pema
Tenzin

13

WaterHorse

1882

21

Drensop Singye Namgyal
assumes the post of Trongsa
Penlop

14

WaterHorse

1882

21

Drensop Singye Namgyal and
his attendants assassinated in
Bumthang
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15

WaterHorse

1882

21

Penlop Ugyen Wangchuck
builds a Chorten (to subjugate
Drensop Singye Namgyal and
his attendants) on the ground
on which Drensop Singye
Namgyal and his attendants
were cremated near Chamkhar
bridge

16

WoodMonkey

1884

23

Penlop Ugyen Wangchuck
appoints Jamba (uncle) as
Wangdi Dzongpon

17

?

Phuntsho Dorji forcefully
marries Dechen Zangmo
without the knowledge of
Penlop Ugyen Wangchuck

18

WoodMonkey

1884

23

Trongsa Dronyer Changlo
receives a letter and Rs. 400
bribe from Phuntsho Dorji and
Alu Dorji to assassinate Penlop
Ugyen Wangchuck

19

WoodMonkey

1884

23

Penlop Ugyen Wangchuck
calls on Phuntsho Dorji and
Alu Dorji at Sha Razawog to
settle their dispute with
Dechen Zangmo

20

WoodMonkey

1884

23

Penlop Ugyen Wangchuck
performs Due-choed and Bumde
in almost all the Lhakhangs
and Goenkhangs of Trongsa
and Bumthang

21

Wood-Bird

1885

24

Penlop Ugyen Wangchuck and
his troops march towards the
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capital, Punakha
22

Wood-Bird

1885

24

Jekhenpo Ngawang Donden
and the Four Lopen request
Penlop Ugyen Wangchuck to
sign the agreement of peace
with Phuntsho Dorji and Alu
Dorji

23

Wood-Bird

1885

24

Central Monastic Body
performs the offering of Lhamo
Zhel-hom for three days as
instructed by Penlop Ugyen
Wangchuck

24

?

The battle of
Changlingmithang. Paro
Penlop Dawa Penjor kills
Phuntsho Dorji

25

?

Alu Dorji, Damchoe Rinchen,
Gasa Dzongpon Pusola,
Kalyon Ngawang Sherub and
Kawang Dorji escape to Tibet

26

?

Penlop Ugyen Wangchuck
sends six attendants to bring
Dechen Zangmo to Bumthang
but she escapes to Tibet and
later marries Damchoe
Rinchen

27

?

Alu Dorji's group plan to
revolt against Bhutan by
seeking help from Kundey
Lingpa and Ngawang Pelden
Choekey Gyeltshen, the
representatives of Tibet
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28

Wood-Bird

29

1885

24

Border dispute with China and
Tibet

1885

24

Start of border and trade route
dispute between Tibet and
British India

30

Wood-Bird

1885

24

Trongsa Penlop Ugyen
Wangchuck marries Azhi
Rinchen Pelmo

31

Fire-Dog

1886

25

Installation of Ugyen
Wangchuck as both Trongsa
Penlop and Gongzim

32

Fire-Dog

1886

25

Trongsa Penlop Ugyen
Wangchuck appoints brother
Thinley Tobgyal as Paro
Penlop

33

?

Trongsa Penlop Ugyen
Wangchuck sends seven
monks to Kham Dzogchen to
study

34

Fire-Dog

1886

25

Trongsa Penlop Ugyen
Wangchuck appoints Yanglop
Sangay Dorji as the 56th Desi
and Kuenzang Thinley
replaces Alu Dorji as the
Thimphu Dzongpon

35

Fire-Hog

1887

26

Death of brother Thinley
Tobgyal

36

Fire-Hog

1887

26

Princess Peldon born to Azhi
Rinchen Pemo

37

Earth-Rat

1888

27

War breaks out between
British India and Tibet at
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Tibet-Sikkim border
38

Earth-Ox

1889

28

Princess Yangtsho born to
Azhi Rinchen Pelmo

39

Iron-Tiger

1890

29

Kunzang Tenpai Nima (uncle),
the 8th speech incarnation of
Peling passes away

40

WoodHorse

1894

33

Choetse Penlop Ugyen
Wangchuck builds Guru
lhakhang at Bumthang Kurje

41

WoodHorse

1894

33

9th speech incarnation of
Peling, Tenzing Choekey
Gyeltshen born to sister
Rinchen Choedron

42

WoodSheep

1895

34

Trongsa Penlop Ugyen
Wangchuck distributes the
wealth of Lamai Gonpa to the
people as an act of Jinpa

43

FireMonkey

1896

35

Renovation of Trongsa Utse
Lhakhang, which was
destroyed by earthquake in
1770

44

Fire-Bird

1897

36

Renovation of Bjakar Dzong,
which was destroyed by
earthquake in 1770

45

Fire-Bird

1897

36

Performs Sidpa Chidoe rimdro
to overcome his illness

46

Fire-Bird

1897

36

Death of Azhi Rinchen Pelmo
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47

Earth-Dog

1898

37

Trongsa Penlop Ugyen
Wangchuck invites Serkong
Dorji Chang to perform rimdro
to ward off natural calamities
and mishaps in the counry

48

Earth-Hog

1899

38

Trongsa Penlop Ugyen
Wangchuck leaves for a
pilgrimage to Tibet

49

Iron-Rat

1900

39

Trongsa Penlop Ugyen
Wangchuck issues Royal
Kasho mentioning the
responsibilities of Kazi Ugyen
Dorji as the border
representative in India

50

Iron-Ox

1901

40

Trongsa Penlop Ugyen
Wangchuck marries Azhi
Tsundru Lhamo

51

Water-Hare

1903

42

Chag Dorji, born to Azhi
Tsundru Lhamo, dies soon
after his birth

52

Water-Hare

1903

42

The government of British
India appoints Young
Husband as the officer incharge to settle trade route
conflict with Tibet

53

Water-Hare

1903

42

Desi Chogley Yeshey Nidup
and Penlop Ugyen Wangchuck
receives a letter from
Chabgoen Rinpoche of Tibet
seeking help from Bhutan to
fight against British India
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54

Water-Hare

1903

42

Trongsa Penlop Ugyen
Wangchuck sends Dronyer
Pema Tashi to Phari to settle
border and trade route dispute
between British India and
Tibet, accompanied by Kazi
Ugyen Dorji

55

Water-Hare

1903

42

Trongsa Penlop Ugyen
Wangchuck arrives at Dromo
Rinchengang and meets
Young Husband

56

WoodDragon

1904

43

Trongsa Penlop Ugyen
Wangchuck appoints Kazi
Ugyen Dorji as the Bhutanese
Representative of the frontiers
in India

57

WoodDragon

1904

43

War breaks out between
British India and Tibet

58

WoodDragon

1904

43

Trongsa Penlop Ugyen
Wangchuck mediates between
British India and Tibet at
Potala. Anglo-Tibetan
Convention signed

59

WoodSnake

1905

44

Crown Prince Jigme
Wangchuck born to Azhi
Tsundru Lhamo

60

WoodSnake

1905

44

Terton Zilnon Khachab Dorji
(the root lama) names Crown
Prince as Jigme Wangchuck

61

WoodSnake

1905

44

Trongsa Penlop Ugyen
Wangchuck receives KCIE
insignia from British India
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62

WoodSnake

1905

44

Trongsa Penlop Ugyen
Wangchuck appoints Kushu
Tshering Penjor as Paro
Penlop

63

Fire-Horse

1906

45

Royal family and the council
visits Calcutta on official
invitation

64

Fire-Horse

1906

45

Rinpung Dzong burnt down
by fire. Choetse Penlop Ugyen
Wangchuck initiates
renovation works in the same
year

65

Fire-Sheep

1907

46

Installation of Ugyen
Wangchuck as the first
hereditary King of Bhutan.
Prince Jigme Dorji born to
Azhi Tsundru Lhamo

66

EarthMonkey

1908

47

An official of China, Machi
Phu accompanied by 20 armies
visits Bhutan

67

Earth-Bird

1909

48

Princess Kencho Choney
Wangmo born to Azhi
Tshundru Lhamo

68

Iron-Dog

1910

49

British Representative C. Bell
officially visits Bhutan and
signs the treaty of Punakha

69

Iron-Hog

1911

50

Prince Jigme Lhuendup born
to Azhi Tsundru Lhamo

70

?

Lam Sonam Zangpo born to
Sonam Drolma of Kurtoe
Ruling, who had an affair with
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King Ugyen Wangchuck
71

Iron-Hog

1911

50

King Ugyen Wangchuck visits
Delhi upon invitation by
British India

72

Iron-Hog

1911

50

King Ugyen Wangchuck
promotes Haa Drungpa Ugyen
Dorji to the post of Gongzim

73

Water-Ox

1913

52

King Ugyen Wangchuck meets
J. C. White and B. J. Ghul to
discuss issues related to the
boundaries and modern
education

74

WoodTiger

1914

53

Establishes Thinley Rapten
School and Wangchuk
Lhodzong School in Bumthang
and Haa respectively

75

?

King Ugyen Wangchuck
procures 318 guns and more
than a thousand bullets from
the king of Kuch Bihar

76

WoodTiger

1914

53

Bhutan donates Rs.two lakhs
to British India on account of
the 1st World War

77

Wood-Hare

1915

54

King Ugyen Wangchuck sends
2nd batch of monks to Tibet
for further studies

78

FireDragon

1916

55

Bhutan donates Rs. one lakh
on account of imperial fund to
India
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Fire-Snake

1917

56

80

Fire-Snake

1917

81

Water-Dog

1922

61

Death of Azhi Tsundru Lhamo
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Fire-Tiger

1926

66

King Ugyen Wangchuck
passes away

King Ugyen Wangchuck sends
3rd batch of monks to Dokham
under Khenchen Zhenphen
Choeki Ngawang for further
studies
Chogley Yeshey Ngedup
passes away
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རྒྱལ་སྲས་འཇིགས་མེད་དབང་ཕྱུག་མཆོག་

སྐུ་འཁྲུངས་པའི་ཉིནམ་ལས་འགོ་

བཙུགས་ ཡབ་མི་རྗེ་ཨོ་རྒྱན་དབང་ཕྱུག་གི་དབུ་བླ་ སྦས་ཡུལ་རིན་པོ་ཆེ་ གདན་འདྲེན་
ཞུ་སྟེ་ སྐུ་རིམ་ཞབས་བརྟན་རྒྱ་ཆེར་སྒྲུབ་སྟེ་ ཕྲིན་ལས་རབ་བརྟན་དང་དབང་འདུས་ཆོས་
གླིང་ཕོ་བྲང་གི་གླིང་སྒར་ནང་ལུ་

སྐྱེས་བའི་དུས་སྟོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་མཛད་པའི་

སྐབས་ འབངས་མི་སེར་ཚུ་ལུ་ ཟས་གོས་ཀྱི་གནང་སྦྱིན་གང་ལ་གང་འདོད་གནང་སྟེ་
རྒྱལ་སྲས་མཆོག་ སྐུ་ཚེ་ཞབས་པད་བརྟན་ཅིང་ མ་འོངས་པར་ རྒྱལ་ཁབ་ཆོས་བཞིན་
སྐྱོང་བའི་ རྟེན་འབྲེལ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་མཛད་གནང་ནུག།

དེ་བསྒང་ ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ཕྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་ལྷབ་སྲོལ་མེད་རུང་
ཡབ་རྗེ་དམ་པ་མཆོག་གིས་ ཐུགས་ཀྱི་ཚ་གྱང་སྦོམ་བཞེས་ཏེ་ རྒྱལ་སྲས་དགུང་ལོ་༦
ལས་རང་ ཡབ་རྗེ་ཁོ་རའི་ཕྱག་གཡོག་གྲས་ལས་ སྒང་སྟེང་པ་རྒྱ་གར་ཟེར་མི་དེ་གིས་
ཡི་གེ་ངོས་འཛིན་དང་སྦྱོར་ཀློག་ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ ནང་པའི་ཤེས་ཡོན་འགོ་དང་པ་
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འབྲུག་རྒྱལ་གཉིས་པ་ མི་དབང་འཇིགས་མེད་དབང་ཕྱུག་མཆོག་གི་མཛད་རྣམ།

ཕུལ་ཡོདཔ་ཨིན་མས། རྒྱལ་སྲས་མཆོག་གིས་ ནང་པའི་ཤེས་ཡོན་ལུ་སྦྱངས་པ་མཐར་
ཕྱིན་མཛད་ནི་དེ་གིས་ ཆོས་རྩེ་དཔོན་སློབ་ཀྱི་གོ་གནས་ཁར་བཞུགས་པའི་སྐབས་ རྫོང་
ནང་དུས་མཆོད་དང་འབུམ་སྡེ་གནང་པའི་སྐབས་ལུ་ དགེ་འདུན་པའི་གྲས་ཁར་བཞུགས་
ཏེ་ གསུང་མཆོད་གནང་སྲོལ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ དགེ་སློང་ཚུ་གིས་ཆོ་གའི་རིམ་པ་རེ་འཛོལ་
རུང་ མི་དབང་མཆོག་གིས་འདི་འཕྲོལ་ལས་ མཁྱེན་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

དེ་ལས་ སྤྱི་ལོ་༡༩༡༣ རྒྱལ་སྲས་དགུང་ལོ་༩ བཞེསཔ་ད་ དུས་དང་བསྟུན་པའི་རྒྱལ་
ཁབ་གོང་འཕེལ་གྱི་མཆར་གཞི་བརྩམ་ནི་དང་
མཛད་དགོ་པའི་སྐབས་

ཕྱི་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ཚུ་དང་འབྲེལ་བ་

ཕྱིའི་འབྲི་ལྷག་གི་ཤེས་ཡོན་དེ་མེད་ཐབས་མེདཔ་ཅིག་ལུ་

གཟིགས་ཏེ་ སྐུ་ཚབ་ནོར་བུ་དང་ འབྲས་ལྗོངས་པ་ཕན་ཏོག་གཉིས་ཆེད་དུ་འབོ་སྟེ་ ཡབ་
རྗེ་དམ་པ་མཆོག་གིས་ བུམ་ཐང་དབང་འདུས་ཆོས་གླིང་ལུ་ འཕྲིན་ལས་རབ་བརྟན་སློབ་
གྲྭ་ཟེར་ རྒྱལ་སྤྱིའི་སློབ་གྲྭ་དང་པ་བཙུགས་གནང་ནུག སློབ་གྲྭ་དེ་ནང་ རྒྱལ་སྲས་
མཆོག་གིས་གཙོས་པའི་སློབ་ཕྲུག་༡༤ དེ་ཅིག་གིས་ ནང་པ་དང་ཕྱི་པའི་ཤེས་ཡོན་ལུ་
སྦྱངས་པ་མཛད་ནི་འགོ་བཙུགས་ནུག དེ་བཟུམ་ཧཱ་ལུ་ཡང་ ཧཱ་དབང་ཕྱུག་ལྷོ་རྫོང་སློབ་
གྲྭ་ཟེར་ སློབ་ཕྲུག་ ༤༦ འབད་བའི་སློབ་གྲྭ་གཅིག་ གཞི་བཙུགས་འབད་མི་དེ་ སློབ་
ཕྲུག་ཚུ་གནམ་བྱཱར་གྱི་སྐབས་ལུ་ཧཱ་དང་ དགུན་གྱི་སྐབས་ལུ་ ཀ་ལི་ཕུ་ལུ་གནས་སོར་
འབད་དེ་ ཟད་འགྲོ་ཡང་གོང་གཟིམ་ཨོ་རྒྱན་རྡོ་རྗེ་གིས་གནང་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

དེ་བསྒང་ ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ སློབ་གྲྭ་འགོ་ཐོག་ཨིནམ་ལས་ ད་རེས་ནངས་
པ་བཟུམ་ཤེས་ཚད་མཐོ་དམན་གྱི་རིམ་པ་མེདཔ་ལས་

རྒྱལ་སྲས་འཇིག་མེད་དབང་
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འབྲུག་བརྒྱུད་འཛིན་གྱི་ཡབ་མེས་དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་མཛད་རྣམ་བཅུད་སྡུད།

ཕྱུག་མཆོག་གིས་ སློབ་རིམ་ག་དེ་ཅིག་བཞེས་བཞེསཔ་ཨིན་ན་མ་ཤེས་རུང་ རྒྱ་གར་གྱི་
ཆེ་མཐོའི་དཔོན་ཁག་འཛོམས་པའི་སྦུག་ལུ་

རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་ཀྱི་མཐུན་འབྲེལ་

གསུངས་གྲོས་དང་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ལ་སོགས་པའི་སྐོར་ལས་ ཕྱིའི་ཁ་སྐད་ཐོག་
ལས་ གསུངས་བཤད་ཐོག་པ་མེད་པར་གནང་སྲོལ་ཡོད་ནི་དེ་གིས་ རྒྱ་འབྲུག་གཉིས་གི་
བར་ན་ལོ་ཙྭ་བ་མི་དགོ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

རྒྱལ་སྲས་དམ་པ་མཆོག་གིས་ ཕྱི་ནང་གི་ཤེས་ཡོན་ཁོ་ན་མ་ཡིན་པར་ མཁས་གྲུབ་
གཉིས་དང་ལྡན་པའི་ སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་མང་རབས་ཅིག་བསྟེན་ཏེ་ ཆོས་དང་རིགས་
གཞུང་གི་སྐུ་ཡོན་དང་ མན་ངག་སྒྲུབ་ཐབས་ལས་འགོ་བཙུགས་ གསང་སྔགས་ཆོ་གའི་
ཕྱག་ལེན་ཚུ་ལུ་ཡང་ སྦྱངས་པ་མཛད་པའི་ལོ་རྒྱུས་ མྱོས་རབས་ནང་ཁ་གསལ་འབད་
བཀོད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

ལྷག་པར་དུ་ཡང་ རྒྱལ་སྲས་འཇིགས་མེད་དབང་ཕྱུག་མཆོག་གིས་ ཕྱི་ནང་གསང་བའི་
སྐུ་ཡོན་བཞེས་པའི་བསྒང་ལས་རང་
འཆམ་སྒར་པའི་སྒྲིག་རྒྱུག་སྟེ་

ཡབ་རྗེ་དམ་པའི་སྐུ་མདུན་ལུ་བྲལ་བ་མེད་པར་
མགྲོན་པོ་ཕྱག་དབང་བཅར་ཞུ་ལས་འགོ་བཙུགས་

དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་སྒྲིག་ལམ་ བཟའ་བཅའ་འགྲོ་གསུམ་གྱི་རྣམ་གཞག་དང་ ལུས་
ངག་ཡིད་གསུམ་གྱི་སྒྲིག་
མཛད་གནང་ནུག།

ཕྱི་ནང་གསང་བའི་འགྲོ་ལུགས་ཚུ་ལུ་སྦྱངས་པ་མཐར་ཕྱིན་

དེ་གི་སྐབས་ སྤྱི་ལོ་༡༩༢༢ ལོ་ལུ་ ཡབ་ཡུམ་གཉིས་ཆ་ར་སྐུ་སྙུང་ནི་དུས་ཅིག་ཁར་བྱུང་
སྟེ་ སྨན་བཅོས་རིམ་འགྲོ་རྒྱས་པར་མཛད་པའི་ཤུལ་ལུ་ ཡབ་སྙུང་གཞི་ལས་དྭངས་པའི་
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འབྲུག་རྒྱལ་གཉིས་པ་ མི་དབང་འཇིགས་མེད་དབང་ཕྱུག་མཆོག་གི་མཛད་རྣམ།

བསྒང་ལས་ མ་ཡུམ་བརྩོན་འགྲུས་ལྷ་མོ་ གཡུང་དྲུང་ཆོས་གླིང་ཕོ་བྲང་ནང་ལུ་ དགོངས་
པ་རྫོགས་སོ་ནུག

དེ་སྦེ་ ཡུམ་སྐུ་ཚེ་མ་བརྟན་པར་ ཡབ་སྲས་གཉིས་མྱ་ངན་གྱིས་

ཐུགས་གདུངས་ཏེ་བཞུགས་པའི་ཁར་ ཡབ་སྲས་གཉིས་གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་བརྩེ་བ་
ལྷད་མེད་ཡོདཔ་ལས་ རྒྱས་སྲས་ཀྱི་ཐུགས་ལུ་ ཡབ་སྐུ་ན་བགྲེས་ནི་དེ་གིས་ སྐུ་ཚེ་ལུ་
བར་ཆད་བྱུང་བའི་ཚ་གྱང་དང་ ཡབ་ཀྱི་ཐུགས་ཁར་ རྒྱལ་སྲས་སྐུ་ན་ཆུང་ནི་དེ་གིས་
རྒྱལ་ཁབ་སྐྱོང་ནི་ལུ་ གཞན་གྱིས་བར་ཆད་རེ་མི་རྐྱབ་ག་མནོ་བའི་ཚ་གྱང་གིས་ རྒྱལ་
སྲས་ཡང་ཕར་དང་ཚུར་མ་བྱོན་པར་ ཡབ་ཀྱི་སྒོ་ཁར་ཕྱག་ཞུ་སྟེ་རང་བཞུགས་ནུག།

རྒྱལ་སྲས་མཆོག་ དེ་སྦེ་ ཡབ་རྒྱལ་པོའི་སྐུ་མདུན་ལུ་ འཆམ་སྒརཔ་གཞན་དང་དབྱེ་བ་
ག་ནི་ཡང་མེད་པར་ སྒྲིག་རྒྱུག་བཞུགས་ཏེ་ སྤྱི་ལོ་༡༩༡༨ ལོར་ རྒྱལ་སྲས་དགུང་ལོ་
༡༤ བཞེསཔ་ད་ ཡབ་ཀྱིས་རྒྱལ་སྲས་ལུ་ ཀྲོང་ས་མགྲོན་གཉེར་གྱི་གོ་གནས་གནང་
ནུག རྒྱལ་སྲས་མཆོག་མགྲོན་གཉེར་གྱི་གོ་གནས་བཞེས་རུང་ ཡབ་ཀྱི་ཕྱག་ཞུ་སྟེ་བུམ་
ཐང་ཀུན་བཟང་ཆོས་གླིང་དང་ ཕྲིན་ལས་རབ་བརྟན་ བླ་མི་དགོན་པ་ཚུ་ནང་ འཆམ་སྒར་
པའི་གྲས་ཁར་བཞུགས་ཏེ་ ཕྱི་ཁར་གདང་རས་ནང་ལཱ་འབད་མི་ཚུ་གི་ སྙན་ཞུ་བཀལ་ནི་
གི་ཕྱག་འགན་ཚུ་ཡང་ རྒྱལ་སྲས་ཀྱིས་མཛད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

དེ་ལས་ ཡབ་རྗེ་དམ་པ་མཆོག་སྐུ་ན་བགྲེས་ནི་དེ་གིས་ སྐུ་ཚེ་མི་བརྟན་ནི་ཨིནམ་ ཧ་
ལམ་ཐུགས་ཀྱིས་མཁྱེན་ཏེ་ ཐབས་མཁས་ཐུགས་ཀྱིས་ རྒྱལ་སྲས་བརྒྱུད་འཛིན་རྒྱལ་
པོའི་ཁྲི་ཐོག་བྱོན་པའི་བར་ཆད་སེལ་ཐབས་ལུ་

འབྲས་ལྗོངས་ལུ་གཏན་བཞུགས་བིརི་

ཀྲིཤ་སྐུ་ཚབ་ ཀཱོལ་ནཱལ་ བེལ་དང་ ཀ་ལི་ཕུ་ལུ་སྡོད་མི་གོང་གཟིམ་ཨོ་རྒྱན་རྡོ་རྗེ་ཚུ་
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འབྲུག་བརྒྱུད་འཛིན་གྱི་ཡབ་མེས་དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་མཛད་རྣམ་བཅུད་སྡུད།

འབྲུག་བུམ་ཐང་ལུ་བྱོན་དགོ་པའི་བཀའ་རྒྱ་གནང་སྟེ་
འདི་འཕྲོལ་ལས་ཆེད་མངགས་བཅར་ཏེ་

སྐུ་ཚབ་དང་གོང་གཟིམ་ཡང་

གསང་བའི་གྲོས་བསྟུན་ཡུན་རིངམ་འབད་

གནང་པའི་ཞུལ་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༡༩༢༢ རང་ལུགས་ཆུ་ཁྱི་ལོ་ལུ་ རྒྱལ་སྲས་འཇིགས་མེད་
དབང་ཕྱུག་མཆོག་ དགུང་ལོ་༡༨ བཞེསཔ་ད་ ཀྲོང་ས་དཔོན་སློབ་ཀྱི་གཟིམ་ཅུང་ནང་
བཀྲིས་པའི་ལེགས་དར་ཕུལ་ཐོག་ལས་ ཤར་ཕྱོགས་འཁོར་ལོ་རྩིབས་བརྒྱད་ཀྱི་མངའ་
བདག་ ཆོས་འཁོར་རབ་བརྟན་རྩེའི་དཔོན་སློབ་ཀྱི་ཁྲི་མངའ་གསོལ་མཛད་ཞིནམ་ལས་
རྒྱལ་སྲིད་ཀྱི་ཕྱག་ལཱ་ཚུལ་མཐུན་སྐྱོང་ནི་གི་དོན་ལུ་ ལྷ་ལྕམ་མ་བསྟེན་པར་ཐབས་མེད་
པའི་ཐུགས་བཞེས་གནང་སྟེ་ སྤྱི་ལོ་༡༩༢༢ གནམ་ལོ་ཆུ་ཁྱི་ལོ་ལུ་རང་ གཉེན་སྦྱོར་གྱི་
མཛད་རིམ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་སྒོ་ལས་
བཞེས་གནང་ནུག།

ལྷ་ལྕམ་ཕུན་ཚོགས་ཆོས་སྒྲོན་བརྩུན་མོར་

དེ་ལས་ཡབ་རྗེ་དམ་པ་ཁོ་ར་གི་ ཐུགས་བསམ་བཞེས་དོ་བཟུམ་ ཡབ་རྗེ་དམ་པ་ཨོ་རྒྱན་
དབང་ཕྱུག་མཆོག་ དགུང་ལོ་ ༦༥ མེ་སྟག་ཟླ་༦ པ་ལས་ མཁྲིས་ནད་ཀྱི་སྙུང་གཞི་དེ་
ལས་འགོ་བཙུགས་ ཉིན་ལྟར་བཞིན་དུ་ཇེ་སྐྱོ་ཐལ་ཏེ་ མཐའ་འཇུག་ཕྲིན་ལས་རབ་བརྟན་
ཕོ་བྲང་ནང་ལུ་ རྒྱལ་སྲས་དགུང་ལོ་༢༢ བཞེསཔ་ད་ སྤྱི་ལོ་༡༩༢༦ སྤྱི་ཟླ་༨ པའི་ཚེས་
༢༡ གནམ་ལོ་མེ་སྟག་ ཟླ་༧ པའི་ཚེས་༣ རེས་གཟའ་སྤེན་པའི་དྲོ་པ་ ཕྱི་དམག་དང་
རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཁོད་ལུ་ ནང་འཁྲུགས་ག་བཟུམ་ཅིག་ཐོན་རུང་ རྒྱབ་སྐྱོར་བིརི་ཀྲིཤ་
གཞུང་ལུ་བཅོལ་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ན་ལས་གྲ་བསྒྲིག་གི་དོན་ལུ་ དཀྲོགས་མདའ་༡༠༠༠
དང་མདེའུ་ མང་རབས་ཅིག་མཁོ་སྒྲུབ་གནངམ་མ་ཚད་ རྒྱལ་སྲས་ལུ་ཡང་ ཕྱི་རྒྱལ་
ཁབ་དང་ཆ་རོགས་འབད་བཏུབ་མ་བཏུབ་ ནང་གི་བློ་གཏད་ཐུབ་པའི་གཡོག་འཁོར་ཚུ་ངོ་
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འབྲུག་རྒྱལ་གཉིས་པ་ མི་དབང་འཇིགས་མེད་དབང་ཕྱུག་མཆོག་གི་མཛད་རྣམ།

སྤྲོད་མཛད་པ་ལ་སོགས་པ་ ཕྱི་ནང་གི་ཞལ་ཆེམས་ཚུ་གསུངས་ཞིནམ་ལས་ དབུ་རྒྱལ་
སྲས་ཀྱི་སྐུ་འཕང་གུ་བཀལ་ཏེ་ དགོངས་པ་རྫོགས་ཡོདཔ་ཨིན་པས།

དེ་ལས་ རྒྱལ་སྲས་འཇིགས་མེད་དབང་ཕྱུག་མཆོག་ བརྒྱུད་འཛིན་གྱི་རྒྱལ་རབས་
གཉིས་པའི་མངའ་གསོལ་ཞུ་དགོཔ་ཨིནམ་ལས་ ཡབ་ཀྱི་སྤུར་སྦྱངས་ ལོ་ངོ་གཅིག་གི་
རིང་ལུ་ཕར་གྱངས་འབད་དེ་ བུམ་ཐང་ཕྲིན་ལས་རབ་བརྟན་ཕོ་བྲང་ནང་ལུ་

ཡབ་ཀྱི་

དགོངས་རྫོགས་ཚོགས་འཁོར་ རྒྱུན་མ་ཆད་པར་གནང་པའི་ ལས་རིམ་བཟོ་བཞག་སྟེ་
རྒྱལ་སྲས་མཆོག་དང་ སྐུ་མཆེད་དྲགོས་འཆི་མེད་རྡོ་རྗེ་དང་ ནག་སྐུ་གཉིས་ཀྱིས་གཙོས་
པའི་ སྐུ་འཁོར་དང་ཕྱག་ཞུ་མི་ཚུ་ བུམ་ཐང་ལས་སྤུངས་ཐང་ཁ་ཐུག་ལུ་ཆིབས་བསྐྱོད་
མཛད་གནང་ནུག

ཡབ་ཀྱི་སྤུར་སྦྱངས་ཕར་ཕུལ་འབད་དགོ་མི་དེ་ཡང་

སྐུ་མཆེད་

དྲགོས་མགྲོན་གཉེར་བགྲེསཔ་རྡོ་རྗེ་དང་ ཡབ་ཞིང་ཕེབས་གཉིས་ཐུགས་མ་མཐུན་རུང་
ཡུམ་བརྩོན་འགྲུས་ལྷ་མོ་གཤགས་པའི་སྐབས་ ཐུགས་མཐུན་ལུ་གྱུར་ཡོད་མི་དེ་ ཤུལ་
ལས་ཟམ་སྲུང་པ་རྣམ་རྒྱལ་ལ་སོགས་པའི་ ཕྱག་གཡོག་ཚུ་གིས་ བར་ན་བརྡབ་བཟོ་སྟེ་
རྒྱལ་སྲས་དང་མགྲོན་གཉེར་གཉིས་ ཐུགས་མ་མཐུནམ་ལས་ རྒྱལ་པོའི་གསེར་ཁྲི་ལུ་
བར་ཆད་བྱུང་ཉེན་ཡོདཔ་མ་ཚད་

བིརི་ཀྲིཤ་སྐུ་ཚབ་དང་གོང་གཟིམ་གཉིས་ཀྱིས་ཡང་

རྒྱལ་པོའི་གསེར་ཁྲི་སྟོངམ་བཞག་མི་བཏུབ་པའི་ ཞུ་བ་ཕུལཝ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན་མས།
དེ་ལས་ རྒྱལ་སྲས་མཆོག་བུམ་ཐང་འཕྲིནལས་རབ་བརྟན་ཕོ་བྲང་ནང་ལུ་ ཡབ་རྗེ་དམ་
པའི་དགོངས་རྫོགས་ཚོགས་འཁོར་གྱི་རིམ་པ་བཟོ་གནང་ཞིནམ་ལས་ སྐུ་མཆེད་དྲགོས་
འཆི་མེད་རྡོ་རྗེ་དང་ འཇིགས་མེད་ལྷུན་གྲུབ་གཉིས་ཀྱིས་གཙོས་པའི་ འབངས་གཡོག་
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འབྲུག་བརྒྱུད་འཛིན་གྱི་ཡབ་མེས་དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་མཛད་རྣམ་བཅུད་སྡུད།

འཁོར་དང་བཅས་པ་ སྤུངས་ཐང་ཁ་ལུ་འབྱོན་པའི་འབྱོན་ལམ་དུ་ མང་སྡེ་འཚོ་བཞི་དང་
དབང་རྫོང་གྱི་དཔོན་གཡོག་འཁོར་གྱིས་ཕེབས་སུ་ཞུ་སྟེ་ སྤུངས་ཐང་ཁ་ལུ་ཕེབསཔ་ད་
ཞབས་དྲུང་འཇིགས་མེད་རྡོ་རྗེ་དང་ རྗེ་སྲིད་ཞི་རྣམ་རྒྱལ་ རྗེ་ཁྲི་ཟུར་ངག་དབང་རྒྱལ་
མཚན་ གཞན་ཡང་གཞུང་གྲྭ་ཚང་གི་བླ་སློབ་དང་དཔོན་ཁག་དམངས་ཀྱིས་ རང་ལུགས་
རྟེན་འབྲེལ་གྱི་རིམ་པ་དང་བཅས་ཕེབས་སུ་ཞུ་ནུག།

རྒྱལ་སྲས་མཆོག་གིས་སྤུང་ཐང་ཁ་ལུ་བཞུགས་པའི་སྐབས་

སྤུང་རྫོང་གྲྭ་ཚང་ལུ་

བཀའ་འགྱུར་དང་བསྟན་འགྱུར་ འཆམ་གོས་ལ་སོགས་པའི་འབུལ་བ་དང་ ཡབ་རྗེ་དམ་
པའི་དགོངས་རྫོགས་ལུ་དམིགས་ཏེ་

དགེ་སློང་ཁལ་དགུ་གསར་བཙུགས་གནང་ནུག

གཞན་ཡང་ སྤུང་རྫོང་དབུ་རྩེ་གི་ཕྱག་ལཱ་ཚུ་ཡང་འགོ་བཙུགས་གནང་ནུག།

དེ་ལས་ འབྲུག་གི་རྒྱལ་ས་ལྟེ་བ་ སྤུངས་ཐང་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཕོ་བྲང་ནང་ལུ་ སྤྱི་ལོ་
༩༢༧ སྤྱི་ཟླ་༣ ཚེས་༡༤ རང་ལུགས་མེ་ཡོས་ ཟླ་༡ པའི་ཚེས་༡༡ གི་དྲོ་པ་ གྲྭ་ཚང་
གི་བླ་སློབ་དང་ ཕྱོགས་ཀྱི་སྤྱི་བླ་དང་རྫོང་དཔོན་ལ་སོགས་པའི་ ལྷན་རྒྱས་ག་ར་ཚོགས་
པའི་དབུས་སུ་ རྟེན་འབྲེལ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་མཛད་སྒོ་དང་བཅས་ སྤུང་རྫོང་མ་ཆེན་
གྱི་སྐུ་མདུན་ལས་ རིམ་པར་དར་མཛོད་སྣ་བདུན་མ་དང་ གསེར་ཁྲི་ ན་བཟའ་སེརཔོ་
ཕྱག་ཐམས་ ལས་མགོན་བྱ་རོགས་གདོང་ཅན་གྱི་དབུ་ཞྭ་བཅས་ རྒྱལ་རྟགས་ལྔ་པོ་
བརྩིས་བཞེས་ཏེ་ འབྲུག་བརྒྱུད་འཛིན་གྱི་རྒྱལ་རབས་རིམ་བྱོན་གཉིས་པའི་ ཕྱག་འགན་
བཞེས་པའི་སྐབས་ འབྲུག་གཞུང་གི་བླམ་དང་དཔོན་ འབངས་མི་སེར་ཡོངས་ཀྱིས་
བཀྲིས་པའི་ལེགས་དར་ཕུལ་བའི་ཤུལ་ལུ་ སྐུ་མགྲོན་གཙོ་བོ་ དབྱིན་གཞུང་སྐུ་ཚབ་
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འབྲུག་རྒྱལ་གཉིས་པ་ མི་དབང་འཇིགས་མེད་དབང་ཕྱུག་མཆོག་གི་མཛད་རྣམ།

ཨེཕ་ ཨེམ་ བེལ་མཆོག་གིས་ དབྱིན་གཞུང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ སི་ ཨའི་ ཨི་ ཟེར་
བའི་གཟེངས་བསྟོད་ཀྱི་རྟགས་མ་
གནང་ནུག།

མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེའི་ཕྱག་ལུ་ཕུལ་

དེ་གི་ཤུལ་ལས་ མི་དབང་ཇིགས་མེད་དབང་ཕྱུག་མཆོག་གིས་ ཡབ་རྗེ་དམ་པ་སྐུ་ཚེ་མ་
ཟིན་པར་དགོངས་པ་རྫོགས་མི་དེ་གིས་ འབྲུག་གི་ཆབ་འབངས་ཡོངས་ལུ་ མྱ་ངན་སྦོམ་
ཕོག་པའི་ལོ་རྒྱུས་ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ རྒྱལ་ཁབ་དང་མི་སེར་གྱི་མཐའ་དོན་ལུ་ཕྱག་
ཕྱིད་གང་དྲག་ཞུ་ནི་གི་ཁས་བླངས་དམ་བཅའ་དང་

གཞན་ཡང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཕྲལ་

ཕུགས་གཉིས་ཀྱི་དོན་ལུ་ ཕྱི་རྒྱལ་ཁབ་བིརི་བཀྲིཤ་གཞུང་དང་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་
ཀྱི་མཐུན་ལམ་དེ་ སྔར་ཡབ་རྗེ་དམ་པ་ལས་ཡང་ མཐུན་ལམ་ལེགས་ཤོམ་བཟོ་ནི་གི་
ཐུགས་བཞེད་ཡོད་ལུགས་ཚུ་ རྫོང་ཁ་དང་ཧིན་དྷིའི་ཁ་སྐད་གཉིས་ཀྱི་ཐོག་ལས་ གསུང་
བཤད་གང་ནུག།

འདི་གི་སྐབས་ལུ་ སྐུ་མགྲོན་གཙོ་བོ་ ཨེཕ་ཨེམ་བཱེལ་མཆོག་གིས་ཡང་ རྒྱལ་ཁབ་
གཉིས་ཀྱི་མཐུན་ལམ་དང་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཡར་རྒྱས་གོང་འཕེལ་དོན་ལུ་ བིརི་
བཀྲིཤ་གཞུང་ལས་ རོགས་རམ་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡང་ སྔར་ཡབ་ཀྱི་སྐབས་ལུ་ཁས་ལེན་
འབད་དོ་བཟུམ་ རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་ཀྱི་སྲིད་དོན་འབྲེལ་བ་འཕྲོ་མཐུད་འབད་ནི་ཨིན་པའི་
ཁས་བླངས་ཀྱི་གསུང་བཤད་གནང་མི་ཚུ་

བིརི་ཀྲིཤ་གསང་བའི་སྙན་ཞུ་གནང་ལུ་ཡང་

གསལ་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན་མས། དེ་སྦེ་བཀྲིས་མངའ་གསོལ་གྱི་ལས་རིམ་ཚུ་ མཛད་ཚར་
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འབྲུག་བརྒྱུད་འཛིན་གྱི་ཡབ་མེས་དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་མཛད་རྣམ་བཅུད་སྡུད།

ཞིནམ་ལས་ ཡབ་རྗེ་དམ་པའི་སྤུར་སྦྱངས་ཕུལ་བའི་དོན་ལུ་ རྒྱལ་བློན་འབངས་འཁོར་
དང་བཅས་པ་ ལོག་བུམ་ཐང་ལུ་བྱོན་ནུག།

དེ་ལས་ མི་དབང་སྐུ་འཁོར་ལྷན་རྒྱས་དང་བཅས་པ་ བུམ་ཐང་ལུ་ཕེབས་ཏེ་ རང་ལུགས་
མེ་ཡོས་ ཟླ་༧ པའི་ཚེས་༡༥ སྤྱི་ལོ་༡༩༢༧ ལུ་ རྫོགས་ཆེན་མཁན་པོ་ཐུབ་བསྟན་
སྙན་གྲགས་དང་ བན་ཆེན་མཁན་པོ་སོགས་ ཕྱོགས་ཀྱི་བླ་ཆེན་དང་རབ་སྡེ་ཁག་གི་
བླམ་ཚུ་གདན་འདྲེན་ཞུ་སྟེ་ སྤུར་སྦྱངས་རྒྱས་ཤིང་རྒྱས་པར་མཛད་གནང་ནུག དུས་དེ་
ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ ལྷ་ས་ཇོ་བོའི་སྐུ་མདུན་ལུ་ སྔར་ཡབ་ཀྱི་མཛད་འཕྲོ་ ལོ་སྟར་སྟོང་
མཆོད་ཕུལ་བའི་སྲོལ་དེ་ མ་ཉམས་པར་མཛད་གནངམ་མ་ཚད་ འབྲུག་ནང་འཁོད་དང་
བོད་ཀྱི་ལྷ་ཁང་དགོན་སྡེ་ཚུ་ནང་ ཡབ་རྗེ་དམ་པའི་དགོངས་རྫོགས་དགེ་འབྱོར་གྱི་རིམ་པ་
ཡོངས་རྫོགས་མཛད་གནང་ནུག།

མི་དབང་འཇིགས་མེད་དབང་ཕྱུག་མཆོག་གིས་ ཨ་ཞེ་ཕུན་ཚོགས་ཆོས་སྒྲོན་བཙུན་མོར་
བཞེས་ཏེ་ ལོ་ངོ་དག་པ་ཅིག་སོང་བའི་ཤུལ་ལུ་ དབང་དུས་ཆོས་གླིང་ཕོ་བྲང་ནང་ལུ་སྦེ་
སྲསམོ་གཅིག་སྐུ་འཁྲུངས་རུང་ སྲསམོ་དེ་གློ་བུར་དུ་སྙུང་སྟེ་ བར་རྐྱེན་ལུ་ཤོར་སོངམ་
ལས་ སྐུ་འཁོར་ཚུ་ལུ་མྱ་ངན་ཕོགཔ་མ་ཚད་ ལྷག་པར་དུ་ཡང་ རྒྱལ་ལྕམ་ཕུནམ་
ཚོགས་ཆོས་སྒྲོན་མཆོག་ མི་བཟོད་པའི་སྐྱིད་སྡུག་གི་ཚོར་སྣང་ལེ་ཤ་བཞེས་དགོཔ་བྱུང་
ནུག།

ཨིན་རུང་ ཨོ་རྒྱན་དབང་ཕྱུག་མཆོག་གི་སྲས་མོ་ ཨ་ཞེ་དཔལ་སྒྲོན་གྱིས་ བླ་མའི་
དགོན་པ་ལུ་མཐའ་སྐྱོང་མཛད་དེ་བཞགཔ་མ་ཚད་ རྒྱལ་ལྕམ་ལས་རྒྱལ་སྲས་འཁྲུངས་
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ནི་གི་ཐབས་ལུ་ མི་དབང་འཇིགས་མེད་དབང་ཕྱུག་ག་སྟེ་བྱོན་སའི་རྟིང་བདའ་བཏང་སྟེ་
ཀྲོང་གསར་རྫོང་ནང་བཞུགས་པའི་སྐབས་ རྒྱལ་ལྕམ་ཕུན་ཚོགས་ཆོས་སྒྲོན་ལས་ ད་རུང་
ཡང་ སྲས་སྲོས་གང་རུང་ཅིག་འཁྲུངས་ནི་ཨིན་པའི་རྟགས་མཚན་ལེ་ཤ་འཆར་བའི་ཤུལ་
ལུ་ སྤྱི་ལོ་༡༩༢༨ རང་ལུགས་ས་འབྲུག་ ཟླ་༣ པའི་ཚེས་༡༣ ལུ་ ཀྲོང་གསར་ཁྲུས་
སྤང་ཕོ་བྲང་ནང་ལུ་སྦེ་

རྒྱལ་བའི་མཚན་ལྟས་བཟང་པོ་དང་བཅས་

རྒྱལ་སྲས་ཅིག་

འཁྲུངས་མི་དེ་ལུ་ མཚན་ཡང་འཇིགས་མེད་རྡོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག་ཟེར་གསོལ་ཏེ་ སྐྱེས་སྟོན་
ཡང་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་མཛད་གནང་ནུག དེ་སྦེ་ མི་དབང་རྒྱལ་བཙུན་ཨ་ཞེ་ཕུན་
ཚོགས་ཆོས་སྒྲོན་ལས་ རྒྱལ་བརྒྱུད་འཛིན་པའི་རྒྱལ་སྲས་ འཇིགས་མེད་རྡོ་རྗེ་དབང་
ཕྱུག་ཅིག་ལས་ སྲས་སྲོས་གཞན་མེད་རུང་ རྒྱལ་བཙུན་ཨ་ཞེ་པད་མ་བདེ་ཆེན་ལས་ མི་
རྗེ་རྣམ་རྒྱལ་དབང་ཕྱུག་དང་

ཨ་ཞེ་ཆོས་སྐྱིད་དབང་མོ་

ཨ་ཞེ་བདེ་སྐྱིད་དབྱངས་

འཛོམས་ ཨ་ཞེ་པད་མ་ཆོས་སྒྲོན་བཅས་ སྲས་སྲོས་བཞི་འཁྲུངས་ཡོདཔ་ཨིན་མས།
དེ་ལས་ སྤྱི་ལོ་༡༩༢༩ ལོ་ལུ་ ཧེ་མ་ཡབ་རྗེ་དམ་པའི་སྒར་ལྟོ་ད་ང་ མི་དབང་ཁོ་རའི་
སྒར་ལྟོ་ ཤར་ཕྱོགས་འཁོར་ལོ་རྩིབ་བརྒྱད་དང་ ཤར་ཝང་སྤ་གསུམ་གྱི་ས་གནས་ཚུ་
ལས་སྒར་ལྟོ་ཚུ་ག་ར་བཀུག་སྟེ་ རྒྱལ་ལྕམ་ཕུན་ཚོགས་ཆོས་སྒྲོན་གྱི་ཡབ་ དྲགོས་
འཇམ་དབྱངས་འགོ་འདྲེན་པ་བསྐོས་ཏེ་ གནམ་དགུན་གྱི་བཞུགས་གནས་ ཀུན་དགའ་
རབ་བརྟན་ཕོ་བྲང་བཞེངས་གནང་སྟེ་ ཀྲོང་གསར་རྫོང་ནང་ གལ་གནད་ཆེ་བའི་ཕྱག་ལཱ་མ་
ཐོན་པའི་སྐབས་ལུ་ ཕོ་བྲང་དེ་ཁར་རང་བཞུགས་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།
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འབྲུག་བརྒྱུད་འཛིན་གྱི་ཡབ་མེས་དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་མཛད་རྣམ་བཅུད་སྡུད།

དེ་སྦེ་ མང་སྡེ་ལུ་ཀུན་དགའ་རབ་བརྟན་ཕོ་བྲང་བཞེངས་པའི་སྐབས་ལུ་ རྒྱལ་ལྕམ་
གཉིས་པ་བཞེས་ནི་གི་ཐུགས་བཞེད་གནང་སྟེ་ཡོད་ནི་དེ་གིས་ རྒྱལ་ལྕམ་དང་པ་ཨ་ཞེ་
ཕུན་ཚོགས་ཆོས་སྒྲོན་གྱི་དོན་ལུ་ བུམ་ཐང་དོམ་མཁར་ལུ་ཡང་ ཕོ་བྲང་གཅིག་བཞེངས་
ནི་གི་ཐུགས་བཞེད་གནང་སྟེ་ སྤྱི་ལོ་༡༩༣༧ མེ་གླང་ལོ་ལས་ སྔར་གྱི་སྒར་ལྟོ་ཚུ་སླར་
ཡང་བཀུག་ཞིནམ་ལས་ ཕོ་བྲང་གསར་བཞེང་གི་ལཱ་འགོ་བཙུགས་ཏེ་

ཕོ་བྲང་ཕྱི་ནང་

ལེགས་ཤོམ་འབད་བསྒྲུབས་ཏེ་ མིང་ཡང་ དོམ་མཁར་བཀྲིས་ཆོས་གླིང་ཟེར་བཏགས་ཏེ་
ཨ་ཞེ་ཕུན་ཚོགས་ཆོས་སྒྲོན་གྱི་ཕོ་བྲང་སྦེ་བཞགཔ་མ་ཚད་

མངའ་ཞབས་ཁོ་ར་ཡང་

གསོལ་ཐབས་ཀྲོང་ས་ལུ་ཕེབས་པའི་སྐབས་ ཀུན་དགའ་རབ་བརྟན་ལུ་བཞུགསཔ་མ་
གཏོགས་ མང་ཤོས་རང་ དོམ་མཁར་བཀྲིས་ཆོས་གླིང་ལུ་བཞུགསཔ་ཨིན་མས།

མི་དབང་མཆོག་གིས་ རྒྱལ་བཙུན་དང་པ་ ཨ་ཞེ་ཕུན་ཚོགས་ཆོས་སྒྲོན་དང་ ཡབ་ཡུམ་
གཅིག་པའི་རྒྱལ་ལྕམ་གཉིས་པ་ཨ་ཞེ་པད་མ་བདེ་ཆེན་དེ་ སྤྱི་ལོ་༡༩༣༢ ལོ་ལུ་བཞེས་
ཞིནམ་ལས་ མགྲོན་གཉེར་བགྲེསཔ་ ཨོ་རྒྱན་རྡོ་རྗེ་དང་གཅིག་ཁར་ཡང་ ཐུགས་
མཐུནམ་མ་ཚད་ དབང་དུས་ཆོས་གླིང་གི་ཕོ་བྲང་དང་ས་གཞི་ཡོད་ཚད་ མངའ་ཞབས་ལུ་
ཕུལ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

བརྒྱུད་འཛིན་གཉིས་པ་ མི་དབང་འཇིགས་མེད་དབང་ཕྱུག་མཆོག་གིས་ རྟེན་གསུམ་
གསར་བཞེང་གི་ཞབས་ཏོག་ཞུ་མི་ཚུ་ བསམ་བརྗོད་ལས་འདས་རུང་ གཙོ་བོ་ མི་དབང་
རྒྱལ་པོ་ཁོ་རང་ བརྒྱུད་འཛིན་གཉིས་པའི་གསེར་ཁྲི་གུ་

འཕེབས་པའི་འཕྲོལ་ལས་

སྤུངས་ཐང་རྫོང་ནང་ བཀའ་འགྱུར་དང་བསྟན་འགྱུར་གསར་སྒྲུབ་མཛད་གནངམ་མ་ཚད་
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འབྲུག་གི་རྫོང་གཞི་དང་གྲྭ་ཚང་དགོན་སྡེ་ཚུ་ནང་

སྐུ་རྟེན་ཡོད་རིགས་ལུ་ཞལ་གསེར་

ཕུལ་གནང་ནུག བུམ་ཐང་སྐུ་རྗེས་ལུ་ཡང་ མོན་མོ་བཀྲིས་ཁྱེའུ་སྒྲོན་གྱི་སྒྲུབ་ཁང་ནང་ལུ་
ཁྱད་དུ་འཕགས་པའི་གཟུངས་ཞུགས་ བྱ་དཀར་ལྷ་ཁང་གི་ནང་རྟེན་ལས་ གདན་འདྲེན་
ཞུ་སྟེ་ཕུལ་བའི་ཁར་
ནུག།

ལྡེབ་རིས་ཚུ་ཡང་འབུར་སྐུ་རང་བྱོན་གྱི་ཚུལ་དུ་བསྒྲུབས་གནང་

མི་དབང་ཁོ་རང་ འབྲུག་ནང་འཁོད་ལུ་ཡོད་མི་ལྷ་ཁང་རྩ་ཅན་དང་ ནང་གི་སྐུ་གསུང་
ཐུགས་རྟེན་ ཉམས་ཆག་ཤོར་མི་ལུ་ དད་པའི་ཐུགས་ཀྱིས་མ་བཟོད་པར་ བྱ་དཀར་
དབང་རྫོང་ བཀྲིས་བསྒང་ བུམ་ཐང་ཉི་མ་ལུང་ སྤ་རོ་གསང་ཆེན་ཆོས་འཁོར་ སྒང་སྟེང་
ལུ་ཕུན་ཚོགས་རྟག་བརྟན་ཆོས་ཀྱི་ཕོ་བྲང་ དབང་འདུས་འགོ་འགོ་ན་ལུ་ ཐེག་ཆོག་
དགའ་ཚལ་ཆེན་པོའི་ཞིང་ཁམས་ སྟག་ཚང་དོལ་ཕུག་ སྐྱེར་ཆུ་ལྷ་ཁང་ལ་སོགས་པའི་
རྫོང་གཞི་དང་ལྷ་ཁང་དགོན་སྡེ་མང་རབས་ཅིག་ རྟེན་དང་བརྟེན་པ་གཉིས་ཆ་རང་ ཉམས་
གསོ་རྒྱ་ཆེར་ཞུ་གནང་ནུག ཀྲོང་ས་ལུ་ཡང་འཇིགས་བྱེད་ བདེ་མཆོག་ སྤྱན་རས་
གཟིགས་ལ་སོགས་པའི་ལྷ་ཁང་དང་ དགའ་རབ་དབང་ཕྱུག་གི་གནས་ཁང་གསར་དུ་
བཞེངས་གནངམ་མ་ཚད་ གོས་རྙིང་གི་མཐོང་གྲོལ་ཆེན་མོ་ རྒྱ་ཚད་ཕིཀྲ་༥༤ དང་མཐོ་
ཚད་ཕིཀྲ་༣༤ སྦེ་མི་གཅིག་ཡང་གསར་བཞེངས་གནང་ནུག གཞན་ཡང་ བཀྲིས་སྒང་
ཡོན་ཕུ་ལའི་གཙུག་ལག་ཁང་ མོང་སྒར་ཀུ་རི་ཟམ་པ་ལུ་ མཆོད་རྟེན་བྱ་རུང་ཁ་ཤོར་ལ་
སོགས་པའི་གཙུག་ལག་ཁང་དང་ མཆོད་རྟེན་རྩ་ཅན་མང་རབས་ཅིག་གསར་བཞེངས་
གནང་ནུག།
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འདི་བཟུམ་སྦེ་ བུམ་ཐང་ཐར་པ་གླིང་དང་ཉི་མ་ལུང་ ཐིམ་ཕུག་ཕ་ཇོ་ལྡིང་གི་དགོན་པ་ཚུ་
ནང་ཡང་ བཤད་གྲྭ་གསར་གཙུགས་གནང་སྟེ་ ཆོ་ག་ཕྱག་ལེན་ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་
གཞུང་དང་རིག་གནས་ཀྱི་ཤེས་བྱ་ལུ་སྦྱང་པ་མཛད་དེ་

སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་གོང་

འཕེལ་གྱི་ཕྱག་ལཱ་སྦོམ་མཛད་གནང་ནུག འདི་མ་ཚད་ སྤྱི་ལོ་༡༩༤༢ ལུ་ སྤུངས་ཐང་
བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཕོ་བྲང་ནང་ལུ་ གཞུང་དགེ་འདུན་འདུས་པའི་ཚོགས་དང་ མི་སེར་སྟོང་
ཕྲག་ལས་བཅད་མི་ཚུ་ལུ་ རྗེ་མཁན་ཁྲི་རབས་༥༦ པ་ སེའུ་ལ་ཆོས་རྗེ་ངག་དབང་
འཕྲིན་ལས་ཀྱིས་ བཀའ་ཁྲིད་གནང་པའི་སྦྱིན་བདག་ཡང་ མི་དབང་ཁོ་ར་གིས་མཛད་
ཡོདཔ་མ་ཚད་ སྤུངས་རྫོང་མེ་མཆོད་བཞེས་པའི་སྐབས་ལུ་ དཀྱིལ་མཆོག་རྡོ་རྗེ་ཕྲེང་
བའི་ཐང་ཀ་དང་དཔེ་ཆ་ཚུ་འཚིག་ཚར་ནི་དེ་གིས་ དཀྱིལ་མཆོག་རྡོ་རྗེ་ཕྲེང་བའི་ དབང་
ལུང་ཁྲིད་གསུམ་གྱི་རྒྱུན་ཆད་སོང་མི་དེ་བོད་མདོ་ཁམས་ལས་ ཛི་ཀར་མཆོག་སྤྲུལ་ རྡོ་
རྗེ་དྲག་པོ་རྩལ་གདན་འདྲེན་ཞུ་སྟེ་ ཟླ་ངོ་གཅིག་ལྷགཔ་ཅིག་གི་རིང་ལུ་ གཞུང་གྲྭ་ཚང་
གྱི་བླ་སློབ་དང་ དགེ་སློང་ ཆོས་རྩེ་རབ་སྡེའི་དགེ་སློང་དམངས་ལུ་ དཀྱིལ་མཆོག་རྡོ་རྗེ་
ཕྲེང་བའི་ དབང་ལུང་ཁྲིད་གསུམ་གནང་པའི་སྐབས་ལུ་ཡང་ རྩ་བའི་སྦྱིན་བདག་ མི་
དབང་མངའ་ཞབས་ཁོ་ར་གིས་མཛད་དེ་ དབང་ལུང་ཁྲིད་གསུམ་གྱི་རྒྱུན་བཙུགས་གནང་
པའི་ཁར་ དཀྱིལ་མཆོག་རྡོ་རྗེ་ཕྲེང་བའི་ཐང་ཀ་དང་དཔེ་ཆ་ཚུ་ཡང་ གསར་བཞེང་གནང་
ནུག།

གཞན་ཡང་ ཡབ་རྗེ་དམ་པ་གིས་མཛད་ཤུལ་འཕྲོ་མཐུད་ འབྲུག་གི་བླམ་ཆོསཔ་དྲོགོས་
ཚུ་ལས་གདམས་ཏེ་ བོད་ལུ་གཞུང་རིགས་ཀྱི་སློབ་སྦྱོང་ལུ་བཏང་མི་ཚུ་གིས་ བོད་ཀྱི་
མཁན་ལྡན་ཚུ་ལས་ སྦྱངས་པ་མཐར་ཕྱིན་མཛད་དེ་ སླར་འབྲུག་ལུ་ལྷོད་ཞིནམ་ལས་
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སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་རྒྱ་ཆེར་སྤེལ་གནང་བ་ལ་སོགས་པ་

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་

འཁོད་ཀྱི་ གྲྭ་ཚང་དང་དགོན་སྡེ་མང་རབས་ཅིག་ནང་ ནང་གི་གཟུངས་ཞུགས་དང་མཆོད་
ཆས་ མཆོད་རྫས་སོགས་ཟང་ཟིང་གི་འབུལ་བ་དང་ འབྲུག་གི་ས་གནས་ཁག་སོ་སོ་ལུ་
བླ་ཆེན་དམ་པ་ཚུ་གིས་ དབང་ལུང་ཁྲིད་གསུམ་ག་ཅི་གནང་རུང་ རྩ་བའི་སྦྱིན་བདག་
མངའ་ཞབས་ཁོ་ར་གིས་མཛད་གནངམ་མཚད་ མངའ་ཞབས་ཁོ་ར་དང་ རྒྱལ་བཙུན་
གྱིས་གཙོས་པའི་ སྐུ་འཁོར་ཚུ་གིས་ཡང་བཀའ་ཆོས་གསན་ རྡོ་རྗེ་སྤུན་བསྡོམས་པ་ལ་
སོགས་པའི་ སངས་རྒྱས་བསྟན་པའི་ཞབས་ཏོག་དང་ དཀར་པོ་དགེ་བའི་ལཱ་ལུ་བརྩོན་
ཏེ་བཞུགས་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

འདི་བཟུམ་སྦེ་ ཆབ་སྲིད་འཛིན་སྐྱོང་སྤེལ་གསུམ་གྱི་མཛད་པ་ཡང་ བསམ་བརྗོད་ལས་
འདས་རུང་ གཙོ་བོ་ རྒྱལ་ཁབ་དང་མི་སེར་གྱི་བདེ་སྐྱིད་ཀྱི་དོན་ལུ་ སྟོབས་འབྱོར་ཅན་གྱི་
རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་དང་མཐུན་ལམ་བཞག་ནི་དང་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་གོང་འཕེལ་ དེ་
ལས་ཕྱོགས་རིས་མེད་པའི་བཀའ་ཁྲིམས་བཙན་ཏོག་ཏོ་བཞག་ནི་གི་ཐུགས་བཞེད་གནང་
སྟེ་ སྤྱི་ལོ་ ༡༩༣༥ ལུ་ བིརི་ཀྲིཤ་གཞུང་གིས་མགྲོན་བརྡ་འབདཝ་བཞིན་དུ་ མི་དབང་
མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་དང་ རྒྱལ་བཙུན་ཕུན་ཚོགས་ཆོས་སྒྲོན་ རྒྱལ་སྲས་
འཇིགས་མེད་རྡོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག་བཅས་

སྐུ་འཁོར་ཚུ་རྒྱ་ཀ་ལི་ཀ་ཏ་ལུ་གཞུང་དོན་

གཟིགས་བསྐོར་ལུ་བྱོན་པའི་སྐབས་ལུ་ཡང་ རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ གལ་ཆེ་བའི་
གསུང་གྲོས་མང་རབས་ཅིག་གནངམ་མ་ཚད་ མི་དབང་སྐུ་འཁོར་ཚུ་ལུ་ཡང་ མགྲོན་
སྐྱོང་ལེ་ཤོམ་མཛད་གནང་ཡོདཔ་ཨིན་མས།
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དེ་ལས་མི་དབང་སྐུ་འཁོར་ཚུ་ ཀ་ལི་ཀ་ཏ་ལུ་གཞུང་དོན་གཟིགས་བསྐོར་གནང་ཚར་ཏེ་
ཀ་ལི་ཕུ་དང་འབྲས་ལྗོངས་བརྒྱུད་དེ་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ས་གནས་སོ་སོའི་ མི་དམངས་ཀྱི་
སྐྱིད་སྡུག་མཁྱེན་ཐབས་ལུ་ ཧཱ་རྫོང་ཁག་དང་ སྤ་གྲོ་ ཐིམ་ཕུ་ སྤུ་ན་ཁ་ དབང་འདུས་ཕོ་
བྲང་ལ་སོགས་པའི་ནུབ་ཕྱོགས་ཀྱི་རྫོང་ཁག་ཆ་མཉམ་ནང་ ཞབས་དོན་གཟིགས་བསྐོར་
ལུ་བྱོན་ཏེ་ རྫོང་ཁག་སོ་སོའི་དཔོན་ཁག་དང་ འབངས་མི་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ ཐུགས་
སྤྲོའི་དོན་ལུ་རྩེད་རིགས་དང་ གླུ་གར་ཁྲབ་སྟོན་གྱི་ལས་རིམ་ཚུ་ལུ་བཅའ་མར་གཏོགས་
ནི་དང་འབྲེལ་ མི་སེར་རེ་རེ་བཞིན་དུ་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་སྟེ་ མི་སེར་གྱི་སྟབས་བདེ་
སྡུག་ཡོད་མེད་ཀྱི་གཟིགས་ཞིབ་གནང་མི་དེ་ཡང་ མི་དབང་མཆོག་གི་ཐབས་ལམ་བཟང་
པོ་ཅིག་ཨིན་མས།

དེ་སྦེ་ ཁྱིམ་མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་ དབྱིན་གཞུང་དང་མཐུན་ལམ་ལེགས་ཤོམ་བཞག་སྟེ་
ཡོདཔ་ལས་ སྤྱི་ལོ་༡༩༣༡ གནམ་ལོ་ལྕགས་ལུག་ལོར་ འབྲས་ལྗོངས་ལུ་གཏན་
བཞུགས་ དབྱིན་གཞུང་གི་སྐུ་ཚབ་ སི་ ཨེ་ བེལ་དཔོན་གཡོག་ཚུ་ འབྲུག་བུམ་ཐང་ལུ་
བྱོན་ཏེ་ མི་དབང་མཆོག་གི་འཁྲུངས་སྐར་དུས་སྟོན་དང་འབྲེལ་ཏེ་ དབྱིན་གཞུང་གིས་
ཀེ་ སི་ ཨའི་ ཨི་ ཟེར་བའི་གཟེངས་བསྟོད་ཀྱི་རྟགས་མ་ ཕུལ་གནང་ནུག།

སྐུ་ཚབ་དཔོན་གཡོག་ཚུ་ བུམ་ཐང་ལུ་བཞུགས་རིང་ལུ་ཡང་ མངའ་ཞབས་ཁོ་ར་གིས་
མགྲོན་སྐྱོང་མཛད་དེ་ སྐུ་ཚབ་ཚུ་དང་འབྲེལ་བ་ལེགས་ཤོམ་བཞག་མི་དེ་གིས་ རྒྱལ་
ཁབ་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ ཧ་ཀྱང་གྱིས་མཐུན་ལམ་ལེགས་ཤོམ་སོང་ཡོདཔ་ཨིན་མས། སྤྱི་
ལོ་༡༩༣༩ གནམ་ལོ་ས་ཡོས་ལུ་ འཛམ་གླིང་རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་གི་བར་ན་ དམག་ཆེན་
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འབྲུག་རྒྱལ་གཉིས་པ་ མི་དབང་འཇིགས་མེད་དབང་ཕྱུག་མཆོག་གི་མཛད་རྣམ།

གཉིས་པ་ལང་པའི་སྐབས་ལུ་ཡང་

མངའ་ཞབས་མཆོག་གི་མཁྱེན་རྒྱ་ཆེ་བའི་ཐུགས་

ཀྱིས་ ཐབས་ལམ་སྣ་ཚོགས་བཏོན་ཏེ་ འབྲུག་གི་དཔོན་ཁག་དང་འབྱོར་པ་ཅན་ཚུ་ལས་
བསྡུ་བའི་མ་དངུལ་གུ་ མངའ་ཞབས་ཁོ་ར་གིས་ལྷན་ཐབས་བཀལ་ཏེ་ བིརི་ཀྲིཤ་གཞུང་
ལུ་

མ་དངུལ་གྲོགས་རམ་འབུམ་གཅིག་གནང་སྟེ་

ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་འདི་

དམག་ཆེན་གཉིས་པ་ལས་བསྲུང་བའི་ཁར་ རྒྱལ་ཁབ་རང་དབང་རང་བཙན་གྱི་གྲགས་
པ་ལུ་ཡང་ཕན་པ་སྦོམ་བྱུང་ནུག།

འདི་བཟུམ་སྦེ་ སྤྱི་ལོ་༡༩༤༨ ལོ་ལུ་ཡང་ དབྱིན་གཞུང་གི་མངའ་འོག་ལས་ རྒྱ་གཞུང་
རང་དབང་རང་བཙན་ཐོབ་ཞིནམ་ལས་ རྒྱ་གར་གྱི་སྲིད་བློན་ ཇ་ཝ་ཧར་ལཱལ་ནེ་རུ་དང་
ཅིག་ཁར་ མཐུན་ལམ་སྔར་ལས་ལྷགཔ་བཟོ་སྟེ་ ཧེ་མ་དབྱིན་གཞུང་དང་ཅིག་ཁར་བཟོ་
མི་ཆིངས་ཡིག་ སླར་ཡང་ལེགས་བཅོས་འབད་ནི་ལུ་ཞལ་འཆམ་ཏེ་ སྤྱི་ལོ་༡༩༤༩ ལུ་
རྒྱ་གར་དར་རྒྱས་གླིང་གི་རྫོང་ཁག་གཙོ་ཁང་ནང་ལུ་སྦེ་ རྒྱ་འབྲུག་གཉིས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་ག་
ར་འཛོམས་ཐོག་ལུ་ ཆ་འཇོག་གི་མཚན་རྟགས་བཀོད་གནང་ནུག དུས་དེ་ལས་འགོ་
བཙུགས་ཏེ་ སྔར་དབྱིན་གཞུང་ལས་ས་ཁྲལ་ ལོ་སྟར་འབུམ་གཅིག་ཐོབ་སྲོལ་ཡོད་མི་
དེ་ཡང་ ལོ་སྟར་འབུམ་ལྔ་ལྔ་གུར་ ཡར་སེང་གནང་སྟེ་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དཔལ་
འབྱོར་གོང་འཕེལ་གྱི་གཞི་འགྱམ་འགོ་དང་པ་བཙུགས་གནང་ནུག།
དེ་བཟུམ་སྦེ་ དང་ཕུག་ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ནང་འཁྲུགས་ག་དེ་ཅིག་ལང་རུང་
འཛམ་གླིང་བློ་གྲོས་གསར་པའི་དམག་རྩལ་དང་གོ་མཚོན་གྱི་རིགས་ག་ནི་ཡང་མེད་ནི་དེ་
གིས་ མདའ་ཞུ་དང་མེ་མདའ་ གྱོགས་རྡོ་དང་འུར་རྡོ་ དཔའ་རྟགས་ལ་སོགས་པ་ལག་
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འབྲུག་བརྒྱུད་འཛིན་གྱི་ཡབ་མེས་དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་མཛད་རྣམ་བཅུད་སྡུད།

ལེན་འཐབ་སྟེ་ཡོད་རུང་

དུས་ཀྱི་འཕོ་འགྱུར་དང་བསྟུན་ཏེ་

འབྲུག་མི་ཚུ་གིས་ཡང་

དམག་གི་དཔའ་རྩལ་དང་ གོ་མཚོན་ལག་ལེན་འཐབ་ཐངས་ཚུ་ཤེས་དགོཔ་ གལ་ཆེ་
བའི་གནད་ལུ་གཟིགས་ཏེ་ འབྲུག་རྒྱལ་གཉིས་པ་མཆོག་གིས་ ཁེངས་རིགས་རྣམ་
གསུམ་ལས་ དམག་མི་༢༣༢ དེ་ཅིག་གཙག་འཐུ་མཛད་དེ་ དམག་སྦྱོངས་དང་པ་བུམ་
ཐང་དབང་འདུས་ཆོས་གླིང་ལུ་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ དེ་ཚུ་གི་གྲས་ཁ་ལས་ དྲག་ཤོས་༡༥
གཙག་འཐུ་མཛད་དེ་རྒྱ་གར་ཤི་ལོང་ལུ་བཏང་མི་ཚུ་གིས་ ཟླ་ངོ་༡༠ གྱི་རིང་ལུ་དམག་
སྦྱོངས་འབད་དེ་ སླར་འབྲུག་ལུ་ལྷོད་ཞིནམ་ལས་ དམག་གསར་གཞན་ཚུ་གི་སློབ་
དཔོན་སྦེ་བསྐོས་གནང་སྟེ་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་དེང་སང་དུས་མཐུན་གྱི་ དམག་སྦྱོང་
འགོ་དང་པ་གཞི་བཙུགས་གནངམ་དང་བསྟུན་ རྒྱ་གར་གཞུང་ལས་ དཀྲོགས་མདའ་
༡༠༠ མདེའུ་དང་སྦྲགས་མཁོ་སྒྲུབ་གནང་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

ཡབ་རྗེ་དམ་པའི་བཀྲིན་ལས་ འབྲུག་རྒྱལ་གཉིས་པ་ཁོ་རང་ ཕྱི་ནང་གཉིས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་
ལུ་སྦྱངས་པ་མཛད་དེ་ཡོད་ནི་དེ་གིས་ རྒྱལ་ཁབ་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་རྩ་བ་ ཤེས་རིག་ཨིནམ་
མཁྱེན་ཏེ་ ཡབ་རྗེ་དམ་པ་གིས་གཞི་བཙུགས་གནང་མི་ ཧཱ་དབང་ཕྱུག་ལྷོ་རྫོང་སློབ་གྲྭ་
དང་ བུམ་ཐང་ཕྲིན་ལས་རབ་བརྟན་གྱི་སློབ་གྲྭ་གཉིས་ རྒྱ་བསྐྱེད་གནང་པའི་ཁར་ སྤ་རོ་
དང་ དབང་འདུས་ཕོ་བྲང་གངས་ཐང་ཁ་ དེ་ལས་ཤར་ཕྱོགས་བཀྲིས་སྒང་ཚུ་ནང་ ད་རེས་
ནངས་པའི་ དུས་མཐུན་གྱི་སློབ་གྲྭ་གསརཔ་ གཞི་བཙུགས་གནང་ནུག།

སྤྱིར་བཏང་ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྒྱལ་རབས་ནང་ལུ་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཁོད་
ལུ་ སྣུམ་འཁོར་ལམ་སེལ་ལ་སོགས་པའི་ རྒྱལ་ཁབ་ཡར་རྒྱས་གྱི་རྩ་བ་ འབྲུག་རྒྱལ་
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གསུམ་པའི་སྐབས་ སྤྱི་ལོ་༡༩༦༡ ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་དང་པ་འགོ་བཙུགས་ཞིནམ་
ལས་ཨིནམ་སྦེ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོད་རུང་ དེ་བསྒང་ འབྲུག་རྒྱལ་གཉིས་པ་མཆོག་
གིས་ གོང་གཟིམ་བསོད་ནམས་སྟོབས་རྒྱས་ལུ་གནང་པའི་ བཀའ་ཤོག་དང་འཁྲིལ་བ་
ཅིན་ འབྲུག་རྒྱལ་གཉིས་པ་མཆོག་གིས་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཡར་རྒྱས་གོང་འཕེལ་གྱི་དོན་
ལས་ དཔག་བསམ་ཁ་ལས་ ལམ་སེལ་བའི་འཆར་གཞི་ཚུ་ཡང་ འགོ་བཙུགས་
གནངམ་མ་ཚད་ ཀ་ཀོ་ལ་དང་ ལི་ཤི་འཛེ་ཅུང་ལ་སོགས་པ་ བཟང་དྲུག་གི་རིགས་དང་
འབྲུག་ལུ་སྐྱེས་བཏུབ་པའི་རྒྱ་གར་གྱི་བཟང་དྲུག་སོགས་ སྨན་ཤིང་ཚུ་བཙུགས་ཏེ་ མ་
དངུལ་གྱི་འོང་འབབ་བཟོ་ནི་གི་འཆར་གཞི་ཚུ་ཡང་བརྩམས་ཡོདཔ་ཨིན་མས།
རྒྱ་འབྲུག་གི་ཆིངས་ཡིག་བསྐྱར་གསོ་འབད་བའི་ཤུལ་ལས་
རམ་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་ལེན་ཏེ་

རྒྱ་གཞུང་ལས་གྲོགས་

ས་སྲུང་གི་ལས་རིམ་དང་ མི་མང་འཕྲོད་བསྟེན་ལེགས་

བཅོས་ཀྱི་དོན་ལུ་ སྨན་ཁང་ཆུང་བ་གསར་བཙུགས་ རླུང་འཕྲིན་དང་རྟ་ལམ་རྒྱ་བསྐྱེད་ལ་
སོགས་པ་ རྒྱལ་ཁབ་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་རྩ་བ་འགོ་བཙུགས་གནངམ་མ་ཚད་ སྐམ་ཁྲལ་
དང་རློན་ཁྲལ་ རྒྱུ་ཁྲལ་དང་སྦུང་ཁྲལ་ལ་སོགས་པའི་ཁྲལ་གྱི་དབྱེ་བ་གིས་ མི་སེར་ཚུ་
ལུ་ མི་བཟོད་པའི་སྐྱིད་སྡུག་མྱོང་དོ་ཡོད་མི་ཚུ་ཡང་ རིམ་པ་བཞིན་དུ་དགོངས་ཡངས་
གནང་ཡོདཔ་ཨིན་མས།
དཔྱ་ཁྲལ་ཡང་ སྐུ་འཁོར་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ སོ་ནམ་ཞིང་ལཱ་འབད་དགོཔ་དང་ རྫོང་གཞི་དང་
ལྷ་ཁང་དགོན་སྡེ་ ཉམས་བཅོས་དང་གསར་བཞེངས་ ཆུ་སེལ་ལམ་སེལ་གྱི་ལཱ་འབད་
དགོཔ་དང་ དོས་སྐྱེལ་འུར་ལཱ་ཚུ་ ཁྱིན་ནང་སྐྱིད་སྡུག་ཡོད་མེད་མ་བལྟ་བར་ ཉིན་ནུབ་
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འབྲུག་བརྒྱུད་འཛིན་གྱི་ཡབ་མེས་དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་མཛད་རྣམ་བཅུད་སྡུད།

མེད་པར་ གླ་མེད་ཀྱི་དོས་སྐྱེལ་ནི་དང་ ཨམ་སྲུ་ཚུ་གིས་ཡང་ བགོ་ལ་འཐགས་ཏེ་
གཞུང་དང་དཔོན་ཁག་ཚུ་ལུ་ཕུལ་དགོཔ་ དེ་ལས་ ཁྲལ་པ་རང་ལུ་ཡོད་པའི་རྟ་གིས་རྟིའུ་
ཚར་རུང་ རྟིའུ་ཕོ་ཚར་བ་ཅིན་ རང་ལུ་བཞག་མ་ཆོག་པར་ གཞུང་ལུ་ཕུལ་དགོཔ་ལ་
སོགས་པ་

དཔྱ་ཁྲལ་གྱི་དབྱེ་བ་མ་འདྲཝ་ལེ་ཤ་སྡོད་ནུག། དཔྱ་ཁྲལ་འདི་ཚུ་ཡང་

མངའ་ཞབས་ཁོ་ར་ ཧཱ་རྫོང་ཁག་ལས་འགོ་བཙུགས་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ས་གནས་ཚུ་ནང་
གཟིགས་ཞིབ་གནང་པར་བྱོན་པའི་སྐབས་ལུ་
བྱམས་བརྩེའི་ཐུགས་ཀྱིས་མ་བཟོད་པར་
མས།

ཚད་ལས་འགལ་བའི་ཁྲལ་རིགས་ལུ་
རིམ་པ་བཞིན་དུ་ཕབ་ཆ་གནང་ཡོདཔ་ཨིན་

འདི་བཟུམ་སྦེ་ མི་དབང་ཁོ་རང་ཡབ་རྗེ་དམ་པའི་མངའ་འོག་ལུ་ བཀའ་ཁྲིམས་བཙན་
པོའི་ཐོག་ལུ་ ཕྱག་ཞུ་བའི་ཁར་ ལུང་ཕྱོགས་ནང་ལུ་ མི་སེར་ག་ར་དབུལ་ཕྱུག་འདྲ་
མཉམ་བཞག་ཚུགས་ནིའི་དོན་ལུ་ འབྱོར་པ་ཅན་ ཁ་དྲག་དབང་ཆེན་ཚུ་ལུ་ བང་ཆེན་
འབོད་བཏང་སྟེ་

དངུལ་དང་དོས་ཁུར་ཆ་བཟོ་སྟེ་འབུལ་བ་བཞེསཔ་མ་ཚད་

མངའ་

བདག་རྒྱལ་པོའི་ཐུགས་དང་མ་ལྡནམ་ ཡང་ཅིན་ གཞུང་དང་མི་སེར་ལུ་གནོད་པའི་ལཱ་
ངན་འབད་མི་ཚུ་ལུ་ ཉེས་ཁྲིམས་ཡང་ མི་སེར་རང་སོའི་ཁྲིམས་འགལ་གྱི་ལཱ་ངན་ ལྕི་
ཡངས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ སྲོག་ཐོག་ལུ་གཏང་ནི་དང་ རྐངམ་བཏོག་ནི་ ལགཔ་བཏོག་ནི་
རྣམ་ཅོག་བཏོག་ནི་ལ་སོགས་པའི་ དྲག་པོའི་ཁྲིམས་ཀྱི་ཚར་གཅོད་སྲོལ་ཡོད་མི་དེ་ཡང་
ཤུལ་ལས་འདི་བཟུམ་གྱི་ལཱ་ངན་འབད་མི་ མ་འཐོནམ་མ་ཚད་ མི་སེར་ག་ར་དབང་ཚད་
དང་ རྒྱུ་ནོར་འདྲ་མཉམ་གྱི་ཐོག་ལུ་གནས་ཚུགས་ནིའི་དོན་ལུ་ མི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་
གཉིས་པ་མཆོག་གི་ སྲིད་བྱུས་བཟང་པོ་ཅིག་ཨིན་མས།
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ཨིན་རུང་ རྒྱལ་པོ་ལས་ས་ཐག་རིང་སར་སྡོད་མི་ཚུ་གིས་ ཁྲིམས་ལུགས་དེ་བཟུམ་
ཡོདཔ་མ་ཚོར་བར་ སྤྱི་ལོ་༡༩༤༨ ལུ་ ལྷོ་མཚམས་ཀྱི་ས་གནས་དར་དཀར་དཔལ་ལ་
ལུ་སྡོད་མི་ འབྲུག་གི་ལྷོ་མཚམས་པ་ཚུ་གིས་ གཞུང་ལུ་ངོ་རྒོལ་འབདཝ་མ་ཚད་ ས་
མཚམས་ཚུ་ནང་ཉན་ཁག་ཅན་གྱི་བྱེལཝ་ལེ་ཤ་ཐོན་ཡོདཔ་ལས་
ལེགས་ཕུ་ཚུན་ ས་སྲུང་པ་ཚུ་ཡང་བཙུགས་དགོཔ་ཐོན་ནུག།
དེ་བསྒང་

སིབ་སུ་ལས་དགེ་

མངའ་ཞབས་འཕྲིན་ལས་རབ་བརྟན་ཕོ་བྲང་ནང་བཞུགས་པའི་སྐབས་ལུ་

ཟམ་སྲུང་པ་རྣམ་རྒྱལ་ཟེར་མི་ཅིག་གིས་ ཕྱག་དབང་བཅར་ཏེ་བཀབ་ནེ་ཕབ་ཅིག་ ཧེམ་
ཅུང་ནང་ལས་དཀྲོགས་མདའ་བཏོན་ཏེ་རྐྱབ་མ་ཚུགས་པའི་བར་ན་ མངའ་ཞབས་ཀྱིས་
སྐུང་ཕང་ལས་ཕྱག་མདའ་གནངམ་ཅིག་ ཟམ་སྲུང་པ་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་དཔྱལ་བར་ཕོག་སྟེ་
ཁ་ཐུམ་མར་བསད་ཡོདཔ་ཨིན་མས། མངའ་ཞབས་ཀྱིས་ དེ་སྦེ་ཕྱག་མདའ་གྲ་བསྒྲིག་
བཞག་མི་དེ་ཡང་ ཟམ་སྲུང་པ་གིས་དགོངས་སྐོར་ཞུ་བའི་སྐབས་ལུ་ དྲུང་ཡིག་བསྐལ་
བཟང་ཟླ་བའི་སེམས་ཁར་ དོགས་པ་བསགས་ཏེ་ མངའ་ཞབས་ལུ་ཐུགས་རིག་འགྲིམ་
དགོ་པའི་ དྲན་གསོ་ཞུ་ནི་དེ་གིས་ཨིན་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་མས།

དེ་ལས་ སྤྱི་ལོ་༡༩༤༩ ལོ་ལུ་ སྤ་རོ་དཔོན་སློབ་ཚེ་རིང་དཔལ་འབྱོར་ དགོངས་པ་
རྫོགས་ཏེ་

དགོངས་རྫོགས་དགེ་སྦྱོར་གནང་ནི་གི་འགོ་འདྲེན་པ་ཡང་ འབྲུག་རྒྱལ་

གཉིས་པའི་ཞབས་ལས་ རྒྱས་སྲས་འཇིགས་མེད་རྡོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག་བཏང་སྟེ་ དགོངས་
རྫོགས་གྱི་རིམ་པ་ག་ར་མཛད་ཚར་ཞིནམ་ལས་

རྒྱལ་སྲས་འཇིགས་མེད་རྡོ་རྗེ་དབང་
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འབྲུག་བརྒྱུད་འཛིན་གྱི་ཡབ་མེས་དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་མཛད་རྣམ་བཅུད་སྡུད།

ཕྱུག་མཆོག་ འབྲུག་ནུབ་ཕྱོགས་ཀྱི་མངའ་བདག་ སྤ་རོ་དཔོན་སློབ་ཀྱི་གོ་གནས་ལུ་
བཀྲིས་མངའ་གསོལ་ཞུ་ནུག།

རྒྱལ་སྲས་ཀྱི་བཀྲིས་མངའ་གསོལ་མཛད་ཚར་ཞིནམ་ལས་ ཐིམ་ཕུག་དང་དབང་འདུས་
སྤུ་ན་ཁ་གི་རྫོང་ཁག་ཚུ་ནང་གཟིགས་ཞིབ་གནང་སྟེ་ ཁྲལ་འཐུས་འུར་ལཱ་དང་སྲིད་དོན་
བསྒྱུར་བཅོས་ཀྱི་གནས་སྐབས་ཚུ་གཟིགས་ཏེ་ གཟིགས་སྐོར་གནང་མི་དེ་ འབྲུག་རྒྱལ་
གཉིས་པའི་སྐུ་ཚེ་ལུ་ འབྲུག་ནུབ་ཕྱོགས་ཁ་ཐུག་གི་གཟིགས་སྐོར་གྱི་མཇུག་ཨིན་ཟེར་
བཤདཔ་ཨིན་མས།

འབྲུག་རྒྱལ་གཉིས་པའི་སྐབས་ལུ་ སྒོ་ཁར་དུས་རྒྱུན་གྱི་སྒྲིགས་ཡང་ དྲོ་པ་གཟིམ་ཅུང་
སྒོ་བཏང་ཞིནམ་ལས་འགོ་བཙུགས་མི་དེ་གིས་ ཕྱི་རུ་སྒོ་མ་བསྡམ་ཚུན་ཚོད་ལུ་ དྲོ་པ་
བཞེས་ཐུག་དང་ གསོལ་ཇ་ གསོལཝ་ཚོགས་ལ་སོགས་པའི་རིགས་ ལྷག་ཆད་མེད་
པར་དྲངས་པའི་ལམ་སྲོལ་ཡོདཔ་ཨིན་མས། སྒོ་ཁར་ཕྱག་ཞུ་མི་ཡང་ གཟིམ་དཔོན་དང་
མགྲོན་གཉེར་ དེ་ལས་ དུས་རྒྱུན་སྒོ་ཁར་ནང་གཡོག་རྐྱབ་མི་འཆམ་སྒརཔ་སྦོམ་ཤོས་
དང་ འཆམ་སྒརཔ་སྦོམ་ཤོས་ཀྱི་ལས་རོགསཔ་ དེ་བཟུམ་སྦེ་ གསོལ་དཔོན་དང་
གསོལ་གཡོག་ ཐབ་ཚང་པ་ ཇ་དཔོན་ དར་དཔོན་ ཨ་དྲུང་ ཨར་མོ་དང་འཐག་མོ་ཟེར་
མི་ཚུ་གིས་ཕྱག་ཞུ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

འབྲུག་རྒྱལ་གཉིས་པའི་བཞུགས་གནས་ཡང་ ཀྲོང་གསར་རྫོང་དང་ བྱ་དཀར་རྫོང་གི་མ་
ཚད་པར་ གནམ་བྱཱར་གྱི་བཞུགས་གནས་ བུམ་ཐང་དབང་འདུས་ཆོས་གླིང་དང་ དོམ་
མཁར་བཀྲིས་ཆོས་གླིང་ འཕྲིན་ལས་རབ་བརྟན་ཕོ་བྲང་ བླ་མི་དགོན་པ་ དེ་ལས་
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འབྲུག་རྒྱལ་གཉིས་པ་ མི་དབང་འཇིགས་མེད་དབང་ཕྱུག་མཆོག་གི་མཛད་རྣམ།

གནམ་དགུན་གྱི་བཞུགས་གནས་ ཀུན་དགའ་རབ་བརྟན་དང་ བསམ་ཆོས་གླིང་ གཞན་
ཡང་གཡུང་དྲུང་ཆོས་གླིང་དང་

ཀྲོང་གསར་ཁྲུས་སྤང་ལ་སོགས་པའི་ཕོ་བྲང་ཚུ་ནང་

བཞུགསཔ་མ་ཚད་ རྒྱལ་ལྕམ་ཕུན་ཚོགས་ཆོས་སྒྲོན་ ཀུན་དགའ་རབ་བརྟན་ཕོ་བྲང་ནང་
ལུ་ བཞུགས་ནི་དེ་གིས་ མང་ཤོས་རང་ཀུན་དགའ་རབ་བརྟན་ལུ་བཞུགསཔ་ལས་ ཕོ་
བྲང་ངོ་མ་ཀུན་དགའ་རབ་བརྟན་སྦེ་བརྩི་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས། ཕོ་བྲང་དེ་ཚུ་ནང་ གསོལ་
ཐབས་ཕེབས་པའི་སྐབས་ལུ་ཡང་ རང་ལུགས་ཆིབས་གྲལ་གྱི་མཛད་རིམ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་
ཕེབས་སྲོལ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

མི་དབང་མངའ་བདག་རྒྱལ་པོ་ཁོ་རང་ བཀའ་ཁྲིམས་བཙན་པོའི་ཐོག་ལུ་ གནས་མི་
ཅིག་ཨིན་རུང་ གཡོག་ངན་གྱི་ཚིག་ངན་ལུ་གསན་པའི་རྐྱེན་ངན་གྱིས་བསྐུལ་ཏེ་ ཞབས་
དྲུང་ཐུགས་སྤྲུལ་དྲུག་པ་ ཞབས་དྲུང་འཇིགས་མེད་རྡོ་རྗེ་དང་ ཐུགས་མ་མཐུན་པའི་རྐྱེན་
ངན་བྱུང་ཡོདཔ་མ་ཚད་ གཡོག་ངན་གྱིབསམ་ངན་གཅིག་ཁར་མཐུན་ཏེ་ སྤྱི་ལོ་༡༩༣༡
སྤྱི་ཟླ་༡༡ པའི་ཚེས་༡༡ གི་ནུབ་མོ་ ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་ས་ཁར་བརྡབ་ཞིནམ་ལས་
ལ་ལོ་གིས་མགྲིན་པ་བསྡམ་

ལ་ལོ་གིས་གསང་གནས་གུར་རྡོག་ཐེ་བླུགསཔ་མ་ཚད་

མགྲིན་པའི་ནང་ན་དར་བརྫངས་ཏེ་བཀྲོངས་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

དེ་སྦེ་བཀྲོངས་རུང་

བཀྲོངས་པའི་ལོ་རྒྱུས་གསང་སྟེ་བཞགཔ་ལས་ འབྲུག་གི་རྒྱལ་རབས་ཚུ་ནང་ ཐུགས་
དམ་ལུ་བཞུགས་པ་དང་ རང་སྲོག་བཅད་པ་ རྐྱེན་ངན་གཞན་གྱིས་གཤགས་པ་སོགས་
ལས་ བཀྲོངས་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཐོན་ནི་མེདཔ་ཨིན་མས།
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འབྲུག་བརྒྱུད་འཛིན་གྱི་ཡབ་མེས་དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་མཛད་རྣམ་བཅུད་སྡུད།

དེ་སྦེ་

འབྲུག་མི་ཚུ་གི་ཁ་རྗེ་མེད་པའི་ཁར་

རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྐྱེན་ངན་བཟུམ་ཅིག་སྦེ་

འབྲུག་རྒྱལ་གཉིས་པ་དང་ཞབས་དྲུང་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ དམ་ཚིག་མ་མཐུན་མི་དེ་ཡང་
ཞབས་དྲུང་གི་སྒོ་ཁ་ལས་མཐར་བཤུད་བཏང་མི་ ཕྱག་གཡོགཔ་ཚེ་བརྟན་ལ་ཟེར་མི་དེ་
གིས་ ཞབས་དྲུང་གིས་ སྤ་རོ་དཔོན་སློབ་དང་འབྲུག་རྒྱལ་གཉིས་པ་ལུ་མཐུ་གནང་དོ་
ཟེར་ མི་བདེན་པའི་གཏམ་ཞུཝ་མ་ཚད་
ཞབས་དྲུང་གིས་ཁོ་རའི་མི་ཚན་ལུ་

མེ་ལོང་མཁར་ལུ་ཡོད་པའི་རྩྭ་འབྱོག་ཅིག་
ཟ་སྤྱོད་འབད་ཆོག་པའི་བཀའ་ཤོག་གནང་མི་དེ་

འབྲུག་རྒྱལ་པོའི་ཐུགས་དང་མ་ལྡནམ་ཨིན་མས། འདི་བཟུམ་སྦེ་ སྤུ་ན་ཁ་ཡེ་སྦིས་ལུ་
ཡོད་པའི་ རྟ་ལོག་དགོན་པའི་ཆོས་ཞིང་རྩྭ་འབྱོག་དེ་ འབྲུག་རྒྱལ་པོ་གིས་ སེའུ་ལ་བླ་
མའི་གནས་པོ་རྡོ་རྗེ་ཟེར་མི་ལུ་ ཟ་སྤྱོད་འབད་ཆོག་པའི་གནང་བ་སྦྱིན་མི་དེ་ ཞབས་དྲུང་
རིན་པོ་ཆེའི་ཐུགས་དང་མ་ལྡན་པའི་ཁར་ ཞབས་དྲུང་གི་ཨ་ཞང་ བཀྲིས་བསྒང་རྫོང་
དཔོན་རྡོ་ཕུ་ལ་གིས་ སྒོ་རབ་བགྲེསཔ་བསད་པའི་མི་སྟོང་ཕྱེད་ཀ་ ཆ་གནས་མེད་པའི་ཏི་
རུ་ཨིནམ་ལས་

ལོ་སོར་ཏེ་གནང་དགོཔ་སྦེ་

རྟ་ལོག་ལས་བུམ་ཐང་ལུ་སྐྱེལ་མི་དེ་

འབྲུག་རྒྱལ་གཉིས་པའི་ཐུགས་དང་མ་ལྡནམ་ཨིན་མས།

འདི་དང་འདྲཝ་སྦེ་ སྤྱི་ལོ་༡༩༣༡ ལུ་ཡང་ ཞབས་དྲུང་གི་གཟིམ་དཔོན་ བསོད་ནམས་
ཚེ་རིང་གིས་འགོ་འདྲེན་འཐབ་སྟེ་

རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་སྐྱོང་ནི་གི་དབང་ཚད་འདི་

ཞབས་དྲུང་གིས་བཞེས་ནི་དོན་ལུ་ རྒྱ་གཞུང་ལས་རོགས་རམ་ཞུ་ནི་དོན་ལུ་ སྲིད་བློན་ཇཱ་
ཝ་ཧཱར་ལཱལ་ནེ་རུ་འབད་སར་འགྱོ་མི་གི་སྐོར་ལས་ རྒྱ་གར་ཀྱི་གནས་ཚུལ་གསར་ཤོག་
ནང་བཏོན་ཏེ་ འབྲུག་རྒྱལ་གཉིས་པ་གིས་གསན་པའི་ཁར་ རྒྱ་གཞུང་ལས་རོགས་རམ་
མ་ཐོབ་པར་ ཞབས་དྲུང་འཁོར་དང་བཅས་པ་ བོད་གཞུང་ལས་རོགས་རམ་འཚོལ་བར་
110

འབྲུག་རྒྱལ་གཉིས་པ་ མི་དབང་འཇིགས་མེད་དབང་ཕྱུག་མཆོག་གི་མཛད་རྣམ།

འགྱོ་ནི་ཨིན་མས་ཟེར་ རྗེ་ངག་དབང་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་མི་བདེན་པའི་གཏམ་ སྤ་རོ་
དཔོན་སློབ་ཚེ་རིང་དཔལ་འབྱོར་ལུ་ཞུ་མི་དེ་ སྤ་རོ་དཔོན་སློབ་ཀྱིས་ རྟགས་ཤིང་མ་
བཅད་པར་ འབྲུག་རྒྱལ་པོ་ལུ་ཞུཝ་ལས་ མཆོད་ཡོན་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ དམ་ཚིག་
ཉམས་པའི་རྐྱེན་ལུ་གྱུར་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

དེ་བསྒང་ གཞུང་གྲྭ་ཚང་གི་བླ་སློབ་ག་ར་འཛོམས་ཏེ་ ཞབས་དྲུང་སྤུ་ན་ཁ་གྲྭ་ཚང་ནང་ཞུ་
སྟེ་ ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་གིས་ གཞུང་ལུ་ངོ་རྒོལ་མི་མཛད་པའི་ཉེན་ཁ་ གཞུང་གྲྭ་ཚང་
གིས་མཛད་ནི་ཨིན་ཟེར་བའི་

ཞུ་ཚིག་བཞེངས་ཚར་རུང་

དབྱངས་པའི་སློབ་དཔོན་

བསམ་གཏན་རྒྱ་མཚོ་གྱིས་ དགེ་འདུན་དམངས་ཀྱིས་ཞུ་ནི་ག་ནི་ཡང་མེད་ཟེར་བའི་ཞུ་
ཚིག་བརྫུན་མ་བྲིས་ཏེ་

རྒྱུས་ཚུ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

མངའ་ཞབས་དང་ཞབས་དྲུང་གཉིས་ཀྱི་བར་དཀྲོགས་པའི་ལོ་

དེ་སྦེ་ ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་དགོངས་པ་རྫོགས་པའི་ཤུལ་ལས་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་རྟགས་
མཚན་ངན་པ་མ་འདྲཝ་བྱུང་ཚུལ་ཡང་ རླུང་ཚུབས་འཕུ་བ་དང་ མང་སྡེ་ཆུ་ལས་སྔར་མེད་
ཀྱི་སེམས་ཅན་མ་འདྲཝ་ཐོན་པ་

སྤུངས་ཐང་རྫོང་ཆུང་གི་རྟེན་ལས་ཁྲག་བབས་པ་ལ་

སོགས་པའི་ ལྟས་ངན་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་བྱུང་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེའི་
བཀའ་སྲུང་ རྒྱལ་པོ་སྐུ་ལྔའམ་ རྟ་ལོག་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཟེར་ཞུ་མི་དེ་ མངོན་སུམ་མི་གི་
གཟུགས་སུ་སྤྲུལ་ཏེ་ བགོ་ལ་དཀརཔོ་གྱོན་ཏེ་ཀུན་དགའ་རབ་བརྟན་ཕོ་བྲང་ནང་ འཛུལ་
བའི་རྟགས་མཚན་ལེ་ཤ་བྱུང་ནུག།
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འབྲུག་བརྒྱུད་འཛིན་གྱི་ཡབ་མེས་དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་མཛད་རྣམ་བཅུད་སྡུད།

དེ་བསྒང་ རྒྱལ་པོ་ཁོ་རའི་སྐུ་གཟུགས་བདེ་ཏོག་ཏོ་མེད་པའི་ཁར་ རྒྱལ་ལྕམ་ཕུན་ཚོགས་
ཆོས་སྒྲོན་ཀ་ལི་ཕུ་ལུ་བྱོན་ ཨ་ཞེ་པད་མ་བདེ་ཆེན་ཡང་ སྲས་མོ་ཨ་ཞེ་བདེ་སྐྱིད་གཡང་
འཛོམས་ཚྭ་ཆུ་སྦང་པར་ དགེ་ལེགས་ཕུ་ལུ་སྐྱེལ་བར་བྱོན་ནི་དེ་གིས་ རྒྱལ་ལྕམ་གཉིས་
ཆ་རང་ལྷོ་ཕྱོགས་དང་ནུབ་ཕྱོགས་ལས་མར་བྱོན་ཏེ་ ཡུན་རིང་སོང་བའི་སྟབས་ཀྱིས་ སྙུང་
གཞི་ལས་ཨ་ཙི་དངས་ཞིནམ་ལས་ རྒྱལ་པོ་ཐུགས་ཕམ་སྦོམ་བྱུང་ནི་དེ་གིས་ ཀུན་
དགའ་རབ་བརྟན་ལུ་ ཉིན་ཨ་རྟག་རང་ ཐུགས་སྤྲོའི་དོན་ལུ་ཕྱག་མདའ་གནང་ ཨར་མོ་
ཚུ་ཞབས་ཁྲ་རྐྱབ་བཅུག་སྟེ་

ཐུགས་སྤྲོའི་ངང་ལུ་བཞུགས་ཏེ་ཡུན་མ་རིངམ་ཅིག་ལས་

མི་དབང་རྒྱལ་པོ་མཆོག་ ཐུགས་དྲན་པ་མེད་པའི་སྙུང་གཞི་གིས་ཐེབས་ཏེ་ སྐུ་འཁོར་
དང་བློན་འབངས་ཚུ་གིས་ རྟ་ལོག་ལུ་གསོལ་ཁ་དང་ སྐུ་རིམ་ཞབས་ཏོག་ཉིན་ནུབ་མེད་
པར་བསྒྲུབས་ཏེ་ ཚར་གཅིག་སྙུང་གཞི་ལས་དངས་རུང་ ལོག་སྙུང་གཞིས་ཐེབས་པའི་
བསྒང་ལས་ བུམ་ཐང་གི་གྲྭ་ཚང་ ཀྲོང་གསར་དང་དབང་འདུས་ཀྱི་རབ་སྡེ་ སྤ་རོ་རབ་སྡེ་
ཉི་མ་ལུང་དང་ཐར་པ་གླིང་གི་དགོན་སྡེ་ཚུ་ནང་ སྐུ་རིམ་ཞབས་བརྟན་དང་ རྟ་ལོག་ལུ་
གསོལ་ཁ་དང་སྐུ་རིམ་ཉིན་ནུབ་མེད་པར་གནང་རུང་ ཕན་པ་སྤུ་ཙམ་ཡང་མེད་པར་ སྤྱི་ལོ་
༡༩༥༢ ཆུ་འབྲུག་ཟླ་༡ པའི་ཚེས་༣༠ སྟོན་པ་ཐུབ་པའི་དབང་པོའི་དུས་ཆེན་གྱི་ཉིན་མ་
འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ནང་ མི་ལོ་༢༦ གྱི་རིང་ལུ་ ཆབས་སྲིད་ཆོས་བཞིན་བསྐྱངས་པའི་
ཤུལ་ལུ་ དགོངས་པ་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་འདུ་བའི་ཚུལ་སྟོན་གནངམ་ད་ རྒྱལ་ལྕམ་
གཉིས་ཆ་རང་མེད་པའི་ཁར་ རྒྱལ་སྲས་འཇིགས་མེད་རྡོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག་མཆོག་ཡང་ ཕྱི་
རྒྱལ་ལུ་ཕྱག་དཔེ་གཟིགས་པའི་སྐབས་འབད་ནི་དེ་གིས་ མ་བཞུགསཔ་ཨིན་མས།
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འབྲུག་རྒྱལ་གཉིས་པ་ མི་དབང་འཇིགས་མེད་དབང་ཕྱུག་མཆོག་གི་མཛད་རྣམ།

འབྲུག་བརྒྱུད་འཛིན་གྱི་རྒྱལ་མཆོག་གཉིས་པ་

མི་དབང་འཇིགས་མེད་དབང་ཕྱུག་

མཆོག་ དེ་སྦེ་དགོངས་པ་རྫོགས་མི་དེ་གིས་ གཞུང་དང་མི་སེར་ལུ་མི་བཟོད་པའི་མྱ་ངན་
བྱུང་ཡོད་རུང་ གཞུང་དང་མི་སེར་ཡོངས་ཀྱིས་ དད་དམ་ལྷད་མེད་ཀྱི་སྒོ་ལས་ སྐུ་སྤུར་
བུམ་ཐང་སྐུ་རྗེས་ལུ་གདན་འདྲེན་ཞུ་སྟེ་ སྤུར་མེ་མཆོད་སྐུ་རྗེས་ཐང་ནང་ཕུལ་ཏེ་ དགོངས་
རྫོགས་དགེ་སྦྱོར་གྱི་རིམ་པ་ཡང་ རྒྱས་ཤིང་རྒྱས་པར་མཛད་གནང་ནུག་གོ།
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འབྲུག་བརྒྱུད་འཛིན་གྱི་རྒྱལ་མཆོག་གཉིས་པ་ མི་དབང་འཇིགས་མེད་དབང་ཕྱུག་
མཆོག་གི་མཛད་རྣམ་གལ་ཅན་གྱི་ཐོ།
Main events from the biography of 2nd King Jigme Wangchuck

#
No.

Sexagonal
Calander
(Rabjung)

Year

Age of
King
Jigme
Wangch
-uck

Events

1

WoodSnake

1905

Crown Prince Jigme Wangchuck
born in Thinley Rabten Palace

2

WoodSnake

1905

6th Zhabdrung Sungtrul born to
5th incarnation of Sersang Lama
Gyeltshen Dorji and Yangchen
Dolma

3

WoodSnake

1905

Trongsa Penlop Ugyen
Wangchuck invites Be-Yul
Rinpoche (root lama) to perform
rituals for the well being of the
Crown Prince

4

Fire-Sheep

1907

2

Coronation of the 1st King
Ugyen Wangchuck

5

Iron-Hog

1911

6

Crown Prince Jigme Wangchuck
starts indigenous education
under the supervision of
Gangtepa Jagar, the trusted
attendant of King Ugyen
Wangchuck
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6

Water-Ox

7

1913

8

?

King Ugyen Wangchuck
discusses on the establishment
of modern education in Bhutan
with British India
Crown Prince Jigme Wangchuck
falls into the Chamkhar river
from a horse while traveling
from Kuje to Pemasamba near
Tamshing

8

WoodTiger

1914

9

King Ugyen Wangchuck
establishes school in Bumthang
with 14 students under the
supervision of Kutsab Norbu
and Drenjonpa Phento

9

WoodTiger

1914

9

King Ugyen Wangchuck
establishes school in Haa with
46 students and sends another
batch for Schooling to
Kalimpong

10

?

Land dispute with British India.
Bhutanese bars established on
the Southern borders asked to
close

11

EarthHorse

1918

14

Investiture of Crown Prince
Jigme Wangchuck as Trongsa
Dronyer

12

Water-Dog

1922

18

Azhi Tsundru Lhamo passes
away

13
14

?
Water-Dog

1922

Colonel Bell visits Bhutan
18

Installation of Crown Prince
Jigme Wangchuck as Trongsa
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Penlop. Marries Azhi Phuntsho
Choden
15

Fore-Tiger

1926

22

King Ugyen Wangchuck passes
away

16

Fore-Tiger

1926

22

Trongsa Penlop Jigme
Wangchuck goes to Punakha for
his Coronation accompanied by
brother Chhimi Dorji, Jigme
Lhundrup and the Royal
entourage

17

Fire-Hare

1927

23

Installation of Trongsa Penlop
Jigme Wangchuck as the 2nd
hereditary King of Bhutan

18

Fire-Hare

1927

23

King Jigme Wangchuck receives
CIE insignia from British India

19

Fire-Hare

1927

23

King Jigme Wangchuck offers
serto for Pundzong Utse

20

Fire-Hare

1927

23

King Jigme Wangchuck offers
new set of Buddhist canons and
commentaries in Punakha
Dzong

21

Fire-Hare

1927

23

Paro Penlop Kushu Tshering
Penjor comes to Bumthang to
attend the 1st King's cremation

22

Fire-Hare

1927

23

King Jigme Wangchuck invites
Terton Zilnyon Namkha Dorji
from Tshurphu to perform
funeral rites of King Ugyen
Wangchuck

23

Fire-Hare

1927

23

Cremation of King Ugyen
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Wangchuck in Bumthang Kuje
24

?

A daughter born to Ashi
Phuntsho Choden dies soon
after her birth

25

EarthDragon

1928

24

Crown Prince Jigme Dorji
Wangchuck born to Ashi
Phuntsho Choden in Thruepang
Palace, Trongsa

26

EarthSnake

1929

25

King Jigme Wangchuck builds
Kuenga Rabten Palace

27

?

Sewla Jamgoen Ngawang
Thinley consecrates Kuenga
Rabten Palace

28

Iron-Horse

1930

26

King Jigme Wangchuck expands
the drubkhang of Menmo Trashi
Khewdron at Bumthang Kurje
and installs eight forms of Guru
as the idol of lhakhang

29

Iron-Horse

1930

26

Renovation of Trongsa dzong;
King Jigme Wangchuck builds
Dechog lhakhang, Chenreyzig
lhakhang and Garab Wangchuk
Nyekhang in Trongsa Dzong

30

?

Esatablishes monastic
institutions at Tharpaling and
Nimalung, Bumthang

31

?

King Jigme Wangchuck invites
Mynak Chorpon Lobzang
Yoenten Jamtsho and establishes
monastic institution in
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Phajoding
32

33

?

Iron-Sheep

34

1931

King Jigme Wangchuck sends
Drangla Pema, Chhumedpa
Zhuri Gyeltshen, Kheng
Drokarpa Tshering and
Dungsam U-rungpa Dorji to
study philosophy, sutras and
the tradional arts and sciences
under Khenpo Chogsel in Tibet
27

?

King Jigme Wangchuck receives
the KCIE insignia from British
India
King Jigme Wangchuck visits
Western part of Bhutan to
identify the problems of the
people

35

Iron-Sheep

1931

27

6th Zhabdrung Sungtrul Jigme
Dorji passes away

36

Iron-Sheep

1931

27

Cremation of Zhabdrung Jigme
Dorji at Talo, presided over by
the 59th Je Khenpo Chokey
Wangchuk

37

Iron-Sheep

1931

27

Treatment given to 1340 patients
and 370 were injected (reported
in British News)

38

WaterMonkey

1932

28

King Jigme Wangchuck marries
Ashi Pema Dechen

39

Water-Bird

1933

29

King Jigme Wangchuck builds
Jig-ged ('jigs byed) lhakhang in
Choetse dzong

118

འབྲུག་རྒྱལ་གཉིས་པ་ མི་དབང་འཇིགས་མེད་དབང་ཕྱུག་མཆོག་གི་མཛད་རྣམ།
40

Wood-Dog

1934

30

King Jigme Wangchuck visits
Calcutta on official invitation

41

Fire-Mouse

1936

32

King Jigme Wangchuck
commands Dzongpon Thinley
Tobgay alias Dophula to rebuild
Trashigang Dzong

42

?

Consecration of Trashigang
dzong presided over by Chabje
Duejom Jigdrel Yeshey Dorji,
Lopon Moenlam Rabdzang,
Lam Sonam Zangpo, Lam Kota
and the Trashigang monastic
body

43

Fire-Ox

1937

33

King Jigme Wangchuck builds
Domkhar Tashichoeling Palace

44

Fire-Ox

1937

33

Princess Chokey Wangmo born
to Azhi Pema Dechen

45

Earth-Hare

1939

35

Bhutan donates Rs.one lakh to
British India during the 2nd
World War

46

WaterHorse

1942

38

King Jigme Wangchuck
sponsors Ka-Thri in Punakha

47

WaterSheep

1943

39

Prince Namgyal Wangchuck
born to Azhi Pema Dechen

48

WaterMonkey

1944

40

Princess Deki Wangzom born to
Azhi Pema Dechen

49

Fire-Dog

1946

42

King Jigme Wangchuck issues
Kasho to Gongzim directing the
construction of motor roads
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50

?

Begins construction of motor
roads from Pasamkha, present
day Phuentsholing, to Thimphu

51

?

King Jigme Wangchuck pre-tests
the cultivation of rice in
Garbang, Bumthang

52

?

King Jigme Wangchuck sends
clinicians to different part of the
country to treat patients

53

Earth-Tiger

1947

43

India gets Independence.
Increases the land tax of Assam
Duars from one lakh to five
lakhs

54

Earth-Rat

1948

44

Renovation of Wangdi Dzong

55

Earth-Rat

1948

44

Renovation of Gangteng
lhakhang, the seat of 2nd
Gangteng Trulku

56

Earth-Rat

1948

44

King Jigme Wangchuck sends
Gongzim Sonam Tobgyal,
Yanglop Ugyen Lhundrup,
Zimnang Khandro, Rinpung
Chila Tandin Penjor and Haa
Drungpa Jigme Pelden Dorji to
Delhi to discuss the provisions
of the Treaty

57

Earth-Rat

1948

44

King Jigme Wangchuck
provides military training to 232
men from Kheng at Bumthang
Wangdichoeling and sends 15
selected soldiers to Shelong for
further training
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58

Earth-Rat

1948

44

Nepali people from Daga Pela
rebels against the government

59

Earth-Ox

1949

45

Princess Pema Choden born to
Ashi Pema Dechen

60

Earth-Ox

1949

45

Signs Indo-Bhutan Treaty at
Darjeeling

61

Earth-Ox

1949

45

Death of Paro Penlop Kushu
Tshering Penjor

62

Iron-Tiger

1950

46

Investiture of Crown Prince
Jigme Dorji Wangchuck as Paro
Penlop

63

?

King Jigme Wangchuck
appoints brother Naku alias
Jigme Lhendrup as the Thimphu
Dzongpon

64

?

Sewla Jamgoen Ngawang
Thinley passes away

65

WaterDragon

1952

48

Ashi Pema Dechen leaves for
Gelephu Tsachhu, Ashi
Phuntsho Choden for
Kalimpong and Crown Prince
for studies

66

WaterDragon

1952

48

King Jigme Wangchuck passes
away in Kuenga Rabten Palace
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དབང་ཕྱུག་མཆོག་གི་མཛད་རྣམ།
༄༅། །འབྲུག་བརྒྱུད་འཛིན་གྱི་རྒྱལ་རབས་རིམ་བྱོན་གསུམ་པ་ མི་དབང་འཇིགས་མེད་
རྡོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག་མཆོག་ ཡབ་བརྒྱུད་འཛིན་གྱི་རྒྱལ་རབས་ རིམ་བྱོན་གཉིས་པ་ མི་
དབང་འཇིགས་མེད་དབང་ཕྱུག་མཆོག་དང་ ཡུམ་ཨ་ཞེ་ཕུན་ཚོགས་ཆོས་སྒྲོན་གཉིས་ཀྱི་
སྲས་ལུ་ རང་ལུགས་གནམ་ལོ་ས་འབྲུག་ ཟླ་༣ པའི་ཚེས་༡༣ སྤྱི་ལོ་༡༩༢༨ སྤྱི་ཟླ་༥
པའི་ཚེས་༢ ལུ་ ཀྲོང་གསར་རྫོང་གི་སྦོ་ལོགས་ཁར་ ཁྲུས་སྤང་ཕོ་བྲང་ནང་ལུ་སྦེ་སྐུ་
འཁྲུངས་ནུག རྒྱལ་སྲས་དམ་པ་མཆོག་ སྐུ་འཁྲུངས་པའི་ཉིནམ་ལས་འགོ་བཙུགས་
སྐྱེས་བའི་དུས་སྟོན་གྱི་རིམ་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་མཛད་པའི་ཁར་ ཆོས་རྩེ་རབ་སྡའི་བླ་
སློབ་ཚུ་གིས་ རྐྱེན་སེལ་རིམ་འགྲོ་དང་ སྲུང་མའི་གཏང་རག་ཚུ་ཡང་ རྒྱས་ཤིང་རྒྱས་པ་
གནང་སྟེ་ རྒྱལ་སྲས་དམ་པའི་མཚན་ཡང་ འཇིགས་མེད་རྡོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག་ཟེར་གསོལ་
ནུག།

དེ་ལས་གཞན་ཡང་ ཡབ་འབྲུག་རྒྱལ་གཉིས་པ་མཆོག་གིས་ སྤྱི་ལོ་༡༩༣༠ ལུ་ བདེ་
མཆོག་ལྷ་ཁང་དང་ སྤྱན་རས་གཟིགས་ལྷ་ཁང་ དགའ་རབ་དབང་ཕྱུག་གི་གནས་ཁང་
ཚུ་བཞེངས་ཏེ་ ཀྲོང་གསར་རྫོང་ཕྱེད་ཀ་ ཉམས་གསོ་ཞུ་མི་དང་ བུམ་ཐང་སྐུ་རྗེས་ལུ་ ལྷ་
ཁང་ཉམས་གསོ་དང་རྟེན་གསུམ་གསར་བཞེངས་གནང་མི་ཚུ་ཡང་ རྒྱལ་སྲས་འཇིགས་
མེད་རྡོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག་མཆོག་གི་ སྐུ་རིམ་བཟུམ་ཅིག་སྦེ་མཛད་གནང་ཡོདཔ་ཨིན་མས།
དེ་བཟུམ་སྦེ་ སྤྱི་ལོ་༡༩༣༡ ལུ་ ཡབ་འབྲུག་རྒྱལ་གཉིས་པ་མཆོག་གིས་ བིརི་ཀྲིཤ་
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གཞུང་ལས་ གཟེངས་བསྟོད་ཀྱི་རྟགས་མ་ཐོབ་མི་དེ་ཡང་ རྒྱལ་སྲས་དམ་པའི་སྐུ་བསོད་
ལུ་བརྟེན་ཏེ་ཨིནམ་སྦེ་བཤདཔ་ཨིན་མས།

དེ་ལས་ རྒྱལ་སྲས་དམ་པ་ འཇིགས་མེད་རྡོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག་མཆོག་ དགུང་ལོ་༧
བཞེསཔ་ད་ ནང་པའི་ཡོན་ཏན་ལུ་མཁས་པ་ དགེ་བཤེས་ཨ་ཇོ་པ་སངས་དང་ ཕྱི་པའི་
ཡོན་ཏན་ལུ་མཁས་པ་ བ་བུ་བཀྲིས་གཉིས་ལས་ ལོ་ངོ་བདུན་གྱི་རིང་ལུ་ ཆོས་སྐད་དང་
ཧིན་དྷི་ ནེ་པ་ལི་ དབྱིན་སྐད་ཚུ་གྱི་ཐོག་ལས་ ཡི་གེ་འབྲི་ལྷག་ལས་འགོ་བཙུགས་ ཕྱི་
ཡི་སྐུ་ཡོན་དང་ ནང་པའི་བཅུ་ཕྲག་རིག་པའི་གནས་ཚུ་ མཐིལ་ཕྱིན་གསན་ཡོདཔ་ཨིན་
མས།

རྒྱལ་སྲས་དམ་པ་མཆོག་ དེ་སྦེ་ ཕྱི་ནང་གི་སྐུ་ཡོན་བཞེས་ནི་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ ལོ་ངོ་
གཉིས་པའི་ནང་ བིརི་ཀྲིཤ་གཞུང་གིས་ ཡབ་ཡུམ་གཉིས་རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་ས་ ཀ་ལི་ཀ་
ཏ་ལུ་ མཐུན་ལམ་གཟིགས་བསྐོར་ལུ་ གདན་འདྲེན་ཞུཝ་བཞིན་དུ་ ཡབ་ཡུམ་གྱིས་
གཙོས་པའི་ འབྲུག་གི་དཔོན་ཁག་༢༠༠ དེ་ཅིག་དང་གཅིག་ཁར་ རྒྱལ་སྲས་མཆོག་
གིས་ཡང་ཞབས་བཅགས་གནང་པའི་སྐབས་ ཚེ་རབས་ལས་ཀྱིས་བསྐོས་པའི་ རྒྱལ་
ལྕམ་སྐལ་བཟང་ཆོས་སྒྲོན་ འགོ་དང་པ་མཇལ་ཕྲད་བྱུང་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

དེ་ལས་ སྤྱི་ལོ་༡༩༤༢ རྒྱལ་སྲས་དགུང་ལོ་༡༥ བཞེས་པའི་བསྒང་ལས་ ཡབ་རྒྱལ་
པོའི་སྒོ་ཁར་ འཆམ་སྒར་པའི་ཕྱག་འགན་བཞེས་ཏེ་ རང་ལུགས་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་
སྒྲིག་ལམ་ལུ་གོམས་བཞེད་མཐར་ཕྱིན་མཛད་དེ་ སྤྱི་ལོ་༡༩༤༥ རྒྱ་སྲས་དགུང་ལོ་༡༨
བཞེསཔ་ད་ ཆོས་རྩེ་རྫོང་ནང་ལུ་སྦེ་ རང་ལུགས་རྟེན་འབྲེལ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་སྒོ་
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འབྲུག་བརྒྱུད་འཛིན་གྱི་ཡབ་མེས་དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་མཛད་རྣམ་བཅུད་སྡུད།

ལས་

ཡབ་འབྲུག་རྒྱལ་གཉིས་པའི་ཞབས་ལས་

ཀྲོང་གསར་མགྲོན་གཉེར་གྱི་གོ་

གནས་གནང་མི་དང་བསྟུན་ འབུ་རས་དམརཔོ་གནང་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

རྒྱལ་སྲས་དམ་པ་མཆོག་ དེ་སྦེ་ མགྲོན་གཉེར་གྱི་གོ་གནས་བཞེས་རུང་ ཕྱག་དཔེ་འཕྲོ་
མཐུད་གཟིགས་ནིའི་དོན་ལུ་ རྒྱ་ཀ་ལི་ཕུའི་སློབ་གྲྭ་ནང་བྱོན་ཏེ་ ལོ་ངོ་གཅིག་གི་རིང་ལུ་
ཧིན་དྷི་དང་ཨིང་ལིཤ་གི་སྐུ་ཡོན་ལུ་སྦྱངས་པ་མཛད་གནངམ་མ་ཚད་ ལོན་ཌན་ལུ་བྱོན་
ཏེ་ ཕྱི་པའི་སྐུ་ཡོན་ཚུ་མཐར་ཕྱིན་པར་གསན་ཚར་ཏེ་ ལོག་འབྲུག་ལུ་ཕེབས་ཞིནམ་ལས་
སྤྱི་ལོ་༡༩༥༠ ལུ་ ཡབ་རྒྱལ་པོའི་ཞབས་ལས་ སྤ་རོ་དཔོན་སློབ་ཀྱི་གོ་གནས་གནང་
ཡོདཔ་ཨིན་མས།

དེ་ལས་རྒྱལ་སྲས་དམ་པ་མཆོག་ སྤ་རོ་དཔོན་སློབ་གྱི་གོ་གནས་བཞེས་ཏེ་ ཡུན་མ་
རིངམ་ཅིག་ལས་ ཡབ་གོང་གཟིམ་བསོད་ནམས་སྟོབས་རྒྱས་དང་ ཡུམ་འབྲས་ལྗོངས་
རྒྱལ་པོའི་སྲསམོ་ ར་ནི་ཆོས་དབྱིངས་དབང་མོ་རྡོ་རྗེ་གཉིས་ཀྱི་སྲསམོ་ཆུང་ཤོས་ ཨ་ཞེ་
སྐལ་བཟང་ཆོས་སྒྲོན་མཆོག་ རྒྱལ་སྲས་དམ་པའི་ལྷ་ལྕམ་སྦེ་བསྟེན་ནི་གི་ མཐུན་གྲོས་
ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་བྱུང་སྟེ་ རང་ལུགས་ཆུ་འབྲུག་ སྤྱི་ལོ་༡༩༥༢ ལུ་ སྤ་རོ་ལྡུམ་རས་
ནང་གི་ཕོ་བྲང་ནང་ལུ་སྦེ་ བག་སྟོན་གྱི་མཛད་སྒོའི་རིམ་པ་ ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་སྒོ་
ལས་ ཨ་ཞེ་སྐལ་བཟང་ཆོས་སྒྲོན་མཆོག་ སྤ་རོ་དཔོན་སློབ་ རྒྱལ་སྲས་འཇིགས་མེད་
རྡོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག་མཆོག་གི་བརྩུན་མོར་བཀྲིས་མངའ་གསོལ་ཞུ་ནུག།

འདི་གི་ཤུལ་ལས་ ཡབ་འབྲུག་རྒྱལ་གཉིས་པ་མཆོག་ ཐུགས་དྲན་པ་མེད་པའི་སྙུང་
གཞིས་ཐེབས་ཏེ་ རྟ་ལོག་ལུ་སྲུང་མའི་གསོལ་ཁ་དང་ སྐུ་རིམ་ཞབས་བརྟན་ལེ་ཤ་
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འབྲུག་རྒྱལ་གསུམ་པ་ མི་དབང་འཇིགས་མེད་རྡོེ་དབང་ཕྱུག་མཆོག་གི་མཛད་རྣམ།

བསྒྲུབས་ཏེ་ ཚར་ཅིག་སྙུང་གཞི་ལས་དྭངས་རུང་ ལོག་སྟེ་སྙུང་ནི་འགོ་བཙུགས་པའི་
བསྒང་ལས་ སྨན་བཅོས་དང་རིམ་འགྲོ་ག་ཅི་གིས་ཡང་ ཕན་པ་མེད་པར་ སྤྱི་ལོ་༡༩༥༢
རང་ལུགས་ཆུ་འབྲུག་ ཟླ་༡ པའ་ཚེས་༣༠ ལུ་ དགོངས་པ་རྫོགས་སོ་ནུག ཡབ་རྒྱལ་
པོ་ དེ་སྦེ་ དགོངས་པ་རྫོགས་པའི་སྐབས་ལུ་ རྒྱལ་ལྕམ་གཉིས་ཆ་རང་མེད་པའི་ཁར་
རྒྱལ་སྲས་སྤ་རོ་དཔོན་སློབ་མཆོག་ཡང་
མེདཔ་ཨིན་མས།

རྒྱལ་སྲས་དཔོན་སློབ་མཆོག་གིས་

ཕྱི་རྒྱལ་ལུ་ཕྱག་དཔེ་གཟིགས་པར་བྱོན་ཏེ་
ཡབ་དགོངས་པ་རྫོགས་པའི་གནས་ཚུལ་དེ་

གསན་པའི་འཕྲོལ་ལས་ དགེ་ལེགས་ཕུ་བརྒྱུད་ ཀུན་དགའ་རབ་བརྟན་ལུ་ཕེབས་ད་
ཕོ་བྲང་དེ་བག་མ་ཆགས་སི་སི་ སྟོང་ཧ་ཧ་མཇལཝ་མ་ཚད་ ཡབ་རྒྱལ་པོའི་སྐུ་ཚེ་མཐའ་
མར་ མཇལ་བའི་གོ་སྐབས་མ་ཐོབ་ནི་དེ་གིས་ སྤྱན་ཆབ་ཤོར་དགོཔ་བྱུང་ནུག དེ་ལས་
རྒྱལ་སྲས་དཔོན་སློབ་མཆོག་གིས་ ཡབ་ཀྱི་སྐུ་སྤུར་རྩ་བ་བཞུགས་ཏེ་ ཡབ་རྒྱལ་པོ་
གིས་གསུངས་པའི་ཞལ་ཆེམས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རྒྱལ་ཁབ་དང་མི་སེར་གྱི་མཐའ་དོན་ལུ་
ཕྱག་ཕྱིད་ག་དེ་དྲག་དྲག་ཞུ་ནི་གི་དམ་བཅའ་ཕུལ་ཏེ་ ཡབ་ཀྱི་སྐུ་སྤུར་ཡང་ བུམ་ཐང་སྐུ་
རྗེས་ལུ་གདན་འདྲེན་ཞུ་སྟེ་ གོང་ས་ཨོ་རྒྱན་དབང་ཕྱུག་མཆོག་གི་སྲིང་མོ་ དབང་གླིང་ཨ་
ཞེ་ཆོས་སྒྲོན་དང་གཅིག་ཁར་ སྤུར་མེ་མཆོད་སྐུ་རྗེས་ཐང་ནང་ཕུལ་ཏེ་ དགོངས་རྫོགས་
ཀྱི་རིམ་པ་ཡང་ རྒྱས་ཤིང་རྒྱས་པ་མཛད་གནང་སྟེ་ སླར་ལོག་སྤ་རོ་ལུ་ཕེབས་གནང་
ནུག།
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འབྲུག་བརྒྱུད་འཛིན་གྱི་ཡབ་མེས་དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་མཛད་རྣམ་བཅུད་སྡུད།

དེ་ལས་ རྒྱལ་སྲས་དཔོན་སློབ་མཆོག་ འབྲུག་བརྒྱུད་འཛིན་གསུམ་པའི་དར་ཞུ་ནི་གི་
དོན་ལུ་

གཞུང་གྲྭ་ཚང་གིས་འགོ་འདྲེན་ཐོག་ལས་

བཅའ་སྒྲིག་མདོར་བསྡུས་ཅིག་

བསྒྲིགས་ཏེ་ཡོདཔ་ལས་ རྒྱལ་སྲས་དང་སྐུ་འཁོར་ལྷན་རྒྱས་ཚུ་ སྤུ་ན་ལབ་རྩ་ཁ་བརྒྱུད་
དེ་ སྤུ་ན་ཁར་ཕེབས་ཞིནམ་ལས་ མ་ཆེན་གྱི་སྐུ་མདུན་ལས་ཁྲི་དར་ཞུ་སྟེ་ བཞུགས་
གྲལ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་སྒོ་ལས་ རྟེན་འབྲེལ་བརྩི་སྲུང་ཞུ་རུང་ རྟེན་འབྲེལ་བརྩི་སྲུང་
རྒྱས་པ་དེ་ སྤ་རོ་རིན་སྤུངས་རྫོང་ནང་མཛད་ནི་ཨིནམ་ལས་ དགུང་ཞག་ལབ་རྩ་ཁ་ལུ་
བྱོན་ནུག འདི་གི་ནངས་པ་ སྤ་རོ་ཁ་ཐུག་བྱོན་པའི་བྱོན་ལམ་དུ་ ད་ལྟོ་བདེ་ཆེན་ཆོས་གླིང་
ཕོ་བྲང་གི་ས་གནས་ལུ་ གཟིགས་ཞིབ་གནང་སྟེ་ ཕོ་བྲང་རྐྱབ་ནི་གི་ཐུགས་ཐག་བཅད་
གནང་ཡི་ཟེར་ཨིན་མས།

དེ་ལས་ མངའ་བདག་རྒྱལ་པོ་དང་ཕྱག་ཞུ་མི་ཚུ་ སྤ་རོ་ལུ་ཕེབས་ཏེ་ སྤྱི་ལོ་༡༩༥༢ ཟླ་
༣ པའི་ཚེས་༢༤ ལུ་ སྤ་རོ་རིན་སྤུངས་རྫོང་ནང་ལུ་སྦེ་ འབྲུག་བརྒྱུད་འཛིན་གྱི་རྒྱལ་
རབས་རིམ་བྱོན་གསུམ་པའི་ བཀྲིས་མངའ་གསོལ་ རྒྱས་ཤིང་རྒྱས་པར་མཛད་གནང་
ནུག།

དེ་སྦེ་ བཀྲིས་མངའ་གསོལ་མཇུག་བསྡུ་སྟེ་ ཡུན་མ་རིངམ་ཅིག་ལས་ ལྷ་ལྕམ་སྐལ་
བཟང་ཆོས་སྒྲོན་གྱིས་ སྐུ་འཁྲུངས་ནི་གི་རྟགས་མཚན་གསལཝ་ལས་བརྟེན་ ཟླ་ངོ་
བརྒྱད་འགྱོ་བའི་བསྒང་ལས་ ལྷ་ལྕམ་སྐུ་སྙུང་ནི་དེ་གིས་ སྨན་བཅོས་འབད་བར་ སྤ་རོ་
ལས་ཀ་ལི་ཕུ་ལུ་བྱོན་པའི་ལམ་ཁར་ ཧཱ་ལུ་ཕེབས་ད་རྒྱལ་སྲས་ཅིག་སྐུ་འཁྲུངས་མི་དེ་
ཡུམ་གྱི་མངལ་ནང་རང་ བར་རྐྱེན་ལུ་ཤོར་ཏེ་ སྤ་རོ་ལུ་གདན་འདྲེན་ཞུ་ཞིནམ་ལས་
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འབྲུག་རྒྱལ་གསུམ་པ་ མི་དབང་འཇིགས་མེད་རྡོེ་དབང་ཕྱུག་མཆོག་གི་མཛད་རྣམ།

མཆོད་མེ་དང་བསྔོ་སྨོན་ཚུ་མཛད་དེ་

སྤ་རོ་གཙང་ཆུའི་ནང་འཕངས་པའི་ལོ་རྒྱུས་དང་

རྒྱལ་ཡུམ་ཕུན་ཚོགས་ཆོས་སྒྲོན་དང་ ཨ་ཞེ་སྐལ་བཟང་ཆོས་སྒྲོན་གཉིས་ སྨན་བཅོས་
ཀྱི་དོན་ལུ་ ཧཱ་ལས་ཀ་ལི་ཕུ་ལུ་བྱོན་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

རྒྱལ་སྲས་དང་པ་དེ་ ཡུམ་གྱི་མངལ་ནང་ལུ་རང་ བར་རྐྱེན་ལུ་ཤོར་ནི་དེ་གིས་ རྐྱེན་སེལ་
རིམ་འགྲོ་དང་བཟློག་ཐབས་སྣ་ཚོགས་མཛད་པའི་འབྲས་བུ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ སྤྱི་ལོ་༡༩༥༣
ཟླ་༧ པའི་ཚེས་༢༦ ལུ་ ཕྱི་རྒྱལ་སུའི་ཛར་ལེནཌ་ལུ་ སྲསམོ་གཅིག་སྐུ་འཁྲུངས་ཏེ་
མཚན་ཡང་བསོད་ནམས་ཆོས་སྒྲོན་ཟེར་གསོལ་ནུག དེ་ལས་ ལྷ་ཡི་སྲས་མོ་དེ་འཁྲུངས་
ཏེ་ ལོ་ངོ་གཅིག་གི་ཤུལ་མ་ སྤྱི་ལོ་༡༩༥༤ ཟླ་༩ པའི་ཚེས་༨ ལུ་ བདེ་ཆེན་ཆོས་གླིང་
ཕོ་བྲང་ནང་ལུ་སྦེ་ ད་རུང་ཡང་ སྲསམོ་གཅིག་འཁྲུངས་མི་དེ་ལུ་ མཚན་ཡང་བདེ་ཆེན་
དབང་མོ་ཟེར་གསོལ་ནུག།

དེ་སྦེ་ བསྟན་སྤྱི་སྐུ་རིམ་དང་ རྒྱལ་བློན་འབངས་འཁོར་དང་བཅས་པའི་ ཐུགས་སྨོན་ལུ་
བརྟེན་ཏེ་ སྲསམོ་གཉིས་འཁྲུངས་རུང་ རྒྱལ་བརྒྱུད་འཛིན་མི་གི་སྲས་མ་འཁྲུངསམ་
ལས་བརྟེན་ ད་རུང་ཡང་ རྒྱལ་བློན་འབངས་འཁོར་དང་བཅས་པ་ག་ར་གིས་ དཀོན་
མཆོག་དང་ཡུལ་ལྷ་གཞི་བདག་ ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མ་ཚུ་ལུ་ གསོལཝ་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་
བཏབ་ནི་དེ་གིས་ རང་ལུགས་ཤིང་འབྲུག་ ཟླ་༩ པའི་ཚེས་༢༨ སྤྱི་ལོ་༡༩༥༥ དབྱིན་
ཟླ་༡༡ པའི་དབྱིན་ཚེས་༡༡ ལུ་ བདེ་ཆེན་ཆོས་གླིང་ཕོ་བྲང་ནང་ལུ་སྦེ་ ལྷ་སྲས་གཞན་
དང་མ་འདྲཝ་ཅིག་སྐུ་འཁྲུངས་ཏེ་ མ་འོངས་པར་རྒྱལ་ཁབ་ཆོས་བཞིན་སྐྱོང་ནི་གི་རྟེན་
འབྲེལ་ལུ་ གཞུང་གྲྭ་ཚང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ རྐྱེན་སེལ་ཆོ་གའི་རིམ་པ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་
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འབྲུག་བརྒྱུད་འཛིན་གྱི་ཡབ་མེས་དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་མཛད་རྣམ་བཅུད་སྡུད།

པར་གནང་སྟེ་ ཉིནམ་གསུམ་གྱི་རྒྱབ་ལས་ བདེ་ཆེན་ཆོས་གླིང་གི་ཕོ་བྲང་དང་ ཐིམ་ཕུ་
བཀྲིས་ཆོས་རྫོང་ནང་ལུ་སྦེ་ འཁྲུངས་སྟོན་ཡང་རྒྱས་ཤིང་རྒྱས་པ་མཛད་གནང་ནུག།

ལྷ་སྲས་དེ་གི་ཤུལ་ལས་ སྲསམོ་གཉིས་འཁྲུངས་ཡོདཔ་ལས་ ཨ་ཞེ་པད་མ་ལྷ་སྒྲོན་དེ་
ནི་ སྤྱི་ལོ་༡༩༥༩ ཟླ་༡༠ པའི་ཚེས་༡༢ ལུ་ ཀ་ལི་ཕུ་ལུ་སྦེ་སྐུ་འཁྲུངས་ནུག དེ་ལས་
སྲས་སྲོས་ལྔའི་གྲས་ལས་ཆུང་ཤོས་རང་ སྤྱི་ལོ་༡༩༦༡ ཟླ་༤ པའི་ཚེས་༡༡ ལུ་ ཨ་ཞེ་
སྐལ་བཟང་དབང་མོ་འཁྲུངས་མི་དེ་གིས་ འབྲུག་རྒྱལ་གསུམ་པ་དང་ ཨ་ཞེ་སྐལ་བཟང་
ཆོས་སྒྲོན་གཉིས་ལུ་ རྒྱལ་བརྒྱུད་འཛིན་མི་གི་སྲས་གཅིག་དང་ སྲསམོ་བཞི་བཅས་
སྲས་སྲོས་ལྔ་འཁྲུངས་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

དེ་ལས་ འབྲུག་བརྒྱུད་འཛིན་གྱི་རྒྱལ་མཆོག་གསུམ་པ་ མི་དབང་འཇིགས་མེད་རྡོ་རྗེ་
དབང་ཕྱུག་མཆོག་ ཡབ་རྗེ་དམ་པ་དགོངས་པ་རྫོགས་པའི་ སྡུག་བསྔལ་མ་བསངམ་
ལས་ རྒྱལ་ཁབ་དང་མི་སེར་གྱི་ ཕྲལ་ཕུགས་གཉིས་ཀྱི་ཞི་བདེ་བཟོ་ནི་འདི་ རྒྱལ་པོའི་
ཕྱག་འགན་ཨིན་མནོ་བའི་ ཐུགས་བསམ་བཞེས་ཏེ་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྲིད་སྐྱོང་ལམ་སྲོལ་
གྱི་བསྒྱུར་བ་དང་ མི་སེར་རང་སོའི་ཐོབ་དབང་ དེ་ལས་དཔྱ་ཁྲལ་གྱི་བསྒྱུར་བཅོས་མཛད་
ནིའི་ ཕྱག་ལཱ་ཚུ་འགོ་བཙུགས་གནང་ནུག།

དེ་ཡང་ ཡབ་མེས་ཚུ་གི་སྐབས་ལུ་ རྒྱལ་པོའི་སྒོ་ཁར་སྒྲིག་རྒྱུག་མི་ཚུ་གིས་ཐོབ་དབང་
ཟེར་རུང་ དུས་གསུམ་གྱི་བཞེས་སྒོ་དང་ མི་སེར་ལས་ཁྲལ་བསྡུ་བའི་དཔྱ་བཤའ་ དེ་
ལས་བང་ཆེན་རེ་བཏང་པའི་སྐབས་ མི་སེར་ལས་འབག་འོང་བའི་ རྒྱུ་དངོས་རེ་ཐོབ་པའི་
ལམ་སྲོལ་ངན་པ་དེ་གིས་ མི་སེར་དང་འབོད་གཉིས་ཆ་ར་ལུ་ ཁེ་རྒུད་མ་བཏུབ་པའི་
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འབྲུག་རྒྱལ་གསུམ་པ་ མི་དབང་འཇིགས་མེད་རྡོེ་དབང་ཕྱུག་མཆོག་གི་མཛད་རྣམ།

ཐུགས་བཞེས་གནང་སྟེ་ རྒྱལ་པོའི་སྒོ་ཁར་སྒྲིག་རྒྱུག་མི་ཚུ་ལུ་ རང་སོའི་ཐོག་དབང་དང་
བསྟུན་པའི་

ཟླ་རིམ་གྱི་དངུལ་ཕོགས་སྤྲོད་ནིའི་ལམ་སྲོལ་གཞི་བཙུགས་གནངམ་མ་

ཚད་ སྒོ་ཁར་སྒྲིག་རྒྱུག་མི་ཚུ་ཡང་ རང་སོའི་བློ་འདོད་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ སྒོ་ཁ་ལས་སྐྱིད་
སྡུག་གནང་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་ཡང་ རྒན་རབས་ཚུ་གིས་བཤདཔ་ཨིན་མས།
འདི་བཟུམ་སྦེ་

གོང་ས་ཨོ་རྒྱན་དབང་ཕྱུག་དང་ མི་དབང་འཇིགས་མེད་དབང་ཕྱུག་

གཉིས་ཀྱི་སྐབས་ལུ་ རྒྱལ་ས་ལྟེ་བ་དེ་ བུམ་ཐང་ལུ་ཨིན་རུང་ འབྲུག་རྒྱལ་གསུམ་པའི་
ངོ་སྐབས་ལས་ རྒྱལ་ས་ཐིམ་ཕུ་ལུ་སྤོ་བཤུས་མཛད་གནང་མི་དེ་ཡང་ རྒྱལ་ཁབ་གོང་
འཕེལ་གྱི་ཕྱ་ལཱ་འགོ་བཙུགས་པའི་དོན་ལུ་ རྒྱ་བོད་གཉིས་ཀྱི་ལམ་ ཐིམ་ཕུ་ལས་ཐག་
ཉེ་བའི་ཁར་ ཤར་ཝང་སྤ་གསུམ་གྱི་མི་སེར་ཚུ་ཡང་ གོང་འཕེལ་གྱི་ལཱ་ནང ་བཅའ་མར་
གཏོགས་བཅུག་པའི་ཁེ་ཕན་ དེ་ལས་ གཞུང་གྲྭ་ཚང་ཡང་ སྤུངས་ཐིམ་ལུ་ཨིན་པའི་
དགོས་པ་ལེ་ཤ་གཟིགས་ཏེ་ རྒྱལ་ས་བུམ་ཐང་ལས་ ཐིམ་ཕུ་ལུ་སྤོ་གནང་ཡི་ཟེར་ཨིན་
མས།

དེ་ལས་ཐིམ་ཕུ་རྫོང་ཡང་ རྩ་བ་ལས་ཤུབས་ཏེ་ ནང་གི་བཟོ་བཀོད་ཚུ་ཡང་མ་འདྲཝ་བཟོ་
སྟེ་ གསར་བཞེངས་གནང་ཞིནམ་ལས་ རྒྱལ་ཁབ་གོང་འཕེལ་གྱི་ཕྱག་ལཱ་གནང་པའི་
སྐབས་ལུ་ ཞི་དྲག་ལས་ཁུངས་ཚུ་གི་ཡིག་ཚང་ལུ་བསྒྱུར་བཅོས་མཛད་གནངམ་མ་ཚད་
རྒྱལ་པོ་ཁོ་ར་ཡང་ ཐིམ་ཕུ་ལྡུམ་རས་ནང་གི་ཕོ་བྲང་གསར་བཞེངས་གནང་ཞིནམ་ལས་
རྫོང་ནང་ཉིན་མའི་ཕྱག་ལཱ་གནང་ས་མ་གཏོགས་ ཧེ་མ་ཡབ་རྗེ་དམ་པ་ཚུ་བཟུམ་སྦེ་ ཕྱི་
རུ་རྫོང་ནང་བཞུགས་སྲོལ་མེདཔ་ཨིན་མས།
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འབྲུག་བརྒྱུད་འཛིན་གྱི་ཡབ་མེས་དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་མཛད་རྣམ་བཅུད་སྡུད།

འདི་བཟུམ་སྦེ་ ཡབ་མེས་ཚུ་གི་སྐབས་ལུ་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་སྐྱོང་ཚུལ་དེ་ཡང་
མངའ་ཞབས་ཀྱི་བཀའ་རྒྱ་དེ་རང་གཙོ་བོར་བསྟེན་ཏེ་ ཡིག་ཆ་བཟོ་དགོཔ་མེད་པའི་ཁར་
རྒྱལ་ཁབ་གཞན་དང་འབྲེལ་བ་འཐབ་པའི་སྐབས་ལུ་ཡང་ རྒྱལ་པོའི་བཀའ་ཤོག་གནང་
པའི་ལམ་སྲོལ་དང་

ཟད་རྩིས་ཡང་ཤ་ཡིག་མར་ཡིག་ཟེར་བའི་རྩིས་ཙམ་མ་གཏོགས་

ཡིག་ཐོག་གི་འབྲེལ་བ་མེད་མི་དེ་ལུ་ འབྲུག་རྒྱལ་གསུམ་པའི་སྐབས་ལས་ རྒྱལ་ཁབ་
ཀྱི་འོང་འབབ་དང་ ཟད་རྩིས་ཚུལ་མཐུན་བཞག་ནིའི་དོན་ལུ་ གྲྭ་ཚང་དང་མི་སེར་གྱི་སྐུ་
ཚབ་གུར་ རྩིས་དཔོན་གཞུང་གི་ཁོངས་ལས་བསྐོས་ཏེ་ རྒྱལ་རྩིས་ཁ་ལོ་བ་ཟེར་ རྩིས་
ཁང་ལྟེ་བ་གཅིག་གཞི་བཙུགས་གནང་ནུག།

དེ་ལས་ རྒྱལ་པོའི་ཡིག་ཚང་ནང་ཕྱག་ལཱ་གནང་མི་ཚུ་ཡང་ ཧེ་མ་བཟུམ་སྦེ་གཟིམ་ཅུང་
སྒོ་སྡམ་ནི་དང་ སྒོ་བཏང་ནི་ལ་སོགས་པའི་ལམ་སྲོལ་མེན་པར་ རང་གི་ཡིག་ཚང་གི་
དུས་ཚོད་དང་བསྟུན་པའི་ཕྱག་ལཱ་གནང་ནི་དང་ མི་སེར་ཚུ་གི་བར་ན་རྩོད་གཞི་རེ་ཐོན་པའི་
སྐབས་ལུ་ཡང་ མངའ་བདག་རྒྱལ་པོ་ལས་ འཁྲུན་ཆོད་ཞུ་མ་དགོ་པར་ རྫོང་ཁག་རེ་རེ་
བཞིན་དུ་གི་ནང་ལུ་ ཁྲིམས་དཔོན་རེ་བསྐོས་ཏེ་ རྫོང་ཁ་སོ་སོའི་རྩོད་གཞི་གི་རིགས་ རྫོང་
ཁག་དེ་ནང་རང་རྩོད་ཆོག་པའི་ཁར་ རྫོང་ཁག་ཁྲིམས་གྱི་འདུན་སར་ ཁེ་རྒུད་མ་བཏུབ་
མི་རེ་ཐོན་པ་ཅིན་ མངའ་ཞབས་ཀྱི་སྐུ་འདུན་ལུ་ བཅར་ཆོག་པའི་ལམ་སྲོལ་བཟང་པོ་ཚུ་
རིམ་པ་བཞིན་དུ་གཞི་བཙུགས་གནངམ་མ་ཚད་ གྲྭ་ཚང་དང་རྒྱལ་པོའི་སྒོ་ཁར་ཕྱག་ཞུ་
མི་ དེ་ལས་མི་སེར་སྤྱིར་བཏང་ལུ་ རྟས་ཐག་དང་ཕྱག་བྱིས་གནང་ནི་དང་ སྲོག་ཐོག་
བཀལ་ནི་གི་ཉེས་ཁྲིམས་ཚུ་ རིམ་པ་བཞིན་དུ་ཕབ་ཆག་གནང་ཡོདཔ་ཨིན་མས།
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འབྲུག་རྒྱལ་གསུམ་པ་ མི་དབང་འཇིགས་མེད་རྡོེ་དབང་ཕྱུག་མཆོག་གི་མཛད་རྣམ།

འདི་བཟུམ་སྦེ་ མི་སེར་རང་རང་སོ་སོའི་ཐོབ་དབང་དང་ དཔྱ་ཁྲལ་ཡང་ ཧེ་མ་ཡབ་མེས་
ཚུ་གི་སྐབས་ལུ་ མི་རིགས་དྲག་ཞན་དང་ གཞུང་སྒེར་གྱི་དབྱེ་བ་བཞག་ཐོག་ལས་ རྒྱུ་
ཁྲལ་དང་སྦུང་ཁྲལ་ཕོག་པའི་ལམ་སྲོལ་ཡོད་མི་དེ་ཡང་ སྤྱི་ལོ་༡༩༥༥ ལས་ འབྲུག་
རྒྱལ་གསུམ་པའི་ཞབས་ལས་ རྒྱུ་ཁྲལ་གྱི་ཚབ་ལུ་ མི་སེར་རང་སོའི་རྒྱུ་ནོར་དང་བསྟུན་
ཏེ་ ས་ གུང་ ཕྱུགས་གསུམ་གྱི་ཁྲལ་ལུ་བསྒྱུར་བཅོས་གནང་སྟེ་ མི་རིགས་དྲག་ཞན་གྱི་
དབྱེ་བ་མེད་པར་ ཁྲལ་ཅོག་འཐདཔ་སྦེ་ ཕོག་པའི་ལམ་སྲོལ་བཙུགས་གནང་ནུག དེ་
བཟུམ་སྦེ་ སྦུང་ཁྲལ་ཡང་ ཧེ་མ་བཟུམ་སྦེ་གླ་ཆ་མེད་པའི་དོས་སྐྱེལ་འུར་ལཱ་གི་ལམ་
སྲོལ་ཚུ་ ཆ་མེད་བཏང་སྟེ་ དྲུག་སྡོམ་འུར་ལཱ་དང་བཅུ་གཉིས་རྐང་ཟེར་བའི་ འུར་ལཱ་གི་
ལམ་སྲོལ་བཙུགས་ཏེ་ གཙོ་བོ་ འཁོར་ལམ་སེལ་ནི་དང་གོང་འཕེལ་གྱི་ལཱ་ གལ་ཅན་
ཚུ་ནང་རྐྱངམ་ཅིག་བཀོལ་རུང་ རང་སོའི་རྫོང་ཁག་ནང་ ཞབས་ཏོག་འུར་ལཱ་གི་རིགས་ཚུ་
ཧེ་མ་བཟུམ་སྦེ་རང་འབད་བའི་སྲོལ་སྡོད་ནུག།
དེ་ལས་གཞན་ཡང་ ཧེ་མ་ཕ་མའི་སྐབས་ལུ་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྒྱུ་ནོར་ཡོད་ཚད་ འབྲུག་
རྒྱལ་པོ་གི་བདག་དབང་འོག་ལུ་ཡོད་མི་ཚུ་ཡང་ གཞུང་དང་སྐུ་སྒེར་གྱི་ཕྱག་མཛོད་ ཁེ་
རྒུད་སོ་སོར་བཏོན་ཏེ་གནངམ་མ་ཚད་ ཚོགས་འདུ་ཆེན་མོ་ཐེང་༢༡ པའི་སྐབས་ལུ་ མི་
སེར་ག་ར་གྲོས་བསྟུན་གྱི་ཐོག་ལས་ མངའ་ཞབས་ལུ་ ཟླ་ངོ་རེ་ལུ་དངུལ་ཀྲམ་འབུམ་རེ་
བཞེས་དགོ་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་རུང་མ་གསན་པར་ ཟླ་རིམ་དངུལ་ཕོགས་སྟོང་ཁྲག་༤ རེ་
མ་གཏོགས་མ་བཞེསཔ་ཨིན་མས། དེ་བཟུམ་སྦེ་ རྒྱལ་བཙུན་དང་སྲས་སྲོས་བསྡོམས་
སྐུ་འཁོར་༦ ཡོད་མི་ཚུ་ལུ་ཡང་ སྤྱི་ལོ་༡༩༦༩ ལོ་ལས་ ཟླ་ངོ་རེ་ལུ་དངུལ་ཕོགས་
འབུམ་རེ་གི་རྩིས་ཕུལ་ནིའི་ལམ་སྲོལ་བཙུགས་གནང་ཡི་ཟེར་ཨིན་མས།
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འབྲུག་རྒྱལ་གསུམ་པ་མཆོག་གིས་ སྲིད་སྐྱོང་གི་ལམ་སྲོལ་བསྒྱུར་བཅོས་མཛད་གནང་
པའི་ནང་ལས་ རྒྱལ་ཁབ་གོང་འཕེལ་གྱི་དོན་ལུ་ ཕྱག་ལཱ་ཆེ་ཆུང་ག་ཅི་བཟུམ་ཅིག་གནང་
རུང་ མི་མང་དང་གྲོས་བསྟུན་འབད་དགོཔ་དེ་གལ་ཅན་ལུ་གཟིགས་ཏེ་ སྤྱི་ལོ་༡༩༥༣
ས་སྦྲུལ་ ཟླ་༡༢ པའི་ཚེས་༡༥ ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ་ཆེན་མོ་གཞི་བཙུགས་
གནང་སྟེ་ ཟླ་ངོ་དྲུག་གི་བར་ན་ཚར་རེ་ཚོགས་ནི་འགོ་བཙུགས་ནུག།

ཨིན་རུང་ རྒྱལ་ཁབ་གོང་འཕེལ་གྱི་ཕྱག་ལཱ་ ཐད་ཀར་དུ་འགོ་བཙུགས་དགོ་པའི་ གྲོས་
གཞི་བཏོན་དགོཔ་རེ་ཐོན་པའི་སྐབས་ ཟླ་ངོ་དྲུག་རེ་འགུགས་སྡོད་དགོ་པ་ཅིན་ དུས་ཡུན་
ལེ་ཤ་འགོར་ནི་དེ་གིས་ སྤྱི་ལོ་༡༩༦༥ ལོ་ལས་ བློ་གྲོས་ཚོགས་སྡེ་གཞི་བཙུགས་
གནང་སྟེ་ གལ་ཆེ་བའི་གསུང་གྲོས་ཚུ་ ཨ་རྟག་རང་གནང་ཚུགས་པའི་ཕན་པ་སྦོམ་བྱུང་
ནུག དེ་ལས་ རྒྱལ་ཁབ་གོང་འཕེལ་གྱི་ཕྱག་ལཱ་ འགོ་བཙུགས་པའི་དོན་ལུ་ འབྲས་
ལྗོངས་ལུ་བཞུགས་མི་ རྒྱ་གཞུང་སྐུ་ཚབ་དང་ ཧཱ་དྲུང་པ་འཇིགས་མེད་དཔལ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་
དེ་ལས་གཞང་ཡང་ རྒྱལ་པོ་ཁོ་རའི་སློབ་སྟོན་པ་དང་ ཆོས་གྲོགས་ཡོད་ཚད་ལུ་གྲོས་
བསྟུན་མཛད་དེ་ སྤྱི་ལོ་༡༩༦༡ ལས་ ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་འགོ་བཙུགས་རུང་ དེ་བསྒང་
རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ཤེས་ཡོན་ཅན་མེད་ནི་དེ་གིས་ རྒྱལ་ཁབ་གོང་འཕེལ་གྱི་ཕྱག་ལཱ་གནང་
མི་

མང་ཤོས་རང་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མི་ཨིནམ་ལས་

ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་འགོ་

བཙུགས་མི་དང་བསྟུན་ གོང་འཕེལ་ལས་ཁུངས་གཞི་བཙུགས་འབད་མི་དེ་ཡང་ གནམ་
དགུན་ལུ་ བསམ་རྩེ་དང་ གནམ་བྱཱར་སྤ་རོ་ལུ་ སྤོ་བཤུས་འབད་དགོ་པའི་དཀའ་ངལ་
ཚུ་ བྱུང་ཡོདཔ་ཨིན་མས།
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འདི་བཟུམ་ རྒྱལ་ཁབ་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་ཕྱག་ལཱ་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ ཤེས་ཡོན་གོང་འཕེལ་
བཏང་ཐབས་ལུ་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ས་གནས་སོ་སོ་ལུ་ སློབ་གྲྭ་གཞི་བཙུགས་གནང་རུང་
སློབ་ཕྲུག་བཙུགས་མི་མེད་པའི་དཀའ་ངལ་ཐོན་ཏེ་

བང་བཙོང་ཐོག་ལས་སློབ་གྲྭར་

བཙུགས་མི་ཚུ་ཡང་ ཕམ་ཚུ་གིས་ཕྱག་མཇལ་དང་ནང་གསུག་ཕུལ་ཏེ་ ལོག་ཁྱིན་ནང་
འཁྱིད་འགྱོ་བའི་དཀའ་ངལ་དང་ དེ་བསྒང་ ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ འབྲུམ་ནད་ཐོན་
ཏེ་ ཨ་ཞེ་བསྐལ་བཟང་ཆོས་སྒྲོན་གྱི་སྐུ་མཆེད་ ཨ་ཞེ་བཀྲིས་ཀྱིས་སྨན་ཁབ་བཙུགས་
ནིའི་འགོ་འདྲེན་མཛད་དེ་ཡོད་མི་དེ་ཡང་

སྨན་ལུ་ཡིད་ཆེ་མེད་པར་

གདོང་ཁར་ཁབ་

བཙུགས་རུང་ རྒྱབ་ཁ་ལས་སྨན་ཕྱགས་བཏང་བ་ལ་སོགས་པའི་དཀའ་ངལ་ཚུ་ཡོདཔ་
ཨིན་མས།

དེ་ལས་ རྒྱལ་ཁབ་གོང་འཕེལ་གྱི་ཕྱག་ལཱ་ འགོ་མ་བཙུགསཔ་ཅིག་ཁར་ སྤྱི་ལོ་༡༩༥༩
གི་ལོ་ལུ་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ས་གནས་སོ་སོ་ལས་ མི་སེར་གོ་ཤེས་ཉན་ཤེས་ མི་གྲངས་
༡༠༠

དེ་ཅིག་གདམས་ཏེ་

གོང་འཕེལ་གྱི་ལཱ་ལུ་

གོམས་དྲིས་ཐོབ་ནིའི་དོན་ལུ་

དམིགས་ཏེ་ རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ས་གནས་ཚུ་ནང་ ལྟ་བསྐོར་ལུ་བཏང་གནང་ཞིནམ་
ལས་ སྤྱི་ལོ་༡༩༦༠ ལས་ གོང་འཕེལ་གྱི་ཕྱག་ལཱ་འགོ་བཙུགས་ནིའི་དོན་ལུ་ ནུབ་
ཕྱོགས་རྫོང་ཁག་གི་དོན་ལུ་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་དང་ཐིམ་ཕུ་གི་འཁོར་ལམ་ དབུས་ཕྱོགས་
རྫོང་ཁག་གི་དོན་ལུ་ བུམ་ཐང་དགེ་ལེགས་ཕུ་གི་འཁོར་ལམ་ དེ་ལས་ཤར་ཕྱོགས་རྫོང་
ཁག་གི་དོན་ལུ་ བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་དང་བཀྲིས་སྒང་གི་འཁོར་ལམ་སེལ་ནི་གི་
འཆར་གཞི་གཏན་འཁེལ་བཟོ་གནང་ནུག།
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དེ་ལས་ སྤྱི་ལོ་༡༩༦༡ ལོ་ལས་ གོང་འཕེལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འོག་ལུ་ ཤེས་རིག་སྡེ་
ཚན་དང་ གསོ་བའི་སྡེ་ཚན་ སོ་ནམ་སྡེ་ཚན་ སྒོ་ནོར་སྡེ་ཚན་ གློག་མེ་སྡེ་ཚན་ ནགས་
ཚལ་སྡེ་ཚན་ འགྲེམས་དང་ལྕགས་ཕྲིན་སྡེ་ཚན་ ཀུན་སྤེལ་སྡེ་ཚན་ ཞབས་ཏོག་སྡེ་ཚན་
ཚུ་ རིམ་པ་བཞིན་དུ་གཞི་བཙུགས་མཛད་གནང་རུང་ ལས་སྡེ་འདི་ཚུ་ནང་ལཱ་འབད་མི་
འབྲུག་མི་ལྕོགས་གྲུབ་ཅན་མེད་ནི་དེ་གིས་ ཁྱིམ་མཚེས་རྒྱ་གར་དང་འབྲས་ལྗོངས་ དེ་
ལས་ནཱེ་པཱལ་རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་ལས་

ལས་མི་འཚོལ་ཏེ་ལཱ་འགོ་བརྩམས་པའི་འགོ་དཔོན་

མཐོ་ཤོས་རང་ འབྲས་ལྗོངས་ལས་ བཱ་ན་ཨ་ཐིང་ཟེར་མི་དེ་གིས་མཛད་དེ་ ལོ་ལྔའི་
འཆར་གཞི་དང་པ་ སྤྱི་ལོ་༡༩༦༡ ལས་ སྤྱི་ལོ་༡༩༦༦ ཚུན་ཚོད་ལུ་ ལོ་ལྔའི་འཆར་
གཞི་གི་མ་དངུལ་བསྡོམས་འབུམ་༡༧༤༧ བཞག་སྟེ་ ཟད་འགྲོ་མང་ཤོས་རང་ འཁོར་
ལམ་སེལ་ནི་ལུ་བཏང་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་དང་པའི་ཡིག་ཆ་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་

ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་དེ་ནང་

འཁོར་ལམ་ཀི་ལོ་མི་ཀྲར་༡༧༧ སེལ་མི་དེ་ལུ་ མ་དངུལ་གྱི་འགྲོ་སོང་འབུམ་༦༢༠
གནས་ཡོདཔ་མ་ཚད་ སློབ་གྲྭ་ཆེ་བ་༢ རྩིས་ཏེ་ སློབ་གྲྭ་༡༠༨ གཞི་བཙུགས་འབད་མི་
དེ་ནང་ སློབ་ཕྲུག་སྟོང་ཁྲག་༡༥ འཛུལ་བཞུགས་འབད་མི་དེ་གི་དོན་ལུ་ མ་དངུལ་
འབུམ་༡༠༠ དང་ སྐྱེལ་འདྲེན་ཞབས་ཏོག་གི་དོན་ལུ་འབུམ་༧༥ དང་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་
ས་གནས་སོ་སོ་ལུ་ སྨན་ཁང་༣ དང་སྨན་སྤྲོད་ཁང་༤༠ གཞི་བཙུགས་འབད་མི་དེ་ནང་
འགྲོ་སོང་འབུམ་༣༢ དང་ ནགས་ཚལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དོན་ལུ་འབུམ་༣༢ དང་ སོ་
ནམ་གྱི་དོན་ལུ་འབུམ་༢༠ གློག་མེ་ཀྱི་དོན་ལུ་འབུམ་༡༦ བཞག་མི་དེ་ཡང་ ཐིམ་ཕུ་
དང་སྤ་རོ་གི་དོན་ལུ་ ནུས་ཤུགས་ཀི་ལོ་ཝཀྲ་༤༠༠ རེ་འབད་མི་གློག་འཕྲུལ་གཉིས་
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འབྲུག་རྒྱལ་གསུམ་པ་ མི་དབང་འཇིགས་མེད་རྡོེ་དབང་ཕྱུག་མཆོག་གི་མཛད་རྣམ།

རྐྱབ་ནི་དང་ རྒྱ་གར་གྱི་ཇཱལ་ཀྲ་ཀ་གློག་འཕྲུལ་ཁང་ལས་

གློག་ཤུགས་ཀི་ལོ་ཝཀྲ་

༢༥༠ རེ་ཉོ་བའི་མ་དངུལ་ཡང་འབུམ་༡༦ གི་ཐོག་ལས་བཏང་ཡོདཔ་ཨིན་མས། དེ་
ལས་གཞན་ཡང་ སྒོ་ནོར་གྱི་དོན་ལུ་འབུམ་༡༥ དང་ བསམ་རྩེ་ལུ་ཤིང་འབྲས་ཁུ་བའི་
བཟོ་གྲྭ་དང་ ཆང་གི་ཚོང་ལམ་ཡར་རྒྱས་བཏང་ནི་དོན་ལུ་ མ་དངུལ་འབུམ་༡༡ དང་
གོང་འཕེལ་གྱི་ཟད་རྩིས་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་དོན་ལུ་འབུམ་༩༡ བཅས་ ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་
དང་པའི་དོན་ལུ་ མ་དངུལ་གྱི་འགྲོ་སོང་ཡོངས་བསྡོམས་འབུམ་༩༠༠ ལྷག་ཙམ་ཅིག་
སོང་ཡོདཔ་ཨིན་མས།
འདི་བཟུམ་སྦེ་

ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་གཉིས་པའི་སྐབས་ལུ་ཡང་

མ་དངུལ་ཡོངས་

བསྡོམས་འབུམ་༢༢༡༤ བཞག་སྟེ་ གོང་འཕེལ་གྱི་ཕྱག་ལཱ་རྒྱ་སྦོམ་མཛད་གནང་པའི་
ཁར་ འཆར་གཞི་དེ་གི་རྩིས་ཁྲ་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ འཆར་གཞི་དེ་ནང་ ལས་ཁུངས་ཀྱི་
གཙོ་འཛིན་ ཡོངས་ཁྱབ་དྲུང་ཆེན་ཅིག་གི་འོག་ལུ་ དངུལ་རྩིས་གྲོས་དཔོན་གཅིག་དང་
རྩིས་དཔོན་ དེ་ལས་ཤེས་རིག་སྡེ་ཚན་ སོ་ནམ་སྡེ་ཚན་ སྒོ་ནོར་སྡེ་ཚན་ གློག་ཤུགས་སྡེ་
ཚན་ གསོ་བའི་སྡེ་ཚན་ལ་སོགས་པའི་ལས་སྡེ་ཚུ་ནང་ མདོ་ཆེན་འོག་མ་རེ་བསྐོས་པའི་
འགྲོ་སོང་ནང་ མ་དངུལ་སྦོམ་གནས་ནུག་ཟེར་ཨིན་པས།

དེ་ལས་གཞན་ཡང་ ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ ས་གནས་ཆགས་སྟངས་ལུ་བལྟ་བའི་
སྐབས་ གློག་ཤུགས་འཕྲུལ་ཁང་སྦོམ་ བཙུགས་ཚུགས་པའི་དགོས་པ་གཟིགས་ཏེ་
འབྲུག་རྒྱལ་གསུམ་པ་མཆོག་གིས་ གློག་ཤུགས་འཕྲུལ་ཁང་བཙུགས་ནིའི་དོན་ལུ་ ས་
ཆའི་རྟག་དཔྱད་ཚུ་མཛད་གནངམ་མ་ཚད་ སྤྱི་ལོ་༡༩༦༢ ལོ་ལས་ འཛམ་གླིང་ཤར་
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འབྲུག་བརྒྱུད་འཛིན་གྱི་ཡབ་མེས་དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་མཛད་རྣམ་བཅུད་སྡུད།

ཕྱོགས་སྐྱིད་སྡུག་ཚོགས་པ་ ཀོ་ལོམ་བོ་པལཱན་གི་འཐུས་མི་གྲལ་ཁར་ འཛུལ་བཞུགས་
འབད་དེ་ སྤྱི་ལོ་༡༩༧༠ ཚུན་ཚོད་ལུ་ ཤེས་རིག་དང་སློབ་སྦྱོང་གི་གྲོགས་རམ་ཐོབ་པའི་
ཁར་ ཚོགས་པ་དེ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ འབྲུག་དང་ཨཱས་ཏྲེ་ལི་ཡའི་རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་
མཐུན་ལམ་ལེགས་ཤོམ་སོང་ཡོདཔ་ལས་ སྤྱི་ལོ་༡༩༧༠ ལོ་ལུ་ ཨཱས་ཏྲེ་ལི་ཡ་རྒྱལ་
ཁབ་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ སྣུམ་འཁོར་ཀྲག་༥༤ རིན་མེད་སྟོང་པར་གནང་སྟེ་ སྐྱེལ་འདྲེན་
གྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཚུགསཔ་མ་ཚད་ དི་ལི་ལུ་གཏན་བཞུགས་ཨཱས་ཏྲེ་ལི་ཡའི་གཞུང་
ཚབ་ ཨར་ཨེན་ཧེན་ཀོག་ འབྲུག་ལུ་བྱོན་པའི་སྐབས་ལུ་ གསུངས་མི་དང་འཁྲིལ་བ་
ཅིན་ ཨཱས་ཏྲེ་ལི་ཡའི་གཞུང་ལས་ དོས་འཁོར་ཀྲག་གི་མ་ཚད་པར་ ལུག་སོན་དང་
བལ་གྱི་གྲོགས་རམ་ཐོབ་མི་ཚུ་ཡང་ འབྲུག་རྒྱལ་གསུམ་པ་མཆོག་གི་བཀྲིན་ཅིག་ཨིན་
མས།

དེ་ལས་སྤྱི་ལོ་༡༩༧༡ གི་ལོ་ལུ་ ཁྱིམ་མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་ བཱང་ལ་དེཤ་ལུ་ ཆུ་རུད་སྦོམ་
ཐོན་ཏེ་ མི་གྲངས་ལེ་ཤ་ཅིག་ལུ་ཤི་རྐྱེན་དང་ མ་ཤི་གསོན་པོ་སྦེ་ལུས་མི་ཚུ་ཡང་ ཟ་
བཏུང་མེད་པའི་དཀའ་ངལ་དང་སྐྱིད་སྡུག་སྦོམ་ཕོག་སྟེ་ཡོད་མི་ལུ་ འབྲུག་གཞུང་གི་ཁ་
ཐུག་ལས་ མ་དངུལ་གྱི་གྲོགས་རམ་གནང་ཡོདཔ་ཨིན་མས། དེ་མ་ཚད་ཁྱིམ་མཚེས་
རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཁབ་དང་ མཐུན་ལམ་གྱི་གཞི་འགྱམ་དེ་ སྔོན་ཡབ་མས་ཚུ་གི་ངོ་བསྒང་
ལས་བཙུགས་ཏེ་ཡོད་པའི་ཁར་ སྤྱི་ལོ་༡༩༥༤ ལུ་ རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་ རྒྱལ་བཙུན་
རྣམ་གཉིས་ གཞུང་དོན་གཟིགས་བསྐོར་ལུ་ གདན་འདྲེན་ཞུ་བའི་སྐབས་ སྲིད་ཛིན་རཱ་
ཇེན་དྷར་པཱར་སཱཏ་དང་ སྲིད་འཛིན་འོག་མ་ རཱ་དྷ་ཀིརིཤ་ཎ་གཉིས་དང་ མཇལ་འཕྲད་བྱུང་
ཡོདཔ་མ་ཚད་ སྤྱི་ལོ་༡༩༥༨ ལོ་ལུ་ སྲིད་བློན་ཇཱ་ཝ་ཧཱར་ལཱལ་ནེ་རུ་དང་ སྲསམོ་ཨིན་
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འབྲུག་རྒྱལ་གསུམ་པ་ མི་དབང་འཇིགས་མེད་རྡོེ་དབང་ཕྱུག་མཆོག་གི་མཛད་རྣམ།

དར་གཱན་དྷི་བཅས་པ་ འབྲུག་ལུ་གཞུང་དོན་གཟིགས་སྐོར་ལུ་བྱོན་པའི་སྐབས་ལུ་ཡང་
བསུ་བ་དང་མགྲོན་སྐྱོང་ ལེགས་ཤོམ་མཛད་དེ་ རྒྱ་འབྲུག་གཉིས་ཀྱི་མཐུན་ལམ་ ལྷག་
པར་དུ་སྒྲིང་སྒྲིང་སོང་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

དེ་སྦེ་ རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཁབ་དང་གཅིག་ཁར་ མཐུན་ལམ་ལེགས་ཤོམ་བཞག་ཚུགས་མི་
ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་འགོ་བཙུགས་པའི་སྐབས་ལུ་ཡང་ མ་དངུལ་དང་ལས་
མི་ག་ཅི་གི་ཐད་ལས་འབད་རུང་ རོགས་རམ་རྒྱ་གཞུང་གིས་མཛད་དེ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ང་
བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ འཛམ་གླིང་རྒྱལ་སྤྱི་ཚོགས་པའི་འཐུས་མི་གྲངས་སུ་ ཚུད་
ནིའི་དོན་ལུ་ཡང་ གྲོགས་རམ་རྒྱ་གཞུང་གིས་མཛད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན་མས། འདི་བཟུམ་སྦེ་
རྒྱལ་བཙུན་ཨ་ཞེ་བསྐལ་བཟང་ཆོས་སྒྲོན་དང་ སུའི་ཛར་ལེནཌ་ལས་ ཕིརེཛ་ཝོན་ཤུལ་
ཐེཛ་གི་བུམོ་ ལི་ཛི་ན་ཟེར་མི་གཉིས་ ཨིང་ལེནཌ་ལུ་ཕྱག་དཔེ་གཅིག་ཁར་གཟིགས་
པའི་

བུམ་རོགས་ཨིན་ནི་དེ་གིས་

ཕིརེཛ་ཝོན་དང་མངའ་ཞབས་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་

ཐུགས་མཐུན་བྱུང་སྟེ་ ཕིརེཛ་ཝོན་གྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ བུམ་ཐང་དང་ཤར་འགོ་འགོ་ན་ལུ་
གྲོང་གསེབ་བཟོ་གྲྭ་འཕྲུལ་ཁང་གི་

གྲོགས་རམ་གནང་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ཤུལ་ལས་

མངའ་ཞབས་ཁོ་ར་ སྙུང་བའི་སྐབས་ལུ་ཡང་ ཕིརེཛ་ཝོན་བཟའ་ཚང་གིས་ཡབ་ཡུམ་གྱི་
འདུ་ཤེས་བཞག་སྟེ་ རྒྱལ་བཙུན་རྣམ་གཉིས་ལུ་ མཐའ་སྐྱོང་མཛད་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་
ཡོདཔ་ཨིན་མས།

ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ འབྲུག་བརྒྱུད་འཛིན་གྱི་རྒྱལ་པོ་གསུམ་པའི་ ཐབས་རིག་
མཁས་པའི་མངའ་འོག་ལུ་ གོང་འཕེལ་གྱི་ཕྱག་ལཱ་ཚུ་ བློན་ཆེན་འཇིགས་མེད་དཔལ་
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འབྲུག་བརྒྱུད་འཛིན་གྱི་ཡབ་མེས་དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་མཛད་རྣམ་བཅུད་སྡུད།

ལྡན་རྡོ་རྗེ་དང་ གྲོས་བསྟུན་གྱི་ཐོག་ལུ་མཛད་དོ་ཡོད་མི་དེ་ སྤྱིར་འབྲུག་གི་མི་སེར་དང་
ལྷག་པར་དུ་ཡང་ དཔོན་ཁག་རྒས་ཤོས་ཚུ་གི་སེམས་ཁར་མ་འབབ་པར་ གཞུང་གི་
ཕྱག་ལཱ་གནང་མི་གཙོ་འཛིན་ཚུ་གི་བར་ན་ ཐུགས་མ་མཐུན་པའི་རྐྱེན་ཅིག་ཤར་ཏེ་ བློན་
ཆེན་འཇིགས་མེད་དཔལ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་དེ་ བསམ་རྩེ་ལས་ཕུན་གླིང་ལུ་ལྷོད་དེ་ ཕུན་གླིང་
མགྲོན་ཁྱིམ་ནང་ སྐུ་རྩེད་གནང་སྟེ་བཞུགས་པའི་སྐབས་ལུ་ ཁེངས་ཁྲི་ས་པ་དཔལ་
དཔོན་རྩ་གད་འཇམ་དཔལ་གྱིས་ རྐུ་གསོད་རྐྱབ་སྟེ་བཀྲོངས་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

རྐྱེན་ངན་དེ་བྱུང་པའི་སྐབས་ལུ་ མི་དབང་མངའ་ཞབས་མཆོག་སུའི་ཛར་ལེནཌ་ལུ་ སྨན་
བཅོས་མཛད་པར་བྱོན་ཡོདཔ་ལས་ གནས་ཚུལ་དེ་གསན་པའི་འཕྲོལ་ལས་ འབྲུག་ལུ་
བྱོན་པའི་ལོས་རྒྱུས་དང་ འབྲུག་ལུ་ཕེབས་ཞིནམ་ལས་ བློན་ཆེན་རྐུ་གསོད་རྐྱབ་པའི་
སྐོར་ལས་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ཚོགས་པ་ཅིག་བཟོ་མི་དེ་ནང་ རྒྱལ་མགྲོན་
འཕྲིན་ལས་རྡོ་རྗེ་དང་ དམག་སྲིད་འོག་མ་སྟང་སྦིས་ཨོ་རྒྱན་ མགྲོན་ཆུང་སངས་རྒྱས་
དཔལ་འབྱོར་ ཀ་མིཤ་ནར་རིན་ཆེན་ ཐིམ་ཕུ་ཁྲིམས་དཔོན་རྒྱ་ཕག་རྡོ་རྗེ་ ཀྲོང་གསར་
ཁྲིམས་དཔོན་ཟླ་བ་ཚེ་རིང་ སྤུངས་ཐང་ཁྲིམས་དཔོན་དངོས་གྲུན་རྣམ་རྒྱལ་ རྒྱལ་དྲུང་
སྐལ་བཟང་ ཤིང་མཁར་བླ་མ་བཅས་མི་ངོ་དགུ་གི་ཚོགས་པ་གིས་ དོགས་པ་ཅན་ཁྱབ་
བདག་རྣམ་རྒྱལ་བྷ་དྷུར་གིཕྱོགས་རྟོགས་ མི་ངོ་༦༠ འཛིན་བཟུང་འབད་དེ་ ཞིབ་དཔྱད་
འབད་ནི་འགོ་བཙུགས་ནུག།

འཐུས་མི་དགུའི་ཚོགས་པ་དེ་གིས་ དབྱེ་ཞིབ་མཐིལ་ཕྱིན་འབད་བའི་ཤུལ་ལུ་ ཉེས་
འགལ་བ་གཙོ་བོ་ ཁྱབ་བདག་རྣམ་རྒྱལ་བྷ་དྷུར་གྱིས་གཙོས་པའི་ དཔལ་དཔོན་རྩ་
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འབྲུག་རྒྱལ་གསུམ་པ་ མི་དབང་འཇིགས་མེད་རྡོེ་དབང་ཕྱུག་མཆོག་གི་མཛད་རྣམ།

གད་འཇམ་དཔལ་དང་ སྡེ་བདག་ཀུར་སྟོད་པ་སངས་རྒྱས་རྡོ་རྗེ་གསུམ་ ལྕང་གླིང་མའི་
ཐང་ནང་ལུ་སྦེ་

འབྲུག་གི་ཁྲིམས་གཞུང་ཙ་དང་པའི་གསུམ་པ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་

ཉེས་

ཁྲིམས་སྲོག་ཐོག་བཏང་ཡོདཔ་དང་ གཞན་ཡང་ལཱ་ངན་འདི་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་མི་
མདོ་ལེགས་ཟེར་མི་དེ་ལུ་ཉེས་ཁྲིམས་ཚེ་བཙོན་དང་ དམག་ཁང་གི་མཛོད་བདག་བ་ཅོག་
ཕུར་རྒྱལ་དེ་ དོ་དམ་འོག་ལུ་བཞག་ཡོད་རུང་ རང་སྲོག་བཅད་དེ་ཤི་ཡོདཔ་ཨིན་མས།
དེ་ལས་ བློན་ཆེན་གཤགས་མིའི་སྐུ་ཕུང་ཡང་ བཀྲིས་ཆོས་རྫོང་དང་ཐིམ་ཆུའི་བར་ན་ ཧེ་
མ་བློན་ཆེན་ཁོ་རའི་ཡབ་ཀྱི་སྐུ་ཕུངས་མེ་མཆོད་ཕུལ་སའི་ས་ཁོངས་དེ་ནང་ ཕུལ་ཡོདཔ་
ཨིན་པས།

དེ་བཟུམ་སྦེ་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཆ་རྐྱེན་གཞན་ཡང་ སྤྱི་ལོ་༡༩༦༥ ཟླ་༧ པའི་ཚེས་༣༡ ལུ་
མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་ སྤ་རོ་སྐྱེར་ཆུ་ལྷ་ཁང་ནང་ སྟོན་པའི་ཆོས་འཁོར་བསྐོར་
བའི་དུས་ཆེན་དང་བསྟུན་ཏེ་

སྟོང་མཆོད་ཕུལ་བར་ཕེབས་ཏེ་

སྐུ་ཞག་དབུ་གུར་ནང་

བཞུགས་པའི་ཕྱི་རུ་ ཆུ་ཚོད་༩ དེ་ཅིག་ཁར་ ཆབ་གསང་གནང་པར་བྱོན་པའི་སྐབས་ལུ་
རྐུ་གསོད་རྐྱབ་པར་འོང་མི་གིས་ ལག་བམ་དང་དཀྲོགས་མདའ་ཕུལ་ཡོད་རུང་ མགོན་
པོ་ལྕམ་དྲལ་དང་ ཆོས་རྗེ་འབྲུག་པའི་བཀའ་སྲུང་གི་སྡོང་གྲོགས་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ སྐུ་སྲོག་
ལུ་བར་ཆད་རྐྱབ་མ་ཚུགས་མི་འདི་ནི་ སྤྱིར་འབྲུག་མི་ཡོངས་ཀྱི་ཁ་རྗེ་དང་ ལྷག་པར་
མངའ་ཞབས་ཁོ་རའི་ སྐུ་བསོད་དབང་ཐང་ཆེ་བ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ཨིན་མས།

དེ་སྦེ་ རྐུ་གསོད་རྐྱབ་པར་འོང་མི་དེ་འཛིན་བཟུང་འབད་དེ་ རྐུ་གསོད་རྐྱབ་མི་རྒྱབ་བརྟེན་
དང་བཅས་པ་ངོས་འཛིན་བྱུང་རུང་ མངའ་ཞབས་ཀྱིས་ ང་གིས་འབྲུག་མི་ཚུ་ལུ་གནོད་
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འབྲུག་བརྒྱུད་འཛིན་གྱི་ཡབ་མེས་དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་མཛད་རྣམ་བཅུད་སྡུད།

པའི་ལཱ་ངན་འབད་ནི་ཕར་བཞག་ བསམ་ངན་ཙམ་ཡང་བསྐྱེད་མ་མྱོང་རུང་ ཚེ་སྲོག་ལུ་
གནོད་པའི་ལཱ་ངན་དེ་བཟུམ་དཔའ་བཅམ་མི་དེ་ ཁོ་ལུ་བཏུབ་པ་ཅིན་ ང་ལུ་མ་བཏུབ་མེད་
ཟེར་གསུངས་ཏེ་ ལག་དམར་བ་ གཞུང་ཁྲིམས་ལས་དགོངས་ཡངས་བཏང་གནང་མི་དེ་
ཆོས་རྒྱལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་མཛད་བཟང་དངོས་སུ་ཨིན་མས།

དེ་བཟུམ་མའི་བར་ཆད་གཞན་ཡང་ མངའ་ཞབས་དང་ཕྱག་ཞུ་མི་ཚུ་ ཤ་བདའ་བར་བྱོན་
པའི་སྐབས་ཅིག་ལུ་ ཤལ་རྔཔ་སངས་རྒྱས་རྡོ་རྗེ་གིས་ ཧང་ཏོ་མར་དཀྲོགས་མདའ་རྟ་
ཤོར་བའི་ཚེ་ མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེས་ འདི་འཕྲོལ་ལས་ཤིང་གི་འོག་ལུ་འཛུལ་སྐབས་
དཀྲོགས་མདའ་དེ་ དགའ་སེང་པ་སྤེལ་རྒྱབ་ཕུར་པ་གུར་ཕོག་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་འདུག།

མི་འདོད་པའི་རྐྱེན་ངན་གཞན་ཡང་ མི་དབང་མངའ་ཞབས་ཁོ་རང་ སྐུའི་སྙུང་གཞི་སྙིང་
ནད་ཐོབ་སྟེ་ ཕྱི་རྒྱལ་སུའི་ཛར་ལེནཌ་ལུ་ སྨན་བཅོས་མཛད་དེ་བཞུགས་པའི་སྐབས་ལུ་
ཡང་ དྲགོས་ལྷུན་གྲུབ་རྡོ་རྗེ་དང་ ཨ་ཞེ་བཀྲིས་གཉིས་ཀྱིས་གཙོས་པའི་ ཞི་དྲག་གི་
འགོ་དཔོན་དག་པ་ཅིག་གིས་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེའི་ཟུར་ལྕམ་ གཡང་སྐྱིད་
དང་ཟུར་སྲས་གཡོག་འཁོར་དང་བཅས་པ་ བཙན་བཟུང་འབད་ནི་གི་དཔའ་བཅམ་མི་དེ་
ཕྱི་རྒྱལ་ལུ་ཞབས་ཀྱིས་གསན་ཏེ་ དགོངས་ཁྲོས་ཀྱི་བཀའ་འཕྲིན་ཐིམ་ཕུག་ལུ་ལྷོད་པའི་
བསྒང་ལས་ དྲགོས་ལྷུན་གྲུབ་རྡོ་རྗེ་དང་ ཨ་ཞེ་བཀྲིས་གཉིས་ཀྱིས་གཙོས་པའི་དཔོན་
ཁག་ཚུ་ རྒྱལ་ཁབ་སྤངས་ཏེ་བྲོས་ཟུར་སོང་བ་ལ་སོགས་པའི་དཀའ་ངལ་གྱིས་ ཐུགས་
མི་སྐྱིདཔ་བྱུངམ་བྱུང་ས་རང་བཞུགས་ནུག།
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འབྲུག་རྒྱལ་གསུམ་པ་ མི་དབང་འཇིགས་མེད་རྡོེ་དབང་ཕྱུག་མཆོག་གི་མཛད་རྣམ།

མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ སྐུ་ཚེ་ཐུང་པའི་ཁར་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ཡང་ མི་
འདོད་པའི་རྐྱེན་ངན་དེ་སྦེ་བྱུངམ་བྱུང་སར་སྡོད་མི་དེ་ཡང་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་
མཆོག་ གསེར་ཁྲི་གུར་ཕེབས་ཏེ་ལོ་གཅིག་གི་རྒྱབ་ལས་ དཔོན་ཁག་ངན་པ་ཚུ་གི་
གྱོས་ངན་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ཞབས་དྲུང་སྤྲུལ་སྐུ་འཇིགས་མེད་བསྟན་འཛིན་མཆོག་ ཤར་
ཕྱོགས་བཀྲིས་བསྒང་ལུ་བཀྲོངས་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ཨིནམ་སྦེ་
ཞབས་སྤྲུལ་མཆོག་

གཞུང་ལུ་ཞུ་སྟེ་

བཤདཔ་ཨིན་མས།

གྲྭ་ཚང་གྱི་གྲལ་དུ་བཞག་ནི་གི་གྲོས་གཞི་

ཚོགས་ཐེངས་གཉིས་པར་ གྲོས་ཆོད་བཏོན་པའི་ལོ་དེ་ནང་རང་ རྗེ་མཁན་ཁྲི་རབས་༦༡
བསམ་བརྟན་རྒྱ་མཚོ་གིས་རྒྱུད་བསྐུལ་མཛད་པའི་ཁར་ བཀྲིས་བསྒང་གི་དཔོན་ཁག་
དག་པ་ཅིག་གིས་

ཞབས་སྤྲུལ་དེས་གཞུང་ལུ་གནོད་ཉེན་ཡོད་ལུགས་ཀྱི་སྙན་ཞུ་

གཞུང་ལུ་བཀལ་ཏེ་ དེ་སྐབས་སྒོ་ནོར་མདོ་ཆེན་གྱི་འགན་འཛིན་པ་ བ་བུ་དཀར་ཅུང་གིས་
ཞབས་སྤྲུལ་བཀྲོངས་ཏེ་ བཀྲིས་བསྒང་གཙང་ཆུ་ནང་བསྐྱུར་བའི་ ལོ་རྒྱུས་ཚུ་ཡོདཔ་ཨིན་
མས།

དེ་ལས་ མི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་གསུམ་པའི་རིང་ལུགས་ལུ་ ཁྲིམས་གཞུང་ཆེན་མོའི་
བསྒྱུར་བཅོས་དང་ ཡར་རྒྱས་ཇི་སོང་གི་སྐོར་ལས་ཞུ་བ་ཅིན་ ཧེ་མ་ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་
ཁབ་ནང་ ཁྲིམས་ཁང་ཟེར་ལོགས་སུ་མེད་པའི་ཁར་ ཁྲིམས་ཡིག་ཡང་མེད་ནི་དེ་གིས་
མི་སེར་ཕན་ཚུན་རྩོད་གཞི་དང་ ལཱ་ངན་འབད་མི་རེ་ཐོན་པའི་སྐབས་ལུ་ཡང་ སོ་སོའི་ཉེས་
བྱ་ཆེ་ཆུང་དང་བསྟུན་ཏེ་ མངའ་ཞབས་ཀྱིས་བཀའ་གནང་མི་དེ་ ཁྲིམས་ཀྱི་གྲོས་ཆོད་ལུ་
ཆ་འཇོག་འབད་ནི་དེ་གིས་ རྒྱལ་ཁྲིམས་གསེར་གྱི་གཉའ་ཤིང་ཟེར་སླབ་མི་དེ་ཡང་ རྒྱལ་
པོ་ལས་བཀའ་གྲོས་ཚར་མི་དེ་ གྱེན་ལོག་ཞུ་མ་ཆོག་པར་ བཀའ་ལུ་གནས་དགོ་པའི་རྒྱུ་
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འབྲུག་བརྒྱུད་འཛིན་གྱི་ཡབ་མེས་དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་མཛད་རྣམ་བཅུད་སྡུད།

མཚན་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ཨིན་མས། ཉེས་པ་བཀལ་ཚུལ་ཡང་ སོ་སོའི་ཉེས་བྱ་ཅི་ཡང་དང་
བསྟུན་ཏེ་ སྲོག་ཐོག་བཏང་ནི་དང་ རྟས་ལྕག་གིས་དྲངས་ནི་ དེ་ལས་ཆད་པ་བསྒྲིག་ནི་
དང་གསོ་རྟ་གསོ་ནི་ཚུ་ཨིན་པས།

དེ་སྦེ་ཨིན་རུང་ འབྲུག་རྒྱལ་གསུམ་པའོ་ངོ་སྐབས་ལས་ མི་དབང་མངའ་ཞབས་ཁོ་ར་
གི་ཐུགས་བརྩོན་ངོ་མ་ཅིག་ ཁྲིམས་ཡིག་གསར་བརྩམ་མཛད་ནི་དེ་ཨིནམ་ལས་ རྒྱ་བོད་
གཉིས་ཀྱི་ཁྲིམས་ཡིག་ཚུ་ལུ་གཟིགས་རྟོགས་གནངམ་མ་ཚད་

སྔར་གྱི་གྲོས་ཆོད་

གནང་ཚར་མི་ཚུ་ཡང་ དབྱེ་ཞིབ་མཛད་ཐོག་ལས་ཟིན་བྲིས་བཀོད་དེ་ ཟིན་བྲིས་འདི་ཚུ་
བསྡུ་ཞིནམ་ལས་ སྒོ་ཁར་ཡོད་མི་དྲུང་ཆེན་དང་བླམ་སློབ་དཔོན་མཁས་པ་ཚུ་དང་ དྲིས་
བསྟུན་མཛད་དེ་ ལྷ་ཆོས་དགེ་བ་བཅུ་དང་མི་ཆོས་གཙང་མ་བཅུ་དྲུག་ ཞལ་ལྕེ་བཅོ་ལྔ་ལ་
སོགས་པ་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ འབྲུག་གི་ཁྲིམས་གཞུང་ཆེན་མོ་ གསར་བརྩམས་
མཛད་དེ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་ཐེངས་༡༢ པའི་ནང་ཆ་འཇོག་གྲུབ་སྟེ་ མི་དམང་གི་རྩོད་
གཞི་གི་རིགས་ རྫོང་ཁག་སོ་སོ་ལུ་ཁྲུན་ཆོད་གནང་ནི་འགོ་བཙུགས་ཡོདཔ་ཨིན་མས།
ཁྲིམས་ཡིག་དེ་ ཚོགས་བསྡུ་ཆེན་མོ་ལས་ ལོག་ཅི་ལོག་ཅི་རང་གོ་བསྡུར་ཞིབ་དཔྱད་
གནང་སྟེ་ སྤྱི་ལོ་༡༩༥༩ ལོ་ལུ་ འབྲུག་གི་ཁྲིམས་གཞུང་ཆེན་མོ་གཏན་འབེབས་གྲུབ་
པའི་ ཁྱབ་བསྒྲགས་གནང་ནུག།
ཁྲིམས་གཞུང་ཆེན་མོ་དེ་ཆ་འཇོག་གྲུབ་ཞིནམ་ལས་

རྫོང་ཁག་རེ་རེ་བཞིན་དུའི་ནང་

ཁྲིམས་ཁང་རེ་གཞི་བཙུགས་གནངམ་མ་ཚད་ རྫོང་ཁག་གི་ཁྲུན་ཆོད་ལུ་བློ་ཁ་མ་རྫོགས་
མི་དང་ རྫོང་ཁག་ཁྲིམས་ཁང་ལས་གྲོས་ཐག་བཅད་མ་ཚུགས་མི་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ སྤྱི་ལོ་
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འབྲུག་རྒྱལ་གསུམ་པ་ མི་དབང་འཇིགས་མེད་རྡོེ་དབང་ཕྱུག་མཆོག་གི་མཛད་རྣམ།

༡༩༦༨ ལོར་ ཐིམ་ཕུག་ལུ་སྦེ་ ཁྲིམས་ཁང་གོང་མ་གཞི་བཙུགས་གནང་ནུག ཁྲིམས་
ཁང་གོང་མ་དེ་ནང་ལུ་ཡང་ ཁེ་རྒུད་མ་བཏུབ་པའི་རིམ་པ་རེ་ཐོན་རུང་ མངའ་ཞབས་ཁོ་
རའི་སྐུ་མདུན་ལུ་བཅར་ཆོག་པའི་ ལམ་སྲོལ་ཚུ་གཞི་བཙུགས་གནང་པའི་མཐར་ མི་
དབང་མངའ་ཞབས་ཁོ་རང་ དགོངས་པ་མ་རྫོགས་པའི་སྔོན་དུ་ མི་ཁུངས་དབྱེ་ལུགས་
ཀྱི་ཁྲིམས་ཡིག ཚོགས་ཁང་གི་བཅའ་ཡིག་དོན་ཚན་༡༦ པོ། ཚོགས་དཔོན་གྱི་དམ་
བཅའ་དོན་ཚན་༡༢ པོ། བློན་པོའི་བཅའ་ཁྲིམས། ཞི་གཡོག་གི་བཅའ་ཁྲིམས། གཞུང་
ཁྲལ་ཁྲིམས་ཡིག བཅའ་དམ་ཁྲིམས་ཡིག་དང་ ལྟ་བཤལ་ཁྲིམས་ཡིག་ལ་སོགས་པ་
མང་རབས་ཅིག་གསར་བརྩམས་མཛད་གནང་སྟེ་ དྲང་པོའི་ཁྲིམས་ཀྱིས་ མངའ་འབངས་
སྤྱི་སྙོམས་ཀྱི་སྒོ་ལས་བསྐྱངས་མི་དེ་ བརྒྱུད་འཛིན་གསུམ་པ་ མི་དབང་འཇིགས་མེད་རྡོ་
རྗེ་དབང་ཕྱུག་གི་མཛད་བཟང་ཅིག་ཨིན་མས།

འདི་བཟུམ་སྦེ་ ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ དྲག་པོའི་དམག་སྡེ་གསར་དུ་བཙུགས་ནི་
དེ་ གོང་ས་ཨོ་རྒྱན་དབང་ཕྱུག་གི་སྐབས་ལས་ སྲོལ་བཙུགས་གནང་མི་དེ་ལས་ ཡབ་
འབྲུག་རྒྱལ་གཉིས་པ་གིས་ སྤྱི་ལོ་༡༩༤༨ ལུ་ དེང་དུས་དང་བསྟུན་པའི་དམག་གི་སྦྱོང་
བརྡར་དང་པ་ བུམ་ཐང་དབང་འདུས་ཆོས་གླིང་ལུ་ འཐུས་མི་༢༣༢ ལུ་གནང་ཡོདཔ་
ཨིནམས། ལྷག་པར་ འབྲུག་རྒྱལ་གསུམ་པའི་ངོ་སྐབས་ལས་ དྲག་པོའི་དམག་སྡེ་
གཞི་བཙུགས་ཀྱི་གྲོས་ཆོད་ ཚོགས་འདུ་ནང་བཙུགས་ཏེ་ ཚོགས་ཐེངས་༡༡ པའི་ནང་
ལུ་

དམག་ཁང་ལྟེ་བ་དེ་ དབང་འདུས་ཕོ་བྲང་ལུ་བཅགས་ནི་གི་གྲོས་ཆོད་བཏོན་ཏེ་

དམག་ཁང་ལྟེ་བའི་མིང་ཡང་ བསྟན་སྐྱོང་གླིང་ཟེར་བཏགས་ཏེ་ སྤྱི་ལོ་༡༩༥༩ ཟླ་༡༠
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འབྲུག་བརྒྱུད་འཛིན་གྱི་ཡབ་མེས་དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་མཛད་རྣམ་བཅུད་སྡུད།

པའི་ཚེས་༡༥ ལུ་དམག་ཁང་གསར་བསྒྲུབས་ཀྱི་རྟེན་འབྲེལ་བརྩིས་སྲུང་ཞུ་སྟེ་ དམག་
གི་སློབ་སྦྱོང་འགོ་དང་པ་གནང་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

འདི་བཟུམ་སྦེ་ སྐུ་སྲུང་དམག་སྡེ་དེ་ཡང་ སྤྱི་ལོ་༡༩༥༨ ལུ་གཞི་བཙུགས་གནང་ཡོདཔ་
མ་ཚད་ ཁྲིམས་སྲུང་དམག་སྡེ་ཡང་ སྤྱི་ལོ་༡༩༦༥ ལུ་གཞི་བཙུགསགནང་སྟེ་ དམག་
མིའི་གྲངས་ཚད་དང་

གོ་གནས་ཀྱི་རིམ་པ་

དམག་མི་ཚུ་གི་སྒྲིག་ལམ་ལ་སོགས་པ་

ཕྱིའི་མཐུན་རྐྱེན་དང་ནང་གི་གོ་མཚོན་
ག་ཅི་གི་ཐད་ལས་ཡང་ཡར་རྒྱས་རྒྱ་སྦོམ་

གནང་སྟེ་ དྲག་ཁག་གསུམ་གྱི་དབྱེ་བ་སོ་སོར་ཕྱེ་གནང་ནུག།

དེ་ལས་རིམ་པར་ ཚོགས་ཐེངས་༡༢ པ་དང་༡༣ པའི་ནང་ལུ་ཡང་ དམག་སྡེ་གི་གསུང་
གྲོས་འཕྲོ་མཐུད་གནང་སྟེ་ ཚོགས་ཐེངས་༡༤ པའི་གྲོས་ཆོད་ལྟར་དུ་འབད་བ་ཅིན་ དེ་
བསྒང་འབྲུག་ལུ་དམག་མི་༢༥༠༠ དེ་ཅིག་ཡོད་པའི་ཁར་ དམག་མི་འདི་ཚུའི་མཐུན་
རྐྱེན་ཡང་རྒྱ་གཞུང་ལས་མེད་ནི་དེ་གིས་ དམག་མི་དེ་ཚུའི་བཟའ་འཐུང་དང་ དམག་གོས་
ཀྱི་འགྲོ་སོང་བཏང་མ་ཚུགས་པའི་དཀའ་ངལ་ཚུ་ ལེ་ཤ་ཅིག་ཡོདཔ་ཨིན་མས། དུས་
ཚོད་དེ་ཅིག་ཁར་ མི་དབང་མངའ་ཞབས་མཆོག་སྐུའི་སྙུང་གཞི་གིས་ སྲིད་སྐྱོང་གི་ཕྱག་
ལཱ་གནང་པའི་ལྕོགས་གྲུབ་མེད་པར་

སྨན་བཅོས་མཛད་དེ་བཞུགས་པའི་སྐབས་ལུ་

དམག་དཔོན་གྱི་འགན་འཛིན་པ་དག་པ་ཅིག་གིས་

མངའ་ཞབས་ཀྱི་དགོངས་པ་དང་

འགལ་བའི་ བྱ་ངན་བརྩམས་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ཚོགས་ཐེངས་༢༡ པའི་ནང་ དྲག་ཁག་
གསུམ་གི་དམག་མི་བསྡོམས་༢༠༠༠ དེ་ཅིག་དང་ དམག་དཔོན་ཡང་ དམག་སྲིད་
གཅིག་དང་ གཞན་རྣམས་དེ་མན་ཆད་ཀྱི་གོ་གནས་གནང་ནི་ཨིན་པའི་ གྲོས་ཆོད་གྲུབ་
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འབྲུག་རྒྱལ་གསུམ་པ་ མི་དབང་འཇིགས་མེད་རྡོེ་དབང་ཕྱུག་མཆོག་གི་མཛད་རྣམ།

ཡོད་རུང་ དུས་ཀྱི་འཕོ་འགྱུར་དང་བསྟུན་ཏེ་ དམག་མི་མ་ལང་པའི་དཀའ་ངལ་གྱིས་ སྤྱི་
ལོ་༡༩༧༠ ཚོགས་ཐེངས་༣༣ པའི་ནང་གྲོས་ཆོད་བྱུང་སྟེ་ དམག་མི་གྱི་གྱངས་ཁ་
༤༨༥༠ ལུ་ཡར་སེང་གནང་ནུག དེ་བཟུམ་སྦེ་ སྤྱི་ལོ་༡༩༧༡ ཚོགས་ཐེངས་༣༤ པ་
ལས་ སློབ་རིམ་བཅུ་པ་མཐར་འཁྱོལ་མི་ ལོ་ལྟར་མི་གྲངས་༡༦ རེ་ དྲག་པོའི་ལས་
ཁུངས་ནང་བཙུགས་ནི་གི་གྲོས་ཆོད་བྱུང་ཡོདཔ་ཨིན་པས།

དེ་ལས་ འབྲུག་རྒྱལ་གསུམ་པ་མཆོག་གིས་ རྟེན་གསུམ་གྱི་ཞབས་ཏོག་གང་ལ་གང་
དྲག་ཞུས་ཡོད་མི་ཡང་ སྡེ་སྲིད་དྲུག་པ་ངག་དབང་ཚེ་རིང་གིས་བཞེངས་པའི་ བཀའ་
འགྱུར་གསེར་བྲིས་མ་ བཀྲིས་ཆོས་རྫོང་མེ་མཆོད་བཞེས་པའི་སྐབས་ བཀའ་འགྱུར་པོ་
ཏི་༥༨ ལས་གཞན་རྣམས་ ཁ་སྐོང་བཞེང་མི་མེད་པར་ལུས་མི་དེ་ རྗེ་མཁན་འཇམ་
དབྱངས་ཡེ་ཤེས་སེངྒེ་གིས་ཞུ་བསྐུལ་བཞིན་དུ་

འབྲུག་རྒྱལ་གསུམ་པ་མཆོག་གིས་

སྤྱི་ལོ་༡༩༦༦ ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ སྤྱི་ལོ་༡༩༦༧ ལོ་ལུ་ གསེར་ཏོ་ལ་༡༡༠༣
བཏང་ཐོག་ལས་ ཆ་ཚང་བཞེངས་གནངམ་མ་ཚད་ གསེར་ཏོ་ལ་༤༠༤༤ བཏུལ་ཏེ་
རྒྱལ་བའི་བསྟན་འགྱུར་བཞེངས་ཡོད་མི་དེ་ སྔོན་གྱི་སྡེ་སྲིད་རིམ་བྱོན་དང་ ཡབ་མེས་ཚུ་
གིས་མཛད་ཚུལ་ལས་ འགྲན་ཟླ་དང་འབྲལ་བའི་ རྟེན་གསུམ་གྱི་ཞབས་ཏོག་ཅིག་ཨིན་
མས། འདི་བཟུམ་སྦེ་ མི་དབང་མངའ་ཞབས་ལས་ གསེར་ཟངས་ཀྱི་སྟོན་པའི་སྐུ་ཁྲི་
གཅིག་བཞེངས་གནང་མི་ཡང་ཚོགས་ཐེངས་༣༦ པའི་ནང་ འཐུས་མི་ཚུ་གིས་ཞབས་
ལུ་སྐུ་དྲིན་གཏང་རག་གི་ཞུ་བ་གསལ་ཡོད་པའི་ཁར་ བུམ་ཐང་སྐུ་རྗེ་ལུ་ཡང་ གུ་རུའི་
མཐོང་གྲོལ་ཆེན་མོ་བཞེངས་གནང་ནུག འདི་བཟུམ་སྦེ་ སྤྱི་ལོ་༡༩༥༧ ལོ་ལུ་ཡང་ རྒྱ་
དངུལ་ཏོ་ལ་༡༠༠༠ ཆོས་བྲག་བླ་མ་རིན་ཆེན་རྡོ་རྗེ་ལུ་གནང་སྟེ་ མཆོད་སྐོང་བཞེངས་
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འབྲུག་བརྒྱུད་འཛིན་གྱི་ཡབ་མེས་དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་མཛད་རྣམ་བཅུད་སྡུད།

ཞིནམ་ལས་ བུམ་ཐང་བྱམས་པ་ལྷ་ཁང་ནང་ ཇོ་བོའི་སྐུ་མདུན་ལུ་མཆོད་མེ་ཉིན་ཚན་མེད་
པར་ཕུལ་དགོ་པའི་བཀའ་རྒྱ་གནང་མི་དེ་ ཆོས་བྲག་བླ་མས་བཀའ་དོན་གྲུབ་སྟེ་ ད་ལྟོའི་
བར་ན་ཡང་མཆོད་མེ་ཕུལ་བཞིན་ཡོད་མི་དེ་ མངའ་ཞབས་ཁོ་རའི་ཐུགས་དོན་ རྒྱུན་མི་
ཆད་མི་རྟགས་ཚན་ཅིག་ཨིན་མས།

དེ་ལས་གཞན་ཡང་ ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ དཔོན་ཁག་ཚུ་གི་བར་ན་ཐུགས་མ་
མཐུན་པའི་རྐྱེན་ངན་དང་ ཐ་ན་མངའ་ཞབས་ཁོ་རའི་སྐུ་སྲོག་ལུ་ བར་ཆད་རྐྱབ་མི་ཐོན་
པའི་དུས་ཚོད་ལུ་ཡང་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་ཁ་གསོ་བའི་དོན་ལུ་ མཁས་གྲུབ་
གཉིས་ལྡན་གྱི་བླམ་ཚུ་གདན་འདྲེན་ཞུ་སྟེ་ ནང་པའི་རིག་གཞུང་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭ་གཞི་
བཙུགས་གནང་སྟེ་ གཞུང་དང་རིག་གནས་ལུ་ཐོས་བསམ་འབད་བཅུག་པའི་ཁར་ ཀྲོང་
གསར་ལུ་ཡང་ རྩིས་གཞུང་རིག་གནས་གསུམ་འབྲེལ་གྱི་བཤད་གྲྭ་ རྟ་མགོ་ལུ་སྒྲུབ་སྡེ་
གསར་བཙུགས་འབད་མི་དེ་གིས་ མི་ཚེ་ཧྲིལ་པོ་སྒོམ་ཉམས་ལེན་ལུ་བརྩོན་ཏེ་བཞུགས་
མི་ཡང་ལེ་ཤ་ཐོན་ནུག།

དེ་བཟུམ་སྦེ་ སྤྱི་ལོ་༡༩༦༣ ལོ་ལུ་ ཤར་འགོ་འགོ་ན་ལུ་ རྒྱལ་བའི་བཀའ་འགྱུར་དག་
ཚར་ གྲངས་༥༠ བཏོན་གནང་པའི་ཁར་ སྤྱི་ལོ་༡༩༥༨ ལོར་ སྟག་ཚང་ཟངས་དོག་
དཔལ་རི་དང་ སྤ་རོ་བསྐྱེར་ཆུ་ཇོ་བོའི་ལྷ་ཁང་གི་གཡོན་ཁ་ཐུག་ལུ་ཡང་ གུ་རུ་སྣང་སྲིད་
ཟིལ་གནོན་གྱི་ལྷ་ཁང་ རྟེན་བརྟེན་པར་བཅས་པ་བཞེངས་ཏེ་ ལྷ་ཁང་དེ་ནང་ལོ་ལྟར་གྱི་
དཔལ་ལྡན་འདུས་པའི་སྒྲུབ་ཆེན་གྱི་སྲོལ་ཁྱུན་བཙུགས་གནང་ནུག འདི་མ་ཚད་ སྤྱི་ལོ་
༡༩༦༧ ལོ་ལུ་ཡང་ སྐྱབས་རྗེ་བདུད་འཇོམས་རིན་པོ་ཆེ་ འཇིགས་བྲལ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེའི་
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ཞལ་བཀོད་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་དགོན་པར་ ལྷ་ཁང་རྟེན་དང་བརྟན་པ་བཅས་
པ་དང་ བདེ་མཆོག་མཆོད་རྟེན་བརྒྱད་བཞེངས་གནང་སྟེ་ སྐྱབས་རྗེ་ཁོ་ར་དང་ དཔོན་
སློབ་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་ དིལ་མགོ་མཁྱེན་རྩེ་རིན་པོ་ཆེ་ལ་སོགས་པའི་བླ་ཆེན་ཚུ་ཞུས་ཏེ་
ཟབ་ཆོས་ཆོས་འཁོར་དང་སྒྲུབ་པའི་རྒྱུན་བཙུགས་གནང་མི་དེ་གིས་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་
ནང་རྒྱལ་བསྟན་ཡུན་གནས་དང་ ལྷོ་ཕྱོགས་ཀྱི་གནོད་ཁ་ཞི་བའི་བཟློག་ཐབས་ལུ་ཕན་
པ་སྦོམ་བྱུང་ནུག།

བཀྲིས་ཆོས་རྫོང་དེ་ཡང་ དུས་ཀྱི་རིམ་པས་ཉམས་ཆག་སྦོམ་ཤོར་ཏེ་ཡོདཔ་ལས་ རྫོང་
རྙིངམོ་རྩ་བས་ལས་ཤུབས་ཏེ་ སྤྱི་ལོ་༡༩༦༢ ལས་བཞེངས་འགོ་བཙུགས་མི་དེ་གིས་
སྤྱི་ལོ་༡༩༦༩ ལོ་ངོ་བདུན་གྱི་ནང་འཁོད་ལུ་ ཕྱི་བཀོད་སྔར་ལུགས་དང་མཐུན་པ་ ནང་
གི་བཀོད་པ་འཛམ་གླིང་རིག་གསར་དང་མཐུན་པར་བཞེངས་གནང་སྟེ་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་
ནང་འཁོད་ཀྱི་རྫོང་གཞི་དང་

ལྷ་ཁང་དགོན་སྡེ་ཚུ་མང་རབས་ཅིག་གསར་བཞེངས་དང་

ཉམས་གསོ་མཛད་གནང་བ་གི་མ་ཚད་ སྤྱི་ལོ་༡༩༦༦ ལོ་ལུ་ ཁེངས་རིགས་རྣམ་
གསུམ་གྱི་མི་སེར་ ཤི་གསོན་གཉིས་ཀྱི་སྐྱབས་རྟེན་ལུ་ དགེ་འདུན་པའི་སྡེ་ འགོ་དང་པ་
གཞི་བཙུགས་གནང་ནུག། དེ་དང་འདྲཝ་སྦེ་ ཤར་ཕྱོགས་མོང་སྒར་ལུ་ཡང་ དགེ་འདུན་
པའི་སྡེ་གསར་དུ་བཙུགས་གནང་སྟེ་ རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ས་གནས་ག་རའི་
ནང་ཁྱབ་པར་མཛདཔ་མ་ཚད་ སྤྱི་ལོ་༡༩༦༧ ལོར་ ཀརྨ་སྐུ་ཕྲེང་དྲུག་པ་ རིག་པའི་རྡོ་རྗེ་
གདན་འདྲེན་ཞུ་སྟེ་ དབང་ལུང་ཁྲི་ལ་སོགས་པའི་ ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བའི་སྦྱིན་
བདག་ མངའ་ཞབས་ཁོ་ར་གིས་མཛད་དེ་ རྒྱལ་བསྟན་གྱི་ཞབས་ཏོག་སྨིན་པར་མཛད་
གནང་ནུག།
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དེ་ལས་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་ཁོ་རང་ ཡུན་རིངམ་མི་བཞུགས་ནི་ཨིནམ་
མཁྱེན་ཏེ་

མངའ་ཞབས་རང་ཉིད་དགོངས་པ་མ་རྫོགས་པའི་གོང་ལས་

རྒྱལ་སྲས་

མཆོག་ཀྲོང་གསར་དཔོན་སློབ་ཀྱི་ ཁྲི་ཁར་མངའ་གསོལ་ཞུ་ནི་གི་ཐུགས་བཞེད་ཡོད་རུང་
གལ་ཆེ་བའི་ཕྱག་ལཱ་ག་ཅི་མཛད་རུང་
གཏོགས་མཛད་སྲོལ་མེདཔ་ལས་

ཚོགས་འདུའི་གྲོས་ཆོད་ནང་བཙུགས་ཏེ་མ་
རྒྱལ་སྲས་ཀྲོང་གསར་དཔོན་སློབ་ཀྱི་གོ་གནས་

གནང་ནིའི་སྐོར་ལས་ཡང་ ཚོགས་ཐེངས་༣༦ པར་བཙུགས་ཏེ་ བཏུབ་མི་བཏུབ་ཀྱི་
ཚོགས་རྒྱན་བཙུགསཔ་ད་ འཐུས་མི་༡༥༠ ལས་༡༤༦ གིས་ཁས་ལེན་པའི་མཐར་
སྤྱི་ལོ་༡༩༧༢ ཟླ་༥ པའི་ཚེས་༡༥ ལུ་ ཕྱིའི་རྟེན་འབྲེལ་ལྕང་གླིང་མའི་ཐང་ནང་ལུ་དང་
ནང་གི་རྟེན་འབྲེལ་བཀྲིས་ཆོས་རྫོང་གི་འདུ་ཁང་ཆེན་མོའི་ནང་ དེ་ལས་གསང་བའི་རྟེན་
འབྲེལ་དེ་ སྤྱི་ལོ་༡༩༦༨ ལོར་ ཀྲོང་གསར་རྫོང་ནང་ལུ་སྦེ་ཕྱི་ནང་གསང་གསུམ་གྱི་རྟེན་
འབྲེལ་མཛད་སྒོའི་རིམ་པ་དང་བཅས་

རྒྱལ་སྲས་མཆོག་ཤར་ཕྱོགས་འཁོར་ལོ་རྩིབ་

བརྒྱད་ཀྱི་མངའ་བདག་ལུ་ བཀྲིས་དབང་བསྐུར་ཞུ་ནུག།

དེ་སྦེ་ རྒྱལ་སྲས་ཀྱི་བཀྲིས་མངའ་གསོལ་མཇུག་བསྡུ་སྟེ་ རྒྱལ་སྲས་དང་གཞན་འཆམ་
དང་གཞས་པ་ཚུ་ ལོག་ཐིམ་ཕུག་དང་ ཟུར་ལྕམ་གཡང་སྐྱིད་དཔོན་ཁག་ཚུ་བུམ་ཐང་སྐུ་
རྗེ་ལུ་ གུ་རུའི་མཐོང་གྲོལ་ཆེན་མོ་སྐྱེལ་བར་གཏང་སྟེ་ མངའ་ཞབས་ཁོ་ར་དང་ཕྱག་ཞུ་མི་
ཚུ་ ཕྱག་མདའ་གནང་སྟེ་བཞུགས་པའི་ཕྱི་རུ་ ངེད་ཀྱི་མི་ཚེ་ནང་མདའ་མཇུག་དེ་གིས་
བསྡུཝ་ཨིན་ཟེར་གསུངས་ཏེ་ མདའ་རྩེདཔ་ག་ར་ཞུ་ཕབ་དགོ་པའི་བཀའ་རྒྱ་ཡང་གནང་
ཡོདཔ་མ་ཚད་ མདའ་མཇུག་བསྡུ་སྟེ་ཁྲུས་སྤང་ཕོ་བྲང་ནང་ཕེབས་པའི་བསྒང་ལས་ སྙུང་
གཞི་ཚུབས་ཆེན་བཞེས་ནི་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ སྨན་བཅོས་མཛད་པར་བྱོན་དགོ་པའི་ཞུ་བ་
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ཕུལ་རུང་

མི་དབང་ཁོ་ར་སྐུ་འཁྲུངས་སའི་ས་གནས་

ཁྲུས་སྤང་ཕོ་བྲང་དེ་ནང་རང་

དགོངས་པ་རྫོགས་ནི་གི་ཐུགས་བཞེད་གནང་སྟེ་མ་གསན་རུང་

རྒྱལ་ཡུམ་དང་རྒྱལ་

སྲས་ཀྱིས་ ཡང་བཅར་དུ་གསོལཝ་བཏབ་ལས་ ཀྲོང་གསར་ལས་ཐིམ་ཕུག་ཕྱོགས་སུ་
ཕེབས་ནུག ཐིམ་ཕུག་ལུ་ཕེབས་པའི་འཕྲོལ་ལས་ སྐུ་རིམ་དང་ཞབས་བརྟན་ ཉིན་ཞག་
༡༠ གི་རིང་གནང་པའི་ཤུལ་ལུ་ མ་ཡུམ་ཕུན་ཚོགས་ཆོས་སྒྲོན་དང་ རྒྱལ་སྲས་
འཇིགས་མེད་སེངྒེ་དབང་ཕྱུག་ ཞབས་བློན་སངས་རྒྱས་དཔལ་འབྱོར་ ཕྱི་བློན་ཟླ་བ་ཚེ་
རིང་ ཟུར་ལྕམ་གཡང་སྐྱིད་དང་གཟིམ་དཔོན་སངས་རྒྱས་བསྟན་འཛིན་ཚུ་གིས་ཕྱག་ཞུ་
སྟེ་ སྨན་བཅོས་མཛད་པར་གདན་འདྲེན་ཞུ་ནུག མི་དབང་ཞབས་ཀྱིས་དུས་རྒྱུན་སྨན་
བཅོས་མཛད་པར་ སུའི་ཛར་ལེནཌ་ལུ་བྱོནམ་ཨིན་རུང་ སྨན་བཅོས་མཐའ་མ་འདི་ ཨཕ་
རི་ཀའི་ས་གནས་ནཻ་རོ་བི་ལུ་བྱོན་ཡོད་པ་ཨིན་མས།

དེ་ལས་ ཕྱི་རྒྱལ་ནཻ་རོ་བི་ལུ་ཕེབས་ཞིནམ་ལས་ མ་ཡུམ་དང་ཟུར་ལྕམ་ དཔོན་ཁག་
ཕྱག་ཞུ་མི་ཚུ་ག་ར་འཛོམས་ཐོག་ལུ་ གཡང་སྐྱིད་ཀྱི་བུ་དང་བུམོ་ཚུ་རྒྱལ་སྲས་ངོ་མ་མིན་
པར་ འབྲང་ཨིན་པའི་སྐོར་ལས་དང་ ཁོང་ཚུ་གཞུང་གཡོག་དང་སྟོབས་གོ་ས་ གཏན་
ནས་སྤྲོད་མི་དགོ་པའི་བཀའ་རྒྱ་དང་ རྒྱལ་སྲས་མཆོག་ལུ་ རྒྱལ་ཁམས་ཆོས་བཞིན་དུ་
བསྐྱང་དགོ་པའི་ ཕྱི་ནང་གསང་གསུམ་གྱི་ཞལ་ཆེམས་ཚུ་ མ་བཏུབ་བཏུབ་སྦེ་གསུངས་
ཏེ་ སྤྱི་ལོ་༡༩༧༢ ཟླ་༧ པའི་ཚེས་༢༡ དྲོ་པ་ཆུ་ཚོད་༡༠ དང་སྐར་མ་༠ ལུ་ དགོངས་
པ་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་བསྡུ་བའི་ཚུལ་སྟོན་གནང་ནུག།
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མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་ དགུང་ལོ་༤༥ ལས་མ་བཞེས་པར་ སྐུ་ཚེ་དགུང་ལུ་
ནུབ་པའི་ལོ་རྒྱུས་འདི་ འབྲུག་མི་ཚུ་གིས་གོ་བའི་བསྒང་ལས་ དད་དམ་ཅན་གྱི་མི་སེར་
ཚུ་དངོས་སུ་ཨིན་ན་ རྨི་ལམ་ཨིན་ན་མ་ཤེས་པའི་སྡུག་བསྔལ་གྱིས་ ཉིན་དཀར་པོ་
གནམ་སྲོ་སོངམ་བཟུམ་སྦེ་ སྡུག་ངལ་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་བྱུང་ཡོདཔ་ཨིན་མས། དེ་ལས་
མི་དབང་མཆོག་གི་སྐུ་གདུང་ ནཻ་རོ་བི་ལས་གདན་འདྲེན་ཞུ་སྟེ་ རྒྱ་གར་ཧང་ཤི་མ་ར་ལུ་
ཕེབས་ད་ རྒྱ་གར་དྲག་པོའི་སྡེ་ཚན་གྱིས་ མྱ་ངན་གུས་བཏུད་ཞུ་བའི་ཤུལ་མ་ རྒྱལ་
ལྕམ་ཨ་ཞེ་སྐལ་བཟང་ཆོས་སྒྲོན་གྱིས་ གདན་འདྲེན་ཞུཝ་བཞིན་དུ་ སྐྱབས་རྗེ་བདུད་
འཇོམས་འཇིགས་འབྲལ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་མཆོག་གིས་

ཕོ་བ་དང་ལྗགས་བསྔོ་གནང་

སྐབས་ ཕོ་བ་ཐེབས་པའི་རྟགས་ཚན་བཟང་པོ་བྱུང་ཡོདཔ་ཨིན་མས། དེ་ལས་སྐུ་གདུང་
ཐིམ་ཕུག་ལུ་ཕེབས་ཏེ་ མངའ་ཞབས་ཁོ་རའི་ཕོ་བྲང་ ལྡུམ་རྭ་ནང་ལུ་གདན་འདྲེན་ཞུ་སྟེ་
ཚོགས་འཁོར་ཉིན་ཚན་མེད་པར་བསྐོར་བའི་མཇུག་ལུ་ མངའ་ཞབས་ཁོ་རའི་དགོངས་
དོན་ལྟར་དུ་ སྐུ་གདུང་བུམ་ཐང་སྐུ་རྗེ་ལུ་ཞུ་སྟེ་ སྤུར་མེ་མཆོད་དང་དགོངས་རྫོགས་དགེ་
སྦྱོར་གྱི་རིམ་པ་ ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་མཛད་གནང་ནུག་གོ།
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Main events from the biography of 3rd King Jigme Dorji
Wangchuck
#
No.

Sexagonal
Calander
(Rabjung)

Year

Age of King
Jigme Dorji
Wangchuck

Events

1

EarthDragon

1928

2

Iron-Horse

1930

2

King Jigme Wangchuck
builds Dechog Lhakhang,
Chenrizig Lhakhang and
Garab Wangchuk
Lhakhang for the
wellbeing of the Crown
Prince. Renovates half of
Trongsa dzong

3

Iron-Sheep

1931

3

British India presents the
K. C. I. E. insignia to King
Jigme Wangchuck

4

Wood-Dog

1934

7

Tutored both modern and
indigenous education
system by Geshey Ajo
Passang and Babu Tashi

5

WoodSheep

1935

8

Royal entourage visits
Calcutta on official
invitation from British

Crown Prince Jigme Dorji
Wangchuck born in
Trongsa Thruepang
Palace
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India
6

WoodSheep

7

1935

8

?

Crown Prince meets Ashi
Kesang Choden in
Calcutta for the first time
Crown Prince completes
seven years of education
under the supervision of
Geshey Ajo Passang and
Babu Tashi

8

WaterHorse

1942

15

Crown Prince joins the
Royal Court as Chagarp.
Learns driglam under the
strict supervision of King
Jigme Wangchuck

9

Wood-Hog

1945

18

Investiture of the Crown
Prince as Trongsa
Dronyer. Receives Red
Scarf

10

?

Goes to Kalimpong and
England to continue his
education

11

Earth-Rat

1948

21

Chabdag Namgyal
Bhadur and Jamdar
Chencho train 232 army
soldiers from Kheng in
Bumthang

12

Earth-Ox

1949

22

Signs Indo-Bhutan Treaty

13

Iron-Tiger

1950

23

Investiture of the Crown
Prince as the Paro Penlop
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14

Iron-Hare

1951

24

Preparation begins in
Paro Dumreynang Palace
for the marriage of Paro
Penlop and Ashi Kezang

15

WaterDragon

1952

25

Paro Penlop marries Ashi
Kesang Choden

16

WaterDragon

1952

25

King Jigme Wangchuck
passes away

17

?

King Ugyen Wangchuck's
sister Ashi Choden passes
away

18

?

Cremates King Jigme
Wangchuck and Ashi
Choden at Kurje

19

WaterDragon

1952

25

King Jigme Dorji
Wangchuck installed as
the 3rd hereditary King of
Bhutan

20

WaterDragon

1952

25

Visits Karzhinang, the
present day
Dechenchholing, while on
the way to Paro

21

WaterDragon

1952

25

Celebrates the Coronation
Day in Paro

22

?

Babu Karchung
assassinates Zhabdrung
Trulku Jigme Tenzin in
Trashigang

23

?

A child born to Ashi
Kesang Choden dies
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24

WaterSnake

1953

26

Ashi Sonam Choden born
in Switzerland

25

WaterSnake

1953

26

Establishes National
Assembly

26

WoodHorse

1954

27

Ashi Dechen Wangmo
born in Dechenchholing
Palace

27

WoodHorse

1954

27

Royal entourage visits
Delhi on official invitation

28

WoodSheep

1955

28

Crown Prince Jigme
Singye Wangchuck born
in Dechenchholing Palace

29

WoodSheep

1955

28

Celebrates the birth of the
Crown Prince in both
Tashichho dzong and
Dechenchholing Palace

30

WoodSheep

1955

28

Establishes new system of
taxation

31

FireRooster

1957

30

His Majesty Visits Eastern
Dzongkhags

32

FireRooster

1957

30

Offers 1000 tolas of silver
to Jampa Lhakhang

33

?

Builds 10000 gold and
copper Buddha statues

34

Earth-Dog

1958

31

Bhutan conducts
population census for the
first time

35

Earth-Dog

1958

31

Establishes Royal Body
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Guard
36

Earth-Dog

1958

31

Prime Minister Jawaharlal
Nehru and Indra Gandhi
visit Bhutan

37

Earth-Dog

1958

31

Builds Taktsang
Zangdopelri and Guru
Lhakhang in Paro Kyichu

38

?

Establishes the system of
customary labour
contribution with daily
allowance (drug-dom
woola and chu-nyi kang)

39

Earth-Hog

1959

32

Announces the
finalization of
Thrimzhung Chenmo

40

Earth-Hog

1959

32

Ashi Pema Lhadon born
in Kalimpong

41

Earth-Hog

1959

32

Delegation comprised of
100 Bhutanese people
visits India

42

?

Establishes Dzongkhag
courts

43

?

Establishes High court

44

?

Establishes Nationality
Law of Bhutan, Rules and
regulations of the
National Assembly, Oath
of Assembly Speaker,
Law of Taxation, Custom
Act, and Tourism Act
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45

Iron-Rat

1960

33

Completes the
construction of Defence
Training Centre in
Wangdiphodrang

46

Iron-Rat

1960

33

Initiates the construction
of Phuntsholing-Thimphu
highway

47

48

?

Iron-Ox

1961

Finalizes the construction
of Gelephu-Bumthang
and Samdrup Jongkhar
Trashigang high way
34

Ashi Kesang Wangmo
born

49

?

Establishes the system of
giving salaries to the
court attendants

50

?

Shifts the capital of
Bhutan from Bumthang to
Thimphu

51

?

Establishes Department of
Finance, Gyal-Tse Khalowa

52

Iron-Ox

1961

34

Establishes Development
Office based in Paro for
summer and Samtse for
winter

53

Iron-Ox

1961

34

Establishes Education
Division/Health
Division/ Agriculture
Division/Livestock
Division/Power
Division/Forest
Division/Post and
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Telecom/ Information
Division/Public Work
Division
54

WaterTiger

1962

35

Bhutan joins Colombo
Plan

55

WaterTiger

1962

35

Rebuilds Tashichhodzong

56

WoodDragon

1964

37

His Majesty leaves to
Switzerland for treatment

57

WoodDragon

1964

37

Lyonchen Jigme Pelden
Dorji assassinated in
Phuntsholing

58

WoodDragon

1964

37

His Majesty commands
Dronyer Thinley Dorji,
Tangbi Ugyen,
Dronchung Sangay
Penjor, Commisioner
Rinchen, Thimphu
Thrimpon Japha Dorji,
Trongsa Thimpon Dawa
Tshering, Punakha
Thrimpon Nidup
Namgyal, Gyaldrung
Kezang and Shingkhar
Lama to investigate the
assassination of Lyonchen

59

WoodDragon

1964

37

Chabdag Namgyal
Bhadur, Pelpon Tsagay
Jampel and Kurotepa Lt.
Sangay Dorji receives
treason capital
punishment for
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assassinating Lyenchen

60

WoodSnake

1965

38

Establishes Royal Bhutan
Police

61

WoodSnake

1965

38

Establishes Royal
Advisory Council

1965

38

Attempts upon the life of
King Jigme Dorji
Wangchuck at Kyichuin
Paro

1966

39

Establishes Dratsang in
Zhemgang

62

63

Fire-Horse

64

?

Establishes Dratsang in
Mongar

65

Fire-Sheep

1967

40

Builds Lhakhang and
eight Chortens at
Phuntsholing Goenpa

66

Fire-Sheep

1967

40

Sponsors Wang-LungThri, presided over by 6th
Karmapa Rigpey Dorji

67

EarthMonkey

1968

41

Secret investiture of the
Crown Prince Jigme
Singye Wangchuck as
Trongsa Penlop in
Trongsa Dzong

68

Earth-Bird

1969

42

Royal Family receives
monthly royal allowance

69

Iron-Dog

1970

43

Bhutan joins UNO as an
observer
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70

Iron-Dog

1970

43

V. V. Giri, the President of
India visits Bhutan

71

Iron-Dog

1970

43

Australia donates 54
international trucks to
Bhutan

72

Iron-Dog

1970

43

Increases the number of
military force to 4850

73

Iron-Hog

1971

44

Bhutan joins UNO

74

Water-Rat

1972

45

Installation of the Crown
Prince Jigme Singye
Wangchuck as Trongsa
Penlop

75

Water-Rat

1972

45

His Majesty leaves for
treatment in Nairobi

76

Water-Rat

1972

45

His Majesty, the 3rd Druk
Gyalpo passes away in
Nairobi
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