
ཆོས་�མ་

�ང་པ་དང་

�ན་�་

བ�ལ་བའི་

ངའི་མི་ཚ�།

འ�ག་�།

འ�ག་�།

ཆོས་�  མ་�  ང་པ་དང་� ན་� ་བ�  ལ་བའི་ངའི་མི་ཚ�།

ཌ་ཡ་ན་ཇ་ེ�ག་པསོ་

ཁ་ར་ོལནི་ར་ོས་ིཇ་ིམེན་དང་�ན་�་བ�མས།

འ�ག་�། ཆོས་�མ་�ང་པ་དང་�ན་�་བ�ལ་བའ་ིངའ་ིམ་ིཚ�་ཞསེ་པ་འད་ིན་ིཌ་ཡ་ན་

ཇ་ེ�ག་པོ་ལགས་ཆོས་�མ་�ང་པ་མཆོག་ག་ིགསང་�མ་ཡནི་པའ་ིཆ་ནས་�ོམ་པ་པོ་

རང་ག་ིམ་ིཚ�འ་ི�ང་བ་བ�ོད་པ་ཞགི་ཡནི་ན་ཡང་། འདའི་ིནང་�་ཆོས་�མ་�ང་པ་

མཆོག་�་�ོད་ལ་�ོད་བག་མངོན་ཡང་འ�ོ་དོན་ལ་གཡལེ་བ་མདེ་པ། �་ི�ར་ན་བག་

ཡངས་�་�ེན་ཡང་དོན་�ར་ན་ག�ལ་�་འ�ལ་བ། “ཡ་ེཤསེ་འཆོལ་” ཡང་བ�ན་

དོན་མ་ིའཆོལ་བའ་ིཆོས་�མ་�ང་པ་མཆོག་ག་ི�་འ�ལ་�་�འ་ི�་ཚ�་�ང་�ང་ད་ེ�ོག་

བ�ན་�ར་མངོན་ཡོད།

རང་�མ་འདའི་ི�ོམ་པ་པོ་ཌ་ཡ་ན་ཇ་ེ�ག་པོ་ན་ིརང་ལོ་བ�་�ག་ག་ི�ངེ་ནས་�ོབ་�ར་

འ�ོ་མཚམས་ཅམ་འཇོག་དང་། མཐོ་རམི་�་ིཚ�གས་�་ི�མི་ཚང་ཞགི་རས་�་བོར་ནས་

བོད་�་ི�་�ལ་ཆོས་�མ་�ང་པ་མཆོག་ག་ིགསང་�མ་�་�ར།  ད་ེ�ས་ཆོས་�མ་�ང་

པ་མཆོག་ན་ིད་�ང་མཛད་འ�ནི་དང་�ན་�གས་�ས་མདེ་པའ་ི�རི་བཏང་ག་ི�ལ་

�་ད�ང་གཞོན་ཞགི་ཡནི། �ས་རབས་གོང་མའ་ིལོ་རབས་བ�ན་�འ་ི�ོད་ལ་ཌ་ཡ་ན་

ལགས་ཆོས་�མ་�ང་པ་མཆོག་དང་�ན་�་ཨ་ར་ིལ་གནས་�ོར་གནང་། དརེ་ཆོས་�མ་

�ང་པ་མཆོག་གསི་�བ་�ོགས་ལ་ནང་ཆོས་�ལེ་བའ་ིའ�ནི་ལས་�་ིཆ་ཤས་གཞོགས་

འདགེས་མ་ིདམན་པའ་ི�ས་པ་ཐོན་ཡོད། ད་�ང་ཌ་ཡ་ན་ལགས་ན་ི�བ་�ོགས་�་ི�་

འ�ལ་�ོང་�གས་ལ་�ོང་བ་མ་ིདམན་པ་ཐོབ་པ་ཞགི་ཡནི་�བས། ཁོང་གསི་�ང་�་ཞསེ་

པའ་ི�་འ�ལ་�ོང་ག་ི�་ེགནས་ཤགི་བ�གས་ཡོད་ལ། ཨ་ར་ིདང་ཁ་ེན་ཊ་ཡ་ི�ལ་�་

མང་པོར་འ�ལ་�ོད་�སི་�་འ�ལ་�ོང་ག་ི�ོབ་�དི་དང་ལམ་�ོན་གནང་ག་ིཡོད།

�ོམ་རོགས་ཁ་རོ་ལནི་རོ་ས་ེཇ་ིམནེ་ལགས་ནས་ཆོས་�མ་�ང་པ་མཆོག་ག་ིག�ང་�ོམ་

�ོགས་བ�གིས་དང་�ོམ་�གི་ག་ི�ག་ལས་ལོ་ངོ་ཉ་ི�་�ག་ལ་གནང་ཡོད་པ་དང་། ཁོང་

མོ་ན་ིཤམ་བྷ་ལའ་ིཡགི་ཚགས་གསར་འ�གས་གནང་མཁན་དང་དའེ་ིའགན་འཛ�ན་ཡནི།
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ཌ་ཡ་ན་ཇེ་ེསྨུག་པོསོ་

ཁ་རོ་ོལིནི་རོ་ོས་ེཇེ་ིམེནེ་དང་ལྷན་དུ་བརྩམེས།

སྒྱུརོ་བ་པོ།ོ པོདྨ་ཚེ་ེདབང་ཤཱསྟྲི།ི

འགྱུར་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད།

འབྲུག་སྒྲ།
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རྒྱལ་དབང་༸ཀརྨ་པ་མཆོོག་ག་ིཆོེད་བརོྗོད།

དོ་དམ་ཚེོགས་ཆུང་ག་ིསོྔོན་གླེེང་།

སྒྱུར་བ་པོའ་ིའགྱུར་བྱང་།

རོྩམ་པ་པོ་ངོ་སོྤྲོད།

ཆོོས་རྒྱམ་དྲུང་པ་དང་ཌ་ཡི་ན་སྨུག་པོའ་ིསོྐོར།

འབྲུག་སྒྲ།

འདྲ་པར།

དཔར་སྐྲུན་པའ་ིཔར་བྱང་།

རོྩམ་པ་པོ་སྦྲེེལ་པོའ་ིསྦྱར་བྱང་དང་ཐུགས་རྗོ་ེཆོ་ེཞུ།

སྒྱུར་པ་པོའ་ིངོ་སོྤྲོད་མདོར་བསྡུས།

 དཀརོ་ཆག །



གཡུ་འབྲུག་སོྔོན་མོས།

ཉི་ིམ་དང་ཟླ་བ་གཉིིས་གདན་གཅིིག་ཏུ་བཀོད་ད་ེན་ར།ེ

ཆོེན་པོ་ཤོར་གྱི་ིཉི་ིམའ་ིམཚེན་གྱི་ིགཟི་ིབྱིན་གྱིིས་དགའ་བདེར་རོལ་ཅིིག །
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རྒྱུས།” (The Memoirs of Sir Nyima Sangpo. W.O.D.S.) ་ཤོེས་པའ་ིམ་ཟིིན་ནས་དྲངས།
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  རྒྱལི་དབང་༸ཀརྨ་པོ་མེཆགོ་ག་ིཆདེ་བརྗོདོ།

སྤྱིི་ལོ་ ༢༠༡༥ ལོར་ཁོོ་བོའ་ིའདོད་མོས་ལྟར། ལ་རྩེ་དཔེ་མཛོོད་ཁོང་དུ་ཨ་རིར་གནས་

འཁོོད་དབྱིན་སྐོད་ཀྱི་ིརོྩམ་རིག་བརྩམས་ཆོོས་བོད་སྐོད་ལ་ཡིིག་སྒྱུར་གནང་དང་གནང་

བཞིིན་པའི་ལོ་ཙཱ་བ་སོྐོར་ཞིིག་དང་ལྷན་དུ་འཛོོམས་ནས། ད་ཕན་དབྱིན་ཡིིག་ནས་

རོྩམ་རིག་གི་བརྩམས་ཆོོས་ཅིི་ཙམ་བསྒྱུར་ཡིོད་པ་དང་། དེ་དག་གི་དཔེ་སྐྲུན་དང་དཔེ་

ཀོློག་གནས་ཚུལ་སོགས་སྤྱིིའ་ིགནས་སྟངས་དང་། ཡིང་དེར་འཛོོམས་པའ་ིལོ་ཙཱ་བ་རྣམས་

ཀྱིིས་ཅི་ིདང་ཅི་ིབསྒྱུར་དང་སྒྱུར་བཞིིན་པ་དང་། ཡིིག་སྒྱུར་སྐོབས་སུ་དཀའ་ངལ་ཅི་ིའཕྲད་

དང་། དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་སོགས་ཀྱི་ིསོྐོར་ལ་འཕོྲས་མོལ་གྱི་ིརྣམ་པའ་ིཚེོགས་འདུ་ཞིིག་

ཉིིན་འཁོྱོངས་སུ་ཚེོགས་པ་ཡིིན། ཚེོགས་འདུ་དེའ་ིསྟེང་དུ་ང་ཚེ་ོཚེང་མས་སྒྲིག་འཛུགས་

ཅིན་དང་འཆོར་གཞིི་ཅིན། ལས་རིམ་ཅིན་གྱིི་ཡིིག་སྒྱུར་གྱིི་ལས་གཞིི་ཞིིག་བརྩམ་ན་

དག་ེམཚེན་ཆོ་ེབའ་ིངོས་འཛོིན་གཅིིག་གྱུར་བྱུང་བ་ལྟར། དེའ་ིཕྱི་ིལོ་ནས་“འགྱུར་བརྒྱ་རྩ་

བརྒྱད་”ཀྱིི་ལས་གཞིི་འདིའི་འགོ་བརྩམས་ཤོིང་། ད་ལྟ་བོད་འགྱུར་མ་དེ་དག་རིམ་གྱིིས་

འཕྲུལ་དེབ་ཀྱིི་རྣམ་པར་འདོན་སྤེེལ་བྱེད་པའི་སྐོབས་འདིར། ཁོོ་བོས་ལས་གཞིི་འདིའི་

དམིགས་ཡུལ་དང་འབྲེེལ་བའ་ིགཏམ་འགའ་བཤོད་དགོས་བྱུང་།

ང་ཚེོས་དེང་རབས་བོད་ཀྱི་ིཡིིག་སྒྱུར་ལ་ཕྱི་ིམིག་ཅིིག་བལྟས་ན། དེའ་ིདམིགས་ཡུལ་

གཙ་ོབོ་ན་ིབསྒྱུར་བྱའ་ིསྐོད་ཡིིག་ག་ིནང་དུ་ཡིོད་ཅིིང་། རང་ག་ིསྐོད་ཡིིག་ག་ིནང་དུ་མེད་

པའི་ཤོེས་ཡིོན་ཞིིག་གམ། ལྟ་བ་ཞིིག །ཡིང་ན་རོྩམ་སྟངས་ཤོིག་ཚུར་ལེན་རྒྱུ་དེ་ཡིིན། དེ་
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ཡིང་སྤྱི་ིཚེོགས་ནང་ག་ིཤོེས་ཚེད་དཀྱུས་མ་ཡིིན་པའ་ིཀོློག་པ་པོ་ལ་མ་དམིགས་པར། ཤོེས་

ཡིོན་ཅིན་གྱི་ིསྡེ་ེཆུང་ངུ་ཞིིག་ག་ིམོས་ཁོམས་དང་བསྟུན་ནས་གྲགས་རོྩམ་ཁོོ་ན་སྒྱུར་ཐབས་

བྱས་ཡོིད། རང་ག་ིསྐོད་ཡིིག་ག་ིནང་དུ་ཤོེས་ཚེད་དཀྱུས་མའ་ིབཀློག་བྱ་ཕུན་སུམ་ཚེོགས་

ཤོིང་། རང་གི་སྐོད་ཡིིག་གི་ཚེ་ེཚེད་ལ་སེམས་ཁྲལ་མེད་པའི་སྐོབས་སུ་དམིགས་ཡུལ་དེ་

བཟུང་ནས་ལྟ་བ་གང་མཐོ་དང་། ཤོེས་ཡིོན་གང་གསར། རོྩམ་སྟངས་དམིགས་བསལ་ཅིན་

གང་ཡིིན་གྱི་ིགྲགས་རོྩམ་འགའ་ར་ེབདམས་ནས་ཡིིག་སྒྱུར་བྱས་ན་ལོས་ཆོོག་ཀྱིང་། ད་ལྟ་

ང་ཚེ་ོསྐོད་ཡིིག་ག་ིཚེ་ེཚེད་ལ་སེམས་ཁུར་བྱེད་དགོས་པའ་ིདུས་ལ་སླེེབས་ཡིོད་པའ་ིཁོར། 

ང་ཚེོའི་སྤྱིི་ཚེོགས་ཁོྲད་ཤོེས་ཚེད་དཀྱུས་མའི་མོས་ཁོམས་དང་མཐུན་པའི་བཀློག་བྱ་ཧ་

ཅིང་དཀོན་པའ་ིགནས་སྟངས་འད་ིགཉིིས་ལ་བརྟེེན་ནས། ང་ཚེོས་འདས་པའ་ིཡིིག་སྒྱུར་

གྱི་ིདམིགས་ཡུལ་ལ་བསྐྱར་ཞིིབ་ཅིིག་བྱེད་དགོས་པའ་ིདུས་ལ་སླེེབས་ཡིོད་སྙམ།

སྐོད་ཡིིག་ཅིིག་གི་གསོན་ཤུགས་རྒྱས་རྒྱུ་ནི་སྐོད་ཡིིག་དེ་བེད་སོྤྱིད་གཏོང་མཁོན་གྱིི་

སྤྱི་ིཚེོགས་ཡོིངས་ལ་བརྟེེན་ནས་འགྲུབ་རྒྱུ་ཡིིན་པ་ལས། ཤོེས་ཡོིན་ཅིན་གྱི་ིསྡེ་ེཚེན་ཆུང་

ངུ་ཞིིག་ལ་དམིགས་ཏ་ེལྟ་བ་མཐོན་པོ་ར་ེདང་། ཤོེས་ཡིོན་གསར་པ་ར།ེ རོྩམ་རྩལ་དམིགས་

བསལ་ཅིན་ར་ེནང་འདྲེན་བྱས་པ་ཙམ་ལ་བརྟེེན་ནས་འགྲུབ་ཐུབ་པ་ཞིིག་མིན། སྐོད་ཡིིག་

ཅིིག་ག་ིགསོན་ཤུགས་ན་ིསྐོད་ཡིིག་དེའ་ིསོྤྱིད་སོྒོ་བཞི་ིསྟ།ེ ངག་ཐོག་ག་ིབཤོད་ཉིན་གཉིིས་

དང་། ཡིིག་ཐོག་ག་ིའབྲེ་ིཀོློག་གཉིིས་ཀྱི་ིསྟེང་ནས་མངོན་གྱི་ིཡོིད། སྤྱི་ིཚེོགས་ཤོིག་ན་རང་

ག་ིསྐོད་ཡིིག་ཐོག་ཀོློག་མཁོན་མང་པོ་ཡིོད་པ་དེས་རང་བཞིིན་གྱིིས་སྐོད་ཡིིག་དེའ་ིགསོན་

ཉིམས་ཤོིག་མངོན་ཐུབ། ད་ེལྟ་བུའ་ིཀོློག་མཁོན་ན་ིཤོེས་ཡོིན་ཅིན་གྱི་ིསྡེ་ེགཅིིག་པོས་མ་ིཆོོག་

པར། སྐོད་ཡིིག་དེ་བེད་སྤྱིོད་པའི་སྤྱིི་ཚེོགས་དེའི་ཁོོངས་སུ་ཀོློག་མཁོན་གྱིི་གྲངས་འབོར་

ཆོེན་པོ་ཞིིག་ཡིོད་དགོས། ད་ེལྟར་ཡིོང་བ་ལ་སྤྱི་ིཚེོགས་དེའ་ིཀོློག་པ་པོའ་ིམོས་ཁོམས་དང་

མཐུན་པའ་ིརང་སྐོད་དུ་བརྩམས་པ་དང་གཞིན་སྐོད་ནས་བསྒྱུར་བའ་ིབཀློག་བྱ་སྣ་ཚེོགས་

ཤོིག་ཡོིད་དགོས། ད་ེན་ིསྐོད་ཡིིག་ད་ེལ་གསོན་ཤུགས་སྦྱིན་པའ་ིནུས་པ་མེད་དུ་མ་ིརུང་བ་

ཞིིག་ཡིིན་པར་མ་ཟིད། སྤྱི་ིཚེོགས་ཡིོངས་ཀྱི་ིཤོེས་ཚེད་མཐོར་འདེགས་ཀྱི་ིམཐུན་རྐྱེེན་མེད་
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ཐབས་མེད་པ་ཞིིག་ཀྱིང་ཡིིན། རྒྱུ་མཚེན་འད་ིལྟ་བུ་བརྟེེན་ནས་ “འགྱུར་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་”  

ཀྱིི་ལས་གཞིི་འདིའི་དམིགས་ཡུལ་ནི། ཤོེས་ཡོིན་ཅིན་གྱིི་སྡེེ་ཚེན་ཆུང་ངུ་ཞིིག་གི་འདོད་

མོས་ལྟར་རང་ག་ིསྐོད་ཡིིག་ག་ིནང་ན་མེད་པའ་ིཤོེས་ཡོིན་ཞིིག་གམ། ལྟ་བ་ཞིིག་གམ། ཡིང་

ན་རོྩམ་སྟངས་ཤོིག་ཚུར་ལེན་རྒྱུ་ཙམ་གྱིི་དམིགས་ཡུལ་རྙིིང་པ་ཞིིག་མ་ཡིིན་པར། སྐོད་

ཡིིག་ཅིིག་ག་ིགསོན་ཤུགས་རྒྱས་པའ་ིམཐུན་རྐྱེེན་དུ་འགྱུར་རྒྱུའ་ིབཀློག་བྱའ་ིཚེོགས་ཤོིག་

སྟེ། ད་ེཡིང་ཀོློག་པ་པོ་ཕལ་པའ་ིམོས་ཁོམས་དང་མཐུན་ཡིང་བརོྗོད་བྱ་ཐ་ཤོལ་དང་ངན་

སླེོབ་ཅིན་མ་ཡིིན་པ། གྲགས་རོྩམ་ཡིིན་ཀྱིང་ཀོློག་མཁོན་མང་པོས་ཀོློག་བད་ེཞིིང་གོ་ཐུབ་

པའ་ིབཀློག་བྱའ་ིཚེོགས་ཤོིག་རང་རེའ་ིསྤྱི་ིཚེོགས་ལ་མཁོོ་སོྤྲོད་ཐུབ་པ་བྱ་རྒྱུ་ད་ེརེད།

ཀོློག་མཁོན་ཉུང་བའི་གྲགས་རོྩམ་གྱིི་ཡིིག་བསྒྱུར་ནི་ཡིིག་བསྒྱུར་གྱིི་བྱ་བ་ལམ་ལྷོང་

མ་བྱུང་བའ་ིདཔ་ེམཚེོན་ཞིིག་ཡིིན། གནས་ཚུལ་འད་ིདག་མ་ིའབྱུང་བའ་ིཆོེད། ཡིིག་སྒྱུར་

གྱིི་ལས་གཞིི་འདིར་དང་པོ་བསྒྱུར་བྱ་འདེམས་དུས་ནས་གྲགས་རྩོམ་ཡིིན་མིན་ལ་བལྟ་

བ་ཙམ་མ་ཡིིན་པར་ཚེོང་རའ་ིབྲེིན་ཚེད་དང་། སྐོད་ཡིིག་གཞིན་པ་ཅི་ིཙམ་ལ་བསྒྱུར་ཡིོད་

པ་སོགས་ལ་ཞིིབ་བཤོེར་བྱེད་ཀྱིི་ཡོིད། གྲགས་རོྩམ་ཡིིན་ཀྱིང་ཚེོང་རར་རྒྱུགས་ཆུང་བ་

རྣམས་ཡིིག་སྒྱུར་གྱིི་གྲས་སུ་འདེམས་ཀྱིི་མེད་ལ། ཕྱིི་རྒྱལ་གྱིི་ཚེོང་རར་རྒྱུགས་ཆོེ་ནའང་

བོད་པའ་ིཀོློག་ཁོམས་དང་མཐུན་པའ་ིངེས་པ་མེད། རང་རེའ་ིཀོློག་པ་པོ་མང་ཆོ་ེབའ་ིམོས་

ཁོམས་ཤོེས་ཆོེད། ང་ཚེོས་དྲ་ཐོག་དཔ་ེདེབ་གླེེང་མོལ་གྱི་ིགནས་ཚུལ་དང་། དཔ་ེསྐྲུན་དང་

འགྲེམས་སྤེེལ་གྱི་ིགནས་ཚུལ་མང་པོ་རྒྱུས་ལོན་བྱས་པར་མ་ཟིད། རྒྱུན་དུ་ཤོེས་ཚེད་འདྲ་

མིན་གྱི་ིཀོློག་པ་པོ་དང་གླེེང་མོལ་གྱི་ིལམ་ནས་རྒྱུས་ལོན་བྱེད་བཞིིན་ཡིོད། “འགྱུར་བརྒྱ་རྩ་

བརྒྱད་”ཀྱི་ིབོད་འགྱུར་རྣམས་རིམ་བཞིིན་སྤེེལ་བ་དང་། དེའ་ིཀོློག་གྲངས་ལ་བལྟས་ནས་

ཀྱིང་ང་ཚེོའ་ིསྤྱི་ིཚེོགས་ཀྱི་ིམོས་ཁོམས་ཇེ་ེགསལ་དུ་འགྲོ་རྒྱུ་དང་། མ་འོངས་པའ་ིའགྱུར་

རྣམས་ཀོློག་པ་པོའ་ིམོས་ཁོམས་དང་ཇེ་ེམཐུན་དུ་འགོྲ་རྒྱུའ་ིར་ེབ་ཡིོད།

མ་རོྩམ་གྱིི་བོྲེ་བ་ཤོོར་ཚེབས་ཆུང་བའི་འགྱུར་ཚེོགས་ཤོིག་སྤེེལ་རྒྱུ་དེ་ང་ཚེོའི་ལས་

གཞིི་འདིའི་དམིགས་ཡུལ་ཞིིག་ཡིིན། ད་ཕན་གྱིི་བོད་ཀྱིི་ཡིིག་སྒྱུར་ནི་དབྱིན་སྐོད་ནས་
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བསྒྱུར་བ་ར་ེཤོས་མ་གཏོགས། བོད་འགྱུར་མང་ཆོ་ེབ་རྒྱ་ཡིིག་ནས་བསྒྱུར་བ་ཡིིན། རྒྱ་སྐོད་

ཀྱིི་བརྩམས་ཆོོས་རྒྱ་ཡིིག་ནས་ལོས་བསྒྱུར། སྐོད་རིགས་གཞིན་པའི་བརྩམས་ཆོོས་ཀྱིང་

ཕལ་ཆོ་ེབ་རྒྱ་ཡིིག་ནས་ཡིང་འགྱུར་གྱི་ིཚུལ་དུ་བསྒྱུར་བཞིིན་ཡིོད་པ་རེད། སྤྱིིར་བཏང་མ་

བསྒྱུར་བ་ལས་བསྒྱུར་བ་ལེགས་ཚེོགས་ཆོེ་བ་སོྨོས་མེད་ཡིིན་ཀྱིང་། རོྩམ་རིག་བརྩམས་

ཆོོས་ཤོིག་ལ་མཚེོན་ན། སྤྱིིར་བཏང་འགྱུར་ཐེངས་དང་པོའ་ིསྐོབས་ནས་མ་རོྩམ་གྱི་ིབོྲེ་བ་

གང་འཚེམས་ཤོིག་ཤོོར་འགོྲ་བ་དང་། འགྱུར་ཐེངས་གཉིིས་པའ་ིསྐོབས་སུ་མ་རོྩམ་གྱི་ིབོྲེ་བ་

སྔོར་ལས་ཀྱིང་མང་བ་ཤོོར་རྒྱུ་ཡིིན་པ་ན་ིཕལ་ཆོེར་ཚེོད་དཔག་ཐུབ་པ་ཞིིག་རེད། ང་ཚེོས་

མ་རོྩམ་གྱིི་བོྲེ་བ་ཤོོར་ཚེབས་ཇེེ་ཆུང་དུ་གཏོང་ཆོེད། དབྱིན་སྐོད་ཀྱིིས་གཙོས་པའི་མ་

རོྩམ་གྱི་ིསྐོད་ཡིིག་རང་ནས་ཐད་ཀར་བསྒྱུར་བའ་ིའགྱུར་ཚེོགས་ཤོིག་སྤེེལ་འདོད་པ་ཡིིན། 

འོན་ཀྱིང་ད་ཕན་བོད་པ་རྣམས་ལ་འདྲིས་ཆོ་ེབའ་ིསྐོད་ཡིིག་ན་ིརྒྱ་དཀར་ནག་གཉིིས་ཀྱི་ི

སྐོད་དང་དབྱིན་སྐོད་གསུམ་གཙ་ོབོ་ཡིིན། ད་ལྟ་ང་ཚེོའ་ིལས་གཞི་ིའདིའ་ིནང་དུ་གཙ་ོབོ་

སྐོད་ཡིིག་ད་ེགསུམ་པོའ་ིབརྩམས་ཆོོས་ཡིིག་སྒྱུར་བྱ་བཞིིན་པ་དང་། མ་འོངས་པར་སྐོད་

ཡིིག་གཞིན་ལས་ཀྱིང་སྒྱུར་མཁོན་ལས་གཞི་ིའདིར་མཉིམ་ཞུགས་བྱ་རྒྱུའ་ིར་ེབའང་ཡིོད།

མ་རོྩམ་གྱིི་བོྲེ་བ་ཤོོར་ཚེབས་ཆུང་བའི་འགྱུར་ཚེོགས་ཤོིག་སྤེེལ་རྒྱུའི་ཆོེད། ང་ཚེོས་

དང་པོ་ལོ་ཙཱ་བ་འདེམས་དུས་ནས་དའེ་ིསྐོད་གཉིིས་ཀྱི་ིབྱང་ཚེད་དང་། ཡིིག་སྒྱུར་གྱི་ིཉིམས་

མོྱོང་བཅིས་ལ་རྒྱུས་ལོན་ཞིིབ་ཕྲ་བྱས་པར་མ་ཟིད། བསྒྱུར་བྱ་གང་ཡིིན་ལས་ཤོོག་གྲངས་

ཇེི་ཙམ་དཔེ་མཚེོན་དུ་བསྒྱུར་བཅུག་སྟེ། མ་རོྩམ་གྱིི་ནང་དོན་དང་བོྲེ་བ་བོད་སྐོད་དུ་ཇེི་

བཞིིན་འདྲེན་ཐུབ་མིན་ལ་བལྟས་ཏ་ེབསྒྱུར་མཁོན་འདེམས་ཀྱི་ིཡིོད། ད་ེཙམ་གྱིིས་ད་དུང་

འགྱུར་གང་ཞིིག་ལས་གཞིི་འདིའི་ནང་དུ་ཚུད་མིན་ཐག་མི་ཆོོད་པར་འགག་སོྒོ་ཐ་མ་

ཞིིག་བརྒལ་དགོས། དེ་ནི་སྐོད་ཡིིག་གཉིིས་ལ་ནང་བྱན་ཆུད་པ་ཞིིག་གིས་བསྒྱུར་ཟིིན་

པའི་འགྱུར་མ་དེར་མ་རོྩམ་གྱིི་ནང་དོན་དང་བོྲེ་བའི་དྲངས་ཚེད་གཅིིག་པུར་རྟེོག་ཞིིབ་

བྱས་ཏེ། མ་རོྩམ་གྱིི་ནང་དོན་དང་བོྲེ་བའི་དྲངས་ཚེད་ངེས་ཅིན་ཞིིག་ལ་མ་སླེེབས་བར་

དུ་སྒྱུར་མཁོན་ལ་འགྱུར་བཅོིས་ཀྱི་ིར་ེསྐུལ་ཞུ་ཡི་ིཡིོད།

  ཆདེ་བརྗོདོ།
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འགྱུར་གང་ཞིིག་མ་རོྩམ་གྱི་ིནང་དོན་དང་བོྲེ་བ་མ་ཤོོར་བའ་ིསྟེང་ནས། བོད་སྐོད་དུ་

གོ་བད་ེབ་དང་། བརོྗོད་བད་ེབ་ཞིིག་ཡིོང་རྒྱུ་ན་ིཡིིག་སྒྱུར་གྱི་ིལས་གཞི་ིཚེང་མའ་ིདམིགས་

ཡུལ་ཡིིན་པ་ལྟར་ང་ཚེོའི་དམིགས་ཡུལ་ཡིང་ཡིིན། དེ་ལྟར་ཡིོང་བ་ལ་ང་ཚེོས་གོང་དུ་

བཤོད་པའི་མ་རོྩམ་གྱིི་ནང་དོན་དང་བོྲེ་བ་དྲངས་ཚེད་ངེས་ཅིན་ཞིིག་ལ་སླེེབས་ན་གཞིི་

ནས་རོྩམ་སྒྲིག་ག་ིལས་རིམ་གཉིིས་པ་སྟ།ེ བོད་སྐོད་ཀྱི་ིཚེིག་སོྦྱར་ལ་མཁོས་པ་ཞིིག་གིས་

མ་རོྩམ་གྱི་ིནང་དོན་དང་བོྲེ་བ་ལ་འགྱུར་བ་ཅི་ིཡིང་མ་ིགཏོང་བའ་ིསོྒོ་ནས། ཚེིག་སོྦྱར་དང་

དག་ཆོ་ལ་ཞུ་དག་གིས་བོད་མ་ིཀོློག་པ་པོ་ཕལ་བ་རྣམས་ལ་དམིགས་ནས་ཀོློག་བད་ེབ་དང་

གོ་བད་ེརུ་གཏོང་ག་ིཡོིད།

ཡིིག་སྒྱུར་ལས་གཞིི་མང་པོ་ལ་ཐུན་མོང་གི་དཀའ་ངལ་ཞིིག་འཕྲད་བཞིིན་པ་ནི་ཐ་

སྙད་གསར་པ་མང་པོ་དགོས་པ་དང་། དེ་དག་གཅིིག་གྱུར་མི་ཡོིང་བ་དེ་ཡིིན། དེང་སང་

དབྱིན་བོད་ཤོན་སྦྱར་གྱི་ིཚེིག་མཛོོད་དུ་མ་ཞིིག་ཡོིད་ཀྱིང་། ད་ེདག་ཐ་སྙད་གསར་འཕེལ་

གྱིི་རྗོེས་མི་ཟིིན་པ་དང་། གཅིིག་གྱུར་མི་ཡིོང་བའི་དཀའ་ངལ་ངང་གནས་བཞིིན་ཡིོད། 

“འགྱུར་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་”ཀྱི་ིལས་འཆོར་འད་ིཡིང་དཀའ་ངལ་ད་ེལས་གཡིོལ་ཐབས་མེད། 

ལས་གཞིི་འདིས་ཐ་སྙད་གསར་པ་གཅིིག་གྱུར་བྱེད་མི་ཐུབ་ནའང་ཐ་སྙད་གསར་པ་ཇེེ་

ཕྱུག་ཏུ་གཏོང་ངེས་པ་དང་། དེ་དག་ལས་ཐ་སྙད་གང་མང་ཞིིག་མ་འོངས་པར་གཅིིག་

གྱུར་གྱིི་ཐ་སྙད་གྲས་སུ་འགྲོ་བའི་ཡིིད་ཆོེས་ཀྱིང་ཡིོད། ལས་གཞིི་འདིའི་དོ་དམ་ཚེོགས་

ཆུང་གིས་ལས་གཞི་ིའདིའ་ིཆོེད་དུ་དབྱིན་སྐོད་ཀྱི་ིས་མིང་། མ་ིམིང་། དམིགས་བསལ་སྒྲ་

བསྒྱུར་བྱེད་དགོས་པའ་ིཐ་སྙད་སོགས་གཅིིག་གྱུར་ཡོིང་ཐབས་ལ་སྒྲ་འབེབས་བྱེད་སྟངས་

ཤོིག་གཏན་འབེབས་བྱས་འདུག །འདིས་ལས་གཞི་ིའདིའ་ིཁོོངས་སུ་ད་ཕན་བསྒྱུར་ཚེར་བ་

དང་མ་འོངས་པར་བསྒྱུར་རྒྱུའ་ིབརྩམས་ཆོོས་ཚེང་མ་སྟ།ེ དེབ་གྲངས་བརྒྱ་དང་བརྒྱད་ཀྱི་ི

ནང་དུ་ས་མིང་མི་མིང་དང་། དམིགས་བསལ་སྒྲ་བསྒྱུར་བྱེད་དགོས་པའི་ཐ་སྙད་རྣམས་

ཡིོངས་རོྫོགས་གཅིིག་གྱུར་ཡིོང་རྒྱུ་ཡིིན་པ་འདིས། བོད་ཕྱིི་ནང་གཉིིས་ཀའི་དབྱིན་སྐོད་

ཀྱིིས་གཙོས་པའི་ཕྱིི་སྐོད་ཀྱིི་ས་མིང་མི་མིང་སྒྲ་འབེབས་བྱེད་སྟངས་གཅིིག་གྱུར་ཡིོང་བ་

ལ་ཞིབས་འདེགས་ངེས་ཅིན་ཞིིག་འགྲུབ་རྒྱུའ་ིར་ེབ་ཡིོད།
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“འགྱུར་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་” ཀྱིི་སྒྱུར་མཁོན་གྱིི་གྲས་སུ་ཤོེས་ཡིོན་དང་ཉིམས་མོྱོང་གིས་

ཕྱུག་པའ་ིལོ་ན་དྲུག་ཅུ་བརྒལ་བའ་ིཡིིག་སྒྱུར་བ་ཡིོད་ལ། དེང་སང་ག་ིསྐོད་ཡིིག་སྣ་མང་

སོྦྱང་བའི་མཐུན་རྐྱེེན་ཕུན་སུམ་ཚེོགས་པོའ་ིའོག་ནས་འཚེར་ལོངས་བྱུང་བའི་ལོ་ན་ཉིི་

ཤུ་དང་སུམ་ཅུར་སོན་པའ་ིགཞོིན་སྐྱེས་ཀྱིང་ཡོིད། ད་དུང་བོད་ནང་ག་ིཡིིག་སྒྱུར་བ་ཡིོད་

ལ། རྒྱ་གར་དང་ཨ་ར་ིསོགས་ཕྱིིའ་ིརྒྱལ་ཁོབ་ནས་ཀྱིང་ཡོིད། བུད་མེད་ཡོིད་ལ་སྐྱེས་པ་ཡིང་

ཡིོད། ཡིིག་སྒྱུར་གྱིི་ལས་གཞིི་ཅིིག་ལ་ཡིིག་སྒྱུར་བ་ལོ་ཚེད་དང་། རྒྱལ་ཁོོངས་། ཕོ་མོ་སྣ་

འཛོོམས་བྱུང་བ་འད་ིའདྲ་ད་ཕན་བྱུང་མེད་པ་ལྟ་བུ་ཡིིན། ཁོོ་བོས་ཡིིག་སྒྱུར་གྱི་ིལས་གཞི་ི

འདིའ་ིནང་དུ་མུ་མཐུད་ནས་ཡིིག་སྒྱུར་བ་གང་མང་ཞུགས་ནས། ཡིིག་སྒྱུར་གྱི་ིལས་གཞི་ི

འད་ིཚེོགས་པ་བྱ་ེབྲེག་པ་ཞིིག་ག་ིམ་ཡིིན་པར། བོད་ཕྱི་ིནང་གཉིིས་ཀར་བཞུགས་པའ་ིལོ་

ཙཱ་བ་ཀུན་གྱི་ིལས་གཞི་ིཞིིག་ཏུ་འགྱུར་རྒྱུ་དང་། ང་ཚེ་ོཐུན་མོང་ག་ིའབད་རོྩལ་ལ་བརྟེེན་

ཏ་ེལས་གཞི་ིའད་ིབོད་ཀྱི་ིསྐོད་ཡིིག་ལ་གསོན་ཤུགས་སྦྱིན་པའ་ིམཐུན་རྐྱེེན་བཟིང་པོ་ཞིིག་

ཏུ་འགྱུར་རྒྱུའ་ིར་ེབ་ཡིོད།

ཁོོ་བོས་གླེེང་བརོྗོད་འདིའ་ིམཇུག་སྒྲིལ་མཚེམས་འདིར། ལས་འཆོར་འདིའ་ིའབྲེེལ་

ཡིོད་ཀུན་ལ་ལེགས་སོའ་ིབསྔོགས་བརོྗོད་དང་བཀའ་དྲིན་རྗོེས་དྲན་ཞུ་འདོད་ཆོེན་པོ་

བྱུང་། རྒན་པད་མ་འབུམ་དང་། མཁྱོེན་ལྡན་མ་ཁོི་རེ་སི་ཊིི་ན། རྒན་བསྟན་འཛོིན་དགེ་

ལེགས། རྒན་དགེ་འདུན་རབ་གསལ་བཅིས་ཡིིག་བསྒྱུར་དོ་དམ་ཚེོགས་ཆུང་གི་ཚེོགས་

མ་ིརྣམས་ཀྱི་ིའགན་ཁུར་དང་སེམས་ཤུགས། ཡིིག་བསྒྱུར་བ་ཕོ་མོ་རྣམས་ཀྱི་ིརོྡོ་རུས་ཐུག་

པའ་ིའབད་པ། ད་ེབཞིིན་དམ་ཆོོས་བང་མཛོོད་ཀྱི་ིའབྲེེལ་ཡིོད་མ་ིསྣ་ཡིོངས་ཀྱི་ིརྒྱབ་སོྐྱར་

བཅིས་མེད་ཚེ་ེལས་འཆོར་འདིའང་དབྱར་དུས་ཀྱིི་འཇེའ་ཚེོན་ལྟར་བཀྲག་མདངས་ཆོེ་

བ་ཙམ་ལས་སྙིང་པོས་དབེན་པ་འགྱུར་ངེས་རེད། དེས་ན་ད་རེས་ཀྱི་ིགོ་སྐོབས་འད་ིབརྒྱུད་

ཐམས་ཅིད་ལ་བཀའ་དྲིན་ཆོ་ེལན་བརྒྱར་ཞུ་བ་ཡིིན།

 

ཀརྨ་པ་ཨོ་རྒྱན་ཕྲིན་ལས་རོྡོ་རྗོེས། སྤྱིི་ལོ་ ༢༠༡༨ ལོར་བྱང་ཕོྱིགས་ཨ་རིའི་རྒྱལ་ཁོམས་

སུ་བྲེིས། 

  ཆདེ་བརྗོདོ།
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  ད་ོདམེ་ཚེགོས་ཆུང་ག་ིསྔོནོ་གླེངེ་།

“འགྱུར་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་” ཅིེས་པ་འདི་ནི་༸དཔལ་རྒྱལ་བ་ཀརྨ་པ་ཨོ་རྒྱན་ཕྲིན་ལས་རོྡོ་

རྗོ་ེམཆོོག་ག་ིདགོངས་གཞི་ིདང་རྒྱབ་སོྐྱར་གྱི་ིའོག་ནས་བཙུགས་པའ་ིལ་རྩ་ེཡི་ིལས་གཞི་ི

ཞིིག་ཡིིན། ལས་གཞིི་འདི་ནི་པད་མ་འབུམ་དང་། ཁོི་རེ་སི་ཊིི་ན། (Kristina Dy-Liacc-

cco)། བསྟན་འཛོིན་དགེ་ལེགས། དགེ་འདུན་རབ་གསལ་བཅིས་ཀྱིིས་གྲུབ་པའི་དོ་དམ་

ཚེོགས་ཆུང་གིས་འཛོིན་སོྐྱང་བྱེད་བཞིིན་ཡོིད། ལས་གཞིི་འདིས་གཙོ་བོ་དབྱིན་ཡིིག་

ཏུ་བརྩམས་པའམ་ཡིང་ན་དབྱིན་ཡིིག་ཏུ་བསྒྱུར་ཟིིན་པའི་གྲགས་རོྩམ་བརྒྱ་དང་བརྒྱད་

བདམས་ནས་བོད་སྐོད་དུ་བསྒྱུར་རྒྱུ་དེ་ཡིིན། དེ་ཡིང་བོད་པ་བྱིངས་ཀྱིི་ཀོློག་ཁོམས་དང་

མཐུན་ཞིིང་།  ཀོློག་ན་གོ་ཐུབ་པ་གཙ་ོབོར་བཟུང་ནས་བསྒྱུར་བྱའ་ིགྲགས་རོྩམ་བདམ་རྒྱུ་

ན་ི༸རྒྱལ་བ་ཀརྨ་པ་ཕྲནི་ལས་རོྡོ་རྗོ་ེམཆོོག་ག་ིདགོངས་བཞིདེ་ཡིནི་ལ། “འགྱུར་རྩ་བརྒྱད་”  

ཀྱི་ིལས་གཞི་ིའད་ིཡིིག་སྒྱུར་ལས་གཞི་ིགཞིན་པ་དང་མ་ིའདྲ་ས་ཞིིག་ཀྱིང་ཡིིན།  

ད་རེས་ཆོོས་རྒྱམ་དྲུང་པ་སྐུ་གོང་མའ་ིགསང་ཡུམ། ཌ་ཡི་ན་ཇེ་ེསྨུག་པོ་ལགས་ཀྱིིས་

བརྩམས་པའ་ི "འབྲུག་སྒྲ། ཆོོས་རྒྱམ་དྲུང་པ་དང་ལྷན་དུ་བསྐྱལ་བའ་ིངའ་ིམ་ིཚེ།ེ” ཞིེས་པ་

འད་ིན་ི༸རྒྱལ་བ་ཀརྨ་པ་ཕྲིན་ལས་རོྡོ་རྗོ་ེམཆོོག་ནས་མཚེན་འདོན་གནང་ནས་ “འགྱུར་

བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་” ཀྱི་ིགྲས་སུ་བཞིག་པ་ཞིིག་ཡིིན་ལ། ད་ལྟ་འད་ིདཔ་ེསྐྲུན་བྱས་ནས་ཀོློག་པ་

པོའ་ིསྤྱིན་ལམ་དུ་བསྟར་བཞིིན་པའ་ིསྐོབས་འདིར་། སྒྱུར་བ་པོ་པདྨ་ཚེ་ེདབང་ཤཱསྟྲི་ིལགས་

དང་། རོྩམ་སྒྲིག་དང་དཔ་ེསྐྲུན་བྱེད་མཁོན་ “འགྱུར་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་” དོ་དམ་ཚེོགས་ཆུང་

དང་ལ་རྩེ་དཔེ་མཛོོད་ཁོང་བཅིས་ཀྱིིས་ང་ཚེོས་བོད་པ་མང་པོས་ཆོེས་ཀོློག་སོྤྲོ་ཞིིང་ཀོློག་



འབྲུག་སྒྲ།
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འོས་ཆོ་ེབའ་ིབརྩམས་ཆོོས་ཤོིག་བོད་འགྱུར་མའ་ིབང་མཛོོད་དུ་ཞིལ་འདེབས་སུ་འབུལ་

ཐུབ་པའ་ིདགའ་བ་སོྒོམ་བཞིིན་ཡོིད།

སྤྱིི་ཚེོགས་ཤོིག་གི་ཤོེས་ཚེད་མཐོར་འདེགས་ལ་ཕན་པའི་དཔེ་དེབ་ཅིིག་དཔེ་སྐྲུན་

བྱེད་རྒྱུ་ན་ིཕོྱིགས་དུ་མ་ནས་མཐུན་འགྱུར་མེད་པར་འགྲུབ་པར་དཀའ། འགྱུར་དེབ་དཔ་ེ

སྐྲུན་བྱེད་པ་ནི་སྒྱུར་བའི་ཆོོག་མཆོན་སོྤྲོད་མིན་དང་པར་དབང་ཕོྱིགས་གཉིིས་ཆོ་ནས་

ལྷག་པར་གཞིན་དབང་ཅིན་གྱུར་བ་ཞིིག་ཡིིན། ཡིིན་ན་ཡིང་ “འབྲུག་སྒྲ། ཆོོས་རྒྱམ་

དྲུང་པ་དང་ལྷན་དུ་བསྐྱལ་བའི་ངའི་མི་ཚེེ།” ལ་ཕོྱིགས་དེ་གཉིིས་ནས་དཀའ་ངལ་མ་

འཕྲད་པ་ལ་དང་པོ་རོྩམ་པ་པོ་ཌ་ཡི་ན་ཇེ་ེསྨུག་པོ་ལགས་ལ་ཐུགས་རྗོ་ེཆོ་ེཞུ་དགོས་ཡོིད། 

ཁོོང་གིས་བརྩམས་ཆོོས་འདི་བོད་སྐོད་དུ་བསྒྱུར་རྒྱུ་དང་པར་དབང་གནང་བ་ལ་མོས་

མཐུན་མགོྱིགས་པོར་གནང་བ་དང་། དབྱིན་ཡིིག་ག་ིརོྗོད་ཚེིག་འགའ་ར་ེབོད་སྐོད་ལ་དོན་

རྩ་མ་ཤོོར་བའི་ཐོག་ནས་ཡུལ་དུས་དང་འཚེམས་པར་བསྒྱུར་ཆོོག་པའི་དཀྱིེལ་ཡིངས་

ཀྱིི་ཆོོག་མཆོན་གནང་བ་བཅིས་ལ་ཐུགས་རྗོེ་ཆོེ་ཞུ། ཤོམ་བྷ་ལ་དཔེ་སྐྲུན་ཁོང་གི་ཨོ་ལི་

ཝིིར་ གྷི་ིལོ་ས་ིབྷནད་ (Oliver Glosband)  དང་། ན་ིཁོོ་ཨོ་དྷི་ིསེའོ་ས་ི (Nikko Odiseos) 

ལགས་གཉིིས་ནས་པར་དབང་བརྒྱུད་སོྤྲོད་ཀྱི་ིརམ་འདེགས་གནང་བ་དང་། ད་དུང་སྒྱུར་

བ་པོས་བསྒྱུར་ཚེར། དོ་དམ་ཚེོགས་ཆུང་གིས་རྩོམ་སྒྲིག་བྱས་ཚེར་བ་ན་འགྱུར་མ་འད་ིལ་

དག་བཤོེར་ཐེངས་ཤོིག་བཀོད་སྒྲིག་གནང་ནས་འགྱུར་འད་ིཇེ་ེདག་དང་ཇེ་ེལེགས་སུ་འགོྲ་

བར་མཐུན་འགྱུར་གནང་བ་བཅིས་ལ་ཐུགས་རྗོ་ེཆོ་ེཞུ།  

དཔ་ེདེབ་འད་ིརྒྱ་ཆོ་ེབའ་ིཀོློག་པ་པོ་རྣམས་ཀྱི་ིསྤྱིན་སྔོར་འབུལ་ཐུབ་པ་ན་ིཚེད་ངེས་

ཅིན་ཞིིག་ག་ིསྟེང་ནས་དམ་ཆོོས་བང་མཛོོད་ཀྱི་ིགཏོང་ཕོད་ཀྱི་ིརོགས་སོྐྱར་ལ་བརྟེེན་ནས་

བྱུང་བ་ཡིིན་པས། དེའ་ིའབྲེེལ་ཡོིད་ལས་སྣ་ེཔ་རྣམས་ལ་ཐུགས་རྗོ་ེཆོ་ེཞུ། ད་དུང་མཁྱོེན་

ལྡན་མ་སྦེེ་ཨ་ཏ་བཀྲ་ཤོིས་སོྒྲལ་དཀར་གྱིིས་དང་བླངས་ཀྱིི་སོྒོ་ནས་དཔེ་དེབ་འདིའི་ཇུས་

འགོད་གནང་བ་ལ་ཡིང་ཐུགས་རྗོ་ེཆོ་ེཞུ།

འགྱུར་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་དོ་དམ་ཚེོགས་ཆུང་ནས་ ༢༠༢༠ ལོའ་ིསྤྱི་ིཟླ་ ༥ ཚེེས་ ༡༠ ལ།
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 སྒྱུརོ་བ་པོོའ་ིའགྱུརོ་བྱང་།

སྤྱིི་ལོ་ཆོིག་སོྟང་དགུ་བརྒྱ་བརྒྱད་ཅུ་ཐམ་པའི་འགོ་སོྟད་དུ་ཕྲན་གྱིིས་ཝཱ་ཎཱ་མཐོ་སོླེབ་ཏུ་

སོླེབ་གཉིེར་བྱེད་བཞིིན་པའ་ིསྐོབས་སུ་སོླེབ་གོྲགས་ཀརྨ་ཚེ་ེརིང་དོན་གྲུབ་ལགས་བརྒྱུད་ད་ེ

ཆོོས་རྒྱམ་དྲུང་པ་རནི་པོ་ཆོའེ་ིམཚེན་འད་ིཐོག་མར་ཐོས་བྱུང་། ད་ེདུས་༸རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་

པ་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་དྲུག་པ་རིག་པའི་རོྡོ་རྗོེ་མཆོོག་སྐུ་ཞིིང་ལ་ཕེབས་པ་དང་། དེའི་དགོངས་

རོྫོགས་མཆོོད་འབུལ་གྱིི་ཆོེད་དུ་ཝཱ་ཎཱ་མཐོ་སླེོབ་ནས་བཀའ་བརྒྱུད་པའི་སླེོབ་མ་མང་པོ་

ཞིིག་དང་ལྷན་དུ་ཝཱ་ཎཱའ་ིཆོོས་བརྒྱུད་བཞི་ིཀའ་ིསླེོབ་གཉིེར་བའ་ིའཐུས་མ་ིཡིང་སྒོང་ཏོག་

རུམ་སྟེགས་དགོན་དུ་བཅིར་བ་རེད། ཀརྨ་ཚེ་ེརིང་དོན་གྲུབ་ལགས་ཕྱིིར་འཁོོར་རྗོེས་ཉིིན་

གཅིིག་སཱར་ན་ཐའ་ིརྒྱ་གར་ཇེ་ཁོང་ཞིིག་ཏུ་ང་གཉིིས་མངར་ཇེ་འཐུང་བཞིིན་པའ་ིསྐོབས་

སུ། ཁོོང་གིས་དགོངས་རོྫོགས་མཆོོད་འབུལ་གྱི་ིསོྐོར་གྱི་ིལོ་རྒྱུས་རྣམས་ང་ལ་གསུངས་བྱུང་།  

ད་ེཡིང་འཛོམ་གླེིང་ཕོྱིགས་མཐའ་མང་པོ་ཞིིག་ནས་༸རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པ་མཆོོག་ག་ིསླེོབ་

མ་ཧ་ཅིང་མང་པོ་འདས་མཆོོད་སོྨོན་ལམ་དེར་བཅིར་ཡོིད་པ་དང་། དེའི་ཁོྲད་དུ་ཨ་རི་

ནས་ཕེབས་པའི་དྲུང་པ་རིན་པོ་ཆོེའི་ཕྱིི་རྒྱལ་སླེོབ་མ་དེ་ཚེོས་བོད་སྐོད་ནང་ཁོ་འདོན་

སོྐྱར་གྱི་ིཡིོད་པ་མ་ཟིད་དབུ་མཛོད་ཀྱིང་མགོ་སེར་བ་རེད་འདུག་ལ། ད་དུང་ཁོོང་ཚེ་ོཚེང་

མས་ནུབ་ལྭ་ནག་པོ་གོྱིན་ཏེ་འགའ་ཞིིག་ནི་སྐུ་སྲུང་དང་། འགའ་ཞིིག་ནི་བཀའ་སྲུང་། 

གཞིན་ཡིང་རྒྱལ་ཚེབ་རེད་ཟིེར་བ་སོགས་སྒྲིག་འཛུགས་གོ་རིམ་ལྡན་པ་ཞིིག་འདུག་ཅིེས་

ཡི་མཚེར་བ་ལྟ་བུའ་ིསོྒོ་ནས་གསུང་གནང་བྱུང་། 

ཕྲན་ལ་མཚེོན་ན། དེ་དུས་ཁོོང་གི་མཚེན་ཐོས་པ་ཙམ་ལས་དྲུང་པ་རིན་པོ་ཆོེ་སྐུ་

དངོས་སུ་ཞིལ་མཇེལ་བའམ་ཡིང་ན་གསུང་ཐོས་པའི་སྐོལ་པ་མ་བྱུང་། གུས་པ་ཨ་རིར་

གཞིིས་སོྤེས་བྱས་པའ་ིརྗོེས་སུ་ཤོེས་རབ་པར་སྐྲུན་ཁོང་དུ་ལས་ཀ་ལ་ཞུགས་ཤོིང་། སྐོབས་

དེར་ཇེ་ེར་མ་ིཧ་ེཝིརཌ་གྱིིས་དྲུང་པ་རིན་པོ་ཆོེའ་ིདྲན་རྟེེན་དུ་བརྩམས་པའ་ི “ཤཱམ་བྷ་ལའ་ི
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དཔའ་བརྟུལ་གྱི་ིརྒྱལ་པོ་” ཞིེས་པའ་ིདེབ་ད་ེབཀློགས་པ་ཡིིན། དེབ་ད་ེབཀློགས་རྗོེས་གུས་

རང་གཞོིན་ནུའི་སྐོབས་སུ་ཨ་མ་ལགས་ཀྱིི་ས་ནས་གླེིང་གེ་སར་གྱིི་སྒྲུང་གཏམ་མང་པོ་

ཉིན་པའ་ིརྐྱེེན་གྱིིས་བག་ཆོགས་སད་པའམ། ཇེ་ིལྟར་ཡིང་ངའ་ིབོླ་ལ་རིན་པོ་ཆོེའ་ིགནང་

སྟངས་ད་ེཚེ་ོན་ིགླེིང་ག་ེསར་གྱི་ིགཏམ་རྒྱུད་ནང་དུ་གསལ་བའ་ིདཔའ་བརྟུལ་འགའ་ཞིིག་

སྟ།ེ དགྲ་ལྷ་དང་། རྒྱལ་ཚེ། འདན་མ་བཅིས་ཀྱི་ིགནང་སྟངས་དང་འདྲ་བོ་འདུག་སྙམ་པ་

ཞིིག་ཤོར་བྱུང་།

དེ་རྗོེས་དཔལ་༸རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པ་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བདུན་པ་རིན་པོ་ཆོེ་མཆོོག་གི་

གཟིིགས་རྒྱང་རིང་ལ་ཡིང་དག་པའི་དབུ་ཁྲིད་ལམ་སོྟན་དང་མཐུན་འགྱུར་གྱིི་འོག་ཏུ་

“འགྱུར་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་” ཀྱི་ིསྒྲིག་འཛུགས་ད་ེགཙ་ོཆོེར་སྐུ་ཞིབས་པདྨ་འབུམ་ལགས་དང་།  

དགེ་འདུན་རབ་གསལ་ལགས། དེ་བཞིིན་ལ་རྩེ་དཔེ་མཛོོད་ཁོང་གི་ལས་བྱེད་རྣམ་པའི་

རྣམ་དཔོྱོད་དང་། འབད་བརོྩན། ལྷག་བསམ་བཅིས་ལ་བརྟེེན་ནས་ནེའུ་ཡིོག་ཏུ་གསར་

འཛུགས་ཐུབ་པ་བྱུང་རྗོེས། ཕྲན་ལ་དྲུང་པ་རིན་པོ་ཆོེའི་གསང་ཡུམ། ཌ་ཡི་ན་ཇེེ་སྨུག་

པོ་ལགས་ཀྱིིས་བརྩམས་པའ་ི “འབྲུག་སྒྲ། ཆོོས་རྒྱམ་དྲུང་པ་དང་ལྷན་དུ་བསྐྱལ་བའ་ིངའ་ི

མ་ིཚེ།ེ” ཞིེས་པ་ད་ེབོད་སྐོད་དུ་ཕབ་སྒྱུར་བྱེད་རྒྱུའ་ིགོ་སྐོབས་ཐོབ། 

ཐོག་མར་དབྱིན་སྐོད་ཐོག་དེབ་འད་ིཆོ་ཚེང་བར་བཀློགས་པ་ཡིིན། དེབ་ཀྱི་ིའགོ་དེར་

དྲུང་པ་རིན་པོ་ཆོེའ་ིསྙན་རོྩམ།

གཡུ་འབྲུག་སོྔོན་མོས།

ཉི་ིམ་དང་ཟླ་བ་གཉིིས་གདན་གཅིིག་ཏུ་བཀོད་ད་ེན་ར།ེ

ཆོེན་པོ་ཤོར་གྱི་ིཉི་ིམའ་ིམཚེན་གྱི་ིགཟི་ིབྱིན་གྱིིས་དགའ་བདེར་རོལ་ཅིིག །

ཞིེས་པ་འད་ིམཐོང་བ་དང་ཡིིད་དབང་རབ་ཏུ་འཕོྲག་སོང་། ད་ེནས་སྤྱི་ིལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༢ 

ཚེེས་ ༥ ཉིིན་སྒྱུར་འགོ་བཙུགས་ཏ་ེ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༩ ཚེེས་ ༡༥ ཉིིན་ཆོ་ཚེང་གྲུབ་རྗོེས་སྐྱར་

དུ་ཞུས་དག་ལན་གཅིིག་བཏང་མཐར་སྐུ་ཞིབས་པདྨ་འབུམ་ལགས་སུ་ཕུལ་བ་ཡིིན། 
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ཕྲན་གྱིིས་དབྱིན་སྐོད་ནས་བོད་སྐོད་དུ་དེབ་རིགས་ཁོག་མ་ིའདྲ་བ་འགའ་ཤོས་ཤོིག་བསྒྱུར་

ཁུལ་བྱས་པའི་གྲས་ནས་དེབ་འདིའི་ནང་གི་རྟེ་དང་རྟེ་རྩལ་སྦྱོང་བརྡོར་གྱིི་སོྐོར་དེ་ཕྲན་

བུ་མགོ་རོྙིག་པོ་བྱུང་བ་མ་གཏོགས། ད་ེབྱིངས་ཇེ་ིསྐོད་དུ་ཁོ་ཆོ་ེཕ་ལུ་ཡིིས། རྨ་བྱའ་ིལུས་

ལ་ཁུ་བྱུག་གསུང་སྙན་སོྒྲགས། ཞིེས་གསུངས་པ་བཞིིན་ཁོོང་ག་ིརྣམ་ཐར་འད་ིབསྒྱུར་རྒྱུ་

ལས་སླེ་ཤོོས་དང་། སྙན་ཤོོས། སོྤྲོ་བ་འཕེལ་ཤོོས་བཅིས་བྱུང་སོང་སྙམ། བརྒྱུད་རིམ་དེའི་

ནང་དུ་ཆོོས་རྒྱམ་དྲུང་པ་རིན་པོ་ཆོེ་ནི་ང་ཚེོའི་དུས་སྐོབས་སུ་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་

ནུབ་ཕོྱིགས་སུ་ཐོག་མར་དར་ཁྱོབ་སྤེེལ་གསུམ་གནང་མཁོན་བོད་ཀྱིི་བླ་མ་དགེ་བཤོེས་

འགའ་ཤོས་བྱུང་བའ་ིནང་ནས་གལ་གནད་ཆོ་ེཤོོས་དང་། ཤུགས་རྐྱེེན་ཆོ་ེཤོོས་ཤོིག་ཡིིན་

པ་དང་ལྷན་དུ། ཁོོང་ནི་རྣམ་དཔོྱོད་མཁོའ་ལྟར་ཡིངས་ལ། བྱམས་སྙིང་རྗོེའི་སྣུམ་རྩིས་

ཟིིན་པ། གསར་གཏོད་རིག་རྩལ་གྱིིས་ཕྱུག་ལ། ཐུགས་སྤེོབས་སེངྒེ་ེབཞིིན་ཆོ་ེབ། མཁྱོེན་པ་

རྒྱ་མཚེ་ོལྟར་ཟིབ་ལ། གསུང་ཕོད་པ་བཞིིན་གནང་ཕོད་པ། སླེོབ་མར་སོྐྱང་ཐབས་མཁོས་

པ། སྐོབས་རེ་རྩེད་འཇོེའ་ིསོྒོ་ནས་སླེོབ་མར་ཆོོས་ཀྱིི་གནད་སྟོན་པ་ལ་མཁོས་པ་བཅིས་

མདོར་ན་དེང་རབས་ཀྱི་ིནུབ་ཕོྱིགས་པ་ཚེ་ོལ་མཁོོ་བའ་ིགྲུབ་ཐོབ་རིག་པ་འཛོིན་པ་ཆོེན་

པོ་ཤོར་གྱི་ིཉི་ིམ་ངོ་མ་ད་ེཡིིན་པའང་ཁོོ་བོའ་ིརོྨངས་བློ་ལ་ད་ེལྟར་ཤོར་བྱུང་། དེས་ན་དྲུང་

པ་རིན་པོ་ཆོེའི་རྣམ་ཐར་འདི་གངས་ཅིན་བོད་ཀྱིི་སྐོད་དུ་བསྒྱུར་རྒྱུའི་གོ་སྐོབས་ཕྲན་ལ་

བྱུང་བ་འད་ིན་ིཧ་ཅིང་སྐོལ་པ་བཟིང་པོ་ཡིིན་སྙམ་མོ།།

དྲུང་པའ་ིརྣམ་ཐར་གསེར་གྱི་ིཕྲེང་མཛོེས་ད།ེ།

བོད་སྐོད་དར་གྱི་ིསྐུད་པར་བརྒྱུས་པ་འདིར།།

རྣམ་དཀར་དག་ེབའ་ིཕུང་པོ་ཅི་ིམཆོིས་པ།།

འཇེིག་རྟེེན་བད་ེཞིིང་ལོ་ལེགས་ཡོིང་བར་སོྨོན།།

སརྦཀཱལེམངྒེམཱསྟུ།།

པདྨ་ཚེ་ེདབང་ཤཱསྟྲིིས་སྤྱི་ིལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་༩ ཚེེས་༢༦ བཟིང་པོར་བྲེིས་པ་འཇེིག་རྟེེན་རྒྱལ་

གྱུར་ཅིིག ། 
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 རྩམོེ་པོ་པོ་ོང་ོསྤྲོདོ།

རང་རྣམ་འདིའི་རོྩམ་པ་པོ་ཌ་ཡི་ན་ཇེེ་སྨུག་པོ་ནི་རང་ལོ་བཅུ་དྲུག་གི་སྟེང་ནས་སླེོབ་

གྲྭར་འགོྲ་མཚེམས་ཅིམ་འཇོེག་དང་། མཐོ་རིམ་སྤྱི་ིཚེོགས་ཀྱི་ིཁྱོིམ་ཚེང་ཞིིག་རས་སུ་བོར་

ནས་བོད་ཀྱིི་བླ་སྤྲུལ་ཆོོས་རྒྱམ་དྲུང་པ་མཆོོག་གི་གསང་ཡུམ་དུ་གྱུར། དེ་དུས་ཆོོས་

རྒྱམ་དྲུང་པ་མཆོོག་ན་ིད་དུང་མཛོད་འཕྲིན་དང་སྙན་གྲགས་རྒྱས་མེད་པའ་ིསྤྱིིར་བཏང་

གི་སྤྲུལ་སྐུ་དགུང་གཞོིན་ཞིིག་ཡིིན། དུས་རབས་གོང་མའི་ལོ་རབས་བདུན་ཅུའི་སོྟད་

ལ་ཌ་ཡི་ན་ལགས་ཆོོས་རྒྱམ་དྲུང་པ་མཆོོག་དང་ལྷན་དུ་ཨ་རི་ལ་གནས་སོྤེར་གནང་།  

དེར་ཆོོས་རྒྱམ་དྲུང་པ་མཆོོག་གིས་ནུབ་ཕོྱིགས་ལ་ནང་ཆོོས་སྤེེལ་བའ་ིའཕྲིན་ལས་ཀྱི་ིཆོ་

ཤོས་གཞིོགས་འདེགས་མ་ིདམན་པའ་ིནུས་པ་ཐོན་ཡོིད། ད་དུང་ཌ་ཡི་ན་ལགས་ན་ིནུབ་

ཕོྱིགས་ཀྱིི་རྟེ་འདུལ་སོྦྱང་ལུགས་ལ་སོྦྱང་བ་མི་དམན་པ་ཐོབ་པ་ཞིིག་ཡིིན་སྟབས། ཁོོང་

གིས་རླུང་རྟེ་ཞིེས་པའི་རྟེ་འདུལ་སོྦྱང་གི་ལྟེ་གནས་ཤོིག་བཙུགས་ཡོིད་ལ། ཨ་རི་དང་ཁོེ་

ན་ཊི་ཡིི་ཡུལ་གྲུ་མང་པོར་འགྲུལ་སོྐྱད་ཀྱིིས་རྟེ་འདུལ་སོྦྱང་གི་སླེོབ་ཁྲིད་དང་ལམ་སོྟན་

གནང་ག་ིཡོིད།

རོྩམ་རོགས་ཁོ་རོ་ལིན་རོ་ས་ེཇེ་ིམེན་ལགས་ནས་ཆོོས་རྒྱམ་དྲུང་པ་མཆོོག་ག་ིགསུང་

རོྩམ་ཕོྱིགས་བསྒྲིགས་དང་རོྩམ་སྒྲིག་ག་ིཕྱིག་ལས་ལོ་ངོ་ཉི་ིཤུ་ལྷག་ལ་གནང་ཡོིད་པ་དང་།  

ཁོོང་མོ་ན་ིཤོམ་བྷ་ལའ་ིཡིིག་ཚེགས་གསར་འཛུགས་གནང་མཁོན་དང་དའེ་ིའགན་འཛོིན་

ཡིིན།
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 ཆསོ་རྒྱམེ་དྲུང་པོ་དང་ཌ་ཡ་ན་སྨུག་པོོའ་ིསྐོོརོ།

ཆོོས་རྒྱམ་དྲུང་པ་ (1940–1987) ན་ིང་ཚེོའ་ིདུས་སྐོབས་སུ་ནང་པའ་ིབླ་མའ་ིགྲས་ནས་

གལ་གནད་ཆོེ་ཤོོས་དང་། ཤུགས་རྐྱེེན་ཅིན་ཞིིག་ཡིིན་པར་རྒྱ་ཆོེར་ངོས་འཛོིན་བྱེད་ཀྱིི་

ཡིོད། ཁོོང་ཉིིད་བོད་དུ་འཁྲུངས་པ་དང་། ༡༩༥༩ ལོའ་ིདུས་འགྱུར་ཆོེན་མོའ་ིསྐོབས་རྒྱ་

གར་དུ་བོྲེས་བོྱལ་ལ་ཕེབས་དགོས་བྱུང་ཡིོད། ༡༩༦༣ ལོར་ཁོོང་ཨོག་སི་ཧོྥོརད་གཙུག་

ལག་སླེོབ་གཉིེར་ཁོང་དུ་སླེོབ་སོྦྱང་གནང་བར་དབྱིན་ཡུལ་དུ་བསོྐྱད། དབྱིན་ཡུལ་དུ་

བཞུགས་སྐོབས། ཁོོང་གིས་ནུབ་ཕོྱིགས་པ་སོྟང་ཕྲག་དུ་མར་ནང་ཆོོས་ངོ་སོྤྲོད་གནང་ཆོེད། 

ནང་སེམས་དང་འབྲེེལ་བའ་ིབརྒྱ་ཕྲག་ཉི་ིཤུའ་ིནང་ག་ིསོྲོལ་རྒྱུན་སྤུས་གཙང་ག་ིབརྩམས་

ཆོོས་ “སོྒོམ་སྒྲུབ་” (Meditation in Action) ཞིེས་པ་ ༡༩༦༩ ལོར་པར་སྐྲུན་གནང་ཡོིད། 

སྤྱི་ིལོ་ ༡༩༧༠ ལོར་ཆོོས་རྒྱམ་དྲུང་པ་ཨ་རིར་གནས་སོྤེར་གྱིིས་ ༡༩༧༣ ལོར་ “ཆོོས་མིན་

གཅོིད་པ་” (Cutting Through Spiritual Materialism) དང་། སྤྱི་ིལོ་ ༡༩༨༤ ལོར་ “ཤོམྦྷ་

ལ། དཔའ་བོའ་ིལམ་མཆོོག་” (Shambhala: Sacred Path of the Warrior) ཅིེས་པ་

གཉིིས་ཐེ་བའི་གྲགས་ཆོེ་ལ་ཤུགས་རྐྱེེན་ཆོེ་བའི་ནང་ཆོོས་དང་འབྲེེལ་བའི་གསུང་རོྩམ་

དེབ་གྲངས་བཅུ་ཕྲག་ལས་མང་བ་པར་སྐྲུན་གནང་ཡིོད། དབྱིན་ཇེ་ིརྒྱལ་ཁོབ་ཏུ་བཞུགས་

སྐོབས་ ༡༩༧༠ ཌ་ཡི་ན་ཕ་ིབྷ་ས་ིཞིེས་པའ་ིདབྱིན་ཇེིའ་ིབུ་མོ་གཞོིན་ནུ་མ་ཞིིག་དང་གཉིེན་

སྒྲིག་བྱས། “འབྲུག་སྒྲ་” ཞིེས་པའ་ིདེབ་འདིའ་ིནང་དུ་ཌ་ཡི་ནས་ཁོོང་གཉིིས་ཀྱིིས་མཉིམ་

དུ་བསྐྱལ་བའི་མི་ཚེེའི་ལོ་རྒྱུས་ཡིིད་དབང་འགུག་ལ་ཚེོར་ཤུགས་སྐྱེན་པ་དེ་བྲེིས་ཡིོད། 

ཁོོང་གཉིིས་ཁྱོིམ་ཐབ་བྱས་ཏེ་གནས་པའི་མི་ལོ་བཅུ་བདུན་དེའི་རིང་ལ་ཆོོས་རྒྱམ་དྲུང་

པས་ཨ་ར་ིདང་། ཁོ་ེན་ཌ། ཡིོ་རོབ་བཅིས་སུ་ཆོོས་ཚེོགས་མང་པོ་བཙུགས་པ་རེད། ཁོོང་

གིས་བྱང་ཨ་རིའ་ིནང་དུ་ནང་ཆོོས་ཀྱིིས་ཀུན་ནས་བསླེངས་པའ་ིགཙུག་ལག་སོླེབ་གཉིེར་

ཁོང་དང་པོ། ནཱ་རོ་པ་མཐོ་སོླེབ་ཀྱིང་བཙུགས་གནང་ཡོིད། དེའ་ིསྟེང་དུ་ཁོོང་གིས་འཛོམ་
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གླེིང་ཁོྱོན་ཡིོངས་ནས་སླེོབ་མ་འགུག་གནང་དང་། སྙན་ངག་པ་ཨ་ལེན་གྷིིན་སི་བྷག་ཐེ་

བའི་སྐོབས་དེའི་སྒྱུ་རྩལ་པ་གྲགས་ཅིན་འགའི་བཤོེས་གཉིེན་དང་མཛོའ་གོྲགས་སུའང་

གྱུར། རང་ལོ་བཅུ་དྲུག་ཐོག་མནའ་མ་བྱས་པའ་ིཌ་ཡི་ནའ་ིལོ་རྒྱུས་རྒྱས་བཤོད་འད་ིསྔོར་

རྒྱུན་མ་ཡིིན་པའ་ིན་སོ་སོན་པའ་ིབྱུང་རབས་ཞིིག་ཡིིན་པའ་ིཁོར། ཧ་ཅིང་ངོ་མཚེར་ཅིན་

གྱི་ིནང་པའ་ིབླ་མ་ནུབ་ཕོྱིགས་སུ་སླེེབས་མཁོན་གྲས་ནས་གཙ་ོཆོ་ེཤོོས་དེའ་ིསྒོེར་གྱི་ིམ་ིཚེ་ེ

ལ་མིག་ཡུར་ཞིིག་བྱེད་རྒྱུ་ལ་འབྱུང་དཀོན་པའ་ིགོ་སྐོབས་བསྐྲུན་པའང་ཡིིན།
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 གཅིགི

འད་ིན་ིང་རང་ག་ིམ་ིཚེེའ་ིལོ་རྒྱུས་ཡིིན་པ་དང་། ངའ་ིཁོྱོ་ག་ཆོོས་རྒྱམ་དྲུང་པ་རིན་པོ་ཆོ་ེ

དང་ངེད་གཉིིས་ཀྱིི་མཛོའ་བརྩེའི་ཟིིན་ཐོ་ཞིིག་ཀྱིང་ཡིིན། ང་ལ་མཚེོན་ན་དོན་གནད་

འདི་གཉིིས་ཕན་ཚུན་དབྱེར་མེད་དུ་འདྲེས་ཡོིད། ངའི་ཁོྱོ་ག་ནི་བོད་པའི་བླ་མ་ཞིིག་

སྟ།ེ བོད་ཤོར་ཕོྱིགས་སུ་གནས་པའ་ིདགོན་སྡེ་ེཆོ་ེགྲས་ཟུར་མང་དགོན་གྱི་ིམཁོན་པོ་དང་། 

དྲུང་པའི་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་གཅིིག་པ་རེད། ངས་ནམ་རྒྱུན་ཁོོང་གི་མཚེན་ནས་འབོད་དུས་

"རིན་པོ་ཆོ་ེ” ཞིེས་ཞུ་ག་ིཡོིད། ད་ེན་ི "རྩ་ཆོེན་” ཞིེས་པའ་ིགོ་དོན་ཡིིན་པ་དང་བོད་ཀྱི་ིབླ་

ཆོེན་དང་སྤྲུལ་སྐུ་ཚེོའི་མཚེན་གནས་ཤོིག་རེད། བོད་ལ་དུས་འགྱུར་ཆོེན་མོ་བྱུང་བར་

བརྟེེན། ༡༩༥༩ ལོར་རིན་པོ་ཆོེས་བོད་ཡུལ་རྒྱབ་ཏུ་བསྐྱུར་ནས་རྒྱ་གར་དུ་ལོ་ཤོས་བཞུགས་

པའ་ིརྗོེས་སུ་དབྱིན་ཡུལ་དུ་ཕེབས་པ་རེད། ང་རང་ལོ་བཅོི་ལྔ་དང་ཁོོང་ལོ་ཉི་ིཤུ་རྩ་བརྒྱད་

ཡིིན་པའི་སྐོབས་སུ་ངས་ཁོོང་དབྱིན་ཡུལ་དུ་མཇེལ་བྱུང་། ང་ལོ་བཅུ་དྲུག་ཡིིན་དུས་ང་

གཉིིས་གཉིེན་སྒྲིག་བྱས་པ་དེས་ངའི་ཁྱོིམ་མི་དང་རིན་པོ་ཆོེའི་ལས་རོགས་གཉིིས་ཀ་ཞིེ་

དྲགས་ཧ་ལས་དགོས་པ་བྱུང་བ་རེད། ང་གཉིིས་དབར་ལ་འབྲེེལ་བ་དམིགས་བསལ་བ་

ཞིིག་ཡོིད་ཙང་། ང་ཚེོའ་ིབར་ལ་བརྩ་ེབ་གཏིང་ཟིབ་ཡོིད། འོན་ཀྱིང་ཕོྱིགས་དུ་མ་ནས་ང་

གཉིིས་ཀྱི་ིགཉིེན་སྒྲིག་ད་ེཆོེས་རྒྱུན་ལྡན་མ་ཡིིན་པ་ཞིིག་བྱུང་བས། བོླ་ཕམ་པའམ། དཀའ་

ངལ་མ་འཕྲད་པ་བྱུང་མེད། མཐའ་མ་དེར་ང་ལ་འགོྱིད་པ་མེད།

རིན་པོ་ཆོེ་ནི་ནུབ་ཕྱིོགས་སུ་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གྱིི་བླ་མ་དང་པོའ་ིགྲས་དང་། 

དབྱིན་སྐོད་ཀྱིིས་གསུང་ཆོོས་གནང་མཁོན་ཐོག་མའ་ིཐོག་མ་ད་ེརེད། ༡༩༦༣ ལོར་ཁོོང་

དབྱིན་ཡུལ་དུ་སླེེབས་པ་ནས་ ༡༩༨༧ ལོར་བྱང་ཨ་རིའི་ནང་དུ་སྐུ་ཞིིང་ལ་མ་ཕེབས་

བར་གྱི་ིནུབ་ཕོྱིགས་སུ་བསྐྱལ་བའ་ིདུས་ཚེོད་ད་ེན།ི ནུབ་ཕོྱིགས་སུ་ནང་ཆོོས་གདན་འདྲེན་

ཞུས་པའ་ིདུས་ཡུན་གལ་ཆོེན་ཞིིག་རེད། ཁོོང་ག་ིབཟིའ་ཟླ་ཡིིན་པའ་ིཆོ་ནས་ངའ་ིབསམ་
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ཚུལ་འདིས་དུས་ཡུན་དེའ་ིཐོག་ལ་ཐུན་མོང་མ་ཡིིན་པའ་ིལྟ་སྟངས་ཞིིག་སྟེར་བའ་ིར་ེབ་

ཡིོད། མི་ལོ་དེ་དག་གི་རིང་ལ་ངའི་མི་ཚེེའི་ནང་ལ་གང་བྱུང་བ་མང་པོ་ཞིིག་ནི་ཁོོང་ལ་

ག་ར་ེབྱུང་བ་དང་ཁོོང་ག་ིསོྐོར་རེད། དེས་ན་ངའ་ིལོ་རྒྱུས་བརོྗོད་པའ་ིདམིགས་ཡུལ་གཙ་ོ

བོ་ཞིིག་ཁོོང་ལ་དྲན་གསོ་དང་། གནས་ཚུལ་གང་བྱུང་པ་ཡིོངས་རོྫོགས་ཉིར་ཚེགས་ཐུབ་

པའ་ིཆོེད་དུ་ཡིིན།

ངས་ང་གཉིིས་ཀྱི་ིའབྲེེལ་བ་དང་མ་ིཚེ་ེམཉིམ་སྐྱེལ་བྱས་པའ་ིསོྐོར་ཡིང་བཤོད་འདོད་

དེ། དེ་ནི་དེ་འདྲའི་མི་ཆོོས་དང་མཐུན་ལ་སྙིང་ལ་ཉིེ་བས་སོ། སྤྱིི་ཡིོངས་ནས་བཤོད་ན། 

ངའ་ིབསམ་པར་འད་ིན་ིའགོྲ་བ་མ་ིཡིིན་པའ་ིཆོ་ནས། བརྩ་ེབའ་ིཀོློང་ནས་སྐོད་ཅིིག་སྐོད་

ཅིིག་བརྒྱུད་དེ་མི་ཚེེ་ཇེི་ལྟར་སྐྱེལ་སྟངས་ཀྱིི་སོྐོར་ཡིིན་པས་ནང་པའི་ཆོོས་ཀྱིི་སྙིང་པོ་དེ་

རེད་བསམ་གྱིིན་ཡིོད། དེས་ན། ཁོོང་ལྟ་བུའ་ིསྐྱ་ེབོ་ཞིིག་ལ་བརྩ་ེབ་བྱེད་རྒྱུ་ད་ེདོན་དངོས་

སུ་ཇེི་ལྟ་བུ་ཞིིག་ཡིིན་པ་དེ་ངས་ལྷན་རྒྱས་ཚེོར་སྙན་སོྒྲན་ཞུ་ཐབས་བྱེད་ཀྱིི་ཡིིན། དེ་ནི་

ཆོེས་རྒྱུན་ལྡན་མ་ཡིིན་པ་ཞིིག་རེད།

སྤྱི་ིལོ་ ༡༩༦༨ ཟླ་བ་བཅུ་གཉིིས་པར་ངས་ཐེངས་དང་པོར་རིན་པོ་ཆོ་ེམཇེལ། ད་ེན་ིབྷ་ེ

ནེན་ཌེན་སོླེབ་གྲྭའི་ཡིེ་ཤུའི་འཁྲུངས་སྐོར་གྱིི་གུང་གསེང་སྐོབས་ཡིིན་ལ། སླེོབ་གྲྭ་དེ་ནི་

བུ་མོའ་ིསོླེབ་གྲྭ་རྩ་ེཕུད་ཅིིག་ཡིིན། ད་ེདུས་ང་རང་ལོ་བཅོི་ལྔ་ཡིིན་པ་དང་། ལོན་ཌོན་དུ་

ཡིོད་པའ་ིརང་ཁྱོིམ་དུ་ཨ་མ་དང་གཅིེན་མོའ་ིམཉིམ་དུ་གུང་གསེང་ལ་ཡོིད། དབྱར་ཐོག་

སོྔོན་མ་དེར་ང་དང་ངའ་ིགཅིེན་མོ་ཋེ་ེས་གཉིིས་ཨ་མ་དང་ལྷན་དུ་མལ་ཋེ་ལ་ཕྱིིན་པ་ཡིིན། 

ངའ་ིམ་ིཚེེའ་ིནང་དུས་སྐོབས་དེའ་ིརིང་ལ་ང་དང་ཨ་མའ་ིདབར་ལ་ཕན་ཚུན་གོ་བརྡོ་རྩ་

བ་ནས་འཕོྲད་མི་ཐུབ་པའི་རྐྱེེན་གྱིིས་ཨ་མའི་འཁྲིས་ལ་ང་སེམས་བག་དོག་པོ་ཡིོང་གི་

ཡིོད་པའ་ིཚེོར་སྣང་བྱུང་། ང་ཚེ་ོམལ་ཋེ་ལ་ཡིོད་པའ་ིསྐོབས་སུ་ངས་བོླ་རྩ་ེབསྒྲིམས་ནས་

ཐེག་དམན་དང་། ཛོེན། བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་བཅིས་ཀྱི་ིསོྐོར་ལ་དེབ་མང་པོ་བཀློགས་

པ་ཡིིན། ང་ཚེ་ོལོན་ཌོན་དུ་ཕྱིིར་འཁོོར་རྗོེས་ངས་ཨེག་ལ་ེས་ིཋོེན་བཞི་ིམདོ་ལ་རྟེེན་གཞི་ི

བྱས་པའ་ིནང་པའ་ིཚེོགས་སྡེེར་གསུང་བཤོད་དང་ཚེོགས་འཛོོམས་གཞིན་ཁོག་ལ་འགོྲ་
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རྒྱུ་འགོ་བཙུགས་པ་ཡིིན། དེའ་ིསྐོབས་སུ་ནང་ཆོོས་ད་ེདམིགས་བསལ་གྲགས་ཆོེན་པོ་མེད་

པ་དང་། ངའི་གྲོགས་མོ་སུའང་དེར་དོན་གཉིེར་མེད། འོན་ཀྱིང་ངའི་ཨ་ཕ་ནང་ཆོོས་ལ་

དོན་གཉིེར་ཡོིད་པས། ཁོོང་གོྲངས་པའ་ིརྗོེས་སུ་ང་རང་ལོ་བཅུ་གསུམ་ཡིིན་སྐོབས། ངས་

ཐོག་མར་ཆོོས་ལུགས་མཚུངས་བསྡུར་གྱི་ིསོྐོར་ཀོློག་རྒྱུ་དང་། ད་ེརྗོེས་ནང་པའ་ིདེབ་རིགས་

ལ་དམིགས་བཀར་གྱིིས་ངས་ཆོོས་ཕོྱིགས་ཀྱིི་ཐད་ལ་འཚེོལ་ཞིིབ་དང་དོྭོགས་སླེོང་བྱེད་

འགོ་བཙུགས་པ་ཡིིན། ༡༩༦༨ ཀྱིི་སོྟན་ཁོ་དེར་ངས་ "བོད་དུ་སྐྱེས་པ་” ཞིེས་པའི་རིན་

པོ་ཆོེའི་དེབ་དེ་བཀློགས་པ་ཡིིན། དེབ་དེའི་ནང་དུ་རིན་པོ་ཆོེ་བོད་དུ་སྐྱེད་སྲོིང་ཇེི་ལྟར་

བྱུང་བ་དང་། རྒྱ་མིའ་ིབཙན་འོག་ནས་བོྲེས་བོྱལ་དུ་ཡིོང་བའ་ིསོྐོར་འཁོོད་ཡིོད། ལོ་རྒྱུས་

ད་ེསོྤྲོ་བ་འཕེལ་པོ་དང་གང་འཚེམས་གྱི་ིཡི་མཚེར་ཅིན་ཞིིག་འདུག་བསམས་བྱུང་། འོན་

ཀྱིང་རོྩམ་པ་པོ་ལ་མཇེལ་རྗོེས་སུ་བྱུང་བའ་ིཡིིད་འགུལ་ཐེབས་པ་དང་དགའ་ཚེོར་བྱུང་བ་

ནང་བཞིིན་ཞིིག་དེབ་ད་ེབཀློགས་ནས་མ་བྱུང་།

ཡིེ་ཤུའི་འཁྲུངས་སྐོར་གྱིི་གུང་གསེང་སྐོབས་སུ། ནང་པའི་ཚེོགས་སྡེེས་བཀོད་སྒྲིག་

དང་སྦྱིན་བདག་བྱས་པའ་ིབོད་རང་དབང་ཆོེད་ཀྱི་ིངོ་རོྒལ་ཚེོགས་འཛོོམས་ཞིིག་ལ་ངས་

སེནད་ཇོེར་ཇེི་ཡིི་འདུ་ཁོང་ལ་ཕྱིིན་པ་ཡིིན། གཏམ་བཤོད་གནང་མཁོན་གཅིིག་རྗོེས་

གཉིིས་མཐུད་ཀྱི་ིསོྒོ་ནས་མཛོད་རིམ་དེར་ཆུ་ཚེོད་འགའ་ཤོས་འགོར་ཙང་། ང་ལ་ཉོིབ་སྣང་

ཆོེན་པོ་བྱུང་། མཛོད་རིམ་རེའུ་མིག་ནང་དུ་གཏམ་བཤོད་གནང་མཁོན་མཐའ་མའ་ིགྲས་

ནས་གཅིིག་ “བོད་དུ་སྐྱེས་པ་” ཞིེས་པའ་ིརོྩམ་པ་པོ་ཆོོས་རྒྱམ་དྲུང་པ་རིན་པོ་ཆོ་ེཡིིན་པ་

དང་། ཁོོང་བོད་པའ་ིདག་ེའདུན་པའ་ིགྲྭ་ཆོས་རྒྱ་སྨུག་དང་སེར་པོ་གོྱིན་ཏ་ེསྡེིངས་ཆོའ་ིསྟེང་

དུ་ཕེབས་སོང་། ངས་མང་ཚེོགས་ཁོྲད་ནས་ཁོོང་ལ་བལྟས་པ་དང་། ཡི་མཚེར་བ་ཞིིག་ལ་

ང་ལ་དེ་མ་ཐག་ཏུ་ཁོོང་དང་བློ་ཐག་ཉིེ་བའི་འབྲེེལ་བ་ཤུགས་ཆོེ་ཞིིག་ཡིོད་པ་ཚེོར་བྱུང་། 

ཡིིན་ནའང་ཁོོང་གིས་གང་ཡིང་མ་གསུངས་སོྔོན་ལ་ཁོོང་འགྱིེལ་སོང་བས་སྡེིངས་ཆོ་ནས་

མར་འཁྲིད་ཕྱིིན་སོང་། ང་ཚེོ་ལ་རིན་པོ་ཆོེ་བསྙུན་གྱིི་འདུག་ཅིེས་གསལ་བསྒྲགས་བྱས་

སོང་། འོན་ཀྱིང་ངའ་ིབསམ་པར་ཆོང་རག་གིས་རྐྱེེན་བྱས་པ་མིན་ནམ་བསམས་བྱུང་།
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ཁོོང་སྡེིངས་ཆོའ་ིསྟེང་དུ་སྐོར་མ་འགའ་ཤོས་ལས་བཞུགས་མེད་ཀྱིང་། ང་རང་ལ་ཁོོང་

དང་འབྲེེལ་བ་ཧ་ཅིང་གཏིང་ཟིབ་དང་རྙིིང་པ་ཞིིག་ཡིོད་པ་ཤོེས་བྱུང་། དེས་ང་ལ་ཚེོར་བ་

ཤུགས་ཆོེ་ཞིིག་སྦྱིན་བྱུང་། མོྱོང་བ་དེ་ནི་ང་ནི་རང་ཁྱོིམ་དུ་ལོག་པ་ལྟ་བུ་ཞིིག་བྱུང་ཞིེས་

པ་ལས་རོྗོད་ཐབས་གཞིན་མ་རྙིེད། ངའ་ིམ་ིཚེེའ་ིནང་ལ་ད་ེལྟ་བུའ་ིསེམས་ཚེོར་ཤུགས་ཆོ་ེ

ཞིིག་དེ་སྔོ་བྱུང་མོྱོང་མེད། ངས་རང་གིས་རང་ལ། “ངའི་མི་ཚེེའི་ནང་ལ་མ་ཚེང་བ་འདི་

རང་རེད། ཁོོང་འདིར་ཡིང་སྐྱར་སླེེབས་འདུག་” ཅིེས་བརོྗོད་པ་ཡིིན། ད་ེན་ིསོྤྲོ་བ་འཕེལ་

པོ་དང་ཚེོར་ཤུགས་ཆོ་ེབའ་ིཉིམས་མོྱོང་ཙམ་མ་རེད། ངས་ཁོོང་ངོ་ཤོེས་ལ་ཁོོང་མཇེལ་མ་

ཐག་ཏུ་ངས་ཁོོང་ཅི་ིཙམ་དྲན་གྱི་ིཡོིད་པ་ད་ེཤོེས་རོྟེགས་བྱུང་། དུས་ད་ེནས་བཟུང་སྟ་ེངས་

ཁོོང་ལ་མཇེལ་འདོད་དྲག་པོ་སྐྱེས་བྱུང་།

ངའི་ཨ་ཕ་གོྲངས་ཏེ་རིང་པོར་མ་ཕྱིིན་པའི་རྗོེས་སམ། ང་རང་ལོ་བཅུ་གསུམ་ཡིིན་

པའ་ིསྐོབས་ནས་བཟུང་། ང་ལ་བོད་དུ་ང་རང་ག་ིསྐྱ་ེབ་སོྔོན་མའ་ིསོྐོར་ལ་རྨ་ིལམ་གསལ་

པོ་མང་པོ་རྨིས་མོྱོང་ཡོིད། རྨི་ལམ་འདི་དག་གི་སོྐོར་ངས་སུ་གཅིིག་ལའང་བཤོད་མེད། 

གང་ཡིིན་ཟིེར་ན་ངས་དེའ་ིསོྐོར་ལ་ག་ར་ེཤོོད་དགོས་མིན་མ་ཤོེས་པ་དང་། མ་ིཚེོར་གོ་བ་

ལོག་སྒྲུབ་ཀྱིང་ཡིོང་ག་ིརེད་བསམས་བྱུང་། ངས་རྨ་ིལམ་འད་ིདག་ག་ིགོ་བ་ཡིག་པོ་ལོན་

མ་སོང་ཡིང་། ས་ཆོ་ད་ེབོད་ཡིིན་པ་དང་། འད་ིདག་སྐྱ་ེབ་སོྔོན་མའ་ིསོྐོར་ལ་ཡིིན་པ་ངས་

ཤོསེ་བྱུང་། ངས་རནི་པོ་ཆོ་ེམཇེལ་བ་དང་། ངའ་ིརྨ་ིལམ་ནང་དུ་ཤོར་བའ་ིཡུལ་ད་ེདང་ཁོོང་

འབྲེེལ་བ་ཡིོད་པ་ངས་ཤོེས་བྱུང་།

རྨི་ལམ་གསལ་པོ་གཅིིག་གི་ནང་དུ་ང་རང་བོད་དུ་མཚེོ་དཀར་པོ་ཆོེན་པོ་ཞིིག་གི་

སྟེང་དུ་ཆོགས་པའི་བཙུན་དགོན་ཞིིག་གི་ནང་དུ་བསྡེད་འདུག ཐོག་མར་ང་བཙུན་

མ་གཞིན་དང་མཉིམ་དུ་སྤྱིི་སྤྱིོད་ཉིལ་ཁོང་ཞིིག་གི་ནང་བསྡེད་འདུག འོན་ཀྱིང་གང་

འཚེམས་ནས་ང་ལ་བཅོིམ་ལྡན་འདས་ཀྱིི་སྐུ་བརྙིན་དཀར་པོ་ཆོེན་པོ་ཞིིག་དད་རྟེེན་དུ་

བཞུགས་པའི་ཁོང་མིག་ཆོེན་པོ་ང་རང་ལ་བདག་པ་ཞིིག་སྤྲོད་འདུག ང་བཙུན་དགོན་
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དེར་སོླེབ་སོྦྱང་དང་སོྒོམ་སྒྲུབ་བྱས་ཏ་ེལོ་འགའ་ཤོས་བསྡེད། དེའ་ིརྗོེས་སུ་ང་ར་ིམཐོན་པོའ་ི

སྒྲུབ་ཕུག་ཅིིག་ག་ིནང་དུ་མཚེམས་ལ་སོྡེད་པར་ཕྱིིན།

མཚེམས་ལ་སོྡེད་སྐོབས་ངས་ཕྱུ་པ་མཐུག་པོ་པགས་པའི་མཐའ་ལྕགས་ཅིན་ཞིིག་

གོྱིན་འདུག སྒྲུབ་ཕུག་ནང་གི་མཐུན་རྐྱེེན་སོྐྱ་བོ་འདུག ཟུར་གཅིིག་ལ་ཉིལ་ཁྲི་ཆུང་ངུ་

ཞིིག་དང་། ཐབ་ཚེང་ག་ིས་ཆོ་ཞིིག མཆོོད་གཤོོམ་སྟབས་བད་ེཞིིག་བཅིས་འདུག མཆོོད་

གཤོོམ་མདུན་གྱི་ིའབོལ་གདན་ཆུང་ངུ་ཞིིག་ག་ིསྟེང་དུ་ངས་སྐྱིལ་ཀྲུང་བཅིས་ནས་བསྡེད་

ད་ེཉིམས་ལེན་བྱས། སྐོབས་ཤོིག་ལ་ངས་མཚེམས་ལ་སོྡེད་དུས་བསོྒོམས་པའ་ིཡི་ིདམ་ད་ེ

དྲན་གསོ་ཐུབ་པ་ཡོིང་ག་ིཡིོད་ཀྱིང་། ད་ལྟ་དྲན་ཡུལ་ནས་ཡིལ་ཟིིན་འདུག རྗོེས་སུ་ངས་

གནས་ཚུལ་འད་ིངའ་ིཁོྱོ་གར་འགྲེལ་བརོྗོད་བྱེད་སྐོབས། ཁོོང་གིས་ངས་ཉིམས་ལེན་ག་ར་ེ

བྱེད་ཀྱི་ིཡིོད་པ་ཏག་ཏག་མཁྱོེན་གྱི་ིའདུག

མཐའ་བསོྐོར་དུ་གནས་པའ་ིགཅིན་གཟིན་ལ་འཇེིགས་སྣང་སྐྱེས་ཙང་། ངས་གཅིན་

གཟིན་དེ་དག་འགོག་ཆོེད་དགོང་རེ་བཞིིན་སྒྲུབ་ཕུག་གི་སོྒོ་འགྲམ་ལ་མེ་གཏོང་རྒྱུ་འགོ་

བཙུགས་པ་ཡིིན། ག་ལེར་ཉི་ེའགྲམ་དུ་ཡིོད་པའ་ིགོྲང་གསེབ་ཀྱི་ིམ་ིརྣམས་ཀྱིིས་སྒྲུབ་ཕུག་

ག་ིསོྒོ་ལ་རོྡོ་རྩིག་དཀར་པོ་ཞིིག་རྒྱག་ཕྱིིར་དཔལ་འབོྱར་འདུ་འགོད་བྱས་ཙང་། ང་རང་ད་ེ

གར་གཅིིག་པུར་སོྡེད་རྒྱུར་ཞིེད་སྣང་མ་བྱུང་།

ཐེངས་ཤོིག་ངས་ནུབ་ཕོྱིགས་པ་འགའ་ཤོས་ས་གནས་ད་ེབརྒྱུད་ད་ེའགོྲ་བ་མཐོང་བྱུང་། 

ཁོོང་ཚེོས་ངས་ད་ེསྔོ་མཐོང་མོྱོང་མེད་པའ་ིཀོ་ལྷམ་ཡུ་རིང་ད་ེའདྲ་གྱིོན་འདུག ཕལ་ཆོེར་

གོམ་བགོྲད་ཀྱི་ིལྷམ་ལྟ་བུ་མིན་ནམ། ངས་ད་ེཚེ་ོདྲན་གསོ་བྱེད་སྐོབས་འདས་པའ་ིཆོ་ཤོས་

གང་རུང་དང་འདྲ་བར་དྲན་པ་ད་ེགསལ་པོ་འདུག

འཐུང་ཆུ་ལེན་པའ་ིཆོེད་དུ་ང་ཡུལ་ལོྗངས་ཀྱི་ིགཤོམ་དུ་ཡིོད་པའ་ིརྒྱུགས་ཆུ་ཆུང་ངུ་

ཞིིག་ཡོིད་ས་དེར་འགོྲ་དགོས་ཀྱིི་ཡིོད། ས་གནས་དེར་ཞིི་འཇེམ་ལྷིང་འཇེགས་ཡོིད་པས། 

ང་དེ་གར་འགོྲ་རྒྱུར་དགའ་པོ་ཡོིད། ཉིིན་གཅིིག་ངས་ཆུ་འགྲམ་དེར་སེ་འབྲུའི་ཤོིང་ཏོག་

ཅིིག་ལག་པར་བཟུང་སྟ་ེབསྡེད་འདུག ད་ེགང་ནས་བྱུང་ཡིོད་མེད་ངས་མ་ིཤོེས། ས་ེའབྲུ་
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ནི་རྒྱ་གར་བྱང་ཕོྱིགས་སུ་སྐྱེ་བ་དང་། བོད་ཀྱིི་ཆོ་ཤོས་འདི་ཕོྱིགས་སུའང་སྐྱེ་ཡིི་ཡིོད་ས་

རེད། ཡུལ་ལོྗངས་འགའ་ཤོས་ནང་ཚེ་དོྲད་གང་འཚེམས་སོྙམས་པོ་ཡིོད། ངའ་ིལག་པའ་ི

ནང་དུ་ཤོིང་ཏོག་ཡོིད་པའ་ིཚེོར་བ་ད་ེགསལ་ལེར་དྲན་གྱི་ིའདུག ད་ེནས་གོླེ་བུར་ཞིིག་ལ་

ང་ཤོ་ིཚེར་འདུག ཕལ་ཆོེར་སྙིང་རྩ་འགག་སྟ་ེཤོ་ིཔ་འདྲ་བསམས་བྱུང་། ད་ེནས་ངས་རང་

ཉིིད་ཀྱི་ིཕུང་པོ་ད་ེཐག་རིང་ནས་མཐོང་བྱུང་། རང་ཉིིད་སྦུད་པ་ལྟ་བུའ་ིསྦུག་དོང་ཞིིག་ག་ི

ནང་ནས་རླུང་གིས་ཡིར་རྔུབས་ཏ་ེས་སྦུག་ཅིགི་བརྒྱུད་ད་ེའཇེིག་རྟེེན་འད་ིནས་ཕྱིརི་ཕྱུངས་

པ་ལྟ་བུར་ཚེོར་བྱུང་། ད་ེན་ིངས་དྲན་གསོས་ཐུབ་པ་མཐའ་མ་ད་ེརེད།

ངས་ང་རང་ག་ིཁོྱོ་གར་གནས་ཚུལ་འད་ིདག་ཚེང་མ་འགྲེལ་བརོྗོད་བྱས་སྐོབས། ཁོོང་

གིས་བགོྲ་གླེེང་ད་ེལས་མང་ཙམ་བྱུང་ན། ང་སུ་ཡིིན་པ་ད་ེགསལ་པོར་ངོས་འཛོིན་ཐུབ་ཀྱི་ི

ཡིོད་ཀྱིང་། དེ་དག་ངས་ཤོེས་ན་ང་རང་ལ་ཡིག་པོ་མེད་ཚུལ་བཤོད་བྱུང་། ཁོོང་གིས་དེ་

ནི་བར་ཆོད་ཅིིག་ཏུ་འགྱུར་སྲོིད་པའང་དགོངས་ཀྱིི་འདུག ང་ལ་བཙུན་དགོན་དུ་སོྡེད་

ཤོག་ཟུར་དུ་སྤྲོད་པ་དེ་ནི་ཕལ་ཆོེར་ང་རང་བླ་མ་རྩ་ཆོེན་ཞིིག་གི་སྤུན་མཆོེད་ཡིིན་པའི་

རྒྱུ་མཚེན་གྱིིས་རེད་ཅིེས་གསུངས་བྱུང་། ཁོོང་ག་ིདགོངས་པར་ང་རང་དྲུང་པ་སྐུ་གོང་མ་

སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་པའ་ིཉི་ེའབྲེེལ་ཞིིག་ཡིིན་པར་དགོངས་ཀྱི་ིའདུག ཁོོང་གིས་དེའ་ིསོྐོར་ལ་འད་ི

ལས་ལྷག་པ་གང་ཡིང་གསུང་གནང་མ་བྱུང་།

ང་གཉིིས་གཉིེན་སྒྲིག་བྱས་ཚེར་བའི་རྗོེས་ད་གཟོིད་ངས་རྨི་ལམ་འདིའི་སོྐོར་རིན་

པོ་ཆོེར་ཞུས་པ་ཡིིན། འོན་ཀྱིང་ཁོོང་གིས་ཐེངས་དང་པོར་ང་གཉིིས་ཐུག་པའ་ིསྐོབས་སུ་

བོད་དུ་ངའ་ིའདས་པའ་ིམ་ིཚེེའ་ིསོྐོར་ལ་མཁྱོེན་རོྟེགས་བྱུང་ཞིེས་གསུངས་བྱུང་། ངས་མ་ི

ཆོེས་ཉུང་ཤོས་ཞིིག་ལ་མ་གཏོགས་འད་ིདག་ཚེང་མའ་ིསོྐོར་ལ་བཤོད་མེད། འོན་ཀྱིང་ད་

ཆོ་ང་གཉིིས་ཀྱི་ིའབྲེེལ་བ་ད་ེཤོེས་རོྟེགས་ཐུབ་པར་ཕན་ཐོགས་ཡོིང་སྲོིད་སྙམ་ནས་འདིར་

བཀོད་པ་ཡིིན།

ལོན་ཌོན་དུ་རིན་པོ་ཆོེ་མཇེལ་བའི་རྗོེས་སུ་ངས་བོད་དང་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་

གྱི་ིསོྐོར་ཅི་ིཡིོད་ལག་པར་ཐེབས་ཚེད་ཀོློག་རྒྱུ་མུ་མཐུད་པ་ཡིིན། ངོ་རྒོལ་འདུ་འཛོོམས་ད་ེ
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ཟིིན་ནས་རིང་པོར་མ་སོང་བའ་ིསྐོབས་ཤོིག་ལ། དབྱིན་ཡུལ་དུ་རྟེེན་གཞི་ིབྱས་པའ་ིནང་

པའ་ིསྒྲིག་འཛུགས་རྙིིང་ཤོོས་ཀྱི་ིགྲས། ནང་པའ་ིཚེོགས་སྡེ་ེདེར་ང་རང་ཁོོང་ག་ིགསུང་ཆོོས་

ལ་བཅིར་ཐུབ་པ་བྱུང་། ནང་པའི་ཚེོགས་སྡེེ་དེ་ནི་ཆོེས་རྣམ་པར་བཀྲ་ལ། མཚེན་སྙན་

གྲགས་ཅིན་གྱི་ིཁྲིམས་དཔོན་ཁོ་ིར་ིས་ིམ་ེས་ིཧམ་ཧྥོ་ར་ེས་ིཡིིས་འགོ་བཙུགས་པ་རེད། རིན་

པོ་ཆོ་ེཐོག་མར་དབྱིན་ཡུལ་དུ་འབྱོར་སྐོབས། ནང་པའ་ིཚེོགས་སྡེེས་ཁོོང་ཡིང་ཡིང་གསུང་

ཆོོས་གནང་བར་གདན་འདྲེན་ཞུས་པ་དང་། ཁོོང་ཚེོའ་ིདུས་དེབ་ "དབུ་མའ་ིལམ་” ཞིེས་

པའ་ིནང་དུ་རིན་པོ་ཆོེའ་ིགསུང་བཤོད་སྔོ་གྲས་རྣམས་དཔར་སྐྲུན་བྱས་ཡིོད། ཡིིན་ནའང་

དུས་ཡུན་གང་འཚེམས་ཤོིག་ནས་རིན་པོ་ཆོེ་དང་ནང་པའི་ཚེོགས་སྡེེ་གཉིིས་མ་འཆོམ་

པ་རེད། ངའི་གོ་ཐོས་ལ། མཛོད་རིམ་ཞིིག་གི་སྐོབས་སུ་རིན་པོ་ཆོེས་ཆོང་འཐུང་བ་

ཁོོང་ཚེོས་ཤོེས་རོྟེགས་བྱུང་སྟ་ེད་ེནས་བཟུང་གདན་འདྲེན་ནམ་ཡིང་ཞུས་ཡོིད་པ་མ་རེད།

ངས་མཉིམ་ཞུགས་བྱས་པའི་མཛོད་རིམ་བྱེ་བྲེག་པ་དེ་ནི། བརྒྱ་ཕྲག་བརྒྱད་པའི་

ནང་བོད་དུ་ནང་ཆོོས་ཐོག་མར་དར་ཁྱོབ་གཏོང་མཁོན་གཙ་ོབོ། རྒྱ་གར་གྱི་ིསླེོབ་དཔོན་

པདྨ་འབྱུང་གནས་སམ། གུ་རུ་རིན་པོ་ཆོེའི་སོྐོར་ལ་གསུང་བཤོད་ཀྱིི་རིམ་པ་ཞིིག་རེད་

འདུག རིན་པོ་ཆོེས་ང་ཚེོར་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱིི་སྐུ་ཚེེའི་ལོ་རྒྱུས་དང་། དེ་དག་ལས་

བསླེབ་བྱ་ག་ར་ེལེན་རྒྱུ་ཡོིད་པའ་ིསོྐོར་གསུངས་གནང་སོང་། དྲང་པོར་བཤོད་ན་ངས་གང་

གསུངས་པ་ད་ེཙམ་ཡིག་པོ་དྲན་གྱི་ིམ་ིའདུག ངས་དག་ེརྒན་ལ་མིག་ཅིེར་ནས་བསྡེད་པ་

གཙ་ོཆོེར་དྲན་གྱི་ིའདུག ངས་ཁོོང་གྲྭ་ཆོས་གྱིོན་ནས་ཡིོད་པ་ད་ེམཛོེས་པོ་འདུག་བསམས་

བྱུང་། ཁོོང་གིས་མིག་ཤོེལ་མཐུག་པོ་ཞིིག་གོྱིན་འདུག་ཀྱིང་ངས་ཁོོང་ལྟ་བཟོི་དོད་པོ་ཞིིག་

མཐོང་བྱུང་།

གལ་ཏ་ེར་ེའདུན་ཞུས་ན་ཆོོས་ཞུ་བ་ཚེ་ོལ་རིན་པོ་ཆོེར་ཟུར་མཇེལ་ཞུ་ཆོོག་ག་ིརེད་

ཅིེས་ཁྱོབ་བསྒྲགས་བྱས་སོང་། ང་རང་ལ་ཕྲན་བུ་འཚེེར་སྣང་དང་ཞིེད་སྣང་གི་ཚེོར་བ་

ཞིིག་སྐྱེས་ཀྱིང་ཁོོང་ལ་ཟུར་མཇེལ་ཞུ་ཡིི་ཡིིན་ལབ་པ་ཡིིན། གསུང་བཤོད་དེ་དག་ནང་

པའ་ིཚེོགས་སྡེེའ་ིཁོང་ཐོག་དང་པོའ་ིཁོང་མིག་ཆོེན་པོ་ཞིིག་ག་ིནང་དུ་གནང་པ་རེད། ད་ེ
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དང་ཁོ་སོྤྲོད་དུ་ཟུར་མཇེལ་ཞུ་སའི་ཁོང་མིག་ཆུང་ངུ་དེ་ཡོིད། བཅིར་འདྲི་མཇེལ་ཞུའི་

སྐོབས་སུ་རིན་པོ་ཆོ་ེན་ིཡིིད་ཆོེས་དཀའ་བའ་ིམཇེལ་བད་ེཔོ་འདུག ཁོོང་གིས་ང་ལ་སོྒོམ་

རྒྱག་སྟངས་སོྐོར་ལ་བཀའ་སླེོབ་གནང་བྱུང་ཡིང་། ད་ལྟ་དྲན་པ་ཡིག་པོ་སོས་ཀྱི་ིམ་ིའདུག 

ང་ནི་ཁོོང་ལ་སེམས་པ་གཏིང་ནས་ཤོོར་སོང་། ངས་ནི་ཁོོང་བྱམས་སེམས་ཅིན། ཐུགས་

སེམས་དཀར་ལ་རྣམ་རིག་བཀྲ་བའི་སྐྱེ་བོ་ཧ་ཅིང་དམིགས་བསལ་ཅིན་ཞིིག་ཏུ་མཐོང་

བྱུང་། མཇེལ་ཞུའི་སྐོབས་སུ་ཁོོང་གི་ཐུགས་ཀྱིིས་ངའི་སེམས་ལ་རེག་སོང་སྙམ་པ་ཚེོར་

བྱུང་། ང་གཉིིས་ཕན་ཚུན་གོ་བརྡོ་སོྤྲོད་པར་བར་གཅོིད་རྩ་བ་ནས་མ་ིའདུག སུ་འདྲ་ཞིིག་

དང་བཀའ་མོལ་གནང་ཡིང་དེའ་ིསེམས་ལ་ཁོོང་ཡིིད་འཕོྲག་པོ་ཡིོང་ག་ིཡིོད་པ་ལྟར་སྣང་། 

གཞིན་ལ་ཕན་ཐོགས་དང་བྱམས་བརྩེ་གནང་རྒྱུ་མ་གཏོགས་ཁོོང་ལ་རང་དོན་སྤུ་ཙམ་

ཡིང་མེད་པ་ཚེོར་བྱུང་།

བཅིར་འདྲི་ཞུ་སའི་ཁོང་མིག་དེའི་ནང་དུ་རིན་པོ་ཆོེ་ཐང་ལ་འབོལ་གདན་ཞིིག་

ག་ིཐོག་ཏུ་བཞུགས་པ་དང་། ང་དེའ་ིཁོ་སོྤྲོད་དུ་བསྡེད་པ་ཡིིན། ཁོོང་ག་ིམདུན་དེར་རྒུན་

འབྲུམ་ཕོར་པ་གང་འདུག་པ་གང་འཚེམས་ཤོིག་ནས་ཁོོང་གིས་ང་ལ་འགའ་ཤོས་གནང་

བྱུང་། ང་གཉིིས་ཐུག་མ་ཐག་པ་རེད་ད།ེ ང་གཉིིས་ཀྱི་ིདབར་ལ་འདོད་སྲོེད་ཀྱི་ིཚེོར་བ་ད་ེ

དུས་ནས་འདུག་སྙམ་ཡིང་། ངས་ད་ེམངོན་པར་གསལ་བའ་ིསོྒོ་ནས་དང་དུ་བླངས་མེད། 

ད་ེདུས་ང་རང་མནོ་བསམ་ཐོངས་པོ་མེད་པ་དང་ལོ་ཡིང་བཅོི་ལྔ་ཙམ་རེད། བཅིར་འདྲ་ི

དེའི་རྗོེས་སུ་ང་རང་ཁོོང་དང་ཅིི་ཙམ་གྱིིས་སྙིང་ཉིེ་པོ་ཡིོད་པའི་ཚེོར་བ་དང་ཉིམས་མོྱོང་

དེས་ངའ་ིཡིིད་དབང་འཕོྲག་སོང་སྙམ་པ་བྱུང་།

སྤྱིི་ལོ་ ༡༩༦༧ ལོར་རིན་པོ་ཆོེས་གཞིན་ཞིིག་དང་ཟུང་འབྲེེལ་གྱིིས་སི་ཀོད་ལནད་

ཀྱིི་དབེན་གནས་ཤོིག་ཏུ་བསམ་ཡིས་གླེིང་ཞིེས་པའི་སོྒོམ་གནས་ཤོིག་གསར་འཛུགས་

གནང་། ཁོོང་དུས་ཚེོད་མང་ཆོ་ེབ་དེར་བཞུགས་ཀྱི་ིཡིོད་པས། ནང་ཆོོས་ཀྱི་ིགསུང་ཆོོས་

ཉིན་རྒྱུ་དང་། སོྒོམ་ཉིམས་ལེན་བྱེད་འདོད་ཡིོད་ཚེ་ེཆོོས་ཚེོགས་ལ་འགྲོ་ན་འགྲིག་ག་ིཡིོད། 

༡༩༦༩ མགོ་སོྟད་དུ་སླེོབ་གྲྭ་ནས་གཟིའ་མཇུག་གི་གུང་གསེང་རིང་མོ་ཞིིག་ཡིོད་སྐོབས། 
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ང་རང་མཉིམ་ཞུགས་བྱེད་འདོད་པའ་ིལས་རིམ་ཞིིག་བསམ་ཡིས་གླེིང་དུ་ཚེོགས་ཀྱི་ིཡོིད་

པ་ཐོས་བྱུང་། ལོ་བཅོི་ལྔ་མ་གཏོགས་ཟིིན་མེད་ཙང་ང་ལ་ཨ་མའ་ིཆོོག་མཆོན་ངེས་པར་

དུ་དགོས་ཀྱི་ིཡིོད། ངས་ཨ་མར་ཆོོག་མཆོན་ཞུས་པས། ཨ་མས་མོ་རང་ཡིང་ང་དང་མཉིམ་

དུ་ཡོིང་ན་མ་གཏོགས་དགོངས་པ་གནང་གི་མིན་ཟིེར་གྱིི་འདུག ང་རང་མོ་དང་མཉིམ་

འགོྲ་བྱེད་རྒྱུ་ད་ེབོླ་མ་ིབད་ེབ་ཞིིག་རེད། མ་མཐར་ཡིང་ང་གཉིིས་དབར་ལ་འབྲེེལ་བ་ཡིག་

པོ་མེད་པ་དང་། ངའ་ིཨ་མ་ན་ིདབྱིན་ཡུལ་གྱི་ིགྲལ་རིམ་མཐོ་གྲས་དང་། མ་ིརིགས་དཀར་

པོ་མ་ཡིིན་པ་སུ་འདྲ་ཞིིག་ལའང་ཐལ་ཆོ་ེབའ་ིམཐོང་ཆུང་བྱེད་མཁོན་ཞིིག་ཀྱིང་རེད། ཨ་

མ་ལ་མཚེོན་ན། ཨེ་ཤོེ་ཡི་ནས་ཡིིན་པའི་ཆོོས་ལུགས་ཁྱོད་མཚེར་དེ་འདྲའི་རྗོེས་འཇུག་

ཡིིན་ན་སོྨོས་ཅི་ིདགོས། གལ་ཏ་ེརིན་པོ་ཆོ་ེཨ་ིཊི་ལ་ིཔ་ཡིིན་ནའང་མོ་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་

ཡིོད་ཀྱིི་རེད། འོན་ཀྱིང་ང་ལ་གདམ་ཁོ་མེད་པ་ཤོེས་པས། ངས་མོ་ལ་མཉིམ་དུ་ཡིོང་ན་

འགྲིག་ག་ིརེད་ཅིེས་བརོྗོད་པ་ཡིིན། བོད་པའ་ིབླ་མ་ཟིེར་དུས་ཡི་མཚེན་སྐྱེས་ཏ་ེལྟ་འདོད་

ཕྲན་བུ་བྱུང་བ་མིན་ནམ་སྙམ།

ཨ་མ་དང་ཋེ་ེས། ང་གསུམ་ལོན་ཌོན་ནས་ས་ིཀོད་ལནད་བར་དུ་དུས་ཡུན་རིང་པོར་

མོ་ཊི་བཏང་ནས་ཕྱིིན་པ་ཡིིན། ཨ་མ་དང་མཉིམ་དུ་གཟིའ་མཇུག་བསྐྱལ་རྒྱུར་ང་ལ་སོྤྲོ་བ་

མ་བྱུང་ཡིང་། ང་དང་བློ་ཐག་ཉི་ེབའ་ིཋེ་ེསའ་ིམཉིམ་དུ་ཡིོད་ཙང་དམིགས་བསལ་བསམ་

ཡིས་གླེིང་དུ་འགོྲ་རྒྱུར་དགའ་ཚེོར་ཆོེན་པོ་བྱུང་། ང་ཚེོ་ལམ་ལ་ཆུ་ཚེོད་དྲུག་ལས་མང་

བ་འགོར་སོང་། མོ་ཊིའི་ལམ་མང་ཆོེ་བ་ཡིག་པོ་མེད་པས་ག་ལེར་གཏོང་དགོས་བྱུང་། 

ང་ཚེོས་དབྱིན་ཡུལ་ནས་སི་ཀོད་ལནད་ཀྱིི་ལོྷ་ནུབ་ཕོྱིགས་སུ་ཡིོད་པའི་ཌམ་ཧྥོ་རིས་ཤོེར་

གྱི་ིས་མཚེམས་བཅིད་ད་ེའཛུལ་བ་ཡིིན། ང་ཚེོས་ཌམ་ཧྥོ་རིས་ཤོེར་གྱི་ིགོྲང་ཁྱོེར་ནས་ཡུལ་

མ་ིསོྟང་ཕྲག་འགའ་ཤོས་ལས་མེད་པའ་ིགོྲང་བརྡོལ་ལོག་ཁོེར་བྷིར་མ་སླེེབས་བར་དུ་བྱང་

ཤོར་ངོས་ལ་ཁོ་བསྒྱུར་ཏ་ེལ་ེབར་ཉི་ིཤུ་སོྐོར་ཞིིག་ལམ་ཉིིས་གཤོིབ་ཅིན་གྱི་ིལམ་ཆོེན་དེར་

འཛུལ་བ་ཡིིན། ང་ཚེོས་ཐང་ཤོིང་སོྡེང་པོ་ཐུང་ངུས་ཁོེངས་པའ་ིཤོིང་ནགས་ཀྱི་ིས་ཁུལ་ཞིིག་

བརྒྱུད་ད་ེཕྱིིན་པ་དང་། ད་ེརྗོེས་ཧ་ལམ་ཤོིང་སོྡེང་གཅིིག་ཀྱིང་མེད་པའ་ིས་ིཀོད་ལནད་ཀྱི་ི
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ས་བབ་དམའ་སའ་ིཆོ་ཤོས་ཞིིག་ཏུ་སླེེབས། ད་ེནས་ང་ཚེོས་བྱང་ཕོྱིགས་སུ་གྲོང་གསེབ་ཀྱི་ི

ལམ་ཆུང་ཞིིག་བརྒྱུད་ད་ེཕྱིིན། གོྲང་གསེབ་ཀྱི་ིས་ཁུལ་ད་ེསོྟང་པ་ལྟ་བུར་སྣང་ཡིང་། མཚེར་

ཉིམས་དང་ལྡན་པའ་ིམ་ིམེད་ལུང་སོྟང་ལྟ་བུར་ཚེོར་བྱུང་།

ང་ཚེོས་བྱང་ཕོྱིགས་སུ་མུ་མཐུད་ད་ེཁོང་པ་ཐར་ཐོར་ཡོིད་པའ་ིགོྲང་གསེབ་ཆུང་ངུ་ཨ་ེ

སི་ཁོ་ཌལ་མུར་ལ་ཕྱིིན་པ་ཡིིན། དེ་ནས་བྱང་ཕོྱིགས་སུ་ལེ་བར་འགའ་ཤོས་ཕྱིིན་རྗོེས་ང་

ཚེ་ོབསམ་ཡིས་གླེིང་དུ་སླེེབས། ལོ་བརྒྱ་ཕྲག་འགའ་ཤོས་ཕྱིིན་པའ་ིཁོང་པ་ལྟ་ེབ་ད་ེམངོན་

གསལ་དོད་པོར་སྤེང་ཐང་གི་དཀྱིིལ་དུ་རོྡོ་དཀར་ལས་གྲུབ་པའི་ཁོང་ཆོེན་ཞིིག་འདུག 

དེའ་ིམཐའ་སོྐོར་གཡིས་གཡིོན་དུ་མཚེམས་བསྙེན་སྒྲུབ་པ་ཚེོའ་ིཆོེད་དུ་ཁོང་པ་ཆུང་ཆུང་

འགའ་ཤོས་འདུག བདག་གཅིེས་སྤུས་ལེགས་བྱས་པའ་ིཐང་ད་ེསྐོམ་ཐེར་གྱི་ིས་བབ་དང་། 

ད་ཆོ་རླུང་གིས་བསྙལ་བའི་ལྗང་སེར་འདྲེས་མའི་རྩྭ་རིང་དང་ལྷན་དུ་རླུང་གིས་ཕྱིགས་

པའ་ིར་ིབརྒྱུད་ཀྱིིས་བསོྐོར་འདུག ནམ་མཁོར་སོྐྱད་པའ་ིསྤྲོིན་ཕུང་ཆུང་ཆུང་ད་ེདག་ན་ིར་ི

འདབས་སུ་ཐར་ཐོར་དུ་གནས་པའ་ིལུག་ཁྱུའ་ིསྣང་བརྙིན་འཆོར་བ་དང་འདྲ།

ང་ཚེོ་ཁོང་པར་འཛུལ་རྗོེས་བར་ཁྱོམས་ལྟེ་བ་དེ་བརྒྱུད་དེ་མངགས་བྱུང་། ང་ཚེོའི་

གཡོིན་ཕོྱིགས་སུ་ཕྱིི་ལོགས་ཀྱིི་ལྡུམ་ར་མཐོང་བའི་སྒོེའུ་ཁུང་ཆོེན་པོ་ཅིན་གྱིི་ཁོང་མིག་

ཅིིག་འདུག ཁོང་མིག་འད་ིབ་ེར་ིཤོེས་རབ་དཔལ་ལྡན་ར་ིམོ་འབྲེ་ིཡུལ་དུ་བེད་སོྤྱིད་གཏོང་

ག་ིའདུག ཁོོང་ན་ིད་ེགར་རྒྱུན་སོྡེད་བྱེད་པའ་ིབོད་པའ་ིགྲྭ་པ་ཞིིག་ཡིིན་པ་དང་། ཐང་ཀ་

ཞིེས་པའ་ིབོད་པའ་ིསོྲོལ་རྒྱུན་གྱི་ིལྷ་བྲེིས་མཁོས་པ་ཞིིག་རེད། ཁོང་མིག་ད་ེན་ིཁོོ་པའ་ིགྲུབ་

མ་འགྲུབ་ཀྱིི་རིམ་པ་དུ་མ་ཅིན་གྱིི་ཐང་ཀ་དང་རི་མོས་ཁོེངས་འདུག རི་མོ་དེ་དག་གིས་

འགའ་ཞིིག་ཁོྲ་བོའ་ིརྣམ་པ་ཅིན་ཡིང་ཡིིན་པའི་བོད་པའི་ལྷ་དང་དཀྱིིལ་འཁོོར་སོགས་

མཚེོན་པར་བྱས་འདུག ང་རང་སྣང་བརྙིན་འད་ིདག་ལ་གོམས་འདྲིས་ཕྲན་བུ་ཡོིད་ཀྱིང་། 

ངའ་ིཨ་མའ་ིམིག་ལ་ཞི་ེདྲག་ཁྱོད་མཚེར་མཐོང་ཡོིད་ཤོས་ཆོ།ེ

ཚེོམས་ཆོེན་ནས་མར་ཕྱིིན་ཏ་ེགཡོིན་ཕོྱིགས་སུ་མཆོོད་ཁོང་གཙ་ོབོ་ད་ེའདུག ད་ེན་ི

བོད་ལུགས་ཀྱི་ིཆོོ་ག་ཕྱིག་ལེན་དང་། ཉིམས་ལེན་སྣ་ཚེོགས། ད་ེབཞིིན་སོྒོམ་སྒྲུབ་བྱེད་ཡུལ་
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དུ་ཟུར་འཇེོག་བྱས་པའི་ཁོང་མིག་ཆོེན་པོ་ཞིིག་རེད། དེར་ཚེོན་དམར་ནག་དང་། སེར་

པོ། ལ་ིཝིང་། གསེར་མདོག་བཅིས་བྱུགས་ཡོིད་པ་དང་། གཡིས་གཡིོན་དུ་མཆོོད་གཤོོམ་

འགའ་ཤོས་བསྒྲིགས་འདུག དཀྱིིལ་གྱི་ིམཆོོད་གཤོོམ་གྲ་རྒྱས་པོ་ད་ེཐ་ེབའ་ིཁོང་མིག་དེའ་ི

ཕོྱིགས་གང་སར་མཆོོད་གཤོོམ་ཆུང་ངུའང་འདུག དེ་དག་གི་མདུན་དུ་མཆོོད་མེ་ཕུལ་

འདུག་ལ། ང་ཚེོས་གསེར་ཟིངས་ལས་གྲུབ་པའ་ིསྐུ་འདྲ་འགའ་ཡིང་མཇེལ་བྱུང་། མཆོོད་

གཤོོམ་གྱི་ིརྒྱབ་དང་ཁོང་པའ་ིརྩིག་ངོས་སུ་སྐུ་ཐང་མང་པོ་དཔྱོངས་འདུག་ལ། བོད་པའ་ི

སོྤེས་ཀྱི་ིདྲ་ིམ་ཤུགས་ཆོ་ེཚེོར་གྱི་ིའདུག མ་ིཚེ་ོསོྡེད་སའ་ིའབོལ་གདན་དང་ཤོིང་ཁྲ་ིདམའ་

པོ་དུ་མ་དང་། གོས་ཆོེན་གཡིོགས་པའ་ིབཞུགས་ཁྲ་ིཞིིག་འདུག བླ་མ་གཙ་ོབོ་ད་ེཡིིན་པའ་ི

ཆོ་ནས་རིན་པོ་ཆོ་ེདེའ་ིསྟེང་དུ་བཞུགས་ཀྱི་ིཡིོད་རེད་ཅིེས་ང་ཚེོར་བཤོད་བྱུང་། ཉིིན་ལྟར་

ཞོིགས་པ་སྔོ་པོའ་ིཞིལ་འདོན་དེ་མཆོོད་ཁོང་ནང་དུ་ཚེོགས་ཀྱིི་ཡིོད། ཞོིགས་ཚེོགས་ལ་

རིན་པོ་ཆོ་ེཡིང་ཕེབས་སོྲོལ་འདུག སྐོབས་འགར་རིན་པོ་ཆོ་ེཁྲ་ིསྟེང་དུ་གཉིིད་ཤོོར་འགྲོ་

བ་དང་། མ་ིཚེོས་ཁོང་པའ་ིམཐའ་བསོྐོར་ནས་མོ་ཊི་བཏང་སྟ་ེདུང་སྒྲ་བརྒྱབ་སྟ་ེཁོོང་གཉིིད་

ལས་དཀོྲག་ཐབས་བྱེད་ཀྱི་ིཡིོད་པའ་ིསོྐོར་ལ་སྒྲུང་གཏམ་ད་ེའདྲ་ཡིང་འདུག

གཡིས་ཕོྱིགས་ཀྱི་ིཐང་ན་གྲུམ་གདན་ཞིིག་དང་། ཅོིག་ཙ་ེཆུང་ངུ་ཞིིག འབོལ་གདན་

དམའ་བོ་འགའ་ཤོས་མ་གཏོགས་གཞིན་གང་ཡིང་མེད་པའ་ིཁོང་མིག་ཅིིག་འདུག འད་ི

ནི་རིན་པོ་ཆོེར་ཟུར་བཅིར་ཞུ་ས་དེ་རེད། ཁོོར་ཡུག་ཆོ་ཚེང་གིས་བོད་དགོན་ཞིིག་གི་

ཚེོར་བ་སྟེར་གྱི་ིཡོིད་པས་ངའ་ིཨ་མས་ག་ར་ེབསམས་ཡོིད་མེད་ད་ེངའ་ིབོླ་ཡུལ་ལས་འདས་

པ་རེད།

ང་ཚེོར་སྒོེའུ་ཁུང་ནས་བལྟས་ན་མདུན་ཐང་མཐོང་ཐུབ་པའ་ིཐོག་རྩེག་གཉིིས་པར་

ཁོང་མིག་ཅིིག་སྤྲོད་བྱུང་། ང་ཚེོ་འབོྱར་མ་ཐག་ཏུ་རིན་པོ་ཆོེས་ཨ་མ་ཟུར་མཇེལ་ཞིིག་

ལ་གདན་འདྲེན་ཞུ་གནང་སོང་། བསམ་ཡིས་གླེིང་དུ་ཡོིང་མཁོན་གྱིི་མ་ིཕལ་ཆོ་ེབ་ངའ་ི

ཨ་མའ་ིསྤྱི་ིཚེོགས་གྲལ་རིམ་ནས་མིན་པར། མོ་ལས་ཧ་ཅིང་གཞོིན་པ་ད་ེའདྲ་ཡིིན་ཙང་། 

རིན་པོ་ཆོེས་མོ་དང་ཐུག་འདོད་བྱུང་བ་ཡིིན་པ་ཐག་ཆོོད། ཨ་མ་རིན་པོ་ཆོེ་དང་མཉིམ་
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དུ་བཀའ་མོལ་གནང་སྐོབས། ངའ་ིགཅིེན་མོ་དང་ང་གཉིིས་གསང་སྟབས་ཀྱིིས་ཁོང་པའ་ི

ནང་དུ་ག་རེ་ཤོོད་ཀྱིི་ཡིོད་དམ་སྙམ་ནས་སོྒོ་འགྲམ་དེར་ལངས་བསྡེད་པ་ཡིིན། ངའི་ཨ་

མའི་སྦྲུལ་ལྤགས་ལས་གྲུབ་པའི་ལྷམ་རྟེིང་པ་མཐོ་བོ་དེ་དག་སོྒོ་འགྲམ་དུ་ཕུད་དེ་དངོས་

གཙང་པོར་བཞིག་འདུག་པས་ང་གཉིིས་གད་མོ་བོྲེ་བོ་ཞིིག་བྱུང་། ངའི་ཨ་མས་རང་གི་

ལྷམ་ཕུད་ད་ེརྐང་རྗོེན་མར་མ་ིཞིིག་ཐུག་པར་འགོྲ་རྒྱུ་ད་ེསྣང་བརྙིན་དགོད་བོྲེ་བ་ཞིིག་རེད་

བསམས་བྱུང་། ང་གཉིིས་ཀྱིིས་འཛོམ་གླེིང་མི་འདྲ་བ་གཉིིས་འདི་ལྟར་མཉིམ་དུ་ཐུག་

འཕྲད་བྱུང་བ་ད་ེདགོད་བོྲེ་བོ་དང་ཆོ་མ་ིམཚུངས་པ་ཞིིག་མཐོང་བྱུང་།

ཐུག་འཕྲད་ཟིིན་ཏ་ེངའ་ིཨ་མ་ཕྱི་ིལ་ཐོན་ཡིོང་སྐོབས་མོས་ “ཁོོང་གིས་ང་ལ་སོྡེད་ཟིེར་

གྱི་ིའདུག” ཅིེས་བརོྗོད་བྱུང་། མོ་རིན་པོ་ཆོ་ེལ་རྦད་ད་ེཡིིད་ཤོོར་འདུག མ་མཐར་བཤོད་

ན་འད་ིན་ིཡི་མཚེར་པོ་ཞིིག་ཡིིན་ཀྱིང་། ང་དང་ངའ་ིགཅིེན་མོ་གཉིིས་ལ་ན་ིགནས་ཚུལ་

ཡིིད་དུ་འོང་བ་ཞིིག་རེད། ང་ཚེོས་བསམ་ཡིས་གླེིང་ག་ིཉིིན་རེའ་ིབྱེད་སོྒོར་བསྟུན་ཏ་ེབསྡེད། 

ང་ཚེོས་ནུབ་ཕོྱིགས་དགེ་ཕྲུག་ཚེོའི་ཆོེད་དུ་བཀོད་སྒྲིག་བྱས་པའི་གསོལ་ཚེིགས་ཁོང་

ནང་ག་ིཤོིང་ག་ིཅོིག་ཙ་ེརིང་མོ་དེའ་ིསྟེང་དུ་ང་ཚེོས་ཁོ་ལག་ཟིས་པ་ཡིིན། ཁོ་ལག་ན་ིཆོེས་

དཀྱུས་མ་ཞིིག་རེད། ང་ཚེོས་དགོང་དོྲ་དེར་ཐུག་པ་དང་བག་ལེབ་ཟིས་པ་དྲན་གྱི་ིའདུག 

དེར་གཟིའ་མཇུག་ལ་ཡིོང་བ་དང་རྒྱུན་སོྡེད་བྱེད་པའི་ནུབ་ཕོྱིགས་ཀྱིི་དགེ་ཕྲུག་ཇེི་སྙེད་

ཅིིག་འདུག ཉིིན་རེ་བཞིིན་ཉིམས་ལེན་བྱེད་པའི་ཚེོགས་ཐུན་འགའ་ཤོས་འདུག ང་ཚེོ་

ཞོིགས་པ་ཆུ་ཚེོད་དྲུག་དང་ཕྱིེད་ཀ་ཙམ་ལ་ལངས་ཏེ་ཉིམས་ལེན་དེ་ཆུ་ཚེོད་བདུན་པར་

འགོ་ཚུགས་ཀྱིི་འདུག ངའི་གཅིེན་མོ་དང་ང་གཉིིས་ལ་ལོྟ་སོྣད་བཀྲུ་རྒྱུ་ལྟ་བུའི་ལས་ཀ་

དཀྱུས་མ་ད་ེའདྲ་ལ་བསྐུལ་བྱུང་།

ང་ཚེ་ོད་ེགར་ཡོིད་སྐོབས་ང་ལའང་རིན་པོ་ཆོ་ེལ་ཟུར་མཇེལ་ཞུ་རྒྱུའ་ིགོ་སྐོབས་ཤོིག་

ཐོབ་བྱུང་། ངས་རིན་པོ་ཆོེ་ལ་ང་རང་སེམས་མི་སྐྱིད་པའི་སོྐོར་དང་། ཨ་མ་དང་ལྷན་དུ་

དཀའ་ངལ་ཡོིད་པའི་སོྐོར་ཁོོང་ལ་ཞུས་པ་དྲན་གྱིི་འདུག ཁོོང་ཧ་ཅིང་གོ་རོྟེགས་ཅིན་

ཞིིག་འདུག སི་ཐུ་ཨརད་དང་ཝིད་ཁོིན་སི་གཉིིས་ཀྱིིས་དབྱིན་ཡུལ་དུ་ཉིེ་ཆོར་པར་སྐྲུན་
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བྱས་པའི་ཁོོང་གི་ཕྱིག་དེབ་ “སོྒོམ་སྒྲུབ་” ཅིེས་པའི་དེབ་གསར་པ་དེའི་སོྐོར་ལ་ངས་དྲི་

བ་དྲིས་པ་ཡིིན། འོན་ཀྱིང་ང་ལ་མཚེོན་ན་གནད་དོན་གཙ་ོབོ་ད་ེང་རང་ཁོོང་ག་ིསྐུ་མདུན་

དུ་གནས་རྒྱུ་ད་ེཡིིན་ཙང་། བད་ེབ་ཆོེན་པོ་ཐོབ་པའ་ིཚེོར་བ་བྱུང་།

བསམ་ཡིས་གླེིང་དུ་ཡོིད་པའ་ིནུབ་ཕོྱིགས་པའ་ིསོླེབ་མ་ཤོས་ཆོ་ེབ་དབྱིན་ཡུལ་དང་ས་ི

ཀོད་ལནད་ནས་རེད། ད་ེདུས་ང་ལ་ཨ་ར་ིབ་ཞིིག་ལ་ཐུག་པ་དྲན་གྱི་ིམ་ིའདུག རིན་པོ་ཆོ་ེ

དང་ལྷ་བྲེིས་པ་བ་ེར་ིཤོེས་རབ་དཔལ་ལྡན་གཉིིས་ཀྱི་ིཐོག་ཏུ་ང་ཚེོར་དྲུང་པ་རིན་པོ་ཆོེའ་ི

ཡུན་རིང་གི་གོྲགས་པོ་དང་། ཆོོས་ཚེོགས་མཉིམ་འཛུགས་བྱེད་མཁོན་གྱིི་བོད་རིགས་

གཞིན་པ་ཨ་ཀོང་རིན་པོ་ཆོ་ེངོ་སོྤྲོད་བྱས་བྱུང་། ཨ་ཀོང་ན་ིདྲུང་པ་རིན་པོ་ཆོ་ེདང་ལྷན་དུ་

བོད་ནས་བོྲེས་བོྱལ་དུ་ཡིོང་བ་དང་། རིན་པོ་ཆོ་ེདབྱིན་ཡུལ་དུ་འབྱོར་རྗོེས་ལོ་འགའ་ཤོས་

སླེོབ་སྦྱོང་གནང་ས་ཨོག་སི་ཧོྥོརད་གཙུག་ལག་སོླེབ་གཉིེར་ཁོང་དུ་ཁོོང་དང་མཉིམ་དུ་

བཞུགས་པ་རེད། ཨ་ཀོང་ཡིང་རིན་པོ་ཆོ་ེཞིིག་ཡིིན་ཀྱིང་། སྐོབས་ད་ེདུས་ཁོོང་གིས་གསུང་

ཆོོས་ཞི་ེདྲག་གནང་ག་ིམ་ིའདུག ཁོོང་བསམ་ཡིས་གླེིང་ག་ིའཛོིན་སོྐྱང་འགན་འཛོིན་ཡིིན་

པ་དང་། རིན་པོ་ཆོེ་ནི་ཆོོས་ཚེོགས་ཀྱིི་ཆོོས་ཕོྱིགས་ཀྱིི་དབུ་ཁྲིད་དེ་རེད། ཁོོང་གཉིིས་སྐུ་

ཚེ་ེདུ་མའ་ིརིང་ལ་ཕན་ཚུན་ཞིལ་ཚེོར་བ་མ་ཟིད། སྐུ་ཚེ་ེའད་ིལའང་ཁོོང་གཉིིས་བུ་སྤུན་

ནང་བཞིིན་ཕན་ཚུན་ཧ་ཅིང་ཉི་ེབོ་ཡོིད། ཅིིའ་ིཕྱིིར་ཞི་ེན། དྲུང་པ་སྤྲུལ་སྐུ་དང་ཨ་ཀོང་སྤྲུལ་

སྐུ་གཉིིས་སྐུ་ཚེ་ེསོྔོན་མར་ཡིང་ཕན་ཚུན་ཧ་ཅིང་ཉི་ེབོ་བྱུང་ཡོིད་པས་སོ། །ད་ེལྟར་ཡིང་ང་

བསམ་ཡིས་གླེིང་དུ་འགོྲ་སྐོབས་ཁོོང་གཉིིས་ཀྱིི་དབར་ལ་མི་མཐུན་པ་ཤུགས་ཆོེ་འདུག 

འོན་ཀྱིང་སྐོབས་དེ་དུས་ངས་དེ་འདྲ་ཡིོད་པ་ཤོེས་མ་བྱུང་། ང་ཚེོ་དེ་གར་སོྡེད་སྐོབས་མི་

འཆོམ་པའི་རྟེགས་མཚེན་མི་འདུག ང་རང་གིས་མཐོང་ཐུབ་པ་ཞིིག་ལ་གནས་སྟངས་

ད་ེཞི་ིབད་ེལྷིང་འཇེགས་འདུག

ང་རང་རིན་པོ་ཆོེའི་སླེོབ་མ་དང་ཁོོང་ལ་ཧ་ཅིང་དགའ་པོ་གནང་མཁོན། དབྱིན་

ཇེིའ་ིནང་པའ་ིབཙུན་མ། ཇོེ་ས་ིཝིེག་ས་ིལར་ལའང་ཐུག་འདོད་ཆོེན་པོ་བྱུང་། བོད་པ་ཚེ་ོ

སོྡེད་སའི་ཁོང་པའི་སྟེང་ཐོག་དེར་ནུབ་ཕོྱིགས་པ་ཚེོ་སྤྱིིར་བཏང་གང་བྱུང་འགོྲ་ཆོོག་གི་
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མི་འདུག འོན་ཀྱིང་ཧོ་སེ་མཚེམས་བསྙེན་སྒྲུབ་མི་བྱེད་པའི་སྐོབས་སུ་མོ་རང་དེར་སོྡེད་

ཆོོག་ག་ིའདུག

སྔོ་དགོང་གཉིིས་ཀའ་ིཞིལ་འདོན་ད་ེབོད་སྐོད་ནང་དུ་སོྐྱར་གྱི་ིའདུག རྗོེས་སུ་རིན་པོ་

ཆོེས་གསར་གཏོད་འཕེལ་རྒྱས་བཏང་བ་དང་མ་ིའདྲ་བར། དེའ་ིསྐོབས་སུ་བོད་པའ་ིསོྲོལ་

རྒྱུན་གྱི་ིསོྒོམ་ཉིམས་ལེན་གྱི་ིཐབས་ལམ་ལ་ཤུགས་གནོན་གཙ་ོབོ་བྱེད་ཀྱི་ིའདུག འོན་ཀྱིང་

འགྱུར་བ་གཏོང་རྒྱུ་འགོ་ཚུགས་ཟིིན་འདུག རིན་པོ་ཆོེས་ཉིིན་ལྟར་དབྱིན་སྐོད་དུ་འདོན་

བཞིིན་པའི་གསོལ་འདེབས་གསར་པ་ཞིིག་དབུ་བཙུགས་ཟིིན་འདུག་ལ། ཁོོར་ཡུག་དེ་

མྱུར་པོའ་ིངང་ནས་འགྱུར་བ་འགོྲ་བཞིིན་འདུག

སྤྱི་ིལོ་ ༡༩༦༨ ཀྱི་ིདབྱར་ཐོག་དེར་རིན་པོ་ཆོ་ེརྒྱ་གར་ལ་ཕེབས་པ་རེད། ལོ་ལྔའ་ིགོང་

དུ་ཁོོང་ནུབ་ཕོྱིགས་སུ་ཕེབས་པ་ནས་བཟུང་ཨ་ེཤོ་ེཡི་ལ་ཕྱིིར་ལོག་གནང་བ་ཐེངས་དང་པོ་

ད་ེརེད། ཁོོང་ད་ེགར་ཡོིད་སྐོབས་ཆོོས་སེམས་ལྡན་པའ་ིནང་ཆོོས་ཉིམས་ལེན་པ་འབྲུག་

རྒྱལ་མོས་གདན་འདྲེན་ཞུས་པ་བཞིིན་ཁོོང་འབྲུག་ཡུལ་ལ་ཕེབས་གནང་འདུག འབྲུག་

རྒྱལ་མོ་དང་ཁོོང་གཉིིས་ཀ་བཀུར་འོས་བཤོེས་གཉིེན་དིལ་མགོ་མཁྱོེན་བརྩ་ེརིན་པོ་ཆོེའ་ི

སླེོབ་མ་རེད། མོས་རིན་པོ་ཆོ་ེརྒྱ་གར་དུ་ཕེབས་ཀྱི་ིཡིོད་པ་ཐོས་སྐོབས་རིན་པོ་ཆོེར་བསྙེན་

བཀུར་ཞིབས་ཏོག་གང་དགའ་ཅིི་ལེགས་གནང་འདུག རིན་པོ་ཆོེ་ཨོག་སི་ཧོྥོརད་ལ་

བཞུགས་སྐོབས་ཁོོ་མོའ་ིསྲོས་རྒན་ཤོོས་དང་མ་འོངས་པའ་ི "ད་ཡོིད་" རྒྱལ་པོ་འཇེིགས་

མེད་སེངྒེེ་དབང་ཕྱུག་གི་དགེ་རྒན་གནང་འདུག འབྲུག་རྒྱལ་ནང་མི་མཇེལ་འཕྲད་ལ་

གདན་འདྲེན་ཞུས་པའ་ིཐོག་ཏུ་རིན་པོ་ཆོེར་སླེོབ་དཔོན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱིིས་བོད་ལ་

མ་ཕེབས་སོྔོན་ལ་སྒྲུབ་པ་གནང་སའི་སྒྲུབ་ཕུག་སྙན་གྲགས་ཅིན་སྟག་ཚེང་དུ་མཚེམས་

བསྙེན་སྒྲུབ་གནང་རྒྱུར་ཆོོག་མཆོན་བསྩལ་འདུག

རིན་པོ་ཆོ་ེད་ེགར་མཚེམས་ལ་བཞུགས་སྐོབས། ཁོོང་གིས་ “ཕྱིག་རྒྱ་ཆོེན་པོའ་ིསྒྲུབ་

ཐབས་” ཞིེས་པའི་གསོལ་འདེབས་ཞིིག་གཏེར་ནས་བཏོན་གནང་འདུག ངས་གཏེར་

ནས་བཏོན་ཞིེས་བརོྗོད་དགོས་པའ་ིརྒྱུ་མཚེན་ན་ིབོད་ཀྱི་ིསོྲོལ་རྒྱུན་གཞིིར་བཟུང་བྱས་ན་
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ད་ེཁོོང་རང་ཉིིད་ཀྱིིས་བྲེིས་གནང་པ་མ་རེད། མ་ིལོ་བརྒྱ་ཕྲག་འགའ་ིསོྔོན་ལ་སོླེབ་དཔོན་

པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱིིས་ལྗགས་རོྩམ་གནང་བར་ཡིིད་ཆོེས་བྱེད་པའ་ིཕྱིག་དཔ་ེཞིིག་རིན་

པོ་ཆོེའ་ིདགོངས་པའ་ིགཏརེ་དུ་སྦེས་པའ་ིཚུལ་དུ་བཞུགས་པ་ད་ེཁོོང་གསི་གསར་རྙིེད་བྱུང་

བ་རེད། པདྨ་སམ་བྷ་བས་ལོ་ངོ་བརྒྱ་ཕྲག་འགའི་གོང་ལ་ཉིམས་ལེན་གནང་སའི་སྒྲུབ་

ཕུག་ཏུ་རིན་པོ་ཆོེས་སོྒོམ་སྒྲུབ་གནང་སྟ།ེ དེང་སང་སྙིགས་དུས་འདིར་དངོས་གཙོའ་ིལམ་

ལུགས་དང་། ཆོོས་ཕོྱིགས་ལ་ཉིམས་ཆོག་ཇེ་ིལྟར་འགོྲ་བཞིིན་པའ་ིམུན་ནག་འད།ི ཆོོས་ཀྱི་ི

སྙིང་དོན་ཡིང་དག་པར་སོྟན་པའ་ིཆོོས་ལུགས་རིས་མེད་ཀྱི་ིཐབས་ལམ་ལ་བརྟེེན་ནས་ཇེ་ི

ལྟར་སེལ་ཚུལ་གསལ་བའི་རྩ་ཆོེའི་དཔེ་ཆོ་འདིའི་གཏེར་སོྒོ་ཕྱིེས་པ་རེད། ངའི་ཁོྱོ་ག་ནི་

གཏེར་སོྟན་ཞིིག་ཡིིན་པར་ངོས་འཛོིན་གནང་ཡོིད། བོད་སྐོད་ཀྱི་ིམཚེན་གནས་ “གཏེར་

རྙིེད་པའམ།” ཡིང་ན། “གཏེར་སོྟན་པ་” ལ་གོ་བ་རེད། གཏེར་སོྟན་ཟིེར་དུས་ནུབ་ཕོྱིགས་

ཡི་ེཤུའ་ིཆོོས་ལུགས་ནས་བཤོད་ན་སོྟན་པ་ཟིེར་བ་དང་ཕྲན་བུ་འདྲ་བོ་ཡིོད། བོད་དུ་སྙན་

གྲགས་ཆོེ་བའི་བཤོེས་གཉིེན་མང་པོ་ཞིིག་གཏེར་སོྟན་པ་ཆོགས་ཡོིད། མཚེན་གནས་

འད་ིན་ིཔདྨ་སམ་བྷ་བས་མ་འོངས་པའ་ིམ་ིརབས་རྣམས་ལ་ཕན་པའ་ིཆོེད་དུ། ས་གནས་

སྣ་ཚེོགས་པར་སྐོབས་ར་ེཕྱིག་དཔ་ེངོ་མ་དང་མཆོོད་རྫོས་སོགས་སྦེས་གནང་པའ་ིརིགས་

གཏེར་ནས་འདོན་མཁོན་ཚེོ་ལ་ཕུལ་གྱིི་ཡིོད། ཕྱིག་དཔེ་འདི་དག་གིས་དུས་ཚེོད་རན་

འཚེམ་ཞིིག་ལ་གོ་རོྟེགས་སམ། ཤོེས་རབ་གསར་པ་ཞིིག་མངོན་པར་གསལ་བ་བྱེད་ཀྱིི་

ཡིོད་ཙང་། ངས་འད་ིདག་ལ་དུས་ཀྱི་ིའབར་རྫོས་རེད་བསམ་གྱི་ིཡོིད། “བར་དོ་ཐོས་གོྲལ་” 

ན་ིགཏེར་ཆོོས་ཀྱི་ིནང་ནས་འད་ིའདྲའ་ིདཔ་ེམཚེོན་གྲགས་ཅིན་ཞིིག་རེད། ཕྱིག་དཔ་ེའད་ི

རིགས་འགའ་ཤོས་བྲེག་ཕུག་ག་ིགསེབ་ནས་དང་། འགའ་ཞིིག་གཙང་བོའ་ིམཐིལ་དུ་སྦེས་

པའ་ིགཏེར་སོྒྲམ་ནས་སམ། ཡིང་ན་དམིགས་བསལ་ཅིན་གྱི་ིགནས་ནས་རྙིེད་ཡིོང་ག་ིཡིོད། 

འགའ་ཤོས་གཏེར་སོྟན་གྱི་ིསེམས་ནང་དུ་སྦེས་ཏ་ེད་ེདག་ཁོོང་ག་ིདགོངས་པའ་ིཀོློང་ནས་

རྙིེད་པའམ་སྐྱེ་བ་ཡོིང་གི་ཡོིད། རིན་པོ་ཆོེ་ནི་དངོས་གཏེར་དང་དགོངས་གཏེར་གཉིིས་

ཀ་འདོན་ཐུབ་པའ་ིགཏེར་སོྟན་གྱི་ིགྲས་ལ་བརྩ་ིབ་རེད། བོད་དུ་སྐུ་གཞོིན་ནུའ་ིསྐོབས་སུ་
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ཁོོང་གིས་གཏེར་མང་པོ་བཏོན་གནང་གྲུབ་ཡོིད་ཀྱིང་། “ཕྱིག་རྒྱ་ཆོེན་པོའ་ིསྒྲུབ་ཐབས་

” ད་ེཁོོང་བོད་ནས་ཕེབས་རྗོེས་སུ་བཏོན་པའ་ིགཏེར་མ་དང་པོ་ད་ེརེད་བསམ་གྱི་ིའདུག

ང་ཚེོ་བསམ་ཡིས་གླེིང་དུ་ཡིོད་སྐོབས། རིན་པོ་ཆོེ་འབྲུག་ཡུལ་ནས་ཕྱིིར་འཁོོར་མ་

ཐག་ཡིིན་པ་དང་། ཕྱིག་དཔེ་འདི་ཁོོང་རང་མཉིམ་དུ་འཁྱོེར་ཡིོང་ནས་དབྱིན་སྐོད་ནང་

གསར་དུ་བསྒྱུར་ཚེར་ཙམ་རེད་འདུག ད་ཆོ་བསམ་ཡིས་གླེིང་ག་ིདག་ེཕྲུག་ཚེོས་ “ཕྱིག་

རྒྱ་ཆོེན་པོའ་ིསྒྲུབ་ཐབས་” ད་ེབོད་སྐོད་དུ་སོྐྱར་བ་མ་ཟིད་དབྱིན་སྐོད་ནང་དུའང་ཉིམས་

ལེན་བྱེད་ཀྱིི་འདུག དཔེ་ཆོ་དེ་ཚེོན་ཁྲ་ཅིན་གྱིི་ཤོོག་བུའི་ཐོག་ཏུ་དེ་ཙམ་གསལ་པོ་མེད་

པའ་ིསོྒོ་ནས་སྣུམ་པར་འདྲ་བཤུས་བྱས་ཡིོད་པ་ངའ་ིདྲན་པར་གསལ།

ང་ཚེ་ོད་ེགར་བསྡེད་ད་ེཉིིན་ཤོས་ཕྱིིན་པའ་ིརྗོེས་ཀྱི་ིཕྱི་ིདོྲ་ཞིིག་ལ། ང་ཉིལ་ཁོང་དུ་ཕྱིིན་

པས་ཨ་མ་ཉིལ་ཁྲིའ་ིསྟེང་དུ་རྦད་ད་ེའཁུམས་ནས་བསྡེད་འདུག མོ་ཧོན་ཐོར་བ་འདྲ། སྐོར་

མ་འགའ་ཤོས་ཀྱིི་རིང་ལ་མོས་འགུལ་སྐྱོད་བྱས་མ་སོང་ལ་ངག་ནས་གང་ཡིང་བཤོད་

མ་སོང་། ད་ེའདྲ་ཞིིག་ནས་ “དཀོན་མཆོོག་མཁྱོེན། ང་ལ་གཉིིད་འབེབས་བྱས་འདུག ང་

ལ་ཨེ་ཤོེ་ཡིའི་མི་འདིས་གཉིིད་འབེབས་བྱས་འདུག ད་ལྟ་རང་ཁོྱོད་རང་གིས་ཅི་དངོས་

བདག་ཆོ་རོྒྱབས། ང་ཚེ་ོསྒྱུ་མ་ངན་པས་བསླུས་འདུག ང་ཚེ་ོའད་ིནས་ཐོན་འགོྲ་དགོས།” 

ཞིེས་བརོྗོད་བྱུང་།

ཕྱིིར་བལྟ་ཞིིག་བྱས་ན། མོ་བསམ་ཡིས་གླེིང་དུ་དུས་ཡུན་དེ་ཙམ་བསྡེད་པ་དེ་ཡི་

མཚེར་པོ་རེད་སྙམ། ཕོྱིགས་གཅིིག་ནས་དེ་ནི་སྒྱུ་མ་རང་རེད། དུས་ཡུན་འདིའི་རིང་ལ་

མོས་དུས་རྒྱུན་སྤྱིོད་ལུགས་ཀྱིི་ལྟ་སྟངས་དེ་དག་ཡིོངས་སུ་ཟུར་འཇོེག་བྱས་པ་རེད། དེ་

ག་འདྲ་བྱས་ཏ་ེབྱུང་སྲོིད་པ་ད་ེངས་གསལ་པོ་ཤོེས་མ་སོང་། ངན་སྔོགས་ད་ེགང་ཡིིན་ཡིང་

རུང་། ད་ན་ིདེའ་ིནུས་པ་ཉིམས་འདུག

སྐོབས་དེ་དུས་མོའ་ིབསྔོགས་འོས་ཀྱིི་ཀུན་སྤྱིོད་ཇེི་འདྲ་མངོན་པ་དེར་ངས་ཡིི་རང་

བྱས་མེད། ད་ེལས་ལྡོག་སྟ་ེང་ལ་དེར་ཡུན་རིང་ཙམ་སོྡེད་འདོད་ཀྱི་ིབོླ་སྐྱེས་པ་དང་། མོས་

ང་ཚེ་ོའགོྲ་དགོས་པའ་ིཨུ་ཚུགས་བྱས་ཙང་སེམས་ངལ་སྐྱེས་བྱུང་། ང་དང་ངའ་ིགཅིེན་མོ་
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གཉིིས་ཀས་ཚེང་མ་འགྲིག་ཡོིད་པ་དང་། སྒྱུ་མ་ངན་པ་མ་ཡིིན་པ། ང་ཚེ་ོབསྡེད་ན་འཐུས་

པ་བཅིས་ཀྱི་ིསོྒོ་ནས་མོའ་ིབོླ་འགུག་རྒྱུར་ཐབས་ཤོེས་བྱས་པ་ཡིིན། ངས་མོ་ལ་ཞུ་བ་བྱས་

ཀྱིང་མོས་སྐོད་ཅིིག་ཉིིད་ལ་འགོྲ་དགོས་ཡོིད་ཟིེར་གྱི་ིའདུག ངས་ང་ཚེ་ོད་ེགར་ཡོིད་དུས་

འཁྱུག་ཙམ་ལས་མཇེལ་རྒྱུ་མ་བྱུང་བའི་རིན་པོ་ཆོེ་ལ་ཐོན་མཇེལ་ཞུ་བར་ཕྱིིན་པ་ཡིིན། 

ངས་ཁོོང་ལ་ངའ་ིཨ་མས་བོླ་སྣ་འགྱུར་ལོྡག་བྱེད་ཀྱི་ིཡིོད་ཙང་ང་ཚེ་ོའགོྲ་དགོས་བྱུང་སོང་

ཞིེས་ཞུས་པ་ཡིིན། ཁོོང་གིས་ང་ལ་སེམས་ཁྲལ་བྱེད་དགོས་མ་རེད། ཚེང་མ་འགྲིག་འགོྲ་

ཡི་ིརེད། མ་འོངས་པར་ཐུག་འཕྲད་ཐུབ་ཀྱི་ིརེད་ཅིེས་བོླ་བད་ེཔོ་བཟོིས་བྱུང་།

ངའི་གཅིེན་མོ་ང་ལས་རྒན་པ་ཡིིན་པ་དང་། སི་ཀོད་ལནད་ཀྱིི་ཉིེ་འཁྲིས་སུ་མོ་ལ་

གོྲགས་མོ་ཡིོད་ཙང་། ངའ་ིཨ་མས་མོ་ལ་གཟིའ་མཇུག་ག་ིལྷག་མ་ད་ེཁོོང་ཚེོའ་ིམཉིམ་དུ་

བསྡེད་ན་འཐུས་པའི་གནང་བ་སྤྲོད་སོང་། ང་གཅིིག་པུ་ཨ་མའི་མཉིམ་དུ་ནང་ལ་ལོག་

དགོས་བྱུང་། ངས་ང་ཚེོའི་མོ་ཊི་ཇེག་ཝིར་སེ་ཌན་རྟེགས་ཅིན་དེའི་ནང་དུ་སྒོམ་དེ་ཚེོ་

བླུགས་ཏ་ེང་གཉིིས་ལོན་ཌོན་ལ་ཕྱིིར་ལོག་ཕྱིིན་པ་ཡིིན། ངས་སྐོད་ཆོ་བཤོད་མེད། འགྲུལ་

བཞུད་ཧྲིིལ་པོར་ཐད་ཀའ་ིདྲ་ིབ་རྣམས་ལ་ཡིིན་དང་མིན་གྱི་ིལན་ཙམ་མ་གཏོགས་ངས་ཁོ་

གདངས་མེད། འགྲུལ་བཞུད་ཆུ་ཚེོད་འགའ་ཤོས་བྱས་པའ་ིརྗོེས་སུ། ཨ་མས་མོ་ཊི་བཀག་

སྟ།ེ ངའ་ིསེམས་ཁོམས་ལ་འགྱུར་བ་ཐེབས་ཡིོང་བསམས་ཏ།ེ ང་ལ་འཁྱོགས་སྤྲོ་ིཞིིག་ཉོིས་

ནས་སྤྲོད་བྱུང་། ངས་ལམ་སྟེང་དུ་མ་སླེེབས་བར་སྒུག་པ་དང་དེ་ནས་སྒོེའུ་ཁུང་ཕྱིེས་ཏེ་

འཁྱོགས་སྤྲོི་དེ་གཡུག་པ་ཡིིན། ཨ་མས་ང་ལ་ “ང་ཚེོ་ལྷོ་ཨ་ཧྥོི་རི་ཁོར་གཞིིས་སོྤེ་དགོས། 

ཁྱོེད་རང་དེ་གར་དགའ་པོ་ཡིོང་གི་རེད། ངས་ཁྱོེད་རང་ལ་རྟེ་ར་ཞིིག་ཉོིས་ཆོོག ཁྱོེད་

རང་ལ་རྟེ་མང་པོ་ག་ཚེོད་དགོས་ཀྱིང་ཉོིས་ཆོོག འོན་ཀྱིང་ཐུགས་རྗོེས་གཟིིགས། ཐུགས་

རྗོེས་གཟིིགས། ཁོྱོད་ཀྱིིས་ནང་ཆོོས་དང་མ་ིཁྱོད་མཚེར་འད་ིལ་སོྤྲོ་སྣང་བྱེད་རྒྱུ་ད་ེབརྗོེད་

འཇུག་རོགས།” ཞིེས་ཞུ་བ་འཐེན་པ་དྲན་གྱིི་འདུག ཡིིན་ནའང་ངས་དེ་འདྲ་གང་ཡིང་

བྱས་ཡོིད་པ་མ་རེད།
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འདིའ་ིརྗོེས་སུ་མ་འགྱིངས་པར་ང་རང་བྷ་ེནེན་ཌེན་སླེོབ་གྲྭར་ཕྱིིར་ལོག་པ་ཡིིན། ད་ེ

ན་ི ༡༩༦༩ ལོའ་ིདཔྱོིད་ཀ་ཡིིན་པ་དང་། ངས་རིན་པོ་ཆོ་ེཕལ་ཆོེར་ཟླ་བ་དྲུག་ག་ིརིང་ལ་

སྐྱར་དུ་མཇེལ་མ་བྱུང་། དཔྱོིད་ཀའི་སོླེབ་ཡུན་གྱིི་སྐོབས་སུ་ཁོོང་ལ་མོ་ཊི་བརྡོབ་སོྐྱན་

ངན་པ་ཞིིག་བྱུང་སྟེ་ཞིབས་གཡིོན་ཞི་བ་ཐོས་པས་ང་རང་ཧོན་ཐོར་སོང་། དེ་ནས་ཡུན་

རིང་མ་སོང་བའ་ིརྗོེས་སུ་ཁོོང་ག་ལེར་དྲག་སྐྱེད་འགྲོ་བཞིིན་ཡོིད་པ་དང་། མིང་ལ་མ་གྷི་ིར་

སོལ་ཟིེར་བའ་ིདབྱིན་ཇེིའ་ིབུ་མོ་གཞོིན་ནུ་མ་ཞིིག་དང་གཉིེན་སྒྲིག་བྱེད་འཆོར་ཡིོད་སོྐོར་

ཐོས་བྱུང་། ད་ེན་ིང་རང་ཧོན་ཐོར་བ་ཐེངས་གཉིིས་པ་ད་ེརེད། ད་ེནས་དུས་ཡུན་ཐུང་ཙམ་

ཞིིག་གི་རྗོེས་སུ་མག་གྷིི་ཡིིས་ཁོོང་དང་གཉིེན་སྒྲིག་མི་བྱེད་རྒྱུའི་ཐག་བཅིད་པ་རེད་ཅིེས་

གོ་བྱུང་། ཡི་མཚེན་པ་ཞིིག་ལ་ད་ེན་ིབོླ་མ་བད་ེབ་ཆོ་ེཤོོས་བཟོི་བའ་ིགནས་ཚུལ་རེད། ངས་

ཡིིད་ཆོེས་བྱེད་ཐུབ་མ་སོང་། “སུ་འདྲ་ཞིིག་གིས་ཁོོང་ལ་མིན་ཟིེར་ཐུབ་ཀྱིི་རེད་དམ། ཇེི་

ལྟར་བྱས་ཏེ་ཁོོང་གིས་བུད་མེད་ཅིིག་ལ་གཉིེན་སྒྲིག་འདོད་བྱུང་བ་དང་། བུད་མེད་དེས་

ཁོོང་གི་འདོད་པར་ངོས་ལེན་མི་བྱེད་པ་གང་ཡིིན་ནམ། མོ་སོྨྱོས་པ་ཡིིན་ཁོོ་ཐག་རེད།” 

ཅིེས་ང་རང་ལ་བསམ་བོླ་འདི་ལྟར་འཁོོར་བ་དྲན། གལ་ཏེ་ང་ལ་ཁོོང་དང་གཉིེན་སྒྲིག་

བྱེད་རྒྱུའི་གོ་སྐོབས་དེ་འདྲ་བྱུང་ན་ངས་ཐེ་ཚེོམ་བྱེད་ས་མ་རེད་ཅིེས་བློ་ལ་འཁོོར་བྱུང་། 

ང་ལ་བསམ་བོླ་གཉིིས་པ་ད་ེའདྲ་ཡིོང་མ་ིསྲོིད།

རྗོེས་སུ་རིན་པོ་ཆོེས་མོ་ཊི་བརྡོབ་སོྐྱན་དེའི་སོྐོར་ལ་བྲེིས་སྐོབས། ཁོོང་གིས་ཐེ་ཚེོམ་

དང་། དོགས་པ། རང་མགོ་རང་སོྐོར་བཅིས་མེད་པ་བཟོི་རྒྱུའི་སོྐོར་ལ་གསུངས་འདུག 

ཁོོང་གིས་ “བོད་དུ་སྐྱེས་པ་” ཞིེས་པའི་དེབ་ཀྱིི་མཇུག་བསྡུའི་གཏམ་ “ནུབ་ཕོྱིགས་སུ་

ནང་ཆོོས་འཛུགས་པ་” ཞིེས་པའ་ིའགོ་བརོྗོད་འོག་ཏུ་མོ་ཊི་བརྡོབ་སོྐྱན་ད་ེབརྒྱུད་ད་ེཁོོང་

ལ་ཐོབ་པའ་ིབརྡོ་དོན་དེའ་ིསོྐོར་ལ་འད་ིལྟར་བྲེིས་འདུག

ཆོ་ཚེང་བ་དང་ཡིང་དག་པའ་ིསོྒོ་ནས་དམ་ཆོོས་ཉིམས་ལེན་ལ་གཞོིལ་དུས། སུ་

ཞིིག་བསླུ་བྲེིད་ཀྱི་ིརིགས་དང་མཉིམ་དུ་གཞོིལ་མ་ིཆོོག་པ་ཡིིན། ངས་ང་རང་གིས་

གཞིན་གྱི་ིམ་ཤོེས་པའ་ིཆོ་ཞིིག་གསང་ཉིར་དང་། དམིགས་བསལ་གྱི་ིཁྱོད་རྟེགས་
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སམ། ལུགས་མཐུན་གང་འདྲ་ཞིིག་ཀྱིང་འཛོིན་རྒྱུ་མེད་པ་ཤོེས་རོྟེགས་བྱུང་། ངས་

རང་ཉིིད་ལ་གེགས་བར་ཁོོ་ནར་འགྱུར་པའི་ཡི་མཚེན་པའི་བག་ཆོགས་ཤོིག་

བསྐྲུན་བཞིིན། དག་ེའདུན་པའ་ིགྲྭ་ཆོས་ཀྱི་ིརྒྱབ་ཏུ་ཡིིབས་མ་ིརུང་བ་དང་། དག་ེ

འདུན་གྱིི་སྡེེ་དང་ལྷན་དུ་རང་ཉིིད་འབྲེེལ་བ་རྒྱ་ཆོེར་ཡིོང་བའི་ཀུན་སླེོང་དང་

བཅིས་ཏ་ེངས་བསླེབ་སོྡེམ་དོར་རྒྱུར་ཐག་བཅིད་པ་ཡིིན། སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་

ལ་ཞིབས་འདེགས་བསྒྲུབ་པར་རང་ཉིིད་འབུལ་འདོད་ཀྱིི་ཚེོར་བ་དེ་སྔོ་བྱུང་མ་

མོྱོང་བ་ཞིིག་སྐྱེས་བྱུང་།1

སྐོབས་དེ་དུས་ངས་མོ་ཊི་བརྡོབ་སོྐྱན་དེའི་ཤུགས་རྐྱེེན་གྱིི་སོྐོར་ལ་གང་ཡིང་ཤོེས་མ་

བྱུང་། ང་རང་གིས་ངོས་ནས་ངས་རིན་པོ་ཆོེ་རྒྱུན་དུ་ཡིིད་ལ་འཁོོར་བ་དང་། ཁོོང་ཡིང་

སྐྱར་མཇེལ་རྒྱུ་བྱུང་ན་སྙམ་སྟེ་སྒུག་བསྡེད། ལོ་བཅོི་ལྔ་ཡིིན་པའི་གཞོིན་ནུ་མ་ཞིིག་ལ་

མཚེོན་ན། ང་ནི་ཁོོང་ལ་ཧ་ཅིང་རྗོེས་སུ་ཆོགས་པ་དང་། རང་ཉིིད་ཀྱིི་མི་ཚེེའི་ཟོླས་གར་

ལ་འཁོོན་ཏ་ེགནས། ངས་ཁོོང་ག་ིགནས་སྟངས་ག་འདྲ་ཡིིན་པའ་ིགོ་དོན་གཏིང་ཟིབ་དེའ་ི

སོྐོར་ལ་ངས་མནོ་བསམ་བཏང་མེད།

དུས་ཡུན་འདིའི་རིང་ལ་ངའི་སླེོབ་སྦྱོང་ཉིམས་ཞིན་དུ་འགྲོ་རྒྱུ་འགོ་བཙུགས་སོང་། 

བྷ་ེནེན་ཌེན་ལ་ང་ནམ་ཡིང་སྣང་བཟོིད་བད་ེཔོ་མ་བྱུང་བ་དང་། ད་ཆོ་རིན་པོ་ཆོ་ེལ་ཐུག་

པས་ངའི་མི་ཚེེའི་ལྟ་སྟངས་ཀྱིི་ཐད་ལ་འགྱུར་བ་ཤུགས་ཆོེ་ཕྱིིན་ཏེ། སྤྱིི་ཚེོགས་སུ་འདྲེས་

མི་ཐུབ་པ་དེ་ཤུགས་ཆོེར་ཕྱིིན་པ་ལྟ་བུར་མངོན། བྷེ་ནེན་ཌེན་ནི་དབྱིན་ཡུལ་གྱིི་གྲལ་

རིམ་མཐོ་གྲས་དང་། ཕྱིི་རྒྱལ་གྱིི་གཞུང་ཚེབ་ཁོག་འཛོམ་གླེིང་ཡོིངས་ཀྱིི་རྒྱལ་རིགས་ཀྱིི་

བུ་མོ་ཚེོ་གཏོང་སའི་སླེོབ་གྲྭ་དེ་རེད། དེ་ནི་དབྱིན་ཡུལ་དུ་ཁོེ་གཙང་སྒོེར་གཉིེར་སླེོབ་གྲྭ་

ཤོས་ཆོེ་བ་ལ་འབོད་པའི་སྤྱིི་དམངས་སླེོབ་གྲྭ་སྟེ། དབྱིན་ཇེིའི་ལམ་སོྲོལ་གྱིི་སླེོབ་གསོ་རྩེ་

ཕུད་ཐོབ་ས་ཞིིག་རེད། དྲང་པོར་བཤོད་ན། ང་རང་ཆུང་དུས་ནས་དབྱིན་ཇེིའ་ིསྤྱི་ིཚེོགས་

1 ཆོོས་རྒྱམ་དྲུང་པ། ”ཆོོས་རྒྱམ་དྲུང་པའ་ིགསུང་འབུམ་གཅིསེ་བཏུས་” གླེགེས་བམ་དང་པོ། (བོྷ་ས་ིཌོན་ཤོམ་བྷ་ལ་

དཔར་སྐྲུན་ཁོང་། ༢༠༠༤) ཤོོག་གྲངས་ ༢༦༥ །
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ཀྱི་ིནང་དུ་ང་རང་འཚེམས་པོ་ཡོིད་པ་ཚེོར་མོྱོང་མེད། ད་ེའདྲའ་ིརྐྱེེན་ལས་ང་བྷ་ེནེན་ཌེན་

ནང་སོྡེད་རྒྱུ་དེ་ལས་སླེ་པོ་མ་བྱུང་། འདིའི་སྐོབས་སུ་ངས་སླེོབ་གྲྭའི་གནས་སྟངས་ལ་རྩ་

བ་ནས་བསྟུན་མ་ཐུབ་པ་དང་། ང་སླེོབ་གྲྭའ་ིམ་ིཚེ་ེནས་འབྲེེལ་ཐག་རིང་དུ་རིང་དུ་ཕྱིིན་

སོང་། ད་ེདུས་ང་རོྙིག་དྲ་བཟོི་མཁོན་གྱི་ིཕྲུ་གུ་ཞིིག་ཏུ་འགྱུར་བཞིིན་འདུག ད་ེནས་ཐོན་

འགོྲ་འདོད་ཀྱི་ིཚེོར་བ་ཞིིག་ང་ལ་ཡིོད་པ་དྲན་གྱི་ིའདུག ལྷག་པར་དུ་བསམ་ཡིས་གླེིང་དུ་

ངའི་ཨ་མ་དང་མཉིམ་དུ་མ་འགྲིག་པ་བྱུང་བའི་རྗོེས་སུ་ང་རང་གཉིའ་ཆོག་པ་དང་། འ་

ཆོད་འུ་ཐུག་ཏུ་གྱུར་པ་ཚེོར་བྱུང་།

འདིའ་ིསྐོབས་སུ་ཁོེམ་བྷ་ིར་ིཇེ་ིཡི་ིཉི་ེའགྲམ་གྱི་ིསོླེབ་གྲྭར་ཡོིད་པའ་ིགོྲགས་མོ་ཞིིག་གིས་

ང་ལ་སྦྲེག་ཐོག་ནས་བཟི་ིསྨོན་གཏོང་རྒྱུ་འགོ་ཚུགས། མཚེམས་མཚེམས་སུ་མོས་ང་ལ་མ་ེ

ར་ཝི་ན་ཞིེས་པ་སྟ།ེ སོ་མ་ར་ཛོའ་ིརོྡོ་ཐ་གཏོང་ག་ིཡིོད། མ་ིཚེེའ་ིདཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་སུ་

ངས་ཉིལ་ཐ་དགའ་པོའ་ིངང་ནས་འཐེན་པ་ཡིིན། ད་ེནས་མོས་ང་ལ་སྦྲེག་བརྒྱུད་ནས་ཨོ་

ཕིམ་ཞིེས་པའི་ཉིལ་ཐ་བཏང་བྱུང་། དེ་ངས་ནམ་ཡིང་བེད་སྤྱིོད་བྱས་མེད། དེ་ངས་དུས་

སྐོབས་དམིགས་བསལ་ཞིིག་གི་ཆོེད་དུ་ཉིར་དགོས་བསམས་བྱུང་། བདུན་ཕྲག་འགའི་

རྗོེས་སུ་དབྱིན་ཇེིའ་ིརྒྱལ་མོ་ཨ་ིལ་ིབཟིའ་བྷེད་ལགས་བྷ་ིནེན་ཌེན་དུ་སྲོས་མོ་ཨེན་ལ་ཐུག་

འཕྲད་དུ་ཡོིང་ག་ིརེད་ཅིེས་བཤོད་སོང་། ཨེན་སོླེབ་གྲྭར་ངའ་ིཁོང་ཚེན་ནང་ག་ིསོླེབ་མའ་ི

གྲས་ནས་གཅིིག་རེད། ངས་འད་ིན་ིཡིང་དག་པའ་ིགོ་སྐོབས་ཤོིག་རེད་བསམས་ནས་རྒྱལ་

མོ་མ་སླེེབས་སོྔོན་ལ་ཨོ་ཕིམ་ཉིལ་ཐ་ད་ེབཟིས་པ་ཡིིན། རྒྱལ་མོའ་ིཆོིབས་སྒྱུར་སྐོབས་དེར་

ང་ལ་ཞིེ་དྲག་བོླ་བག་ཕེབས་པོ་དང་། སྣང་བ་སྐྱིད་པོ། སོྤྲོ་བ་འཕེལ་པོ་བཅིས་ཀྱིི་མོྱོང་

ཚེོར་བྱུང་བ་དྲན་ཡུལ་ན་འདུག གང་འཚེམས་ཤོིག་ནས་ང་རང་མོ་ཊི་བཀག་སའ་ིཐང་

དུ་རྒྱལ་མོར་ཕེབས་སྐྱེལ་ཞུ་བའི་རུ་བསྟར་གྱིི་ནང་དུ་ལངས་སོྡེད་སྐོབས་ནམ་མཁོར་

ལྡིང་བ་དང་འདྲ་བའ་ིཚེོར་བ་བྱུང་།

དེའ་ིརྗོེས་སུ་དྲན་གསོས་པ་ཞིིག་ལ་ངའ་ིརྐང་པ་གོླེ་བུར་དུ་ལྗིད་གོག་ཆོེན་པོ་ཆོགས་

པས་ང་སླེོབ་གྲྭའ་ིབར་ཁྱོམས་ཤོིག་ཏུ་ཉིལ་བསྡེད་ཡིོད་པ་འདྲ། ངའ་ིཁོང་ཚེན་རྒན་ལགས་
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ངའི་འཁྲིས་ལ་ལངས་ཏེ་ “ཌ་ཡི་ན་ཕི་བྷ་སི་ད་ལྟ་རང་ཡིར་ལོངས། ཡིར་ལོངས། ཅིིའི་

ཕྱིིར་ཁྱོེད་རང་འདིར་ཉིལ་གྱིི་ཡིོད་དམ།” ཞིེས་བརོྗོད་ཀྱིིན་འདུག ངས་མོའ་ིགདོང་ལ་

བལྟས་ཏེ་ “ཁྱོེད་རང་ལ་དཀའ་ངལ་ག་རེ་འདུག ང་ར་བཟིི་འདུག་” ཅིེས་སྨྲས་པ་ཡིིན། 

དེར་མོའ་ིངོས་ནས་ཡི་ལན་ཡིོང་རྒྱུ་དེ་ཤོོད་ག་ལ་དགོས། མོས་སྐོད་ཅིིག་ཉིིད་ལ་གནས་

ཚུལ་ད་ེདག་ེརྒན་ཆོེན་མོར་ཞུས་པ་དང་། སྐོབས་ད་ེདུས་ང་ཚུགས་ག་བརྟེན་པོ་མེད་ཙང་

མོས་ང་ཉིལ་ཁྲིར་བསྙལ་བྱུང་། སང་ཞོིགས་དེར་ང་དག་ེརྒན་ཆོེན་མོའ་ིསར་འགྲེལ་བཤོད་

བྱེད་པར་བཏང་བྱུང་། ངས་མོ་ལ་བཟི་ིསྨོན་མ་རེད། ངའ་ིཨ་ཕ་གོྲངས་ཙང་ཁོོ་རང་དྲན་

དྲགས་པའི་དབང་གིས་ཡིིད་མུག་སྟེ་ཐེངས་དང་པོར་ཆོང་ཤོེལ་ཕོར་གང་བཏུང་བ་ཡིིན་

ཞིེས་བཤོད། ང་ལ་ཉིེས་ཆོད་ཚེབས་ཆོེན་དེ་འདྲ་བཏང་མ་བྱུང་། ཁོོང་ཚེོས་ངས་འགྲེལ་

བཤོད་བྱས་པ་དེར་ཡིིད་ཆོེས་པའམ། ཡིང་ན་ང་ལ་སྙིང་རྗོེ་སྐྱེས་པ་གང་རུང་ཞིིག་རེད། 

དོན་དངོས་སུ་ང་ལ་མཚེན་གང་འཁྲུལ་སྣང་ཤོར་བ་དང་། དེ་དག་དགའ་བདེར་ལོངས་

སྤྱིད་ད་ེངས་ཉིལ་ཁྲིར་ཉིལ་བསྡེད་པ་ཡིིན།

སླེོབ་ཐུན་གྱི་ིསྐོབས་ཞིིག་ལ་ངས་དག་ེརྒན་ཆོེན་མོར་བཅིར་ཏ།ེ ད་ཆོ་ང་རང་ནང་པ་

ཞིིག་ཡིིན་ཙང་ད་ནས་བཟུང་དཀར་སོྐྱང་བྱེད་ཀྱིི་ཡིིན་ཞུས་པ་ཡིིན། མོས་ང་ལ་མོ་རང་

ཆོོས་ཀྱིི་ལྟ་གྲུབ་སོྐོར་ལ་བགོྲ་གླེེང་བྱེད་འདོད་མེད། འོན་ཀྱིང་ངས་དམར་ཟིས་བཟིའ་

དགོས་རེད་ཅིེས་བརོྗོད་བྱུང་། ངས་མོ་ལ་ང་དེ་ནས་བཟུང་ཡིེ་ཤུའི་ལྷ་ཁོང་དུའང་འགྲོ་

འདོད་མེད་ཅིེས་བཤོད་པ་ཡིིན། བྷེ་ནེན་ཌེན་དུ་ང་ཚེོ་གཟིའ་ཉིི་མར་སོྨོན་ལམ་ཐེངས་

གཉིིས་ཚེོགས་པར་འགོྲ་དགོས་ཀྱི་ིཡིོད། ནང་པ་ཡིིན་པར་དམིགས་བསལ་གང་ཡིང་མེད། 

ང་ངེས་པར་དུ་སོྨོན་ལམ་ལ་མཉིམ་ཞུགས་བྱེད་དགོས་རེད་བརོྗོད་བྱུང་།

གང་ལྟར་ཡིང་ངས་འགོྲ་རྒྱུ་མཚེམས་བཞིག་པ་དང་། མཐའ་མ་དེར་ང་བཟུང་སོང་། 

ཉིེས་ཆོད་ཀྱིི་དོན་དུ་ང་ལ་གྲོང་གསེབ་ཀྱིི་ལྷ་ཁོང་ཡིོད་ས་དེ་བར་དུ་ལེ་བར་གཉིིས་ཙམ་

རྐང་ཐང་ལ་འགོྲ་དགོས་པ་དང་། དེར་ཁུ་སིམ་མེར་བསྡེད་དེ་ཆོོས་གླུ་ཞིིག་ངག་འཛོིན་

བྱས། ད་ེནས་སླེོབ་གྲྭར་ཕྱིིར་ལོག་བྱས་སྟ་ེངའ་ིཁོང་ཚེན་གྱི་ིདག་ེརྒན་དང་། རྒན་བདག་
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ཚེོའི་མདུན་ལ་ཆོོས་གླུ་དེ་ངག་སོྐྱར་བྱེད་དགོས་རེད་བརོྗོད་བྱུང་། ངའི་གོྲགས་མོ་ཝིར་

རོ་ནི་ཁོ་བྷུ་རུ་སི་ཇོེན་སི་ང་དང་ལྷན་དུ་ཡོིང་རྒྱུ་ཐག་བཅིད། ང་ཚེོ་ཡིེ་ཤུའི་ལྷ་ཁོང་དུ་

སླེེབས་དུས་དེར་སུ་ཡིང་མི་འདུག རྒྱུན་ལྡན་སོྨོན་ལམ་གྱིི་དུས་ཚེོད་མིན་ཙང་ལྷ་ཁོང་

སོྟང་པ་རེད་འདུག འོན་ཀྱིང་ང་གཉིིས་མཆོོད་ཁོང་གཙ་ོབོ་དེའ་ིནང་དང་མཆོོད་གཤོོམ་

གྱིི་རྒྱབ་ལ་འགོྲ་ཐུབ་བྱུང་། ངས་ཆོོས་དཔོན་གྱིི་ཆོོས་གོས་དེ་རྙིེད་བྱུང་ལ། ཝིར་རོ་ནི་ཁོ་

དང་ང་གཉིིས་ལ་མཆོོད་རྫོས་ཀྱི་ིཆོང་ཤོེལ་དམ་གང་ཡིང་རྙིེད་པ་ད་ེང་གཉིིས་ཀྱིིས་བཏུང་

བ་ཡིིན། ད་ེནས་ངས་ཆོོས་གོས་ད་ེགོྱིན། གསུང་བཤོད་སྟེགས་བུའ་ིརྒྱབ་ཏུ་ལངས་ཏ།ེ རྐུབ་

བཀྱིགས་སོྟང་པ་དེ་ཚེོར་ཁོ་གཏད་དེ་བཅོིམ་ལྡན་འདས་ཀྱིི་བཀའ་བདེན་བཞིི་དང་མི་

རྟེག་པའི་དོན་ཇེི་ཡིིན་གྱིི་སོྐོར་ལ་ཆོོས་བཤོད་ཅིིག་བྱས་པ་ཡིིན། མཐའ་མ་དེར་ངས་

དེར་ལངས་ཏ།ེ “ང་རང་ནང་པ་ཞིིག་ཡིིན་པ་དང་། ནང་ཆོོས་ན་ིའད་ིལས་བཟིང་བ་རེད།” 

ཅིེས་བཤོད་པ་དྲན། དེའ་ིརྗོེས་སུ་ང་གཉིིས་ཆོང་གིས་སྦྲེིད་པར་གྱུར་ཏ་ེསོླེབ་གྲྭར་རྐང་ཐང་

གིས་ལོག་ཕྱིིན་པ་ཡིིན།

གང་ལྟར་ཡིང་ངས་ལོ་དེའི་སླེོབ་ཡུན་ཚེར་བ་བྱས། འོན་ཀྱིང་སྟོན་དུས་སུ་ང་རང་

བྷེ་ནེན་ཌེན་ལ་ལོག་འདོད་མེད་པ་དེ་ཤོེས་ཀྱིི་ཡིོད། ངའི་གཅིེན་མོས་ལོ་རིམ་མཐའ་མ་

གཉིིས་ཀྱི་ིསོླེབ་སོྦྱང་བྱེད་ས་ཁོིར་བྷ་ིལོ་ཇེ་ིཞིེས་པའ་ིསོླེབ་གྲྭར་གནས་སོྤེར་བྱས་ན་འགྲིག་

གི་རེད་དམ་ཞིེས་ངས་ཨ་མར་དྲིས་པ་ཡིིན། ༡༩༦༩ དབྱར་ཁོར་ང་བསམ་ཡིས་གླེིང་ལ་

འགོྲ་འདུན་བྱུང་ཡིང་། ངས་ཨ་མ་དང་ཋེེ་ས་མཉིམ་དུ་ཨ་མས་ང་ཚེོའི་གུང་གསེང་ཆོེད་

དུ་གླེས་པའ་ིཁོང་ཆོེན་ཡོིད་ས། ས་ིཔེན་ཡི་རྒྱལ་ཁོབ་ཀྱི་ིཡུལ་གྲུ་མ་ིབཞིའ་ས་ིལ་དབྱར་ཁོ་

དེ་ཆོ་ཚེང་བསྐྱལ་བ་ཡིིན། དེ་གར་ངས་ས་གནས་ཀྱིི་བཟིི་སྨོན་ཁོེ་པོའ་ིརིགས་གང་ནས་

ཉོི་རྒྱུ་ཡོིད་མེད་རྩད་གཅོིད་བྱས་པ་དང་། ཚེོང་ཁོང་ནང་ནས་རྐུ་མ་ཡིང་བརྐུས་པ་ཡིིན། 

ངས་ཉི་ེབའ་ིཤོར་གླེིང་ག་ིཡུལ་འགའ་ཞིིག་ནང་བུད་མེད་ཚེོས་གོྱིན་པའ་ིཚེོན་ཁྲ་ཅིན་གྱི་ི

ཤོམ་ལྭ་ཁོབ་ཋེན་ཟིེར་བ་ཁོ་ཤོས་བརྐུས་པ་ཡིིན། ངས་འདི་དག་ཧི་ཕི་ཡིི་གོྱིན་ཆོས་ངོ་མ་

ལྟ་བུར་རྩིས་ཏ་ེགོྱིན་པ་ཡིིན། ང་ཚེ་ོས་ིཔེན་དུ་ཡོིད་དུས་ང་ལ་གཅིེས་ཉིར་བྱེད་རྒྱུའ་ིར་ཕོ། 
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མིང་ལ་པེན་ཟིེར་བ་ཞིིག་ཡོིད། ངས་ཁོོའ་ིསྐོེ་ལ་ཐག་པ་བརྒྱབ་སྟེ་གོྲང་གསེབ་ཀྱིི་གཡིས་

གཡིོན་ལ་འཁྲིད་ཀྱི་ིཡིོད།

༡༩༦༩ སོྟན་ཀ་དེར། ངས་ཁོེམ་བྷ་ིར་ིཇེ་ིཡི་ིཕྱི་ིརོལ་གྱི་ིགོྲང་གསེབ་ཅིིག་ཏུ་ཆོགས་པའ་ི

ལོ་བཅུ་དྲུག་ནས་བཅོི་བརྒྱད་བར་གྱི་ིབུ་མོའ་ིསོླེབ་གྲྭ་ཆུང་ངུ་ཁོིར་བྷ་ིལོ་ཇེ་ིལ་འགྲོ་རྒྱུ་འགོ་

བཙུགས་པ་ཡིིན། བྷེ་ནེན་ཌེན་དུ་ཡིོད་སྐོབས་ངས་ཚེན་རིག་གི་སླེོབ་ཚེན་ཁོག་ལ་སོླེབ་

སོྦྱང་ཡིག་ཤོོས་བྱས་པ་ཡིིན། འོན་ཀྱིང་ཁོིར་བྷི་ལོ་ཇེི་ལ་ངས་ལེགས་སྦྱར་དང་། སི་པེན་

ཡིའ་ིསྐོད། དབྱིན་སྐོད་བཅིས་སྐོད་རིགས་ཁོག་ལ་སོླེབ་སོྦྱང་(སོྦྱང་ཚེན་དང་ཡིིག་རྒྱུགས་

བཅིས་)རྩེ་ཕུད་བྱེད་རྒྱུའི་བོླ་ཐག་བཅིད་པ་ཡིིན། ང་རང་ཤོར་ཕོྱིགས་པའི་ཆོོས་ལུགས་

ལ་སོྤྲོ་སྣང་ཡིོད་ཙང་ང་ལ་ལེགས་སྦྱར་སླེོབ་འདོད་བྱུང་། སླེོབ་གྲྭའི་ནང་དུ་ལེགས་སྦྱར་

གྱི་ིསླེོབ་ཚེན་ལེན་རྒྱུ་མ་ིའདུག ཡིིན་ནའང་ཁོོང་ཚེོས་ང་ལ་ཁོེམ་བྷ་ིར་ིཇེ་ིཡི་ིསླེོབ་དཔོན་

ཆོེན་མོ་ཞིིག་ག་ིས་ནས་ཟུར་སྦྱོང་བྱེད་ཆོོག་པའ་ིབཀོད་སྒྲིག་བྱས་བྱུང་། ངས་ལེགས་སྦྱར་

གྱི་ིསླེོབ་ཚེན་ལེན་པར་བདུན་རེར་ཐེངས་ཤོིག་ཁོེམ་བྷ་ིར་ིཇེ་ིལ་སྤྱི་ིསྤྱིོད་སྣུམ་འཁོོར་ནང་

འགྲོ་ཡི་ིཡིོད། འོན་ཀྱིང་ངས་ནང་ལས་གང་སྤྲོད་པ་རྣམས་བྱས་མེད་ཙང་། མཐའ་མ་དེར་

སླེོབ་དཔོན་གྱིིས་ང་ལ་སླེོབ་མཚེམས་བཞིག་སོང་། མདོར་ན་ཁོིར་བྷི་ལོ་ཇེི་ལ་ཡིོད་དུས་

ངས་ཡིག་པོ་ཞི་ེདྲག་བྱས་མེད། ངས་སླེོབ་གྲྭ་བརྗོེས་པ་དེས་དཀའ་ངལ་གང་ཡིང་བསལ་

མ་སོང་། རྒྱུ་མཚེན་ན་ིད་ེན་ིངའ་ིདཀའ་ངལ་གྱི་ིའབྱུང་ཁུངས་ལྟ་ེབ་ད་ེམ་རེད།

དུས་ཡུན་འདིའི་རིང་གི་ངའི་སླེོབ་སོྦྱང་གི་བརྒྱུད་རིམ་ནང་ལ་འོད་འཚེེར་བའི་

མདངས་ཤོིག་ཡིོད། དེ་ནི་ང་ལ་བོད་ཀྱིི་སྐོད་ཡིིག་སྦྱང་འདོད་བྱུང་བས། ངས་ཁོེམ་བྷི་རི་

ཇེི་ལ་བཞུགས་པའི་བོད་ཀྱིི་བླ་མ་ཨ་ཁྲོ་རིན་པོ་ཆོེའི་སོྐོར་གོ་བྱུང་། ངས་ཁོོང་ལ་བཅིར་

བས་ཁོོང་གིས་ང་ལ་བོད་ཀྱིི་སྐོད་ཡིིག་འཁྲིད་རྒྱུའི་ཞིལ་བཞིེས་གནང་བྱུང་། ཁོོང་གི་སྐུ་

ཟླ་ཨ་ལ་ིཐ་ིཡི་ན་ིཨང་ལ་ིཁོན་ཆོོས་དཔོན་ཞིིག་ག་ིབུ་མོ་ཡིིན་པ་དང་། མོ་རང་ཡི་ེཤུའ་ིརྗོེས་

འཇུག་པ་རང་འཇེགས་བྱས་ཏ་ེབསྡེད་པ་རེད། ཁོོང་གཉིིས་ཕན་ཚུན་གཅིིག་གིས་གཅིིག་

ལ་བརྩེ་གདུང་ཧ་ཅིང་ཆོེན་པོ་འདུག མོས་ཁོོང་ལ་རིན་པོ་ཆོེ་ལགས་ཞིེས་ཞུ་ཡིི་འདུག 
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སྐོབས་ད་ེདུས་ཨ་ཁོྲ་རིན་པོ་ཆོེས་མཚེམས་མཚེམས་ལ་ནང་ཆོོས་ཀྱི་ིགསུང་ཆོོས་གནང་

ག་ིའདུག་མོད། ཁོོང་ག་ིའཚེ་ོབ་ན་ིསེམས་ནད་བཅོིས་སའ་ིསྨོན་ཁོང་ཞིིག་ཏུ་སྨོན་ཞིབས་

ཀྱི་ིཕྱིག་ལས་གནང་ག་ིའདུག ངས་བོད་ཀྱི་ིསྐོད་ཡིིག་སོྦྱང་བར་བདུན་ཕྲག་རེར་ཐེངས་ར་ེ

ཁོོང་ག་ིཁོེམ་བྷ་ིར་ིཇེ་ིལ་ཡིོད་པའ་ིཁྱོིམ་ལ་ཕྱིིན་པ་ཡིིན། ཁོོང་ཧ་ཅིང་བཟོིད་བསྲོན་ཆོེན་པོ་

ཞིིག་འདུག་ལ། ཁོོང་བཟིའ་མ་ིགཉིིས་ཀས་ང་ལ་བྱམས་པོ་བྱས་བྱུང་། ཁོོང་གིས་དྲུང་པ་

རིན་པོ་ཆོ་ེཞིལ་ཤོེས་པ་མ་ཟིད་གུས་བཀུར་ཧ་ཅིང་ཆོེན་པོ་གནང་ག་ིའདུག དེས་ན་ཁོོང་

ག་ིསར་བཅིར་རྒྱུ་དེར་ངར་དགའ་པོ་བྱུང་།

ཁྱོིམ་གྱིི་གནས་སྟངས་ལ་མཚེོན་ན། ང་ལ་ཨ་མའི་མཉིམ་དུ་དཀའ་ངལ་ཆོེན་པོ་

ཡིོད་བཞིིན་པ་དང་། ང་གཉིིས་དབར་གྱིི་འབྲེེལ་ལམ་མམ། ཡིང་ན་འབྲེེལ་ལམ་ཞིན་

པའི་གནས་སྟངས་དེ་ཡིར་རྒྱས་སུ་ཕྱིིན་མ་སོང་། ཁོིར་བྷི་ལོ་ཇེི་ཡིི་ལུགས་སོྲོལ་ལ་སླེོབ་

མ་ཞིིག་གི་སྐྱེས་སྐོར་གྱིི་ཉིིན་དེའི་ཕ་མས་ཁུ་ར་དང་བཟིའ་བཅིའ་གཞིན་འཁྱོེར་ཏེ་ཡིོང་

གི་ཡིོད། སྤྱིི་ཟླ་བཅུ་པའི་ཚེེས་བརྒྱད་ཉིིན་གྱིི་ངའི་རང་ལོ་བཅུ་དྲུག་སོན་པའི་སྐྱེས་སྐོར་

དེ་སླེེབས་ཉིེར་ཡོིད། དུས་ཚེོད་ལ་གཏུགས་པའི་སྐོབས་དེར་ངའི་ཨ་མས་ཡོིང་རྒྱུ་མིན་

པ་ཐག་བཅིད་འདུག གཞིོན་ནུ་མ་ཞིིག་གི་མི་ཚེེའི་ནང་དུ་ལོ་བཅུ་དྲུག་དེ་ནི་གལ་ཆོེ་

བའི་མཚེམས་རོྡོ་ཞིིག་རེད། དེས་ན་སྐོབས་དེར་མོ་རང་མེད་པ་དེ་དམིགས་བསལ་བོླ་

ཕམ་པོ་བྱུང་། ངས་དུས་སྟོན་ལ་མི་རྣམས་མགོྲན་འབོད་བྱས་ཚེར་བ་དང་ཨ་མ་མི་ཡིོང་

རྒྱུའ་ིའཆོར་གཞི་ིཡིོད་པ་ད་ེཤོེས་བྱུང་། ཨ་མས་ང་ལ་དུས་སྟོན་ཆོེད་ཀྱི་ིཉོི་ཆོ་ང་རང་གིས་

རོྒྱབས་ཤོིག་ཅིེས་བརོྗོད་བྱུང་།

ཁོིར་བྷ་ིལོ་ཇེ་ིཡི་ིསོྟན་ཀའ་ིསོླེབ་ཡུན་ཡིིད་མུག་པོ་དེའ་ིརིང་ལ། ངས་བསམ་ཡིས་གླེིང་

དུ་རིན་པོ་ཆོ་ེལ་ཡིང་སྐྱར་མཇེལ་དུ་འགོྲ་དགོས་བསམས་བྱུང་། འད་ིཨ་མ་དང་མཉིམ་དུ་

གོྲས་བསྡུར་བྱ་གཞི་ིམིན། དེས་ན་གོ་སྐོབས་དང་པོ་ཐོབ་པ་དང་རང་ངོས་ནས་དེར་འགྲོ་

ཐབས་བྱེད་རྒྱུར་ཐག་བཅིད་པ་ཡིིན། ཟླ་བ་བཅུ་པའི་ཟླ་མཇུག་དེར་གཟིའ་མཇུག་གི་

སྐོབས་སུ་ངས་ཆོོག་མཆོན་མེད་པར་སོླེབ་གྲྭ་ནས་འགོྲ་རྒྱུ་ཐག་བཅིད། ངས་སོླེབ་གྲྭའ་ིནང་
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ག་ིང་རང་ག་ིགོྲགས་མོ་ཚེ་ོལ་ངའ་ིཚེབ་བྱེད་རྒྱུར་མངགས་ཏ་ེས་ིཀོད་ལནད་བར་དུ་རྐང་

ཐང་དུ་ཕྱིིན་པ་ཡིིན། དེའ་ིསོྔོན་ལ་ཉི་ེའཁྲིས་ཀྱི་ིསོྔོ་ཚེལ་ཚེོང་ཁོང་ཞིིག་ནས་རིན་པོ་ཆོ་ེལ་

འབུལ་རྒྱུའ་ིས་ེའབྲུའ་ིཤོངི་ཏོག་ཅིགི་ཉོིས་པ་ཡིནི། ངས་ཤོངི་ཏོག་ད་ེརང་ཅིིའ་ིཕྱིརི་བདམས་

པ་ཡིིན་ཤོེས་མ་བྱུང་ཡིང་། འོས་ཤོིང་འཚེམ་པར་མངོན་པས་ལོྟ་ཕད་ནང་དུ་བཅུག་པ་ཡིིན།

ང་བསམ་ཡིས་གླེིང་དུ་སླེེབས་དུས་རིན་པོ་ཆོེ་དེར་བཞུགས་ཀྱིི་མེད་པ་ཤོེས་བྱུང་། 

ཁོོང་གྷིར་ཝོིལད་ཧའོ་སི་ཞིེས་པའི་ཁོང་པ་ཞིིག་ཏུ་མོ་ཊི་བརྡོབ་སོྐྱན་ལས་བྱུང་བའི་རྨས་

སོྐྱན་གསོ་ཕྱིིར་བསམ་ཡིས་གླེིང་ནས་ལེ་བར་གཅིིག་ཙམ་ཡིོད་ས་ཞིིག་ཏུ་བཞུགས་ཀྱིི་

འདུག ཁོང་པ་ད་ེརིན་པོ་ཆོེར་བརྩ་ིབཀུར་ཤུགས་ཆོ་ེལྡན་པའ་ིདག་ེཕྲུག་ཁོ་ིར་ིས་ིཋོེ་ཧྥོར་

དང་། ཕ་ེམ་ལ་ཝུད་མན་གཉིིས་ལ་བདག་ག་ིཡོིད།

ཨ་ཀོང་དང་ཁོོང་གཉིིས་འཆོམ་པོ་མེད་པའི་རྒྱུ་མཚེན་གྱིིས་ཀྱིང་རིན་པོ་ཆོེ་བསམ་

ཡིས་གླེིང་ནས་ཐོན་འདུག རིན་པོ་ཆོེ་འབྲུག་ཡུལ་ལ་ཕེབས་པའི་རྗོེས་དང་། ཁྱོད་པར་

དུ་བརྡོབ་སོྐྱན་བྱུང་བའི་རྗོེས་སུ་ཁོོང་གིས་ནུབ་ཕོྱིགས་དགེ་ཕྲུག་ཚེོ་ལ་འབྲེེལ་བ་བྱེད་

རྒྱུའ་ིའགོ་བཙུགས་པ་རེད། ཁོོང་བོད་པའ་ིགྲྭ་པ་ཞིིག་བྱས་ཏ་ེསོྡེད་འདོད་མེད་པ་དང་། དག་ེ

འདུན་པའ་ིབསླེབ་སོྡེམ་གྱི་ིཕ་རོལ་ན་ཡོིད་པའ་ིའཇེིག་རྟེེན་དེར་འཚེོལ་ཞིིབ་གནང་འདོད་

ཤུགས་ཆོ་ེཡིོད། ཁོོང་ལ་རིག་གཞུང་ག་ིས་མཚེམས་ཡིོངས་སུ་བརྒལ་ཏ་ེའགོྲ་འདོད་ཡིོད། 

རིན་པོ་ཆོེས་ང་ལ་རྗོེས་སུ་གསུངས་པ་ལྟར་བྱས་ན། རིན་པོ་ཆོེས་ག་ར་ེགནང་ག་ིཡིོད་པ་

ད་ེདག་ལ་ཨ་ཀོང་ཞིེད་སྣང་སྐྱེས་པ་དང་། ཞིེད་སྣང་ད་ེསྟངས་འཛོིན་དུ་གྱུར་པ་རེད། ཁོོང་

ཚེོས་ནུབ་ཕོྱིགས་པ་རྣམས་ལ་ཕར་ལྟ་སྟངས་ཇེ་ིལྟ་བུ་ཞིིག་འཛོིན་འདོད་པ་དང་། ད་ེདག་

གིས་རང་ཉིིད་ཚུར་ལ་ལྟ་སྟངས་ཇེ་ིལྟ་བུ་ཞིིག་འཛོིན་འདོད་པ་གཉིིས་ཀྱི་ིབར་ལ་ཁྱོད་པར་

ཆོེན་པོ་ཞིིག་འདུག ཨ་ཀོང་ལ་རིན་པོ་ཆོེས་འདོད་པ་སོྤྱིད་པ་དང་། ཆོང་འཐུང་བ་བཅིས་

ཐེ་བའི་ཀུན་སོྤྱིད་ཁོག་ཅིི་ཙམ་རིང་གཞིན་གྱིིས་མ་ཤོེས་ན་སོྐྱན་མེད། འོན་ཀྱིང་བརྡོབ་

སོྐྱན་བྱུང་རྗོེས་རིན་པོ་ཆོེར་ཆོོས་ཀྱིི་རྫུན་འབག་གི་རྒྱབ་ཏུ་ཡིིབ་འདོད་རྩ་བ་ནས་མེད། 

རིན་པོ་ཆོེའི་སྤྱིོད་ལམ་གྱིི་ཐད་ཨ་ཀོང་ལ་ཐབས་ཤོེས་གཅིིག་ཡིོད་པ་དེ་ནི་དྲུང་པ་སོྨྱོས་
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ཚེར་འདུག་ཟིེར་རྒྱུ་དེ་རེད། ཨ་ཀོང་གིས་རྒྱུན་དུ་རིན་པོ་ཆོེར་བསམ་ཡིས་གླེིང་དུ་ཆོོས་

བཤོད་བྱེད་དུ་འཇུག་ག་ིམེད་པས། ཁོོང་ད་ེགར་བཞུགས་པ་དེར་ཕན་ཐོགས་ཆོེར་མེད།

ཡིིན་ནའང་དེའི་སྐོབས་སུ་ངས་འདིའི་སོྐོར་ལ་གང་ཡིང་ཤོེས་ཀྱིི་མེད། བསམ་ཡིས་

གླེིང་ག་ིནང་དང་གཡིས་གཡིོན་དུ་སོྡེད་མཁོན་རིན་པོ་ཆོེའ་ིདག་ེཕྲུག་ཚེོས་ག་ར་ེའབྱུང་

བཞིིན་ཡོིད་པ་ཤོེས་ཀྱིི་ཡོིད་སྲོིད་ཀྱིང་། རིན་པོ་ཆོེ་མ་གཏོགས་ཚེང་མས་གནས་ཚུལ་

ད་ེདག་གསང་རྒྱ་བྱེད་རྒྱུའ་ིའབད་བརོྩན་བྱས་ཡིོད།

ང་བསམ་ཡིས་གླེིང་དུ་ཡིོད་པའི་ཉིིན་དང་པོའ་ིདགོང་དོྲར་རིན་པོ་ཆོེ་བོད་པ་ཚེོའི་

ལྷན་དུ་དགོང་ཚེིགས་མཆོོད་པར་ཕེབས་སོང་། དགོང་ཚེིགས་གྲུབ་རྗོེས་ཁོོང་གྷིར་ཝོིལད་

ཧའོ་སི་ལ་ལོག་རྒྱུར་གྲ་སྒྲིག་གནང་པའི་སྐོབས་སུ་ངས་ཁོོང་ཕྱིི་ལོག་ཏུ་མོ་ཊིའི་འགྲམ་

ནས་མཇེལ་བྱུང་། ཁོོང་གིས་གྲྭ་ཆོས་མཆོོད་གནང་མི་འདུག དེའ་ིཚེབ་ཏུ་ཁོོང་གིས་སྐྱ་

ཆོས་ཕྱུ་པ་ཞིིག་གྱིོན་ཡིོད་པ་དང་། གོམ་སོྐྱར་ཞིིག་ལ་བརྟེེན་ནས་སྐུ་ལས་ཁོག་མདོག་ཁོ་

པོར་ག་ལེར་ཕེབས་བཞིིན་འདུག བརྡོབ་སོྐྱན་དེས་ཁོོང་ཞི་བོ་བཟོིས་འདུག ང་རང་ཁོོང་

ག་ིའཁྲིས་ལ་བཅིར་ཐུབ་བྱུང་། ཁོོང་ངའ་ིམདུན་ནས་འགོྲ་དུས་འགོྲ་མཚེམས་བཞིག་སྟ་ེང་

ལ་འཚེམས་འདྲ་ིགནང་བྱུང་། ཁོོང་ལ་འབུལ་རྒྱུའ་ིས་ེའབྲུ་ད་ེམཉིམ་དུ་འཁྱོེར་ཡོིད་སྟབས། 

ངས་དེ་དཔུང་ཕད་ནས་བཏོན་ཏེ་ཁོོང་ལ་ཕུལ་བ་ཡིིན། ཁོོང་གིས་དེ་དགྱིེས་ཉིམས་ཀྱིིས་

བཞིེས་གནང་སྟ་ེང་ལ་ཐུགས་རྗོ་ེཆོ་ེགསུངས་པ་དང་ལྷན་དུ་ངས་གང་བྱས་པ་ད་ེན་ིདོན་

སྙིང་དང་ལྡན་པ་ཞིིག་རེད་ཅིེས་འགྲེལ་བརོྗོད་གནང་བྱུང་། དེའི་སྐོབས་སུ་ངས་ཁོོང་ལ་

ང་བོད་ཀྱི་ིབཙུན་མ་ཡིིན་པའ་ིངའ་ིམ་ིཚེེའ་ིརྨ་ིལམ་གྱི་ིསོྐོར་ཞུས་ཡོིད་པ་མ་རེད།

ད་ེཉིིན་དགོང་དོྲ་ངས་རིན་པོ་ཆོ་ེསྐོར་མ་འགའ་ཤོས་མ་གཏོགས་མཇེལ་མ་བྱུང་ཡིང་། 

དུས་ཡུན་ཐུང་ངུ་དེའ་ིརིང་ལ་ཁོོང་ན་ིབརྡོབ་སོྐྱན་སོྔོན་གྱི་ིམ་ིད་ེདང་ཕོྱིགས་ཡིོངས་ནས་

མི་འདྲ་བ་ཞིིག་ཏུ་གྱུར་ཡིོད་པ་ངས་རོྟེགས་བྱུང་། ཁོོང་གི་སྐུ་གཟུགས་ཀྱིི་ཟུར་གཅིིག་

ལ་རྩ་གྲིབ་ཕོག་ཡིོད་པ་དང་། སྐུ་ངལ་ཆོེན་པོ་བྱུང་ཡིོད་པས་ཕྱིིའི་གཟུགས་བབ་ཀྱིི་ཆོ་

ནས་མི་འདྲ་བ་ཡིོད་པ་སོྨོས་མ་དགོས་ཀྱིང་། ཁོོང་གི་སྐུ་གཟུགས་ལ་འགྱུར་བ་ཐེབས་
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པ་ད་ེཁོོ་ན་མ་རེད། ད་ཆོ་ཁོོང་སྔོར་དང་མ་ིའདྲ་བ་ཞིིག་ག་ིརྣམ་པར་མངོན་འདུག་པ་དེས་

ངའ་ིཡིིད་དབང་འཕོྲག་སོང་། བརྡོབ་སོྐྱན་མ་བྱུང་བའ་ིགོང་དུ་ཁོོང་གཞོིན་ཤོ་ཆོགས་པོ་

དང་། དྭོངས་གཙང་། འཕེར་ཤོ་དོད་པོ་འདུག ད་ན་ིཁོོང་སྐུ་ཤོ་འབོྱར་པོ་དང་། རོྡོག་སྒྲིལ་

པོ། ལེགས་པར་བཅོིས་པ་ལྟ་བུའ་ིཚེོར་སྣང་ཞིིག་འདུག ཇེ་ེབགྲེས་སུ་སོང་ཡོིད་པ་མ་ཟིད་

ངས་ད་ེསྔོ་མོྱོང་ཚེོར་མ་བྱུང་བའ་ིགཏིང་དཔག་དཀའ་བའ་ིཁྱོད་ཆོོས་ཤོིག་འདུག མདོར་

ན་ཁོོང་ལ་འགྱུར་བ་ཐེབས་འདུག

ཁོོང་ག་ིད་ེསྔོའ་ིརྣམ་པ་ད་ེནུབ་ཕོྱིགས་པ་དང་། དམིགས་བསལ་དབྱིན་ཡུལ་གྱི་ིནང་

པ་ཚུལ་ལྡན་ཚེོ་མགུ་པོ་བྱེད་ས་དེ་འདྲ་ཞིིག་ཡིོད་རེད། ཁོོང་མངོན་གསལ་དོད་པོར་སྐུ་

དབང་བཙན་པོ་དང་། གྲུབ་ཐོབ་ཅིིག་རེད་དེ་འཇེིགས་སུ་རུང་བ་དེ་འདྲ་མ་རེད། ཁོོང་

བྱམས་བརྩེའ་ིབདག་ཉིིད་ཅིིག་རེད། ད་ཆོ་ཁོོང་ག་ིབྱམས་བརྩེའ་ིརང་བཞིིན་ད་ེད་ལྟའང་

མངོན་གསལ་དོད་པོ་ཡིོད་མོད། དེར་ཁོྲ་ཉིམས་ཀྱིི་ཁྱོད་ཆོོས་ཞིིག་ཀྱིང་ལྡན། ཁོོང་གི་སྐུ་

མདུན་དུ་བཅིར་རྒྱུ་ད་ེཏོག་ཙམ་ཞིེད་སྣང་ཆོ་ེབ་ཞིིག་རེད། ཁོོང་གིས་ཁྱོེད་རང་ལ་གཟིིགས་

དུས་ཁྱོེད་རང་ག་ིསེམས་བརོྟེལ་སོང་སྙམ་པ་དང་སྟབས་མ་ིབད་ེབ་ཞིིག་ཡིོད། འོན་ཀྱིང་ང་

ལ་ན་ིཁོོང་རོྡོ་ཁོབ་ལེན་དང་འདྲ།

ངས་ཁོོང་ལ་མཇེལ་བཅིར་ཞུ་རྒྱུའི་འདོད་པ་ཤུགས་ཆོེའི་སོྒོ་ནས་བསམ་ཡིས་གླེིང་

ག་ིམ་ིལ་ར་ེབ་བྱས་པ་ཡིིན་ཏ།ེ ཁོོང་ཚེོས་ད་ེཡོིང་མ་ིསྲོིད་པ་རེད་ཅིེས་བརོྗོད་བྱུང་། ད་ེལྟར་

ཡིང་ཕྱིི་ཉིིན་དེར་ངས་ཁོོང་མཇེལ་བར་གྷིར་ཝོིལད་ཧའོ་སི་ལ་བཅིར་རྒྱུའི་སེམས་ཐག་

བཅིད་པ་ཡིིན། ཁོང་པ་དའེ་ིདཀོྱིགས་མཚེམས་བར་དུ་ལ་ེབར་གཅིིག་ལྷག་ཙམ་ཞིིག་ལ་ང་

རྐང་ཐང་ལ་ཕྱིིན་པ་དང་། དེ་ནས་ཝུད་མན་གྱིི་ས་ཆོ་བརྒྱུད་དེ་བསོྐོར་དགོས་པའི་སྲོང་

ལམ་རིང་པོ་ད་ེནས་མར་གོམ་བགོྲད་བྱེད་རྒྱུ་འགོ་བཙུགས་པ་ཡིིན། ངས་དབྱར་ཐོག་སོྔོན་

མ་དེར་ཁོྲམ་ནས་བརྐུས་པའ་ིགོྱིན་ཆོས་ཀྱི་ིགྲས་ནས་ཁོབ་ཋེན་དམར་པོ་ཞིིག་གོྱིན་ཡོིད།

གྷིར་ཝོིལད་ཧའོ་སི་ཡིི་འགྲམ་དུ་བརྡོབ་སོྐྱན་གྱིི་རྗོེས་སུ་ཁོོང་ལ་ནད་གཡིོག་རྒྱུགས་

མཁོན། རིན་པོ་ཆོེའ་ིཨ་རིའ་ིསོླེབ་མའ་ིགྲས་ནས་གཅིིག་ཐུག་བྱུང་། མོས་ང་ལ་ཁྱོེད་རང་
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འདིར་ག་རེ་བྱེད་ཀྱིི་ཡིོད་ཅིེས་དྲིས་རྗོེས་ངས་ང་རིན་པོ་ཆོེ་མཇེལ་དུ་ཡིོང་བ་ཡིིན་ཞིེས་

བཤོད། མོས་རིན་པོ་ཆོེས་མགོྲན་པོ་ཐུག་ག་ིམ་རེད་ཅིེས་བརོྗོད་བྱུང་། མོ་རང་ཨུ་ཚུགས་

ཚེ་བོ་འདུག་ལ་ངས་ཀྱིང་ཨུ་ཚུགས་བྱས་པ་ཡིིན། ངས་མོ་ལ་གལ་ཏེ་རིན་པོ་ཆོེས་ང་ལ་

ཐུག་འདོད་མེད་ན། ད་ེརིན་པོ་ཆོེའ་ིཞིལ་ནས་ཐད་ཀར་གོ་དགོས་ཡིོད་ཅིེས་བརོྗོད་པ་ཡིིན།

ང་སྲོང་ལམ་དེད་ད་ེམར་ཕྱིིན་ནས་ཁོང་པར་སླེེབས་པ་དང་། བུད་མེད་ཅིིག་ཐོག་ཀར་

ཕྱིིན་ཏ་ེརིན་པོ་ཆོ་ེལ་གླེོ་བུར་བའ་ིམགྲོན་པོ་ཞིིག་འདུག་ཅིེས་བརྡོ་བསྐྱལ་བར་ཕྱིིན་སོང་། 

སྐོར་མ་འགའ་ཤོས་ཀྱིི་རྗོེས་སུ་མོ་མར་ཡིོང་སྟེ། ང་ལ་སྐོར་མ་ཁོ་ཤོས་ཀྱིི་རིང་ལ་ང་རིན་

པོ་ཆོེའ་ིཉིལ་ཁོང་བར་དུ་འགོྲ་ན་ཆོོག་ཅིེས་བཤོད་བྱུང་། ང་ལ་དུས་ཚེོད་ཐུང་ངུ་ཞིིག་མ་

གཏོགས་འགོར་མ་ིཆོོག་པ་བརོྗོད་བྱུང་། ང་ཉིལ་ཁྲ་ིཞིེང་ཆོེན་ཞིིག་དང་མཚེན་མོའ་ིགོླེག་

སྟེགས་ཆུང་ངུ་ཞིིག་མ་གཏོགས་མེད་སའི་ཁོང་པ་ཆོེན་པོ་ཞིིག་ཏུ་སྐོས་འཛོེགས་བརྒྱུད་

དེ་ཁྲིད་བྱུང་། ང་ཁོང་པའི་ནང་དུ་འཛུལ་སྐོབས། རིན་པོ་ཆོེ་ཉིལ་ཆོས་ནང་དུ་རས་

ཀྱིི་ནང་འཇེམ་དམར་སྨུག་ཅིིག་མཆོོད་དེ་བཞུགས་འདུག ཁོོང་མོ་ཊིའི་བརྡོབ་སོྐྱན་དེ་

དང་། དེའི་ཞིོར་རྐྱེེན་ལས་བྱུང་བའི་གོླེ་ཚེད་དང་། གོླེ་སྐྱིའི་སྐྲངས་ནད་བཅིས་ནས་དྲག་

སྐྱེད་འབྱུང་བཞིིན་པ་ཡིིན་ཙང་། དུས་ཡུན་འདིའ་ིརིང་ལ་ཁོོང་གིས་ཉིལ་སར་དུས་ཚེོད་

རིང་པོ་བཞུགས་གནང་པ་རེད། འོན་ཀྱིང་ངས་ལམ་སེང་ཤོེས་པ་ཞིིག་ལ། ཁོོང་གི་རྨས་

སོྐྱན་དེས་ཁོོང་ལ་འདོད་པ་སོྤྱིད་རྒྱུ་བཀག་མ་ིའདུག

ང་ཉིལ་ཁྲིའི་ཟུར་དུ་བསྡེད་དེ་ང་གཉིིས་ཀྱིིས་ཁོ་བརྡོ་བྱེད་རྒྱུ་འགོ་བཙུགས། ང་ལ་

ཁོོང་མཇེལ་བར་དགའ་པོ་ཞི་ེདྲགས་བྱུང་། མཐའ་མ་དེར་ང་རང་ཁོོང་ག་ིསར་སླེེབས་པ་

དེར་ཡིིད་ཆོེས་དཀའ་བ་བྱུང་། ཁོོང་ཧ་ཅིང་གོྲགས་འདྲིས་སླེ་པོ་ཡིོད་པས། ང་ལ་དེ་སྔོ་

བྱུང་མོྱོང་མེད་པའ་ིཁོོང་དང་བློ་ཉི་ེབ་ཞིིག་ཚེོར་བྱུང་། ང་གཉིིས་ཀྱི་ིདབར་ལ་གླེོ་བུར་ཡིིན་

པ་གང་ཞིིག་ལ། ཕན་ཚུན་གཉིིས་མོས་ཀྱི་ིཡིིད་སོྨོན་ཡིང་ཡིིན་པའ་ིགནས་བབ་ཅིིག་ནས་

གཞིན་དུ་ཁྲིད་སོང་། ངས་ང་རང་ག་ིལག་པ་ཁོོང་ག་ིཕོྱིགས་ལ་བརྐྱེངས་པས་ཁོོང་གིས་ད་ེ

འཇུས་པ་དང་ང་གཉིིས་ཀྱིིས་ཕན་ཚུན་ལ་འོ་བྱས། ཁོོང་ཉིལ་ཁྲིར་ཙོག་བུར་བསྡེད། ལག་
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པ་ང་ལ་འཁྱུད་ད་ེམལ་སའ་ིནང་ཁོོང་མཉིམ་དུ་འཛུལ་ཤོོག་གསུངས། ངས་ཐ་ེཚེོམ་མེད་

པར་མགྲོན་བརྡོ་ད་ེདང་ལེན་བྱས་པ་ཡིིན། དོན་དངོས་སུ་སྐོབས་ཐོག་ད་ེལ་ངས་མགྲོན་

བརྡོ་ད་ེརང་ལ་ར་ེསྒུག་བྱས་ནས་བསྡེད་ཡོིད།

ང་རང་དེ་དུས་ལོ་བཅུ་དྲུག་འཁོོར་ཙམ་ཡིིན་པ་དང་། གུ་དོག་པའི་ཁོོར་ཡུག་ཅིིག་

གི་ནང་དུ་འཚེར་ལོངས་བྱས་པ། ལོ་བཅུ་གསུམ་ལོན་སྐོབས་སུ་ཕ་འདས་པ། ལོ་དགུ་

ནས་བཟུང་བུ་གཅིིག་ཀྱིང་མེད་སའ་ིབཅིའ་སོྡེད་སླེོབ་གྲྭ་རུ་ཕྱིིན་པ་བཅིས་ལ་བརྟེེན་ནས་

ངས་སྐྱེས་པ་ཕོ་དང་འདོད་སྲོེད་ཀྱི་ིསོྐོར་ལ་ཞི་ེདྲགས་ཤོེས་ཀྱི་ིམེད། ངར་ཁོེམ་བྷ་ིར་ིཇེ་ིལ་

བུ་དགའ་པོ་ཞིིག་ཡོིད། འོན་ཀྱིང་ང་གཉིིས་ཀྱིིས་འོ་སྐྱེལ་བ་ལས་ལྷག་པ་གང་ཡིང་བྱས་

མེད། ང་མལ་སར་འཛུལ་བཞིིན་པའ་ིསྐོབས་དེར་རིན་པོ་ཆོེས་ནང་འཇེམ་ཕུད་རྒྱུ་འགོ་

བརྩམས་སོང་། ངས་ཁོོང་ལ་ “ཁྱོེད་རང་ག་ིགསང་དོར་ག་པར་ཡོིད།” ཅིེས་དྲིས་པ་དྲན། 

ཁོོང་གིས་ “སྐྱེས་པས་གསང་དོར་གོྱིན་གྱིི་མ་རེད།” ཅིེས་ལན་བཏབ་བྱུང་། སྐྱེས་པ་ལ་

རོྨངས་སྤུ་ཡོིད་པ་མཐོང་ནས་ང་རང་ཡི་མཚེར་ཡིང་བྱུང་།

ང་ཁོོང་གི་མལ་དུ་འཛུལ་ཚེར་དུས། ཁོོང་གི་གནང་སྟངས་དེ་ཧ་ཅིང་འདྲིས་ཉིེ་ཆོེ་

བས་འབྲེེལ་བ་འདི་བང་རིམ་གསར་པ་ཞིིག་ཏུ་འཁྱོེར་རྒྱུ་དེ་རང་བཞིིན་དུ་མངོན་བྱུང་། 

ང་ད་ེསོྔོན་སྐྱེས་པ་ཞིིག་དང་མཉིམ་དུ་རྩ་བ་ནས་ཉིལ་མོྱོང་མེད་ཀྱིང་། ཁོོང་དང་མཉིམ་དུ་

འདོད་པར་སྤྱིོད་རྒྱུ་དེར་འགོྱིད་པ་གང་ཡིང་མ་བྱུང་། བདུན་ཕྲག་འགའ་ཤོས་ཀྱི་ིརྗོེས་སུ་

ངས་ཁོོང་ལ་ཐུག་འཕྲད་ཞུ་སྐོབས། ངས་ཁོོང་ལ་གྲྭ་ཆོས་ཕུད་དགོས་པའ་ིརྒྱུ་མཚེན་དང་། 

ཆོོས་སོྟན་པའ་ིབླ་མ་ཞིིག་གིས་འདོད་པ་སྤྱིད་ན་འོས་མིན་བཅིས་ཀྱི་ིསོྐོར་ལ་བཀའ་དྲ་ིམང་

པོ་ཞུས་པ་ཡིིན། འོན་ཀྱིང་ཐེངས་དང་པོར་ལུས་འབྲེེལ་བྱེད་སྐོབས་ང་གཉིིས་ཀྱིིས་འདི་

ཚེོའ་ིསོྐོར་ལ་སྐོད་ཆོ་གང་ཡིང་བཤོད་མེད། ང་རང་ཁོོང་དང་མཉིམ་དུ་དེར་ཡིོད་པ་ཙམ་

གྱིིས་དགའ་མགུ་འཕེལ་བས། ངས་དྲི་བ་གང་ཡིང་ཕུལ་མེད། རྗོེས་སུ་ང་གཉིིས་ཀྱིིས་དེ་

ལྟར་མཉིམ་དུ་ཉིལ་རྒྱུ་དེ་ཧ་ཅིང་ཁྲེལ་མེད་ཡིིན་པ་ཤོེས་ཀྱིང་། ཧ་ལས་པའི་ཡིག་པོའང་

བྱུང་འདུག་བསམས་བྱུང་།
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འདོད་པ་སྤྱིད་ཚེར་བའི་རྗོེས་སུ་ང་གཉིིས་མལ་སར་བསྡེད་དེ་སྐོད་ཆོ་བཤོད། དོན་

དངོས་སུ་ང་གཉིིས་ཀྱིིས་གཟིའ་མཇུག་ཆོ་ཚེང་མཉིམ་དུ་མལ་སར་བསྐྱལ་བ་ཡིིན། ཕོྱིགས་

གཅིིག་ནས་བཤོད་ན། ང་ལ་ད་ེསྔོ་མ་ིཚེེའ་ིནང་བྱུང་མ་མོྱོང་བའ་ིཆོ་ཚེང་བའ་ིཚེོར་བ་ཞིིག་

ཁོོང་དང་ལྷན་དུ་ཡིོད་ཙམ་ཉིིད་ནས་བྱུང་། ང་རང་དབྱིན་ཇེིའ་ིལེགས་བྱང་ལ་ནམ་ཡིང་

འབྲེེལ་འདྲིས་བྱུང་མོྱོང་མེད་ལ་དུས་རྟེག་ཏུ་ཕྱིི་པ་ཞིིག་ཏུ་ཚེོར་བྱུང་། མ་གཞིི་ནས་ཉིིན་

དང་པོ་ནས་བཟུང་དབྱིན་ཇེིའ་ིབྱེད་སྟངས་ཡོིངས་རོྫོགས་ཆོོ་མེད་རེད་བསམས་བྱུང་། ངའ་ི

མི་ཚེ་ེཆོ་ཚེང་ནང་སེམས་ལ་གནོན་ཤུགས་སྤྲོད་པ་ལྟར་ཚེོར་བྱུང་། ང་རང་གིས་འབྲེེལ་

འདྲིས་བྱེད་ཐུབ་ས་དང་། སེམས་ཀྱི་ིནང་ལ་རང་ཉིིད་དང་མཉིམ་དུ་གང་སར་སོྐྱད་ཐུབ་

མཁོན་གྱི་ིམ་ིའད་ིགོླེ་བུར་ཞིིག་ལ་འདིར་ཐོན་པ་རེད། ང་ལ་རང་ཉིིད་སོྲོག་ལས་བསྐྱབས་

པ་དང་། བཅིིངས་གོྲལ་ཐོབ་པའ་ིཚེོར་སྣང་ཞིིག་བྱུང་། གང་ལགས་ཞི་ེན། ང་ཁོོང་ག་ིམཉིམ་

དུ་གང་སར་འགྲོ་ཐུབ་པ་ཙམ་མ་ཡིིན་པར་ཁོོང་ཡིང་ངའི་མཉིམ་དུ་གང་སར་འགྲོ་ཐུབ་

ཀྱིི་ཡིོད། རིན་པོ་ཆོེ་དང་ལྷན་དུ་གཟིའ་མཇུག་བསྐྱལ་བ་དེའི་སྐོབས་སུ། ང་ལ་ཡིངས་

ཤོིང་རྒྱ་ཆོེ་བའི་རྩེད་ཐང་འདི་གསར་དུ་རྙིེད་བྱུང་། དེར་གོ་ཡུལ་རྒྱ་ཆོེན་པོ་ཡིོད་ཅིིང་། 

རང་ཉིིད་ཇེི་ལྟ་བུ་ཞིིག་ཡིིན་ན་དེ་ལྟར་ཡིིན་ཆོོག་པའི་རང་དབང་ཚེོར་བྱུང་། ངས་དུས་

རྟེག་ཏུ་རྗོེས་སུ་ཡི་ིརང་བྱས་པའ་ིགནད་དོན་གཅིིག་ན་ིཁོོང་ག་ིགཏིང་དཔག་དཀའ་བའ་ི

ཁྱོད་ཆོོས་ད་ེརེད།

མཚེམས་ཞིིག་ནས་ཁོོང་གིས་ང་ལ་ཁོ་ཕོྱིགས་ཏ་ེ “ཕལ་ཆོེར་ཉི་ིམ་ཞིིག་ལ་ང་གཉིིས་

གཉིེན་སྒྲིག་བྱས་ན་ཆོོག་ག་ིརེད།” ཅིེས་གསུངས་པ་དྲན་གྱི་ིའདུག ད་ེདུས་ང་མགུ་ཐག་

ཆོོད་ད་ེ “ལོས་ཡིིན། ང་ཁྱོེད་རང་དང་གཉིེན་སྒྲིག་བྱེད་རྒྱུ་བྱུང་ན་དགའ་པོ་ཡོིང་ས་རེད།” 

ཅིེས་ཞུས་པ་ཡིིན། ང་གཉིིས་མཉིམ་དུ་ཡོིད་སྐོབས་ཁོོང་གིས་ང་ལ་སྙན་རོྩམ་སྙན་མོ་

ཞིིག་བྲེིས་གནང་བྱུང་། དེར་ “གཉིེན་སྒྲིག་འད་ིན་ིཉི་ིཟླའ་ིགཉིེན་སྒྲིག་རེད།” ཅིེས་འགོ་

འཛུགས་གནང་འདུག
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མི་ཚེོ་ལ་བླ་མའི་མཉིམ་དུ་ཉིལ་རྒྱུ་དེ་ཇེི་འདྲ་ཡིིན་པ་དང་། གསང་སྔོགས་ཀྱིི་རིག་

མ་བསྟེན་ཚུལ་གྱི་ིསོྐོར་ལ་བསམ་ཚུལ་ལྷད་མེད་མང་པོ་ཞིིག་ཡིོད་རེད། ཁོོང་དང་མཉིམ་

དུ་ཉིལ་རྒྱུ་དེ་ངོ་མ་ངོ་མཚེར་ཅིན་ཞིིག་རེད། འོན་ཀྱིང་དེ་ཡི་མཚེར་བའི་འདོད་སྲོེད་ཀྱིི་

སྟངས་སྟབས་དང་། འཁྲགི་སོྦྱར་གྱི་ིཚེརོ་བ་མཐར་ཐུག་རྩ་ེཕུད་ད་ེའདྲ་ཡོིད་པའ་ིརྒྱུ་མཚེན་

ལ་བརྟེེན་ནས་མ་རེད། དེའ་ིརྒྱུན་ལྡན་མ་ཡིིན་པའ་ིཁྱོད་ཆོོས་ད་ེགཟུགས་ཅིན་གྱི་ིབད་ེབ་

དེ་རྩ་བ་ནས་མ་རེད། དེ་ལས་ལོྡག་སྟེ་དེ་ནི་ཞིི་འཇེམ་དང་སྙིང་རྗོེས་ཡིོངས་སུ་ཁྱོབ་པའི་

ཁོོར་ཡུག་ཅིིག་རེད། ཁོོང་གི་རྒྱ་ཆོེ་བའི་སེམས་ཀྱིི་བར་སྣང་གིས་མོག་མོག་པོར་བཏང་

པའ་ིཚེོར་བ་ཞིིག་ད་ེལ་འདུག་ཅིེས་བཤོད་ན་ཧ་ལམ་མ་འགྲིག་པ་མེད། ངས་ཉིམས་མོྱོང་

དེ་གཏིང་ཟིབ་པ་དང་ཞིི་འཇེམ་པའི་ཁྱོད་ཆོོས་ཟུང་དུ་འབྲེེལ་བ་ཞིིག་རེད་ཅིེས་འགྲེལ་

བརོྗོད་བྱེད་ཐུབ།

གཟིའ་འཁོོར་གྱི་ིམཇུག་ཏུ་སླེེབས་སྐོབས། ནམ་རྒྱུན་ང་སྡེོད་སའ་ིབར་སྣང་གྲང་ངར་

ཅིན་ད་ེམ་ཡིིན་པར། ད་ཆོ་འཇེམ་ལ་ཡིང་པའ་ིསྨུག་པ་ཞིིག་ག་ིནང་དུ་གནས། འད་ིནས་

འགོྲ་རྒྱུ་ཁོག་པོ་བྱུང་། འོན་ཀྱིང་རང་གིས་རང་འཐེན་ཏེ་ངས་བསམ་ཡིས་གླེིང་ནས་ལོྷ་

ཕོྱིགས་སུ་འགྲོ་མཁོན་ཞིིག་ག་ིམོ་ཊིའ་ིནང་མཉིམ་དུ་ཕྱིིར་ལོག་ཕྱིིན་པ་ཡིིན། སུས་ཀྱིང་མ་

ཤོེས་པ་བྱས་ནས་ངས་སོླེབ་གྲྭའི་ནང་འཛུལ་ཐུབ་པ་བྱུང་། ང་དེ་ནས་ཕྱིིན་ཡོིད་པ་ཁོོང་

ཚེོས་རྩ་བ་ནས་མ་ཤོེས་པ་འདྲ།

གཉེེན་སྒྲིག་འདི།

གཉིེན་སྒྲིག་འད་ིན་ིཉི་ིཟླའ་ིགཉིེན་སྒྲིག་རེད།

ད་ེན་ིརྒྱ་མཚེ་ོདང་ནམ་མཁོའ་ིགཉིེན་སྒྲིག་རེད།

གལ་ཏ་ེཀུན་ཁྱོབ་ནུས་པས་ད་ེསོྟན་ན་ང་ལ་བཤོད་རྒྱུ་ཅི་ིཞིིག་ཡིོད།
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ད་ེརིང་འད་ིན་རླུང་འཚུབ་རོྒད།

རླུང་ག་ིཤུགས་ཀྱིིས་སོྟན་གྱི་ིལོ་འདབ་ཕྱིགས།

འད་ིན་ིརླུང་དང་ལོྗན་པའ་ིཐུག་འཕྲད་རེད།

སེམས་ཚེོར་ཞིེས་པ་ད་ེན་ིཅི་ིཞིིག་ཡིིན།

ཁོྱོད་ལ་འཁྲེང་བ་ད་ེབདག་ག་ིདྲན་པའ་ིགཏིང་རིམ་གྱི་ིཁོྱོད་ལས་ཀྱིང་ཟིབ།

རོྡོ་ལ་བརོྐས་སུ་རུང་ཞིིང་སྙིང་ལ་ལྕ།ི

ཁྱོེད་ཀྱིིས་བྲེིས་པས་ཁྱོེད་ཀྱི་ིའཕྲིན་ཡིིག་སྙན།

ལེགས་ལྡན་ནག་པོས་བཏང་པའ་ིགླེིང་བུའ་ིསྒྲ་གདངས་ད།ེ

བདག་གིས་ཐག་རིང་རྒྱང་ནས་ཐོས།

ཁོྱོད་དང་ང་གཉིིས་ལ་སྙིང་རུས་དགོས།

ངས་བཤོད་པའ་ིཚེིག་ག་ིམདོག་མ་ིའགྱུར་ཏ།ེ

ད་ེདག་བྲེག་ག་ིངོས་སུ་བརོྐས་པས་སོ།

ང་ཡི་ིསེམས་སུ་བླ་མ་གནས་པ་བཞིིན།

ཁོྱོད་ཉིིད་ད་ལྟའང་ང་ཡི་ིཁྱོིམ་དུ་གནས།

གཉིིས་མེད་རླུང་ག་ིཀོློང་དུ།

ངེད་གཉིིས་མཉིམ་དུ་ཞིབས་བོྲེ་འཁྲབ།

ལྷིང་འཇེགས་དྭོངས་གསལ་དབྱིངས་སུ།

ངེད་གཉིིས་མཉིམ་དུ་གླུ་གཞིས་ལེན།

ཡིིན་ནའང་ད་དུང་ད་ེརུ་སོྐྱ་སྣང་ཡོིད།

ཚེེར་མའ་ིཅོིད་པཎ་གཡིོག་སྟ་ེརྒྱངས་ཤོིང་བརྒྱབ།



འབྲུག་སྒྲ།

53

ད་ེན་ིཁྲིམས་དཔོན་ཕོན་ཆོ་ིས་ིཕ་ལེད་ཀྱི་ིནོར་འཁྲུལ་མིན།

ད་ེན་ིཁོོ་པའ་ིདབང་ནུས་ལས་བརྒལ་ཏོ།

བྱིས་པས་རྡོེའུ་གསོག་པ་བཞིིན།

གསར་རྙིེད་མང་པོ་བསགས།

འོད་སྦྱིན་མ་ཁོྱོད་ན་ིདགའ་བདེའ་ིའབྱུང་གནས་ཡིིན།

ད་ེལ་བདག་ན་ིཇེ་ིའདྲའ་ིསོྤྲོ་བ་ལ།

སོྒོ་ཆོེན་འད་ིན་ིཁོྱོད་ཀྱི་ིཆོེད་དུའོ།

ཁོྱོད་ན་ིསོྒོ་ཆོེན་འད་ིལ་འཛུལ་བ་ན།

ཡིངས་པའ་ིཞིིང་ཞིིག་རྩོལ་མེད་བརྙིེད་པར་འགྱུར།

ཆོེས་གལ་ཆོ་ེབ་ན་ིདད་པ་ཡིིན།

ད་ེན་ིཡོིད་ཚེད་ཀུན་གྱི་ིརྒྱུ་ལམ་ཡིིན།

གཞིན་ན་ིཡོིད་མེད་ཅི་ིཡིང་རུང་།

ངའ་ིབརྩ་ེལྡན་མ།

སེམས་ཁོོང་ཡིངས་པར་གྱིིས་ཤོིག

གསར་རྙིེད་བགྲང་ལས་འདས།

ཁྱོེད་རང་གཅིིག་པུ་མིན།

གལ་ཏ་ེངེད་གཉིིས་ཀྱིིས་མཉིམ་དུ་བརོྩན་ན།2 

2 ཆོོས་རྒྱམ་དྲུང་པ། “ཆོོས་རྒྱམ་དྲུང་པའ་ིགསུང་འབུམ་གཅིསེ་བཏུས་” གླེགེས་བམ་བདུན་པ། (བོྷ་ས་ིཌོན་ཤོམ་བྷ་ལ་

དཔར་སྐྲུན་ཁོང་། ༢༠༠༤) ཤོོག་གྲངས་ ༢༩༩ ནས་ ༣༠༠ །
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 གཉེིས།

གཟིའ་འཁོོར་འགའི་རྗོེས་སུ་ངས་རིན་པོ་ཆོེ་ཡིང་སྐྱར་མཇེལ་བར་འགོྲ་རྒྱུ་ཐག་བཅིད། 

གཟིའ་མཇུག་ད་ེཚེོར་གལ་ཏ་ེཕ་མས་དམིགས་བསལ་བཀོད་སྒྲིག་བྱས་མེད་ན། སླེོབ་ཕྲུག་

ཚེ་ོསླེོབ་གྲྭར་སོྡེད་དགོས་ཀྱི་ིཡིོད། ངའ་ིཨ་མས་ངས་ཅི་ིཞིིག་བྱེད་རྩིས་ཡིིན་པ་ཤོེས་ཀྱི་ིམེད་

པ་དང་། ང་གང་དུའང་འགོྲ་རྒྱུའི་ཆོོག་མཆོན་སྤྲོད་མེད་ཀྱིང་། ངས་གཟིའ་མཇུག་དེར་

སླེོབ་གྲྭ་ནས་ཕྱིི་ལ་འགོྲ་རྒྱུར་བོླ་ཐག་བཅིད། ཐེངས་འདིར་ངས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་རྐང་རྗོེས་

ཡིག་པོ་འགེབས་ཐུབ་མེད། ང་རང་ཚེམ་ཚེོམ་མེད་པར་ཕྱིིན་པ་ཡིིན།

ངའ་ིཨ་མས་ངས་བཟི་ིསྨོན་ཉིོ་རྒྱུར་བེད་སོྤྱིད་གཏོང་ག་ིརེད་བསམས་ནས་ང་ལ་ལག་

དངུལ་ཁོྱོན་ནས་སོྤྲོད་ཀྱིི་མི་འདུག དེས་ན་ང་དབྱིན་ཡུལ་གྱིི་ལོྷ་རུ་ཡིོད་པ་དང་། འགྲོ་

དངུལ་གཅིིག་ཀྱིང་མེད་པར་ངས་ས་ིཀོད་ལནད་དུ་འགོྲ་ཐབས་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ིཡོིད། ངས་

རིན་པོ་ཆོ་ེལ་ཁོ་པར་ཕུལ་བས། རིན་པོ་ཆོེས་གལ་ཏ་ེངས་བསམ་ཡིས་གླེིང་ནས་མ་ེའཁོོར་

གྱི་ིའབབ་ཚུགས་ཉི་ེཤོོས་ཁོར་ལེལ་མ་ེའཁོོར་འབབ་ཚུགས་བར་དུ་ཡིོང་ཐབས་བྱེད་ཐུབ་

ན། ད་ེནས་གླེ་འཁོོར་གྱི་ིརིན་པ་ཁོོང་གིས་སྤྲོད་ཆོོག་ཅིེས་གསུངས་བྱུང་།

ངས་ས་ིཀོད་ལནད་བར་གྱི་ིལམ་གྱི་ིཆོ་ཤོས་ཤོིག་ལ་གཞིན་གྱི་ིསྣུམ་འཁོོར་ནང་འཛུལ་

ཞུགས་བྱེད་ཀྱིིན་ཕྱིིན་པ་ཡིིན། ཁོལ་འཁོོར་གཏོང་མཁོན་ཞིིག་གིས་ང་ཡོིག་ཤོར་བར་དུ་

བསྐྱལ་བྱུང་། ད་ེནས་ངས་ཁོར་ལེལ་བར་དུ་མ་ེའཁོོར་ལ་བསྡེད་ནས་ཕྱིིན་པ་ཡིིན། དབྱིན་

ཡུལ་དུ་དེའ་ིསྐོབས་སུ་རང་ག་ིའགོྲ་ཡུལ་དེར་སླེེབས་རྗོེས་ལག་འཁྱོེར་ད་ེམ་ེའཁོོར་ཞིབས་

ཞུ་བར་སོྤྲོད་དགོས་ཀྱི་ིཡིོད། ང་ལ་ལག་འཁྱོེར་མེད་ཙང་། ཁོར་ལེལ་འབབ་ཚུགས་སུ་མ་

སླེེབས་སོྔོན་ལ་མ་ེའཁོོར་འགོྲ་ཤུགས་ཆུང་རུ་མ་བཏང་བར་དུ་སྒུག་ནས་བསྡེད། ད་ེནས་

ངས་མ་ེའཁོོར་གྱི་ིསོྒོ་ཕྱིེས་ཏ་ེམཆོོངས་པ་ཡིིན། ས་ཐོག་ཏུ་ཤུགས་ཆོེར་བརྡོབ་པ་དང་། གད་

པ་ཞིིག་ནས་མར་འདྲིལ་ཕྱིིན་པ་དྲན། ད་ེནས་ངས་ར་སོྐོར་འགའ་ཤོས་ལ་འཛོེགས་དགོས་
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པ་བྱུང་བ་དང་། མཐའ་མ་དེར་ང་བྱ་གསོ་ཁོང་ཞིིག་ཏུ་སླེེབས་སོང་། ཁྱོམས་ར་དེར་ཁྱོིམ་

བྱ་བརྒྱ་ཕྲག་མང་པོ་ཕར་ཚུར་རྒྱུག་བཞིིན་འདུག ང་བྱ་གསོ་ཁོང་ནས་ཕྱིིར་ཐོན་རྗོེས་སོྐྱན་

ཆོ་གང་ཡིང་མེད་པར་མ་ེའཁོོར་འབབ་ཚུགས་ཀྱི་ིམདུན་ནས་ཕྱིིན། ད་ེནས་གྷིར་ཝིོལད་

ཧའོ་སི་བར་དུ་གླེ་འཁོོར་ཞིིག་ལ་བསྡེད་དེ་ཆུ་ཚེོད་གཅིིག་ཙམ་ཕྱིིན། རིན་པོ་ཆོེས་ཁོས་

ལེན་གནང་པ་བཞིིན་གླེ་འཁོོར་གྱི་ིགླེ་ད་ེསྤྲོད་གནང་སོང་།

གཟིའ་མཇུག་ད་ེང་གཉིིས་ལ་ཧ་ཅིང་སྐྱིད་པོ་བྱུང་། དེས་ཁོོང་དང་ངའ་ིབར་གྱི་ིའབྲེེལ་

བ་ད་ེགཏིང་ཟིབ་ཏུ་བཏང་བ་དང་། ང་གཉིིས་ཀྱིིས་གནད་དོན་མང་པོའ་ིསོྐོར་ལ་ནང་མོལ་

ཞུ་ཐུབ་པ་བྱུང་། ང་ལ་བོད་པའི་བླ་མ་ཞིིག་གིས་འདོད་པར་ལོངས་སྤྱིད་ན་འཚེམས་

པོ་ཡིིན་མིན་སོགས་ང་གཉིིས་ཀྱིི་འབྲེེལ་བའི་སོྐོར་ལ་དྲི་བ་འགའ་བྱུང་། གཟིའ་མཇུག་

གཉིིས་པ་དེར་རིན་པོ་ཆོ་ེང་གཉིིས་མཉིམ་དུ་མལ་སའ་ིནང་ཡོིད་སྐོབས་ངས་ “ངས་འདོད་

པ་སྤྱིོད་རྒྱུ་ད་ེདམིགས་བསལ་ཁྱོེད་རང་ལྟ་བུའ་ིམ་ིཞིིག་ལ་མ་འོས་པ་རེད་བསམས་བྱུང་། 

མཁྱོེན་བྱུང་ངམ།” ཞིེས་ཞུས་པ་ཡིིན། ངས་ཁོོང་ལ་ཚེངས་སོྤྱིད་ལ་གནས་ན་ཕན་ཐོགས་

ཡིོད་པའ་ིསོྐོར་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆོེས་བཀའ་གནང་པ་ཐོས་མོྱོང་ཞིེས་ཞུས་པ་ཡིིན། རིན་

པོ་ཆོེས་ང་ལ་དེ་གང་ཟིག་འགའ་ཞིིག་ལ་བདེན་པ་རེད། འོན་ཀྱིང་ཚེང་མར་བདེན་པ་

མ་རེད་ཅིེས་གསུངས། ཁོོང་གིས་ང་ལ་ད་ཆོ་ཁོོང་གྲྭ་པ་ཞིིག་མ་རེད་ཅིེས་གསུངས།

བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་དུ་ཆོོས་སྟོན་པའ་ིབླ་མར་བཀུར་འོས་པ་གང་ཞིིག་ལ་གསང་

ཡུམ་བཞིེས་པའི་བླ་མའི་སོྲོལ་རྒྱུན་རྙིིང་པ་གཏན་འབེབས་གྲུབ་པ་ཞིིག་ཡིོད། དཔེར་ན་

ངའ་ིཁོྱོ་གའ་ིབཤོེས་གཉིེན་གཙ་ོབོའ་ིགྲས་ནས་གཅིིག་མཁྱོེན་བརྩ་ེརིན་པོ་ཆོ་ེཡིང་གསང་

ཡུམ་བཞིེས་པའ་ིབླ་མ་ཞིིག་རེད། རྒྱུ་མཚེན་འགའ་ཞིིག་ལ་བརྟེེན་ནས་གཏེར་སོྟན་མང་

ཆོ་ེབས་གསང་ཡུམ་བཞིེས་ཀྱི་ིཡིོད། བོད་དུ་རིན་པོ་ཆོེས་གཏེར་འདོན་རྒྱུའ་ིའགོ་འཛུགས་

གནང་སྐོབས། ཁོོང་ག་ིདགོན་པའ་ིབླ་རྒན་འགའ་ཞིིག་གིས་མ་འོངས་པར་ཁོོང་གིས་རིག་

མ་བསྟེན་སྲོིད་ཀྱི་ིརེད་ཅིེས་པའ་ིགླེེང་སླེོང་བྱས་འདུག
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ཁྱོབ་ཆོ་ེས་ནས་བཤོད་ན། འདོད་པ་བསྟེན་རྒྱུའ་ིཐད་ལ་ཇེིའུ་དང་ཡི་ེཤུའ་ིསོྲོལ་རྒྱུན་

ནང་བཞིིན་མ་ཡིིན་པར་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པས་དེར་ལྟ་སྟངས་མི་འདྲ་བའི་སོྒོ་ནས་ལྟ་

ཡིི་ཡོིད། ནུབ་ཕོྱིགས་སུ་ཡིོང་མཁོན་ཤོར་ཕོྱིགས་པའི་བླ་མ་ཚེོས་འདོད་སྲོེད་ཀྱིི་ཐད་ལ་

ལྟ་སྟངས་དེ་རང་གི་ནུབ་ཕོྱིགས་པའི་སོླེབ་མ་ཚེོ་ལ་སྦེས་གང་ཐུབ་བྱེད་ཀྱིི་ཡོིད། གང་

ཡིིན་ཟིེར་ན་སླེོབ་མ་ཚེོའི་རིག་གཞུང་དང་། དེ་བཞིིན་ཆོོས་ལུགས་དང་འབྲེེལ་བའི་

བོླའ་ིའཁྱོེར་སོ་དེ་དག་ལ་གོ་ནོར་ཐེབས་སྲོིད་པ་བླ་མས་རོྟེགས་པས་སོ། །ནུབ་ཕོྱིགས་པ་

ནང་པའི་རྗོེས་འཇུག་འགའ་ཞིིག་གིས་ཧ་ལམ་ཚུལ་ཁྲིམས་རྣམ་དག་སྲུང་དགོས་པ་ལྟ་

བུའི་ཆོེས་མཁྲེགས་འཛོིན་ཅིན་གྱིི་ཐབས་ལམ་ཞིིག་ཁྱོབ་སྤེེལ་བྱེད་ཀྱིི་ཡོིད། འོན་ཀྱིང་

དེ་ནི་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་སོྲོལ་རྒྱུན་རང་ཉིིད་ནས་བྱུང་བ་ཞིིག་མ་རེད། རང་གི་

འདོད་པ་སོྤྱིད་སྟངས་ཀྱི་ིཀུན་སོྤྱིད་དང་། ད་ེབཞིིན་སོྤྱིད་ལམ་གཞིན་དག་ཚེང་མའ་ིཐད་

ལ། གཞིན་ལ་གནོད་འཚེ་ེམ་ིབྱེད་པ་དེར་གལ་ཆོེན་བརྩ་ིདགོས་པ་ཤོོད་ག་ལ་དགོས། འོན་

ཀྱིང་དེས་འདོད་སྲོེད་ཀྱི་ིཐད་ལ་ཚུལ་འཆོོས་ཅིན་གྱི་ིའདོད་ཚུལ་ཞིིག་བསྟེན་དགོས་པའ་ི

གོ་དོན་མ་རེད།

ཇེ་ིལྟར་ཡིང་། ང་གཉིིས་ཐུག་པའ་ིཐེངས་དང་པོའ་ིགཟིའ་མཇུག་ད་ེནང་བཞིིན། རིན་

པོ་ཆོེ་ང་གཉིིས་ཀྱིིས་ཐེངས་འདིའི་གཟིའ་མཇུག་ཆོ་ཚེང་ཡིང་མལ་སའི་ནང་དུ་བསྐྱལ་

བ་ཡིིན། དེར་ཡོིད་དུས་མཚེན་ཞིིག་ལ་གཉིིད་སད་པའི་སྐོབས་སུ་ཁོོང་དང་མཉིམ་དུ་

སོྡེད་རྒྱུ་བྱུང་བ་ད་ེཇེ་ིའདྲའ་ིདམིགས་བསལ་བ་ཞིིག་རེད་ཨང་བསམ་པའ་ིཚེོར་བ་བྱུང་བ་

ངས་དྲན་སོས་ཀྱི་ིའདུག ང་རང་ཁོོང་ལ་བརྩ་ེསེམས་དབང་མེད་དུ་ཤོོར་སོང་། དུས་ཚེོད་

མགོྱིགས་པོར་རོྫོགས་པ་དང་། ང་རང་འགྲོ་དགོས་པ་དེར་སེམས་སྡུག་བྱུང་། འགྲོ་རན་

ཁོར་རིན་པོ་ཆོེས་ང་རང་ལམ་ཕྱིེད་བར་དུ་རླངས་འཁོོར་གྱིིས་སྐྱེལ་མཁོན་ཞིིག་བཀོད་

སྒྲིག་གནང་འདུག དེ་འཕོྲས་ཀྱིི་སླེོབ་གྲྭ་བར་གྱིི་ལམ་ཐག་ལྷག་མ་དེ་ལམ་འཕྲད་རིན་

མེད་རླངས་འཁོོར་ལ་བསྡེད་ནས་ཕྱིིན་པ་ཡིིན། ད་རེས་ང་ཕྱིིར་འཁོོར་སྐོབས། སླེོབ་གྲྭའ་ི

ལས་བྱེད་པ་དང་། ད་ེབཞིིན་ཉིེན་རོྟེག་པ་རྣམས་ང་ལ་སྒུག་ནས་བསྡེད་ཡིོད་པ་དང་། ང་ག་
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པར་ཕྱིིན་ཡིོད་མེད་དྲིས་བྱུང་། ངས་ཁོོང་ཚེོར་གང་ཡིང་བཤོད་མེད། ཉིེན་རོྟེག་པ་གཉིིས་

གསུམ་ཞིིག་གིས་ང་ལ་ཞིེད་སྣང་སྐུལ་ཐབས་བྱས་བྱུང་། ངས་ཨུ་ཚུགས་མཐར་སྐྱེལ་གྱིིས་

གང་ཡིང་བཤོད་མེད། གལ་ཏ་ེངས་ཁོོང་ཚེོར་ང་གང་དུ་ཕྱིིན་མིན་ནམ། ཡིང་ན་རིན་པོ་

ཆོེའ་ིམཉིམ་དུ་ཡིོད་པའམ། ད་ེདང་འདྲ་བའ་ིརིགས་བཤོད་ཚེ།ེ སྐྱར་དུ་རིན་པོ་ཆོ་ེམཇེལ་

རྒྱུའ་ིགོ་སྐོབས་ད་ེམེད་པར་འགོྲ་རྒྱུ་ཡིིན་པ་ངས་ཤོེས་ཀྱི་ིཡིོད། མཐའ་མ་དེར་ཁོོང་ཚེོས་ང་

ལ་ “འགྲིག་ག་ིརེད། འོན་ཀྱིང་གལ་ཏ་ེཁོྱོད་ཀྱིིས་བཀའ་ཁྲོལ་མེད་པར་སླེོབ་གྲྭ་ནས་ཡིང་

སྐྱར་ཕྱིིན་པ་ཡིིན་ན། ཁྱོེད་རང་སླེོབ་གྲྭ་ནས་ཕྱིིར་འབུད་ཀྱིིས་གཞོིན་སྐྱེས་བཀག་ཉིར་ཁོང་

དུ་འཇོེག་རྒྱུ་ཡིིན།” ཞིེས་བརོྗོད་བྱུང་།

སླེོབ་གྲྭར་ང་དཀའ་ངལ་ངོ་མ་ཞིིག་ག་ིནང་ཚུད་ཡོིད་པ་ཁོོང་ཚེོས་ཤོེས་ཀྱི་ིཡོིད། བྱེད་

དགོས་པའི་ལས་ཀ་གང་ཡིང་བྱེད་ཀྱིི་མེད་པའི་ཚེད་ཅིིག་ཏུ་ང་སླེེབས་ཡོིད། ཁོང་ཚེན་

གྱིི་དགེ་རྒན་དེ་ཞིེ་དྲགས་ཞིི་འཇེམ་པོ་ཡིིན་པ་ལས་མཚེང་འབྲུ་མཁོན་ཞིིག་རྩ་བ་ནས་

མིན། མོས་རོགས་པ་བྱེད་ཐབས་བྱས་བྱུང་། སྐོབས་འདིར་ངའ་ིཕ་འདས་གྲོངས་ཕྱིིན་པ་

དང་། ངའ་ིཨ་མ་ལྷིང་འཇེགས་པོ་མེད་པ་བཅིས་ཀྱི་ིཁྱོིམ་མིའ་ིགནས་སྟངས་དཀའ་ངལ་

ཅིན་ཞིིག་ག་ིནང་དུ་ང་ཡོིད་པ་ད་ེམོས་ཤོེས་ཀྱི་ིཡིོད།

སྐོབས་འདིར་ང་ཁྱོིམ་ལ་ཉིིན་ཤོས་རིང་ཕྱིིན་པ་ཡིིན། ང་ལ་ནང་མིའ་ིསྨོན་པ་བསྟེན་

གཏུགས་དགོས་པའི་དུས་བཏབ་ཅིིག་ཡོིད་ཅིིང་། ངས་སྨོན་པ་ལ་ང་རང་གིས་འདོད་པ་

སོྤྱིད་ཀྱི་ིཡིོད་ཅིེས་བཤོད་པ་ཡིིན། ཁོོས་ང་ལ་ད་ེམ་ཐག་ཏུ་སྐྱ་ེའགོག་སྨོན་སོྤྲོད་འདོད་བྱས་

སོང་། ཁོོས་ང་ལ་ངའ་ིཨ་མར་རྩ་རླུང་ག་ིནད་ཡོིད་པ་དང་། གལ་ཏ་ེང་སྦྲུམ་ལྡན་དུ་གྱུར་

ན། ཨ་མའ་ིའཆོ་ིརྐྱེེན་བྱེད་ཀྱི་ིརེད་ཅིེས་བཤོད་བྱུང་། ངའ་ིཕ་འདས་གོྲངས་སུ་མ་ཕྱིིན་པའ་ི

སོྔོན་དུའང་ངའ་ིཨ་མར་སེམས་ཁོམས་དང་འབྲེེལ་བའ་ིདཀའ་ངལ་མང་པོ་ཡོིད། ང་ལ་

དཀའ་ངལ་ཆོེ་ཤོོས་དེ་ནི། མོའ་ིའདོད་པ་བཞིིན་ངས་བྱེད་ལུགས་འགྲོ་སྟངས་བྱེ་བྲེག་པ་

ཞིིག་བྱེད་དགོས་པ་དང་། ངས་གང་བྱས་པ་ད་ེདག་གིས་མོ་ནམ་ཡིང་མགུ་མོྱོང་མེད། དུས་

སྐོབས་འདིར་ང་ལ་སེམས་ཁོམས་དང་འབྲེེལ་བའ་ིདཀའ་ཚེེགས་ཡིོད་པ་དེར་མོས་ “ཨོ་ཧོ། 
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ཁོྱོད་ཀྱིིས་ག་རེ་བྱས་ནས་ཅིིག་ཅིིག་དང་འདྲ་བ་བྱེད་ཐུབ་ཀྱིི་མི་འདུག” ཅིེས་ཡིང་ཡིང་

བརོྗོད་ད་ེསྣང་མེད་བྱས་བྱུང་། མོས་ང་ལ་མོ་རང་གང་ཡིིན་པ་ད་ེཡིང་མ་ཡིིན་པར་། རྟེག་

ཏུ་མོ་རང་གང་ཡིིན་འདོད་བྱུང་པ་ད་ེབྱེད་དགོས་པའ་ིར་ེབ་བྱེད་ཀྱི་ིའདུག

མོས་ང་ལ་བུད་མེད་འཁྱོེར་སོ་ཡིང་དག་བྱེད་དགོས་པ་དང་། ལས་ཀ་ཡིང་དག་པ་

བྱེད་དགོས་པ། མི་ཡིང་དག་པ་ཞིིག་དང་གཉིེན་སྒྲིག་བྱེད་དགོས་པ་སོགས་མདོར་ན་སྤྱིི་

ཚེོགས་དང་བསྟུན་ཏེ་མདུན་སྐྱོད་བྱེད་དགོས་པའི་འབད་བརོྩན་བྱས་ཡིོད། མོས་ང་ཅིི་

ཙམ་གྱིིས་སྐྱིད་པོ་མེད་པ་དང་། ཐབས་ཞིན་པ། མགོ་འཐོམ་པའ་ིགནས་སུ་གྱུར་ཡིོད་པའ་ི

ཐོག་ལ་སེམས་ཁུར་མི་བྱེད་པའི་བཟོི་འདུག ང་ལ་ནི་རིན་པོ་ཆོེ་དང་མཉིམ་དུ་སོྡེད་རྒྱུ་

བྱུང་ན་ཅི་ིམ་རུང་སྙམ་པ་ལས། ད་ེམིན་གཞིན་གང་ཡིང་བྱེད་འདོད་མ་སྐྱེས།

སྐོབས་འདིར་ངའ་ིཨ་མས་ང་ལོན་ཌོན་དུ་ཡོིད་པའ་ིསེམས་ཁོམས་ཀྱི་ིསྨོན་པ་ཞིིག་ག་ི

སར་བཏང་བྱུང་། ཁོོས་ང་གཉིིས་ཀྱི་ིའཛོོམས་ཐུན་དེར་ “ཁོྱོད་རང་ག་ིཨ་མས་ང་ལ་ཁོྱོད་

རང་སྤྱིི་ཚེོགས་ནས་མཐར་འབུད་པ་ཞིིག་བྱེད་འདོད་འདུག་ཅིེས་བཤོད་བྱུང་།” ཞིེས་

འགོ་བཙུགས་སོང་། ངས་དགའ་པོའ་ིངང་ནས་ “རེད། ང་ད་ེལྟར་བྱེད་འདོད་འདུག”ཅིེས་

ལན་བཏབ། ཁོོས་ “ཨ་ལས། དེའ་ིསོྐོར་ང་ལ་ཤོོད་དང་།” ཟིེར། ཁོོས་དེར་དོ་སྣང་བྱེད་སྟངས་

ལ་བལྟས་ན་ཁོོ་རང་ཡིང་མཐར་འབུད་པ་ཞིིག་བྱེད་རྒྱུར་གྲ་སྒྲིག་ཡིོད་པ་ལྟ་བུར་ཚེོར་

བྱུང་། ང་གཉིིས་ཀྱིིས་ནང་པ་དང་། གནད་དོན་གྱི་ིསོྐོར་ལ་སྐོད་ཆོ་བཤོད་རྗོེས་མཐའ་མ་

དེར་ཁོོས་ “ཁོྱོད་ཀྱིིས་ཅིི་ཞིིག་ཤོེས་ཀྱིི་འདུག ངས་ཁོྱོད་ལ་བློ་བཅོིལ་གྱིི་ཡིིན། ཁོྱོད་རང་

གི་ཨ་མ་ཧ་ཅིང་དཀའ་ངལ་ཅིན་གྱིི་བུད་མེད་ཅིིག་རེད། མོས་ཁྱོེད་རང་ཐེ་བའི་མི་མང་

པོ་ཞིིག་རང་ཉིིད་ནས་ཐག་རིང་དུ་བཏང་ཡོིད། དོན་དངོས་སུ་ཁྱོེད་རང་བདེ་ཐག་ཆོོད་

འདུག་བསམ་གྱིི་འདུག” ཅིེས་བརོྗོད་བྱུང་། དུས་ཡུན་ཐུང་ངུ་ཞིིག་གི་རིང་ལ་འདིས་ང་

རང་བོླ་བད་ེཔོ་བཟོིས་བྱུང་།

ཁོིར་བྷ་ིལོ་ཇེ་ིཡི་ིསོླེབ་ཡུན་ཆོ་ཚེང་ག་ིརིང་ལ་ངས་སོླེབ་སོྦྱང་ལ་དོ་སྣང་མ་ིབྱེད་རྒྱུ་ད་ེ

མུ་མཐུད་པ་ཡིིན། ངས་ཤོ་དང་སོྒོ་ང་མ་ཟོིས་པར་དབྱིན་ཡུལ་བཅིའ་སོྡེད་སླེོབ་གྲྭའི་ཁོ་
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ལག་ཞིེ་མེར་སླེོང་མཁོན་དེ་ཟོིས་ཏེ་སླེོབ་གྲྭར་དཀར་སོྐྱང་བྱས་པ་ཡིིན། ངས་ང་རང་གི་

མཐའ་སོྐོར་དུ་ཡིོད་པའ་ིའཇེིག་རྟེེན་ལས་ཁོ་གྱིེས་ཏ་ེབསྡེད། ཅི་ིཙམ་གྱིིས་བསམ་བོླ་མང་

བ་བཏང་བ་ད་ེཙམ་གྱིིས་ངས་ངའ་ིཨ་མའ་ིམཉིམ་དུ་མུ་མཐུད་ད་ེསོྡེད་མ་ིཐུབ་པ་ད་ེཚེོར། 

ངའི་གཅིེན་མོ་ཕྱིི་ལ་ཐོན་ཚེར་ནས་མེད། ཡིོང་ལ་ཉིེ་བའི་ཡིེ་ཤུའི་འཁྲུངས་སྐོར་སྐོབས་

ཀྱིི་གུང་གསེང་དེ་ལོན་ཌོན་དུ་ཨ་མའི་མཉིམ་གཅིིག་པུར་བསྐྱལ་དགོས་པའི་གནས་

བབ་དེ་བཟོིད་ཐབས་བྲེལ་བ་ཞིིག་རེད། འདིའི་སོྐོར་ངས་ཁོང་ཚེན་དགེ་རྒན་ལ་བཤོད་

པས་མོས་བསམ་ཤོེས་ཧ་ཅིང་ཡིག་པོ་གནང་སོང་། ང་གཉིིས་ཀྱིིས་གདམ་ཁོ་གཞིན་ཡོིད་

མེད་ལྟ་སྐོབས། ང་རང་ནོརད་ཨམ་བྷར་ལནད་དུ་ཨ་ཞིང་དང་ཨ་ནེའ་ིམཉིམ་དུ་སོྡེད་ཐུབ་

པའ་ིབསམ་ཚུལ་ཞིིག་རྙིེད་བྱུང་། ང་རང་ཁོོང་གཉིིས་ཀྱི་ིལྟ་རོྟེག་འོག་འཇོེག་རོགས་ཞིེས་

ཞུས་པ་ཡིིན། ད་ེན་ིགདམ་ཁོ་ཡིག་པོ་ཞིིག་རེད་བསམས་བྱུང་། ཁོོང་གཉིིས་གང་འཚེམས་

བརྟེན་པོ་ཡིིན་ཙང་ཁོོང་ཚེོའི་མཉིམ་དུ་མཐའ་གཉིིས་སུ་མ་ལྷུང་བའི་གནས་སྟངས་ཀྱིི་

འོག་ཏུ་སོྡེད་ཐུབ་ཀྱི་ིརེད་བསམ་པ་བྱུང་།

རིང་པོར་མ་སོང་བའ་ིརྗོེས་སུ་ང་ལ་ཨ་མའ་ིཁོ་པར་ཞིིག་འབོྱར་བྱུང་། ཁོང་ཚེན་དག་ེ

རྒན་གྱིིས་མོ་ལ་ཁོ་པར་བཏང་པ་འདྲ། ཨ་མ་ཁོོང་ཁྲོ་ལངས་ཡོིད་པས་ང་ལ་ “ཁོྱོད་ཀྱིིས་

འདི་འདྲ་བྱས་པ་ང་ཡིིད་ཆོེས་ཐུབ་ཀྱིི་མི་འདུག ངས་ཁྱོེད་རང་ཡིེ་ཤུའི་འཁྲུངས་སྐོར་

གྱིི་གུང་གསེང་ལ་ནང་ལ་ཡིོང་རྒྱུར་སྒུག་བསྡེད་ཡིོད་པ་དང་། ཁོང་པའི་ཆོེད་དུ་མེ་ཏོག་

ཀྱིང་ཉོིས་ཟིིན། ཁོྱོད་ལ་འདི་གར་ལོག་མི་ཡིོང་བའི་བསམ་བོླ་ཡིོད་པ་དེ་ང་ཡིིད་ཆོེས་

ཐུབ་ཀྱི་ིམ་ིའདུག" ཅིེས་བརོྗོད་བྱུང་། དེའ་ིསྐོབས་ང་གཉིིས་དབར་གྱི་ིའབྲེེལ་བའ་ིགཏིང་

མཐའ་དེ་དེ་རེད། ང་ལ་མོའ་ིའདོད་པར་བསྟུན་རྒྱུ་མ་གཏོགས་གདམ་ཁོ་མེད་པར་ཚེོར་

ཏ་ེཡི་ེཤུའ་ིའཁྲུངས་སྐོར་དེར་ནང་ལ་ཕྱིིན་པ་ཡིིན། ད་ེགར་ང་ལ་རིན་པོ་ཆོེའ་ིསྐུ་པར་དང་། 

བཅོིམ་ལྡན་འདས་ཀྱིི་སྐུ་བརྙིན་ཞིིག གཞིན་ཡིང་མཆོོད་མེ་འགའ་ཤོས་ཕུལ་ཡིོད་པའི་

མཆོོད་གཤོོམ་ཞིིག་ངའ་ིཉིལ་ཁོང་དུ་ཡོིད། ངའ་ིགཅིེན་མོས་ངའ་ིཉིལ་ཁོང་ད་ེབོད་ལུགས་

སུ་བཀྲག་མདངས་ཆོ་ེབའ་ིཚེོན་མདོག་སྟ།ེ ལ་ིཝིང་དང་དམར་སྨུག ད་ེབཞིིན་ངས་དགའ་
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པོ་བྱེད་པའ་ིཁོ་དོག་སོྔོ་ནག་བཅིས་བཏང་ཡིོད་རེད། ང་སླེོབ་གྲྭར་ཡིོད་དུས་ངའ་ིཨ་མས་

ངའ་ིཉིལ་ཁོང་ག་ིབཀོད་པ་སྐྱར་སྒྲིག་བྱས་འདུག མོས་ཚེོན་རྩ་ིསྐྱར་གཏོང་བྱས། མཆོོད་

གཤོོམ་མེད་པར་བཟོིས། རྒྱ་ནག་ག་ིར་ིམོ་ལྡན་པའ་ིདྲ་ཡོིལ་དཔྱོངས་ཏ་ེང་ལ་ “ཁོྱོད་རང་

འདི་ལ་དགའ་མདོག་ཁོ་པོ་རེད། འདི་ལ་ཨེ་ཤོེ་ཡིའི་ཉིམས་སྣང་ཞིིག་ཡོིད་རེད།” ཅིེས་

བརོྗོད་བྱུང་། ཡི་ེཤུའ་ིའཁྲུངས་སྐོར་ལ་ཨ་མ་དང་ང་གཉིིས་གཅིིག་པུ་རེད། ང་གཉིིས་ཀྱིིས་

དུས་སོྟན་ད་ེསྲུང་བརྩ་ིབྱས་མིན་ཡིང་དྲན་གྱི་ིམ་ིའདུག

ཡི་ེཤུའ་ིའཁྲུངས་སྐོར་གྱི་ིརྗོེས་སུ་རིན་པོ་ཆོེས་ང་ལ་ཞུ་བ་འཐེན་ཏ་ེལོ་གསར་ཆོེད་དུ་

ས་ིཀོད་ལནད་ལ་ཡིར་ཤོོག་ཅིེས་ལོན་ཌོན་དུ་ཞིལ་པར་གནང་བྱུང་། ངས་ཨ་མ་ལ་ང་ད་ེ

གར་གཏོང་རོགས་ཞིེས་འབོད་སྐུལ་བྱེད་སྟངས་ཤོེས་མ་བྱུང་། འོན་ཀྱིང་ངས་འཆོར་གཞི་ི

ཞིིག་བཏིང་བ་ཡིིན། ངས་ང་རང་ག་ིགོྲགས་པོ་དང་རིན་པོ་ཆོེའ་ིསླེོབ་མའང་ཡིིན་པ། ཨ་ེས་ི

ཁོ་ཌལ་མུར་གྱི་ིཉི་ེའཁྲིས་སུ་སོྡེད་མཁོན། ས་ིཋེ་ཤོ་ིདང་ཨ་མ་ལ་ིགཉིིས་ལ་འབྲེེལ་བ་བྱས་

ཏ།ེ རིན་པོ་ཆོ་ེཐུག་ཐུབ་པའ་ིཆོེད་དུ་ང་ལ་འགེབས་རོགས་ཞིིག་དགོས་ཀྱི་ིའདུག་བརོྗོད་པ་

ཡིིན། སི་ཋེ་ཤོི་ཡིིས་དབྱིན་ཡུལ་གྱིི་སྐུ་དྲག་ཚེོའི་བྱེད་སྟངས་དེ་ཡིག་པོ་ཤོེས་ཀྱིི་ཡོིད་པས། 

ཁོོས་ངའི་ཨ་མར་ཁོ་པར་བཏང་སྟེ། ཁོོ་དང་ཁོོའ་ིབཟིའ་ཟླ་གཉིིས་ཀྱིིས་སི་ཀོད་ལནད་

ཀྱིི་རང་ཁྱོིམ་དུ་ལོ་གསར་གྱིི་སོྟན་མོ་སོྤྲོ་བོ་ཞིིག་བཀོད་སྒྲིག་བྱེད་ཀྱིི་ཡིོད་ཚུལ་གྱིིས་ངའི་

ཨ་མར་ “ཌ་ཡི་ན་སྟོན་མོ་ད་ེལ་ཡིར་ཡིོང་ན་ང་དགའ་པོ་ཡིོང་ས་རེད། འོན་ཀྱིང་ཐུགས་

རྗོེས་གཟིིགས། མ་ེའཁོོར་གྱི་ིལག་འཁྱོེར་ཐད་ལ་གཟིབ་གཟིབ་གནང་རོགས། གང་ཡིིན་

ཟིེར་ན་དུས་ཚེོད་འདི་ལ་མེ་འཁོོར་ནང་དུ་ར་བཟིི་བ་མང་པོ་ཡིོང་གི་ཡོིད། ངའི་བསམ་

པར་ཁྱོེད་རང་གིས་གྲལ་རིམ་དང་པོའ་ིལག་འཁྱོེར་གྱིི་ཆོེད་དུ་དངུལ་གཏོང་དགོས་ཀྱིི་

རེད། ང་ཚེོས་མོ་ཁོར་ལེལ་འབབ་ཚུགས་ནས་བསུ་ཆོོག” ཅིེས་བཤོད་འདུག ངའ་ིཨ་མ་

དགའ་པོ་ཞི་ེདྲགས་བྱུང་སྟ།ེ སྐོབས་འདིར་ང་ལ་ཁོར་ལེལ་བར་དུ་མ་ེའཁོོར་གྲལ་རིམ་དང་

པོའ་ིནང་འགོྲ་རྒྱུའ་ིའགོྲ་གོྲན་ཐོབ་བྱུང་།
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ང་ལ་ནམ་ཡིང་ང་ཕྱིིར་ལོག་ཡོིང་གི་མིན་སྙམ་པའི་བོླ་ཞིིག་སྐྱེས་བྱུང་། ངས་བསྡུ་

གསོག་རྒྱག་བཞིིན་པའི་སྐོབས་སུ་ཨ་མ་ཉིལ་ཁོང་དུ་ཡིོང་ནས་ “ཁོྱོད་ཀྱིིས་དངོས་ཆོས་

མང་པོ་འཁྱོེར་འགོྲ་ག་ིའདུག ཁོྱོད་ཀྱིིས་ཁྱོིམ་ནས་རྦད་ད་ེའགོྲ་ག་ིཡིོད་པ་ནང་བཞིིན་བསྡུ་

གསོག་རྒྱག་ག་ིའདུག” ཅིེས་བརོྗོད་བྱུང་། ང་གད་མོ་ཤོོར་བ་དང་ལྷན་དུ། “འོ་ཡི། ངས་ག་

ར་ེགོྱིན་དགོས་པར་འགྱུར་བ་ཚེོད་ཐིག་ག་ིམ་ིའདུག” ཅིེས་བཤོད།

ང་མ་ེའཁོོར་ནས་བབས་ཚེར་རྗོེས། ངས་གླེ་འཁོོར་ཞིིག་གླེས་ཏ་ེཐད་ཀར་གྷིར་ཝིོལད་

ཧའོ་ས་ིལ་ཕྱིིན་ཏ་ེདེར་རིན་པོ་ཆོ་ེམཇེལ་བ་ཡིིན། མཚེན་དེར་ངས་ས་ིཋེ་ཤོ་ིདང་ཨ་མ་ལ་ེ

མཐོང་ཡིང་མ་བྱུང་། ང་ཟླ་ ༡༢ པའི་ཚེེས་ ༣༠ ཉིིན་སླེེབས། ཕྱིི་ཉིིན་ནམ། ལོ་གསར་

གྱིི་སྔོ་ནུབ་ཀྱིི་མཚེན་དེ་འཁྲུག་ལོང་ཆོེན་པོ་ཞིིག་བྱུང་། རིན་པོ་ཆོེ་ང་གཉིིས་གོྲགས་པོ་

འགའ་ཤོས་དང་མཉིམ་དུ་མོ་ཊི་བཏང་ནས་མི་སྣ་ཚེོགས་ལ་ཐུག་འཕྲད་དུ་ཕྱིིན། ཐོག་

མར་འགོྲ་སའ་ིམ་ིད་ེཚེོས་ཡི་ེཤུའ་ིའཁྲུངས་སྐོར་གྱི་ིཁུར་བ་ལ་ཧ་ཤོ་ིཤོ་ཟིེར་བའ་ིབཟི་ིརྫོས་

བརྒྱབ་འདུག ཁོོང་ཚེོས་ད་ེཟོིས་པའ་ིརྗོེས་སུ་འཛོིང་རེས་ངན་པ་ཞིིག་ཤོོར་ཏ་ེཁྱོིམ་ནང་ག་ི

དཀར་ཡོིལ་ཡིོད་ཚེད་བཅིག་འདུག ད་ེནས་ང་ཚེ་ོས་ིཋེ་ཤོ་ིདང་ཨ་མ་ལ་ེགཉིིས་སོྡེད་སར་

ཕྱིིན། ཁོོང་གཉིིས་ཀྱིི་ཁོང་པ་དེ་ས་གནས་ཁུག་ཀྱིོག་ཅིིག་ཏུ་ཡོིད། ང་ཚེོས་ཨེག་སི་ཌལ་

མུར་གྱི་ིགཡིས་གཡོིན་གྱི་ིགོྲགས་པོ་མང་པོའ་ིཁོང་པར་སོྐོར་སོྐྱད་མུ་མཐུད་ད་ེབྱས་པ་ཡིིན།

དགོང་དྲོ་ཕྱི་ིཙམ་ལ་རིན་པོ་ཆོ་ེབཞུགས་སའ་ིཁོང་བདག་ཝུད་མན་བཟིའ་མ་ིལ་ཐུག་

འཕྲད་བྱས། དའེ་ིརྗོེས་སུ་མ་ིཚེོས་རིན་པོ་ཆོ་ེལ་ངན་སྨྲས་མང་པོ་བྱས་པ་དང་། འགའ་ཞིིག་

ང་ཚེོ་གཉིིས་ཀའི་ཐོག་ལ་བྱས་པ་ངས་དྲན། གནད་དོན་ངོ་མ་གང་བྱུང་བ་ངས་ཤོེས་མ་

བྱུང་། སྐོབས་དེར་རིན་པོ་ཆོེས་མ་ིཚེ་ེཡི་ིགོམ་ཁོ་ཐལ་ཆོ་ེབ་ཞིིག་བརྒྱབ་གནང་པ་དེའམ། 

ཡིང་ན་ང་ལ་བརྟེེན་ནས་ཕྲག་དོག་བྱས་པ་གང་ཡིིན་བརོྗོད་དཀའ། གང་ལྟར་ཡིང་གནས་

སྟངས་ད་ེཞི་ེསྡེང་ཅིན་དང་ཁྱོད་མཚེར་ཞིིག་ཚེོར་བྱུང་།

རིན་པོ་ཆོ་ེལ་མཚེོན་ན། སྐོབས་ད་ེདུས་སྒོེར་གྱི་ིདཀའ་ངལ་དང་སྒོེར་གྱི་ིསྐྱེད་འཕེལ་

གཉིིས་དུས་མཉིམ་དུ་འབྱུང་བཞིིན་ཡིོད། གལ་ཏེ་དེའི་སོྐོར་ལ་བསམ་གཞིིགས་བྱས་པ་
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ཡིིན་ན། ཁོོང་དགུང་ལོ་ཉིེར་བརྒྱད་ལོན་ཙམ་གྱི་ིགཞོིན་སྐྱེས་ཞིིག་གིས་མ་ིཚེེའ་ིནང་ཡིིད་

ཆོེས་དཀའ་བའི་འགྱུར་བའི་ནུས་ཤུགས་རྣམས་ལ་གདོང་ལེན་བྱེད་བཞིིན་ཡིོད། ཡི་ང་

བའི་གདུག་རྩུབ་ཀྱིི་གནས་སྟངས་ཤོིག་གི་འོག་ནས་ཁོོང་རང་གི་རིག་གཞུང་བརླག་

པ་དང་། ཆོ་མེད་རྒྱུས་མེད་ཀྱི་ིཡུལ་ཞིིག་ཏུ་བཙན་བོྱལ་ལ་འབོྱར་བ་དང་། ད་ེརྗོེས་མོ་ཊིའ་ི

བརྡོབ་སོྐྱན་དང་། དེའི་རྐྱེེན་པས་ཞི་བོར་གྱུར་པ་བཅིས་ནི་ཁོོང་ལ་ཆོོས་ཕོྱིགས་ལ་བོླ་

ཁོ་བསྒྱུར་བའི་བརྡོ་སོྟན་ཆོེན་པོ་ཞིིག་རེད། ཁོོང་གིས་ང་ལ་ཆོོས་ཉིམས་ལེན་གྱིི་འཕེལ་

རིམ་ནང་དུ་ཡིང་ན་སོྨྱོན་པ་ཆོགས་པ་དང་། དེ་མིན་སངས་རྒྱས་སུ་གྱུར་བའི་སྐོབས་

ཤོིག་ཡིོད་པ་རེད་ཅིེས་གསུངས་མོྱོང་ཡིོད། ཁོོང་ད་ེལྟའ་ིམཚེམས་ད་ེག་རང་དུ་སླེེབས་ཡིོད།

ངའི་བསམ་པར་ཁོོང་གིས་བོད་མི་ཚེོ་དང་། ཁོོང་གི་སླེོབ་མ་གཉིིས་ཀས་གོ་ནོར་

ཐེབས་ཏེ་ཁོོང་ལ་བརྩི་འཇོེག་མ་བྱས་པར་སྐྱུར་བཞིག་སོང་དགོངས་ཡིོད་ཀྱིི་རེད་སྙམ། 

ཁོོང་གི་དབྱིན་ཇེིའི་སོླེབ་མ་ཕལ་མོ་ཆོེ་དང་། ལྷག་པར་དུ་ཁོོང་དང་བོླ་ཉིེ་བ་ཚེོ་སྐོབས་

འདིར་ཁོོང་དང་བྲེལ་བར་བྱས། ཁོོང་དབྱིན་ཇེིའི་མི་ཚེོའི་འདོད་པར་ཡིོད་པའི་ཆོོས་

ཕོྱིགས་དགེ་རྒན་གྱིི་པར་ཀོང་དེར་འཚེམ་པོ་རང་མ་བྱུང་བ་རེད། ཁོོང་ཚེོས་ཁོོང་རྣམ་

རིག་བཀྲ་བ་ཞིིག་ཏུ་མཐོང་ག་ིཡིོད་ལ། ཁོོང་ལ་ཞིེད་སྣང་ཡིང་བྱེད་ཀྱི་ིཡིོད། གལ་ཏ་ེཁོོང་

གིས་སྐྱེས་ཆོེན་ཉིམས་ཆུང་ཞིིག་བྱས་ཏ་ེབཞུགས་ཡིོད་ན། ཁོོང་ཚེོས་ཨ་ེཤོ་ེཡིའ་ིབླ་མ་ཞིིག་

ལ་བཀུར་བསྟ་ིཞུ་ཐུབ་ཀྱི་ིཡིོད། འོན་ཀྱིང་རིན་པོ་ཆོ་ེལྟ་བུའ་ིདབང་ཐང་ཅིན་ལ་འཇེིགས་

སྣང་སྐྱ་ེགིན་ཡོིད།

དེས་ན་ང་ཁོོང་གི་མི་ཚེེའི་ནང་སླེེབས་དུས་ཁོོང་ལ་བོླ་ཉིེ་བའི་མི་མང་པོ་མི་འདུག 

ད་ེདང་དུས་མཉིམ་དུ་སྐོབས་དེའ་ིདུས་ཚེོད་ན་ིཧ་ཅིང་ཉིག་ཕྲ་བ་ཞིིག་རེད་ད།ེ ཁོོང་གིས་

འདས་དུས་སུ་བྱུང་བ་ལས་ཀྱིང་ཤུགས་ཆོེ་བའི་གནས་ཚུལ་ཞིིག་སྐྱེད་སྲོིང་བྱེད་བཞིིན་

ཡིོད། དེ་ནི་སྦྲུམ་ལྡན་གྱིི་དུས་ཚེོད་ཅིིག་རེད། ༡༩༦༩ ཟླ་བ་ ༡༠ པའི་ནང་རིན་པོ་ཆོེས་

ཁོོང་རང་གི་སླེོབ་མ་ཡིང་ཡིིན་ལ་བསམ་ཡིས་གླེིང་གི་ཁྲིམས་རོྩད་པའང་ཡིིན་པ་དེ་ལ་
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གནས་སྟངས་ཡིོངས་རོྫོགས་ཀྱི་ིསོྐོར་དྲང་པོར་བཀོད་ད་ེཡི་ིག་ེཞིིག་བཏང་གནང་པ་རེད། 

ཡི་ིག་ེདེའ་ིའགོ་སོྟད་དུ་ཁོོང་རང་སྐྱ་བབ་ཀྱི་ིཐག་གཅོིད་ཀྱི་ིསོྐོར་ལ་འད་ིལྟར་བྲེིས་འདུག

ངས་ནུབ་ཕོྱིགས་སུ་ཆོོས་སྤེེལ་རྒྱུའ་ིབར་ཆོད་ཕྲ་མོར་ཚེོར་བའ་ིགྲྭ་ཆོས་འད་ིཕུད་

རྒྱུར་ཐག་བཅིད་པ་ཡིིན། གྲྭ་ཆོས་འདི་གཟིི་བརྗོིད་ཅིན་གྱིི་ཆོོས་ཀྱིི་སྣང་བརྙིན་

ཞིིག་གི་ཚུལ་དུ་འདི་གར་མི་མང་པོ་མགོ་འཐོམ་འདུག འོན་ཀྱིང་ངའི་ཆོོས་

བཤོད་ན་ིཉིམས་མོྱོང་དངོས་དང་འབྲེེལ་བ་རེད། ངས་རང་ཉིིད་འགོྲ་བ་མ་ིཞིིག་

ཡིིན་པ་སྟོན་པ་འདི་ལ་མི་འགའ་ཞིིག་གིས་སྐྱོན་འཛུགས་བྱེད་ཀྱིི་ཡིོད་ཀྱིང་། 

ངས་རང་ཉིིད་དངོས་པོ་གང་རུང་ཞིིག་ག་ིརྒྱབ་ཏུ་ཡིིབ་དགོས་ཀྱི་ིརེད་བསམ་པ་

མེད།3

ཅིེས་དང་། ཁོོང་གིས་མུ་མཐུད་ད།ེ

ཁྱོེད་རང་ལ་དྲང་མོར་བཤོད་ན། ངའི་བསམ་པར་ང་རང་གི་ཕ་ཡུལ་གཅིིག་པ་

འགའ་ཞིིག་ཐ་ེབའ་ིནང་པར་ཁོས་འཆོ་ེབ་འགའ་ཞིིག་གིས། ང་ལ་དམིགས་པའ་ི

ངོས་ལེན་མི་བྱེད་པའི་ཆོ་དེ་ནི་འདི་ལྟར་ལྟུང་བའི་ཞིེད་སྣང་དེ་རེད་ཅིེས་ངེས་

པར་དུ་གསལ་བཤོད་བྱེད་དགོས་པ་ཚེོར་བྱུང་། དྲག་ཏུ་འགྱུར་བའ་ིའཇེིག་རྟེེན་

འདིའ་ིནང་དུ་ང་ལ་ཞིེད་སྣང་སྤུ་ཙམ་མེད་པས། ང་གནས་པ་འད་ིག་རང་ཁོོང་

ཚེོར་འཇེིགས་སྣང་ཆོེན་པོ་ཞིིག་ཏུ་གྱུར་གྱི་ིའདུག4

ལོ་གསར་དེའ་ིསྔོ་ནུབ་དེར་ང་ཚེ་ོཨ་ེས་ིཁོ་ཌལ་མུར་དུ་ཡོིད་པའ་ིརིན་པོ་ཆོེའ་ིསོླེབ་མ་ཚེོའ་ི

སར་སོང་སྟེ་ཁོོང་ཚེོར་ཐུག་ཚེར་བའི་རྗོེས་སུ་ང་ཚེོ་གྷིར་ཝོིལད་ཧའོ་སི་ལ་ལོག་ཕྱིིན་པ་

3 ཆོོས་རྒྱམ་དྲུང་པ། ༡༩༦༩ ལོའ་ིཟླ་བཅུ་བའ་ིཚེསེ་ ༣༡ ཉིནི་བོྷབ་ཁོོབ་ལ་ེལ་བྲེསི་པའ་ིའཕྲནི་ཡིགི་ལས། པར་སྐྲུན་བྱས་

མདེ།

4 གོང་མཚུངས།



འབྲུག་སྒྲ།

6564

ཡིིན། རིན་པོ་ཆོེས་ཁོ་པར་གཏོང་རྒྱུ་འགོ་བཙུགས་སོང་། དང་ཐོག་ངས་ཁོོང་གིས་མ་ིཚེ་ོ

ལ་ལོ་གསར་གྱིི་འཚེམས་འདྲི་ཞུ་ཆོེད་དུ་ཁོ་པར་གཏོང་གི་འདུག་བསམས་བྱུང་། འོན་

ཀྱིང་ཁོོང་གིས་ཁོོང་རང་གི་གོྲགས་མོ་རྙིིང་པ་ཚེོར་ཁོ་པར་བཏང་སྟེ་ནང་ལ་སྐོད་གཏོང་

ག་ིཡིོད་པ་ངས་མཐའ་མ་དེར་གཞི་ིནས་རོྟེགས་བྱུང། ཆུ་ཚེོད་གཅིིག་ག་ིནང་ཚུད་དུ་བུད་

མེད་གཞོིན་ནུ་མ་བཞིི་ལྔ་ཙམ་སླེེབས་སོང་། མཚེན་དེར་ཁོོང་ཚེོ་རེ་རེ་བཞིིན་ཉིལ་ཁོང་

ར་ེརེའ་ིནང་དུ་བཞིག་སྟ།ེ ང་རིན་པོ་ཆོ་ེདང་མཉིམ་དུ་ཁོོང་ག་ིཉིལ་ཁོང་དུ་ཉིལ་བ་ཡིིན། 

ངས་ཁོོང་ལ་ཁྱོེད་ཀྱིིས་ག་རེ་བྱས་ཏེ་འདི་ལྟར་བྱེད་ཀྱིི་ཡིོད་ཅིེས་དྲིས་པས། ཁོོང་གིས་ 

“ང་ཁྱོེད་ཚེོའ་ིནང་ནས་སུ་དང་མཉིམ་དུ་ཆོང་ས་རྒྱབ་དགོས་མིན་ཐག་གཅོིད་བྱེད་རྒྱུའ་ི

ཐབས་ཤོེས་བྱེད་ཀྱིི་ཡིོད།” ཅིེས་བརོྗོད། ག་འདྲ་བྱས་ཀྱིང་དེ་ནི་ང་རང་ཡིིན་པ་ངས་ཤོེས་

པས། གནས་ཚུལ་ད་ེཅི་ིཙམ་ཁྱོད་མཚེར་མཐོང་ཡིང་། ང་ལ་ཞིེད་སྣང་མ་བྱུང་། འོན་ཀྱིང་

ཡི་མཚེར་བའ་ིལྟད་མོ་ག་འདྲ་ཞིིག་རེད་ཨང་།

ཞོིགས་པ་དེར་ང་གཉིིད་སད་རྗོེས་འོག་ཐོག་ཏུ་ཐབ་ཚེང་ནང་བཟིའ་རྒྱུ་ཞིིག་འཚེོལ་

བར་འགོྲ་འདོད་བྱུང་། འོན་ཀྱིང་ངའ་ིམཚེན་གོས་སམ། ཡིང་ན་གོྱིན་པ་ཞིིག་གོྱིན་དགོས་

བསམས་ནས་བཙལ་བས་རྙིེད་མ་བྱུང་། དེས་ན་ངས་རིན་པོ་ཆོེའི་ཕྱུ་པ་དེ་ང་རང་གི་

གཟུགས་པོར་དཀྲིས་ཏེ་འོག་ཁོང་དུ་ཕྱིིན་པ་ཡིིན། ཕ་མེ་ལ་ཝུད་མན་དེར་འདུག་པས་

མོས་ང་མཐོང་བ་དང་ང་ལ་ “ཁོྱོད་རང་སུ་ཡིིན་བསམ་གྱི་ིའདུག ཁོོང་ག་ིཕྱུ་པ་གོྱིན་ཆོོག་

པ་ཁོྱོད་རང་སུ་ཡིིན་བསམ་གྱི་ིའདུག” ཅིེས་ང་ལ་ངར་སྐོད་རྒྱག་རྒྱུའ་ིའགོ་བཙུགས་སོང་། 

དེར་བསམ་སོྦྱར་ངན་པས་ཁོེངས་བསྡེད་འདུག

དེ་ཉིིན་ཕྱིི་དོྲ་དེ་གར་འཛོོམས་པའི་ལྕམ་ཆུང་ཚེང་མར་ག་ལེར་བཞུགས་རོགས་

བརོྗོད་རྗོེས། རིན་པོ་ཆོ་ེང་གཉིིས་ཀྱིིས་གྷིར་ཝོིལད་ཧའོ་སིའ་ིགནས་སྟངས་ཡོིངས་རོྫོགས་

ནས་བོྲེས་ཏ་ེཨ་ེཌིན་བྷ་རུ་ལ་འགོྲ་རྒྱུ་ཐག་བཅིད་པ་ཡིིན། ང་གཉིིས་དེར་ཆོང་ས་རྒྱག་ག་ི

རེད་བསམས་བྱུང་། རིན་པོ་ཆོེས་ “ང་གཉིིས་འདི་ནས་ཐོན་འགོྲ་” ཞིེས་གསུངས་བྱུང་

བ་དེར་ངས་འགྲིག་གི་རེད་ཞུས། ངས་གཅིེན་མོ་ལ་ཁོ་པར་བཏང་པས། མོ་དང་མོའ་ི
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དགའ་རོགས་རོ་ཌེ་རིག་གཉིིས་གྷིར་ཝིོལད་ཧའོ་སི་ལ་ང་གཉིིས་ལེན་པར་སླེེབས་བྱུང་། 

ང་གཉིིས་ཀྱིིས་ཅི་ལག་འགའ་ཤོས་བསྡུ་གསོག་བརྒྱབ་སྟེ་ཁོོང་ཚེོའི་མོ་ཊིའི་ནང་འཛུལ་

ནས་བྱང་ཕོྱིགས་སུ་བསོྐྱད། མཚེན་དེར་ང་ཚེ་ོགྷི་ིལ་ས་ིགོྷི་རུ་བསྡེད། ང་གཉིིས་ལ་དངུལ་

མང་པོ་མེད་ཙང་མགོྲན་ཁོང་ཆུང་ཆུང་ཞི་ེམེར་སླེོང་མཁོན་ཞིིག་ཏུ་བསྡེད་པ་ཡིིན། དེར་

ཆུ་ཚེོད་གཅིིག་གམ་གཉིིས་རེའ་ིམཚེམས་སུ་ཚེ་གོླེག་ད་ེསོྐྱན་ཤོོར་ཐེངས་རེར་སྐྱར་དུ་ཚེ་

གོླེག་ཡིོང་བར་སོྒོར་མོ་ཕྱིེད་ཀ་ར་ེབླུག་དགོས་ཀྱི་ིའདུག རིན་པོ་ཆོ་ེང་གཉིིས་གཉིིད་ཁུག་

ཀྱིང་ཁོང་པ་གྲང་མོ་ཆོགས་ཐེངས་ར་ེལ་གཉིིད་སད་ཀྱི་ིའདུག ཡིང་སྐྱར་སོྒོར་མོ་ཕྱིེད་ཀ་

ཚེ་གོླེག་གི་ནང་དུ་བླུག་དགོས་ཀྱིི་འདུག མཚེན་གང་འདི་ལྟར་བྱས་ཏེ་བསྐྱལ། ཕྱིི་ཉིིན་

དེར་ཨ་ེཌེན་བྷག་ཏུ་མགོྲན་ཁོང་ཡིག་པོ་ཞིིག་ཏུ་སོྤེར་པ་ཡིིན།

རིན་པོ་ཆོ་ེལ་བརྡོབ་སོྐྱན་བྱུང་བ་ནས་ང་གཉིིས་ཆོང་ས་བརྒྱབ་སྟ་ེལོ་གཅིིག་ག་ིརྗོེས་

ཀྱི་ིཨ་རིར་མ་ཕྱིིན་བར་གྱི་ིདུས་ཡུན་ད་ེཁོོང་ག་ིམ་ིཚེེའ་ིནང་ག་ིསྨོག་རུམ་མཐུག་ཤོོས་ཀྱི་ི

དུས་ཚེོད་ད་ེརེད། རིན་པོ་ཆོ་ེལ་སེམས་ཀྱི་ིགཅོིང་ནད་ཡིང་ཡིང་བྱུང་། ཁོོང་གོླེ་ཚེད་དང་གོླེ་

སྐྱིའ་ིསྐྲངས་ནད་ཀྱིིས་མནར་བའ་ིསྟེང་དུ་ཞི་བོ་ཆོགས། ཁོོང་དང་ཕ་ཡུལ་གཅིིག་པའ་ིབོད་

མི་ཚེོས་ཁོོང་ལ་སྟངས་འཛོིན་བྱེད་ཐབས་བྱས་པ་དང་། ཁོོང་གི་སླེོབ་མ་མང་པོས་ཁོོང་

དོར་ཏ་ེཕྱིིན་པ་རེད། ཁོོང་གིས་ནང་པའ་ིཆོོས་སྟོན་རྒྱུ་ད་ེན་ིཁོོང་རང་གསོན་པོར་གནས་

པའ་ིརྒྱུ་མཚེན་ཁོོ་ནར་ཚེོར་གནང་ག་ིཡིོད། ཁོོང་རང་ག་ིའདོད་པ་ལ་ཡིོད་པ་བཞིིན་ཆོོས་

སོྟན་རྒྱུ་དེར་ཨ་ཀོང་གིས་རྒྱབ་སོྐྱར་མ་བྱས་པ་དང་། ཁོོང་གིས་གང་གསུངས་པ་ཉིན་

ཐུབ་པའི་སོླེབ་མ་དབྱིན་ཡུལ་དུ་ཉུང་ཤོས་ལས་མེད། རིན་པོ་ཆོེ་ལ་མཚེོན་ན། གལ་ཏེ་

ཁོོང་ལ་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའ་ིཆོོས་སོྟན་པའ་ིགོ་སྐོབས་ད་ེམེད་ན། མ་ིཚེེར་སྙིང་པོ་མེད་

པ་ཞིིག་ཏུ་དགོངས་ཀྱི་ིཡོིད། ཁོོང་གིས་ང་ལ་སྐོབས་དུ་མར། གལ་ཏ་ེཁོོང་གིས་ཆོོས་སོྟན་མ་

ཐུབ་ན་གསོན་པ་ལ་རྒྱུ་མཚེན་མ་ིའདུག་གསུངས་མོྱོང་།

མགོྲན་ཁོང་ནང་ག་ིམཚེན་དེར་རིན་པོ་ཆོེས་གཉིིད་སྨོན་རིལ་བུ་ས་ེཁོོ་ནལ་ཞིེས་པ་ད་ེ

འགྱིིག་དམ་གང་འཁྱོེར་འདུག ཁོོང་ལ་ད་ེག་ནས་ཐོབ་པ་ངས་མ་ིཤོེས། མཚེན་དེར་སྐོབས་
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ཤོིག་ལ་ཁོོང་གིས་ང་ལ་ཞིལ་ཕོྱིགས་ཏེ་ “ང་གཉིིས་ཀྱིིས་རིལ་བུ་འདི་ཚེང་མ་བཟིའ་

བཞིག་གོ ཡིིན་ད་བཟིའ་བཞིག་གོ་” ཞིེས་བརོྗོད་བྱུང་། དེའ་ིལན་དུ་ངས་ “ང་གཉིིས་ཀྱིིས་

འད་ིའདྲ་བྱེད་ཀྱི་ིམིན། ང་གཉིིས་ལ་མ་འོངས་པ་ཞིིག་ཡོིད་པ་རེད།” ཅིེས་བརོྗོད་ད་ེཁོོང་ག་ི

ལག་པ་ནས་འགྱིིག་དམ་ད་ེཚུར་འཕོྲག་སྟ་ེརིལ་བུ་ཚེང་མ་མགྲོན་ཁོང་ག་ིསྒོེའུ་ཁུང་ནས་

ཕྱིིར་གཡུགས་པ་ཡིིན། ད་ེརྗོེས་ང་གཉིིས་ཉིལ་བསྡེད་པ་ཡིིན།

རིན་པོ་ཆོེས་དོན་ངོ་མར་ད་ེའདྲ་གནང་དགོས་དགོངས་པའམ། ཡིང་ན་སྨོན་ད་ེཚེད་

ལས་བརྒལ་བ་བཞིེས་ཡིོད་པ་གང་ཡིིན་ངས་བརོྗོད་དཀའ། གཅིིག་བྱས་ན་ངའི་ཉིམས་

ཚེོད་ལེན་པ་ཡིིན་ཡིང་སྲོིད། འོན་ཀྱིང་ངས་ནི་ཤོོད་དཀའ། གལ་ཏེ་ངས་ “ལགས་སོ། 

འགྲིག་ག་ིརེད། ང་གཉིིས་རང་ཤོ་ིརྒྱག་གོ །” ཞིེས་ལབ་ཡིོད་ན། ཁོོང་གིས་ད་ེལྟར་གནང་

ཡིོད་ཀྱིི་རེད། རོ་མེའོ་དང་ཇུ་ལེད་གཉིིས་དང་ཅུང་ཙམ་འདྲ་བར། ལས་དབང་མེད་

པའ་ིདགའ་རོགས་གཉིིས་ཀ་རང་ཤོ་ིརྒྱག་པའ་ིཉི་ིཧོང་ག་ིགོླེག་བརྙིན་ད་ེཚེོར་ཁོོང་ཐུགས་

མཉིེས་པོ་ཡོིད།

ཆོོས་ཕོྱིགས་ཀྱི་ིབླ་མ་ཞིིག་གིས་ཇེ་ིལྟར་རང་སོྲོག་གཅོིད་རྒྱུའ་ིམནོ་བསམ་འཁོོར་བ་

ཙམ་ཡིང་རོྟེགས་དཀའ་བའི་གནས་ཡིིན་པ་གདོན་མི་ཟི། འོན་ཀྱིང་རིན་པོ་ཆོེ་ནི་ངོ་མ་

རང་རེད། ཁོོང་ན་ིསུ་འདྲ་ཞིིག་ག་ིརོྟེག་ཡུལ་ན་ཡིོད་པའ་ིཆོོས་ཕོྱིགས་ཀྱི་ིབླ་མ་ཞིིག་དང་

མ་ིའདྲ། རིལ་བུ་ད་ེཚེ་ོཚེང་མ་བཟིའ་དགོས་ཟིེར་བའ་ིདགོངས་འཆོར་དེས་ང་ཧོན་འཐོར་

བ་སོྨོས་ཅི་ིདགོས་ཏ།ེ རིན་པོ་ཆོ་ེགནས་སྟངས་ག་འདྲ་ཞིིག་ག་ིའོག་ཏུ་ཡོིད་པ་ད་ེལ་ང་སྙིང་

རྗོ་ེཞི་ེདྲགས་སྐྱེས་བྱུང་། ཕོྱིགས་གཅིིག་ནས་བྱས་ན། གནས་སྟངས་ད་ེའདྲ་ཞིིག་ག་ིལན་

དུ་བྱེད་ཐབས་ད་ེའདྲ་སྤྱིོད་པ་མིའ་ིརང་གཤོིས་རེད་བསམས་བྱུང་། སྟབས་ལེགས་པ་ཞིིག་

ལ་ངས་ཡི་ང་བའི་གནས་སྟངས་འདི་ལས་བརྒལ་ཐུབ་པའི་ང་གཉིིས་ཀྱིི་ནུས་པར་ཡིིད་

ཆོེས་བྱས་པ་ཡིིན། སྐོབས་འདིར་ངས་ཁོོང་ག་ིསོྲོག་བསྐྱབས་པ་ཡིིན་ཞིེས་ནམ་ཡིང་ཟིེར་

གྱི་ིམེད། ཁོོང་ལ་མ་འོངས་པ་ཞིིག་སྦྱིན་པའ་ིཁོོར་ཡུག་གམ། ཡིང་ན་རྐྱེེན་རྩ་དེའ་ིཆོ་ཤོས་

ཤོིག་ང་ཡིིན་ཟིེར་གྱི་ིཡིོད། ཁྱོེད་རྣམ་པས་རོྟེགས་ཐུབ་མིན་ངས་མ་ིཤོེས་ཀྱིང་། བྱུང་རྐྱེེན་དུ་
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མས་ངའ་ིཁོྱོ་གའ་ིམ་ིཚེེའ་ིནང་ཐ་ེབྱུས་བྱས་ཏ་ེཁོོང་ལ་ཕན་ཐོགས་ཐེངས་མང་པོ་བྱུང་ཡིོད། 

ཧ་ལམ་སྣང་སྲོིད་ཀྱི་ིསྟེས་དབང་ཡིིན་པ་ནང་བཞིིན། ཁོོང་ག་ིརྒྱབ་སོྐྱར་གྱི་ིཆོ་ཤོས་ཤོིག་ང་

རང་ཡིིན་པ་ལྟ་བུར་ཚེོར་བྱུང་།

རྗོེས་སུ་རང་གིས་རང་མེད་པར་བཟོི་གྲབས་བྱེད་པའ་ིགནས་སུ་བསྐྱལ་བའ་ིབོད་པའ་ི

རྣལ་འབོྱར་པ་ཆོེན་པོ་ཞིིག་ག་ིསོྐོར་ལ་ངས་ཐོས་བྱུང་། བོད་དུ་བརྒྱ་ཕྲག་བཅུ་གཅིིག་པའ་ི

ནང་ལ། ཧ་ལམ་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གྱི་ིརྣལ་འབོྱར་པ་ཆོ་ེཤོོས་མ་ིལ་རས་པ་ཞིེས་པའ་ི

སྙན་གྲགས་ཅིན་གྱིི་བྱ་བྲེལ་བ་ཞིིག་བྱུང་བ་རེད། ཁོོང་གིས་རང་གི་བླ་མ་ནས་གདམས་

ངག་ཟིབ་ཤོོས་ད་ེཐོབ་ཆོེད་ལོ་མང་སྐུ་ངལ་བསོྐྱན་པ་རེད། མ་ིལ་རས་པའ་ིདམིགས་བསལ་

གྱི་ིམགོ་མཁྲེགས་དང་དཀའ་ཚེེགས་ཀྱི་ིརང་བཞིིན་དང་། འདས་པའ་ིདུས་སུ་མ་ིདག་ེབའ་ི

ལས་མང་པོ་བསགས་པ་ལ་བརྟེེན་ནས་ཁོོང་ག་ིབླ་མས་ཁོོང་ལ་ཚེོགས་གསོག་སྒྲིབ་སོྦྱང་

མང་པོ་བྱེད་དུ་བཅུག་པ་རེད། ཇེི་འདྲ་བྱས་ཀྱིང་བླ་མ་མཉིེས་པར་བཟོི་མ་ཐུབ། མཐའ་

མ་དེར་མ་ིལ་རས་པས་དབང་སྐུར་མཐའ་མ་ད་ེཐོབ་རྒྱུ་མིན་པ་ཤོེས་ཏ་ེསེམས་ཤུགས་ཆོག་

སྟ་ེརང་ཤོ་ིརྒྱག་རྒྱུར་ཐག་བཅིད་པ་རེད། ཁོོང་གཡིང་ས་ཞིིག་ནས་མར་མཆོོང་གྲབས་བྱེད་

པའི་སྐོབས་དེར་ཁོོང་གི་བླ་མ་ཞིལ་མཇེལ་བ་རེད། སྐོབས་དེར་མི་ལ་རས་པས་བོླ་ཐག་

ཡིོངས་སུ་ཆོོད་པ་མཁྱོེན་ཏ་ེཁོོང་ག་ིབླ་མས་ཁོོང་ལ་གདམས་ངག་ག་ིསྙིང་པོ་ད་ེགནང་པ་

རེད། ངའི་ཁོྱོ་གས་རྒྱུན་དུ་མི་ལ་རས་པ་ལ་བསོྟད་བསྔོགས་གནང་གི་རེད། གང་ཡིིན་

ཟིེར་ན་མི་ལ་རས་པས་ག་རེ་གནང་ཡིང་སྙིང་རུས་དང་དཔའ་ངར་ལྡན་པའི་སོྒོ་ནས་

གནང་གི་ཡོིད། ངའི་ཁོྱོ་གས་ཀྱིང་མི་ཚེ་ེདེ་ལྟར་བསྐྱལ་བ་རེད། ཁོོང་ནི་ཐལ་ཆོེ་བའི་མི་

ཞིིག་ཡིིན་པ་དང་། ཁོོང་གིས་རང་ག་ིམ་ིཚེ་ེད་ེགཞིན་དོན་རྣམ་དག་དང་ཐལ་ཆོ་ེབའ་ིངང་

ནས་བསྐྱལ་བ་རེད། ཁོོང་ལ་སེམས་གཅོིང་གི་ནད་ཕོག་སྟེ་རང་ཤོི་རྒྱག་རྩིས་བྱེད་པ་དེ་

རང་ཉིིད་རང་ལ་གཅིེས་དྲགས་པས་མ་རེད།

དེའ་ིསང་ཉིིན་དེའམ། ༡༩༧༠ ཟླ་ ༡ ཚེེས་ ༣ ཉིིན་དེར་ང་གཉིིས་ཀྱིིས་གཉིེན་སྒྲིག་

བྱེད་རྒྱུར་ཐག་བཅིད། ཐག་གཅོིད་འད་ིའདྲ་བྱེད་པར་ཇེ་ིའདྲའ་ིདུས་ཚེོད་འོས་འཚེམས་
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མེད་པ་ཞིིག་མ་རེད་དམ། ངའ་ིབསམ་པར་མ་ིཚེོའ་ིགཉིེན་སྒྲིག་དང་ཕོ་མོའ་ིའབྲེེལ་བར་

ཕྱིིར་བལྟ་བྱས་ན། མ་ིཕལ་ཆོ་ེབས་སྐྱིད་པའ་ིསྣང་བརྙིན་ཞིིག་ལ་ངོས་འཛོིན་བྱེད་ཀྱི་ིརེད་

སྙམ། ང་གཉིིས་ཀྱི་ིམཛོའ་འབྲེེལ་ད་ེད་ེའདྲའ་ིསྣང་བཟོིད་བད་ེཔོའ་ིགནས་སྟངས་ཀྱི་ིངང་

ནས་མ་གྲུབ་པ་གསལ་པོ་རེད། ད་ེལྟར་ཡིང་ང་གཉིིས་ལ་གང་ཡིོད་པ་ད་ེན་ིརྣམ་པར་དག་

པའ་ིའབྲེེལ་བ་ཞིིག་སྟ།ེ ང་རང་ངོས་ནས་རིན་པོ་ཆོེར་བརྩ་ེབ་ཡིོད་པ་དང་། ཁོོང་ག་ིངོས་

ནས་ང་ལ་ཡིང་དག་པའ་ིབརྩ་ེབ་ཡིོད་པ་དེར་ངས་ནམ་ཡིང་དོགས་པ་བྱེད་མོྱོང་མེད།

ཟླ་ ༡ ཚེེས་ ༡ ཉིིན་སི་ཀོད་ལནད་དུ་རང་ལོ་བཅུ་དྲུག་ལོན་ཚེེ་ཕ་མའི་གནང་བ་

མ་ིདགོས་པར་ཆོང་ས་བརྒྱབ་ཆོོག་པ་དང་། ད་ེཁྲིམས་མཐུན་ཡིིན་པའ་ིཁྲིམས་གཞི་ིཞིིག་

ལག་བསྟར་བྱས་པ་རེད། ཚེེས་ ༣ གྱིི་ཞོིགས་པ་དེར་རིན་པོ་ཆོེས་བསམ་ཡིས་གླེིང་དུ་

ཡིོད་པའི་ཨ་ཀོང་དང་ཤོེས་རབ་དཔལ་ལྡན་གཉིིས་ལ་ཁོ་པར་བཏང་སྟེ་ང་གཉིིས་ཆོང་

ས་རྒྱག་ག་ིཡོིད་གསུངས་པ་རེད། ཁོོང་ཚེ་ོཨ་ེཌིན་བྷ་རུ་ལ་ལམ་སེང་སླེེབས་སོང་སྟ།ེ འོན་

ཀྱིང་ཁོོང་ཚེ་ོཞུགས་འབུལ་ཞིིག་ལ་སླེེབས་པ་དང་འདྲ་བོ་བྱུང་། ངས་ད་ེལ་འགྲེལ་བཤོད་

འདི་མ་གཏོགས་རྒྱག་ཐུབ་པ་མི་འདུག རིན་པོ་ཆོེའི་ཕྱིག་རོགས་བོད་མ་ིཚེོའ་ིངོས་ནས་

བལྟས་ན་ང་གཉིིས་ཀྱིི་གཉིེན་སྒྲིག་དེ་ནོར་འཁྲུལ་ཚེབས་ཆོེ་ཞིིག་ཡིིན་པ་མ་ཟིད། ཁོོང་

ཆོོས་ཚེོགས་སུ་བརྟེན་པོར་གནས་མི་ཐུབ་པའི་དཔང་རྟེགས་སོྣན་མ་ཞིིག་ཀྱིང་ཆོགས། 

ཨ་ཀོང་ནི་གདོང་གོླེད་དེ་ང་ལ་མིག་གིས་ཀྱིང་ཐད་ཀར་ལྟ་ཡིི་མི་འདུག རིན་པོ་ཆོེས་བུ་

མོ་དཀར་པོ་ཞིིག་དང་ཆོང་ས་རྒྱག་རྒྱུ་ཡིིན་པ་ད་ེཨ་ཀོང་ག་ིམིག་ལ་ཚེེར་མ་ལྟ་བུར་གྱུར་

འདུག་བསམས་བྱུང་། སྐོབས་དེར་དངོས་འབྲེེལ་བྱས་ན་ཨ་ཀོང་གིས་གནས་སྟངས་ཞིི་

འཇེམ་དུ་གཏོང་བ་དང་ཁོས་ལེན་བྱས་ན་མ་འགྲིག་པ་མེད་ཀྱིང་། དེའི་ཚེབ་ཏུ་ཁོོ་སྔོར་

ལས་མཁྲེགས་སུ་ཕྱིིན་འདུག བྱེད་སྟངས་དེས་རིན་པོ་ཆོེ་དང་ཁོོ་རང་གཉིིས་ཀྱིི་དབར་

ལ་ཚེ་ེའདི་ཁོོ་ནར་མ་ཡིིན་པར་སྐྱེ་བ་མང་པོའ་ིརིང་ལ་ཡིོད་པའི་བོླ་ཉིེ་བའི་འབྲེེལ་བའི་

སོྒོ་ལ་སོྒོ་ཐེལ་བརྒྱབ་པ་རེད། ངས་གོང་དུ་ལུང་འདྲེན་བྱས་པའ་ིཡི་ིག་ེདེའ་ིནང་དུ་རིན་པོ་

ཆོེས་ཨ་ཀོང་དང་ཁོོང་ག་ིའབྲེེལ་བའ་ིསོྐོར་ལའང་འད་ིལྟར་གསུངས་ཡོིད།
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བསམ་ཡིས་གླེིང་ག་ིགནས་སྟངས་ཀྱི་ིསོྐོར་ལ་ཁྱོེད་རང་གིས་ངེས་པར་དུ་མཁྱོེན་

དགོས་པ་མང་པོ་ཞིིག་ཡིོད་པ་རེད་བསམ་གྱི་ིའདུག དཀའ་ངལ་ཆོ་ེཤོོས་ད་ེམཐར་

གཏུགས་ན། ཨ་ཀོང་ང་གཉིིས་ཀྱིི་དབར་ལ་ཡོིད་པའི་གཞིི་རྩའི་མི་མཐུན་པ་དེ་

རེད། ད་ལྟ་བར་དུ་ངས་ཨུ་ཚུགས་ཆོེན་པོ་བྱས་མེད། གང་ཡིིན་ཟིེར་ན། ཁོོ་རང་

ལ་སྒོེར་གྱི་ིདཀའ་ངལ་ཤུགས་ཆོེན་པོ་ཞིིག་འཕྲད་ཡོིད་པ་ད་ེབརྒྱུད་ད་ེཁོོ་རང་ལ་

ལམ་ཞིིག་རྙིེད་ཐུབ་པ་བྱུང་ན་འདོད་ཀྱི་ིཡིོད། མདོར་ན་ངས་ཁྱོེད་རང་ལ་ཞུ་རྒྱུའ་ི

འབད་རོྩལ་བྱས་པ་བཞིིན། སྙིང་སོྟབས་མེད་པ་དང་། དད་པ་མེད་པའི་དཀའ་

ངལ་ད་ེག་རང་ཉིེན་ཁོ་མཐར་ཐུག་ད་ེརེད།

དོན་ངོ་མར་ཨ་ཀོང་གིས་ང་ལ་སྟངས་འཛོིན་བྱས་ཏེ་བེད་སོྤྱིད་ཧ་ཅིང་ཚེད་

བཀག་ཅིན་ཞིིག་གཏོང་འདོད་ཀྱི་ིཡིོད་རེད། ངའ་ི “ནུབ་ཕོྱིགས་པར་འགྱུར་བ་” 

ད་ེཁོོས་ “བོད་པའ་ིཞིབས་འདྲེན་” རེད་བསམ་གྱི་ིཡིོད། (ཁོེངས་དྲེགས་འདོན་

ལ་ཉི་ེབ།) འོན་ཀྱིང་ངའ་ིལས་འགན་ད་ེནུབ་ཕོྱིགས་སུ་ཤོར་ཕོྱིགས་པའ་ིངོ་ཚེབ་

མཚེོན་པའ་ིརིག་གཞུང་ག་ིདགོས་མཁོོ་སྒྲུབ་མཁོན་ཙམ་ཞིིག་ལས་ཧ་ཅིང་གཏིང་

ཟིབ་པ་ཞིིག་རེད། ང་བོད་མ་ིཙམ་མིན་པར་འགོྲ་བ་མ་ིཞིིག་ཀྱིང་ཡིིན་པས། ངའ་ི

དམིགས་ཡུལ་ད་ེང་རང་སོྡེད་སའ་ིའཛོམ་གླེིང་འདའི་ིནང་དུ་གཞིན་ལ་ཕན་ནུས་

ལྡན་པའ་ིསོྒོ་ནས་ཆོོས་སོྟན་ཐུབ་པ་བྱེད་རྒྱུ་ད་ེརེད། དེས་ན་ང་མ་ིརིགས་ཀྱི་ིབསམ་

བོླའ་ིའཆོིང་རྒྱ་ཇེ་ིའདྲ་ཞིིག་ག་ིནང་དུའང་སོྡེད་རྩིས་མེད། གལ་ཏ་ེཨ་ཀོང་གིས་

ཕན་ནུས་ལྡན་པའི་སོྒོ་ནས་ལས་ཀ་བྱེད་འདོད་ཡིོད་ན། ཁོོ་ལའང་རང་ཉིིད་

བོད་མིའ་ིངོ་བོ་ལས་བརྒལ་ཐུབ་པའ་ིབོླ་སོྟབས་དགོས་པ་དང་། མ་ིརིགས་ཀྱི་ིརྒྱབ་

ལོྗངས་ཀྱི་ིརྒྱབ་ཏུ་གབ་རྒྱུ་ད་ེངེས་པར་དུ་མཚེམས་འཇོེག་བྱེད་དགོས་པ་རེད།5

5 གོང་མཚུངས།
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ངའི་བསམ་པར། ཨ་ཀོང་གིས་རིན་པོ་ཆོེ་ང་གཉིིས་ཀྱིི་ཆོང་ས་བརྒྱབ་རྒྱུའི་བསམ་བོླ་དེ་

མཐའ་མ་དེར་འགྱུར་བ་གཏོང་བའ་ིར་ེབ་བྱས་པ་རེད་ད་ེའོན་ཀྱིང་ད་ེའདྲ་བྱུང་མེད། ཨ་

ཀོང་དང་ཤོེས་རབ་གཉིིས་ང་དང་རིན་པོ་ཆོེའ་ིམཉིམ་དུ་གཉིེན་སྒྲིག་ག་ིཆོོག་མཆོན་ཡིིག་

ཆོ་ཞུ་བར་སི་ཀོད་ལེནད་ཀྱིི་ལུགས་སུ་བརྒྱབ་པའི་ཁོང་རྙིིང་ཞིིག་ཏུ་ཕྱིིན་པ་རེད། ང་ཚེོ་

དེབ་སྐྱེལ་བ་དེའི་སར་བཅིར་སྐོབས། རིན་པོ་ཆོེ་དང་ང་གཉིིས་ནི་ལྟད་མོའ་ིཡུལ་ཞིིག་

ཏུ་གྱུར་ཡིོད་པ་ཁོོ་ཐག་ཆོོད། ལོ་ཉིེར་དགུ་ལོན་པའི་བོད་མི་ཞི་བོ། རྐང་པར་དམིགས་

བསལ་གྱིི་ཆོག་བཅིིངས་དཀྲིས་པ། སྟབས་མི་བདེ་བའི་གོམ་བགོྲད་འཁོོར་ལོ་ཞིིག་ལ་

བརྟེེན་པའི་མི་ཆུང་ཆུང་ཞིིག་དང་། ལོ་བཅུ་དྲུག་ལོན་པའི་དབྱིན་ཇེིའི་བུ་མོ་གཟུགས་

རིང་ལ། སྐྲ་སེར་པོ་རིང་མོ་ཡིོད་མཁོན་གཉིིས་ཁོོའ་ིམདུན་དུ་ཡོིད་པ་རེད། དེབ་སྐྱེལ་བ་

དེའ་ིལག་ཏུ་ཡི་ེཤུའ་ིཆོོས་དཔ་ེ “བྷའ་ེབྷིལ་” ཞིིག་བཟུང་སྟ་ེརིན་པོ་ཆོ་ེལ། “ཁྱོེད་རང་གིས་

ལག་པ་བྷའེ་བྷིལ་འདིའི་སྟེང་དུ་བཞིག་སྟེ། དཀོན་མཆོོག་དཔང་ལ་བཙུགས་ཏེ་མནའ་

སོྐྱལ་” ཞིེས་བརོྗོད་སོང་། དེའ་ིལན་དུ་རིན་པོ་ཆོེས་ “དགོངས་དག ངས་ད་ེའདྲ་བྱས་ན་

འགྲིག་ག་ིམ་རེད། ང་ནང་པ་ཞིིག་ཡིིན།” ཞིེས་ཞུས་སོང་བས་ཁོོང་ལ་འགྲིག་སོང་། འོན་

ཀྱིང་དེབ་སྐྱེལ་བ་དེས་ང་ལ་སླེོབ་སོྟན་ད་ེག་རང་གནང་བྱུང་བ་ངས་ “དགོངས་དག ངས་

དེ་འདྲ་བྱས་ན་འགྲིག་གི་མ་རེད། ང་ནང་པ་ཞིིག་ཡིིན།” ཞིེས་བརོྗོད་པ་ཡིིན། འདིས་ཁོོ་

རྦད་ད་ེཧོན་འཐོར་སོང་། ང་ད་ེགར་ཁྱོིམ་ནས་བོྲེས་ཡོིང་བ་དང་། ཁྱོིམ་ཚེང་ཡིག་པོ་ཞིིག་

ནས་ཡིིན་པ། དེའ་ིསྟེང་དུ་ཡི་ེཤུའ་ིཆོོས་ལུགས་སྤེངས་ཟིིན་པའ་ིདབྱིན་ཇེིའ་ིབུ་མོ་གཞོིན་

ནུ་མ་ཞིིག་ཡིིན་པ་གསལ་པོ་རེད། དེས་ན་ཁོོས་ང་ཚེོར་གཉིེན་སྒྲིག་ག་ིཆོོག་མཆོན་ཡིིག་

ཆོ་སོྤྲོད་ས་མ་རེད་བསམས་བྱུང་སྟ།ེ འོན་ཀྱིང་ཁོོས་སྤྲོད་བྱུང་།

གཉིེན་སྒྲིག་ག་ིཆོོག་མཆོན་ཡིིག་ཆོ་ཐོབ་ཚེར་བའ་ིརྗོེས་སུ་ཆོང་ས་དངོས་གཞི་ིརྒྱག་པའ་ི

ཆོེད་དུ་ཞིི་བའི་ཁྲིམས་དཔོན་སར་འགྲོ་དགོས་ཀྱིི་འདུག ཆོོ་ག་མ་གྲུབ་པའི་སོྔོན་ལ་

ཨ་ཀོང་དང་ཤོེས་རབ་གཉིིས་ཡིིད་མ་མགུ་བར་བརྟེེན་བསམ་ཡིས་གླེིང་དུ་ལོག་ཕྱིིན་

སོང་། ད་ེཉིིན་དེའ་ིསོྔོན་ལ་རིན་པོ་ཆོེས་ང་ཁོྲམ་ལ་འཁྲིད་ད་ེརྔ་མོང་མདོག་ཅིན་གྱི་ིགོྱིན་
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ཆོས་སོྟད་སྨོད་ཆོ་ཚེང་ཞིིག་ཉོིས་ཏེ་གནང་བྱུང་། དེས་ན་མ་མཐར་ཡིང་ངས་དེ་ཉིིན་ཧི་

ཕིའ་ིལུགས་ཀྱི་ིཀབ་ཋེན་ཞིིག་གོྱིན་ཏ་ེཆོང་ས་བརྒྱབ་མེད། ཁོོང་གིས་ངའ་ིབྱེད་སྟངས་ད་ེ

ཕྲན་བུ་གཙང་མ་བཟིོ་རྒྱུའི་ཐབས་ཤོེས་བྱེད་ཀྱིི་ཡིོད་པ་འདྲ། ཁོོང་རང་གིས་ནུབ་ཆོས་

ནག་སྐྱ་ཞིིག་དང་གོང་དཀྲིས་གོྱིན་ཡོིད། གཉིེན་སྒྲིག་མ་བྱས་སོྔོན་ལ་ང་གཉིིས་ཀྱིིས་ཊིམ་

ཀ་ཞིིག་བླུགས་ཏ་ེའདྲ་པར་བཞི་ིམགྱིོགས་པོར་རྒྱག་ས་ཡིོད་པའ་ིསྤྱིིལ་བུ་ད་ེའདྲ་ཞིིག་ག་ི

ནང་དུ་ང་གཉིིས་ཀྱིིས་འདྲ་པར་བརྒྱབ་པ་ཡིིན།

ང་གཉིིས་དང་མཉིམ་དུ་ངའ་ིགཅིེན་མོ་དང་། མོའ་ིདགའ་རོགས། ད་ེབཞིིན་ངོ་ཤོེས་

གཞིན་འགའ་ཤོས་བཅིས་རིན་པོ་ཆོ་ེང་གཉིིས་ཆོང་ས་རྒྱག་སའ་ིཞི་ིབའ་ིཁྲིམས་དཔོན་གྱི་ི

སར་ཕྱིིན་པ་ཡིིན། ང་གཉིིས་ཀྱིིས་ལྟེབ་རྒྱུ་ཡིོད་པའ་ིརྐུབ་བཀྱིག་ལ་བསྡེད་ད་ེདམ་བཅིའ་

བླངས་པ་ཡིིན། སོྲོལ་རྒྱུན་ལྟར་བརོྗོད་དགོས་པ། དཔེར་ན། ང་གཉིིས་ཀྱིིས་གཅིིག་གིས་

གཅིིག་ལ་བརྩ་ེབ་དང་། ཆོ་ེམཐོང་། ཁོ་ལ་ཉིན་པོ་བཅིས་བྱེད་ཀྱི་ིཡིིན་བརོྗོད། ང་ལ་སྐྱེས་

སུ་རས་སྲོབ་ཀྱི་ིསོྟད་ཐུང་གཅིིག་དང་། དྲེད་མ་མ་ེཏོག་ག་ིཆུན་པོ་ཞིིག་རག་བྱུང་། རྗོེས་སུ་

རིན་པོ་ཆོེས་ང་གཉིིས་ཀྱིིས་སྐྱར་དུ་ལུགས་མཐུན་གྱིི་རྟེེན་འབྲེེལ་བྱས་ཏེ་གཉིེན་སྒྲིག་

ཡིང་སྐྱར་བྱས་ན་འགྲིག་ག་ིརེད་གསུངས་བྱུང་། འོན་ཀྱིང་ད་ེའདྲ་ནམ་ཡིང་བྱུང་མེད།

གཉིེན་སྒྲིག་གི་ཆོོ་གའི་རྗོེས་སུ་ང་ཚེོ་ཚེོམས་ཆོེན་ནས་ཕྱིིར་ཐོན་སྐོབས། གསར་

འགོད་པ་དང་ལྷན་དུ་གནས་ཚུལ་ཞིིག་བྱུང་བ་རེད། ཁྲིམས་གསར་པ་ད་ེལ་བརྟེེན་ནས་

ཆོང་ས་རྒྱག་མཁོན་ཡིོད་མེད་ལྟ་ཕྱིིར་གསར་འགོད་པ་མང་པོ་གཡིས་གཡིོན་དུ་སྒུག་

བསྡེད་ཡོིད་པ་དང་། ང་ཚེ་ོཚེོམས་ཆོེན་ནས་ཕྱིིར་ཐོན་སྐོབས་གསར་འགོད་པས་ང་ཚེ་ོཔར་

བརྒྱབ་སྟེ་བཅིར་འདྲི་བྱེད་རྒྱུའི་ཐབས་ཤོེས་བྱས་སོང་། གསར་འགོད་པའི་ལག་ནས་ང་

ཚེ་ོཐར་རྗོེས་ང་གཉིིས་ཀྱིིས་གོྲགས་པོ་ཚེ་ོདང་ལྷན་དུ་ཁོ་ལག་བཟིའ་བར་ཕྱིིན། ད་ེརྗོེས་ང་

གཉིིས་མགོྲན་ཁོང་དུ་ཕྱིིར་ལོག་སྟ་ེམལ་སའ་ིནང་འཛུལ་བ་ཡིིན།

ད་ེརྗོེས་གང་འཚེམས་ཤོིག་ནས་ང་གཉིིས་ཀྱི་ིམགོྲན་ཁོང་ག་ིསོྒོ་ཕྱིེས་ཏ་ེགསར་འགོད་

པ་ད་ེབས་མང་བ་ཞིིག་ཉིལ་ཁོང་དུ་འཛུལ་སླེེབས་བྱུང་། ཁོོང་ཚེོས་ང་ལ་ “ང་ཚེ་ོལ་གནས་
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ཚུལ་འགའ་ཤོས་དགོས་ཀྱི་ིའདུག ཁོྱོད་ཀྱིིས་ཁྱོེད་རང་ག་ིགོྷི་བོྷ་དང་ཆོང་ས་བརྒྱབ་པ་རེད། 

ང་ཚེ་ོལ་གནས་ཚུལ་དགོས་འདུག ཁོྱོད་རང་གིས་དེའ་ིསོྐོར་ལ་ང་ཚེོར་ཤོོད་དང་།” ཞིེས་

བརོྗོད་བྱུང་། ཁོོང་ཚེོས་གུ་རུའམ་བླ་མ་ཞིེས་པ་གང་ཡིིན་ཤོེས་ཀྱིི་མེད། བྱས་ཙང་ཁོོང་

ཚེོས་རིན་པོ་ཆོ་ེལ་ཁྱོེད་རང་ག་ིགོྷི་བོྷ་ཞིེས་གོ་རྒྱུ་མེད་པའ་ིཚེིག་འབྲུ་ཞིིག་བེད་སོྤྱིད་བཏང་

བ་རེད། ང་ཚེོ་གཉིིས་ཀ་ཧོན་འཐོར་སོང་། དེའི་སྐོབས་ཀྱིི་སྔོ་མོའ་ིདུས་ཚེོད་དེ་དག་གི་

ནང་དུ་རིན་པོ་ཆོེ་སྐུ་རླུང་ཧ་ཅིང་བཞིེངས་པ་ཐེངས་འགའ་བྱུང་བའི་གྲས་ནས་གཅིིག་

ངས་ད་ེཉིིན་མཐོང་བྱུང་། ཁོོང་གིས་ཁོོང་ཚེོར་ “ངས་ཁྱོེད་ཚེོའ་ིཔར་ཆོས་མ་བཅིག་སོྔོན་

ལ་འད་ིནས་ཕྱིིར་ཐོན་རྒྱུགས།” ཞིེས་གསུང་སྐོད་བསོྐྱན་སོང་བས། ཁོོང་ཚེ་ོཕྱིིན་སོང་།

དེ་ཉིིན་གྱིི་དགོང་དོྲ་དེར་འཁྲབ་སོྟན་གཞིན་ཡིང་བྱུང་ཡིོད། གསར་འགོད་པ་ཚེོས་

ལོན་ཌོན་དུ་ཡོིད་པའི་ངའི་ཨ་མའི་ཁོང་པར་ཕྱིིན་ཏེ། དེ་རིང་བོད་པའི་བླ་མའམ། གོྷི་བོྷ་

ཞིིག་དང་གཉིེན་སྒྲིག་བྱས་པའ་ིབུ་མོའ་ིསོྐོར་ལ་གནས་ཚུལ་ཤོེས་འདོད་ཡོིད་ཅིེས་ངའ་ིཨ་

མའ་ིསར་སླེེབས་འདུག ངའ་ིཨ་མ་ཧོན་འཐོར་ཏ།ེ “འོ་ཛོི་ལགས། དཀོན་མཆོོག་མཁྱོེན། འོ་

ཛོི་ལགས། དཀོན་མཆོོག་མཁྱོེན། ཋེེ་ས་ཆོང་ས་བརྒྱབ་ཚེར་འདུག ངས་ཡིིད་ཆོེས་ཐུབ་

ཀྱི་ིམ་ིའདུག” ཅིེས་བཤོད་འདུག ད་ེནས་ཁོོང་ཚེོས་མོ་ལ་ “མ་རེད། མ་རེད། ཋེ་ེས་མ་རེད། 

ཌ་ཡི་ན་རེད།” ཅིེས་བརོྗོད་པ་དང་ངའ་ིཨ་མ་དྲན་མེད་དུ་བརྒྱལ་བ་རེད།

དེའི་མཚེན་དེར་ངའི་ཨ་མའི་གོྲགས་མོ་ཞིིག་གིས་རིན་པོ་ཆོེ་ང་གཉིིས་ལ་ཁོ་པར་

བཏང་སྟེ། ངའི་ཨ་མས་ང་ན་སོ་མ་ལོན་པ་ཡིིན་པ་རྒྱུ་མཚེན་དུ་བྱས་ཏེ་ཆོང་ས་དེ་ནུས་

མེད་བཟོི་ཡིི་ཡིིན་ཟིེར་གྱིི་འདུག་ཅིེས་བརོྗོད་བྱུང་། རིན་པོ་ཆོེས་ང་ལ་སེམས་ཁྲལ་མ་

བྱེད། འགྲིག་འགོྲ་ག་ིརེད། མོས་ད་ེའདྲ་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་ིམ་རེད། གང་ཡིིན་ཟིེར་ན། གཉིེན་སྒྲིག་

ད་ེཁྲིམས་མཐུན་ཡིིན་པ་དང་། ང་གཉིིས་ལ་གཉིེན་སྒྲིག་ཡིིག་ཆོ་དཔང་རྟེགས་སུ་ཡོིད་པ་

རེད་ཅིེས་གསུངས་བྱུང་། འོན་ཀྱིང་ཞིེད་སྣང་མུ་མཐུད་གནས།

སང་ཞོིགས་དེར་ང་ཚེོར་གསར་ཤོོག་འབོྱར་དུས། ང་གཉིིས་ཀྱིི་གཉིེན་སྒྲིག་སོྐོར་དེ་

ཕི་ཕེལ་དང་ཨེག་སི་ཕ་རེ་སི་ཞིེས་པའི་ཚེགས་པར་གཉིིས་ཀྱིི་མདུན་ཤོོག་དང་། སན་ཌེ་
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མ་ིརུ་ཞིེས་པའ་ིཚེགས་པར་གྱི་ིརྒྱབ་ཤོོག་ཏུ་ཐོན་ཡིོད་པ་ཤོེས་བྱུང་། གསར་ཤོོག་འད་ིདག་

དབྱིན་ཡུལ་གྱི་ིགསར་ཤོོག་ཡིག་གའ་ིགྲས་མ་རེད། སན་ཌ་ེམིར་རོ་ནང་དུ་རིན་པོ་ཆོ་ེདང་

ང་གཉིིས་ཀྱི་ིཔར་ཞིིག་བཏོན་ཏ་ེདེའ་ིའགོ་བརོྗོད་དུ་ “ལོ་ ༡༦ ལོན་པའ་ིཌ་ཡི་ན་གྲྭ་པ་ཞིིག་

ལ་ཆོང་ས་རྒྱག་ཕྱིིར་བྲེོས་ཕྱིིན་པ།” ཞིེས་བཀོད་འདུག ཚེགས་ཤོོག་ནང་དུ་ང་ཚེོའ་ིཔར་

མཐོང་བ་དེས་ངའ་ིཨ་མར་ཧ་ཅིང་ངོ་ཚེ་དགོས་པ་བྱུང་ཡིོད་པ་ཁོོ་ཐག་ཡིིན།

ཡིིན་ན་ཡིང་ང་རང་ལ་མཚེོན་ན། ཁོོང་ཁོྲ་ལངས་ཤོོས་ཀྱི་ིདུས་ཚེོད་ད་ེགསར་འགོད་

པ་ཚེ་ོཕྱིིན་ཚེར་བ་དང་། ཁོ་པར་ཡོིང་རྒྱུ་མཚེམས་ཆོད་པའ་ིརྗོེས་སུ་བྱུང་། དེའ་ིཞོིགས་པ་

དེར་ང་གཉིིས་མལ་སའ་ིནང་དུ་ཡིོད་སྐོབས། རིན་པོ་ཆོེས་གོྲགས་པོ་གོྲགས་མོ་འགའ་ཤོས་

ལ་ང་གཉིིས་གཉིེན་སྒྲིག་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ་ཤོོད་རྒྱུར་ཐག་བཅིད། ངས་དྲན་སོས་པ་

ཞིིག་ལ་ཁོོང་གིས་ཁོ་པར་དང་པོ་དེ་ཝིེལ་བཟིི་ལ་ཡིོད་པའི་གོྲགས་མོ་ཞིིག་ལ་བཏང་སྟེ་ 

“མ་ེར།ི ང་ལ་གནས་ཚུལ་སོྤྲོ་བ་འཕེལ་བ་ཞིིག་བྱུང་སོང་། ང་ཆོང་ས་བརྒྱབ་ཚེར།” ཞིེས་

བཤོད་སོང་། དེའི་རྗོེས་སུ་ཁོོང་གིས་“རེད་རེད། མོ་ལོ་བཅུ་དྲུག་རེད།”ཅིེས་བརྗོོད་སོང་། 

དེ་ནས་མོས་ཁོ་པར་གྱིི་སྐུད་སྣེ་གཞིན་དེ་ནས་སྐོད་ཆོ་ཤོོད་ཀྱིི་ཡིོད་པ་གོ་ཡིི་འདུག་ཀྱིང་

ག་རེ་ལབ་ཀྱིི་ཡིོད་པ་གོ་ཡིི་མི་འདུག དེ་ནས་རིན་པོ་ཆོེ་ཕྲན་བུ་དགོད་བོྲེ་བའི་རྣམ་

པ་དང་བཅིས་འཁྱུག་ཙམ་ཁུ་སིམ་མེར་བཞུགས་རྗོེས་ཁོོང་གིས་ “སྐོར་མ་གཅིིག་སྒུགས་

ཨང་།” ཞིེས་བརོྗོད་སོང་། ཁོོང་གིས་ལག་པ་གཅིིག་གིས་ཁོ་པར་གྱི་ིཁོ་ད་ེབཀག་སྟ།ེ ངའ་ི

ངོས་སུ་གདོང་འཁོོར་ནས་ “གསོན་དང་། སྙིང་སྡུག་མ་ཁྱོེད་རང་ག་ིམིང་ག་ར་ེཡིིན་ནམ།” 

ཞིེས་དྲིས་བྱུང་།

དོན་ངོ་མར་ཁོོང་གིས་ངའ་ིམིང་བརྗོེད་ཚེར་འདུག རིན་པོ་ཆོེས་ང་ཚེ་ོཕལ་ཆོ་ེབས་

རང་གི་བོླ་རྣལ་མ་བཅོིལ་སའི་རོྟེད་ཕུར་ལ་ཞིེན་ཆོགས་བྱེད་པའི་མཐུན་སྣང་གི་གཞིི་

རྟེེན་དང་བྲེལ་བའ་ིསོྒོ་ནས་མ་ིཚེ་ེབསྐྱལ་གནང་པ་རེད། དེའ་ིསྐོབས་སུ་ང་ལ་ཚེོར་བ་ག་

འདྲ་བྱུང་མིན་ད་ེཁོྱོད་ཚེོས་རོྟེག་ཡུལ་དུ་འཆོར་དཀའ་བ་ཞིིག་རེད། ཁོོང་གིས་ང་ལ་བརྩ་ི

འཇོེག་མ་བྱས་པའམ། ཡིང་ན་གཞི་ིརྩའ་ིཆོ་ནས་ཁོོང་གིས་ང་སུ་ཡིིན་མིན་ཤོེས་ཀྱི་ིམེད་པ་
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ད་ེགནད་འགག་མ་རེད། དོན་དངོས་སུ་ཁོོང་གིས་ང་སུ་གཅིིག་ལས་ཀྱིང་ཡིག་ག་ངོ་ཤོེས་

ཀྱི་ིཡིོད། འོན་ཀྱིང་ང་གཉིིས་གཉིེན་སྒྲིག་བྱས་ཚེར་བའ་ིསང་ཞོིགས་དེར་ཁོོང་གིས་ངའ་ི

མིང་དྲན་པ་སོས་ཀྱི་ིཡིོད་པ་མ་རེད། ཌ་ཡི་ན་དང་། ཕ་ིབྷ་ས་ིགང་ཡིང་དྲན་གྱི་ིཡོིད་པ་མ་

རེད། དེས་ན་ངས་ཁོོང་ལ་ངའ་ིམིང་ལབ་པ་དང་། གང་ཡིང་མ་བྱུང་བ་ནང་བཞིིན་སྐྱར་

དུ་ཁོ་པར་ཐོག་དགའ་པོའ་ིངང་ནས་སྐོད་ཆོ་ཤོོད་ཀྱིིན་བསྡེད་སོང་།

དེའ་ིརིང་ལ་ང་བློ་བད་ེཔོ་མ་བྱུང་། ང་རང་ངོས་ནས་འགྱིོད་པ་གང་ཡིང་མེད། འོན་

ཀྱིང་ངས་རང་ཉིིད་གནས་སྟངས་འཁྲུག་ཆོ་དོད་པོ་ཞིིག་གི་ནང་དུ་ལྷུང་ཡིོད་པ་རོྟེགས་

བྱུང་། ངས་མལ་སའི་ནང་དུ་ “ངའི་མི་ཚེེའི་ནང་ལ་ག་རེ་ཡོིང་གི་ཡོིད་མེད་ཧ་གོ་ཡིི་མི་

འདུག གནས་སྐོབས་འདི་ལ་ངའི་མ་འོངས་པ་ག་རེ་ཡིོང་མིན་ཤོེས་ཀྱིི་མེད། འོན་ཀྱིང་

ངས་གཅིིག་ཤོེས་ཀྱིི་ཡིོད་པ་དེ་ནི། ངའི་མི་ཚེེ་དེ་ཉོིབ་པོ་ནམ་ཡིང་ཆོགས་ཀྱིི་མ་རེད་ལ། 

ངེས་པར་དུ་རྒྱུན་ལྡན་མ་ཡིིན་པ་དང་ངོ་མཚེར་ཅིན་ཞིིག་ཆོགས་ཀྱིི་རེད།” ཅིེས་བློ་ལ་

འཁོོར་བྱུང་། སྤྱི་ིཡོིངས་ཀྱི་ིཆོ་ནས་མ་ིའད་ིའདྲ་ཞིིག་ག་ིམཉིམ་དུ་ངས་མ་ིཚེ་ེབསྐྱལ་དགོས་

པའ་ིམདུན་ལམ་འད་ིལ་སོྤྲོ་སྣང་དང་འཇེིགས་སྣང་གཉིིས་ཀ་བྱུང་།

ང་གཉིིས་ཀྱི་ིགཉིེན་སྒྲིག་ད་ེའད་ིའདྲ་བྱས་ཏ་ེའགོ་ཚུགས་པ་རེད། ངས་རྒྱུན་ལྡན་མ་

ཡིིན་པའ་ིལམ་ཞིིག་ལ་ཞུགས་པ་འདིའ་ིནག་ཉིེས་ངའ་ིཕ་མར་འགེལ་གྱི་ིམེད། ཁོོང་ཚེོས་

འདིའ་ིཐོག་ལ་རྐྱེེན་ཕྲན་བུ་བྱས་ཡོིད་མོད། འད་ིན་ིང་རང་ག་འདྲ་ཞིིག་ཡིིན་པའ་ིའབྲེས་

བུ་ཡིང་རེད། གཉིེན་སྒྲིག་འད་ིདང་མ་ིཚེ་ེའད་ིང་རང་གིས་བདམས་པ་ཡིིན། ངས་གོང་དུ་

བཤོད་པ་ལྟར་ང་ལ་རིན་པོ་ཆོེ་མ་ཐུག་གི་བར་དུ་ངས་འཇེིག་རྟེེན་ཡོིངས་ལ་འབྲེེལ་བ་

ནམ་ཡིང་བཟོི་ཐུབ་མ་བྱུང་། དུས་རྟེག་ཏུ་ང་རང་མ་འདྲ་བ་ཞིིག་ཡིིན་པར་ཚེོར་གྱི་ིཡིོད། 

ང་ "ཁོོང་ཚེོའ་ི” གྲས་ནས་གཅིིག་ཡིིན་བསམ་པ་ནམ་ཡིང་ཚེོར་མོྱོང་མེད། ངའ་ིམ་ིཚེེའ་ི

ནང་དུ་རིན་པོ་ཆོ་ེམཇེལ་བ་དང་། ཁོོང་ག་ིའཇེིག་རྟེེན་གྱི་ིནང་དུ་སོྡེད་རྒྱུ་བྱུང་བ་ད་ེདག་

ན་ིངའ་ིམ་ིཚེ་ེནང་དངོས་སུ་ཐེངས་དང་པོར་བྱུང་བའ་ིརིགས་ཡིིན།



འབྲུག་སྒྲ།

75

ང་ཁོོང་ག་ིའཇེིག་རྟེེན་གྱི་ིནང་དུ་འཛུལ་ཚེར་བའ་ིརྗོེས་སུ། ང་ལ་དམིགས་ཚེད་ལྡན་

པའི་གཞིི་བཅོིལ་ས་དང་བསྙེས་ས་གང་ཡིང་མེད་པའི་ཁོར་ “འདི་རྒྱུན་ལྡན་རེད། འདི་

རྣམ་དཔོྱོད་ལྡན་པའི་བྱེད་སྟངས་རེད། འདི་མ་རེད།” ཅིེས་ང་ལ་གཞིི་རྟེེན་བཅོིལ་སའི་

གནད་དོན་ཤོོད་ས་གང་ཡིང་མེད། ཁོོང་དང་ལྷན་གྱིི་གོ་ཡུལ་ཏེ། ཁོོང་ཡིིན་པ་དང་། ང་

གཉིིས་ཡིིན་པ། ང་གཉིིས་ཀྱིི་གཉིེན་སྒྲིག་ཡིིན་པ་བཅིས་ཁོོ་ནའི་ནང་དུ་བསྡེད་དེ་ངས་

ཁོོང་དང་མཉིམ་དུ་ལོ་མང་བསྐྱལ་བ་ཡིིན།

རྗོེས་སུ་ངས་ཌ་ིར་ེས་ཇེ་ི (dressage) སྟ་ེརྟེའ་ིའདུལ་སྦྱོང་ག་ིསྦྱོང་བརྡོར་ཤུགས་ཆོ་ེ

འགོ་འཛུགས་སྐོབས། གལ་ཏ་ེངས་རྟེ་རྩལ་གྱི་ིའཇེིག་རྟེེན་ནང་དུ་རང་ཉིིད་ལ་གོ་ས་ཞིིག་

འཚེོལ་འདོད་ན། ཀུན་དང་མཐུན་པའ་ིཀུན་སོྤྱིད་དང་ཤོེས་རབ་ཀྱི་ིསོྒོ་ནས་ཀུན་རོྫོབ་པའ་ི

འཇེིག་རྟེེན་ད་ེངོས་ལེན་བྱེད་དགོས་པ་ཤོེས་བྱུང་། རྟེ་བཞོིན་རྒྱུའ་ིའཇེིག་རྟེེན་ནང་ང་ལ་

ངོས་ལེན་ཐོབ་ཕྱིིར། ངས་ངའ་ིནང་མ་ིདང་ངའ་ིམདུན་ལམ་གྱི་ིའཇེིག་རྟེེན་གཉིིས་པོ་ད་ེ

ཁོ་ཁོར་ཉིར་རྒྱུའ་ིའབད་རོྩལ་བྱས་པ་ཡིིན། རིན་པོ་ཆོེའ་ིའཇེིག་རྟེེན་ད་ེང་ལ་དཀའ་ངལ་

ཞིིག་མ་རེད། ཕྲན་བུ་ལྗིད་སོྙམས་སྟངས་འཛོིན་བྱེད་དགོས་པའ་ིགནད་དོན་ཞིིག་རེད།།
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ངའ་ིརྒྱབ་ལོྗངས་དང་། རིན་པོ་ཆོ་ེདང་ལྷན་གྱི་ིངའ་ིམ་ིཚེེའ་ིདབར་གྱི་ིརིག་གཞུང་ག་ིདབྱ་ེ

བ་དེ་རོྟེགས་པ་ལ། ངའི་བྱིས་པའི་གནས་སྐོབས་དང་། ང་འཚེར་ལོངས་བྱུང་སྟངས་ཀྱིི་

སོྐོར་ལ་ཕྲན་བུ་ཞིིག་ཤོེས་ན་ཕན་ཐོགས་མ་ིཡོིང་ངམ་སྙམ། ང་རང་ ༡༩༥༣ ཟླ་ ༡༠ ཚེེས་ 

༨ གནམ་གང་གི་མཚེན་དཀྱིིལ་ལ་དབྱིན་ཡུལ་གྱིི་རྒྱལ་ས་ལོན་ཌོན་དུ་ཡོིད་པའི་རྒྱལ་

མོ་ཤོར་ལོ་ཋེི་སྨོན་ཁོང་དུ་སྐྱེས་ཏེ་མིང་ལ་ཌ་ཡི་ན་ཇུ་ཌིད་ཕི་བྷ་སི་ཞིེས་ཐོགས་པ་རེད། 

ངའ་ིཡིང་མེས་ད་ེསའ་ེལོན་དུ་བཏང་བའ་ིདབྱིན་ཇེིའ་ིགཞུང་ཚེབ་དང་པོ་དང་། མ་ཌ་ར་

སི་ལྷན་ཚེོགས་ཀྱིི་ཚེོགས་མི་ཞིིག་རེད། ཁོོང་དབྱིན་ཡུལ་དུ་ཕྱིིར་འཁོོར་རྗོེས་རྒྱལ་པོས་

ཕི་བྷ་སི་ཁྱོིམ་ཚེང་གི་ཐམ་བྱང་དེའི་སྟེང་དུ་གླེང་ཆོེན་གྱིི་ལས་རྟེགས་ཞིིག་གནང་སྟེ་ཆོེ་

མཐོང་སྤྲོད་འདུག6 

ངའ་ིཕ་ཌ་ེཧྥོིད་ཧམ་ཧྥོ་ེར་ེཕ་ིབྷ་ས་ིན་ིདབྱནི་ཡུལ་གྱི་ིབྱང་ཕོྱིགས་སུ་ཡོིད་པའ་ིནོར་ཐམ་

བྷར་ལནད་ཀྱིི་ཧེག་སམ་གོྲང་གསེབ་ཏུ་གོྲང་གསེབ་ཀྱིི་ཁོང་པ་ཆོེན་པོ་ཞིིག་གི་ནང་དུ་

འཚེར་ལོངས་བྱུང་བ་རེད། ཁོང་པ་དེ་ཧེ་ཌིར་ཡིན་གྱིི་རྩིག་པ་ཟིེར་བ་དེའི་ཉིེ་འཁྲིས་སུ་

ཡིོད་པ་དང་། དོན་དངོས་སུ་རྩིག་པ་ད་ེནས་རོྡོ་བླངས་ཏ་ེབཟོིས་པ་སོང་ཙང་། ཁོང་པའ་ི

རྩིག་པ་ཧ་ལས་པའ་ིམཐུག་པོ་ཡིོད། མིང་ལ་ཌེན་ཋེོན་ཧོལ་ཞིེས་བཏགས་པའ་ིཁོང་པ་ད་ེ

ན་ིདབྱིན་ཡུལ་དུ་འདྲ་ེའཁོོར་བའ་ིཁོང་པ་གྲགས་ཆོ་ེབའ་ིགྲས་ནས་གཅིིག་རེད། དབྱིན་

ཡུལ་གྱི་ིརྒྱལ་མོ་ཨ་ིལ་ིབཟིའ་བྷེད་དང་པོས་རྒྱལ་སྲོིད་སོྐྱང་དུས་སུ། ཡི་ེཤུའ་ིགནམ་བདག་

ཆོོས་ལུགས་ཉིམས་ལེན་པ་མང་པོར་མནར་གཅིོད་གཏོང་སྐོབས། ཉི་ེའདབས་སུ་གནས་

སོྡེད་བྱེད་མཁོན་གྱི་ིབུད་མེད་ན་གཞོིན་ཞིིག་ཡི་ེཤུ་གསར་མའ་ིཆོོས་ལུགས་པ་ཚེོས་བསད་

པར་བརྟེེན་མོ་ཌེན་ཋོེན་ཧོལ་གྱིི་འདྲེ་རུ་སྐྱེས་པ་རེད་ཟིེར། མོའ་ིགཟུགས་བརྙིན་དེས་

6 ཐམ་བྱང་ན་ི ccoat of arms སྟ།ེ ད་ེན་ིཕལ་ཆོ་ེབ་ཕུབ་ཀྱི་ིདབྱབིས་སུ་བཀོད་པའ་ིརྟེགས་བྱང་ཞིགི་ཡིིན་ཅིངི་། ཁྱོམི་

ཚེང་དང་སོླེབ་གྲྭ་ཆོནེ་མོ། གོྲང་ཁྱོརེ། སྤྱི་ིགཉིརེ་ཁོང་བཅིས་ཀྱི་ིམཚེནོ་རྟེགས་ཡིནི། རོྩམ་སྒྲགི་པའ་ིམཆོན།
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གོས་དཀར་པོ་འཇེམ་པོ་ཞིིག་གོྱིན་ནས་ཡིོང་ག་ིཡིོད་ཙང་། ངའ་ིཨ་ཕའ་ིནང་མ་ིཚེོས་མོ་

ལ་ “གོས་འཇེམ་མ་” ཞིེས་མིང་བཏགས་འདུག ཧ་ལམ་འདྲེ་ཧ་ལ་ཧུ་ཤུ་ཞིིག་དང་འདྲ་

བར་གོས་འཇེམ་མ་ན་ིའདྲ་ེའགུལ་ནུས་ཅིན་ཞིིག་རེད། གཏམ་རྒྱུད་འགའ་ཞིིག་ལྟར་ན། 

མོས་ཌེན་ཋོེན་ཧོལ་དུ་སྦེས་པའ་ིགཏེར་ཞིིག་འཚེོལ་གྱི་ིཡིོད་པ་ཤོོད་སོྲོལ་ཡིོད། དུས་རྒྱུན་

མོས་ནང་མིའི་ཁོང་པ་དེ་ག་རང་དུ་གནས་བཅིས་ནས་ཡིོད་ཀྱིང་། ཕི་བྷ་སི་ནང་མིར་

བདག་པའ་ིནེའུ་ཁོ་སིལ་གྱི་ིརོྡོ་སོལ་གཏེར་ཁོ་རུའང་མོ་ཡོིད་པ་མཐོང་ཡོིད། གཏེར་ཁོ་སོྔོག་

མི་ཚེོས་བཤོད་པ་ལྟར་ན། མི་ཞིིག་གཏེར་ཁོའི་ནང་དུ་ཟིགས་གྲབས་ཡིོད་པའི་སོྔོན་ལ་

གོས་འཇེམ་མ་མཐོང་ག་ིའདུག་ཟིེར།

ངའི་ཨ་ཕར་སྨྲ་བརོྗོད་བདེ་པོ་མེད་པའི་སོྐྱན་ཞིིག་ཡིོད། དེ་ནི་ཁོོང་རང་བྱིས་པའི་

སྐོབས་སུ་གོས་འཇེམ་མ་ལ་འཇེིགས་སྣང་སྐྱེས་པའ་ིརྐྱེེན་གྱིིས་ཡིིན་པར་ཁོོང་གིས་བསམ་

གྱི་ིཡོིད། བུ་གསུམ་གྱི་ིནང་ནས་ཆུང་ཤོོས་ཡིིན་ཙང་། གཅིེན་པོ་ཇོེནདང་མའ་ེཁོོལ་གཉིིས་

ཀྱི་ིསོྔོན་ལ་ཁོོང་མལ་སར་བསྙལ་གྱི་ིཡིོད། ཁོོང་ཉིལ་ཁོང་དུ་གཅིིག་པོ་ཡིིན་དུས་སྒོེའུ་ཁུང་

ཡིོལ་བ་རྣམས་གཡིོ་སྒུལ་བྱེད་རྒྱུ་འགོ་བཙུགས་ཏ་ེསྨྲ་ེངག་དང་འཁུན་སྒྲ་ཁྱོད་མཚེར་ད་ེ

འདྲ་ཁོོང་གིས་ཐོས་ཀྱིི་ཡིོད། སྐོབས་རེ་ཁོོང་གི་གོྱིན་ཆོས་ཀྱིི་ཆོ་སྒོམ་དེ་རང་བཞིིན་གྱིིས་

འགུལ་བ་ད་ེའདྲ་བྱུང་ཡིོད།

ཌེན་ཋོེན་ཧོལ་དུ་ཡོིང་མཁོན་གྱི་ིམགོྲན་པོ་ཚེོས་གོས་འཇེམ་མ་མཐོང་བའ་ིསོྐོར་ཡིང་

ཡིང་ཤོོད་ཀྱི་ིཡིོད། སྐོབས་ཤོིག་ལ་བུད་མེད་ཅིིག་དང་མོའ་ིབུ་ད་ེངའ་ིཨ་ཕའ་ིནང་མ་ིདང་

མཉིམ་དུ་སོྡེད་དུས། བུ་དེས་ཞོིགས་ཇེ་འཐུང་བར་ཡོིང་ནས་རང་ག་ིཨ་མ་ལ་ “ཨོ། ཨ་མ་

ལགས། མདང་ནུབ་མཚེན་ལ་ཞྭ་མོ་རྩ་ེརོྣན་ཅིན་ཞིིག་གོྱིན་པའ་ིབུད་མེད་བཟིང་པོ་ང་ལ་

མལ་ཆོས་གཡིོག་མཁོན་ད་ེསུ་རེད་དམ།” ཅིེས་དྲིས་འདུག ཕ་ིབྷ་ས་ིནང་མ་ིཕལ་ཆོ་ེབས་

གདོན་འདྲ་ེའད་ིཧ་ལམ་རྒྱུན་དུ་མཐོང་ག་ིཡོིད་ཙང་། བུ་ཆུང་དེས་གོས་འཇེམ་མའ་ིསོྐོར་

ཤོོད་ཀྱིི་ཡིོད་པ་ཤོེས་ཏེ། ཁོོ་ལ་རྨི་ལམ་རྨིས་པའི་ཟོིལ་བྱས་ཏེ་གད་མོ་བགད་ནས་གཡིོལ་

ཐབས་བྱས་འདུག སྐོབས་གཞིན་ཞིིག་ལ་ཡིེ་ཤུ་གསར་མའི་ཆོོས་ལུགས་ཀྱིི་ཆོོས་དཔོན་
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ཞིིག་ནང་དུ་སོྡེད་པར་སླེེབས་དུས། གོས་འཇེམ་མས་མཚེན་ལ་ཁོོའ་ིཉིལ་ཆོས་བཤུ་དབྲེལ་

བྱས་པ་དང་། ཁོང་པའ་ིནང་ག་ིདངོས་ཆོས་ཕར་གཡུག་ཚུར་གཡུག་བྱས་ཏ་ེའཇེིགས་སྣང་

སྐུལ་འདུག མོ་རྣམ་བདག་ཆོོས་ལུགས་ཀྱི་ིའདྲ་ེཡིིན་པ་ཐུགས་དྲན་སོས་ཀྱི་ིཡོིད་པ་དང་། 

ཆོོས་དཔོན་ད་ེཕྱི་ིཉིིན་ཞིོགས་པ་སྔོ་མོ་ནས་ཕྱིིན་འདུག མཐའ་མ་དེར་གནས་ཚུལ་མང་པོ་

བྱུང་བའི་རྗོེས་སུ། ཁྱོིམ་མི་དེས་ལམ་ལོྷང་ལྡན་པའི་ལྷ་འདྲེ་སོྐྲད་ཐབས་ཀྱིི་ཆོོ་ག་གྲ་སྒྲིག་

བྱས་ཏ་ེགོས་འཇེམ་མ་ཌེན་ཋོེན་ཧོལ་ནས་ཡིལ་བར་བྱས་འདུག ཡིིན་ན་ཡིང་མོ་ད་དུང་

ཧེག་ས་ིགོྲང་གསེབ་ཆུང་ངུའ་ིལྷ་ཁོང་ནང་དུ་མཐོང་རྒྱུ་འདུག་ཅིེས་མ་ིཚེོས་ཤོོད་ཀྱི་ིཡིོད།

དབྱིན་ཡུལ་གྱིི་གཏན་འཇེགས་སླེོབ་གྲྭ་ནི་ཨ་ཕས་འགྲེལ་བརོྗོད་ལྟར་ན་གནས་

སྟངས་ཧ་ཅིང་སོྐྱ་བོ་ཡིོད་པ། དེ་འདྲ་ཞིིག་ནས་གཞིི་རིམ་སླེོབ་སོྦྱང་ཚེར་རྗོེས། ངའི་ཨ་

ཕས་ཁོེམ་བྷི་རི་ཇེི་ལ་འཛུལ་ཏེ་ཁྲིམས་ཀྱིི་ལག་འཁྱོེར་བླངས་འདུག མི་རབས་མང་

པོའ་ིརིང་ལ་ཕ་ིབྷ་ས་ིནང་མིའ་ིསྐྱེས་པ་ཚེོས་ཁྲིམས་རོྩད་པ་དང་ཁྲིམས་དཔོན་ཤོ་སྟག་བྱས་

ཡིོད་ཙང་། ཨ་ཕ་སྨྲ་བརོྗོད་བདེ་པོ་མེད་པས་ཁྲིམས་དོན་ཆོེད་ལས་པའི་འོས་མི་ཡིང་

དག་ཅིིག་ཆོགས་མིན་ལ་མ་ལྟོས་པར། ངའི་ཨ་ཕས་ནང་མིའི་སོྲོལ་རྒྱུན་དེད་ནས་ཕྱིིན་

འདུག བསླེབ་པ་མཐར་ཕྱིིན་པའི་རྗོེས་སུ་ཁོོང་དབྱིན་ཡུལ་གྱིི་དམག་མིའི་ནང་འཛུལ་

ཏ།ེ འཛོམ་གླེིང་དམག་ཆོེན་གཉིིས་པའ་ིསྐོབས། ནོར་མན་ཌིའ་ིབཙན་འཛུལ་གྱི་ིཆོ་ཤོས་

ཡིིན་པའ་ིདཔུང་ཤོོག་ཅིིག་ག་ིདམག་དཔོན་ཆོགས་འདུག ངའ་ིཨ་ཕར་དམག་འཐབ་ཀྱི་ི

སོྐོར་ལ་འཇེིགས་སུ་རུང་བའ་ིདྲན་གཏམ་ཤོོད་རྒྱུ་ཡིོད། ང་བུ་མོ་ལོ་ཆུང་ཡིིན་སྐོབས་ཁོོང་

གིས་ཁོོང་དང་ཁོོང་ག་ིདཔུང་སྡེེས་ཇེ་ིལྟར་ཇེར་མན་གྱི་ིདམག་མ་ིཞིིག་ག་ིཐོག་ཏུ་ལྕགས་

ཁྲབ་འཁོོར་ལོ་བཏང་སྟ་ེབསད་པའ་ིསོྐོར་བཤོད་བྱུང་། དྲན་སྣང་འདིས་ཁོོང་ག་ིསེམས་ལ་

མ་ིསྐྱིད་པ་ཡིང་ཡིང་བཟོིས་འདུག ཁོོང་གིས་ “ང་ཚེོས་ད་ེའདྲ་བྱས་མེད་ན་འགྲིག་པ་ཡིོད། 

ང་ཚེོས་ཁོོ་ལ་བསོྐོར་ནས་ཕྱིིན་ཡོིད་ན་འགྲིག་པ་ཡོིད། ཁོོའ་ིནང་མིར་ག་ར་ེབྱུང་ཡོིད་དམ། 

ཁོོ་ལ་བུ་ཕྲུག་ཡིོད་དམ། ཁོོ་འགོྲ་བ་མ་ིཞིིག་རེད།” ཅིེས་བརོྗོད་ཀྱི་ིཡིོད། བཙན་འཛུལ་གྱི་ི

རྗོེས་སུ་རིང་པོར་མ་ལོན་པར་ཁོོང་ལ་ཧྥོ་རན་སིའ་ིནང་དུ་ལོྐོག་མདའ་རྒྱག་མཁོན་ཞིིག་
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གིས་རྨས་སོྐྱན་ཚེབས་ཆོེ་བཟོིས་འདུག མདེའུ་དེས་ཁོོང་གི་མིག་རྩ་ཨིན་ཅིི་བརྒྱད་ཆོ་

གཅིིག་གིས་མ་གཏོགས་བཅིད་འདུག ཨ་ཕ་དབྱིན་ཡུལ་དུ་ཉིེན་ཡོིལ་ལ་སླེེབས་ཏ་ེརྒྱུན་

རིང་པོའ་ིབར་དུ་ནད་གསོ་བྱེད་དགོས་བྱུང་འདུག

ངའི་ཨ་མ་ཨི་ལི་བཟིའ་བྷེད་ཁོོར་ནེ་ལ་སི་མིད་ནི་ ༡༩༡༠ ལོར་ལོྷ་ཨ་ཧྥོི་རི་ཁོའི་བྷི་

ལུམ་ཧོྥོན་ཋེེན་དུ་སྐྱེས་པ་རེད། མོའ་ིཨ་མ་ནི་ཌ་ཆོི་ནས་ཡིིན་པའི་སྐུ་དྲག་གི་སྲོས་མོ་

ཞིིག་དང་། ཨ་ཕ་ན་ིདབྱིན་ཡུལ་གྱི་ིཚེོང་པ་ཞིིག་རེད། ངའ་ིརོྨ་རོྨས་དབྱིན་ཇེིའ་ིམ་ིཞིིག་ལ་

གཉིེན་སྒྲིག་བྱེད་རྒྱུའ་ིཐག་གཅོིད་བྱས་དུས། བོྷ་ཝིར་ཚེ་ོདབྱིན་ཇེིར་མ་ིདགའ་བ་ཡོིད་ཙང་། 

མོའ་ིཁྱོིམ་མིས་མོ་བདག་གཉིེར་མ་བྱས་པ་རེད། ངའ་ིརོྨ་མོས་མོ་རང་ག་ིཁྱོིམ་དང་འབྲེེལ་

ཐག་རྦད་གཅོིད་ཀྱིིས་འབྲེེལ་བ་སྐྱར་མཐུད་གཏན་ནས་མ་བྱས་པ་རེད། (ང་ཚེོའི་ཁྱོིམ་

མིའི་ཉིེ་བའི་ལོ་རྒྱུས་ཡིོངས་ཀྱིི་ནང་དུ་གཅིིག་གིས་གཅིིག་ལ་བོླ་ཐག་རིང་དུ་འགོྲ་བའི་

གནས་བབ་ད་ེཡིང་ཡིང་བྱུང་བ་འདྲ་བོ་འདུག)

ངའི་ཨ་མ་ཨི་ལི་བཟིའ་བྷེད་ནི་ཕྲུ་གུ་བཅུ་གསུམ་ནང་ནས་བཅུ་གཅིིག་པ་དེ་རེད། 

མོ་མ་སྐྱེས་སོྔོན་ལ་སྤུན་མཆོེད་རྒན་པ་མང་པོ་ཁྱོིམ་ནས་ཐོན་ཚེར་བ་རེད། མོ་ལོ་ལྔ་ལོན་

སྐོབས་མོའ་ིཨ་ཕར་གོླེ་ཚེད་ཀྱིི་ནད་བྱུང་སྟེ་འདས་གོྲངས་སུ་གྱུར་པ་དང་། ངའི་རོྨ་མོར་

གཞིིས་ཀ་ཆོ་ེཙམ་ཞིིག་བཞིག་འདུག འོན་ཀྱིང་ཁོོ་གོྲངས་ནས་རིང་པོར་མ་སོང་བའ་ིརྗོེས་

སུ། ཁོོས་མ་གོྲངས་སོྔོན་ལ་གོྲགས་པོ་ཞིིག་ག་ིཚེོང་ལས་ཀྱི་ིཆོེད་དུ་བུ་ལོན་ཤུགས་ཆོ་ེཞིིག་

བླངས་ཡིོད་པ་ནང་མི་ཚེོས་ཤོེས་པ་རེད། ཚེོང་ལས་དེའི་མ་རྩ་བརྡོིབས་པ་དང་། གོྲགས་

པོས་བུན་འཇེལ་མ་ཐུབ་པའ་ིརྐྱེེན་གྱིིས་ནང་མིའ་ིརྒྱུ་དངོས་ཚེང་མ་ཤོོར་བ་རེད།

ཕོྱིགས་མང་པོ་ནས་ངའ་ིཨ་མར་བྱིས་པའ་ིདུས་སུ་དཀའ་ངལ་ཆོེན་པོ་འཕྲད་འདུག 

སྐོབས་དུ་མར་འདང་ངེས་ཀྱི་ིཁོ་ལག་མེད་པ། དཔེར་ན། དགོང་ཚེིགས་ལ་བག་ལེབ་དང་

འོ་མ་ཡིོད་ན་ཕྲུ་གུ་ཚེ་ོབསོད་ནམས་ཆོེན་པོ་ཡིིན་པ་རེད། ངའ་ིརོྨ་མོ་ཇེིའུ་ཆོོས་ལུགས་ཀྱི་ི

ཌ་ཆོི་གསར་བརྗོེའི་ལྷ་ཁོང་གི་དད་འདུན་ཅིན་གྱིི་ཚེོགས་མི་(བདུན་རེའི་ངལ་གསོའ་ི

ཉིིན་མོར། སྒོེའུ་ཁུང་ག་ིཡོིལ་བ་རྣམས་མར་ཕབ་ནས། ཚེང་མ་ཁུ་སིམ་མེར་སོྡེད་ཁོང་དུ་
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སོྡེད་དགོས)ཞིིག་རེད་ད།ེ མོ་རང་དབུལ་ཕོངས་ཆོགས་པའ་ིརྗོེས་སུ་ཕྲུ་གུ་རྣམས་ལྷ་ཁོང་

དུ་འཁྲིད་རྒྱུ་མཚེམས་བཞིག་པ་རེད། གང་ཡིིན་ཟིེར་ན་ཕྲུ་གུ་ཚེང་མར་ལྷམ་ཉོི་རྒྱུའི་

དངུལ་མེད་པ་རེད། ངའ་ིཨ་མ་ལ་ཡིང་མོའ་ིབུ་སྤུན་ཆོ་ེབ་ཞིིག་གིས་མོ་ཉིལ་ཁྲིར་ཐག་པས་

བསྡེམས་ཏ་ེཉིེས་རྡུང་བཏང་བ་སོགས་བརྙིས་བཅིོས་མང་པོ་གཟིེད་དགོས་པ་བྱུང་འདུག 

མོས་འད་ིའདྲ་བཤོད་ན་ིམ་བྱུང་ཡིང་། མོ་ལ་འདོད་ལོག་ག་ིབརྙིས་བཅོིས་ཀྱིང་བྱས་མེད་

དམ་སྙམ་པའ་ིརྣམ་རོྟེག་ང་ལ་རྒྱུན་དུ་འཁོོར་གྱི་ིཡིོད།

ངའི་ཨ་མ་མོ་རང་ལོ་བཅུ་དྲུག་ལོན་སྐོབས་ཁྱོིམ་ནས་ཐོན་ཏེ་སྐྲ་བཟོི་མ་ཞིིག་བྱས་

འདུག ལོ་གཅིིག་ག་ིནང་ཚུད་དུ་ཡོི་ཧན་ས་ིབྷག་ཏུ་མོས་རང་བདག་ག་ིསྐྲ་བཟོི་ཁོང་ཞིིག་

བཙུགས་འདུག ལོ་བཅོི་བརྒྱད་ལོན་སྐོབས་མོས་མོ་རང་ལས་རྒན་པ། རོ་ཌ་ིས་ིཡིའ་ིཡུལ་

དུ་ཕ་ལམ་གྱིི་གཏེར་ཁོའི་བདག་པོ་ཞིིག་དང་དགའ་རོགས་བསྒྲིགས་འདུག དུས་ཡུན་

ཐུང་ངུ་ཞིིག་ག་ིརིང་ལ་ཕན་ཚུན་ཐུག་རེས་བྱས་རྗོེས། མོས་ཁོོ་དང་གཉིེན་སྒྲིག་བྱས་ཏ་ེརོ་

ཌ་ིས་ིཡིར་གནས་སོྤེར་བྱས། འོན་ཀྱིང་མོ་ད་ེགར་སྐྱིད་པོ་རྩ་ནས་བྱུང་མ་ིའདུག མོའ་ིཁོྱོ་

གར་བུ་ཕྲུག་ཆོེན་པོ་ད་ེའདྲ་སོྔོན་ནས་ཡིོད་པས་ཡིང་སྐྱར་བུ་ཕྲུག་དགོས་འདོད་མ་བྱས། 

འོན་ཀྱིང་ངའི་ཨ་མར་ཁྱོིམ་ཚེང་ཞིིག་འགོ་འཛུགས་བྱེད་རྒྱུའི་གྲ་སྒྲིག་ཡིོད། དུས་ཡུན་

ཐུང་ངུ་ཞིིག་ག་ིརྗོེས་སུ་ཁོོ་མོའ་ིའཚེེམ་བུ་མ་ད་ེདང་མཉིམ་དུ་བསྡེད་འདུག ངའ་ིཨ་མས་

ཁོོང་གཉིིས་ཀྱི་ིའབྲེེལ་བའ་ིསོྐོར་ལ་ཤོེས་རོྟེགས་བྱུང་བའ་ིརྗོེས་སུ། དུས་ཡུན་ཐུང་ངུ་ཞིིག་

གི་རིང་ལ་མོས་རང་ཤོི་རྒྱག་པའམ། ཡིང་ན་ཁོྱོ་ག་ལ་དུག་གཏོང་རྒྱུའི་བསམ་བོླ་འཁོོར་

འདུག འོན་ཀྱིང་མོས་དེའ་ིཚེབ་ཏུ་ཁོོ་བོླས་གཏོང་རྒྱུའ་ིཐག་གཅོིད་བྱས་འདུག མོས་ཨ་

ཧྥོི་རི་ཁོའི་གླེིང་ཕྲན་ལས་ནམ་ཡིང་བརྒལ་མོྱོང་མེད་ཀྱིང་། དུས་རྒྱུན་དུ་ལོན་ཌོན་ལ་

འགོྲ་དགོས་བསམས་ཡོིད། དེས་ན་མོས་ཁོོ་ལ་མོ་རང་གྲུ་གཟིིངས་ནང་དབྱིན་ཡུལ་ལ་

འགོྲ་འདོད་འདུག་ལབ་རྗོེས་ཁོོས་གཏོང་རྒྱུ་ཁོས་ལེན་བྱས་འདུག གྲུའ་ིནང་དུ་མོ་ལ་ངའ་ི

ཨ་ཕར་ཐུག་སྟ་ེཁོོ་དང་དགའ་པོ་ཆོགས་འདུག ད་ེདུས་ངའ་ིཨ་ཕ་ཨ་ཧྥོ་ིར་ིཁོར་སོྤྲོ་གསེང་

ལ་ཕྱིིན་ཏ་ེལོག་ཡིོང་ག་ིཡིོད། མོ་ལོན་ཌོན་དུ་སླེེབས་རྗོེས་མོས་རང་ག་ིཁོྱོ་གར་བཟིའ་ཚེང་

ཁོ་གྱིེས་དགོས་པའ་ིཡི་ིག་ེབཏང་འདུག
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ངའི་ཕ་མས་འཛོམ་གླེིང་དམག་ཆོེན་གཉིིས་པ་མ་བྱུང་གོང་གི་ལོ་འགའི་སོྔོན་ལ་

གཉིེན་སྒྲིག་བྱས་འདུག ངའི་ཨ་མ་ངའི་ཨ་ཕ་ལས་ལོ་བརྒྱད་ཀྱིིས་རྒན་པ་ཡིིན་པ་དང་། 

ཁོོང་གཉིིས་ཀྱི་ིགཉིེན་སྒྲིག་ད་ེངའ་ིཨ་ཕའ་ིཁྱོིམ་མིས་ངོས་ལེན་འདོད་བོླ་ཁོེངས་པ་བྱས་མ་ི

འདུག ངའ་ིཨ་ཕས་ཨ་ཧྥོ་ིར་ིཁོ་ནས་ཡིིན་པའ་ིབཟིའ་འཐོར་མ་ཞིིག་ལ་ཆོང་ས་བརྒྱབ་པ་

དེར་ཕ་ིབྷ་ས་ིནང་མ་ིརྩ་བ་ནས་དགའ་པོ་བྱུང་མེད།

དམག་ཆོེན་གྱིི་སྐོབས་དེར་ངའི་ཨ་མ་ལོ་མང་རིང་ལོན་ཌོན་དུ་གཅིིག་པུར་སོྡེད་

དགོས་བྱུང་ཡོིད། ངའ་ིཨ་ཕ་དམག་ལ་ཡོིད་དུས་མོས་མོ་རང་ལ་ཤོེས་ཡོིན་སོྤྲོད་རྒྱུའ་ིའབད་

བརོྩན་བྱས། མོས་ལོྷ་ཨ་ཧྥོི་རི་ཁོའི་དབྱིན་སྐོད་སྒྲ་གདངས་མེད་པར་བཟོི་བའི་ཆོེད་དུ་

ངག་རྩལ་གྱི་ིསོླེབ་སོྦྱང་བྱས་འདུག མོས་དབྱིན་ཡུལ་གྱི་ིགྲལ་རིམ་མཐོ་བའ་ིམ་ིསྣའ་ིགྲས་

སུ་ངོས་ལེན་ཐོབ་འདོད་བྱས། མོས་རང་ཉིིད་ལ་ལུགས་མཐུན་སླེོབ་སོྦྱང་མ་ཐོབ་པ་དེའ་ི

ཁོ་སོྐོང་བྱེད་པར་དེབ་མང་པོ་བཀློགས། ད་ེན་ིམོས་གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཤོེས་པའ་ིཆོེད་དུ་

དེ་ཙམ་མ་ཡིིན་པར། ངའི་ཨ་ཕའི་ཕོྱིགས་ཀྱིི་དབྱིན་ཇེིའི་གོྲགས་པོ་ཚེོ་དང་ཁོ་བརྡོ་ཡིག་

པོ་བྱེད་ཐུབ་པའ་ིཆོེད་དུ་རེད།

ངའ་ིཨ་ཕ་མེད་པའ་ིསྐོབས་སུ་ངའ་ིཨ་མས་ལྷ་མོའ་ིརྣམ་ཐར་གཏོང་བའ་ིཆོེད་ལས་པ་

བྱེད་རྒྱུའ་ིའགོ་བརྩམས་པ་མ་ཟིད། དམག་ཆོེན་གྱི་ིསྐོབས་སུ་དུས་ཡུན་ཐུང་ཡིང་ལམ་ལོྷང་

ལྡན་པའ་ིམདུན་ལམ་ཞིིག་བཟོིས་འདུག ལོ་མང་ངག་རྩལ་གྱི་ིསླེོབ་སོྦྱང་བྱས་འབྲེས་སུ་

སྐོད་གདངས་འབྲེིང་བའ་ིགཞིས་མ་རྣམ་དཔོྱོད་ཅིན་ཞིིག་ཏུ་གྱུར་པ་དང་། དམག་ཆོེན་གྱི་ི

སྐོབས་སུ་ལོན་ཌོན་དུ་གཞིས་མ་དཀོན་པའ་ིདུས་ཀྱིང་ཡིིན། མོ་ལ་ལ་བོྷ་ཧེམ་མ་ེཞིེས་པའ་ི

ནང་ག་ིམ་ིམ་ིཞིེས་པ་དང་། ལ་ཋེར་ར་ཝི་ིཡི་ཋེ་ཞིེས་པའ་ིནང་ག་ིཝི་ལ་ེཋེ་ཞིེས་པ་ཐ་ེབའ་ིལྷ་

མོའ་ིའཁྲབ་གཞུང་འགའ་ིནང་དུ་གཞིས་མའ་ིའགོ་ཁྲིད་ཀྱིང་བྱེད་དུ་བཅུག་འདུག མོས་

ལོན་ཌོན་དུ་ལྷ་མོ་འཁྲབ་གནས་གཙ་ོབོ་ཁོ་ཝིེནད་གྷིར་ཌེན་དུ་གཞིས་བཏང་མོྱོང་ཡིོད།

ངའི་ཨ་ཕ་དམག་སར་རྨས་སོྐྱན་བྱུང་བ་ལས་དྲག་སྐྱེད་བྱེད་ཕྱིིར་དབྱིན་ཡུལ་དུ་

ཕྱིིར་ལོག་རྗོེས། ཁོོང་དང་ངའི་ཨ་མ་གཉིིས་ཀྱིིས་དབྱིན་ཡུལ་གྱིི་ལོྷ་ཕོྱིགས་སུ་ཡིོད་པའི་
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ཁོང་པ་ཆུང་ངུ་ཞིིག་ཏུ་ནད་གསོ་བྱེད་པར་སོྤེར་འདུག དཀའ་ངལ་འཕྲད་པའི་དུས་

སྐོབས་འདིར་ངའ་ིཨ་མས་ཕ་ིབྷ་ས་ིཁྱོིམ་མ་ིལ་དངུལ་གྱི་ིརོགས་སོྐྱར་ཡོིང་བའ་ིཡི་ིག་ེབཏང་

འདུག་ཀྱིང་། ཁོོང་ཚེོས་དངུལ་བཏང་མ་ིའདུག དེའ་ིཚེབ་ཏུ་ངའ་ིརོྨ་མོས་ཌེན་ཋོེ་ན་ཧོལ་

གྱི་ིགཡོིག་པོ་ཚེོས་བེད་སོྤྱིད་བཏང་བའ་ིཉིལ་ཆོས་རྙིིང་ཧྲུལ་འགའ་ཤོས་བསྐུར་འདུག ཨ་

ཅོིར་ད་ེཚེོའ་ིསྟེང་དུ་ཚེིག་འབྲུ་ “Tweeney” སྟ།ེ ཋེ་ིཝིེན་ན་ིཞིེས་འཚེེམ་དྲུབ་ཀྱིིས་བྲེིས་

ཡིོད། དེའི་དོན་ནི་གཡོིག་མོ་རིམ་པ་མཐོ་དམའ་གཉིིས་ཀྱིི་བར་གྱིི་ "གཡོིག་མོ་བར་མ་” 

ཞིེས་པའ་ིགོ་དོན་ཡིིན། ངའ་ིཨ་མས་དམའ་འབེབས་འད་ིནམ་ཡིང་བརྗོེད་མེད།

དུས་ཡུན་གང་འཚེམས་གྱིི་རྗོེས་སུ་མོས་མི་ཚེེའི་གནས་སྟངས་དྲག་ཏུ་འགོྲ་རེ་དང་

བཅིས་ངའ་ིཨ་ཕར་ལོྷ་ཨ་ཧྥོ་ིར་ིཁོར་གནས་སོྤེར་བྱེད་རྒྱུར་སྐུལ་མ་བྱས་འདུག ད་ེགར་ཁོོང་

གཉིིས་ཀྱིིས་ཤོར་ཕོྱིགས་མཚེ་ོའགྲམ་དུ་ཕྱུགས་གསོ་ཁོང་རྙིིང་པ་ཡིིད་དུ་འོང་བ་ཞིིག་ཉོིས་

ཏ་ེམིང་ལ་ཝི་ིལོ་ས་ིཋེ་ིརིམ་ཕར་ཁོ་ིཞིེས་བཏགས་འདུག ངའ་ིཕ་མ་གཉིིས་ལོྷ་ཨ་ཧྥོ་ིར་ིཁོར་

སོྡེད་སྐོབས་ཁྱོིམ་གཞི་ིའགོ་བཙུགས་འདུག ཁོོང་གཉིིས་ཀྱི་ིཕྲུ་གུ་དང་པོ། བུ་མོའ་ིམིང་ལ་

ཁོར་རོལ་ཞིེས་བཏགས་པ་ད།ེ དབྱིན་ཡུལ་དུ་ལས་སླེ་པོར་བཅོིས་ཐབས་ཡིོད་པའ་ིན་ཚེ་

ཞིིག་ག་ིརྐྱེེན་གྱིིས་སྐྱེས་ནས་ཉི་ིམ་གསུམ་གྱི་ིརྗོེས་སུ་གོྲངས་འདུག སྤྱི་ིལོ་ ༡༩༥༠ ནང་ངའ་ི

ཨ་མར་མངལ་ཐེངས་གཉིིས་པ་ཆོགས་སྐོབས། ངའ་ིགཅིེན་མོ་ཋེ་ེས་བཙའ་བའ་ིཆོེད་དུ་

ཁོོང་གཉིིས་དབྱིན་ཡུལ་དུ་ཕྱིིར་ལོག་བྱས་འདུག སྤྱི་ིལོ་ ༡༩༥༣ ལོར་ང་སྐྱེས་སྐོབས་ངའ་ི

ཕ་མ་གཉིིས་དབྱིན་ཡུལ་དུ་གཏན་འཇེགས་སོྤེར་པ་རེད།

ང་སྐྱེས་ཏེ་ཟླ་བ་བཞིི་ལོན་སྐོབས་ང་ཚེོས་ལྷོ་དབྱིན་ཡུལ་གྱིི་སར་རེ་རོྫོང་གི་ཁོོབ་

ཧམ་གོྲང་གསེབ་ཀྱིི་ཁོི་ཝིིན་ཨེན་ཞིེས་འབོད་སོྲོལ་ཡིོད་པའི་ཁོང་པ་ཞིིག་ཏུ་སོྤེར། ཁོང་

པ་དེའ་ིམིང་ལ་ཧམ་མན་ནོར་ཟིེར་བ་དང་། ད་ེན་ིགོྲང་གསེབ་ཀྱི་ིམཐའ་རུ་ས་རྒྱ་ཨ་ེཀར་

གཅིིག་ཅིན་རྩིག་པས་བསོྐོར་བའ་ིལྡུམ་ར་ཡོིད་ས་ཞིིག་ཏུ་འདུག

རིག་འཚེ་ོམ་ཟིིན་པའ་ིམ་ིཁོོ་ནས་བྱིས་པའ་ིདུས་ཀྱི་ིགནས་ཚུལ་དྲན་གྱི་ིརེད་ཟིེར་བ་

ངས་ཐོས་མོྱོང་། འོན་ཀྱིང་ངས་ང་རང་གི་སོྐོར་ལ་མང་པོ་ཞིིག་དྲན་གྱིི་ཡོིད། ང་ལ་ངའི་
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ཨ་མ་དང་འབྲེེལ་བ་ཆོད་པའི་ཚེོར་བ་དེ་བྱིས་པའི་དུས་ནས་ཡིོད། ངས་ཧམ་མན་ནོར་

གྱིི་སྤེང་ཐང་དུ་བྱིས་པའི་ཁོྱོགས་འཁོོར་ནང་དུ་ཉིལ་ཏེ་ངར་སྐོད་བརྒྱབ་པ་དྲན་སོས་ཀྱིི་

འདུག ང་ལ་ལྷམ་ཆུང་ཆོ་གཅིིག་གཡིོགས་འདུག་པ་དེའི་ཚེོན་མདོག་ངའི་བོླ་ལ་ཕྱིིན་

མ་སོང་། ང་ལ་ལྷམ་ད་ེཕུད་འདོད་ཡོིད་ཀྱིང་ང་ཡིར་ལངས་ཐུབ་ཀྱི་ིམེད་པ་དང་། ང་རང་

གིས་ཕུད་ཐུབ་ཀྱི་ིམེད། ད་ེདུས་ང་ཞི་ེདྲགས་ཆུང་ཆུང་ཡིིན་གྱི་ིརེད། ངས་ངའ་ིཨ་མའ་ིསོྐོར་

ལ་བསམ་བོླ་བཏང་སྟ་ེརང་གིས་རང་ལ་ “མོ་ནང་ལ་བསྡེད་ཡོིད་རེད་ད།ེ ཕྱི་ིལ་ཐོན་ནས་

ང་ལ་རོགས་པ་བྱེད་རྒྱུའ་ིབསམ་བོླ་མ་ིའདུག” ཅིེས་ཡིིད་ལ་འཁོོར་བ་དྲན་གྱི་ིའདུག

དབྱིན་ཡུལ་གྱི་ིབྱིས་པ་ཚེོས་ལྕགས་སོྒྲམ་ལ་རས་གཡིོགས་ཏ་ེམོ་ཊི་ནང་བཞིིན་བཟོིས་

པའ་ིབྱིས་འདྲུད་འཁོོར་ལོ་སོྔོ་ནག་དེའ་ིནང་དུས་ཚེོད་མང་པོ་སྐྱེལ་གྱི་ིཡོིད། བྱིས་པ་ཉིལ་

ས་དེའི་ནང་ལོགས་ལ་འབོལ་གདན་མཐུག་པོ་བཏིངས་ཏེ་གུ་ཡིངས་པོ་དང་ས་ཁོ་ནས་

མཐོན་པོ་ཡིིན། ཉིལ་ས་དེར་བྱིས་པ་གཉིིད་སད་དུས་ཙོག་པུར་བསྡེད་ད་ེཕར་ཚུར་ལྟ་སའ་ི

རྒྱབ་སྙེས་ཆུང་ངུ་ཞིིག་ཀྱིང་ཡོིད། བུ་རྫོ་ིདེས་ང་དའེ་ིནང་དུ་བཞིག་སྟ་ེགོྲང་གསེབ་ཏུ་འཁྲིད་

པ་དྲན་གྱི་ིའདུག ང་རང་བྱིས་འདྲུད་འཁོོར་ལོའ་ིནང་དུ་བསྡེད་ད་ེམནོ་བསམ་འདྲ་མིན་

གཏོང་རྒྱུར་དགའ་པོ་ཡིོད་པ་དང་། ད་ེདུས་ངས་རྣམ་རྟེོག་ག་ིའཇེིག་རྟེེན་ནང་དུ་བསྡེད་པ་

ད་ལྟའང་དྲན་སོས་ཀྱི་ིའདུག

ང་ལོ་གཅིིག་དང་ཕྱིེད་ཙམ་ཡིིན་དུས། ང་རང་གི་ཉིལ་ཁོང་ནང་ཀྲོང་ངེར་ལངས་

ཏ།ེ གོྱིན་ཆོས་འཇོེག་སའ་ིཆོ་སྒོམ་དུ་དཔྱོངས་པའ་ིགོྱིན་ཆོས་རྣམས་ལ་བལྟས་པ་དྲན་གྱི་ི

འདུག འད་ིཚེ་ོང་ལ་ཆུང་དྲགས་འདུག་བསམས་ཏ།ེ “ཕ་གིར་ལོྟས་དང་། ད་ེཚེ་ོག་འདྲའ་ི

དགོད་བོྲེ་བའི་ཆུང་ཆུང་རེད་འདུག ང་གནས་སྟངས་འདིའི་ནང་དུ་ཇེི་ལྟར་སླེེབས་པ་

ངས་མ་ིཤོེས། ག་ར་ེབྱུང་བ་ཡིིན་ནམ།” ད་ེའདྲའ་ིཆུང་ཆུང་བྱེད་རྒྱུ་ད་ེདགོད་བོྲེ་བའ་ིགནས་

རེད་བསམས་བྱུང་། ངའ་ིཁོྱོ་གས་ལོ་ལྔའ་ིགོང་ག་ིབྱིས་པ་རྣམས་ཀྱི་ིནང་དུ་རང་ག་ིསྐྱ་ེབ་

སོྔོན་མ་དྲན་མཁོན་མང་པོ་ཡིོད་རེད་ཅིེས་གསུངས་མོྱོང་། ད་ལྟ་བྱུང་རྐྱེེན་དེ་ལ་ཕྱིིར་ལྟ་

བྱེད་དུས་ངས་ང་རང་ག་ིསྐྱ་ེབ་སོྔོན་མའ་ིམ་ིརྒན་པ་དེའ་ིམིག་གིས་གོྱིན་ཆོས་འཇོེག་སོྣད་

དེར་བལྟས་པ་འདྲ་སྙམ།
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ཧམ་མན་ནོར་ལ་ཀུ་ཤུའི་སོྡེང་པོའ་ིསྐྱེད་ཚེལ་ཞིིག་ཡིོད། སྐྱེད་ཚེལ་དེའི་དབུས་སུ་

ཝིེན་ཌ་ིཧའོ་ས་ིཞིེས་པའ་ིཕྲུ་གུ་ཚེོའ་ིཆོེད་དུ་རྩེད་ཁོང་ཞིིག་ཡིོད། ཁོང་པའ་ིམདུན་དུ་སྐོས་

རིམ་ཅིན་གྱི་ིསྤེང་ཐང་ཞིིག་ཡིོད་པ་དང་། ངས་རྐང་འཁོོར་ཡིག་པོ་གཏོང་ཤོེས་པས་སྤེང་

ཐང་ག་ིསྟེང་ནས་མར་བཏང་སྟ་ེདེའ་ིམཐར་ཡིོད་པའ་ིབ་ེཤོིང་སོྡེང་པོ་ཆོེན་པོ་གཅིིག་རང་

ཡིོད་ས་བར་འགོྲ་ག་ིཡོིད།

ཧམ་མན་ནོར་གྱིི་ནང་དུ་འཛུལ་བ་དང་གཡིོན་ཕོྱིགས་སུ་མཇེལ་འཕྲད་ཁོང་ཆོེན་

པོ་ཞིིག་དང་གཡིས་ཕོྱིགས་སུ་དཔེ་མཛོོད་ཅིིག་ཡིོད། ངའི་ཕ་མ་དངོས་རྫོས་རྙིིང་པ་བསྡུ་

རུབ་བྱེད་མཁོན་ད་ེའདྲ་ཡིིན་ཙང་། ཁོང་པ་དེར་ཆོ་ིཕན་ཌལ་རྟེགས་ཅིན་གྱི་ིདངོས་རྫོས་

རྙིིང་པ་དང་། ཤོིང་ནག་པོ་ལས་གྲུབ་པའ་ིནང་ཆོས་དུ་མ་བསྒྲིགས་ཡིོད། མདུན་གྱི་ིབར་

ཤུར་ནས་མུ་མཐུད་དེ་ཕྱིིན་ན། རྒྱབ་ཏུ་ཐབ་ཚེང་དང་། གཉིེར་ཚེང་། གོས་འཁྲུད་ཁོང་

བཅིས་ཡོིད་པའ་ིགསོལ་ཚེིགས་ཁོང་དུ་འཛུལ་གྱི་ིཡོིད། ངའ་ིཕ་མའ་ིཉིལ་ཁོང་ཡོིད་སའ་ི

བར་ཐོག་དེར་དམིགས་བསལ་དོ་སྣང་འོས་པ་གང་ཡིང་མེད། འོན་ཀྱིང་སྟེང་ཐོག་དེར་

མཐའ་ཡིོངས་རོྫོགས་ཤོེལ་གྱིིས་བཏུམས་པའ་ིདཀྱིིལ་ཁོང་ཞིིག་ཡིོད། ད་ེན་ིསྐྲ་རྫུས་ཁོང་ག་ི

ཚུལ་དུ་བཟོིས་པ་རེད། སྐྲ་རྫུས་ལ་ཐལ་དཀར་བྱུགས་དུས་ཐལ་བ་ད་ེཤོེལ་ལ་འགོས་འགོྲ་

ག་ིཡོིད། ཕྲུ་གུའ་ིབུ་གསོ་ཁོང་དང་ངའ་ིཨ་ཕའ་ིལས་ཁོང་སྟེང་ཐོག་ཏུ་ཡིོད། བུ་རྫོིའ་ིསོྡེད་

ཁོང་ཡིང་བུ་གསོ་ཁོང་ག་ིའགྲམ་དུ་སྟེང་ཐོག་དེར་ཡོིད།

ང་ཚེོའ་ིནང་མིའ་ིནང་དུ་བུ་རྫོ་ིད་ེཕྲུ་གུ་གཉོིར་སོྐྱང་བྱེད་མཁོན་གཙ་ོབོ་ད་ེརེད། མོས་

ང་དང་ངའི་གཅིེན་མོར་ཉིིན་གཅིིག་གི་ནང་དུ་ཆུ་ཚེོད་ཉིི་ཤུ་རྩ་བཞིིའི་རིང་ལ་ལྟ་སོྐྱང་

བྱེད་ཀྱིི་ཡོིད་ལ། དེ་ནི་མོའ་ིལས་འགན་གཅིིག་པུ་དེ་རེད། བུ་རྫོི་དེས་རྟེག་ཏུ་སྒྲིག་ཆོས་

ཞིིག་གོྱིན་གྱིི་ཡོིད། དེ་ནི་མདུན་ངོས་སུ་སོྒྲག་གུ་བང་རིམ་བཞིིན་རྒྱག་རྒྱུ་ཡོིད་པའི་རས་

གོས་ཀྱིི་མདོག་སོྔོ་སྐྱའམ། ལྗང་ཁུ་སྨོན་ཞིབས་མ་ཚེོའི་སྒྲིག་ཆོས་དང་འདྲ་བ་ཞིིག་ཡིོད། 

སྒྲིག་ཆོས་ཀྱིི་སྟེང་དུ་མོས་པང་གདན་ཞིིག་དང་། ཡིར་བསླེངས་པའི་གོང་བ་དཀར་པོ་

ཞིིག་གོྱིན་གྱི་ིཡོིད།
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ང་ལོ་གསུམ་ཡིིན་སྐོབས་དུས་ཡུན་ཐུང་ངུ་ཞིིག་ག་ིརིང་ལ་ང་ཚེོར་བུ་རྫོ་ིབུད་མེད་ཧ་

ཅིང་ལོ་རྒན་ཞིིག་ཡིོད། མོ་ན་ིགཟུགས་སོྟབས་ཆོེན་པོ་དང་མོས་རྐང་ཤུབས་ནག་པོ་རིང་

མོ་ཞིིག་གོྱིན་གྱི་ིཡོིད། ངས་ཁོང་པའ་ིརྒྱབ་ཀྱི་ིསྲོང་ལམ་དུ་རྐང་འཁོོར་བཞོིན་བཞིིན་སོྡེད་

སྐོབས་མོས་ང་ལ་བྱ་ར་བྱས་པ་དྲན་གྱི་ིའདུག སྐོབས་ཤོིག་ལ་ངས་སྲོང་ལམ་བརྒལ་ནས་

བོྲེས་པ་ཡིིན། མོས་ངའ་ིརྗོེས་དེད་ནས་ད་ེགར་སོྡེད་ཅིེས་སྐོད་བརྒྱབ་བྱུང་། ངས་བཞི་ིམདོའ་ི

དཀྱིིལ་གྱིི་རླངས་འཁོོར་སོྐོར་བ་བསོྐོར་ནས་འགོྲ་ས་ཡོིད་སའི་གོྲང་གསེབ་ནང་གི་ཁོང་

པ་གསར་རྒྱག་བྱེད་ས་དེ་བར་དུ་སླེེབས། ངས་གླེིང་དེར་བསོྐོར་བ་ཡིང་ཡིང་བརྒྱབ་པའི་

སྐོབས་སུ་མོས་སྒྲིག་ཆོས་དང་རྐང་ཤུབ་རིང་མོ་ནག་པོ་ད་ེགོྱིན་ཏ་ེངའ་ིརྗོེས་འདེད་བྱས།

ང་ཚེོའི་བུ་རྫོི་རྗོེས་མ་དེས་ལོ་འགའི་རིང་ལ་སྐོབས་རེ་ཡིོད་པ་དང་སྐོབས་རེ་མེད་

པ་བྱས་ཏ་ེང་ཚེོའ་ིམཉིམ་དུ་བསྡེད། སུད་ས་ིནས་ཡིིན་པའ་ིབུད་མེད་ན་གཞིོན། ཧྥོ་ར་ེཌ་

ཁོོབ་ཧྥོ་ིལ་ིན་ིཕྲན་བུ་སོྨྱོ་འཚུབ་འཚུབ་ཅིིག་ཡིོད་ཀྱིང་། ང་ཚེོར་ཧ་ཅིང་བྱམས་པོ་བྱེད་ཀྱི་ི

ཡིོད་པས་ང་དང་ངའི་གཅིེན་མོ་གཉིིས་ཀྱིིས་མོ་ལ་དགའ་པོ་བྱེད་ཀྱིི་ཡིོད། ང་ཚེོ་གསང་

སོྤྱིད་དུ་འགོྲ་སྐོབས་མོས་ང་ཚེོར་ཨོག་ལེན་པི་ཝིང་དཀོྲལ་པ་དེ་འདྲ་བྱེད་ཀྱིི་ཡོིད། དེ་ནི་

གསང་སོྤྱིད་བེད་སོྤྱིད་གཏོང་བའི་ཐབས་ཤོེས་ཀྱིི་སོྦྱང་བརྡོར་རྒྱུན་ལྡན་མ་ཡིིན་པ་ཞིིག་

རེད། ཐེངས་ཤོིག་མོ་བུ་གསོ་ཁོང་དུ་ཡོིང་སྟ།ེ བང་ཁྲིའ་ིསྟེང་ག་ིལྷུ་སྒྲིག་རྩེད་ཆོས་ཚེང་མ་

མར་འཐེན་ཏ་ེདེའ་ིལྷུ་ལག་རྣམས་གནམ་ལ་གཏོར་ནས་གཞིས་གཏོང་བ་དང་བོྲེ་འཁྲབ་

པ། ད་ེབཞིིན་ལྷུ་སྒྲིག་རྩེད་ཆོས་ཀྱི་ིལྷུ་ལག་རྣམས་ཕན་ཚུན་བསྲོ་ེརྒྱུ་འགོ་བཙུགས་སོང་། 

མཐའ་མ་དེར་ངའ་ིཨ་ཕ་ཡོིང་སྟ་ེམོ་ལ་མཚེམས་འཇོེག་ཏུ་བཅུག་སོང་། མོ་ཟླ་བ་དྲུག་ག་ི

རིང་ལ་སེམས་ནད་ལས་གསོ་བའི་ཆོེད་དུ་སི་ཝིི་བཟིར་ལནད་ལ་ཕྱིིར་སོླེག་བྱས་ཏེ་དེའི་

རྗོེས་སུ་ཕྱིིར་ང་ཚེོའ་ིསར་ལོག་བྱུང་།

ངའ་ིགཅིེན་མོ་ལོ་བརྒྱད་དང་ང་ལོ་ལྔ་ཡིིན་དུས་ཧྥོ་ིར་ེཌས་ང་ཚེོའ་ིནང་མིར་ལས་ཀ་

བྱེད་རྒྱུ་མཚེམས་བཞིག་པ་རེད། ང་ང་ཚེོའ་ིཉི་ེའགྲམ་དུ་ཡིོད་པའ་ིསྒོེར་བདག་སོྔོན་འགྲོའ་ི

ཉིིན་སླེོབ་ཅིིག་ཏུ་གཏོང་གི་ཡིོད་ཙང་། ངའི་ཨ་མས་ང་ཚེོར་ད་ཆོ་བུ་རྫོིའི་དགོས་མཁོོ་
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མེད་པ་ཚེོར་འདུག ཧྥོི་རེ་ཌ་ཕྱིིན་ཚེར་བའི་རྗོེས་སུ་ཨ་མར་ལས་བྲེེལ་ཡོིད་དུས་ང་ཚེོའི་

ཁྱོིམ་དུ་གཏན་སོྡེད་ཁྱོིམ་ལས་བྱེད་མཁོན་དེས་ང་ཚེོར་ལྟ་སོྐྱང་བྱེད་ཀྱིི་ཡིོད། ང་ཚེོའི་

གཏན་སོྡེད་ཁྱོིམ་ལས་བྱེད་མཁོན་ལྕམ་ཝིིལ་སི་ནི་ང་ཚེོའི་མ་བྱན་ཡིང་རེད། མོ་རང་མ་

བྱན་ཡིག་པོ་ཞིིག་རེད་ད།ེ མོ་རང་ཉིིད་ན་ིལྕགས་ཀྲིན་ཆོེན་པོའ་ིནང་ག་ིདབྱིན་ཇེིའ་ིབག་

ལེབ་བཟིའ་བ་དང་། ཇེ་ཧ་ཅིང་མངར་མོ་མང་པོ་བཏུང་སྟེ་འཚེོ་མཁོན་ཞིིག་ཡིིན་པའི་

བཟོི་འདྲ་ཡོིད། མོའ་ིགཟུགས་པོའ་ིལྗིད་ཚེད་ལ་ཕོང་ཌ་ིསུམ་བརྒྱར་ཉི་ེབར་ཡོིད་སྲོིད། ལོ་

གཅིིག་གི་ནང་དུ་ཐེངས་རེ་གཉིིས་ལ་ལྕམ་ཆུང་ཝིིལ་སི་ང་ཚེོའི་ཁོང་པའི་རྒྱབ་ཀྱིི་སྲོང་

ལམ་དུ་འགྱིེལ་སྐོབས་དེ་ནི་ཟོླས་གར་ཆོེན་པོ་ཞིིག་ཏུ་གྱུར་འགྲོ་བ་རེད། མོ་རང་ངོས་

ནས་ལངས་ཐུབ་ཀྱི་ིམེད་ཙང། ལྡུམ་ར་ནས་སྐྱེས་པ་རྣམས་བོས་ཏ་ེཡིར་སོླེང་རོགས་བྱེད་

དགོས་ཀྱིི་ཡིོད། དེ་རྗོེས་རྨས་སོྐྱན་གསོ་བའི་དོན་དུ་མོ་ཉིལ་སར་ཉིི་མ་འགའ་ཤོས་ཉིལ་

སོྡེད་ཀྱི་ིཡིོད།

ལྕམ་ཝིིལ་ས་ིན་ིམ་བྱན་རླུང་ལངས་པོ་ཞིིག་རེད། གལ་ཏ་ེམོའ་ིཁོམས་ཡིག་པོ་ཡིོད་ན། 

མོས་ང་ཚེོར་ཐབ་ཚེང་དུ་ཡིོང་བཅུག་སྟ་ེབག་ལེབ་བཟོི་བར་རོགས་པ་ཡིང་བྱེད་དུ་འཇུག་

ག་ིཡོིད། འོན་ཀྱིང་གནས་སྐོབས་གཞིན་པར་མོས་ང་ཚེོར་ “ཁོྱོད་ངའ་ིཐབ་ཚེང་ནང་ནས་

མར་རྒྱུགས།” ཞིེས་སྐོད་ངན་རྒྱག་ག་ིཡིོད། ང་ཚེོས་ཞོིགས་ཟིས་ད་ེཉིིན་ལྟར་གསོལ་ཚེིགས་

ཁོང་དུ་ཟི་ཡི་ིཡིོད་ལ། ང་ཚེོས་ཞོིགས་ཟིས་ག་ར་ེཡིིན་པའང་སོྔོན་ཚུད་ནས་ཤོེས་ཀྱི་ིཡིོད། 

གང་ཡིིན་ཟིེར་ན་ལྕམ་ཝིིལ་ས་ིལ་བདུན་རེའ་ིཟི་མའ་ིརེའུ་མིག་ཅིིག་ཡོིད་པ་དེར་འགྱུར་

བ་རྩ་བ་ནས་མེད། གཟིའ་ཟླ་བར་བག་སྲོེག་སྟེང་དུ་བླ་མ་མན་ཐང་། མིག་དམར་ལ་སོྒོ་

ང་དང་ཕག་ཤོ ཕུར་བུ་ལ་བག་སྲོེག་སྟེང་དུ་མཁོལ་རིལ། པ་སངས་ལ་འབྲུ་སྣ་བཅིས་

རེད། མོས་ཡིེ་ཤུའི་འཁྲུངས་སྐོར་ཉིིན་མོ་བཟོིས་པའི་དུམ་བུར་གཏུབས་པའི་ཁུ་ར་བག་

སྲོེག་དང་ལྡ་ེགུ་ལ་ང་དགའ་པོ་ཡོིད།

ཉིིན་གཅིིག་ཨ་མས་དགོང་ཚེིགས་གསོལ་སོྟན་ཞིིག་གཏོང་སྐོབས། མོ་དང་ལྕམ་

ཝིིལ་སི་གཉིིས་ཀྱིིས་དམིགས་བསལ་ཀུ་ཤུའི་ལྡེ་གུ་ཞིིག་གཡིོ་སྦྱོར་བྱས་ཏེ། མགོྲན་པོ་ཚེོ་
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སླེེབས་བཞིིན་པའ་ིསྐོབས་དེར་སྲོེག་རྒྱུའ་ིཕྱིིར་ལྕགས་ཐབ་ཀྱི་ིནང་དུ་བླུགས། མ་ིཚེང་མ་

རྒྱ་ཅོིག་ལ་བསོྐོར་ཏེ་ཁོ་ལག་དངོས་གཞིི་དེ་ཟི་བཞིིན་པའི་སྐོབས་སུ། ངའི་ཨ་མས་ཐབ་

ཚེང་ནང་དུ་ཅིིག་ཟིགས་པའི་སྒྲ་ཐོས་འདུག མོས་ཐབ་ཚེང་དུ་ཕྱིིན་ཏེ་སོྒོ་བརྒྱབ་ནས་

ལྟ་དུས། ལྕམ་ཝིིལ་སིས་ལྡ་ེགུ་ད་ེལྕགས་ཐབ་ནས་བཏོན་དུས་ས་སྟེང་དུ་ཟིགས་པ་མཐོང་

འདུག ཁོོང་གཉིིས་ཀྱིིས་གོྲས་བསྡུར་བྱས་རྗོེས་ཨ་མ་རྒྱ་ཅོིག་ཏུ་ལོག་སླེེབས་སོང་། གང་

འཚེམས་ཤོིག་གི་རྗོེས་སུ་ཀུ་ཤུའི་ལྡེ་གུ་དེ་མངར་ཟིས་ཤོེལ་ཕོར་གྱིི་ནང་དུ་བླུགས་ཏེ་རྒྱ་

ཅོིག་སྟེང་འཁྱོེར་སླེེབས་སོང་། མགོྲན་པོ་གཅིིག་གིས་ངའ་ིཨ་མར་མངར་ཟིས་ད་ེཞིིམ་པོ་

ཡིོད་པ་དང་ཇེ་ིལྟར་བཟོིས་མིན་དྲིས་སྐོབས་མོས་ “ཀུ་ཤུའ་ིལྡ་ེགུ་གཡིོ་སོྦྱར་བྱས། ལྕགས་

ཐབ་ཏུ་བླུགས། ས་སྟེང་དུ་ཟིགས། མཐའ་མ་ཤོེལ་ཕོར་ནང་དུ་ལྡུག་དགོས།” ཞིེས་ལན་

བཏབ་སོང་། ཚེང་མས་མོས་བདེན་པ་ཤོོད་ཀྱི་ིཡིོད་པར་དོགས་པ་བྲེལ་བའ་ིསོྒོ་ནས་དགོད་

བོྲེ་བོ་ཞིིག་ཏུ་ཚེོར་བ་རེད།

ང་ལོ་བདུན་ལོན་སྐོབས་ང་ཚེོ་ལོན་ཌོན་རུ་གནས་སོྤེ་དུས། ལྕམ་ཝིིལ་སི་ང་ཚེོའི་

མཉིམ་དུ་ཡིོང་ནས་ནང་མ་ིདང་ལྷན་དུ་ང་ལོ་བཅུ་གསུམ་མ་ལོན་བར་དང་། ངའ་ིཨ་ཕ་

འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་བའ་ིརྗོེས་བར་དུ་བསྡེད་པ་རེད། ངའ་ིཨ་མས་ལྕམ་ཝིིལ་ས་ིལ་སྙིང་

གི་ན་ཚེ་ཞིིག་ཡིོད་པར་ཤོེས་རྗོེས། གལ་ཏེ་དགུང་ཚེིགས་གསོལ་སྟོན་ཞིིག་གི་སྐོབས་སུ་

མོ་ལ་སྙིང་རྩ་འགག་པ་ད་ེའདྲ་བྱུང་ན་སྟབས་མ་ིབད་ེབ་ཡོིང་ག་ིརེད་ཅིེས་ང་ཚེོར་བཤོད་

ད་ེམོ་འགྲོ་རུ་བཅུག་པ་རེད། ལྕམ་ཝིིལ་ས་ིལོྷ་དབྱིན་ཡུལ་དུ་མོ་ཊིའ་ིཁོང་པ་ཞིིག་ག་ིནང་

དུ་རྒས་ཡོིལ་བྱས་པ་རེད། མོས་ང་ཚེོའི་ནང་མིར་ཡིོད་པའི་ཤོ་ཞིེན་དེ་ལ་འདི་ལྟར་དྲིན་

ལན་འཇེལ་བ་ད་ེངས་འཇེིགས་རུང་ཞིིག་ཏུ་ཚེོར་བྱུང་།

ངའ་ིཨ་མ་ལྷ་མོའ་ིའཁྲབ་སོྟན་གྱི་ིནང་དུ་གཞིས་གཏོང་མཁོན་ཞིིག་ཡིིན་སྟབས། མོས་

མོ་རང་ག་ིཕྲུ་གུ་རྣམས་རོལ་དབྱངས་ལ་མཁོས་པོ་ཡོིང་བའ་ིར་ེབ་ཆོེན་པོ་བྱས་ཡིོད། ང་ལོ་

བཞིི་ཡིིན་དུས་ངའི་ཐོག་ཏུ་བཙན་འགེལ་བྱས་པའི་རྣོ་སྦྲེེང་རོལ་ཆོའི་སླེོབ་ཚེན་དེར་

ང་རང་མི་དགའ་བ་མ་ཟིད། དབྱངས་ཀྱིི་ཐད་ལ་ང་ནི་ཆོ་ཚེང་བའི་འོན་པ་དང་མཉིམ། 
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འོན་ཀྱིང་ང་ལོ་བཞི་ིཡིིན་སྐོབས་ང་རང་ག་ིབོླ་ལ་ཧ་ཅིང་འཐད་པའ་ིརྟེ་རྩལ་སོྦྱང་བརྡོར་

ཡིང་འགོ་འཛུགས་སུ་བཅུག་བྱུང་། ངའི་ཨ་མས་སོླེབ་ཚེན་དང་པོ་དེའི་ཆོེད་དུ་ང་རང་

ཧམ་མན་ནོར་གྱིི་ཉིེ་འགྲམ་དུ་ཡིོད་པའི་རྟེ་ར་ཞིིག་ཏུ་བསྐྱལ་བྱུང་། ང་ག་འདྲའི་སོྤྲོ་

བ་འཕེལ་པོ་བྱུང་བ་དེར་མོས་ཡིིད་ཆོེས་ཐུབ་མ་སོང་། མོས་ང་ལ་ “ཌ་ཡི་ན། ཁོྱོད་ཅིིའི་

ཕྱིིར་རྟེ་ལ་བཞོིན་འདོད་ཡོིད་པ་དེ་ངས་ཤོེས་ཀྱིི་མི་འདུག ཁོྱོད་རང་ཉིིན་གང་ཕྱིི་ལོགས་

ལ་སོྡེད་དགོས་པ་དེས་ཁོྱོད་རང་གི་ཤོ་མདོག་ལ་སོྐྱན་བྱེད་ཀྱིི་རེད།” ཅིེས་བཤོད་པ་དྲན་

སོས་ཀྱི་ིའདུག

ངའི་སླེོབ་ཚེན་དང་པོ་དེར་ང་ལ་རྟེ་དཀར་པོ་ཆུང་ཆུང་ཞིིག་བཞོིན་རྒྱུར་སྤྲོད་

བྱུང་། སླེོབ་ཚེན་ཚེར་རྗོེས་ངས་རྟེ་རའི་གཡིས་གཡིོན་དུ་ཨ་མ་ང་ལེན་པར་མ་སླེེབས་

བར་དུ་སྒུག་ནས་སྡེོད་ཀྱིི་ཡོིད། ཨ་མས་ང་ལ་རྟེ་བཞོིན་རྒྱུའི་སྦྱོང་བརྡོར་གྱིི་ཆོེད་དུ་ཉིོས་

པའི་གོྱིན་ཆོས་གསར་རྐྱེང་ཞིིག་ངས་གོྱིན་ཡོིད། ངས་ང་རང་གི་སྤུ་མ་ལས་གྲུབ་པའི་ཞྭ་

མོ་མཁྲེགས་པོ་གསར་པ་དེ་མར་ཕུད་དེ་འགྲམ་དུ་ཡོིད་པའི་ཆུ་ཟོིམ་ནས་དེར་ཆུ་བླུགས། 

ད་ེནས་ངས་རྟེེའུ་ད་ེལ་ཞྭ་མོའ་ིནང་ག་ིཆུ་ད་ེའཐུང་བར་བོས་པ་ཡིིན། རྟེེའུ་དེས་ཆུ་བཏུང་

ཚེར་རྗོེས་ཁོོས་ངའི་བལ་གོས་སོྔོན་པོ་གསར་པ་དེའི་སོྒྲག་གུ་རྣམས་ལ་སོ་བརྒྱབ་པ་

དང་མཉིམ་དུ་བལ་གོས་ཀྱིང་མུར་སོང་། ངའ་ིཨ་མ་སླེེབས་པའ་ིསྐོབས་སུ་ངའ་ིགོྱིན་ཆོས་

རྣམས་འཕོྲ་བརླག་བཏང་ཚེར་བ་རེད། ང་ནང་དུ་སླེེབས་རྗོེས་ཉིེས་ཆོད་ཀྱི་ིཚུལ་དུ་ཉི་ིམ་

ལྷག་མ་ད་ེཉིལ་ཁོང་ནང་སོྡེད་དུ་བཅུག་བྱུང་། འོན་ཀྱིང་འདིས་ང་སེམས་པ་ཞུམ་མ་སོང་། 

རྟེ་ན་ིངའ་ིམ་ིཚེ་ེགཅིིག་ག་ིརིང་ལ་ཞིེན་ཆོགས་བྱེད་ཡུལ་དུ་གྱུར།

ངའི་ཨ་ཕས་ཁྲིམས་རོྩད་པའི་ལས་ཀ་བྱས་པ་དང་། ཁོོང་གིས་མི་བསད་པའི་གོྱིད་

ཞིིབ་ཧ་ཅིང་གལ་ཆོ་ེའགའ་ཤོས་ལ་གཏུགས་གཤོེར་བྱས་མོྱོང་ཡིོད། འོན་ཀྱིང་ཁོོང་ལ་ཁོ་

དིག་པའ་ིདཀའ་ངལ་ཡིོད་ཙང་། ཁྲིམས་ཁོང་དུ་རོྩད་ལན་བྱེད་པར་ཁོ་སྐྱེངས་པོ་ཡོིང་ག་ི

ཡིོད། ང་ལོ་བཞི་ིཡིིན་སྐོབས་ཁོོང་གིས་ང་ཚེོའ་ིནང་ནས་ཆུ་ཚེོད་གཅིིག་འགོྲ་དགོས་སའ་ི

ལོན་ཌོན་གྱི་ིསྨོན་གྱི་ིབཟིོ་གྲྭ་ཞིིག་ཏུ་ལས་ཀ་བྱེད་པར་ཕྱིིན་པ་རེད། ང་ལོ་བདུན་ལ་སླེེབས་



འབྲུག་སྒྲ།

89

དུས་ངའི་ཨ་མས་གོྲང་གསེབ་ཀྱིི་མི་ཚེེ་ལ་ཞིེན་པ་ལོག་སྟེ་གོྲང་ཁྱོེར་དུ་སོྤེར་འདོད་བྱས། 

ངའ་ིཨ་ཕ་ལོན་ཌོན་དུ་སོྤེར་རྒྱུ་ལ་དགའ་པོ་བྱུང་ཡིོད། ཁོོང་ཆུ་ཚེོད་མང་པོའ་ིལས་ཡུན་

དང་ཕར་འགོྲ་ཚུར་ཡིོང་བྱེད་དགོས་པ་དེར་ཧ་ཅིང་ཐང་ཆོད་འདུག ང་རང་ལ་མཚེོན་

ན། ངས་ཁྱོིམ་གཞིན་པ་ཞིིག་ནམ་ཡིང་ཤོེས་མོྱོང་མེད་ཙང་། ཧམ་མན་ནོར་བཞིག་ནས་

འགོྲ་རྒྱུ་དེར་སེམས་པ་སོྐྱ་བོ་བྱུང་།

ང་ལ་བྱིས་པའི་དུས་སུ་གོླེ་བའི་གཉིན་ཚེད་ངན་པ་ཞིིག་ཡོིད་སྟབས། ངའི་ཕ་མས་

གོྲང་ཁྱོེར་དུ་གནས་སོྤེར་བྱེད་རྒྱུར་ཐག་ཆོོད་ད་ེཁོོང་གཉིིས་ཀྱིིས་ལོན་ཌོན་གྱི་ིཁྱོིམ་ད་ེགྲ་

སྒྲིག་བྱེད་ཡུན་ལ། ང་ལོྷ་ཨ་ཧྥོི་རི་ཁོར་ངའི་སྲུ་མོ་ཁོ་རོལ་གྱིི་སར་ཟླ་ཤོས་སོྡེད་དུ་འགོྲ་

རྒྱུར་ཐག་བཅིད་པ་རེད། ངའ་ིཕ་མས་ཉི་ིའོད་ཀྱིིས་ང་ལ་ཕན་ཐོགས་ཡིོང་ག་ིརེད་བསམས་

འདུག དེ་ནི་ངོ་མ་འགྲུལ་ཐག་རིང་པོ་ཞིིག་ཡིིན་པ་དང་། གནམ་གྲུའི་ནང་ལ་ང་རང་

གཅིིག་པུར་བཏང་བ་རེད། མར་ལམ་ལ་ང་ཚེ་ོརོམ་དང་ན་ེརོ་བྷ་ིལ་བབས་པ་ཡིིན།

སྲུ་མོ་ཁོར་རོལ་ཡིོ་ཧན་སི་བྷག་ཏུ་ཁོང་པ་ཐོག་གཅིིག་མ་ཆུང་ངུ་ཞིིག་འདུག མོའ་ི

ཁོང་པའ་ིརྒྱབ་ངོས་སུ་ཁོམ་སོྡེང་ག་ིསྐྱེད་ཚེལ་ཞིིག་འདུག མོ་ལ་ཁྱོ་ིཆུང་ཆུང་འགའ་ཤོས་

འདུག་པས་ངས་ཉིིན་མོ་དེ་ཚེོའི་མཉིམ་དུ་རྩེད་མོ་རྩེས་ཏེ་བསྡེད་པ་ཡིིན། ང་ལ་ཟླ་བ་དེ་

དག་ག་ིརིང་ལ་བྱུང་བའ་ིདགའ་འོས་པའ་ིདྲན་ཤོེས་དུ་མ་ཡིོད། རྗོེས་སུ་ང་ལོ་བཅུ་གསུམ་

ལོན་སྐོབས་ལོྷ་ཨ་ཧྥོ་ིར་ིཁོར་ཕྱིིན་པ་དང་། དེའ་ིསྐོབས་སུ་མ་ིརིགས་ཕོྱིགས་རིས་ཀྱི་ིགནས་

ཚུལ་ད་ེརོྟེགས་བྱུང་། འོན་ཀྱིང་ཕྲུ་གུ་ན་གཞིོན་ཞིིག་ཡིིན་པའ་ིཆོ་ནས་ངས་དེར་དོ་སྣང་

བྱས་མེད། ངའ་ིསྲུ་མོ་ན་ིགཞིན་ལ་བྱམས་པོ་དང་གཞིན་ལ་སེམས་ཁུར་ཅིན་ཞིིག་སྟ།ེ ངའ་ི

ཨ་མའང་འདི་འདྲ་ཞིིག་བྱུང་ན་སྙམ་པ་ཞིིག་ཡིོད། ང་དེ་གར་ཡིོད་པའི་ཟླ་བ་མཐའ་མ་

དེར་ཋེ་ེས་ད་ེགར་སླེེབས་བྱུང་། དབྱར་མཇུག་དེར་ང་གཉིིས་མཉིམ་དུ་ལོན་ཌོན་ལ་གནམ་

ཐོག་ནས་ལོག་ཡོིང་བ་ཡིིན། ང་ལ་སྲུ་མོ་ཁོར་རོལ་ཡིང་སྐྱར་ཐུག་རྒྱུའི་སྐོལ་བ་མ་བྱུང་། 

ང་ལོ་དགུ་ཡིིན་དུས་མོ་ལ་གོླེ་བའི་སྐྲན་ནད་ཕོག་འདུག ངའི་ཨ་མས་ལོྷ་ཨ་ཧྥོི་རི་ཁོར་

ལོག་སྟ་ེམོ་འདས་གོྲངས་སུ་མ་གྱུར་བར་དུ་ཟླ་བ་དྲུག་རིང་ལ་ནད་གཡིོག་རྒྱུགས་པ་རེད།
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ཋེ་ེས་ང་གཉིིས་ལོན་ཌོན་དུ་ཕྱིིར་ལོག་རྗོེས་ངའ་ིཕ་མས་ང་ཚེ་ོགོྲང་ཁྱོེར་ནང་ག་ིཁོང་

པ་ཆོེན་པོ་ཞིིག་ལ་སོྤེར་པ་རེད། ངས་ལོན་ཌོན་ན་ིགུ་དོག་པོར་མཐོང་བྱུང་། ངའ་ིསེམས་

ལ་ནི་དེས་གོྲང་གསེབ་ཀྱིི་མི་ཚེ་ེལ་བསྡུར་ཐབས་མི་འདུག་བསམས་བྱུང་། ང་ཚེོའི་ཁོང་

པ་དེ་ནི་ཁོན་སིང་ཋོེན་སྐྱེད་ཚེལ་མཐོང་ཐུབ་པའི་ཧྥོིག་ཋོེ་རི་ཡིའི་བཟོི་ལྟ་ཅིན་གྱིི་ཁོང་

བརྩེགས་ཐོར་ན་ེཁོོརད་ཟིེར་ས་དེར་ཡིོད། ཁོང་མིག་ཚེང་མ་ཆོེན་པོ་ཡིོད་པ་དང་གནམ་

དཔངས་མཐོ་བོ། ད་ེབཞིིན་ངའ་ིཉིལ་ཁོང་སྒོེའུ་ཁུང་ཐ་ེབའ་ིསྒོེའུ་ཁུང་རིང་མོ་མང་ཆོ་ེབ་

སྐྱེད་ཚེལ་ཕྱིོགས་སུ་ཁོ་གཏད་ནས་ཡིོད། ཁོང་པའི་དཀྱིིལ་གྱིི་བར་ཁྱོམས་དེ་ཆོེ་ཚེད་ལ་

རོྣ་སྦྲེེང་རོལ་ཆོ་ཆོེན་པོ་ཞིིག་དང་རྒྱབ་སྙེས་ལྡན་པའ་ིརྐུབ་སྟེགས་འགའ་ཤོས་ཤོོང་ས་ཡིོད།

ཐོར་ནེ་ཁོོརད་ཀྱིི་ནང་དུ་ཨ་མ་དང་ང་གཉིིས་ཀྱིི་འབྲེེལ་བ་དེ་གང་འཚེམས་སྡུག་

ཏུ་ཕྱིིན་སོང་། མོས་ང་ལ་སོྐྱན་ཤོ་སྟག་འཚེོལ་གྱི་ིཡོིད་ཙང་། ང་ལ་མོ་དང་ལྷན་དུ་དཀའ་

ངལ་དང་སྙིང་གཏམ་ཤོོད་འདོད་སྐྱེས་མ་བྱུང་། ང་ལ་སྡུག་བསྔོལ་དང་མ་ིབད་ེབ་ཇེ་ིའདྲ་

ཞིིག་བྱུང་པ་དེ་དག་ལ། མོས་བསམ་ཤོེས་དང་། དང་ལེན་རྩ་བ་ནས་བྱེད་མོྱོང་མེད་པས་

གནས་ཚུལ་ད་ེདག་རང་ཐོག་ཏུ་ཉིར་བ་ཡིིན། སྐོབས་སྐོབས་སུ་ངས་ང་རང་ག་ིམོྱོང་ཚེོར་

གྱི་ིསོྐོར་ད་ེཨ་ཕར་ཤོོད་ཀྱི་ིཡིོད། ང་རང་ཁོོང་དང་བློ་དཀར་བ་དང་ཉི་ེབ་ཡིོད། འོན་ཀྱིང་

ཁོོང་ནང་དུ་ཡོིད་པའ་ིདུས་ཚེོད་དཀོན་པས་ངས་གང་ཚེོར་བ་མང་ཆོ་ེབ་སྦེ་དགོས་བྱུང་།

ང་ཚེ་ོལོན་ཌོན་དུ་སོྤེར་པའ་ིརྗོེས་སུ་ངའ་ིཕ་མས་ཁོེམ་བྷ་ིར་ིཇེ་ིཤོེར་དུ་བརྒྱ་ཕྲག་བཅུ་

དྲུག་པའ་ིརྩྭ་ཐོག་ཅིན་གྱིི་སོྤྲོ་ཁོང་ཆུང་ཆུང་ཞིིག་ཉོིས་པ་རེད། ང་ཚེོས་སོྤྲོ་ཁོང་ཆུང་ཆུང་

དེ་སོླེབ་གྲྭའི་གུང་གསེང་དང་དམིགས་བསལ་དབྱར་ཁོའི་སྐོབས་སུ་བེད་སོྤྱིད་བཏང་པ་

ཡིིན། དེ་ནི་སི་ནེལ་ཝིེལ་གྱིི་གྲོང་གསེབ་ཆུང་ངུའི་ནང་ནིའུ་མར་ཁོེད་ཀྱིི་འགྲམ་དུ་ཡིོད། 

ད་ེལ་གོླེག་དང་ཚེ་གོླེག་བཅིས་གང་ཡིང་མེད་པས་གདོད་མའ་ིམིའ་ིསོྡེད་ཁོང་དང་འདྲ། སོྤྲོ་

ཁོང་ཆུང་ཆུང་ད་ེཞིིང་ཁོ་ཞིིག་ག་ིདཀྱིིལ་དུ་ཆོགས་ཡིོད། ང་ཚེོས་ཇེར་ས་ིབ་ཕྱུགས་ཀྱིིས་རྩྭ་

བཟིའ་ཞིིང་སོྡེད་སའ་ིཞིིང་ཐང་དུ་མོ་ཊི་བཀག་སྟ།ེ ཁོང་ཆུང་མདུན་གྱི་ིལྡུམ་ར་ཆུང་ཆུང་

ཡིོད་སའ་ིརྒྱ་སོྒོ་ད་ེབརྒྱུད་ད་ེའགོྲ་དགོས་ཀྱི་ིཡིོད། ང་གོྲང་གསེབ་ཀྱི་ིནང་དེར་སོྡེད་རྒྱུར་ཧ་
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ཅིང་དགའ་པོ་ཡིོད། ཉི་ེའགྲམ་དུ་རྟེ་ར་ཞིིག་ཡིོད་ཙང་ང་རང་རྟེ་ལ་བཞོིན་རྒྱུ་རག་ག་ིཡིོད། 

ངའ་ིགཅིེན་མོ་དང་ང་གཉིསི་ལ་སོྤྲོ་ཁོང་ཆུང་ཆུང་དེར་ཤོངི་སོྡེང་སྟངེ་ག་ིཁོང་པ་དང་། ཤོངི་

སོྡེང་སྦུག་སོྟང་ཞིིག་ག་ིནང་དུ་རྩེད་མཁོར་ཞིིག་བཅིས་ཡིོད།

ང་ལ་སོྤྲོ་ཁོང་ཆུང་ཆུང་དེར་དུས་ཚེོད་བསྐྱལ་བའི་བྱིས་པའི་སྐོབས་ཀྱིི་དྲན་ཤོེས་ངོ་

མཚེར་ཅིན་མང་པོ་ཡོིད། ང་ཚེོ་དེ་གར་ཡོིད་དུས་ངའི་གཅིེན་མོ་དང་ང་གཉིིས་ལ་རང་

དབང་མང་བ་ཡིོད། ང་གཉིིས་ཀྱིིས་ཉིེ་འགྲམ་དུ་ཡིོད་པའི་རྒྱུགས་ཆུའི་ནང་ནས་ཉི་

བཟུང་བར་རྐང་འཁོོར་ལ་བཞོིན་ཏ་ེའགོྲ་ག་ིཡིོད། སྐོབས་ཤོིག་ལ་ཤོིང་རྟེ་འཁོོར་ལོ་ལ་ཚེོན་

བཀྲག་པོ་བྱུགས་པའ་ིའབྲེོག་པ་འགྲུལ་ཚེ་ོཞིིག་དེར་སྒོར་བརྒྱབ་སྟ་ེབསྡེད་སོང་བས་ངས་

ཁོོང་ཚེོར་སོ་ལྟ་བྱས་པ་དྲན་གྱི་ིའདུག ང་ཚེ་ོདབྱིན་ཇེིའ་ིགྲལ་རིམ་གོང་མའ་ིཕྲུ་གུ་ཡིིན་

ཙང་། ལོན་ཌོན་དུ་ངའི་ཕ་མས་ “དཀྱུས་མའི་” ཕྲུ་གུ་ཟིེར་བའི་མཉིམ་དུ་ང་ཚེོ་རྩེད་

མོ་རྩ་ེརུ་འཇུག་ག་ིམེད། འོན་ཀྱིང་ང་ཚེ་ོསོྤྲོ་ཁོང་ཆུང་ཆུང་དུ་ཡིོད་སྐོབས་ཕ་མས་དགག་

བྱ་འདིར་ལོྷད་ཡིངས་གནང་གི་ཡོིད། ངས་ཉིེ་འཁྲིས་སུ་ཡོིད་པའི་ཕྱུགས་རར་ཕྱིིན་ཏེ་

བ་ཕྱུགས་ཀྱི་ིབེའུ་ལ་ལྟ་བ་དང་། དེར་སོྡེད་མཁོན་གྱི་ིཕྲུ་གུ་འགའ་ཤོས་ཀྱི་ིམཉིམ་དུ་རྩེད་

མོ་རྩ་ེབར་འགོྲ་ག་ིཡོིད།

དབྱར་ཐོག་ཅིིག་ལ་ངའི་གཅིེན་མོ་དང་ང་གཉིིས་ཀྱིིས་རྟེ་པ་དམར་པོའ་ིསྐྱིད་སྡུག་

ཚེོགས་པ་ཟིེར་བ་ཞིིག་འགོ་བཙུགས་པ་ཡིིན། ང་ཚེོས་ས་གནས་ཀྱིི་གོྲགས་པོ་གྲོགས་མོ་

ཚེོ་བོས་ནས་ཁྱོིམ་མཚེེས་ཀྱིི་ཁོང་པ་སོྟང་པ་ཞིིག་གི་ནང་དུ་ཚེོགས་འདུ་ཚེོགས་པ་ཡིིན། 

བཙོང་རྒྱུ་ཡིིན་པའི་ཁོང་པ་ཞིིག་གི་སོྒོ་བཅིགས་ཏེ་དེའི་ཡིང་ཐོག་ཏུ་འཛོོམས་པ་ཡིིན། 

ཚེོགས་པར་འཛུལ་རྒྱུའི་ལས་འགོ་དེར་བརྩམས། ཚེོགས་མི་ཆོགས་པ་ལ་རང་གི་མིང་

ཁྲག་གིས་འབྲེི་དགོས། སྐོབས་ཤོིག་ལ་ཇེེན་ནི་ཞིེས་པའི་ཕྱུགས་རའི་དོ་དམ་པའི་བུ་མོ་

ཞིིག་གིས་ང་ཚེོའི་སོྐོར་ལ་ལན་བསྐྱལ་འདུག ང་ཚེོས་ཁོང་པའི་སོྒོ་བཅིགས་ཏེ་འཛུལ་

བར་བརྟེེན་ང་ཚེོ་ཚེང་མ་དཀའ་ངལ་ནང་དུ་ཚུད་པ་རེད། ང་ཇེེན་ནི་ལ་ཚེིག་པ་ཟིས་

ནས་མོ་ལ་ཡི་ལན་ཞིིག་སླེོག་རྒྱུའི་ཐག་གཅིོད་བྱས་པ་ཡིིན། ས་ཁུལ་དེར་རང་བཞིིན་
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ས་སྨྱུག་གི་གཏེར་ཁོ་ཡོིད་པས་ངས་དེ་ནས་ས་སྨྱུག་གཅིིག་བླངས་པ་ཡིིན། ཇེེན་ནི་དང་

མོའ་ིནང་མི་རྣམས་གུང་གསེང་དུ་ཕྱིིན་པའི་སྐོབས་ཞིིག་ལ་ངས་ཁོོང་ཚེོའི་ཁོང་ཆུང་

གི་སོྒོ་ལ་བརྡོ་འཕྲིན་ “ཇེེན་ནི་ཕག་པ་ཞིིག་རེད། ང་ཚེོ་ཚེང་མས་མོ་ལ་སྡེང་པོ་བྱེད་ཀྱིི་

ཡོིད།” ཞིེས་བྲེིས་པ་ཡིིན། ནང་མི་ཚེོ་ཕྱིིར་འཁོོར་དུས་ཁོོང་ཚེོས་བརྡོ་འཕྲིན་དེ་མཐོང་

འདུག ངས་ཤུགས་བརྒྱབ་སྟེ་བྲེིས་པའི་རྐྱེེན་གྱིིས་དོན་དངོས་སུ་ཡིིག་འབྲུ་རྣམས་ཤོིང་

སོྒོ་དེར་བརོྐས་པ་ནང་བཞིིན་བྱུང་ཡིོད། བསམ་ཤོེས་ཐུབ་པ་ཞིིག་ལ་ངའ་ིཕ་མ་གཉིིས་ང་

ལ་ཁོོང་ཁོྲ་ཤུགས་ཆོ་ེལངས་འདུག

ཋེེ་ས་དང་ང་གཉིིས་ལ་དུས་ནས་དུས་སུ་དེར་ཡོིད་པའི་ཕྲུ་གུ་སུའི་མཉིམ་དུའང་

རྩེད་མོ་རྩ་ེརྒྱུའ་ིཆོོག་མཆོན་སྤྲོད་མ་བྱུང་། ངའ་ིཕ་མ་ལྟར་ན་ས་གནས་ཀྱི་ིཕྲུ་གུ་ད་ེཚེོས་

ང་གཉིིས་ལ་ཤུགས་རྐྱེེན་ངན་པ་ཐེབས་ཏ།ེ ད་ེཚེོའ་ིམཉིམ་དུ་རྩེད་མོ་རྩེས་པའ་ིརྐྱེེན་གྱིིས་

གནད་དོན་དེ་བྱུང་བར་ཁོག་དཀྲི་བྱེད་ཀྱིི་ཡིོད་པར་མངོན། དོན་དངོས་སུ་ཁོོང་གཉིིས་

ཕོྱིགས་རིས་ཆོ་ེདྲགས་པས་རེད། ང་ཕྲུ་གུ་གཞོིན་གཞོིན་ཡིིན་དུས་བདུན་ཕྲག་ར་ེལ་ཐེངས་

ར་ེང་ཚེོའ་ིནང་ལ་ཡོིང་མཁོན་གྱི་ིརོལ་དབྱངས་དག་ེརྒན་ཞིིག་ཡོིད། ཐེངས་ཤོིག་ལ་མོས་

མོ་རང་ག་ིརོྣ་སྦྲེེང་རོལ་ཆོའ་ིདག་ེཕྲུག་བུ་ནག་པོ་གཞོིན་གཞོིན་ཞིིག་ནང་ལ་ཁྲིད་སླེེབས་

སོང་། ང་ཁོོ་ལ་དགའ་པོ་ཡིོད་པ་དང་ང་གཉིིས་ཕན་ཚུན་མཐུན་པོ་ཡིོད། འོན་ཀྱིང་ངས་

ངའི་ཨ་མ་ལ་ང་རང་ཁོོའ་ིམཉིམ་དུ་རྩེད་མོ་རྩེ་ཕྱིིར་ཁོོ་ཁྱོིམ་ལ་བོས་ན་འགྲིག་གམ་ཞིེས་

དྲིས་དུས་མོས་ང་ལ་མི་རིགས་ནག་པོའ་ིཕྲུ་གུ་ལ་འབྲེེལ་བ་བྱེད་ཆོོག་གི་མ་རེད་བརོྗོད་

བྱུང་། ངས་མོ་ལ་རྒྱུ་མཚེན་ག་ར་ེརེད་དམ་ཞིེས་དྲིས་སྐོབས་མོས་ “གལ་ཏ་ེཁོྱོད་ཀྱིིས་མ་ི

རིགས་ནག་པོའ་ིཕྲུ་གུའི་མཉིམ་དུ་རྩེད་མོ་རྩེ་ན། གང་འཚེམས་ནས་རྒྱུས་ལོན་རྒྱུ་རེད། 

ད་ེནས་ཁྱོེད་རང་ཆོེན་པོ་ཆོགས་དུས་ད་ེའདྲ་ཞིིག་ག་ིམཉིམ་དུ་ཆོང་ས་རྒྱག་ག་ིརེད།” ཅིེས་

བརོྗོད་བྱུང་། དེ་བྱས་དུས་མི་རིགས་མི་འདྲ་བ་ཕན་ཚུན་གཉིེན་སྒྲིག་བྱེད་རྒྱུ་དེ་ནི་གོད་

ཆོག་ཆོེན་པོ་ཞིིག་རེད། (ངའ་ིཨ་མའ་ིསྣང་བར་རིན་པོ་ཆོ་ེན་ིམ་ིརིགས་ནག་པོ་ཞིིག་རེད། 

དེས་ན་མོའ་ིཞིེད་སྣང་ད་ེདོན་དུ་སྨོིན་པར་གྱུར།)
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ངའ་ིལོ་དགུ་པའ་ིསྐྱེས་སྐོར་མ་སླེེབས་ཙམ་གྱི་ིསོྔོན་ལ་ངའ་ིཕ་མས་སྐྱེས་སྐོར་ད་ེཋེ་ེས་

བྷ་ེནེན་ཌེན་བཅིའ་སོྡེད་སླེོབ་གྲྭ་རུ་གཏོང་རྒྱུའ་ིའཆོར་གཞི་ིབཏིང་བ་རེད། མོ་མེད་པར་ང་

རང་ཁྱོིམ་དུ་སོྡེད་རྒྱུའ་ིབསམ་བོླ་ད་ེའཇེིགས་སྣང་ཅིན་ཞིིག་རེད། ངའ་ིཨ་མས་ང་ལ་མཐོང་

ཆུང་དང་སོྐྱན་འདོགས་རྐྱེང་བྱེད་པ་དང་། ངའི་ཨ་ཕ་ནི་ཆུ་ཚེོད་མང་པོའ་ིརིང་ལ་ལས་

ཀར་ཕྱིིན་ཏ་ེནང་ལ་ཡིོད་པའ་ིསྐོབས་དཀོན་པོ་རེད། ང་ལ་ང་རང་ཡིང་བཅིའ་སོྡེད་སླེོབ་

གྲྭ་རུ་འགོྲ་དགོས་སྙམ་པའི་བསམ་བོླ་ཞིིག་བྱུང་། ངས་བསམ་བོླ་འདི་ངའི་ཀློད་པའི་

ནང་གསལ་པོ་ཆོགས་པའི་ཉིི་མ་དེ་དྲན་སོས་ཀྱིི་འདུག ང་གོྲགས་མོ་ཞིིག་གི་མཉིམ་དུ་

ཕྱི་ིལ་ཋེེན་ན་ིས་ིསོྤེ་ལོ་རྩེད་བཞིིན་ཡོིད། ང་ནང་དུ་ལོག་སྐོབས་ངའ་ིཨ་མ་ཐོར་ན་ེཁོོརད་

ཀྱི་ིབར་ཁྱོམས་སུ་འདུག ང་གཉིིས་ཡིར་འདེགས་འཕྲུལ་འཁོོར་ནང་མཉིམ་དུ་ཞུགས་ཏ་ེ

ནང་ལ་འགོྲ་བཞིིན་ཡིོད། གོླེ་བུར་ཐོག་རྒྱག་གཅིིག་ལ་མོས་ངའ་ིགདོང་པ་གཡིས་གཡོིན་

གཉིིས་ལ་འགྲམ་ལྕག་གཞུ་རྒྱུ་འགོ་བཙུགས་སོང་། ངའི་སོྟད་གོས་ལ་ནག་ཐིག་ཅིིག་

འགོས་ཡིོད་པའ་ིརྒྱུ་མཚེན་ལ་བརྟེེན་ནས་མོ་ཁོོང་ཁྲོ་ལངས་པ་རེད། ངས་ “ང་འད་ིནས་

ངེས་པར་དུ་འགྲོ་དགོས་འདུག ང་ཨ་མའ་ིམཉིམ་དུ་གཅིིག་པུར་སྡེོད་ཐབས་བྲེལ་འདུག” 

བསམ་པ་དྲན།

མཚེན་དེར་ངས་ངའི་ཕ་མ་གཉིིས་ལ་ང་ཡིང་གཏན་སྡེོད་སླེོབ་གྲྭ་ལ་འགྲོ་ན་འགྲིག་

གི་རེད་དམ་ཞིེས་དྲིས་པ་ཡིིན། ངས་བསམ་བོླ་བཟིང་པོ་ཞིིག་ཡིིན་ཁུལ་བྱས་ཏེ་དེ་ལྟར་

བཤོད་པ་ཡིིན། ང་ལོ་ཆུང་ཆུང་ཡིིན་ཙང་ཁོོང་གཉིིས་ཕྲན་བུ་འདྲོགས་པ་དང་། སེམས་

ཁྲལ་བྱེད་ཀྱིིན་ཁོས་ལེན་ཡིང་བྱས་སོང་། ངའ་ིལོ་ཚེད་ཀྱི་ིདབྱིན་ཇེིའ་ིཕྲུ་གུ་རྣམས་གཏན་

སོྡེད་སླེོབ་གྲྭ་རུ་འགོྲ་རྒྱུ་དེ་རྒྱུན་ལྡན་མ་ཡིིན་པ་གང་ཡིང་མ་རེད། སོྟན་ཁོ་དེར་ང་སླེོབ་

གྲྭར་མ་འགོྲ་སོྔོན་ལ་ང་ལ་ལྕམ་ཝིིལ་སི་ཡིིས་སྨོན་ཁོང་གི་ཉིལ་ཁྲི་ནང་བཞིིན་གྱིི་མལ་

ཆོས་བཟོི་སྟངས་བསླེབས་བྱུང་། སླེོབ་གྲྭའ་ིཁོོར་ཡུག་ཏུ་ང་ལ་ལག་རྩལ་དེའ་ིདགོས་མཁོོ་

ཡིོད་པ་མོས་ཤོེས་འདུག
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ང་ལོ་ཆུང་དྲགས་པས་ཋེ་ེསའ་ིམཉིམ་དུ་བྷ་ེནེན་ཌེན་ལ་འགྲོ་རྒྱུ་མེད་ཙང་། ས་སེག་

སི་ནང་གི་བྷེག་སི་ཧིལ་ཨོན་སི་ཕོར་ཚེི་ཌ་ཨོན་ལོ་ཇེེ་ལ་བཏང་བ་རེད། དེ་ནི་སོླེབ་གྲྭ་

ཞིིག་ལས་སྨོན་ཁོང་ཞིིག་དང་འདྲ་བར་སོ་ཕག་ལས་གྲུབ་པའི་ཁོང་པ་རྙིིང་པ་རིང་མོ་

ཞིིག་འདུག ཁོོང་ཚེོས་ལག་བསྟར་བྱས་པའི་སླེོབ་སོྦྱང་གི་ལམ་སོྲོལ་ནི་ཧ་ཅིང་རྙིིང་པ་

ཞིིག་རེད་ཅིེས་འགྲེལ་བརོྗོད་བྱེད་ཆོོག ང་ཚེོས་བྱ་སོྒྲའ་ིསྨྱུ་གུ་དེ་ཡིིག་ཅོིག་སྟེང་གི་སྣག་

ཕོར་གྱིི་སྣག་ཚེར་བསྒྲེས་ནས་འབྲེི་སྟངས་སོྦྱང་དགོས། བྱ་སོྒྲས་ཡིག་པོ་འབྲེི་ཤོེས་པའི་

རྗོེས་སུ་ང་ཚེོས་ལྕགས་ཀྱིི་སྨྱུག་རྩེ་བེད་སྤྱིོད་གཏོང་ཆོོག་གི་ཡིོད། དེ་ཡིང་སྣག་ཕོར་ལ་

བསྒྲེས་ནས་འབྲེི་དགོས། མཐའ་མ་དེར་ང་ཚེོར་འབྲེི་སྨྱུག་ངོ་མ་སོྤྲོད་ཀྱིི་རེད། ང་ཚེོ་ལ་

སྒྲིག་ཆོས་ཁོན་འབྱར་སོྔོ་ནག་དང་སྟོད་གོས་དཀར་པོ་སྐོ་ེསོྒྲག་ནག་པོ་བཅིས་སོྤྲོད་ཀྱི་ིཡིོད།

དབྱར་ཁོའ་ིསྐོབས་སུའང་ཕྲུ་གུ་རྣམས་དགོང་དོྲའ་ིཆུ་ཚེོད་དྲུག་པར་ཉིལ་སར་སོྙལ་

གྱིི་ཡོིད། གོླེག་བསད་ཚེར་བའི་རྗོེས་སུ་སྐོད་ཆོ་ཤོོད་མི་ཆོོག་པ་དང་། གལ་ཏེ་མཚེན་ལ་

ཉིལ་སའི་ནང་དུ་ངུས་པ་ཡིིན་ན་ཉིེས་ཆོད་གཅིོད་ཀྱིི་ཡིོད། ཕྱིི་ཉིིན་དེར་ངག་བསྡེམས་

ནས་སོྡེད་དགོས་པ་དང་། སུ་གཅིིག་གིས་ཁྱོེད་རང་ལ་སྐོད་ཆོ་ཤོོད་ཆོོག་ག་ིམ་རེད་ལ། ཟི་

མའི་རྗོེས་ཀྱིི་མངར་ཟིས་ཀྱིང་གཅོིད་ཀྱིི་རེད། དེ་ནི་འགལ་འཛོོལ་དང་པོའ་ིཉིེས་པ་དེ་

རེད། ངས་སྐོད་ཆོ་ཤོོད་རྒྱུར་འཇེིགས་སྣང་སྐྱེས་ཏེ་ཉིལ་སའི་ནང་དུ་མིག་གདངས་ཏེ་ཆུ་

ཚེོད་མང་པོར་སོྡེད་ཀྱི་ིཡིོད།

མནར་གཅོིད་ཅིན་གྱི་ིགནས་སྟངས་འདིའ་ིནང་དུ་བདུན་ཕྲག་འགའ་ིརྗོེས་སུ་ང་ན་ི

འཐོམ་ཞྭ་གོྱིན་པ་ལྟ་བུར་གྱུར་སོང་། ང་རང་ག་ིཡི་ང་བའ་ིགནས་སྟངས་ད་ེངས་དྲན་སོས་

ཀྱི་ིའདུག ངས་ཡི་ལན་བྱེད་ཀྱི་ིམེད་པ་ལ་བརྟེེན་ནས་ལས་བྱེད་ཚེོས་ངའ་ིརྣ་བར་བརྟེག་

དཔྱོད་བྱས་སོང་། ཁོོང་ཚེོས་གཅིིག་བྱས་ན་ང་འོན་པ་རེད་བསམ་པ་འདྲ། གཏན་འཇེགས་

སླེོབ་གྲྭའི་མི་ཚེེ་དེ་བོྲེ་མེད་དང་ཁོེར་རྐྱེང་རེད་དེ། དྲང་པོར་བཤོད་ན་ངའི་ཁྱོིམ་གྱིི་མི་

ཚེ་ེལས་ཞིན་པ་མ་ིའདུག ཁྱོིམ་བཞིག་སྟ་ེགཏན་སོྡེད་སོླེབ་གྲྭར་འགྲོ་རྒྱུ་ད་ེགཅིིག་བྱས་ན་

བཙོན་ཁོང་ཞིིག་ནས་གཞིན་པ་ཞིིག་ཏུ་བརྗོེས་པ་དང་མཚུངས་ཀྱིང་། ངས་ཆོགས་སྡེང་
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གིས་བཅིིངས་པའ་ིཁྱོིམ་ལས་ཐག་རིང་དུ་སོྡེད་རྒྱུར་གདམ་ག་བྱས་པ་ཡིིན། ཕོྱིགས་དུ་མ་

ནས་ངའི་ཨ་མའི་སྒོེར་ལ་འཛོིན་པའི་སྡེང་ཟུག་གི་ཚེོར་བ་དེ་དང་བྲེལ་ནས་སོྡེད་རྒྱུ་དེ་

ཡིག་ག་བྱུང་།

དེ་དང་དུས་མཉིམ་དུ་ང་ལ་ཁྱོིམ་དང་ཁྱོིམ་མི་དྲན་པོ་ཞིེ་དྲགས་བྱུང་། ཉིིན་གཅིིག་

ངས་ངའི་ཕ་མའི་མོ་ཊི་དེ་སོླེབ་གྲྭའི་ཕྱིི་ལ་བཀག་ཡོིད་པ་མཐོང་བྱུང་། ངས་བསམ་པར། 

ཁོོང་གཉིིས་ང་ཐུག་འཕྲད་དུ་ཡོིང་བ་རེད་བསམས་ཏ་ེདགའ་ཚེོར་ཆོེན་པོ་སྐྱེས་བྱུང་། ངས་

རེ་བ་ཆོེན་པོ་བྱས་ཏེ་བསྒུགས་པ་ཡིིན། འོན་ཀྱིང་ཁོོང་གཉིིས་ཀྱིིས་ང་མ་ཐུག་པར་ཕྱིིར་

ལོག་བྱས་སོང་། ད་ེན་ིཧ་ཅིང་བོླ་ཕམ་པའ་ིགནས་ཚུལ་ཞིིག་རེད། རྗོེས་སུ་ངས་ངའ་ིཨ་ཕར་

དེའ་ིསོྐོར་ལ་སྐོད་ཆོ་དྲིས་སྐོབས། ཨ་ཕས་ང་གཅིིག་པུར་གཞིན་འདྲིས་ཉུང་བ་དང་གཉིའ་

ཆོག་སྟ་ེསོྡེད་ཀྱི་ིཡིོད་པ་དེར་དག་ེརྒན་ཆོེན་མོས་སེམས་ཁྲལ་བྱེད་ཀྱི་ིཡིོད་པར་བརྟེེན་ཁོོང་

གཉིིས་དེའི་དོན་དུ་མོའ་ིསར་ཚེོགས་འདུར་ཡོིང་བ་ཡིིན་ཟིེར། ཁོོང་ཚེོས་ཅིི་ཞིིག་བྱེད་

དགོས་མིན་གྱི་ིཐབས་ཤོེས་འཚེོལ་གྱི་ིཡིོད་པ་རེད། ཨ་ཕས་ད་ེཉིིན་ཐུག་འཕྲད་ཀྱི་ིཉིིན་མོ་

མིན་ཙང་ཁོོང་ཚེ་ོཐུག་ན་ང་ལ་ཡིག་པོ་ཡོིད་པ་མ་རེད་བསམས་བྱུང་ཟིེར།

དེ་གར་ངའི་སླེོབ་ཡུན་དང་པོ་དེའི་རྗོེས་སུ་ཕོར་ཚེི་ཌོན་ལོ་ཇེེ་དེ་སོྒོ་བརྒྱབ་པ་རེད། 

ཁོོང་ཚེོར་དཔལ་འབོྱར་གྱི་ིདཀའ་ངལ་འཕྲད་པ་རེད་སྙམ། ང་ཁོེནད་ཀྱི་ིནང་ག་ིལ་ིམིན་

ཇེ་ེགོྲང་གསེབ་ཀྱི་ིསིབ་ཋོེན་ཕར་ཁོ་ིསླེོབ་གྲྭར་གནས་སོྤེར་བྱས། ད་ེཡིང་མནར་གཅོིད་ཀྱི་ི

ཁོོར་ཡུག་ཅིན་ཞིིག་རེད་འདུག འོན་ཀྱིང་ངས་དེར་གོམས་འདྲིས་ཡིོང་ཐབས་བྱས་པའ་ི

རྗོེས་སུ་སླེོབ་གྲྭ་དེ་ཡིག་ག་མཐོང་བྱུང་། གང་ཡིིན་ཟིེར་ན་མཐུན་རྐྱེེན་དང་ཟུར་སོྦྱང་གི་

ལས་རིམ་འགའ་ཤོས་དེར་ཡིག་པོ་འདུག སླེོབ་གྲྭར་རྟེ་ལ་བཞོིན་རྒྱུའི་གོ་སྐོབས་ཡོིད་པ་

དེར་ང་རང་དམིགས་བསལ་སོྤྲོ་བ་འཕེལ་པོ་བྱུང་། དེ་གར་རྟེ་ར་ཆོེན་པོ་ཞིིག་དང་། ཆུ་

རྐྱེལ་རྒྱག་ས། ཋེ་ེན་ིས་ིརྩེད་སའ་ིཐང་བཅིས་འདུག

སིབ་ཋོེན་ཕར་ཁོ་ིན་ིརྒྱ་ཆོ་ེལ་བཀོད་པ་མཛོེས་པའ་ིཇོེ་ཇེིན་སྐོབས་ཀྱི་ིགུ་ཡིངས་པའ་ི

ཁོང་ཆོེན་ལམ་ཟུར་དུ་ཡོིད་པ་ཞིིག་འདུག དབྱིན་ཡུལ་གྱིི་སོྔོན་འགོྲའ་ིསོླེབ་གྲྭའི་ལམ་
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སོྲོལ་བཞིིན་དེར་ཡོིད་པའི་སླེོབ་ཕྲུག་དང་། ཁྱོད་པར་དུ་བུ་མོ་རྒན་པ་ཚེོ་ནི་དམིགས་

བསལ་གྱིིས་བུ་མོ་གསར་པ་ཚེོར་སྡེང་པོ་འདུག ང་སིབ་ཋོེན་ཕར་ཁོི་ལ་སླེེབས་དུས་ང་

རང་ལ་ཡིོད་པའ་ིདངོས་པོ་རྩ་ཆོ་ེཤོོས་ན་ིདེའ་ིམིང་ལ་ངས་གོྷི་ལ་ིཝོིག་ཅིེས་བཏགས་པའ་ི

ཨ་ལད་པད་ཀོ་ནག་པོ་སྐྲ་རིང་བ་ཞིིག་ཡིོད། སྐོབས་ད་ེདུས་གོྷི་ལ་ིཝོིག་ག་ིཨ་ལད་པད་ཀོ་

ནི་དབྱིན་ཡུལ་ནང་གྲགས་ཆོེན་པོ་ཡིོད་ལ། དེ་ཚེོའི་སོྐོར་ལ་བྱིས་པའི་སྒྲུང་མང་པོ་བྲེིས་

ཡིོད། མི་རིགས་དབྱེ་འབྱེད་ཀྱིི་གོ་དོན་ཡིོད་ཙང་རྗོེས་སུ་དེ་ཚེོ་མང་ཆོེ་བ་ཡིལ་ནས་མེད་

པར་གྱུར། ང་རང་ལ་མཚེོན་ན་གོྷི་ལ་ིཝོིག་ན་ིངས་བྱམས་པོ་བྱེད་ས་ཞིིག་ཡིིན་སྟབས་ང་

རང་ལ་བདག་པའ་ིདངོས་པོ་རྩ་ཆོེན་ཞིིག་རེད། ཨ་ལད་པད་ཀོ་ད་ེཋེ་ེསས་བཟོིས་པ་དང་

ངས་རྟེག་ཏུ་ང་རང་མཉིམ་དུ་ཉིལ་སར་འཁྱོེར་གྱིི་ཡིོད། ང་སིབ་ཋོེན་ཕར་ཁོི་ལ་སླེེབས་

པའི་མཚེན་དང་པོ་དེར་བུ་མོ་རྒན་པ་དེ་ཚེོས་ངའི་ལག་ནས་གོྷི་ལི་ཝོིག་འཕོྲག་སྟེ་ཁོོའ་ི

སྐྲ་བཞིར་སོང་།

དེ་གར་དོན་རྐྱེེན་གཞིན་པའང་བྱུང་ཡིོད། འགའ་ཞིིག་གཞིན་ལ་ལོྟས་ཏེ་གནོད་པ་

མེད་པ་དང་(དཔེར་ན། ཉིལ་ཁོང་དུ་ལྟ་སོྐོར་བྱས་མ་ཚེར་སོྔོན་ལ་ངའ་ིཉིལ་ཆོས་ཀྱི་ིཉིལ་

ཁོེབས་ཕྲལ་པ་ལྟ་བུ།) འགའ་ཞིིག་ན་ིརྩུབ་སྦྱོར་ཅིན་ད་ེའདྲ་རེད། ང་ཚེ་ོབང་བསྒྲིགས་ཏ་ེ

གཅིིག་རྗོེས་གཉིིས་མཐུད་ཀྱིིས་ཁྲུས་གཞོིང་གྲུ་བཞིིའ་ིནང་དུ་གཟུགས་པོ་བཀྲུ་དགོས། ང་

ཁྲུས་གཞིོང་ནང་དུ་ཡིོད་སྐོབས་བུ་མོ་དེ་ཚེོས་རྩིག་པའི་སྒོང་ནས་བྱིའུ་དང་འབུ་སྲོིན་ཤོི་

རོ་ད་ེའདྲ་ངའ་ིཁྲུས་གཞོིང་ནང་དུ་གཡུག་ག་ིཡོིད། ངའ་ིསོླེབ་ཡུན་དང་པོའ་ིརིང་ལ་ཞོིགས་

པ་སྔོ་པོ་ཆུ་ཚེོད་ལྔ་པ་གཡིས་གཡིོན་དུ་ཐེངས་མང་པོར་དམིགས་བསལ་གྱིི་བུ་མོ་ངན་

པའི་སྡེེ་ཚེན་ཞིིག་ངའི་ཉིལ་སའི་འཁྲིས་ལ་འཛོོམས་ཀྱིི་ཡོིད། དེའི་ནང་གི་བུ་མོ་གཅིིག་

གིས་ངའི་སྐྲ་ནས་འཇུས་ཏེ་ཉིལ་ས་ནས་ཕྱིིར་བཏོན། དེ་ནས་ཁོོང་ཚེོས་ངའི་མགོ་ལ་ཆུ་

གྲང་མོ་རྫོ་མ་གང་འབོྱ་ག་ིརེད།

སླེོབ་གྲྭའ་ིགུང་གསེང་དང་པོ་དེར་ང་ཁྱོིམ་ལ་འགོྲ་དུས། ངས་ངའ་ིཨ་མ་ལ་སླེོབ་གྲྭའ་ི

ནང་དུ་ག་རེ་བྱུང་གི་ཡོིད་པའི་སོྐོར་ལ་ཤོོད་རྒྱུའི་འབད་རོྩལ་བྱས་པ་ཡིིན། མོས་གད་མོ་
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ཤོོར་ཏ་ེད་ེབཞིད་གད་ཅིིག་ལ་བརྩིས་ཏ་ེང་ལ་ “ཨོ་སྙིང་ཉི་ེམ། སེམས་ཁྲལ་མ་བྱེད། ཁོོང་

ཚེོས་ཁྱོེད་རང་ལ་ཡིག་པོ་བྱེད་ཀྱིི་མེད་ན། ཁོོང་ཚེོ་སོད་ཅིིག” ཅིེས་བརོྗོད་བྱུང་། ངས་

མོའ་ིབསླེབ་བྱ་དེ་བདེན་པར་བཟུང་བ་ཡིིན། ང་སླེོབ་གྲྭར་ཕྱིིར་ལོག་རྗོེས་བུ་མོ་དེ་ཚེོས་

ང་ལ་འཕྱི་སོྨོད་བྱེད་དུ་མི་འཇུག་རྒྱུའི་བོླ་ཐག་བཅིད་པ་ཡིིན། ངག་རྩུབ་མོའ་ིསོྒོ་ནས་ང་

ལ་བརྙིས་བཅོིས་བྱེད་མཁོན་གྱི་ིབུ་མོ་དམིགས་བསལ་ངན་པ་ཞིིག་ཡོིད། མོ་ང་ཚེོའ་ིཉིལ་

ཁོང་གི་བུ་མོ་ཚེོའི་ནང་ནས་རྒན་ཤོོས་ལོ་བཅུ་གཉིིས་ཡིིན་པ་དང་། ང་ཚེོའི་ཉིལ་ཁོང་

གི་རྒན་བདག་ཀྱིང་རེད། མོས་ཡིང་ཡིང་ང་ལ་འཕྱི་སོྨོད་དང་སྙད་འདོགས་བྱས་ཏེ་ཐུབ་

ཚེོད་གཏོང་ག་ིཡོིད།

མཚེན་གཅིིག་ལ་མོས་ང་ལ་སྙད་འདོགས་འགོ་བཙུགས་པ་དང་། ངས་ཉིལ་ས་ནས་

ལངས་ཏ་ེལག་པ་གཅིིག་གིས་མོའ་ིསྐྲ་ནས་བཟུང་། ལག་པ་གཅིིག་གིས་མོ་ལ་ཁུ་ཚུར་གྱིིས་

གཅིིག་རྗོེས་གཉིིས་མཐུད་དུ་གཞུས་པ་ཡིིན། མོས་ངུ་སྐོད་རྒྱག་རྒྱུ་འགོ་བཙུགས་སོང་། 

འོན་ཀྱིང་ངས་མོའ་ིགཟུགས་པོ་དང་མགོ་ལ་མུ་མཐུད་ད་ེརྡུང་གིན་བསྡེད་པ་ཡིིན། མཐའ་

མ་དེར་བུ་མོ་ཚེ་ོརྒྱུགས་ཏ་ེསོླེབ་གྲྭའ་ིམ་མ་སྐོད་བཏང་འདུག མོས་ང་ལ་མཚེམས་འཇོེག་

བོྱས་ཞིེས་སྐོད་རྒྱག་བཞིིན་ཉིལ་ཁོང་དུ་སླེེབས་སོང་། ངས་མོ་ལ་མཚེམས་འཇོེག་བྱེད་ཀྱི་ི

མིན་ལབ་པ་ཡིིན། ངས་མོ་ལ་ “ག་པར་ག་པར། ངས་མཚེམས་འཇོེག་གི་མིན། ངའི་ཨ་

མས་ང་ལ་མོ་སོད་ལབ་བྱུང་བས། མོ་ད་ལྟ་ཤོ་ིམ་ིའདུག” ཅིེས་སྨྲས་པ་ཡིིན། ད་ེའདྲ་ཞིིག་

ལ་ལས་བྱེད་འགའ་ཤོས་ཡིོང་སྟ་ེང་མོ་དང་ཁོ་ཕྲལ་རྗོེས་འོག་ཐོག་ཏུ་དྲུད་ནས་ཕྱིིན་སོང་། 

ངའ་ིཨ་མས་ང་ལེན་དུ་མ་ཡིོང་བར་དུ་ང་ད་ེགར་བཀག་བྱུང་། ང་བདུན་ཕྲག་གཉིིས་ཀྱི་ི

རིང་ལ་སླེོབ་གྲྭ་ནས་ཕྱིིར་འབུད་བཏང་བྱུང་། འོན་ཀྱིང་ང་སོླེབ་གྲྭར་ཕྱིིར་ལོག་བྱས་པའ་ི

རྗོེས་སུ་སུས་ཀྱིང་ང་ལ་དཀའ་ངལ་སྤྲོད་མ་བྱུང་།

སིབ་ཋོེན་ཕར་ཁོི་ལ་གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཞིིག་གི་ཐོག་ལ་ཐབས་ཤོེས་བྱེད་སྟངས་དེ་

ལུགས་སོྲོལ་རྙིིང་པ་རེད། ང་ལ་རྒྱ་འབྲུམ་འབུ་རུ་ཐོན་སྐོབས། ང་ནད་ཁོང་ཞིིག་ཏུ་ཟུར་

འཇོེག་བྱས་ཏེ་ཆུ་ཚེོད་ཉིི་ཤུ་རྩ་བཞིིའི་རིང་ལ་ཁོ་ལག་བཟིའ་མི་ཆོོག་པ་བཟོིས། ང་གོྲད་
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པ་ཧ་ཅིང་ལོྟགས་པ་དྲན་གྱིི་འདུག ཁོོང་ཚེོས་རྒྱ་འབྲུམ་འབུ་རུ་ཐོན་མཁོན་ལ་ཁོ་ལག་

སྤྲོད་ན་སྡུག་ཏུ་འགོྲ་ག་ིརེད་བསམས་ཡོིད། རྒྱ་འབྲུམ་འབུ་རུ་ཐོན་ཡིོད་པའ་ིབུ་མོ་གཞིན་

ཞིིག་དང་མཉིམ་དུ་བདུན་ཕྲག་གཉིིས་ཀྱི་ིརིང་ལ་ཟུར་འཇེོག་བྱས་ནས་བཞིག་བྱུང་། མོའ་ི

མིང་ལ་བསོད་ནམས་རེད། མོ་དང་མོའ་ིགཅིེན་མོ་བད་ེཆོེན་གཉིིས་ཀས་སིབ་ཋོེན་ཕར་ཁོ་ི

ལ་སླེོབ་སོྦྱང་བྱས་པ་རེད། མོ་ན་ིད་ལྟའ་ིའབྲུག་ཡུལ་གྱི་ིརྒྱལ་པོ་འཇེིགས་མེད་སེངྒེ་ེདབང་

ཕྱུག་ག་ིགཅུང་མོ་དང་འབྲུག་ཡུལ་གྱི་ིསྲོས་མོ་ཞིིག་རེད། མོས་ང་ལ་འབྲུག་ཡུལ་གྱི་ིསོྐོར་

ལ་དེའ་ིཆུ་ཤོེལ་འདྲ་བའ་ིགངས་ར་ིདང་། སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའ་ིལོ་རྒྱུས་ད་ེའདྲ་བཤོད་བྱུང་། མོས་

ང་ལ་མོ་རང་ག་ིགཅིེན་པོའ་ིསོྐོར་ལ་ཁོོ་ཅི་ིཙམ་གྱི་ིཧུར་པོ་ཡིིན་པ་དང་། ཉི་ིམ་མང་པོ་རྟེ་

བཞོིན་ཏེ་འགོྲ་ཐུབ་པ་བཅིས་མང་པོ་བཤོད་བྱུང་། མོའ་ིསྒྲུང་དེ་ཚེོར་ང་སོྤྲོ་བ་འཕེལ་པོ་

བྱུང་། མོས་ངན་སྔོགས་རྒྱག་ཤོེས་ཀྱི་ིཡོིད་ཅིེས་ང་ལ་བརོྗོད་བྱུང་། དེས་ན་གལ་སྲོིད་ངའ་ི

བྱ་ིརིལ་ཚེང་མ་མོ་ལ་མ་སྤྲོད་ན་མོས་ངའ་ིཐོག་ལ་ངན་སྔོགས་བརྒྱབ་ཀྱི་ིཡིིན་ཟིེར། ངས་མོ་

ལ་ཡིིད་ཆོེས་ཏ་ེངའ་ིབྱ་ིརིལ་གྱི་ིའཐུམ་བུ་ད་ེཆོ་ཚེང་མོ་ལ་སྤྲོད་པ་ཡིིན། འད་ིན་ིང་ལ་བོད་

དང་། བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་དང་འབྲེེལ་བ་དམ་ཟིབ་ཡིོད་པའ་ིལུང་པ། འབྲུག་ཡུལ་གྱི་ི

སོྐོར་ལ་གོ་ཐོས་བྱུང་བ་ཐོག་མ་ད་ེཡིིན་པའ་ིཡིིད་ཆོེས་ཡོིད།

སིབ་ཋོེན་ཕར་ཁོ་ིལ་རྟེ་ར་ད་ེང་ཚེོའ་ིའཛོིན་ཁོང་ག་ིཁྱོམས་ར་དེའ་ིཕ་རོལ་དེར་ཡོིད། 

ཉིིན་མོའ་ིའཛོིན་གྲྭ་ཚེར་རྗོེས་ངས་རྟེ་རར་ཕྱིིན་ཏེ་རོགས་པ་བྱེད་པ་དང་རྟེ་ལ་བཞོིན་པ་

བཅིས་བྱེད་ཀྱིི་ཡིོད། ང་སླེོབ་གྲྭར་བསྡེད་ནས་དུས་ཚེོད་གང་འཚེམས་ཕྱིིན་རྗོེས། ངའི་

ཕ་མས་གལ་ཏེ་ངས་སླེོབ་སོྦྱང་ལ་ཨང་ཀི་ཡིག་པོ་ལོན་ཐུབ་ན་ང་ལ་རྟེ་གཅིིག་ཉོིས་ཆོོག་

བརོྗོད་བྱུང་། ངའ་ིཨ་ཕ་ཁྲིམས་རོྩད་པ་ཡིིན་པའ་ིཆོ་ནས་གལ་ཏ་ེངས་སླེོབ་ཡུན་དེའ་ིརིང་

ལ་ཨང་ཀ་ིམཐོན་པོ་ད་ེའདྲ་ཞིིག་ལོན་ཐུབ་ན། ང་ལ་རྟེ་ཞིིག་ཉོི་རྒྱུའ་ིཁོས་ལེན་བྱས་པའ་ི

ཡིིག་ཆོ་ཞིིབ་ཕྲ་ཞིིག་ཡིང་ན་ “རྟེ་གཅིིག” (equus ccallibus enum) ཅིེས་ལ་ཊིིན་གྱི་ིཡི་ི

གེར་བྲེིས་པ་རེད། འད་ིན་ིསེམས་ཤུགས་འཕར་བའ་ིརྒྱུ་ཆོེན་པོ་ཞིིག་རེད། ངས་ག་ར་ེབྱེད་

དགོས་ཀྱིང་རྟེ་ད་ེཡིིན་ཅིིག་མིན་གཉིིས་ཐོབ་པ་བྱེད་དགོས་པའ་ིཐག་བཅིད་པ་ཡིིན། སླེོབ་

ཡུན་ད་ེལ་ང་ལ་སླེོབ་ཚེན་ཚེང་མར་ཨ་ེ (A) དང་མཉིམ་པའ་ིཨང་ཀ་ིཐོབ་བྱུང་།
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ངའ་ིཨ་མས་ང་རྟེ་ཆོ་ེཆུང་དང་ཚེོན་མདོག་མ་ིའདྲ་བ་མང་པོ་ཕར་རྒྱུགས་ཚུར་རྒྱུགས་

བྱེད་སའ་ིརྟེ་འཚེོང་མཁོན་གྱི་ིལྷས་ར་ཞིིག་ཏུ་འཁྲིད་བྱུང་། རྟེའ་ིསོྐོར་ལ་གང་ཡིང་ཤོེས་ཀྱི་ི

མེད་ཙང་ངའ་ིཨ་མས་རྟེ་ཞིིག་ག་ིཁོ་དོག་ལ་བལྟས་ཏ་ེབདམས་པ་རེད། མོས་རྟེ་ཐོད་པ་དང་

སུག་རྐང་བཞི་ིབོ་དཀར་མདོག་ཅིན་ཞིིག་བདམས་ཏ་ེམིང་ལའང་རན་ཞིིང་འཚེམས་པའ་ི

སོྒོ་ནས་བྷ་ིལ་ེབཟི་ིའམ་ཡིང་ན་ཐོད་དཀར་ཞིེས་བཏགས་པ་རེད། ང་ཚེོས་རྟེ་ད་ེཐད་ཀར་

སླེོབ་གྲྭར་སྐྱེལ་རོགས་ཞིེས་མངགས་པ་ཡིིན། རྟེ་ད་ེསོླེབ་གྲྭར་སླེེབས་དུས་ཁོོ་ན་ིསུས་ཀྱིང་

བཞོིན་མོྱོང་མེད་པ་དང་སྦྱོང་བརྡོར་རྩ་བ་ནས་མ་ཐོབ་པ་ཞིིག་ཡིིན་པ་ཤོེས་བྱུང་། ཁོོ་

ཞིིང་ཁོར་བཏང་བའི་རྗོེས་ལ་བདུན་ཕྲག་འགའི་རིང་ལ་སུས་ཀྱིང་བཟུང་མ་ཐུབ། འོན་

ཀྱིང་མཐའ་མ་དེར་ང་ཚེོས་ཁོོ་བཟུང་ཐུབ་པ་དང་ཁོོ་ལ་སྦྱོང་བརྡོར་ཡིང་ལས་སླེ་པོར་སོྤྲོད་

ཐུབ་བྱུང་། ང་རང་ལ་རང་བདག་གི་རྟེ་ཡིོད་པ་དེ་ནི་ངའི་བསམ་དོན་གྲུབ་པ་ཞིིག་རེད། 

དཔྱོིད་ཀ་དང་དབྱར་སོྟད་ལ་འཛོིན་གྲྭའི་རྗོེས་སུ་ངས་ནགས་གསེབ་དང་ཞིིང་ཁོའི་སྟེང་

དུ་བྷ་ིལ་ེབཟི་ིལ་བཞོིན་གྱི་ིཡོིད།

སྤྱི་ིལོ་ ༡༩༦༦ ག་ིདཔྱོིད་ཀར་ང་ལོ་བཅུ་གཉིིས་ཡིིན་དུས་སོྟན་ཁོ་ང་བྷ་ེནེན་ཌེན་སོླེབ་

གྲྭ་འགྲིམ་པའ་ིཆོེད་དུ་ངས་ཐུན་མོང་འཛུལ་ཞུགས་ཀྱི་ིཡིིག་རྒྱུགས་ད་ེབཏང་བ་ཡིིན། ངའ་ི

བསམ་པར་བྷེ་ནེན་ཌེན་ནི་དབྱིན་ཡུལ་གྱིི་སྒོེར་བདག་སླེོབ་གྲྭ་ཡིག་ཤོོས་ཀྱིི་གྲས་ནས་

གཅིིག་སྐོབས་ད་ེདུས་རེད་ལ་ད་ལྟའང་རེད། ང་ད་ེགར་ཡིོད་དུས་ང་ལས་ལོ་གསུམ་གྱིིས་

རྒན་པ་རྒྱལ་མོའ་ིསྲོས་མོ་ཨེན་སླེོབ་གྲྭ་དེའ་ིསླེོབ་ཕྲུག་ཅིིག་རེད། མ་ལ་ེཤོ་ིཡིའ་ིརྒྱལ་པོའ་ི

སྲོས་མོ་དང་ཧ་ལེ་སེ་ལ་སིའི་ཕྲུ་གུའི་ཕྲུ་གུ སྲོས་མོ་མེ་རི་དང་ས་ཧིན་ནང་བཞིིན། ཇོེར་

ཌན་གྱི་ིརྒྱལ་པོ་ཧ་སིན་གྱི་ིགཅུང་མོ་དང་སྲོས་མོ་བཅིས་ཀྱིིས་ཀྱིང་བྷ་ེནེན་ཌེན་སོླེབ་གྲྭར་

སླེོབ་སོྦྱང་བྱས་པ་རེད། སླེོབ་གྲྭ་དེ་ནི་ཁོེན་ཋེི་ཡིི་ནང་དུ་བྷེ་ནེན་ཌེན་གྲོང་གསེབ་ཀྱིི་ཉིེ་

འཁྲིས་སུ་སྤེང་གཤོོང་མཛོེས་པོ་ཞིིག་ག་ིསྟེང་དུ་ཁོང་པ་རྙིིང་པ་ཞིིག་ག་ིནང་དུ་ཡིོད། དེར་

ཚུད་པ་ལ་སླེོབ་སོྦྱང་ཡིག་པོ་དགོས་ཀྱིི་ཡིོད། དེས་ན་ངས་འཛུལ་ཞུགས་ཀྱིི་ཡིིག་རྒྱུགས་
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ལ་རྒྱུགས་འཕོྲད་ད་ེདེར་ཚུད་པས་ང་དགའ་པོ་ཞི་ེདྲགས་བྱུང་། ང་ལས་ལོ་གསུམ་སོྔོན་ལ་

ཡིོད་པའ་ིགཅིེན་མོ་ཋེ་ེསའ་ིམཉིམ་དུ་འགོྲ་རྒྱུར་དགའ་ནས་བསྡེད་པ་ཡིིན།

སྤྱིི་ལོ་ ༡༩༦༦ གི་དབྱར་ཁོའི་གུང་གསེང་ལ་ང་ཁྱོིམ་ལ་སླེེབས་དུས་ངའི་ཨ་མ་དང་

ཨ་ཕའི་དབར་ལ་འབྲེེལ་བ་དེ་གང་འཚེམས་སྡུག་ཏུ་ཕྱིིན་ཡོིད་པ་མངོན་གསལ་དོད་པོ་

འདུག ངའི་ཨ་ཕའི་ལུས་སེམས་ངལ་དུབ་ཅིན་དུ་མངོན་པ་དང་། དུས་ཡུན་ཐུང་ངུའི་

ནང་དུ་ཞིེ་དྲགས་རྒས་འདུག ཁོོང་གི་ཨ་མས་ངའི་ཨ་མར་ཡིག་པོ་མ་བྱས་པ་ལ་བརྟེེན་

ནས་ངའི་ཨ་མས་ཨ་ཕ་ལ་རོྨ་མོ་ཐུག་ཏུ་འགྲོ་མི་ཆོོག་པ་དང་ང་ཚེོ་ཡིང་དེར་འཁྲིད་མི་

ཆོོག་པ་བཟོིས་ཡོིད། ངའ་ིཨ་ཕས་གསང་བའ་ིསོྒོ་ནས་ང་དང་གཅིེན་མོ་འཁྲིད་ད་ེརོྨ་མོ་ལ་

ཐུག་འཕྲད་དུ་འགོྲ་ག་ིཡོིད། ཁོོང་གིས་ང་ཚེོར་འདིའ་ིསོྐོར་ལ་ཨ་མར་རྩ་བ་ཉིིད་ནས་ཤོོད་

རྒྱུ་མེད་པའ་ིཁོས་ལེན་བྱེད་དུ་བཅུག་བྱུང་། ཨ་མས་གལ་ཏ་ེཨ་ཕས་མོའ་ིཁོ་ལ་མ་ཉིན་ན་

ཁོོ་དང་ཁོ་གྱིེས་རྒྱུའི་སྡེིགས་ར་བསྐུལ་འདུག ཨ་ཕས་དོན་དངོས་སུ་ཨ་མ་དང་ཁོ་གྱིེས་

འདོད་འདུག་ཀྱིང་། ཕྲུ་གུ་ལ་གནོད་སོྐྱན་ཡིོང་རྒྱུ་ཡིིན་ཙང་ད་ེལྟར་བྱེད་ཀྱི་ིམིན་ཞིེས་ང་

ལ་བཤོད་བྱུང་། སྐོབས་དེ་དུས་བཟིའ་ཚེང་ཁོ་གྱིེས་ན་མིང་ཆོད་ངན་པ་ཞིིག་ཡིོད། དེང་

སང་གི་དུས་ཚེོད་ནང་བཞིིན་དེ་འདྲ་མ་རེད། ཨ་ཕས་གལ་ཏེ་ཨ་མ་དང་བཟིའ་ཚེང་ཁོ་

གྱིེས་ན་ང་ཚེོ་ལ་བཟིའ་ཚེང་ཁོ་གྱིེས་པའི་ཕྲུ་གུ་ཞིེས་སྤྱིི་ཚེོགས་ཀྱིིས་ངོས་ལེན་ཆུང་དུ་

འགོྲ་ག་ིརེད་བསམས་འདུག

དབྱར་ཁོ་དེར་ང་ཚེོའ་ིཁྱོིམ་མ་ིཕོར་ཆུ་གྷིལ་ལ་གུང་གསེང་དུ་ཕྱིིན། ང་ཚེ་ོམཚེ་ོམཐའ་ི

སྟེང་ག་ིར་ིཁོྲད། སོྤྲོ་ཁོང་ཆོེན་མོ་ལ་ིས་ིབོྷན་ནས་ལ་ེབར་ལྔ་བཅུ་ཙམ་ཡོིད་པའ་ིཁོང་པ་ཞིིག་

ཏུ་བསྡེད། ང་ཚེོའི་ཁོང་པ་དེ་ངག་སོྡེམ་ནས་སོྡེད་པའི་ཨ་ནེའི་དགོན་པ་ཞིིག་གི་ཁོ་སོྤྲོད་

ཀྱིི་ལམ་ཐོག་ཏུ་འདུག ཉིིན་ཞིིག་ང་དང་ངའི་གཅིེན་མོ་གཉིིས་ཁོང་པའི་ལྡུམ་རའི་ནང་

དུ་བསྡེད་ཡོིད་པའ་ིསྐོབས་སུ། མ་ིཞིིག་གིས་ཋེར་ཁོ་ིཁྱོིམ་བྱ་ཁྱུ་གཅིིག་དབྱུག་པས་དེད་ད་ེ

སླེེབས་སོང་། ང་ཚེོས་ཋེར་ཁོིའི་ཁྱོིམ་བྱ་དེ་དག་ལ་སྙིང་རྗོེ་སྐྱེས་ཏེ་བྱ་གཉིིས་ཉོིས་པ་ཡིིན། 

ཋེར་ཁོ་ིཁྱོིམ་བྱ་གཉིིས་ད་ེདབྱར་མཇུག་བར་དུ་ང་ཚེོས་ལྡུམ་རའ་ིནང་དུ་ཉིར་བ་ཡིིན། བྱ་
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དེ་གཉིིས་ཀྱིིས་ཡིིད་ཆོེས་དཀའ་བའི་ཙེར་སྐོད་ཆོེན་པོ་རྒྱག་གི་འདུག་པས་ཨ་ནེ་ཚེོ་ལ་

སུན་པོ་བྱུང་ཡོིད་པ་ཐག་ཆོོད་ཡིིན།

ད་ེགར་གཅིེན་མོ་ང་གཉིིས་ཨ་མའ་ིམཉིམ་དུ་ཟླ་བ་གཉིིས་ཙམ་བསྡེད་པ་ཡིིན། དེའ་ི

སྐོབས་སུ་ཨ་ཕ་བདུན་ཕྲག་གསུམ་གྱི་ིརིང་སླེེབས་སོང་། ཁོོང་ད་ེགར་ཡོིད་དུས་ངའ་ིཕ་མ་

གཉིིས་ཀྱིི་དབར་ལ་དཀའ་ངལ་ཤུགས་ཆོེ་ཡོིད་པ་དེ་བས་མངོན་གསལ་དོད་པོ་འདུག 

དོན་དངོས་སུ་ཁོོང་གིས་སོྡེད་ཡུན་ཐུང་དུ་བཏང་ནས་དབྱིན་ཡུལ་དུ་ཕྱིིར་ལོག་གིས་ཁོོང་

རང་གཅིིག་བུར་ལས་ཀ་བྱས་ཏ་ེབསྡེད་པ་རེད།

ངས་དེའ་ིསོྐོར་ལ་བསམ་བོླ་གཏོང་དུས། ངའ་ིཨ་མ་ལ་དབྱིན་ཡུལ་སྤྱི་ིཚེོགས་ནང་གོ་

གནས་ཐོབ་ཐབས་ཀྱི་ིའབད་རོྩལ་ད་ེལས་བྱུང་བའ་ིསེམས་ངལ་དང་། བད་ེའཇེགས་མེད་

པའི་ཚེོར་བ་ཤུགས་ཆོེ་ཡིོད་པ་ཤོེས་རོྟེགས་བྱུང་། ལོྷ་ཨ་ཧྥོི་རི་ཁོ་ནས་ཡིིན་པ་དེས་མོ་ལ་

མཚེོན་ན་མིང་ཆོད་ཅིིག་ཆོགས་ཡོིད། དོན་དངོས་སུ་མོས་མོ་རང་ད་ེགར་འཚེར་ལོངས་

བྱུང་བའ་ིསོྐོར་སུ་ལའང་བཤོད་མོྱོང་མེད། མོས་དུས་རྟེག་ཏུ་མོ་རང་ག་ིའདས་པའ་ིམ་ིཚེ་ེ

དང་འཐབ་རོྩད་བྱས་ཏེ་སོྡེད་ཀྱིི་ཡིོད། མོས་མོ་རང་ཡིིན་མདོག་བྱས་ཏེ་གཞིན་ལ་བསྟན་

པ་ད་ེམོ་རང་ངོ་མ་ད་ེམ་རེད། གང་ཡིིན་ཟིེར་ན་མོས་མོ་རང་ངོ་མ་ད་ེགཞིན་གྱིིས་ངོས་ལེན་

བྱེད་ཀྱི་ིམ་རེད་བསམ་གྱི་ིཡིོད། རྒྱུ་མཚེན་ད་ེལ་བརྟེེན་ནས་མོ་ལ་ང་ཚེ་ོཡིང་སོྐྱན་བྲེལ་གྱི་ི

རོྐས་ཕོར་དུ་བླུགས་ནས་དབྱིན་ཡུལ་གྱི་ིགྲལ་རིམ་གོང་མའ་ིཕྲུ་གུ་དང་། མོ་རང་ག་ིཐོན་

རྫོས་སོྐྱན་བྲེལ་ཞིིག་ཏུ་འགྱུར་རྒྱུའ་ིའདུན་པ་ཧ་ཅིང་ཤུགས་ཆོ་ེཡོིད་པ་རེད།

ད་ཆོ་ངས་མོས་རང་ག་ིཕྲུ་གུ་དང་ལྷན་དུ་ཅིིའ་ིཕྱིིར་འབྲེེལ་མཐུད་ཡིག་པོ་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་ི

མེད་པ་ད་ེརོྟེགས་བྱུང་། མོ་ལ་ང་ཚེ་ོསུ་ཡིིན་པ་དང་། མོའ་ིདགོས་འདུན་གཙ་ོབོ་ན་ིང་ཚེ་ོ

ལམ་ལོྷངས་ཡིོང་རྒྱུ་ད་ེཡིིན་པ་དང་། ད་ེན་ིམོ་ལ་མ་བྱུང་ཞིིང་། མོའ་ིདགོས་འདུན་དེས་ང་

ཚེ་ོསུ་ཡིིན་པ་དང་ང་ཚེ་ོལ་ཅི་ིདགོས་པ་བསྒྲིབས་ནས་མཐོང་ཐུབ་ཀྱི་ིམེད། མོ་ལ་ང་ཚེོའ་ི

སེམས་ཚེོར་གྱི་ིགནས་སྟངས་དང་བསྟུན་ཐུབ་པའ་ིའདུ་ཤོེས་ཀྱི་ིནུས་པ་ད་ེམེད། མོ་རང་ག་ི
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འདས་ཟིིན་པའ་ིམ་ིཚེེའ་ིཁུར་ལྕ་ིམོ་དེས་ད་ལྟའ་ིམོའ་ིསེམས་ཀྱི་ིདཀའ་ངལ་ད་ེདག་བསྐྲུན་

ཏ་ེབྱ་བ་ཚུལ་བཞིིན་བྱེད་མ་ིཐུབ་པ་ཞིིག་བཟོིས་ཡིོད།

ང་བྱིས་པའ་ིསྐོབས་ནས་བཟུང་སྟ་ེཨ་མས་ང་ལ་བྱམས་སྐྱོང་བྱས་ཡོིད་པའ་ིདྲན་ཤོེས་

གཅིིག་ཀྱིང་ང་ལ་མེད། དོན་དངོས་སུ་ང་དང་ཨ་མ་གཉིིས་ཐེངས་གཅིིག་ཀྱིང་ཕན་ཚུན་

གཅིིག་གིས་གཅིིག་ལ་དྲང་པོ་དང་། ཁོ་སངས་པོའ་ིསོྒོ་ནས་ཁོ་བརྡོ་བྱས་པ་ཞིིག་སེམས་

ལ་འཆོར་རྒྱུ་ཁོག་པོ་འདུག ང་རང་མོ་ལ་དུས་རྟེག་ཏུ་ཞིེད་སྣང་སྐྱེས་ཀྱི་ིཡོིད་པ་དང་། ངས་

མོའ་ིམདུན་དུ་རང་ཉིིད་ཀྱི་ིསོྐྱན་མཚེང་བརོྟེལ་རྒྱུར་ཞིེད་སྣང་སྐྱེས་ཀྱི་ིཡིོད། གལ་ཏ་ེངས་

མོ་ལ་ཁོ་སངས་པོ་བྱས་ཏ་ེརང་ཉིིད་ཀྱི་ིཞིན་གནས་དེར་བལྟ་རུ་བཅུག་ན། མོས་ང་ལ་སུ་

ནང་བཞིིན་བྱེད་དགོས་མིན་དང་། ག་རེ་བྱེད་དགོས་མིན། གཞིན་དག་ཚེང་མ་ཡིག་པོ་

མེད་ཚུལ་བཤོད་ད་ེསོྐྱན་འདོན་མཚེང་འབྲུ་ཧ་ཅིང་ཤུགས་ཆོ་ེབྱེད་ཀྱི་ིརེད། ང་མོའ་ིགཤོ་ེ

གཤོེ་ཡིི་འོག་ནས་རྩ་བ་ཉིིད་ནས་ཐར་ཐུབ་མ་སོང་། ཨ་མ་གོྲངས་ཚེར་དུས་ངས་མོའ་ི

ཕུང་པོ་ཡོིད་སའི་ཉིལ་ཁྲིའི་ཟུར་དུ་ལངས་ཏེ་ངའི་ཨ་མའམ། བུད་མེད་འདིའི་མཉིམ་དུ་

ངའ་ིམ་ིཚེ་ེཧྲིིལ་པོའ་ིནང་དུ་ཐེངས་གཅིིག་ཀྱིང་གོ་བརྡོ་སོྤྲོད་མ་ཐུབ་པ་ད་ེརོྟེགས་བྱུང་། ད་ེ

ན་ིསེམས་འགུལ་ཐེབས་པོ་དང་བོླ་ཕམ་པོ་གཉིིས་ཀ་བྱུང་།

སྤྱི་ིལོ་ ༡༩༦༦ ལོར་ང་ཚེ་ོཕོར་ཆུ་གྷིལ་ནས་ཕྱིིར་འཁོོར་རྗོེས། ཞོིགས་པ་ཞིིག་ལ་ལོན་

ཌོན་དུ་ང་ཉིལ་བསྡེད་པའ་ིསྐོབས་སུ་ང་ལ་ངའ་ིཕ་མ་གཉིིས་ནས་གཅིིག་འདས་གོྲངས་སུ་

གྱུར་གྱི་ིཡོིད་པའ་ིསོྔོན་བརྡོ་གསལ་པོ་ཞིིག་བྱུང་། ངའ་ིམ་ིཚེ་ེཧྲིིལ་པོའ་ིནང་མང་ཆོ་ེབ་རྨ་ི

ལམ་དུ་འད་ིའདྲའ་ིསྔོ་ལྟས་ད་ེའདྲ་ཡིོང་ག་ིཡིོད། འོན་ཀྱིང་འད་ིན་ིརྨ་ིལམ་ཞིིག་མ་རེད། 

ངས་དྲ་ཡིོལ་བརྒྱུད་ད་ེཉི་ིའོད་འཕོྲ་བཞིིན་པ་དེར་བལྟས་ཏ་ེའཁྱུག་ཙམ་ཉིལ་སོྡེད་སྐོབས་

ངའི་བསམ་བོླར་ “དེ་ཨ་མ་ཡིིན་པར་ཤོོག” སྙམ་པ་ཞིིག་འཁོོར། ངའི་བསམ་བོླར་དེ་

འདྲ་འཁོོར་བ་ཤོེས་སྐོབས་ང་ལ་ནོངས་འགོྱིད་ཧ་ཅིང་ཆོེན་པོ་བྱུང་། བསམ་བོླ་དེ་ངན་

པ་ཞིིག་ཡིིན་པ་ཤོོད་ག་ལ་དགོས། ངས་བསམ་བློ་དེ་ངའི་སེམས་ནང་ནས་འདོན་ཐབས་

བྱས་པ་ཡིིན།



འབྲུག་སྒྲ།

103

སྐོབས་ད་ེདུས་ངའ་ིཨ་ཕར་ལས་ཀ་དང་སྒོེར་གཉིིས་ཀའ་ིཐད་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་

བཞིིན་ཡིོད། ལོ་འགའ་ཤོས་ཀྱི་ིསོྔོན་ལ་ཁོོང་གིས་སྒོེར་གྱི་ིཁོ་ེལས་ཁོང་ཞིིག་འགོ་བཙུགས་

པ་རེད། ཁོ་ེལས་ཁོང་དེས་ཕྲུ་གུའ་ིསོྟབས་སྐྱེད་སྨོན་གསར་པ་ཞིིག་བཟོི་ག་ིཡོིད། ད་ེའགོ་

འཛུགས་པའི་ཆོེད་དུ་ཁོོང་གིས་ཁོོང་རང་གི་གསོག་དངུལ་ཧ་ལམ་ཆོ་ཚེང་དེར་བཏང་

བ་རེད། ཐ་ལ་ིཌོམ་མེད་ཅིེས་པའ་ིབཟི་ིནུས་ལྡན་པའ་ིརྫོས་ཀྱི་ིརོྙིག་དྲ་ད་ེཐོན་པའ་ིསྐོབས་

ད་ེཏག་ཏག་ལ་ཨ་ཕའ་ིཁོ་ེལས་ཁོང་ག་ིཐོན་སྐྱེད་ད་ེཁོྲམ་རར་སླེེབས་པ་རེད། འདིས་ཚེོང་

བསྒྱུར་གྱི་ིཐད་ལ་གནོད་ཆོེན་པོ་བསྐྱལ་བ་རེད། གང་ཡིིན་ཟིེར་ན་མ་ིཚེོས་བརྟེག་དཔྱོད་

མེད་པའི་ཐོན་རྫོས་གསར་པའི་རིགས་ཚེོད་ལྟ་བྱེད་རྒྱུར་ཞིེད་སྣང་བྱེད་ཀྱིི་ཡོིད། ཁོེ་ལས་

ཁོང་ད་ེལམ་ལོྷངས་མ་བྱུང་བ་དང་ཁོོང་གིས་མ་རྩ་བཞིག་པ་ཆོ་ཚེང་བརླག་པ་རེད། ཁོོང་

ལ་དངུལ་དཀོན་པའི་དཀའ་ངལ་ཧ་ཅིང་ཆོེན་པོ་བྱུང་བ་རེད། གཅིེན་མོ་དང་ང་གཉིིས་

སྒོེར་གྱིི་སོླེབ་གྲྭར་འཇོེག་པའི་ཆོེད་དུ་ངའི་ཨ་ཕ་དང་ཨ་མས་ཁོང་པ་ཆུང་བ་ཞིིག་ཉོི་

དགོས་རེད་བསམ་འདུག སོྟན་ཁོ་དེར་ང་ཚེོ་སླེོབ་གྲྭར་ཡིོད་དུས་ཁོོང་གཉིིས་ཀྱིིས་ལོན་

ཌོན་གྱི་ིཁོེན་སིང་ཋོེན་ས་ཁུལ་དུ་ཁོང་པ་ཡིག་སྡུག་འཚེམ་པོ་ཞིིག་ལ་སོྤེར་འདུག

ངས་ ༡༩༦༦ ཟླ་བ་དགུ་པའི་ནང་བྷེ་ནེན་ཌེན་སླེོབ་གྲྭར་འགོྲ་རྒྱུ་འགོ་བཙུགས་པ་

ཡིིན། བྷ་ེནེན་ཌེན་སོླེབ་གྲྭར་ཚུད་པའ་ིརྗོེས་སུ་གོྱིན་གོས་ཉོི་དགོས་པའ་ིཐོ་གཞུང་རིང་མོ་

ཞིིག་འབོྱར་གྱི་ིཡིོད། ལོན་ཌོན་དུ་སོླེབ་གྲྭའ་ིསྒྲིག་ཆོས་ཉོི་སའ་ིདམིགས་བསལ་ཚེོང་ཁོང་

ཆོེན་པོ་ཞིིག་ཡོིད། སླེོབ་ཕྲུག་བུ་མོ་རྒན་པ་ཚེོས་ཕུ་ཐུང་རིང་པོ་ཅིན་གྱི་ིསོྟད་གོས་དཀར་

པོ་དང་། བུ་མོ་གཞོིན་པ་ཚེོས་སོྟད་གོས་སོྔོ་ནག་དང་གོང་དཀྲིས་གོྱིན་དགོས། ལོ་སོྔོན་མ་

གཉིིས་ཀྱིི་རྗོེས་སུ་སོྟད་གོས་དེ་གོྱིན་དགོས་ཀྱིི་མེད། ལྟེབས་སུལ་ཅིན་གྱིི་སྨོད་གཡོིགས་

གོྱིན་དགོས། ང་གྷིིལ་ཌེ་ཧོྥོརད་ཁོང་ཚེན་དུ་བཞིག་ཙང་གྷིིལ་ཌེ་ཧོྥོརད་ལ་སྐོེ་སོྒྲག་སེར་

པོ་གོྱིན་དགོས། ཁོང་ཚེན་མི་འདྲ་བ་དྲུག་ཡིོད་པས་ཁོང་ཚེན་སོ་སོར་ཚེོན་མདོག་མི་

འདྲ་བ་ཡོིད།
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སླེོབ་ཕྲུག་ཕྱིིར་སོྐྱད་ཀྱི་ིསྐོབས་སུ་ང་ཚེོས་རྩྭ་ཞྭ་སོྔོ་ནག་ཞྭ་མོའ་ིའདབས་སྣ་ེདྲང་མོར་

ཕྱིིར་ཕོྱིགས་པ་ཞིིག་གོྱིན་དགོས། ཆོིག་སོྟང་དགུ་བརྒྱ་སུམ་ཅུའ་ིནང་དུ་འད་ིསྐྱེས་པ་ཚེོས་

ཀྱིང་གོྱིན་སོྲོལ་ཡོིད། རྩྭ་ཞྭའ་ིམཐའ་ལ་ཁོང་ཚེན་གྱི་ིཚེོན་མདོག་ཅིན་གྱི་ིམཐའ་རྒྱན་ཞིིག་

བཏང་ཡིོད། བུ་མོ་ཞིིག་ག་ིཞྭ་མོ་དང་སྐོ་ེསོྒྲག་ལ་བལྟས་པ་ཙམ་གྱིིས་མོ་ཁོང་ཚེན་གང་ནས་

ཡིིན་པ་དེ་ཤོེས་ཐུབ། བུ་མོ་གཞོིན་པ་ཚེོས་སྟེང་བརྩེགས་སོྔོ་ནག་ཅིིག་གོྱིན་གྱིི་ཡོིད། ལོ་

ཕྲན་བུ་རྒན་པ་ཞིིག་ཡིིན་ན་བལ་གྱིི་ཟླ་གམ་རིང་མོ་ཞིིག་གོྱིན་ཆོོག ང་ཚེོར་སྒྲིག་ཆོས་

དང་མཐུན་པའ་ིལྷམ་ཡིང་སྣ་ཚེོགས་ཡོིད། བཟོི་ལྟ་མ་ིའདྲ་བ་བཞི་ིལྔའ་ིནང་ནས་སོ་སོས་

འདེམས་ཆོོག ང་ཚེོས་སྒྲིག་ཆོས་ཀྱི་ིའོག་ཏུ་རྐང་ཤུབས་སོྔོ་ནག་རིང་པོ་ཞིིག་གོྱིན་དགོས། 

ཕྱི་ིདོྲ་ང་ཚེོས་སྤུ་མའ་ིགོྱིན་ཆོས་ཞིིག་ལ་བརྗོེས་ན་འགྲིག བུ་མོ་ཚེང་མར་གོྱིན་ཆོས་གཅིིག་

པ་རེད་ད་ེཚེོན་མདོག་གང་འདེམས་རང་རང་ག་ིའདོད་པ་རེད།

ཋེེ་ས་ཡིོད་ས་ལོ་རིམ་དྲུག་པར་སླེེབས་ན་ཕྱིི་དོྲར་སོ་སོ་སྒོེར་གྱིི་གོྱིན་ཆོས་གྱིོན་ཆོོག་

ག་ིཡིོད། སྲོས་མོ་ཨན་ལ་དར་ཁྱོབ་མེད་པའ་ིགོྱིན་ཆོས་མང་པོ་ཡིོད་པ་ངས་དྲན་སོས་ཀྱི་ི

འདུག ཕལ་ཆོེར་ཁོོང་ལ་རྒྱལ་པོའ་ིནང་འཁོོར་གྱི་ིའཚེེམ་པོ་བས་བཙེམ་པའ་ིན་བཟིའ་

མ་གཏོགས་གོྱིན་ཆོོག་ག་ིམེད་པ་འདྲ། བུ་མོ་གཞིན་པར་ཡིོད་པའ་ིགོྱིན་ཆོས་དཔ་ེགསར་

གྱི་ིརིགས་ད་ེའདྲ་མོས་གོྱིན་ཆོོག་ག་ིམ་ིའདུག

བྷ་ེནེན་ཌེན་དུ་ཁོང་ཚེན་གསུམ་ཁོང་པ་གཙ་ོབོ་དེའ་ིནང་དུ་ཡིོད་པ་དང་། ཁོང་ཚེན་

གཞིན་གསུམ་དེ་ཁོང་པ་རེ་རེ་བྱས་ཏེ་ཐང་ལ་ཡིོད། གྷིིལ་ཌེ་ཧོྥོརད་ཁོང་པ་གཙོ་བོ་དེའི་

ནང་དུ་ཡིོད། ཁོང་ཚེན་ར་ེར་ེལ་སོ་སོའ་ིཉིལ་ཁོང་དང་སྤྱི་ིསྤྱིོད་ཁོང་ཡོིད། རང་ཉིིད་ཁོང་

ཚེན་གང་ནས་ཡིིན་པ་དེའི་ངོ་བོ་མཚེོན་པར་བྱེད་པ་དང་། ཁོང་ཚེན་གཅིིག་པའི་བུ་མོ་

དང་མཉིམ་དུ་འབྲེེལ་འདྲིས་ཆོེ་བ་བྱེད་ཀྱིི་ཡིོད། ང་ལ་ཁོང་ཚེན་གཞིན་པའི་ནང་ནས་

གོྲགས་མོ་མང་པོ་མེད། ཁོང་ཚེན་གཅིིག་ག་ིནང་དུ་ལོ་ཚེད་ཆོ་ེཆུང་ཚེང་མ་ཡིོད་པའ་ིབུ་

མོ་ལྔ་བཅུ་ཙམ་དང་། ཁོང་ཚེན་གྱི་ིདག་ེརྒན་ར་ེཡོིད།
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བྷེ་ནེན་ཌེན་དུ་ངས་སླེོབ་སོྦྱང་ནི་ཡིག་ཐག་ཆོོད་བྱས་པ་ཡིིན་མོད། གཞིན་དག་གི་

ཐད་ནས་ང་མིག་དཔེའ་ིསོླེབ་མ་ལས་ཞིན། བུ་མོ་གསར་པ་ཚེང་མས་ལག་ཁོོ་རོ་ས་ིཞིེས་

པའི་སོྤེ་ལོའ་ིརྩེད་མོ་དེ་རྩེ་དགོས་ཀྱིི་ཡིོད། ང་ཚེོར་བདུན་ཕྲག་གཅིིག་གི་ནང་ལ་ཕྱིི་

དོྲར་སོྦྱང་བརྡོར་ཐེངས་འགའ་ཤོས་བྱས་ཏེ་དགོང་དོྲ་སོྦྱང་བརྡོར་ཚེར་སྐོབས། ང་ཚེོས་

ཉིིན་དེར་སོྦྱང་བརྡོར་གྱི་ིབཟིང་ངན་ཅི་ིབྱུང་ནག་པང་ག་ིཨང་གྲངས་ལ་ལྟ་ག་ིཡོིད། ནག་

པང་ག་ིསྟེང་དུ་རང་ག་ིམིང་ག་ིཁོ་ཐུག་དེར་གྲུ་བཞི་ིསོྟང་པ་ལྔ་བྲེིས་ཡིོད། གལ་ཏ་ེསུ་ཞིིག་

ལ་ལག་ཁོོ་རོ་ས་ིཡི་ིསྦྱོང་བརྡོར་ལ་ཞི་ེདྲགས་ཡིག་པོ་བྱུང་ཡོིད་ན། གྲུ་བཞི་ིསོྟང་པ་གཅིིག་

མ་ིདེའ་ིཁོང་ཚེན་གྱི་ིཚེོན་མདོག་གིས་བསྐོངས་ཡོིད། གལ་ཏ་ེའབྲེིང་ཙམ་བྱས་ཡོིད་ན་གྲུ་

བཞི་ིསོྟང་པ་དེའ་ིཕྱིེད་ཀ་བསྐོངས་ཡོིད། གལ་ཏ་ེཡིག་པོ་བྱུང་མེད་ན་གྲུ་བཞི་ིད་ེསོྟང་པར་

ལུས་ཀྱིི་རེད། བདུན་ཕྲག་གཉིིས་ཙམ་གྱིི་རྗོེས་སུ་ལག་ཁོོ་རོ་སི་ལ་ཧ་ཅིང་ཡིག་པོ་ཡིོད་

མཁོན་གྱི་ིབུ་མོ་ད་ེཚེོར་གྲུ་བཞི་ིལྔ་རག་ཡོིད་པས། ཁོོང་ཚེ་ོཁོང་ཚེན་གྱི་ིརྩེད་འགྲན་ལ་རྩ་ེ

རུ་འཇུག་གི་ཡིོད། བུ་མོ་རྩེད་མོར་ཡིག་པོ་མེད་མཁོན་ཚེོས་སོ་སོའ་ིགྲུ་བཞིི་དེ་བསྐོང་

བར་བདུན་ཕྲག་གསུམ་ནས་བཞི་ིབར་འགོར་གྱི་ིཡོིད། ངས་ཟླ་བ་གསུམ་གྱི་ིརིང་ལའང་

རང་ག་ིགྲུ་བཞི་ིད་ེསོྐོང་མ་ཐུབ། མཐའ་མ་དེར་ཁོོང་ཚེ་ོཡིིད་ཐང་ཆོད་ད་ེང་འགྲན་བསྡུར་

ལ་ཞུགས་སུ་བཅུག་པ་རེད། རྩེད་འགྲན་དང་པོའ་ིསྐོབས་སུ་ངས་གཞིན་ལ་གཡུག་ཁུལ་

བྱེད་སྐོབས་ལག་ཁོོ་རོ་སི་དབྱུག་པ་དེ་དགེ་རྒན་གྱིི་མགོ་ལ་གཞུས། སླེོབ་ཡུན་གྱིི་མཐའ་

མ་དེར་ངའི་སྙན་ཐོའ་ིཤོོག་བྱང་སྟེང་དུ་ “ལག་ཁོོ་རོ་སི་རྩེད་མོའ་ིསྐོབས་སུ་ཌ་ཡི་ན་ནི་

ལག་ཁོོ་རོ་སི་རྩེད་ཐང་དུ་ཆོ་ཡིོངས་སུ་རོྫོགས་པའི་ཉིེན་ཁོ་ཞིིག་རེད།” ཅིེས་བྲེིས་འདུག 

མཐའ་མ་དེར་ང་ལ་སོྒོ་འགོག་ག་ིགོ་གནས་ད་ེཐོབ་བྱུང་། ངས་བརྩེགས་མ་དུ་མ་གོྱིན་ནས་

སོྒོ་ནང་དུ་ལངས་ཏ་ེསོྤེ་ལོ་གང་སར་འགོྲ་འཇུག་ག་ིཡོིད།

བྷ་ེནེན་ཌེན་དུ་ཡིང་སྐྱར་ཐེངས་ཤོིག་ང་གཏད་སོ་མེད་པ་དང་མ་ིསྐྱིད་པ་ཆོགས་སོང་། 

གཅིིག་ན་ིཁྱོིམ་ན་དཀའ་ངལ་མུ་མཐུད་ད་ེཡོིད་པ་དེའ་ིརྐྱེེན་གྱིིས་རེད། འོན་ཀྱིང་ངས་ལ་ེ

ལན་ཚེང་མ་དེའ་ིསྟེང་ལ་འཇེོག་མ་ིཐུབ། ང་རང་འཛོམ་གླེིང་འདིའ་ིནང་དུ་འབྲེེལ་མཐུད་
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མེད་པའ་ིཚེོར་བ་དང་བཅིས་སླེེབས་པ་རེད། སླེོབ་གྲྭར་ཡིོད་དུས་ངས་རང་ཉིིད་ཁོོང་ཚེོའ་ི

ནང་གི་གཅིིག་ཡིིན་པ་ཚེོར་མ་མོྱོང་། གཞིི་རྐང་ནས་ང་ཅིིའི་ཕྱིིར་དེ་གར་ཡོིད་པ་དེ་

ངས་མ་ཤོེས་པ་དང་། དེའ་ིརྐྱེེན་གྱིིས་ངས་རང་ཉིིད་འཇེིག་རྟེེན་ལ་ཇེ་ིལྟར་འཇུག་དགོས་

པ་ད་ེཤོེས་མེད།

ང་ད་ེགར་ཡིོད་སྐོབས་ངའ་ིགཅིེན་མོ་ཡིང་བྷ་ེནེན་ཌེན་དུ་ཐོག་མའ་ིཟླ་བ་གསུམ་གྱི་ི

རིང་ལ་ཡིོད། མོ་རྒན་བདག་ཅིིག་རེད། ངས་ཋེེ་སའི་མཉིམ་དུ་སླེོབ་གྲྭར་འགོྲ་རྒྱུ་དེར་རེ་

སྒུག་ཆོེན་པོ་བྱས་པ་ཡིིན། འོན་ཀྱིང་དོན་དངོས་སུ་སླེོབ་གྲྭ་དེར་ང་གཉིིས་མཐུན་པོ་ཞིེ་

དྲགས་མ་བྱུང་། ངའི་བསམ་པར། ང་རང་ཕྲན་བུ་གནོད་འཚེ་ེཅིན་ཞིིག་ཡིིན་པས་དེས་

ཋེེ་ས་ངོ་ཚེ་ཡིི་ཡོིད་པ་འདྲ། མོས་ཡིེ་ཤུའི་འཁྲུངས་སྐོར་སྐོབས་ཀྱིི་གུང་གསེང་གི་རྗོེས་

སུ་ཨེ་རིམ་པའི་གནས་ཚེད་ཀྱིི་སོླེབ་སོྦྱང་ལ་གྲ་སྒྲིག་བྱེད་ཕྱིིར་ཁོེམ་བྷི་རི་ཇེི་ཉིེ་འགྲམ་དུ་

ཡིོད་པའ་ིཁོིར་བྷ་ིལོ་ཇེ་ིལ་གནས་སོྤེར་བྱེད་རྒྱུར་ཐག་བཅིད་འདུག

ཡིེ་ཤུའི་འཁྲུངས་སྐོར་གྱིི་གུང་གསེང་ལ་ང་ཚེོ་ཁྱོིམ་དུ་འབོྱར་སྐོབས། ང་ཚེོ་གུང་

གསེང་སྐོབས་སྐྱིད་པོ་ཡིོང་ཆོེད་གདོང་ཡིག་པོ་སོྟན་ཁུལ་བྱས་ཀྱིང་། ངའི་ཕ་མ་གཉིིས་

ཀྱི་ིདབར་ལ་འཁོོན་འཛོིན་མང་པོ་མུ་མཐུད་དུ་འདུག ༡༩༦༦ ལོའ་ིལོ་གསར་གྱི་ིསྔོ་ནུབ་

དེར་ལོ་གསར་པ་བསུ་བར་ནང་མི་ཚེང་མ་ལྷན་དུ་བསྡེད། ང་ཚེོས་ལོ་གསར་པ་བསུས་

རྗོེས་མཚེན་ཕྱིེད་ཡིོལ་ཙམ་ཞིིག་ལ་ངའི་ཨ་ཕས་ང་ཟུར་ཞིིག་ཏུ་ཁྲིད་དེ་ཁོོང་གིས་ཕི་བྷ་

སི་ཁྱོིམ་ཚེང་གི་ཐམ་བྱང་གླེང་ཆོེན་གྱིི་ལས་རྟེགས་ཅིན་དེ་ང་ལ་སོྤྲོད་འདོད་ཡིོད་བརོྗོད་

བྱུང་། ཁོོང་གིས་ “འདི་དུས་རྟེག་ཏུ་ང་ཚེོའི་ཁྱོིམ་མི་གཅིིག་གིས་གཅིིག་ལ་སྤྲོད་དེ་ཡོིང་

བས་ངས་ཁོྱོད་རང་ལ་འཇེོག་འདོད་ཡིོད།” ཅིེས་བརོྗོད་བྱུང་། ང་ཧོན་ཐོར་ཏ་ེངས་“ག་ར་ེ

ཡིིན་ནམ། ང་ད་ལྟ་ལོ་ན་ཕྲ་མོ་རེད། ད་ལྟ་སོྤྲོད་དགོས་པ་གང་ཡིིན་ནམ།” ཞིེས་སྨྲས་པ་

ཡིིན། ཁོོང་གིས་ཡིང་སྐྱར་ “འདི་ཁོྱོད་རང་གིས་ངེས་པར་དུ་ཉོིར་དང་།” ཟིེར། འདིའི་

སོྐོར་ལ་ང་ལ་ཞིེད་སྣང་སྐྱེས་བྱུང་། གང་ཡིིན་ཟིེར་ན་དེས་ངའ་ིཕ་མ་གཉིིས་ལས་གཅིིག་

གོྲངས་རྒྱུ་ཡིིན་པའི་ངའི་སྔོ་ལྟས་དེ་དྲན་གསོ་བྱས་བྱུང་། གོླེ་བུར་དུ་ཨ་ཕ་མགྱིོགས་པོར་
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གོྲངས་ཀྱིི་ཡོིད་དམ་སྙམ་པའི་ཚེོར་བ་ཞིིག་བྱུང་། དེའི་མཚེན་དེར་ཨ་ཕ་ངའི་ཉིལ་ཁོང་

ག་ིའབོལ་ཁྲིའ་ིསྟེང་དུ་ཉིལ་སོང་། ངས་ཁོོང་ལ་རྒྱུ་མཚེན་ཅིིའ་ིཕྱིིར་ངའ་ིཉིལ་ཁོང་དུ་ཉིལ་

གྱི་ིཡིོད་དམ་ཞིེས་དྲིས་པས། ཁོོང་གིས་ “མ་ིཚེ་ེཟིེར་བ་རྩ་ཆོེན་རེད། ང་ལ་ཁྱོེད་རང་དང་

ལྷན་དུ་སོྡེད་པའི་གོ་སྐོབས་མང་པོ་ཡིོད་པ་མ་རེད།” ཅིེས་བརོྗོད་བྱུང་། ཁོོང་གི་མི་ཚེ་ེདེ་

མཐའ་ལ་སླེེབས་ཉིེར་ཡིོད་པའ་ིབརོྗོད་དུ་མེད་པའ་ིཚེོར་བ་ཞིིག་ང་གཉིིས་དབར་ལ་ཡིོད་

པ་འདྲ་བོར་མངོན།

ཉིི་མ་གཉིིས་ཀྱིི་རྗོེས་སུ་ཁོོང་གཅིེན་མོ་སླེོབ་གྲྭར་བསྐྱལ་བར་བསོྐྱད། ཋེེ་ས་ཁོིར་བྷི་

ལོ་ཇེ་ིལ་བསྐྱལ་ཚེར་བའ་ིརྗོེས་སུ་ཨ་ཕ་མཚེན་དེར་ང་ཚེོའ་ིགོྲང་གསེབ་ཀྱི་ིཁོང་པར་སོྡེད་

པར་ཕྱིིན་འདུག ཁོོང་གིས་ང་ལ་ཁྱོེད་རང་ལ་རྟེ་བཞོིན་པའ་ིགོ་སྐོབས་ཡོིང་ཆོེད་ཁོང་པ་ད་ེ

དཔྱོིད་ཀར་བཀོལ་ཆོོག་པའི་གྲ་སྒྲིག་བྱེད་པར་འགོྲ་གི་ཡིིན་ཞིེས་བརོྗོད་བྱུང་། གཅིིག་

བྱས་ན་ཁོོང་ལ་ངའ་ིཨ་མ་དང་བྲེལ་ཏ་ེམཚེན་གཅིིག་གམ་གཉིིས་གཅིིག་པུར་སོྡེད་འདོད་

ཀྱིང་ཡོིད་སྲོིད། ངས་ག་ལེར་ཕེབས་ཞིེས་ཨ་ཕར་འཐམ་འཁྱུད་བྱས་པ་དྲན་གྱི་ིའདུག ཁོོང་

ཐ་མག་ཤུགས་ཆོ་ེའཐེན་མཁོན་ཞིིག་རེད། ངས་འཐམ་འཁྱུད་བྱེད་སྐོབས་ཨ་ཕའ་ིབལ་གྱི་ི

ཟླ་གམ་མཐུག་པོ་དེའ་ིརེག་བྱ་དང་། མོྱོང་བ། ད་ེབཞིིན་ཐ་མག་ག་ིདྲ་ིམ་བཅིས་ད་ལྟའང་

དྲན་སོས་ཀྱི་ིའདུག དེའ་ིདགོང་དོྲ་དེར་ཁོོང་གིས་ཨ་མར་ཁོ་པར་བཏང་སྟ་ེང་ལ་གཟིིམས་

འཇེགས་གནང་ངོ་བརོྗོད་འདོད་ཡོིད་ཅིེས་བརོྗོད་འདུག ངས་ཨ་མ་ལ་ང་ལ་ཁོོང་དང་སྐོད་

ཆོ་ཤོོད་འདོད་མེད་ཅིེས་བཤོད། ངས་ཁོོང་དང་ལྷན་དུ་ཁོ་པར་བརྒྱུད་དེ་སྐོད་ཆོ་ཤོོད་རྒྱུ་

ད་ེབཟོིད་ཐུབ་མ་སོང་། ཇེ་ིལྟར་ཡིང་ངས་འད་ིན་ིཁོོང་དང་མཉིམ་དུ་སྐོད་ཆོ་ཤོོད་རྒྱུ་མཐའ་

མ་ད་ེཡིིན་པ་ཤོེས་པར་བརྟེེན་ངས་ག་འདྲ་བྱས་ཀྱིང་བཟོིད་ཐུབ་མ་བྱུང་།

དེའི་སང་ཉིིན་ཞོིགས་པ་དེར་ང་ཨ་མ་དང་མཉིམ་དུ་སོྡེད་ཤོག་ན་ཡིོད། ཨ་མ་ནི་སོྤྲོ་

ཐུང་ཞིིག་ལངས་ནས་བསྡེད་ཡིོད། གང་ཡིིན་ཟིེར་ན། ངས་མོའ་ིནམ་རྒྱུན་གྱི་ིསྐྲ་སིལ་ལུར་

སྒྲིལ་བྱེད་གཅིིག་བོར་ནས་མ་ིའདུག མོས་སྐོད་བརྒྱབ་སྟ་ེསྐྲ་སྒྲིལ་བྱེད་ད་ེཚེ་ོར་ེར་ེབཞིིན་

ངའི་སྟེང་ལ་གཡུག་བཞིིན་པའི་སྐོབས་དེར། སོྒོའ་ིདྲིལ་བུ་བརྡུང་སོང་བས་ང་སོྒོ་འབྱེད་
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དུ་ཕྱིིན་པ་ཡིིན། དེ་ནི་ཉིེན་རོྟེག་པ་ཡིིན་པ་དང་། ཁོོང་ཚེོ་ཅིིའི་ཕྱིིར་ཡིོང་བ་ངས་ཤོེས་ཀྱིི་

ཡིོད། ཁོོང་ཚེོས་ཨ་མ་དང་ང་གཉིིས་ལ་ “ཁྱོེད་གཉིིས་མར་སོྡེད་དང་། ང་ཚེོས་ཁྱོེད་གཉིིས་

ལ་སྐོད་ཆོ་ཤོོད་དགོས་ཡོིད།” བརོྗོད་བྱུང་། ད་ེམ་ཐག་ཏུ་ངས་ “ངས་ཤོེས་ཀྱི་ིཡིོད། ངའ་ིཨ་

ཕ་གོྲངས་པ་རེད། དེ་ག་འདྲ་བྱས་པ་རེད་དམ།” ཞིེས་དྲིས་པ་ཡིིན། ཁོོང་ཚེོས་ང་ཚེོ་ལ་

ཨ་ཕས་ཁོང་པའ་ིནང་ག་ིམ་ེཐབ་ལ་བེད་སྤྱིོད་གཏོང་རྒྱུའ་ིརླངས་རྫོས་ད་ེསྦེར་བའ་ིསྐོབས་

སུ་ནོར་འཁྲུལ་བྱས་འདུག་ཟིེར། ཨ་ཕས་ཕལ་ཆོེར་ཁོང་པ་ལ་དོྲད་བསྐྱིལ་བའི་ཆོེད་དུ་

ཐབ་ཏུ་མེ་བཏང་ཡིོད་པ་འདྲ། རླངས་རྫོས་ཀྱིི་སོྣད་ནས་རླངས་རྫོས་ཕུ་ཤོོར་ཏེ་ཁོང་པའི་

ནང་ཁོེངས་པ་དང་ག་ལེར་ཐབ་ཀྱི་ིམ་ེལྕ་ེདང་འཕྲད་ད་ེཁོང་པ་མེས་ཚེིག་འདུག ངའ་ིཨ་

ཕས་མ་ེལས་ཐར་ཆོེད་དུ་སྟེང་ཐོག་ལ་བོྲེས་པ་དང་དུ་བས་དབུགས་འཐུམས་ཐེབས་འདུག 

མ་ེགསོད་རུ་ཁོག་དེར་སླེེབས་དུས་ངའ་ིཨ་ཕ་གོྲངས་ཚེར་འདུག སོྤྲོ་ཁོང་ད་ེཡོིངས་རོྫོགས་

ཚེིག་པ་རེད།

ཨ་ཕ་གྲོངས་རྗོེས་ཉིིན་ཤོས་རིང་ལ་ང་ལ་གནས་ཚུལ་ད་ེན་ིནོར་འཁྲུལ་ཞིིག་ཡིིན་པ་

ནང་བཞིིན། ཁོོང་ཡིང་སྐྱར་ལོག་ཡོིང་གི་རེད། ག་དུས་ཀྱིང་སོྒོ་ནས་འཛུལ་ཏེ་ཡོིང་གི་

རེད་སྙམ་པའི་མངོན་སུམ་མ་ཡིིན་པའི་ཚེོར་བ་ཞིིག་སྐྱེས་བྱུང་། ཕུང་པོ་ཞུགས་འབུལ་

གྱི་ིསྐོབས་སུ་ངས་ཁོོང་ག་ིཔུར་སྒོམ་ད་ེམཐོང་རྗོེས་གཞི་ིནས་ཁོོང་གོྲངས་ཚེར་བ་ངོས་ལེན་

བྱས་པ་ཡིིན། འོན་ཀྱིང་ངའ་ིགཅིེན་མོ་དང་ང་གཉིིས་ལ་ཚེོར་བ་ག་ར་ེཡོིད་མེད་ཀྱི་ིསོྐོར་ལ་

སུས་ཀྱིང་སྐོད་ཆོ་བཤོད་མ་བྱུང་།

ཞུགས་འབུལ་གྱིི་རྗོེས་སུ་ང་ཚེོ་ཚེང་མ་ནང་དུ་བདུན་ཕྲག་གཅིིག་ཙམ་ལ་མཉིམ་

དུ་བསྡེད་པ་ཡིིན། དེ་རྗོེས་ཋེེ་ས་ང་གཉིིས་གཏན་སྡེོད་སླེོབ་གྲྭ་རུ་བཏང་བྱུང་། དུས་ཡུན་

འདིའ་ིརིང་ལ་ངའ་ིཨ་མར་སེམས་སྡུག་ཆོེན་པོ་བྱུང་བ་འདྲ་བོ་འདུག ང་རང་ལ་མཚེོན་

ན་ངས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་ཚེོར་བ་ནམ་ཡིང་མངོན་པར་གསལ་བ་བྱེད་ཐུབ་ཀྱིི་མེད། ང་ཞིེ་

དྲགས་ངུས་ཀྱིང་མེད། མངོན་སུམ་མིན་པའི་ཚེོར་བའི་རྒྱུན་དེ་རང་འཇེགས་བསྡེད་

འདུག དུས་ད་ེནས་བཟུང་སྟ་ེརང་ཉིིད་རང་ག་ིམ་ིཚེ་ེནས་ཁོ་བྲེལ་འདུག་སྙམ་པའ་ིཚེོར་

བ་ད་ེཤུགས་ཆོ་ེརུ་ཕྱིིན་སོང་།
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ཨ་ཕ་གོྲངས་ཏ་ེཟླ་བ་འགའ་ིརྗོེས་སུ་ངའ་ིཨ་མས་དེང་སང་བྱས་ན་ང་ཚེོས་ཧྥོང་ཧྲུའ་ེ

སྟེ། ས་ལྟས་ངན་པ་རེད་ཟིེར་སྲོིད་པའི་ཁོང་པ་མདོག་ཉིེས་ཆུང་ངུ་ཞིིག་ཏུ་སོྤེར་པ་རེད། 

དེ་ནི་མཐོང་རྒྱ་འགོག་པའི་ཁོང་བརྩེགས་ཆོེན་པོ་ཞིིག་གི་རྒྱབ་ཏུ་ལོན་ཌོན་གྱིི་ཨེག་སི་

བྷི་ཤོོན་གཞུང་ལམ་ནས་ཁོད་རིང་བའི་ས་རུ་ཡོིད། ངའི་ཨ་ཕ་གོྲངས་པའི་དབྱར་ཐོག་

གམ། ༡༩༦༧ ལོའ་ིསོླེབ་གྲྭའ་ིགུང་གསེང་ག་ིསྐོབས་སུ་ངའ་ིཨ་མས་ང་ཚེ་ོཚེང་མ་ལོྷ་ཨ་ཧྥོ་ི

རི་ཁོར་གྲུ་གཟིིངས་ལ་བསྡེད་དེ་ཕྱིིན་ན་ཡིག་པོ་ཡིོང་གི་རེད་བསམས་ནས་དེ་ལྟར་ཐག་

བཅིད་འདུག ད་ེདུས་དབྱིན་ཡུལ་གྱི་ིགྲུ་གཟིིངས་བཟིང་གྲས་ཡུ་ཉིིན་ཁོ་སེལ་ལེན་ཞིེས་པ་

དེའ་ིནང་ང་ཚེ་ོཉི་ིམ་བཅུ་སོྐོར་ཞིིག་ལ་འགྲུལ་སྐྱོད་བྱས་པ་ཡིིན། ང་ཁོེབ་ཋོེན་གྱི་ིགྲུ་ཁོར་

སླེེབས་དུས་གོྲང་ཁྱོེར་གྱིི་རྒྱབ་ནས་ཋེེ་བྷལ་མོན་ཐེན་ཀོྲང་ངེར་འགྱིིང་ཡོིད་པ་མཐོང་བ་

དྲན་སོས་ཀྱི་ིའདུག ང་ཚེ་ོགྲུ་ནས་འབབ་གྲབས་བྱེད་དུས་ངས་ང་ཚེ་ོགོམ་པ་བརྒྱབ་ནས་

འགོྲ་དགོས་སའ་ིས་ཆོ་ད་ེལ་ར་སོྐོར་བརྒྱབ་ཡོིད་པའ་ིདོ་སྣང་བྱུང་། གྲུའ་ིཁོ་ལོ་པ་ད་ེགྲུ་ཟིམ་

གྱི་ིདཀྱིིལ་ད་ེནས་མར་འགྲོ་དུས་དོ་སྐྱེལ་བ་ནག་པོ་ཞིིག་ཡིར་ཡིོང་ག་ིའདུག གོླེ་བུར་དུ་ཁོ་

ལོ་པ་དེས་མ་ིད་ེའཇུས་ཏ་ེརོྡོག་པས་གཞུས་ཏ་ེ “ངའ་ིལམ་འགོག་རྩིས་མ་བྱེད་ཨང་། ངའ་ི

འཁྲིས་ལའང་ཡིོང་རྩིས་མ་བྱེད་ཨང་།” ཞིེས་གཤོེས་སོང་། ང་ཧོན་ཐོར་སོང་། ཐོག་མར་

ངའ་ིབསམ་པར་མ་ིད་ེསོྨྱོན་པ་རེད་བསམས་བྱུང་། ངས་ཁོོ་འཇེིགས་སུ་རུང་བ། ཁོྲ་གཏུམ། 

སྟངས་འཛོིན་མི་ཐུབ་པའི་མི་ཞིིག་རེད་བསམས་བྱུང་། འོན་ཀྱིང་འགྲུལ་སྐྱོད་མུ་མཐུད་

སྐོབས་ལུང་པ་འདརི་འད་ིལྟ་བུའ་ིགནས་སྟངས་ད་ེརྒྱུན་ལྡན་ཡིནི་པ་ངར་ཤོསེ་རོྟེགས་བྱུང་།

ང་ལོ་བདུན་པའ་ིཐོག་ལོྷ་ཨ་ཧྥོ་ིར་ིཁོར་ཡིོད་དུས་ངས་མ་ིརིགས་དབྱ་ེའབྱེད་ཀྱི་ིཁོོར་

ཡུག་ལ་དོ་སྣང་མ་བྱུང་། ད་ཆོ་ངས་མ་ིརྒན་པའ་ིའཛོམ་གླེིང་ག་ིནང་དུ་གནས་ཚུལ་མང་

པོ་ཞིིག་ད་ེསྔོ་ངས་བསམ་པ་ནང་བཞིིན་མིན་པ་ད་ེམཐོང་རྒྱུ་འགོ་ཚུགས་སོང་། ངས་འད་ི

ན་ིའཚེར་ལོངས་བྱེད་བཞིིན་པའ་ིསྐོབས་ཀྱི་ིཆོ་ཤོས་ཐུན་མོང་བ་ཞིིག་རེད་བསམ་གྱི་ིའདུག 

སྐོབས་ཤོིག་ལ་བྱིས་པའ་ིསྐོབས་སུ་ཡིིན་ཤོག་ག་ིགནས་ཚུལ་འགའ་ཞིིག་ལ་དྲ་ིབ་གཏོང་
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རྒྱུ་འགོ་ཚུགས་ཀྱི་ིཡོིད། འགྲུལ་སོྐྱད་འད་ིཆོ་ཚེང་ག་ིརིང་ང་ལ་ལོྷ་ཨ་ཧྥོ་ིར་ིཁོའ་ིནང་ག་ིམ་ི

རིགས་དབྱ་ེའབྱེད་ལམ་ལུགས་ནང་ག་ིབཤུ་གཞོིག་དེར་གོ་རོྟེགས་ཟིབ་མོ་བྱུང་།

དེར་ཡོིད་སྐོབས་ང་ལ་སེམས་ཀྱི་ིགཅོིང་ནད་བྱུང་བ་དང་། རང་ཉིིད་ཀྱི་ིའཛོམ་གླེིང་

ནས་ཁོ་བྲེལ་བའ་ིཚེོར་སྣང་ཡིང་བྱུང་བ་མ་ཟིད། བསམ་བློའ་ིནང་དུ་ “ཕལ་ཆོེར་ང་རང་

སྡུག་བསྔོལ་འད་ིནས་ཐར་བ་ལ་རང་ཤོ་ིབརྒྱབ་དགོས་པ་མིན་ནམ་” བསམས་པའང་དྲན་

སོས་ཀྱི་ིའདུག ཡིང་ཕོྱིགས་གཞིན་ནས་བྱས་ན་ང་ཤོ་ིརྒྱུ་ལ་ཞིེད་སྣང་ཆོེན་པོ་ཡོིད། ང་ལ་

གཞི་ིརྟེེན་མེད་པའ་ིཚེོར་བ་ཞིིག་བྱུང་།

ང་ཚེོས་ཁོེབ་ཋེོན་ལ་བསོྐོར་སོྐྱད་བྱས་ཚེར་བའ་ིརྗོེས་སུ། ངའ་ིཨ་མས་ཉིིན་ཤོས་རིང་

མོ་ཁོེར་རྐྱེང་དུ་སོྡེད་འདོད་བྱས་ཏེ་གཅིེན་མོ་དང་ང་གཉིིས། ཋེེ་ས་ལ་ཐུག་པའི་བུ་ཞིིག་

དང་མཉིམ་དུ་ཁོེར་རྐྱེང་དུ་ཪོོ་ཌི་སི་ཡི་ནང་གི་ཧྥོིག་ཋེོ་རི་ཡི་ཧྥོོལ་སི་ལ་བཏང་བྱུང་། 

སྔོར་སོང་རྗོེས་དྲན་བྱེད་སྐོབས། ངའ་ིཨ་མས་འད་ིའདྲ་བྱས་པ་ད་ེའགན་ཁུར་མ་བྱས་པ་

ཞིིག་ཏུ་མངོན། སྐོབས་ད་ེདུས་ང་ལོ་བཅུ་གསུམ་དང་། ངའ་ིགཅིེན་མོ་ལོ་བཅུ་དྲུག མོའ་ི

དགའ་རོགས་ཆོར་ལ་ེས་ིལོ་བཅུ་བདུན་རེད། འོན་ཀྱིང་སྐོབས་དེར་ང་ཚེོས་འད་ིན་ིབསམ་

བོླ་ཞི་ེདྲགས་ཡིག་པོ་ཞིིག་རེད་བསམས་ཡིོད།

ང་ཚེོ་ཪོོ་ཌི་སི་ཡིའི་མགོྲན་ཁོང་དུ་སླེེབས་པའི་རྗོེས་ཐོག་དེར། ང་ཚེོས་མགོྲན་ཁོང་

དེའ་ིཉི་ེའགྲམ་དུ་རྒྱན་རྩེད་ཁོང་ཞིིག་ཡིོད་པ་ཤོེས་བྱུང་། ཡིིན་ནའང་ནང་དུ་འཛུལ་ཆོོག་

པ་ལ་ལོ་ཉིེར་གཅིིག་ཟིིན་དགོས་འདུག དེས་ན་ངའ་ིགཅིེན་མོས་མིག་ལ་གྲིབ་མ་བཟོི་བ་

སོགས་མཛོེས་སོྤྲོས་མང་པོ་བྱས་སོང་། ང་ཚེོས་ཐབས་ཤོེས་ཡོིད་རྒུ་བྱས་ཏ་ེརྒྱན་རྩེད་ཁོང་དུ་

འཛུལ་ཐུབ་པ་བྱུང་། ད་ེགར་ང་ཚེོའ་ིདངུལ་ཡིོད་ཚེད་རྒྱན་ལ་ཤོོར། ང་ཚེོས་ཕྱིིར་ལོག་ག་ི

འགྲུལ་སོྐྱད་ཀྱིི་ཆོེད་དུ་འགྲོ་གྲོན་ཟུར་འཇོེག་བྱས་ཡོིད་པ་དེའང་རྒྱན་རྩེད་ལ་ཤོོར། ང་

ཚེོས་ནང་ལ་ལོག་རྒྱུའི་འགོྲ་གོྲན་གྱིི་དངུལ་དེ་རྒྱན་རྩེད་རོ་ལེད་རྒྱ་ཅོིག་གི་ཨང་ཀི་བཅུ་

གསུམ་པའི་ཐོག་ལ་བཞིག་པས། ཡི་མཚེན་པ་ཞིིག་ལ་ཨང་ཀི་བཅུ་གསུམ་དེ་ཐོན་སོང་། 

ང་ཚེ་ོལ་བསོད་བད་ེའདུག་མ་གཏོགས་ད་ེམིན་ཕུང་ལ་སྦྱར་བ་ཡིོད།
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ང་ཚེ་ོཡིོ་ཧན་ས་ིབྷག་ལ་ཕྱིིན་ཏ་ེཨ་མ་ལ་ཐུག་པ་དང་མོས་ང་ཚེ་ོས་ཁུལ་དེའ་ིགཡིས་

གཡིོན་དུ་བསོྐོར་སོྐྱད་ལ་འཁྲིད་བྱུང་། ང་ཚེོས་ངའ་ིགཅིེན་མོ་དམར་འབྱར་ཡིིན་སྐོབས་

ངའི་ཕ་མ་དང་མཉིམ་དུ་སོྡེད་སའི་ཕྱུགས་གསོ་ཁོང་ཝིི་ལོ་སི་ཋེི་རིམ་ཕར་ཁོི་ཞིེས་པ་

ལ་ཕྱིིན་པ་ཡིིན། ངའ་ིཨ་མས་ངའ་ིཨ་ཕ་དམག་སར་རྨས་སོྐྱན་བྱུང་བ་ད་ེནས་དྲག་སྐྱེད་

ཡིོང་ཕྱིིར་དེར་བསྡེད་པའ་ིསོྐོར་ལ་ལོ་རྒྱུས་བཤོད་བྱུང་། ཁོོང་ཚེ་ོཐོག་མ་དེར་སོྤེར་སྐོབས་

ཨ་ཕའ་ིམིག་ལ་རྨ་རས་དཀྲིས་ཡིོད་པ་དང་ཞི་ེདྲགས་ནད་པ་རེད། དུས་ཡུན་དེའ་ིརིང་ལ་

བགྲེས་ཡིོལ་དུ་སོང་བའི་མཚེོ་དམག་གི་དམག་དཔོན་དང་ངའི་ཕ་དམ་པ་ཝོིལ་ཋེེར་ཝིེ་

ས་ིཐེད་ཁོོང་ཚེ་ོདང་མཉིམ་དུ་བསྡེད་པ་རེད། ཁོོང་ཆོང་རག་ལ་དགའ་བའ་ིམ་ིཞིིག་རེད། 

ཐེངས་ཤོིག་མོ་ཊི་ལ་སྐྱོན་ཤོོར་བའི་སྐོབས་སུ་ཁོོས་ཨ་རག་ཉིོ་བའི་ཆོེད་དུ་གྲོང་ཁྱོེར་ལ་

འདྲུད་འཐེན་འཁོོར་ལོ་ལ་ེབར་ཉི་ིཤུ་བཏང་སྟ་ེཕྱིིན་པ་རེད།

ངའི་ཨ་མ་མི་རིགས་དབྱེ་འབྱེད་ལ་རྒྱབ་སོྐྱར་ཆོ་ཚེང་བྱེད་མཁོན་ཞིིག་རེད། འོན་

ཀྱིང་ང་རང་ལོ་བཅུ་གསུམ་ཡིིན་པའི་སྐོབས་ནས་བཟུང་འདི་ཕོྱིགས་ཡོིངས་ནས་ནོར་

འཁྲུལ་ཡིིན་པ་ཤོེས་ཀྱི་ིཡིོད། ངས་ད་ེགའ་ིམ་ིརིགས་དབྱ་ེའབྱེད་ཀྱི་ིགནས་སྟངས་སོྐོར་ལ་

ལོ་རྒྱུས་མ་ིསྙན་པ་གོ་འགོ་བཙུགས། དཔེར་ན། ང་ཚེོའ་ིཉི་ེའགྲམ་དུ་ཡིོད་པའ་ིཕྱུགས་གསོ་

ཁོང་ག་ིམ་ིད་ེཚེོས་ཁོྲམ་ལ་བཟིའ་ཆོས་ཉིོ་བར་འགོྲ་དུས་ཁོོང་ཚེོས་རང་ག་ིགཡོིག་པོ་ནག་

པོ་ད་ེཚེ་ོརོགས་ལ་འཁྲིད་ད་ེའགོྲ་ག་ིཡོིད། འོན་ཀྱིང་གཡིོག་པོ་དེར་དྲ་ིམ་ཁོ་ཡི་ིའདུག་ཅིེས་

མོ་ཊིའ་ིནང་ལ་མཉིམ་དུ་འཁྲིད་ཀྱི་ིམེད། ཁོོང་ཚེོས་གཡིོག་པོ་ད་ེམོ་ཊིའ་ིདོ་པོ་བླུགས་སའ་ི

ནང་དུ་སོྡེད་བཅུག་ག་ིཡོིད། ང་ཚེོས་འད་ིལྟ་བུའ་ིལོ་རྒྱུས་མང་པོ་ཐོས་མོྱོང་།

ང་ཚེ་ོཡིོ་ཧན་ས་ིབྷག་ཏུ་ལོག་རྗོེས་ཆོོས་སེམས་ཧ་ཅིང་ཆོེན་པོ་ཡིོད་པའ་ིངའ་ིཨ་མའ་ི

གཉིེན་ཚེན་རྣམས་ལ་ཐུག་འཕྲད་བྱས་པ་ཡིིན། ང་ཚེོས་སྐོབས་དེར་ལོ་དགུ་བཅུ་གོ་བརྒྱད་

སོན་པའ་ིངའ་ིཨ་མའ་ིཨ་མ་ལ་ཐུག་པ་ཡིིན། མོས་ལོ་བརྒྱད་ཅུ་གྱི་ལྔའ་ིསྟེང་རང་ཉིིད་ཤོ་ི

རྒྱུར་ཐག་བཅིད་ད་ེམལ་ཁྲིར་ཉིལ་ནས་མཐའ་མའ་ིལོ་བཅུ་གསུམ་བསྐྱལ་བ་རེད། མོ་བུ་

མོ་རྣམས་ཀྱིི་ཁྱོིམ་དུ་རེས་མོས་བྱས་ནས་སྤེོར་ནས་བསྡེད། ང་ཚེོ་དེ་གར་ཡིོད་དུས་མོ་
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ངའི་ཨ་མའི་གཅིེན་མོ་རྒན་ཤོོས་སྲུ་མོ་ས་རའི་ནང་དུ་བསྡེད་འདུག ས་རས་མོ་རང་གི་

བཟིའ་ཆོས་རྣམས་ནང་དུ་སྐྱེལ་བར་མངགས་ཀྱིི་འདུག་ཀྱིང་། མོས་སྐྱེལ་མཁོན་གྱིི་མི་

ནག་པོ་ད་ེནང་ལ་གཏོང་ག་ིམ་ིའདུག མ་ིནག་པོ་གཅིིག་ཀྱིང་མོའ་ིནང་དུ་བཏང་མོྱོང་མེད་

ཙང་། མོས་བཟིའ་ཆོས་ཀྱིི་སྒོམ་དེ་ཚེོ་སོྒོ་འགྲམ་དུ་གཞིག་ཏུ་འཇུག་གི་འདུག ཕོྱིགས་

བསོྡེམས་བརྒྱབ་སྟ་ེབཤོད་ན། ལོྷ་ཨ་ཧྥོ་ིར་ིཁོ་ཞིེས་པའ་ིཧ་ཅིང་མཛོེས་སྡུག་ལྡན་པའ་ིལུང་

པ་དེ་ང་ལ་མཚེོན་ན། སྐོབས་དེ་དུས་ཀྱིི་འཇེིགས་སུ་རུང་བའི་ཕོྱིགས་རིས་དབྱེ་འབྱེད་

དེས་འཕོྲ་བརླག་ཏུ་བཏང་སོང་བསམ་པ་བྱུང་།

དབྱར་མཇུག་དེར་ངའི་གཅིེན་མོ་ཁོིར་བྷི་ལོ་ཇེི་ལ་ལོག་ཕྱིིན་པ་དང་། ང་བྷེན་ནེན་

ཌན་སླེོབ་གྲྭར་ལོ་རིམ་གཉིིས་པར་འཛུལ་བ་ཡིིན། འདིའ་ིསྐོབས་སུ་ངས་ང་རང་འཚེར་

ལོངས་བྱེད་སའི་ཡིེ་ཤུའི་དད་པ་དེ་ནས་བརྒལ་ཏེ་ཆོོས་ལུགས་གཞིན་དང་དད་ཡུལ་

གཞིན་ལ་དོ་སྣང་བྱེད་རྒྱུ་འགོ་བཙུགས་པ་ཡིིན། ཐ་ན་ང་རང་བྱིས་པ་ཡིིན་དུས་ནས་སྣང་

སྲོིད་ཀྱི་ིརང་བཞིིན་གྱི་ིསོྐོར་ལ་དུས་རྟེག་ཏུ་དྲ་ིབ་ཡོིང་ག་ིཡོིད། ང་ལ་ཐོག་མའ་ིདུས་ནས་

གང་ཞིིག་འགྲིག་མེད་པའ་ིཚེོར་བ་ཞིིག་ངང་ངམ་ཤུགས་ཀྱིིས་ཡོིང་ག་ིཡིོད། ཕྲུ་གུ་ཕལ་མོ་

ཆོེས་བྱས་པ་ནང་བཞིིན་ངས་རང་ག་ིཕ་མ་ལ་ཅིིའ་ིཕྱིིར་འཇེིག་རྟེེན་གྱི་ིཆོོས་ཐམས་ཅིད་ཀྱི་ི

རང་བཞིིན་གང་ཡིིན་པ་ད་ེད་ེལྟར་རེད་དམ་ཞིེས་དྲིས་སྐོབས། ཁོོང་ཚེོས་ཆོོས་ཕྱིོགས་ཀྱི་ི

སོྒོ་ནས་འགྲེལ་བཤོད་བརྒྱབ་པ་དེར་ངས་ཡིིད་ཆོེས་བྱས་མེད། ང་རང་ལོ་དྲུག་ཙམ་ཡིིན་

དུས་ངས་ཨ་མ་ལ་ “ཅིིའ་ིཕྱིིར་ང་ང་རང་རེད་དམ།” ཞིེས་དྲིས་དུས། ངས་འདིའ་ིཐོག་ལ་

བསམ་བོླ་ཡུད་ཙམ་བཏང་ཡིོད། ཨ་མས་ང་ལ་ “ཁོྱོད་རང་ན་ིཁོྱོད་རང་ཡིིན་དོན་ན་ིདཀོན་

མཆོོག་གིས་ཁོྱོད་རང་ཁོྱོད་རང་ག་ིངོ་བོར་བཟོིས་པ་རེད།” ཅིེས་བརོྗོད་བྱུང་། ལོ་ཚེད་ད་ེ

འདྲ་ཞིིག་ལའང་ངས་ “ལན་འདིས་ངའ་ིཡིིད་མ་ིཚེིམ། ང་ན་ིང་རང་ཡིིན་དཀོན་མཆོོག་

གིས་བཟོིས་པ་ཙམ་མ་ཡིིན་པར་ནང་དུ་ང་ལའང་བྱེད་ལས་ཕྲན་བུ་ར་ེངེས་པར་དུ་ཡོིད་

དགོས་ཀྱི་ིརེད།” བསམས་མོྱོང་།
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ང་རང་འཚེར་ལོངས་བྱེད་སའ་ིཡི་ེཤུའ་ིཆོོས་ལུགས་དེར་ངས་ནམ་ཡིང་འབྲེེལ་མཐུད་

བྱེད་མ་ཐུབ། ངས་མཐོང་རྒྱུ་མེད་པའ་ིདཀོན་མཆོོག་ཅིིག་ལ་ཡིིད་ཆོེས་རྩ་བ་ནས་བྱེད་ཐུབ་

མ་སོང་། དཀོན་མཆོོག་གིས་ཐག་གཅོིད་ཚེང་མ་གནང་གི་ཡིོད་པ་དང་། མི་ཚེོས་ག་རེ་

བསམ་པ་དང་ཚེོར་བ་མཁྱོེན་གྱི་ིཡིོད་པ། མ་ིརྣམས་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཚེ་ེརོགས་སོྐྱར་

གནང་གི་ཡིོད་ཟིེར། འོན་ཀྱིང་ང་ལ་འདི་ནི་ལྷ་སྒྲུང་ལྟ་བུར་མངོན་པས་གོ་དོན་ཞིིག་རྩ་

བ་ནས་སྟེར་མ་མོྱོང་།

ང་འཚེར་ལོངས་བྱེད་པའ་ིསྐོབས་སུ་ང་ཚེ་ོདབྱིན་ཡུལ་གྱི་ིཡི་ེཤུའ་ིལྷ་ཁོང་ལ་གཟིའ་

ཉི་ིམ་ནམ་ཡིིན་ལ་ཕྱིིན་པ་ཡིིན། ངའ་ིཨ་ཕ་མ་གོྲངས་པའ་ིལོ་འགའ་ཤོས་ཀྱི་ིསོྔོན་ལ་ཆོོས་

དད་དང་འབྲེེལ་བའ་ིསོྐོར་ལ་དཀའ་ངལ་ཞིིག་འཕྲད་པ་རེད། དུས་ཡུན་ཐུང་ངུ་ཞིིག་ག་ི

རིང་ལ་ངའི་ཕ་མས་བྷིལ་ལི་གྷི་རམ་གྱིི་ཚེོགས་འཛོོམས་དེ་ཚེོར་ཕྱིིན་ཏེ་ཆོོས་ཀྱིི་སོྐོར་ལ་

རོྨངས་དད་ཅིན་ད་ེའདྲ་ཆོགས་སོང་། འད་ིན་ིལོ་གཅིིག་ཀྱིང་འགོར་མ་སོང་། ཁོོང་ག་ིམ་ི

ཚེེའ་ིལོ་མཐའ་མ་འགའ་ིནང་དུ་ངའ་ིཨ་ཕ་ཤོར་ཕོྱིགས་པའ་ིཆོོས་ལུགས་དང་ཁྱོད་པར་དུ་

བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་ལ་སོྤྲོ་སྣང་བྱུང་འདུག འོན་ཀྱིང་ངས་འདིའི་སོྐོར་ཨ་ཕ་གྲོངས་

རྗོེས་གཞི་ིནས་ཤོེས་རོྟེགས་བྱུང་།

བྷེན་ནེན་ཌན་དུ་སླེོབ་ཡུན་གྱི་ིལོ་འཁོོར་མོར་ངས་ཆོོས་ལུགས་མཚུངས་བསྡུར་དང་

ཤོར་ཕོྱིགས་པའི་ཆོོས་ལུགས་སོྐོར་གྱིི་དེབ་བཀློགས་པ་ཡིིན། ངའི་ལག་པར་སླེེབས་པའི་

ནང་ཆོོས་ཀྱི་ིདེབ་ཐོག་མ་ད་ེཁོ་ིར་ིས་ིམ་ེས་ིཧམ་ཧྥོ་ར་ེས་ིཡིིས་བྲེིས་འདུག ངས་དེའ་ིནང་

ནས་ “དམིགས་ཡུལ་ད་ེངར་འཛོིན་མེད་པར་བཟོི་རྒྱུ་རེད།” ཟིེར་བའམ། ཡིང་ན། “བདག་

ཡིོད་པ་མ་རེད། དོན་དམ་པར་བདག་མེད།” ཟིེར་བ་ལ་སོགས་པ་བཀློགས་རྗོེས་ངས་དེབ་

ད་ེམར་བཞིག་སྟ་ེ “ད་ནས་བཟུང་ངས་ནང་ཆོོས་སོྐོར་བཀློག་ག་ིམིན།” བསམས་བྱུང་། ང་

ཆོོས་ལུགས་གཞིན་གྱིི་སོྐོར་བཀློག་ཏུ་ཕྱིིན་པ་ཡིིན། ཡིིན་ན་ཡིང་ཞིེད་སྣང་ལ་མ་ལྟོས་

པར་ངས་ནང་པའ་ིདེབ་སྐྱར་དུ་བཀློགས་པ་ཡིིན། ཅིིའ་ིཕྱིིར་ཞི་ེན་ད་ེཚེོའ་ིནང་ནས་ང་ལ་

གོ་རྒྱུ་མང་བ་ཐོབ་བྱུང་། རང་སེམས་རང་གིས་གཅུན་དགོས་པའ་ིསྒོེར་གྱི་ིལས་འགན་གྱི་ི
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ནན་བཤོད་ད་ེལ་ང་ཡིིད་འཐད་པོ་བྱུང་། ད་ེལས་བརྒལ་ཏ་ེང་ནང་ཆོོས་ལ་བློ་ཕོྱིགས་པའ་ི

རྒྱུ་མཚེན་གཞིན་ནི། དེས་རང་ཉིིད་རང་གི་མགོན་དང་། རང་སེམས་གཅུན་ཐབས་ཀྱིི་

ལམ་ཞིིག་ཡོིད་པ་བསྟན་འདུག ང་དང་འཕྲད་པའ་ིགནས་ལུགས་གཞིན་ཚེང་མའ་ིནང་

ནས་ངས་ནང་ཆོོས་འད་ིདངོས་ཡོིད་དང་མཐུན་པ་དང་གཞི་ིབརྟེན་པོ་ཞིིག་ཏུ་ཚེོར་བྱུང་།

ངས་གོང་དུ་བཤོད་ཟིིན་ལྟར་ ༡༩༦༨ ཀྱི་ིདབྱར་ཁོ་དེར་ང་ཧ་ལམ་ལོ་བཅོི་ལྔར་སླེེབས་

དུས་ང་ཚེོས་མལ་ཋེ་ལ་ཕྱིིན་པ་ཡིིན། དབྱར་ཁོ་དེར་ཨ་མས་ང་ལ་དུག་གཏོང་རྩིས་བྱེད་ཀྱི་ི

ཡིོད་པ་ངར་ཡིིད་ཆོེས་རྙིེད་བྱུང་། བསམ་བོླ་ད་ེབབ་ཅོིལ་ཞིིག་རེད་ད་ེངའ་ིསེམས་ནང་ནས་

འདོན་ཐུབ་མ་སོང་། མོ་མ་ིདགའ་བའ་ིབྱ་བ་ཞིིག་ངས་བྱས་ཡིོད་ན་མོས་སྐོད་ཤུགས་ཆོེན་

པོའ་ིསོྒོ་ནས་ང་ལ་ “ངས་ཁོྱོད་གསོད་ཐུབ་ཀྱི་ིཡིོད།” ཅིེས་ཟིེར། ངས་མོས་བཤོད་པའ་ིཚེིག་

ལ་བདེན་པར་བཟུང་སྟ་ེམོས་གཡོིས་པའ་ིཁོ་ལག་རྩ་བ་ནས་བཟིས་མེད། ངས་དབྱར་ཁོའ་ི

གུང་གསེང་དེ་ཨ་མར་སུན་སྣང་གི་ཚེོར་བ་ཐལ་ཆོ་ཅིན་གྱིི་ནང་དང་ནང་ཆོོས་ཀྱིི་སོྐོར་

གྱི་ིདཔ་ེདེབ་བཀློགས་ཏ་ེདུས་ཚེོད་བསྐྱལ་བ་ཡིིན། ད་ེནས་ཟླ་བ་བཞིིའ་ིརྗོེས་སུ་ང་རིན་པོ་

ཆོེར་ཐེངས་དང་པོར་ནང་པའ་ིཚེོགས་སྡེ་ེརུ་མཇེལ་བྱུང་། ངའ་ིམ་ིཚེ་ེད་ེངས་ནམ་ཡིང་ར་ེ

སྒུག་བྱེད་མ་མོྱོང་བའ་ིཁོ་ཕོྱིགས་ཤོིག་ཏུ་འགྱུར་ལ་ཉི་ེབ་རེད།།
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ངའ་ིཁོྱོ་ག་ཆོོས་རྒྱམ་དྲུང་པ་རིན་པོ་ཆོ་ེན་ིསྤྱི་ིལོ་ ༡༩༤༠ འབྲུག་ག་ིལོར་བོད་དུ་འཁྲུངས་པ་

རེད། ཁོོང་ག་ིཕ་མ་ན་ིབོད་ཤོར་ཕོྱིགས་མཐོ་སྒོང་དུ་འཚེ་ོབའ་ིའབོྲེག་པ་ཡིིན་པ་དང་། ཁོོང་

ལ་མིང་སྲོིང་དུ་མ་ཡིོད། ཁོོང་ཟླ་བ་བཅོི་བརྒྱད་ཡིིན་པའི་སྐོབས་སུ་ཟུར་མང་བདུད་རྩི་

མཐིལ་དགོན་པའ་ིགྲྭ་བ་འགའ་ཤོས་ཁོོང་ག་ིའབོྲེག་སྡེ་ེདེར། ལོ་སོྔོན་མ་དེར་སྐུ་གཤོེགས་

པའ་ིདགོན་པའ་ིམཁོན་པོའམ། དྲུང་པ་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་པའ་ིཡིང་སྲོིད་འཚེོལ་དུ་སླེེབས་པ་

རེད། བོད་ཀྱི་ིནང་པ་ཚེོས་བླ་ཆོེན་རོྟེགས་པ་དང་ལྡན་པ་ད་ེཚེ་ོསྐུ་གཤོེགས་སྐོབས། ཆོོས་

བསྟན་ནས་སེམས་ཅིན་གཞིན་གྱི་ིདོན་མཛོད་པ་དང་། ལས་ཀྱི་ིའཕྲོ་མུ་མཐུད་སོྐྱང་བའ་ི

ཆོེད་དུ་སླེར་ཡིང་སྐུ་སྐྱེ་བཞིེས་ཏེ་ཕེབས་ཀྱིི་ཡིོད་པར་ཡིིད་ཆོེས་བྱེད་ཀྱིི་ཡིོད། བླ་མ་ཚེོ་

དགུང་ལོ་མཐོན་པོར་སླེེབས་དུས་རང་ཉིིད་གང་དུ་འཁྲུངས་རྒྱུ་ཡིིན་པའི་སོྐོར་ལ་ཕྱིག་

བྲེིས་འཇེོག་པ་གནང་གི་ཡིོད། འོན་ཀྱིང་ད་ལྟ་འཚེོལ་བའི་སྤྲུལ་སྐུ་འདིའི་ཐད་ལ་ཕྱིག་

བྲེིས་ད་ེའདྲ་གང་ཡིང་མེད་ཙང་། དག་ེའདུན་པ་ཚེོས་རང་ག་ིཆོོས་བརྒྱུད་ཀྱི་ིགཙ་ོའཛོིན། 

༸རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པ་ལ་གཟིིགས་སྣང་བྱུང་བ་ཞིིག་ལ་བློས་འགེལ་བྱས་ཡིོད། ཁོོང་གིས་

ཡིང་སྲོིད་འཚེོལ་མཁོན་ཚེ་ོལ་བྱིས་པའ་ིཕ་དང་མ་ཡི་ིམིང་དང་། ད་ེམིན་གྱི་ིགནས་ཚུལ་

བཅིས་གནང་སྟ་ེགང་དུ་འཚེོལ་དགོས་མིན་བཀའ་གནང་བ་རེད།

ཁོོང་ཚེོ་ཐེངས་དང་པོ་ངའི་ཁོྱོ་གའི་འབོྲེག་སྡེེར་སླེེབས་དུས་མི་ཚེོ་ལ་སྐོད་ཆོ་འདྲི་

བ་དང་ལྷན་དུ་བྱིས་པ་ལོ་གཅིིག་ཙམ་ཟིིན་མཁོན་ཡོིད་རིགས་ཀྱིི་བཟིའ་མི་ཅིི་ཡིོད་ཀྱིི་

ཐོ་གཞུང་ཞིིག་བཟོིས་འདུག འོན་ཀྱིང་ཁོོང་ཚེོས་རིན་པོ་ཆོེའ་ིཕ་མ་ལ་སྐོད་ཆོ་གང་ཡིང་

དྲིས་མ་ིའདུག རྒྱུ་མཚེན་ན་ིཁོོང་ཚེ་ོཁྱོིམ་ཚེང་དབུལ་པོའ་ིགྲས་ཡིིན་པ་དང་། དག་ེའདུན་

པ་ཚེོས་དྲུང་པའ་ིཡིང་སྲོིད་ད་ེམ་ིཚེང་ཕྱུག་པོ་ཞིིག་ཏུ་འཁྲུངས་ཡོིད་པའ་ིར་ེབ་བྱས་འདུག 

ཁོོང་ཚེོས་མིང་ཐོ་ད་ེཀརྨ་པ་ལ་ཕུལ་སྐོབས། ཁོོང་གིས་དག་ེའདུན་པ་ཚེོས་ཡིག་པོ་བྱས་ཏ་ེ
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རྩད་གཅོིད་བྱུང་ཡོིད་ས་མ་རེད། ཡིང་སྐྱར་ཕྱིིན་ཏ་ེའབད་རོྩལ་བོྱས་ཤོོག་གསུངས་འདུག 

འདིའི་སྐོབས་སུ་དགེ་འདུན་པ་ཚེོ་འབོྲེག་སྡེེའི་ཉིེ་འགྲམ་དུ་སླེེབས་དུས་ཁོོང་ཚེོས་བྱིས་

པ་ཆུང་ཆུང་ཁོོང་ཚེོར་ལག་གཡུག་རྒྱག་མཁོན་ཞིིག་མཐོང་འདུག འདི་ནི་རིན་པོ་ཆོེ་

རེད། ཁོོང་ཚེོས་ཁོོང་ག་ིཕ་མར་སྐོད་ཆོ་དྲིས་དུས་ཐོག་མར་ཁོོང་ཚེ་ོམགོ་འཐོམས་འདུག 

ཨ་མའ་ིམིང་འགྲིག་ཡོིད་ཀྱིང་ཨ་ཕའ་ིམིང་འགྲིག་མེད། ད་ེནས་མཐའ་མ་དེར་ཁོོང་ག་ིཨ་

མས་མོའ་ིཁོྱོ་ག་ད་ེཕྲུ་གུའ་ིཕ་ངོ་མ་མིན་པ་དང་། ཁོྱོ་ག་དང་པོའ་ིམིང་ད་ེབཤོད་སྐོབས་རྩད་

གཅོིད་པ་ཚེོ་ལ་དགོས་པའི་མིང་དང་མཐུན་པ་རེད། ༸རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པའི་གཟིིགས་

སྣང་གཞིིར་བཟུང་ན་ཁྱོིམ་ཚེང་དེའི་སྦྲེ་གུར་གྱིི་སྒོོ་དེ་ལྷོ་ཕྱིོགས་ལ་བསྟན་ཡིོད་པ་དང་། 

ཁྱོ་ིདམར་པོ་ཞིིག་ཀྱིང་ཡིོད་པ་རེད།

ད་ེནས་དག་ེའདུན་པ་ཚེོས་བྱིས་པ་ད་ེཡིང་སྲོིད་ངོ་མ་ཡིིན་མིན་གྱི་ིབརྟེག་དཔྱོད་བྱས་

འདུག དག་ེའདུན་པ་ཚེ་ོལ་འགྲོ་བ་རིགས་དྲུག་ག་ིགནས་འཁོོད་པའ་ིསྲོིད་པ་འཁོོར་ལོའ་ི

ཐང་ཀ་ཞིིག་ཡིོད་པ་ད་ེབསྟན་ནས་བྱིས་པ་དེར་གང་ནས་ཡིོང་མིན་དྲིས་འདུག རིན་པོ་

ཆོེས་ལྷ་དང་། ལྷ་མ་ཡིིན། དམྱོལ་བ། ཡི་ིདྭོགས། དུད་འགོྲ། གང་ལའང་མ་ཡིིན་པར་མ་ི

ཡུལ་ལ་མཛུབ་མོ་ཀེར་འདུག ལན་དེ་འགྲིག་ཙང་ཁོོང་ཚེོས་མུ་མཐུད་ནས་དྲིལ་བུ་མི་

འདྲ་བ་གཉིིས་དང་། རོྡོ་རྗོེ་གཉིིས། འཁོར་རྒྱུག་གཉིིས། ཕྲེང་བ་གཉིིས་བཅིས་བསྟན་ཏེ་

འདེམས་སུ་བཅུག་འདུག ཁོོང་གིས་དྲུང་པ་སྐུ་གོང་མ་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་པའ་ིཕྱིག་རྫོས་ར་ེར་ེ

བཞིིན་མ་ནོར་བར་བདམས་འདུག

སྦྲེ་ནག་གི་ནང་དུ་སོྡེད་མཁོན་གྱིི་འབོྲེག་ཕྲུག་ཆུང་ཆུང་འདི་ཁོོང་ཚེོའི་མཁོན་པོ་

ཡིིན་པ་ཤོེས་ཏེ། དགེ་འདུན་པ་ཚེོ་ཐུགས་མཉིེས་ཐག་ཆོོད་དེ་ཁོོང་ཚེོས་རིན་པོ་ཆོེ་དང་

ཁོོང་གི་ཕ་མ་བཅིས་ཟུར་མང་དུ་གདན་འདྲེན་ཞུས་འདུག བོད་ཤོར་ཕོྱིགས་སུ་ཧ་ལམ་

མེ་ལེ་གྲུ་བཞིི་མ་ལྔ་བཅུས་ཁྱོབ་པའི་ས་ཁུལ་ནང་ཟུར་མང་དགོན་པའི་ཁོོངས་གཏོགས་

ཀྱིི་དགོན་པ་མང་པོ་ཡིོད། ངའི་ཁོྱོ་གའི་བྱིས་པའི་སྐོབས་ཀྱིི་དུས་ཚེོད་མང་བ་བསྐྱལ་

སའི་དགོན་པ་དེ་ཟུར་མང་བདུད་རྩི་མཐིལ་རེད། ཟུར་མང་བདུད་རྩི་མཐིལ་དེ་དགོན་
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པ་གལ་ཆོེན་ཞིིག་ཡིིན་ཀྱིང་ཆོེ་ཤོོས་དེ་མ་རེད། དགོན་སྡེེ་དེ་ཚེོའི་ནང་ནས་དགེ་འདུན་

པ་སོྟང་ལ་ཉི་ེབ་བཞུགས་སའ་ིདགོན་པ་ཆོ་ེཤོོས་ད་ེཟུར་མང་རྣམ་རྒྱལ་རྩ་ེརེད། ཁྲ་ིའདོན་

བྱེད་པའ་ིཆོེད་དུ་རིན་པོ་ཆོ་ེདང་ཁོོང་ག་ིཕ་མ་གཉིིས་རྣམ་རྒྱལ་རྩེར་ཁྲིད་འདུག ༸རྒྱལ་

དབང་ཀརྨ་པ་སྐོབས་ད་ེདུས་ས་ཁུལ་དེར་ཆོིབས་སྒྱུར་གནང་ག་ིཡོིད་ཙང་ཁོོང་རང་ཉིིད་

ནས་ཁྲི་འདོན་གྱིི་ཆོོ་ག་དེ་གནང་པ་རེད། ཁྲི་འདོན་གྱིི་ཆོོ་ག་དེར་དགེ་འདུན་པ་དང་། 

བཙུན་མ། སྐྱ་བོ་བཅིས་མ་ིགྲངས་སོྟང་ཕྲག་བཅུ་གསུམ་ལས་མང་བ་འཛོོམས་འདུག སྐྲ་

ཕུད་བཞིེས་རྒྱུ། ཆོོས་མིང་སོྩལ་རྒྱུ་བཅིས་ཐ་ེབའ་ིཐོག་མར་སྐྱབས་འགྲོ་སེམས་སྐྱེད་ནས་

འགོ་བཙུགས་གནང་འདུག

དེ་ནས་རིན་པོ་ཆོེ་སྐུ་གོང་མའི་གཟིིམ་ཤོག་ཏུ་བཞུགས་ཏེ་བསླེབ་པ་སླེོབ་གཉིེར་

གནང་རྒྱུའི་ཆོེད་ཟུར་མང་བདུད་རྩི་མཐིལ་དུ་སོྤེར་གནང་། ཁོོང་གི་ཡིབ་འབོྲེག་སྡེེར་

ཕྱིིར་ལོག འོན་ཀྱིང་རིན་པོ་ཆོེའི་མ་ཡུམ་རིན་པོ་ཆོེ་ལོ་ལྔ་ཟིིན་ཏེ་ལུགས་མཐུན་སོླེབ་

གཉིེར་འགོ་མ་བཙུགས་ཀྱི་ིབར་དུ་དགོན་པའ་ིཉི་ེའགྲམ་ཞིིག་ཏུ་བཞུགས་འདུག མ་ཡུམ་

གྱིིས་རིན་པོ་ཆོེར་ཉིིན་ལྟར་ཐུག་འཕྲད་བྱེད་ཆོོག་པ་དང་། རིན་པོ་ཆོེས་ཀྱིང་ཐུག་འཕྲད་

འད་ིདག་ལ་སོྤྲོ་བ་དང་བཅིས་ར་ེསྒུག་ཆོེན་པོ་གནང་འདུག

དྲུང་པ་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་པ་ན་ིདཀའ་ཐུབ་ལ་གཞོིལ་བའ་ིརྣལ་འབོྱར་པ་ཞིིག་བྱུང་འདུག 

ཁོོང་གིས་དཀའ་སྤྱིད་ལྷུར་བླངས་པའ་ིམ་ིཚེ་ེཞིིག་བསྐྱལ་གནང་བ་རེད། དཔེར་ན། ཁོོང་

ལ་ཆོིབས་པ་དཀར་པོ་ཡིིད་དུ་འོང་བ་ཞིིག་འབུལ་བ་བྱུང་ཡིོད་ཀྱིང་། དགོན་པ་གཞིན་

ལ་གསུང་ཆོོས་གནང་བ་དང་། གོྲང་གསེབ་ཁོག་ཏུ་ཕེབས་དགོས་པའི་སྐོབས་སུ་རྟེ་ལ་

མ་ཆོིབས་པར་ཞིབས་ཐང་དུ་ཕེབས་གནང་ག་ིཡིོད། ཁོོང་ཧ་ཅིང་དགུང་ན་བགྲེས་པོ་མ་

ཆོགས་བར་དུ་ད་ེལྟར་གནང་ཡིོད། ཟུར་མང་བདུད་རྩ་ིམཐིལ་དུ་ཡིོད་པའ་ིཁོོང་ག་ིགཟིིམ་

ཤོག་ཀྱིང་ཧ་ཅིང་སོྐྱ་བོ་ཡིོད། དགོན་པའི་གནས་རིམ་གྱིི་ནང་དུ་ཕྱིག་མཛོོད་ལ་དབང་

ཆོ་ཧ་ཅིང་ཆོེན་པོ་ཡོིད། དེས་ན་ད་ཆོ་མཁོན་པོ་གསར་པ་དྲུང་པ་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་གཅིིག་པ་

རྙིེད་ཟིིན་པས་ཕྱིག་མཛོོད་ལ་གཟིིམ་ཤོག་དེ་བག་སོྤྲོ་བོ་དང་བཀོད་པ་ལེགས་པོར་བཟོི་
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བཅོིས་བྱེད་འདོད་བྱུང་འདུག ད་ེབར་དུ་གཟིིམ་ཤོག་ད་ེསྔོ་མོ་སྐུ་གོང་མའ་ིསྐོབས་སུ་ཇེ་ི

ལྟར་ཡིོད་པ་དེ་རང་སོར་བཞིག་འདུག ཡིིན་ན་ཡིང་སོྲོལ་རྒྱུན་ལྟར་ན། སྐུ་ཕྲེང་གསར་

པ་ཁྲ་ིའདོན་བྱུང་བའ་ིརྗོེས་སུ་ཡིང་སྲོིད་དེས་རང་ཉིིད་ཀྱི་ིའདོད་པ་བཞིིན་འགྱུར་བ་གཏོང་

ཆོོག་ག་ིཡོིད། སྐོབས་འདིར་རིན་པོ་ཆོ་ེན་ིདགུང་ན་ཧ་ཅིང་ཕྲ་བས་ཐག་གཅོིད་འད་ིརིགས་

གནང་ཐུབ་པ་མེད་དུས། ཁོོང་ག་ིཕྱིག་མཛོོད་ལ་རང་དབང་ཆོ་ཚེང་ཡིོད།

བཟོི་བཅོིས་དེ་ལ་བརྟེེན་ནས་རིན་པོ་ཆོེ་ཐུགས་མཉིེས་པོ་བྱུང་འདུག དེ་ནི་ཁོོང་ལ་

བཞུགས་ས་ད་ེབས་སྐྱིད་པ་ཞིིག་ཐོབ་པ་དེས་མ་ཡིིན་པར། བཟོི་པ་མང་པོ་ཞིིག་དེར་ལས་

ཀ་བྱེད་དུ་ཡིོང་ག་ིཡིོད་པས། ཁོོང་ཚེོའ་ིསྒྱུ་རྩལ་ད་ེཚེོར་ཁོོང་སོྤྲོ་སྣང་ཆོེན་པོ་ཡིོད་པའ་ིརྐྱེེན་

གྱིིས་རེད། ཁོོང་ཚེོས་གཟིིམ་ཤོག་ནང་ག་ིཤོིང་ག་ིགདུང་མ་ད་ེཚེོར་ཚེོན་བཀྲག་པོ་བཏང་

སྟ་ེར་ིམོ་སྣ་ཚེོགས་བྲེིས་ཡིོད། རིན་པོ་ཆོ་ེདང་བྱིས་པ་གཞིན་ཞིིག་གིས་ཚེོན་བརྐུས་ཏ་ེར་ི

མོ་བྲེིས། ཁོོང་རི་མོའ་ིསྒྱུ་རྩལ་ལ་ཐུགས་སྣང་ཆོེན་པོ་ཡོིད་པ་དང་དེ་སྐུ་ཚེེ་ཧྲིིལ་པོར་མུ་

མཐུད་གནས་པ་རེད།

ལོ་ལྔ་ལ་མ་སོན་བར་དུ་རིན་པོ་ཆོེ་བདུད་རྩི་མཐིལ་དུ་བཞུགས་པའི་མི་ཚེ་ེདེ་ལོྷད་

ལོྷད་དང་སྐྱིད་པོ་བྱུང་འདུག ཁོོང་གིས་སྐོབས་རེ་བཙུན་ཆུང་གཞིན་ཚེོ་དང་མཉིམ་དུ་

རྩེད་མོ་རྩེ་ཆོོག་གི་ཡིོད་ལ། རང་ངོས་ལ་ལས་འགན་ཡིང་དེ་ཙམ་མེད། ཁོོང་ནི་བྱིས་པ་

ཆུང་ཆུང་གང་ལའང་ཤོེས་འདོད་བྱེད་མཁོན་ཞིིག་དང་འཚུབ་པོ་ཡིོད། ཐེངས་ཤོིག་ཁོོང་

གིས་དགོན་པའི་ཐབ་ཚེང་གི་ཡིང་ཐོག་ཏུ་ཤོོག་སྦེག་བཀད་པ་ལ་བརྟེེན་ནས་དཀའ་

ངལ་འཕྲད་མོྱོང་ཡོིད། གངས་བབས་དུས་ཁོོང་དང་བྱིས་པ་ཆུང་ཆུང་གཞིན་དག་ཚེོས་

ཁོང་པའ་ིབར་ཁྱོམས་སུ་སྐོབས་ར་ེགངས་རོྡོག་གཞུ་རེས་གཏོང་ག་ིཡོིད།

དགུང་ལོ་ལྔར་ཕེབས་སྐོབས་ཁོོང་གི་མི་ཚེེར་འགྱུར་བ་གང་འཚེམས་ཕྱིིན་པ་རེད། 

ཁོོང་གི་ཤོེས་ཡིོན་འགོ་འཛུགས་པའི་ཉིིན་དེར་སོྲོལ་རྒྱུན་གྱིི་ཆོོ་ག་ཞིིག་གནང་བ་དང་

སྦྲེགས། ཡིོངས་འཛོིན་ཞིིག་ག་ིདྲུང་ནས་ཁོོང་གིས་ཡི་ིག་ེའབྲེ་ིཀོློག་སོྦྱང་རྒྱུ་འགོ་བཙུགས། 

ཡིོངས་འཛོིན་དེས་ཁོོང་དང་ལྷན་དུ་དགོན་པར་བསྡེད་ད་ེཁོོང་ག་ིབྱ་འགུལ་ཡིོད་ཚེད་ལ་
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གཟིིགས་རོྟེག་བྱེད་ཀྱིི་ཡོིད། དེ་ནས་བཟུང་ཁོོང་གི་འགོྲ་འདུག་ཉིལ་འཆོག་གིས་མཚེོན་

པའ་ིབཟིའ་སྟངས། འགྲོ་སྟངས། སོྡེད་སྟངས། ངག་སོྐྱར་བྱེད་སྟངས་སོགས་ཕྲ་ཞིིང་ཕྲ་བར་

རོྟེག་ཞིིབ་བྱས་ཏེ་བཟོི་བཅོིས་བྱེད་ཀྱིི་ཡོིད། རིན་པོ་ཆོེ་ཁོེར་རྐྱེང་ཡིིན་པའི་དུས་ཚེོད་ནི་

གལ་ཏ་ེཁོོང་ག་ིཡོིངས་འཛོིན་གྱིིས་བར་གསེང་བཏང་བ་དང་། ཡིང་ན་རིན་པོ་ཆོ་ེགསང་

སོྤྱིད་ལ་ཕེབས་དགོས་པའི་སྐོབས་སུ་མ་གཏོགས་མེད། རང་ཉིིད་ཁོེར་རྐྱེང་གི་དུས་ཚེོད་

འདོན་ཕྱིིར་སྐོབས་ར་ེརིན་པོ་ཆོ་ེགསང་སྤྱིོད་དུ་རྒྱུན་རིང་བཞུགས་ཀྱི་ིཡོིད།

ཁོོང་ལ་མི་ཚེེ་དེ་ཁོེར་རྐྱེང་དང་སེམས་གུ་དོག་པོ་གཉིིས་ཀ་བྱུང་འདུག ཁོོང་གི་ཨ་

མས་ཁོོང་ལ་ཐུག་འཕྲད་བྱེད་རྒྱུ་དེ་ཇེེ་ཉུང་ནས་ཇེེ་ཉུང་དུ་ཕྱིིན་ནས་མཐའ་མ་དེར། མོ་

རང་ག་ིགོྲང་གསེབ་ཏུ་ལོག་སྟ་ེཟླ་བ་ར་ེགཉིིས་ཀྱི་ིམཇུག་ལ་མ་གཏོགས་ཕྱིིར་ཐུག་འཕྲད་

དུ་ཡིོང་མེད། སྐོབས་སྐོབས་སུ་རིན་པོ་ཆོ་ེཁོོང་རང་ག་ིགཟིིམས་ཤོག་ཏུ་གཅིིག་པུར་ཡིོད་

པའ་ིསྐོབས་སུ་སོྐྱ་གདུང་གིས་བཤུམ་གནང་ག་ིཡོིད།

དེ་དང་དུས་མཚུངས་སུ་ཁོོང་གི་ཡོིངས་འཛོིན་དེས་སྐོབས་རེ་རིན་པོ་ཆོེ་སྒྲིག་ལམ་

ཏུ་འཇུག་ག་ིཡོིད་ཀྱིང་། སྤྱིིར་བཏང་ག་ིཆོ་ནས་མ་ིབཟིང་པོ་དང་སྣང་བ་སྐྱིད་པོ་ཞིིག་ཡིིན་

པས་ཁོོང་ལ་བྱམས་པོ་གནང་གི་ཡོིད། གལ་ཏེ་རིན་པོ་ཆོེ་ལ་ཕྱིག་འཇུག་གནང་དགོས་

ཤོར་ཚེ།ེ ཡིོངས་འཛོིན་གྱིིས་ཕྱི་ིལ་ཕྱིིན་ཏ་ེལག་པ་བཀྲུས། ད་ེནས་རིན་པོ་ཆོེའ་ིགཟིིམས་

ཤོག་གི་མཆོོད་གཤོོམ་མདུན་དུ་སྤེོས་ཤོིག་ཕུལ། དེ་རྗོེས་རིན་པོ་ཆོེ་ལ་གུས་བཏུད་དམ། 

དོན་དམ་དུ་སྐུ་ཕྱིག་ཅིིག་ཕུལ་ཏེ་ཕྱིག་འཇུག་གནང་གི་ཡིོད། དེས་ན་ཁོོང་གི་ཡིོངས་

འཛོིན་གྱིིས་སྤེོས་ཤོིག་ཕུལ་རྩིས་བྱེད་སྐོབས་རིན་པོ་ཆོེས་དེ་རྗོེས་ག་རེ་ཡིོང་རྒྱུ་ཡིིན་པ་

མཁྱོེན་གྱི་ིཡོིད།

ཁོོང་གིས་རིན་པོ་ཆོ་ེལ་བོད་ཡིིག་ག་ིཀ་མད་སུམ་ཅུ་ལས་གང་ཞིིག་མ་ིཞིིག་གིས་གོམ་

བགོྲད་བྱེད་པ་དང་འདྲ་ཚུལ་དང་། གང་ཞིིག་མ་ིཞིིག་གིས་ལྕ་ེསྣར་བཞིིན་ཡོིད་པ་དང་འདྲ་

ཚུལ། གང་ཞིིག་འབུ་ཞིིག་དང་འདྲ་ཚུལ་ཏ།ེ གསལ་བྱེད་ར་ེར་ེལ་སྒྲུང་ར་ེབཤོད་ད་ེཡི་ིག་ེ

འབྲེ་ིཀོློག་བསླེབས་གནང་བ་རེད། རིན་པོ་ཆོ་ེལ་ད་ེདག་ཧ་ཅིང་ཤོེས་སླེ་བོ་བྱུང་བས། རིན་
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པོ་ཆོེས་ཡི་ིག་ེའབྲེ་ིཀོློག་མགོྱིགས་པོ་ད་ེའདྲ་ཤོེས་པ་དེས་ཚེང་མ་ཧང་སངས་འདུག ཁོོང་

གི་ཡིོངས་འཛོིན་གྱིིས་རིན་པོ་ཆོེ་ཐུགས་མཉིེས་པོ་ཡིོད་པའི་ཐུབ་པ་སངས་རྒྱས་བཅོིམ་

ལྡན་འདས་དང་། བོད་དང་རྒྱ་གར་ནང་ག་ིཔཎ་གྲུབ་ཚེོའ་ིལོ་རྒྱུས་མང་པོ་བཤོད་གནང་

འདུག དགོང་དོྲར་ཁོོང་གིས་ཞིལ་འདོན་སྦྱང་གནང་ག་ིཡོིད། སྐོབས་སྐོབས་སུ་གལ་ཏ་ེ

བྲེ་ིབྱ་ད་ེཆོོས་ཕོྱིགས་དང་འབྲེེལ་ཡིོད་ཅིིག་ཡིིན་ན་ཁོོང་ལ་ར་ིམོ་འབྲེ་ིརུ་འཇུག་ག་ིཡོིད། ཕྱི་ི

དོྲའ་ིདུས་ཚེོད་དམིགས་བསལ་ད་ེའདྲ་ལ་སྐོབས་ར་ེགླེིང་ག་དང་སྐོབས་ར་ེའཆོམ་འཆོམ་

ལ་འཁྲིད་ཀྱི་ིཡོིད། འོན་ཀྱིང་ད་ཆོ་ཁོོང་གིས་ཕྲུ་གུ་གཞིན་པའ་ིམཉིམ་དུ་རྩེད་མོ་རྩ་ེཆོོག་

གི་མེད། དོན་དམ་དུ་ཁོོང་གི་སླེོབ་སོྦྱང་ལ་རྣམ་གཡིེང་མང་པོ་མི་འབྱུང་བའི་ཆོེད་དུ་

ཁོོང་དང་ཁོོང་གི་ཡོིངས་འཛོིན་གཉིིས་ཀྱིིས་དགོན་པའི་སྒོང་གི་མཚེམས་ཁོང་ཞིིག་ཏུ་

སོྤེར་གནང་པ་རེད།

མི་ཚེེ་འདི་འདྲ་བྱས་ཏེ་ལོ་འགའ་ཤོས་ཕྱིིན་པ་དང་རིན་པོ་ཆོེས་ཚེང་མ་ཡིག་ཐག་

ཆོོད་འགོྲ་བཞིིན་འདུག་དགོངས་འདུག ཁོོང་གིས་ཡོིངས་འཛོིན་དེར་རང་ཉིིད་ཀྱི་ིཡིབ་

ཡིིན་པ་ནང་བཞིིན་གྱིི་བརྩེ་བ་གནང་འདུག ཁོོང་གིས་གཞིན་གྱིི་རེ་བ་ལས་བརྒལ་ཏེ་

སོྦྱང་ཚེན་རྣམས་མགོྱིགས་པོར་ཤོེས་ཀྱི་ིཡོིད་པས་རང་གིས་ཡིག་པོ་བྱེད་ཀྱི་ིའདུག་དགོངས་

གནང་འདུག འོན་ཀྱིང་ཁོོང་དགུང་ལོ་བདུན་ཙམ་ལ་ཕེབས་སྐོབས། ཁོོང་ག་ིབསླེབ་པ་

སོླེབ་གཉིེར་ལ་འགན་དབང་ཡོིད་པའ་ིདགོན་པའ་ིཚེོགས་ཆུང་གིས་ཁོོང་ག་ིཡོིངས་འཛོིན་

དེ་བྱམས་དྲག་པ་དང་། ཁོོང་ལ་སྒྲིག་ལམ་དམ་པོ་བྱེད་མཁོན་ཞིིག་དགོས་པའི་ཐག་

གཅོིད་གནང་བ་དང་སྦྲེགས་མི་ཞིེ་དྲགས་རྩུབ་པོ་ཞིིག་ཁྲིད་སླེེབས་འདུག མི་དེས་ཕྱིག་

འཇུག་རྩ་བ་ནས་གནང་མི་འདུག་ཀྱིང་། མི་དེ་རྣམ་འགྱུར་ངན་པ་ཞིིག་ཡོིད་པས་རིན་

པོ་ཆོེར་ཁོོའ་ིམཉིམ་དུ་འབྲེེལ་འདྲིས་བྱེད་རྒྱུར་དཀའ་ངལ་འཕྲད་འདུག ཁོོས་ཀྱིང་རིན་

པོ་ཆོེའ་ིཀུན་སོྤྱིད་ལ་རྟེག་ཏུ་དག་ཐེར་བྱེད་ཀྱི་ིཡིོད། འོན་ཀྱིང་ཁོོའ་ིཐབས་ལམ་ད་ེསེམས་

སྐུལ་མེད་པའ་ིསོྒོ་ནས་དམའ་འབེབ་བྱས་པས། རིན་པོ་ཆོེར་ངས་འཇེོན་གྱི་ིམེད་པ་འདྲ་

དགོངས་པའ་ིཚེོར་བ་ཞིིག་སླེེབས་ཀྱི་ིཡིོད། ཐོག་མར་རིན་པོ་ཆོ་ེཡིོངས་འཛོིན་གསར་པ་
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ད་ེལ་ཞིེད་སྣང་ཆོེན་པོ་བྱུང་འདུག འོན་ཀྱིང་རིན་པོ་ཆོེས་གནས་སྟངས་དེའ་ིགདོང་ལེན་

བྱེད་པ་ལ་ཕོྱིགས་ཡོིངས་ནས་སླེོབ་ཕྲུག་རྩ་ེཕུད་ཅིིག་བྱས་ཏ་ེསོྐྱན་འདོགས་ས་མེད་པ་ཞིིག་

བཟོི་རྒྱུའི་ཐག་གཅོིད་གནང་འདུག དེས་ན་རིན་པོ་ཆོེས་རང་ཉིིད་རང་གིས་གཅུན་ཏེ་

སླེོབ་སོྦྱང་ལ་ཧུར་བརོྩན་བྱས་པས། ལོ་རེ་གཉིིས་ཀྱིི་ནང་དུ་བསླེབ་བྱའི་སླེོབ་ཚེན་མང་

པོའ་ིཐད་ལ་རིན་པོ་ཆོ་ེདག་ེརྒན་ད་ེལས་ཀྱིང་གོ་དོན་ཡིག་ག་རྟེོགས་པ་དང་ཀོློག་བཟིང་

བར་གྱུར་འདུག དག་ེརྒན་དེས་ད་དུང་མུ་མཐུད་ད་ེརང་ཉིིད་ཀྱི་ིསླེོབ་ཕྲུག་ལས་ཡིག་ག་

ཤོེས་ཀྱི་ིཡོིད་ཚུལ་བྱེད་ཀྱི་ིཡོིད་ཀྱིང་ཁོོ་རིན་པོ་ཆོེར་ཞིེད་སྣང་སྐྱ་ེདགོས་པ་ཞིིག་བྱུང་འདུག

ཁོོང་ག་ིདག་ེརྒན་གསར་པ་ད་ེསླེེབས་པའ་ིདུས་སྐོབས་དེར་རིན་པོ་ཆོེར་ནུབ་ཕོྱིགས་

པའ་ིའཕྲུལ་རིག་སོྐོར་ལ་རྨ་ིལམ་རྨིས་རྒྱུ་འགོ་ཚུགས་འདུག ཁོོང་གིས་གནམ་གྲུ་དང་གླེ་

གཏོང་རླངས་འཁོོར་རྩ་བ་ནས་མཐོང་མོྱོང་མེད་མོད། འོན་ཀྱིང་ཁོོང་ལ་འད་ིགཉིིས་ཀ་རྨ་ི

ལམ་དུ་རྨིས་འདུག ད་ེབཞིིན་ཁོོང་ལ་ནུབ་ཕོྱིགས་པའ་ིགོྱིན་ཆོས་དང་། ལྷམ། ལྷམ་ཡུ་རིང་

སོགས་རྨ་ིལམ་འགའ་ཤོས་ནང་རྨིས་འདུག ཁོོང་ག་ིདག་ེརྒན་གྱིིས་རྨ་ིལམ་འད་ིདག་ལ་

དོན་དག་ཡོིད་པ་མ་རེད་བརོྗོད་འདུག

རིན་པོ་ཆོེས་རང་སྐུལ་གྱིིས་སླེོབ་སོྦྱང་ག་ིཐོག་ལ་ལམ་ལོྷངས་ལྡན་པ་ཡིོང་ག་ིཡིོད་པ་

དང་། རྒན་པ་ཚེོར་འདོད་པ་ཅིི་ཡིོད་སྒྲུབ་ཀྱིི་ཡིོད་ཀྱིང་། ཁོོང་ཚེོས་རིན་པོ་ཆོེ་གལ་ཆོེན་

པོ་བརྩི་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚེན་དེ་ཁོོང་གིས་མཁྱོེན་གྱིི་མེད། ཁོོང་ཚེོས་ཁོོང་མིན་པ་ཞིིག་

ཡིིན་པ་བཟོི་རྒྱུ་དང་། མིན་པ་ཞིིག་ཡིིན་ཁུལ་བྱེད་དུ་འཇུག་ག་ིའདུག་སྙམ་པ་ཞིིག་རིན་

པོ་ཆོེས་དགོངས་འདུག ཁོོང་གིས་འད་ིཡི་མཚེར་པོ་དང་བོླ་ཕམ་པོ་ཞིིག་ཏུ་གཟིིགས་ཡོིད་

ཀྱིང་། ཚེང་མ་དགའ་པོ་བཟོི་བའི་ཆོེད་དུ་ཁོོང་ཚེོའི་འདོད་པ་བཞིིན་བྱེད་རྒྱུའི་འབད་

བརོྩན་གནང་འདུག

ཁོོང་ལོ་བརྒྱད་ཡིིན་སྐོབས་ཧ་ཅིང་ག་ིབླ་མ་གྲགས་ཅིན་འཇེམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་རིན་

པོ་ཆོ་ེདགོན་པར་གསུང་ཆོོས་དང་ཆོོ་ག་གལ་ཆོེན་རིགས་གནང་བར་ཕེབས་ཀྱི་ིཡིོད་ཙང་

བདུད་རྩ་ིམཐིལ་དུ་སོྤྲོ་སྣང་ཆོ་ེབའ་ིཁོོར་ཡུག་ཅིིག་ཡིོད། ཁོོང་ན་ིརིན་པོ་ཆོེའ་ིརྩ་བའ་ིབླ་
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མ་དང་ཡིོངས་འཛོིན་གཙ་ོབོ་ཆོགས་རྒྱུ་རེད། འད་ིཟིེར་དུས་འཇེམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་གྱིིས་

ཐད་ཀར་ཟིབ་པ་དང་རྒྱ་ཆོ་ེབའ་ིདབང་ལུང་མན་ངག་ཆོ་ཚེང་རིན་པོ་ཆོ་ེལ་བུམ་པ་གང་

བོྱའ་ིཚུལ་དུ་གནང་སྟ་ེརིན་པོ་ཆོེའ་ིཆོོས་ཕོྱིགས་ཀྱི་ིཡིོངས་འཛོིན་གཙ་ོབོ་དེར་འགྱུར་གྱི་ི

རེད། རིན་པོ་ཆོེས་ཁོོང་ནི་མིག་དཔེར་བཟུང་འོས་པའི་བླ་མ་སྒོམ་པོ་དང་། རྣམ་འགྱུར་

ནན་མདོག་ཁོ་པོ། ཧ་ཅིང་མཁོས་པ། རོྟེག་དཔོྱོད་ཅིན་ཞིིག་ལ་ར་ེབ་གནང་ཡིོད། འོན་ཀྱིང་

ཁོོང་གིས་འཇེམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་ཞིལ་མཇེལ་སྐོབས་དེ་འདྲ་ཞིིག་རྩ་བ་ནས་མེད་པར་

གཟིིགས་གནང་། ཁོོང་ནི་ཞིལ་སངས་པོ་དང་། བྱམས་སྙིང་རྗོེའི་བདག་ཉིིད། མི་གཤོིས་

འཇེམ་པོ། གཏམ་འདོད་མེད་པ་ཞིིག་ཡིོད། ད་ེལྟར་ཡིང་ཁོོང་གཟི་ིབརྗོིད་དང་དབང་ཐང་

ཆོེ་བས་མི་ཚེང་མས་ཞིེད་སྣང་ཕྲན་བུ་བྱེད་ཀྱིི་ཡོིད་པར་མངོན། རིན་པོ་ཆོེས་གཟིིགས་

ཚུལ་ལ་འཇེམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་གྱིིས་ཅིི་འདྲ་ཞིིག་གནང་ཡིང་། སྒྱུ་རྩལ་གྱིི་ཆོ་ནས་མ་

ཡིིན་པར། ལྷད་མེད་པའི་རང་བཞིིན་ཅིན་གྱིི་ཐུགས་ཀྱིི་གཏིང་ནས་ཡིོང་གི་ཡིོད་པ་དང་

འདྲ་བར་ཧ་ཅིང་ཡིིད་འཕྲོག་པོ་བཟོི་གནང་ག་ིཡོིད།

རིན་པོ་ཆོེས་ “ཨ་ལས། ཁོོང་ཚེོར་འད་ིའདྲ་ཞིིག་དགོས་ཀྱི་ིཡིོད་པ་འདྲ། ཁོོང་ཚེོས་

ང་ལ་འདི་སླེོབ་རྒྱུའི་འབད་རྩོལ་བྱེད་ཀྱིི་ཡིོད་པ་འདྲ།” དགོངས་འདུག ཁོོང་གིས་དོན་

དམ་པའ་ིཤོེས་རབ་ཀྱི་ིམཚེོན་དོན་དང་། ལྷད་མེད་པའ་ིསྐྱ་ེབོ་མིག་དཔེར་འོས་པ་ཞིིག་ཏུ་

གཟིིགས་ཏེ། ཆོོས་ཉིམས་ལེན་ཟིེར་ན་ཅིི་འདྲ་ཞིིག་ཡིིན་པའི་བསམ་བློ་མི་འདྲ་བ་ཞིིག་

འཐོབ་རྒྱུ་འགོ་ཚུགས།

འཇེམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་གྱིི་ཆོིབས་སྒྱུར་སྐོབས་སུ་རིན་པོ་ཆོེས་སྒོེར་ངོས་ནས་ཁོོང་

ལ་ཞིལ་མཇེལ་ཐེངས་འགའ་ཞུས་འདུག འཇེམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་གྱིིས་ཁོོང་ལ་སོྒོམ་

ཉིམས་ལེན་ཇེ་ིལྟར་བྱེད་དགོས་པའ་ིསོླེབ་སོྟན་གནང་འདུག རིན་པོ་ཆོེར་དོན་དངོས་སུ་

ད་ེན་ིལས་སླེ་པོ་ཧ་ལམ་གང་ཡིང་བྱུང་མེད་པ་ལྟ་བུ་ཞིིག་ཏུ་ཚེོར་འདུག ཁོོང་གཉིིས་ཁོང་

པ་གཅིིག་གི་ནང་ལྷན་དུ་བཞུགས་པ་ཙམ་གནང་འདུག མཇེལ་འཕྲད་དེར་འཇེམ་

མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་ཐུགས་མཉིེས་པོ་བྱུང་སྟ།ེ ཁོོང་གིས་རིན་པོ་ཆོ་ེལ་ཁོོང་རང་ག་ིདག་ེབའ་ི
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བཤོེས་གཉིེན་དྲུང་པ་སྐུ་གོང་མ་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་པའི་མདུན་ནས་ཞུས་པའི་གདམས་ངག་

ད་ེདག་སླེར་ཡིང་རིན་པོ་ཆོ་ེལ་སྐྱར་དུ་འབུལ་ཐུབ་པ་དེར་ཐུགས་མཉིེས་པོ་ཞི་ེདྲགས་བྱུང་

གསུངས་གནང་འདུག ཁོོང་གིས་རིན་པོ་ཆོ་ེལ་མཇེལ་འཕྲད་ད་ེདག་ག་ིསོྐོར་གཞིན་སུ་

ལའང་མ་ཤོོད་གསུངས་གནང་འདུག རིན་པོ་ཆོེས་ཁོོང་རང་གི་བླ་མས་ཁོོང་ལ་ངག་

གིས་འགྲེལ་བཤོད་བྱེད་དུ་མེད་པའི་རྙིེད་དཀའ་བའི་གདམས་ངག་ཅིིག་གནང་གི་ཡིོད་

པ་མཁྱོེན་ཡོིད། འཇེམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་ཕྱིིར་ལོག་ཕེབས་པའ་ིརྗོེས་སུ། རིན་པོ་ཆོེས་ཁོོང་

རང་ག་ིསླེོབ་སོྦྱང་ལ་འབད་བརོྩན་ཤུགས་ཆོ་ེརུ་གནང་བས། ཆོོས་ཉིམས་ལེན་ཟིེར་བ་ད་ེ

ཕྱིིའ་ིཀུན་སྤྱིོད་དང་སྒྲིག་ཁྲིམས་སྲུང་རྒྱུ་ཙམ་ལས་བརྒལ་ཏ།ེ ནང་བསམ་བློ་འདུལ་ཐབས་

རྣལ་མ་ཞིིག་ཡིིན་པ་ད་ེམཁྱོེན་རྒྱུ་འགོ་བཙུགས་འདུག

དུས་སྐོབས་འདིའི་གཡིས་གཡིོན་དུ་རིན་པོ་ཆོེས་ཟུར་མང་དགོན་པའི་རྒྱལ་ཚེབ་

མཁོན་པོ། རོལ་པའ་ིརོྡོ་རྗོེའ་ིསྐུ་མདུན་ནས་ཕྱིག་དཔ་ེགསན་ཏ་ེཟླ་བ་འགའ་ཤོས་བཞུགས་

འདུག འད་ིཟིེར་དུས་རིན་པོ་ཆོ་ེནར་སོན་ཏ་ེཕྱིག་འགན་ཡིོངས་རོྫོགས་བཞིེས་མ་ཐུབ་ཀྱི་ི

བར་དུ་རོལ་པའ་ིརོྡོ་རྗོ་ེདགོན་པའ་ིམཁོན་པོ་ལས་ཚེབ་གནང་བཞིིན་ཡོིད། རོལ་པའ་ིརོྡོ་རྗོ་ེ

ན་ིམཁྱོེན་རྒྱ་ཆོ་ེལ་ཉིམས་རོྟེགས་ལྡན་པའ་ིབླ་མ་ཞིིག་རེད། ཁོོང་ན་ིབདུད་རྩ་ིམཐིལ་གྱི་ིམ་

དགོན་ནས་ཐག་རིང་དུ་གནས་པའ་ིར་ིཁོྲད་ཀྱི་ིབྲེག་ཕུག་ཅིིག་ཏུ་བཞུགས་ཡིོད།

རིན་པོ་ཆོེས་རོལ་པའ་ིརོྡོ་རྗོ་ེདང་ལྷན་གྱི་ིདུས་ཚེོད་ད་ེཧ་ཅིང་ནུས་པ་ཅིན་ཞིིག་ཡིིན་

པ་གཟིིགས་འདུག རིན་པོ་ཆོེས་མྱུར་བ་དང་ཟིབ་པའ་ིགསང་སྔོགས་ཉིམས་ལེན་ལ་མཁོོ་

བའི་སོྔོན་འགྲོའ་ིཉིམས་ལེན་དབུ་འཛུགས་གནང་འདུག སོྔོན་འགྲོའ་ིཉིམས་ལེན་གྱིི་

ནང་དུ་ནང་པའ་ིཚེོགས་ཞིིང་ངམ། རང་ག་ིརྩ་བརྒྱུད་ཀྱི་ིབླ་མ་སོྒོམ་པའ་ིསོྒོ་ནས་སྐུ་ཕྱིག་

འབུམ་གསོག་དགོས་པ་ཐ་ེབའ་ིསངས་རྒྱས་དང་། ཆོོས། དག་ེའདུན་བཅིས་ལ་སྐྱབས་སུ་

འགྲོ་བའ་ིསྐྱབས་འགོྲ་གསོག་དགོས། རིན་པོ་ཆོེས་རང་རྒྱུད་ལ་བླ་མ་དང་དཀོན་མཆོོག་

གི་བྱིན་བརླབས་འཇུག་པའི་ཆོེད་དུ་ངར་འཛོིན་གཅོིག་པ་སོགས་སྡེིག་སོྤེང་དགེ་སྒྲུབ་

ཀྱིང་གནང་འདུག ཁོོང་ལ་འདི་དག་ཐམས་ཅིད་ཀྱིིས་ཕན་ཐོགས་ཆོེན་པོ་བྱུང་འདུག་
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ཀྱིང་། རང་ག་ིརྩ་བའ་ིབླ་མ་འཇེམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་གྱི་ིདགོན་པ་རུ་སོླེབ་གཉིེར་བྱེད་པར་

འགྲོ་འདོད་གང་ལས་ཤུགས་ཆོ་ེབྱུང་འདུག འཇེམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་གྱིིས་ཁོོང་ལ་ད་དུང་

ད་ེབས་མང་བ་སྦྱང་རྒྱུ་ཡོིད་པས་ག་དུས་ཁོོམ་པ་བྱུང་ཚེ་ེད་ེགར་ཡོིང་དགོས་པའ་ིབཀའ་

གནང་ཡོིད་ཙང་། རིན་པོ་ཆོེས་ཁོོང་རང་ག་ིརྩ་བའ་ིབླ་མའ་ིདྲུང་དུ་བཅིར་རྒྱུའ་ིདུས་ཚེོད་

རན་ཡོིད་པར་དགོངས་གནང་འདུག

སྤྱིི་ལོ་ ༡༩༤༩ ལོ་དེར་རིན་པོ་ཆོེ་དགུང་ལོ་དགུར་ཕེབས་ཡིོད་པ་དང་། བོད་ཤོར་

ཕོྱིགས་ཀྱིི་ས་ཁུལ་འདིའི་ནང་དུ་རྒྱ་དམར་གྱིི་ཤུགས་རྐྱེེན་སླེེབས་རྒྱུ་འགོ་ཚུགས་ཚེར་

ཡིོད། སྐོབས་དེར་བོད་མི་ཚེོའི་མི་ཚེ་ེལ་འགལ་རྐྱེེན་དངོས་སུ་གང་ཡིང་བྱུང་མེད་ཀྱིང་། 

བོད་མ་ིཚེོས་གནས་སྟངས་དེར་ཡིིད་ཆོེས་རྩ་བ་ནས་བྱེད་ཀྱི་ིམེད། འདིའ་ིསྐོབས་སུ་རིན་

པོ་ཆོའེ་ིམ་ཡུམ་གྱིིས་མོ་རང་ག་ིཁོྱོ་ག་ད་ེགཡུགས་ནས་ཟུར་མང་དུ་གཏན་འཇེགས་གནས་

སོྤེར་ཐུབ་པ་བྱུང་འདུག མོ་རང་ཕྱིིར་ལོག་བྱས་པ་དེར་རིན་པོ་ཆོ་ེཞི་ེདྲགས་ཐུགས་མཉིེས་

པོ་བྱུང་འདུག མོ་ལ་དགོན་པའི་རྭ་སོྐོར་གྱིི་ཕྱིི་ལ་ཡིོད་པའི་ཕྱུགས་གསོ་ཁོང་དུ་ལས་ཀ་

ཞིིག་སྤྲོད་འདུག མོས་ཕྱུགས་གསོ་ཁོང་དུ་ཡིོད་པའ་ིའབྲེ་ིལ་འོ་མ་འཇོེ་བ་དང་རྟེ་རྣམས་

ལ་ལྟ་རོྟེག་བྱས། རིན་པོ་ཆོེ་ག་དུས་ཕེབས་ཐུབ་ཀྱིང་དེ་གར་ཕེབས་ཏེ་མ་ཡུམ་དང་ལྷན་

དུ་དུས་ཚེོད་སྐྱེལ་བ་གནང་གི་ཡོིད། ཉིིན་གཅིིག་ཁོོང་མ་བུ་གཉིིས་རྟེ་རའི་ནང་དུ་ཡོིད་

དུས། རྟེ་ལ་རྔན་པའ་ིཚུལ་དུ་སྟེར་རྒྱུའ་ིཚྭ་ཡི་ིབོྲེ་ཤོེད་ཆོ་ེབའ་ིབསྙལ་ཚེལ་ཡིོད་པ་ད་ེཁོོང་

གིས་བཞིེས་ཏེ་ཞིིམ་པོ་བྱུང་འདུག ཁོོང་གིས་བསྙལ་ཚེལ་དུམ་བུ་ཞིིག་ཁོ་ནང་དུ་མུར་

བཞིིན་དུ་མ་ཡུམ་ལ་ཁྱོིམ་མིང་གང་རེད་ཅིེས་དྲིས་དུས། མོས་ “ཁྱོེད་རང་རིན་པོ་ཆོ་ེརེད། 

ཁོྱོད་རང་ག་ིམིང་ལ་རིན་པོ་ཆོ་ེརེད།” ཅིེས་བརོྗོད། དེར་ཁོོང་གིས་ “རེད། ད་ེངས་ཤོེས། འོན་

ཀྱིང་ང་ཚེོའ་ིཁྱོིམ་ཚེང་ག་ིམིང་ཅི་ིརེད།” ཅིེས་དྲིས་དུས་མོས་ “ཁོྱོད་ཀྱིིས་ད་ེཅིིའ་ིཕྱིིར་ཤོེས་

འདོད་དམ།” ཞིེས་དྲིས། ཁོོང་གིས་ “ཁོྱོད་རང་ངའ་ིཨ་མ་རེད། ང་ཁོྱོད་ཀྱི་ིཁོོག་ནས་སྐྱེས་

པ་རེད། བྱས་ཙང་ང་རང་སུ་ཡིིན་པ་ཤོེས་འདོད་འདུག” །ཅིེས་ཨུ་ཚུགས་བསོྐྱན་འདུག 

མཐའ་མ་དེར་མོས་ “ཁོྱོད་ཀྱིིས་དེའི་སོྐོར་ལ་མནོ་བསམ་གཏོང་མི་འོས། འོན་ཀྱིང་ཁོྱོད་
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ཀྱིིས་ཚེལ་བསྙལ་མ་ད་ེདག་བཟིའ་རྒྱུ་མཚེམས་བཞིག་ན། ངས་ང་ཚེོའ་ིཁྱོིམ་མིང་བཤོད་

ཆོོག” བརོྗོད། ཁོོང་གིས་མཚེམས་བཞིག་པ་དང་མོས་ “ང་ཚེོའི་རུས་མིང་སྨུག་པོ་རེད། 

འོན་ཀྱིང་ད་ེབརྗོེད་དུ་ཆུག ཁོྱོད་རང་རིན་པོ་ཆོ་ེརེད།” ཅིེས་སྨྲས།

རིན་པོ་ཆོ་ེསྨུག་པོའ་ིགདུང་རྒྱུད་ཡིིན་པ་དེར་སོྤེབས་པ་ཞི་ེདྲགས་ཡོིད། བོད་དུ་རུས་

རྒྱུད་གཙ་ོཆོ་ེབ་དྲུག་ཡོིད་པའ་ིནང་ནས་གཅིིག་སྨུག་པོ་རེད། ༸རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པ་རིན་

པོ་ཆོ་ེདང་། ངའ་ིཁོྱོ་གའ་ིབླ་མ་གཞིན་པ་དིལ་མགོ་མཁྱོེན་བརྩ་ེརིན་པོ་ཆོ་ེགཉིིས་ཀྱིང་སྨུག་

པོའ་ིགདུང་རྒྱུད་རེད། བོད་དུ་དམངས་ཁོྲད་ཀྱི་ིདཔའ་བརྟུལ་སྙན་གྲགས་ཅིན་གླེིང་ག་ེསར་

ཡིང་སྨུག་པོའ་ིགདུང་རྒྱུད་རེད། དེས་ན་རིན་པོ་ཆོེས་སྨུག་པོའ་ིམིང་བྱང་དེར་སོྤེབས་པ་ཧ་

ཅིང་ཆོེན་པོ་གནང་གི་ཡིོད། ཁོོང་གིས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་དབྱིན་ཡུལ་གྱིི་ཕྱིི་སྐྱོད་ལག་ཁྱོེར་གྱིི་

ནང་དུ་ས་ིཋེ་ིསྨུག་པོ་ཞིེས་བཀོད་ཡོིད་པ་མ་ཟིད། ནང་མིའ་ིམིང་ད་ེང་དང་ང་ཚེོའ་ིབུ་ཕྲུག་

ཚེོར་ཡིང་བརྒྱུད་སོྤྲོད་གནང་ཡོིད་པ་རེད།

དགུང་ལོ་བཅུ་གཉིིས་ལ་ཕེབས་སྐོབས་རིན་པོ་ཆོེས་ཞིེ་ཆོེན་དགོན་པར་འཇེམ་

མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་གྱིི་སྐུ་མདུན་ལ་སླེོབ་སོྦྱང་གནང་བར་ཕེབས་རྒྱུའི་སོྐོར་ལ་དགོན་པའི་

ཚེོགས་ཆུང་ལ་བཀའ་མོལ་ཞུས་འདུག ཉིེ་འཁོོར་གྱིི་དགོན་པ་དང་གོྲང་སྡེེ་ཁོག་ནས་

རིན་པོ་ཆོེར་གདན་ཞུ་མང་པོ་བྱུང་ཡིོད་ཙང་། ཁོོང་ཚེོས་དང་པོ་ཟུར་མང་ས་ཁུལ་གཡིས་

གཡིོན་ལ་ཆོིབས་སྒྱུར་བསྐྱང་དགོས་པའི་རེ་སྐུལ་ཞུས། དགོན་པ་ལ་དཔལ་འབོྱར་འདུ་

འགོད་བྱེད་རྒྱུའི་ཐབས་ལམ་གཅིིག་ཕྱིོགས་སོྐྱད་འདི་དག་ཡིིན་པས། ཚེོགས་ཆུང་གིས་

རིན་པོ་ཆོེར་ཕོྱིགས་སོྐྱད་འདི་བྱེད་དུ་འཇུག་རྒྱུའི་འདོད་པ་ཆོེན་པོ་ཡིོད། ཟླ་བ་གསུམ་

ཙམ་ཞིིག་འགོར་བའི་ཆོིབས་སྒྱུར་དེའི་རིང་ལ་རིན་པོ་ཆོེས་ཟུར་མང་གི་ལོྷ་ཕོྱིགས་ཀྱིི་

དགོན་སྡེ་ེའགའ་ཞིིག་ག་ིགཡིས་གཡིོན་དུ་རྒྱ་མིའ་ིདམག་སྒོར་ཆོགས་ཡིོད་པ་ཐེངས་དང་

པོར་གཟིིགས་གནང་འདུག ད་ེན་ིདཀའ་ངལ་ཡིོང་རྒྱུའ་ིསོྔོན་རྟེགས་ཤོིག་རེད།

རང་ཉིིད་ཀྱིི་འོས་འགན་དེ་དག་བསྒྲུབས་ཚེར་རྗོེས། ཁོོང་གིས་ཁོོང་དང་མཉིམ་དུ་

ཡིོང་རྒྱུར་ཨུ་ཚུགས་གནང་མཁོན་གྱིི་དགེ་རྒན་དེ་ཐེ་བའི་སྐུ་བཅིར་འགའ་ཤོས་དང་
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བཅིས་ཞིེ་ཆོེན་ལ་ཕེབས། ཕེབས་ལམ་ལ་ཉིི་མ་བཅུ་འགོར་རྗོེས་རིན་པོ་ཆོེ་རང་ཉིིད་ཀྱིི་

སྐྱེས་སྐོར་ཐེངས་བཅུ་གསུམ་པའ་ིཉིིན་དེར་དགོན་པར་འབོྱར་འདུག

རིན་པོ་ཆོ་ེམཇེལ་བ་དེར་འཇེམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་ཐུགས་མཉིེས་པོ་བྱུང་སྟ་ེད་ེམ་ཐག་

ཏུ་རིན་པོ་ཆོེའ་ིསོླེབ་སོྦྱང་དབུ་འཛུགས་གནང་འདུག ཞི་ེཆོེན་དུ་ཁོོང་ག་ིདག་ེརྒན་གཙ་ོ

བོ་དེ་ནུབ་ཕོྱིགས་སུ་ཡིིན་ན་འབུམ་རམས་པའི་གནས་ཚེད་དང་མཉིམ་པའི་མཁོན་པོ་

ཞིིག་རེད། མཁོན་པོ་གང་ཤོར་ན་ིཧ་ཅིང་མཁོས་དབང་ཞིིག་ཡིིན་པ་དང་། དུས་ཡུན་གང་

འཚེམས་ཤོིག་ནས་ཁོོང་རྣལ་འབོྱར་བ་སོྨྱོན་པ་ལྟ་བུ་ཞིིག་ཏུ་གྱུར་ཏེ་རིན་པོ་ཆོེ་ལ་ཕྱིག་

དཔེའ་ིནང་ག་ིཤོེས་ཡོིན་ལས་ཀྱིང་ལྷག་པ་མཛུབ་འཁྲིད་གནང་ཡོིད།

རིན་པོ་ཆོ་ེཞི་ེཆོེན་དུ་ལོ་གཅིིག་ཧྲིིལ་བོར་བཞུགས་གནང་ཐུབ་ཡིོད། དུས་ཡུན་དེའ་ི

རིང་ལ་འཇེམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་གྱིིས་ཟླ་བ་དྲུག་ཙམ་འགོར་བའ་ིནང་པའ་ིཕྱིག་དཔ་ེགལ་

ཆོེན་རིན་ཆོེན་གཏེར་མཛོོད་ཀྱི་ིལུང་ཆོ་ཚེང་བ་སོྩལ་གནང་མཛོད། བཀའ་ཆོོས་འད་ིཞུ་

མཁོན་གྱི་ིསོླེབ་མ་ཚེོས་ཞིོགས་པའ་ིཐུན་འགོ་མ་བཙུགས་སོྔོན་ལ་ཡིར་ལངས་ཏ་ེཆུ་ཚེོད་

ལྔ་པར་མཆོོད་ཁོང་དུ་འཛོོམས་དགོས། གསུང་ཆོོས་ཞུ་མཁོན་དགེ་འདུན་པ་བརྒྱ་ཕྲག་

འགའ་ཤོས་ཡིོད། གསུང་ཆོོས་ཆོ་ཚེང་གྲུབ་པའི་རྗོེས་སུ་ཆོོས་ཞུ་བ་ཡིོངས་ཀྱིི་ནང་ནས་

རིན་པོ་ཆོེ་བདམས་ནས་ཁོོང་ལ་བཀའ་དབང་དམིགས་བསལ་ཞིིག་གནང་སྟེ། དེ་ནས་

བཟུང་ཁོོང་བཀའ་ཆོོས་འདིའི་རྒྱུད་འཛོིན་པ་དང་དབང་ལུང་འཁྲིད་གསུམ་གཞིན་ལ་

སྤེེལ་ཆོོག་པའ་ིཆོོག་མཆོན་གནང་། འད་ིལྟ་བུའ་ིདུས་སྟོན་གྱི་ིསྐོབས་སུ་གང་ཟིག་གཅིིག་

ཁོོ་ནར་གནང་སོྲོལ་ཡིོད་པའ་ིཆོ་ེམཐོང་འདིས་རིན་པོ་ཆོ་ེལ་ལས་འགན་ཤུགས་ཆོ་ེབབས། 

ཁོོང་ན་ིབཙུན་ཆུང་ཞིིག་ཡིིན་པ་དང་། གསུང་ཆོོས་འད་ིཞུ་མཁོན་གྱི་ིགྲས་སུ་ཁོོང་ལས་ལོ་

རྒན་པ་དང་ཤོེས་ཡོིན་ཆོ་ེབའ་ིདག་ེརྒན་མང་པོ་ཡོིད།

རིན་ཆོེན་གཏེར་མཛོོད་ཀྱིི་གསུང་ཆོོས་གྲུབ་ཀྱིང་རིན་པོ་ཆོེས་མཁོན་པོ་གང་ཤོར་

གྱི་ིའོག་ཏུ་སོླེབ་སོྦྱང་མུ་མཐུད་གནང་། སྐོབས་དེར་ཁོོང་སླེོབ་མ་བརྒྱ་སོྐོར་ཞིིག་ཡོིད་པའ་ི

ཞིེ་ཆོེན་དགོན་པའི་བཤོད་གྲྭའི་ནང་དུ་བཞུགས་ཡོིད། ཁོོང་གིས་ཞོིགས་པ་ཆུ་ཚེོད་ལྔ་
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པའི་གོང་ལ་ཞོིགས་ཇེ་མཆོོད་ཚེར་བ་གནང་། དེ་ནས་ཆུ་ཚེོད་གསུམ་གྱིི་རིང་ལ་སོླེབ་

སོྦྱང་གནང་ག་ིཡོིད། ཞོིགས་པའ་ིཆུ་ཚེོད་བརྒྱད་པའ་ིཐོག་མཁོན་པོ་གང་ཤོར་གྱིིས་བཤོད་

འཁྲིད་འགོ་འཛུགས་གནང་ག་ིཡོིད། སླེོབ་སོྦྱང་ཁོག་པོ་ཡོིད་ཀྱིང་རིན་པོ་ཆོེར་ད་ེདག་སོྤྲོ་

བ་འཕེལ་པོ་བྱུང་འདུག སླེོབ་ཚེན་རྣམས་གནས་ཚེད་མཐོན་པོ་དང་གཏིང་ཟིབ་པོ་ཡོིད་

ཀྱིང་། མཁོན་པོས་རིག་རྩལ་ལྡན་པའ་ིསོྒོ་ནས་སོླེབ་འཁྲིད་གནང་བ་དང་། རང་ཉིིད་ཀྱིིས་

ཀྱིང་འབད་བརོྩན་བྱེད་དགོས་པའ་ིགདོང་ལེན་ད་ེདག་ལ་རིན་པོ་ཆོ་ེམཉིེས་པོ་བྱུང་འདུག 

ཁོོང་གིས་འཇེམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་གྱི་ིདྲུང་ནས་ལྟ་བའ་ིསོྐོར་ལ་སྦྱོང་བ་ཙམ་མ་ཡིིན་པར། 

ཉིམས་རོྟེགས་རང་རྒྱུད་ལ་ཇེ་ིལྟར་སོྦྱར་ཚུལ་གྱི་ིཐད་ལ་གདམས་ངག་མུ་མཐུད་ད་ེཞུ་ཐུབ་

པའང་བྱུང་འདུག

སོྦྱང་བརྡོར་གྱིི་ནང་ནས་རྣམ་པ་གཅིིག་ལ་འཇེམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་གྱིིས་ནན་ཏན་

ཆོེན་པོ་གནང་བ་ནི་རིན་པོ་ཆོེར་དོ་ཧ་ཇེི་ལྟར་རོྩམ་ཚུལ་དེ་རེད། དོ་ཧ་ནི་དེ་མ་ཐག་ཏུ་

རོྟེགས་པའི་ཆོོས་ཀྱིི་གནད་ཉིིད་དམ། ཉིམས་སྣང་བྱུང་བ་རྣམས་འབད་མེད་ལྷུན་གྲུབ་

ཀྱི་ིསོྒོ་ནས་ངག་མགུར་རམ། ཡིང་ན་སྙན་ངག་ག་ིལམ་ནས་མངོན་པར་གསལ་བར་བྱས་

པ་ཞིིག་ལ་ཟིེར། ད་ེན་ིགཞུང་ལུགས་ཀྱི་ིའགྲོ་སྟངས་ལྡན་པའ་ིབོད་པའ་ིསོྲོལ་རྒྱུན་གྱི་ིསྙན་

ངག་དང་མི་འདྲ་བ་རེད། རིན་པོ་ཆོེས་སོྲོལ་རྒྱུན་གྱིི་སྙན་ངག་ཀྱིང་སྦྱངས་གནང་ཡིོད། 

འོན་ཀྱིང་རང་གི་བླ་མའི་དྲུང་དུ་དོ་ཧ་རྩོམ་རྒྱུ་ནི་ཞིེད་སྣང་ཆོེན་པོ་དང་གཏིང་ཟིབ་པོ་

གཉིིས་ཀ་བྱུང་འདུག གལ་ཏེ་རིན་པོ་ཆོེས་མ་ཡིིན་པ་དང་བཅོིས་མ་ཕྲན་བུ་བྱས་ཀྱིང་

འཇེམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་གྱིིས་ད་ེམ་ཐག་ཏུ་མཁྱོེན་གྱི་ིཡོིད།

དགུང་ལོ་བཅུ་བཞིིའི་སྐྱེས་སྐོར་གྱིི་རྗོེས་སུ། རིན་པོ་ཆོེའི་དགོན་པ་ནས་ཁོོང་རང་

ཁྲི་འདོན་ཞུ་སའི་དགོན་ཆོེན། ཟུར་མང་རྣམ་རྒྱལ་རྩེ་རུ་ཉིེ་ཆོར་སྐུ་གཤོེགས་པའི་བླ་མ་

གལ་ཆོེན་ཞིིག་ག་ིཞུགས་འབུལ་གནང་ཆོེད་དུ་ཕྱིིར་ཕེབས་དགོས་པའ་ིབརྡོ་འབོྱར་འདུག 

ཁོོང་རང་ཞི་ེཆོེན་དུ་བཞུགས་འདོད་བྱུང་ཡིང་། ཁོོང་ག་ིདག་ེརྒན་གྱིིས་ཁོོང་ཚེ་ོངེས་པར་

དུ་འགོྲ་དགོས་པའ་ིཨུ་ཚུགས་ཞུས་འདུག རིན་པོ་ཆོེས་འཇེམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་ལ་ཁོོང་
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ཚེོ་འགྲོ་རྒྱུའི་སོྐོར་ཞུས་སྐོབས། ཁོོང་གི་བླ་མས་ཁོོང་ལ་གང་མགྱིོགས་ཚུར་ལོག་ཐུབ་པ་

དགོས་པའི་བཀའ་གནང་འདུག འཇེམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་གྱིིས་ཁོོང་གི་མནལ་ལམ་དུ་

ཟླ་གཟུགས་ཕྱིེད་ཀ་ཞིིག་བྱུང་ཡིང་། གཞིན་དག་ཚེོས་ད་ེཉི་གང་བ་རེད་ཟིེར་བ་ཞིིག་རྨིས་

གསུངས། ཁོོང་ན་ར་ེ “འདིའ་ིབསྟན་དོན་ན་ིཁོྱོད་རང་ཆོ་ཚེང་བ་སྨོིན་ཡོིད་པ་མ་རེད།”

ཟུར་མང་ལ་ཕྱིིར་ལོག་ཕེབས་སྐོབས། རིན་པོ་ཆོ་ེདང་ཁོོང་ག་ིསྐུ་བཅིར་ཚེོས་རྒྱ་མིའ་ི

གནམ་ཐང་དང་། དམག་མི་ཚེོ་གསར་དུ་བཟོིས་པའི་ལམ་སྟེང་དུ་མོ་ཊིའི་ནང་སོྐྱད་ཀྱིི་

ཡིོད་པ་མཐོང་འདུག རིན་པོ་ཆོེས་རྣམ་རྒྱལ་རྩ་ེརུ་དགོས་ངེས་ཀྱི་ིཆོོ་ག་རྣམས་གནང་གྲུབ་

པའ་ིརྗོེས་སུ། ཟུར་མང་ནས་ཉི་ིམ་དྲུག་ཙམ་གྱིིས་འགོྲ་དགོས་པའ་ིསོྒྲལ་མ་ལྷ་ཁོང་དགོན་

པས་ཁོོང་ལ་ཕུལ་བའི་མགོྲན་ཤོོག་ཅིིག་འབོྱར་འདུག དེར་ཕེབས་ཏེ་ཉིི་མ་འགའ་ཤོས་

ཕྱིིན་པའ་ིརྗོེས་སུ་ཁོོང་ལ་རིན་ཆོེན་གཏེར་མཛོོད་ཀྱི་ིབཀའ་དབང་གནང་དགོས་པའ་ིར་ེ

སྐུལ་ཞུས་འདུག འད་ིན་ིཆོ་ེམཐོང་ཆོེན་པོ་ཞིིག་རེད་ད།ེ ཁོོང་རང་ལའང་བཀའ་དབང་

ད་ེཉི་ེཆོར་ཐོབ་ཚེར་བ་ཙམ་ཡིིན་དུས། འབོད་སྐུལ་དེར་རིན་པོ་ཆོ་ེཞིེད་སྣང་སྐྱ་ེདགོས་པ་

ཞིིག་བྱུང་ཡོིད། དེའི་ཁོར་ཁོོང་དགུང་ལོ་བཅུ་བཞིི་ལས་ཟིིན་མེད། མ་མཐར་ཡིང་མི་ཚེ་ེ

འདིར་ཁོོང་དང་ཨ་ཀོང་རིན་པོ་ཆོ་ེགཉིིས་ཐེངས་དང་པོ་ད་ེསོྒྲལ་མ་ལྷ་ཁོང་དུ་ཐུག་འདུག 

སྐོབས་དེར་ཨ་ཀོང་ནི་དགོན་པ་དེའི་མཁོན་པོ་རེད། དུས་ཡུན་ཐུང་ངུའི་ནང་དུ་ཁོོང་

རིན་པོ་ཆོེའ་ིགོྲགས་པོ་ཉི་ེཔོ་ཞིིག་ཏུ་གྱུར་བ་རེད།

མཐའ་མ་དེར་ཟུར་མང་བདུད་རྩི་མཐིལ་ལ་ལོག་འགོྲ་སྐོབས་རིན་པོ་ཆོེ་དགུང་ལོ་

བཅོི་ལྔ་རེད། ཁོོང་ལོ་གཉིིས་ལས་མང་བ་ཕོྱིགས་སོྐྱད་ལ་ཡིོད་པ་དང་། ད་ཆོ་རྒྱ་མིའི་

ཤུགས་རྐྱེེན་གྱིི་རྟེགས་མཚེན་མང་པོ་མཐོང་རྒྱུ་ཡིོད། རྒྱ་མིས་ས་ཁུལ་དེར་ལམ་བཟོི་གི་

ཡིོད་པ་དང་། ཁོོང་ཚེ་ོདགོན་པར་ཡིོང་ནས་མཛོད་སོྒོ་ལའང་མཉིམ་ཞུགས་བྱེད་ཀྱི་ིཡིོད། 

བོད་ཀྱིི་ས་ཁུལ་འདིའི་ནང་དུ་ཁོོང་ཚེོས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་དམིགས་ཡུལ་ལྟར་མདུན་སོྐྱད་

བྱེད་ཀྱིི་ཡིོད་པ་ནི་གསལ་པོ་རེད། ཟུར་མང་དུ་ཁོོར་ཡུག་འདི་འདྲ་ཞིིག་གི་ནང་ལ་རིན་

པོ་ཆོེས་ཁོོང་རང་ག་ིའོས་འགན་དང་སླེོབ་སྦྱོང་མུ་མཐུད་གནང་བ་རེད།
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ད་ཆོ་ཁོོང་སོྲོལ་རྒྱུན་གར་འཆོམ་ལ་སོྦྱང་བརྡོར་འགོ་འཛུགས་རྒྱུའི་ལོ་ཚེད་ལ་

སླེེབས་ཡོིད། ཁོོང་ག་ིདགོན་པ་ད་ེད་ེསྔོ་དང་ད་ལྟ་གཉིིས་ཀར་གར་འཆོམ་ལ་སྙན་གྲགས་

ཆོེན་པོ་ཡིོད། དེ་ནི་ཧ་ཅིང་རྩ་ཆོེ་བའི་གསང་སྔོགས་རོྡོ་རྗོེ་ཐེག་པའི་ཕྱིག་དཔེ། དཔལ་

འཁོོར་ལོ་སོྡེམ་པའི་རྒྱུད་དུ་གསལ་བའི་གསང་སྔོགས་ཉིམས་ལེན་བྱེད་སྟངས་ཀྱིི་སྙིང་

དོན་རྣམས། ལུས་ཀྱིི་རྣམ་འགྱུར་དང་སྟངས་སྟབས་ཀྱིི་ལམ་ནས་མཚེོན་པར་བྱེད་ཆོེད་

གར་འཆོམ་གྱི་ིངོ་བོར་འཁྲབ་རྒྱུའ་ིསོྒོམ་སྒྲུབ་ཀྱི་ིགར་ཞིིག་རེད། གར་འཆོམ་འཁྲབ་པ་ལ་

གཟུགས་པོར་སོྟབས་ཤུགས་ཆོེན་པོ་དགོས་ཀྱི་ིཡོིད། རིན་པོ་ཆོེས་བོླ་རྩ་ེགཉིིས་མེད་ཀྱིིས་

གར་འཆོམ་གྱི་ིསོྦྱང་བརྡོར་གནང་བ་དང་། ལོ་དེའ་ིལོ་མཇུག་ཏུ་བོད་ཀྱི་ིལོ་གསར་གྱི་ིདུས་

སོྟན་རན་དུས། ཁོོང་གིས་སོྦྱང་བརྡོར་མཐར་ཕྱིིན་པ་བྱུང་མ་སོང་དགོངས་ན་ཡིང་། ཁོོང་

རང་གར་འཆོམ་འཁྲབ་མཁོན་གྱི་ིགྲས་ལ་སླེེབས་ཐུབ་པ་བྱུང་འདུག

རྒྱ་མིས་ད་ཆོ་དགེ་འདུན་པ་ཚེོར་དྲིལ་བསྒྲགས་ཀྱིི་གོླེག་བརྙིན་སོྟན་ཕྱིིར་གཡིས་

གཡིོན་གྱིི་དགོན་སྡེེ་ཁོག་ཏུ་སོྐྱད་བཞིིན་ཡོིད། རྒྱ་མིས་འདིའི་རྗོེས་སུ་ཅིི་ཞིིག་བྱེད་རྩིས་

ཡོིད་པའ་ིསོྐོར་ལ་བླ་མ་དག་ེབཤོེས་ཚེོས་ཐུགས་ཁྲལ་ཆོེན་པོ་གནང་ག་ིཡོིད། འདིའ་ིསྐོབས་

སུ་ཕྱིི་ལྟར་དུ་མང་ཚེོགས་ལ་བཀའ་ཆོོས་དང་བྱིན་རླབས་སྩལ་རྒྱུ་དང་། ནང་ལྟར་དུ་

ག་རེ་ཡིོང་གྲབས་ཡིོད་པའི་སྐོོར་ལ་ཉིེན་བརྡོ་གཏོང་ཆོེད་དུ་༸རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པ་དང་། 

༸སྐྱབས་མགོན་ཏཱ་ལའ་ིབླ་མ་གཉིིས་ཀ་བོད་ཤོར་ཕོྱིགས་སུ་ཕོྱིགས་སོྐྱད་གནང་ཡིོད། ཁོོང་

གཉིིས་ཀྱིིས་བཀའ་མོལ་ཐད་ཀར་གནང་ཐུབ་ཀྱིི་མེད། གང་ཡིིན་ཟིེར་ན། རྒྱ་མིས་བྱ་ར་

བྱེད་བཞིིན་པ་མ་ཟིད། དོན་དངོས་སུ་ད་ཆོ་ཁོོང་གཉིིས་གང་དུ་ཕེབས་ཀྱིང་རྒྱ་མིའི་སྐུ་

བཅིར་བཏང་སྟ་ེགནས་ཚུལ་ཅི་ིབྱུང་ལ་ལྟ་ཉིན་བྱེད་བཞིིན་པ་རེད།

རིན་པོ་ཆོེ་ལ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆོེན་པོ་མཆོོག་ཞིལ་མཇེལ་བྱུང་བ་དེས་

སེམས་འགུལ་ཧ་ཅིང་ཆོེན་པོ་བྱུང་འདུག ཁོོང་ལ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆོེན་པོ་

མཆོོག་ལ་འཁྱུག་ཙམ་རིང་ཟུར་མཇེལ་ཞུ་ཐུབ་པ་བྱུང་བ་མ་ཟིད། ཀརྨ་པ་དང་ལྷན་དུ་

བཀའ་མོལ་རྒྱུན་རིང་གནང་སྐོབས། ཀརྨ་པས་རིན་པོ་ཆོ་ེལ་སོླེབ་སྦྱོང་མཐར་འཁོྱོལ་བ་
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གནང་དགོས་པ་དང་། ཟུར་མང་དགོན་པར་བཤོད་གྲྭ་ཞིིག་འཛུགས་དགོས་པའ་ིབཀའ་

གནང་བ་ད་ེརིན་པོ་ཆོེས་སྙིང་དབུས་སུ་བཅིངས་གནང་འདུག རྒྱ་མིས་ཅི་ིཞིིག་བྱེད་རྩིས་

ཡིོད་པའི་སོྐོར་ལ་དངོས་སུ་བཀའ་མོལ་མ་བྱུང་ཡིང་། ༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆོེ་དང་ཀརྨ་

པ་རིན་པོ་ཆོེ་གཉིིས་ཀྱིིས་ཉིེ་ཆོར་རྒྱ་ནག་པེ་ཅིིང་དུ་ཕེབས་པའི་སོྐོར་ལ་འགྲེལ་བརོྗོད་

གནང་སྐོབས། བོད་ཡུལ་གྱིི་གནས་སྟངས་དེ་གཉིན་འཕྲང་ཅིན་ཞིིག་ཏུ་བསྒྱུར་རྒྱུ་ཡིིན་

པ་ད་ེཡིིག་ཕྲེང་ག་ིདབར་ནས་གསལ་པོར་རོྟེགས་ཐུབ། བོད་པའ་ིབླ་མ་འགའ་ཞིིག་གིས་

རྒྱ་གར་དུ་བོྲེས་བོྱལ་ཕེབས་རྒྱུའ་ིའཆོར་གཞི་ིབཏིང་གནང་གྲུབ་ཡོིད། འོན་ཀྱིང་རིན་པོ་

ཆོེས་སྐོབས་ད་ེདུས་གཏན་འཇེགས་བཞུགས་རྒྱུར་ར་ེབ་བཅིངས་གནང་། ཁོོང་གིས་རང་

གི་བླ་མའི་དྲུང་དུ་ད་དུང་ཐེངས་གཅིིག་ལོག་རྒྱུའི་ཐུགས་འདོད་ཡིོད་པ་དང་། སྟབས་

ལེགས་པ་ཞིིག་ལ། ཁོོང་གིས་ད་ེལྟར་གནང་ཐུབ་འདུག ཁོོང་ཞི་ེཆོེན་དུ་ཕེབས་ཏ།ེ དེར་

ཟླ་ཤོས་བཞུགས་ཡུན་གྱི་ིརིང་ལ་འཇེམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་གྱི་ིདྲུང་ནས་གསུང་ཆོོས་ལྷག་མ་

ཆོ་ཚེང་གསན་གནང་གྲུབ། འཇེམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་གྱིིས་ཁོོང་ལ་ད་ེནས་བཟུང་སྟ་ེགནས་

ཚུལ་ཅི་ིབྱུང་ཚེང་མ་རང་གིས་ཐག་གཅོིད་དགོས་པ་དང་། ཇེ་ིའདྲ་ཞིིག་གནང་ཡིང་རྟེག་

ཏུ་ཆོོས་རབ་ཏུ་རྣམ་འབྱེད་ཀྱི་ིཤོེས་རབ་དང་། བླ་མའ་ིབཀའ་དགོངས་ལ་བརྟེེན་ནས་སྣ་ེ

འཁྲིད་བྱེད་དགོས་པའ་ིབཀའ་ཕེབས་འདུག ཁོོང་ག་ིབླ་མས་རིན་པོ་ཆོ་ེལ་ཁྱོེད་རང་ནུབ་

ཕོྱིགས་སུ་འགྲོ་ངེས་པ་གཟིིགས་བྱུང་ཞིེས་གསུངས་གནང་འདུག

རིན་པོ་ཆོེས་ཟུར་མང་དུ་ཕྱིིར་ལོག་གིས་དེར་རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པས་བཀའ་གནང་བ་

དང་། ད་ེབཞིིན་རང་ཉིིད་ལའང་སྐུལ་མ་ཤུགས་ཆོ་ེཐེབས་པའ་ིཞི་ེཆོེན་གྱི་ིབཤོད་གྲྭ་ནང་

བཞིིན། ནང་དོན་རིག་པར་མཐོ་རིམ་སླེོབ་གཉིེར་བྱེད་ས་ཡིོད་པའི་བཤོད་གྲྭ་འཛུགས་

རྒྱུའ་ིལས་ཀ་འགོ་བཙུགས།

རྒྱ་མིས་དགོན་པ་འགའ་ཞིིག་བཙན་བཟུང་བྱེད་པ་དང་། དགོན་པའ་ིདཔ་ེམཛོོད་ཀྱི་ི

ཕྱིག་དཔ་ེམེར་བསྲོེགས་གཏོང་བ། མཆོོད་རྫོས་གཏོར་བཤོིག་བྱེད་པ། དག་ེའདུན་པ་ཚེོར་

བཙན་ཤོེད་ཀྱིིས་ལམ་བཟོི་བྱེད་དུ་འཇུག་པ་སོགས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་གནས་སྟངས་ཟིིང་
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ཆོ་ཅིན་ཞིིག་ཏུ་གྱུར་ཡིོད། བོད་ཤོར་ཕོྱིགས་སུ་རྒྱ་མིར་རོྒལ་འཛོིང་བྱེད་པའ་ིཆོེད་དུ་བོད་

མ་ིསྐྱ་བོ་འགའ་ཞིིག་གིས་བོད་ཀྱི་ིཡུལ་དམག་བཀོད་སྒྲིག་བྱེད་བཞིིན་ཡོིད། ཟུར་མང་དུ་

གནས་སྐོབས་རིང་དཀའ་ངལ་མ་བྱུང་ཡིང་ཚེང་མས་སྔོ་ཕྱི་ིམ་གཏོགས་དཀའ་ངལ་འཕྲད་

རྒྱུ་ཡིིན་པ་ཚེོར་གྱི་ིཡིོད།

དཀའ་ཚེེགས་ཅིན་གྱི་ིདུས་ཚེོད་འདིའ་ིསྐོབས་སུ། འཇེམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་གྱིིས་རིན་

པོ་ཆོེ་ལ་བཤོད་གྲྭ་འཛུགས་རོགས་སུ་མཁོན་པོ་གང་ཤོར་ཟུར་མང་དུ་མངགས་གནང་

མཛོད། ཟུར་མང་དུ་བཞུགས་སྐོབས་མཁོན་པོ་གང་ཤོར་གྱིི་དགོངས་པར་ཛོ་དྲག་གི་

ཐབས་ལམ་ལ་བརྟེེན་དགོས་པའ་ིཡིིད་ཆོེས་བྱུང་། ངའ་ིཁོྱོ་གས་ང་ལ་ཁོོང་གིས་མཁོན་པོ་

གང་ཤོར་གྱི་ིདྲུང་ནས་ཧ་ལས་པའ་ིགདམས་ངག་ཐོབ་པ་དང་། ཁོོང་དང་ལྷན་དུ་དུས་ཚེོད་

བསྐྱལ་བའ་ིསོྐོར་ལ་ལོ་རྒྱུས་མང་པོ་བཤོད་བྱུང་། རིན་པོ་ཆོེས་ང་ལ་ཟུར་མང་དུ་བཞུགས་

སྐོབས་མཁོན་པོ་གང་ཤོར་བསྙུན་གཞི་ིབཞིེས་ཏ་ེསྐུ་གཤོེགས་པ་ལྟར་གྱུར་བའ་ིསོྐོར་ཞིིག་

གསུངས་བྱུང་། མཁོན་པོ་གང་ཤོར་ཉི་ིམ་མང་པོར་ཐུགས་དམ་ལ་བཞུགས་རྗོེས་སླེར་ཡིང་

རྣམ་ཤོེས་ཕུང་པོ་ལ་ཞུགས་པ་བཞིིན་སྐུ་སོས། དེའི་སོྔོན་ལ་ཁོོང་ནི་མི་གཤོིས་འཇེམ་པོ་

དང་། ཁུ་སིམ་པོ། ཧ་ཅིང་མཁོས་པ། དག་ེའདུན་པ་ཡིང་དག་པ་ཞིིག་ཡིོད། འོན་ཀྱིང་དུས་

དེ་ནས་བཟུང་སྟེ་ཁོོང་གིས་སྐུ་ཁོྲ་བོ་དང་དྲག་པོའ་ིརྣམ་པ་བསྟན། རིན་པོ་ཆོེས་མཁོན་

པོ་གང་ཤོར་ན་ིངེས་དོན་དུ་བོད་དུ་ "ཡི་ེཤོེས་འཆོོལ་བ་” ཡི་ིརྒྱུད་པ་ཞིེས་ཟིེར་སོྲོལ་ཡིོད་

པའ་ིསྐུ་དངོས་ད་ེརེད་གསུངས། ད་ེའདྲ་བའ་ིབླ་མ་ཚེོས་མཐའ་མེད་པའ་ིསྙིང་རྗོེའ་ིསོྒོ་ནས་

རྒྱུན་ལྡན་མ་ཡིིན་པ་དང་། ཚེོད་དཔག་དཀའ་བའ་ིསོྤྱིད་པ་བརྒྱུད་ད་ེའགོྲ་དོན་མཛོད་ཀྱི་ི

ཡིོད། ཡིེ་ཤོེས་འཆོོལ་བ་ནི་རྒྱུ་མཚེན་མེད་པར་འདྲོགས་འགོ་སླེོང་བ་དང་། ཧོན་འཐོར་

དུ་འཇུག་པའམ། ཡིང་ན་སོྤྲོ་སྐྱིད་ཀྱི་ིཆོེད་དུ་དྲག་པོའ་ིསོྤྱིད་པར་ལོངས་སུ་སོྤྱིད་པ་ད་ེའདྲ་

མ་རེད། རིན་པོ་ཆོེས་དང་པོ་ཤོེས་རབ་རྙིེད་ཀྱིི་རེད། དེ་ནས་སོྨྱོན་པ་ཆོགས་ཀྱིི་རེད་ཅིེས་

ཐེངས་ཤོིག་གསུངས་མོྱོང་བ་ནང་བཞིིན་རེད། འད་ིན་ིཐོག་མཐའ་མེད་པའ་ིའཁོོར་བའ་ི

ནང་གི་སེམས་ཅིན་སྡུག་བསྔོལ་གྱིིས་མནར་བཞིིན་པ་འདི་དག་ཐར་པ་དང་ཐམས་
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ཅིད་མཁྱོེན་པའི་ལམ་ལ་འགོད་པའི་ཆོེད་དུ། བདག་འཛོིན་དྲི་མ་དང་བཅིས་པ་སྤེངས་

པའ་ིགང་ཟིག་ཅིིག་གིས། གནས་སྟངས་ལ་གཞིིགས་ཏ་ེཐབས་ལམ་ཧ་ཅིང་ག་ིརྒྱུན་ལྡན་

མ་ཡིིན་པའི་དྲག་པོ་དེ་འདྲ་ལ་བསྟེན་སྲོིད་པའི་བསམ་ཚུལ་ཞིིག་རེད། རིན་པོ་ཆོེ་རང་

ཉིིད་ཀྱིང་ནུབ་ཕོྱིགས་སུ་ཡིེ་ཤོེས་འཆོོལ་བ་ཐོག་མར་སྤེེལ་མཁོན་གྱིི་གྲས་ཤོིག་ཏུ་ངོས་

འཛོིན་བྱེད་ཀྱི་ིཡིོད།

སྐོབས་འདིར་ཟུར་མང་དུ་མཁོན་པོ་གང་ཤོར་གྱིིས་རྒྱ་མིའ་ིཀུན་སོླེང་དང་རྣམ་འགྱུར་

ལ་འགྱུར་བ་ཡིོང་རེ་དང་། ཚེང་མས་སངས་རྒྱས་ཀྱིི་ཆོོས་ཀྱིི་སྙིང་པོ་བྱམས་པ་དང་སྙིང་

རྗོེའ་ིགོ་དོན་གསལ་པོར་རོྟེགས་ཕྱིིར་མཉིམ་རུབ་བྱེད་དགོས་པའ་ིཆོེད་དུ། སྐྱ་སེར་གཉིིས་

ཀྱིི་དབར་ལ་ཡིོད་པའི་འགོག་རྐྱེེན་དེ་མེད་པར་བཟོི་རྒྱུའི་དུས་ལ་བབས་པའི་ཨུ་ཚུགས་

གནང་། ཁོོང་གིས་ཉིེ་འདབས་ཀྱིི་ས་ཁུལ་ཁོག་གི་དགོན་སྡེེ་དང་གྲོང་སྡེེ་ནས་སྐྱ་སེར་

གཉིིས་ཀ་བསྡུས་ཏ་ེཚེོགས་འདུ་ཚེོགས། སྐྱ་སེར་གཉིིས་ཀྱི་ིདབར་ལ་དབྱ་ེབ་ཆོེན་པོ་ཡོིད་

པ་དང་། གནས་སྟངས་ཚེང་མར་གོ་རིམ་ངེས་ཅིན་ཡིོད་པའ་ིབོད་ཡུལ་དུ་འད་ིའདྲ་བྱེད་

པ་ནི་ཚེད་ལས་བརྒལ་བའི་བྱ་གཞིག་ཅིིག་རེད། མཁོན་པོས་ཕོ་མོ་དབྱེར་མེད་ལ་ཆོོས་

གསུངས་པ་མ་ཟིད། གསུང་ཆོོས་ད་ེདག་ག་ིསྐོབས་སུ་བུད་མེད་དགོན་པའ་ིནང་དུ་ཡིོང་

ཆོོག་པ་བཟོིས། འདི་འདྲ་ནི་དེ་སྔོ་ཐོས་མོྱོང་མེད། ཁོོང་གིས་དགེ་འདུན་པ་སྐུ་མཚེམས་

ལ་བཞུགས་མཁོན་མང་པོའ་ིསར་ཕེབས་ཏེ། དུས་ཚེོད་འདིར་ཁོོང་ཚེོས་མཚེམས་ཁོང་

དུ་མ་བསྡེད་པར་དགོན་སྡེ་ེདང་གྲོང་གསེབ་ཁོག་ལ་སོྐྱད་ད་ེགཞིན་དང་མཉིམ་དུ་ཕྱིར་གྲུ་

མཉིམ་འདེགས་བྱེད་དགོས་པར་བསྐུལ་མ་གནང་། མཁོན་པོས་ཁོོང་ཚེོར་ཁྱོེད་རང་ཚེོས་

སེམས་ཀྱི་ིསྟེང་ནས་མཚེམས་ལ་བསྡེད་ན་འགྲིག་ཀྱིང་སྐོབས་དེར་འཛོམ་བུ་གླེིང་ལ་ཁོོང་

ཚེོའ་ིརོགས་སོྐྱར་གྱི་ིདགོས་མཁོོ་ཡོིད་པའ་ིབཀའ་གནང་།

དུས་ཟིིང་ལ་མ་ལྟོས་པར་བཤོད་གྲྭའ་ིའཛུགས་བསྐྲུན་མུ་མཐུད་མདུན་སྐྱོད་བྱས་པ་

དང་། རིན་པོ་ཆོེས་སླེོབ་གཉིེར་མཐར་ཕྱིིན་ཏེ་མཁོན་པོའ་ིརྒྱུགས་སོྤྲོད་གཏོང་ཐུབ་པའི་

ཆོེད་དུ་མཁོན་པོ་གང་ཤོར་གྱིིས་རིན་པོ་ཆོེ་ལ་དཔེ་འཁྲིད་མུ་མཐུད་གནང་། དུས་ཚེོད་
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ཉིག་ཕྲ་བའ་ིསྐོབས་ཤོིག་ཡིིན་ཀྱིང་། རིན་པོ་ཆོ་ེལ་མཚེོན་ན། རང་ག་ིསོླེབ་སོྦྱང་དང་ལས་

འཆོར་གཉིིས་ཀ་མདུན་སོྐྱད་གནང་འདུན་ཡིོད་པ་ན་ིཧ་ཅིང་ག་ིདོན་སྙིང་ལྡན་པ་ཞིིག་ལ་

གཟིིགས་གནང་ཡོིད།

ད་ེནས་ཁོོང་ཚེོས་འཇེམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་ཞི་ེཆོེན་ནས་ཕེབས་ཏ་ེགསང་ཡིིབ་གནང་

སྟེ་བཞུགས་ཡོིད་པ་གོ་ཐོས་བྱུང་། དུས་འགྱུར་ཆོེན་པོ་དེ་ཟོླག་ཐབས་མེད་པ་ཇེེ་གསལ་

ནས་ཇེེ་གསལ་དུ་འགོྲ་བཞིིན་ཡིོད། དགོན་པ་མང་པོ་ཞིིག་བཙན་བཟུང་དང་། སོྔོག་

བཤོེར། གཏོར་བཤོིག་བཏང་བའ་ིགནས་ཚུལ་ཐོན་བཞིིན་ཡོིད། ཟུར་མང་ལ་ཟླ་བ་འགའ་

ཤོས་ཀྱི་ིརིང་ལ་གནོད་འཚེ་ེམ་བྱུང་། རིན་པོ་ཆོེས་སུ་ཡིང་ཤུལ་དུ་འཇོེག་འདོད་དང་། བོླ་

ཕམ་དུ་འཇུག་འདོད་མེད་པས་ར་ེཞིིག་ངང་སྒུག་གནང་། འོན་ཀྱིང་མཐའ་མ་དེར་རང་

ཉིིད་ཀྱིི་བདེ་འཇེགས་ཀྱིི་ཆོེད་དུ་ཁོོང་རང་ཡིང་གསང་ཡིིབ་བྱེད་དགོས་པ་དེ་གསལ་པོ་

ཆོགས། ཁོོང་གིས་ཡིག་པོ་མཁྱོེན་གྱི་ིམེད་ཀྱིང་དུས་གཏན་དུ་ཁོ་བྲེལ་རྒྱུ་ཡིིན་པ་ད་ེཚེོར་

བའ་ིསོྒོ་ནས་ཟུར་མང་བཞིག་སྟ་ེཕེབས་གནང་མཛོད། ཁོོང་རང་ག་ིམ་ཡུམ་དང་ཁོ་བྲེལ་

ཏ་ེའགོྲ་དགོས་པ་ད་ེདམིགས་བསལ་གྱི་ིཐུགས་ཕམ་པོ་དང་སོྐྱ་བོ་བྱུང་། ད་ེནས་བཟུང་སྟ་ེ

ཁོོང་གིས་མ་ཡུམ་རྩ་བ་ནས་མཐོང་མེད།

ཁོོང་དུས་ཡུན་གང་འཚེམས་ཤོིག་མཚེམས་ལ་བཞུགས་པ་དང་། ཟུར་མང་ནས་

ཉིིན་ཤོས་འགོྲ་དགོས་པའི་དགོན་པ་ཞིིག་ཏུ་གསུང་ཆོོས་དང་། རིན་ཆོེན་གཏེར་མཛོོད་

ཀྱིི་བཀའ་དབང་ཐེངས་གཉིིས་པ་དང་། བོད་དུ་མཐའ་མ་དེ་ཡིང་གནང་། ཆོབ་སྲོིད་

ཀྱིི་གཉིན་འཕྲང་གི་རྐྱེེན་པས་བཀའ་དབང་དེ་ཐུང་དུ་བཏང་སྟེ་ཟླ་བ་གསུམ་ནང་ཚེར་

དགོས་པ་བཟོི་དགོས་བྱུང་། བཀའ་དབང་ག་ིམཇུག་རོྫོགས་མཚེམས་དེར་ཁོོང་གིས་འཇེམ་

མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་རྒྱ་མིས་འཛོིན་བཟུང་བྱས་པ་མཁྱོེན་རོྟེགས་བྱུང་། ད་ེནས་སྐུ་མཚེམས་

ལ་བཞུགས་པའི་སྐོབས་ཤོིག་ལ་ཟུར་མང་བདུད་རྩི་མཐིལ་རྒྱ་མིས་སོྔོག་བཤོེར་བྱས་པ་

མཁྱོེན། དྲུང་པ་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་པའ་ིསྐུ་གདུང་ད་ེརྒྱ་མིས་གཏོར་བཤོིག་བཏང་སྟ་ེསྐུ་གདུང་

རྣམས་དགོན་པའི་བར་ཁྱོམས་སུ་བཀྲམས། སྐོབས་དེར་ཟུར་མང་དུ་ཡོིད་པའི་རིན་
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པོ་ཆོེའི་ཕྱིག་མཛོོད་ཀྱིིས་སྐུ་གདུང་རྣམས་རུབ་རུབ་བཟིོས་ཏེ་ཞུགས་འབུལ་ཞུས་རྗོེས་

གདུང་ཐལ་དེ་རྟེེན་སྒོམ་དུ་བླུགས་ནས་རིན་པོ་ཆོེ་ལ་ཕུལ་འདུག ཕྱིག་མཛོོད་ཀྱིིས་རྒྱ་

མིས་ཟུར་མང་ཧ་ལམ་ཆོ་ཚེང་གཏོར་བཤོིག་བཏང་ཟིིན་པ་དང་། རིན་པོ་ཆོ་ེསུས་འཛོིན་

བཟུང་བྱེད་ཐུབ་ནའང་རྔན་པ་སོྤྲོད་རྒྱུའ་ིགསལ་བསྒྲགས་བྱས་སོྐོར་གྱི་ིགནས་ཚུལ་ཡིང་

འཁྱོེར་ཡིོད། མཐའ་མ་དེར་རིན་པོ་ཆོེ་ལ་རྒྱ་གར་ལ་ཕེབས་རྒྱུ་ལས་གཞིན་པའི་གདམ་

ཁོ་མ་བྱུང་། ཁོོང་མ་ཕེབས་ཀྱི་ིསོྔོན་དུ་ཁོོང་ག་ིམ་ཡུམ་དང་གཉིེན་ཉི་ེགཞིན་དག་ཚེོས་ཧ་

ཅིང་ལུང་པ་ཁུག་ཀོྱིག་ཡིིན་པའི་དགོན་པ་ཆུང་ཆུང་ཞིིག་ཏུ་བོྲེས་ཏེ་བདེ་འཇེགས་ཡིིན་

པའི་གནས་ཚུལ་ཁོོང་གིས་གསན་གནང་འདུག ཁོོང་གི་མ་ཡུམ་གྱིིས་རིན་པོ་ཆོེ་ལ་མོ་

རང་གི་ཐོག་ལ་ཐུགས་ཁྲལ་མི་དགོས་པ་དང་། གང་མྱུར་རྒྱ་གར་དུ་ཕེབས་དགོས་པའི་

སོྐོར་འཁོོད་པའ་ིཡི་ིག་ེཞིིག་བྲེིས་འདུག

དེས་ན་ཁོོང་གིས་ཧ་ིམ་ལ་ཡིའ་ིར་ིབརྒྱུད་ཀྱི་ིལ་མཐོན་པོ་མང་པོ་བརྒྱབ་སྟ་ེརྒྱ་གར་དུ་

འགྲུལ་བཞུད་གནང་པས་ཕེབས་ལམ་ལ་ཟླ་བ་བཅུ་འགོར། ཁོོང་ཕེབས་རྩིས་ཡིོད་པའི་

གནས་ཚུལ་ཁྱོབ་པ་དང་མང་པོ་ཞིིག་གིས་ཁོོང་ལ་འགྲུལ་རོགས་ཞུས། ཁོོང་གིས་འགྲུལ་

རོགས་ཉུང་ཤོས་ཞིིག་ཁྲིད་དེ་ཕེབས་རྒྱུའི་རེ་བ་བྱས་ཀྱིང་། མཐའ་མ་དེར་བོད་མི་ཉིིས་

བརྒྱར་ཉི་ེབ་ཞིིག་ག་ིཁོོང་དང་ལྷན་དུ་འགྲུལ་སོྐྱད་ལ་ཞུགས། སྐུ་ན་གཞོིན་པའ་ིསྤྲུལ་སྐུ་

གཞིན་འགའ་ཤོས་དང་ལྷན་དུ་འགྲུལ་རོགས་གཅིིག་ཨ་ཀོང་རེད། ཁོོང་ཚེོས་སྤྱི་ིལོ་ ༡༩༥༩ 

ཟླ་བ་བཞི་ིཔའ་ིནང་བོད་ནས་ཞིབས་ཐང་དུ་ཕེབས་ཐོན་གནང་པ་རེད།

གངས་ཧ་ཅིང་མཐུག་པོ་ཡིོད་པའི་ལ་ཁོ་དེ་འདྲར་སླེེབས་དུས་ཁོོང་ཚེོའི་ནང་ནས་

དག་ེའདུན་པ་གཟུགས་སོྟབས་ཆོེན་པོ་དང་། ཤོ་རྒྱགས་པ་ཡིིན་མཁོན་ཚེོས་སོྔོན་ལ་སོང་

སྟེ་གངས་གཤོགས་ཏེ་འགྲུལ་རོགས་གཞིན་ལ་ལམ་ཕྱིེ། ཚེན་པ་དང་པོ་དེ་ཐང་ཆོད་ན། 

ཚེན་པ་གཉིིས་པ་དེས་བགོྲད་ལམ་འབྱེད་ཀྱི་ིཡིོད། ཡིང་སྐོབས་ར་ེཁོོང་ཚེོས་ངར་ཤུགས་ཆོ་ེ

བའི་གཙང་ཆུའི་སྟེང་གི་ཟིམ་པ་ཐེབས་ཆོག་མི་རེ་རེ་བྱས་ཏེ་འགོྲ་དགོས་པ་དེ་འདྲའང་

བརྒལ་ཏ་ེཡོིང་ཡོིད།
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ཁོོང་ཚེོས་རྒྱ་མིས་བཙན་བཟུང་བྱས་ཟིིན་པའི་ས་ཁུལ་ཁོག་དང་། རྒྱ་དམག་གིས་

བེད་སོྤྱིད་གཏོང་བའི་གཞུང་ལམ་ཁོག་ནས་གཡིོལ་བའི་ཆོེད་དུ་ལམ་བསོྐོར་ནས་ཕྱིིན་

ཡོིད། ཁོོང་ཚེོས་མཚེན་ལ་འགྲུལ་སོྐྱད་ཤོས་ཆོ་ེབ་བྱས་པ་དང་། ལྷག་པར་དུ་གལ་ཏ་ེགཞུང་

ལམ་ཞིིག་གཅོིད་དགོས་ཀྱི་ིཡོིད་ན་ད་ེབས་ཀྱིང་མཚེན་འགྲུལ་བྱས་ཡོིད། དམིགས་བསལ་

ཁོོང་ཚེོའ་ིའགྲུལ་མིའ་ིཁོ་གྲངས་དང་། ཉིིན་མཐའ་མ་ད་ེབར་དུ་རྒྱ་དམག་དང་གདོང་ཐུག་

གཡོིལ་ཐུབ་པ་བྱུང་བ་བཅིས་ལ་བསམས་ན་ཁོོང་ཚེོའི་འགྲུལ་སོྐྱད་དེ་ཧ་ལས་པའི་ལམ་

ལོྷངས་ལྡན་པ་བྱུང་ཡིོད། སྐོབས་དུ་མར་ཁོོང་ཚེོས་རིན་པོ་ཆོེའི་བཀའ་གཞིིར་བཟུང་

ཉིིན་ཤོས་རིང་ས་གནས་ཤོིག་ཏུ་ངལ་གསོ་དང་སོྒོམ་སྒྲུབ་ཀྱི་ིཆོེད་དུ་སྒོར་བཏབ་ཏ་ེབསྡེད། 

ཁོོང་གིས་མི་རྣམས་ལ་གང་ཐུབ་ཐུབ་ལུས་སེམས་ཀྱིི་སྟོབས་ཤུགས་ཉིར་ཚེགས་ཐུབ་པ་

དང་། ཆོོས་ཉིམས་ལེན་དང་ཁོ་མ་བྲེལ་བ་བཟོི་འདོད་ཡོིད། གལ་ཏེ་ཁོོང་ཚེོ་ངེས་གཏན་

མེད་པའི་ལམ་ཞིིག་ཏུ་སླེེབས་ན། རིན་པོ་ཆོེས་བོད་ལུགས་ལྟར་ཕྱིག་མོ་བཏབ་གནང་

སྟེ་ལམ་སྟོན་གནང་གི་ཡིོད། མོ་ལུང་གིས་བརྟེག་པའི་སྦྱོང་བརྡོར་འདི་རིན་པོ་ཆོེ་ལ་སྔོ་

མོ་ནས་ཐོབ་ཡོིད།

ཟླ་བ་མང་པོར་འགྲུལ་སོྐྱད་བྱས་པའ་ིརྗོེས་སུ་ད་ཆོ་འགྲུལ་རོགས་སུམ་བརྒྱར་ཉི་ེབར་

འཕེལ་ཡིོད་པའི་ཚེོ་བ་དེ་བོད་ཡུལ་གྱིི་ལོྷ་ཕོྱིགས་སུ་ཡིོད་པའི་རྒྱ་ཆོེ་ལ་རྒྱུགས་མྱུར་བའི་

ཡིར་ཀླུང་གཙང་པོའ་ིའགྲམ་དུ་སླེེབས། གཙང་པོ་ད་ེབརྒལ་བར་ཆུ་རབ་འགའ་ཤོས་ལས་

མེད། དག་ེའདུན་པ་འགའ་ཞིིག་གིས་གཡིག་ག་ིཀོ་བས་ཀོ་གྲུ་བཟོིས་ཏ་ེགོྲང་གསེབ་ཆུང་

ངུ་ཞིིག་ཡོིད་སའི་རབ་བདམས་པ་རེད། ཁོོང་ཚེོ་ཉིིན་མོ་གྲོང་གསེབ་ཀྱིི་གཡིས་གཡིོན་

རྩྭ་ཕུང་ག་ིནང་ལ་ཡིིབ་སྟ།ེ ༡༩༥༩ ཟླ་ ༡༢ ཚེེས་ ༡༥ ཟླ་བ་ཉི་གང་བའ་ིམཚེན་མོ་དེར་

གཙང་ཆུ་བཅིད།

འོན་ཀྱིང་གོྲང་གསེབ་པ་ཚེོས་རྒྱ་མིར་བོད་མི་ཚེོ་བ་ཞིིག་གྲོང་བརྡོལ་གྱིི་འགྲམ་དུ་

ཡིིབ་ཡིོད་པ་དང་། ཁོོང་ཚེོས་གཙང་ཆུ་བརྒལ་ཏ་ེའབོྲེ་སྲོིད་པའ་ིདོགས་པ་བསླེངས་པར་

བརྟེེན། རིན་པོ་ཆོེ་དང་ཚེན་པ་དང་པོ་དེས་གཙང་ཆུ་བརྒལ་ཟིིན་ཏེ་གྲུ་པ་ཚེོས་ཚེན་
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པ་རྗོེས་མ་དེ་ལེན་པར་འགོྲ་རྩིས་བྱེད་པའི་སྐོབས་དེར་རྒྱ་མིས་འཇེབ་རོྒལ་བྱས་འདུག 

འགྲུལ་མ་ིསུམ་བརྒྱའ་ིནང་ནས་འགའ་ཤོས་ཤོིག་བོྲེས་ཐར་ཙམ་བྱུང་བས་མུ་མཐུད་ནས་

བོྲེས། ལྷག་མ་རྣམས་རྒྱ་མིས་འཛོིན་བཟུང་གིས་མང་པོར་མེ་མདའ་བརྒྱབ་སྟེ་བསད་

འདུག ལམ་ལོྷངས་ཀྱིིས་བོྲེས་ཐུབ་པའ་ིཚེན་པ་དེས་བོད་ལོྷ་ཕོྱིགས་བརྒྱུད་ད་ེསླེར་ཡིང་ཟླ་

བ་གཅིིག་འགྲུལ་སོྐྱད་བྱས། ཁོོང་ཚེོའ་ིརྒྱགས་ཕྱི་ེརྣམས་ཧ་ལམ་རོྫོགས་ཟིིན་པ་དང་མཐའ་

མ་དེར་ཀོ་བ་བཙོས་ཏ་ེབཟིའ་དགོས་ཐུག་འདུག ཁོོང་ཚེོས་རིན་པོ་ཆོེས་ཀོ་བ་བཞིེས་མ་ི

དགོས་པའ་ིཆོེད་དུ་རྩམ་པ་ཕྲན་བུ་ཞིིག་ཉིར་ཚེགས་བྱས་འདུག མཐའ་མ་དེར་ཁོོང་ཚེ་ོ

ལམ་གྱིི་གཡིས་གཡིོན་དུ་ངང་ལག་སྐྱེས་ཡིོད་པའི་ལུང་གཤོོང་ཞིིག་བརྒྱུད་དེ་ཕྱིིན་ཡིོད་

ཀྱིང་། ཁོོང་ཚེོས་ངང་ལག་བཟིའ་རྒྱུ་ཡིིན་མིན་ཤོེས་ཀྱི་ིམེད་ཙང་བཟིས་མ་ིའདུག སྤྱི་ིལོ་ 

༡༩༦༠ ཟླ་ ༡ ཚེེས་ ༡༧ ཉིིན་ཁོོང་ཚེ་ོརྒྱ་གར་གྱི་ིས་མཚེམས་སུ་འཛུལ་འདུག

རིན་པོ་ཆོེས་ཧ་ལམ་ལོ་བཞི་ིཙམ་རྒྱ་གར་དུ་བསྐྱལ་གནང་། རྒྱ་གར་ན་ིབོད་དང་རྩ་

བ་ནས་མི་འདྲ་བའི་ལུང་པ་ཞིིག་རེད། ཁོོང་ནི་དོན་དངོས་སུ་ཧ་ཅིང་རྒྱུན་ལྡན་མ་ཡིིན་

པའི་དུས་རབས་བར་མའི་རིག་གཞུང་ཞིིག་གི་ནང་འཚེར་ལོངས་བྱུང་བ་རེད། དེ་ནི་

མ་མཐར་ཡིང་བརྒྱ་ཕྲག་ཉིི་ཤུ་པའི་ནང་འཛོམ་གླེིང་གི་སྟེང་དུ་ཧ་ལམ་མི་འབོར་ཡོིངས་

རོྫོགས་ཀྱི་ིསེམས་སུ་གལ་འགངས་ཆོ་ེཤོོས་ད་ེཆོོས་ལ་བརྩ་ིམཁོན་གྱི་ིལུང་པ་ར་ེཟུང་ཡོིད་

པའི་ནང་ནས་གཅིིག་རེད། བོད་དེ་མཐའ་གཅིིག་ཏུ་བདེ་སྐྱིད་ཉིམས་དགའི་སྤྱིི་ཚེོགས་

ཤོིག་མ་རེད། རིན་པོ་ཆོེས་བོད་དུ་ལོྐོག་ཟི་རུལ་སུངས་ཤུགས་ཆོེན་པོ་ཡིོད་པ་དང་། རྒྱ་

ནག་དམར་པོས་བོད་བཙན་བཟུང་བྱེད་ཐུབ་པའི་རྐྱེེན་གཅིིག་དེ་རེད་ཅིེས་ཡིང་ཡིང་

གསུངས་གནང་ག་ིཡོིད། ད་ེདང་དུས་མཉིམ་དུ་ཁོོང་རང་ག་ིཕ་ཡུལ་དང་མ་ིམང་ལ་བརྩ་ེ

བ་ཆོེན་པོ་ཡིོད་པ་མ་ཟིད། ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའ་ིའཇེིག་རྟེེན་གྱི་ིནང་དུ་ཡིོངས་སུ་ཐིམ་

ནས་བཞུགས་ཡོིད།

བོད་དུ་ཁོོང་ནི་དམིགས་བསལ་གྱིི་ཆོེ་མཐོང་དང་དབང་ཐང་ལྡན་པའི་སྐྱེ་བོ་ཞིིག་

རེད། རྒྱ་གར་དུ་བོད་མ་ིཚེ་ོསྐྱབས་བཅོིལ་བ་ཡིིན་པས་ཁོོང་ཚེ་ོལ་རྒྱ་གར་གཞུང་དང་མ་ི
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སྒོེར་མང་པོས་བཀའ་དྲིན་ཆོེན་པོ་གནང་ཡོིད་ཀྱིང་། སྤྱིིར་བཏང་ག་ིཆོ་ནས་གནས་སྟངས་

ཡིག་པོ་མེད། ད་ེབཞིིན་རིན་པོ་ཆོ་ེལའང་བོད་དུ་ཡིོད་པ་ནང་བཞིིན་གྱི་ིགོ་གནས་མཐོན་

པོ་དེ་ད་ཆོ་མེད། རྒྱ་གར་དུ་སླེེབས་ཏེ་ཡུན་རིང་མ་ཕྱིིན་པའི་སྐོབས་ཤོིག་ལ་ཁོོང་དབྱིན་

ཇེིའི་ལུགས་ཀྱིི་སྐྱེད་ཚེལ་གྱིི་གསོལ་སྟོན་ཞིིག་ལ་གདན་འདྲེན་ཞུས་བྱུང་ཞིེས་རིན་པོ་

ཆོེས་ང་ལ་གསུངས་བྱུང་། མགྲོན་བདག་མ་དེས་རོྡོ་ཀུབ་བར་བཙིར་གྱི་ིཟིས་སྣ་གཞོིང་པ་

གང་མགོྲན་པོ་ཚེོར་གཏོང་སྐོབས། དང་པོ་རིན་པོ་ཆོེར་ཕུལ་བས། རིན་པོ་ཆོེའ་ིདགོངས་

པར་ཆོ་ཚེང་ཁོོང་རང་ལ་གནང་བ་རེད་དགོངས་ཏ་ེགཞོིང་པ་ཆོ་ཚེང་བླངས་འདུག རྗོེས་

སུ་ཁོོང་གནས་ཚུལ་ད་ེལ་ངོ་ཚེ་བོ་བྱུང་འདུག

བོད་མི་སྐྱབས་བཅོིལ་བ་མང་ཆོེ་བ་སྐྱབས་བཅོིལ་བའི་ཀེམ་མམ། གསོག་སྒོར་དུ་

སླེེབས། ཁོོང་གསོག་སྒོར་དུ་དུས་ཡུན་ཐུང་ངུ་ཞིིག་བཞུགས་རྗོེས། ༸རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པ་

བོད་ནས་བོྲེས་བོྱལ་དུ་ཕེབས་རྗོེས་སྒོང་ཏོག་ཏུ་ཕྱིག་བཏབ་པའ་ིགདན་ས་དང་ཉི་ེབོ་ཡིོད་

པའི་གོྲང་བརྡོལ་ཀ་ལོན་སྦུག་ཏུ་གནས་སོྤེར་གནང་། ཀ་ལོན་སྦུག་ཏུ་བཞུགས་སྐོབས་

རིན་པོ་ཆོེས་ཐང་ག་འབྲེི་སྟངས་སྦྱངས་ཏེ། སླེོབ་དཔོན་རིན་པོ་ཆོེ་དང་ཁོོང་གི་གསང་

ཡུམ་མཁོའ་འགོྲ་ཡི་ེཤོེས་མཚེ་ོརྒྱལ་གྱི་ིཞིལ་ཐང་ཡིིད་དུ་འོང་བ་ཞིིག་ཐ་ེབའ་ིགཞིན་ཡིང་

མང་པོ་བྲེིས་གནང་འདུག རྗོེས་སུ་ཁོོང་གིས་ཐང་ཀ་འདི་དག་ནུབ་ཕོྱིགས་སུ་མཉིམ་

འཁྱོེར་ཐུབ་ཡིོད་པ་མ་ཟིད། གཅིིག་ངའ་ིཁོང་པའ་ིནང་ལ་ད་ལྟའང་དཔྱོངས་ཡིོད། སྐོབས་

དེར་ཁོོང་ཉིེ་ཆོར་བོད་ནས་སླེེབས་ཏེ་རིན་པོ་ཆོེར་རི་མོའ་ིཐོག་ལ་རོགས་པ་བྱེད་མཁོན་

དང་། ཐང་བྲེིས་ལ་ཧ་ཅིང་མཁོས་པ་བསྟན་འཛོིན་རོང་རྒྱལ་གྱི་ིགོྲགས་པོར་གྱུར། རིན་པོ་

ཆོ་ེརོང་རྒྱལ་གྱི་ིཁྱོིམ་མ་ིཆོ་ཚེང་དང་བོླ་ཐག་ཉི་ེཔོར་གྱུར་པ་རེད། ཀ་ལོན་སྦུག་ཏུ་བཞུགས་

སྐོབས་ཁོོང་གིས་དིལ་མགོ་མཁྱོེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆོེ་ཡིང་ཉིེ་ཆོར་རྒྱ་གར་དུ་ཕེབས་འབོྱར་

གྱིིས། རྐང་ཐང་ལ་ཆུ་ཚེོད་གཅིིག་ཙམ་འགོྲ་དགོས་པའམ། ལེ་བར་འགའ་ཤོས་གྱིི་རྒྱང་

ཐག་ཡོིད་ས་ཞིིག་ཏུ་བཞུགས་ཀྱིི་ཡིོད་པ་མཁྱོེན་འདུག རིན་པོ་ཆོེས་མཁྱོེན་བརྩེ་རིན་

པོ་ཆོེའི་སྐུ་མདུན་ནས་གསུང་ཆོོས་ཞུ་བར་རྐང་ཐང་ལ་ཕེབས་གནང་གི་ཡོིད། དིལ་
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མགོ་མཁྱོེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆོེ་ནི་བོད་མི་བྱིངས་དང་མི་འདྲ་བར་སྐུ་གཟུགས་ཧྥོི་ཊིི་དྲུག་

ལས་རིང་བ་དང་། ཧ་ཅིང་གི་ཐུགས་གཤོིས་འཇེམ་པོ་དང་གཟིི་བརྗོིད་ཅིན་ཞིིག་ཡིོད། 

སྐོབས་འདིར་རིན་པོ་ཆོ་ེམཁྱོེན་བརྩ་ེརིན་པོ་ཆོེའ་ིཚེ་བོ་ཨ་ཁྲོ་རིན་པོ་ཆོ་ེདང་གྲོགས་པོར་

གྱུར་འདུག

རྒྱ་གར་ན་ིཐུབ་པ་སངས་རྒྱས་བཅོིམ་ལྡན་འདས་དང་། ད་ེབཞིིན་སྐྱེས་ཆོེན་དམ་པ་

མང་པོའ་ིཕ་ཁྱོིམ་ཡིིན་པ་དང་། ཁོོང་ཚེོས་བྲེིས་པའི་ཕྱིག་དཔེ་རྣམས་བོད་དུ་སླེོབ་སྦྱོང་

བྱེད་ཀྱིི་ཡོིད་པས་བོད་མི་ཚེོ་ལ་ཧ་ཅིང་རྩ་ཆོེ་བའི་གནས་ཞིིག་རེད། ཅིི་ཙམ་གྱིིས་ཨེ་

ཤོར་ཡི་དཀྱིིལ་མའ་ིཡུལ་ད་ེཇེིའུ་དང་། ཁོ་ཆོ།ེ ཡི་ེཤུ་རྣམས་ལ་རྩ་ཆོེན་དུ་གྱུར་ཡིོད་པ་ནང་

བཞིིན། རྒྱ་གར་ད་ེབོད་མ་ིརྣམས་ལ་གྱུར་ཡིོད་ཅིེས་བརོྗོད་ན་ཕལ་ཆོེར་མ་ིབདེན་པ་མེད། 

རྒྱ་གར་དུ་ནང་པའ་ིགནས་ཆོེན་མང་པོ་ཡིོད། རིན་པོ་ཆོ་ེབཅོིམ་ལྡན་འདས་སངས་རྒྱས་

སའི་གནས་རོྡོ་རྗོེ་གདན་དང་། གཞིན་ཡིང་གནས་ཆོེན་དུ་མར་གནས་སོྐོར་ལ་ཕེབས་

ཐུབ་པ་བྱུང་འདུག

རྒྱ་གར་དུ་རིན་པོ་ཆོེ་ལ་ཐེངས་དང་པོར་ནང་པ་མ་ཡིིན་པའི་རིག་གཞུང་མང་པོ་

ལའང་མཐོང་ཐོས་བྱུང་། ཁོོང་རྒྱ་གར་གྱི་ིཁོ་ལག་ལ་དགའ་པོ་ཡོིད་པ་མ་ཟིད་རྒྱ་གར་གྱི་ི

རིག་གཞུང་གི་རྣམ་པ་མང་པོ་ཞིིག་ལའང་ཡིིད་འཕྲོག་པར་གྱུར། དེ་གར་ཁོོང་འཛོམ་

གླེིང་ཕོྱིགས་གང་ས་ནས་ཡོིང་བའ་ིམ་ིསྣ་དང་ཐུག་འཕྲད་བྱུང་། ཁྱོད་པར་དུ་ཁོོང་རང་ལ་

ཧ་ཅིང་བཀའ་དྲིན་ཆོེན་པོ་དང་། རོགས་སོྐྱར་གནང་མཁོན་དབྱིན་ཡུལ་གྱི་ིནང་པ་འགའ་

ཤོས་ལ་ཐུག དེའ་ིནང་ནས་ཧྥོ་ིར་ིཌ་བྷ་ེཌ་ིགཅིིག་རེད། མོ་ན་ིབྷ་བྷ་བྷ་ེཌ་ིཟིེར་བའ་ིརྒྱ་གར་

བ་ཞིིག་དང་ཆོང་ས་བརྒྱབ་པའི་དབྱིན་ཇེིའི་བུད་མེད་ཅིིག་རེད། མོས་བོད་མི་སྐྱབས་

བཅོིལ་བར་རོགས་སོྐྱར་གྱིི་ཆོེད་དུ་རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་བཙུགས་པའི་དབུས་སྤྱིི་ཚེོགས་

བད་ེདོན་ལས་ཁུངས་སུ་ལས་ཀ་བྱས་ཡིོད། བོད་མ་ིདང་ལྷན་དུ་འབྲེེལ་བ་བྱུང་བ་དེས་མོ་

ལ་ཤུགས་རྐྱེེན་ཆོེན་པོ་ཐེབས་ཏ་ེམོ་རང་ཡིང་ནང་པ་ཞིིག་ཏུ་གྱུར་པ་རེད། མོ་རང་ག་ིཁོྱོ་ག་
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གོྲངས་པའ་ིརྗོེས་སུ་མོ་ན་ིབོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གྱི་ིབཙུན་མ་བྱེད་མཁོན་ནུབ་ཕོྱིགས་པ་

དང་པོའ་ིགྲས་ནས་གཅིིག་རེད།

རིན་པོ་ཆོེ་ལ་མོ་སྦེིར་ཞིེས་པའི་བོད་མིའི་སོྡེད་སྒོར་དུ་ཐུག་འཕྲད་བྱུང་བ་དང་མོས་

ཁོོང་དང་མཉིམ་དུ་དེ་མ་ཐག་འབྲེེལ་བ་གཏིང་ཟིབ་བཟོིས་པ་རེད། ནུབ་ཕོྱིགས་པ་ཚེོ་

དང་ལྷན་དུ་སྔོ་ཤོོས་ཀྱི་ིའབྲེེལ་བ་བྱུང་བའ་ིསྐོབས་ནས་ཀྱིང་ཁོོང་ན་ིསྐོར་མའ་ིཚེོགས་ཀྱི་ི

མཁོའ་ལ་ཟླ་བ་བཞིིན་འོད་འཕོྲ་བ་ཞིིག་ཁོོང་ཚེོས་མཐོང་བ་རེད། ནུབ་ཕོྱིགས་པ་དང་བོད་

བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གྱིི་སོྐོར་ལ་སྔོ་མོ་ནས་འབྲེི་རོྩམ་བྱེད་མཁོན་བླ་མ་གོྷི་ཝིིན་ཌས་ཁྱོད་

ཆོོས་འདིའི་ཐོག་ལ་བྲེིས་ཡོིད་པ་རེད། རིན་པོ་ཆོེ་བོད་ནས་བོྲེས་བོྱལ་ལ་འབོྱར་མ་ཐག་

པའ་ིསྐོབས་དེར་བླ་མ་གོྷི་ཝིིན་ཌ་ལ་རིན་པོ་ཆོ་ེརྒྱ་གར་བྱང་ཕོྱིགས་སུ་ཐུག་པ་རེད། ཧ་ིམ་

ལ་ཡིའི་རི་སུལ་དུ་ཡིོད་པའི་བླ་མ་གྷིོ་ཝིིན་ཌའི་ཁྱོིམ་དུ་བོད་མི་སྐྱབས་བཅོིལ་བ་མང་

པོས་རྒྱ་གར་ལོྷ་ཕོྱིགས་སུ་འགྲོ་སྐོབས་བསྡེད་ཡོིད་པ་དང་། ཁོོང་ཚེོའ་ིདཀྱིིལ་ནས་རིན་པོ་

ཆོ་ེན་ིརྣམ་རིག་བཀྲ་ཤོོས་ད་ེརེད་ཅིེས་ཁོོང་གིས་བཤོད་འདུག

ཧྥོི་རི་ཌ་བྷེ་ཌིས་རིན་པོ་ཆོེ་ཀ་ལོན་སྦུག་ཏུ་གཞིིས་ཆོགས་རྒྱུར་རོགས་རམ་བྱས་པ་

དང་། རྗོེས་སུ་མོས་ཁོོང་ལ་ཐོག་མར་ལྡ་ིལ་ིགསར་པ་དང་། ལོ་གཅིིག་ཙམ་གྱི་ིརྗོེས་སུ་ཌ་ལ་

ཧོ་སིར་གནས་སོྤེར་བྱས་པའ་ིབླ་མ་གཞོིན་ནུའ་ིསོླེབ་གྲྭ་ཞིེས་བོད་པའ་ིགྲྭ་གཞོིན་རྣམས་ལ་

སོྦྱང་བརྡོར་སོྤྲོད་རྒྱུའ་ིསླེོབ་གྲྭ་ཞིིག་འགོ་འཛུགས་བྱེད་པར་རོགས་པ་བྱེད་རོགས་ཞིེས་ཞུས་

འདུག རིན་པོ་ཆོ་ེལ་ཕྱིག་ལས་འད་ིགནང་རྒྱུར་དགའ་སོྤྲོ་ཆོེན་པོ་བྱུང་བ་དང་། ༸རྒྱལ་

བ་རིན་པོ་ཆོེའི་བཀའ་དྲིན་བྱིན་རླབས་ལ་བརྟེེན་ནས་རིན་པོ་ཆོེ་སོླེབ་གྲྭ་དེའི་ནང་གི་

གྲྭ་གཞོིན་ཚེོའ་ིཆོོས་ཕོྱིགས་ཀྱི་ིསོླེབ་སོྟན་པར་གྱུར་འདུག

འདི་ནི་རིན་པོ་ཆོེས་སྐྱ་བོའ་ིསྤྱིི་ཚེོགས་ཀྱིི་ནང་དུ་བཞུགས་རྒྱུ་མི་ཚེེའི་ནང་ཐེངས་

དང་པོ་ཡིིན་ཙང་། ཐོག་མར་ཚེོར་སྣང་ཁྱོད་མཚེར་ཞིིག་བྱུང་ཡིོད་ཀྱིང་མགོྱིགས་པོར་

གོམས་འདྲིས་བྱུང་འདུག ཁོོང་གིས་ཋེི་ཨེ་སི་ཨེ་ལི་ཋེིའི་སྙན་ངག་གསན་རྒྱུའི་ཆོེད་

དུ་དབྱིན་ཇེིའི་བུད་མེད་ཚེོགས་སྡེེའི་ཚེོགས་འདུར་ཕེབས་པ་དང་། ལྡི་ལི་གསར་པར་
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གོླེག་བརྙིན་བལྟ་བར་ཕེབས་ཀྱིི་ཡིོད། ཁོོང་གིས་བོད་ནས་ཕེབས་སྐོབས་ཕེབས་ལམ་དུ་

རྒྱ་གར་ས་མཚེམས་དང་ཉིེ་འདབས་ཤོིག་ཏུ་རྒུན་ཆོང་གི་བོྲེ་བ་ཐོག་མ་དེ་མོྱོང་གནང་

མཛོད་འདུག ཁོོང་ཚེ་ོཞིག་སོྡེད་བྱེད་སའ་ིགོྲང་གསེབ་ཅིིག་ག་ིནང་དུ་མ་ིཚེང་མས་ཆོང་

མ་གཏོགས་ཆུ་འཐུང་སོྲོལ་མེད་ཙང་། མ་ིཚེང་མས་བོད་པའ་ིཆོང་དང་འདྲ་བ་ཞིིག་བཏུང་

བ་རེད། བསླེབ་སོྡེམ་དང་འགལ་གྱི་ིཡོིད་ཙང་ཁོོང་གིས་མཆོོད་ཆོང་ལ་ལོངས་སོྤྱིད་རྒྱུར་

ཐོག་མར་ཐ་ེཚེོམ་སྐྱེས། འོན་ཀྱིང་ཐེངས་ཤོིག་ཁོ་ཤོོར་བའ་ིརྗོེས་སུ་ཞིིམ་པོ་བྱུང་བས། རྒྱ་

གར་དུའང་མངོན་གསལ་མ་ཡིིན་པའི་སོྒོ་ནས་སྐོབས་སྐོབས་སུ་མཆོོད་ཆོང་མཆོོད་རྒྱུ་

འགོ་བཙུགས། བསྟན་འཛོིན་རོང་རྒྱལ་དང་རིན་པོ་ཆོེ་གཉིིས་ཀྱིིས་སྐོབས་སྐོབས་སུ་

མཉིམ་དུ་འཛོོམས་ནས་མཆོོད་ཆོང་བཞིེས་རྒྱུར་མཉིེས་པོ་ཡོིད།

བོད་ནས་བོྲེས་བོྱལ་དུ་ཕེབས་སྐོབས་རིན་པོ་ཆོེ་དང་ཁོོང་གི་འགྲུལ་རོགས་སུ་ཡོིད་

པའ་ིབོད་པའ་ིབཙུན་མ་གཞོིན་ནུ་མ་དཀོན་མཆོོག་དཔལ་སོྒྲན་གཉིིས་ཕན་ཚུན་དགའ་

བོ་ཆོགས། ཁོོང་རྒྱ་གར་དུ་བཞུགས་སྐོབས་གསང་བའི་སོྒོ་ནས་མོ་དང་ལུས་འབྲེེལ་

བྱུང་། མོ་ན་ིསྦེིར་བོད་མ་ིསྐྱབས་བཅོིལ་བའ་ིསོྡེད་སྒོར་དུ་སོྡེད་བཞིིན་ཡོིད། མོ་བླ་མ་གཞོིན་

ནུའ་ིསླེོབ་གྲྭར་ཁོོང་ལ་ཐུག་འཕྲད་དུ་ཡིོང་སྟ།ེ ཁོོང་གཉིིས་ཀྱིིས་ཉིལ་གདན་ཞིིག་འཁྱོེར་

ནས་ཁོང་ཐོག་ཏུ་ཕྱིིན་ཏེ་མཚེན་མོ་དེ་མཉིམ་དུ་ཉིལ་ཏེ་བསྐྱལ། མོ་ལ་མངལ་ཆོགས་ཏེ་

རིན་པོ་ཆོེ་དབྱིན་ཡུལ་དུ་མ་ཕེབས་སོྔོན་ཙམ་ཞིིག་ལ་རིན་པོ་ཆོེའི་སྲོས་རྒན་ཤོོས་སྨུག་

པོ་འོད་གསལ་རང་གོྲལ་འཁྲུངས་པ་རེད། མོ་རང་སྦྲུམ་མ་ཡིིན་དུས་མོས་རོྡོ་རྗོ་ེགདན་དུ་

གནས་སོྐོར་ལ་ཕྱིིན་ཏ་ེསྲོས་ད་ེད་ེགར་འཁྲུངས། མོ་རང་ད་ཆོ་བཙུན་མ་བྱས་ཏ་ེསོྡེད་ཐབས་

མེད་པས་འོད་གསལ་འཁྲུངས་པའི་རྗོེས་སུ་མོས་འཚེོ་ཐབས་ཀྱིི་ཆོེད་དུ་དུས་ཡུན་གང་

འཚེམས་ཤོིག་གི་རིང་ལ་ལམ་བཟོིའ་ིལས་ཀ་བྱས་པ་རེད། རྗོེས་སུ་མོས་ཆོང་ས་བརྒྱབ་

པས་ཕྲུ་གུ་གཞིན་ཞིིག་བྱུང་འདུག

དུས་ཚེོད་འདིའ་ིགཡིས་གཡིོན་དུ་རིན་པོ་ཆོ་ེལ་ཨོག་ས་ིཧོྥོརད་གཙུག་ལག་སླེོབ་གྲྭར་

འགོྲ་རྒྱུར་ས་ིཕོལ་ཌིང་ཞིེས་པའ་ིསོླེབ་ཡིོན་ཞིིག་ཐོབ་འདུག འད་ིན་ིརིན་པོ་ཆོེར་རྒྱ་གར་
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དུ་དབྱིན་སྐོད་སོླེབ་འཁྲིད་དང་། རྗོེས་སུ་ཨོག་སི་ཧོྥོརད་ལ་སླེོབ་སོྦྱང་གི་ཐོག་ལ་རོགས་

སོྐྱར་གནང་མཁོན་དབྱིན་ཇེི་བ་ཇོེན་ཌི་རི་ཝིར་དང་། ཧྥོི་རི་ཌ་བྷེ་ཌི་གཉིིས་ཀྱིིས་ཞུ་

འདྲེན་བྱས་པ་བརྒྱུད་ནས་བྱུང་བ་ཞིིག་རེད། དབྱིན་ཡུལ་གྱི་ིབོད་ཀྱི་ིསྤྱི་ིཚེོགས་ཐེབས་རྩས་

ཀྱིང་ཁོོང་ལ་སོླེབ་ཡིོན་འད་ིཐོབ་པར་གོྲགས་བྱས་ཡིོད། རིན་པོ་ཆོ་ེདབྱིན་ཡུལ་ལ་ཕེབས་

རྒྱུར་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆོེས་དབུ་འཁྲིད་པའི་བཙན་བོྱལ་བོད་གཞུང་ནས་ཆོོག་མཆོན་

ཐོབ་དགོས་ཀྱི་ིཡོིད། གལ་ཏ་ེརིན་པོ་ཆོེའ་ིབསླེབ་སོྡེམ་ཉིམས་པའ་ིསོྐོར་ལ་ཁོོང་ཚེོས་ཤོེས་

ཡིོད་ཚེ།ེ ཁོོང་ལ་འགོྲ་རྒྱུའ་ིཆོོག་མཆོན་རྩ་བ་ནས་སྤྲོད་མེད་པ་ཐག་ཆོོད་རེད། མ་ཟིད་ངའ་ི

བསམ་པར་བོད་ཀྱི་ིསྤྱི་ིཚེོགས་ཐེབས་རྩ་དང་ལྡ་ིལིར་ཡོིད་པའ་ིཁོོང་ག་ིདབྱིན་ཇེིའ་ིགོྲགས་

པོ་ཚེ་ོལའང་གནས་ཚུལ་འད་ིསྙན་པོ་བྱུང་ཡོིད་ཀྱི་ིམ་རེད་སྙམ། ཁོོང་དང་དཀོན་མཆོོག་

དཔལ་སོྒྲན་གཉིིས་ཀས་ཁོོང་གཉིིས་ཀྱིི་འབྲེེལ་བ་དེ་གསང་བར་ཉིར་བ་དང་། མོའ་ིཕྲུ་

གུའ་ིཕ་ད་ེརིན་པོ་ཆོ་ེཡིིན་པ་ཧ་གོ་བར་དུས་ཡུན་རིང་པོ་འགོར་བ་རེད། འདིས་ཁོོང་ལ་

སེམས་ངལ་ཆོེན་པོ་བཟོིས་འདུག འོན་ཀྱིང་ངའ་ིབསམ་པར་བུད་མེད་དང་ལྷན་དུ་འབྲེེལ་

བ་བྱེད་པའ་ིཕོྱིགས་སུ་སོྐྱད་རྒྱུའ་ིརོྙིག་འཛོིང་དེར་ཁོོང་གིས་ཆོ་ཚེང་བར་གདོང་ལེན་བྱེད་

པའ་ིགནས་སྐོབས་ད་ེགཞི་ིནས་སླེེབས་རྒྱུ་བསྡེད་ཡིོད་སྙམ། སྐོབས་ད་ེདུས་ཁོོང་གིས་རང་

ཉིིད་ཀྱིི་བརྟེན་པོ་མེད་པའི་ཀུན་སོྤྱིད་ལ་མ་ལོྟས་པར་མི་ཚེེའི་ནང་དུ་མུ་མཐུད་ནས་གྲྭ་

པ་ཞིིག་བྱས་ཏེ་སོྡེད་ཐུབ་ཀྱིི་རེད་སྙམ་པ་ཞིིག་ད་དུང་ཡིོད་པ་འདྲ། རིན་པོ་ཆོེས་དཀོན་

མཆོོག་དཔལ་སོྒྲན་དང་ཁོོང་ག་ིསྲོས་འོད་གསལ་དང་མཉིམ་དུ་འབྲེེལ་བ་མུ་མཐུད་ཉིར་

གནང་བ་དང་། ལོ་འགའ་ཤོས་ཀྱིི་རྗོེས་སུ་ཁོོང་ཁོོང་ཚེོ་ལ་ཐུག་འཕྲད་དུ་ཕེབས་ཏེ་སྲོས་

ད་ེདབྱིན་ཡུལ་དུ་ལེན་རྒྱུའ་ིཐབས་ཤོེས་གནང་བ་རེད།

རིན་པོ་ཆོ་ེཨོག་ས་ིཧོྥོརད་ཏུ་སོྡེད་ཡུན་རིང་ལག་གཡིོག་དང་རོགས་སོྐྱར་གྱི་ིཆོེད་དུ་

ཁོོང་རང་གི་མཛོའ་གོྲགས་ཨ་ཀོང་མཉིམ་འཁྲིད་ཀྱིིས་ ༡༩༦༣ གྱིི་འགོ་སོྟད་དུ་བོྷམ་བྷེ་

ནས་དབྱིན་ཡུལ་ལ་ (P&O) ཕ་ིཨནད་ཨོ་ཞིེས་པའ་ིགྲུ་གཟིིངས་ཀྱི་ིནང་ལ་བསོྐྱད། རིན་

པོ་ཆོེས་དབྱིན་སྐོད་སོྦྱང་རྒྱུའི་ཐད་ལ་འབད་བརོྩན་ཤུགས་ཆོེ་གནང་ཡོིད། འོན་ཀྱིང་
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ཁོོང་རྒྱ་གར་ནས་ཐོན་དུས་དབྱིན་སྐོད་དེ་ཙམ་ཁོྲལ་པོ་མེད་པའི་དཀའ་ངལ་མུ་མཐུད་

འཕྲད་བཞིིན་ཡིོད། རིན་པོ་ཆོ་ེདང་ཨ་ཀོང་གཉིིས་དབྱིན་ཡུལ་དུ་གྲུ་ཐོག་ནས་སླེེབས་དུས་

བོད་ཀྱིི་སྤྱིི་ཚེོགས་ཐེབས་རྩའི་ཚེོགས་མི་རྣམས་ཀྱིིས་ཁོོང་གཉིིས་ལ་སྣེ་ལེན་ཞུས་འདུག 

ཨོག་སི་ཧོྥོརད་ཏུ་སོྟན་ཀའི་སླེོབ་ཐུན་འགོ་མ་བཙུགས་པའི་སོྔོན་དུ་རིན་པོ་ཆོེས་ལོན་

ཌོན་དུ་དབྱིན་ཡུལ་གྱིི་ནང་པའི་སྤྱིི་ཚེོགས་ཀྱིི་གནད་ཡིོད་ཚེོགས་མི་མང་ཆོེ་བ་མཇེལ་

འཕྲད་གནང་རྒྱུར་དུས་ཚེོད་བཏང་འདུག ཁོོང་ནང་པའི་སྤྱིི་ཚེོགས་སུ་གསུང་བཤོད་

མང་པོ་གནང་བར་གདན་འདྲེན་ཞུས་ཡོིད་པ་དང་། ཁོོང་ཚེོས་ལོ་ལྟར་སྦྱིན་བདག་བྱས་

པའ་ིདབྱར་ཁོའ་ིའདུ་འཛོོམས་སུ་རིན་པོ་ཆོ་ེཕེབས་ཏ་ེགསུང་བཤོད་མང་པོ་གནང་ཡོིད།

རིན་པོ་ཆོ་ེབོད་དུ་བཞུགས་སྐོབས་ནུབ་ཕོྱིགས་ནས་ཡིིན་པའ་ིདངོས་པོ་ཇེ་ིའདྲ་ཞིིག་

གཟིིགས་ཀྱིང་ཡིིད་འཕོྲག་འགོྲ་གི་ཡོིད། ཁོོང་དགུང་ལོ་བཅུ་གྲངས་ཡིིན་པའི་སྐོབས་སུ་

ཁོོང་ལ་ཆུ་ཚེོད་ཅིིག་འབུལ་མཁོན་བྱུང་འདུག ཁོོང་གིས་ཆུ་ཚེོད་ཀྱི་ིཋེིག་ཋེིག་ཟིེར་བའ་ི

སྐོད་དེ་ཅིི་ཞིིག་གིས་རྒྱག་གི་ཡིོད་མིན་བལྟ་ཕྱིིར་ཆུ་ཚེོད་ཆོ་ཚེང་ལྷུ་བཤོིག་བྱས་འདུག 

ཁོོང་གིས་སྐྱར་དུ་ལྷུ་སྒྲིག་ཚེར་བའ་ིརྗོེས་སུ་ཆུ་ཚེོད་དེས་ལས་ཀ་བྱས་མ་ིའདུག རྗོེས་སུ་

ཁོོང་ལ་སྐོད་སྙན་སྒྲོག་པའ་ིཆུ་ཚེོད་ཆོ་ེབ་ཞིིག་འབུལ་མཁོན་བྱུང་དུས་ཁོོང་གིས་ཐེངས་

སོྔོན་མ་ནོར་འཁྲུལ་ཅི་ིཞིིག་བྱུང་བ་ལ་བལྟ་ཕྱིིར་ད་ེཡིང་ལྷུ་བཤོིག་བྱས་འདུག ཁོོང་གིས་

ཆུ་ཚེོད་གཉིིས་ཀ་ལྷུ་སྒྲིག་ཐུབ་པ་བྱུང་བ་མ་ཟིད། ཆུ་ཚེོད་གཉིིས་ཀས་དུས་ཚེོད་སྟོན་པའ་ི

ལས་ཀ་བྱས་འདུག ཁོོང་གིས་དབྱིན་ཡུལ་དུ་སླེེབས་པའ་ིསོྐོར་ལ་ “ནུབ་ཕོྱིགས་ཀྱི་ིའཇེིག་

རྟེེན་དུ་སླེེབས་རྗོེས་ང་ལ་ཆུ་ཚེོད་ཆོེ་ཆུང་སྣ་ཚེོགས་བཟོི་མཁོན་དང་། གནམ་གྲུ་དང་

མོ་ཊི་ལ་སོགས་ངོ་མཚེར་བའི་བྱ་བ་བྱེད་ཐུབ་པའི་འཕྲུལ་ཆོས་གཞིན་དག་བཟོི་མཁོན་

རྣམས་དང་གདོང་ཐུག་བྱུང་། ནུབ་ཕོྱིགས་སུ་ད་ེཙམ་གྱི་ིཤོེས་རབ་མ་ིའདུག་ཀྱིང་ཤོེས་ཡིོན་

ཧ་ཅིང་ག་ིམང་པོ་འདུག”7 ཅིེས་གསུངས་ཡིོད། འཛོམ་གླེིང་ནང་དངོས་པོས་བྱ་བ་ཇེ་ིལྟར་

བྱེད་པའི་སོྐོར་གྱིི་ཤོེས་ཡིོན་དང་འཕྲུལ་རིག་དེ་ཧ་ཅིང་ངོ་མཚེར་བ་ཡིིན་ན་ཡིང་། ཆོོས་

7 ཆོོས་རྒྱམ་དྲུང་པ། “ཆོནེ་པོ་ཤོར་གྱི་ིཉི་ིམ་སྟ།ེ ཤོམ་བྷ་ལའ་ིཡི་ེཤོསེ་” (བོྷ་ས་ིཌོན། ཤོམ་བྷ་ལ་དཔར་སྐྲུན་ཁོང་། ༡༩༩༩) 

ཤོོག་གྲངས་ ༧༣ ནས་ ༧༤ །
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ཕོྱིགས་ཀྱིི་ཐད་ལ་གོ་རོྟེགས་གཏིང་ཟིབ་མོ་ཡིོང་བའི་དོ་སྣང་དེ་ཙམ་མེད་པ་དེ་ནི། ངའི་

བསམ་པར་དབྱིན་ཡུལ་གྱིི་ཐད་ལ་ཁོོང་གི་བག་ཆོགས་གཙོ་བོ་ཞིིག་རེད་སྙམ། དེ་ལྟར་

ཡིང་ཤོར་ཕོྱིགས་པའ་ིཆོོས་ལ་ཡིིད་འཕྲོག་པའ་ིརང་བཞིིན་ད་ེཤུགས་ཆོེན་པོ་ཞིིག་ཡོིད།

དབྱིན་ཡུལ་དུ་མ་ིའགའ་ཞིིག་ག་ིཁོྲད་དུ་རིན་པོ་ཆོ་ེན་ིཡིིད་འཕྲོག་པའ་ིཡུལ་ཞིིག་ཏུ་

གྱུར་པ་རེད། ཁོོང་ན་ིཧ་ལམ་ཡི་མཚེན་ཅིན་གྱི་ིབྱའ་ིརིགས་ཤོིག་ཡིིན་པ་ལྟ་བུ་བྱུང་། ཁོོང་

གིས་ཁོོང་ལ་འགོྲ་བ་མ་ིམ་ཡིིན་པར་སྐྱ་ེལྡན་ཁྱོད་མཚེར་པོ་ཞིིག་ཏུ་ལྟ་བ་ད་ེན་ིཧ་ཅིང་ཡི་

མཚེན་པོ་ཞིིག་ཚེོར་གསུངས། གལ་ཏ་ེཁོོང་གིས་ལེགས་བྱང་ག་ིརྒྱང་ཐག་དང་ཡི་རབས་

ཀྱིི་སྤེམ་བཟོི་དེ་དག་བརོྟེལ་འདོད་ན། འདི་ནི་ཁོོང་གི་མི་ཚེེའི་ནང་དུ་འགྱུར་བ་ཆོེན་

པོ་ཞིིག་ཡོིང་རྒྱུའ་ིསོྔོན་བརྡོ་དང་པོ་རེད་སྙམ།

རིན་པོ་ཆོེར་ཐུག་པའ་ིདབྱིན་ཡུལ་གྱི་ིནང་པ། ཡིིན་ལུགས་ཚུལ་མཐུན་དང་ལྟ་གྲུབ་

ཀྱིི་གནས་ལ་སྦྱངས་པ་ཆོེ་བའི་མི་རབས་རྒན་པ་དང་། ཆོིག་སོྟང་དགུ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུའི་

དཀྱིིལ་དུ་ནུབ་ཕྱིོགས་གཞོིན་སྐྱེས་ཚེོའི་ནང་དུ་ནད་འབུ་ལྟར་དར་བཞིིན་པའི་གསར་

བརྗོ་ེདང་འཚེོལ་སྙེག་ག་ིབསམ་བོླ་ཅིན་གྱི་ིམ་ིརབས་གཞོིན་པ་གཉིིས་ཀྱི་ིབར་ལའང་དབྱ་ེ

བ་ཆོེན་པོ་ཡིོད། ལེགས་བྱང་གཞིན་གྱི་ིཐད་ལ་དབྱིན་ཡུལ་གྱི་ིསོླེབ་ཕྲུག་གཞོིན་ནུ་ཚེ་ོཨ་

རིའ་ིགཞོིན་ནུ་ལས་ཐལ་ཆོ་ཆུང་བ་ཡིོད། འོན་ཀྱིང་དབྱིན་ཡུལ་གྱི་ིགཞིོན་སྐྱེས་ཚེོས་རང་

གི་སྤྱིི་ཚེོགས་ཀྱིི་ཕོྱིགས་མང་པོ་ཞིིག་ལ་དྲི་བ་ཡིང་གཏོང་བཞིིན་ཡིོད། འདི་ནི་རིན་པོ་

ཆོེས་ཐོག་མ་ཉིིད་ནས་ཧ་ཅིང་ཡིིད་འཕྲོག་པོ་ཞིིག་ཏུ་ཚེོར་འདུག རིན་པོ་ཆོ་ེདབྱིན་ཡུལ་

དུ་རྙིིང་ཞིེན་གྱིི་མི་རབས་རྒན་པ་ཚེོས་གདན་འདྲེན་ཞུས་པ་ཡིིན་ཀྱིང་། ཁོོང་ཚེོས་ཁོོང་

ལྷས་རར་བཀག་སྐྱིལ་རྒྱུན་རིང་པོར་བྱེད་ཐུབ་པར་གྱུར་མེད།

ཁོོང་ཨོག་སི་ཧོྥོརད་ལ་འགོྲ་སྐོབས་དགེ་རྒན་གྱིི་སླེོབ་འཁྲིད་དང་། ཀོློག་དགོས་པའི་

དེབ་ཀྱི་ིནང་དོན་རོྟེགས་ཕྱིིར་དབྱིན་སྐོད་ཀྱི་ིགནས་ཚེད་ཚེད་ལྡན་ཡོིང་བར་འབད་བརོྩན་

ཤུགས་ཆོེ་གནང་དགོས་ཐུག་འདུག རིན་པོ་ཆོེས་དབྱིན་ཡུལ་གྱིི་ལོ་རྒྱུས་དང་། ལྟ་གྲུབ། 

ཆོབ་སྲོིད། ཆོོས་བཅིས་ཀྱི་ིསོྐོར་ལ་གང་མང་མང་སྦྱང་འདོད་གནང་ཡོིད། འོན་ཀྱིང་འགོ་
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སོྟད་དུ་ཁོོང་ལ་དཀའ་ངལ་ཆོེན་པོ་བྱུང་འདུག རིན་པོ་ཆོེར་རྒྱ་གར་དུ་ཐུག་པ་དང་། ཁོོང་

དབྱིན་ཡུལ་དུ་གདན་འདྲེན་ཞུ་མཁོན་གཙོ་བོ་ཡིིན་པའི་ཇོེན་ཌི་རི་ཝིར་དབྱིན་ཡུལ་

དུ་ཕྱིིར་འཁོོར་མཚེམས་སླེོབ་ཚེན་གྱིི་ཐད་ལ་རིན་པོ་ཆོེ་ལ་རོགས་རམ་ཤུགས་ཆོེ་བྱས་

འདུག་ལ་རིན་པོ་ཆོེས་ཁོོང་ག་ིབཀའ་དྲིན་ནམ་ཡིང་བརྗོེད་མ་ིའདུག རིན་པོ་ཆོེས་དབྱིན་

སྐོད་ཡིར་རྒྱས་གཏོང་བའི་ཆོེད་དུ་ཨོག་སི་ཧོྥོརད་གྲོང་ཁྱོེར་དུ་དགོང་དོྲའ་ིའཛོིན་གྲྭ་

འགྲིམས་འདུག ལོ་མང་སོང་རྗོེས་སུའང་ཁོོང་གིས་ཁོོང་གི་དགེ་རྒན་གྱིིས་ཚེིག་བརོྗོད་

ཀྱིི་སྒྲ་གདངས་ཡིར་རྒྱས་ཡོིང་བའི་ཆོེད་དུ་དཔེར་ན། “ཉིེན་རོྟེག་པ། ཉིེན་རོྟེག་པ། ཉིེན་

རོྟེག་པ།” བཅིས་སྐྱར་ཟོླས་ཡིང་ཟོླས་བྱེད་དུ་བཅུག་པ་ད་ལྟའང་ཐུགས་དྲན་སོས་གནང་

གི་འདུག རིན་པོ་ཆོེས་དབྱིན་སྐོད་ཀྱིི་ཐད་ལ་སླེོབ་ཕྲུག་རྣམ་རིག་བཀྲ་མོ་ཞིིག་ཡིིན་པ་

གསལ་སོྟན་བྱས་འདུག ཁོོང་གིས་དབྱིན་ཡུལ་བཞིག་སྟ་ེཨ་རིར་བསོྐྱད་སྐོབས་ཁོོང་རང་

ག་ིསོླེབ་མ་མང་པོ་ལས་ཀྱིང་དབྱིན་སྐོད་ཀྱི་ིཐ་སྙད་ཕྱུག་པ་ཡིོད།

ཨོག་སི་ཧོྥོརད་ཏུ་བཞུགས་དུས་ཡིེ་ཤུའི་ཆོོས་ཆོོས་པ་ཚེོས་ཁོོང་དང་གོྲགས་པོ་

བསྒྲིགས། ཁོོང་ཚེོས་རིན་པོ་ཆོེ་ལ་ཡིེ་ཤུའི་ཆོོས་ལུགས་ཀྱིི་སོྐོར་ཤོེས་འདོད་ཆོེན་པོ་ཞིིག་

ཡིོད་པ་མཐོང་བ་ན་ཁོོང་ནི་ཡིེ་ཤུའི་ཆོོས་འོག་ཏུ་འཇུག་རྒྱུའི་འོས་མི་ཡིག་པོ་ཞིིག་ཏུ་

བསམས་ཡིོད། འོན་ཀྱིང་འད་ིན་ིརྩ་བ་ཉིིད་ནས་ཡིོང་མ་ིསྲོིད་པ་ཞིིག་རེད། ཡིིན་ན་ཡིང་

རིན་པོ་ཆོེས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་ཆོོས་ལུགས་མིན་ན་ཡིང་། ཤོེས་རབ་ཅིན་གྱིི་སོྲོལ་རྒྱུན་ཐད་

གོ་རོྟེགས་ཕྲན་བུ་ལྡན་པའི་ནུབ་ཕོྱིགས་པ་འགའ་འདི་གར་འདུག་སྙམ་སྟེ་ཁོོང་ཚེོ་དང་

དགའ་པོའ་ིངང་ནས་འགོྲགས་འདུག

ཁོོང་དབྱིན་ཡུལ་དུ་ཐོག་མར་འབོྱར་སྐོབས་ཁོོང་གིས་བོད་དུ་མཐོང་བའི་གདུག་

རྩུབ་ཀྱིི་དྲན་སྣང་དང་། རང་གི་ལུང་པ་བརླག་པའི་སོྐྱ་གདུང་དེ་དག་གིས་ཁོོང་མི་སྐྱིད་

པ་ཆོེན་པོ་བྱུང་འདུག སྐོབས་དེ་དུས་ཁོོང་རང་གི་དགེ་རྒན་དང་། ཁྱོིམ་མི། ཕ་ཡུལ་

གཅིིག་པ་མང་པོ་ཞིིག་ལ་ག་རེ་བྱུང་ཡིོད་མེད་ཁོོང་གིས་མཁྱོེན་གྱིི་མེད། ཁོོང་གིས་ཁོོང་

ཚེོར་ག་ར་ེབྱུང་བ་ཤོེས་རྒྱུ་ཡིིན་མིན་དང་། ཡིང་ན་ཁོོང་རང་བོད་དུ་ལོག་ཐུབ་མིན་མཁྱོེན་
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གྱི་ིམེད། ཁོོང་གིས་ཧ་ལམ་ལོག་ཐུབ་ཀྱི་ིམ་རེད་དགོངས་ཡིོད། ཁོོང་གིས་མཁྱོེན་པ་ལ་རྒྱ་

གར་ལ་སླེེབས་ཐུབ་པའི་བོད་མི་སྐྱབས་བཅོིལ་བ་འགའ་ཞིིག་གསོན་པ་མ་གཏོགས་

མ་ིཚེ་ེསྐྱེལ་སྟངས་ཤོིག་སྟ།ེ རིག་གཞུང་ཆོ་ཚེང་ཞིིག་ཚེར་བ་རེད། རིན་པོ་ཆོེས་བོད་པའ་ི

རིག་གཞུང་ག་ིཉིིང་བཅུད་ད་ེམ་བརླག་པར་ཉིར་ཚེགས་གནང་འདོད་གནང་པས། ཁོོང་

གིས་ནང་ཆོོས་ལ་བཅིངས་པའ་ིདད་དམ་དང་། ད་ེནུབ་ཕོྱིགས་སུ་ཁྱོབ་སྤེེལ་གནང་རྒྱུའ་ི

དམ་བཅིའ་ན་ིང་ཚེོའ་ིརོྟེགས་ཡུལ་ལས་འདས་པ་ཞིིག་རེད་སྙམ།

དང་ཐོག་ཁོོང་གིས་སྐོབས་རེ་ “བོད་གཤོིས་” (Tibetaness) ཞིེས་འབོད་པ་དེར་

འཐམ་ནས་སོྡེད་ཐབས་གནང་འདུག ནུབ་ཕོྱིགས་པའི་རིག་གཞུང་གིས་ཁོོང་གི་ཡིིད་

དབང་ཅིི་ཙམ་འཕོྲག་ཡིོད་རུང་། དེ་ཙམ་གྱིིས་རིག་གཞུང་དེ་དངོས་གཙོ་སྨྲ་བའི་རང་

བཞིིན་ཡིིན་པ་དང་། ཁོོང་རང་གིས་གཅིེས་པར་འཛོིན་པའི་རིན་ཐང་འགའ་ཞིིག་དང་

བྲེལ་ཡོིད་པ་ཡིང་ཁོོང་གིས་གཟིིགས་གནང་ཐུབ་ཡོིད། དུས་ཡུན་གང་འཚེམས་ཤོིག་ལ་

ཁོོང་གིས་རང་ག་ིལེགས་བྱང་ག་ིངོ་བོ་འཛོིན་བཞིིན་པའ་ིངང་ནས་ནུབ་ཕོྱིགས་པ་ཚེ་ོདང་

འབྲེེལ་འདྲིས་གནང་རྒྱུའི་འབད་བརོྩན་གནང་འདུག ཁོོང་གིས་འདི་ནི་རང་གི་རིག་

གཞུང་ལ་ཤོ་ཞིེན་དང་མི་རིགས་ཀྱིི་ལ་རྒྱ་རེད་དགོངས་འདུག འོན་ཀྱིང་ཁོོང་རང་གིས་

གང་མཁྱོེན་པ་ད་ེགཞིན་ལ་གོ་བརྡོ་སོྤྲོད་ཐུབ་པ་ལ་ནུབ་ཕོྱིགས་པའ་ིལམ་སོྲོལ་གྱི་ིནང་དུ་

ཅི་ིཙམ་ཟིབ་མོར་ཕྱིིན་པ་ཁོོ་ནས་ཡིོང་རྒྱུ་ཡིིན་པ་ད་ེཤོེས་རོྟེགས་བྱུང་འདུག དེས་ན་ཁོོང་

གིས་ཅིི་ཙམ་ཕྱིི་ནང་མི་མཐུན་པ་ལྟར་དུ་མངོན་རུང་། རང་གི་རིག་གཞུང་གི་རིན་ཐང་

ད་ེཉིར་ཚེགས་ཐུབ་ཐབས་སུ་འདས་དོན་གྱི་ིའཁྲིལ་བ་རྣམས་བཅིད་ད་ེནུབ་ཕོྱིགས་པའ་ིམ་ི

ཚེ་ེསྐྱེལ་སྟངས་དེར་འཐམ་རྒྱུའ་ིཐུགས་ཐག་བཅིད་གནང་འདུག

འཕོ་འགྱུར་འད་ིཕོྱིགས་ཡིོངས་ནས་ཡིིད་མུག་པའམ་བཙན་ཤོེད་བྱས་པ་ཞིིག་མ་རེད་

ད།ེ དུས་ཡུན་གང་འཚེམས་ཤོིག་ག་ིརིང་ཁོོང་ལ་སེམས་སྡུག་ཆོེན་པོ་བྱུང་ཡོིད། གང་གིས་

ཞི་ེན་ཁོོང་ག་ིཡིོད་ཚེད་བོད་དུ་ལུས་པ་མ་ཟིད་ད་ཆོ་ད་ེབས་མང་བ་བློས་གཏོང་གནང་ག་ི

ཡིོད། ད་ེདང་དུས་མཚུངས་སུ་ཁོོང་རང་ནུབ་ཕོྱིགས་ལ་ཡིིད་དབང་ཤོོར་པ་དང་། བོད་དུ་



འབྲུག་སྒྲ།

146

ལྷན་དུ་ཡིོད་སྐོབས་འཇེམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་གྱིིས་ཁོོང་ལ་གསུངས་པ་རྣམས་ཐུགས་དྲན་

སོས་ཡིོད། ཁོོང་ག་ིབཤོེས་གཉིེན་གྱིིས་ཁོོང་ནུབ་ཕོྱིགས་སུ་འགོྲ་བ་མ་ཟིད་དེར་ཁོོང་རང་

གི་བཤོེས་གཉིེན་རྣམས་ཀྱིི་འཇེམ་པའི་ཐུགས་དང་གསལ་བའི་རྣམ་དཔོྱོད་དྲན་གསོ་

བྱེད་པའི་མི་དང་འཕྲད་ཀྱིི་རེད་ཅིེས་གསུངས་ཡིོད། འཇེམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་གྱིིས་ཁོོང་

ལ་རྒྱ་གར་དུ་བཅོིམ་ལྡན་འདས་རྒྱལ་སྲོས་སུ་འཁྲུངས་ཏ་ེདག་ེསོྦྱང་ཞིིག་ཏུ་གྱུར་པ་རེད། 

འོན་ཀྱིང་ནུབ་ཕོྱིགས་སུ་དག་ེསོྦྱང་ཞིིག་རྒྱལ་སྲོས་བྱེད་དགོས་ཡོིང་སྲོིད་པ་རེད་ཅིེས་ཀྱིང་

གསུངས་འདུག རིན་པོ་ཆོེས་ནུབ་ཕོྱིགས་སུ་ནང་ཆོོས་དར་ཁྱོབ་གཏོང་བའ་ིཐབས་ལམ་

ཡིག་ཤོོས་ད་ེའཇེིག་རྟེེན་ཁྱོིམ་པའ་ིལུགས་སུ་བྱེད་དགོས་པའ་ིགོ་བ་བླངས་པ་རེད།

ངའི་བསམ་པར། ཨ་ཀོང་དང་ཁོོང་གཉིིས་ཀྱིི་དབར་ལྟ་ཚུལ་མི་མཐུན་པ་བྱུང་བ་

དེས་རིན་པོ་ཆོེ་ལ་ཐུགས་ཕམ་ཆོེ་ཤོོས་བཟོིས་ཡིོད་པ་རེད་སྙམ། ཅིི་ཙམ་གྱིིས་རིན་པོ་ཆོེ་

ནུབ་ཕོྱིགས་པའི་མི་ཚེེ་སྐྱེལ་སྟངས་ལ་ཡིིད་འཕོྲག་པ་དེ་ཙམ་གྱིིས་ཨ་ཀོང་ལ་བོད་པའི་

རིག་གཞུང་དང་གོམས་གཤོིས་སྲུང་སོྐྱབ་བྱེད་འདོད་བྱུང་ཡོིད། གཞིི་རྩའི་ཆོ་ནས་རིན་

པོ་ཆོེས་དམིགས་བསལ་ཁོོང་ལ་བཅིར་མཁོན་གྱིི་ནུབ་ཕོྱིགས་པའི་སོླེབ་མ་གཞོིན་སྐྱེས་

ཚེོ་དང་ལྷན་དུ་འབྲེེལ་བ་གཏིང་ཟིབ་བཟོི་རྒྱུ་འགོ་བཙུགས། ཁོོང་གིས་ཁོོང་ཚེོ་ཕྱིི་རྒྱལ་

གྱིི་མི་རྒྱུད་དམ། ཡིང་ན་ཀློ་ཀོློར་ལྟ་ཚུལ་དེ་ལས་འདས་ཏེ་གཟིིགས་གནང་བ་རེད། ནུབ་

ཕོྱིགས་པ་མང་པོས་ཀྱིང་ཁོོང་ལ་ལྟ་སྟངས་དེ་མཚུངས་བྱེད་ཀྱིི་ཡོིད་ཀྱིང་དེ་འདྲ་མིན་པ་

ཚེོ་ཁོོང་གི་སླེོབ་མར་གྱུར་པ་རེད། ཁོོང་ཚེོ་ནི་རིན་པོ་ཆོེར་ཁོོང་རང་གི་དགེ་བའི་བཤོེས་

གཉིེན་རྣམས་དྲན་གསོ་གཏོང་མཁོན་དང་། ཁོོང་ཚེ་ོདང་ལྷན་དུ་རིན་པོ་ཆོེས་དུས་ཚེོད་

གཏོང་འདོད་ཡོིད་པའི་གྲས་དེ་རེད། ཨ་ཀོང་ནི་རིག་གཞུང་གི་བཀག་རྒྱ་དེ་དག་བརྒལ་

ཐུབ་མེད་ལ་བརྒལ་འདོད་ཀྱིང་བྱས་མེད། མ་མཐར་ཡིང་འད་ིན་ིརིན་པོ་ཆོེས་ད་ེལྟར་ཡིིན་

པ་གཟིིགས་གནང་ཡོིད། བསམ་ཡིས་གླེིང་དུ་མ་སླེེབས་གོང་ནས་ཁོོང་གཉིིས་དབར་ལ་

འགལ་ཟླ་ཤུགས་ཆོ་ེབྱུང་འདུག འད་ིདག་ག་ིསོྐོར་ལ་སྐོབས་ད་ེདུས་རིན་པོ་ཆོེས་བོད་ཡིིག་

ག་ིཉིིན་དེབ་ཅིིག་ཉིར་གནང་ཡིོད་པ་དེའ་ིནང་དུ་བྲེིས་གནང་ཡོིད།
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ཁོོང་ན་ིགྲྭ་པ་ཞིིག་ཡིིན་ཙང་དབྱིན་ཡུལ་གྱི་ིནང་པ་ཕལ་ཆོ་ེབས་ཁོོང་དང་རྒྱང་ཐག་

རིང་ཙམ་སོྡེད་ཀྱིི་ཡིོད་པ་རིན་པོ་ཆོེས་ཤོེས་འདུག ཚེད་གཞིི་གཞིན་ཞིིག་གིས་ཁོོང་ཚེོ་

དང་མ་ིའདྲ་བ་བཟོིས་པ་དེས་ཁོོང་ཚེོའ་ིམིག་ལ་ཁོོང་ན་ིད་ེབས་ཀྱིང་ཕྱི་ིམ་ིཞིིག་ཏུ་མངོན་

པ་རེད། ཁོོང་ཚེོས་ཡི་ེཤུའ་ིགྲྭ་པ་ཞིིག་ལའང་བྱེད་སྟངས་འད་ིལྟར་ཧ་ལམ་བྱས་ཡིོད་པར་

ངེས། ཡིིན་ན་ཡིང་ཨ་ཀོང་ཐེ་བའི་བོད་པ་གཞིན་དག་མང་པོར་གུས་བརྩི་འདི་རིགས་

ལ་དགའ་སྣང་བྱུང་ཡིོད་ཀྱིང་རིན་པོ་ཆོེ་ལ་བར་ཐག་དེ་འཛོིན་རྒྱུར་ཐུགས་འདོད་རྩ་བ་

ནས་མེད། མང་པོ་ཞིིག་ལ་ནི་ཁྱོད་འཕགས་ཀྱིི་སྐྱེ་བོ་ཞིིག་སྟེ། ཐ་ན་ཞིིང་ཁོམས་གཞིན་

ཞིིག་ག་ིསྐྱ་ེདངོས་ཀྱི་ིཚེབ་མཚེོན་དུ་བཀུར་ན་ཡིང་ད་ེལ་དགའ་སྣང་སྐྱ་ེསྲོིད།

རིན་པོ་ཆོ་ེན་ིབླ་མ་དང་སོླེབ་མའ་ིདབར་ལ་འདྲིས་གཤོིབ་ཆོ་ེལ། གདམས་ངག་ཐད་

ཀར་བུམ་པ་གང་བོྱའ་ིཚུལ་དུ་གནང་བ་བརྒྱུད་ད་ེཤོེས་རབ་སད་པར་བྱེད་པའ་ིསོྲོལ་རྒྱུན་

ཞིིག་ནས་ཕེབས་པ་རེད། ཁོོང་གིས་གཏིང་ཟིབ་པའ་ིཆོོས་ཀྱི་ིགནད་ཉིིད་ད་ེགཞིན་ལ་བརྡོ་

སོྤྲོད་པའ་ིཆོེད་དུ་ནུབ་ཕོྱིགས་པའ་ིསླེོབ་མ་ཚེ་ོདང་ལྷན་དུ་འདྲིས་གཤོིབ་ཆོ་ེབའ་ིའབྲེེལ་བ་

བཅོིས་མིན་ཡིང་དག་པ་ཞིིག་བཟོི་དགོས་པ་ད་ེགཟིིགས་གནང་ཡིོད། ད་ེལས་ཟོླག་སྟ་ེཁོོང་

གིས་ནུབ་ཕོྱིགས་པ་ཚེོས་ཁྱོད་མཚེར་དང་ཡིིད་འཕོྲག་པར་སྣང་བའ་ིབྱིན་རླབས་སོྩལ་བ་

དང་། གསུང་ཆོོས་གནང་བ། ཆོོ་ག་བྱེད་པ་སོགས་གནང་ཐུབ་ཀྱིང་། ཁོོང་ཚེོར་གོ་རོྟེགས་

སྐྱ་ེབ་དང་སེམས་ལ་འགྱུར་བ་གཏོང་བའ་ིབྱ་བ་རླབས་ཆོེན་ཞིིག་གནང་ཐུབ་ཐབས་མེད། 

སླེོབ་མ་ཚེོས་ཕྱིི་ཚུལ་ཙམ་ཞིིག་ཉིར་ཚེགས་བྱེད་སྲོིད་ཀྱིང་སོྲོལ་རྒྱུན་གྱིི་ཉིིང་ཁུ་ཤོས་ཆོེ་

བ་ད་ེམ་འོངས་མ་ིརབས་ཚེ་ོལ་བརླག་འགོྲ་སྲོིད་པ་རེད། གདེང་ཚེོད་དང་བྲེལ་བའ་ིགུས་

ཞིབས་ཐོབ་པ་དེ་སྣང་བཟོིད་བདེ་པོ་དང་ཡོིང་སོྒོ་ཆོེན་པོ་ཡིོད་ཀྱིང་། གལ་ཏེ་ཁོོང་གིས་

གང་མཁྱོེན་པ་དེ་གཞིན་ལ་གནང་མི་ཐུབ་པ་དང་། སླེོབ་མ་ཚེོ་དང་ལྷན་དུ་ཐད་ཀའི་

འབྲེེལ་བ་ཞིིག་གནང་མ་ཐུབ་ན། ཁོོང་གིས་ད་ེལ་རིན་ཐང་ཡོིད་པར་བརྩིས་གནང་མེད།

རིན་པོ་ཆོེས་གལ་ཏེ་ཁོོང་གིས་ནུབ་ཕོྱིགས་པའི་རིག་གཞུང་དང་ནུབ་ཕོྱིགས་པའི་

བསམ་བོླ་ད་ེཕྱི་ིནང་གཉིིས་ཀ་མ་ཤོེས་ན། ཇེ་ིལྟར་བྱས་ཀྱིང་རུང་མ་ིསུ་ལའང་ཕན་ཐོགས་
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དང་རོགས་སོྐྱར་བྱེད་ཐུབ་ཀྱིི་མིན་པ་དེ་གཟིིགས་གནང་ཡོིད། གཞིི་རྩའི་ཆོ་ནས་ནུབ་

ཕོྱིགས་པའི་ཉིམས་ལེན་པ་ཞིིག་གི་སེམས་དང་ཤོར་ཕོྱིགས་པའི་ཉིམས་ལེན་པ་ཞིིག་གི་

སེམས་ཀྱིི་དབར་ལ་མི་འདྲ་བ་མེད། འོན་ཀྱིང་དོན་དམ་པར་གཞིན་ལ་གོ་བརྡོ་འཕོྲད་

པར་བྱེད་དགོས་ན། ཀུན་གཞིིའ་ིརྣམ་ཤོེས་སམ། གཞི་ིརྩའ་ིརིག་པ་ངོ་འཕོྲད་དགོས་པ་ད་ེ

རིག་གཞུང་དང་གོམས་གཤོིས་ཀྱིི་དྲ་བས་བཏུམས་ནས་བསྡེད་ཡིོད། རིན་པོ་ཆོེས་ཉིེན་

ཁོ་ཆོེན་པོ་ཞིིག་དང་ལེན་བྱེད་ཀྱི་ིཡིོད་པ་མཁྱོེན་གྱི་ིཡིོད་ཀྱིང་། ཁོོང་གིས་ད་ེདག་ཇེ་ིལྟར་

བྱེད་དགོས་པ་དེ་ཡིག་པོ་ཤོེས་ཀྱིི་མེད་ལ། དེའི་ཐབས་ལམ་ལའང་མཁོས་པོ་མེད། ཡིིན་

ན་ཡིང་ཁོོང་གིས་དེའི་ཐོག་ལ་འབད་བརོྩན་གནང་རྒྱུ་དང་མདུན་མཆོོང་གནང་རྒྱུར་

གྲ་སྒྲིག་ཡོིད།

ཁོོང་དང་ཨ་ཀོང་གཉིིས་ཀྱིིས་བསམ་ཡིས་གླེིང་འགོ་འཛུགས་སྐོབས། རིན་པོ་ཆོེས་མ་ི

ཚེོས་ཆོོས་ཚེོགས་ད་ེཁྱོད་མཚེར་ཞིིག་མ་ིམཐོང་བའ་ིཆོེད་དུ་ “བོད་ཀྱི་ིནང་པའ་ིལྟ་ེགནས་” 

ཞིེས་མ་ཡིིན་པར་ “སོྒོམ་ཉིམས་ལེན་གྱི་ིལྟ་ེགནས་” ཞིེས་འབོད་འདོད་གནང་ཡོིད། ཆོོས་

ཚེོགས་ད་ེསོྒོ་ཕྱིེས་དུས་ནས་ཁོོང་གཉིིས་འཆོམ་པོ་མེད་པ་དང་རྗོེས་སུ་ད་ེབས་སྡུག་ཏུ་ཕྱིིན་

པ་རེད། དཀའ་ངལ་ཅིན་གྱི་ིལོ་ཟླ་ད་ེདག་ག་ིརིང་ལ་ཁོོང་གཉིིས་མཉིམ་དུ་ཅིིའ་ིཕྱིིར་བསྡེད་

པ་རེད་དམ་ཞིེས་དྲ་ིབ་ཡོིང་སྲོིད། ཨ་ཀོང་ལ་རྒྱུ་མཚེན་ག་ར་ེཡོིད་མིན་ངས་ཡིག་པོ་ཤོེས་ཀྱི་ི

མེད། ངའ་ིབསམ་པར་གཅིིག་བྱས་ན་ཁོོས་རིན་པོ་ཆོེར་བསམ་བོླ་འཁོོར་བའ་ིར་ེབ་བྱས་

པ་རེད་སྙམ། ཁོོང་གཉིིས་ད་ེསྔོ་གྲོགས་པོ་ཉི་ེབོ་ཞི་ེདྲགས་རེད། རིན་པོ་ཆོེའ་ིངོས་ནས་བྱས་

ན། ཁོོང་གིས་དུས་རྟེག་ཏུ་ཞིི་མཐུན་བཟོི་ཐབས་དང་། འདས་པ་ལ་ལར་ཞིེན་ཡོིད་པའི་

ཐོག་ནས་མདུན་སོྐྱད་གནང་ཐུབ་པའ་ིནུས་པ་ཧ་ལས་པ་འདོན་གནང་མཁོན་ཞིིག་རེད། 

བྱིས་པ་ཆུང་ཆུང་ཡིིན་པའ་ིསྐོབས་ནས་ཀྱིང་ཁོོང་ག་ིརིག་སོྟབས་ལ་མ་ིཚེ་ོཧང་སངས་ཀྱི་ི

ཡིོད། ནུབ་ཕོྱིགས་སུ་སླེེབས་རྗོེས་ཀྱིང་གནས་ཚུལ་འད་ིབདེན་པ་ཡིིན་པ་ར་འཕོྲད་ཡིོད། 

ཁོོང་གིས་གནས་ཚུལ་དངོས་སུ་མོྱོང་བར་བྱས། དེ་རྣམས་གཅིིག་གཅིིག་ཏུ་འདྲེས་པར་

བྱས། ད་ེནས་གདོང་ལེན་ཕྱི་ིམ་དང་ས་མཚེམས་ཕྱི་ིམ་དེར་མདུན་སོྐྱད་གནང་ག་ིཡོིད། ད་ེ
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དང་དུས་མཚུངས་སུ་ཁོོང་གིས་ཁོོང་རང་གི་མི་ཚེེའི་ནང་དུ་སུ་འདྲ་ཞིིག་གམ། ཇེི་འདྲ་

ཞིིག་ཡིིན་རུང་བོླས་གཏོང་ནམ་ཡིང་གནང་མོྱོང་མེད། དབྱིན་ཡུལ་དུ་གཞིན་དག་སུ་ཡིང་

མེད་པའ་ིསྐོབས་སུ་ཨ་ཀོང་གིས་ཁོོང་ལ་རོགས་སོྐྱར་དང་སྙིང་ཉི་ེབའ་ིམཛོའ་གྲོགས་བྱས་

པ་དེར་ཁོོང་གིས་བཀའ་དྲིན་བསམ་ཤོེས་གནང་གི་ཡིོད། སུས་ཀྱིང་རོྟེགས་མི་ཐུབ་པ་ལྟ་

བུའ་ིསྐྱིད་སྡུག་མང་པོ་ཁོོང་གཉིིས་ཀྱིིས་མཉིམ་མོྱོང་བྱས་ཡོིད། དཔེར་ན། དུས་འགྱུར་ཆོེན་

མོ་མ་བྱུང་སོྔོན་གྱི་ིབོད་དུ་མ་ིཚེ་ེམཉིམ་དུ་བསྐྱལ་བ་དང་། བོྲེས་བོྱལ་དུ་ཡིོང་བའ་ིདཀའ་

ངལ། འཛོམ་གླེིང་གསར་པ་ཞིིག་ཏུ་མཉིམ་དུ་སླེེབས་པ་བཅིས་རེད། དེས་ན་སོ་སོར་གྱིེས་

རྒྱུ་ད་ེབོླ་ཕམ་པོ་ཞིིག་རེད།

ང་དང་རིན་པོ་ཆོེ་ཐུག་སྐོབས་ཨ་ཀོང་དང་ཁོོང་གི་དབྱིན་ཇེིའི་སླེོབ་མ་མང་པོ་དང་

ལྷན་གྱི་ིའབྲེེལ་བའ་ིགནས་ཚུལ་མང་པོ་ཞིིག་བཅོིས་ཐབས་ཀྱི་ིགནས་ལས་འདས་ཟིིན་པ་

མངོན་ཀྱིང་། ཁོོང་གིས་ད་དུང་མ་ིཚེ་ོམཉིམ་འཁྲིད་ཇེ་ིལྟར་བྱེད་པའ་ིསོྐོར་ལ་དགོངས་པ་

བཞིེས་བཞིིན་འདུག ཁོོང་དང་ཨ་ཀོང་གཉིིས་ཀྱི་ིདབར་ལ་འཐེན་འཁྱོེར་དང་མ་ིམཐུན་

པ་ཤུགས་ཆོེ་ཡོིད་བཞིིན་དུ་རིན་པོ་ཆོེས་ཁོོང་གཉིིས་དབར་ལ་འགྲིག་ཐབས་ཡོིང་གི་

རེད་དགོངས་ཀྱི་ིའདུག

རིན་པོ་ཆོེའ་ིགཟིིགས་ཚུལ་ལ་ཁོོང་གིས་བོད་པའ་ིརིག་གཞུང་ངམ། བོད་ཀྱི་ིནང་པའ་ི

སོྲོལ་རྒྱུན་ད་ེདོར་གནང་ག་ིམེད། ད་ེན་ིཁོོང་གིས་མུ་མཐུད་ད་ེམཉིམ་འཁྱོེར་གནང་འདོད་

ཡིོད། འོན་ཀྱིང་ཁོོང་གིས་འདས་པ་ད་ེད་ལྟ་དང་གཅིིག་དུ་བསྒྲིལ་བའ་ིཐབས་ལམ་གསར་

པ་ཞིིག་འཚེོལ་རྒྱུར་གཞིན་ལ་འབྲེེལ་བ་བྱེད་འདོད་ཀྱིང་ཡིོད། ཁོོང་གིས་འདིས་ན་ིནུབ་

ཕོྱིགས་སུ་ནང་ཆོོས་ཀྱིི་རྩ་བ་འཛུགས་ཆོེད་ཡིང་དག་པའི་འབྲེེལ་མཚེམས་ཞིིག་བསྐྲུན་

ཐུབ་པར་གཟིིགས་ཡིོད།

སྤྱི་ིལོ་ ༡༩༦༨ ལོར་རིན་པོ་ཆོ་ེརྒྱ་གར་དུ་ཕྱིིར་ཕེབས་ཀྱིིས་སྟག་ཚེང་དུ་སྐུ་མཚེམས་

ལ་བཞུགས་སྐོབས། དུས་དེ་བར་དུ་དེ་སྔོ་གང་བྱུང་བ་ཐམས་ཅིད་ཀྱིི་འབྲེས་བུའམ། མ་

འོངས་པར་སམེས་ཅིན་གྱི་ིའགོྲ་དོན་སོྐྱང་ཕྱིརི་གཏརེ་ཆོོས་ “ཕྱིག་རྒྱ་ཆོནེ་པོའ་ིསྒྲུབ་ཐབས་”  



འབྲུག་སྒྲ།

150

ཞིེས་པ་དགོངས་གཏེར་དུ་རྙིེད། ནུབ་ཕོྱིགས་སུ་ནང་ཆོོས་དར་སྤེེལ་བྱེད་པའི་སྐྱེ་བོ་ནུས་

སོྟབས་ཅིན་ཞིིག་ཏུ་བསྒྱུར་བའི་སྟ་གོན་ཁོོང་གིས་སོྔོན་ཚུད་ནས་ཟིིན་ཡིོད། ཕོྱིགས་

གཅིིག་ནས་བལྟས་ན། ཁོོང་སྐྱ་ལ་བབས་པ་ད་ེན་ིཁོོང་ག་ིམཛོད་སྟངས་ཤོིག་ག་ིམཐའམ། 

བརྒྱུད་རིམ་ཞིིག་ག་ིམཇུག་ཡིིན་པ་དང་མཚུངས་སུ་འགོ་འཛུགས་ཀྱིང་རེད།

ཐུགས་ལ་འཁྲུངས་བཞིིན་པའི་གནས་ཚུལ་རྣམས་ཕྱིི་སྡེིངས་ཆོའི་སྟེང་དུ་མངོན་

པར་གསལ་འགོ་ཚུགས་པ་ལྟ་བུའ་ིགནས་སྐོབས་དེར་ང་ཁོོང་ལ་ཐུག་བྱུང་། ངའ་ིབསམ་

པར། རིན་པོ་ཆོེ་ཐེ་བའི་སྐྱེ་བོ་སུ་གང་གིས་ཀྱིང་ཅིི་ཞིིག་ཡིོང་རྒྱུ་ཡིིན་པའི་སོྔོན་དཔག་

བྱེད་ཐུབ་མེད་སྙམ།།
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 ལྔ་པོ།

སྤྱི་ིལོ་ ༡༩༧༠ ཟླ་ ༡ ཚེེས་ ༤ ང་གཉིིས་ཀྱི་ིགཉིེན་སྒྲིག་ག་ིཉིིན་མོའ་ིསང་ཉིིན་དེར། ངའ་ི

ཨ་མས་ང་གཉིིས་ཀྱི་ིགཉིེན་སྒྲིག་ག་ིགསར་འགྱུར་ད་ེཐོས་རྗོེས། ཧོན་ཐོར་བ་ནས་ཕྲན་བུ་

སངས་པའི་རྗོེས་སུ་མོས་མགོྱིགས་མྱུར་དུ་བྱ་འགུལ་བརྩམས་ཤོིང་། མོས་གཉིེན་ཉིེ་དང་

ངོ་ཤོེས་ཚེ་ོལ་ཁོ་པར་བཏང་སྟེ། གཉིེན་སྒྲིག་ད་ེནུས་མེད་བཟོི་བར་རོགས་པ་བྱེད་དགོས་

པའ་ིསྐུལ་མ་བྱས། མོས་ཕྱི་ིཉིིན་གྱི་ིཞོིགས་པ་དེར་དངངས་འཚེབ་གང་འཚེམས་ཆོེན་པོ་

དང་བཅིས་ང་ཚེོར་ཁོ་པར་བཏང་བྱུང་། ངས་ང་རང་ག་ིཉིིན་དེབ་ནང་དུ་ “ཨ་མས་བརྒྱུད་

ལམ་ཁོག་ཨ་མིའ་ི(ངས་རིན་པོ་ཆོ་ེལ་བཏགས་པའ་ིགཅིེས་མིང་) ཁོ་གཏད་དུ་བཟོིས་ཏ་ེ

ཁོོང་དབྱིན་ཡུལ་དུ་འཛོིན་བཟུང་བྱེད་དུ་འཇུག་རྒྱུ་ཡིིན་ཞིེས་བཤོད་བྱུང་།” ཞིེས་བྲེིས་

པ་ཡིིན། འད་ིདངོས་སུ་བྱུང་མེད་ཀྱིང་སེམས་ཁྲལ་བྱེད་འོས་པའ་ིསྡེིགས་ར་ཞིིག་རེད།

ངའི་སྲུ་མོ་དང་ཨ་ཞིང་གིས་ཀྱིང་ཞིོགས་པ་དེར་ཁོ་པར་བཏང་ནས་ང་ཚེོ་ཉིིན་གུང་

གསོལ་ཚེིགས་ཤོིག་ལ་ཐུག་རྒྱུ་བྱས། ངའི་ཨ་མས་ངའི་སྲུ་མོ་ཧྥོར་རོ་ནི་ཁོ་དང་། ཨ་ཞིང་

མེ་ཁོལ་གཉིིས་ལ་ཁོོང་ཚེོའི་ཁྱོིམ་ཡིོད་ས་ནོར་ཐམ་བྷར་ལནད་ནས་ཆུ་ཚེོད་གཅིིག་

གཉིིས་ཙམ་འགོྲ་དགོས་པའི་ཨེ་ཌིན་བྷག་བར་དུ་མོ་ཊིར་བསོྐྱད་དེ་ང་ཚེོར་ཐུག་འཕྲད་

བྱེད་དགོས་པར་མངགས་འདུག མོས་ཁོོང་ཚེ་ོལ་གནས་ཚུལ་ག་ར་ེཆོགས་ཡོིད་མིན་གྱི་ི

སོྐོར་ལ་རྩད་གཅོིད་བྱེད་པ་དང་། མཉིམ་དུ་ང་ལ་གཉིེན་སྒྲིག་ནས་ཕྱིིར་འཐེན་བྱེད་རྒྱུར་

སྐུལ་མ་བྱེད་ཐུབ་མིན་ལྟ་རྒྱུར་མངགས་འདུག ཁོོང་གཉིིས་ཀྱིིས་མོ་ཊི་བྷེན་ཊི་ེལ་ེརྒྱ་སྨུག་

ཆོེན་པོ་ད་ེབཏང་སྟ་ེང་གཉིིས་ཀྱི་ིམགོྲན་ཁོང་དུ་ཡིོང་བ་དང་། རིན་པོ་ཆོ་ེང་གཉིིས་མོ་ཊིའ་ི

རྒྱབ་ཏུ་བསྡེད་པ་ཡིིན། ངའི་སྲུ་མོ་དང་ཨ་ཞིང་གཉིིས་མོ་ཊིའི་མདུན་གྱིི་རྐུབ་བཀྱིག་ཏུ་

བསྡེད་ད་ེང་ཚེ་ོཆོང་འཐུང་དུ་འགོྲ་སའ་ིམགོྲན་ཁོང་དེར་ག་འདྲ་འགོྲ་དགོས་མིན་གྱི་ིསོྐོར་

ལ་ཁོ་རོྩད་ཞིེད་སྣང་ཅིན་ཞིིག་བརྒྱབ་ནས་བསྡེད་སོང་། ཁོ་རོྩད་རྒྱག་བཞིིན་པའ་ིསྒོང་ལ་
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ངའ་ིསྲུ་མོས་ངའ་ིཕོྱིགས་སུ་ཁོ་བསྒྱུར་ཏ།ེ “ཁྱོེད་རང་གིས་ཤོེས་ཀྱི་ིཡིོད་དམ། གནས་སྐོབས་

བཟིང་ཤོོས་ཀྱི་ིའོག་ཏུ་ཡིང་གཉིེན་སྒྲིག་ཟིེར་བ་ད་ེལས་སླེ་པོ་མ་རེད། ཁོྱོད་ཀྱིིས་འད་ིའགྲིག་

པའ་ིར་ེབ་ཇེ་ིའདྲ་བྱེད་ཀྱི་ིཡིོད་པ་ངས་ཤོེས་ཀྱི་ིམ་ིའདུག” ཅིེས་བརོྗོད་བྱུང་།

ངའི་ཨ་ཞིང་གིས་ཆོང་ཁོང་དུ་ང་ཚེོར་ཆོང་མངགས་སོང་། རིན་པོ་ཆོེས་ཨ་རག་

མངགས་ཏེ་གནས་སྟངས་ལ་གཞིིགས་པའི་གང་འཚེམས་མཆོོད་གནང་སོང་། ངའི་ཨ་

ཞིང་གིས་ “ཡི། ད་ང་ལ་ཁྱོེད་རང་ག་ིསོྐོར་ལ་ཅིིག་ཤོོད་དང་། ཁྱོེད་རང་བླ་མ་ག་དུས་ཆོགས་

པ་རེད།” ཅིེས་ཁོོང་དང་མཉིམ་དུ་ཁོ་བརྡོ་བྱེད་རྒྱུའ་ིའབད་བརོྩན་བྱས་སོང་། དེའ་ིལན་དུ་

རིན་པོ་ཆོེས་ “ཨོ་ཧོ། ད་ེདུས་ང་ལོ་གཅིིག་འཁོོར་ཙམ་རེད།” གསུངས། ལོས་ཡིིན། ངའ་ིཨ་

ཞིང་གིས་འད་ིཧ་མ་གོ་སྟབས་མགོ་འཐོམ་འགོ་ཚུགས་སོང་། ཁོོས་གནས་སྟངས་ཡིོངས་

རོྫོགས་གསེད་བཀོྲལ་བྱེད་པའ་ིའགོ་འཛུགས་སྟངས་མ་ཤོེས། ད་ེནས་བཟུང་སྟ་ེཁོ་བརྡོ་ད་ེ

ཇེ་ེསྡུག་ཇེ་ེཞིན་དུ་ཕྱིིན་པ་དང་། ཁོོ་དང་རིན་པོ་ཆོ་ེགཉིིས་ཀ་ཆོང་གིས་བཟི་ིའདུག ངའ་ི

ཨ་ཞིང་གིས་རིན་པོ་ཆོེ་ལ་བྱིས་པ་རྐུ་མཁོན་དང་། བྱིས་པ་ལ་གཡིེམ་མཁོན་རེད་ཅིེས་

ངར་སྐོད་རྒྱག་འགོ་བཙུགས།

དེ་མཚེམས་ནས་གོླེ་བུར་ཐོག་རྒྱག་ཅིིག་ལ་ངའི་ཨ་ཞིང་གིས་སྲོང་ལམ་གྱིི་ཁོ་སོྤྲོད་

དེར་བལྟས་ཏ་ེདབྱིན་སྐོད་ཀྱི་ིསྐོད་གདངས་རྙིིང་ཤོོས་ཞིིག་བཀོལ་ཏ།ེ འོ་རེད། ཕ་གིར་རྒྱ་

མིའི་ཟི་ཁོང་ཞིིག་འདུག དེ་འོས་ཤོིང་འཚེམས་པ་ཞིིག་རེད། ང་ཚེོ་ཁོ་ལག་བཟིའ་བར་

ཕ་གིར་འགོྲ།” ཞིེས་བརོྗོད་ད་ེང་ཚེ་ོཚེང་མ་ཡིར་ལངས་ཏ་ེསྲོང་ལམ་གྱི་ིཁོ་སོྤྲོད་དེར་གོམ་

པ་བརྒྱབ་སྟེ་ཕྱིིན། བརྡོབ་སོྐྱན་བྱུང་བའི་རྗོེས་སུ་ད་ལྟའང་གོམ་སོྐྱར་བེད་སོྤྱིད་གཏོང་

གི་ཡིོད་ཙང་། རིན་པོ་ཆོེར་གོམ་པ་རྒྱག་རྒྱུ་ལས་སླེ་པོ་མེད། བོད་མི་ཞིིག་ལ་མཚེོན་ན་

རྒྱ་མིའི་ཟི་ཁོང་དུ་འགོྲ་རྒྱུ་དེ་མོྱོང་ཚེོར་བདེ་པོ་ཞིིག་ཡིིན་པའི་ངེས་པ་མེད་པ་དེ་ངའི་ཨ་

ཞིང་གི་བོླ་ཡུལ་དུ་མེད་པ་འདྲ། ཡིིན་ན་ཡིང་རིན་པོ་ཆོེ་རྒྱ་མིའི་ཁོ་ལག་ལ་མཉིེས་པོ་

ཡིོད་པ་དང་། རྒྱ་ནག་མི་མང་གི་ཐད་ལ་དམིགས་བསལ་གྱིི་འཁོོན་འཛོིན་གང་ཡིང་མི་

འདུག འོན་ཀྱིང་ངའི་ཨ་ཞིང་ལ་དེ་ཙམ་གྱིི་བསམ་ཤོེས་ཀྱིང་མེད་པ་དེས་ཁོོ་རང་གི་བོླ་
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རྒྱ་ཆུང་དྲགས་པའི་སྣང་བརྙིན་ཞིིག་ཡིིན་པ་ང་ལ་མངོན་བྱུང་། ངའི་ཨ་ཞིང་གི་ངོས་ལ་

ཤོར་ཕོྱིགས་པ་གཅིིག་ཡིིན་ན། རྒྱ་མ་ིདང་། ཉི་ིཧོང་པ། འབར་མ་བ། བོད་པ་སོགས་སུ་ཡིིན་

ཀྱིང་ཚེང་མ་གཅིིག་པ་རེད།

ང་ཚེོ་ཟི་ཁོང་ནང་དུ་བསྡེད་ཚེར་བའི་རྗོེས་སུ་ངའི་ཨ་ཞིང་གིས་ཞིབས་ཞུ་བ་དེར་ 

“བུ། བུ། འདི་གར་ཤོོག་དང་།” ཞིེས་སྐོད་བརྒྱབ་རྒྱུ་འགོ་བཙུགས་སོང་། ཞིབས་ཞུ་བ་དེ་

སླེེབས་པ་དང་ངའ་ིཨ་ཞིང་གིས་ “རྒྱ་མིའ་ིཁོ་ལག་ད་ེའདྲ་འཁྱོེར་ཤོོག” ལབ་སོང་། ཞིབས་

ཞུ་བ་དེས་སྐུ་ཞིབས་ལགས། “ངས་ཁོ་ལག་ག་ིརེའུ་མིག་འཁོོད་པའ་ིདེབ་འཁྱོེར་ཡོིང་ཆོོག” 

ཅིེས་བརོྗོད། དེའ་ིལན་དུ་ངའ་ིཨ་ཞིང་གིས་ “གང་ལྟར་རྒྱ་མིའ་ིཁོ་ལག་ཅིིག་འཁྱོེར་ཤོོག 

རྒྱ་ཟིས་ག་འདྲ་ཞིིག་ཡིོད་ཀྱིང་འཁྱོེར་ཤོོག ག་འདྲ་བྱས་ཀྱིང་ཚེང་མ་གཅིིག་པ་ནི་རེད།” 

ཅིེས་བཤོད། ཁོ་ལག་ག་ིསྐོབས་སུ་ཐག་གཅོིད་ན་ིགང་ཡིང་བྱུང་མ་སོང་། ཁོ་ལག་བཟིས་

ཚེར་གྲབས་ཡིོད་པའི་སྐོབས་སུ་ངའི་ཨ་ཞིང་གིས་རིན་པོ་ཆོེ་ལ་ “ཡི། ཁྱོེད་རང་ཨ་རིར་

འགོྲ་ན་བཟིང་ག་ིརེད། ད་ེགར་ག་ར་ེབྱས་ཀྱིང་ཆོོག་ག་ིཡོིད་ཙང་། ཁྱོེད་རང་ཨ་རིར་འགོྲ་

ན་ད་ེབས་ཡིག་པོ་ཡོིང་ག་ིརེད།” ཅིེས་བརོྗོད་སོང་།

སྲུ་མོ་དང་ཨ་ཞིང་གི་མཉིམ་དུ་བསྐྱལ་བའི་ཡིིད་ཕམ་པའི་དགོང་དོྲ་འདིའི་རྗོེས་སུ་

རིན་པོ་ཆོེ་དང་ང་གཉིིས་ཀྱིིས་རང་གི་ནང་མི་ནས་ཐག་རིང་དུ་ཁོ་བྲེལ་ཕྱིིན་པ་ཚེོར་བ་

དང་། ཕྱི་ིཉིིན་དེར་ང་གཉིིས་བསམ་ཡིས་གླེིང་དུ་འགོྲ་དགོས་བསམས་བྱུང་། (ང་ཚེོས་གྷིར་

ཝོིལད་ཧའོ་ས་ིཡི་ིམཐོང་ཚུལ་ངན་པ་དེར་སྐྱར་ལོག་བྱེད་རྒྱུ་མིན་པར་ཐག་བཅིད་ཚེར་)  

འོན་ཀྱིང་ཕྱིི་ཉིིན་ཞོིགས་པ་དེར་ཋེེ་ས་དང་མོའ་ིདགའ་རོགས་རོ་ཌར་རིག་གཉིིས་ང་

ཚེོའ་ིམགོྲན་ཁོང་དུ་སླེེབས་བྱུང་། གཉིེན་སྒྲིག་ག་ིསང་ཉིིན་དེར་ཁོོང་ཚེ་ོབསམ་ཡིས་གླེིང་

ལ་ཕྱིིན་ཏེ་མཚེན་གཅིིག་བསྡེད་འདུག ཁོོང་གཉིིས་ཀྱིིས་དེར་ཡོིད་པའི་མི་ཚེོས་གཉིེན་

སྒྲིག་ལ་ངོས་ལེན་བྱེད་རྒྱུ་ཁོག་པོ་ཞི་ེདྲགས་ཡོིད་པས། ང་ཚེ་ོལམ་སེང་ད་ེགར་འགོྲ་རྒྱུ་མ་ི

འདུག་ཅིེས་བཤོད་བྱུང་། ཆོང་སའི་རྗོེས་སུ་ཁོྱོ་ཤུག་སོྤྲོ་སེང་ཕོྱིགས་སོྐྱད་དུ་འགོྲ་སོྲོལ་

ཡིོད་པ་བཞིིན། ང་གཉིིས་ཀྱིིས་དུས་ཡུན་ཐུང་ངུའི་རིང་ཞིིག་ལ་བྱང་སི་ཀོད་ལནད་ཀྱིི་



འབྲུག་སྒྲ།

155154

ཆོོས་ཚེོགས་ཧྥོིན་ཌོན་དུ་ཉིིན་ཤོས་འགོྲ་རྒྱུ་ཐག་བཅིད། ང་གཉིིས་ཀྱིིས་རོ་ཌར་རིག་དང་

ངའ་ིགཅིེན་མོ་གཉིིས་ང་ཚེོའ་ིམཉིམ་དུ་གདན་འདྲེན་ཞུས། ད་ེཉིིན་ང་ཚེོས་བྱང་ས་ིཀོད་

ལནད་ཀྱིི་ཡུལ་ལོྗངས་ལྟ་ན་སྡུག་པ་དེ་བརྒྱུད་དེ་ཨིན་ཧྥོར་ནེ་སི་བར་དུ་མོ་ཊི་བཏང་སྟེ་

ཕྱིིན། ཡུལ་ལོྗངས་དེས་རིན་པོ་ཆོ་ེལ་བོད་དྲན་དགོས་པ་བཟོིས་འདུག ང་ཚེ་ོམོ་ཊིའ་ིནང་

དུ་བསྡེད་ད་ེར་ིམཐོའ་ིཡུལ་ལོྗངས་ད་ེདག་བརྒྱུད་ད་ེའགོྲ་སྐོབས། ངས་རིན་པོ་ཆོ་ེལ་མིག་

ཅིེར་ཏེ་ “ངས་ཁྱོེད་རང་དང་མཉིམ་དུ་ཆོང་ས་བརྒྱབ་པ་དེར་ཡིིད་ཆོེས་དཀའ་བ་རེད། 

འདི་ནི་ངོ་མཚེར་ཅིན་ཞིིག་རེད། འདི་འདྲ་བྱུང་ཚེར་བ་དེར་ང་ཡིིད་ཆོེས་ཀྱིི་མི་འདུག” 

ཅིེས་བསམ་བོླ་འཁོོར་བ་དྲན་སོས་ཀྱིི་འདུག ཡི་མཚེན་པའི་གནས་སྟངས་ཀྱིག་ཀོྱིག་

འགའ་ཞིིག་ངེས་པར་དུ་བརྒྱུད་དགོས་པ་བྱུང་ཡིོད་ཀྱིང་། འཛོམ་གླེིང་ནང་གི་བསོད་

ནམས་ཆོ་ེཤོོས་ད་ེང་རང་ཡིིན་སྙམ་པ་ཞིིག་ཚེོར་བྱུང་།

ཧྥོིན་ཌོན་གྱི་ིགོྲང་སྡེ་ེད་ེན་ིར་ིཁུལ་གྱི་ིརོྡོ་ཞིིང་དུ་བོངས་ཚེད་ཆོ་ེབའ་ིསོྔོ་ཚེལ་གྱི་ིརིགས་

ཐོན་སྐྱེད་བྱེད་པ་དང་། ཧྥོེ་རི་ཞིེས་པའི་གཤོོག་ཐོགས་ཀྱིི་མིའུ་ཆུང་དང་དང་སྐོད་བརྡོ་

བྱེད་ཀྱིི་ཡིོད་པའི་སྙན་གྲགས་ཆོེན་པོ་ཡོིད། དེ་ནི་ཕི་ཋེར་ཁོ་ཌི་དང་ཁོོང་གི་བཟིའ་ཟླ་ཨེ་

ལིན་གཉིིས་ཀྱིིས་འགོ་བཙུགས་པ་རེད། ང་ཚེོ་དེར་སླེེབས་པ་དང་ཁོོང་གཉིིས་ཀྱིིས་

བསུ་བ་བྱས་བྱུང་། རིན་པོ་ཆོེ་དང་ང་གཉིིས་ལ་རླངས་འཁོོར་གྱིིས་འདྲུད་པའི་འགྲུལ་

ཁོང་སོྡེད་ས་སྐྱིད་པོ་ཞིིག་སྤྲོད་པ་དང་། ཋེ་ེས་དང་མོའ་ིདགའ་རོགས་ཀྱིང་ཁོོང་ཚེོའ་ིཁོང་

པའི་ནང་དུ་བསྡེད་པ་རེད། དེ་ནི་དུས་ཡུན་ཐུང་ཡིང་སོྤྲོ་བ་འཕེལ་བའི་ཆོང་སའི་རྗོེས་

ཀྱིི་སོྤྲོ་སེང་ཕོྱིགས་སོྐྱད་དུ་ཕྱིིན་པའི་དུས་ཚེོད་ཅིིག་བྱུང་། ང་ཚེོས་གཡིས་གཡིོན་དུ་སོྤྲོ་

འཆོམ་བྱས་པ་དང་། ཕ་ིཋེར་ཁོ་ཌ་ིཡིིས་ད་ེགར་སོྡེད་མཁོན་ཚེོས་བཟོིས་པའ་ིའཇེིག་རྟེེན་

ལས་འདས་པའ་ིསྐྱ་ེདངོས་དང་འབྲེེལ་བ་ཅིན་གྱི་ིསྒྱུ་རྩལ་གྱི་ིརང་བཞིིན་ལྡན་པའ་ིདངོས་

རིགས་བསྟན་བྱུང་།

ང་ཚེ་ོད་ེགར་ཡིོད་སྐོབས་ངས་ཨའ་ེཆོིང་ (I Ching) ག་ིམོ་བཏབ་པས་ང་ལ་ “གཉིེན་

སྒྲིག་བྱེད་བཞིིན་པའི་གཞོིན་ནུ་མ་” ཞིེས་དང་ཡིིག་ཕྲེང་དང་པོ་དེ་འགྱུར་བ་འགོྲ་བའི་
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ཡིིག་ཕྲེང་ཞིིག་ཡིིན་པས་དེའི་ནང་ “གོམ་བགོྲད་ཐུབ་མཁོན་གྱིི་མི་རྐང་ཀོྱིག་” ཅིེས་

འཁོོད་འདུག ཚེིག་དོན་གྱིི་ཐད་ནས་འདི་རིན་པོ་ཆོེར་གོ་བ་དང་ཁོོང་གིས་གོམ་བགོྲད་

བྱེད་རྒྱུར་དཀའ་ངལ་ཡིོད་པ་བཅིས་ལ་བསམས་ན་ངས་འདི་དགོད་བོྲེ་བོར་ཚེོར་

བྱུང་། ཡིིག་ཕྲེང་དེས་ངལ་བ་ཁྱོད་བསད་བྱས་ན་ལོངས་སོྤྱིད་ཆོེན་པོ་ཡོིང་གི་རེད་ཅིེས་

བརོྗོད་འདུག

ང་ཚེ་ོཧྥོིན་ཌོན་དུ་སོྡེད་སྐོབས་རིན་པོ་ཆོ་ེལ་མཚེན་དཀྱིིལ་དུ་ཡིར་ལངས་ཏ་ེཅི་ིཞིིག་

བཞིེས་དགོས་ཀྱི་ིཡིོད་པའ་ིགོམས་གཤོིས་ད་ེང་ལ་ངོ་སོྤྲོད་བྱུང་། དོན་དངོས་སུ་ནུབ་ཕོྱིགས་

སུ་བཞུགས་སྐོབས་ཀྱིི་མི་ཚེ་ེཤོས་ཆོེ་བའི་རིང་ཁོོང་ལ་གོམས་གཤོིས་འདི་ལོ་མང་བསྡེད་

ཅིིང་། ང་ཚེ་ོཧྥོིན་ཌོན་དུ་ཡིོད་སྐོབས་ང་མཚེན་ལ་རྟེག་པར་ཡིར་ལངས་ཏ་ེཁོོང་ལ་སནད་

ཝི་ིཆོ་ིཟིེར་བའ་ིཟི་མ་ད་ེབཟོིས་པ་ཡིིན།

ང་ཚེོ་ཉིེ་འཁྲིས་སུ་ཡིོད་པའི་ཕི་ལ་སི་ཁོར་ཌེན་ཕི་རི་ཡིོ་རི་ཟིེར་བའི་ཡིེ་ཤུའི་དགོན་

པ་རྙིིང་པ་ཞིིག་བལྟ་བར་བསོྐྱད་ཅིིང་། རིན་པོ་ཆོེས་ཁོོང་བོད་པའི་བླ་མ་ཞིིག་ཡིིན་ཞིེས་

བཤོད་པའི་རྗོེས་སུ་དེ་གའི་གྲྭ་པ་ཚེོས་ཁོོང་ལ་དོ་སྣང་དང་བཅིས་ང་ཚེོར་དེ་གའི་བསྟི་

གནས་ཆོ་ཚེང་ལ་སོྐོར་སྐྱོད་དུ་ཁྲིད་བྱུང་། ང་ཚེོས་ཁོོང་ཚེོའ་ིཚེོགས་འཛོོམས་ལ་ཕྱིིན་པ་

མ་ཟིད་མཁོན་ཚེབ་ལ་མཇེལ་འཕྲད་ཞུས་ཤོིང་། ཁོོང་ཚེོས་ཚེོགས་འཛོོམས་སྐོབས་ཀྱི་ིཁོ་

ཏོན་དང་དྲ་ིཞིིམ་འཐུལ་བའ་ིསོྤེས་ལ་རིན་པོ་ཆོ་ེདམིགས་བསལ་ཐུགས་མཉིེས་པོ་བྱུང་སྟ།ེ 

བསམ་ཡིས་གླེིང་ལ་འཁྱོེར་རྒྱུའི་སོྤེས་འགའ་ཤོས་ཀྱིང་ཉོིས་གནང་སོང་། རིན་པོ་ཆོེས་

དེ་གའི་གྲྭ་པ་ཚེོས་ཚེད་དང་ལྡན་པའི་སོྒོམ་གྱིི་སོྲོལ་རྒྱུན་གྱིི་རྗོེས་སུ་འབྲེངས་ཏེ་ཡིེ་ཤུའི་

ཆོོས་ཀྱི་ིསྙིང་པོ་ད་ེཉིམས་ལེན་བྱེད་ཀྱི་ིཡིོད་པ་དགོངས་འདུག ཁོོང་ཚེོའ་ིསོྒོམ་ཉིམས་ལེན་

བྱེད་སྟངས་ཀྱི་ིམ་ིཚེ་ེདེར་རིན་པོ་ཆོ་ེཧ་ཅིང་ཐུགས་མཉིེས་པོ་བྱུང་བ་དང་། མ་ིཚེོས་ཡི་ེཤུའ་ི

དགོན་པའ་ིསོྲོལ་རྒྱུན་དྲ་ིམ་མེད་པ་ཞིིག་ཉིམས་ལེན་བྱེད་ཀྱི་ིཡོིད་པ་གཟིིགས་ཙང་ཁོོང་ལ་

སྐུལ་མ་ཆོེན་པོ་ཐེབས་འདུག
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དགོན་པ་དེར་རིན་པོ་ཆོེས་གྲྭ་པ་ཚེ་ོལ་ཁོོང་ལ་ཐོ་མ་ས་ིམེར་ཋོེན་གོླེ་བུར་ཚེ་ེའདས་སུ་

མ་གྱུར་བའ་ིསོྔོན་དུ་ ༡༩༦༨ ལོར་རྒྱ་གར་ནང་ཐུག་འཕྲད་བྱུང་བ་དང་། ཁོོང་གཉིིས་ཀྱི་ི

འབྲེེལ་བའ་ིསོྐོར་ལ་གསུང་བཤོད་ཅིིག་གནང་སོང་། ཁོོང་གཉིིས་ཀྱིིས་ཀ་ལ་ིཀ་ཏའ་ིཆོང་

ཁོང་ཞིིག་ཏུ་ཆོང་མཉིམ་དུ་འཐུང་ཞིིང་། ཕན་ཚུན་བོླ་ཐག་ཉི་ེཔོར་གྱུར་འདུག སྐོབས་དེར་

མེར་ཋེོན་གྱིིས་ཁོོང་རང་ག་ིཉིིན་དེབ་ཀྱི་ིནང་དུ་ “ཆོོས་རྒྱམ་དྲུང་པ་ན་ིངོ་མཚེར་ཆོ་ེབའ་ི

སྐྱེ་བོ་ཞིིག་རེད། ཁོོང་ནི་ལོ་ན་གཞིོན་པ་དང་། ལྷད་མེད་པ། ཚུགས་ཐུབ་ཅིན། བོླ་སད་

པ། མཁོས་པ། དྲ་ིམ་མེད་པ་ཞིིག་རེད། ང་གཉིིས་ཕན་ཚུན་ཐེངས་མང་ཐུག་འཕྲད་ཡོིང་

རྒྱུའི་ང་ལ་ཡིིད་ཆོེས་ཡིོད།” ཅིེས་བྲེིས་ཡིོད། ལོ་འགའི་རྗོེས་སུ་རིན་པོ་ཆོེས་ཁོོང་གཉིིས་

ཀྱི་ིཐུག་འཕྲད་དེའ་ིརྗོེས་དྲན་གནང་བཞིིན་ “ང་ལ་ལྷད་མེད་པའ་ིགོྲགས་པོ་རྙིིང་པ་ཞིིག་

ཐུག་འཕྲད་བྱུང་བའ་ིཚེོར་སྣང་བྱུང་། དོན་དངོས་སུ་ང་གཉིིས་ཀྱིིས་ཡི་ེཤུ་དང་ནང་པའ་ི

རྩ་ཆོེའ་ིབརྩམས་ཆོོས་ཁོག་འདེམས་སྒྲུག་བྱས་པའ་ིདེབ་ཅིིག་མཉིམ་འབྲེ་ིབྱེད་རྒྱུའ་ིའཆོར་

གཞི་ིབཏིང་བ་ཡིིན། ཁོོང་ན་ིང་ལ་ཐུག་པའ་ིནུབ་ཕོྱིགས་པའ་ིསྐྱ་ེབོ་ལྷད་མེད་པ་དང་པོ་ད་ེ

ཡིིན།”8 ཅིེས་གསུངས་ཡོིད།

ང་ཚེོའ་ིཕ་ིལ་ས་ིཁོར་ཌེན་ཕ་ིར་ིཡོི་རིའ་ིབསོྐོར་བསོྐྱད་དེའ་ིརྗོེས་སུ་རིན་པོ་ཆོ་ེདང་ང་

གཉིིས་ཀྱིིས་ཡི་ེཤུའ་ིསོྒོམ་ཉིམས་ལེན་གྱི་ིསོྲོལ་རྒྱུན་གྱི་ིཐོག་ལ་བགོྲ་གླེེང་བྱས་པ་ཡིིན། ད་ེ

ན་ིང་གཉིིས་ཀྱིིས་ཡི་ེཤུ་དང་ནང་ཆོོས་དབར་གྱི་ིའབྲེེལ་བའ་ིསོྐོར་ལ་སྐོད་ཆོ་བཤོད་པ་ཐོག་

མ་དེ་རེད་སྙམ། ང་གཉིིས་ཀྱིི་ཕྲུ་གུ་དེ་ཚེོ་ཕ་མར་ངོ་རྒོལ་བྱེད་མཁོན་གྱིི་ཡིེ་ཤུ་པ་ཆོགས་

ཀྱི་ིརེད་ཅིེས་བཞིད་གད་བསླེངས་པ་ཡིིན་ལ། ངས་རིན་པོ་ཆོ་ེལ་ “གལ་ཏ་ེང་ཚེོའ་ིབུ་ཞིིག་

གིས་ཁོོ་རང་ཡིེ་ཤུའི་བླ་མ་བྱེད་ཀྱིི་ཡིིན་ཟིེར་ན། ཁྱོེད་རང་ག་རེ་བྱེད་དམ།” ཞིེས་དྲིས་པ་

ཡིིན། ཁོོང་གིས་ “ངས་ཁོོ་ལ་ད་བར་དུ་བྱུང་མོྱོང་མེད་པའ་ིཡི་ེཤུའ་ིབླ་མ་རྩ་ེཕུད་ད་ེཆོགས་

8 ནཱ་རོ་པའ་ིསོླེབ་གྲྭ་ཆོནེ་མོར་ ༡༩༨༣ ཟླ་བརྒྱད་པའ་ིཚེསེ་ ༩ ཉིིན་ཡི་ེཤུ་དང་ནང་པའ་ིསོྒོམ་གྱི་ིསོྐོར་ལ་གནང་པའ་ིགཏམ་

བཤོད། སུ་ཛོན་ཝོིལ་ཁོར་གྱིསི་ཞུ་སྒྲགི་བྱས་པའ་ི “ངག་བཅིད་ནང་ག་ིབཤོད་པ་སྟ།ེ ཡི་ེཤུ་དང་ནང་པའ་ིསོྒོམ་སྒྲུབ་ཀྱི་ི

ལམ་” ཞིསེ་པའ་ིཆོདེ་རོྩམ་ནང་ལུང་འདྲནེ་བྱས་པ་ནས་ཡིནི། (༢༠༠༥ ལོའ་ིབཛྲ་དྷཱཏུའ་ིདུས་དབེ་ཧ་ལ་ིཧྥོག་ས་ིནས་

བཏོན་པ།)
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པའ་ིསྐུལ་མ་བྱེད་ཀྱི་ིཡིིན། ཁོོས་ཆོ་ཤོས་ཡིོངས་སུ་རོྫོགས་པའམ། ཆོ་ཚེང་བའ་ིཡི་ེཤུའ་ིབླ་

མ་ཞིིག་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ིརེད།” ཅིེས་གསུངས། ཁོོང་གིས་ཤོེས་རབ་ཀྱི་ིཁོྲམ་ར་ད་ེཁོོང་རང་ལ་

བདག་ཐོབ་ཡོིད་སྙམ་པ་རྩ་བ་ནས་གནང་ག་ིམ་ིའདུག ཁོོང་གིས་ཆོོས་ལུགས་གཞིན་དག་

ག་ིལྟ་སོྤྱིད་ལ་རྗོེས་སུ་ཡི་ིརང་གནང་ག་ིའདུག ང་རང་ག་ིབཙན་དབང་ཅིན་གྱི་ིཉིམས་མོྱོང་

ལ་གཞིི་བཅོིལ་ཏེ་ང་ལ་ཡིེ་ཤུའི་ཆོོས་ལུགས་ལ་བག་ཆོགས་བཟིང་པོ་ཞིིག་མེད། འོན་

ཀྱིང་ཁོོང་གིས་ང་ལ་ཡིེ་ཤུའི་ཆོོས་ལུགས་ལ་རྒྱུན་སོྲོལ་གྱིི་བྱེད་སྟངས་དེ་ལས་གནད་ཆོེ་

བ་ཞིིག་ཡིོད་པ་མཐོང་ཐུབ་པའ་ིརོགས་པ་གནང་བྱུང་།

ང་ཚེ་ོཧྥོིན་ཌོན་ལ་སོྡེད་རྒྱུའ་ིདུས་ཚེོད་ད་ེམགོྱིགས་པོ་རོྫོགས་པ་དང་། ག་ར་ེཡིོང་མིན་

མི་ཤོེས་པའི་སོྒོ་ནས་ང་ཚེོས་མི་འདོད་བཞིིན་བསམ་ཡིས་གླེིང་ལ་ལོག་རྒྱུར་ཐག་གཅོིད་

བྱས། ང་ཚེོ་དེ་གར་སླེེབས་དུས་དགའ་འོས་པ་ཞིིག་ལ་ང་ཚེོའི་དོན་དུ་ཉིལ་ཁོང་ཡིག་

པོ་ཞིིག་བཀོད་སྒྲིག་བྱས་འདུག རྩིག་པའི་ངོས་གཅིིག་ཆོ་ཚེང་ཁོེབས་པའི་ཐུབ་པའི་སྐུ་

བརྙིན་གྱིི་ཐང་ཀ་སོྤྲོས་པ་རྒྱས་པ་ཞིིག་ང་ཚེོའི་ཁོང་པར་དཔྱོངས་འདུག དེ་ནི་འབྲུག་

ཡུལ་གྱི་ིབཙུན་མོ་ཨ་ཤོ་ེསྐོལ་བཟིང་གིས་ ༡༩༦༨ ལོར་རིན་པོ་ཆོ་ེད་ེགར་ཕེབས་དུས་སྐྱེས་

སུ་གནང་བ་ཞིིག་རེད། ང་གཉིིས་ཀྱིི་ཉིལ་ཁོང་དུ་མཇེལ་སོྤྲོ་བའི་ཐང་ཀ་དེ་ཡོིད་པས་ང་

ལ་ངོས་ལེན་བྱས་འདུག་སྙམ་པའི་ཚེོར་བ་ཞིིག་བྱུང་། བསམ་ཡིས་གླེིང་དུ་སྡེོད་མཁོན་

གྱིི་གྲྭ་པ་བསམ་གཏན་གྱིིས་ང་གཉིིས་ལ་བོད་པའི་སོྲོལ་རྒྱུན་ལྟར་ཁོ་བཏགས་དཀར་པོ་

རེ་གཡོིགས་ཏེ། ང་གཉིིས་ཀྱིི་གཉིེན་སྒྲིག་དེས་རྟེེན་འབྲེེལ་ཡིག་པོ་བྱུང་སོང་ཞིེས་བརོྗོད་

བྱུང་། མ་མཐར་ཡིང་ང་གཉིིས་ཀྱི་ིངོ་མདུན་ལ་དགའ་བསུ་ཡོིད་པའ་ིརྣམ་པ་ཞིིག་འདུག

ང་གཉིིས་བསམ་ཡིས་གླེིང་དུ་གཞིིས་ཆོགས་རྩིས་ཀྱི་ིའབད་བརོྩན་བྱས་པ་དང་དུས་

གཅིིག་ཏུ་ལམ་སེང་ས་ཕོྱིགས་གཞིན་དུ་འགྲོ་རྒྱུའི་འཆོར་གཞིི་འདིང་རྒྱུ་འགོ་བཙུགས་

ཤོིང་། ས་ིཀོད་ལནད་ཏུ་མུ་མཐུད་སོྡེད་རྒྱུར་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཙང་། རིན་པོ་ཆོེས་ཨ་ེཤོ་ེ

ཡིར་ཕྱིིར་ལོག་བྱེད་རྒྱུའི་དགོངས་བཞིེས་གནང་སྟེ། ཁོོང་གིས་ཧོང་ཀོང་གི་གཙུག་ལག་

སླེོབ་གྲྭ་ཞིིག་ཏུ་སོླེབ་དཔོན་གྱི་ིས་མིག་འཚེོལ་ཕྱིིར་ང་ལ་ཡི་ིག་ེའབྲེ་ིརུ་བཅུག་བྱུང་། ཁོོང་
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ཚེོས་གལ་ཏེ་ཁོོང་གིས་བོད་ཡིིག་སོླེབ་འཁྲིད་ཐུབ་ན་སོླེབ་དཔོན་གྱིི་གོ་གནས་ཡིོད་ཅིེས་

ལན་སླེེབས། འོན་ཀྱིང་ངས་ཁོོང་ལ་ང་ཚེོ་འགོྲ་སའི་ཁོ་ཕོྱིགས་འདི་མ་རེད་ཅིེས་བོླ་སྒྱུར་

ཐབས་བྱས་པ་ཡིིན། ཁོོང་གིས་ཨ་རིར་གསུང་བཤོད་ཀྱི་ིསོྐོར་སོྐྱད་དང་། སྨོན་བཅོིས་སོྣན་

མ་ཐོབ་ཐབས་བྱེད་པར་བསོྐྱད་རྒྱུའི་སོྐོར་ལའང་གསུངས་བྱུང་། བསམ་ཡིས་གླེིང་ནས་

ཕྱིིར་ཐོན་ཅིིང་འདྲིས་ཆོ་ེབའ་ིསླེོབ་མ་འགའ་ཤོས་ཨ་རིར་ཡིོད་པ་དང་། ཁོོང་ཚེོས་ཨ་རིའ་ི

ཤོར་ཕོྱིགས་སུ་ཆོོས་ཚེོགས་ཤོིག་འཛུགས་རྒྱུར་ས་ཆོ་ལྟ་བཞིིན་ཡོིད། ངས་ཁོོང་ལ་ཨ་རིར་

གང་མགོྱིགས་ཕེབས་རྒྱུའ་ིསོྐོར་ལ་དགོངས་པ་བཞིེས་དགོས་པའ་ིསྐུལ་མ་ཞུས་པ་ཡིིན།

ང་གཉིིས་བསམ་ཡིས་གླེིང་དུ་ཟླ་བ་གཉིིས་དང་ཕྱིེད་ཙམ་ཞིིག་བསྡེད་པ་ཡིིན། ང་ཚེ་ོ

ད་ེགར་སྡེོད་སྐོབས་ངས་ད་ེགའ་ིདག་ེའདུན་པ་ཕན་བད་ེརིན་པོ་ཆོེའ་ིསྐུ་མདུན་ནས་བོད་

ཡིིག་དང་། བ་ེར་ིཤོེས་རབ་དཔལ་ལྡན་ས་ནས་ཐང་ཀ་འབྲེ་ིརྒྱུ་སྦྱངས་པ་ཡིིན། ཁོོ་པས་ང་

ལ་ཧ་ཅིང་བྱམས་པོ་དང་རིན་པོ་ཆོེ་ལ་བརྩི་བཀུར་ཆོེན་པོ་བྱེད་ཀྱིི་འདུག ང་གཉིིས་ཀྱིི་

གཉིེན་སྒྲིག་དེ་ཐོག་མར་ཁོོའ་ིབོླ་ངོར་ཤོོང་དཀའ་བ་ཞིིག་བྱུང་ཡིང་། གོམས་ཚེར་བའི་

རྗོེས་སུ་ང་ཚེ་ོགཉིིས་ཀར་དྲིན་ཆོེན་པོ་བྱས་བྱུང་། རིན་པོ་ཆོ་ེསྐོབས་སྐོབས་སུ་ཁོ་འདོན་

དང་ཆོོས་ཕོྱིགས་ཀྱི་ིཆོོ་ག་ཚེོགས་དུས་མཆོོད་ཁོང་དུ་ཕེབས་གནང་བ་ལས། ད་ེམིན་དུས་

ཚེོད་མང་ཆོ་ེབ་ང་གཉིིས་ཀྱི་ིཁོང་པའ་ིནང་བཞུགས་ཏ་ེབསྐྱལ་གནང་། དུས་ཡུན་འདིའ་ི

རིང་ལ་ཁོོང་གིས་སྐོབས་རེར་གསང་ཡུམ་བཞིེས་པའི་བླ་མའི་མཚེོན་རྟེགས་སུ་དཔུང་

ཐག་སེར་པོ་ཞིིག་གྲྭ་ཆོས་ཀྱི་ིསྟེང་དུ་བཏགས་ཏ་ེཕེབས་ཀྱི་ིཡིོད། ཁོོང་ལ་ན་བཟིའ་གཡིོག་

རོགས་བྱེད་རྒྱུ་ངས་སྦྱངས་པ་ཡིིན། མོ་ཊི་བརྡོབ་སོྐྱན་གྱི་ིརྐྱེེན་གྱིིས་ཁོོང་ལ་ངའ་ིརོགས་པ་

དགོས་ཀྱི་ིཡིོད། དུས་ཚེོད་གཞིན་དུ་ཁོོང་གིས་སྐྱེས་པའ་ིདོར་མ་དང་། སོྟད་ཐུང་སོྔོན་པོ། 

ནུབ་ཆོས་རྒྱ་སྨུག་བཅིས་ནུབ་ཕོྱིགས་པའ་ིགོྱིན་ཆོས་མཆོོད་ཀྱི་ིཡོིད། ད་ེདུས་ཁོོང་ག་ིནུབ་

ཕོྱིགས་པའ་ིགོྱིན་ཆོས་ལའང་གྲྭ་པའ་ིཚེོན་མདངས་ཞིིག་ཡོིད། ཁོོང་གིས་གུར་ཀུམ་མདོག་

ཅིན་གྱི་ིསོྟད་གོས་གོང་བ་ཡོིད་པ་ད་ེའདྲ་བཞིེས་རྒྱུར་དགའ་པོ་ཡོིད།
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དུས་སྐོབས་འདིའ་ིརིང་ལ་རིན་པོ་ཆོེས་ཞིབས་གཡིོན་པར་རྐང་རྟེེན་ལྕགས་ཤོན་ནམ། 

སོྐྱར་རྟེེན་ཞིིག་མུ་མཐུད་གོྱིན་དགོས་ཀྱི་ིཡོིད་པས་ངས་ད་ེགཡིོག་རོགས་བྱེད་ཀྱི་ིཡོིད། ང་

གཉིིས་ཐོག་མར་ཆོང་ས་རྒྱག་དུས་ཁོོང་གིས་གོམ་སོྐྱར་འཁོོར་ལོ་བེད་སྤྱིོད་གཏོང་གི་

ཡིོད། འོན་ཀྱིང་རིང་པོ་མ་ཐོགས་པར་འཁོར་རྒྱུག་དང་། དེའ་ིརྗོེས་རྐང་རྟེེན་ལྕགས་ཤོན་

གཅིིག་པུར་བརྟེེན་ནས་གོམ་བགོྲད་ཐུབ་པ་བྱུང་སོང་། ག་ལེར་ཁོོང་ལ་དེའ་ིདགོས་མཁོོ་

ཡིང་བྱུང་མེད། འོན་ཀྱིང་ཁོོང་རང་ལ་དམིགས་བཀར་གྱིིས་བཟོིས་པའི་ཡིན་ལག་སྐྱོན་

ཅིན་གྱི་ིལྷམ་རྟེག་ཏུ་དགོས་ཀྱི་ིཡིོད།

ཨ་ཀོང་གིས་རིན་པོ་ཆོེར་བསམ་ཡིས་གླེིང་དུ་གསུང་ཆོོས་གནང་དུ་འཇུག་གི་མེད། 

ད་ེན་ིསྟངས་འཛོིན་གྱི་ིགནད་དོན་ཞིིག་ཏུ་མངོན། འོན་ཀྱིང་རིན་པོ་ཆོ་ེདབྱིན་ཡུལ་གྱི་ིས་

ཕོྱིགས་གཞིན་དུ་གསུང་ཆོོས་གནང་བར་ཕེབས་ཀྱིི་ཡོིད། ཐེངས་ཤོིག་ཁོོང་བྷི་རི་སི་ཋོེལ་

གཙུག་ལག་སོླེབ་གྲྭར་གསུང་བཤོད་གནང་བར་གདན་འདྲེན་ཞུས་སོང་། དེའི་མཚེན་

དེར་ང་གཉིིས་གསུང་བཤོད་བཀོད་སྒྲིག་བྱེད་མཁོན་རྒྱ་གར་ནང་མ་ིཞིིག་ག་ིནང་དུ་བསྡེད་

པ་ཡིིན། སྐོབས་གཞིན་ཞིིག་ལ་རིན་པོ་ཆོེས་གསུང་བཤོད་གནང་རྒྱུར་ང་གཉིིས་ཁོེམ་བྷ་ིར་ི

ཇེི་ལ་ཕྱིིན་པ་ཡིིན། ང་ཚེོ་དེ་གར་ཡིོད་སྐོབས་ཨ་ཁོྲ་རིན་པོ་ཆོེ་དང་ཨ་ལི་ཐི་ཡི་གཉིིས་

ལ་ཐུག་འཕྲད་བྱས་པ་ཡིིན། དྲུང་པ་རིན་པོ་ཆོེ་དང་ཨ་ཁོྲ་རིན་པོ་ཆོེ་གཉིིས་རྒྱ་གར་དུ་

ཐུག་འཕྲད་བྱུང་བ་ནས་བཟུང་ཁོོང་གཉིིས་མཛོའ་གྲོགས་དང་ལས་རོགས་ཉིེ་བོ་ཞིིག་

ཏུ་གྱུར་པ་རེད། ཨ་ཁོྲ་རིན་པོ་ཆོེར་དབྱིན་ཇེིའི་བུད་མེད་ཅིིག་ལ་ཆོང་ས་རྒྱག་པའི་བར་

ཆོད་ཀྱིི་ཉིམས་མོྱོང་ཡིོད་པའི་རྒྱུ་མཚེན་གྱིིས། ཁོོང་དང་ཁོོང་གི་བཟིའ་ཟླ་གཉིིས་ཀྱིིས་

ང་ཚེོའ་ིགནས་སྟངས་ལ་བསམ་ཤོེས་ཞི་ེདྲགས་བྱས་བྱུང་།

རིན་པོ་ཆོེ་ལ་བསམ་ཡིས་གླེིང་དུ་ཚེོགས་འཛོོམས་སར་གསུང་ཆོོས་གནང་རྒྱུའི་

གོ་སྐོབས་མེད་ཙང་། ཁོོང་རང་གི་སླེོབ་མ་ཚེོ་དང་མཉིམ་དུ་སྒོེར་གྱིི་འབྲེེལ་བ་དེ་བཅིར་

འདྲིའི་རྣམ་པའི་ཐོག་ནས་ང་ཚེོའི་ཉིལ་ཁོང་དུ་གནང་གི་ཡོིད། ཁོོང་གིས་ཉིིན་རེར་ཆུ་

ཚེོད་འགའ་ཤོས་ཞིིག་སྒོེར་གྱིི་བཅིར་འདྲིའི་ཆོེད་དུ་ཟུར་འཇེོག་གནང་གི་ཡིོད། དེའི་
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སྐོབས་སུ་ངས་སོྒོམ་ཉིམས་ལེན་བྱེད་པ་དང་། ཐང་ཀ་འབྲེ་ིསྟངས་སོྦྱང་བ། རིན་པོ་ཆོེའ་ི

ཡིིག་འགྲུལ་ལ་ཕྱིག་རོགས་ཞུ་བ་བཅིས་བྱས། སྐོབས་དེར་ང་ཚེོས་སྤྱི་ིཟླ་གཉིིས་པའ་ིའགོ་

སོྟད་དུ་འཁོེལ་བའི་བོད་པའི་ལོ་གསར་གྱིི་དུས་སོྟན་སྲུང་བརྩིའི་གྲ་སྒྲིག་བྱེད་ཀྱིི་ཡིོད་

པས། ངས་རིན་པོ་ཆོེ་ལ་ལོ་གསར་གྱིི་ཤོིས་ཤོོག་ལ་ཁོ་བྱང་བརྒྱབ་རྒྱུར་ཕྱིག་རོགས་ཞུས། 

ཨ་ཀོང་གིས་ང་ལ་ལྕགས་པར་འཕྲུལ་འཁོོར་ཞིིག་དང་ལས་ཀ་བྱེད་ས་ཞིིག་སྤྲོད་བྱུང་། 

བོྷལ་ཌར་དུ་ཡིོད་པའ་ིསྐུ་ཞིབས་ཁོ་རལ་ཨུ་སའོ་ནས་རིན་པོ་ཆོ་ེལ་ཁོ་ལོ་ར་ཌོའ་ིགཙུག་

ལག་སོླེབ་གཉིེར་ཁོང་དུ་དགེ་རྒན་གནང་རྒྱུར་གདན་འདྲེན་ཞུ་བའི་ཤོིས་ཤོོག་ཅིིག་

འབོྱར་སོང་། ཤོིས་ཤོོག་ག་ིམདུན་དུ་ཡིོད་པའ་ིགངས་རིའ་ིའདྲ་པར་དེར་ང་གཉིིས་དགའ་

པོ་བྱུང་བ་མ་ཟིད། རིན་པོ་ཆོེས་ང་ལ་བོད་ཀྱིི་གངས་རི་ཡིང་དྲན་བྱུང་ཞིེས་གསུངས་

གནང་བྱུང་། ངས་རིན་པོ་ཆོེའི་ཚེབ་བྱས་ཏེ་ང་ཚེོ་ཁོ་ལོ་ར་ཌོར་ཡིོང་རྒྱུའི་འབད་བརོྩན་

བྱེད་ཀྱི་ིཡིིན་ཞིེས་ཡིིག་ལན་བྲེིས་པ་ཡིིན།

སྔོ་དྲོ་ཞིིག་ལ་བསམ་ཡིས་གླེིང་དུ་རིན་པོ་ཆོེའི་བཅིར་འདྲི་དེ་ནམ་རྒྱུན་ལས་དུས་

ཚེོད་རིང་བ་བྱུང་སོང་། མཐའ་མ་དེར་ངས་ག་རེ་བྱུང་ཡིོད་མེད་ལྟ་བར་ང་ཚེོའི་ཁོང་

པར་ལོག་ཕྱིིན་དུས། ཁོོང་གིས་བུད་མེད་གཞིོན་ནུ་མ་ཞིིག་ལ་འདོད་སྲོེད་ཀྱིིས་འཁྱུད་

ད་ེབཞུགས་འདུག ང་ན་ིམཐོང་སྣང་དེས་བཅོིམ་སོང་། ངས་རང་ཉིིད་ཁྲུས་ཁོང་ནང་དུ་

སོྒོ་བརྒྱབ་སྟེ། ཐང་དུ་ཆུ་ཚེོད་འགའ་ཤོས་ངུ་གིན་བསྡེད་པ་ཡིིན། ངས་བྱེད་སྟངས་ཤོེས་

མ་བྱུང་། རིན་པོ་ཆོ་ེགཡུག་དགོས་མིན་ནམ་སྙམ་པ་ཡིང་བསམས་བྱུང་། ཁོོང་གིས་ཁྲུས་

ཁོང་ག་ིསོྒོ་མུ་མཐུད་བརྡུངས་ནས་བསྡེད་ཀྱིང་ངས་ཡིང་ཡིང་ཕར་རྒྱུགས་ལབ་པ་ཡིིན།

ཆུ་ཚེོད་འགའ་ཤོས་སོང་བའ་ིརྗོེས་སུ་ང་ཕྱིིར་ཐོན་ནས་ང་གཉིིས་ནས་སྐོད་ཆོ་བཤོད་

པ་ཡིིན། རིན་པོ་ཆོ་ེན་ིཧ་ཅིང་ཡིིད་དུ་འོང་བ་ཞིིག་རེད། ཁོོང་གིས་སྦེས་གསང་དང་གཡིོལ་

ཐབས་གང་ཡིང་བྱེད་ཀྱི་ིམ་ིའདུག་ལ། ངོ་ཚེ་བ་དང་ཁོ་སྐྱེངས་པ་ཡིང་མ་གནང་། ཕོྱིགས་

གཞིན་ཞིིག་ནས་བལྟས་ན་ཧ་ཅིང་མཛོའ་མཐུན་དང་སོྲོང་པོའ་ིདུས་ཡུན་ཞིིག་རེད། ཁོོང་

གིས་ང་གཉིིས་ཀྱིི་འབྲེེལ་བ་དེ་ཧ་ཅིང་གཏིང་ཟིབ་པ་དང་། གལ་ཆོེན་ཞིིག་རེད་ཅིེས་
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གསུངས། ཁོོང་གིས་ཁོོང་རང་ག་ིབུད་མེད་སླེོབ་མ་འགའ་ཞིིག་དང་མཉིམ་དུ་ལུས་འབྲེེལ་

ཡིོང་ག་ིརེད། འོན་ཀྱིང་ད་ེང་གཉིིས་ཀྱི་ིའབྲེེལ་བ་ལ་དཀའ་ངལ་ཡིོད་པའ་ིགོ་དོན་མ་རེད་

ཅིེས་ཁོ་གསལ་གྱིིས་ང་ལ་གསུངས་བྱུང་། རིན་པོ་ཆོེས་དོན་དངོས་སུ་ཁོོང་གིས་ང་གཉིིས་

ཀྱིི་འབྲེེལ་བར་ཡིིད་ཆོེས་བརྟེན་པོ་ཡིོད་པའི་རྒྱུ་མཚེན་ཁོོ་ན་ལ་བརྟེེན་ནས་འབྲེེལ་བ་

གཞིན་དག་ད་ེཚེ་ོའབྱུང་ཐུབ་ཀྱི་ིཡོིད་པ་ཚེོར་གྱི་ིའདུག་ཅིེས་གསུངས་བྱུང་།

རིན་པོ་ཆོེའ་ིའགྱུར་བ་མེད་པའ་ིདྲང་བདེན་གྱི་ིམ་ིགཤོིས་ད།ེ ང་རང་ག་ིམ་ིཚེེའ་ིནང་

དུ་ང་རང་སྒོེར་དང་འབྲེེལ་བའ་ིདཔ་ེམཚེོན་ཡིག་ཤོོས་ཤོིག་རེད། ཁོོང་གིས་ཇེ་ིའདྲ་ཞིིག་

བྱས་ཀྱིང་དེའ་ིསོྐོར་ང་ལ་རྫུན་གཏམ་ནམ་ཡིང་གསུངས་མོྱོང་མེད། ཁོོང་ན་ིགང་བྱུང་བ་

དེའ་ིསོྐོར་ལ་ཕན་ཚུན་སྐོད་ཆོ་ཤོོད་རྒྱུར་འདོད་མོས་ཡིོད་མཁོན་ཞིིག་རེད། འགྲེལ་བཤོད་

ད་ེདག་རྒྱུ་མཚེན་ལྡན་པ་དང་། ཐད་ཀར་བ་ཡིིན་ཙང་ང་རང་བློ་བད་ེཔོ་ཡོིང་ག་ིཡོིད་པ་

དང་། ངས་རྒྱུན་སོྲོལ་གྱིི་བྱ་བཞིག་ལ་དོ་སྣང་མི་སོྤྲོད་རྒྱུ་འགོ་བཙུགས་པ་ཡིིན། རིན་པོ་

ཆོེ་དང་ང་གཉིིས་ཕན་ཚུན་ལ་ཧ་ཅིང་དགའ་པོ་ཡིོད་ཙང་། ཁོོང་གིས་འབྲེེལ་བ་གཞིན་

དག་བེད་སོྤྱིད་བཏང་སྟ་ེང་ལ་ལོྐོག་ཤོོམ་སྡེིགས་སྐུལ་བྱེད་ཀྱི་ིམེད་པ་ང་ལ་ཤོེས་ཚེོར་བྱུང་།

གཞི་ིརྩའ་ིཆོ་ནས་རིན་པོ་ཆོ་ེན་ིང་རང་གིས་ཤོེས་རོྟེགས་ཐུབ་པའ་ིཁོྱོ་ག་བརྩ་ེདུངས་

ཆོེ་ཤོོས་དེ་རེད། དོན་དངོས་སུ་ང་གཉིིས་ཀྱིི་འབྲེེལ་བ་ནི་རྒྱུན་ལྡན་གྱིི་གཉིེན་སྒྲིག་མང་

པོ་ལས་ཀྱིང་ཧ་ཅིང་གཏིང་ཟིབ་པ་རེད། ཁོོང་དང་ང་གཉིིས་ཀྱིི་སེམས་ཀྱིི་འབྲེེལ་བ་དེ་

ལུས་འབྲེེལ་ལས་རིང་དུ་བརྒལ་ཏེ་ཡོིད་པ་ནི་ངས་སྔོ་ས་ནས་ཤོེས་བྱུང་། དུས་ཚེོད་རིམ་

བཞིིན་ཕྱིིན་པ་དང་གལ་ཏེ་ངས་འབྲེེལ་བ་གཏིང་ཟིབ་པོ་དེ་ཚེོར་བ་ཡིིན་ན། གནས་

སྐོབས་ཀྱི་ིདཀའ་ངལ་མང་པོ་ཞིིག་གཞི་ིརྩའ་ིདཀའ་རོྙིག་མིན་པ་ཤོེས་རོྟེགས་ཐུབ།

ང་ལུགས་མཐུན་གྱིིས་རིན་པོ་ཆོེ་དང་གཉིེན་སྒྲིག་བྱས་ན་ཡིང་། ང་གཉིིས་ཀྱིི་ལྷན་

འབྲེལེ་ན་ིཐུན་མོང་མ་ཡིནི་པ་ཞིིག་རེད། ཇེ་ིལྟར་ཡིང་ང་ཚེོས་དེར་གཉིནེ་སྒྲིག་ཅིསེ་འབོད་

ཀྱི་ིཡོིད། འོན་ཀྱིང་རིན་པོ་ཆོ་ེན་ིཁོྱོ་གཅིིག་ཤུག་གཅིིག་ག་ིའབྲེེལ་བའ་ིརྒྱ་ལ་མ་ིཤོོང་བའ་ི

གང་ཟིག་ཅིིག་རེད། ད་ེའདྲ་ཡོིང་ཐབས་མེད་པ་གསལ་པོ་རེད། རིན་པོ་ཆོ་ེན་ིཁོྱོ་ག་དཀྱུས་
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མ་ཞིིག་མ་རེད་ལ། སྐྱ་ེབོ་ཕལ་པ་ཞིིག་ཀྱིང་མ་རེད། ངས་ཁོོང་དངོས་ཆོས་ལྟ་བུར་བདག་

བཟུང་བྱས་ན་གང་ནས་འགྲིག མ་ིཚེོས་འད་ིཁོས་ལེན་བྱེད་རྒྱུ་ཁོག་པོ་ཡིིན་པ་ངས་ཤོེས་

ཀྱི་ིཡོིད། འོན་ཀྱིང་ད་ེན་ིངའ་ིཉིམས་མོྱོང་རེད།

ཁོོང་ག་ིམ་ིཚེ་ེནི་མི་གཞིན་གྱིི་དོན་བྱེད་པ་དང་། ཁོོང་ཚེོའི་སེམས་འདུལ་བའི་ཆོེད་

དུ་བཏང་གནང་པ་རེད། སྤྱི་ིལོ་ ༡༩༧༡ ལོར་སོླེབ་མ་ཞིིག་ལ་ཡིིག་ལན་གནང་སྐོབས་ཁོོང་

གིས་ “ངས་མང་ཚེོགས་དང་ལྷན་དུ་ལས་ཀ་བྱེད་ཀྱི་ིཡོིད་ལ། ང་འཇེིག་རྟེེན་དུ་གནས་པའ་ི

རྒྱུ་མཚེན་ཡིང་ད་ེཡིིན་པར་མངོན།”9 ཞིེས་བྲེིས་གནང་འདུག ངའ་ིབོླ་ལ་གཞིན་དོན་བྱེད་

དུས་སྐོབས་རེ་ལུས་འབྲེེལ་བྱུང་ཡིང་འགྲིག་པ་རེད་སྙམ་པ་བྱུང་། ངས་འབྲེེལ་བ་འདི་

དག་ན་ིསོླེབ་མ་ཚེ་ོབེད་སྤྱིོད་བཏང་བ་རེད་ནམ་ཡིང་བསམས་མོྱོང་མེད། ད་ེན་ིཁོོང་གིས་

མང་ཚེོགས་དང་མཉིམ་དུ་སེམས་ཐག་ཉི་ེབའ་ིའབྲེེལ་བ་འཇོེག་སྟངས་ཞིིག་རེད། རྒྱ་ཆོ་ེ

ས་ཞིིག་ནས་བལྟས་ན། རིན་པོ་ཆོ་ེའཛོམ་གླེིང་འདིའ་ིསྟེང་དུ་ངའ་ིཟླ་བོ་ཁོོ་ནའ་ིཚུལ་དུ་

མ་ཡིིན་པ་ང་ལ་ཤོེས་རོྟེགས་བྱུང་། འད་ིངོས་ལེན་བྱེད་པར་ང་ལ་རྟེག་ཏུ་ལས་སླེ་མོ་དང་། 

སྣང་བཟོིད་བད་ེཔོ་མ་ིའདུག་སྟ།ེ འོན་ཀྱིང་དོན་ངོ་མར་འགྲིག་བསྡེད་འདུག

རིན་པོ་ཆོེའི་དགོན་པའི་ནང་དུ་དགེ་འདུན་པ་ཚེོས་དྲུང་པའི་མཆོོག་སྤྲུལ་རིམ་

བོྱན་གྱིི་གསོལ་འདེབས་ཤོིག་འདོན་གྱིི་འདུག དྲུང་པ་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་གཅིིག་པ་དེ་རིན་པོ་

ཆོེ་རེད། རིན་པོ་ཆོེའི་ནུབ་ཕོྱིགས་པའི་སླེོབ་མ་ཚེོས་ཀྱིང་ད་ཆོ་གསོལ་འདེབས་འདི་

འདོན་གྱི་ིཡིོད། དྲུང་པའ་ིསྐུ་སྐྱེས་གསར་པ་ར་ེལ་ཚེིགས་བཅིད་ར་ེཡོིད། དྲུང་པ་སྐུ་ཕྲེང་

བཅུ་གཅིིག་པའམ། ངའ་ིཁོྱོ་གའ་ིསོྐོར་གྱི་ིཚེིགས་བཅིད་དེའ་ིནང་དུ་ཁོོང་ན་ིདུས་རབས་

བཅུ་དགུའ་ིནང་བཞུགས་པའ་ིབཀུར་འོས་ཀྱི་ིབླ་མ། འབྲུག་ཡུལ་གྱི་ིརྣལ་འབོྱར་པ་སོྨྱོན་

པ་དང་མཚུངས་བསྡུར་བྱས་ཡིོད། ཁོོང་ནི་ཤོེས་རབ་རོྣ་བ་དང་ཀུན་སོྤྱིད་རོྒད་པ་གཉིིས་

ཀའི་སོྒོ་ནས་སྙན་གྲགས་ཡིོད། དཔེར་ན། ཆོང་གིས་བཟིི་ནས་འཆོལ་པོར་གྱུར་པ་འདི་

ནི་རྒྱུན་ལྡན་མ་ཡིིན་པའི་མཚུངས་བསྡུར་ཞིིག་རེད། གང་ཡིིན་ཟིེར་ན། དྲུང་པའི་སྐུ་

9 པར་སྐྲུན་མ་བྱས་པའ་ིཆོོས་རྒྱམ་དྲུང་པའ་ིཡི་ིག།ེ
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ཕྲེང་གཞིན་དག་ཚེོ་ནི་སྤྱིིར་བཏང་ཀུན་སོྤྱིད་སྒོམ་པ་དང་ཞིི་ཞིིང་དུལ་བའི་དགེ་སླེོང་ཤོ་

སྟག་རེད། རིན་པོ་ཆོེ་ལོ་བཅུ་ཙམ་ཡིིན་དུས་གདུང་རྒྱུད་ཀྱིི་གསོལ་འདེབས་འདི་བྲེིས་

འདུག དེས་ན་གསོལ་འདེབས་ལྗགས་རོྩམ་གནང་མཁོན་གྱི་ིབླ་མ་དེས་དྲུང་པའ་ིསྐུ་སྐྱ་ེ

འདི་ནི་རྒྱུན་ལྡན་མ་ཡིིན་པའི་རྣལ་འབོྱར་པ་སོྨྱོན་པ་གཞིན་ཞིིག་ཆོགས་རྒྱུ་ཡིིན་པ་

མཁྱོེན་གྱི་ིཡོིད་པ་གསལ་པོ་རེད།

དོན་དངོས་སུ་རིན་པོ་ཆོེར་བུད་མེད་དང་ལུས་འབྲེེལ་གྱི་ིཉིམས་མོྱོང་ད་ེབོད་ནས་མ་

ཕེབས་སོྔོན་ལ་བྱུང་འདུག ང་གཉིིས་གཉིེན་སྒྲིག་བྱས་ཏེ་གང་འཚེམས་ཕྱིིན་པའི་རྗོེས་

སུ་ཁོོང་ལ་བོད་དུ་བུ་མོ་ཞིིག་ཡིོད་པའ་ིསོྐོར་ང་ལ་རྨ་ིལམ་བཏང་བྱུང་། ང་གཉིིད་སད་ད་ེ

ངས་ “ང་ལ་གཉིིད་ལམ་བབ་ཅིོལ་འད་ིརྨིས་བྱུང་།” ཞིེས་བཤོད་པས། ཁོོང་གིས་ “ཨ་ལས་

” གསུངས། ངས་ཁོོང་ལ་རྨི་ལམ་བཤོད་རྗོེས་ཁོོང་གིས་ “དེ་བདེན་པ་ཡིིན་སྲོིད།” ཅིེས་

གསུངས། ད་ེནས་ཁོོང་གིས་བོད་པའ་ིསྲོས་མོ་ཞིིག་དང་མཉིམ་དུ་མཚེན་གཅིིག་ཉིལ་བའ་ི

སོྐོར་ང་ལ་གསུངས་བྱུང་། ཐེངས་ཤོིག་ཁོོང་ས་ཁུལ་གཞིན་དག་ཅིིག་གི་སྲོས་མོ་མཛོེས་

མ་ཞིིག་དང་མཉིམ་དུ་སེར་སྦྲེེང་བསྒྲིགས་ནས་ཡིོང་སྐོབས། ཁོོང་གིས་མོ་ལ་སེམས་པ་

ཤོོར་འདུག མོ་དང་ལྷན་དུ་སྐོད་ཆོ་ཤོོད་རྒྱུའ་ིགོ་སྐོབས་ཐོབ་པ་དང་། ཁོོང་མོ་ལ་མཚེན་

མོར་ཁོོང་ག་ིསྒོེའུ་ཁུང་བརྒྱུད་ནས་ཡོིང་དགོས་པའ་ིགོྲས་མགོ་བཏོན་འདུག མོས་ད་ེལྟར་

བྱས་པས་ཁོོང་གཉིིས་ལུས་འབྲེེལ་བྱུང་འདུག བོད་ནས་མ་ཕེབས་སོྔོན་དུ་རིན་པོ་ཆོེས་

མོ་ཐེངས་ཤོིག་མ་ིམང་ཚེོགས་འཛོོམས་ཤོིག་ག་ིནང་སྦྲུམ་མ་ཆོགས་ཡིོད་པ་མཐོང་འདུག 

དེས་ན་ཁོོང་ལ་བོད་དུ་བུ་མོ་ཞིིག་ཡོིད་སྲོིད།

ངས་ང་རང་གི་ཁོྱོ་གར་རྗོེས་སུ་ཡིི་རང་ཅིི་ཙམ་བྱས་ཀྱིང་ཁོོང་གི་ཀུན་སོྤྱིད་ཚེང་མ་

ངས་དང་ལེན་བྱས་མེད། ང་གཉིིས་ཐོག་མར་ཆོང་ས་བརྒྱབ་ཚེར་བ་དང་རིན་པོ་ཆོེས་ང་

ལ་བོད་དུ་ཁྱོོ་གས་སྐྱེས་དམན་ལ་ཉིེས་རྡུང་གཏོང་རྒྱུ་དེ་རྒྱུན་ལྡན་རེད་གསུངས་བྱུང་། 

ངས་ཁོོང་ལ་ད་ེན་ིཀློ་ཀོློའ་ིསོྤྱིད་པ་རེད་ལབ་པས་ཁོོང་གིས་ད་ེན་ིལམ་སོྲོལ་དཀྱུས་མ་ཞིིག་

རེད་གསུངས་བྱུང་། ང་གཉིིས་གཉིེན་སྒྲིག་བྱས་ཏ་ེཐོག་མའ་ིཟླ་བ་འགའ་ཤོས་ཀྱི་ིནང་ཁོ་
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རོྩད་ཤོོར་དུས་ཁོོང་གིས་ང་ལ་འགྲམ་ལྕག་གཞུ་གྲབས་ཐེངས་ར་ེགཉིིས་བྱས་བྱུང་། ངས་

ཁོོང་ལ་ “ཁོྱོད་རང་གིས་ཅི་ིཞིིག་བྱེད་ཀྱི་ིཡོིད་བསམ་གྱི་ིའདུག་གམ།” ཅིེས་དྲིས་པར་ཁོོང་

གིས་ “བོད་མ་ིཚེོས་འད་ིའདྲ་བྱེད་ཀྱི་ིརེད།” གསུངས། ངས་འད་ིན་ིརྩ་བ་ནས་འགྲིག་པ་

ཞིིག་མ་རེད་བསམས་བྱུང་། ཉིིན་ཞིིག་ངས་ཁོོང་གཉིིད་མ་ཁུག་བར་དུ་སྒུག་བསྡེད་པ་

ཡིིན། ད་ེནས་ངས་ཁོོང་རང་ག་ིའཁོར་རྒྱུག་དེས་ཤུགས་ཅི་ིཡིོད་ཀྱིིས་ཁོོང་ལ་ཉིེས་བརྡུང་

བཏང་བ་ཡིིན། ཁོོང་གཉིིད་སད་དེ་ཧོན་ཐོར་བའི་ངང་ནས་“ཁྱོེད་རང་ག་རེ་བྱེད་ཀྱིི་

ཡོིད།” བརོྗོད་བྱུང་། ངས་ཁོོང་ལ་ “ནུབ་ཕོྱིགས་ཀྱི་ིབུད་མེད་ཚེོས་འད་ིའདྲ་བྱེད་ཀྱི་ིརེད།” 

སྨྲས་པ་ཡིིན། ཁོོང་ལ་གོ་བརྡོ་འཕོྲད་ཙང་གནད་དོན་ད་ེཡིང་སྐྱར་ནམ་ཡིང་བྱུང་མ་སོང་།

གལ་ཏ་ེདེའ་ིསོྐོར་ལ་མནོ་བསམ་བཏང་ན། རིན་པོ་ཆོེས་ཁོྱོ་ག་ཇེ་ིལྟར་བྱེད་དགོས་པ་

ཤོེས་ཀྱི་ིམེད། ཁོོང་ཟླ་བ་བཅུ་གསུམ་ཡིིན་སྐོབས་ནས་དགོན་པའ་ིནང་དུ་བསྡེད་ཅིིང་། ལོ་

ལྔ་ལ་མ་སླེེབས་བར་དུ་ཁོོང་གི་ཨ་མ་དགོན་པའི་འཁྲིས་ལ་བསྡེད་ཡོིད་ཀྱིང་། ཁོོང་ལ་

འཇེིག་རྟེེན་ཁྱོིམ་པའ་ིམ་ིཚེ་ེབསྐྱལ་རྒྱུའ་ིཉིམས་མོྱོང་ཁོྱོན་ནས་མེད། ཁོོང་གིས་མིག་དཔ་ེ

ལྟ་ས་དེ་ཁོོང་རང་གི་བླ་མ་ཡིིན་པས་དེ་དང་འབྲེེལ་བའི་སོྐོར་ལ་ཁོོང་ལ་དཔེ་མཚེོན་དུ་

མ་ཡིོད། ཁོོང་ནི་བཙུན་པ་ཞིིག་དང་། སླེོབ་མ་ཞིིག ནང་པའི་སླེོབ་དཔོན་ཞིིག་གི་ངང་

ཚུལ་དུ་འཚེར་ལོངས་བྱས་ཙང་། ཁོོང་གིས་སྐྱ་བོ་དང་། ཁོྱོ་ག་ཨ་ཕ་བཅིས་ཇེ་ིལྟར་བྱེད་

དགོས་པ་སྦྱང་དགོས་བྱུང་ཡོིད།

དོན་དངོས་སུ་ང་གཉིིས་གཉིེན་སྒྲིག་བྱེད་སྐོབས་སུ་རིན་པོ་ཆོེའི་ལོ་བདུན་ལ་སོན་

པའ་ིསྲོས་སྨུག་པོ་འོད་གསལ་བསམ་ཡིས་གླེིང་དུ་སོྡེད་བཞིིན་ཡིོད། ༡༩༦༨ ལོར་རིན་པོ་

ཆོེ་རྒྱ་གར་དང་འབྲུག་ཡུལ་དུ་ཕེབས་སྐོབས། ཁོོང་གིས་འོད་གསལ་གྱིི་ཨ་མ་དཀོན་

མཆོོག་ལགས་སུ་བུ་དེ་སི་ཀོད་ལནད་དུ་ཁོོང་རང་གི་སར་ལེན་འདོད་ཡིོད་ཅིེས་བརོྗོད་

འདུག ལེན་ཐབས་བྱེད་རྒྱུར་དུས་ཚེོད་གང་འཚེམས་ཤོིག་འགོར་ཡིང་མཐའ་མ་དེར་

ཁོོ་ལེན་ཐུབ་པ་རེད། བསམ་ཡིས་གླེིང་དུ་ངས་འོད་གསལ་ཐེངས་དང་པོར་མཐོང་སྐོབས་

ཁོོའ་ིམཛོེས་ཉིམས་དང་། གཟུགས་སྟོབས་ཆུང་ཆུང་དེར་ང་ཧང་སངས་བྱུང་། ལོ་ཚེད་ལ་
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དཔག་པའི་གཟུགས་སོྟབས་ཆུང་བ་དེ་ཕལ་ཆོེར་རྒྱ་གར་དུ་སོྡེད་སྐོབས་ཟིས་བཅུད་མ་

འདང་བ་འདྲ། སྐོབས་དེ་དུས་ཁོོ་ཧ་ཅིང་ངོ་ཚེ་སྨོིན་པོ་ཡིོད་པ་དང་ཁོོས་བོད་སྐོད་ཁོོ་ན་

མ་གཏོགས་ཤོེས་ཀྱི་ིམ་ིའདུག ཁོོ་ས་གནས་ཡུལ་མ་ིསྐུ་ཞིབས་མེག་ཋེག་གེརད་དང་ལྷན་

དུ་མོ་ཊི་འཇེིབ་ཅིིག་ག་ིནང་དུ་སོྔོན་འགོྲའ་ིསོླེབ་གྲྭར་ཐེངས་དང་པོ་འགྲོ་བ་ད་ེངས་དྲན་

ཡུལ་ན་འདུག ཡིིད་དུ་འོང་ལ་ཧ་ཅིང་ངོ་ཚེ་སྨོིན་པའི་ཕྲུ་གུ་ཆུང་ཆུང་དེ་མོ་ཊི་འགྲོ་རྒྱུ་

འགོ་བཙུགས་པ་དང་ངུས་སོང་།

རིན་པོ་ཆོ་ེལ་བརྡོབ་སོྐྱན་བྱུང་བའ་ིདུས་ཚེོད་དེའ་ིསྐོབས་སུ་འོད་གསལ་དབྱིན་ཡུལ་

དུ་འབོྱར་བ་རེད། ཁོོང་རང་གི་ཨ་ཕའི་འཁྲིས་ལ་འོད་གསལ་ངོ་ཚེ་སྨོིན་པོ་ཞིེ་དྲགས་

བྱེད་ཀྱིི་འདུག་ཀྱིང་། ཁོོང་གཉིིས་ཀྱིི་དབར་ལ་མཛོའ་བརྩེ་ཧ་ཅིང་ཆོེ་བའི་འབྲེེལ་བ་

ཞིིག་འདུག རིན་པོ་ཆོ་ེནད་གསོའ་ིཆོེད་དུ་གྷིར་ཝོིལད་ཧའོ་ས་ིལ་བཞུགས་སྐོབས། བུ་ལ་

གཟིིགས་རོྟེག་གནང་ཐབས་མེད་ཙང་། ཁོོང་གིས་དགེ་འདུན་པ་ཚེོ་ལ་འོད་གསལ་ལ་

ལྟ་སོྐྱང་བྱེད་རོགས་ཞིེས་བཀའ་མངགས་གནང་འདུག ང་གཉིིས་གཉིེན་སྒྲིག་ག་ིརྗོེས་སུ་

བསམ་ཡིས་གླེིང་དུ་འབོྱར་དུས་འོད་གསལ་དག་ེའདུན་པ་ཚེོའ་ིཁོང་པར་སོྡེད་ཀྱི་ིའདུག 

ས་གནས་ཀྱིི་སོླེབ་གྲྭ་འགྲིམས་པའི་སྟེང་དུ་ཨ་ཀོང་དང་དགེ་འདུན་པ་གཞིན་དག་ཚེོས་

ཁོོ་ལ་བོད་ཡིིག་སླེོབ་འཁྲིད་བྱེད་ཀྱི་ིའདུག ཁོོང་ཚེོས་ཁོོ་ལ་རྩུབ་པོ་བྱེད་ཀྱི་ིཡིོད་པའ་ིརྣམ་

པ་ཞིིག་མངོན། བོད་ཀྱི་ིཤོེས་ཡོིན་སོྤྲོད་སྟངས་ཀྱི་ིཐབས་ལམ་རྙིིང་པ་ཞིིག་ཡིིན་པ་འདྲ།

ང་རིན་པོ་ཆོེ་དང་གཉིེན་སྒྲིག་བྱས་པའི་རྗོེས་ཐོག་དེར་འོད་གསལ་ལ་ཚེ་ནད་ཅིིག་

བྱུང་བ་དང་དགེ་འདུན་པ་ཚེོས་ཁོོ་ལ་ནང་འཇེམ་ཡིང་མ་བསོྐོན་པར་ཉིལ་ཁྲིར་བསྙལ་

འདུག ངས་འད་ིབྱེད་སྟངས་ཡིང་དག་ཅིིག་མ་རེད་བསམས་ཏ་ེདག་ེའདུན་པ་ཞིིག་ལ་ཁོོ་

ལ་སྟོད་གོས་ཞིིག་བསོྐོན་དགོས་པར་བརོྗོད་པ་ཡིིན། དག་ེའདུན་པ་དེས་“མ་རེད། ཁོོ་གྲང་

ན་ཡིག་གི་རེད། དེ་ནས་ཁོོའ་ིཚེ་བ་མགོྱིགས་པོ་མེད་པར་བཟོི་ཐུབ་ཀྱིི་རེད།”ཅིེས་བརོྗོད་

བྱུང་། ད་ེདུས་ངས་ “འད་ིན་ིཚེད་ལས་བརྒལ་བ་རེད།” ཅིེས་བརོྗོད་ད་ེཉིལ་གདན་འཕར་
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མ་ཞིིག་བཙལ་ནས་ཁོོ་ང་ཚེོའ་ིཉིལ་ཁོང་ནང་དུ་སོྤེར་པ་ཡིིན། ང་གཉིིས་ཨ་རིར་མ་ཐོན་

བར་དུ་ཁོོ་ང་ཚེོའ་ིཉིལ་ཁོང་དུ་བསྡེད་པ་རེད།

སྤྱིིར་བཏང་དུས་ཡུན་འདིའ་ིརིང་ལ་རིན་པོ་ཆོ་ེང་གཉིིས་གཞིན་དག་ནས་ཟུར་བཅིད་

ཁོེར་རྐྱེང་དུ་གནས་དགོས་བྱུང་། རིན་པོ་ཆོེའ་ིསོླེབ་མ་ཉི་ེགྲས་འགའ་ཤོས་བསམ་ཡིས་གླེིང་

དུ་བསྡེད་ཡོིད། དབྱིན་ཇེིའ་ིབཙུན་མ་ཇོེ་ས་ིཝིེག་ས་ིལར་ན་ིརིན་པོ་ཆོ་ེལ་གུས་བཀུར་ཧ་

ཅིང་ཆོ་ེབ་དང་། གཞིན་ཡིང་སོླེབ་མ་ཉི་ེགྲས་འགའ་ཤོས་ད་ལྟའང་གཡིས་གཡོིན་དུ་བསྡེད་

ཡིོད། ཨ་ཁོྲ་རིན་པོ་ཆོ་ེདང་ཨ་ལ་ིཐ་ིཡི་ལྟ་བུའ་ིགོྲགས་པོ་འགའ་ཤོས་སྐོབས་སྐོབས་སུ་ང་

ཚེོར་ཐུག་འཕྲད་དུ་ཡོིང་བ་དང་། ཡིང་སྐོབས་ར་ེཁོོང་ཚེོས་ང་ཚེ་ོཕར་མགོྲན་འབོད་བྱེད་

ཀྱིི་ཡིོད། སི་ཋེ་ཤོི་དང་། ཨ་མ་ལི་གཉིིས་ང་ཚེོའི་ཉིེ་འགྲམ་དུ་སོྡེད་ཀྱིི་ཡིོད་པས་སྐོབས་

རེར་ང་ཚེོས་ཁོོང་ཚེོའ་ིམཉིམ་དུ་འཛོོམས་ཀྱི་ིཡོིད། རིན་པོ་ཆོེར་ཆོང་ས་བརྒྱབ་འདོད་བྱུང་

བའ་ིམག་གྷི་ིར་སེལ་ང་ཚེོར་ཐེངས་ཤོིག་ཐུག་འཕྲད་དུ་སླེེབས་བྱུང་། མོ་ལ་རང་བདག་ག་ི

མོ་ཊི་ཡིོད་པ་ད་ེན་ིངས་ཧ་ཅིང་ཡིག་པོ་རེད་བསམས་བྱུང་། ང་ཚེོས་ཁོེར་རྐྱེང་དུ་དུས་ཚེོད་

མང་པོ་བསྐྱལ། ཡིིན་ན་ཡིང་བསམ་ཡིས་གླེིང་དུ་ང་ཚེོའི་ཐོག་ལ་མི་མངོན་པའི་འཁོོན་

འཛོིན་གྱི་ིཁོོར་ཡུག་འཇེིགས་སུ་རུང་བ་ཞིིག་ཡོིད་ཙང་། དུས་ཚེོད་ཤུགས་ཆོ་ེབ་ཁོེར་རྐྱེང་

ངང་བསྐྱལ་བ་ཡིིན།

དུས་ཡུན་འདིའི་རིང་ལ་ཨ་ཀོང་དང་རིན་པོ་ཆོེའི་འབྲེེལ་བ་དེ་མུ་མཐུད་ཇེེ་སྡུག་

ཏུ་ཕྱིིན་སོང་། ནུབ་ཕོྱིགས་སུ་ནང་ཆོོས་ཇེི་ལྟར་སྤེེལ་རྒྱུའི་ཐོག་ལ་མི་མཐུན་པ་ཡིོད་པ་

དེའི་སྟེང་དུ་མི་འཆོམ་པའི་གནད་དོན་གཞིན་ཡིང་ཡིོད། བསམ་ཡིས་གླེིང་དུ་ཡོིད་པའི་

གྲྭ་གཞོིན་ཞིིག་གི་སེམས་ནད་ཀྱིི་ཐོག་ལ་ཨ་ཀོང་གི་བྱེད་སྟངས་དེར་རིན་པོ་ཆོེ་བོླ་ཕམ་

ཆོེན་པོ་བྱུང་འདུག ཁོོ་ལ་སེམས་ཀྱིི་གཅོིང་ནད་ཚེབས་ཆོེ་བྱུང་བའི་རྐྱེེན་གྱིིས་སྨོན་

ཁོང་དུ་ཉིལ་དགོས་ཐུག་ཡིོད། རིན་པོ་ཆོེའ་ིཐུགས་ལ་མ་ིད་ེལ་རོགས་སོྐྱར་བྱེད་རྒྱུའ་ིཚེབ་

ཏུ་གནས་ཚུལ་དེ་གཞིན་ལ་གསང་ཨེ་ཐུབ་ལྟ་རྒྱུ་དེ་ཨ་ཀོང་གི་སེམས་ཁྲལ་གཙོ་བོ་རེད་

དགོངས་འདུག རིན་པོ་ཆོ་ེདང་ང་གཉིིས་ཀྱིིས་སེམས་ནད་བཅོིས་ཐབས་བྱེད་སའ་ིསྨོན་

ཁོང་དུ་གྲྭ་བ་ད་ེལ་ཐུག་འཕྲད་དུ་ཕྱིིན་པ་ཡིིན།
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ང་ལ་ཨ་ཀོང་ཧ་ཅིང་ཞི་ེནག་ཡིིན། ཁོོས་དགོང་མོ་ར་ེརེར་ང་ལ་ལོྟ་སོྣད་བཀྲུ་རྒྱུའ་ིལས་

འགན་གྱི་ིརེའུ་མིག་བཟོིས། གལ་ཏ་ེངས་ལོྟ་སོྣད་བཀྲུས་པ་ད་ེཁོོ་རང་ག་ིབོླ་ལ་མ་ཕྱིིན་ན། 

ཁོོས་ཉིལ་ཁོང་ག་ིསོྒོ་བརྡུང་སྟ་ེང་མར་སྐོད་བཏང་ནས་ཡིང་སྐྱར་བཀྲུ་རུ་འཇུག་ག་ིཡིོད། 

ད་ེན་ིངོ་ཚེ་རུ་འཇུག་པའ་ིཐབས་ལམ་ཞིིག་ཏུ་ཚེོར། འདིས་རིན་པོ་ཆོ་ེདང་ཨ་ཀོང་གཉིིས་

ཀྱི་ིདབར་ལ་ཡིོད་བཞིིན་པའ་ིམ་ིམཐུན་པ་ད་ེསྡུག་ཏུ་བཏང་བ་ན་ིསོྨོས་ཅི་ིདགོས།

ཨ་ཀོང་གིས་རིན་པོ་ཆོེར་ང་ཚེོའ་ིཉིལ་ཁོང་དུ་ཞིལ་ལག་བཞིེས་རྒྱུའ་ིཚེབ་ཏུ་ཚེང་མ་

དང་མཉིམ་དུ་མར་ཡོིང་ནས་བཞིེས་དགོས་པའ་ིཨུ་ཚུགས་བྱས། རིན་པོ་ཆོ་ེབརྡོབ་སོྐྱན་

ལས་དྲག་སྐྱེད་བྱེད་པའི་སྐོབས་དེར་ཁོོ་རང་གཅིིག་པོར་དུས་ཚེོད་བསྐྱལ་རྒྱུར་འདོད་

མོས་གནང་གི་ཡིོད། རིན་པོ་ཆོེ་ལ་སྐོབས་དེར་སེམས་པ་མི་སྐྱིད་པ་ཤུགས་ཆོེ་བྱུང་ཡིོད། 

མང་ཆོེ་བ་ནི་ཨ་ཀོང་དང་འབྲེེལ་བའི་ཐད་ནས་བྱུང་བ་རེད། ཚེང་མས་རོྟེག་ཡུལ་དུ་

འཆོར་ཐུབ་པ་བཞིིན་རིན་པོ་ཆོ་ེསྐོས་འཛོེགས་ནས་མར་བབས་ཏ་ེཡོིང་རྒྱུ་ད་ེཁོོང་ལ་བད་ེ

པོ་རྩ་བ་ནས་མེད། ཁོོང་གིས་མི་གཞིན་པ་ནང་བཞིིན་རྒྱུན་ལྡན་གྱིི་དུས་ཚེོད་ཀྱིང་བརྩི་

སྲུང་གནང་ག་ིམེད། ད་ེན་ིཧ་ལམ་ཁོོང་ག་ིམ་ིཚེ་ེཧྲིིལ་པོར་ད་ེའདྲ་རེད། དགོང་དོྲའ་ིཞིལ་

ལག་ཞུ་སྐོབས་ཁོོང་གཟིིམ་ནས་བཞུགས་ཀྱི་ིཡོིད། འོན་ཀྱིང་མཚེན་གུང་ལ་ཁོོང་བཀྲེས་

གནང་ག་ིརེད། གལ་ཏ་ེང་ཁོ་ལག་བཟིའ་བར་མར་ཡིོང་སྟ་ེརིན་པོ་ཆོ་ེལ་ཐོག་ཁོར་ཞིལ་

ལག་འཁྱོེར་རྩིས་བྱས་ན་ཨ་ཀོང་གིས་འཁྱོེར་དུ་འཇུག་གི་མ་རེད། ཨ་ཀོང་གིས་ “གལ་

ཏ་ེཁོོས་མར་ཡིོང་ནས་ལེན་མ་ིཐུབ་ན་ཁོོས་ཁོ་ལག་བཟིའ་ཆོོག་ག་ིམ་རེད།” ཅིེས་ཟིེར་གྱི་ི

ཡིོད། འད་ིལྟ་བུའ་ིསྡེིགས་ར་ལ་རིན་པོ་ཆོེས་རྩ་བ་ནས་མགོ་སྒུར་ཡོིད་པ་མ་རེད། མཐའ་

མ་དེར་ང་ལ་གོླེག་ག་ིཚེལ་སླེང་ཞིིག་རག་པའ་ིརྗོེས་སུ་ངས་ང་ཚེོའ་ིཉིལ་ཁོང་ནང་དུ་རིན་

པོ་ཆོ་ེལ་ཞིལ་ལག་བཟོི་རྒྱུ་འགོ་བཙུགས། ངས་ཟིས་གཡོི་སོྐོལ་བྱེད་སྟངས་རྩ་བ་ནས་ཤོེས་

ཀྱི་ིམེད་ཀྱིང་ཚེལ་སླེང་ག་ིནང་དུ་ཤོ་འཚེོད་སྟངས་སྦྱངས་པ་ཡིིན། ནང་པ་ཕལ་ཆོ་ེབ་དང་། 

དམིགས་བསལ་ལོྷ་ཤོར་ཨ་ེཤོ་ེཡི་པ་ཚེ་ོདཀར་ཟིས་སོྤྱིད་མཁོན་ཡིིན་ཀྱིང་། བོད་ཀྱི་ིནང་པ་

ཚེ་ོལ་དམར་ཟིས་མེད་ན་འཚེ་ོཐུབ་ཡིོད་ཀྱི་ིམ་རེད། རིན་པོ་ཆོ་ེན་ིརྒྱུན་དུ་ཤོ་བཞིེས་མཁོན་
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ཞིིག་ཡིིན་པ་དང་། ངས་ཁོོང་དང་གཉིེན་སྒྲིག་བྱས་པའ་ིརྗོེས་སུ་ཡིང་དག་པའ་ིཟིས་སོྤྱིད་

བསྟེན་རྒྱུ་ད་ེདོར་བཞིག་པ་ཡིིན།

རིན་པོ་ཆོེའི་དགོས་མཁོོ་སོྐོང་བའི་ཆོེད་དུ་སྐོབས་རེར་ངས་འོག་ཁོང་ནས་ལོྟ་ཆོས་

རྐུ་འཁྱོེར་བྱེད་ཀྱིི་ཡིོད། ཨ་ཀོང་གིས་གཉིེར་ཚེང་ལ་སོྒོ་ལྕགས་བརྒྱབ་སྟེ་ལྡེ་མིག་ཁོོ་རང་

གིས་ཉིར་གྱི་ིརེད། ང་ཐབ་ཚེང་ནང་དུ་ཡིིབ་སྟ་ེཨ་ཀོང་གིས་ཁོང་མིག་ཞིེང་ཆུང་ལ་དཀྱུས་

རིང་བའ་ིགཉིེར་ཚེང་ད་ེསོྒོ་ཕྱི་ེབར་སྒུག་སོྡེད་ཀྱི་ིཡིོད། ཨ་ཀོང་གཉིེར་ཚེང་ག་ིརྒྱབ་ཏུ་ཕྱིིན་

པ་དང་ང་བརྒྱུགས་ཕྱིིན་ཏེ་བང་ཁྲིའི་སྒོང་ནས་ཁོ་ལག་བརྐུས་ཏེ་ཐོག་ཁོའི་ང་ཚེོའི་ཉིལ་

ཁོང་དུ་འཁྱོེར་འགོྲ་ག་ིཡིོད། སྐོབས་ར་ེརིན་པོ་ཆོ་ེང་གཉིིས་ཁོྲམ་ལ་ཉོི་ཆོ་རྒྱག་པར་འགོྲ་

ག་ིཡིོད། གལ་ཏ་ེཁོོང་གིས་དམིགས་བསལ་དགའ་པོ་བྱེད་པའ་ིབ་ཕྱུགས་ཀྱི་ིལྕ་ེཞིིག་ཐོབ་

ན། ངས་ང་ཚེོའ་ིཉིལ་ཁོང་ནང་དུ་ད་ེབཙོས་ཏ་ེཁོོང་ལ་འབུལ་གྱི་ིཡིོད།

རིན་པོ་ཆོ་ེདང་ཨ་ཀོང་ག་ིདབར་ལ་ཕན་ཚུན་གཅིིག་གིས་གཅིིག་ལ་སྐོད་ཆོ་ཡིང་ཧ་

ལམ་ཤོོད་རེས་མེད་པའ་ིམཚེམས་སུ་སླེེབས་སོང་། ཉིིན་ཞིིག་སྦྱིན་བདག་ཆོ་ེགྲས་འགའ་

ཤོས་བསམ་ཡིས་གླེིང་དུ་སླེེབས་ཀྱིི་ཡིོད། ཨ་ཀོང་གིས་སྦྱིན་བདག་ཕྱུག་པོ་འདི་ཚེོས་

དངུལ་སོྤྲོད་པའ་ིཆོེད་དུ་ངོ་གདོང་རྫུན་མ་སོྟན་གྱི་ིཡིོད་པ་དེར་རིན་པོ་ཆོ་ེསྐུ་རླུང་བཞིེངས་

ཤོིང་། ཁོོང་གིས་སྐོབས་ད་ེདུས་བསམ་ཡིས་གླེིང་དུ་ཆོོས་རྣམ་པར་དག་པ་ཞིིག་ཉིམས་ལེན་

བྱེད་ཀྱིི་མེད་པ་དང་། ཕྱིིའི་རྣམ་པའི་འོག་ཏུ་ནང་གི་གནས་སྟངས་ཡིོངས་རོྫོགས་རུལ་

སུངས་ཡིིན་པ་དགོངས་གནང་འདུག སྦྱིན་བདག་ཚེོ་མ་སླེེབས་ཙམ་གྱིི་སོྔོན་དེར། ཨ་

ཀོང་ཁོོང་ཚེོར་ཕེབས་བསུ་ཞུ་ཆོེད་འོག་ཐོག་ཏུ་སྒུག་བཞིིན་པའ་ིསྐོབས་དེར། རིན་པོ་ཆོེས་

ཨ་ཀོང་གི་ཉིལ་ཁོང་དུ་ཕྱིིན་ཏེ། ཁོོང་རང་གི་འཁོར་རྒྱུག་དེས་ཨ་ཀོང་གི་མཆོོད་གཤོོམ་

ཡིོངས་རོྫོགས་གཏོར་བཤོིག་གནང་། ད་ེནས་ཁོོང་གིས་སྐོས་འཛོེགས་གཡིས་གཡིོན་གང་

སར་གཅིིན་པ་བཏང་རྗོེས་སྐོས་འཛོེགས་ཀྱིི་ཐོག་དེར་ཉིལ་བསྡེད་པ་དང་དྲན་པ་འཐོར་

འདུག ད་ེཉིིན་ཁོོང་གིས་འད་ིའདྲ་བྱེད་རྒྱུའ་ིཆོེད་དུ་ཨ་རག་ཧ་ཅིང་མང་པོ་བཞིེས་འདུག 

ང་རང་ཐ་ེབའ་ིདེར་ཡིོད་པ་ཚེང་མ་གནད་དོན་དེས་ཧ་ཅིང་ཧོན་འཐོར་དགོས་པ་བཟོིས་
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སོང་། འོན་ཀྱིང་ད་ེདང་དུས་མཉིམ་དུ་ཨ་ཀོང་གིས་ང་ཚེོར་བྱེད་སྟངས་སྡུག་པོ་བྱས་པ་ལ་

བརྟེེན་ནས་ངས་ད་ེའདྲ་བྱས་པ་ད་ེའགྲིག་འདུག་སྙམ་བྱུང་། ཨ་ཀོང་གིས་གནས་སྟངས་ལ་

སྟངས་འཛོིན་བྱེད་སྟངས་དེ་ཁུ་སིམ་གཏིང་གནག་གི་ཐབས་བྱུས་བེད་སོྤྱིད་བཏང་ནས་

བྱེད་ཀྱི་ིཡོིད། ཁོོ་རང་ག་ིསེམས་ལ་ཁོོས་ང་ཚེོར་གང་བྱས་པ་དེར་རྒྱུ་མཚེན་ཡིག་པོ་ཞིིག་

ཡིོད་སྙམ་གྱི་ིཡོིད། འོན་ཀྱིང་ཁོོ་ལ་འབྲེེལ་འདྲིས་བྱེད་རྒྱུ་ད་ེཧ་ཅིང་དཀའ་མོ་རེད།

རིན་པོ་ཆོེས་གང་གནང་པ་དེའ་ིསོྐོར་ང་ལ་འགྲེལ་བཤོད་གནང་མ་བྱུང་། འོན་ཀྱིང་

ང་རང་སྒོེར་ངོས་ནས་བྱས་ན། རིན་པོ་ཆོེས་ཨ་ཀོང་ག་ིམཆོོད་གཤོོམ་གཏོར་བཤོིག་གནང་

རྒྱུ་དང་། དྲ་ིཆུ་གང་སར་གཏོར་རྒྱུ་ད་ེཨ་ཀོང་གིས་སྣང་ཆུང་བྱེད་མ་ིཐུབ་པའ་ིགོ་བརྡོ་སོྤྲོད་

སྟངས་ཤོིག་རེད་སྙམ་བྱུང་། ང་ཚེོ་ལ་མཚེོན་ན་དེ་གའི་ཁྱོད་འཕགས་ཀྱིི་གནས་བབ་དེ་

བརླག་ཚེར་བ་དང་། སྐོབས་དེའི་ཁོོར་ཡུག་ནི་རུལ་སུངས་ཀྱིི་ཚེད་དུ་སླེེབས་འདུག ད་

ལྟ་ཕྱིིར་དྲན་བྱེད་སྐོབས་ངའ་ིབསམ་པར་རིན་པོ་ཆོེས་ཁོ་ཞི་ེམ་ིམཚུངས་པའ་ིགནས་ཚུལ་

གཟིིགས་པ་དེ་ཕྱིིར་འདོན་བྱེད་པར་ག་རེའང་གནང་ཐུབ་མཁོན་ཞིིག་རེད་སྙམ། ཁོོང་

གིས་ཨ་ཀོང་ག་ིསོྐོར་ལ་གསུངས་པའ་ིགནས་ཚུལ་གཞིན་ཁོག་གཞི་ིརྩར་བཞིག་ན། ངའ་ི

བསམ་པར་རིན་པོ་ཆོེས་ཨ་ཀོང་གཉིིད་ལས་སད་པའ་ིའབད་བརོྩན་གནང་བ་རེད་སྙམ། 

ངས་རིན་པོ་ཆོེའི་མགྲིན་ཚེབ་བྱེད་མི་ཐུབ་པ་དང་ཁོོང་གི་ཐུགས་ལ་ཅིི་ཞིིག་འཁོོར་གྱིི་

ཡིོད་མེད་ངས་མི་ཤོེས། ཡིིན་ན་ཡིང་སྐོབས་དེ་དུས་ང་ལ་དེའི་སོྐོར་ལ་ཚེོར་བ་དེ་འདྲ་

ཞིིག་ངེས་པར་དུ་བྱུང་།

རིན་པོ་ཆོེའ་ིཀུན་སོྤྱིད་ད་ེསྐོབས་ར་ེརྩུབ་པོ་ཞི་ེདྲགས་ཡིོད། ཁོོང་ག་ིའད་ིལྟ་བུའ་ིརྣམ་

པ་འཇེིགས་སུ་རུང་བ་དེ་མངོན་གསལ་བྱུང་བ་ངས་མཐོང་བ་དེ་ཧ་ལམ་ཐེངས་དང་པོ་

ཡིིན་སྙམ། ཕོྱིགས་གཅིིག་ནས་ཁོོང་ཧ་ལས་པའ་ིརིག་སོྟབས་ཅིན་ཞིིག་རེད། ཕོྱིགས་གཞིན་

ནས་ཁོོང་ག་ིཀུན་སོྤྱིད་ད་ེསྐོབས་ར་ེསོྨྱོན་པ་ནང་བཞིིན་རྒྱུན་ལྡན་མ་ཡིིན་པ་ཞིིག་ཡིོད། ད་ེ

ནི་ཊིམ་ཀ་གཅིིག་གི་ངོས་གཉིིས་དང་འདྲ། ངོས་གཅིིག་ནི་རིག་སོྟབས་ཅིན་ནམ། རོྟེག་

དཔོྱོད་ལྡན་པ་དང་། ངོས་གཞིན་ད་ེདཔག་པར་དཀའ་བའམ། ཐུན་མོང་ག་ིསྣང་ངོར་སོྨྱོ་
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སོྤྱིད་ཅིན་ཞིིག་རེད། སོྨྱོན་པ་ཡིོད་པ་རེད་ལ་སོྨྱོན་པའི་སོྨྱོན་པ་ཡིང་ཡིོད་པ་ནི་བཤོད་ཅིི་

དགོས། ང་རང་གི་ངོས་ནས་བཤོད་ན། ཁོོང་དང་ལྷན་དུ་བསྐྱལ་བའི་ངའི་མི་ཚེེ་ཧྲིིལ་

པོའ་ིནང་དུ་ཁོོང་གིས་མི་གཞིན་ལ་གནོད་པའི་བྱ་བ་ནམ་ཡིང་བྱས་མོྱོང་མེད། གལ་

ཏ་ེབྱ་ཐབས་ཛོ་དྲག་པ་ཞིིག་བསྟེན་དགོས་ཐུག་ན་གཞིན་དག་དེར་བྱམས་པའ་ིཀུན་སོླེང་

གི་སོྒོ་ནས་ “གླེེན་པའི་སྙིང་རྗོེ་” ཞིེས་པའི་ཐ་སྙད་ཅིིག་ཁོོང་གིས་བཀོལ་སྤྱིོད་གནང་གི་

ཡིོད། དེར་ཁོོང་ལ་ནོངས་འགོྱིད་ནམ་ཡིང་མེད། སྐོབས་འགར་ཁོོང་དྲག་པོ་དང་ཁོྲ་བོའ་ི

རྣམ་པ་ཅིན་དུ་འགྱུར་གྱི་ིཡིོད་ཀྱིང་། ད་ེན་ིརྟེག་ཏུ་མ་ིརྣམས་གཉིིད་ལས་སད་པའ་ིཐབས་

ལམ་ཞིིག་རེད། མ་ིཚེོས་རང་གིས་རང་ཉིིད་བསླུ་བའ་ིགནས་བབ་ད་ེརོྟེགས་པའ་ིཆོེད་དུ་

ཁོོང་གིས་འབུད་རྒྱག་གཏོང་ག་ིཡོིད། ཁོོང་ག་ིཐུགས་དང་མཛོད་འཕྲིན་ད་ེདག་འཇེིགས་

པ་བྲེལ་ལ་གཏིང་དཔག་དཀའ་བ་རེད། སྐོབས་ར་ེཁོོང་ག་ིམཛོད་འཕྲིན་གྱི་ིརྒྱབ་ཀྱི་ིཀུན་

སླེོང་ད་ེརོྟེགས་དཀའ་མོ་ཡོིད་པའ་ིགནས་སྐོབས་ཡིོང་ག་ིཡོིད། དུས་རྒྱུན་དུས་ཚེོད་གང་

འཚེམས་ཀྱིི་རྗོེས་སུ་གནས་ཚུལ་འདི་དག་ང་ལ་གསལ་པོ་ཆོགས་ཀྱིི་ཡིོད་ལ། གཞིན་

ལའང་ད་ེམཚུངས་ཡོིད་པར་ངེས།

ང་ཚེ་ོགཉིསི་ལ་བསམ་ཡིས་གླེིང་ག་ིགནས་སྟངས་ད་ེབཟོིད་པར་དཀའ་བའ་ིསེམས་པ་

གུ་དོག་པོར་གྱུར། ཞོིགས་པ་ཞིིག་ལ་རིན་པོ་ཆོེས་ཆོོས་ཚེོགས་ཀྱི་ིཡིིད་མུག་པའ་ིཁོོར་ཡུག་

ད་ེལས་གཡིོལ་ཐབས་དང་སོྤྲོ་གསེང་ག་ིཆོེད་དུ་ང་གཉིིས་གྷི་ིལ་ས་ིགྷིའོ་ལ་འགོྲ་གསུངས་

བྱུང་། ད་ེགར་ང་གཉིིས་ཀྱིིས་མགྲོན་ཁོང་ཡིག་པོ་ཞིིག་ཏུ་བསྡེད་པས་དུས་ཚེོད་སྐྱིད་པོའ་ི

ངང་ནས་བསྐྱལ། དགོང་མོ་ར་ེརེར་ང་གཉིིས་ཀྱིིས་ཉི་ེའཁྲིས་སུ་ཡོིད་པའ་ིཤོ་སྲོེག་ཟི་ཁོང་

ཞིིག་ཏུ་ཁོ་ལག་བཟིས། བསམ་ཡིས་གླེིང་གི་ཁོ་ལག་ངན་ངོན་དེ་དང་བསྡུར་ན་དེ་ནི་ང་

གཉིིས་ལ་གསོལ་སོྟན་དང་མཚུངས། མགྲོན་ཁོང་གི་གླེ་སོྤྲོད་སྐོབས་ང་གཉིིས་ལ་དངུལ་

འདང་ངེས་བཞིིན་པ་མེད་པ་ཤོེས་ཏེ་དངུལ་ཁོང་དུ་འགོྲ་དགོས་ཐུག་བྱུང་། འདིའི་ཐད་

ལ་མགོྲན་ཁོང་གི་ལས་བྱེད་ཚེོས་ང་ཚེོར་བསམ་ཤོེས་ཡིག་པོ་བྱས་བྱུང་། ང་གཉིིས་ཀྱིིས་

དངུལ་ཁོང་དུ་གླེ་འཁོོར་ཞིིག་གླེས་ཏེ་ཕྱིིན་པ་ཡིིན། ངས་དངུལ་ཁོང་དུ་དངུལ་ཅིི་ཙམ་
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ལྷག་ཡོིད་མེད་ལྟ་སྐོབས། དངུལ་དེབ་ཀྱིི་ནང་དུ་དངུལ་ཉུང་ངུ་ཞིིག་ལས་ལྷག་མེད་པ་

དེས་ང་ཧོན་འཐོར་བྱུང་། ང་གཉིིས་ཀྱིིས་རིན་པོ་ཆོེའ་ི “བོད་དུ་སྐྱེས་པ་” ཞིེས་པའ་ིདེབ་

ཀྱིི་ཡོིན་ཐོབ་ཀྱིི་དངུལ་འཛོིན་ཞིིག་དངུལ་ཁོང་དུ་བཅོིལ་འཇོེག་བྱེད་རྒྱུ་བརྗོེད་ཡོིད་པ་

ཤོེས། གང་ལྟར་མགྲོན་ཁོང་ག་ིཁོང་གླེ་སོྤྲོད་རྒྱུའ་ིདངུལ་འདང་ངེས་ཤོིག་དངུལ་ཁོང་དུ་མ་ི

འདུག ང་ཚེོས་མོ་ཊིའ་ིནང་དུ་ཆུ་ཚེོད་གཅིིག་ལྷག་འགོྲ་དགོས་པའ་ིབསམ་ཡིས་གླེིང་དུ་

གླེ་འཁོོར་ཞིིག་གླེས་ཏ་ེའགོྲ་རྒྱུར་ཐག་བཅིད། ངས་དངུལ་འཛོིན་ད་ེབླངས་ཏ་ེལོག་ཁོེར་བྷ་ི

དངུལ་ཁོང་དུ་བཅོིལ་འཇོེག་བྱས་རྗོེས་དངུལ་འབབ་ད་ེམགོྲན་ཁོང་དུ་ཊིར་འཕྲིན་བརྒྱུད་

དེ་གཏོང་རྒྱུ་དེ་ང་ཚེོའི་འཆོར་གཞིི་རེད། སྟབས་ཉིེས་པ་ཞིིག་ལ་ང་ཚེོས་གང་བྱེད་རྩིས་

ཡིོད་པའི་གནས་ཚུལ་ཤོེས་རོྟེགས་ཀྱིི་ཆོེད་དུ་མགོྲན་ཁོང་ལ་ཁོ་པར་བཏང་མེད། འདི་

ཆོག་སོྒོ་ཞིིག་ཆོགས་ཀྱི་ིརེད་སྙམ་པ་ང་ཚེ་ོགཉིིས་ཀའ་ིབོླ་ཡུལ་དུ་འཁོོར་མ་བྱུང་། ཁོོང་ག་ི

དངུལ་གྱི་ིསོྤྲོད་ལེན་ཤོས་ཆོ་ེབ་ཚེང་མ་ཨ་ཀོང་གིས་བྱས་ཙང་། རིན་པོ་ཆོེས་དབྱིན་ཡུལ་

གྱི་ིདངུལ་ཁོང་ག་ིའགོྲ་སྟངས་ཆོ་ཚེང་མཁྱོེན་གྱི་ིཡོིད་མེད་ངས་ཤོེས་ཀྱི་ིམེད། ང་ན་ིསྐོབས་

ད་ེདུས་བདེན་ཁོ་ཡིང་བའ་ིགཞོིན་ནུ་མ་ཞིིག་རེད།

ང་གཉིིས་ཀྱིིས་དངུལ་འཛོིན་དང་ལྷན་དུ་ལོག་ཁོེར་བྷི་དངུལ་ཁོང་དུ་སླེེབས་དུས་

དངུལ་ཁོང་སོྒོ་བརྒྱབ་ཚེར་འདུག དེས་ན་མཚེན་དེར་ང་གཉིིས་བསམ་ཡིས་གླེིང་དུ་ལོག་

ཕྱིིན་པ་ཡིིན། སང་ཞོིགས་དེར་ངས་རིན་པོ་ཆོ་ེདང་མཉིམ་དུ་གླེ་འཁོོར་ཞིིག་གླེས་ཏ་ེཁོྲམ་

ལ་ཕྱིིན། ང་གཉིིས་ཀྱིིས་དངུལ་འཛོིན་ད་ེབཅོིལ་འཇོེག་བྱས་ཏ་ེདངུལ་ཊིར་འཕྲིན་བརྒྱུད་

ནས་བཏང་བ་ཡིིན། དེ་ནས་ང་ཚེོ་ཆོང་ཁོང་ཞིིག་ཏུ་གུང་ཚེིགས་བཟིའ་བར་བསོྐྱད་པ་

ཡིིན། ང་གཉིིས་གུང་ཚེིགས་ཟི་བཞིིན་པའ་ིསྐོབས་སུ་གྷི་ིལ་ས་ིགྷིའོ་ཉིེན་རོྟེག་པ་སླེེབས་ཏ་ེ

མགོྲན་ཁོང་ག་ིགླེ་མ་སྤྲོད་པའ་ིརྐྱེེན་གྱིིས་ང་གཉིིས་འཛོིན་བཟུང་བྱས་ཤོིང་། ང་གཉིིས་མོ་

ཊི་མ་ར་ིཡི་ནག་པོ་ཞིིག་ག་ིརྒྱབ་ཏུ་བཅུག་སྟ་ེགྷི་ིལ་ས་ིགྷིའོ་ལ་ཁྲིད་སོང་།

ཉིེན་རོྟེག་ལས་ཁུངས་སུ་ང་གཉིིས་ལ་ཉིེས་ཅིན་དུ་ངོས་འཛོིན་གྱིིས་པར་བརྒྱབ་

སོང་། རིན་པོ་ཆོེས་ག་རེ་བྱུང་མིན་གྱིི་སོྐོར་ལ་ང་ལ་སུ་ལའང་ཁོ་པར་གཏོང་དུ་བཅུག་
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མ་བྱུང་། ཨ་ཀོང་གིས་དོན་རྐྱེེན་འད་ིང་ཚེོར་ངོ་ཚེ་འབེབ་རྒྱུ་དང་། རིན་པོ་ཆོ་ེགཡིང་སར་

ལྷུང་ཟིིན་ཚུལ་གྱི་ིཁོོ་རང་ག་ིམཐོང་སྣང་དེར་མ་ེའབར་བའ་ིཐོག་ཏུ་ཤོིང་བསྣན་པའ་ིདཔ་ེ

ལྟར་ཆོགས་རྒྱུ་ཡིིན་པ་དེ་རིན་པོ་ཆོེས་མཁྱོེན་གནང་འདུག ཉིེན་རོྟེག་པས་ང་གཉིིས་

བཟུང་རྗོེས་བཙོན་ཁོང་དུ་བཅུག་བྱུང་། བཙོན་ཁོང་ག་ིཁོང་མིག་གྲང་མོ་དང་། འཛོོར་པོ། 

མལ་ཆོས་རྩབ་ཧྲིལ། ཟུར་ཞིིག་ཏུ་གསང་སྤྱིོད་ཆོག་པོ་བཅིས་ཡོིད་སའ་ིནང་དུ་ང་གཉིིས་

ཁོ་ཁོར་བྱས་ཏེ་མཚེན་དེ་བསྐྱལ་བ་ཡིིན། ངས་ང་རང་རིན་པོ་ཆོེའི་མཉིམ་དུ་འཇེོག་

རོགས་ཞིེས་ཞུ་བ་འཐེན་པ་ཡིིན། འོན་ཀྱིང་བཙོན་སྲུང་བ་དེས་ང་ཁོོང་དང་མཉིམ་དུ་ཁོང་

མིག་གཅིིག་ག་ིནང་དུ་བཞིག་ན་འགྲིག་ག་ིམ་རེད་ལབ་བྱུང་། ཁོོང་མོ་ཊིའ་ིབརྡོབ་སོྐྱན་ད་ེ

ནས་ཉི་ེཆོར་རང་དྲག་སྐྱེད་བྱུང་ཚེར་ཙམ་ཡིིན་དུས། བཙོན་ཁོང་གྲང་མོ་དེས་རྐྱེེན་བྱས་

ཏ་ེཡིང་སྐྱར་སྙུན་མ་ིཡིོང་ངམ་སྙམ་པའ་ིང་ལ་ཞིེད་སྣང་བྱུང་། མཐའ་མ་དེར་བཙོན་སྲུང་

བ་དེས་ང་རང་ག་ིཉིལ་ཆོས་འགའ་ཤོས་ཁོོང་ལ་ཕུལ་ན་འཐུས་རྒྱུར་མོས་མཐུན་བྱས་བྱུང་།

བཙོན་སྲུང་བ་དེས་ངའ་ིརྒྱབ་ལོྗངས་དང་ང་རང་སོླེབ་གྲྭ་གང་དུ་ཕྱིིན་མིན་གྱི་ིསོྐོར་ལ་

དྲིས་བྱུང་། ངས་ཁོོ་ལ་ང་བྷ་ེནེན་ཌེན་ལ་ཕྱིིན་པ་ཡིིན་བརོྗོད་པ་དང་ཁོོས་ “ངས་བྷེན་ནེན་

ཌན་གྱི་ིསོྐོར་ལ་ཐོས་མོྱོང་ཡོིད།” ཟིེར། དེའ་ིརྗོེས་སུ་ཁོོས་ “ངས་བྷ་ེནེན་ཌེན་གྱི་ིསོྐོར་ཅིིའ་ི

ཕྱིིར་ཐོས་པ་རེད་དམ།” བརོྗོད་དུས་ངས་ “ཕལ་ཆོེར་སྲོས་མོ་ཨེན་དེར་ཕྱིིན་ཙང་ཡིིན་རྒྱུ་

རེད།” ཅིེས་ལབ་པ་ཡིིན། དེའ་ིལན་དུ་ཁོོས་ “རེད། ད་ེག་རང་རེད།” ཅིེས་ཟིེར། སྲོས་མོ་

ཨེན་དང་ལྷན་དུ་སླེོབ་གྲྭ་གཅིིག་ལ་འགྲོ་མོྱོང་མཁོན་དབྱིན་ཇེིའི་བུ་མོ་ཞིིག་མགོྲན་ཁོང་

ག་ིཁོང་གླེ་སོྤྲོད་མ་ཐུབ་པར་བཙོན་ཁོང་དུ་མཚེན་གཅིིག་སོྡེད་དགོས་བྱུང་བ་དེར་ཁོོ་ཡིིད་

ཆོེས་རྒྱུ་ཁོག་པོ་བྱུང་སོང་།

མཚེན་དེ་ནི་ཧ་ཅིང་ཡིིད་མུག་པ་དང་སེམས་སྐྱ་བོ་སྐྱ་བོར་གྱུར་པའི་མཚེན་ཞིིག་

རེད། སྐོབས་དེར་ང་གཉིིས་ཀྱིིས་ག་རེ་བྱས་ཀྱིང་འཇེིགས་སུ་རུང་བའི་དཀའ་ངལ་ཞིིག་

འཕྲད་རྒྱུ་ཡིིན་པ་ལྟ་བུ་འདུག སང་ཞོིགས་དེར་ང་གཉིིས་ཁྲིམས་ཁོང་དུ་ཁྲིད་སོང་། ངས་

ཁྲིམས་དཔོན་ལ་ག་ར་ེབྱུང་མིན་འགྲེལ་བཤོད་བྱས་པས་ཁོོས་ང་གཉིིས་གླེོད་གོྲལ་བཏང་
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བྱུང་། ང་གཉིིས་བསམ་ཡིས་གླེིང་དུ་ལོག་ཕྱིིན་པ་ཡིིན། ང་གཉིིས་བཙོན་ཁོང་དུ་མཚེན་

གཅིིག་སོྡེད་དགོས་བྱུང་བའ་ིསོྐོར་སུས་ཀྱིང་ཤོེས་མེད། གལ་ཏ་ེཤོེས་ཡིོད་ན་ཨ་ཀོང་གིས་

རིན་པོ་ཆོ་ེདང་ང་གཉིིས་ཀྱི་ིཐོག་ལ་བཟུང་བའ་ིལྟ་ཚུལ་ད་ེཁྲིགས་ས་ེར་སོྤྲོད་བྱས་པ་རེད། 

སང་ཉིིན་དེར་ང་ཚེོར་མགོྲན་ཁོང་ལ་དངུལ་འབོྱར་ཟིིན་འདུག་པས་ནག་ཉིེས་ཚེང་མ་

མེད་པར་བྱས་པ་ཡིིན་ཞིེས་ཏར་འཕྲིན་ཞིིག་འབོྱར་བྱུང་། དེས་ན་ཕུགས་ལ་གནོད་པའ་ི

མཇུག་འབྲེས་གང་ཡིང་མ་བྱུང་།

ཡིིན་ན་ཡིང་སྐོབས་འདིར་ང་གཉིིས་ཀྱིིས་དབྱིན་ཡུལ་ནས་གང་མགོྱིགས་ཕྱིིར་ཐོན་

དགོས་པ་ཤོེས་བྱུང་། འདིའི་སྐོབས་སུ་རིན་པོ་ཆོེར་དངངས་སྐྲག་འདྲ་བོ་ཞིིག་གིས་རྐྱེེན་

བྱས་ཏེ་སྐོབས་རེར་མཚེན་ལ་ཧོབ་ལངས་རྒྱག་གི་ཡོིད། དེ་དངངས་སྐྲག་རང་ཡིིན་མིན་

ང་རང་གིས་ཏན་ཏན་ཤོེས་ཀྱི་ིམེད། ཁོོང་གཉིིད་སད་ད་ེདབུགས་གཏོང་མ་ིཐུབ་པ་ད་ེའདྲ་

ཡིོང་གི་ཡིོད། སྐོབས་རེར་ཁོོང་ནི་ཞིིང་ཁོམས་གཞིན་དུ་སླེེབས་པ་འདྲ་བོ་ཡིོང་གི་ཡིོད། 

ངས་ཁོོང་ལ་སྐོད་ཆོ་ཤོོད་པ་དང་ཨུ་ཚུགས་ཀྱིིས་ཚུར་ལོག་ཐབས་བྱེད་དགོས་ཐུག་ག་ིཡིོད། 

ངས་དོན་དངོས་སུ་ཁོོང་འཇེིག་རྟེེན་མ་ིཡུལ་དུ་གནས་ཐབས་བྱེད་པར་གཞི་ིརྟེེན་སོྤྲོད་ཐུབ་

པ་བྱུང་སོང་ཞིེས་ཁོོང་གིས་གསུངས་མོྱོང་། ངས་རིན་པོ་ཆོེའ་ིསེམས་ཁོམས་ཀྱི་ིགནས་བབ་

ལ་དཔྱོད་པ་བྱེད་འདོད་མེད། འོན་ཀྱིང་གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཞིིག་ལ་བལྟས་ན་ཁོོང་ལ་

འད་ིན་ིདུས་ཚེོད་དཀའ་ངལ་ཆོ་ེཤོོས་ཀྱི་ིསྐོབས་ཤོིག་རེད་སྙམ། ཁོོང་རང་ག་ིབོད་མིའ་ིངོ་

བོ་ད་ེརྒྱབ་ཏུ་བསྐྱུར་ནས་འཛོམ་གླེིང་ག་ིནང་དུ་འགྲོ་རྒྱུ་ད་ེཐག་གཅོིད་ཆོེན་པོ་ཞིིག་རེད། 

ངས་ནི་ཁོོང་ཁོེར་རྐྱེང་དུ་ལུས་པ་དེས་ཧ་ཅིང་ཡིིད་མུག་པ་དང་སྐོབས་རེ་ཡིིད་ཐང་ཆོད་

པ་རེད་བསམས་བྱུང་། སྐོབས་འདིར་ཁོོང་གིས་ཨ་རིར་གནས་སྟངས་ཇེི་འདྲ་ཡིོང་མིན་

དང་། གནས་ཚུལ་ག་ར་ེཡོིང་ག་ིཡོིད་མིན་མཁྱོེན་གྱི་ིམེད། ང་རང་ལ་མཚེོན་ན་རིན་པོ་ཆོ་ེ

ན་ིདོན་དམ་པའ་ིདཔའ་བརྟུལ་ད་ེརེད། ཁོོང་ན་ིགང་དུ་ཟིགས་ཀྱི་ིཡོིད་མེད་མ་ཤོེས་ཀྱིང་། 

གཡིང་གཟིར་གྱི་ིཟུར་ཁོ་ནས་མཆོོང་རྒྱུར་ཡིིད་གཉིིས་ཐ་ེཚེོམ་མ་ིགནང་མཁོན་ཞིིག་རེད།
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ཕོྱིགས་གཞིན་ནས་བཤོད་ན་ཁོོང་ལ་རང་ག་ིའཇེིག་རྟེེན་ལ་ཞིེན་པ་ཡིང་ཧ་ཅིང་ཆོེན་

པོ་ཡིོད། གཞིན་དག་ཚེོས་ཁོོང་འདོར་སྲོིད་ཀྱིང་ཁོོང་གིས་ནམ་ཡིང་སུ་གཅིིག་འདོར་

འདོད་གནང་མེད། དུས་ཡུན་གང་འཚེམས་ཤོིག་གི་རིང་ལ་སི་ཀོད་ལནད་ནས་གནས་

ཚུལ་ད་ེཅི་ིཙམ་གྱི་ིཐབས་སོྐྱ་བོ་ཡོིད་རུང་། རིན་པོ་ཆོེས་ཨ་རིའ་ིནང་ག་ིགསུང་བཤོད་ཀྱི་ི

འགྲུལ་སྐྱོད་དེའི་རྗོེས་སུ་དབྱིན་ཡུལ་དུ་ལོག་རྒྱུའི་བཀའ་མོལ་མུ་མཐུད་གནང་གི་ཡིོད། 

དེར་ཡིོད་པའ་ིམ་ིརྣམས་ལ་རིན་པོ་ཆོེས་ཡིིད་ཆོེས་དཀའ་བའ་ིརྗོེས་འཛོིན་གནང་ག་ིཡིོད། 

ཨ་ཀོང་ལྟ་བུ་ལའང་ག་ལེར་ཁོོས་ནུབ་ཕོྱིགས་པ་ཚེ་ོལ་ཕྱི་ིགསལ་ནང་གསལ་བྱས་ཏ།ེ རིན་

པོ་ཆོེའ་ིགནང་སྟངས་དེར་རྗོེས་སུ་ཡི་ིརང་བྱེད་པའ་ིཐུགས་ར་ེགནང་ཡོིད། ཡིིན་ན་ཡིང་ང་

ལ་ནི་ང་གཉིིས་དུས་གཏན་གྱིི་ཆོེད་དུ་གནས་དེ་དོར་ནས་འགོྲ་དགོས་པའི་ཡིིད་ཆོེས་

རྙིེད་བྱུང་། ངས་ཁོོང་ལ་ང་གཉིིས་ཕྱིིར་ལོག་ཡིོང་གི་མ་རེད་ཅིེས་ཞུས་པ་ཡིིན། སི་ཀོད་

ལནད་ཀྱི་ིགནས་སྟངས་ད་ེང་གཉིིས་ལ་འཕྲོད་པོ་མ་ིའདུག་ཅིེས་ངས་སྐོད་གསང་མཐོན་

པོས་ཁོོང་ལ་ཞུས་པ་ཡིིན། ང་གཉིིས་ཀྱིིས་བཙོན་ཁོང་གི་ནང་དུ་མཚེན་གཅིིག་བསྐྱལ་

བའ་ིརྗོེས་སུ་རིན་པོ་ཆོེས་མ་རེད་རྩ་བ་ནས་གསུངས་མ་བྱུང་། ཁོོང་གིས་དབྱུག་པ་པ་བེད་

སོྤྱིད་གནང་སྟ་ེསོྲོལ་རྒྱུན་གྱི་ིཐབས་ལམ་བསྟེན་ནས་ཨའ་ེཆོིང་ག་ིམོ་བཏབ་གནང་བ་དང་

མོ་དེའི་ནང་དུ་ “ཆུ་ཆོེན་བཅིད་པས་རྒྱང་ཐག་ཆོོད།” ཅིེས་གསལ་འདུག འདི་ནི་ང་

གཉིིས་ཀྱི་ིམ་ིཚེེའ་ིཁོ་ཕོྱིགས་བསྒྱུར་བའ་ིབརྡོ་སོྟན་དུ་གྱུར།

ལོ་འགའི་རྗོེས་སུ་མང་ཚེོགས་ཚེོགས་འཛོོམས་ཞིིག་གི་ནང་དུ་ཁོོང་གིས་ཐོལ་བྱུང་

དུ་ང་ལ་དབྱིན་ཡུལ་ནས་ཐོན་ཐབས་བྱེད་པར་རམ་འདེགས་བྱས་པ་ལ་ཐུགས་རྗོེ་ཆོེ་ཞུ་

བའ་ིཆོང་འདེགས་གཏམ་བཤོད་འད་ིལྟར་གནང་། “ཁོྱོད་ཀྱིིས་ང་ལ་ཐེངས་མང་པོར་ངའ་ི

སེམས་པ་ཡིར་འདེགས་བྱས་བྱུང་། འདས་དུས་སུ་ངས་གཙང་བཟོི་མ་བྱས་པ་དང་། བརོྗོད་

དུ་མེད་པའ་ིའཆོིང་བས་བསྡེམས་པའ་ིའཛོམ་གླེིང་། གཙང་མ་དང་དཀྱུས་མ་འདིའ་ིནང་

དུ་སེམས་གཅོིང་དང་ཡིིད་མུག་པའི་དུས་སྐོབས་མང་པོ་ཞིིག་བརྒྱུད་པ་ཡིིན། ཁོྱོད་ཀྱིིས་

ངའ་ིམདུན་ལ་ཕྱིིན་ཏ་ེལམ་སོྟན་བྱེད་བཞིིན་ང་གཉིིས་ཀྱིིས་འད་ིདག་མཉིམ་དུ་མྱོངས་པ་
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རེད། ངས་ཁོྱོད་ལ་ཧ་ཅིང་རྗོེས་སུ་ཡི་ིརང་བྱེད་ཀྱི་ིཡོིད། ངེས་པར་དུ་བརོྗོད་དགོས་པ་ཞིིག་

ལ། ཁྱོེད་རང་ཧ་ཅིང་སྙིང་སོྟབས་ཅིན་གྱི་ིབུད་མེད་ཅིིག་རེད། ཧ་ཅིང་ག་ིསེམས་བཟིང་པོ་

དང་། ཐབས་ཤོེས་ཤོིན་ཏུ་ཟིབ་པའི་བུད་མེད་འདིས་ང་གཉིིས་ཨ་མེ་རི་ཀ་ཞིེས་པའི་ལྟས་

ངན་གྱི་ིགནས་འདིར་སླེེབས་ཐུབ་པར་བྱས་པ་རེད།”10 སྟབས་ཉིེས་པ་ཞིིག་ལ་ང་ཚེ་ོའགོྲ་

རྒྱུར་ད་དུང་བར་ཆོད་བྱུང་སོང་། ད་ེསོྔོན་རིན་པོ་ཆོ་ེལ་ཨ་རིར་ཐེངས་མང་འཛུལ་ཞུགས་

ཆོོག་པའ་ིཐོངས་མཆོན་ཐོབ་ཡོིད། ང་གཉིིས་ཀྱིིས་འཆོར་གཞི་ིམཐའ་མ་སྒྲིག་བཞིིན་པའ་ི

སྐོབས་དེར་གྷི་ིལ་ས་ིགྷིའོ་རུ་རྟེེན་གཞི་ིབྱས་པའ་ིཨ་རིའ་ིགཞུང་ཚེབ་ཁོང་དུ་གནས་ཚུལ་

འདྲི་བར་ཕྱིིན་པ་ཡིིན། རིན་པོ་ཆོེས་ཁོོང་རང་གི་དབྱིན་ཇེིའི་ཕྱིི་སོྐྱད་ལག་ཁྱོེར་དེ་སྒོེའུ་

ཁུང་ག་ིརྒྱབ་ཏུ་ཡོིད་པའ་ིམ་ིདེར་སྤྲོད་པ་དང་ཁོོས་བླངས་ཏ་ེདེའ་ིསྟེང་དུ་ “བཀའ་འཁོྲལ་

མེད་” ཅིེས་པའ་ིཡིིག་འབྲུ་ཆོེན་པོ་ཅིན་གྱི་ིཐམ་ཀ་ཞིིག་ཐོངས་མཆོན་གྱི་ིསྟེང་དུ་བརྒྱབ་

སོང་། ང་ཚེོ་ཧོན་ཐོར་སོང་། ཁོི་རི་སི་ཋོེ་ཧྥོར་ཝུད་མན་གཞུང་ཚེབ་ཁོང་དུ་ཕྱིིན་ཏེ་རིན་

པོ་ཆོ་ེཨ་རིར་ཕྱིིན་ན་འོས་འཚེམས་མེད་པའ་ིསོྐོར་ལ་ལོ་རྒྱུས་འཇེིགས་སུ་རུང་བ་ད་ེའདྲ་

བཤོད་ཡིོད་པ་ང་ཚེོས་ཤོེས་བྱུང་།

ང་གཉིིས་ཀྱིིས་གཉིེན་སྒྲིག་བྱས་པ་ནས་བཟུང་ཁོ་ིར་ིས་ིཋོེ་ཧྥོར་དང་ཁོོའ་ིསྐྱ་ེདམན་ཕ་ེ

མ་ལ་གཉིིས་ཀྱི་ིམཉིམ་དུ་རིན་པོ་ཆོེའ་ིའབྲེེལ་བ་ད་ེཇེ་ེཞིན་དུ་གྱུར་པ་རེད། གཉིེན་སྒྲིག་

གི་རྗོེས་སུ་ང་གཉིིས་ཀྱིིས་གྷིར་ཝོིལད་ཧའོ་སི་ལ་ནམ་ཡིང་ཕྱིིན་མེད་ལ། ཝུད་མན་ཁོོང་

གཉིིས་ཧ་ལམ་མཐོང་ཡིང་མ་བྱུང་། རིན་པོ་ཆོེ་དང་ང་གཉིིས་འཆོམ་པོ་ཡིོད་པ་དེར་ཁོི་

ར་ིས་ིཋོེ་ཧྥོར་ཝུད་མན་དང་ཕ་ེམ་ལ་གཉིིས་ཕྲག་དོག་སྐྱེས་པ་འདྲ་འདུག ཁོ་ིར་ིས་ིཋོེ་ཧྥོར་

གྱིིས་རིན་པོ་ཆོེ་ལ་སྟངས་འཛོིན་དང་བཅོིས་སྒྱུར་ཡོིང་ཐབས་བྱས་པ་དེ་ལམ་ལོྷངས་མ་

བྱུང་ཙང་། ཁོོ་རང་དམའ་ཆོགས་པ་ལྟ་བུའི་དམིགས་བསལ་ཁོོང་ཁོྲ་ཆོེན་པོ་ཡིང་བྱེད་

ཀྱི་ིཡོིད་པ་མངོན། ཨ་ཀོང་དང་མཉིམ་དུ་འཁོོན་པའ་ིཆོོས་ཕོྱིགས་ཀྱི་ིརོྙིག་གླེེང་དེའ་ིའབྲེས་

བུར་སོླེབ་མ་ཚེ་ོམགོ་འཐོམས་ནས་ཆོགས་སྡེང་ཕོྱིགས་རིས་བྱེད་དགོས་བྱུང་བ་རེད་ཅིེས་

10  ཆོོས་རྒྱམ་དྲུང་པ། “བཀའ་འདོམས་ངོ་མ་སྟ།ེ རོྡོ་རྗོ་ེབཀའ་སྲུང་བ་ལ་གདམས་པ་” གླེགེས་བམ་དང་པོ། (ཧ་ལ་ིཧྥོག་ས་ི

རྩ་ེགསུམ་དཔར་སྐྲུན་ཁོང་། ༢༠༠༣ །) ཤོོག་གྲངས་ ༡༣༨ ནས་ ༡༣༩ །
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རིན་པོ་ཆོེས་གསུངས་བྱུང་། ད་ེལྟར་ཡིང་ཁོོང་གིས་ “བླ་མ་རྔོན་པའམ་འཚེོལ་བ་” ཞིེས་

འགྲེལ་བརོྗོད་གནང་བའ་ིཆོོས་ཉིིད་ད་ེསྐོབས་ར་ེསླེོབ་མ་ཚེ་ོལ་རང་ག་ིབླ་མ་ལ་འབྲེེལ་བ་

བྱེད་སྟངས་ཀྱི་ིདཀའ་ངལ་ཞིིག་ཡིོང་ག་ིརེད་ཅིེས་ཀྱིང་གསུངས་ཡིོད། འཇེམ་མགོན་ཀོང་

སྤྲུལ་གྱིི་སླེོབ་མ་གཙོ་གྲས་འགས་ཁོོང་ཚེོའི་བླ་མ་ལ་བཅིོས་སྒྱུར་དགོས་མཁོོ་ཡིོད་པའི་

ཐག་གཅོིད་བྱས་པ་ད་ེརིན་པོ་ཆོེས་བོད་དུ་དངོས་སུ་གཟིིགས་གནང་ཡོིད། རིན་པོ་ཆོེས་ས་ི

ཀོད་ལནད་བཞིག་སྟ་ེཨ་རིར་ཐོན་པའ་ིརྗོེས་ཐོག་དེར་ “བོད་དུ་སྐྱེས་པ་” ཞིེས་པའ་ིམཇུག་

བསྡུའ་ིགཏམ་དང་པོའ་ིནང་དུ་འདིའ་ིསོྐོར་འད་ིལྟར་བྲེིས་གནང་ཡོིད།

བླ་མ་ཞིིག་གིས་རང་གི་མི་ཚེེར་འགྱུར་བ་ཆོེན་པོ་གཏོང་སྐོབས། ཁོོང་ལ་བདེ་

འཇེགས་ཀྱིི་ཡུལ་དུ་བརྩི་མཁོན་གྱིི་སླེོབ་མ་ཚེོའི་ནང་དུ་ཟིིང་ཆོ་ཆོེན་པོ་ཡིོང་

བའ་ིརྐྱེེན་བྱེད་ཀྱི་ིཡིོད། འགྱུར་བ་དང་བསྟུན་ཏ་ེའགོྲ་ཐུབ་མཁོན་ཉུང་ཤོས་ལས་

མ་ིཡོིང་། ངས་ ༡༩༧༠ ཟླ་བ་དང་པོའ་ིནང་དུ་ངའ་ིབཟིའ་ཟླ་ཌ་ཡི་ན་དང་གཉིེན་

སྒྲིག་བྱས་པ་ཡིིན། འདིས་བདག་འཛོིན་ཆོེ་བའི་སླེོབ་མ་རང་གི་བླ་མ་ “དགའ་

རོགས་” ལ་བརྩ་ིམཁོན་གྱི་ིནང་དུ་ཟིིང་ཆོ་ཆོེན་པོ་བསླེངས་ཡིོད། ཁོོང་ཚེོས་ “བླ་

མ་རྔོན་རྒྱུ་” འགོ་བཙུགས་པ་རེད། འད་ིའདྲ་བྱུང་ན་སྐྱ་ེབོ་དེས་ཆོོས་ལ་སེམས་

སོྒོ་འབྱེད་ཀྱིི་མེད། འདིའི་སྐོབས་སུ་རང་གཅིེས་འཛོིན་ཤུགས་ཆོེ་ཐག་ཆོོད་དེ་

ངར་འཛོིན་གོང་འཕེལ་དུ་བཏང་སྟེ་སྐྱེ་བོ་དེས་གཡོི་སྒྱུ་ཁྲམ་གསུམ་ཁོོ་ན་བྱེད་

འདོད་ཀྱིི་ཡོིད། དེས་ན་ཕོྱིགས་གཅིིག་ནས་བཤོད་ན་སྐྱེ་བོ་དེས་མ་རིག་རོྨངས་

པའ་ིདབང་གིས་བླ་མ་ད་ེགསོད་ཀྱི་ིཡིོད།

གནས་སྟངས་འདིས་འཇེམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་གྱི་ིསོླེབ་མ་ཚེོས། ཀུན་སོླེང་བཟིང་

པོའ་ིསོྒོ་ནས། འཇེམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་གྱི་ིགསུང་ག་ིདངོས་དོན་ཅི་ིཡིིན་ཁོོང་ལ་

སོྟན་པའ་ིསླེད་དུ། མཁོས་པའ་ིཉིམས་ཞིིབ་ཀྱི་ིསོྒོ་ནས་ཁོོང་ག་ིགསུང་ལ་འགྲེལ་

བཤོད་གཞིན་ཞིིག་རྒྱག་རྒྱུའ་ིའབད་བརོྩན་བྱས་པའ་ིསྐོབས་ད་ེངས་དྲན་སོས་ཀྱི་ི
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འདུག ཁོོང་ཚེསོ་དྲག་ཤུལ་ཆོེན་པོ་དང་རང་ཉིིད་ཁྱོད་འཕགས་ཀྱི་ིཚེོར་བས་ཁོོང་

ལ་རོགས་སོྐྱར་བྱེད་ཐབས་སྤྱིད་པ་རེད། རང་ཉིིད་ཀྱི་ིདམིགས་ཡུལ་ངོ་མ་མ་རིག་

པའ་ིགནས་སྟངས་འད་ིལ་ངར་འཛོིན་གྱི་ིགཞི་ིརྩའ་ིའགྱུར་བ་ཞིེས་བརོྗོད་ཐུབ།11 

ཁོ་ིར་ིས་ིཋོེ་ཧྥོར་ཝུད་མན་གྱིིས་རིན་པོ་ཆོ་ེའད་ིའདྲ་བྱས་ཏ་ེརྔོན་གྱི་ིཡིོད་པ་འདྲ། ཁོོས་རིན་

པོ་ཆོེ་ཨ་རིར་ཕེབས་འཇུག་རྒྱུ་ཡོིད་པ་མ་རེད་བསམ་འདུག ཁོོས་རིན་པོ་ཆོེ་ནི་སེམས་

ཁོམས་བརྟེན་པོ་མེད་པའ་ིགང་ཟིག་ཅིིག་ཡིིན་ཙང་། དབྱིན་ཡུལ་དུ་སྡེོད་དགོས་ཀྱི་ིཡིོད་

པར་བསམ་པ་དེ་ཁོོས་བཀག་འགོག་བྱེད་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚེན་དུ་བཤོད་འདུག ངའི་

བསམ་པར་དོན་དངོས་སུ་ཁོི་རི་སི་ཋོེ་ཧྥོར་གྱིིས་རིན་པོ་ཆོེ་བོར་རྒྱུའི་ཞིེད་སྣང་ཞིེ་དྲགས་

བྱས་འདུག ཡིིན་ན་ཡིང་ཁོོའ་ིརིན་པོ་ཆོེ་ལ་འཐམ་སྡེོད་རྒྱུའི་འབད་བརོྩན་དེས་ཁོོང་

གཉིིས་དབར་གྱི་ིགས་ཁོ་ཆོ་ེརུ་བཏང་བ་རེད། དེའ་ིརྐྱེེན་པས་རྗོེས་སུ་དེའ་ིལོྡག་ཤུགས་ཀྱི་ི

རྗོེས་འབྲེས་འཕར་མ་ཡིོང་རྒྱུ་རེད། གནས་སྐོབས་རིང་ལ་རིན་པོ་ཆོེའ་ིཐོངས་མཆོན་ནུས་

མེད་དུ་བཏང་ཙང་ང་ཚེོས་ད་ཆོ་ག་ར་ེབྱེད་དགོས་པའ་ིཐག་གཅོིད་བྱེད་དགོས་པར་ཐུག

ཁོོང་ལ་ཐོངས་མཆོན་ཡིང་དག་པ་ཞིིག་མེད་པར་ང་ཚེ་ོཨ་རིར་སླེེབས་ཐུབ་མིན་ཏན་ཏན་

མེད་ཀྱིང་། རིན་པོ་ཆོེས་ད་དུང་ནེའུ་ཡོིག་བར་དུ་གནམ་གྲུའ་ིའཛོིན་བྱང་ཉོི་འདོད་གནང་

སོང་། ཁོོང་གིས་ང་ཚེོ་ཨ་རིར་འཛུལ་ཐུབ་སྲོིད་དགོངས་འདུག དེས་ན་ང་ཚེོས་འཆོར་

གཞི་ིལྟར་འགོྲ་རྒྱུ་ཐག་བཅིད་པ་ཡིིན།

འོན་ཀྱིང་ང་ཚེོར་གནམ་གྲུའ་ིའཛོིན་བྱང་ཉོི་བར་དངུལ་དགོས་ཀྱི་ིཡིོད། ང་ཚེོར་གྷི་ི

ལ་སི་གྷིའོ་ལ་མགོྲན་ཁོང་ཞིིག་ཏུ་མཚེན་འགའ་སོྡེད་རྒྱུར་འདང་པའི་དངུལ་ཡིང་མེད། 

ང་གཉིིས་ཀྱིིས་ཨ་རིར་འགྲུལ་སོྐྱད་བྱེད་རྒྱུའ་ིདངུལ་ཇེ་ིལྟར་བཙལ་ཐུབ་བམ། གདམ་ཁོ་

གཞིན་མེད་ཙང་ང་ཚེོས་གནམ་གྲུའི་འཛོིན་བྱང་གི་ཆོེད་དུ་དངུལ་སོྤྲོད་རོགས་ཅིེས་ཞུ་

བ་འཐེན་པར་ཨ་ཀོང་ག་ིསར་འགྲོ་རྒྱུ་ཐག་བཅིད། གནས་སྐོབས་འདིར་རིན་པོ་ཆོ་ེདང་

11  ཆོོས་རྒྱམ་དྲུང་པ། ”ཆོོས་རྒྱམ་དྲུང་པའ་ིགསུང་འབུམ་གཅིེས་བཏུས་” གླེགེས་བམ་དང་པོ། (བོྷ་ས་ིཊོིན་ཤོམ་བྷ་ལ་དཔར་

སྐྲུན་ཁོང་། ༢༠༠༤) ཤོོག་གྲངས་ ༢༨༢ ནས་ ༢༨༣ །
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ཁོོ་གཉིིས་ཁོང་མིག་གཅིིག་ག་ིནང་དུ་མཉིམ་སོྡེད་བྱེད་རྒྱུའང་ཁོག་པོ་ཡིོད་པས། ངས་ང་

ཚེོའ་ིཚེབ་བྱས་ཏ་ེཨ་ཀོང་ག་ིསར་བཅིར་རྒྱུའ་ིདང་བླངས་ཐོན་པ་ཡིིན།

བསམ་ཡིས་གླེིང་ག་ིཡིོང་སོྒོ་ཕལ་ཆོ་ེབ་རིན་པོ་ཆོེའ་ིམཛོད་འཕྲིན་ལས་བྱུང་བ་ཡིིན་

ན་ཡིང་། དངུལ་ཡིོངས་རོྫོགས་ཨ་ཀོང་གིས་སྟངས་འཛོིན་བྱས་ཏེ། ཁོོས་རིན་པོ་ཆོེ་སྐུ་

སྒོེར་ལ་བེད་སོྤྱིད་གཏོང་རྒྱུའ་ིདགོས་དངུལ་ཧ་ལམ་སོྤྲོད་ཀྱི་ིམེད། ཨ་ཀོང་གིས་ང་གཉིིས་

ལ་དངུལ་སྤྲོད་མ་བྱུང་། འོན་ཀྱིང་ཁོོས་གལ་ཏེ་རིན་པོ་ཆོེའི་སྐུ་ཕྲེང་རིམ་པའི་ཐམ་ག་

རྣམས་གཏའ་མར་བཞིག་ན། གནམ་གྲུའི་འཛོིན་བྱང་གི་ཆོེད་དུ་དངུལ་སྔོ་གཡིར་བྱེད་

ཆོོག་ཅིེས་བརོྗོད་བྱུང་། ཐམ་ག་དེ་དག་ནི་བོད་དུ་རིན་པོ་ཆོེའི་མཚེན་གནས་ཀྱིི་ལུགས་

མཐུན་མཚེོན་རྟེགས་རེད། ཐམ་ག་བདུན་ཡོིད་པའ་ིནང་ནས་འགའ་ཞིིག་ན་ིལོ་ངོ་བརྒྱ་

ཕྲག་བརྒལ་བ་ཡིང་ཡོིད། དེ་དག་གི་ནང་ནས་ཐམ་ག་གཉིིས་ནི་རྒྱ་ནག་གོང་མས་དྲུང་

པ་སྐུ་གོང་མ་ཞིིག་ལ་གནང་བ་རེད། དེ་དག་གཏའ་མར་འཇོེག་རྒྱུ་ནི་ཁོོང་གི་སྐུ་དབང་

འཕོྲག་པ་དང་མཚུངས། དོན་དམ་པར་རིན་པོ་ཆོེའ་ིསྐུ་དབང་ལ་ཕྱི་ིདངོས་པོའ་ིརྙི་ིའཛོིན་

དང་འབྲེེལ་བ་གང་ཡིང་མེད་ཀྱིང་། ཨ་ཀོང་གིས་གོ་བརྡོ་འད་ིའདྲ་ཞིིག་སོྤྲོད་ཐབས་བྱེད་

ཀྱིི་ཡོིད་པ་ནི་གསལ་པོ་རེད། ཨ་ཀོང་གིས་རིན་པོ་ཆོེས་ཟུར་མང་དགོན་པ་ནས་མཉིམ་

དུ་བསྣམས་ཕེབས་པའི་ཆོོས་རྫོས་གཞིན་དག་རྣམས་ཀྱིང་ཁོོའ་ིསར་འཇེོག་དགོས་པའི་

དགོས་འདུན་ཡིང་བཏོན་བྱུང་། ད་ེཚེོའ་ིནང་དུ་རིན་པོ་ཆོེས་ཧ་ཅིང་གཙིགས་ཆོེར་འཛོིན་

གནང་པའ་ིགསེར་ལས་གྲུབ་པའ་ིཆོོས་སོྐྱང་ནག་པོ་ཆོེན་པོའམ། མ་ཧཱ་ཀཱ་ལའ་ིསྐུ་བརྙིན་

དང་། རྗོེ་བཙུན་མི་ལ་རས་པ་དང་སླེོབ་དཔོན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱིི་སྐུ་འདྲ་ཆུང་ངུ་། 

གཞིན་ཡིང་གལ་ཆོེའི་མཆོོད་རྫོས་བཅིས་ཡིོད། རིན་པོ་ཆོེས་བོད་ནས་བོངས་ཚེད་ཆུང་

ལ་རྩ་ཆོ་ེབའ་ིམཆོོད་རྫོས་འད་ིདག་འགའ་ཞིིག་མ་གཏོགས་བསྣམས་ཕེབས་ཐུབ་མེད། ད་

ཆོ་ཨ་ཀོང་གིས་འདི་དག་མང་ཆོེ་བ་བསམ་ཡིས་གླེིང་དུ་འཇོེག་དགོས་ཟིེར། ང་ཚེོས་ཁོོ་

ལ་འད་ིདག་འགའ་ཞིིག་ང་ཚེོར་འཁྱོེར་དུ་འཇུག་རོགས། གཞིན་དག་ཚེང་མ་ཁོོ་རང་ག་ི

སར་བཞིག་ན་འཐུས་ཀྱིི་རེད་བརོྗོད་པ་ཡིིན། རིན་པོ་ཆོེའི་དགོན་པའི་ཆོོས་ཕོྱིགས་ཀྱིི་
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ལྷ་སྐུ་རྟེེན་གསུམ་དང་མཆོོད་རྫོས་ཤུགས་ཆོ་ེབ་གཏོར་བཤོིག་བཏང་ནས་མེད་པའ་ིགནས་

སྟངས་འདིར་བསམ་ཤོེས་བྱེད་སྐོབས། ཟུར་མང་དགོན་པ་དང་འབྲེེལ་བའི་དངོས་རྫོས་

མཐའ་མ་འདི་ཚེོ་དང་ཁོ་བྲེལ་དགོས་ཟིེར་བ་དེ་རིན་པོ་ཆོེར་སེམས་སྡུག་ཚེད་མེད་བྱུང་

ཡིོད། ཨ་ཀོང་ན་ིཟུར་མང་དགོན་པ་ནས་ཀྱིང་མ་རེད། དེས་ན་ཁོོས་ཟུར་མང་ག་ིཐམ་ག་

དང་མཆོོད་རྫོས་ལ་སྟངས་འཛོིན་བྱེད་པ་འད་ིབོླ་ལ་མ་ིའགོྲ་བ་ཞིིག་རེད།

ང་ཁོོང་ཁོྲ་ལངས་ཏེ་ངས་ང་གཉིིས་གཉིེན་སྒྲིག་ཚེར་བའི་རྗོེས་སུ་གུང་ཚེིགས་ལ་

འཁྲིད་མཁོན་གྱིི་ཨ་ཞིང་དེར་ཁོ་པར་བཏང་ནས་འབྱུང་བཞིིན་པའི་གནས་ཚུལ་ཐབས་

སོྐྱ་བོ་དེའི་སོྐོར་བཤོད་པ་ཡིིན། ཁོོས་ང་ཚེོར་རོགས་པ་དང་རྒྱབ་སོྐྱར་རྩ་བ་ནས་བྱས་མ་

བྱུང་། ཁོོ་རང་ཁྲིམས་རོྩད་པ་ཞིིག་ཡིིན་ཙང་ངས་ང་ཚེོར་རོགས་སོྐྱར་བྱེད་པའ་ིར་ེབ་བྱས་

པ་ཡིིན། འོན་ཀྱིང་ཁོོས་ “ཁྱོེད་རང་ལ་སྡུག་པོ་ཞིེ་དྲགས་བྱུང་བ་རེད།” ཙམ་ཞིིག་ལབ་

བྱུང་། དེས་ན་རིན་པོ་ཆོེས་ཟུར་མང་དགོན་པའ་ིཐམ་ག་ད་ེཚེ་ོཨ་ཀོང་ག་ིསར་བཞིག་སྟ་ེ

ང་ཚེོས་དངུལ་དེས་གནམ་གྲུའ་ིའཛོིན་བྱང་ཉོིས། ང་ཚེོས་ ༡༩༧༥ བར་དུ་ཐམ་ག་ད་ེདག་

ཚུར་ལེན་ཐུབ་མ་བྱུང་།

གནས་སྟངས་སོྐྱ་བོ་དང་གནས་བབ་ཁོག་པོ་ཅི་ིཙམ་ཡོིད་རུང་རིན་པོ་ཆོེར་ག་ར་ེཡོིང་

རྒྱུ་ཡིིན་པའི་སོྐོར་ལ་ཐུགས་རེ་བཟིང་པོ་ཞིིག་འདུག རིན་པོ་ཆོེས་ “འཇེིག་རྟེེན་བཀོད་

པ་པོས་བྱིན་རླབས་ཤོིག་གནང་རྒྱུ་ཡིོད་པར་ངས་ཡིིད་ཆོེས་བྱེད་ཀྱི་ིམེད། འོན་ཀྱིང་ལས་

འབྲེས་ཀྱི་ིགནས་སྟངས་དང་། མཁོན་པོ་གང་ཤོར་དང་འཇེམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་གྱི་ིའཕྲིན་

ལས་དེས་ ༡༩༧༠ དཔྱོིད་ཀ་དེར་ང་དང་ངའི་བཟིའ་ཟླ་གཉིིས་ཨ་ཋེི་ལན་ཋེིག་རྒྱ་མཚེོ་

གཅོིད་པར་ལམ་སོྟན་གནང་བྱུང་།”12  

ང་གཉིིས་ཀྱིིས་འགོྲ་ཇུས་བརྒྱབ་པའི་སྐོབས་སུ་རིན་པོ་ཆོེའི་བུ་དེ་ང་ཚེོས་ཨ་རིར་

ལེན་མ་ཐུབ་བར་དུ་ཨ་ཀོང་གིས་ལྟ་སོྐྱང་བྱེད་རྒྱུའ་ིཁོས་ལེན་ཐོབ། འོད་གསལ་ལ་དབྱིན་

ཡུལ་གྱིི་ཕྱིི་སོྐྱད་ལག་ཁྱོེར་མེད་པ་དང་། ང་ཚེོའི་ཐོངས་མཆོན་གྱིི་དཀའ་ངལ་གྱིི་རྐྱེེན་

12  ཆོོས་རྒྱམ་དྲུང་པ། “ཆོོས་རྒྱམ་དྲུང་པའ་ིགསུང་འབུམ་གཅིེས་བཏུས་” གླེགེས་བམ་དང་པོ། (བོྷ་ས་ིཊོིན་ཤོམ་བྷ་ལ་དཔར་

སྐྲུན་ཁོང་། ༢༠༠༤) ཤོོག་གྲངས་ ༢༨༣ །
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པས་ཁོོ་ང་ཚེོའི་མཉིམ་དུ་འཁྲིད་ཐུབ་མ་བྱུང་། དེ་བཞིིན་ང་ཚེོར་འཛོིན་བྱང་གསུམ་པ་

ཞིིག་ཉོི་རྒྱུའ་ིདངུལ་ཡིང་མེད། རྗོེས་སུ་ཁོོ་ལེན་ཐབས་བྱེད་རྒྱུར་དཀའ་ངལ་དུ་མ་འཕྲད་

པའ་ིདབང་གིས་ད་ེདུས་ཁོོ་ང་ཚེོའ་ིམཉིམ་དུ་འཁྲིད་ཐུབ་ཡིོད་ན་ཅི་ིམ་རུང་སྙམ།

མཐའ་མ་དེར་ང་ཚེ་ོཐོན་རྒྱུའ་ིཉིིན་མོ་ད་ེ ༡༩༧༠ ཟླ་གསུམ་པའ་ིའགོ་སོྟད་དུ་སླེེབས། 

ང་ཚེོས་བསམ་ཡིས་གླེིང་དུ་ཟླ་བ་གཉིིས་ལྷག་ཙམ་ཞིིག་ལས་བསྡེད་མེད་ཀྱིང་ཧ་ཅིང་

ཡུན་རིང་བསྡེད་པ་ལྟ་བུ་ཞིིག་ཚེོར་བྱུང་། ཕི་རས་སི་ཋེི་ཝིིག་གནམ་ཐང་ལ་གླེ་འཁོོར་

གྱི་ིནང་འགོྲ་དུས་རིན་པོ་ཆོེས་གོླེ་བུར་ཞིིག་ལ་བསམ་ཡིས་གླེིང་ག་ིཉི་ེའགྲམ་དུ་ཡོིད་པའ་ི

ལང་ཧོམ་གྱི་ིཆོང་ཁོང་ཞིིག་ཏུ་གུང་ཚེིགས་བཟིའ་རྒྱུ་ཐག་གཅོིད་གནང་སོང་། འད་ིལྟར་

གནང་དགོས་པའ་ིརྒྱུ་མཚེན་གང་ཡིིན་ངས་ན་ིརྩ་བ་ནས་རོྟེགས་ཐུབ་མ་བྱུང་། ང་ན་ིཅིི་

བྱེད་འདི་བྱེད་མེད་པར་གྱུར་སོང་། གང་ཡིིན་ཟིེར་ན་བདུན་གཅིིག་གི་ནང་དུ་གྷིི་ལ་སི་

གྷིའོ་ནས་ནེའུ་ཡིོག་བར་དུ་འཕུར་བའ་ིགནམ་གྲུ་ཐེངས་གཉིིས་ལས་མེད། ངས་ཁོོང་ལ་

སུན་པོ་བཟོིས་པ་དེར་ཁོོང་རླུང་ལངས་འདུག་པས་ངས་བཟོིད་སོྒོམ་བྱས། ང་ཚེོ་སྟབས་

ལེགས་ནས་ཕི་རས་སི་ཋེི་ཝིིག་ཏུ་སླེེབས་དུས་གནམ་གྲུ་ཕུར་ཚེར་འདུག་པ་ནི་སོྨོས་ཅིི་

དགོས། ང་ཚེོ་བསམ་ཡིས་གླེིང་དུ་སླེར་ཡིང་ཉིི་མ་བཞིི་སོྡེད་པར་ཕྱིིར་ལོག་བྱེད་དགོས་

བྱུང་། འོན་ཀྱིང་གནམ་གྲུ་རྗོེས་མ་ད་ེརྗོེས་ཟིིན་བྱུང་། དེའ་ིསོྐོར་ལ་ཕྱིིར་དྲན་བྱེད་སྐོབས། 

ངའ་ིབསམ་པར། ད་ེདུས་རིན་པོ་ཆོེས་དབྱིན་ཡུལ་བཞིག་སྟ་ེའགོྲ་སྐོབས་ཁོོང་རང་ག་ིམ་ི

ཚེེའ་ིཆོ་ཤོས་གལ་ཆོེན་ཞིིག་ལ་ག་ལེར་བཞུགས་བརོྗོད་དགོས་ཀྱི་ིཡིོད་པ་ད་ེང་ལས་ལྷག་

པ་མཁྱོེན་པ་རེད་སྙམ། ཁོོང་གིས་ཁོོང་རང་བོད་ནས་བོྲེས་བོྱལ་དུ་ཕེབས་རོགས་བོླ་ཐག་

ཉི་ེཤོོས་ཡིིན་པ་ཨ་ཀོང་ལ་ག་ལེར་བཞུགས་གསུངས་ཀྱི་ིཡོིད་པ་རེད། ཁོོང་གིས་དབྱིན་ཇེའི་ི

སྐོད་ཡིིག་མཐིལ་ཕྱིིན་པར་སོྦྱང་ས་དང་། ནུབ་ཕོྱིགས་པ་དང་ཁོོང་ཚེོའ་ིསེམས་ཁོམས་དང་

འབྲེེལ་བའ་ིསོྐོར་ལ་གསར་རྙིེད་མང་པོ་བྱུང་ས། ནུབ་ཕྱིོགས་པའ་ིསོླེབ་མ་ཚེ་ོདང་འབྲེེལ་

བ་དང་པོ་བཟོི་སའ་ིདབྱིན་ཡུལ་དེར་ག་ལེར་བཞུགས་གསུང་ག་ིཡིོད་པ་རེད། གང་ལྟར་

ང་ལ་བཟོིད་མ་བདེ་ཅིི་ཙམ་བྱུང་མིན་ལ་མ་ལོྟས་པར་ཁོོང་གིས་དེ་ནས་མ་ཕེབས་སོྔོན་

ལ་ལྷོད་ལོྷད་གནང་པ་རེད།
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རིན་པོ་ཆོེས་སི་ཀོད་ལནད་ནས་ཕུར་པ་ཞིིག་ཁོ་བཏགས་རིང་པོ་ཞིིག་ལ་བསྒྲིལ་ཏེ་

སྐོེད་པར་བཏགས་ནས་ཕེབས་པ་རེད། ཕུར་པས་སྐོད་ཅིིག་ད་ེཉིིད་ལ་ངར་འཛོིན་བཅོིམ་

སྟ་ེགེགས་དང་བར་ཆོད་སེལ་བར་བརྩ་ིཡི་ིཡིོད། འད་ིན་ིརིན་པོ་ཆོེས་ཨ་ཀོང་ག་ིལག་ཏུ་

མ་བཞིག་པའ་ིཁོོང་རང་ག་ིབོད་ཀྱི་ིདགོན་པའ་ིམཆོོད་རྫོས་ཀྱི་ིགྲས་ནས་གཅིིག་རེད། མ་

མཐར་ཡིང་དྲན་རྟེེན་སྣ་གཅིིག་པོ་འད་ིཉིམས་པ་མེད་པར་མཉིམ་འཁྱོེར་གྱིིས་ཁོོང་དབྱིན་

ཡུལ་ནས་ཐོན་གནང་པ་རེད། ཕུར་པ་འདི་ནི་བོད་དུ་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོོས་ཀྱིི་

སོྲོལ་གཏོད་མཁོན་སོླེབ་དཔོན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱི་ིརེད། དེས་ཧ་ལམ་ཁོོང་ག་ིམ་ིཚེེའ་ི

འགྱུར་ལོྡག་ལ་མཁོོ་བའི་མཐུ་ནུས་སྦྱིན་པ་དང་སྲུང་སོྐྱབ་བྱེད་ཀྱིི་ཡོིད་པ་ནང་བཞིིན། 

སྐོབས་ད་ེདུས་རིན་པོ་ཆོེས་ཕུར་པ་ད་ེལུས་དང་འབྲེལ་མེད་གནང་ག་ིརེད། སྐོབས་དེར་

དུས་ཚེོད་མ་ིའདྲ་བ་ཞིིག་ཡིིན་ཙང་གནམ་ཐང་དུ་ལུས་བཤོེར་བྱེད་སྐོབས་ལྕགས་རིགས་

བརྡོ་སོྟན་འཕྲུལ་ཆོས་ད་ེཚེོས་ཉིེན་བརྡོ་བཏང་མ་སོང་།

གནམ་གྲུའ་ིནང་དུ་ངེད་གཉིིས་ཞི་ེདྲགས་སྣང་བ་སྐྱིད་པོ་བྱུང་། དེའ་ིཐད་ལ་རིན་པོ་

ཆོེས་ “ང་གཉིིས་ཀྱིིས་ཨ་མ་ིར་ིཀའ་ིགླེིང་ཕྲན་ད་ེདབང་དུ་བསྡུ་རྒྱུའ་ིསོྐོར་ལ་བཞིད་གད་

འདྲ་བསླེངས་ཏེ་སྣང་བ་བདེ་པོ་བྱུང་།”13 ཞིེས་རྗོེས་སུ་བྲེིས་གནང་ཡོིད། ང་གཉིིས་ཀྱིིས་

ཨ་རིའི་ནང་ལ་འཛུལ་རྒྱུའི་རེ་བ་བྱས་ཏེ་ནེའུ་ཡིོག་ལ་འཕུར་བ་ཡིིན། འོན་ཀྱིང་ཐོངས་

མཆོན་ཚེད་ལྡན་མེད་པར་འཛུལ་འཇུག་ག་ིམ་རེད་ཅིེས་བརོྗོད་བྱུང་། འོན་ཀྱིང་ང་གཉིིས་

ཀ་དབྱིན་ཡུལ་གྱི་ིམ་ིསེར་ཡིིན་པས་མུ་མཐུད་ཁོ་ེན་ཌར་འགྲོ་རུ་བཅུག་ཙང་། ང་ཚེོས་ཊོི་

རོན་ཊོི་ལ་འཕུར་བ་ཡིིན། མཐའ་མ་དེར་ང་གཉིིས་འཛོམ་གླེིང་གསར་པའ་ིནང་དུ་སླེེབས།

དབྱིན་ཡུལ་དུ་ང་གཉིིས་ཀྱིིས་མྱོངས་པའི་དུས་ཚེོད་འཇེིགས་སུ་རུང་བ་དེར་ཕྱིིར་

དྲན་བྱེད་སྐོབས། ངའི་སེམས་ཀྱིི་ཆོ་ཤོས་ཤོིག་གིས་གནས་ཚུལ་དེ་ཡིོངས་རོྫོགས་བརྗོེད་

དུ་འཇུག་འདོད་ཡིོད་པ་དང་ཆོ་ཤོས་དེས་ “དུས་ཚེོད་ངན་པ་དེའི་སོྐོར་གཞིན་ལ་ཅིིའི་

ཕྱིིར་ཤོོད་དམ།” ཞིེས་ཟིེར་གྱི་ིའདུག འོན་ཀྱིང་ངས་རིན་པོ་ཆོེས་འདིའ་ིསོྐོར་ལ་གསུངས་

13 ཆོོས་རྒྱམ་དྲུང་པ། ཆོོས་རྒྱམ་དྲུང་པའ་ིགསུང་འབུམ་གཅིསེ་བཏུས་གླེགེས་བམ་དང་པོ། (བོྷ་ས་ིཊོིན་ཤོམ་བྷ་ལ་དཔར་

སྐྲུན་ཁོང་། ༢༠༠༤) ཤོོག་གྲངས་ ༢༦༦ །
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པ་ཞིིག་དྲན་གྱིི་འདུག ང་ཚེོ་དབྱིན་ཡུལ་ནས་ཐོན་ཏེ་ཟླ་བ་འགའི་རྗོེས་སུ་ངའི་ཁོྱོ་གས་

འད་ིལྟར་བྲེིས་ཡོིད།

ང་ལ་ “བོད་དུ་སྐྱེས་པ་” ཞིེས་པའི་དེབ་ཀྱིི་འདོན་ཐེངས་གསར་པ་དེར་མཇུག་

བསྡུའ་ིགཏམ་ཞིིག་བྲེ་ིདགོས་པའ་ིར་ེསྐུལ་བྱུང་སྐོབས། ངས་འདས་པའ་ིལོ་འགའ་ི

གནས་སྟངས་ཀྱི་ིསོྐོར་ལ་བསམ་ཞིིབ་བྱེད་འགོ་བཙུགས་པ་ཡིིན། ལོ་ད་ེདག་ག་ི

ཆོེས་ཁྱོད་དུ་འཕགས་པའི་སྤུས་ཚེད་ནི་གསུང་ཆོོས་ཀྱིི་སོྟབས་ཤུགས་སུ་གྱུར་

ཅིིང་། ད་ེན་ིརྒྱ་གར་དང་། དབྱིན་ལན། ཨ་ར་ིལ་ཡིོད་སྐོབས་སུ་རྒྱུན་མ་ིཆོད་པའ་ི

སོྤེབས་པའ་ིའབྱུང་ཁུངས་སུ་གྱུར།

གང་དུ་མི་ཚེོ་རང་བྱུང་ཁོོར་ཡུག་ལ་ཆོེས་འབྲེེལ་བ་ཟིབ་པ་དང་། ཁོ་དོག་བཀྲ་

ལ། སྟབས་བད་ེབའ་ིཁྱོད་ཆོོས་ཅིན་གྱི་ིབོད་ལས་ཧ་ཅིང་ཐ་དད་པའ་ིམ་ིཚེ་ེགསར་

པའི་འགྲོ་སྟངས་འདིར་འཕོྲད་བསྟུན་བྱེད་རྒྱུ་དེ་གདོང་ལེན་ཆོེན་པོ་ཞིིག་རེད། 

ད་ེན་ིངའ་ིདག་ེབའ་ིབཤོེས་གཉིེན་ཞི་ེཆོེན་གྱི་ིའཇེམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་དང་མཁོན་

པོ་གང་ཤོར་གཉིིས་ཀྱིི་གཡོི་མེད་འབྲེལ་མེད་ཀྱིི་བྱིན་མཐུ་ཉིག་ཅིིག་ལ་བརྟེེན་

ནས་བྱུང་བ་རེད། ཁོོང་གཉིིས་ཀྱིིས་ང་ལ་གནས་དང་དུས་ལ་ལྟོས་མ་ིདགོས་པར་

གཞིི་རྩའི་སེམས་རྣལ་དུ་འབེབས་སྟངས་ཀྱིི་སྐོོར་ལ་བཀའ་སླེོབ་གནང་བྱུང་། 

ཁོོང་གཉིིས་ཀྱིིས་ང་ལ་ཆོབ་སྲོིད་དང་། སྤྱི་ིཚེོགས། ད་ེབཞིིན་མ་ིཚེེའ་ིསོྒྲམ་གཞི་ི

གཞིན་ཚེང་མར་འཇེིག་རྟེེན་ཡོིངས་ཁྱོབ་ཡིིན་པའ་ིསེམས་ཀྱི་ིརང་བཞིིན་ཏ།ེ ཉོིན་

མོངས་པ་དང་རྣམ་རོྟེག་གི་གཞིན་དབང་དུ་ཡོིད་ཚུལ་གྱིི་སོྐོར་བསླེབས་གནང་

བྱུང་། ངས་བོད་པ་དང་ད་ེབཞིིན་ནུབ་ཕོྱིགས་པ་མང་པོ་དཀའ་ངལ་འདིའ་ིནང་

ཚུད་ཡིོད་པ་མཐོང་མོྱོང་ཡིོད།14  

14 ཆོོས་རྒྱམ་དྲུང་པ། ཆོོས་རྒྱམ་དྲུང་པའ་ིགསུང་འབུམ་གཅིསེ་བཏུས་གླེགེས་བམ་དང་པོ། (བོྷ་ས་ིཌོན་ཤོམ་བྷ་ལ་དཔར་

སྐྲུན་ཁོང་། ༢༠༠༤) ཤོོག་གྲངས་ ༢༧༩ །
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དེས་ན་ངས་བསམ་ཡིས་གླེིང་དུ་ཉིིན་མཐའ་མ་དེ་ཚེོའི་ནང་གང་བྱུང་བ་རྣམས་དྲན་

གསོ་བྱེད་རྒྱུ་ད་ེགལ་ཆོེན་པོ་ཞི་ེདྲགས་ཡིིན་པ་རོྟེགས་བྱུང་། གང་གིས་ཞི་ེན་ད་ེན་ིབསླེབ་

བྱ་གལ་ཆོེན་ཞིིག་རེད། དེ་ནི་ང་ལ་རྟེག་ཏུ་ཆོོས་ཉིམས་ལེན་རྣམ་དག་བྱེད་དགོས་པའི་

དྲན་གསོ་ཞིིག་རེད།།
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ང་གཉིིས་ཨ་རིའ་ིནང་དུ་འཛུལ་ཐུབ་མེད་ཀྱིང་བྱང་ཨ་མ་ིར་ིཀར་སླེེབས་ཐུབ་པ་དེར་སོྤྲོ་

སེམས་འཕེལ་པོ་བྱུང་། ཊོི་རོན་ཊོིའ་ིགནམ་ཐང་ནས་གླེ་འཁོོར་ཞིིག་ག་ིནང་ལ་འཛུལ་ཏ་ེ

འགོྲ་སྐོབས་དེ་ནི་དབྱིན་ཡུལ་དང་ཧ་ཅིང་མི་འདྲ་བ་ཞིིག་ཡིིན་པ་དེ་མ་ཐག་ཏུ་རོྟེགས་

བྱུང་། ང་ནི་ས་ཆོ་དེས་ཡིིད་འཕོྲག་སོང་། གཞུང་ལམ་རྒྱ་ཆོེན་པོ་དང་། མོ་ཊི་ཆོེན་པོས་

མཚེོན་ཡོིད་ཚེད་ཚེང་མ་མྱུར་དུ་ཕྱིིན་པ་དང་ཆོེ་རུ་ཕྱིིན་པ་ལྟར་མངོན། གླེ་འཁོོར་དེས་

ང་ཚེོས་སྐོབས་དེར་གླེ་ཐུབ་པའ་ིམགྲོན་ཁོང་མདོག་ཉིེས་ཤོིག་ཏུ་བསྐྱལ་བྱུང་། དེར་ང་ཚེ་ོ

མཚེན་གཅིིག་བསྡེད། སང་ཉིིན་ཞིོགས་པ་དེར་ང་གཉིིས་ལ་ཁོ་ལག་ཅིིག་བཟིའ་འདོད་

སྐྱེས་པས་ཁོྲམ་ར་ཞིིག་འཚེོལ་དུ་ཕྱིིན་པ་ཡིིན། ང་གཉིིས་སྣ་འཛོོམས་ཁོྲམ་ར་ཞིིག་ཏུ་

སླེེབས་པ་དང་རྦད་ད་ེམགོ་འཐོམས་སོང་། དབྱིན་ཡུལ་དུ་ཚེོང་ཁོང་འད་ིའདྲ་མེད། ཚེོང་

ཁོང་ག་ིལས་བྱེད་ད་ེཚེོའང་ཡིག་པོ་འདུག ཁོོང་ཚེོས་ “ཁོོང་། ཁྱོེད་རང་ལ་ཕྱིག་རོགས་ཞུ་

དགོས་འདུག་གམ།” དང་ “ཁྱོེད་རང་ལ་གང་མཁོོ་བ་ཚེང་མ་རྙིེད་སོང་ངམ།” “ཉི་ིམ་བཟིང་

པོ་ཞིིག་ཡོིང་བ་ཤོོག” ལ་སོགས་པ་ཟིེར་གྱིི་འདུག བྱེད་སྟངས་འདི་ངས་བཅོིས་མ་ཞིིག་

ཏུ་མཐོང་བྱུང་། དབྱིན་ཡུལ་དུ་འད་ིའདྲ་ནམ་ཡིང་བྱུང་ཡིོད་ཀྱི་ིམ་རེད། ཚེོང་ཁོང་ནང་

ག་ིདངོས་པོ་ཚེང་མའ་ིབོངས་ཚེད་དང་སྣུམ་ཞིག་དོད་པོའ་ིརང་བཞིིན་དེར་ང་ངོ་མཚེར་

སྐྱེས་བྱུང་། སོྔོ་ཚེལ་དང་། འཁྱོག་ཟིས། མངར་ཟིས། རྐུབ་ཕྱིིས་ཤོོག་བུ་བཅིས་བསྟར་པ་

དང་བསྟར་པ་བསྒྲིགས་ཏ་ེཡོིད་པ་དང་། ཤོ་རིགས་ཡིོད་ས་དེར་གླེང་ཤོ་དང་། ཕག་ཤོ བྱ་ཤོ 

ཉི་ཤོ་སོགས་ཀྱིི་ཚེན་པ་ཟུར་དུ་འདུག རིན་པོ་ཆོེས་ཤོ་རྗོེན་སྲོེག་མ་ཆོེན་པོ་ཞིིག་དང་། 

ངས་ཁུ་ར་འཁྱོག་སྤྲོིའ་ིདཀར་རྒྱན་བྱས་པ་ཞིིག་ཉོིས་པ་ཡིིན། ང་གཉིིས་ཀྱིིས་ཉོི་ཆོ་རྣམས་

མགོྲན་ཁོང་དུ་ཁྱོེར་ཏེ་ཉིལ་ཁྲིའི་སྟེང་དུ་བསྡེད་ནས་བོྲེ་བ་ཞིིམ་ལ་བོངས་ཚེད་ཆོེ་བའི་

ཁོ་ལག་ད་ེདག་ཟོིས་པ་ཡིིན།
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ཉིིན་རྗོེས་མ་དེར་རིན་པོ་ཆོེས་ཊོི་རོན་ཊོིའ་ིནང་པའ་ིཆོོས་ཚེོགས་ཞིིག་ལ་འབྲེེལ་བ་གནང་

སྟ།ེ ཁོོང་རང་ཊོི་རོན་ཊོི་རུ་སླེེབས་ཡོིད་པའ་ིབོད་པའ་ིབླ་མ་གང་དུའང་སོྡེད་ས་མེད་མཁོན་

ཞིིག་ཡིིན་ཞིེས་འགྲེལ་བཤོད་གནང་སོང་། ཐོག་མའ་ིཆོར་ང་ཚེོས་ཁོ་ེན་ཌར་ལོ་མང་སོྡེད་

མཁོན་བོད་པའི་དགེ་རྒན་ཀརྨ་འཕྲིན་ལས་ཀྱིི་སར་སོྡེད་རྒྱུའི་རེ་བ་བྱས་པ་ཡིིན། ཁོོང་

གིས་སི་ཀོད་ལནད་དུ་རིན་པོ་ཆོེར་མཇེལ་འཕྲད་བྱེད་མོྱོང་པ་དང་ཁོོང་གཉིིས་འཆོམ་

པོ་ཡོིད། འོན་ཀྱིང་སྐོབས་ད་ེདུས་ཁོོང་ཕྱི་ིསོྐྱད་བྱས་ཏ་ེབསྡེད་མ་ིའདུག

ང་གཉིིས་ལ་སོྡེད་སའི་གནས་ཚེང་མེད་པ་དང་མགོྲན་ཁོང་དུ་མུ་མཐུད་སོྡེད་ཐུབ་

པའི་དངུལ་ཡིང་མེད། ང་ཚེོས་སྐོབས་དེར་ཧྥུར་མོནད་ཏུ་སྡེོད་བཞིིན་པའི་རིན་པོ་ཆོེའི་

སླེོབ་མ་གཉིིས་ཏེ། ཧྥོི་རན་ལུ་ཝིི་སི་དང་སྐོལ་བཟིང་གཉིིས་ལ་ཁོ་པར་བཏང་ནས་ལམ་

སོྟན་བྱེད་རོགས་ལབ་པ་ཡིིན། ཁོོང་གཉིིས་ལ་ཉིེ་ཆོར་ཨ་རིར་ས་ཆོ་ཞིིག་ཐོབ་འདུག་ལ། 

དེ་ནི་རིན་པོ་ཆོེའི་ཆོོས་ཚེོགས་དང་པོར་འགྱུར་རྒྱུ་དེ་ཡིིན། ཁོོང་ཚེོས་ང་གཉིིས་ལ་ཧྥུར་

མོནད་ནས་མོ་ཊིའི་ཆུ་ཚེོད་འགའ་ཤོས་ཀྱིི་རྒྱང་ཐག་ལས་མེད་པའི་མོནད་རིལ་དུ་འགོྲ་

དགོས་པའ་ིགོྲས་འགོ་བཏོན་བྱུང་། ཁོོང་ཚེོས་ང་གཉིིས་ལ་ད་ེགར་ཐུག་འཕྲད་དུ་ཡིོང་རྒྱུ་

སྟབས་བད་ེཔོ་ཡོིད། ཁོོང་གཉིིས་ཀྱིིས་ང་ཚེོའ་ིགནད་དོན་གྱི་ིཐོག་ལ་ལས་ཀ་བྱེད་མཁོན་

ཕྱིི་མི་དོ་དམ་གྱིི་ཁྲིམས་རོྩད་པ་ཞིིག་འཚེོལ་བཞིིན་པ་དང་། ང་གཉིིས་ཨ་རི་ལ་བདུན་

ཕྲག་འགའ་ཤོས་ཀྱི་ིནང་ཚུད་དུ་འཛུལ་ཐུབ་པའ་ིར་ེབ་བྱེད་ཀྱི་ིའདུག

ང་གཉིིས་ལ་མེ་འཁོོར་གྱིི་འཛོིན་བྱང་ཉོི་རྒྱུ་འདང་ཙམ་གྱིི་དངུལ་ལས་མེད་སྟབས་

མོནད་རིལ་ལ་མཚེན་གྱི་ིམ་ེའཁོོར་ཞིིག་ག་ིནང་དུ་ཕྱིིན་པ་ཡིིན། ང་ཚེ་ོད་ེགར་སླེེབས་དུས་

ནང་པའ་ིསྤྱི་ིཚེོགས་ཀྱིིས་ས་མུ་ཁོིམ་ཟིེར་བའ་ིཀོ་ར་ིཡིའ་ིགྲྭ་བ་ཞིིག་ལ་འབྲེེལ་མཐུད་བྱུང་

པས་ང་ཚེ་ོཁོོང་དང་ཁོོང་ག་ིབཟིའ་ཟླའ་ིམཉིམ་དུ་སོྡེད་པར་མགོྲན་འབོད་བྱས་བྱུང་། མོ་

ན་ིནུབ་ཕོྱིགས་མ་ཞིིག་ཡིིན་ཀྱིང་ཀོ་ར་ིཡིའ་ིཁོ་ལག་བཟོི་རྒྱུར་ཧ་ཅིང་མཁོས་པོ་ཡོིད་པས་

ང་ཚེོས་ཁོོང་གཉིིས་དང་ལྷན་དུ་ཁོ་ལག་ཞིིམ་པོ་ཐེངས་འགའ་ཟིས་པ་ཡིིན། ཁོོང་གཉིིས་

ལ་ཕྲུ་གུ་བུ་ཆུང་ཆུང་མིང་ལ་མ་ཇེི་ཟིེར་བ་ཞིིག་འདུག ཀོ་རི་ཡིའི་སྐོད་དུ་ཁོོའ་ིམིང་གི་
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གོ་དོན་ད་ེ “སངས་རྒྱས་ལ་མཆོོད་པ་” ཞིེས་ཟིེར་བ་རེད་སྙམ། དང་ཐོག་ང་ཚེ་ོཕན་ཚུན་

འཆོམ་པོ་བྱུང་། དེ་ནས་མཚེན་གཅིིག་ལ་རིན་པོ་ཆོེ་དང་ས་མུ་གཉིིས་ཨ་རག་འཐུང་

ནས་ཕྱིི་པོ་བསྡེད་པ་དང་སང་ཉིིན་དེར་ས་མུས་ང་ཚེོར་དེ་ནས་འགྲོ་རོགས་ལབ་བྱུང་། 

ག་རེ་བྱུང་ཡིོད་མིན་ངས་ཏན་ཏན་མི་ཤོེས། ས་མུ་ཡིིས་རིན་པོ་ཆོེ་ལ་ “ཁྱོེད་རང་སངས་

རྒྱས་འདྲ་བོ་མཐོང་རུང་ཁྱོེད་རང་མི་དཀྱུས་མ་ཙམ་རེད། ཁྱོེད་རང་སྒྲུང་འདྲ་བོ་འདུག་

ལ། ཁོྱོད་ཀྱིིས་སྒྲུང་ལྟར་བྱེད་ཀྱིི་འདུག འོན་ཀྱིང་ཁྱོེད་རང་ངོ་མ་དེ་མ་རེད། ཁྱོེད་རང་

འདིར་བསྡེད་ན་འགྲིག་ག་ིམ་རེད།” ཅིེས་བརོྗོད་སོང་། ད་ེན་ིས་ིཀོད་ལནད་ཀྱི་ིནུས་པའ་ི

ལྷག་འཕོྲ་ལྟ་བུ་ཞིིག་ཏུ་ཚེོར་བྱུང་།

ཁོེ་ན་ཌའི་ནང་ཆོོས་ཀྱིི་གནས་སྟངས་དེ་ང་ཚེོས་ཨ་རིར་མཐོང་བ་དང་གཅིིག་

མཚུངས་རེད། གོྲང་ཁྱོེར་ཆོ་ེཁོག་ག་ིནང་དུ་སྲོ་ཚུགས་པའ་ིཐེག་ཆོེན་ནང་པའ་ིསྤྱི་ིཚེོགས་

དུ་མ་འདུག འོན་ཀྱིང་ད་ེདག་མང་ཆོ་ེབ་ན་ིནང་ཆོོས་གཙ་ོཆོེར་དར་ས་དང་རིག་གཞུང་

ད་ེགའ་ིནང་དུ་འཚེར་ལོངས་བྱས་སའ་ིཡུལ་རྒྱ་ནག་དང་། ཉི་ིཧོང་། ཀོ་ར་ིཡི་བཅིས་ནས་

ཡིོང་བའི་ཨ་རིའི་ཨེ་ཤོེ་ཡི་པ་དང་། ཁོེ་ན་ཌའི་ཨེ་ཤོེ་ཡི་པ་དེ་ཚེོ་ལས་གྲུབ་པ་རེད་འདུག 

བལྟས་པ་ཙམ་གྱིིས་རིན་པོ་ཆོ་ེཡིིད་འཕོྲག་མ་ིསྲོིད་པའ་ིརྙིིང་ཞིེན་ཅིན་གྱི་ིགནས་བབ་ལྡན་

པ་ཤོ་སྟག་རེད། གཅིིག་བྱས་ན་ང་ཚེོའ་ིཐོག་མའ་ིཐུག་འཕྲད་ཡིག་པོ་མ་བྱུང་བ་ད་ེཆོེས་ཡི་

མཚེན་པ་ཞིིག་མ་རེད།

ང་ཚེ་ོས་མུའ་ིཁྱོིམ་ནས་ཐོན་རྗོེས་ང་གཉིིས་ལ་བདུན་ཕྲག་གཅིིག་ལ་ཌོ་ལོར་ཉི་ིཤུ་རྩ་

ལྔ་སོྤྲོད་དགོས་པའ་ིནང་ཆོས་རང་འགྲིག་ཅིན་གྱི་ིཁོང་པ་ཆུང་ངུ་ཞིིག་ཐོབ་བྱུང་། བརྙིན་

འཕྲིན་གྱི་ིཆོེད་དུ་བདུན་གཅིིག་ལ་ཌོ་ལོར་གསུམ་སོྣན་མ་སོྤྲོད་དགོས་ཀྱི་ིའདུག བདུན་

ཕྲག་དང་པོའ་ིཁོང་གླེའ་ིཆོེད་དུ་ངས་རིན་པོ་ཆོེའ་ིན་བཟིའ་ིཁུག་མ་བསོྔོགས་ནས་ཁོང་གླེ་

མང་ཆོ་ེབ་སིལ་མའ་ིངོ་བོར་སྤྲོད་པ་ཡིིན།

མཐའ་མ་དེར་ཨ་རིའ་ིནང་ན་ཡིོད་པའ་ིརིན་པོ་ཆོེའ་ིསླེོབ་མ་ཚེ་ོནས་ང་ཚེོར་རོགས་

སོྐྱར་གང་འཚེམས་ཐོབ་རྒྱུ་འགོ་ཚུགས་སོང་། འོན་ཀྱིང་ཐོག་མའི་ཆོར་ང་ཚེོ་དབུལ་
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སྟབས་གཙ་ོཆོེར་འབྲེས་བཟིས་ཏ་ེའཚེ་ོབ་བསྐྱལ་བ་ཡིིན། ང་གཉིིས་ལ་འབྲེས་བཙ་ོསའ་ི

སོྣད་ཆོེན་པོ་ཞིིག་ཡོིད་པ་དང་། སྐོབས་ར་ེང་གཉིིས་ལ་འབྲེས་ཀྱི་ིཐོག་ཏུ་གླེང་ཤོའམ། བྱ་

ཤོ་ཕྲན་བུ་ཁོ་སོྣན་ཉོི་རྒྱུར་དངུལ་འདང་ངེས་ཡོིང་གི་ཡོིད། ཉིི་མ་ཞིིག་ལ་ངས་བཟིའ་

ཆོས་ཚེོང་ཁོང་དུ་ཁོ་ལག་ཉོི་ཕྱིིར་ཌོ་ལོར་བདུན་བེད་སོྤྱིད་བཏང་བ་དང་། ངས་དངུལ་

མང་པོ་བེད་སོྤྱིད་བཏང་འདུག་ཅིེས་རིན་པོ་ཆོ་ེསྐུ་རླུང་ལངས་སོང་། ཉི་ིམ་གཞིན་ཞིིག་ལ་

ངས་མོནད་རིལ་དུ་ཚེོང་ཁོང་ཞིིག་ག་ིནང་ལ་དགོང་ཚེིགས་ཀྱི་ིཤོ་ཉོི་བར་ཕྱིིན་པ་ཡིིན། ང་

དགོང་དོྲའ་ིཁོ་ལག་ག་ིཆོེད་དུ་ཕུག་རོན་གསོན་པོ་འཚེོང་སའ་ིཚེོང་ཁོང་ཞིིག་ག་ིམདུན་

ནས་ཕྱིིན། ཁོོང་ཚེོས་བྱ་ད་ེད་ེག་རང་དུ་གསོད་ཀྱི་ིའདུག ད་ེཉིིན་ད་ེགར་གཅིིག་རང་ལྷག་

ཡིོད་པ་དང་། ང་རང་ཉིམ་ཐག་པའི་བྱ་དེ་ལ་སྙིང་རྗོེ་སྐྱེས་ཏེ་ངས་དངུལ་ཡོིད་ཚེད་བྱིན་

ནས་ད་ེཉོིས་པ་ཡིིན། ང་ནང་དུ་སླེེབས་དུས་རིན་པོ་ཆོེས་ “དགོང་ཚེིགས་ལ་ཅི་ིཡོིད།” ཅིསེ་

དྲིས་བྱུང་། ངས་ “ཕུག་རོན་འདིའ་ིདོན་དུ་ངས་དངུལ་ཚེང་མ་བེད་སོྤྱིད་བཏང་བ་ཡིིན།” 

ཞིེས་ཞུས། ཁོོང་གིས་དེའ་ིཐད་ལ་ཡིག་པོ་ཞི་ེདྲགས་གནང་སོང་། ང་ཚེོས་ཕུག་རོན་ད་ེསྒོེའུ་

ཁུང་ནས་ཚེ་ེཐར་བཏང་སྟ་ེདགོང་དོྲའ་ིཁོ་ལག་ལ་ང་གཉིིས་ཀྱིིས་འབྲེས་རྐྱེང་ཟིོས་པ་ཡིིན།

སྐོབས་ར་ེང་ཚེོས་མོནད་རིལ་གྱི་ིགཡིས་གཡིོན་དུ་རྐང་ཐང་ལ་འཆོམ་འཆོམ་ལ་ཕྱིིན་

པ་ཡིིན། འོན་ཀྱིང་རིན་པོ་ཆོེས་འཁོར་རྒྱུག་ད་དུང་བེད་སོྤྱིད་གནང་ག་ིཡིོད་ཙང་། ཁོོང་

ཡིར་མར་ཕེབས་རྒྱུར་ཁོག་པོ་འདུག དེས་ན་བཟིའ་ཆོས་ཉོི་ཆོ་མང་ཆོེ་བ་ངས་རྒྱག་

གི་ཡིོད་པ་དང་ང་ཚེོས་དུས་ཚེོད་མང་ཆོེ་བ་ཁོང་པའི་ནང་དུ་བསྡེད་དེ་བསྐྱལ། རིན་པོ་

ཆོེ་དང་ང་གཉིིས་ཀྱིིས་ལྟེབས་རྒྱུ་ཡིོད་པའི་འབོལ་ཁྲི་ཆོེན་པོ་ཞིིག་གི་སྟེང་དུ་ཉིལ་ཏེ་

གཟུགས་མཐོང་བརྙིན་འཕྲིན་དུ་གོླེག་བརྙིན་ནང་འཇེམ་གྱི་ིཐུགས་སོྤྲོ་ (Pajama Party) 

དང་། ཨལ་ཧྥོ་ིརེད་ཧ་ིཆོ་ིཁོོག་ག་ིའཁྲབ་སོྟན་ཟིེར་བ་སོགས་ལ་ཡུན་རིང་པོར་བལྟས། ང་

ཚེོའ་ིཁོང་པ་ད་ེབག་ལེབ་བཟོི་ས་ཞིིག་ག་ིསྒོང་དུ་ཡིོད་པས་རིན་པོ་ཆོ་ེགཞི་ིཁོང་ནང་ག་ིཕ་

རན་སིའི་བག་ལེབ་བཟོི་མཁོན་དེ་ལ་ཐུག་འཕྲད་དུ་ཕེབས་ཀྱིི་ཡིོད། ཁོོ་དང་རིན་པོ་ཆོེ་

གཉིིས་ཕན་ཚུན་འཆོམ་པོ་ཡོིད་པ་དང་ཨ་རག་མཉིམ་དུ་འཐུང་ག་ིཡོིད། སྐོབས་ར་ེབག་
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ལེབ་བཟོི་མཁོན་དེས་ང་ཚེོར་བག་ལེབ་རེ་སོྤྲོད་ཀྱིི་ཡིོད། ང་ཚེོ་ཧ་ཅིང་དབུལ་པོ་ཡིིན་

པས་འད་ིན་ིགསོལ་སོྟན་ངོ་མ་ཞིིག་རེད།

ཁོང་བརྩེགས་དེའ་ིནང་དུ་སྐོབས་ར་ེང་ཚེོའ་ིམཉིམ་དུ་འཁྱོམ་རོགས་བྱེད་པའ་ིསྐྱེས་

པ་བཟིའ་ཚེ་ོཞིིག་འདུག ཁོོང་ཚེོས་ཉིལ་ཐ་ཤུགས་ཆོ་ེའཐེན་གྱི་ིཡིོད་པ་དང་སྐོབས་ར་ེང་

ཚེོས་ཁོོང་ཚེོ་དང་མཉིམ་དུ་འཐེན་པ་ཡིིན། ངས་འདི་གནད་འགག་ཆོེན་པོ་ཞིིག་ཡིིན་

པ་དྲན་གྱིི་མི་འདུག རྗོེས་སུ་རིན་པོ་ཆོེ་སོྤྲོ་སྐྱིད་ཀྱིི་ཆོེད་དུ་ཉིལ་ཐ་བེད་སྤྱིོད་གཏོང་རྒྱུར་

མཐའ་གཅིིག་ཏུ་དགག་བྱ་གནང་མཁོན་ཞིིག་ཏུ་གྱུར་སོང་། ཡིིན་ནའང་སྐོབས་ད་ེདུས་

ཁོོང་གིས་དགའ་ཞིིང་སོྤྲོ་བའ་ིངང་ནས་ཚེོད་ལྟ་བྱས་པ་ལྟ་བུར་མངོན།

ང་འཚེར་ལོངས་བྱེད་སྐོབས་མི་ཚེེ་སྐྱིད་པོའ་ིངང་ནས་བསྐྱལ་ཡིོད་སྟབས། ངའི་

མི་ཚེེའི་ནང་དུ་ཐེངས་དང་པོར་ངས་གོྱིན་ཆོས་བཀྲུ་དགོས་བྱུང་། དང་ཐོག་ངས་འཁྲུད་

སྟངས་ཡིག་པོ་ཤོེས་ཀྱི་ིམེད་དུས་ངས་རིན་པོ་ཆོེའ་ིབལ་གྱི་ིནུབ་ཆོས་དང་སྦུ་རས་ཀྱི་ིསྟོད་

གོས་ད་ེཚེ་ོའཁྲུད་སྐོམ་འཕྲུལ་འཁོོར་གྱི་ིནང་དུ་བླུགས་པ་ཡིིན། འོན་ཀྱིང་ཁོོང་གིས་དེའ་ི

སོྐོར་ལ་སྣང་འཇེོག་གནང་མ་སོང་། ངས་ཁོོང་གི་ནུབ་ཆོས་ནང་ལ་འཁྱོེར་ཡིོང་སྐོབས་

ཁོོང་གིས་ “སྙིང་ཉི་ེམ། སོྐྱན་ཡིོད་པ་མ་རེད། ང་ཚེོའ་ིཕྲུ་གུ་དང་པོ་ད་ེལ་ཉིར་ཆོོག་ག་ིརེད།” 

ཅིེས་གསུངས་བྱུང་།

མོནད་རིལ་དུ་ང་ཚེོར་ཁོང་པ་ཞིིག་ཐོབ་མ་ཐག་ཏུ་རིན་པོ་ཆོེ་སྣང་བ་སྐྱིད་དུ་ཕྱིིན་

སོང་། ཁོོར་ཡུག་དེའ་ིནང་དུ་ཕྱི་ིགསལ་ནང་གསལ་ཆོ་ེརུ་ཕྱིིན་པ་དང་ལྷན་དུ་རིན་པོ་ཆོ་ེ

ལ་སེམས་སྐུལ་ཐེབས་པ་ལྟར་མངོན། ནེའུ་ཡོིག་གི་ནུས་མཐུ་ཆོེ་བའི་ཕྱིི་མི་དོ་དམ་གྱིི་

ཁྲིམས་རྩོད་པ། མའ་ེཁོོལ་ཨ་རོན་ནའོ་ཝི་ིཚེི་ཡིིས་ང་ཚེོའ་ིདོན་དག་སྒྲུབ་བཞིིན་ཡིོད་པས། 

ང་ཚེ་ོཨ་རིའ་ིནང་དུ་འཛུལ་ཐུབ་ཀྱི་ིརེད་སྙམ་པའ་ིང་ཚེོར་གདེང་ཚེོད་ཡིོད། ད་ེན་ིཐོངས་

མཆོན་རག་ཐབས་སུ་ལས་ཁུངས་འགའ་ཤོས་བརྒྱུད་དགོས་པའ་ིདྲ་ིབ་ཞིིག་རེད། རིན་པོ་

ཆོེས་མ་འོངས་པའ་ིསོྐོར་ལ་ར་ེབ་ཆོེན་པོ་གནང་ག་ིའདུག ང་ཚེོས་མོནད་རིལ་དུ་སྐོབས་

ད་ེདུས་དར་སོ་ཆོེན་པོ་ཡིོད་པའ་ིབརྙིན་རིས་ཀྱི་ིངོས་གསུམ་མཐོང་བའ་ིཤོིས་ཤོོག་འགའ་



འབྲུག་སྒྲ།

189

ཤོས་ཉོིས་པ་ཡིིན། དེ་དག་ཕར་ཚུར་འགུལ་སོྐྱད་བཏང་ན་ཤོིས་ཤོོག་སྟེང་གི་བརྙིན་རིས་

བརྗོེ་འགྲོ་གི་ཡིོད་པས་རིན་པོ་ཆོེས་ “ཉིིན་ཞིིག་ང་གཉིིས་ཀྱིིས་རང་བདག་ཁོང་པ་ཞིིག་

ཉོི་ཐུབ་ཀྱི་ིརེད། ད་ེདུས་ཁོང་པའ་ིརྩིག་ངོས་གཅིིག་ཆོ་ཚེང་ངོས་གསུམ་མཐོང་བའ་ིབརྙིན་

པར་འད་ིའདྲ་སྦྱར་ན་ཡོིང་ག་ིརེད།” ཅིེས་གསུངས།

ཧྥོར་མོནད་ནས་སླེོབ་མ་ཚེོས་ང་ཚེོར་ཐུག་འཕྲད་དུ་ཡིར་ཡིོང་རྒྱུ་འགོ་བཙུགས། 

སྐོལ་བཟིང་དང་ཧྥོི་རན་གཉིིས་ཀྱིིས་ཧ་ལམ་བདུན་རེ་བཞིིན་ཡོིང་སྟེ། ང་ཚེོའི་འཚེོ་བ་

འཁོྱོལ་ཐུབ་པའི་ཆོེད་དུ་ལག་དངུལ་ཡིང་ཡིང་ཁྱོེར་ནས་སྤྲོད་བྱུང་། ཆོོས་ཚེོགས་ཀྱིི་ས་

ཆོ་ཉོི་རྒྱུར་གཏོང་ཕོད་ཆོེན་པོས་སྦྱིན་བདག་བྱེད་མཁོན་གྱིི་སོླེབ་མ་གསར་པ། ཇོེ་ཨན་

ནེའུ་མན་ཡིང་རིན་པོ་ཆོེ་མཇེལ་བར་སླེེབས་བྱུང་། ཁོོང་ཚེོས་ང་ཚེོར་ཆོོས་ཚེོགས་ཀྱིི་

འཛུགས་སྐྲུན་ཇེ་ིའདྲ་འགོྲ་བཞིིན་ཡོིད་པའ་ིསོྐོར་ལ་གནས་ཚུལ་བཤོད་བྱུང་། ཁོོང་ཚེོས་

ཆོོས་ཚེོགས་ལ་མིང་ཞིིག་འཚེོལ་བའ་ིདོན་དུ་ཨ་ཡི་ིཅིིང་ག་ིམོ་འདེབས་རྒྱུར་ཐག་བཅིད་

འདུག ཨ་ཡི་ེཅིིང་ག་ིམོ་ཚེིག་ག་ིནང་དུ་སྟག་ག་ིརྔ་མའ་ིསྟེང་དུ་འགོྲ་བའ་ིཚེིག་དོན་སོྐོར་

ཞིིག་བབ་ཡིོད་པས། རིན་པོ་ཆོེའ་ིཐུགས་སོྨོན་དང་སྦྲེགས་ཁོོང་ཚེོས་ཆོོས་ཚེོགས་ཀྱི་ིམིང་

ལ་ “སྟག་ག་ིརྔ་མ་” (Tail of the Tiger) ཞིེས་བཏགས། ང་ཚེོས་ “རྔ་མ་” ཞིེས་འབོད་པའ་ི

གནས་དེའ་ིའཕེལ་རྒྱས་སོྐོར་གསན་སྐོབས་རིན་པོ་ཆོ་ེཧ་ཅིང་སོྤྲོ་བ་འཕེལ་པོ་བྱུང་སོང་།

ང་ཚེོར་མོནད་རིལ་དུ་སར་ས་ིཁོ་ིརེན་ལ་ཡིང་ཐུག་བྱུང་། སྐོབས་ད་ེདུས་ཁོོ་ལོ་བདུན་

ཅུ་ཙམ་རེད། དུས་རིམ་གྱི་ིཆོ་ནས་བཤོད་ན་ཁོོ་ན་ིརིན་པོ་ཆོེའ་ིསོླེབ་མ་རྒན་ཤོོས་ཀྱི་ིགྲས་

ནས་གཅིིག་རེད། ཁོོ་ནི་སྐྲ་དཀར་པོ་རིང་པོ་ཡིོད་པའི་མི་རྒན་བཟིང་པོ་ཞིིག་རེད། རིན་

པོ་ཆོེ་དང་མཇེལ་འཕྲད་དང་པོའ་ིསྐོབས་སུ་ཁོོས་ “རིན་པོ་ཆོེ། ང་ལ་བསླེབ་བྱ་འགའ་

ཞིིག་དགོས་ཀྱི་ིའདུག དང་པོ་ངས་ཕྱིག་རྒྱ་ཆོེན་པོ་ཉིམས་ལེན་བྱས་པ་དང་། ད་ེནས་ཨ་

ཏི་ཆོེན་པོའ་ི(ལོ་མང་འགོར་བའི་རྣལ་འབོྱར་གྱིི་ཉིམས་ལེན་)ཉིམས་ལེན་བྱས་པ་ཡིིན། 

ད་ཆོ་ངས་ད་ེགཉིིས་ཀ་བྱས་ཟིིན་པ་ཡིིན་དུས་འདིའ་ིརྗོེས་སུ་ག་ར་ེབྱེད་དགོས་རེད་དམ།” 

ཞིེས་དྲིས་སོང་། རིན་པོ་ཆོེས་ཁོོ་ལ་ “ངས་ཁྱོེད་རང་ལ་སོྒོམ་རྒྱག་སྟངས་སླེོབ་ཀྱིི་ཡིིན།” 

ཞིེས་གསུངས་སོང་།
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ང་ཚེོ་མོནད་རིལ་དུ་སོྡེད་སྐོབས་རིན་པོ་ཆོེས་ཁོོན་ཁོོར་ཌི་ཡི་གཙུག་ལག་སླེོབ་གྲྭ་

ཆོེན་མོར་མང་ཚེོགས་ལ་གསུང་བཤོད་ཚེར་འགའ་ཤོས་གནང་། ད་ེགར་ང་ཚེོས་མ་ིའགའ་

ཤོས་དང་འབྲེེལ་བ་བྱས། ནང་པ་ཚུལ་མཐུན་ཡིིན་པའ་ིཇུ་ཌ་ིགོྷིལད་ལ་ཐུག་འཕྲད་བྱུང་

པ་ངས་དྲན་སོས་ཀྱི་ིའདུག མོ་དང་བུད་མེད་གཞིན་མང་པོས་ང་ཚེ་ོདང་མཉིམ་དུ་ཡིར་

མར་འགོྲ་རྒྱུ་འགོ་བཙུགས། མོནད་རིལ་དུ་ང་གཉིིས་བཟིེན་བསམ་གཏན་པའི་ཆོོས་

ཚེོགས་ཆུང་ཆུང་ཞིིག་ཡོིད་མཁོན་ནུབ་ཕོྱིགས་པའ་ིབཟིེན་གྱི་ིབླ་མ། ཋེིན་ཌེལ་མར་ཋེིན་

ལའང་ངོ་སོྤྲོད་བྱས་བྱུང་། ཁོོ་ཉིི་ཧོང་དུ་དུས་ཚེོད་གང་འཚེམས་བསྡེད་འདུག་ལ། ཁོོ་

སོྤེབས་པའང་མཐོན་པོ་འདུག འོན་ཀྱིང་ང་གཉིིས་ལ་ཡིག་པོ་བྱས་བྱུང་། ཁོོའ་ིསྐྱ་ེདམན་

གྷིི་སི་ལ་ནི་གོྲད་འགུལ་གཞིས་འཁྲབ་མ་ཞིིག་རེད། མོས་ཕྱིི་རྒྱལ་ནས་བྱུང་བའི་གཞིས་

འཁྲབ་སྟ་ེནང་མ་ིགསོ་ཡི་ིཡིོད་པ་དང་། ང་ཚེ་ོཐེངས་གཅིིག་མོའ་ིགཞིས་འཁྲབ་སར་བལྟ་

རུ་ཕྱིིན་པ་ཡིིན། ལོ་རྗོེས་མ་དེར་ཋེིན་ཌེལ་གྱིིས་ཁོོ་རང་ག་ིཆོོས་ཚེོགས་སུ་གཟིའ་མཇུག་ག་ི

ལས་རིམ་ཞིིག་ཏུ་གསུང་ཆོོས་གནང་བར་རིན་པོ་ཆོ་ེགདན་འདྲེན་ཞུས་སོང་།

ཨ་རིར་རིན་པོ་ཆོེ་ལ་ནང་ཆོོས་ཀྱིི་སོྲོལ་རྒྱུན་ངོ་མ་ལ་གོམས་འདྲིས་ཕྲན་བུ་ཡིོད་

ཀྱིང་། གོ་རོྟེགས་དང་སོྦྱང་བརྡོར་མེད་པའི་མི་ཋེིན་ཌེལ་ལྟ་བུའི་ནུབ་ཕོྱིགས་པའི་དགེ་

རྒན་གཞིན་དག་ལ་འཕྲད་མོྱོང་ཡིོད། དོན་དངོས་སུ་ནང་ཆོོས་ཀྱི་ིསོྐོར་ལ་གོ་བ་ལོག་སྒྲུབ་

ཡི་མ་ཟུང་དེ་འདྲ་དུ་མ་འཕེལ་རྒྱས་སུ་ཕྱིིན་ཡོིད། དེ་དུས་དར་ཁྱོབ་ཆོེ་བའི་བཟིེན་གྱིི་

ཉིམས་ལེན་གྱིི་བཟོི་འདྲ་བ་ཞིིག་འདུག ཀུན་སོླེང་ལ་ལྷད་མེད་ཀྱིང་འདང་ངེས་བཞིིན་

པའི་ཉིམས་ལེན་དང་ཉིམས་མོྱོང་ལ་གཞིི་བརྟེེན་མ་བྱས་པའི་རོྟེག་འཆོར་འདྲ་བོ་རེད། 

དཀའ་ངལ་ཞིིག་ནི་ནུབ་ཕོྱིགས་པའི་རིག་གཞུང་ཤོེས་པའི་སོྒོ་ནས་ནུབ་ཕོྱིགས་པ་ཚེོ་ལ་

ཆོོས་ཀྱི་ིགོ་རོྟེགས་ཐད་ཀར་སོྤྲོད་ཐུབ་མཁོན་གྱི་ིཨ་ེཤོ་ེཡིའ་ིབླ་མ་ཉུང་ངུ་ལས་མེད། ཕོྱིགས་

གཅིིག་ནས་བཤོད་ན། ང་ཚེོར་དབྱིན་ཡུལ་དུ་འཕྲད་ཟིིན་པའི་དཀའ་ངལ་དེ་དག་དང་

གཅིིག་མཚུངས་རེད། ཨ་ེཤོ་ེཡིའ་ིབླ་མ་མང་པོ་ཞིིག་ནུབ་ཕོྱིགས་པའ་ིསོླེབ་མ་ཚེོར་ཞིེད་སྣང་

བྱས་ནས་བསྡེད་ཡིོད། རིག་གཞུང་གི་འགོག་རྐྱེེན་དེ་མཐོ་ཐག་ཆོོད་དེ་བླ་མ་དང་སླེོབ་
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མ་འདྲེས་ཐུབ་ཀྱི་ིམེད། ད་ེལྟར་ཡིང་། ཨ་རིའ་ིནང་དུ་གནས་སྟངས་ད་ེཞིིག་རལ་དུ་འགྲོ་

བའི་དུས་ཚེོད་སྨོིན་བསྡེད་ཡིོད་པ་དང་། རང་གི་མཐོང་ལམ་ལྟར་གོ་བརྡོ་སོྤྲོད་སྟངས་

ཀྱིི་ཐབས་ལམ་གསར་པ་ཞིིག་གསར་གཏོད་བྱེད་མཁོན་གྱིི་བླ་མ་འགའ་ཞིིག་སྟེ། དཔེར་

ན། ཁོ་ལ་ིཧོྥོར་ན་ིཡིའ་ིནང་ག་ིསུ་བཟུ་ཁོ་ིརོ་ཤོ་ིལྟ་བུ་བཞུགས་པ་ང་ཚེོར་ཤོེས་རོྟེགས་བྱུང་།

སྤྱིི་ཟླ་བཞིི་པའི་ཟླ་མཇུག་ཏུ་ང་ཚེོར་ང་ཚེོའི་ཐོངས་ཆོེན་ཐོན་གྲབས་ཡོིད་པའི་བརྡོ་

འབོྱར་བྱུང་། ཧྥུར་མོནད་ནས་སྐོལ་བཟིང་གིས་མོ་ཊི་བཏང་ནས་ང་ཚེ་ོལེན་པར་སླེེབས་

བྱུང་། ང་ཚེོས་དེ་དུས་དངོས་ཆོས་ཉུང་ངུ་ཞིིག་ལས་མེད་པ་དེ་ཚེོ་བསྡུ་གསོག་བརྒྱབ་སྟེ། 

༡༩༧༠ ཟླ་ ༥ ཚེེས་ ༡ ཉིིན་ཨ་རིའ་ིནང་ལ་འཛུལ་བ་ཡིིན། ང་ཚེོར་མ་འོངས་པ་གསར་པ་

ཞིིག་སོྒོ་ཕྱིེས་པའ་ིངང་ནས་ང་ཚེ་ོཨ་རིའ་ིས་ཐོག་ཏུ་འབོྱར་སྐོབས། ཟླ་བ་མང་པོའ་ིརིང་ལ་

ང་ཚེོའ་ིམ་ིཚེེའ་ིཡིིད་གཅོིང་ངམ། སྐྱ་ཟིད་སོྔོ་སྡུག་གིས་གཙེས་པ་དེའ་ིདྲ་ིམ་ཙམ་ཡིང་མེད་

པར་གྱུར་སོང་། ད་ེན་ིརླུང་གསར་པ་ཤུགས་ཆོ་ེཞིིག་གིས་ནམ་མཁོར་ལྡིང་བའ་ིསྤྲོིན་ཕུང་

ལྷག་མ་རྣམས་གཏོར་བ་ལྟ་བུ་ཞིིག་བྱུང་།

སྟག་ག་ིརྔ་མ་ན་ིའཁྲིས་སུ་རྩྭ་ཁོང་ཞིིག་ཡིོད་པའ་ིཕྱུགས་ར་རྙིིང་པ་ཆོེན་པོ་ཞིིག་ཡིིན་

པ་དང་། སེནད་ཇོེན་སི་བྷ་རི་དང་ཐག་ཉིེ་བའི་བྷར་ནེད་ཉིེ་འཁྲིས་ཀྱིི་བྱང་ཕོྱིགས་ཧྥུར་

མོནད་ནང་གི་ས་ཆོ་ཨེ་ཀར་བཞིི་བརྒྱ་ལྷག་ཡིོད་པ་ཞིིག་ཏུ་འདུག སྐོལ་བཟིང་དང་ཧྥོི་

རན་ད་ེབཞིིན་ཇོེ་ཨན་ནེའུ་མན་དང་ར་ིཆོརད་ཨར་ཐར་བཅིས་ད་ེགར་སོྡེད་ཀྱི་ིཡིོད། ཁོོ་

ནི་དབྱིན་ཡུལ་ནས་ཡིིན་པའི་རིན་པོ་ཆོེའི་སླེོབ་མ་ཉིེ་ཤོོས་ཀྱིི་གྲས་ནས་གཅིིག་དང་། 

“སོྒོམ་སྒྲུབ་” ཞིེས་པའ་ིརོྩམ་སྒྲིག་པ་ད་ེརེད། ང་ཚེ་ོརྔ་མར་སླེེབས་པའ་ིཉིིན་མོ་དེར་ད་ེགར་

མ་ིའགའ་ཤོས་ལས་མ་ིའདུག འོན་ཀྱིང་ཤོར་ཕོྱིགས་མཚེ་ོམཐའ་ིས་གནས་གང་ས་ནས་མ་ི

རྣམས་ང་ཚེ་ོཐུག་འཕྲད་དུ་ཡིོང་རྒྱུ་འགོ་བཙུགས་པ་དང་གནས་སྟངས་ལ་མགྱིོགས་པོར་

འགྱུར་བ་བྱུང་སོང་། དེ་དུས་ནིའུ་ཨིང་ལནད་ཞིེས་པའི་ཡུལ་དུ་ནང་པའི་ཆོོས་ཚེོགས་

མཚུངས་བསྡུར་འོས་པ་གཞིན་མེད་ཙང་། སྟག་ག་ིརྔ་མ་ན་ིཐུན་མོང་མ་ཡིིན་པ་ཞིིག་རེད།
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རྔ་མར་ཡིོད་པའ་ིཁོང་པ་ལྟ་ེབ་ད་ེཆུང་ངུ་ཞིིག་རེད། ཐོག་རྩེག་ལྟ་ེབ་དེར་ཚེོམས་ཁོང་

ཞིིག་དང་། ཐབ་ཚེང་། དེ་བཞིིན་ཉིལ་ཁོང་ཆུང་ཆུང་འགའ་ཤོས་འདུག སྐོས་འཛོེགས་

སྟེང་གི་ཐོག་རྩེག་གསུམ་པ་དེར་ཁོང་མིག་ཆོེ་བ་ཞིིག་ཡོིད་པ་དེ་མཆོོད་ཁོང་དུ་བསྒྱུར་

འདུག རིན་པོ་ཆོེ་དང་ང་གཉིིས་ལ་ཐོག་རྩེག་ལྟེ་བར་ཡིོད་པའི་རྒྱབ་ངོས་སུ་ཁོང་མིག་

གཅིིག་སྤྲོད་བྱུང་། ང་གཉིིས་ཀྱི་ིཉིལ་ཁྲ་ིད་ེན་ིཐང་ལ་གདན་ཞིིག་ཡོིད་པ་ཙམ་རེད། དེའ་ི

སྐོབས་སུ་ང་ཚེོའ་ིསར་ཡོིང་མཁོན་གྱི་ིསྐྱེས་པ་དང་བུད་མེད་ཕལ་ཆོ་ེབར་སྐྲ་རིང་པོ་དང་

འཛོོར་པོ་འདྲ་བོ་ཡིོད། ངས་དབྱིན་ཡུལ་ནས་ཁྱོེར་ཡིོང་བའ་ིཧ་ིཕ་ིཁོབ་ཋེན་ཟིེར་བའ་ིཤོམ་

ལྭ་ད་ེཚེ་ོམུ་མཐུད་ད་ེགོྱིན་པ་ཡིིན། འོན་ཀྱིང་ངས་ང་རང་ག་ིགོྱིན་ཆོས་ཀྱི་ིསྟེང་དུ་ཞིིང་པའ་ི

སོྟད་ཐུང་དང་། ལྷབ་ལྷུབ་ཏུ་འཕྱིང་བའ་ིསྨོད་གཡིོགས་རིང་པོ་དང་སྐོབས་སྐོབས་སུ་སྨོད་

གཡོིགས་ཐུང་ངུ་བཅིས་བསྣན་པ་ཡིིན། འགོ་སོྟད་དུ་རིན་པོ་ཆོའེ་ིན་བཟིའ་ན་ིཁོོང་རང་ག་ི

སླེོབ་མ་ཚེ་ོལས་རྙིིང་ཞིེན་ཆོ་ེབ་ཡིོད་པ་མངོན་གསལ་དོད་པོ་ཡིོད། དཔེར་ན། ཁོོང་གིས་

སྤུ་རས་ཀྱི་ིསྟོད་གོས་སྟེང་དུ་སྐོ་ེདཀྲིས་གོྱིན་རྒྱུར་དགའ་པོ་ཡོིད། འོན་ཀྱིང་གང་འཚེམས་

ཤོིག་ག་ིརྗོེས་ནས་ཁོོང་གིས་མ་ིགཞིན་དག་ཚེོས་ག་ར་ེགོྱིན་པ་དང་བསྟུན་ཕྱིིར་ཁོོང་རང་

ག་ིན་བཟིར་འགྱུར་བ་ཕྲན་བུ་བཏང་གནང་སོང་། ཨ་རིར་སླེེབས་ཏ་ེབདུན་ཕྲག་འགའ་

སོང་བའ་ིརྗོེས་སུ་ང་ཚེ་ོཨ་རིའ་ིནུབ་ཕོྱིགས་སུ་བསོྐྱད་ད་ེམེག་ས་ིཁོོར་ཉིིན་གཅིིག་བསྡེད་

པ་ཡིིན། རིན་པོ་ཆོེས་མེག་ས་ིཁོོའ་ིསོྟད་ཐུང་རྒྱན་རིས་གཙག་དྲུབ་ཅིན་འགའ་ཞིིག་ཉིོས་

ཏེ་དེ་དག་གོྱིན་པ་གནང་སོང་། ཁོོང་གིས་སྤུ་མའི་སོྟད་ཐུང་གོྱིན་པའི་དུས་སྐོབས་ཞིིག་

ཀྱིང་བྱུང་སོང་།

ཞོིགས་པ་རྒྱུན་དུ་ཐོག་གའ་ིམཆོོད་ཁོང་ནང་དུ་ཚེང་མས་མཉིམ་དུ་སོྒོམ་རྒྱག་ག་ིཡོིད། 

ང་ཁོོང་ཚེ་ོདང་ལྷན་དུ་ད་ེལ་ཡིང་ཡིང་མཉིམ་ཞུགས་བྱེད་ཀྱི་ིཡོིད་ཀྱིང་ཞོིགས་པ་འགའ་

ཞིིག་ལ་ང་རིན་པོ་ཆོེའི་མཉིམ་དུ་ཉིལ་སོྡེད་ཀྱིི་ཡོིད། མཚེན་ལ་འཕྱིི་པོ་སོྡེད་པའི་སྐོབས་

མང་པོ་ཡིོང་གི་ཡིོད། དགོང་དོྲ་མི་ཚེོ་ཚེོམས་ཆོེན་ནང་དུ་འཛོོམས་ཀྱིི་ཡིོད་པ་དང་རིན་

པོ་ཆོེ་ང་གཉིིས་ཀྱིིས་དུས་ཡུན་རིང་པོའ་ིབར་དུ་ཁོོང་ཚེོ་དང་མཉིམ་དུ་སོྡེད་ཀྱིི་ཡིོད། 
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ཁོོང་གིས་སྐོབས་ར་ེམ་ིཚེ་ོདང་ལྷན་དུ་བཀའ་མོལ་གནང་སྟ་ེབཞུགས་པ་དང་། སྐོབས་ར་ེ

དགོང་དོྲ་གསུང་བཤོད་ཐུང་ངུ་ར་ེགནང་ག་ིཡིོད། བྱ་འགུལ་འད་ིདག་མཚེན་མོ་འཕྱི་ིཔོའ་ི

བར་དུ་འགོར་གྱི་ིཡིོད། འདིའ་ིསྐོབས་སུ་གང་འཚེམས་ཤོིག་བར་དུ་རིན་པོ་ཆོ་ེང་རང་ལ་

བདག་པས་ངས་ཁོོང་ལ་ཟིས་གཡོི་སོྐོལ་བྱེད་རྒྱུ་དང་། གོྱིན་ཆོས་བཀྲུ་རྒྱུ། མཇེལ་བཅིར་

གྱིི་དུས་ཚེོད་བཟོི་རྒྱུ་སོགས་ཡིོད་ཚེད་བྱས་པ་ཡིིན། རྟེག་པར་གཡིས་གཡོིན་དུ་མི་མང་

པོ་ཡིོད་པ་དང་། རིན་པོ་ཆོེ་ཚེང་མའི་མཉིམ་དུ་བགོ་བཤོའ་བྱེད་དགོས་པ་དེ་གོམས་

འདྲིས་བྱེད་དགོས་བྱུང་།

མཚེན་གཅིིག་ལ་ང་རང་འདུ་འཛོོམས་གྱི་ིཆོོ་ག་དེར་ཐང་ཆོད་ད་ེསྔོ་པོ་ཉིལ་དུ་ཕྱིིན་

པ་ཡིིན། ངས་རིན་པོ་ཆོ་ེང་དང་མཉིམ་དུ་ཡོིང་དགོས་རེད་བསམས་བྱུང་། ངས་ཁོོང་ཉིལ་

དུ་ཡིོང་རྒྱུའ་ིསྐུལ་མ་བྱས་པ་ཡིིན། ཁོོང་གིས་ཚེོམས་ཆོེན་ནང་དུ་སླེོབ་དཔོན་པདྨ་འབྱུང་

གནས་ཀྱིིས་ནང་ཆོོས་བོད་ལ་གདན་དྲངས་པའི་སོྐོར་མི་ཚེོར་ཤོོད་ཀྱིིན་བསྡེད་འདུག 

ངས་ཁོོང་ལ་ “ཐུགས་རྗོེས་གཟིིགས། ཁོྱོད་ཀྱིིས་གསུང་ཆོོས་མཚེམས་འཇོེག་བྱས་ཏེ་

ཉིལ་བར་ཡོིང་རོགས།” ཞིེས་ཞུས་པ་ཡིིན། ཁོོང་གིས་དེའ་ིལན་དུ་ “སྙིང་ཉི་ེམ། ང་ལམ་

སེང་ཡོིང་ཆོོག” གསུངས། ལོ་འདི་དག་གི་ནང་དུ་ཕན་ཚུན་གྱིི་གླེེང་མོལ་འདི་ཐེངས་

ཅི་ིཙམ་སྐྱར་ཟོླས་ཡིང་ཟོླས་བྱས་ཡིོད་པ་ངས་ཤོེས་ཀྱི་ིམེད། ཁོོང་མ་ཉིལ་སོྔོན་ལ་ཆུ་ཚེོད་

མང་པོ་སོང་ཚེར་བ་ན་ིབཤོད་མ་ིདགོས་པ་རེད། ངས་སྐོབས་ར་ེང་རང་གཉིིས་ཁོེར་རྐྱེང་

སོྡེད་པའི་དུས་ཚེོད་དེ་དྲན་གྱིི་འདུག་ཀྱིང་། གཞིི་རྩའི་ཆོ་ནས་ང་རང་ཁོོང་དང་གཞིན་

དག་ཚེང་མའི་མཉིམ་དུ་ཡིོད་པ་དེར་ཧ་ཅིང་སྐྱིད་པོ་དང་། ཁོོང་རང་གི་མཛོད་པ་རྒྱས་

པ་དང་ཐུགས་ལོྷད་པོ་བྱུང་བ་དེར་ང་དགའ་པོ་བྱུང་། ཁོོང་གིས་དོན་དངོས་སུ་ཨ་རིའ་ིས་

ཐོག་ཏུ་ཁོོང་རང་ག་ིདྲིལ་བསྒྲགས་ད་ེའགོ་འཛུགས་གནང་ག་ིཡོིད་པ་རེད།

རིན་པོ་ཆོེ་ལ་སེམས་སྐུལ་ཧ་ཅིང་ཐེབས་འདུག སྐོབས་དེ་དུས་ང་ཚེོར་ཨ་རིར་སུ་

ལ་ཐུག་ཀྱིང་ཁོོང་ཚེོ་སེམས་པ་གུ་ཡིངས་པོ་ཡིོད་པ་དང་། ཁོོང་ཚེོར་སྦྱང་འདོད་ཆོེན་པོ་

འདུག ངའ་ིབསམ་པར་སླེོབ་མ་གསར་པ་ཚེོའ་ིཤོེས་འདོད་ཀྱི་ིའདུན་པ་དང་། ཕྱི་ིགསལ་
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ནང་གསལ་གྱི་ིརང་གཤོིས་ལ་བརྟེེན་ནས། རིན་པོ་ཆོེས་ཁོོང་ཚེ་ོདང་ལྷན་དུ་གོ་བརྡོ་ཡིག་

པོ་སོྤྲོད་ཐུབ་ཀྱི་ིརེད་དགོངས་འདུག་སྙམ། ཁོོང་དང་རྔ་མར་ཡོིང་མཁོན་རྣམས་ཀྱི་ིདབར་

ལ་ད་ེམ་ཐག་པའ་ིའཐེན་ཤུགས་ཤོིག་འདུག ཁོོང་གིས་ཁོོང་རང་གིས་གང་ཤོེས་པ་ད་ེངོམ་

བཤོད་བྱས་ཏ་ེསོྡེད་ཀྱི་ིམེད། ཁོོང་ག་ིཆོོས་གསུང་སྟངས་ད།ེ སླེོབ་མ་ཚེོའ་ིསེམས་ཀྱི་ིགནས་

སྟངས་ཇེ་ིའདྲ་ཡིོད་ཀྱིང་། ཁོང་པའ་ིནང་དུ་ཡོིད་པའ་ིམ་ིཚེང་མར་སེམས་དང་སེམས་ཀྱི་ི

འབྲེེལ་བ་བཟོི་གནང་ག་ིཡིོད། ད་ེན་ིསྔོ་ས་ནས་འགོ་བཙུགས་གནང་སོང་བས། མ་ིརྣམས་

ཀྱིིས་ད་ེམ་ཐག་ཏུ་ཁོོང་གིས་ཁོོང་ཚེོའ་ིཡིིད་འཕོྲག་སྟ་ེའབྲེེལ་བ་ཞིིག་གྲུབ་པ་ཚེོར་བ་དང་། 

ཁོོང་གིས་ཀྱིང་ཁོོང་ཚེོའི་སོྐོར་ལ་དེ་དང་གཅིིག་མཚུངས་སུ་ཚེོར་ཡོིད། མི་ཚེོའི་གནས་

ཚེད་ཅི་ིཙམ་ཡོིད་མིན་སོྐོར་ལ་ཁོོང་གིས་ལམ་སེང་མཁྱོེན་གྱི་ིཡོིད། ལོ་འགའ་ཤོས་ཀྱི་ིརྗོེས་

སུ་ཁོོང་གིས་སྐོབས་དེའ་ིགནས་སྟངས་ལ་ཕྱིིར་རོྟེགས་ཀྱིིས་ཁོོང་ག་ིསླེོབ་མའ་ིཚེན་པ་ཞིིག་

ལ་བཀའ་གནང་སྐོབས་ཁོོང་གིས་འད་ིལྟར་གསུང།

ང་ཚེ་ོཚེང་མས་དྲན་སོས་པ་ལ། ཁྱོེད་ཚེ་ོམ་ིར་ེངོ་ར་ེལ་རང་རང་ག་ིཐབས་ལམ་

འདྲ་མིན་གྱིིས་དམ་པའི་ཆོོས་དང་འཕྲད་རྒྱུའི་གོ་སྐོབས་བྱུང་ཡིོད། ང་ཚེོས་

མཉིམ་དུ་ནང་ཆོོས་སྦྱོང་རྒྱུ་འགོ་མ་བཙུགས་སོྔོན་ལ་ཁྱོེད་ཚེོའ་ིགནས་སྟངས་ཧ་

ཅིང་འུ་ཐུག་ཅིིག་ཡོིད། ཁྱོེད་ཚེ་ོའགའ་ཤོས་ཀྱིིས་གཞིན་དག་ལས་དཀའ་ངལ་ཆོ་ེ

བའམ། སྡུག་བསྔོལ་མང་བ་མྱོངས་ཡོིད། འོན་ཀྱིང་ཁྱོེད་ཚེ་ོམ་ིར་ེངོ་རེར་སོ་སོའ་ི

དཀའ་ངལ་དང་། ན་ཟུག་མངོན་སྟངས་ཤོིག་ཡོིད། ཁྱོེད་ཚེ་ོམ་ིར་ེངོ་རེས་འཁུམ་

པ་དང་། སོྟད་སྒུར་བ། འཕག་ཚེགས་རྒྱག་པ་བཅིས་སོ་སོའ་ིབྱེད་སྟངས་ཀྱིིས་

མངོན་པར་བྱས་ཡིོད།15

15 ཆོོས་རྒྱམ་དྲུང་པ། ཨ་རརི་ལོ་བཅུ་ཞིསེ་པའ་ིརོྩམ་ལས། བཛྲ་དྷཱཏུ་སན་དུས་དབེ་ཀྱི་ིདམགིས་བསལ་འདོན་ཐངེས། 

༡༩༨༠།
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འདི་ཚེོ་ཚེང་མ་མཆོོད་ཁོང་ནང་དུ་མངོན་གསལ་དོད་པོར་མཐོང་ཐུབ། རིན་པོ་ཆོེས་

སྐོབས་ད་ེདུས་མ་ིཚེ་ོལ་སོྒོམ་ཉིམས་ལེན་གྱི་ིཐོག་ལ་ལམ་སོྟན་ཞི་ེདྲགས་གནང་མེད། ངའ་ི

བསམ་པར་རིན་པོ་ཆོེས་མི་ཚེོ་ལ་སོྟང་ཆོ་ཕྲན་བུ་ཞིིག་གནང་འདོད་ཡིོད་པ་རེད་སྙམ། 

ཁོོང་གིས་མ་ིཚེ་ོལ་གོམས་འདྲིས་ཡོིད་པའ་ིངེས་མེད་རང་བཞིིན་གྱི་ིམཐའ་ནས། ཡིང་དག་

པའ་ིསྒྲིག་ལམ་ལྡན་པའ་ིགནས་སྟངས་ཞིིག་ག་ིབར་ལ་འགྱུར་བ་གཏོང་བར་བར་བརྒལ་

གྱི་ིསོྟང་ཆོ་ཞིིག་དགོས་པར་མཁྱོེན་རོྟེགས་བྱུང་ཡོིད། དབྱིན་ཡུལ་དུ་ཡོིད་སྐོབས་ཁོོང་གིས་

སོྲོལ་རྒྱུན་གྱིི་རྒྱབ་ལོྗངས་མེད་པའི་མི་སྒྲིག་ལམ་ལ་འཇུག་རྒྱུའི་འབད་བརོྩན་བྱས་ན། 

མ་ིམང་པོས་སྒྲིག་ལམ་གྱི་ིལད་ཟོླས་བྱས་ཏ་ེསྒྲིག་ལམ་དམ་པོ་ད་ེསོྒོམ་ཉིམས་ལེན་གྱི་ིགྲུབ་

འབྲེས་ལ་ནོར་འགོྲ་ཡི་ིཡིོད་པ་ད་ེགཟིིགས་གནང་ཡོིད། ཁོོང་ལ་ནོར་འཁྲུལ་ད་ེསྐྱར་ཟོླས་

གནང་འདོད་མེད།

དེས་ན་ཁོོང་གིས་མི་ཚེོ་ལ་དམིགས་སོྒོ་གང་ཡིང་མེད་པར་ཙོག་བུར་སོྡེད་གསུངས་

ཀྱིི་ཡོིད། ཁོོང་གིས་ལམ་སྟོན་ཉུང་ངུ་ལས་མ་གནང་པར་བརྟེེན་ཕྱིི་ནས་ལྟ་མཁོན་ཞིིག་

ལ་མཆོོད་ཁོང་ནང་གི་གནས་སྟངས་དེ་ཉོིབ་པོ་དང་འཆུས་འཁོྱོག་ཅིན་ཞིིག་ཏུ་མཐོང་

ག་ིཡོིད། མ་ིཚེོས་ཆུ་ཚེོད་གཅིིག་ཙམ་རིང་ག་ིསོྒོམ་ད་ེསྐྱིལ་ཀྲུང་བཅིས་ཏ་ེཙོག་བུར་བསྡེད་

ནས་འགོ་འཛུགས་ཀྱིི་ཡིོད། དུས་ཚེོད་གང་འཚེམས་ཕྱིིན་པ་དང་ཁོོང་ཚེོས་གཡིས་ཡིོ་

གཡོིན་ཡིོ་དང་། སོྟད་སྒུར་བ། སོྡེད་སྟངས་བརྗོེ་བ་བཅིས་བྱེད་རྒྱུ་འགོ་འཛུགས་ཀྱིི་ཡིོད། 

འགའ་ཤོས་གཉིིད་བོྲེ་ནས་རང་གི་པུས་མོའ་ིསྟེང་དུ་མགོ་བཞིག་སྟེ་ཉིལ་བའི་ཆོེད་དུ་

པུས་མོ་བསྐུམས་ནས་སྡེོད་ཀྱིི་ཡོིད། སྐོབས་སྐོབས་སུ་མ་གཏོགས་མི་ཡིོང་མཁོན་དེ་ཚེོ་

མཆོོད་ཁོང་དུ་ཉིལ་སྡེོད་ཀྱིི་ཡིོད། འོན་ཀྱིང་ཟིང་ཟིིང་འདི་དག་གི་རྒྱབ་ཏུ་མི་ཚེོས་བློ་

སེམས་ད་ེསོྒོམ་གདན་དང་། ཆོོས་ཀྱི་ིསྟེང་དུ་འགུག་ག་ིཡིོད་ལ། སྐོབས་དེར་རིན་པོ་ཆོེས་

ད་ེག་རང་གནང་སྟ་ེབཞུགས་པ་རེད། ཁོོང་ལ་ཐུག་པའ་ིརྣམ་དཔོྱོད་ཅིན་ད་ེཚེ་ོཁོོང་གིས་

བཀོལ་འདོད་ཡོིད་ལ། རྗོེས་སུ་ཁོོང་ཚེོའི་གཟུགས་པོ་དྲང་བོར་གཏོང་ཐུབ་ཀྱིི་ཡོིད་པ་དེ་

ཁོོང་གིས་མཁྱོེན་ཡོིད།
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རིན་པོ་ཆོེས་ཁོོང་གི་ཀུ་རེ་སོླེང་བའི་སྐུ་གཤོིས་དེས་སོླེབ་མ་ལ་མཛོད་པ་སྤེེལ་གྱིི་

ཡིོད། གནང་སྟངས་དེ་ནི་སྐོབས་དེར་བུ་ཆུང་ཞིིག་གི་ངང་ཚུལ་དུ་མངོན་ལ། བྱིས་པའི་

ངང་ཚུལ་དུ་མངོན་ཡོིད་ཅི་ེན་ཡིང་འགྲིག འོན་ཀྱིང་ད་ེན་ིའགུག་ཤུགས་ཅིན་ཞིིག་ཡིིན། 

ཐེངས་ཤོིག་ལ་རྔ་མ་རུ་ཞོིགས་པའི་སོྒོམ་ཉིམས་ལེན་གྱིི་སྐོབས་སུ་ཁོོང་སོྒོམ་ཁོང་དུ་

ཡིོང་སྟེ། སླེོབ་མ་ཚེོར་མར་ཞིལ་སླེོག་སྟེ་བཞུགས་ས་དེར་ཕེབས་ཏེ་སྐོར་མ་ཁོ་ཤོས་ལ་

བཞུགས། ཁོོང་གིས་ཕྱིག་ཏུ་ཤོོག་ཕད་ཆུང་ཆུང་ཞིིག་བསྣམས་ཡོིད་པ་ཁོོང་རང་ག་ིའགྲམ་

དེར་བཞིག་གནང་སོང་། ཤོོག་ཕད་དེ་འདར་འགུལ་བྱེད་པ་དང་མཉིམ་དུ་ཐྲིི་སྐོད་ཁྱོད་

མཚེར་ཞིིག་རྒྱག་གི་འདུག སྐོད་དེ་མུ་མཐུད་ནས་གང་འཚེམས་བརྒྱབ་རྗོེས་མཚེམས་

ཆོད་སོང་། རིན་པོ་ཆོེས་ཤོོག་ཕད་ད་ེརང་འཇེགས་བཞིག་སྟ་ེཁོོང་རང་མཆོོད་ཁོང་ནས་

ཕྱིིར་ཐོན་སོང་། བཤོད་མ་དགོས་པ་ཞིིག་ལ། ཁོོང་རང་ཕེབས་ཚེར་བའ་ིརྗོེས་སུ་མ་ིཚེོས་

ཤོོག་ཕད་དེ་བསོྔོགས་སོང་། དེའི་ནང་དུ་ཕྲུ་གུའི་རྩེད་ཆོས་གཅུས་སྒྲིལ་བྱེད་དགོས་པ་

ཞིིག་ལ་ཐྲིིག་སྒྲིག་སྒྲ་འབྱིན་པའ་ིསོ་ཕྲེང་ཅིན་ཞིིག་རེད། ད་ེན་ིསོྒོམ་རྒྱག་སྐོབས་སུ་སེམས་

ཀྱིིས་སྐོད་ཅོིར་ཇེ་ིའདྲ་རྒྱག་ག་ིཡོིད་པའ་ིདཔ་ེམཚེོན་ཡིང་དག་ཅིིག་རེད། ད་ེདང་ཆོབས་

ཅིིག་ཏུ་དེ་ནི་ཀུ་རེ་ཤོ་སྟག་ཅིིག་ཡིིན་ཅིིང་། དེས་མི་རྣམས་ལ་གད་མོ་སླེོང་ཞིིང་སོྤྲོ་བ་

འཕེལ་དུ་འཇུག འད་ིན་ིཁོོང་ག་ིསྟེས་དབང་ཡིིན་སྲོིད་པའ་ིགོ་བ་གཉིིས་ལྡན་གྱི་ིགདམས་

ངག་ག་ིལམ་ནས་མ་ིཚེ་ོདང་ལྷན་དུ་ཕྱིག་ལས་གནང་སྟངས་ཀྱི་ིཁྱོད་ཆོོས་ཞིིག་ཀྱིང་རེད།

ང་ཚེོ་ཨ་རིར་སླེེབས་རྗོེས་ཀྱིི་བདུན་ཕྲག་ཐོག་མ་འགའ་ཞིིག་ནི་མག་མོག་གི་མི་

ཚེོགས་དང་། བྱ་འགུལ། ངའི་སེམས་ནང་གི་ནུས་པ་བཅིས་རེད། ཡིིན་ན་ཡིང་། ང་ལ་

དྲན་ཤོེས་ཧ་ཅིང་གསལ་པོ་དང་ཁྱོད་མཚེར་ཞིིག་བྱུང་། ང་རང་རིན་པོ་ཆོེ་དང་ལྷན་དུ་

ཉིལ་སའ་ིནང་ལ་ཡིོད་པ་དང་། ང་ཚེོའ་ིཁོང་པའ་ིནང་དུ་ཉི་ིའོད་འཕོྲ་བཞིིན་འདུག ཁོོང་

ལ་ཞོིགས་པ་འཕྱི་ིཔོའ་ིབར་དུ་གཟིིམས་བཞུགས་རྒྱུའ་ིགོམས་གཤོིས་ཤོིག་ཡིོད། ངས་ཁོོང་

ལ་བལྟས་ཏེ་ཁོོང་གི་ཟུར་དུ་ཉིལ་ནས་བསྡེད་ཡིོད། ཁོོང་གི་བྲེང་དཀྱིིལ་དེར་སྤུ་རིང་པོ་

རྐང་གཅིིག་ཡོིད་པ་ང་ལ་དོ་སྣང་བྱུང་། ངས་སྤུ་དེར་བལྟས་ཏ་ེགང་འཚེམས་བསྡེད་རྗོེས་



འབྲུག་སྒྲ།

197

མཐའ་མ་དེར་ “ངས་འད་ིའབལ་དགོས་” བསམས་བྱུང་། ངས་ཁོོང་ག་ིབྲེང་དཀྱིིལ་གྱི་ིསྤུ་

དེར་འཇུས་ཏ་ེའཐེན་བཞིག་པ་ཡིིན། ཁོོང་གཉིིད་མཐུག་པོ་ཞིིག་ནས་སད་ད་ེངའ་ིགདོང་

ལ་ཁུ་ཚུར་གྱིིས་གཞུ་གྲབས་བྱས་བྱུང་། ད་ེརྗོེས་ངེད་གཉིིས་ཀ་གད་མོར་ཤོོར།

དུས་སྐོབས་གཞིན་ཞིིག་ཏུ་ང་གཉིིས་གཅིིག་པུ་ཉིལ་སའ་ིནང་དུ་ཡིོད་སྐོབས། ང་ལ་

འདོད་པའ་ིཚེོར་སྣང་དང་བཅིས་ཏེ་ངས་ “འཛོམ་གླེིང་ཁོྱོན་ཡོིངས་སུ་ང་ཁོྱོད་ལ་དགའ་

བ་འདི་འདྲ་ཞིིག་གཞིན་སུ་ཞིིག་ལའང་མི་དགའ།” ཞིེས་པར། ཁོོང་གིས་སོྤེབས་པ་དང་

བཅིས་ལན་དུ་ “ང་ལ་ཡིང་ཁྱོེད་རང་ལ་ངོ་མ་བརྩེ་བ་ཡིོད། འཛོམ་གླེིང་དུ་ཡིོད་ཚེད་

ཐམས་ཅིད་ནས་ཁོྱོད་ནི་ང་དགའ་ས་གཉིིས་པ་ཡིིན།” ཞིེས་གསུངས། ངས་ “དགའ་ས་

གཉིིས་པ་ཟིེར་དུས་གོ་དོན་ག་ར་ེརེད།” ཅིེས་དྲིས། དེའ་ིལན་དུ་ཁོོང་གིས་ “ང་དགའ་ས་

དང་པོ་ད་ེངའ་ིབླ་མ་ཡིིན། ངའ་ིབླ་མ་ན་ིནང་པའ་ིཆོོས་ད་ེརེད། ངས་དུས་རྟེག་ཏུ་དངོས་

པོ་གཞིན་དག་གང་ལས་ཀྱིང་དགའ་ས་དང་པོ་དེ་ཆོོས་ལ་བྱེད་ཀྱིི་རེད། འོན་ཀྱིང་ཁྱོེད་

རང་རྟེག་ཏུ་ང་དགའ་ས་གཉིིས་པ་བྱེད་ས་ད་ེརེད། ངའ་ིལས་འགན་དང་པོ་ད་ེཁྱོིམ་གྱི་ིཕ་

རྒན་ཞིིག་བྱེད་རྒྱུ་མིན་པར་ནང་ཆོོས་ཁྱོབ་སྤེེལ་བྱེད་རྒྱུ་ད་ེརེད། འད་ིན་ིངའ་ིམ་ིཚེེའ་ིསྙིང་

དོན་དེ་རེད། འདི་གཉིིས་མཉིམ་དུ་ཡོིང་རྒྱུར་ངས་རེ་བ་བྱེད་ཀྱིི་ཡོིད།” ཅིེས་གསུངས་

བྱུང་། སྙིང་དང་འབྲེེལ་བའི་གནད་དོན་ཞིིག་གི་ཐོག་ཏུའང་། ཁོོང་ནི་སྒུལ་དུ་མེད་པའི་

དྲང་ཚུགས་ཅིན་ཞིིག་རེད།

སྔོ་མོའ་ིདུས་སྐོབས་འདི་ལས་བྱུང་བའི་དོན་གནད་ཅིིག་ནི། རང་ཉིིད་ཀྱིི་མི་ཚེེ་དེ་

གཞིི་རྒྱ་ཆོེ་བའི་སོྒོ་ནས་གཞིན་དོན་དུ་བསོྔོས་ཚེར་དུས་སྒོེར་གྱིི་བདེ་སྐྱིད་དམ། མངོན་

འདོད་ཀྱི་ིཐད་ལ་མ་ིཞིིག་གིས་བོླས་གཏོང་ཅི་ིཙམ་བྱེད་ཐུབ་མིན་བལྟ་རྒྱུ་ད་ེརེད། ཨ་རིར་

ནང་ཆོོས་དར་ཁྱོབ་ཀྱི་ིཐད་ལ་མ་ིམང་པོས་མཐུན་འགྱུར་བྱས་ཡོིད་པ་དང་། ལུང་པ་འདིའ་ི

ནང་དུ་ལྷད་མེད་པའ་ིནང་ཆོོས་ཉིམས་ལེན་གྱི་ིརྒྱུད་པ་ཞིིག་ག་ིརྩ་བ་འཛུགས་པ་ལ་ཁོོང་

ཚེ་ོམང་པོ་ཞིིག་ནས་སྒོེར་གྱི་ིབོླས་གཏོང་ཆོེན་པོ་བྱས་ཡོིད། རིན་པོ་ཆོེས་ཁོོང་རང་ག་ིལས་

འགན་དང་པོ་དེ་ང་གཉིིས་ཀྱིི་འབྲེེལ་བ་དང་བཟིའ་ཚེང་གི་ཆོེད་དུ་མིན་གསུངས་དུས། 
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ངའི་བསམ་པར་ཁོོང་གིས་ཟོླས་གར་འཁྲབ་སོྟན་གནང་པ་མ་རེད་སྙམ། དོན་དམ་པར་

ཁོོང་གིས་ཁོོང་རང་ལ་གདམ་ག་མེད་པའ་ིགནས་སྟངས་ཤོིག་ལ་འགྲེལ་བཤོད་གནང་པ་

རེད། ད་ེདུས་ངས་འད་ིངོས་ལེན་བྱེད་རྒྱུ་ལས་སླེ་མོ་མེད་ཀྱིང་། དེའ་ིདོན་ད་ེརོྟེགས་སོང་

སྙམ། སྐོབས་རེ་ང་རང་ཁོོང་དང་ལྷན་དུ་སྡེོད་འདོད་ཡིོད་ཀྱིང་། དུས་སྐོབས་འདི་ནས་

འགོ་བཙུགས་ཏ་ེད་ེའདྲ་ཡིོང་རྒྱུ་ད་ེཁོག་པོ་བྱུང་། སྐོབས་ར་ེབཟིའ་མ་ིནང་ཚེགས་གཅིིག་

པུར་དབང་བའི་དུས་ཚེོད་ཕྲན་བུ་བྱུང་ན་སྙམ་པའི་ངའི་འདོད་པ་དང་། ཆུ་ཚེོད་ཉིི་ཤུ་

རྩ་བཞིིའ་ིརིང་ལ་དུས་ཚེོད་ཡོིད་པ་ད་ེམ་ིཚེོའ་ིཆོེད་དུ་གནང་རྒྱུའ་ིརིན་པོ་ཆོེའ་ིའདོད་པ་

གཉིིས་ཀྱི་ིདབར་ལ་མ་ིམཐུན་པ་ངེས་ཅིན་ཞིིག་ཡོིད།

ང་ཚེ་ོསྟག་ག་ིརྔ་མར་སོྡེད་དུས་ང་ལ་ང་རང་ཉིིད་ཀྱི་ིཕོྱིགས་ནས་ཟོླས་གར་ཞིིག་ཟུར་

དུ་བྱུང་། སྣང་མེད་ཅིིག་ལ་ངའ་ིཨ་མ་བྷར་ནེད་དུ་སླེེབས་བྱུང་། ར་ིཆོརད་ཨར་ཐར་ངའ་ི

སར་ཡོིང་སྟེ་ཁོོང་གིས་ “ཁྱོེད་རང་གི་ཨ་མ་བྷར་ནེད་དུ་འགྲུལ་ཁོང་ཞིིག་ཏུ་བསྡེད་

འདུག་པས། མོས་ཁྱོེད་རང་ཐུག་འདོད་བྱེད་ཀྱིི་འདུག” ཅིེས་བརྡོ་བྱས་བྱུང་། མོས་ངས་

རིན་པོ་ཆོེར་ཆོང་ས་བརྒྱབ་པ་དེར་ད་དུང་ངོས་ལེན་མི་བྱེད་པ་དང་། རིན་པོ་ཆོེར་ཐུག་

འདོད་མེད་ཙང་མོས་སྟག་ག་ིརྔ་མར་ཡིོང་རྒྱུ་ཁོས་ལེན་མ་བྱས། རིན་པོ་ཆོེས་ན་ིམོས་ང་

བཙན་འཁྲིད་བྱེད་རྒྱུའ་ིཐབས་ཤོེས་བྱས་ཡིོང་དགོངས་ནས་ཐུགས་ཁྲལ་གནང་ག་ིའདུག 

འོན་ཀྱིང་ངས་མོ་ལ་ཐུག་འཕྲད་བྱེད་པར་འགྲོ་དགོས་རེད་བསམས་བྱུང་། ངས་རིན་པོ་

ཆོེར་གཉིེན་སྒྲིག་བྱས་པ་ནས་བཟུང་སྟེ་ངས་ངའི་ཨ་མ་མཐོང་བ་ཐེངས་དང་པོ་དེ་ཡིིན། 

སི་ཀོད་ལནད་ལ་ང་གཉིིས་དབར་ལ་ཁོ་པར་བརྒྱུད་དེ་ཁོ་རོྩད་ཤུགས་ཆོེ་བྱུང་ཡིང་། མོ་

བསམ་ཡིས་གླེིང་དུ་ང་ལ་ཐུག་འཕྲད་དུ་སླེེབས་མེད།

དགོང་དོྲ་དེར་ར་ིཆོརད་ཀྱིིས་ང་འགྲུལ་ཁོང་དུ་བསྐྱལ་བྱུང་། རིན་པོ་ཆོེས་ཁོོ་ལ་ངའ་ི

མཉིམ་དུ་སོྡེད་དགོས་པའ་ིབཀའ་གནང་སོང་། ངའ་ིཨ་མས་གཤོ་ེཞིིང་མཚེང་འབྲུ་བ་དང་

བཅིས་མོས་རི་ཆོརད་ལ་ “ངའི་བུ་མོ་ཅིིའི་ཕྱིིར་རྒྱ་གར་བ་ཕྱིེད་ཀ་དང་། རྒྱ་མི་ཕྱིེད་ཀ 

བོད་པ་ཕྱིེད་ཀ་ཅིན་གྱིི་མི་འདིའི་མཉིམ་དུ་བོྲེས་ཕྱིིན་པ་དེ་ངས་ཤོེས་འདོད་ཡིོད།” ཅིེས་
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བརོྗོད། ར་ིཆོརད་ཀྱིིས་དབྱིན་སྐོད་ཀྱི་ིསྒྲ་གདངས་ཡིང་དག་པའ་ིསོྒོ་ནས་ “ལྕམ་སྐུ་ཞིབས་

ཕ་ིབྷ་ས་ིལགས། ཁོོང་ན་ིབོད་པ་གཙང་མ་ཞིིག་ཡིིན་པ་ངས་ཁྱོེད་ལ་ཁོས་ལེན་བྱེད་ཆོོག” 

ཅིེས་ལན་བརྒྱབ་སོང་སྟ།ེ འདིས་ཕན་ཐོགས་བྱུང་མ་སོང་།

ངའི་ཨ་མས་མཚེན་དེར་ང་མོ་དང་མཉིམ་དུ་འགྲུལ་ཁོང་དེར་སོྡེད་དགོས་པའི་ཨུ་

ཚུགས་བྱས། མཐའ་མ་དེར་ངས་ཁོས་ལེན་བྱས་པས་རི་ཆོརད་ཀྱིིས་ང་མོའ་ིསར་བཞིག་

སྟ་ེཕྱིིན་སོང་། ངས་ཁོོ་ལ་ང་ལ་སེམས་ཁྲལ་གནང་མ་ིདགོས་པ་དང་ང་ཞོིགས་པ་ནང་ལ་

ལོག་ཡིོང་ག་ིཡིིན་ཞིེས་རིན་པོ་ཆོ་ེལ་ཞུ་རོགས་ཞུས་པ་ཡིིན། སྐོབས་འདིར་ངའ་ིཨ་མ་དང་

ང་གཉིིས་ཀྱི་ིདབར་ལ་ཞི་ིའཇེམ་གྱི་ིསྐོད་ཆོ་ཤོོད་རྒྱུ་གང་ཡིང་མེད་སྟབས། ར་ིཆོརད་ཕྱིིན་

ཚེར་བའི་རྗོེས་སུ་ང་གཉིིས་ཉིལ་བསྡེད་པ་ཡིིན། ངའི་ཨ་མ་ཉིལ་ཁྲི་གཉིིས་ལྡན་གྱིི་ཁོང་

མིག་ཅིིག་གི་ནང་དུ་འདུག མོས་ཉིལ་ཁྲི་གཉིིས་པ་དེར་མལ་ཆོས་མེད་ཙང་། ང་མོ་

དང་མཉིམ་དུ་ཉིལ་དགོས་རེད་ཟིེར། ངས་ཉིལ་སའ་ིནང་དུ་གཉིིད་མ་ཁུག་པར་གཟུགས་

པོ་ཧྲིེང་སྟེ་ཉིལ་བསྡེད་པ་དྲན་གྱིི་འདུག ང་ཞོིགས་པའི་ཆུ་ཚེོད་ལྔ་དང་ཕྱིེད་ཀ་ཙམ་ལ་

ཉིལ་ས་ནས་ཐོན་ཏ།ེ སྟག་ག་ིརྔ་མར་གོམ་པ་བརྒྱབ་སྟ་ེལོག་ཕྱིིན་པ་ཡིིན། ང་རྔ་མར་ཡོིད་

པའི་ཕྱུགས་རར་འགོྲ་སའི་ལམ་གྱིི་དཀོྱིགས་མཚེམས་དེར་སླེེབས་དུས། ངས་རིན་པོ་ཆོེ་

བར་ཁྱོམས་སུ་ཡོིད་པའི་གཡོི་འགུལ་ཅིན་གྱིི་རྐུབ་སྟེགས་དེའི་སྟེང་དུ་བཞུགས་ཡོིད་པ་

མཐོང་བྱུང་། ཁོོང་ལ་ཐུགས་ཁྲལ་ཆོེན་པོ་བྱུང་སྟ་ེམཚེན་གང་མ་གཟིིམས་པར་ང་བསྒུགས་

ཏེ་བཞུགས་འདུག དེའི་རྗོེས་སུ་ངའི་ཨ་མ་དེ་ནས་ཐོན་ཚེར་འདུག དེའི་རྗོེས་སུ་མོའ་ི

གསང་ཉུལ་བ་ཞིིག་གིས་ངའི་གཅིེན་མོ་རྒྱ་གར་བྱང་ཕོྱིགས་སུ་ཡིོད་པ་རྩད་ཆོོད་པས་

དེ་གར་འགོྲ་རྒྱུ་རེད། འདིའི་སྐོབས་སུ་ཋེེ་ས་ནི་ཧི་ཕི་ཡིི་ཚུལ་དུ་ཧི་མ་ལ་ཡིའི་རི་བརྒྱུད་

ཀྱི་ིསོྤྲོ་གསེང་འགོྲ་ཡུལ་ས་ཁུལ་ཞིིག་ཏུ་སོྡེད་ཀྱི་ིཡོིད། (ངའ་ིཨ་མས་ཋེ་ེས་ལ་ནུ་ཤུབ་ཁུག་

མ་གང་འཁྱོེར་ཏེ་མོ་འཚེོལ་བར་རི་སུལ་དུ་གོམ་པ་བརྒྱབ་སྟེ་སླེེབས་བྱུང་ཞིེས་ཋེེ་སས་

རྗོེས་སུ་ང་ལ་བཤོད་བྱུང་)ལོ་གཅིིག་གི་ནང་དུ་ངའི་ཨ་མས་མོ་རང་གི་བུ་མོ་གཉིིས་ཀ་

ཤོོར་བ་རེད། ད་ེན་ིཧ་ཅིང་སེམས་པ་སོྐྱ་བོ་རེད་ད་ེསྐོབས་ད་ེདུས་མོའ་ིདོན་དུ་ང་ལ་ཚེོར་
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བ་གང་ཡིང་མ་བྱུང་། མོས་ངའ་ིམ་ིཚེེའ་ིསོྐོར་གྱི་ིགནས་ཚུལ་གང་ལའང་རྗོེས་སུ་ཡི་ིརང་

བྱེད་ཐུབ་མེད་པས། ང་ལའང་མོ་དང་འབྲེེལ་བ་ཡིག་སྡུག་གང་ཡིང་བྱེད་འདོད་མ་བྱུང་།

ང་ཚེོས་དྲུང་པའ་ིཐམ་ག་རྣམས་ས་ིཀོད་ལནད་དུ་མ་ིའཇོེག་ཀ་མེད་བྱུང་ཡིང་། རིན་

པོ་ཆོེས་ཁོོང་རང་ག་ིསྐུ་ཐང་མང་པོ་ཞིགི་མཉིམ་འཁྱོརེ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོིད། འད་ིཚེ་ོཡིང་རིན་

ཐང་བྲེལ་བའ་ིདངོས་པོ་རེད། ད་ེདག་བོད་པའ་ིབཞིེངས་ལུགས་ལྟར་བཞིེངས་ཡོིད། འོན་

ཀྱིང་ཁོོང་གི་གནང་སྟངས་གཞིན་རྣམས་དང་འདྲ་བར་དེ་ཚེོ་སོྲོལ་རྒྱུན་དང་རྒྱུན་ལྡན་

མ་ཡིིན་པ་གཉིི་ག་རེད། དེ་ཚེོའི་ནང་ནས་གཅིིག་ནི་ནང་ཆོོས་ཀྱིི་སྲུང་མ་གལ་ཆོེན་

རྙིིང་མའི་རྒྱུད་ནས་བྱུང་བའི་ཨེ་ཀ་ཛོ་ཏིའམ་རལ་གཅིིག་མའི་སྐུ་ཐང་རེད། དེ་ནི་སྲུང་

མའི་དབུ་ཁོོ་ནའི་ཐང་ཀ་ཞིིག་ཡིིན་ཙང་རྒྱུན་ལྡན་མ་ཡིིན་པ་ཞིིག་ཆོགས་ཡོིད། རལ་

གཅིིག་མ་ནི་སྤྱིན་ཡི་གཅིིག་དང་། མཆོེ་བ་ཡི་གཅིིག ནུ་འབུར་ཡི་གཅིིག་ཅིན་གྱིི་སྲུང་

མ་དྲག་པོ་ཞིིག་རེད། དེ་མིན་ཞིབས་གཉིིས་དང་། ཕྱིག་གཉིིས་སོགས་སྐུ་གཟུགས་ཀྱིི་ཆོ་

ཤོས་གཞིན་པ་ན་ིམ་ིནང་བཞིིན་མངོན་ཡིོད། སོྲོལ་རྒྱུན་གྱི་ིཡིིད་ཆོེས་ལྟར་ན། ཞི་ིབ་དང་

དྲག་པོ། བད་ེབ་དང་སྡུག་བསྔོལ་བཅིས་ཀྱི་ིནུས་པར་སྟངས་འཛོིན་བྱེད་པའ་ིམོ་རྒྱུད་ཀྱི་ི

དྲག་པོའ་ིསྲུང་མ། མ་མོ་རྣམས་ཀྱིི་འགོ་གཙོ་ཞིིག་རེད། མོ་ནི་ཧ་ཅིང་ནུས་པ་ཆོེ་བའི་ལྷ་

མོ་ཞིིག་རེད། ངས་རིན་པོ་ཆོེ་དང་ལྷན་དུ་ཐོག་མར་དུས་ཚེོད་སྐྱེལ་སྐོབས། གྷིར་ཝོིལད་

ཧའོ་ས་ིཡི་ིཁོོང་ག་ིཉིལ་ཁོང་ག་ིརྩིག་ངོས་སུ་སྐུ་ཐང་འད་ིའདུག་ལ། ཁོོང་གིས་མོའ་ིསོྐོར་

ལ་སྙན་རོྩམ་འབྲེ་ིབཞིིན་འདུག ཁོོང་གིས་མུན་ནག་ག་ིདུས་ཡུན་དེའ་ིནང་དུ་འཚེ་ོཐུབ་

པའ་ིའཕྲིན་ལས་སྐུལ་བའ་ིཆོ་ཤོས་ཤོིག་ཡིིན་པར་དགོངས་ཀྱི་ིའདུག ཟླ་བ་འགའ་ཤོས་ཀྱི་ི

རྗོེས་སུ་ང་ཚེ་ོཁོ་ལོ་ར་ཌོར་སོྤེར་སྐོབས། རིན་པོ་ཆོེས་རལ་གཅིིག་མའ་ིསྐུ་ཐང་ད་ེསྟག་ག་ི

རྔ་མའ་ིཆོོས་ཚེོགས་ཀྱི་ིསྲུང་མའ་ིདོན་དུ་ད་ེགར་འཇོེག་རྒྱུ་ཐུགས་ཐག་བཅིད་སོང་། ཁོོང་

གིས་རལ་གཅིིག་མར་གསོལ་འདེབས་ཤོིག་བྲེིས་གནང་སྟ།ེ དགོང་དོྲའ་ིསོྒོམ་ཉིམས་ལེན་

གྱི་ིརྗོེས་སུ་རྒྱུན་དུ་འདོན་དགོས་པའ་ིབཀའ་གནང་སོང་། རིན་པོ་ཆོེས་སླེོབ་དཔོན་པདྨ་

འབྱུང་གནས་ཀྱི་ིསྐུ་ཐང་ད་ེཡིང་སྟག་ག་ིརྔ་མར་བཞིག་གནང་སོང་། འད་ིལྟར་གནང་སྟ་ེ
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ཁོོང་གིས་ཨ་རིའ་ིས་ཐོག་ཏུ་རང་ག་ིརིག་གཞུང་ག་ིནུས་མཐུའ་ིརྩ་བ་འཛུགས་རྒྱུ་ད་ེའགོ་

བཙུགས་གནང་བ་རེད།

འགོ་སོྟད་ཀྱི་ིདུས་ཚེོད་འད་ིབཟོི་དབྱིབས་བྲེལ་བ་ཞིིག་དང་། རྔ་མར་ཡིོད་པའ་ིཁོོར་

ཡུག་ད་ེཧ་ལམ་ཧ་ིཕིའ་ིསྤྱི་ིཚེོགས་འདྲ་བ་ཞིིག་ཡིིན་ན་ཡིང་། རིན་པོ་ཆོེས་མངོན་གསལ་

དོད་པོ་མེད་པའ་ིངང་ནས་གནས་སྟངས་ལ་འགྱུར་བ་གཏོང་རྒྱུ་འགོ་བཙུགས་ཟིིན། དུས་

ཡུན་ཐུང་ངུ་ཞིིག་གམ། ཧ་ལམ་ལོ་གཅིིག་ག་ིནང་དུ་ཁོོར་ཡུག་དེར་འགྱུར་བ་ཤུགས་ཆོ་ེ

ཐེབས་པ་དང་། སྒྲིག་ལམ་མང་དུ་ངོ་སོྤྲོད་གནང་བས་བྱ་དངོས་རྣམས་ངོས་གཙང་དུ་

འགོྲ་འགོ་ཚུགས། གང་འཚེམས་ཤོིག་ནས་སྟག་ག་ིརྔ་མ་དེས་ད་ེགར་སོྡེད་མ་ིཚེོས་བསླེབ་

པ་སོླེབ་གཉིེར་དང་ཆོོས་ཉིམས་ལེན་སྒྲིག་ལམ་དམ་པོའ་ིསོྒོ་ནས་བྱེད་སའ་ིསྐྱ་བོའ་ིདགོན་

པ་ཞིིག་ཡིིན་པའ་ིཚེོར་སྣང་སྟེར་གྱི་ིཡོིད། འོན་ཀྱིང་འགོ་སྟོད་ཀྱི་ིདུས་སུ་འད་ིའདྲའ་ིབརྡོ་

སོྟན་ཙམ་ཡིང་དཀོན།

སྤྱི་ིཟླ་ལྔ་པའ་ིཟླ་མཇུག་ཏུ་རིན་པོ་ཆོ་ེང་གཉིིས་ཀྱིིས་ཨ་རིའ་ིནང་ཁོོང་ག་ིགསུང་ཆོོས་

ཀྱིི་སོྐོར་སོྐྱད་དང་པོ་དེ་བྱས། རྔ་མར་སྡེོད་མཁོན་ཚེོས་སྤྱིི་ཟླ་བདུན་པའི་ཟླ་དཀྱིིལ་ནས་

འགོ་འཛུགས་རྒྱུའི་དབྱར་དུས་ཀྱིི་བགོྲ་གླེེང་ཚེོགས་འདུ་གཅིིག་མཇུག་གཉིིས་མཐུད་

ཚེོགས་རྒྱུའི་གྲ་སྒྲིག་བྱེད་བཞིིན་ཡིོད། བགོྲ་གླེེང་ཚེོགས་འདུ་འགོ་མ་ཚུགས་སོྔོན་ལ་

བདུན་ཕྲག་དྲུག་ཙམ་ཞིིག་ཡོིད་པས་ང་ཚེོས་ལུང་པ་འདིའི་ཆོ་ཤོས་འགའ་བལྟ་བར་

བསོྐྱད། ང་ཚེོའི་འགྲོ་ཡུལ་དང་པོ་དེ་ནེའུ་ཡིོག་གོྲང་ཁྱོེར་རེད། ང་ཚེོས་སྐོབས་དེའི་ཟོླས་

གར་ཨ་མེ་རི་ཀ་ཧུ་ར་ཞིེས་པ་བརྩམས་ཏེ་གྲགས་པ་ཐོབ་མི་ཇེིན་ཁོི་ལའོ་ཌི་ཧྥོན་ཨི་ཋེ་

ལིའ་ིནང་དུ་བསྡེད་པ་ཡིིན། ཁོོ་ན་ིརིན་པོ་ཆོེར་བསམ་ཡིས་གླེིང་དུ་ཐོག་མར་ཐུག་མཁོན་

སྐོལ་བཟིང་ག་ིགོྲགས་པོ་རེད། ཇེིན་ཁོ་ིལའོ་ཌ་ེགྱིིས་ཟོླས་གར་དང་འབྲེེལ་བའ་ིཤོིང་རྟེའ་ི

སོྲོལ་གཏོད་པ་མང་པོ་འཛོོམས་སའ་ིའཁྲབ་སྟོན་པའ་ིལས་གྲྭ་ཞིིག་ཏུ་རིན་པོ་ཆོེར་གསུང་

བཤོད་ཅིིག་བཀོད་སྒྲིག་བྱས་འདུག
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ང་ཚེོར་ནེའུ་ཡིོག་ནི་ངོ་མཚེར་ཅིན་ཞིིག་གི་མཐོང་སྣང་བྱུང་། དེ་ནི་ང་གཉིིས་ཀར་

རྒྱུས་མངའ་ཡིོད་པའི་ཡོི་རོབ་ཀྱིི་གོྲང་ཁྱོེར་རྣམས་དང་མི་འདྲ་བ་ཞིིག་འདུག གོྲང་ཁྱོེར་

གཡིས་གཡོིན་དུ་ལྟ་སོྐོར་དང་ཇེིན་ཁོ་ིལའོ་ཌིས་མ་ིསྣ་ཚེོགས་ངོ་སོྤྲོད་བྱས་བྱུང་བས་ང་ཚེ་ོ

ལ་དུས་ཚེོད་སྐྱིད་པོ་བྱུང་། འད་ིན་ིརིན་པོ་ཆོེའ་ིསྤྱིིར་ནུབ་ཕོྱིགས་ཀྱི་ིསྒྱུ་རྩལ་མཁོན་དང་། 

ཁྱོད་པར་ཇེིན་ཁོི་ལའོ་ཌི་དང་མཉིམ་དུ་འབྲེེལ་བ་བཟིང་པོ་བྱུང་བ་དེའི་འགོ་འཛུགས་

རེད། ནེའུ་ཡིོག་གི་ཉིམས་ཚེོད་རང་བཞིིན་ཅིན་གྱིི་ཟོླས་གར་གྱིིས་ཁོོང་གི་ཡིིད་འཕོྲག་

འདུག རིན་པོ་ཆོེས་ཁོོང་རང་ག་ིབོད་དུ་དགོན་པའ་ིགར་འཆོམ་གྱི་ིསོྦྱང་བརྡོར་སོྐོར་ཇེིན་

ཁོི་ལའོ་ཌི་ལ་གསུངས་ཏེ། ཟོླས་གར་གྱིི་ཐད་ལ་ཁོོང་གཉིིས་ཀྱིིས་མཉིམ་ལས་བྱེད་རྒྱུའི་

ཐབས་ལམ་ཅི་ིཡོིད་ཀྱི་ིསོྐོར་ལ་གྲོས་བསྡུར་གནང་རྒྱུ་འགོ་བཙུགས་སོང་། འདིའ་ིརྗོེས་སུ་

རིན་པོ་ཆོེས་འཁྲབ་སྒྲུང་འབྲེ་ིརྒྱུ་འགོ་བཙུགས་ཤོིང་འགའ་ཞིིག་ཁོ་ལོ་ར་ཌོ་ཡི་ིབོྷལ་ཌར་

དང་ད་ེམིན་ས་གནས་གཞིན་བཅིས་སུ་འཁྲབ་སོྟན་གནང་ཡོིད།

ང་ཚེ་ོནེའུ་ཡིོག་ཏུ་ཡོིད་དུས། རིན་པོ་ཆོེས་ང་གཉིིས་གཉིེན་སྒྲིག་བྱས་ཟིིན་པའ་ིསང་

ཞོིགས་དེར་ཁོ་པར་གཏོང་ས། མ་ེར་ིང་ཚེ་ོཐུག་འཕྲད་དུ་ཉིིན་ཤོས་ལ་སླེེབས་བྱུང་། ངས་

མོ་དང་རིན་པོ་ཆོེ་གཉིིས་གང་དུ་ཐུག་ཡིོད་མིན་མི་ཤོེས། འོན་ཀྱིང་ཁོོང་གཉིིས་ལོ་མང་

རིང་འཆོམ་པོ་བྱས་ཏ་ེབཞུགས་པ་དང་ཁོོང་ཞིིང་ལ་མ་ཕེབས་བར་དུ་མོ་དང་ཡིིག་འབྲེེལ་

གནང་ཡིོད། མོ་མོ་རང་གི་ཁོྱོ་ག་དང་ཕྲུ་གུ་མང་པོའ་ིམཉིམ་དུ་ཝིེལ་སི་ལ་སོྡེད་ཀྱིི་ཡིོད་

པ་དང་། སྐོབས་དེར་ང་ཚེོས་ངོ་ཤོེས་པའི་མི་མང་པོ་དང་བསྡུར་ན་མོ་ནི་ཧ་ཅིང་བབ་

ཆོགས་པོ་ཞིིག་རེད། ངས་མོ་ལ་ཕྲན་བུ་རང་ག་ིསྲུ་མོའམ། ཡིང་ན་ཨ་མ་གཞིན་དག་ཅིིག་

དང་འདྲ་བར་བརྩི་ཡིི་ཡོིད། མོ་ང་ཚེོའི་སར་ཡོིད་སྐོབས་མོས་ང་ལ་ཟིས་གཡིོ་སོྐོལ་བྱེད་

སྟངས་བསླེབས་བྱུང་། ངས་ནེའུ་ཡོིག་གི་ཁོང་པའི་ནང་དུ་ཡོིད་མཁོན་ཚེང་མར་ཟིས་

གཡོི་སོྐོལ་བྱེད་ཐབས་བྱས་ཀྱིང་། མི་མང་པོར་ཟིས་གཡིོ་སོྐོལ་བྱེད་རྒྱུ་དེ་ཁོག་པོ་མཐོང་

བྱུང་། ང་རང་ལོ་དྲུག་ཡིིན་དུས་ལྕམ་སྐུ་ཝིིལ་སི་ལ་སྐོབས་རེ་ཁུ་ར་བཟོི་རྒྱུར་རོགས་

པ་བྱས་མོྱོང་པ་དེ་ཁོོ་ན་ངའི་ཟིས་གཡིོ་སོྐོལ་གྱིི་སོྦྱང་བརྡོར་དེ་རེད། མེ་རི་སླེེབས་ཏེ་ངའི་
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དཀའ་ངལ་མཐོང་བའི་རྗོེས་སུ་མོས་ང་ལ་ཟིས་གཡོི་སོྐོལ་བྱེད་སྟངས་དང་། རྒྱ་ཅོིག་

སྟེང་དུ་བཤོམས་སྟངས་ཀྱིི་གོ་རིམ་ཆོ་ཚེང་བསླེབས་བྱུང་། ངས་མོ་ལ་ཐབ་ཚེང་ནང་གི་

ཟིང་ཟིིང་མང་པོ་དེར་ངས་གདོང་ལེན་བྱེད་སྟངས་ཤོེས་ཀྱི་ིམ་ིའདུག་ལབ་པ་དྲན་གྱི་ིའདུག 

མོའ་ིརོགས་པ་ད་ེཧ་ཅིང་ཕན་ཐོགས་ཆོེན་པོ་བྱུང་།

ནེའུ་ཡིོག་ནས་ང་ཚེ་ོསན་ཧྥོ་རན་ས་ིས་ིཁོོ་ལ་འཕུར་བ་བ་ཡིིན། ད་ེགར་གནམ་ཐང་

དུ་སམ་བྷེར་ཆོོལ་སི་དང་ཧེ་བཟིེལ་བྷེར་ཆོོལ་བཟིི་གཉིིས་ང་ཚེོ་བསུ་བར་སླེེབས་འདུག 

སམ་གྱིིས་ཉིེ་ཆོར་ཤོམ་བྷ་ལ་དཔར་བསྐྲུན་ཁོང་འགོ་བཙུགས་པ་དང་། ཁོོས་དཔར་སྐྲུན་

བྱས་པའི་དེབ་དང་པོ་དེ་ “སོྒོམ་སྒྲུབ་” ཞིེས་པའི་ཨ་རིའི་དཔར་ཐེངས་དེ་རེད། རིན་པོ་

ཆོེ་དབྱིན་ཡུལ་དུ་ཡོིད་སྐོབས་ཨ་རིའི་ནང་གི་ཁོེ་ལས་ཁོང་ཞིིག་གི་མིང་ལ་ཤོམ་བྷ་ལ་

ཞིེས་བཏགས་ཡིོད་པ་མཁྱོེན་དུས་ཁོོང་ཧ་ཅིང་ཡིིད་འཕྲོག་པོ་དང་། ཁོེ་ལས་ཁོང་འདིས་

ཁོོང་གི་དེབ་དཔར་སྐྲུན་བྱེད་འདོད་ཡོིད་པ་དེར་ཁོོང་སོྤྲོ་བ་འཕེལ་པོ་བྱུང་སོང་། ཤོམ་

བྷ་ལ་ན་ིནང་པ་སངས་རྒྱས་པའ་ིགསང་སྔོགས་རོྡོ་རྗོ་ེཐེག་པའ་ིཆོོས་དུས་འཁོོར་རྩ་རྒྱུད་

དང་འབྲེེལ་བ་ཡོིད་པའི་ཨེ་ཤོེ་ཡིའི་ནང་གི་གདོད་མའི་ལྷ་སྒྲུང་ལྟ་བུའི་རྒྱལ་ཁོམས་ཞིིག་

རེད། རིན་པོ་ཆོེས་བོད་དུ་ཤོམ་བྷ་ལའ་ིསོྐོར་ལ་གསུང་ཆོོས་མང་པོ་ཞུས་གནང་ཡིོད། དོན་

དངོས་སུ་ཁོོང་བོད་ནས་བོྲེས་བོྱལ་དུ་ཕེབས་སྐོབས། ཁོོང་གིས་ཤོམ་བྷ་ལའ་ིསོྐོར་ལ་དེབ་

ཅིིག་འབྲེ་ིབཞིིན་ཡོིད། འོན་ཀྱིང་སྟབས་ཉིེས་པ་ཞིིག་ལ་དེབ་ད་ེའགྲུལ་སོྐྱད་ཀྱི་ིསྐོབས་སུ་

བོར་བརླག་ཤོོར་འདུག རིན་པོ་ཆོེའ་ིཨ་ར་ིལ་ཕྱིག་ལས་གནང་རྒྱུའ་ིགྲས་ནས་ཁོོང་རང་

ག་ིདཔར་སྐྲུན་པ་དེར་ཐུག་འཕྲད་གནང་རྒྱུ་ད་ེགལ་ཆོ་ེཤོོས་ཤོིག་རེད། སྐུ་ཞིབས་བྷར་ཆོོལ་

བཟི་ིཡི་ིངོས་ནས་ཀྱིང་ཁོོ་རང་གིས་དཔར་སྐྲུན་བྱས་པའ་ིདེབ་འབྲེ་ིམཁོན་གྱི་ིབོད་པའ་ིབླ་

མ་ད་ེཐུག་འདོད་ཤུགས་ཆོ་ེཡོིད།

སམ་ནི་མི་ཧ་ཅིང་མངོན་གསལ་ཅིན་དང་བག་དོྲ་བོ་ཡིོད་པས་ང་ཚེོ་དེ་མ་ཐག་ཏུ་

ཕན་ཚུན་འདྲིས་སོང་། ཁོོའ་ིསྐྱ་ེདམན་ཧ་ེབཟིལ་ན་ིད་ེསྔོ་གཞིས་འཁྲབ་མཁོན་ཞིིག་ཡིིན་

པ་དང་ད་ཆོ་དཔར་སྐྲུན་ཁོང་ག་ིར་ིམོའ་ིབཟོི་བཀོད་བྱེད་མཁོན་གཙ་ོབོ་ད་ེརེད། ཁོོང་ཚེོས་
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ང་ཚེོར་སྣ་ེལེན་ཧ་ཅིང་ཡིག་པོ་བྱས་བྱུང་། དོན་དངོས་སུ་ང་ཚེ་ོམཚེ་ོཁུག་ས་ཁུལ་དུ་ཡིོད་

སྐོབས་སམ་གྱིིས་རིན་པོ་ཆོེར་མང་ཚེོགས་ལ་གཏམ་བཤོད་གནང་རྒྱུ་དང་དོན་གཉིེར་

ཅིན་གྱིི་སོླེབ་མ་ཐུག་རྒྱུ་བཅིས་བཀོད་སྒྲིག་བྱས་འདུག ཤོམ་བྷ་ལ་དཔར་སྐྲུན་ཁོང་དེ་

སམ་གྱིིས་མའ་ེཁོོལ་ཧྥོ་གྷིན་དང་མཉིམ་དུ་གསར་འཛུགས་བྱས་འདུག མའ་ེཁོོལ་ན་ིམ་ིཧ་

ཅིང་གཟུགས་རིང་ལ། གདོང་དབྱིབས་དོད་པོ། རྣམ་རིག་བཀྲ་མོ་ཞིིག་རེད། འགྲུལ་སོྐྱད་

འདིའི་སྐོབས་སུ་ང་ཚེོས་ཨོག་ལནད་ཏུ་མའེ་ཁོོལ་དང་ཁོོའ་ིསྐྱེ་དམན་ཇོེ་ཨན་གཉིིས་

ཀྱི་ིསར་བསྡེད་པ་ཡིིན།

ཉིི་མ་ཞིིག་གི་ཕྱིི་དོྲ་ང་ཚེོས་ཧྥོ་གན་གྱིི་ཁྱོིམ་དུ་ངལ་གསོ་རྒྱག་བཞིིན་པའི་སྐོབས་

སུ་ང་ཚེོའི་ཉིལ་ཁོང་དུ་ང་གཉིིས་ཀྱིིས་འཁྲིག་པ་སྤྱིད་པ་ཡིིན། ཁོང་མིག་དེར་རྩིག་ཡིོལ་

ཆོེན་པོ་མུ་མེན་མདོག་ཅིན་ཞིིག་ཡོིད་པས་དུས་རབས་བཅུ་དྲུག་པའི་དབྱིན་ལན་གྱིི་

རྒྱལ་མོ་ཨི་ལི་བཟིའ་བྷེད་སྐོབས་ཀྱིི་ཁོང་ཉིམས་ཀྱིི་ཚེོར་སྣང་འདྲ་བོ་ཞིིག་བྱུང་། སྐོབས་

དེ་དུས་ང་གཉིིས་ལ་མངལ་སྦྲུམ་རྒྱུའི་འཆོར་གཞིི་མེད། དེ་ལྟར་ཡིང་ང་ཚེོས་ཟླ་མཚེན་

དུས་སྒྲིག་ཁོོ་ནའ་ིཐབས་ལ་བརྟེེན་ནས་སྐྱ་ེའགོག་བྱེད་བཞིིན་ཡོིད། ང་གཉིིས་འཁྲིག་པ་

སོྤྱིད་པའ་ིསྐོབས་སུ་ང་ལ་ཁོང་པའ་ིནང་དུ་གང་ཟིག་གཞིན་ཞིིག་ཡིོད་པའ་ིཚེོར་བ་ངེས་

ཅིན་ཞིིག་བྱུང་། ང་ཚེོའ་ིབུ་དང་པོ་ཋེ་གྷི་ིཉིིན་དེའ་ིཕྱི་ིདོྲར་ངའ་ིམངལ་དུ་ཆོགས་པ་ང་ལ་

ཡིིད་ཆོེས་ཡོིད།

བྱང་ཁོ་ལ་ིཧོྥོར་ན་ིཡིར་བདུན་ཕྲག་གཅིིག་བསྡེད་རྗོེས། ང་ཚེ་ོལོ་ས་ིཨན་ཇེེལ་ས་ིལ་

འཕུར་བ་ཡིིན། ད་ེགར་ཇེ་ེཁོ་ིར་ིཤོ་ིན་མུར་ཐ་ིཡི་ིསླེོབ་མ་ཚེོས་རིན་པོ་ཆོ་ེལ་གཏམ་བཤོད་

གནང་རྒྱུའ་ིདུས་ཚེོད་འགའ་ཤོས་བཀོད་སྒྲིག་ཞུས་འདུག ངའ་ིབསམ་པར་གཏམ་བཤོད་

ཀྱི་ིསྦྱིན་བདག་ན་ིལྷ་ལམ་ཆོོས་ཚེོགས་ (Theosophiccal Socciety) ཀྱི་ིཚེོགས་མ་ིརྣམས་

རེད། འོན་ཀྱིང་ད་ཆོ་ཁོོང་ཚེོས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་སྒྲིག་འཛུགས་ཤོིག་བཟོིས་འདུག ལྷ་ལམ་

ཆོོས་ཚེོགས་དེ་ནི་བརྒྱ་ཕྲག་བཅུ་དགུ་པའི་མཇུག་ཏུ་ནེའུ་ཡིོག་ལ་ལྕམ་བྷི་ལ་ཝིད་སི་

ཁོི་དང་དམག་དཔོན་ཨོལ་ཁོོད་གཉིིས་ཀྱིིས་བཙུགས་པ་རེད། དེས་ནུབ་ཕོྱིགས་སུ་ནང་
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ཆོོས་ལ་མང་ཚེོགས་ཀྱིིས་དོ་སྣང་འབྱུང་ཆོེད་ནུས་པ་ཤུགས་ཆོ་ེསྤེེལ་ཡོིད། འོན་ཀྱིང་དེས་

དམིགས་བསལ་བོད་ཀྱིི་ནང་ཆོོས་ཀྱིི་རང་བཞིིན་གྱིི་སོྐོར་དང་། ཁྱོད་པར་དུ་ལྕམ་བྷ་ལ་

ཝིད་ས་ིཁོིའ་ིརྒྱ་གར་དང་བོད་པའ་ིབླ་མ་ཚེ་ོནས་ཐོབ་སྐོད་ཀྱི་ིཆོོས་དང་འབྲེེལ་བའ་ི “སྤྱི་ི

བསྒྲགས་” དེ་དག་གིས་ལོག་རོྟེག་ཀྱིང་མང་པོ་ཞིིག་སྤེེལ་ཡིོད། ཆོོས་ཚེོགས་ཀྱིི་ཚེོགས་

མི་ཚེོས་རྒྱ་གར་དུ་ཁོི་རི་ཤོི་ན་མུར་ཐི་གཞོིན་ནུ་ཡིིན་སྐོབས་རྙིེད་སོན་བྱུང་སྟེ་ཁོོང་ཚེོའི་

བདག་ཉིིད་ཆོེན་པོའམ། ཆོོས་ཕོྱིགས་ཀྱི་ིདབུ་བླ་ཡིོང་ར་ེབྱས་ཏ་ེགསོ་སོྐྱང་བྱས་པ་རེད། ཁོ་ི

རི་ཤོི་ན་མུར་ཐིས་ལྷ་ལམ་པ་ཚེོའི་ཡི་མཚེན་དེ་དག་ལ་ཁོ་གཏད་བཅིག་སྟེ། ཡིིད་བརྟེན་

འཕེར་བའ་ིམ་ིཚེ་ེཇེ་ིལྟར་སྐྱེལ་སྟངས་དང་། ཆོོས་ལ་ལྷད་མེད་པའ་ིབརྟེག་དཔྱོད་ཤུགས་

ཆོ་ེབྱེད་སྟངས་ཞིིག་ཁྱོབ་སྤེེལ་བྱེད་རྒྱུ་འགོ་བཙུགས་པ་རེད།

ཁོ་ིར་ིཤོ་ིན་མུར་ཐིས་སྒྲིག་འཛུགས་ལྡན་པའ་ིཆོོས་ལུགས་ལ་མོས་པ་བྱེད་ཀྱི་ིམེད་པ་

དང་། ཁོོང་ནི་བླ་མ་དང་བཤོེས་གཉིེན་མི་བརྩི་མཁོན་ཞིིག་རེད། དེའི་ཚེབ་ཏུ་ཁོོང་གིས་

མང་ཚེོགས་ལ་རང་ཉིིད་རང་གི་མགོན་ཡིིན་པ་དང་། ཤོེས་རབ་ནི་སོྲོལ་རྒྱུན་གང་ཞིིག་

ག་ིཁོོངས་གཏོགས་ལས་ཀྱིང་དབྱ་ེདགོས་པའ་ིལམ་སོྟན་གནང་མཁོན་ཞིིག་རེད། རིན་པོ་

ཆོེས་ཁོི་རི་ཤོི་ན་མུར་ཐིའི་དགོངས་ཚུལ་མང་པོ་ཞིིག་ལ་གུས་བརྩི་ཞུ་ཡིི་ཡིོད་ཀྱིང་། ཁོི་

ར་ིཤོ་ིན་མུར་ཐིས་བླ་མའ་ིབྱེད་ལས་ངོས་ལེན་མ་ིབྱེད་པ་ད་ེན་ིཧ་ཅིང་ཐལ་དྲགས་པ་རེད་

དགོངས་ཀྱིི་ཡོིད། རིན་པོ་ཆོེ་རང་ཉིིད་ཀྱིིས་བླ་མ་ཟོིག་པོ་ཚེོ་ལ་བཀའ་བཀོྱིན་གནང་གི་

ཡིོད། འོན་ཀྱིང་ཁོོང་གིས་སངས་རྒྱས་ཀྱིི་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་བདག་མེད་དང་སྙིང་རྗོེ་

སྐྱེད་པའི་གཞིི་རྟེེན་ལ་བླ་སོླེབ་ཀྱིི་འབྲེེལ་བ་ཡིང་དག་ཅིིག་གི་གལ་འགངས་དེར་ཡིིད་

ཆོེས་གནང་གི་ཡིོད། ཁོི་རི་ཤོི་ན་མུར་ཐི་ལ་ཕལ་ཆོེར་ཁོོང་རང་གི་བླ་མ་དེ་ཐུག་ཡིོད་ས་

མ་རེད་ཅིེས་རིན་པོ་ཆོེས་ང་ལ་གསུངས་བྱུང་། རིན་པོ་ཆོེ་མི་དེ་ལ་དགའ་པོ་ཞིེ་དྲགས་

འདུག ལོ་སི་ཨན་ཇེེལ་སི་ཡིི་འགྲུལ་སོྐྱད་འདི་ཚེར་ཏེ་ལོ་འགའ་ཤོས་ཀྱིི་རྗོེས་སུ་རིན་པོ་

ཆོེ་དང་ཁོི་རི་ཤོི་ན་མུར་ཐི་གཉིིས་ཀྱིིས་ས་གནས་འགའ་ཞིིག་ཏུ་མཉིམ་དུ་གཏམ་བཤོད་

དང་བགོྲ་གླེེང་གནང་སོང་། རིན་པོ་ཆོེས་ཁོི་རི་ཤོི་ན་མུར་ཐིའི་སྡེིངས་ཆོའི་སྟེང་གི་གཟིི་
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ཉིམས་དེ་རྒྱུན་ལྡན་གྱིི་ངོ་ཚེ་སྨོིན་པོ་ཅིན་གྱིི་གང་ཟིག་དེ་དང་ཐ་དད་རེད་ཅིེས་འགྲེལ་

བརོྗོད་གནང་བྱུང་། རིན་པོ་ཆོེ་ལ་མཚེོན་ན་སྡེིངས་ཆོའི་སྟེང་དུ་ཡོིད་དང་མེད་གཉིིས་

ལ་ཁྱོད་པར་གང་ཡིང་མེད།

ཕྱིི་དོྲ་དེར་ང་ཚེོ་ལོ་སི་ཨན་ཇེེལ་སི་རུ་འབོྱར་རྗོེས་ང་ཚེོ་གོྲང་ཁྱོེར་གྱིི་ཕྱིི་ལོགས་སུ་

གཙང་ཆུའི་འགྲམ་གྱིི་འགྲུལ་ཁོང་ཞིིག་ཏུ་ཁྲིད་བྱུང་། འགྲུལ་ཁོང་དུ་བསྡེད་རྗོེས་ཁོི་རི་

ཤོི་ན་མུར་ཐིའི་སླེོབ་མ་ཚེོར་རིན་པོ་ཆོེས་གཏམ་བཤོད་མ་གནང་སོྔོན་དུ་ང་ཚེོར་ངལ་

གསོ་བྱེད་རྒྱུའི་ཆུ་ཚེོད་འགའ་ཤོས་འདུག འགྲུལ་ཁོང་གི་ནང་དུ་རིན་པོ་ཆོེ་ཆོང་གིས་

ཡིོངས་སུ་བཟི་ིབར་གྱུར་བ་དང་། ཁོོང་གིས་ཆུ་ཚེོད་ར་ེཟུང་ནང་དུ་གསུང་བཤོད་ཇེ་ིལྟར་

གནང་རྒྱུ་ཡིིན་ནམ་སྙམ་ནས་ང་ནི་རྟེབ་རྟེབ་པོར་གྱུར་སོང་། ཁོོང་གིས་ཁོོང་ལ་རེ་ལོྟས་

ཧ་ཅིང་ཆོེན་པོ་བྱེད་མཁོན་ནམ་སོྤྱིད་ལམ་རྣལ་དུ་མ་ིགནས་པའ་ིམ་ིཡི་ིརིགས་ལ་གསུང་

བཤོད་གནང་དུས། ཁོོང་གིས་རྒྱུན་དུ་ཁོོང་ར་བཟི་ིརུ་འཇུག་ག་ིཡིོད། ཕལ་ཆོེར་ད་ེན་ིཁོོང་

གི་ཐབས་ཇུས་ཤོིག་ཡིིན་པ་འདྲ། ང་ཚེོར་ཁོ་ལི་ཧོྥོར་ནི་ཡིའི་ནང་དུ་ཉིམས་མོྱོང་གཞིན་

དག་ག་འདྲ་ཡིིན་ཀྱིང་། མ་ིའད་ིཚེ་ོངེས་པར་དུ་སྡེ་ེཚེན་དེའ་ིཁོོངས་སུ་གཏོགས་ཀྱི་ིའདུག

ངས་ཁོོང་ཡིར་བསླེངས་ཏ་ེམོ་ཊིའ་ིནང་དུ་བཞིག་པ་དང་། གཏམ་བཤོད་གནང་སའ་ི

ཚེོགས་ཁོང་ནང་དུ་ང་ཁོོང་དང་མཉིམ་དུ་སྡེིངས་ཆོའ་ིསྟེང་དུ་བསྡེད་པ་ཡིིན། ཁོོང་ན་ིར་

འདམ་འབག་ནང་བཞིིན་བཟི་ིའདུག ཚེོགས་ཁོང་དུ་ཡིོད་པའ་ིམ་ིའགའ་ཞིིག་ན་ིབོད་ཀྱི་ི

སྒྱུ་མ་དང་རྫུ་འཕྲུལ་ལ་བརྟེེན་ནས་ལྷ་ལམ་པ་ཚེ་ོཡིིད་འཕོྲག་པ་ནང་བཞིིན་དུ་མཐོང་བ་

དང་། གཞིན་དག་ཚེོ་ནི་ཁོོང་ཚེོར་གཏམ་བཤོད་བྱེད་མཁོན་གྱིི་བླ་མ་སུ་རུང་གི་རྫུན་

རྐུབ་བརོྟེལ་རྒྱུར་སྔོ་ས་ནས་རྔམ་བསྡེད་པ་ལྟ་བུ་འདུག མི་ཚེོས་རིན་པོ་ཆོེ་ལ་ཁོོང་གིས་

ཅིིའི་ཕྱིིར་གསོལ་ཀྲུམ་མཆོོད་ཀྱིི་ཡོིད་པ་དང་། ཅིིའི་ཕྱིིར་གྲྭ་པའི་ན་བཟིའ་མཆོོད་མེད་

པ། ཁོོང་ནང་པ་ཡིིན་མིན་བཅིས་དྲིས་སོང་། བོད་པའི་བླ་མ་ཞིིག་ལ་ནང་པ་ཡིིན་མིན་

དྲིས་པ་ད་ེཕྲན་བུ་དོན་མེད་པ་ཞིིག་ཏུ་མཐོང་བྱུང་། ངས་ན་ིཁོོང་ཚེ་ོསོྤྱིད་པ་རྩིང་པོ་ཞིིག་

ཏུ་ཚེོར་བྱུང་། ཁོོང་ཚེོས་སེམས་ཀྱི་ིགཟིིགས་སྣང་དང་། གདོན་འདྲ།ེ ཡིིད་ལུས་གྲུབ་སྟངས་
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སོགས་ཀྱིི་སོྐོར་ཡིང་ཤོེས་འདོད་བྱས་སོང་། སྤྱིིར་བཏང་བཤོད་ན་ཁོོང་ཚེོ་ནི་སོྒོམ་ཉིམས་

ལེན་ལྟ་བུ་ཁོ་ཡིོད་ལག་ཡིོད་ཀྱི་ིཤོེས་བྱར་དོན་གཉིེར་མེད་པར་། ཕྱིིའ་ིཀུན་སོྤྱིད་ཀྱི་ིརྣམ་པ་

དང་འཇེིག་རྟེེན་ལས་འདས་པའ་ིགནས་ལུགས་ལ་ཧ་ཅིང་མགོ་འཁོོར་ནས་བསྡེད་ཡིོད་

པ་མངོན། རིན་པོ་ཆོེས་ཐེར་འདོན་གནང་རྒྱུར་འབད་བརོྩན་གནང་བཞིིན་པའི་ཆོོས་

ཀྱིི་ལོག་རོྟེགས་ངོ་མ་འདི་དག་རེད། དེས་ན་ཁོོང་གི་ཀུན་སོྤྱིད་ཀྱིིས་ཁོོང་ཚེོ་མགོ་འཐོམ་

འཇུག་པ་དང་ཡིིད་ཐང་ཆོད་དུ་འཇུག་པ་ད་ེཟུར་བལྟས་ལེབ་མཐོང་རེད།

དོན་དངོས་སུ་རིན་པོ་ཆོེས་མང་ཚེོགས་ལ་ལན་འདེབས་གནང་མ་སོང་། དེས་ན་ངས་

ཁོོང་ག་ིཚེབ་བྱས་ཏ་ེདྲ་ིབར་ལན་འདེབས་བྱེད་རྒྱུ་འགོ་བཙུགས་པ་ཡིིན། ཚེོགས་མང་ག་ི

དཀྱིིལ་ནས་བུད་མེད་ཅིིག་གིས་ངས་རིན་པོ་ཆོེའི་ཚེབ་བྱས་ཏེ་སྐོད་ཆོ་བཤོད་ན་འགྲིག་

གི་མ་རེད་བརོྗོད་སོང་། དོན་དངོས་སུ་ཁོོང་ཚེོ་ཁོི་རི་ཤོི་ན་མུར་ཐིའི་དགེ་ཕྲུག་ཡིིན་པའི་

ཆོ་ནས་ཁོོང་ཚེོས་བླ་མ་ལ་ཡིིད་ཆོེས་བྱེད་ཀྱིི་མེད། དེས་ན་ཕོྱིགས་གཅིིག་ནས་རིན་པོ་

ཆོེས་ “བླ་མའི་ཁོ་གཏད་” དུ་སྤྲུལ་ནས་ཁོོང་ཚེོའི་ཡིིད་ཆོེས་ལ་ལན་འདེབས་གནང་པ་

རེད། འོན་ཀྱིང་ཁོོང་ཚེ་ོའད་ིལ་དགའ་པོ་བྱུང་མ་སོང་།

ངས་ཚེང་མ་ཡིག་པོ་བྱུང་མ་སོང་བསམས་བྱུང་། དགོང་དོྲ་ཚེང་མ་ཚེར་བའ་ིརྗོེས་སུ་

བཀོད་སྒྲིག་པ་ཚེོས་ང་ཚེོར་གསུང་ཡིོན་བཅུག་པའ་ིཡིིག་སོྐོགས་ཤོིག་སྤྲོད་ད་ེནང་ལ་སླེོག་

བཏང་བྱུང་། ང་ཚེོས་གླེ་འཁོོར་ནང་དུ་ཡིིག་སོྐོགས་ཁོ་ཕྱིེས་དུས་གསུང་ཡོིན་དེ་ང་ཚེོའི་

མགོྲན་ཁོང་ག་ིཁོང་གླེའང་འདང་ངེས་ཤོིག་མེད་པ་ཤོེས་བྱུང་། གཏམ་བཤོད་དེར་མ་ིབརྒྱ་

ལས་བརྒལ་བ་སླེེབས་འདུག ངས་རིན་པོ་ཆོ་ེལ་ “ང་ཚེོས་ཡོིན་འད་ིཕྱིིར་སོླེག་སྟ་ེའགྲུལ་

ཁོང་ག་ིཆོེད་དུ་དངུལ་འད་ིལས་མང་བ་སོྤྲོད་རོགས་བརོྗོད་དགོས།” ཞིེས་ཞུས་པ་ཡིིན། ཡི་

མཚེན་པ་ཞིིག་ལ་གཏམ་བཤོད་ཀྱི་ིམཛོད་རིམ་གྲུབ་པ་དང་རིན་པོ་ཆོ་ེབཟི་ིཆོ་ཚེང་དྭོངས་

ཚེར་འདུག ཁོོང་གསི་ང་ཚེསོ་ད་ེའདྲ་རྩ་བ་ནས་བྱདེ་རྒྱུ་ཡིདོ་པ་མ་རདེ་ཅིསེ་གསུངས་བྱུང་།

ཡིག་པོ་མ་བྱུང་བའ་ིགཏམ་བཤོད་དེའ་ིརྗོསེ་སུ་སན་ཧྥོ་རན་ས་ིས་ིཁོོ་ལ་མ་འཕུར་སོྔོན་

ལ་ང་ཚེོར་ཉི་ིམ་སྟོང་པ་ཞིིག་ཡོིད་པས། ང་ཚེོས་འགྲུལ་སྐྱེལ་སྣུམ་འཁོོར་ལ་བསྡེད་ད་ེམེག་
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ས་ིཁོོ་ལ་ཕྱིིན་པ་ཡིིན། ད་ེགར་རིན་པོ་ཆོེས་སོྟད་ལྭ་འགའ་སྤུས་གཟིིགས་གནང་སོང་། ཉིིན་

རྗོེས་མ་དེར་ང་ཚེོས་བདུན་ཕྲག་འགའ་ཤོས་སྡེོད་རྒྱུའི་ཆོེད་དུ་བྱང་ཁོ་ལི་ཧོྥོར་ནི་ཡིར་

ཕྱིིར་ལོག་བྱས། ངའ་ིབསམ་པར་རིན་པོ་ཆོེས་འགྲུལ་སོྐྱད་འདིའ་ིསྐོབས་སུ་གལ་ཆོ་ེབའ་ི

ཉིམས་ཞིིབ་མང་པོ་གནང་ཡིོད་པ་རེད་སྙམ། ང་ཚེོར་རིན་པོ་ཆོེའ་ིའགྲེལ་བརོྗོད་ལྟར་ན་ 

“མགོ་འཐོམ་པའ་ིཆོོས་ལམ་སྙེག་པ་ལ་བྱིང་བའ་ིརང་དབང་ཅིན་གྱི་ིམ་ི” ཟིེར་བའ་ིཆོོས་

འཚེོལ་མཁོན་མང་པོར་ཐུག་བྱུང་། ཁོོང་གིས་ཁོ་ལི་ཧོྥོར་ནི་ཡིའི་ནང་དུ་དེའི་སྐོབས་ཀྱིི་

ཨ་རིའི་རིག་གཞུང་གི་རྒྱུན་དང་ཆོེས་རིང་དུ་བྲེལ་བའི་སྣང་ཚུལ་ཐལ་ཆོེ་འགའ་ཞིིག་

གཟིིགས་གནང་ཡོིད། ཧེད་ཨ་ཤོ་ིབྷུ་རིའ་ིགཡིས་གཡིོན་དུ་ཧ་ིཕ་ིརྣམས་དང་མུ་སྟེགས་པ་

ཧེ་རི་ཁོོ་རི་ཤོི་ན་རྣམས་འཁྱོམ་ཉུལ་བྱེད་བཞིིན་པ་ནི་ལམ་སོྟར་ཞིིང་ཁྱོད་མཚེར་གྱིི་ཚེོ་

ཤོོག་ཁོག་དང་འདྲ་བ་དང་། བྷར་ཁོ་ིལ་ིདང་སན་ཧྥོ་རན་ས་ིས་ིཁོོ་ལ་ཆོབ་སྲོིད་ལྟ་བ་ལོག་

འཛོིན་པའི་ངོ་རྒོལ་བྱེད་བཞིིན་པ། རིན་པོ་ཆོེའི་གཏམ་བཤོད་ཚེང་མའི་སྐོབས་སུ་ཆོོས་

དང་འབྲེེལ་བའི་འགྲུལ་སོྐྱད་ཇེི་འདྲ་ཞིིག་ལའང་འགྲོ་ངེས་པའི་མི་བཅིས་འདུག ཁོ་ལི་

ཧོྥོར་ན་ིཡིའ་ིཁོོར་ཡུག་ན་ིཅུང་ཙམ་བག་ཡིངས་ཡིིན་ན་ཡིང་རྒྱུ་མཚེན་གྱི་ིའགག་སོྒོ་དམ་

པའ་ིཤོར་ཕོྱིགས་ཀྱི་ིམཚེ་ོཁོ་དང་བསྡུར་ན་ད་ེལས་ཐལ་ཆོ་ཅིན་དུ་སོང་ཡིོད། ནུབ་ཕོྱིགས་

སུ་ད་ེའདྲ་རྙིེད་རྒྱུ་ད་ེབས་ཁོག་པོ་རེད། ཁོ་ལ་ིཧོྥོར་ན་ིཡི་ལ་ཡིོད་ཚེད་ "ཇེ་ིའདྲའ་ིཡིིད་དུ་

འོང་བ་ལ།" རེད། ངའ་ིབསམ་པར་ང་ཚེ་ོམཚེ་ོཁུག་ཁུལ་དུ་ཡིོད་པའ་ིསྐོབས་ཤོིག་ལ་རིན་

པོ་ཆོེས་ “ཆོོས་མིན་གཅོིད་པ་” ཞིེས་པའི་ཐ་སྙད་དེ་གསར་བཟོི་གནང་པ་རེད་སྙམ། དེ་

ན་ི ༡༩༧༣ ལོར་ཁོོང་ག་ིབྲེིན་རྒྱུགས་ཆོ་ེཤོོས་ཀྱི་ིདེབ་དེའ་ིཁོ་བྱང་དུ་གྱུར་པ་རེད། གལ་ཏ་ེ

ཁོོང་གིས་ད་ེདུས་ཐ་སྙད་ད་ེབེད་སོྤྱིད་གནང་མེད་ན་ཡིང་མ་མཐར་དེའ་ིརྒྱབ་ཀྱི་ིདགོངས་

གཞི་ིདེའ་ིསོྒྲམ་གཞི་ིའགྲུབ་བཞིིན་ཡོིད། ཁོོང་གིས་གང་འཚེམས་ཤོིག་ག་ིརྗོེས་སུ་ “ལུང་པ་

འདིར་ཡོིང་ནས་ཡི་མཚེན་པའ་ིགནས་ཚུལ་ཞིིག་དང་གདོང་ཐུག་བྱུང་། མ་ིམང་པོ་ཞིིག་

ནི་ཆོོས་ཀྱིི་ཁོྲམ་ར་ཆོེན་མོར་ཉོི་ཆོ་རྒྱག་མཁོན་གྱིི་ཆོེད་ལས་པར་གྱུར་ཟིིན་ཡོིད་པ་དང་། 
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འགའ་ཞིིག་ད་དུང་དེ་ལྟར་ཆོགས་ཐབས་བྱེད་མུས་རེད།”16 ཅིེས་གསུངས་ཡོིད། དེ་དང་

དུས་མཚུངས་སུ་སྤྱིིར་བཏང་ག་ིཆོ་ནས་ཁོོང་ལ་མ་ིཐུག་འཕྲད་བྱུང་བ་མང་ཆོ་ེབས་ཁོོང་

ག་ིཐུགས་དཀྲུགས་པའམ་ཁོོང་ཁོྲ་བསླེངས་པ་བྱུང་མ་ིའདུག དོན་དངོས་སུ་ཁོོང་གིས་མ་ི

ཚེོའ་ིཆོོས་ལ་ཡིིད་དབང་འཕྲོག་པའ་ིརང་བཞིིན་ད་ེསྨོིན་ཏ་ེརོྡོལ་གྲབས་ཡིོད་པ་དང་། ཨ་

རི་མ་ཟིད་ཁོ་ལི་ཧོྥོར་ནི་ཡིའི་ནང་དུའང་ཡིང་དག་པའི་ཆོོས་ཤོིག་དར་ཁྱོབ་ཡིོང་སྲོིད་

པ་དགོངས་འདུག

ང་ཚེོ་ཨ་རིར་སླེེབས་ཏེ་ལོ་གཅིིག་ཙམ་ཕྱིིན་ཡིོད་པའི་བོད་པའི་བླ་མ་གཞིན་དར་

ཐང་སྤྲུལ་སྐུ་དང་ལྷན་དུ་ཉིིན་འགའ་ཤོས་བསྡེད་པ་ཡིིན། ཁོོང་ལ་བྷར་ཁོི་ལི་རུ་ཁོང་པ་

ཆུང་ངུ་ཞིིག་འདུག་པ་དེར་བཞུགས་ཏ་ེཁོོང་རང་ག་ིསླེོབ་མ་ཚེ་ོལ་གསུང་ཆོོས་གནང་ག་ི

འདུག རྗོེས་སུ་ཁོོང་གིས་མཛོེས་སྡུག་ལྡན་པའི་བྷར་ཁོི་ལི་ཧིལ་སི་ཁུལ་དུ་ཆོོས་ཚེོགས་

ཤོིག་ཉོིས་པ་རེད། དར་ཐང་དང་རིན་པོ་ཆོེ་གཉིིས་ཧ་ཅིང་ཐུགས་མཐུན་པོ་འདུག ཁོོང་

གཉིིས་ཀྱིིས་ལོ་འགའི་རྗོེས་སུ་མེག་སི་ཁོོ་ལ་སོྤྲོ་གསེང་དུ་མཉིམ་དུ་ཕེབས་རྒྱུའི་བཀའ་

མོལ་གནང་སོང་། འོན་ཀྱིང་དེ་ནི་ནམ་ཡིང་བྱུང་ཡིོད་པ་མ་རེད། དར་ཐང་གིས་ནང་

ཆོོས་བཀའ་འཁྲིད་ཀྱི་ིསྐོབས་སུ་ནུབ་ཕྱིོགས་ཀྱི་ིསམེས་ཁོམས་རགི་པ་དང་བསྲོསེ་ཏ་ེབསླེབ་

རྒྱུའ་ིདགོངས་བཞིེས་གནང་རྒྱུ་འགོ་བཙུགས་འདུག རིན་པོ་ཆོ་ེནས་ཀྱིང་སེམས་ཀྱི་ིརང་

བཞིིན་དང་ངར་འཛོིན་གྱི་ིའཕེལ་འགྲིབ་སོྐོར་ལ་གསུང་ཆོོས་གནང་སྐོབས། ནུབ་ཕོྱིགས་

སེམས་ཁོམས་རིག་པའ་ིབསམ་བོླ་དང་ཐ་སྙད་འགའ་བེད་སྤྱིོད་གནང་རྒྱུ་འགོ་བཙུགས་

ཡིོད་ཙང་ཁོོང་ད་ེལ་མཉིེས་པོ་བྱུང་སོང་། ཁོོང་གཉིིས་ཀྱི་ིཐབས་ལམ་མ་ིའདྲ་བ་ཡིིན་ཀྱིང་

ཐུན་མོང་ག་ིདགོངས་གཞི་ིཡིག་པོ་འདུག འདིའ་ིསྐོབས་སུ་དར་ཐང་གིས་རིན་པོ་ཆོ་ེདང་

ང་གཉིིས་ལ་མགོྲན་འབོད་སྣ་ེལེན་ཧ་ཅིང་གཟིབ་རྒྱས་གནང་བྱུང་བས་ཁོོང་ང་གཉིིས་ལ་

བཀའ་དྲིན་ཆོེན་པོ་ཡིིན། ང་ཚེོས་མཚེོ་ཁུག་ཁུལ་དུ་སོྐོར་སྐྱོད་བྱེད་སྐོབས་ཁོོང་གི་སར་

ཐེངས་འགའ་ཤོས་བསྡེད་པ་ཡིིན།

16 ཆོོས་རྒྱམ་དྲུང་པ། ལོ་བཅུ་འཁོོར་བའ་ིཆོོས་ཀྱི་ིདགའ་སོྟན་ཞིསེ་པའ་ིརོྩམ་ལས། བཛྲ་དྷཱཏུ་སན། འདོན་ཐེངས་ ༣ པ། 

(༡༩༨༡ ལོའ་ིཟླ་བ་ ༢ པ་དང་ ༣ པ།)
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ང་ཚེ་ོཁོ་ལ་ིཧོྥོར་ན་ིཡིར་ཡིོད་སྐོབས་རིན་པོ་ཆོེས་སན་ཧྥོ་རན་ས་ིས་ིཁོོའ་ིབཟིེན་ཆོོས་

ཚེོགས་འགོ་འཛུགས་བྱེད་མཁོན་ཤུན་ཡུ་རུ་སུ་བཟུ་ཁོི་རོ་ཤོི་དང་ལྷན་དུའང་མཇེལ་

འཕྲད་ཡིག་པོ་ཞིིག་གནང་རྒྱུ་བྱུང་སོང་། སུ་བཟུ་ཁོ་ིརོ་ཤོ་ིཨ་རིར་སླེེབས་ཏ་ེལོ་བཅུ་ལྷག་

འགོྲ་ཡིི་ཡོིད་པ་དང་ཁོོང་གི་མཐའ་བསོྐོར་དུ་ཆོོས་ཉིམས་ལེན་པའི་སྤྱིི་ཚེོགས་ཆོེན་པོ་

ཞིིག་འཕེལ་རྒྱས་བྱུང་འདུག ཨ་རིར་ནང་ཆོོས་དར་ཁྱོབ་ཀྱི་ིཐོག་ལ་ཁོོང་ག་ིཤུགས་རྐྱེེན་

ད་ེགཟིེངས་སུ་ཐོན་པ་བྱུང་ཡིོད། ཁོོང་ལ་ལུང་པ་འདིའ་ིནང་ག་ིཉིམས་ལེན་རྒྱུད་པའ་ིཤོིང་

རྟེའ་ིསོྲོལ་འབྱེད་པ་ངོ་མ་ད་ེརེད་བརོྗོད་ན་ཆོོག

སམ་བྷར་ཆོོལ་བཟིིས་ང་ཚེོ་བྷིག་སུར་གྱིི་ཉིེ་འགྲམ་དུ་ཡོིད་པའི་རོ་ཤོིའི་ཉིམས་ལེན་

བྱེད་སའི་དབེན་གནས། ཋེ་ས་ཇེ་ར་བཟིེན་མོང་ཋེན་ཆོོས་ཚེོགས་སུ་བསོྐོར་སོྐྱད་བྱེད་

རྒྱུར་བཀོད་སྒྲིག་བྱས་འདུག ང་ཚེོ་དེ་གར་ཉིིན་ཤོས་བསྡེད་པ་ཡིིན། རིན་པོ་ཆོེ་དང་སུ་

བཟུ་ཁོི་རོ་ཤོིའི་དབར་ལ་དེ་མ་ཐག་པའི་འབྲེེལ་བ་ཞིིག་བྱུང་སོང་། རོ་ཤོིས་ང་ཚེོར་ཋེ་ས་

ཇེ་རའི་གཡིས་གཡིོན་དུ་སོྐོར་སོྐྱད་ལ་འཁྲིད་བྱུང་། དབེན་གནས་དེར་ཁོོ་རང་དངོས་

གནས་སོྤེབས་པ་བྱེད་འོས་པ་ཞིིག་འདུག ར་ིའདབས་སུ་མཚེམས་ཁོང་མང་པོ་དང་། ལྟ་

ན་སྡུག་པའི་མཆོོད་ཁོང་། ང་ཚེོ་དེ་གར་སོྡེད་སྐོབས་ལོངས་སུ་སོྤྱིད་རྒྱུ་བྱུང་བའི་རང་

བྱུང་ག་ིཆུ་ཚེན་སོགས་དབེན་གནས་ཀྱི་ིབཀོད་པ་ཧ་ཅིང་ཡིིད་དུ་འོང་བ་ཞིིག་འདུག རོ་

ཤོ་ིཐུགས་རྗོེས་རིན་པོ་ཆོེས་ཁོོང་རང་ལ་ཨ་རིའ་ིནང་དུ་ཆོོས་གོྲགས་ངོ་མ་དང་པོ་ད་ེཐུག་

སོང་ཞིེས་གསུངས། རིན་པོ་ཆོེས་རོ་ཤོི་ལ་སླེོབ་མ་ཚེོར་སོྒོམ་གྱིི་ཉིམས་ལེན་ཇེི་ལྟར་སོླེབ་

གནང་ག་ིཡོིད་ཅིེས་བཀའ་འདྲ་ིཞུས་སོང་། རོ་ཤོིས་ཁོོ་རང་ག་ིསོླེབ་མ་ཚེོར་སོྒོམ་རྒྱག་པའ་ི

སྐོབས་སུ་དབུགས་འབྱིན་རྔུབ་ཀྱི་ིགྲངས་འདྲེན་བྱེད་དུ་འཇུག་རྒྱུར་ཐག་བཅིད་པ་ཡིིན་

ཟིེར། ཉིམས་ལེན་འད་ིལ་ “བོྷ་དྡཱི་ིདྡཱིརྨའ་ིབྱེད་སྟངས་” ཟིེར་གྱི་ིརེད་ཅིེས་ཁོོང་གིས་འགྲེལ་

བཤོད་གནང་སོང་། བོད་དུ་སླེོབ་དཔོན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ནང་བཞིིན། བོྷ་དྡཱིི་དྡཱིརྨ་ནི་

རྒྱ་ནག་ཐུན་མོང་མ་ཡིིན་པ་དང་སྐོབས་ར་ེཧ་ཅིང་དྲག་པོ་ཡིིན་པ་མ་ཟིད། རྒྱ་ནག་བཟིེན་

གྱི་ིཡིབ་ཆོེན་དུ་བརྩ་ིབ་རེད།
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རིན་པོ་ཆོ་ེན་ིརོ་ཤོ་ིཡིིས་ཋེ་ས་ཇེ་ར་རུ་སོྒོམ་ཇེ་ིལྟར་འཁྲིད་ཀྱི་ིཡིོད་པ་དང་། དམིགས་

བསལ་གྱིིས་འདུ་ཚེོགས་ཀྱིིས་མཉིམ་དུ་སོྒོམ་རྒྱག་སྟངས་ལ་ཤུགས་སོྣན་བྱེད་ཀྱིི་ཡིོད་པ་

གཟིིགས་ཏ་ེརིན་པོ་ཆོེའ་ིཐུགས་ལ་འབབ་པོ་བྱུང་སོང་། ངས་བཤོད་ཟིིན་པ་ལྟར་རིན་པོ་

ཆོེས་ཁོོང་གི་སླེོབ་མའི་ཉིམས་ལེན་གཙོ་བོ་སྟེ། ཙོག་པུར་སྐྱིལ་ཀྲུང་བཅིས་ནས་བསྡེད་

ད་ེསོྒོམ་སྟངས་ངོ་སོྤྲོད་འགོ་བཙུགས་ཟིིན་ཡིོད། རིན་པོ་ཆོེས་ཁོོང་རང་ག་ིདབྱིན་ཡུལ་གྱི་ི

ཉིམས་མོྱོང་ལ་གཞིིགས་ཏ།ེ བོད་རྒྱུད་ནང་བསྟན་གྱི་ིགསང་སྔོགས་ཉིམས་ལེན་དེས། ནུབ་

ཕོྱིགས་པ་ཚེ་ོམགོ་འཐོམས་པ་དང་རང་སེམས་རྣལ་ཚུགས་ཤོོར་པའ་ིཉིེན་ཁོ་ད་ེགཟིིགས་

གནང་ཡིོད། ཁོོང་གིས་དབྱིན་ཡུལ་དུ་སླེོབ་མ་འགའ་ཞིིག་ལ་བོད་དུ་ནང་པའི་ཉིམས་

ལེན་ལ་སོྲོལ་རྒྱུན་གྱི་ིའཇུག་སོྒོར་བརྩ་ིབའ་ིཕྱིག་འཚེལ་རྒྱུའ་ིསྐུལ་མ་གནང་ཡོིད། འོན་

ཀྱིང་ང་ཚེ་ོཨ་རིར་སླེེབས་མ་ཐག་ཁོོང་གིས་ཉིམས་ལེན་ད་ེསླེོབ་མར་གནང་རྒྱུ་མཚེམས་

བཞིག་སོང་། རྗོེས་སུ་ཁོོང་ག་ིདབྱིན་ཡུལ་གྱི་ིསླེོབ་མ་ཕལ་ཆོ་ེབར། ཁོོང་ཚེ་ོསོྒོམ་ལ་རྨང་

གཞི་ིཆོགས་རྗོེས། ཡིང་སྐྱར་ཕྱིག་འཚེལ་དགོས་པའ་ིབཀའ་གནང་སོང་།

ང་ཚེ་ོཨ་རིར་སླེེབས་ནས་བཟུང་རིན་པོ་ཆོེའ་ིསོྒོམ་གྱི་ིལམ་སོྟན་ན་ིམ་ིརྣམས་ལ་ཐང་

ལ་སོྡེད་ཅིེས་བརོྗོད་རྒྱུ་ལས་ཐབས་ལམ་གཞིན་སོྟན་རྒྱུ་ཅིི་ཡིང་མེད། རིན་པོ་ཆོེས་མ་

མཐར་ཡིང་ཐོག་མའི་ཆོ་ལ། དམིགས་བསལ་འགུག་ནུས་ལྡན་པའི་ནུབ་ཕོྱིགས་རིག་

གཞུང་ག་ིནང་དུ། ཐབས་ལམ་ཇེ་ིའདྲ་ཞིིག་ཀྱིང་ཇེ་ིབཞིིན་མ་ིགོ་བའམ་ཡིང་ན་ལོག་རོྟེག་

ཏུ་འགྲོ་རྒྱུའི་ཉིེན་ཁོ་ཡིོད་པར་དགོངས་པ་རེད། འགོ་འཛུགས་སྐོབས་ཁོོང་གིས་ལྷོད་

པོར་སོྡེད། དབུགས་ལ་གྲངས་འདྲེན་མ་བྱེད། རོྟེག་འཆོར་ལ་མིང་འདོགས་མ་བྱེད། གང་

ཡིང་མ་བྱེད། ལོྷད་པོར་སོྡེད། ཅིེས་གསུངས། རྗོེས་སུ་ཁོོང་གིས་ཐབས་ལམ་བཟིང་དུ་གཏོང་

རྒྱུ་འགོ་བཙུགས།17 ཁོོང་ག་ིསོྒོམ་ཉིམས་ལེན་ངོ་སོྤྲོད་ལ་འཕེལ་རྒྱས་ཇེ་ིལྟར་བྱུང་བའ་ིནང་

17  ཆོོས་རྒྱམ་དྲུང་པས་བསྟན་པའ་ིབཞུགས་སོྒོམ་ཉིམས་ལནེ་གྱི་ིཐབས་ལམ་ད་ེབོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གྱི་ིལམ་གྱི་ིརམི་པ་

མཐོ་ཤོོས་ཀྱི་ིསོྲོལ་རྒྱུན་དརེ་གཞི་ིབཅོིལ་ཡོིད། ཁོོང་གསི་ཉིམས་ལནེ་གྱི་ིགཟུགས་བྲེལ་དང་སྟབས་བདའེ་ིརྣམ་པ་དརེ་

ནན་ཏན་ཤུགས་ཆོ་ེགནང་ཙང་། སྐོབས་ར་ེམ་ིཚེསོ་ཁོོང་ག་ིའདོད་ཚུལ་ད་ེགཞི་ིརྩའ་ིཉིམས་ལནེ་རདེ་བསམས་ཡོིད། 

དོན་དངོས་སུ་ཁོོང་གསི་དབུགས་ཕྱིརི་གཏོང་ལ་ནན་ཏན་གྱིསི་སམེས་དང་སོྟང་སངས་འདྲསེ་པའ་ིཐབས་ཚུལ་ཞིགི་

ཁོོང་རང་ག་ིསོླེབ་མ་ཚེརོ་བསླེབ་གནང་ཡོིད། ཁོོང་གསི་རྒྱུན་ལྡན་འགྲལེ་བརོྗོད་གནང་པ་བཞིནི་ཁོོང་རང་ག་ིསོླེབ་མ་
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དུ་ཁོོང་དང་རོ་ཤོི་གཉིིས་ཀྱིི་དབར་ལ་སོྒོམ་ཉིམས་ལེན་སོྐོར་གྱིི་གྲོས་བསྡུར་དང་། ཋེ་ས་

ཇེ་རའ་ིཁོོར་ཡུག་གཟིིགས་པ་བཅིས་ཀྱི་ིཤུགས་རྐྱེེན་གལ་ཆོ་ེསླེེབས་ཡོིད། ང་ཚེོའ་ིའགྲུལ་

སོྐྱད་དང་པོ་དེའི་རྗོེས་སུ་རིན་པོ་ཆོེས་རོ་ཤོིས་ནན་བརོྗོད་བྱེད་པའི་སོྒོམ་སྒྲུབ་ཀྱིི་ཐབས་

ལམ་དེར་སོླེབ་མ་ཚེོའི་ཡིི་རངས་སྐྱེད་ཆོེད་དུ་ཁོོང་རང་གི་སོླེབ་མ་རྒན་པ་འགའ་ཤོས་

སན་ཧྥོ་རན་སི་སི་ཁོོ་བཟིེན་ཆོོས་ཚེོགས་དང་། ཋེེ་ས་ཇེ་ར་ཛོན་མོཎ་ཊིན་ཆོོས་ཚེོགས་

གཉིིས་སུ་བཏང་གནང་བ་རེད། སྟག་ག་ིརྔ་མར་སོྒོམ་གྱི་ིཟིབ་སོྦྱང་དང་པོ་ཚེོགས་སྐོབས་

བཟིེན་གྱིི་ཆོོས་ཚེོགས་ནས་སླེོབ་མ་མང་པོ་ཡིང་གདན་འདྲེན་ཞུས་པ་རེད། ཉིིན་གང་

ག་ིཚེོགས་ཐུན་འད་ིལ་རིན་པོ་ཆོེས་ཉིིན་ཐུན་ཞིེས་གསུངས།

རིན་པོ་ཆོ་ེཉི་ིཧོང་ག་ིམཛོེས་ཆོོས་ཀྱི་ིརྣམ་པ་འགའ་ཞིིག་ལ་ཐུགས་མཉིེས་པོ་ཡིོད། ལོ་

རྗོེས་མ་ད་ེཚེོའ་ིནང་བོད་པའ་ིབླ་མ་ཚེོས་ང་ཚེོའ་ིཆོོས་ཚེོགས་ལ་གསུང་ཆོོས་གནང་དུས་

ཁོོང་ཚེོས་ང་ཚེོའ་ིསོྒོམ་གྱི་ིཚེོམས་ཆོེན་དེར་ཉི་ིཧོང་ག་ིཚེོར་བ་ཞིིག་འདུག་ཅིེས་བརོྗོད་ཀྱི་ི

ཡིོད། རྒྱ་ནག་གི་མཚེལ་དམར་དང་། བཀྲག་ཆོེ་བའི་སེར་པོ་དང་ཟིིང་སྐྱ། སོྔོན་པོ་དང་

གསེར་མདོག་བཅིས་རིན་པོ་ཆོེས་ཚེོན་མདོག་བེད་སོྤྱིད་གནང་བ་རྣམས་ངེས་པར་དུ་

བོད་ལུགས་རེད། ཡིིན་ན་ཡིང་ཁོོང་གིས་ཁོོང་རང་ག་ིཆོོས་ཚེོགས་ཁོག་ག་ིམཆོོད་གཤོོམ་

གྱིི་བྱུས་བཀོད་གནང་བ་དེ་བོད་ལུགས་དང་འདྲ་ཡིི་མེད། སོྲོལ་རྒྱུན་ལྟར་ན། བོད་པའི་

མཆོོད་གཤོོམ་གྱི་ིནང་ལ་སྐུ་བརྙིན་དང་སྐུ་ཐང་མང་པོས་བསོྐོར་བའ་ིམདུན་དུ་མཆོོད་པ་

དང་མཆོོད་རྫོས་སྣ་ཚེོགས་བཤོམས་ཡིོད། ལྟ་སྟངས་འགའ་ཞིིག་ལྟར་ན། མཆོོད་བཤོོམ་

ཚེ་ོལ་དབུགས་ཕྱིརི་གཏོང་དང་ལྷན་དུ་ཕྱིནི་ཏ་ེད་ེརྗོསེ་བར་སོྟང་ཞིགི་འཇོེག་དགོས་པ་གསུངས་ཡིོད། ཁོོང་གསི་

དབུགས་ནང་ལནེ་དརེ་འབད་རོྩལ་མ་ིདགོས་པར་རང་བཞིནི་གྱིསི་ཡོིང་ག་ིརདེ་གསུངས་ཡོིད། ཐབས་ལམ་འད་ིན་ི

ཁྱོབ་རྒྱ་ཆོནེ་པོ་དང་ཁོོར་ཡུག་ག་ིཐོག་ལ་བསམ་བོླ་རྒྱ་ཆོནེ་པོ་སྐྱ་ེབར་སྐུལ་མ་བྱདེ་ཀྱི་ིཡོིད། ཁོོང་གསི་ད་དུང་སོླེབ་མ་

རྣམས་ལ་མགི་བཙུམས་པའམ། རྩགི་ངོས་སུ་གདོང་གཏད་པ་ལས། མགི་གདང་སྟ་ེམཆོོད་གཤོོམ་ལ་གདོང་གཏད་ནས་

གུ་ཡིངས་པའ་ིསོྟང་སངས་སོྒོམ་རྒྱུར་ནན་ཏན་ཆོ་ེབ་གནང་ག་ིཡོིད། འགོ་སོྟད་དུ་ཁོོང་གསི་ཉིམས་ལནེ་གྱི་ིསྐོབས་སུ་

སོྡེད་སྟངས་དང་གཟུགས་པོའ་ིརྣམ་པར་ད་ེཙམ་དམ་པོ་མ་གནང་བར་ལོྷད་པོ་གནང་ཡིོད་ཀྱིང་། ག་ལརེ་ཁོོང་གསི་ 

”མགོ་དང་དཔུང་པ་” ཞིསེ་གསུངས་པ་བཞིནི་སོྒོམ་ཉིམས་ལནེ་གྱི་ིསྐོབས་སུ་དམགིས་བསལ་སོྡེད་སྟངས་ཡིག་པོ་ཡོིང་

བར་ཐུགས་སྣང་གསི་སྒྲགི་ལམ་དམ་དུ་བཏང་ཡིོད། རནི་པོ་ཆོསེ་དུས་རྟེག་ཏུ་སོྒོམ་ཉིམས་ལནེ་གྱི་ིསོྐོར་ལ་ལམ་སོྟན་ད་ེ

སོྒོམ་ལ་སྦྱང་པ་ཡོིད་མཁོན་ཞིགི་ག་ིས་ནས་ལནེ་རྒྱུ་ད་ེགལ་ཆོནེ་ཡིིན་པ་ནན་གྱིསི་གསུངས་གནང་ཡོིད།
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འཚེང་ཀ་ཆོེན་པོ་འདུག་ཅིེས་བརོྗོད་སྲོིད། རིན་པོ་ཆོེས་མཆོོད་གཤོོམ་ཧ་ཅིང་སྟབས་བད་ེ

ཞིིག་བྱུས་བཀོད་གནང་སྟེ་དེའི་མདུན་དུ་ཆོབ་གཙང་མའི་ཡིོན་ཆོབ་འབུལ་རྒྱུར་ཏིང་

བདུན་བསྒྲིགས་ཡོིད། མཆོོད་གཤོོམ་གྱི་ིདཀྱིིལ་དེར་གུ་ཡིངས་པའ་ིསེམས་ཀྱི་ིརང་བཞིིན་

མཚེོན་ཕྱིིར་ཤོེལ་རོྡོ་རིལ་རིལ་ཞིིག་བཞིག་ཡོིད།

རིན་པོ་ཆོེ་ཉིི་ཧོང་གི་སོྤེས་ལའང་ཐུགས་མཉིེས་པོ་བྱུང་ཡིོད་པས་ལོ་མང་རིང་ཁོོང་

གི་ཆོོས་ཚེོགས་ཁོག་ཏུ་ཉིི་ཧོང་གི་སོྤེས་ཁོོ་ན་བེད་སོྤྱིད་གནང་གི་ཡོིད། དེ་ནི་བོད་པའི་

སོྤེས་ལས་དྲི་མ་ཆུང་བ་ཡིོད། ཁོོང་གིས་སོྒོམ་གྱིི་ཚེོམས་ཆོེན་ནང་དུ་སོྒོམ་ཐུན་གྱིི་འགོ་

འཛུགས་དང་མཇུག་བསྡུའ་ིབརྡོ་སོྟན་ཆོེད་དུ་ཉི་ིཧོང་ག་ིམཁོར་རྔ་ཡིང་བེད་སོྤྱིད་གནང་

ཡིོད། འཇོེག་སོྒོམ་ཉིམས་ལེན་གྱི་ིཐོག་ཏུ་ཁོོང་གིས་འཆོག་སོྒོམ་ངོ་སོྤྲོད་གནང་ཡིོད། ངའ་ི

བསམ་པར། དེའི་རྣམ་པ་འགའ་ཞིིག་ཁོོང་གིས་བཟིེན་གྱིི་ཉིམས་ལེན་བྱེད་སྟངས་ནས་

དཔ་ེབླངས་པ་རེད་སྙམ།

ད་ེལྟར་ཡིང་རིན་པོ་ཆོ་ེདང་རོ་ཤོ་ིགཉིིས་དབར་ལ་སེམས་ཀྱི་ིའབྲེེལ་བ་བྱུང་བ་ད་ེན་ི

ཐུག་འཕྲད་དང་པོ་འདིའ་ིསོྐོར་གྱི་ིགལ་འགངས་ཆོ་ེཤོོས་ད་ེརེད། ང་ཚེ་ོད་ེནས་ཐོན་རྗོེས་

རིན་པོ་ཆོེས་ཁོོང་ལ་ཨ་རིའི་ནང་དུ་ཁོོང་རང་གི་བླ་མ་འཇེམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་དྲན་དུ་

འཇུག་མཁོན་གྱི་ིམ་ིདང་པོ་ད་ེསུ་བཟུ་ཁོ་ིརོ་ཤོ་ིཡིིན་གསུངས་བྱུང་། རིན་པོ་ཆོེས་ཨ་རིའ་ི

ནང་གི་ཁོོང་རང་གི་ཆོོས་ཚེོགས་ཚེང་མའི་མཆོོད་གཤོོམ་སྟེང་དུ་བོད་རྒྱུད་ནང་བསྟན་

མཚེོན་བྱེད་དུ་འཇེམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་གྱི་ིསྐུ་པར་དང་ལྷན་དུ་རོ་ཤོིའ་ིསྐུ་པར་བཤོམས་པ་

གནང་ཡིོད། འད་ིའདྲའ་ིསོྒོ་ནས་ཁོོང་གིས་རོ་ཤོ་ིན་ིཨ་རིའ་ིནང་ག་ིཆོོས་རྒྱུད་ཀྱི་ིཡིབ་ཆོེན་

ཞིིག་ཏུ་ཆོ་ེམཐོང་གནང་བ་རེད། མ་འོངས་པར་ང་ཚེ་ོཁོ་ལ་ིཧོྥོར་ན་ིཡིར་ཡིོང་སྐོབས་ཁོོང་

ཐེངས་མང་མཇེལ་རྒྱུའི་རེ་བ་ཡིོད་ཀྱིང་། སྟབས་ཉིེས་པ་ཞིིག་ལ་ང་ཚེོ་ཐུག་འཕྲད་བྱུང་

ནས་རིང་པོ་མ་སོང་བའ་ིརྗོེས་སུ། སྤྱི་ིལོ་ ༡༩༧༡ ཟླ་བ་བཅུ་གཉིིས་པའ་ིནང་ཁོོང་མཆོིན་

པའ་ིའབྲེས་ནད་ཀྱིིས་གོྲངས་འདུག ཁོོང་གཉིིས་ཕན་ཚུན་ངོ་ཤོེས་སུ་གྱུར་པའ་ིདུས་ཡུན་

ཐུང་ངུ་དེའི་ནང་དུ་ཁོོང་དང་རིན་པོ་ཆོེ་གཉིིས་ཀྱིིས་གཞིི་རྒྱ་ཆོེ་བའི་འཆོར་གཞིི་དེ་



འབྲུག་སྒྲ།

214

འདྲ་བཏིང་གནང་སོང་། ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་སོྒོམ་ཉིམས་ལེན་གྱིི་སོྲོལ་རྒྱུན་དང་

དེ་བཞིིན་ནུབ་ཕོྱིགས་པའི་ཐུན་མོང་ཤོེས་ཡིོན་གྱིི་ལམ་ལུགས་ལ་གཞིི་རྟེེན་བཅིོལ་པའི་

སླེོབ་གྲྭ་ཆོེན་མོ་ནཱ་རོ་པ་བསྟི་གནས་ཁོང་དེ་ ༡༩༧༤ ལོར་ཚུགས་ཐུབ་པའི་རྐྱེེན་གཅིིག་

སུ་བཟུ་ཁོི་རོ་ཤོིའི་སྐུལ་མ་ལས་བྱུང་བ་རེད། ནང་ཆོོས་ཀྱིིས་སྐུལ་བའི་ནད་གསོ་དང་

འབྲེེལ་བའི་ཚེོགས་སྡེེ་ཞིིག་གི་དགོས་མཁོོའ་ིསོྐོར་ལ་སུ་བཟུ་ཁོི་རོ་ཤོི་དང་བཀའ་མོལ་

བྱུང་བ་དེས་རིན་པོ་ཆོེས་སེམས་ཁོམས་རིག་པ་ལ་གཟིིགས་སྟངས་དེ་ཁོ་ཕོྱིགས་གསར་

པ་ཞིིག་ཏུ་བསྒྱུར་སོང་།

—

སམ་བྷེར་ཆོོལ་བཟིིས་དཔར་བསྐྲུན་ཁོང་ཞིིག་གསར་འཛུགས་བྱས་པའི་ཐོག་ཏུ་བྷར་ཁོི་

ལི་ཋེེ་ལི་གྷིར་རབ་སྲོང་ལམ་དུ་གཟུགས་འདས་རིག་པའི་དཔེ་དེབ་ཀྱིི་ཚེོང་ཁོང་ཞིིག་

སོྒོ་ཕྱིེས་འདུག ང་ཚེོ་ཁོ་ལི་ཧོྥོར་ནི་ཡིར་སོྡེད་རིང་གི་ཟླ་བ་དེའི་ནང་ང་ཚེོས་དེར་ཐེངས་

འགར་ཕྱིིན་པ་ཡིིན། སམ་ལ་དེ་གར་ཡིོད་པའི་ནང་ཆོོས་དང་འབྲེེལ་བའི་གཞུང་དང་། 

ད་ེབཞིིན་གྲགས་ཆོ་ེབའ་ིདེབ་རིགས་སྣ་ཚེོགས་ལ་རིན་པོ་ཆོ་ེཐུགས་མཉིེས་པོ་བྱུང་སོང་། 

དེབ་ཀྱི་ིཚེོང་ཁོང་ད་ེཆོོས་ཕོྱིགས་ལ་དོ་སྣང་ཡོིད་མཁོན་འཛོོམས་ས་ཞིིག་ཡིིན་པ་དང་། ང་

ཚེོས་དེ་གའི་སྦྱར་པང་སྟེང་དུ་རིན་པོ་ཆོེའི་གསུང་བཤོད་ཁྱོབ་བསྒྲགས་བྱས་པའི་སྦྱར་

ཡིིག་མཐོང་བྱུང་། སམ་དང་རིན་པོ་ཆོ་ེགཉིིས་ཀྱིིས་དེབ་གསར་པ་མང་པོའ་ིའཆོར་གཞི་ི

འདིང་རྒྱུ་འགོ་བཙུགས་པ་དང་། ཨ་རིའི་ནང་དུ་ཤོམ་བྷ་ལ་དཔར་སྐྲུན་ཁོང་དེ་རིན་པོ་

ཆོ་ེཁོེར་རྐྱེང་ག་ིདཔར་སྐྲུན་ཁོང་ཞིིག་ཏུ་གྱུར་པ་རེད། ད་ེགར་སོྡེད་ཡུན་ལ་ང་ཚེ་ོསམ་དང་

ཧ་ེབཟིལ་གཉིིས་ཀྱི་ིཉི་ེབའ་ིགོྲགས་སུ་གྱུར་བ་དང་། ཁོོང་གཉིིས་ཀྱིིས་ང་ཚེོར་མ་ིམང་པོ་ངོ་

སོྤྲོད་བྱས་བྱུང་། ད་ེཚེོའ་ིནང་ནས་མང་པོ་ཞིིག་རིན་པོ་ཆོེའ་ིསོླེབ་མར་གྱུར་པ་རེད། ང་ཚེ་ོ

དེ་ནས་ཐོན་པའི་སྐོབས་སུ་བྱང་ཁོ་ལི་ཧོྥོར་ནི་ཡིའི་ནང་དུ་འདུས་སྡེེའམ། ནང་པའི་སྤྱིི་

ཚེོགས་ཞིིག་ཆོགས་རྒྱུའ་ིའགོ་འཛུགས་བཞིིན་ཡིོད་པ་དང་། རིན་པོ་ཆོེས་བྷར་ཁོ་ལ་ིདང་། 
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སན་ཧྥོ་རན་སི་སི་ཁོོའ་ིནང་དུ་གསུང་ཆོོས་གནང་བར་ཁོོང་རང་གང་མྱུར་ཕེབས་རྒྱུ་

དང་། རྔ་མ་ནས་སོླེབ་མ་རྒན་གྲས་འགའ་ཤོས་མངགས་འཐུས་ཀྱི་ིཞིལ་བཞིེས་གནང་སོང་།

ང་ཚེ་ོཁོ་ལ་ིཧོྥོར་ན་ིཡི་ནས་མ་ཐོན་གོང་ལ་ང་ལ་ཟླ་མཚེན་མ་བབ་ཙང་ངས་མངལ་

ཆོགས་ཡོིད་མིན་བརྟེག་དཔྱོད་བྱེད་དུ་ཕྱིིན་པ་ཡིིན། རིན་པོ་ཆོེས་ང་སན་ཧྥོ་རན་སི་སི་

ཁོོའ་ིནང་མར་ཁོེད་སྲོང་ལམ་ཐོག་གི་སྦྲུམ་མའི་ཨེམ་རྗོེ་ཞིིག་གི་སར་ཁྲིད་བྱུང་། ཨེམ་

རྗོེས་བརྟེག་དཔྱོད་ཀྱི་ིགྲུབ་འབྲེས་ཤོེས་ཟིིན་པའ་ིརྗོེས་སུ་ཁོོས་རིན་པོ་ཆོ་ེང་གཉིིས་ཁོོང་ག་ི

ལས་ཁུངས་སུ་སྐོད་བཏང་སྟེ་མངལ་ཆོགས་འདུག་བརོྗོད་བྱུང་། རིན་པོ་ཆོེས་གནས་

ཚུལ་ད་ེགསན་པ་དང་ཧོན་ཐོར་སོང་། ང་རང་ཡིང་སྐོབས་ད་ེདུས་ལོ་བཅུ་དྲུག་ལོན་ཙམ་

ཡིིན་པས་གང་འཚེམས་ཤོིག་ཧང་སངས་སོང་། རྗོེས་སུ་ཁོོང་གིས་སྐོབས་དེའི་གནས་

ཚུལ་ཕྱིིར་དྲན་གནང་སྟེ། “ང་རང་གི་ཆུང་མ་ལ་བརྩེ་དུང་བྱས་ཏེ་མཉིམ་དུ་སོྡེད་དགོས་

པ་དེ་གསལ་པོ་ཡིིན་པ་ཚེོར་བྱུང་། འོན་ཀྱིང་སན་ཧྥོ་རན་སི་སི་ཁོོའ་ིསྨོན་པ་ཞིིག་གིས་ 

“བཀྲིས་བདེ་ལེགས། མངལ་ཆོགས་འདུག” ཅིེས་ཐེངས་དང་པོར་ཐོས་སྐོབས་ངས་ཅིི་

ཞིིག་བསམ་རྒྱུ་ཡིང་མ་ཤོེས། ང་ལ་ནི་བར་སྣང་ནས་མར་འཐེན་པའམ། འཇེིག་རྟེེན་

གྱིི་ཆོ་འདིར་འབྲེེལ་ལམ་གསར་པ་ཞིིག་ཕྱིེ་བའམ། ཡིང་ན་གྲུ་གཟིིངས་རོྟེད་ཐག་གིས་

བཏགས་པ་ལྟ་བུའ་ིཚེོར་བ་ཞིིག་བྱུང་།”18 ཞིེས་གསུངས་ཡོིད། ཧ་ིཕ་ིཡི་ིདུས་སྐོབས་སུ། ང་

ཚེོས་སོྤེབས་སེམས་ཆུ་འཁྱོག་གིས་འཇོེམས་པའམ་སོྤེབས་སེམས་འཇོེམས་བྱེད་ཀྱིི་སོྐོར་

གླེེང་མོལ་བྱས་མོྱོང་། འོན་ཀྱིང་རིན་པོ་ཆོེས་སོྤེབས་སེམས་བཅོིམ་ནས་སེམས་རྣལ་དུ་

གནས་པའམ་རྐང་པ་ས་གཞིི་ལ་ཐུག་རྒྱུ་ནི་ཡིོན་ཏན་གྱིི་ངོས་ནས་གསུང་མོལ་གནང་། 

ངའི་བསམ་པར། ཁོོང་གིས་ང་གཉིིས་ཀྱིི་གཉིེན་སྒྲིག་གི་འབྲེེལ་བ་དེར་དེ་ལྟར་དགོངས་

པ་རེད་སྙམ།

རྟེ་ལ་བཞོིན་རྒྱུ་ད་ེངའ་ིམ་ིཚེེའ་ིནང་ག་ིསྦྱོང་བརྡོར་གལ་ཆོེན་ཞིིག་ཡིིན་པ་དང་། རིང་

པོར་མ་སོང་བར་རྟེ་ལ་བཞོིན་རྒྱུ་འགོ་འཛུགས་རྒྱུའི་རེ་བ་ཡིོད་ཙང་། ངས་སྦྲུམ་མའི་

18  པར་སྐྲུན་མ་བྱས་པའ་ིཆོོས་རྒྱམ་དྲུང་པའ་ིགསུང་བཤོད་ཨ་ལ་ཡི་སོྔོན་འགོྲ་སོླེབ་གྲྭའ་ིདབུ་འབྱདེ་གཏམ་བཤོད། ༡༩༧༨ 

ཟླ་བ་གསུམ་པའ་ིནང་བོྷལ་ཌར་ཁོ་ལོར་ར་ཌོ་རུ།
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ཨེམ་རྗོེ་དེར་མངལ་ཡོིད་པའི་སྐོབས་སུ་རྟེ་ལ་བཞོིན་ན་འོས་འཚེམས་ཡིིན་མིན་དྲིས་

པ་ཡིིན། ཨེམ་རྗོ་ེདེས་“གལ་ཏ་ེཁྱོེད་རང་སྦྲུམ་མ་ཡིིན་སྐོབས་རྟེ་ལ་བཞོིན་ཐུབ་ཀྱི་ིམེད་ན། 

མར་ཁོེད་སྲོང་ལམ་སྟེང་དུ་བུད་མེད་ཚེོས་རྟེ་ཡིར་མར་བཞོིན་པ་ལ་སྒོེའུ་ཁུང་ནས་བལྟས་

ན་འགྲིག” ཅིེས་བརོྗོད་བྱུང་། འདིས་ཕྲུ་གུ་མ་ིདགོས་མཁོན་ཚེོས་མངལ་འགོག་ཐབས་སུ་

རྟེ་ལ་བཞོིན་གྱི་ིརེད་ཅིེས་པའ་ིགོ་རྒྱུ་བཏང་བ་རེད།

ང་ཚེ་ོརྔ་མར་ཕྱིིར་ལོག་འགོྲ་དུས་ནེའུ་ཡིོག་ལ་གཟིའ་སྤེེན་པ་དང་ཉི་ིམ་དེར་བསྡེད། 

རིན་པོ་ཆོེས་ “སོྒོམ་སྒྲུབ་” དང་། “བོད་ཀྱིི་གསེར་འགྱུར་རྩི་” ཞིེས་པའི་བརོྗོད་གཞིིའི་

ཐོག་མང་ཚེོགས་ལ་གཏམ་བཤོད་འགའ་ཤོས་གནང་། ད་ཆོ་སྤྱི་ིཟླ་བདུན་པའ་ིའགོ་སོྟད་

དུ་སླེེབས་པ་དང་ཁོོང་ག་ིསྟག་ག་ིརྔ་མར་བགོྲ་གླེེང་ཚེོགས་འདུ་ད་ེབདུན་ཕྲག་གཅིིག་ག་ི

ནང་དུ་འགོ་འཛུགས་ཀྱི་ིཡིོད། རིན་པོ་ཆོ་ེཨ་རིར་ཕེབས་ཏ་ེད་ལྟ་ཟླ་བ་གཉིིས་ཙམ་ལས་

ཕྱིིན་མེད་ཀྱིང་། ཁོོང་གང་དུ་ཕེབས་ཀྱིང་སླེོབ་མ་གསར་པ་མེ་ཏོག་ལ་བུང་བ་འཁོོར་པ་

ལྟར་ཡོིང་གི་ཡོིད། ང་ཚེོས་ནེའུ་ཡོིག་བརྒྱུད་དེ་ཡོིང་སྐོབས་ག་དུས་ཡིིན་ནའང་མི་མང་

པོས་བསོྐོར་ནས་ཡིོང་ག་ིཡིོད། གལ་ཆོེན་པོ་དང་སྟེས་དབང་གིས་ཐུག་འཕྲད་བྱུང་བ་ཞིིག་

ནི་སྙན་ངག་མཁོན་ཨ་ལེན་གྷིིན་སི་བྷག་ཐུག་པ་དེ་རེད། ཨ་ལེན་དང་ཁོོང་གི་ཨ་ཕ་ན་

སོ་རྒན་ལ་ཐང་པོ་མེད་པ་གཉིིས་ཀྱིིས་ང་ཚེོས་གླེ་རྒྱུར་བསམས་པའ་ིགླེ་འཁོོར་ད་ེག་རང་

གླེ་བྱུས་བྱས་བསྡེད་འདུག ང་ཚེོའི་མཉིམ་དུ་ཡིོད་པའི་མི། ཕལ་ཆོེར་རི་ཆོརད་ཨརད་

ཡུར་ཡིིན་ཡིིན་པའམ་སུ་ཞིིག་གིས་ཨ་ལེན་ང་ཚེོར་ངོ་སོྤྲོད་བྱས་བྱུང་། ཨ་ལེན་གྱིིས་རིན་

པོ་ཆོ་ེསུ་ཡིིན་པ་ཤོེས་དུས་ཁོོས་གུས་ཞིབས་ཀྱི་ིརྣམ་འགྱུར་མཚེོན་ཕྱིིར་ལག་གཉིིས་སྙིང་

གར་ཐལ་མོ་སྦྱར་ཏེ་གུས་འདུད་དང་བཅིས་སོླེབ་དཔོན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་འཕྲིན་

ལས་སྐུལ་བའ་ིགཟུང་སྔོགས་ཨ་ྃབཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྷཱ་ིཧཱུྃ་ྃཞིེས་བརོྗོད་སོང་། ང་ཚེ་ོཚེང་མས་

གླེ་འཁོོར་གཅིིག་ག་ིནང་དུ་འཛུལ། ཨ་ལེན་གྱི་ིཨ་ཕ་ཁོོ་རང་ག་ིཁྱོིམ་དུ་བསྐྱལ་ཚེར་བའ་ི

རྗོེས་སུ་ང་ཚེ་ོཚེང་མ་ཨ་ལེན་གྱི་ིནང་ལ་ཕྱིིན། ད་ེགར་ཁོོ་དང་རིན་པོ་ཆོ་ེགཉིིས་ཀྱིིས་སྙན་

ངག་དང་། ནང་ཆོོས། ཆོབ་སྲོིད། འཁྲིག་སོྦྱར་བཅིས་ཚེང་མའ་ིསོྐོར་ལ་ཆུ་ཚེོད་འགའ་ཤོས་
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བཀའ་མོལ་གནང་སྟེ་བསྡེད། ཁོོང་གཉིིས་ཀྱིིས་མཚེན་དེར་སྙན་ངག་མཉིམ་འབྲེི་བྱས་

ཏེ་ཁོོང་གཉིིས་དབར་ལ་གཏིང་ཟིབ་པའི་ཆོོས་དང་སྙན་ངག་གི་མཛོའ་འབྲེེལ་གྱིི་འགོ་

འཛུགས་ད་ེབྱུང་བ་རེད། རྗོེས་སུ་ཁོོང་གཉིིས་ཕན་ཚུན་ཡིག་པོ་ངོ་ཤོེས་རྗོེས་ཨ་ལེན་གྱིིས་

རིན་པོ་ཆོ་ེལ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱི་ིགཟུངས་སྔོགས་བསོྐྱར་ཏ་ེའཚེམས་འདྲ་ིབྱས་པ་དེར་

ག་རེ་དགོངས་བྱུང་ཞིེས་དྲིས་སོང་། རིན་པོ་ཆོེས་སྐོབས་དེ་དུས་ཁོོང་གིས་ཨ་ལེན་གྱིིས་

གང་སོྐྱར་བའ་ིདོན་ཇེ་ིཡིིན་ཤོེས་ཀྱི་ིཨ་ེཡོིད་སྙམ་པ་ཞིིག་བྱུང་ཞིེས་གསུངས།

རིན་པོ་ཆོེས་དབྱིན་ཡུལ་དུ་སོྡེད་དུས་ནས་དབྱིན་སྐོད་དུ་སྙན་ངག་འབྲེི་རྒྱུ་འགོ་

བཙུགས་པ་རེད། ཁོོང་གིས་ཨོག་སི་ཧོྥོརད་ནས་དབྱིན་ཇེིའི་སྙན་ངག་སྦྱངས་པ་དང་། 

ཁོོང་གི་ཐོག་མའི་སྙན་རོྩམ་རྣམས་ནང་པའི་ལྷ་དང་། ཡིེ་ཤུའི་ཆོོས། གྷིི་རིག་གི་ལྷ་སྒྲུང་

བཅིས་དཔེར་བྱས་པའ་ིལུགས་མཐུན་སོྲོལ་རྒྱུན་གྱི་ིའགྲོས་སུ་ཤུགས་ཆོ་ེབ་ཡིོད། རྒྱ་གར་

དུ་ཉིི་ཧོང་གི་ཧའེ་ཁུ་ཞིེས་པའི་སྙན་ངག་རོྩམ་ཚུལ་གྱིི་ཐད་ལ་ཡིང་ཁོོང་ལ་ཉིམས་མོྱོང་

བྱུང་ཡིོད། དེས་ཁོོང་ལ་ཐད་ཀའི་སེམས་ཀྱིི་འཆོར་སྣང་ཐོག་ལ་སྙན་རོྩམ་ཇེི་ལྟར་འབྲེི་

བའ་ིབསམ་ཚུལ་མ་ིའདྲ་བ་ཞིིག་སྤྲོད་ཡོིད། འད་ིན་ིཁོོང་ལ་བོད་དུ་རང་ག་ིབླ་མ་ནས་དོ་

ཧ་རོྩམ་སྟངས་ཀྱི་ིསོྦྱང་བརྡོར་ཐོབ་པ་དང་གཉིིས་སུ་མེད། དོ་ཧ་ན་ིཆོོས་ཀྱི་ིཉིམས་རོྟེགས་

ཐོལ་བྱུང་ག་ིམགུར་དུ་དྲངས་པ་ཞིིག་ལ་ཟིེར། ཨ་ལེན་གྱིིས་ཨ་རིའ་ིནང་ག་ིཉིམས་མོྱོང་ལྟ་

བུའ་ིསྙན་ངག་གསར་པ་དང་། རྩིང་པོ། ཚེོར་བ་སླེོང་ཤུགས་ཆོ་ེབ་ད་ེའདྲ་དང་། སྨྲ་བརོྗོད་

ཀྱི་ིརང་དབང་ད་ེབས་ཤུགས་ཆོ་ེབའ་ིསྙན་ངག་རིན་པོ་ཆོེར་ངོ་སོྤྲོད་ཞུས་པ་རེད། ད་ེན་ིཨ་

རིའ་ིསྙན་ངག་དང་སྙན་ངག་མཁོན་མཉིམ་གྱི་ིའབྲེེལ་བ་གལ་ཆོ་ེབ་དང་རིང་པོའ་ིནང་ག་ི

ལེའུ་དང་པོ་ད་ེརེད། ད་ེལ་ཤུགས་ཆོ་ེབའ་ིདར་རྒུད་སྣ་ཚེོགས་བྱུང་ཡོིད།

ཡི་མཚེན་པ་ཞིིག་ལ་འད་ིན་ིརིན་པོ་ཆོ་ེདང་ཨ་ལེན་གཉིིས་ཐུག་པ་དང་པོ་ད་ེམ་རེད། 

རིན་པོ་ཆོ་ེསྐུ་ཞིིང་ལ་ཕེབས་ཚེར་བའ་ིརྗོེས་སུ་ཨ་ལེན་གྱིིས་ཆོིག་སོྟང་དགུ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུའ་ི

ནང་དུ་རྒྱ་གར་ལ་ཕྱིིན་པའི་འདྲ་པར་ཁོག་ལ་བལྟ་བའི་སྐོབས་སུ་ཁོོ་པས་ཌ་ལ་ཧོ་སིར་

བླ་མ་གཞོིན་ནུའ་ིསོླེབ་གྲྭར་བརྒྱབ་པའ་ིཔར་ཞིིག་མཐོང་འདུག གྲྭ་པ་གཞོིན་ནུ་ཞིིག་གིས་
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ཁོོ་པ་གཡིས་གཡོིན་དུ་གཟིིགས་སོྐོར་ལ་འཁྲིད་བཞིིན་ཡོིད། ཁོོས་པར་དེར་ཡིག་པོ་ལྟ་དུས་

ནེའུ་ཡོིག་ཏུ་ཐུག་འཕྲད་མ་བྱུང་བའ་ིལོ་བཅུའ་ིསོྔོན་ལ། དེའ་ིསྐོབས་སུ་གཡིས་གཡིོན་དུ་

འཁྲིད་མཁོན་ད་ེརིན་པོ་ཆོ་ེཡིིན་པ་ཤོེས་འདུག ཁོོང་གཉིིས་ཨ་རིའ་ིནང་དུ་ཕན་ཚུན་ཐུག་

སྐོབས་གཉིིས་ཀས་འདིའི་སོྐོར་ཤོེས་རོྟེགས་བྱུང་མི་འདུག ང་ཚེོའི་ནེའུ་ཡོིག་གི་གཟིའ་

མཇུག་ག་ིསོྐོར་སོྐྱད་དེའ་ིརྗོེས་སུ་ང་ཚེོས་ད་ཆོ་ཉིིན་ར་ེབཞིིན་སོླེབ་མ་མང་དུ་འགོྲ་བཞིིན་

ཡིོད་པའ་ིསྟག་ག་ིརྔ་མར་ཕྱིིར་ལོག་ཕྱིིན་པ་ཡིིན། དུས་ཚེོད་འད་ིའདྲ་ཞིིག་ལ་ཇོེན་བྷ་ེཁོར་

དང་། མར་ཧྥོིན་ཁོ་ས་ིཕར་གཉིིས་སླེེབས་སོང་། ཁོོང་གཉིིས་རིན་པོ་ཆོེའ་ིཉི་ེབའ་ིསླེོབ་མ་

དང་ང་ཚེོའ་ིཉི་ེབའ་ིགོྲགས་པོར་གྱུར། ལོ་དེའ་ིམཇུག་ཏུ་ང་ཚེ་ོཁོ་ལོ་ར་ཌོར་སོྤེ་སྐོབས་ཁོོང་

གཉིིས་ང་ཚེོའ་ིཁྱོིམ་དུ་བསྡེད་པ་རེད། རྗོེས་སུ་ཁོོང་གཉིིས་ “ཆོོས་མིན་གཅོིད་པ་” དང་། 

“རང་དབང་གི་ལྷ་སྒྲུང་” གཉིིས་ཀྱིི་རོྩམ་སྒྲིག་པར་གྱུར་བ་རེད། ཤོར་ཕོྱིགས་མཚེོ་ཁུལ་

གྱིི་གོྲང་ཁྱོེར་དང་སླེོབ་གྲྭ་ཆོེན་མོ་ཁོག་ནས་སླེོབ་མ་རྣམས་རྔ་མར་ཡིོང་རྒྱུ་འགོ་ཚུགས། 

དཔེར་ན། བྷེ་རན་ཌིས་སོླེབ་གྲྭ་ཆོེན་མོའ་ིསོླེབ་གཉིེར་བ་ཚེན་པ་ཞིིག་རྔ་མར་བགོྲ་གླེེང་

ཚེོགས་འདུ་ལ་ཡོིང་རྒྱུ་འགོ་ཚུགས།

རིན་པོ་ཆོེས་ཁོོང་རང་ག་ིཆོོས་བརྒྱུད་ཀྱི་ིབླ་ཆོེན་གཙ་ོགྲས་སྒོམ་པོ་པས་ལྗགས་རོྩམ་

གནང་པའི་ཕྱིག་དཔེ་གལ་ཆོེན་ “དྭོགས་པོ་ཐར་རྒྱན་” བཀའ་འཁྲིད་གནང་རྒྱུར་དུས་

ཚེོད་རེའུ་མིག་ཡུན་རིང་ཞིིག་བསྒྲིགས་ཏེ་བཞིག་ཡོིད་པ་དང་། དེ་ནས་རྗོེ་བཙུན་མི་ལ་

རས་པའ་ིསྐུ་ཚེ་ེདང་སྒྲུབ་པ་ཉིམས་ལེན་གྱི་ིཐོག་ལ་བགོྲ་གླེེང་ཚེོགས་འདུ་རིང་མོ་གཞིན་

ཞིིག་གནང་རྒྱུར་བང་བསྒྲིགས་ཡིོད། རྔ་མར་ཡིོད་པའི་མི་ཚེོས་མཉིམ་ཞུགས་བྱེད་

མཁོན་བརྒྱའམ་ད་ེལས་མང་བ་ཡོིང་རྒྱུའ་ིར་ེབ་བྱེད་བཞིིན་ཡོིད། བགོྲ་གླེེང་ཚེོགས་འདུ་

འདི་དག་ཕྱིི་ལོགས་སུ་རྔ་མར་ཡིོད་པའི་ཕྱུགས་རའི་རྒྱབ་ཀྱིི་ཞིིང་ཐང་གི་སྟེང་དུ་གུར་

དཀར་པོ་ཆོེན་པོ་ཞིིག་ཕུབ་ཡོིད་པའི་ནང་འཚེོག་རྒྱུ་ཡིིན་པ་དེར་ངས་དགའ་པོའ་ིངང་

ནས་བསྒུགས་པ་ཡིིན། ང་རང་ཕྲན་བུ་ཞིེ་མེར་ལངས་པ་ལས་དེ་མིན་གཟུགས་ཁོམས་

བད་ེཐང་ཡིིན་པ་དང་། ང་རང་ལ་མངལ་ཆོགས་པ་དེར་སེམས་སྐྱིད་པོ་ཞི་ེདྲགས་བྱུང་།
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བགོྲ་གླེེང་ཚེོགས་འདུ་འགོ་མ་བཙུགས་སོྔོན་གྱི་ིཉི་ིམ་གཅིིག་གམ་གཉིིས་ཙམ་ལ་ང་

ལ་རིན་པོ་ཆོེའི་བུ་འོད་གསལ་དབྱིན་ཡུལ་དུ་ཁོི་རི་སི་ཋོེ་ཧྥོར་ཝུད་མན་དང་། ཁོོའ་ིསྐྱེ་

དམན་ཕ་ེམ་ལ་གཉིིས་ཀྱིིས་བཙོན་དུ་ཉིར་ཡོིད་པའ་ིརྨ་ིལམ་རྨིས་བྱུང་། རྨ་ིལམ་ནང་དུ་

འོད་གསལ་དེར་རྙི་ིལ་ཚུད་ད་ེཁོོང་ཚེོས་ཁོོ་གཏོང་ག་ིམ་ིའདུག དོན་དངོས་སུ་འོད་གསལ་

ཝུད་མན་གྱི་ིནང་དུ་སོྡེད་ཀྱི་ིཡིོད་པ་ང་ཚེོས་ཤོེས་ཀྱི་ིཡིོད། ཨ་ཀོང་རྒྱ་གར་ལ་ཕྱིིན་ཏ་ེམེད་

པ་དང་། ཁོོའ་ིབསམ་པར། ཁོོ་རང་དེ་གར་མེད་པའི་སྐོབས་སུ་འོད་གསལ་བསམ་ཡིས་

གླེིང་དུ་བཞིག་པ་ལས་ཁོོང་ཚེོའ་ིསར་བཅོིལ་ན་ཁོོང་ཚེོས་ཁོོ་ལ་ཁོོར་ཡུག་བཟིང་བ་སོྤྲོད་

ཐུབ་ཀྱིི་རེད་སྙམ་འདུག ཨ་ཀོང་གིས་ང་ཚེོར་ཐོག་མར་ཆོོག་མཆོན་མ་ཞུས་པར་འོད་

གསལ་ཝུད་མན་ལ་ལྟ་སྐྱོང་བྱེད་རོགས་བརོྗོད་འདུག ཁོ་ིར་ིས་ིཋེོ་ཧྥོར་དང་ཕ་ེམ་ལ་དང་

ང་ཚེོའི་བར་གྱིི་འབྲེེལ་བ་སྡེང་ཟུག་ཅིན་དེས་ང་ཚེོ་བག་མི་ཕེབས་པ་བཟོིས་སོང་། འོན་

ཀྱིང་བྱེད་ཐབས་ནི་གང་ཡིང་མི་འདུག ང་ཚེོས་ཤོེས་ཚེོད་ལྟར་ན་ཚེང་མ་འགྲིག་བསྡེད་

ཡིོད། ང་ཚེོས་གཅིིག་བྱས་ན་དབྱར་མཇུག་ལྟ་བུར་གནས་ཚུལ་ཚེང་མ་ཞི་ིའཇེམ་དུ་སོང་

ན་འོད་གསལ་གང་མགོྱིགས་ཚུར་ལེན་རྒྱུར་འཆོར་གཞི་ིའདིང་བཞིིན་ཡོིད།

ང་གཉིིད་སད་པ་དང་ངས་རིན་པོ་ཆོེ་ལ་རྨི་ལམ་དེའི་སོྐོར་ཞུས་པ་ཡིིན། ཁོོང་ལ་ཧ་

ཅིང་ཞིེད་སྣང་སྐྱེས་ཏ་ེཁོོང་གིས་ “ཁོྱོད་ད་ལྟ་རང་གནམ་གྲུར་བསྡེད་ད་ེཁོོ་ལེན་དུ་སོང་།” 

ཞིེས་བརོྗོད་བྱུང་། ངས་ཁོོང་ལ་ “ཨོ། ངའ་ིབསམ་པར། གང་ཡིང་ཡིིན་གྱི་ིམ་རེད།” ཅིེས་

ཞུས་པར་ཁོོང་གིས་ “མ་རེད། ཁོྱོད་ད་ེརིང་རང་འགོྲ་དགོས།” ཞིེས་གསུངས། རིན་པོ་ཆོེས་

ངའི་རྨི་ལམ་གྱིི་ནང་དོན་ལ་ཡིིད་ཆོེས་གནང་གི་ཡིོད། དོན་དངོས་སུ་ངའི་མི་ཚེེའི་ནང་

དུ་གནད་འགག་ཅིན་དུ་གྱུར་བའ་ིརྨ་ིལམ་ད་ེའདྲ་རྨིས་མོྱོང་། ཁོོང་གིས་ང་ལ་ང་རང་འོད་

གསལ་ལེན་པར་ཡོིང་གི་ཡིོད་ཅིེས་ཝུད་མན་ལ་ཁོ་པར་གཏོང་དུ་བཅུག་བྱུང་བས་ཁོོང་

ཚེ་ོལའང་ཁྱོད་པར་མེད་པ་ལྟ་བུར་སྣང་། ད་ེནས་ཁོོང་གིས་ང་ལ་བོྷ་ས་ིཊོིན་ནས་གྷི་ིལ་ས་ི

གོྷི་བར་དུ་གནམ་གྲུའ་ིའཛོིན་བྱང་ཞིིག་མངགས་གནང་སོང་། ཁོོང་རང་ན་ིསླེོབ་མ་ཚེོར་

གསུང་ཆོོས་གནང་དགོས་ཀྱིི་ཡིོད་ཙང་ངའི་མཉིམ་དུ་ཕེབས་ཐུབ་ཀྱིི་མེད། ངས་མཚེན་
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གཅིིག་གཉིིས་ཤོིག་ལ་སི་ཀོད་ལནད་ལ་བསྡེད་རྗོེས་འོད་གསལ་ཁྲིད་དེ་སྟག་གི་རྔ་མར་

རིན་པོ་ཆོེའ་ིའཁྲིས་ལ་ཕྱིིར་ལོག་བྱེད་རྒྱུ་བྱས།

ང་མཚེན་ད་ེརང་ལ་ས་ིཀོད་ལནད་ཀྱི་ིཕ་ིར་ེས་ིཋེ་ིཝིིག་གནམ་ཐང་ལ་འཕུར་བ་ཡིིན། 

ད་ེན་ིང་ཚེ་ོསྤྱི་ིཟླ་གསུམ་པའ་ིའགོ་སྟོད་དུ་ས་ིཀོད་ལནད་ནས་ཚུར་ཡོིང་སའ་ིགནམ་ཐང་

དེ་རང་རེད། དེ་གར་ཡིང་སྐྱར་འགོྲ་རྒྱུ་དེ་སྐྱིད་པོ་རང་ནི་མ་བྱུང་། ངས་ཕ་རས་སི་ཋེི་

ཝིིག་ནས་ཝུད་མན་གྱིི་སྡེོད་ས་གྷིར་ཝིོལད་ཧའོ་སི་བར་དུ་གླེ་འཁོོར་ཞིིག་གླེས་པ་ཡིིན། 

ང་ཞོིགས་པ་ཐོ་རངས་ཤོིག་ལ་གྷིི་ལ་སི་གོྷི་རུ་སླེེབས་སོང་། གནམ་གཤོིས་འཐིབས་ནས་

གྲང་མོ་དང་སྨུག་པ་འཁོོར་བསྡེད་འདུག ལོྷ་ཕོྱིགས་སུ་བསམ་ཡིས་གླེིང་ལ་བགོྲད་པའི་

སྐོབས་ལམ་ན་ིབསམ་ཡུལ་ལས་འདས་པ་ཞིིག་རེད། དུད་སྨུག་འཐིབས་པ་དང་སྨུག་པས་

བསྒྲིབས་ནས་བགོྲད་ལམ་ཡིང་མཐོང་ཁོག་པོ་འདུག ང་ཚེོས་གྷི་ིལ་ས་ིགོྷི་ནས་ལོྷ་ཕོྱིགས་

སུ་ཆུ་ཚེོད་གཉིིས་ཙམ་གྱི་ིསར་ཡོིད་པའ་ིལོག་ཁོེར་བྷ་ིབརྒྱུད་ནས་ཕྱིིན་པའ་ིརྗོེས་སུ། གྷིར་

ཝོིལད་ལ་སླེེབས་གྲབས་ཡོིད་པའ་ིསྐོབས་དེར། སྤྲོིན་པའ་ིསྒྲིབ་ཤུགས་ཇེ་ེཆོེར་དང་མུན་པ་

ཇེེ་ནག་ཏུ་ཕྱིིན་སོང་། ལམ་ལ་དུད་འགོྲ་ཤོི་བའི་རོ་མཐོང་རྒྱུ་འགོ་ཚུགས་སོང་། དང་པོ་

དེར་བྱིའུ་ཆུང་ངུ་ཞིིག་ག་ིརོ་ཞིིག་འདུག ད་ེནས་ཡིར་ཙམ་ལ་ཞི་ིམ་ིཤོ་ིརོ་ཞིིག་མངོན། ད་ེ

ནས་ལམ་སྟེང་དུ་ཁྱོི་རོ་ཞིིག་འདུག ང་ཚེོ་གྷིར་ཝིལད་གྱིི་ཉིེ་འདབས་སུ་ཡིོད་པའི་ཨེ་སི་

ཁོ་ཌལ་མུར་ལ་སླེེབས་དུས་དེར་ལུག་རོ་ཞིིག་འདུག འད་ིའདྲ་བསམ་ཡུལ་ལས་འདས་

པ་ཞིིག་ཏུ་མཐོང་འོས་ཆོ་ེན་ཡིང་འད་ིདངོས་སུ་བྱུང་བ་ཞིིག་རེད། ལོག་ཁོེར་བྷ་ིདང་གྷིར་

ཝོིལད་ཧའོ་ས་ིགཉིིས་དབར་གྱི་ིལམ་སྟེང་དུད་འགྲོ་ཤོ་ིབའ་ིརོ་རྣམས་ག་ལེར་བོངས་ཚེད་

ཆོ་ེརུ་ཕྱིིན་ཙང་། སླེེབས་ཁོ་དེར་ང་དང་གླེ་འཁོོར་གྱི་ིཁོ་ལོ་པ་གཉིིས་ཀར་ཞིེད་སྣང་བྱུང་། 

གྷིར་ཝོིལད་ཧའོ་ས་ིཡི་ིདཀོྱིགས་མཚེམས་དེར་མ་སླེེབས་སོྔོན་ལ་ལམ་སྟེང་དུ་བ་རོ་ཞིིག་

འདུག མཐོང་སྣང་ཡོིངས་རོྫོགས་ད་ེས་ིཋེ་ིཧྥོན་ཁོིང་ག་ིསྒྲུང་ཀོློག་ག་ིཡོིད་པ་འདྲ་ལ། མོན་

ཋེ་ིཕའ་ེཐོན་ཁོ་ཤོགས་ཚེོགས་པའ་ིཁོ་ཤོགས་ལ་ཉིན་ག་ིཡོིད་པ་ལྟ་བུའ་ིསྐྱ་ིགཡིའ་བ་ཞིིག་

འདུག གང་ལྟར་ཡིང་རྨ་ིལམ་དང་དུད་འགྲོ་ཤོ་ིརོ་འད་ིདག་འཛོོམས་པ་དེས་ང་ལ་ཚེོར་
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བ་ཡི་མཚེན་ཞིིག་སྐྱ་ེའགོ་ཚུགས་སོང་། ཡིིན་ན་ཡིང་བྱེད་རྒྱུ་ན་ིགང་ཡིང་མ་ིའདུག་པས་

ང་ཚེ་ོགྷིར་ཝོིལད་ཧའོ་ས་ིལ་འགྲོ་སའ་ིསྲོང་ལམ་རིང་པོ་དེར་མུ་མཐུད་ད་ེཕྱིིན་པ་ཡིིན།

ང་ཚེོ་སོྔོན་མ་དབྱིན་ཡུལ་དུ་ཡིོད་པའི་ཟླ་བ་མཐའ་མ་དེ་དག་གི་རིང་ལ་ཝུད་མན་

དང་ང་ཚེོའ་ིའབྲེེལ་བ་ད་ེངན་ཕོྱིགས་སུ་གྱུར་ཙང་། ཁོོང་ཚེོས་ང་ལ་སྣ་ེལེན་ཇེ་ིའདྲ་བྱས་

ཡིོང་བསམ་པའ་ིཞིེད་སྣང་བྱུང་། ངས་གླེ་འཁོོར་དེར་སྒུག་རོགས་བརོྗོད་ད་ེནང་ལ་ཕྱིིན་པ་

ཡིིན། ངས་ད་ེགར་འཁྱུག་ཙམ་ཞིིག་མ་གཏོགས་སྡེོད་རྒྱུའ་ིར་ེབ་བྱས་མེད། ཚེོམས་ཁོང་དུ་

ཝུད་མན་བཟིའ་ཚེོ་དང་མཉིམ་དུ་ངས་ཇེ་འཐུང་ནས་སོྡེད་སྐོབས་ཚེང་མ་ཡིག་པོ་དང་

འཆོམ་པོར་མངོན་ཙང་ངའི་བསམ་བོླར་ “ང་རང་ཅོིལ་ཆུང་རེད་འདུག ཚེང་མ་ཡིག་

ཐག་ཆོོད་འདུག ངས་འདི་དག་ཚེང་མ་ལ་ཧོལ་རྒྱུགས་བྱས་འདུག” སྙམ་པ་འཁོོར་

བྱུང་། འོད་གསལ་སླེེབས་སོང་བས་ཁོོ་ཡིང་བདེ་ཐང་དང་། ལོྷད་ལོྷད། ཡིག་པོ་ཡིོད་པ་

མཐོང་བྱུང་། ཁོོ་ལ་གསོ་སོྐྱང་ཡིག་པོ་བྱུང་ཡིོད་པ་དང་དེ་གར་སྐྱིད་པོ་ཡིོད་པ་མངོན་

བྱུང་། ངས་ཁོོ་ལ་འཐམ་འཁྱུད་བྱས་ཏེ་ “ང་གཉིིས་ཨ་རིར་ཁོྱོད་ཀྱིི་ཨ་ཕའི་སར་འགོྲ་རྒྱུ་

རེད།” ཅིེས་བརོྗོད་པ་ཡིིན། ཁོོ་སོྤྲོ་བ་འཕེལ་པོ་བྱུང་སོང་། ཕལ་ཆོེར་ཆུ་ཚེོད་ཕྱིེད་ཀ་ཙམ་

གྱི་ིནང་དུ་ང་ཚེོས་འགོྲ་བྱུས་བྱས་པ་རེད།

ངས་འོད་གསལ་གྱི་ིཅི་ལག་རྣམས་བསྡུ་གསོག་བརྒྱབ་སྟ།ེ ཝུད་མན་བཟིའ་ཚེ་ོགཉིིས་

ལ་ག་ལེར་བཞུགས་རོགས་བརོྗོད་ནས་གླེ་འཁོོར་གྱི་ིནང་དུ་འཛུལ་བ་ཡིིན། སོྒོ་མ་བརྒྱབ་

སོྔོན་དུ་སྣང་མེད་ཅིིག་ལ་ཕེ་མ་ལ་གླེ་འཁོོར་གྱིི་འཁྲིས་ལ་མིག་ཆུ་གཏོང་བཞིིན་རྒྱུགས་

སླེེབས་བྱུང་། མོའ་ིགདོང་ག་ིརྣམ་འགྱུར་རྦད་ད་ེའགྱུར་ཚེར་འདུག མོའ་ིགདོང་ལ་ཁོོང་

ཁོྲ་དང་སེམས་ནད་གཉིིས་བསྡེེབས་ནས་མངོན་བཞིིན་འདུག མོས་མོ་ཊིའ་ིནང་དུ་ལག་

པ་བརྐྱེངས་ཏེ་འོད་གསལ་ཕྱིིར་བླངས་ནས་ང་ལ་ “ཁོྱོད་ལ་ཁོོ་བདག་གི་མ་རེད།” ཅིེས་

བརོྗོད་བྱུང་། ཁོོ་ཞིེད་ཐག་ཆོོད་ད་ེདངངས་འཚེབ་བྱུང་འདུག རོྩད་པ་འདིས་ཁོོ་ལ་ཅི་ིཞིིག་

བསམ་དུ་བཅུག་ཡིོད་པ་ན་ིངའ་ིཚེོད་དཔག་ལས་འདས་པ་ཞིིག་རེད།
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མོས་འོད་གསལ་ནང་ལ་ཁྲིད་ཕྱིིན་སོང་། ང་ནང་ལ་ཕྱིིན་ཏ་ེམོ་ལ་ “འད་ིཡིག་པོ་མ་

རེད། ཁོྱོད་ཀྱིིས་ཁོོ་གོླེད་དགོས་པ་རེད། ཁྱོེད་རང་ཁོོའ་ིའགན་ཡིོད་གཉོིར་སོྐྱང་པ་མ་རེད། 

འོད་གསལ་གྱི་ིཨ་ཕས་ཁོོ་ཨ་རིར་ལེན་འདོད་བྱེད་ཀྱི་ིཡོིད།” ཅིེས་བཤོོལ་འདེབས་བྱས་པ་

ཡིིན། འོན་ཀྱིང་མོས་ཨུ་ཚུགས་བྱས་ཏ་ེ “ངས་ཁོོ་ཁོྱོད་ལ་སྤྲོད་ན་འགྲིག་ག་ིམ་རེད། ཁོྱོད་

ཀྱིིས་ཁོོ་དང་མཉིམ་དུ་འབྲེེལ་བ་འདང་ངེས་བཞིིན་པ་ཞིིག་བཟོི་ཐུབ་མེད། ཁོོ་འདི་གར་

རྒྱུན་རིང་ཙམ་སོྡེད་དགོས་པ་རེད། ངས་ཁོོ་གཏོང་གི་མིན།”ཞིེས་ཟིེར་གྱིི་འདུག མོ་ངུ་

འབོད་བྱེད་བཞིིན་ཁོོང་ཁོྲ་མ་ེལྟར་འབར་ནས་ཉིན་འཇོེག་རྩ་བ་ནས་བྱེད་ཀྱི་ིམ་ིའདུག

ངས་གླེ་འཁོོར་ད་ེཁྲིད་ད་ེལོག་ཁོར་བྷ་ིལ་ཕྱིིར་ལོག་གིས་དེར་མགོྲན་ཁོང་ཞིིག་གླེས་པ་

ཡིིན། ངས་རིན་པོ་ཆོ་ེལ་ཁོ་པར་ཕུལ་བས་ཁོོང་གིས་ཁྲིམས་རོྩད་པ་གཅིིག་གླེས་གསུངས་

བྱུང་། དྲང་པོར་ཞུས་ན་གནས་ཚུལ་འད་ིའདྲ་བྱུང་བ་དེས་ཁོོང་ཧང་སངས་པ་འདྲ་བོ་མ་ི

འདུག ངས་གྷི་ིལ་ས་ིགོྷིའ་ིནང་ག་ིམིང་ལ་མོ་ར་ིས་ེམོ་ར་ིས་ིཞིེས་པའ་ིཁྲིམས་རོྩད་པ་ཞིིག་

ལ་ཁོ་པར་བཏང་བས་ཁོོས་རོགས་པ་བྱེད་རྒྱུ་ཁོས་བླངས་བྱུང་། སང་ཉིིན་དེར་ང་ཁོོ་

ལ་ཐུག་ནས་ང་གཉིིས་གནས་ཚུལ་གསེད་དཀྲོལ་བྱེད་པར་སྤྱིི་ཚེོགས་ཞིབས་ཞུ་ཁོང་དུ་

ཕྱིིན་པ་ཡིིན། ཝུད་མན་བཟིའ་ཚེ་ོགཉིིས་ཀྱིང་དེར་སླེེབས་ཡིོད་པ་ང་ཚེོས་ཤོེས་བྱུང་། ང་

ཚེོས་ཤོེས་ཐུབ་པ་ལ་ཁོོང་ཚེོས་རིན་པོ་ཆོེ་ནི་མི་གདོན་འདྲེ་འདྲ་བོ་ཞིིག་ཡིོད་པའི་སྣང་

བརྙིན་བསྐྲུན་འདུག ཁོོང་ཚེོས་རིན་པོ་ཆོེས་ཆོང་ཚེོད་མེད་འཐུང་གི་ཡོིད་ཚུལ་བརོྗོད་

འདུག དེ་བདེན་པ་ཡིིན་སྲོིད། འོན་ཀྱིང་གནས་ཚུལ་གཞིན་གྱིི་ཐད་ནས་ཁོོང་གི་ཀུན་

སོྤྱིད་ལ་འགྲེལ་བརོྗོད་བྱས་པ་དག་ངའི་བོླ་ཡུལ་ལ་ཤོོང་མ་སོང་། དེ་ནི་དེ་སྔོ་ཁོི་རི་སི་ཋོེ་

ཧྥོར་གྱིིས་ཐོངས་མཆོན་སོྐོར་ལ་དཀའ་ངལ་བཟོིས་པ་དེ་སྐྱར་ཟོླས་བྱས་པ་དང་གཅིིག་

མཚུངས་རེད། གལ་ཏེ་ཝུད་མན་བཟིའ་ཚེོ་ལ་དབྱིན་ཡུལ་དུ་རིན་པོ་ཆོེ་མ་ཐོབ་ན་ཁོོང་

གཉིིས་ཀྱིིས་ཁོོང་ག་ིབུ་ཉིར་ནས་གཏོང་ག་ིམིན་ཟིེར་བ་འདྲ་བོ་འདུག སྤྱི་ིཚེོགས་ཞིབས་

ཞུ་ཁོང་གི་ལས་བྱེད་ཚེོས་ང་ལ་ཨ་རིའི་ནང་གི་ང་ཚེོའི་ཁྱོིམ་གྱིི་གནས་སྟངས་སོྐོར་ལ་
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རོྟེག་ཞིིབ་མ་བྱུང་བར་དུ་འོད་ཟིེར་ད་ེནས་གཏོང་ག་ིམིན་ཞིེས་བརོྗོད་བྱུང་། ད་ེན་ིརོྙིག་དྲ་

ཆོེན་པོ་ཞིིག་ཏུ་གྱུར་སོང་།

གནས་ཚུལ་ཆོ་ཚེང་གཙང་མ་བཟོི་བར་འབད་བརོྩན་བྱེད་ཕྱིིར་ང་དབྱིན་ཡུལ་དུ་

ཟླ་བ་མང་པོ་སོྡེད་དགོས་ཐུག་བྱུང་། ངས་ཉི་ིམ་འགའ་ཤོས་སམ་བདུན་ཕྲག་འགའ་ཤོས་

འགོར་ན་འོད་གསལ་ང་ཚེོའི་མཉིམ་དུ་ཡིོང་ཐུབ་ཀྱིི་རེད་བསམས་ནས་བསྡེད། འོད་

གསལ་ང་ལ་སོྤྲོད་རྒྱུའི་ཆོེད་དུ་ང་མོ་རི་སེ་དང་མཉིམ་དུ་ཉིན་ཞིིབ་མང་པོ་ཞིིག་ལ་འགྲོ་

དགོས་བྱུང་། མཐའ་མ་དེར་ང་ཚེོས་འོད་གསལ་ཝུད་མན་བཟིའ་ཚེོ་མཉིམ་དུ་སོྡེད་མ་

དགོས་པར་དབྱིན་ཡུལ་གྱིི་ལོྷ་ཕོྱིགས་སུ་ཡོིད་པའི་ཕེ་སི་ཋེ་ལོ་བཟིི་ཁྱོིམ་སྡེེར་འགོྲ་རྒྱུའི་

ཐབས་ཤོེས་བྱས། ང་ཚེོས་ཁྲིམས་ཐོག་ག་ིདཀའ་ངལ་མ་སེལ་བར་གྱི་ིདུས་ཡུན་གྱི་ིརིང་ལ་

འོད་གསལ་ད་ེགར་ཁོོར་ཡུག་ཡིག་པོ་ཞིིག་ག་ིནང་དུ་གནས་ཐུབ་པ་ཤོེས་བྱུང་།

ཕ་ེས་ིཋེ་ལོ་བཟི་ིཁྱོིམ་སྡེ་ེད་ེའཛོམ་གླེིང་དམག་ཆོེན་གཉིིས་པའ་ིརྗོེས་སུ་དམག་འཐབ་

ཀྱི་ིརྐྱེེན་ལས་བྱུང་བའ་ིདྭོ་ཕྲུག་དང་སྐྱབས་བཅིོལ་བ་རྣམས་ལ་ལྟ་རོྟེག་བྱེད་པའ་ིཆོེད་དུ་

བཙུགས་པ་རེད། སྤྱི་ིལོ་ཆོིག་སོྟང་དགུ་བརྒྱའ་ིལོ་རབས་དྲུག་ཅུའ་ིནང་དུ་ཁོོང་ཚེོས་བོད་

མི་སྐྱབས་བཅོིལ་བ་ལེན་རྒྱུ་འགོ་བཙུགས་པ་རེད། དེའི་རྗོེས་སུ་ཨེ་ཤོེ་ཡི་དང་ཨ་ཧྥོི་རི་

ཁོའ་ིརྒྱལ་ཁོབ་གཞིན་ནས་ཀྱིང་བླངས་པ་རེད། ཕ་ེས་ིཋེ་ལོ་བཟི་ིཁྱོིམ་སྡེ་ེདང་པོ་ད་ེས་ིཝི་ི

བཟིར་ལནད་དུ་ཡོིད་པ་རེད། དབྱིན་ཡུལ་དུ་ཡོིད་པ་གཅིིག་དེ་གང་འཚེམས་གྱིི་རྗོེས་

སུ་བཙུགས་པ་རེད། ད་ེགར་མ་ིརིགས་བྱ་ེབྲེག་པ་ཞིིག་ག་ིཕྲུ་གུ་སོྡེད་སའ་ིཁོང་ཚེན་ཟུར་

དུ་མི་འདྲ་བ་མང་པོ་ཡོིད་པ་དང་། ཁོོང་ཚེོས་ཕྲུ་གུ་ཚེོ་ལ་ཤོེས་ཡོིན་སོྤྲོད་པ་དང་ལྷན་དུ་

གཉོིར་སོྐྱང་ཧ་ཅིང་ཡིག་པོ་བྱེད་ཀྱི་ིཡིོད། ཁོང་ཚེན་ར་ེར་ེལ་མ་ཚེབ་དང་ཕ་ཚེབ་ར་ེཡོིད། 

འོད་གསལ་ལའང་བོད་ཕྲུག་གཞིན་དག་དང་མཉིམ་དུ་ཁོོ་རང་གི་ཕ་སྐོད་རྒྱག་རྒྱུའི་གོ་

སྐོབས་བྱུང་ཡིོད། སྐོབས་ད་ེདུས་ཁོོའ་ིསྐོད་གཙ་ོབོ་ད་ེབོད་སྐོད་རང་རེད། འོད་གསལ་ཕ་ེ

ས་ིཋེ་ལོ་བཟི་ིཁྱོིམ་སྡེེར་སོྤེར་པ་ནས་བཟུང་སྟ་ེངས་ཁོོ་ལ་རྒྱུན་དུ་ཐུག་འཕྲད་བྱེད་ཐུབ་པ་

བྱུང་བས། ང་གང་ཐུབ་ཐུབ་ཀྱིིས་ཡིང་ཡིང་ཁོོ་ཐུག་པར་འགོྲ་ཡི་ིཡིོད།
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བཀོད་སྒྲིག་འད་ིདག་བྱེད་པར་ཟླ་བ་འགའ་འགོར་བས་ངས་དུས་ཚེོད་ཕལ་ཆོ་ེབ་ཧྥོ་

རན་ས་ེས་ིཁོ་ཧྥོ་ིར་ིམན་ཋེེལ་དང་མཉིམ་དུ་ལོན་ཌོན་གྱི་ིབོྷ་ཤོམ་ཕ་ིལ་ེས་ིརུ་བསྡེད་པ་ཡིིན། 

ཧྥོ་རན་སེ་སི་ཁོས་བཀའ་དྲིན་ཆོེན་པོའ་ིསོྒོ་ནས་ང་མོའ་ིནང་ལ་སོྡེད་དུ་བཅུག་པ་རེད། 

མོ་ན་ིརིན་པོ་ཆོ་ེབསམ་ཡིས་གླེིང་དུ་བཞུགས་སྐོབས་ཀྱི་ིསོླེབ་མ་ཞིིག་ཡིིན་པ་དང་། རྗོེས་སུ་

ཨ་རིར་ཡིོང་ནས་ཁོ་ལོ་ར་ཌོའ་ིསོླེབ་གྲྭ་ཆོེན་མོ་དང་ནཱ་རོ་པའི་སོླེབ་གཉིེར་ཁོང་བཅིས་

སུ་དགེ་རྒན་བྱས་པ་རེད། མོ་དང་རིན་པོ་ཆོེ་གཉིིས་ཀྱིིས་ “བར་དོ་ཐོས་གོྲལ་” དབྱིན་

སྐོད་དུ་བསྒྱུར་བའ་ིཕྱིག་ལས་མཉིམ་དུ་གནང་བ་རེད། མོ་ན་ིམཁོས་པ་རྩ་ེཕུད་ཅིིག་རེད། 

དཀའ་ངལ་ཆོ་ེབའ་ིདུས་སྐོབས་འདིར་མོ་ན་ིང་ལ་ཧ་ལས་པའ་ིབཀའ་དྲིན་ཆོེན་པོ་ཡིིན།

སོྟན་ཀའི་འགོ་སོྟད་དེར་སྟག་གི་རྔ་མར་ཁོོང་གི་བགོྲ་གླེེང་ཚེོགས་འདུ་དེ་གྲུབ་རྗོེས་

རིན་པོ་ཆོ་ེབདུན་ཕྲག་གཅིིག་ཙམ་རིང་ང་ཐུག་འཕྲད་དུ་ཕེབས་བྱུང་། རིན་པོ་ཆོ་ེམཇེལ་

ཙང་ང་དགའ་པོ་བྱུང་། རིན་པོ་ཆོ་ེསྐོབས་ར་ེཞིལ་ལག་བཟོི་རྒྱུར་མཉིེས་པོ་ཡོིད་ལ། ད་ེཡིང་

མང་ཆོ་ེབ་ཁོོང་རང་རྣམ་དཔོྱོད་ལས་བྱུང་བའ་ིརྒྱུན་ལྡན་མ་ཡིིན་པ་ཤོ་སྟག་རེད། མཚེན་

གཅིིག་ལ་ཁོོང་གིས་ཧྥོ་རན་སེ་སི་ཁོའི་ནང་དུ་དགོང་ཚེིགས་བཟོིས་སོང་། ཁོོང་གི་ཐུན་

མོང་མ་ཡིིན་པའ་ིཁོ་ལག་ག་ིདཔ་ེམཚེོན་ཡིག་པོ་ཞིིག་ན་ིརྒྱ་གོྲ་མའ་ིའབག་ཐུག་དང་སྐྱུར་

འབྲེས་ཀྱི་ིཐང་ད་ེཡིིན་གྱི་ིརེད། ལོན་ཌོན་དུ་ཁོོང་གིས་ཧྥོ་རན་ས་ེས་ིཁོ་དང་ང་གཉིིས་ལ་

སོྟབས་སྐྱེད་ཐང་དང་མཉིམ་དུ་བྱ་ཤོ་སྲོེག་མ་བཟོིས་ཏ་ེགནང་བྱུང་། ངས་ཁོོང་ལ་འད་ིཞི་ེ

མེར་སོླེང་བ་ཞིིག་འདུག་བརོྗོད་པས། ཁོོང་གིས་ངའ་ིབསམ་བོླ་གཏོང་སྟངས་ད་ེཆོེས་རྙིིང་

ཞིེན་ཅིན་ཡིིན་པ་དང་བསམ་བོླ་གུ་ཡིངས་ཙམ་གཏོང་དགོས་པ་འདུག་གསུངས་བྱུང་།

རིན་པོ་ཆོ་ེདབྱིན་ཡུལ་དུ་ཡོིད་སྐོབས་ང་གཉིིས་ཀྱིིས་མཉིམ་དུ་ཕ་ེས་ིཋེ་ལོ་བཟིིའ་ིཁྱོིམ་

སྡེེར་འོད་གསལ་ལ་ཐུག་འཕྲད་བྱས་པ་ཡིིན། ཝུད་མན་བཟིའ་ཚེོས་འོད་གསལ་ལ་རིན་

པོ་ཆོེའ་ིསོྐོར་ལ་ལོ་རྒྱུས་ཞིེད་སྣང་ཅིན་ད་ེའདྲ་བཤོད་འདུག དེས་ན་ད་ེདུས་འོད་གསལ་

གྱིིས་རང་གི་ཨ་ཕར་ཞིེད་སྣང་བྱེད་ཀྱིི་འདུག དེ་ནི་ཧ་ཅིང་ཡི་ང་བའི་གནས་ཚུལ་ཞིིག་

རེད། གཟིའ་མཇུག་དེར་རིན་པོ་ཆོེ་ཐད་ཀར་ལོན་ཌོན་ནས་ཁོ་ལོ་ར་ཌོའ་ིཌེན་ཝིར་དུ་
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འཕུར་སོང་། ཁོོང་གིས་ཁོ་ལོ་ར་ཌོའ་ིསླེོབ་གྲྭ་ཆོེན་མོར་སླེོབ་འཁྲིད་འགོ་འཛུགས་ཕྱིིར་

བོྷལ་ཌར་དུ་གནས་སོྤེར་གནང་ག་ིཡོིད་པ་དང་། ངས་ལས་ཀ་གྲུབ་པ་དང་གང་མགྱིོགས་

ཁོོང་ག་ིསར་ཡིོང་རྒྱུ་བྱས། ང་ཚེོས་ད་དུང་འོད་གསལ་ང་མཉིམ་དུ་ཁྲིད་ཡིོང་ཐུབ་ཀྱི་ིརེད་

སྙམ་པའ་ིར་ེབ་བྱས་པ་ཡིིན། རིན་པོ་ཆོེས་ཁོོང་རང་ག་ིབུ་ལ་ཐུགས་ཁྲལ་ཞི་ེདྲགས་གནང་

སྟེ། ང་དེ་གར་བསྡེད་ནས་གནས་ཚུལ་འགྲིག་ཐབས་བྱེད་རྒྱུར་མོས་མཐུན་བྱས་པ་དེར་

ཁོོང་གིས་དྲིན་ཆོེན་པོ་ཡིིན་དགོངས་ཀྱི་ིའདུག འད་ིན་ིཁོོང་གིས་ཨ་རིར་ནང་ཆོོས་ཁྱོབ་

སྤེེལ་གནང་རྒྱུའི་དམ་བཅིའ་དེའི་ཆོེད་དུ་ཁོོང་རང་སྒོེར་གྱིི་མི་ཚེེའི་ནང་གི་གནད་དོན་

རྣམས་ཇེི་ལྟར་བོླས་བཏང་བའི་དཔེ་མཚེོན་གཞིན་ཞིིག་རེད། གནད་དོན་ཐག་གཅོིད་

གང་ཡིང་མ་བྱུང་བར་ཕྱིིར་ཕེབས་རྒྱུ་དེ་ཁོོང་ལ་ཧ་ཅིང་གི་མཛོད་དཀའ་ཞིིག་ལོས་ཡིིན། 

འོན་ཀྱིང་ཁོོང་གིས་སླེོབ་འཁྲིད་གནང་རྒྱུའ་ིཁོས་ལེན་དེར་བརྩ་ིའཇོེག་བྱེད་དགོས་པར་

དགོངས་འདུག

ང་ལོན་ཌོན་དུ་ཡོིད་དུས་སྲོང་ལམ་དུ་ངའ་ིཨ་མ་ཐུག་མ་ིཡོིང་ངམ་སྙམ་པའ་ིསེམས་

ཁྲལ་ཞིིག་ང་ལ་རྒྱུན་དུ་ཡིོང་གི་ཡོིད། སྐོབས་འདིར་ངའི་གོྲད་ཁོོག་མཐོ་བོ་ཆོགས་ཡོིད་

པ་དང་མོས་འདི་ལ་ཁོས་ལེན་བྱེད་རྒྱུ་མིན་པ་ངས་ཤོེས་ཀྱིི་ཡོིད། སྤྱིི་ཟླ་ལྔ་པའི་ནང་དུ་

མོས་སྟག་གི་རྔ་མར་ཡོིང་ནས་ང་ཧང་སངས་སུ་བཅུག་པ་དེ་ནས་བཟུང་སྟེ་ངས་མོ་དང་

འབྲེེལ་བ་བྱེད་རྒྱུ་མ་བྱུང་། ཧྥོ་རན་སེ་སི་ཁོའི་སོྡེད་ས་དེ་ཧེ་རོ་ཛོི་ནས་ཐག་རིང་པོ་མེད་

ཙང་ང་ལ་དེར་འགོྲ་འདོད་ཀྱིི་བསམ་བློ་ཡིང་ཡིང་འཁོོར་བྱུང་། ང་ལ་ཟི་འདོད་ཆོེན་པོ་

ཡིོད་པའི་མངར་ཟིས་ཞིིག་ཁོོང་ཚེོའི་ཚེོང་ཁོང་ནས་བཙོང་གི་ཡིོད། མཐའ་མ་དེར་ངས་

ད་ེགར་ཕྱིིན་ཏ་ེགཅིིག་ཉོི་རྒྱུའ་ིཐག་བཅིད་པ་ཡིིན། ངའ་ིཨ་མ་ཉོི་ཆོ་རྒྱག་པར་ཧ་ེརོ་ཛོི་ལ་

ཡིང་ཡིང་ཡིོང་གི་རེད། དེས་ན་ང་དེར་ཕྱིིན་ཏེ་མོ་དེ་གར་ཡིོད་མེད་གང་སར་བལྟས་པ་

ཡིིན་ལ། ངའ་ིམཁོལ་མའ་ིརྨེན་ཁུ་ཡིང་འཕར་བ་འདྲ་བོ་བྱུང་།

མཐའ་མཇུག་དེར་གཅིིག་གིས་ངའི་ཨ་མར་ང་ལོན་ཌོན་དུ་འདུག་ཅིེས་ལབ་ཙང་

མོས་ཧྥོ་རན་སེ་སི་ཁོའི་ནང་དུ་ང་ལ་ཁོ་པར་བཏང་བྱུང་། ང་ལ་མོས་ཁོ་པར་ཐེངས་མ་
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གཅིིག་རང་སླེེབས་བྱུང་། དེའ་ིནང་དུ་མོས་ “ཌ་ཡི་ན། ཁོྱོད་ཀྱིིས་ང་ལ་གང་བྱས་པ་ནང་

བཞིིན་ཁོྱོད་ཀྱི་ིམངལ་དུ་ཡོིད་པའ་ིཕྲུ་གུ་དེས་ཁོྱོད་ལ་མ་ིབྱེད་པའ་ིར་ེབ་ཡོིད།” ཅིེས་བརོྗོད་

ད་ེཁོ་པར་བཞིག་སོང་། ང་གཉིིས་དབར་གྱི་ིའབྲེེལ་བའ་ིམཐའ་བསོྡེམས་ད་ེད་ེརེད།

མཐའ་མ་དེར་སྤྱི་ིཟླ་བཅུ་གཉིིས་པ་རོྫོགས་མཚེམས་ཤོིག་ལ་འོད་གསལ་ངའ་ིམཉིམ་

དུ་ཨ་རི་ལ་ཁྲིད་ཐུབ་ཀྱིི་མེད་པ་དེ་གསལ་པོ་ཆོགས་སོང་། ང་ད་ཆོ་སྦྲུམ་མ་ཆོགས་ཏེ་ཟླ་

བ་དྲུག་ལས་མང་བ་འགྲོ་ཡི་ིཡོིད་པ་དང་གནམ་གྲུའ་ིནང་ལ་འགྲུལ་སྐྱོད་བྱེད་ཆོོག་རྒྱུའ་ི

དུས་ཚེོད་ཀྱིང་རིང་པོ་མེད། ང་རང་ཕྲུ་གུ་བཙའ་བར་རིན་པོ་ཆོ་ེདང་ལྷན་དུ་ཁོ་ལོ་ར་ཌོར་

འགྲོ་འདོད་བྱུང་། ངས་སེམས་ལ་འགོྱིད་པ་ཆོེན་པོའ་ིསོྒོ་ནས་འོད་གསལ་བཞིག་སྟ་ེདབྱིན་

ཡུལ་ནས་ཌེན་ཝིར་བར་དུ་གནམ་ཐོག་ཕྱིིན་པ་ཡིིན། སྤྱི་ིལོ་ ༡༩༧༢ བར་དུ་འོད་གསལ་

ཨ་རིའ་ིནང་ལ་ང་ཚེ་ོདང་ལྷན་དུ་ཟླ་བསྒྲིལ་བྱེད་ཐུབ་མེད།།
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སོྟན་ཁོ་རིན་པོ་ཆོེ་ཁོ་ལོ་ར་ཌོར་སླེེབས་དུས་ཁོོང་གི་སླེོབ་མ་ཚེོས་གོྷིལད་ཧིལ་ཞིེས་པའི་

གཏེར་ཁོ་སོྔོག་སའི་གོྲང་སྡེེ་རྙིིང་པའི་ཉིེ་འགྲམ། བོྷལ་ཌར་གྱིི་རི་འདབས་དེར་ཁོོང་ལ་

ཤོིང་ཁོང་ཆུང་ངུ་ཞིིག་གླེས་འདུག དེ་ནི་ཧ་ལམ་རོྡོ་ལས་གྲུབ་པའི་ཁོང་ཆུང་ལྟ་བུ་ཞིིག་

མ་གཏོགས་གནས་སྟངས་སོྐྱ་བོ་འདུག ས་སྐོམ་སྟེང་དུ་ཁོང་ཆུང་ཙམ་ཞིིག་མ་གཏོགས་

གསང་སོྤྱིད་ཁྲུས་ཁོང་ལ་སོགས་པ་གང་ཡིང་མི་འདུག མི་ལོ་བཅུ་ལྷག་གི་སོྔོན་དུ་རིན་

པོ་ཆོེ་བོད་ནས་ཕེབས་པ་ནས་བཟུང་སྟེ་ཁོང་པ་འདི་འདྲ་ཞིིག་གི་ནང་དུ་བཞུགས་མོྱོང་

མེད། མི་ཚེོས་བོད་པའི་བླ་མ་ཞིིག་རི་ཁོྲད་ཀྱིི་ཁོང་ཆུང་སྟབས་བདེ་ཞིིག་ཏུ་སྣང་བཟོིད་

བད་ེབ་ཡིོང་ག་ིརེད་བསམ་ཡོིད་སྲོིད། འད་ིན་ིཁོོང་ག་ིསོླེབ་མ་ཚེོས་སྐོབས་ཐོག་དེར་རིན་

པོ་ལ་རྒྱུས་ལོན་བྱེད་མ་ཐུབ་སྟེ་ཁོོ་ཚེོའི་ཧི་ཕིའི་མངོན་འདོད་ཕྱིི་ལ་མངོན་པ་ཙམ་ཡིིན། 

ཕོྱིགས་གཞིན་ཞིིག་ནས་ད་ེན་ིཁོང་གོག་སོྡེད་མ་ིབཟོིད་པ་ཞིིག་མ་རེད་ལ། ཁོོང་གིས་ང་ལ་

ཁོོང་དེར་སྐྱིད་པོ་འདུག་ཅིེས་གསུངས་བྱུང་། ཁོང་པ་དེ་སྐོམ་ས་དང་རྒྱ་མཚེོ་གཉིིས་ཀྱིི་

དབྱ་ེམཚེམས་རྒྱང་ནས་མཐོང་སའ་ིས་ཆོ་མཛོེས་སྡུག་ལྡན་པ་ཞིིག་ག་ིསྟེང་དུ་འདུག ད་ེ

ན་ིཨ་ེཤོ་ེཡིའ་ིནང་དུ་ཕྱི་ིའབྲེེལ་ཞིབས་ཞུ་ལོ་མང་ཞུས་པའ་ིཁྱོིམ་ཚེང་ཞིིག་ལ་བདག་པའ་ི

དབྱར་དུས་ཀྱི་ིསོྡེད་ས་ཡིིན་པ་དང་། མིང་ལ་གྷུ་ནུང་མ་ས་ིཟིེར་བ་ད་ེངས་འབར་མའ་ིསྐོད་

ཡིིན་པར་རོླམ་གྱི་ིཡོིད།

ང་མ་སླེེབས་སོྔོན་ལ་རིན་པོ་ཆོེས་གོྲང་རྡོལ་དང་ཧ་ཅིང་ཐག་ཉིེ་བའི་ཁོང་པ་ཆོེ་བ་

ཞིིག་ཏུ་སོྤེར་གནང་འདུག བོྷལ་ཌར་ནས་མོ་ཊིའི་ནང་སྐོར་མ་བཅུ་ཙམ་འགོྲ་དགོས་

སའ་ིགནས་ཧོྥོར་མེལ་ཁོན་ཡིོན་ཟིེར་བ་ད་ེར་ིདང་ཡིང་ལམ་ཐག་ཉི་ེཙམ་འདུག བྱིས་པ་

ཞིིག་སྐྱེ་གྲབས་ཡོིད་ཙང་ཁོོང་གིས་ང་ཚེོ་བཟིའ་མི་ལ་ཁོང་པ་ཡིག་ཙམ་ཞིིག་གི་དགོས་

པར་དགོངས་འདུག
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ཁོོང་གིས་ང་ཚེོར་ཁོང་པ་ཞིིག་ཉོི་གིན་ཡིོད་པ་དེར་རིན་པོ་ཆོེར་ཐུགས་སོྤེབས་

འཁྲུངས་འདུག ང་དེར་མ་སླེེབས་སོྔོན་ལ་ཇོེན་བྷ་ེཁོར་དང་། མར་ཧྥོིན་ཁོ་ས་ིཕར་གཉིིས་

ནས་ཧྥུར་མོནད་ནས་བོྷལ་ཌར་བར་དུ་མེ་འཁོོར་ནང་ང་ཚེོའི་ཁྱོིམ་ཆོས་ཚེང་མ་འཁྱོེར་

ཏ་ེའབོྱར་འདུག ང་ཚེོར་གང་བདག་པ་ཚེང་མ་མ་ེའཁོོར་ནང་འཁྱོེར་ཆོོག་པའ་ིཚེད་ལས་

བརྒལ་མི་འདུག ངས་ཇོེན་ལ་ཁོ་པར་བཏང་སྟེ་ངའི་གཅིེས་ཉིར་བྱེད་པའི་གསེར་ཉི་དེ་

མ་ེའཁོོར་ནང་ཁྱོེར་ཡིོང་དགོས་པའ་ིཨུ་ཚུགས་བྱས་པ་ཡིིན། དེའ་ིསྐོབས་སུ་གནས་ཚུལ་

འགའ་རེའི་ཐད་ལ་ངས་གཞོིན་ནུ་ལང་ཤོོར་གྱིི་ངང་ཚུལ་བསྟན་འདུག གང་ལྟར་ཡིང་

ང་ན་ིད་ེདུས་ལོ་བཅུ་བདུན་ཙམ་རེད། ཇོེན་གྱིིས་ཉི་ད་ེམ་ེའཁོོར་ནང་དུ་འཁྱོེར་ཡོིད་ད་ེཤོ་ི

སོང་ཞིེས་མནའ་སྐྱེལ་གྱི་ིའདུག འོན་ཀྱིང་ང་ལ་དོགས་པ་བྱུང་།

ང་ཌེན་ཝིར་དུ་སླེེབས་རྗོེས་ཁོ་རལ་ཨུ་སའོ་ཡིིས་ཧོྥོག་སི་ཝིག་གྷིེན་རྟེགས་ཅིན་གྱིི་

སྤྱིི་སོྤྱིད་རླངས་འཁོོར་ཞིིག་གི་ནང་དུ་ང་གནམ་ཐང་ནས་ལེན་དུ་སླེེབས་བྱུང་། ཁོ་རལ་

ན་ིཁོ་ལོ་ར་ཌོའ་ིསླེོབ་གྲྭ་ཆོེན་མོའ་ིཨང་རྩིས་སོླེབ་དཔོན་རེད། ཁོོ་དང་སོླེབ་དཔོན་གཞིན་

དག་ཇོེན་ཧྥོ་ིས་ིཧྥོ་ཌར་གཉིིས་ཀྱིིས་ས་ིཀོད་ལནད་དུ་ཤོིས་ཤོོག་བཏང་སྟ་ེརིན་པོ་ཆོ་ེགཙུག་

ལག་སླེོབ་གྲྭ་ཆོེན་མོར་སླེོབ་འཁྲིད་གནང་རྒྱུར་གདན་འདྲེན་ཞུས་པ་རེད། ཁོོ་ལ་སྨོ་ར་

ཆོེན་པོ་དང་། སྐྲ་འདབས་རྣ་མཆོོག་ལ་ཐུག་པ་དེ་སྐོབས་དེ་དུས་སྐྲ་ཐུང་བར་ཆོ་འཇོེག་

བྱེད་ཆོོག

ཁོ་ལོ་ར་ཌོ་ན་ིརྩིང་པོ་དང་རྩུབ་པོ་ཅིན་གྱི་ིམཐའ་མཚེམས་ཀྱི་ིཚེོར་བ་སྟེར་བའ་ིནུབ་

ཕོྱིགས་ཀྱིི་དབུས་དེར་ཆོགས་ཡིོད། ང་གནམ་ཐང་དུ་ང་རང་གི་ཅི་ལག་ལེན་རྒྱུར་སྒུག་

ནས་སོྡེད་སྐོབས་ཁོའོ་བོྷ་ཡིེ་ཧད་ཅིེས་པའི་ཕྱུགས་རྫོིའི་ཞྭ་མོ་དང་ལྷམ་ཡུ་རིང་གོྱིན་པའི་

མི་དེ་འདྲ་མཐོང་བྱུང་། དེ་ནི་ཤོར་ཕོྱིགས་དང་ནུབ་ཕོྱིགས་གཉིི་གའི་མཚེོ་ཁུལ་ལས་མི་

འདྲ་བའི་ཁོོར་ཡུག་ཅིིག་ཏན་ཏན་རེད། ཁོ་ལོ་ར་ཌོར་སླེེབས་པ་དེ་ནི་ཁོེ་ཉིེན་ལ་ངེས་

པ་གཏན་ནས་མེད་ཅིིང་། ང་ཚེོའི་མི་ཚེེའི་ནང་དུ་བག་ཆོགས་དྲག་པོ་འཇོེག་པའི་འགོ་

འཛུགས་ས་གཞིན་ཞིིག་རེད།



འབྲུག་སྒྲ།

229

ང་རང་བོྷལ་ཌར་དུ་སླེེབས་པ་དང་རང་བདག་ག་ིཁོང་པ་ཡིོད་པ་དེར་ང་སོྤྲོ་བ་འཕེལ་

པོ་བྱུང་། ཁོང་པ་གསར་པ་དེ་ནི་ “རེ་བཟིིད་རན་ཆོི” (raised rancch) ཞིེས་པའི་ཁོང་

པའི་རིགས་ཡིིན་ཅིིང་། ཉིིས་ཐོག་དང་དེང་རབས་ཀྱིི་བཟོི་བཀོད་གང་འཚེམས་ལྡན་

པའ་ིཁོང་པ་ཆོེན་པོ་ཞིིག་འདུག ད་ེན་ིགོྲག་ཤུར་ལ་བསོྐོར་བའ་ིབགོྲད་ལམ་གྱི་ིའོག་ཙམ་

དེར་ཆོགས་ཡིོད་པ་དང་། ཁོང་པའི་མདུན་ནས་ཆུ་ཕྲན་མེལ་བཞིི་མ་ཞིེས་པའི་ཆུ་ཕྲན་ 

(Four Mile Creek) དེ་འབབ་བཞིིན་འདུག ས་ཆོའི་མཐའ་སོྐོར་དུ་སྦྱར་པ་དང་ཐང་

ཤོིང་གི་ཤོིང་སོྡེང་མང་པོ་སྐྱེས་འདུག ཐོག་རྩེག་དང་པོ་དེར་རིན་པོ་ཆོེ་དང་ང་གཉིིས་

ལ་སྡེོད་ཁོང་ཞིིག་དང་ཉིལ་ཁོང་ཞིིག་ཡིོད། ཇོེན་དང་མར་ཧྥོིན་གཉིིས་ཐོག་རྩེག་གཉིིས་

པར་བསྡེད། ཐོག་རྩེག་གཉིིས་པར་ཡོིད་པའི་ཚེོམས་ཁོང་དེ་ཚེོགས་མི་རྣམས་ཀྱིིས་སོྒོམ་

ཉིམས་ལེན་བྱེད་སའ་ིམཆོོད་ཁོང་དུ་བསྒྱུར་བ་རེད།

རིན་པོ་ཆོེས་མི་ཚེོ་སོྡེད་སའི་ཚེོགས་གདན་གྱིི་བྱུས་བཀོད་གནང་། སླེོབ་མ་འགའ་

ཤོས་ཀྱིིས་ཚེོགས་གདན་ད་ེདག་ལ་རན་པའ་ིཤོིང་སོྒྲམ་བཟོིས། ཤོིང་སོྒྲམ་ད་ེདག་ས་སྟེང་

ནས་ཨིན་ཅི་ིའགའ་ཤོས་མཐོ་བ་དང་། མདོག་སེར་པོ་ཡིིན་པ་གང་ཞིིག་ལ་གསེར་མདོག་

གི་ལོ་མས་བརྒྱན་ཡིོད། ཚེོགས་གདན་གྱིི་སྟེང་དུ་བོད་པའི་རུམ་གདན་བཏིང་ནས་དེའི་

ཐོག་ཏུ་མི་རྣམས་སོྡེད་ཀྱིི་རེད། འདི་ནི་རིན་པོ་ཆོེས་ཉིི་ཧོང་བཟིེན་སོྲོལ་རྒྱུན་གྱིི་སོྒོམ་

གདན་བཟིའ་ཧྥུ་དང་བཟིའ་བྷུ་ཋུན་བེད་སོྤྱིད་མ་བཏང་བའི་སོྔོན་ལ་རེད། རིན་པོ་ཆོེས་

དགོང་དོྲ་སོླེབ་མ་ཚེ་ོདང་མཉིམ་དུ་ཡིང་ཡིང་སོྒོམ་རྒྱག་ག་ིཡོིད།

ང་སླེེབས་དུས་བྷོལ་ཌར་དུ་རིན་པོ་ཆོེའི་མཐའ་སོྐོར་དུ་རྣམ་པ་གང་འཚེམས་ཤོིག་

འཕེལ་རྒྱས་ཕྱིིན་འདུག མི་འདི་དག་ཕལ་ཆོེ་བ་ཁོ་ལོ་ར་ཌོ་ནས་མ་རེད། ཁོོང་ཚེོ་ཤོར་

ཕོྱིགས་དང་ནུབ་ཕོྱིགས་མཚེོ་ཁུལ་ནས་ཡིིན་པ་དང་། དེ་བཞིིན་ནུབ་དཀྱིིལ་ནས་ཀྱིང་

སླེེབས་ཀྱི་ིཡིོད། འགའ་ཤོས་གནམ་ཐོག་ནས་ཡོིང་ག་ིཡོིད་ཀྱིང་། སྐོབས་ད་ེདུས་མོ་ཊི་རྙིིང་

པ་ཞིིག་ག་ིཐོག་ལ་རང་ག་ིམཁོོ་ཆོས་རྣམས་བསྡེམས་ཏ་ེསླེེབས་རྒྱུ་ད་ེམང་བ་ཡོིད། འགའ་

ཤོས་ལམ་ཐུག་མོ་ཊི་ལ་བསྡེད་ནས་གོྲང་རྡོལ་དུ་འབོྱར། འགའ་ཤོས་བྷ་སིའ་ིནང་ལ་ཡོིང་
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གི་ཡོིད། ཚེང་མ་ང་ཚེོའི་ཁྱོིམ་དུ་འཛོོམས་ཀྱིི་ཡོིད། དེ་གར་ཞིོགས་པ་དང་། ཉིིན་གུང་། 

མཚེན་མོ་ཚེང་མར་མ་ིཡོིད་ཡོིད་པ་རེད།

མ་ིཚེ་ོང་ཚེོའ་ིསོྡེད་ཁོང་དུ་ཡིང་ཡིང་ཉིལ་གྱི་ིཡོིད། གལ་ཏ་ེམཚེན་གཅིིག་གཉིིས་འདྲ་

ཡིིན་ན་ང་ལ་ཁྱོད་པར་མ་ིའདུག ད་ེནས་རིན་པོ་ཆོེའ་ིསོླེབ་མ་ཞིིག་གིས་ཁོོ་རང་ག་ིཉིལ་

ཆོས་འཁྱོེར་ཏ་ེབདུན་ཕྲག་གཉིིས་བསྡེད་པའ་ིརྗོེས་སུ་ཁོོའ་ིསྐྱ་ེདམན་དང་ཕྲུ་གུ་སླེེབས་ཏ་ེ

ཚེང་མ་དེར་སྒོར་བརྒྱབ་ནས་བསྡེད། མཐའ་མ་དེར་ངས་ཁོོ་ལ་ཁོོང་ཚེོས་སོྡེད་ས་གཞིན་

ཞིིག་བཙལ་ཏེ་དེ་ནས་ཐོན་དགོས་ལབ་པ་ཡིིན། འདི་ནི་ངས་རང་ཉིིད་ལ་ཁོེར་རྐྱེང་གི་

དུས་ཚེོད་ཀྱི་ིདགོས་མཁོོ་མཐོང་ནས་མ་ིརྣམས་ནང་ནས་ཕྱིིར་འབུད་བྱས་པ་ཐེངས་དང་པོ་

མ་རེད། འད་ིའདྲ་བྱུང་ན་མ་ིཚེོས་ང་ལ་བསམ་ཤོེས་བྱེད་རྒྱུ་དཀོན་པོ་འདུག ཁོོང་ཚེོས་ང་

ན་ིབླ་མས་ཆོང་ས་རྒྱག་དགོས་པར་ཐུག་པའ་ིབུད་མེད་འཇེིགས་སུ་རུང་བ་ཞིིག་ལ་བརྩིས། 

མི་ཚེོ་ལ་འདི་ང་ཚེོའི་སོྡེད་ཁྱོིམ་ཡིང་ཡིིན་པ་དང་། ང་ཚེོས་སམ། མ་མཐར་ཡིང་ངས་མི་

གཞིན་དང་ལྷན་དུ་གོ་ཡུལ་བགོ་བཤོའ་བྱེད་འདོད་ཅིི་ཙམ་ཡིོད་མིན་གྱིི་ས་མཚེམས་དེ་

ཁོོང་ཚེོའ་ིབོླ་ལ་འཁོོར་གྱི་ིམེད་པ་འདྲ།

གནས་ཚུལ་འདིའ་ིཐད་ལ་རིན་པོ་ཆོེའ་ིསོླེབ་མ་ད་ེན་ིརྦད་ད་ེཀུན་དང་མ་ིམཐུན་པ་

ཞིིག་རེད། ཁོོས་ང་ལ་ཁོྱོད་རང་ལ་ནང་ཆོོས་ཀྱིི་གོ་རོྟེགས་མི་འདུག བླ་མའི་ཁོང་པ་དེ་

ཁོོའ་ིཁོང་པ་ཡིང་རེད། ཁོོ་བླ་མའ་ིཁོང་པར་སོྡེད་རྒྱུར་དུས་རྟེག་ཏུ་དགའ་བསུ་ཡོིད་རེད་

ཅིེས་བརོྗོད་བྱུང་། ངས་ཁོོ་ལ་ “འགྲིག་ག་ིརེད། ཁོྱོད་རང་གིས་ཆོོས་ཀྱི་ིསོྐོར་ལ་བསམ་བོླ་

ཅི་ིའདྲ་གཏོང་མིན་ད་ེཁྱོེད་རང་ག་ིའདོད་པ་རེད། འོན་ཀྱིང་ཆུ་ཚེོད་ཉི་ིཤུ་རྩ་བཞིིའ་ིནང་

དུ་ཁྱོེད་རང་ཕྱིིར་མ་ཐོན་ན་ངས་ཉིེན་རོྟེག་པ་སྐོད་གཏོང་གི་ཡིིན།” ཞིེས་སྨྲས་པ་ཡིིན། 

ཁོོ་བཟིའ་མ་ིཡོིངས་རོྫོགས་ཕྱིིན་སོང་།

ང་ཚེོའི་ཉིལ་ཁོང་ལའང་རྒྱུན་དུ་མི་འཛུལ་མ་ཆོོག་པ་དེ་འདྲ་མ་རེད། ང་ཚེོ་ཉིལ་

སོྡེད་སྐོབས་ང་ཚེོའ་ིཉིལ་ཁོང་དུ་སོྒོམ་རྒྱག་འདོད་མཁོན་གྱི་ིབུད་མེད་ཅིིག་ཡོིད་པ་མཚེན་

ལ་འཇེབ་ནས་ཡོིང་ག་ིཡོིད། ང་ཚེ་ོགཉིིད་སད་སྐོབས་མོ་ཟུར་ཞིིག་ཏུ་སོྒོམ་གདན་གྱི་ིསྟེང་
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དུ་སོྒོམ་བརྒྱབ་ནས་བསྡེད་ཡིོད་པ་མཐོང་རྒྱུ་ཡིོད། རིན་པོ་ཆོེས་མལ་སའ་ིནང་ནས་ང་ལ་ 

“མོ་ཡིང་སྐྱར་འད་ིགར་སླེེབས་འདུག མོ་འད་ིནས་ཕྱིིར་ཕྱུངས།” ཅིེས་ལོྐོག་ལབ་གནང་

ག་ིཡོིད།

དཀོན་མཆོོག་མཁྱོེན། ཉི་ིམ་ད་ེཚེ་ོབརྗོེད་དཀའ་བ་བྱུང་། འོན་ཀྱིང་ད་ེན་ིཡི་མཚེར་

བའ་ིདུས་སྐོབས་ཤོིག་ཀྱིང་རེད། གང་ཡིང་ཡོིང་སྲོིད་པ་རེད། ང་ལ་དུས་ཚེོད་འདིའ་ིགཡིས་

གཡིོན་དུ་རིན་པོ་ཆོེས་བརྗོིད་ཉིམས་ཅིན་གྱིི་ཁོོར་ཡུག་ཅིིག་བསྐྲུན་གྱིི་རེད་སྙམ་པའི་

བསམ་བོླ་འཁོོར་བྱུང་། ང་ཚེ་ོཚེང་མས་ཁོོང་ག་ིཤུགས་རྐྱེེན་ད་ེཧ་ཅིང་གཞི་ིརྒྱ་ཆོེན་པོ་ཞིིག་

ཡིོང་རྒྱུ་ཡིིན་པ་རོྟེགས་འགོ་ཚུགས་ཡོིད་སྙམ། དེ་ནི་འགོག་ཐབས་མེད་པ་ཞིིག་རེད། ང་

ལ་ཐུག་འཕྲད་བྱུང་བ་ཚེང་མའ་ིནང་ནས་ཀྱིང་ཁོོང་འབྱམས་ཀློས་པ་ད་ེརེད། ངས་རིན་པོ་

ཆོ་ེཕྱི་ིལྟར་དུ་སྐྱ་ེབོ་ཕལ་པ། སྐྱ་བོའ་ིམ་ིཚེ་ེསྐྱེལ་བ་གང་ཞིིག་ལ། ཁོོང་ག་ིབྱ་བ་ཡོིད་ཚེད་

སྙིང་རྗོེ་དང་། རིག་པ་སད་པའི་བདག་ཉིིད། ཡིིད་བརྟེན་མཐར་ཐུག་གི་རྩིས་ཟིིན་པའི་

མཚེོན་དོན་ཅིན་གྱི་ིགྲུབ་ཆོེན་ཞིིག་ཏུ་མཐོང་རྒྱུ་འགོ་ཚུགས་སོང་། ངས་ཁོོང་གིས་མ་ིཚེ་ེ

འདི་ལྟར་བསྐྱལ་རྒྱུར་བདམས་པ་དེ་ཁོོང་ལ་རང་དབང་ཡིོད་པ་རེད་བསམ་གྱིིའང་མི་

འདུག བོད་པའི་བླ་མ་གཞིན་དག་ཕལ་ཆོེ་བ་ཐེ་བའི་འགོྲ་བ་མི་གཞིན་དག་ཕལ་ཆོེ་

བ་དང་མ་ིའདྲ་བར་ཁོོང་ན་ིའགོྲ་བ་ཞིིག་ཡིིན་པའ་ིསྙིང་པོ་ད་ེཞིིང་ཁོམས་མ་ིའདྲ་བ་ཞིིག་

ཏུ་ཡིོད། ཁོོང་གིས་ཆོོས་སྟོན་རྒྱུའ་ིའདོད་པ་དང་ཁོོང་ག་ིསྙིང་རྗོ་ེལ་ས་མཚེམས་རྩ་བ་ནས་

ཡིོད་པ་མ་རེད། ཁོོང་ག་ིསེམས་ཤུགས་དང་ཁོོང་ག་ིསྐུ་ཚེ་ེའདིའ་ིབྱ་གཞིག་ན་ིནུབ་ཕོྱིགས་

སུ་སངས་རྒྱས་པའ་ིཆོོས་སྤེེལ་རྒྱུ་ཡིིན་པ་དང་། ཁོོང་གིས་རང་ཉིིད་དང་གཞིན་གྱི་ིདབར་

ལ་བར་ཆོོད་རྩ་བ་ནས་བསྐྲུན་མེད། ཁོོང་གིས་ཐུགས་ལ་གསང་བ་ཞིིག་དུས་ནམ་ཡིང་

ཉིར་གནང་མེད། ཁོ་གསལ་གཏིང་གསལ་ཅིན་གྱི་ིམ་ིམང་པོ་ཡོིད་ཀྱིང་། ཧ་ལམ་ང་ཚེ་ོཕལ་

ཆོ་ེབས་གཞིན་ལ་ཤོེས་སུ་འཇུག་མ་ིའདོད་པའ་ིསྒོེར་གྱི་ིམ་ིཚེེའ་ིཆོ་ཤོས་འགའ་ཞིིག་གསང་

བར་ཉིར་གྱི་ིཡིོད། རིན་པོ་ཆོེས་རང་ག་ིཐུགས་ལ་གསང་བ་གང་ཡིང་ཉིར་གནང་ག་ིམེད།
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མི་ཚེོ་རང་འདོད་ཀྱིིས་ང་ཚེོའི་ནང་དུ་འཛུལ་ཡིོང་གི་ཡིོད། རྣམ་པ་དེ་སྐོབས་རེར་

བག་མ་ིཕེབས་པ་དང་རྒྱ་ཡིན་ཞིིག་ཡིིན་ན་ཡིང་། དུས་ཚེོད་མང་ཆོ་ེབར་ང་སྐྱིད་པོ་བྱུང་

ཞིིང་། དམིགས་བསལ་ང་ལ་ཕྲུ་གུ་མ་སྐྱེས་སོྔོན་གྱི་ིཟླ་བ་གཉིིས་ཀྱི་ིརིང་ལ་ཧ་ཅིང་སྐྱིད་པོ་

བྱུང་། དགོང་དོྲའ་ིསྐོབས་སུ་ང་ཚེོའ་ིཁྱོིམ་ད་ེམིས་ཁོེངས་འགོྲ་ཡི་ིཡོིད་ལ། ངས་སྐོབས་ར་ེ

ཚེང་མར་དགོང་དོྲའ་ིཟིས་གཡིོ་སོྐོལ་བྱེད་ཀྱི་ིཡིོད། དགོང་ཚེིགས་ལ་མ་ིགྲངས་ཉི་ིཤུའམ། 

སུམ་ཅུ་ད་ེའདྲ་ཡིོང་ག་ིཡིོད། ངས་ཤོ་ཆོེན་པོ་ད་ེའདྲ་མེར་སྲོེག་བྱེད་པའམ། ཡིང་ན་སོྣད་

ཆོེན་པོའ་ིནང་དུ་ཐུག་པ་བསོྐོལ་ཏ།ེ ང་ཚེ་ོཚེང་མ་མཉིམ་དུ་ཐབ་ཚེང་ག་ིནང་དུ་སོྒོར་སོྒོར་

བྱས་ནས་བཟིའ་ཡི་ིཡོིད།

འདིའ་ིསྐོབས་སུ་མ་ིཚེོའ་ིམཉིམ་དུ་རིན་པོ་ཆོེའ་ིའབྲེེལ་བ་ད་ེཧ་ཅིང་ནང་ཚེགས་དང་

ཐད་ཀར་ཡིིན་པར་བརྟེེན། ཁོོང་ག་ིསླེོབ་མ་ཚེོས་ཁོོང་དང་མཉིམ་དུ་དུས་ཚེོད་ཡོིད་ཚེད་

ལ་འགྲོགས་ན་འགྲིག་པར་བསམ་གྱིི་ཡིོད། དེ་ནི་གང་འཚེམས་ཤོིག་བདེན་པ་རེད། ང་

ཚེོའི་བུ་མ་སྐྱེས་པའི་སོྔོན་ཙམ་དེར་ང་ཚེོའི་ནང་དུ་རྒྱུན་དུ་ཡིོད་པའི་སླེོབ་མ་ཞིིག་གིས་

སེམས་ཁྲལ་དང་བཅིས་རིན་པོ་ཆོ་ེལ་ཟུར་མཇེལ་ཆོོག་པར་ཞུས་སོང་། མོས་ཁོོང་ལ་ “ད་

ཆོ་ཁྱོེད་རང་ལ་ཕྲུ་གུ་ཞིིག་ཡོིང་གྲབས་ཡོིད་པས་ཁོྱོད་ཀྱིིས་ང་ཚེོར་བརྩ་ེབ་བྱེད་མཚེམས་

འཇོེག་ག་ིརེད།” ཅིེས་ཞུས་འདུག ཁོོང་གིས་ད་ེའདྲ་རྩ་བ་ནས་ཡིོང་ག་ིམ་རེད་ཅིེས་མོ་བོླ་

བད་ེཔོ་བཟོི་གནང་འདུག

རང་ཉིིད་ལ་མིའུ་ཐུང་ཞིེས་མིང་བཏགས་པའ་ིམ་ིསོྐོར་ཞིིག་གིས་རིན་པོ་ཆོ་ེབཞུགས་

པ་ཤོེས་ཏ་ེང་ཚེོའ་ིནང་ལ་ཡིོང་རྒྱུ་འགོ་བཙུགས། བོྷལ་ཌར་གྱི་ིཤོར་ཕོྱིགས་སུ་ཁོོང་ཚེོར་མ་ི

མང་རུ་ཁོག་ཅིིག་ཡོིད་ལ་ཁོོང་ཚེ་ོལ་རྩ་ཚེིག་ད་ེ “ང་ཚེ་ོབྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཡིིན། ང་

ཚེ་ོཤོར་ཕོྱིགས་ཨ་ར་པ་ཧོ་ལ་སོྡེད་ཀྱི་ིཡིོད།” ཅིེས་པ་ཞིིག་འདུག ཁོོང་ཚེོའ་ིསྐྲ་རིང་པོ་དང་

ཟིིང་ཟིིང་ཡིིན་པ་དང་ཁོོང་ཚེ་ོལོ་གཅིིག་ནང་ག་ིདུས་ཚེོད་ཕལ་ཆོ་ེབ་གུར་གྱི་ིནང་ལ་སོྡེད་

ཀྱི་ིཡོིད། དུས་ཚེོད་དེའ་ིསྐོབས་སུ་འད་ིན་ིརྒྱུན་ལྡན་མ་ཡིིན་པ་གང་ཡིང་མ་རེད། ད་ེདུས་

གདོད་མའི་ཚེོ་པ་འདྲ་བའི་མི་ཚེ་ེསྐྱེལ་སྟངས་བྱེད་མཁོན་མང་པོ་ཡིོད། མིའུ་ཐུང་དེ་ཚེོ་
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དགུན་ཁོ་ཇེ་ིལྟར་སོྡེད་ཀྱི་ིཡོིད་མེད་ངས་མ་ིཤོསེ། འོན་ཀྱིང་གནམ་གཤོསི་ཚེ་གྲང་གང་འདྲ་

ཞིིག་ག་ིནང་དུའང་ཁོོང་ཚེ་ོསྣང་བ་སྐྱིད་པོ་ཡིོད་པ་མཐོང་བྱུང་། ངས་དྲན་སོས་པ་ཞིིག་ལ་

ཁོོང་ཚེོ་འགའ་ཤོས་ཀྱིིས་གནས་སྐོབས་ཞིིག་གི་རིང་ལ་ང་ཚེོའི་ཁོང་པའི་མཐའ་སོྐོར་དུ་

གུར་ཕུབ་སོང་། ཁོོང་ཚེ་ོམང་པོ་ཞིིག་དང་ང་གྲོགས་པོ་ཡིག་པོར་གྱུར་སོང་།

དེའི་སྐོབས་སུ་མི་ཚེོ་ཡི་མ་བརླ་ཡིི་སོྤྱིད་ལམ་གྱིིས་མོྱོས་ཡིོད། ང་ཚེོའི་ནང་དུ་སོྡེད་

མཁོན་མར་ཧྥོིན་ཁོ་སི་ཕར་གྱིིས་ཁོོ་ལ་གཟུགས་པོ་འཁྲུད་འདོད་མེད་པའི་འཕེལ་རིམ་

ཞིིག་བརྒྱུད་དགོས་བྱུང་། མར་ཧྥོིན་ལ་ནུབ་ཕོྱིགས་པ་ཚེོས་གཟུགས་པོ་འཁྲུད་ཐལ་དྲགས་

པའི་བསམ་བོླ་ཞིིག་ཡིོད། མར་ཧྥོིན་ཕྲན་བུ་རྒྱུན་ལྡན་མ་ཡིིན་པ་ཞིིག་ཡིོད་ཀྱིང་ཧ་ཅིང་

བོླ་ལ་འགོྲ་བོ་རེད། ཁོོ་ན་ིསྲོན་མ་དང་གོྲ་བག་ལ་མ་ེཡོིན་ན་ེས་ིཟིེར་བའ་ིལྡ་ེགུ་ད་ེབྱུགས་

ཏེ་བཟིའ་རྒྱུར་དགའ་པོ་ཡིོད། ཁོོས་ཡིང་ཡིང་ཁོོ་རང་གིས་ཁོ་ལག་ཟིས་པའི་ཕོར་པ་མ་

བཀྲུས་པར་བང་ཁྲིའ་ིསྟེང་དུ་འཇོེག་ག་ིཡོིད། ངས་ཁོོ་ལ་འདིའ་ིསོྐོར་རྒྱུ་མཚེན་དྲིས་དུས་

ཁོོས་ཕོར་པ་བཀྲུ་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚེན་ཡིོད་པ་མ་རེད། གང་ཡིིན་ཟིེར་ན་ཁོོས་དེ་ཡིང་

སྐྱར་བེད་སོྤྱིད་གཏོང་ག་ིརེད་ཟིེར། དུས་སྐོབས་འད་ིནས་བཟུང་སྟ་ེརིན་པོ་ཆོེའ་ིཕྱིག་ལས་

ལ་རོགས་པ་བྱེད་མཁོན་གྱིི་མི་དུས་རྟེག་ཏུ་ང་ཚེོའི་ནང་ལ་བསྡེད་བསྡེད་པ་རེད། དུས་

སྐོབས་དེ་ལ་མར་ཧྥོིན་དང་ཇོེན་གཉིིས་ཕྱིག་རོགས་ཡིིན་ཀྱིང་། ལོ་ཡུན་དེ་དག་གི་རིང་

ལ་ཕྱིག་རོགས་བྱེད་མཁོན་མ་ིའདྲ་བ་མང་པོ་བྱུང་ཡོིད།

འགོ་སོྟད་ཀྱིི་སྐོབས་སུ་རིན་པོ་ཆོེ་ལ་ཕྱིི་ལོགས་སུ་ལས་ཁུངས་མེད་པས་ཁོོང་གིས་

ཕྱིག་ལས་ཚེང་མ་ང་ཚེོའ་ིཁྱོིམ་དུ་གནང་བ་རེད། ཁོོང་གིས་དེབ་འབྲེ་ིརྒྱུ་དང་། གོླེག་བརྙིན་

བཟོི་རྒྱུ། ཆོོས་ཚེོགས་འཛུགས་རྒྱུ་བཅིས་ཀྱིི་འཆོར་གཞིི་འདིང་བཞིིན་ཡིོད། ཁོོང་གིས་

སྙན་ངག་དང་འཁྲབ་གཞུང་འབྲེ་ིབ། པར་རྒྱག་པ། བདུན་གཅིིག་ལ་གཏམ་བཤོད་ཚེར་

གསུམ་བཞི་ིགནང་བ་བཅིས་གནང་བཞིིན་ཡོིད། ཁོོང་གིས་ལོ་གཅིིག་ག་ིནང་ལ་བྷོལ་ཌར་

ནས་ཧྥུར་མོནད་བར་དུ་ཐེངས་མང་ཕར་ཚུར་ཕེབས་རྒྱུའ་ིའཆོར་གཞི་ིའདིང་བ་དང་། ཨ་

རིའི་ཆོ་མང་པོ་ཞིིག་ནས་ཁོོང་ལ་གསུང་ཆོོས་གནང་བར་གདན་འདྲེན་ཞུ་བའི་མགོྲན་
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ཤོོག་འབོྱར་བཞིིན་ཡོིད། རོྫོགས་མཐའ་མེད་པའ་ིལས་ཀ་ཐོན་གྱི་ིཡོིད་པ་དང་། ཁོོང་གིས་

འཆོར་གཞིི་དེ་དག་ལག་ལེན་དུ་བསྟར་བའི་གོ་རིམ་ཚེང་མར་རང་གི་སོླེབ་མ་རྣམས་

ཞུགས་སུ་འཇུག་ག་ིཡོིད།

ཨ་རིར་ནང་ཆོོས་དར་ཁྱོབ་གཏོང་བའ་ིམཐུན་རྐྱེེན་དུ་འགྲོ་བའ་ིརྒྱུ་ཆོ་རིན་པོ་ཆོ་ེལ་

ཅི་ིཡིོད་སོྐོར་ལ་མནོ་བསམ་གཏོང་སྐོབས། ཁོོང་གིས་མ་ིའད་ིཚེ་ོདང་ང་ཚེ་ོཚེང་མར་ཡིིད་

ཆོེས་གནང་བ་ད་ེངོ་མཚེར་ཅིན་ཞིིག་རེད། དོན་དངོས་སུ་ཁོོང་གིས་མ་ིཚེ་ོདང་མཉིམ་དུ་

ཕྱིག་ལས་གནང་སྟེ་ཁོོང་ཚེོར་སོྦྱང་བརྡོར་སོྤྲོད་རྒྱུ་འདི་ཧ་ཅིང་གལ་ཆོེ་བའི་ཐབས་ལམ་

ཞིིག་རེད། ངས་འད་ིང་རང་ག་ིཉིམས་མོྱོང་ཐོག་ནས་ཤོོད་ཀྱི་ིཡོིད། ཁོོང་གིས་གང་གནང་པ་

དང་། ང་གཉིིས་མཉིམ་དུ་གང་བྱས་པ་བརྒྱུད་ད་ེངས་ཁོོང་ག་ིདྲུང་ནས་མང་པོ་ཤོེས་བྱུང་། 

ཁོོང་གིས་ང་རང་སུ་ཡིིན་པ་དང་ངས་ཅིི་ཞིིག་བྱེད་ཐུབ་པའི་སོྐོར་ལ་གདེང་ཚེོད་གནང་

བྱུང་། ཁོོང་གིས་སེམས་ཤུགས་སྤེར་བ་དང་དུས་མཉིམ་དུ་ཞིན་ཆོའ་ིརིགས་ཀྱིང་ངོ་སྤྲོད་ད་ེ

འགལ་རྐྱེེན་གྱི་ིཆོ་ད་ེདག་མེད་པར་བཟོི་ཐབས་གནང་ག་ིཡིོད། འོན་ཀྱིང་ཁོོང་གིས་འད་ི

རིགས་གཞིན་ལ་དམའ་འབེབས་བྱས་ཏ་ེནམ་ཡིང་གནང་ག་ིམེད། ཁོོང་འད་ིའདྲའ་ིཐད་

ལ་ཐབས་ལ་མཁོས་པོ་ཞིེ་དྲགས་རེད། དཀའ་ངལ་གཅིིག་པུ་དེ་ནི་མི་ཚེོས་རང་སེམས་

འདུལ་ཐབས་སུ་ད་དུང་བློ་སྦྱོང་མུ་མཐུད་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ིཡིོད་པའ་ིདངོས་ཡིོད་ཀྱི་ིལམ་ད་ེ

སྐོབས་རེར་བོར་འགོྲ་ཡིི་ཡིོད། འཇེིག་རྟེེན་འདིའི་ནང་དུ་བསྡེད་དེ་སྐོབས་རེ་ཡིོད་ཚེད་

སྐོད་ཅིིག་ཉིིད་ལ་གྲུབ་སོང་སྙམ་པའ་ིཚེོར་བ་ཡིོང་ག་ིཡོིད། ལྟ་སྟངས་གཅིིག་ནས་བྱས་ན་

ད་ེའདྲ་རེད་ད།ེ འོན་ཀྱིང་ཐབས་ཤོེས་ཟུང་འབྲེེལ་གྱི་ིལམ་ཞིིག་ད་དུང་ཡིོད་ལ། ང་ཚེ་ོཚེང་

མས་ད་ེཐོབ་ཐབས་སུ་བརོྩན་པ་བྱེད་དགོས།

ང་ཚེོའ་ིཁོང་པའ་ིཐོག་རྩེག་སྒོང་མར་ཡིོད་པའ་ིཁོང་ཆུང་ཞིིག་ཏུ་རིན་པོ་ཆོེས་སོྒོམ་

ཉིམས་ལེན་གྱི་ིསོྐོར་ལ་དྲ་ིབ་ཡིོད་མཁོན་ཚེོར་ཟུར་མཇེལ་གནང་ག་ིཡིོད། རྗོེས་སུ་ད་ེངའ་ི

བུའ་ིཉིལ་ཁོང་དུ་གྱུར་། དེའ་ིནང་དུ་རྐུབ་བཀྱིག་གཉིིས་དང་ཟུར་འཇེོག་ཅོིག་ཙ་ེགཅིིག་

ཡིོད། བག་ཡིངས་ཀྱི་ིརྣམ་པ་དང་ཁོང་པའ་ིནང་དུ་ཡིར་འགྲོ་མར་འགྲོ་མང་པོ་ཞིིག་ཡོིད་
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ཀྱིང་། རིན་པོ་ཆོེས་སླེོབ་མ་ཚེོའི་སོྒོམ་གྱིི་ཉིམས་ལེན་དང་ཁོོང་ཚེོའི་མི་ཚེེའི་སོྐོར་གྲོས་

བསྡུར་བྱེད་རྒྱུའ་ིལུགས་མཐུན་གྱི་ིམཇེལ་འཕྲད་འད་ིཚེོར་རྒྱུན་དུ་གལ་ཆོེར་རྩ་ིགནང་ག་ི

ཡིོད། ངའི་བསམ་པར། ཁོོང་ཨ་རིར་ཕེབས་ཏེ་ཐོག་མའི་ལོ་འགའ་ཤོས་ཀྱིི་རིང་ལ་ཁོོང་

ག་ིསླེོབ་མ་ཚེང་མར་རིན་པོ་ཆོེར་སྒོེར་གྱི་ིཟུར་མཇེལ་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་ཡིོད་སྙམ། ཟུར་མཇེལ་

གྱི་ིསྐོབས་སུ། མ་མཐར་ཡིང་ང་རང་ག་ིཉིམས་མོྱོང་ལ་གཞིིགས་ན། རིན་པོ་ཆོེས་ཧ་ཅིང་

གསང་པོའ་ིལམ་ནས་མ་ིགཞིན་པ་དེར་ལྷད་མེད་པའ་ིའབྲེེལ་འདྲིས་གནང་ག་ིཡིོད། སུ་

ཞིིག་གིས་ཟུར་མཇེལ་ད་ེཁོང་པའ་ིནང་ག་ིནང་ཚེགས་ལྟ་བུའ་ིགོ་ཡུལ་གྱི་ིརྒྱ་སྐྱེད་ཅིིག་ལ་

ར་ེབ་བརྒྱབ་ན་ཧོན་ཐོར་རྒྱུ་ཉིག་ཅིིག་རེད། མ་ིདེས་གང་ཡིང་སྦེ་ས་མེད་པ་ཞིིག་ཏུ་སླེེབས་

པ་ཚེོར་གྱིི་རེད། ཁོོང་གི་མི་ཞིིག་གི་ཆོེས་གཏིང་ཟིབ་པའི་ཆོ་ཤོས་དེར་འབྲེེལ་མཐུད་ཀྱིི་

ནུས་པ་ད་ེན་ིཆོོ་འཕྲུལ་ལྟ་བུ་ཞིིག་ཡིིན།

རིན་པོ་ཆོ་ེལ་ཟུར་མཇེལ་དང་བཅིར་འདྲིའ་ིདུས་ཚེོད་བཟོི་བར་ཕྱིག་རོགས་གནང་

མཁོན་གྱིི་མི་མང་པོ་ཡོིད། སི་ཀོད་ལནད་ལ་ཡོིད་དུས་ངས་འདི་རིགས་མང་པོ་བྱས་པ་

ཡིིན། འོན་ཀྱིང་ང་ཚེོ་ཨ་རིར་སླེེབས་རྗོེས་སྤྱིིར་བཏང་གི་ཆོ་ནས་ང་ལ་དེར་ཐེ་བྱུས་

མེད། སྐོལ་བཟིང་དང་། ཧྥོ་རེན། མར་ཧྥོིན་། ཇོེན་བཅིས་ཚེང་མས་རམ་འདེགས་བྱས་

པ་རེད། དེ་བཞིིན་མི་མང་དུ་མང་དུ་ཕྱིིན་པ་དང་མཉིམ་དུ་རིན་པོ་ཆོེས་བོྷལ་ཌར་ནང་

གི་མི་གསར་པ་ཐེ་བའི་སླེོབ་མ་གཞིན་རྣམས་ལ་མཉིམ་ཞུགས་བྱེད་དགོས་པའི་བཀའ་

མངགས་གནང་ཡོིད།

ཟུར་མཇེལ་ལ་ཡིོང་མཁོན་གྱིི་མི་མང་པོ་ཞིིག་བོྷལ་ཌར་ནང་དུ་འགྲུབ་བཞིིན་པའི་

ནང་པའ་ིཚེོགས་སྡེེའ་ིཚེོགས་མ་ིརྣམས་རེད། གཞིན་དག་ཚེ་ོན་ིགྲོང་རྡོལ་བརྒྱུད་ད་ེའགྲུལ་

སོྐྱད་བྱེད་བཞིིན་པའི་སེམས་ཀྱིི་བདེ་བ་འཚེོལ་མཁོན་ཚེོའམ། ཡིང་ན་བོྷལ་ཌར་གྱིི་

ཕྱིི་ལོགས་སུ་བོད་པའི་སོྐོར་ལ་ཐོས་པའི་དགེ་རྒན་གཞིན་དག་གི་དགེ་ཕྲུག་རེད། དུས་

ཡུན་འདིའི་སྐོབས་སུ་ཀྲིཥྞ་དང་། ནཱ་རཱ་ཡཱན་ཞིེས་ཧིན་དྷུའི་ཆོོས་ལུགས་ལ་བསྒྱུར་བའི་

ཨ་རིའ་ིམ་ིསྐྲ་རིང་པོ་གཉིིས་བཅིར་འདྲ་ིཞུ་བར་སླེེབས་སོང་། ཁོོང་གཉིིས་ཐོག་མར་ཤོར་
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ཕོྱིགས་མཚེོ་ཁུལ་ནས་ཡིིན་ཀྱིང་། ལོ་སི་ཨན་ཇེེལ་སིའི་ནང་གི་ས་ཝི་མི་ས་ཆོི་ཌ་ནན་

ཌའི་ཉིེ་བའི་སླེོབ་མ་རེད། ནཱ་རཱ་ཡཱན་གྱིི་བཅིར་འདྲི་དང་པོ་དེའི་རྗོེས་སུ་ཁོོས་རིན་པོ་ཆོེ་

ལ་འད་ིལྟར་བྲེིས་འདུག

ངས་བླ་མ་དང་དྲང་སོྲོང་མང་པོ་མཇེལ་མོྱོང་། འོན་ཀྱིང་ཞིལ་མཇེལ་ཁོོ་ན་

བརྒྱུད་ད་ེངའ་ིགནས་བབ་ལ་མངོན་གསལ་དོད་པོའ་ིའགྱུར་བ་གཏོང་བའ་ིནུས་

མཐུ་ལྡན་པ་གཅིིག་ཁོོ་ན་བྱུང་། ས་ཝི་མི་ས་ཆོི་ཌ་ནན་ཌ་གཅིིག་དེ་རེད། འོན་

ཀྱིང་ད་ཆོ་ཁྱོེད་རང་གཞིན་པ་ད་ེརེད། ད་ེན་ིཧ་ཅིང་གལ་གནད་ཅིན་གྱི་ིམཇེལ་

འཕྲད་ཅིིག་ཡིིན་པ་དང་། ངའ་ིམ་ིཚེ་ེསྐྱེལ་སྟངས་དང་ཆོོས་ཉིམས་ལེན་ཇེ་ིལྟར་

བྱེད་པའི་ཐད་ལ་འབྲེེལ་བ་ཡིོད་ངེས་པའི་རྒྱུ་མཚེན་ལ་བརྟེེན་ནས་ངས་འདི་

ཁྱོེད་རང་ལ་ཞུ་ཡི་ིཡིོད།19  

དེའ་ིསྐོབས་སུ་སུ་ཞིིག་ཇེ་ིའདྲ་ཞིིག་ཏུ་འགྱུར་རྒྱུ་ཡིིན་པ་སུས་ཀྱིང་ཤོེས་ཀྱི་ིམེད། ལོ་མང་

པོའ་ིརྗོེས་སུ། ༡༩༧༦ ལོར། རིན་པོ་ཆོེས་ན་ར་ཡི་ནའམ། མིང་གཞིན་ལ་ཐོ་མ་སི་རི་ཆོི་

འབོད་པ་ཁོོང་གི་རོྡོ་རྗོེའི་རྒྱལ་ཚེབ་བམ། ཁོོང་གི་ཆོོས་བརྒྱུད་འཛོིན་པའི་ཐུགས་སྲོས་

སུ་བསོྐོ་བཞིག་གནང་པ་རེད། སྐྲ་རིང་པོ་ཅིན་གྱིི་མུ་སྟེགས་པ་རྣམས་སངས་རྒྱས་ཆོོས་

ལུགས་པའི་ཚེོང་དཔོན་དུ་འགྱུར་སྲོིད་ལ། བུ་མོ་ཧི་ཕི་ཚེོ་སླེོབ་གྲྭ་ཆོེན་མོའ་ིདགེ་རྒན་

ཆོེན་མོར་འགྱུར་སྲོིད།

རིན་པོ་ཆོེ་ལ་ཐེངས་དང་པོར་མཇེལ་མཁོན་གྱིི་མི་མང་པོ་ལ་ཁོོང་ཚེོའི་ཐོག་མའི་

མཇེལ་འཕྲད་དེས་ནཱ་རཱ་ཡཱན་གྱིིས་གང་འགྲེལ་བརོྗོད་བྱས་པ་དང་འདྲ་བའི་ཧོན་ཐོར་

དགོས་པའི་རོྟེགས་སད་རེ་བྱུང་ཡོིད། མི་མང་པོ་ཞིིག་ལ་འགྲེལ་བཤོད་བྱེད་མི་ཐུབ་པའི་

ཁོོང་གི་རང་བཞིིན་གྱིི་འཐེན་ཤུགས་དེ་ཚེོར་ཡིོད། འགོ་སོྟད་ཀྱིི་ལོ་འདི་དག་གི་ནང་དུ་

ལས་ཀྱི་ིའབྲེེལ་བ་གཏིང་ཟིབ་ལྡན་ལ། ཁོོང་ག་ིམ་ིཚེ་ེཧྲིིལ་པོར་བཤོེས་གཉིེན་བསྟེན་ཚུལ་

19 ཐོ་མ་ས་ིར་ིཆོ།ི ཨ་རརི་ལོ་བཅུ་ཞིསེ་པའ་ིརོྩམ་ལས། བཛྲ་དྷཱཏུ་སན་དུས་དབེ་ཀྱི་ིདམགིས་བསལ་འདོན་ཐེངས། ༡༩༨༠
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མ་ལོག་པའི་ཐུགས་སྲོས་མང་པོ་ཁོོང་གིས་བསྡུ་རུབ་གནང་ཡིོད། ཁོོང་ཚེོས་རིན་པོ་ཆོེ་

རྙིེད་པ་དང་རིན་པོ་ཆོེས་ཁོོང་ཚེ་ོརྙིེད་པ་རེད། ད་ེན་ིངོ་མཚེར་བའ་ིབརྒྱུད་རིམ་ཞིིག་རེད་

ལ། ངོ་མཚེར་བའ་ིདུས་ཚེོད་ཅིིག་རེད།

འོན་ཀྱིང་དེ་ནི་ཧ་ཅིང་གཟིབ་ནན་ཅིན་གྱིི་དུས་ཚེོད་ཅིིག་མ་རེད། རིན་པོ་ཆོེ་ནི་

དུས་རྟེག་ཏུ་བཞིད་གད་ཡིག་པོ་ཞིིག་སོླེང་རྒྱུའ་ིགྲ་སྒྲིག་དང་པྲ་ཆོལ་གྱི་ིངང་དུ་བཞུགས་

ཀྱི་ིཡིོད། ཉི་ིམ་གཅིིག་ཨ་ར་ིབ་མུ་སྟེགས་པའ་ིརྣལ་འབོྱར་པའམ། སཱདྷུའ་ིཆོས་སུ་ཞུགས་

པའི་བྷག་ཝིན་ཌ་སི་ང་ཚེོའི་ནང་ལ་སླེེབས་བྱུང་། ཁོོས་ “ད་ལྟ་འདི་ལ་གནས་པ་གྱིིས།” 

(Be Here Now) ཞིེས་པའི་བརྩམས་ཆོོས་སྤུས་དག་དེའི་རོྩམ་པ་པོ་དང་། བཟིི་སྨོན་

གྱི་ིཉིམས་མོྱོང་ལ་བརྟེེན་ནས་ཧར་ཝིརད་ཀྱི་ིསླེོབ་དཔོན་ནས་ཧིན་དུ་ཀུན་ཏུ་རྒྱུའ་ིམ་ིཚེ་ེ

ལ་སྒྱུར་མཁོན་རམ་ཌ་སིའམ། མིང་གཞིན་ལ་ར་ིཆོརད་ཨལ་ཕརད་ཟིེར་བའ་ིདྲུང་དུ་རྒྱ་

གར་དུ་དུས་ཚེོད་རིང་པོ་བསྡེད་མོྱོང་ཡིོད། (སྐོབས་དེར་རམ་ཌ་ས་ིལ་ང་ཚེ་ོད་དུང་ཐུག་

མེད།) ང་ཧོྥོར་མེལ་ཁོན་ཡིོན་གྱི་ིཐབ་ཚེང་ནང་དུ་བསྡེད་ཡིོད་པའ་ིསྐོབས་དེར། གཟུགས་

པོ་རིང་པོ་ཡིིན་པ་གང་ཞིིག་ལ། ཡིིད་ཆོེས་དཀའ་བའ་ིརལ་ལོྕག་རིང་པོ་ཡིོད་མཁོན། གོྱིན་

ཆོས་དཀར་རྐྱེང་གོྱིན་པའི་བྷག་ཝིན་ཌ་སི་དེར་སླེེབས་བྱུང་། ཁོོས་ང་ལ་ “བླ་མ་ག་པར་

བཞུགས་ཡིོད། ང་བླ་མར་མཇེལ་དགོས་ཡིོད། ངས་བླ་མ་ལ་ཟུར་མཇེལ་ཞུ་རྒྱུའ་ིདུས་ཚེོད་

བཟོིས་ཡོིད།” ཅིེས་བཤོད་བྱུང་།

ངས་ “ཁོོང་ཐོག་ཁོར་བཞུགས་ཡོིད་རེད།” བརོྗོད་པ་ཡིིན།

དེའི་ལན་དུ་ཁོོས་ “ང་ད་ལྟ་རང་ཐོག་ཁོར་ཕྱིིན་པ་ཡིིན། མི་དེས་ང་ལ་འདིར་སོང་

ཟིེར་ནས་བཏང་བྱུང་།” ཟིེར།

ངས་ཁོོ་ལ་ “ཁོོས་སོྟད་གོས་ཀྱིི་སྟེང་ལ་དོར་མའི་དཔུང་ཐག་བཏགས་འདུག་གམ།” 

ཞིེས་དྲིས་པ་ཡིིན།



འབྲུག་སྒྲ།

238

ཁོོས་ “འདུག་” ཟིེར། ངས་ཁོོ་ལ་ཡིང་སྐྱར་ཡིར་འགྲོ་དགོས་པར་བརོྗོད་པ་ཡིིན། ཁོོ་

ཕལ་ཆོེར་ཐོག་ཁོར་ཕྱིིན་ཏ་ེརིན་པོ་ཆོ་ེལ་ “བླ་མ་ག་པར་བཞུགས་ཡོིད་རེད།” ཅིེས་དྲིས་

པ་དང་རིན་པོ་ཆོེས་ “ངས་མ་ིཤོེས་” ཞིེས་ལན་བཏབ་གནང་འདུག

ང་ཚེོའི་ཁོང་པར་བྱ་འགུལ་གཞིན་པ་རྣམས་ཀྱིི་ཐོག་ཏུ་སྐོབས་རེ་ང་ཚེོས་སོྟན་མོ་

གཏོང་ག་ིཡིོད་ལ། འད་ིདག་འགའ་ཤོས་རྒོད་བག་ཆོ།ེ ངའ་ིབསམ་པར་རིན་པོ་ཆོེས་མ་ིཚེ་ོ

དང་མཉིམ་དུ་འད་ིལྟར་འབྲེེལ་འདྲིས་གནང་རྒྱུ་དེར་ཐུགས་མཉིེས་པོ་གནང་ག་ིཡོིད་པ་

འདྲ། དུས་སྐོབས་འད་ིན་ིརིན་པོ་ཆོེའ་ིམཁྱོེན་ཡིོན་ཡིར་འཕེལ་གྱི་ིསྐོབས་ཤོིག་ཡིིན། ཁོོང་

རང་དང་གཞིན་པ་ཚེང་མ་རྟེ་རྒོད་ལ་ཞིོན་ནས་རྒྱུག་ག་ིཡིོད་པ་ལྟ་བུའ་ིདུས་སྐོབས་ཤོིག་

རེད། ཁོོང་གིས་མ་ིཚེ་ོམཐའ་ལ་དེད་ནས་ཅི་ིཞིིག་ཡིོང་མིན་ལྟ་རྒྱུར་མཉིེས་པོ་ཡིོད། ཁོོང་

ལ་མཚེོན་ན་དེ་ནི་རིག་རྩལ་ལྡན་པའི་ཁོོར་ཡུག་བསྐྲུན་རྒྱུའི་གོ་སྐོབས་ཤོིག་རེད། ངའི་

བསམ་པར་ཁོོང་གིས་ད་ེན་ིཉིམས་ཞིིབ་ལྟ་བུ་ཞིིག་ལ་བརྩིས་གནང་པ་རེད་སྙམ། སྐོབས་

ར་ེརྣམ་པ་ཡིོངས་རོྫོགས་ཟིང་ཟིིང་དང་འཆོར་གཞི་ིབྲེལ་བ་ལྟ་བུར་མངོན་ཀྱིང་། རིན་པོ་

ཆོེས་ངེས་མེད་ཐོལ་བྱུང་ག་ིསོྒོ་ནས་མ་ིཚེ་ོལ་འབྲེེལ་འདྲིས་གནང་བ་ཙམ་མ་རེད། ཁོོང་

གིས་འདིའ་ིསོྐོར་ལ་ཕྱིིས་སུ་འད་ིལྟར་བྲེིས་ཡོིད།

ང་ཨ་རིར་སླེེབས་རྗོེས་སེམས་ཁོམས་རིག་པ་བ་དང་། སེམས་ཁོམས་རིག་པའི་

སླེོབ་ཕྲུག མུ་སྟེགས་པ་ཟུར་པ་དང་། ཡི་ེཤུ་པ་ཟུར་པ། ཨ་ར་ིབ་ཟུར་པ་ལ་སོགས་

པའ་ིསྣ་ཚེོགས་ཤོིག་ང་ལ་ཐུག་བྱུང་། ང་ཨ་རིར་ཐོག་མར་སླེེབས་དུས་འགོ་སོྟད་

དེར་ངས་སོླེབ་མ་ཚེོའི་འཕྲུལ་སོྐྱད་ཟིེར་བ་དེ་ཅིི་ཡིིན་རོྟེགས་ཐབས་བྱས་ནས་

ཁོོང་ཚེོའ་ིམ་ིཚེེའ་ིནང་ལ་བོྲེ་རྫོས་ཕྲན་བུ་བརྒྱབ་སྟ་ེཁོོང་ཚེོས་དང་ལེན་བྱེད་ཐུབ་

མིན་ལ་བལྟས་པ་ཡིིན། བོྲེ་རྫོས་ཕྲན་བུ་དེ་ཁོོང་ཚེོས་དང་ལེན་བྱེད་ཐུབ་སོང་། 

ཁོོང་ཚེོས་ད་ེརོྟེགས་ན་ཡིང་། ཁོོང་ཚེོས་རང་རང་ག་ིའཕྲུལ་སོྐྱད་ཟིེར་བ་བྱ་ེབྲེག་

པ་དག་ད་དུང་རྒྱུན་འཁོྱོངས་བྱས་ཡོིད། དེས་ན་ངས་ཨ་རའི་ིསོླེབ་མ་ཞིེས་པ་ད་ེཚེ་ོ
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ལམ་དུ་ཇེ་ིལྟར་དཀྲ་ིབའ་ིཚེོད་ལྟ་དང་བཅིས་ཁོོང་ཚེོའི་མི་ཚེེའི་ནང་ལ་ཚྭ་དང་

གཡིེར་མའ་ིབོྲེ་རྫོས་མང་དུ་བརྒྱབ། ད་ེན་ིཧ་ལམ་ཚེན་རིག་ག་ིརིག་པ་དང་འདྲ་

བར་ཞིེ་དྲགས་ཡི་མཚེན་པོ་བྱུང་། ལྕགས་དྲའི་ནང་ནས་ཙི་ཙི་དེ་བཏོན་ཏེ་དེ་

ཚེོར་འབྲེས་དང་། མ་རོྨས་ལོ་ཏོག ཡུག་པོ་བཅིས་བཟིའ་རུ་འཇུག་པ་དང་། སྨོན་

ཕྲན་བུ་སོྤྲོད་པ། སྐོབས་སྐོབས་སུ་སྨོན་ཁོབ་བརྒྱབ་སྟེ་དེས་ག་རེ་བྱེད་ཀྱིི་འདུག 

ད་ེལ་ཤུགས་རྐྱེེན་ཇེ་ིའདྲ་ཐེབས་ཀྱི་ིཡོིད་མེད་ཚེོད་ལྟ་བྱེད་ཀྱི་ིཡོིད། དགོངས་དག 

གཅིིག་བྱས་ན་འད་ིལ་འགྲེལ་བཤོད་རྒྱག་སྟངས་ཡིག་ཤོོས་ད་ེའད་ིའདྲ་ཡིིན་གྱི་ི

མ་རེད། འོན་ཀྱིང་ཨ་རི་བ་ཟིེར་བའི་སེམས་ཅིན་བྱེ་བྲེག་པ་དེ་ཚེོ་དང་། བོད་

བརྒྱུད་ནང་བསྟན་པ་ཟིེར་བའི་སེམས་ཅིན་བྱེ་བྲེག་པ་འདི་གཉིིས་ཀྱིིས་དངོས་

སུ་མཉིམ་ལས་ཇེ་ིལྟར་བྱེད་པ་ལ་བརྟེག་དཔྱོད་བྱེད་པའ་ིརིགས་ད་ེའདྲ་ཞིིག་རེད། 

ད་ེཡིག་པོ་བྱུང་སོང་ལ། ད་ེཡིིད་དུ་འོང་བ་ཡིང་བྱུང་སོང་།20  

རིན་པོ་ཆོེས་ཁོོང་རང་ཡིང་ལས་གང་བྱས་པ་དེའ་ིཆོ་ཤོས་དང་། ཚེོད་ལྟ་དེའ་ིཆོ་ཤོས་ཤོིག་

ཏུ་བརྩིས་གནང་ཡིོད། ངའ་ིབསམ་པར། དུས་ཚེོད་ཡིོངས་སུ་རོྫོགས་པ་འདིའ་ིརིང་ལ་བྱ་

འགུལ་མང་ཆོ་ེབ་སྐུལ་འདེད་བྱེད་མཁོན་ད་ེརིན་པོ་ཆོ་ེདང་ཁོོང་ག་ིསླེོབ་མ་ཚེོའ་ིདབར་

གྱི་ིནུས་ཤུགས་ཆོ་ེབའ་ིའབྲེེལ་བའམ། སེམས་ཤུགས་ད་ེརེད་སྙམ།

སྤྱིི་ལོ་ ༡༩༧༡ ཟླ་བ་གཉིིས་པའི་ནང་ང་བོྷལ་ཌར་དུ་སླེེབས་མ་ཐག་པ་དེར་རིན་པོ་

ཆོེའ་ིསྐྱེས་སྐོར་སྲུང་བརྩ་ིབྱེད་པའ་ིསོྟན་མོ་ཞིིག་འདུག རིན་པོ་ཆོེས་ཕྱུ་པ་ནག་པོ། གོང་

བ་ལ་གསེར་སྐུད་ཀྱིི་མཐའ་སྒྲིལ་དང་བོད་བཟོིའ་ིསོྒྲག་གུ་ཡིོད་པ་དེ་བཞིེས་འདུག ན་

བཟིའ་དེས་ཁོོང་ལ་རྫོིག་ཉིམས་ཐོན་འདུག དེའི་མཚེན་དེར་གངས་ཆོེན་པོ་བབས་པ་

དང་། མ་ིཚེ་ོཡོིང་ནས་ཁོོང་ཚེོའ་ིལྷམ་དང་སོྟད་ལྭ་ད་ེཚེ་ོཐབ་ཚེང་ག་ིཕྱི་ིལ་ཡིོད་པའ་ིཐང་

ལ་བཞིག་འདུག དགོང་དོྲ་གང་འཚེམས་ཤོིག་ལ་རིན་པོ་ཆོེ་ཐབ་ཚེང་དུ་ཕེབས་ཏེ་ང་

20  ཆོོས་རྒྱམ་དྲུང་པ། “རོྡོ་རྗོ་ེསོླེབ་དཔོན་གྱི་ིསྐྱསེ་སྐོར་གསུང་བཤོད་” ཞིསེ་པ་ལས། བཛྲ་དྷཱཏུ་སན། འདོན་ཐངེས་ ༤ པ། 

(༡༩༧༩ ལོའ་ིཟླ་བ་ ༤ པ་དང་ ༥ པ།)
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ཚེོར་ཡོིད་པའི་ཡིོ་ཆོས་སྙིང་རྗོེ་བོ་རྣམས་ངོམ་བཞིིན་བཞུགས་འདུག ཁོོང་ཁྲུས་གཞོིང་

དང་འབྲེེལ་བའ་ིཟིེགས་ཆུ་གཏོར་བྱེད་ད་ེལ་ཧ་ཅིང་སོྤེབས་པ་ཡིོད། ད་ེན་ིཁྲུས་གཞིོང་ནས་

འཐེན་རྒྱུ་ཡིོད་པའི་ཆུའི་སྦུབ་མདོང་ནག་པོ་མཉིེན་པོ་རིང་པོ་ཞིིག་ལ་བཏགས་ཡིོད་པ་

དང་། ང་ཚེོས་དེ་ཁྲུས་གཞོིང་དང་ལོྟ་སོྣད་འཁྲུད་བྱེད་ལ་བེད་སོྤྱིད་གཏོང་གི་ཡིོད། ཁོོང་

གིས་ “ལོྟས་དང་། ད་ཆོ་ངའི་ནང་མིའི་ཆོེད་དུ་ང་ལ་དེང་རབས་ཀྱིི་ཉིེར་མཁོོའ་ིམཐུན་

རྐྱེེན་འད་ིདག་ཚེང་མ་ཡོིད་པ་རེད།” ཅིེས་གསུངས།

ངའ་ིཕྲུ་གུ་སྐྱེས་པ་ལ་ད་ཆོ་བདུན་ཕྲག་འགའ་ཤོས་ལས་མེད་པར་བརྟེེན་ང་རང་སྔོ་

པོ་ནས་ཉིལ་དུ་ཕྱིིན་པ་ཡིིན། ཡུད་ཙམ་གྱི་ིརྗོེས་སུ་རིན་པོ་ཆོེས་ཁྲུས་གཞོིང་ནང་ག་ིཆུ་གོླེད་

དེ་ཟིེགས་ཆུ་གཏོར་བྱེད་དེར་ཚེོད་ལྟ་བྱེད་རྒྱུ་འགོ་བཙུགས་འདུག ཁོོང་གིས་བང་ཁྲིའི་

སྟེང་དུ་ཡིོད་པའ་ིཇེ་དཀར་དང་ཤོེལ་སོྣད་ཀྱི་ིཐོག་ལ་ཆུ་གཏོར་འགོ་བརྩམས་པ་དང་། ད་ེ

ནས་ཐབ་ཚེང་ནང་ཁོོང་རང་ག་ིའཁྲིས་ན་ཡིོད་པའ་ིམ་ིཚེོའ་ིཐོག་ལ་ཁོ་བསྒྱུར་འདུག དང་

ཐོག་དེར་འགའ་ཤོས་ཀྱི་ིདཔུང་པ་དང་འགའ་ཤོས་ཀྱི་ིགདོང་ལ་རྩེད་འཇོེའ་ིཚུལ་དུ་ཆུའ་ི

ཟིེགས་མ་ར་ེགཏོར་བ་རེད། ད་ེནས་ཁོོང་གིས་ཆུ་ཤུགས་ཡོིད་ཚེད་གླེོད་ད་ེཆུ་གཏོར་བྱེད་

ཀྱིིས་སླེེབས་ས་ཡིོད་ཚེད་ལ་ཆུ་གཏོར་ཏ།ེ མཐའ་མ་དེར་ཐབ་ཚེང་ནས་སོྒོ་འགྲམ་བར་དུ་

ཁྱོབ་པའ་ིཆུ་དེས་མ་ིཡིོད་ཚེད་ཀྱི་ིལྷམ་དང་སོྟད་ལྭ་ཚེང་མ་སྦེངས་འདུག མཐའ་མཇུག་

དེར་རིན་པོ་ཆོ་ེཁོོང་རང་རྩེད་མོ་དེའ་ིགནོད་འཚེ་ེའཕོག་ཡུལ་དུ་གྱུར་འདུག ཁོང་མཐིལ་

འདྲེད་སླེ་བར་གྱུར་ཙང་རིན་པོ་ཆོ་ེཁོོང་རང་ག་ིརྐང་པའ་ིའཁྲིས་ལ་ཡིོད་པའ་ིའཁྱོིལ་ཆུའ་ི

ནང་དུ་འགྱིེལ་འདུག དེས་ཀྱིང་ཁོོང་རང་སོྤྲོ་བོ་བཟོིས་འདུག

ངས་དགོང་མོ་དེར་ཅི་ིབྱུང་ཕལ་ཆོ་ེབ་མཐོང་མེད་ན་ཡིང་། ད་ེདང་འདྲ་བའ་ིགནས་

ཚུལ་ལོ་འཁོོར་མར་བྱུང་བ་ད་ེདག་རྒྱུས་ཡོིད་ཡིིན། སྐོབས་ར་ེགནས་ཚུལ་འད་ིདག་གིས་

ང་ལ་གོླེག་བརྙིན་ནང་དུ་བྱུང་བའི་ལག་འཛོིང་དང་། ཟི་མས་ཕར་ཚུར་གཞུ་རེས་བྱས་

པའི་རྣམ་པ་དག་དྲན་གསོ་བྱེད་མོྱོང་། རྣམ་པ་འདི་དག་གི་སོྐོར་ལ་ཞིེན་པ་ལོག་པ་དང་

ཡིིད་འཕྲོག་པའ་ིརང་བཞིིན་གཉི་ིག་ཡིོང་གཞི་ིད་ེའདྲ་ཡིོད། ངས་གོླེག་བརྙིན་ཞིིག་ག་ིནང་



འབྲུག་སྒྲ།

241

དུ་སྐྱེས་པ་ཞིིག་དང་བུད་མེད་ཅིིག་གིས། ཐོག་མར་འཁྱོག་སྒོམ་ནས་ཁོ་ལག་བཏོན་ཏ་ེཕན་

ཚུན་གྱིི་ཁོ་ནང་ལ་འཇོེག་རེས་བྱས། དེ་ནས་འཁྱོག་སྒོམ་མདུན་གྱིི་ཐང་དུ་གཅིེར་བུར་

ཕན་ཚུན་གྱིི་ལུས་ལ་ཟི་མ་འབྱུག་རེས་བྱས་ཏེ་བསྡེད་པ་ཞིིག་དྲན་སོས་ཀྱིི་འདུག ང་ཚེོ་

ཕལ་ཆོ་ེབ་གོླེག་བརྙིན་ནང་ག་ིཐལ་ཆོ་ེབའ་ིརྣམ་པ་ད་ེཚེོར་ཡིིད་ཚེིམ་མཁོན་གྱི་ིགྲས་ཡིིན་

ན་ཡིང་། དངོས་སུ་མ་ིཚེེའ་ིནང་ལ་ད་ེའདྲ་ལག་བསྟར་བྱེད་པ་དཀོན་པོ་རེད། ད་ེལྟར་ཡིང་

རང་དབང་དེ་བྱུང་ན་སྙམ་པའི་ཡིིད་མོས་ཚེང་མར་ཡིོད། རིན་པོ་ཆོེ་ལ་འཕྲུལ་སྣང་དུ་

མོྱོས་པའ་ིགོ་སྐོབས་ཙམ་མ་ཡིིན་པར། སྐྱ་ེབོ་སྒོེར་རམ། ཡིང་ན་འཁོོར་ཡིོངས་རོྫོགས་གོ་

ཡུལ་ད་ེཚེོའ་ིནང་ལ་འཁྲིད་ཐུབ་པའ་ིནུས་པ་ངོ་མཚེར་ཅིན་ཞིིག་ལྡན་ཡོིད།

རནི་པོ་ཆོ་ེལ་ཐབས་ལམ་ཞིགི་ཡོིད་པ་དེའ་ིནང་དུ་ཁྱོདེ་རང་ངོ་མ་ད་ེའཆོངི་ཐག་ལས་

གོྲལ་བ་དང་། ད་ེནས་ད་ེཧ་ཅིང་ག་ིཕྱི་ིགསལ་ནང་གསལ་དང་སྤྱིིར་བཏང་དུ་མཐོང་བར་

བྱེད། ད་ེཡིང་ལུས་ཀྱི་ིསོྤྱིད་ལམ་མམ་ཆུ་བཤོོ་རེས་ཀྱི་ིརྩིང་སོྤྱིད་ལྟ་བུ་ཡིིན་དགོས་དོན་མེད། 

འོན་ཀྱིང་ད་ེལྟར་ཡིིན་ཆོོག དཔེར་ན། ཁོོང་གིས་ཁྱོེད་རང་སྙན་རོྩམ་འབྲེ་ིབར་སྐོད་གཏོང་

བ་དང་། ཁོོང་ག་ིཆོེད་དུ་དགོང་ཚེིགས་བཟོི་བ། ཡིང་ན་ཁོོང་ག་ིཕྱིག་ཁྱོེད་རང་ག་ིདཔུང་

པའ་ིསྟེང་དུ་བཞིག་པ་ད་ེལས་བྱུང་བའ་ིཚེོར་བ་སོགས་གང་ཡིང་ཡིིན་སྲོིད། ད་ེན་ིདགོད་

བོྲེ་བོའམ་ཡིང་ན་སེམས་པ་སོྐྱ་བོ་ཡིོང་སྲོིད། ད་ེན་ིམ་ེལོང་ཞིིག་བརྒྱུད་ནས་རང་ཉིིད་ཀྱི་ི

སེམས་ལ་ལྟ་བ་དང་གཅིིག་མཚུངས་རེད།

ང་བོྷལ་ཌར་དུ་འབོྱར་སྐོབས་རིན་པོ་ཆོེས་གཟིའ་འཁོོར་གཅིིག་གི་ནང་ནས་ཉིི་མ་

འགའ་ཤོས་ཧོྥོལ་སོམ་དང་སྲོང་ལམ་ཉིེར་བརྒྱད་ན་ཡོིད་པའ་ིཝི་ེས་ིལ་ིཐེབས་རྩའ་ིཡི་ེཤུའ་ི

ལྷ་ཁོང་དུ་གཏམ་བཤོད་གནང་གི་འདུག ཁོོང་གིས་ཁོ་ལོ་ར་ཌོའ་ིསླེོབ་གྲྭ་ཆོེན་མོར་

བདུན་རེར་སླེོབ་འཁྲིད་ཐེངས་གཅིིག་གམ་གཉིིས་རེ་གནང་བཞིིན་པའི་སྟེང་དུ་དགོང་

དོྲའ་ིགཏམ་བཤོད་འད་ིདག་གནང་ག་ིཡིོད། རྒྱུན་ལྡན་དགོང་དོྲའ་ིགཏམ་བཤོད་འད་ིདག་

ལ་མ་ིབརྒྱ་སོྐོར་ཞིིག་ཡིོང་ག་ིཡོིད། འོན་ཀྱིང་བདུན་ར་ེནས་བདུན་རེར་མ་ིཚེོགས་མང་དུ་

ཕྱིིན་སོང་། དུས་སྐོབས་འད་ིའདྲ་ཞིིག་ལ་སླེོབ་མ་འགའ་ཤོས་ཀྱིིས་ཁོང་པ་ཞིིག་གླེས་ཏ་ེད་ེ
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གར་ཁོོང་ཚེ་ོམང་པོ་བསྡེད་པ་རེད། ཁོང་པ་དའེ་ིམོ་ཊི་འཇོེག་སར་མཆོོད་ཁོང་ཆུང་ངུ་ཞིིག་

བཟོིས་ཏེ་མི་མང་པོས་ང་ཚེོའི་ཚེོམས་ཁོང་གི་ཚེབ་ལ་དེ་གར་ཉིམས་ལེན་བྱེད་རྒྱུ་འགོ་

བཙུགས། རིན་པོ་ཆོེས་དེ་གའི་མཆོོད་ཁོང་ལ་རབ་གནས་གནང་སྟེ་མིང་ལ་ཨ་ནིཏྱ་བྷ་

ཝིན་ནམ། “མ་ིརྟེག་པའ་ིཁོང་པ་” ཞིེས་མིང་བཏགས་གནང་། ངའ་ིབསམ་པར་ཁོོང་གིས་

ཁོང་པའ་ིཤོོང་ཚེད་ལས་བརྒལ་བའ་ིམྱུར་འཕེལ་འབྱུང་རྒྱུ་ཡིིན་པ་མཁྱོེན་ཡོིད་ཀྱི་ིརེད།

བདེན་པ་རེད། བདུན་ར་ེབཞིིན་ཨ་རིའ་ིས་ཕོྱིགས་གང་ས་ནས་མ་ིགསར་པ་སླེེབས་

ཏེ་རྣམ་པ་དེ་འཕེལ་སྐྱེད་ཆོེན་པོ་བྱུང་སོང་། ཁོོང་གི་གཏམ་བཤོད་ཀྱིི་སྔོ་རྗོེས་སུ་གཏམ་

བཤོད་གནང་སའི་ཚེོགས་ཁོང་གི་ཕྱིི་ལ་མི་ཚེོགས་གཡིོ་བར་བྱེད། ཕོྱིགས་གཅིིག་ནས་

རིན་པོ་ཆོེས་གཏམ་བཤོད་མ་གནང་སོྔོན་ལ་མི་ཚེོར་སོྒོམ་རྒྱག་ཏུ་འཇུག་འདོད་གནང་

གི་ཡོིད། འོན་ཀྱིང་ཕོྱིགས་གཞིན་ནས་ཁོོང་དང་ཁོོང་གི་སོླེབ་མ་ཚེོས་ནང་པ་སངས་

རྒྱས་པའ་ིལེགས་བྱང་ཞིིག་སྐྲུན་བཞིིན་ཡིོད། ངའ་ིབསམ་པར། ཁོོང་གིས་འཇེིག་རྟེེན་ད་ེ

བསྐྲུན་པ་ལ་སྤྱིི་ཚེོགས་ཀྱིི་རྣམ་པ་འདི་གལ་ཆོེན་ཞིིག་ཡིིན་པ་མཁྱོེན་ཡིོད་པ་རེད་སྙམ། 

ཁོོང་རང་རྟེག་པར་རྣམ་པ་དེའ་ིདབུས་སུ་བཞུགས་འདོད་ཀྱིང་གནང་ག་ིམེད། ཁོོང་གིས་

བླ་མ་ད་ེཕྲན་བུ་ལྟ་ེབ་ལས་ལོགས་སུ་གནས་རྒྱུ་ད་ེགལ་ཆོེན་ཡིིན་པའ་ིསོྐོར་དང་། དབུས་

སུ་གཅིིག་སྡུད་ཤུགས་ཆོ་ེདྲགས་པའ་ིགནས་སྟངས་དེས་སླེོབ་མ་ཚེོའ་ིནུས་ཤུགས་དང་གོ་

རོྟེགས་ཡིར་རྒྱས་ལ་སྐུལ་འདེད་བྱེད་ཀྱི་ིམེད་ཚུལ་བཀའ་གནང་ག་ིཡོིད།

མི་ཚེོ་ཕྱིི་ལོགས་ལ་གང་འཚེམས་བསྡེད་རྗོེས་ག་ལེར་ཚེོགས་ཁོང་དུ་ཡིོང་སྟེ་ཐང་

དུ་སོྡེད་ས་ཞིིག་འཚེོལ་གྱིི་ཡོིད། མཐའ་མ་དེར་རིན་པོ་ཆོེས་ག་ལེར་མི་ཚེོགས་ཀྱིི་ཟུར་

བཤོགས་ཏ་ེསྡེིངས་ཆོའ་ིསྒོང་དུ་ཕེབས་ཀྱི་ིརེད། ཝི་ེས་ིལ་ིཐེབས་རྩ་ཚེོགས་པ་ད་ེདེང་རབས་

ཀྱི་ིཁོང་པ་ཞིིག་རེད། ད་ེལ་ཚེོན་ལྡན་ཤོེལ་གྱི་ིརྩིག་ངོས་གཉིིས་ཡིོད་པ་ཁོང་དཀྱིིལ་དུ་ཟུར་

ཐུག་བྱས་ཡོིད། ཕྱིི་ནས་བལྟས་ན་འདི་ནི་བྱའི་མཆུ་ཏོ་ཁོ་ཕྱིེས་པ་འདྲ་བོ་འདུག ནང་དུ་

རིན་པོ་ཆོ་ེཚེོན་ལྡན་ཤོེལ་གྱི་ིརྩིག་པ་དེའ་ིམདུན་དུ་བཞུགས་གནང་མཛོད།
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གཏམ་བཤོད་འད་ིཚེོའ་ིནང་ནས་མང་པོ་ཞིིག་སྤྱི་ིལོ་ ༡༩༧༣ ལོར་དཔར་སྐྲུན་བྱས་

པའི་ཁོོང་གི་ཨ་རི་བའི་དེབ་འཕྲུལ་མེད་ “ཆོོས་མིན་གཅོིད་པ་” ཞིེས་པ་དེའི་ནང་དུ་

བཅུག་ཡོིད། གཏམ་བཤོད་འདི་ཚེོའི་སྐོབས་ཀྱིི་ཡིངས་ཤོིང་རྒྱ་ཆོེ་ལ་བྱིན་རླབས་ལྡན་

པའ་ིཁོོར་ཡུག་དང་། ཐུགས་ལོྷད་ལ་སྣང་བཟོིད་བད་ེབའ་ིརིན་པོ་ཆོ་ེམཇེལ་རྒྱུ་ཡོིད་པ་དེར་

ང་ཧ་ཅིང་དགའ་པོ་བྱུང་། ཁོོང་ངོ་མ་མཛོད་འཕྲིན་རྒྱས་འདུག་པའི་ཚེོར་བ་ཞིིག་སྐྱེས། 

ཁོོང་ནི་ཁོོང་ལ་དབང་བའི་ཞིིང་ཁོམས་སུ་བཞུགས་འདུག གཏམ་བཤོད་ཀྱིི་ཆོ་གཙོ་བོ་

གནང་གྲུབ་པའ་ིརྗོེས་སུ་དྲ་ིབ་དྲིས་ལན་རིང་པོ་ཞིིག་རྒྱུན་དུ་ཡིོད་པ་དང་། བགོྲ་གླེེང་འད་ི

དག་མང་ཆོ་ེབ་ལ་རྣམ་རིག་བཀྲ་བ་དང་སེམས་ཐག་ཉི་ེབ་གཉིིས་ཀ་ཡིོད། སྐོབས་སྐོབས་

སུ་གསར་འབོྱར་པ་ཞིིག་ནས་འབྲེེལ་མེད་ཀྱིི་དྲི་བ་འདྲི་བ་ཡིང་ཡིོང་གི་ཡོིད། དཔེར་ན། 

དབྱིན་ཡུལ་གྱི་ིརིག་རྫོས་རྙིིང་པ་རོྡོའ་ིཀ་བ་བཟོི་མཁོན་གྱི་ིམ་ིདང་བོད་མ་ིཚེོའ་ིདབར་ལ་

འབྲེེལ་བ་ཡིོད་མེད་ཀྱིི་དྲི་བ་ལ་སོགས་པ་འདི་འདྲ་མང་པོ་ཡིོང་གི་ཡིོད། འོན་ཀྱིང་

ཤོས་ཆོ་ེབ་སླེོབ་མ་ཚེོས་རང་ག་ིརིག་པ་ཇེ་ེརོྣ་དང་ཇེ་ེགྲིམ་དུ་གཏོང་ག་ིཡོིད་ལ། བགོྲ་གླེེང་

བྱུང་བ་ད་ེདག་རིག་པ་འཕེལ་རྒྱས་བྱེད་པའ་ིརྒྱུད་རིམ་གྱི་ིཆོ་ཤོས་ཞིིག་ཏུ་འགྱུར་གྱི་ིཡོིད། 

སྐོབས་དེ་དུས་མི་ཚེོ་ཕྲན་བུ་རྩིང་ཙམ་མཐོང་གི་ཡོིད་ཀྱིང་། ཁོོང་ཚེོ་རོྡོ་བའི་གསེབ་ཀྱིི་

གསེར་ཡིིན་པ་བཤོད་ཐུབ་ཀྱི་ིཡོིད། ང་སྦྲུམ་མ་ཡིིན་སྐོབས་ཀྱི་ིཟླ་བ་མཐའ་མ་གཉིིས་དེའ་ི

རིང་ལ་འདི་དག་ཚེང་མ་འབྱུང་བཞིིན་ཡོིད། དོན་དངོས་སུ་ཕྲུ་གུ་སྐྱེས་པའི་མཚེན་མོ་

སོྔོན་མ་དེར་རིན་པོ་ཆོེས་གཏམ་བཤོད་ཅིིག་གནང་བ་དང་། ཁོོང་གིས་འད་ིདང་མུ་འབྲེེལ་

གྱི་ིགཏམ་བཤོད་ཅིིག་ང་ཚེོའ་ིབུ་སྐྱེས་ཏ་ེཉི་ིམ་འགའ་ཤོས་ཀྱི་ིརྗོེས་སུ་གནང་ཡོིད།

ང་ཚེོའི་ཕྲུ་གུ་དེ་བཙའ་རྒྱུའི་གྲ་སྒྲིག་ཆོེད་བཟིའ་ཚེང་གཞོིན་གཞོིན་གཞིན་དང་

འདྲ་བར་རིན་པོ་ཆོ་ེང་གཉིིས་ཀྱིིས་ཌེན་ཝིར་དུ་ཕྱིིན་ཏ་ེབྱིས་པ་བཙའ་སྟངས་ཀྱི་ིསོྐོར་ལ་

འཛོིན་གྲྭ་མཉིམ་དུ་འགྲིམས་པ་ཡིིན། རིན་པོ་ཆོེས་ང་ལ་རྒྱབ་སོྐྱར་དང་མཉིམ་ཞུགས་ཧ་

ཅིང་ཡིག་པོ་གནང་བྱུང་། ཁོོང་གིས་ཧ་ལམ་འཛོིན་གྲྭ་ཆོ་ཚེང་འགྲིམས་གནང་བ་རེད། 

ང་ཚེོས་དེའི་སྐོབས་སུ་གང་འཚེམས་གྱིི་གསར་པ་དང་ཡིར་ཐོན་ཅིན་གྱིི་འགྲོས་ལ་བརྩི་
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བའ་ིརང་བྱུང་ག་ིཕྲུ་གུ་བཙའ་ཐབས་ལག་བསྟར་བྱེད་རྒྱུར་ཐག་བཅིད་པ་ཡིིན། བྷ་ིརད་

ལ་ིརང་བྱུང་ག་ིཕྲུ་གུ་བཙའ་ཐབས་ཟིེར་བ་དེའ་ིཐབས་ལམ་གསར་འཛུགས་བྱེད་མཁོན་

གྱི་ིཨེམ་རྗོ་ེརོ་བྷརད་བྷ་ིརད་ལ་ིཁོོང་ཌེན་ཝིར་དུ་སྡེོད་ཀྱི་ིཡིོད་ཙང་ང་ཚེོས་ཁོོའ་ིསླེོབ་ཚེན་

དེ་བླངས་པ་ཡིིན། ཨེམ་རྗོེ་བྷི་རད་ལི་ཡིིས་བྱིས་པ་བཙའ་རྒྱུ་དེ་ན་ཚེ་དང་བྲེལ་བ་ཞིིག་

ཡིིན་དགོས་ཟིེར། ཁོོ་པས་གལ་ཏེ་སྦྱོང་བརྡོར་ཡིག་པོ་ཐོབ་ཡིོད་ན། ན་ཟུག་གང་ཡིང་

ཡིོང་དོན་མེད་ཅིེས་ཟིེར། རིན་པོ་ཆོེ་ང་གཉིིས་ལ་དེ་བདེན་པ་ཡིིན་དགོས་ཀྱིི་རེད་སྙམ་

པའ་ིཡིིད་ཆོེས་བྱུང་།

ངའི་བུའི་སྐྱེ་དུས་དེ་སྤྱིི་ཟླ་གཉིིས་པའི་ཟླ་མཇུག་རེད། འོན་ཀྱིང་ཁོོ་ཧ་ལམ་བདུན་

ཕྲག་གཉིིས་ཀྱི་ིརྗོེས་སུ་སྐྱེས་པ་རེད། སྤྱི་ིཟླ་གསུམ་པའ་ིཚེེས་བརྒྱད་ཀྱི་ིམཚེན་མོ་དེར་རིན་

པོ་ཆོེས་ཝི་ེས་ིལ་ིཐེབས་རྩ་ཚེོགས་པར་གཏམ་བཤོད་ཅིིག་གནང་སྟ་ེལོག་ཕེབས་པ་དང་ང་

གཉིིས་ཀ་ཉིལ་བ་ཡིིན། ན་ཟུག་ཅིིག་གིས་ང་གཉིིད་སད་སོང་། གཉིིད་སད་དེ་ཉིལ་སའི་

ནང་གང་འཚེམས་ཤོིག་ལ་བསྡེད་པའ་ིརྗོེས་སུ་ངས་རིན་པོ་ཆོ་ེགཟིིམས་དཀོྲགས་ཏ་ེ “ང་

ལ་མ་བདེ་བ་ཞིིག་འདུག ང་ལ་ན་ཟུག་ཤུགས་ཆོེ་གཏོང་གི་འདུག ཁྱོེད་རང་གིས་འདི་

སྐྱེ་ཟུག་རེད་དགོངས་ཀྱིི་འདུག་གམ།” ཞིེས་དྲིས་པ་ཡིིན། ཁོོང་གིས་ “ཨོ། ཡིིན་གྱིི་མ་

རེད། ཨེམ་རྗོེ་བྷི་རད་ལི་ཡིིས་ཕྲུ་གུ་སྐྱེ་རྒྱུ་དེར་ན་ཟུག་ཡིོད་པ་མ་རེད་ཟིེར་གྱིི་འདུག དེ་

འགྲིག་འགོྲ་ག་ིརེད།” ཅིེས་ལན་གནང་བྱུང་། ང་ཙོག་བུར་བསྡེད་ད་ེན་ཟུག་འཇེགས་རྒྱུར་

བསྒུགས་པ་ཡིིན། འོན་ཀྱིང་དོན་དངོས་སུ་ན་ཟུག་ནི་དེ་བས་ཛོ་དྲག་ཏུ་འགྲོ་ཡིི་འདུག 

རྒྱུ་མཚེན་འགའ་ཞིིག་ལ་བརྟེེན་ནས་ངའ་ིད་ེསྐྱ་ེཟུག་མིན་པར་ང་གཉིིས་ཀྱིིས་ཡིིད་ཆོེས་

བྱས། གྲྭ་སའི་རྒྱབ་ལོྗངས་ཅིན་གྱིི་རིན་པོ་ཆོེ་དང་། དབྱིན་ཇེིའི་ལུགས་སུ་ཁོེར་རྐྱེང་དུ་

འཚེར་ལོངས་བྱས་པའི་ང་གཉིིས་ཀ་འདིའི་སོྐོར་ལ་རོྨངས་ནས་བསྡེད་ཡིོད། མཐའ་མ་

དེར་ངས་ན་ཟུག་ཇེེ་ཆུང་དུ་འགོྲ་མི་ཡོིང་ངམ་སྙམ་སྟེ་ཆུ་ཚེ་བོར་གཟུགས་པོ་བཀྲུས་པ་

ཡིིན། ངས་ང་རང་ག་ིམ་ིཚེེའ་ིདུས་ཡུན་དེའ་ིརིང་ལ་ཆོང་རག་རྩ་བ་ནས་བཏུང་མེད། འོན་

ཀྱིང་མཚེན་དེར་ཕན་ཐོགས་ཡོིང་བའ་ིར་ེབ་བྱས་ཏ་ེཆོང་རག་ཇོེན་ན་ིཝོིལ་ཁོར་ཟིེར་བ་ད་ེ

ཤོེལ་ཕོར་དོ་བཏུང་བ་ཡིིན།
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ཞོིགས་པ་སྔོ་པོ་ཆུ་ཚེོད་དྲུག་པ་ཙམ་ཞིིག་ལ་ང་ཐོག་ཁོར་ཕྱིིན་ཏ་ེཇོེན་བྷ་ེཁོར་གྱི་ིཁོང་

པའ་ིསོྒོ་བརྡུང་སྟ་ེ “ཇོེན། ང་ལ་ཅི་ིཞིིག་འགྲིག་ག་ིམ་ིའདུག་བསམ་གྱི་ིའདུག སོྐྱན་གནད་

ཅིིག་ཏན་ཏན་ཡོིད་ས་རེད།” ཅིེས་བརོྗོད་པ་ཡིིན། ཁོོས་ “ཁོྱོད་ཀྱིིས་ཅི་ིཟིེར་གྱི་ིཡིོད།” ཟིེར། 

ངས་ “ང་ལ་ན་ཟུག་ཅིིག་རྒྱག་ག་ིའདུག ད་ེསྐོར་མ་ལྔ་རེའ་ིརྗོེས་སུ་ཡོིང་ག་ིའདུག” ཅིེས་

སྨྲས། སྐོར་མ་གསུམ་གྱིི་ནང་དུ་ཁོོ་ཡིར་ལངས་ཏེ་གོྱིན་ཆོས་གོྱིན་ནས་མོ་ཊིའི་ལྡེ་མིག་

ལག་པར་ཐོགས་ནས་ང་ལ་ “ང་ཚེ་ོསྨོན་ཁོང་ལ་འགོྲ་དགོས་རྒྱུ་རེད།” ཅིེས་བརོྗོད་བྱུང་། 

ཁོོས་ང་མོ་ཊིའ་ིནང་གང་མགྱིོགས་ཀྱིིས་ཌེན་ཝིར་དུ་ཨེམ་རྗོ་ེབྷ་ིརད་ལིའ་ིལས་ཁུངས་སུ་

བསྐྱལ་བྱུང་། སྐོབས་དེ་དུས་ངའི་མངལ་ཁོ་ཀུང་ཧྥོིན་དྲུག་ཕྱིེས་འདུག ཁོོང་ཚེོས་ང་

ཉིིན་བདུན་པར་ཡི་ེཤུ་སླེར་བོྱན་གྱི་ིསྨོན་ཁོང་ཕོར་ཋེར་མེམ་མོར་ར་ིཡིལ་ཁྲིད་ད་ེསྐྱ་ེཟུག་

རྒྱག་སའི་ཁོང་པར་བསྙལ་བྱུང་། ཇོེན་གྱིིས་ང་སྨོན་ཁོང་དུ་བསྐྱལ་རྗོེས་ཁོོས་ནང་ལ་ཁོ་

པར་བཏང་སྟེ་སུ་རུང་ཞིིག་གིས་རིན་པོ་ཆོེ་འཕྲལ་མར་སྨོན་ཁོང་དུ་གདན་འདྲེན་ཞུ་

དགོས་པར་མངགས་འདུག ང་རང་གཅིིག་པུར་དེར་ཉིལ་སོྡེད་སྐོབས་ང་ལ་འཇེིགས་

སྣང་ཆོེན་པོ་སྐྱེས་པ་ངས་དྲན་སོས་ཀྱི་ིའདུག སྦྲུམ་མ་ཡིིན་པའ་ིགོ་རིམ་མཇུག་མ་ད་ེཚེོའ་ི

སྐོབས་སུ་བྱིས་པ་ཞིིག་ལ་ག་ར་ེབྱེད་དགོས་མིན་ཤོེས་ཀྱི་ིམེད་སྟབས་ངའ་ིསེམས་ལ་གནོན་

ཤུགས་ཆོེན་པོ་ཡོིང་ག་ིཡོིད། ངའ་ིཕྲུ་གུ་བཙའ་སྟངས་སྦྱོང་བརྡོར་གྱི་ིའཛོིན་གྲྭའ་ིནང་དུ་

ཕྲུ་གུ་ལྔ་པ་སྐྱ་ེལ་ཉི་ེབའ་ིབུད་མེད་ལོ་བཞི་ིབཅུ་ལོན་པ་ཞིིག་འདུག ངས་མོ་ལ་ “བྱིས་པ་

ཞིིག་ལ་ག་ར་ེབྱེད་དགོས་རེད།” ཅིེས་དྲིས་པ་ཡིིན། མོས་དེའ་ིལན་དུ་ “ཨ་ལས། བྱིས་པ་

དེས་གཅིིན་སྐྱག་བཏང་ན་ཆུ་གདན་བརྗོ་ེདགོས་རེད། བྱིས་པ་ད་ེལོྟགས་ན་ཁོ་ལག་སོྤྲོད་

དགོས་རེད། བྱིས་པ་ད་ེངུས་ན་པང་པར་ལེན་དགོས་རེད།” ཅིེས་བརོྗོད་བྱུང་།

ཨ་མ་ཞིིག་ཆོགས་རྒྱུའ་ིབསམ་བོླ་དེས་ང་ཕྲན་བུ་མོག་མོག་པོར་བཏང་བྱུང་། ང་རང་

ལོ་ན་གཞོིན་གཞོིན་ཡིིན་པ་དང་། ཨ་མ་ཞིིག་བྱེད་པར་གྲ་སྒྲིག་བྱེད་རྒྱུར་ང་ལ་ཕན་ཐོགས་

ལྡན་པའ་ིའདས་པའ་ིཉིམས་མོྱོང་ལ་གཞི་ིབཅོིལ་ས་ཞིིག་མེད། ང་རང་ཕྲུ་གུ་ཆུང་ཆུང་ག་ི

མཐའ་སོྐོར་དུ་ནམ་ཡིང་བསྡེད་མ་མོྱོང་ལ། ངས་ཨ་མ་ཞིིག་བྱེད་རྒྱུའི་སོྐོར་ལ་གང་ཤོེས་
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པ་དེ་ང་རང་གི་ཨ་མ་རེད། མོས་གང་བྱས་པ་དེ་ང་རང་གིས་སྐྱར་ཟོླས་བྱེད་འདོད་མེད་

པ་དེ་ངས་ཤོེས་ཀྱིི་ཡིོད། ངས་ཕ་མའི་ལས་འགན་འདང་ངེས་བཞིིན་པ་ཞིིག་བསྒྲུབ་ཐུབ་

ཀྱི་ིམ་རེད་སྙམ་པའ་ིང་ལ་ཞིེད་སྣང་བྱུང་། སྐོབས་ད་ེདུས་ང་ཚེོའ་ིཆོོས་ཚེོགས་ཀྱི་ིཚེོགས་

མིའི་ནང་དུ་ཕྲུ་གུ་ཡིོད་པའི་བུད་མེད་ཧ་ཅིང་ཉུང་ཉུང་ཡིིན་པས་ངས་སུ་ཞིིག་ལ་རེ་བ་

རྒྱག་དགོས་པའང་ཤོེས་མ་བྱུང་། སེམས་ཁྲལ་ད་ེཚེ་ོཚེང་མ་མཉིམ་བསོྡེམས་ཀྱི་ིངང་ནས་

ང་རང་ཁོེར་རྐྱེང་དུ་སྐྱ་ེཟུག་དང་བཅིས་དེར་ཉིལ་བསྡེད།

རིན་པོ་ཆོེ་ཕེབས་དུས་ངའི་ཕྲུ་གུ་སྐྱེ་གྲབས་སུ་བསྡེད་ཡིོད། ཨེམ་རྗོེ་བྷི་རད་ལི་

མགོྱིགས་མྱུར་ཁོང་པའ་ིནང་དུ་སླེེབས་སོང་། ངའ་ིམངལ་ཁོ་ཀུང་ཧྥོིན་བཅུ་ཕྱིེས་སྐོབས། 

ང་ལ་བྱིས་པ་དེ་མངལ་ནས་བཙིར་འབུད་གཏོང་འདོད་བྱུང་། ངའི་བསམ་པར། ཐབས་

ལམ་ཡིག་ཤོོས་དེ་ང་རང་གི་རྐང་པ་གཉིིས་ཉིལ་ཁྲིའི་མཐའ་ལ་བཀན་ཏེ་བཙིར་འབུད་

གཏོང་རྒྱུ་དེ་རེད་སྙམ། ཨེམ་རྗོེ་བྷི་རད་ལི་ཡིིས་ང་ལ་དེ་ནི་བྱེད་སྟངས་ཡིང་དག་པ་ཞིིག་

མ་རེད་བརོྗོད་བྱུང་། ཁོོས་ང་ལ་ང་ཙོག་པུར་བསྡེད་ནས་པུས་མོ་གཉིིས་ལག་པས་འཇུས་

ཏ་ེབཙིར་འབུད་གཏོང་དགོས་རེད་ཟིེར། ངའ་ིབསམ་བོླར་ཁོོས་གདོད་མའ་ིཚེ་ོཔ་ཚེོས་ཕྲུ་

གུ་སྐྱེ་སྟངས་ལ་སླེོབ་སོྦྱང་བྱས་འདུག་སྙམ། ངས་དེ་ལྟར་བྱེད་རྒྱུའི་འབད་བརོྩན་བྱས་

ཀྱིང་ཕན་ཐོགས་བྱུང་མ་སོང་། ཁོོས་ཁོང་པའ་ིནང་དུ་ལངས་བསྡེད་ད་ེང་རང་གིས་གང་

བྱེད་འདོད་པ་བྱེད་དུ་འཇུག་གི་མི་འདུག འདི་ལྟར་བྱས་ཏེ་དུས་ཡུན་ཆུ་ཚེོད་གཅིིག་

དང་ཕྱིེད་ཙམ་ཕྱིིན་ཡོིད་ཀྱི་ིརེད། མཐའ་མ་དེར་ཁོོ་ཕྱི་ིལ་ཕྱིིན་སོང་། ཁོོ་ཕྱིིན་པ་དང་ད་ེམ་

ཐག་ཏུ་ངས་ཉིལ་ཁྲིའི་སྟེང་དུ་ཡིར་འཛོེགས། རྐང་པ་གཉིིས་ཉིལ་ཁྲིའི་མཐའ་ལ་བཀན་

ནས་བཙིར་འབུད་བརྒྱབ་པ་ཡིིན། མགོ་ཆུ་བརོྡོལ་སོང་བས་ང་ཕྲུ་གུ་སྐྱེ་སའི་ཁོང་མིག་

ཏུ་འཁྲིད་བྱུང་། ད་ེརྗོེས་རིང་པོ་མ་སོང་བར་ངའ་ིབུ་སྐྱེས་སོང་།

ང་ཚེོའ་ིཕྲུ་གུ་དང་པོ་ད་ེབུ་ཡིིན་ཙང་རིན་པོ་ཆོ་ེཧང་སངས་འདུག གལ་ཏ་ེབླ་མ་ཞིིག་

གིས་རིག་མ་བཞིེས་ཏ་ེཕྲུ་གུ་དང་པོ་ད་ེབུ་མོ་ཡིིན་ན། སྐྱ་སར་བབ་པ་ད་ེནོར་བ་ཡིིན་པའ་ི

བོད་པའ་ིསྐྱེས་པ་གཙ་ོཆོེར་འཛོིན་པའ་ིལམ་སོྲོལ་ཞིིག་འདུག གལ་ཏ་ེཕྲུ་གུ་དང་པོ་ད་ེབུ་
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ཡིིན་ན་སྐྱ་སར་བབ་པ་དེ་ཡིང་དག་པར་འཛོིན་སོྲོལ་འདུག རིན་པོ་ཆོེས་ང་ཚེོར་བུ་མོ་

ཞིིག་སྐྱེ་རྒྱུ་རེད་དགོངས་འདུག ཁོོང་གིས་ང་ཚེོའི་གཉིེན་སྒྲིག་དེ་ནོར་འཁྲུལ་ཡིིན་པར་

དགོངས་ཀྱིི་མེད་ཀྱིང་། ཡིིད་ཆོེས་འདི་དག་གིས་ཁོོང་ལ་གུ་ཡིངས་གཏོང་རྒྱུའི་ཐུགས་

ར་ེགནང་མ་ིའདུག ང་ཚེོས་བུའ་ིམིང་ལ་ག་ར་ེའདོགས་མིན་གྱི་ིབསམ་བོླ་ཡིང་བཏང་མེད། 

ང་གཉིིས་ཀྱིིས་ང་ཚེོའི་བུ་མོའ་ིམིང་ལ་ “བདེ་བ་ཆོེན་པོ་” སྟེ་བདེ་ཆོེན་ཞིེས་འདོགས་

རྒྱུ་བྱས་པ་ཡིིན། འོན་ཀྱིང་རིན་པོ་ཆོེས་ང་ཚེོའ་ིབུ་ལ་མིང་ཞིིག་མགོྱིགས་པོར་ཐུགས་ལ་

འཁྲུངས་འདུག རིན་པོ་ཆོེའི་དགོངས་གཞིི་ལྟར་ང་ཚེོས་བུའི་མིང་ལ་ “སྟག་གི་ཕྲུ་གུ་” 

སྟ།ེ སྟག་ཕྲུག་ཅིེས་བཏགས། གཟིའ་འཁོོར་རྗོེས་མ་དེར་རིན་པོ་ཆོེས་༸རྒྱལ་བ་ཡིིད་བཞིིན་

ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆོེར་ཕྱིག་བྲེིས་ཕུལ་ཏེ་བུ་ལ་མིང་ཞུས་འདུག ༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆོེས་

བུའ་ིམིང་ལ་ “བསྟན་པ་འཛོིན་པའ་ིལྷའ་ིདབང་ཕྱུག་” སྟ།ེ བསྟན་འཛོིན་ལྷ་དབང་ཞིེས་

བཏགས་འདུག དེས་ན་ཁོོའ་ིཁྲིམས་མཐུན་གྱི་ིམིང་ད་ེབསྟན་འཛོིན་ལྷ་དབང་སྟག་ཕྲུག་

ཌ་ེཝིིད་སྨུག་པོ་རེད། ང་ཚེོས་ཁོོ་ལ་སྟབས་བདེའ་ིསོྒོ་ནས་ཋེག་གྷི་ིཞིེས་འབོད་ཀྱི་ིཡིོད།

ཋེག་གྷིི་ནི་དགོང་དོྲའ་ིཆུ་ཚེོད་བདུན་པ་ཙམ་ལ་སྐྱེས་པ་རེད། ཁོོ་སྐྱེས་ཡིོང་དུས་

མདོག་ཧ་ཅིང་སྐྱ་བོ་ཡིོད་ཙང་ངས་སྐྱ་ེཡུན་རིང་པོ་བྱུང་བའ་ིརྐྱེེན་གྱིིས་མིན་ནམ་བསམས་

བྱུང་། ཕྲུ་གུ་སྐྱེས་ཚེར་བའ་ིརྗོེས་སུ་ཨེམ་རྗོ་ེབྷེརཌ་ལ་ེཡིིས། རིན་པོ་ཆོ་ེན་ིབོད་པའ་ིབླ་མ་

ཞིིག་ཡིིན་པ་དང་ཁོོང་ལ་དོ་སྣང་ཆོེན་པོ་ཡིོད་ཙང་། ཡིང་སྲོིད་ཀྱིི་སོྐོར་ལ་རིན་པོ་ཆོེའི་

མཉིམ་དུ་བཀའ་མོལ་ཞུ་འདོད་ཆོེན་པོ་བྱས་སོང་སྟེ། རིན་པོ་ཆོེས་ཁོ་ཡི་གནང་མ་སོང་། 

རིན་པོ་ཆོེས་ཨེམ་རྗོེ་དེས་ང་ལ་ཡིག་པོ་བྱས་མེད་པ་དང་། ཁོོའ་ིམི་གཤོིས་ཀྱིང་མགུ་པོ་

མེད་པར་དགོངས་འདུག

གང་འཚེམས་ཤོིག་གི་རྗོེས་སུ་སྨོན་ཞིབས་པ་ཚེོས་ཋེག་གྷིི་བུ་བཅོིལ་ཁོང་ལ་ཁྱོེར་

སོང་། སྐོབས་ད་ེདུས་ཁོོང་ཚེོས་དམར་འབྱར་ད་ེཁོང་པའ་ིནང་དུ་ཨ་མའ་ིམཉིམ་དུ་ཉིར་

འཇུག་གི་མི་འདུག དེ་ནས་གང་འཚེམས་ཤོིག་ནས་ང་ལ་ངལ་གསོ་ཐོབ་ཕྱིིར་རིན་པོ་

ཆོེ་ནང་ལ་ལོག་སོང་། མཚེན་དཀྱིིལ་ལ་ཁོོང་ཚེོས་ཋེག་གྷིི་ང་སར་ནུ་མ་བསྣུན་དུ་ཁྱོེར་
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སླེེབས་བྱུང་། ང་རང་ཕྲུ་གུ་འདིའི་མཛོེས་སྡུག་ལ་བལྟས་ནས་ཧོན་ཐོར་བ་དྲན་པ་སོས་

ཀྱི་ིའདུག ངས་ང་ཚེོའ་ིཕྲུ་གུ་འད་ིཇེ་ིའདྲའ་ིངོ་མཚེར་ཅིན་ཞིིག་ཡིིན་སོྐོར་ཤོོད་ཕྱིིར་རིན་

པོ་ཆོ་ེལ་ཁོ་པར་བཏང་བ་ཡིིན། རིན་པོ་ཆོེས་ང་ལ་ཁོོང་རང་ཡིང་ང་ཚེོའ་ིབུའ་ིཐད་ལ་ཧ་

ཅིང་སོྤྲོ་བ་འཕེལ་པོ་བྱུང་གསུངས་ཏ།ེ ཁོོང་གིས་མཚེན་དེར་བྲེིས་པའ་ིསྙན་རོྩམ་ཞིིག་ང་

ལ་སོྒྲགས་སྦྱང་གནང་བྱུང་།

སྟག་ཕྲུག་སྐྱེས་ནུས་སོྟབས་རིམ་གྱིིས་འཕེལ།།

ཕྱིག་ན་རོྡོ་རྗོ་ེནམ་མཁོའ་ིདབྱིངས་སུ་འཕུར།།

སྟག་ག་ིམཆོོང་སྟབས་ཀྱིིས་ལུང་བ་སྦྲེེལ།།21  

ངེད་གཉིིས་ནས་ཁོ་པར་ཐོག་སྐོད་ཆོ་ཤོོད་བཞིིན་ཡོིད་སྐོབས་སྨོན་ཞིབས་པ་ད་ེབརྒྱུགས་

ཡིོང་སྟེ་ཋེག་གྷིི་ངའི་ས་ནས་ཁྱོེར་ཕྱིིན་སོང་། མོས་བྱིས་པ་ཁོང་པའི་ནང་དུ་ཡིོད་སྐོབས་

ངས་ཁོ་པར་བེད་སོྤྱིད་བཏང་ན་འགྲིག་ག་ིམ་རེད་ཟིེར། མོས་ཁོོ་ལ་ཁོ་པར་ནས་ནད་འབུ་

འགོས་སྲོིད་ཀྱི་ིརེད་ཟིེར། འད་ིན་ིབྱུང་རྒྱལ་གྱི་ིགཏམ་ཞིིག་རེད། འོན་ཀྱིང་སྐོབས་ད་ེདུས་

ངས་མོ་ལ་རོྩད་པ་བྱེད་རྒྱུར་གནས་ཚུལ་འདང་ངེས་ཤོིག་ཤོེས་ཀྱི་ིམེད། ངས་ང་རང་ག་ིཕྲུ་

གུ་དྲན་བཞིིན་དུ་ཉིལ་ནས་བསྡེད་པ་ཡིིན། སང་ཞོིགས་དེར་ང་ཡིར་ལངས་ཏ་ེབུ་གསོ་ཁོང་

དུ་ཋེག་གྷི་ིལ་བལྟ་བར་ཕྱིིན་པ་ཡིིན། ང་ལ་རང་བཞིིན་གྱི་ིམའ་ིབག་ཆོགས་ཤོིག་སད་ད་ེཁོོ་

ད་ེམ་ཐག་ཏུ་ཁྱོིམ་ལ་འཁྱོེར་འགོྲ་འདོད་སྐྱེས་བྱུང་། ངས་རིན་པོ་ཆོ་ེདང་ཇོེན་ལ་ཁོ་པར་

བཏང་སྟ་ེང་ལེན་པར་ཤོོག་བརོྗོད་པ་ཡིིན། ཁོོང་ཚེ་ོསླེེབས་པ་དང་ངས་ང་རང་སྨོན་ཁོང་

ནས་ཐོན་རྒྱུའ་ིཆོོག་མཆོན་ཞུས་ཏ་ེང་ཚེོས་ཋེག་གྷི་ིཁྱོིམ་ལ་ཁྱོེར་ཕྱིིན་པ་ཡིིན།

ཧོྥོར་མེལ་ཁོན་ཡོིན་ལ་སླེེབས་དུས་གནས་སྟངས་ཟིིང་ཆོ་ཅིན་ཞིིག་འདུག ཁོ་ལི་

ཧོྥོར་ནི་ཡི་ནས་སམ་བྷར་ཆོོལ་བཟིི་སླེེབས་ཡིོད་པ་དང་། སྐོལ་བཟིང་དང་མི་གཞིན་ཚེོ་

ཐབ་ཚེང་ནང་དུ་འདུག བྱིས་པ་སྐྱེས་པའ་ིདགའ་སོྟན་རྟེེན་འབྲེེལ་གྱི་ིཆོེད་དུ་ཁོོང་ཚེོས་

21 པར་སྐྲུན་མ་བྱས་པའ་ིཆོོས་རྒྱམ་དྲུང་པའ་ིསྙན་རོྩམ།་
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ཤོམ་ཕན་ཤོེལ་དམ་གཅིིག་ཁོ་ཕྱིེས་སོང་། སྟབས་ཉིེས་པ་ཞིིག་ལ་ཤོེལ་དམ་གྱི་ིཁོ་གཅིོད་ད་ེ

བུའ་ིམགོ་ལ་འཁོེལ་གྲབས་བྱས་སོང་། དུས་ཡུན་གང་འཚེམས་ཤོིག་ནས་ངས་ཋེག་གྷི་ིདང་

མཉིམ་དུ་ཉིལ་ཁོང་དུ་ངལ་གསོ་བྱས།

རིན་པོ་ཆོེས་ཁོོང་རང་ག་ིསླེོབ་མའ་ིམཉིམ་དུ་མཚེན་མོའ་ིཚེོགས་ཐུན་ཤུགས་ཆོ་ེརུ་

ཆོ་ེརུ་གཏོང་གནང་ག་ིའདུག དུས་ཡུན་གང་འཚེམས་ཀྱི་ིསོྔོན་ལ་ཡིིན་ན་ང་ཡིང་ཚེོགས་

ཐུན་འདི་དག་ལ་ཞུགས་ཡིོད་ཀྱིི་རེད། འོན་ཀྱིང་ངའི་གོྲད་པ་མཐོ་རུ་ཕྱིིན་པ་དང་ང་ལ་

ཚེན་ཆུང་གི་རྣམ་པར་ཞུགས་འདུན་ཇེེ་ཆུང་དུ་སོང་། དམིགས་བསལ་མཚེན་མོ་འཕྱིི་

བོ་ཞུགས་རྒྱུའ་ིའདུན་པ་ཇེ་ེཆུང་དུ་སོང་། ད་ཆོ་ང་ལ་བུ་ཆུང་ཞིིག་ཡིོད་དུས་ང་ལ་ད་ེདག་

གི་ཐད་ལ་འདོད་པ་གཏན་ནས་མེད་པར་གྱུར། ང་རང་ལ་མཚེོན་ན་མཚེན་མོ་འདི་ནི་

ཁྱོད་པར་གྱིིས་བོླ་ལ་འགོྲ་བ་ཞིིག་མ་རེད། ང་ལ་རིན་པོ་ཆོ་ེདང་བུའ་ིམཉིམ་དུ་དུས་ཚེོད་

བསྐྱལ་རྒྱུ་བྱུང་ན་སྙམ་པ་ཡོིད་ཀྱིང་། ཁོང་པར་མི་དེ་ཚེོས་བཙན་འཛུལ་བྱས་ཡོིད་པའི་

ཚེོར་བ་ཞིིག་བྱུང་། ང་དང་ཋེག་གྷིི་གཉིིས་ནང་ལ་སླེེབས་རྗོེས་རྣམ་པ་འདི་དག་ཧ་ལམ་

དགོང་མོ་རྟེག་པར་མུ་མཐུད་སྐོད་ཅོིར་ཤུགས་ཆོ་ེཡིོད་པའ་ིདབང་གིས་ང་ལ་འདང་ངེས་

བཞིིན་པའི་གཉིིད་ཐུབ་ཀྱིི་མེད་པ་ཤོེས་བྱུང་། བྱིས་པ་དེ་ཡིང་མཚེན་ལ་ཐེངས་མང་

གཉིིད་སད་ཀྱི་ིའདུག

ཋེག་གྷིི་སྐྱེས་ཏེ་ཉིི་མ་འགའི་རྗོེས་སུ་རིན་པོ་ཆོེས་སླེོབ་མ་འགའ་ཤོས་དང་མཉིམ་དུ་

ཁོོང་རང་གི་གསུང་བཤོད་ཀྱིི་སྒྲ་འཛོིན་འཁོོར་ཐག་གཅིིག་རྗོེས་གཉིིས་མཐུད་དུ་ཉིན་

བཞིིན་བགོྲ་གླེེང་བྱས་ཏ་ེཐབ་ཚེང་ག་ིརྒྱ་ཅོིག་སྟེང་དུ་བཞུགས་འདུག སྐོབས་འདིར་སམ་

བྷར་ཆོོལ་བཟིི་ཡིིས་རིན་པོ་ཆོེ་དང་ལྷན་དུ་ཁོོང་གི་གསུང་བཤོད་རྣམས་ཞུ་སྒྲིག་བྱས་ཏེ་

དེབ་གཅིིག་བཟོི་རྒྱུའ་ིབཀའ་བསྡུར་གནང་ཟིིན་པས། རིན་པོ་ཆོ་ེདང་ཁོོང་ག་ིཉི་ེབའ་ིསླེོབ་

མ་ཚེོས་གསུང་བཤོད་ད་ེཚེོར་ཉིན་ཏ་ེདེབ་ཀྱི་ིརྒྱུ་ཆོར་འོས་པ་ཅི་ིཡོིད་ཐག་གཅོིད་བྱེད་རྒྱུ་

འགོ་འཛུགས་བཞིིན་པ་རེད། སྒྲ་འཛོིན་འཁོོར་ཐག་གི་སྐོད་ཤུགས་ཆོེན་པོ་གོླེད་དེ་

ཁོོང་རང་ཚེ་ོཡིང་ཁུ་སིམ་པོ་མ་ིའདུག ང་གཉིིད་འཁུག་ཐུབ་ཀྱི་ིམེད་པས་ཁོོང་ཚེོའ་ིསར་
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ཕྱིིན་ཏེ་ “ཐུགས་རྗོེས་གཟིིགས། ཏོག་ཙམ་ཁུ་སིམ་པོ་ཡིོང་ཐབས་གནང་རོགས། ཐུགས་

རྗོེས་གཟིིགས། ཁུ་སིམ་པོ་གནང་རོགས།” ཞིེས་ཞུས་པ་ཡིིན། འཁྱུག་ཙམ་རིང་ཁུ་སིམ་པོ་

ཡིོང་གི་འདུག་སྟེ། འོན་ཀྱིང་ཡིང་སྐྱར་འགོ་ཚུགས་ཀྱིི་འདུག མཐའ་མ་དེར་ངས་ཁོང་

མིག་དེར་ཕྱིིན་ཏ་ེའཁོོར་ཐག་ད་ེང་རང་ག་ིལག་པས་དུམ་བུ་གཉིིས་ལ་བཅིད་པ་ཡིིན། མ་

མཐར་ཡིང་མཚེན་དེའ་ིརིང་ལ་སྐོད་ཅོིར་མཚེམས་ཆོད་སོང་།

ངས་རིན་པོ་ཆོ་ེལ་ཁོོང་དང་མཉིམ་དུ་དུས་ཚེོད་མང་བ་དགོས་ཀྱི་ིའདུག་ཅིེས་སྡུག་

སྐོད་ཐེངས་མང་པོ་བརྒྱབ་པ་ཡིིན། ཁོོང་གིས་ང་ལ་ “ཁྱོེད་རང་མ་ིལ་དགའ་པོ་མེད་དམ།” 

ཞིེས་གསུངས་བྱུང་། ངས་དེའ་ིལན་དུ་ “ལགས་ཡོིད། ང་མ་ིལ་དགའ་པོ་ཡོིད། འོན་ཀྱིང་

ཁྱོེད་རང་ནང་བཞིིན་ད་ེའདྲ་མེད།” བརོྗོད་པ་ཡིིན། ངས་ཁོོང་ལ་ང་གཉིིས་མཉིམ་དུ་སོྡེད་

རྒྱུའི་དུས་ཚེོད་འདང་ངེས་བཞིིན་པ་མི་འདུག་ཅིེས་སྡུག་སྐོད་བརྒྱབ་དུས་ཁོོང་གིས་

ང་ལ་ “ཁྱོེད་རང་ལ་གོྲང་གསེབ་ཀྱི་ིགཉིེན་སྒྲིག་ལྟ་བུ་ཞིིག་དགོས་འདོད་འདུག་གམ། ད་ེ

འདྲ་བྱུང་ན་ཧ་ཅིང་སྡུག་པོ་རེད།” ཅིེས་གསུངས་བྱུང་། དེ་འདྲ་ཡིོང་རྒྱུའི་གཞིི་རྩ་ཁོོ་

རང་ཡིོད་པ་མ་རེད།

དུས་ཡུན་འདིའི་རིང་ལ་སྐོབས་རེ་ངས་ཁོོང་དང་ལྷན་དུ་ཡིོང་ཕྱིིར་ཐབས་ལམ་ཛོ་

དྲག་པོ་དེ་འདྲའང་བསྟེན་གྱིི་ཡོིད། ཡིེ་ཤུ་སྐྱར་སོས་དུས་དྲན་གྱིི་ཉིི་མོ་དེར་ངས་ནང་དུ་

ཡིོད་པའ་ིམ་ིཚེང་མ་ལ་སོྒོ་ང་འཚེོལ་སྙེགས་ཀྱི་ིརྩེད་མོ་ཞིིག་ཁོང་པའ་ིཕྱི་ིལ་གྲ་སྒྲིག་བྱས་

ཡིོད་པས་ཚེང་མ་སོྒོ་ང་འཚེོལ་དུ་རྒྱུགས་བརོྗོད་པ་ཡིིན། དེ་ནས་ངས་སོྒོ་དང་སྒོེའུ་ཁུང་

ཡིོད་ཚེད་བརྒྱབ་སྟ་ེསུ་གཅིིག་ནང་དུ་ཐར་ས་མེད་པ་བཟོིས་པ་ཡིིན། རིན་པོ་ཆོེས་ང་ལ་ག་

ར་ེབྱེད་ཀྱི་ིཡིོད་དམ་ཞིེས་དྲིས་བྱུང་བ་ལ་ངས་“ད་ཁྱོེད་རང་ངའ་ིརེད།” ཅིེས་ཞུས་པ་ཡིིན།

ང་རང་ལ་མཚེོན་ན། དུས་སྐོབས་བྱེ་བྲེག་པ་ཞིིག་གིས་ངའི་མི་ཚེེར་འགྱུར་བ་ཆོེན་

པོ་བཏང་ཡིོད་པ་དེ་ནི་ང་ལ་ཕྲུ་གུ་དང་པོ་སྐྱེས་པ་དེ་རེད། ཋེག་གྷིི་བདུན་ཕྲག་གཉིིས་

ཡིིན་སྐོབས་རིན་པོ་ཆོེས་ཧོྥོརད་ཁོོ་ལིན་གྱིི་རི་འདབས་སུ་ས་ཆོ་ཞིིག་ཉོི་འཆོར་ཡིོད་པ་

དེར་བརྟེག་ཞིིབ་གནང་བར་ཉི་ིམ་འགའ་ིརིང་ལ་ཕེབས་སོང་། འདིའ་ིསོྔོན་ལ་རིན་པོ་ཆོ་ེ
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ག་དུས་ཕེབས་ཀྱིང་ང་མཉིམ་དུ་མེད་པའི་དུས་ཚེོད་ཅིིག་ཧ་ལམ་མེད་ཙང་། ད་རེས་ང་

རང་ནང་དུ་སོྡེད་དགོས་པ་ཤོེས་དུས་ཧང་སངས་བྱུང་། རིན་པོ་ཆོེས་ང་མཉིམ་དུ་འཁྲིད་

རྒྱུར་དགའ་བསུ་གནང་གི་ཡིོད་ཀྱིང་། སྤྱིི་ཟླ་གསུམ་པའི་ནང་དུ་བྱིས་པ་དམར་འབྱར་

ཞིིག་ཁྱོེར་ཏེ་རི་འདབས་སུ་གངས་ཀྱིི་ནང་དུ་གོམ་བགོྲད་བྱེད་རྒྱུ་དེར་རྒྱུ་མཚེན་མཐོང་

མ་བྱུང་། དེས་ན་ངས་ཋེག་གྷིི་དང་མཉིམ་དུ་ནང་དུ་སོྡེད་རྒྱུ་བྱས་པ་ཡིིན། ཡིིན་ན་ཡིང་

ང་རང་གཅིིག་པུར་བྱིས་པ་དང་མཉིམ་དུ་ནང་དུ་སོྡེད་རྒྱུར་ཞིེད་སྣང་ཕྲན་བུ་སྐྱེས་བྱུང་

ལ། ཁོེར་རྐྱེང་དུ་དོར་བ་ལྟ་བུ་ཡིང་ཚེོར་བྱུང་། རིན་པོ་ཆོ་ེཕེབས་ཚེར་བ་དང་ང་ལ་མིག་ཆུ་

ཤོོར་ནས་ངུས་པ་ཡིིན། ང་བོྷལ་ཌར་དུ་སླེེབས་པ་ནས་བཟུང་སྟ་ེཁྱོིམ་དུ་མིས་ཁོེངས་བསྡེད་

ཡིོད། ད་ཆོ་ཐེངས་དང་པོར་ཁྱོིམ་སོྟང་པ་ཆོགས་སོང་། མི་འགའ་ཤོས་ཤོིག་ཐུག་འཕྲད་

དང་རོགས་པ་བྱེད་པར་སླེེབས་བྱུང་། ད་ེམིན་དུས་ཚེོད་ཤོས་ཆོ་ེབ་ང་རང་གཅིིག་པུ་རེད།

རིན་པོ་ཆོ་ེཕྱིིར་འཁོོར་སྐོབས་ང་ལ་ “ང་ཚེོས་ས་ཆོ་ཞིིག་ཉོི་རྒྱུ་ཡིིན་” ཞིེས་གསུངས་

ཏ་ེཁོོང་ཐུགས་མཉིེས་པོ་བྱུང་འདུག ང་རང་ཡིང་ཁོོང་ལ་མཇེལ་ཏ་ེཧ་ཅིང་དགའ་པོ་བྱུང་། 

རིན་པོ་ཆོེར་ས་ཆོ་ད་ེརྙིེད་པ་ད་ེཅི་ིཙམ་གྱིིས་གལ་གནད་ཆོེན་པོ་ཡིིན་པ་ངས་ཤོེས་མ་བྱུང་། 

རིན་པོ་ཆོེས་གཟིིགས་གནང་པའི་ས་ཆོ་དེ་ཕྱིིས་སུ་རོ་ཁོི་མོན་ཋེེན་ཆོོས་ཚེོགས་ (Roccky 

Mountain Dharma Center, བསྡུས་མིང་ RMDC) ཀྱི་ིབསྟ་ིགནས་ད་ེདང་ད་ལྟ་མིང་

བརྗོེས་ནས་ཤོམ་བྷ་ལ་ར་ིབོའ་ིཆོོས་ཚེོགས་ (Shambhala Mountain Center) སུ་འབོད་

པ་དེར་གྱུར་པ་རེད། རིན་པོ་ཆོེའ་ིདགོངས་པར་ཁོ་ལོ་ར་ཌོར་ཆོོས་ཉིམས་ལེན་བྱེད་སའ་ི

དབེན་གནས་ཞིིག་འཛུགས་གནང་རྒྱུ་ད་ེགལ་གནད་ཆོ་ེབའ་ིགོམ་སྟབས་ཤོིག་རེད། ཁོོང་

གིས་གྲོང་ཁྱོེར་གྱི་ིམགོ་རོྙིག་དང་མྱུར་ཚེད་ཀྱི་ིཕྱི་ིརུ་བགོྲ་གླེེང་ཚེོགས་འདུ་དང་། ཟིབ་སོྦྱང་

ཤུགས་ཆོེ་སོྤྲོད་ཐུབ་ས་ཤོར་ཕོྱིགས་སུ་སྟག་གི་རྔ་མ་ཡིོད་པ་ནང་བཞིིན་ཨ་རིའི་ནུབ་

ཕོྱིགས་སུའང་བསྟི་གནས་དེ་འདྲ་ཞིིག་དགོས་འདོད་གནང་ཡིོད། ཁོོང་གི་སླེོབ་མ་ཚེོས་

ཁྱོེར་རྐྱེང་ག་ིམཚེམས་བསྙེན་སྒྲུབ་དང་། མཉིམ་སྡེེབ་ཀྱི་ིཉིམས་ལེན་ཤུགས་ཆོ་ེབྱེད་སའ་ིས་

རྒྱ་ཆོ་ེབའ་ིབསྟ་ིགནས་ཤོིག་ཁོོང་ལ་དགོས་འདོད་ཡོིད། རྗོེས་སུ་ཁོོང་གིས་རོ་ཁོ་ིམོན་ཋེེན་
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ཆོོས་ཚེོགས་འཛུགས་རྒྱུ་ད་ེཁོོང་ག་ིསོླེབ་མ་ཚེོའ་ིཉིམས་ལེན་ད་ེཁོོང་ཚེོའ་ིཉིམས་མོྱོང་ག་ི

རྨང་གཞི་ིབཟོི་བའ་ིལྡ་ེམིག་ལྟ་བུ་ཡིིན་སོྐོར་གསུངས་གནང་ཡིོད།

རིན་པོ་ཆོེར་དུས་ཚེོད་སྔོ་མོ་ད་ེཚེོའ་ིསྐོབས་ནས་ཀྱིང་ཁོོང་རང་ག་ིསླེོབ་མ་ཚེོར་ཡིིད་

ཆོེས་ཆོེན་པོ་ཡིོད། ཁོོང་གིས་རྒྱུན་དུ་ཁོོང་ཚེ་ོབཅོིས་སུ་རུང་བ་ཡིིན་པར་གཟིིགས་གནང་

ཡིོད། ཁོོང་གིས་མིའུ་ཐུང་ཚེ་ོརོ་ཁོ་ིམོན་ཋེེན་ཆོོས་ཚེོགས་སུ་ས་ཆོ་ད་ེགཞིིས་ཆོགས་འོས་

པར་བཟོི་རྒྱུའི་ལས་རོགས་སུ་བོས། ཅིིའི་ཕྱིིར་ཞིེ་ན་ཁོོང་གིས་ཁོོང་ཚེོའི་སོྟབས་ཤུགས་

དང་སྔོར་སོར་ཚུད་པའ་ིནུས་པ་ད་ེགཟིིགས་ཐུབ་ཡིོད། ཁོོང་ཚེོར་མཐུན་རྐྱེེན་མང་པོ་མེད་

པའ་ིགནས་སྟངས་དཀའ་ངལ་ཆོ་ེབའ་ིའོག་སོྡེད་རྒྱུར་གོམས་ཡོིད་ཙང་། ཁོོང་ཚེ་ོལས་སླེ་

པོའ་ིསོྒོ་ནས་ས་ཆོ་དེར་བསྡེད་པ་རེད། ཁོོང་ཚེོས་དེར་ཁོང་པ་མང་པོ་བརྒྱབ་ཡིོད་ལ། ད་

ལྟའང་དེར་ཡོིད་པའི་ཁོང་པ་འགའ་ཞིིག་ནི་འཛུགས་སྐྲུན་ཡི་མཚེར་ཅིན་དེ་འདྲ་ཡིོད། 

སྐོབས་དེ་དུས་ཁོོང་ཚེོ་སོྒོམ་རྒྱག་རྒྱུར་བྱང་ཆོ་ཆོེན་པོ་དེ་འདྲ་མ་རེད་དེ་རྗོེས་སུ་མང་པོ་

བྱུང་སོང་། འདི་ནི་ཁོོང་གིས་ཁོོང་ཚེོར་ཡིིད་ཆོེས་གནང་པ་ལ་བརྟེེན་ནས་བྱུང་བ་རེད། 

ཁོོང་གིས་ཚེང་མ་ལ་ནུས་པ་ཆོེན་པོ་ཡོིད་པར་གཟིིགས་ཡོིད།

ངའི་བསམ་པར། RMDC ལ་ས་ཆོ་ཐོབ་པ་དེ་ནི་ང་ཚེོས་བྱང་ཨ་རིར་བསྡེད་དེ་ལོ་

འཁོོར་མོ་གཅིིག་རོྫོགས་པའ་ིམཚེོན་རྟེགས་ད་ེརེད་སྙམ། ད་ེན་ིགླེིང་ཕྲན་འདིར་ང་གཉིིས་

མཉིམ་དུ་མི་ལོ་བཅུ་བདུན་བསྡེད་པའི་ལོ་དང་པོ་དེ་ཆོགས་ཡོིད། སྤྱིི་ལོ་ ༡༩༦༩ ལོར་

དབྱིན་ཡུལ་དུ་ཡོིད་སྐོབས་རིན་པོ་ཆོེས་ཨ་རིར་ཡོིང་རྒྱུ་དེས་ཁོོང་ལ་ཅིི་ཞིིག་ཡོིང་མིན་

མཚེོན་པའ་ིསོྐོར་ལ་ “བྱང་ག་ིགནམ་འོག་ཏུ་” (In the North of the Sky) ཞིེས་པའ་ི

སྙན་རྩོམ་ཞིིག་བྲེིས་གནང་པ་རེད། དེའི་ནང་དུ་ཁོོང་གིས་ཁོོང་རང་གི་སོྐོར་ལ་ “ཆོོས་

རྒྱམ་སེར་བར་སྤྲུལ་ནས་འདིར་སླེེབས་དུས་” ཞིེས་བྲེིས་གནང་ཡོིད། ངོ་མ་ང་ཚེ་ོཨ་རིར་

སླེེབས་པའ་ིལོ་དང་པོ་ད་ེརླུང་འཚུབ་འཁོོར་ལོ་རང་རེད། ལུང་པའ་ིནང་དུ་སོྐོར་སོྐྱད་བྱེད་

བཞིིན་ནུས་ཤུགས་བསྡུ་བའི་ཆོོས་ཕོྱིགས་ཀྱིི་རླུང་འཚུབ་འདྲ་ཞིིག་རེད། ངའི་མི་ཚེེའི་

ནང་ཁོོང་དང་ལྷན་དུ་ང་ལ་ཉིམས་མོྱོང་མང་པོ་བྱུང་བ་ནང་བཞིིན། དུས་སྐོབས་ད་ེན་ིཧ་
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ཅིང་ངོ་མཚེར་ཅིན་དང་། ཡིང་སྐོབས་ར་ེཁོེར་རྐྱེང་ག་ིཚེོར་བ་ཅིན་གཉིིས་ཀ་རེད། ཁོོང་

གི་འཇེིག་རྟེེན་གྱིི་ཆོ་ཤོས་ཤོིག་ང་ལ་ཡིོངས་སུ་རོྫོགས་པར་མོྱོང་ཚེོར་བྱུང་ཡིོད་ལ། ཁོོང་

དང་བྲེལ་ཏེ་ང་རང་གི་མི་ཚེེ་ཡིོད་རྒྱུའི་འགོ་ཡིང་ཚུགས། བླ་མའི་བདག་མོ་བྱེད་རྒྱུ་དེ་

དུས་རྟེག་ཏུ་ལས་སླེ་མོ་ཞིིག་མ་རེད། འོན་ཀྱིང་ཡུལ་པོ་ཞིིག་རྩ་བ་ནས་མ་རེད་ཅིེས་ངས་

ཤོོད་ཐུབ།།
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ཋེག་གྷིི་ནི་བྱིས་པ་སྙོར་སླེ་མོ་ཞིིག་རེད། དོན་དངོས་སུ་གལ་ཏེ་ཁོོ་ངའི་ཕྲུ་གུ་དང་པོ་དེ་

མིན་ན། ངས་སེམས་ཁྲལ་བྱས་ཡིོད་མདོག་ཁོ་པོ་རེད། ཅིིའ་ིཕྱིིར་ཞི་ེན་ཁོོ་ལ་ངུ་རྒྱུ་དཀོན་

པོ་རེད། ཁོོ་དང་མཉིམ་དུ་ཧ་ལམ་ཅི་ིབྱས་ཀྱིང་ཆོོག་ལ། གང་དུ་འཁྱོེར་ཀྱིང་ཆོོག ཁོོ་གོྲད་

པ་ལོྟགས་ན་མ་གཏོགས་རོྙིག་དྲ་ཤོོད་ཀྱིི་མེད། ངས་ཁོོ་ལ་ཁོ་ལག་སྤྲོད་ཟིིན་པ་དང་ཁོོ་

ལམ་སེང་གཉིིད་ཉིལ་བའམ། ཡིང་ན་ཉིལ་ཁྲིའི་སྟེང་དུ་ངལ་གསོ་བྱེད་ཀྱིི་ཡིོད། རྗོེས་སུ་

ང་ཚེོས་ཁོོ་ལ་དཀའ་ངལ་མང་པོ་ཡིོད་པ་ཤོེས་དུས་ངས་སྔོ་མོ་ནས་ཅི་ིབྱེད་དགོས་པ་ཤོེས་

ཡིོད་ན་བསམས་བྱུང་།

སྤྱི་ིལོ་ ༡༩༧༡ ཟླ་བ་ལྔ་པའ་ིནང་བྱིས་པ་ད་ེཟླ་བ་གཉིིས་ཙམ་ཡིིན་དུས་ང་ཚེ་ོཚེང་མ་

མཉིམ་དུ་ཁོ་ལ་ིཧོྥོར་ན་ིཡིར་ཕྱིིན་པ་ཡིནི། ང་ཚེསོ་སུ་བཟུ་ཁོ་ིརོ་ཤོ་ིལ་ཡིང་སྐྱར་ཐུག་འཕྲད་

བྱས་པ་ཡིིན། སྐོབས་འདིར་ཁོོང་ཕ་ེཇེ་ིསྲོང་ལམ་ལ་ཡིོད་པའ་ིསན་ཧྥོ་རན་ས་ིས་ིཁོོ་བཟིེན་

ཆོོས་ཚེོགས་(བསྡུས་མིང་SFZC) སུ་བསྡེད་འདུག ང་ཚེོས་ SFZC ཡི་ིལྡུམ་རའ་ིནང་དུ་

རོ་ཤོ་ིདང་ཁོོ་པའ་ིསྐྱ་ེདམན་ཨུ་ཁུ་སན་དང་ལྷན་དུ་ཇེ་བཏུང་། རོ་ཤོ་ིཡིིས་ཋེག་གྷི་ིལ་ཆོོ་ག་

དམིགས་བསལ་ཞིིག་བྱས་སོང་། ཁོོས་ཋེག་གྷིི་ལ་ཋེོ་རོན་ནོ་ཁོོ་སན་ཞིེས་ཉིི་ཧོང་གི་སྐོད་

དུ་སྟག་ཕྲུག་ཟིེར་བའི་མིང་ཞིིག་བཏགས་སོང་། ང་ཚེོའི་ཁོ་ལི་ཧོྥོར་ནི་ཡིའི་འགྲུལ་སོྐྱད་

གཉིིས་པའི་སྐོབས་སུ་ང་ཚེོས་ཨ་ལན་ཝི་ཚེི་ཡིང་ཐུག་འཕྲད་ཀྱིིས་རིན་པོ་ཆོེས་ཨ་ལན་

གྱི་ིསོ་ས་ལ་ིཋོེར་ཡོིད་པའ་ིགྲུའ་ིཁོང་པའ་ིནང་དུ་བགོྲ་གླེེང་ཚེོགས་འདུ་ཞིིག་ཚེོགས་གནང་

པ་རེད། ཨ་ལན་གྱིིས་གྲུ་དེའ་ིཆོ་ཤོས་ཤོིག་ཁོོང་རང་ག་ིསླེོབ་མ་རྣམས་སོྒོམ་རྒྱག་པར་ཡིོང་

སའ་ིམཆོོད་ཁོང་ལ་བསྒྱུར་འདུག མ་ིཚེོས་ཁོ་འདོན་བྱེད་དུས་ཁོོས་གོྱིན་ཆོས་རྒྱ་སྨུག་ཅིིག་

གོྱིན་ཏ་ེམདུན་དུ་སོྡེད་པ་དང་ད་ེརྗོེས་གཏམ་བཤོད་བྱེད་ཀྱིི་འདུག ང་ལ་ད་ེགའ་ིརྣམ་པ་

ད་ེནུབ་ཕོྱིགས་པ་ཞིིག་གིས་ནང་ཆོོས་བྱེད་སྟངས་ཡི་མ་ཟུང་ཁྱོད་མཚེར་ཞིིག་ཡིིན་པ་ཚེོར་
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བྱུང་། འོན་ཀྱིང་རིན་པོ་ཆོ་ེཨ་ེལན་ལ་མཉིེས་པོ་ཡོིད་པ་དང་། ཁོོས་ཨ་རིའ་ིནང་དུ་སྤྱི་ིལོ་

དྲུག་ཅུའ་ིནང་དུ་བཟིེན་ཁྱོབ་སྤེེལ་གྱི་ིསོྒོ་ནས་ནང་ཆོོས་ངོ་སོྤྲོད་ཀྱི་ིརྨང་གཞི་ིབཏིང་བ་དེར་

རྗོེས་སུ་ཡི་ིརང་གནང་ག་ིའདུག

འགྲུལ་སོྐྱད་འདིའ་ིསྐོབས་ཇོེན་བྷ་ེཁོར་ང་ཚེོའ་ིམཉིམ་དུ་ཁོ་ལ་ིཧོྥོར་ན་ིཡིར་ཡོིང་བ་

རེད། ཉིི་མ་གཅིིག་ཇོེན་གྱིིས་མོ་ཊི་བཏང་ནས་ང་ཚེོ་ཨོག་ལནད་ཀྱིི་གནས་གང་ཞིིག་ལ་

འཁྲིད་བཞིིན་པའ་ིསྐོབས་སུ་ཁོོས་རིན་པོ་ཆོ་ེལ་ “ཁྱོེད་རང་གིས་ང་ལ་ཐེག་དམན་གྱི་ིདྲན་

པ་ཉིེར་བཞིག་སོྐོར་ནས་ཅི་ིཞིིག་གསུང་གནང་ཐུབ་བམ།” ཞིེས་དྲིས་སོང་། ཁོོས་འད་ིལྟར་

བཤོད་སྐོབས་འགྲིམ་འགྲུལ་གྱིི་གླེོག་བརྡོ་དམར་པོ་དམར་པོ་ཡིོད་བཞིིན་དུ་འགྲོ་བཞིིན་

ཡིོད་པས། ང་ཚེོའ་ིམོ་ཊིར་བརྡོབ་སོྐྱན་བྱུང་སོང་། རིན་པོ་ཆོེའ་ིརྩིབས་མ་འགའ་ཞིིག་ཆོག་

འདུག འོན་ཀྱིང་སྟབས་ལེགས་པ་ཞིིག་ལ་སུ་ལའང་འཚེབ་ཆོེའ་ིསོྐྱན་ཆོ་བྱུང་མ་སོང་།

ང་ཚེོ་མཚེོ་ཁུག་ནས་ཐོན་ཏེ་ལོ་སོྔོན་མ་རོ་ཤོི་དང་ལྷན་དུ་ཐུག་འཕྲད་སྐྱིད་པོ་ཞིིག་

བྱུང་བའི་ས་ཆོ་ཋེ་ས་ཇེ་རར་ཉིིན་ཤོས་སོྡེད་ཕྱིིར་མཚེོ་འགྲམ་བརྒྱུད་དེ་ཕྱིིན་པ་ཡིིན། ང་

ཚེོ་དེ་གར་ཡིོད་དུས་རིན་པོ་ཆོེ་ལ་ཁོོང་གི་ཆོོས་བརྒྱུད་ཀྱིི་དབུ་འཁྲིད་༸རྒྱལ་དབང་

ཀརྨ་པ་རིན་པོ་ཆོ་ེམཆོོག་ནས་ཕྱིག་བྲེིས་ཤོིག་རིན་པོ་ཆོེའ་ིསླེོབ་མ་ཞིིག་བརྒྱུད་ད་ེའབོྱར་

སོང་། ༸རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པ་མཆོོག་གིས་ཋེག་གྷི་ིཁོོང་རང་ག་ིདག་ེརྒན་ཟུར་མང་བསྟན་

དགའ་རིན་པོ་ཆོེའི་ཡིང་སྲོིད་དུ་ངོས་འཛོིན་གནང་པ་ཡིིན་གསུངས་འདུག ཕྱིག་བྲེིས་

ཕེབས་པའ་ིམཚེན་དེར་ཋེག་གྷི་ིངུས་ངུས་པར་བསྡེད་སོང་། ཁོོ་ལ་མཚེོན་ན་ད་ེན་ིཧ་ཅིང་

རྒྱུན་ལྡན་མ་ཡིིན་པ་ཞིིག་རེད།

ང་ཚེོའི་ཕྲུ་གུ་དེ་ནང་པའི་བླ་མ་གལ་ཆོེན་ཞིིག་གི་ཡིང་སྲོིད་དུ་ངོས་འཛོིན་གནང་

བ་དེ་ཆོེ་མཐོང་ཆོེན་པོ་ཞིིག་རེད། གསལ་བསྒྲགས་འདིས་རིན་པོ་ཆོེ་སྐྱ་སར་བབ་སྟེ་ང་

དང་གཉིེན་སྒྲིག་བྱེད་དུས་དེ་ཙམ་གྱིི་ཐུགས་མཉིེས་པོ་མ་བྱུང་བའི་ཆོོས་བརྒྱུད་ཀྱིི་དབུ་

ཁྲིད་ཅིིག་ནས་ངོས་ལེན་གང་འཚེམས་གནང་བའ་ིམཚེོན་རྟེགས་ཤོིག་བསྟན་པ་རེད། ད་

དུང་ངོས་འཛོནི་འད་ིདང་ལྷན་དུ་བོད་མིའ་ིབླ་དཔོན་ཚེ་ོནས་ཐུགས་ར་ེགནང་པའ་ིའགན་
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འཁུར་ལྕ་ིམོ་ཞིིག་ཡོིང་ག་ིཡོིད་པ་ང་ཚེོས་ཤོེས་བྱུང་། གོང་དུ་ངས་བོད་དུ་སྤྲུལ་སྐུའ་ིསོླེབ་

གསོ་དང་སྐྱེད་སྲོིང་གི་སོྐོར་ལ་འགྲེལ་བཤོད་བྱས་ཡོིད། འདི་ནི་སྤྲུལ་སྐུ་གཞོིན་ནུ་ཞིིག་

སྐྱེད་སྲོིང་བྱེད་སྟངས་ལ་ངོས་ལེན་བྱས་པའི་འགྲོ་ལུགས་ཤོིག་རེད། རྒྱ་ནག་གིས་བོད་

ལ་དབང་སྒྱུར་བྱས་པའི་རྐྱེེན་གྱིིས་བོད་དུ་གནས་སྟངས་ཡིོད་ཚེད་ལ་དོ་ཕོག་བྱུང་ཡོིད་

ཀྱིང་། བོྲེས་བོྱལ་དུ་ཕེབས་ཐུབ་པའ་ིབོད་ཀྱི་ིབླ་མ་མང་པོས་རྒྱ་གར་དང་བོད་ཀྱི་ིས་འབྲེེལ་

ཡུལ་གྲུ་ཁོག་ཏུ་དགོན་པ་གསར་འཛུགས་གནང་བཞིིན་ཡིོད། ཁོོང་ཚེོས་གང་ཐུབ་ཅི་ིཐུབ་

ཀྱིིས་བླ་མ་གཞོིན་ནུ་ཚེོར་ཤོེས་ཡིོན་སོྤྲོད་སྟངས་ད་ེསོྲོལ་རྒྱུན་གྱི་ིལམ་སོྲོལ་སྐྱར་གསོ་བྱེད་

བཞིིན་ཡིོད། དོན་དངོས་སུ་༸རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པ་མཆོོག་ནས་སྒོང་ཏོག་ཏུ་ཁོོང་རང་གི་

དགོན་པ་གསར་བཞིེངས་ཀྱིིས་དགེ་རྒན་ན་གཞིོན་མང་པོར་སོྦྱང་བརྡོར་སོྤྲོད་ཀྱིི་ཡིོད། 

དེས་ན་ལོ་ཚེད་ལོན་པ་དང་སླེོབ་སོྦྱང་བྱེད་པར་ཋེག་གྷི་ིད་ེགར་གཏོང་དགོས་པའ་ིགནོན་

ཤུགས་རིན་པོ་ཆོ་ེདང་ངའ་ིཐོག་ཏུ་ཡོིང་རྒྱུ་རེད། བོད་མ་ིཚེོས་གལ་ཏ་ེསྤྲུལ་སྐུ་ཞིིག་ཡིང་

དག་པའི་སོྒོ་ནས་ངོས་འཛོིན་དང་། ཁྲི་འདོན། བསླེབ་པ་སོླེབ་གཉིེར་བཅིས་མ་བྱུང་ན། 

ཁོོ་ལ་སྤྲུལ་སྐུའི་ན་ཚེ་ལྟ་བུ་སེམས་མི་བརྟེན་པ་ཡོིང་གི་ཡིོད་པའི་ཡིིད་ཆོེས་བྱེད་ཀྱིི་ཡོིད། 

ཅིིའི་ཕྱིིར་ཞིེ་ན་ཁོོས་སྐྱར་དུ་སྲོིད་པར་སྐྱེ་བ་བླངས་པའི་དགོས་པ་དང་དམིགས་ཡུལ་དེ་

སྒྲུབ་ཀྱི་ིམེད་ཙང་རེད།

རིན་པོ་ཆོ་ེལ་ཋེག་གྷི་ིརྒྱ་གར་དུ་སླེོབ་སོྦྱང་ལ་གཏོང་འདོད་མ་ིའདུག གང་ཡིིན་ཟིེར་

ན། ཁོོང་གིས་ནང་པའ་ིཆོོས་ཀྱི་ིམ་འོངས་པ་ད་ེནུབ་ཕོྱིགས་སུ་ཡོིད་པ་ཤུགས་ཆོེར་དགོངས་

ཀྱི་ིཡིོད་པས། ཁོོང་ག་ིཕྲུ་གུ་རྣམས་ལ་ཤོེས་ཡིོན་ད་ེའད་ིགར་སྤྲོད་ན་བཟིང་བ་དགོངས་ཀྱི་ི

ཡིོད། ཁོོང་ལ་ཨོག་ས་ིཧོྥོརད་ནས་བྱུང་བའ་ིཉིམས་མོྱོང་ག་ིཐོག་ནས་ཁོོང་གིས་ནུབ་ཕོྱིགས་

པའ་ིཤོེས་ཡིོན་ལམ་ལུགས་ལ་གུས་ཞིབས་དང་རྗོེས་སུ་ཡི་ིརང་ཧ་ཅིང་ཤུགས་ཆོ་ེགནང་ག་ི

ཡིོད། ཁོོང་ལ་ཁོོང་རང་བྱིས་པའ་ིསྐོབས་སུ་དགོན་པར་ཁོེར་རྐྱེང་དུ་བཞུགས་དགོས་བྱུང་

བའི་གནས་སྟངས་དེ་རང་གི་ཕྲུ་གུའི་སྟེང་དུ་ཡིང་སྐྱར་འབྱུང་འདོད་ཀྱིང་མེད། ཕོྱིགས་

མཚུངས་ཁོོང་གིས་ཕྲུ་གུའི་ཨ་ཕ་ཡིིན་པ་ཙམ་གྱིིས་མ་ཡིིན་པར། ཁོོང་ཚེོར་ཆོོས་ཕོྱིགས་
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ཀྱི་ིལམ་སོྟན་ཅི་ིམཁོོ་གནང་པ་ལ་བརྟེེན་ནས་ཁོོང་སྐུ་སྒོེར་གྱིིས་འགན་འཁུར་བཞིེས་ཏ་ེ

ཁོོང་ཚེོ་སྐྱེད་སྲོིང་གནང་འདོད་ཡིོད། དེས་ན་ཁོོང་ལ་ཋེག་གྷིི་ང་ཚེོའི་མཉིམ་དུ་འཇོེག་

འདོད་བྱུང་བ་རེད། རྗོེས་སུ་དུས་སྐོབས་གཞིན་པ་ཞིིག་ལ་ཁོོང་ག་ིབུ་ལ་སྦྱོང་བརྡོར་སོྣན་

མ་ཐོབ་ཕྱིིར་ཨ་ེཤོ་ེཡིར་ཕྱིིན་ཆོོག ཋེག་གྷི་ིཡི་ིཨ་མ་ཡིིན་པའ་ིཆོ་ནས་ཁོོ་ང་ཚེོའ་ིམཉིམ་དུ་

ནང་ལ་བསྡེད་ན་སྙམ་པའ་ིའདོད་པ་ང་ལ་རང་བཞིིན་གྱིིས་བྱུང་། གནད་དོན་དང་ཚེོར་

ཤུགས་འད་ིདག་ལ་བརྟེེན་ནས་ཕྱིག་བྲེིས་ཕེབས་པའ་ིམཚེན་གང་པོར་ཋེག་གྷི་ིངུས་ངུས་

པར་བསྡེད་པ་ད་ེཡི་མཚེན་གང་ཡིང་མ་རེད་སྙམ།

ཋེ་ས་ཇེ་ར་ནས་ང་ཚེ་ོམུ་མཐུད་ལོ་ས་ིཨན་ཇེིལ་ས་ིལ་ཕྱིིན་པ་ཡིིན། དེར་རིན་པོ་ཆོེས་ 

“ངར་འཛོིན་གྱི་ིའཐབ་འཁྲུག་” ཅིེས་པའ་ིབརོྗོད་གཞིིའ་ིཐོག་བགོྲ་གླེེང་ཞིིག་གནང་སོང་། 

ཁོོང་ལ་ལོ་ས་ིཨན་ཇེིལ་ས་ིལ་དོན་གཉིེར་ཅིན་གྱི་ིསོླེབ་མ་འདུ་འགོ་ཚུགས། ང་ཚེོས་རིན་

པོ་ཆོ་ེདང་འབྲེེལ་བ་དམ་པོར་གྱུར་བའ་ིགོླེག་བརྙིན་བཟོི་སྐྲུན་པ། བྷེརད་བྷ་ིར་ིཡིནད་དང་། 

ཡིོ་ཧན་ཌ་ེམ་ེཋེ་ིརག་ཁོ་ེས་ིགཉིིས་དང་ལྷན་དུ་དུས་ཚེོད་བསྐྱལ། སྐོབས་དེར་རིན་པོ་ཆོ་ེམ་ི

ལ་རས་པའ་ིསྐུ་ཚེེའ་ིསོྐོར་ལ་གོླེག་བརྙིན་ཞིིག་བཟོི་རྒྱུའ་ིའགོ་འཛུགས་ཀྱི་ིགནས་སྐོབས་

སུ་ཡོིད། རིན་པོ་ཆོེས་ཁོོང་རང་གང་ལ་བྱང་ཆུབ་པའ་ིནང་པའ་ིགསང་སྔོགས་རོྡོ་རྗོ་ེཐེག་

པའ་ིཉིམས་ལེན་གྱི་ིའདོད་ཚུལ་བཀོལ་ཏ་ེགླེོག་བརྙིན་ཞིིག་བཟོི་འདོད་གནང་། ཁོོང་གིས་

རྒྱལ་བ་རིགས་ལྔ་ཞིེས་པའི་གསང་སྔོགས་ཀྱིི་སོྒྲམ་གཞིི་བཀོལ་ཏེ་གོླེག་བརྙིན་ཞིིག་བཟོི་

རྒྱུར་དོན་གཉིེར་གནང་ཡོིད།

སངས་རྒྱས་ཏ་ེཀུན་ཏུ་བཟིང་པོ་དང་། རོྡོ་རྗོ་ེསྟ་ེཕྱིག་ན་རོྡོ་རྗོ།ེ ལས་ཏ་ེདོན་ཡིོད་གྲུབ་

པ། པདྨ་སྟ་ེའོད་དཔག་མེད། རིན་ཆོེན་ཏ་ེརིན་ཆོེན་འབྱུང་གནས་བཅིས་རྒྱལ་བ་རིགས་

ལྔ་ནི་སྲོིད་པ་དང་ཞིི་བ་གཉིི་གའི་སྤྱིོད་པ་མི་འདྲ་བ་ལྔ་མཚེོན་གྱིི་ཡིོད། རིགས་རེ་རེ་

ལ་དག་པ་དང་མ་དག་པའི་མཚེོན་དོན་གཉིི་ག་ཡིོད།22 སྤྱིི་ལོ་བདུན་ཅུའི་འགོ་སོྟད་དུ་

22  རྒྱལ་བ་རིགས་ལྔ་སྟ།ེ ཀུན་ཏུ་བཟིང་པོ་དང་། ཕྱིག་ན་རོྡོ་རྗོ།ེ དོན་ཡོིད་གྲུབ་པ། འོད་དཔག་མདེ། རནི་ཆོནེ་འབྱུང་གནས་

བཅིས་ན།ི དག་པ་དང་མ་དག་པ་གཉིསི་ཀའ་ིསོྤྱིད་པ་མ་ིའདྲ་བ་ལྔ་ལ་གོ་བ་རདེ། རགིས་ལྔ་པོ་ར་ེར་ེལ་དག་པ་དང་མ་

དག་པ་གཉིསི་ཀའ་ིརྣམ་པ་ལྡན་ཡོིད། ཀུན་ཏུ་བཟིང་པོ་ན་ིཡིངས་ཤོངི་རྒྱ་ཆོ་ེབ་དང་མ་རགི་པའ་ིངོ་བོ་དང་འབྲེལེ་བ་
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རིན་པོ་ཆོེས་ཁོོང་རང་ག་ིམཛོད་འཕྲིན་གྱི་ིནང་དུ་དཔ་ེམཚེོན་འད་ིབེད་སོྤྱིད་གནང་ཡིོད། 

འདི་སྒྱུ་རྩལ་ལ་བེད་སོྤྱིད་ཡིོད་པ་ཙམ་མ་ཟིད་མིའི་སེམས་ཁོམས་ཤོེས་པ་ལའང་ཕན་

ཐོགས་ཡོིད། གོླེག་བརྙིན་བཟོི་སྐྲུན་གྱི་ིཐད་ནས་བཤོད་ན། ཁོོང་གིས་རྣམ་པ་ཞིིག་ཇེ་ིལྟར་

དཔར་དུ་བླངས་པ་དེས་རིགས་ལྔའ་ིནང་ག་ིགཅིིག་ག་ིམཐུ་ནུས་ད་ེམཚེོན་པར་བྱེད་པའམ། 

བཟུང་ཐུབ་པར་དགོངས་ཀྱི་ིའདུག གནས་སྟངས་གཅིིག་ལ་པར་ཆོས་དེས་ཟུར་མ་ིའདྲ་

བ་ལྔ་ནས་བལྟས་ཏ་ེརོྟེག་པའམ། གོ་བ་མ་ིའདྲ་བ་ལྔ་ལེན་ཐུབ། རྒྱལ་བ་རིགས་ལྔའ་ིཡོིན་

ཏན་དེ་དག་རང་གི་སྒྱུ་རྩལ་གྱིི་ནང་དུ་བཀོལ་རྒྱུའི་བསམ་བོླ་དེ་རིན་པོ་ཆོེ་ལ་ཐུག་པའི་

སྒྱུ་རྩལ་བ་གཞིན་མང་པོར་བྱུང་བ་ནང་བཞིིན་ཇོེ་ཧ་ན་དང་བྷེརད་གཉིིས་ལའང་ཡིིད་ལ་

འཐད་པོ་བྱུང་སོང་།

སྤྱི་ིལོ་ ༡༩༧༣ ལོར་ཇོེ་ཧ་ན་དང་བྷེརད་གཉིིས་རིན་པོ་ཆོ་ེདང་ལྷན་དུ་ས་ིཝི་ིཌེན་གྱི་ིས་ི

ཋོེག་ཧོམ་ནང་ག་ིམ་ིརིགས་རྣམ་བཤོད་ཀྱི་ིའགྲེམས་སོྟན་ཁོང་དུ་བཞུགས་པའ་ིམ་ིལ་རས་

པའ་ིསྐུ་ཚེེའ་ིསོྐོར་གྱི་ིངོ་མཚེར་ཅིན་གྱི་ིཐང་ཀ་འགའ་ཞིིག་གླེོག་བརྙིན་པར་ལེན་གནང་

བར་ཕེབས་པ་རེད། ཁོོང་གིས་ཐང་ཀའི་སྣང་བརྙིན་དེ་དག་གོླེག་བརྙིན་གྱིི་ནང་དུ་བེད་

སོྤྱིད་གཏོང་འདོད་གནང་ཡིོད། འོན་ཀྱིང་པར་ཆོས་ཀྱི་ིཆོ་ེཤོེལ་ཡིག་པོ་མ་བྱུང་བའ་ིརྐྱེེན་

ཡོིད། དའེ་ིསྐུ་མདོག་དཀར་པོ་དང་མཚེནོ་རྟེགས་ན་ིའཁོོར་ལོ་རདེ། ད་ེན་ིབོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གྱི་ིའདོད་ཚུལ་ལ་

ནམ་མཁོའ་ད་ེཁོམས་ལྔ་པར་བརྩསི་པའ་ིནམ་མཁོའ་ིཁོམས་དང་འབྲེེལ་ཡིོད། ཕྱིག་ན་རོྡོ་རྗོའེ་ིནུས་པ་ད་ེཕྱིོགས་གཅིགི་

ནས་རྣམ་དཔོྱོད་ཀྱི་ིརགི་རྩལ་ལམ། གནད་ལ་ཕགིས་པ་དང་། ཕོྱིགས་གཞིན་ནས་ཁོོང་ཁོྲ་དང་ང་རྒྱལ་གྱི་ིརྣམ་པ་ལྷན་

དུ་ཡོིད། དའེ་ིཁོམས་ཆུ་དང་། སྐུ་མདོག་སོྔོན་པོ། མཚེནོ་རྟེགས་ན་ིརོྡོ་རྗོ་ེརདེ། དོན་ཡོིད་གྲུབ་པའམ་ལས་ན་ིརྣམ་བྱང་

ཕོྱིགས་ནས་བཤོད་ན། བསམ་པའ་ིདོན་ཐམས་ཅིད་བད་ེབླག་ཏུ་འགྲུབ་པའམ། དཀར་པོ་དག་ེབའ་ིལས་དང་། ཀུན་

ནས་ཉོིན་མོངས་ཕོྱིགས་ནས་བཤོད་ན། གཞིན་ལ་ཕྲག་དོག་དང་འགྲན་ཟླ་བྱདེ་པ་དང་འབྲེལེ་བ་ཡོིད། དའེ་ིསྐུ་མདོག་

ལྗང་ཁུ་དང་། ཁོམས་རླུང་། མཚེནོ་རྟེགས་རལ་གྲ་ིརདེ། འོད་དཔག་མདེ་དམ་པདྨ་ན་ིརྣམ་བྱང་ག་ིངོ་བོ་ནས་བྱམས་

སྙངི་རྗོ་ེདང་། ཆོོས་རབ་ཏུ་རྣམ་འབྱདེ་ཀྱི་ིཤོསེ་རབ། ངག་རྩལ་བཅིས་ཀྱི་ིཡིོན་ཏན་མངའ་བ་དང་། ཀུན་ནས་ཉོིན་མོངས་

ཕོྱིགས་ནས་བཤོད་ན། བདག་འཛོནི་དང་སྲོདེ་ཞིནེ་ཆོ་ེབའ་ིལས་དང་འབྲེལེ་བ་ཡོིད། དའེ་ིམཚེནོ་རྟེགས་ན་ིཔདྨ་དང་། 

སྐུ་མདོག་དམར་པོ། ཁོམས་མ་ེཡིནི། མཐའ་མ་རནི་ཆོེན་འབྱུང་གནས་ཀྱི་ིམཚེནོ་རྟེགས་ན་ིནོར་བུ་རདེ། དའེ་ིརྣམ་བྱང་

ཕོྱིགས་ཀྱི་ིཡོིན་ཏན་ན།ི བཏང་སོྙམས་དང་རྗོསེ་སུ་ཡི་ིརང་། ནོར་ལོངས་སོྤྱིད་འཕལེ་བ་དང་། ཀུན་ནས་ཉོིན་མོངས་

ཕོྱིགས་ཀྱི་ིསོྐྱན་ན་ིདབུལ་ཕོངས་སུ་འགྱུར་བ་དང་། བརྣབ་སམེས་དང་། ཕྲ་མ་བཅིས་དང་འབྲེལེ་བ་ཡོིད། དའེ་ིཁོམས་

ས་དང་སྐུ་མདོག་སརེ་པོ་ཡིནི།
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གྱིིས་སྣང་བརྙིན་དེ་དག་གསལ་པོ་མ་བྱུང་བ་སོགས་འགལ་རྐྱེེན་སྣ་མང་ལ་བརྟེེན་ནས་

གོླེག་བརྙིན་བཟོི་རྒྱུ་བྱུང་མེད།

ང་ཚེོ་ལོ་སི་ཨན་ཇེེལ་སི་ལ་ཡིོད་སྐོབས། ང་ཚེོ་ཀྲིཥྞ་དང་། ནཱ་ར་ཡིན་གྱིི་མཉིམ་དུ་

ཨིན་ཋེ་ེགྷི་ིརལ་ཡོི་ག་ཚེོགས་པ་སྟ།ེ ཁོོང་ཚེོས་བསྡུས་མིང་གིས་ IYI ཞིེས་འབོད་པ། ཡིིན་

པ་ན་ིས་ིཝི་མ་ིས་ཆོ་ིཌ་ནན་ཌའ་ིཆོོས་ཚེོགས་ཡིིན་པ་དེར་དགོང་ཚེིགས་ལ་གདན་འདྲེན་

ཞུས་བྱུང་། རིན་པོ་ཆོ་ེརྒྱ་གར་གྱི་ིཁོ་ལག་ལ་མཉིེས་པོ་ཡོིད་ཙང་ IYI ལ་དགོང་ཚེིགས་ལ་

ཕེབས་རྒྱུར་སོྤྲོ་བ་འཕེལ་པོ་བྱུང་སོང་། ཁོོང་ཚེོས་ང་ཚེོར་རྒྱ་གར་གྱིི་ཤོ་མེད་ཁོ་ལག་

ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་ཞིིག་དྲངས་བྱུང་། ལོ་སོྔོན་མ་དེར་ཀྲིཥྞ་དང་ནཱ་ར་ཡིན་བོྷལ་ཌར་དུ་ཐུག་

རྗོེས། རིན་པོ་ཆོེས་ཁོོང་གཉིིས་དང་དམིགས་བསལ་ནཱ་ར་ཡིན་ངོ་ཡིག་པོ་ཤོེས་འདོད་

ཆོེན་པོ་གནང་ག་ིའདུག ནཱ་ར་ཡིན་གྱིིས་སྤུ་མའ་ིསྟོད་གོས་དམར་པོ་ཞིིག་གོྱིན་ཏ་ེདགོང་

ཚེིགས་ལ་སླེེབས་སོང་། ཁོོའ་ིཡིིད་དབང་འགུག་ནུས་ཀྱི་ིཁྱོད་ཆོོས་ཀྱིིས་ངའ་ིཡིིད་འཕོྲག་

སོང་། ཁོོ་ན་ིསེམས་བཟིང་པོ་དང་། སྣང་བ་སྐྱིད་པོ་ཡོིད་པ་གང་ཞིིག་ལ་རྣམ་དཔོྱོད་ཅིན་

ཞིིག་ཏུ་མངོན། ང་ཚེོའི་ཐུག་འཕྲད་ཀྱིི་མཇུག་ཙམ་དུ་ནཱ་ར་ཡིན་དང་ཁོོའ་ིགོྲགས་མོ་

ལི་ལ། དེ་བཞིིན་ཀྲིཥ་ནཱ་དང་ཁོོའ་ིགོྲགས་མོ་གསར་པ་ཧེ་ལན་བཅིས་མཉིམ་དུ་ང་ཚེོའི་

ཆོོས་ཚེོགས་སུ་ཞུགས་པ་རེད། རིན་པོ་ཆོེས་ཁོོང་ཚེོ་ལ་སྟག་གི་རྔ་མར་སོྤེ་དགོས་པའི་

ར་ེའདུན་གནང་བས་ཁོོང་ཚེོས་དབྱར་ཐོག་དེར་སོྤེར་སོང་། ཁོོང་ཚེོས་མུ་སྟེགས་པའ་ིཆོོས་

པ་ས་ིཝི་མ་ིཇེ་ིཞིེས་པའ་ིབྱིན་རླབས་ཞུ་ཆོེད་ལམ་ཞོིར་ལ་ནེའུ་ཡོིག་བརྒྱུད་པ་དང་། ད་ེནས་

ཁོོང་ཚེ་ོརྔ་མར་ཕྱིིན་པ་རེད། ཁོོང་ཚེོར་ཧྥུར་མོནད་ཀྱི་ིཁོིར་བྷིའ་ིནང་དུ་ཁོང་པ་ཞིིག་ཡིོད་

པ་དེར་ཁོོང་ཚེོས་ཋེི་རི་ཁོ་ཡི་བྷེ་ཁོི་རི་ཞིེས་པའི་བག་ལེབ་བཟོི་གྲྭ་ཞིིག་འགོ་བཙུགས་

པ་རེད། དེ་དུས་ལ་ཡིི་ལཱ་ལ་ཕྲུ་གུ་དང་པོ་དེ་སྐྱེ་རྒྱུ་འདུག མོ་དང་ནཱ་ར་ཡིན་གཉིིས་རྔ་

མར་གཉིེན་སྒྲིག་བྱས་པ་རེད།

 —
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ད་ཆོ་ང་ལ་ཁྱོིམ་འཛོིན་ཨ་མའི་འགན་འཁུར་ཡིོད་སྟབས་རིན་པོ་ཆོེ་ཕྱིིར་སོྐྱད་གནང་

སྐོབས་ང་དུས་ཚེདོ་མང་བ་ཁྱོིམ་དུ་བསྡེད་པ་ཡིིན། འབྱུང་འགྱུར་གྱི་ིལོ་འགའ་ཤོས་ཀྱི་ིནང་

དུ་ཁོོང་གིས་ཨ་རིའ་ིས་ཕོྱིགས་གང་སར་ཐེངས་ཅི་ིཙམ་ཕེབས་པའ་ིགྲངས་ཚེད་ངས་ཤོེས་

ཀྱི་ིམེད། ལོ་གཅིིག་ག་ིནང་དུ་ཁོོང་ཉིིན་གྲངས་ཅི་ིཙམ་ལ་གསུང་ཆོོས་གནང་བར་འགྲུལ་

སོྐྱད་གནང་བའི་གྲངས་ཀ་ངས་བརོྗོད་མི་ཐུབ། ཁོོང་བོྷལ་ཌར་དུ་ཡིོད་སྐོབས་ཀྱིང་ཧོྥོར་

མེལ་ཁོན་ཡིོན་གྱིི་ཁྱོིམ་དུ་སྦྲེང་ཚེང་གསོག་པ་ནང་བཞིིན་གྱིི་བྲེེལ་འཚུབ་ཡིོང་གི་ཡིོད། 

ང་ཚེོའི་མི་ཚེེའི་ནང་གི་ཁྱོད་ཆོོས་ཟིང་ཟིིང་ཅིན་དེ་འདྲ་ཡིིན་ན་ཡིང་། འདི་ནི་ངའི་མི་

ཚེེའི་ནང་དུ་རིན་པོ་ཆོེ་དང་གཉིེན་སྒྲིག་བྱུང་བའི་དངོས་གནས་སྒྱུ་མའི་རང་བཞིིན་གྱིི་

དུས་ཚེོད་དེ་རེད། ལོ་འདི་དག་རིང་ལ་ང་གཉིིས་ཞིེ་དྲགས་འཆོམ་པོ་ཡིོད། དེ་ནི་རེ་བ་

དང་ཕུགས་རེས་ཁོེངས་པའ་ིདུས་ཚེོད་ཅིིག་རེད་ལ། ང་གཉིིས་མཉིམ་སྡེོད་ཀྱི་ིམ་ིཚེེའ་ིནང་

དམིགས་བསལ་སྐྱིད་པའ་ིལེའུ་ཞིིག་ཏུ་ངས་དྲན་གསོ་བྱེད་ཀྱི་ིཡིོད།

དོན་དངོས་སུ་འདུ་འཛོི་ལ་ནུས་ཤུགས་སྐྱེད་པའ་ིཆོ་ཞིིག་ཡིོད། དེའ་ིདབུས་སུ་རིན་

པོ་ཆོ་ེན་ིཧ་ཅིང་དཀྱིེལ་པོ་ཆོ་ེཞིིག་ཡིིན་པ་དང་། དུས་ཚེོད་དེའ་ིརིང་ལ་ང་གཉིིས་མཉིམ་

དུ་སྐྱིད་པོ་ཞི་ེདྲགས་བྱུང་། དུས་རྟེག་ཏུ་མ་ིཚེོགས་ཀྱིིས་བསོྐོར་ནས་བསྡེད་ཀྱིང་། ཕོྱིགས་

གཅིིག་ནས་དེ་ནི་ཧ་ཅིང་ཉིེ་བའི་འབྲེེལ་འདྲིས་ཤོིག་ཏུ་ཚེོར་བྱུང་། ལོྟས་ས་ལོྟས་འཇེོག་

གིས་བཤོད་ན་སྐོབས་དེར་ཆོོས་ཚེོགས་ཆུང་ཆུང་ཡིིན་པ་དང་། ང་ཚེོའི་ཁྱོིམ་དུ་གནས་

ཚུལ་གང་མང་འབྱུང་གི་ཡིོད་པ་ལ་ང་རང་དགའ་བོ་བྱུང་། རིན་པོ་ཆོེས་བྱ་བ་མང་པོ་

ཞིིག་ཁྱོེར་ནས་ཡོིང་ག་ིཡིོད་ཀྱིང་། ཁོོང་ནང་དུ་བཞུགས་པ་དེར་ང་རང་ཚེོད་མེད་དགའ་

པོ་ཡོིད། ང་རང་ཉོིབ་སོང་ན་ངས་མལ་སར་གཉིིད་ཉིལ་བར་འགྲོ་ཆོོག་ཡིོད། ཁོང་པའི་

ནང་དུ་ཟི་ངེ་ཟིིང་ངེ་ཡིིན་པ་དང་། ང་ཚེོར་སྒོེར་གསང་ཧ་ལམ་མེད་པས་མངོན་གསལ་

དོད་པོའ་ིབཟོིད་མ་བད་ེབ་ཡིོང་ག་ིཡིོད། འོན་ཀྱིང་ད་ེན་ིལྷོད་པོ་ཡིོད་པའ་ིདུས་ཚེོད་ཅིིག་

རེད། ང་རང་དབྱིན་ཡུལ་གྱིི་གནས་སྟངས་དེ་ནས་ཁོ་གྱིེས་པ་དང་ངའི་ཨ་མ་ནས་ཐག་

རིང་དུ་ཡོིད་ཙང་། ངས་བོླ་བད་ེཔོ་དང་སྣང་བ་སྐྱིད་པའ་ིཚེོར་བ་ད་ེཉིམས་སུ་མོྱོང་བཞིིན་
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ཡིོད། ང་ལ་ངོ་མཚེར་ཆོ་ེབའ་ིཚེ་ེརོགས་དང་། ངོ་མཚེར་ཆོ་ེབའ་ིམ་ིཚེ་ེཞིིག་ཡིོད་པ་འད་ིལ་

བརྟེེན་ནས་ང་ན་ིརང་དབང་ག་ིརླུང་ལ་བཞོིན་ཏ་ེའཕུར་བཞིིན་ཡིོད། ཕྲུ་གུ་ཞིིག་སྐྱེས་པ་

དེ་ཡིང་འདོད་བོླ་ཚེིམ་པོ་བྱུང་། ང་ཚེོས་དུས་སྐོབས་ནག་པོ་དེ་ཡིོངས་སུ་བསྐྱུར་ཚེར་བ་

རེད། ང་ལ་འད་ིམ་ཡིིན་པའ་ིམ་ིཚེ་ེགཞིན་ཞིིག་ངའ་ིབོླ་ཡུལ་ལ་འཆོར་ཐུབ་ཀྱི་ིམ་ིའདུག

ནང་པའི་གསང་སྔོགས་ཀྱིི་ནང་དུ་ཉིམས་ལེན་པ་ཚེོས་རང་གི་སྒྲུབ་པ་ཉིམས་ལེན་

གྱིི་ཆོ་ཤོས་སུ་སོྒོམ་སྒྲུབ་བྱེད་རྒྱུའི་ལྷ་མང་པོ་ཞིིག་ཡིོད། འདི་དག་གི་ནང་ནས་འགའ་

ཞིིག་ལ་སྤྱིན་གཉིིས་དང་། ཞིབས་གཉིིས། ཕྱིག་གཉིིས། སྙན་གཉིིས། ཤོངས་གཉིིས། དབུ་

གཅིིག་ལ་སོགས་པ་རྒྱུན་ལྡན་གྱི་ིམིའ་ིགཟུགས་དང་འདྲ་བར་ཡིོད། འོན་ཀྱིང་རོྡོ་རྗོ་ེཐེག་

པའ་ིལྷ་འགའ་ཞིིག་ལ་ཕྱིག་དང་ཞིབས་དུ་མ་དང་། དབུ་མང་པོ། ཕོྱིགས་ཀུན་ཏུ་གཟིིགས་

པའི་སྤྱིན་མང་པོ་ལྡན་ཡིོད། འདི་ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སོྤྱིད་པར་ཉིམས་ལེན་གྱིིས་

དོན་དམ་བྱང་ཆུབ་ཀྱིི་སེམས་སྐྱེས་པ་དང་འབྲེེལ་བ་ཡིོད། དཔེར་ན། སྙིང་རྗོེའི་རང་

གཟུགས་འཕགས་པ་སྤྱིན་རས་གཟིིགས་ནི། སེམས་ཅིན་ཐམས་ཅིད་སྡུག་བསྔོལ་ལས་

སོྐྱབ་པའི་ཐུགས་བརྩེ་བ་སྙིང་རྗོེ་ཆོེན་པོ་མཚེོན་ཕྱིིར་སྐོབས་འགར་ཕྱིག་སོྟང་དང་སྤྱིན་

སོྟང་ལྡན་པར་བསྟན་ཡོིད། དུས་ཚེོད་འདི་ནས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་རིན་པོ་ཆོེ་ནི་ཐམས་

ཅིད་གཟིིགས་པ་དང་། ཐམས་ཅིད་ལྷུན་གྱིིས་གྲུབ་པའི་མིའི་ལྷ་ལྟ་བུའི་ཁྱོད་ཆོོས་འདི་

བདག་གིར་བཞིེས་པ་ལྟར་མངོན། ཐབས་ལམ་སྣ་ཚེོགས་ཀྱི་ིསོྒོ་ནས་ཁོོང་གིས་མ་ིཚེ་ོདང་

མཉིམ་དུ་མཛོད་འཕྲིན་སོྐྱང་སྟངས་དེ་གཟིེངས་སུ་ཐོན་པ་ཞིིག་རེད། ཁོོང་ནི་དུས་ཀུན་

ཏུ་མི་འདྲ་མིན་དང་ལྷན་དུ་ཆོོས་སྣ་ཚེོགས་པའི་སོྐོར་ལ་ཁོ་བརྡོ་བརྒྱ་ཕྲག་མང་པོ་དུས་

གཅིིག་ལ་གནང་གི་ཡོིད་པ་ལྟར་མངོན། གལ་ཏེ་ངས་འབྲེེལ་བ་འདི་དག་ཚེང་མ་དང་། 

ཁོོང་གིས་ཟླ་བ་གཅིིག་གི་ནང་དུ་གང་གནང་པ་ཐམས་ཅིད་ལ་འགྲེལ་བརོྗོད་བྱེད་རྒྱུའི་

འབད་བརོྩན་བྱས་ན་ཤོོག་གྲངས་བརྒྱ་ཕྲག་མང་པོ་ཁོེངས་ཀྱི་ིརེད། ད་ེདང་ཆོབས་ཅིིག་ཏུ་

ཁོོང་དང་ལྷན་དུ་ཡོིད་དུས་གང་ཡིང་བྱུང་མ་སོང་སྙམ་པ་འདྲ་བོ་ཡིང་ཡིང་ཡོིང་ག་ིཡོིད། 

མཛོད་འཕྲིན་འདི་དག་ཚེང་མའི་དབུས་སུ་ཁོོང་ནི་ཧ་ལས་པའི་ཕྱིི་གསལ་ནང་གསལ་
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དང་། ཐུགས་རྒྱ་ཡིངས་པོ་ཡོིང་བའ་ིལམ་ཞིིག་ཡོིད་པ་དང་། ཁོོང་དང་མཉིམ་དུ་ཡོིད་དུས་

ཁོོང་ག་ིཐུགས་གཞིན་ལ་གཡིེང་འདུག་སྙམ་པ་ཞིིག་ནམ་ཡིང་ཚེོར་དཀའ། ཁོོང་གིས་ཁྱོེད་

རང་ལ་བཀའ་མོལ་གནང་པའ་ིསྐོབས་སུ་ཁོོང་ག་ིཐུགས་སྣང་ཡོིངས་རོྫོགས་རྟེག་ཏུ་ཁྱོེད་

རང་ལ་ཡིོད་པ་ཚེོར་ཐུབ། ངའ་ིབསམ་པར་ངས་ང་ཚེོའ་ིམ་ིཚེ་ེདང་ཧ་ཅིང་འབྲེེལ་འདྲིས་

ཆོ་ེབའ་ིམ་ིའད་ིདག་དང་། འུར་ཟིིང་ད་ེཚེ་ོངས་བཟོིད་སོྒོམ་ཐུབ་པའ་ིརྒྱུ་མཚེན་གཅིིག་འད་ི

རེད་སྙམ། ཁོོང་ཚེོས་ཁོོང་ངའ་ིས་ནས་འཕོྲག་ག་ིའདུག་སྙམ་པ་ཞིིག་ང་ལ་མ་བྱུང་། ཁོོང་

ཡིོད་པའ་ིསྐོབས་སུ་ཁོོང་ངའ་ིཆོེད་དུ་དོན་དམ་དུ་ཡོིད།

ཕོྱིགས་གཞིན་ཞིིག་ནས་གལ་ཏེ་ང་ཚེོར་ང་གཉིིས་གཅིིག་པུར་སོྡེད་རྒྱུའི་དུས་ཚེོད་

ཅིིག་དགོས་ཀྱི་ིཡོིད་ན། ད་ེན་ིང་ཚེོའ་ིབོྷལ་ཌར་གྱི་ིཁོང་པའ་ིནང་དུ་དང་། ཁོོང་ག་ིགསུང་

ཆོོས་ཀྱིི་ཆོེད་དུ་སོྐོར་སོྐྱད་གནང་བའི་སྐོབས་སུ་འབྱུང་ཐབས་མེད་པ་དེ་ང་གཉིིས་ཀས་

ངོས་ལེན་བྱེད་འགོ་བཙུགས་པ་ཡིིན། ད་ེའདྲ་ཡིིན་དུས་བཟིའ་ཚེང་ག་ིཆོེད་དུ་དུས་ཚེོད་

ཟུར་བཅིད་ཀྱིིས་ང་ཚེོས་སོྤྲོ་གསེང་ངམ། གུང་གསེང་དུ་འགོྲ་རྒྱུ་འགོ་བཙུགས་པ་ཡིིན། 

སྐོབས་རེ་རོགས་པ་བྱེད་པར་མི་གཞིན་དག་འདྲ་ཡོིང་བ་ལས་དེ་མིན་འགོ་སྟོད་སྐོབས་

སུ་རིན་པོ་ཆོེ་དང་། ང་། ང་ཚེོའི་ཕྲུ་གུའམ། རིང་པོར་མ་ཐོགས་པར་བྱུང་བའི་ཕྲུ་གུ་ཚེོ་

མ་གཏོགས་མེད།

ངས་དྲན་སོས་པའ་ིང་ཚེོའ་ིསོྤྲོ་གསེང་དང་པོ་ད་ེཋེག་གྷི་ིདམར་འབྱར་ཡིིན་སྐོབས་སྤྱི་ི

ལོ་ ༡༩༧༡ ལོར་ནིའུ་མེག་ས་ིཁོོ་ལ་ཕྱིིན་པ་ཡིིན། ད་ཆོ་ང་ལ་མོ་ཊི་གཏོང་ཆོོག་པའ་ིལག་

འཁྱོེར་ཡིོད་པས་ངས་མོ་ཊི་བཏང་ནས་ང་ཚེ་ོགསུམ་སན་ཋེ་ཧྥོ་ེལ་ཕྱིིན་པ་ཡིིན། མར་ལམ་

ང་ཚེ་ོམཚེན་གཅིིག་ལོྷ་ཁོ་ལོ་ར་ཌོའ་ིར་ིཁོྲད་ཀྱི་ིའགྲུལ་ཁོང་ཞིིག་ཏུ་བསྡེད་པ་ཡིིན། ང་ཚེོས་

ཞོིགས་ཇེ་འཐུང་བར་ཁོའོ་བྷོ་ཡིེའམ་ཕྱུགས་རྫོིའི་ཇེ་ཁོང་ཞིིག་ཏུ་རིན་པོ་ཆོེས་ཁོོང་རང་

གི་ཕྱིིང་ཞྭ་དེ་གོྱིན་ཏེ་ཕྱིིན་པ་རེད། དེ་ནས་ང་ཚེོས་ནིའུ་མེག་སི་ཁོོའ་ིནང་ལ་འཛུལ། དེ་

གར་ང་ཚེོས་ཁོང་བདག་གི་ཁོང་རྒྱབ་ཏུ་བཞིག་ཡིོད་པའི་མོ་ཊིའི་ཁོང་ཆུང་ཞིིག་གླེས་པ་

ཡིིན། ང་ཚེ་ོད་ེགར་ཡིོད་དུས་རིན་པོ་ཆོེས་ཋེག་གྷི་ིལྟ་སྐྱོང་ག་ིཐད་ལ་ཕྱིག་རོགས་ཞི་ེདྲགས་
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གནང་བྱུང་། ཁོོང་གིས་ཋེག་གྷིི་ང་ཚེོའི་མཉིམ་དུ་བསྙལ་བ་སོགས་ཁོོ་ལ་བྱམས་སྐྱོང་

ཞིེ་དྲགས་གནང་སོང་། ངས་གཟུགས་པོ་འཁྲུད་དུས་ཁོོང་གིས་ཋེག་གྷིི་ལ་གཟིིགས་རྟེོག་

གནང་བ་དང་། གལ་ཏ་ེཁོོ་ངུས་ན་ང་སྐོད་གཏོང་གནང་ག་ིཡིོད། ཐེངས་ཤོིག་ངས་རིན་པོ་

ཆོ་ེཋེག་གྷི་ིམཉིམ་དུ་གཅིིག་པུར་བཞིག་སྟ་ེང་རང་ཚེོང་ཁོང་ལ་བཟིའ་ཆོས་ཉོི་བར་ཕྱིིན་པ་

ཡིིན། ཁོོང་གིས་ཕྱིག་ཡི་གཅིིག་གིས་ཆུ་གདན་བརྗོ་ེསྟངས་ཤོེས་འདུག འོན་ཀྱིང་ཋེག་གྷི་ི

ཡིིས་གཟུགས་པོ་ཕར་གཅུ་ཚུར་གཅུ་བྱེད་དུས་ཁོོང་ལ་ཚེིག་པ་ཟི་བ་ཡིང་བྱུང་འདུག ནིའུ་

མེག་ས་ིཁོོ་རུ་རིན་པོ་ཆོེས་ཁོོང་རང་ག་ིའབུ་སྲོིན་འགོག་པའ་ིཐབས་ལམ་ད་ེཚེོད་ལྟ་ཡིང་

གནང་སོང་། ང་ཚེོའ་ིམོ་ཊིའ་ིཁོང་པར་བཙན་འཛུལ་བྱདེ་མཁོན་གྱི་ིགོྲག་མ་རྣམས་རནི་པོ་

ཆོ་ེལ་གསོད་འདོད་མེད་པས། ཁོོང་གིས་དཀར་ཡོིལ་དང་ཤོེལ་ཕོར་ཡོིད་སའ་ིམཐའ་རུ་ཨ་ེ

ཇེེག་ཟིེར་བའ་ིདྲེག་སེལ་གྱི་ིཆུ་དེའ་ིཐིག་ལམ་ཕྲ་མོ་ར་ེའཐེན་གནང་སོང་། གང་ཡིིན་ཟིེར་

ན། ཁོོང་གིས་གྲོག་མས་ཨ་ེཇེེག་བརྒལ་ཏ་ེའགྲོ་ཐུབ་ཀྱི་ིམ་རེད་དགོངས་འདུག དོན་དངོས་

སུ་དེས་ནུས་པ་ཐོན་སོང་།

ང་ཚེོས་སན་ཋེ་ཧྥོེ་གོྲང་ཁྱོེར་གྱིི་ཁོྲམ་གཞུང་ལྟེ་བ་དེར་རྐང་ཐང་ལ་ཁོྲམ་སོྐོར་བྱས་

ཏེ་དངོས་ཆོས་ཁོེ་པོ་ཉོི་རྒྱུ་ཡིོད་མེད་བལྟས། བཞིི་མདོའ་ིཟུར་གྱིི་རྐང་ལམ་གྱིི་ཐོག་ཏུ་

རྒྱ་ཅོིག་གམ། ཡིང་ན་མལ་གཟིན་བཏིང་བའ་ིསྟེང་ལ་རྫོ་ཆོས་དང་། རྒྱན་ཆོ། ཚེོང་ཆོས་

གཞིན་བཅིས་བཀྲམ་སྟེ་བསྡེད་པའི་ཚེོང་པ་ཕལ་ཆོེ་བ་ནི་ཨ་རིའི་གདོད་མའི་མི་རིགས་

རྣམས་རེད། ང་ཚེ་ོད་ེགར་ཡོིད་དུས་རིན་པོ་ཆོེས་ང་ལ་དངུལ་དང་གཡུ་ཡི་ིརྒྱན་ཆོ་འགའ་

ཤོས་ཉོི་གནང་བྱུང་། ཁོོང་གིས་ཨ་རིའི་གདོད་མའི་མི་ཚེོ་བོད་པ་དང་ཧ་ཅིང་འདྲ་བོ་

འདུག་གསུངས་བྱུང་། ང་ཚེོས་ཨ་རིའི་གདོད་མའི་མི་རིགས་ཀྱིི་རིག་གཞུང་ནང་གི་སྒྱུ་

མའ་ིསོྐོར་དང་ཁོོང་དེར་ཐུགས་མཉིེས་པོ་ཡོིད་པའ་ིསོྐོར་ལ་ཁོ་བརྡོ་བྱས་པ་ཡིིན། ང་ཚེོས་

སོྐོར་སོྐྱད་དེའི་སྐོབས་སུ་དེའི་ཁུལ་གྱིི་གདོད་མའི་མི་རིགས་ཀྱིི་གནའ་ཤུལ་མང་པོར་

ལྟ་བར་བསོྐྱད་པ་ཡིིན།
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ང་ཚེ་ོགཉིིས་ཀ་སན་ཋེ་ཧྥོ་ེཡི་ིམེག་ས་ིཁོོའ་ིཁོ་ལག་ཁོ་ཚེ་བོ་དེར་དགའ་པོ་ཆོགས་སོང་། 

དགོང་དོྲ་གཅིིག་ལ་ང་ཚེོར་སན་ཋེ་ཧྥོ་ེཡི་ིཟི་ཁོང་གོང་ཆོེན་ཞིིག་ག་ིནང་ཁོ་ལག་ཟི་འདོད་

བྱུང་། སྐོབས་ད་ེདུས་ང་ཚེོར་དངུལ་ཞི་ེདྲགས་མེད་ཙང་འད་ིརིགས་ཡོིང་རྒྱུ་དཀོན་པོ་རེད། 

རིན་པོ་ཆོེས་ང་ཚེོས་ཡིོད་ངོམ་བྱེད་རྒྱུར་ཨུ་ཚུགས་གནང་སོང་། ང་ཚེོས་གཟིབ་འཕོྱིར་

སྤྲོས་ཏེ་རོལ་རྩེད་ལྡན་པའི་དགོང་དོྲའ་ིཁོ་ལག་ཅིིག་བཟིའ་རྒྱུར་རྐུབ་བཀྱིག་མངགས་

པ་ཡིིན། ཟི་ཁོང་དེ་ཡིོངས་རོྫོགས་སྤུ་མ་དམར་པོས་བརྒྱན་ཏེ་ཁོ་ལག་བཟིའ་སའི་ས་ཆོ་

དམིགས་བསལ་ཞིིག་ཡིིན་པ་འདྲ་བོ་འདུག ང་ཚེོར་ཁོ་ལག་གྱི་ནོམ་པ་ཞིིག་ཞུས་བྱུང་

ལ། ཡིོད་ཚེད་ལྟ་ན་སྡུག་པའི་སོྒོ་ནས་བཤོམས་འདུག ཁོ་ལག་ཟི་བཞིིན་པའི་སྐོབས་སུ་

རིན་པོ་ཆོེས་ཞོི་ཁོོག་སྲོེག་མ་ད་ེལག་ཏུ་བླངས་ཏ་ེསོ་བཏབ་གནང་སོང་། ངས་ཁོོང་ལ་ “ག་

ར་ེགནང་ག་ིཡོིད་དམ། འད་ིན་ིཧ་ཅིང་ཧ་ཅིང་ག་ིངོ་ཚེ་བོ་རེད།” ཅིེས་ཞུས་པ་ཡིིན། ཁོོང་

གིས་ལམ་སེང་ “ཨོ། རྒྱལ་སྲོས་ཧྥོ་ིལིབ་ས་ིལགས་ཀྱིིས་འད་ིའདྲ་བོ་གནང་ག་ིརེད།” ཅིེས་

ལན་གནང་བྱུང་།

ཁོྱོན་ཡིོངས་ནས་བཤོད་ན་ཁོོང་གིས་སན་ཋེ་ཧྥོེ་ཡིི་ས་ཆོ་དང་། ཨ་རིའི་གདོད་མའི་

མ་ིརིགས་ཀྱི་ིཡུལ་སོྲོལ་གོམས་གཤོིས་ལ་འབྲེེལ་བ་ཤུགས་ཆོེར་ཚེོར་གནང་འདུག ང་ཚེ་ོ

དེར་ཧ་ཅིང་སྐྱིད་པོ་བྱུང་བས་ལོ་རྗོེས་མ་ཡོིང་རྒྱུའ་ིའཆོར་གཞི་ིབྱས་པ་ཡིིན། ཁྱོིམ་ལ་ལོག་

ཡིོང་སྐོབས་རིན་པོ་ཆོེས་ང་ཚེོའ་ིབུ་དང་པོ་དེའ་ིམིང་ལ་གླེིང་ག་ིག་ེསར་རྒྱལ་པོའ་ིམཚེན་

ལས་དྲས་ཏེ་ “གེ་སར་” ཞིེས་བཏགས་ཡིོད་ན་ཅིི་མ་རུང་གསུངས། ངས་ཁོོང་ལ་ཐུགས་

ཁྲལ་མ་གནང་ང་ཚེའོ་ིབུ་རྗོེས་མའ་ིམིང་ལ་ད་ེལྟར་བཏགས་ན་འགྲིག་ག་ིརེད་ཞུས་པ་ཡིིན།

ང་ཚེོ་བོྷལ་ཌར་དུ་ཕྱིིར་འཁོོར་རྗོེས་རིན་པོ་ཆོེ་གསུང་ཆོོས་ཀྱིི་སོྐོར་སྐྱོད་གཞིན་པ་

ཞིིག་ལ་ཕེབས་སོང་བས་ང་ནང་དུ་ལུས་སོང་། ཇོེན་བྷ་ེཁོར་རིན་པོ་ཆོེའ་ིལྷན་དུ་ཕྱིིན་པ་

དང་། མར་ཧྥོིན་ཁོ་ས་ིཕར་ཡིང་ས་གནས་གཞིན་ཞིིག་ལ་ཕྱིིན་ཏ་ེམེད། འདིའ་ིསྐོབས་སུ་

ཕ་ིཌ་ི (P.D) ཞིེས་པའ་ིསོླེབ་མ་རྒན་པ་གཞིན་ཞིིག་ཀྱིང་ང་ཚེ་ོདང་མཉིམ་དུ་ང་ཚེོའ་ིནང་

ལ་སོྡེད་ཀྱི་ིཡིོད། རིན་པོ་ཆོ་ེམེད་པའ་ིསྐོབས་དེར་ཕ་ིཌ་ིཡིིས་དངོས་ཡོིད་གནས་ཚུལ་དང་
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འབྲེེལ་བ་ཆོད་རྒྱུ་འགོ་བཙུགས་ཏེ་མཐའ་མ་དེར་སེམས་ཁོམས་འཆོོལ་བའི་ནད་ཅིིག་

བྱུང་སོང་། ང་རང་གཅིིག་པུས་དེར་གདོང་ལེན་བྱེད་དགོས་ཐུག་བྱུང་།

ང་གཉིིས་ཁོྲམ་རྭ་ཆོེན་མོར་མཉིམ་དུ་འགྲོ་སྐོབས་ཕ་ིཌ་ིཡིིས་ཕག་ཤོ་རྗོེན་པ་ཆོེན་པོ་

ཞིིག་དང་འཚེིག་ཇེའ་ིའཚེག་མའ་ིཁུག་མ་ཧ་ཅིང་ཆོེན་པོ་ཞིིག་བླངས་སོང་། ང་ཚེོའ་ིཁྱོིམ་

ན་འཚེིག་ཇེ་འཐུང་མཁོན་སུ་གཅིིག་ཀྱིང་མེད་སྟབས། ངས་ད་ེཡི་མཚེར་ཞིིག་ཏུ་མཐོང་

བྱུང་། འོན་ཀྱིང་ངས་དེའ་ིསོྐོར་ལ་མནོ་བསམ་ཞི་ེདྲགས་བཏང་མེད། མཚེན་དེར་ང་ཉིལ་

ཟིིན་པའ་ིརྗོེས་སུ་ཕ་ིཌ་ིངའ་ིཉིལ་ཁོང་དུ་སེམས་འཚེ་ོམ་ཟིིན་པའ་ིངང་ནས་སླེེབས་བྱུང་། 

ཁོོའ་ིསྐོད་ཀྱི་ིགདངས་དང་། བྱེད་སྟངས། ངག་ག་ིསྨྲ་བརོྗོད་བཅིས་ཀྱིིས་ང་ལ་འཇེིགས་སྣང་

སྐྱེས་བྱུང་། ངའ་ིསར་དམར་འབྱར་བུ་ཞིིག་ཡིོད་པས་ངས་ཁོོ་ཉིལ་ཁོང་དུ་འཇོེག་འདོད་

མ་བྱུང་། དེས་ན་ངས་ཁོོ་ཉིལ་ཁོང་ག་ིཕྱིིར་བཏོན་ཏ་ེཉིལ་ཁོང་ག་ིསོྒོ་ད་ེནང་ལོགས་ནས་ལྭ་

བའ་ིཆོ་སྒོམ་གྱིིས་བཀག་བཞིག་པ་ཡིིན། ཁོོས་དུས་ཡུན་གང་འཚེམས་ཤོིག་ག་ིརིང་ལ་སོྒོ་

བརྡུང་སྟ་ེནང་ལ་འཛུལ་རྒྱུའ་ིའབད་བརོྩན་བྱས་སོང་། འད་ིལྟར་མཚེན་འགའ་ཤོས་ཤོིག་

བྱུང་སོང་། མཚེན་རེ་རེ་བཞིིན་ཁོོས་ཉིལ་ཁོང་ནང་དུ་འཛུལ་ཐབས་བྱས་པ་དང་ངས་

སོྒོ་བཀག་ཏེ་བསྡེད་པ་ཡིིན། དེ་ནས་ཞོིགས་པ་ཞིིག་ལ་ང་ཡིར་ལངས་ཏེ་ལྭ་བའི་ཆོ་སྒོམ་

དེ་ཚུར་འཐེན་ནས་ཁོང་པའི་གཡིས་གཡིོན་དུ་ལྟ་དུས་ཕི་ཌི་གང་དུའང་མཐོང་རྒྱུ་མི་

འདུག ངས་དམར་འབྱར་ད་ེཡིར་བསླེངས་ཏ་ེགོྱིན་ཆོས་གཡོིག་ནས་ཉོི་ཆོ་རྒྱག་པར་འགོྲ་

རྩིས་བྱས། ང་མོ་ཊི་ཡིོད་སར་འགྲོ་དུས་ངས་ཕི་ཌི་ཧོྥོར་མེལ་ཁོན་ཡིོན་དུ་ཡིོད་པའི་ང་

ཚེོའ་ིཁྱོིམ་མདུན་གྱི་ིལམ་སྟེང་དུ་དམར་ཧྲིེང་དུ་འགོྲ་བཞིིན་པ་མཐོང་བྱུང་། ངས་ཁོོ་ནང་

དུ་བཀུག་སྟ་ེལྭ་བ་འགའ་གོྱིན་དུ་བཅུག་པ་ཡིིན།

སྐོབས་དེར་ངས་རིན་པོ་ཆོེར་ཁོ་པར་བཏང་ནས་ང་ཚེོས་གནད་དོན་འདི་གང་

མགོྱིགས་སེལ་ཐབས་བྱེད་དགོས་ཞུས་པ་ཡིིན། ད་ེཉིིན་ཕྱི་ིདྲོ་རིན་པོ་ཆོ་ེནང་དུ་འཁོོར་བ་

དང་ཁོོང་ལ་ཕེབས་བསུ་ཞུ་བའི་སོྟན་མོ་ཞིིག་ང་ཚེོའི་ཁྱོིམ་དུ་བཏང་། དུས་རྒྱུན་ནང་

བཞིིན་རིན་པོ་ཆོེ་མཇེལ་བར་མི་མང་པོ་སླེེབས་སོང་། དགོང་དོྲ་དེར་ཕི་ཌིའི་སྤྱིོད་པ་ཇེེ་
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སྡུག་ཏུ་ཕྱིིན་པ་དང་ཁོོ་ལ་རོགས་སོྐྱར་དགོས་པ་གསལ་པོ་རེད་འདུག རིན་པོ་ཆོེས་ཁོོ་ལ་

ཡུད་ཙམ་བརྟེག་ཞིིབ་གནང་རྗོེས་ “ང་ཚེོས་ཁོོ་སྨོན་ཁོང་ལ་བསྐྱལ་དགོས་རེད་བསམ་གྱི་ི

འདུག” ཅིེས་གསུངས། དེས་ན་ཇོེན་བྷ་ེཁོར་གྱིིས་ང་ཚེོའ་ིསེམས་འཁྲུག་པའ་ིགོྲགས་པོ་ད་ེ

མོ་ཊི་ཞིིག་ག་ིནང་ལ་འཁྲིད། ངས་རིན་པོ་ཆོ་ེམོ་ཊི་གཞིན་ཞིིག་ག་ིནང་ལ་གདན་འདྲེན་

ཞུས་ཏ་ེསྨོན་ཁོང་ལ་ཕྱིིན། ང་ཚེོས་གོྲག་ཤུར་ནས་མར་མ་ེཕལ་ཋེོན་གཞུང་ལམ་གྱི་ིམཐའ་

རུ་ཡིོད་པའ་ིབོྷལ་ཌར་མེམ་མོར་ར་ིཡིལ་སྨོན་ཁོང་དུ་ཕྱིིན། སྐོབས་འདིར་ཞོིགས་པའ་ིཆུ་

ཚེོད་གཉིིས་པ་ཡིས་མས་ཤོིག་རེད།

ཕ་ིཌ་ིདང་ཇོེན་བྷ་ེཁོར་གཉིིས་ང་ཚེོའ་ིསོྔོན་ལ་འབོྱར་འདུག་པས་ང་ཚེ་ོསྒུག་ཁོང་དུ་

ཁོོང་ཚེོར་ཐུག ང་ཚེ་ོཚེང་མ་སྒུག་ནས་བསྡེད་ཡིོད་ས་དེར་སྐོབས་དེའ་ིལས་ཐོག་ན་ཡིོད་

པའ་ིསེམས་ཀྱི་ིསྨོན་པ་ད་ེསླེེབས་བྱུང་། མ་ིསུས་ཀྱིང་གང་མ་ལབ་སོྔོན་ལ་ཕ་ིཌ་ིཡིིས་ “འད་ི

སྐུ་ཞིབས་སྨུག་པོ་རེད། ང་ཁོོང་སྨོན་ཁོང་འདིར་བཅོིལ་གཏད་བྱེད་དུ་ཡིོང་བ་ཡིིན།” ཞིེས་

བརོྗོད་སོང་། དེར་རིན་པོ་ཆོེས་ “ཕ་ིཌ།ི དོན་དངོས་སུ་ང་ཁྱོེད་རང་གཉིེར་གཏད་བྱེད་པར་

ཡིོང་བ་ཡིིན།” ཞིེས་ལན་འདེབས་གནང་སོང་། ཕ་ིཌ་ིཡིིས་ནད་པ་ད་ེརིན་པོ་ཆོ་ེརེད་ཅིེས་

ཨུ་ཚུགས་བྱས་པས་མགོ་རོྙིག་ཏུ་ཕྱིིན་སོང་། མཐའ་མ་དེར་སེམས་ཀྱི་ིསྨོན་པ་དེས་ “ཚེང་

མ་ཁོ་རོག་ལ་བཞུགས་རོགས། ངས་ཁྱོེད་གཉིིས་སུས་སུ་གཉིེར་གཏད་བྱེད་པར་ཡིོང་མིན་

ད་ེངས་མ་ིགསུམ་པ་ཞིིག་ལ་འདྲ་ིརྒྱུ་ཡིིན།” ཞིེས་བརོྗོད་སོང་། ད་ེརྗོེས་ལམ་སེང་ཕ་ིཌ་ིསྨོན་

ཁོང་དུ་བསྙལ་སོང་། སྟངས་འཛོིན་དཀའ་བའི་དུས་ཚེོད་མང་པོ་བྱུང་ཡོིད། འོན་ཀྱིང་

ཕི་ཌི་ཡིི་དོན་དག་འདི་མང་ཆོེ་བ་ང་རང་གཅིིག་པུས་གདོང་ལེན་བྱེད་དགོས་པར་གྱུར་

སྟབས་ང་རང་ལ་འབུར་དུ་ཐོན་པ་ཞིིག་ཡིིན། ང་ལ་མཚེོན་ན་འདིས་རིན་པོ་ཆོ་ེམེད་དུས་

སྐོབས་སྐོབས་སུ་ང་ཅི་ིཙམ་གྱིིས་གླེགས་རྙིེད་སླེ་བ་དང་། ཁོེར་རྐྱེང་དུ་བོར་བ་ལྟ་བུའ་ིཚེོར་

བ་ད་ེམཚེོན་ཡོིད།

དབྱར་ཁོ་དེར་ང་ཚེ་ོབོྷལ་ཌར་གྱི་ིབྱང་ཕོྱིགས་སུ་ཆུ་ཚེོད་གཅིིག་ཙམ་འགྲོ་དགོས་པའ་ི

རོ་ཁོ་ིམོན་ཋེེན་རྒྱལ་ཡིོངས་སྤྱི་ིགླེིང་འགྲམ་གྱི་ིགོྲང་བརྡོལ་ཆུང་ངུ་ཨ་ལེན་སྤྱི་ིགླེིང་ཞིེས་པ་
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དེར་ཕྱིིན་པ་ཡིིན། ད་ེགར་རིན་པོ་ཆོེས་བར་དོ་ཐོས་གོྲལ་གྱི་ིབརོྗོད་བྱ་དང་འབྲེེལ་ཏ་ེབར་

དོ་དྲུག་ག་ིསོྐོར་ལ་བགྲོ་གླེེང་ཚེོགས་འདུ་རྒྱ་ཆོ་ེཞིིག་གནང་སོང་། ང་ཚེོས་ཨ་ལེན་སྤྱི་ིགླེིང་

གི་འདུ་འཛོོམས་བསྟི་གནས་ཀྱིི་མགོྲན་ཁོང་གཙོ་བོའ་ིའགྲམ་གྱིི་ཤོིང་ཁོང་ཆུང་ངུ་ཞིིག་

ཏུ་བསྡེད་པ་ཡིིན། རིན་པོ་ཆོེས་ཕྱིི་ལོགས་སུ་ཕུབ་པའི་གུར་ཞིིག་གི་ནང་དུ་སླེོབ་འཁྲིད་

གནང་སོང་། ད་ཆོ་ཁོ་ལོ་ར་ཌོའ་ིནང་ག་ིབགོྲ་གླེེང་ཚེོགས་འདུ་འདིར་སླེོབ་མ་སུམ་བརྒྱ་

ཙམ་ཞུགས་ཏ།ེ གུར་ད་ེཡོིངས་སུ་ཁོེངས་འདུག

རིན་པོ་ཆོེས་བོད་དུ་ཁོོང་ག་ིསྐུ་ཕྲེང་དང་ཁོོང་ག་ིདགོན་པ་ད་ེབར་དོའ་ིགསུང་ཆོོས་

ཉིམས་ལེན་དང་ཁྱོབ་སྤེེལ་བྱེད་རྒྱུར་དམིགས་བསལ་འབྲེེལ་བ་ཡིོད་སོྐོར་ང་ལ་འགྲེལ་

བཤོད་གནང་བྱུང་ལ། ཁོོང་གིས་ ༡༩༧༡ ལོར་འདི་དང་འབྲེེལ་ཡོིད་ཀྱིི་རྒྱུ་ཆོའི་ཐོག་ལ་

བགོྲ་གླེེང་ཚེོགས་འདུ་ཐེངས་གསུམ་གནང་པ་རེད། ཁོོང་གིས་མི་ཚེོ་ལ་འཇེོག་སོྒོམ་གྱིི་

རྨང་གཞིིའི་རྣམ་པ་ཞིིག་ཉིམས་ལེན་བྱེད་དུ་བཅུག་ཡིོད་ཀྱིང་། ཐོག་མའི་ལོ་ཡུན་འདི་

དག་ནང་ག་ིཁོོང་ག་ིགསུང་བཤོད་རྣམས་ན་ིཁོོང་ག་ིཆོོས་བརྒྱུད་ནས་ཧ་ཅིང་གནས་ཚེད་

མཐོ་བའི་གདམས་ངག་རྣམས་སོླེབ་འཁྲིད་གནང་པ་རེད། ངའི་བསམ་པར་སྐོབས་དེ་

དུས་ཁོོང་གིས་གང་གསུངས་པ་ནས་ང་ཚེ་ོཕལ་ཆོ་ེབས་བརྒྱ་ཆོ་གཉིིས་ཙམ་མ་གཏོགས་

ཤོེས་ཡིོད་ཀྱི་ིམ་རེད་སྙམ། མ་འོངས་པའ་ིལོ་འགའ་ིནང་དུ་གསུང་བཤོད་ཀྱི་ིརྒྱུ་ཆོ་འགའ་

ཞིིག་ནང་པའ་ིསེམས་ཁོམས་རིག་པར་དོན་གཉིེར་ཡིོད་པའ་ིསླེོབ་ཕྲུག་ཚེོའ་ིསྦྱོང་ཚེན་གྱི་ི

ནང་དུ་བཅུག་པ་དང་། འགའ་ཞིིག་ནི་རིན་པོ་ཆོེ་དང་ཧྥོ་རན་སེ་སི་ཁོ་ཧྥོི་རེ་མན་ཋེེལ་

གྱིིས་དབྱིན་སྒྱུར་བྱས་པའ་ིབར་དོ་ཐོས་གོྲལ་གྱི་ིའགྲེལ་བའ་ིནང་དུ་བེད་སོྤྱིད་བྱས་པ་རེད། 

འོན་ཀྱིང་ངའི་བསམ་པར་འདིའི་སོྐོར་གྱིི་རྒྱུ་ཆོ་མང་པོ་ཞིིག་རྗོེས་སུ་མི་ཚེོས་གཏམ་

བཤོད་འད་ིདག་ག་ིཟིབ་དོན་རོྟེགས་པའ་ིཆོེད་དུ་ཁོོང་ཚེོའ་ིསེམས་ནང་དུ་བཞིག་གནང་

འདུག་སྙམ། ཁོོང་ཞིིང་ལ་ཕེབས་པའི་རྗོེས་སུ་ལས་རིམ་འདིའི་ནང་གི་གཏམ་བཤོད་

རྣམས་ཁོོང་ག་ིསླེོབ་མ་རྒན་གྲས་དང་རོྩམ་སྒྲིག་པ་གཙ་ོབོ་ཡིིན་པ། ཇུ་ཌིད་ལིབ་ཀྱིིས་ཞུ་

སྒྲིག་བྱས་པའི་ “སོྨྱོ་འཆོོལ་ལས་འདས་པ་སྟེ། བར་དོ་དྲུག་གི་མོྱོང་བ།” ཞིེས་པའི་དེབ་

ཀྱི་ིནང་དུ་བཅུག་ཡོིད།
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དབྱར་ཁོ་རོྫོགས་མཚེམས་དེར་ང་ཚེ་ོརྔ་མར་ཟླ་བ་གཅིིག་ག་ིརིང་ལ་ཕྱིིན་པ་ཡིིན། ང་

ཚེོས་སྟག་གི་རྔ་མ་ནས་མོ་ཊིའི་ནང་སྐོར་མ་ལྔ་འགྲོ་དགོས་སའི་ཧར་ཝིེ་མཚེོ་འགྲམ་དུ་

ཁོང་པ་ཞིིག་གླེས་ཏེ་ཧྥོ་རན་སེ་སི་ཁོ་ཧྥོི་རེ་མན་ཋེེལ་ཡིང་ང་ཚེོ་དང་མཉིམ་དུ་བསྡེད་པ་

རེད། ད་ེགར་རིན་པོ་ཆོེས་“དངུལ་དང་། ལས་ཀ  འཁྲིག་སྲོེད་” ཅིེས་པའ་ིའགོ་བརོྗོད་ཀྱི་ི

ཐོག་ལ་བགོྲ་གླེེང་ཚེོགས་འདུ་ཞིིག་གནང་བ་དང་། དེའི་རྗོེས་སུ་ཁོོང་རང་དང་ཧྥོ་རན་

སེ་སི་ཁོ་གཉིིས་ཀྱིིས་སྒྱུར་འགོ་འཛུགས་བཞིིན་པའི་བར་དོ་ཐོས་གོྲལ་གྱིི་སོྐོར་ལ་གསུང་

བཤོད་རིམ་ཅིན་ཞིིག་གནང་སོང་། དེབ་དེའ་ིའགྲེལ་བའ་ིཆོེད་དུ་མོས་རིན་པོ་ཆོེས་རྔ་མར་

གནང་བའ་ིགསུང་བཤོད་ཁོག་ག་ིརྒྱུ་ཆོ་ནས་ཞུ་སྒྲིག་བྱས་ཡིོད།

རྔ་མར་མ་ིཚེོགས་ཀྱི་ིའདུ་འཛོི་ཧ་ཅིང་ཆོ་ེན་ཡིང་། ཁོང་པའ་ིནང་དུ་ད་ེལས་གཡིོལ་

ཐུབ་སྟ་ེནང་མ་ིམཉིམ་འཛོོམས་ཀྱི་ིདུས་ཚེོད་ཡོིང་ག་ིཡོིད། རིན་པོ་ཆོེས་གསུང་བཤོད་ཀྱི་ི

སྐོབས་སུ་མཆོོད་ཆོང་ཤུགས་ཆོ་ེམཆོོད་གནང་ག་ིའདུག ཁོོང་གིས་ཨ་རག་མཆོོད་རྒྱུ་ད་ེ

ང་ཚེོའི་མི་ཚེེའི་ནང་གི་རྒྱུན་ལྡན་གྱིི་སྣང་ཚུལ་ཞིིག་རེད་ཅིེས་བརོྗོད་ན་ཆོོག སྐོབས་དེ་

དུས་ངས་དེ་དཀའ་ངལ་ཞིིག་ཏུ་མཐོང་མ་བྱུང་། གལ་ཏེ་རིན་པོ་ཆོེ་བོད་དང་། ཡིང་ན་

རྒྱ་གར་བོད་མི་བཙན་བོྱལ་བའི་ཁོྲད་དུ་བཞུགས་ཡོིད་ན། ཁོོང་ལ་ནང་པ་སངས་རྒྱས་

པའི་ཆོོས་བཤོད་གནང་རྒྱུའི་གཞིི་རྩ་བཙུགས་ཡིོད་ཀྱིི་རེད། དེ་གར་སོྲོལ་རྒྱུན་གྱིི་སྒྲོམ་

གཞི་ིཞིིག་ཡིོད་ལ། ཁོོང་གིས་ཅི་ིཞིིག་གསུང་འདོད་ཡིོད་པ་དེར་ངོས་ལེན་བྱེད་པའ་ིགཞི་ི

རྩའི་བསམ་ཤོེས་ཞིིག་ལྡན་ཡིོད། དེའི་ཚེབ་ཏུ་ཁོོང་གིས་ཕྱིི་རྒྱལ་གྱིི་ཡུལ་ཁོམས་ཤོིག་ཏུ་

ལས་འགོ་གསར་རོྩམ་གནང་བ་རེད། ནུབ་ཕོྱིགས་སུ་ནང་ཆོོས་སོྟན་པ་ལ་ཁོོང་གིས་ཆོང་

རག་དེ་ཐབས་ལམ་གྱིི་ནང་ཚེན་ཞིིག་ལ་བེད་སོྤྱིད་གནང་པ་རེད་ཅིེས་ངས་བསམ་གྱིི་

ཡིོད། དེས་སེམས་རྣལ་དུ་འབེབ་པ་དང་གོ་བརྡོ་ཡིག་པོ་སོྤྲོད་ཐུབ་པར་ཕན་ཐོགས་འདུག་

ཅིེས་ཁོོང་གིས་ང་ལ་གསུངས་བྱུང་། གལ་ཏ་ེད་ེམེད་ན་ཁོོང་གིས་ཤོིན་ཏུ་ཐད་ཀར་དང་རྒྱ་

ཆོ་ེབའ་ིསོྒོ་ནས་ཆོོས་སོྟན་ཐུབ་ཡོིད་མེད་ངས་མ་ིཤོེས། ནང་པའ་ིགསང་སྔོགས་ཀྱི་ིནང་དུ་

ཨམྲིིཏ་སྟ།ེ བྱིན་གྱིིས་བརླབས་པའ་ིཆོང་ན།ི དུག་དང་ཉོིན་མོངས་བདུད་རྩིའམ། ཡི་ེཤོེས་
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སུ་འགྱུར་འགྲོ་བ་མཚེོན་གྱི་ིཡིོད། ད་ེན་ིམ་ིཚེེའ་ིནང་ག་ིགནས་སྟངས་སམ། བསམ་བློའ་ི

གནས་བབ་ཇེ་ིའདྲ་ཞིིག་ཡིོད་རུང་། དེར་གཡིོལ་ཐབས་མ་བྱས་པར་ཧ་ཅིང་ཐལ་ཆོ་ེབའ་ི

དུག་གསུམ་གྱིི་བོླ་རྣམས་ངར་འཛོིན་སོྤེང་བ་དང་མྱོང་འདས་ཐོབ་པའི་རྒྱུ་རུ་བེད་སོྤྱིད་

བྱེད་དགོས་པའ་ིབསམ་བོླ་ཞིིག་རེད། འད་ིལྟར་བཤོད་ན་གླེེང་སོླེང་ག་ིརྒྱུ་རུ་འགོྲ་བ་ངས་

ཤོསེ་ཀྱི་ིཡོིད་ཀྱིང་།23 རནི་པོ་ཆོསེ་ཆོང་རག་མཆོོད་རྒྱུ་ད་ེའད་ིལྟར་བདེ་སོྤྱིད་གནང་པ་རེད་

བསམ་གྱི་ིཡིོད། ཕོྱིགས་གཞིན་ནས་བྱས་ན་གང་འཚེམས་ཤོིག་ནས་ཆོང་རག་གིས་ཁོོང་ག་ི

སྐུ་གཟུགས་ཀྱི་ིའཕོྲད་བསྟེན་ལ་གནོད་འཚེ་ེཆོེན་པོ་བཟོིས་ཡིོད་པ་ངས་ངོས་ལེན་བྱེད་ཀྱི་ི

ཡིོད། འོན་ཀྱིང་སྐོབས་དེ་དུས་དྲི་བ་དེ་མ་རེད། དེའི་སྐོབས་སུ་ཁོོང་གིས་མཆོོད་ཆོང་

བཞིེས་པ་དེས་ང་ལ་དཀའ་ངལ་གང་ཡིང་བཟོིས་མ་བྱུང་།

རིན་པོ་ཆོེའི་གསུང་བཤོད་ཀྱིི་སྐོབས་སུ་མོ་ཊིའི་ནང་ཕར་ཚུར་གདན་འདྲེན་ཞུ་

མཁོན་ཕལ་ཆོེ་བ་ང་རེད། མཚེན་གཅིིག་ལ་ང་ཚེོ་རྔ་མ་ནས་ནང་ལ་ལོག་ཕྱིིར་མོ་ཊིའི་

ནང་དུ་འཛུལ་སྐོབས་ཁོོང་ཞི་ེདྲགས་ར་བཟི་ིཚེར་འདུག ངས་ཧར་ཝི་ེམཚེ་ོའགྲམ་དུ་ཡིོད་

23  རནི་པོ་ཆོསེ་ཆོང་རག་ལ་འབྲེལེ་བ་ཡིང་དག་ཇེ་ིལྟར་འཇོེག་པའ་ིཁོོང་རང་ག་ིགཟིགིས་ཚུལ་གྱི་ིསོྐོར་ལ་ ”ཆོང་ན་ིསྨོན་

དང་དུག་གཉིསི་ཀ་ཡིིན།” ཞིསེ་པའ་ིཆོདེ་རོྩམ་ཞིགི་བྲེསི་གནང་པ་ད་ེ ”ཆོོས་རྒྱམ་དྲུང་པའ་ིགསུང་འབུམ་གཅིསེ་

བཏུས་” གླེེགས་བམ་གསུམ་པའ་ིཤོོག་གྲངས་ ༤༥༦ ནས་ ༤༦༠ ནང་དུ་གསལ། འད་ིགར་ཆོང་ག་ིཡོིན་ཏན་དང་སོྐྱན་

གྱི་ིསོྐོར་ལ་ཁོོང་ག་ིགཟིགིས་ཚུལ་ཅི་ིཡོིད་ཀྱི་ིགནས་ཚུལ་འགའ་ཞིགི་ལུང་དྲངས་ཡོིད། ཁོོང་གིས་འདིའ་ིཐོག་ལ་ཞིབི་ཕྲ་

གསུངས་གནང་ཡོིད་པས་དོན་གཉིརེ་ཅིན་ཚེསོ་ཁོོང་ག་ིཆོདེ་རོྩམ་ཆོ་ཚེང་ཀོློག་གནང་རོགས་ཞུ་འདོད་བྱུང་།

“ཡོིངས་རོྫོགས་སྤྱི་ིཚེགོས་ཀྱི་ིཡི་རབས་ཚུལ་མཐུན་དང་བཟིང་སོྤྱིད་ལ་གཞི་ིབཅོིལ་བའ་ིམོྱོས་འགྱུར་ལ་ལྟ་སྟངས་དེར་

སོྐྱན་ཞིགི་ཡོིད་པར་མངོན། སོྐྱན་གནད་ད་ེདག་ཆོང་གསི་རྐྱེནེ་བྱས་པའ་ིཕྱིིའ་ིའབྲེས་བུའམ་སོྐྱན་ཁོོ་ནར་གོ་དོན་

བཀྲལ་གྱི་ིཡོིད། སྤྱི་ིཚེགོས་ཀྱི་ིསོྒྲམ་གཞིིའ་ིནང་ག་ིཤུགས་རྐྱེནེ་ལས་ཆོང་ག་ིནུས་པ་ངོ་མ་དེར་མནོ་བསམ་བཏང་མདེ། 

ཆོང་ད་ེདུག་རྫོས་སོྐྱ་བོ་སྨོན་དུ་བསྒྱུར་ཐུབ་པའ་ིནུས་པ་ཡོིད་པ་ཞིགི་ཏུ་མངོན། ད་ེལྟར་ཡིང་ཆོང་ན་ིསྨོན་དུ་བསྒྱུར་ཐུབ་

པ་ནང་བཞིིན་འཆོ་ིརྐྱེནེ་དུའང་འགྱུར་སླེ་མོ་རདེ། སྣང་བ་སྐྱདི་པོ་དང་བོླ་བད་ེཔོ་དསེ་ང་ཚེོའ་ིརོྟེགས་སད་མདེ་པར་

བཟོི་རྒྱུའ་ིཕྱིོགས་སུ་ཡིདི་འཕོྲག་སྲོདི་པ་རདེ། འོན་ཀྱིང་སྟབས་ལགེས་པ་ཞིགི་ལ་ཆོང་དང་ལྷན་དུ་ཡིདི་ཞུམ་པ་ཕྲ་མོ་

ཞིགི་ཀྱིང་ཡོིང་ག་ིཡིོད། སམེས་ཁོམས་ཀྱི་ིཐད་ནས་བཤོད་ན་མོྱོས་རྫོས་གཞིན་པ་ (LSD) ཨལེ་ཨ་ེས་ིཌ་ིདང་། 

(Marijuana) མ་ར་ིཝི་ན། (Opium) ཨོ་ཕིམ་ལྟ་བུས་ནམ་མཁོར་འཕུར་བའ་ིཚེརོ་བ་ཞིགི་སྟརེ་བ་ད་ེལས་ལོྡག་སྟ།ེ 

ཆོང་གསི་བཟི་ིབའ་ིརྒྱུད་རམི་དསེ་མར་ཟིགས་པའ་ིསྣང་བ་ཞིགི་སྟརེ། ཆོང་ད་ེསྨོན་དུ་བསྒྱུར་དང་དུག་ཏུ་བསྒྱུར་ད་ེཆོང་

འཐུང་བའ་ིསྐོབས་ཀྱི་ིརོྟེགས་སད་དེར་རག་ལས་ཀྱི་ིཡོིད། སམེས་ཀྱི་ིགནས་བབ་ཤོསེ་པའ་ིསོྒོ་ནས་ཆོང་འཐུང་ན་ཆོང་ག་ི

ནུས་པ་དརེ་འགྱུར་ལོྡག་གཏོང་ཐུབ་ཀྱི་ིརདེ།” ཅིསེ་གསུངས་གནང་ཡོིད།
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པའི་ང་ཚེོའི་ཁོང་པའི་མདུན་དུ་མོ་ཊི་བཀག་པ་དང་། ཁོོང་གིས་ཁོོང་རང་ངོས་ཀྱིི་སོྒོ་དེ་

ཕྱིེས་ནས་ཕྱི་ིལ་ཐོན་པ་དང་མཐོང་མེད་དུ་ཡིལ། ངས་མོ་ཊི་ནས་ཐོན་པ་དང་ས་དོང་ཞིིག་

ག་ིཟུར་དུ་མོ་ཊི་བཀག་ཡིོད་པ་ཤོེས་བྱུང་། རིན་པོ་ཆོེས་ཨ་རག་མཆོོད་དྲགས་པས་ལྷོད་པོ་

བྱས་ཏ་ེས་དོང་ནང་བཞུགས་འདུག་ལ། སྟབས་ལེགས་པ་ཞིིག་ལ་རྨས་སོྐྱན་གང་ཡིང་བྱུང་

མ་ིའདུག ངས་ཁོོང་ས་དོང་ནས་ཕྱི་ིལ་འདོན་རྒྱུར་རོགས་པ་བྱས་པ་ཡིིན།

དུས་སྐོབས་གཞིན་ཞིིག་ལ་ཧར་ཝིེ་མཚེོ་འགྲམ་དུ། དགོང་ཚེིགས་ཟིིན་པའི་རྗོེས་

སུ་ཁོོང་གིས་ཚེོམས་ཁོང་གི་མཐིལ་ཤོིང་སྟེང་དུ་དྲན་མེད་དུ་མ་འགྱིེལ་བར་དུ་ཨ་རག་

མཆོོད་པ་རེད། ངས་ཁོོང་མཚེན་གང་ད་ེགར་ལུས་འདོད་མ་བྱུང་ལ། ང་རང་གཅིིག་པུར་

ཉིལ་འདོད་ཀྱིང་མ་བྱུང་། དེས་ན་ངས་ཁོོང་ཉིལ་ཁྲིའ་ིསྟེང་དུ་སྐྱེལ་ཐབས་བཙལ་བ་ཡིིན། 

ངས་རྒྱ་གར་ནས་བཟོིས་པའི་ཉིལ་ཐུལ་ཆོེན་པོ་ཞིིག་རྙིེད་བྱུང་། ངས་ཁོོང་དེའི་ནང་ལ་

བཏུམས་ཏེ་ཐང་ལ་དྲུད་དེ་ཕྱིིན་པ་ཡིིན། ཁོོང་ལྗིད་ཁོོག་ཆོེན་པོ་ཡིོད་ཙང་ལས་སླེ་པོ་མ་

བྱུང་། ཉིལ་ཁོང་དུ་སླེེབས་ནས་ངས་མལ་གཟིན་ནས་ཉིལ་ཁྲིའི་སྟེང་དུ་ཇེི་ལྟར་བསྐྱལ་

སྙམ་པའི་བསམ་བོླ་བཏང་ནས་བསྡེད་ཡིོད་པའི་སྐོབས་སུ། ཁོོང་གིས་གད་མོ་དགོད་རྒྱུ་

འགོ་བཙུགས་ཏ་ེཡིར་ལངས་ནས་ཚེོམས་ཁོང་དུ་ཧ་ཅིང་མགོྱིགས་པོར་ཕྱིིན་སོང་། ཁོོང་

གིས་ད་ེགར་ཡིང་སྐྱར་མར་ཉིལ་ཏ་ེདྲན་པ་འཐོར་བ་ནང་བཞིིན་བཞུགས་སོང་།

ང་ཚེོས་རྔ་མར་ཡོིད་པའ་ིམ་ིཚེ་ོདང་ལྷན་དུ་ཁོ་ལག་ཡིང་ཡིང་ཟོིས་པ་ཡིིན། འོན་ཀྱིང་

སྐོབས་ར་ེང་ཚེོས་རང་ག་ིཁོང་པར་བཟིའ་མ་ིདང་ལྷན་དུ་ཟི་ག་ིཡིོད། རིན་པོ་ཆོ་ེརྒྱུན་དུ་

དགོང་ཚེིགས་ལ་ཤོ་ཡིོད་ན་མཉིེས་པོ་ཡིོད། དགོང་དོྲ་གཅིིག་ངས་ལུག་ཤོ་རྐང་པ་ཞིིག་

བཟོི་རྒྱུར་དཀའ་ལས་ཞིེ་དྲགས་བརྒྱབ་པ་ཡིིན། ཁོོང་གིས་དགོང་ཚེིགས་ལ་སྒུག་ཡུན་

རིང་བས་བཟོིད་བསྲོན་མ་ཐུབ་པའ་ིསོྒོ་ནས་ང་ལ་ “འད་ིདོན་མེད་རེད། ཟིས་གཡིོ་སོྐོལ་

བྱེད་རྒྱུ་དང་བཟིའ་རྒྱུ་འདི་ཆོ་ཚེང་ལ་དོན་དག་མི་འདུག ཁོྱོད་ཀྱིིས་དགོང་ཚེིགས་བཟོི་

རྒྱུར་དུས་ཚེོད་རིང་པོ་བཏང་བ་རེད། བཟིའ་རྒྱུ་ལ་དུས་ཚེོད་ཉུང་ངུ་ཞིིག་ལས་འགོར་གྱི་ི

མེད།” ཅིེས་གསུངས་བྱུང་། ངས་དགོང་ཚེིགས་དང་མཉིམ་དུ་བཟིའ་རྒྱུའ་ིཆོེད་ཚེལ་ཞིིང་
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ནས་སོྔོ་ཚེལ་འགའ་ཞིིག་འཐུ་རུ་ཕྱི་ིལ་ཕྱིིན་པ་ཡིིན། ང་ཕྱིིར་འཁོོར་དུས་རྒྱ་ཅིོག་སྟེང་དུ་

བཤོམས་པའ་ིལུག་ཤོའ་ིརྐང་པ་དེར་སོ་བརྒྱབ་སྟ་ེཤོ་རོྡོག་ཆོེན་པོ་ཞིིག་བཀོག་ཚེར་ནས་མ་ི

འདུག རིན་པོ་ཆོེས་ལུག་ཤོ་ད་ེལག་པས་བླངས་ཏ་ེདེར་སོ་བརྒྱབ་ནས་ཁོོང་རང་ག་ིདགོང་

ཚེིགས་བཞིེས་ཟིིན་འདུག

དབྱར་ཐོག་ད་ེང་ཚེ་ོནཱ་རཱ་ཡིན་དང་། ལ་ིལ། ཀྲིཥྞ། ཧ་ེལེན་བཅིས་ཀྱི་ིམཉིམ་དུ་ཁོོང་

ཚེོའ་ིཁོིར་བྷ་ིལ་ཡིོད་པའ་ིཁོང་པར་བསྡེད་པ་ཡིིན། ད་ེན་ིབྷར་ནེད་ཀྱི་ིཉི་ེའགྲམ་དུ་འདུག 

ང་ཚེོ་ཧར་ཝིེ་མཚེོ་འགྲམ་དུ་སོྡེད་དུས་ཟླ་བ་དགུ་པའི་ནང་ལ་ལི་ལ་ལ་སྐྱེ་ཟུག་བརྒྱབ་

པས་ང་ཚེོས་ཁོོང་ཚེོའི་སར་ཕྲུ་གུ་བཙའ་སྟངས་ལ་བལྟ་བར་ཕྱིིན་པ་ཡིིན། ནཱ་རཱ་ཡིན་

གྱིིས་སྐྱེ་གཡོིག་རང་ཉིིད་ཀྱིིས་བྱེད་རྒྱུ་བྱས་ཀྱིང་། ལི་ལར་སྐྱེ་ཟུག་ཤུགས་ཆོེ་བྱུང་བས་

སེནད་ཇོེན་སི་བྷ་རིའི་སྨོན་ཁོང་དུ་ཁྲིད་དེ་མོའ་ིབུ་བཛྲ་དེར་སྐྱེས་པ་རེད། དེའི་རྗོེས་སུ་

ལི་ལ་དང་ང་གཉིིས་ཀྱིིས་ང་ཚེོའི་ཕྲུ་གུར་ལྟ་སྐྱོང་བྱས་ཏེ་དུས་ཚེོད་མཉིམ་དུ་བསྐྱལ་བ་

ཡིིན། རིན་པོ་ཆོེས་རྔ་མར་ཕྲུ་གུར་བྱིན་རླབས་གནང་རྒྱུའི་ཆོོ་ག་ཞིིག་ཚུགས་སོང་། ལི་

ལ་ཡིིས་བཛྲ་དམར་འབྱར་ཆུང་ངུ་ཞིིག་ཡིིན་དུས་བྱིན་རླབས་ཞུ་བར་འཁྱོེར་ཡོིང་བ་ངས་

དྲན་སོས་ཀྱི་ིའདུག

སོྟན་ཁོ་དེར་ང་ཚེོ་ཧྥུར་མོནད་ནས་ཐོན་དུས་ངས་ཋེག་གྷིི་འཁྲིད་དེ་དབྱིན་ཡུལ་དུ་

ཕ་ེས་ིཋེ་ལོ་བཟི་ིཁྱོིམ་སྡེེར་འོད་གསལ་ལ་ཐུག་འཕྲད་དུ་ཕྱིིན་པ་ཡིིན། སྐོབས་དེར་ང་ཚེོས་

བོྷལ་ཌར་གྱི་ིཁྱོིམ་དུ་སྤྱི་ིཚེོགས་ཞིབས་ཞུའ་ིལས་བྱེད་ལྟ་སོྐོར་བྱེད་པར་ཡིོང་རྒྱུར་ད་དུང་

སྒུག་བསྡེད་ཡིོད། ང་ཚེོས་ལས་ཀ་དེ་དག་མགོྱིགས་པོ་བྱེད་ཐུབ་ཀྱིི་མེད་པའི་བཟོི་འདྲ་

མངོན་པས་བཟོིད་མ་བདེ་ཤུགས་ཆོེ་བྱུང་། ང་དབྱིན་ཡུལ་དུ་ཡོིད་དུས་རིན་པོ་ཆོེ་ཁོེ་ན་

ཌར་གསུང་ཆོོས་གནང་བར་ཕེབས་པ་རེད། ཨ་རིར་སླེེབས་པ་ནས་བཟུང་ཁོོང་དེ་གར་

སྐྱར་ལོག་གནང་པ་ཐེངས་དང་པོ་དེ་རེད་སྙམ། ཁོོང་གིས་མོནད་རིལ་དང་ཊོི་རོན་ཊོི་

གཉིིས་ཀར་བགོྲ་གླེེང་ཚེོགས་འདུ་གནང་རྒྱུའ་ིདུས་བཏབ་པ་གནང་ཡོིད། ཁོོང་གིས་དབྱིན་

ཡུལ་དུ་ང་ལ་འོད་གསལ་གྱི་ིསོྐོར་ལ་བཀའ་འདྲ་ིགནང་རྒྱུ་དང་། ཁོོང་གིས་ང་ཅི་ིཙམ་དྲན་
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གྱིི་ཡིོད་པའི་སོྐོར་ལ་ཁོ་པར་ཡིང་ཡིང་གཏོང་བ་གནང་བྱུང་། རིན་པོ་ཆོེས་ཊོི་རན་ཊོི་རུ་

ཁོོང་ག་ིསླེོབ་མ་དང་། བུད་མེད་ཧ་ཅིང་བབ་ཆོགས་པོ། རྗོེས་སུ་ཁོོང་ག་ིལག་བསྟར་དྲུང་

ཆོེར་གྱུར་པའ་ིབྷ་ེཝིར་ལ་ིཝིེབ་ས་ིཋེར་ཞིེས་པའ་ིཁྱོིམ་དུ་གསུང་ཆོོས་གནང་འདུག ཁོོང་ད་ེ

གར་ཡོིད་དུས་ཁོོང་གིས་ཆོ་ེབསོྟད་ཤུགས་ཆོ་ེགནང་བའ་ིདགུང་ལོ་དྲུག་ཅུའ་ིདཀྱིིལ་ཙམ་

དུ་ཕེབས་པའ་ིབོད་པའ་ིབླ་མ་ཀ་ལུ་རིན་པོ་ཆོ་ེདང་མཇེལ་འཕྲད་བྱུང་འདུག

སོྟན་ཐོག་དེར་སུ་བཟུ་ཁོ་ིརོ་ཤོ་ིཞི་ེདྲགས་བསྙུན་ཏ་ེམཁྲིས་ནད་ཕོག་པ་ལྟ་བུ་ཞིིག་ཡོིད་

ཀྱིང་ནད་ཀྱིི་རྒྱུ་གང་ཡིིན་གྱིི་ནད་རྟེགས་ཆོོད་མེད། རིན་པོ་ཆོེས་དུས་རྒྱུན་དུ་རོ་ཤོི་ལ་

ག་ར་ེབྱུང་བའ་ིགནས་ཚུལ་མཁྱོེན་འདོད་གནང་ག་ིཡིོད། འདིའ་ིསྐོབས་ཀྱི་ིརིན་པོ་ཆོེའ་ི

སླེོབ་མ་ཉིེ་བའི་གྲས་བྷོབ་ཧལ་ཕེན་ནི་བོྷལ་ཌར་དུ་ང་ཚེོའི་ཆོོས་ཚེོགས་སུ་མ་ཞུགས་

སོྔོན་ལ་སན་ཧྥོ་རན་ས་ིས་ིཁོོའ་ིབཟིེན་ཆོོས་ཚེོགས་ཀྱི་ིསླེོབ་མ་རྒྱུན་རིང་བྱས་པ་ཞིིག་རེད། 

བོྷབ་རིན་པོ་ཆོེ་དང་ལྷན་དུ་ཁོེ་ན་ཌའི་སོྐོར་སོྐྱད་འདིར་ཡིོད་པ་དང་དེ་བཞིིན་ཧྥོ་རན་

དང་། སྐོལ་བཟིང་ཡིང་ཁོོང་དང་ལྷན་རྒྱས་སུ་ཡིོད། ཀ་ལུ་རིན་པོ་ཆོེར་མཇེལ་འཕྲད་ཀྱི་ི

དགོང་དོྲ་དེར། ཁོོང་ཕེབས་ཚེར་བའ་ིརྗོེས་སུ། སྐོལ་བཟིང་གིས་རིན་པོ་ཆོེའ་ིསར་བཅིར་

ཏེ་རོ་ཤོི་ལ་འཆོི་ངེས་པའི་ནད་མཆོིན་པའི་འབྲེས་ནད་ཕོག་ཡིོད་པའི་ནད་རྟེགས་ཆོོད་

པའ་ིགནས་ཚུལ་ཞུས་འདུག

མོས་གནས་ཚུལ་བཤོད་མ་ཚེར་སོྔོན་ལ་ཁོོང་བཤུམ་འགོ་ཚུགས་འདུག རྗོེས་མ་

བོྷབ་ཀྱིིས་ང་ལ་རིན་པོ་ཆོེ་ནི་འཆོི་བདག་གི་དྲུང་དུ་སླེེབས་པ་ལྟར་ངུ་ཟུག་དང་བཅིས་

སྨྲེ་ངག་འདོན་བཞིིན་བཤུམ་གྱིི་འདུག་ཅིེས་བརོྗོད་བྱུང་། དོན་དངོས་སུ་ཁོོང་གི་སྤྱིན་

ཆོབ་ཁྲག་ལྟར་དམར་པོར་གྱུར་ཏ་ེབྷ་ེཝིར་ལིའ་ིགངས་ལྟར་དཀར་བའ་ིས་གདན་གྱི་ིསྟེང་

དུ་ཟིགས་སོང་ཞིེས་བོྷབ་ཀྱིིས་བཤོད་བྱུང་། དུས་ཡུན་རིང་པོ་ཞིིག་གི་རྗོེས་སུ་ཁོོང་གིས་

བཤུམ་མཚེམས་བཞིག་སྟེ་བོྷབ་ལ་ “སང་ཞོིགས་སྔོ་པོ་ནས་ཁྱོེད་རང་རྒྱུགས། ང་ཉིི་མ་

འགའ་ཤོས་ཀྱིི་ནང་དུ་སླེེབས་ཡོིང་།” ཞིེས་གསུངས་འདུག ཁོོང་གིས་རོ་ཤོི་མ་གོྲངས་

སོྔོན་ཙམ་གྱི་ིརོ་ཤོ་ིལ་ཐུག་འཕྲད་མཐའ་མ་ད་ེསན་ཧྥོ་རན་ས་ིས་ིཁོོའ་ིབཟིེན་ཆོོས་ཚེོགས་
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སུ་གནང་འདུག རིན་པོ་ཆོེས་རོ་ཤོ་ིཡི་ིསྐུ་ཕུང་ཞུགས་འབུལ་གྱི་ིཆོེད་དུ་སྤྱི་ིཟླ་བཅུ་གཉིིས་

པའ་ིནང་སྐྱར་དུ་ད་ེགར་ཕེབས་པ་རེད། ཁོོང་གིས་ཞུགས་འབུལ་གྱི་ིཆོོ་གའ་ིསྐོབས་སུ་སྐུ་

ཕུང་ལ་བོད་ལུགས་ལྟར་ཁོ་བཏགས་དཀར་གཙང་ཞིིག་ཕུལ་གནང་འདུག རིན་པོ་

ཆོེས་ཕྱིག་གཅིིག་གིས་ཁོ་བཏགས་ད་ེབཤོིག་ནས་ནམ་མཁོར་འཕྱིར་ཏ་ེལྷ་རྒྱལ་གྱི་ིགསུང་

སྐོད་ཤུགས་ཆོ་ེཞིིག་དང་དུས་མཉིམ་དུ་ཁོ་བཏགས་ད་ེཕུང་སྒོམ་གྱི་ིཐོག་ཏུ་མཛོེས་ཤོིང་ལྟ་

ན་སྡུག་པའ་ིསོྒོ་ནས་གཡིོགས་གནང་འདུག ཞུགས་འབུལ་གྱི་ིརྗོེས་སུ་ཁོོང་ལ་བཟིེན་ཆོོས་

ཚེོགས་སུ་འཛོོམས་པ་ཚེང་མར་གསུང་བཤོད་ཅིིག་གནང་རྒྱུར་འབོད་སྐུལ་ཞུས་པ་བཞིིན་

ཁོོང་གིས་བཀའ་སླེོབ་གནང་པའ་ིསྐོབས་སུ་སྤྱིན་ཆོབ་བཏོན་ནས་བཤུམ་པ་གནང་འདུག 

མི་འགའ་ཞིིག་ལ་ཁོོང་ཚེོ་རང་གི་སེམས་སྡུག་ངོས་བཟུང་དང་། དེ་སོྟན་པ་ལ་དེས་ཕན་

ཐོགས་བྱུང་ཞིེས་བརོྗོད་ཀྱི་ིའདུག

རིན་པོ་ཆོེ་ནི་རོ་ཤོི་ཡིི་མི་ཚེེ་དང་། མིག་ལོྟས་བཟིང་པོ་བཞིག་པ་རྣམས་ལ་ཧ་ཅིང་

ཐུགས་མགུ་བས་ཁོོང་གོྲངས་པ་དེས་ཐུགས་ཕམ་ཆོེན་པོ་བྱུང་འདུག ངའི་བསམ་པར་

གནས་ཚུལ་དེས་ཁོོང་ལ་ཁོོང་གཉིིས་ཀྱིི་འཆོར་གཞིི་བཟོིས་པ་རྣམས་ལག་བསྟར་བྱེད་

རྒྱུར་སྐུལ་ལྕག་ཐེབས་པ་འདྲ། ཁོོང་གིས་སེམས་ལ་དཀའ་ངལ་ཡིོད་པའི་མི་ཚེོ་ལ་གསོ་

དཔྱོད་ཁོང་ཞིིག་འགོ་འཛུགས་བྱེད་རྒྱུར་མཻཏྲི་ིལས་འཆོར་རམ། བྱམས་པའ་ིལས་འཆོར་

ཞིེས་པ་དེར་ཤུགས་སོྣན་བསོྐྱན་སོང་། མཻཏྲིི་ཞིེས་པ་ལེགས་སྦྱར་གྱིི་སྐོད་དུ་བྱམས་པ་ལ་

གོ་བ་རེད། སྤྱིི་ལོ་ ༡༩༧༣ ལོའ་ིསོྟན་ཁོ་དེར་ནེའུ་ཡིོག་གི་ཨི་ལི་བཟིི་བྷེད་ཋོེན་དུ་མཻཏྲིི་

བསྟི་གནས་ཁོང་དེ་སོྒོ་ཕྱིེས་པ་དང་། སྤྱིི་ལོ་ ༡༩༧༤ ལོའ་ིའགོ་སོྟད་དུ་ལེག་སི་དང་། ཤོི་

ལ་ཧིག་སོན་གྱིིས་ས་ཆོ་ཞིལ་འདེབས་སུ་སྤྲོད་དེ་ནེའུ་ཡིོག་གི་ཝིིང་ཌེལ་དུ་སྤེོར་པ་རེད། 

ཁོོང་གཉིིས་ཀྱི་ིའཆོར་སྣང་ལ་གཞི་ིབཞིག་པའ་ིབསྟ་ིགནས་གཞིན། ནཱ་རོ་པའ་ིམཐོ་སླེོབ་

ད་ེ ༡༩༧༤ ལོའ་ིདབྱར་ཐོག་དེར་སོྒོ་འབྱེད་གནང་བ་རེད།

སྤྱི་ིལོ་ ༡༩༧༡ ག་ིལོ་མཇུག་ད་ེན་ིརིན་པོ་ཆོེའ་ིསྐུ་ཚེེའ་ིནང་དུ་ཆོོས་ཕོྱིགས་ཀྱི་ིའབྲེེལ་

བ་གཞིན་ཞིིག་བྱུང་བའི་དུས་ཚེོད་གལ་ཆོེན་ཞིིག་རེད། སྤྱིི་ཟླ་བཅུ་གཉིིས་པའི་ནང་དུ་
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ཁོོང་གིས་རྔ་མར་གསུང་ཆོོས་གནང་སྟེ་བདུན་ཕྲག་གཅིིག་བཞུགས་དུས་ང་བྷོལ་ཌར་

དུ་བསྡེད་པ་ཡིིན། སྐོབས་ད་ེདུས་ཁོོང་གིས་ནཱ་རཱ་ཡིན་ལ་སྐུ་སྒོེར་གྱི་ིངོས་ནས་ཐུག་འཕྲད་

གནང་སྟ།ེ ཁོོ་ལ་ཁོོང་རང་ག་ིཆོོས་བརྒྱུད་ཀྱི་ིརྒྱུད་འཛོིན་གཙ་ོབོ། རོྡོ་རྗོེའ་ིརྒྱལ་ཚེབ་དང་

ཐུགས་སྲོས་བྱེད་དགོས་པའི་བཀའ་གནང་འདུག རིན་པོ་ཆོེའི་ཆོོས་བརྒྱུད་ཀྱིི་ནང་དུ་

དྲ་ིམ་མེད་པའ་ིཆོོས་ཀྱི་ིགདམས་ངག་ཚེང་ལ་མ་ནོར་བ་ད་ེམ་ིརབས་གཅིིག་ནས་གཞིན་

ལ་མུ་མཐུད་གནས་ཐབས་ཀྱི་ིའགན་འཁུར་ད་ེབླ་མས་རང་ག་ིཉི་ེབའ་ིསོླེབ་མའམ། ཐུགས་

ཀྱིི་སྲོས་གཅིིག་གམ་དུ་མར་བརྒྱུད་སོྤྲོད་བྱེད་སོྲོལ་ཡོིད། དུས་རྒྱུན་ཐུགས་སྲོས་གཙོ་བོ་

ཞིིག་དང་ད་ེབཞིིན་ཉི་ེབའ་ིཐུགས་སྲོས་དུ་མ་ཡིོང་སོྲོལ་ཡིོད། གནས་སྟངས་འགའ་ཞིིག་

ག་ིནང་དུ། གལ་ཏ་ེབླ་མ་དེར་ངེས་བརྟེན་གྱི་ིབླ་བྲེང་ངམ་སྒྲིག་འཛུགས་ཤོིག་ཡོིད་ན། ཁོོས་

རྒྱལ་ཚེབ་ཀྱིི་གོ་གནས་དེ་རང་ཉིིད་ཤོི་བའི་རྗོེས་སུ་བླ་མ་དང་ཆོོས་བརྒྱུད་ཀྱིི་སྐུ་ཚེབ་

བྱེད་ཐུབ་མཁོན་གྱི་ིདག་ེཕྲུག་ཅིིག་ལ་གནང་བའམ། ཡིང་ན་བོད་དུ་སྤྲུལ་སྐུའ་ིལམ་སོྲོལ་

མང་པོ་ལག་བསྟར་བྱེད་མཁོན་ཡིིན་ན། བླ་མའི་ཡིང་སྲོིད་དེས་གོ་གནས་བཟུང་ཐུབ་

པའི་ལོ་ཚེད་མ་སླེེབས་བར་དུ་བསོྐོ་གཞིག་གནང་གི་ཡིོད། མི་རབས་ཤོིག་ནས་རྗོེས་མ་

ད་ེབར་དུ་དབང་ཆོ་འཛོིན་པའ་ིརྒྱལ་ཚེབ་ཀྱི་ིབསམ་ཚུལ་ད་ེརྒྱལ་པོའ་ིལམ་ལུགས་མང་

པོའ་ིནང་དུ་བེད་སོྤྱིད་བཏང་ཡོིད་པས། རྒྱལ་ཚེབ་ཀྱི་ིརོྟེག་འཆོར་འད་ིཨ་ེཤོ་ེཡི་གཅིིག་པུ་

ནས་བྱུང་བ་ཞིིག་མ་རེད།

རིན་པོ་ཆོ་ེལ་མཚེོན་ན་ཁོོང་རང་ག་ིརྒྱུད་པ་ཆོ་ཚེང་བ་ད་ེནུབ་ཕོྱིགས་པ་ཞིིག་ལ་སོྤྲོད་

རྒྱུ་ད་ེཤོིན་ཏུ་གལ་ཆོེན་རེད། ངའ་ིབསམ་པར། དོན་དངོས་སུ་ཁོོང་གིས་ཐུན་མོང་མ་ཡིིན་

པའི་རྗོེས་གནང་མང་པོ་ཞིིག་ཁོོང་རང་གི་ནུབ་ཕོྱིགས་པའི་སླེོབ་མ་ཚེོར་གནང་བཞིིན་

པ་ཡིིན་ཙང་། སླེོབ་མའ་ིབསམ་པར་ཁོོང་ཚེོས་བོད་པས་མཛུབ་མོ་གར་བསྟན་ཤོར་བྱེད་

དགོས་ས་རེད་སྙམ་པའི་ཚེོར་བ་དེ་མི་ཡིོང་བའི་ཆོེད་དུ་ཁོོང་གིས་དེ་ལྟར་དགོངས་པ་

རེད་སྙམ། དེས་ན་བསོྐོ་གཞིག་འད་ིན་ིཧ་ཅིང་གལ་ཆོེའ་ིགོམ་སྟབས་ཤོིག་རེད། དེས་ཆོོས་
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བརྒྱུད་དེའ་ིམ་འོངས་པའ་ིཆོེད་དུ་གདམས་ངག་ཆོ་ཚེང་བ་གནས་པའ་ིའགན་འཁུར་ད་ེ

ནུབ་ཕོྱིགས་པ་ཞིིག་གིས་འཁུར་ཐུབ་པར་ཡིིད་ཆོེས་ཡོིད་པ་ད་ེབསྟན་པ་རེད།

རིན་པོ་ཆོེས་ནཱ་རཱ་ཡིན་ལ་ཁོོང་རང་དང་མཉིམ་དུ་འདྲིས་གཤོིབ་ཀྱིིས་ལས་ཀ་བྱེད་

ཐུབ་པ་དང་། ཁོོའ་ིབྱེད་སྟངས་ལ་རོྟེག་ཞིིབ་ཀྱིིས་སྦྱོང་བརྡོར་ཡིང་དག་པ་སོྤྲོད་ཐུབ་པའ་ི

ཆོེད་དུ་བོྷལ་ཌར་དུ་གནས་སོྤེར་བྱེད་རྒྱུའ་ིའཆོར་གཞི་ིའདིང་དགོས་པའ་ིབཀའ་གནང་

འདུག རིན་པོ་ཆོེས་ང་ལ་ཁོོང་གིས་འད་ིལྟར་གནང་རྒྱུའ་ིའཆོར་གཞི་ིཡིོད་ཅིེས་སོྔོན་མ་

ནས་གསུངས་བྱུང་། ཁོོང་གིས་ཐག་གཅོིད་དང་འཆོར་གཞི་ིའད་ིའདྲ་ད་ེདག་ང་ལ་ཡིང་

ཡིང་གསུང་གི་ཡིོད། ཁོོང་གིས་ “འདི་ཧ་ཅིང་མི་བཟིང་པོ་ཞིིག་རེད། ངས་ཁོོ་ (ཡིང་ན་

མོ་) ནང་དུ་བཅུག་པ་ཡིིན། ཁོོས་འདི་བྱེད་ཐུབ་ཀྱིི་རེད། ང་ཚེོས་འདི་འདྲ་བྱེད་འཆོར་

ཡོིད།” ཅིེས་གསུང་གི་རེད། རིན་པོ་ཆོེས་ནཱ་རཱ་ཡིན་ལ་མ་འོངས་པའི་བསོྐོ་གཞིག་འདི་

གནས་སྐོབས་རིང་གསང་བར་ཉིར་དགོས་པའི་བཀའ་མངགས་གནང་འདུག རིན་པོ་

ཆོེས་བསོྐོ་གཞིག་འད་ིད་ལྟ་ཡིོངས་གྲགས་བྱེད་རྒྱུའ་ིདུས་ལ་བབ་མེད་པར་དགོངས་འདུག 

ཡིིན་ན་ཡིང་ནཱ་རཱ་ཡིན་གྱིིས་རིན་པོ་ཆོ་ེལ་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུས་ཏ་ེཁོོ་རང་ག་ིབཟིའ་ཟླ་དང་། 

སྙིང་གོྲགས་ཀྲིཥ་ན། ཧ་ེལན་བཅིས་ལ་བཤོད་འདུག དོན་དངོས་སུ་ཐག་གཅོིད་འདིས་མ་

འོངས་པའ་ིདཀའ་རྙིོག་སྣ་མང་ཞིིག་མངོན་ཡོིད། ང་ལ་རིན་པོ་ཆོ་ེལྟར་ཁོོའ་ིགཤོིས་ཀའ་ི

གཏིང་རིམ་མཐོང་བའི་རྣམ་དཔོྱོད་དེ་མེད་ཀྱིང་། ནཱ་རཱ་ཡིན་བདམས་པ་དེ་རྩེ་གྲ་བྱུང་

འདུག་བསམས་བྱུང་། ཁོོ་ལ་ཐུན་མོང་མ་ཡིིན་པའི་རྣམ་རིག་བཀྲ་མོ་དང་། སེམས་

ཤུགས་ཆོེ་བའི་ཁྱོད་ཆོོས་དམིགས་བསལ་ཞིིག་དང་། གཞིན་གྱིི་ཡིིད་དབང་འགུག་ནུས་

ཀྱི་ིཁྱོད་ཆོོས་ཤོིག་འདུག་བསམས་བྱུང་།

ཟླ་བ་བཅུ་གཉིིས་པ་དེའི་ནང་རིན་པོ་ཆོེ་རྔ་མར་ཕེབས་པ་དེས་ང་ཚེོའི་མི་ཚེེ་ལ་

གནས་ཚུལ་གཞིན་ཞིིག་ག་ིསོྒོ་ནས་ཐད་ཀར་ཤུགས་རྐྱེེན་ཐེབས་སོང་། སྐོབས་འདིར་ང་

ཚེོའ་ིམ་ིཚེེའ་ིནང་ཕྲུ་གུ་གཞིན་ཞིིག་སླེེབས་བྱུང་། ཨ་ེལེན་ཞིེས་པ་ཤོར་ཕོྱིགས་མཚེ་ོཁུལ་

དུ་སོྡེད་མཁོན་རིན་པོ་ཆོེའ་ིསོླེབ་མ་གཅིིག་ལ་ཚེབས་ཆོེའ་ིསེམས་ཁོམས་ཀྱིི་དཀའ་ངལ་
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འཕྲད་བཞིིན་ཡིོད། མོ་ནི་གོྲགས་མོ་ཞིིག་ཡིིན་པ་མ་ཟིད་ཆོོས་ཚེོགས་ཀྱིི་ཚེོགས་མི་ཡིང་

རེད། མོ་ལ་སེམས་ཁོམས་བདེ་མིན་གྱིི་དཀའ་རྙིོག་བྱུང་བའི་རྐྱེེན་པས་མོ་རང་གི་བུ་མོ་

ཧྥོ་ིལ་ིས་ིཋེ་ིཞིེས་པ་ལོ་བདུན་ཙམ་ཡིིན་པ་དེར་གཉོིར་སོྐྱང་ཡིག་པོ་བྱེད་མ་ིཐུབ་པར་གྱུར། 

ཧྥོ་ིལ་ིས་ིཋེ་ིནིའུ་ཨིན་ལནད་ཀྱི་ིབཅིའ་སོྡེད་སོླེབ་གྲྭ་ཞིིག་ཏུ་ཡིོད་ཀྱིང་། མོ་ད་ེགར་ཧ་ཅིང་

མ་ིསྐྱིད་པའ་ིངང་བསྡེད་ཡིོད། རིན་པོ་ཆོ་ེད་ེགར་ཡིོད་དུས་ཨ་ེལེན་གྱིིས་ཧྥོ་ིལ་ིས་ིཋེ་ིཁྲིད་

ད་ེསྟག་ག་ིརྔ་མར་སླེེབས་འདུག མོས་མོ་རང་ག་ིཕྲུ་གུ་ད་ེམུ་མཐུད་བདག་ཉིར་བྱེད་ཐུབ་

ཀྱིི་མེད་པ་དང་། གནས་སྐོབས་རིང་མོ་ལ་ལྟ་སྐྱོང་བྱེད་མཁོན་ཞིིག་འཚེོལ་གྱིི་ཡིོད་ཅིེས་

ཞུས་འདུག རིན་པོ་ཆོེས་ང་ལ་ཁོ་པར་གནང་སྟེ་གནས་སྟངས་དེར་ཐུགས་ཁྲལ་ཆོེན་

པོ་གནང་གི་འདུག ངས་ཧྥོི་ལི་སི་ཋེི་ང་ཚེོས་བླངས་ན་འགྲིག་པའི་བསམ་ཚུལ་བཏོན་

པས་ཁོོང་གིས་ང་ཚེོར་ལས་ཀ་མང་པོ་ཡིོང་གི་རེད་དགོངས་ཀྱིི་འདུག དེ་ནས་ཧྥོི་ལི་སི་

ཋེི་ཡིིས་རིན་པོ་ཆོེ་ལ་ཁོོང་གི་ཆོེད་དུ་བྲེིས་པའི་རི་མོ་ཞིིག་ཕུལ་འདུག མོའ་ིརྣམ་འགྱུར་

དེས་ཁོོང་རང་ལ་སེམས་འགུལ་ཆོེན་པོ་ཐེབས་ཏ་ེམོ་ཁོོང་ག་ིམཉིམ་དུ་ནང་ལ་ཁྲིད་རྒྱུའ་ི

ཐུགས་ཐག་བཅིད་འདུག མོ་ང་ཚེོའ་ིནང་དུ་ལོ་གཅིིག་ཙམ་བསྡེད་པ་རེད།

ཋེག་གྷིི་སྐྱེས་ནས་ལོ་དང་པོའ་ིསྐོབས་སུ་ཁོོ་ལ་རྙིོག་དྲ་གཅིིག་ཀྱིང་མེད། ཁོོའ་ི

གཟུགས་པོའ་ིའཕེལ་རྒྱས་དེ་ཧ་ཅིང་མྱུར་པོ་རེད། ཁོོ་ཟླ་བ་བཞིི་ཡིིན་དུས་ནས་ཁོོ་ཙོག་

པུར་སོྡེད་པ་དང་འགྲ་ེལོག་རྒྱག་པ་བཅིས་བྱེད་ཀྱི་ིཡིོད། དོན་དངོས་སུ་ཕྱིིའ་ིགཟུགས་པོའ་ི

འཚེར་ལོངས་ཆོ་ཚེང་སྔོ་དྲགས་ཡོིད། སྤྱི་ིལོ་ ༡༩༧༢ ཟླ་བ་གསུམ་པའ་ིནང་ཁོོའ་ིསྐྱེས་སྐོར་

དང་པོ་དེའི་སྐོབས་སུ་ཁོོ་ཡིར་མར་རྒྱུག་ནས་འགྲོ་གི་ཡོིད། འོན་ཀྱིང་ཋེག་གྷིི་ཟླ་བ་བཅོི་

ལྔར་སླེེབས་དུས་ངས་རིན་པོ་ཆོེའ་ིསླེོབ་མ་ཇོེར་ཇེ་ིམར་ཤོལ་དང་ཁོ་བརྡོ་བྱེད་སྐོབས་ང་ལ་

སེམས་ཁྲལ་བྱུང་། ཇོེར་ཇེ་ིཡི་ིབུ་ཨ་ཌམ་ཋེག་གྷི་ིདང་ལོ་མཉིམ་ཡིིན་པ་དང་། ཨ་ཌམ་གྱིིས་

སྐོད་ཆོ་ཡིག་པོ་ཤོོད་ཀྱི་ིའདུག་ཅིེས་ང་ལ་ཇོེར་ཇེ་ིཡིིས་བཤོད་བྱུང་། ངས་ང་རང་ག་ིསེམས་

ནང་དུ་ “ཨོ། ངའི་བུ་དེའི་ངག་གི་སྨྲ་བརོྗོད་ཀྱིི་འཕེལ་རྒྱས་དེ་ཏོག་ཙམ་དལ་པོ་ཡིིན་པ་

འདྲ།” སྙམ་པ་ཞིིག་འཁོོར་བྱུང་། ཋེག་གྷིིས་སྨྲ་བརོྗོད་འགའ་བྱེད་ཀྱིི་ཡིོད། འོན་ཀྱིང་
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ཁོོས་མང་ཆོ་ེབ་ང་ཚེོས་ཕར་གང་ལབ་པ་དེའ་ིརྗོེས་ཟོླས་བྱེད་ཀྱི་ིཡིོད། ཁོོ་རང་ངོས་ནས་སྨྲ་

བརོྗོད་བྱེད་རྒྱུ་ད་ེདཀོན་པོ་རེད། དཔེར་ན་ཁོོས་ “ཁྱོ།ི ཁྱོ།ི” ཞིེས་ངས་གང་ལབ་པ་རྗོེས་ཟོླས་

བྱེད་པ་ལས། གཞིན་གྱིིས་མཛུབ་སྟོན་མ་བྱས་པར་རང་འགུལ་གྱི་ིསོྒོ་ནས་ཁྱོ་ིཞིིག་མཐོང་

ན་ “ཁྱོ།ི ཁྱོ།ི” ཞིེས་བརོྗོད་རྒྱུ་དཀོན་པོ་རེད། འོན་ཀྱིང་ཁོོ་ན་ིངའ་ིཕྲུ་གུ་དང་པོ་ད་ེཡིིན་ཙང་། 

ངས་ཁོོ་ལ་ར་ེལོྟས་ཅི་ིཞིིག་བྱེད་པ་ཤོེས་ཀྱི་ིམེད་སྟབས་ངས་སེམས་ཁྲལ་ད་ེཙམ་བྱས་མེད།

སྤྱི་ིལོ་ ༡༩༧༢ གྱི་ིདབྱར་ཁོ་དེར་རིན་པོ་ཆོ་ེདང་ང་གཉིིས་ཀྱིིས་རོག་ཁོ་ིམོན་ཋེེན་ཆོོས་

ཚེོགས་སུ་བདུན་ཕྲག་འགའ་ིརིང་ལ་ཕྱིིན་པ་ཡིིན། རིན་པོ་ཆོེས་ད་ེགར་བགོྲ་གླེེང་ཚེོགས་

འདུ་གནང་རྒྱུ་ཐེངས་དང་པོ་དེ་རེད། དབྱར་ཁོ་དེར་ལས་རིམ་ལ་མཉིམ་ཞུགས་བྱེད་

མཁོན་ཚེོའ་ིཆོེད་དུ་སྡེོད་སྒོར་བརྒྱབ་ཡིོད་པ་དང་། ཞིིང་ཐང་ཞིིག་ག་ིསྟེང་དུ་རིན་པོ་ཆོེས་

གསུང་བཤོད་གནང་སའ་ིགུར་ཆོེན་པོ་ཞིིག་ཕུབ་འདུག ངས་སྐོབས་ད་ེདུས་ང་ཚེོས་ “ས་

འད་ི” ཞིེས་འབོད་པའ་ིགནས་དེར་མོ་ཊི་བཏང་ནས་ཕྱིིན་པ་ཡིིན། དེའ་ིསྐོབས་སུ་ང་ཚེོར་

ཧོྥོག་སི་ཝིེ་གེན་ཁོར་མེན་གྷིི་ཨ་ཞིེས་པའི་རིགས་ཀྱིི་རླངས་འཁོོར་ཞིིག་ཡིོད། ང་ཚེོས་རི་

སུལ་བརྒྱུད་ད་ེམོ་ཊིའ་ིནང་འགོྲ་བཞིིན་པའ་ིསྐོབས་སུ་རིན་པོ་ཆོེས་ང་ལ་ “མགོྱིགས་པོ་ང་

ཚེོས་འད་ིགར་རླངས་འཁོོར་མེར་ས་ིཌེས་བཏང་ནས་ཡོིང་རྒྱུ་ཡོིང་ག་ིརེད།” ཅིེས་གསུངས་

བྱུང་། དེའ་ིལན་དུ་ངས་ “ཁྱོེད་ཀྱིིས་མཁྱོེན་གྱི་ིརེད། ཁྱོེད་ལ་རྟེག་ཏུ་འཆོར་གཞི་ིའཇེིགས་

སུ་རུང་བ་འདི་འདྲ་ཡོིད་རེད།” ཅིེས་ཞུས་པ་ཡིིན། ང་ལ་འདི་འདྲ་ཡོིང་བའི་རེ་བ་ཞིེ་

དྲགས་མེད། རིན་པོ་ཆོེའ་ིལུང་བསྟན་ལྟར་ལོ་འགའ་ཤོས་ཀྱི་ིནང་དུ་ང་ཚེོས་ RMDC ལ་

འགྲོ་དུས་རླངས་འཁོོར་མེར་སི་ཌེས་ཞིིག་བཏང་ནས་ཕྱིིན་པ་དང་། རིན་པོ་ཆོེས་ང་ལ་

སོྔོན་མའ་ིཁོ་བརྡོ་དེའ་ིསོྐོར་ལ་དྲན་གསོ་བཏང་ནས་ “ང་མ་ིབདེན་ནམ་”ཟིེར་བ་དང་འདྲ།

དུས་ཚེོད་རིམ་བཞིིན་ཕྱིིན་པ་དང་ལྷན་དུ་ང་ཚེོའ་ིནང་མིའ་ིདཔལ་འབོྱར་སྲོ་བརྟེན་

དུ་གྱུར། རིན་པོ་ཆོ་ེལ་ཁོོང་རང་ག་ིཕྱིག་ལས་ལ་གླེ་ཕོགས་སོྤྲོད་རྒྱུ་ཞིིག་བྱུང་། དུས་རྟེག་

ཏུ་མེད་ཀྱིང་དུས་ཚེོད་ཕལ་ཆོ་ེབར་ཁོོང་ལ་གླེ་ཕོགས་ཡོིང་ག་ིཡོིད། ལོ་དུ་མའ་ིརིང་ལ་ང་

ཚེོའ་ིའཚེ་ོབའ་ིགནས་སྟངས་འགྲིག་ཙམ་བྱས་ཏ་ེབསྡེད། ད་ེནས་ང་ཚེོས་རྒྱས་སོྤྲོས་ཕྲན་
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བུ་ཆོ་ེབའ་ིསོྒོ་ནས་འཚེ་ོབ་སྐྱེལ་རྒྱུ་འགོ་བཙུགས་དུས། ང་ཚེོས་དངུལ་འབོར་ཤུགས་ཆོ་ེ

བག་མེད་ལོངས་སོྤྱིད་བྱས་པ་ད་ེའདྲ་མིན་པར། ང་ཚེོས་ང་རང་ཚེ་ོདང་ཚེོགས་པའ་ིཡོིང་

སོྒོ་ཕྲན་བུ་དེ་དག་འབྱོར་ལྡན་དུ་མངོན་པའི་རྣམ་པ་ཞིིག་བསྐྲུན་རྒྱུའི་ཆོེད་དུ་བེད་སྤྱིོད་

གཏོང་ག་ིཡོིད། ངས་ང་ཚེ་ོག་འདྲ་བྱས་ཀྱིང་ཧ་ཅིང་དབུལ་ཕོངས་བྱས་ཏ་ེབསྡེད་པ་ཡིིན་

ཟིེར་གྱི་ིམེད། འོན་ཀྱིང་ང་ཚེོས་དུས་ཚེོད་ཕལ་ཆོ་ེབ་འདང་ངེས་བཞིིན་པའ་ིའབོྱར་འབྲེིང་

གྲལ་རིམ་གྱིི་ཡིོང་སོྒོའ་ིཐོག་ནས་འཚེོ་བ་སྐྱེལ་བསྡེད་པ་ཡིིན། སྐོབས་འགར་ང་གཉིིས་

མཉིམ་སོྡེད་ཀྱིི་མི་ཚེ་ེཧྲིིལ་པོ་དང་མཇུག་མ་རོྫོགས་བར་དུ་ལག་དངུལ་རོྫོགས་ཏེ་བཟིའ་

ཆོས་ཉོི་རྒྱུར་དངུལ་ཐབས་འཚེོལ་བྱེད་དགོས་པ་བྱུང་ཡིོད། དུས་ཚེོད་ཕལ་ཆོ་ེབར་ང་ཚེ་ོ

འགྲིག་བསྡེད་ཡོིད། ཕྱིི་དངོས་པོའ་ིའབོྱར་བ་ལ་གཞིི་མ་བཅོིལ་བར་ནང་སེམས་ཀྱིི་རིམ་

པ་ནས་བཤོད་ན། རིན་པོ་ཆོེ་ནི་ངས་ད་བར་ཤོེས་པའི་སྐྱེ་བོ་ཀུན་ལས་འབོྱར་བ་ཆོེ་ཤོོས་

དེ་རེད། འོན་ཀྱིང་མཁོར་དབང་གི་ཆོ་ནས་བཤོད་ན་ཁོོང་ཕྱུག་ཤོོས་དེ་མ་རེད། དཔེར་

མཚེོན་ན། ང་ཚེོར་མེར་ས་ིཌེས་ཞིིག་འབོྱར་སྐོབས་ད་ེན་ིགཞིན་གྱིིས་བེད་སྤྱིོད་བཏང་ཚེར་

བའ་ིམོ་ཊི་རྙིིང་པ་ཞིིག་རེད། ང་ཚེ་ོལ་མེར་ས་ིཌེས་དུ་མ་ཡིོད་པའ་ིདུས་ད་ེའདྲ་ནམ་ཡིང་

བྱུང་མོྱོང་མེད། ང་ཚེོས་སྐོབས་དང་སྐོབས་སུ་ཁོོང་ག་ིཆོེད་དུ་མོ་ཊི་ཕྲན་བུ་རྙིིང་གོག་ཅིིག་

ཉིར་ཐུབ་ཙམ་བྱས་པ་ཡིིན།

དབྱར་ཁོ་དེར་ང་ཚེོས་ཨ་ལོ་ཀ་སྟ།ེ ལེགས་སྦྱར་གྱི་ིསྐོད་དུ་མར་མ་ེཞིེས་པའ་ིཁོང་ཆུང་

ཞིིག་ཏུ་བསྡེད། ལོ་སོྔོན་མ་དེར་ང་ཚེ་ོརྔ་མར་ཡོིད་དུས་ང་ལ་རྨ་ིལམ་ཞིིག་རྨིས་པ་དའེ་ིནང་

དུ་སྐྱ་ེའགོྲ་ཞིགི་གིས་ང་ལ་ “ཐུགས་རྗོསེ་གཟིགིས། ཁོྱོད་ཀྱི་ིགཟུགས་པོའ་ིནང་དུ་ང་ལ་སོྡེད་

ས་ཞིིག་སོྤྲོད་རོགས།” ཞིེས་ལབ་བྱུང་བར་ངས་ “འགྲིག་ག་ིརེད། ངས་སྤྲོད་ཆོོག”ཅིེས་ལན་

བཏབ་པ་ཡིིན། ང་ཚེ་ོ RMDC ས་ིརུ་ཡོིད་སྐོབས་ང་ལ་ང་ཚེོའ་ིབུ་གཉིིས་པ་ག་ེསར་མངལ་

ཆོགས་པ་རེད། ངའ་ིཕྲུ་གུའ་ིནང་ནས་ཁོོ་གཅིིག་པོ་འཆོར་གཞི་ིབཏིངས་ནས་སྐྱེས་པ་རེད།

ག་ེསར་མངལ་དུ་ཡོིད་པའ་ིསྐོབས་དེར་ང་ཚེོའ་ིནང་དུ་ཋེག་གྷི་ིདང་ཧྥོ་ིལ་ིས་ིཋེ་ིགཉིིས་

ཀ་ཡིོད། དེའ་ིསྐོབས་སུ་ད་གཟོིད་གཞི་ིནས་འོད་གསལ་ལ་སོྡེད་འོས་པའ་ིཁྱོིམ་ཞིིག་ཡོིད་
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མིན་ལ་བལྟ་བར་བོྷལ་ཌར་དུ་ཡོིད་པའི་སྤྱིི་ཚེོགས་ཞིབས་ཞུ་བ་ཞིིག་ཡོིང་རྒྱུ་ཡིིན་པའི་

བརྡོ་ལན་འབོྱར་བྱུང་། མ་ིཞིིག་ང་ཚེོའ་ིནང་ག་ིགནས་བབ་ལ་ལྟ་བར་ཡིོང་དུས་ངས་ང་

ཚེོའི་ཁྱོིམ་དེ་ཞིེ་དྲགས་གཙང་མ་ཉིར་ཡིོད། ང་ཅིི་ཙམ་གྱིིས་གཞིོན་པ་ཡིིན་པ་མཐོང་

དུས་ཁོོ་ཕྲན་བུ་ཧོན་ཐོར་སོང་། ད་ེནས་ཁོོས་ང་ཚེོའ་ིནང་དུ་ཕྲུ་གུ་གཉིིས་ཡིོད་བཞིིན་པ་

དང་། གསུམ་པ་ཞིིག་སྐྱ་ེརྒྱུ་ཡིོད་པ་མཐོང་དུས། ཁོོས་ཕྲུ་གུ་གཞིན་པ་ཞིིག་སོྙར་སོྐྱང་ཐུབ་

བམ་ཞིེས་དྲིས་བྱུང་། ང་ལ་མཐོང་ཆུང་བྱས་སོང་སྙམ་ནས་ངས་ “ངའ་ིཕྲུ་གུ་ཚེ་ོབཙོག་པ་

མཐོང་གི་འདུག་གམ། ཁོོང་ཚེོར་གཅིེས་ཉིར་མ་བྱས་པ་འདྲ་བོ་མཐོང་གི་འདུག་གམ།” 

ཞིེས་བཤོད་པ་ཡིིན། མཐའ་མ་དེར་ཁོོས་ང་ཚེ་ོའོད་གསལ་ལ་འོས་ཤོིང་འཚེམ་པའ་ིཕ་མ་

འདུག་སྙམ་པའ་ིཡིིད་མགུ་བོ་བྱུང་བ་འདྲ། གང་ཡིིན་ཟིེར་ན་ད་ེརྗོེས་རིང་པོར་མ་སོང་བར་

འོད་གསལ་ཡིོང་ནས་ང་ཚེོའི་སར་བསྡེད་ན་འཐུས་རྒྱུ་ཡིིན་སོྐོར་གོ་བྱུང་། ཡིང་བསྐྱར་

རིན་པོ་ཆོེའི་གསུང་ཆོོས་ཀྱིི་དུས་ཚེོད་དེས་ཁོོང་དབྱིན་ཡུལ་དུ་གཏན་འབེབས་བྱས་

པའི་དུས་ཚེོད་དེར་ཕེབས་ཐུབ་རྒྱུ་ཡོིང་མི་སྲོིད་པ་བཟོིས་པར་བརྟེེན། ང་རང་གོྲད་ཁོོག་

མཐོན་པོ་ཡིོད་ཀྱིང་། ང་འོད་གསལ་ནང་དུ་ལེན་པར་ཡིང་སྐྱར་འགྲུལ་སྐྱོད་བྱས་པ་

ཡིིན། འདིའ་ིསྐོབས་སུ་གྲུབ་འབྲེས་ད་ེང་ཚེོས་ར་ེབ་བྱས་པ་ལྟར་བྱུང་། ངས་འོད་གསལ་

དང་ཁོོའ་ིའཛོིན་ཆོས་རྣམས་ཕ་ེས་ིཋེ་ལོ་བཟིིའ་ིཁྱོིམ་སྡེ་ེནས་བླངས་ཏ་ེལོན་ཌོན་དུ་མཚེན་

གཅིིག་བསྡེད་རྗོེས་སང་ཉིིན་དེར་ཌན་ཝིར་ལ་འཕུར་ཡིོང་བ་ཡིིན།

འོད་གསལ་སླེེབས་པའི་དགའ་སོྟན་དང་། ཁོོ་ལ་ནང་མིའི་མི་ཚེ་ེདང་ཨ་རིའི་མི་ཚེ་ེ

གཉིིས་ཀར་གོམས་འདྲིས་ཡིོང་རྒྱུའ་ིཆོེད་དུ་ཁོོའ་ིསླེོབ་གྲྭ་འགོ་མ་བཙུགས་སོྔོན་ལ་ང་ཚེ་ོ

ནིའུ་མེག་ས་ིཁོོ་ལ་ཡིང་སྐྱར་སོྤྲོ་གསེང་ཞིིག་ལ་ཕྱིིན་པ་ཡིིན། ང་ཚེོས་ཧྥོ་ིལ་ིས་ིཋེ་ིབོྷལ་ཌར་

དུ་གོྲགས་པོ་ཚེོའ་ིམཉིམ་དུ་འཇོེག་རྒྱུའ་ིཐག་བཅིད་ད།ེ རིན་པོ་ཆོ་ེདང་། འོད་གསལ། ཋེག་

གྷི།ི ང་བཅིས་ང་ཚེ་ོབཞི་ིསན་ཋེ་ཧྥོ་ེལ་ཕྱིིན་པ་ཡིིན། ང་ཚེ་ོཉི་ིམ་འགའ་ཤོས་ཞིིག་ལོ་སོྔོན་

མར་སོྡེད་སའི་མོ་ཊིའི་ཁོང་པ་ཆུང་ངུ་དེའི་ནང་དུ་བསྡེད། དེ་ནས་ང་ཚེོས་ཨ་ལེན་གྷིིན་

ས་ིབྷག་དང་ཁོོའ་ིགོྲགས་པོ་ཞིིག་ག་ིནང་ལ་སོྤེར་པ་ཡིིན།
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ལོ་འགའ་ིསོྔོན་ལ། ད་ལྟ་ཤོམ་བྷ་ལ་ཆོོས་ཚེོགས་ཁོག་ག་ིདབུ་ཁྲིད་དང་ས་སོྐྱང་མ་ིཕམ་

རིན་པོ་ཆོ་ེཞིེས་གྲགས་པའ་ིའོད་གསལ་གྱིིས་སྐོབས་དེར་ཕྲུ་གུ་ཡིིན་དུས་ཚེོར་བ་ཅི་ིབྱུང་

ག་ིགནས་ཚུལ་ཞིིག་ཀྱིལ་ཀའ་ིཚུལ་དུ་ང་ལ་གསུངས་བྱུང་། ད་ེདུས་ངས་ཁོོ་ལ་ང་ཚེ་ོནང་

མི་ཁོེར་རྐྱེང་གི་སོྤྲོ་གསེང་ཞིིག་ལ་འགོྲ་རྒྱུ་ཡིིན་ཞིེས་བརོྗོད་དུས་ཁོོ་ལ་སེམས་ཁྲལ་བྱུང་

འདུག ཁོོའ་ིབསམ་བོླར་ “ཨོ། འགྲིག་མ་སོང་། སུ་ཡིང་ཡིོང་ག་ིམེད་པ་འདྲ།” ཞིེས་འཁོོར་

འདུག ཁོོ་ལ་རིན་པོ་ཆོ་ེདང་ང་གཉིིས་ཕྲན་བུ་འདྲིས་མ་བད་ེབ་ཞིིག་བྱུང་ཡིོད་སྲོིད་ལ། ད་ེ

བཞིིན་ང་ཚེོའ་ིསོྤྲོ་སྣང་ཆོ་ེལ་སྤྱི་ིསོྲོལ་མ་ཡིིན་པའ་ིམ་ིཚེ་ེད་ེཁོོ་ལ་གཞི་ིནས་གོམས་འདྲིས་

ཆོགས་རྒྱུ་རེད། སྐོབས་དེ་དུས་ང་ཚེོས་གུང་གསེང་འདི་ཧ་ཅིང་ཡིག་པོ་དང་གཏོང་ཕོད་

ཆོེན་པོ་ཡིིན་པ་ཞིིག་ལ་ངོས་འཛོིན་བྱས་པ་ཡིིན། ང་ཚེོས་མི་གཞིན་དང་མཉིམ་དུ་སྡེོད་

རྒྱུའ་ིཐག་གཅོིད་བྱས་པ་དེས་གཅིིག་བྱས་ན་ཁོོ་ལ་བློ་བད་ེཔོ་བྱུང་ཡོིད་སྲོིད།

ཨ་ལེན་གྷིིན་ས་ིབྷག་གིས་ང་ཚེ་ོལ་སང་ར་ེཌ་ིཁོ་ིར་ིས་ིཋོེའ་ིར་ིརྒྱུད་ཀྱི་ིཉི་ེསར་སོ་ཕག་

ག་ིཁོང་པ་ཡིོད་མཁོན་སན་ཋེ་ཧྥོ་ིགོྲང་ཁྱོེར་དུ་སོྡེད་པའ་ིགོྲགས་པོ་ཌ་ེཝིིད་ཕད་ཝི་ཡི་ིནང་

དུ་མཉིམ་པོར་སོྡེད་དུ་ཤོོག་བརོྗོད་བྱུང་། ཨ་ལེན་ཁོོ་རང་ད་ེགར་ཁོོ་རང་ག་ིམཚེན་མཐུན་

དགའ་རོགས་ཕ་ིཋེར་ཨོར་ལོབ་ས་ིཁོིའ་ིམཉིམ་དུ་སོྡེད་ཀྱི་ིའདུག གུང་གསངེ་འདིའ་ིསྐོབས་

སུ་ཨ་ལེན་གྱིིས་རིན་པོ་ཆོ་ེལ་སེམས་པ་ཤོོར་ཡོིད་པ་ཧ་ཅིང་གསལ་པོ་བྱུང་བ་དང་ཁོོས་ང་

ལ་མིག་སེར་ཕྲན་བུ་བྱས་བྱུང་། ཉིི་མ་ཞིིག་ལ་ང་ཁོོ་དང་མཉིམ་དུ་རྟེ་རྒྱུག་གཏོང་བར་

འགོྲ་སྐོབས་ཁོོས་ང་ལ་འོས་འཚེམས་མིན་པའ་ིཟུར་ཟིའ་ིརྒྱགས་གཏམ་འགའ་ཤོས་བཏང་

བྱུང་། ཁོོས་ང་ལ་བརྙིས་བཅོིས་བྱས་པ་དེར་ང་ཡི་མཚེན་སྐྱེས་བྱུང་། ཨ་ལེན་གྱིིས་ང་རིན་

པོ་ཆོེའ་ིབཟིའ་ཟླ་ཡིིན་པའ་ིཆོ་ནས་ཁོོ་དང་བླ་མའ་ིབར་གྱི་ིའབྲེེལ་བ་དེར་ངས་བར་ཆོད་

བྱེད་ཀྱིི་འདུག་བསམ་པ་མིན་ནམ། སྐོབས་དེ་དུས་རིན་པོ་ཆོེ་ནི་ཨ་ལེན་གྱིི་བོླ་ལ་འགྲོ་

བའ་ིགྲས་ནང་བཞིིན་ཕོ་གཞོིན་ལྟ་ན་སྡུག་པ་ཞིིག་ཡིོད། ཡིིན་ན་ཡིང་རིན་པོ་ཆོ་ེན་ིསྐྱེས་

པ་ལ་དོ་སྣང་སྤྲོད་ཏེ་དེ་འདྲའི་ལམ་ལ་ཞུགས་གནང་མཁོན་ཞིིག་མ་རེད། ཡིང་ཕོྱིགས་

གཅིིག་ནས་ཁོོང་དང་ཨེ་ལན་གྱིི་དབར་ལ་གནད་དོན་གཞིན་པའི་ཐོག་ལ་གྲོས་བསྡུར་
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གནང་རྒྱུ་མང་པོ་ཡིོད། རིན་པོ་ཆོེའ་ིདགོངས་པར་ནང་པའ་ིགཙུག་ལག་སླེོབ་གཉིེར་ཁོང་

ཞིིག་འཛུགས་རྒྱུའ་ིའཆོར་གཞི་ིཆོེན་པོ་དེའ་ིཆོ་ཤོས་སུ་ཁོོང་གཉིིས་ཀྱིིས་སྙན་ངག་ག་ིསླེོབ་

གྲྭ་ཞིིག་འཛུགས་རྒྱུའ་ིའཆོར་གཞི་ིའདིང་བཞིིན་ཡོིད།

ལོ་སོྔོན་མ་དེར་ཨ་ལེན་གྱིིས་བོྷལ་ཌར་དུ་སྙན་རོྩམ་ཀོློག་པར་སྙན་ངག་མཁོན་མང་

པོ་གདན་འདྲེན་ཞུས་པ་རེད། ཨ་ལེན་གྷིིན་ས་ིབྷག་དང་རིན་པོ་ཆོེའ་ིམཉིམ་དུ་སྙན་ངག་

ཀོློག་པར་གྷི་ེར་ིས་ིནའ་ིཌར་ར་དང་། རོ་བྷརད་བྷ་ིལ་ིན་ནའོ་ས་ས་ཁོ་ིབཅིས་གདན་འདྲེན་

ཞུས་པ་རེད། ཨ་ལེན་གྱིིས་ཁོོ་རང་གི་སྙན་རོྩམ་གྱིི་སྟེང་དུ་ཉིེ་ཆོར་དཔར་སྐྲུན་བྱས་པའི་

དེབ་ “ཕྱིག་རྒྱ་” ཞིེས་པའི་ནང་ནས་རིན་པོ་ཆོེའི་སྙན་རོྩམ་འགའ་ཤོས་ཟུར་དུ་ཕྱུང་སྟེ་

བཀློགས་སོང་། དེའ་ིནང་དུ་རིན་པོ་ཆོེས་ལོ་རབས་དྲུག་ཅུའ་ིནང་དབྱིན་ཡུལ་དུ་བཞུགས་

སྐོབས་བྲེིས་པའ་ིསྙན་རོྩམ་མང་པོ་ཡོིད། རོ་བྷརད་བྷ་ིལ་ིཡིིས་གནད་ཆོ་ེལ་དོན་ཟིབ་པའ་ི

སྙན་རྩོམ་ཞིིག་ཀོློག་པའ་ིསྐོབས་སུ་རིན་པོ་ཆོེས་ཁོོང་རང་ག་ིདབུ་ལ་ཉི་ིཧོང་ག་ིམཁོར་རྔ་

ཞིིག་བཀབ་པའི་རྗོེས་སུ་དགོང་དོྲ་དེ་སྐྱུག་བོྲེ་བོའ་ིསོྒོ་ནས་མཇུག་བསྡུས་པ་རེད། དོན་

དངོས་སུ་རིན་པོ་ཆོེས་བྷི་ལི་ལ་ཀོློག་ཏུ་མི་འཇུག་པའི་ཆོེད་དུ་བར་ཆོད་འགའ་ཤོས་

གནང་སོང་། གྷིེ་རི་སི་ནའི་ཌར་ར་དང་། རོ་བྷརད་བྷི་ལི་གཉིིས་ཀྱིིས་རིན་པོ་ཆོེའི་ཀུན་

སོྤྱིད་ད་ེབབ་ཅིོལ་དང་མོྱོས་སྤྱིོད་ཅིིག་ལ་བརྩིས་སོང་། ངས་ཀྱིང་ད་ེརེད་དྲན་བྱུང་། འོན་

ཀྱིང་རིན་པོ་ཆོེའ་ིགཟིིགས་ཚུལ་ལ་ཁོོང་ཚེོའ་ིསོྤྱིད་པ་ད་ེང་རྒྱལ་དང་རང་མཐོང་ཆོེན་པོ་

བྱས་པར་གཟིིགས་ཏེ། ཁོོར་ཡུག་གུ་ཡིངས་སུ་གཏོང་ཆོེད་ཀྱིལ་ཀ་བྱེད་དགོས་ཡིོད་པར་

དགོངས་གནང་འདུག ཨ་ལེན་གྱིིས་རོྙིག་གླེེང་འདི་ཧ་ཅིང་བོླ་གོྲས་ལྡན་པའི་སོྒོ་ནས་

བསམ་ཤོེས་བྱས་ཏ་ེཁོོང་ཚེ་ོཚེང་མའ་ིམཉིམ་དུ་འཆོམ་པོར་གནས་པ་རེད། འོན་ཀྱིང་ས་ི

ནའ་ིཌར་དང་བྷ་ིལ་ིགཉིིས་ཀྱིིས་ད་ེནས་བཟུང་རིན་པོ་ཆོ་ེདང་འབྲེེལ་ཐག་བཅིད་པ་རེད། 

ངས་ཤོེས་ཚེོད་ལ་རིན་པོ་ཆོ་ེལ་ཁོོང་རང་ག་ིངོས་ནས་ཐུགས་འགོྱིད་གང་ཡིང་མ་ིའདུག

ད་ེའདྲའ་ིཆོ་ནས་ཨ་ལེན་སྐྱ་ེབོ་ངོ་མཚེར་ཅིན་ཞིིག་རེད། ཁོོ་རང་ན་ིབསམ་ཡུལ་ལས་

འདས་པ་ཞིིག་ཡིིན་པ་ལྟར་ཁོོའ་ིམཚེན་མཐུན་གྱི་ིའདོད་སོྤྱིད་དང་སྲོིད་དོན་གྱི་ིཐད་བཅིས་
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ལ་ཕྱིི་གསལ་ནང་གསལ་ཡིིན་པ་མ་ཟིད་ཁོོ་རང་བར་འདུམ་མཁོས་པ་ཞིིག་ཀྱིང་རེད། 

ཐེངས་གཅིིག་ལ་ཁོོས་ང་ལ་ཁོོ་རང་གི་རོྩད་ཡིར་བཟུང་པ་དེ་མ་གཏོགས། ཁོོ་ནི་ད་བར་

དུ་ངས་ངོ་ཤོེས་པའི་ནང་ནས་མི་བཟིང་ཤོོས་དང་ཞིི་འཇེམ་ཆོེ་ཤོོས་དེ་རེད། ངས་བལྟས་

ན་ཁོོའ་ིམཚེན་མཐུན་ལ་མོས་པའི་སོྤྱིད་པ་དེ་ཟུར་དུ་བཞིག་ན། ཁོོ་ནི་རིན་པོ་ཆོེ་ལ་ཐེ་

ཚེོམ་བྲེལ་བའི་སོྒོ་ནས་དགའ་པོ་བྱེད་མཁོན་དང་བརྩི་བཀུར་ཧ་ཅིང་ཆོེ་བའི་སོླེབ་མ་

ཞིིག་རེད། རིན་པོ་ཆོེས་གང་གནང་པ་དེས་ཨ་ལེན་དང་སྙན་ངག་མཁོན་གཞིན་དག་ག་ི

འབྲེེལ་བར་དཀའ་ངལ་བཟོིས་ཡོིད་ཀྱིང་། ཁོོས་རིན་པོ་ཆོེས་ག་ར་ེགནང་པ་ཐམས་ཅིད་

གཞིན་གྱི་ིདོན་དུ་ཡིིན་པའ་ིཡིིད་ཆོེས་བརྟེན་པོ་བྱེད་ཀྱི་ིའདུག ཁོོས་རིན་པོ་ཆོ་ེན་ིཡི་ེཤོེས་

འཆོོལ་བའི་རྒྱུད་འཛོིན་ཡིང་དག་ཅིིག་ཏུ་བལྟས་ཏེ་དྲི་བ་གང་ཡིང་མེད་པར་སོྨྱོ་བ་དེ་

ཡི་ེཤོེས་སུ་བཟུང་བ་རེད།

ང་ཚེ་ོནིའུ་མེག་ས་ིཁོོ་རུ་ཡོིད་སྐོབས་རིན་པོ་ཆོེས་བུའ་ིཉིལ་ཁོང་དུ་མཐོང་བའ་ིསྡེིག་

པ་ར་ཙ་ཞིིག་བསད་གནང་སོང་། དེ་ནི་ངས་རིན་པོ་ཆོེས་ཐེངས་གཅིིག་ཁོོ་ནར་སེམས་

ཅིན་བསད་པ་མཐོང་བ་ད་ེརེད། རིན་པོ་ཆོེས་ད་ེབཙིར་ནས་བསད་རྗོེས་ཆུ་གཞོིང་ག་ིནང་

ནས་ཆུས་འདེད་དུ་བཅུག་སོང་། དེའི་ཐོག་ལ་ཁོོང་གིས་ཐུགས་འགོྱིད་གནང་གི་འདུག 

འོན་ཀྱིང་དེས་ཕྲུ་གུ་ཚེོ་ལ་སོ་རྒྱག་ཏུ་འཇུག་འདོད་མེད། ང་ཚེོ་དེ་གར་ཡིོད་སྐོབས་ང་

ཚེོས་ཋེག་གྷི་ིལ་མ་འགྲིག་པ་ཞིིག་ཡིོད་པའ་ིགནས་ཚུལ་ཆོེན་པོ་དང་པོ་ད་ེཡིང་ཐོས་བྱུང་། 

ཞོིགས་པ་གཅིིག་ལ་ཋེག་གྷི་ིསྔོ་པོར་གཉིིད་སད་སོང་། ཁོོ་ངའ་ིམལ་སའ་ིནང་དུ་ཡིོང་སྟ་ེཁོོ་

རང་ག་ིལག་པ་ད་ེངའ་ིབྲེང་སྟེང་དུ་བཞིག་སོང་། ང་གཉིིད་སད་ནས་ལྟ་དུས་ངའ་ིབྲེང་ལ་

ཁྲག་གིས་ཁྱོབ་བསྡེད་འདུག ད་གཟིོད་ངས་ཋེག་གྷིི་ཡིི་ལག་པར་རྨ་བཟོིས་ཡིོད་པ་ཤོེས་

བྱུང་། ཁོོས་ཁོང་པའི་ནང་དུ་ཤོེལ་ཕོར་ཆོག་ཧྲུག་དེ་འདྲ་རྙིེད་དེ་རྩེད་མོ་བརྩེས་འདུག 

ང་ལ་ཧ་ཅིང་དངངས་འཚེབ་ཆོེན་པོ་བྱུང་། འོན་ཀྱིང་རིན་པོ་ཆོེའ་ིཐབས་ཤོེས་ད་ེཁོ་ཡོིད་

ལག་ཡིོད་རེད། ཁོོང་གིས་ང་ཚེོས་ཁོོའ་ིལག་པ་གཙང་མ་བཟོིས་ཏེ་རྐང་ཤུབས་གཡོིག་

དགོས་རེད་གསུངས་བྱུང་། ང་ཚེོས་ད་ེལྟར་བྱས་པས་འགྲིག་སོང་། འོན་ཀྱིང་སེམས་རྣལ་
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དུ་ཕབ་ཐུབ་ཀྱི་ིམ་ིའདུག ཋེག་གྷི་ིལ་ན་ཟུག་བྱུང་ན་སྤྱིིར་བཏང་ག་ིཕྲུ་གུ་དང་ནམ་ཡིང་མ་ི

འདྲ་བ་རེད། སྤྱིིར་བཏང་གི་ཕྲུ་གུ་ཞིིག་ཡིིན་ན་ཅུང་ཙམ་རྨས་ན་ངུ་ཡིི་རེད། འོན་ཀྱིང་

ཋེག་གྷི་ིཡིིས་མུ་མཐུད་ནས་ཤོེལ་ཕོར་རྩེད་མོ་རྩེས་ནས་སོྡེད་ཀྱི་ིཡོིད། འོན་ཀྱིང་སྐོབས་དེར་

ང་ཚེོས་ད་དུང་ད་ེལ་གོ་བ་གསལ་པོ་མ་ལོན།

ང་ཚེོ་བོྷལ་ཌར་དུ་ཕྱིིར་འཁོོར་མཚེམས། ང་ཚེོའི་མི་ཚེེའི་ནང་འཆོར་ཅིན་གྱིི་དུས་

ཚེོད་ཅིིག་མེད་ཀྱིང་། འཆོར་ཅིན་གྱི་ིབྱེད་སོྒོ་འདྲ་ཞིིག་གཏན་འབེབས་བྱས། ངས་ཁྱོིམ་གྱི་ི

ཕྲུ་གུ་གསུམ་ལ་གཉོིར་སོྐྱང་བྱས། རིན་པོ་ཆོེས་དུས་ཚེོད་ཕལ་ཆོེ་བ་གསུང་ཆོོས་གནང་

རྒྱུ་དང་སྤེེལ་བཞིིན་པའི་ལས་འཆོར་གཞིན་ཁོག་ལ་གཏོང་གནང་མཛོད། ཁོོང་གིས་ཁོ་

ལོ་ར་ཌོའ་ིསླེོབ་གྲྭ་ཆོེན་མོར་བདུན་གཅིིག་ལ་ཐེངས་འགའ་ཤོས་སོླེབ་འཁྲིད་གནང་

བ་དང་། མི་ནེ་ཡི་ཕོ་ལི་སི་དང་། ཁོན་ས་སི་ནང་གི་ཋོེ་ཕེ་ཁོ་ལྟ་བུའི་ས་གནས་ཁོག་ཏུ་

གསུང་ཆོོས་གནང་བར་ཟུར་སོྐྱད་གནང་བ་དང་ལྷན་དུ་ཤོར་ནུབ་ཀྱིི་མཚེོ་ཁུལ་གཉིིས་

ཀར་ཕེབས་གནང་མཛོད། ཁོོང་གིས་བོྷལ་ཌར་དུ་འབྱུང་འགྱུར་གྱི་ིཟླ་བ་དྲུག་ག་ིནང་དུ་

བགོྲ་གླེེང་ཚེོགས་འདུ་ཚེར་འགའ་ཤོས་གནང་བ་དང་། དེ་བཞིིན་སེམས་ཁོམས་རིག་

པ་དང་། གོླེག་བརྙིན། ཟོླས་གར་དང་འབྲེེལ་ཡིོད་ཀྱི་ིམ་ིཚེ་ོདང་ལྷན་དུ་ལས་གྲྭ་ཚུགས་པ་

དང་དམིགས་བསལ་གྱིི་ཚེོགས་འདུ་ཚེོགས་པ་བཅིས་གནང་། སྤྱིི་ལོ་ ༡༩༧༣ གྱིི་དཔྱོིད་

ཀ་དེར། ཁོོང་དང་བོྷལ་ཌར་དུ་ཡིོད་པའ་ིཁོོང་ག་ིསླེོབ་མ་ཚེོས་མ་ིལ་རས་པའ་ིགོླེག་བརྙིན་

ལས་འཆོར་དང་། ད་དུང་ཚེོགས་ཡུན་གཟིའ་འཁོོར་གཅིིག་ཅིན་གྱི་ིབགོྲ་གླེེང་ཚེོགས་འདུ་

གཉིིས་འདུ་འགོད་གནང་། ད་ེགཉིིས་ལས་གཅིིག་ན་ི(རྒྱལ་བ་རིགས་ལྔ་དང་རོྟེག་འཆོར་

གཞིན་ཁོག་དང་འབྲེེལ་བའི་)སེམས་ཁོམས་རིག་པ་ལ་མཻཏྲིིའི་འདོད་ཚུལ་དང་འབྲེེལ་

བ་ཞིིག་དང་། གཞིན་པ་ད་ེན་ིརིན་པོ་ཆོེས་ཁོོང་རང་ག་ིབོད་དུ་ཡིོད་པའ་ིདགོན་པའ་ིགར་

འཆོམ་གྱིི་ཉིམས་མོྱོང་ལ་གཞིི་བཅོིལ་ཏེ་བཟོི་གནང་བའི་ཉིིན་བཅུའི་རིང་གི་ལུས་རྩལ་

སོྦྱང་བརྡོར་གྱི་ིཚེོགས་འཛོོམས་མུདྲ་ཟློས་གར་ཚེོགས་པས་སྦྱིན་བདག་བྱས་པ་ཞིིག་རེད། 

ཟོླས་གར་གྱི་ིཚེོགས་འཛོོམས་ད་ེན་ིཇེིན་ཁོ་ལའོ་ཌ་ིཧྥོན་ཨ་ིཋེ་ལ་ིཡིིས་ཐབས་འཚེོལ་བྱས་
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ཏ་ེརྒྱལ་ནང་སྒྱུ་རྩལ་མ་དངུལ་ཐེབས་རྩ་ནས་དཔལ་འབོྱར་མཐུན་རྐྱེེན་ཆོ་ཤོས་ཤོིག་ཐོབ་

སྟེ་ཚུགས་པ་རེད། ཁོོས་ཨ་རིའི་སྒྱུ་རྩལ་བ་དང་འཁྲབ་གཞུང་རོྩམ་པ་པོ་གྲགས་ཅིན་རོ་

བྷརད་ཝིིལ་སོན་ཐ་ེབའ་ིཁོོའ་ིཟོླས་གར་ཚེོགས་པ་དང་། གཞིན་ཡིང་ཟོླས་གར་དང་འབྲེེལ་

བའི་མི་སྣ་གྲགས་ཅིན་མང་པོ་ཞིིག་བོྷལ་ཌར་གྱིི་ཚེོགས་འཛོོམས་དེར་གདན་དྲངས་

པ་རེད། འདི་ཚེོ་ཚེང་མ་གྲ་སྒྲིག་བྱེད་པ་ལ་ལས་ཀ་ཧ་ཅིང་མང་པོ་འདུག འདི་དག་ནི་

འདིའ་ིསྐོབས་སུ་རིན་པོ་ཆོེས་ག་ར་ེགནང་ག་ིཡོིད་པའ་ིདཔ་ེམཚེོན་ཉུང་ངུའམ། འཁྱོག་

རོམ་གྱི་ིརྩ་ེམོ་ཙམ་རེད།

རིན་པོ་ཆོེས་གོླེག་བརྙིན་དང་། ཟོླས་གར། སེམས་ཁོམས་རིག་པ་ལྟ་བུའི་ཆོོས་དང་

འབྲེེལ་མེད་རིག་ཚེན་གྱིི་ནང་དུ་བོད་ཀྱིི་གསང་སྔོགས་རོྡོ་རྗོེ་ཐེག་པའི་ནང་དོན་མཉིམ་

བསྲོེས་གནང་གི་ཡིོད་པ་དང་། རྗོེས་སུ་ཁོོང་གིས་ཁྱོབ་ཁོོངས་གཞིན་པ་མང་པོ་ལའང་

རྒྱ་སྐྱེད་གནང་ཡོིད། དམ་པའ་ིལྷ་ཆོོས་དང་འཇེིག་རྟེེན་མ་ིཆོོས་གཉིིས་བསྲོེས་ཀྱིིས་སོླེབ་

འཁྲིད་གནང་རྒྱུ་དེ་ནི་ཁོོང་གི་དམིགས་བསལ་ཁྱོད་ཆོོས་ཤོིག་རེད། དབྱིན་ཡུལ་དུ་

བཞུགས་དུས་ནས་ཀྱིང་ཁོོང་ལ་མཛོད་སྟངས་འདི་འདུག ཁོོང་གིས་སྐྱ་སེར་གཉིིས་ཀ་

དབྱེར་མེད་ཀྱིིས་ཆོོས་སྟོན་པའི་འཕྲིན་ལས་སྐྱོང་དགོས་པ་དེ་ཁོོང་གིས་ཆོིག་སོྟང་དགུ་

བརྒྱ་དྲུག་ཅུའ་ིནང་ནས་མཁྱོེན་གྲུབ་ཡོིད། ཁོོང་གིས་དེའ་ིསྐོབས་སུ་ཉིར་གནང་བའ་ིཉིིན་

དེབ་ཀྱི་ིནང་དུ་འད་ིལྟར་བྲེིས་ཡོིད།

ང་ལས་མཁོས་པ་དང་རོྟེགས་པ་མཐོ་བའ་ིམ་ིམང་པོ་ཡིོད་རེད། ཡིིན་ན་ཡིང་ངས་

ཆོོས་དང་འཇེིག་རྟེེན་གྱི་ིདབར་ལ་དབྱ་ེའབྱེད་ནམ་ཡིང་བྱས་མེད། གལ་ཏ་ེཆོོས་

ཀྱི་ིདོན་དམ་པའ་ིརྣམ་པ་ད་ེཤོེས་ན། འད་ིན་ིའཇེིག་རྟེེན་གྱི་ིདོན་དམ་པའ་ིརྣམ་པ་

ད་ེརེད། གལ་ཏ་ེའཇེིག་རྟེེན་གྱི་ིདོན་དམ་པའ་ིརྣམ་པ་ད་ེརང་རྒྱུད་ལ་སྐྱེད་དགོས་

ན། འདི་ཆོོས་དང་མཐུན་དགོས། འདི་ལྟར་བསམ་བོླ་བཏང་ནས་ཆོོས་སོྟན་

མཁོན་ད་ེང་གཅིིག་པུ་རེད།24

24 པར་སྐྲུན་མ་བྱས་པའ་ིཆོོས་རྒྱམ་དྲུང་པའ་ིཉིིན་དབེ་ཀྱི་ིཟིནི་བྲེསི། ཇོེན་རོག་ཝིལེ་གྱིསི་བོད་ཡིགི་ནས་དབྱནི་སྐོད་དུ་

བསྒྱུར་པ།
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སྤྱིི་ལོ་ ༡༩༧༢ ལོའ་ིཟླ་བ་བཅུ་གཉིིས་པའི་ནང་དུ་རིན་པོ་ཆོེས་ཡིེ་ལོ་སི་ཋོེན་སྤྱིི་གླེིང་གི་

ཉི་ེའགྲམ་ཝི་ཡིོ་མིང་མངའ་སྡེེའ་ིཇེེག་སོན་ཧོལ་དུ་བརོྗོད་བྱ་ཡི་ེཤོེས་འཆོོལ་བའ་ིཐོག་ལ་

ཉིིན་བཅུའ་ིརིང་གསུང་ཆོོས་ཤོིག་གནང་བ་རེད། ཁོོང་ག་ིསླེོབ་མ་འགའ་ཤོས་ཀྱིིས་ད་ེགར་

མགོྲན་ཁོང་ཞིིག་ཉོིས་ཏ་ེབཟོི་བཅོིས་རྒྱག་བཞིིན་ཡོིད་པ་དང་། ཁོོང་ཚེོས་དེར་གངས་སེང་

འགྲུལ་ཁོང་ཞིེས་བཏགས་ཏ་ེཡུལ་སོྐོར་སོྤྲོ་འཆོམ་པ་ཚེོའ་ིཆོེད་དུ་མགྲོན་ཁོང་ཞིིག་གཉིེར་

འཆོར་རེད། རིན་པོ་ཆོེས་གསུང་ཆོོས་འདིའ་ིསྐོབས་སུ་སླེོབ་དཔོན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱི་ི

སྐུ་ཚེེའི་སོྐོར་ལ་གཏིང་ཟིབ་པའི་དཔྱོད་པ་གནང་སྟེ། ཇེི་ལྟར་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆོེའི་བཀའ་

དང་རྣམ་སྤྲུལ་མང་པོ་རྣམས་ད་ལྟའི་དུས་ཚེོད་དང་། དེ་བཞིིན་དུས་རབས་བརྒྱད་པའི་

ནང་གི་བོད་མིའི་འཇེིག་རྟེེན་ལ་ཕན་ཐོགས་ཇེི་བྱུང་གི་སོྐོར་ལ་བཀའ་གནང་སོང་། ལོ་

དེའི་ཡིེ་ཤུའི་འཁྲུངས་སྐོར་གྱིི་གུང་གསེང་སྐོབས་སུ་ང་ཚེོ་ཚེང་མ་སྟག་གི་རྔ་མར་ཕྱིིན་

པ་ཡིིན། དེ་གར་རིན་པོ་ཆོེས་ཡིེ་ཤོེས་འཆོོལ་བའི་ཐོག་ལ་གསུང་ཆོོས་ཐེངས་གཉིིས་པ་

དེ་གནང་སོང་། གསུང་ཆོོས་དེ་ཚེོ་ནི་ཁོོང་གི་ཆོོས་བརྒྱུད་ཀྱིི་ཉིིང་བཅུད་དེ་ཡིིན་པས་

ངོ་མཚེར་ཅིན་ཤོ་སྟག་རེད། ཁོོང་གིས་གདམས་ངག་འད་ིདག་གནང་རྒྱུར་ཡུན་རིང་སྒུག་

གནང་ཡོིད། ཁོོང་ཞིིང་ལ་ཕེབས་རྗོེས་གསུང་ཆོོས་འདི་གཉིིས་ཞུ་སྒྲིག་བྱས་ཏེ་ “ཡིེ་ཤོེས་

འཆོོལ་བ་” ཞིེས་པའ་ིདེབ་ད་ེབྱུང་བ་རེད།

འདིའི་སྐོབས་སུ་རིན་པོ་ཆོེས་གང་གནང་འདོད་པ་མཐའ་དག་ལ་ངས་རྒྱབ་སོྐྱར་

ཞུས་པ་ཡིིན་ཀྱིང་། ང་ཚེོ་བཟིའ་མི་ལ་ཁོོང་གིས་ཉིིན་ལྟར་གཟིིགས་རོྟེག་མ་གནང་པ་དེ་

ང་ཚེོའ་ིཁྱོིམ་གསར་ཞིིག་ལ་བབ་མཐུན་མ་རེད། ངའ་ིབསམ་པར་ཕྲུ་གུ་ཆུང་ཆུང་འགའ་

ཡིོད་དུས། མ་ིམང་ཆོ་ེབས་སོྨྱོ་འཚུབ་ཀྱི་ིགནས་སྐོབས་ཤོིག་བརྒྱུད་དགོས་ཐུག་ག་ིརེད་སྙམ། 

འད་ིན་ིསྤྱི་ིལོ་བདུན་ཅུའ་ིའགོ་སོྟད་ལ་ཡིིན་པ་དང་དམིགས་བསལ་གྱིིས་ང་ཚེོའ་ིཁྱོིམ་དུ་

ཕྲུ་གུ་མང་པོ་ཞིིག་དུས་ཡུན་ཐུང་ངུའི་ནང་དུ་བྱུང་བ་རེད། སྐོབས་དེར་ང་རང་ལོ་ཉིི་ཤུ་

ཡིང་ལོན་མེད། ང་ཚེོར་བྱིས་རྫོི་གླེ་རྒྱུའི་དངུལ་མང་པོ་མེད་པ་དང་། རིན་པོ་ཆོེས་ནང་

ལ་གཡིོག་པོ་གླེ་རྒྱུ་དེ་འདྲ་ཆོགས་མེད་པ་དང་དམའ་འབེབས་བྱ་ཡུལ་ཞིིག་ཏུ་དགོངས་
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ཀྱི་ིའདུག བོད་དུ་མ་ིཚེོས་བླ་མ་ལ་དད་གུས་ཀྱི་ིསོྒོ་ནས་ཞིབས་ཞུ་བྱེད་པ་ལས་དངུལ་གྱི་ི

དོན་དུ་བྱེད་ཀྱི་ིམེད། རིན་པོ་ཆོ་ེསེར་སྣ་ཅིན་ད་ེའདྲ་མ་རེད། འོན་ཀྱིང་ཁོོང་གིས་དངུལ་

དངོས་ཁོོ་ནར་གཞིི་བཅོིལ་བའི་སྦྱིན་བདག་དང་གཡིོག་པོའ་ིའབྲེེལ་བ་འདི་འདྲ་བ་དེ་

ཡིག་པོ་མིན་པར་དགོངས་ཀྱིི་འདུག ཁོོང་གིས་ཁོོང་རང་གི་སོླེབ་མ་ཚེོས་རམ་འདེགས་

བྱེད་པར་ཐུགས་ར་ེགནང་ག་ིའདུག་ལ། མང་པོ་ཞིིག་གིས་ད་ེལྟར་བྱས་བྱུང་། ཡིིན་ན་ཡིང་

སྤྱི་ིཡོིངས་ཀྱི་ིཆོ་ནས་མ་ིཚེོས་ང་ཚེོའ་ིཁྱོམི་ཚེང་ག་ིདཀའ་ངལ་དརེ་ཤོསེ་རོྟེགས་བྱདེ་ཀྱི་ིམེད་

པ་ངས་ཤོེས་བྱུང་། ད་ེལྟར་ཡིང་ང་རང་ཚེོའ་ིངོས་ནས་གང་དྲག་ཅི་ིདྲག་བྱས་པ་ཡིིན།

འོད་གསལ་གྱིིས་ཨ་རིའ་ིམ་ིཚེ་ེལ་གོམས་འདྲིས་ཡིོང་ཐབས་བྱེད་བཞིིན་པ་དང་སླེོབ་

གྲྭ་ད་ེདཀའ་ལས་ཁོག་པོ་ཡོིད་པ་མཐོང་འདུག ཧྥོ་ིལ་ིས་ིཋེ་ིལ་རྒྱུན་དུ་སེམས་གཅོིང་འཕར་

ཏེ་སེམས་འཕང་འདེགས་ཐབས་བྱེད་དགོས། ཋེག་གྷིི་ལ་ལྟ་ལྟ་བར་སོྡེད་དགོས་ཀྱིི་ཡོིད། 

ཁྱོིམ་མཚེེས་ཚེོས་ང་ལ་ཞིོགས་པའ་ིཆུ་ཚེོད་ལྔ་པར་ཁོ་པར་བཏང་སྟ་ེཋེག་གྷི་ིགཡིས་གཡིོན་

དུ་རྒྱུག་བཞིིན་འདུག་ཅིེས་བརོྗོད་ཀྱི་ིཡིོད། ནང་མ་ིགཞིན་དག་ཚེང་མ་ཉིལ་བསྡེད་ཡིོད་

སྐོབས་ཋེག་གྷིི་ཡིིས་ཁོོ་རང་གི་མལ་ས་ནས་ལངས་ཏེ་གཡིས་གཡིོན་གྱིི་ཁྱོིམ་མཚེེས་ཀྱིི་

མཐའ་འཁོོར་དུ་འཁྱོམ་འགྲོ་གི་ཡིོད། ཐེངས་ཤོིག་ངས་ཁོོ་ཧོྥོར་མེལ་ཁོན་ཡིོན་ཁོང་པའི་

མོ་ཊི་འཇོེག་སའ་ིཁོང་ཐོག་ཏུ་རྩེད་མོ་རྩ་ེབཞིིན་བསྡེད་ཡོིད་པ་མཐོང་བྱུང་། ངས་སྦེར་མོའ་ི

ནང་ལ་བྱ་ིརིལ་བཞིག་སྟ་ེ “བྱ་ིརིལ། བྱ་ིརིལ་” ཅིེས་བརོྗོད་བཞིིན་ཁོང་ཐོག་ག་ིཟུར་ནས་

མ་ིཟིགས་པའ་ིཆོེད་དུ་ཁོོ་བསླུ་ཐབས་བྱས་པ་དྲན་གྱི་ིའདུག མཐའ་མ་དེར་ངས་ཁོོའ་ིཁོང་

པའ་ིནང་དུ་ཉིེར་སོྤྱིད་ཁོ་པར་འཇོེག་དགོས་པ་ཤོེས་པ་དང་། རྗོེས་སུ་ངས་ཁོང་པའ་ིསོྒོ་ཕྱི་ི

ལ་ལྕགས་ཀྱུ་ཞིིག་བཟོི་དགོས་བྱུང་། མཚེན་ལ་ཁོོའ་ིཉིལ་ཁོང་ལ་སོྒོ་ལྕགས་རྒྱག་དགོས་

བྱུང་བ་དེར་ང་རང་བོླ་བདེ་པོ་མ་བྱུང་། འོན་ཀྱིང་ཁོོའ་ིབདེ་འཇེགས་ཀྱིི་ཆོེད་དུ་ཐབས་

ལམ་དེ་མ་གཏོགས་མི་འདུག ཉིི་མ་གཅིིག་ངའི་མངལ་དུ་གེ་སར་ཡིོད་པའི་སྐོབས་སུ་

མིག་ཡིེང་ཞིིག་གི་ཡུན་ལ་ཁོོ་ཁོང་པའི་ནང་ནས་བོྲེས་ཏེ་མི་འདུག ང་ཕྱིིར་འཁོོར་ནས་

ལྟ་སྐོབས་ཁོོ་ཕྱིིན་ཚེར་འདུག ཁོོས་སེར་པོ་དང་། ནག་པོ། དམར་པོ་བཅིས་འཇེའ་རིས་སུ་
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བསྒྲིགས་པའ་ིགོས་བསླེས་མ་ཞིིག་གོྱིན་ཡོིད་པ་དང་། ང་ཁོང་པའ་ིཕྱི་ིརོལ་གྱི་ིབར་ཁྱོམས་

སུ་རྒྱུག་མ་འདུར་གྱིིས་ཁོོ་འཚེོལ་བར་ཕྱིིན། མཐའ་མ་དེར་ཁོོས་གཞུང་ལམ་བཅིད་དེ་

རིའི་སྐོེད་པ་བར་དུ་སླེེབས་ཡིོད་པ་ངས་ཁོོའ་ིབསླེས་གོས་བཀྲག་མདངས་ཅིན་དེ་ནས་

ངོ་རྟེགས་ཆོོད་བྱུང་། ང་རང་ལ་མངལ་སྦྲུམ་ཡིོད་བཞིིན་དུ་ར་ིལ་འཛོེགས་ཏ་ེཁོོ་སྒོལ་པར་

ཁུར་ནས་ལོག་ཡིོང་དགོས་ཐུག་བྱུང་། ཁོོ་ལ་གཉོིར་སོྐྱང་བྱེད་རྒྱུ་དཀའ་ལས་ཁོག་ཏུ་

འགོྲ་བཞིིན་ཡོིད།

ནང་ག་ིགནས་སྟངས་ཟིང་ཟིིང་ཡོིད་བཞིིན་པའ་ིསྐོབས་སུ་འོད་གསལ་སླེེབས་ཙང་། 

ཕྱིིར་བལྟས་བྱས་ཏེ་བསམས་ན་ལོ་དེ་དག་གི་རིང་ལ་ཁོོ་ལ་ང་ཨ་མ་ཡིག་པོ་ཞིིག་བྱུང་མི་

འདུག་བསམ་གྱིི་འདུག ཁོོས་ཨ་རིའི་མི་ཚེེ་ལ་གོམས་འདྲིས་ཡིོང་ཐབས་དང་དབྱིན་

སྐོད་ཀྱིི་སླེོབ་སོྦྱང་ལ་འབད་བརོྩན་བྱེད་བཞིིན་པ་དང་། དེའི་སྟེང་དུ་ཁོོ་ལ་ཤོེས་འགག་

གི་དཀའ་ངལ་ཞིིག་ཀྱིང་ཡིོད་པ་ང་ཚེོས་རྗོེས་སུ་ཤོེས་བྱུང་། དཀའ་ངལ་འདི་དག་ཚེང་

མ་སེལ་ཐབས་བྱེད་པར་ལོ་འགའ་ཤོས་འགོར་སོང་། དཔེར་ན། འོད་གསལ་ལ་སླེོབ་གྲྭའ་ི

ནང་དུ་ཨང་རྩིས་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་སྐོབས། ངས་ཁོོའ་ིདགུ་མཐའ་སོྐྱར་ཐབས་ལ་

སྐྱར་ཞིིབ་ཡིང་ནས་སྐྱར་དུ་བྱས་མོྱོང་། སང་ཉིིན་དེར་ཁོོས་ཨང་རྩིས་ཀྱི་ིརྒྱུགས་མ་འཕོྲད་

པར་ལོག་ཡོིང་དུས་ང་རང་ཁོོང་ཁོྲ་ལངས་ཀྱི་ིཡིོད། ཁོོ་ན་ིཧ་ཅིང་ངོ་ཚེ་སྨོིན་པོ་ཞིིག་ཡིིན་

སྟབས་ངས་ཁོོ་དང་མཉིམ་དུ་གོ་བརྡོ་སོྤྲོད་རྒྱུ་དེ་ཁོག་ཏུ་འགོྲ་གི་ཡོིད། སྐོབས་དེ་དུས་ང་

རང་ལོ་བཅུ་དགུ་ལས་ལོན་མེད་པ་དང་ཕྲུ་གུ་ར་ེར་ེལ་ལྟ་རོྟེག་བྱེད་དགོས་པ་དང་། དཀའ་

ངལ་མ་ིའདྲ་བ་ར་ེཡིོད་པའ་ིཕྲུ་གུ་གསུམ་ལ་གཉོིར་སོྐྱང་བྱེད་རྒྱུ་ད་ེཁོག་པོ་བྱུང་ལ། ང་ལ་

བཟོིད་མ་བད་ེབ་ཡིང་ཡིང་ཡིོང་ག་ིཡོིད།

རིན་པོ་ཆོ་ེན་ིམང་ཆོ་ེབ་ཕྱི་ིལ་ཕེབས་ཀྱི་ིཡོིད་པ་དང་། གལ་ཏ་ེགོྲང་ཁྱོེར་ནང་དུ་ཡོིད་

ནའང་ཕྱིག་ལས་མང་དྲགས་པས་ནང་དུ་བཞུགས་པ་དཀོན་པོ་རེད། ཁོང་པའི་ནང་དུ་

ད་ལྟའང་བྱ་འགུལ་མང་པོ་འགྲོ་བཞིིན་ཡིོད། འོན་ཀྱིང་སྤྱི་ིལོ་ ༡༩༧༡ ག་ིལོ་མཇུག་དེར་

བོྷལ་ཌར་ཁོྲམ་གཞུང་ག་ིསྲོང་ལམ་ཨང་ ༡༡༡༡ ཕེར་རལ་ཞིེས་པ་ད་ེང་ཚེོས་ཆོོས་ཚེོགས་
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ཀྱི་ིཆོེད་དུ་གླེས་པ་རེད། འད་ིན་ིརྗོེས་སུ་བོྷལ་ཌར་གྱི་ིཁོྲམ་རྭར་གྱུར་པ་རེད། ཁོང་པ་དེར་

མ་ིབརྒྱ་སོྐོར་ཞིིག་ཤོོང་བའ་ིསོྒོམ་ཉིམས་ལེན་བྱེད་སའ་ིའདུ་ཁོང་ཞིིག་དང་། ཚེོགས་ཁོང་

འགའ་ཤོས། ལས་ཁུངས་འགའ་ཤོས་བཅིས་ཡོིད། ཆོོས་ཚེོགས་གསར་པ་དེའི་མིང་ལ་

རིན་པོ་ཆོེས་ཀརྨ་རོྫོང་ཞིེས་འདོགས་གནང་མཛོད། དེའི་གོ་དོན་ནི་“ལས་ཀྱིི་ཕོ་བྲེང་

”ངམ། ཡིང་ན་ “ཀརྨ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱིི་ཕོ་བྲེང་” ཞིེས་པ་ལའང་གོ་ཆོོག ཁོང་པའི་ཁོང་

གླེ་དེ་རིན་པོ་ཆོེའི་སོླེབ་མ་ཚེོས་ཚེོགས་དངུལ་བསྡུས་ཏེ་སྤྲོད་པ་རེད། འབོྲེག་པ་ཚེོ་དུས་

ནས་དུས་སུ་ད་དུང་ཁོང་པའ་ིནང་དུ་ཡིོང་ག་ིཡིོད་ཀྱིང་། ད་ཆོ་མང་ཚེོགས་དང་འབྲེེལ་

བའ་ིབྱ་བ་རྣམས་ཀརྨ་རོྫོང་དུ་ཚེོགས་ཀྱི་ིཡིོད། རིན་པོ་ཆོ་ེཕོྱིགས་སོྐྱད་གནང་མེད་ན་ཡིང་

ཁྱོིམ་དུ་ཤོས་ཆོེ་བ་ཕྲུ་གུ་དང་མཉིམ་དུ་ང་རང་ཁོེར་རྐྱེང་རེད། འདི་གོམས་དཀའ་བ་

ཞིིག་ཡིིན་རུང་གོ་ཡུལ་ཡིངས་པོ་དེས་ང་ལ་སྐྱིད་པོའང་བྱུང་། ང་ལ་ང་གཉིིས་ཀྱི་ིམ་ིཚེེའ་ི

མཐའ་བསོྐོར་བའ་ིརྣམ་པ་ད་ེལས་གཞིན་དུ་ང་རང་ལ་མ་ིཚེ་ེཞིིག་ཡིོད་པའ་ིསྣང་བ་མང་

བ་ཡོིང་རྒྱུ་འགོ་བཙུགས།

ཡིིན་ན་ཡིང་ང་ལ་ཕྲུ་གུ་ལྟ་རོགས་བྱེད་མཁོན་འདང་ངེས་ཤོིག་མེད། རིན་པོ་ཆོ་ེདང་

ང་གཉིིས་ཀྱིིས་འདིའ་ིསོྐོར་ལ་བཀའ་མོལ་ཐེངས་མང་བྱས་པ་དང་ཁོོང་གིས་དཀའ་ངལ་

སེལ་ཐབས་ལ་འབད་བརོྩན་གནང་སོང་། ཁོོང་གིས་ཁོོང་རང་ག་ིསོླེབ་མ་འགའ་ཤོས་ལ་

ང་ཚེོའི་ཁྱོིམ་དུ་ལག་རོགས་བྱེད་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་མུ་མཐུད་གནང་པ་རེད། ཡིིན་

ན་ཡིང་ཁོོང་ཚེོ་ནི་ང་དང་ཕྲུ་གུ་ཚེོའི་མཉིམ་དུ་དུས་ཚེོད་སྐྱེལ་རྒྱུ་ལས་ཁོོང་དང་མཉིམ་

དུ་སོྡེད་རྒྱུ་དེར་འདོད་པ་ཆོ་ེབ་ཡིོད། དེར་མ་ཟིད། སྐོབས་དེར་ང་ཚེོའ་ིཆོོས་ཚེོགས་ཀྱི་ིནང་

དུ་ཕྲུ་གུ་ཡིོད་མཁོན་མང་པོ་མེད། མང་པོ་ཞིིག་ན་གཞིོན་ལོ་ཉིི་ཤུའི་ནང་ཡིོད་པའི་རིན་

པོ་ཆོེའི་སླེོབ་མ་ཚེོས་ང་ལ་དཀའ་ངལ་ག་རེ་འཕྲད་ཀྱིི་ཡིོད་མིན་དེ་ཁོོང་ཚེོས་ཚེོར་ཐུབ་

ཀྱིི་མེད། བསམ་ཤོེས་ཐུབ་མཁོན་གྱིི་ཨ་མ་འགའ་ཞིིག་ཡིོད་ཀྱིང་ཁོོང་ཚེོ་ནི་རང་རང་གི་

ནང་མིར་ལྟ་སོྐྱང་བྱེད་དགོས་ཀྱིི་ཡོིད། མི་གཞིན་འགའ་ཞིིག་གིས་མདུན་དུ་ཐོན་ནས་

རོགས་པ་བྱེད་པར་སླེེབས་བྱུང་། ཡིིན་ན་ཡིང་སྐོབས་རེ་ངས་སུ་ཞིིག་ལ་རོགས་པ་བྱེད་
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རོགས་ཞིེས་བརོྗོད་དུས་ཚུར་ང་ལ་རང་ཉིིད་ཀྱི་ིལས་ཀ་རང་ཉིིད་ཀྱིིས་ཡིག་པོ་བྱེད་དགོས་

རེད་ཅིེས་སྐྱོན་བརོྗོད་བྱེད་ཀྱིི་ཡིོད། འདིས་གནས་སྟངས་ལ་ཕན་ཐོགས་གང་ཡིང་ཡིོང་

ག་ིམ་ིའདུག

ང་ལ་རིན་པོ་ཆོེ་ལ་བཟིའ་ཚེང་གི་ཆོེད་དུ་དུས་ཚེོད་མང་ཙམ་ཡིོད་ན་སྙམ་པའི་

འདོད་པ་བྱུང་ལ། ཁོོང་གིས་ཀྱིང་ད་ེལ་ཐུགས་མཉིེས་པོ་གནང་ཡིོད་ཀྱི་ིརེད་སྙམ། ང་ཚེོའ་ི

སོྤྲོ་གསེང་ལ་སོགས་པ་ད་ེའདྲའ་ིསྐོབས་སུ་ནང་མ་ིམཉིམ་དུ་ཡིོད་པའ་ིདུས་ཚེོད་ལ་རིན་

པོ་ཆོེ་སོྤྲོ་བོ་གནང་གི་ཡིོད། འོན་ཀྱིང་སྤྱིིར་བཏང་གི་ཆོ་ནས་ཁོོང་གིས་ཉིིན་རེ་ཉིིན་རེའི་

བྱ་བར་ཐ་ེབྱུས་ད་ེཙམ་གནང་ག་ིམེད། ཁོོང་གིས་ང་ཚེ་ོསྟག་ག་ིརྔ་མར་ཐོག་མར་སླེེབས་

དུས་ནས་ང་ལ་འད་ིའདྲ་ཡིོང་ག་ིརེད་ཅིེས་ཉིེན་བརྡོ་བཏང་གནང་བྱུང་། ཁོོང་ག་ིམ་ིཚེེའ་ི

ནང་དུ་ཆོོས་མ་གཏོགས་གཞིན་དག་ཚེང་མ་ཨང་གཉིིས་པ་དེ་རེད། ཁོོང་གི་མཛོད་བྱ་

ནི། (ཀོློག་པ་པོ་རྣམས་ཀྱིིས་ཀྱིང་ཚེིག་འདིར་མོས་མཐུན་གནང་ཤོས་ཆོེ་)ནང་པ་སངས་

རྒྱས་ཀྱིི་བསྟན་པ་དེ་ཨ་རིར་གདན་འདྲེན་ཞུས་ནས་དེར་རྒྱས་ངེས་པར་གནང་རྒྱུ་དེ་

རེད། དེའི་ཆོེད་དུ་ཁོོང་གིས་རང་ཉིིད་སྒོེར་གྱིི་བདེ་སྐྱིད་མང་པོ་བོླས་གཏོང་གནང་ཡོིད། 

སྟབས་ཉིེས་པ་ཞིིག་ལ་ཁོོང་གི་བཟིའ་མིས་ཀྱིང་དཀའ་སྡུག་མྱོངས་ཡིོད། ཕོྱིགས་གཞིན་

ཞིིག་ནས་ཁོོང་གིས་ང་ཚེོ་ཚེང་མར་བརྩེ་བ་ཆོེན་པོ་གནང་སྟེ་ང་ཚེོ་དང་མཉིམ་དུ་དུས་

ཚེོད་གང་མང་སྐྱེལ་ཐབས་གནང་ཡིོད། བཟིའ་མི་སུ་འདྲ་ཞིིག་ལའང་དཀའ་ངལ་ཆོེན་

པོ་ཞིིག་འཕྲད་དུས་ཁོོང་གིས་དུས་ཚེོད་བཏོན་ཏ་ེད་ེལ་གཟིིགས་རོྟེག་གནང་ག་ིཡིོད། ཡིིན་

ན་ཡིང་དུས་ཚེོད་འདིའ་ིསྐོབས་སུ་ཁོོང་གིས་ང་ཚེའོ་ིབཟིའ་མའི་ིམ་ིཚེེར་ཆོ་ཚེང་བའ་ིསྤུས་

ཚེད་བཟིང་དུ་གཏོང་བ་ལ་ཞི་ེདྲགས་གནང་ཐུབ་མ་སོང་།

སྔོ་དུས་ང་ཚེོ་བསམ་ཡིས་གླེིང་དུ་ཡོིད་སྐོབས་ཁོོང་གིས་ཐེངས་ཤོིག་ང་ལ་ “ང་རང་

ཨེན་ས་ིཋེེན་འདྲ་བོ་ཞིིག་ཡིིན་ན་འདོད།” ཅིེས་གསུངས་བྱུང་། ངས་ཁོོང་ལ་ “གོ་དོན་ཅི་ི

ཞིིག་ཡིོད་པ་རེད་དམ།” ཞིེས་དྲིས་པར་ཁོོང་གིས་ “ང་རང་དམིགས་ཡུལ་ངེས་ཅིན་ཞིིག་

ཡིོད་པའི་མི་དེ་ཚེོ་ནང་བཞིིན་བྱུང་ན་བསམ་གྱིི་འདུག ང་ལ་ཞོིགས་པ་ཡིར་ལངས་པ་
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དང་དམིགས་ཡུལ་དེའ་ིཕོྱིགས་སུ་སྐུལ་འདེད་བྱེད་པའ་ིཆོེད་དུ་བྱ་བ་ཞིིག་ཡིོད་ན་བསམ་

གྱིི་འདུག”ཅིེས་གསུངས་བྱུང་། རེད་དེ་ངག་རྒྱུན་ལྟར། རང་གིས་ཅིི་ཞིིག་འདོད་པ་དེར་

གཟིབ་དགོས། ཁོོང་ན་ིདོན་ངོ་མར་མ་ིད་ེཚེོའ་ིགྲས་ཀྱི་ིགཅིིག་ཏུ་གྱུར་སོང་།

སྟབས་ལེགས་པ་ཞིིག་ལ། དོན་དག་སྣ་མང་འབྱུང་བཞིིན་པའི་སྐོབས་འདིར་ང་ལ་

ག་ེསར་མངལ་དུ་ཆོགས་རྒྱུར་དཀའ་ངལ་མ་བྱུང་། སྦྲུམ་མའ་ིདུས་ཡུན་ཆོ་ཚེང་ལ་ང་ལ་

ཞོིགས་པའ་ིནད་དམ་ཞི་ེམེར་ལངས་པ་ཧ་ལམ་མ་བྱུང་། ད་ེན་ིཡིག་པོ་རེད། གང་ཡིིན་ཟིེར་

ན་ང་ལ་ད་ེདག་ག་ིདོན་དུ་དུས་ཚེོད་མེད། ང་ལ་མངལ་སྦྲུམ་སྟ་ེཟླ་བ་བརྒྱད་དང་ཕྱིེད་འགོྲ་

དུས་ང་ལ་ཕྲུ་གུ་བཙའ་རྒྱུར་གྲ་སྒྲིག་ཡིོད་པ་དང་། གང་མགྱིོགས་ཚེར་ན་འདོད་བྱུང་། 

ངའ་ིགོྲད་ཁོོག་ཧ་ཅིང་ཆོེན་པོ་ཡིོད་དུས་སྐྱ་ེཟུག་ལངས་པར་ར་ེབ་བྱས་ཏ་ེང་རྟེ་བཞོིན་དུ་

ཕྱིིན་པ་ཡིིན། དེས་སྐྱེ་ཟུག་མ་བསླེངས་དུས་ང་ནང་ལ་ཡིོང་ནས་དན་རོག་གི་སྣུམ་ཚེ་

བོ་ལོ་མའི་ཁུ་བ་དང་བསྲོེས་ཏེ་ཤོེལ་ཕོར་གང་བཏུང་བ་ཡིིན། (དན་རོག་སྣུམ་གྱིིས་བུ་

སོྣད་འཁུམ་སྡུད་ཀྱིི་རྒྱུ་བྱེད་ཀྱིི་ཡིོད་པ་ངས་ཤོེས་ཀྱིི་ཡིོད།) དེ་ནི་ངས་བྱུས་ཉིེས་ཤོོར་པར་

ཐེ་ཚེོམ་མེད། དེའི་རྗོེས་སུ་ལམ་སེང་མགོ་ཆུ་བརོྡོལ་སོང་། ང་བོྷལ་ཌར་སྤྱིི་ཚེོགས་སྨོན་

ཁོང་དུ་བསྙལ་བ་དང་། ངས་ངའི་ཨེམ་རྗོེ་བྷི་རོན་ལ་ངས་ག་རེ་བྱས་པ་བཤོད་རྗོེས་ཁོོ་

ཁོོང་ཁོྲ་ལངས་སོང་།

མགོ་ཆུ་བརོྡོལ་ཀྱིང་སྐྱེ་ཟུག་བརྒྱབ་མ་སོང་། ཁོོང་ཚེོས་ང་སྨོན་ཁོང་དུ་བཞིག་སྟེ་

ཆུ་ཚེོད་ཉིི་ཤུ་རྩ་བཞིིའི་རྗོེས་སུ་ང་ལ་སྐྱེ་ཟུག་སླེོང་བའི་ཆོེད་དུ་ཕི་ཋེ་སིན་གྱིི་ཁོབ་ཅིིག་

བརྒྱབ་བྱུང་། ཨེམ་རྗོེ་བྷི་རོན་གོླེ་བུར་དུ་འགོྲ་དགོས་པར་གྱུར་ཏེ་ང་ཨེམ་རྗོེ་གཞིན་ཞིིག་

ལ་གཏད། ང་ལ་མངལ་སྐུམ་ཆུ་ཚེོད་བཅུ་གཉིིས་རིང་བྱུང་བའ་ིརྗོེས་སུ་ཁོོས་ཞོིགས་པའ་ི

ཆུ་ཚེོད་བདུན་པར་གཤོག་བཅོིས་ཤོིག་ཡོིད་བརོྗོད་བྱུང་། ད་ེན་ིཆུ་ཚེོད་འགའ་ཤོས་ཀྱི་ིརྗོེས་

སུ་རེད། གལ་ཏེ་ང་ལ་ཞིོགས་པའི་ཆུ་ཚེོད་ལྔ་བ་དུ་ཕྲུ་གུ་མ་སྐྱེས་ན་ཁོོས་གཤོག་བཅོིས་

བྱེད་ཀྱི་ིཡིིན་བརོྗོད་བྱུང་།
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ཆོོས་ཚེོགས་ཀྱིི་ཚེོགས་མི་མང་པོ་ཞིིག་གིས་ཕྲུ་གུ་བཙའ་རྒྱུར་སྒུག་སྟེ་སྤྱིི་ཚེོགས་

སྨོན་ཁོང་གི་སྒུག་ཁོང་དུ་འཛོོམས་བསྡེད་ཡིོད། ང་མངལ་སྐུམ་བྱེད་བཞིིན་པའི་སྐོབས་

སུ་ཁོོང་ཚེོས་ཕྲུ་གུ་ལ་སྐོར་རྩིས་སོྐོར་བཞིིན་ཡོིད། སྐྱེ་ཟུག་རྒྱག་སའི་ཁོང་པར་མི་འདྲ་

མིན་ཡོིང་སྟ་ེ “གལ་ཏ་ེཁོྱོད་ཀྱིིས་ཆུ་ཚེོད་ཕྱིེད་ཀའ་ིརིང་ཉིར་ཐུབ་ན་ཟླ་བ་ཁྱོིམ་བཅུ་པར་

སླེེབས་ཀྱི་ིའདུག”ཅིེས་དང་ད་ེདང་འདྲ་བ་ཟིེར་གྱི་ིའདུག མཐའ་མ་དེར་ག་ེསར་སྐྱ་ེདུས་

ཁོོ་གླེང་ཁྱོིམ་གསུམ་ལྡན་རེད། དུས་ཚེོད་ཆོ་ཚེང་ལ་རིན་པོ་ཆོེ་ངའི་མཉིམ་དུ་ཡོིད། ང་

ནི་ན་ཟུག་འདིར་འདུག་ཅིེས་མཛུབ་མོ་འཛུགས་ས་མེད་པའི་ན་ཟུག་ཤོིན་ཏུ་ཆོེན་པོ་

ཞིིག་གིས་མནར་བསྡེད་ཡིོད། ཁོོང་ཚེོས་ངའ་ིརྒྱབ་རུས་ལ་སྦྲེིད་སྨོན་གྱི་ིཁོབ་ཅིིག་བརྒྱབ་

སོང་ཡིང་ཕན་ཐོགས་བྱུང་མ་སོང་། ན་ཟུག་མུ་མཐུད་ད་ེབརྒྱབ་བརྒྱབ་པར་བསྡེད་སོང་། 

རིན་པོ་ཆོེ་ནི་སྐྱེ་ཟུག་གཅོིག་པའི་སླེོབ་སོྟན་པ་ངོ་མ་ཞིིག་ཏུ་གྱུར་འདུག ཁོོང་གིས་ངས་

ན་ཟུག་ཇེི་ལྟར་མོྱོང་བཞིིན་ཡོིད་པ་མཁྱོེན་ཏེ་མངལ་སྐུམ་གྱིི་གནས་སྐོབས་རེ་རེར་ངས་

ཇེ་ིལྟར་བྱེད་དགོས་པའ་ིསོླེབ་སོྟན་གནང་བྱུང་།

མཐའ་མ་དེར་ག་ེསར་སྤྱི་ིཟླ་བཞི་ིཔའ་ིཚེེས་ ༢༦ ཉིིན་གྱི་ིཞིོགས་པ་སྔོ་པོར་སྐྱེས། ཁོོ་

ན་ིམགོ་སྐྲ་ནག་པོ་དང་སེན་མོ་རིང་པོ་བྱས་ཏ་ེསླེེབས་བྱུང་། ཁོོང་ཚེོས་དབུགས་འཐེན་ཕྱིིར་

ཁོོའ་ིཁོ་སོྒོ་ཕྱིེས་སྐོབས་ངས་ཨེམ་རྗོ་ེལ་ “ཁོོ་ལ་སོ་སྐྱེས་འདུག་” བརོྗོད་པ་ཡིིན། ཨེམ་རྗོེས་ 

“མ་རེད། ཁོོ་ལ་སོ་མི་འདུག”ཅིེས་བཤོད་བྱུང་། སྐྱེ་ཡུན་ཧ་ཅིང་རིང་པོ་བྱུང་ཙང་སྐོབས་

དེར་ཨེམ་རྗོ་ེང་ལ་ཞི་ེལོག་ནས་བསྡེད་ཡིོད། ཁོོས་ “ཁོོ་ལ་སོ་མ་ིའདུག ངས་བྱིས་པ་སོྟང་

ཕྲག་དུ་མ་སྐྱེ་རོགས་བྱས་མོྱོང་། བྱིས་པ་སོ་ཅིན་དེ་འདྲ་སྐྱེ་སོྲོལ་ཡིོད་པ་མ་རེད།” ཅིེས་

བཤོད་བྱུང་། ང་ལ་སེམས་ཁྲལ་ལངས་རྒྱུ་འགོ་བཙུགས་སོང་། གང་ཡིིན་ཟིེར་ན་གལ་ཏ་ེ

ཁོོ་ལ་སོ་ཡོིད་ན་ཁོོའ་ིདབང་པོ་གཞིན་དག་ལ་སྐྱོན་ཡིོད་ཀྱིི་རེད་བསམས་བྱུང་། དེས་ན་

ངས་ “མ་རེད། ཁོོ་ལ་སོ་འདུག་” ཅིེས་ཨུ་ཚུགས་བྱས། ཁོོས་ “གསོན་དང་། ཁོྱོད་རང་ལ་ཇེ་

དཀར་ཡིོལ་གང་དགོས་ཀྱི་ིའདུག ཁོྱོད་རང་དབྱིན་ཇེ་ིབ་ཡིིན་དུས་དེས་ཕན་གྱི་ིརེད། ངས་

ད་ལྟ་རང་ཁོྱོད་ལ་དམར་འབྱར་ད་ེསོྟན་གྱི་ིཡིིན། དམར་འབྱར་ལ་སོ་ཡིོད་པ་མ་རེད།” ཅིེས་
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བཤོད་བྱུང་། ད་ེནས་ཁོོས་ཡི་མཚེར་བའ་ིསོྒོ་ནས་ “སྒུག་ཨང་། ཁོོ་ལ་སོ་འདུག” ཅིེས་ཟིེར། 

ཁོོ་ལ་སོ་རྩ་ེརོྣན་པོ་མཆོ་ེབ་དང་འདྲ་བ་གཉིིས་འདུག

ཕོྱིགས་ཡོིངས་ནས་བལྟས་ན་གེ་སར་ནི་རང་གཤོིས་སོྟབས་ཅིན་ཞིིག་ཏུ་མངོན། ང་

ཚེོས་ཁོོའ་ིམིང་ལ་གེ་སར་ཚེ་ེདབང་ཨར་ཐར་སྨུག་པོ་ཞིེས་བཏགས། རིན་པོ་ཆོེ་ལྟར་ན། 

བོད་ཀྱིི་གེ་སར་རྒྱལ་པོ་ནི་སྨུག་པོ་དང་པོ་དེ་ཡིིན་པ་དང་། བོད་མིའི་དཔའ་བརྟུལ་གྱིི་

མགོན་སོྐྱབ་ཆོེན་པོ་ཞིིག་ཏུ་ངོས་འཛོིན་ཞུ་གི་ཡོིད། ཚེ་ེདབང་ཟིེར་ན་ཚེེའི་དབང་པོ་ལ་

གོ་བ་ཡིིན། ང་ཚེོས་རྒྱལ་རྒྱུད་ཀྱིི་དཔའ་བརྟུལ་གཞིན་རྒྱལ་པོ་ཨར་ཐར་གྱིི་མིང་དེ་དེའི་

སྟེང་དུ་བསྣན་པ་ཡིིན། དང་པོ་རང་ནས་གེ་སར་ནི་ནུས་སོྟབས་ཀྱིི་བང་མཛོོད་ཆུང་ངུ་

ཞིིག་རེད། ཁོོའ་ིསོ་རྣམས་བརྟེན་པོ་མེད་ཙང་སྨོན་ཁོང་དུ་བལ་སོང་། ཟླ་བ་གཉིིས་ཀྱིི་

རྗོེས་སུ་ཁོོ་ལ་ཡིང་སྐྱར་སོ་སྐྱེ་རྒྱུ་འགོ་བཙུགས་སོང་། ཁོོ་ལ་མ་མགལ་དུ་སོ་འགའ་ཤོས་

སྐྱེས་ཡོིད་པ་དང་། ད་ེདག་ཆོ་སྙོམས་པོ་ཡིང་མེད་ཙང་། ཁོོ་ཟླ་བ་གཉིིས་ཡིིན་སྐོབས་སོའ་ི

སྨོན་པ་ལ་བསྟེན་དགོས་བྱུང་ཡིོད། ད་ེནས་ཁོོ་ལ་གཏན་འཇེགས་ཀྱི་ིསོ་མ་སྐྱེས་བར་དུ་མ་

མགལ་གྱིི་མདུན་སོ་མེད། སོའ་ིསྨོན་པས་མདུན་གྱིི་སོྟང་ཆོ་དེ་རང་སོར་གནས་པ་དང་

སོ་རྣམས་རང་རང་ག་ིགནས་སུ་སྐྱ་ེབའ་ིཆོེད་དུ་བར་སྟོང་འགོག་བྱེད་ཅིིག་བཅུག་སོང་། 

ཕྲུ་གུ་ཆུང་ཆུང་ཡིིན་དུས་གེ་སར་གྱིིས་སྐོབས་སྐོབས་སུ་ཕྲུ་གུ་གཞིན་ལ་སོ་བརྒྱབ་པ་

བྱུང་ཡིོད་པ་དང་། བར་སོྟང་འགོག་བྱེད་ཀྱིི་རྗོེས་ཤུལ་མཐོང་ཐུབ་ཀྱིི་ཡིོད་ཙང་སོ་རྒྱག་

མཁོན་ད་ེག་ེསར་ཡིིན་མིན་ཤོེས་སླེ་པོ་ཡོིད།

ག་ེསར་བྱིས་པ་ཡིིན་སྐོབས་ང་ཚེ་ོད་དུང་ཧོྥོར་མེལ་ཁོན་ཡོིན་ལ་སོྡེད་བཞིིན་ཡོིད། ཁོོ་

སྐྱེས་ནས་ཉིིན་ཤོས་ལས་མ་འགོར་བར་ང་ཚེ་ོསྨོན་ཁོང་ནས་ཕྱིིར་འཁོོར་ཟིིན་པ་དང་ངས་

ཁོོ་འགུལ་སླེེའི་ནང་དུ་བཞིག་སྟེ་ང་གཟུགས་པོ་བཀྲུ་བར་ཕྱིིན། ང་ཁྲུས་གཞོིང་ནང་དུ་

ཡིོད་དུས་ཋེག་གྷི་ིཁྲུས་ཁོང་དུ་སླེེབས་བྱུང་བས་ངས་ཁོོ་ལ་ “ག་ེསར་ག་འདྲ་འདུག་” ཅིེས་

དྲིས་དུས་ཋེག་གྷི་ིཡིིས་ “ག་ེསར་ཡིག་པོ་འདུག ཁོོས་བྱ་ིརིལ་བཟིའ་ཡི་ིའདུག” ཅིེས་བརོྗོད་

བྱུང་། ང་ཁྲུས་གཞོིང་ནས་ཐོན་ཏེ་ཁོང་མིག་གཞིན་དེའི་ནང་དུ་བརྒྱུགས་པ་ཡིིན། ཋེག་
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གྷི་ིཡིིས་ག་ེསར་གྱི་ིཁོའ་ིནང་དུ་བྱ་ིརིལ་མང་པོ་བླུགས་ཡོིད་པ་ཚེང་མ་ངས་འདོན་དགོས་

བྱུང་། སྐོབས་གཞིན་ཞིིག་ལ་ཋེག་གྷི་ིཡིིས་ག་ེསར་ལ་ལྕགས་ཀྲིན་ནང་ག་ིའཇུར་རྩ་ིསོྔོན་

པོ་ཞིིག་ཁྱོེམ་བུས་སྤྲོད་འདུག ང་ནི་ཡིང་ཡིང་ཛོ་དྲག་སྨོན་ཁོང་དུ་འགོྲ་མཁོན་ཞིིག་

ཏུ་གྱུར་སོང་།

ག་ེསར་དམར་འབྱར་ཡིིན་དུས་ང་ཚེོའ་ིཉིལ་ཁོང་དུ་མཉིམ་དུ་ཉིལ་གྱི་ིཡོིད། རིན་པོ་

ཆོེས་བོད་པ་ཚེོ་ལ་བྱིས་པའི་ཆོེད་དུ་ཉིལ་ཁྲི་ཟུར་དུ་ནམ་ཡིང་ཡིོད་པ་མ་རེད་གསུངས་

བྱུང་། འོན་ཀྱིང་ངས་བྱིས་པ་དེ་རྟེག་ཏུ་འགུལ་སླེེའམ། ཕྲུ་གུའི་ཉིལ་ཁྲིར་བསྙལ་དགོས་

བསམས་བྱུང་། ག་ེསར་ཉི་ིམ་ཁོ་ཤོས་ཡིིན་དུས་ངས་ཁོོ་ཕྲུ་གུའ་ིཉིལ་ཁྲ་ིའཕྲུལ་འཁོོར་ཅིན་

ཞིིག་ག་ིནང་བསྙལ་བ་ཡིིན། འཕྲུལ་འཁོོར་ད་ེའཁོོར་མཚེམས་ཆོད་པ་དང་ག་ེསར་གྱིིས་

ངུ་རྒྱུ་འགོ་འཛུགས་ཀྱི་ིའདུག འད་ིལྟར་ཞོིགས་པའ་ིཆུ་ཚེོད་གཉིིས་པ་བར་དུ་མུ་མཐུད་

སོང་། ད་ེནས་རིན་པོ་ཆོེས་ཁོོ་ང་ཚེའོ་ིམཉིམ་དུ་བསྙལ་དགོས་པའ་ིཨུ་ཚུགས་གནང་། ཁོོང་

གིས་གལ་ཏ་ེག་ེསར་ང་གཉིིས་ཀྱི་ིདཀྱིིལ་དུ་བསྙལ་ན་ཁོོ་འདོད་པ་ཚེིམས་ནས་གཉིིད་ཉིལ་

གྱི་ིརེད་གསུངས། ངས་རིན་པོ་ཆོ་ེལ་ང་གཉིིས་གཅིིག་གིས་གཉིིད་ཀྱི་ིནང་དུ་ཁོོ་མནན་མ་ི

ཡིོང་ངམ་སྙམ་པའ་ིཞིེད་སྣང་འདུག་ཞུས་པ་ཡིིན། རིན་པོ་ཆོེས་ “ཕ་ཞིིག་ག་ིབོླ་ལྷན་སྐྱེས་

དེས་དེ་འདྲ་ཡིོང་དུ་འཇུག་གི་མ་རེད།” གསུངས། ངས་ཉིན་པ་ཡིིན། ཆུ་ཚེོད་གཉིིས་

ཙམ་གྱི་ིརྗོེས་སུ་ངུ་སྐོད་ཆུང་ངུ་ཞིིག་གིས་ང་གཉིིད་སད་སོང་། གཉིིད་ཀྱི་ིནང་དུ་རིན་པོ་

ཆོེས་ག་ེསར་གྱི་ིསྟེང་དུ་འདྲིལ་ཏ་ེཁོོ་དབུགས་གཏོང་དཀའ་བ་བཟོིས་འདུག ངས་ “ཁོོའ་ི

སྒོང་ནས་ཕར་ནུར། ཁོོའ་ིསྒོང་ནས་ཕར་ནུར།” ཞིེས་སྐོད་ཅིོར་བརྒྱབ་སྟེ་རིན་པོ་གཉིིད་

དཀོྲགས་པ་ཡིིན། དེའ་ིརྗོེས་སུ་གལ་ཏ་ེག་ེསར་ང་ཚེོའ་ིམཉིམ་དུ་ཉིལ་ན་ང་རང་ག་ིཕོྱིགས་

དེར་བསྙལ་གྱི་ིཡིོད།

ག་ེསར་ཟླ་བ་གསུམ་བཞིིར་སླེེབས་དུས་ཁོོས་ཁོ་ལག་དཀྱུས་མ་བཟིའ་རྒྱུ་སྔོ་མོ་ནས་

འགོ་བཙུགས། སྐོབས་ཤོིག་ལ་ངས་རིན་པོ་ཆོ་ེལ་ངས་ཁོོ་ལ་ཁོ་ལག་སོྤྲོད་མཚེམས་ག་དུས་

འཇོེག་དགོས་མིན་ཤོེས་ཀྱིི་མི་འདུག གང་ཡིིན་ཟིེར་ན། ཁོོས་ངས་གང་སྤྲོད་ཚེད་ཚེང་
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མ་ཟི་ཡིི་འདུག་ཅིེས་ཞུས་པ་ཡིིན། ཋེག་གྷིི་ཡིིས་བྱས་པ་ལྟར་ཁོོས་བཟིའ་མ་འདོད་ན་ཁོ་

བཙུམ་པ་ནམ་ཡིང་བྱེད་ཀྱི་ིམ་ིའདུག དེས་ན་རིན་པོ་ཆོེས་ “ཚེོད་ལྟ་ཞིིག་བྱས་ན་འགྲིག་

ག་ིརེད། ཁོོས་ཅི་ིཙམ་བཟིའ་བཟིའ་བར་དུ་ང་ཚེོས་སྟེར་རྐྱེང་བྱེད་དགོས།” ཞིེས་དགོངས་

འཆོར་གནང་སོང་། ག་ེསར་བྱིས་པ་སོྡེད་སའ་ིརྐུབ་སྟེགས་སྟེང་དུ་བསྡེད། རིན་པོ་ཆོ་ེང་

གཉིིས་ཀྱིིས་ཁོོ་ལ་ངང་ལག་གཉིིས། ཞོི་ཕོར་པ་གང་། ཤོ་ལོྟ་སོྣད་གཉིིས་བཅིས་སྤྲོད་པ་ཡིིན། 

ང་ཚེོས་ཁོོ་ལ་ག་ཚེོད་སྤྲོད་ཀྱིང་ཁོོས་སྐྱུག་པ་མ་ཤོོར་བར་དུ་བཟིས་སོང་།

གེ་སར་ཟླ་བ་བརྒྱད་ཡིིན་སྐོབས་ཁོོས་གོམ་པ་བརྒྱབ་པ་དང་། ཁོོ་ནི་ཧ་ཅིང་སོྡེད་

ཚུགས་བྲེལ་པའ་ིབུ་ཆུང་ཞིིག་རེད། ངས་ཁོོ་ན་ིཁྱོིམ་གཏོར་བཤོིག་གཏོང་མཁོན་གྱི་ིསེམས་

མེད་པའི་ལུས་ཅིན་ཞིིག་ཏུ་བསམས་པ་དྲན་སོས་ཀྱིི་འདུག ཋེག་གྷིི་ལོ་གསུམ་དང་ཕྱིེད་

ཀ་ཟིིན་དུས་ཁོོ་ལ་གྲིབ་སོྐྱན་ཡོིང་རྒྱུ་འགོ་བཙུགས་སོང་། དེ་མ་བྱུང་སོྔོན་ལ་ཋེག་གྷིི་ནི་

ཁོོ་རང་གི་མཐའ་སོྐོར་དུ་ཡིོད་པའི་དངོས་པོ་ལ་འབྲེེལ་འདྲིས་ཆོེ་བ་ཡོིད་ལ་སྐོད་ཆོ་

ཡིང་ཕྲན་བུ་ཤོོད་ཀྱིི་ཡོིད། ཁོོས་རང་གི་གཅུང་པོ་ལ་ཧ་ཅིང་དགའ་པོ་ཡོིད་པས་ལྟ་སོྐྱང་

བྱེད་ཀྱིི་ཡོིད། གེ་སར་ལོ་གཅིིག་དང་ཋེག་གྷིི་ལོ་གསུམ་ཡིིན་དུས་ཁོོང་གཉིིས་ཀྱིིས་སྣང་

མེད་དུ་ང་གཉིིས་ཀྱིིས་འདོད་པ་སོྤྱིད་བཞིིན་ཡིོད་སྐོབས་སླེེབས་བྱུང་། ཁོོང་གཉིིས་ཀྱིིས་

ལག་འཇུ་བྱས་ནས་ང་གཉིིས་ལ་ལྟ་ཞིིང་ཡུད་ཙམ་སོྒོ་ཁོར་ལངས་ཏ་ེབསྡེད་སོང་། ད་ེའདྲ་

ཞིིག་ནས་ཋེག་གྷིི་ཡིིས་ “གེ་སར་། ཁྱོེད་རང་འདིར་བསྡེད་ན་ཡིོང་གི་མ་རེད། ཉིལ་བར་

རྒྱུགས།” ཞིེས་ལབ་སོང་།

ག་ེསར་སྐྱེས་ཏ་ེབདུན་ཕྲག་གཉིིས་ཀྱི་ིརྗོེས་སུ་རིན་པོ་ཆོ་ེདང་ང་གཉིིས་ཀྱིིས་བུ་ཆུང་

ཤོོས་གཉིིས་ཁྲིད་ད་ེཁོ་ལ་ིཧོྥོར་ན་ིཡིར་ཕྱིིན་པ་ཡིིན། རིན་པོ་ཆོེས་སྤྱི་ིལོ་ ༡༩༩༢ ལོར་དཔར་

སྐྲུན་བྱས་པའ་ི “སེངྒེེའ་ིང་རོ་” ཞིེས་པའ་ིདེབ་ཀྱི་ིརྨང་གཞིིར་གྱུར་པའ་ི “བོད་བརྒྱུད་ནང་

བསྟན་གྱིི་ཐེག་པ་རིམ་པ་དགུའི་” ཐོག་ལ་གསུང་ཆོོས་གནང་སྐོབས། ང་ཚེོ་མཚེོ་ཁུག་

གི་ས་ཁུལ་དུ་བདུན་ཕྲག་འགའ་ཤོས་བསྡེད་པ་ཡིིན། རིན་པོ་ཆོེ་ནི་ ༡༩༧༣ ལོའ་ིསོྟན་

ཁོར་ཚེོགས་འཆོར་ཡིོད་པའ་ིཟླ་གསུམ་རིང་ག་ིཟིབ་འཁྲིད་བཛྲ་དྡཱིཏུའ་ིབགོྲ་གླེེང་ཚེོགས་
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འདུ་དང་པོ་དེ་ཚུགས་རྒྱུའི་གྲ་སྒྲིག་གནང་བཞིིན་ཡིོད། སྐོབས་དེར་ཁོོང་གིས་ཁོོང་རང་

ག་ིསླེོབ་མ་རྙིིང་ཤོོས་ཚེ་ོལ་གསང་ཆོེན་རོྡོ་རྗོ་ེཐེག་པའ་ིགསུང་ཆོོས་ཀྱི་ིཚེད་ལྡན་གྱི་ིབཀའ་

ལུང་གནང་འཆོར་ཡིོད། ཁོོང་གིས་ནུབ་ཕོྱིགས་སུ་སངས་རྒྱས་པའ་ིབསྟན་པ་ཆོ་ཚེང་བ་

སྤེེལ་བར་འད་ིན་ིགོམ་སྟབས་གལ་ཆོེན་ཞིིག་ལ་གཟིིགས་གནང་པ་དང་། རྒྱུ་ཆོ་འད་ིཡིང་

དག་པའ་ིསོྒོ་ནས་ངོ་སོྤྲོད་གནང་སྟངས་ཀྱི་ིསོྐོར་ལ་དགོངས་པ་རྒྱ་ཆོེན་བཞིེས་གནང་ཡོིད། 

ཁོོང་གིས་ད་ེན་ིམཁོས་པའ་ིབཀའ་ཁྲིད་ཙམ་མ་ཡིིན་པར་སོླེབ་མ་ཚེོས་གསང་སྔོགས་ལ་

སླེོབ་སོྦྱང་དང་ཉིམས་ལེན་ཆོ་ཚེང་བ་བྱེད་དུ་འཇུག་འདོད་ཡིོད་ལ། ད་ེདང་ལྷན་དུ་བླ་མ་

དང་སོླེབ་མ་གཉིིས་ཀར་འགན་འཁུར་ལྕ་ིམོ་ཞིིག་ཀྱིང་ཡོིད། གལ་ཏ་ེའད་ིཡིག་པོ་མ་བྱུང་

བ་དང་། ཁོོང་གིས་སླེོབ་མ་ཚེོའི་སེམས་སུ་རོྡོ་རྗོེ་ཐེག་པའི་སྙིང་པོ་ངོ་མ་དེ་འདེབས་རྒྱུར་

ལམ་ལོྷངས་མ་བྱུང་ན། ཁོོང་ག་ིམ་འོངས་པའ་ིམཛོད་འཕྲིན་ལ་གནོད་ཚེབས་ཆོེན་པོ་ཡོིང་

ག་ིཡོིད་པ་ད་ེཁོོང་གིས་ཡིག་པོ་མཁྱོེན་གྱི་ིཡོིད།

སོྟན་ཁོའ་ིབགོྲ་གླེེང་ཚེོགས་འདུ་དེའ་ིགྲ་སྒྲིག་ག་ིཆོེད་དུ་ཁོོང་གིས་ནང་པ་སངས་རྒྱས་

པའི་ཐེག་པ་རིམ་པ་མི་འདྲ་བའི་ཐོག་ལ་གཏིང་ཟིབ་པའི་གསུང་ཆོོས་ཤོིག་མང་ཚེོགས་

ལ་གནང་རྒྱུར་ཐུགས་ཐག་བཅིད་གནང་བ་རེད། འདི་ནི་སན་ཧྥོ་རན་སི་སི་ཁོོར་སྤྱིི་ལོ་ 

༡༩༧༣ ཟླ་བ་ལྔ་པའ་ིནང་དུ་གནང་པའ་ི “ཐགེ་པ་དགུའ་ི” གཏམ་བཤོད་ཀྱི་ིཕྲེང་བ་ད་ེརདེ། 

རིན་པོ་ཆོེའ་ིསླེོབ་མ་ཚེོས་སན་ཧྥོ་རན་ས་ིས་ིཁོོའ་ིམཚེ་ོཁུག་ག་ིཕ་རོལ་དུ་ཆོགས་པའ་ིབྷར་

ཁོ་ིལིའ་ིནང་དུ་ང་ཚེོར་རྒྱས་སོྤྲོས་མེད་པའ་ིཁོང་པ་ཐོག་གཅིིག་མ་ཞིིག་གླེས་འདུག ངས་

གསུང་ཆོོས་ཕལ་ཆོ་ེབ་ཞུ་རྒྱུའ་ིའབད་བརོྩན་བྱས་པ་ཡིིན། འོན་ཀྱིང་ངའ་ིདུས་ཚེོད་ཤུགས་

ཆོ་ེབ་ཋེག་གྷི་ིདང་ག་ེསར་གཉོིར་སོྐྱང་བྱས་ཏ་ེརོྫོགས།

རིན་པོ་ཆོེས་འབོད་སྐུལ་གནང་པ་ལྟར་སྤྱི་ིལོ་ ༡༩༧༣ ལོའ་ིའགོ་སོྟད་དུ་ཀྲིཤོ་ནཱ་དང་

ཁོོའ་ིནང་མ་ིབྷོལ་ཌར་དུ་སྤེོར། སྐོབས་ད་ེདུས་རིན་པོ་ཆོེས་ཁོོང་རང་ག་ིཆོོས་ཚེོགས་ཁོག་

དང་། ཨ་རིའ་ིནང་ག་ིམཛོད་འཕྲིན་གྱི་ིཆོེད་དུ་སྒྲིག་འཛུགས་ཨ་མ་ལྟ་བུར་བཛྲ་དྡཱིཏུའམ། 

རོྡོ་རྗོེའ་ིདབྱིངས་ཞིེས་པ་གསར་འཛུགས་གནང་། དེའ་ིཆོེད་དུ་ཁོོང་གིས་མར་ཧྥོིན་ཁོ་ས་ི
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ཕར་དང་། ཧྥོ་ིརན་ལུ་ཝི་ིས།ི ཀྲིཥྞ། (ཁོོ་ལ་ཁོེན་གྷི་ིརིན་ཡིང་ཟིེར) བཅིས་ཐ་ེབའ་ིགཞིན་

དག་འགའ་ཡོིད་པའི་འགན་འཛོིན་ལྷན་ཚེོགས་ཞིིག་བསོྐོས་གནང་པ་རེད། རིན་པོ་ཆོེ་

ལ་ཧྥུར་མོནད་ཀྱིི་སྟག་གི་རྔ་མ་དང་། བོྷལ་ཌར་གྱིི་ཀརྨ་རོྫོང་སྟེ། དབང་ཤུགས་ཀྱིི་ལྟེ་བ་

དེ་གཉིིས་དབར་གྱིི་ས་བབ་ཀྱིི་འཐབ་རོྩད་དེ་མེད་པར་བཟོི་འདོད་ཡིོད། འདིའི་རྗོེས་སུ་

རིང་པོ་མ་ཐོགས་པར་(ད་ཆོ་ཁོོ་རང་གི་མིང་དངོས་ཐོ་མ་སི་རི་ཆོི་ཞིེས་འབོད་པའི་) ནཱ་

རཱ་ཡིན་ཡིང་བོྷལ་ཌར་དུ་སོྤེར་ཏ་ེའགན་འཛོིན་ལྷན་ཚེོགས་སུ་ཞུགས། རིན་པོ་ཆོེས་བོྷལ་

ཌར་ན་ིརྒྱལ་ཡོིངས་ཀྱི་ིལྟ་ེགནས་ཏ།ེ རྒྱལ་ཁོབ་འདིའ་ིཁོོངས་སུ་གནས་པའ་ིཆོོས་ཚེོགས་

མང་པོ་ལས་གྲུབ་པའ་ིལས་ཁུངས་ཀྱི་ིལྟ་ེབ་དེར་འགྱུར་རྒྱུའ་ིདགོངས་བཞིེད་གནང་ཡོིད། 

བཛྲ་དྡཱིཏུ་དང་འགན་འཛོིན་ལྷན་ཚེོགས་ན་ིརིན་པོ་ཆོེས་སྐྲུན་བཞིིན་པའ་ིཆོོས་ཕོྱིགས་ཀྱི་ི

རྒྱལ་ཁོམས་ལྟ་བུའ་ིཆོོས་ཚེོགས་ཁོག་ག་ིབྱ་འགུལ་དང་ད་ེདག་ག་ིརྒྱ་སྐྱེད་ལ་ལྟ་རྟེོག་བྱེད་

པའ་ིཆོེད་དུ་བཙུགས་པ་རེད། རིན་པོ་ཆོེའ་ི “ཆོོས་མིན་གཅོིད་པ་” ཞིེས་པའ་ིདེབ་ད་ེསྤྱི་ི

ལོ་ ༡༩༧༣ ལོར་དཔར་སྐྲུན་བྱས་པ་དང་བྲེིན་རྒྱུགས་ཀྱིང་ཆོེན་པོ་བྱུང་། དེ་ནི་ཨ་རིའི་

སེམས་ཁོོངས་ཀྱིི་འཇེིག་རྟེེན་ལ་དོ་སྣང་རྒྱ་ཆོེན་པ་འདྲེན་པའི་དུས་ཚེོད་ཏག་ཏག་ཅིིག་

ལ་སླེེབས་པ་རེད། ལོ་དང་པོ་གཉིིས་ཀྱིི་ནང་དུ་དེབ་གྲངས་འབུམ་གཅིིག་ལྷག་བྲེིན་པ་

རེད། ད་ེན་ིསྐོབས་ད་ེལ་དེབ་གྲངས་ཧ་ཅིང་མང་པོ་རེད། དེབ་དེས་སྐོབས་དེའ་ིསོྲོལ་རྒྱུན་

ལ་རྒོལ་བ་ལ་གསོང་པོ་དང་སེམས་ཐག་ཉིེ་བོའ་ིསོྒོ་ནས་གླེེང་མོལ་གནང་ཡོིད། རིན་པོ་

ཆོེའི་གསུང་བཤོད་ཉིན་པར་ཡིང་མི་ཇེེ་མང་དང་ཇེེ་མང་དུ་སླེེབས་སོང་། སྤྱིི་ལོ་ ༡༩༧༣ 

ནང་ང་ཚེོ་སན་ཧྥོ་རན་སི་སི་ཁོོ་རུ་ཡོིད་དུས་རིན་པོ་ཆོེའི་མང་ཚེོགས་ཀྱིི་གཏམ་བཤོད་

དེར་མ་ིགྲངས་ལྔ་བརྒྱ་ལྷག་སླེེབས་སོང་། ལོ་གཅིིག་ག་ིནང་དུ་གསུང་བཤོད་ཉིན་མཁོན་

གྱི་ིགྲངས་འབོར་འཕར་ཏ་ེཆོིག་སོྟང་ལྔ་བརྒྱ་ལས་མང་བ་བྱུང་ཡིོད།

འཕེལ་རིམ་འདི་དག་ཚེང་མས་ང་ཚེོའི་ནང་མིའི་འཚེོ་བའི་ཐད་ལ་ནུས་ཤུགས་

དང་ཟིང་ཟིིང་ཡིང་བསྐྱར་ཁྱོེར་སླེེབས་བྱུང་། རིན་པོ་ཆོེས་མར་ཧྥོིན་དང་། ཋོེམ། ཁོེན་

བཅིས་ཐེ་བའི་འགན་འཛོིན་ལྷན་ཚེོགས་ཀྱིི་ཚེོགས་མི་འགའ་ཤོས་ཁོོང་རང་དང་ལྷན་
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དུ་ཁོ་ལ་ིཧོྥོར་ན་ིཡིར་ཡིོང་དགོས་པའ་ིབཀའ་གནང་འདུག བྷར་ཁོ་ིལིའ་ིང་ཚེོའ་ིགསོལ་

ཚེིགས་ཁོང་དུ་འགན་འཛོིན་ལྷན་ཚེོགས་ཉིིན་གཉིིས་རེ་ཚེོགས་འདུ་རེ་འཛོོམས་ཀྱིི་

ཡིོད་པ་དང་། ཁོང་པ་ད་ེན་ིཚེོགས་འདུ་དང་། དུད་དྲེག དབང་རོྩད་བཅིས་ཀྱིིས་ཁོེངས་

ཡིོད། སྐོབས་ད་ེདུས་ཀྱི་ིམངོན་ཚུལ་ད་ེདག་ན་ིདངོས་ཡོིད་བརྙིན་འཕྲིན་ལ་ེཚེན་ཕྲེང་བ་ 

“དམར་སོྦྱང་བ་” (The Apprentice) ཞིེས་པ་དེའི་སྣང་ཚུལ་དང་མཚུངས་པའི་ང་ཚེོའི་

སྣང་ཚུལ་ཞིིག་ཡིིན། སྐྱེས་པ་འདི་ཚེོ་ཚེང་མས་རིན་པོ་ཆོེའི་སླེོབ་སོྟན་གྱིི་འོག་ཏུ་ཆོོས་

ཕོྱིགས་ཀྱི་ིམཉིམ་འབྲེེལ་ཆོེན་པོའ་ིལས་བྱེད་ཇེ་ིལྟར་བྱེད་དགོས་པ་སོྦྱང་ག་ིཡིོད། ད་ེདུས་

སྐྱེས་པའ་ིནུས་ཤུགས་ཀྱིིས་ཁྱོབ་བསྡེད་ཡོིད་པ་མངོན་གསལ་དོད་པོ་ཡོིད།

དུས་ཚེོད་འདི་ནས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་རིན་པོ་ཆོེས་ཨ་རིའི་ནང་དུ་ནང་པའི་འཇེིག་

རྟེེན་འཛུགས་པའི་སོྒྲམ་གཞིི་དེ་མཉིམ་འབྲེེལ་ཆོེན་པོའ་ིའགོྲ་སྟངས་བཞིིན་བྱེད་ཐུབ་

མིན་ལ་ཚེོད་ལྟ་གནང་རྒྱུའི་དབུ་འཛུགས་གནང་གི་ཡིོད། ནུས་ཤུགས་འདི་ནི་ཧི་ཕིའི་

ལམ་ལུགས་ཀྱིི་ནུས་ཤུགས་དེ་ཟློག་བྱེད་ཡིིན་པར་ངེས། རིན་པོ་ཆོེས་རང་གི་སླེོབ་མ་ཚེོ་

ལ་རང་ཉིིད་གྲྭ་པ་དང་བཙུན་མ་མ་ཡིིན་པར་ཁྱོིམ་པའ་ིཆོ་བྱད་ཀྱི་ིརྣལ་འབོྱར་པ་ཞིིག་ཏུ་

བལྟ་དགོས་པའ་ིདགོངས་ཚུལ་སྔོ་མོ་ནས་གསུངས་ཚེར་ཡིོད། ཁོོང་གིས་ཨ་རིའ་ིནང་ག་ི

ཆོོས་པའི་འགོྲ་སྟངས་དེ་སྐྱ་བོའ་ིདཔེ་གཞིི་རང་ཡིིན་པ་དགོངས་གནང་འདུག དེ་ལས་

གཞིན། ཁོོང་ལ་ཨ་རིར་བོངས་ཚེད་དང་རོྙིག་འཛོིང་ཆོེ་བའི་སོྲོག་དབང་ཅིན་གྱིི་ཆོོས་

ཀྱིི་ཕུང་པོ་ཞིིག་འགྲུབ་བཞིིན་པ་དེ་ལ་སོྒྲམ་གཞིི་ཞིིག་དགོས་ཀྱིི་ཡོིད། ཁོོང་གིས་འགན་

འཛོིན་ལྷན་ཚེོགས་ཀྱི་ིནང་དུ་མ་ིགསར་པ་བཅུག་རིམ་བཞིིན་ར་ེར་ེལ་ལས་འགན་དང་

འགན་འཁུར་སོྤྲོད་གནང་གི་ཡིོད། ཀརྨ་རོྫོང་གི་འཕེལ་རྒྱས་འགྲོ་བཞིིན་པའི་ལས་བྱེད་

རྣམས་ཚེན་པ་དུ་མར་དབྱ་ེབ་ཕྱིེས་ཡིོད། ལས་བྱེད་དེས་རང་ཉིིད་ཀྱི་ིཚེན་པའ་ིའགོ་ཁྲིད་

ལ་སྙན་སེང་ཞུ་དགོས་པ་དང་། ཚེན་པའི་འགོ་ཁྲིད་དེས་འགན་འཛོིན་ལྷན་ཚེོགས་ལ་

སྙན་སེང་ཞུ་དགོས། སོྒྲམ་གཞི་ིའདིའ་ིསོྐོར་གྱི་ིའཆོར་གཞི་ིའགའ་ཞིིག་ང་ཚེའོ་ིབྷར་ཁོ་ིལིའ་ི

ཁོང་ཆུང་དེའི་ནང་དུ་བཏིང་བ་རེད། ཁོོང་ཚེོས་ཐེངས་མང་པོར་གསོལ་ཚེིགས་ཁོང་
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གི་རྒྱ་ཅོིག་བསོྐོར་ཏེ་ཚེོགས་འདུ་ཚེོགས་པ་རེད། ང་ལ་རྒྱ་ཅིོག་དེའི་མཐར་རྐུབ་སྟེགས་

ཤོིག་ག་ིདགོས་མཁོོ་དང་དགོས་འདོད་མེད་པ་ང་ལ་གསལ་ན་ཡིང་། ངས་ཅི་ིཞིིག་འབྱུང་

བཞིིན་པའམ་སྒྲིག་འཛུགས་དེར་སོྤྲོ་སྣང་དང་ཅུང་ཙམ་མགོ་འཐོམ་པའ་ིངང་ནས་བལྟས་

པ་ཡིིན། སྐོབས་འདིའ་ིངར་ཤུགས་ན་ིདངོས་གནས་ཆོེན་པོ་རེད།

བོྷལ་ཌར་དུ་ཕྱིིར་ལོག་མ་བྱས་སོྔོན་ལ་ང་ཚེ་ོལོ་ས་ིཨན་ཇེེལ་ས་ིབརྒྱུད་ད་ེཕྱིིན་པ་ཡིིན། 

དེར་གཟིའ་མཇུག་ཅིིག་ལ་རིན་པོ་ཆོེས་གསུང་ཆོོས་ཤོིག་གནང་། ད་ེནས་ང་ཚེོས་བདུན་

ཕྲག་འགའ་ིསོྤྲོ་གསེང་ཞིིག་ལ་ཨ་ཁོ་ཕུལ་ཁོོ་རུ་ཕྱིིན་པ་ཡིིན། སྐོབས་ད་ེདུས་ག་ེསར་བདུན་

ཕྲག་དྲུག་ཙམ་ལས་ལོན་མེད་པས་ང་ཚེོའི་འགྲུལ་སྐྱོད་དེ་ཡི་ཡུད་ཅིན་ཞིིག་རེད། ངའི་

གཅིེན་མོ་ཋེེ་ས་ད་ཆོ་བྷོལ་ཌར་དུ་སོྡེད་ཀྱིི་ཡིོད་པས་མོ་ང་ཚེོའི་མཉིམ་དུ་འགྲུལ་སྐྱོད་ལ་

ཡིོད། མེག་ས་ིཁོོ་ལ་སོྡེད་མཁོན་སོླེབ་མ་མར་ཋེ་ིཧྥོ་ིརན་ཁོོ་ཡིིས་འགོྲ་གོྲན་ཆོ་ཚེང་བཏང་སྟ་ེ

ང་ཚེ་ོམེག་ས་ིཁོོ་ལ་གདན་འདྲེན་ཞུས་པ་རེད། མོས་ང་ཚེོར་གནམ་ཐང་དུ་མ་ིར་ཡི་ཆོིའ་ི

རོལ་དབྱངས་ཚེན་པ་ཞིིག་བོས་ཏ་ེབསུ་བ་བྱས་པ་མ་ཟིད། ཞིལ་ཏ་མ་ཡོིད་པའ་ིགཞུང་ཚེབ་

ཀྱི་ིཁོང་པ་ཞིིག་ཏུ་སོྡེད་ས་གྲ་སྒྲིག་བྱས་འདུག ཞིལ་ཏ་མ་ད་ེཚེོས་ང་ཚེོར་ཉིིན་རེར་ཁོ་ལག་

ཐུན་གསུམ་རེ་བཟོིས་ཏེ་སྤྲོད་བྱུང་། མཚེན་དང་པོ་དེར་ཁོོང་ཚེོས་ང་ཚེོར་རིན་པོ་ཆོེ་མ་

གཏོགས་སུ་ཡིང་མ་ིདགའ་བའ་ིཉུང་མའ་ིཐང་གྲང་མོ་སྤྲོད་བྱུང་། མ་ིཚེང་མའ་ིཐང་ད་ེརིན་

པོ་ཆོེས་བཞིེས་གནང་བ་དང་། ཕྱིི་ཉིིན་དེར་རིན་པོ་ཆོེའི་ཆོབ་གསང་གི་མདོག་དམར་

རྐྱེང་བབས་པས་ཁྲག་བཤོལ་བ་མིན་ནམ་སྙམ་སྟ་ེཁོོང་ཞིེད་འདུག ཁོོང་གིས་ཉུང་དམར་

རྩ་བ་ནས་བཞིེས་མོྱོང་མེད་པ་འདྲ། ཞིལ་ཏ་མ་ཚེོའ་ིབསམ་པར་ང་ཚེ་ོཐང་དེར་དགའ་པོ་

བྱུང་བ་འདྲ་བསམས་ཏེ། རྟེག་པར་མཚེན་གཉིིས་པ་དེར་དགོང་ཚེིགས་ལ་ཐང་དེ་རང་

སྤྲོད་བྱུང་། ག་དུས་སྤྲོད་ཀྱིང་རིན་པོ་ཆོེས་ཐང་ཚེང་མ་བཞིེས། ཐེངས་འགའ་ཤོས་ཀྱི་ིརྗོེས་

སུ་མཐའ་མ་དེར་ཁོོང་གིས་ “ད་ཆོ་ངས་འད་ིའཐུང་ཐུབ་པ་མ་ིའདུག” ཅིེས་གསུངས་སོང་། 

གླེང་ཆོེན་གྱི་ིརྐང་པའ་ིབཟོི་ལྟར་བྱས་པའ་ིརྫོ་མ་ཞིིག་ག་ིནང་དུ་ཏ་ལའ་ིཤོིང་སོྡེང་བཙུགས་

པ་དེའི་ནང་ཐང་དེ་བོྱ་པ་ཡིིན། རིན་པོ་ཆོེ་ལ་ཞིལ་ཏ་མ་ཚེོའི་སེམས་པ་གསོད་འདོད་མི་
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འདུག འོན་ཀྱིང་ང་ཚེོས་ད་ེདག་འབོྱ་བཞིིན་པའ་ིསྐོབས་སུ་ཁོོང་ཚེ་ོཐང་ག་ིཕོར་པ་བསྡུ་

བར་སླེེབས་སོང་བས། ད་ེནས་བཟུང་ང་ཚེོར་ཐང་ད་ེསྤྲོད་མ་བྱུང་།

ང་ཚེོའི་སོྡེད་ས་དེར་རྐྱེལ་རྫོིང་ཞིིག་འདུག་པས་ངས་རིན་པོ་ཆོེར་ཆུར་རྐྱེལ་སྟངས་

བསླེབས་པ་ཡིིན། ཁོོང་ན་ིཆུ་ལ་རྦད་ད་ེཞིེད་འདུག (བོད་མ་ིཚེ་ོལ་རྐྱེལ་རྒྱུའ་ིལུགས་སོྲོལ་

མེད། ཡིིན་ན་ཡིང་ཁོོང་གིས་རྐྱེལ་མ་ཤོེས་པ་དེས་ཁོོང་ཐུགས་སེམས་སྐྱོ་ཡིོད་པ་མ་ཟིད་

ཞིེད་སྣང་ད་ེམེད་པར་བཟོི་འདོད་འདུག) དེས་ན་ང་གཉིིས་ཀྱིིས་ཉིིན་རྟེག་པར་རྐྱེལ་རྫོིང་

ནང་དུ་མཉིམ་དུ་ཞུགས་ཏེ་ངས་ཁོོང་ལ་ཆུ་ཁོར་ཡིེང་སྟངས་སླེོབ་པའི་ཆོེད་དུ་ཁོོང་གི་

མཇེིང་པ་ནས་བཟུང་སྟེ་ཁོོང་གན་རྐྱེལ་དུ་ཆུ་ཁོར་ཡིེང་དུ་བཅུག་པ་ཡིིན། ཁོོང་ཆུ་ནང་

དུ་སླེེབས་པ་དང་སེམས་འཚེབ་སྐྱ་ེག་ིཡོིད་ཙང་ངས་ཁོོང་ལ་ལོྷད་ལོྷད་བོྱས་ཞིེས་བརོྗོད་ཀྱི་ི

ཡིོད། གལ་ཏ་ེངས་ཁོོང་ག་ིམཇེིང་པ་གོླེད་པ་ཡིིན་ན་ཁོོང་ཆུ་ནང་དུ་འཐིམ་འགོྲ་ཡི་ིའདུག 

མཐའ་མ་དེར་རྐྱེལ་རྫོིང་གི་ནང་དུ་རོགས་སོྐྱར་མེད་པར་ཕར་ཚུར་འགོྲ་ཐུབ་པ་དང་ཆུ་

ནང་དུ་སོྡེད་ཐུབ་པའ་ིཆོེད་དུ་ང་ཚེོས་ཁོོང་ལ་འགྱིིག་འཁོོར་ཆོེན་པོ་ཞིིག་སྤྲོད་པ་ཡིིན།

ང་ཚེོའི་ཁོང་པ་དེར་རྐྱེལ་རྫོིང་མཐོང་བའི་བྱ་གཡིབ་དྲ་མས་བསོྐོར་བ་ཞིིག་འདུག 

མཚེན་ལ་རིན་པོ་ཆོེས་བྱ་གཡིབ་དེར་བཞུགས་ཏ་ེཤོིང་ཏོག་ག་ིཕོར་པ་ནས་ག་གོན་གྱི་ིའབྲུ་

བླངས་ཏ་ེརྐྱེལ་རྫོིང་ནང་དུ་གཞུ་རྒྱུར་དགའ་པོ་ཡིོད། མང་ཆོ་ེབ་རྐྱེལ་རྫོིང་ནང་དུ་འགྲོ་ཡི་ི

མེད། དེས་ན་ཞོིགས་པ་རྐྱེལ་རྫོིང་གི་ནང་དང་དེའི་མཐའ་སོྐོར་དུ་ག་གོན་གྱིི་འབྲུ་དང་

པགས་པ་གང་སར་འཐོར་བ་དང་ལྡིང་འཁོོར་བྱས་ནས་བསྡེད་པ་མཐོང་རྒྱུ་ཡོིད། མཐའ་

མ་དེར་ཁོང་པའི་ལྟ་རོྟེག་པ་དེས་འདི་སུས་བྱེད་ཀྱིི་ཡིོད་པ་ཧ་གོ་འདུག ཁོོང་ཚེོས་ང་ཚེོ་

ཁོང་པ་ནས་ཕྱིིར་འབུད་བྱས་མ་སོང་སྟེ། དེ་ནས་བཟུང་ག་གོན་གཞུ་གཡུག་ཆོོག་གི་མ་

རེད་ཅིེས་བཤོད་བྱུང་།

ཨ་ཁོ་ཕུལ་ཁོོ་ལ་རིན་པོ་ཆོ་ེགྲུ་བཞོིན་གནམ་འདེགས་ལའང་བཞིོན་གནང་སོང་། ད་ེ

ན་ིགཟུགས་པོར་མཆོོང་གདུགས་ཤོིག་བཏགས་ཏ་ེམགོྱིགས་གྲུ་ཞིིག་ག་ིནང་ལ་རྒྱ་མཚེོར་

འཁྲིད་པར་འགྱུར། གྲུ་མགོྱིགས་པོར་བཏང་བ་དང་མ་ིད་ེགནམ་ལ་འདེགས་ཀྱི་ིརེད། ང་
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ན་ིཞིེད་ཐག་ཆོོད་ནས་ཁོོང་ལ་ལྟ་ཡིང་ཕོད་མ་བྱུང་། ཁོོང་ཞི་བོ་ཡིིན་པའ་ིཐོག་ཏུ་འད་ིའདྲ་

གནང་རྒྱུ་ད་ེན་ིཆོེས་གླེེན་རྟེགས་ཤོིག་རེད་བསམས་བྱུང་། བདུན་ཕྲག་གཅིིག་ག་ིསོྔོན་ལ་

ཡུལ་སོྐོར་སོྤྲོ་འཆོམ་པ་ཞིིག་གྲུ་བཞོིན་གནམ་འདེགས་ལ་བཞོིན་ཏེ་ཤོི་འདུག ངས་ཁོོང་

མཐོང་མ་ིཐུབ་པའ་ིཆོེད་དུ་ཉིལ་ཁོང་དུ་ཕྱིིན་ཏ་ེདྲ་ཡིོལ་ཚེང་མ་བརྒྱབ་སྟ་ེབསྡེད་པ་ཡིིན། 

མཐའ་མ་དེར་ཁོོང་མཆོོང་གདུགས་ལ་བརྟེེན་ནས་ཆུའི་ནང་དུ་ཟིགས་རྗོེས་ཆུའི་ནང་

དུ་འཐིམ་རྒྱུ་འགོ་བཙུགས་འདུག ཁོོང་སྐྱོབ་པའི་ཆོེད་དུ་མི་དེ་ཚེོས་ཆུ་རྐྱེལ་བྱས་ནས་

ཆུ་ནང་ནས་བཏོན་འདུག

ང་ཚེ་ོཨ་ཁོ་ཕུལ་ཁོོར་ཡིོད་སྐོབས་རིན་པོ་ཆོེས་ང་ལ་ནུབ་གོས་ཤོིག་འཚེེམ་རྒྱུའ་ིཆོེད་

དུ་འཚེེམ་པོ་བ་ཞིིག་གི་སར་འཁྲིད་བྱུང་། དུས་ཚེོད་དེའི་སྐོབས་སུ་གོྱིན་ཆོས་ཀྱིི་འགོྲ་

སྟངས་ལ་འགྱུར་བ་ཐེབས་རྒྱུ་འགོ་བཙུགས་ཡིོད་པས། ངའ་ིཧ་ིཕ་ིཡི་ིགོྱིན་ཆོས་རྣམས་ད་

ཆོ་མིག་ལ་རན་འཚེམས་མེད། རིན་པོ་ཆོེས་ཕན་ཨམ་གནམ་གྲུའ་ིཞིབས་ཞུ་མ་ཚེོས་གོྱིན་

པ་ནང་བཞིིན་ང་ལ་ནུབ་གོས་སོྔོ་དཀར་ཞིིག་བཟོི་རྒྱུ་དགོངས་པ་མ་ཟིད། དེ་ནི་ང་ལ་ཧ་

ཅིང་ལན་པོ་ཡོིང་ག་ིརེད་དགོངས་འདུག

ཉིི་མ་འགའ་ཤོས་ལ་ང་ཚེོ་མཚེོ་འགྲམ་དུ་བསྡེད་དེ་རྒྱ་མཚེོའི་གཏིང་ཉུལ་བ་ཚེོ་ལ་

ལྟ་བཞིིན་བསྡེད། ང་ཚེོས་མཚེོ་འགྲམ་དུ་དུས་ཚེོད་མང་པོ་བསྐྱལ་ཙང་རིན་པོ་ཆོེའི་སྐུ་

ཤོ་ཉིི་མས་ཚེིག་སྟེ་ནག་པོར་གྱུར་འདུག ཉིིན་ཞིིག་ལ་ང་ཚེོ་ཁོྲམ་ལ་འཆོམ་འཆོམ་

བྱེད་བཞིིན་ཡིོད་སྐོབས་ཨ་རི་ནས་ཡིིན་པའི་བུད་མེད་ཅིིག་ལ་ཐུག་སྟེ་དེས་ཁོོང་ལ་སི་

པེན་ཡིའི་སྐོད་ཉིམས་ཆོག་ཅིིག་བརྒྱབ་སྟེ་ཁོ་བརྡོ་བྱེད་འགོ་ཚུགས་སོང་། ཁོོང་གིས་མོ་

ལ་གང་འཚེམས་ཤོིག་ད་ེལྟར་མུ་མཐུད་ནས་བཤོད་དུ་བཅུག་པའ་ིརྗོེས་སུ་མཐའ་མ་དེར་

དབྱིན་སྐོད་ཀྱིིས་ “ལྕམ་སྐུ་ཞིབས། ཁྱོེད་རང་ལ་འདོད་པ་ཡིོད་ན་དབྱིན་སྐོད་བརྒྱབ་ན་

འགྲིག་ག་ིརེད།” གསུངས་སོང་། ངའ་ིབསམ་པར། མོ་ཁོོང་ག་ིབརྡོ་དག་པའ་ིདབྱིན་སྐོད་ཀྱི་ི

གདངས་དེར་ཧོན་འཐོར་བ་ཡོིད། རིན་པོ་ཆོ་ེཅི་ལག་ག་ིརིན་གོང་ལ་སྤེར་གཅོིག་ལ་རོྩད་

རྒྱུ་ཡིོད་པའ་ིས་གནས་ཁྲོམ་རྭར་ཕེབས་རྒྱུ་ལའང་ཐུགས་མཉིེས་པོ་ཡིོད། ང་ཚེ་ོཨ་ཁོ་ཕུལ་
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ཁོོར་ཡིོད་དུས་མེག་ས་ིཁོོའ་ིདངུལ་ཆོས་བཟོི་སའ་ིཋེ་ས་ིཁོོ་ལ་འཁྱུག་ཙམ་ཕྱིིན་པ་ཡིིན། ད་ེ

ན་ིང་ཚེ་ོཚེང་མར་སོྐོར་སོྐྱད་ཡིག་པོ་ཞིིག་བྱུང་།

དབྱར་ཐོག་དེར་རོ་ཁོ་ིམོན་ཐེན་ཆོོས་ཚེོགས་སུ་བགོྲ་གླེེང་ཚེོགས་འདུ་ཐེངས་འགའ་

ཚུགས། ཁོོང་གིས་བར་དོ་ཐོས་གོྲལ་གྱི་ིབགོྲ་གླེེང་ཚེོགས་འདུར་སོླེབ་མ་བཞི་ིབརྒྱ་སོྐོར་ཞིིག་

མཉིམ་ཞུགས་བྱས། དབྱར་ཐོག་དེའི་ཁོོང་གི་བགོྲ་གླེེང་ཚེོགས་འདུ་གཉིིས་པའི་བརོྗོད་

གཞི་ིན་ི “སོྡེམ་ཁྲིམས་ཀྱི་ིནུས་པ་” ཞིེས་པ་ད་ེརེད། ཡིང་སྐྱར་ཕལ་ཆོེར་ད་ེབས་གཏིང་ཟིབ་

པའ་ིབཀའ་ཆོོས་ཀྱི་ིགྲ་སྒྲིག་ག་ིཆོེད་དུ་ཡིིན་པ་འདྲ། རོ་ཁོ་ིམོན་ཐེན་ཆོོས་ཚེོགས་སུ་ཁོོང་

ཚེོས་རིན་པོ་ཆོ་ེབཞུགས་ས་མོ་ཊིའ་ིཁོང་པ་ཆུང་ངུ་རྙིིང་པ་ཞིིག་ཉོིས་འདུག ད་ེཁོོང་ཚེོས་

ར་ིཞིིག་ག་ིསྟེང་དུ་བཞིག་པས། ད་ེནས་ལྟ་དུས་རིན་པོ་ཆོེའ་ིགསུང་ཆོོས་གནང་སའ་ིགུར་

ད་ེམཐོང་ག་ིའདུག ད་ེན་ིཁོོད་ཧ་ཅིང་དོག་པའ་ིཚེོམས་ཁོང་དང་ཐབ་ཚེང་སྦྱར་མ། རྒྱབ་

ཏུ་ང་ཚེོའི་ཉིལ་ཁོང་ཡོིད་པ་ལ། དེའི་ནང་ལ་ཉིལ་ཁྲི་ཞིིག་ཤོོང་བ་ཙམ་རེད། དབྱར་ཁོ་

དེའི་ནང་དུ་ཚེ་བ་ཆོེ་ན་ཡིང་རིན་པོ་ཆོེ་ཐུགས་མཉིེས་པོ་བྱུང་སོང་། དེའི་ཕྱིི་རོལ་གྱིི་སོྒོ་

འགྲམ་དུ་ཤོིང་ག་ིསྡེིངས་ཆོ་ཞིིག་བཟོིས་འདུག རིན་པོ་ཆོ་ེདེའ་ིསྟེང་བཞུགས་ཏ་ེཐག་རིང་

གི་གངས་རི་རྣམས་ལ་གཟིིགས་པ་དང་། ཡིང་མོ་ཊིའི་ཁོང་ཆུང་གི་རྒྱབ་ལོགས་སུ་ཡོིད་

པའི་ཐང་ཤོིང་སོྡེང་པོ་ཆུང་ཆུང་དེ་ཚེོའི་འོག་ཏུའང་བཞུགས་ཀྱིི་ཡིོད། ཁོོང་ལ་དེ་དུས་

ཀྱིང་མཚེན་གྱི་ིདཀྱིིལ་ལ་གཉིིད་སད་ད་ེབཟིའ་རྒྱུ་ཞིིག་དགོས་ཀྱི་ིཡིོད། འདིའ་ིསྐོབས་སུ་

ཁོོང་ཧྥོ་རན་སིའི་བག་ལེབ་སྟེང་དུ་སི་ཕེམ་ཞིེས་པའི་ལྕགས་ཀྲིན་གྱིི་ཤོ་ཟིས་གྲང་མོ་

དང་སོྔོ་ལྡུམ་དམར་རིལ་བླུགས་ཏེ་བཞིེས་རྒྱུར་མཉིེས་པོ་ཆོགས་ཡིོད། ཁོོང་གིས་འདི་ལ་

ཉི་ིཧོང་སྐོད་དུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་པ་ལ་ (Fudo) ཧྥུ་ཌོ་བརོྗོད་པའ་ིསྒྲ་ལྟར་ (food-o) ཧྥུ་ཌོ་

ཞིེས་འབོད་གནང་ག་ིཡོིད།

ལོ་དེར་ཧྥུར་མོནད་རྔ་མ་ནས་རྒྱང་ཐག་སྐོར་མ་བཅུ་ཙམ་གྱིི་སར་ང་ཚེོ་ལ་ཁོང་པ་

ཞིིག་ཉོིས་འདུག དབྱར་མཇུག་ཏུ་ང་ཚེོ་དེ་གར་བདུན་ཕྲག་གཉིིས་རིང་སོྡེད་པར་ཕྱིིན་

པ་ཡིིན། རིན་པོ་ཆོེས་དེའ་ིམིང་ལ་བྷུ་མ་ིཔཱལ་ིབྷ་ཝིན་ཏ།ེ སའ་ིལྷ་མོའ་ིཁྱོིམ་ཞིེས་འདོགས་
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གནང་མཛོད། རིན་པོ་ཆོེས་ང་ལ་ཁོང་པའ་ིམིང་ད་ེངའ་ིདོན་དུ་བཏགས་པ་དང་ཁོང་པ་ད་ེ

ངར་བདག་པ་ཡིིན་གསུངས་བྱུང་བས་ངས་ཀྱིང་རྒྱུན་དུ་ད་ེག་རང་ཡིིན་ཤོག་བྱས་པ་ཡིིན། 

དེ་ནི་སྟེང་ཐོག་ཏུ་ཉིལ་ཁོང་བཞིི་དང་། འོག་ཐོག་ཏུ་ཚེོམས་ཁོང་དང་། གསོལ་ཚེིགས་

ཁོང་། ཐབ་ཚེང་བཅིས་གུ་ཡིངས་པོ་དང་ཆོེན་པོ་ཡིོད་པའ་ིཧྥུར་མོནད་ཀྱི་ིཞིིང་ཁོང་རྙིིང་

པ་ཞིིག་རེད། དེ་གར་ནང་མི་ཆོ་ཚེང་ལོྷད་ཤོིག་གེར་སོྡེད་ས་འདུག སྐོབས་དེར་རིན་པོ་

ཆོེས་ “མོས་གུས་ཀྱི་ིརང་བཞིིན་ངོ་མ་” ཞིེས་པའ་ིབརོྗོད་གཞིིའ་ིཐོག་ལ་བགོྲ་གླེེང་ཚེོགས་

འདུ་ཞིིག་དང་། ཡིང་ད་ེདུས་ཁོར་ལོ་ས་ིཁོ་ས་ིཋེ་ན་ིཌ་ཡིིས་ཁྱོབ་སྤེེལ་བྱས་པའ་ིཌོན་ཝོིན་

གྱི་ིལྟ་གྲུབ་དང་ནང་པའ་ིལྟ་གྲུབ་དབར་མཚུངས་བསྡུར་གནང་པའ་ི “དངོས་དོན་གནས་

ལུགས་ཀྱི་ིདྲ་ིབ་” ཞིེས་པའ་ིབརོྗོད་གཞིིའ་ིཐོག་བགོྲ་གླེེང་ཚེོགས་འདུ་གཉིིས་པ་ཞིིག་ཀྱིང་

ཚེོགས་པ་རེད། ཁོོང་ག་ིསོླེབ་མ་འགའ་ཤོས་ཌོན་ཝིན་གྱི་ིདེབ་ལ་དོན་གཉིེར་ཡོིད་པས་རིན་

པོ་ཆོེས་དེའི་ནང་དུ་བདེན་པ་འགའ་ཞིིག་ཡོིད་པ་དང་མཉིམ་དུ་གོ་ནོར་ཐེབས་པའི་

བསམ་བོླ་ཡིང་མང་པོ་ཡིོད་པར་བསྟན་གནང་། སྔོ་ལོ་དེར་རིན་པོ་ཆོ་ེདང་འབྲེེལ་བ་བྱུང་

བའི་དབང་གིས་རམ་ཌ་སི་ཡིིས་བགྲོ་གླེེང་ཚེོགས་འདུ་འདིར་མཉིམ་ཞུགས་བྱས་སོང་། 

རིན་པོ་ཆོེས་གསུང་བཤོད་ཀྱི་ིསྐོབས་སུ་ཁོོ་ལ་ཀུ་ར་ེཞི་ེདྲགས་གནང་སོང་། གསུང་བཤོད་

གནང་སྐོབས་སུ་ཐེངས་ཤོིག་ཁོོང་གིས་རམ་ཌ་ས་ིལ་ཁོོང་རང་ག་ིཞིབས་ཀྱི་ིའཁྲིས་ལ་སོྡེད་

དུ་བཅུག་སྟ་ེཐ་མག་ག་ིཐལ་བ་ཁོོའ་ིམགོ་སྟེང་དུ་སྤྲུགས་གནང་སོང་། རམ་ཌ་ས་ིན་ིགོྱིན་

ཆོས་དཀར་པོ་གོྱིན། ཁོ་ལག་དམིགས་བསལ་ཟིས། ལུས་ཀྱིི་སྒྲིབ་པ་སོྦྱང་ཐབས་བྱེད་པ་

སོགས་ཕྱིིའ་ིདག་ེསྒྲུབ་ཀྱི་ིལམ་ལ་གཞོིལ་མཁོན་ཞིིག་རེད། དེས་ན་གཅིིག་བྱས་ན་རིན་པོ་

ཆོེས་ཁོོ་ལ་ནང་གི་སྒྲིབ་སོྦྱང་དགོས་པའི་སོྐོར་ལ་གོ་བརྡོ་ཞིིག་སོྤྲོད་ཀྱིི་ཡིོད་པ་མིན་ནམ། 

གང་ལྟར་ཡིང་ཁོོང་གཉིིས་དབར་གྱིི་གནང་སྟངས་དེར་དོ་སྣང་བྱེད་སྐོབས་རྩེད་མོ་དང་

ཀྱིལ་ཀ་འདྲེས་མ་ཞིིག་རེད། སྐོབས་ད་ེདུས་རམ་ཌ་ས་ིརིན་པོ་ཆོ་ེལ་མགུ་ཐག་ཆོོད་ད་ེཁོོང་

གཉིིས་ཀྱིིས་མཉིམ་དུ་སོླེབ་འཁྲིད་བྱེད་རྒྱུའ་ིའཆོར་གཞི་ིའདིང་བཞིིན་ཡོིད། ཁོོའ་ིསྐྲ་རིང་

པོ་ཅིན་གྱི་ིཧིཎ་དུའ་ིརྣམ་པ་ད་ེད་ཆོ་ཆོོས་ཚེོགས་ཀྱི་ིནང་དུ་འཕེལ་རྒྱས་འགོྲ་བཞིིན་པའ་ི
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བྱེད་སྟངས་དང་མཐུན་གྱི་ིམེད། ང་ཚེོས་ནུབ་གོས་དང་གོང་དཀྲིས་ད་ེདུས་བེད་སོྤྱིད་བྱེད་

ཀྱི་ིམེད་ཀྱིང་། གོྱིན་ཆོས་ལུགས་མཐུན་དང་དངོས་གཙང་ལེགས་པ་གོྱིན་རྒྱུ་འགོ་འཛུགས་

བཞིིན་ཡོིད་ཙང་། སོྟད་ཧྲིེང་མ་ཚེོས་སོྟད་ཐུང་གོྱིན་གྱི་ིཡོིད་ལ། གོྱིན་ཆོས་དང་ཆོ་ལུགས་

ཡི་མ་ཟུང་རྣམས་ག་ལེར་ཡིལ་འགོྲ་བཞིིན་ཡོིད།

སྤྱི་ིཟླ་དགུ་པའ་ིཟླ་མཇུག་ཏུ་རིན་པོ་ཆོ་ེན་ིད་ེསྔོ་བགོྲ་གླེེང་ཚེོགས་འདུ་དང་པོ་ཚེོགས་

ས་གངས་སེང་འགྲུལ་ཁོང་ཡོིད་ས། ཝི་ཡོི་མིང་གི་ཇེག་སོན་ཧོལ་དུ་ཕེབས་སོང་། བགོྲ་

གླེེང་ཚེོགས་འདུ་འདིར་སླེོབ་མ་བརྒྱ་ལས་ཉུང་བ་མ་གཏོགས་བཞིེས་གནང་མེད། གང་

ཡིིན་ཞི་ེན། རིན་པོ་ཆོེས་གསུང་ཆོོས་འད་ིདག་ཐེངས་དང་པོར་ཧ་ཅིང་བོླ་ཉི་ེབའ་ིསོྒོ་ནས་

གནང་ཐུབ་པ་ལ་སྡེ་ེཚེན་ཆུང་ཆུང་ཞིིག་ལ་དམིགས་གནང་ཡོིད། གནས་ཚེད་ལོན་པའ་ི

མ་ིམང་པོ་ཡིོད་ཀྱིང་ཁོོང་གིས་སྙན་ཞུ་རྒྱག་མཁོན་ཚེོའ་ིནང་ནས་ཕྱིེད་ཀ་ལས་ཉུང་བ་མ་

གཏོགས་བཞིེས་གནང་མེད། སླེོབ་མ་ནང་ཁུལ་དང་ད་ེབཞིིན་བླ་མ་དང་སླེོབ་མའ་ིདབར་

ལ་བསམ་བོླ་མཐུན་པོ་ཡིོད་པའི་སྡེེ་ཚེན་ཞིིག་དགོས་རྒྱུ་དེ་ཁོོང་ལ་གལ་གནད་ཆོེན་པོ་

ཡིིན། མི་ཚེང་མ་འགྲུལ་ཁོང་དེར་བསྡེད་པ་དང་། ཟིས་གཡིོ་སོྐོལ་བྱེད་རྒྱུ་དང་། གཙང་

སྦྲེ་བྱེད་རྒྱུ། ལས་ཀ་གཞིན་དག་བཅིས་ཚེང་མ་རེ་མོས་ཀྱིིས་བྱེད་དགོས་པའི་དུས་ཚེོད་

རེའུ་མིག་ཅིིག་ཀྱིང་ཡིོད། ཐེག་དམན་དང་། ཐེག་ཆོེན། རོྡོ་རྗོ་ེཐེག་པ་བཅིས་ལས་རིམ་ད་ེ

ལ་ེཚེན་གསུམ་ལ་ཕྱི་ེཡོིད། ལ་ེཚེན་ར་ེརེར་སླེར་ཡིང་ཉིམས་ལེན་གྱི་ིདུས་ཡུན་དང་། སླེོབ་

སོྦྱང་གི་དུས་ཡུན་བཅིས་གཉིིས་སུ་ཕྱིེ་ཡིོད། སླེོབ་སོྦྱང་གི་དུས་ཡུན་སྐོབས་སུ་སླེོབ་མ་

ཚེོས་སྡེེ་ཚེན་གྱིི་བགོྲ་གླེེང་ལ་ཞུགས་པ་དང་། སླེོབ་མའི་ཁྲོད་ཀྱིི་སླེོབ་སོྟན་པ་ནས་སླེོབ་

ཚེན་ལེན་པ་དང་། ཕྱིི་དོྲ་དང་དགོང་དོྲར་རིན་པོ་ཆོེའི་སྐུ་མདུན་ནས་གསུང་ཆོོས་ཉིན་

པ་བཅིས་བྱེད་ཀྱི་ིཡིོད།

བགོྲ་གླེེང་ཚེོགས་འདུ་ད་ེབདུན་གཅིིག་རིང་ག་ིབཞུགས་སོྒོམ་ནས་འགོ་བཙུགས། ཁོ་

ལག་དང་ལས་ཀ་གཞིན་གྱིི་བར་གསེང་རྣམས་ཕུད་དེ་མིན་མི་ཚེང་མས་ཞོིགས་པའི་ཆུ་

ཚེོད་བདུན་པ་ནས་དགོང་དོྲའ་ིཆུ་ཚེོད་བརྒྱད་པ་དགུ་པ་བར་དུ་བཞུགས་དགོས་ཀྱིི་
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ཡིོད། རིན་པོ་ཆོེས་ལམ་སོྟན་གྱི་ིབཀའ་སླེོབ་ཅིིག་གནང་སྟ་ེམ་ིཚེོས་བདུན་གཅིིག་ག་ིརིང་

ལ་བཞུགས་སོྒོམ་རྒྱག་དུས་ཁོོང་བཞུགས་མེད། མ་ིཚེོས་ད་ེགར་ཉིམས་ལེན་བྱས་ཏ་ེབསྡེད་

ཡིོད་པའི་སྐོབས་སུ་རིན་པོ་ཆོེ་བྷོ་སི་ཌོན་དུ་ཕེབས་ཏེ་གསུང་བཤོད་ཁོག་འགའ་ཤོས་

གནང་བ་རེད། རིན་པོ་ཆོེས་སླེོབ་སོྦྱང་འགོ་མ་བཙུགས་སོྔོན་ལ་སླེོབ་མ་ཚེོར་བདུན་

གཅིིག་རིང་བཞུགས་སོྒོམ་བྱེད་དུ་འཇུག་པ་དེ་ཁོོང་ཚེོའི་ལུས་ཀྱིི་སྒྲིབ་པ་འདག་པའི་

ཆོེད་དུ་རེད།

བགོྲ་གླེེང་ཚེོགས་འདུ་འགོ་འཛུགས་དུས་ང་བོྷལ་ཌར་དུ་འོད་གསལ་དང་། ག་ེསར་།  

ཋེག་གྷི་ིབཅིས་ཀྱི་ིམཉིམ་དུ་ལུས། སྐོབས་ད་ེདུས་ཧྥོ་ིལ་ིས་ིཋེ་ིན་ིམོ་རང་ག་ིརོྨ་མོ་ལགས་ཀྱི་ི

སར་སོྡེད་པར་ཕྱིིན་ཚེར་ནས་མེད། ང་རང་ཟླ་བ་བཅུ་གཅིིག་པའ་ིཟླ་མཇུག་ཏུ་རོྡོ་རྗོ་ེཐེག་

པའ་ིགསུང་ཆོོས་ཀྱི་ིལས་རིམ་དེར་འགོྲ་མཁོན་ཡིིན། འོན་ཀྱིང་ངས་ཟླ་བ་གསུམ་ཆོ་ཚེང་

ལ་ཕྲུ་གུ་དེ་གར་འཁྲིད་དེ་འགོྲ་ཐུབ་ཀྱིི་མེད། ངས་རང་ཉིིད་ལོ་ཉིི་ཤུ་འཁོོར་བའི་སྐྱེས་

སྐོར་ད་ེཟླ་བ་བཅུ་པའ་ིཚེེས་བརྒྱད་ཉིིན་སྲུང་བརྩ་ིབྱས་པ་དང་སྐོབས་དེར་ང་ལ་ཁོེར་རྐྱེང་

དུ་ལུས་པའ་ིཚེོར་བ་བྱུང་། ང་གཉིིས་གཉིེན་སྒྲིག་བྱས་ནས་བཟུང་ངའ་ིསྐྱེས་སྐོར་ལ་རིན་

པོ་ཆོ་ེབཞུགས་མེད་པའ་ིསྐོབས་འད་ིདང་པོ་རེད། ཁོོང་གིས་ལོ་རྟེག་པར་ངའ་ིསྐྱེས་སྐོར་ད་ེ

དམིགས་བསལ་གྱི་ིགསོལ་ཚེིགས་སམ། ལག་རྟེགས། གསོལ་སོྟན་ཆུང་ངུ་ད་ེའདྲ་བཀོད་

སྒྲིག་བྱས་ཏེ་སྲུང་བརྩི་གནང་གི་ཡིོད། ང་ཕྲུ་གུ་ཡིིན་དུས་ངའི་ཨ་མས་འདི་རིགས་ལ་

སྣང་མེད་གཏོང་གི་ཡོིད་ཙང་འདི་ནི་ང་ལ་དམིགས་བསལ་གྱིི་གལ་ཆོེན་པོ་ཆོགས་ཡོིད། 

གོྲགས་མོ་འགའ་ཞིིག་གིས་གསོལ་སོྟན་ཆུང་ངུ་ཞིིག་བཀོད་སྒྲིག་བྱས་འདུག འོན་ཀྱིང་

ངས་ཁོོང་ད་དུང་ཞི་ེདྲགས་དྲན་བྱུང་། ངས་རང་གིས་རང་ལ་སྐྱིད་པོ་གཏོང་ག་ིཡིིན་ཞིེས་

བརོྗོད་ད་ེསྐྱེས་སྐོར་གྱི་ིགསོལ་སོྟན་དེར་ཕྱིིན་པ་ཡིིན། མ་ིཚེང་མ་སླེེབས་ཟིིན་པའ་ིརྗོེས་སུ་

མགོྲན་བདག་དེས་རིན་པོ་ཆོེས་ལག་རྟེགས་ཤོིག་བསྐུར་ཡིོད་པ་དེ་ཆོ་སྒོམ་གྱིི་ནང་དུ་

ཡིོད་བརོྗོད་བྱུང་། མ་ིཚེོས་ར་ེབ་ཞི་ེདྲགས་བརྒྱབ་པའ་ིརྗོེས་སུ་ངས་ཆོ་སྒོམ་གྱི་ིསོྒོ་ཕྱི་ེཔས་

ཁོོང་དེའ་ིནང་ནས་ཐོན་བྱུང་། ཁོོང་ངའ་ིསྐྱེས་སྐོར་གྱི་ིཆོེད་དུ་ཕྱིིར་ལོག་ཕེབས་པ་རེད།
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ཁོོང་མཚེན་གཅིིག་གཉིིས་ཤོིག་ལ་བཞུགས་རྗོེས་ཆོོས་རྭར་ཕྱིིར་ལོག་ཕེབས་སོང་། 

ཁོོང་གིས་རོྡོ་རྗོ་ེཐེག་པའ་ིགསུང་ཆོོས་མ་གནང་ཙམ་གྱི་ིསོྔོན་ལ། ཟླ་བ་གཅིིག་ཙམ་གྱི་ིརྗོེས་

སུ་ང་བུ་ཆུང་བ་གཉིིས་དང་མཉིམ་དུ་ད་ེགར་བཅིར་བ་ཡིིན། འད་ིན་ིརིན་པོ་ཆོེའ་ིམཛོད་

པ་ཧ་ཅིང་དོན་སྙིང་ཅིན་ཞིིག་རེད། ཁོོང་གིས་འདི་གནང་ཡིོད་མི་སྲོིད་པའི་རྒྱུ་མཚེན་

མང་པོ་ཡོིད། གཅིིག་ན་ིསྐོབས་འདིར་ཤོར་ཕོྱིགས་པའ་ིཆོོས་ལ་དོ་སྣང་ཆོེན་པོ་ཡོིད་ཀྱིང་། 

ཨ་རིའ་ིནང་དུ་ཆོོས་དང་འབྲེེལ་བའ་ིདངོས་གཙ་ོསྨྲ་བའ་ིལམ་ལུགས་དང་ཡིིད་ཆོེས་སླེ་

བའ་ིརང་བཞིིན་ཡིང་ཤུགས་ཆོེན་པོ་ཡིོད། མ་ིམང་པོ་ཞིིག་གིས་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་ད་ེ

རྫུ་འཕྲུལ་དང་ཡི་མཚེན་ཅིན་གྱི་ིཆོོས་ཤོིག་ཏུ་མཐོང་སྟ་ེད་ེམ་ཐག་ཏུའམ། མ་མཐར་ཡིང་

མགོྱིགས་མྱུར་གྱིིས་སངས་རྒྱ་བར་སེམས་ཀྱི་ིཡིོད། ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའ་ིསོྲོལ་རྒྱུན་གྱི་ི

ནང་དུ་ཆོོས་ཡིང་དག་པ་ད་ེཅི་ིཞིིག་ཡིིན་པའ་ིསོྐོར་ལ་ལོག་རོྟེག་མང་པོ་ཡོིད། སུ་བཟུ་ཁོ་ི

རོ་ཤོ་ིལྟ་བུའ་ིདག་ེརྒན་ཚེོས་ནང་པའ་ིཐེག་པ་ཆོེན་པོར་གོ་བ་ཡིང་དག་པ་ལོན་ཕྱིིར་རྨང་

གཞི་ིབཏིང་ཡོིད་པ་དང་། ཉིིན་རེའ་ིམ་ིཚེེའ་ིནང་དུ་སོྒོམ་དང་ཉིམས་ལེན་བརྒྱུད་ད་ེཆོོས་

རང་རྒྱུད་ལ་སྐྱེ་བར་བྱེད་རྒྱུ་གལ་ཆོེན་ཡིིན་པའི་སོླེབ་སོྟན་གནང་རྒྱུ་འགོ་ཚུགས་ཟིིན་

ཡིོད། ཡིིན་ན་ཡིང་ད་དུང་ཡིང་ལོག་རོྟེག་ག་ིགཞི་ིརྒྱ་ཆོེན་པོ་ཡོིད།

རིན་པོ་ཆོེས་ཨ་རིའི་ནང་གི་གཤོིན་པོ་ཡིིན་ལ་མགོ་འཐོམ་པའི་ས་གཞིི་དེ་རོྨས་ཏེ་

ལྷད་མེད་པའ་ིཆོོས་ཀྱི་ིས་བོན་འདེབས་པའ་ིཆོེད་དུ་སྐུ་ངལ་ཧ་ཅིང་ཆོེན་པོ་སོྐྱན་གནང་

བཞིིན་ཡོིད། ཁོོང་ལུང་པ་འདིར་ཕེབས་ཏ་ེལོ་གསུམ་ཕྱིིན་པའ་ིསྐོབས་འདིར་ཁོོང་ག་ིསོླེབ་

མ་ཚེ་ོལ་ཕོྱིགས་མང་པོའ་ིཐད་ནས་འགྱུར་བ་ཐེབས་ཡིོད། ཁོོང་གིས་རྟེག་ཏུ་སོླེབ་མ་རིག་

པ་རོྣན་པོ་མང་པོ་བཀུག་ཡོིད་པ་དང་། ཁོོང་གིས་རིག་པ་ད་ེགསོ་སོྐྱང་གནང་བ་དང་། ཁོོང་

ཚེ་ོལ་ཆོོས་ཕོྱིགས་ལ་སེམས་ཤོོར་བ་ན་ིརྩེད་ཆོས་དང་ཡོི་ཆོས་བཞིིན་སླེ་ཆོོས་སུ་མ་ིའཛོིན་

པར་དོགས་དཔོྱོད་ཡོིད་དགོས་པ་དང་གཡིམ་རྒྱུགས་མ་ིབྱེད་པའ་ིསྐུལ་མ་གནང་། ད་ེལྟར་

ཡིང་བླ་མ་དང་སླེོབ་མའ་ིདབར་གྱི་ིདོན་དམ་པའ་ིདད་གུས་ཀྱི་ིའབྲེེལ་བའ་ིརང་བཞིིན་ད་ེ

རོྟེགས་པར་མཐུ་ནུས་དང་བར་ཆོད་གཉིིས་ཀ་ཡིིན་པའ་ིསེམས་ལ་འཐིམ་པའ་ིསྒོེར་གཙ་ོ
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ཆོ་ེབའ་ིལམ་ལུགས་ཀྱི་ིརིག་གཞུང་དང་ལྷན་དུའང་ཁོོང་གིས་ཕྱིག་ལས་གནང་དགོས་པ་

བྱུང་ཡོིད། རང་གཅིེས་འཛོིན་གྱི་ིབོླའ་ིཟུར་མཁྲེགས་པོ་ད་ེགང་འཚེམས་ཤོིག་བོླས་གཏོང་

དགོས་ཀྱིི་ཡིོད། དེ་མིན་དམིགས་བསལ་གསང་སྔོགས་རོྡོ་རྗོེ་ཐེག་པའི་ཆོོས་དེར་གོ་བ་

ལོག་སྒྲུབ་བྱས་ཏེ་བདག་འཛོིན་ཤུགས་ཆོེར་སྤེེལ་བའམ། རིག་རྩལ་གྱིི་རྩེད་འགྲན་ཞིིག་

ཏུ་འགྱུར་མ་ིསྲོིད་པ་མ་རེད།

མི་ཚེོས་སྔོ་མོའ་ིསྐོབས་ཀྱིི་འདྲ་པར་དང་བརྙིན་པར་བཅིས་ལ་ལྟ་དུས་ཚེང་མ་སྐྲ་

ཟིིང་ཟིིང་དང་། གོྱིན་ཆོས་ཉུང་པ། མདོག་ཉིེས་པོ་བཅིས་མཐོང་དུས་ཁོོང་ཚེ་ོཧོན་འཐོར་

གྱི་ིཡོིད། དོན་དངོས་སུ་ལོྟས་ས་ལོྟས་འཇོེག་གིས་བཤོད་ན་ད་ེན་ིགེགས་རྐྱེེན་ཆུང་ངུ་ཞིིག་

རེད། གེགས་ངོ་མ་ད་ེན་ིརིན་པོ་ཆོེས་མ་ིཚེོའ་ིཕྱི་ིལ་མངོན་པའ་ིཚུལ་འཆོོས་ཀྱི་ིསེང་རས་

དེ་བརོྟེལ་ཐུབ་མིན་དེ་རེད། ཁོོང་རང་ཁོོང་ཚེོ་དང་ལྷན་དུ་གནད་དོན་གྱིི་སྙིང་པོ་དེར་

སླེེབས་ཐུབ་བམ། ཞིེས་པ་འད་ིན་ིདུས་ཚེོད་རིང་པོ་འདིའ་ིརྗོེས་སུ་ད་ལྟའང་ཁོོང་ལ་དྲ་ིབ་

གསོན་པོ་ཞིིག་རེད།

ཁོོང་གིས་བགོྲ་གླེེང་ཚེོགས་འདུའི་ཆོ་ཤོས་དང་པོའ་ིནང་དུ་གཏམ་བཤོད་ཐེངས་ཉིི་

ཤུ་ཐམ་པ་གནང་བ་རེད། དེའ་ིནང་དུ་ཁོོང་གིས་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའ་ིཐེག་དམན་དང་

ཐེག་ཆོེན་གྱི་ིགྲུབ་མཐའ་ིརྣམ་བཤོད་གསུང་གནང་པ་རེད། མ་ིརྣམས་རིན་པོ་ཆོེའ་ིཐུགས་

འདོད་ལྟར་སོྡེད་ཀྱི་ིམེད། ཁོོང་ཚེོས་སྣང་བ་སྐྱིད་པོ་གང་འཚེམས་བྱེད་ཀྱི་ིཡོིད། འོན་ཀྱིང་

སྤྱིིར་བཏང་གི་ཆོ་ནས་མི་ཚེོའི་རྣམ་འགྱུར་དང་ཕྱིི་གསལ་ནང་གསལ་བྱས་པ་དེར་ཁོོང་

མཉིེས་པོ་བྱུང་འདུག ཁོོང་གིས་རོྡོ་རྗོ་ེཐེག་པའ་ིགསུང་ཆོོས་གནང་རྒྱུར་མ་ིཚེ་ོགྲ་སྒྲིག་ཡོིད་

པར་དགོངས་གནང་འདུག འདི་ནི་གསང་སྔོགས་ཀྱིི་ལམ་གྱིི་སོྐོར་ལ་ཞིིབ་ཅིིང་ཕྲ་ལ་

གཏིང་ཟིབ་པའ་ིགསུང་ཆོོས་ཤོིག་རེད། ཁོོང་གིས་མ་ིཚེ་ོལ་གནས་ཚུལ་ངོ་སོྤྲོད་གནང་བ་

ཙམ་མ་ཟིད། ཁོོང་རང་གི་བོླ་སྙིང་དང་ཁོོང་གི་ཆོོས་བརྒྱུད་ཀྱིི་སྙིང་ནོར་དེ་སོླེབ་མ་ཚེོའི་

བོླ་སེམས་ལ་བུམ་པ་གང་བོྱའ་ིཚུལ་དུ་གནང་བ་རེད། ཁོོང་གིས་ཐེངས་ཤོིག་འགོ་བཙུགས་

པའ་ིརྗོེས་སུ་སེམས་ཤུགས་འཕར་ཏ་ེགསུང་བཤོད་རྣམས་རིང་ནས་རིང་དུ་ཕྱིིན། ཁོོང་རང་
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ཉིིད་ནས་ཀྱིང་གསུང་ཆོོས་ཀྱི་ིགཞི་ིརྟེེན་ད་ེཁོོང་རང་ག་ིརྩ་བའ་ིབླ་མའ་ིབླ་མ་འཇེམ་མགོན་

ཀོང་སྤྲུལ་གྱིི་གསུང་ལ་སླེོབ་སོྦྱང་གནང་གི་ཡོིད་པ་དང་། གདམས་ངག་འདི་གཞིན་ལ་

གནང་རྒྱུར་ཁོོང་ཧ་ཅིང་སོྤྲོ་བ་འཕེལ་པོ་དང་དགའ་པོ་བྱུང་འདུག

ཁོོང་གིས་ཁོོང་རང་གི་སོླེབ་མ་ཚེོས་མགོྱིགས་མྱུར་དུ་ཉིམས་ལེན་བྱེད་རྒྱུ་འགོ་

འཛུགས་པའི་ལམ་ཉིམས་ལེན་གྱིི་གནད་འགག་ཁོག་ལ་འགྲེལ་བཤོད་གནང་རྒྱུ་འགོ་

ཚུགས་གྲབས་ཡོིད་པའི་རོྡོ་རྗོེ་ཐེག་པའི་གསུང་ཆོོས་ཀྱིི་ཚེན་པའི་ཕྱིེད་ཀ་ཙམ་དུ་སླེེབས་

དུས་ཁོོང་ག་ིགསུང་སྐོད་ཀྱི་ིགདངས་འཕར་བཞིིན་པའ་ིསྐོབས་དེར་གོད་ཆོག་ཅིིག་བྱུང་

སོང་། ཕྱི་ིདོྲ་ཞིིག་ལ་རིན་པོ་ཆོ་ེགསུང་ཆོོས་ལ་ཐུགས་དབང་ཤོོར་དྲག་ནས་ང་ཚེ་ོལ་བར་

གསེང་གཅིིག་ཀྱིང་མ་སྤྲོད་པར་ཁོོང་གིས་ཆུ་ཚེོད་འགའ་ཤོས་རིང་གསུངས་ཏ་ེབཞུགས་

པ་དང་། ད་དུང་མུ་མཐུད་དེ་མཚེན་མོར་ཡིང་གསུངས་ནས་བཞུགས་རྒྱུའི་གྲ་སྒྲིག་

ཡིོད་པ་ལྟར་མངོན། མི་ཚེང་མ་ཟིང་ངེ་ཟིིང་ངེ་དང་འཚེབ་བེ་འཚུབ་བེ་ཆོགས་རྒྱུ་འགོ་

བཙུགས། ནམ་རྒྱུན་གསུང་བཤོད་རྣམས་དགོང་ཚེིགས་ཀྱིི་སོྔོན་ལ་ཚེོགས་ཀྱིི་ཡིོད་པས་

མ་ིཚེ་ོགོྲད་པ་ལྟོགས་འདུག ཁོོང་ཚེོའ་ིརིན་པོ་ཆོ་ེདང་གསུང་ཆོོས་ཀྱི་ིའདོད་རྔམས་ད་ེད་

ཆོ་དགོང་ཚེིགས་ཀྱི་ིའདོད་རྔམས་ཀྱིིས་བཅོིམ་ཚེར་འདུག ངའ་ིབསམ་པར་རིན་པོ་ཆོེས་

གང་གསུངས་པ་ཅུང་ཙམ་མང་དྲགས་ཏེ་ཆོ་ཚེང་འཇུ་མ་ཐུབ་པའི་རྐྱེེན་གྱིིས་མི་རྣམས་

བག་མ་ིཕེབས་པར་མངོན་པ་རེད་སྙམ། ཁོོང་ག་ིགསུང་ཆོོས་དེའ་ིདུས་ཡུན་ན་ིརྒྱུན་ལྡན་

དང་མི་རྣམས་ཀྱིིས་བཟིོད་སོྒོམ་ཐུབ་ཚེད་ལས་བརྒལ་བ་རེད། མཇུག་མཐར་མི་ཞིིག་

གིས་ད་ཆོ་བར་མཚེམས་བཞིག་སྟེ་སང་ཉིིན་མུ་མཐུད་རྒྱུའི་བསམ་འཆོར་བཏོན་སོང་། 

ད་ེནས་འགན་འཛོིན་ལྷན་ཚེོགས་ཀྱི་ིཚེོགས་མ་ིཡིིན་ལ། ང་ཚེ་ོདང་ཞི་ེདྲགས་ཉི་ེབོ་ཡིོད་

པའི་རིན་པོ་ཆོེའི་སླེོབ་མ་ཉིེ་ཤོོས་ཤོིག་གིས་རིན་པོ་ཆོེ་ལ་གསུང་ཆོོས་མཚེམས་འཇེོག་

བྱེད་མིན་གྱི་ིསོྐོར་ལ་འོས་ཤོོག་འཕེན་པའ་ིབསམ་འཆོར་བཤོད་སོང་།

ཁོོས་བསམ་འཆོར་དེ་ལས་སྡུག་པ་བཏོན་ཐུབ་ཡོིད་ཀྱིི་མ་རེད། རིན་པོ་ཆོེའི་ཆོོས་

བརྒྱུད་ཀྱིི་ཉིིང་བཅུད་དེ་ཨ་རིའི་ནང་དུ་དབུ་འབྱེད་བྱེད་པའི་དུས་ཚེོད་དེ་འོས་ཤོོག་གི་
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ལམ་ནས་ཏེ། དམངས་གཙོའི་བརྒྱུད་རིམ་ལ་བརྟེེན་ནས་ཐག་གཅིོད་བྱེད་རྒྱུ་དེ་ནི་རིན་

པོ་ཆོེས་སླེོབ་མ་ཚེ་ོལ་དད་གུས་ཀྱི་ིགོ་རོྟེགས་སྐྱ་ེབའ་ིཐབས་ཤོེས་གནང་བཞིིན་པ་ད་ེདང་

རྒྱབ་འགལ་རེད། དེས་རིན་པོ་ཆོ་ེལ་ཁོོང་གིས་གང་གསུངས་པ་རྣམས་ཁོོང་ཚེོས་ཧ་ལམ་

གང་ཡིང་གོ་མེད་པ་ལྟར་མངོན་པ་རེད། སླེོབ་མ་ཚེོས་གསོལ་བ་བཏབ་པར་ཞིལ་བཞིེས་

གནང་སྟ་ེབཀའ་ཆོོས་ད་ེལ་ཞུགས་པ་ཆོོས་ཕོྱིགས་ནས་བཤོད་ན་གཉིེན་རྟེགས་བརྒྱབ་པ་

དང་མཚུངས། ད་ེན་ིངེས་མེད་ཀྱི་ིམགོྲན་ཤོོག་ཅིིག་མ་རེད། རིན་པོ་ཆོ་ེལ་མཚེོན་ན་རོྡོ་རྗོ་ེ

ཐེག་པའ་ིགསུང་ཆོོས་གནང་རྒྱུ་ད་ེན་ིསླེོབ་མ་འད་ིཚེ་ོདང་གཉིེན་སྒྲིག་བྱས་པ་ནང་བཞིིན་

རེད། ཁོོང་ཚེ་ོན་ིཕན་ཚུན་གཉིིས་མོས་ཀྱི་ིསོྒོ་ནས་ཇེ་ིསྲོིད་འཚེ་ོབའ་ིབར་དུ་གནས་པའ་ི

འབྲེེལ་བ་ཞིིག་འགོ་འཛུགས་གྲབས་ཡིོད་པ་དང་། འབྲེེལ་ཡིོད་ཚེང་མར་བཟིང་ཕོྱིགས་

ཀྱི་ིའགྱུར་བ་ཞིིག་ཡིོང་བའ་ིར་ེབའང་བྱེད་ཀྱི་ིཡིོད། དོན་དངོས་སུ་ཁོོང་དང་སླེོབ་མ་ཚེང་

མ་གཉིེན་སྒྲིག་བྱེད་པའི་སྐོབས་དེར་མཆོོད་ཁོང་གི་ནང་དུ་བསྡེད་ཡིོད། ཁོོང་ཚེོས་འོས་

ཤོོག་བསྡུ་བའི་ཐག་གཅོིད་བྱེད་དུས་རིན་པོ་ཆོེ་ནི་སོར་གདུབ་བཏོན་ནས་བག་མར་འོ་

བྱས་ཏ་ེ “ངས་ད་ེལྟར་བྱེད་” ཅིེས་གསུང་གྲབས་ཡིོད། ཁོོང་ཚེོས་ཁོོང་ལ་ཆོོ་ག་ད་ེསྤེེལ་ནས་

བར་དཀྱིིལ་དུ་སླེེབས་སྐོབས་མཚེམས་འཇོེག་དགོས་ཞིེས་ཞུ་ཡི་ིཡིོད།

ཁོོང་གིས་ཁོོང་ཚེོས་གང་བཤོད་པ་དེ་ཡིང་སྐྱར་ཤོོད་དང་གསུངས་སོང་། མི་གཞིན་

ཞིིག་གིས་ “ང་ཚེོས་འོས་ཤོོག་འཕེན་ནོ།” ཞིེས་བཤོད་སོང་། རིན་པོ་ཆོེས་སྒྲ་སྐྱེད་ཁོ་པར་

ད་ེམར་གཡུག་སྟ་ེཚེོགས་ཁོང་ནས་ཕྱིིར་ཐོན་ཕེབས་སོང་། ཁོོང་ཕྱི་ིལ་ཕེབས་བཞིིན་པའ་ི

སྐོབས་དེར་མི་ཞིིག་གིས་ “རིན་པོ་ཆོེ། ཕྱིིར་ཕེབས་ཤོོག ཁོོས་ང་ཚེོ་ཚེང་མའི་ཚེབ་བྱེད་

ཐུབ་ཀྱི་ིམ་རེད།” ཅིེས་བརོྗོད་སོང་། ཁོོང་ཡིང་སྐྱར་ཚུར་ཕེབས་ཀྱི་ིམིན་པ་ད་ེམ་ིཚེང་མས་

ལམ་སེང་ཤོེས་ཡོིད།

ནུབ་ཕོྱིགས་སུ་ཕེབས་པ་ནས་བཟུང་སྟེ་རིན་པོ་ཆོེས་གསུང་ཆོོས་འདི་གནང་རྒྱུར་

སྒུག་བཞུགས་པ་རེད། གསུང་ཆོོས་འདི་དག་གི་དོན་དུ་ཨ་མི་རི་ཀས་གསུང་ཆོོས་འདི་
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ལ་ལོ་ངོ་བརྒྱ་ཕྲག་དུ་མ་སྒུག་ནས་བསྡེད་པ་རེད། འོན་ཀྱིང་སོླེབ་མ་ཚེོས་དགོང་ཚེིགས་

བཟིའ་རྒྱུར་སྒུག་ཐུབ་ཡོིད་པ་མ་རེད། ད་ཚེར་བ་རེད།

ཉི་ིམ་འགའ་ིརིང་ལ་ད་ེམུར་གནས། ཁོོང་སྐུ་རླུང་ད་ེའདྲ་བཞིེངས་པ་ངས་མཐོང་མ་

མོྱོང་། མ་ིཚེ་ོའ་ཆོད་འུ་ཐུག་ག་ིགནས་སུ་གྱིར། ཆོོས་རྭའ་ིསྟེང་དུ་མུན་པ་ནག་པོ་ཆོེན་པོ་

ཞིིག་འཁྲིགས་ནས་བསྡེད་ཡིོད། ག་ལེར་དེ་གར་གང་བྱུང་བ་དེ་ལ་མི་ཚེོའི་བརྩེ་སེམས་

དང་དད་གུས་ཆོེན་པོ་སླེེབས་ཏ།ེ སླེོབ་མ་ཚེོས་རིན་པོ་ཆོ་ེལ་མུ་མཐུད་དགོས་པའ་ིགསོལ་

བ་བཏབ། མཐའ་མ་དེར་ངའི་བསམ་པར། ཁོོང་གིས་ཕར་བསྟུན་མི་དགོས་པར་མདུན་

སོྐྱད་གནང་རྒྱུར་གཞི་ིརྩ་ཡོིད་པ་གཟིིགས་པ་རེད་སྙམ། ཉི་ིམ་བཞིིའ་ིརྗོེས་སུ་ཁོོང་གིས་སྐྱར་

དུ་གསུང་ཆོོས་གནང་རྒྱུ་འགོ་བཙུགས་གནང་པ་དང་། སྐོབས་འདིར་མ་ིཚེོས་ས་མཚེམས་

དང་ཆོ་རྐྱེེན་གང་ཡིང་མེད་པར་ཁོོང་གིས་གང་གསུངས་པར་ཉིན་རྒྱུའ་ིགྲ་སྒྲིག་ཨང་སར་

ཡིོད་པ་རེད། ཁོོང་གིས་མུ་མཐུད་ནས་མདུན་སོྐྱད་གནང་སྟ་ེགསུང་ཆོོས་ཆོ་ཚེང་གྲུབ་པ་

གནང་སོང་ལ། དེ་ནི་བརྗོིད་ཅིིང་ལྟ་ན་སྡུག་པའི་གནས་ལས་འདས་པ་ཞིིག་བྱུང་སོང་། 

འད་ིཚེ་ོན་ིངོ་མ་བརོྗོད་དུ་མེད་པའ་ིའོད་སོྟང་འབར་བའ་ིགསུང་ཆོོས་རེད།

ངོ་མཚེར་བ་ཞིིག་ཅི་ིརེད་ཟིེར་ན། ཁོོང་ག་ིསྐུ་རླུང་དྭོངས་པའ་ིརྗོེས་སུ་ཆོ་ཡིོངས་ནས་

དྭོངས་ཚེར་འདུག དྲ་ིམ་ཙམ་ཡིང་ལུས་མ་ིའདུག མ་ིཚེོས་བསླེབ་བྱ་ད་ེནམ་ཡིང་བརྗོེད་

མེད་པ་མ་ཟིད། གནས་ཚུལ་གང་བྱུང་བའི་གསར་འགྱུར་དེ་ཆོོས་ཚེོགས་ཡིོངས་སུ་

ཁྱོབ་པ་རེད། ཕོྱིགས་གཅིིག་ནས་ད་ེནས་བཟུང་སྟ་ེཁོོང་ག་ིགསུང་ཆོོས་གནང་སྟངས་ཀྱི་ི

ཁོ་ཕོྱིགས་ཡོིངས་རོྫོགས་འགྱུར་བ་ཕྱིིན་པ་རེད། དེ་ནི་རྩེད་མོ་ཞིིག་མ་རེད་ལ། སོྟན་མོ་

ཡིང་མ་རེད། འད་ིན་ིམངོན་སུམ་རེད།

གསུང་ཆོོས་ཀྱི་ིཉིིན་མཐའ་མ་ད་ེའདྲ་ཞིིག་ལ་ང་ཚེོར་ཨ་ེལན་ཝི་ཚེི་ཁོ་ལ་ིཧོྥོར་ན་ིཡི་

ལ་སྙིང་རྩ་འགག་སྟ་ེགོླེ་བུར་དུ་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་པའ་ིཡིིད་སོྐྱའ་ིགནས་ཚུལ་འབྱོར་

བྱུང་། སང་ཞིོགས་དེར་རིན་པོ་ཆོེ་དང་ང་གཉིིས་ང་ཚེོའི་ཁོང་པའི་ནང་དུ་མཉིམ་དུ་

བསྡེད་ཡིོད། ང་གཉིིས་ཀས་གཅིིག་གིས་གཅིིག་ལ་དུས་གཅིིག་ལ་བལྟས་ཏེ་གཉིིས་ཀའི་
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ཁོ་ནས་ “ཨ་ལེན་ཝི་ཚེི་” ཞིེས་མཉིམ་དུ་ཐོན། སྐོབས་ད་ེཉིིད་དུ་ང་ཚེོས་ཁོོ་ཁོང་པའ་ིནང་

ནས་འགོྲ་བ་ཚེོར་བྱུང་། ཁོོའ་ིརྣམ་ཤོེས་ད་ེནས་ཕར་ཕྱིིན་ཡོིད་པར་ཐ་ེཚེོམ་མེད།

གསུང་ཆོོས་ཀྱིི་རྗོེས་སུ་ང་ཚེོ་བྷོལ་ཌར་དུ་མ་ལོག་སོྔོན་གྱིི་ཉིི་མ་གཅིིག་གཉིིས་ཀྱིི་

གོང་ལ་རིན་པོ་ཆོེས་ང་ལ་ “ཁྱོེད་ཀྱིིས་ཤོེས་ཀྱིི་ཡིོད་དམ། གཅིིག་བྱས་ན་ང་མགྱིོགས་

པོར་ཤོ་ིཡི་ིརེད།” ཅིེས་གསུངས་བྱུང་། ངས་ཁོོང་ལ་ “ག་ར་ེགསུང་ག་ིཡོིད།” ཅིེས་ཞུས་པ་

ཡིིན། དེའ་ིལན་དུ་ཁོོང་གིས་ “ད་ཆོ་ངས་གསུང་ཆོོས་ཚེར་བ་ཡིིན་དུས་ངས་ག་ར་ེསོྟན་

དགོས་པ་ཚེང་མ་བསྟན་ཚེར་བ་ཡིིན། ད་ཆོ་ང་ལ་སྟོན་རྒྱུ་གང་ཡིང་ལྷག་མེད། དེས་

ན་ང་མགོྱིགས་པོ་ཤོ་ིསྲོིད་ཀྱི་ིརེད།” ཅིེས་གསུངས་བྱུང་། ཁོོང་ཨ་རིར་ཕེབས་ཏ་ེལོ་གསུམ་

ཙམ་ཞིིག་ལས་ཕྱིིན་མེད། ད་ཆོ་ཁོོང་གིས་གང་གནང་ཐུབ་པ་ཚེང་མ་གནང་ཟིིན་པ་

ཡིིན་གསུང་གི་འདུག ངས་ཁོོང་ལ་ “དེ་བདེན་པ་ཡིོང་སྲོིད་ཀྱིི་མ་རེད། དེ་ལས་མང་བ་

ཞིིག་ཡོིད་དགོས་ཀྱིི་རེད།” ཅིེས་ཞུས་པ་ཡིིན། ཁོོང་གིས་སྐོར་མ་གཅིིག་ལ་དགོངས་པ་

བཞིེས་ཏེ་དེའི་རྗོེས་སུ་ “ཡིོད་རེད། ང་ལ་ང་རང་དམག་སྤྱིི་ཞིིག་ཡིིན་པའི་རྨི་ལམ་རྨི་ཡིི་

འདུག མདང་ནུབ་མཚེན་ལའང་གཅིིག་རྨིས་བྱུང་། ང་རང་དམག་སྤྱི་ིབྱས་ཏ་ེདམག་མ་ི

དམག་སར་འཁྲིད་འགྲོ་ཡིི་འདུག དེ་ནི་ཧང་སངས་པ་ཞིིག་བྱུང་སོང་།” ཞིེས་དང་། དེ་

ནས་སླེར་ཡིང་ “ང་རང་དམག་སྤྱི་ིཞིིག་ཡིིན་ན་དགའ་པོ་ཞི་ེདྲགས་ཡོིང་བ་འདུག” ཅིེས་

དང་། མཐའ་མ་དེར་ “གལ་ཏེ་ང་རྒྱལ་པོ་ཞིིག་ཏུ་གྱུར་ཏེ་རྒྱལ་ཁོབ་ཅིིག་ལ་དབང་སྒྱུར་

བྱེད་ཐུབ་ན། ང་གསོན་པོར་སོྡེད་རྒྱུའི་དགོས་པ་ཞིིག་ཡིོད་པ་རེད་བསམ་གྱིིན་འདུག” 

ཅིེས་གསུངས་བྱུང་།

འདི་ནི་ངས་རིན་པོ་ཆོེ་ནས་རེ་སྒུག་ཅིི་ཞིིག་བྱེད་དགོས་པ་མི་ཤོེས་པའི་སྐོབས་དེ་

འདྲའ་ིནང་ནས་གཅིིག་རེད། མཐའ་དོན་སུ་ཞིིག་གིས་ཀྱིང་ཤོེས་ཡོིད་ཀྱི་ིམ་རེད་སྙམ། མ་ི

གཞིན་དག་ཚེང་མ་ལ་རྒྱུ་མཚེན་བེད་སོྤྱིད་བྱེད་ས་ཡོིད་པ་ནང་བཞིིན་རིན་པོ་ཆོ་ེལ་བྱེད་

ས་མེད། མ་ིཞིིག་དང་ཧ་ཅིང་ཉི་ེབོ་ཡིོད་ན་གནས་ཚུལ་ཞིིག་བྱུང་སྐོབས་མ་ིདེས་ཇེ་ིལྟར་ཡི་

ལན་སོླེག་མིན་ཐད་ལ་ཚེོད་དཔག་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་ིརེད། འོན་ཀྱིང་རིན་པོ་ཆོེའ་ིཐད་ལ་སུས་
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ཀྱིང་ཤོེས་ཀྱི་ིམ་རེད། ཅིིའ་ིཕྱིིར་ཞི་ེན། སྐྱ་ེབོ་ཕལ་པ་དང་བསྡུར་ན་ཁོོང་ན་ིཡིངས་ཤོིང་རྒྱ་

ཆོ་ེབའ་ིཞིིང་ཁོམས་ཤོིག་ཏུ་མཛོད་འཕྲིན་སོྐྱང་གནང་ག་ིཡིོད། མ་འོངས་པར་ཁོོང་གིས་

ཅི་ིཞིིག་གནང་འཆོར་ཡོིད་མིན་ངས་ཚེོད་མ་ིཐིག་ཀྱིང་རྒྱུན་ལྡན་མ་ཡིིན་པ་ཞིིག་ཡོིང་རྒྱུ་

ཡིིན་པ་ན་ིགསལ་པོ་རེད།།
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 དགུ།

སྤྱིི་ལོ་ ༡༩༧༤ ལོའ་ིའགོ་སོྟད་དུ་ང་ཚེོས་བྱང་བོྷལ་ཌར་གྱིི་རི་གཤོམ་ས་ཁུལ་དུ་ཆོགས་

པའ་ིབོྷལ་ཌར་ཧའ་ེཚེི་ཞིེས་པར་ཁོང་པ་ཐོག་རྩེག་གཉིིས་ཅིན། དཔངས་མཐོ་བའ་ིཕྱུགས་

རའ་ིདབྱིབས་ཅིན་ཞིིག་ཏུ་སོྤེར་པ་ཡིིན། ད་ེན་ིཀརྨ་རོྫོང་དང་ཐག་ཉི་ེལ་གྲོང་བརྡོལ་གྱི་ིཕྱི་ི

ལ་ཡོིད། དེ་གར་རྟེ་ར་ཞིིག་འདུག་པ་དེའི་ནང་དུ་ང་ཚེོས་འོད་གསལ་ལ་བཞོིན་རྒྱུའི་རྟེ་

ཞིིག་ཉིར་བ་ཡིིན་ལ། ཁོང་པ་ད་ེསོྡེད་སོྤྲོ་བོ་ཞིིག་འདུག མ་ིའགའ་ཤོས་ཀྱིིས་ད་ེན་ིརིན་པོ་ཆོ་ེ

ལ་ཧ་ཅིང་དཀྱུས་མ་ཞིིག་རེད་བསམས་འདུག་ཀྱིང་། ངའ་ིསེམས་ལ་ད་ེན་ིང་ཚེོའ་ིམ་ིཚེེའ་ི

ནང་དུ་དོྲ་སྐྱིད་དང་ལྷོད་དལ་མང་བ་ཡིོང་སའ་ིཁྱོིམ་མིའ་ིཁོང་ཁྱོིམ་ཡིག་པོ་ཞིིག་འདུག་

ཚེོར་བྱུང་། དེའི་ནང་དུ་ང་རང་དགའ་སའི་རོྡོ་ལས་བྱས་པའི་མེ་ཐབ་ཆོེན་པོ་ཞིིག་དང་། 

གཏིང་དུ་རྡོིབ་པའ་ིཚེོམས་ཆོེན་ཞིིག་འདུག

ཧྥོི་ལི་སི་ཋེི་མོ་རང་གི་རོྨ་མོའ་ིསར་ཕྱིིར་ལོག་ཚེར་བ་རེད་དེ། ང་ལ་ད་དུང་ཡིང་བུ་

གསུམ་ལྟ་སོྐྱང་བྱེད་རྒྱུའ་ིལས་ཀའ་ིབྲེེལ་ཟིིང་ཡོིད། སྐོབས་འདིར་མར་ཋེ་ིཧྥོ་ིརན་ཁོོ་ནས་

ཁྱོིམ་ལས་ལ་རོགས་པ་བྱེད་ཕྱིིར་མེག་ས་ིཁོོ་ནས་ཡིིན་པའ་ིགཡིོག་མོ་འགའ་ཤོས་ང་ཚེོའ་ི

སར་སོྡེད་དུ་བཏང་བྱུང་། གླེ་སྤྲོད་པའི་ལག་གཡིོག་ཉིར་བ་དེར་རིན་པོ་ཆོེས་ངོས་ལེན་

གནང་གི་མེད་ཙང་ཁོོང་སྐུ་རླུང་བཞིེངས་འདུག འོན་ཀྱིང་དྲང་པོར་བཤོད་ན་ང་ནི་

ཁྱོིམ་འཛོིན་རྒྱུ་དང་ཕྲུ་གུར་བལྟ་རྒྱུའ་ིཐོག་ལ་ལག་གཡོིག་བྱུང་བ་དེས་ལོྷད་ཤོིག་ག་ེབྱས་

སོང་། རིན་པོ་ཆོེས་གཡིོག་མོ་དང་པོ་དེ་ཨ་རིའི་ནང་དུ་སོྡེད་ཐུབ་པའི་ཆོེད་དུ་ཁོོང་རང་

ག་ིསླེོབ་མ་ཞིིག་མོ་ལ་ཆོང་ས་རྒྱག་ཏུ་འཇུག་རྒྱུའ་ིཐབས་ཤོེས་གནང་སོང་། འོན་ཀྱིང་ཕན་

ཐོགས་བྱུང་མ་སོང་། ག་ེསར་ཕྲུ་གུ་ཆུང་ཆུང་ཡིིན་དུས་ང་ཚེོའ་ིགཡོིག་མོ་གཉིིས་པ། ཨེན་

སེ་ན་ཌ་ཡིིས་དུས་རྟེག་ཏུ་ཁོོ་ལ་སི་པེན་ཡིའི་སྐོད་བརྒྱབ་ཙང་ཁོོས་སི་པེན་ཡིའི་སྐོད་

རྒྱག་རྒྱུ་འགོ་བཙུགས། སྐོབས་འགར་ངས་གང་ལབ་པ་ཁོོས་གོ་བའི་ཆོེད་དུ་ངས་ཁོོ་ལ་

ང་རང་ག་ིས་ིཔེན་ཡིའ་ིསྐོད་ཉིམས་ཆོག་ད་ེརྒྱག་དགོས་ཐུག་བྱུང་།



འབྲུག་སྒྲ།

313

ལོ་དེའི་འགོ་འཛུགས་སུ་རིན་པོ་ཆོེས་འགྲུལ་སོྐྱད་མང་པོ་གནང་བ་རེད། རིན་པོ་

ཆོེའ་ིཕྱིག་དེབ་ “ཆོོས་མིན་གཅོིད་པ་” ཞིེས་པ་དེའ་ིབྲེིན་རྒྱུགས་ཧ་ཅིང་ཆོེན་པོ་བྱུང་བ་ལ་

བརྟེེན་ནས་ད་ཆོ་ཁོོང་གིས་མང་ཚེོགས་ཀྱི་ིགསུང་བཤོད་གང་དུ་གནང་ཡིང་ཕལ་ཆོེར་མ་ི

སོྟང་ཕྲག་ལས་མང་བ་འདུ་འཛོོམས་ཡིོང་ག་ིཡོིད། ཟླ་བ་དང་པོའ་ིནང་དུ་ཁོོང་གིས་རྔ་མ་

དང་། ཋེེག་ས་ས་ིཡི་ིཧའོ་ས་ིཋོེན་དང་སན་ཨན་ཋོེན་ནིའོ། བོྷལ་ཌར་བཅིས་སུ་གསུང་ཆོོས་

གནང་། ཟླ་བ་གཉིིས་པའི་ནང་ཁོོང་གིས་ཤོི་ཁོ་གོྷི་དང་། ནེའུ་ཡིོག བོྷ་སི་ཌོན་བཅིས་སུ་

གཏམ་བཤོད་གནང་སྟ་ེབོྷལ་ཌར་དུ་གསུང་ཆོོས་གནང་བར་གནམ་ཐོག་ནས་ཕྱིིར་ལོག་

ཕེབས་པ་དང་། ད་ེརྗོེས་སན་ཧྥོ་རན་ས་ིས་ིཁོོ་ལ་ཆོིབས་སྒྱུར་གནང་། དེས་ན་ང་གཅིིག་པུ་

ཕྲུ་གུ་དང་མཉིམ་དུ་སོྡེད་རྒྱུ་ད་ེམང་ནས་མང་དུ་ཕྱིིན།

ག་ེསར་ཟླ་བ་བརྒྱད་ཙམ་སླེེབས་དུས་ངས་འོ་ཐག་བཅིད་པ་དང་། ད་ེནས་རིང་པོར་

མ་སོང་བར། ང་ལ་ཁོོ་སྐྱེས་པའ་ིརྗོེས་ཀྱི་ིཟླ་མཚེན་དང་པོ་ད་ེབབས་སོང་། ང་ལ་ཁྲག་མང་

པོ་ཐོན་ཏ་ེཧ་ལམ་གཞིང་འབྲུམ་ཆོགས་གྲབས་བྱས་བྱུང་། དེའ་ིསྐོབས་སུ་ང་ཚེོར་དངུལ་

ཉུང་ངུ་ལས་མེད་པ་དང་། དུས་ཚེོད་དེ་ལ་ང་ཚེོའི་དངུལ་བཅོིལ་ལག་དེབ་ནས་དངུལ་

འཐེན་རྒྱུ་ཚེད་ལས་བརྒལ་འདུག ང་ལ་བཟིའ་ཆོས་ཉོི་རྒྱུའི་དངུལ་མེད་པ་དང་། ཁོང་

པའི་ནང་དུ་བཟིའ་ཆོས་གང་ཡིང་མེད་པ། ང་རང་ལ་ཁྲག་འཛོག་གི་ཡིོད་པའི་ཐད་ལ་

སྨོན་པར་བསྟེན་གཏུགས་དགོས་པ་བཅིས་ཡོིད་པའི་སྐོབས་དེར་རིན་པོ་ཆོེ་ནི་གསུང་

ཆོོས་གནང་བར་འགྲུལ་སོྐྱད་གནང་བཞིིན་ཡིོད། ངས་ཁོོང་ལ་ཁོ་པར་བཏང་ནས་གནས་

ཚུལ་འད་ིདག་ག་ིསོྐོར་ཞུས་པས། ཁོོང་གིས་ཝི་ེས་ིཋུན་ཡུ་ཉིིན་ཞིེས་པའ་ིསྐུར་ལམ་བརྒྱུད་

དེ་དངུལ་བསྐུར་རྒྱུ་ཡིིན་གསུངས་བྱུང་། ང་ལ་ཁྲག་མང་པོ་འཛོག་བཞིིན་འདུག འོན་

ཀྱིང་ངས་སྨོན་ཁོང་ལ་འགོྲ་ཞོིར་གྱི་ིལམ་དུ་དངུལ་ད་ེལེན་རྒྱུའ་ིཐག་གཅོིད་བྱས། ང་ཝི་ེས་ི

ཋུན་ཡུ་ཉིིན་དུ་བང་བསྒྲིགས་ཏ་ེལངས་བསྡེད་པའ་ིསྐོབས་སུ་ངའ་ིཁྲག་ཟིགས་ཏ་ེཐང་ལ་

འབབ་བཞིིན་འདུག མཐའ་མ་དེར་ང་ལ་དངུལ་རག་པའ་ིརྗོེས་སུ་ངས་སྨོན་ཁོང་ལ་ཐད་

ཀར་མོ་ཊི་བཏང་ནས་ཕྱིིན་པ་ཡིིན། ང་སྨོན་ཁོང་དུ་བསྙལ་ཏ་ེཁོོང་ཚེོས་བུ་སོྣད་བཞིབ་པའ་ི
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བཅོིས་ཐབས་ཤོིག་སྟ།ེ ཌ་ིཨནཌ་ས་ི (D & C) ཟིེར་བའ་ིགཤོག་བཅོིས་བྱས་སོང་། སྐོབས་

ད་ེདག་ན་ིདཀའ་ངལ་ཆོ་ེབའ་ིསྐོབས་རེད།

ངའ་ིགཅིེན་མོ་བྷོལ་ཌར་དུ་གཞིིས་ཆོགས་ཏ་ེམོ་སྐོབས་ཤོིག་རིང་བོྷལ་ཌར་ཧ་ཡི་ིཚེི་ཡི་ི

ང་ཚེོའ་ིཁྱོིམ་དུ་བསྡེད་པ་རེད། དཔྱོིད་ཀ་དེར་ངའ་ིཨ་མས་མོ་རང་ག་ིབུ་མོ་གཉིིས་ལ་ཐུག་

འཕྲད་ཀྱི་ིཆོེད་དུ་བོྷལ་ཌར་དུ་ཡིོང་རྒྱུ་ཐག་བཅིད་འདུག ངས་མོ་ལོ་བཞི་ིལ་མཐོང་ཡིོད་

པ་མ་རེད། མོས་རིན་པོ་ཆོ་ེཕྱིིར་སོྐྱད་ཡིིན་པའ་ིསྐོབས་དང་བསྟུན་ཏ་ེཡོིང་ནས་ངའ་ིནང་

དུ་ང་དང་མཉིམ་དུ་བསྡེད་པ་རེད། སྐོབས་ད་ེདུས་འོད་གསལ་ཁོ་ལ་ིཧོྥོར་ན་ིཡི་ཡི་ིཨོ་ཇེ་ེ

བཅིའ་སྡེོད་སླེོབ་གྲྭ་རུ་ཡིོད་པ་རེད། ང་ཚེོའ་ིབསམ་པར་གཏན་འཇེགས་སླེོབ་གྲྭའ་ིགནས་

སྟངས་དེས་ཁོོའ་ིདབྱིན་སྐོད་འབྲེ་ིཀོློག་ག་ིདཀའ་ངལ་ད་ེསེལ་གྱི་ིརེད་དྲན་བྱུང་།

འད་ིན་ིངའ་ིཨ་མ་མོ་རང་ག་ིབུ་མོའ་ིཕྲུ་གུ་ལ་ཐུག་པ་ཐེངས་དང་པོ་རེད། མོས་ངས་

ལས་ཀ་བྱས་ཚེད་ཚེང་མ་ལ་སོྐྱན་བཙལ་ནས་གང་ཞིིག་བཤོད་མ་ཚེར་བར་བསྡེད་ཙང་། 

ངས་མོ་ཧ་ཅིང་གི་གཞིན་སོྐྱན་འཚེོལ་སྡེོད་མཁོན་ཞིིག་ཏུ་མཐོང་བྱུང་། མོས་ངས་ཕྲུ་གུ་

ལ་ཁོ་ལག་སོྤྲོད་སྟངས་ནས་གྱིོན་ཆོས་གཡིོག་སྟངས་བར་དུ་ཚེང་མར་སྐྱོན་བརོྗོད་བྱེད་ཀྱི་ི

ཡིོད། དཔེར་ན། ངས་གེ་སར་གྱིི་ཆོེད་དུ་ཟིས་གཡོི་སོྐོལ་བྱེད་སྐོབས་མོས་ང་ལ་ཁོ་ལག་

སྣ་གཅིིག་ཐེངས་གཉིིས་ལ་སོྤྲོད་ཀྱིི་ཡིོད་དམ་ཞིེས་སོྐྱན་བརོྗོད་བྱས་བྱུང་། ཉིིན་ཞིིག ང་

རང་ལས་དོན་ཞིིག་ག་ིཆོེད་དུ་ཁོྲམ་ལ་འགོྲ་དུས་ངས་མོ་ཁྱོིམ་ལ་བཞིག་པ་ཡིིན། ང་ཕྱིིར་

འཁོོར་དུས་མོས་ནང་ག་ིའཛོིན་ཆོས་སྒྲིག་སྟངས་བརྗོ་ེཔོ་བརྒྱབ་ཚེར་འདུག

ངའ་ིམ་ིཚེ་ེཕལ་ཆོ་ེབ་ངའ་ིཨ་མར་འཇེིགས་སྣང་ག་ིའོག་ཏུ་བསྐྱལ་ཙང་། ངས་མོ་ལ་

ཐད་ཀར་གདོང་ཐུག་བྱེད་མོྱོང་མེད། འོན་ཀྱིང་ངས་མ་ིཚེ་ེཇེ་ིལྟར་བསྐྱལ་དགོས་པའ་ིསོྐོར་

ལ་མོའ་ིབསམ་ཚུལ་དང་བསྟུན་ཏ་ེཕྱིིན་མེད། ད་རེས་ཀྱི་ིཐུག་འཕྲད་འད་ིགལ་ཆོེན་པོ་ཞིིག་

རེད། ཅིིའ་ིཕྱིིར་ཞི་ེན་ངས་མོ་ལ་ཁོ་གཏད་བཅིགས་པ་ཡིིན། མོ་ནང་དུ་སླེེབས་ནས་ཉི་ིམ་

འགའ་ཤོས་ཕྱིིན་པའི་རྗོེས་སུ་ང་ཚེོས་བུ་གཉིིས་མོ་ཊིའི་ནང་ལ་བཞིག་སྟེ་འཆོམ་འཆོམ་

ལ་འགོྲ་རྒྱུ་ཐག་བཅིད། བུ་གཉིིས་མོ་ཊིའ་ིརྒྱབ་ཀྱི་ིརྐུབ་སྟེགས་སུ་ཡོིད་པ་དང་ཨ་མ་དང་ང་
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གཉིིས་མདུན་ལ་ཡིོད། མོས་ང་ལ་ “ཕྲུ་གུ་འདི་ལས་མང་བ་བཟོི་རྒྱུའི་འཆོར་གཞིི་ཡིོད་

དམ།” ཞིེས་དྲིས་བྱུང་། མོས་དྲ་ིབ་འད་ིའདྲ་ིདགོས་བསམ་ནས་སྒུག་བསྡེད་ཡིོད། ངས་དེའ་ི

ལན་དུ་ “ཡིོད། ང་ཚེོས་དེའ་ིསོྐོར་ལ་བསམ་བོླ་གཏོང་ག་ིཡིོད།” ཅིེས་སྨྲས། མོའ་ིཁོ་དོྲས་

ཏེ་ཚེིག་ངན་ཤོོད་རྒྱུ་འགོ་བཙུགས་སོང་། “ཁོྱོད་ཀྱིིས་ཤོེས་གསལ་རེད། མི་དེས་ཁོྱོད་རང་

ཁྱོིམ་འཛོིན་མ་དང་སྦྲུམ་མ་བྱས་ནས་ཉིར་འདོད་པ་རེད། ཁོོ་ལ་དགོས་རྒྱུ་ད་ེམ་གཏོགས་

མེད།” ཅིེས་བརོྗོད། དེ་ནས་མོའ་ིཁོོང་ཁོྲ་ཇེེ་ཆོེ་ཇེེ་ཆོེར་ཕྱིིན་སོང་། ཋེག་གྷིི་ཡིིས་མོ་ལ་བོླ་

བད་ེརུ་བཟོི་ཡི་ིཡོིད་པ་ནང་བཞིིན་གྱིིས་མདུན་ལ་སྒུར་ནས་ལག་པ་འཆོང་འདུག མོས་

ཁོོའ་ིལག་པར་ཐལ་ལྕག་གིས་གཞུས་ཏེ་ངར་སྐོད་ཀྱིིས་ “ང་ལ་ཐུག་རེག་མ་བྱེད། ཁོྱོད་

རང་ནག་པོ་རེད།” ཅིེས་བརོྗོད་སོང་།

ངས་གང་ཡིང་བརོྗོད་མེད། ངས་མོ་ཊི་ཁོ་བསྒྱུར་ཏ་ེནང་ལ་ཕྱིིར་ལོག མོ་ཊི་འཇོེག་སའ་ི

ནང་དུ་སླེེབས་པ་དང་ངས་མོ་ལ་ཕྱི་ིལ་ཐོན་དུ་བཅུག ད་ེནས་ངས་མོ་ཊི་ཕྱིིར་ནུར་བརྒྱབ་

སྟེ་མོ་ཊི་འཇོེག་ས་དེའི་སོྒོ་བརྒྱབ་ནས་བོྷལ་ཌར་ལ་གོྲགས་མོ་ཞིིག་གི་ནང་ལ་ཕྱིིན། དེ་

ནས་ངས་ངའ་ིཨ་མར་ཁོ་པར་བཏང་སྟ་ེམོ་ལ་ “ཁྱོེད་རང་ཕྱིིན་མ་ཚེར་བར་དུ་ང་ནང་ལ་

ལོག་ཡོིང་ག་ིམིན། གནམ་ཐང་ལ་ཕྱིིན་ཏ་ེདབྱིན་ཡུལ་དུ་ཕྱིིར་ལོག་འགོྲ་རྒྱུའ་ིཐབས་ཤོེས་

ཁྱོེད་རང་གིས་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་ིརེད། ཁོྱོད་ཀྱིིས་ག་ར་ེབྱེད་མིན་ང་ལ་བྱུས་གཏོགས་མེད། འོན་

ཀྱིང་ངའ་ིཁྱོིམ་ནས་ཐོན་རོགས་བོྱས།” ཞིེས་བཤོད་པ་ཡིིན། འདིས་མོ་ཧོན་འཐོར་ཡིོད་ཀྱི་ི

རེད་སྙམ། གང་ཡིིན་ཟིེར་ན། འདིའ་ིསོྔོན་ལ་ངས་མོ་ལ་འད་ིའདྲ་རྩ་བ་ནས་བཤོད་མོྱོང་

མེད། ད་ེནས་བཟུང་ངས་ངའ་ིཨ་མ་ཡིང་སྐྱར་ནམ་ཡིང་མཐོང་ག་ིམ་རེད་བསམས་བྱུང་།

དཔྱོིད་ཀ་དེར་བཛྲ་དྷཱཏུའ་ིཚེོགས་ཆོེན་དང་པོའ་ིསོླེབ་མ་ཚེོས་གནས་ཚེད་མཐོ་བའ་ི

རོྡོ་རྗོ་ེཐེག་པའ་ིཉིམས་ལེན་ལ་མཁོོ་བའ་ིསོྔོན་འགོྲའ་ིཉིམས་ལེན་འགོ་ཚུགས་བཞིིན་ཡིོད། 

རིན་པོ་ཆོེས་ཉིམས་ལེན་འདི་དག་བོད་དུ་དགུང་ལོ་དགུར་སོན་སྐོབས་གནང་གྲུབ་པ་

རེད། ངས་གོང་དུ་འགྲེལ་བརོྗོད་བྱས་པ་གཞིིར་བཟུང་མདུན་གྱི་ིནམ་མཁོར་ནང་པའ་ིབླ་

རྒྱུད་ཀྱི་ིཚེོགས་ཞིིང་ཡིིད་ལ་གསལ་བཏབ་སྟ་ེསྐྱབས་འགོྲ་འདོན་བཞིིན་རྐྱེང་ཕྱིག་འབུམ་
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གསོག་དགོས། ད་ེནས་ངག་ག་ིསྒྲིབ་པ་དག་པའ་ིཆོེད་དུ་ཡིིག་བརྒྱའམ། གཟུངས་སྔོགས་

འབུམ་གསོག་དགོས། དེའ་ིརྗོེས་སུ་འབྲེས་དང་འབྲུ་དང་རིན་ཆོེན་སྣ་ལྔ་ལ་སོགས་པ་ཚེོམ་

བུར་བཀོད་ད་ེམཎྜལ་འབུམ་གསོག་དགོས། ཉིམས་ལེན་འད་ིདག་གིས་བདག་འཛོིན་གྱི་ི

འཆོིང་བ་སོྤེང་བ་དང་། སེར་སྣའི་མདུད་པ་གཅིོད་པ་སོགས་མཚེོན་གྱིི་ཡིོད། མཐའ་མ་

དེར་རང་ག་ིརྩ་བརྒྱུད་ཀྱི་ིབླ་མ་འགུག་པའ་ིཁོ་འདོན་ཐུང་ངུ་ས་ཡི་གཅིིག་གསོག་དགོས། 

འདི་ནི་བླ་མ་ལ་ལྷད་མེད་པའི་དད་གུས་རྒྱུད་ལ་སྐྱེ་བ་དང་རང་ཉིིད་བྲེན་དུ་འབུལ་བ་

དང་འབྲེེལ་བ་ཡིོད། འད་ིན་ིདཔའ་བོ་ཞིིག་ལ་མཆོོད་སྦྱིན་བྱེད་པ་མ་ཡིིན་པར་རང་ག་ིབླ་

མའ་ིངོ་བོར་མཚེོན་པ་བཞིིན། གཞོིམ་གཞིིག་བྲེལ་བའ་ིརོྡོ་རྗོ་ེལྟ་བུའ་ིརྣལ་མའ་ིསེམས་ཀྱི་ི

ཡིོན་ཏན་ད་ེཡིང་ཡིང་སོྒོམ་ནས་རྒྱུད་ལ་སྐྱ་ེབའ་ིཆོེད་དུ་རེད།

རིན་པོ་ཆོེ་རང་དང་སླེོབ་མ་བར་གྱིི་འབྲེེལ་བའི་ཐད་ལ། གལ་ཏེ་ཆོོས་ར་དེ་གཉིེན་

སྒྲིག་གི་ཆོོ་ག་ལྟ་བུ་ཞིིག་ཡིིན་ན་སོྔོན་འགྲོ་ནི་གཉིེན་སྒྲིག་གི་ལོ་དང་པོ་འདྲ། སླེོབ་མ་

ཚེོས་བརྐྱེངས་ཕྱིག་འགོ་མ་བཙུགས་སོྔོན་ལ་རོྡོ་རྗོེ་ཐེག་པའི་སྙིང་པོ་མངོན་སུམ་དུ་བརྡོ་

སོྤྲོད་པའ་ིཕྱིིར་རིན་པོ་ཆོ་ེནས་ལུགས་མཐུན་སེམས་ཉིིད་ངོ་སོྤྲོད་ཅིིག་ཐོབ་ཀྱི་ིཡོིད། ལུང་

འབོགས་འདིའ་ིནང་དུ་བླ་མའ་ིསེམས་ད་ེསོླེབ་མའ་ིསེམས་དང་འཕྲད་ད་ེཆོོས་ཕོྱིགས་ཀྱི་ི

ཆོང་སའ་ིརྗོེས་སུ་སོྤྲོ་སངས་ཀྱི་ིགནས་ཤོིག་ཏུ་འགོྲ་བ་ལྟ་བུ་ཞིིག་ལ་འགྲེལ་བརོྗོད་བྱས་ན་

འཐུས། ད་ེལས་ལྡོག་སྟ།ེ གཉིེན་སྒྲིག་སྐོབས་ཀྱི་ི “ངས་བྱེད་ཀྱི་ིཡིིན།” ཞིེས་བརོྗོད་པ་ནང་

བཞིིན་མ་ཡིིན་པར་རོྡོ་རྗོེ་ཐེག་པའི་སོྔོན་འགོྲའ་ིཉིམས་ལེན་ནི་ཧ་ཅིང་ཁོག་པོ་དང་བྱེད་

རྒྱུ་མང་པོ་ཡོིད། བོྷལ་ཌར་གྱི་ིསླེོབ་མ་ལྔ་བཙུ་ཙམ་གྱིིས་ཆོོས་ཕྱིོགས་ཀྱི་ིབྱེད་སོྒོ་རྣམ་གཞིག་

ཆོ་ཚེང་གྲུབ་སྟ་ེད་ཆོ་ཁོོང་ཚེ་ོགསང་སྔོགས་ཀྱི་ིསོླེབ་མ་ཡིིན་པས་ཁོོང་ཚེོར་སྔོགས་འཆོང་

ཞིེས་འབོད། སྔོགས་པའ་ིསོྐོར་ད་ེརིན་པོ་ཆོ་ེལ་ཧ་ལམ་ཟླ་རེར་ཐེངས་ར་ེདང་སྐོབས་འགར་

ཐེངས་མང་པོ་མཇེལ་འཕྲད་བྱེད་ཀྱིི་ཡོིད། མཇེལ་འཕྲད་འདི་དག་མང་པོ་ཞིིག་ང་ཚེོའི་

ཁྱོིམ་དུ་ཡོིང་གི་ཡིོད། ང་ཚེོས་ང་ཚེོ་ལ་གསུང་ཆོོས་གང་ཐོབ་པ་དང་། དེ་དག་ཇེི་ལྟར་

ཉིམས་ལེན་བྱེད་ཚུལ། མི་ཚེོའི་མོྱོང་བའི་ཐོག་ཏུ་ཉིམས་ལེན་གྱིི་ཕན་པ་ཅིི་ཡིོད་བཅིས་
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ཀྱིི་སོྐོར་ལ་བགོྲ་གླེེང་བྱེད་ཀྱིི་ཡིོད། མི་མང་པོ་ཞིིག་ལ་བརྐྱེངས་ཕྱིག་འགོ་འཛུགས་པའི་

སྐོབས་སུ་ཧ་ཅིང་ཤུགས་ཆོ་ེབའ་ིཉིམས་མོྱོང་མཐོ་དམའ་དང་། སེམས་ཚེོར་སྐྱེན་པོ་ད་ེའདྲ་

དང་། ད་ེབཞིིན་སོྤྲོ་བ་འཕེལ་པོ་དང་ནུས་མཐུ་རྒྱས་པ་བཅིས་ཀྱི་ིམོྱོང་ཚེོར་བྱུང་ཡོིད། རིན་

པོ་ཆོེས་མ་ིཚེ་ོལམ་ལོག་ལ་མ་ིཤོོར་བའ་ིཆོེད་དུ་བཀའ་སླེོབ་ལམ་སོྟན་གནང་བར་ག་དུས་

ཡིིན་ནའང་གྲ་སྒྲིག་ཡོིད།

ཨ་རིའ་ིནང་དུ་གསང་སྔོགས་རོྡོ་རྗོ་ེཐེག་པ་ངོ་སོྤྲོད་བྱེད་པའ་ིདུས་ཚེོད་འགངས་ཆོེན་

ཞིིག་ཡིིན་པ་ད་ེརིན་པོ་ཆོེས་མཁྱོེན་གྱི་ིཡོིད། ཕོྱིགས་བསོྡེམས་ཀྱིིས་ཞུས་ན་ཁོོང་གིས་ནང་

པ་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོོས་ཀྱིི་ཉིིང་ཁུ་དེ་ཐེངས་དང་པོར་ནུབ་ཕོྱིགས་སུ་ངོ་སོྤྲོད་བྱེད་པ་དེ་

ནུབ་ཕོྱིགས་ཀྱིི་ལོ་རྒྱུས་སུ་ངོ་མཚེར་བའི་དུས་སྐོབས་ཤོིག་ཡིིན་པ་གཟིིགས་གནང་ཡོིད། 

ནུབ་ཕོྱིགས་པའ་ིསྤྱི་ིཚེོགས་ད་ེཁོོང་རང་འཚེར་ལོངས་བྱུང་སའ་ིའཇེིག་རྟེེན་དང་མ་ིའདྲ་

བ་ཡིིན་ཙང་། རོྡོ་རྗོ་ེཐེག་པའ་ིཆོོས་ད་ེང་ཚེོར་སོྟན་ཐབས་ཡིག་ཤོོས་ཀྱི་ིཐད་ལ་ཁོོང་གིས་

རྒྱུན་དུ་དཔྱོད་ཞིིབ་ཀྱིང་གནང་ག་ིཡིོད། ད་ེལྟར་ཡིང་ཆོོས་ད་ེརང་རྒྱུད་ལ་སིམ་ཐུབ་པའ་ི

ནུས་པ་དང་འདོད་པ་མ་ིཚེོར་ཡོིད་པ་དང་། ང་ཚེ་ོནུབ་ཕོྱིགས་པ་ཡིིན་པ་ད་ེདོན་དངོས་སུ་

གེགས་ཤོིག་མ་ཡིིན་པ་ཁོོང་གིས་དགོངས་གནང་ཡིོད། ངས་གོང་དུ་འགྲེལ་བརོྗོད་བྱས་

པ་ལྟར་རིན་པོ་ཆོེས་རོྡོ་རྗོ་ེཐེག་པའ་ིགསུང་ཆོོས་མ་གནང་སོྔོན་ལ་བར་ཆོད་ད་ེདག་སེལ་

ཐབས་གནང་དགོས་ཀྱི་ིཡིོད་ཀྱིང་། ཁོོང་གིས་སླེོབ་མ་ཚེ་ོལ་ཡིིད་ཆོེས་བརྒྱ་ཆོ་བརྒྱ་ཐམ་

པ་གནང་ཡོིད། བོད་མི་ཚེོ་ནུབ་ཕོྱིགས་པའི་སླེོབ་མ་ཚེོ་ལས་ཉིམས་ལེན་བཟིང་བ་དང་

གོ་བ་ཡིག་པ་ཡོིང་དོན་གང་ཡིིན་ནམ། རིན་པོ་ཆོེའི་དགོངས་པ་ལ། བོད་དུ་ས་གནས་

འགའ་ཞིིག་ལ་བསྲོ་ེལྷད་དར་ཁྱོབ་བྱུང་སྟ་ེཆོོས་ཀྱི་ིབསླེབ་པ་སླེོབ་གཉིེར་དང་ཉིམས་ལེན་

ལ་ཉིམས་རྒུད་བྱུང་ཡིོད། དེས་ན་ཁོོང་གིས་ཨ་རི་ནི་ཕོྱིགས་ཞིེན་གྱིི་ལྟ་བ་དང་བྲེལ་བའི་

སོྒོ་ནས་ཆོོས་ཀྱི་ིཉིིང་བཅུད་སོྟན་ཡུལ་གསར་པ་དེར་དགའ་བསུ་ཞུས་པ་རེད། “རྒྱབ་གཉིེར་

ཡིིག་ཆོ་དང་བྲེལ་བའི་སངས་རྒྱས་ཀྱིི་ཆོོས་”ཞིེས་པའི་ཚེིག་བརོྗོད་འདི་དུས་སྐོབས་དེར་

ཁོོང་གིས་ཡིང་ཡིང་བེད་སོྤྱིད་གནང་མོྱོང་ཡོིད།
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ང་ལ་རོྡོ་རྗོེ་ཐེག་པའི་ལུང་ཐོབ་ཡོིད་ཀྱིང་ངས་སོྔོན་འགོྲའ་ིཉིམས་ལེན་བྱེད་རྒྱུའི་

འབད་བརོྩན་བྱས་མེད། ངས་རིན་པོ་ཆོ་ེལ་ང་མཚེམས་བསྙེན་སྒྲུབ་བྱེད་པར་ཕྱིིན་ན་ཞིེས་

བཀའ་འདྲ་ིག་དུས་ཞུས་ཀྱིང་རིན་པོ་ཆོེས་ང་ལ་སྐུལ་མ་གནང་མ་བྱུང་། ངས་དུས་སྐོབས་

འདིར་ངའ་ིཉིམས་ལེན་ད་ེཁོོང་དང་ཕྲུ་གུ་ཚེོའ་ིམཉིམ་དུ་སོྡེད་རྒྱུ་ད་ེརེད་སྙམ་བྱུང་། ངས་

རྟེ་ལ་བཞོིན་རྒྱུ་ད་ེཡིང་སོྒོམ་གྱི་ིཉིམས་ལེན་ཞིིག་རེད་བསམས་བྱུང་། གང་ཡིིན་ཟིེར་ན། ད་ེ

ལ་དྲན་པ་ཉི་ེབར་འཇོེག་དགོས་པ་དང་ཁྲིམས་སྲུང་དགོས་པ་མང་པོ་ཡོིད། ག་ེསར་སྐྱེས་

ནས་ཟླ་བ་འགའ་ིརྗོེས་སུ་ངས་རྒྱུན་དུ་རྟེ་ལ་ཞོིན་རྒྱུ་འགོ་བཙུགས་པ་ཡིིན། ད་ེན་ིང་དང་

རིན་པོ་ཆོེ་གཉིེན་སྒྲིག་བྱས་རྗོེས་ངས་རྟེ་ལ་བཞོིན་པ་ཐེངས་དང་པོ་ཡིིན། ང་ལ་མཚེོན་

ན་ད་ེན་ིངའ་ིདཀའ་སྡུག་ཅིན་གྱི་ིམ་ིཚེེའ་ིནང་ག་ིའོད་འཚེེར་བའ་ིགནས་ཤོིག་རེད།

དུས་སྐོབས་འདིར་རིན་པོ་ཆོེ་ནི་ནཱ་རོ་པའི་མཐོ་སླེོབ་ཀྱིི་དབྱར་ཁོའི་དབུ་འབྱེད་ཀྱིི་

གྲ་སྒྲིག་གནང་བའ་ིལས་བྲེེལ་གྱིིས་ཡོིངས་སུ་བཟུང་ཡོིད། རིན་པོ་ཆོེས་ལོ་མང་རིང་བཙ་ོ

སྦྱང་གནང་བཞིིན་པའི་ནཱ་རོ་པའི་འཆོར་སྣང་དེ་ནི། ཤོར་ནུབ་གཉིིས་ཀའི་ཆོོས་ཕོྱིགས་

དང་ཤོེས་ཡོིན་གྱིི་སོྲོལ་རྒྱུན་གྱིི་འབྲེེལ་ཐག་དེར་གསོན་སོྟབས་ཞུགས་ཆོེད་སོླེབ་གླེིང་

ཞིིག་འཛུགས་རྒྱུ་ད་ེརེད། ཁོོང་ག་ིཐུགས་ལ་སོྒོམ་དང་སོླེབ་ཚེན་གཞིན་བརྒྱུད་ད་ེསེམས་

ལ་ཐད་ཀར་བརྟེག་དཔྱོད་བྱེད་པའི་ལྷན་དུ་སྤྱིིར་བཏང་གི་ཤོེས་ཡིོན་སླེོབ་སོྦྱང་མཉིམ་

སྡེེབ་ཀྱིིས་ནང་སེམས་དང་འབྲེེལ་བའི་ཤོེས་ཡིོན་ལམ་སོྲོལ་དེ་ཨ་རིའི་མཐོ་རིམ་ཤོེས་

ཡིོན་ལ་ཁྱོད་ཆོོས་སོྣན་མ་ཞིིག་ཡོིང་བར་དགོངས་ཡོིད། ཁོོང་ག་ིདགོངས་པ་ལ་ཁོོང་གིས་

ཨོག་སི་ཧྥོོརད་ཀྱིི་ནང་དུ་ནུབ་ཕྱིོགས་པའི་ཤོེས་ཡིོན་རྩེ་གྲ་དེ་ཉིམས་སུ་མྱོངས་པ་དང་། 

ལམ་ལུགས་དེར་ཁོོང་གིས་རྗོེས་སུ་ཡི་ིརང་ཤུགས་ཆོ་ེཡིོད་ཀྱིང་། མོྱོང་བ་མངོན་སུམ་དང་

འབྲེེལ་བ་མེད་པ་ཞིིག་གཟིིགས་གནང་ཡོིད། ཁོོང་ལ་སླེོབ་ཕྲུག་དང་སོླེབ་དཔོན་གཉིིས་

ཀར་རིག་པ་དང་བོླ་ལྷན་སྐྱེས་ཟུང་དུ་སྦྲེེལ་ནས་སྐུལ་འདེད་བྱེད་སའ་ིསོླེབ་སོྦྱང་ག་ིཁོོར་

ཡུག་ཞིིག་བསྐྲུན་འདོད་ཡོིད།
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ཟླ་བ་རིམ་བཞིིན་འགོྲ་དུས་རྒྱུན་ཆོད་མེད་པའི་ཁོ་པར་ཡིོང་བ་དང་འཆོར་གཞིི་

འགོད་པའི་ཚེོགས་འདུ་གྲངས་མེད་ཚེོགས། རིན་པོ་ཆོེ་དང་ང་གཉིིས་ཀྱིིས་དབྱར་ཁོ་མ་

རོྫོགས་སོྔོན་ལ་ཕྲུ་གུ་ཚེ་ོབཟིའ་མ་ིདང་ལྷན་དུ་གུང་གསེང་གཞིན་ཞིིག་ལ་འཁྲིད་དགོས་

པའ་ིཐག་གཅིོད་བྱས། འོད་གསལ་གཏན་སོྡེད་སླེོབ་གྲྭ་རུ་ཡིོད་ཙང་གུང་གསེང་དེར་ང་ཚེ་ོ

བཞི་ིམ་གཏོགས་མེད།

འདིའ་ིསྐོབས་སུ་མར་ཧྥོིན་དང་ཇོེན་གཉིིས་ང་ཚེོའ་ིམཉིམ་དུ་སོྡེད་ཀྱི་ིམེད། ཁོོ་གཉིིས་

ཀ་སླེོབ་གླེིང་དབུ་འབྱེད་ཀྱི་ིགྲ་སྒྲིག་ག་ིལས་ལ་ཐ་ེབ་མ་ཟིད། “རང་དབང་ག་ིལྷ་སྒྲུང་” ཞིེས་

འགོ་བརོྗོད་དུ་འཇོེག་རྒྱུའ་ི “ཆོོས་མིན་གཅོིད་པའ་ི” ཁོ་སོྐོང་ག་ིཞུ་སྒྲིག་བྱེད་བཞིིན་ཡོིད། 

ཇོེན་དང་མར་ཧྥོིན་གཉིིས་ཀྱིིས་ད་ེསྔོ་བྱེད་རྒྱུའ་ིལས་ཀ་ད་ེདག་མང་ཆོ་ེབ་མ་ིགཞིན་དག་

གཉིིས་ཀྱིིས་བྱེད་ཀྱི་ིཡིོད། གཅིིག་ན་ིངའ་ིཁོྱོ་གའ་ིམཛོད་འཕྲིན་ལ་ལོ་མང་རིང་གལ་ཆོེའ་ི

ཞིབས་འདེགས་ཞུ་མཁོན་ཌ་ེཝིིད་རོམ་རེད། གཞིན་དག་ད་ེན་ིཧུར་བརོྩན་ཅིན་གྱི་ིསླེོབ་མ་

ལན་ཌོན་མ་ལ་ེར་ིརེད། ཁོོང་གཉིིས་ཀྱིིས་རིན་པོ་ཆོ་ེལས་ཁུངས་ལ་ཕར་སྐྱེལ་ཚུར་ལེན་

བྱེད་པ་དང་། མཇེལ་འཕྲད་ཀྱིི་དུས་ཚེོད་སྒྲིག་པ། དེ་བཞིིན་ལས་ཀ་གཞིན་དག་མང་

པོའ་ིཐོག་ཕྱིག་རོགས་ཞུས་ཡོིད། ཁོོ་གཉིིས་ང་ཚེོའི་མཉིམ་དུ་སོྡེད་ཀྱིི་མེད་ཀྱིང་ང་ཚེོའི་

ཁོང་པའི་གཡིས་གཡིོན་དུ་ཧ་ལམ་ཉིིན་རྟེག་ཏུ་ཡིོད། ལན་ཌོན་གྱིི་ཕ་མར་བྷ་ཧ་མ་སིའི་

ཡུལ་གྱི་ིཨ་ེལུ་ཐ་ེརར་ཁོང་པ་ཞིིག་ཡོིད་པ་ད་ེཁོོས་ང་ཚེོར་གུང་གསེང་སྐོབས་སུ་བེད་སྤྱིོད་

གཏོང་རྒྱུར་གཡིར་བྱུང་། ད་ེན་ིཧ་ཅིང་ཡིག་པོའང་བྱུང་།

སྟབས་ཉིེས་པ་ཞིིག་ལ་ང་ཚེ་ོད་ེགར་འབོྱར་རྗོེས་སྐྱིད་པོ་གཏན་ནས་མ་བྱུང་། ང་ཚེ་ོ

མཚེ་ོམཐར་ཡོིད་དུས་བྱ་ེམའ་ིལྗ་ིབས་སོ་བརྒྱབ་པ་དང་། གནམ་གཤོིས་ན་ིཡིང་ན་ཆོར་པ་

བབས་ནས་གྲང་མོ་ཆོགས་པ། ཡིང་ན་ཉིི་མ་ཚེ་བོ་དང་རླུང་ཚེ་བོ་བཅིས་ཉིིན་རེ་བཞིིན་

འགྱུར་བ་འགོྲ་གིན་བསྡེད་སོང་། སུ་གཅིིག་ལའང་རྒྱ་མཚེོར་རྐྱེལ་རྒྱག་ཏུ་འགོྲ་འདོད་དང་

བྱ་ེམའ་ིསྟེང་དུ་ཉིལ་འདོད་མེད་པས། ད་ེམིན་གང་ཡིང་བྱེད་རྒྱུ་མ་ིའདུག ཕྲུ་གུ་ཚེ་ོཉིོབ་སྟ་ེ

སྣང་བ་སྐྱིད་པོ་བྱེད་ཀྱི་ིམེད་ཙང་ཚེང་མར་དཀའ་ངལ་བཟོིས་སོང་། དེའ་ིཐོག་ཏུ་ནཱ་རོ་པ་
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འགོ་འཛུགས་ཀྱི་ིགནད་དོན་དང་འབྲེེལ་བའ་ིསོྐོར་ལ་འད་ིདང་ད་ེཞིེས་བོྷལ་ཌར་ནས་མ་ི

ཚེོས་རིན་པོ་ཆོ་ེལ་ཁོ་པར་རྒྱུན་མ་ིཆོད་པར་འབོྱར་བཞིིན་འདུག ད་ེན་ིགུང་གསེང་འདྲ་

བོ་ཞིིག་བྱུང་མ་སོང་།

མཐའ་མ་དེར་ང་ཚེོས་བྷ་ཧ་མ་ས་ིནས་སོྔོན་ལ་ཐོན་ཏ་ེང་རང་གཉིིས་གཅིིག་པུར་ས་

ཆོ་གཞིན་ཞིིག་ཏུ་འགྲོ་རྒྱུའ་ིཐག་གཅོིད་བྱས། འད་ིདང་འདྲ་བ་ང་གཉིིས་གཅིིག་པུར་དུས་

ཚེོད་མཉིམ་སྐྱེལ་མ་བྱས་པར་དུས་ཡུན་ཅིི་ཙམ་རིང་པོ་ཕྱིིན་ཡིོད་པ་ངས་མི་ཤོེས། རིན་

པོ་ཆོེས་ལོྷ་ཧྥོ་རན་སིར་འགོྲ་ན་ཞིེས་དགོངས་འཆོར་གནང་སོང་། ང་ཚེོས་སུ་ཞིིག་ལ་ཕྲུ་གུ་

ཚེོ་ལེན་པར་ཤོོག་ཅིེས་མངགས་ཏེ་ང་གཉིིས་ནེ་སི་ལ་ཕྱིིན་པ་ཡིིན། དེ་གར་ང་ཚེོར་སུས་

ཀྱིང་འབྲེེལ་བ་བྱེད་ཐུབ་ཀྱིི་མེད་པས་ང་གཉིིས་ལ་བར་ཆོད་མེད་པའི་དུས་ཚེོད་སྐྱིད་པོ་

ཞིིག་བྱུང་། ང་ཚེ་ོཉིལ་ཁྲ་ིདང་ཞོིགས་ཇེ་ཞིེས་པའ་ིརིགས་ཀྱི་ིའགྲུལ་ཁོང་ཆུང་ངུ་ཞིིག་ཏུ་

ཉིི་མ་བཅུ་ཙམ་བསྡེད་པ་ཡིིན། དེ་གར་ང་ཚེོར་ཞོིགས་ཇེའི་སྐོབས་སུ་སྤྲོད་པའི་བྷི་རི་འོ་

ཤོ་ིདང་ཁུར་སནད་ཞིེས་པའ་ིབག་ལེབ་རིགས་གཉིིས་དང་། ཁོ་ཧྥོ་ེཨོ་ལ་ེཞིེས་པའ་ིའཚེིག་

ཇེ་བཅིས་ལ་རིན་པོ་ཆོ་ེམཉིེས་པོ་བྱུང་སོང་།

ང་ཚེ་ོད་ེགར་ཡིོད་དུས་ང་ལ་རྒྱན་རྩེད་བྱེད་འདོད་བྱུང་བས་ང་ཚེོས་ཁོ་ས་ིནོ་སྟ།ེ རྒྱན་

རྩེད་ཁོང་ཞིིག་ལ་ཕྱིིན་པ་ཡིིན། ངས་རུ་ལེད་ཅིེས་པའི་རྒྱན་འགྱིེད་རྩེད་སྐོབས་རིན་པོ་

ཆོེས་འདི་ནི་ཇེི་འདྲའི་དངུལ་དང་དུས་ཚེོད་ཆུད་ཟོིས་ཡིིན་ཚུལ་གསུངས་ཏེ་འཁོང་ར་

བྱེད་བཞིིན་ཆོང་འཐུང་ནས་བཞུགས་སོང་། མཐའ་མ་དེར་ངས་མཚེམས་བཞིག་སྟ་ེརྒྱན་

རྩེད་ཀྱིི་རྒྱ་ཅོིག་མཐོང་བའི་ཐོག་རྩེག་གཉིིས་པའི་ཆོང་ཁོང་དུ་རིན་པོ་ཆོེའི་སར་ཕྱིིན། 

རིན་པོ་ཆོེས་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་ཞིིག་ག་ིཚུལ་བཟུང་ནས་རྒྱན་རྩེད་བྱེད་རྒྱུ་ད་ེན་ིཇེ་ིའདྲའ་ིམ་

རབས་ཡིིན་སོྐོར་གྱི་ིམ་མཉིེས་པའ་ིཉིམས་ཤོིག་བསྟན་ནས་བཞུགས་འདུག ད་ེནས་ཁོོང་

གིས་ཉི་ིཧོང་ནས་ཡིིན་པའ་ིཚེོང་པ་འབུ་རས་ཀྱི་ིནུབ་གོས་གོྱིན་པ་འགའ་ཤོས་ཀྱིིས་རུ་ལེད་

རྒྱན་རྩེད་ཀྱི་ིཅིོག་ཙ་ེཞིིག་བསོྐོར་ནས་རྒྱན་རྩེད་བྱེད་རྒྱུ་འགོ་བཙུགས་པ་གཟིིགས་སོང་། 

ཁོོང་ཁོོ་ཚེ་ོལ་ཡིིད་ཤོོར་ནས་ཁོོང་ག་ིརྣམ་འགྱུར་ཆོ་ཚེང་འགྱུར་བ་ཐེབས་སོང་། ཁོོང་གིས་ 
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“འགྲིག་ག་ིརེད། ང་ཚེོས་རྒྱན་རྩེད་རྩེའོ།” གསུངས། ད་ེནས་ང་གཉིིས་ཀྱིིས་འོག་ཐོག་ཏུ་

ཕྱིིན་ཏེ་རུ་ལེད་རྒྱན་རྩེད་ཀྱིི་ཅོིག་ཙེ་ཞིིག་བསོྐོར་ཏེ་མཉིམ་དུ་བསྡེད། ཁོོང་གིས་དམར་

པོའ་ིསྟེང་དུ་ཌོ་ལར་བརྒྱ་དང་ནག་པོའ་ིསྟེང་དུ་ཌོ་ལར་བརྒྱ་བཞིག་སོང་། རིན་པོ་ཆོེས་

དམར་པོ་དང་ནག་པོ། དམར་པོ་དང་ནག་པོ་ཁོོ་ན་རྩེས་སོང་། རྒྱན་དངུལ་སོྤྲོད་ལེན་པ་

ད་ེཡི་མཚེན་སྐྱེས། མཐའ་མ་དེར་ཀློད་ཀོར་ཞིིག་ཐོན་ནས་རིན་པོ་ཆོེའ་ིཌོ་ལོར་ཉིིས་བརྒྱ་

ཤོོར་བས་ཧོན་ཐོར་སོང་། ཁོོང་ཅི་ིབྱ་གཏོལ་མེད་དུ་གྱུར་ཏ་ེ “ང་རང་ག་ིདངུལ་ཕྱིིར་ལོག་

དགོས། དངུལ་ཕྱིིར་ལོག་མ་བྱུང་བར་དུ་ང་འད་ིགར་བསྡེད་ནས་རྒྱན་རྩེད་བྱེད་ཀྱི་ིཡིིན།” 

གསུངས། ངས་ཁོོང་ལ་ “ཡིོང་ག་ིམ་རེད། ང་ཚེ་ོནང་ལ་ལོག་འགོྲ་” ཞུས་པ་ཡིིན། ད་ེན་ི

ང་ཚེོས་ན་ིས་ིལ་རྒྱན་རྩེད་བྱས་པའ་ིཉིམས་མོྱོང་མཐའ་མ་ད་ེརེད།

ང་ཚེོས་ན་ེས་ིཡི་ིམོ་ར་ཁོན་ཁོྲམ་གཞུང་དུ་ཉོི་ཆོ་རྒྱག་པ་དང་ཟི་ཁོང་འཚེོལ་བ་སོགས་

བྱས་ཏ་ེསོྤྲོ་འཆོམ་ལོྷད་ལོྷད་བྱས། རིན་པོ་ཆོ་ེལ་ཟི་ཁོང་ཆུང་ཤོོས་ལ་ཁོ་ལག་ཞིིམ་ཤོོས་ཡོིད་

དགོས་པའི་རྣམ་གཞིག་ཅིིག་འདུག མདུན་གྱིི་འཛུལ་སོྒོ་ལ་ཕྲེང་རོྡོག་གི་དྲ་ཡོིལ་ཡིོད་

པའ་ིཟི་ཁོང་ཆུང་ངུ་ཞིིག་ཁོོང་གིས་རྙིེད་སོང་། བར་ཁྱོམས་རིང་པོ་ཞིིག་བརྒྱུད་ད་ེཟི་ཁོང་

དུ་སླེེབས་ཀྱིི་འདུག ཁོ་ལག་གི་ཐོ་དེབ་མི་འདུག མར་བསྡེད་པ་དང་ཁོོང་ཚེོས་ཁོ་ལག་

མདུན་ལ་འཁྱོེར་ཡོིང་ག་ིའདུག ཁོོ་ཚེོས་ང་གཉིིས་ལ་ར་ཧྥོ་ིཨོ་ལ་ིཞིེས་པའ་ིཤོའ་ིབག་ཐུག་

སྡེེར་མ་ར་ེབསྐྱལ་བྱུང་། ངས་གཅིིག་ཟོིས་པ་དང་ད་ེན་ིཞི་ེམེར་སོླེང་བ་ཞིིག་འདུག ངས་

ཞིབས་ཞུ་བ་དེ་བོས་ནས་ “འདི་ག་རེ་རེད།” ཅིེས་སྐོད་ཆོ་དྲིས་པ་ཡིིན། ཁོོས་ “ལྕམ་སྐུ་

ཞིབས། འདི་རྟེའི་ཁྲག་གིས་བརྒྱངས་པའི་ཤོའི་བག་ཐུག་རེད།” ཟིེར། ངས་ཆོ་ཚེང་ཟོིས་

མེད། འོན་ཀྱིང་རིན་པོ་ཆོེས་ཁོོང་རང་ག་ིད་ེཆོ་ཚེང་བཞིེས་པ་མ་ཟིད་ངའ་ིད་ེཡིང་བཞིེས་

གནང་སོང་། ཟི་ཁོང་དེའ་ིརྩིག་ངོས་སུ་མ་ེལོང་ཞིིག་འདུག་པ་དེར་རིན་པོ་ཆོ་ེདགའ་སྟ་ེཁོོ་

ཚེོས་ང་ཚེོར་བཙོང་དགོས་པར་གྱུར། ང་ཚེ་ོད་ེགར་ཡོིད་དུས་དངོས་རྫོས་རྙིིང་པའ་ིཚེོང་

ཁོང་ཁོག་ནས་ཅི་ལག་གཞིན་འགའ་ཡིང་ཉོིས་པ་ཡིིན། ང་ཚེོ་ནེ་སི་ལ་འགོྲ་དུས་ཉོིས་

པའ་ིགསེར་གྱི་ིཆུ་ཚེོད་ཅིིག་ད་ལྟའང་ངས་ཉིར་ཏ་ེཐབ་སོྒྲམ་བང་ཁྲིའ་ིསྟེང་དུ་བཞིག་ཡིོད།
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ནཱ་རོ་པ་འགོ་མ་བཙུགས་སོྔོན་གྱིི་གཟིའ་འཁོོར་འགའི་སོྔོན་དེར་དབྱར་ཐུན་གྱིི་

འགོ་ལ་དབུ་འབྱེད་བྱེད་རྒྱུའི་མཐོ་སླེོབ་ཀྱིི་གྲ་སྒྲིག་གནང་བར་རིན་པོ་ཆོེ་ཧ་ཅིང་ཐུགས་

བྲེེལ་ཆོེན་པོ་བྱུང་སོང་། མཐའ་མ་དེར་ཆོ་རྐྱེེན་ཚེང་མ་འཛོོམས་ཡོིང་དུས་དེ་ནི་ཡིིད་

ཆོེས་དཀའ་བའ་ིལམ་ལོྷང་ལྡན་པ་ཞིིག་བྱུང་བ་རེད། ང་ཚེོས་དབྱར་ཁོ་དེར་སླེོབ་མ་བཞི་ི

བརྒྱའམ། ལྔ་བརྒྱ་སོྐོར་ཞིིག་འཛུལ་ཞུགས་བྱེད་པའི་རེ་བ་བྱས། སྤྱིི་ལོ་ ༡༩༧༤ ཟླ་ ༦ 

ཚེེས་ ༡༠ ཉིིན་བོྷལ་ཌར་གྱི་ིཚེོགས་ཁོང་ཆོེན་པོ་ཞིིག་ག་ིནང་དུ་དབུ་འབྱེད་ཀྱི་ིམཛོད་སོྒོ་

ཚུགས་པ་དང་། ནཱ་རོ་པ་མཐོ་སོླེབ་ཀྱིི་གཙོ་འཛོིན་ཡིིན་པའི་ཆོ་ནས་རིན་པོ་ཆོེས་དེར་

འཛོོམས་པའ་ིདག་ེརྒན་ལས་བྱེད་དང་། དོན་གཉིེར་ཅིན་དང་གནད་ཡིོད་མ་ིསྣ། ད་ེབཞིིན་

དབྱར་ཐོག་དེར་མཐོ་སོླེབ་ཏུ་འཛུལ་ཞུགས་བྱེད་མཁོན་གྱིི་སོླེབ་མ་ཉིིས་སོྟང་བྱུང་བའི་

ནང་ནས་མང་པོ་ཞིིག་ཐ་ེབའ་ིམ་ིཉིིས་སོྟང་ལྔ་བརྒྱ་བརྒལ་བར་དགའ་བསུའ་ིགསུང་བཤོད་

གནང་།

ཐོག་མར་རིན་པོ་ཆོེས་སྔོ་མོའ་ིརྒྱ་གར་གྱིི་གཙུག་ལག་མཐོ་སླེོབ་ཅིིག་གི་མིང་ལ་ནཱ་

ལḁṋ་ཞིེས་པ་ད་ེམཐོ་སོླེབ་གསར་པའ་ིམིང་དུ་འདོགས་རྒྱུའ་ིདགོངས་བཞིེས་གནང་ཡོིད། 

དེ་ནི་གནའ་རབས་ཀྱིི་ནང་དོན་རིག་པའི་སླེོབ་སོྦྱང་གི་ལྟེ་གནས་ཆོེ་ཤོོས་དེ་རེད། དེ་ནི་

གུཔ་ཏའ་ིརྒྱལ་པོ་ཚེོས་དུས་རབས་ལྔ་པའ་ིནང་དུ་ཕྱིག་བཏབ་པ་དང་། དུས་རབས་བཅུ་

གཉིིས་པའི་ནང་ལ་ཁོ་ཆོེའི་བཙན་འཛུལ་བ་ཚེོས་གཏོར་བཤོིག་མ་བཏང་བར་དུ་ནང་

ཆོོས་བསླེབ་པ་སླེོབ་གཉིེར་གྱི་ིབསྟ་ིགནས་གལ་ཆོེན་ཞིིག་ཏུ་གནས་པ་རེད། རིན་པོ་ཆོེའ་ི

སླེོབ་མ་འགའ་ཞིིག་གིས་བོྷལ་ཌར་དུ་ཡིོད་པའི་ཁོ་ལོ་ར་ཌོའ་ིནང་གི་མཐོ་སོླེབ་ཆུང་ངུ་

ཞིིག་ལ་མིང་འདི་ཧམ་པ་དང་ང་རྒྱལ་ཆོེ་དྲགས་པའི་སོྐྱན་དུ་མཐོང་བས་རིན་པོ་ཆོེས་

ནཱ་རོ་པ་མཐོ་སླེོབ་ཅིེས་མིང་དེར་ཐུགས་ཐག་བཅིད་པ་རེད། ནཱ་རོ་པ་ན་ིདུས་རབས་བཅུ་

གཅིིག་གི་ནང་དུ་ནཱ་ལḁṋར་སླེོབ་དཔོན་གནང་མཁོན་ནང་པའི་མཁོས་པ་ཆོེན་པོ་ཞིིག་

བྱུང་བ་རེད། ཁོོང་གིས་སངས་རྒྱས་ཀྱིི་བཀའི་ཚེིག་ཙམ་མ་གཏོགས་དོན་ངོ་མ་རོྟེགས་

མེད་པར་ཤོེས་ཏ་ེརང་ག་ིབླ་མ་འཚེོལ་བའ་ིཆོེད་དུ་གཙུག་ལག་སོླེབ་གྲྭ་བཞིག་སྟ་ེཕེབས་
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པ་རེད། ནཱ་རོ་པ་ན་ིརིན་པོ་ཆོེའ་ིཆོོས་བརྒྱུད་ཀྱི་ིབླ་མ་གཙ་ོགྲས་ཤོིག་ཡིིན་ཙང་། མིང་འད་ི

དམིགས་བསལ་འཚེམས་པོ་བྱུང་ཡོིད།

རིན་པོ་ཆོེ་ལ་ནཱ་རོ་པ་དེ་བྱང་ཨ་རིའི་ནང་དུ་ནང་ཆོོས་སླེོབ་སོྦྱང་བྱེད་སའི་བསྟི་

གནས་གཙ་ོབོ་ཞིིག་བྱུང་ན་སྙམ་པའ་ིཐུགས་འདོད་ཡིོད་ལ། ད་ེདང་ཆོབས་ཅིིག་ཏུ་ཆོོས་

ལུགས་དང་གྲུབ་མཐའ་གཞིན་གྱིི་སོྲོལ་རྒྱུན་ལའང་དེ་གར་ཁྱོིམ་ཞིིག་ཐོབ་པའི་སྐུལ་མ་

གནང་འདོད་ཡིོད། དེས་ན་ལོ་འགའ་ིརྗོེས་སུ་ད་ཆོ་ལོ་མང་རིང་ཆོོས་ལུགས་ཕན་ཚུན་གྱི་ི

བགོྲ་གླེེང་སྦྱིན་བདག་བྱེད་མཁོན། ནང་ཆོོས་དང་ཡིེ་ཤུའི་སོྒོམ་སྒྲུབ་ཚེོགས་ཆོེན་ཞིེས་

པ་ཞིིག་ཁོོང་གིས་དབུ་འབྱེད་གནང་པ་རེད། རིན་པོ་ཆོེ་ལ་ནཱ་རོ་པའི་སླེོབ་ཚེན་གྱིི་ཆོ་

ཤོས་སུ་སྣང་བརྙིན་སྒྱུ་རྩལ་དང་། རོལ་དབྱངས་། ཟོླས་གར། རོྩམ་འབྲེ།ི སྙན་ངག་བཅིས་

ཀྱིང་འཇུག་དགོས་པའ་ིདགོངས་གཞི་ིཡོིད། ད་ེན་ིབདུན་ཅུའ་ིནང་ག་ིསྒྱུ་རྩལ་གྱི་ིཤོིང་རྟེའ་ི

སོྲོལ་གཏོད་པ་མང་པོ་ཞིིག་གི་ཐོན་ཡུལ་ཡིིན་པ་དང་། ཨ་ལེན་གྷིིན་སི་བྷག་དང་། ཨེན་

ཝིལད་མན་གཉིིས་ཀྱིིས་བཙུགས་པའ་ིཇེེག་ཀ་ེརོ་ཝིེག་གཟུགས་རྣམ་ཡིལ་བའ་ིསྙན་ངག་

སླེོབ་གྲྭ་ (Jacck Kerouacc Scchool of Disembodied Poeticcs) ཞིེས་པ་ཡིོད་ས་སྙན་

གྲགས་ཅིན་ཞིིག་ཏུ་གྱུར་བ་རེད།

དབྱར་ཁོ་དང་པོ་དེའི་དགེ་རྒན་ནི་སྣ་ཁོ་འཛོོམས་ལ་ཧ་ཅིང་སྤུས་ཀ་བཟིང་པོ་ཞིིག་

བྱུང་ཡིོད། ཚེོགས་ཐེངས་དང་པོ་དེར་རམ་ཌ་སི་ཡིིས་དགེ་ཕྲུག་བརྒྱད་བརྒྱ་ཙམ་ཞིིག་

བསྡུས་ཡིོད། དེ་དག་མང་པོ་ཞིིག་ཁོོ་ལ་ཐུག་མོྱོང་མེད་ཀྱིང་ “ད་ལྟ་འདི་ལ་གནས་པར་

གྱིིས།” ཞིེས་པ་དེ་བཀློགས་མོྱོང་ཡིོད། ཁོོས་རིན་པོ་ཆོེའི་དགོང་དོྲའ་ིགསུང་བཤོད་དང་

རེས་མོས་ཀྱིིས་དགོང་དྲོའ་ིསོླེབ་ཚེན་ཞིིག་ཁྲིད་ཡིོད། སྙན་གྲགས་ཆོེ་བའི་མི་རིགས་

རིག་པ་བ་གྷིི་རེ་གོྷི་རི་བྷེ་ཋེེ་སོན་ཡིོང་སྟེ་ཚེོགས་ཐུན་གཅིིག་བསླེབས་པ་རེད། སྐོབས་དེ་

དུས་གྲགས་པ་དེ་ཙམ་མེད་པའི་ཇེག་ཁོོན་ཧྥོིལད་ཀྱིིས་དབྱར་ཕྱིེད་ཀྱིི་རིང་ལ་བསླེབས། 

ཁོོ་དང་ལྷག་མཐོང་སོྒོམ་གྱིི་ལས་འགུལ་རྩོམ་མཁོན་གྱིི་ཚེོགས་མི་གཞིན་དག་ཇེོ་སིབ་

གོྷིལད་སི་ཋེེན་དང་། ཤོེ་རོན་སལ་བཟིི་བྷག་ཀྱིང་ཡིོད། ཨེ་ནི་ཝིལཌ་མན་དང་ཨ་རིའི་
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སྙན་ངག་མཁོན་གཞིན་མང་པོ་ནང་བཞིིན་ཨ་ལེན་གྷིིན་ས་ིབྷག་གིས་སྙན་ངག་སོླེབ་ཁྲིད་

བྱས། རོལ་དབྱངས་རོྩམ་སྒྲིག་པ་ཇོེན་ཁོ་ེཇེ་ིགཟིའ་མཇུག་གཅིིག་ལ་སླེེབས། བོད་ཀྱི་ིཐང་

ཀ་འབྲེ་ིསྟངས་སམ་ཉི་ིཧོང་ག་ིཇེའ་ིཆོོ་ག་སོྦྱང་ས་ཡོིད། རིན་པོ་ཆོེས་འཛོིན་གྲྭ་དང་པོ་དེར་

དགོང་དོྲའ་ིསོླེབ་ཚེན་གཉིིས་དང་། འཛོིན་གྲྭ་གཉིིས་པའ་ིསླེོབ་ཚེན་གཅིིག་འཁྲིད་གནང་

པ་རེད། དབྱར་ཐོག་དེར་ཕྱིག་རྒྱ་ཟོླས་གར་ཚེོགས་མ་ིཚེོས་རིན་པོ་ཆོེའ་ིའཁྲབ་གཞུང་ནང་

ག་ིགཅིིག་ “ཤོེས་རབ་” ཅིེས་པ་ད་ེནཱ་རོ་པ་སོླེབ་གླེིང་དུ་འཁྲབ་པ་རེད། ཟོླས་གར་དང་སྒྱུ་

རྩལ་རོལ་དབྱངས་བཅིས་ཕུན་སུམ་ཚེོགས་པ་ཡིོད་སྟབས། ནཱ་རོ་པ་ན་ིདོན་དངོས་སུ་ལག་

ལེན་དུ་འཁོེལ་བཞིིན་ཡོིད།

དགོང་དོྲ་འགའ་ཤོས་ལ་ང་རིན་པོ་ཆོེའ་ིགསུང་བཤོད་ཉིན་པར་ཕྱིིན་པ་ཡིིན། གལ་

ཏེ་ཧ་ཅིང་འཕྱིི་བོ་ཆོགས་ན་ངས་ཋེག་གྷིི་ཉིལ་སར་མ་བསྙལ་སོྔོན་ལ་ཁོོ་ལ་ནང་འཇེམ་

བསོྐོན་རྗོེས་སྡེིངས་ཆོའི་སྟེང་ལ་མངགས་ཏེ་ཁོོའ་ིཨ་ཕའི་མཚེན་མོ་བདེ་ལེགས་ཀྱིི་འོ་

ལེན་དུ་འཇུག་ག་ིཡོིད། ང་ཚེ་ོགསོལ་ཚེིགས་དང་ཆོང་སོྟན་མང་པོ་ལ་ཕྱིིན་པ་དང་མགོྲན་

བདག་བྱས་པ་ཡིིན། ང་རང་ཕྲུ་གུ་དང་མཉིམ་དུ་བྲེེལ་བ་ཆོེན་པོ་ཡོིད་ཙང་། སོྟན་མོ་

འད་ིདག་ལ་འགོྲ་འདོད་ཡོིད་ཀྱིང་མང་པོ་ཞིིག་ལ་འགོྲ་ཐུབ་མ་བྱུང་། དབྱར་ཁོ་ཧྲིིལ་པོར་

རིན་པོ་ཆོ་ེཚེོགས་འདུས་བྲེེལ་ནས་བསྡེད་ཡོིད། ཁོོང་ལ་མ་ིའད་ིདག་དང་མཉིམ་དུ་ལས་

ཀ་བྱེད་རྒྱུའ་ིགོ་སྐོབས་ཐོབ་པ་དང་། གནས་སྟངས་ལ་བཟིོ་ལྟ་ཐོན་བཞིིན་པ་གཟིིགས་ཏ་ེ

ཧ་ཅིང་ཐུགས་སོྤྲོ་བོ་བྱུང་འདུག

འདས་པའ་ིལོ་གཅིིག་ག་ིརིང་ལ་རིན་པོ་ཆོེའ་ིསླེོབ་མ་ཚེན་པ་གཅིིག་གིས་སླེོབ་གླེིང་

དབུ་འབྱེད་ཀྱིི་གྲ་སྒྲིག་དང་བཀོད་སྒྲིག་བྱེད་པའི་ཆོེད་དུ་ངལ་གསོ་དང་ཤོས་ཆོེ་བར་གླེ་

ཕོགས་ཀྱིང་མེད་པར་ལས་ཀ་བྱས་ཡིོད། ད་ལྟའང་ནཱ་རོ་པའ་ིའགན་འཛོིན་ལྷན་ཚེོགས་

ཀྱི་ིཚེོགས་མ་ིཡིིན་པའ་ིམར་ཋེ་ིཇེ་ནོ་ཝི་ེཚེི་ནཱ་རོ་པའ་ིསླེོབ་གླེིང་ག་ིའགན་འཛོིན་དང་པོར་

བསོྐོ་བཞིག་བྱས་ཏ་ེདབྱར་ཁོ་དེར་འགན་གལ་ཆོེན་ཁུར་ཡིོད། འཛོིན་སོྐྱང་ག་ིའགོ་གཙ་ོ

ལྟེ་བ་ཚེང་མ་རིན་པོ་ཆོེའི་སླེོབ་མ་རེད། ཇོེན་གྱིིས་ལག་བསྟར་འགན་འཛོིན་གཙོ་བོ་
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བྱས་པའི་ཐོག་ནས་ཇེོན་བྷེ་ཁོར་དང་། མར་ཧྥོིན་ཁོེས་པར་གཉིིས་ནས་སྣེ་འཁྲིད་བྱས་

ཡིོད། ཇོེན་དང་། ཇེེར་མི་ཧེ་ཝིརད་གཉིིས་ཀྱིིས་མཐོ་སླེོབ་ཀྱིི་དབུ་འབྱེད་སྐོབས་རིན་པོ་

ཆོེ་ངོ་སོྤྲོད་བྱས་པ་རེད། ཇེེ་རེ་མི་ནི་འགོ་སོྟད་ནཱ་རོ་པའི་ནང་ལ་ལོ་ཤོས་ལས་ཀ་བྱས་པ་

དང་། རྗོེས་སུ་བཛྲ་དྷཱཏུའི་འགན་འཛོིན་ལྷན་ཚེོགས་ཀྱིི་ཚེོགས་མིར་ཞུགས་པའི་དབྱིན་

ཇེིའ་ིདངོས་ཁོམས་རིག་པ་བ་ཞིིག་རེད།25 མཐོ་སོླེབ་དབུ་འབྱེད་ཀྱི་ིཉིིན་མོ་དེར་བོྷལ་ཌར་

གོྲང་ཁྱོེར་གྱིི་སྤྱིི་ཁྱོབ་ཀྱིང་སྡེིངས་ཆོའི་སྟེང་དུ་ཕེབས་ཡིོད། ནཱ་རོ་པའི་སླེོབ་གླེིང་དུ་ཡིོད་

པའི་རིན་པོ་ཆོའི་དགེ་ཕྲུག་རྣམས་ནི་ནུས་རྩལ་སྣ་འཛོོམས་ཏེ། ཁོོང་ཚེོ་ནི་འཛོིན་སོྐྱང་

དོ་དམ་པ་དང་། ཚེོགས་འདུའ་ིབཀོད་སྒྲིག་པ། དག་ེརྒན་བཅིས་ཡིིན། རིན་པོ་ཆོེའ་ིསླེོབ་

མ་རྒན་པ་མང་པོའ་ིནུས་ཤུགས་ཆོ་ེབའ་ིམཐུན་འགྱུར་མེད་ཚེ་ེནཱ་རོ་པ་ནམ་ཡིང་འབྱུང་

ཐུབ་ཡོིད་ཀྱིི་མ་རེད། དེ་དང་ཆོབས་ཅིིག་ཏུ་འདི་ནི་ཁོོང་ཚེོ་ལ་སྦྱོང་བརྡོར་བྱེད་སའི་

གཞི་ིརྟེེན་ཞིིག་ཡིིན་པ་དང་། ཁོོང་ཚེོས་ཉིམས་མོྱོང་ད་ེནས་དཔ་ེབླངས་ཏ་ེརང་ག་ིམ་ིཚེེའ་ི

གནས་བབ་གཞིན་མང་པོའ་ིནང་དུ་གདེང་ཚེོད་དང་རིག་རྩལ་ད་ེདག་བཀོལ་སྤྱིོད་བྱས་

ཏ་ེའབུར་ཐོན་བྱུང་ཡོིད།

དབྱར་ཁོ་རིམ་བཞིིན་རོྫོགས་འགོྲ་དུས་རིན་པོ་ཆོེས་འབྱུང་འགྱུར་གྱིི་མཛོད་འཕྲིན་

ཆོེན་པོའ་ིཐོག་ཏུ་དམིགས་པ་གཏད་རྒྱུ་དབུ་ཚུགས། ཁོོང་གིས་སོྟན་ཁོར་ཁོོང་རང་ག་ིཆོོས་

བརྒྱུད་ཀྱིི་དབུ་ཁྲིད་༸རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པ་རིན་པོ་ཆོེ་དང་ཁོོང་རང་གི་སླེོབ་མ་ཚེོ་ལ་

མཇེལ་ཁོ་དང་ཨ་རིར་ཐེངས་དང་པོར་གསུང་ཆོོས་སོྐོར་སོྐྱད་གནང་བར་གདན་འདྲེན་

ཞུས་པ་རེད། ཀརྨ་པ་མཆོོག་སྤྱི་ིཟླ་དགུ་པར་ཕེབས་འཆོར་ཡོིད། སྤྱི་ིལོ་ ༡༩༦༨ ལོར་རིན་

པོ་ཆོེ་འཁྱུག་ཙམ་ཞིིག་སྒོང་ཏོག་རུམ་སྟེགས་དགོན་པར་ཕེབས་པ་ཚུན་ཆོད་ནས་ཁོོང་

གཉིིས་མཇེལ་འཕྲད་བྱུང་མེད། ཆོིབས་སྒྱུར་གྱི་ིསོྐོར་ལ་རིན་པོ་ཆོེར་ཐུགས་འཚེབ་ཆོེན་པོ་

25  ནཱ་རོ་པའ་ིའཛོནི་སོྐྱང་ལོ་མང་བྱདེ་མཁོན་གྱི་ིནཱ་ལཎཱའའ་ིཐབེས་རྩ་ད་ེ ༡༩༧༤ ཟླ་བ་དང་པོའ་ིནང་ཚེགོས་པའ་ིངོ་བོར་

དབེ་སྐྱལེ་བྱས། ནཱ་ལཎཱའའ་ིཐོག་མའ་ིའགན་འཛོནི་ལྷན་ཚེགོས་ཀྱི་ིཚེགོས་མ་ིན།ི ཆོོས་རྒྱམ་དྲུང་པ་དང་། ཇོེན་བྷ་ེཁོར། 

མར་ཧྥོནི་ཁོ་ས་ིཕར། ཁོ་ེནདེ་གྷི་ིརིན། ཧྥོ་རན་ལུ་ཝི་ིས།ི ཐོ་མ་ས་ིར་ིཆོ།ི ཇོེན་རོ་ཕར། ས་ིཋེབི་རོད་བཅིས་ལས་བསྡུས་པ་

ཞིགི་རདེ། ནཱ་རོ་པའ་ིམཐོ་སོླེབ་ཀྱི་ིཉིནི་རེའ་ིའཛོནི་སོྐྱང་ལ་འགན་འཁུར་མཁོན་ལག་བསྟར་ཚེགོས་ཆུང་ག་ིཐོག་མའ་ི

ཚེགོས་མ་ིན།ི ཇོེན་ཇོེན་བྷ་ེཁོར་དང་། མར་ཋེནི་ཧྥོ་ར་ིཋེརི། ཇེ་ེར་ིམ།ི ཧ་ེཝིརྡོ། མར་ཋེ་ིཇེ་ནོ་ཝི་ེཚེ།ི རནི་པོ་ཆོ་ེབཅིས་རདེ། 
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འདུག གང་ཡིིན་ཟིེར་ན་༸རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པ་མཆོོག་གིས་རིན་པོ་ཆོེའ་ིསོྐོར་ལ་རྩིང་སོྤྱིད་

དང་མ་ིསྙན་པའ་ིརིགས་ད་ེམང་བ་གསན་ཡིོད་པ་དང་། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ིབསྟན་པར་འགོྲ་

དོན་རྒྱ་ཆོེན་པོ་གནང་པའ་ིསོྐོར་ད་ེཉུང་བ་གསན་གནང་ཡིོད་ཚེོད་འདུག རིན་པོ་ཆོེས་

ཨ་རིའ་ིནང་དུ་མཛོད་འཕྲིན་གང་ཞིིག་སོྐྱང་རྒྱུར་འབད་བརོྩན་གནང་པ་ད་ེཚེོར་༸རྒྱལ་

དབང་ཀརྨ་མཆོོག་ཐུགས་མཉིེས་པོ་ཇེ་ིའདྲ་ཡིོང་མིན་རིན་པོ་ཆོེས་མཁྱོེན་གྱི་ིམ་ིའདུག

དབྱར་ཐོག་དེར་ནཱ་རོ་པར་གོྱིན་ཆོས་ཞིན་པའི་ཧི་ཕི་སོྟང་ཕྲག་བརྒལ་བར་གསུང་

བཤོད་གནང་བ་དེས་ཁོོང་ལ་རང་གི་སླེོབ་མ་ཚེོ་ཀརྨ་པ་མཆོོག་ལ་ཇེི་ལྟར་སྤྱིན་བསྟར་

ཞུ་དགོས་ལ་ཐུགས་བསམ་བཞིེས་རྒྱུའི་གོ་སྐོབས་ཤོིག་སྤྲོད་འདུག རིན་པོ་ཆོེས་ཨག་

ཚེོམ་རིང་པོ་དང་། ཇེིན་གོས་རལ་པོ། སེང་རས་ཀྱི་ིསོྟད་གོས་བཅིས་གཟིིགས་གནང་ཐུབ་

ཀྱིང་། གཟིིགས་སྣང་འད་ིལྟ་བུ་ཞིིག་ཁོོང་རང་ག་ིཆོོས་བརྒྱུད་དབུ་ཁྲིད་ལ་སྤྱིན་འབུལ་ཞུ་

འདོད་མེད། ཁོོང་ལ་ཁོོང་གིས་ནུབ་ཕོྱིགས་པ་འད་ིཚེོའ་ིམཉིམ་དུ་ནང་སེམས་ཀྱི་ིའབྲེེལ་བ་

བཟོིས་གནང་ཡོིད་པ་ད་ེ༸རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པ་མཆོོག་གིས་གཟིིགས་གནང་ཐུབ་པ་བྱུང་

ན་སྙམ་པའ་ིཐུགས་འདོད་ཡིོད། ཁོོང་ལ་ཀརྨ་པ་མཆོོག་གིས་ཧ་ལམ་ཤོིང་ནགས་ཀྱི་ིདུད་

འགོྲ་དང་མཉིམ་དུ་གཅིན་གཟིན་ཁོང་དུ་སོྤེར་པ་ལྟ་བུར་ཀློ་ཀོློ་དང་མཐུན་འཇུག་བྱེད་

ཀྱི་ིའདུག་དགོངས་མ་ིཡོིང་ངམ་སྙམ་པའ་ིཞིེད་སྣང་འདུག དབྱར་ཐོག་དང་པོ་དེར་རིན་

པོ་ཆོེས་ནཱ་རོ་པར་གསུང་བཤོད་གནང་སྐོབས། དམིགས་བསལ་འགོ་སྟོད་དུ་རམ་ཌ་སི་

ཡི་ིརྗོེས་འཇུག་མང་པོ་ཡིོད་དུས། སྐོབས་ར་ེསྐྱེས་པ་སྨོ་ར་རིང་པོ་དང་རལ་པ་ཅིན་གྱི་ིསོྟད་

ཧྲིེང་པ་དང་། བུད་མེད་སྐྲ་རིང་པོ་དང་གོྱིན་ཆོས་དཀར་པོ་གོྱིན་པ། ནུ་མའ་ིབར་ཤུར་སོྟན་

པ་ད་ེའདྲ་མཐོང་ག་ིརེད། ཅི་ིབྱེད་དམ།

ཁོོང་ཚེོའི་ཕྱིིའི་རྣམ་པའི་སོྐོར་ལ་ཐུགས་ཁྲལ་ཡིོད་པ་དེའི་སྟེང་དུ་༸རྒྱལ་དབང་

ཀརྨའི་སྐུ་མདུན་དུ་ཀུན་སོྤྱིད་ཇེི་ལྟར་འཁྱོེར་དགོས་པའི་ཐད་ལ་ཁོོང་རང་གི་སླེོབ་མ་

ཚེོར་ཡི་རབས་ཚུལ་མཐུན་བྱེད་སྟངས་ངོ་སོྤྲོད་བྱེད་རྒྱུ་ཡིང་གདོང་ལེན་གནང་དགོས་པ་

བྱུང་། རིན་པོ་ཆོ་ེཐོག་མར་ཨ་རིར་ཕེབས་སྐོབས་ཁོོང་གིས་ཁོོང་རང་དང་གཞིན་དག་ག་ི
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དབར་ལ་བར་གཅིོད་ཅིིག་ཀྱིང་མི་བསྐྲུན་པའི་ཡིིད་གཟིབ་གནང་ཡིོད། ཁོོང་ལ་གདོང་

དང་གདོང་ཐུག་པའ་ིསོྒོ་ནས་མ་ིལ་ཐུག་རྒྱུ་དང་། ཁོོང་རང་འཇུག་བཞིིན་པའ་ིའཇེིག་རྟེེན་

ད་ེཆོ་ཚེང་བ་ཉིམས་སུ་མོྱོང་རྒྱུའ་ིཐུགས་འདོད་ཡོིད། ཁོོང་གིས་མ་ིརྣམས་ལ་ཁོོང་རང་ག་ི

སོྐོར་ལ་བག་ཆོགས་ཡི་མཚེར་ཅིན་བཞིག་སྟ་ེའཆོར་ཡིན་ལ་མགོ་མ་ིའཁོོར་བའ་ིདོན་དུ་

གྲྭ་ཆོས་ཕུད་པ་རེད། ཁོོང་ལ་མ་ིཚེོས་བོད་ནས་ཡིིན་པའ་ིསྐྱ་ེབོ་ཡི་མཚེན་ཅིན་ཞིིག་ཏུ་མ་

ཡིིན་པར་འགོྲ་བ་མ་ིཞིིག་ཏུ་མཐོང་དུ་འཇུག་འདོད་ཡོིད།

རིན་པོ་ཆོ་ེན་ིཁོོང་ལ་ཆོོས་ཀྱི་ིརྒྱལ་སྲོས་ནང་བཞིིན་བརྩ་ིབའ་ིཞིབས་ཕྱི་ིདང་ལྷན་དུ་

འཚེར་ལོངས་བྱུང་ཡོིད། འོན་ཀྱིང་ཁོོང་ནུབ་ཕོྱིགས་སུ་ཕེབས་དུས་ད་ེདག་ཚེང་མ་བོླས་

བཏང་གནང་བ་རེད། ཁོོང་གིས་དམིགས་བསལ་ཞིབས་ཞུ་ཡོིང་བའི་རེ་བ་དང་དགོས་

འདུན་གང་ཡིང་གནང་མེད། གཅིིག་བྱས་ན་ནུབ་ཕོྱིགས་པའི་སོླེབ་མ་ཚེོ་ལ་དེ་འདྲའི་

ཞིབས་ཞུ་བྱེད་སོྲོལ་མེད། ད་ེལྟར་ཡིང་ཁོོང་རང་གིས་ངོས་ལེན་གནང་བ་གང་ཞིིག་ཁོོང་

གིས་༸རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པ་མཆོོག་ལ་སྤྱིན་འབུལ་ཞུ་འདོད་མེད། དེས་ན་༸རྒྱལ་དབང་

ཀརྨ་པའ་ིཆོིབས་སྒྱུར་བཀོད་སྒྲིག་ག་ིཆོེད་དུ་རིན་པོ་ཆོ་ེཁོོང་རང་ག་ིངོས་ནས་ཀརྨ་པ་ཇེ་ི

ལྟར་སྣ་ེལེན་ཞུ་འདོད་ཡིོད་པ་དང་། སླེོབ་མ་ཚེོའ་ིངོས་ནས་༸རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པ་མཆོོག་

ལ་ཇེི་ལྟར་བརྩི་འཇོེག་ཞུ་དགོས་པ་རྣམས་གསལ་པོ་བཟོིས་གནང་བ་རེད། ཁོོང་གིས་

རྗོེས་སུ་འདིའ་ིསོྐོར་ལ་འགྲེལ་བརོྗོད་འད་ིལྟར་གནང་ཡོིད།

སྤྱིི་ལོ་ ༡༩༧༤ ལོར་ང་རང་གང་གི་ཁོོངས་སུ་གཏོགས་པའི་ཀརྨ་བཀའ་རྒྱུད་

པའི་ཆོོས་ལུགས་ཀྱིི་དབུ་ཁྲིད། དཔལ་༸རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པ་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་དྲུག་

པ་མཆོོག་བྱང་ཨ་རིར་ཆོིབས་སྒྱུར་ཐེངས་དང་པོ་གནང་གཏན་འཁོེལ། ང་

ཚེོ་སྡེེ་ཁོག་གཅིིག་ཚེོགས་འཛོོམས་ཀྱིིས་གོ་བབ་སྣེ་ལེན་ཞུ་སོྒོ་དང་བཀོད་སྒྲིག་

གཞིན་དག་གི་སོྐོར་ལ་གོྲས་བསྡུར་བྱས་པ་ཡིིན། མི་མི་ཉུང་བ་ཞིིག་གིས་ “ང་

ཚེོས་༸རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པ་མཆོོག་མཚེན་ཚེོགས་ཤོིག་ལ་ཁྲིད་དེ་ཤོ་སྲོེག་ཕུལ་

ན་འགྲིག་གི་མ་རེད་དམ། ང་ཚེོས་ངོ་མ་ཁོང་མཐིལ་གཙང་མ་བཟོི་དགོས་རེད་
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དམ། ཁོོང་ཕལ་ཆོེར་ཆུ་ཁོོག་ཅིན་གྱིི་ཉིལ་ཁྲི་ཞིིག་གི་སྟེང་དུ་ཉིལ་དགོས་པ་

རེད། ཁོོང་རང་ཕེབས་ཏ་ེཨ་ར་ིག་འདྲ་འདུག་བལྟས་ན་འགྲིག་ག་ིམ་རེད་དམ།” 

ཞིེས་བཤོད་བྱུང་། མཐའ་མ་དེར་ང་ཚེོས་དེ་འདྲའི་ཐག་གཅོིད་བྱས་མེད། བྱེད་

སྟངས་ད་ེན་ིང་རྒྱལ་གྱིིས་སོྦེས་ནས་བསྡེད་ཡོིད་པ་ཞིིག་རེད།2  

ལོ་སོྔོན་མ་དེར་ཀརྨ་རོྫོང་བོྷལ་ཌར་གྱི་ིཕ་ེརལ་སྲོང་ལམ་ཨང་ ༡༡༡༡ ཡིིན་པའ་ིཁོང་པའ་ི

རྒྱབ་ཀྱིི་མཆོོད་ཁོང་ཆོེ་ས་ཞིིག་ཏུ་སོྤེར་པ་རེད། སོྒོམ་རྒྱག་སའི་འདུ་ཁོང་གསར་པ་དེ་ནི་

ཐོག་རྩེག་གཙ་ོབོའ་ིསྟེང་དུ་ཕྱི་ིཁྱོམས་ཡོིད་པའ་ིཁོང་མིག་ཆོེན་པོ་མ་ིསུམ་བརྒྱ་ཤོོང་བ་ཞིིག་

ཡིོད། ཀརྨ་པའི་ཆོིབས་སྒྱུར་གྱིི་ཆོེད་དུ་ཁོང་མིག་དེ་ཆོ་ཚེང་བཟོི་བཅོིས་བརྒྱབ་པ་རེད། 

རིན་པོ་ཆོེའ་ིལམ་སོྟན་གཞིིར་བཟུང་རྩིག་པར་ཚེོན་བཏང་། ཁོང་མཐིལ་ལ་བྱ་ེཤོོག་གིས་

འཕྱིིད་བརྡོར་བྱས། སྒོེའུ་ཁུང་རྣམས་གཙང་ཧྲིིལ་ཧྲིིལ་ཕྱིིས་པ་རེད། ཁོང་མིག་གི་ཟུར་

རྣམས་ལ་རིན་པོ་ཆོེས་ཁོོང་རང་གི་སླེོབ་མ་ཚེོ་ལ་བཅོིམ་ལྡན་འདས་ཀྱིི་ཆོོས་ཀྱིི་སྙིང་པོ་

ཤོེས་རབ་སྙིང་པོའ་ིགཟུངས་སྔོགས་གསེར་ཡིིག་ཏུ་འབྲེི་རུ་བཅུག རིན་པོ་ཆོེས་༸རྒྱལ་

དབང་ཀརྨ་པ་མཆོོག་ལ་ཁོོང་གི་བཞུགས་གནས་དང་འདུ་ཁོང་གཉིི་གར་གསུང་ཆོོས་

དང་མཇེལ་ཁོའ་ིསྐོབས་སུ་བོད་ཀྱི་ིསོྲོལ་རྒྱུན་བཞུགས་ཁྲ་ིགོས་ཆོེན་གྱིིས་གཡིོག་པ་བཟོི་

དགོས་པའ་ིཨུ་ཚུགས་གནང་། རིན་པོ་ཆོེས་༸རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པའ་ིཆོེད་དུ་བོྷལ་ཌར་དུ་

གླེས་པའི་བཞུགས་ཁོང་གི་རྩིག་ངོས་ཚེང་མར་དར་གོས་གཡོིག་ཏུ་བཅུག རིན་པོ་ཆོེས་

ཀརྨ་པ་མ་ཕེབས་སོྔོན་གྱིི་གཟིའ་འཁོོར་འགའི་རིང་ལ་ཁོོང་མ་གཟིིམས་པར་མཚེན་

ཕུད་གནང་། གྲ་སྒྲིག་གི་དོན་དུ་ཕྱིག་ལས་གནང་སྟེ་སྐོབས་རེར་ཁོོང་གིས་ཉིིན་འགའ་

ཤོས་བསྟུད་མར་གཟིིམས་ཁུག་པ་གནང་མེད། མ་ིཚེང་མས་རང་ཉིིད་འཚེེམ་བུ་བ་དང་། 

ཤོིང་བཟོི་བ། དྲུང་ཡིིག མ་བྱན། ནང་གཡིོག འཛོིན་སོྐྱང་པ་བཅིས་སུ་བསྒྱུར་ནས་ལས་

ཀ་མཚེམས་མ་ཆོད་པར་བྱས། ཁོོང་གིས་མ་ིད་ེཚེོར་ལས་ཀ་བྱེད་མ་ཐུབ་ན་མ་གཏོགས་ད་ེ

26 ཆོོས་རྒྱམ་དྲུང་པ། ཆོནེ་པོ་ཤོར་གྱི་ིཉི་ིམ་སྟ།ེ ཤོམ་བྷ་ལའ་ིཤོསེ་རབ། བོྷ་ས་ིཌོན་ཤོམ་བྷ་ལ་དཔར་སྐྲུན་ཁོང་། ༡༩༩༩) ཤོོག་

གྲངས་ ༣༨ །
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མིན་ག་ཚེོད་ཐུབ་ཐུབ་བར་དུ་ལས་སྐུལ་གནང་། ཁོོང་གིས་ཋོེམ་ར་ིཆོ་ིདང་། ཁོེན་གྷི་ིརིན་

(མིང་གཞིན་ལ་ནཱ་རཱ་ཡིན་དང་ཀྲིཥྞ་ཡིང་ཟིེར་) གཉིིས་ལ་དེ་སྔོ་རྔ་མར་ཡིོད་དུས་ཀྱིི་

སླེོབ་མ་གཞིན་ཁོ་རལ་ས་ིཕ་ིརིང་ངར་དང་མཉིམ་དུ་ཆོིབས་སྒྱུར་བཀོད་སྒྲིག་ག་ིའགོ་ཁྲིད་

དགོས་པར་མངགས། ཁོོང་ཚེོས་ཀྱིང་ཁོོང་རང་ནང་བཞིིན་ཉིིན་མཚེན་དུས་དྲུག་ཏུ་བོྷལ་

ཌར་དུ་ལས་ཀ་བྱས་པས་མ་ཟིད། ཀརྨ་པ་གང་དུ་ཆོིབས་སྒྱུར་གནང་སའ་ིཤོར་ནུབ་གཉི་ི

གའི་མཚེོ་ཁུལ་གྱིི་ས་གནས་ཁོག་ཏུ་མདུན་སོྐྱད་རུ་ཁོག་གི་ལས་འགན་འཁུར་ནས་

འགྲུལ་སྐྱོད་བྱས་ཡིོད། རིན་པོ་ཆོེས་ཆོིབས་སྒྱུར་གྱི་ིསྐོབས་སུ་ཁོོང་རང་ག་ིསླེོབ་མ་སྐྱེས་པ་

རྣམས་ལ་ནུབ་གོས་དང་གོང་དཀྲིས་གོྱིན་དགོས་པ་དང་བུད་མེད་ཚེ་ོལ་ཚུལ་ལྡན་གྱི་ིསྨོད་

གོས་དང་སོྟད་གོས་སམ། ཡིང་ན་ནུབ་གོས་གོྱིན་དགོས་པའ་ིབཀའ་གནང་།

རིན་པོ་ཆོེས་༸རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པ་ནི་ངེས་དོན་དུ་ཆོོས་ཀྱིི་རྒྱལ་པོ་ཞིིག་ཡིིན་ཙང་། 

ཁོོང་ལ་ད་ེལྟར་བརྩ་ིབཀུར་ཞིབས་ཏོག་ཞུས་པ་དེས་སླེོབ་མ་ཚེོས་ཁོོང་ག་ིགཏིང་རིང་བའ་ི

མཁྱོེན་པ་དེར་རྗོེས་སུ་ཡིི་རང་ཞུ་ཐུབ་པའི་འགྲེལ་བརོྗོད་གནང་བ་དང་ལྷན་དུ་༸རྒྱལ་

དབང་ཀརྨ་པ་མཆོོག་ལ་ཞིབས་ཕྱི་ིཇེ་ིལྟར་ཞུ་དགོས་པའ་ིཐོག་ལ་ཡིང་ནན་བརོྗོད་གནང་

ཡིོད། མི་ཚེོས་བོད་ལུགས་དང་ནུབ་ཕོྱིགས་པའི་ལུགས་གཉིིས་ཀའི་སོྒོ་ནས་གསོལ་

འདེབས་ཞིབས་ཏོག་ཞུ་སྟངས་སྦྱངས་པ་རེད། དེ་ནི་ང་ཚེོ་ཚེང་མར་ཡིིན་ལུགས་ཚུལ་

མཐུན་གྱིི་སོྒོ་ནས་ཁོ་ལག་ཇེི་ལྟར་བཟིའ་སྟངས་ཀྱིི་སོྦྱང་བརྡོར་ཞིིག་ཀྱིང་རེད། འགའ་

ཞིིག་ལ་ད་ེན་ིརང་ཉིིད་འཚེར་ལོངས་བྱེད་སྐོབས་གང་ཤོེས་པ་དེའ་ིདྲན་གསོ་ཞིིག་ཏུ་གྱུར། 

གཞིན་དག་ཚེ་ོལ་ན་ིརྦད་ད་ེཉིམས་མོྱོང་གསར་པ་ཞིིག་རེད།

རིན་པོ་ཆོེས་ཁོོང་རང་གི་སླེོབ་མའི་སྡེེ་ཚེན་གཞིན་ཞིིག་ལ། ཆོིབས་སྒྱུར་སྐོབས་སུ་

སྲུང་སོྐྱབ་དང་དགོས་མཁོོ་གཞིན་གྱི་ིཞིབས་ཞུའ་ིཆོེད་༸རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པ་མཆོོག་གང་

དུ་ཕེབས་ཀྱིང་། ཆོིབས་ཞིབས་སུ་འགོྲ་དགོས་པའི་བཀོད་མངགས་གནང་། ཀརྨ་པ་

མཆོོག་དང་པོ་ནེའུ་ཡིོག་ལ་ཆོིབས་སྒྱུར་གནང་བ་རེད། ཁོོང་ལ་ཨ་རིའི་ཕྱིི་སྲོིད་ལྷན་

ཁོང་ནས་ཕྱིི་འབྲེེལ་ཆོེ་མཐོང་གི་གནས་བབ་གནང་བ་རེད། དེས་ན་གོྲང་ཁྱོེར་ཆོེ་ཁོག་
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ག་ིནང་དུ་ཉིེན་རོྟེག་པའ་ིསྲུང་སོྐྱབ་དང་གཞུང་འབྲེེལ་གྱི་ིངོས་འཛོིན་གཞིན་ཡིང་ཐོབ་པ་

རེད། རིན་པོ་ཆོེའི་སླེོབ་མ་ཚེོས་༸རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པ་གོྲང་ཁྱོེར་ཆོེ་ཁོག་ཇེི་འདྲ་ཞིིག་ཏུ་

ཕེབས་ཀྱིང་། མོ་ཊིའ་ིབསྟར་ཕྲེང་བསྒྲིགས་ཏ་ེཕེབས་བསུ་ཞུས་པ་རེད། དེའ་ིནང་དུ་སོྔོན་

སོྐྱད་ཀྱི་ིམོ་ཊི་འགའ་ཤོས་དང་། དེའ་ིམཇུག་ཏུ་ཀརྨ་པའ་ིཕེབས་འཁོོར་ལ་ིམོ་བཟིིན་གཅིིག 

དེའ་ིརྗོེས་སུ་སྐོད་སྒྱུར་དང་དག་ེའདུན་པ་བཅིས་ཁོོང་ག་ིཆོིབས་ཞིབས་པ་ཚེང་མའ་ིམོ་ཊི་

བཅིས་ཡིོད། ༸རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པ་མཆོོག་དང་ཁོོང་ག་ིཆོིབས་ཞིབས་པའ་ིཁོ་ལོ་པ་རྣམས་

ལ་དམིགས་བསལ་སོྦྱང་བརྡོར་སྤྲོད་ད་ེཁོོང་ཚེོས་ཀརྨ་པ་གང་དུ་ཆོིབས་སྒྱུར་གནང་སའ་ི

ས་གནས་ཉིེན་རོྟེག་པ་དང་མཉིམ་ལས་བྱེད་ཀྱི་ིཡོིད། ཆོིབས་སྒྱུར་གྱི་ིསྐོབས་སུ་ཁོོང་ཚེོས་

གནད་ཡོིད་མ་ིསྣའ་ིསྐུ་སྲུང་བྱས་ཡོིད།

༸རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པའ་ིགཟིིམ་ཆུང་དུ་ཧ་ལམ་བོད་ལུགས་ནང་བཞིིན་གྱི་ིསྐུ་བཅིར་

ཞིབས་ཞུའི་ཆོེད་དུ་སྐྱེས་པ་སླེོབ་མ་རྒན་པའི་སྡེེ་ཚེན་ཞིིག་ལ་སོྦྱང་བརྡོར་སྤྲོད་པ་རེད། 

༸རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པ་མཆོོག་དགེ་སླེོང་ཡིིན་ཙང་སྐུ་བཅིར་ཞིབས་ཞུའི་ཆོེད་དུ་བུད་

མེད་འགྲོ་ཆོོག་གི་མེད། འོན་ཀྱིང་བུད་མེད་ཚེོས་ཆོིབས་སྒྱུར་དང་གཟིིམ་ཆུང་གཉིིས་ཀ་

དང་འབྲེེལ་བའ་ིལས་རིགས་གཞིན་མང་པོའ་ིཐོག་ལ་ལས་ཀ་བྱས་ཡིོད།

༸རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པ་མཆོོག་བོྷལ་ཌར་དུ་ཡིོད་སྐོབས་རིན་པོ་ཆོེས་ཁོོང་ང་ཚེོའ་ིཕེན་

བྷི་རུག་ཧིལ་སི་ཡིི་ཁྱོིམ་དུ་གསོལ་ཇེར་གདན་འདྲེན་ཞུ་གནང་སོང་། ཀརྨ་པ་མཆོོག་ང་

ཚེོའ་ིཁྱོིམ་དུ་ཡོིད་སྐོབས་ཁོོང་གིས་ང་ལ་ཐད་ཀར་གཟིིགས་གནང་ག་ིམེད་པ་ང་ལ་དོ་སྣང་

བྱུང་། ང་རང་སེམས་པ་ཕམ་ནས་རྗོེས་སུ་ངས་རིན་པོ་ཆོ་ེལ་ཀརྨ་པས་ང་ལ་ཅིིའ་ིཕྱིིར་ཐད་

ཀར་གཟིིགས་མི་གནང་བ་རེད་ཅིེས་བཀའ་འདྲི་ཞུས་པ་ཡིིན། རིན་པོ་ཆོེས་ “ཁོོང་ཁྱོེད་

རང་ག་ིགཡིས་གཡོིན་དུ་ཞི་ེདྲགས་བད་ེཔོ་གནང་ག་ིམ་ིའདུག” ཅིེས་གསུངས། ངས་ཁོོང་

ལ་ “ག་ར་ེབྱས་ནས་ད་ེའདྲ་ཡིིན་པ་རེད།” ཅིེས་བརོྗོད་སྐོབས། ཁོོང་གིས། “གང་ཡིིན་ཟིེར་

ན། གལ་ཏ་ེཁོྱོད་ལ་ང་བསླུ་ཐུབ་པའ་ིནུས་པ་ཡིོད་ན། ཁྱོེད་རང་བུད་མེད་འཇེིགས་སུ་རུང་

བ་ཞིིག་ཡིིན་པར་དགོངས་པ་རེད།” ཅིེས་གསུངས། ཀརྨ་པ་ང་ཚེོའི་ཁྱོིམ་དུ་ཕེབས་པའི་
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རྗོེས་སུ་རིན་པོ་ཆོེས་ཁོོང་ལ་ང་གཉིིས་ཀྱི་ིགཉིེན་སྒྲིག་སོྐོར་ཞུས་པ་དང་། ང་བསླུ་འདྲ་ེམ་

ཞིིག་མིན་པའི་འགྲེལ་བཤོད་ཞུས་འདུག དེ་རྗོེས་ཀརྨ་པ་མཆོོག་གིས་ང་འཁྲིས་ལ་ཡིོད་

ནའང་ཐུགས་བདེ་པོ་གནང་གི་འདུག་ལ། དོན་དངོས་སུ་ང་གཉིིས་དབར་ལ་ཧ་ཅིང་ངོ་

མཚེར་བ་དང་ཉི་ེབའ་ིའབྲེེལ་བ་ཞིིག་ཡིོད། འོན་ཀྱིང་ཐོག་མའ་ིམཇེལ་འཕྲད་ད་ེཧ་ཅིང་

སྟབས་མ་ིབད་ེབ་ཞིིག་བྱུང་།

རིན་པོ་ཆོེས་ང་ལ་༸རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པ་མཆོོག་བྷོལ་ཌར་གཡིས་གཡིོན་དུ་མོ་ཊིའ་ི

ནང་གནས་གཟིིགས་ལ་གདན་འདྲེན་ཞུས་ཏ་ེགནད་ཆོ་ེབའ་ིས་གནས་ཁོག་སྤྱིན་འབུལ་

ཞུ་དགོས་པའི་བཀའ་གནང་བྱུང་། རིན་པོ་ཆོེས་ང་ལ་ཀརྨ་པ་མཆོོག་གིས་ག་དུས་ཁོང་

པ་ཞིིག་ལ་བསོྟད་བསྔོགས་གནང་པ་དང་། ཐུགས་མགུ་བ་ད་ེའདྲ་གནང་སྐོབས་ཁོང་པ་

དེ་ང་ཚེོར་བདག་པ་རེད་ཅིེས་ཞུ་དགོས་པའི་ལམ་སོྟན་གནང་བྱུང་། ངས་ནི་འདི་ཆོོ་

མེད་པ་ཞིིག་རེད་བསམས་བྱུང་སྟེ། རིན་པོ་ཆོེས་ཨུ་ཚུགས་གནང་བྱུང་། ད་ེན་ིབོད་པའ་ི

སྟག་ཤོར་གྱི་ིབྱེད་སྟངས་ཤོིག་མིན་ནམ་སྙམ། ངས་ཀརྨ་པ་མཆོོག་གྲོང་ཁྱོེར་ནང་ག་ིས་ཆོ་

ཡིོད་ཚེད་ལ་གདན་འདྲེན་ཞུས་ཏེ། ཁོ་ལོ་ར་ཌོའ་ིགཙུག་ལག་མཐོ་སླེོབ་ཡིོངས་རོྫོགས་

དང་། ཧར་ཧྥོ་ེས་ིཋེ་ིཧའོ་ས་ིམགྲོན་ཁོང་ཐ་ེབའ་ིཁོང་པ་ཆོ་ེབའ་ིརིགས་ཆོ་ཚེང་རིན་པོ་ཆོ་ེ

དང་ཁོོང་གི་སླེོབ་མ་ཚེོར་བདག་པ་རེད་ཅིེས་ཞུས་པ་ཡིིན། ཀརྨ་པ་མཆོོག་གིས་རྗོེས་སུ་

བརྩད་གཅོིད་གནང་སྟེ་ང་ཚེོར་བདག་པའི་མཁོར་དབང་ཉུང་ངུ་ལས་མེད་པ་མཁྱོེན་

ཡིོད་པ་ཁོོ་ཐག་ཡིིན།

༸རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པ་མཆོོག་བོྷལ་ཌར་དུ་བཞུགས་སྐོབས་བོད་ཡུལ་གྱིི་ཁོོང་རང་

ག་ིབླ་མའ་ིཡིང་སྲོིད་དུ་ངོས་འཛོིན་གནང་པའ་ིཋེག་གྷིིའ་ིམཉིམ་དུ་དམིགས་བསལ་དུས་

ཚེོད་སྐྱེལ་གནང་འདོད་འདུག ཁོོང་གིས་ཋེག་གྷིི་ལ་བསྟན་དགའ་རིན་པོ་ཆོེ་ལ་བདག་

པའ་ིརྩ་ཆོེའ་ིདངོས་རིགས་ཀྱི་ིསྐྱེས་མང་པོ་བསྣམས་ཕེབས་འདུག ཋེག་གྷི་ིདང་མཉིམ་དུ་

དུས་ཚེོད་སྐྱེལ་མཁོན་ཚེང་མར་ཁོོ་རྒྱུན་ལྡན་བཞིིན་འཚེར་ལོངས་ཡིོང་ག་ིམེད་པ་ད་ེད་

ཆོ་མངོན་གསལ་དུ་གྱུར་ཡོིད། ཀརྨ་པ་མཆོོག་གིས་འད་ིན་ིཋེག་གྷི་ིདགོན་པའ་ིཁོོར་ཡུག་
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ཅིིག་ཏུ་སྐྱེད་སྲོིང་བྱེད་དགོས་པའ་ིརྒྱུ་མཚེན་གྱིིས་རེད་དགོངས་གནང་འདུག ཁོོང་གིས་

ཋེག་གྷི་ིགང་མགོྱིགས་སྒོང་ཏོག་ཏུ་ལུགས་མཐུན་ཁྲ་ིའདོན་དང་། ཀརྨ་པའ་ིསྐུ་མདུན་དུ་

བསླེབ་པ་སོླེབ་གཉིེར་དུ་གཏོང་དགོས་པའི་བཀའ་གནང་བྱུང་། ང་ཚེོས་ཁོོང་གི་བཀའ་

ལྟར་བསྒྲུབ་རྒྱུ་བྱས། འོན་ཀྱིང་རིན་པོ་ཆོེ་ལ་སོྲོལ་རྒྱུན་གྱིི་འགྲོ་སྟངས་འདིར་ད་ལྟའང་

ཐུགས་འདོད་ད་ེཙམ་མ་ིའདུག ཁོོང་གིས་ཋེག་གྷི་ིནང་དུ་བཞིག་སྟ་ེཐབས་ཤོེས་བྱེད་དགོས་

པ་དང་། ཁོོའ་ིགནས་སྟངས་ཀྱི་ིསོྐོར་ལ་ནུབ་ཕོྱིགས་པའ་ིསྨོན་པ་དང་གོ་བསྡུར་གྱིིས་དཔྱོད་

ཞིིབ་བྱེད་དགོས་པ་དགོངས་ཀྱི་ིའདུག

—

སོྲོལ་རྒྱུན་ལྟར་བྱས་ན་བླ་མ་ལ་གུས་ཞིབས་དང་བརྩ་ིབཀུར་ཞུ་བ་ད་ེཆོོས་ཐོབ་པའ་ིཆོེད་

དུ་འབུལ་བ་ཕུལ་བའ་ིཆོ་ཤོས་ཤོིག་ཏུ་བརྩ་ིབ་རེད། བོད་དུ་དུས་རབས་བར་མའ་ིསྐོབས་

སུ་སླེོབ་མ་ཚེོས་བླ་མ་ཆོེན་པོ་རྣམས་བསྟེན་ཆོེད་རྒྱ་གར་དུ་འགྲུལ་སོྐྱད་བྱས་ཡིོད། ད་ེན་ི 

༡༩༥༩ ལོར་ངའི་ཁོྱོ་ག་བོད་ནས་བཙན་བོྱལ་དུ་ཡོིང་སྐོབས་དང་འདྲ་བའི་འགྲུལ་སོྐྱད་

རིང་པོ་དང་ངོ་མའི་ཉིེན་ཁོ་ཅིན་ཞིིག་རེད། བོད་ནས་རྒྱ་གར་དུ་ཡིོང་མཁོན་གྱིི་ཉིམས་

ལེན་པ་ཚེོས་གསེར་ཕོན་ཆོེ་གསོག་འཇོེག་བྱས་ཏེ་དེ་དག་རྒྱུན་གྲོན་དང་རང་ཉིིད་སླེོབ་

གཉིེར་བྱེད་སའི་བླ་མ་ལ་འབུལ་རྒྱུའི་ཆོེད་དུ་བེད་སོྤྱིད་གཏོང་གི་ཡོིད། ཕོྱིགས་གཅིིག་

ནས་འད་ིན་ིསླེོབ་ཡོིན་དཀྱུས་མ་ཞིིག་རེད། ཕོྱིགས་གཞིན་ནས་བླ་མར་འབུལ་བ་དབུལ་

རྒྱུ་དེ་ཆོོས་ཀྱིི་ཆོེ་བ་དང་རིན་ཐང་ལ་རྗོེས་སུ་ཡིི་རང་ཞུ་བ་དང་། རང་ཉིིད་བླ་མའི་བྲེན་

དུ་འབུལ་བའང་མཚེོན་གྱི་ིཡོིད། ད་ེན་ིབླ་མ་ཕྱུག་པོ་ཆོགས་འདོད་ཀྱི་ིདོན་དག་མ་རེད།

ངའི་ཁོྱོ་གའི་ཆོོས་བརྒྱུད་ནས་ཡིིན་པའི་བླ་མ་རྩ་ཆོེན་རྗོེ་བཙུན་མར་པས་རྒྱ་གར་

དུ་ཐེངས་གསུམ་ཕེབས་པའི་ལམ་གོྲན་གྱིི་ཆོེད་དུ་གསེར་ཕྱིེ་ཕོན་ཆོེ་འཚེོལ་སྒྲུབ་གནང་

བའི་ལོ་རྒྱུས་ཤོིག་ཡོིད་པ་རེད། མར་པ་ནི་རྗོེས་སུ་རྗོེ་བཙུན་མི་ལ་རས་པའི་རྩ་བའི་བླ་

མར་གྱུར་པ་རེད། མར་པ་རྒྱ་གར་དུ་ཐེངས་གཉིིས་པ་ཕེབས་སྐོབས་ཁོོང་རང་ག་ིརྩ་བའ་ི

བླ་མ་རྒྱ་གར་གྱིི་བླ་ཆོེན་ནཱ་རོ་པའི་དྲུང་དུ་སླེོབ་གཉིེར་གནང་བར་ཕེབས་པ་རེད། མར་
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པས་ཁོོང་རང་ག་ིགསེར་ཕྱི་ེནས་གང་འཚེམས་ཤོིག་ནཱ་རོ་པ་ལ་ཕུལ་བ་དང་གང་འཚེམས་

ཤོིག་ནང་ལ་ལོག་རྒྱུའ་ིལམ་གོྲན་གྱི་ིདོན་དུ་ཉིར་བ་རེད། ནཱ་རོ་པས་མར་པ་ལ་གསེར་ཚེང་

མ་འབུལ་དགོས་པའི་རེ་འདུན་བྱས། མར་པས་ཐེ་ཚེོམ་བྱས་ཀྱིང་ནཱ་རོ་པས་ཨུ་ཚུགས་

བརྒྱབ་སྟེ་ “ཁོྱོད་རང་གི་བསམ་པར་ཁོྱོད་ཀྱིི་མགོ་བསོྐོར་དེས་ངའི་ཆོོས་ཉོི་ཐུབ་ཀྱིི་རེད་

བསམ་གྱིི་འདུག་གམ།” ཞིེས་བརོྗོད་པ་རེད། མཐའ་མ་དེར་མར་པས་ཁོས་བླངས་དུས་

ནཱ་རོ་པས་གསེར་ཕྱིེ་ཚེང་མ་གནམ་ལ་གཏོར་ཏེ་ “གསེར། གསེར། ང་ལ་གསེར་གྱིིས་ཅིི་

ཕན་ནམ། འཇེིག་རྟེེན་ཐམས་ཅིད་ང་ལ་གསེར་ཡིིན།” ཞིེས་གསུང་སྐོད་བསོྐྱན་པ་རེད།

མར་པའ་ིལོ་རྒྱུས་འདིས་མཚེོན་པ་བཞིིན་༸རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པའ་ིཆོིབས་སྒྱུར་དེས་

རིན་པོ་ཆོེའི་སླེོབ་མ་ཚེོ་སོྲོལ་རྒྱུན་གྱིི་བསྙེན་བཀུར་གྱིི་ཐོག་ལ་གཉིིད་སད་པ་རེད། བླ་

མར་རང་ག་ིཁོ་ེཕན་གྱི་ིཆོེད་དུ་སླེོབ་མའ་ིའབུལ་བ་དགོས་ཀྱི་ིམེད། ད་ེལས་ལྡོག་སྟ་ེསླེོབ་

མས་འཇེིག་རྟེེན་བད་ེབ་བོླས་གཏོང་ཐུབ་པ་བྱེད་དགོས། ད་ེན་ིརིན་པོ་ཆོེས་༸རྒྱལ་དབང་

ཀརྨ་པ་ལ་བསྙེན་བཀུར་ཞུས་པའ་ིདཔ་ེམཚེོན་ད་ེབརྒྱུད་ད་ེརིན་པོ་ཆོེའ་ིསླེོབ་མ་ཚེོས་དེའ་ི

གོ་དོན་རོྟེགས་འགོ་ཚུགས་པ་རེད།

ཀརྨ་པའ་ིཆོིབས་སྒྱུར་གྱི་ིབཀོད་སྒྲིག་དང་ལུགས་མཐུན་གྱི་ིབྱེད་སོྒོ་ད་ེདག་གིས་ལུང་

པའ་ིས་ཁུལ་མ་ིའདྲ་བའ་ིནང་དུ་ཡིོད་པའ་ིསླེོབ་མ་བརྒྱ་ཕྲག་མང་པོར་ཆོིབས་སྒྱུར་དང་

འབྲེེལ་བའི་ལས་ཀ་བྱེད་རྒྱུའི་གོ་སྐོབས་བྱུང་། ཀརྨ་པའི་བཞུགས་གནས་སུ་ཞིབས་ཞུ་

བྱེད་རྒྱུར་མི་ཚེོ་འཚེང་ག་ཤོིག་ཤོིག་རེད། ཚེང་མའི་འདོད་པ་བསྐོང་རྒྱུ་དེ་བྱེད་མི་ཐུབ་

པ་ཞིིག་ཡིིན་ཙང་། ལས་སྣ་ེམང་ནས་མང་དུ་བཏང་བ་རེད། དེས་ན་མ་ིཚེང་མ་ཚུད་ཐུབ་

པའ་ིཆོེད་དུ་གསོལ་ཐབ་ཀྱི་ིལས་རོགས་དང་། མ་ེཏོག་ལྟ་རོྟེག་པ། ནང་ལས་བྱེད་མཁོན། 

དཀོར་གཉིེར། ཇེ་མ་ལ་སོགས་པའི་ལས་སྣེ་དུ་མ་ཞིིག་བཟོིས་ཏེ་མང་དུ་བཏང་བ་རེད། 

ཀརྨ་པ་མཆོོག་གིས་རིན་པོ་ཆོེ་ནང་བཞིིན་གསུང་བཤོད་དང་བགྲོ་གླེེང་གནང་གི་མེད་

ཙང་། འད་ིན་ིམ་ིཚེ་ོལ་༸རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པའ་ིསྐུ་མདུན་དུ་དུས་ཚེོད་སྐྱེལ་རྒྱུའ་ིཐབས་

ལམ་གལ་ཆོ་ེཞིིག་ཏུ་གྱུར་པ་རེད།
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༸རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པ་མཆོོག་གིས་དད་ལྡན་མང་ཚེོགས་ལ་བྱིན་རླབས་གནང་རྒྱུའ་ི

སོྲོལ་རྒྱུན་གྱིི་ཆོོ་ག་ཞིིག་གནང་གི་ཡིོད། དབང་སྐུར་འདི་དག་ཕལ་ཆོེ་བ་བོད་སྐོད་ཐོག་

གནང་ག་ིཡོིད། ཆོོ་གའ་ིགོ་དོན་མདོར་བསྡུས་ཤོིག་དཔ་ེཆོ་དང་མཉིམ་དུ་དབྱིན་སྐོད་ནང་

དུ་འགྲེམས་ཀྱི་ིཡིོད་ཀྱིང་། མང་ཚེོགས་ལ་ཅི་ིཞིིག་འབྱུང་བཞིིན་པའ་ིསོྐོར་ལ་ཤོེས་རོྟེགས་

ཉུང་ངུ་ལས་ཡིོང་ག་ིམེད། ༸རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པས་གང་གསུངས་པ་ད་ེལས་ཀྱིང་ཁོོང་སུ་

ཡིིན་པ་དེས་མི་ཚེོར་བག་ཆོགས་བཟིང་པོ་བཞིག་སྟེ་ཡིིད་འཕོྲག་འགོྲ་ཡིི་ཡོིད། ཁོོང་གི་

སྐུ་མདུན་དུ་ཡོིད་པ་ཙམ་གྱིིས་བརོྗོད་དཀའ་བའི་ཉིམས་མོྱོང་ཞིིག་ཡོིང་གི་ཡོིད། ཁོོང་

ག་ིཞིལ་རས་ནས་བྱམས་པ་དང་སྙིང་རྗོེའ་ིའོད་སོྟང་འཕོྲ་བ་ད་ེདག་ན་ིལག་པས་རེག་རྒྱུ་

ཡིོད་པ་ལྟར་མངོན།

༸རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པ་མཆོོག་གིས་ཆོིབས་སྒྱུར་འདིའི་སྐོབས་སུ་ཡུལ་འདིའི་ས་

གནས་མང་པོར་ཞྭ་ནག་གི་ཆོོ་ག་གནང་པ་རེད། ཤོོད་སོྲོལ་ལྟར་ན་ཆོོ་ག་འདིའི་སྐོབས་

སུ་༸རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པ་མཆོོག་རྒྱལ་ཀུན་སྙིང་རྗོེའ་ིརང་གཟུགས་འཕགས་པ་སྤྱིན་རས་

གཟིིགས་ཀྱིི་སྐུར་བཞིེངས་ཡོིད་པས། ཆོོ་ག་འདི་སུས་མཇེལ་ཀྱིང་དམྱོལ་བ། ཡིི་དྭོགས། 

དུད་འགོྲ་བཅིས་ངན་འགོྲ་གསུམ་དུ་སྐྱེ་བ་ལེན་མི་དགོས་པ་ཡོིང་གི་ཡོིད། དུས་རབས་

བཅོི་ལྔ་བའ་ིནང་དུ་ཀརྨ་པ་སྐུ་ཕྲེང་ལྔ་པ་ད་ེབཞིིན་གཤོེགས་པ་རྒྱ་ནག་རྒྱལ་པོའ་ིཕོ་བྲེང་

དུ་ཆོིབས་སྒྱུར་གནང་སྐོབས། རྒྱ་ནག་ག་ིརྒྱལ་པོས་ཀརྨ་པའ་ིདབུའ་ིསྟེང་དུ་དབུ་ཞྭ་ནག་

པོ་ཞིིག་ལྡིང་འཁོོར་རྒྱག་བཞིིན་པའ་ིམཐོང་སྣང་ཞིིག་བྱུང་བ་རེད། རྒྱལ་པོ་ཁོོང་ཀརྨ་པའ་ི

སླེོབ་མ་གཙོ་བོ་ཞིིག་ཏུ་གྱུར་ཏེ་དབུ་ཞྭ་དེ་ནང་བཞིིན་ཞིིག་བཟོིས་ཏེ་ཀརྨ་པ་དེ་བཞིིན་

གཤོེགས་པ་ལ་ཕུལ་བ་རེད། དུས་ད་ེནས་བཟུང་སྟ་ེཀརྨ་པ་སྐུ་ཕྲེང་རིམ་བོྱན་གྱིིས་ཞྭ་ནག་

ག་ིཆོོ་ག་གནང་སྟ་ེབྱམས་སྙིང་རྗོ་ེདང་ངེས་ལེགས་ཀྱི་ིགནས་བབ་སེམས་ཅིན་ཡིོངས་ཀྱི་ི

རྒྱུད་ལ་སྐྱ་ེཐབས་གནང་ག་ིཡིོད། སན་ཧྥོ་རན་ས་ིས་ིཁོོ་ལ་ཞྭ་ནག་ག་ིཆོོ་ག་གནང་སྐོབས་

མི་སུམ་སོྟང་ལས་མང་བ་སླེེབས་པ་དང་། དེ་བཞིིན་བོྷལ་ཌར་དང་། བོྷ་སི་ཌོན། ནེའུ་
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ཡིོག་བཅིས་བྱང་ཨ་རིའ་ིགོྲང་ཁྱོེར་ཁོག་ག་ིནང་དུ་ཞྭ་ནག་ག་ིཆོོ་ག་གནང་སྐོབས་མཇེལ་

ཞུ་བའ་ིམ་ིགྲངས་གོང་དང་མཚུངས་པ་སླེེབས་ཡོིད།

བོྷལ་ཌར་དུ་བཞུགས་སྐོབས་༸རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པ་མཆོོག་གིས་རིན་པོ་ཆོེས་ཨ་རིའ་ི

ནང་དུ་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའ་ིབསྟན་པ་ཁྱོབ་སྤེེལ་དང་། དམིགས་སུ་བཀར་ནས་རོྡོ་རྗོ་ེ

ཐེག་པའ་ིསོྲོལ་རྒྱུན་ད་ེབས་ཤུགས་ཆོ་ེབ་ཁྱོབ་སྤེེལ་གྱི་ིསྐུལ་མ་བྱེད་པར་རོྡོ་རྗོ་ེསོླེབ་དཔོན་

དུ་ལུགས་མཐུན་ངོས་འཛོིན་གྱིིས་ཀརྨ་རོྫོང་ག་ིགསར་བཅོིས་བྱས་པའ་ིམཆོོད་ཁོང་ཚེོམས་

ཆོེན་དུ་དམིགས་བསལ་གྱིི་ཆོོ་ག་ཞིིག་གནང་པ་རེད། དུས་འདི་ནས་བཟུང་སྟེ་རིན་པོ་

ཆོའེ་ིམཚེན་གནས་ལ་རོྡོ་རྗོ་ེཐེག་པའ་ིབསྟན་པ་འཛོིན་མཁོན་ནམ། རོྡོ་རྗོ་ེསོླེབ་དཔོན་ཞིེས་

དང་། རྗོེས་སུ་ཡིེ་ཤོེས་འཛོིན་པའམ། རིག་པ་འཛོིན་པ་ཞིེས་པའི་མཚེན་གནས་འབོད་

ཀྱི་ིཡོིད། དེས་ན་ཀརྨ་པ་མཆོོག་གིས་རིན་པོ་ཆོེའ་ིའབད་བརོྩན་དང་གྲུབ་འབྲེས་ལ་མང་

ཚེོགས་ཀྱི་ིདཀྱིིལ་དུ་ཡོིངས་བསྒྲགས་བསྔོགས་བརོྗོད་དང་བཅིས་འདིའ་ིཐད་ལ་དམིགས་

བསལ་གྱི་ིབསྒྲགས་གཏམ་ཞིིག་ཀྱིང་བྲེིས་གནང་པ་རེད། ངའ་ིབསམ་པར། རིན་པོ་ཆོ་ེཨ་

རིར་ཕེབས་ནས་དུས་ཡུན་ཐུང་ངུ་ཞིིག་ལས་འགོྲ་ཡི་ིམེད་ཙང་ཁོོང་ག་ིགྲུབ་འབྲེས་ལ་ཀརྨ་

པའ་ིསྐུ་བཅིར་བ་རྣམས་ངོ་མཚེར་སྐྱེས་ཡོིད་ཀྱི་ིརེད་སྙམ།

༸རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པ་མཆོོག་རིན་པོ་ཆོེའ་ིཆོོས་ཚེོགས་ཚེང་མར་ཆོིབས་སྒྱུར་གནང་

བ་རེད། དཔེར་ན། ཁོ་ལོ་ར་ཌོར་ཡོིད་པའ་ིརོ་ཁོ་ིམོན་ཋེེན་ཆོོས་ཚེོགས་དང་། ཧྥུར་མོནད་

ན་ཡིོད་པའི་སྟག་གི་རྔ་མ། བྱང་ཁོ་ལི་ཧོྥོར་ནི་ཡིར་ཡིོད་པའི་གསར་ཉོི་བྱས་པའི་པདྨ་

ལོྗངས་བཅིས་རེད། (ཆོོས་ཚེོགས་འདི་དམིགས་སུ་བཀར་ནས་སོྒོམ་དང་སྒྱུ་རྩལ་སྤེེལ་

མའ་ིལས་རིམ་ལག་བསྟར་གྱི་ིཆོེད་དུ་ཡིིན་པ་དང་། ལོ་འགའ་ིརྗོེས་སུ་བཙོངས་པ་རེད།) 

རིན་པོ་ཆོེས་ཀརྨ་པ་ལ་རྔ་མ་ལ་མིང་སྐྱར་འདོགས་ཡོིང་བའ་ིའབོད་སྐུལ་ཞུས་དོན་བཞིིན་

ཀརྨ་པ་མཆོོག་གིས་དེ་ལ་ཀརྨ་བཀའ་བརྒྱུད་པའི་བསྟན་པ་འཛོིན་སོྐྱང་སྤེེལ་གསུམ་གྱིི་

གནས་སམ། ཀརྨའ་ིཆོོས་གླེིང་ཞིེས་བཏགས་གནང་པ་རེད། ད་ེལ་ད་ལྟའང་མིང་འད་ིརང་

འབོད་ཀྱི་ིཡིོད། ༸རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པ་མཆོོག་གིས་ཁོ་ལོ་ར་ཌོའ་ིས་ིནོ་མ་ས་ིལ་ཚེོགས་པའ་ི
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བགོྲ་གླེེང་ཚེོགས་འདུ་ཚེོགས་ཆོེན་གཉིིས་པར་ཡིང་ཞིབས་སོར་བཀོད་ད།ེ ཚེོགས་ཞུགས་

པ་རྣམས་ལ་ཞྭ་ནག་ག་ིམཇེལ་ཁོ་ཡིང་གནང་པ་རེད།

༸རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པའ་ིཆོིབས་སྒྱུར་དེས་རིན་པོ་ཆོ་ེལ་སྐུལ་མ་ཤུགས་ཆོ་ེབྱུང་བ་དང་

ཁོོང་ག་ིཕྱིག་ལས་ལ་ལམ་སོྟན་འཕར་མ་ཞིིག་ཐོབ་པའ་ིཚེོར་བ་བྱུང་འདུག རང་ག་ིཆོོས་

བརྒྱུད་ཀྱིི་དབུ་ཁྲིད་དེར་ཐད་ཀའི་འབྲེེལ་བ་སྐྱར་མཐུད་བྱུང་བ་དེས་ཁོོང་ལ་སེམས་

ཤུགས་སྤེར་བ་རེད། ཁོོང་གིས་འཇེིག་རྟེེན་གསར་རྙིིང་གཉིིས་དངོས་སུ་མཉིམ་འཛོོམས་

བཟོི་ཐུབ་པ་དེར་ཐུགས་མཉིེས་པོ་བྱུང་འདུག སྤྱི་ིཟླ་བཅུ་གཅིིག་ག་ིཟླ་མཇུག་ཏུ་༸རྒྱལ་

དབང་ཀརྨ་པ་ཕྱིིར་ཕེབས་གྲུབ་པའི་རྗོེས་སུ། རིན་པོ་ཆོེས་ཁོོང་རང་གི་བླ་མ་ཞིེ་ཆོེན་གྱིི་

འཇེམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་གྱིི་སོྐོར་ལ་བགོྲ་གླེེང་ཚེོགས་འདུ་ཞིིག་གནང་པ་རེད། དེའི་

སྐོབས་སུ་ཁོོང་གིས་དེ་སྔོ་གསུངས་མོྱོང་མེད་པའི་ཁོོང་རང་གི་འཚེར་ལོངས་དང་། བླ་

སླེོབ་ཀྱིི་འབྲེེལ་བའི་སོྐོར་ཧ་ཅིང་ནང་ཚེགས་ཀྱིི་ལམ་ནས་གསུངས་གནང་སོང་། ཀརྨ་

པའི་ཆོིབས་སྒྱུར་དེས་རིན་པོ་ཆོེ་ལ་ཁོོང་རང་གི་ཆོོས་བརྒྱུད་ཀྱིི་ཆོེ་བའི་གཏིང་མཐའ་

རོྟེགས་ཐུབ་པའ་ིསོྒོ་ནས་སོླེབ་མ་ཚེོར་སོྟན་རྒྱུའ་ིའབྲེེལ་བ་ཞིིག་མཐུད་པ་ལྟར་བྱུང་འདུག 

འདས་པའི་དུས་སུ་ཁོོང་གིས་བཀའ་བརྒྱུད་པའི་བླ་མ་གོང་མ་ཚེོའི་སོྐོར་ལ་བགོྲ་གླེེང་

ཚེོགས་འདུ་གནང་ཡོིད། འོན་ཀྱིང་ད་ཆོ་ཁོོང་གིས་ཁོོང་རང་ལ་ཐད་ཀར་འབྲེེལ་བ་ཡིོད་

པའ་ིརྩ་བའ་ིབླ་མའ་ིསོྐོར་ལ་མང་བ་གསུངས་གནང་ག་ིཡོིད།

འཇེམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་གྱི་ིཐོག་ལ་བགོྲ་གླེེང་ཚེོགས་འདུ་ད་ེདྷིརྨ་དྷཱཏུའ་ིཚེོགས་ཆོེན་

དང་དུས་ཚེོད་མཉིམ་ཏུ་འཁོེལ་བ་རེད། ཚེོགས་ཆོེན་དེར་ཆོོས་ཚེོགས་ཆོ་ེཁོག་གམ། དྷིརྨ་

དྷཱཏུ་(ཆོོས་དབྱིངས་)ནས་སྐུ་ཚེབ་རྣམས་ཀྱིིས་བོྷལ་ཌར་དུ་ཡིོང་སྟེ་རིན་པོ་ཆོེ་དང་བཛྲ་

དྷཱཏུའི་འགན་འཛོིན་ལྷན་ཚེོགས་ཀྱིི་ཚེོགས་མི་རྣམས་ལ་ཐུག་འཕྲད་ཀྱིིས་གོྲས་བསྡུར་

བྱེད་པར་སླེེབས་ཡོིད། འདི་ནི་རིན་པོ་ཆོེས་ཐུགས་རེ་གནང་པ་བཞིིན་འབྱུང་འགྱུར་

སངས་རྒྱས་ཀྱིི་བསྟན་པ་མུ་མཐུད་གནས་ཆོེད་དུ་སྒྲིག་འཛུགས་ཁོག་བཟོི་བར་གོམ་

སྟབས་འཕར་མ་ཞིིག་རེད། དྷིརྨ་དྷཱཏུའ་ིསྐུ་ཚེབ་ར་ེར་ེནས་ས་གནས་ཀྱི་ིགནས་ཚུལ་སྙན་
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སེང་དང་མཁོོ་སོྤྲོད་ཞུ་ཕྱིིར་ཀརྨ་རོྫོང་གི་ཚེོམས་ཁོང་ཆོེན་པོའ་ིནང་དུ་རྒྱ་ཅོིག་གྲུ་བཞིི་

ནར་མོའ་ིརིགས་བསྟར་སྒྲིག་བྱས། རིན་པོ་ཆོེ་དང་འགན་འཛོིན་ལྷན་ཚེོགས་ཀྱིི་འཐུས་

མ་ིརྣམས་ཤོོག་བྱང་དང་། སྨྱུ་གུ་སོགས་ཚེོགས་འདུའ་ིཡིོ་བྱད་མ་ཚེང་བ་མེད་པའ་ིཚེོགས་

ཁོང་ག་ིམགོ་རུ་བཞུགས་ཡོིད། དྷིརྨ་དྷཱཏུའ་ིཚེོགས་མ་ིཚེོས་ས་གནས་སོ་སོའ་ིལས་འགུལ་

གྱིི་སོྐོར་ལ་སྡེེ་ཚེན་ཡིོངས་ལ་སྙན་སེང་ཞུས། བཛྲ་དྷཱཏུའི་འགན་འཛོིན་ལྷན་ཚེོགས་

དང་ལས་བྱེད་གཙ་ོགྲས་རྣམས་ཀྱིིས་ཚེོགས་ར་ཡོིངས་ལ་ཁོོང་ཚེོའ་ིབྱ་ལས་རྣམས་འགྲེལ་

བརོྗོད་བྱས། རིན་པོ་ཆོེས་ཨ་རིའི་ནུས་ཤུགས་ཆོ་ཚེང་བ་རོྟེགས་རྒྱུ་འགོ་ཚུགས་པ་དང་། 

ཁོོང་གིས་སྤྱིིར་བཏང་དངོས་གཙོའ་ིརིང་ལུགས་ཀྱི་ིལམ་ཡིིན་པའ་ིམཉིམ་འབྲེེལ་ཆོེན་པོའ་ི

འཇེིག་རྟེེན་གྱིི་སོྟབས་ཤུགས་བཀོལ་སོྤྱིད་བྱེད་ཐུབ་པའི་སྒྲིག་འཛུགས་འདི་རིགས་མང་

དུ་བསྐྲུན་རྒྱུ་འགོ་བཙུགས་གནང་བ་རེད། དེ་ལྟར་ཡིང་ཁོོང་གིས་ཨ་རིའི་ནང་དུ་ཐར་

པ་དང་ཐམས་ཅིད་མཁྱོེན་པ་སྒྲུབ་པའི་ནུས་པ་དེ་ཁྱོབ་སྤེེལ་གནང་ཆོེད་དུ་ཐབས་ལམ་

འདི་དང་དུ་བླངས་ན་ནུས་ཤུགས་ཡིོད་པར་གཟིིགས་པ་རེད། རྗོེས་སུ་ཁོོང་གིས་མཉིམ་

འབྲེེལ་ཆོེན་པོའ་ིཐབས་ལམ་འདིའ་ིཚེད་བཀག་དང་དེས་མ་ིལ་དཀའ་ངལ་བཟོི་ཡི་ིཡིོད་

པ་མཁྱོེན་པ་རེད། འོན་ཀྱིང་གནས་སྐོབས་རིང་ལ་འདི་ནི་བོླ་རྩལ་ལྡན་པའི་སོྒྲམ་གཞིི་

བཀོལ་སོྤྱིད་བྱེད་རུང་ཞིིག་རེད། དེས་རིན་པོ་ཆོེའི་སོླེབ་མ་ཚེོ་ལ་འཇེིག་རྟེེན་ཆོེ་བ་ཞིིག་

གི་ནང་དུ་ལས་ལ་འཇུག་པ་དང་། རང་ཉིིད་གཞིི་རྒྱ་ཆོེ་ལ་སོྤྲོ་བ་སྐྱེད་པའི་ལས་འཆོར་

ཞིིག་གི་ཆོ་ཤོས་ཡིིན་པ་ཚེོར་བར་སྐུལ་འདེད་བྱས་པ་རེད། ཁོོང་ཚེོ་ལ་རྒྱ་སྐྱེད་འདི་དང་

འབྲེེལ་བའ་ིརང་ཉིིད་ཀྱི་ིརིག་གཞུང་ལ་གོམས་འདྲིས་བྱེད་པའ་ིགཞི་ིརྟེེན་ཞིིག་ཀྱིང་ཐོབ་

པ་རེད། དུས་སྐོབས་འདིར་བོྷལ་ཌར་དུ་ཡིོད་པའ་ིབཛྲ་དྷཱཏུའ་ིརྣམ་པ་ད་ེཨ་རིའ་ིནང་ག་ི

ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའ་ིཝིོལ་ས་ིཋེ་ིརིད་(གྲོང་གསེབ་ཀྱི་ིའབོད་སྒྲ་ཞིེས་པའ་ིཚེགས་ཤོོག་

ག་ིགསར་འགོད་པ་ཞིིག་གིས་སྐོབས་ད་ེདུས་ཀྱི་ིབཛྲ་དྷཱཏུ་འགྲེལ་བརོྗོད་བྱེད་སྐོབས་བེད་

སོྤྱིད་བཏང་བའ་ིཚེིག་བརོྗོད་ཅིིག) ཞིིག་དང་འདྲ་བར་མངོན་གྱི་ིཡོིད།
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དུས་སྐོབས་འདི་ལ་རིན་པོ་ཆོེས་གཞིན་ལ་སོྒོམ་ཉིམས་ལེན་སོླེབ་རྒྱུའི་ལས་འགན་

མང་བ་ཁོོང་རང་ག་ིསླེོབ་མ་ཚེོར་གནང་རྒྱུའ་ིའགོ་ཡིང་འཛུགས་བཞིིན་ཡིོད། ཁོོང་གིས་

སྤྱིི་ཟླ་བཅུ་གཉིིས་པའི་ནང་ཀརྨའི་ཆོོས་གླེིང་དུ་སོྒོམ་གྱིི་སླེོབ་སོྟན་པ་ལྔ་བཅུ་ཙམ་ལ་

ལུགས་མཐུན་གྱི་ིསོྦྱང་བརྡོར་ཐེངས་དང་པོ་ད་ེགནང་བ་དང་། ད་ེནས་སྤྱི་ིལོ་ ༡༩༧༥ ཟླ་

བ་བཞིི་བར་བྷོལ་ཌར་དུ་སྦྱོང་བརྡོར་གཞིན་ཞིིག་གནང་བ་རེད། འདིའི་གོང་ལ་ཁོོང་

གིས་སླེོབ་མ་སྒོེར་པ་ཁོ་ཤོས་ལ་སླེོབ་སོྟན་པ་བྱེད་ཆོོག་པའ་ིཆོོག་མཆོན་གནང་ཡིོད་ཀྱིང་། 

སླེོབ་མ་ཚེན་པ་ཞིིག་ལ་སོྦྱང་བརྡོར་གནང་རྒྱུ་འད་ིན་ིཐེངས་དང་པོ་རེད། བཞུགས་སོྒོམ་

གྱི་ིཉིམས་ལེན་ད་ེང་ཚེོའ་ིཆོོས་ཚེོགས་ཀྱི་ིནང་དུས་རྒྱུན་དུ་རྩིག་རྟེེན་ལྟ་བུ་ད་ེརེད། རིན་

པོ་ཆོེས་སྤྱི་ིལོ་ ༡༩༧༣ ནས་བཟུང་ཟླ་ཐུན་ཞིེས་ཟླ་བ་གཅིིག་ཧྲིིལ་པོར་སོྒོམ་རྒྱག་རྒྱུ་ཞིིག་

འགོ་བཙུགས་ཏེ་སོླེབ་མ་ཚེང་མར་དེ་ཆོ་ཚེང་བ་བྱེད་དགོས་པའི་སྐུལ་མ་གནང་ཡོིད། 

དེ་བཞིིན་སྤྱིི་ལོ་ ༡༩༧༥ ལོར་འཚེོགས་རྒྱུའི་བགོྲ་གླེེང་ཚེོགས་འདུ་ལ་ཞུགས་ཆོོག་པའི་

ཆོ་རྐྱེེན་ལ་ཟླ་ཐུན་ཉིམས་ལེན་ཚེར་བ་ཞིིག་དགོས་པ་བཟོིས་གནང་།

སྤྱི་ིལོ་ ༡༩༧༥ ཟླ་བ་བཞི་ིཔའ་ིཟླ་མཇུག་དེར་རིན་པོ་ཆོ་ེདང་ང་གཉིིས་ཀྱིིས་ག་ེསར་

གོྲགས་པོ་ཚེོའི་སར་བཞིག་སྟེ། བུ་རྒན་པ་ཋེག་གྷིི་དང་འོད་གསལ་གཉིིས་འཁྲིད་དེ་ཡིོ་

རོབ་ལ་ཕྱིིན་པ་ཡིིན། འདིའ་ིཆོ་ཤོས་ཤོིག་ང་ཚེོའ་ིསོྤྲོ་གསེང་ཡིིན་པ་དང་ལྷན་དུ་ད་ལྟའང་

ཨ་ཀོང་གིས་བདག་ཏུ་བཟུང་བའ་ིདྲུང་པའ་ིལས་ཐམ་རྣམས་ཚུར་ལེན་པར་བསམ་ཡིས་

གླེིང་དུའང་འགོྲ་རྒྱུ་བྱས། ཉི་ེཆོར་༸རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པ་མཆོོག་གིས་རིན་པོ་ཆོེའ་ིམཛོད་

འཕྲིན་ལ་ངོས་བཞིེས་ཐོབ་པར་བརྟེེན་ཨ་ཀོང་གིས་དེ་དག་ད་དུང་རྒྱུན་རིང་ཉིར་ཐུབ་

པ་དཀའ་མོ་རེད།

རིན་པོ་ཆོེས་ཨ་ཀོང་ལ་སོྔོན་བརྡོའི་ཚུལ་དུ་ང་ཚེོ་ཡིོང་གི་ཡིོད་ཅིེས་པའི་ཕྱིག་བྲེིས་

གནང་། རིན་པོ་ཆོེས་༸རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པའི་ཆོིབས་སྒྱུར་གྱིི་གྲ་སྒྲིག་ཚེང་མ་བྱེད་པོ་

གཙོ་བོ་ཁོ་རལ་སི་ཕི་རིང་ངར་ལ་འགྲུལ་སོྐྱད་འདིར་ང་ཚེོ་དང་ལྷན་བཅིར་དགོས་པའི་

བཀའ་གནང་། བོད་པའི་སྲོིད་དོན་དང་འབྲེེལ་བའི་གནད་དོན་སེལ་ཐབས་ཀྱིི་ཐད་ལ་
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ཁོ་རལ་མཁོས་པོ་ཆོགས་ཡོིད། རྗོེས་སུ་ཁོོ་འགན་འཛོིན་ལྷན་ཚེོགས་ཀྱིི་ཚེོགས་མི་བྱེད་

དུས་ང་ཚེོའ་ིཆོོས་ཚེོགས་སུ་བོད་པའ་ིབླ་མ་གདན་ཞུ་དང་འབྲེེལ་བའ་ིགནད་དོན་ཡོིངས་

རོྫོགས་ཀྱི་ིའགན་འཁུར་བྱེད་པའ་ིཕྱི་ིའབྲེེལ་སྡེ་ེཚེན་གྱི་ིའགོ་ཁྲིད་དུ་གྱུར་པ་རེད།

ཨ་ཀོང་དང་ཐུག་འཕྲད་བྱེད་དུས་ང་ཚེོ་ལོས་ཡིིན། ཕྲུ་གུ་ཚེོས་ཀྱིང་ནུབ་གོས་ཡིག་

ཤོོས་དག་གོྱིན་ཏ་ེཕྱིིན་པ་ཡིིན། ཨ་ཀོང་ཧ་ཅིང་ཚུལ་མཐུན་འདུག་ལ། ཕྱི་ིནས་བལྟས་ན་

འགལ་ཟླ་ཡིོད་པའ་ིརྟེགས་མཚེན་གང་ཡིང་མ་ིའདུག རིན་པོ་ཆོེས་ཁོོང་རང་ག་ིཨ་རིའ་ི

ནང་ག་ིཕྱིག་ལས་དང་ནང་མིའ་ིསོྐོར་གསུངས་པ་དང་། ཨ་ཀོང་ག་ིནང་མ་ིདང་ལས་ཀའ་ི

སོྐོར་ལ་བཀའ་འདྲི་གནང་བ་སོགས་སོྔོན་གླེེང་རིང་པོ་ཞིིག་གི་རྗོེས་སུ། ཁོོང་གིས་ཨ་

ཀོང་ལ་ཁོོང་རང་ལ་བོད་ནས་བདག་ཐོབ་ཡོིད་པའ་ིཐམ་ག་དང་རིན་ཐང་ཆོ་ེབའ་ིདངོས་

པོ་རྣམས་ཕྱིིར་ལེན་དུ་ཡིོང་བ་ཡིིན་གསུངས་སོང་། རིན་པོ་ཆོ་ེན་ིད་ཆོ་ཨ་ཀོང་གིས་བརྙིས་

བཅོིས་བྱེད་ཐུབ་ས་ཞིིག་ཏུ་གནས་མེད། ཨ་རིའི་ནང་ལ་ལོ་གྲངས་འགའ་ཤོས་ཀྱིི་དུས་

ཐུང་གི་ནང་དུ་རིན་པོ་ཆོེ་ནི་ཨ་ཀོང་ལས་ལྡབ་འགྱུར་གྱིི་ཤུགས་རྐྱེེན་ཆོེ་བར་གྱུར་ཟིིན་

ཡིོད། རིན་པོ་ཆོེས་ང་རྒྱལ་བྲེལ་བའི་སོྒོ་ནས་གདེང་སོྤེབས་དང་དབང་ཐང་མངོན་པར་

གསལ་བར་གནང་སོང་། ཁོོང་གིས་ཁོོང་རང་ལ་བདག་པའི་དངོས་པོ་རྣམས་ཕྱིིར་སོླེག་

དགོས་གསུངས་པ་རེད།

ཨ་ཀོང་གིས་ཐེ་ཚེོམ་བྲེལ་བའི་སྒོོ་ནས་དངོས་ཆོས་ཚེང་མ་ཕྱིིར་སླེོག་བྱས་པ་དང་། 

ང་ཚེོས་ཐམ་ག་རྣམས་ང་ཚེོའི་མཉིམ་དུ་ཨ་རིར་ཁྱོེར་ཡོིང་བ་ཡིིན། འདི་ནས་བཟུང་སྟེ་

རིན་པོ་ཆོེ་གང་དུ་ཕེབས་ཀྱིང་ལུས་དང་གྲིབ་མའི་ཚུལ་དུ་ཐམ་ག་རྣམས་མཉིམ་འཁྱོེར་

གནང་ག་ིཡོིད། ད་ེདག་ལ་ཆོེད་དམིགས་ཀྱིིས་བཟོིས་པའ་ིསྒོམ་ཆུང་ཞིིག་ག་ིནང་དུ་བཅུག་

སྟེ་རིན་པོ་ཆོེ་ས་གནས་གང་དུ་ཆོོས་གསུངས་པར་ཕེབས་ཀྱིང་གནམ་གྲུ་དང་མོ་ཊིའི་

ནང་དུ་ཁོོང་དང་ལྷན་དུ་མཉིམ་འཁྱོེར་གནང་ག་ིཡིོད། བོྷལ་ཌར་དང་ད་ེམིན་ས་གནས་

གཞིན་དུ་རིན་པོ་ཆོེ་དུས་ཡུན་གང་འཚེམས་བཞུགས་སྐོབས། ཐམ་ག་རྣམས་ཁོོང་གི་
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བཞུགས་ཡུལ་དུ་ཁོོང་རང་མཉིམ་དུ་ཉིར་གནང་ག་ིཡོིད། རིན་པོ་ཆོེས་ད་ེདག་ཁོོང་རང་

དང་འབྲེལ་མེད་གནང་ག་ིཡོིད།

ང་ཚེོ་ཕྱིིར་ཁྱོིམ་དུ་འཁོོར་རྗོེས་རིན་པོ་ཆོེས་ཨ་ཀོང་ལ་ཐུག་འཕྲད་བྱུང་བར་དགའ་

པོ་བྱུང་ཚུལ་དང་། ཐམ་ག་རྣམས་ཕྱིིར་སླེོག་བྱུང་བར་ཐུགས་རྗོ་ེཆོ་ེཞུ་བའ་ིཕྱིག་བྲེིས་ཤོིག་

གནང་སོང་། ད་ེལྟར་ཡིང་ཁོོང་གིས་ཡི་ིག་ེདེའ་ིནང་དུ་ཁོོང་གཉིིས་དབར་གྱི་ིའབྲེེལ་བར་

གས་ཆོག་ཤོོར་བ་དེ་ཚེེ་རབས་མང་པོའ་ིརིང་ལ་གསོ་ཐབས་མེད་པར་དགོངས་ཀྱིི་ཡོིད་

སོྐོར་ཡིང་བྲེིས་གནང་ཡོིད།

བསམ་ཡིས་གླེིང་ནས་ང་ཚེོ་ལོན་ཌོན་དུ་ཕྱིིན་པ་ཡིིན། ང་ཚེོའི་རྒྱལ་ཁོ་དེར་དགའ་

སོྟན་བྱེད་པའི་ཕྱིིར་རིན་པོ་ཆོེས་ཐེ་རི་ཚེི་ཨིན་ཕི་ཁོེ་ཌི་ལི་ཞིེས་པའི་ལོན་ཌོན་གྱིི་མགྲོན་

ཁོང་རྙིིང་གྲས་དང་རྫོིག་ཤོོས་དེའི་ནང་དུ་བཞུགས་འདོད་གནང་། ང་ཚེོའི་ཁོང་མིག་

དེར་གོས་ཆོེན་ཟིིང་སྐྱའི་མལ་ཆོས་དང་མལ་ཁོེབས་སྤུས་དག་པོ་གཡིོག་སྟེ་བག་བོྲེ་བོ་

བཟོིས་འདུག ཋེག་གྷིི་གོྲད་པ་བཤོལ་ཏེ་ཉིལ་ཁོེབས་བཙོག་པོར་བྱས་སྟབས་ང་ནི་ངོ་ཚེ་

ཚེད་ལས་བརྒལ་བ་ཞིིག་བྱུང་། རྗོེས་སུ་ང་ཚེོ་ཕམ་ཁོོརད་དུ་ཇེ་འཐུང་བར་ཡིོང་སྐོབས་

ཋེག་གྷི་ིན་ིབར་ཁྱོམས་སུ་རྒྱུགས་ཏ་ེསྟངས་འཛོིན་མ་ིཐུབ་པར་གྱུར་འདུག ང་ཚེོས་ཁོོ་ལ་

གོྱིན་པ་མཛོེས་པོ་ཞིིག་གཡིོགས་ཡོིད། འོན་ཀྱིང་བུ་ཆུང་འདི་ནི་ཇེ་ཁོང་གི་ནང་དུ་རླུང་

འཚུབ་ལངས་པ་ནང་བཞིིན་འདུག ཁོོའ་ིགནས་སྟངས་འདི་ལ་དམིགས་བསལ་མངོན་

གསལ་ཡོིང་བ་ལྟར་ཁོོ་ན་ིསོྡེད་མ་ཚུགས་པ་ཆོ་ེརུ་ཆོ་ེརུ་འགོྲ་བཞིིན་འདུག

ང་ཚེ་ོལོན་ཌོན་དུ་ཡོིད་སྐོབས་རིན་པོ་ཆོེས་ན་བཟིའ་ཉོིས་སོང་། ཁོོང་གིས་ང་ཚེ་ོཚེང་

མར་ཡིེ་གྷིར་རྟེགས་ཅིན་གྱིི་ནུབ་གོས་རེ་དང་ཁོོང་རང་ལ་ཧེ་རོད་སི་རྟེགས་ཅིན་གྱིི་ནུབ་

གོས་ཡིག་པོ་ཞིིག་ཉོིས་གནང་། རྗོེས་སུ་ང་ཚེོར་ཡིོང་སོྒོ་ཆོེན་པོ་ཡིོད་དུས་རིན་པོ་ཆོེས་

ཁོོང་རང་ག་ིགོྱིན་ཆོས་རྣམས་ས་ཝིེལ་རོ་ལ་འཚེེམ་དུ་འཇུག་ག་ིཡོིད། རིན་པོ་ཆོ་ེརྒྱུན་དུ་

སྐོ་ེའཆོིང་ཉོི་རྒྱུ་ལ་ཐུགས་མཉིེས་པོ་ཡོིད། དུས་ཚེོད་འདིའ་ིསྐོབས་སུ་ཁོོང་ཐིག་རིས་ནར་

མོ་ཅིན་གྱི་ིསྐོ་ེའཆོིང་ལ་མཉིེས་པོ་ཡིོད། རྗོེས་སུ་ཁོོང་ལ་ཉི་ིཧོང་ནས་ཐོན་པའ་ིགོས་ཆོེན་
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གྱི་ིསྐོ་ེའཆོིང་མང་པོ་ཡོིད། སྤྱིིར་བཏང་གོྱིན་ཆོས་ལ་དགའ་མོས་ཀྱི་ིཐད་ལ་ཁོོང་རྙིིང་ཞིེན་

ཅིན་ད་ེའདྲ་རེད། ཁོོང་གིས་དུས་རྒྱུན་ཐིག་རིས་ཅིན་གྱི་ིནུབ་གོས་ཡིང་ཡིང་གོྱིན་གནང་

བ་དང་ཁོོང་གིས་ལུས་རྩལ་གྱི་ིསོྟད་ཐུང་མང་པོ་བསགས་ཡིོད། ཁོོང་ཕུ་ཐུང་ག་ིསྟེང་ན་ཧྥོ་

རན་སིའི་ཕུ་འདབ་ཡིོད་པའི་ཚེིལ་ལེན་ལ་དམིགས་བསལ་མཉིེས་པོ་ཡིོད་ཙང་། ང་ཚེོ་

ལོན་ཌོན་དུ་ཡོིད་སྐོབས་སོྒྲག་གུ་འགའ་ཤོས་ཉོིས་གནང་སོང་།

ང་ཚེོར་གོྱིན་ཆོས་ལྷག་མ་མང་པོ་ཡིོད་ཙང་སྒོམ་ནང་དུ་ཤོོང་ག་ིམ་ིའདུག ངས་སྒོམ་

གཞིན་པ་ཞིིག་ཉོི་རྒྱུའི་ཚེབ་ཏུ་གད་སྙིགས་ལྡུག་སོྣད་འགྱིིག་ཤོོག་ཅིིག་གི་ནང་དུ་བཀྲུ་

དགོས་པ་དང་ངེས་མེད་ཀྱི་ིགོྱིན་ཆོས་རྣམས་བཅུག་སྟ་ེའཁྱོེར་ཕྱིིན་པ་ཡིིན། ང་ཚེ་ོམགོྲན་

ཁོང་ནས་ཐོན་སྐོབས་སྒྲིག་ཆོས་གོྱིན་པའི་རི་ཚེི་མགོྲན་ཁོང་གི་སོྒོ་སྲུང་བ་དེས་ང་ཚེོའི་

ཅི་ལག་ཡོིད་པའ་ིའདྲུད་འཁོོར་ད་ེང་ཚེ་ོགནམ་ཐང་དུ་འགོྲ་བར་གླེ་འཁོོར་ལ་སྒུག་སའ་ི

སྲོང་ལམ་དུ་འབུད་རྒྱག་བཏང་སོང་། གད་སྙིགས་ལྡུག་སོྣད་འགྱིིག་ཤོོག་དེ་སྒོམ་གཞིན་

དག་གི་སྒོང་ན་ཡོིད། ང་ཚེོ་ལམ་སྟེང་དུ་སླེེབས་སྐོབས་འགྱིིག་ཤོོག་དེར་འགུལ་སྐྱོད་

ཐེབས་དུས་ངའི་གསང་དོར་གཉིིས་སྲོང་ལམ་གྱིི་སྟེང་དུ་ཟིགས་པས་ང་ངོ་ཚེ་ནས་ཚེོར་

ཤོེས་བོར་སོང་། འོན་ཀྱིང་སོྒོ་སྲུང་བ་དེས་སྣང་མེད་ཀྱིི་ངང་ནས་མར་བསྒུར་ཏེ་ལག་

ཤུབས་དཀར་པོ་གོྱིན་པའི་ལག་པས་གསང་དོར་གཉིིས་པོ་ཡིར་བསྒྲུགས་ཏེ་འགྱིིག་ཤོོག་

ག་ིནང་དུ་བཅུག་སོང་། ང་ཚེ་ོར་ིཚེི་མགོྲན་ཁོང་ནས་ཐོན་སྐོབས་ཀྱི་ིགནས་ཚུལ་རེད།

ཉིིན་འགའི་སོྤྲོ་གསེང་གི་ཆོེད་དུ་ང་ཚེོ་ལོན་ཌོན་ནས་ནེ་སི་ལ་འཕུར་བ་ཡིིན། ལོ་

སོྔོན་མ་དེར་སྐྱིད་པོ་ཞིེ་དྲགས་བྱུང་བར་བརྟེེན་ང་ཚེོ་གཉིིས་ཀར་དེར་ཡིང་སྐྱར་འགོྲ་

འདོད་བྱུང་། ང་ཚེ་ོཧྥོ་རན་ས་ིལ་ཡིོད་དུས་ངས་ “ས་ིཔེན་ཡི་” ཞིེས་གྲགས་པ་སྟ།ེ ས་ིཔེན་

ཡིའི་རྟེ་བཞོིན་སོླེབ་གྲྭ་དེ་ལ་བལྟ་ཐུབ་པའི་ཆོེད་དུ་ང་ཚེོ་ཝིེ་ཡི་ནར་འགོྲ་དགོས་པ་རིན་

པོ་ཆོེ་ལ་རེ་འདུན་ཞུས་པ་ཡིིན། ད་ཆོ་ང་རང་རྒྱུན་དུ་རྟེ་ལ་ཞོིན་གྱིི་ཡོིད་ཙང་། ངས་རྟེ་

འདུལ་སོྦྱང་གི་ཐད་ལ་དོན་གཉིེར་ཆོེན་པོ་བྱེད་རྒྱུ་འགོ་བཙུགས། སླེོབ་གྲྭ་དེ་སོྲོལ་རྒྱུན་

སྤུས་དག་ག་ིརྣམ་པ་ལྡན་པའ་ིརྟེ་རྩལ་གྱི་ིརྩེད་མོའ་ིསོྦྱང་བརྡོར་བྱེད་ས་ད་ེརེད།
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ང་ཚེོས་ཝིེ་ཡི་ནར་ཤོོན་བྷ་རན་རྒྱལ་ཁོང་ཐེ་བའི་ས་ཆོ་མང་པོར་སོྐོར་སོྐྱད་བྱས་པ་

ཡིིན། རིན་པོ་ཆོེ་ལ་ཝིེ་ཡི་ནའི་ཟི་ཁོང་རྣམས་ཀྱིི་ནང་དུ་དུས་ཚེོད་རིང་པོ་བསྐྱལ་རྒྱུར་

ཐུགས་མཉིེས་པོ་ཡིོད་པ་དང་། དུས་ཡུན་ཆོ་ཚེང་ག་ིརིང་ལ་ང་ཚེོའ་ིབུ་ཋེག་གྷི་ིགཉིོར་སོྐྱང་

བྱེད་རྒྱུ་ཁོག་པོ་ཞི་ེདྲགས་བྱུང་།

སྟབས་ལེགས་པ་ཞིིག་ལ་ང་ཚེོར་སི་པེན་ཡིའི་རྟེ་བཞོིན་སླེོབ་གྲྭར་རྟེའི་འདུལ་སོྦྱང་

ག་ིལྟད་མོ་ཞིིག་ལ་འགོྲ་རྒྱུའ་ིའཛུལ་བྱང་ཐོབ་ཐུབ་པ་བྱུང་། ལྟད་མོ་སོྟན་པའ་ིཉིིན་མོ་དེར་

ང་ཚེོས་ས་ིཔེན་ཡིའ་ིརྟེ་བཞོིན་སོླེབ་གྲྭ་ཡོིད་སའ་ིཝི་ེཡི་ནའ་ིདགུན་དུས་ཀྱི་ིཕོ་བྲེང་ཟིེར་བ་

དེའ་ིཕྱི་ིལ་ལངས་ཏ་ེབསྡེད་པ་ཡིིན། རྟེ་རྩལ་འཁྲབ་སོྟན་ལ་བལྟ་བར་ང་ཚེོས་བང་བསྒྲིགས་

ཏ་ེདུས་ཚེོད་རིང་པོར་བསྒུགས་པ་ཡིིན། མཐའ་མ་དེར་ཁོོང་ཚེོས་སོྒོ་ཕྱིེས་པ་དང་མ་ིཚེོས་

ང་ཚེོའ་ིགཡིས་གཡིོན་ནས་འབུད་རྒྱག་དང་འཚེང་ཁོ་རྒྱག་རྒྱུ་འགོ་བཙུགས་སོང་། ང་ཚེ་ོ

མཐའ་མཇུག་དེར་མ་ིཚེོགས་བརྒྱུད་ད་ེཁོང་པའ་ིནང་དུ་སླེེབས་ཐུབ། དོ་ར་ཡིོངས་རོྫོགས་

མཐོང་སའི་ཆོར་ཡོིད་པའི་ང་ཚེོའི་རྐུབ་སྟེགས་སུ་སླེེབས་པ་ལ་ཤོིང་གི་ཐེམ་སྐོས་ཕྲ་མོ་

ཞིིག་བརྒྱུད་ད་ེའགོྲ་དགོས་ཀྱི་ིའདུག གནམ་གཅིལ་ནས་ཤོེལ་གྱི་ིདཔྱོངས་སྒྲོན་ཆོེན་པོ་དུ་

མ་དཔྱོངས་ཡོིད་པའ་ིཚེོམས་ཆོེན་ད་ེན་ིངོ་མཚེར་བ་ཞིིག་འདུག དོ་ར་དེའ་ིནང་དུ་ལྟད་མོ་

བ་སོྟང་ཕྲག་འགའ་ཤོས་ཤོོང་ག་ིའདུག ད་ེན་ིརྒྱུན་ལྡན་མ་ཡིིན་པའ་ིཁོོར་ཡུག་ཅིིག་རེད།

ང་ཚེོ་རང་རང་གི་རྐུབ་སྟེགས་སུ་བསྡེད་ཚེར་རྗོེས་ལྟད་མོ་འགོ་ཚུགས་པའི་བརྡོ་

མཚེོན་དུ་རྒྱང་བསྒྲགས་བརྒྱུད་དེ་རྒྱུན་གཙང་གི་རོལ་དབྱངས་གཏོང་རྒྱུ་འགོ་ཚུགས་

སོང་། དེ་ནས་གསེར་གྱིི་ཕྲ་ཅིན་གྱིི་སྲོབ་དང་། མཐའ་ལ་གསེར་སྐུད་ཀྱིིས་བསྒྲིལ་བའི་

སྒོ་ཆོས་སྤྲོས་པའ་ིཧ་ཅིང་གཟི་ིབརྗོིད་ལྡན་པའ་ིརྟེ་དཀར་པོ་འགའ་ིསྒྲིག་བཀོད་ཅིིག་སླེེབས་

སོང་། རྟེ་པ་ཚེོས་ངོས་གཙང་ལ་བབ་ཆོགས་པའ་ིསྒྲིག་ཆོས་རྒྱ་སྨུག་དང་རྩ་ེགཉིིས་ཅིན་གྱི་ི

ཞྭ་མོ་གོྱིན་འདུག ད་ེན་ིརྟེ་དང་རྟེ་པ་རྣམས་ཀྱིིས་བྷ་ལེད་ཞིབས་བྲེོ་མཉིམ་འཁྲབ་བྱེད་པ་

དང་མཚུངས། ལྟད་མོ་བལྟས་ཏ་ེསྐོར་མ་ལྔའམ་བཅུ་ཙམ་རྗོེས་སུ་རིན་པོ་ཆོ་ེབཤུམ་འགོ་

བརྩམས་སོང་། ངས་ཅིི་ཞིིག་བྱུང་བ་མ་ཤོེས་པས་ངས་ཁོོང་ལ་ “ཁྱོེད་རང་ལ་ག་རེ་བྱས་
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སོང་། མ་འགྲིག་པ་ཞིིག་འདུག་གམ།” ཞིེས་ཞུས་པ་ཡིིན། ཁོོང་གིས་ “མ་འགྲིག་པ་གང་

ཡིང་མ་ིའདུག མཛོེས་པོ་ཞི་ེདྲགས་འདུག འད་ིན་ིརླུང་རྟེ་མངོན་པར་མཚེོན་པའ་ིབྱ་བ་

ངོ་མཚེར་ཅིན་ཞིིག་རེད།” ཅིེས་ལན་གནང་བྱུང་། (རླུང་རྟེ་ན་ིཤོམ་བྷ་ལའ་ིབསྟན་བཅོིས་

ཀྱིི་ནང་དུ་འགྲེལ་བརོྗོད་བྱས་པའི་གཟིི་བརྗོིད་དང་ཆོེ་མཐོང་མཐོར་འདེགས་ཀྱིི་མཚེོན་

དོན་རེད།) རིན་པོ་ཆོེ་ལྟད་མོའ་ིདུས་ཡུན་ཆོ་ཚེང་ལ་བཤུམས་སོང་། ང་རང་ཡིང་རྟེ་

དང་རྟེ་པ་གཉིིས་ཧ་ཅིང་བབ་ཆོགས་པའ་ིསོྒོ་ནས་འདུས་པའ་ིརྟེ་འདུལ་སྦྱོང་ག་ིའགྲེམས་

སོྟན་འདིས་ཡིིད་འགུལ་ཐེབས་སོང་།

རྗོེས་སུ་ང་ཚེོས་ཉིམས་མོྱོང་དེའི་སོྐོར་ལ་གླེེང་མོལ་བྱེད་སྐོབས། ངས་རིན་པོ་ཆོེ་ལ་

ངའི་རྟེ་པ་ཞིིག་བྱེད་འདོད་ཀྱིི་རྨི་ལམ་གྲུབ་པ་ལ། སི་པེན་ཡིའི་རྟེ་བཞོིན་སླེོབ་གྲྭའི་དགེ་

རྒན་ཞིིག་ག་ིས་ནས་རྒྱུན་གཙང་ག་ིརྟེའ་ིའདུལ་སོྦྱང་ག་ིཐབས་ལམ་སོྦྱང་རྒྱུ་ད་ེརེད་འདུག་

ཞུས་པ་ཡིིན། ང་རང་སོྦྱང་ཚེན་འདིའ་ིཐད་ལ་གསར་རྐྱེང་རེད་ད་ེརིན་པོ་ཆོེས་གཟིབ་ནན་

གྱི་ིསོྒོ་ནས་ང་ལ་ “ཁོྱོད་ཀྱིིས་ཤོེས་གསལ་བཞིིན་ད་ལྟ་མགྱིོགས་དྲགས་པ་རེད། འོན་ཀྱིང་

ལོ་ར་ེགཉིིས་ཀྱི་ིནང་དུ་ཁོྱོད་རང་འད་ིགར་ཡིོང་སྟ་ེསླེོབ་སོྦྱང་བྱེད་རྒྱུའ་ིལམ་ཞིིག་རྙིེད་ཀྱི་ི

རེད་བསམ་གྱི་ིའདུག” ཅིེས་གསུངས་བྱུང་།

ང་ཚེ་ོཁྱོིམ་དུ་འཁོོར་རྗོེས་འོད་གསལ་ན་ིསོླེབ་གྲྭར་ཕྱིིར་ལོག རིན་པོ་ཆོ་ེགསུང་ཆོོས་

གནང་བར་ཕྱིིར་སོྐྱད་གནང་། ང་རང་ཁོེར་རྐྱེང་ཋེག་གྷི་ིདང་ག་ེསར་གྱི་ིམཉིམ་དུ་ཁྱོིམ་དུ་

ལུས། ཁོོང་གཉིིས་ཉིལ་ཁོང་གཅིིག་ཏུ་ཉིལ་གྱི་ིཡོིད་ལ་ལས་ཀ་ན་ིགཅིིག་རྗོེས་གཉིིས་མཐུད་

ཀྱིིས་བཟོི་ཡིི་རེད། གེ་སར་ལོ་གཉིིས་ཟིིན་ཡིོད་ཀྱིང་ཁོོ་ལ་ཕྲུ་གུའི་ཉིལ་ཁྲི་ཞིིག་ཡིོད། ང་

རང་བྱིས་པ་ཡིིན་དུས་ཀྱི་ིཉིལ་ཁྲ་ིརྐང་བཞི་ིཔ་ད་ེལ་ད་ཆོ་ཋེག་གྷི་ིཉིལ་གྱི་ིཡིོད། ཁོོང་གཉིིས་

མཉིམ་དུ་ཡོིད་སྐོབས་འཇེིགས་སུ་རུང་བ་ཞིིག་ཡོིད། ངས་ཁོོང་གཉིིས་མཚེན་ལ་བསྙལ་

ཚེར་བའ་ིརྗོེས་སུ། སྐོབས་ར་ེཁོོང་གཉིིས་ཡིར་ལངས་ཏ་ེརྩེད་མོ་རྩེས་ནས་ཁོང་པའ་ིནང་

ག་ིའཛོིན་ཆོས་ཚེང་མ་གཏོར་བཤོིག་བྱེད་ཀྱི་ིརེད།
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སྔོ་ལོ་དེར་༸རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པ་མཆོོག་བོྷལ་ཌར་དུ་ཕེབས་སྐོབས། ཁོོང་གིས་ཋེག་

གྷིི་ལ་གནང་བའི་ཕྱིག་རྟེགས་གཅིིག་ནི་ཐུབ་པའི་སྐུ་བརྙིན་ཅུང་སྤུས་ལེགས་ཤོིག་ཡིོད། 

ཀརྨ་པ་མཆོོག་གིས་ང་ལ་ཀརྨ་བཀའ་བརྒྱུད་པའ་ིནང་དུ་བླ་མ་སྐྱེས་ཆོེན་དམ་པའ་ིརིང་

བསྲོེལ་ལས་གྲུབ་པའ་ིཐུབ་པའ་ིསྐུ་བརྙིན་དམིགས་བསལ་གལ་ཆོེན་བདུན་ཡིོད་པ་ནས་

གཅིིག་ཋེག་གྷི་ིལ་གནང་ག་ིཡིིན་གསུངས་བྱུང་། སྐུ་བརྙིན་འད་ིདག་ག་ིནང་ནས་གཅིིག་

ཋེག་གྷི་ིལ་གནང་བ་དེས་ང་ཚེོར་སོྤེབས་པ་སྐྱེས་བྱུང་ལ། ང་ཚེོས་ཋེག་གྷི་ིཡི་ིསྐུ་བརྙིན་ད་ེ

དམིགས་བསལ་མཆོོད་གཤོོམ་ཞིིག་གི་ནང་དུ་ཁོོའ་ིཉིལ་ཁོང་དུ་བསྒྲིགས་ཡིོད། ཞོིགས་

པ་ཞིིག་ངས་བུ་གཉིིས་མལ་ལས་སླེོང་བར་ཁོོང་ཚེོའི་ཉིལ་ཁོང་དུ་འཛུལ་དུས་མཆོོད་

གཤོོམ་ལ་མིག་བཤོེར་ཞིིག་བྱས་པ་ཡིིན། ཐུབ་པའི་སྐུ་བརྙིན་དེའི་དབུ་བཀོག་ནས་མི་

འདུག ངའ་ིཁོ་ནས་ “ཨོ་ཛོི་ལ། དཀོན་མཆོོག་མཁྱོེན། དཀོན་མཆོོག་མཁྱོེན། ཐུབ་པའ་ིསྐུ་

བརྙིན་ལ་ག་རེ་བྱུང་བ་རེད།” ཅིེས་སྨྲས་པ་ཡིིན། ཋེག་གྷིི་ཡིིས་ “གེ་སར་ལོྟགས་འདུག” 

ཟིེར་། གེ་སར་གྱིིས་ཐུབ་པའི་སྐུ་བརྙིན་གྱིི་དབུ་དེ་ཟོིས་འདུག ཁོོས་སོ་བརྒྱབ་པའི་ཤུལ་

ཡིང་མཐོང་རྒྱུ་འདུག

ག་ེསར་གྲུང་པོ་དང་ཧ་ཅིང་འཚུབ་པོ་ཡིོད་ན་ཡིང་ཁོོ་ན་ིསོྤྲོ་སྣང་རྒྱས་པའ་ིལོ་གཉིིས་

ཟིིན་པའ་ིབྱིས་པ་སྤྱིིར་བཏང་བ་ཞིིག་རེད། སྟབས་མ་ིལེགས་པ་ཞིིག་ལ་ཋེག་གྷི་ིན་ིད་ེའདྲ་

མ་རེད། ད་ཆོ་ཁོོ་ལ་འཚེར་ལོངས་དང་འབྲེེལ་བའ་ིདཀའ་ངལ་གྱི་ིམཚེོན་རྟེགས་མང་པོ་

ཡིོད། ལོ་སོྔོན་མ་དེར་ང་ཚེོས་ཋེག་གྷིི་གཟིའ་འཁོོར་གཅིིག་གི་ནང་དུ་ཞོིགས་པ་འགའ་

ཤོས་སོྔོན་འགྲོའ་ིསོླེབ་གྲྭར་བཏང་བ་ཡིིན། ང་ཚེ་ོཡོི་རོབ་ནས་ཕྱིིར་འཁོོར་རྗོེས་ཞིོགས་པ་

ཞིིག་ལ་ཁོོའ་ིདག་ེརྒན་གྱིིས་ང་ལ་ཁོ་པར་བཏང་སྟ་ེཋེག་གྷི་ིལ་གྲིབ་སོྐྱན་བྱུང་སྟ་ེདྲན་མེད་

དུ་བརྒྱལ་ནས་བོྷལ་ཌར་སྤྱི་ིདམངས་སྨོན་ཁོང་དུ་ཁྱོེར་སོང་ཞིེས་བརོྗོད་བྱུང་། ང་སྨོན་ཁོང་

དུ་འབྱོར་དུས་ཁོོ་བད་ེཐང་ཐོག་སྨོན་ཁོང་ནས་རྗོེས་སུ་བསྟེན་གཏུགས་དགོས་པའ་ིའོས་

སོྦྱར་མེད་པར་གོླེད་གོྲལ་བཏང་ཚེར་འདུག རྗོེས་སུ་ང་ཚེོས་འད་ིན་ིཁོོ་ལ་གྲིབ་སོྐྱན་མང་

པོ་ཕོག་པའ་ིདང་པོ་ད་ེཡིིན་པ་ཤོེས་རོྟེགས་བྱུང་།
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དེ་རྗོེས་དུས་ཡུན་མི་རིང་བ་ཞིིག་གི་ཞིོགས་པའི་ཆུ་ཚེོད་ལྔ་དང་ཕྱིེད་ཀའི་ཐོག་རྣ་

ལ་རྩུབ་པའི་སྒྲ་སྐོད་ཅིིག་གིས་ང་གཉིིད་ལས་སད་བྱུང་། ང་འོག་ཁོང་དུ་སླེེབས་དུས་

ཋེག་གྷིི་ཡིིས་བསྲོེ་སོྦྱར་འཕྲུལ་འཁོོར་དེ་མགོྱིགས་ཚེད་མཐོ་ཤོོས་དེར་བཏང་ནས་བསྡེད་

འདུག ཁོོའ་ིལག་པ་གཡིས་པའ་ིནང་དུ་འབྲེས་ཁུག་ཅིིག་དང་། ལག་པ་གཡིོན་པའ་ིནང་

དུ་མངར་ཁུར་ལ་ཕྲ་རྒྱན་འདེབས་པའི་དངུལ་མདོག་གི་རིལ་བུ་ཆུང་ངུའི་སོྣད་ཅིིག་

བཟུང་འདུག ཁོོས་འབྲེས་དང་དངུལ་མདོག་རིལ་བུ་རྣམས་བསྲོ་ེསོྦྱར་འཕྲུལ་འཁོོར་ནང་

དུ་བླུགས་ཏེ་ཐབ་ཚེང་ནང་དུ་གང་སར་འཐོར་བ་དེར་ལྟ་བཞིིན་བསྡེད་འདུག གལ་ཏེ་

གོ་སྐོབས་བྱུང་ན་ཕྲུ་གུ་ཆུང་ཆུང་མང་པོས་འད་ིའདྲ་བྱེད་སྲོིད། འོན་ཀྱིང་ཋེག་གྷི་ིལ་ང་ཁོོ་

དང་མཉིམ་དུ་ཐབ་ཚེང་ནང་དུ་ཡོིད་པའི་སྣང་བ་ཁོོ་རང་མི་འདུག་ལ། ཁོོ་རང་གིས་

འཚུབ་སྤྱིོད་བྱས་པ་ཡིང་རྟེོགས་ཐུབ་ཀྱི་ིམ་ིའདུག ཋེག་གྷིིའ་ིསྤྱིོད་ལམ་ན་ིརྒྱུན་ལྡན་མིན་

པའི་སོྒོ་ནས་ང་ཚེོ་དང་ཐག་རིང་དང་ཞིེན་མེད་དུ་གྱུར། ཁོོས་སྨྲ་བརོྗོད་ཕྲན་བུ་ཤོེས་པ་

ད་ེཡིང་ཉིམས་ཆོག་འགྲོ་བཞིིན་ཡིོད་པ་དང་། ཁོོ་ན་ིརྒྱུན་ལྡན་གྱི་ིམ་ིཚེ་ེནས་ཐག་ཇེ་ེརིང་

ནས་ཇེ་ེརིང་དུ་འགོྲ་བཞིིན་འདུག

འདིའ་ིསྐོབས་སུ་ཋེག་གྷི་ིཁོོང་ཁོྲ་ལངས་པོ་དང་སྟངས་འཛོིན་མ་ིཐུབ་པ་ཞིིག་ཏུའང་

གྱུར་འདུག གནས་ཚུལ་འགའ་ཤོས་བྱུང་བའི་རྗོེས་སུ་ངས་བཟོིད་བསྲོན་མ་ཐུབ་ཙང་

རིན་པོ་ཆོ་ེལ་ཁོ་པར་བཏང་བ་ཡིིན། ད་ེདུས་ཁོོང་གོྲང་ཁྱོེར་གྱི་ིཕྱི་ིལ་ཕེབས་ནས་བཞུགས་

མེད། ངས་ང་ལ་རོགས་སོྐྱར་གྱིི་དགོས་མཁོོ་ཡོིད་པ་ཚེོར་བྱུང་། རིན་པོ་ཆོེས་ཋེག་གྷིི་ལ་

ལྟ་སོྐྱང་བྱེད་པར་རོགས་པ་སོྣན་མ་རེ་ཐོབ་ཆོེད་ཁོོང་རང་གི་སླེོབ་མ་འདྲིས་ཆོེ་བ་ཞིིག་

ལ་ཁོ་པར་བཏང་འདུག ང་རང་གིས་ཀྱིང་སྒོེར་གྱི་ིགོྲགས་པོ་ཉི་ེབོར་བརྩ་ིས་མ་ིའདིས་ང་

ལ་ཁོ་པར་བཏང་སྟ་ེ “ཁོྱོད་ཀྱིིས་ཋེག་གྷི་ིལ་བལྟ་སྐྱོང་བྱེད་མ་ིཐུབ་པ་ཅི་ིཡིིན་ངས་ཤོེས་ཀྱི་ི

མི་འདུག ཁོོ་ཁྱོེད་རང་གི་ཕྲུ་གུ་རེད།” ཅིེས་བརོྗོད་བྱུང་། ངས་ཚེོད་དཔག་བྱས་ན་དེ་ནི་

དམིགས་བསལ་དེའ་ིསྐོབས་ཀྱི་ིསྐྱེས་པ། རང་ཉིིད་ལ་ཕྲུ་གུ་མེད་པ་ཞིིག་གིས་བསམ་བློའ་ི
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འཁྱོེར་སོ་ཞིིག་རེད། ཅིི་ཞིིག་འབྱུང་བཞིིན་ཡིོད་པ་ཁོོས་རྩ་བ་ནས་ཤོེས་ཀྱིི་མེད་ལ་དེས་

ཕན་ཐོགས་གང་ཡིང་མ་བྱུང་།

ཋེག་གྷིིའི་གནས་སྟངས་ཇེེ་སྡུག་ཏུ་སོང་བས་རིན་པོ་ཆོེ་དང་ང་གཉིིས་ཀྱིིས་ཁོོ་བོྷལ་

ཌར་གྱིི་ཀློད་པའི་སྨོན་པ་ཞིིག་གི་སར་འཁྲིད་རྒྱུར་ཐག་བཅིད་པ་ཡིིན། ང་ཚེོས་སྨོན་པ་

དེར་ང་ཚེོའི་ཕྲུ་གུ་དེ་ཐོག་མའི་སྐོབས་སུ་རྒྱུན་ལྡན་ཡིིན་ཀྱིང་། ད་ཆོ་ཚེད་ལས་འདས་

པའ་ིསོྡེད་མ་ིཚུགས་པ་དང་དང་འབྲེེལ་བ་ཆོད་པ་གཉི་ིག་ཆོ་ེརུ་འགོྲ་ཡི་ིཡིོད་ཚུལ་འགྲེལ་

བརོྗོད་བྱས་པ་ཡིིན། སྨོན་པས་ཁོོ་ལ་བརྟེག་དཔྱོད་བྱས་པའི་རྗོེས་སུ་ང་ཚེོ་ལ་གཅིིག་

བྱས་ན་ཋེག་གྷི་ིལ་ཀློད་པའ་ིསྐྲན་ནད་ཡོིད་སྲོིད་པའ་ིམནོ་བསམ་གཏོང་དགོས་པ་བཤོད་

བྱུང་། ང་ཚེ་ོགཉིིས་ཀ་ཧོན་འཐོར་བ་དང་སེམས་སྡུག་ཆོེན་པོ་བྱུང་། སྨོན་པས་ཀློད་པའ་ི

བརྙིན་པར་ལནེ་ཐུབ་པའ་ིཆོེད་དུ་ཀློད་པ་དང་ཀ་པ་ལིའ་ིགསངེ་ལ་རླུང་གཏོང་རྒྱུའ་ིབརྟེག་

དཔྱོད་ཐེ་བའི་བརྟེག་དཔྱོད་མང་པོ་ཞིིག་བྱེད་དགོས་པའི་ལམ་སོྟན་བྱས་བྱུང་། བཅོིས་

ཐབས་འད་ིན་ིཧ་ཅིང་ག་ིན་ཟུག་ཅིན་ཞིིག་ཏུ་བརྩ་ིབ་རེད། དེང་སང་ན་ཟུག་དང་གཤོག་

བཅོིས་ཆུང་བའི་ཐབས་ལམ་ཡོིད་ཀྱིང་སྐོབས་དེ་དུས་དེ་རང་བེད་སོྤྱིད་གཏོང་གི་ཡོིད། 

ཋེག་གྷིི་ལ་བརྟེག་དཔྱོད་དེ་བྱས་པ་རེད། འོན་ཀྱིང་ཁོོ་ལ་ན་ཟུག་རྩ་བ་ནས་མེད་པ་ནང་

བཞིིན་བསྡེད་པ་རེད། དེའི་རྗོེས་སུ་ཁོོ་ལ་མགོ་གས་འགྲོ་བ་ལྟ་བུའི་ན་ཟུག་ཡིོང་དགོས་

ཀྱིི་ཡིོད་ཀྱིང་། བརྟེག་དཔྱོད་ཚེར་བའི་རྗོེས་སུ་ཁོོས་ནི་ཁོོ་རང་གི་ཉིལ་ཁྲིའི་སྟེང་དུ་ས་

མཆོོང་གནམ་མཆོོང་བྱས་ཏ་ེསོྡེད་ཀྱི་ིའདུག བརྟེག་དཔྱོད་ད་ེཚེོས་ནད་ཡོིད་པ་སོྟན་ཐུབ་

མེད། འོན་ཀྱིང་དེའ་ིརྗོེས་སུ་ཨ་ིཨ་ིཇེིའམ (EEG) ། གོླེག་རྡུལ་པར་ལེན་གྱི་ིབརྟེག་དཔྱོད་

དེས་ཋེག་གྷིིའི་ཀློད་པའི་རླབས་ཕྲེང་རྣམས་རྒྱུན་ལྡན་མ་ཡིིན་པ་ཡིོད་པ་བསྟན་པ་རེད། 

འདིའི་རྐྱེེན་པས་ཡིང་སྐྱར་སྨོན་པ་བསྟེན་གཏུགས་དང་བརྟེག་དཔྱོད་ཀྱིི་རིམ་པ་གཞིན་

ཞིིག་འགོ་ཚུགས།

ང་ཚེོས་ཋེག་གྷི་ིདམིགས་བསལ་ཆོེད་མཁོས་པ་མང་པོ་ཞིིག་ལ་བསྟན་པ་ཡིིན་ཏ་ེསུས་

ཀྱིང་ནད་རྟེགས་ཆོོད་པ་བྱུང་མ་སོང་། ཁོོའ་ིཀློད་པའ་ིཕྱི་ིཤུན་ལ་སྐྱོན་ཆོ་ཞིིག་ཡིོད་ཀྱིང་། 
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སྨོན་པ་ཚེོས་ང་ཚེོར་ཁོོའ་ིགནས་བབ་དེ་འཁྲུལ་སྣང་གི་ནད་རྟེགས་ངོ་མ་མ་རེད་ཅིེས་

བརོྗོད་བྱུང་། དེས་ན་ཁོོའ་ིནད་གཞི་ིད་ེཡི་མཚེན་ཅིན་ཞིིག་རེད།

ངས་འདས་པའ་ིསྐོབས་སུ་ངས་ནོར་འཁྲུལ་ཚེབས་ཆོེན་ཞིིག་ཤོོར་པ་མིན་ནམ་སྙམ་

པའ་ིམནོ་བསམ་གཏོང་རྒྱུ་འགོ་བཙུགས། ཋེག་གྷི་ིཕྲུ་གུ་ཆུང་ཆུང་ཡིིན་སྐོབས་ཀྱི་ིབརྡོབ་

སོྐྱན་ཅི་ིབྱུང་ར་ེར་ེབཞིིན་ལ་བསམ་བློ་བཏང་བ་ཡིིན། ཁོོ་བྱིས་པ་ཡིིན་དུས་ཆུ་གདན་བརྗོ་ེ

སའ་ིརྒྱ་ཅོིག་ནས་ཟིགས་པ་ད་ེངས་དྲན་སོས་བྱུང་། ངས་ཁོོ་ལ་སོྐྱན་བྱུང་བ་ན་ིམཐོང་མ་

བྱུང་སྟ།ེ འོན་ཀྱིང་སྐོབས་ད་ེདུས་ཅི་ིཞིིག་བྱུང་བ་མིན་ནམ་སྙམ། ཁོོ་བུ་གཞོིན་གཞོིན་ཡིིན་

དུས་ཐེངས་ཤོིག་ཁོ་ལོ་ར་ཌོའ་ིརྒྱུ་མའི་ཚེོང་ཁོང་ཞིིག་གི་ནང་དུ་ཁོོ་མར་འདྲིལ་ཏེ་མགོ་

བརྡོབས་པ་རེད། ངས་ང་རང་ག་ིསེམས་ལ་ “ད་ེདུས་ཁོོའ་ིམགོ་བརྡོབས་པ་རེད། ངས་ཁོོ་ད་ེ

མ་ཐག་ཏུ་སྨོན་པའ་ིསར་ཁྲིད་ཅིིང་རྗོེས་སུ་ཁོོ་ལ་སྐྱོན་ཆོ་གང་ཡིང་མ་ིའདུག” ཅིེས་མནོ་

བསམ་འཁོོར་བྱུང་། ང་རང་ག་ིབསམ་བོླར་གལ་ཏ་ེཁོོ་བྱིས་པ་ཡིིན་སྐོབས་སུ་བརྡོབ་སོྐྱན་

བྱུང་བ་ཞིིག་ལ་བརྟེེན་ནས་ནད་གཞི་ིའད་ིབྱུང་བ་ཡིིན་ན། དོན་རྐྱེེན་བྱུང་རྗོེས་རིང་པོར་མ་

སོང་བར་དཀའ་ངལ་ཡིོང་ག་ིརེད་དྲན་གྱི་ིའདུག ཋེག་གྷི་ིབྱིས་པ་ཡིིན་དུས་གོླེ་ནད་སོྔོན་

འགོག་ག་ིཁོབ་བརྒྱབ་རྗོེས་ཁོོ་ལ་ཚེ་བ་མཐོན་པོ་ཡུན་རིང་འཕར་བ་སོགས་བད་ེཔོ་ཞིིག་

མ་བྱུང་བ་ངས་དྲན་སོས་ཀྱི་ིའདུག ཁོོའ་ིསྤྱིོད་ལམ་གྱི་ིདཀའ་ངལ་གྱི་ིརྒྱུ་ད་ེཡིིན་སྲོིད་དམ།

དོན་དངོས་སུ་ངས་ཋེག་གྷིིའ་ིདཀའ་ངལ་གྱི་ིརྒྱུ་གང་ཡིིན་ང་ཚེོས་ཤོེས་ཀྱི་ིརེད་དྲན་གྱི་ི

མ་ིའདུག སྐོབས་ད་ེདུས་ང་ཚེོར་བཟོིད་མ་བད་ེཆོ་ེཤོོས་ད་ེཁོོ་ལ་ཅི་ིཞིིག་བྱུང་བ་དང་དེའ་ི

རྒྱུ་རྐྱེེན་གང་ཡིིན་ཤོེས་མ་ཐུབ་པ་ད་ེབྱུང་། སྨོན་པ་ཚེོས་གནས་ཚུལ་འགའ་ཞིིག་ལ་མཛུབ་

སོྟན་ཐུབ་པ་ལས། ཁོོང་ཚེོའ་ིས་ནས་ང་ཚེོས་ཋེག་གྷི་ིལ་ཅི་ིཞིིག་བྱེད་དགོས་པའ་ིབརྡོ་སྟོན་

དང་། ནད་ངོས་འཛོིན། ནད་རྟེགས་ངོས་བཟུང་སོགས་ངེས་པ་རྙིེད་པའི་ལན་འདེབས་

ནམ་ཡིང་ཐོབ་མ་བྱུང་། ཁོོ་ལ་འཁྲུལ་སྣང་ག་ིནད་ལྟ་བུའ་ིསོྤྱིད་པ་ཡིོད་པ་གསལ་པོ་རེད། 

འོན་ཀྱིང་སྐོབས་དེ་དུས་སུས་ཀྱིང་འཁྲུལ་སྣང་གི་ནད་རེད་ཅིེས་བརོྗོད་མེད། དེང་སང་

ལྟ་བུ་ཡིིན་ན་གནས་ཚུལ་མ་ིའདྲ་བ་ཡིོང་སྲོིད།
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ད་ལྟའང་གང་འཚེམས་ཤོིག་བར་དུ་ངས་ཋེག་གྷིིའ་ིདཀའ་ངལ་གྱི་ིརྒྱུ་ཅི་ིཡིིན་འཚེོལ་

བའ་ིའབད་བརོྩན་བྱེད་ཀྱི་ིཡིོད། ངས་རང་གིས་རང་ལ་ “ཁོོ་ལ་བརྡོབ་སོྐྱན་ཞིིག་བྱུང་བ་

རེད་དམ། ཁོོ་ལ་གནས་ཚུལ་ཅི་ིཞིིག་བྱུང་བ་རེད།” ཞིེས་དྲ་ིབ་བྱེད་ཀྱི་ིཡིོད། འོན་ཀྱིང་ངས་

གནས་ཚུལ་བྱ་ེབྲེག་པ་ཞིིག་ག་ིཐོག་ཏུ་མཛུབ་མོ་འཛུགས་ཐུབ་ཀྱི་ིམ་ིའདུག སྐོབས་རེར་

ང་ལ་ཁོོ་སྐྱེ་སྐོབས་དུས་ཡུན་རིང་པོ་འགོར་བ་དང་། སོྲོག་རླུང་མ་འདང་བའི་དབང་

གིས་མདོག་སོྔོ་སྐྱར་གྱུར་ཏེ་སྐྱེས་པ་དེ་ལ་བརྟེེན་ནས་དཀའ་ངལ་འདི་བྱུང་བ་མིན་ནམ་

སྙམ་པ་དང་། སྐོབས་རེར་རྒྱུན་མཆོེད་དང་འབྲེེལ་བའི་སོྐྱན་ཆོ་མིན་ནམ་སྙམ་པ་ཡིོང་

ག་ིའདུག ངས་སྐོབས་རེར་རིན་པོ་ཆོེས་མཆོོད་ཆོང་ཤུགས་ཆོ་ེམཆོོད་པའ་ིརྐྱེེན་གྱིིས་རྒྱུན་

མཆོེད་ས་བོན་ལས་བྱུང་བ་མིན་ནམ་སྙམ། ཋེག་གྷིི་མངལ་དུ་ཆོགས་སྐོབས་ང་རང་ཧ་

ཅིང་གཞིོན་གཞོིན་རེད། ད་ེལ་བརྟེེན་ནས་རིགས་རྒྱུན་རྐྱེེན་ཕྲེང་ག་ིདཀའ་ངལ་ཞིིག་མིན་

ནམ་བསམ་པ་ཡིོང་གི་འདུག ངས་རྒྱུ་མཚེན་ལ་དཔྱོད་པ་བྱེད་སྐོབས་རྣམ་གཞིག་འདི་

དག་གཅིིག་ལའང་འབྲེེལ་བ་མེད་པ་རོྟེགས་ཀྱི་ིའདུག ཋེག་གྷི་ིལ་ཅི་ིཞིིག་བྱུང་མིན་གྱི་ིཐད་

ལ་མ་འོངས་པར་ངས་ཤོེས་ཀྱི་ིརེད་བསམ་པ་ང་ལ་ཡིོང་ག་ིམ་ིའདུག

སྨོན་པས་ང་ལ་ཐུག་འཕྲད་མཐའ་མ་བྱེད་སྐོབས་སུ་ཁོོས་ནད་གཞིི་ཅིི་ཞིིག་ཡིིན་པ་

དེར་ཁོོང་ཚེོས་འགྲེལ་བཤོད་བྱེད་ཐུབ་ཀྱིང་དེར་མིང་ཞིིག་ཡིོད་པ་མ་རེད་བརྗོོད་བྱུང་། 

ནད་ངོས་བཟུང་ཐུབ་མེད་ཙང་ཁོོས་ང་ལ་སྨོན་བཅོིས་ཅི་ིདགོས་བཤོད་ཐུབ་ཀྱི་ིམ་ིའདུག 

ང་ཚེོའ་ིཕྲུ་གུར་སོྐྱན་གནད་ཅི་ིཡིོད་ཀྱི་ིནད་གཞི་ིངོས་འཛོིན་ཡོིང་མ་ིཐུབ་པ་ད་ེངས་ངོས་

ལེན་བྱེད་དགོས་པ་རེད་སྙམ་བྱུང་།

ང་ལ་རིན་པོ་ཆོ་ེདང་ང་གཉིིས་ཀྱིིས་ང་ཚེོའ་ིབུ་ལ་ལྟ་སྐྱོང་ཡིང་དག་བྱེད་ཐུབ་མེད་པ་

དང་། ང་ཚེོས་ཁོོ་ལ་རོགས་སོྐྱར་ད་ེབས་མང་བ་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ིཡིོད་པའ་ིབསམ་བོླ་འཁོོར་

བྱུང་། བོླ་ཁོ་མི་གང་བའི་ཚེོར་བ་ཡོིང་རྒྱུ་དེ་འཇེིགས་སུ་རུང་བ་ཞིིག་འདུག དུས་ཚེོད་

འད་ིའདྲ་ཞིིག་ལ་ཋེག་གྷི་ིལ་ད་ེསྔོ་མེད་པའ་ིཞིེད་སྣང་སྐྱ་ེརྒྱུ་འགོ་ཚུགས་སོང་། ང་ཚེའོ་ིནང་

ལ་མཧཱ་ཀཱ་ལ་ཞིེས་པའི་དྲག་པོའ་ིལྷའི་ཐང་ཀ་བོད་ནས་བྱུང་བ་མང་པོ་ཡིོད། ད་ཆོ་ཋེག་
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གྷི་ིཡིིས་ག་དུས་ད་ེའདྲའ་ིསྐུ་པར་ཞིིག་མཐོང་བ་དང་ཁོོས་སྐོད་རྒྱག་པ་དང་། ངུ་བ། བོྲེས་

འགོྲ་བ་བཅིས་བྱས་ཏེ་སོྨྱོ་འགོྲ་ཡིི་འདུག ཁོོ་ནི་ཕྲུ་གུ་སྣང་བ་སྐྱིད་པོ་ཞིིག་ཡིོད། དེས་ན་

འགྱུར་བ་འད་ིན་ིཡི་མཚེན་དང་ཁོོའ་ིསོྤྱིད་པ་དང་མ་ིམཐུན་པ་ཞིིག་ཏུ་མངོན་གྱི་ིའདུག

བོད་པའི་དགོན་པ་དེ་ཚེོའི་ནང་དུ་ཡིིན་ན་མཧཱ་ཀཱ་ལའི་སྐུ་བརྙིན་གཙོ་བོ་དེ་ཁོང་

མིག་ལོགས་ཀ་ཞིིག་གི་ནང་དུ་འཇོེག་གི་རེད། ཉིམས་ལེན་པ་དེས་ལྷ་འདི་དང་འབྲེེལ་

བའ་ིཆོོ་ག་རྣམས་ཁོང་པ་དེའ་ིནང་དུ་གཏོང་ག་ིརེད། མཧཱ་ཀཱ་ལའ་ིཐང་ཀ་དང་སྐུ་བརྙིན་

ད་ེཚེོར་ག་དུས་མཇེལ་ཁོ་ཞུ་བ་དང་། ཇེ་ིལྟར་བདག་ཉིར་བྱེད་པ་སོགས་ཀྱི་ིསོྐོར་ལ་འགྲོ་

སྟངས་དམིགས་བསལ་ཞིིག་ཡིོད་པ་རེད། ཋེག་གྷིི་གང་གི་ཡིང་སྲོིད་ཡིིན་པའི་བསྟན་

དགའ་རིན་པོ་ཆོེ་སྐུ་གོང་མ་ཞིིག་གིས་ཁོོང་རང་གི་དགོན་པར་ཆོོས་སོྐྱང་མཧཱ་ཀཱ་ལའི་

རྟེེན་ཁོང་དང་འབྲེེལ་བའི་སོྐོར་ལ་ནོར་འཁྲུལ་ཚེབས་ཆོེ་ཞིིག་ཤོོར་ཡིོད་པའི་སོྐོར་ཤོོད་

སོྲོལ་འདུག ཁོོང་གིས་དགག་བྱ་ཡོིད་དུས་ཤོིག་ལ་གྲྭ་བ་བགྲེས་པ་ཚེོའི་ཁོ་ལ་མ་ཉིན་

པར་ཁྲིམས་སོྲོལ་ལ་རྩིས་མེད་ཀྱིིས་ཆོོས་སོྐྱང་ཞིིག་ག་ིསྐུ་ཐང་ཞིལ་ཕྱི་ེགནང་འདུག དེའ་ི

རྗོེས་སུ་ཁོོང་སོྨྱོན་པ་ཆོགས་འདུག ཋེག་གྷི་ིཡི་ིཞིེད་སྣང་དང་། ང་ཚེོས་ཤོེས་པའ་ིཁོོའ་ིཆོོས་

ཕོྱིགས་ཀྱིི་རྒྱབ་ལྗོངས་ཀྱིི་ལོ་རྒྱུས་འདིས། ཁོོའ་ིདཀའ་ངལ་དེ་འབྱུང་ཁོམས་དང་རྒྱུན་

མཆོེད་ཀྱིིས་བྱུང་བ་མ་ཡིིན་པར་ཆོོས་དང་འབྲེེལ་བའི་དཀའ་ངལ་ཞིིག་ཡིིན་པའི་རྣམ་

གཞིག་ད་ེཤུགས་ཆོ་ེརུ་བཏང་སོང་། གང་ལྟར་ཡིང་ཋེག་གྷི་ིན་ིདྲག་པོའ་ིལྷ་ལ་ཧ་ཅིང་ཞིེད་

སྣང་བྱེད་མཁོན་ཞིིག་ཏུ་གྱུར་སོང་། གཅིིག་བྱས་ན་༸རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པས་བཀའ་གནང་

བ་བཞིིན་ང་ཚེོས་ཁོོ་དགོན་པར་མ་བཏང་བའི་རྐྱེེན་གྱིིས་སྤྲུལ་སྐུའི་ནད་གཞིི་ཡིིན་པ་

རེད་བསམས་བྱུང་།

སོྟན་ཁོ་དེར་རིན་པོ་ཆོ་ེཕྱི་ིསོྐྱད་ལ་ཡིོད་སྐོབས། དམིགས་བསལ་དཀའ་ངལ་ཆོེན་པོ་

བྱུང་བའ་ིགཟིའ་འཁོོར་ཞིིག་ག་ིརྗོེས་སུ། ངས་ཡིང་བསྐྱར་རིན་པོ་ཆོ་ེལ་རོགས་པ་དགོས་

པའི་ཁོ་པར་ཕུལ་བ་ཡིིན། དེའི་སྐོབས་སུ་ཁོོང་ཁོ་ལོ་ར་ཌོའ་ིནང་གི་སི་ནོ་མ་སི་རུ། ཟླ་

གསུམ་འགོར་བའི་ལས་རིམ། ༡༩༧༥ ལོའ་ིབགོྲ་གླེེང་ཚེོགས་འདུ་རུ་ཡིོད་པ་དང་ཕྱིིར་
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འཁོོར་བའི་བར་དུ་མ་མཐར་ཡིང་ཟླ་བ་གཅིིག་ཡིོད། སི་ནོ་མ་སི་རུ་ཚེོགས་པའི་ལོ་

དེའ་ིབགོྲ་གླེེང་ཚེོགས་འདུ་ད་ེཕོྱིགས་ཁོ་ཤོས་ནས་དཀའ་ངལ་ཅིན་ཞིིག་བྱུང་འདུག རིན་

པོ་ཆོེས་ཐུགས་འདོད་མེད་བཞིིན་དུ་ནཱ་རོ་པར་དབྱར་ཐོག་སྐྱེལ་མཁོན་ཨ་རིའ་ིསྙན་ངག་

པ། ཌབ་ལུ་ཨ་ེས་ིམར་ཧྥོིན་དང་། ཁོོའ་ིདགའ་རོགས་ཌ་ེན་གཉིིས་ཆོོས་ཚེོགས་སུ་གསར་

ཞུགས་ཡིིན་ཀྱིང་བགོྲ་གླེེང་ཚེོགས་འདུ་ལ་ཞུགས་སུ་བཅུག་པ་རེད། བགོྲ་གླེེང་ཚེོགས་

འདུའ་ིནང་ཚེན་གྱི་ིརོྡོ་རྗོ་ེཐེག་པའ་ིཁྲིད་ལ་སླེེབས་དུས་བྷིལ་(མར་ཧྥོིན་)དང་ཌ་ེན་གཉིིས་

ཀྱིིས་མཉིམ་ཞུགས་པ་གཞིན་རྣམས་ལས་ལོགས་སུ་ཁོེར་རྐྱེང་དུ་བསྡེད་པས། རིན་པོ་

ཆོེས་ཁོོང་གཉིིས་ཀྱིིས་ཁོོང་ག་ིགསུང་ཆོོས་དང་ཁོོང་རང་ལ་འབྲེེལ་བ་བྱེད་ཀྱི་ིམ་ིའདུག་

དགོངས་འདུག

ཧ་ལོ་ཝིིན་ཞིེས་པའི་དུས་སོྟན་གྱིི་ཉིིན་མོ་དེར་གནས་ཚུལ་སྐྱུག་བོྲེ་བོ་བྱུང་བ་རེད། 

མཚེན་དེར་འཁྲབ་ཆོས་འདྲ་མིན་གོྱིན་རྒྱུའ་ིམཚེན་ཚེོགས་ཞིིག་ཡོིད་པ་དེར་བྷིལ་དང་ཌ་ེ

ན་གཉིིས་ཀྱིིས་གཡིོལ་ཐབས་བྱས་པ་རེད། ངས་ཐོས་པ་ལྟར་ན་གནས་སྟངས་ཧ་ཅིང་ཐལ་

ཆོ་ེབྱུང་འདུག རིན་པོ་ཆོེས་མ་ིཚེོས་འཁྲབ་ཆོས་ཀྱི་ིའོག་ཏུ་ཟོིག་རྫུ་བྱེད་པ་ལས་རང་ཉིིད་

ཀྱི་ིགདོང་འབག་བཤུས་ཏ་ེགཅིེར་བུར་ཐོན་དགོས་པའ་ིདགོངས་ཚུལ་བཏོན་འདུག ཁོོང་

གིས་མ་ིཚེ་ོལ་རང་རང་ག་ིགོྱིན་ཆོས་ཕུད་ད་ེདངོས་སུ་གདོང་འབག་བཤུ་དགོས་གསུངས་

འདུག ཚེང་མ་དམར་ཧྲིེང་དུ་ཐོན་འདུག རིན་པོ་ཆོེ་ལ་བྷིལ་དང་ཌེ་ན་གཉིིས་དེ་གར་

མེད་པའ་ིཐུགས་སྣང་བྱུང་། རིན་པོ་ཆོེས་ཁོོང་གཉིིས་ཀྱིང་མཚེན་ཚེོགས་ལ་ཡིོང་དགོས་

པའི་ཨུ་ཚུགས་བྱས་ཏེ་ཁོོང་ཚེོའི་མགོྲན་ཁོང་ནས་ཁོོང་གཉིིས་གཉིིད་ལས་བསླེངས་

ཏ་ེའབོད་པར་སླེོབ་མ་མངགས་འདུག ཁོོང་གཉིིས་ཀྱིིས་སོྒོ་མ་ཕྱི་ེདུས་བང་ཆོེན་ཚེོས་བྱ་

འདབ་བརྒྱུད་དེ་ནང་ལ་འཛུལ། བྷིལ་ལ་ཞིེད་སྣང་དང་དངངས་འཚེབ་སྐྱེས་ཏེ་བང་

ཆོེན་གཅིིག་ལ་ཤོེལ་ཆོག་བཙུགས་འདུག མཐའ་མ་དེར་བྷིལ་དང་ཌེ་ན་གཉིིས་ཞིབས་

བོྲེ་འཁྲབ་སར་ཁྲིད་ཡོིང་ནས་དམར་ཧྲིེང་དུ་ཕུད་འདུག ད་ེན་ིཧང་སངས་པ་ཞིིག་རེད།
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ཉི་ིམ་གཅིིག་གཉིིས་ཀྱི་ིརྗོེས་སུ་རིན་པོ་ཆོེས་མར་ཧྥོིན་དང་ཌ་ེན། ད་ེབཞིིན་བགོྲ་གླེེང་

དུ་ཞུགས་མཁོན་གཞིན་ཚེ་ོལ་བགོྲ་གླེེང་ཚེོགས་འདུ་རུ་སྡེོད་པའམ་འགྲོ་བ་རང་རང་ག་ི

འདོད་པ་ལྟར་གྱིིས་གསུངས་འདུག ཁོོང་ཚེོ་བསྡེད་འདུག་ཀྱིང་ལས་རིམ་གྲུབ་པའི་

རྗོེས་ནས་ཚུར་སླེེབས་ཡིོད་པ་མ་རེད། གནས་ཚུལ་ད་ེབགོྲ་གླེེང་ཚེོགས་འདུའ་ིཕྱི་ིལ་ཁྱོབ་

པ་རེད་ལ། དོན་དངོས་སུ་གང་བྱུང་བ་ད་ེསུས་ཀྱིང་གསང་རྒྱུའ་ིཐབས་ཤོེས་བྱས་མེད། ལོ་

གཅིིག་གཉིིས་ཤོིག་ག་ིརྗོེས་སུ་ནཱ་རོ་པ་སླེོབ་གླེིང་ག་ིསྙན་ངག་ཚེན་པའ་ིའཛོིན་གྲྭའ་ིལས་

འཆོར་ཞིིག་ག་ིངོ་བོར་དོན་རྐྱེེན་དེར་བརྩད་ཞིིབ་བྱས་ཏ་ེལོ་རྒྱུས་ད་ེ ༡༩༧༩ ལོའ་ིཧར་ཕར་

ཞིེས་པའ་ིདུས་དེབ་ཀྱི་ིཆོེད་རོྩམ་ཞིིག་ཏུ་ཐོན་པ་རེད།

དོན་རྐྱེེན་འདི་དག་བྱུང་བའི་སྐོབས་སུ་ང་རང་དེ་གར་མེད་དེ། ཧ་ལམ་འདི་དང་

འདྲ་བའི་ཐལ་ཆོ་ཆོེ་བའི་གནས་སྟངས་རྣམས་ཀྱིི་ནང་དུ་ང་རིན་པོ་ཆོེ་དང་མཉིམ་དུ་

ཡིོད། གལ་ཏ་ེཁོོང་གིས་ཉོིན་མོངས་སམ། རང་གིས་རང་བསླུ་བའ་ིགནས་བབ་ད་ེབརོྟེལ་

རྒྱུར་དུས་ལ་བབ་པའ་ིརྐྱེེན་ཞིིག་འདུག་དགོངས་ན་ཕྱིིར་འཐེན་ནམ་ཡིང་གནང་ག་ིམེད། 

འོན་ཀྱིང་མ་ིཚེོས་འདིའ་ིགནད་འགག་རོྟེགས་པ་དང་དངོས་ཡོིད་གནས་ཚུལ་ངོས་ལེན་

བྱེད་པའ་ིར་ེབ་ང་ལ་མེད།

ཕོྱིགས་གཅིིག་ནས་ངའ་ིཚེོར་སྣང་ལ་ཋེག་གྷི་ིལ་ཅི་ིཞིིག་འབྱུང་བཞིིན་པ་ད་ེདང་དོན་

རྐྱེེན་ད་ེགཉིིས་འབྲེེལ་ནས་བསྡེད་ཡོིད། འད་ིན་ིང་ཚེོའ་ིམ་ིཚེེའ་ིནང་དཀའ་ངལ་ཆོ་ེསྒོང་

ཞིིག་རེད། ཕོྱིགས་གཅིིག་ནས་བཤོད་ན། རིན་པོ་ཆོེས་བགོྲ་གླེེང་ཚེོགས་འདུ་ཚེོགས་སའ་ི

ནང་དུ་ལས་སུ་མ་ིརུང་བ་ཐལ་ཆོ་ེབའ་ིནུས་པ་ཞིིག་ལ་ཁོ་གཏད་གཅོིག་གནང་ག་ིཡོིད་པ་

དང་། ངས་ཁྱོིམ་གྱིི་གནད་དོན་དང་ཋེག་གྷིིའི་ཐད་ལ་(ཁོོང་རང་གི་ཚེིག་བརོྗོད་ལྟར་)

སོྨྱོ་འཆོོལ་གྱི་ིརྩིག་པ་མཐོན་པོ་ཞིིག་ལ་མགོ་རྡུང་བཞིིན་ཡོིད། དོན་དངོས་སུ་རྣམ་པ་དེར་

འབྲེེལ་བ་མེད་ཀྱིང་། ངས་གོང་དུ་འགྲེལ་བརོྗོད་བྱས་པ་གཞིིར་བཟུང་ན། ལྟས་ངན་གྱིི་

ནུས་པའ་ིརྣམ་པ་ཞིིག་ཐོན་ཡོིད། ༡༩༧༥ ལོའ་ིབགོྲ་གླེེང་ཚེོགས་འདུ་ད་ེཚེར་བའ་ིརྗོེས་སུ་

མར་ཧྥོིན་དང་ཌེ་ན་སོྡེད་སའི་མགོྲན་ཁོང་གི་ཁོང་མིག་དེའི་ནང་དུ་བྱིས་པ་ཞིིག་གཉིིད་
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ཉིལ་སོྡེད་སྐོབས་དབུགས་གཏོང་ལེན་མ་ཐུབ་པར་གོྲངས་པ་རེད། (ཁོོང་གཉིིས་བགོྲ་གླེེང་

ཚེོགས་འདུའ་ིགསུང་བཤོད་མཐའ་མ་བར་དུ་བསྡེད་ཡོིད་ཀྱིང་། མ་ིགཞིན་དག་ཚེ་ོལས་

ཕྲན་བུ་སྔོ་བ་ཐོན་ཕྱིིན་པ་རེད།)

དོན་རྐྱེེན་འདིའ་ིསོྔོན་ལ་ངས་རིན་པོ་ཆོ་ེལ་བགོྲ་གླེེང་ཚེོགས་འདུ་ཚེོགས་སར་ཞིལ་

པར་ཕུལ་བ་ཡིིན། ང་རང་ཋེག་གྷིིའི་སོྐོར་ལ་ཅིི་བྱ་གཏོལ་མེད་དུ་གྱུར་ནས་བསྡེད་ཡོིད། 

ངས་ནང་གི་གནས་སྟངས་ཀྱིི་ཐོག་ལ་འགྲེལ་བརོྗོད་ཞུས་པ་གསན་ཚེར་བའི་རྗོེས་སུ་

མཐའ་མ་དེར་ཁོོང་གིས་ “ང་ཚེོས་ཋེག་གྷིི་ཀརྨའི་ཆོོས་གླེིང་དུ་གཏོང་དགོས་པ་རེད། དེ་

གར་དགོན་པའི་ཁོོར་ཡུག་འདྲ་ཆོེ་བ་ཡོིད་པ་རེད་ལ། ངས་ཁོོ་ལ་ལྟ་རྟེོག་བྱེད་རོགས་

ཞིེས་ལབ་སའ་ིམ་ིཡིང་ཡིོད་པ་རེད། ཁོོ་ཕ་གིར་ལོ་འགའ་ཤོས་བསྡེད་རྗོེས་ང་ཚེོས་ཁོོ་ཕལ་

ཆོེར་ཀརྨ་པའ་ིདྲུང་དུ་གཏོང་དགོས་ཀྱི་ིརེད། ངས་ད་ེམིན་གྱི་ིགདམ་ཁོ་མཐོང་ག་ིམ་ིའདུག 

ང་ཚེོས་སྒུག་ཡུན་རིང་པོ་བྱེད་རྒྱུ་ཡིོད་པ་མ་རེད་བསམ་གྱིི་འདུག”ཅིེས་གསུངས་བྱུང་། 

རིན་པོ་ཆོེས་ཀརྨའ་ིཆོོས་གླེིང་དུ་ཋེག་གྷི་ིལ་ལྟ་རོྟེག་གཙ་ོབོ་བྱེད་རྒྱུའ་ིསོྐོར་ལ་ཁོོང་ག་ིསོླེབ་

མ་ཉི་ེགྲས་ཌ་ེཝིིད་ན་ཌེལ་ལ་བཀའ་མོལ་ཞུ་ཡི་ིཡིིན་གསུངས་གནང་བྱུང་།

ང་རང་ཕྲན་བུ་བོླ་བད་ེམོ་བྱུང་སོང་། རིན་པོ་ཆོེས་ “ཀརྨའ་ིཆོོས་གླེིང་དུ་བོླ་རྣལ་དུ་

གནས་པའ་ིམ་ིམང་པོ་ཡིོད་རེད། ཁོོང་ཚེོས་ཁོོ་ལ་ལྟ་རོྟེག་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་ིརེད། ཁོྱོད་ཀྱིིས་བོླས་

གཏོང་རྒྱུ་འགོ་འཛུགས་དགོས།” ཞིེས་གསུངས་པ་ངས་དྲན་སོས་ཀྱི་ིའདུག

ང་ཚེོས་སྐོབས་དེར་གང་ཤོེས་པ་གཞིིར་བཞིག་བྱས་ན་ངས་ཋེག་གྷིིའ་ིཐོག་ལ་རིན་པོ་

ཆོེས་ཐག་གཅོིད་ཡིང་དག་པ་གནང་ག་ིའདུག་སྙམ་བྱུང་། ང་ཚེོས་ཁོོ་མུ་མཐུད་ད་ེགཉོིར་

སོྐྱང་བྱེད་ཐུབ་པ་མ་ིའདུག ཁོོ་རང་ལ་གང་མཁོོ་བ་ད་ེཁོོ་ལ་ཐོབ་ཀྱི་ིམེད་པ་ད་ེགསལ་པོ་

རེད། ང་ཚེོས་ཐག་གཅོིད་ཡིང་དག་པ་ཞིིག་བྱེད་ཀྱི་ིའདུག་སྙམ་པ་ཞིིག་བྱུང་བ་དང་ལྷན་

དུ་ང་ལ་ཡིིད་ཆོེས་དཀའ་བའ་ིསེམས་སྡུག་ཀྱིང་བྱུང་། ཋེག་གྷི་ིན་ིལོ་བཞི་ིལོན་ཙམ་ཞིིག་

རེད། ངའ་ིབུ་དང་པོ་ད་ེང་ནས་ཐག་རིང་དུ་འགོྲ་ཡི་ིཡིོད།



འབྲུག་སྒྲ།

353

ང་ཚེོ་ཚེང་མར་རང་གི་ཕྲུ་གུའི་དོན་དུ་རེ་བ་དང་རྨི་ལམ་ཡིོད་པ་རེད། ང་ཚེོར་ཆོ་

བཞིག་ན། ང་ཚེོའི་བུ་དང་པོ་དེ་འཚེར་ལོངས་བྱུང་ནས་བོད་པའི་བླ་ཆོེན་ཞིིག་ཆོགས་

པའ་ིར་ེབ་བྱས་པ་ཡིིན། ང་ཚེོས་མ་མཐར་ཡིང་ཁོོ་འཚེར་ལོངས་བྱུང་སྟ་ེམ་ིཚེ་ེབད་ེསྐྱིད་

ལྡན་པ་ཞིིག་སྐྱེལ་ཐུབ་པའི་རེ་བ་བྱས་པ་ཡིིན། ཁོོ་ཐོག་མར་སྐྱེ་དུས་ནས་མངོན་གསལ་

ཅིན་གྱིི་དཀའ་ངལ་རྒྱུན་ལྡན་མ་ཡིིན་པ་ཡིོད་པ་དེ་འདྲ་མ་རེད། དཔེར་ན་འགོ་སྟོད་

ནས་ཁོོ་ “རྒྱུན་ལྡན་” གྱིི་བྱིས་པ་ཞིིག་ཡོིང་གི་མ་རེད་ཅིེས་བཤོད་པ་དེ་འདྲ་མ་རེད། དེ་

འདྲ་བྱུང་ན་ཕ་མ་ལ་དཔེ་མི་སྲོིད་པའི་དཀའ་ངལ་ཡིོད་པ་རེད། ཡིིན་ན་ཡིང་སྐོབས་

རེར་གལ་ཏ་ེངས་ཋེག་གྷིིའ་ིསོྐྱན་ཆོ་ད་ེའགོ་སོྟད་ནས་ཤོེས་རོྟེགས་བྱུང་ཡིོད་ན། དང་ལེན་

བྱེད་རྒྱུ་ལས་སླེ་རུ་ཕྱིིན་ཡོིད་སྲོིད། ཕལ་ཆོེར་ང་ཚེོས་ཁོོ་ལ་སེམས་ཀྱི་ིདཀའ་ངལ་མང་པོ་

འཕྲད་རྒྱུ་ཡིིན་པ་ཤོེས་པའ་ིསོྒོ་ནས་སྔོ་མོ་ནས་ར་ེབ་ད་ེདག་ལ་སོྙམ་སྒྲིག་བྱས་ཡོིད་ཀྱི་ིརེད། 

ང་ཚེོས་ད་ེམ་ཤོེས་པའ་ིདཀའ་ངལ་ཞིིག་རེད། ཋེག་གྷི་ིབད་ེཐང་མེད་པ་ང་ཚེོས་ཤོེས་རྒྱུ་ད་ེ

ཆོསེ་དལ་པོའ་ིངང་ནས་མ་གཏོགས་བྱུང་མདེ། མཐའ་མ་ཤོསེ་དུས་སྙངི་འདར་བརྒྱབ་བྱུང་།

རིན་པོ་ཆོེས་དེའ་ིསོྐོར་ལ་ཞི་ེདྲགས་གསུངས་མེད་ཀྱིང་། བརྒྱུད་རིམ་ད་ེལ་ཞི་ེདྲགས་

ཐུགས་ཕམ་པོ་བྱུང་ཡོིད། སྤྱི་ིལོ་ ༡༩༧༥ ལོའ་ིཟླ་བ་བདུན་པའ་ིནང་སྟ།ེ ཟླ་བ་འགའ་ཤོས་

ཀྱིི་སོྔོན་ལ་རིན་པོ་ཆོེས་ཋེག་གྷིིའི་གནས་སྟངས་ཀྱིི་སོྐོར་ནས་འགོ་བཙུགས་པའི་སྙན་

རོྩམ་ཞིིག་བྲེིས་གནང་བ་འད་ིལྟར།

བུ་རྨས་མ་ཞིིག

ཇེ་ིའདྲའ་ིསོྐྱ་བ་ལ།

འད་ིའདྲ་བོླ་ཡུལ་ན་མེད།

སྣུམ་གྱིིས་སྦེགས་པའ་ིམཐིང་རིལ།

རྐང་པ་ཞི་བའ་ིཁྱོ་ིསྤྱིང་།

སྡུག་ཡུས་འདོན་པའ་ིམ་ེཏོག

ཧ་ཅིང་སོྐྱ།



འབྲུག་སྒྲ།

354

ད་ེའདྲ་རེད་དམ།27

ངས་རང་ག་ིཕྲུ་གུའ་ིམ་འོངས་པ་ལ་ཡིོད་པའ་ིར་ེབ་ད་ེབློས་གཏོང་དགོས་པའ་ིསྒོང་ལ་ད་

ཆོ་ངའི་མི་ཚེེའི་ནང་ནས་ཁོོ་ཇེི་ལྟར་དངོས་སུ་བོླས་གཏོང་ཐབས་ཀྱིང་བྱེད་དགོས་བྱུང་

བ་དེ་ནི་ང་ལ་ཁོག་ཤོོས་སུ་བྱུང་། ཁོོ་ཀརྨའི་ཆོོས་གླེིང་ལ་ཕྱིིན་རྗོེས་ཀྱིི་ལོ་དེ་དག་གི་ནང་

དུ་ངས་འདི་ལ་ཕྲན་བུ་བསམ་བོླ་གཏོང་ཐུབ་པ་བྱུང་། འོན་ཀྱིང་དུས་ཚེོད་བྱེ་བྲེག་པ་

འདིའི་ནང་དུ་ངས་རེ་སྒུག་དེ་བོླ་ཡུལ་ལས་འདས་པའི་སེམས་ངལ་ཚེོར་བྱུང་། རིན་པོ་

ཆོེ་བགོྲ་གླེེང་ཚེོགས་འདུར་ཡིོད་པའི་སྐོབས་སུ། ང་ལ་ཀརྨའི་ཆོོས་གླེིང་ནས་མི་ཞིིག་གི་

ཁོ་པར་བཏང་སྟེ། ཆོོས་ཚེོགས་ཀྱིི་ཚེོགས་མི་ཋེོམ་རི་ཁོེན་ཉིིན་ཤོས་ཀྱིི་ནང་ལ་བྷོལ་ཌར་

ནས་ཀརྨའ་ིཆོོས་གླེིང་དུ་ཡིོང་རྒྱུ་ཡིིན་པས་ཁོོས་ཋེག་གྷི་ིམཉིམ་དུ་འཁྲིད་ཐུབ་ཀྱི་ིརེད་ཅིེས་

བརོྗོད་བྱུང་། སྐོབས་དེར་ང་ཚེིག་པ་ཟོིས་ཏ་ེརིན་པོ་ཆོ་ེལ་ཁོ་པར་བཏང་བ་ཡིིན། རིན་པོ་

ཆོེས་དོ་ནན་གྱི་ིསོྒོ་ནས་ང་ལ་ “ཁོོ་ཋོེམ་གྱི་ིཁོང་པར་བསྐྱལ་དུ་སོང་། ཁོོས་ཋེག་གྷི་ིཀརྨའ་ི

ཆོོས་གླེིང་དུ་འཁྲིད་ཀྱིི་རེད། ཁོོ་འགོྲ་རུ་ཆུགས།” ཅིེས་གསུངས་བྱུང་། ང་ཡིིད་ཐང་ཆོད་

ད་ེང་རང་ཁོེར་རྐྱེང་ཡིིན་པ་ཚེོར་བྱུང་། ངས་སུ་གཅིིག་ལ་རོགས་པ་བྱེད་རོགས་ཀྱིང་ཟིེར་

ཕོད་མ་བྱུང་། གང་ཡིིན་ཟིེར་ན་ཅིི་ཞིིག་འབྱུང་བཞིིན་པ་དེ་ངས་བརོྗོད་ཀྱིང་ཐུབ་ཀྱིི་མི་

འདུག འདི་ལྟར་བྱེད་པ་དེ་ཡིང་དག་པ་ཡིིན་པ་ངས་ངོས་ལེན་བྱས་ཀྱིང་ང་ལ་བཟོིད་

མ་ིཐུབ་པ་ཞིིག་བྱུང་།

དུས་ཚེོད་གཏན་འཁོེལ་བའ་ིཉིིན་མོ་དེར་ངས་ཋེག་གྷིིའ་ིམཁོོ་ཆོས་རྣམས་བསྡུ་གསོག་

བརྒྱབ་སྟེ་ཁོོ་ཋོེམ་གྱིི་ནང་དུ་བསྐྱལ་བ་ཡིིན། ངས་ཁོོ་དང་ཁོོའ་ིསྒོམ་དེ་ཁོང་པའི་ཁྱོམས་

རར་བཞིག་སྟ་ེསོྒོ་དྲིལ་བརྡུངས་ནས་ལོག་ཕྱིིན་པ་ཡིིན། ང་ལ་སུ་གཅིིག་ཀྱིང་ཐུག་འདོད་

མེད་པ་དང་། ངས་གྱིེས་ཚེིག་བརོྗོད་རྒྱུ་ད་ེབཟོིད་ཐུབ་མ་སོང་། ད་ེན་ིཞིེད་སྣང་ཅིན་ཞིིག་

རེད། ངས་བྱེད་སྟངས་འདི་ཡིག་པོ་མིན་པ་གསལ་པོ་རེད། འོན་ཀྱིང་སྐོབས་དེར་ངས་

27 ཆོོས་རྒྱམ་དྲུང་པའ་ིགསུང་འབུམ་གཅིསེ་བཏུས་གླེགེས་བམ་བདུན་པ། (བོྷ་ས་ིཌོན་ཤོམ་བྷ་ལ་དཔར་སྐྲུན་ཁོང་། ༢༠༠༤) 

ཤོོག་གྲངས་ ༣༩༥ ནས་ ༣༩༦ །
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དེ་ལས་ཡིག་ག་ཞིིག་བྱེད་ཐུབ་མ་སོང་། ངས་རང་གི་ཕྲུ་གུ་དང་ཁོ་གྱིེས་དགོས་ཀྱིི་ཡིོད་

དུས་ཐབས་ཤོེས་འད་ིཁོོ་ན་མ་གཏོགས་ངས་བྱེད་ཐུབ་མ་སོང་།

དེའི་རྗོེས་སུ་ཐག་གཅོིད་འདི་ལ་བརྟེེན་ནས་ངས་རྒྱུན་རིང་སྡུག་བསྔོལ་མྱོངས་པ་

ཡིིན། ལོ་མང་པོའ་ིརིང་ང་ལ་ངས་ཋེག་གྷི་ིའཚེོལ་བའ་ིརྨ་ིལམ་རྨིས་བྱུང་།།
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 བཅུ།

དབྱིན་ཡུལ་དུ་ངའ་ིན་ཆུང་བྱིས་པའ་ིསྐོབས་ཀྱི་ིདུས་ཡུན་ཕལ་ཆོ་ེབ་དང་། ནར་མ་སོན་

སོྔོན་གྱི་ིདུས་ཚེོད་མང་ཆོ་ེབ་རྟེ་ལ་བཞོིན་ཏ་ེབསྐྱལ་བ་ཡིིན། ཕྲུ་གུ་ཆུང་ངུའ་ིསྐོབས་ཐེངས་

དང་པོར་རྟེ་ཞིིག་ལ་བཞོིན་པ་ནས་བཟུང་། རྟེ་དང་རྟེ་པའི་རྟེ་རྩལ་ལ་ང་རང་འབྲེེལ་བ་

གཏིང་ཟིབ་ཡིོད་པ་ཚེོར་བྱུང་། ངའ་ིརྟེ་རྩལ་གྱི་ིཐོག་མའ་ིསོྦྱང་བརྡོར་ན་ིམཆོོང་ལྡིང་དང་

ཐག་རིང་ལ་བཞོིན་རྒྱུ་དག་རེད། ང་གཏན་འཇེགས་སོླེབ་གྲྭར་ཡིོད་སྐོབས་ང་ཚེོ་ཝི་མོ་

བརོྔན་པར་ཡིང་འགོྲ་ཆོོག་ག་ིཡིོད། ངས་གསོད་སེམས་བཅིངས་ནས་ནམ་ཡིང་ཕྱིིན་མེད་

ཀྱིང་། ཐོག་མའ་ིདུས་སུ་ང་ངའ་ིབཞོིན་རྟེ་བྷ་ིལ་ེབཟི་ིཟིེར་བར་བཞོིན་ཏ་ེཝི་མོ་བརོྔན་པར་

འགོྲ་ཡི་ིཡིོད། རྗོེས་སུ་ངས་རྟེའ་ིའདུལ་སོྦྱང་དཀྱུས་མ་དང་། རྟེ་རྒྱུགས། རྟེ་མཆོོང་བཅིས་ཀྱི་ི

ཚེདོ་ལྟའ་ིའགྲན་བསྡུར་ཐ་ེབའ་ིརམི་པ་གསུམ་ཅིན་གྱི་ི “དགོང་མོའ་ིརྟེ་རྩདེ་འགྲན་བསྡུར་”  

ལ་ཞུགས་པ་ཡིིན། གཞིོན་ནུའ་ིསྐོབས་སུ་ང་རང་རྟེའ་ིའདུལ་སོྦྱང་ག་ིཆོ་ཤོས་དེར་དགའ་

པོ་མེད། ང་དེར་སུན་སྣང་སྐྱེས་བྱུང་། དབྱིན་ཡུལ་དུ་དེའ་ིསྐོབས་སུ་རྟེའ་ིའདུལ་སོྦྱང་ག་ི

ཐད་ལ་དོ་སྣང་ཧ་ཅིང་ཆུང་ཆུང་ཡིིན་ཙང་། ང་རང་མཐོང་རྒྱ་ཆུང་བ་མ་ཟིད་དགའ་ཞིེན་

ཡིང་ད་ེཙམ་མེད།

བྷེ་ནན་ཌན་དུ་ཐོག་མའི་ལོ་གཉིིས་སོང་བའི་རྗོེས་སུ་ངས་ངའི་རྟེ་དེ་བཙོངས་པ་

ཡིིན། ཁོིར་བྷ་ིལོ་ཇེ་ིལ་ཡིོད་དུས་ང་རྟེ་ལ་རྩ་བ་ནས་བཞོིན་མེད། དོན་དངོས་སུ་རིན་པོ་ཆོ་ེ

ང་གཉིིས་ཁོ་ལོ་ར་ཌོར་མ་སོྤེར་བར་དུ་ང་རྟེ་ལ་ཡིང་སྐྱར་བཞོིན་མེད། ཋེག་གྷིི་བྱིས་པ་

ཡིིན་དུས་ང་ས་གནས་ཀྱི་ིརྟེ་ར་ཞིིག་ཏུ་སྐོབས་ར་ེཆུ་ཚེོད་གཅིིག་ཙམ་རིང་རྟེ་བཞོིན་པར་

འགོྲ་མོྱོང་། ངས་ང་རང་ལ་རྟེ་ཞིིག་ཉོིས་ན་འགྲིག་མིན་གྱི་ིསོྐོར་ལ་རིན་པོ་ཆོེར་བཀའ་འདྲ་ི

ཞུས་པ་ཡིིན། ད་ེདུས་ཁོོང་གིས་བསམ་ཚུལ་ད་ེཡིག་པོ་ཞིིག་ཡིིན་གྱི་ིམ་རེད་དྲན་གྱི་ིའདུག་

ཅིེས་གསུངས་བྱུང་། དེ་ལྟར་བྱས་ན་མི་གཞིན་གྱིིས་ང་ཚེོ་དོན་ངོ་མར་འབོྱར་ལྡན་མིན་
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ཡིང་འབོྱར་ལྡན་ལྟ་བུར་མཐོང་བ་དང་། དངུལ་ལ་བག་མེད་ལོངས་སོྤྱིད་བྱེད་ཀྱི་ིའདུག་

བསམས་སྲོིད། ཁོོང་ལ་གལ་ཏེ་མི་ཚེོས་ང་ཚེོས་འབོྱར་ལྡན་སྐུ་དྲག་འདྲ་བའི་མི་ཚེེ་

སྐྱེལ་གྱིིན་འདུག་བསམས་ན། མ་ིཚེོས་ཁོོང་ཆོོས་ཀྱི་ིསླེོབ་དཔོན་ཞིིག་ཡིིན་པར་ངོས་ལེན་

མ་ིབྱེད་པའ་ིཞིེད་སྣང་འདུག ཁོོང་གིས་ང་ལ་ངང་སྒུག་བོྱས་གསུངས་བྱུང་། ངས་གནས་

སྐོབས་རིང་ལ་རྟེ་ཉོི་རྒྱུའ་ིབསམ་ཚུལ་ད་ེདོར་ན་ཡིང་། མཚེམས་ར་ེམཚེམས་ར་ེལ་ངས་རྟེ་

ལ་བཞོིན་རྒྱུ་མུ་མཐུད་པ་ཡིིན།

གོང་དུ་བཤོད་པ་ལྟར་གེ་སར་ངའི་སྦྲུམ་དུ་ཡིོད་སྐོབས་ངས་སྐོབས་སྐོབས་སུ་རྟེ་ལ་

བཞོིན་པ་ཡིིན། ག་ེསར་སྐྱེས་ཏ་ེཟླ་བ་འགའ་ཤོས་ལོན་སྐོབས། རིན་པོ་ཆོེས་ང་ལ་རྟེ་ཞིིག་

ཉོིས་ན་འགྲིག་གི་རེད་གསུངས་བྱུང་། དེའི་སྐོབས་སུ་ངས་བོྷལ་ཌར་གྱིི་བྱང་ཕོྱིགས་སུ་

ཡིོད་པའ་ིཧ་ིཌིན་ཧྥོ་ལ་ིརན་ཆོ་ིཞིེས་པའ་ིརྟེ་རའ་ིདག་ེརྒན། ཨོ་ས་ིཋེ་ིར་ིཡི་ནས་ཡིིན་པའ་ི

བུད་མེད། ཧ་ེབཟི་ིཁོ་ེན་ེཌ་ིནས་རྟེ་ལ་བཞོིན་རྒྱུའ་ིསླེོབ་སོྦྱང་ལེན་རྒྱུ་འགོ་བཙུགས་པ་ཡིིན། 

ང་ཚེོའི་ཁོང་ཁྱོིམ་བོྷལ་ཌར་ཧ་ཡིི་ཚེི་ནས་རྟེ་ར་དེ་བར་དུ་མོ་ཊིའི་ནང་ལམ་ཐག་ཐུང་ངུ་

ཞིིག་ལས་མེད། དེར་རྟེ་རྒྱུད་གཙང་བའ་ིརོྒད་མ་ལོ་གཞོིན་ཞིིག་ཉོི་རྒྱུ་འདུག་ལ། རོྒད་མ་

དེ་དམིགས་བསལ་ངའི་བོླ་ལ་འབབ་པོ་བྱུང་། མིང་ལ་ཧྥོ་ལར་ཟིེར་བའི་མདོག་དམར་

སྐྱ་ཞིིག་འདུག རིན་པོ་ཆོེས་མོ་ལ་མི་ར་གཞིིའམ་སྨོིག་རྒྱུ་མ་ཞིེས་མིང་སྐྱར་དུ་བཏགས་

གནང་སོང་།

ངས་སྨོིག་རྒྱུ་མ་ལ་བཞོིན་ནས་མཆོོང་བའི་འགྲན་བསྡུར་དང་རི་དྭོགས་རོྔན་པའི་

སོྦྱང་བརྡོར་འགའ་ཤོས་ལ་ཕྱིིན་པ་ཡིིན། ཟླ་བ་འགའ་ཤོས་ཀྱིི་རྗོེས་སུ་ངའི་རྟེ་རྩལ་དགེ་

རྒན་གྱིིས་ང་ལ་གྲོས་འགོ་ཞིིག་བཏོན་བྱུང་། མོ་ལ་རྟེ་འདུལ་གྱིི་སྦྱོང་བརྡོར་གང་

འཚེམས་དང་། མཆོོང་བའི་ཉིམས་མོྱོང་ཆོེན་པོ་ཡིོད་ཅིིང་། ངའི་རྟེ་ལས་ལོ་ན་ཕྲན་བུ་

རྒན་པའི་རྟེ་ཞིིག་ཡོིད་པ་དང་། མོས་རྟེ་ལོ་ན་གཞོིན་པ་ཞིིག་དགོས་འདོད་བྱེད་ཀྱིི་ཡིོད་

པས། ང་ལ་རྟེ་བརྗོ་ེབྱེད་འདོད་ཡིོད་དམ་ཞིེས་དྲིས་བྱུང་། མོའ་ིརྟེ་ད་ེས་ཌལ་བྷ་ིརད་དང་ཐོ་

རོ་བྷ་ིརད་ཟིེར་བའ་ིརྒྱུད་གཉིིས་འདྲེས་མའ་ིརྒྱུད་ཞིིག་ཡིིན་པ་དང་མིང་ལ་སྐུ་ཞིབས་ཆོིབ་
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སི་ཟིེར་གྱིི་འདུག ངས་རྟེ་བརྗོེ་རྒྱག་རྒྱུར་ཁོས་ལེན་བྱས་པ་ཡིིན། གང་ཡིིན་ཟིེར་ན་དེས་

ངའ་ིརྟེ་རྩལ་གྱི་ིསླེོབ་སོྦྱང་ལ་ཕན་ཐོགས་པོ་ཡོིང་ག་ིརེད་སྙམ་བྱུང་། ང་རང་ལས་མང་བ་

ཤོེས་མཁོན་གྱི་ིརྟེ་ཞིིག་ནས་ངས་སོླེབ་སྦྱོང་ལེན་ཐུབ་ཀྱི་ིརེད་དྲན་བྱུང་།

སྐུ་ཞིབས་ཆོིབ་ས་ིན་ིཁོ་མདོག་སྨུག་ནག་དང་མཐོ་ཚེད་ལ་ལག་བཅུ་དྲུག་དང་ཨིན་

ཆོ་ིགསུམ་ཅིན་གྱི་ིརྟེ་ཆོེན་པོ་ཧ་ཅིང་གཡུང་མ་ཞིིག་རེད།28 ཁོོ་ན་ིཚེོར་བ་སྐྱེན་པོ་དང་། གོ་

བརྡོ་འཕྲོད་པོ། འདུལ་སྦྱོང་ལ་དགའ་བ་ཞིིག་རེད། ངས་རྩྭ་རའ་ིནང་དུ་དུས་ཚེོད་མང་པོ་

བསྐྱལ་རྒྱུ་འགོ་བཙུགས་པར་བརྟེེན་རིན་པོ་ཆོེས་ང་ལ་ལྕམ་ཆོིབ་ས་ིཞིེས་འབོད་རྒྱུ་འགོ་

འཛུགས་གནང་། ང་མཆོོང་བའ་ིའགྲན་བསྡུར་འགའ་ཞིིག་ག་ིནང་དུ་ཆོིབ་ས་ིབཞོིན་ཏ་ེ

ཕྱིིན་པས། མཆོོང་བའི་དམའ་རིམ་འཛོིན་གྲྭའི་ནང་དུ་ཡིག་པོ་བྱས་སོང་། དེ་ནས་ངས་

ཁོ་ལོ་ར་ཌོའ་ིབང་རིམ་གསུམ་ཅིན་གྱི་ིརྟེ་རྩལ་འགྲན་བསྡུར་ལ་ཞུགས་རྒྱུ་ཐག་བཅིད་པ་

ཡིིན། རྟེ་རྒྱུག་དང་རྟེ་མཆོོང་གཉིིས་ལ་ངས་ཨང་རིམ་ཡིག་པོ་ལོན་སོང་ཡིང་རྟེའ་ིའདུལ་

སོྦྱང་ལ་ཞིན་པོ་བྱུང་།

རྟེ་རྩལ་ཁོྱོན་ཡིོངས་ནས་ཡིར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུའ་ིཆོེད་དུ་མཆོོང་སོྦྱང་མཚེམས་བཅིད་

ནས་རྟེའ་ིའདུལ་སོྦྱང་ག་ིསོྐོར་ལ་མང་ཙམ་སོྦྱང་བར་དོ་སྣང་བྱེད་རྒྱུ་ཐག་བཅིད་པ་ཡིིན། 

དོན་དངོས་སུ་ངས་དེའི་དོན་དུ་ལོ་གཅིིག་གཏོང་རྒྱུར་སེམས་ཐག་བཅིད། ལོ་དེའི་ལོ་

མཇུག་ཏུ་ངའི་རྟེའི་འདུལ་སྦྱོང་གི་སྦྱོང་བརྡོར་གྲས་ནས་གཙོ་བོ་དེ་མཆོོང་བ་ལ་བྱེད་

རྒྱུའི་འདོད་པ་བྱུང་། ངས་ཧེ་བཟིི་ཁོེ་ནེ་ཌིའི་ས་ནས་བདུན་རེར་ཐེངས་གསུམ་བྱས་ཏེ་

རྟེའ་ིའདུལ་སོྦྱང་ག་ིསོླེབ་སོྦྱང་རྒྱུན་དུ་ལེན་རྒྱུ་འགོ་བཙུགས་པ་ཡིིན། མོ་ལ་རྟེ་འདུལ་གྱི་ི

དམའ་རིམ་སོྦྱང་བརྡོར་ཐོབ་ཡིོད་པས་དག་ེརྒན་ཡིག་པོ་ཞིིག་རེད། ངས་རིན་པོ་ཆོ་ེདང་བུ་

ཕྲུག་ཚེོའ་ིམཉིམ་དུ་བྲེེལ་འཚུབ་དང་། འཁྲུག་ཆོ་ཆོ་ེབའ་ིམ་ིཚེ་ེནས་བར་གསེང་ཞིིག་ཐོབ་

པ་ལྟ་བུར་རྟེ་རར་འགྲོ་རྒྱུའ་ིདུས་ཚེོད་ད་ེདགའ་པོའ་ིངང་ནས་སྒུག་ག་ིཡོིད།

28  རྟེ་ཞིགི་ག་ིམཐོ་ཚེད་ན་ིལག་པ་གཅིགི་ལ་ཨནི་ཅི་ིབཞི་ིར་ེབརྩསི་ཏ་ེལག་པས་འཇེལ་གྱི་ིཡོིད། ལག་བཅུ་དྲུག་གསུམ་གྱི་ི

རྟེ་དརེ་ཨནི་ཅི་ི ༡༦ ད་ེ ༤ ལ་བསྒྱུར། དའེ་ིསྟངེ་ཨནི་ཅི་ིགསུམ་བསྣན་པས་ཨནི་ཅི་ི ༦༧ རདེ། ཚེད་ད་ེན་ིས་ཐོག་ནས་

རྟེའ་ིམཇེངི་པའ་ིསོག་རུས་མཐོ་ཤོོས་ཡིོད་ས་བར་དུ་འཇེལ་སོྲོལ་ཡོིད།
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སྐོབས་དེ་དུས་རྒྱུན་དུ་རྟེའི་འདུལ་སོྦྱང་གི་སོླེབ་སོྟན་གྱིི་ཆོེད་དུ་ཆོར་ལེ་སི་ཌི་ཀུན་

ཧྥོི་ཟིེར་བའི་ཧང་གྷིར་རི་པའི་རྟེ་པ་ཞིིག་ཁོ་ལོ་ར་ཌོར་ཡིོང་གི་ཡིོད། ཁོོང་ནི་ཧང་གྷིར་

རིའ་ི “རྩེད་སྣ་གསུམ་གྱི་ིརུ་ཁོག་” (three-event team) ག་ིརུ་མ་ིབྱས་མོྱོང་ཡོིད། ངས་

ཁོོང་གི་འཛོིན་གྲྭ་མང་པོ་འགྲིམ་པ་དང་། རྗོེས་སུ་དམའ་རིམ་རྟེའི་འདུལ་སོྦྱང་གི་དུས་

སོྟན་ཁོག་ལ་ངའ་ིརྟེ་ད་ེསོྟན་རྒྱུ་འགོ་བཙུགས་པ་ཡིིན། དུས་ཡུན་ཐུང་ངུའ་ིནང་ལ་ང་རང་

རྟེའ་ིའདུལ་སོྦྱང་ག་ིསྒྱུ་རྩལ་ལ་ཡིིད་སེམས་དབང་མེད་དུ་ཤོོར་བར་གྱུར་ཡིོད་པ་ང་རང་ལ་

ཤོེས་རོྟེགས་བྱུང་།

རྟེའི་འདུལ་སྦྱོང་ (Dressage) ཞིེས་པ་ཧྥོ་རན་སིའི་སྐོད་དུ་སྦྱོང་བརྡོར་ཞིེས་པའི་

དོན་རེད། སོྲོལ་རྒྱུན་སྤུས་དག་གི་རྟེ་རྩལ་གྱིི་འབྱུང་ཁུངས་དེ་ལོ་སྟོང་ཕྲག་གཉིིས་ལྷག་

ག་ིསོྔོན་ལ་རེད། གྷི་ིརིག་ག་ིདཔའ་བརྟུལ་ཚེོས་དམག་སར་རྟེའ་ིཁོ་ལོ་སྒྱུར་བད་ེཔོ་དང་ཁོ་

ལ་ཉིན་པོ་ཡིོང་བའི་ཆོེད་དུ་རྟེ་ལ་སོྦྱང་བརྡོར་བྱས་ཡིོད། རྟེའི་འདུལ་སོྦྱང་ཐོག་ལ་ད་ལྟ་

ལག་སོན་ཡོིད་པའི་བསྟན་བཅོིས་སྔོ་ཤོོས་དེ་གྷིི་རིག་གི་དམག་སྤྱིི་བཟིེ་ནོ་ཧོྥོན་གྱིིས་བྲེིས་

འདུག ཁོོས་དམག་སར་རྟེ་རྩལ་ཡིར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུར་ད་ལྟ་ང་ཚེོས་རྟེའ་ིའདུལ་སོྦྱང་ག་ི

ཐབས་ལམ་ཟིེར་བ་ད་ེབེད་སོྤྱིད་བྱས་འདུག

དབྱིན་སྐོད་དུ་ “རྟེའ་ིའདུལ་སྦྱོང་” ལ་ཏག་ཏག་རན་པའ་ིཐ་སྙད་ཚེིག་འབྲུ་གཅིིག་

ཅིན་ཞིིག་ཡོིད་པ་མ་རེད། རྟེའ་ིའདུལ་སྦྱོང་ན་ིརྟེའ་ིརང་བཞིིན་གྱི་ིགཡིོ་འགུལ་དང་གོམ་

འགོྲས་བཀོལ་སོྤྱིད་ཀྱིིས་དུས་ཡུན་རིང་པོའ་ིབར་ཆོེད་མངགས་རྟེ་ལ་སོྦྱང་བརྡོར་སོྤྲོད་

པ་ཞིིག་རེད། ད་ེན་ིདུད་འགོྲ་རྩྭ་ཁོར་ཡོིད་སྐོབས་ཀྱི་ིམཛོེས་ཤོིང་མཉིེན་ཆོ་ལྡན་པའ་ིརང་

བཞིིན་གྱིི་གཡོི་འགུལ་ང་ཚེོས་མཐོང་བ་དག་རང་སོར་གནས་པའི་ཐོག་ཏུ་རྟེ་དེ་སོྟབས་

ཤུགས་ཆོེན་པོ་དང་། མཉིེན་ཆོ་དོད་པོ། རྩལ་སོྦྱང་བྱང་ཆུབ་པ་ཡོིང་བའ་ིཆོེད་དུ་རེད། རྟེའ་ི

འདུལ་སོྦྱང་ཞིེས་པ་རྟེ་དང་ཞོིན་མཁོན་གཉིིས་ཟུང་དུ་སྦྲེེལ་བ་ལ་ཟིེར། ད་ེན་ིགལ་ཏ་ེསོྦྱང་

བརྡོར་ད་ེལམ་ལྷོང་ལྡན་པ་ཞིིག་དགོས་ན། རྟེ་དང་ཞིོན་མཁོན་གཉིིས་ཕྱི་ིགཟུགས་ཀྱི་ིསོྒོ་

ནས་མཉིམ་འབྲེེལ་བྱས་པ་ཙམ་མ་ཡིིན་པར། ནང་ག་ིསེམས་ཀྱིང་ངེས་པར་དུ་མཐུན་པ་
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ཞིིག་དགོས། རྟེ་དང་ཞོིན་མཁོན་གྱི་ིདབར་ལ་ཕན་ཚུན་བརྡོ་འཕོྲད་པོ་དང་བོླ་མཐུན་པོའ་ི

གནས་བབ་བསྐྲུན་པ་དང་། དེ་གཉིིས་གཅིིག་ལ་གཅིིག་བརྟེེན་དགོས་པ་དེ་རྟེའི་འདུལ་

སོྦྱང་ལ་ཡིིད་འཕོྲག་དགོས་པའ་ིཆོ་ཤོས་ཤོིག་རེད།

རོམ་གྱི་ིམ་ིཚེོར་རྟེ་རྩལ་རིག་གནས་ད་ེད་ེཙམ་བེད་སྤྱིོད་མེད་པ་དང་། མུན་ནག་ག་ི

དུས་རབས་ཞིེས་པའི་སྐོབས་རྟེའི་འདུལ་སོྦྱང་གི་སྒྱུ་རྩལ་དེ་ཧ་ལམ་ཆོ་ཚེང་བོར་བརླག་

ཏུ་ཕྱིིན་པ་རེད། གོ་གནས་ཅིན་གྱིི་དཔའ་བརྟུལ་གྱིིས་གོྱིན་པའི་གོ་ཁྲབ་དེ་དག་ཧ་ཅིང་

ལྗིད་ཆོེ་བས་མཉིེན་རྩལ་དོད་པོའ་ིསོྒོ་ནས་རྟེ་ལ་ཁོ་ལོ་བསྒྱུར་རྒྱུ་ནི་ཡིོང་མི་སྲོིད་པ་ཞིིག་

རེད། དུས་རབས་བར་མའ་ིདམག་ས་རྣམས་སུ་འཐབ་རར་དམག་མ་ིའཁྱོེར་ཏ་ེཐད་ཀར་

རུ་བསྟར་གྱི་ིནང་དུ་རྒྱུག་ཐུབ་པའ་ིརྟེ་སྟོབས་ཆོེན་དགོས་ཀྱི་ིཡིོད། གནས་སྐོབས་འད་ིདག་

ལ་རྟེའ་ིའདུལ་སོྦྱང་ག་ིཞིིབ་ཕྲའ་ིརྩལ་གྱི་ིབེད་སོྤྱིད་མེད།

རིག་རྩལ་སྐྱར་དར་གྱི་ིདུས་སུ་དུས་རབས་བཅོི་ལྔ་ནས་འགོ་བཙུགས་ཏ་ེརྟེའ་ིའདུལ་

སོྦྱང་སྐྱར་དུ་དར་བ་རེད། ཡིོ་རོབ་ཏུ་སོྲོལ་རྒྱུན་སྤུས་གཙང་གི་རྟེ་རྩལ་གྱིི་སྒྱུ་རྩལ་རྒྱུན་

འཛོིན་ཆོེད་རྟེ་རྩལ་སོླེབ་གྲྭ་དང་པོ་ད་ེ ༡༥༣༢ ལོར་ན་ེཕོལ་ས་ིརུ་སོྒོ་ཕྱིེས་ཡོིད་པ་ད་ེཨ་ིཊི་

ལ་ིལ་གསར་རྙིེད་བྱུང་བ་རེད། སྐུ་དྲག་མ་ིདྲག་ཚེོས་རྟེ་རྩལ་གྱི་ིསོླེབ་སོྦྱང་ལེན་པའ་ིཆོེད་དུ་

གླེིང་ཕྲན་གང་ས་ནས་ཡོིང་ག་ིཡོིད་པ་དང་། མྱུར་པོར་ཧྥོ་རན་ས་ིདང་། ས་ིཔན་ཡི། འཇེར་

མན། དབྱིན་ཡུལ་བཅིས་ལ་ཁྱོབ་པ་རེད། དེ་ནི་ཡོི་རོབ་ནང་གི་སྐུ་དྲག་དུད་ཁྱོིམ་དང་། 

ཁྲིམས་ར་ཆོ་ེཁོག་ལ་རྟེའ་ིའདུལ་སྦྱོང་ག་ིདོ་ར་ཆུང་ངུ་ར་ེཉིར་རྒྱུ་ད་ེདར་སོྲོལ་ཅིན་ཞིིག་ཏུ་

གྱུར་ཡིོད། ༡༩༧༥ ལོར་རིན་པོ་ཆོེ་དང་ང་གཉིིས་ཀྱིིས་མཉིམ་དུ་ལྟད་སོྐོར་བྱས་པའི་ཝིེ་

ཡི་ནར་རྟེེན་གཞི་ིབྱས་པའ་ིས་ིཔེན་ཡིའ་ིརྟེ་བཞོིན་སོླེབ་གྲྭ་ད།ེ རིག་རྩལ་སྐྱར་དར་སྐོབས་

སུ་བྱུང་པའ་ིསོྲོལ་རྒྱུན་སྤུས་གཙང་ག་ིརྟེའ་ིའདུལ་སོྦྱང་ག་ིདཔ་ེམཚེོན་གཙ་ོབོ་རེད། ད་ེན་ི 

༡༧༣༥ ལོར་ཝི་ེཡི་ནའ་ིཧབ་ས་ིབྷར་ག་ཕོ་བྲེང་ལ་སྦྱར་ཏ་ེརྟེ་རྩལ་སོྦྱང་སའ་ིསོླེབ་གྲྭའམ། དོ་

རའ་ིཚུལ་དུ་བཟོིས་པ་ཞིིག་རེད། འོན་ཀྱིང་དེང་སང་ཡིང་བཀོལ་སོྤྱིད་དུ་ཡིོད་པའ་ིརྟེའ་ི

འདུལ་སོྦྱང་གི་སོླེབ་གྲྭ་རྙིིང་ཤོོས་དེ་ཉིིད་ནི་སོླེབ་གྲྭ་དེ་ལས་ཀྱིང་ལོ་ཉིིས་བརྒྱ་ལྷག་གི་སྔོ་
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རོལ་དུ་བྱུང་ཡོིད། བཙན་པོ་ཧྥོར་ཌི་ནནད་དང་པོའ་ིསྲོས་ཨར་ཆོ་ཌུག མག་སི་མི་ལན་

གྱིིས་དུས་རབས་བཅུ་དྲུག་པའ་ིནང་དུ་ས་ིཔེན་ཡིའ་ིརྟེ་ཨོ་ས་ིཋེ་ིར་ིཡིར་དར་ཁྱོབ་བཏང་བ་

རེད། ས་ིཔེན་ཡིའ་ིརྟེ་དང་པོའ་ིརིགས་ད་ེཧབ་ས་ིབྷག་ནང་མིར་བག་མའ་ིརོྫོང་སྐོལ་གྱི་ིཆོ་

ཤོས་སུ་སྤྲོད་པ་རེད། ད་ེདག་ལ་ིཕ་ིབཟིའ་ིས་གནས་ཀྱི་ིརྟེ་དང་རིགས་འདྲེས་སུ་བཅུག་སྟ་ེ

ལ་ིཕ་ིབཟིའ་ིརྟེ་རིགས་བྱ་ེབྲེག་པ་ཞིིག་ཁྱོབ་འཕེལ་བྱུང་བ་རེད། རིགས་འད་ིནས་བྱུང་བའ་ི

རྟེ་གསེབ་རྣམས་ཁོོ་ན་ས་ིཔེན་ཡིའ་ིརྟེ་རྩལ་སླེོབ་གྲྭར་བེད་སོྤྱིད་གཏོང་ག་ིཡོིད།

ངས་འགོ་འཛུགས་ཀྱིི་སོྦྱང་བརྡོར་བྱེད་པ་དང་ལྷན་དུ་རྟེའི་འདུལ་སོྦྱང་གི་བྱུང་

རབས་སོྐོར་ལ་མང་དུ་ཤོེས་པས། དེའི་ཐད་ལ་འཚེོལ་སྙེག་དང་སྦྱོང་བརྡོར་ཆོ་ཚེང་བ་

ཞིིག་བྱེད་འདོད་པའི་ངང་ནས། ངས་རིག་གནས་བཟིང་པོ་ཞིིག་དང་འབྲེེལ་བ་མཐུད་

ཀྱི་ིཡོིད་པའ་ིཚེོར་སྣང་བྱུང་། ཋེག་གྷིིའ་ིགནས་སྟངས་ཤོེས་པའ་ིསྡུག་བསྔོལ་དང་མཉིམ་དུ་

ངའ་ིམ་ིཚེ་ེདཀའ་ངལ་གྱི་ིནང་དུ་ཡིོད་པའ་ིསྐོབས་ཤོིག་ལ། གཏིང་ཟིབ་ལ་མཐོར་འདེགས་

བྱེད་པའ་ིརིག་གནས་ཤོིག་ལ་འབྲེེལ་བ་ཤུགས་ཆོེར་བྱུང་བ་འད་ིཧ་ཅིང་ཕན་ཐོགས་ཆོེན་

པོ་བྱུང་།

གནས་སྐོབས་འདི་འདྲ་ཞིིག་ལ་ངས་རྒྱུད་བཟིང་གི་རྟེ་གསེབ་ཅིིག་ཉོིས་ཏེ་ང་ཚེོས་

དེའི་མིང་ལ་རོྡོ་རྗོེའི་གར་ (Vajra Dancce) ཞིེས་བཏགས། ཁོོ་ནི་ཡུལ་གྱིི་གར་མཁོན་ 

(Native Danccer) ཞིེས་གྲགས་ཆོེ་བའི་རྟེ་རྒྱུག་བྱེད་རྒྱུའི་རྟེའི་རྒྱུད་ནས་མཆོེད་པ་རེད། 

རོྡོ་རྗོེའི་གར་ནི་ཁོེ་ཚེོང་ཚེན་པ་ཞིིག་གིས་དངུལ་འབོར་ཆོེན་པོ་སྤྲོད་དེ་ཉོིས་ནས་རྟེ་

རྒྱུག་འགྲན་བསྡུར་བྱེད་དུ་བཅུག་འདུག་ཀྱིང་། མགྱིོགས་རྩལ་ཆོེན་པོ་མེད་པ་ཞིིག་བྱུང་

འདུག དེ་རྗོེས་ཁོོའ་ིམདུན་གྱིི་རྐང་པ་གཡིོན་མའི་པུས་མོའ་ིརུས་པ་ཆོག་སྟེ་རྟེ་རྒྱུག་

འགྲན་བསྡུར་ནས་རྒས་ཡིོལ་གཏོང་དགོས་བྱུང་འདུག ད་ེནས་ཁོ་ལ་ིཧོྥོར་ན་ིཡིའ་ིསོ་ནོ་

མ་རོྫོང་དུ་སོྡེད་མཁོན་གྱིི་མི་ཞིིག་ལ་གོང་ཁོེ་པོ་བྱས་ཏེ་བཙོངས་འདུག མི་དེས་རྟེ་དེ་ལ་

སོྦྱང་བརྡོར་སོྤྲོད་སྐོབས་རྟེ་དེས་རྟེའ་ིའདུལ་སྦྱོང་ག་ིཐད་ལ་མཉིེན་རྩལ་ཡིོད་རྟེགས་མངོན་

འདུག ངས་རྟེའི་འདུལ་སྦྱོང་གི་འགྲན་བསྡུར་ལ་འཚེམས་པོ་ཡིོང་རྒྱུ་དང་། བཞོིན་རྟེ་
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ལེགས་པ་ཞིིག་ཐོབ་ཕྱིིར་ད་ེཉོིས་པ་ཡིིན། ངས་རྟེ་ད་ེཁོ་ལོ་ར་ཌོར་ཁྲིད་ཡིོང་སྟ་ེཆོར་ལ་ེས་ི

ཡིི་རྟེ་རར་ཧེ་བཟིི་དང་ལྷན་དུ་སྦྱོང་བརྡོར་བྱེད་སྐོབས། ཁོོའ་ིསྟེང་ནས་རྟེའི་འདུལ་སྦྱོང་

ག་ིརྩལ་སྣ་མང་པོ་ཞིིག་སྦྱངས་པ་ཡིིན།

རིན་པོ་ཆོ་ེདང་ང་གཉིིས་ཀྱིིས་ཝི་ེཡི་ནར་ཡིོད་པའ་ིས་ིཔེན་ཡིའ་ིརྟེ་རྩལ་སླེོབ་གྲྭར་ལྟ་

སོྐོར་བྱེད་སྐོབས། ང་རང་ལ་སོྦྱང་བརྡོར་དེར་ཤུགས་མང་ཙམ་རྒྱག་དགོས་པའི་སྐུལ་མ་

ཐོབ་བྱུང་། སྐོབས་དེར་ཆོར་ལེ་སི་ཌི་ཁུན་ཧྥོི་ཡིིས་ང་རང་ལ་རྟེའི་ཐད་ལ་རང་བཞིིན་གྱིི་

རྩལ་དང་། ཚེོར་བ་འདུག་བསམ་གྱི་ིའདུག་ཅིེས་བརོྗོད་བྱུང་ལ། ང་རང་གིས་ཀྱིང་ད་ེའདྲ་

ཞིིག་ཚེོར་རྒྱུ་འགོ་ཚུགས། ང་རང་རྟེའི་འདུལ་སྦྱོང་རིག་པའི་ཐོག་ལ་མཐའ་གཅིིག་ཏུ་

འབད་པ་ཤུགས་ཆོེར་བྱེད་མཁོན་ཞིིག་ཏུ་གྱུར་།

ཋེག་གྷི་ིཀརྨའ་ིཆོོས་གླེིང་ལ་ཕྱིིན་ཚེར་བའ་ིརྗོེས་སུ་ངས་ཆོར་ལ་ེས་ིཡི་ིམཉིམ་དུ་སླེོབ་

སོྦྱང་བྱེད་རྒྱུར་དུས་ཚེོད་རིང་དུ་གཏོང་ཨ་ེཐུབ་བལྟས། ད་ེདུས་ཆོར་ལ་ེས་ིབྱང་ཁོ་ལ་ིཧོྥོར་

ན་ིཡིར་རིག་སོྟབས་རྩ་ེཕུད་ལྡན་པའ་ིཕྲུ་གུའ་ིསོླེབ་གྲྭ་ཞིིག་ཏུ་རྟེ་ཞིོན་སྟངས་སླེོབ་བཞིིན་

ཡིོད་པ་དང་། ཁོོས་ང་ད་ེགར་ཡིོང་ནས་ཁོོ་རང་དང་མཉིམ་དུ་སོྦྱང་བརྡོར་བྱས་ན་འགྲིག་

ག་ིརེད་བརོྗོད་བྱུང་། སྐོབས་ད་ེདུས་ཁོ་ལོ་ར་ཌོར་མཐུན་རྐྱེེན་ཚེད་བཀག་ཅིན་ཞིིག་ལས་

མེད་སྟབས། ངའི་རྟེ་རྩལ་སོྦྱང་བརྡོར་དེར་ཡིར་རྒྱས་ཚེད་བཀག་ཅིན་ཞིིག་མ་གཏོགས་

འགྲོ་ཐབས་མེད་པ་ཚེོར་བྱུང་། ང་ཧི་ཌིན་ཧྥོ་ལི་རན་ཆོི་ཞིེས་པའི་རྟེ་རའི་ནང་དུ་བདུན་

རེར་ཐེངས་གསུམ་རེ་ཙམ་ཕྱིིན་པ་དེས། རྟེ་རྩལ་གྱིི་སོྦྱང་བརྡོར་མཐར་ཕྱིིན་པ་ཞིིག་

ཡིོང་ཐུབ་ཀྱིི་མེད་སོྐོར་རིན་པོ་ཆོེ་དང་གོྲས་བསྡུར་ཞུས་པ་ཡིིན། རིན་པོ་ཆོེས་ང་ལ་རྒྱབ་

སོྐྱར་ཤུགས་ཆོ་ེགནང་བྱུང་། ཁོོང་རང་འགྲུལ་བཞུད་མང་པོ་གནང་ག་ིཡིོད་ཙང་ང་ལའང་

རང་ག་ིའདོད་པ་ལ་ཡིོད་པའ་ིརིག་གནས་དེར་ཤུགས་རྒྱག་དགོས་པའ་ིབསམ་ཤོེས་གནང་

ག་ིཡིོད། འད་ིལྟར་རང་ཉིིད་ཡིར་རྒྱས་གཏོང་བའ་ིངའ་ིདགོས་མཁོོ་ལ་ཁོོང་གིས་རྒྱབ་སོྐྱར་

གནང་བྱུང་།
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སྐོབས་དེར་ཨ་རིའ་ིནང་དུ་རྟེའ་ིའདུལ་སོྦྱང་ག་ིལག་ལེན་དང་དེར་ཡིིད་སོྨོན་བྱེད་རྒྱུ་

འགོ་ཚུགས་བཞིིན་ཡོིད་ཙང་། གནས་ཚེད་ལྡན་པའ་ིདག་ེརྒན་ཞིིག་འཐོབ་ཁོག་པོ་ཡོིད། 

ངས་ཆོར་ལ་ེས་ིཡི་ིས་ནས་སླེོབ་སྦྱོང་ལེན་པར་ཟླ་བ་གཉིིས་རིང་ཕྱི་ིལ་ཕྱིིན་པ་ཡིིན། ཐོག་

མའ་ིཆོར་ངས་ག་ེསར་མཉིམ་དུ་ཁྲིད་ནས་ཕྱིིན་པ་ཡིིན། འོན་ཀྱིང་ད་ེགར་བྱིས་པ་ལྟ་སྐྱོང་

གི་འགོྲ་སྟངས་དེ་མགོ་རོྙིག་པོ་ཡོིད་ཙང་། བདུན་ཕྲག་འགའ་ཤོས་ཀྱིི་མཇུག་ལ་ངས་གེ་

སར་ཁོ་ལོ་ར་ཌོར་སོླེག་བཏང་བ་ཡིིན། ང་ཚེོས་ང་མེད་སྐོབས་བོྷལ་ཌར་དུ་ཁོོ་ལ་ལྟ་སོྐྱང་

བྱེད་མཁོན་གྱི་ིབུ་རྫོ་ིཞིིག་བཀོད་སྒྲིག་བྱས་པ་ཡིིན།

ཁོ་ལི་ཧྥོོར་ནི་ཡི་ལ་ངས་བློ་སེམས་རྩེ་གཅིིག་གིས་རྟེ་རྩལ་སྦྱོང་བརྡོར་བྱས་པ་དང་། 

དུས་ཚེོད་ད་ེང་རང་ལ་སྐྱིད་པོ་ཞི་ེདྲགས་བྱུང་། ངས་རྟེ་ར་དེར་ཉིིན་གང་བསྐྱལ་བ་དང་། 

ཆོར་ལ་ེས་ིཡིིས་ང་ལ་སླེོབ་སོྟན་བྱེད་ཀྱི་ིཡིོད་སྟབས། ངའ་ིརྟེ་ཞོིན་རྩལ་ལ་ཡིར་རྒྱས་ཡིག་

པོ་བྱུང་།

ཟླ་བ་གཉིིས་ཀྱིི་མཇུག་ཏུ་ང་རང་ཁྱོིམ་དུ་ཕྱིིར་ལོག་སྟེ་རྟེ་ལ་བཞོིན་རྒྱུ་མུ་མཐུད་པ་

ཡིིན། ༡༩༧༦ ཟླ་བ་གཉིིས་པའི་ཟླ་མཇུག་ཏུ་རིན་པོ་ཆོེ་ང་གཉིིས་ཇོེན་དང་ཁོེ་རེན་རོ་

ཕར་གྱིི་མཉིམ་དུ་མེག་སི་ཁོོ་ལ་གུང་གསེང་ལ་ཕྱིིན་པ་ཡིིན། ཇོེན་ནི་ཁྲིམས་རོྩད་པ་

ཞིིག་དང་། བཛྲ་དྷིཏུའ་ིའགན་འཛོིན་ལྷན་ཚེོགས་ཀྱི་ིཚེོགས་མ་ིཞིིག་རེད། ཐེངས་འདིར་

ང་ཚེོ་གྷིི་ཝི་ཌ་ལ་ཧ་རའི་ལོྷ་ངོས་སུ་ཆུ་ཚེོད་འགའ་ཤོས་ཀྱིི་ལམ་ཐག་ཏུ་ཡིོད་པའི་ཕ་

ཚེི་ཁོི་ཝི་རོའ་ིམཚེོ་མཐར་ཆོགས་པའི་ཡིིད་དུ་འོང་བའི་གོྲང་བརྡོལ་ཕ་ཛོ་ཁུ་རོའ་ིགོྲང་

གསེབ་ལ་ཕྱིིན་པ་ཡིིན། ས་གནས་དེར་ཨོག་ལ་ཧོ་མ་ནས་ཡིིན་པའ་ིརིན་པོ་ཆོེའ་ིསླེོབ་མ་

ལུ་ཝི་ིས་ིདང་རོ་ཇེར་རན་ཌོབ་གཉིིས་ལ་བདག་པའ་ིསོྤྲོ་སྐྱིད་ཁོང་ཞིིག་ཡིོད་པ་དེར་རྩིག་

པས་མཐའ་བསོྐོར་བའ་ིལྡུམ་ར་ཞིིག་དང་ཁོང་ཆུང་གཞིན་དག་འགའ་ཤོས་འདུག ཁོོང་

གཉིིས་ཀྱིིས་རིན་པོ་ཆོ་ེང་གཉིིས་དང་། ནང་པའ་ིསྤྱི་ིཚེོགས་ཁོྱོན་ཡོིངས་ལ་གཏོང་ཕོད་ཧ་

ཅིང་ཆོེན་པོ་གནང་ཡོིད། དེའ་ིསོྔོན་དུ་རོ་ཇེར་གྱིིས་ཆོོས་ཚེོགས་ལ་མཚེམས་བསྙེན་སྒྲུབ་

ལ་བེད་སོྤྱིད་གཏོང་རྒྱུར་ཁོ་ལོ་ར་ཌོའ་ིལོྷ་ཕོྱིགས་སུ་ས་ཆོ་ཆོེན་པོ་ཞིིག་ཞིལ་འདེབས་ཕུལ་
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བ་རེད། རིན་པོ་ཆོེས་ས་ཆོ་དེར་རོྡོ་རྗོ་ེཁྱུང་རོྫོང་ཞིེས་མིང་བཏགས། ད་ེན་ིཁོོང་སྐུ་གཞིོན་

ནུའ་ིསྐོབས་སུ་དུས་ཚེོད་རིང་པོ་བཞུགས་ས། ཁོོང་ག་ིབོད་ནང་ག་ིམ་དགོན་གྱི་ིམཚེམས་

ཁོང་ཡོིད་སའ་ིམིང་ད་ེརེད།

རོ་ཇེར་དང་ལུ་ཝི་ིས་ིགཉིིས་ཀྱིིས་མེག་ས་ིཁོོར་ཡོིད་པའ་ིཁོོང་ཚེོའ་ིཁོང་པ་ད་ེཐེངས་

མང་པོར་ང་ཚེོར་བེད་སོྤྱིད་བྱེད་དུ་བཅུག་བྱུང་། ང་ཚེོའ་ིཐོག་མའ་ིའགྲུལ་བཞུད་འདིའ་ི

སྐོབས་གུང་གསེང་སྐྱིད་པོ་བྱུང་། རིན་པོ་ཆོེ་དགོང་ཚེིགས་ལ་བཟིའ་ཆོས་ཉོི་བར་ཕ་

ཛོ་ཁུ་རོའ་ིཐང་ཁོྲམ་ལ་ཕེབས་རྒྱུར་ཐུགས་མཉིེས་པོ་ཡིོད། ས་གནས་ད་ེརང་ནས་བཟོིས་

པའི་ཟིངས་ཀྱིི་སྡེེར་མ་དང་ཕོར་པ་སྙིང་རྗོེ་བོ་དེ་འདྲར་གོང་ཚེད་རོྩད་པ་བརྒྱབ་ནས་ཉིོ་

སའང་ཡོིད། སྐོབས་སྐོབས་སུ་ང་ཚེ་ོབཞི་ིམདོར་ཡིོད་པའ་ིམགོྲན་ཁོང་དེར་དགོང་ཚེིགས་

བཟིའ་བར་ཕྱིིན། ཁོོང་ཚེོས་རིན་པོ་ཆོེས་མཉིེས་པོ་གནང་བའ་ིཐང་སོ་ཕ་ཋེ་ར་ས་ིཁོ་ཞིེས་

པ་ཞིིག་འཚེོང་གི་འདུག ཨ་རིའི་གདོད་མའི་མི་ཋེ་ར་སི་ཁོ་ཞིེས་པ་ནས་ཐང་དེའི་མིང་

དྲས་པར་སྙམ་ཞིིང་། དེ་ཚེོའི་རྒྱལ་ས་དེ་ཕ་ཚེི་ཁོི་ཝི་རོའ་ིམཚེོ་འགྲམ་དུ་ཆོགས་ཡིོད། 

ཟིས་སོྦྱར་ད་ེ ༡༩༦༠ ཙམ་ལ་ས་གནས་དེའ་ིམ་བྱན་ཆོེན་མོ་བ་ཞིིག་གིས་ཐོག་མར་སྦྱར་པ་

འདྲ། སོྔོ་ལྡུམ་དམར་རིལ་ཐང་ལ་སེ་པན་ནག་པོ་བསྲོེས་ཏེ་དུད་པའི་བོྲེ་བ་ཞིིག་སྟེར་གྱིི་

འདུག་པའ་ིནང་ལ་ཋོེར་ཋེ་ིལ་ཞིེས་པའ་ིམ་རོྨས་ལོ་ཏོག་དུམ་བུ་བྱས་ནས་རྒྱག

ངས་གོྲང་གསེབ་ཏུ་རྟེ་ལ་བཞོིན་རྒྱུ་ཡིོང་ག་ིརེད་སྙམ་ཏ་ེཁྱོིམ་ནས་རྟེ་སྒོ་ཁྱོེར་ཡིོང་བ་

ཡིིན། ཇོེན་རོ་ཕར་གྱིིས་འགྲུལ་བཞུད་ལ་རྟེ་སྒོ་མཉིམ་འཁྱོེར་བྱེད་རྒྱུ་ད་ེམིའ་ིནུས་པ་ཆུད་

ཟོིས་དང་། བཞིད་གད་ཀྱི་ིགནས་ཤོིག་རེད་བསམས་འདུག འོན་ཀྱིང་ཁོང་པའ་ིཉི་ེའགྲམ་

དུ་རྟེ་ར་ཞིིག་འདུག་པས། ང་ལ་ཧ་ལམ་ཉིིན་ལྟར་རྟེ་བཞོིན་རྒྱུ་ཐོབ་བྱུང་།

ང་ཚེ་ོམེག་ས་ིཁོོ་ནས་ཕྱིིར་འཁོོར་མཚེམས། རིན་པོ་ཆོ་ེགསུང་ཆོོས་དང་འགྲུལ་བཞུད་

གནང་རྒྱུར་བྲེེལ་སོང་། མ་ཟིད་དེའ་ིདཔྱོིད་མཇུག་དེར་དིལ་མགོ་མཁྱོེན་བརྩ་ེརིན་པོ་ཆོ་ེ

ཆོིབས་སྒྱུར་གནང་གི་ཡིོད་ཙང་། རིན་པོ་ཆོེར་དེའི་གྲ་སྒྲིག་གནང་བ་ལའང་བྲེེལ་བ་
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ཤུགས་ཆོ་ེཡིོད། རིན་པོ་ཆོ་ེདང་མཁྱོེན་བརྩ་ེརིན་པོ་ཆོེའ་ིདབར་ལ་ད་ེསྔོ་བོད་དང་རྗོེས་སུ་

རྒྱ་གར་དུ་བླ་སླེོབ་ཀྱི་ིའབྲེེལ་བ་དམ་ཟིབ་ཡིོད།29  

བོྷལ་ཌར་དུ་ཕྱིིར་འཁོོར་རྗོེས་རྟེ་ཞོིན་སོྦྱང་བརྡོར་ཐད་ལ་ང་རང་བོླ་ཁོ་ཚེིམ་པོ་མ་

བྱུང་། ངའི་མི་ཚེེའི་དུས་ཡུན་འདིའི་རིང་ལ་ང་རང་ཨ་མ་ཞིིག་དང་། ཆུང་མ་ཞིིག་ཡིིན་

པའི་ཐོག་ཏུ་རྟེའི་འདུལ་སོྦྱང་ལ་དུས་ཚེོད་བཏང་སྟེ་ང་རང་ཞོིན་རྩལ་ཅིན་ཞིིག་ཆོགས་

འདོད་ཆོེན་པོ་བྱུང་། ངས་རིན་པོ་ཆོ་ེལ་ང་རང་ལོ་གཅིིག་གཉིིས་ཀྱི་ིརིང་ཁོ་ལ་ིཧོྥོར་ན་ིཡིར་

སོྤེར་ཏེ་ཆོར་ལེ་སི་ཡིི་ས་ནས་རྟེ་རྩལ་སོྦྱང་འདོད་འདུག ངས་གེ་སར་མཉིམ་དུ་འཁྲིད་

ཆོོག་པ་དང་། ཁྱོིམ་དུ་སོྡེད་ཡུན་རིང་པོ་བྱས་ནས་ཡིང་ཡིང་ཡོིང་ན་ཆོོག་ཅིེས་ཞུས་པ་

ཡིིན། ཐོག་མར་རིན་པོ་ཆོེ་ཕྲན་བུ་ཧོན་འཐོར་བ་དང་། ང་རང་གིས་ཀྱིང་བསམས་པ་

ནང་བཞིིན་བསམ་ཚུལ་ད་ེཡིག་པོ་ཞིིག་ཡིིན་མིན་གྱི་ིཐད་ལ་དབུ་རྨོངས་པ་ལྟ་བུར་གནང་

སོང་། ད་ེདུས་ཕྲུ་གུ་ཆུང་ཆུང་ཡིོད་པའ་ིབུད་མེད་ཅིིག་གིས་འད་ིའདྲ་བྱེད་རྒྱུ་ད་ེརྒྱུན་སོྲོལ་

མ་རེད། གཅིིག་བྱས་ན་དེང་སང་འདི་རིགས་ཐལ་ཆོ་ཆོེ་བར་མི་མངོན། འོན་ཀྱིང་ངས་

དེ་ལྟར་བྱེད་དགོས་པ་དེ་ཡིང་དག་པ་རེད་བསམས་བྱུང་། རིན་པོ་ཆོེས་“ཁྱོེད་རང་གིས་

འདི་འདྲ་བྱས་ན་ངའི་སྐྱེས་དམན་བོར་འགོྲ་གི་རེད།” ཅིེས་གསུངས། དེའི་ལན་དུ་ངས་

“འད་ིཁྱོེད་རང་ག་ིསྐྱེས་དམན་བརླག་འགྲོ་རྒྱུའ་ིདྲ་ིབ་ཞིིག་མ་རེད། ང་རང་ལ་སྦྱོང་བརྡོར་

ཡིག་པོ་དགོས་ཀྱི་ིའདུག དེང་སང་ཁྱོེད་རང་འགྲུལ་བཞུད་མང་པོ་གནང་ག་ིཡོིད་ཙང་། ང་

འད་ིགར་གཏན་དུ་སོྡེད་དགོས་པ་མ་ིའདུག ང་ལ་རང་ཉིིད་ཀྱི་ིདམིགས་ཡུལ་ད་ེཆོ་ཚེང་

འདོད་བོླ་ཁོེངས་པ་བསྒྲུབ་ཐུབ་པའི་གོ་སྐོབས་ཤོིག་དགོས་ཀྱིི་འདུག” ཅིེས་ཞུས་པ་ཡིིན། 

29  དབྱནི་སྐོད་དུ་ His Holiness ཞིསེ་པའ་ིམཚེན་མཐོང་འད་ིདུས་རྒྱུན་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གྱི་ིཆོོས་བརྒྱུད་ཆོནེ་པོ་

བཞིིའ་ིདབུ་འཁྲདི་རྣམ་པར་བདེ་སོྤྱིད་གཏོང་ག་ིཡོིད། དལི་མགོ་མཁྱོནེ་བརྩ་ེརནི་པོ་ཆོ་ེཆོོས་བརྒྱུད་ཀྱི་ིདབུ་འཁྲདི་མནི་

ཡིང་། རནི་པོ་ཆོསེ་ཁོོང་ན་ིལུང་རོྟེགས་ཀྱི་ིཡོིན་ཏན་ཆོ་ཚེང་བ་མངའ་བའ་ིབདག་ཉིདི་ཆོནེ་པོ་ཞིགི་ཡིནི་ཙང་མཚེན་

མཐོང་དའེ་ིསོྒོ་ནས་འབོད་དགོས་གསུངས་གནང་ཡོིད། རྒྱུ་མཚེན་འད་ིལ་བརྟེེན་ནས་ངས་དབེ་འདིའ་ིནང་དུ་མཁྱོནེ་

བརྩ་ེརནི་པོ་ལ་མཚེན་མཐོང་འད་ིཡིང་ཡིང་བདེ་སོྤྱིད་བྱས་ཡིོད། འོན་ཀྱིང་ཁོོང་ག་ིསོླེབ་མ་འགའ་ཤོས་ཀྱིསི་འད་ིཏག་

ཏག་ཡིནི་པ་ཁོས་ལནེ་མདོག་ཁོ་པོ་མ་རདེ། ད་ེལྟར་ཡིང་འདསི་ཁོོང་ག་ིཁྱོད་པར་འཕགས་པའ་ིམཁྱོནེ་ཡོིན་ལ་བརྟེནེ་

པའ་ིང་རང་ག་ིཚེརོ་འདུ་གསལ་བར་བྱདེ་ཀྱི་ིཡོིད་ལ། ད་ེབཞིནི་རིན་པོ་ཆོསེ་ཀྱིང་ད་ེལྟར་བཀའ་གནང་ཡོིད།
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ངས་ཁོོང་ལ་གལ་ཏ་ེངས་ཆོེད་ལས་ད་ེབརྒྱ་ཆོ་བརྒྱ་ཐམ་པ་སོྦྱང་མ་ཐུབ་ན། ངས་མཚེམས་

འཇོེག་བྱེད་ཀྱི་ིཡིིན། གལ་ཏ་ེངས་ཆོེད་ལས་འད་ིཡིང་དག་པ་དང་ཆོ་ཚེང་བ་ཞིིག་བྱེད་མ་

ཐུབ་པ་བྱུང་ན་ངས་བྱེད་ཀྱིི་མིན། ཞིེས་ཞུས་པ་ཡིིན། ང་གཉིིས་ཀྱིིས་གནས་སྟངས་དེའི་

སོྐོར་ལ་གྲོས་བསྡུར་གང་འཚེམས་བྱས་པའ་ིརྗོེས་སུ་རིན་པོ་ཆོེས་ “སྙིང་ཉི་ེམ། གལ་ཏ་ེཁྱོེད་

རང་གིས་བྱེད་དགོས་པ་དེ་འདི་ཡིིན་ན་འགྲིག་གི་རེད། བྱེད་རྐྱེང་བོྱས།” ཞིེས་གསུངས་

བྱུང་། དུས་ད་ེནས་བཟུང་སྟ་ེཁོོང་གིས་རྒྱབ་སོྐྱར་ཆོ་ཚེང་གནང་བྱུང་།

དུས་ཡུན་ཐུང་ངུ་ཞིིག་ག་ིནང་ལ། ངས་ཁོ་ལ་ིཧོྥོར་ན་ིཡིའ་ིནང་ག་ིལ་ཧྥོ་ེཡིེད་ཀྱི་ིཝོིལ་

ནད་ཁོ་ིརིག་ག་ིའགྲམ་དུ་ཁོང་པ་ཞིིག་གླེས་ཏ་ེག་ེསར་ང་གཉིིས་དེར་སོྤེར་པ་ཡིིན། ག་ེསར་

ཉི་ེའདབས་སུ་ཡིོད་པའ་ིསོྔོན་འགོྲའ་ིསོླེབ་གྲྭར་ཕྱིིན་པ་དང་། ང་ལ་ཁོང་པའ་ིཉི་ེའགྲམ་དུ་

ངའ་ིརྟེ་རོྡོ་རྗོེའ་ིགར་འཇོེག་སའ་ིརྟེ་ར་ཞིིག་ཐོབ་བྱུང་། ཆོར་ལ་ེས་ིཡིིས་ང་ལ་རྟེ་ཞིོན་སོྦྱང་

བརྡོར་བྱེད་པར་བདུན་རེའ་ིནང་ལ་ཚེར་འགའ་ཤོས་ཡིོང་ག་ིཡིོད་པ་དང་། ད་ེའཕོྲས་ཀྱི་ི

ཉི་ིམ་རྣམས་ལ་རྟེ་ད་ེདང་ལྷན་དུ་ང་རང་གིས་རང་སོྦྱང་བྱེད་ཐུབ་པ་བྱུང་།

ཡི་མཚེན་པ་ཞིིག་ལ། སྐོབས་དེར་ང་ལ་རིན་པོ་ཆོ་ེདྲན་པོ་བྱུང་ཡིང་། ཁོ་ལ་ིཧོྥོར་ན་ི

ཡིའི་ནང་དུ་རང་བདག་གི་ཁོང་པ་ཡིོད་པ་དང་། རང་ཉིིད་ཀྱིི་མི་ཚེེ་རང་འདོད་བཞིིན་

བསྐྱལ་རྒྱུ་ཡིོད་པ་དེར་ང་རང་ཧ་ཅིང་གི་འདོད་བོླ་ཁོེངས་པའི་ཚེོར་བ་བྱུང་། ཕོྱིགས་

གཅིིག་ནས་བཤོད་ན། ངའ་ིམ་ིཚེེར་འཁོོར་བའ་ིསྤྲོིན་ཚེོགས་ཤོིག་ཡིར་བཏེགས་པ་ལྟ་བུར་

ཚེོར་བྱུང་། ང་ལ་བཟིའ་ཚེང་ག་ིརོྙིག་དྲ་དང་། རིན་པོ་ཆོ་ེདང་ང་གཉིིས་དབར་གྱི་ིའབྲེེལ་

བར་དཀའ་ངལ་དེ་འདྲ་མེད་ཀྱིང་། བོྷལ་ཌར་དུ་མི་ཚེེ་ལྷིང་འཇེགས་ཐོག་ནས་བསྐྱལ་

རྒྱུ་དེ་ཧ་ལམ་ཡིོང་མི་སྲོིད་པ་ཞིིག་ཡིིན་པའི་ཚེོར་སྣང་བྱུང་། དེ་གར་འབྱུང་བཞིིན་པའི་

གནས་སྟངས་དེའི་ཁྲོད་དུ་ཁྱོིམ་མི་ཞིིག་གསོ་སྐྱོང་བྱེད་རྒྱུ་དེ་ཆོེས་ཁོག་པོ་ཡིིན་པ་དང་། 

ལྷག་པར་དུ་ཕྱི་ིམ་ིཚེོས་དཀའ་ངལ་ད་ེདག་ལ་བསམ་ཤོེས་བྱེད་ཀྱི་ིམེད་པ་ད་ེད་ེབས་ཀྱིང་

ཁོག་པ་བྱུང་།
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དུས་ཚེོད་དེའ་ིསྐོབས་སུ། བོྷལ་ཌར་དུ་རིན་པོ་ཆོ་ེང་གཉིིས་ཀྱི་ིའབྲེེལ་བ་དང་། བོླ་ཉི་ེ

བའ་ིགོྲགས་པོ་འགའ་ཤོས་ཡིོད་པ་དེས་ང་རང་འཚེ་ོཐུབ་པ་ཡིོང་ག་ིཡིོད་ཀྱིང་། ད་ེཁོོ་ནས་

འཐུས་པ་ཞིིག་མ་རེད། ང་དང་ནང་པའི་སྤྱིི་ཚེོགས་ནང་གི་མི་ཚེོའི་དབར་གྱིི་འབྲེེལ་བ་

དེར་ཟུར་གཞིན་ཞིིག་ཡོིད། སྐོབས་ར་ེརིན་པོ་ཆོེའ་ིསོླེབ་མ་འགས་ང་ལ་ཕྲག་དོག་བྱས་པ་

བྱུང་ཡོིད། ང་ཁོོང་དང་གཉིེན་སྒྲིག་བྱས་ཡིོད་པ་དང་། ཕོྱིགས་གཅིིག་ནས་ཁོོང་ག་ིབཟིའ་

ཟླ་ཡིིན་པའ་ིཆོ་ནས་ཁོོང་དང་ཉི་ེཤོོས་ད་ེང་ཆོགས་ཡིོད། མ་ིཚེོས་ཆོོས་ཞུ་རྒྱུར་སོྐོམ་པ་ཆུ་

འདོད་ལྟ་བུའ་ིར་ེབ་བཅིངས་ཏ་ེརིན་པོ་དང་བར་མ་ཆོད་པར་མཇེལ་བཅིར་ཞུ་འདོད་ཡོིད་

པ་དེར། ངས་བར་ཆོད་བྱེད་ཀྱི་ིཡིོད་པ་འདྲ་བོར་མངོན་གྱི་ིཡིོད། རིན་པོ་ཆོ་ེདང་མཉིམ་གྱི་ི

ངའ་ིམ་ིཚེ་ེལ་ང་རང་འདོད་བོླ་ཁོེངས་པ་ཡོིད་ཙང་། ངས་འདིའ་ིཐད་ལ་ཆོོག་ཤོེས་བསྟེན་

གྱི་ིཡིོད། དེས་ན་ངས་བློ་ལྷོད་པོའ་ིངང་ནས་ང་རང་ལ་ཁྱོིམ་མ་ིཡོིད་ཙང་གནས་ཚུལ་མང་

པོ་ཞིིག་སྣང་མེད་དུ་གཏོང་ཐུབ་ཀྱིི་ཡིོད། ཆོིག་སོྟང་དགུ་བརྒྱ་བདུན་ཅུའི་འགོ་སོྟད་ནི་

ཁོོང་དང་མཉིམ་དུ་ངས་ནང་མ་ིདང་བུ་ཕྲུག་བསྐྱངས་པའ་ིདུས་རེད། ད་ེདང་དུས་མཉིམ་

དུ་རིན་པོ་ཆོེ་ཁོོང་བླ་མ་ཞིིག་ཡིིན་པའི་ཆོ་དང་། ངའི་ཁོྱོ་ག་དང་བུ་ཕྲུག་ཚེོའི་ཕ་ཡིིན་

པའ་ིཆོ་གཉིིས་ཀྱི་ིདབར་ལ་འགལ་ཟླ་ཤུགས་ཆོ་ེརུ་འགྲོ་བཞིིན་ཡིོད། ཋེག་གྷི་ིང་ཚེོའ་ིནང་

ནས་ཕྱིིན་པའ་ིདུས་ནས་བཟུང་སྟ་ེའད་ིམངོན་གསལ་དོད་པོ་ཆོགས་སོང་། ང་ལ་རིན་པོ་

ཆོེའ་ིངོས་ནས་ནང་མིར་འགན་ཁུར་བའ་ིདུས་ཚེོད་ཅིིག་དགོས་ཀྱི་ིཡིོད་ཀྱིང་། ད་ེའདྲ་ཧ་

ལམ་ཡིོད་པ་མ་རེད། འད་ིན་ིབཟོིད་མ་ིབད་ེབ་ཞིིག་རེད།

འོན་ཀྱིང་སྐོབས་དེར་ཕྱིི་ལ་ཐོན་རྒྱུའི་ཆོེད་དུ་རྟེ་རྩལ་སོྦྱང་བའི་ལས་ལ་ཞུགས་པ་

ད་ེའདྲ་མིན། ང་རང་རྟེ་ལ་དགའ་པོ་ཡིོད་པ་དང་། རྟེའ་ིའདུལ་སོྦྱང་ག་ིསྒྱུ་རྩལ་དེས་ངའ་ི

ཡིིད་དབང་འཕོྲག་སོང་། ཡིིན་ནའང་ངས་རྟེའི་འདུལ་སོྦྱང་ལ་སྦྱངས་པ་དེས་རང་ཉིིད་

ལ་མི་ཚེེའི་གོ་ཡུལ་ཞིིག་བསྐྲུན་དུ་བཅུག་བྱུང་། དྲང་པོར་བཤོད་ན་ང་གཉིིས་ཀྱིི་ཁྱོིམ་

གཞིི་ཡུན་གནས་ཐུབ་རྒྱུའི་ཐབས་ཤོེས་གཅིིག་པུ་དེ་ང་རང་གི་ཆོེད་ལས་ལ་ཤུགས་རྒྱག་

རྒྱུ་ད་ེརེད། ཕོྱིགས་གཅིིག་ནས་ང་གཉིིས་དབར་ལ་ཆོ་རྐྱེེན་བྲེལ་བའ་ིབརྩ་ེབའ་ིརང་བཞིིན་
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དང་འབྲེེལ་བ་ད་ེཡིོད། ཕོྱིགས་གཞིན་ནས་རིན་པོ་ཆོ་ེན་ིཁོོང་ག་ིསླེོབ་མ་ཚེ་ོལ་ཤུགས་ཆོེར་

བདག་ཡིོད། ཁོོང་ནི་དམ་པའི་ཆོོས་ལ་བདག་པ་རེད། དེའི་ཐད་ལ་དྲི་བ་ཞིིག་ནམ་ཡིང་

ཡིོད་པ་མ་རེད། ངས་ད་ེལ་ཞི་ིའགྲིག་བྱེད་དགོས་པར་ཆོགས་སོང་།

ང་རང་ལ་རྟེ་རྩལ་སྦྱོང་འདོད་ཀྱིི་འདུན་པ་ཤུགས་ཆོེ་ཡིོད་པའི་རང་བཞིིན་ངོ་མ་

དེ་རིན་པོ་ཆོེས་མཁྱོེན་རྗོེས། ཁོོང་གིས་ངའི་རང་དབང་དང་། རིག་གནས་དང་ལྷན་དུ་

འཚེར་ལོངས་བྱེད་དགོས་པ་དེར་རོགས་སོྐྱར་དང་སྐུལ་མ་གནང་བྱུང་། ཁོོང་གིས་རྒྱབ་

སོྐྱར་ཧ་ཅིང་ཡིག་པོ་གནང་པ་དང་། ངའ་ིམདུན་ལམ་གྱི་ིརྐྱེེན་པས་ཁྱོིམ་ནས་ཐག་རིང་དུ་

གནས་དགོས་བྱུང་བ་དེར། རིན་པོ་ཆོེས་སྐྱར་དུ་མ་འགྲིག་མ་འཐུས་པའ་ིབཀའ་མོལ་ནམ་

ཡིང་གསུངས་མ་མོྱོང་། ཁོོང་ལ་དེའ་ིཐོག་ལ་ཐུགས་ཁྲལ་དང་ཞིེད་སྣང་གང་ཡིང་མེད་པ་

འདྲ་བོར་མངོན། ཁོོང་གི་སྐུལ་མ་དེས་ངའི་མི་ཚེེའི་དུས་ཡུན་དེའི་རིང་ལ་རང་དབང་

དང་སོྤྲོ་སྣང་ག་ིཚེོར་བ་ཞིིག་སྟེར་བར་རམ་འདེགས་བྱས་བྱུང་། འོན་ཀྱིང་ཋེག་གྷིིའ་ིསོྐོར་

ལ་ང་ལ་སེམས་སྡུག་ཆོེན་པོ་བྱུང་། ཁོོ་ངའི་རྨི་ལམ་དུ་ཡིང་ཡིང་རྨིས་བྱུང་། འོན་ཀྱིང་

ངས་རང་ཉིིད་ཀྱི་ིམ་ིཚེ་ེགོ་ཆོོད་པ་བཟོི་ཕྱིིར་ངས་མདུན་སོྐྱད་བྱེད་འགོ་བཙུགས་པ་ཡིིན།

ང་ལ་ཧྥོེ་ཡིེད་ལ་ཡོིད་པའི་ཁྱོིམ་དེར་སོྤེར་ཏེ་ལྷིང་འཇེགས་བྱུང་ཙམ་གྱིི་སྐོབས་དེར། 

མཁྱོེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆོེ་སྤྱིི་ཟླ་བཞིི་པའི་ཟླ་མཇུག་དེར་མཚེོ་ཁུག་ས་ཁུལ་དུ་བདུན་ཕྲག་

གཉིིས་ཀྱིི་རིང་ལ་ཆོིབས་སྒྱུར་གནང་སོང་། ཁོོང་ནེའུ་ཡོིག་ལ་ཕེབས་གྲུབ་སྟེ་ཁོ་ལི་ཧོྥོར་

ན་ིཡི་རུ་ཕེབས་རྗོེས་བོྷལ་ཌར་དུ་ཕེབས་འཆོར་རེད། རིན་པོ་ཆོེས་ང་ལ་ཁོོང་ག་ིསོྐོར་ལ་

ལོ་རྒྱུས་ལོ་མང་རིང་གསུངས་མོྱོང་བས། རིན་པོ་ཆོེས་ཁོོང་ལ་བརྩ་ིབཀུར་ཆོ་ེཤོོས་གནང་

གི་ཡིོད་པ་ངས་ཤོེས་ཀྱིི་ཡིོད། རིན་པོ་ཆོེ་དང་མཁྱོེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆོེའི་དབར་ལ་ཆོོས་

ཕོྱིགས་དང་འབྲེེལ་བའི་བརྩེ་དུང་ཞིིག་ཡིོད་པ་ངས་བརྩི་ཡིི་ཡིོད། ཁོོང་གཉིིས་མཉིམ་དུ་

ཡིོད་སྐོབས་ཕན་ཚུན་ཧ་ཅིང་བོླ་ཐག་ཉི་ེཔོ་ཡིིན་པ་ད་ེམངོན་ཐུབ།

ཁྱོད་མཚེར་བ་ཞིིག་ལ་སྐྱབས་མགོན་དིལ་མགོ་མཁྱོེན་བརྩ་ེརིན་པོ་ཆོ་ེདང་ཁོོང་ག་ིསྐུ་

བཅིར་བ་རྣམས་རིན་པོ་ཆོའེ་ིསོྔོན་དུ་བྷར་ཁོ་ིལིར་ཕེབས་སོང་། ཁོོང་གིས་མཁྱོེན་བརྩ་ེརིན་
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པོ་ཆོེ་ནེའུ་ཡིོག་ལ་སྣེ་ལེན་གནང་གྲུབ་སྟེ་ནང་མོལ་གྱིི་དུས་ཚེོད་བྱུང་འདུག རིན་པོ་

ཆོེར་བྷར་ཁོ་ིལིར་མ་ཡོིང་སོྔོན་ལ་ཀརྨའ་ིཆོོས་གླེིང་དུ་གསུང་ཆོོས་གནང་རྒྱུའ་ིཁོས་ལེན་

ཡིོད། རིན་པོ་ཆོེས་མཁྱོེན་བརྩ་ེརིན་པོ་ཆོེའ་ིཆོིབས་སྒྱུར་སྐོབས་ཀྱི་ིསྣ་ེལེན་ཕེབས་བསུ་མ་ི

གཞིན་ལ་བྱེད་དུ་བཅུག་པ་ད་ེངས་རླབས་ཆོེན་རེད་བསམ་གྱི་ིཡིོད། རིན་པོ་ཆོེས་རང་ཉིིད་

མ་སླེེབས་བར་ལ་ཁོོང་གི་སླེོབ་མ་ཚེོས་མཁྱོེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆོེར་སྣེ་ལེན་དང་། བཞུགས་

གནས་སོགས་བཀོད་སྒྲིག་འཐུས་གཙང་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་ིརེད་དགོངས་གནང་ཡོིད། འད་ིན་ིཁོོང་

གིས་རང་ག་ིསོླེབ་མ་ཚེོར་ཅི་ིཙམ་གྱི་ིཡིིད་ཆོེས་གནང་ག་ིཡོིད་པ་དང་། ལོ་ཉུང་ཤོས་ཤོིག་ག་ི

ནང་དུ་སོླེབ་མ་ཚེ་ོག་པར་སླེེབས་ཡིོད་པ་སོྟན་པའ་ིཚེད་འཇེལ་ཞིིག་རེད།

༡༩༧༤ ལོར་ཀརྨ་པའ་ིཆོིབས་སྒྱུར་གྱི་ིརྗོེས་སུ་རིན་པོ་ཆོེས་ཆོིབས་སྒྱུར་དེའ་ིསྐོབས་ཀྱི་ི

བཀོད་སྒྲིག་བྱེད་སྟངས་ཀྱི་ིཁྱོད་ཆོོས་འགའ་ཞིིག་རང་འཇེགས་ཉིར་གནང་ཡོིད། ཕོྱིགས་

གཅིིག་ནས་ཀརྨ་པའ་ིཆོིབས་སྒྱུར་སྐོབས་སུ་སྐུ་སྲུང་དང་ཁོ་ལོ་པའ་ིཞིབས་ཞུ་བྱེད་མཁོན་

ཁོོང་གི་སོླེབ་མ་རྣམས་ལ་སྒྲིག་ལམ་འདིས་ཕན་ཐོགས་ཡོིང་གི་ཡོིད་པ་དང་། ཕོྱིགས་

གཞིན་ནས་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོོས་ཀྱིི་ཆོེ་བ་དང་ནུས་མཐུ་རོྟེགས་པའི་སོྒོ་ནས་

དེར་འོས་ཤོིང་འཚེམས་པའ་ིགུས་བཀུར་ཞུ་ཐུབ་པའ་ིསོྣད་རུང་ག་ིདཔུང་སྡེ་ེསོྟབས་ལྡན་

ཞིིག་ཀྱིང་བསྐྲུན་པའ་ིཆོེད་དུ་ཡིིན་པ་དགོངས་པར་འཁོོར་ཡིོད། རིན་པོ་ཆོེས་ཚེན་པ་འད་ི

ལ་ཐོག་མར་རོྡོ་རྗོ་ེསྐུ་སྲུང་ཞིེས་མིང་བཏགས་གནང་། རྗོེས་སུ་ཁོོང་ཚེ་ོརོྡོ་རྗོ་ེབཀའ་སྲུང་དུ་

གྱུར་པ་རེད། ད་ེན་ིསངས་རྒྱས་ཀྱི་ིབཀའམ། དམ་པའ་ིཆོོས་སྲུང་སོྐྱབ་བྱེད་མཁོན་ལ་གོ་བ་

རེད། ཁོོང་གིས་སླེོབ་མ་མང་པོར་བོྷལ་ཌར་དུ་ཡིོད་པའི་སྒྲིག་འཛུགས་གསར་པ་འདིའི་

ནང་ལ་འགན་ཁུར་ལེན་དགོས་པའ་ིབཀའ་གནང་། རོྡོ་རྗོ་ེརོྫོང་ག་ིས་ཁོང་སྲུང་སོྐྱབ་དང་

ལྷན་དུ་ཁོོང་རང་དང་། ནང་མ།ི ད་ེབཞིིན་གདན་ཞུ་བྱས་པའ་ིབླ་མ་རྣམས་ལ་སྲུང་སོྐྱབ་

དང་ཞིབས་ཞུའ་ིའགན་ཁོོང་ཚེོར་སྤྲོད་གནང་། བོྷལ་ཌར་དུ་ཡིོད་པའ་ིང་ཚེོའ་ིརྒྱལ་ཡོིངས་

ལས་ཁུངས་ཨ་མ་དེར་རོྡོ་རྗོ་ེརོྫོང་ཞིེས་མིང་འདོགས་གནང་མཛོད། ཁོོང་གིས་ཆོོས་ཚེོགས་

གཞིན་ཁོག་ཏུ་ས་གནས་རོྡོ་རྗོེ་བཀའ་སྲུང་གི་ཚེན་པ་འཛུགས་རྒྱུའི་འགོ་ཡིང་བཙུགས། 
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༸རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པའ་ིཆོིབས་སྒྱུར་གྱི་ིརྗོེས་སུ། རིན་པོ་ཆོེས་གསུང་ཆོོས་ག་དུས་གནང་

ཡིང་། རོྡོ་རྗོེ་བཀའ་སྲུང་གི་ཚེོགས་མི་ཚེོས་ཁོོང་གི་སྐུ་སྲུང་བྱེད་ཀྱིི་ཡིོད། རིན་པོ་ཆོེས་

གསུང་ཆོོས་གནང་སྐོབས། ཁོོང་ཚེོས་གསུང་ཆོོས་ར་བའ་ིཕོྱིགས་སྣ་ཚེོགས་སུ་ལངས་ཏ་ེ

བཅིད་མཚེམས་ཤོིག་ཀྱིང་བསྐྲུན་གྱིི་ཡིོད། མི་འགའ་ཞིིག་ལ་རོྡོ་རྗོེ་སྐུ་སྲུང་ཚེོ་འཇེིགས་

སྣང་ཅིན་དུ་སྣང་ག་ིཡོིད། ཁོོང་ཚེོས་སྐུ་སྲུང་འད་ིདག་གིས་གོ་མཚེོན་ཉིར་བ་དང་། དྲག་

ཤུལ་གྱིི་སོྦྱང་བརྡོར་སྤྲོད་ཡོིད་པར་བསམ་གྱིི་ཡོིད། འོན་ཀྱིང་དེ་འདྲ་རྩ་བ་ནས་ཡོིད་པ་

མ་རེད། དོན་དངོས་སུ་ཁོོང་ཚེོའ་ིལས་འགན་ན་ིཞི་ིབད་ེབསྐྲུན་རྒྱུ་ད་ེརེད། དུས་ཚེོད་ཕྱིིན་

པ་དང་མཉིམ་དུ་འད་ིལའང་འཕེལ་རིམ་མང་དུ་བྱུང་ཡོིད།

༡༩༧༦ ལོར་དིལ་མགོ་མཁྱོེན་བརྩ་ེརིན་པོ་ཆོེའ་ིཆོིབས་སྒྱུར་སྐོབས་སུ། རོྡོ་རྗོ་ེབཀའ་

སྲུང་ག་ིཚེོགས་མ་ིཚེོས་མཁྱོེན་བརྩ་ེརིན་པོ་ཆོ་ེདང་། ཁོོང་ག་ིསྐུ་བཅིར། རིན་པོ་ཆོ།ེ ང་ཚེའོ་ི

ནང་མ་ིབཅིས་ལ་ཞིབས་ཕྱི་ིཞུས་ཡིོད། ད་ེསྔོ་༸རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པ་ལ་ཞུས་པ་ནང་བཞིིན། 

ཆོིབས་སྒྱུར་འདིའ་ིསྐོབས་སུའང་ཡིང་སྐྱར་ཁོོང་ཚེོས་མོ་ཊི་བསྟར་སྒྲིག་གིས་ཕེབས་བསུ་

ཞུས་པ་དང་། མཁྱོེན་བརྩ་ེརིན་པོ་ཆོེའ་ིབཞུགས་གནས་དང་རིན་པོ་ཆོེའ་ིཁྱོིམ་ལ་སྐུ་སྲུང་

བྱས་ཡིོད། བྷར་ཁོི་ལི་དང་སན་ཧྥོ་རན་སི་སི་ཁོོའ་ིཆོོས་ཚེོགས་སུ་མཁྱོེན་བརྩེ་རིན་པོ་

ཆོེའི་གསུང་ཆོོས་ནམ་ཡིིན་ལ། རོྡོ་རྗོེ་བཀའ་སྲུང་ཚེོས་ཁོོང་གདན་ཞུ་ཕེབས་སྐྱེལ་དང་། 

སོྒོ་འགྲམ་དུ་སྣེ་ལེན་བྱེད་པ། དེ་བཞིིན་གསུང་ཆོོས་དང་ཆོོ་ག་ཕྱིག་ལེན་སྐོབས་སུ་ལྷིང་

འཇེགས་སྐྲུན་ཐབས་བཅིས་བྱས་ཡོིད།

མཁྱོེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆོེའི་ཆོིབས་སྒྱུར་ལ་བཀོད་སྒྲིག་ཞུ་ཆོེད་མའེ་ཁོོལ་རུད་དང་། 

རོམ་ར་ིཆོ་ིཐ་ེབའ་ིསླེོབ་མ་འགའ་ཤོས་རིན་པོ་ཆོེས་སོྔོན་འགོྲའ་ིསྡེ་ེཁོག་ག་ིཚུལ་དུ་གཏོང་

གནང་མཛོད། སྐོབས་འདིར་རིན་པོ་ཆོེས་བྷོལ་ཌར་དུ་ཡིོད་པའི་བཛྲ་དྷིཏུའི་ལས་བྱེད་

རྣམས་ལ་རོམ་རི་ཆོི་ ༡༩༧༦ དབྱར་ཐོག་དེར་རིན་པོ་ཆོེའི་རྒྱལ་ཚེབ་ཀྱིི་ཚུལ་དུ་དབང་

བསྐུར་གནང་རྒྱུ་ཡིིན་པའི་ཁྱོབ་བསྒྲགས་གནང་པ་རེད། འདི་གསང་བ་ཞིིག་ཡིིན་པའི་

ཁུལ་ཡིིན་ཀྱིང་། ཚེོགས་པའ་ིནང་དུ་གཏམ་ཡིན་མགོྱིགས་པོར་སོྐྱད་ཀྱི་ིཡིོད། རོམ་ར་ིཆོ་ི
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ཡིིས་མ་འོངས་པར་རིན་པོ་ཆོེའ་ིགདམས་ངག་རྒྱུད་འཛོིན་གྱི་ིཐོག་ལ་གལ་གནད་ཆོ་ེབའ་ི

འགན་ཁུར་བྱེད་ཀྱི་ིཡིིན་པ་མ་ིམང་ཆོ་ེབས་ཤོེས་ཀྱི་ིཡིོད།

མཁྱོེན་བརྩ་ེརིན་པོ་ཆོེའ་ིགསུང་ཆོོས་གནང་ས། བྷར་ཁོ་ིལིའ་ིདྷིརྨ་དྷཱཏུ་ད་ེངའ་ིཁོང་

པ་ནས་མོ་ཊིའ་ིནང་དུ་སྐོར་མ་སུམ་ཅུ་ཙམ་ཞིིག་འགྲོ་དགོས་ཀྱི་ིཡིོད། རིན་པོ་ཆོེར་བྷར་ཁོ་ི

ལ་ིདང་། སན་ཧྥོ་རན་ས་ིས་ིཁོོའ་ིནང་དུ་གསུང་བཤོད་དང་གསུང་ཆོོས་གནང་བར་མང་

པོ་འགོྲ་དགོས་སྟབས། ཆོིབས་སྒྱུར་གྱི་ིདུས་ཡུན་ཆོ་ཚེང་ངའ་ིམཉིམ་དུ་བཞུགས་ཐུབ་རྒྱུ་

ཁོག་པོ་བྱུང་། དྷིརྨ་དྷཱཏུའི་ཚེོགས་མི་ཚེོས་བྷར་ཁོི་ལིའི་ཧིལ་སི་རུ་རིན་པོ་ཆོེ་ལ་ཁོང་པ་

ཡིག་པོ་ཞིིག་གླེས་འདུག རིན་པོ་ཆོ་ེང་གཉིིས་ཀྱིིས་སྐོབས་ར་ེདེར་བསྡེད་པ་དང་། སྐོབས་

རེར་ལ་ཧྥོ་ེཡིེད་དུ་ཡིོད་པའ་ིངའ་ིཁྱོིམ་ལ་བསྡེད་པ་ཡིིན།

བཀོད་སྒྲིག་བྱེད་རྒྱུའ་ིཆོ་ཤོས་གཅིིག་ན་ིསམ་དང་། ཧ་ེབཟོིལ་བྷར་ཁོོ་བཟི་ིགཉིིས་ཀྱི་ི

ཁོང་པ་དེ་མཁྱོེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆོེའི་བཞུགས་གནས་སུ་བསྒྱུར་རྒྱུ་དེ་རེད། ཁོོང་གཉིིས་

ཀྱིིས་བཀའ་དྲིན་ཆོེན་པོའ་ིསོྒོ་ནས་རང་ག་ིཁོང་པ་ད་ེདགོས་མཁོོ་འདིའ་ིཆོེད་དུ་བེད་སོྤྱིད་

གཏོང་རྒྱུར་གཡིར་བ་རེད། དེ་སྔོ་༸རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པའི་ཆོིབས་སྒྱུར་སྐོབས་སུ་བྱས་པ་

ནང་བཞིིན། ཡིང་སྐྱར་ཁོང་པའ་ིརྩིག་པར་གོས་སེར་བཀབ། ཞིབས་བཀྱིག་དང་གཟིིམས་

ཁྲིར་གོས་ཆོེན་གཡོིགས། མཆོོད་གཤོོམ་གསར་བཟོི་བྱས་ཏ་ེབསྒྲིགས་པ་སོགས་བྱས། ད་ཆོ་

མི་ཚེོ་བོད་པའི་བླ་མ་ཞིིག་གདན་ཞུ་བྱེད་པའི་འགྲོ་སྟངས་འདི་ལ་གོམས་འདྲིས་ཆོེ་རུ་

ཕྱིིན་ཡིོད་པ་དང་། བཀོད་སྒྲིག་ཞུ་རྒྱུ་ད་ེལས་ཀ་ཧ་ཅིང་མགོ་རོྙིག་པོ་ཞིིག་ཡིིན་ཀྱིང་། གང་

འཚེམས་ཡིག་པོ་བྱུང་སོང་། མཁྱོེན་བརྩ་ེརིན་པོ་ཆོ་ེཆོིབས་སྒྱུར་གནང་གྲུབ་པའ་ིརྗོེས་སུ། 

ད་ལྟ་སྒོམ་པོ་ཆོོས་སྡེེའི་གཏན་སོྡེད་དགེ་རྒན་དང་། ནང་ཆོོས་སོྐོར་ལ་དེབ་རིགས་བྲེིན་

ཆོེ་ཤོོས་རོྩམ་མཁོན། ཨ་ནེ་པདྨ་ཆོོས་སོྒྲན་ཐེ་བའི་སོླེབ་མའི་ཚེན་པ་ཞིིག་གིས་བྷར་ཁོི་

ལི་ཧིལ་སི་ལ་ཡིོད་པའི་མཁྱོེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆོེའི་གཟིིམས་ཆུང་དུ་ཞིབས་ཕྱིི་ཞུས། ཨ་ནེ་

པདྨ་ཆོོས་སོྒྲན་གྱིིས་ ༡༩༧༤ ལོར་དག་ེཚུལ་མའ་ིསོྡེམ་པ་ཞུས་ཡིོད་པ་དང་། སྐོབས་འད་ི

ལ་ང་ཚེོའི་ཁོྲད་དུ་ནུབ་ཕོྱིགས་པ་སོྡེམ་ལྡན་འགའ་ཞིིག་ལས་མེད་པའི་ནང་ནས་གཅིིག་
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རེད། ཁོོང་ན་ིཞི་ེདྲགས་སྣང་བ་སྐྱིད་པོ་དང་། དུས་རྟེག་ཏུ་ཁོང་པའ་ིནང་ལས་ཀ་ཇེ་ིའདྲ་

ཞིིག་ཡིོད་ཀྱིང་རོགས་པ་གནང་མཁོན་ཞིིག་ཡིོད། འད་ིན་ིང་ལ་པདྨ་ཐུག་པ་ཐེངས་དང་

པོ་ད་ེཡིིན་པ་དྲན།

བྷར་ཁོ་ིལིར་ཡིོད་པའ་ིདྷིརྨ་དྷིཏུའ་ིཆོོས་ཚེོགས་སུའང་གྲ་སྒྲིག་མང་པོ་བྱས་ཡིོད། མ་ི

ཚེ་ོཧོན་འཐོར་དགོས་པ་ཞིིག་ལ་མའ་ེཁོོལ་དང་ཋོེམ་གཉིིས་ཀྱིིས་རིན་པོ་ཆོེའ་ིཆོེད་དུ་གླེས་

པའ་ིཁོང་པ་ད་ེཡིང་གྲ་རྒྱས་པོར་བརྒྱན་དགོས་པའ་ིབཀོད་པ་བཏང་འདུག

དིལ་མགོ་མཁྱོེན་བརྩ་ེརིན་པོ་ཆོེའ་ིཆོེད་དུ་གྲ་སྒྲིག་གྲ་རྒྱས་པོ་བྱེད་དགོས་པ་ད་ེགནས་

ཚུལ་གཅིིག་རེད། འོན་ཀྱིང་ངའ་ིཁོྱོ་གར་ཁོང་པ་གྲ་རྒྱས་པོ་ད་ེའདྲ་ཅིིའ་ིཕྱིིར་དགོས་སམ། 

གོས་ཆོེན་དགོས་པའི་བསམ་ཚུལ་སུས་ཀྱིང་བཏོན་མེད། འོན་ཀྱིང་མའེ་ཁོོལ་དང་ཋོེམ་

གཉིིས་ཀྱིིས་ཁོང་པའ་ིནང་ག་ིཅི་དངོས་ཕྲན་བུ་བཀོལ་ཟིད་ཕྱིིན་པ་དང་། གས་ཆོག་ཡིོད་

རིགས། འབོལ་གདན་མཐུག་ཙམ་ཡོིད་པའ་ིརྐུབ་བཀྱིག ཉིལ་ཁྲིའ་ིཉིལ་ཁོེབས་དང་། སྒོེའུ་

ཁུང་ག་ིདྲ་ཡིོལ་རྒྱ་གར་ནས་བཟོིས་པ་སོགས་ཚེང་མ་འགྲིག་ག་ིམ་རེད་ཅིེས་གསལ་པོར་

བཤོད་འདུག ནང་ཆོས་གཡིར་བའམ་གླེས་པ། ཁོང་མཐིལ་འབྱིད་བརྡོར། ཐང་ཀ་གཡིར་

ཏ་ེརྩིག་ངོས་སུ་དཔྱོངས་པ་བཅིས་ཀྱི་ིསོྒོ་ནས་ཤོེས་ཡོིན་ཅིན་གྱི་ིགྲལ་རིམ་བར་མའ་ིནང་མ་ི

དཀྱུས་མ་ཞིིག་ག་ིསོྡེད་ཁོང་ད་ེརིམ་པ་མ་ིའདྲ་བ་ཞིིག་ཏུ་བསྒྱུར་འདུག

རིན་པོ་ཆོེར་གསོལ་ཚེིགས་འབུལ་སྟངས་ལུགས་མཐུན་ལྟར་ཞུ་རྒྱུ་ཡིིན་སྟབས། རྒྱ་

ནག་ནས་ཐོན་པའི་རིན་ཐང་ཆོེ་བའི་དཀར་ཡིོལ་རིགས། བཞིེས་དཀར་དང་། བཞིེས་

ཐུར། ཤོེལ་སོྣད་སོགས་བཀོད་སྒྲིག་དགོས་པའི་བསམ་ཚུལ་ཡིང་བྱུང་བས་དེ་ལྟར་སོྲོལ་

གཏོད། ཇེ་ཁོ་ིཇེར་ཇེ་ིཞིེས་པའ་ིདྷིརྨ་དྷིཏུའ་ིནང་ག་ིབུད་མེད་གཅིིག་ལ་ཆོང་སའ་ིསྐྱེས་སུ་

ལ་ེནག་ས་ིརྟེགས་ཅིན་གྱི་ིདཀར་ཡོིལ་གྱི་ིགསོལ་ཆོས་རང་འགྲིག་ཅིིག་ཐོབ་ཡིོད་པ་ད་ེཆོ་

ཚེང་གཡིར་རྒྱུའི་ཁོས་ལེན་བྱས་འདུག ཉིི་ཧོང་དང་རྒྱ་ནག་ཟིས་རིགས་འདྲེན་བྱེད་དུ་

རིན་གོང་ཆུང་བའི་ཤོེལ་སོྣད་ཀྱིི་རིགས་རྣམས་ཉོི་སྒྲུབ་བྱས། རིན་པོ་ཆོེའི་གཟིིམས་ཆུང་
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དུ་ཞིལ་ལག་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ཁོང་པའི་ནང་གི་ལས་ཀ་གཞིན་བྱེད་འདོད་ཡོིད་མཁོན་དང་

བླངས་པ་ཚེོས་མིང་ཐོ་འབུལ་དགོས་པའ་ིསྐུལ་མ་བྱས་འདུག

རིན་པོ་ཆོ་ེང་གཉིིས་ཀྱིིས་བོྷལ་ཌར་དུ་ནམ་ཡིང་འད་ིལྟར་བྱས་ཏ་ེབསྡེད་མེད་པ་སོང་

ཙང་། རྒྱང་རིང་ནས་ལྟ་དུས་འད་ིདག་ཚེང་མས་ང་ལ་ཡི་མཚེར་སྐྱེས་བྱུང་། ཟླ་བ་སོྔོན་

མར་རིན་པོ་ཆོེ་ནེའུ་ཡིོག་ལ་མཁྱོེན་བརྩེ་རིན་པོ་སྣེ་ལེན་དང་། བགོྲ་གླེེང་ཚེོགས་འདུ་

ཁོག་ལ་མཉིམ་ཞུགས་བྱེད་སྐོབས་སུ་ཚེོད་ལྟ་འད་ིདག་བྱས་པ་འདྲ། སྐོབས་དེར་རིན་པོ་ཆོ་ེ

མན་ཧ་ཋེན་དུ་ཁོང་པ་རྫོིག་ཉིམས་ཅིན་ཞིིག་ཏུ་བསྡེད་པ་དང་། ཁོང་པ་ད་ེན་ིའདས་དུས་

སུ་སུ་ཞིིག་གི་དྲན་ཡུལ་དུ་ཡིོད་པ་ལས་ཀྱིང་རྒྱས་སོྤྲོས་ཧ་ཅིང་ཆོེ་བ་འདུག རིན་པོ་ཆོེ་

ལམ་གཞིན་པ་ཞིིག་ཏུ་སོྐྱད་རྩིས་སམ། ཡིང་ན་མདུན་མཆོོང་གཞིན་ཞིིག་རྒྱག་རྩིས་ཡོིད་

པ་འདྲ། སྤྱིི་ལོ་ ༡༩༧༦ དབྱར་ཁོ་ནས་བཟུང་མགོྱིགས་མྱུར་གྱིིས་ང་ཚེོའི་ཁོང་པར་ “ཀ་

ལཱ་པའ་ིཕོ་བྲེང་” ཞིེས་མིང་དུ་བཏགས་པ་དེའ་ིགྲ་སྒྲིག་འགོ་འཛུགས་གནང་བར་མངོན།

མཁྱོེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆོེའི་ཆོིབས་སྒྱུར་གྱིི་དུས་ཚེོད་དེ་ཉིེ་བར་སླེེབས་པ་ན། ཁོོང་གི་

བཞུགས་གནས་ད་ེདུས་ཐོག་ཏུ་གྲ་སྒྲིག་མ་ིཡོིང་བ་གསལ་པོར་གྱུར། ངས་ཁོོང་ག་ིབཞུགས་

གནས་དེའི་གྲ་སྒྲིག་ཆོ་ཚེང་མ་གྲུབ་ཀྱིི་བར་ལ་ཉིིན་ཤོས་ལ་ངའི་ནང་དུ་བཞུགས་ན་

འཐུས་རྒྱུའི་དང་བླངས་ཞུས་པ་ཡིིན། མཁྱོེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆོེ་ཆོིབས་སྒྱུར་གནང་བའི་

ཉིིན་མོ་དེར། གེ་སར་ང་གཉིིས་དྷིརྨ་དྷཱཏུའི་ཚེོགས་མི་ཚེོ་དང་མཉིམ་དུ་གནམ་ཐང་ལ་

བཅིར། ཕེབས་བསུ་ཞུ་མཁོན་གྱི་ིགྲས་སུ་བཛྲ་དྷིཏུའ་ིསྐུ་ཚེབ་གཞིན་དང་མཉིམ་དུ་ཋོེམ་

ར་ིཆོ་ིདང་། ཌ་ེཝིིད་རོམ། ཋོེམ་ར་ིཆོ་ིབཅིས་ཐ་ེབའ་ིདྷིརྨ་དྷཱཏུ་ནས་སམ་དང་ཧ་ེཛོལ་གཉིིས་

སླེེབས་འདུག སན་ཧྥོ་རན་ས་ིས་ིཁོོའ་ིགནམ་ཐང་དུ་མཁྱོེན་བརྩ་ེརིན་པོ་ཆོ་ེགནམ་གྲུ་ལས་

མར་བབས་པ་དང་ང་ཚེ་ོཚེང་མས་ཕེབས་བསུ་ཞུས་པ་ཡིིན། མཁྱོེན་བརྩ་ེརིན་པོ་ཆོ་ེན་ིསྐུ་

གཟུགས་རིང་ལ། གཟིི་བརྗོིད་ཆོེ་བ། གཞིན་སེམས་བརོྟེལ་བའི་སྤྱིན་མངའ་བ། མཛུམ་

མདངས་རྒྱས་པ་ཞིིག་འདུག ཁོོང་གིས་རིག་མ་བཞིེས་ཡིོད་པས་གྲྭ་ཆོས་ཀྱི་ིམདོག་ཡིིན་པ་

གང་ཞིིག་ལ་སྐྱ་བོའ་ིཆོས་མཆོོད་ད་ེཕེབས་འདུག ཁོོང་ག་ིསྐུ་ཟླ་འབྲུག་ཡུལ་དུ་བཞུགས་
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ཏ་ེསྐུ་བཅིར་ལ་མེད། ཁོོང་ག་ིསྲོས་མོ་འཆོ་ིམེད་དབང་མོ་དང་། ཚེ་བོ་རབ་འབྱམས་རིན་

པོ་ཆོེ། དེ་མིན་སྐུ་བཅིར་གཞིན་བཅིས་ཁོོང་དང་ལྷན་དུ་འདུག ཁོོང་ནི་མཇེལ་བ་ཙམ་

གྱིིས་ཡིིད་དབང་འཕོྲག་པ་ཞིིག་འདུག སྐུ་ལས་འོད་འཚེེར་བས་ཉིེ་འཁོོར་དུ་ཡོིད་པའི་

མི་རྣམས་རང་ཤུགས་ཀྱིིས་ཞིི་བར་འགོད། ང་ནི་ཁོོང་ལ་མཇེལ་མ་ཐག་ཏུ་དད་པའི་སྤུ་

ལོང་གཡིོ་བར་བྱས།

བྷར་ཁོི་ལིའི་དྷིརྨ་དྷཱཏུར་ཕེབས་བསུའི་རྟེེན་འབྲེེལ་གྱིི་ཆོོ་ག་གྲུབ་ཟིིན་པའི་རྗོེས་སུ། 

མཁྱོེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆོེ་མཆོོག་ལ་ཧྥོེ་ཡིེད་དུ་ངའི་ནང་ལ་གདན་འདྲེན་ཞུས། ངས་ཁོོང་

ལ་གེ་སར་གྱིི་ཉིལ་ཁོང་དེ་ཕུལ་ཏེ་གེ་སར་ང་གཉིིས་ཚེོམས་ཆོེན་གྱིི་ཁོ་སོྤྲོད་དུ་ཡིོད་པའི་

ངའི་ཉིལ་ཁོང་དུ་མཉིམ་དུ་ཉིལ། ངའི་ཁོང་པ་ཆུང་ཆུང་ཞིིག་ལས་མེད་ཙང་མི་ཚེང་མ་

ཤོོང་དཀའ་བས། ཁོོང་ག་ིསྲོས་མོ་དང་ཚེ་བོ་གཉིིས་ལ་བཞུགས་གནས་གཞིན་དུ་བཀོད་

སྒྲིག་ཞུས་ཡོིད། མཁྱོེན་བརྩ་ེརིན་པོ་ཆོ་ེདང་ལྷན་རྒྱས་སུ་ཁོོང་ག་ིགསོལ་དཔོན་དང་། ཁོ་

ལོ་པ། ཞིབས་ཕྱི།ི གཞིན་ཡིང་དྷིརྨ་དྷཱཏུའ་ིཚེོགས་མ་ིབཅིས་སྐུ་བཅིར་ཕོན་ཆོ་ེའདུག རིན་

པོ་ཆོེས་ང་ལ་བོད་ཟིས་བཟོི་སྟངས་བསླེབ་པ་བཞིིན་ངས་མཁྱོེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆོེ་ལ་བོད་

ལུགས་ལྟར་བཞིེས་མོག་བཟོིས་ཏེ་ཕུལ་བ་ཡིིན། མོག་མོག་ནི་བོད་མི་ཚེོས་ཞིེ་དྲགས་

དགའ་པོ་བྱེད་པ་མ་ཟིད་ཞིིམ་པོའང་ཡོིད། གསར་དུ་སོྦྱང་བརྡོར་སྤྲོད་པའི་གསོལ་ཞུ་བ་

ཚེོས་ལག་པ་འདར་བཞིིན་ང་ཚེོར་གསོལ་ཚེིགས་བཀྱིག་བྱུང་། མཁྱོེན་བརྩ་ེརིན་པོ་ཆོེས་

དེ་སྤྱིིར་བཏང་བ་ཞིིག་ལ་བརྩིས་ཏེ་ཐུགས་སྣང་གནང་མ་སོང་། ཁོོང་ལ་མི་ཚེང་དཀྱུས་

མའི་ཞིལ་ལག་འབུལ་སྟངས་ལྟ་བུར་སྟབས་བདེ་ཞིིག་ཕུལ་ཡིོད་ན་ཐུགས་མཉིེས་པོ་

བྱུང་ཡོིད་ཀྱི་ིརེད་བསམས་བྱུང་། འོན་ཀྱིང་ཁོོང་གིས་རྒྱས་སོྤྲོས་ཡི་མ་ཟུང་ག་ིགནས་བབ་

ད་ེདག་བཀའ་དྲིན་ཆོེན་པོའ་ིསོྒོ་ནས་ངོས་བཞིེས་གནང་སོང་།

ཁོོང་ངའ་ིནང་དུ་བཞུགས་རྒྱུན་ལྷག་མ་དེའ་ིརིང་ལ་མ་ིཚེོགས་ཕྱིིར་སོྐྲད་བྱས་ཏ།ེ ང་

དང་ལྷན་དུ་བཀའ་མོལ་གནང་ཕྱིིར་ཁོོང་གི་གསུང་སྒྱུར་སྤྲུལ་སྐུ་པདྨ་དབང་རྒྱལ་རིན་

པོ་ཆོེ་བསྡེད་དུ་བཅུག་པ་རེད། ང་ཚེོས་ཁྱོིམ་དུ་ཞིབས་ཞུའི་ཆོེད་དུ་རོྡོ་རྗོེ་བཀའ་སྲུང་གི་
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ཚེོགས་མི་གཅིིག་དང་ཁོ་ལོ་པ་གཅིིག་བཞིག ཧ་ཅིང་གྲུབ་པ་བརྙིེས་པའི་བླ་མ་ཆོེན་པོ་

འདིའི་སྐུ་མདུན་དུ་ང་རང་དུས་ཚེོད་ཁུ་སིམ་པོ་དང་སོྤྲོ་བ་འཕེལ་བ་ཞིིག་སྐྱེལ་ཆོེད་དུ་

གཞིན་དག་ཚེང་མ་ཕྱིིར་སླེོག་བྱས།

མཁྱོེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆོེ་ཆོིབས་སྒྱུར་གནང་བའི་ཉིིན་ཕྱིི་མ་དེར། ངས་ཁོོང་རྟེ་རར་

གདན་འདྲེན་ཞུས་པ་དང་། ཁོོང་གིས་ངས་རྟེ་བཞོིན་པ་ལ་གཟིིགས་ཏ་ེཆུ་ཚེོད་འགའ་ཤོས་

བཞུགས་གནང་སོང་། ཁོོང་རྟེ་ལ་ཧ་ཅིང་ཐུགས་མཉིེས་པོ་འདུག་པས་ཁོོང་རང་སོྤྲོ་བོ་བྱུང་

སོང་སྙམ། ཁོོང་ཕྱིིར་ཐོན་ཏ་ེརྟེ་རར་ཐེངས་མ་འགའ་ཤོས་ལ་ཕེབས་གནང་སོང་། མཁྱོེན་

བརྩེ་རིན་པོ་ཆོེ་ནི་དོན་དམ་གྱིི་སྐྱེས་ཆོེན་དམ་པ་ཞིིག་ཡིིན་པ་རོྟེགས་ཏེ། དེའི་སོྐོར་ལ་

ངས་ད་ལྟ་བསམ་བློ་གཏོང་སྐོབས། ད་ེདུས་ངས་ག་འདྲ་བྱས་ཏ་ེགནས་སྐོབས་ད་ེདམིགས་

བསལ་གྱི་ིདུས་སྐོབས་ཤོིག་ཏུ་མ་བརྩིས་པ་དེར་ཧང་སངས་ཀྱི་ིའདུག

ཁོོང་ངའ་ིཁྱོིམ་དུ་བཞུགས་སྐོབས་ཀྱི་ིཞོིགས་པ་ཞིིག་ལ། ང་ང་རང་ག་ིཉིལ་ཁོང་ནས་

ཕྱིིར་ཐོན་ཡོིང་དུས། མཁྱོེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆོེ་དང་ཁོོང་གི་ཞིབས་ཕྱིི་གཉིིས་ནི་ཉིལ་ཁོང་

གཉིིས་ཀྱི་ིདབར་ལ་ཡིོད་པའ་ིབར་ཁྱོམས་དོག་པོ་དེའ་ིཐང་དུ་སྐྱལི་ཀྲུང་བཅིས་ཏ་ེབཞུགས་

གནང་འདུག ཁོོང་གིས་ང་ལ་ཁོོང་རང་དང་ཁོ་སོྤྲོད་དེར་སོྡེད་ཅིེས་ཕྱིག་བརྡོ་གནང་

བྱུང་། ངས་ཁོོང་ག་ིའགྲམ་དེར་ས་ལ་བསྡེད་པ་ཡིིན། ཁོོང་ཚེ་གོླེག་ཆུང་ངུ་ཞིིག་ག་ིམདུན་

དུ་བཞུགས་འདུག ངས་ཚེ་གོླེག་ག་ིཕོྱིགས་གཞིན་དེར་བསྡེད་པ་ཡིིན། གང་འཚེམས་ཤོིག་

ནས་ཁོོང་གིས་གསུང་སྒྱུར་བརྒྱུད་ད་ེང་ལ་ “དགོངས་དག་ངས་ཁོྱོད་ལ་གནས་ཚུལ་ཁོག་

པོ་ཞིིག་ཤོོད་དགོས་ཐུག་སོང་།” ཞིེས་གསུངས་བྱུང་། ངས་ “ད་ེག་ར་ེཡིིན་ནམ།” ཞུས་པ་

ཡིིན། ཁོོང་གིས་ “ང་ལ་མདང་དགོང་རྨ་ིལམ་ཞིིག་བྱུང་། ཁོྱོད་རང་ག་ིབུ་ག་ེསར་ད་ེཞི་ེཆོེན་

ཀོང་སྤྲུལ་གྱི་ིཡིང་སྲོིད་རེད་འདུག” ཞིེས་དང་། ཁོོང་གིས་མུ་མཐུད་ད་ེ “འདིས་ཁྱོེད་རང་

ཁོག་པོ་བཟོི་སྲོིད་པ་ངས་ཤོེས་ཀྱི་ིཡིོད། འོན་ཀྱིང་འད་ིངའ་ིརྨ་ིལམ་རེད། ང་ཚེོས་ཁོོ་ལམ་

སེང་ཁྲ་ིའདོན་བྱེད་དགོས།” ཞིེས་བཀའ་གནང་བྱུང་།
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ང་གང་འཚེམས་ཧོན་འཐོར་བྱུང་ཞིེས་བརོྗོད་འདོད་ཡོིད། ཁོོང་གིས་ག་ེསར་ན་ིངའ་ི

ཁོྱོ་གའི་བླ་མ། ༡༩༦༠ ནང་བོད་དུ་བཙོན་འོག་ཏུ་སྐུ་གཤོེགས་པའི་ཞིེ་ཆོེན་གྱིི་འཇེམ་

མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་གྱི་ིཡིང་སྲོིད་རེད་གསུངས་ཀྱི་ིཡིོད། གང་ལྟར་ཡིང་མཁྱོེན་བརྩ་ེརིན་པོ་

ཆོེའི་སྐུ་མདུན་དུ་ཡིོད་ཙང་། ངས་ཁོོང་གིས་གང་གསུང་གནང་གི་ཡིོད་པ་དེ་ངོས་ལེན་

དང་དང་དུ་ལེན་ཐུབ་པ་བྱུང་། རིན་པོ་ཆོེ་ནང་བཞིིན། ཁོོང་གང་དུ་བཞུགས་པ་དེར་

ཁྱོེད་བག་ལོྷད་པོ་ཡིོང་བ་དང་། ཉུང་མཐའ་ཡིང་སྐོབས་ཤོིག་ག་ིརིང་ལ། ཁྱོེད་རང་ག་ིརྒྱུན་

ལྡན་གྱིི་གོམས་སོྤྱིད་དང་། དོན་གང་ཞིིག་ལ་རང་གི་རྣམ་འགྱུར་ཅིི་སོྟན་བཅིས་ཟུར་དུ་

བཞིག་ནས་ཁོོང་ག་ིརྗོེས་སུ་རང་ཤུགས་ཀྱིིས་ཞུགས་འགྲོ་བ་ཞིིག་ཡིིན། ད་ེའདྲ་ཡིིན་ཙང་། 

ངས་དང་ལེན་ཞུས་པ་དང་། ང་ཚེོས་བྷར་ཁོ་ིལ་ིལ་ཁྲ་ིའདོན་གྱི་ིཆོོ་ག་ཇེ་ིལྟར་གནང་རྒྱུའ་ི

འཆོར་གཞིིའ་ིསོྐོར་ལ་བཀའ་མོལ་ཞུས་པ་ཡིིན།

ངས་གང་མགོྱིགས་ད་ེནས་བཀའ་ཁོྲལ་ཞུས་ཏ་ེརིན་པོ་ཆོ་ེལ་གནས་ཚུལ་འདིའ་ིསོྐོར་

ལ་ཞིལ་པར་ཕུལ་བ་ཡིིན། ཁོོང་གིས་ཀྱིང་འད་ིན་ིདངོས་ཡིོད་གནས་སྟངས་ཤོིག་ཡིིན་པར་

བརྩིས་གནང་སྟ།ེ ཧ་ཅིང་དགའ་པོ་དང་སོྤྲོ་བ་འཕེལ་པོ་བྱུང་ཡོིད་པར་མངོན། ང་གཉིིས་

ཀྱིིས་རིན་པོ་ཆོ་ེཨ་རིའ་ིཤོར་ཕོྱིགས་ནས་ཕྱིིར་འཁོོར་བྱུང་མ་ཐག་ཉིིན་ཤོས་ཀྱི་ིནང་དུ་ཁྲ་ི

འདོན་གྱི་ིཆོོ་ག་གང་མྱུར་བྱེད་རྒྱུའ་ིསོྐོར་ལ་གྲོས་བསྡུར་བྱས་པ་ཡིིན།

དེ་རྗོེས་ངས་གེ་སར་ལའང་གནས་ཚུལ་འདི་ཤོོད་དགོས་བྱུང་པ་ནི་སོྨོས་ཅིི་དགོས། 

ངས་གེ་སར་ལ་གང་བཤོད་པ་དེ་ཁོོ་ལ་གོ་རོྟེགས་བྱུང་མིན་གང་ལྟར་ཡིང་། ཁོོས་ཀྱིང་

བསམ་ཚུལ་དེ་ཡིག་པོ་ཞིིག་ཡིིན་པར་བསམ་གྱིི་ཡོིད་པ་འདྲ་བོ་འདུག སྐོབས་དེར་ཁོོ་

ལོ་གསུམ་ལོན་ཙམ་རེད། དུས་ཡུན་གང་འཚེམས་ཕྱིིན་པའ་ིརྗོེས་སུ་ཁོོས་བྱིས་པའ་ིསྐོབས་

སུ་བོད་ཀྱིི་མི་ཚེེའི་དྲན་ཤོེས་མང་པོ་བྱུང་སོྐོར་ང་ལ་བཤོད་བྱུང་། དེས་ན་ཁོོས་རྒྱུན་དུ་

གནས་ཚུལ་ཞིིག་ཚེོར་གྱི་ིཡོིད་པ་དང་། ཕྱིིར་དྲན་འད་ིརིགས་ཅིིའ་ིཕྱིིར་ཡོིང་ག་ིཡོིད་པའ་ི

རྒྱུ་མཚེན་ད་ེཁོོས་ཚེོར་ཡོིད་ཀྱི་ིརེད་སྙམ།
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ཡི་མཚེན་པ་ཞིིག་ན་ིམཁྱོེན་བརྩ་ེརིན་པོ་ཆོ་ེབོྷལ་ཌར་ལ་ཕེབས་པའ་ིགཟིའ་མཇུག་

ད་ེག་རང་ལ་རིན་པོ་ཆོེར་བྷར་ཁོ་ིལ་ིརུ་མང་ཚེོགས་གསུང་བཤོད་ཅིིག་བཀོད་སྒྲིག་བྱས་

འདུག གསུང་བཤོད་དེའ་ིའགོ་བརོྗོད་ད་ེཟླ་བ་མང་པོའ་ིསོྔོན་ནས་ “དབང་སྐུར་” ཞིེས་

གཏན་འབེབས་བྱས་འདུག འད་ིན་ིམ་བསྒྲིགས་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱི་ིརྟེེན་འབྲེེལ་བསྒྲིགས་པ་ལྟ་

བུར་བྱུང་འདུག་སྙམ།

གེ་སར་གྱིི་ཁྲི་འདོན་གྱིི་ཉིི་མ་གཏན་འཁོེལ་བ་དང་། དེའི་ཕྱིི་ཉིིན་དེར་མཁྱོེན་བརྩེ་

རིན་པོ་ཆོེ་བྷར་ཁོི་ལིར་བཀོད་སྒྲིག་ཞུས་པའི་ཁོོང་རང་གི་གཟིིམས་ཤོག་ཏུ་སྤེོར་གནང་། 

ཁོོང་གི་སྲོས་མོ་འཆོི་མེད་དང་ཚེ་བོ་རབ་འབྱམས་རིན་པོ་ཆོེ་ཡིང་དེ་གར་སོྤེར་གནང་

པ་རེད། མཁྱོེན་བརྩ་ེརིན་པོ་ཆོེས་དྷིརྨ་དྷིཏུའ་ིཚེོགས་མ་ིདང་མང་ཚེོགས་ལ་གསུང་ཆོོས་

ཁོག་འགའ་ཤོས་གནང་རྒྱུའི་དུས་ཚེོད་སྔོ་མོ་ནས་གཏན་འབེབས་ཟིིན་ཡིོད། གསུང་

ཆོོས་དེ་དག་གྲུབ་སྟེ་ཉིིན་མ་འགའི་རྗོེས་སུ་མཁྱོེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆོེས་གེ་སར་ཞིེ་ཆོེན་གྱིི་

འཇེམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་གྱི་ིཡིང་སྲོིད་དུ་ཁྲ་ིའདོན་གནང་རྒྱུའ་ིཐུགས་ཐག་བཅིད།

ལོ་གཅིིག་ཙམ་གྱི་ིསོྔོན་དུ་དྷིརྨ་དྷིཏུའ་ིཆོོས་ཚེོགས། ཧྥོ་ར་ིམ་ེསོན་དང་འདྲ་བའ་ིབྷར་

ཁོ་ིལིའ་ིརྒན་པོའ་ིམཐུན་ཚེོགས་ཞིིག་ལ་བདག་པའ་ིབྷར་ཁོ་ིལིའ་ིགོྲང་ཁྱོེར་གྱི་ིནང་དུ་ཡིོད་

པའི་ལས་ཁུངས་ཀྱིི་ཁོང་པའི་ཐོག་རྩེག་གཉིིས་པ་དེར་སོྤེར་པ་རེད། དོན་དངོས་སུ་ཁོང་

པ་དེ་ནི་ཁོོང་ཚེོའི་ལས་ཁུངས་ཨ་མ་དེ་རེད། ཁོོང་ཚེོས་རང་གི་བེད་སོྤྱིད་ཀྱིི་དོན་དུ་

ཚེོགས་ཁོང་ཆོེན་པོ་གཅིིག་དང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ིཁོང་མིག་གཅིིག་གཉིིས་ཤོིག་ད་དུང་ཉིར་

ཡིོད། འོན་ཀྱིང་ཁོོང་ཚེོས་ང་ཚེོར་མ་ིགྲངས་ ༡༥༠ ཙམ་ཤོོང་བའ་ིཚེོགས་ཁོང་ཆུང་བ་ཞིིག་

བོགས་མར་བཏང་བ་རེད། བྷར་ཁོ་ིལིའ་ིཆོོས་ཚེོགས་ད་ེད་ལྟའང་ཁོང་པ་དེའ་ིནང་དུ་ཡིོད།

མཁྱོེན་བརྩ་ེརིན་པོ་ཆོེའ་ིཆོིབས་སྒྱུར་གྱི་ིསྐོབས་དེར་ངས་རྟེ་རྩལ་གྱི་ིསོྦྱང་བརྡོར་དང་

ནང་ཆོོས་ཀྱིི་འདུ་འཛོོམས་གཉིིས་ཀར་ཞུགས་པའི་འབད་བརོྩན་བྱས། ཉིིན་ཞིིག་ངས་

ང་རང་ལ་ཉོི་འདོད་ཡིོད་པའི་རྟེ་ཞིིག་ལ་བལྟ་བར་བྱང་ཕོྱིགས་སུ་ཆུ་ཚེོད་གཉིིས་ལ་མོ་

ཊིར་འགོྲ་དགོས་ས་སན་ཋེ་རོ་ས་ལ་ཕྱིིན་པ་ཡིིན། ཕྱི་ིདོྲ་དེར་གསུང་ཆོོས་ཀྱི་ིདུས་ཚེོད་ལ་
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དྷིརྨ་དྷཱཏུར་སླེེབས་དགོས་པས་མོ་ཊི་མགྱིོགས་པོར་བཏང་བ་ཡིིན། ང་རང་རྒྱུན་དུ་མོ་ཊི་

མགོྱིགས་པོར་གཏོང་དགོས་མཁོན་ཞིིག་རེད། ངས་ང་རང་ག་ིཌ་ཇེ་ིརམ་ཆོར་ཇེར་རྟེགས་

ཅིན་གྱི་ིཟོིང་འདྲེན་རླངས་འཁོོར་ད་ེམ་མཐར་ཡིང་ཆུ་ཚེོད་གཅིིག་ག་ིནང་ལ་ལ་ེབར་དགུ་

བཅུ་བཏང་ནས་འགྲོ་བཞིིན་ཡིོད། ད་ེམ་ཐག་ཏུ་ངས་རྒྱབ་མངོན་མ་ེལོང་ནང་ནས་གླེོག་

འོད་ཆོེམ་ཆོེམ་བྱེད་ཀྱིི་ཡིོད་པ་མཐོང་བ་དང་། ཉིེན་རོྟེག་པས་ང་ལམ་ཟུར་དུ་འགོག་རྒྱུ་

ཡིིན་པ་ཤོེས་བྱུང་། ང་ལ་དངུལ་གྱི་ིཆོད་པ་ཆོེན་པོ་ཞིིག་ཕོག་རྒྱུ་ཡིིན་པ་དང་བྷར་ཁོ་ིལིའ་ི

གསུང་ཆོོས་ཀྱིི་རྗོེས་ཟིིན་རྒྱུ་མིན་པ་དེར་ཞིེད་སྣང་བྱུང་། དེས་ན་ངས་མོ་ཊིའི་རྒྱུ་བ་ཕར་

ཡིོ་ཚུར་ཡིོ་བྱེད་པའ་ིཆོེད་དུ་མོ་ཊི་སོྒོག་ཐབས་བྱེད་པ་དང་དུས་མཉིམ་དུ་རྐང་པ་གཞིན་

དེས་སྣུམ་གཏོང་རྐང་ཐེབ་དེ་མནན་པ་ཡིིན། དེ་ནས་ང་མར་བསྒུར་ཏེ་སྣུམ་གཏོང་རྐང་

ཐེབ་ད་ེབཀོག་པ་ཡིིན།

ཟོིང་འདྲེན་རླངས་འཁོོར་དེའི་ནང་རྐང་ཐེབ་སོྒྲམ་གཞིི་ལ་སྦྱོར་བྱེད་ཀྱིི་སོྒྲག་གུ་

གཉིིས་འདུག སོྔོན་མ་ཡིང་དེ་ཐེངས་འགར་བཀོག་པ་ངས་ཤོེས་ཀྱིི་ཡིོད། དེ་ནས་ངས་

མོ་ཊི་ཟུར་གཅིིག་ཏུ་བཀག་སྟེ་རྐང་ཐེབ་དེ་ལག་པ་གཅིིག་ཏུ་བཟུང་ནས་བསྡེད་པ་ཡིིན། 

ཉིེན་རོྟེག་པ་ད་ེམོ་ཊིའ་ིའགྲམ་ལ་སླེེབས་དུས་གདོང་ངམ་ནག་རེད་འདུག ངས་ཁོོ་ལ་རྣམ་

ཤོེས་འཐོར་བ་ལྟ་བུའི་ཚུལ་བསྟན་པ་ཡིིན། ངས་ཁོོ་ལ་སྣུམ་གཏོང་རྐང་ཐེབ་དེ་འགག་

བསྡེད་ཡིོད་ཙང་། མོ་ཊི་འགོག་ཐབས་སུ་རྐང་མཐེབ་ད་ེབཀོག་ན་མ་གཏོགས་ཁོེགས་ཀྱི་ི

མི་འདུག་ལབ་པ་ཡིིན། ངས་ཁོོ་ལ་ “དེ་རིང་ང་ཤོི་རྒྱུ་རེད་བསམས་བྱུང་། དེ་རིང་ང་ཤོི་

རྒྱུ་རེད་བསམས་བྱུང་།” ཞིེས་ལབ་ལབ་པར་བསྡེད་པ་ཡིིན། ངས་མོ་ཊིའ་ིཁོ་ལོ་སྒྱུར་བྱེད་

འཁོོར་ལོའ་ིཐོག་ཏུ་མགོ་བོ་བཞིག་སྟ་ེབསྡེད། ཉིེན་རོྟེག་པ་དེས་སེམས་འཚེབ་བྱས་ཏ་ེང་ལ་

ངས་ཡིིད་ཆོེས་དཀའ་བའ་ིཡིག་པོ་བྱས་བྱུང་། ཁོོས་ “སེམས་ལོྷད་ལྷོད་བོྱས་དང་། ཚེང་མ་

འགྲིག་འགོྲ་ཡི་ིརེད། སེམས་ཁྲལ་མ་གནང་། ངས་ཁྱོེད་རང་ལ་རོགས་པ་བྱེད་ཆོོག” ཅིེས་

ཟིེར་གྱི་ིའདུག ད་ེནས་ཁོོས་ངས་མོ་ཊི་གཏོང་ཐུབ་ས་རེད་བསམ་གྱི་ིའདུག་གམ་ཞིེས་དྲིས་

བྱུང་། ངས་ཁོོ་ལ་འགྲིག་འགོྲ་ཡི་ིརེད་བསམ་གྱི་ིའདུག་བརོྗོད་པ་ཡིིན། ང་ལ་སྣུམ་གཏོང་
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རྐང་ཐེབ་ད་ེསྐྱར་སོྦྱར་བྱེད་རྒྱུ་ཇེ་ིའདྲའ་ིལས་སླེ་པོ་ཡོིད་པ་ད་ེཁོོ་ལ་མཐོང་དུ་འཇུག་འདོད་

མ་བྱུང་། བྱས་ཙང་ང་གཉིིས་ཀྱིིས་སྣུམ་གཏོང་རྐང་ཐེབ་ཀྱིི་སྣེ་མོར་ཡིོད་པའི་ལྕགས་

འཛོེར་ཆུང་ངུ་ད་ེམནན་ཏ་ེསྟངས་འཛོིན་བྱེད་ཐབས་བྱས་པས་འགྲིག་པ་བྱུང་སོང་། ཁོོས་ 

“ངས་ཁྱོེད་རང་ལ་ཉི་ེའཁྲིས་སུ་ཡོིད་པའ་ིམོ་ཊི་བཟོི་བཅོིས་ཁོང་ཞིིག་བར་དུ་ལམ་སྣ་ེའཁྲིད་

ཆོོག དེར་ཁོོང་ཚེོས་ཁྱོེད་རང་ལ་རོགས་པ་བྱེད་ཀྱི་ིརེད།” ཅིེས་ཟིེར། ང་གཉིིས་མོ་ཊི་བཟོི་

བཅོིས་ཁོང་དེར་སླེེབས་པ་དང་ངས་ཁོོ་མ་ཕྱིིན་བར་དུ་བསྒུགས་པ་ཡིིན། ད་ེརྗོེས་ངས་སྣུམ་

འགྲོའ་ིརྐང་མཐེབ་དེ་སྐྱར་དུ་བསོྐོན་ཏེ་མོ་ཊི་བཏང་ནས་ཕྱིིན་པ་ཡིིན། ང་འདུ་འཛོོམས་

འགོ་འཛུགས་ཀྱི་ིཐོག་ལ་དུས་ཚེོད་ཏག་ཏག་འབོྱར་སོང་།

གེ་སར་གྱིི་ཁྲི་འདོན་མཛོད་སོྒོའ་ིགྲ་སྒྲིག་གི་ཆོེད་དུ་དྷིརྨ་དྷཱཏུའི་ནང་གི་བུད་མེད་

འགའ་ཞིིག་ལ་འཚེེམ་བཟིོའ་ིཉིམས་མོྱོང་ཡིོད་ཙང་། ཁོོང་ཚེོས་ཁོོའ་ིཆོེད་དུ་བོད་པའ་ིགྲྭ་

ཆོས་ཆུང་ཆུང་ཞིིག་བཟོིས་པ་རེད། མཛོད་སོྒོའ་ིཆོེད་དུ་ཤོིང་ལས་གྲུབ་པའི་བཞུགས་ཁྲི་

ཆུང་ངུ་སྲོིན་བལ་གྱི་ིའབོལ་གདན་སྟེང་ལ་དར་དང་གོས་ཆོེན་གྱིིས་བརྒྱན་པ་ཞིིག་བྲེེལ་

སྟབས་ཀྱིིས་བཟོིས་པ་རེད།

མཛོད་སོྒོའ་ིཆོེད་དུ་གེ་སར་གྱིི་མགོ་སྐྲ་ཐུང་ངུར་བཞིར་དགོས་བྱུང་། རིན་པོ་ཆོེས་

ང་ལ་གེ་སར་མགོ་རིལ་བཟོི་དགོས་ཀྱིི་མ་རེད་གསུངས་བྱུང་། འོན་ཀྱིང་ངས་ཁོོའ་ིསྐྲ་

བཞིར་སྐོབས་ཡིག་པོ་མ་བྱུང་བས་མཐའ་མ་དེར་མགོ་རིལ་བཟོི་དགོས་བྱུང་། མཛོད་

སོྒོ་ཚེར་བའ་ིརྗོེས་སུ་ཁོོ་སོྔོན་འགོྲའ་ིསླེོབ་གྲྭར་ཕྱིིར་ལོག་བྱེད་དུས་ཕྲུ་གུ་འགའ་ཤོས་ཀྱིིས་

ཁོོ་པའི་མགོ་རིལ་གྱིི་གནས་བབ་དེར་འཕྱི་སོྨོད་བྱས་འདུག་ཀྱིང་། ཁོོས་དོ་སྣང་དེ་ཙམ་

བྱས་མ་ིའདུག

ངས་ཋེག་གྷིི་ལ་བྱུང་བའི་ཉིམས་མོྱོང་ལ་གཞིི་བཅོིལ་ཏེ་གེ་སར་ལའང་བར་ཆོད་

འཇེིགས་སུ་རུང་བ་ད་ེའདྲ་མ་ིཡིོང་ངམ་སྙམ་པའ་ིསེམས་ངལ་བྱས་ཡིོད་སྲོིད། འོན་ཀྱིང་

ངས་ཋེག་གྷིིའི་དཀའ་ངལ་གྱིི་འབྱུང་ཁུངས་དེ་སྤྲུལ་སྐུའི་ན་ཚེ་དེ་ཡིིན་པའི་ཡིིད་ཆོེས་

བྱས་མེད། ག་ེསར་ན་ིག་ར་ེབྱུང་ཡིང་བཟོིད་བསྲོན་ཐུབ་པའ་ིསྐྱེས་བུ་ནུས་སོྟབས་ཅིན་ཞིིག་
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ཡིིན་པ་ངས་ཤོེས་ཀྱི་ིཡིོད། ང་དང་རིན་པོ་ཆོ་ེགཉིིས་ཀས་ཁོོ་འགྲིག་འགོྲ་ཡི་ིརེད་བསམས་

བྱུང་། རིན་པོ་ཆོེ་གོྲང་ཁྱོེར་དུ་ཕེབས་སྐོབས། ལ་ཧྥོེ་ཡིེད་དུ་ཡོིད་པའི་ང་ཚེོའི་ཁོང་པར་

ང་ཚེ་ོདང་མཉིམ་དུ་མཚེན་འགའ་ཤོས་བཞུགས་གནང་སྟ།ེ མཁྱོེན་བརྩ་ེརིན་པོ་ཆོེས་ང་

གཉིིས་ཀྱིི་བུ་གཉིིས་པ་དེ་སྤྲུལ་སྐུར་ངོས་འཛོིན་གནང་པའི་གནས་བབ་དེར་ང་ཚེོ་ཚེང་

མ་གོམས་འདྲིས་ཡོིང་ཐབས་གནང་པ་རེད། རིན་པོ་ཆོ་ེད་ེགར་ཡོིད་སྐོབས་ཁོོང་རྟེ་རར་

ཕེབས་ཏ་ེཆོར་ལ་ེས་ིཌ་ིཁོན་ཧྥོ་ིདང་ཐེངས་དང་པོར་ཐུག་འཕྲད་གནང་། སུ་ཞིིག་ག་ིདོན་

དུ་ང་ཁོ་ལི་ཧོྥོར་ནི་ཡིར་གནས་སྤེོར་བྱས་པའི་མི་དེ་རིན་པོ་ཆོེར་ཐུག་འདོད་བྱུང་ཡིོད། 

ཆོར་ལ་ེས་ིརིན་པོ་ཆོེར་ཧ་ཅིང་ཡིིད་ཤོོར་ཏ་ེགོ་སྐོབས་དང་པོ་ཐོབ་པ་དང་བྷར་ཁོ་ིལིར་རིན་

པོ་ཆོ་ེམཇེལ་འདོད་བྱས་ཡོིད།

ཁྲི་འདོན་གྱིི་ཉིིན་མོ་དེར་གེ་སར་དང་ང་གཉིིས་རོྡོ་རྗོེ་བཀའ་སྲུང་ཚེོས་བྷར་ཁོི་ལིར་

རྟེེན་གཞི་ིབྱས་པའ་ིདྷིརྨ་དྷཱཏུར་མོ་ཊིའ་ིནང་འཁྲིད་བྱུང་། ངེས་པར་བརོྗོད་དགོས་པ་ཞིིག་

ལ། ཁོོས་བཙུན་ཆུང་ག་ིགྲྭ་ཆོས་ད་ེགོྱིན་ཡིོད་ཙང་ཡིིད་དུ་འོང་བ་ཞིིག་ཏུ་མཐོང་བྱུང་། ཁོོ་

དུས་ཡུན་ཆོ་ཚེང་འཛུམ་མདངས་ཀྱིིས་བསྡེད་སོང་། ང་ཚེོ་དེར་འབོྱར་སྐོབས། མཁྱོེན་

བརྩེ་རིན་པོ་ཆོེས་གྲ་སྒྲིག་གནང་བཞིིན་མཆོོད་ཁོང་ཚེོམས་ཆོེན་གྱིི་བཞུགས་ཁྲིའི་སྟེང་

དུ་བཞུགས་གནང་འདུག རིན་པོ་ཆོེ་ཡིང་བྷར་ཁོི་ལིའི་བཞུགས་ཤོག་ནས་ཕེབས་ཙང་

ང་ཚེོའ་ིསོྔོན་ལ་འབོྱར་གནང་འདུག དྷིརྨ་དྷཱཏུའ་ིཚེོགས་མ་ིབརྒྱ་ཕྲག་འགའ་ཤོས་མཆོོད་

ཁོང་ནང་དུ་འཛོོམས་འདུག ང་ཚེ་ོསོྒོམ་སྒྲུབ་ཚེོམས་ཆོེན་གྱི་ིསོྒོ་འགྲམ་དུ་སླེེབས་པ་དང་

ཚེང་མ་ཡིར་ལངས་སོང་། གེ་སར་གྱིིས་སྐུ་ཞིབས་ཆུང་ངུ་ཞིིག་ནང་བཞིིན་ངའི་སོྔོན་

ལ་གོམ་བགོྲད་བྱས། ཆོོ་གའི་དུས་ཡུན་ཤོས་ཆོེ་བའི་རིང་ལ་གེ་སར་གྱིིས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་

བཞུགས་ཁྲ་ིཆུང་ངུ་དེའ་ིསྟེང་དུ་བསྡེད་པ་དང་། ང་རྐུབ་སྟེགས་ཤོིག་ག་ིཐོག་ཁོོའ་ིའགྲམ་

དེར་བསྡེད་པ་ཡིིན། སྐོབས་ཤོིག་ལ་ཁོོ་སོྡེད་མ་ཚུགས་པ་ཆོགས་དུས་ངས་ག་ེསར་པང་བར་

ཉིར་ཏེ་ཁྲིའི་སྟེང་དུ་སོྡེད་དགོས་བྱུང་། རིན་པོ་ཆོེ་ནི་མཁྱོེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆོེ་དང་གེ་སར་

གྱི་ིབཞུགས་ཁྲིའ་ིའགྲམ་དུ་རྐུབ་སྟེགས་ཤོིག་ག་ིསྟེང་དུ་བཞུགས་ཡིོད། ཁྲ་ིའདོན་ཆོོ་གའ་ི



འབྲུག་སྒྲ།

381

དུས་ཡུན་ཆོ་ཚེང་གི་རིང་ལ་རིན་པོ་ཆོེ་ཡིིད་ཆོེས་དཀའ་བའི་ཐུགས་སོྤྲོ་བ་གནང་སྟེ་

བཞུགས་སོང་། དེ་ཉིིན་ཁྲི་འདོན་གྱིི་སྐོབས་སུ་འོད་གསལ་ཡིང་དེར་ཡིོད། དེ་དུས་འོད་

གསལ་ཀྲིཤྞ་མུར་ཏི་དང་རུ་ཌོབ་སེ་ཋེེ་ནེར་གྱིི་དགོངས་པར་གཞིི་བྱས་ཏེ་བཙུགས་པའི་

སན་ཋེ་བྷར་བྷ་རའི་ཉིེ་འདབས་སུ་ཡིོད་པའི་ཨོ་ཇེའེ་ཧྥོ་ལི་སླེོབ་གྲྭ་རུ་ཡིོད། ཁོོ་ནི་གདེང་

སོྤེབས་ཆོ་ེལ་སྣང་བ་སྐྱིད་པའ་ིཕོ་གསར་ཞིིག་ཏུ་སྨོིན་བཞིིན་ཡོིད།

བླ་མ་སྤྲུལ་སྐུ་ཞིིག་ཁྲ་ིའདོན་བྱེད་པ་ད་ེསོྲོལ་རྒྱུན་གྱི་ིཆོོ་ག་ཞིིག་རེད། མཁྱོེན་བརྩ་ེརིན་

པོ་ཆོེས་ཆོོ་ག་ཕྱིག་ལེན་ད་ེདག་བོད་སྐོད་དུ་གསུང་གནང་སྟ།ེ ཁོོང་གིས་ག་ར་ེགནང་པ་

དང་གསུངས་པ་རྣམས་སྐོད་སྒྱུར་ཞིིག་བརྒྱུད་ད་ེང་ཚེོར་འགྲེལ་བཤོད་གནང་བྱུང་། ཁོོང་

གིས་གེ་སར་ལ་མཆོོད་རྫོས་འདྲ་མིན་གནང་སྟེ་བྱིན་རླབས་དང་དབང་གི་རིམ་པ་དུ་མ་

གནང་སོང་། དུས་ཡུན་ཆོ་ཚེང་ག་ིརིང་ལ་ག་ེསར་ཁུ་སིམ་མེར་འཇོེག་པའ་ིཆོེད་དུ་མཁྱོེན་

བརྩེ་རིན་པོ་ཆོེས་སྐུ་སྒུར་ཙམ་གནང་སྟེ་ཁོོ་ལ་མངར་ཆོའི་རིགས་གསོལ་རས་སུ་སྩལ། 

ཁོོང་གིས་མངར་ཆོའི་རིགས་འཛོད་མཐའ་མེད་པ་ཞིིག་བསྣམས་ཡོིད་པ་འདྲ། གལ་ཏེ་

དགོས་མཁོོ་བྱུང་ན་བསམས་ཏེ་ངས་ཀྱིང་བྱི་རིལ་མང་པོ་འཁྱོེར་ཡིོད། མཁྱོེན་བརྩེ་རིན་

པོ་ཆོེས་ཀོང་སྤྲུལ་དང་དྲུང་པའི་སྤྲུལ་སྐུའི་འབྲེེལ་བའི་སོྐོར་ལ། ཁོོང་གཉིིས་མི་རབས་

ནས་མ་ིརབས་བརྒྱུད་ད་ེརེས་མོས་ཀྱིིས་གཅིིག་ག་ིདག་ེརྒན་ཅིིག་ཤོོས་ཀྱིིས་གནང་སྟ་ེཕན་

ཚུན་བླ་སླེོབ་ཀྱིི་འབྲེེལ་བ་དམ་ཟིབ་ཡིོད་པའི་སོྐོར་ལ་བཀའ་སླེོབ་ཀྱིང་གནང་སོང་། ཆོོ་

གའ་ིམཇུག་དེར་སོྲོལ་རྒྱུན་ལྟར་དེར་ཡིོད་ཚེང་མས་ར་ེར་ེབྱས་ཏ་ེམཁྱོེན་བརྩ་ེརིན་པོ་ཆོ་ེ

དང་ག་ེསར་གཉིིས་ལ་མཇེལ་དར་ཕུལ་བ་དང་། ག་ེསར་གྱིིས་མ་ིཚེང་མའ་ིམགོ་ལ་ཕྱིག་

དབང་གནང་། རིན་པོ་ཆོ་ེང་གཉིིས་ག་ེསར་ལ་མཇེལ་དར་ཕུལ་མཁོན་དང་ཕྱིག་དབང་

ཐོབ་མཁོན་དང་པོ་དེ་རེད། ང་གཉིིས་ཀྱིི་རྗོེས་སུ་གཞིན་དག་ཚེང་མས་བང་བསྒྲིགས། 

དུས་ཡུན་ཆོ་ཚེང་ག་ིནང་དུ་ག་ེསར་གྱིིས་ཧ་ཅིང་སོྡེད་ཚུགས་པོ་བྱས་པ་མ་ཟིད་། གནས་

བབ་ཡིོངས་རོྫོགས་རང་བཞིིན་ཡིིན་པ་ལྟར་དང་དུ་བླངས་སོང་། བྱིས་པར་དོ་སྣང་སོྤྲོད་

མཁོན་ཡིོད་ན་དགའ་པོ་ཡིོང་གི་ཡིོད་པ་ལྟར། དེ་ཉིིན་དོ་སྣང་སོྤྲོད་ཡུལ་ལྟེ་བ་དེ་གེ་སར་

ཆོགས་ཡོིད་པ་ཤོོད་ག་ལ་དགོས།
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ཁྲི་འདོན་གྱིི་ཕྱིི་ཉིིན་དེར་མཁྱོེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆོེ་སན་ཧྥོ་རན་སི་སི་ཁོོའ་ིགནམ་

ཐང་ནས་ཞིལ་གྱིེས་གནང་མཛོད། ཁོོང་ག་ིཆོིབས་སྒྱུར་དང་རྒྱུན་ལྡན་མ་ཡིིན་པའ་ིཞིལ་

མདངས་དེས་མི་ཚེང་མར་ཧ་ཅིང་གཏིང་ཟིབ་པའི་མོྱོང་ཚེོར་ཞིིག་བསྐྲུན་ཡོིད་པར་

བརྟེེན། ཕེབས་སྐྱེལ་དེ་ནི་ང་ཚེོ་ཚེང་མར་སེམས་སོྐྱ་བོ་བྱུང་། མཁྱོེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆོེ་

མཇེལ་བ་དེ་ནི་རིན་པོ་ཆོེ་འཚེར་ལོངས་གནང་སའི་བོད་པའི་སོྲོལ་རྒྱུན་གྱིི་སྙིང་པོ་དེ་

མཇེལ་བ་དང་ཁྱོད་མེད་པས། ང་ཚེ་ོསྒོེར་གྱི་ིམ་ིཚེེའ་ིནང་ལ་སྐྱེས་ཆོེན་དམ་པ་འད་ིལྟ་བུ་

མཇེལ་རྒྱུ་བྱུང་བ་ན་ིཧ་ཅིང་སེམས་འགུལ་ཐེབས་པོ་བྱུང་།

འབྱུང་འགྱུར་གྱི་ིབདུན་ཕྲག་འགའ་ིརིང་ལ་རིན་པོ་ཆོེས་བྷར་ཁོ་ིལིར་ཡོིད་པའ་ིདྷིརྨ་

དྷཱཏུར་གསུང་ཆོོས་གནང་རྒྱུའ་ིབཀོད་སྒྲིག་གནང་ཡོིད། མཚེན་ཞིིག་ལ་ང་དང་ཆོར་ལ་ེས།ི 

ད་ེབཞིིན་ཁོོའ་ིགོྲགས་པོ་རོད་བཅིས་ང་ཚེ་ོགསུམ་སན་ཧྥོ་རན་ས་ིས་ིཁོོའ་ིམཚེན་ཚེོགས་

ཤོིག་ལ་ཕྱིིན་པ་ཡིིན། ཆུ་ཚེོད་བཅུ་གཅིིག་ཙམ་ཞིིག་ལ་ངས་ང་ཚེོ་རིན་པོ་ཆོེ་ཡོིད་སར་

འགོྲ་ཞིེས་བརོྗོད་པ་ཡིིན། ཆོར་ལ་ེསིས་རིན་པོ་ཆོ་ེགཟིིམས་ཚེར་ཡོིད་ཀྱི་ིརེད་ཅིེས་སེམས་

ཁུར་བྱེད་ཀྱིི་འདུག འོན་ཀྱིང་ངས་དེ་འདྲ་ཡིོང་དཀོན་པོ་རེད་ཅིེས་བརོྗོད་དེ་སོྔོན་བརྡོ་

གང་ཡིང་མེད་པར་ང་ཚེ་ོདེར་ཕྱིིན་པ་ཡིིན། ང་ཚེ་ོད་ེགར་འབོྱར་དུས་རིན་པོ་ཆོ་ེནུབ་གོས་

དངོས་གཙང་ལེགས་པོ་ཞིིག་བཞིེས་ཏ།ེ གོྱིན་ཆོས་ཡིག་པོ་གོྱིན་པའ་ིསླེོབ་མ་བཅུ་གཉིིས་

ཙམ་ཞིིག་གིས་མཐའ་བསོྐོར་ནས། མགོྲན་བསུ་ཁོང་དུ་བཞུགས་འདུག ཁོོང་ཚེོས་ལུགས་

མཐུན་གྱི་ིདགོང་ཟིས་མ་བཟིའ་སོྔོན་ལ་ཆོང་འཐུང་གིན་བསྡེད་འདུག རིན་པོ་ཆོེས་ང་ཚེ་ོ

ད་ེགར་སླེེབས་པར་ཐུགས་མཉིེས་པོ་གནང་སྟ་ེདགོང་དོྲའ་ིགསོལ་ཚེིགས་ལ་སོྡེད་དགོས་

པའ་ིཨུ་ཚུགས་གནང་བྱུང་།

ང་ཚེོས་གསོལ་མགྲོན་ཁོང་དུ་ཞིལ་ལག་གྱི་ནོམ་པ་ཞིིག་བཟིས་པ་ཡིིན། ད་ེགར་ཡོིད་

པའ་ིརྒྱ་ཅོིག་ག་ིཁོེབས་དང་ལག་ཕྱིིས་རྣམས་ཧ་ཅིང་མཛོེས་པོ་དང་བཀོད་ལེགས་པོ་ཡོིད་

པ་དང་། ཞིལ་ལག་དེ་དག་གཞིན་ནས་གཡིར་པའི་ལེ་ནིག་སི་དཀར་ཡིོལ་གྱིི་ནང་ཞུ་

བཞིིན་འདུག རྒྱ་ཅོིག་ག་ིདཀྱིིལ་དེར་དངུལ་ལས་གྲུབ་པའ་ིཡིང་ལཱ་འཇོེག་སའ་ིསྟེགས་བུ་
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ཆོེན་པོ་ཞིིག་འདུག ཞིབས་ཞུ་བ་ལྔ་དྲུག་ཅིིག་གིས་ཞིལ་ལག་དང་བཞིེས་ཆོང་གཅིིག་

རྗོེས་གཉིིས་མཐུད་དུ་འདྲེན་པ་དང་། ཞིལ་དཀར་དང་ཞིལ་སྡེེར་རྣམས་བསྡུ་བ་སོགས་

བྱེད་ཀྱི་ིའདུག རིན་པོ་ཆོེས་དུས་རྟེག་ཏུ་ཞིལ་ལག་འད་ིལྟར་བཞིེས་ཀྱི་ིཡོིད་པ་དེར་ཆོར་

ལེ་སི་ཡིིད་ཆོེས་དཀའ་བ་བྱུང་སོང་། ང་རང་ཡིང་ཡིིད་ཆོེས་དཀའ་མོ་བྱུང་། འོན་ཀྱིང་

འདི་ནི་ང་ཚེོའི་ཁྱོིམ་ནང་དུ་དེ་སྔོ་བྱེད་སོྲོལ་ཡིོད་པའི་གནས་བབ་དང་མི་འདྲ་བ་ཞིིག་

ཡིིན་པའ་ིགནས་ཚུལ་ངས་བཤོད་མེད།

ཆོར་ལེ་སི་ཡིིད་འཕོྲག་པོ་བྱུང་སོང་། དགོང་དོྲའ་ིདུས་ཚེོད་འགྲོ་བ་དང་ལྷན་དུ་

རིན་པོ་ཆོེས་ཆོར་ལེ་སི་རང་ཕོྱིགས་སུ་འགུག་ཐབས་གནང་གི་ཡོིད་པ་ངས་མཐོང་ཐུབ། 

རིན་པོ་ཆོེས་ཆོར་ལ་ེས་ིཡི་ིརྟེ་རྩལ་གྱི་ིརྒྱབ་ལོྗངས་ཀྱི་ིསོྐོར་ལ་གནས་ཚུལ་ཅི་ིཡིོད་མཁྱོེན་

འདོད་གནང་། རིན་པོ་ཆོེས་ཆོར་ལེ་སི་ལ་ཁོ་ལོ་ར་ཌོར་ང་དང་མཉིམ་དུ་རྟེ་རྩལ་སྦྱོང་

སའི་སོླེབ་གྲྭ་ཞིིག་འགོ་འཛུགས་ཐུབ་ན། ཁོོ་པའི་མདུན་ལམ་ཧ་ཅིང་ལམ་ལོྷང་ལྡན་པ་

ཡིོང་བའ་ིསོྐོར་ཡིང་འགྲེལ་བཤོད་གནང་སོང་། རིན་པོ་ཆོེས་ངའ་ིམ་ིཚེེའ་ིམདུན་ལམ་ལ་

མདུན་སོྐྱད་ཡིོང་བ་དང་། རྟེའ་ིའདུལ་སོྦྱང་ག་ིའཇེིག་རྟེེན་ནང་དུ་ཡིོད་པའ་ིདབང་ཤུགས་

ཆོ་ེབའ་ིམ་ིདང་ངའ་ིདབར་འབྲེེལ་བ་བཟོི་རྒྱུ་བཅིས་ངའ་ིཁོ་ེཕན་ལ་གཟིིགས་ཀྱི་ིཡིོད་པ་

ངས་རོྟེགས་བྱུང་ལ། ད་ེདང་ཕོྱིགས་མཚུངས་མ་འོངས་པར་གང་མྱུར་ཁོོང་རང་ག་ིབཟིའ་

ཟླ་ཁོ་ལོ་ར་ཌོར་ལེན་ཐབས་ཀྱི་ིདགོངས་པ་ཞིིག་ཀྱིང་ཡིོད་སྲོིད།

ཟླ་བ་དེའི་རིང་ལ་རིན་པོ་ཆོེས་ཆོར་ལེ་སི་འགུག་ཐབས་མུ་མཐུད་གནང་བ་དང་། 

ཆོར་ལ་ེས་ིན་ིརིན་པོ་ཆོ་ེལ་ཡིོངས་སུ་མགུ་བ་སྐྱེས་ཏ་ེབསྡེད་སོང་། ཟླ་མཇུག་དེར་རིན་པོ་

ཆོ་ེསན་ཋེ་ཁུ་རུ་བཟི་ིལ་མ་ཕེབས་གོང་དུ་ང་དང་། ཆོར་ལ་ེས་ི། རོད་བཅིས་རིན་པོ་ཆོེས་

གསོལ་སོྟན་ཞིིག་ལ་སྐོད་བཏང་བྱུང་། ཟླ་བ་འདིའ་ིརིང་ལ་རྒྱ་ཟིས་ཀྱི་ིགཡོི་སོྦྱར་མཁོས་ལ། 

ཁོོང་གི་སླེོབ་མའང་ཡིིན་པ་མག་སི་ཁོིང་གིས་རིན་པོ་ཆོེའི་ཞིལ་ལག་ཆོ་ཚེང་བཟོིས་ཏེ་

བསྡེད་ཡིོད། རིན་པོ་ཆོེས་མག་ས་ིལ་གསོལ་སོྟན་དེའ་ིཆོེད་དུ་ཕག་ཤོ་བུབས་སྲོེག་བྱས་པ་

བཟོི་དགོས་པའ་ིབཀའ་མངགས་གནང་འདུག མག་ས་ིལ་ད་ེསྔོ་སོྲོག་ཆོགས་བུབས་རིལ་
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དེ་འདྲ་མེར་སྲོེག་བྱེད་མོྱོང་མེད། འོན་ཀྱིང་ཁོོས་མ་བྱན་མང་པོར་བོླ་དྲིས་ཏེ་ཞིལ་ལག་

ཞིིམ་པོ་ཡིིན་པ་མ་ཟིད། རྒྱ་ཅོིག་ག་ིསྟེང་དུ་ཧ་ཅིང་མཚེར་པོ་དང་བཀོད་ལེགས་པར་སྒྲིག་

ཐུབ་པ་བྱུང་འདུག ཆོར་ལ་ེས་ིན་ིའད་ིབྱདེ་འད་ིསྨྲ་མེད་པར་ལུས་འདུག ཁོོ་རང་དུས་རྒྱུན་

རྒྱས་སོྤྲོས་ཆོ་ེལ་སྐྱིད་ཉིམས་འདོད་པའ་ིསྐྱེས་བུ་ཞིིག་རེད། འོན་ཀྱིང་རིན་པོ་ཆོེས་ཕག་ཤོ་

བུབས་སྲོེག་ག་ིགསོལ་སོྟན་བཏང་བ་དེས་ཁོོ་པ་ཧང་སངས་སུ་བཅུག མ་ིཞིིག་གིས་རང་ག་ི

ཁྱོིམ་དུ་ཅི་ིཞིིག་བྱེད་ཐུབ་པ་ན་ིཁོོའ་ིརོྟེག་བཟོིའ་ིནུས་པ་ལས་ཡིོངས་སུ་བརྒལ་པ་ཞིིག་རེད། 

རིན་པོ་ཆོ་ེལ་མཚེོན་ན་འད་ིན་ིངོ་མཚེར་ཆོ་ེབའ་ིམཛོད་པ་ཞིིག་རེད་ཅིེས་བརོྗོད་དགོས།

ཟླ་བ་དེའི་ཟླ་མཇུག་ཏུ་རིན་པོ་ཆོེ་བོྷལ་ཌར་དུ་ཕྱིིར་ལོག་གནང་པ་དང་། ང་ལ་ཧྥོེ་

ཡིེད་ལ་བསྡེད་པ་ཡིིན། སྐོབས་འདི་འདྲ་ཞིིག་ལ་གེ་སར་གྱིི་བུ་རྫོི་བྱེད་པར་ཕད་ཁོེད་ང་

ཚེོའ་ིཁྱོིམ་ཚེང་དུ་སླེེབས། མོ་ན་ི ༡༩༧༥ ལོའ་ིགསུང་ཆོོས་ཀྱི་ིསྐོབས་སུ་འདས་གྲོངས་སུ་

གྱུར་པའི་བྱིས་པ་ཁོེལ་སི་ཡིི་ཨ་མ་རེད། ཁོེལ་སི་ནི་མོའ་ིཕྲུ་གུ་གཅིིག་པོ་དེ་ཡིིན་ཙང་ད་

ལྟའང་ཁོོའ་ིཐོག་ག་ིམྱོ་ངན་སངས་མེད། ང་ལ་མོ་བྷར་ཁོ་ིལིའ་ིདྷིརྨ་དྷཱཏུའ་ིཚེོགས་འཛོོམས་

ཞིིག་གི་སྐོབས་སུ་ཐུག་པ་དང་། ངས་མོའ་ིསྡུག་བསྔོལ་ཚེོར་ཐུབ་པ་བྱུང་བས་གདུང་

སེམས་མཉིམ་སྐྱེད་བྱས་པ་ཡིིན། ངས་ཋེག་གྷིིའ་ིགནས་སྟངས་ཚེོར་བའ་ིསོྒོ་ནས་དམིགས་

བསལ་མོ་ལ་སྙིང་རྗོ་ེསྐྱེས་བྱུང་། རིན་པོ་ཆོ་ེང་གཉིིས་ཀྱིིས་འདིའ་ིསོྐོར་ལ་གོ་བསྡུར་བྱས་

པས། མོ་ལ་ཕྲུ་གུའ་ིམཉིམ་དུ་འབྲེེལ་བ་བཟིང་པོ་བཟོི་རྒྱུ་དང་། ཁྱོིམ་ཚེང་ཞིིག་ག་ིཆོ་ཤོས་

བྱས་ན་ཡིག་པོ་ཡོིད་པ་རིན་པོ་ཆོེས་དགོངས་གནང་ག་ིའདུག ངས་མོ་ལ་ང་ཚེོའ་ིམཉིམ་

དུ་བསྡེད་ད་ེག་ེསར་ལ་རོགས་པ་བྱེད་རོགས་ཞིེས་མགྲོན་འབོད་བྱས་པ་རེད། མོ་ང་ཚེོའ་ི

མཉིམ་དུ་སྐོབས་ར་ེཡིོད་པ་དང་སྐོབས་ར་ེམེད་པ་བྱས་ཏ་ེལོ་མང་བསྡེད་པ་རེད། མོས་ཆོང་

ས་བརྒྱབ་རྗོེས་མོའ་ིཁོྱོ་ག་ཋེོམ་ཨ་ཌུ་ཆོ་ིཡིང་ང་ཚེོའ་ིཁྱོིམ་དུ་བསྡེད་པ་རེད།

ང་ཚེོའ་ིཉིིན་ར་ེཉིིན་རེའ་ིམ་ིཚེེའ་ིནང་དུ་ཕ་ཋེ་ིའབྲེེལ་བ་ཆོེན་པོ་ཆོགས། ཉིིན་ཞིིག་ག་ེ

སར་དང་ང་གཉིིས་དབར་ལ་འཁྲུག་འཛོིང་ཤུགས་ཆོ་ེཞིིག་བྱུང་བ་དེར་མོས་བར་འདུམ་

བྱེད་དགོས་བྱུང་བ་ངས་དྲན། ཉིི་མ་དམིགས་བསལ་དཀའ་ལས་ཁོག་པོ་ཞིིག་གི་རྗོེས་
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སུ་ངས་ཁོོ་ཉིལ་སར་བསྙལ་བ་ཡིིན། འོན་ཀྱིང་ཁོོ་རྩ་བ་ནས་མ་ཉིལ། ཕ་ཋེ་ིདང་ང་གཉིིས་

དགོང་ཟིས་བཟིའ་གྲབས་བྱེད་དུས་ཁོོ་མུ་མཐུད་ནས་ཡིར་ལངས་ཡོིང་། མཐའ་མ་དེར་

ངས་ “ཁྱོོད་ཀྱིིས་ད་དུང་ཐེངས་མ་གཅིིག་ཡིར་ལངས་ན་ངས་ཐལ་ལྕག་གཞུ་གི་ཡིིན།” 

ལབ་པ་ཡིིན། ཁོོ་ཡིང་སྐྱར་ཡིར་ལངས་བྱུང་བས་ངས་ཐལ་ལྕག་གཞུས་པ་ཡིིན། ག་ེསར་

ནི་གེ་སར་རང་རེད། ཁོོས་ང་ལ་ཚུར་གཞུས་བྱུང་། ལོ་ཚེད་དེའི་སྐོབས་སུའང་གཅུན་

དཀའ་མོ་ཞིིག་ཡོིད། ཁོོ་ལོ་གསུམ་ལས་ལོན་མེད་མོད། གཟུགས་པོའ་ིནུས་ཤུགས་བཀོལ་

ཡིང་ངས་ཁོོ་ལ་སྟངས་འཛོིན་བྱེད་མ་ཐུབ། ང་གཉིིས་འཛོིང་རྒྱུ་འགོ་བཙུགས་པ་དང་ཕ་

ཋེི་ཡིིས་ང་གཉིིས་ཁོ་ཁོར་འབྱེད་དགོས་ཆོགས། མོས་ག་ེསར་མལ་སར་བསྙལ་བས་ངས་

དེར་ཐ་ེགཏོགས་མ་བྱས།

ག་ེསར་ན་ིཉིིན་དང་པོ་ནས་བཟུང་སྟ་ེཆོོད་སེམས་བརྟེན་པོ་ཡིོད་པ་ཞིིག་ཡིིན་པ་དང་། 

སྤྲུལ་སྐུར་ངོས་འཛོིན་བྱུང་བ་དེས་འགྱུར་བ་གང་ཡིང་ཐེབས་མེད། སྐོབས་རེ་འཚུབ་པོ་

ཞིེ་དྲགས་བྱེད་ཀྱིི་ཡིོད། གེ་སར་ཧ་ཅིང་སྙིང་རྗོེ་བོ་ཡིོད་ཀྱིང་། ལོ་ཚེད་དེ་ལ་ཁོོ་ནི་སོྡེད་

ཚུགས་མེད་པའི་མི་ཞིིག་ཀྱིང་རེད། ཉིིན་གཅིིག་ལ་ཧྥོེ་ཡིེད་ཀྱིི་ནང་དུ་ང་ལ་སྦྲེག་ལམ་

བརྒྱུད་ནས་དངུལ་ཁོང་ག་ིཅིེག་འཛོིན་གྱི་ིདེབ་གསར་པ་ཞིིག་འབོྱར་བྱུང་། ག་ེསར་ཞོིགས་

པ་སྔོ་པོར་གཉིིད་སད་སྐོབས་ཁོོས་ཅིེག་འཛོིན་གྱི་ིཤོོག་ལྷ་ེཚེང་མ་དབྲེལ་ནས་སོྡེད་ཁོང་ག་ི

ནང་ལ་བཀྲམ་འདུག ད་ེརྗོེས་ཁོོས་ཁོོ་རང་ག་ིཁོང་པའ་ིནང་ནས་ཚེོན་རྩ་ིབླངས་ཏ་ེཅིེག་

འཛོིན་ཙམ་མ་ཟིད། ང་ཚེོའ་ིགླེས་ཁྱོིམ་གྱི་ིསོྡེད་ཁོང་ནང་ག་ིརུམ་གདན་ཡོིངས་རོྫོགས་ལ་

ཚེོན་རྩ་ིབྱུགས་བཞིག་འདུག གཅིིག་བྱས་ན་འད་ིན་ིཁོོ་ལ་རང་ག་ིཨ་ཕའ་ིར་ིམོའ་ིསྒྱུ་རྩལ་

གྱི་ིརིག་པ་ད་ེའགོས་ཡིོད་པའ་ིརྟེགས་མཚེན་ཐོག་མ་ད་ེཡིིན་སྲོིད་ཀྱིང་། ཁོོས་གང་བྱས་པ་

དེར་ང་ལ་ན་ིཡི་ིརང་མ་བྱུང་།

དབྱར་ཐོག་དེར་བདུན་ཕྲག་འགའི་རིང་ལ་ངས་གེ་སར་ཁྲིད་དེ་བོྷལ་ཌར་དུ་རིན་

པོ་ཆོེར་ཐུག་འཕྲད་ལ་ཕྱིིན། ང་ཁྱོིམ་དུ་ཡིོད་སྐོབས་རིན་པོ་ཆོེས་ཆོར་ལེ་སི་ཡིང་ཡིར་

ཡིོང་དགོས་པའ་ིམགོྲན་འབོད་བྱས་སོང་། རིན་པོ་ཆོེས་ད་ལྟའང་མུ་མཐུད་ད་ེཆོར་ལ་ེས་ི
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ལ་བྷོལ་ཌར་དུ་རྟེའི་འདུལ་སྦྱོང་གི་བསྟི་གནས་ཤོིག་འགོ་འཛུགས་དགོས་པའི་བསམ་

ཚུལ་དེར་ཨུ་ཚུགས་སོྐྱན་ཏེ་བོླ་འགུག་ཐབས་གནང་གི་འདུག འོན་ཀྱིང་ཆོར་ལེ་སི་

ལ་དེར་འདོད་མོས་མ་བྱུང་། ཆོར་ལེ་སི་ནི་ཁོ་ལི་ཧོྥོར་ནི་ཡིར་སོྡེད་འདོད་ཆོེ་བ་མ་ཟིད། 

དེ་འདྲའི་གཡོི་འགུལ་ཆོེན་པོ་ཞིིག་གཏོང་རྒྱུར་ཁོོ་ལ་གྲ་སྒྲིག་མེད། ཁོོས་ལམ་ལོྷང་ལྡན་

པའ་ིསོྦྱང་བརྡོར་སླེོབ་གྲྭ་ཞིིག་ཡིོང་ར་ེབྱས་ཏ།ེ ལོྷ་ཁོ་ལ་ིཧོྥོར་ན་ིཡིའ་ིནང་དུ་ས་ཆོ་ཉིོས་ཏ་ེ

མ་རྩ་བཙུགས་མ་ཐག་རེད། ངས་ཁོོ་རིན་པོ་ཆོེ་དང་ཁོོང་གི་མཐའ་སོྐོར་དུ་མཐོང་སྣང་

གིས་སེམས་ཞུམ་དུ་བཅུག་པ་མ་ཟིད། གལ་ཏ་ེཁོ་ལོ་ར་ཌོར་སོྤེར་ན་ཅི་ིཞིིག་བྱུང་ཡིོད་པ་

ན་ིབཤོད་དཀའ་བ་རེད་ཀྱིང་བསམས་བྱུང་།

དབྱར་མཇུག་དེར་ངས་རྟེའི་འདུལ་སྦྱོང་གི་སོྦྱང་བརྡོར་མུ་མཐུད་པའི་ཆོེད་དུ་ཁོ་

ལ་ིཧོྥོར་ན་ིཡིར་ལོག་རྗོེས། ང་དང་ག་ེསར་གཉིིས་ཀྱིིས་ལྷོ་ཁོ་ལ་ིཧོྥོར་ན་ིཡིའ་ིབྱ་ེཐང་ནང་

གི་ཧེ་སི་ཕེ་རི་ཡི་ཞིེས་པ་ཆོར་ལེ་སི་སོྡེད་ས་དེར་སོྤེར་པ་ཡིིན། ཆོར་ལེ་སིས་རྟེ་དང་ཞོིན་

མཁོན་གཉིིས་ཀར་སོྦྱང་བརྡོར་གནད་དུ་སྨོིན་པ་ཞིིག་སོྤྲོད་ཐུབ་ཀྱི་ིརེད་བསམས་ནས་ཉི་ེ

ཆོར་དེ་གར་སླེོབ་གྲྭ་ཞིིག་སོྒོ་ཕྱིེ་པ་རེད། ང་ང་རང་གི་ཞོིན་རྩལ་ལ་ཧ་ཅིང་བོླ་མི་བདེ་བ་

ཆོགས་པར་བརྟེེན། ད་ེགར་ཟླ་ཤོས་ཙམ་གྱི་ིདུས་ཡུན་ཐུང་ངུ་ཞིིག་ལས་བསྡེད་མེད། ངས་

རིག་པ་བསྒྲིམས་ཏེ་སོྦྱང་བརྡོར་བྱས་ཀྱིང་། ང་ལ་འགྲན་བསྡུར་ནང་འཐོབ་འདོད་པའི་

ཨང་གྲངས་ཐོབ་ཀྱི་ིམ་ིའདུག ངའ་ིསོྦྱང་བརྡོར་ལ་སོྐྱན་ཆོེན་པོ་ཡོིད་པ་ང་རང་གིས་ཚེོར་

རྒྱུ་འགོ་ཚུགས། ངས་སོྦྱང་བརྡོར་ལ་འབད་བརོྩན་ཤུགས་ཆོ་ེབྱས་ཏ།ེ རྟེ་རོྡོ་རྗོེའ་ིགར་རྒྱལ་

སྤྱིིའི་གནས་ཚེད་ལྡན་པའི་རྟེའི་འདུལ་སྦྱོང་ངམ། ཡིང་ན་གནས་ཚེད་མཐོ་བའི་འགྲན་

བསྡུར་ལ་བཞོིན་པ་ཡིིན། དེ་ལྟར་ཡིང་། རྟེ་དེ་ཚེད་རིམ་འདི་དག་གི་ནང་དུ་འགྲན་གྱིི་

ཡིོད་ཀྱིང་། ང་རང་གི་སོྦྱང་བརྡོར་དེ་མཐར་ཕྱིིན་པའི་ཉིེ་ས་ཙམ་ལའང་སླེེབས་ཡིོད་པ་

ངས་ཚེོར་མ་བྱུང་། ཆོར་ལེ་སི་ཡིིས་ང་ལ་ཨང་གྲངས་ཅིི་ཙམ་ཐོབ་མིན་ཁོོ་ནའི་ཐོག་ལ་

བསམ་བོླ་གཏོང་རྒྱུ་ཡོིད་པ་མ་རེད་ཅིེས་ལབ་མོྱོང་། ཡིིན་ན་ཡིང་དེ་དག་ནི་ངའི་ནུས་པ་

དང་ཤོེས་ཚེད་ཀྱི་ིམངོན་རྟེགས་ཤོིག་རེད་བསམས་བྱུང་།
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ཅི་ིཞིིག་ཚེང་ག་ིམེད་པ་ངས་ཤོེས་བྱུང་། ངས་དུས་ཚེོད་བཏང་སྟ་ེའབད་རོྩལ་བྱས་པ་

དང་། ཆོར་ལ་ེས་ིཡིིས་དག་ེའདོན་སོྐྱན་སངས་བྱས་པ་བཅིས་ལ་གཞི་ིབཅིོལ་ན། མུ་མཐུད་

དེ་ང་ལ་འཐོབ་འོས་པའི་ཨང་གྲངས་མཐོན་པོ་དེ་དག་ཐོབ་ཀྱིི་མི་འདུག ངས་འགྲན་

བསྡུར་ཞིིག་ལ་ཡིག་པོ་མ་བྱུང་བ་དང་ཁོོང་ཁོྲ་ལངས་ཏེ་ཡིོད་སྐོབས་ཆོར་ལེ་སི་ཡིིས་ང་

ལ་ “འགྲན་བསྡུར་ལ་ཡིག་པོ་མ་བྱུང་བའ་ིལྷ་ལྕམ་དེས་སྐྱར་དུ་འགྲན་བསྡུར་ལ་ཡིོང་སྟ་ེ

མཆོོད་ཆོང་ཤོེལ་ཕོར་གང་བཏུང་ནས་ཚེང་མ་བརྗོེད་དུ་འཇུག་ག་ིརེད།” ཅིེས་བརོྗོད་མོྱོང་།

གང་འཚེམས་ཤོིག་ནས་ངའི་སྦྱོང་བརྡོར་གྱིི་སོྐོར་ལ་ཆོར་ལེ་སི་དང་ང་གཉིིས་ཀྱིི་

དབར་ལ་མ་ིམཐུན་པ་གང་འཚེམས་བྱུང་། ད་ེལྟར་ཡིང་ངས་ཁོོ་དང་མཉིམ་དུ་དུས་ཚེོད་

བསྐྱལ་ཏེ་ཧ་ཅིང་སྐྱིད་པོ་བྱུང་ལ། ཁོོའ་ིརོགས་པ་དེ་ངས་རིན་ཐང་ཅིན་དུ་བརྩི་ཡིི་ཡིོད། 

ཁོོའ་ིསོླེབ་གྲྭ་ད་ེའཛུགས་པར་རོགས་པ་བྱེད་རྒྱུ་ད་ེཡིང་ང་ལ་འོས་འགན་ཡོིད་པའང་ངས་

ཚེོར་བྱུང་། ཁོོ་ལ་ས་ཆོའ་ིབུ་ལོན་སོྤྲོད་མ་ིཐུབ་པའ་ིསེམས་ངལ་འདུག གང་ཡིིན་ཟིེར་ན་

བྱ་ེཐང་མ་ིམེད་ལུང་སོྟང་ཞིིག་ག་ིནང་ལ་སོྦྱང་བརྡོར་བྱེད་འདོད་ཡིོད་པའ་ིམ་ིཡིོང་མཁོན་

དཀོན་པོ་རེད། ཁོོས་སེམས་ཁྲལ་བྱས་དྲགས་ཏ་ེཁྲག་ཤོེད་མཐོ་བའ་ིན་ཚེ་ཕོག་འདུག ང་

གཉིིས་དབར་ལ་མུ་མཐུད་ད་ེམ་ིམཐུན་པ་ཚེབས་ཆོ་ེབྱུང་། མཐའ་མ་དེར་གནས་སྟངས་

འདིའི་ནང་དུ་ང་ལ་མཁོོ་བའི་སྦྱོང་བརྡོར་དེ་ཐོབ་ཐབས་བྲེལ་བའི་ཐག་གཅོིད་ཅིིག་ལ་

སླེེབས་སོང་། ངས་ངའི་རྟེའི་འདུལ་སོྦྱང་གི་མདུན་ལམ་ཐད་ལ། གོམ་སྟབས་གཉིིས་པ་

གང་ཡིིན་དབྱེ་ཞིིབ་མ་ཐུབ་ཀྱིི་བར་དུ། གནས་སྐོབས་རིང་བོྷལ་ཌར་རང་ཁྱོིམ་དུ་ཕྱིིར་

ལོག་བྱ་རྒྱུར་ཐག་བཅིད་པ་ཡིིན།།
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སྤྱི་ིལོ་ ༡༩༧༦ ག་ིདབྱར་ཐོག་དེར་ག་ེསར་ང་གཉིིས་རིན་པོ་ཆོ་ེལ་ཐུག་འཕྲད་དུ་བྷོལ་ཌར་

ལ་ཕྱིིར་ལོག་ཕྱིིན། རིན་པོ་ཆོེ་བོྷལ་ཌར་ཧ་ཡིི་ཚེི་ནས་གྲོང་ཁྱོེར་དུ་སོྤེར་མ་ཐག་རེད། ལོ་

དེའ་ིལོ་མཇུག་ཏུ་ང་ཚེོས་མ་ེཕོལ་ཋོེན་ཧིལ་དུ་ཡོིད་པའ་ིཁོང་པ་གསར་པར་སོྤེར་རྒྱུ་བྱས། 

ཁོང་པ་གསར་པ་ད་ེབཟོི་བཅོིས་བྱེད་ཡུན་གྱི་ིརིང་ལ་རིན་པོ་ཆོ་ེབོྷལ་ཌར་གྱི་ི “ཧིལ་” ཞིེས་

པའ་ིས་ཁུལ་ཨུ་རོ་ར་དང་གཞུང་ལམ་བདུན་པའ་ིཟུར་ཞིིག་ཏུ་ཁོང་གླེར་བཞུགས་གནང་

པ་རེད། ཁོང་པ་དེ་ ༡༩༦༢ ལོར་མི་ལྡན་མཁོའ་འཕུར་ཐེངས་གཉིིས་པའི་ནང་འཛོམ་

གླེིང་ལ་སོྐོར་བ་བྱེད་མཁོན། སི་ཀོད་ཁོར་ཕུན་ཋེར་ལ་བདག་མོྱོང་ཡིོད། ཁོོས་བོྷལ་ཌར་

དུ་ཡིོད་པའ་ིརང་ཁྱོིམ་གྱི་ིཁོ་བྱང་ལ་གཞི་ིབཅོིལ་ཏ་ེམཁོའ་གྲུ་དེར་ཨུ་རོ་ར་ ༧ ཞིེས་མིང་

བཏགས་པ་རེད། དབྱར་ཐོག་དེར་རིན་པོ་ཆོེས་བྲེིས་པའི་སྙན་རོྩམ་འགའི་ནང་དུ་ཁོང་

པ་དེར་ཨུ་རོ་ར་བདུན་པ་ཞིེས་ཡིང་ཡིང་བཀོད་གནང་ཡོིད།

རིན་པོ་ཆོེས་ཁོོང་རང་གི་སོླེབ་མ་ཇོེན་ཕར་ཁོི་སི་ལ་ཨུ་རོ་ར་བདུན་པའི་ཁོང་པ་དེ་

དབྱིན་ཡུལ་གྱིི་ཕོ་བྲེང་ངམ། ཡིང་ན་དབྱིན་ཇེིའི་སྐུ་དྲག་གི་ཁོང་པའི་བཟོི་བཀོད་དང་

ཕྲན་བུ་འདྲ་བ་ཞིིག་ཏུ་བཟོི་བཅོིས་རྒྱག་རྒྱུར་རམ་འདེགས་ཡིོང་བའ་ིསྐུལ་མ་བྱས་འདུག 

ཇོེན་ཁོོ་རང་དབྱིན་རིགས་ཡིིན་པ་དང་། དབྱིན་ཡུལ་དུ་སོྡེད་སྐོབས་སོྒོ་སྲུང་བ་དང་ཆོང་

ཞུ་བ་བྱས་འདུག དེས་ན་ཁོོ་ལ་དབྱིན་ཡུལ་གྱིི་ཞིབས་ཞུའི་འགྲོ་སྟངས་ཀྱིི་རྒྱབ་ལོྗངས་

ཤོིག་ཡོིད་པ་རེད། འོན་ཀྱིང་ད་ེལས་ཀྱིང་གཙ་ོཆོ་ེབ་ཞིིག་ལ། ཁོོ་ལ་རྫོིག་ཉིམས་དང་རྒྱས་

སོྤྲོས་ཆོ་ེལ། འཁྲབ་སྟོན་ཅིན་གྱི་ིལས་ཀ་གཞི་ིརྒྱ་ཆོེན་པོ་བྱེད་རྒྱུའ་ིརིག་རྩལ་རོྣན་པོ་ཞིིག་

ཡིོད། ཁོོས་ཨ་རིའི་ནང་གདམ་ང་ཅིན་གྱིི་སླེོབ་གྲྭ་འགའི་ནང་དུའང་ལས་ཀ་བྱས་པ་

དང་། ༡༩༧༤ ལོ་དང་ ༡༩༧༥ ལོར་ནཱ་རོ་པ་མཐོ་སླེོབ་ཏུ་ཉིམས་མོྱོང་དང་འབྲེེལ་བའ་ིསླེོབ་

གསོའ་ིའཛོིན་གྲྭ་འཁྲིད་མོྱོང་ཡིོད། ཇོེན་ན་ིམ་ིདྲན་རྒྱུ་རོྒད་པོ་ཞིིག་ཡིིན་པས་ཀ་ལཱ་པ་ཕོ་
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བྲེང་བཀོད་སྒྲིག་བྱེད་པར་རིན་པོ་ཆོེར་ཕྱིག་རོགས་ཡིང་དག་ད་ེརེད། འབྱུང་འགྱུར་གྱི་ིལོ་

ལྔའ་ིརིང་ལ་ཇོེན་ན་ིརིན་པོ་ཆོ་ེདང་ང་ཚེོའ་ིཁྱོིམ་མིའ་ིམ་ིཚེེའ་ིནང་འབྲེེལ་འདྲིས་ཧ་ཅིང་

ཆོེན་པོ་བྱས་ཏ་ེགནས། ཁོོ་ན་ིང་ཚེོར་ཧ་ཅིང་དྲིན་ཆོེན་པོ་དང་ལར་ཞིེན་ཅིན་ཞིིག་ཡིིན། 

འོན་ཀྱིང་ཆོིག་སོྟང་དགུ་བརྒྱ་བརྒྱད་ཅུའ་ིནང་། ༸རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པ་སྐུ་ཞིིང་ལ་ཕེབས་

པའ་ིགཡིས་གཡོིན་དེར། ཇོེན་གྱིིས་རིན་པོ་ཆོ་ེདང་ལྷན་དུ་མུ་མཐུད་ནས་ཕོ་བྲེང་དུ་ལས་

ཀ་བྱེད་རྒྱུ་དེར་དཀའ་ངལ་ཡིོད་པ་མཐོང་། དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཙང་། མཐའ་མ་དེར་རིན་

པོ་ཆོེས་ཇོེན་ལ་སླེོབ་སོྟན་བྱེད་རྒྱུ་དང་། ད་ེམིན་གྱི་ིལས་འོག་ཏུ་འདུམ་དཀའ་བའ་ིལས་

ཀའ་ིརིགས་མཚེམས་འཇོེག་བྱེད་དགོས་གསུངས་པ་རེད། ད་ེརྗོེས་ཇོེན་ན་ིབོྷལ་ཌར་ནས་

ཁོ་གྱིེས་ཏ་ེང་ཚེ་ོདང་སེམས་ཐག་རིང་དུ་ཕྱིིན་པ་རེད།

འོན་ཀྱིང་དུས་ཚེོད་དེའི་སྐོབས་སུ་ཁོོ་ནི་རིན་པོ་ཆོེས་གང་གནང་འདོད་པ་དེ་ཀར་

ཀོར་མེད་པར་བྱེད་མཁོན་ཞིིག་ཡིོད། ཁོོང་གཉིིས་ཀྱིིས་མཉིམ་དུ་ང་ཚེོའི་བཟིའ་མིའི་མི་

ཚེེའི་ནང་གི་ཆོ་ཤོས་དུ་མར་འབྲེེལ་བ་ཡིོད་པའི་རིན་པོ་ཆོེའི་སླེོབ་མ་ཚེོས་རིན་པོ་ཆོེ་

ལ་ཐད་ཀར་འབྲེེལ་བ་བྱེད་སའི་ང་ཚེོའི་ཁྱོིམ་གྱིི་ཁོོར་ཡུག་དེ་བག་ཕེབས་པོ་དང་ཡིར་

འདེགས་ཅིན་ཞིིག་བཟོིས་པ་རེད། ཇོེན་ནི་རིན་པོ་ཆོེའི་གསོལ་དཔོན་དང་ཁྱོིམ་གྱིི་མགོ་

གཙོར་གྱུར་པ་རེད། ད་ཆོ་ང་ལོ་འཁོོར་མའི་རིང་ལ་བོྷལ་ཌར་དུ་སོྡེད་རྒྱུའི་འཆོར་གཞིི་

མེད་ཙང་། རིན་པོ་ཆོེར་ཁོང་པའི་ནང་གི་ལས་ཀ་བྱེད་མི་རྒྱ་སྐྱེད་བྱེད་པ་དང་མི་མང་

ནས་མང་དུ་འབོད་འགུག་ག་ིརང་དབང་ཡིོད་པ་རེད། ད་ེཚེོའ་ིསོྐོར་ལ་ངའ་ིརྣམ་འགྱུར་

ག་ར་ེཡིོང་མིན་གྱི་ིཐད་ལ་རིན་པོ་ཆོེས་ཐུགས་ཁྲལ་གནང་དགོས་མེད། དྲང་པོར་བཤོད་

ན། དུས་ཡུན་ཐུང་ངུ་ཞིིག་ག་ིརིང་ལ་ངས་ད་ེན་ིབཟོིད་བསྲོན་ཐུབ་པ་དང་། བོླ་ལ་འཇུག་

པ། སོྤྲོ་བ་འཕེལ་པོ་བཅིས་ཚེོར་བྱུང་། ངས་ད་ེན་ིའཁྲབ་སོྟན་དང་ཁྲ་ཁྲ་སིལ་སིལ་གྱི་ིརང་

བཞིིན་ཡིིན་པའ་ིསྟེང་དུ་རིན་པོ་ཆོེའ་ིསོླེབ་མ་ཚེོར་དད་འདུན་དང་དྲན་པ་ཉིེར་བཞིག་ག་ི

སོྦྱང་བརྡོར་ཡིག་པོ་ཞིིག་ཡིིན་པའང་མཐོང་བྱུང་།
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ཕོ་བྲེང་གི་ལམ་སོྲོལ་དེར་༸རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པ་དང་། དིལ་མགོ་མཁྱོེན་བརྩེ་རིན་

པོ་ཆོ།ེ བོད་པའ་ིབླ་ཆོེན་གཞིན་ཁོག་ག་ིཆོིབས་སྒྱུར་སྐོབས་མགོྲན་བསུ་སྣ་ེལེན་གྱི་ིབཀོད་

སྒྲིག་ལམ་ལོྷང་ལྡན་པ་བྱུང་བ་དེས་ཤུགས་རྐྱེེན་ངེས་པར་དུ་ཐེབས་ཡོིད། རིན་པོ་ཆོེའ་ིསླེོབ་

མ་ཚེོས་བླ་མའ་ིཉིིན་རེའ་ིམཛོད་པ་དང་འད་ིལྟར་འབྲེེལ་བ་བྱེད་རྒྱུར་དགའ་པོ་ཡོིད་པས། 

ལམ་སོྲོལ་འདི་རིན་པོ་ཆོེ་ལའང་རྒྱ་སྐྱེད་ཞུ་རྒྱུའི་འགོ་ཚུགས་པ་འདི་ནི་ཆོོས་ཉིིད་རེད། 

རིན་པོ་ཆོེའི་ལས་ཁུངས་དང་ལས་བྱེད་ཀྱིི་ལམ་སོྲོལ་ཐད་ནས་བཤོད་ན། ཁོོང་གིས་ད་

ལྟའང་མཉིམ་འབྲེེལ་ཁོ་ེལས་ཁོང་ཞིིག་ག་ིའགོྲ་སྟངས་ད་ེམུ་མཐུད་བཞིིན་ཡོིད། འོན་ཀྱིང་

ནང་ཁྱོིམ་གྱི་ིཐོག་ནས་བཤོད་ན། ཤོམ་བྷ་ལའ་ིདུད་ཁྱོིམ་ཞིིག་ནུབ་ཕོྱིགས་ཀྱི་ིའགོྲ་སྟངས་

ལ་གཞི་ིབཅོིལ་ས་ཉི་ེཤོོས་དེ། ཨ་ེཤོ་ེཡིའ་ིརྣམ་པ་འདྲེས་པའ་ིཡོི་རོབ་གོང་མ་རྣམས་ཀྱི་ིཕོ་

བྲེང་དག་རེད། གལ་ཏ་ེཁོོང་གིས་རྒྱལ་ནང་ག་ིལམ་སོྲོལ་ཞིིག་ལག་བསྟར་གནང་འདོད་

ཡིོད་ན། རིན་པོ་ཆོེས་ཁོོང་རང་གི་མི་ཚེེ་དེ་ཨ་རིའི་ཕོ་བྲེང་དཀར་པོའ་ིའགོྲ་སྟངས་ལ་

གཞིི་བཅོིལ་ཏེ་བཀོད་སྒྲིག་བྱེད་དགོས་པའི་བཀའ་གནང་ཡོིད་ཤོག་ཆོེ། ཕོ་བྲེང་དཀར་

པོའང་ཡོི་རོབ་ཀྱི་ིཕོ་བྲེང་ལ་གཞི་ིབཅོིལ་ཡིོད། འོན་ཀྱིང་རིན་པོ་ཆོེས་དམངས་གཙོའ་ིཕོ་

བྲེང་འད་ིཁོོང་རང་དང་ཁོོང་ག་ིསླེོབ་མ་རྣམས་ལ་མིག་དཔེར་འོས་པོ་དང་ཡིིད་འཕྲོག་པ་

ཞིིག་ཏུ་གཟིིགས་མེད།

ཨུ་རོ་ར་བདུན་པའ་ིཁྱོིམ་གྱི་ིགནས་སྟངས་ད་ེསོྟན་ཁོར་མ་ེཕལ་ཋོེན་གཞུང་ལམ་གྱི་ི

ཕོ་བྲེང་ནང་དུ་བྱུང་བའི་གྲ་རྒྱས་དྲགས་པའི་མཐོང་ཚུལ་དེ་དག་ལས་ཉིམས་དམའ་རུ་

ཕྱིིན་ཡིོད། རིན་པོ་ཆོེ་དང་ཇོེན་གཉིིས་ཀྱིིས་མུ་མཐུད་དེ་དེ་དག་ཆོ་ཚེང་བཀོད་སྒྲིག་ཇེི་

ལྟར་བྱེད་དགོས་པའི་ཐོག་ལ་ཚེོད་ལྟ་བྱེད་བཞིིན་གནས། རིན་པོ་ཆོེས་མག་སི་ཁོིང་ཁོ་

ལ་ིཧོྥོར་ན་ིཡི་ནས་ཁོོང་རང་ག་ིམ་བྱན་དུ་འབོད་འགུག་གནང་། ང་ཚེོར་མ་བྱན་གཏན་

འཇེགས་ཤོིག་ཡོིད་པ་དང་པོ་དེ་མག་སི་ཡིིན་བསམས་བྱུང་། རིན་པོ་ཆོེས་ཁོ་ལི་ཧོྥོར་ནི་

ཡིར་ཟླ་བ་གཅིིག་བཞུགས་རིང་ལ་མག་ས་ིཡི་ིམ་བྱན་གྱི་ིལག་རྩལ་ལ་ཧ་ཅིང་ཐུགས་མགུ་

སྟ་ེཁོོ་ལ་ “ལྷའ་ིཞིལ་ཟིས་” (Cookie Divine) ཞིེས་འབོད་རྒྱུ་འགོ་བཙུགས་འདུག ལྷའ་ི
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ཞིལ་ཟིས་ཞིེས་ན་ིསེམས་ཁོམས་རིག་པའ་ིའབུམ་རམས་པའ་ིསླེོབ་སོྦྱང་བྱེད་བཞིིན་པའ་ི

སླེོབ་མ་ཞིིག་ཀྱིང་རེད། འོན་ཀྱིང་ཁོོས་ཁོོ་རང་ག་ིམ་ིཚེེའ་ིཆོ་ད་ེཟུར་འཇོེག་གིས་བོྷལ་ཌར་

དུ་ཡོིང་སྟ་ེརིན་པོ་ཆོེའ་ིམ་བྱན་བྱས་པ་རེད།

རིན་པོ་ཆོེའ་ིའདོད་པ་ལ་ཡིོད་པའ་ིཤོར་ནུབ་ཀྱི་ིཟིས་རིགས་ཧ་ལམ་ཇེ་ིའདྲ་ཞིིག་ཡིིན་

ཀྱིང་མག་སི་ཡིིས་གཡོིས་སྦྱོར་བྱེད་ཐུབ་ཀྱིི་ཡིོད་པས། གསོལ་སྟོན་མང་པོ་དང་། ཐབ་

ཚེང་ག་ིམ་གཡིོག གསོལ་ཞུ་བ། ལོྟ་སོྣད་འཁྲུད་མཁོན་བཅིས་བཀོད་སྒྲིག་བཅིས་བྱེད་རྒྱུ་

ནི་ལས་སླེ་བོ་རེད། ལས་ཀ་འདི་རིགས་ལ་དང་བླངས་བྱེད་མཁོན་གྱིི་དཀའ་ངལ་མེད། 

གང་ཡིིན་ཟིེར་ན། ཁོོང་ཚེོར་ཁྱོིམ་དུ་ཡིར་རྒྱུག་མར་རྒྱུག་བྱེད་རྒྱུ་དང་། དེ་གར་ག་རེ་

འབྱུང་བཞིིན་པ་མཐོང་ཐུབ་པ། གཞིན་ཡིང་སྐོབས་དུ་མར་རིན་པོ་ཆོེས་ཁོོང་ཚེོར་བྱ་བ་

སྣ་ཚེོགས་བྱེད་དུ་འཇུག་ག་ིཡིོད། རིན་པོ་ཆོ་ེལ་མ་ིཞིིག་ཐུག་ན་སྐོད་ཅིིག་ཉིིད་ལ་ད་ེདང་

འབྲེེལ་བ་བཟོི་ཐུབ་པ་མ་ཟིད་ཁོོང་གིས་མ་ིད་ེནམ་ཡིང་བརྗོེད་ཀྱི་ིམེད། འད་ིན་ིངའ་ིབསམ་

པར། ཁོོང་གིས་མ་ིད་ེངོ་ཤོེས་པའ་ིཕྱི་ིཟོིལ་ཙམ་མ་ཡིིན་པར། ད་ེམ་ཐག་ཏུ་མ་ིདེའ་ིབསམ་

བོླའ་ིཆོེས་གཏིང་རིམ་གྱི་ིགནས་དེར་གཟིིགས་ཐུབ་ཀྱི་ིཡིོད། ཁོང་པའ་ིནང་ག་ིགསོལ་ཞུ་

བ་ཞིིག་གིས་ཁོོང་གི་གསོལ་སྡེེར་གྱིི་ནང་དུ་ཞིོ་ཁོོག་ཅིིག་འདྲེན་བཞིིན་པའི་སྐོབས་སུ། 

བཀའ་མོལ་ཐུང་ངུ་ཞིིག་འབྱུང་སྲོིད་པ་དེས། གསོལ་ཞུ་བ་དེ་ལ་ནི་མཐོང་འཇོེག་ཆོེན་

པོ་ཞིིག་བྱུང་བ་ཡིིན། སྣང་ཚུལ་ད་ེན་ིརྒྱུན་དུ་རོལ་རྩེད་དང་སྒྱུ་མའ་ིརང་བཞིིན་རེད་ཅིེས་

ངས་ངེས་པར་དུ་བརོྗོད་འདོད།

ཁོང་རྒྱབ་ཀྱིི་ར་སོྐོར་དུ་ཡིང་ལཱ་སྦེར་ནས་གསོལ་སོྟན་བཤོམས་པའང་བྱེད་ཀྱིི་ཡིོད། 

ཇོེན་ཕེར་ཁོ་ིས་ིཡིིས་མ་ིཚེོར་གསོལ་སོྟན་གྱི་ིརྒྱ་ཅོིག་དང་། རྐུབ་སྟེགས། ཡིང་ལཱ་ཡི་ིསྟེགས་

བུ། དཀར་ཡིོལ་གྱི་ིགསོལ་ཆོས་སོགས་ཁོང་རྒྱབ་ཀྱི་ིབར་ཁྱོམས་སུ་སྒྲིག་དགོས་པའ་ིལམ་

སོྟན་བྱེད་ཀྱི་ིཡིོད། སྐོབས་འགར་ཁོང་རྒྱབ་ཀྱི་ིཁྱོམས་རར་རིན་པོ་ཆོ་ེལ་གཟིིམས་ཁྲ་ིཞིིག་

བརྒྱབ་སྟ་ེཁོོང་ད་ེགར་གཟིིམས་གནང་ག་ིཡིོད། འོད་གསལ་དབྱར་ཐོག་དེར་ནང་ལ་ཡིོད་
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པ་དང་། ཁོོས་རང་ག་ིཨ་ཕའ་ིམཉིམ་དུ་ཁོང་རྒྱབ་ཀྱི་ིཁྱོམས་རར་སྐོར་ཚེོགས་ཀྱི་ིའོག་ཏུ་

ཉིལ་བ་དྲན་གྱི་ིའདུག

དབྱར་སོྟད་དེར་རིན་པོ་ཆོེས་ད་ཆོ་ཁོོང་རང་གི་དྲུང་ཡིིག་ཡིིན་པའི་ཌེ་ཝིིད་རོམ་

ང་ཚེོའི་ཁོང་པར་སོྤེར་དགོས་པའི་མགོྲན་འབོད་གནང་པ་རེད། ཌེ་ཝིིད་ཀྱིིས་དང་ཐོག་

དགོངས་ཚུལ་དེ་ལ་མོས་མཐུན་མ་བྱས། དེའི་ཡི་ལན་དུ་རིན་པོ་ཆོེས་མི་འགའ་ཤོས་ལ་

ཌེ་ཝིིད་ནང་དུ་མེད་པའི་སྐོབས་སུ་ཁོོ་པའི་ཁོང་པར་ཕྱིིན་ཏེ་འཛོིན་ཆོས་ཚེང་མ་ཟི་ངེ་

ཟིིང་ངེར་གཏོང་དགོས་པར་མངགས། ཌེ་ཝིིད་ཁྱོིམ་དུ་སླེེབས་སྐོབས་འདི་ལྟ་བུའི་ཀུ་རེ་

སླེོང་བའི་བྱེད་སྟངས་དེ་མི་གཅིིག་གིས་མ་གཏོགས་བྱེད་ཐུབ་ཀྱིི་མེད་པ་དང་། གནས་

ཚུལ་དེ་བརྡོ་སོྟན་ཞིིག་ཡིིན་པར་ཤོེས་ཏེ་ཁོོས་རིན་པོ་ཆོེའི་ནང་དུ་སོྤེར་རྒྱུར་ཁོས་ལེན་

བྱས་པ་རེད།

ལོ་དེའ་ིའགོ་སོྟད་དུ་ནེའུ་ཡིོག་ནས་འགོ་བཙུགས་ཏ།ེ རིན་པོ་ཆོེས་ཁོོང་རང་ག་ིཁྲག་

ཤོེད་གཅོིག་པའ་ིདགོང་དོྲའ་ིརིལ་བུ་བཞིེས་སྟངས་ལ། གནས་སྐོབས་ཀྱི་ིའཁྲབ་སོྟན་ཞིིག་

གསར་སྒྲིག་གནང་འདུག་ཅིེས་བརོྗོད་ན་མ་འགྲིག་པ་མེད། (ཁོོང་ག་ིཁྲག་ཤོེད་མཐོ་ནད་

དེ་ ༡༩༧༠ འགོ་སྟོད་ལ་བྱུང་བ་རེད།) དབྱར་ཁོ་དེར་འཁྲབ་སོྟན་གྱིི་ཆོོ་ག་འདིའི་མཐོ་

ཚེད་དེ་གསར་པ་ཞིིག་ཏུ་སླེེབས་སོང་། ཨུ་རོ་ར་བདུན་པའི་ནང་དུ་དགོང་དོྲའ་ིམཐའ་

མཇུག་དེར། རིན་པོ་ཆོ་ེམ་གཟིིམས་སོྔོན་ལ་ད་ེགར་སུ་ཞིིག་ཡིོད་ཀྱིང་རིན་པོ་ཆོེས་མཇེལ་

འཕྲད་ཁོང་དུ་གནས་སྐོབས་ཀྱི་ིའཁྲབ་སྟོན་དེར་ཞུགས་པར་མགོྲན་འབོད་གནང་ག་ིཡིོད། 

སྐོབས་མང་ཆོེ་བར་ཁོོང་ཚེོ་ནི་གསོལ་ཞུ་བ་ཚེོ་ཡིིན། ཟོླས་གར་དེ་དུས་རྟེག་ཏུ་རིན་པོ་

ཆོེས་ཁོོང་རང་ག་ིགསོལ་སྨོན་བཞིེས་རྒྱུ་དང་འབྲེེལ་བ་ཡིོད། རིན་པོ་ཆོེས་ཉི་ིཧོང་ག་ིསྐོད་

མཁྱོེན་གྱིི་མེད་ཀྱིང་། ཁོོང་གིས་ཉིི་ཧོང་གི་སྐོད་གདངས་འདྲ་བ་ཞིིག་གིས་བཀའ་མོལ་

གནང་བ་དང་། ད་ེནས་ཌ་ེཝིིད་ཀྱིིས་རིན་པོ་ཆོེས་གང་གསུངས་པ་དེར་འཛོོམས་པའ་ིམ་ི

ཚེོར་ཤོོད་ཀྱི་ིཡིོད། རྩེད་མོའ་ིདོན་དག་ན།ི ཉི་ིཧོང་ག་ིགྱིེད་འགྲན་ས་མུ་ར་ཡི་ེཞིེས་པའ་ིགོླེག་

བརྙིན་གྱིི་ནང་དུ་སེ་ཕུ་ཁུ་ཞིེས་པའི་རང་ཤོི་རྒྱག་པའི་ཆོོ་ག་ཞིིག་ཡིོད་པ་ལྟར། རིན་པོ་
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ཆོེས་གསོལ་སྨོན་བཞིེས་སྐོབས་རང་ཤོི་རྒྱག་གི་ཡོིད་པའི་ཁུལ་རེད། གྲི་བེད་སྤྱིོད་གཏོང་

རྒྱུའ་ིཚེབ་ཏུ་རིན་པོ་ཆོེས་རིལ་བུ་ད་ེབཞིེས་ཏ་ེཤོ་ིཁུལ་གནང་ག་ིརེད། ཁོོང་གིས་རིལ་བུ་ད་ེ

དངོས་སུ་བཞིེས་རྗོེས། ཁོོང་ཐང་དུ་འགྱིེལ་ཏ་ེན་ཟུག་ངོ་མ་ཡིོད་པ་ལྟར་སྐུ་གཟུགས་འདར་

སིག་རྒྱག་པ་དང་། སྐོབས་ར་ེཞིལ་གྱི་ིཟུར་ཞིིག་ནས་ཁོ་ཆུའ་ིལྦུ་བ་ཆུང་ངུ་ཞིིག་འཛོག་ག་ི

ཡིོད། དེ་ནས་ཁོོང་དྲན་པ་ཐོར་བ་ལྟ་བུར་མིག་རིལ་གཉིིས་མིག་ཁོོག་གི་ནང་དུ་འདྲིལ་

ནས་དངོས་སུ་ཤོ་ིབ་ལྟ་བུར་བཞུགས་ཀྱི་ིཡིོད། ད་ེརྗོེས་ཁོོང་གིས་རང་ཉིིད་རང་གིས་གསོ་

ཁུལ་བྱས་ཏ་ེགད་མོ་ཆོེན་པོ་དགོད་གནང་ག་ིཡིོད། ངས་འད་ིཐེངས་མ་དང་པོ་མཐོང་རྗོེས་

ང་ཚེོས་མྱུར་སོྐྱབ་ཀྱི་ིམོ་ཊི་སྐོད་གཏོང་དགོས་རེད་བསམས་བྱུང་།

འད་ིལྟ་བུའ་ིགནས་ཚུལ་ང་ཚེོའ་ིཁོང་པར་ཡོིང་ག་ིཡིོད་པ་དང་། ཉིིན་རེའ་ིབྱ་གཞིག་

འད་ིལྟ་བུའ་ིསྟེང་ག་ིསོྤྲོ་སྣང་དེས་ཁོང་པའ་ིནང་དུ་མ་ིམང་པོས་ཞིབས་ཞུ་བྱེད་འདོད་ཡིོང་

ག་ིཡིོད། ད་ེན་ིའཁྲབ་སོྟན་ལ་ལྟ་འདོད་ཡིོད་མཁོན་ཚེོས་འཁྲབ་སོྟན་ཁོང་དུ་སྣ་ེལེན་པའ་ི

ལས་ཀ་འཚེོལ་བ་དང་ཕྲན་བུ་འདྲ་བོ་ཡོིད།

རིན་པོ་ཆོེས་གླེ་སྤྲོད་པའི་གཡོིག་པོ་ཉིར་འདོད་གནང་གི་མེད་པ་དེ་ངས་ཁོོང་དང་

གཉིེན་སྒྲིག་བྱས་པའ་ིམ་ིཚེེའ་ིནང་དུ་སྔོ་མོ་ནས་མཐོང་བྱུང་། ཁོོང་གིས་ད་ེན་ིསྦྱིན་བདག་

དང་གཡོིག་པོ་གཉིིས་ཀར་དམའ་འབེབས་ཤོིག་ཡིིན་པར་དགོངས་ཀྱི་ིཡོིད། མར་ཋེ་ིཧྥོ་ིརན་

ཁོོས་ང་ཚེོ་ལས་གླེ་བླངས་ཏེ་རོགས་པ་བྱས་པ་དེར་རིན་པོ་ཆོེ་ཐུགས་བདེ་པོ་རྩ་བ་ནས་

བྱུང་མེད། སྐྱ་ེའཕེལ་བྱེད་བཞིིན་པའ་ིཕོ་བྲེང་ག་ིགནས་སྟངས་ད་ེན་ིམ་ིའདྲ་བ་ཞིིག་རེད། 

རིན་པོ་ཆོེ་དང་ལྷན་དུ་ཉིིན་ལྟར་འདྲིས་གཤོིབ་ཆོེ་བའི་ཁོོར་ཡུག་ཅིིག་གི་ནང་དུ་སོྡེད་

པ་ནི་ངས་ཁོོང་གི་སོླེབ་མ་མང་པོ་ཞིིག་དང་འདོད་འབྲེེལ་བྱུང་བ་ཟིེར་བ་དེའི་ཆོ་ཤོས་

ཤོིག་རེད། ད་ེན་ིགཉིིས་མོས་ཀྱི་ིགནས་བབ་ཅིིག་རེད། རིན་པོ་ཆོེས་རང་ག་ིསོླེབ་མ་ཚེང་

མར་བརྩེ་བ་ཤུགས་ཆོེ་གནང་གི་ཡིོད་པ་དང་། ཁོོང་གིས་མི་ག་ཚེོད་མང་མང་གི་མཉིམ་

དུ་དུས་ཚེོད་གཏོང་རྒྱུའི་ཐུགས་འདོད་གནང་གི་ཡིོད། སླེོབ་མ་ཚེོ་ལ་མཚེོན་ན་ཕོ་བྲེང་

དུ་སོྡེད་རྒྱུ་དེ་སོྦྱང་བརྡོར་གྱིི་ཉིམས་མོྱོང་དང་རང་གི་དད་གུས་མངོན་པར་གསལ་བར་

བྱེད་པའ་ིཐབས་ལམ་ཞིིག་རེད།
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དབྱར་ཁོ་དེར་འོད་གསལ་ཨོ་ཇེའེ་སོླེབ་གྲྭ་ནས་ཁྱོིམ་དུ་འབོྱར་རྗོེས། ཁོོ་རང་གི་ཕ་

དང་། ང་རང་དེར་ཡིོད་པའ་ིསྐོབས་བཅིས་བྷོལ་ཌར་དུ་གཏན་འཇེགས་སྡེོད་དགོས་པར་

ང་ཚེོས་ཐག་བཅིད་པ་ཡིིན། ཁོོས་གཏན་འཇེགས་སོླེབ་གྲྭའ་ིགནས་སྟངས་ཤོིག་ནས་ཤོེས་

དགོས་པ་ཚེང་མ་ཤོེས་ཡིོད་པ་དང་། རིན་པོ་ཆོེས་ཁོོ་དང་མཉིམ་དུ་དུས་ཚེོད་གཏོང་འདོད་

ཡིོད་པ་མ་ཟིད། འོད་གསལ་ལའང་བྷོལ་ཌར་དུ་ཡིོད་པའི་གྲོགས་པོ་རྣམས་དང་ལྷན་དུ་

དུས་ཚེོད་གཏོང་དུ་འཇུག་འདོད་གནང་ཡོིད། ལོ་འགའ་ིམཇུག་ཏུ་རིན་པོ་ཆོེའ་ིསོླེབ་མ་

འགའ་ཤོས་ཀྱིིས་བོྷལ་ཌར་དུ་བིདྱཱ་སོླེབ་གྲྭའམ་རིག་པའི་སོླེབ་གྲྭ་ཞིེས་པའི་སྒོེར་བདག་

ཉིིན་སླེོབ་ཅིིག་འགོ་བཙུགས་པ་རེད། སླེོབ་གྲྭ་དེས་སླེོབ་ཕྲུག་ཚེ་ོལ་ནུབ་ཕོྱིགས་པའ་ིཤོེས་

ཡིོན་ཡིག་པོ་ཞིིག་དང་ལྷན་དུ་ནང་པའི་ཤོེས་ཡིོན་དང་སོྒོམ་སྒྲུབ་སླེོབ་རྒྱུ་དམིགས་ཡུལ་

དུ་བཟུང་ཡོིད། འོད་གསལ་གྱིིས་རང་ག་ིཕའ་ིདྲུང་ནས་ནང་ཆོོས་དང་སོྒོམ་སྒྲུབ་ཐད་ཀར་

སོྦྱང་བའ་ིཞོིར་ལ་རིག་པ་སོླེབ་གྲྭར་ལོ་འགའ་ཤོས་ཀྱི་ིརིང་ལ་ཕྱིིན་པ་རེད།

སྐོབས་དེ་དུས་ངས་རིན་པོ་ཆོེས་ཕོ་བྲེང་གི་དགོངས་ཚུལ་དེ་ཅིི་ཙམ་ཐག་རིང་དུ་

འགོྲ་རྒྱུ་ཡིིན་པ་ད་ེངས་རོྟེགས་མ་ིའདུག་སྙམ། གནས་ཚུལ་འགའ་ཤོས་ཀྱི་ིཐད་ནས་ད་ེསྔོ་

འདས་ཟིིན་པའི་ང་ཚེོའི་ཁྱོིམ་མིའི་མི་ཚེེ་ལས་ཨུ་རོ་ར་བདུན་པའི་ཁྱོིམ་དེ་བཀོད་སྒྲིག་

དང་ལྡན་ཞིིང་ཟིིང་ཆོ་ཉུང་བ་ཡིོད། དུས་ཡུན་འདིའི་རིང་ལ་ཇོེན་ནི་ཧ་ཅིང་མི་བཟིང་

པོ་དང་དགོས་མཁོོ་ནམ་ཡིོད་ལ་རོགས་སོྐྱར་བྱེད་མཁོན་ཞིིག་ཡིིན་པས་ང་ཚེོར་རང་

ག་ིབཟིའ་མ་ིལ་དབང་བའ་ིསྒོེར་གྱི་ིདུས་ཚེོད་འཚེམས་པོ་ཡོིད། ཌ་ེཝིིད་རོམ་གྱིིས་ ༡༩༧༣ 

ནས་བཟུང་སྟ་ེརིན་པོ་ཆོེའ་ིལས་ཁུངས་སུ་མོ་ཊིའ་ིནང་གདན་འདྲེན་ཞུ་རྒྱུའ་ིམཚེོན་ལས་

ཀ་སྣ་ཚེོགས་བྱེད་པ་དང་། བོྷལ་ཌར་ཧའེ་ཚེི་ན་ཡོིད་པའི་ཁོང་པར་རོགས་སོྐྱར་བྱེད་པ་

བཅིས་ལོ་མང་རིང་ཧ་ལམ་ང་ཚེོའི་ཁྱོིམ་མི་ལྟ་བུ་བྱས་ཏེ་བསྡེད་པ་རེད། དབྱར་ཐོག་

དེར་ག་ེསར་ང་གཉིིས་ཐུག་འཕྲད་ཙམ་ལ་ཡིོང་བ་ཡིིན་ཙང་། ནང་མ་ིཞིིག་ཡིིན་པའ་ིཆོ་

ནས་ང་ལ་ནང་དུ་ལས་འགན་ཧ་ཅིང་ལྕི་མོ་དེ་འདྲ་གང་ཡིང་མི་འདུག་བསམ་པ་དྲན་

བྱུང་། དབྱར་ཁོ་རོྫོགས་མཚེམས་ང་ན་ིཆོར་ལ་ེས་ིདང་མཉིམ་དུ་སྦྱོང་བརྡོར་བྱེད་པར་ཁོ་

ལ་ིཧོྥོར་ན་ིཡིར་ལོག་རྒྱུ་རེད།
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ནཱ་རོ་པ་སླེོབ་གཉིེར་ཁོང་ད་ེད་ཆོ་དབྱར་ཐོག་གསུམ་པར་འགོྲ་བཞིིན་པ་དང་། རིན་

པོ་ཆོེས་ལོ་དེའི་ནང་དུ་སླེོབ་ཚེན་ཆོེ་ཁོག་གཉིིས་འཁྲིད་གནང་པ་རེད། སྤྱིི་ཟླ་དྲུག་པའི་

ནང་ལ་སོླེབ་ཐུན་དང་པོར་རིན་པོ་ཆོེས་ནང་པའི་ལམ་གྱིི་རྣམ་གཞིག་ “ཀུན་རོྫོབ་ཀྱིི་

ཆོོས་ལ་ལྟ་བ་དང་ཉིམས་སུ་ལེན་པ་” ཞིེས་པའི་སོླེབ་ཚེན་ཞིིག་དང་། སླེོབ་ཐུན་གཉིིས་

པའི་སྐོབས་སུ་ཁོོང་གིས་ “རྣལ་འབོྱར་མི་ལ་རས་པའི་མགུར་འབུམ་” ཞིེས་པ་སོླེབ་

འཁྲིད་གནང་པ་རེད། ནཱ་རོ་པ་དེ་དབྱར་ཁོའི་སོླེབ་གཉིེར་ཁོང་ཞིིག་ནས་སེམས་ཁོམས་

རིག་པ་དང་། ནང་དོན་རིག་པ། སྙན་ངག སླེོབ་ཚེན་གཞིན་བཅིས་ལ་ལག་འཁྱོེར་ལེན་

རྒྱུ་ཡིོད་པའ་ིལོ་འཁོོར་མའ་ིལས་རིམ་ཞིིག་ཏུ་རྒྱ་སྐྱེད་བྱེད་རྒྱུའ་ིའཆོར་གཞི་ིཡིོད་པ་རེད། 

རིན་པོ་ཆོེས་བདུན་རེའ་ིནང་དུ་ད་ེགར་ཐེངས་འགའ་ཤོས་སླེོབ་འཁྲིད་གནང་ག་ིཡོིད་པ་

དང་། དབྱར་ཐོག་ཆོ་ཚེང་ནཱ་རོ་པ་རྒྱ་སྐྱེད་བྱེད་འཆོར་གྱི་ིགོྲས་བསྡུར་ཚེོགས་འདུར་དུས་

ཚེོད་བཏང་གནང་བ་རེད།

ང་བོྷལ་ཌར་དུ་གུང་གསེང་ལ་ལོག་ཡིོང་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚེན་གཅིིག་ནི་སྤྱིི་ཟླ་

བདུན་པའི་ཟླ་མཇུག་ཏུ་ངའི་གཅིེན་མོ་ཋེེ་ས་ཆོང་ས་རྒྱག་གི་ཡིོད་པས་ཡིིན། མོས་རིན་

པོ་ཆོེ་དང་ང་གཉིིས་ཀས་ཧ་ཅིང་དགའ་པོ་དང་ཉིེ་པོ་བྱེད་ས། ཌག་ལ་སི་ཕེན་ནིག་ཅིེས་

པའ་ིམ་ིསྣང་བ་སྐྱིད་པོ་ད་ེདང་གཉིེན་སྒྲིག་བྱེད་ཀྱི་ིཡིོད། མོ་ལ་ད་ེསྔོ་དཀའ་ངལ་ཅིན་དང་

ལམ་ལོྷང་མ་ིལྡན་པའ་ིའབྲེེལ་བ་འགའ་ཤོས་བྱུང་བར་བརྟེེན། ཌག་ལ་ས་ིདང་མཉིམ་དུ་

གཉིེན་སྒྲིག་བྱེད་རྒྱུ་དེར་རིན་པོ་ཆོེ་ང་གཉིིས་ཞིེ་དྲགས་དགའ་པོ་བྱུང་། དབྱར་ཁོ་དེར་

རིན་པོ་ཆོེས་ཁོོང་ག་ིསླེོབ་མ་ཉི་ེཤོོས་དང་རྙིིང་ཤོོས་མང་པོ་ཞིིག་ག་ིགཉིེན་སྒྲིག་དགའ་སོྟན་

གཙ་ོསོྐྱང་གནང་བ་རེད། བདུན་རེར་གཉིེན་སྒྲིག་དགའ་སྟོན་ར་ེཧ་ལམ་བྱུང་ཡིོད་ཀྱི་ིརེད། 

ཆོོ་ག་ད་ེདག་ཕེར་རལ་སྲོང་ལམ་ཨང་ ༡༡༡༡ ག་ིམཆོོད་ཁོང་དུ་ཚེོགས་རྗོེས་གསོལ་སོྟན་

དེ་དག་མི་ཞིིག་གི་ཁོང་རྒྱབ་ཀྱིི་ཁྱོམས་རར་བཤོམས་ཀྱིི་ཡིོད། འདི་ནི་མི་མང་པོས་དུས་

ཡུན་རིང་པོའ་ིའབྲེེལ་བའི་ནང་དུ་ཞུགས་པའམ་གཉིེན་སྒྲིག་བྱས་ཏེ་ནང་ཁྱོིམ་ཞིིག་གི་

འགོ་འཛུགས་བྱེད་རྒྱུར་བསམ་བློ་གཏོང་བའི་སྐོབས་ཤོིག་རེད། ལོ་འགའི་རྗོེས་སུ་ནང་
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པའ་ིསྤྱི་ིཚེོགས་ནང་དུ་ཕྲུ་གུ་མང་པོ་སྐྱེས་པ་ད་ེརིག་པ་སླེོབ་གྲྭ་འགོ་འཛུགས་དགོས་པའ་ི

རྒྱུ་མཚེན་གཅིིག་ད་ེརེད། དེའ་ིསྐོབས་སུ་མ་ིཚེ་ོལ་སོྔོན་འགྲོའ་ིསླེོབ་གྲྭ་ཞིིག་འགོ་འཛུགས་

རྒྱུའི་དོན་གཉིེར་ཡིོད་པས། ༡༩༧༦ ལོར་ཚེོགས་མི་ཚེོས་བྱང་བོྷལ་ཌར་དུ་ཨ་ལ་ཡི་སོྔོན་

འགོྲའ་ིསོླེབ་གྲྭ་འགོ་བཙུགས་པ་རེད།

དབྱར་ཐོག་དེའ་ིདུས་སྟོན་གལ་ཆོ་ེབ་ཞིིག་ན་ིཐོ་མ་ས་ིར་ིཆོ་ིལ་རོྡོ་རྗོ་ེརྒྱལ་ཚེབ་འོད་

གསལ་བསྟན་འཛོིན་གྱི་ིགོ་གནས་སུ་དབང་བསྐུར་བྱས་པ་ད་ེརེད། ཆོོ་ག་ད་ེཟླ་བ་བརྒྱད་

པའི་ཟླ་མཇུག་ཏུ་ཕེར་རལ་སྲོང་ལམ་ ༡༡༡༡ གི་མཆོོད་ཁོང་ལྟེ་བ་དེའི་ནང་དུ་ཚེོགས་

པ་དང་། ཚེོམས་ཆོེན་ད་ེཁོེངས་ཏ་ེཤོོང་ཚེད་ལས་བརྒལ་བ་རེད། མ་ིདྲུག་བརྒྱ་ལས་མང་

བ་ཞུགས་པ་རེད། ང་ཚེོའ་ིསྤྱི་ིཚེོགས་ནང་དུ་ད་ེན་ིབྱེད་སོྒོའ་ིམཚེམས་རོྡོ་ཞིིག་རེད། རིན་

པོ་ཆོེས་རྒྱལ་ཚེབ་ཀྱིི་དབང་སྐུར་དེ་ཁོོང་གིས་རོྡོ་རྗོེའི་འདུ་འཛོོམས་ཞིེས་བཏགས་པའི་

རོྡོ་རྗོེ་ཐེག་པའི་སླེོབ་མ་རྣམས་ཀྱིི་འདུ་འཛོོམས་ཀྱིི་རྗོེས་སུ་གནང་རྒྱུར་ཐུགས་ཐག་

བཅིད་པ་རེད། རིན་པོ་ཆོེའ་ིཆོོས་རྒྱུད་དང་འབྲེེལ་བའ་ིགལ་ཆོེན་གསུང་བཤོད་ལ་ཉིན་

པ་དང་། ཉིམས་ལེན་བྱེད་པའི་ཆོེད་དུ་བྱང་ཨ་རིའི་ཕོྱིགས་གང་ས་ནས་སོླེབ་མ་རྣམས་

སླེེབས་པ་རེད། འདུ་འཛོོམས་ཀྱི་ིཉིིན་མཐའ་མ་དེར་རྒྱལ་ཚེབ་ཀྱི་ིདབང་སྐུར་ད་ེཚེོགས་

པ་རེད། ངས་གོང་དུ་བཤོད་ཟིིན་པ་ལྟར། རིན་པོ་ཆོེ་ལ་ཁོོང་གི་ཆོོས་རྒྱུད་ཀྱིི་གདམས་

ངག་ཆོ་ཚེང་ནུབ་ཕྱིོགས་པ་ཚེོར་བུམ་པ་གང་བོྱའ་ིཚུལ་དུ་གནང་ཐུབ་པ་གནང་རྒྱུ་དེ་

ཞིེ་དྲགས་གལ་ཆོེན་དུ་གྱུར་ཡིོད། ཁོོང་གི་གསུང་ཆོོས་རྣམས་ཉིར་ཚེགས་ཀྱིི་ཆོེད་དུ་

ནུབ་ཕོྱིགས་པའ་ིརྒྱལ་ཚེབ་ཅིིག་དང་ཆོོས་བརྒྱུད་འཛོིན་མཁོན་ཞིིག་དགོས་པ་ད་ེཁོོང་ག་ི

དགོངས་པར་གལ་ཆོེའ་ིགནད་དོན་ཞིིག་རེད། དེས་ན་དབང་བསྐུར་གྱི་ིཆོོ་ག་འད་ིམ་ིགང་

མང་མང་གིས་མཐོང་ན་སྙམ་པ་ད་ེཁོོང་ག་ིཐུགས་འདོད་རེད། མ་ིཚེང་མས་རྒྱལ་ཚེབ་ལ་

རེ་བ་ཆོེན་པོ་བྱས་ཡིོད། རྒྱལ་ཚེབ་ཀྱིི་ཆོོ་གའི་ཆོ་ཤོས་ཀྱིི་ཚུལ་དུ་ཁོོ་པས། སྤྱིིར་སངས་

རྒྱས་ཀྱི་ིབསྟན་པ་དང་ཡིང་སོྒོས་བཀའ་བརྒྱུད་པའ་ིཆོོས་རྒྱུད་སྲུང་སོྐྱབ་བྱེད་རྒྱུའ་ིམནའ་

བསྐྱལ་ཏ།ེ ཁོོ་པས་དམ་བཅིའ་བྱེད་སྐོབས་དམ་ཚེིག་བདུད་རྩ་ིའཐུང་བ་རེད། ནང་པའ་ི
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རོྡོ་རྗོེ་ཐེག་པའི་ལམ་ཉིམས་ལེན་པ་ཚེོ་ལ་དམ་བཅིའ་ལེན་པའི་ཆོོ་ག་འདི་ལྟ་བུ་ནི་རྒྱུན་

ལྡན་གྱིི་ཁྱོད་ཆོོས་ཤོིག་རེད། སོྲོལ་རྒྱུན་གཞིིར་བཞིག་བྱས་ན། གལ་ཏེ་དམ་བཅིའ་སྲུང་

མཁོན་ཞིིག་ཡིིན་ན་ཆུའ་ིབཏུང་བ་དེས་འཆོ་ིམེད་བདུད་རྩ་ིནང་བཞིིན་གང་ལ་དམིགས་

པའི་ཡུལ་དེ་མྱུར་དུ་གྲུབ་པའི་མཐུན་རྐྱེེན་དུ་འགྱུར་གྱིི་ཡིོད། གལ་ཏེ་དམ་ཚེིག་ཉིམས་

ན་ཆུ་ད་ེལུས་ཀྱི་ིརྩ་རྒྱུས་ཀྱི་ིནང་དུ་ཞི་ཉི་ེཁོོལ་མར་གྱུར་ཏ་ེགང་ཟིག་ད་ེརྩ་མེད་གཏོང་ག་ི

རེད་ཅིེས་ཤོོད་ཀྱི་ིཡིོད། མ་མཐར་ཡིང་དམ་བཅིའ་ད་ེན་ིཧ་ཅིང་ལྕ་ིམོ་ཞིིག་རེད།

རྒྱལ་ཚེབ་ཀྱིི་ཆོེད་དུ་སྐྱེད་སྲོིང་བྱས་པ་ཁོོ་འགན་འཁྲི་དེའི་ནང་ལ་ཡོིངས་སུ་ལེན་

པར། ཁོོ་ལ་དུས་ཡུན་རིང་པོའ་ིབར་དུ་སྦྱོང་བརྡོར་དང་སོླེབ་སོྟན་དགོས་ཀྱིི་ཡོིད་པ་དེ་

རིན་པོ་ཆོེས་ཡིག་པོ་མཁྱོེན་གྱིི་ཡིོད། རིན་པོ་ཆོེས་རྒྱལ་ཚེབ་དང་ལྷན་དུ་འདིའི་ཐད་ལ་

ལོ་མང་རིང་ཕྱིག་ལས་གནང་ཚེར་ཡིོད། འོན་ཀྱིང་ཁོོང་གཉིིས་ཀས་ད་དུང་མང་པོ་ལས་

རྒྱུ་ལུས་ཡིོད་པ་ཤོེས་ཀྱིི་ཡིོད། དེས་ན་རིན་པོ་ཆོེས་རྒྱལ་ཚེབ་ཀྱིིས་ད་ལྟ་བར་དུ་ཅིི་ཞིིག་

བསྒྲུབས་ཡིོད་པར་རྗོེས་སུ་ཡི་ིརང་གནང་བ་དང་མཉིམ་དུ། རྒྱལ་ཚེབ་ལ་སོླེབ་སོྦྱང་འཕར་

མ་ད་ེཇེ་ིལྟར་སོྤྲོད་དགོས་པའ་ིཐད་ལ་དགོངས་པ་རྒྱ་ཆོེན་པོ་བཞིེས་གནང་ཡིོད། རིན་པོ་

ཆོེས་འོད་གསལ་བསྟན་འཛོིན་དང་ཁོོའ་ིནང་མ་ིརྣམས། ང་ཚེ་ོདང་མཉིམ་དུ་ང་ཚེོའ་ིམ་

འོངས་པའ་ིཁྱོིམ་མ་ེཕལ་ཋེོན་གཞུང་ལམ་གྱི་ིཀ་ལཱ་པའ་ིཕོ་བྲེང་དུ་སོྤེར་དགོས་རེད་ཅིེས་

ང་ལ་གསུངས་བྱུང་། རིན་པོ་ཆོེས་ཁོོང་གཉིིས་མཉིམ་ལས་བྱེད་པའ་ིཆོ་ཤོས་སུ་རྒྱལ་ཚེབ་

དང་མཉིམ་དུ་ཉིིན་ར་ེབཞིིན་འབྲེེལ་བ་དམ་ཟིབ་གནང་འདོད་བྱུང་ཡོིད།

རྒྱལ་ཚེབ་དང་ལི་ལ་གཉིིས་ལ་ཁོོང་ཚེོའི་བུ་གཉིིས་པ་ཨན་ཐོ་ནི་དབྱར་ཁོའི་འགོ་

སོྟད་དེར་སྐྱེས་པ་རེད། ཁོོ་སྐྱེས་པའི་མཚེན་དེར་རིན་པོ་ཆོེ་དང་ང་གཉིིས་ཀ་སྨོན་ཁོང་

དུ་ཡིོད། ང་ཚེོ་སྒུག་སོྡེད་ཁོང་དུ་ཡིོད་སྐོབས་རྒྱལ་ཚེབ་ཕྱིིར་ཡིོང་སྟེ་ཁོོང་གཉིིས་ལ་ཡིང་

སྐྱར་བུ་ཞིིག་སྐྱེས་པ་དང་སྐྱེ་ཁོག་པོ་བྱུང་སོང་ཞིེས་ཟིེར་གྱིི་འདུག རི་ཆོི་བ་བཞིི་ (Four 

Ricches) སྟ།ེ རྒྱལ་ཚེབ་དང་ལ་ིལ། བཛྲ། ཨན་ཐོ་ན་ིབཅིས་དང་། རིན་པོ་ཆོ་ེདང་། འོད་

གསལ། ག་ེསར་། ང་བཅིས་བཞིིའ་ིམཉིམ་དུ་མ་ེཕོལ་ཋོེན་གྱི་ིཀཱ་ལཱ་པའ་ིཕོ་བྲེང་དུ་འཛོོམས་
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རྒྱུ་བྱས། སྐོབས་དེར་ངས་འདི་དཀའ་ངལ་ཞིིག་ཡིིན་པ་མཐོང་མ་བྱུང་། ངས་ཡིང་སྐྱར་

ལོ་རེའི་ནང་དུ་ངའི་རྟེའི་འདུལ་སོྦྱང་གི་སོྦྱང་བརྡོར་དེ་མ་ཚེར་བར་དུ་དུས་ཡུན་གང་

འཚེམས་ལ་ཐག་རིང་དུ་སོྡེད་རྒྱུའི་འཆོར་གཞིི་བཏིང་། ང་ཚེོའི་སྒོེར་གྱིི་མི་ཚེེའི་རྒྱ་སྐྱེད་

བྱུང་སྟ་ེཇེ་ེཆོ་ེནས་ཇེ་ེཆོེར་འགོྲ་བའ་ིསྐོབས་འདིར། ངས་རང་ག་ིམདུན་ལམ་འདེད་རྒྱུའ་ི

ཐག་གཅོིད་བྱས་པ་ད།ེ ངའ་ིསྦྱོང་བརྡོར་ཙམ་མ་ཟིད་ང་རང་ག་ིབློ་རྣལ་དུ་འབེབས་པའ་ི

ཆོེད་དུའང་ཡིག་པོ་ཡིིན་པ་ཤོེས་བྱུང་།

དབྱར་ཐོག་དེར་རིན་པོ་ཆོེས་མི་ཚེོ་ལ་ ༡༩༧༧ ལོའམ་ལོ་རྗོེས་མ་ཧྲིིལ་པོར་ཁོོང་

རང་སྐུ་མཚེམས་ལ་བཞུགས་རྒྱུའི་འཆོར་གཞིི་ཡིོད་པའི་གསལ་བསྒྲགས་གནང་སོང་། 

ཁོོང་ཆོིག་སོྟང་དགུ་བརྒྱ་བདུན་ཅུའི་འགོ་སོྟད་ལ་དུས་ཡུན་ཐུང་ངུའི་རིང་སྐུ་མཚེམས་

ལ་བཞུགས་ས། མ་སེ་ཆུ་སེ་ཚེི་ཡིི་ནང་གི་ཤོོལ་མོནད་ཀྱིི་ཉིེ་འགྲམ་དུ་ཡིོད་པའི་ཁོང་པ་

དེར་ལོ་གཅིིག་རིང་བཞུགས་གནང་བར་ཕེབས་རྩིས་རེད། ཟོླས་གར་རོྩམ་འབྲེི་བ་ཇེིན་

ཁོ་ལའོ་ཌི་ཧྥོན་ཨི་ཋེ་ལི་ཟིེར་བས་ཁོོང་རང་གི་ཁོང་པ་དེ་རིན་པོ་ཆོེ་ལ་བེད་སོྤྱིད་གནང་

རྒྱུར་ཕུལ་འདུག རིན་པོ་ཆོེས་ཕྱིག་རོགས་ཀྱིི་ཚུལ་དུ་ཇོེན་ཕེར་ཁོི་སི་དང་མག་སི་ཁོིང་

གཉིིས་ད་ེགར་མཉིམ་འཁྲིད་གནང་རྒྱུ་དང་། མ་ིགཞིན་པ་ཚེོས་ལོ་འཁོོར་མར་སོྐོར་བ་བྱེད་

རྒྱུ་བྱས། འོན་ཀྱིང་ཡོིང་རྒྱུའ་ིདབྱར་ཁོ་དེར་རིན་པོ་ཆོེས་ནཱ་རོ་པར་སླེོབ་འཁྲིད་གནང་རྒྱུ་

མིན་པ་དང་། འཛོིན་སོྐྱང་ག་ིལས་ཀ་ད་ེདག་འོད་གསལ་བསྟན་འཛོིན་ལ་འགན་བསྐུར་

གནང་རྒྱུ་བྱས། རིན་པོ་ཆོེས་གནས་ཚུལ་གཞིན་དང་མཉིམ་དུ་ལོ་གཅིིག་གི་རིང་ཁོོང་

མེད་པ་དེས། ཁོོང་རང་དང་ཁོོང་གི་སོླེབ་མ་ཕན་ཚུན་གཉིིས་ཀར་ད་ལྟ་བར་དུ་བཀའ་

ལུང་ཅིི་ཞིིག་གནང་གྲུབ་པ་དང་། འབྱུང་འགྱུར་ལས་ཀ་ཅིི་ཞིིག་བྱེད་དགོས་མིན་གྱིི་

བསམ་ཚུལ་ཡིག་ག་རྙིེད་ཀྱིི་རེད་ཅིེས་གསུངས། ཁོོང་བོྷལ་ཌར་ལ་མེད་དུས་ངས་ཀྱིང་

གོྲང་ཁྱོེར་དུ་དུས་ཚེོད་མང་པོ་བསྐྱལ་རྒྱུའི་དགོས་པ་མེད། རྒྱུ་མཚེན་དེའི་དབང་གིས་

མི་གཞིན་དག་ང་ཚེོའི་ནང་དུ་སོྡེད་པར་ང་ལ་སེམས་ཁྲལ་མ་བྱུང་། དོན་དངོས་སུ་ང་

གཉིིས་ཀ་མེད་པའི་སྐོབས་སུ་ཁོང་པ་སོྟང་པར་མི་འཇོེག་པ་དེ་རྣམ་དཔོྱོད་ལྡན་པའི་

བོླ་ཞིིག་རེད་བསམས་བྱུང་།
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དབྱར་མཇུག་དེར་རིན་པོ་ཆོ་ེརོ་ཁོ་ིམོན་ཋེེན་ཆོོས་ཚེོགས་སུ་ཕེབས་པ་དང་། ང་ཆོར་

ལ་ེས་ིཡི་ིལྷོ་ཁོ་ལ་ིཧོྥོར་ན་ིཡིའ་ིས་ཆོ་གསར་པ་དེར་ཕྱིིན་པ་ཡིིན། བཛྲ་དྷཱཏུའ་ིཆོོས་ཚེོགས་

ཐེངས་བཞིི་པ་དེ་ལོ་དེའི་སོྟན་ཁོར་ཝིི་སི་ཁོོན་སིན་ནང་གི་ལནད་ཨོ་ལེག་སི་ཡིི་ཁོིང་

སི་གྷིེད་མགྲོན་ཁོང་དུ་ཚུགས་པ་རེད། ལོ་འདིའི་གསུང་ཆོོས་ལ་སླེོབ་མ་ཆོོས་ཞུ་བ་ཉིིས་

བརྒྱར་ཉིེ་བ་སླེེབས་ཡིོད། གསུང་ཆོོས་ཀྱིི་མཇུག་རོྫོགས་མཚེམས་དེར་རིན་པོ་ཆོེ་ལ་

མགོྲན་ཁོང་དུ་ཁོང་མིག་དུ་མ་ཡོིད་པའ་ིབཞུགས་གནས་ཤོིག་ཡོིད་པ་དེར་བཞུགས། འོན་

ཀྱིང་དེ་དག་འགོ་འཛུགས་སྐོབས་སུ་རིན་པོ་ཆོེས་ཚེོགས་འདུ་འཛོོམས་ས་དང་གསུང་

བཤོད་བཀོད་སྒྲིག་གནང་སར་བེད་སོྤྱིད་གནང་ཡིོད། ཁོོང་གི་བཞུགས་གནས་ལྟེ་བ་དེ་

མགྲོན་ཁོང་ནས་ཆུ་ཚེོད་ཕྱིེད་ཙམ་འགྲོ་དགོས་པའི་མཚེོ་ཞིིག་གི་སྟེང་དུ་མོ་ཊིའི་ཁོང་

ཆུང་ཞིིག་ག་ིནང་དུ་ཡོིད། མག་ས་ིགསུང་ཆོོས་སྐོབས་སུ་རིན་པོ་ཆོེའ་ིམ་བྱན་གྱི་ིཚུལ་དུ་

ཕྱིིན་ཡོིད་པ་དང་། ཁོོ་མོ་ཊིའི་ཁོང་ཆུང་གི་ཉིལ་ཁོང་གཉིིས་པ་དེར་བསྡེད་པ་རེད། ཆོོས་

ཞུ་བ་མང་པོ་ཞིིག་གིས་ཟིས་གཡིོ་སོྐོལ་བྱེད་རྒྱུ་དང་། གད་བདར་བྱེད་རྒྱུ། མོ་ཊི་གཏོང་རྒྱུ་

བཅིས་ལ་རོགས་པ་བྱས་ཡིོད། འོན་ཀྱིང་རིན་པོ་ཆོེ་ནི་ཧ་ལམ་མཚེམས་ལ་བཞུགས་པ་

བཞིིན་གནས་སྟངས་ཆོེས་དཀྱུས་མ་ཞིིག་ཏུ་བཞུགས་གནང་ཡོིད།

རནི་པོ་ཆོསེ་ད་ེགར་བཞུགས་སྐོབས་བྱང་ཤོམ་བྷ་ལའ་ིདཔའ་བརྟུལ་དང་། སད་རོྟེགས་

ཀྱི་ིསྤྱི་ིཚེོགས་ཤོིག་ལ་གསུང་ཆོོས་གནང་ཡིོད་པས། གསུང་ཆོོས་འད་ིན་ིདོ་སྣང་བྱེད་འོས་

པ་ཞིིག་རེད། གསུང་ཆོོས་ཀྱི་ིགསང་སྔོགས་རོྡོ་རྗོ་ེཐེག་པའ་ིཚེན་པའ་ིསྐོབས་སུ་ཁོོང་གིས་

ཤོམ་བྷ་ལའ་ིགོ་དོན་དང་དེང་རབས་ཀྱི་ིདུས་སུ་ཅི་ིཙམ་གལ་གནད་ཆོེན་པོ་ཡིིན་པའ་ིསོྐོར་

ལ་བཀའ་གནང་ཡིོད། ཁོོང་གིས་ ༡༩༥༩ ལོར་བོད་བཞིག་སྟེ་ཕེབས་པ་ནས་བཟུང་། 

ཁོོང་ལ་ཐོབ་པའི་གཏེར་མའི་ཆོོས་གཅིིག་པུ་དེ་ནི་ཕྱིག་རྒྱ་ཆོེན་པོའ་ིསྒྲུབ་ཐབས་དེ་རེད། 

འད་ིན་ིཁོོང་གིས་ ༡༩༦༩ ལོར་འབྲུག་ཡུལ་དུ་སྐུ་མཚེམས་ལ་བཞུགས་དུས་གསར་རྙིེད་

བྱུང་བ་རེད། ཁོོང་ལ་སྐུ་གཞོིན་ནུའ་ིདུས་སུ་བོད་དུ་གཏེར་མ་མང་པོ་རྙིེད་སོན་བྱུང་ཡོིད་

ཀྱིང་། འབྲུག་ཡུལ་དུ་ཉིམས་སྣང་ད་ེབྱུང་བ་ནས་བཟུང་གཏེར་ཆོོས་གཞིན་གང་ཡིང་ཐོབ་
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མེད། ལནད་ཨོ་ལེག་ས་ིལ་བཞུགས་སྐོབས་ཁོོང་གིས་ནུབ་ཕོྱིགས་སུ་རྙིེད་པའ་ིཤོམ་བྷ་ལའ་ི

གཏེར་མ་དང་པོ་དེ་ཐོབ་པ་རེད། འདི་ནི་ནང་དོན་དང་ཉིམས་ལེན་བྱེད་སྟངས་གཉིིས་

ཀའ་ིཐད་ནས་ཨ་རིའ་ིནང་དུ་ཁོོང་གིས་འགོྲ་དོན་སོྐྱང་བ་ལ་གནད་འགག་ངོ་མ་ཞིིག་རེད།

ཁོོང་ལནད་ཨོ་ལེག་ས་ིལ་བཞུགས་སྐོབས་རིན་པོ་ཆོེར་ཐོག་མ་གཏེར་མའ་ིཚུལ་དུ་

བྲེིས་མ་མ་ཡིིན་པར་ཤོམ་བྷ་ལའ་ིགསུང་ཆོོས་ཀྱི་ིམཚེོན་རྟེགས་ཤོིག་གསར་རྙིེད་བྱུང་། ཁོོང་

མཚེ་ོསྟེང་ག་ིམོ་ཊིའ་ིཁོང་ཆུང་དེར་བཞུགས་སྐོབས། མཚེན་གཅིིག་ལ་ཁོོང་གསུང་ཆོོས་ཀྱི་ི

རྗོེས་སུ་མཚེན་གང་ལ་མ་གཟིིམས་པར་བཞུགས། ཞོིགས་པའི་སྐྱ་མདའ་མ་བཏང་སོྔོན་

དུ་ཁོོང་གིས་ཤོོག་དཀར་གྱིི་སྟེང་དུ་སུ་མི་སྣག་ཚེ་དང་ཉིི་ཧོང་གི་པིར་སྨྱུག་ཆོེན་པོ་ཞིིག་

གིས་ཡིིག་གཟུགས་འབྲེ་ིརྒྱུ་འགོ་བཙུགས་གནང་། ཁོོང་གིས་ཡིིག་གཟུགས་ཀྱི་ིའབྲེ་ིསྟངས་

གཅིིག་རང་ཡིང་ཡིང་བྲེིས་གནང་འདུག ཡིིག་གཟུགས་དེར་མིང་མེད་ཀྱིང་རིན་པོ་ཆོེས་

དེར་གོ་དོན་གལ་ཆོེན་ཞིིག་ཡོིད་པ་དགོངས་འདུག ཁོོང་གིས་གསུང་ཆོོས་སྐོབས་སུ་སོླེབ་

ཚེན་ཞིིག་འཁྲིད་བཞིིན་ཡིོད་པའི་ཌེ་ཝིིད་རོམ་དང་། སླེོབ་མ་གཞིན་པ་འགའ་ཞིིག་ལ་

ཡིིག་གཟུགས་ད་ེབསྟན་གནང་འདུག འོན་ཀྱིང་ཁོོང་གིས་སྤྱི་ིཡིོངས་སུ་ལའང་འགྲེམས་

སྤེེལ་མ་བྱེད་གསུངས། ཉིིན་འགའི་རྗོེས་སུ་ "ཤོར་ཆོེན་གསེར་གྱིི་ཉིི་མ་” ཞིེས་པའི་ཤོམ་

བྷ་ལའ་ིཕྱིག་དཔ་ེཞིིག་ཁོོང་ག་ིདགོངས་པར་འཁྲུངས་འདུག དེས་ཡིིག་གཟུགས་ཀྱི་ིབྲེིས་

བཀོད་ལ་འགྲེལ་བཤོད་དང་། དེའ་ིགལ་གནད། ད་ེབཞིིན་ "ཨ་ཤོད་ཡིིག་གཟུགས་” ཞིེས་

པའི་མིང་ཞིིག་ཀྱིང་གནང་འདུག ཕྱིག་དཔེ་དེས་ཆོོས་དང་། ཆོབ་སྲོིད་། སེམས་ཁོམས་

བཅིས་དང་འབྲེེལ་བའི་གེགས་དང་བར་ཆོད་སོྤེང་ཐབས་དང་། འགོྲ་བ་མིའི་ཆོེ་མཐོང་

དང་འབྲེེལ་བའ་ིདེང་རབས་ཀྱི་ིཉིམས་རྒུད། ད་ེབཞིིན་ཨ་ཤོད་ན་ིགདེང་སོྤེབས་དང་སོྟབས་

ཤུགས་ཀྱི་ིམཚེོན་རྟེགས་ཡིིན་ཚུལ་བཅིས་གསལ་བར་བྱས་ཡིོད།

བདུན་ཕྲག་གཅིིག་ཙམ་གྱི་ིམཇུག་ཏུ་རིན་པོ་ཆོེས་ད་ེནས་ཀརྨའ་ིཆོོས་གླེིང་དུ་སླེོབ་

ཚེན་ཞིིག་འཁྲིད་གནང་བར་ཕེབས། ད་ེགར་བཞུགས་སྐོབས་ཁོོང་གིས་ཁོོང་ལ་དགོངས་

གཏེར་དུ་ཐོབ་པའི་ཕྱིག་དཔེ་དེར་འགྲེལ་བ་རིང་པོ་ཞིིག་བྲེིས་གནང་འདུག ངའི་ལྟ་
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སྣང་ལ་ཕྱིག་རོྩམ་འདི་དག་ནི་རོྩད་རྙིོག་དང་བཙན་རྒོལ་ལ་གདོང་ལེན་བྱེད་པར་ཆོབ་

སྲོིད་དང་སེམས་ཁོམས་ཐབས་བྱུས་ཀྱིི་ལག་དེབ་ཅིིག་རེད་སྙམ། ཕྱིག་དཔེ་འདིར་ “རྩ་

བ་” ཞིེས་འབོད་ཀྱི་ིརེད། གང་ཡིིན་ཟིེར་ན། རིན་པོ་ཆོེས་གནང་བའ་ིཤོམ་བྷ་ལའ་ིགསུང་

ཆོོས་མང་ཆོ་ེབའ་ིརྩ་བ་ད་ེཕྱིག་དཔ་ེའད་ིརེད། རིན་པོ་ཆོེས་སྐོབས་དེར་གསུང་ཆོོས་འད་ི

ཐད་ཀར་ཐོབ་རུང་བའི་སླེོབ་མ་ཉུང་ཤོས་ཤོིག་མ་གཏོགས་མེད་པ་དགོངས་པས། ཁོོང་

དང་ཌེ་ཝིིད་གཉིིས་ཀྱིིས་རྒྱུ་ཆོ་འདི་ཇེི་ལྟར་འགྲེམས་སྤེེལ་བྱེད་དགོས་པའི་སོྐོར་ལ་གྲོས་

བསྡུར་གནང་། རིན་པོ་ཆོེར་ཨ་ཤོད་ཀྱི་ིཡིིག་གཟུགས་དང་རྩ་བའ་ིཕྱིག་དཔ་ེཐོབ་སྟ་ེཉིིན་

འགའ་ཤོས་སོང་བའ་ིརྗོེས་སུ་རོྡོ་རྗོེའ་ིརྒྱལ་ཚེབ་གསུང་ཆོོས་ར་བར་སླེེབས། རིན་པོ་ཆོེས་

རྒྱལ་ཚེབ་དང་མ་ིགཞིན་པ་འགའ་ཤོས་ལ་སྦྱོང་བརྡོར་གྱི་ིཚུལ་དུ་ཡིིག་གཟུགས་འད་ིའབྲེ་ི

སྟངས་ཀྱི་ིལུང་གནང་པ་རེད།

ཕྱིག་དཔེའི་དགོངས་དོན་ཤོེས་པ་དང་ལག་ལེན་དུ་འགེལ་བ་མ་ཟིད། མང་ཚེོགས་

ལ་རྨང་གཞིི་ངོ་སོྤྲོད་ཀྱིི་ཆོེད་དུ་ཤོམ་བྷ་ལའི་སོླེབ་གསོ་ཞིེས་པའི་སོླེབ་སོྦྱང་གི་ལས་རིམ་

ཞིིག་རིམ་གྱིིས་བཟོིས་གནང་བ་རེད། ལོ་རྗོེས་མ་གཉིིས་ཀྱི་ིནང་དུ་ཤོམ་བྷ་ལའ་ིགཏེར་མའ་ི

རིམ་པ་ཆོ་ཚེང་བའ་ིཤོམ་བྷ་ལའ་ིཕྱིག་དཔ་ེམང་པོ་ཞིལ་ཁོ་ཕྱིེས་པ་རེད། ད་ེདག་ན་ིརིན་པོ་

ཆོེས་པདྨ་སམ་བྷ་བ་ནས་ཐད་ཀར་མ་ཡིིན་པར། པདྨ་སམ་བྷ་བའ་ིརྣམ་སྤྲུལ་གླེིང་ག་ེསར་

རྒྱལ་པོ་དང་། བྱང་ཤོམ་བྷ་ལའ་ིརྒྱལ་པོ། རིགས་ལྡན་རྒྱལ་པོའ་ིདགོངས་གཏེར་ལས་ཐོབ་

ཡིོད་པའ་ིབཀའ་གནང་། གསར་རྙིེད་བྱུང་བའ་ིགསུང་ཆོོས་འད་ིདག་གིས་ང་ཚེོའ་ིམ་ིཚེ་ེ

ལ། དེ་མ་ཐག་ཏུ་མ་ཡིིན་ནའང་། ལོ་ནས་ལོ་བསྟུད་པའི་རྗོེས་སུ་ཧ་ཅིང་སེམས་འགུལ་

ཐེབས་པོ་དང་ཕན་ཐོགས་ཆོེན་པོ་བྱུང་ཡོིད། རིན་པོ་ཆོེའི་མི་ཚེེའི་ནང་གི་ལོ་མཐའ་མ་

བཅུ་དེའ་ིརིང་ལ་ཤོམ་བྷ་ལའ་ིགསུང་ཆོོས་ད་ེདག་མདུན་སོྐྱད་གནང་བའ་ིནུས་ཤུགས་སུ་

གྱུར་བ་རེད།

ང་ཚེོ་སྒོེར་གྱིི་མི་ཚེ་ེདང་གསུང་ཆོོས་ཀྱིི་དབར་ལ་ཕན་ཚུན་གྱིི་འབྲེེལ་བ་གཅིིག་ནི། 

ཕྱིག་དཔ་ེའད་ིདང་དེའ་ིརྗོེས་སུ་བྱུང་བ་རྣམས་ཀྱི་ིནང་དུ་རྒྱལ་པོའ་ིརྒྱལ་ཁོབ་དང་དངོས་
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ཡིོད་རྒྱལ་པོའ་ིམཚེོན་རྟེགས་དང་ཐ་སྙད་བཀོལ་སྤྱིོད་བྱས་ཡོིད། ཐ་སྙད་འད་ིདག་ན་ིནང་

པའ་ིརོྡོ་རྗོ་ེཐེག་པའ་ིལུགས་སུའང་ཡིང་ཡིང་བཀོལ་སྤྱིོད་བྱས་ཡིོད། རིན་པོ་ཆོེས་ཤོམ་བྷ་

ལའ་ིགདམས་ངག་ག་ིཆོ་ཤོས་ཀྱི་ིཚུལ་དུ་རང་ག་ིམ་ིཚེེར་དབང་སྒྱུར་བྱེད་དགོས་པའ་ིསོྐོར་

ལ་ཧ་ཅིང་མང་པོ་གསུངས་ཡོིད། ཁོོང་ག་ི “ཆོེན་པོ་ཤོར་གྱི་ིཉི་ིམ་སྟ།ེ ཤོམ་བྷ་ལའ་ིཤོེས་རབ་”  

ཅིེས་པའ་ིནང་དུ།

ཤོམ་བྷ་ལའ་ིའཇེགི་རྟེེན་ནང་ག་ིརྒྱལ་པོའ་ིཁོབ་ད་ེཤོམ་བྷ་ལའ་ིསྐུ་དྲག་གམ། གྲལ་

རིམ་གྱི་ིལམ་ལུགས་ཤོིག་བསྐྲུན་རྒྱུར་གཞི་ིབཅོིལ་མེད། དེའ་ིཐད་ལ་ངས་ཤོམ་བྷ་

ལའི་འཆོར་སྣང་དེ་མི་ཚེང་མར་མཉིམ་རོལ་བྱེད་ཀྱིི་མ་རེད། ངས་ཁྱོེད་ཚེོར་

འདིའ་ིསོྐོར་ད་ེརྩ་བ་ནས་ཤོོད་ཀྱི་ིམ་རེད། ངས་མ་ིགྲངས་བཅུའམ་ཉི་ིཤུ་འདེམས་

སྒྲུག་བྱས། ད་ེཚེོར་ལྷ་ཡུལ་དང་མ་ིཡུལ་མཐུད་མཁོན་འཇེིག་རྟེེན་ཀུན་ཁྱོབ་རྒྱལ་

པོ་དེའ་ིསོྐོར་ཐོས་སུ་འཇུག་རྒྱུ་ཡིིན་པ་ལས་ཁྲོམ་བསྒྲགས་བྱེད་རྒྱུ་མིན། ངས་འད་ི

ཅིིའ་ིཕྱིིར་ཁོྱོད་ཚེོར་ཤོོད་དགོས་པ་རེད་དམ་ཟིེར་ན། ང་ཚེོའ་ིབརོྗོད་གཞིིའ་ིནང་

ག་ིགཅིིག་སྟ།ེ དེས་པ་དང་གསང་བ་མེད་པའ་ིརང་བཞིིན་ད་ེའད་ིདང་འབྲེེལ་བ་

ཡིོད། ཁྱོེད་ཚེ་ོཚེང་མས་ལྷ་ཡུལ་དང་མ་ིཡུལ་མཐུད་ཐུབ་ཀྱི་ིརེད། ཁྱོེད་ཚེ་ོཚེང་མ་

རྒྱལ་པོའམ། ཡིང་ན་རྒྱལ་མོར་འགྱུར་ཐུབ་ཀྱིི་རེད། དེ་ནི་གོླེ་བུར་གྱིི་འགྱུར་བ་

ཞིིག་རེད། གོླེ་བུར་གྱིི་འགྱུར་བ་ཆོེན་པོ་ཞིིག་རེད། རྒྱུ་མཚེན་དེ་ལ་བརྟེེན་ནས་

འཆོར་སྣང་ཡོིངས་རོྫོགས་ཁྱོེད་ཚེ་ོཚེང་མར་བཤོད་པ་རེད། ད་ེན་ིགནད་དོན་ཧ་

ཅིང་གལ་ཆོེན་ཞིིག་རེད།30  

ཁོོང་གིས་འདི་གར་དེང་སྐོབས་དར་སོྲོལ་ཡོིད་པའི་རང་ཉིིད་ཡིར་རྒྱས་སམ། འགོྲ་བ་

མིའི་ནུས་ཤུགས་གོང་སྤེེལ་གྱིི་ལས་འགུལ་ལྟ་བུ་གང་ཟིག་སྒོེར་གྱིི་གདེང་སོྤེབས་བསྐྲུན་

པའི་ལམ་ལུགས་དེ་འདྲའི་སོྐོར་གསུང་གི་མེད། ཡིོད་བཞིིན་པའི་གཞིི་རྩའི་གནད་དོན་

30  ཆོོས་རྒྱམ་དྲུང་པ། “ཆོནེ་པོ་ཤོར་གྱི་ིཉི་ིམ་སྟ།ེ ཤོམ་བྷ་ལའ་ིཤོསེ་རབ་” (བོྷ་ས་ིཌོན་ཤོམ་བྷ་ལ་དཔར་སྐྲུན་ཁོང་། ༡༩༩༩) 

ཤོོག་གྲངས་ ༡༠༠ །
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ལ་འགྱུར་བ་གཏོང་མ་ིཐུབ་པའ་ིར་ེབ་རྫུན་མའ་ིཐབས་ཤོེས་འད་ིཚེོར་ཁོོང་དགའ་ཡི་ིམེད། 

ཁོོང་གིས་འད་ིགར་འགྱུར་བའ་ིབརྒྱུད་རིམ་ཆོ་ཚེང་བ་ཞིིག་ག་ིསོྐོར་གསུང་གནང་ག་ིཡིོད། 

འགྱུར་བ་ད་ེན་ིརང་ཉིིད་ཀྱི་ིམ་ིཚེ་ེའད་ིཆོ་ཚེང་བ་ཞིིག་ཡིིན་པར་བལྟས་ཏ།ེ བར་ཆོད་གང་

འདྲ་ཞིིག་ལ་འཕྲད་ཀྱིང་། ད་ེདག་དཔའ་བློ་ཁོོག་དང་བཙན་ཤོེད་བརྒྱུད་ད་ེམ་ཡིིན་པར། 

ཤོམ་བྷ་ལའ་ིདཔའ་བརྟུལ་གྱི་ིགཞི་ིརྩའ་ིཁྱོད་ཆོོས། ཞི་ིདུལ་དང་། ཤོེས་རབ། འཇེིགས་པ་

མེད་པ་བཅིས་བཀོལ་སྤྱིོད་བརྒྱུད་དེ་བཅོིམ་ཐུབ་པ་ཤོེས་རོྟེགས་དགོས་པ་དེ་ཡིིན། ཁོོང་

གིས་འགོྲ་བ་མ་ིཚེང་མས་འད་ིལྟར་བྱེད་ཐུབ་པའ་ིཡིིད་ཆོེས་གཙང་མ་གནང་བ་རེད།

ནང་པའི་བསླེབ་པ་སླེོབ་གཉིེར་གྱིི་འགྲོ་སྟངས་ཧྲིིལ་པོའ་ིནང་ནན་བརོྗོད་ཡིོད་པ་

བཞིིན། རིན་པོ་ཆོེས་གནས་སྟངས་འདིའི་ནང་དུ་སླེོབ་དཔོན་དེས་སླེོབ་མའི་དོན་དུ་

མིག་ལོྟས་བཟིང་པོ་སོྟན་དགོས་པའང་དགོངས་ཡིོད། སད་རོྟེགས་ཀྱི་ིསྤྱི་ིཚེོགས་ཀྱི་ིཤོམ་བྷ་

ལའ་ིགསུང་ཆོོས་གནང་སྐོབས། ཁོོང་གིས་ཁོོང་རང་ག་ིམ་ིཚེ་ེདེའང། ཁོ་ཕྱིེས་པའ་ིདེབ་

ཅིིག་གམ། སོྒོ་ཕྱིེས་པའི་ཕོ་བྲེང་ཞིིག་ནང་བཞིིན། ཕྱིི་གསལ་ནང་གསལ་གྱིི་དཔེ་མཚེོན་

ཞིིག་ཡིིན་དགོས་པར་དགོངས་གནང་ཡོིད། ཕོྱིགས་གཅིིག་ནས་བལྟས་ན་འད་ིན་ིརྟེག་ཏུ་

བདེན་པ་ཡིིན། འོན་ཀྱིང་འདི་གནས་རིམ་གཞིན་ཞིིག་ཏུ་འཕོ་འགྱུར་འགྲོ་བཞིིན་ཡིོད་

པ་ན་ིགསལ་པོ་རེད།

གོང་དུ་བརོྗོད་ཟིིན་པ་ལྟར། བོད་དུ་ཡོིད་སྐོབས་རིན་པོ་ཆོེའ་ིདག་ེརྒན་འཇེམ་མགོན་

ཀོང་སྤྲུལ་གྱིིས་རིན་པོ་ཆོེ་ལ་དེང་རབས་ཀྱིི་འཇེིག་རྟེེན་ནང་དུ་སངས་རྒྱས་ཀྱིི་བསྟན་

པ་གནས་པ་ལ་དགེ་འདུན་པ་ཞིིག་གིས་རྒྱལ་པོའ་ིཚུལ་འཛོིན་དགོས་པའི་སོྐོར་བཀའ་

གནང་ཡིོད། དང་ཐོག་དེར་རིན་པོ་ཆོེས་འདིའ་ིགོ་དོན་ན་ིནུབ་ཕོྱིགས་སུ་ཆོོས་ཁྱོབ་སྤེེལ་

བྱེད་སྐོབས་ཤུགས་ཆོེ་བ་སྐྱ་བོའ་ིཚུལ་འཛོིན་དགོས་པ་ལས་བཙུན་ཚུགས་སུ་མིན་

པར་དགོངས་གནང་པ་འདྲ། འོན་ཀྱིང་དུས་སྐོབས་འདིའ་ིནང་དུ་ཁོོང་གིས་འད་ིན་ིདྲང་

དོན་གྱི་ིབསླེབ་བྱ་ཞིིག་ཏུ་གཟིིགས་རྒྱུ་འགོ་ཚུགས། ངའ་ིབསམ་པར་ཁོོང་གིས་ཁོོང་རང་

རིགས་ལྡན་རྒྱལ་པོ་དང་ད་ེདག་ག་ིཞིབས་ཕྱི་ིཚེོའ་ིབང་ཆོེན་ཞིིག་ཡིིན་པར་དགོངས་ཡིོད། 
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ཁོོང་གིས་ཁོོང་ན་ིཤོམ་བྷ་ལའ་ིགཟི་ིབྱིན་ཁྱོེར་བའ་ིལུས་རྟེེན་ཞིིག་ཏུ་དགོངས་ཡིོད། ཉིིན་

རེའ་ིབྱ་གཞིག་ལ་མཚེོན་ན་དེའ་ིདཔ་ེམཚེོན་ད་ེརྒྱལ་པོ་དང་བཙུན་མོའ་ིཕོ་བྲེང་ད་ེརེད། 

གཟིིགས་དང་། འད་ིན་ིཀ་ལཱ་པའ་ིཕོ་བྲེང་རེད། གཟིིགས་དང་། ཕོ་བྲེང་དུ་སོྡེད་མཁོན་ད་ེ

རིན་པོ་ཆོ་ེདང་ང་རེད།

སྤྱི་ིལོ་ ༡༩༧༤ ཙམ་ལ་ཀརྨའ་ིཆོོས་གླེིང་ག་ིཚེོགས་མ་ིཚེོས་རིན་པོ་ཆོ་ེདང་། ང་ཚེོའ་ི

ནང་མིའི་ཆོེད་དུ་ཆོོས་ཚེོགས་ནས་སྐོར་མ་བཅུ་ཙམ་མོ་ཊིའི་ནང་འགོྲ་དགོས་ས་ཞིིག་

ཏུ་གཡུལ་སའི་ཁོང་པ་རྙིིང་པ་ཞིིག་ཉོིས་ཡིོད་པའི་སོྐོར་ངས་གོང་དུ་བཤོད་ཡིོད། རིན་

པོ་ཆོེས་དེའི་མིང་ལ་བྷུམི་པཱལི་བྷཱ་ཝིན་ཞིེས་ས་སོྐྱང་བའི་ལྷ་མོའ་ིབཞུགས་གནས་ཞིེས་

བཏགས་གནང་པ་རེད། ལེགས་སྦྱར་ནང་བྷུམ་ིཔཱལ་ིཞིེས་པ་ད་ེབོད་སྐོད་དུ་ས་སྐྱོང་དབང་

མོ་ཟིེར། སྤྱི་ིལོ་ ༡༩༧༦ ལོར་རིན་པོ་ཆོེས་བྷུམ་ིཔཱལ་ལམ། ས་སོྐྱང་བའ་ིལྷའམ་ཆོོས་སོྐྱང་ག་ི

སོྐོར་ལ་གཏམ་བཤོད་ཅིིག་གནང་བ་རེད། ཁོོང་གིས་ལོ་དེའ་ིནང་དུ་བྷུམ་ིཔཱལ་ལམ། བོད་

སྐོད་དུ་ས་སོྐྱང་ཞིེས་པའ་ིམཚེན་གནས་ད་ེབཞིེས་གནང་པ་རེད། བོད་ཀྱི་ིསྔོ་མོའ་ིགཏམ་

རྒྱུད་ཀྱི་ིནང་དུ་རིགས་ལྡན་རྒྱལ་པོ་ཚེ་ོལྷའ་ིཞིིང་ཁོམས་སུ་གནས་པས། ས་སོྐྱང་ན་ིརིགས་

ལྡན་རྒྱལ་པོའ་ིའཛོམ་གླེིང་འདིའི་སྟེང་གི་བང་ཆོེན་ནམ། སྐུ་ཚེབ་རེད། ལོ་འགའ་ཤོས་

ཀྱིི་མཇུག་ཏུ་རིན་པོ་ཆོེ་དང་ང་གཉིིས་ཀར་ལེགས་སྦྱར་གྱིི་སྐོད་དུ་བྷུམི་པཱལཱ་དང་། བྷུམི་

པཱལིའམ། ཡིང་ན་བོད་སྐོད་དུ་ས་སྐྱོང་དང་། ས་སྐྱོང་དབང་མོ་ཞིེས་ལུགས་མཐུན་གྱི་ིསོྒོ་

ནས་དབང་བསྐུར་བྱུང་བ་རེད། དིལ་མགོ་མཁྱོེན་བརྩ་ེརིན་པོ་ཆོ་ེནས་ང་གཉིིས་ལ་དབང་

བསྐུར་འད་ིགནང་བ་རེད། འོན་ཀྱིང་ ༡༩༧༤ ལོར་ང་གཉིིས་ཀྱིིས་ཕྱིེད་ཧ་ིཕ་ིལྟ་བུའ་ིམ་ིཚེ་ེ

རོྫོགས་ལ་ཉི་ེབའ་ིསྐོབས་ནས་རིན་པོ་ཆོེས་ངའ་ིམིང་འབོད་གནང་སྐོབས་བྷུམ་ིཔཱལ་ིཞིེས་

པའ་ིཐ་སྙད་འད་ིབཀོལ་སོྤྱིད་གནང་གྲུབ་པ་རེད།

སྤྱི་ིལོ་ ༡༩༧༦ ག་ིདབྱར་ཁོ་ང་ཁྱོིམ་དུ་ཡིོད་སྐོབས་རིན་པོ་ཆོེས་སྙན་ངག་ཅིིག་ག་ིནང་

དུ་ང་ལ་ས་སྐྱོང་དབང་མོ་ཞིེས་བོས་གནང་འདུག ཁོོང་གིས་ “བྱང་ཕོྱིགས་ཤོམ་བྷ་ལ་ཡི་ི

རྒྱལ་ཁོམས་སུ། །རོྡོ་རྗོ་ེརྒྱལ་མོའ་ིམཚེན་གནས་ཀྱིིས་བརྒྱན་པའ།ི །ཁྲ་ིལ་འགོད་པར་འོས་
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པའ་ིརྒྱལ་མོ་ན།ི །ས་སོྐྱང་དབང་མོ་ཁོོ་ནར་ངེས་པ་ཡིིན། །” ཞིེས་བྲེིས་གནང་ཡིོད། སྐོབས་

དེ་དུས་ངས་མཚེམས་སོྦྱར་འདི་རིགས་ལ་དོ་སྣང་ཞིེ་དྲགས་བྱས་མེད། འབྱུང་འགྱུར་ཅིི་

ཞིིག་ཡོིང་རྒྱུའ་ིཐད་ལ་ངས་གང་ཡིང་ཤོེས་མ་ིའདུག

ཆོར་ལེ་སི་དང་མཉིམ་དུ་འབྲེེལ་བ་དེ་ཡིག་པོ་མ་བྱུང་ཙང་། ངའི་མ་འོངས་པའི་རྟེ་

རྩལ་སོྦྱང་རྒྱུའ་ིམདུན་ལམ་ད་ེགར་འགོྲ་ངེས་མེད་དུ་གྱུར་པས། ༡༩༧༦ ཟླ་བ་བཅུ་གཉིིས་

པའི་འགོ་སོྟད་དུ་ང་བྷོལ་ཌར་དུ་ལོག་ཕྱིིན་པ་ཡིིན། རིན་པོ་ཆོེ་དང་དེ་མིན་གཞིན་དག་

ཚེ་ོདང་ལྷན་དུ་ང་ཚེོའ་ིཁྱོིམ་གསར་པར་སོྤེར་རྒྱུ་དང་། ག་ེསར་དང་ང་གཉིིས་ལ་རིན་པོ་

ཆོེ་སྐུ་མཚེམས་རིང་མོ་དེར་མ་ཕེབས་གོང་དུ་དུས་ཚེོད་ཕྲན་བུ་ཐོབ་པ་བྱེད་རྒྱུ། བཟིའ་

ཚེང་ཞིིག་ནང་བཞིིན་གུང་གསེང་དེ་མཉིམ་དུ་གཏོང་རྒྱུ་བཅིས་ཀྱིི་ཆོེད་དུ་ང་ནང་ལ་

ཡིོང་བ་ཡིིན།

ང་ཚེོའི་ཁྱོིམ་གསར་པ་དེར་ཀ་ལཱ་པའི་ཕོ་བྲེང་ཞིེས་འབོད་ཀྱིི་ཡོིད་པ་དང་། ང་ཚེོའི་

ནང་དུ་མི་མང་པོ་སོྡེད་པ་དང་ལས་ཀ་བྱེད་ཀྱིི་ཡིོད་པ་སོགས་ཐེ་བའི་རིན་པོ་ཆོེའི་མི་ཚེ་ེ

སྐྱེལ་སྟངས་དེ་རྒྱས་སོྤྲོས་ཆོེ་བའི་ཕོྱིགས་སུ་སོྐྱད་བཞིིན་ཡོིད་པ་རྣམས་ངས་ཤོེས་ཀྱིི་ཡོིད། 

འོན་ཀྱིང་ང་ལ་ག་ར་ེའཕྲད་པ་དེར་ང་ལ་གྲ་སྒྲིག་མེད། སོྟན་ཁོ་དེར་རིན་པོ་ཆོེས་གསུང་

ཆོོས་མཇུག་བསྡུ་བའ་ིསྐོབས་སུ། ཇོེན་གྱིིས་ཁོོང་ལ་གཞི་ིརྒྱ་ཆོ་ེབའ་ིསྣ་ེལེན་ཞུ་བའ་ིགྲ་སྒྲིག་

ལ་བྲེེལ་ཏ་ེགནས་འདུག ཁོང་པ་ད་ེངའ་ིབྱིས་པའ་ིདུས་ཀྱི་ིཧེམ་མ་ེནོར་དང་འདྲ་བ་གང་

ཞིིག་ལ། གོས་ཆོེན་མང་པོས་བརྒྱན་ཏ་ེདབྱིན་ཡུལ་གྱི་ིགྲལ་རིམ་གོང་མའ་ིམངའ་བདག་

རྣམས་ཀྱིི་ཁོང་པའི་བཀོད་པ་ལྟར་ནང་ཆོས་སྒྲིག་གཤོོམ་བྱས་འདུག དེའི་སྟེང་དུ་ཤོར་

ཕོྱིགས་པའི་ཤོན་ཤུགས་དང་། ཁྱོད་པར་དུ་ཉིི་ཧོང་པའི་མཛོེས་སྡུག་ཡིོང་ཆོེད་དུ་སྐོབས་

འདིར་བཟོི་བཀོད་དང་ནང་ཆོས་ཀྱི་ིཆོ་ནས་མ་ཡིིན་པར་སྒྱུ་རྩལ་གྱི་ིཆོ་ཤོས་ཆུང་ངུ་མང་

པོ་བསྣན་འདུག རིན་པོ་ཆོེ་དང་གོ་བསྡུར་བྱས་ཏེ་ཇོེན་གྱིིས་ན་གཞོིན་ཁོྱོ་ཤུག་གཉིིས་

ཏ།ེ བོྷབ་ཧོྥོག་ལེར་དང་། ཁོོ་པའ་ིདགའ་རོགས་ཤོ་ར་ིགཉིིས་ང་ཚེོའ་ིནང་ག་ིལས་བྱེད་ལ་

བཅུག་འདུག ཁོོང་གཉིིས་དེ་སྔོ་ཀརྨའི་ཆོོས་གླེིང་དུ་སོྡེད་ཀྱིི་ཡིོད་ཀྱིང་ད་ཆོ་ཕོ་བྲེང་དུ་
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ལས་ཀ་བྱེད་པ་དང་གནས་སོྡེད་བྱེད་པར་བོྷལ་ཌར་དུ་སོྤེར་པ་རེད། བོྷབ་ཀྱིིས་ཇོེན་གྱི་ིའོག་

ཏུ་ཆོང་ཞུ་བའི་ལས་ཀ་བྱས་པ་དང་། ཤཱ་རི་ཡིིས་མག་སི་ཡིི་འོག་ཏུ་ནང་ལས་ལྟ་རོྟེག་པ་

དང་ཐབ་ཚེང་དུ་རོགས་པ་བྱས་པ་རེད། སྤྱི་ིལོ་ ༡༩༧༧ ལོར་རིན་པོ་ཆོ་ེམ་བཞུགས་པའ་ི

སྐོབས་དེར་ཁོོང་གཉིིས་ནི་རྒྱལ་ཚེབ་དང་ཁོོང་གི་ནང་མིར་ཞིབས་ཕྱིི་ཞུ་མཁོན་གྱིི་ལས་

བྱེད་གཙོ་བོ་རེད། ཇོེན་གྱིིས་ཁོང་པའི་ནང་དུ་དང་བླངས་ཞིབས་ཞུ་བ་སོྐོར་ཞིིག་ཀྱིང་

བསྐོངས་ཏ་ེཁོོང་ཚེོར་སྒྲིག་ཆོས་བཟོིས་འདུག ཐབ་ཚེང་ནང་ལ་ལས་ཀ་བྱེད་མཁོན་བུད་

མེད་ཚེོས་པང་གདན་དམར་པོ་གོྱིན་གྱི་ིའདུག ཁོང་པའ་ིནང་དུ་ལས་ཀ་གཞིན་དག་བྱེད་

མཁོན་ཚེོས་པང་གདན་དཀར་པོ་དང་། གོྱིན་ཆོས་ནག་པོའ་ིཐོག་ཏུ་པང་གདན་དཔུང་

ཚེར་དཀར་པོ་ཧ་ཅིང་མངོན་གསལ་ཅིན་གོྱིན་གྱིི་འདུག ང་ཚེོས་ཁོོང་ཚེོར་བྱ་ཁྱོེའུའམ་

ཕིན་གྷུན་སི་ཞིེས་འབོད་རྒྱུ་འགོ་བཙུགས་པ་ཡིིན། མེ་ཏོག་སྒྲིག་མཁོན་དང་། ཟིངས་ཀྱིི་

སོྒོ་བཟུང་ལ་འཕྱིིད་བརྡོར་བྱེད་མཁོན། སོྒོ་འགྲམ་དུ་བསུ་བ་བྱེད་མཁོན། གོྱིན་ཆོས་ལེན་

མཁོན། ཆོབ་དང་གསོལ་ཇེ་ཞུ་མཁོན། ཅོིག་ཙ་ེབཀོད་སྒྲིག་བྱེད་མཁོན། ད་ེབཞིིན་ནང་

ལས་གཞིན་དག་བྱེད་མཁོན་གྱི་ིམ་ིམང་པོ་འདུག

ཇོེན་དང་། ཤཱ་ར།ི བོྷབ་བཅིས་ཚེང་མ་ཁོང་གཤོམ་གྱི་ིཁོང་མིག་དག་ག་ིནང་དུ་སྡེོད་

ཀྱིི་ཡོིད། ཐོག་རྩེག་གཙོ་བོ་དེར་ཚེོམས་ཆོེན་དང་། དཔེ་མཛོོད་གཉིིས་ཁྱོམས་རིང་གི་

གཡིས་གཡིོན་གཉིིས་ལ་ཡིོད་ཅིིང་། ཤོིང་སོྒྲམ་ཆོེན་པོ་ཅིན་གྱིི་མེ་ཐབ་དང་ལྡན་པའི་

མཇེལ་འཕྲད་ཁོང་། དེའི་རྒྱབ་དེར་གསོལ་ཚེིགས་ཁོང་བཅིས་ཡོིད། ཁོང་པའི་ནང་དུ་

ཤོིང་ནག་ག་ིརྩིག་ངོས་མང་པོ་འདུག ཐབ་ཚེང་ཡིང་ཐོག་རྩེག་གཙ་ོབོ་དེར་འདུག སྟེང་

ཐོག་ཏུ་རིན་པོ་ཆོ་ེདང་ང་གཉིིས་ལ་ཉིལ་ཁོང་དང་སོྡེད་ཁོང་ཞིིག་འདུག འོད་གསལ་གྱི་ི

ཁོང་པ་དེ་ཐོག་རྩེག་གཉིིས་པར་འདུག གེ་སར་ཕད་ཨ་ཌུ་ཆོི་དང་མཉིམ་དུ་སྟེང་ཐོག་

ཏུ་སོྡེད་ཀྱིི་ཡོིད། སྐོབས་འདིའི་ང་ཚེོའི་མི་ཚེེའི་འགྱུར་བའི་བརྒྱུད་རིམ་ཡོིངས་ཀྱིི་ནང་

དུ་ཕ་ཋེི་དང་ལྷན་དུ་གེ་སར་གྱིི་འབྲེེལ་བ་དེ་མུ་མཐུད་གནས་ཐུབ་པ་དེས་ཁོོ་ལ་ཡིག་པོ་

ཞི་ེདྲགས་བྱུང་འདུག རྒྱལ་ཚེབ་དང་། ལ་ིལ། ཁོོང་གཉིིས་ཀྱིི་ཕྲུ་གུ་བཅིས་ཀྱིི་ཁོང་མིག་
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རྣམས་ཀྱིང་ཐོག་རྩགེ་གཉིིས་པར་ཡོིད། གཡོིག་པོ་ཟིེར་བ་ད་ེཚེ་ོན་ིཉིནི་མཚེན་མེད་པར་ཆུ་

ཚེོད་ཉི་ིཤུ་རྩ་བཞིིའ་ིརིང་ལ་ལས་ཀ་སྣ་ཚེོགས་བྱེད་བཞིིན་ཐོག་རྩེག་ཚེང་མར་མཐོང་ཐུབ།

རིན་པོ་ཆོེ་ཕེབས་སྐོབས་ཁོོང་ཕོ་བྲེང་ལ་ཐུགས་མཉིེས་པོ་བྱུང་སྟེ། དེ་མ་ཐག་ཏུ་ང་

ཚེོའི་ཁོང་པའི་ནང་དུ་ཆོོས་ཚེོགས་ཀྱིི་ཚེོགས་མི་གང་མང་མང་སྐོད་བཏང་ནས་གསོལ་

སོྟན་དང་། དགོང་ཚེིགས། སྤྱིི་ཚེོགས་ཚེོགས་འཛོོམས་བཅིས་གནང་རྒྱུ་འགོ་བཙུགས་

གནང་སོང་། དགོང་དོྲ་ཞིིག་ལ་སྐུ་མགོྲན་གྱིི་ཚུལ་དུ་གསོལ་ཚེིགས་སུ་སྐོད་བཏང་བའི་

མི་དེ་དགོང་དོྲ་གཞིན་དེར་ཞིབས་ཞུ་བ་ཆོགས་ཀྱིི་ཡིོད། མི་ཚེོས་ཁོང་པ་དེར་ཐེངས་མ་

ག་ཚེོད་མང་མང་ཡོིང་འདོད་བྱེད་ཀྱི་ིཡོིད། གང་ཡིིན་ཟིེར་ན་སྐོབས་ད་ེདུས་གནས་འདིར་

གནས་ཚུལ་ཚེང་མ་ “འབྱུང་བཞིིན་” ཡིོད། གོྱིན་ཆོས་དཀྱུས་མ་གྱིོན་ཆོོག་ག་ིམ་རེད་ཅིེས་

པའ་ིསྐོད་ཆོ་ཞིིག་ཁྱོབ། སྐྱེས་པ་ཚེོས་ནུབ་གོས་དང་གོང་དཀྲིས་གོྱིན་པ་དང་བུད་མེད་ཚེོས་

ལྷམ་རྟེིང་པ་མཐོན་པོ་དང་གཟིབ་སྤྲོས་བྱས་ཏ་ེདགོང་ཚེིགས་ལ་ཡིོང་ག་ིཡིོད། གོྱིན་ཆོས་

ཀྱི་ིཁྲིམས་དེར་འགྱུར་བ་ཕྱིིན་ཏ་ེདུས་ཡུན་གང་འཚེམས་འགོྲ་བཞིིན་ཡོིད་ཀྱིང་། སྐྱེས་པ་

ཚེོས་སྐྲ་ཐུང་ངུ་བཞིར་བ་དང་བུད་མེད་ཚེོས་གཟིབ་གཟིབ་ཀྱི་ིསོྒོ་ནས་ཁོོའ་ེཧྥོེད་ཟིེར་བའ་ི

ཡིིད་དབང་འཕོྲག་པའི་སྐྲ་དབྱིབས་བཟོི་དགོས་པ་བཅིས་ཀྱིི་མངོན་སྟངས་གསར་པའི་

ཐད་ལ་མ་ིམང་པོ་ཞིིག་ད་དུང་བད་ེཔོ་བྱུང་མེད། མ་ིཚེོས་ཕོ་བྲེང་དུ་དགོང་ཚེིགས་བཟིའ་

བར་མ་འགོྲ་སོྔོན་ལ་ཁོ་ལག་བཟིའ་སྟངས་སོྦྱང་རྒྱུ་ཡིང་འགོ་བཙུགས་པ་རེད། དོན་དངོས་

སུ་ཆོོས་ཚེོགས་ཀྱིི་ཚེོགས་མི་རྣམས་ལ་ཚུལ་མཐུན་མགྲོན་པོའ་ིབྱེད་སྟངས་དང་ཞིབས་

ཞུ་བའ་ིབྱེད་སྟངས་གཉིིས་ཀའ་ིཐོག་ལ་སོྦྱང་བརྡོར་གྱི་ིའཛོིན་གྲྭ་ཚེོགས་ཀྱི་ིཡོིད།

དུས་ཡུན་འདིའ་ིརིང་ལ་ངས་གོྱིན་ཆོས་མང་པོ་ཉོི་དགོས་བྱུང་། ངས་རྒྱས་སོྤྲོས་དང་

དུས་བསྟུན་དར་སོྲོལ་གཉིིས་ཀྱི་ིདབར་ལ་དབུ་མའ་ིལམ་ཞིིག་བསྟེན་རྒྱུའ་ིའབད་བརོྩན་

བྱས་ཏ།ེ ཡིིད་དུ་འོང་བ་འདུག་སྙམ་པའ་ིསོྟད་གོས་ནག་པོ་ཞིིག་ཉོིས་པ་ཡིིན། རིན་པོ་ཆོེས་

ང་ལ་“ད་ེཁྱོེད་རང་ལ་འཚེམས་པོ་ཞི་ེདྲགས་མ་ིའདུག” གསུངས་བྱུང་། ད་ེན་ིརིན་པོ་ཆོེས་

ངའ་ིགོྱིན་ཆོས་ལ་སྐྱོན་བརོྗོད་གནང་བ་ཐེངས་དང་པོ་ད་ེརེད། ད་ེནས་ངས་ཇེོན་ཕེར་ཁོ་ི
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སི་ལ་“ཁྱོེད་རང་གིས་བལྟས་ན་འདི་ཡིག་པོ་མི་འདུག་གམ།” བརོྗོད་པ་ཡིིན། དེའི་ལན་

དུ་ཇོེན་གྱིིས་ “ལྕམ་སྐུ་ཞིབས། ཁྱོེད་རང་གིས་ག་རེ་གོྱིན་ཀྱིང་ཁྱོེད་རང་ལ་འཚེམས་

པོ་འདུག་ཀྱིང་། ངའ་ིབསམ་པར་ཁྱོེད་རང་ལ་སོྟད་གོས་ད་ེལས་འཚེམས་པོ་ཞིིག་འཚེེམ་

དགོས་རེད་བསམ་གྱི་ིའདུག” ཅིེས་བརོྗོད་བྱུང་། ངས་སྟོད་གོས་ད་ེགཡུགས་ཏ་ེགཞིན་པ་

ཞིིག་ཉོིས་པ་ཡིིན།

མེ་ཕོལ་ཋོེན་ཕོ་བྲེང་ནང་གི་དགོང་དྲོའ་ིའདུ་འཛོོམས་རྣམས་ཕལ་ཆོེ་བ་མཚེན་མོ་

འཕྱི་ིཔོའ་ིབར་དུ་ཡིིག་གཟུགས་སོྦྱང་བརྡོར་ལ་འགོར་འགོྲ་ག་ིཡིོད། ད་ེདག་རིན་པོ་ཆོེས་

སླེོབ་མ་གསར་པ་ཚེོ་ལ་ཤོམ་བྷ་ལའི་སོྦྱང་བརྡོར་གསར་པ་དེ་མིག་སོྟན་གནང་པའི་སོྒོ་

ནས་རྒྱུན་ལྡན་ཁོང་པའ་ིབར་ཁྱོམས་སུ་ཚེོགས་ཀྱི་ིརེད། བརྒྱུད་རིམ་འད་ིདག་ག་ིསྐོབས་

སུ་རྒྱུན་དུ་ཤོམ་བྷ་ལའ་ིཕྱིག་དཔ་ེགསར་པ་ནས་ཀོློག་འདོན་བྱེད་ཀྱི་ིཡིོད། འདིའ་ིསོྐོར་ལ་

སྤྱི་ིཚེོགས་ཀྱི་ིནང་དུ་དཀྲོག་གཏམ་མང་པོ་ཁྱོབ་པ་དང་། རིན་པོ་ཆོ་ེལ་ཐོབ་པ་དང་ད་ཆོ་

གཞིན་ལ་སོྟན་རྒྱུ་འགོ་འཛུགས་བཞིིན་པའི་ཤོམ་བྷ་ལའི་གསུང་ཆོོས་འདིའི་སོྐོར་ལ་མི་

ཚེོས་དོ་སྣང་དང་ཤོསེ་འདོད་ཤུགས་ཆོ་ེབྱས་པ་རདེ། དོན་དངོས་སུ་གསུང་ཆོོས་འད་ིགསང་

བ་ཆོེན་པོ་ཞིིག་ཏུ་བརྩིས་པའི་རྐྱེེན་གྱིིས་མི་ཚེོས་དོ་སྣང་དང་ཤོེས་འདོད་དེ་བྱུང་བ་རེད། 

འོན་ཀྱིང་དེའ་ིསོྐོར་ལ་ཚེང་མས་གནས་ཚུལ་ར་ེཟུང་ཐོས་ཚེར་ཡོིད།

འདིའ་ིསྐོབས་སུ་རིན་པོ་ཆོེས་རྒྱུ་ཆོ་གསར་པ་འད་ིནང་ཚེགས་ཚེོགས་འཛོོམས་ཆུང་

ངུའ་ིསྐོབས་སུ་མ་ིཚེོར་ངོ་སོྤྲོད་གནང་བཞིིན་ཡོིད། ཟླ་བ་འགའ་ཤོས་ཀྱི་ིནང་དུ་ཀརྨ་རོྫོང་

དུ་འདིའ་ིཐོག་ལ་འཛོིན་གྲྭ་དང་སྡེ་ེཚེན་སོླེབ་སྦྱོང་བཀོད་སྒྲིག་བྱས་པ་རེད། ཡིིན་ན་ཡིང་

གནས་སྐོབས་རིང་ལྗགས་ལུང་ཕལ་ཆོ་ེབ་ང་ཚེོའ་ིནང་དུ་གནང་པ་རེད། དེའ་ིསྐོབས་ཀྱི་ི

ཟླ་བ་བཅུ་གཉིིས་དང་དང་པོའ་ིམཚེན་མོ་དག་ལ། གལ་ཏེ་ཁོྱོད་ཀྱིིས་མེ་ཕལ་ཋོེན་སྲོང་

ལམ་ནས་མོ་ཊི་བཏང་ནས་ཕྱིིན་ན། ཁོང་ཨང་ ༥༥༠ ནང་དུ་གོླེག་ག་ིའོད་ཁྲ་ཆོིལ་ལ་ེཡོིད་

པ་མཐོང་ཐུབ་པ་མ་ཟིད། སྲོང་ལམ་ད་ེནས་ཁོྱོད་ཀྱིིས་ཞོིགས་པའ་ིཆུ་ཚེོད་གསུམ་པར་ཡིང་

ཁོང་པའ་ིམདུན་གྱི་ིབར་ཁྱོམས་སུ་མ་ིཚེོགས་ཤོིག་མཐོང་སྲོིད། ང་ཚེོའ་ིཁྱོིམ་མཚེེས་ཚེོས་
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ང་ཚེོས་ག་ར་ེབྱེད་གྲབས་ཡིོད་དམ་བསམ་ཡོིད་ཁོོ་ཐག་ཡིིན། མགོྲན་པོ་ཚེ་ོན་ིམང་ཆོ་ེབ་ན་ི

ཡིིག་གཟུགས་སོྦྱང་མཁོན་ནམ། ཡིང་ན་གཞིན་ལ་བལྟས་ཏ་ེསོྡེད་མཁོན་རེད། སྐོབས་ཤོིག་

ལ་སོྦྱང་བརྡོར་འདིའི་ཆོ་ཤོས་ཀྱིི་ཚུལ་དུ་ཡིིག་གཟུགས་འབྲེི་མཁོན་དེས་རང་གི་པིར་དེ་

རང་ཉིིད་ཀྱིི་ལྕེ་རྩེ་ལ་རེག་དགོས་ཀྱིི་ཡོིད། མི་ཚེོས་དམིགས་བསལ་འགོ་སོྟད་ཀྱིི་སྐོབས་

སུ་སོྦྱང་བརྡོར་འད་ིདགོས་མཁོོ་ལས་མང་བ་བྱས་པའ་ིརྐྱེེན་གྱིིས་ཁོོང་ཚེོའ་ིལྕ་ེདང་སོ་ལ་

སྣག་ཚེ་ནག་པོ་ཁོྱོན་ཆོ་ེའགོས་ཀྱི་ིཡིོད། གལ་ཏ་ེགཅིིག་གིས་བཞིིན་འཛུམ་པའམ་བགད་

མོ་བགད་ན་ཁོོའམ། མོའ་ིཁོའི་ནང་དུ་མངོན་གསལ་དོད་པའི་སྣག་ཚེ་ནག་པོ་འགོས་

ཡིོད་པ་མཐོང་རྒྱུ་ཡོིད། ད་ེན་ིཕྲན་བུ་ཞི་ེམེར་བ་ཞིིག་ཏུ་མཐོང་སྲོིད།

ཡིེ་ཤུའི་འཁྲུངས་སྐོར་གྱིི་བདུན་ཕྲག་གཅིིག་གི་སོྔོན་དེར་ཆོོས་ཚེོགས་ཀྱིི་མི་རྣམས་

ཀྱིིས་རོྡོ་རྗོ་ེརོྫོང་ག་ིགཞུང་འབྲེེལ་གྱི་ིསོྒོ་འབྱེད་བྱས། རོྡོ་རྗོ་ེརོྫོང་ག་ིགོ་དོན་ན་ིགཏོར་བཤོིག་

མི་ཐུབ་པའི་མཁོར་ལ་ཟིེར། དུས་སོྟན་འདི་ནི་ཆོོས་ཚེོགས་ཀྱིིས་ད་ལྟའང་བོྷལ་ཌར་གྱིི་

ལས་ཁུངས་ཨ་མ་གནས་པའ་ིས་ིཔུ་རུས་སྲོང་ལམ་གྱི་ིཁོང་པ་གསར་པ་ཨང་ ༡༣༤༥ ལ་

སོྤེར་པའ་ིཉིིན་མོ་ད་ེརེད། ཁོང་པ་ད་ེན་ིདེང་སང་ཆོོས་ཚེོགས་ཀྱི་ིལྟ་ེགནས་ཡིིན། ཁོང་པ་

གསར་པ་འདི་ནི་རོྡོ་རྩིག་ལས་གྲུབ་པའི་ཐོག་རྩེག་གསུམ་ཅིན་གྱིི་ལས་ཁུངས་ཤོིག་རེད། 

ད་ེན་ི ༡༩༧༦ ལོའ་ིའགོ་སོྟད་དུ་ཉོིས་ཏ་ེཕལ་ཆོེར་ལོ་ཧྲིིལ་པོར་བཟོི་བཅོིས་བརྒྱབ་དགོས་

བྱུང་བ་རེད། ཐོག་རྩེག་ཆོེས་སྟེང་མ་དེ་ནི་ཕི་ཊིི་ཉིི་ཤུའི་གནམ་པང་ཅིན་གྱིི་མཆོོད་ཁོང་

ཡིིད་དུ་འོང་བ་ཞིིག་ཏུ་བསྒྱུར། འད་ིན་ིསྐོབས་འདིར་མ་ིམ་ིཤོོང་བའ་ིདཀའ་ངལ་ཡོིད་པའ་ི

སོྔོན་མའི་ཁོང་པ་དེ་ལས་ཤོོང་ཚེད་ཧ་ཅིང་ཆོེ་བ་ཡིོད། མཆོོད་ཁོང་གསར་པའི་ནང་

རྟེེན་གཙ་ོབོའ་ིཚུལ་དུ། ལོ་མང་སོྔོན་ལ་འབྲུག་ཡུལ་གྱི་ིབཙུན་མོས་རིན་པོ་ཆོེར་གནང་

བའི་བཅོིམ་ལྡན་འདས་ཀྱིི་ཐང་ཀ་དེ་བཤོམས་ཡོིད། དེའི་མཐའ་གཉིིས་ལ་རིན་པོ་ཆོེས་

བཟོི་གནང་བའི་བཛྲ་དྷིཏུའི་ལས་རྟེགས་ཀྱིི་རི་མོའ་ིདར་འཕྱིང་གཉིིས་བཀལ་ཡིོད། ལོ་

འགའ་ཤོས་ཀྱིི་རྗོེས་སུ་རིན་པོ་ཆོེས་སི་ཀོཊི་ལེཎཌ་ནས་བེ་རུ་ཤོེས་རབ་དཔལ་ལྡན་སྐོད་

བཏང་སྟ།ེ དམིགས་བསལ་མཆོོད་ཁོང་ག་ིཆོེད་དུ་ཐུབ་པ་རོྡོ་རྗོ་ེའཆོང་ག་ིཐང་ཀ་གསར་པ་
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ཆོེན་པོ་ཞིིག་བཞིེངས་སུ་བཅུག་པ་རེད། ༸རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པ་ཨ་རིར་ཆོིབས་སྒྱུར་མཐའ་

མ་གནང་བའ་ིསྐོབས་སུ། ཁོོང་གིས་བྱིན་རླབས་ཆོ་ེལ་བོྱན་ལེགས་པའ་ིསྐུ་བརྙིན་འདིར་

རབ་གནས་གནང་ཕྱིིར་ཐང་ཀའི་སྐུ་རྒྱབ་ཏུ་ཁོོང་རང་གི་ཕྱིག་རྗོེས་སྣག་ཚེར་སྦེགས་པ་

ཕབ་གནང་ཡོིད།

ཁོང་པ་གསར་པའི་ཐོག་རྩེག་གཉིིས་པར་རིན་པོ་ཆོེ་ལ་ “ཨེ་སུ་ཋེི་” ཞིེས་པའི་ལས་

ཁུངས་ཁོང་མིག་འགའ་ཤོས་དང་། རྒྱལ་ཚེབ་ལ་དེའི་ཁོ་ཐུག་དེར་“བྷི་སུ་ཋེི་” ཞིེས་པའི་

ལས་ཁུངས་ཁོང་མིག་འགའ་ཤོས་སྤྲོད་ཡིོད། འཛོིན་གྲྭ་དང་ལས་ཁུངས་གཞིན་རྣམས་

ཕལ་ཆོ་ེབ་གཞི་ིཁོང་དང་བར་ཐོག་ཏུ་ཡོིད། མཆོོད་ཁོང་ནང་དུ་བཀོད་སྒྲིག་བྱས་པའ་ིཁོང་

པའི་དབུ་འབྱེད་ཀྱིི་ཉིིན་མོ་དེར་ཧ་ལམ་བྷོལ་ཌར་གྱིི་མི་ཚེང་མ་ཞུགས་པ་རེད། ཚེོགས་

ཁོང་ཆོ་ཚེང་ཁོེངས་འདུག ཆོོ་ག་དེ་སྤྱིི་ལོ་ ༡༩༧༢ ལོར་ཕེར་རལ་སྲོང་ལམ་གྱིི་ཁོང་པ་

ཨང་ ༡༡༡༡ ག་ིདབུ་འབྱེད་བྱས་པ་ནང་བཞིིན་རེད། རིན་པོ་ཆོེས་མཆོོད་ཁོང་གཙ་ོབོའ་ི

ནང་དུ་སོྒྲན་མེ་ཞིིག་ཞིལ་འབྱེད་གནང་། དེ་ནས་ཁོོང་གིས་སོྒྲན་མེ་གཅིིག་ནས་སོྒྲན་མེ་

གཞིན་ཞིིག་སྦེར་བ་གནང་སྟེ་རྒྱལ་ཚེབ་ལ་སྤྲོད། རྒྱལ་ཚེབ་ཀྱིིས་སྒྲོན་མེ་གཞིན་ཞིིག་

སྦེར་ཏེ་རིམ་བཞིིན་མི་གཅིིག་ནས་གཅིིག་ལ་བརྒྱུད་དེ་སོྒྲན་མེ་ཅིི་ཡོིད་སྦེར་བ་རེད། མི་

རེའི་ལག་ཏུ་སོྒྲན་མེ་རེ་བཟུང་ཡིོད་པས་མཐའ་མ་དེར་ཚེོམས་ཆོེན་གྱིི་ནང་དུ་སོྒྲན་མེ་

སོྟང་ལ་ཉི་ེབ་ཞིིག་འོད་ཆོེམ་ཆོེམ་འཕོྲ་བཞིིན་ཡོིད།

སྤྱི་ིཟླ་བཅུ་གཉིིས་པའ་ིཟླ་མཇུག་ཏུ་ང་ཚེོས་ང་ཚེོའ་ིཁོང་པར་ཡི་ེཤུའ་ིའཁྲུངས་སྐོར་

གྱི་ིདུས་སོྟན་སྲུང་བརྩ་ིབྱེད་རྒྱུའ་ིགྲ་སྒྲིག་བྱས། ངས་གུང་གསེང་འད་ིརྟེག་ཏུ་སྐྱིད་པོ་ཞིིག་

ཚེོར་གྱི་ིཡིོད་པ་དང་། ནང་ལ་ཤོིང་སོྡེང་ཡིོད་པ་དང་རྔན་པ་ཕར་སོྤྲོད་ཚུར་ལེན་བྱེད་རྒྱུར་

དགའ་པོ་ཡོིད། མངོན་གསལ་ཅིན་གྱིི་ཡིེ་ཤུའི་ཆོོས་ལུགས་ཀྱིི་གོ་བ་དང་ལྡན་པས་རིན་

པོ་ཆོ་ེཡི་ེཤུའ་ིའཁྲུངས་སྐོར་ལ་མཉིེས་པོ་ད་ེཙམ་མེད། (དུས་སོྟན་དེའ་ིཚེབ་ཏུ་ཁོོང་གིས་ལོ་

གཉིིས་ཀྱི་ིརྗོེས་སུ་དགུན་ཉི་ིལྡོག་པའ་ིཉིིན་མོ་ད་ེབྱིས་པའ་ིཉིིན་མོར་སྲུང་བརྩ་ིབྱེད་རྒྱུར་སོྒོ་

འབྱེད་གནང་པ་རེད།) འོན་ཀྱིང་ཁོོང་གིས་ལོ་འདིར་ངས་ཁོང་པ་རྒྱན་སྤྲོས་བྱས་པ་དང་
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ཕྲུ་གུར་རྔན་པ་ཉོིས་པ་བཅིས་ལ་དགག་བྱ་གནང་མ་སོང་། ང་ཚེོས་ཁོང་པ་གསར་པའི་

ནང་དུ་ནང་མི་ཚེང་འཛོོམས་ཀྱིིས་ཡིེ་ཤུའི་འཁྲུངས་སྐོར་གྱིི་དགོང་ཚེིགས་ཡིག་པོ་ཞིིག་

བཀོད་སྒྲིག་བྱེད་རྒྱུའ་ིའཆོར་གཞི་ིབྱས་པ་ཡིིན།

ངའ་ིཨ་མས་མོ་རང་ག་ིཕྲུ་གུའ་ིཕྲུ་གུར་ལག་པ་འཆོང་ག་ིམིན་ལབ་པ་ནས་བཟུང་སྟ་ེ

ང་ལ་ཐུག་འཕྲད་མ་བྱུང་། ངའ་ིཨ་མས་འགོྲ་སོང་མང་པོ་བཏང་ནས་སྒོེར་གྱི་ིགསང་མྱུལ་

བ་གླེས་ཏེ་ངས་གང་བྱེད་ལྟ་གི་འདུག་ཅིེས་པའི་གཏམ་མང་པོ་ངའི་གཅིེན་མོ་བརྒྱུད་དེ་

གོ་བྱུང་། ལོ་འདིའི་འགོ་སོྟད་དུ་སྐོབས་ཤོིག་ལ་ངའི་ཨ་མས་རིན་པོ་ཆོེ་གསོད་རྒྱུའི་ཆོེད་

དུ་མི་གླེས་ཏེ་གན་འཇོེག་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ་ཞིིག་ཁྱོབ་འདུག གནས་ཚུལ་དེ་ཕལ་

ཆོེར་བདེན་མ་ིསྲོིད་ཀྱིང་སྐོབས་འདིར་ཉིེན་ཁོ་དངོས་འབྲེེལ་ཡིོད་པ་ཞིིག་མཐོང་། སྐོབས་

ཤོིག་ལ་རོྡོ་རྗོེའ་ིབཀའ་སྲུང་ཚེ་ོལ་གནས་ཚུལ་འདིའ་ིཐད་ལ་དོགས་ཟོིན་བྱེད་དགོས་པའ་ི

བཀའ་བཏང་ཡིོད། དྲང་པོར་བཤོད་ན། ངས་བལྟས་ན། རོྡོ་རྗོེའ་ིབཀའ་སྲུང་ཚེོའ་ིདོགས་

ཟོིན་གོང་མཐོར་གཏོང་བའི་ཆོེད་དུ་རིན་པོ་ཆོེས་རྩེད་མཚེར་གྱིི་ཚུལ་དུ་འཇེིགས་སྣང་

འད་ིབསྐུལ་ཡོིད་ཀྱི་ིརེད་བསམས།

ཇེི་ལྟར་ཡིང་ངས་ངའི་ཨ་མ་ལ་ཡིང་སྐྱར་རྩ་བ་ནས་ཐུག་གི་མ་རེད་བསམས་བྱུང་། 

ལྷག་པར་དུ་ད་ཆོ་མོས་ངའ་ིཁོྱོ་ག་གསོད་ཐབས་བྱེད་ཀྱི་ིཡོིད་པར་མངོན་པས་ང་ལ་མོ་དང་

འདུམ་ཐབས་བྱེད་རྒྱུའི་འཆོར་གཞིི་གང་ཡིང་མེད། མོས་ཋེེ་ས་དང་འཆོམ་ཐབས་བྱས་

ཡིོད་པ་དང་། ཡི་མཚེན་པ་ཞིིག་ལ་མོས་བོྷལ་ཌར་དུ་ཡིོང་སྟེ་ཋེེ་ས་དང་ཌག་ལ་སི་ཡིི་

མཉིམ་དུ་ཡི་ེཤུའ་ིའཁྲུངས་སྐོར་གཏོང་རྒྱུར་ཐག་བཅིད་འདུག མོ་གོྲང་ཁྱོེར་ནང་དུ་ཡོིད་

པ་ང་ཚེོས་ཤོེས་ཀྱི་ིཡིོད་ཀྱིང་ངས་སྣང་མེད་དུ་གཏོང་འཆོར་བྱས་པ་ཡིིན།

དེ་ནས་གོླེ་བུར་ཐོལ་བྱུང་དང་། ང་ལ་མོས་མཐུན་མེད་བཞིིན་དུ། ཡིེ་ཤུའི་འཁྲུངས་

སྐོར་གྱི་ིཉིིན་མོ་དེར་རིན་པོ་ཆོེས་ཋེ་ེས་དང་ཌག་ལ་ས་ིཡི་ིམཉིམ་དུ་ངའ་ིཨ་མའང་དགོང་

ཚེིགས་ལ་གདན་འདྲེན་ཞུ་རྒྱུའ་ིགསལ་བསྒྲགས་བྱས་སོང་། ང་ཧང་སངས་བྱུང་། མོས་ད་ེ

ལ་ངོས་ལེན་རྩ་བ་ནས་བྱེད་ཀྱི་ིམ་རེད་བསམས་བྱུང་། དེས་ན་ངས་ཁོོང་ལ་ “སྐོད་ཐོངས་

ཤོིག” བརོྗོད་པ་ཡིིན།
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རིན་པོ་ཆོེས་ཁོོང་རང་ག་ིབཀའ་སྲུང་ལ་ང་ཚེོའ་ིཁོང་པ་ནས་སྐོར་མ་ལྔ་མོ་ཊིའ་ིནང་

འགོྲ་དགོས་པའ་ིཋེ་ེསའ་ིཁོང་པ་བར་དུ་མེར་ས་ིཌེས་ད་ེབཏང་ནས་ངའ་ིཨ་མའམ། ལྕམ་སྐུ་

ཞིབས་ཕི་བྷ་སི་ལ་ཡིེ་ཤུའི་འཁྲུངས་སྐོར་གྱིི་དགོང་ཚེིགས་ལ་མགོྲན་ཤོོག་ཕུལ་ཅིིག་ཅིེས་

བཀའ་སྲུང་ལ་མངགས་གནང་སོང་། བཀའ་སྲུང་གིས་བཀའ་མངགས་གནང་པ་བཞིིན་

ཕྱིིན་སོང་། འོན་ཀྱིང་ལག་པ་སོྟང་པར་ཕྱིིར་ལོག་སླེེབས་བྱུང་། ལྕམ་སྐུ་ཞིབས་ཕི་བྷ་སི་

ཡིིས་དེའ་ིལན་དུ་གལ་ཏ་ེརིན་པོ་ཆོ་ེཁོོང་རང་ངོ་མ་མོའ་ིསར་ཡིོང་སྟ།ེ མོའ་ིབུ་མོ་བརྐུས་

པའི་འགོྱིད་བཤོགས་སུ་པུས་མོ་ས་ལ་བཙུགས་ཏེ་དགོངས་དག་ཐུགས་བདེན་ཞུས་ན། 

གཞི་ིནས་མགོྲན་ཤོོག་ངོས་ལེན་བྱེད་ཀྱི་ིཡིིན་ཞིེས་བརོྗོད་འདུག

རིན་པོ་ཆོ་ེསོྤྲོ་བ་འཕེལ་པོ་བྱུང་སོང་། དགོང་ཚེིགས་ཀྱི་ིཆོེད་དུ་རིན་པོ་ཆོེས་སོྔོན་ནས་

གཟིབ་སོྤྲོས་གནང་སྟ་ེཡིོད་པས། ཁོོང་གིས་ད་ེམ་ཐག་ཏུ་སོྟད་ལ་ེདང་ཞྭ་མོ་གོྱིན་ཏ་ེཁོ་ལོ་

པའ་ིམཉིམ་དུ་ཕྱིིན་སོང་། ཁོོང་གིས་ཋེ་ེསའ་ིནང་དུ་ཕྱིིན་ཏ་ེཔུས་མོ་ས་ལ་བཙུགས་ཏ་ེལྕམ་

སྐུ་ཞིབས་ཕ་ིབྷ་ས་ིལ་མོའ་ིབུ་མོ་འཕོྲག་པ་ལ་དགོངས་དག་ཞུས་པ་དང་ལྷན་དུ། ཡི་ེཤུའ་ི

འཁྲུངས་སྐོར་གྱི་ིདགོང་ཚེིགས་ལ་གདན་འདྲེན་ཞུས་འདུག ངའ་ིབསམ་པར། མོ་ན་ིརིན་

པོ་ཆོེའི་འདི་ལྟར་དམའ་ས་བཟུང་བའི་གནང་ཐབས་དེས་ཅིི་བྱ་གཏོལ་མེད་དུ་གྱུར་པ་

འདྲ། མོས་མགོྲན་འབོད་དང་ལེན་བྱས་འདུག

ཋེ་ེས་དང་ཌག་ལ་ས་ིབཅིས་ཁོོང་ཚེ་ོཚེང་མ་ང་ཚེའོ་ིཁྱོིམ་དུ་མཉིམ་དུ་སླེེབས་སོང་། ང་

རང་གང་འཚེམས་ཧོན་འཐོར་ནས་བསྡེད་ཡོིད། འོན་ཀྱིང་རིན་པོ་ཆོ་ེན་ིཞིལ་འཛུམ་མེར་

འདུག སུས་ཀྱིང་རོྟེག་ཡུལ་དུ་འཆོར་ཐུབ་པ་བཞིིན་ངའ་ིཨ་མ་ན་ིཁོང་པ་དང་། གསོལ་

སོྟན་ཁོང་། ཞིབས་ཞུ་བཅིས་ཡིོངས་ཀྱི་ིཆོ་ནས་ཧ་ཅིང་བོླ་ལ་འབབ་པོ་བྱུང་འདུག ད་ེན་ི

ལོ་འགའ་ཤོས་སོྔོན་གྱིི་ང་ཚེོའི་མི་ཚེེ་ལས་མི་འདྲ་བ་ཆོེན་པོ་བྱུང་ཡིོད་པས་སོ། ང་ཚེོའི་

ནང་མིའ་ིསྒོང་ལ་རྒྱལ་ཚེབ་དང་ལ་ིལ་བཅིས་ཁོོའ་ིནང་མ་ིཡིང་དགོང་ཚེིགས་ལ་མཉིམ་

དུ་ཡིོད། གཞིན་ཡིང་གཟིབ་མཆོོར་སྤྲོས་ཏ་ེསོྤྱིད་ལམ་བཟིང་བའ་ིམགྲོན་པོ་གཞིན་འགས་

ཀྱིང་མཉིམ་ཞུགས་བྱས་ཡིོད། ངའ་ིཨ་མས་མ་ིཚེ་ོདང་ལྷན་དུ་ཁོ་བརྡོ་སྙན་པོ་བཤོད་པ་མ་
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ཟིད་མོ་རང་ཡིང་དགའ་པོ་བྱུང་ཡིོད་པ་མངོན་གྱི་ིའདུག མོ་དང་རིན་པོ་ཆོ་ེགཉིིས་ཀྱིིས་

ཆོང་འཐུང་བཞིིན་པའ་ིམོད་ལ། ཡིོ་རོབ་ཀྱི་ིཁོང་བཟོི་རིག་པའ་ིབྱུང་རབས་ཀྱི་ིསོྐོར་ལ་ཁོ་

བརྡོ་རྒྱུན་རིང་བྱས་སོང་། དགོང་དོྲའ་ིམཇུག་བསྡུ་མཚེམས་ལ་སླེེབས་དུས་མོ་ན་ིརིན་པོ་

ཆོེས་དབང་འོག་ལ་ཡིོངས་སུ་བསྡུས་ཚེར་འདུག ཕུན་སུམ་ཚེོགས་པའི་ཡིན་ལག་གི་

ཚུལ་དུ་རིན་པོ་ཆོེས་ཁོོང་རང་གི་མོ་ཊི་དེ་བཏང་ནས་ངའི་ཨ་མ་མོ་རང་གི་བཞུགས་ས་

ལ་གདན་འདྲེན་ཞུས་སོང་།

མོ་བོྷལ་ཌར་དུ་སྡེོད་ཡུན་གྱིི་རིང་ལ་ང་ཚེོས་ཧ་ལམ་ཉིིན་ལྟར་མོ་དང་ཐུག་འཕྲད་

བྱས་པ་ཡིིན། མོ་ནི་རིན་པོ་ཆོེ་དང་ཕོ་བྲེང་ལ་ཡིིད་མགུ་ཐག་ཆོོད་འདུག ཉིི་མ་འགའ་

ཤོས་ཀྱི་ིརྗོེས་སུ་རིན་པོ་ཆོེས། དེའ་ིསྐོབས་སུ་བོྷལ་ཌར་དུ་མགོྲན་ཁོང་སྐོད་གྲགས་ཆོ་ེཤོོས་

ཧར་ཧྥོ་ེས་ིཋེ་ིཧའོ་ས་ིཡི་ིནང་དུ་མོ་ལ་ལུགས་མཐུན་གྱི་ིགསོལ་སྟོན་ཞིིག་བཀོད་སྒྲིག་བྱས་

པ་རེད། ཁོོང་གིས་མགོྲན་ཁོང་དེའ་ིཚེོམས་ཆོེན་ཆོ་ེཤོོས་ད་ེགླེས་ཏ།ེ སླེོབ་མ་ཚེ་ོལ་ལུགས་

མཐུན་གོྱིན་ཆོས་གོྱིན་ནས་ཡོིང་དགོས་པའ་ིབཀའ་གནང་འདུག བུད་མེད་ཚེོས་གོྱིན་པ་

རིང་མོ་དང་ལག་ཤུབས་དཀར་པོ་གོྱིན་ཡོིད་པ་དང་། སྐྱེས་པ་ཚེོས་ཋེག་ས་ིཌོ་(དགོང་ཟིས་

སོྟད་གོས་)ཟིེར་བའ་ིགཟིབ་གོས་གླེས་ཏ་ེསླེེབས་ཡིོད། མགོྲན་པོ་ཚེ་ོསོྒོ་ནས་འཛུལ་བ་དང་

ཕན་ཚུན་ངོ་སོྤྲོད་བྱེད་བཞིིན་པའ་ིསྐོབས་སུ། རིན་པོ་ཆོ་ེཧ་ཅིང་མཉིེས་པོ་ཡིོད་པའ་ིཧན་

ཌེལ་གྱི་ིཆུའ་ིརོལ་དབྱངས་ད་ེསྒྲ་གཏོང་འཕྲུལ་འཁོོར་བརྒྱུད་ནས་གཏོང་བཞིིན་ཡོིད། ད་ེ

ཉིིན་ལྕམ་སྐུ་ཞིབས་ཕི་བྷ་སི་ནི་ང་ཚེོའི་འཇེིག་རྟེེན་གྱིི་བཙུན་མོའ་ིམ་ཡུམ་ཆོེན་མོ་དང་

འདྲ་བར་འགྲེམ་སོྟན་བྱས་ཏ།ེ མ་ིར་ེར་ེབཞིིན་མོ་ལ་འགོྲ་ལུགས་ལྟར་གྱི་ིངོ་སོྤྲོད་བྱེད་སའ་ི

བསུ་བའ་ིརུ་བསྟར་ཞིིག་འདུག གལ་ཏ་ེརིན་པོ་ཆོ་ེདགོྲང་རྒྱུའ་ིཆོོད་གན་ཞིིག་ཡིོད་པའ་ི

དབང་དུ་བཏང་ན། ངའི་ཨ་མས་དེ་ཉིིན་ནས་བཟུང་དེ་ངེས་པར་དུ་ནུས་མེད་དུ་བཏང་

ཡིོད་པ་ཤོོད་ག་ལ་དགོས། གནས་སྐོབས་འདིར་མོ་ན་ིམོ་རང་ག་ིབུ་མོའ་ིམག་པ་དང་། ཁོོ་

པ་སོྡེད་སའི་འཇེིག་རྟེེན་གྱིི་ཁོོར་ཡུག དེ་བཞིིན་འཇེིག་རྟེེན་འདིའི་ནང་འབྱུང་འགྱུར་

མོ་རང་ལ་འཐོབ་ངེས་པའ་ིགོ་གནས་བཅིས་ཀྱིིས་ཡིིད་དབང་མེད་དུ་འཕོྲག་ཚེར་ཡོིད།
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རིན་པོ་ཆོ་ེཡིང་མོའ་ིབོླ་འགུག་ཐུབ་པ་དེར་རང་ཉིིད་ལ་ཧ་ཅིང་ཐུགས་མཉིེས་པོ་བྱུང་

འདུག ཡི་ེཤུའ་ིའཁྲུངས་སྐོར་ཉིིན་མོའ་ིདགོང་ཚེིགས་གྲུབ་རྗོེས་ཀྱི་ིདགོང་མོ་དེར་ངའ་ིཨ་

མ་ནང་ལ་ལོག་ཟིིན་པའི་རྗོེས་སུ་ང་ཚེོས་གང་བྱུང་བའི་སོྐོར་ལ་སྐོད་ཆོ་བཤོད་དེ་དུས་

ཡུན་གང་འཚེམས་ཤོིག་མ་ཉིལ་བར་བསྡེད་པ་ཡིིན། སྐོབས་ཤོིག་ལ་རིན་པོ་ཆོེས་ཞིལ་རས་

འཛུམ་མུལ་ཏ་ེང་ལ་བལྟས་ནས་ “གལ་ཏ་ེངས་ཁོྱོད་ཀྱི་ིཨ་མ་བཏུལ་ཐུབ་ན་ངས་འཛོམ་

གླེིང་ཡིོངས་རོྫོགས་འདུལ་ཐུབ་ཀྱི་ིརེད།” ཅིེས་གསུངས་བྱུང་། སྐོད་ཅིིག་ད་ེལ་ངས་ཁོོང་ལ་

མོས་མཐུན་ཞུ་དགོས་བྱུང་། སང་ཉིིན་དེར་ཁོོང་གིས་རང་ཉིིད་ཀྱི་ིརྒྱལ་ཁོ་ད་ེངོམ་པའ་ིཆོེད་

དུ་སྙན་ངག་འད་ིབྲེིས་གནང་འདུག

ཀ་ལི་པོའི་ཕོ་ོབྲང་སྟེེ། ཕོི་བྷ་སི་བཏུལི་བ།

ར་ིཆོེན་པོས་ར་ིགཞིན་ལ་དགོངས་དག་མ་ིཞུ།

རྒྱ་མཚེ་ོཐམས་ཅིད་རྒྱ་མཚེ་ོཆོེན་པོ་རེད།

བསམ་བོླ་ཆོེན་པོས་གཏམ་ཆུང་འཕྱིག་པར་བྱེད།

བསམ་ཡུལ་ལས་འདས་པ་ངོ་མ་དེས་སྨོག་རུམ་གྱི་ིགྲུ་ཟུར་གཏོར།

སེངྒེེའ་ིང་རོ་སོྒྲག་པ་ན་ིབྱ་ིབའ་ིཙི་སྒྲ་དང་ཁྱོད་པར་ཡིོད།

སེམས་བག་མ་ིཕེབས་པའ་ིབུ་མོ་གཉིིས་དང་

ད་ེགཉིིས་ཀྱི་ིསེམས་གཅོིང་ཡོིངས་སུ་མཐོང་ཞིིང་།

ད་ེབཏུལ་ནས་བསམ་ཚེོད་ལས་བརྒལ་བའ་ིགྲུབ་འབྲེས་བླངས།

གསོལ་ཚེིགས་རྒྱས་པོ་བཞིེས།

འབྲེས་ཆོང་ཞིིམ་པོ་བཏུང་།

དཀའ་ཚེེགས་ཆོེན་པོ་སེལ།

སྟག་སེང་ཁྱུང་འབྲུག་བརྗོིད་པའ་ིམིང་ཐོག་ནས།

ཌ་ེཝིིད་ཧམ་ཧྥོ་ེར་ེཕ་ིབྷ་ས་ིམིང་ཅིན་ལ།
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བཀའ་དྲིན་བསམ་ཤོེས་བརྩ་ེབ་དང་བཅིས་ཕུལ།།

(༡༩༧༦ ཟླ་བ་ ༡༢ ཚེེས་ ༢༦ ཉིིན་ཁོ་ལོ་ར་ཌོའ་ིབོྷལ་ཌར་དུ།)31 

31 པར་སྐྲུན་མ་བྱས་པའ་ིཆོོས་རྒྱམ་དྲུང་པའ་ིསྙན་རོྩམ།



416

 བཅུ་གཉེསི།

ངའི་ཨ་མས་ངས་རིན་པོ་ཆོེ་དང་གཉིེན་སྒྲིག་བྱས་པའི་སོྐོར་ལ་ཡིང་སྐྱར་རྙིོག་དྲ་རྩ་བ་

ནས་བཤོད་མ་བྱུང་། རིན་པོ་ཆོེས་ཁོོང་གིས་སྐྲུན་བཞིིན་པའི་ཤོམ་བྷ་ལའི་འཇེིག་རྟེེན་

གྱིི་ནང་དུ་མོ་ལ་གོ་གནས་དང་བདག་དབང་གི་ཚེོར་བ་ཞིིག་གང་མྱུར་སྤྲོད་པ་རེད། 

ཕོྱིགས་གཅིིག་ནས་བྱས་ན། ད་ེན་ིམོ་རང་གིས་རྒྱུན་རིང་ངོས་ལེན་ཐོབ་ཐབས་ལ་འབད་

བརོྩན་བྱེད་སའི་སྤྱིི་ཚེོགས་དེའི་ནང་དུ་མིན་ཡིང་། སྤྱིི་ཚེོགས་ཀྱིི་ནང་དུ་མི་སྣ་གལ་

ཆོེན་ཞིིག་བྱེད་འདོད་པའ་ིམོའ་ིརིང་ནས་སྙིང་དུ་བརྣགས་པའ་ིའདོད་དོན་ད་ེགྲུབ་པ་རེད། 

ཕྲུ་གུའི་ཕྲུ་གུ་ཚེོ་ལའང་མོ་ད་ཆོ་དགའ་པོ་ཞིེ་དྲགས་བྱེད་མཁོན་ཞིིག་ཏུ་གྱུར་ཏེ་ཁོོང་ཚེོ་

སྟག་གཟིིག་མ་ེཏོག་ལྟར་དཀར་རྐྱེང་མ་ཡིིན་པ་བརྗོེད་ཚེར་བ་འདྲ། ལོ་གཅིིག་ག་ིནང་དུ་

མོས་དབྱིན་ཡུལ་དུ་ཡིོད་པའི་ཁོང་པ་སོྒོ་བརྒྱབ་སྟེ་བོྷལ་ཌར་དུ་སོྤེར་པ་རེད། རིན་པོ་ཆོེ་

གོྲངས་རྗོེས་ལོ་འགའ་ཤོས་ཀྱི་ིརིང་ལ་མོ་ད་ེགར་བསྡེད་པ་རེད། ད་ེརྗོེས་མོ་མ་གྲོངས་བར་

དུ་འཕོྲད་བསྟེན་གྱི་ིལྟ་སོྐྱང་ཐོབ་ཆོེད་དབྱིན་ཡུལ་དུ་ལོག་ཕྱིིན་པ་རེད། མོ་དང་ང་གཉིིས་

ནང་ལྟར་དུ་ཕན་ཚུན་འཆོམ་པོ་ད་ེཙམ་རང་མེད་ད།ེ ཕྱི་ིལྟར་དུ་ཨ་མ་དང་བུ་མོའ་ིདབར་

གྱི་ིའབྲེེལ་བ་ད་ེགང་འཚེམས་ཡིག་པོ་ཡིོད། མོ་ལ་ཆོ་ཚེང་བའ་ིའགྱུར་བ་ཆོེན་པོ་ད་ེའདྲ་

བྱུང་བ་ན་ིཡི་མཚེར་བའ་ིགནས་ཚུལ་ཞིིག་རེད། མོ་ན་ིནང་པའ་ིཆོོས་ཚེོགས་ནང་ག་ིམ་ི

མང་པོའ་ིསོླེབ་སོྟན་པ་དང་མགོ་འདྲེན་དུ་གྱུར་བ་རེད། མི་འདི་ཚེོས་མོ་ལ་ཡི་རབས་ཀྱི་ི

རྣམ་འགྱུར་སོྟན་སྟངས་ནས་ཕོ་མོའ་ིདབར་ལ་དགའ་རོགས་སྒྲིག་སྟངས་བར་གྱི་ིགནས་

ཚུལ་ཚེང་མའ་ིཐོག་ལ་སོླེབ་སོྟན་ཞུ་ག་ིཡོིད།

ཡི་ེཤུའ་ིའཁྲུངས་སྐོར་གྱི་ིཉིིན་མོར་བོླ་འགྱུར་བའ་ིཉིམས་མོྱོང་དེའ་ིརྗོེས་སུ། མོ་བོྷལ་

ཌར་དུ་ཡོིད་སྐོབས་ཤོིག་ལ་རིན་པོ་ཆོེས་གནང་འཆོར་ཡིོད་པའ་ིཤོམ་བྷ་ལའ་ིདབང་བསྐུར་

གྱིི་ཆོོ་ག་དང་པོ་དེར་མོ་མགོྲན་འབོད་བྱས་འདུག འདི་ནི་སྤྱིི་ལོ་ ༡༩༧༧ ཟླ་ ༡ ཚེེས་ ༡ 
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ཉིིན་ཀ་ལ་པའི་ཕོ་བྲེང་དུ་ཚེོགས་པ་རེད། རིན་པོ་ཆོེས་ཤོམ་བྷ་ལའི་འཇེིག་རྟེེན་གྱིི་ནང་

དུ་རང་ཉིིད་ཀྱིིས་དབང་སྒྱུར་པའི་གོ་གནས་དེ་བཟུང་རྒྱུ་ཙམ་མ་ཡིིན་པར་མངའ་ཐང་

ག་ིགནས་བབ་བམ། དཀྱིིལ་འཁོོར་ཆོ་ཚེང་བ་ཞིིག་བསྐྲུན་ཏ་ེཡིིད་ཆོེས་ཡོིད་པའ་ིསོླེབ་མ་

རྣམས་ལ་དབང་འཛོིན་པའི་གོ་གནས་གནང་འདོད་ཡིོད། ཁོོང་གི་སྐུ་འཁོོར་གྱིི་བསོྐོ་

བཞིག་ཐོག་མ་དེ་ནི་ཌེ་ཝིིད་རོམ་ལ་རོྡོ་རྗོེའི་བཀའ་སྲུང་ངམ། ཤོམ་བྷ་ལའི་བཀའ་ལུང་

སྲུང་སོྐྱབ་བྱེད་མཁོན་གྱི་ིགོ་གནས་སུ་མངའ་གསོལ་རྒྱུ་ད་ེརེད། རིན་པོ་ཆོེས་ཤོམ་བྷ་ལའ་ི

གོ་གནས་འད་ིདང་གཞིན་དག་ཁོག་ལ་ལས་སྣ་ེབསོྐོ་བཞིག་གནང་བ་འདིས། སྐྱ་ེབོ་སྒོེར་

གྱི་ིམ་ིཚེ་ེདང་སྤྱི་ིཚེོགས་ཤོིག་ཁོྱོན་ཡིོངས་ནས་འཛོིན་སོྐྱང་བྱེད་པར་གལ་འགངས་ཆོ་ེབའ་ི

ལྟ་གྲུབ་རྣམས་ལག་བསྟར་དང་བཟོི་སྐྲུན་གནང་རྒྱུའ་ིའབད་བརོྩན་གནང་ག་ིཡིོད་པར་ང་

ལ་ཡིིད་ཆོེས་ཡོིད། བཀའ་སྲུང་པའི་ལྟ་གྲུབ་དེ་བྱ་སྤུ་སོྣན་གྱིི་སོྒོ་ནས་གོ་རིམ་དང་ཁྲིམས་

སྒྲིག་སྲུང་སོྐྱབ་བྱེད་རྒྱུ་ད་ེརེད། ཌ་ེཝིིད་ཀྱིིས་ཁོོ་རང་ས་སྐྱོང་ག་ི “ཉིེན་རོྟེག་པ་གཙ་ོབོ་”ད་ེ

ཡིིན་ཞིེས་ཀྱིལ་ཀ་བྱེད་མོྱོང་ཡོིད། (ཌ་ེཝིིད་ཀྱིིས་བརོྗོད་ཚེིག་འད་ིཧ་ལམ་གྷིིལ་བྷེརད་དང་

སོ་ལི་ཧྥོན་གྱིི་ལོ་རྒྱུས་ནས་ཟུར་འདོན་བྱས་པ་ལྟར་དགོད་བོྲེ་བའི་ངང་ནས་བེད་སོྤྱིད་

བྱས་ཡོིད།) རིན་པོ་ཆོེས་ཤོམ་བྷ་ལའི་གསུང་ཆོོས་གནང་སྐོབས། ཁྲིམས་དང་སྒྲིག་གཞིི་

ན་ིའཛོམ་གླེིང་ག་ིནང་ལ་ཡིོད་བཞིིན་པའ་ིརང་བཞིིན་གྱི་ིགོ་རིམ་ད་ེརྒྱུན་སོྐྱང་ཆོེད་རེད་

གསུངས། ཁོོང་གིས་མ་ིཚེེའ་ིགོ་རིམ་དང་སོྔོན་དཔག་ན་ིགོང་འོག་བྱས་ནས་མ་ཡིིན་པར་

སྔོ་ཕྱིི་བྱས་ནས་འཁོོར་གྱིི་ཡིོད་པའི་མཚེོན་བྱེད་དུ་དུས་ཚེིགས་བཞིི་བོ་ལེགས་པར་

སྦྱར་ཡོིད། རིན་པོ་ཆོེས་མིའི་སྤྱིི་ཚེོགས་ལའང་འདི་དང་མཚུངས་པར་གོ་རིམ་ཅིན་གྱིི་

རྒྱུན་འཁོྱོངས་ཀྱིི་ཚེོར་བ་ཞིིག་དགོས་པར་དགོངས་ཀྱིི་ཡིོད། དེས་ན་ངའི་བསམ་པར་

ཌེ་ཝིིད་ཀྱིི་ལས་འགན་ངོ་མ་དེ་ཤོམ་བྷ་ལའི་སྤྱིི་ཚེོགས་ལ་སོྐོར་སྲུང་བྱེད་རྒྱུ་དེ་མ་ཡིིན་

པར། གཞིི་རྩའི་གོ་རིམ་དེ་དང་བསྟུན་ནས་མི་ཚེེ་ཇེི་ལྟར་བསྐྱལ་དགོས་པའི་ལམ་སྟོན་

བྱེད་རྒྱུ་ད་ེརེད་སྙམ།
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གསོལ་མགོྲན་ཁོང་ག་ིརྒྱུན་ལྡན་གྱི་ིདངོས་ཆོས་ཡོིད་པ་ཚེང་མ་གནས་སྐོབས་གཙང་

མ་བཟོིས་ཏེ། ཆོོ་ག་དེ་ཕོ་བྲེང་གི་གསོལ་མགོྲན་ཁོང་དུ་ཚུགས་པ་རེད། ཁོང་པའི་གྱིང་

ངོས་གཅིིག་ཏུ་མཆོོད་གཤོོམ་ཞིིག་བསྒྲིགས་ཡིོད་པ་དང་། ཆོོ་ག་མཇེལ་བར་མགྲོན་

འབོད་ཞུས་པའི་སྐུ་མགོྲན་ལྔ་བཅུ་ཙམ་བཞུགས་སའི་སོྒོམ་གདན་རྣམས་ཐང་དུ་བཏིང་

ཡིོད། རིན་པོ་ཆོེ་དང་ང་གཉིིས་མཆོོད་གཤོོམ་གྱིི་གཡིས་གཡིོན་གྱིི་རྐུབ་བཀྱིག་གི་ཐོག་

ལ་བསྡེད་ད།ེ ཌ་ེཝིིད་ཀྱིིས་མཆོོད་གཤོོམ་དང་ང་གཉིིས་ལ་མདུན་གཏད་ནས་སོྒོམ་གདན་

ཞིིག་གི་ཐོག་ཏུ་པུས་མོ་བཙུགས་ཏེ་བསྡེད། རིན་པོ་ཆོེས་ཌེ་ཝིིད་ལ་ “ཆོེན་པོ་ཤོར་གྱིི་

གསེར་མདོག་ཉི་ིམ་” ཞིེས་པའ་ིདཔ་ེཆོའ་ིནང་དོན་གྱི་ིགོ་སྟོབས་ཅི་ིཡིོད་ཀྱི་ིསོྐོར་ལ་དྲ་ིབ་

དྲིས། དེ་ནས་ཆོོ་ག་དེའི་ཆོ་ཤོས་ཀྱིི་ཚུལ་དུ་ཁོོ་ལ་གནས་སྐོབས་དེ་རང་དུ་ཨ་ཤོད་ཡིིག་

འབྲུ་འབྲེི་རུ་བཅུག ཁོོས་ཡིིག་འབྲུ་དེ་འབྲེི་བ་དང་དུས་མཚུངས་སུ་དེར་འཛོོམས་པའི་

མ་ིཚེང་མས། ཀ་ིཀ་ིསོྭོ་སོྭོ་ཨ་ཤོད་ལྷ་རྒྱལ་ལོ། སྟག་སེང་ཁྱུང་འབྲུག་འད་ིཡིར་སྐྱེད། ཞིེས་

དཔའ་བརྟུལ་གྱི་ིངར་སྐོད་བསྒྲགས། འདོན་པ་འདིས་ཤོམ་བྷ་ལའ་ིབྱིན་རླབས་དང་དཔའ་

བརྟུལ་གྱི་ིགདེང་སོྤེབས་འགུག་ག་ིཡོིད། ཆོོ་ག་དེའ་ིཆོ་ཤོས་ཀྱི་ིཚུལ་དུ་རིན་པོ་ཆོེས་ཌ་ེཝིིད་

སྐོབས་དེ་རང་ལ་གསར་བཟོི་གནང་བའི་གོ་གནས་ཤོམ་བྷ་ལའི་འབྲུག་གི་བཀའ་ཐམ་

འཛོིན་པར་བསོྐོ་བཞིག་གནང་། རིན་པོ་ཆོེས་སྐོབས་དེ་དུས་གསུང་ཆོོས་གནང་བཞིིན་

པའི་ཤོམ་བྷ་ལའི་དཔེ་ཆོ་དེའི་ནང་དུ་དཔའ་བརྟུལ་གྱིི་ཁྱོད་ཆོོས་ཀྱིི་སྐོོར་ལ་སྟག་དང་། 

སེངྒེེ་། ཁྱུང་། འབྲུག་བཅིས་དཔེ་མཚེོན་དུ་མ་བཀོད་ཡིོད། རྗོེས་སུ་རིན་པོ་ཆོེས་ཤོམ་བྷ་

ལའི་གསུང་ཆོོས་འདི་དག་གི་སོྐོར་ལ་ “ཤོམ་བྷ་ལ་སྟེ། དཔའ་བོའ་ིལམ་མཆོོག་” ཅིེས་

པའི་དེབ་ཀྱིི་ནང་དུ་ཡིང་བྲེིས་གནང་མཛོད་ཡིོད། འབྲུག་ནི་ལོྐོག་གྱུར་གྱིི་རང་བཞིིན་

དང་འབྲེེལ་བ་ཡིོད་ལ། ད་ེན་ིརྒྱུན་ལྡན་གྱི་ིའབྲུག་ག་ིགོ་དོན་བརོྗོད་དུ་མེད་པ་ལས་ལྡོག་

སྟ།ེ ཤོམ་བྷ་ལའ་ིགསུང་ཆོོས་ཀྱི་ིནང་དུ་ད་ེན་ིསེམས་ལས་བརྒལ་བའ་ིསེམས་དང་། ཡིོངས་

སུ་འཇེིགས་པ་དང་བྲེལ་བ་དང་། ཕྱི་ིགསལ་ནང་གསལ། གཏིང་མཐའ་མེད་པའ་ིསེམས་

ཤོིག་ལ་ཟིེར། ཆོོ་ག་དེའ་ིསྐོབས་སུ་རིན་པོ་ཆོེས་ཁོོང་རང་ལོ་མང་པོའ་ིསོྔོན་དུ་འབྲུག་རྒྱལ་
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པོའ་ིཁྱོིམ་རྒྱུད་ནས་ཁོོང་རང་འབྲུག་རྒྱུད་བསྟན་པའ་ིསོྲོལ་འཛོིན་དུ་མངའ་གསོལ་སྐོབས་

གནང་བའི་རྟེགས་མ་དེ་ཌེ་ཝིིད་གྱིི་སྐོེ་ལ་གཡིོགས་གནང་སོང་། གསོལ་རས་དེ་ཌེ་ཝིིད་

ལ་གཏན་འཇེགས་གནང་བ་ཞིིག་མ་རེད། འབྲུག་ག་ིབཀའ་ཐམ་གྱི་ིརྟེགས་མ་ངོ་མ་ཞིིག་

སྐོབས་དེར་མེད་ཙང་རིན་པོ་ཆོེས་ཆོོ་གའི་སྐོབས་སུ་དེའི་ཚེབ་ལ་བེད་སྤྱིོད་གནང་བ་

རེད། རིན་པོ་ཆོེས་མ་འོངས་པར་ཤོམ་བྷ་ལའི་རྟེགས་མ་མང་པོ་ཞིིག་ཇུས་འགོད་ཀྱིིས་

བེད་སོྤྱིད་གཏོང་འཆོར་ཡིོད། (དོན་དངོས་སུ་འགའ་ཞིིག་ནི་ཁོོང་གིས་ལོ་རྗོེས་མར་སྐུ་

མཚེམས་ལ་བཞུགས་སྐོབས་བཟོི་བཀོད་གནང་བ་དང་། རེས་འགའ་དབྱིན་ཡུལ་དུ་བཟོི་

སྐྲུན་བྱེད་རྒྱུར་མངགས་གནང་པ་རེད། ཁོོང་གིས་འབྲུག་གི་བཀའ་ཐམ་གྱིི་རྟེགས་མ་ཐེ་

བའ་ིགཞིན་དག་འགའ་ཤོས་ཇུས་འགོད་གནང་ཡོིད་ཀྱིང་དངོས་སུ་བཟོི་སྐྲུན་བྱས་མེད།)

དུས་ཚེོད་འདིའ་ིགཡིས་གཡིོན་ཞིིག་ཏུ་རིན་པོ་ཆོེས་ཌ་ེཝིིད་རོམ་ལ་རོྡོ་རྗོེའ་ིསྐུ་སྲུང་

བའ་ིའགོ་ཁྲིད་བྱེད་དགོས་པའ་ིབཀའ་ཡིང་གནང་སོང་། ངའ་ིབསམ་པར་ཌ་ེཝིིད་ན་ིསྐྱ་ེ

བོ་ཞིི་ཞིིང་དུལ་བ་ཞིིག་ཡིིན་ཙང་རིན་པོ་ཆོེས་ཁོོ་ལ་ལས་འགན་འདི་གནང་བ་རེད་

སྙམ། ཚུལ་འཆོོས་དང་འཚེ་ེབ་ལ་ཌ་ེཝིིད་རྩ་བ་ནས་དགའ་ཡི་ིམེད། དེས་ན་ངའ་ིབསམ་

པར་རིན་པོ་ཆོེས་ཌ་ེཝིིད་ཀྱིིས་རོྡོ་རྗོ་ེབཀའ་སྲུང་ག་ིགནས་སྟངས་སྲུང་སོྐྱབ་དང་། ཁྲིམས་

མཐུན་མ་ཡིིན་པའ་ིདམག་མིའ་ིསྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ིགད་མོ་སོླེང་བྱེད་ལྟ་བུ་ཞིིག་ཏུ་མ་ིའགྱུར་

བའ་ིགཟིབ་ནན་བྱེད་ཀྱི་ིརེད་དགོངས་ཡོིད་རེད་སྙམ། ད་ེལས་ལྡོག་སྟ་ེརིན་པོ་ཆོེས་ད་ེན་ི

ང་རྒྱལ་བཅོིམ་པའ་ིབརྒྱུད་ལམ་ཞིིག་ཏུ་འགྱུར་ན་དགོངས་པ་རེད། རིན་པོ་ཆོེའ་ིའཇེིག་

རྟེེན་གྱི་ིརྣམ་པ་འདིའ་ིནང་དུ་འགོ་ཁྲིད་ཀྱི་ིལས་འགན་དུ་བསོྐོ་བཞིག་བྱས་པ་ད་ེཌ་ེཝིིད་

ལ་དཀའ་ལས་ཆོེན་པོ་ཞིིག་ཏུ་གྱུར་པ་རེད་སྙམ། དེ་ལྟར་ཡིང་ཁོོ་ལ་དམག་སྤྱིི་ཆོེན་པོ་

ཞིིག་བྱེད་རྒྱུའ་ིསྙིང་སོྟབས་ལྡན་པ་མ་ཟིད། ཁོོ་པའ་ིདྲང་བདེན་དང་མ་ིགཤོིས་ལ་མ་ིཚེོས་

གུས་བཀུར་ཆོེན་པོ་བྱེད་ཀྱིི་ཡིོད། དུས་སྐོབས་འདི་དམིགས་སུ་འདོན་ཆོེད་དུ་རིན་པོ་

ཆོེས་སྙན་ངག་འགའ་ཞིིག་བརྩམས་གནང་ཡོིད་པའ་ིཁོྲད་ནས་གཅིིག་ན་ིགཤོམ་གསལ་

ལྟར་བྲེིས་གནང་ཡོིད།
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རོྡོ་རྗོེའ་ིབཀའ་སྲུང་ན་ིལྷད་མེད་དམག་སྤྱི་ིརེད།།

ཁོོས་ཆོ་ེབའ་ིལྕམ་དང་ད་ེཡི་ིཁོྱོ་ག་ལ་བརྩ་ིབཀུར་བྱེད།

མདོར་ན་འགྱུར་མེད་རོྡོ་རྗོེའ་ིབཀའ་སྲུང་ན།ི།

འགྱིིག་ག་ིའཆོང་བཟུང་ཅིན་གྱི་ིསྤུ་གྲ་ིཡིིན།།

ཁོོང་ལ་ཞི་ིབ་དང་དྲག་པོ་གཉིིས་ལྡན་ཕྱིིར།།

ད་ེའདྲའ་ིརོྡོ་རྗོེའ་ིབཀའ་སྲུང་།།

ང་ཚེོའ་ིརྒྱལ་ཁོམས་ཆོེན་པོ་འདིའ་ིནང་དུ།།

ད་ེའདྲའ་ིརོྡོ་རྗོེའ་ིབཀའ་སྲུང་རྒྱས་གྱུར་ཅིིག །

དཔྱོད་ཞིིབ་དཀའ་བའ་ིའབྲུག་ག་ིབཀའ་ཐམ་འད།ི།

བསྐོལ་པ་སོྟང་ག་ིབར་དུ་གནས་གྱུར་ཅིིག32  

སྤྱི་ིལོ་ ༡༩༧༧ ཟླ་ ༡ ཚེེས་ ༣ ཉིིན་ང་གཉིིས་གཉིེན་སྒྲིག་བྱས་ཏ་ེལོ་བདུན་འཁོོར་བའ་ིདུས་

དྲན་སྲུང་བརྩ་ིབྱས། ལོ་ཡུན་ཐུང་ངུ་ཞིིག་ག་ིནང་དུ་གནས་ཚུལ་མང་པོ་བྱུང་བ་ལྟ་བུར་

སྣང་། ད་ེཉིིན་རིན་པོ་ཆོེས་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའ་ིགསང་སྔོགས་རོྡོ་རྗོ་ེཐེག་པའ་ིསོྒོ་ནས་

ཆོོ་ག་གཞིན་ཞིིག་འདོན་གནང་མཛོད། སླེོབ་མ་བཞིི་བཅུ་སོྐོར་ཞིིག་ཡིོད་པའི་སྡེེ་ཚེན་

དང་པོ་དེས། ༡༩༧༣ ལོའ་ིབགོྲ་གླེེང་ཚེོགས་འདུའ་ིརྗོེས་སུ་སོྲོལ་གཏོད་གནང་པའ་ིསོྔོན་

འགྲོའ་ིཉིམས་ལེན་ཆོ་ཚེང་གྲུབ་པ་རེད། འདིས་བགྲོ་གླེེང་ཚེོགས་འདུ་དང་པོར་ཞུགས་

མཁོན་གྱི་ིསོླེབ་མའ་ིགྲངས་འབོར་གསུམ་ཆོ་གཅིིག་ཙམ་ཟིིན་གྱི་ིཡོིད། དུས་ཡུན་འད་ིའདྲ་

ཞིིག་ག་ིནང་དུ་སོྔོན་འགོྲ་ཚེར་མཁོན་གྱི་ིསོླེབ་མའ་ིགྲངས་འབོར་གྱི་ིབརྒྱ་ཆོ་མཐོན་པོ་འད་ི

འདྲ་བྱུང་བ་ནི་ཧ་ལས་དགོས་པ་ཞིིག་རེད། སོྔོན་འགོྲ་འདི་དག་ཚེར་བའི་རྗོེས་སུ་སོླེབ་

མས་རང་གི་བླ་མ་ལ་རོྡོ་རྗོེ་ཐེག་པའི་ཡིི་དམ་གྱིི་ལྷ་སྒྲུབ་པའི་ཆོེད་དུ་དཀྱིིལ་འཁོོར་དུ་

ཞུགས་སུ་འཇུག་པའ་ིགསོལ་བ་འདེབས་ཆོོག སྐོབས་འདིར་ཡི་ིདམ་ཟིེར་དུས་གང་ཞིིག་

གི་སེམས་རོྡོ་རྗོེ་ཐེག་པའི་ཉིམས་ལེན་ལ་ཞུགས་པ་དང་། རོྟེགས་པ་སྐྱེས་པ་ཅིི་ཡིིན་ཤོེས་

32 པར་སྐྲུན་མ་བྱས་པའ་ིཆོོས་རྒྱམ་དྲུང་པའ་ིསྙན་རོྩམ།



འབྲུག་སྒྲ།
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པའ་ིམཚེོན་དོན་ཡིིན། འད་ིལ་ཕྱི་ིགཟུགས་ཅིན་གྱི་ིདངོས་པོ་དང་འབྲེེལ་བ་གང་ཡིང་མེད། 

གལ་ཏེ་བླ་མ་དེས་སོླེབ་མ་དང་ལེན་བྱས་ཚེེ་སོླེབ་མ་དེར་དབང་ངམ། རྗོེས་གནང་ཞིེས་

ལེགས་སྦྱར་གྱི་ིསྐོད་དུ་ཨ་བྷ་ིཤོེཀ་ཞིེས་པ་ད་ེཐོབ་ཀྱི་ིཡིོད། བོད་སྐོད་དུ་དབང་སྐུར་ཞིེས་པ་

ད་ེན་ི “དབང་ག་ིཞིིང་” ཞིེས་པའ་ིགོ་དོན་ཡིིན། འད་ིཉིིན་རིན་པོ་ཆོེས་ཌ་ེཝིིད་རོམ་དང་རོྡོ་

རྗོེའ་ིརྒྱལ་ཚེབ་ཐ་ེབའ་ིསླེོབ་མ་རྒན་པ་འགའ་ཞིིག་དང་། སོྔོན་འགོྲ་ཚེར་བའ་ིསླེོབ་མ་འད་ི

ཚེོར་རོྡོ་རྗོ་ེརྣལ་འབྱོར་མའ་ིདབང་བསྐུར་གནང་པ་རེད། རོྡོ་རྗོེའ་ིརྒྱལ་ཚེབ་ཀྱིིས་སོྔོན་འགྲོ་

ཚེར་མེད་ཀྱིང་རིན་པོ་ཆོེས་ཁོོ་རང་ལ་དབང་བསྐུར་གནང་རྒྱུའ་ིཐུགས་ཐག་བཅིད། (ང་

རང་ལ་དབང་བསྐུར་འད་ི ༡༩༨༤ ནང་ལ་མ་གཏོགས་ཐོབ་མ་བྱུང་།)

རོྡོ་རྗོ་ེརྣལ་འབྱོར་མ་ན་ིཧ་ཅིང་ལྟ་ན་སྡུག་པའ་ིགཞོིན་ནུ་མ། དགུང་ལོ་བཅུ་དྲུག་ལོན་

པ་གང་ཞིིག་ལ། འཇེིགས་ཉིམས་ལྡན་པའ་ིཡི་ིདམ་གྱི་ིལྷ་མོའ་ིགཟུགས་སུ་ཡོིད། ཁོོང་ན་ི

སྐུ་མདོག་དམར་པོ་ཡིིན་པ་གང་ཞིིག་ལ་རོྟེག་མེད་ཀྱི་ིཡི་ེཤོེས་སམ། ཡིང་ན་རྣམ་རོྟེག་དྲུང་

ནས་གཅོིད་པའི་ཡིེ་ཤོེས་མཚེོན་གྱིི་ཡོིད། ཁོོང་ནི་སླེོབ་མ་ཚེོར་གནང་རྒྱུའི་ཡིི་དམ་གྱིི་ལྷ་

དང་པོ་དེ་རེད། རིན་པོ་ཆོེས་ཉིམས་ལེན་འདིའི་ནུས་པ་དང་དཀྱུས་མའི་རང་བཞིིན་དེ་

ནུབ་ཕོྱིགས་པའི་སླེོབ་མ་ཚེོར་དམིགས་བསལ་རན་འཚེམས་ཡིོད་པར་དགོངས་པ་རེད་

སྙམ། དབང་སྐུར་འདི་ནི་ཧ་ཅིང་རིང་ལ་ཚེང་མས་མཉིམ་ཞུགས་བྱེད་དགོས་པའི་ཆོོ་

ག་རིང་མོ་ཧ་ལམ་ཉིིན་གང་འགོར་བ་ཞིིག་ཡིོད། དབང་ཐོབ་པའི་རྗོེས་སུ་སླེོབ་མ་ཚེོས་

ཉིམས་ལེན་བྱེད་རྒྱུའི་ཕྱིག་དཔེའམ། སྒྲུབ་ཐབས་དེ་དབྱིན་སྐོད་དུ་བསྒྱུར་བར་རིན་པོ་

ཆོེས་ལོ་འགའ་ཤོས་སྐུ་ངལ་བསོྐྱན་གནང་ཡོིད། ཁོོང་གིས་སོླེབ་མ་ཚེོས་གསོལ་འདེབས་

འད་ིཅིིའ་ིཕྱིིར་དང་། གང་ཞིིག་འདོན་གྱི་ིཡོིད་པ་དང་། ག་ར་ེསོྒོམ་གྱི་ིཡིོད་པ་ཤོེས་པ་དང་། 

ཉིམས་ལེན་བྱེད་པའི་ཆོེད་དུ་གསོལ་འདེབས་འདི་དབྱིན་སྐོད་ནང་དུ་དགོས་ངེས་ཅིན་

ཞིིག་ཡིིན་པ་དགོངས་གནང་ཡོིད། འགྱུར་འདིའི་ཐད་ལ་ཁོོང་དང་ལྷན་དུ་ལས་ཀ་བྱེད་

མཁོན་ནཱ་ལ ḁṋ་སྒྲ་བསྒྱུར་ཚེོགས་ཆུང་འདིས་འགྱུར་གྱི་ིལས་གཞི་ིམང་པོ་ཞིིག་གྲུབ་པར་

བྱས་ཡིོད་ལ་ད་ལྟའང་མུ་མཐུད་བཞིིན་ཡིོད། རིན་པོ་ཆོེར་སྐོད་སྒྱུར་ཚེོ་དང་མཉིམ་དུ་
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འཛོོམས་རྒྱུ་དེ་ཐུགས་མཉིེས་པོ་ཡོིད་པ་དང་། ཁོོང་ཚེོ་དང་མཉིམ་དུ་ལས་ཀ་བྱེད་རྒྱུར་

དུས་ཚེོད་མང་པོ་གཏོང་གནང་ག་ིཡོིད།

མདོར་ན། ཨ་མེ་རི་ཀའི་ནང་དུ་གསང་སྔོགས་རོྡོ་རྗོེ་ཐེག་པའི་ཆོོས་ཉིམས་ལེན་གྱིི་

གནས་ཚེད་འད་ིའདྲར་སླེེབས་རྒྱུ་ད་ེགྲུབ་འབྲེས་ཆོེན་པོ་ཞིིག་རེད་སྙམ། རིན་པོ་ཆོེའ་ིསྐུ་

ཚེེའ་ིརིང་ལ་ཁོོང་གིས་དབང་འད་ིཐེངས་མ་བཅུ་གནང་ཡིོད་པ་དང་། སླེོབ་མ་སྟོང་ཕྲག་

གཅིིག་ལས་མང་བས་ཁོོང་ག་ིསྐུ་མདུན་ནས་དབང་འད་ིཞུས་ཡོིད། རིན་པོ་ཆོེའ་ིསྐུ་ཚེེའ་ི

ནང་ག་ིསྐུའ་ིརྣམ་འགྱུར་ཕྲ་མོ་དག་ལ་རྒྱུན་དུ་དོན་དག་ཆོེན་པོ་འབྱུང་ག་ིཡོིད།

ཆོོ་ག་གཅིིག་པུ་མ་ཡིིན་པར་བོླ་སོྦྱང་ག་ིཚེོགས་ཐུན་མང་པོ་ཡིོད་པའ་ིདབང་བསྐུར་

གྱི་ིལས་རིམ་ད་ེགྲུབ་མ་ཐག་ཏུ་རིན་པོ་ཆོེས་ཤོམ་བྷ་ལའ་ིའཇེིག་རྟེེན་རྒྱ་སྐྱེད་གཏོང་བའ་ི

ཕྱིག་ལས་ལ་ལམ་སེང་བྲེེལ་འགོ་བརྩམས། སྐོབས་འདིར་ཁོོང་གིས་རོྡོ་རྗོེའི་རྒྱལ་ཚེབ་

འོད་གསལ་བསྟན་འཛོིན་དང་ང་གཉིིས་ལ་ཟུང་འབྲེེལ་གྱིི་ཆོོ་ག་ཞིིག་ཚེོགས་གནང་། 

ཁོོང་གིས་འོད་གསལ་བསྟན་འཛོིན་བཀའ་ཐམ་སྲོིད་སོྐྱང་ངམ། ཤོམ་བྷ་ལའི་བཀའ་

ཐམ་གྱི་ིབདག་པོ་སྟ།ེ རིན་པོ་ཆོ་ེལྟར་ན། ཤོམ་བྷ་ལའ་ིཁྲིམས་དཔོན་ཆོེན་མོའ་ིགོ་གནས་སུ་

བསོྐོ་བཞིག་གནང་། ཁོོའ་ིལས་འགན་ན་ིརིན་པོ་ཆོེའ་ིབཀའ་གཞིིར་བཟུང་། ཤོམ་བྷ་ལའ་ི

བཀའ་ཆོོས་ཀྱི་ིའཆོར་སྣང་ག་ིརྣམ་པ་ད་ེསླེོབ་མ་ཚེོར་བརྒྱུད་སོྤྲོད་དང་སྦྲེགས་འཆོར་སྣང་

ལག་ལེན་དུ་བསྟར་རྒྱུ་དེ་རེད། ཆོོས་ཚེོགས་ཀྱིི་ཚེོགས་མི་ཚེོའི་དགོས་མཁོོ་དང་འདོད་

པ་ཅི་ིཡིོད་ཤོེས་རོྟེགས་ཀྱིིས་རིན་པོ་ཆོེར་སྙན་གསེང་ཞུ་རྒྱུ་ད་ེཡིང་ཁོོའ་ིལས་འགན་ཡིིན། 

དེས་ན་ལྷ་ཡུལ་ན་ཡོིད་པའ་ིས་སོྐྱང་ག་ིའཆོར་སྣང་དང་། མ་ིཡུལ་ན་ཡོིད་པའ་ིསེམས་ཅིན་

གྱི་ིདགོས་མཁོོ་གཉིིས་མཐུད་པའ་ིསྣང་བ་ཞིིག་ཡིོང་ཐུབ།

ཆོོ་ག་འདིའ་ིསྐོབས་སུ་ང་ས་སོྐྱང་དབང་མོའ་ིཚུལ་དུ་མངའ་གསོལ་མཛོད། རིན་པོ་

ཆོའེ་ིའགྲེལ་བཤོད་གཞིིར་བཟུང་བྱས་ན་ངའ་ིལས་འགན་ད་ེཕོྱིགས་གཅིིག་ནས་རྒྱལ་ཚེབ་

ཀྱི་ིལས་འགན་དང་འདྲ་བོ་ཡོིད། ད་ེན་ིཤོམ་བྷ་ལའ་ིའཇེིག་རྟེེན་གྱི་ིནང་དུ་བསམ་ཚུལ་ཇེ་ི

འདྲ་ཞིིག་ཡིོད་ཀྱིང་ཕན་ཚུན་གོ་བརྡོ་སོྤྲོད་པར་སྐུལ་མ་བྱེད་རྒྱུ་ད་ེངའ་ིལས་འགན་རེད། 
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ཁོོང་གིས་ས་སྐྱོང་དབང་མོའ་ིགོ་དོན་ནི་ཚེོགས་མི་ནང་ཁུལ་མཐུན་ལམ་དང་། བག་

དོྲ་བའ་ིགནས་བབ་བསྐྲུན་རྒྱུ་ད་ེརེད་གསུངས།

རྒྱལ་ཚེབ་ལ་ཆོེན་པོ་ཤོར་གྱི་ིཉི་ིམའ་ིམཚེན་གནས་དང་། ང་ལ་རིགས་ལྡན་གྱི་ིམཚེན་

གནས་ཐོབ། སྔོར་བཞིིན་མཚེན་གནས་འད་ིདག་གནས་སྐོབས་དེར་བཟོི་གནང་པ་རེད། 

ང་ཚེོའི་མཚེན་གནས་དེ་དག་གི་སོྐོར་ལ་རིན་པོ་ཆོེས་འགྲེལ་བཤོད་མང་པོ་གནང་མ་

སོང་། འོན་ཀྱིང་ཆོེན་པོ་ཤོར་གྱི་ིཉི་ིམའ་ིམཚེན་གནས་དེས་ཤོམ་བྷ་ལའ་ིཕོྱིགས་ཡོིངས་ཀྱི་ི

རྣམ་དཔོྱོད་དང་རོྟེགས་སད་ལ་འབྲེེལ་མཐུད་བྱེད་པ་དང་། རིགས་ལྡན་གྱི་ིམཚེན་གནས་

ང་ལ་གནང་པ་དེས་ཤོམ་བྷ་ལའི་དབུ་ཁྲིད་ཀྱིི་དགོངས་པ་ལ་ཡིོད་པའི་ངའི་འབྲེེལ་བ་དེ་

མཚེོན་གྱིི་ཡིོད་པའི་ཡིིད་ཆོེས་ཡིོད། ཆོོ་ག་ཚེོགས་སྟངས་དེ་ཌེ་ཝིིད་རོམ་གྱིི་སྐོབས་སུ་

གནང་པ་ནང་བཞིིན་རེད། མགྲོན་པོ་ཚེང་མ་གསོལ་མགྲོན་ཁོང་དུ་སོྒོམ་གདན་གྱི་ིསྟེང་

དུ་བསྡེད། རྒྱལ་ཚེབ་དང་ང་གཉིིས་ཀྱིིས་རིན་པོ་ཆོ་ེདང་མཆོོད་གཤོོམ་ལ་ཁོ་འཁོོར་ནས་

བསྡེད། ང་གཉིིས་ལ་ཤོམ་བྷ་ལའི་ལྟ་གྲུབ་སོྐོར་གོ་རོྟེགས་ཅིི་ཡིོད་ཀྱིི་དྲི་བ་དྲིས་པ་དང་ཨ་

ཤོད་ཀྱི་ིཡིིག་འབྲུ་འབྲེ་ིརུ་བཅུག་བྱུང་། ཌ་ེཝིིད་ཀྱིིས་ད་ེསྔོ་བྱས་པ་ནང་བཞིིན། ང་གཉིིས་

ཀྱི་ིམཚེན་གནས་ད་ེབརྟེན་པོ་བཟོི་ཕྱིིར། མཚེོན་དོན་ཙམ་དུ་རང་རང་ག་ིམིག་དང་། ལྕ།ེ 

སྙིང་བཅིས་ཤོམ་བྷ་ལའི་རྒྱལ་ཁོམས་ཀྱིི་མངའ་ཐང་རྒྱ་བསྐྱེད་པའི་ཆོེད་ཕུལ་ནས་དམ་

བཅིའ་བླངས་པ་ཡིིན། འད་ིན་ིསོླེབ་མ་ཚེོས་གསང་སྔོགས་རོྡོ་རྗོ་ེཐེག་པའ་ིདམ་བཅིའ་ལེན་

པ་དང་ཧ་ཅིང་འདྲ་བོ་ཡིོད། བྱིན་རླབས་སོྟབས་ཆོེན་དང་ཉིེན་ཁོ་གང་འཚེམས་ལྡན་པ་

ཡིིན་ཙང་དགོས་མཁོོ་ཡིོད་པའི་དམ་བཅིའ་དེ་ལྗིད་པོ་རེད། གལ་ཏེ་ཁོྱོད་ཀྱིི་དམ་བཅིའ་

ཉིམས་པའམ། གོ་གནས་བེད་སོྤྱིད་ལོག་པར་བཏང་བ་ཡིིན་ན། མི་ཞིིག་ཡིོང་ནས་ཁོྱོད་

རང་བཙོན་དུ་འཇུག་པ་དེ་འདྲ་རང་ནི་མེད་ན་ཡིང་། ཁྱོེད་རང་ཞིི་དུལ་བག་ཡིོད་ཅིན་

ཞིིག་ཏུ་འགྱུར་རྒྱུའ་ིཚེབ་ཏུ་ང་རྒྱལ་གྱི་ིགོང་བུར་གྱུར་ན། རང་གིས་རང་ཉིིད་ཉིམས་པར་

བྱེད་ཀྱི་ིརེད། མཐའ་གཉིིས་སུ་མ་ལྷུང་བར་བྱེད་རྒྱུའ་ིརིགས་ཀྱིང་མང་པོ་ཡོིད། འོན་ཀྱིང་

དམ་བཅིའ་འདིའི་རིགས་ལས་སླེ་པོ་བྱས་ཏེ་བླངས་ན་མི་འགྲིག དོན་དངོས་སུ་ཤོམ་བྷ་
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ལའ་ིའཇེིག་རྟེེན་གྱི་ིརྣམ་དཔོྱོད་དང་རོྟེགས་སད་རྒྱ་སྐྱེད་དང་སྲུང་སོྐྱབ་ལ་རམ་འདེགས་

བྱེད་རྒྱུའ་ིལས་འགན་ཆོེན་པོ་ཞིིག་འཁུར་གྱི་ིཡིོད་པའ་ིཚེོར་བ་བྱུང་།

ངས་ཕྱིིར་ལྟ་བྱེད་སྐོབས་རིན་པོ་ཆོེས་ང་གཉིིས་ལ་མཉིམ་དུ་ཤོམ་བྷ་ལའི་དབང་

བསྐུར་གནང་རྒྱུའི་ཐག་གཅོིད་དེ་རྐང་བཙུགས་ཏེ་གནང་བའི་ཐབས་ཇུས་ཤོིག་རེད་

བསམ་གྱི་ིའདུག རིན་པོ་ཆོེས་ང་གཉིིས་ཀྱི་ིའགན་ཁུར་ད་ེགཅིིག་ཕན་གཅིིག་གོྲགས་སུ་

གཟིིགས་གནང་གིས་ང་གཉིིས་ཀྱིིས་ཀྱིང་ཐུན་མོང་ག་ིལས་དོན་ཞིིག་ཏུ་མཐོང་སྟ་ེམཉིམ་

རུབ་བྱེད་པའ་ིཐུགས་ར་ེགནང་ཡིོད་རེད་སྙམ། ཕོྱིགས་གཞིན་ཞིིག་ནས་རིན་པོ་ཆོེས་འོད་

གསལ་བསྟན་འཛོིན་ང་གཉིིས་དབར་གྱིི་ཞིེ་འཁོོན་དེ་མེད་པར་བཟོི་རྒྱུའི་འབད་བརོྩན་

གནང་སྟ་ེང་གཉིིས་ལ་བཀའ་དབང་འད་ིམཉིམ་དུ་བསྐུར་གནང་པ་རེད་ཀྱིང་བསམ་གྱི་ི

འདུག

ལྷན་རྒྱས་ཚེོས་གཟིིགས་དང་། རྒྱལ་ཚེབ་ཕོ་བྲེང་དུ་སོྤེར་པ་ནས་བཟུང་སྟེ་ཁོོ་དང་

ང་གཉིིས་འཆོམ་པོ་ཞིེ་དྲགས་མ་བྱུང་། དུས་འདི་ནས་བཟུང་ངས་རྒྱལ་ཚེབ་ལ་འབྲེེལ་

བ་འཇོེག་ཐབས་བྱས་ཀྱིང་ང་གཉིིས་ཀྱིི་ཁོམས་མཐུན་པོ་ཞིེ་དྲགས་མ་བྱུང་། ཐོག་མར་

འགོ་སོྟད་ཀྱིི་སྐོབས་སུ་ང་རང་ཁོོ་ལ་དགའ་པོ་ཡིོད། རྗོེས་སུ་ཁོོ་ང་ཚེོའི་མཉིམ་དུ་སོྡེད་

སྐོབས་ང་ལ་ཁོོས་དཀའ་ཚེེགས་གང་འཚེམས་སྤྲོད་བྱུང་། ཁོོས་མ་ིགཞིན་དག་ག་ིསེམས་

ཚེོར་ལ་སྣང་མེད་གང་འཚེམས་བྱས་པ་དང་། མ་ིགཞིན་དག་ལ་ངོས་འཛོིན་མ་ིབྱེད་པའ་ི

དཀའ་ངལ་ཡོིད་པ་ངས་ཚེོར་བྱུང་། རིན་པོ་ཆོེ་ནི་ཧ་ལམ་སྐུ་འཁྲུངས་པ་ནས་བཟུང་སྟེ་

འགན་འཁུར་དང་འགོ་ཁྲིད་ཀྱི་ིགོ་གནས་ཞིིག་ག་ིནང་དུ་འཚེར་ལོངས་བྱུང་བ་རེད། བོད་

དུ་ཁོོང་གི་དགེ་རྒན་ཚེོས་ཁོོང་ལ་ཞིི་དུལ་བག་ཡིོད་ཚུལ་མཐུན་གྱིི་ཀུན་སོྤྱིད་བསྟེན་

དགོས་པ་ལས། གོ་གནས་དེ་གཞིན་གྱིི་ཐོག་ཏུ་དབང་ཡོིད་བྱེད་པའི་གོ་སྐོབས་ཤོིག་ལ་

བརྩི་མི་རུང་བའི་བསླེབ་བྱ་ནན་ཏན་གནང་ཡོིད། འོན་ཀྱིང་རྒྱལ་ཚེབ་དང་ང་ཚེོ་ནུབ་

ཕོྱིགས་པ་ཚེ་ོལ་མཚེོན་ན། ང་ཚེོས་སོྔོན་གྱི་ིཉིམས་མོྱོང་དང་ཡིིད་བརྟེན་འཁོེལ་བའ་ིགཞི་ི

བཅོིལ་ས་བྲེལ་བའ་ིསོྒོ་ནས་འགོ་ཁྲིད་ཀྱི་ིགོ་གནས་བཟུང་སྟ་ེཆོ་རྒྱུས་མེད་པའ་ིས་ཁུལ་དུ་
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འཛུལ་བཞིིན་ཡོིད། ང་ཚེོས་རང་ཉིིད་ལ་སོྦྱང་བརྡོར་ཉུང་བ་དང་བད་ེའཇེགས་མེད་པའ་ི

བོླ་དོགས་ད་ེང་རྒྱལ་ཁོེངས་དྲེགས་ཀྱི་ིངོ་བོར་འབར་གས་བྱེད་པའ་ིས་འོག་འབར་རྫོས་ཀྱི་ི

སྟེང་དུ་གོམ་པ་སོྤེ་བཞིིན་ཡོིད།

དེའི་སྐོབས་སུ་ང་ཚེོ་སུ་གཅིིག་ཀྱིང་སོྐྱན་བྲེལ་གྱིི་ལྷའི་ཕོ་ཉི་མ་རེད། དེ་དུས་ང་ཚེོ་

ཚེང་མ་ཞི་ེནད་ཀྱིིས་ཡོིངས་བཟུང་ནས་བསྡེད་ཡོིད། ད་ེལྟར་ཡིང་ངས་ང་ལ་དཀའ་ངལ་

ཡིོང་བའི་གཞིི་རྩ་ནི་རྒྱལ་ཚེབ་ལ་སྙིང་རྗོེ་མེད་པའི་སོྐྱན་ཞིིག་མཐོང་བྱུང་། ངས་ལི་ལ་

ལ་རྟེག་ཏུ་བསམ་ཤོེས་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་ིའདུག མོ་ལ་མ་ིགཞིན་གྱི་ིཐད་ལ་སྙིང་རྗོ་ེམང་བ་ཡོིད་

པ་ངས་ཚེོར་བྱུང་། རྒྱལ་ཚེབ་ཀྱིིས་མ་ིགཞིན་ལ་བརྩ་ིའཇོེག་བྱེད་སྟངས་ད་ེརིན་པོ་ཆོེས་མ་ི

གཞིན་ལ་བརྩ་ིའཇོེག་བྱེད་པ་དང་ཧ་ཅིང་ཐ་དད་ཡིིན་ཙང་སྐོབས་འགར་ང་ལ་ཞིེད་སྣང་

སྐྱེས་མོྱོང་ཡོིད། དུས་ཡུན་རིང་པོ་ཞིིག་བར་དུ་ངས་རྒྱལ་ཚེབ་ལ་གཞི་ིརྩའ་ིཡིིད་ཆོེས་བྱས་

མེད། འདིས་རིན་པོ་ཆོ་ེཐུགས་མ་ིབད་ེབ་ཆོགས་ཏ་ེསྐོབས་དང་དུས་སུ་ཁོོང་གིས་ང་རྒྱལ་

ཚེབ་དང་མཉིམ་དུ་ཡོིང་ཐབས་གནང་ག་ིཡོིད། ཁོོང་གིས་ང་གཉིིས་དབར་གྱི་ིའབྲེེལ་ལམ་

ད་ེལས་སུ་རུང་བ་ཞིིག་བྱུང་ན་འདོད་གནང་ཡོིད། འོན་ཀྱིང་མཐའ་མཇུག་དེར་རྒྱལ་ཚེབ་

ཀྱིིས་ང་ལ་གུས་བརྩི་ཧ་ཅིང་ཉུང་ངུ་བྱས་པ་དང་ངས་ཀྱིང་ཁོོ་ལ་གུས་བརྩི་དེ་འདྲ་མ་

བྱས། ངས་ཁོོ་པའ་ིཕྲན་བུ་ཨ་ར་ིབ་ཚེོའ་ིབྱེད་སྟངས་ནང་བཞིིན་གྱི་ིརྒྱས་སོྤྲོས་རང་བཞིིན་

དེར་དགག་པ་བྱས་པ་དང་། ཁོོ་པ་སྒོེར་གྱིི་སྒྲིག་ལམ་ལའང་དྲི་བ་བཏང་པ་ཡིིན། ཁོོ་ནི་

རང་འདོད་ཅིན་ཞིིག་ཡིིན་པས་སྐོབས་རེར་རང་སྣང་གང་དྲན་བྱེད་མཁོན་ཞིིག་ཏུ་མངོན་

གྱི་ིཡིོད། ཕོྱིགས་གཞིན་ཞིིག་ནས་རྒྱལ་ཚེབ་ཡིིན་པའ་ིཆོ་ནས་ཁོོ་རང་སུ་ཡིིན་མིན་དང་ཅི་ི

ཞིིག་བྱེད་དགོས་མིན་གྱི་ིཐད་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་ིཡོིད་པ་རེད་སྙམ། ང་རང་ལོ་གཞོིན་

ཡིིན་པས་སྐོབས་རེ་རྒྱུ་མཚེན་མི་ལྡན་པའི་གནས་སྐོབས་ཀྱིང་ཡོིང་གི་ཡོིད། ང་གཉིིས་

ཀྱི་ིཁོམས་རང་མཐུན་མ་སོང་།

ང་གཉིིས་མཉིམ་དུ་ཤོམ་བྷ་ལའ་ིདབང་བསྐུར་གནང་གྲུབ་པའ་ིརྗོེས་སུ། རིན་པོ་ཆོེས་

ང་གཉིིས་མི་རེ་ངོ་རེའི་སོྐྱན་དང་ཡིོན་ཏན་བརོྗོད་པའི་སོྐོར་ལ་སྙན་ངག་བྲེིས་གནང་པ་
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རེད། ཁོོང་གིས་སྙན་ཚེིག་གཉིིས་ཀའི་ནང་དུ་ཌ་ཡི་ན་རྒྱལ་ཚེབ་རེད། རྒྱལ་ཚེབ་ཌ་ཡི་

ན་རེད་ཅིེས་གསུངས་པ་འདྲ་བོ་ཞིིག་ཀྱིང་འདུག ངའི་བསམ་པར་ཁོོང་གིས་ང་གཉིིས་

ཀྱིིས་སེམས་མཐུན་པའི་སོྒོ་ནས་ཕན་ཚུན་གཉིིས་ཕན་གྱིི་གཞིི་རྩ་ཞིིག་བཙལ་ཏེ་གཅིིག་

གིས་གཅིིག་ལ་རྗོེས་སུ་ཡི་ིརང་བྱེད་པའ་ིཐུགས་ར་ེགནང་ཡོིད་རེད་སྙམ། འོན་ཀྱིང་དེས་ང་

གཉིིས་ཀྱི་ིའབྲེེལ་བར་ཕུགས་ཐུབ་ཀྱི་ིའགྱུར་བ་ཤུགས་ཆོ་ེབཟོི་ཐུབ་མ་སོང་། ང་ཚེ་ོགཉིིས་

ཀའ་ིངོས་ནས་ལོ་ནས་ལོ་བསྟུད་ད་ེའབད་བརོྩན་བྱས་ཀྱིང་ཕན་ཚུན་གཅིིག་གིས་གཅིིག་

ལ་དམིགས་བསལ་འཆོམ་པོ་ནམ་ཡིང་ཆོགས་ཐུབ་མ་སོང་།

ལེའུ་འདིའ་ིམཇུག་ཏུ་གསལ་བའ་ིསྙན་རོྩམ་འད་ིདག་གིས་རིན་པོ་ཆོེས་རང་ག་ིསོླེབ་

མ་ཚེོའི་ནུས་པ་ཇེི་ལྟར་གཟིིགས་གནང་ཡིོད་པ་སྟོན་གྱིི་ཡིོད། ཁོོང་གིས་ང་ཚེོ་ཚེང་མའི་

ལྷན་དུ་ཕྱིག་ལས་གནང་བའ་ིགཞི་ིརྟེེན་ད་ེམིའ་ིལྷན་སྐྱེས་ཀྱི་ིརང་བཞིིན་སྣ་ཚེོགས་པ་དང་

རོྙིག་འཛོིང་ཅིན་ཡིིན་པ་ད་ེངོས་ལེན་གནང་རྒྱུ་གཞི་ིརྩར་བཟུང་ཡོིད། ཁོོང་གིས་དུས་རྟེག་

ཏུ་གང་ཟིག་ཅིིག་ལ་ཉིོན་མོངས་པའ་ིགཞིན་དབང་དུ་སོང་བའ་ིསོྐྱན་གྱི་ིཆོ་དང་། སངས་

རྒྱས་རུང་གི་ནུས་པ་ལྡན་པའི་ཡོིན་ཏན་གྱིི་ཆོ་གཉིིས་ཀ་གཟིིགས་ཀྱིི་ཡིོད། འོད་གསལ་

བསྟན་འཛོིན་ལ་ཕྱིིས་སུ་བྱུང་བའི་དཀའ་ངལ་དེ་གཞིི་རྩར་བཟུང་སྟེ། མི་ཚེོས་རིན་

པོ་ཆོེས་འོད་གསལ་བསྟན་འཛོིན་ཅིིའི་ཕྱིིར་ཁོོང་གི་རྒྱལ་ཚེབ་ཏུ་བདམས་པ་རེད་དམ་

ཟིེར་བ་དང་། རིན་པོ་ཆོེས་ད་ེལྟར་གནང་སྟ་ེགཞི་ིརྩའ་ིནོར་འཁྲུལ་ཞིིག་བཟོིས་པ་མ་རེད་

དམ་ཞིེས་པའི་དྲི་བ་གཉིིས་པོ་འདི་ཡིང་ཡིང་བཏང་བ་རེད། ངས་དེ་འདྲ་རེད་བསམ་གྱིི་

མེད། ཁོོང་གིས་ང་ཚེོ་ཚེང་མས་མཐོང་ཐུབ་པའི་ལྷད་མེད་པའི་རིག་རྩལ་ཞིིག་རང་གི་

ཐུགས་སྲོས་ལ་ལྡན་པ་མ་ཟིད། རྒྱལ་ཚེབ་ཀྱི་ིབྱམས་སྙིང་རྗོེའ་ིནུས་མཐུ་དང་ད་ེབརྒྱུད་ད་ེ

ཁོོས་གཞིན་ལ་ཕན་ཐོགས་ཤུགས་ཆོེ་སྒྲུབ་ཐུབ་ཀྱིི་ཡིོད་པ་དེ་གཟིིགས་པ་རེད་སྙམ་པ་

ངས་ཡིིད་ཆོེས་བྱེད་ཀྱི་ིཡིོད།

རིན་པོ་ཆོེས་འབྱུང་འགྱུར་དཀའ་ངལ་ཅིན་དུ་འགྱུར་སྲོིད་པའི་གནད་དོན་ཡོིངས་

རོྫོགས་ཏ།ེ ཕོྱིགས་གཞིན་དག་ཀྱིང་གཟིིགས་གནང་ཡོིད། ཡིིན་ན་ཡིང་ཁོོང་གིས་མ་ིའགའ་
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ཤོས་བཟིང་པོ་དང་འགའ་ཤོས་ངན་པ་ཡིིན་པར་ཡིིད་ཆོེས་གནང་ག་ིམེད། ཁོོང་གིས་ཚེང་

མ་ལས་རུང་ཡིིན་པ་དང་། ངར་འཛོིན་གྱིི་རྒྱུ་རགས་པ་དེ་ལྷད་མེད་པའི་ཉིམས་རོྟེགས་

ལྡན་པའི་གསེར་གྱིི་གོང་བུར་བཅོིས་ཐབས་ཡིོད་པར་དགོངས་ཀྱིི་ཡིོད། དེས་ན་འདིར་

སྙན་རོྩམ་འད་ིདག་ག་ིནང་དུ་རིན་པོ་ཆོེས་དཀའ་ངལ་གྱི་ིརྒྱུ་ལ་འགྲོ་སྲོིད་པའ་ིརྒྱལ་ཚེབ་

དང་ང་གཉིསི་ཀྱི་ིཁྱོད་ཆོོས་ཚེང་མ་མཛུབ་སོྟན་གནང་ཡོིད་པ་དང་། ད་ེདང་དུས་མཉིམ་དུ་

ཁོོང་གིས་ཁྱོེད་རང་དོན་ངོ་མར་སྟག་རེད། ཁྱོེད་རང་དོན་ངོ་མར་སེངྒེ་ེརེད། ཁྱོེད་རང་དོན་

ངོ་མར་བྱ་ཁྱུང་རེད། ཁྱོེད་རང་དོན་ངོ་མར་འབྲུག་རེད། ཅིེས་གསུངས་དུས་ཁྱོེད་རང་དོན་

ངོ་མར་ཡིིད་བརྟེན་པའ་ིངོ་བོའམ། ཤོམ་བྷ་ལའ་ིའཇེིག་རྟེེན་གྱི་ིནུས་ལྡན་གྱི་ིགོ་འཕང་ད་ེ

རེད་གསུང་གི་ཡིོད། དེ་དང་འཚེམས་པར་གྱིིས། དེ་ལ་གནས་པ་གྱིིས། གསུངས་པ་རེད། 

རིན་པོ་ཆོ་ེཧ་ཅིང་སྤྱིང་གྲུང་འཛོོམས་པོ་ཡོིད། རིན་པོ་ཆོེས་ང་ཚེ་ོགཉིིས་དང་ཁོོང་ག་ིསླེོབ་

མ་ཚེང་མས་སྙིང་དོན་དེ་ཆོ་ཚེང་བར་རོྟེགས་མི་ཐུབ་པའི་ཉིེན་ཁོ་ཡིོད་པ་དེ་མཁྱོེན་གྱིི་

ཡིོད། ངའ་ིབསམ་པར་སྤྱིིར་བཏང་བྱས་ན། རྒྱལ་ཚེབ་དང་། ང་། རིན་པོ་ཆོེའ་ིསླེོབ་མ་ཚེང་

མས། ཁོོང་ག་ིའཇེིག་རྟེེན་གྱི་ིནང་དུ་ཅི་ིཙམ་གྱིིས་ལས་འགན་ཆོ་ེབ་ང་ཚེོས་ཁོས་ལེན་བྱས་

པ་ད་ེཙམ་གྱིིས་ལམ་ལྷོང་ཡོིང་དང་མ་ིཡོིང་ག་ིཉིེན་ཁོ་ཆོ་ེབ་ཡིོད་པ་མ་ཟིད། གལ་ཏ་ེལམ་

ལོྷང་མ་བྱུང་ཚེ་ེཉིེས་པ་ད་ེབས་ཆོ་ེབ་ཡིོད་པ་ཤོེས་རོྟེགས་ཡོིད།

རིན་པོ་ཆོེས་རྒྱུན་དུ་ཐབས་ལམ་གཉིིས་བཀོལ་གནང་ག་ིཡོིད། དང་པོ་ད་ེན།ི འཁོོར་

བ་དང་མྱོང་འདས། ཡིིད་བརྟེན་དང་ཉོིན་མོངས་བཅིས་ཀྱི་ིདབྱེར་མེད་ཀྱི་ིརང་བཞིིན་ད་ེ

གཟིིགས་ཏེ་ཡིིད་ཆོེས་གནང་རྒྱུ་དང་། གཉིིས་པ་དེ་ནི། ནུས་པ་དེར་འབྲེས་བུ་སྦྱིན་པའི་

ཆོེད་དུ་ཐབས་ལམ་ཟིབ་མོ་བེད་སོྤྱིད་ཀྱིིས་འགོྲ་བ་མི་ཞིིག་ལ་ཚེེ་གཅིིག་ལུས་གཅིིག་ལ་

རྣལ་འབོྱར་གྱི་ིཉིམས་རོྟེགས་རྒྱུད་ལ་སྐྱེད་པར་གནང་རྒྱུ་ད་ེརེད། ད་ེན་ིགསང་སྔོགས་རོྡོ་

རྗོ་ེཐེག་པའ་ིཆོོས་ཀྱི་ིཐུན་མོང་མ་ཡིིན་པའ་ིལྟ་སྤྱིོད་ཚེང་ལ་མ་ནོར་བ་དང་། ནུབ་ཕྱིོགས་

སུ་རིན་པོ་ཆོེའི་གདམས་ངག་གི་ཁྱོད་ཆོོས་ཤོིག་རེད། ངའི་བསམ་པར་འདི་ནི་ཁོོང་བླ་

མ་གཞིན་དག་རྣམས་ལས་ལོགས་སུ་དབྱ་ེབའ་ིཁྱོད་ཆོོས་ཤོིག་དང་། འདིས་ཁོོང་ག་ིནུབ་
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ཕོྱིགས་སུ་རྩ་བ་ཚུགས་བཞིིན་པའི་ལྷད་མེད་པའི་ནང་ཆོོས་ཀྱིི་གཞིི་རྟེེན་དེ་བཟོིས་པ་

རེད། ཁོོང་གིས་དངོས་སུ་རང་ཉིིད་ཀྱི་ིསླེོབ་མ་རྣམས་ལ་ཆོོས་སོྟན་སྐོབས་ཐབས་ལམ་འད་ི

བེད་སོྤྱིད་བཏང་གནང་ཡིོད། ད་ེན་ིརྣམ་གཞིག་ཁོོ་ན་མ་རེད། ཁོོང་གིས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ིགོ་

འཕང་ཐོབ་རུང་ཡིིན་པ་དང་། ལམ་རྒྱུད་ལ་སྐྱེད་པར་ཉིམས་ལེན་ཚུལ་མཐུན་བྱེད་དགོས་

པར་ཡིིད་ཆོེས་གནང་བ་མ་ཟིད། དེ་ལྟར་ཡིོང་བའི་ཆོེད་དུ་ཁོོང་གིས་སླེོབ་མ་རྣམས་

གནས་སྟངས་ད་ེའདྲ་ཞིིག་ག་ིནང་དུ་འཇུག་ག་ིཡོིད།

སྤྱིི་ཟླ་དང་པོའ་ིཟླ་མཇུག་ཏུ་༸རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པ་མཆོོག་གིས་བྱང་ཨ་རིར་ཆོིབས་

སྒྱུར་ཐེངས་གཉིིས་པ་ད་ེགནང་། བྱང་ཨ་རིའ་ིནང་དུ་༸རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པ་ཞིལ་མཇེལ་

གྱིིས་བྱིན་རླབས་ཐོབ་འདོད་ཡིོད་མཁོན་གྱིི་མི་མང་སོྟང་ཕྲག་མང་པོ་ཡིོད། ཁོོང་གི་

ཆོེད་དུ་བོྷལ་ཌར་དུ་ང་ཚེོའི་ཁོང་པ་ནས་ལེ་བར་ཕྱིེད་ཀྱིི་རྒྱང་ཐག་ཏུ་ཡོིད་པའི་མེ་ཕལ་

ཋོེན་ཧིལ་དུ་ཁོང་པ་དཀར་པོ་ཆོེན་པོ་ཞིིག་གླེས་པ་རེད། ཁོང་པ་དེར་ཀ་བ་མང་པོ་དང་

ཕྱིི་བཀོད་གྲ་རྒྱས་པོ་ཡིོད་ཙང་། ང་ཚེོས་དེར་ཆོང་སའི་འཁུར་གོར་གྱིི་ཁོང་པ་ཞིེས་མིང་

འདོགས་བཏགས། ཆོིབས་སྒྱུར་ལ་ཕྱིག་རོགས་ཀྱིི་ཆོེད་དུ་ཁོ་ལོ་པ་དང་། མ་བྱན། རོྡོ་རྗོེ་

བཀའ་སྲུང་ག་ིཚེོགས་མ་ིབཅིས་ཡིང་སྐྱར་ཞིབས་ཞུ་བ་སོྐོར་ཞིིག་བྱུང་། རིན་པོ་ཆོ་ེསྤྱི་ིཟླ་

གཉིིས་པའ་ིཟླ་མཇུག་ཏུ་སྐུ་མཚེམས་འགོ་འཛུགས་པར་ཤོར་ལ་ིམོནད་ཏུ་ཕེབས་འཆོར་

རེད། འོན་ཀྱིང་མ་ཕེབས་སོྔོན་ལ་ཁོོང་གིས་ཀརྨ་པའི་ལྷན་དུ་སན་ཧྥོ་རན་སི་སི་ཁོོ་ལ་

ཕེབས་རྒྱུ་དང་། བོྷལ་ཌར་དུ་ཁོོང་ལ་བསུ་ལེན་ཞུ་རྒྱུར་དུས་ཚེོད་བཏང་གནང་བ་རེད།

སན་ཧྥོ་རན་ས་ིས་ིཁོོ་རུ་༸རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་མཆོོག་གིས་ཨ་ིཨེས་ཊིིའམ། སྐོབས་དེར་

དར་སོ་ཆོེན་པོ་ཡིོད་པའི་ཨེར་ཧརད་ཟིབ་སོྦྱང་ཁོང་གི་རྗོེས་འཇུག་སོྟང་ཕྲག་དུ་མར་ཞྭ་

ནག་རོྡོ་རྗོེ་ཅོིད་པཎ་གྱིི་མཇེལ་ཁོ་གནང་བ་རེད། ཨི་ཨེ་སི་ཋེི་ (EST) ནི་ཝིར་ནར་ཨེར་

ཧརད་ཀྱིིས་འགོ་འཛུགས་བྱས་པ་རེད། ཁོོ་རང་༸རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པར་ཡིིད་ལྷག་པར་

ཤོོར་ཏ་ེཁོོའ་ིསོླེབ་མ་ཚེོར་ཞྭ་ནག་ག་ིཆོོ་ག་གནང་རོགས་ཞུས་པ་རེད། རིན་པོ་ཆོེས་ཨེར་

ཧརད་ན་ིམ་ིཟོིག་རྫུ་མཁོན་ཞིིག་རེད་དགོངས་ཀྱི་ིཡིོད་ཀྱིང་། དོ་སྣང་འདྲེན་པ་ཞིིག་གམ། 
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ཚེིག་དེ་ལས་བཟིང་བ་ཞིིག་གིས་བརྗོོད་ན་དགོད་བྲེོ་བོ་ཞིིག་ཏུ་ཡིང་གཟིིགས་ཀྱིི་ཡིོད་ཀྱིང་། 

ཞྭ་ནག་རོྡོ་རྗོ་ེཅིོད་པཎ་གྱི་ིཆོོ་ག་མ་གནང་སོྔོན་ལ་༸རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པས་རིན་པོ་ཆོ་ེལ་དེར་

ཚེོགས་པའ་ིསླེོབ་མ་ཚེ་ོལ་ཆོོ་གའ་ིསྐོབས་སུ་ག་ར་ེཡོིང་ག་ིཡིོད་མེད་ཀྱི་ིའགྲེལ་བཤོད་གཅིིག་

རོྒྱབས་ཞིེས་བཀའ་གནང་སོང་། རིན་པོ་ཆོེས་མ་ིཚེོགས་ལ་བག་ཡོིད་གྱིིས་ཤོིག་ཅིེས་གདམས། 

དེ་ནི་དོན་གསལ་པོ་ཞིིག་མ་ཡིིན་ན་ཡིང་། ཕལ་ཆོེར་ཁོོང་ཚེོ་དགའ་དྲགས་ནས་མོྱོས་པར་

འགྱུར་བའམ། བག་མེད་དུ་འགྱུར་བ་ད་ེསོྟན་གྱི་ིཡོིད་པ་འདྲ།

རིན་པོ་ཆོེ་སན་ཧྥོ་རན་སི་སི་ཁོོ་རུ་ཡིོད་སྐོབས་ཁོོང་གིས་༸རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པ་དང་

ལྷན་དུ་ཤོམ་བྷ་ལའ་ིལོ་གསར་སྲུང་བརྩ་ིགནང་པ་རེད། (བོད་ཀྱི་ིལོ་གསར་ད་ེཟླ་བའ་ིའཕེལ་

འགྲིབ་ལ་བརྟེེན་པའི་ཟླ་ཐོ་གཞིིར་བཟུང་བྱེད་ཀྱིི་ཡིོད་པས་དུས་རྒྱུན་སྤྱིི་ཟླ་དང་པོའ་ིཟླ་

མཇུག་དང་སྤྱི་ིཟླ་གཉིིས་པའ་ིནང་དུ་འཁོེལ་གྱི་ིཡིོད།) རིན་པོ་ཆོེས་དུས་སྟོན་འད་ིཀརྨ་པའ་ི

སན་ཧྥོ་རན་སི་སི་ཁོོའ་ིབཞུགས་ཁོང་དུ་སྲུང་བརྩི་ཞུ་རྒྱུར་བཀོད་སྒྲིག་གནང་འདུག ཉིིན་

དེར་ཞོིགས་ཇེ་རྒྱ་གར་གྱིི་ལུགས་དང་། གུང་ཚེིགས་བོད་ལུགས། དགོང་ཚེིགས་རྒྱ་ནག་གི་

ལུགས་བཅིས་གསོལ་སོྟན་གསུམ་བཀོད་སྒྲིག་ཞུས་འདུག འགྲུལ་སྐྱོད་འདིའ་ིནང་དུ་རིན་པོ་

ཆོེས་ངའ་ིཨ་མ་ཡོིང་དགོས་པའ་ིའབོད་འགུག་གནང་འདུག མོ་ན་ིཀརྨ་པར་ཡིིད་ཤོོར་ཐག་

ཆོོད་ཙང་། ངའ་ིཨ་མས་ཀརྨ་པ་ཟུར་མཇེལ་གྱི་ིསྐོབས་སུ་མོ་རང་ཁོོང་དང་གཉིེན་སྒྲིག་བྱེད་

རྒྱུའ་ིགོྲས་འཆོར་བཏོན་འདུག མོས་ཁོོང་ལ་ “འད་ིསྟབས་བད་ེཔོ་ཞི་ེདྲགས་ཡོིང་ག་ིརེད། ཚེང་

མ་ཁྱོིམ་ཚེང་གཅིིག་ག་ིནང་དུ་ཡིོང་རྒྱུ་རེད། ངའ་ིབུ་མོས་དྲུང་པ་རིན་པོ་ཆོ་ེལ་ཆོང་ས་བརྒྱབ་

ཡིོད་ཙང་སྐུ་ཉིིད་ཀྱིིས་ང་དང་ཆོང་ས་བརྒྱབ་ན་འགྲིག་གི་རེད།” ཅིེས་ཞུས་འདུག ༸རྒྱལ་

དབང་ཀརྨ་པས་མོ་ལ་ཐུགས་བརྩ་ེབ་ཆོེན་པོའ་ིསོྒོ་ནས། གལ་ཏ་ེཁོོང་ཆོང་ས་རྒྱག་ཆོོག་མཁོན་

གྱིི་སྐྱེ་བོ་དེ་འདྲ་ཡིིན་ན་མོ་ལ་ངེས་པར་དུ་ཆོང་ས་བརྒྱབ་རྒྱུའི་དགོངས་བཞིེས་གནང་ཆོོག་

ཀྱིང་། སྟབས་ཉིེས་པ་ཞིིག་ལ་ཁོོང་ཀརྨ་པ་ཡིིན་ཙང་དགེ་སླེོང་ཞིིག་བྱས་ཏེ་བཞུགས་དགོས་

པས་མོའ་ིགོྲས་འཆོར་དེར་ངོས་ལེན་བྱེད་མ་ིཐུབ་ཅིེས་གསུངས་འདུག
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དེས་ན་ང་ཚེོའི་ཁྱོིམ་ཚེང་གི་འགྲུལ་བཞུད་དང་འགྲུལ་བཞུད་དེ་བས་ཆོེ་བ་དེ་མུ་

མཐུད། སྤྱིི་ཟླ་གཉིིས་པའི་ཟླ་མཇུག་ཏུ་རིན་པོ་ཆོེ་ཤོར་ལི་མོནད་ལ་ཕེབས་ཐོན་གནང་། 

ངས་ཁོོང་ལ་དགོས་ངསེ་ཅིན་གྱི་ིངལ་གསོ་ཞིགི་ཡོིང་ར་ེབྱས་པ་ཡིནི། རནི་པོ་ཆོེའ་ིདགོངས་

པར་ཡོིད་པའ་ི “སྐུ་མཚེམས་” ད་ེམ་ིམང་ཆོ་ེབས་དྲིལ་བསྒྲགས་ཀྱི་ིའཆོར་གཞི་ིཞིིག་ཏུ་ཆོ་

འཇོེག་བྱེད་པ་ད་ེངས་ཤོེས་མ་བྱུང་། ང་རང་ན་ིཡིོ་རོབ་ཏུ་རྟེའ་ིའདུལ་སོྦྱང་ག་ིསོྦྱང་བརྡོར་

མུ་མཐུད་རྒྱུའ་ིཆོེད་དུ་མགོྱིགས་པོ་འགོྲ་རན་ནས་བསྡེད་ཡོིད། གྱིེན་ལོག་ཅིན་གྱི་ིདབྱིན་

ཇེིའི་གཞོིན་ནུ་མ་ཞིིག་ནས་ན་གཞོིན་གྱིི་ཨ་མ་ཞིིག་དང་། དེ་ནས་ཤོམ་བྷ་ལའི་རྒྱལ་མོ་

ཆོགས་པའི་འགྱུར་བ་དེ་ནི་ཧ་ཅིང་ཆོེན་པོ་ཞིིག་རེད། དོན་ངོ་མར་ངས་ང་རང་ནི་ད་

དུང་མང་པོ་སྦྱང་རྒྱུ་ཡིོད་པའ་ིརང་ཉིིད་ཀྱི་ིམ་ིཚེ་ེལ་ཕོྱིགས་པའ་ིབུད་མེད་ན་གཞིོན་ཙམ་

ཞིིག་ཡིིན་པ་ཚེོར་བྱུང་། ངས་ནི་རྒྱལ་པོའ་ིབཙུན་མོ་བྱེད་རྒྱུ་ཕར་ཞོིག་བླ་མའི་གསང་

ཡུམ་བྱེད་རྒྱུའི་གོ་དོན་ག་རེ་ཡིིན་པ་དེ་ཡིང་ཆོ་ཚེང་བ་ད་དུང་རྟེོགས་མ་བྱུང་། དེ་ནི་ངོ་

མ་འགོ་འཛུགས་ཁོོ་ན་རེད།

བཀའ་ཐམེ་སྲིིད་སྐྱོོང་སྟེེ། མེདུན་ན་འདོན་ཆེན་པོ་ོདང་། བཀའ་ཐམེ་འཛིིན་པོ་ས་སྐྱོོང་

གི་ཐུགས་སྲིས།

ཁོོ་ན་ིངའ་ིསྲོས་ཀྱི་ིམིང་ག་ིཆོ་ནས་འབོད།

ཁོོ་ན་ིམ་ིཡི་མཚེན་ཞིིག་རེད། ཅིིའ་ིཕྱིིར་ཞི་ེན་ཁོོ་ན་ིཧ་ལམ་ལྷ་ལྕམ་འབྲུག་མོ་རེད།

ཁོོ་ན་ིདངོས་སུ་གཏིང་དཔོག་དཀའ་བ་སྟ།ེ ཁོོ་ལ་ངོ་གདོང་འདྲ་མིན་མང་པོ་ལྡན།

ཁོོ་ཧིན་དྡུའ་ིཙི་ཙི་ཞིིག་དང་། ཤོོག་སྦྱོར་འཕྲུལ་ཆོས་ཤོིག མཆོིལ་ལྷམ་ཞིིག་བཅིས་རེད།

ང་ཁོོ་ལ་མ་ཐུག་སོྔོན་ལ་ཁོོ་ན་ིམ་ིགཏ་ིཐུག་ཅིིག་རེད། ང་ལ་ཁོོ་ཐུག་སྐོབས་ངས་ཁོོ་མ་ི

བཟིང་པོ་འདུག་བརོྗོད་དུས་ཁོོ་ངུས་སོང་།

ཁོོ་ན་ིཧ་ཅིང་ག་ིགྱི་གྱུ་ཅིན་གྱི་ིན་གཞོིན་བཟིང་པོ་ཞིིག་རེད།

ཁོོ་ན་ིསུ་ཡིང་མ་རེད། སྐྱེས་བུ་ཞིིག་རེད།
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ཁོོས་སྨོ་ར་བཞིར་ནས་ཡོིང་དུས་ང་ཧོན་འཐོར་བྱུང་། ཅིིའ་ིཕྱིིར་ཞི་ེན་ཁོོ་ན་ིཧ་ཅིང་སྤྲོེལ་

ལད་ཅིན་དུ་མཐོང་།

ད་ེནས་ཁོོ་ན་ིངེས་སོྟན་པ་དང་། འཛོིན་སོྐྱང་བ། འཐབ་མོ་པ། བཀའ་འདོམས་པ་ཞིིག་

བཅིས་རེད།

ཁོོ་ན་ིཐེངས་དང་པོར་སྟག་ཕྲུག་ཅིིག་རེད། ཁོོས་ཞི་ིམ་ིབཞིིན་དུ་རང་གིས་རང་བལྡགས་

ཏ་ེགཙང་སྦྲེ་བྱེད་སྟངས་ཤོེས།

ད་ེནས་ཁོོ་ན་ིསྟག་ཅིིག་རེད། ཁོོས་ཤོ་རྗོེན་བཟིའ་རྒྱུ་འགོ་བཙུགས།

ཁོོས་རོྡོ་རྗོ་ེསོླེབ་དཔོན་གྱི་ིབདུད་རྩ་ིསྟ།ེ ངའ་ིནུ་མ་ནས་འོ་མ་འཇེིབ་རྒྱུ་འགོ་བཙུགས་

དུས་ཁོོ་ཉིེན་ཁོ་ཅིན་གྱི་ིཉིེན་ཁོ་ཅིན་དུ་འགྱུར་འགོ་ཚུགས། ཁོོ་འཛུམ་པར་མ་ིབྱེད།

ཁོོ་ལ་ད་ལྟའང་སོྡེད་སྟངས་བཟིང་པོ་ཞིིག་མེད་ཀྱིང་། མཆོ་ེབ་དང་སྡེེར་མོ་བཀོལ་ཏ་ེམུ་

སྟེགས་པ་ལ་འཐབ་འདོད་བྱེད་ཀྱི་ིཡིོད།

ཁོོ་རང་ག་ིསོྤེ་བོ་ལ་ཐུག ཁོོས་སོྤྱིད་ལམ་སྦྱངས། ད་ེནས་ཁོོས་ཆོེན་པོ་ཤོར་གྱི་ིཉི་ིམ་མཐོང་

རྒྱུ་འགོ་བཙུགས། ཁོོ་གཡིེར་པོར་གྱུར།

རྒྱལ་ཁོམས་སུ་ཁོོ་ལ་བཟོི་བཅོིས་བྱུང་བས་མཐའ་མར་ཁོོ་ཞི་ིཞིིང་དུལ་བར་གྱུར།

ངའ་ིཁྲིམས་བདག་ཆོེན་པོ། ད་ེརིང་ཁྱོེད་ཀྱིིས་མ་ིརབས་གཉིིས་པའ་ིལས་འཆོར་གྱི་ི

འགན་འཁུར་འགོ་ཚུགས།

ད་ཆོ་ཁྱོེད་རང་ཨ་ཤོད་ཏོག་ཅིན་གྱི་ིརོྡོ་རྗོ་ེདང་དྲིལ་བུ་རེད།

ཀྱི།ེ མདུན་ན་འདོན་ཆོེན་པོ། ཤོམ་བྷ་ལའ་ིགདན་ལ་བཞུགས་སུ་གསོལ།

འོན་ཀྱིང་མདུན་ན་འདོན་ཆོེན་པོའ་ིཤོིང་སོྡེང་ལ་འདྲུད་འཐེན་འཕྲུལ་འཁོོར་ཞིིག་དང་། 

ཁོ་པར། སྦེག་སྦེག་མ་ེམདའ། ཤོར་ཕོྱིགས་ཀྱི་ིསྦེས་ཡུལ་དུ་དཀྱིིལ་དོྲད་འཁོོལ་བ་

བཅིས་འདུག

ཁོྱོད་ན་ིསྲུང་མདུད་རེད། ཁོྱོད་ན་ིརྨ་དཀྲིས་རེད། ཁོྱོད་ན་ིཟུག་གཅོིག་སྨོན་རེད། ཁོྱོད་ན་ི

འབུ་གསོད་ཀྱི་ིསྨོན་རེད། ཁོྱོད་ན་ིཟིས་སོྣད་རེད།
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ཁོྱོད་ན་ིརླངས་འཁོོར་མེར་ས་ིཌ་ིས་ིརེད། ཁོྱོད་ན་ིརླངས་འཁོོར་རོལ་ས་ིརོ་ཡི་ེས་ིརེད།

ཁོྱོད་ན་ིདོན་དམ་དུ་ཌ་ཡི་ན་ཇུ་ཌ་ིཐ་ིརེད།

ཁོྱོད་ན་ིདོན་དམ་དུ་སྟག་རེད། ཁོྱོད་ན་ིདོན་དམ་དུ་སེངྒེ་ེརེད། ཁོྱོད་ན་ིདོན་དམ་དུ་ཁྱུང་

རེད། ཁོྱོད་ན་ིདོན་དམ་དུ་འབྲུག་རེད།

ཁོྱོད་ན་ིཆོེན་པོ་ཤོར་གྱི་ིཉི་ིམའ་ིམིང་ཐོག་ནས་ཁོྱོད་རང་གང་ཡིིན་པ་ད་ེརེད།

མདོར་ན་ཁོྱོད་ན་ིམཆོོག་ཏུ་གྱུར་པའ་ིལྷད་མེད་པའ་ིཁོ་ིཁུ་ མ་ས་མུན་(ར་ིཔིན་གྱི་ིཨ་

རག་) གསར་དུ་རྙིེད་པ་ད་ེརེད།

ཆོེན་པོ་ཤོར་གྱི་ིཉི་ིམའ་ིཆོོས་ལུགས་འཛོིན་པ་པོའ་ིའོད་མདངས་འཚེེར་བར་ཤོོག33  

ས་སྐྱོོང་དབང་མེ་ོསྟེེ། མེངའ་ཁོངས་ཀྱིི་ལྕམེ་ཆེན་ནམེ་སྤུ་གྲིིའི་ལྷ་ལྕམེ།

མོ་མོ་མོ་མོ། མོ་ན་ིམོ་རེད།

མོ་ན་ིམོ་ཡི་ིལྷ་ལྕམ་དང་པོ་རེད། མོ་ན་ིམོ་ཡི་ིལྷ་ལྕམ་གཞོིན་ཤོོས་རྒན་ཤོོས་ད་ེརེད།

མོ་རང་མོ་ཡིིན་དུས་མོ་ན་ིཨ་ཤོ་ེཡིང་དག་སྟ།ེ ལྷ་ལྕམ་མཁྲེགས་པོ་དང་ཡིག་པོ་བཟིང་པོ་

བཅིས་རེད་ད།ེ ཡིིན་ན་ཡིང་མོ་ན་ིམོ་རང་རེད།

མོ་མོ་རང་དུ་འགྱུར་རྒྱུའ་ིའགོ་འཛུགས་སྐོབས་ང་ཚེོར་དཀའ་ངལ་ཡིོད།

འོན་ཀྱིང་མོ་རང་མོ་ཆོགས་སྐོབས། མོ་ན་ིཞིིང་ཁོམས་ཀྱི་ིལྷ་ལྕམ་ཆོེན་མོ་གཟི་ིབརྗོིད་

ཅིན་ད་ེརེད།

མོ་ན་ིསྐུད་པ་རེད། མོ་ན་ིའཇེིགས་སྣང་རེད། མོ་ན་ིམཛོེས་མ་རེད། མོ་ན་ིམགོ་རོྙིག་ཅིན་

རེད། མོ་ན་ིལྷད་མེད་རེད། མོ་ན་ིདམར་པོ་རེད། མོ་ན་ིམུ་མེན་གྱི་ིམདོག་རེད།

མོ་ན་ིརོྡོ་རྗོ་ེརྣལ་འབོྱར་མ་རེད།

མོས་སྐོབས་ར་ེང་ཚེོར་མགོ་བསོྐོར་གཏོང་ག་ིཡོིད། མོས་རང་ཉིིད་ནུབ་ཕོྱིགས་ཀྱི་ིཉི་ིམ་

ཡིིན་མདོག་བྱེད་ཀྱི་ིཡིོད།

33 པར་སྐྲུན་མ་བྱས་པའ་ིཆོོས་རྒྱམ་དྲུང་པའ་ིསྙན་རོྩམ།
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མོ་ན་ིཆུ་ཕྲན་ཞིིག་རེད། མོ་ན་ིགཙང་ཆུ་ཞིིག་རེད། མོ་ན་ིཡིིད་བཅོིལ་འོས་པ་ཞིིག་རེད། 

མོ་ན་ིརྒྱ་མཚེ་ོརེད།

མོ་མོ་རང་ཡིིན་སྐོབས། མོའ་ིད་ེཧ་ཅིང་གོང་ཆོེན་རེད། མོའ་ིདེས་དངུལ་ཕོན་ཆོ་ེབེད་

སོྤྱིད་བྱེད་ཀྱི་ིརེད། མོའ་ིད་ེའདོད་རྔམ་རེད། མོའ་ིད་ེཡིག་པོ་ཞི་ེདྲགས་མ་རེད།

མོའ་ིད་ེམ་བྱན་སོྐྱ་བོ་ཞིིག་རེད། མོའ་ིད་ེཁོ་ལོ་པ་སོྐྱ་བོ་ཞིིག་རེད། མོའ་ིད་ེསྤྱི་ིཚེོགས་ཀྱི་ི

ལྕམ་སོྐྱ་བོ་ཞིིག་རེད།

འོན་ཀྱིང་མོའ་ིད་ེམོ་རེད།

མོ་ལ་གོ་རོྟེགས་བྱུང་དུས་མོ་ལྷ་ལྕམ་ད་ེརེད། ད་ཆོ་མོ་མོའ་ིད་ེམ་རེད།

མོས་ང་ལ་དགའ་པོ་བྱེད། མོས་མོ་རང་ག་ིའཇེིག་རྟེེན་ལ་དགའ་པོ་བྱེད། མོས་རྟེ་ཞིིག་ལ་

དགའ་པོ་བྱེད།

མོས་ཁྲིམས་བདག་ལ་དགའ་པོ་བྱེད། མོས་མོ་རང་ལ་དགའ་པོ་བྱེད། མོས་བཙུན་མོ་

ཆོེན་མོར་དགའ་པོ་བྱེད།

མོ་གཏིང་དཔོག་དཀའ་བ་རེད། མོ་གཉོིམ་ཆུང་རེད། མོ་སྣང་བཟོིད་བད་ེམོ་རེད། མོ་སོྤྲོ་

ཐུང་རེད།

མོ་རང་མོའ་ིད་ེམིན་སྐོབས། མོ་ན་ིའོད་མདངས་ཅིན་རེད།

མོའ་ིད་ེམོའ་ིད་ེཡིིན་སྐོབས། ཉིམ་ང་བ་རེད།

མོ་མོ་རང་ཡིིན་སྐོབས། མོ་ལ་དབང་ཐང་དང་ཆོ་ེམཐོང་ལྡན།

མོ་ན་ིདོན་དམ་དུ་མོ་རང་གང་ཡིིན་པ་ད་ེརེད།

མོ་མོ་རང་ཡིནི་པའ་ིསྐོབས་སུ་ཨ་ཤོད་ཀྱི་ིནག་ཐགི་དང་པོ་དརེ་འཁྲགི་སོྦྱར་བྱདེ་རྒྱུ་ངསེ་

པ་རདེ།

མོ་ན་ིསེར་པོ་དང་ནག་པོ་གཉིིས་ཀྱི་ིལྷ་ལྕམ་ནག་མོ་ད་ེརེད།

མོ་ན་ིམོ་རང་ག་ིཁྱོད་ཆོོས་ཡིོངས་ཀྱི་ིངོ་བོ་སྟག་ལྕམ་རེད།

མོ་ན་ིམཐོ་དམའ་གང་སར་འཕུར་གྱི་ིཡིོད་པས་ཁྱུང་ལྕམ་རེད།
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མོ་ན་ིགངས་མཚེོའ་ིནང་དུ་མཆོོང་ག་ིཡོིད་པས་སེང་ལྕམ་རེད།

མོས་ན་ིའབྲུག་སྐོད་སོྒྲག་ག་ིཡོིད་པས་འབྲུག་ལྕམ་རེད།

མོས་ན་ིསྐོབས་རེར་རང་ག་ིབསམ་ཚུལ་བརྗོ་ེརེས་བྱེད་པས་མདུན་ན་འདོན་ཆོེན་པོ་

རེད། མོ་ན་ིཐོ་མ་ས་ིར་ིཆོ་ིརེད།

མོ་ཁྱོིམ་གྱི་ིལས་དོན་ལ་མཉིམ་ཞུགས་བྱེད། མོ་ན་ིཚེང་མ་རེད།34 

34 པར་སྐྲུན་མ་བྱས་པའ་ིཆོོས་རྒྱམ་དྲུང་པའ་ིསྙན་རོྩམ།
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 བཅུ་གསུམེ།

རིན་པོ་ཆོེ་སྐུ་མཚེམས་ལ་མ་ཕེབས་གོང་གི་ཟླ་བ་འགའི་སོྔོན་དུ་ངས་ལོ་རྗོེས་མའི་རང་

ཉིིད་ཀྱིི་འཆོར་གཞིི་སྒྲིག་བཞིིན་བསྡེད། ངས་ང་རང་གི་རྟེའི་འདུལ་སོྦྱང་གི་སོྦྱང་བརྡོར་

ཡིར་རྒྱས་གཏོང་ཆོེད་ཡིོ་རོབ་ཏུ་འགོྲ་རྒྱུའི་བསམ་བོླ་གཏོང་རྒྱུ་འགོ་བཙུགས། སྤྱིི་ལོ་

༡༩༧༥ ནང་ཝིེ་ཡི་ནར་འགོྲ་སྐོབས་སི་པེན་ཡིའི་རྟེ་བཞོིན་སླེོབ་གྲྭ་དེར་རིན་པོ་ཆོེ་དང་

ང་གཉིིས་ཧ་ཅིང་ཡིིད་མགུ་བོ་བྱུང་བར་བརྟེེན། ངའ་ིསོླེབ་སྦྱོང་ག་ིགོམ་པ་གཉིིས་པའ་ིཚུལ་

དུ་ས་ིཔེན་ཡི་ནས་ཡིིན་པ་ཞིིག་དང་ལྷན་དུ་སོླེབ་སོྦྱང་བྱེད་དགོས་པའ་ིམནོ་བསམ་གཏོང་

རྒྱུ་ད་ེརང་བཞིིན་ཞིིག་རེད། སྐོབས་ད་ེདུས་ངས་སོླེབ་གྲྭ་ད་ེརང་ག་ིནང་དུ་སོླེབ་སྦྱོང་བྱེད་

ཐུབ་ཀྱི་ིརེད་བསམ་པ་མ་བྱུང་། ད་ེན་ིསྐྱེས་པ་ཤོ་སྟག་ཡོིད་པའ་ིསོླེབ་གྲྭ་ཞིིག་ཡིིན་པ་དང་། 

ངས་ཤོེས་ཚེོད་ལ་ཁོོང་ཚེོས་སླེོབ་གྲྭའི་ནང་དུ་ཨོ་སི་ཋེི་རི་ཡིའི་མི་སེར་ཡིིན་པའི་རྟེ་པ་ཁོོ་

ན་མ་གཏོགས་ལེན་གྱི་ིམེད།

ང་ཚེོས་དེ་གའི་རྟེ་ཞོིན་གྱིི་རྩལ་ལ་ལྟ་སྐོབས་ཨར་ན་ཋེི་བྷ་ཆོིང་གྷིར་ཞིེས་པའི་རྟེ་པ་

དེར་ང་དམིགས་བསལ་ཡིིད་མགུ་པོ་བྱུང་། ངས་སྤྱི་ིལོ་ ༡༩༧༧ གྱི་ིའགོ་སོྟད་དེར་ང་རང་

ཁོོ་དང་མཉིམ་དུ་སླེོབ་སོྦྱང་བྱེད་འདོད་ཡིོད་པའི་སོྐོར་ལ་ཡིི་གེ་ཞིིག་བཏང་པ་ཡིིན། ཁོོ་

པས་སོླེབ་གྲྭ་ད་ེབཞིག་ཟིིན་པ་དང་སྒོེར་གྱི་ིའགྱུར་ལོྡག་ག་ིདུས་ཚེོད་ཅིིག་ཡིིན་ཙང་སོླེབ་

ཕྲུག་གསར་པ་ལེན་གྱིི་མེད་ཅིེས་ཡིིག་ལན་བཏང་བྱུང་། ཁོོས་ང་ལ་ཨར་ཐར་ཁོོ་ཋེད་སི་

དང་ལྷན་དུ་སོྦྱང་བརྡོར་བྱས་ན་ཡིག་པོ་ཡོིད་པའི་མཚེམས་སོྦྱར་བྱས་བྱུང་། ཨར་ཐར་

ལ་ཝིེ་ཡི་ནའི་ཉིེ་འགྲམ་དུ་སྒོེར་བདག་གི་སོྦྱང་བརྡོར་ཁོང་ཞིིག་ཡིོད། ངས་ཁོོ་ཋེད་སི་

ལ་ང་རང་ཁོོ་པའི་སོླེབ་ཕྲུག་གི་ཚུལ་དུ་ངོས་ལེན་ཡོིང་གི་རེད་དམ་ཞིེས་ཡིི་གེ་བཏང་པ་

ཡིིན། ཟླ་བ་གཅིིག་གི་ནང་ཚུད་དུ་ཁོོས་ང་དབྱར་ཐོག་དེར་ཡིོང་ན་འགྲིག་གི་རེད་ཅིེས་

ཡིིག་ལན་བཏང་འདུག
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ང་ཝི་ེཡི་ནར་འགོྲ་རྒྱུ་དེར་རིན་པོ་ཆོེས་རྒྱབ་སོྐྱར་ཤུགས་ཆོ་ེགནང་བྱུང་། ཁོ་ལ་ིཧོྥོར་

ནི་ཡིར་ཕྱིིན་པ་ལས་འདོད་མོས་ཆོེ་བ་གནང་གི་འདུག ཁོོང་གིས་ཨོ་སི་ཋེི་རི་ཡིའི་ནང་

རྒྱུན་གཙང་ག་ིསོྲོལ་རྒྱུན་རྒྱུན་འཁོྱོངས་བྱས་པ་ད་ེརྟེའ་ིའདུལ་སོྦྱང་ངོ་མ་ད་ེརེད་དགོངས་

འདུག ཁོོ་ཋེད་ས་ིནས་ངོས་ལེན་བྱས་པའ་ིཡི་ིག་ེའབོྱར་སྐོབས་ང་གཉིིས་ཀ་སོྤྲོ་བ་འཕེལ་

པོ་བྱུང་།

རིན་པོ་ཆོེ་ཤོར་ལི་མོནད་ལ་ཕེབས་ཟིིན་རྗོེས་ངས་རང་ཉིིད་འགྲུལ་སྐྱོད་ཆོེད་འགྲོ་

ཇུས་རྒྱག་བཞིིན་བོྷལ་ཌར་དུ་ཟླ་ཤོས་བསྡེད་པ་ཡིིན། ངས་དགེ་རྒན་དང་རྟེ་པ་གཞིན་

དག་ཚེོའ་ིམཉིམ་དུ་འཇེར་མན་གྱི་ིསྐོད་ཐོག་ཁོ་བརྡོ་ཕྲན་བུ་བྱེད་ཐུབ་པའ་ིཆོེད་དུ་ཌེན་

ཝིར་ནང་ག་ིབྷེར་ལ་ིཚེི་སོླེབ་གྲྭ་ནས་འཇེར་མན་གྱི་ིསྐོད་ཀྱི་ིསོླེབ་ཚེན་བླངས་པ་ཡིིན། ངས་

མ་འགྲོ་གོང་ལ་ངའི་རྟེ་བཛྲ་ཌནྶ་ཡིང་བཙོང་པ་ཡིིན། ང་ལ་བཞོིན་རྟེ་ལེགས་པོ་ཞིིག་གི་

དགོས་མཁོོ་ཡོིད་པ་ངས་ཤོེས།

རིན་པོ་ཆོེས་བཛྲ་དྡྷཏུ་ཡིོ་རོབ་ཏུ་འཛུགས་རྒྱུའི་ཐད་ལ་དགོངས་བཞིེས་གནང་སྟེ་

དུས་ཡུན་གང་འཚེམས་ཕྱིིན། དབྱིན་ཡུལ་དུ་ཆོོས་ཚེོགས་ཤོིག་ཡིོད་བཞིིན་པ་རེད་དེ་

ཁོོང་གིས་གླེིང་དེར་གཞིན་པ་ཞིིག་འཛུགས་རྒྱུའི་དུས་ལ་སླེེབས་འདུག་པའི་དགོངས་

བཞིེས་གནང་། ཁོོང་གིས་ང་རང་ཝིེ་ཡི་ནར་གཅིིག་པུར་འགོྲ་རྒྱུའི་ཐོག་ལ་ཐུགས་ཁྲལ་

དང་བཅིས་རམ་འདེགས་པ་ཞིིག་ཡིོད་དགོས་པའི་ཐུགས་འདོད་གནང་གི་འདུག ཁོོང་

གིས་ཁོོང་རང་ག་ིསླེོབ་མ་ཉི་ེགྲས་མ་ེཁོེལ་ཁོོན་ལ་ཁོོ་དང་ཁོོའ་ིནང་མ་ིཡིོ་རོབ་ནང་དུ་ཝི་ེ

ཡི་ནར་དྷིརྨ་དྡྷཏུ་འགོ་འཛུགས་པར་ཝི་ེཡི་ནར་གནས་སོྤེར་བྱེད་ཐུབ་མིན་དྲིས་སོང་། ཡིོ་

རོབ་ནང་ག་ིབཛྲ་དྡྷཏུའ་ིསྐུ་ཚེབ་ད་ེམ་ེཁོེལ་ཆོགས་རྒྱུ་རེད། མ་ེཁོེལ་ན་ིརིན་པོ་ཆོེའ་ིསོྔོན་

མའི་ཕྱིག་དེབ་དུ་མ་དང་རོྩམ་སྒྲིག་གི་ལས་འཆོར་གཞིན་པར་བྱ་བ་བསྒྲུབས་མོྱོང་བའི་

ཤོེས་ཚེད་མཐོ་བའི་མི་ཞིིག་ཡིིན་པ་དང་། ཁོོ་ལ་ཕྱིི་རྒྱལ་སྐོད་ཡིིག་ཤོེས་པའི་མཐུན་རྐྱེེན་

ཡིང་འཛོོམས་ཡིོད། ཁོོ་ནི་རིན་པོ་ཆོེ་ལ་ཧ་ཅིང་བརྩི་མཐོང་ཆོེན་པོ་ཡིོད་པ་དང་། རིན་

པོ་ཆོེས་ཁོོ་སོྒོམ་གྱི་ིདག་ེརྒན་གྱི་ིཆོེད་དུ་སྦྱོང་བརྡོར་སྤྲོད་གནང་ཡིོད། རྒྱུ་མཚེན་འད་ིདག་
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ཚེང་མ་ལ་བརྟེེན་ནས་རིན་པོ་ཆོེས་ཁོོ་ལས་ཀ་དེ་ལ་ཧ་ཅིང་རན་འཚེམས་ཡིོད་པར་

དགོངས་འདུག འཆོར་གཞིི་དེ་མེ་ཁོེལ་ཝིེ་ཡི་ནར་རྟེེན་གཞིི་བྱས་ཏེ་ནུབ་ཡིོ་རོབ་ཀྱིི་ས་

གནས་མང་པོར་འགྲུལ་སོྐྱད་ཀྱིིས་ཆོོས་བཤོད་བྱེད་རྒྱུ་ད་ེརེད། མ་ེཁོེལ་དང་། ཁོོའ་ིབཟིའ་

ཟླ་ཇུ་ཌི། ཁོོང་གཉིིས་ཀྱིི་བུ་མོ་བཅིས་ཚེང་མ་ང་ཕྱིིན་པའི་དུས་ཚེོད་ཀྱིི་གཡིས་གཡོིན་

དུ་ཝིེ་ཡི་ནར་གནས་སོྤེར་བྱས་པ་རེད། (ཡིོ་རོབ་ཏུ་ཁོོང་གཉིིས་ལ་ཕྲུ་གུ་གཉིིས་པ་ཞིིག་

སྐྱེས་པ་རེད།) ཝིེ་ཡི་ནར་རྟེེན་གཞིི་བྱས་པའི་དྷཱརྨ་དྡཱིཏུ་ད་ལྟའང་མུ་མཐུད་འགྲོ་བཞིིན་

ཡིོད། འོན་ཀྱིང་ང་ཕྱིིན་པའ་ིརྗོེས་སུ་མ་ེཁོེལ་དང་ཁོོའ་ིཁྱོིམ་མ་ིཐོག་མར་ཨམ་ས་ིཋེེར་ཌམ་

དུ་གནས་སོྤེར་དང་། མཐའ་མ་དེར་འཇེར་མན་གྱི་ིམར་བྷག་ཏུ་ཡོི་རོབ་བཛྲ་དྡཱིཏུའ་ིལས་

ཁུངས་ཨ་མ་ད་ེབཙུགས་པ་རེད།

རིན་པོ་ཆོེས་ང་ལ་ནང་དུའང་ལག་གཡོིག་ཅིིག་ཉིར་དགོས་པའ་ིཐུགས་འདོད་གནང་

ག་ིའདུག་ལ། འད་ིན་ིདོན་དངོས་སུ་ང་རང་སྒོེར་ལ་ལག་གཡིོག་ཉིར་རྒྱུའ་ིའགོ་འཛུགས་

ད་ེརེད། རིན་པོ་ཆོེས་ཆོོས་ཚེོགས་ནང་དུ་ཡིོད་པའ་ིཧྥོ་རན་སིའ་ིབུད་མེད་ཇེ་ིནིན་ཝི་ེཌར་

ལ་ང་དང་མཉིམ་དུ་འགྲོ་ན་འགྲིག་མིན་བཀའ་འདྲ་ིགནང་སོང་། དུས་སྐོབས་འདིར་རིན་

པོ་ཆོེས་བཀའ་ཆོོས་ལ་བརྩ་ིབཀུར་བྱེད་པའ་ིཁོོར་ཡུག་ག་ིཆོ་ཤོས་སུ་ཁྱོིམ་མ་ིདང་ང་ཡིང་

སྡུད་ཐབས་གནང་བཞིིན་ཡིོད། སླེོབ་མ་ཚེོས་ཁོོང་ལ་ཧ་ལམ་དཀོན་མཆོོག་ལྟ་བུར་བརྩིས་

པ་དང་། ང་ཚེ་ོན་ིརྒྱུན་དུ་ཁོོང་ག་ིམ་ིཚེེའ་ིནང་ལ་དགོས་མེད་ཀྱི་ིཐ་ེགཏོགས་བྱེད་མཁོན་

ལ་བརྩིས་པ་ད་ེགཉིིས་བར་ན་ནང་འགལ་ཆོེན་པོ་ཞིིག་ཡོིད་པ་ད་ེདཀའ་ངལ་ཞིིག་ཡིིན་པ་

ཁོོང་གིས་མཁྱོེན་ཡིོད་སྲོིད། ཤོམ་བྷ་ལའ་ིབཀའ་ཆོོས་གནང་སྐོབས་ཁོོང་གིས་ཀ་ལཱ་པའ་ི

ཕོ་བྲེང་ག་ིདཀྱིིལ་འཁོོར་ལ་གཙིགས་ཆོེར་འཛོིན་སྟངས་ལ་གཞིིགས་ན། ཁྱོིམ་མ་ིཡིོངས་

རོྫོགས་ཁོོང་ག་ིཁྱོད་དུ་འཕགས་པའ་ིའཇེིག་རྟེེན་གྱི་ིཆོ་ཤོས་སུ་རྩ་ིབ་དང་བསྡུ་བའ་ིགོ་དོན་

དང་ལྡན། ད་ེདང་ཕོྱིགས་མཚུངས་མ་ིཚེེའ་ིཆོ་ཤོས་ར་ེར་ེབཞིིན་རང་ག་ིཉིམས་ལེན་གྱི་ིཆོ་

ཤོས་ཡིིན་པའི་ཆོོས་ཉིིད་དེ་ཁོོང་གི་སླེོབ་མ་ཡིོངས་ལ་གོ་བརྡོ་སོྤྲོད་ཐབས་ཞིིག་ཀྱིང་རེད་

སྙམ། རང་ག་ིབཟིའ་ཟླ་དང་ཕྲུ་གུ་སྣང་མེད་དུ་བཏང་སྟ་ེཟིང་ཟིིང་ག་ིཐབ་ཚེང་ག་ིནང་དུ་
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སོྒོམ་སྒྲུབ་བྱེད་ཐབས་མེད། ཁོོང་ག་ིསླེོབ་མ་མང་ཆོ་ེབའ་ིའབྱུང་ཁུངས་ད་ེཧ་ིཕ་ིཡིིན་ཙང་། 

སྐོབས་ར་ེཉིིན་རེའ་ིམ་ིཚེེའ་ིགྲུབ་ཆོ་དང་གཞི་ིརྩའ་ིགནས་སྟངས་ཁོག་སྣང་མེད་དུ་འཇོེག་

རྒྱུའ་ིའགོྲས་འད་ིཡོིད། དོན་དངོས་སུ་རིན་པོ་ཆོེའ་ིསོླེབ་མ་འགའ་ཞིིག་ནས་ཁོོང་གིས་ཤོམ་

བྷ་ལའ་ིབཀའ་ཆོོས་གནང་རྒྱུར་འདོད་མོས་མ་ིབྱེད་པའ་ིརྒྱུ་མཚེན་གཅིིག་འད་ིརེད། ཁོོང་

ཚེོས་རང་ཉིིད་ཀྱི་ིའཚེ་ོསྟངས་སྒྱུར་འདོད་མེད། ཁོོང་ཚེོས་རིན་པོ་ཆོེས་ཤོམ་བྷ་ལའ་ིགསུང་

ཆོོས་ཀྱི་ིསྐོབས་སུ་འགྲེལ་བརོྗོད་གནང་བའ་ི “དར་འབུའ་ིསྲོིན་ལྕིབས་” (the ccoccoon) 

དང་། དྲ་ིང་ཅིན་གྱི་ིབྱ་ཚེང་ལ་དགའ་པོ་བྱེད་ཀྱི་ིཡིོད།

སྤྱིི་ལོ་ ༡༩༧༧ ལོའ་ིཟླ་བ་གསུམ་པའམ། རིན་པོ་ཆོེ་སྐུ་མཚེམས་ལ་ཡོིད་པའི་ཟླ་བ་

དང་པོ་དེའ་ིསྐོབས་སུ། ངའ་ིཨ་མས་རིན་པོ་ཆོ་ེལ་བོྷལ་ཌར་དུ་ཡིོད་པའ་ིཧ་ིཕ་ིསྤྱི་ིཚེོགས་

ལ་མོ་རང་ག་ིལྟ་སྟངས་དང་། ཅིིའ་ིཕྱིིར་རིན་པོ་ཆོེས་གནས་སྐོབས་རིང་ད་ེདང་རྒྱང་ཐག་

རིང་ཙམ་བཞུགས་འདོད་ཡིོད་པའ་ིསོྐོར་ལ་ཡི་ིག་ེདགོད་བོྲེ་ཞིིག་བྲེིས་འདུག མོས་ “ཚེོང་

ཁོང་དང་ཇེ་ཁོང་སྣ་ཚེགོས་ལྡན་ལ། མ་ིཅོིལ་ཆུང་གསི་ཁོངེས་པའ་ིབོྷལ་ཌར་ནས་ཁྱོདེ་རང་

འབོྲེ་འདོད་བྱུང་བ་དེར་ངས་བསམ་ཤོེས་བྱེད་ཐུབ་ཀྱིི་འདུག མི་འདི་དག་མང་ཆོེ་བར་

སྒོེར་གྱིི་བདག་གཅིེས་ཀྱིི་བསམ་བོླ་གང་ཡིང་མེད་པ་དང་། ཁོོང་ཚེོའི་ཀ་པ་ལིའི་ནང་

དུ་ཀློད་པ་ཡོིད་པ་ཡིང་རོྟེག་ཡུལ་ལས་འདས་པ་རེད། དེ་ནི་ཀློ་ཀོློའ་ིམཚེམས་སུ་སླེེབས་

ལ་ཉིེ་བའི་མ་རིག་པའི་རྣམ་པ་འཇེིགས་སུ་རུང་བ་ཞིིག་རེད།”35 ཅིེས་བྲེིས་འདུག ངའི་

བསམ་པར་མ་ིརྣམས་ཕྱི་ིནས་བལྟས་ན་ཛོར་ཛོོར་ལས་ཀྱིང་ཛོར་ཛོོར་པའ་ིལྟ་བ་དེར་རིན་

པོ་ཆོེས་མོས་མཐུན་གནང་སྲོིད། འོན་ཀྱིང་ཁོོང་གིས་ཕྱི་ིཚུལ་གྱི་ི “ཀློ་ཀོློ” ཡི་ིརྒྱབ་ཀྱི་ིརྣམ་

དཔོྱོད་ད་ེགཟིིགས་ཡོིད་སྙམ།

འདིའི་སྐོབས་སུ་རིན་པོ་ཆོེས་ནང་ཆོོས་ནས་བཤོད་པའི་གསང་སྔོགས་རོྡོ་རྗོེ་ཐེག་

པའི་ཆོ་ཤོས་གལ་ཆོེན་ཞིིག་ཡིིན་པ་དེའི་རྣམ་གཞིག་ཙམ་དུ་མ་ཟིད། སྤྱིིར་བུད་མེད་ཀྱིི་

ནུས་ཤུགས་གོང་འཕེལ་གཏོང་བ་དང་ལྷན་དུ་ཆོོས་ཚེོགས་ནང་ག་ིབུད་མེད་ཚེོའ་ིནུས་པ་

35 པར་སྐྲུན་མ་བྱས་པའ་ིཨ་ིལ་ིབཟིའ་བྷདེ་ཕ་ིབྷ་ས་ིཡིསི་ཆོོས་རྒྱམ་དྲུང་པར་ ༡༩༧༧ ལོར་བཏང་བའ་ིཡི་ིག།ེ
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འཕེལ་ཐབས་ལ་ཕྱིག་ལས་མང་དུ་གནང་རྒྱུའ་ིའགོ་ཚུགས། ངའ་ིབསམ་པར་འད་ིན་ིཁོོང་

གིས་རོྡོ་རྗོ་ེརྣལ་འབྱོར་མའ་ིདབང་སྩལ་པ་དང་དུས་མཉིམ་དུ་བྱུང་བ་ན་ིཡི་མཚེར་པོ་རེད་

སྙམ། རོྡོ་རྗོ་ེརྣལ་འབོྱར་མ་ན་ིཤོེས་རབ་ཀྱི་ིརང་གཟུགས་ཅིན་ཡིིན་པ་དང་མོ་རིགས་ཀྱི་ིངོ་

བོ་མཚེོན་གྱིི་ཡིོད། འོན་ཀྱིང་ཁྱོད་མཚེར་བ་ཞིིག་ལ་ཁོོང་གིས་ཉིམས་ལེན་འདིའི་རྗོེས་

གནང་སླེོབ་མ་ཚེོར་གནང་རྒྱུ་འགོ་བཙུགས་པ་དང་དུས་གཅིིག་ཏུ་བུད་མེད་དུ་མ་ཞིིག་

གལ་གནད་ཆོེ་བའི་འགོ་ཁྲིད་ཀྱིི་གོ་གནས་སུ་བསོྐོ་གཞིག་གནང་རྒྱུའང་འགོ་བཙུགས་

པ་དང་། ཁོོང་གིས་ང་ལའང་ཤོམ་བྷ་ལའི་འཇེིག་རྟེེན་ནང་དུ་ལས་སྣེ་དེ་འདྲ་ཞིིག་བྱེད་

དགོས་རེད་ཅིེས་བཀའ་གནང་བྱུང་། ང་གཉིིས་གཉིེན་སྒྲིག་བྱས་པ་དང་ཁོོང་བྱང་ཨ་རིར་

སླེེབས་པ་ནས་བཟུང་སྟ་ེརིན་པོ་ཆོེས་ནུབ་ཕོྱིགས་བུད་མེད་ལ་འབྲེེལ་བ་དང་བསམ་ཤོེས་

གནང་རྒྱུ་ད་ེཞི་ེདྲགས་ཤུགས་ཆོ་ེརུ་ཕྱིིན་སོང་། ངའ་ིབསམ་པར་ང་གཉིིས་ཀྱི་ིགཉིེན་སྒྲིག་

དང་། ད་ེབཞིིན་ནུབ་ཕོྱིགས་ཀྱི་ིབུད་མེད་སླེོབ་མ་གཞིན་དང་མཉིམ་དུ་འབྲེེལ་བ་བྱུང་བ་

བརྒྱུད་ད་ེཁོོང་གིས་ཉིིན་ར་ེཉིིན་རེའ་ིའདྲིས་གཤོིབ་གཞི་ིརྩར་བྱས་ཏ་ེ “བུད་མེད་” མཁྱོེན་

རོྟེགས་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོིད་རེད་སྙམ། ཁོོང་གིས་རིག་གཞུང་ག་ིདབྱ་ེའབྱེད་གཞིན་དག་དུ་མ་

བརོྟེལ་བ་བཞིིན། སྐྱེས་པ་གཙིགས་ཆོེའི་བསམ་ཚུལ་དེ་གཞིི་རྩའི་སོྒོ་ནས་ཆུང་དུ་འགོྲ་

རྒྱུ་འགོ་བཙུགས་པ་དང་། ཁོོང་གིས་བུད་མེད་ཚེོས་ལས་འགན་གལ་ཆོེན་བསྒྲུབ་ཐུབ་པ་

དགོངས་གནང་ཡིོད། ད་ལྟ་ང་ཚེོས་གནས་ཚུལ་འདི་ཡིིན་ཤོག་ཅིིག་ལ་བརྩི་ཡིི་ཡིོད། 

འོན་ཀྱིང་སྐོབས་ད་ེདུས་འགོ་ཁྲིད་ཀྱི་ིགོ་གནས་བུད་མེད་ལ་ད་ལྟ་ཐོབ་པ་ནང་བཞིིན་གུ་

ཡིངས་པོ་མེད།

གང་ལྟར་ཡིང་དུས་ཡུན་འདིའ་ིརིང་ལ་ཁོོང་གིས་བཏང་གནང་བའ་ིའགྱུར་བ་གཅིིག་

ན་ིང་ལ་བད་ེཔོ་མེད་རུང་ངའ་ིགོ་གནས་མཐོ་རུ་གཏོང་རྒྱུ་ད་ེརེད། དམིགས་བསལ་འགོ་

སོྟད་དེར་ངས་འགོ་ཁྲིད་ཀྱི་ིལས་འགན་ཡིག་པོ་བསྒྲུབས་ཡིོད་པ་རེད་བསམ་གྱི་ིམེད། ལོ་

སོྔོན་མའི་སོྟན་ཁོའི་བགོྲ་གླེེང་ཚེོགས་འདུའི་སྐོབས་སུ། རིན་པོ་ཆོེས་ཁོོང་རང་གི་སོླེབ་

མ་རྒན་པ་འགའ་ཞིིག་ལ་ད་ཆོ་མོ་ལ་མིང་འབོད་བྱེད་སྐོབས། ལྷ་ལྕམ་སྐུ་ཞིབས་ཌ་ཡི་ན་



འབྲུག་སྒྲ།

440

སྨུག་པོ་ཞིེས་ཞུས་ན་ག་འདྲ་ཡིོད་མིན་གྱིི་དགོངས་འཆོར་གནང་འདུག ཁོོང་གིས་ཁོོང་

རང་ལ་མི་ཚེོས་རོྡོ་རྗོེ་སླེོབ་དཔོན་ནམ། ས་སོྐྱང་ཞིེས་འབོད་ཀྱིི་ཡིོད་དུས་ང་ལའང་དེ་

དང་མཚུངས་པའི་གོ་མིང་ཞིིག་གནང་འདོད་འདུག་ཅིེས་གསུངས། ཐོག་མར་ང་རང་

གིས་ཞུས་པ་ནང་བཞིིན་ཌེ་ཝིིད་རོམ་ཐེ་བའི་གཞིན་དག་ཚེོས་ཁོོང་ལ་འདི་བཞིད་གད་

སླེོང་བའ་ིརྒྱུ་ལྟ་བུ་ཡིག་པོ་མ་ིའདུག་ཞུས་ཀྱིང་ཁོོང་གིས་ཁོས་ལེན་གནང་མ་སོང་། ངས་

གལ་ཏེ་ང་ཚེོ་ཤོམ་བྷ་ལའི་ཕོ་བྲེང་དུ་སོྡེད་རྒྱུ་ཡིིན་ན། ང་ལྷ་ལྕམ་བྱེད་པར་སོྐྱན་དེ་ཙམ་

ཨ་ེཡིོད་སྙམ་སྟ་ེམ་ིའདོད་བཞིིན་དུ་མཇུག་བསྡེོམས་བརྒྱབ་པ་ཡིིན། ཟླ་བ་འགའ་ཤོས་ཀྱི་ི

ནང་དུ་ནང་པའ་ིསྤྱི་ིཚེོགས་ཀྱི་ིདབུས་སུ་མ་ིཚེོས་ང་ལ་ “ལྷ་ལྕམ་སྐུ་ཞིབས་” ཞིེས་འབོད་པ་

ད་ེག་ལེར་གོམས་སོང་། རྒྱ་ཆོ་ེམང་ཚེོགས་ཀྱི་ིནང་དུ། ང་རང་ག་ིལྟ་ཕོྱིགས་ལྟར་ན། ཀུན་

སླེོང་བཟིང་པོ་ཡིིན་སྲོིད་ཀྱིང་སྤྱིི་ཚེོགས་ཀྱིི་ཚེོགས་མི་དཀྱུས་མ་ཚེོས་གོ་མིང་འདི་བེད་

སོྤྱིད་གཏོང་རྒྱུ་ན་ིངས་འཚེམས་པོ་ཞིིག་མཐོང་མ་བྱུང་།

ངའ་ིབསམ་པར་སླེོབ་མ་ཚེོས་ང་ལ་ཞིབས་ཞུ་བྱེད་འདོད་ཡིོད་པའ་ིརྒྱུ་མཚེན་གཅིིག་

ནི། རིན་པོ་ཆོེས་ཤོམ་བྷ་ལའི་འཇེིག་རྟེེན་འདི་རྒྱ་སྐྱེད་གནང་བར་ནུས་ཤུགས་ཡིོངས་

རོྫོགས་གཏོང་གནང་གི་ཡིོད་པ་དང་ལྷན་དུ་ང་ཚེོའི་ཁྱོིམ་དུའང་དེ་རྒྱ་སྐྱེད་གནང་ཙང་

རེད་སྙམ། ཇེ་ིནིན་གྱིིས་ང་ལ་ནང་དུ་ “ལྷ་ལྕམ་ཌ་ཡི་ན་” ཞིེས་འབོད་ཀྱི་ིཡིོད། སྟབས་ཉིེས་

པ་ཞིིག་ལ་ང་ཁོོ་ཋེད་ས་ིཡི་ིརྟེ་རར་རྟེ་ཞིོན་སོྦྱང་བརྡོར་བྱེད་པའ་ིསྐོབས་སུའང་མོས་ང་ལ་

མིང་དེ་ཡིང་ཡིང་འབོད་ཀྱིི་ཡིོད། ངས་མོ་ལ་ང་ཚེོ་དེ་གར་ཡིོད་དུས་ང་ལ་ཌ་ཡི་ན་ཞིེས་

འབོད་དགོས་པའ་ིར་ེའདུན་ཐེངས་མང་བྱས་པ་ཡིིན། ཕོྱིགས་གཅིིག་ནས་ངས་ད་ེའདྲའ་ི

ཁྱོད་མཚེར་ཚེོར་མ་བྱུང་ཡིང་། ངས་འཇེིག་རྟེེན་ད་ེགཉིིས་ཐ་དད་དུ་འཇོེག་ཐབས་བྱེད་ཀྱི་ི

ཡིོད། རྟེ་ར་དེར་ཇེ་ིནིན་གྱིིས་ང་ལ་ལྷ་ལྕམ་ཌ་ཡི་ན་ཞིེས་འབོད་སྐོབས་ང་འཁུམས་སོང་། 

གནས་སྟངས་དེའི་འོག་ཏུ་ང་རང་བུད་མེད་དཀྱུས་མ་ཞིིག་བྱས་ཏེ། རྟེ་བཞོིན་རྒྱུའི་ཐོག་

ལ་དོ་སྣང་བྱས་པའ་ིསོྒོ་ནས་ང་རང་ག་ིལས་ཀ་ད་ེམཇུག་སྒྲིལ་འདོད་བྱུང་།
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ང་ཁོོ་ཋེད་ས་ིསོླེབ་གྲྭར་འགོྲ་བའ་ིཉི་ིམ་དང་པོ་དེར་ངས་ཝི་ེཡི་ན་ཡི་ིཤོིང་ནགས་བརྒྱུད་

དེ་མོ་ཊི་བཏང་ནས་ཁོོའ་ིརྟེ་རར་འགྲོ་སའི་ལམ་ཆུང་དེ་ནས་ཕྱིིན་པ་ཡིིན། རྟེ་ར་དེ་ཐང་

ཆོེན་པོ་ཞིིག་ག་ིནང་དུ་ཡིོད་པ་དང་ད་ེགར་རྟེ་ཉི་ིཤུ་རྩ་ལྔ་ཙམ་ཞིིག་འདུག ད་ེགར་ཁོང་

པའི་ནང་དུ་རྟེ་རྩལ་སོྦྱང་སའི་དོ་ར་ཡིག་པོ་ཞིིག་དང་། དེ་བཞིིན་ནགས་ཚེལ་བརྒྱུད་དེ་

རྟེ་རྒྱུགས་སོྦྱང་སའ་ིལམ་ཁོ་མང་པོ་འདུག

ངས་རྟེ་པའི་གོྱིན་ཆོས་ཡིག་ཤོོས་དེ་གོྱིན་ཏེ་སོྤྲོ་བ་འཕེལ་པོའ་ིངང་ནས་དེར་སླེེབས། 

ངས་ང་རང་གཞིན་གྱི་ིལྟ་སྣང་ལ་འཚེམས་པོ་ཡོིད་བསམས་བྱུང་ལ། ངས་ཧར་ཁོོ་ཋེད་ས་ི

ལ་བག་ཆོགས་འཇོེག་ཐུབ་ཀྱིི་རེད་སྙམ་པ་བྱུང་། ཁོོས་ང་ལ་འཚེམས་འདྲི་བྱས་ཏེ་ང་

ལ་བཞོིན་རྒྱུའི་རྟེ་ཡིག་པོ་ཞིིག་ཡོིད་བརོྗོད་བྱུང་། ཁོོས་ “ངས་ཁོྱོད་ཀྱིིས་ག་རེ་བྱེད་ཐུབ་

མིན་བལྟ་དགོས་” ཟིེར། རྟེ་དེ་སྐོབས་དེར་ཨོ་སི་ཋེི་རི་ཡི་ལ་ཨང་རིམ་རྩེ་གྲ་ལེན་མཁོན་

ད་ེརེད། ངས་ང་རང་དཀའ་ངལ་གྱི་ིནང་དུ་ཚུད་པ་ཧ་ལམ་ད་ེམ་ཐག་ཏུ་ཤོེས་བྱུང་། རྟེ་ད་ེ

ལ་ངས་གང་ཡིང་བྱེད་དུ་འཇུག་ཐུབ་ཀྱིི་མི་འདུག ཨ་རིའི་ནང་དུ་ང་ལ་རྟེ་ཞོིན་སྟངས་

བསླེབ་པ་ད་ེདང་ཝི་ེཡི་ན་རར་ཁོོང་ཚེོས་ར་ེབ་བྱེད་པ་གཉིིས་རྦད་ད་ེཐ་དད་ཡིིན་པ་གསལ་

པོ་རེད་འདུག ང་རང་ངོ་ཚེ་བོ་བྱུང་། དེའ་ིརྗོེས་སུ་ངས་ཁོོ་ཋེད་ས་ིཡི་ིམཉིམ་དུ་འཚེིག་ཇེ་

འཐུང་བར་འགོྲ་སྐོབས་ཁོོས་ང་ལ་ “གལ་ཏ་ེཁོྱོད་ཀྱིིས་ཟླ་བ་གསུམ་གྱི་ིནང་ཚུད་དུ་ཡིར་

རྒྱས་ཤུགས་ཆོེན་པོ་གཏོང་མ་ཐུབ་ན། ཁྱོེད་རང་འགོྲ་དགོས་ཀྱི་ིརེད། ངའ་ིངོ་ཚེབ་ད་ེངའ་ི

སླེོབ་ཕྲུག་ཚེོས་བྱེད་ཀྱིིན་ཡིོད་རེད། གལ་ཏ་ེཡིག་ཏུ་མ་ཕྱིིན་ན། ཁྱོེད་རང་འགོྲ་རྒྱུ་རེད། ད་ེ

ལས་གཞིན་པ་གང་ཡིང་མེད།” ཅིེས་བརོྗོད་བྱུང་།

ཁོོས་ང་ལ་གལ་ཏ་ེངས་ཁོོ་དང་མཉིམ་དུ་བསྡེད་ནས་སྦྱང་འདོད་ཡོིད་ན། ཁོོ་རང་ས་ི

པེན་ཡིའ་ིརྟེ་བཞོིན་སླེོབ་གྲྭར་བསོྐྱད་ནས་མེད་པའ་ིསྐོབས་སུ། ང་ཞོིགས་པ་ར་ེརེར་ཁོོའ་ི

རྟེ་རར་ཡོིང་དགོས་ཀྱི་ིརེད་ཟིེར། ང་ཞིོགས་པ་ར་ེརེར་ཁོོ་པའ་ིལས་རོགས་དེའ་ིསར་ཕྱིིན་ཏ་ེ

མོས་ང་ལ་རྟེ་སྟེང་དུ་སོྡེད་སྟངས་སོླེབ་ཀྱི་ིཡོིད། རྟེ་སྟེང་དུ་སོྡེད་སྟངས་ཟིེར་དུས་རྟེ་པ་དེར་

རྟེའ་ིཐོག་ཏུ་ཡིག་པོ་བྱས་ཏ་ེསོྡེད་སྟངས་སླེོབ་རྒྱུ་ད་ེལ་ཟིེར། སླེོབ་སོྟན་པ་དེས་རྟེ་ད་ེས་ཐིག་
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རིང་པོ་ཞིིག་གི་སྟེང་དུ་འཇོེག་གི་ཡིོད། སླེོབ་མ་དེ་སྲོབ་ཐུར་དང་རྐང་ཡིོབ་བཅིས་མེད་

པར་རྟེའ་ིསྟེང་དུ་བཞོིན་ཏ་ེསོྡེད་སྟངས་ཁྱོར་ཁོྱོར་མ་ཡིིན་པར་དོ་མཉིམ་སྟངས་འཛོིན་ཇེ་ི

ལྟར་བྱེད་ཚུལ་སྦྱོང་ག་ིཡིོད། ཁོོ་ཋེད་ས་ིཡིིས་ང་ལ་མདུན་སྐྱོད་མ་བྱས་སོྔོན་ལ་ཆོེས་ཐོག་

མའ་ིརྨང་གཞིིའ་ིསོྦྱང་བརྡོར་འདིར་ལོག་དགོས་པ་རེད་ཟིེར།

ངས་ཁོོ་པའི་ཆོ་རྐྱེེན་དེ་རྣམས་ཁོས་ལེན་བྱས་ཏེ། སང་ཉིིན་དེ་ནས་འགོ་བཙུགས་

ཏེ་ཞོིགས་པ་རེ་རེར་ཁོོ་པའི་ལས་རོགས་ཇུ་ཋེ་ཟིེར་བའི་འཇེར་མན་སྐྱེ་དམན་དེའི་སར་

ཕྱིིན་པ་ཡིིན། ཞོིགས་པ་རེ་རེར་ང་ལ་རྟེའི་སྟེང་ལ་སོྡེད་སྟངས་སོྦྱང་སའི་རྟེ་གཅིིག་སྤྲོད་

བྱུང་། ད་ེན་ིམིང་ལ་ཌོ་ནོལད་ཟིེར་བའ་ིབྷར་ཝིར་རན་གྱི་ིལག་ཚེད་བཅུ་བདུན་ཅིན་ཞིིག་

འདུག ཌོ་ནོལད་ལ་གྱིེན་ལངས་རྒྱག་རྒྱུའ་ིགོམས་གཤོིས་ངན་པ་ཞིིག་ཡོིད་པས་ཁོོས་ཧ་

ལམ་ཉིིན་ལྟར་གྱིེན་ལངས་བརྒྱབ་སྟེ་ང་ས་ལ་གཡུག གལ་ཏེ་ང་ཁོོའ་ིསྟེང་ནས་ཟིགས་

མེད་ན་ཉིི་མ་དེ་ནི་ཡིག་པོ་ཞིིག་རེད། ངས་ཐོག་མའི་ཟླ་བ་གསུམ་དེ་རྟེ་འདིའི་སྟེང་དུ་

བསྡེད་དེ་ཡིང་ཡིང་ས་ཐོག་ཏུ་ཟིགས་ནས་བསྐྱལ་བ་ཡིིན། སྟབས་ལེགས་པ་ཞིིག་ལ་ང་

ལ་རྨས་སོྐྱན་ཆོེ་བ་དེ་འདྲ་གང་ཡིང་མ་བྱུང་ཡིང་ཉིམས་མོྱོང་སྐྱིད་པོ་ཞིིག་མ་བྱུང་། ང་

མར་ཟིགས་པ་དང་ཇུ་ཋེ་ཡིིས་ང་ལ་ “ཡིར་ལོངས། ཡིང་སྐྱར་ཞོིན།” ཞིེས་བརོྗོད་པ་ལས་ 

“བརྡོབ་སོྐྱན་བྱུང་མ་སོང་ངམ།” ཞིེས་ནམ་ཡིང་བརོྗོད་མ་བྱུང་། མི་སུ་རུང་ཞིིག་རྟེ་ཐོག་

ནས་ཟིགས་ཐེངས་རེ་ལ་མི་དེས་ཆོང་ལི་ཊིར་གང་ཉོི་དགོས་པའི་ལུགས་སོྲོལ་ཞིིག་རྟེ་ར་

དེར་འདུག ཚེར་གཅིིག་ལ་ངས་ཆོང་ལི་ཊིར་བཅོི་བརྒྱད་ཉོིས་པ་ཡིིན། ངས་མི་ཚེང་མ་

བོས་ཏ་ེཆོང་ད་ེཁོོང་ཚེོས་མདུན་དུ་བཤོམས་ཏ་ེ“ད་བཞིེས་རོགས་གནོངས།”ལབ་པ་ཡིིན། 

ད་ེན་ིཡིིད་མུག་དགོས་པའ་ིདུས་ཚེོད་ཅིིག་ཡིིན།

འད་ིནས་ཟླ་བ་གཅིིག་ཙམ་གྱི་ིརྗོེས་སུ་ང་རང་སེམས་ཤུགས་ཆོག་སྟ་ེང་ལ་ཡིར་རྒྱས་

གང་ཡིང་ཡིོང་ས་མ་རེད་བསམས་བྱུང་། ངས་བསྡུ་གསོག་བརྒྱབ་སྟེ་ཨ་རིར་ཕྱིིར་ལོག་

རྒྱུའ་ིགྲྭ་སྒྲིག་བྱེད་འདོད་སྐྱེས། ང་ལ་དམིགས་བསལ་ག་ེསར་གྱིིས་གཙོས་པའ་ིཚེང་མ་ཞི་ེ

དྲགས་དྲན་པོ་བྱུང་བས། ལོ་མཇུག་དེར་ང་རང་ཁྱོིམ་ལ་འགྲོ་རྒྱུ་ཡིོང་གི་རེད་བསམས་
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བྱུང་། ངས་འདི་དག་ཚེང་མའི་ཐོག་ལ་གོྲས་བསྡུར་ཞུ་ཕྱིིར་རིན་པོ་ཆོེར་ཁོ་པར་ཐེངས་

འགའ་ཤོས་ཕུལ་བ་ཡིིན། ངས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་མི་ཚེེའི་ནང་དུ་གཞིན་གྱིི་བསམ་ཤོེས་དང་

སྙིང་རྗོེ་འཚེོལ་བཞིིན་མཆོིས། མདོར་ན་ང་རང་བོླ་སོྟབས་ཉིམས་པ་དང་དགོས་ཆོོས་མི་

ཚེང་བའ་ིཚེོར་བ་ཞིིག་བྱུང་།

སྤྱི་ིཟླ་དགུ་པའ་ིཟླ་དཀྱིིལ་དུ་རིན་པོ་ཆོེས་ང་ལ་འཕྲིན་ཡིིག་ཅིིག་གནང་བྱུང་། ང་ལ་

མཚེོན་ན་ད་ེན་ིཁོོང་གིས་རང་ག་ིསོླེབ་མ་ཚེང་མའ་ིམཉིམ་དུ་ཕྱིག་ལས་གནང་སྟངས་ཀྱི་ི

དཔེ་མཚེོན་ཞིིག་རེད། ཁོོང་ནི་ཧ་ཅིང་གི་བཀའ་དྲིན་ཆོེ་ལ་བརྩེ་བའི་བདག་ཉིིད་ཅིིག་

རེད། འོན་ཀྱིང་ཁོོང་གིས་དམིགས་བསལ་ཁོོང་རང་ག་ིསྐུ་ཟླ་ཐ་ེབའ་ིཚེང་མར་ར་ེབ་ཆོེན་

པོ་གནང་ག་ིཡོིད་པ་ད་ེངས་ཁོོང་གིས་གང་བྲེིས་གནང་པ་ད་ེབཀློགས་ཏ་ེཤོེས་བྱུང་། ད་ེན་ི

ཕྲན་བུ་ཧོན་འཐོར་འོས་པ་ཞིིག་རེད། ཅིིའ་ིཕྱིིར་ཞི་ེན་ཁོོང་གིས་དྲང་པོ་དང་སེམས་པ་རྣམ་

དག་ག་ིསོྒོ་ནས་ཐད་ཀའ་ིབཀའ་སླེོབ་གནང་ཡིོད། ཁོོང་གིས།

ངའ་ིསྙིང་སྡུག་གང་དེར།

ངས་ཁྱོེད་ལ་ཡིི་གེ་ཞིིག་འབྲེི་བཞིིན་པ་འདི་ངོ་མཚེར་ཆོེན་པོ་མ་རེད་དམ། ང་

གཉིིས་ཀྱིི་དབར་ལ་འདི་ལྟར་ཕན་ཚུན་ཁོ་བརྡོ་བྱས་པ་དེ་སོྔོན་ནམ་ཡིང་བྱུང་

མེད། དུས་རྒྱུན་ང་གཉིིས་ཀྱིིས་ཁོ་པར་བེད་སོྤྱིད་གཏོང་བའམ། ཡིང་ན་སེམས་

དང་སེམས་ཀྱིི་འབྲེེལ་བ་ཡིོང་གི་ཡིོད། འོན་ཀྱིང་ངས་ཡིི་གེ་འདིའི་ནང་གང་

བཤོད་པ་དེས་ཁྱོེད་རང་ཧ་ཅིང་ཧོན་མ་ིའཐོར་བའ་ིར་ེབ་བྱེད་ཀྱི་ིཡིོད།

ང་ཁྱོེད་རང་ལྟ་བུའ་ིའགོྲ་བ་མ་ིཞིིག་ལ་ནམ་ཡིང་ཐུག་མོྱོང་མེད། ཁོྱོད་ན་ིཧ་ཅིང་

རྒྱུན་ལྡན་མ་ཡིིན་པ་དང་། ངོ་མཚེར་ཅིན། སེམས་པ་བཟིང་པོ་ཞིིག་རེད། ངས་

ཁྱོེད་རང་ཞིེ་དྲགས་དྲན་གྱིི་འདུག འོན་ཀྱིང་སྐོབས་རེ་ངས་ཁྱོེད་རང་གི་མ་

འོངས་པའ་ིཐོག་ལ་བསམ་བོླ་འཁོོར་གྱི་ིའདུག ང་ལ་ཁྱོེད་རང་འཛོམ་གླེིང་ནང་

དུ་རྟེའ་ིའདུལ་སོྦྱང་ག་ིརྟེ་པ་ཡིག་ཤོོས་ད་ེཆོགས་ན་སྙམ་པའ་ིའདོད་པ་ཡིོད། འད་ི
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ན་ིངས་ཁྱོེད་རང་ག་ིའཆོར་གཞིིའམ། འཆོར་སྣང་དང་བསྟུན་ཏ་ེའགོྲ་རྒྱུ་ཙམ་མ་

ཡིིན་པར་དོན་དངོས་སུ་ཁྱོེད་རང་རྟེ་པ་ཡིག་པོ་ཞིིག་ཏུ་གྱུར་ན་སྙམ་པའ་ིའདོད་

པ་ཡོིད། དེས་ན་ངས་ཁྱོེད་རང་སྒྲིག་ལམ་ལ་འཇུག་པར་འདོད།

ཁོྱོད་ཀྱིིས་ང་ལ་ཁོ་པར་དང་ཡི་ིག་ེབཏང་བར་ཐུགས་རྗོ་ེཆོ།ེ ཁྱོེད་རང་ག་ིརྟེ་ཞོིན་

སོྦྱང་བརྡོར་དང་སི་པེན་ཡིའི་རྟེ་བཞོིན་སླེོབ་གྲྭར་ཁྱོེད་རང་འདོད་བོླ་མ་ཁོེངས་

པར་ཁྱོེད་རང་གིས་ག་ར་ེཚེོར་གྱི་ིཡོིད་པ་འད་ིདག་ཚེང་མ་ངས་བསམ་ཤོེས་ཐུབ་

ཀྱི་ིའདུག འོན་ཀྱིང་ཁོྱོད་ཀྱི་ིཁོྱོ་ག་དང་གྲོགས་པོ་ཡིག་པོ་ཞིིག་ཡིིན་པའ་ིཆོ་ནས་

ངས་ཁྱོེད་རང་ལ་སྐུལ་མ་བྱེད་ཀྱིི་ཡིོད། ཁོྱོད་ཀྱིིས་སེམས་ཤུགས་ཆོག་ནས་བོླས་

གཏོང་མ་བྱེད། ཁོྱོད་རང་ངའ་ིསྙན་གྲགས་ཅིན་གྱི་ིཆུང་མར་བཀུག་པ་ཁོོ་ནས་ང་

ལ་སྤེོབས་པ་སྐྱེས་པ་མིན་པ་ད་ེངས་ཁོྱོད་ཀྱིིས་ཤོེས་ན་འདོད། རྟེའ་ིའདུལ་སྦྱོང་ག་ི

འཇེིག་རྟེེན་ནང་དུ་ཁྱོེད་རང་རྟེ་པ་རྩ་ེགྲ་ཞིིག་ཆོགས་སུ་འཇུག་པར་སྐུལ་འདེད་

བྱེད་རྒྱུ་དེ་ངའི་འོས་འགན་དང་སོྤྲོ་བ་ལྡན་པའི་ལས་འགན་ཞིིག་ཡིིན་པ་ངས་

ཚེོར་གྱི་ིཡིོད། དེས་ན་ང་ལ་ཁོྱོད་ཀྱིིས་ཁོོ་ཋེད་ས་ིམཉིམ་དུ་ཡུན་རིང་ཙམ་བསྡེད་

དེ་སླེོབ་སོྦྱང་བྱས་ན་སྙམ་པའི་འདོད་པ་ཡིོད། འགོྲ་གོྲན་དང་བསམ་བོླའ་ིརྒྱབ་

གཉིེར་ཇེ་ིའདྲ་ཞིིག་དགོས་ཀྱིང་ངས་དྭོངས་བླངས་ཞུས་ཆོོག འད་ིན་ིངའ་ིལས་

འགན་ཡིང་རེད།

སྐོབས་རེར་བཟོིད་བསྲོན་མ་ཐུབ་པའི་རྐྱེེན་གྱིིས་རེ་བ་ཟིད་པ་ལྟ་བུར་ཚེོར་གྱིི་

ཡིོད། སྐོབས་ར་ེའཛོམ་གླེིང་ག་ིནང་ག་ིརྟེའ་ིའདུལ་སོྦྱང་ཡིག་ཤོོས་ཡིོད་ས་ད་ེནས་

ཁོྱོད་ཀྱིིས་ར་ེབ་བྱས་པ་ལྟར་མ་བྱུང་ན་ཡིིད་ཐང་ཆོད་པ་ཡིོང་ག་ིཡོིད། ཁོྱོད་ཀྱིིས་

ཁོོ་ཋེད་སི་ཡིི་མཉིམ་དུ་ཡིེ་ཤུའི་འཁྲུངས་སྐོར་ཡིོལ་བའི་བར་དུའམ། མ་མཐར་

ཡིང་ལོ་རྗོེས་མ་དེ་འཁོྱོལ་བ་བྱེད་ཐུབ་ན་ང་ཁྱོེད་ལ་སོྤེབས་པ་ཆོེན་པོ་ཡིོང་ས་

རེད། ཁོྱོད་ཀྱིིས་ངའ་ིཁོྱོད་ལ་སྐུལ་འདེད་བྱེད་རྒྱུའ་ིའདུན་པ་ཆོ་ེརུ་ཕྱིིན་པ་ད་ེཡི་
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མཚེན་དུ་མཐོང་སྲོིད། ང་ལ་མཚེོན་ན་དེ་ནི་ངའི་ངོས་ནས་ཁོྱོད་དང་ང་རང་

ལ་ཡིོད་པའ་ིསོྤེབས་པ་ད་ེརེད། ཁོྱོད་ཀྱིིས་འད་ིཚེང་མ་བོླས་མ་ིགཏོང་བའ་ིར་ེབ་

ཡིོད། ཐུགས་རྗོེས་གཟིིགས། བཟོིད་བསྲོན་ན་ིརྩ་ཆོེན་ཡིིན་པའ་ིབསམ་བོླ་གཏོང་

རོགས། ང་ལ་ཁོྱོད་ཀྱིིས་ས་ིཔེན་ཡིའ་ིརྟེ་བཞོིན་སླེོབ་གྲྭའ་ིསྒྲིག་ཁྲིམས་ཀྱི་ིའོག་ཏུ་

སོྡེད་རོགས་བྱས་ན་སྙམ་པའ་ིའདོད་པ་ཡིོད། གལ་ཏ་ེའད་ིརྒྱུ་མཚེན་མེད་པ་ཞིིག་

ཏུ་མཐོང་ག་ིའདུག་ན། ང་གཉིིས་ཐུག་སྐོབས་འདིའ་ིསོྐོར་གོྲས་བསྡུར་བྱེད་ཆོོག 

འོན་ཀྱིང་ངས་ཁྱོེད་རང་སླེོབ་གྲྭའ་ིནང་དུ་བསྡེད་ན་འདོད།

ཁོྱོད་ཀྱིིས་ཡིོ་རོབ་ཀྱི་ིརྟེ་རྩལ་འགྲན་བསྡུར་ད་ེཧ་ཅིང་རྒྱས་སོྤྲོས་ཆོེན་པོ་ཡིིན་སོྐོར་

བརོྗོད་འདུག སྐོབས་ར་ེམ་ིཚེོའ་ིའདོད་པ་བསྟུན་རྒྱུ་ད་ེདགོས་ངེས་ཅིན་ཞིིག་རེད། 

དེ་མིན་མཉིམ་ལས་བྱེད་པའི་གཞིི་རྩ་མེད། རང་ཉིིད་ཁོ་ཞིེ་མི་མཐུན་པ་མེད་པ་

ཞིིག་དགོས། ད་ེན་ིལྷད་མེད་དུ་གནས་རྒྱུའ་ིལྡ་ེམིག་ད་ེརེད།

སི་པེན་ཡིའི་རྟེ་བཞོིན་སླེོབ་གྲྭ་དེར་དམིགས་བསལ་ཁྱོད་ཆོོས་ཤོིག་ཡོིད། དེ་ནི་

རྒྱལ་སྤྱིིའི་ནང་ངོས་ལེན་ཡོིད་པ་དང་། ལྷག་པར་དུ་མི་རབས་ནས་མི་རབས་

བརྒྱུད་པའི་བརྒྱུད་པ་གལ་ཆོེན་ཞིིག་རེད། དེ་ལྟ་བུའི་སྐུལ་མ་དེ་སྒོེར་གྱིི་སོྦྱང་

བརྡོར་གཅིིག་པུ་ནས་འཐོབ་རྒྱུ་མེད། ངས་ང་རང་གིས་དེ་བྱས་ཡིོད་ཙང་ངས་

ཤོེས་ཀྱི་ིཡིོད། ཁོྱོད་ཀྱིིས་ཁོྱོད་རང་ག་ིའདོད་པ་ལྟར། སོྲོལ་རྒྱུན་ལམ་ལུགས་ཤོིག་

དང་ཁོ་བྲེལ་ཏེ་རྟེ་བཞོིན་སོྦྱང་བརྡོར་བྱས་ན། ཁྱོེད་རང་རྟེའི་འདུལ་སྦྱོང་ལམ་

ལུགས་ཀྱི་ིརམ་ཌ་ས་ིད་ེཆོགས་ཀྱི་ིརེད།

ཁོྱོད་ཀྱིིས་ཁོྱོད་རང་ག་ིའདོད་པ་བཞིིན་བྱེད་འདོད་ཡིོད་སྲོིད། འོན་ཀྱིང་རང་ཉིིད་

རང་མགོན་བྱས་པའ་ིསྒྲིག་ལམ་ད་ེདག་རྫུན་མ་རེད། ཨ་ར་ིབ་ཁོོ་ནས་འད་ིལྟར་

བྱེད་ཀྱིི་ཡིོད། གང་ཡིིན་ཟིེར་ན་རང་ཉིིད་གང་ནས་བརྒྱུད་པའི་མེས་པོ་ཚེོའི་
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སྒྲིག་ལམ་གྱི་ིབརྒྱུད་པ་ཇེ་ིའདྲ་ཞིིག་ཡིིན་རུང་དེར་ཁོོང་ཚེ་ོདགའ་པོ་མེད། དེའ་ི

ཚེབ་ཏུ་ཁོོང་ཚེོས་ཟུག་རྔུ་ཇེི་འདྲ་ཞིིག་ཡིོད་ཀྱིང་གཡིོལ་ཐབས་བྱས་ཏེ། རང་

གིས་སྒྲིག་ལམ་གསར་པ་ཞིིག་བཟིོས་ཏེ་རང་གི་བདེ་བ་དེ་དེའི་ནང་དུ་འཇུག་

ཐབས་བྱེད་ཀྱི་ིརེད། སྙིང་ཉི་ེམ། ང་ལ་ཁོྱོད་རང་ཨ་ར་ིབ་ཞིིག་ཏུ་འགྱུར་དུ་འཇུག་

འདོད་མ་ིའདུག ད་ེའདྲ་བྱས་ན་ཅིོལ་ཆུང་དང་བཞིད་གད་ཀྱི་ིརྒྱུ་རེད།

སྙིང་ཉི་ེམ། ངས་ཁོྱོད་ལ་ཨུ་ཚུགས་བྱེད་མ་ིའདོད། འོན་ཀྱིང་ཁོྱོད་ཀྱིིས་ང་ལ་ཡིིད་

ཆོེས་ཡོིད་ན་ངའི་བསམ་ཚུལ་འདི་བདེན་པ་རེད། ང་ཚེོའི་མི་དང་མཉིམ་དུ་

སོྡེད་རྒྱུ་མེད་པ་དེ་མི་སྐྱིད་པ་དང་མི་བདེ་བ་ཡོིད་པ་ངས་ཤོེས་ཀྱིི་ཡོིད། འོན་

ཀྱིང་གལ་ཏེ་ཁོྱོད་ཀྱིིས་བདེ་ཐང་ངང་རྒྱལ་ཁོ་ལོན་ཏེ་ལོག་ཡིོང་ན་མི་ཚེོས་དེ་

བས་རྗོེས་སུ་ཡིི་རང་ཤུགས་ཆོེ་བ་བྱེད་ཀྱིི་རེད། ཁོྱོད་ཀྱིིས་ཤོེས་གསལ་ལྟར་ངས་

འདིར་དངོས་གནས་ཨུ་ཚུགས་རྒྱག་གི་ཡིོད། ཐུགས་རྗོེས་གཟིིགས། དེའི་ཐོག་

མནོ་བསམ་གཏོང་རོགས། ང་གཉིིས་མཉིམ་དུ་ཡིོད་སྐོབས་འདིའ་ིསོྐོར་ལ་གོྲས་

བསྡུར་བྱས་ན་འཐུས་རྒྱུ་རེད།

གནད་དོན་གཙོ་བོ་ནི་མགོྲན་བསུ་སྣེ་ལེན་གཟིབ་རྒྱས་དང་ལྷན་དུ་སྒྲིག་ལམ་

ཡིོང་ག་ིམེད་པ་ད་ེཁོྱོད་ཀྱིིས་ཤོེས་དགོས། ལུས་ཀྱི་ིམ་ིབད་ེབ་ལས་བརྒལ་ཏ་ེབརོྩན་

འགྲུས་དང་སྡུག་རུས་བརྒྱབ་རྒྱུ་ད་ེགཙ་ོགནད་རེད།

ཁོྱོད་ཀྱིི་ཆོེས་བརྩེ་དུང་ཅིན་གྱིི་ས་སོྐྱང་དང་ཟླ་བོས་ཡིི་གེ་འདི་ཁོྱོད་ལ་ཧ་ཅིང་

བརྩ་ེབ་དང་དུང་བ་ལྡན་པའ་ིསོྒོ་ནས་ཁྱོེད་རང་ཡིིད་ལ་དྲན་བཞིིན་བྲེིས་པ་ཡིིན། 

སྙིང་ཉིེ་མ། ཁོྱོད་ཀྱིི་ཅིི་གསུང་བཀའ་སྒྲུབ་ཞུ་བའི་ཟླ་བོ་དང་ས་སོྐྱང་སི་ཊིི་ཡིིས་

བརྩ་ེབ་དང་བཅིས།36

36  པར་སྐྲུན་མ་བྱས་པའ་ིཆོོས་རྒྱམ་དྲུང་པས་ ༡༩༧༧ ལོར་ཌ་ཡི་ན་སྨུག་པོར་བཏང་བའ་ིཡི་ིག ེ
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ངས་འད་ིའདྲའ་ིགསུང་འཕྲིན་ཞིིག་སྣང་མེད་དུ་འཇེོག་ཐུབ་མ་སོང་། གལ་ཏ་ེངས་ང་རང་

ག་ིདོགས་པའ་ིརྒྱ་ལས་གོྲལ་ཏ་ེརྒྱ་ཆོ་ེས་ཞིིག་ནས་བལྟ་ཐུབ་ཡོིད་ན། ངས་རང་ཉིིད་ལ་སྙིང་

ཉིེ་བའི་བསླེབ་བྱ་འདི་འདྲ་ཞིིག་བརྒྱབ་ཡོིད་སྲོིད། རིན་པོ་ཆོེས་ང་ལ་ང་རང་གིས་གང་

འཚེམས་ཤོེས་པ་དང་ཡིིད་ཆོེས་པའ་ིགནས་ཚུལ་འགའ་ཞིིག་ཀྱིང་གསུངས་གནང་བྱུང་། 

ཁོོང་བདེན་པ་ཡིིན་པ་ངས་ངོས་ལེན་བྱེད་དགོས་བྱུང་། ད་ེནས་བཟུང་སྟ་ེངའ་ིབསམ་བློ་

གཏོང་ཕོྱིགས་ལ་འགྱུར་བ་ཐེབས་སོང་། ངས་འགོྲ་རྒྱུའི་བསམ་བོླ་དོར་ཏེ་བརོྩན་འགྲུས་

བསྟེན་རྒྱུ་འགོ་བཙུགས་པ་ཡིིན། ངའི་འབད་བརོྩན་དང་བསམ་བོླའ་ིའགྱུར་བ་གཉིིས་

ཀྱི་ིདབར་ནས་ང་ཡིར་རྒྱས་ཆོ་ེརུ་ཕྱིིན་སོང་།

ཁོོང་ག་ིཡི་ིགེའ་ིནང་དུ་རིན་པོ་ཆོེས་ངའ་ིརྟེ་བཞོིན་གྱི་ིསོྦྱང་བརྡོར་ཐད་ངས་ཨ་ར་ིབ་

ནང་བཞིིན་བྱེད་རྒྱུར་ཁོོང་ལ་ཐུགས་འདོད་མེད་གསུངས་པ་དེ་ནི་ཁོོང་གིས་ངས་དབྱིན་

ཇེིའི་མི་རིགས་གཙིགས་ཆོེར་བརྩི་བའི་རང་བཞིིན་དེར་བརྩི་འཇོེག་གནང་བ་རེད། ང་

ཚེ་ོཨ་རིར་སླེེབས་པ་ནས་བཟུང་སྟ་ེང་གཉིིས་ཀས་ཨ་ར་ིབ་ཚེོའ་ིརང་དབང་དང་། གསར་

གཏོད་ཀྱིི་སེམས་ཤུགས་དང་ཁྱོད་ཆོོས་དེར་རྗོེས་སུ་ཡིི་རང་བྱས་ཡོིད་ཀྱིང་། ཁོོང་ཚེོའི་

སྒྲིག་ལམ་མེད་པ་དང་སོྲོལ་རྒྱུན་ཁོས་མ་ིལེན་པའ་ིརང་བཞིིན་ད་ེཡིང་ང་གཉིིས་ལ་ཤོེས་

རོྟེགས་ཡིོད། ངས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་འཚེར་ལོངས་བྱེད་སྟངས་ལ་ཅིི་ཙམ་གྱིིས་ངོ་རྒོལ་བྱས་

ཡིོད་ཀྱིང་། དབྱིན་ཇེི་བའི་བསམ་བོླའ་ིའཁྱོེར་སོའ་ིསོྐོར་ལ་རྗོེས་སུ་ཡིི་རང་བྱེད་དགོས་

པ་ཞིེ་དྲགས་མང་པོ་ཡིོད། དེ་ནི་ང་རང་གི་ཆོ་ཤོས་ཤོིག་རེད། ངས་ཁོ་གཏད་གཅོིག་སའི་

སམེས་བག་དོག་པོ་དང་མཁྲགེས་བཟུང་ག་ིརང་བཞིིན་ཞིགི་ཡིོད། འོན་ཀྱིང་ང་རང་དབྱནི་

ཡུལ་དུ་འཚེར་ལོངས་བྱས་པ་ད་ེནས་སྒྲིག་ལམ་ངོ་མའ་ིསོྐོར་ལའང་སོྦྱང་བརྡོར་ཐོབ་བྱུང་། 

རིན་པོ་ཆོ་ེལ་ཁོོང་རང་ག་ིབསླེབ་པ་སོླེབ་གཉིེར་དང་འཚེར་ལོངས་ཀྱི་ིཐོག་ནས་སྒྲིག་ལམ་

ལ་འབྲེེལ་བ་འདི་ཡོིད་པས་ཁོོང་གི་ཉིམས་མོྱོང་གི་སོྒོ་ནས་གསུངས་པ་ངས་ཤོེས་ཀྱིི་ཡིོད་

ཙང་ང་རང་དགའ་པོ་བྱུང་།
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ངའི་རྟེ་བཞོིན་སླེོབ་སོྦྱང་གི་ཐད་ལ་ཡིོ་རོབ་ཏུ་མ་ཡིོང་སོྔོན་ལ་ངའི་ཨ་རིའི་ནང་གི་

སོྦྱང་བརྡོར་དེར་ཅི་ིཞིིག་ཚེང་ག་ིམེད་པ་ང་ལ་ཤོེས་རོྟེགས་བྱུང་། ང་རང་ཡིར་རྒྱས་ཧ་ཅིང་

མགོྱིགས་པོ་འགོྲ་ཡི་ིཡོིད་པ་མངོན་གྱི་ིའདུག འོན་ཀྱིང་སྒྲིག་ལམ་གྱི་ིརྨང་གཞི་ིད་ེབརྟེན་པོ་

བྱུང་མེད་པ་དང་རྨང་གཞི་ིལ་དོ་སྣང་ཡིག་པོ་བྱུང་མ་ིའདུག དེས་ན་རྨང་གཞི་ིནས་སྐྱར་

དུ་འགོ་འཛུགས་དགོས་བྱུང་བ་དེ་ངའི་རྟེ་རྩལ་ཡིར་རྒྱས་ཀྱིི་ཐད་ལ་ཕན་ཐོགས་པོ་བྱུང་

བ་ཙམ་མ་ཟིད་དགོས་ངེས་ཅིན་ཡིང་ཆོགས་སོང་།

རྟེའ་ིའདུལ་སོྦྱང་ག་ིནང་དུ་རྟེ་པའ་ིདམིགས་ཡུལ་དང་པོ་ད་ེརྟེ་ད་ེརང་ག་ིརྐང་དབར་

དུ་མ་བཙིར་བ་དང་། སྲོབ་ལ་ལག་པ་མ་འཆོང་བའ་ིསོྒོ་ནས་ཇེ་ིལྟར་རྟེ་ཐོག་ཏུ་འདོྲང་པོར་

སོྡེད་ཐུབ་པ་དང་། རྟེའ་ིའགུལ་སོྐྱད་དང་ཇེ་ིལྟར་མཐུན་ཐབས་བྱེད་སྟངས་ཤོེས་དགོས་པ་

ད་ེརེད། ཐོག་མར་རྟེའ་ིའགུལ་སོྐྱད་དང་མཐུན་པོ་ཡོིང་ཐབས་ད་ེསོྦྱང་དགོས། རྒྱུད་རིམ་

འདིར་དུས་ཚེོད་རིང་པོ་འགོར། གལ་ཏ་ེརྟེ་པ་དེར་རྟེ་ཐོག་ཏུ་སོྡེད་སྟངས་ཀྱི་ིཐད་ལ་སོྦྱང་

བརྡོར་ཡིང་དག་ཅིིག་སྔོ་ས་ནས་མེད་ན། རྗོེས་སུ་རྟེ་ཞོིན་སྐོབས་མངོན་པར་གསལ་ཡོིང་ག་ི

རེད། གང་ཡིིན་ཟིེར་ན་རྟེའ་ིའགུལ་སོྐྱད་དང་གཞི་ིམཐུན་ཡིོང་མ་ིཐུབ་པའ་ིགནས་སྟངས་

ཤོིག་རྒྱུན་དུ་ཡིོང་ག་ིཡིོད། གལ་ཏ་ེརྟེ་པ་དེས་རྟེ་དང་བསྟུན་མ་ཐུབ་ན། རྟེའ་ིའགུལ་སོྐྱད་

ད་ེབབས་ཆོགས་པོ་དང་ལྟ་ན་སྡུག་པ་ཡིོང་མ་ིཐུབ།

རྟེ་རྩལ་ཅིན་གྱིི་རྟེ་པ་ཞིིག་དང་སྦྱོང་བརྡོར་ཡིང་དག་ཐོབ་པའི་རྟེ་ཞིིག་གིས་རྩེ་མོར་

སོན་པའ་ིརྟེའ་ིའདུལ་སོྦྱང་ག་ིསྒྱུ་རྩལ་སོྟན་སྐོབས་རྟེ་པ་དང་རྟེའ་ིདབར་གྱི་ིབརྡོ་འཕྲིན་ད་ེ

ཧ་ལམ་མ་ིམངོན་པ་ཞིིག་ཡིིན་དགོས། འད་ིན་ིརྟེ་པ་དེས་གང་ཡིང་བྱེད་ཀྱི་ིམེད་པའ་ིདོན་

མིན། རྟེ་པ་དེས་རྟེ་ལ་བཀོད་འདོམས་དང་མཐུན་འགྱུར་སྣ་ཚེོགས་པ་སྤྲོད་ད་ེབྱ་བ་མང་པོ་

བྱེད་ཀྱི་ིཡོིད་སྲོིད། འད་ིན་ིརྐང་པའ་ིའགུལ་སྐྱོད་དང་། སྲོབ་འཛོིན་སྟངས། རྟེ་སྒོའ་ིསྟེང་དུ་

སོྡེད་སྟངས་བཅིས་བརྒྱུད་ད་ེབྱེད་ཀྱི་ིཡོིད། འོན་ཀྱིང་འད་ིདག་ཚེང་མ་ཧ་ཅིང་དུས་མཉིམ་

དང་ཕྲ་བའ་ིརང་བཞིིན་ཡིིན་ཙང་། རྟེ་པ་དང་རྟེའ་ིདབར་གྱི་ིཆོིག་སྒྲིལ་དེས་མ་གཏོགས་

སྤྱིིར་བཏང་ག་ིམ་ིལ་དོ་སྣང་ཡིོང་ག་ིམེད། རྟེའ་ིའདུལ་སོྦྱང་རྩ་ེགྲ་ཞིིག་ག་ིཆོེད་དུ་རྟེ་ཞིིག་
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ལ་སྦྱོང་བརྡོར་སོྤྲོད་པར་མ་མཐར་ལོ་ལྔ་འགོར་གྱི་ིཡིོད། བརྒྱུད་རིམ་ད་ེཡོིངས་རོྫོགས་ཀྱི་ི

ནང་དུ་མཐུན་འགྱུར་རྣམས་བཟིང་དུ་གཏོང་གི་ཡིོད། སོྦྱང་བརྡོར་ཆོ་ཚེང་བ་ཐོབ་པའི་

རྟེ་ཞིིག་རྟེའ་ིའདུལ་སོྦྱང་ག་ིའགྲན་བསྡུར་མཐོ་ཤོོས་བརྒྱུད་ད་ེའགོྲ་བའ་ིསྐོབས་སུ་བལྟས་

ན། རྟེ་པའི་ཤུགས་རྐྱེེན་དེ་ཧ་ལམ་མངོན་པར་མི་གསལ་བ་ཞིིག་ཡིིན་དགོས། རྟེ་དང་རྟེ་

པ་གཉིིས་གཅིིག་ཡིིན་པ་ལྟ་བུར་འགུལ་སྐྱོད་བྱེད་པ་མཐོང་དགོས།

དེས་ན་ངས་རྟེ་ཐོག་ཏུ་སོྡེད་པའི་སོྦྱང་བརྡོར་དེ་བརྒྱུད་དེ་རྟེ་ལ་གཞིི་རྩའི་འབྲེེལ་བ་

བཟོི་སྟངས་འདི་ཡིར་རྒྱས་གཏོང་བཞིིན་ཡིོད། ཡིོ་རོབ་ཀྱིི་ནང་དུ་སོྦྱང་བརྡོར་བྱེད་རྒྱུའི་

སོྐོར་ལ་རིན་པོ་ཆོ་ེཧ་ཅིང་བདེན་པ་རེད། དམིགས་བསལ་སོྲོལ་རྒྱུན་གཙང་ལ་ཞིེན་པའ་ི

ཝི་ེཡི་ནའ་ིནང་དུ་སོྦྱང་བརྡོར་ད་ེམྱུར་དུ་བོླ་ཁོ་གང་བ་གཞི་ིལ་བཞིག་མེད། རྟེ་པ་གསར་

པ་ཚེོས་རྒྱུན་དུ་རྟེ་སྟེང་སོྡེད་སྟངས་ཀྱི་ིསོྦྱང་བརྡོར་ལ་དུས་ཚེོད་རིང་པོ་སྐྱེལ་གྱི་ིཡོིད། རྟེ་

སྟེང་སོྡེད་སྟངས་སོྦྱང་སྐོབས་རྟེ་དེ་ས་ཐོག་ཏུ་ཡོིད་པའི་སོླེབ་སོྟན་པ་དེས་སྟངས་འཛོིན་

བྱེད་ཀྱིི་ཡིོད། རྟེ་དེས་སླེོབ་སོྟན་པ་ལ་སོྐོར་བ་བྱས་ཏེ་གོམ་པ་རྒྱག་པ་དང་། བང་འགྲོས་

རྒྱག་པ། མགོྱིགས་འགོྲས་རྒྱག་པ་བཅིས་བྱེད་ཀྱིི་ཡིོད། སླེོབ་ཕྲུག་གི་དམིགས་ཡུལ་ཉིག་

ཅིིག་ད་ེཇེ་ིལྟར་སོྡེད་དགོས་པ་དང་། ཇེ་ིལྟར་དུས་མཚུངས་ཡིོང་བ། རྟེའ་ིའགུལ་སོྐྱད་དང་

བསྟུན་རྒྱུ་བཅིས་སོྦྱང་རྒྱུ་ད་ེརེད། ས་ིཔེན་ཡིའ་ིརྟེ་བཞོིན་སོླེབ་གྲྭར་ན་གཞོིན་མོྱོང་འདྲིས་

སོྦྱང་བརྡོར་པ་ཚེོ་ལ་སྲོབ་དང་ཡིོབ་ལ་སོགས་པ་མ་སྤྲོད་སོྔོན་ལ་ཟླ་བ་དྲུག་རིང་རྟེ་སྟེང་

དུ་སོྡེད་སྟངས་སོྦྱང་གི་ཡིོད་རེད་ཅིེས་ང་ལ་བཤོད་བྱུང་། མཐའ་མ་དེར་ང་རང་ལ་དེ་

དང་གཅིིག་མཚུངས་ཀྱི་ིཉིམས་མོྱོང་ཐོབ་པ་ད་ེབཀའ་དྲིན་ཆོེན་པོ་ཡིིན།

ཁོོང་གིས་ང་ལ་ཡིི་གེ་དེ་བཏང་སྟེ་བདུན་ཕྲག་འགའི་རྗོེས་སུ་རིན་པོ་ཆོེ་ཝིེ་ཡི་ནར་

ཕེབས་བྱུང་། ཁོོང་གིས་སྐུ་མཚེམས་ནས་གུང་གསེང་འདྲ་བོ་ཞིིག་བཞིེས་པ་རེད་ཅིེས་

བཤོད་ན་འགྲིག་སྙམ། ཁོོང་གིས་སླེོབ་མ་འགའ་ཤོས་དང་མཉིམ་དུ་ང་ལ་ཐུག་འཕྲད་

དང་། ཡིོ་རོབ་ཀྱི་ིནང་དུ་བཛྲ་དྡཱིཏུའ་ིཡིན་ལག་འཛུགས་ཆོེད་དུ་མངགས་པའ་ིམའ་ེཁོོལ་

ཁོོན་གྱིིས་ཇེ་ིའདྲ་བྱེད་ཀྱི་ིཡོིད་མིན་གཟིིགས་པར་ཕེབས་པ་རེད། ཁོོང་མཇེལ་བས་ང་ཧ་

ཅིང་དགའ་པོ་བྱུང་།
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ཁོོ་ཋེད་ས་ིཡི་ིསོྦྱང་བརྡོར་བསྟ་ིགནས་ད་ེཋུལ་བྷིང་ཇེར་ཁོོ་གྷིལ་ཞིེས་པའ་ིགོྲང་གསེབ་

ཆུང་ངུ་ཞིིག་ག་ིའགྲམ་དུ་ཡོིད། གོྲང་གསེབ་དེར་བྷར་གྷི་ཧོ་ཋེེལ་ཋུལ་བྷིང་ཇེར་ཁོོ་གྷིལ་བྷ་ི

ལ་ཨེལ་ནང་མིས་བདག་གཉིེར་བྱས་པའ་ིམགོྲན་ཁོང་ཡིག་པོ། ལམ་ནས་སྐོར་མ་འགའ་ི

རྒྱང་ཐག་ཡིིན་པ་ཞིིག་འདུག རིན་པོ་ཆོེ་དང་ཁོོང་གི་སྐུ་བཅིར་ཚེོ་དེ་གར་བཞུགས་པ་

རེད། (ཡི་མཚེན་པ་ཞིིག་ལ་བྷི་ལ་ཨེལ་ནང་མིའི་བུ་ཞིིག་རྗོེས་སུ་ནང་པའི་ཆོོས་ཚེོགས་

ཀྱིི་ཚེོགས་མིར་གྱུར་པ་རེད།) ཇོེན་ཕེར་ཁོི་སི་དང་སམ་བྷེར་ཆོོལ་བཟིི་གཉིིས་རིན་པོ་

ཆོེའི་ལྷན་དུ་བཅིར་འདུག སྐུ་བཅིར་གྱིི་ནང་དུ་ཇེིམ་ཇེི་མེན་ཡིང་འདུག རིན་པོ་ཆོེས་

ཁོོ་པ་རོྡོ་རྗོ་ེསྐུ་སྲུང་ག་ིགོ་གནས་གལ་ཆོེན་ཞིིག་ཏུ་བསོྐོ་བཞིག་གནང་རྩིས་ཡོིད། ཇེིམ་གྱི་ི

གོ་གནས་དེ་ཌེ་ཝིིད་རོམ་གྱིི་འོག་དེ་ག་རེད། རིན་པོ་ཆོེས་སྐུ་སྲུང་དེ་སྡེེ་ཚེན་གཉིིས་ལ་

དབྱེ་རྒྱུར་ཐུགས་ཐག་བཅིད་འདུག ཇེིམ་བཀའ་སྲུང་ཚེན་པའི་མདའ་དཔོན་དུ་བསོྐོས་

ཏ་ེརིན་པོ་ཆོ་ེདང་ཁོོང་ག་ིའཇེིག་རྟེེན་ལ་ཕྱིིའ་ིསྲུང་སོྐྱབ་བྱེད་རྒྱུ་དང་། ཇོེན་ཕེར་ཁོ་ིས་ིསྐུ་

སྲུང་ཚེན་པའ་ིམདའ་དཔོན་དུ་བསོྐོས་ཏ་ེརིན་པོ་ཆོ་ེདང་། ང་རང་། རྒྱལ་ཚེབ། སྐུ་བཅིར་

ནང་མ་རྣམས་ཐ་ེབའ་ིགཞིན་དག་འགའ་ཤོས་བཅིས་ལ་སྲུང་སོྐྱབ་བྱེད་རྒྱུ་ད་ེརེད། ཇེིམ་ན་ི

མ་ིཞི་ེདྲགས་སེམས་བཟིང་པོ་དང་ཀྱིལ་ཀ་ཅིན་ཞིིག་ཡིིན་པ་དང་། ཤོམ་བྷ་ལ་དཔར་སྐྲུན་

ཁོང་ག་ིགཙ་ོའཛོིན་གཞོིན་པའང་རེད།

རིན་པོ་ཆོེས་ནེའུ་ཡིོག་དང་ཡིོ་རོབ་གཉིིས་ཀར་གྲགས་ཆོ་ེབའ་ིགོྱིན་ཆོས་དཔ་ེསོྟན་མ་

ས་ེར་ཁོབ་ཀྱིང་མཉིམ་དུ་ཁྲིད་གནང་འདུག ས་ེར་ན་ིདཔ་ེསོྟན་སྐོབས་སུ་རྣམ་པ་དམིགས་

བསལ་བ་ཞིིག་གསར་གཏོད་བྱས་པར་སྙན་གྲགས་ཡིོད་པ་དང་། སྤྱི་ིལོ་བརྒྱད་ཅུའ་ིནང་

དུ་སག་ས་ིཧྥོིབ་ཐ་ཨེབ་ནུའ་ིགོྱིན་ཆོས་འགྲེམས་སོྟན་གྱི་ིའདྲ་གཟུགས་དཔ་ེསོྟན་དུ་གྱུར་པ་

རེད། རྗོེས་སུ་མོ་རང་བོྷར་གྷི་ེས་ིམཛོེས་བཟོི་ཁོ་ེལས་ཁོང་ག་ིངོ་གདོང་“བོྷར་གྷི་ེས་ིསྲོས་མོ་” 

དང་པོ་དེ་རེད། མདོར་བསྡུས་ན་མོ་ནི་བུད་མེད་ཧ་ཅིང་བག་དོྲ་བོ་ཞིིག་རེད་ལ། སྐོབས་

ད་ེདུས་རནི་པོ་ཆོེའ་ིའབྲེེལ་ཐག་ཉི་ེབའ་ིགོྲགས་མོ་དང། དགའ་རོགས་ཀྱི་ིགྲས་གཅིིག་རེད། 

ཨི་ཊི་ལི་དང་ཧྥོ་རན་སིའི་སྙན་གྲགས་ཆོེ་བའི་གོྱིན་ཆོས་ཀྱིི་ཇུས་འགོད་པ་འགའ་ཤོས་
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ཀྱིིས་ས་ེར་ལ་ཡིོ་རོབ་ཀྱི་ིསོྐོར་སོྐྱད་འདིའ་ིརིང་ལ་དགོང་དྲོའ་ིགོྱིན་ཆོས་འགའ་ཞིིག་གྱིོན་

རྒྱུར་གཡིར་པོ་བཏང་འདུག དགོང་མོ་རེ་རེར་མོས་རྒྱུན་ལྡན་མ་ཡིིན་པའི་གོྱིན་པ་དཔེ་

གསར་ཞིིག་གོྱིན་ཏེ་དགོང་ཚེིགས་ལ་ཡིོང་གི་འདུག སྐོབས་འདིར་ང་ནི་ང་ཚེོའི་བཟིའ་

ཚེང་ག་ིམ་ིཚེེའ་ིནང་རིན་པོ་ཆོེས་བུད་མེད་གཞིན་དང་ལྷན་དུ་འབྲེེལ་བ་གནང་བ་དེར་

གང་འཚེམས་གོམས་ཟིིན། སྤྱིིར་བཏང་རྒྱུ་མཚེན་གང་ཡིིན་ལ་མ་ལོྟས་པར། ངས་ཁོོང་

ཚེོ་ནི་ཉིེན་ཁོ་ཅིན་དང་དམའ་འབེབས་བྱ་ཡུལ་དུ་མཐོང་མ་སོང་། བུད་མེད་འདི་ཚེོའི་

ནང་ནས་མང་པོ་ཞིིག་ངའི་གོྲགས་མོ་རེད། ང་ཚེོ་ཚེང་མས་རིན་པོ་ཆོེ་ནི་རྒྱུན་ལྡན་མ་

ཡིིན་པའི་སྐྱེ་བོ་ཞིིག་ཡིིན་པ་དང་། སོྲོལ་རྒྱུན་ལྟར་ཁོོང་བུད་མེད་གཅིིག་ལ་བདག་ཐོབ་

མེད་པའ་ིགནས་བབ་དེར་རྗོེས་སུ་ཡི་ིརང་ཞུས་པ་ཡིིན། ཅི་ིསྟ་ེརིན་པོ་ཆོེའ་ིམཉིམ་དུ་དུས་

ཚེོད་སྐྱེལ་མཁོན་གྱི་ིབུད་མེད་ཅིིག་གིས་ང་ཁོོང་ག་ིབཟིའ་ཟླ་ཡིིན་པའ་ིགོ་གནས་དེར་གུས་

ཞིབས་བྱེད་ཀྱི་ིམ་ིའདུག་ན་ང་ལ་དཀའ་ངལ་ཡིོང་ག་ིཡིོད། སྟབས་ལེགས་པ་ཞིིག་ལ་འད་ི

འདྲ་ཡོིང་རྒྱུ་དཀོན་པ་རེད། སེ་ར་ལ་མཚེོན་ན་ང་གཉིིས་གོྲགས་མོ་རྙིིང་པ་ཡིིན་ཙང་མོ་

འཕྲད་པར་ང་རང་དགའ་པོ་བྱུང་།

ངས་གོང་དུ་བརོྗོད་པ་ལྟར་རིན་པོ་ཆོེས་ངའི་སྐྱེས་སྐོར་དེ་རྟེག་པར་ང་དང་མཉིམ་

དུ་སྲུང་བརྩ་ིགནང་རྒྱུའ་ིའབད་བརོྩན་གནང་ག་ིཡོིད་པས་འད་ིལོ་ཡིང་ད་ེལྟར་གནང་པ་

རེད། ཁོོང་ཝི་ེཡི་ནར་ཡོིད་དུས་ང་ལོ་ཉི་ིཤུ་རྩ་བཞིིར་སླེེབས་པ་རེད། ཇོེན་ཕར་ཁོ་ིས་ིཡིིས་

སོྐོར་སོྐྱད་ཆོ་ཚེང་གི་རིང་ལ་ཁོོ་རང་གི་སྨོ་ར་དེ་ཧེད་ལར་ནང་བཞིིན་བཞིར་ཡིོད་པས། 

རིན་པོ་ཆོེས་རྒྱུན་དུ་མི་ཚེོ་ལ་འཇེར་མན་སྐོད་དུ་ག་ལེར་བཞུགས་ཨང་ངམ། “ཨབ་

ཝི་ིཌེར་ས་ེཧེན་” ཞིེས་བརོྗོད་རྒྱུའ་ིཚེབ་ཏུ་ “ཧྥོ་ིཋེ་ས་ི” ཞིེས་གསུངས་ཏ་ེབཞུགས་སོང་། སུ་

ལའང་དོ་སྣང་བྱུང་མེད་པ་འདྲ། མ་ིཚེོས་ཁོོང་གིས་འཇེར་མན་སྐོད་ཤོེས་ཀྱི་ིམེད་ཤོག་བྱས་

པ་རེད་སྙམ། རིན་པོ་ཆོ་ེདང་ཇོེན་གཉིིས་ཀྱིིས་ཆོེས་མ་ིའོས་པའ་ིསོྒོ་ནས་ཨོ་ས་ིཋེ་ིར་ིཡིའ་ིན་

ཚེིའ་ིའདས་དོན་ལ་འཕྱི་སོྨོད་དང་བཞིད་་གད་ཡིང་ཡིང་བསླེངས། (རིན་པོ་ཆོེས་གནས་

ཚུལ་ཆོ་ེཕྲ་ཇེ་ིའདྲ་ཞིིག་ཡིིན་རུང་དེའ་ིཐོག་བཞིད་དགད་སོླེང་ཐུབ་ཀྱི་ིཡོིད།)
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ངའ་ིསྐྱེས་སྐོར་ལ་རིན་པོ་ཆོེས་མགོྲན་ཁོང་དེར་ཁོང་མིག་ཅིིག་གླེས་ཏ་ེར་ིཕག་བུབས་

རིལ་གཅིིག་མེར་སྲོེག་བཏང་སྟ་ེརྒྱ་ཅོིག་སྟེང་བཞིག་འདུག ཉི་ིམ་འགའ་ཤོས་ཀྱི་ིརིང་ལ་

ཁོོང་དང་། ཁོོང་ག་ིསོྨྱོ་འཚུབ་ཆོ་ེལ་བརྩ་ེདུང་ཅིན་གྱི་ིའཇེིག་རྟེེན་ད་ེངའ་ིསར་ཡིོད་པ་དེས་

ང་ཞི་ེདྲགས་སྐྱིད་པོ་བྱུང་། འདིའ་ིསྐོབས་སུ་ང་ཚེོས་རིན་པོ་ཆོ་ེཧ་ཅིང་མཉིེས་པའ་ིས་ཤོར་

ཋོེར་ཋེ་ེཟིེར་བའ་ིམངར་ཟིས་ད་ེཟིས་ཐུན་གྱི་ིམཇུག་ཏུ་མང་པོ་ཟོིས་པ་ཡིིན།

ཁོོང་དེ་གར་ཡིོད་སྐོབས་རིན་པོ་ཆོེ་དང་ང་གཉིིས་ཀྱིིས་ངའི་རྟེ་ཞོིན་སོྦྱང་བརྡོར་གྱིི་

སོྐོར་ལ་ཁོ་བརྡོ་མུ་མཐུད་བྱས་པ་ཡིིན། ངས་ཁོོང་ལ་ང་རང་གིས་སྦྱོང་བརྡོར་མུ་མཐུད་

བྱེད་རྒྱུ་ཡིིན་པ་དང་། ས་ིཔེན་ཡིའ་ིརྟེ་བཞོིན་སོླེབ་གྲྭས་ད་ཆོ་ཕྱི་ིརྒྱལ་གྱི་ིསླེོབ་ཕྲུག་གསར་

པ་འགའ་ཤོས་ལེན་རྒྱུའི་ཁོས་ལེན་བྱས་ཡོིད་སོྐོར་ངས་གོ་བྱུང་ཞིེས་ཞུས་པ་ཡིིན། དུས་

ཚེོད་དེའི་སྐོབས་སུ་ང་རང་དེར་ཡོིད་པ་དེ་ནི་ངའི་རྒྱུན་ལྡན་མ་ཡིིན་པའི་བསོད་ནམས་

ཤོིག་རེད། ངས་རིན་པོ་ཆོེ་ལ་ངས་འཛུལ་ཞུགས་ཀྱིི་སྙན་ཞུ་རྒྱག་ཐུབ་པའི་ཆོེད་དུ་ཡིར་

རྒྱས་ཡིོང་བར་འབད་བརོྩན་ཤུགས་ཆོ་ེབྱེད་རྒྱུ་ད་ེངའ་ིའདོད་པ་ཆོ་ེཤོོས་ད་ེཡིིན་ཞིེས་ཞུས་

པ་ཡིིན། སྐོབས་དེ་དུས་ངས་ཁོོང་གིས་གསུངས་པ་ནང་བཞིིན་གྱིི་ཐབས་ལམ་དེ་བསྟེན་

པ་ཁོོ་ནས་སྒྲིག་ལམ་ལ་བྱང་ཆོ་ཐོན་ནས་སོླེབ་གྲྭར་ཚུད་ར་ེཡོིད་པ་ད་ེཤོེས་རོྟེགས་བྱུང་།

རིན་པོ་ཆོེས་ཁོོ་ཋེད་ས་ིཡི་ིརྟེ་རར་ཁོོ་ལ་ཐུག་འཕྲད་དང་ངའ་ིཞོིན་སྟངས་ལ་གཟིིགས་

པར་ཕེབས་ཏེ་ཁོོང་དེ་གར་ཧ་ཅིང་ཐུགས་དགྱིེས་པོ་བྱུང་སོང་། ཁོོང་གིས་བོད་དུ་རྟེ་ལ་

བཅིིབས་པའི་ཉིམས་མོྱོང་ཡོིད་པས་རྟེ་བཞོིན་རྒྱུར་ཧ་ཅིང་ཐུགས་མཉིེས་པོ་ཡིོད་པ་དང་

ལྷན་སྐྱེས་ཀྱིི་ཚེོར་ཤུགས་ཞིིག་ཀྱིང་འདུག ངས་ཀྱིང་ཁོོང་དང་ཁོོང་གི་སྐུ་བཅིར་ཚེོ་སི་

པེན་ཡིའི་རྟེ་བཞོིན་སོླེབ་གྲྭར་ཁྲིད་ནས་ཕྱིིན་པ་ཡིིན། ངས་ད་ཆོ་སོླེབ་གྲྭའི་རྟེ་པ་ཞིིག་

ག་ིའོག་ཏུ་སོླེབ་སྦྱོང་བྱེད་ཀྱི་ིཡིོད་ཙང་། མ་ིཚེོགས་ཆོེན་པོ་ཞིིག་ག་ིམཉིམ་དུ་ལྟད་མོ་བལྟ་

རྒྱུའ་ིཚེབ་ལ་ངས་རིན་པོ་ཆོ་ེདང་ཁོོང་ག་ིསྐུ་བཅིར་ཚེོར་ཞོིགས་པའ་ིསོྦྱང་བརྡོར་དང་བསྟ་ི

གནས་ལ་གཟིིགས་སོྐོར་ཞིིག་བཀོད་སྒྲིག་ཞུ་ཐུབ་བྱུང་། ཁོོང་ཕྱིིར་ལོག་ཕེབས་དུས་ང་རང་
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སེམས་པ་སོྐྱ་བོ་བྱུང་སོང་། འོན་ཀྱིང་ཕོྱིགས་ཡིོངས་ནས་བསམས་ན་ཁོོང་ག་ིཐུག་འཕྲད་

དེས་ང་ལ་དགོས་མཁོོ་ཡོིད་པའ་ིསེམས་ཤུགས་འཕར་མ་སྐྱ་ེརུ་བཅུག་བྱུང་།

ལོ་རྗོེས་མ་དེར་ངས་ཨར་ཐར་ཁོོ་ཋེད་སི་ཡིི་མཉིམ་དུ་སོྦྱང་བརྡོར་མུ་མཐུད་བྱས་པ་

ཡིིན། སྤྱིི་ལོ་ ༡༩༧༧ ཟླ་བ་བཅུ་གཉིིས་པའི་ནང་དུ་རིན་པོ་ཆོེའི་སྐུ་མཚེམས་གོྲལ་བའི་

མཇུག་དེར་ངས་ཁོོང་དང་ལྷན་དུ་དུས་ཚེོད་གཏོང་ཆོེད་བྷོལ་ཌར་དུ་ལོག་ཕྱིིན་པ་ཡིིན། 

༡༩༧༨ ལོ་འཁོོར་མའི་ནང་དུ་ནང་པའི་སྤྱིི་ཚེོགས་ནང་གི་ལས་རིམ་སྣ་ཚེོགས་ཞིིག་ལ་

མཉིམ་ཞུགས་བྱེད་རྒྱུར་ང་ཨ་རིར་ཐེངས་འགའ་ཤོས་ཕྱིིན་པ་ཡིིན། འོན་ཀྱིང་དུས་ཚེོད་

ཤོས་ཆོ་ེབ་ངས་ཝི་ེཡི་ནར་རྟེེན་གཞི་ིབྱས་ཏ་ེབསྡེད་པ་ཡིིན།

ང་ཝིེ་ཡི་ནར་ཡིོད་སྐོབས་ཟླ་བ་འགའི་རྗོེས་སུ་ཁོ་རལ་སི་ཕི་རིང་ངར་གྱིིས་ཋེག་གྷིི་

འཁྲིད་དེ་སྒོང་ཏོག་རུམ་སྟེགས་སུ་༸རྒྱལ་བ་ཀརྨ་པའི་དགོན་པར་སྐྱེལ་བའི་ལམ་ཞོིར་

ལ་ངའ་ིསར་སླེེབས་བྱུང་། ༸རྒྱལ་བ་ཀརྨ་པ་ཨ་རིར་ཆོིབས་སྒྱུར་ཐེངས་གཉིིས་པ་གནང་

སྐོབས་ཁོོང་གིས་ཋེག་གྷིི་ཀརྨའི་ཆོོས་གླེིང་དུ་གཟིིགས་པ་རེད། ཁོོང་གིས་ཋེག་གྷིི་རུམ་

སྟེགས་སུ་བསྟན་དགའ་རིན་པོ་ཆོེའི་ཡིང་སྲོིད་དུ་ལུགས་མཐུན་ཁྲི་འདོན་ཞུ་རྒྱུར་ཁོོ་

ད་ེགར་གཏོང་དགོས་ཞིེས་རིན་པོ་ཆོ་ེདང་ང་གཉིིས་ལ་བཀའ་ནན་པོ་གནང་བྱུང་། ཁོོང་

གིས་འདིས་ཋེག་གྷི་ིལ་ཕན་ཐོགས་ཡོིང་ག་ིརེད་དགོངས་འདུག ངས་ཀརྨའ་ིཆོོས་གླེིང་དུ་

ང་རང་ག་ིབུ་ལ་ཐུག་འཕྲད་ཐེངས་མང་བྱས་པ་ཡིིན། སྐོབས་ད་ེདུས་ངས་ཁོོ་ག་འདྲ་བྱས་

ཀྱིང་ཕྲུ་གུ་བྱིངས་ནང་བཞིིན་ཡོིང་ག་ིརེད་སྙམ་པའ་ིར་ེབ་མུ་མཐུད་བཅིངས་པ་ཡིིན། འོན་

ཀྱིང་ངས་ཁོོ་ཝིེ་ཡི་ནར་མཐོང་དུས་ཁོོ་རྒྱུན་ལྡན་མ་ཡིིན་པ་ཞིིག་ཡིིན་པ་གསལ་པོ་ཡིོད་

ཙང་ངའི་རེ་བ་ཡིལ་འགོ་བཙུགས་སོང་། འདིའི་སྐོབས་སུ་གཞིི་རྩའི་ཆོ་ནས་ཁོོ་ངའི་ཕྲུ་

གུ་ཡིིན་པ་དང་དུས་རྟེག་ཏུ་དེ་ལྟར་གནས་རྒྱུ་རེད་དེ་ང་དང་ཁོོའ་ིའབྲེེལ་བ་དེ་ཆུང་དུ་

ཕྱིིན་སོང་། ངས་དེ་མིན་ག་རེ་བྱེད་དགོས་པའང་ཤོེས་མ་བྱུང། ད་ཆོ་ཁོོའ་ིམི་ཚེ་ེདེ་ངའི་

སྟངས་འཛོིན་གྱིི་འོག་ལ་མེད། རིན་པོ་ཆོེས་༸རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པའི་བཀའ་དགོངས་ལ་

ཁོས་ལེན་ཞུས་ཏེ་ཋེག་གྷིི་རུམ་སྟེགས་སུ་གཏོང་རྒྱུའི་ཐུགས་ཐག་བཅིད་གནང་འདུག 
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ངས་ཁོོ་ལ་གཉོིར་སོྐྱང་བྱེད་ཐུབ་མེད། ཁོོ་ངའ་ིསར་སླེེབས་དུས་ང་གཉིིས་དབར་གྱི་ིའབྲེེལ་

བ་ཉིམས་འགོྲ་བ་ཚེོར་བྱུང་བས་ང་ལ་དཀའ་ངལ་ཞི་ེདྲགས་བྱུང་། ང་ལ་ར་ེབ་ཆོ་ཚེང་ཟིད་

པའ་ིཚེོར་བ་ཞིིག་བྱུང་། ཋེག་གྷིིའ་ིགནས་སྟངས་ད་ེསྤྲུལ་སྐུའ་ིནད་ཅིེས་པ་ད་ེཡིིན་མིན་ལ་

ང་ལ་ཐ་ེཚེོམ་ཡོིད།

ཋེག་གྷི་ིམཐོང་བའ་ིསེམས་སྡུག་དེའ་ིརྐྱེེན་ལས་སམ་ཇེ་ིལྟར་ཡིང་ཁོོ་ཐུག་པའ་ིརྗོེས་སུ་

ངས་རྟེ་བཞོིན་རྒྱུའ་ིཐོག་ལ་ནུས་ཤུགས་ཆོ་ེརུ་བཏང་པ་ཡིིན། གང་འཚེམས་ཤོིག་ནས་ངས་

ང་རང་ལ་དགོས་ངེས་ཀྱིི་ཡིར་རྒྱས་འགྲོ་ཡིི་ཡོིད་པ་དང་། རིན་པོ་ཆོེ་ནས་དཔལ་འབྱོར་

གྱི་ིཐོག་ལ་རྒྱབ་སོྐྱར་གནང་རྒྱུའ་ིཁོས་ལེན་ད་ེསྙིང་ལ་བཅིངས་ཏ་ེངས་ང་རང་ལ་རྟེ་ཞིིག་

ཉོི་རྒྱུར་ཐག་བཅིད་པ་ཡིིན།

ང་ལ་ཡོི་རོབ་ཀྱི་ིགནས་ཚེད་འབྲེིང་ག་ིཆོེད་དུ་སོྦྱང་བརྡོར་བྱས་ཟིིན་པའ་ིརྟེ་ཞིིག་ཡོིད་

ན་འདོད། (འད་ིན་ིཨ་རིའ་ིརྒྱལ་ནང་ག་ིཚེད་གཞི་ིམཐོ་ཤོོས་སམ། ཡིང་ན་བཞི་ིཔ་དང་ཕལ་

ཆོེར་འདྲ་མཉིམ་རེད། དེའ་ིརྗོེས་སུ་རྒྱལ་སྤྱིིའ་ིརིམ་པ་བཞི་ིཡིོད་པ་ད་ེདག་ཚེང་མ་འཛོམ་

གླེིང་ནང་དུ་གཅིིག་པ་རེད།) ཁོོ་ཋེད་ས་ིཡིིས་བཀའ་དྲིན་ཆོེན་པོའ་ིསོྒོ་ནས་ང་ལ་(འཇེར་

མན་ནང་དུ་སྙན་གྲགས་ཆོ་ེབའ་ིཆོང་བཟོི་མཁོན་ཧེན་ཁོེལ་ནང་མ་ིནས་ཡིིན་པའ་ི) ཁོ་ཋེ་ི

ར་ིན་ཧིལ་གྷིར་ཧེན་ཁོེལ་ཞིེས་པའ་ིབུད་མེད་ཅིིག་གིས་བདག་ཏུ་བཟུང་བའ་ིཧང་གྷིར་ར་ི

ནས་ཡིིན་པའ་ིརྟེ་ཞིིག་འདུག་པ་ད་ེལ་མུ་ནིག་ཅིེས་པའ་ིས་ཆོར་བལྟ་བར་འགོྲ་རོགས་བྱས་

བྱུང་། མོའ་ིརྟེ་ད་ེགནས་རིམ་འབྲེིང་ག་ིརྟེའ་ིའདུལ་སོྦྱང་ལ་འགྲན་བསྡུར་བྱེད་ས་མུ་ནིག་

གི་འགྲམ་དུ་མོའ་ིརྟེ་ར་དེ་འདུག ངས་རྟེ་དེ་ལ་བཞོིན་པ་དང་དེ་མ་ཐག་ཏུ་ཁོོའ་ིམཉིམ་

དུ་འབྲེེལ་བ་ཞིིག་ཚེོར་ཏ་ེད་ེང་ལ་ཧ་ཅིང་རན་པོ་འདུག་བསམས་བྱུང་། ཁོོ་ན་ིལག་བཅུ་

དྲུག་དང་གཅིིག་ཡིིན་པའ་ིརྟེ་དམར་སྨུག་ཆོེན་པོ་རང་མེད་ཀྱིང་ཞོིན་སོྤྲོ་བ་ཞིིག་འདུག

རྟེའ་ིའདུལ་སོྦྱང་ག་ིཆོེད་དུ་རྟེ་ཉོི་བར་ལམ་སོྟན་འགའ་ཞིིག་ཡིོད་པ་རེད། རྟེའ་ིའདུལ་

སོྦྱང་ལ་དམིགས་པའ་ིསོྦྱང་བརྡོར་མེད་པའ་ིརྟེ་ལོ་གཞོིན་ཞིིག་ག་ིབཟིང་ངན་ལ་ལྟ་སྐོབས་

རྟེ་ཧ་ཅིང་ཚེོར་བ་སྐྱེན་པོ་ཞིིག་འཚེོལ་དགོས། རྟེ་དེ་ལོ་ན་གཞོིན་དུས་སྐོབས་རེ་ཁོ་ལ་
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མ་ཉིན་པ་བྱེད་སྲོིད་ཀྱིང་དེ་ལྟ་བུའི་ཁོོང་ཁོྲ་ཅིན་ཞིིག་དགོས། གང་ཡིིན་ཟིེར་ན་དེས་རྟེ་

ད་ེཚེོར་བ་སྐྱེན་པོ་དང་ནུས་ཤུགས་ལྡན་པ་ཞིིག་ཡིིན་པ་སོྟན་གྱི་ིཡིོད། གལ་ཏ་ེའདུལ་སོྦྱང་

ག་ིརྟེ་ད་ེམ་ིཞིིག་ཡིིན་ན་ཁོོ་གདན་ལ་འབྱར་ནས་སོྡེད་མཁོན་ཞིིག་མ་ཡིིན་པ་དགོས། སོྦྱང་

བརྡོར་བྱེད་བཞིིན་པའི་སྐོབས་སུ་རྟེའི་འདུལ་སྦྱོང་དེ་གཟུགས་པོར་གཟིན་པོ་ཞིེ་དྲགས་

ཡིོད་ཙང་རྟེ་རང་བཞིིན་གྱིི་རྩལ་དང་ལྡན་པ་ཞིིག་དགོས། དེས་ན་རྟེ་དེར་རྩལ་སོྦྱང་གི་

ནུས་པ་དང་དཀའ་ལས་རྒྱག་རྒྱུའ་ིའདོད་པ་ལྡན་མནི་ལ་ལྟ་རྒྱུ་ད་ེགཅིིག་རདེ། རྟེ་ད་ེགཞོིན་

དུས་སུ་ནུས་སོྟབས་ཧ་ཅིང་ཆོེན་པོ་ཡིིན་པ་ཞིིག་དགོས།

འདུལ་སྦྱོང་ག་ིཆོེད་དུ་སྤྱིིར་བཏང་རྟེ་ཕོ་རྣམས་བཟིང་། འགྲན་བསྡུར་གྱི་ིནང་དུ་རྒོད་

མ་ཧ་ཅིང་ཉུང་ཉུང་རེད་ད་ེཡིིན་ནའང་རྩེད་རའ་ིནང་དུ་ཧ་ཅིང་ཡིག་པོ་ཁོ་ཤོས་རྩ་ེཕུད་དུ་

སླེེབས་པའང་ཡོིད། ས་ིཔེན་ཡིའ་ིརྟེ་བཞོིན་སོླེབ་གྲྭར་རྟེ་གསེབ་ཁོོ་ན་བེད་སོྤྱིད་བྱེད་པ་རེད། 

ཡིིན་ན་ཡིང་འདུལ་སོྦྱང་འགྲན་བསྡུར་ནང་ག་ིརྟེ་ཕོན་ཆོ་ེབ་བྱ་བཅིད་པ་ཤོ་སྟག་རེད། རྟེ་

གསེབ་ཚེོའ་ིསེམས་ལ་འདུལ་སོྦྱང་ལས་གཞིན་པའ་ིགནས་ཚུལ་ཡིང་སེམས་ལ་ཡིང་ཡིང་

འཁོོར་བའ་ིདཀའ་ངལ་ད་ེཡོིད་ཙང་རྟེ་པ་ཞི་ེདྲགས་ཉིམས་མོྱོང་ཅིན་དགོས་ཀྱི་ིཡིོད།

ང་ཧེན་ཁོེལ་གྱི་ིརྟེ་རར་ཡིོད་དུས་ང་ལ་ཧ་ཅིང་ངོ་མཚེར་སྐྱེད་པའ་ིརྟེ་ཞིིག་ངས་མཐོང་

བྱུང་། ད་ེན་ིསྐོབས་དེར་ངའ་ིབོླ་ལ་བབས་པའ་ིའདུལ་སོྦྱང་ག་ིརྟེ། ལག་ཚེད་བཅུ་དྲུག་དང་

གཉིིས་ཅིན་ཧེ་ནོ་ཝིའི་སྤུ་མདོག་དམར་སྨུག་དང་། ཧ་ཅིང་གི་ནུས་སྟོབས་ཆོེན་པོ་དང་

མཉིེན་ཆོ་དོད་པོ་ཞིིག་འདུག ངས་ཁོ་ཋེ་ིར་ིན་ཧིལ་གྷིར་ཧེན་ཁོེལ་ལ་རྟེ་ད་ེའཚེོང་རྒྱུ་རེད་

དམ་ཞིེས་དྲིས་པར་མོ་ལ་རྟེ་ད་ེའཚེོང་འདོད་མ་ིའདུག ང་ཚེོས་ཧང་གྷིར་ར་ིནས་ཡིིན་པ་

ད་ེཉོིས་པ་ཡིིན། ངས་ད་ེཝི་ེཡི་ནར་ཁྲིད་ད་ེམིང་ལ་ཤོམ་བྷ་ལ་བཏགས་པ་ཡིིན། བདུན་ཕྲག་

གཉིིས་ཀྱི་ིརྗོེས་སུ་ང་ལ་ཁོ་ཋེ་ིར་ིནས་ཁོ་པར་བཏང་སྟ་ེད་ཆོ་རྟེ་གཞིན་པ་ད་ེའཚེོང་ག་ིཡིིན་

བརོྗོད་བྱུང་། ངས་ད་ེཡིང་ཉོི་རྒྱུ་ཁོས་བླངས་ཙང་། རིན་པོ་ཆོེས་དངུལ་གྱི་ིརོགས་སོྐྱར་ར་ེ

སྐུལ་ཞུ་སའ་ིབཛྲ་དྡཱིཏུའ་ིདངུལ་གཉིེར་ཚེ་ོཧོན་འཐོར་དགོས་བྱུང་བ་དེར་ངས་བསམ་ཤོེས་
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བྱེད་ཐུབ། ཝིེ་ཡི་ནར་ང་ནི་རྟེ་གོང་ཆོེན་དུ་མ་ཡིོད་པའི་འབོྱར་ལྡན་རྣམས་ཀྱིིས་བསོྐོར་

ནས་བསྡེད་ཡོིད་པས། ངས་རང་ཉིིད་ཀྱི་ིརང་ཚུགས་ཕྲན་བུ་ཤོོར་འདུག་བསམས་བྱུང་།

བཛྲ་དྡཱིཏུའ་ིནང་དུ་ང་ཚེོའ་ིནང་མིའ་ིདངུལ་གཉིེར་སྤྱི་ིལོ་ ༡༩༧༠ ནས་བཟུང་སྟ་ེརིན་

པོ་ཆོེའ་ིསླེོབ་མ་ཆོག་ལིབ་ཟིེར་བའ་ིམ་ིཞིིག་ཡིོད། ཆོག་ཁོོང་ཁོྲ་ཆོེན་པོ་ལངས་འདུག་པ་

དང་ངས་ཁོོ་ལ་ནག་ཉིེས་འགེལ་གྱིི་མེད། ངས་བསམ་བོླ་མ་བཏང་བར་ཐག་བཅིད་དེ་ 

“ང་ཚེོས་རྟེ་གཉིིས་པ་དེ་ཡིང་ཉིོ་གི་ཡིིན་” ཞིེས་བཤོད་པ་དང་། རྟེ་དེ་ཚེོ་གོང་ཁོེ་པོ་ཡིང་

མ་རེད། ལོ་མང་རིང་ལ་ངའི་རྟེའི་འདུལ་སྦྱོང་དང་འབྲེེལ་བའི་ཐད་ལ་ཆོག་ཡིིད་ཐང་

ཆོད་པ་ཐེངས་མང་བྱུང་ཡོིད།

གང་ལྟར་ཀྱིང་རྟེ་གཉིིས་ཀ་ཉིོ་རྒྱུ་བྱས་ཏ་ེབདུན་ཕྲག་འགའ་ིནང་དུ་ང་ལ་ངོ་མཚེར་

ཆོ་ེབའ་ིརྟེ་གཉིིས་བཞོིན་རྒྱུ་དང་འགྲན་བསྡུར་བྱེད་རྒྱུ་རག་བྱུང་། ངས་རྟེ་གཉིིས་པ་དེའ་ི

མིང་ལ་དཔའ་བརྟུལ་ཞིེས་བཏགས་པ་ཡིིན། སྤྱི་ིལོ་ ༡༩༧༨ ལོར་ངས་ཤོམ་བྷ་ལ་ཨོ་ས་ིཋེ་ི

རིའ་ིནང་དུ་འགྲན་བསྡུར་བྱེད་རྒྱུ་འགོ་བཙུགས་པ་ཡིིན། ལོ་དང་པོ་དེར་ང་ཞིན་རྒྱུ་མེད་

མོད། འོན་ཀྱིང་ཧ་ཅིང་ལམ་ལོྷངས་ལྡན་པའང་བྱུང་མ་སོང་། ཡིིན་ན་ཡིང་ལོ་གཉིིས་

པ་དེར་ངས་གནས་རིམ་འབྲེིང་གི་རྒྱུགས་སོྤྲོད་མང་པོ་ཐོབ་སྟེ་ཤོམ་བྷ་ལ་ལ་བཞོིན་ནས་

འགྲན་བསྡུར་ཧ་ཅིང་ཡིག་པོ་བྱས་པ་ཡིིན། ཝི་ེཡི་ནར་སོྡེད་སྐོབས་ཀྱི་ིདུས་ཡུན་གྱི་ིམཇུག་

དེར་ངས་ཕ་ིརིག་ སེནད་ཇོེར་ཇེ་ིས་ིཞིེས་པའ་ིརྒྱལ་སྤྱིིའ་ིཚེད་རིམ་ཅིན་གྱི་ིའགྲན་བསྡུར་

དང་པོར་རྟེ་གཉིིས་ཀས་འགྲན་རྒྱུ་འགོ་བཙུགས་པ་ཡིིན།

ཨར་ཐར་ཁོོ་ཋེད་སི་དང་མཉིམ་དུ་སླེོབ་སོྦྱང་བྱེད་བཞིིན་ངས་རྟེ་པ་ཡིག་པོ་ཇེི་ལྟར་

ཡིོང་ཐབས་སྦྱངས་པ་ཡིིན། ཁོོ་ཋེད་ས་ིཡི་ིཐབས་ལམ་དེར་སོྦྱང་བརྡོར་གྱི་ིཆོེད་དུ་དཀའ་

ངལ་ཤུགས་ཆོ་ེརྒྱག་དགོས་འདུག འོན་ཀྱིང་བརྒྱུད་རིམ་འད་ིབརྒྱུད་ད་ེའགོྲ་རྒྱུ་ད་ེདགོས་

ངེས་ཅིན་ཞིིག་རེད། ངས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་རྟེ་ལ་སོྦྱང་བརྡོར་ཇེི་ལྟར་བྱེད་དགོས་པ་དེ་ཡིང་

སོྦྱང་རྒྱུ་འགོ་འཛུགས་བཞིིན་ཡིོད། རྟེ་པ་ཞིིག་ཡིིན་པའི་ཆོ་ནས་རྟེ་ལ་སྒོེར་གྱིི་སོྦྱང་

བརྡོར་བྱེད་མཁོན་དང་འདྲ་བ་བྱེད་དགོས་པ་ད་ེངས་ཤོེས་བྱུང་། རྟེ་པ་དེས་ཀྱིང་རྟེ་ལ་ཇེ་ི
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ལྟར་ཉིན་དགོས་པ་སོྦྱང་དགོས་དུས་དེ་ནི་ཕན་ཚུན་གཉིིས་མོས་ཀྱིི་འབྲེེལ་བ་ཞིིག་རེད། 

གལ་ཏེ་ཁོྱོད་རང་རྟེ་པ་ཡིག་པོ་ཞིིག་ཡིིན་ན། ཁོྱོད་ཀྱིིས་རྟེ་དེ་ལ་འདོད་པ་གང་ཡོིད་པའི་

གནས་ཚུལ་ཡིང་ཤོེས་ཀྱིི་རེད། རྟེ་རེ་རེའི་དགོས་མཁོོ་དང་བསྟུན་ཏེ་ཞོིན་སྟངས་ཤོེས་

དགོས། རྟེ་ར་ེར་ེབཞིིན་མ་ིའདྲ་བ་ཡིོད་ཙང་རྟེ་པ་ཡིག་པོ་ཞིིག་ག་ིཁྱོད་ཆོོས་ད་ེཁོོས་རྟེ་མ་ི

འདྲ་བ་མང་པོར་བཞོིན་ཏེ་དཀའ་ངལ་གང་དུ་ཡོིད་པ་དེ་ལམ་སེང་ཤོེས་ཐུབ་ཀྱིི་ཡོིད། 

འགོ་འཛུགས་སྐོབས་སུ་རྟེ་དེ་རྒྱུན་དུ་རྟེ་པའི་ཁོ་ལ་ཉིན་པོ་དང་རྟེ་པས་ལམ་སོྟན་ལྟར་

འགྲོ་མཁོན་ཞིིག་དགོས། ཕོྱིགས་གཞིན་ནས་རྟེ་པ་དེས་ཀྱིང་རྟེ་དེར་གང་བྱེད་དུ་འཇུག་

འདོད་ཡོིད་པ་རྣམས་ཡིག་པོ་བྱས་ཏེ་རྟེ་ལ་བརྡོ་སོྤྲོད་ཐུབ་པ་དགོས། དེས་ན་རྟེའི་འདུལ་

སོྦྱང་ལ་ཕན་ཚུན་གཉིིས་ཀས་གཅིིག་གིས་གཅིིག་ལ་བརྡོ་འཕོྲད་དགོས་པ་ཚེང་དགོས།

གལ་ཏ་ེརྟེའ་ིའདུལ་སོྦྱང་ད་ེཀ་ཕྲེང་ག་ིཚུལ་དུ་ཡིོད་པར་གཞི་ིབཞིག་ནས། རྟེ་ཧ་ཅིང་

གཞོིན་པ་ཞིིག་ལ་བཞོིན་པ་ཡིིན་ན། ད་ེལ་ཡིིག་འབྲུ་ཀ་དང་ཁོ་གཉིིས་ཁོོ་ན་བསླེབས། ཀ་

ཟིེར་དུས་དེ་མདུན་དུ་འགྲོ་དགོས་པ་དང་། ཁོ་ཟིེར་དུས་སྡེོད་དགོས། མཇུག་ཏུ་རྟེ་དེ་གྷིི་

རནད་ཕ་ིརིག་ཟིེར་བའ་ིཚེད་རིམ་དུ་སླེེབས་དུས་ཁོོས་ཀ་མད་སུམ་ཅུ་ཆོ་ཚེང་ཤོེས་དགོས་

པ་དང་། རྟེ་པས་རྟེ་ལ་གོ་བརྡོ་སོྤྲོད་ཐུབ་པ་ཡིིན། ཕན་ཚུན་ལ་གོ་བརྡོ་ཇེི་ལྟར་སོྤྲོད་དམ་

ཟིེར་ན། ད་ེན་ིརྟེ་པས་རྐང་པ་བཀུམ་པ་དང་། རྒྱབ་དྲང་པོར་སོྲོང་བ། རྟེ་སྒོའ་ིསྟེང་དུ་ལྗིད་

འབེབས་པ། སྲོབ་མདའ་ལག་ནང་དུ་བཀུམ་པ་བཅིས་གཡིོ་འགུལ་ཕྲ་མོ་བརྒྱུད་ད་ེབསྒྲུབ་

དགོས། སོྦྱང་བརྡོར་བྱས་པའ་ིའབྲེས་བུར་རྣམ་འགྱུར་ཕྲ་མོ་འད་ིདག་ཚེང་མས་རྟེ་དེར་གོ་

དོན་ཞིིག་སྟེར་གྱིི་ཡིོད་ལ། རིམ་གྱིིས་གཡིོ་འགུལ་ཕྲ་མོ་འདྲ་མིན་འདི་དག་མཉིམ་སྡེེབ་

ཀྱིིས་རྟེ་ད་ེལ་གོ་བརྡོ་སྦྱིན་གྱི་ིཡོིད།

རྟེའ་ིའདུལ་སོྦྱང་ན་ིབྷ་ལེད་ཞིབས་བོྲེ་དང་ཕྲན་བུ་འདྲ་བོ་ཡོིད། སོྦྱང་བརྡོར་གྱི་ིའགོ་

འཛུགས་སུ་གཞིི་རྩའི་གཡོི་འགུལ་ལ་དམིགས་པ་གཏོད་དགོས། གཞིི་རྩའི་གཡོི་འགུལ་

དག་གི་རྗོེས་སུ་གང་འཚེམས་ཞིབས་བོྲེ་དང་འདྲ་བར་རོྙིག་འཛོིང་ཅིན་གྱིི་གཡིོ་འགུལ་

དང་མཉིམ་སྡེེབ་བྱེད་ཀྱིི་ཡིོད། ཕོྱིགས་གཞིན་ཞིིག་ནས་བཤོད་ན། དེ་ནི་ཞིབས་བོྲེ་བ་
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ཞིིག་འགྱུར་རྒྱུ་དང་མི་འདྲ་སྟེ། རྟེའི་འདུལ་སོྦྱང་གི་སྐོབས་སུ་རང་ཉིིད་ཀྱིི་སེམས་དང་

གཟུགས་པོར་སོྦྱང་བརྡོར་སོྤྲོད་པ་མ་ཟིད། རྒྱ་མ་ཆོིག་སོྟང་ཉིིས་བརྒྱ་ཅིན་གྱི་ིསེམས་ཅིན་

ཆོེན་པོ་ཞིིག་ག་ིསེམས་དང་གཟུགས་པོར་ཡིང་སོྦྱང་བརྡོར་བྱེད་ཀྱི་ིཡིོད། ཁོྱོད་ཀྱིིས་སེམས་

ཅིན་འདིའི་ནུས་ཤུགས་བཀོལ་སོྤྱིད་དང་སྣེ་འཁྲིད་བྱེད་པའི་འབད་བརོྩན་བྱེད་ཀྱིི་ཡིོད་

ལ། དེ་ལས་བརྒལ་ཏེ་སྐོབས་རེ་ཁོྱོད་རང་དང་རྟེའི་དབར་ལ་དབྱེ་བ་མེད་པར་འགྱུར་

ཆོེད་དུ་ཁོྱོད་ཀྱིིས་ཆོེས་གཞིི་རྩའི་ལམ་ནས་སེམས་ཅིན་དེར་འབྲེེལ་འདྲིས་ཡིོང་ཐབས་

བྱེད་ཀྱིི་ཡིོད། ཁོྱོད་ཀྱིིས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་ལུས་དང་། སེམས། ཁོ་ཤོས་ཀྱིིས་བླ་སོྲོག་ཟིེར་ཡིང་

སྲོིད། མ་མཐར་ཡིང་ལུས་སོྟབས་སེམས་ཤུགས་ཀྱི་ིཆོ་ནས་དུས་གཅིིག་ག་ིནང་དུ་ཡོིངས་

སུ་འབྲེེལ་ཡིོད་པ་ཚེོར།

དུས་སྐོབས་འདིར་རིན་པོ་ཆོེས་ཤོམ་བྷ་ལའི་ཆོོས་སོྟན་རྒྱུ་འགོ་ཚུགས་པའི་སྐོབས་

སུ་རླུང་རྟེའ་ིནུས་པའ་ིསོྐོར་ལ་བགོྲ་གླེེང་རྒྱ་ཆོེན་པོ་ཡིོང་ག་ིཡིོད། རླུང་རྟེ་ཞིེས་པའ་ིཐ་སྙད་

འད་ིརང་ག་ིཚེ་ེདང་། བསོད་ནམས། དབང་ཐང་རྒྱས་ཐབས་མཚེོན་གྱི་ིཡིོད། རིན་པོ་ཆོེས་

རླུང་རྟེའ་ིའགྲེལ་བཤོད་གཤོམ་གསལ་ལྟར་གནང་ཡིོད།

ང་ཚེོས་ང་རང་ཚེོའ་ིམཐའ་སོྐོར་དུ་ཡིོད་པའ་ིགནས་ཚུལ་ཚེང་མར་དོ་སྣང་བྱས་

ཚེ།ེ ཆོ་ཚེང་བའ་ིནུས་པ་ད་ེདར་ཞིིང་རྒྱས་པ་ཡོིང་ག་ིརེད། ད་ེལ་ཤོམ་བྷ་ལའ་ིཐ་

སྙད་དུ་རླུང་རྟེ་ཞིེས་བརོྗོད། རླུང་ག་ིརང་བཞིིན་ད་ེཧ་ཅིང་ཡིང་ཞིིང་གཡོི་བ་རེད། 

རྟེ་ཟིེར་དུས་ནུས་པ་དེར་ཞོིན་ཐུབ་པའ་ིདོན་མཚེོན་པ་རེད། ད་ེལྟ་བུའ་ིདམིགས་

བསལ་གྱིི་ཡིང་ཞིིང་གཡིོ་བ་དང་། ངོ་མཚེར་བའི་ནུས་པ་དེ་གཙང་མ་དང་

བཟིང་པོའ་ིཆོ་ཡིིས་ཁོེངས་བསྡེད་ཡོིད་ཙང་དེར་ཞོིན་ཐུབ་ཀྱི་ིཡོིད། བྱ་ཞིིག་ནམ་

མཁོར་འཕུར་བ་ཙམ་མ་ཡིིན་པར་དེར་བཞོིན་ས་ཞིིག་ཡིོད་པ་རེད། དེ་ལྟ་བུའི་
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ནུས་པ་ད་ེགསར་པ་དང་གྱི་ནོམ་པ་ཞིིག་ཡིོད་པ་མ་ཟིད་བཞོིན་རུང་བ་ཞིིག་ཀྱིང་

རེད། དེས་ན་ད་ེལ་རླུང་རྟེ་ཞིེས་བརོྗོད་པ་རེད།37  

འད་ིན་ིརྟེའ་ིའདུལ་སོྦྱང་དང་མཚུངས། རང་ཉིིད་རྟེའ་ིའདུལ་སོྦྱང་ག་ིརྟེ་པ་ཞིིག་ཡིིན་པའ་ི

ཉིམས་མོྱོང་ལ་ཤོམ་བྷ་ལའི་གདམས་ངག་རྣམས་ཡིང་ཡིང་སྦྱར་རུང་ཡིིན་པ་ངས་ཤོེས་

བྱུང་། ཤོམ་བྷ་ལའི་གསུང་ཆོོས་ཀྱིི་ནང་དུ་རླུང་རྟེ་དར་བ་དང་རྒྱས་ཐབས་ཀྱིི་རྒྱུ་རྐྱེེན་

གཅིིག་ན་ིཉིིན་རེའ་ིའཚེ་ོབའ་ིནང་དུ་དྲན་པ་དང་ཤོེས་བཞིིན་བསྟེན་པ་ལས་ཡིོང་ག་ིཡིོད། 

ཡིང་དག་པའི་ཁྱོད་ཆོོས་འདི་རང་ཉིིད་ཀྱིི་མི་ཚེེའི་རྣམ་པ་ཡིོད་ཚེད་ལ་དོ་སྣང་བྱེད་པའི་

རྨང་གཞི་ིདེར་བརྟེེན་ཡོིད། འད་ིན་ིརྟེའ་ིའདུལ་སོྦྱང་ལའང་གཅིིག་མཚུངས་རེད་ལ། ངས་

ཐོག་མའ་ིཆོར་ཝི་ེཡི་ནར་ཡིོད་སྐོབས་ཧ་ཅིང་ཞིིབ་ཕྲའ་ིསོྒོ་ནས་སྦྱང་རྒྱུ་ད་ེག་རང་རེད། ང་

ལ་རྟེའ་ིའདུལ་སྦྱོང་ལ་ཡིོད་སྲོིད་པའ་ིབརྗོིད་ཉིམས་དང་། ངོ་མཚེར། སོྟབས་ཤུགས་བཅིས་

ལྷན་སྐྱེས་ཀྱིི་ཚེོར་བ་ཞིིག་ཡོིད་ན་ཡིང་། ངས་དགོས་ངེས་ཅིན་གྱིི་རིགས་ལ་དམིགས་པ་

གཏོད་དགོས།

རྟེའི་འདུལ་སོྦྱང་གི་རྣམ་པ་ཡོིད་ཚེད་ཀྱིི་སོྐོར་ལ་ཞིིབ་བཤོད་བྱེད་རྒྱུ་དེབ་འདིའི་

དམིགས་ཡུལ་མ་ཡིིན། འོན་ཀྱིང་སྦྱོང་ཚེན་གཞིན་ཁོག་གི་སྦྱོང་བརྡོར་ལ་འབྲེེལ་བ་

ཡིོད་པའི་གཞིི་རྩའི་ལྟ་གྲུབ་འགའ་ཞིིག་འདིར་བརོྗོད་འདོད་ཡིོད། རྟེའི་འདུལ་སོྦྱང་

ནང་གི་གཡོི་འགུལ་ཡིོད་ཚེད་རྟེའི་རང་བཞིིན་གྱིི་གཡོི་འགུལ་རེད། ཁོྱོད་ཀྱིིས་དེ་དག་

བཀོལ་སྤྱིོད་བྱེད་རྒྱུ་རེད། འདུལ་སོྦྱང་གི་རྟེ་ཞིིག་གི་སྟེང་དུ་མི་ཞིིག་གིས་གང་བྱེད་པ་

དེ། དམིགས་བསལ་གཅིིག་ཙམ་མ་གཏོགས། རྟེ་དེས་ཐང་སྟེང་དུ་རང་བཞིིན་གྱིིས་བྱེད་

ཀྱི་ིརེད། དཔེར་ན། ཕྱི་ིལོགས་ཀྱི་ིཐང་སྟེང་ག་ིརྟེ་ད་ེཚེ་ོགོམ་རྒྱུགས་དང་རྐང་པ་གང་གིས་

སྣེ་འཁྲིད་པ་བརྗོེ་བསྒྱུར་མང་པོ་བྱེད། རྟེ་ཞིིག་ལ་སོྦྱང་བརྡོར་སོྤྲོད་སྐོབས་རྟེ་དེའི་སོྟབས་

ཤུགས་རྒྱས་ཐབས་དང་། མ་ིརྟེ་གཉིིས་ཀྱིིས་གཡིོ་འགུལ་དུས་གཅིིག་ཏུ་བྱེད་སྐོབས་རྟེ་དེས་

37  ཆོོས་རྒྱམ་དྲུང་པ། “ཆོནེ་པོ་ཤོར་གྱི་ིཉི་ིམ་སྟ།ེ ཤོམ་བྷ་ལའ་ིཤོསེ་རབ་” (བོྷ་ས་ིཌོན་ཤོམ་བྷ་ལ་དཔར་སྐྲུན་ཁོང་། ༡༩༩༩) 

ཤོོག་གྲངས་ ༡༡༠ །



འབྲུག་སྒྲ།

460

ཤོེས་ཐུབ་པ་དང་སྦྲེགས་རང་བཞིིན་གྱིི་གཡིོ་འགུལ་དེ་སྐོབས་ཐོག་ལ་འཁོེལ་བ་དགོས། 

གལ་ཏ་ེཁོྱོད་ཀྱིིས་རྟེ་དེར་མ་ིའོས་པའ་ིགནོན་ཤུགས་བེད་སོྤྱིད་བཏང་སྟ་ེསོྦྱང་བརྡོར་ནོར་

བ་བྱས་ན། རྟེ་དེས་སོྦྱང་བརྡོར་ལེན་རྒྱུ་མཚེམས་འཇོེག་བྱེད་སྲོིད། རྟེ་ད་ེརྟེ་པ་དང་འདོད་

པ་མཐུན་པའ་ིམཛོའ་གོྲགས་ཤོིག་ཡིིན་དགོས། རྟེ་དེས་ག་ར་ེབྱེད་བཞིིན་པ་དེར་འདོད་པ་

མ་ཁོེངས་པར་མཚེམས་འཇོེག་བྱས་ན་གཡོི་འགུལ་ད་ེཡིིད་དུ་འོང་བ་མ་ིཡིོང་བ་མངོན་

གསལ་དོད་པོ་ཆོགས་ཀྱི་ིརེད། དེས་ན་ལས་ཀ་འདིར་སེམས་ཁོམས་ཀྱི་ིརྣམ་པ་དངོས་དང་

འབྲེེལ་བ་ཞིིག་ཡིོད། ཁོྱོད་ཀྱིིས་རྟེ་ཡིིས་གང་བྱེད་པ་དེ་དག་ཁོོའ་ིགཟུགས་པོར་རན་པོ་

དང་སེམས་པ་སྐྱིད་པོ་ཡོིང་ཆོེད་དུ་རྟེ་དང་ལྷན་དུ་ལས་ཀ་བྱེད་ཀྱི་ིཡིོད། གང་བྱེད་དགོས་

པ་ཚེང་མ་ཆོ་སོྙམས་པོ་དང་དུས་གཅིིག་ཏུ་བྱུང་ན་ཁྱོེད་རང་ལ་ཡིིད་དུ་འོང་བ་དང་གཞི་ི

མཐུན་པའ་ིསྣང་བརྙིན་ཞིིག་འཆོར་ཡོིང་ག་ིརེད། འད་ིན་ིདོན་དངོས་སུ་ང་ཚེོས་སོྒོམ་སྒྲུབ་

ཀྱིི་སྐོབས་སུ་བེད་སོྤྱིད་བྱེད་པའི་ལྟ་གྲུབ་དང་གཅིིག་པ་རེད། སོྒོམ་སྒྲུབ་ཀྱིིས་སོླེབ་མའི་

རང་བཞིིན་གྱིི་ནུས་པ་དེ་ག་ལེར་སད་པ་དང་སྦྲེགས་སེམས་ཀྱིི་རང་བཞིིན་གྱིི་ཡིོན་ཏན་

དང་། གོམས་གཤོིས་བཅིས་ཀྱི་ིལྷན་དུ་ལས་ཀ་བྱེད་ཀྱི་ིཡིོད།

རྟེའི་འདུལ་སོྦྱང་གི་གནད་འགག་ལྟེ་བ་གཅིིག་ནི་བསྡུ་རུབ་ཡིར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུ་དེ་

རེད། བསྡུ་རུབ་ཞིེས་པ་རྟེའ་ིནུས་པ་ད་ེཉིམས་ཆོག་མ་བཏང་བའ་ིསོྒོ་ནས་ག་ལེར་སྟངས་

འཛོིན་བྱས་པ་ལ་གོ རྟེ་ན་གཞོིན་ཞིིག་གིས་མདུན་དུ་གོམ་སྟབས་རིང་པོའ་ིའགོྲས་རྒྱག་

གི་མ་རེད་ལ། ཁོོའ་ིསོྙམས་ཆོ་དེ་ཕྲན་བུ་མདུན་གྱིི་རྐང་པ་གཉིིས་ཀྱིི་སྟེང་དུ་ཡིོད། རྟེ་ལ་

སོྦྱང་བརྡོར་སོྤྲོད་པའི་སྐོབས་སུ་རྐང་པའི་སྟེང་ལ་ལྗིད་ཆོེ་བ་ལེན་ཐུབ་པ་སླེོབ་དགོས་པ་

དང་འཐེན་ཤུགས་ཀྱི་ིལྟ་ེབ་ད་ེག་ལེར་རྒྱབ་ངོས་སུ་སོྤེར། རྒྱུན་རིང་ཙམ་འགོྲ་དུས་འདིས་

ཁོོ་ལ་ལག་པའ་ིཡིང་ཆོ་དོད་དུ་འགོྲ་བར་གོྲགས་བྱེད་ཀྱི་ིརེད། རྟེ་དེར་ག་ལེར་ནུས་ཤུགས་

མདུན་ཕོྱིགས་སུ་སྤེེལ་ཐབས་བསླེབས་པ་དང་ཁོོའ་ིགཡིོ་འགུལ་ཇེ་ེམཐོར་འགོྲ།

ཁོོ་ཋེད་སི་ཡིི་མཉིམ་དུ་ངའི་སོྦྱང་བརྡོར་གྱིི་དཀྱིིལ་དེ་འདྲ་ཞིིག་ལ་༸རྒྱལ་དབང་

ཀརྨ་པ་མཆོོག་ཝི་ེཡི་ནར་ཆོིབས་སྒྱུར་གནང་སོང་། ཁོོང་ཡིོ་རོབ་ཏུ་ཡིོད་པའ་ིསྐོབས་དང་
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བསྟུན་ཏ་ེདྷིརྨ་དྡཱིཏུར་ཞྭ་ནག་ག་ིཆོོ་ག་གནང་བར་ཕེབས་པ་རེད། ད་ེན་ིལས་ཀ་མང་པོ་ཞི་ེ

དྲགས་རེད། སྐོབས་ད་ེདུས་ང་ལ་རླངས་འཁོོར་མེར་ས་ིཌེས་དཀར་པོ་ཞིིག་ཡིོད་པ་ད་ེངས་

༸རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པའ་ིཆོིབས་འཁོོར་དུ་བེད་སོྤྱིད་གཏོང་ཕྱིིར་ཆོིབས་སྒྱུར་སྐོབས་སུ་དྷིརྨ་

དྡཱིཏུ་ལ་གཡིར་བ་ཡིིན། ༸རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པ་ད་ེགར་ཆོིབས་སྒྱུར་གནང་སྐོབས་ངས་ཁོོང་

ལ་ས་ིཔེན་ཡིའ་ིརྟེ་བཞོིན་སོླེབ་གྲྭར་གཟིིགས་མོ་ཞིིག་ལ་གདན་འདྲེན་ཞུས་པ་ཡིིན། ངས་

ཁོོང་དང་སྐུ་བཅིར་རྣམ་པར་ནམ་རྒྱུན་དམིགས་བསལ་སྐུ་མགོྲན་བཞུགས་ས་གྲ་སྒྲིག་

བྱེད་ཐུབ་པ་བྱུང་། བཞུགས་ས་དེའི་སྒོང་ལ་ཨོ་སི་ཋེི་རི་ཡིའི་རྒྱལ་པོའ་ིའདྲ་པར་ཞིིག་

ཡིོད་པ་དང་། ཞིབས་བཀྱིག་རྣམས་གྲ་རྒྱས་པོ་དང་། དོ་ར་དེའ་ིནང་ཚེ་གླེོག་ཡོིད་པའ་ིས་

གནས་གཅིིག་པུ་དེ་རེད། ང་ཚེོ་དྷིརྨ་དྡཱིཏུའི་ཚེོགས་མི་ཚེང་མའི་ནང་དུ་རླངས་འཁོོར་

ལེགས་ཤོོས་ངའི་མེར་སི་ཌེས་དེ་གཅིིག་པུ་རེད། དེས་ན་ང་དང་༸རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པ་

གཉིིས་དེའི་ནང་དུ་ཕྱིིན། སྤྱིིར་བཏང་བྱས་ན་ཁོོང་དགེ་སླེོང་སོྡེམ་གཙང་ཞིིག་ཡིིན་ཙང་

བུད་མེད་ཅིིག་དང་མཉིམ་དུ་རླངས་འཁོོར་གྱི་ིནང་དུ་ཕེབས་སོྲོལ་མེད། ཡིིན་ན་ཡིང་ང་

རིན་པོ་ཆོེའ་ིབཟིའ་ཟླ་ཡིིན་ཙང་ཁོོང་གིས་དམིགས་བསལ་གནང་བ་རེད། (ངས་ད་ེསོྔོན་

ཐེངས་ཤོིག་བོྷལ་ཌར་དུ་ཁོོང་དང་ལྷན་དུ་རླངས་འཁོོར་གྱི་ིནང་ཕྱིིན་པ་ཁོོང་གིས་ཐུགས་

དྲན་སོས་པ་ཡིིན་ཤོས་ཆོ།ེ)

ང་ལ་ང་རང་ཧ་ཅིང་སོྤེབས་པ་ཡིོད་པའི་མིན་ཁོི་སི་ཋོེལ་ལམ་རི་དྭོགས་སྲོམ་ལས་

གྲུབ་པའི་གཟིན་ཡོིལ་མིན་ཁོི་ཞིེས་པའི་པགས་པའི་སོྟད་ལྭ་ཞིིག་ཡོིད་པ་དེ་དང་དགོང་

དོྲའ་ིགཟིན་ཞིེས་པའི་འཕོྱིར་གོས་ཤོིག་གོྱིན་ཏེ་སི་པེན་ཡིའི་རྟེ་བཞོིན་སོླེབ་གྲྭ་ལ་ཕྱིིན་པ་

ཡིིན། ང་ཚེ་ོདམིགས་བསལ་སྐུ་མགོྲན་བཞུགས་སར་མཉིམ་དུ་བསྡེད་ད་ེལྟད་མོ་བལྟས་པ་

ཡིིན། ང་ལ་ལྟད་མོ་ཆོེན་པོ་ཞི་ེདྲགས་བྱུང་། སྐོབས་ཤོིག་ལ་༸རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པ་མཆོོག་

གིས་ངའ་ིསོྟད་ལྭར་མཛུབ་མོ་བཙུགས་ཏ་ེསྐོད་སྒྱུར་བརྒྱུད་ནས་ང་ལ་ “ད་ེབཟོི་རྒྱུའ་ིདོན་

དུ་རི་བོང་མང་པོ་ཤོི་ཡིོད་རེད།” ཅིེས་གསུངས་བྱུང་། ངས་སྐོད་སྒྱུར་བརྒྱུད་དེ་ “དངོས་

གནས་བྱས་ན་སྲོམ་ནག་མང་པོ་རེད་ཅིེས་རིན་པོ་ཆོ་ེལ་ཞུ་རོགས་གནོངས།” ཅིེས་ཞུས་
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པ་ཡིིན། ད་ེནས་༸རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པ་མཆོོག་གིས་ས་ིཔེན་ཡིའ་ིརྟེ་བཞོིན་སླེོབ་གྲྭ་ལ་བེད་

སོྤྱིད་གཏོང་བའ་ིརྟེ་རྒྱུད་དཀོན་གྲས་ལ་ིཕ་ིབཟིའ་ནེར་གྱི་ིརྟེ་ཞིིག་ག་ིརིན་གོང་ག་ཚེོད་རེད་

ཅིེས་བཀའ་འདྲ་ིགནང་བྱུང་། ངས་ཁོོང་ལ་རྟེ་ད་ེའདྲ་རེར་ཌོ་ལོར་འབུམ་གཅིིག་གཡིས་

གཡིོན་གནས་ཀྱི་ིརེད་ཅིེས་ཞུས་པས་ཁོོང་ཧོན་ཐོར་སོང་།

ཁོོང་གསི་གང་འཚེམས་ཤོགི་ག་ིརངི་ལ་གཟིགིས་མོ་གཟིགིས་ཏ་ེབཞུགས་གནང་སོང་། 

འོན་ཀྱིང་ལྟད་མོ་མ་རོྫོགས་གོང་དུ་ཁོོང་གིས་དགོང་དོྲའ་ིཞིལ་འདོན་ཐ་ེབའ་ིསོྒོམ་གྱི་ིདུས་

ཚེོད་རན་པ་མཁྱོེན་འདུག ཚེ་གོླེག་ཡོིད་ཀྱིང་རྒྱལ་སྒོམ་གྱིི་ནང་དུ་གྲང་མོ་ཡོིད་པས་

ཁོོང་གིས་གཏུམ་མོ་ཞིེས་པའི་སོྒོམ་གྱིི་ཉིམས་ལེན་ཡིང་གནང་སོང་། གཏུམ་མོ་སོྒོམ་ན་

ཕན་ཡོིན་གཞིན་དང་ལྷན་དུ་གཟུགས་པོར་དོྲད་ཀྱིང་སྐྱ་ེཡི་ིཡིོད། ལྟད་མོ་སོྟན་བཞིིན་པའ་ི

སྐོབས་སུ་ཁོོང་གིས་དགོང་དོྲའ་ིཉིམས་ལེན་ད་ེག་རང་དུ་གནང་རྒྱུ་འགོ་བཙུགས་པས་ང་

ངོ་ཚེ་ནས་འཁུམས་སོང་། དོ་རའི་ནང་དུ་ཡིོད་པའི་མི་ཚེང་མས་ཁོོང་གིས་ཞིལ་འདོན་

གནང་བ་གོ་ཐུབ་ཀྱི་ིའདུག རྗོེས་སུ་རིན་པོ་ཆོེས་ང་ལ་སྐོབས་ད་ེདུས་ངས་ཀརྨ་པ་ལ་ལྟད་

མོའ་ིལས་རིམ་མགོྱིགས་པོ་ཚེར་གྲབས་ཡིོད་རེད། དེ་ནས་ནང་ལ་ཕེབས་ཏེ་ཞིལ་འདོན་

གནང་ན་འགྲིག་ག་ིརེད་ཅིེས་ཞུ་ཐུབ་ཡིོད་ཚེ་ེའགྲིག་པ་རེད་གསུངས་བྱུང་། སྐོབས་དེར་

ད་ེལྟར་ཞུ་བ་ལས་ང་ཁུ་སིམ་མེར་སེམས་འཚེབ་ནས་བསྡེད་པ་རེད། སྐོབས་ཤོིག་ལ་ཁོོང་

གིས་གཏུམ་མོ་སོྒོམ་བཞིིན་པའ་ིངང་ནས་ངའ་ིལག་པར་འཁྱུག་ཙམ་འཇུས་གནང་སོང་། 

ཁོོང་ག་ིསྐུ་གཟུགས་དངོས་གནས་ཚེ་བོ་ཆོགས་འདུག་པས་ང་ན་ིངོ་མཚེར་སྐྱེས་བྱུང་།

ངའི་འཇེིག་རྟེེན་གྱིི་ཆོ་གཉིིས་ཏེ། ནུབ་ཕོྱིགས་ཀྱིི་རྟེ་ཞོིན་འཁྲབ་སོྟན་དང་བོད་ཀྱིི་

བླ་ཆོེན་ཆོོས་ཀྱིི་ཉིམས་ལེན་གཉིིས་མཉིམ་འཛོོམས་བྱུང་བ་དེ་ཡིང་སྐྱར་མཐོང་མི་བདེ་

བ་ཞིིག་ཡིིན་ན་ཡིང་། ངས་དེའི་མཐའ་འཁོྱོལ་ཐུབ་པར་གྱུར། ༸རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པ་

མཆོོག་ས་ིཔེན་ཡིའ་ིརྟེ་བཞོིན་སོླེབ་གྲྭ་ལ་ཕེབས་པ་དེར་ང་རང་ཧ་ཅིང་དགའ་པོ་བྱུང་།།
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ངས་ཁོོ་ཋེད་ས་ིཡི་ིལྷན་དུ་རྟེ་བཞོིན་སོྦྱང་བརྡོར་བྱེད་དུས་ས་ིཔེན་ཡིའ་ིརྟེ་བཞོིན་སོླེབ་གྲྭར་

ཕྱི་ིརྒྱལ་སོླེབ་ཕྲུག་ཚེོའ་ིལས་རིམ་གྱི་ིསོྐོར་ལ་གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཤོེས་བྱུང་། འཛུལ་ཞུགས་

ཀྱི་ིརྒྱུགས་སོྤྲོད་ཅིིག་ལ་རྒྱུགས་འཕྲོད་པའ་ིསྟེང་ནས། སྐྱེས་པ་དང་བུད་མེད་གཉིིས་ཀ་ཟླ་

བ་གསུམ་གྱི་ིདུས་ཡུན་ཞིིག་ག་ིསོླེབ་གྲྭར་འཇུག་ག་ིའདུག ཐེངས་གཅིིག་ལ་ཕྱི་ིརྒྱལ་སོླེབ་

མ་གཅིིག་གམ་གཉིིས་ལེན་གྱི་ིའདུག ད་ེཚེོའ་ིནང་ནས་སོླེབ་ཕྲུག་གཅིིག་ད་ེང་རང་ལེན་

རོགས་བྱས་ན་ཅི་ིམ་རུང་སྙམ།

ངས་ཟླ་བ་འགའ་ཤོས་ཁོོ་དང་ལྷན་དུ་སོྦྱང་བརྡོར་བྱས་པའི་རྗོེས་སུ་ཁོོ་ཋེད་སི་ལ་

འདིའི་སོྐོར་བཤོད་པ་ཡིིན། སྐོབས་དེ་དུས་ཁོོས་ང་ལ་མ་མཐར་ཡིང་ལོ་གཅིིག་སོྦྱང་

བརྡོར་མ་བྱས་བར་དུ་འཛུལ་རྒྱུགས་ལ་ཞུགས་སུ་འཇུག་རྒྱུ་དེ་ཁོོ་བོླ་བདེ་པོ་མི་འདུག་

བརོྗོད་བྱུང་། ངས་ ༡༩༧༨ ཀྱི་ིལོ་ཆོ་ཚེང་ཁོོའ་ིལག་འོག་ཏུ་སོྦྱང་བརྡོར་མུ་མཐུད་བྱས་པ་

ཡིིན། སོྦྱང་བརྡོར་གྱི་ིལས་རིམ་ད་ེཁོག་པོ་འདུག སླེོབ་ཕྲུག་ཅིིག་ཡིིན་པའ་ིཆོ་ནས་བསོྟད་

བསྔོགས་ཐོབ་རྒྱུ་ད་ེདཀོན་པོ་རེད། ཕལ་ཆོ་ེབ་མ་འགྲིག་མ་འཐུས་པའ་ིསོྐྱན་བརོྗོད་ཡིིན་པ་

དང་། རྒྱུན་ལྡན་གྱི་ིསོྐྱན་བརོྗོད་དེས་སེམས་ཤུགས་འཕར་བའ་ིརྒྱུ་བྱས་བྱུང་།

ཁོོ་ཋེད་སི་ཡིི་རྟེ་རར་སླེོབ་ཚེན་ལེན་པ་དང་མཉིམ་དུ་ཁོོའ་ིསླེོབ་ཕྲུག་ཚེོར་སི་པེན་

ཡིའ་ིརྟེ་བཞོིན་སླེོབ་གྲྭའ་ིཞིོགས་པའ་ིའཛོིན་གྲྭར་བལྟ་རུ་འགོྲ་ཆོོག་ག་ིཡིོད། ངས་མ་མཐར་

ཡིང་བདུན་རེའ་ིནང་དུ་ཉི་ིམ་གསུམ་བཞིིའ་ིརིང་ལ་ཞོིགས་པ་སྔོ་པོར་སླེོབ་གྲྭར་འགོྲ་ཡི་ི

ཡིོད། ངས་རྟེ་པ་ཚེོར་བལྟས་བསྡེད་ནས་ནམ་ཡིང་ཐང་ཆོད་མོྱོང་མེད།

ང་ཝི་ེཡི་ནར་ཐོག་མར་སླེེབས་དུས་ངས་ག་ེསར་བྷོལ་ཌར་དུ་བཞིག་པ་ཡིིན། ཡིོ་རོབ་

ཏུ་སོྡེད་རྒྱུའ་ིངའ་ིགནས་སྟངས་ད་ེཁོོ་ལ་རན་འཚེམས་ཅི་ིཡིོད་ངས་ཤོེས་ཀྱི་ིམེད་ཙང་ཁོོས་

ཕོ་བྲེང་དུ་ཕ་ཋེ་ིདང་མཉིམ་དུ་བསྡེད་པ་རེད། ང་དང་ཁོ་བྲེལ་ནས་སོྡེད་རྒྱུ་ད་ེཁོོ་ལ་ཁོག་
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པོ་བྱུང་ཡིོད་རེད། ང་གཉིིས་དབར་ལ་ཁོ་བརྡོ་བྱེད་པའ་ིཆོེད་དུ་ཁོོས་ཕ་ཋེ་ིལ་ང་ལ་ཁོ་པར་

གཏོང་དུ་འཇུག་ག་ིཡིོད། ཁོོ་ལ་ངའ་ིསར་ག་དུས་ཡིོང་ཐུབ་མིན་ཐོག་ལ་སེམས་ཁྲལ་ཆོེན་

པོ་འདུག ཟླ་བ་དྲུག་ཙམ་གྱི་ིརྗོེས་སུ་ང་ལ་ཆུ་ཤོངི་ག་ིཤོངི་སོྡེང་ཡོིད་པའ་ིལྡུམ་ར་དང་། སྤེང་

ཐང་མཛོེས་པོ་ཅིན་གྱི་ིཁོང་པ་ཡིག་པོ་ཞིིག་གླེ་རྒྱུ་རག་བྱུང་།

ངས་ཝིེ་ཡི་ནར་རོ་ཋེར་ཌེ་ཤོི་ཋེེ་རེ་སིའི་ལམ་སྟེང་དུ་ཡོིད་པའི་ཁོང་པ་ཆུང་ངུ་དེར་

སོྤེར་རྗོེས་ཕ་ཋེ་ིལ་ག་ེསར་ངའ་ིསར་སྡེོད་པར་འཁྲིད་ཤོོག་བརོྗོད་པ་ཡིིན། (སྐོབས་འདིར་

ཇེ་ེནིན་ཨ་རིར་ཕྱིིར་ལོག་ཚེར་ཡིོད།) ཕ་ཋེ་ིདང་མོའ་ིཁོྱོ་ག་གསར་པ་ཋོེམ་ཨ་ཌུ་ཆོ་ིགཉིིས་

ཀ་ང་ཚེོའ་ིཁོང་པར་མཉིམ་དུ་སོྡེད་ཀྱི་ིཡིོད། ག་ེསར་སླེེབས་པ་དང་ངས་ཁོོ་ས་ིཔེན་ཡིའ་ིརྟེ་

བཞོིན་སླེོབ་གྲྭའི་ལྟད་མོ་ཞིིག་ལ་ཁྲིད་པ་ཡིིན། ཁོོ་དེ་ལ་དགའ་པོ་བྱུང་སོང་ལ། དེས་ཁོོ་

ལ་ཁོོའ་ིཨ་མ་དུས་ཚེོད་འདི་ཚེང་མའི་ནང་དུ་ཝིེ་ཡི་ནར་ག་རེ་བྱས་ཏེ་བསྡེད་ཡིོད་པའི་

སོྐོར་ལ་བསམ་བོླ་ཞིིག་འཁོོར་དུ་བཅུག་ཡིོད།

ག་ེསར་ལོ་བཞི་ིདང་ཕྱིེད་ཀར་སླེེབས་དུས་ཝི་ེཡི་ནའ་ིས་ཁུལ་མཛོེས་པོ་གྷི་ིརིན་བཟིིང་

དུ་ཡོིད་པའི་དབྱིན་ཡུལ་གྱིི་གཞུང་ཚེབ་སླེོབ་གྲྭའི་ནང་གི་སོྔོན་འགྲོའ་ིསླེོབ་གྲྭ་ཞིིག་ཏུ་

བཅུག་པ་ཡིིན། ཁོོའ་ིསླེོབ་གྲྭའ་ིབརྒྱུད་ལམ་དབྱིན་སྐོད་ཡིིན་ཀྱིང་། ཝི་ེཡི་ནར་སོྡེད་རིང་

ལ་ཁོོས་འཇེར་མན་སྐོད་ཀྱིང་སྦྱངས་པ་རེད། འདི་ནི་གེ་སར་གྱིི་མི་ཚེེའི་ནང་དུས་ཚེོད་

བཟིང་པོ་ཞིིག་བྱུང་ཡོིད་སྙམ། ཁོོས་ཡོི་རོབ་ཏུ་སོྡེད་རྒྱུ་ད་ེསོྤྲོ་བ་འཕེལ་པོ་ཚེོར་འདུག འོན་

ཀྱིང་ཕྲུ་གུ་གཞིན་པ་ཚེོས་སླེོབ་གྲྭར་འགོྲ་སྐོབས་གེ་སར་ལ་མོ་ཊིའི་ནང་དུ་འཕྱི་སོྨོད་

བརྒྱབ་འདུག ཁོོང་ཚེོས་ཁོོ་ལ་ཁུ་སར་ (Quasar) དང་གྷིེ་སར་ (Gay-sar) ཞིེས་མིང་

འབོད་བྱས་འདུག ངས་ཁོོ་ལ་ཨུ་རུ་སུའི་པགས་ཞྭ་ཞིིག་ཉོིས་ཏེ་བསོྐོན་པས་དེ་གོྱིན་ན་

ཁོོ་སྙིང་རྗོ་ེམོ་མཐོང་ག་ིའདུག ཕྲུ་གུ་ཚེོས་ཁོོའ་ིཞྭ་མོ་འཕོྲག་སྟ་ེམོ་ཊིའ་ིནང་ལ་ཕར་གཡུག་

ཚུར་གཡུག་བྱས་འདུག

སྤྱི་ིལོ་ ༡༩༧༨ རོྫོགས་ལ་ཉི་ེདུས་ང་རང་ཕྱི་ིརྒྱལ་སོླེབ་ཕྲུག་ཅིིག་ག་ིངོས་ནས་ས་ིཔེན་

ཡིའི་རྟེ་བཞོིན་སླེོབ་གྲྭའི་འཛུལ་རྒྱུགས་གཏོང་རྒྱུར་ང་གྲ་སྒྲིག་ཡིོད་པ་ང་དང་ཁོོ་ཋེད་སི་
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གཉིིས་ཀ་ཁོ་འཆོམ། ལོ་གསར་པའ་ིནང་ངས་ད་ེགར་རྟེ་རྩལ་སོྦྱང་བརྡོར་བྱེད་སྲོིད་པའ་ི

ཕུགས་རེ་དེར་ཞིེད་སྣང་དང་སོྤྲོ་བ་གཉིིས་ཀ་བྱུང་། ངས་སི་པེན་ཡིའི་རྟེ་བཞོིན་སོླེབ་

གྲྭའི་ངེས་སོྟན་པ་ཁོར་ནེལ་ཨལ་བྷེ་རེག་ལ་ང་ལ་འཛུལ་རྒྱུགས་གཏོང་འཇུག་རོགས་

ཞུ་བའ་ིཡི་ིག་ེཞིིག་བྲེིས་པ་ཡིིན། ངའ་ིརྒྱུགས་སོྤྲོད་ཀྱི་ིདུས་ཚེོད་ད་ེསྤྱི་ིཟླ་བཅུ་གཉིིས་པའ་ི

དཀྱིིལ་ལ་བཟོིས་འདུག

རྒྱུགས་སོྤྲོད་ཀྱི་ིཉིིན་མོ་ད་ེསླེེབས་སོང་ལ། དེའ་ིརྗོེས་སུ་ངས་རང་ག་ིཉིམས་མོྱོང་འགྲེལ་

བརོྗོད་བྱེད་པའ་ིཡི་ིག་ེཞིིག་རིན་པོ་ཆོ་ེལ་བྲེིས་པ་འད་ིལྟར།

ཚེང་མ་ཡིག་པོ་ཞིེ་དྲགས་བྱུང་སོང་། ངའི་རྒྱུགས་སོྤྲོད་ལ་འཛོམ་གླེིང་ནང་གི་

སླེོབ་གྲྭ་ཡིག་ཤོོས་དེས་ཞིིབ་དཔོྱོད་བྱེད་ཀྱིི་ཡིོད་ཙང་། ཕལ་ཆོེར་ང་སོྨྱོ་དགོས་

པའི་དུས་ཚེོད་ཅིིག་ཤོར་དགོས་ངེས་རེད་དེ། ཡི་མཚེན་པ་ཞིིག་ལ་ང་རང་བློ་

བད་ེམོ་བྱུང་། ང་ས་ིཔེན་ཡིའ་ིརྟེ་བཞོིན་སོླེབ་གྲྭར་ཡིིག་ཚེད་གཏོང་བར་སྐོར་མ་

ཉིི་ཤུ་སོྔོན་ལ་སླེེབས་པ་དང་སེམས་པ་ཞིེ་དྲགས་འཚེབ་བྱུང་། ངས་ང་རང་གི་

གདེང་སོྤེབས་སྤེར་བ་ཡིིན།

ངས་དོ་རའ་ིབྱ་ེམའ་ིསྟེང་དུ་རྐང་པ་བཞིག་པ་དང་ད་ེན་ིརྩ་ཆོེའ་ིས་གཞི་ིཞིིག་ཡིིན་

པའ་ིཚེོར་བ་བྱུང་། རྟེ་བཞོིན་སོླེབ་དཔོན་གྱི་ིབཞོིན་རྟེ་ཡིག་ཤོོས་སིག་ལ་ཧྥོ་ིབྷ་ེཇེ་

སོྔོན་ལ་ཁྲིད་སོང་། དེ་ལ་གསེར་གྱིི་ཕྲ་རྒྱན་བརྒྱབ་པའི་སྲོབ་ཐུར་ཞིིག་བསོྐོན་

འདུག ངས་རྟེ་དེ་ལ་ཞོིན་དུས་རྟེ་གཡིོག་དེས་དེ་བཟུང་སྟེ་བསྡེད་ཡིོད། དེ་ནས་

ངས་སྲོབ་མདའ་བཞི་ིག་ལག་གཡིོན་མས་བཟུང་སྟ་ེལག་པ་གཡིས་པ་མཐུར་ལ་

དཔྱོངས་ཏ་ེརྒྱལ་པོ་ཁོ་རལ་གྱི་ིའདྲ་པར་མདུན་དུ་སླེེབས་དུས་ཕྱིག་འབུལ་ཞུས་

པ་ཡིིན། ད་ེནས་ངས་རྟེ་རྩལ་འགོ་བཙུགས། ངས་ལག་གཡོིན་མར་སྲོབ་མདའ་

གསུམ་དང་གཡིས་པར་རལ་གྲི་བཟུང་བདེའི་ཆོེད་དུ་སྲོབ་མདའ་གཅིིག་ཁོོ་ན་

བཟུང་སྟ་ེསྲོབ་མདའ་རྣམས་སོྲོལ་རྒྱུན་ལྟར་བཟུང་བ་ཡིིན།
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བཀའ་བཏང་བ་དང་ལྷན་དུ་ངས་རྟེ་རྩལ་འགོ་བཙུགས་པས་ཧ་ཅིང་བོླ་བདེ་

པོའ་ིཚེོར་བ་བྱུང་བ་ཤོེས་བྱུང་། རྟེ་ད་ེན་ིངས་ད་བར་དུ་ཞིོན་པའ་ིནང་ནས་ཡིག་

ཤོོས་དེ་རེད་འདུག དེ་ནི་ཧ་ཅིང་མཛོེས་པའི་མཇེིང་པ་ཅིན་གྱིི་འདྲ་སྐུ་རྙིིང་པ་

དང་འདྲ་བའ་ིལ་ིཕ་ིབཟིའ་ནེར་རྟེ་གསེབ་ཅིིག་རེད། ད་ེན་ིཧ་ཅིང་ག་ིཤུགས་དང་

ནུས་སོྟབས་ཆོེན་པོ་འདུག མགོྱིགས་འགོྲས་ཀྱི་ིཆོ་གཏན་ནས་མེད་པར། འགོྲས་

ཚེིགས་དང་ནུས་པ་ཁོོ་ནའ་ིརྟེ་རྩལ་རེད།

གང་མཚེམས་ཞིིག་ནས་ང་ལ་མཚེམས་འཇོེག་བོྱས་ཞིེས་བཤོད་བྱུང་། ང་རྟེ་ལས་

བབས་ཏེ་ཕྱིག་འབུལ་ཞུས་པ་ཡིིན། ངེས་སྟོན་པ་དེས་ངའི་སར་ཡིོང་སྟེ་ལག་པ་

བཏང་ནས་ངས་རྒྱུགས་འཕོྲད་སོང་ཞིེས་བརོྗོད་བྱུང་། རྒྱུགས་སོྤྲོད་ཀྱི་ིདུས་ཡུན་

རིང་ལ་ངའི་དགེ་རྒན་གྱིིས་ང་ལ་རྒྱབ་སོྐྱར་གནང་བ་དེར་ཧ་ཅིང་བཀའ་དྲིན་

ཆོེན་པོ་ཡིིན།

ཤོིན་ཏུ་མཛོེས་པའ་ིཁོོར་ཡུག་ད་ེའདྲའ་ིནང་དུ་ངོ་མཚེར་ཅིན་གྱི་ིརྟེ་ད་ེའདྲ་ཞིིག་

ལ་བཞོིན་རྒྱུ་རག་པ་དེས་ང་ན་ིརྦད་ད་ེབད་ེབ་ཅིན་དུ་སླེེབས་པ་ལྟར་བྱུང་། ཁོོར་

ཡུག་དེ་ལ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའི་ཆོ་ཡོིངས་སུ་རོྫོགས་པའི་རང་བཞིིན་ཞིིག་ཡིོད་ཙང་

ངའི་གསལ་རིག་ཚེང་མ་བརླག་སོང་། དེ་ནི་ཚེོན་མདོག་དང་ནུས་པའི་བག་

ཆོགས་ཁོོ་ན་ཡིིན་པའི་རྨི་ལམ་ལྟ་བུ་ཞིིག་ཡིིན་པ་ང་ལ་རྗོེས་སུ་གཞིི་ནས་ཤོེས་

རོྟེགས་བྱུང་། དེ་ནི་ཧ་ཅིང་འོད་དུ་འཚེེར་བའི་རང་བཞིིན་ཞིིག་རེད། ང་ལ་ས་

སྟེང་དུ་ལོྷད་ལ་བབས་པའི་ཚེོར་བ་ཞིིག་བྱུང་བས་འདི་གར་ཚེད་ལས་བརྒལ་

འདུག་སྙམ་པ་མ་ིདགོངས་པའ་ིར་ེབ་ཡོིད། ད་ེན་ིངའ་ིམ་ིཚེེའ་ིནང་ག་ིཚེོར་ཤུགས་

ཆོེ་ཤོོས་ཀྱིི་ཉིམས་མོྱོང་ཡིིན། ཁྱོེད་རང་གིས་བརྒྱ་ཆོ་བརྒྱ་དོགས་བྲེལ་ཡིིན་པར་

གསུངས་པ་དེའ་ིགོ་དོན་ངས་ད་ཆོ་ཤོེས་བྱུང་།
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ཁོྱོད་ཀྱིིས་མཁྱོེན་ཆུབ་ལྟར་ཁོྱོད་རང་གི་སླེོབ་སོྟན་མེད་ན་ངས་ཉིམས་མོྱོང་དེར་

རྗོེས་སུ་ཡི་ིརང་བྱས་ཡོིད་མདོག་ཁོ་པོ་མ་རེད། ཐུགས་རྗོ་ེཆོ།ེ

ངས་ད་ལྟའང་འཛུལ་ཞུགས་ཀྱི་ིརྒྱུགས་སོྤྲོད་ད་ེདྲན་གསོ་བྱེད་སྐོབས། ཐེངས་དང་པོར་དོ་

ར་དེའ་ིནང་དུ་རྟེ་ལ་བཞོིན་ཏ་ེའགོྲ་རྒྱུ་ད་ེཇེ་ིའདྲའ་ིསོྤྲོ་སེམས་འཁོོལ་བ་ཞིིག་ཡིིན་པ་དྲན་

སོས་ཀྱི་ིའདུག དོ་ར་ད་ེཡིང་ཧ་ཅིང་ག་ིཆོེན་པོ་ཡོིད། དེའ་ིདཀྱུས་ལ་མ་ིཊིར་ལྔ་བཅུ་ང་ལྔ་

དང་། ཞིེང་ལ་མ་ིཊིར་བཅོི་བརྒྱད། མཐོ་ཚེད་མ་ིཊིར་བཅུ་བདུན་བཅིས་ཡོིད། མདའ་ཡིབ་

དེ་ཀ་བ་བཞིི་བཅུ་ཞིེ་དྲུག་གིས་བཏེགས་ཡིོད། ནང་ལོགས་ཡིོངས་སུ་རྩི་དཀར་པོ་བཏང་

ཡིོད་པ་དང་འོད་ཀྱིིས་ཁོེངས་ཡིོད། དཀར་ཆོ་དེ་དག་དོ་རའི་སྒོེའུ་ཁུང་དང་གནམ་པང་

ནས་འཕྱིང་པའ་ིངོ་མཚེར་ཅིན་གྱི་ིཤོེལ་གོླེག་ནས་ཡིོང་ག་ིཡིོད། གནས་སྐོབས་འད་ིའདྲའ་ི

ནང་དུ་རྟེ་ལ་ཞིོན་རྒྱུ་བྱུང་བ་དེ་ནི་དཀོན་མཆོོག་གི་གནང་སྦྱིན་ལྟ་བུར་ཚེོར། རྒྱུགས་

སོྤྲོད་ཀྱིི་སྐོབས་སུ་ངས་ “གལ་ཏེ་ངས་རྒྱུགས་འཕོྲད་མ་ཐུབ་རུང་། མ་མཐར་ཡིང་ང་ལ་

ཚེོམས་ཆོེན་འདིའི་ནང་དུ་རྟེ་ལ་ཞོིན་རྒྱུ་བྱུང་སོང་” སྙམ་པའི་བསམ་བོླ་འཁོོར་བ་དྲན་

སོས་ཀྱི་ིའདུག

སྤྱིི་ལོ་ ༡༩༧༨ ལོའ་ིཡིེ་ཤུའི་འཁྲུངས་སྐོར་སླེེབས་དུས་ངའི་མི་ཚེེའི་ནང་ང་ལ་ཚེད་

མཐོ་བའ་ིསོྤྲོ་བ་དང་དགའ་སྟོན་ཞིིག་ཚེོར་བྱུང་། སྐྱིད་སྡུག་སྤེེལ་མ་ཅིན་གྱི་ིམ་ིཚེེའ་ིའགྲུལ་

སོྐྱད་འད་ིརིང་པོ་དང་དཀའ་ལས་ཅིན་ཞིིག་བྱུང་། འོན་ཀྱིང་ད་ཆོ་ང་རང་ས་ིཔེན་ཡིའ་ིརྟེ་

བཞོིན་སོླེབ་གྲྭར་ཚུད་རྒྱུའ་ིདམིགས་ཡུལ་ད་ེགྲུབ་ཙང་ང་ལ་འདོད་བོླ་ཚེིམ་པའ་ིཚེོར་སྣང་

ཞིིག་སྐྱེས་བྱུང་། ངས་ལོ་གསར་པའ་ིནང་དུ་སོླེབ་སྦྱོང་འགོ་འཛུགས་བྱེད་རྒྱུའ་ིགོ་སྐོབས་

ད་ེདགའ་པོའ་ིངང་སྒུག་ནས་བསྡེད་པ་ཡིིན།

སྤྱིི་ལོ་ ༡༩༧༨ ཟླ་ ༡༢ ཚེེས་ ༢༤ ཉིིན་ངས་ཁོོ་ཋེད་སིའི་རྟེ་རའི་ནང་དུ་ཡིེ་ཤུའི་

འཁྲུངས་སྐོར་གྱིི་མཉིམ་སྡུད་རྟེ་རྩལ་ (quadrille) ཞིིག་ལ་ཞུགས་པ་ཡིིན། མཉིམ་སྡུད་

རྟེ་རྩལ་ནི་རྟེ་པ་མང་པོ་ཞིིག་གིས་རྟེའི་འདུལ་སོྦྱང་གི་གཡོི་འགུལ་རྣམས་དུས་གཅིིག་

ཏུ་མཉིམ་དུ་ལག་བསྟར་བྱས་པ་ཞིིག་ལ་གོ དེ་ནི་ཧ་ཅིང་མཛོེས་སྡུག་ལྡན་པ་ཞིིག་ཡིིན་
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པ་དང་། རྟེ་པ་དང་རྟེ་ཚེང་མའི་དབར་ལ་ཕན་ཚུན་ཧ་ཅིང་གི་གོ་བརྡོ་འཕོྲད་པོ་དང་

གཡོི་འགུལ་མཐུན་པོ་དགོས་ཀྱིི་ཡིོད། མཉིམ་སྡུད་རྟེ་རྩལ་གྱིི་རྗོེས་སུ་ང་ཚེོས་ཆོང་སོྐོལ་

བཏུང་ནས་སོྤྲོ་སྐྱིད་བཏང་བ་ཡིིན། ངས་ག་ེསར་དང་། ཕ་ཋེ།ི ཋོེམ་བཅིས་མཉིམ་སྡུད་རྟེ་

རྩལ་ལ་ལྟད་མོ་བལྟ་བ་དང་སོྤྲོ་སྐྱིད་ལ་བོས་པ་ཡིིན། ཕ་ཋེི་ཡིིས་རྟེ་ར་བར་དུ་མོ་རང་གི་

མོ་ཊི་བཏང་སྟ་ེཡོིང་བ་དང་དགོང་དོྲ་སྔོ་མོ་ནས་མོས་ག་ེསར་ནང་ལ་ཁྲིད་ཕྱིིན། ཋོེམ་དང་

ང་གཉིིས་འཕྱི་ིཔོར་བསྡེད་པས་ང་གཉིིས་ཀ་ཏོག་ཙམ་ར་བཟི་ིའདུག ངས་མེར་ས་ིཌེས་སོྔོ་

དཀར་རྙིིང་པ་ཞིིག་ཉོིས་ནས་དུས་ཡུན་རིང་པོ་འགོྲ་ཡིི་མེད། ནང་ལ་ལོག་འགོྲ་དུས་

ཋོེམ་གྱིིས་མོ་ཊི་ཁོོས་གཏོང་དགོས་བརོྗོད་ཙང་ངས་འགྲིག་ག་ིརེད་སྨྲས། རྟེ་ར་ནས་ཝི་ེཡི་

ནའ་ིཤོིང་ནགས་བརྒྱུད་ད་ེའགོྲ་དུས་ལམ་ལ་དཀོྱིགས་མཚེམས་གཟིར་པོ་ད་ེའདྲ་ཡོིད་ལ། 

ལམ་ལ་འཁྱོག་རོམ་ཆོགས་འདུག གང་འཚེམས་ཤོིག་ནས་ང་ཚེོས་དཀོྱིགས་མཚེམས་

གཟིར་པོ་གཅིིག་ལ་མོ་ཊི་ཁོ་ལོ་བསྒྱུར་དུས་ཋོེམ་གྱིིས་ང་ལ་ “ཡིག་པོ་སོྡེད་ཨང་” ཞིེས་

བརོྗོད་བྱུང་། དེ་དུས་བར་དུ་ངས་རྒྱུ་མཚེན་ཞིིག་ཡིོད་པ་ཤོེས་མ་བྱུང་། ཡིིན་ན་ཡིང་མོ་

ཊི་ད་ེའཁྱོག་པའ་ིསྟེང་དུ་འདྲེད་ཐལ་ཤོོར་ནས་སྟངས་འཛོིན་ཐུབ་ཀྱི་ིམེད་པ་དང་། ལམ་

གྱིི་དཀོྱིགས་མཚེམས་དེ་བས་གཟིར་བ་ཞིིག་ཏུ་སླེེབས་གྲབས་ཡིོད། ཋོེམ་གྱིིས་ཞིིང་ཐང་

ཞིིག་ཏུ་མོ་ཊི་དགག་པའི་ཆོེད་དུ་ཤོིང་སོྡེང་གཉིིས་ཀྱིི་དབར་ལ་ཁོ་ལོ་བསྒྱུར། འོན་ཀྱིང་

ངའ་ིརྐུབ་བཀྱིག་ག་ིརྒྱབ་ངོས་འགྲུལ་པ་སྡེོད་སའ་ིཕོྱིགས་ད་ེཤོིང་སོྡེང་ལ་བརྡོར་། ཤོིང་སོྡེང་

དེས་ངའ་ིརྐུབ་བཀྱིག་མོ་ཊིའ་ིམདུན་ངོས་སུ་བཙིར་བ་དང་། ང་ལ་བརྡོབ་སོྐྱན་ཚེབས་ཆོ་ེ

ཕོགས་ཡིོད་པ་ངས་ལམ་སེང་ཤོེས་བྱུང་། ངས་སོྒྲག་ཐག་བཅིིངས་མ་ིའདུག ཤོིང་སོྡེང་ད་ེ

ངའི་རྐུབ་བཀྱིག་གི་རྒྱབ་ལོགས་ནས་ཡོིང་སྟངས་ལ་བལྟས་ན། གལ་ཏེ་ངས་སོྒྲག་ཐག་

བཅིིངས་ཡོིད་ན་ང་ཤོ་ིཚེར་ཡོིད་ཀྱི་ིརེད་བསམས་བྱུང་། སྟབས་ལེགས་པ་ཞིིག་ལ་ག་ེསར་

དེའ་ིསོྔོན་དུ་ཕ་ཋེ་ིདང་མཉིམ་དུ་ནང་ལ་ལོག་ཚེར་བ་རེད། གལ་ཏ་ེག་ེསར་རྒྱབ་ལོག་ག་ི

རྐུབ་བཀྱིག་ཏུ་བསྡེད་ཡོིད་ན་ཁོོ་བསད་ཚེར་ཡོིད་ཀྱི་ིརེད།
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ངའ་ིརུས་པ་འགའ་ཞིིག་ཆོག་ཡིོད་པ་ཤོེས་ན་ཡིང་མོ་ཊིའ་ིནང་ནས་ཕྱིིར་ཐོན་འདོད་

སྐྱེས་པ་ད་ེངས་དྲན། ད་ེའདྲ་བྱས་མེད་ན་འགྲིག་པ་ཡིོད་བསམས་བྱུང་། རྟེ་ར་ནས་ཡིོང་

བའ་ིམ་ིཚེོས་ང་མོ་ཊིའ་ིནང་ནས་ཕྱིིར་བཏོན་རྗོེས་ང་ལམ་ཁོའ་ིཐོག་ཏུ་ཉིལ་བསྡེད་པ་དྲན་

སོས་ཀྱི་ིའདུག ཋོེམ་ལ་སོྐྱན་བྱས་མ་ིའདུག་སྟ་ེཁོོས་སེམས་འཚེབ་ཆོེན་པོ་བྱེད་ཀྱི་ིའདུག 

ཁོོ་ཧ་ཅིང་རྟེབ་རྟེབ་པོར་གྱུར་ཏེ་ཁོོ་མོ་ཊིས་རྫོི་གྲབས་བྱས་སོང་། མཉིམ་སྡུད་རྟེ་རྩལ་ལ་

སླེེབས་པའ་ིཨེམ་རྗོ་ེཞིིག་གིས་མོ་ཊི་བཀག་སྟ་ེརོགས་རམ་བྱེད་ཐབས་བྱས་བྱུང་ཡིང་། སྨོན་

བཅོིས་ཀྱི་ིཡིོ་བྱད་མེད་པས་རོགས་ཞི་ེདྲགས་བྱེད་ཐུབ་མ་སོང་།

ཁོོང་ཚེོས་མྱུར་སོྐྱབ་མོ་ཊི་ཞིིག་སྐོད་བཏང་སྟ་ེང་སྨོན་ཁོང་ལ་བསྐྱལ་བྱུང་། མྱུར་སོྐྱབ་

མོ་ཊི་དེས་ང་གང་དུ་འཁྲིད་རྒྱུར་ང་ལ་རང་དབང་མ་བྱུང་། ཁོོང་ཚེོས་ང་འཇེར་མན་གྱིི་

སྐོད་དུ་གྷི་སི་ཋེར་བྷེ་ཋེར་ཁོི་རན་ཁོེན་ཧའོ་སི་ཟིེར་བའི་ཕྱིི་ཡིོང་ལས་མིའི་སྨོན་ཁོང་

ཞིིག་ཏུ་བསྐྱལ་འདུག ནད་པ་ཕལ་ཆོ་ེབ་འཇེར་མན་སྐོད་མ་ིཤོེས་པའ་ིཊིར་ཀིའ་ིལས་མ་ི

རེད་འདུག སྨོན་ཁོང་ནང་གི་ལས་བྱེད་ཚེོ་ལ་ངས་ངའི་རྟེ་ཞིོན་གྱིི་ལྷམ་དེ་གཏུབ་ན་རྩ་

བ་ནས་འགྲིག་ག་ིམ་རེད་བརོྗོད་པ་ཡིིན། གནས་སྟངས་འད་ིའདྲ་ཞིིག་ག་ིནང་དུ་དངོས་

རྫོས་ཤོིག་ལ་སེམས་ཆོགས་ཏ་ེསོྡེད་པ་ན་ིདགོད་བོྲེ་བོ་རེད། ངའ་ིརྩིབས་རུས་བཞི་ིལ་གས་

ཆོག་བྱུང་ཡིོད་པ་དང་ཁྲག་གང་འཚེམས་ཤོིག་གོླེ་བ་དང་བྲེང་ཁོོག་ཏུ་བཞུར་འདུག་ཅིེས་

སྨོན་པས་བརོྗོད་བྱུང་།

སྨོན་ཁོང་ནང་གི་མཐུན་རྐྱེེན་ཧ་ཅིང་ཞིན་པོ་འདུག ཐ་ན་ཉིལ་ཁྲི་ལའང་ཡིར་

འགོྱིགས་མར་འབེབས་བྱེད་རྒྱུ་ཡིང་མི་འདུག གནམ་པང་ལ་ལྕགས་ཀྱིི་གདུང་མ་ཞིིག་

འཕྲེད་ལ་བཏང་འདུག གལ་ཏེ་ཙོག་པུར་སོྡེད་དགོས་ན་གདུང་མ་དེར་ལག་པ་འཇུས་

ཏེ་རང་ཉིིད་ཡིར་འགྱིོགས་དགོས་ཀྱིི་འདུག དེ་ཉིིན་ཡིེ་ཤུའི་འཁྲུངས་སྐོར་གྱིི་སྔོ་ནུབ་

ཡིིན་ཙང་། ཁོོང་ཚེོས་སོྤྲོ་སོྟན་ལ་ཞུགས་བཞིིན་པའ་ིཨེམ་རྗོ་ེཞིིག་སྨོན་ཁོང་དུ་སྐོད་གཏོང་

དགོས་བྱུང་སོང་། ཨོ་ས་ིཋེ་ིར་ིཡི་ནས་ཡིིན་པའ་ིསྨོན་པ་རྒྱགས་པ་སྐྲ་དཀར་པོ་ཅིན་ཞིིག་

སླེེབས་སོང་། ཁོོས་ངའི་སྟེང་དུ་སྒུར་ནས་ང་ལ་ན་ཟུག་ག་འདྲ་འདུག་ཅིེས་འདྲི་སྐོབས་
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ཁོོའ་ིཁོ་ནས་ཨ་རག་ཤོ་ིནབ་སིའ་ིདྲ་ིམ་བོྲེ་ཡི་ིའདུག སྐོབས་ད་ེདུས་ང་རང་ལ་ཅི་ིཞིིག་བྱུང་

ཡོིང་བསམས་ནས་ཞི་ེདྲག་སྐྲག་བྱུང་། མདོར་ན་སྨོན་ཁོང་དུ་སོྡེད་རྒྱུ་ད་ེའཇེགིས་སྣང་ཅིན་

དང་བཟོིད་མ་བད་ེབ་ཞིིག་བྱུང་། ཁོ་ལག་ད་ེགཅིིག་པུ་ཡིག་པོ་འདུག ད་ེལྟར་ཡིང་ང་ལ་ན་

ཟུག་གང་འཚེམས་ཡིོད་པ་དང་ཁོོང་ཚེོས་ཟུག་གཅོིག་སྨོན་ལ་སེར་སྣ་ཆོེན་པོ་བྱས་ཙང་། 

ཁོ་ལག་ག་ིབོྲེ་བ་ད་ེཙམ་མོྱོང་ལོང་མ་བྱུང་། ངའ་ིརྩིབས་རུས་རྣམས་གས་པ་ཙམ་མ་ཟིད་

ཆོག་འདུག ངའ་ིགོླེ་བ་གཡིོན་པའ་ིནང་དུ་ཁྲག་ལ་ིཊིར་གང་བཞུར་འདུག

བརྡོབ་སོྐྱན་གྱིི་གནས་ཚུལ་དེ་ཁོ་ལོ་ར་ཌོར་ཁྱོབ་པ་དང་། སྐོབས་དེར་མོ་ཊི་ངས་

གཏོང་གིན་ཡོིད་པའ་ིདཀོྲག་གཏམ་ཞིིག་བྱུང་བ་མ་ཟིད། ད་ེནས་བཟུང་ང་ལ་མོ་ཊི་ནམ་

ཡིང་གཏོང་དུ་འཇུག་རྒྱུ་ཡིོད་པ་མ་རེད་ཅིེས་བཤོད་འདུག དོན་དངོས་སུ་མོ་ཊི་ངས་

བཏང་མེད། འོན་ཀྱིང་མོ་ཊི་ལ་ཉིེན་སྲུང་ད་དུང་ཉིོས་མེད་པ་དང་། མོ་ཊི་ཐོར་བརླག་ཕྱིིན་

པས་ད་ེན་ིགོད་ཆོག་ཆོེན་པོ་ཞིིག་རེད།

ང་སྨོན་ཁོང་དུ་ཡོིད་དུས་ང་རང་ལ་སེམས་སྡུག་ཆོེན་པོ་བྱུང་བ་ངས་དྲན་སོས་ཀྱིི་

འདུག ངའ་ིདག་ེརྒན་ཁོོ་ཋེད་ས་ིང་ལ་ཐེངས་གཅིིག་ཀྱིང་བལྟ་བར་སླེེབས་མ་བྱུང་། ངའ་ི

ཨ་མས་ཀྱིང་ང་ལ་ཁོ་པར་བཏང་མ་བྱུང་། དེའི་སོྔོན་ལ་ངས་ངའི་ཨ་མའི་མཉིམ་དུ་

གནད་དོན་ཆུང་ཙག་གི་ཐོག་ལ་ཁོ་པར་ནང་ཁོ་རྩོད་བདུན་ཕྲག་འགའ་ཤོས་བརྒྱབ་པ་

ཡིིན། འོན་ཀྱིང་མོས་གནས་ཚུལ་དེ་ཚེོ་བརྗོེད་བཅུག་སྟེ་ང་ལ་ག་འདྲ་འདུག་ཟིེར་བའི་

ཁོ་པར་ཙམ་ཡིང་བཏང་ཐུབ་ཡིོད་པ་མ་རེད། ང་ལ་མོས་ང་ཡིང་སྐྱར་ཐེངས་གཅིིག་བོླས་

དོར་སོང་སྙམ་པ་བྱུང་།

ངས་སྨོན་ཁོང་ནས་ཁོ་པར་བརྒྱུད་ད་ེརིན་པོ་ཆོ་ེལ་སྐོད་ཆོ་ཡིང་ཡིང་བཤོད་པ་ཡིིན། 

ངས་ཁོོང་ལ་ང་ནད་གསོ་བའ་ིཆོེད་དུ་ཨ་རིར་ཁྱོིམ་དུ་ལོག་ཡོིང་ག་ིཡིིན་ཞུས་པ་ཡིིན། འོན་

ཀྱིང་ང་ལ་རྨས་སོྐྱན་ཆོེན་པོ་བྱུང་ཙང་ཁོོང་གིས་ངས་འགྲིམ་འགྲུལ་བྱེད་རྒྱུ་ལ་ཐུགས་

ཁྲལ་གནང་བ་དང་ཆོབས་ཅིིག་ང་ལ་ཨོ་ས་ིཋེ་ིར་ིཡིར་བསྡེད་ད་ེནད་གཞི་ིགསོ་ཐབས་བྱེད་

དགོས་པའི་བཀའ་སོླེབ་གནང་བྱུང་། དོན་དངོས་སུ་སྐོབས་དེར་ཁོོང་ཚེོས་ང་ལ་གནམ་
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གྲུའ་ིནང་འགྲུལ་སོྐྱད་བྱེད་དུ་བཅུག་ཡོིད་ཀྱི་ིམ་རེད་སྙམ། རིན་པོ་ཆོེའ་ིཨེམ་རྗོ་ེདང་ངའ་ི

བོླ་ཉིེའ་ིགོྲགས་པོ་མ་ིཆོེལ་ལ་ེཧྥོ་ིཡིིས་ང་དང་ལྷན་དུ་འབྲེེལ་བ་བྱས་ཏ་ེབསྡེད། ཁོོས་ཝི་ེཡི་

ན་ཡིི་ཨེམ་རྗོེ་ཚེོས་ངས་འགྲུལ་སོྐྱད་བྱེད་མི་ཐུབ་ཚུལ་ཤོོད་ཀྱིི་འདུག་ཅིེས་ང་ལ་འགྲེལ་

བཤོད་བྱས་བྱུང་། ང་སེམས་སོྐྱ་བོ་བྱུང་། སྨོན་ཁོང་དུ་བདུན་ཕྲག་གཅིིག་བསྡེད་པའ་ིརྗོེས་

སུ་ཝི་ེཡི་ནར་ཡོིད་པའ་ིང་རང་ག་ིཁྱོིམ་དུ་ལོག་བཅུག་བྱུང་། འོན་ཀྱིང་ང་ཡིང་སྐྱར་ཨེམ་

རྗོེའ་ིསར་འགྲོ་དགོས་ཐུག་བྱུང་། ཅིིའ་ིཕྱིིར་ཞི་ེན་ངའ་ིབྲེང་ཁོོག་ག་ིསོྟང་ཆོའ་ིནང་ག་ིཁྲག་

ཡིག་པོ་སིམ་ཐུབ་མེད་པས་ང་ལ་ན་ཟུག་མུ་མཐུད་དུ་གཏོང་ག་ིའདུག ཨེམ་རྗོེས་ངའ་ིབྲེང་

ལ་ཁོབ་བཙུགས་ཏ་ེཁྲག་གང་འཚེམས་ཕྱིིར་འཐེན་ཐབས་བྱས་སོང་། མ་འགྲིག་པ་ཞིིག་

བྱུང་སྟ་ེང་ཡིང་སྐྱར་ནད་ལོག་བརྒྱབ་པས་སྐྱར་དུ་བདུན་གཅིིག་ག་ིརིང་ལ་སྨོན་ཁོང་དུ་

ཕྱིིར་ལོག་བྱེད་དགོས་བྱུང་། མཐའ་མ་དེར་ང་ནང་ལ་སོླེག་སྐོབས་ཟླ་བ་གཅིིག་ཉིལ་སར་

སོྡེད་དགོས་པར་ཐུག ཁོྱོན་བསོྡེམས་གཟིའ་འཁོོར་བདུན་གྱི་ིརིང་ལ་ངས་གང་ཡིང་བྱེད་

མ་ཐུབ་པར་གྱུར། ཟླ་བ་འགའ་ཤོས་ཀྱིི་རིང་ལ་ང་ལ་རྟེ་ལ་རྩ་བ་ནས་བཞོིན་དུ་བཅུག་

མ་བྱུང་། དེའི་རྐྱེེན་པས་ང་སི་པེན་ཡིའི་རྟེ་བཞོིན་སླེོབ་གྲྭར་འཛུལ་རྒྱུ་འགྱིངས་ཙང་ང་

རང་སེམས་སྡུག་ཆོེན་པོ་བྱུང་།

མཐའ་མ་དེར་སྤྱི་ིལོ་ ༡༩༧༩ ཟླ་བ་ལྔ་པའ་ིནང་ང་ཡིག་པོར་དྲག་སྐྱེད་བྱུང་སྟ་ེངས་

ས་ིཔེན་ཡིའ་ིརྟེ་བཞོིན་སླེོབ་གྲྭ་རུ་རྟེ་ལ་བཞོིན་རྒྱུ་འགོ་བཙུགས། ང་སྔོ་དོྲ་སླེོབ་གྲྭར་འགོྲ་

བ་དང་། ཕྱིི་དྲོ་ཁོོ་ཋེད་སིའི་རྟེ་རྭར་ཕྱིིན་ཏེ་དེ་གར་སོྦྱང་བརྡོར་བྱེད་ཀྱིི་ཡིོད། དུས་ཚེོད་

བྲེེལ་བ་ཆོེན་པོ་བྱུང་།

སླེོབ་གྲྭར་གོྱིན་ཆོས་ཀྱི་ིསྒྲིག་ཁྲིམས་དམ་པོ་ཡིོད། ངས་ཉིིན་ར་ེབཞིིན་དོར་མ་དཀར་

པོ་དང་ལྷམ་ཡུ་རིང་དྲ་ིམ་དང་བྲེལ་བའ་ིགཙང་མ་གོྱིན་དགོས་པ་དང་། ཉིིན་རྟེག་ཏུ་ཡོིབ་

གཟིེར་ལ་དངུལ་རྩི་བྱུགས་ནས་འགྲོ་གི་ཡིོད། ངས་གོང་དཀྲིས་མདོག་དཀར་ཅིན་གྱིི་

སོྟད་ཐུང་དཀར་པོ་དང་། སོྟད་ལྭ་ནག་པོ། ཞྭ་མོ་ནག་པོ་བཅིས་གོྱིན་གྱི་ིཡོིད།
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ས་ིཔེན་ཡིའ་ིརྟེ་བཞོིན་སོླེབ་གྲྭའ་ིརྟེ་རྣམས་རྟེ་རྩལ་སོྦྱང་སའ་ིསོླེབ་གྲྭའ་ིགཞུང་ལམ་གྱི་ི

ཕར་ཕོྱིགས་ངོས་ཀྱི་ིརྟེ་རྭའ་ིནང་དུ་སྡེོད་ཀྱི་ིཡིོད། ཞོིགས་པར་རྟེ་གཡིོག་ཚེོས་ཐོག་ཁོེབས་

ཆོེན་པོ་དེའ་ིའོག་ནས་གཞུང་ལམ་བཅིད་ད་ེརྟེ་རྣམས་འཁྲིད་ཡིོང་སྐོབས་ལམ་སྟེང་ག་ིམོ་

ཊི་ཚེང་མ་འགྲོ་མཚེམས་འཇོེག་ག་ིཡིོད། རྟེ་ད་ེཚེ་ོསྐྱ་ེདུས་ནག་པོ་ཡིིན་པ་དང་། རྒས་རིམ་

བཞིིན་དང་པོ་ཐལ་མདོག་དང་ད་ེནས་དཀར་པོར་འགྱུར་འགོྲ་ག་ིཡིོད། ཡིིན་ན་ཡིང་སྤུ་

མདོག་མི་འདྲ་བའི་རྟེ་གཅིིག་ལས་མ་བྱུང་ཡིང་དེ་ཡོིང་བའི་ཆོེད་དུ་ཁོོང་ཚེོས་ད་ལྟའང་

སླེོབ་གྲྭར་རྟེ་ནག་པོ་ཞིིག་ཉིར་ཐབས་བྱེད་ཀྱིི་ཡིོད། རྟེ་རིགས་ལི་ཕི་བཟིན་ནེར་དེ་ཚེོ་རྟེ་

ཆོེན་པོ་མ་རེད་ད་ེསོྟབས་ཤུགས་ཧ་ཅིང་ཆོེན་པོ་རེད། ཁོོང་ཚེོར་སྒོལ་པ་ཐུང་ངུ་དང་མཇེིང་

པ་སོྟབས་ཆོེན་ཡིོད་པ་དང་། མའ་ེཁོོལ་ཨན་ཇེ་ིལོའ་ིརྟེའ་ིར་ིམོ་ནང་བཞིིན་མགོ་ཆོེན་པོ་

ཡིོད། འགའ་ཤོས་ལ་རོམ་གྱི་ིརྟེའ་ིསྣ་འདྲ་པོ་ཡོིད།

ཞོིགས་ཀ་ར་ེརེར་ཆུ་ཚེོད་དྲུག་དང་ཕྱིེད་ཀ་ནས་དྲུག་དང་སྐོར་མ་བཞི་ིབཅུ་ཞི་ེལྔའ་ི

དབར་ལ་ང་སླེོབ་གྲྭར་འབོྱར་ཏེ་ང་རང་གི་འཆོར་གཞིི་འདེམས་ཀྱིི་ཡིོད། འཆོར་གཞིི་

དེས་ང་ལ་རྟེ་ག་ར་ེབཞོིན་དགོས་པ་དང་སོླེབ་སོྟན་པ་སུ་ཡིིན་བཅིས་ཤོོད་ཀྱི་ིརེད། ཉིིན་ར་ེ

བཞིིན་རྟེ་སྟེང་དུ་སོྡེད་སྟངས་ཀྱི་ིསོྦྱང་བརྡོར་ནས་འགོ་བཙུགས་ཏ་ེསོླེབ་ཚེན་གཞིན་དག་

གཉིིས་སླེོབ་ཀྱིི་རེད། སྐོབས་རེ་རྟེ་པའི་འགོ་བྱེད་དེས་བཀའ་དྲིན་ཆོེན་པོའ་ིསོྒོ་ནས་ང་

ལ་ཁོོ་རང་གི་རྟེ་དེར་བཞོིན་དུ་འཇུག་གི་རེད། དེ་འདྲའི་སྐོབས་སུ་ང་ལ་རྟེ་སྟེང་དུ་ཞོིན་

སྟངས་སོྦྱང་རྒྱུ་དང་དེའ་ིརྗོེས་སུ་རྟེ་གཞིན་དག་གསུམ་ལ་བཞོིན་དུ་འཇུག་ག་ིརེད།

སླེོབ་ཚེན་གྱི་ིསོྒྲམ་གཞི་ིད་ེཧ་ཅིང་ག་ིལུགས་མཐུན་དང་སོྲོལ་རྒྱུན་ལྡན་པ་ཡོིད། རྟེ་པ་

དེ་དོ་ར་སོྒོར་མོའ་ིནང་དུ་གཏན་འབེབས་བྱས་པའི་སླེོབ་ཚེན་གྱིི་དུས་ཚེོད་ཏག་ཏག་གི་

ཐོག་ལ་འབོྱར་གྱི་ིརེད། ད་ེནས་ས་ིཔེན་ཡིའ་ིརྟེ་བཞོིན་སོླེབ་གྲྭ་འགོ་འཛུགས་མཁོན་རྒྱལ་

པོ་ཁོ་རལ་གྱི་ིའདྲ་པར་ལ་གུས་འདུད་ཞུས་ཏ་ེགཡིས་ཕོྱིགས་སུ་འགྲོ་ཡི་ིརེད། ད་ེནས་སོྦྱང་

བརྡོར་གྱི་ིལུས་རྩལ་རྩེས་ཏ་ེསོླེབ་དཔོན་གྱི་ིལམ་སོྟན་ལྟར་ནོར་འཁྲུལ་ལ་དག་བཅོིས་བྱེད། 

སླེོབ་ཚེན་རོྫོགས་མཚེམས་དེར་དོ་རའ་ིཤོར་ངོས་སུ་རྟེ་རྣམས་རུ་བསྒྲིག་དགོས། ད་ེནས་རྟེ་
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ལས་མར་བབས་ཏ་ེསླེོབ་སོྟན་པ་ལ་གུས་འདུད་ཞུས་ཏ་ེགལ་ཏ་ེའདོད་པ་ཡོིད་ན་ཁོོ་ལ་དྲ་ི

བ་འདྲ་ིཆོོག སྐོབས་འདིར་དུས་ནས་དུས་སུ་ངེས་སོྟན་པ་ད་ེཕྱི་ིལ་འཐོན་ཡོིང་ག་ིཡོིད། ད་ེ

འདྲ་བྱུང་དུས་ཁོོའ་ིཕོྱིགས་ལ་ཁོ་འཁོོར་ཏ་ེཁོོ་ལའང་གུས་འདུད་ཞུ་དགོས།

འདས་པའི་མི་ལོ་བཞིི་བརྒྱའི་རིང་ལ་སི་པེན་ཡིའི་རྟེ་བཞོིན་སླེོབ་གྲྭར་རྟེའི་འདུལ་

སོྦྱང་གི་སོྒྲམ་གཞིི་ལ་འགྱུར་བ་སྤུ་ཙམ་མེད་པར་ལག་བསྟར་བྱས་ཡིོད། རྟེ་ཞོིན་གྱིི་སྒྱུ་

རྩལ་འདི་ནི་རྟེ་པ་གཅིིག་ནས་གཞིན་དུ་རིམ་པ་བཞིིན་བརྒྱུད་སོྤྲོད་བྱས་པའི་གཙོ་ཆོེར་

ངག་ལམ་གྱིི་སོྲོལ་རྒྱུན་ཞིིག་རེད། སླེོབ་གྲྭ་དེར་ལག་བསྟར་བྱེད་པའི་སོྒྲམ་གཞིི་དེ་དེང་

སང་འགྲན་བསྡུར་གྱིི་ནང་དུ་ལག་བསྟར་བྱེད་པའི་རྟེའི་འདུལ་སོྦྱང་གི་སོྒྲམ་གཞིི་དང་

ཕྲན་བུ་མི་འདྲ་བ་ཡིོད། འགྲན་བསྡུར་གྱིི་ནང་དུ་ལི་ཕི་བཟིན་ནེར་བེད་སོྤྱིད་གཏོང་གི་

མེད་ཀྱིང་། དུས་རབས་བཅུ་དྲུག་པའི་ནང་དུ་ལག་བསྟར་བྱས་པ་བཞིིན། སི་པེན་ཡིའི་

རྟེ་བཞོིན་སོླེབ་གྲྭ་ནི་ད་ལྟའི་དུས་སུའང་སོྲོལ་རྒྱུན་སྤུས་གཙང་གི་སྔོ་མོའ་ིརྟེའི་འདུལ་

སོྦྱང་ག་ིསོྲོལ་རྒྱུན་འཛོིན་མཁོན་ད་ེརེད།

ངས་ང་རང་ད་ེགར་ཕྱིིན་པའ་ིཉི་ིམ་དང་པོ་ད་ེགསལ་པོར་དྲན་སོས་ཀྱི་ིའདུག ངའ་ི

འགོ་འཛུགས་སོླེབ་ཚེན་དེ་རྟེ་ཐོག་ཏུ་སོྡེད་སྟངས་སོྦྱང་རྒྱུ་དེ་ཡིིན་པས་དེ་ཡིག་པོ་བྱུང་

སོང་། སླེོབ་ཚེན་གཉིིས་པ་དེར་ཁོོང་ཚེོས་ང་ལ་སྲོབ་མདའ་གཅིིག་ལས་མེད་པའི་རྟེ་

ཞིིག་འཁྲིད་སླེེབས་སོང་། ངས་ད་ེལ་བཞོིན་ཏ་ེདོ་རར་སོྐོར་བ་བྱས་པ་ཡིིན། སླེོབ་སོྟན་པ་

དེས་ང་ལ་ “ཨོ། ཁོྱོད་ཀྱིི་བསམ་པར་ཁོྱོད་རང་ཡིག་པོ་ཞིེ་དྲགས་ཡིོད་བསམ་གྱིི་འདུག་

གམ། འོན་ཀྱིང་ཁོྱོད་རང་ཧ་ཅིང་ཞིན་པོ་འདུག ཁོྱོད་ཀྱིིས་ཐ་ན་རྟེ་འདིའ་ིམགོ་ཡིང་ཡིང་

དག་པར་འཛོིན་ཐུབ་ཀྱིི་མི་འདུག (འདི་ནི་རྟེའི་མགོ་བོ་འཇེོག་སྟངས་མ་ནོར་བར་

བཞིག་པ་ཞིིག་ལ་གོ་དགོས།) ཁོྱོད་རང་རྟེ་པ་འཇེིགས་སུ་རུང་བ་ཞིིག་རེད། ཁོྱོད་རང་ག་ི

སོྡེད་སྟངས་དེ་ཡིང་སོྐྱ་བོ་འདུག ཁོྱོད་རང་འདྲོང་པོར་ཡིང་སྡེོད་ཐུབ་ཀྱིི་མི་འདུག ཁོྱོད་

རང་འདོྲང་པོར་སོྡེད་ཐུབ་ཆོེད་དུ་ང་ཚེོས་ཁོྱོད་ཀྱིི་གྲུ་མོའ་ིརྒྱབ་ཏུ་རྟེ་ལྕག་གིས་གཞུས་ཏེ་

རྟེ་ལ་བཞོིན་དུ་འཇུག་ག་ིཡིིན། ད་ེལ་བསྙེས་ནས་མ་སོྡེད། གནོན་ཤུགས་མ་སོྤྲོད། འད་ིན་ི
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ས་ིཔེན་ཡིའ་ིརྟེ་བཞོིན་སླེོབ་གྲྭ་ལ་དབང་བའ་ིརྒྱུ་རྫོས་རེད། ཁོྱོད་ཀྱིིས་ད་ེགཅོིག་རུང་ག་ིམ་

རེད།” ཅིེས་བརོྗོད་བྱུང་།

ངའ་ིརྩིབས་མ་ཆོག་པ་རྣམས་ད་དུང་དྲག་བཞིིན་ཡིོད་ཙང་ད་ེཉིིན་ང་རྟེ་ལ་ཞོིན་དུས་

ངའ་ིགཟུགས་པོར་ན་ཟུག་རྒྱག་བཞིིན་ཡོིད། སྐོབས་ཤོིག་ལ་ང་ལ་རྔུལ་ཆུ་བཞུར་ཏ་ེངའ་ིཞྭ་

མོ་ཤུད་གྲབས་བྱས་སོང་། སླེོབ་སོྟན་པ་དེས་ “ཁོྱོད་རང་ལ་ལོྟས་དང་། ཁོྱོད་རང་ཧ་ེར་ིགྷིན་

(ཝིེ་ཡི་ནར་ཡིོད་པའི་ཆོང་ཁོང་ཞིིག་)ནང་ནས་ཡིོང་བ་ནང་བཞིིན་འདུག”ཅིེས་བརོྗོད་

བྱུང་། ངའི་བསམ་བོླའ་ིནང་དུ་ “ང་ཧེ་རི་གྷིན་གྱིི་ནང་ནས་ཡོིང་ཡོིད་ན་འགྲིག་འདུག 

གལ་ཏ་ེང་བཟི་ིཡིོད་ན་འད་ིལས་སྐྱིད་པ་ཡོིང་ས་རེད།” ཅིེས་འད་ིལྟར་འཁོོར་བ་དྲན་སོས་

ཀྱི་ིའདུག ད་ེནས་སོླེབ་སོྟན་པ་དེས་སྐྱར་དུ་ “ཨོ། ཁོྱོད་རང་ལ་ལྟོས་དང་། ཁོྱོད་ཀྱིིས་ཁོྱོད་

རང་ཡིག་པོ་ཞི་ེདྲགས་ཡིོད་བསམ་གྱི་ིཡིོད་སྲོིད། འོན་ཀྱིང་ཁོྱོད་ཀྱིིས་རྟེ་འདིའ་ིམགོ་ཡིང་

ཡིང་དག་པར་འཛོིན་ཐུབ་ཀྱིི་མི་འདུག” ཅིེས་བཤོད་བྱུང་། དེ་ནི་འཇེིགས་སུ་རུང་བའི་

དམའ་འབེབས་བྱས་པའ་ིཉིམས་མོྱོང་ཞིིག་རེད།

སླེོབ་གྲྭ་དེའི་རྟེ་པ་སུས་ཀྱིང་སྲོབ་མདའ་གཅིིག་ལ་བརྟེེན་ནས་རྟེ་ཡིི་མགོ་ཡིང་དག་

པར་འཛོིན་ཐུབ་མེད་པ་དེ་ངས་རྗོེས་སུ་ཤོེས་བྱུང་། ཁོོང་ཚེོས་ཤུགས་ཆོེ་ལ་སྤུས་དག་པོ་

ཡིོད་པའ་ིསྲོབ་མདའ་ཉིིས་བརྩེགས་ལ་བརྟེེན་པ་ཁོོ་ནས་རྟེ་ད་ེལ་བཞོིན་ཐུབ་ཀྱི་ིཡིོད། ད་ེ

ནི་ངའི་ཉིི་མ་དང་པོ་ཡིིན་ཙང་སླེོབ་སོྟན་པ་དེས་ང་ལ་མ་རབས་བྱས་པ་རེད། ཁོོང་ཚེོས་

རྟེ་པ་གསར་པ་ཚེང་མར་འད་ིལྟར་བྱེད་ཀྱི་ིཡིོད། ད་ེདང་ཕོྱིགས་མཚུངས་བཀུར་བར་འོས་

པའི་ཨོ་སི་ཋེི་རི་ཡིའི་སོླེབ་གྲྭ་འདིར་བུད་མེད་དང་ཕྱིི་རྒྱལ་བའི་ཞོིན་མཁོན་ཚེོར་མཐོང་

ཆུང་ཞིིག་ཏན་ཏན་ཡོིད་རེད་སྙམ། འོན་ཀྱིང་གཞིི་རྩའི་ཆོ་ནས་འདི་ནི་ཁོོང་ཚེོའི་སོྦྱང་

བརྡོར་སོྤྲོད་སྟངས་ཤོིག་རེད།

དེ་ཉིིན་གྱིི་སྦྱོང་བརྡོར་ཚེར་བའི་རྗོེས་སུ་ང་ནི་ཁོོང་ཁྲོ་ལངས་ནས་མགོ་ཡིང་འཐོམ་

པར་གྱུར་པ་མངོན་གསལ་རེད། ཕྱི་ིདོྲ་རང་ཉིིད་ཀྱི་ིརྟེ་ལ་བཞོིན་པར་རྟེ་རར་རླངས་འཁོོར་

བཏང་ནས་ཕྱིིར་ལོག་འགོྲ་དུས་ངས་ལམ་དཀོྱིགས་ས་ནོར་ཏེ་ཆོེག་ཁོོ་སི་ལོ་ཧྥོ་ཁོི་ཡིའི་
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ཕོྱིགས་སུ་ཕྱིིན་འདུག ངས་སྔོ་དོྲའ་ིརྟེ་ཞོིན་གྱི་ིསོྐོར་ལ་མནོ་བསམ་བཏང་ནས་མགོ་འཁོོར་

འདུག མཐའ་མ་དེར་ངས་རླངས་འཁོོར་གྱི་ིཁོ་བསྒྱུར་ཏ་ེརྟེ་རར་འབོྱར་བ་དང་ངས་ཁོོ་ཋེད་

སི་ལ་ “བྱས་ན་ཁོོང་ཚེོས་ང་ཕྱིིར་འབུད་གཏོང་གི་རེད་དམ།” ཞིེས་དྲིས། ཁོོ་ང་ལ་གད་

མོ་ཤོོར་ཏ་ེ “མ་རེད། མ་རེད། འད་ིརྒྱུན་ལྡན་གྱི་ིབྱེད་སྟངས་ཤོིག་རེད།” ཅིེས་བཤོད་བྱུང་།

ངས་སི་པེན་ཡིའི་རྟེ་བཞོིན་སོླེབ་གྲྭར་སླེོབ་སོྦྱང་བྱེད་རྒྱུར་ཡུན་རིང་ངང་སྒུག་བྱས་

པ་དང་། ཉི་ིམ་གཅིིག་རང་ག་ིརྗོེས་སུ་ང་རང་སེམས་ཤུགས་ཆོག་པ་དང་ངོ་ཚེ་བོ་བྱུང་བ་

ཚེོར་བྱུང་། ཡིིན་ན་ཡིང་ངས་མདུན་སོྐྱད་བྱེད་རྒྱུར་བོླ་ཐག་བཅིད་པ་ཡིིན། ང་རང་གི་

སེམས་ལ་ “གལ་ཏ་ེང་རང་ལ་སོྦྱང་བརྡོར་ཐོབ་འདོད་དང་ཡིག་པོ་བྱས་ཏ་ེཤོེས་འདོད་ཡིོད་

ན། ངས་གནས་སྟངས་ཀྱིི་སྟེང་ནས་སྒོེར་གྱིི་སེམས་ཚེོར་དེ་མེད་པར་བཟོི་དགོས། ངས་

སྒོེར་ལ་བསམ་བློ་མ་བཏང་བར་འདི་ནས་ལེགས་པའི་ཆོ་ཁོོ་ན་ལེན་ཐབས་བྱེད་དགོས། 

ངས་སོྦྱང་བརྡོར་གྱི་ིཆོེད་དུ་དུས་ཚེོད་བེད་སོྤྱིད་གཏོང་དགོས། སུས་གང་བརོྗོད་ཀྱིང་ད་ེལ་

ཁོོང་ཁོྲ་མ་བྱས་པར་རང་ཉིིད་ཀྱིིས་གང་ཡིག་ངེས་པར་དུ་བྱེད་དགོས།” སྙམ་པའ་ིབསམ་

བོླ་འཁོོར་བ་དྲན་སོས་ཀྱི་ིའདུག ཡི་མཚེན་པ་ཞིིག་ལ་ང་ཁོ་དན་ཚེིག་ལ་གནས་པ་དང་། 

ངའི་བསམ་བློའ་ིའཁྱོེར་སོ་འདིས་སླེོབ་གྲྭར་སྡེོད་ཡུན་རིང་ལ་ཕན་ཐོགས་ཆོེན་པོ་བྱུང་། 

ངས་ཁོོ་ཋེད་སིའི་ལག་འོག་ཏུ་སོྦྱང་བརྡོར་བྱེད་སྐོབས་ང་ལ་མཁོོ་བའི་གཞིི་རྩའི་བསླེབ་

བྱ་ད་ེརིན་པོ་ཆོེས་གནང་བྱུང་། ད་ཆོ་ངས་རིན་ཐང་ཆོ་ེབའ་ིགོ་སྐོབས་འད་ིསྐྱར་དུ་ཡིོང་

རྒྱུ་མེད་པ་ཤོེས་པའ་ིསོྒོ་ནས་ས་ིཔེན་ཡིའ་ིརྟེ་བཞོིན་སླེོབ་གྲྭ་རུ་སོྡེད་སྐོབས་ཧུར་བརོྩན་བྱེད་

དགོས་པའ་ིབསླེབ་བྱ་ད་ེརང་གིས་རང་ལ་རྒྱག་ཐུབ་པ་ཤོེས་བྱུང་།

ཁོོང་ཚེོས་སོླེབ་གྲྭ་དེར་ལག་ལེན་བྱེད་བཞིིན་པའ་ིཐབས་ལམ་དེར་རིན་ཐང་དངོས་

འབྲེེལ་འདུག མ་ིཚེོའ་ིསྟེང་དུ་གནོན་ཤུགས་ཆོེན་པོ་སྤྲོད་པ་དེས་མ་ིཚེོའ་ིངོས་ནས་གང་

ཡིག་བྱེད་རྒྱུའི་འབད་བརོྩན་བྱེད་པར་སྐུལ་རྫོས་རོྣ་ངར་ལྡན་པ་ཞིིག་བསྐྲུན་གྱིི་འདུག 

ཕོྱིགས་གཞིན་ནས་སྐོབས་ར་ེབྱེད་སྟངས་འད་ིལ་མཐོང་ཆུང་དང་དམའ་འབེབས་ཀྱི་ིརྣམ་

པ་ཞིིག་ཀྱིང་འདུག རང་ཉིིད་ཀྱིིས་གང་ཡིག་བྱེད་པའི་འབད་བརོྩན་བྱས་ཀྱིང་ད་དུང་
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སླེོབ་སོྟན་པ་དེས་སྙིང་རྗོ་ེབྲེལ་བའ་ིསོྐྱན་བརོྗོད་བྱས་ན། མཐའ་མ་དེར་སླེོབ་སོྟན་པ་ལ་མ་ི

དགའ་བའ་ིའགོ་འཛུགས་སྲོིད། དོན་དངོས་སུ་ངའ་ིབསམ་པར་ཐབས་ལམ་འདིས་ད་ེའདྲ་

ཡིོང་རྒྱུར་སྐུལ་མ་བྱེད་ཀྱི་ིའདུག་སྙམ། ང་སླེོབ་གྲྭའ་ིནང་ག་ིསོྦྱང་བརྡོར་སྐོབས་ངས་ཏན་

ཏན་དུས་རིམ་འད་ིབརྒྱུད་དགོས་པ་བྱུང་། དེའ་ིབསམ་བློའ་ིའཁྱོེར་སྟངས་ན་ིསླེོབ་སོྟན་པ་

ཇེ་ིལྟར་ཡིང་རང་ཉིིད་ཡིག་པོ་ཆོགས་ཀྱི་ིརེད་སྙམ་པ་དང་། ཁོོང་ཚེོས་དམའ་འབེབས་བྱེད་

ཀྱི་ིཡིོད་ཙང་ངས་ཁོོང་ཚེོར་ཡིག་པོ་ཞིིག་སོྟན་རྒྱུ་ཡིིན་བསམ་པའ་ིཚེོར་བ་ཞིིག་སྐྱ་ེཡི་ིཡིོད།

ངས་ང་རང་གི་སོླེབ་ཕྲུག་ཚེོར་སོྦྱང་བརྡོར་སོྤྲོད་སྐོབས་ཁོོང་ཚེོའི་རང་ཉིིད་ཀྱིི་ཆོེ་

མཐོང་དེ་མེད་པ་བཟོི་ཐབས་བྱེད་ཀྱིི་མེད། མི་ཚེོས་རིག་གནས་ཤོིག་ལ་སོྦྱང་བརྡོར་བྱེད་

དུས་སྐོབས་རེར་གནོན་ཤུགས་སོྤྲོད་རྒྱུ་ད་ེདགོས་ངེས་ཅིན་རེད། ང་རང་ཐ་ེབའ་ིམ་ིགཞིན་

དག་དང་མཉིམ་དུ་རིན་པོ་ཆོེས་ཐབས་ལམ་འདི་ཐེངས་མང་བེད་སོྤྱིད་གནང་བ་ངས་

མཐོང་མོྱོང་། མི་ཚེོས་རང་རང་གི་ནུས་པ་རྩེ་གྲ་དེ་འདོན་ཐུབ་པ་ལ་ཁོོང་ཚེོའི་སེམས་

ཤུགས་སྤེར་དགོས། ཡིིན་ན་ཡིང་ཁོྱོད་ཀྱིིས་གལ་ཏ་ེཁོོང་ཚེོར་བེད་མེད་ནུས་མེད་ལྟ་བུར་

ཚེོར་དུ་བཅུག་ན་དགེ་རྒན་དང་དགེ་ཕྲུག་གི་དབར་ལ་ཞིེ་སྡེང་བསྐྲུན་གྱིི་ཡོིད། ངས་

ས་ིཔེན་ཡིའ་ིརྟེ་བཞོིན་སླེོབ་གྲྭར་གང་སྦྱངས་པའ་ིབརྒྱ་ཆོ་ ༩༩ ད་ེངོ་མཚེར་ཅིན་ཤོ་སྟག་

རེད། འོན་ཀྱིང་ང་ལ་མཚེོན་ན་བརྒྱ་ཆོ་༡ ད་ེདག་ེརྒན་ཞིིག་ཡིིན་པའ་ིཆོ་ནས་གང་བྱེད་

མ་ིརུང་བ་སོྦྱང་རྒྱུ་ད་ེརེད་བསམ་གྱི་ིའདུག འད་ིན་ིངའ་ིབསམ་ཚུལ་ཙམ་ཡིིན། ཁོོང་ཚེོའ་ི

སླེོབ་གྲྭར་བེད་སོྤྱིད་གཏོང་བའི་ཐབས་ལམ་གྱིི་ཐོག་ལ་ཐག་གཅོིད་བྱེད་པའི་འོས་ཆོོས་

ང་ལ་ཚེང་ག་ིམེད་པ་མ་ཟིད། ཁོོང་ཚེོས་འོད་སོྟང་འཕོྲ་བའ་ིརྟེ་པ་དང་རྟེ་མང་པོ་སླེོབ་གྲྭ་

ནས་ཐོན་སྐྱེད་བྱས་ཡིོད། འོན་ཀྱིང་ང་རང་སྒོེར་གྱིི་བསམ་ཚུལ་ལྟར་ན་ང་ཚེོས་སླེོབ་

ཕྲུག་དང་མཉིམ་དུ་དུས་རྟེག་ཏུ་ཁོོང་ཚེོའི་སེམས་ཤུགས་མཐོར་འདེགས་ཡོིང་ཐབས་

བྱེད་དགོས།

དུས་ཚེོད་འགོྲ་རིམ་བཞིིན་ངའ་ིསླེོབ་གྲྭའ་ིཉིམས་མོྱོང་ད་ེཡིང་ཇེ་ེཕྱུག་ཇེ་ེཕྱུག་ཏུ་ཕྱིིན་

སོང་། ང་སོྦྱང་བརྡོར་ལ་བརྟེན་པོར་གནས་པ་དང་བཟོིད་སོྒོམ་བྱས་པའ་ིརྐྱེེན་གྱིིས་ང་ལ་
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གུས་ཞིབས་ཐོབ་བྱུང་སྙམ། ང་ལ་བཞོིན་རྒྱུའ་ིརྟེ་དམིགས་བསལ་སྤྲོད་བྱུང་ལ། སླེོབ་སོྟན་

པ་དམིགས་བསལ་ཡིོད། ངས་སླེོབ་གྲྭར་ཡིོད་པའ་ིངོ་མཚེར་ཅིན་གྱི་ིདཔ་ེམཛོོད་ནས་དེབ་

བཀློགས་པ་ལ་བརྟེེན་ནས་རྟེའ་ིའདུལ་སོྦྱང་དང་རྟེ་པའ་ིརྟེ་རྩལ་གྱི་ིསོྐོར་ལ་ང་རང་ག་ིཤོེས་

རྒྱ་ཆོ་ེརུ་གཏོང་རྒྱུའ་ིགོ་སྐོབས་ཐོབ་བྱུང་།

ས་ིཔེན་ཡིའ་ིརྟེ་བཞོིན་སོླེབ་གྲྭ་ལ་ཡོིད་སྐོབས་ངས་ཤོམ་བྷ་ལའ་ིསྒྲིག་ལམ་ངོ་མ་ནང་

ལྟར་རྟེའ་ིའདུལ་སྦྱོང་ད་ེཕོྱིགས་གཞིན་ཞིིག་ནས་རོྟེགས་རྒྱུ་ཡིང་འགོ་ཚུགས། རྟེའ་ིའདུལ་

སོྦྱང་ག་ིསྒྲིག་ལམ་ད་ེན་ིརླུང་རྟེ་བེད་སྤྱིོད་ཐད་ཀར་གཏོང་བའ་ིཐབས་ལམ་ཞིིག་རེད། ང་

ད་ེགར་སོྦྱང་བརྡོར་བྱེད་དུས་སྐོབས་རེར་ངའ་ིརྟེ་རྩལ་ད་ེཆོ་ཚེང་བའ་ིགཞི་ིམཐུན་པོ་ཡིོང་

ག་ིའདུག གང་བྱས་པ་ཚེང་མར་གཞི་ིམཐུན་ཡིག་པོ་བྱུང་ན་དེའ་ིཉིམས་མོྱོང་ན་ིཡིིད་ཆོེས་

དཀའ་བ་ཞིིག་རེད། གང་ཡིང་འབྱུང་བཞིིན་མེད་པ་ལྟ་བུའ་ིབཟིང་ཕོྱིགས་ཀྱི་ིཚེོར་བ་ཞིིག་

སྟེར་གྱི་ིཡོིད། ད་ེངག་ལམ་ནས་ཇེ་ིལྟར་ཤོོད་ཐུབ་བམ། རྟེ་པའ་ིསེམས་དང་རྟེའ་ིགཟུགས་པོ་

གཉིིས་ངོ་བོ་གཅིིག་ཏུ་གྱུར་འགྲོ་ཡི་ིཡིོད། རིན་པོ་ཆོེས་འཁོོར་ལོས་བསྒྱུར་བའ་ིརྒྱལ་པོའ་ི

ཉིམས་མོྱོང་ཞིེས་འགྲེལ་བརོྗོད་གནང་པ་བཞིིན་རྒྱལ་པོ་ནང་བཞིིན་མཐོར་འདེགས་ཀྱིི་

ཉིམས་མོྱོང་ཞིིག་ཚེོར་གྱི་ིཡིོད། སྐོབས་རེར་ད་ེལས་ཀྱིང་བརྒལ་ཏ་ེསེམས་ལས་འདས་པའ་ི

རོྟེག་མེད་ཀྱི་ིཉིམས་མོྱོང་ཞིིག་སྐྱ་ེཐུབ། རྟེ་ད་ེལའང་ཉིམས་མོྱོང་འད་ིལྟ་བུ་གང་འཚེམས་

ཤོིག་ཡོིང་ག་ིཡོིད་པའ་ིང་ལ་ཡིིད་ཆོེས་ཡོིད། གལ་ཏ་ེརྟེ་པ་ད་ེཡིག་པོ་ཡོིད་ན་རྟེ་ད་ེནུས་པ་

དང་སྒྲིག་ལམ་གྱིིས་ཡིོངས་སུ་བཟི་ིའགོྲ་ཡི་ིཡིོད།

ཉིེ་ཆོར་ངས་ཨ་རིའི་ནང་གི་སླེོབ་སོྟན་པ་རྩེ་གྲ་ཞིིག་གིས་ཁོོའ་ིསླེོབ་ཕྲུག་ཚེོ་རྟེ་རྩལ་

སོྟན་པའི་དོ་རའི་ནང་དུ་མ་འགོྲ་སོྔོན་ལ་སྐོད་ཆོ་བཤོད་པ་ཐོས་བྱུང་། ཁོོས་ “མངོན་

གསལ་དོད་པོ་གྱིིས། ཁྱོེད་ཚེ་ོའད་ིགར་ཡིོད་པ་ཁོོང་ཚེོས་ཤོེས་པ་བྱེད་དགོས། དོ་རའ་ིནང་

དུ་འགོྲ་སྐོབས་གདེང་སོྤེབས་ཀྱི་ིའོད་འཕོྲ་བར་གྱིིས་ཤོིག གཟུ་དཔང་ཚེོས་’ང་ལ་ལོྟས་དང་

’ལབ་དགོས་པ་བཟོིས་ཤོིག” ཅིེས་བཤོད་སོང་། ངའ་ིབསམ་ཚུལ་ལ་ཁོོས་གཞི་ིརྩའ་ིཆོ་ནས་

ཁོོ་རང་ག་ིབྱེད་སྟངས་ལ་རླུང་རྟེ་ཇེ་ིལྟར་སྐྱེད་དགོས་པ་འགྲེལ་བརོྗོད་བྱེད་བཞིིན་ཡོིད་རེད་
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སྙམ། ཁོོ་རང་ལ་ཉིམས་མོྱོང་ད་ེབྱུང་ནས་ད་ེག་རང་གཞིན་ལ་གོ་བརྡོ་སོྤྲོད་ཐབས་བྱེད་ཀྱི་ི

ཡིོད། རྟེ་པ་ཡིག་ཤོོས་ད་ེཚེོས་འད་ིདག་རོྟེགས་ཀྱི་ིཡོིད་པ་ངས་ཡིིད་ཆོེས་བྱེད་ཀྱི་ིཡིོད།

རྟེ་བཞོིན་སྒྱུ་རྩལ་དེ་ཤུགས་ཆོེ་བ་སོ་སོའ་ིསེམས་ཀྱིི་གནས་བབ་དང་བསྟུན་ཏེ་ལས་

ཀ་བྱེད་རྒྱུ་རེད། གལ་ཏ་ེཁྱོེད་རང་ག་ིསེམས་ཀྱིིས་བར་ཆོད་བྱས་ན་ཁོྱོད་ཀྱིིས་རྟེ་ད་ེདང་ཅི་ི

ཡིང་བྱེད་མ་ིཐུབ། ད་ེན་ིངས་ང་རང་ག་ིཡིར་རྒྱས་ཀྱི་ིའཕེལ་རིམ་དང་། རྟེ་པ་གཞིན་ལ་བལྟ་

བ། སླེོབ་ཕྲུག་དང་མཉིམ་དུ་ལས་ཀ་བྱེད་སྐོབས་མཐོང་ག་ིཡོིད། རྟེ་པ་ཡིག་པོ་ཞིིག་བྱེད་པ་

ལ་ཁོྱོད་ཀྱིིས་རང་ག་ིརོྟེག་པའ་ིབོླ་ཡུལ་ལས་འདས་ནས་འགོྲ་དགོས། རང་གིས་རང་ཉིིད་ལ་

རྒྱུན་ཆོད་མེད་པར་དྲ་ིབ་གཏོང་བ་དང་། སེམས་ཀྱི་ིགནས་བབ་ལ་དྲ་ིབ་གཏོང་བ། རང་

གིས་རང་འབུད་རྒྱག་གཏོང་བ། རང་གིས་རང་ལ་རྒྱུན་ཆོད་མེད་པར་བྱ་ར་བྱེད་པ་བཅིས་

བྱེད་དགོས། དེ་མིན་ཁྱོེད་རང་ཡིག་ཏུ་འགོྲ་ཡིི་མ་རེད། ཆོ་ཚེང་ཤོེས་སོང་སྙམ་པའི་ཚེོར་

བ་ཞིིག་ནམ་ཡིང་ཡིོང་གི་མ་རེད། རྟེའི་འདུལ་སོྦྱང་ལ་བྱང་ཆུབ་པ་ཞིིག་ནམ་ཡིང་བྱེད་

ཐུབ་ཀྱི་ིམ་རེད། ཡིག་པོ་ཡོིད་མཁོན་ཞིིག་ཡིིན་ཀྱིང་རྒྱུན་ཆོད་མེད་པར་སོྦྱང་བཞིིན་ཡོིད། 

སླེེབས་ཡུལ་དེར་ཆོ་ཚེང་བ་སླེེབས་སོང་སྙམ་པའ་ིཚེོར་བ་ཞིིག་ནམ་ཡིང་ཡིོང་རྒྱུ་མེད།

རྟེའ་ིའདུལ་སོྦྱང་གིས་དམིགས་པ་རྩ་ེགཅིིག་ཏུ་གཏོད་སྟངས་ཀྱིང་སོླེབ་ཀྱི་ིཡིོད། གལ་

ཏ་ེཁོྱོད་ཀྱིིས་ཡིག་པོ་ཞོིན་གྱི་ིཡོིད་ན། ཆོེས་རྨང་གཞིིའ་ིསྟེང་དུ་ཡིང་། རང་ཉིིད་ཀྱིིས་གང་

བྱེད་ཀྱིི་ཡིོད་པ་དེ་ལས་གཞིན་པ་གང་ལའང་བསམ་བློ་གཏོང་གི་མེད། དམིགས་པ་རྩེ་

གཅིིག་ཏུ་གནས་དགོས་ལ། རང་ཉིིད་ཀྱི་ིསེམས་ལ་སྟངས་འཛོིན་ཐུབ་པ་དགོས། གལ་ཏ་ེ

རང་ཉིིད་ཀྱིི་སེམས་ལ་སྟངས་འཛོིན་མ་ཐུབ་ན་ཁོྱོད་ཀྱིིས་རྟེའི་སེམས་ལ་སྟངས་འཛོིན་

བྱེད་མ་ིཐུབ། ངས་ས་ིཔེན་ཡིའ་ིརྟེ་བཞོིན་སླེོབ་གྲྭར་སོྦྱང་བརྡོར་བྱེད་སྐོབས་འད་ིཉིིད་ཡིང་

ནས་སྐྱར་དུ་སྦྱངས་པ་ཡིིན།

ང་སླེོབ་གྲྭར་ཡོིད་སྐོབས་རྟེ་པའ་ིའགོ་ཁྲིད་ཨིག་ན་བཟི་ིལ་ཤོ་ན་ིང་ལ་ཧ་ཅིང་བཀའ་

དྲིན་ཆོེན་པོ་ཡིིན། སྐོབས་དེར་ཁོོ་རང་ལོ་དྲུག་ཅུ་རེ་གྲངས་ཡིིན་པ་དང་བགྲེས་ཡིོལ་དུ་

འགྲོ་ལ་ཉིེ་བ་རེད། ཁོོས་ང་ཁོོ་རང་གི་ལྟ་སོྐྱང་འོག་ཏུ་བཟུང་བ་མ་ཟིད། སྐོབས་རེ་རྒྱུན་
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དུ་སླེོབ་གྲྭར་ཁྭ་ཌ་ིརིལ་ཞིེས་པའ་ིརྟེ་རྩལ་འཁྲབ་སོྟན་གྱི་ིསྣ་ེའདྲེན་པ་ཡིིན་པའ་ིཁོོ་རང་ག་ི

རྟེ་ཡིག་ཤོོས་ད་ེལ་ང་བཞོིན་དུ་འཇུག་ག་ིཡིོད། ལ་ཤོ་ན་ིསླེོབ་སོྟན་པ་ཧ་ཅིང་ཡིག་པོ་ཞིིག་

ཡིིན་པ་དང་རྟེ་ད་ེཡིང་ཆོེས་སོྦྱང་བརྡོར་ཕུལ་བྱུང་ཐོབ་ཡོིད་ཙང་དག་ེརྒན་ངོ་མཚེར་ཅིན་

ཞིིག་རེད། བརྡོ་སོྟན་ཕྲ་མོ་ལ་བརྟེེན་ནས་རྟེ་འདིས་རྒྱུན་རིང་བའི་མགོྱིགས་འགོྲས་ནས་

བང་འགོྲས་དང་། བང་འགོྲས་ནས་རྒྱུན་རིང་བའི་མགོྱིགས་འགྲོས་སུ་བརྗོེ་སྒྱུར་བྱེད་

ཐུབ། རྟེ་དེས་རྐང་པ་ཐག་རིང་ཤོོས་སུ་བརྐྱེངས་ཏ་ེམགོྱིགས་འགོྲས་བྱེད་ཐུབ་པ་དེར་རྒྱུན་

རིང་བའ་ིམགོྱིགས་འགྲོས་ཟིེར། བང་འགོྲས་ན་ིགུལ་པོའ་ིངང་ནས་ལྡིང་འགྲོས་བྱེད་པ་ལ་

ཟིེར། (གནས་གཅིིག་རང་ག་ིའགོྲས་དང་མ་ིའདྲ་བར་འད་ིལ་ས་ཆོོད་ཆོེན་པོ་ཡོིད།) བང་

འགོྲས་ཀྱི་ིསྐོབས་སུ་རྟེ་དེས་མདུན་འགོྲས་བྱེད་དུས་བར་སྣང་ལ་ལྡིང་ཚེད་ཧ་ཅིང་མཐོན་

པོ་ཡིིན། ཧ་ཅིང་མཛོེས་པའ་ིགོམ་སྟབས་དང་སྦྲེགས་ད་ེབར་སྣང་དུ་དུས་ཡུན་རིང་ཙམ་

དུ་སོྡེད་ཐུབ་ཀྱི་ིཡོིད། ད་ེལ་སོྟབས་ཤུགས་ཆོེན་པོ་དགོས་ཀྱི་ིཡོིད་ལ། རྟེའ་ིལུས་རྩལ་ཞིེས་

བརོྗོད་ཀྱིང་ཆོོག ལའུ་ཆོའི་རྟེ་དེ་ནི་བང་འགོྲས་དང་མགོྱིགས་འགོྲས་གཉིིས་ཀར་བྱང་

ཆུབ་པ་ཞིིག་ཡིིན་པ་དང་འགོྲས་གཅིིག་ནས་གཞིན་དུ་བསྒྱུར་བ་ལ་དཀའ་ངལ་སྤུ་ཙམ་

ཡིང་མ་ིའདུག

ཨིག་ན་བཟི་ིལ་ཤོའ་ིརྟེ་ལ་གསེར་གྱི་ིཕྲ་རྒྱན་བརྒྱབ་པའ་ིསྲོབ་དང་མཐུར་མཛོེས་ཤོོས་

ད་ེཡོིད། ཐེངས་ཤོིག་ཁོོས་ང་ཁོོ་རང་ག་ིརྟེ་ལ་བཞོིན་དུ་འཇུག་སྐོབས་ཁོོས་ང་ལ་བྱ་བ་ཕྱི་ི

མ་དེ་མ་བྱས་སོྔོན་ལ་ཕྱིེད་བཀག་ (half halt) བྱས་ཏེ་བཞོིན་དགོས་པ་མངགས་བྱུང་། 

ཕྱིེད་བཀག་ཟིེར་དུས་རྟེ་ད་ེཡིང་སྐྱར་སོྙམས་སྒྲིག་བྱེད་པ་ལ་ཟིེར། རྟེ་དེའ་ིལྗིད་ཤུགས་ཕྱི་ི

རྐང་གི་སྟེང་ལ་སོྤེ་རུ་འཇུག་པ་ལ་རྟེ་པ་དེས་རྟེ་ཐོག་ཏུ་འདྲོང་པོ་བསྡེད་དེ། རྐང་པ་ནང་

དུ་བསྐུམས་ནས་རྟེ་ད་ེསྲོབ་མདའ་ིཕོྱིགས་སུ་འབུད་རྒྱག་གཏོང་དགོས། ད་ེན་ིརྟེ་ལ་ཞོིན་

སྐོབས་ཀྱི་ིབརྡོ་སོྟན་ལྟ་བུ་ཞིིག་རེད། ཁོོས་ང་ལ་རྟེ་ད་ེསོྙམས་སྒྲིག་བོྱས་བརོྗོད་བྱུང་། ངས་

གང་བྱས་པ་དེར་ཁོོ་བློ་ཁོ་ཚེིམས་པོ་མ་བྱུང་བས་ང་ལ་ “ཕྱིེད་བཀག་བོྱས་དང་།” ཞིེས་

བཤོད་བྱུང་། ད་ེནས་ངས་ད་ེལས་ཆོ་ེབ་ཞིིག་བྱས་པས་ད་ེདུས་ཁོོའ་ིགསེར་གྱི་ིསྲོབ་མདའ་
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ད་ེཧྲུག་ཧྲུག་ཏུ་ཆོགས་སོང་། ཆོག་རོ་ད་ེདག་ས་སྟེང་དུ་ལྷུང་བ་ངས་དྲན་གྱི་ིའདུག ཁོོས་ 

“ཁོྱོད་ཀྱིིས་ངས་གང་ལབ་པ་དེ་བྱས་སོང་། འོན་ཀྱིང་སྲོབ་མདའ་དེ་བཅིག་སོང་།” ཞིེས་

བརོྗོད། ཁོོས་དེའི་ཐོག་ལ་མི་དགའ་བ་བྱས་མ་བྱུང་། ཕལ་ཆོེར་དང་པོ་ནས་ཆོག་ཆོོག་

ཆོོག་ཡོིད་ས་རེད།

གནས་སྐོབས་གཞིན་ཞིིག་ལ་ངེས་སོྟན་པས་ཁོོ་རང་ག་ིརྟེ་ད་ེང་ལ་སོྦྱང་བརྡོར་གྱི་ིཆོེད་

དུ་སོྤྲོད་སྐོབས་ང་ལ་དཀའ་ངལ་ཕྲན་བུ་འཕྲད་བྱུང་། ཁོོ་རང་རྒྱལ་སྤྱིིའ་ིནང་དུ་གྲགས་ཆོ་ེ

བའི་གཟུ་དཔང་ཞིིག་རེད། འོན་ཀྱིང་རྟེ་པ་ངོ་མཚེར་ཞིིག་མ་རེད། ཁོོ་རང་གིས་རང་

ཉིིད་རྟེ་པ་རྩེ་གྲ་ཞིིག་ཡིིན་བསམ་གྱིི་ཡོིད་ཀྱིང་ཁོོ་ལ་དཀའ་ངལ་འགའ་ཤོས་ཡོིད། ཁོོ་ལ་

དུས་རྟེག་ཏུ་བཞོིན་རྒྱུའི་རྟེ་གསེབ་ཅིིག་ཡིོད། ཁོོ་དེ་ལ་བཞོིན་ཏེ་འགོྲ་དུས་ཚེང་མ་གད་

མོ་ཤོོར། གང་ཡིིན་ཟིེར་ན། ཁོོ་རྟེ་དེར་བཞོིན་ཏ་ེདོ་རའ་ིནང་དུ་སོྐོར་བ་བྱེད་དུས་ཁོོ་རང་

ག་ིསེམས་ལ་བང་འགྲོས་ཡིིན་སྙམ་སྟ་ེའགོྲ་སྟངས་ཁྱོད་མཚེར་ཞིིག་བྱས་ཏ་ེབཞོིན་གྱི་ིརེད། 

ཁོོས་སྣ་དང་མ་ལེ་ཡིར་བཀྱིག་སྟེ་བཞོིན་ནས་འགོྲ་དུས་ཁོེངས་དྲེགས་ཅིན་དུ་མཐོང་གི་

ཡིོད། ཁོོའ་ིརྟེ་དེས་རྐང་པ་དྲུད་དེ་ལག་པ་གཉིིས་ཀྱིིས་ཁྱོད་མཚེར་དེ་འདྲ་བྱེད་ཀྱིི་ཡོིད་

ཙང་། ང་ཚེོས་ཁོོ་ལ་འཕྱི་དམོད་བྱེད་ཀྱི་ིཡིོད། ད་ེནས་ཉི་ིམ་ཞིེད་སྣང་ཅིན་ད་ེསླེེབས་དུས་

ཁོོས་ང་ལ་ “ཁྱོེད་རང་གིས་སོྦྱང་བརྡོར་ལ་འབད་བརོྩན་ཆོེན་པོ་བྱེད་ཀྱི་ིཡིོད་ཙང་། ངས་

ཁོྱོད་རང་ལ་ངའ་ིརྟེ་གསེབ་ད་ེབཞོིན་དུ་འཇུག་ག་ིཡིིན།” ཞིེས་བརོྗོད་བྱུང་། རྟེ་དེའ་ིཐོག་

ལ་བང་འགྲོས་ཡོིང་རྒྱུ་མིན་པ་ངས་ཤོེས་ཀྱིི་ཡིོད་ཙང་ “ད་བྱུང་མ་སོང་” བསམས་བྱུང་། 

ཁོོས་ང་ལ་ “བང་འགོྲས་རོྒྱབས། བང་འགོྲས་རོྒྱབས།” ཅིེས་རོྗོད་ཀྱིིན་བསྡེད་པས་དེ་ནི་

སོྦྱང་བརྡོར་འཇེིགས་སུ་རུང་བ་ཞིིག་བྱུང་། རྟེ་དེས་ཕལ་ཆོེར་ཁོོ་རང་དང་མཉིམ་དུ་གང་

བྱས་པ་དེ་ངའི་མཉིམ་དུ་བྱེད་ཀྱིི་ཡིོད་པ་འདྲ། ཁོོ་རང་བཞོིན་པའི་སྐོབས་སུའང་གོམ་

སྟབས་ད་ེརང་ཡིིན་པ་ད་ེཁོོས་ཤོེས་ཀྱི་ིམེད་ཙང་ཁོོས་ང་ལ་སོྐྱན་བརོྗོད་བྱེད་རྒྱུ་ཉིག་ཅིིག་

རེད། ངས་རྟེ་དེར་བཞོིན་སྐོབས་ཚེང་མས་གད་མོ་དགོད་བཞིིན་འདུག
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ང་སི་པེན་ཡིའི་རྟེ་བཞོིན་སོླེབ་གྲྭ་རུ་ཡོིད་དུས་ངས་རྟེ་རྩལ་གཞིན་པ་ཞིིག་ལ་སོྦྱང་

བརྡོར་མང་པོ་བྱས་པ་ནི་བར་སྣང་དུ་སྣེ་འདྲེན་རྐང་སྒྱུར་བྱེད་རྒྱུ་དེ་རེད། དེ་ནི་རྟེ་དེས་

མགོྱིགས་འགོྲས་ཀྱི་ིསྐོབས་སུ་འགོྲས་མ་ིདལ་བར་སྣ་ེའདྲེན་གྱི་ིརྐང་པ་བར་སྣང་དུ་གཅིིག་

ནས་གཞིན་དུ་བརྗོ་ེབ་ཡིིན། རྟེའ་ིའདུལ་སོྦྱང་ག་ིགནས་རིམ་མཐོ་ཤོོས་གྷི་ིརནད་ཕ་ིརིག་

ས་ིས་ིཡི་ིསྐོབས་སུ་རྟེ་དེས་གོམ་སྟབས་ར་ེརེར་སྣ་ེའདྲེན་རྐང་སྒྱུར་བྱེད་དགོས་པ་འད་ིན་ིབྱ་

འགུལ་ཧ་ཅིང་ཁོག་པོ་ཞིིག་རེད། གང་ཡིིན་ཟིེར་ན། སྐོབས་དེར་རྟེ་དེས་རྒྱུན་ལྡན་གྱིི་

མགོྱིགས་འགོྲས་བྱེད་ཐུབ་ཀྱིི་མེད། རྟེའི་རང་བཞིིན་གྱིི་གོམ་འགོྲས་ཁོོ་ན་ལ་བརྟེེན་པའི་

སོྲོལ་རྒྱུན་སྤུས་གཙང་གི་རྟེའི་འདུལ་སྦྱོང་གི་འདོད་ཚུལ་ལྟར་ན། གོམ་སྟབས་རེ་རེར་

སྣ་ེའདྲེན་རྐང་སྒྱུར་བྱེད་རྒྱུ་ད་ེརོྩད་གཞི་ིཅིན་གྱི་ིགོམ་འགོྲས་ཤོིག་རེད། གང་ཡིིན་ཟིེར་ན་

སྐོབས་དེར་རྟེའི་གོམ་འགྲོས་སྟོར་ཟིིན་པ་རེད། དེས་ན་རྟེ་དེས་རང་བཞིིན་གྱིིས་གང་

བྱེད་ཐུབ་པ་ལས་འདས་པའ་ིསོྦྱང་བརྡོར་ཞིིག་སོྤྲོད་ཀྱི་ིཡིོད།

ཉིིན་ཞིིག་ངས་རྟེ་པའི་འགོ་ཁྲིད་ཀྱིི་རྟེ། སིག་ལ་ཧྥོི་ཌུབ་བོྷ་ཧྥོི་ན་ཟིེར་བ་དེར་ཞོིན་

བཞིིན་ཡོིད་སྐོབས་ཁོོས་ང་ལ་ “ཀ་བ་གཉིིས་བརྒྱུད་ད་ེགོམ་སྟབས་ར་ེརེར་སྣ་ེའདྲེན་རྐང་

སྒྱུར་བྱེད་བཞིིན་ཐིག་གི་དཀྱིིལ་ལ་མགྱིོགས་འགྲོས་བོྱས།” ཞིེས་བརོྗོད་བྱུང་། ངས་འདི་

འདྲ་བྱེད་སྟངས་ཤོེས་ཀྱི་ིམེད། (ཀ་བ་ཟིེར་དུས་མཐོ་ཚེད་མ་ིཊིར་གཉིིས་དང་ཕྱིེད་ཀ་ཅིན་

གྱི་ིཀ་བ་གཉིིས་དང་། ད་ེགཉིིས་ཀྱི་ིབར་ལ་བར་སོྟང་མ་ིཊིར་གཅིིག་དང་ཕྱིེད་ཀ་ཡིོད། སོྦྱང་

བརྡོར་གྱིི་ཆོ་ཤོས་ཀྱིི་ཚུལ་དུ་རྟེ་སྦྱོང་བརྡོར་ཡིག་ཤོོས་དེ་ཚེོས་ཀ་བ་གཉིིས་ཀྱིི་བར་ལ་

ལངས་ཏེ་དུས་ཡུན་རིང་པོར་གནས་གཅིིག་གོམ་འགོྲས་བྱེད།) གོམ་སྟབས་རེ་རེར་སྣེ་

འདྲེན་རྐང་སྒྱུར་བྱེད་པའ་ིརྟེ་རྩལ་ད་ེངས་ད་ེསོྔོན་སྦྱངས་མོྱོང་མེད། ང་རྟེ་ལ་བཞོིན་ཏ་ེཁོོ་

ཋེད་ས་ིཡོིལ་ནས་འགོྲ་སྐོབས་ངས་ཁོོ་ལ་ “ངས་འད་ིག་འདྲ་བྱེད་དགོས་རེད།” ཞིེས་དྲིས་

པ་ཡིིན། ཁོོས་ང་ལ་ “སི་པེན་ཡིའི་རྟེ་བཞིོན་སླེོབ་གྲྭའི་ནང་དུ་ང་ཚེོས་དྲི་བ་འདྲི་ཡིི་མ་

རེད།” ཅིེས་བརོྗོད་བྱུང་། དེ་ནས་ང་དཀྱིིལ་ཐིག་གི་སྟེང་ལ་འགྲོ་ཞོིར་དུ་བར་སྣང་དུ་སྣེ་

འདྲེན་རྐང་སྒྱུར་བྱེད་པའ་ིབརྡོ་སོྟན་ཡིིན་པར་བསམས་ནས་རྟེ་ལ་བརྡོ་སོྟན་བྱས་པ་ཡིིན། 
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རྟེ་དེར་སོྦྱང་བརྡོར་ཧ་ཅིང་ཡིག་པོ་ཐོབ་ཡིོད་ཙང་ཁོོས་ང་ལ་ད་ེག་རང་བྱས་སོང་། ང་ན་ིཧ་

ཅིང་སོྤྲོ་བ་འཕེལ་པོ་བྱུང་།

བྷ་ལེད་སྒྱུ་རྩལ་ལ་སྟངས་སྟབས་དུ་མ་ཡིོད་པ་ནང་བཞིིན་རྟེའི་འདུལ་སོྦྱང་ལའང་

རྒྱུན་གཙང་གི་བྱ་འགུལ་དང་གཟུགས་དབྱིབས་དུ་མ་ཡོིད། ཡིིན་ན་ཡིང་རྟེའི་འདུལ་

སོྦྱང་ནང་ག་ིགཟུགས་དབྱིབས་མང་ཆོ་ེབའ་ིའབྱུང་ཁུངས་ན་ིདམག་འཐབ་ཀྱི་ིབྱ་འགུལ་

ནས་རེད། དཔེར་ན། བང་འགོྲས་བསོྐོར་བ་ནི་དམག་འཐབ་ཀྱིི་ནང་དུ་གྲི་འཕྱིར་ནས་

དགྲ་བོའ་ིཕོྱིགས་སུ་འགྲོ་སྐོབས་བེད་སོྤྱིད་གཏོང་ག་ིཡོིད། ད་ེནས་ཕྱིིར་འཐེན་བྱེད་སྐོབས་

བསོྐོར་བ་ཆོ་ཚེང་བ་མུ་མཐུད་ཀྱི་ིཡིོད། མདུན་སྐྱོད་དང་འཕྲེད་སོྐྱད་གཉིིས་ཀ་བྱེད་སྐོབས་

ཕྱིེད་བང་འགྲོས་དང་ཕྱིེད་མགོྱིགས་འགྲོས་བྱེད་པ་ན་ིཁོ་གཏད་ཀྱིིས་ཁོྱོད་རང་གང་དུ་འགྲོ་

མིན་མ་ིཤོེས་ཙང་ཁོ་གཏད་མགོ་འཐོམ་དུ་འཇུག་པའ་ིཆོེད་དུ་རེད། བར་སྣང་དུ་སྣ་ེའདྲེན་

རྐང་སྒྱུར་བྱས་པ་དེས་ཁོ་བསྒྱུར་ཏ་ེམགོྱིགས་པོར་བོྲེས་ཐུབ་ཀྱི་ིཡོིད།

དམག་སར་བྱུང་བའི་རྟེའི་འདུལ་སྦྱོང་གི་ལམ་སོྲོལ་མང་པོ་ཞིིག་ད་ལྟའང་སི་པེན་

ཡིའ་ིརྟེ་བཞོིན་སླེོབ་གྲྭ་ལ་ཡིོད་པ་མཚེོན་གྱི་ིའདུག དཔེར་ན། ས་ིཔེན་ཡིའ་ིརྟེ་བཞོིན་སླེོབ་

གྲྭར་སྲོབ་ཉིིས་བརྩེགས་དང་མཐུར་འགོ་བཞི་ིཅིན་བྱས་ཏ་ེབཞོིན་སྐོབས། ལག་གཡོིན་པས་

སྲོབ་མདའ་གསུམ་དང་གཡིས་པས་སྲོབ་མདའ་གཅིིག་བཟུང་ག་ིཡོིད། (ངས་རྒྱུགས་སྤྲོད་

ཚེར་རྗོེས་བྲེིས་པའ་ིཡི་ིགེའ་ིནང་དུ་འདིའ་ིསོྐོར་གསལ།) ལུགས་སོྲོལ་འད་ིན་ིལག་གཡིས་

པས་གྲ་ིབེད་སོྤྱིད་བྱེད་རྒྱུར་དཀའ་ངལ་ཞི་ེདྲགས་མ་ིའཕྲད་པའ་ིཆོེད་དུ་རེད། ས་ིཔེན་ཡིའ་ི

རྟེ་བཞོིན་སླེོབ་གྲྭ་ཡིི་ཕྱིི་ལ་ནམ་རྒྱུན་ང་ཚེོས་རྟེ་བཞོིན་སྐོབས་ལག་པ་རེ་ལ་སྲོབ་མདའ་

གཉིིས་རེ་བཟུང་གི་ཡིོད། འོན་ཀྱིང་དམག་འཐབ་ཀྱིི་ལུགས་སོྲོལ་འགའ་ཞིིག་གང་སར་

མཐོང་རྒྱུ་ཡིོད། དཔེར་ན། དུས་རྟེག་ཏུ་ང་ཚེོས་རྟེ་ལ་གཡོིན་ཕོྱིགས་ནས་བཞིོན་དགོས་

པའི་རྒྱུ་མཚེན་གཙོ་བོ་ནི་གྲི་དེ་རྟེའི་དཔྱོི་མགོ་གཡིོན་དུ་ཡོིད་ཙང་། བཞོིན་པའི་སྐོབས་

སུ་གྲི་དེ་རྟེ་ལ་མི་ཟུག་པའི་ཆོེད་དུ་རེད། ད་ཆོ་དེ་ནི་འཇེིག་རྟེེན་ཀུན་ཁྱོབ་ཀྱིི་ལམ་སོྲོལ་

ཞིིག་རེད། ཕོྱིགས་མཚུངས་སི་པེན་ཡིའི་རྟེ་བཞོིན་སླེོབ་གྲྭར་རྟེའི་ཟིེ་དེ་རྟེའི་མཇེིང་པའི་
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གཡིས་ཕོྱིགས་སུ་འཇོེག་དགོས། འད་ིན་ིགྲ་ིཤུབས་ནས་འདོན་སྐོབས་རྟེའ་ིཟི་ེལ་མ་ིའཁྲིལ་

པའ་ིཆོེད་དུ་རེད།

སི་པེན་ཡིའི་རྟེ་བཞོིན་སོླེབ་གྲྭ་ཁོོ་ནར་ལག་བསྟར་བྱེད་པའི་སོྲོལ་རྒྱུན་སྤུས་གཙང་

གི་རྟེའི་འདུལ་སྦྱོང་གི་རྟེ་རྩལ་ཡིང་ཡིོད། འདི་དག་ལ་ “རྨད་བྱུང་གི་ལུགས་” (haute 

scchool) སམ་ས་སྟེང་ག་ིབར་སྣང་ཞིེས་ཟིེར། འད་ིཚེ་ོདེང་རབས་ཀྱི་ིའགྲན་བསྡུར་ནང་དུ་

ལག་བསྟར་བྱེད་ཀྱི་ིམེད། ཡིིན་ན་ཡིང་ལ་ིཕ་ིབཟིའ་ནེར་ཟིེར་བའ་ིརྟེ་རིགས་ད་ེཚེ་ོདམིགས་

བསལ་བྱ་འགུལ་འདི་ཚེོའི་ཐོག་ལ་རྩལ་དང་ལྡན། ང་སི་པེན་ཡིའི་རྟེ་བཞོིན་སླེོབ་གྲྭ་རུ་

ཡིོད་སྐོབས་ངས་འད་ིདག་མང་པོ་ཞིིག་ལ་ཉིམས་མོྱོང་གསོག་རྒྱུའ་ིགོ་སྐོབས་བྱུང་། ངའ་ི

དུས་ཡུན་རོྫོགས་མཚེམས་སུ་དེ་གར་པར་རྒྱག་སྐོབས་ངས་འདྲ་པར་ལེན་པའི་ཆོེད་དུ་

བྱ་འགུལ་འད་ིདག་མང་པོ་ལག་བསྟར་བྱས་པ་ཡིིན། འོན་ཀྱིང་ངས་ད་ེདག་ཉིིན་རྟེག་ཏུ་

བྱས་མེད། ལ་ེཝི་ེཌ་ེཟིེར་བ་སྟ།ེ རྟེ་ཡི་ིལྗིད་ཤུགས་ཡོིངས་སུ་ལུས་སྨོད་དམ་རྐང་བའ་ིསྟེང་

ལ་འབེབས་པའ་ིརྟེ་རྩལ་ངོ་མཚེར་ཅིན་ཞིིག་ཡིོད། ད་ེན་ིརྟེ་གང་ཞིིག་ཕྱི་ིརྐང་གཉིིས་ཐང་

ལ་བཙོག་ནས་མདུན་རྐང་ངམ་ལག་པ་གཉིིས་ཡོིངས་སུ་བར་སྣང་ལ་འདེགས་པ་ད་ེཡིིན། 

ཡིོ་རོབ་ཏུ་བཟོི་ལྟ་འད་ིཅིན་གྱི་ིརྟེའ་ིའདྲ་གཟུགས་མང་པོ་མཐོང་རྒྱུ་ཡིོད། རྟེ་རྩལ་འདིའ་ི

སྐོབས་སུ་རྟེ་ཡི་ིཕྱི་ིརྐང་འདོྲང་བོ་མ་ཡིིན་པར་མར་གུག་ནས་བསྡེད་ཡོིད། ཕ་ེས་ཌ་ེསྟ།ེ ཀེར་

ལངས་ཀྱི་ིསྐོབས་སུ་ཡིང་རྟེའ་ིལྗིད་ཤུགས་ཡོིངས་རོྫོགས་ཕྱི་ིརྐང་ག་ིསྟེང་དུ་ཡིོད། འོན་ཀྱིང་

རྟེ་དེའ་ིཕྱི་ིརྐང་གུག་མེད་པར་འདྲོང་པོ་ཡིིན་ལ། རྟེ་ད་ེཅུང་ཙམ་ཇེ་ེམཐོར་འཕགས་ཡིོད། 

འད་ིན་ིརྟེ་དེས་ཁོ་ལ་མ་ིཉིན་པར་ཀེར་ལངས་བྱེད་པ་དང་རྦད་ད་ེཐ་དད་རེད།

གཞིན་ཡིང་རྟེ་དེས་ས་སྟེང་ནས་བར་སྣང་ལ་མཆོོངས་ཏ་ེརྐང་པ་གཉིིས་ཀྱིིས་འཕྲ་ཐོ་

ཡིིས་རྒྱག་པའ་ིདྲག་རྩུབ་ཀྱི་ིབྱ་འགུལ་ད་ེལ་ཨར་ལངས་ (Capriole) དང་འཕག་མཆོོང་

རྒྱག་པ་ཟིེར། ད་ེལྟར་བྱས་ཏ་ེཁོ་གཏད་རྟེ་ཐོག་ནས་ལྷུང་དུ་འཇུག་ཐུབ། ཡིང་རྟེ་དེས་རྐང་

པ་གཉིིས་ཀྱི་ིསྟེང་དུ་ལངས་ཏ་ེགོམ་ཆོེན་བཞི་ིནས་དྲུག་བར་དུ་མདུན་མཆོོང་བྱེད་པའ་ིབྱ་

འགུལ་ཁོོར་བྷེད་ (Courbette) ཟིེར་བ་གཞིན་ཞིིག་ཡོིད། འད་ིན་ིདམག་འཐབ་ཀྱི་ིསྐོབས་
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སུ་ཁོ་གཏད་ཀྱིི་མདུན་དུ་སོྐྱད་པར་བེད་སོྤྱིད་གཏོང་གི་ཡིོད། མདོར་བསྡུས་ན་དམག་

འཐབ་ད་ེམཛོེས་སྡུག་ལྡན་པ་ཞིིག་ཡིིན་དགོས།

སླེོབ་གྲྭ་དེར་ང་རང་སྦྱོང་བརྡོར་ལ་ཐིམ་པའ་ིཚེོར་བ་ཕྱུག་པོ་ཞིིག་བྱུང་བ་ངས་དྲན། 

སྐོབས་དང་དུས་སུ་ང་ལ་བསམ་རྒྱུ་དྲན་རྒྱུ་བརྗོེད་ད་ེངའ་ིསེམས་ལ་ “འད་ིལྟ་བུའ་ིགནས་

སྟངས་ངོ་མཚེར་ཅིན་ཞིིག་ག་ིནང་དུ་ང་རང་ཡོིད་པ་ད་ེཇེ་ིའདྲའ་ིབསོད་ནམས་ཆོ་ེབ་ལ་

ཨང་།” དྲན་མོྱོང་། ཚེོགས་ཁོང་དེའ་ིནང་དུ་རྟེ་ད་ེཚེོར་བཞོིན་རྒྱུ་ད་ེག་རང་འོད་སྟོང་འཕོྲ་

བ་དང་། མཐོར་འདེགས་ཅིན། རྨད་དུ་བྱུང་བ་བཅིས་རེད། ཉིམས་མོྱོང་ད་ེན་ིང་ལ་དེའ་ི

སོྔོན་དང་དེའི་རྗོེས་གཉིིས་ཀར་བྱུང་བའི་ཉིམས་མོྱོང་དང་འགྲན་དུ་མེད། ང་ལ་སི་པེན་

ཡིའི་རྟེ་བཞོིན་སླེོབ་གྲྭར་སོྦྱང་བརྡོར་བྱེད་རྒྱུ་ཐོབ་པ་དེ་ནི་ཧ་ཅིང་བསོད་ནམས་ཆོེན་པོ་

ཡིིན་པ་དང་། ད་ེགར་སོྡེད་ཡུན་ཆོ་ཚེང་ག་ིརིང་ང་ལ་རྗོེས་སུ་ཡི་ིརང་དང་ངོ་མཚེར་བའ་ི

ཚེོར་བ་ཞིིག་བྱུང་།

ངའི་ཟླ་བ་གསུམ་གྱིི་དུས་ཡུན་རོྫོགས་མཚེམས་དེར་ངས་ངེས་སྟོན་པ་ཁོར་ནེལ་

ཨལ་བྷ་ིརེད་ལ་སྐོད་ཆོ་བཤོད་ད་ེངས་ཁོོ་ལ་ “ངས་ངའ་ིསོྦྱང་བརྡོར་གྱི་ིདུས་ཡུན་ཧ་ལམ་

རོྫོགས་པ་ཤོེས་ཀྱིི་ཡོིད། ཡིིན་ན་ཡིང་མ་འོངས་པར་ང་རང་བྱང་ཆུབ་པའི་སོླེབ་སོྟན་པ་

ཞིིག་བྱེད་འདོད་ཡིོད་ཙང་། ང་ལ་སོྲོལ་རྒྱུན་འད་ིཆོ་ཚེང་བ་ཤོེས་འདོད་འདུག ང་ད་དུང་

ཟླ་བ་འགའ་ཤོས་འདི་གར་སོྡེད་ཆོོག་པའི་རེ་འདུན་ཞུ་ཡིི་ཡིོད། དེ་འདྲ་བྱུང་ན་ངས་ད་

དུང་མང་ཙམ་སྦྱངས་ཏ་ེསོྲོལ་རྒྱུན་འདིའ་ིརིག་རྩལ་ནས་འགའ་ཞིིག་ནང་ལ་འཁྱོེར་ཐུབ་

ཀྱི་ིརེད་བསམ་གྱི་ིའདུག” ཅིེས་བརོྗོད་པ་ཡིིན། ངེས་སོྟན་པ་དེས་ང་ལ་དུས་ཡུན་རིང་ཙམ་

བསྡེད་ན་འགྲིག་ག་ིརེད་ཅིེས་བརོྗོད་སྐོབས་ང་རང་ཧ་ཅིང་སེམས་དགའ་པོ་བྱུང་ནས་ཁོོ་

ལ་འཐམ་འཁྱུད་བྱས་པ་ཡིིན། ངའི་བསམ་པར་ཁོོ་ཧོན་ཐོར་སོང་སྙམ་བྱུང་ཡིང་ཁོོས་ང་

ལ་ལོག་ཡོིང་ན་འགྲིག་ག་ིརེད་ཟིེར།

ང་ལ་སོྡེད་ཆོོག་པའ་ིཆོོག་མཆོན་ཐོབ་རྗོེས་ངས་སྟོན་ཁོ་ཕྱིིར་ལོག་དགོས་པ་ཤོེས་ཀྱི་ི

ཡིོད་ཙང་། དབྱར་ཐོག་བདུན་ཕྲག་འགའ་ིརིང་ལ་ང་ཁོ་ལོ་ར་ཌོའ་ིཁྱོིམ་ལ་ཕྱིིན་པ་ཡིིན། 
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ངས་སི་པེན་ཡིའི་རྟེ་བཞོིན་སླེོབ་གྲྭ་རུ་སོྦྱང་བརྡོར་ཚེར་བའི་རྗོེས་སུ་མ་འོངས་པར་ཅིི་

ཞིིག་བྱེད་དགོས་པའ་ིཐད་ལ་མནོ་བསམ་གཏོང་རྒྱུ་འགོ་བཙུགས་པ་ཡིིན། ཁོོ་ཋེད་ས་ིཡི་ི

རྟེ་རར་ང་ལ་སོྦྱང་བརྡོར་གྱིི་གནས་སྟངས་ངོ་མཚེར་ཅིན་ཞིིག་བྱུང་། འོན་ཀྱིང་སི་པེན་

ཡིའི་རྟེ་བཞོིན་སླེོབ་གྲྭ་རུ་རྟེ་བཞོིན་སྦྱོང་བརྡོར་བྱས་པའི་རྗོེས་སུ་ང་ལ་ཝིེ་ཡི་ནར་སྡེོད་

རྒྱུའི་དུས་ཚེོད་རོྫོགས་ལ་ཉིེ་བའི་ཚེོར་བ་ཞིིག་བྱུང་། ང་ཁྱོིམ་དུ་ཡིོད་སྐོབས་རིན་པོ་ཆོེ་

ང་གཉིིས་ཀྱིིས་ངའ་ིམ་འོངས་བྱེད་འཆོར་གྱི་ིསོྐོར་ལ་གོྲས་བསྡུར་བྱས་པ་ཡིིན། སྐོབས་ཤོིག་

ལ་ཁོོང་གིས་“ཁོྱོད་རང་ལ་ས་ིཔེན་ཡིའ་ིརྟེ་བཞོིན་སླེོབ་གྲྭར་རྒྱུན་གཙང་ག་ིསོྦྱང་བརྡོར་རྩ་ེ

གྲ་ཞིིག་ཐོབ་ཡོིད། འོན་ཀྱིང་ཁོྱོད་ཀྱིིས་བཤོད་པ་ལྟར་བྱས་ན། ད་ལྟའ་ིཆོར་འགྲན་བསྡུར་

གྱི་ིསོྲོལ་རྒྱུན་ད་ེའཇེར་མན་དུ་གནས་ཡོིད་པ་རེད། དེས་ན་ངའ་ིབསམ་པར་ཁོྱོད་ལ་སོླེབ་

གྲྭ་གཉིིས་ཀ་དང་སོྲོལ་རྒྱུན་གཉིིས་ཀར་ཤོེས་རོྟེགས་བྱེད་འདོད་ཡིོད་ཀྱིི་རེད། ཁོྱོད་ཀྱིིས་

སོྦྱང་བརྡོར་ཆོ་ཚེང་ལ་ཡིང་དག་པ་ཞིིག་བྱེད་རྒྱུར་ལོ་ཤོས་ཤོིག་ལ་འཇེར་མན་དུ་རྟེར་

བཞོིན་དུ་སོང་ན་ཡིག་པོ་ཡོིད་ཀྱི་ིརེད།” ཅིེས་ང་ལ་སླེོབ་སོྟན་གནང་བྱུང་།

ངའ་ིརྟེ་བཞོིན་མདུན་ལམ་གྱི་ིསོྐོར་ལ་རིན་པོ་ཆོེའ་ིདགོངས་ཚུལ་ད་ེཧ་ཅིང་ཡིང་དག་

པ་ཞིིག་རེད། ངས་གོང་དུ་བཤོད་པ་བཞིིན་ཁོོང་བོད་དུ་བཞུགས་སྐོབས་རྟེ་རྩལ་གྱི་ིཐད་ལ་

འབྲེེལ་བ་དམ་པོ་ཞིིག་ཡོིད་པ་རེད། རིན་པོ་ཆོ་ེལ་བོད་དུ་ཁོོང་རང་བྱིས་པའ་ིསྐོབས་ནས་

བཞོིན་མོྱོང་བའ་ིརྒྱ་ནག་ག་ིརྟེ་དཀར་རྒྱུད་གཙང་ཞིིག་ཡིོད་པ་རེད། ཁོོང་ག་ིརྟེ་དེས་ལྡིང་

འགོྲས་བྱེད་ཐུབ་པ་སྟ།ེ བར་སྣང་ལ་འཕགས་ནས་ཡུད་ཙམ་སོྡེད་ཐུབ། ད་ེན་ིཡིིད་དུ་འོང་

ཞིིང་བརྗོིད་བག་དང་ལྡན་པ་ཡིིན། ཁོོང་གིས་གསུངས་པ་ལྟར་ན་ཁོོང་དགོན་པ་གསར་པ་

ཞིིག་ཏུ་ཕེབས་སྐོབས་ད་ེགར་འཛུལ་བ་དང་རྟེ་དེས་ལྡིང་འགོྲས་བྱེད་ཀྱི་ིཡིོད།

རྟེ་ན་ིཁོོང་ག་ིསོྲོལ་རྒྱུན་གྱི་ིཆོ་ཤོས་ཞིིག་རེད། མ་ིཚེ་ོད་ལྟའང་ས་གནས་གང་སར་རྟེར་

ཞོིན་ནས་འགྲུལ་སོྐྱད་བྱེད་ཀྱི་ིཡོིད། དོན་དངོས་སུ་བོད་ཀྱི་ིས་ཁུལ་འགའ་ཤོས་སུ་ད་ལྟའང་

ད་ེལྟར་བྱེད་ཀྱི་ིཡིོད། ཁོོང་རྒྱུན་དུ་རྟེ་ལ་ཧ་ཅིང་དགའ་པོ་ཡིོད། འོན་ཀྱིང་ནུབ་ཕོྱིགས་ཀྱི་ི

རྟེ་བཞོིན་ཁྱོབ་ཁོོངས་སུ་ང་ལ་ཕན་ཐོགས་ཅིི་ཡིོད་ཁོོང་གིས་མཁྱོེན་པ་དེ་ནི་ཕྲན་བུ་ཡི་
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མཚེན་ཞིིག་རེད། སྐོབས་འདིར་ངས་ཨོ་སི་ཋེི་རི་ཡི་བཞིག་སྟེ་འཇེར་མན་དུ་འགྲོ་རྒྱུའི་

ཐག་གཅོིད་དེའ་ིཐད་ལ་རིན་པོ་ཆོེའ་ིབཀའ་སླེོབ་ད་ེརྒྱུ་རྐྱེེན་གཙ་ོབོ་རེད། ཁོོང་ག་ིཤུགས་

རྐྱེེན་ད་ེམེད་ན་ང་ད་ེགར་ཕྱིིན་ཡིོད་ཀྱི་ིམ་རེད།

སྤྱིི་ལོ་ ༡༩༧༩ ལོ་མཇུག་ཏུ་ངས་ཧར་བྷརད་རེ་བྷེན་ལ་ཡིི་གེ་ཞིིག་བྲེིས་པ་ཡིིན། ཁོོ་

ན་ིད་ཡིོད་འཇེར་མན་གྱི་ིའགྲན་བསྡུར་ལས་རྒྱལ་མཁོན་དང་གྷི་རནད་ཕ་ིརིག་ཟིེར་བའ་ི

མཐོ་མཆོོང་ག་ིརྩལ་ལྡན་གྱི་ིརྟེ་རྣམས་ཐོན་སྐྱེད་བྱེད་ཐུབ་མཁོན་གྱི་ིམཛོད་རྗོེས་ཅིན་ཞིིག་

རེད། ངས་ཡིི་གེའི་ནང་དུ་སི་པེན་ཡིའི་རྟེ་བཞོིན་སླེོབ་གྲྭ་རུ་ངའི་སོྦྱང་བརྡོར་ཚེར་བའི་

རྗོེས་སུ་ ༡༩༧༩ ལོ་མཇུག་ཏུ་ང་རང་ག་ིརྟེ་རྣམས་འཁྲིད་ད་ེཁོོའ་ིསར་སོླེབ་སྦྱོང་བྱེད་པར་

ཡིོང་ན་ཆོོག་མིན་དྲིས་པ་ཡིིན། ང་ལ་ཁོས་ལེན་གྱི་ིཡིིག་ལན་ཞིིག་འབོྱར་བྱུང་བས་དགའ་

པོ་བྱུང་། ངས་ ༡༩༧༩ ལོའ་ིཡི་ེཤུའ་ིའཁྲུངས་སྐོར་གྱི་ིསོྔོན་དུ་བྱང་འཇེར་མན་ལ་ང་རང་

ག་ིརྟེ་དག་ཁྲིད་ད་ེཕྱིིན་པ་ཡིིན།

ཧར་རེ་བྷེན་གྱིིས་རྟེའི་འདུལ་སྦྱོང་གི་སྦྱིན་བདག་ཡིིན་པའི་སྐུ་ཞིབས་བགྲེས་སོང་། 

མིང་ལ་ཨོ་ཊོི་ཤུལད་ཧྥོ་ིརོ་ལིནད་ཟིེར་བའ་ིམ་ིཞིིག་ག་ིའོག་ཏུ་ལས་ཀ་བྱེད་ཀྱི་ིའདུག ཁོོས་

ཧམ་བྷུར་གྷིི་ཡིི་བྱང་ཕོྱིགས་སུ་ལྟ་ན་སྡུག་པའི་རྟེ་ར་ཡིོད་པའི་གནམ་པང་ཅིན་གྱིི་དོ་ར་

ཡིིད་དུ་འོང་བ་ཞིིག་བཟོིས་འདུག དེ་ནི་དེང་རབས་ཀྱིི་ཆོ་རྐྱེེན་ཚེང་བའི་རིམ་པ་དང་

པོའ་ིརྟེ་རྩལ་སྦྱོང་ས་ཞིིག་རེད། རྟེ་རའ་ིཐང་ལ་ར་ིམོ་མཛོེས་པའ་ིསོ་ཕག་བཏིང་ཡོིད་པས་

ངོས་གཙང་ལ་དྲ་ིམ་བྲེལ་བ་དང་ངོ་མཚེར་བ་ཞིིག་འདུག ངའ་ིརྟེ་རྣམས་དེར་འོར་འདྲེན་

བྱས་ཚེར་རྗོེས་ཡིེ་ཤུའི་འཁྲུངས་སྐོར་གྱིི་སྐོབས་སུ་ང་ལ་དེ་གར་རྟེེན་གཞིི་འཛུགས་ཐུབ་

པའ་ིགོ་སྐོབས་བྱུང་།

ཡིེ་ཤུའི་འཁྲུངས་སྐོར་གྱིི་གུང་གསེང་རོྫོགས་རྗོེས་ངས་ཧར་རེ་བྷེན་ཐུག་འཕྲད་བྱས་

པ་ཡིིན། ང་རང་འགོ་འཛུགས་སྐོབས་ནས་ཁོོའ་ིམ་ིགཤོིས་ལ་ཡིིད་ཤོོར་སོང་། ཁོོ་ལ་སླེོབ་

དཔོན་ཞིིག་ཡིིན་པའི་ཁྱོད་ཆོོས་ངོ་མ་འདུག ཁོོ་ནི་རྟེ་བཞོིན་གྱིི་སྒྱུ་རྩལ་ལ་བྱང་ཆུབ་པ་

གང་ཞིིག་ལ་རྒྱུན་དུ་མི་གཤོིས་འཇེམ་པོ་དང་སྙིང་རྗོེ་ཅིན་གྱིི་སྐྱེས་བུ་ལྷད་མེད་པ་ཞིིག་
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འདུག ཁོོ་ན་ིརིན་པོ་ཆོེས་གསུང་བའ་ིསྐྱེས་བུ་ཡིང་དག་དེའ་ིགྲས་ནས་གཅིིག་རེད། ཁོོ་ན་ི

སླེོབ་སོྟན་པ་ངོ་མཚེར་ཅིན་ཞིིག་རེད། ངས་ར་ེབྷེན་དང་ལྷན་དུ་གཟིའ་འཁོོར་འགའ་ཤོས་

ལ་སྦྱངས་པའི་རྗོེས་སུ་རིན་པོ་ཆོེས་ང་ལ་འདི་གར་འགོྲ་དགོས་པའི་དགོངས་འཆོར་

གནང་བ་དེ་ཇེི་འདྲའི་བདེན་པ་རེད་ཨང་སྙམ་པ་ཡིིད་ལ་འཁོོར་བ་དྲན་གྱིི་འདུག ང་

ལ་ང་རང་ག་ིཧ་ེནོ་ཧྥོ་ེར་ནས་ཡིིན་པའ་ིརྟེ་ཆོེན་པོ་དཔའ་བརྟུལ་དང་ལྷན་དུ་དཀའ་ངལ་

འགའ་འཕྲད་བྱུང་། དཀའ་ངལ་དེ་དག་སེལ་བ་ལ་ཧར་རེ་བྷེན་གྱིིས་ང་ལ་རྣམ་དཔོྱོད་

ལྡན་པའ་ིརོགས་པ་བྱས་བྱུང་།

ང་ར་ེབྷེན་གྱི་ིརྟེ་ར། གྷི་ིརོན་ཝིོལ་ཌབ་ཏུ་ཡིོད་སྐོབས་ང་ལ་ང་རང་ག་ིརྟེ་ལས་གཞིན་

པའ་ིརྟེ་ལའང་བཞོིན་རྒྱུའ་ིགོ་སྐོབས་ཀྱིང་སྤྲོད་བྱུང་། ང་རྟེ་འདྲ་མིན་སྣ་ཚེོགས་ལ་བཞོིན་

ནས་གྷི་རནད་ཕི་རིག་ཟིེར་བའི་མཐོ་མཆོོང་གི་བྱ་འགུལ་རྣམས་ཚེོར་བའི་གོ་སྐོབས་

མང་པོ་བྱུང་། རིན་པོ་ཆོེས་ས་ཆོ་ད་ེལ་རྟེ་བཟིང་པོ་བསྐྲུན་སའ་ིབཟོི་གྲྭ་ཞིེས་ཐ་སྙད་སྦྱར་

གནང་ཡིོད་ལ། དེ་ནི་མི་ཚེོས་སོྦྱང་བརྡོར་བྱེད་སའི་ཁོོར་ཡུག་ཧ་ཅིང་ངོ་མཚེར་ཅིན་

ཞིིག་རེད། ར་ེབྷེན་གྱིིས་ས་ཆོ་ཧ་ཅིང་གུ་ཡིངས་པོ་སྤྲོད་ཡོིད་ཙང་། སོ་སོའ་ིགཡིས་གཡིོན་

དུ་མ་ིཚེོས་སོྦྱང་བརྡོར་བྱེད་སྐོབས་རྟེ་པ་ཚེོས་ནོར་འཁྲུལ་མང་པོ་བཟོི་ཡི་ིམེད། ལས་རིམ་

གཞིིར་བཟུང་ཕྱིིན་ཙང་ལམ་ལོྷངས་ལྡན་པ་དང་ལས་སླེ་མོ་ཡོིང་ག་ིཡོིད། ད་ེན་ིཝི་ེཡི་ན་

དང་ཁོྱོན་ནས་མ་ིའདྲ་བ་རེད། ད་ེགར་ཕྱིིའ་ིགནོན་ཤུགས་ཆོེན་པོ་མ་ིའདུག སོྦྱང་བརྡོར་

བྱེད་ཚུལ་ཡིང་མ་ིཚེང་མའ་ིའདོད་པ་དང་མཐུན་པོ་འདུག མ་ིཚེང་མར་ཡིག་པོ་ཡིོང་ག་ི

ཡིོད་ཙང་དཀའ་ངལ་གང་ཡིང་མེད།

ངས་ཁོོ་དགེ་རྒན་དུ་བསྟེན་རྒྱུ་འགོ་མ་བཙུགས་སོྔོན་གྱིི་ལོ་མང་པོའ་ིགོང་ལ་ཧར་

བྷརད་ར་ེབྷེན་གྱི་ིསོྐོར་ལ་གོ་མོྱོང་། དེའ་ིསྐོབས་སུ་ཁོོ་ན་ིརྟེ་རྩལ་སྦྱོང་བརྡོར་གྱི་ིདག་ེརྒན་

དང་རྟེ་པ་ཆོ་ེཤོོས་ད་ེཡིིན་པའ་ིསྐོད་གྲགས་ཡོིད། ཁོོས་སོླེབ་ཕྲུག་ལ་གདམ་ག་ཡིིད་གཟིབ་

བྱས་ཏ་ེལེན་པ་ལས་གང་བྱུང་མ་ིལེན། ཁོོ་ལ་ཁོོའ་ིསར་སླེོབ་སོྦྱང་བྱེད་དུ་ཡིོང་མཁོན་ལ་

སྣང་མེད་དུ་གཏོང་བའི་མིང་གྲགས་ཀྱིང་ཡིོད། ཁོོས་སྐོབས་རེ་ “ཞོིགས་པ་བདེ་ལེགས།” 
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ཟིེར་གྱིི་ཡིོད། དེ་མིན་གང་ཡིང་བརོྗོད་ཀྱིི་མེད། ཁོོས་མི་ཚེོ་ལ་ཐད་ཀར་སླེོབ་སོྟན་ནམ་

ཡིང་བྱེད་ཀྱིི་མེད། མི་ཚེོས་ཁོོའ་ིསོྤྱིད་པ་དེ་ཡི་མཚེན་ལ་བརྩི་ཡིི་ཡོིད། འདི་ང་ལ་གོམས་

འདྲིས་ཆོེན་པོ་ཡིོད་ཙང་མི་བདེ་བ་གང་ཡིང་མེད། ངའི་རྟེ་བཞོིན་གྱིི་སོྦྱང་བརྡོར་ཐད་

ཁོོ་རང་གིས་རམ་འདེགས་ཞི་ེདྲགས་བྱས་ཡིོད། ཧར་ར་ེབྷེན་གྱིིས་ང་ལ་རྟེ་ལ་རྒྱུན་དུ་ཁོོང་

ཁོྲ་དང་རྩུབ་སོྤྱིད་བྱེད་པ་ནི། རྟེ་པ་དེས་གང་ཡིང་ཤོེས་ཀྱིི་མེད་པའི་རྟེགས་མཚེན་ཡིིན་

ཚུལ་བསླེབས་བྱུང་། རྟེ་ལ་གོ་བརྡོ་སོྤྲོད་པའི་ཐབས་ལམ་མི་འདྲ་བ་སྣ་ཚེོགས་ཡིོད་པས་

རྟེ་པ་དེ་ཁོོག་རྒྱ་ཡིངས་པོ་ཡིོད་དགོས། གལ་ཏེ་རྟེ་དེར་བྱ་འགུལ་ཞིིག་སླེོབ་རྒྱུའི་འབད་

བརོྩན་བྱེད་སྐོབས། རྟེ་དེས་ལམ་སེང་མི་ཤོེས་པའམ། ཡི་ལན་མི་བྱེད་པ་བྱུང་ན། དྲག་

པོ་བྱེད་མ་ིརུང་། ཁོྱོད་ཀྱིིས་ “ངས་ལམ་མ་ིའདྲ་བ་ཞིིག་ལ་བརྟེེན་ནས་འད་ིའགྲེལ་བཤོད་

བྱེད་ཐུབ་བམ། ངས་འད་ིདུམ་བུར་བསིལ་དགོས་སམ། གོ་བརྡོ་མ་ིའཕོྲད་པ་ཅི་ིཞིིག་ཡིོང་

གི་འདུག གཞིི་རྩའི་སྒྲིག་སོྲོལ་གྱིི་ཐད་ནས་ངས་ཡིང་སྐྱར་གཏན་འབེབས་ཅིི་ཞིིག་བྱེད་

དགོས་འདུག”ཅིེས་བསམ་བོླ་གཏོང་དགོས། རྟེ་ལ་ཡིང་ཡིང་ཉིེས་བརྡུང་གཏོང་བ་དང་། 

བརྙིས་བཅོིས་བྱེད་མཁོན་གྱི་ིརྟེ་པ་དེས་མཐའ་མའ་ིགྲུབ་འབྲེས་བཟིང་པོ་ཞིིག་ནམ་ཡིང་

འདོན་མ་ིཐུབ་པའ་ིནན་བརོྗོད་བྱས་ཡིོད།

ངས་རྟེ་འགའ་ཤོས་ལ་སྒོ་མ་བརྒྱབ་སོྔོན་ལ་འདར་སིག་རྒྱག་པ་དང་། རྟེ་འགའ་ཤོས་

ཕ་ིཡིབ་ (Piaffe) ཅིེས་པའ་ིསོྦྱང་བརྡོར་དུ་འཁྲིད་སྐོབས་ཞིེད་སྣང་སྐྱེས་ཏ་ེམར་ཉིལ་སོྡེད་

པ་དེ་འདྲ་མཐོང་མོྱོང་། འདི་དག་ངས་ང་ཝིེ་ཡི་ནར་ཡིོད་སྐོབས་སི་པེན་ཡིའི་རྟེ་བཞོིན་

སླེོབ་གྲྭ་མིན་པའི་རྟེ་ར་གཞིན་དུ་མཐོང་བྱུང་། མཁྲེགས་པོ་བྱེད་དགོས་ཀྱིང་རྩུབ་སོྤྱིད་

བྱེད་དགོས་པ་རྩ་བ་ནས་མེད། གལ་ཏ་ེརྟེ་ད་ེསྟངས་འཛོིན་བྱེད་དཀའ་བ་ཞིིག་འདུག་ན། 

སྐོབས་རེ་གཉིིས་ལ་ཐབས་ལམ་ཤུགས་ཆོེ་དེ་འདྲ་བེད་སོྤྱིད་བྱེད་ལོས་དགོས། འོན་ཀྱིང་

ད་ེན་ིཧ་ཅིང་དཀོན་པོ་ཡིིན་དགོས།

ཧར་ར་ེབྷེན་ལ་ཉིམས་མོྱོང་ཧ་ཅིང་ཆོེན་པོ་དང་རོྫོགས་མཐའ་མེད་པའ་ིསེམས་ཁོམས་

རིག་པའ་ིམཐུན་རྐྱེེན་ལྡན་ཡོིད། ཁོོས་ང་ལ་ངའ་ིརྟེ་རྣམས་ལ་ཧ་ཅིང་འཇེམ་པོའ་ིསོྒོ་ནས་
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སོྦྱང་བརྡོར་བྱེད་རྒྱུའ་ིརོགས་པ་བྱས་བྱུང་། ངས་ཁོོའ་ིས་ནས་དུས་ཡུན་ཐུང་ངུའ་ིརིང་ལ་

མང་པོ་ཞིིག་སྦྱངས་པ་ཡིིན།

སོྦྱང་བརྡོར་གྱིི་ཁོོར་ཡུག་འདིའི་ནང་དུ་ང་ལ་ཐེངས་དང་པོར་བག་ཕེབས་ཀྱིི་ཚེོར་

བ་ངོ་མ་ཞིིག་བྱུང་། ང་རང་ལ་རྟེ་ཇེ་ིལྟར་ཞོིན་འདོད་ཡིོད་པ་ད་ེངའ་ིབོླ་ལ་སྔོ་མོ་ནས་ཡིོད་

པ་ཤོེས་ཀྱིི་ཡིོད། ང་རེ་བྷེན་གྱིི་སར་སླེེབས་དུས་ང་ལ་ཚེོད་ལྟ་བྱེད་རྒྱུའི་རང་དབང་བྱིན་

ཡིོད་པའ་ིཚེོར་སྣང་ཞིིག་བྱུང་། ཚེང་མ་འདོད་འདུན་བཞིིན་འགྲུབ་བཞིིན་པར་མངོན། རྟེ་

བཞོིན་སོྦྱང་བརྡོར་ད་ེན་ིཧ་ཅིང་གོང་བུར་འགྲིལ་ཤུགས་ཅིན་ཞིིག་བྱུང་བས་དུས་ཚེོད་ད་ེ

ཡིང་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་ཞིིག་བྱུང་། རྟེ་ལ་ཇེ་ིལྟར་འདུལ་སྦྱོང་བྱེད་སྟངས་སོྦྱང་རྒྱུའ་ིཐད་ལ། ངས་

ཐེངས་དང་པོར་རང་གི་ལྷན་སྐྱེས་ཀྱིི་ནུས་པ་ལ་ཡོིངས་སུ་བོླ་གཏོད་ཐུབ་པ་དང་ངས་ད་

བར་དུ་སྦྱངས་པའི་ཤོེས་ཡིོན་བདག་གིར་བྱེད་ཐུབ། ཁོོས་ང་ལ་དེ་བྱེད་ཐུབ་པའི་ནུས་

ཤུགས་དེ་སྤྲོད་པ་ཚེོར་བྱུང་། ངས་དུས་རྒྱུན་དུ་རིན་པོ་ཆོེའི་བཀའ་སླེོབ་གྱིི་སྙིང་དོན་ལྟེ་

བ་ད།ེ ཁོོང་གིས་མ་ིཚེོའ་ིནུས་སོྟབས་ལ་རྗོེས་སུ་ཡི་ིརང་གནང་ཐུབ་པ་དང་། ད་ེནས་ཁོོང་

ཚེོར་རང་ཉིིད་ཀྱིི་རིག་སོྟབས་རྒྱས་སུ་བཅུག་སྟེ། དེ་དག་མངོན་པར་གསལ་བར་བྱེད་

པའི་རང་དབང་སོྤྲོད་རྒྱུ་དེ་ཡིིན་པ་བསམ་གྱིི་ཡོིད། ཧར་བྷརད་རེ་བྷེན་ཡིང་དེ་ལྟ་བུའི་

དགེ་རྒན་ཞིིག་རེད། ཁོོ་དང་ལྷན་དུ་སོླེབ་སྦྱོང་བྱེད་དུས་ང་རང་གིས་ང་རང་ངོ་ཤོེས་རྒྱུ་

འགོ་ཚུགས་སོང་།

ངས་ར་ེབྷེན་གྱིིས་ཁོོ་རང་རྟེའ་ིསྟེང་དུ་ལྡིང་འཁོོར་ཞིིག་བྱེད་པར་ལྟ་བཞིིན་བསྡེད་པ་

དྲན་སོས་ཀྱིི་འདུག སྐོབས་དེར་ཁོོ་ནི་ཡིོངས་སུ་བག་ཕེབས་པོ་ཡིོད་པ་ཚེོར་བྱུང་། ངས་

ཁོོ་མེ་ལོང་གི་མདུན་དུ་རྟེ་ལ་ཞིོན་པར་ལྟ་བཞིིན་ཡོིད་པ་དང་། ཁོོས་མེ་ལོང་ནང་དུ་

རང་ཉིིད་ལ་ལྟ་བཞིིན་འདུག ཁོོའ་ིརྟེ་དེས་ལྡིང་འཁོོར་ཡིང་དག་པ་ཞིིག་བྱས་སོང་། ངས་ལྟ་

དུས་རྟེའི་སྲོབ་མདའ་རྣམས་རེ་བྷེན་གྱིི་ལག་པ་གཅིིག་ཏུ་ཡིོད་པ་དང་། ལག་པ་གཞིན་

དེ་ཁོོའ་ིསྟོད་གོས་ཀྱིི་ཁུག་མའི་ནང་ལ་བཏང་སྟེ་ཅིི་ཞིིག་འཚེོལ་བཞིིན་པ་མཐོང་བྱུང་། 

མཐའ་མ་དེར་ངས་ཁོོས་ཐ་མ་འཚེོལ་བཞིིན་ཡོིད་པ་ཤོེས་བྱུང་། ཁོོས་མེ་ལོང་གི་མདུན་
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དུ་རྟེ་དེས་རྐང་ཐོག་འཁོོར་འགྲོས་ཉིིས་བརྩེགས་དང་སུམ་བརྩེགས་ཡིང་དག་པ་བྱེད་

བཞིིན་བསྡེད་ཡོིད་པའི་སྐོབས་སུ་ཁོོས་ཐ་མག་མར་བོྷ་རོ་ཞིིག་བཏོན་ནས་མེ་སྦེར་ཐུབ་

པ་བྱས་སོང་། ར་ེབྷེན་ན་ིདུས་རབས་འདིའ་ིནང་དུ་ཁོོ་དང་འདྲ་བ་གཞིན་ཡིང་སྐྱར་མཐོང་

མ་ིཐུབ་པའ་ིརྟེ་པ་ཁྱོད་པར་དུ་འཕགས་པ་ཞིིག་རེད།

ངས་སྤྱི་ིལོ་ ༡༩༨༠ འགོ་སོྟད་དུ་ཁོོའ་ིརྟེ་རར་ཟླ་བ་འགའ་ཤོས་བསྐྱལ་བའ་ིརྗོེས་སུ་ང་

རང་ག་ིརྟེ་རྣམས་ཁྲིད་ད་ེདབྱིན་ཡུལ་དུ་ཟླ་བ་འགའ་ཤོས་ལ་ཕྱིིན་པ་ཡིིན། སོྟན་ཁོ་སོྔོན་མ་

དེར་གེ་སར་དེ་གའི་སླེོབ་གྲྭ་ཞིིག་ཏུ་བཅུག་པ་རེད། ཋོེམ་དང་ཕ་ཋེི་གཉིིས་ཀྱིིས་ཁོོ་ལ་ལྟ་

སོྐྱང་བྱེད་ཀྱིི་ཡིོད། ང་ལ་ཁོོ་སླེོབ་གྲྭར་ཡིར་བཅུག་མར་འདོན་བྱེད་འདོད་མེད་པ་དང་། 

དུས་སྐོབས་འདི་ལ་ང་རེ་བྷེན་གྱིི་སར་ཟླ་བ་འགའ་ཤོས་ཙམ་ལས་སོྡེད་རྒྱུ་མེད། ང་ཚེོས་

དབྱིན་ཡུལ་གྱི་ིགཞིིས་ཀ་ཆོེན་པོ་ཞིིག་ག་ིནང་དུ་ཤྭ་རྫོིའ་ིཁོང་པ་ (Deerkeeper’s Lodge) 

ཞིེས་པའ་ིཁོང་ཆུང་ཞིིག་གླེས་པ་ཡིིན། དུས་རབས་བཅུ་དྲུག་པའ་ིནང་ལ་བརྩིགས་པའ་ི

གནའ་ཁོང་འདིར་རླངས་འཁོོར་གྱི་ིལམ་རིང་པོ་ཞིིག་བརྒྱུད་ད་ེའགོྲ་དགོས།

ངའ་ིརྟེ་རྣམས་ལ་འགྲན་བསྡུར་གྱི་ིགོ་སྐོབས་ཐོབ་ཕྱིིར་ང་དབྱིན་ཡུལ་དུ་ཡིོང་བ་ཡིིན། 

སྐོབས་དེ་དུས་དབྱིན་ཡུལ་དུ་ཡིོད་པའི་ཕྱིི་རྒྱལ་གྱིི་རྟེ་ཚེང་མར་རྒྱལ་ནང་རྟེ་བཞོིན་ལྟེ་

གནས་ཁོང་དུ་ཚེོད་རྒྱུགས་ཤོིག་བཏང་བ་བརྒྱུད་ད་ེརིམ་པ་ཇེ་ིའདྲ་ཞིིག་ག་ིའགྲན་བསྡུར་

བྱེད་དགོས་པ་ཤོོད་ཀྱིི་ཡོིད། འོན་ཀྱིང་ངའི་བསམ་པར་ངའི་རྟེ་རྣམས་དང་། དམིགས་

བསལ་དཔའ་བརྟུལ་ལ་ཧ་ཅིང་ཁོག་པོ་ཡོིད་པའ་ིརིམ་པ་ཞིིག་ཏུ་འགྲན་བསྡུར་བྱེད་དགོས་

པའི་ཨུ་ཚུགས་བྱས་སོང་བསམས་བྱུང་། ངའི་བསམ་པར། དབྱིན་ཇེི་བ་ཚེོས་ཕྱིི་རྒྱལ་བ་

ཚེོས་རང་ག་ིརྟེ་རྣམས་ཁོོང་ཚེོའ་ིལུང་པར་ཁྲིད་ཡོིང་སྟ་ེའགྲན་བསྡུར་ཚེང་མའ་ིནང་རྒྱལ་

ཁོ་ལེན་དུ་འཇུག་འདོད་མེད་པ་འདྲ། ངའ་ིརྟེ་རྣམས་ཡུ་རོབ་སྐོམ་ས་ཆོེན་མོར་སོྦྱང་བརྡོར་

བྱས་པ་ཡིིན་ཙང་། ཁོོང་ཚེོས་ང་ལ་ཕྱིོགས་རིས་ཕྲན་བུ་བྱས་པ་ངས་ཚེོར་བྱུང་། གང་

ལྟར་ཡིང་། མདོར་བསྡུས་ན་རང་ཉིིད་ཀྱིི་འབྱུང་ས་དབྱིན་ཡུལ་དུ་དུས་ཚེོད་བསྐྱལ་རྒྱུ་

བྱུང་བ་ད་ེསོྤྲོ་བ་འཕེལ་པོ་བྱུང་།
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འད་ིན་ིངའ་ིགཉིེན་སྒྲིག་ག་ིམ་ིཚེེའ་ིནང་དུ་རང་དབང་གང་འཚེམས་ཡིོད་པའ་ིདུས་

ཡུན་རིང་པོ་ཞིིག་གི་རོྫོགས་མཚེམས་དེ་རེད། ང་རིན་པོ་ཆོེ་ལ་བློ་སེམས་རྩེ་གཅིིག་ཡིིན་

ཀྱིང་། ད་ེདང་ཆོབས་ཅིིག་ཏུ་ངས་རང་ཉིིད་ཀྱི་ིམ་ིཚེ་ེསྐྱེལ་བཞིིན་ཡིོད། དེའ་ིབར་ན་ཁྱོད་

མཚེར་གྱི་ིབག་ཕེབས་མ་ིཐུབ་པ་ཞིིག་ཡིོད། ང་རང་སྣང་མེད་དུ་འཇོེག་པའ་ིགནས་སྟངས་

ཀྱིི་འོག་ཏུ་ངས་མི་ཚེེ་སྐྱེལ་ཐུབ་ཀྱིི་མེད་པ་དེ་ངས་ལོ་འགའི་སོྔོན་ནས་ཤོེས་རོྟེགས་བྱུང་

ལ། ང་ཁོོང་ག་ིའཁྲིས་ལ་ཡིོད་དུས་ད་ེའདྲ་ཞིིག་ཏན་ཏན་འདུག མ་ིཚེང་མས་རིན་པོ་ཆོ་ེ

ལ་འབྲེེལ་འདྲིས་བྱེད་འདོད་ཡིོད་པ་དང་། རིམ་པ་གཅིིག་ནས་བལྟས་ན་ང་ན་ིདགོས་པ་

མེད་པ་ལྟ་བུ་ཞིིག་རེད། ཐེངས་ཤོིག་ང་ཚེོ་མེག་སི་ཁོོ་ལ་སོྤྲོ་གསེང་དུ་ཡོིད་སྐོབས། རིན་

པོ་ཆོེའ་ིཞིབས་བཅིར་བ་ཞིིག་གིས་གཡིོ་འགུལ་ཅིན་གྱི་ིསོྒོ་ཞིིག་ཕྱིེས་ཏ་ེརིན་པོ་ཆོ་ེཕེབས་

ཚེར་བ་དང་སོྒོ་ད་ེངའ་ིགདོང་ལ་འཁོེལ་དུ་བཅུག་བྱུང་། སྐོབས་རེར་ང་ན་ིམཐོང་ག་ིམེད་

པ་ལྟར་བྱེད་ཀྱིི་ཡིོད། ངས་རང་ཉིིད་ལ་མདུན་ལམ་ཞིིག་འཚེོལ་དགོས་པ་དང་དེ་ལྟར་

མ་བྱུང་ན་སེམས་གཅིོང་ཞུགས་རྒྱུ་ཡིིན་པ་ཚེོར་བྱུང་། གསར་བཏོད་ཅིན་གྱི་ིམ་ིཞིིག་ཡིིན་

པའ་ིཆོ་ནས། ངས་དུས་རྟེག་ཏུ་ཁོོང་ག་ིཅི་ིགསུང་བཀའ་སྒྲུབ་ཞུ་བའ་ིསྐྱ་ེདམན་ཞིིག་བྱས་

ཏ་ེསོྡེད་མ་ིཐུབ། མ་ིཚེོར་རིན་པོ་ཆོེའ་ིསོྐྱན་ཡོིན་བརོྗོད་རྒྱུའ་ིབོླ་སོྤེབས་མེད་ཀྱིང་། ངའ་ིསོྐྱན་

ཡོིན་བརོྗོད་རྒྱུ་ལས་སླེ་བོ་ཡིིན། ང་ལ་ད་ེའདྲའ་ིནང་དུ་འཁྲིལ་ཐག་ཐེབས་ནས་སོྡེད་འདོད་

མེད། དེའ་ིཚེབ་ཏུ་ངས་ང་རང་ལ་འདུན་པ་ཤུགས་ཆོ་ེཡིོད་པའ་ིསླེོབ་ཚེན་ཞིིག་ལ་འཇུག་

པ་བརྒྱུད་ད་ེརང་ཉིིད་ཡིར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུར་དམིགས་པ་གཏད་པ་ཡིིན།

ང་ཝི་ེཡི་ནར་ཡིོད་པའ་ིདུས་ཡུན་གྱི་ིརིང་ལ། ངས་ཡིོ་རོབ་ཏུ་ཟླ་བ་བདུན་དང་རང་

ཁྱོིམ་དུ་བདུན་ཕྲག་བདུན་སྐྱེལ་ཐབས་བྱས་པ་ཡིིན། ཟླ་བ་བདུན་དང་བདུན་ཕྲག་བདུན་

གྱིི་དུས་ཚེོད་སོྒྲམ་གཞིི་དེ་ངའི་སེམས་ནང་དུ་ཡོིད། རིན་པོ་ཆོེ་ལ་གལ་ཆོེ་ཡིིན་པའི་

གནས་ཚུལ་དང་དུས་ཚེོད་ཀྱི་ིསྐོབས་སུ་ངས་ཡིིན་གཅིིག་མིན་གཅིིག་ཁྱོིམ་ལ་ཕྱིིར་ལོག་

ཡིོང་ཐབས་བྱས་པ་ཡིིན། ངས་བོྷལ་ཌར་དུ་ཤོམ་བྷ་ལ་རྟེའ་ིའདུལ་སོྦྱང་སོླེབ་གྲྭ་ཞིིག་གསར་

དུ་འགོ་བཙུགས་ཡོིད་པ་ད་ེན་ིང་མེད་སྐོབས་ཀྱིང་མུ་མཐུད་པ་རེད། ང་ད་ེགར་མེད་སྐོབས་
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ངའ་ིསླེོབ་ཕྲུག་དང་རྟེ་ཞོིན་རོགས། མ་ེར་ིལོ་ཝི་ིས་ིབྷ་རེད་ཀྱིིས་སླེོབ་གྲྭ་ད་ེའཛོིན་སོྐྱང་བྱེད། 

ང་ནང་ལ་ཡོིང་དུས་ངས་སོླེབ་འཁྲིད་བྱེད་ཀྱི་ིཡིོད།

སྤྱིི་ལོ་ ༡༩༨༡ ཀྱིི་དབྱར་ཐོག་དེར་ངས་དབྱིན་ཡུལ་དུ་གེ་སར་དང་ལྷན་དུ་ཟླ་བ་

འགའ་ཤོས་བསྐྱལ་བའ་ིརྗོེས་སུ་དབྱིན་ཡུལ་བཞིག་སྟ་ེཁོ་ལོ་ར་ཌོར་དུས་ཡུན་རིང་ཙམ་

སོྡེད་རྒྱུ་བྱས་ནས་ཡིོང་བ་ཡིིན། ང་ལ་ཤོམ་བྷ་ལ་རྟེའི་འདུལ་སོྦྱང་སླེོབ་གྲྭ་དེ་ཡིར་རྒྱས་

གཏོང་རྒྱུར་བོླ་སེམས་རྩེ་གཅིིག་ཏུ་བསྒྲིལ་འདོད་བྱུང་བས། དེ་གར་ངས་རྒྱུན་གཙང་གི་

རྟེ་རྩལ་སྦྱོང་བརྡོར་ངོ་སོྤྲོད་བྱེད་ཐབས་བྱས་པ་ཡིིན། ངས་ང་རང་གི་རྟེའི་ནང་ནས་ཤོམ་

བྷ་ལ་ང་དང་མཉིམ་དུ་ཁྱོིམ་ལ་འཁྲིད་ཡོིང་རྒྱུའ་ིཐག་གཅོིད་བྱས་པ་ཡིིན།།
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ངས་ཐོག་མར་ཨར་ཐར་ཁོོ་ཋེད་ས་ིདག་ེརྒན་དུ་བསྟེན་ནས་སླེོབ་སོྦྱང་བྱེད་པར་ཝི་ེཡི་ནར་

སོྤེར་པའ་ིཟླ་བ་འགའ་ིསོྔོན་ལ། སྤྱི་ིལོ་ ༡༩༧༧ ཟླ་བ་གཉིིས་པའ་ིཟླ་མཇུག་ཏུ་རིན་པོ་ཆོ་ེམ་

ས་ེཆུ་ས་ེཚེི་མངའ་སྡེེའ་ིརོ་ཝི་ིཞིེས་པའ་ིགྲོང་བརྡོལ་དུ་ཞིིང་ཁོང་རྙིིང་པ་ཞིིག་ཏུ་ལོ་གཅིིག་

རིང་ལ་མཚེམས་ལ་བཞུགས་པར་ཕེབས། ཁོང་པ་ད་ེགོྲང་བརྡོལ་ཤོར་ལ་ིམོནད་དང་ཐག་

ཉི་ེཔོ་ཡོིད་ཙང་ང་ཚེོས་དུས་རྒྱུན་ “ཤོར་ལ་ིམོནད་” ཞིེས་འབོད་ཀྱི་ིཡོིད། ཤོར་ལ་ིམོནད་

ལ་ཁོ་པར་འཇེོག་སའང་ཟུར་དུ་ཁོང་ཆུང་ཞིིག་ཡིོད་པའི་ཁོང་པ་ཆོེས་རྙིིང་པ་ཞིིག་རེད། 

རིན་པོ་ཆོེ་ལ་མི་ཞིིག་གིས་བཀའ་མོལ་ཞུ་ཆོེད་ཁོ་པར་ཕུལ་ན། ཁོོང་གིས་ཚེོམས་ཆོེན་

གྱི་ིཟུར་དུ་ཡིོད་པའ་ིཁོང་ཆུང་དེའ་ིནང་དུ་ཁོ་པར་གསན་པར་ཕེབས་དགོས་ཀྱི་ིཡིོད། ཐོག་

བརྩེགས་གཙོ་བོ་དེར་ཐབ་ཚེང་དང་། གསོལ་ཚེིགས་ཁོང་། ཚེོམས་ཆོེན། ལས་ཁུངས་

གཅིིག་བཅིས་ཡིོད། འད་ིན་ིལག་ཐོགས་ཁོ་པར་མ་ཟིད་ཁྱོིམ་གྱི་ིགོླེག་ཀློད་ཀྱིང་མ་སླེེབས་

སོྔོན་གྱི་ིསྐོབས་རེད། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ིནང་དུ་མཛུབ་གནོན་ལྕགས་དཔར་ཞིིག་ཡོིད་པ་ད་ེ

བེད་སྤྱིོད་གནང་སྟ་ེཁོོང་གིས་ལོ་འཁོོར་མར་སྙན་རྩོམ་དང་ཟིིན་བྲེིས་སྣ་ཚེོགས་དེའ་ིཐོག་

ཏུ་བྲེིས་གནང་པ་རེད། སྟེང་ཐོག་ཏུ་ཉིལ་ཁོང་འགའ་ཤོས་འདུག

རིན་པོ་ཆོེས་གསུངས་པ་ལྟར་ན། ཁོང་པ་དེའི་ནང་དུ་རོ་སི་ཞིེས་པའི་འདྲེ་མོ་ཞིིག་ཡོིད་

པ་དང་ཁོོང་མོ་ལ་ཐུགས་མཉིེས་པོ་འདུག ཐེངས་ཤོིག་ང་ཁོོང་ལ་ཐུག་འཕྲད་དུ་བསོྐྱད་

སྐོབས་ཞིིག་ལ་ཁོོང་གིས་ “ང་དེ་རིང་སྐོས་འཛོེགས་ཀྱིི་ཐོག་ཁོ་དེར་ཡོིད་དུས་རོ་སི་དེ་

གར་ལངས་ཏེ་མོའ་ིབྲེང་ཁོོག་ནས་ཁྲག་འཛོག་བཞིིན་འདུག ང་གཉིིས་ཀྱིིས་ནང་ཆོས་

སྒྲིག་སྟངས་ཀྱིི་སོྐོར་ལ་སྐོད་ཆོ་བཤོད་ནས་བསྡེད་པས། ངས་ནང་ཆོས་འཇོེག་སྟངས་

འགྱུར་བ་བཏང་པ་དེར་མོ་དགའ་པོ་བྱུང་ཡིོད་མིན་མོ་རང་གིས་ཤོེས་ཀྱིི་མི་འདུག”ཅིེས་

ང་ལ་གསུངས་བྱུང་། ངས་སྐོབས་རེ་རོ་སི་འདྲེ་མོ་ཤོར་ལི་མོནད་ཏུ་ཡོིད་པ་ཚེོར་ཐུབ་ཀྱིི་
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འདུག ང་གཉིིད་ཁུག་གྲབས་ཡིོད་དུས་ཁོང་པའ་ིནང་དུ་གཞིན་པ་ཞིིག་ཡོིད་པ་ཚེོར་གྱི་ི

འདུག རིན་པོ་ཆོེས་མི་ཞིིག་ཤོི་ནས་རང་ཉིིད་ཤོི་བ་མ་ཤོེས་ན་མི་དེ་འདྲེ་ལ་སྐྱེ་ཡིི་རེད་

གསུངས། དུས་ཚེོད་ཏག་ཏག་ཅིིག་ལ་གཤོིན་པོ་ད་ེལ་ཁྱོེད་རང་གསོན་པོར་བསྡེད་ཡོིད་པ་

མ་རེད་བརོྗོད་ན། མི་དེའི་རྣམ་ཤོེས་དེ་འདྲེ་གཟུགས་ལས་གོྲལ་ཐབས་བྱེད་ཐུབ་ཀྱིི་ཡོིད། 

རིན་པོ་ཆོ་ེམོ་ལ་ཞི་ེདྲགས་མཉིེས་པོ་ཡིོད་ཙང་ཁོོང་གིས་མོ་ལ་བགེགས་སོྐྲད་གནང་འདོད་

རྩ་བ་ནས་གནང་ག་ིམ་ིའདུག

རིན་པོ་ཆོ་ེམཚེམས་ལ་ཡིོད་པའ་ིགནས་སྐོབས་གཞིན་ཞིིག་ལ་ང་ཁོོང་ལ་ཐུག་འཕྲད་

དུ་བཅིར་དུས་ས་གནས་དེའ་ིཞིིང་པ་ཞིིག་ནང་ལ་སླེེབས་བྱུང་། ཁོོས་བོད་པའ་ིབླ་མ་ཞིིག་

དེར་སོྡེད་ཀྱིི་ཡོིད་པ་ཐོས་འདུག ཞིིང་པ་དེའི་ཞིིང་ཁོའི་ས་ཆོ་གཅིིག་ཏུ་རྩྭ་རྒྱུན་ལྡན་

ལྟར་སྐྱ་ེཡི་ིམ་ིའདུག ས་ཆོ་དེའ་ིརྩྭ་རྣམས་ཐང་ལ་ཉིལ་ནས་ཡོིད་པ་མ་ཟིད། དངུལ་མདོག་

ཁྱོད་མཚེར་ཞིིག་ཡིོད་པ་དང་། ཁོོ་ལ་ད་ེགར་བ་ཕྱུགས་མགོ་གཉིིས་ཅིན་ཞིིག་སྐྱེས་པའ་ིརྨ་ི

ལམ་རྨིས་ཀྱི་ིཡིོད་སྐོད། ཁོོས་ལུད་གཏོར་བ་སོགས་ཐབས་ཤོེས་མང་པོ་བྱས་འདུག་ཀྱིང་རྩྭ་

ཡིག་པོ་རྩ་བ་ནས་སྐྱེས་མི་འདུག རིན་པོ་ཆོེས་“འགྲིག་གི་རེད། ང་ཚེོ་ཡོིང་ཆོོག ཁྱོེད་

རང་གིས་མཐོང་ག་ིརེད།” ཅིེས་གསུངས་སོང་། དེས་ན་ང་ཚེ་ོད་ེདུས་དེར་ཡོིད་པ་ཚེང་མ་

ཁོོ་དང་མཉིམ་དུ་ཕྱིིན་པ་ཡིིན། ས་ཆོ་དེའི་རྩྭ་རྣམས་ཧ་ཅིང་མི་འདྲ་བ་ཡོིད་པ་ཐག་རིང་

པོ་ནས་མཐོང་ཐུབ་ཀྱི་ིའདུག་ལ་འཕྲོད་པོ་མེད་པ་མངོན་གསལ་རེད། རིན་པོ་ཆོེས་ཁོོང་

རང་ག་ིའཁོར་བ་ད་ེམཉིམ་དུ་འཁྱོེར་གནང་འདུག ཁོོང་རང་ཟུར་ཞིིག་ཏུ་ལངས་ཏ་ེཁོོང་

གིས་གཞིན་དག་ཚེང་མ་ས་ཆོ་དེའ་ིདཀྱིིལ་དུ་སོྡེད་དུ་བཅུག་གནང་། ང་ཚེོས་ད་ེགར་སོྒོམ་

བརྒྱབ་ནས་སོྡེད་སྐོབས་ཁོོང་གིས་ཞིལ་འདོན་སྣ་ཚེོགས་སོྐྱར་བཞིིན་འཁོར་བ་ས་ལ་

འཛུགས་ཀྱིིན་ས་དེར་བསོྐོར་བ་བསོྐྱན་སོང་། གང་འཚེམས་ཤོིག་ནས་ཁོོང་གིས་བགེགས་

སོྐྲད་གནང་གྲུབ་པ་ཡིིན་གསུངས། ཁོོང་གིས་ང་ཚེོར་ས་ཆོ་དེར་གནས་ཚུལ་ཧ་ཅིང་

ཐབས་སོྐྱ་བོ་བྱུང་སོྐོར་དང་། ས་ཆོ་དེར་མ་ིཞིིག་གྲིས་བསད་ཡིོད་པ་དང་། ཁོོའ་ིརྣམ་ཤོེས་

ད་ེད་ེགར་འཁོོར་ནས་བསྡེད་ཡིོད་སོྐོར་གསུངས་བྱུང་། ཁོོང་གིས་ “ད་ཆོ་ངས་ཁོོ་བར་དོ་
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ལ་བཏང་བ་ཡིིན།” གསུངས། ང་ཚེ་ོནང་ལ་ཕྱིིར་ལོག་བྱས་ཏ་ེདེའ་ིསོྐོར་ལ་བསམ་བློ་གང་

ཡིང་བཏང་མེད། རིན་པོ་ཆོེའ་ིསྐུ་མཚེམས་ཀྱི་ིལོ་གཅིིག་ཟིིན་པའ་ིམཇུག་དེར་ཁོང་བདག་

ཀྱིང་ཡོིད་པའ་ིསྐོབས་སུ་ཞིིང་པ་ད་ེསྐྱར་དུ་ཡོིང་ནས་ཁོོས་རྩད་གཅོིད་འགའ་ཤོས་བྱས་པ་

ཡིིན་ཟིེར། སྔོ་དུས་ཞིིང་ཁོ་དེའ་ིདཀྱིིལ་དུ་རྒྱ་ལམ་ཞིིག་ཡིོད་པ་དང་། རྩྭ་མ་ིསྐྱ་ེསའ་ིས་ཆོ་

དེ་ག་རང་གི་སྟེང་དུ་ན་གཞོིན་ཞིིག་ལ་ཇེག་པས་གྲི་བརྒྱབ་སྟེ་བསད་ཡིོད་པ་ཁོོས་ཤོེས་

འདུག བགེགས་སོྐྲད་བྱས་ནས་ལོ་གཅིིག་གི་རྗོེས་སུ་ས་ཆོ་དེར་རྩྭ་རྒྱུན་ལྡན་ལྟར་སྐྱེས་

སོང་ཚུལ་ཞིིང་པ་དེས་བརོྗོད་ཀྱི་ིའདུག

ངས་གོང་དུ་བཤོད་ཟིིན་པ་ལྟར་རིན་པོ་ཆོེས་ཁོོང་རང་མཚེམས་ལ་བཞུགས་སྐོབས་

ཀྱི་ིཕྱིག་རོགས་སུ་ཇོེན་ཕེར་ཁོ་ིས་ིདང་། མག་ས་ིཁོིང་གཉིིས་མཉིམ་ཁྲིད་གནང་བ་དང་། ད་ེ

བཞིིན་ལོ་འཁོོར་མའ་ིརིང་ལ་མ་ིགཞིན་དག་ཀྱིང་ད་ེགར་སྐོད་བཏང་ནས་རིན་པོ་ཆོ་ེདང་

ལྷན་དུ་དུས་ཚེོད་བསྐྱལ་རྒྱུ་བྱུང་བ་རེད། རིན་པོ་ཆོེ་ཤོར་ལི་མོནད་དུ་ཡིོད་པའི་སྐོབས་

མང་པོར་ཁོོང་དེ་གར་ལོྷད་བཞུགས་གནང་བ་ལས་ཕྱིག་ལས་ཞིེ་དྲགས་མེད་པ་ལྟ་བུ་

མངོན། ད་ེགར་མཆོོད་ཁོང་ཞིིག་ཡིོད་ཅིིང་སྐོབས་སྐོབས་སུ་ཁོོང་གིས་ཚུལ་ལྡན་གྱི་ིཉིམས་

ལེན་གནང་པ་ལས། དུས་ཚེོད་མང་ཆོེ་བར་ཁོོང་གིས་ལྷོད་བཞུགས་གནང་སྟེ་ཐབ་

ཚེང་ངམ། ཚེོམས་ཆོེན་གྱིི་ནང་དུ་མི་ཚེོར་བཀའ་མོལ་གནང་གིན་བཞུགས། རིན་པོ་

ཆོེ་དང་ལྷན་དུ་ལོྷད་སོྡེད་བྱེད་འདོད་མཁོན་མང་བས། དེ་ནི་ལོྷད་བཞུགས་དང་སོྤྲོ་སྐྱིད་

བྱས་པ་འདྲ་བོ་མེད། མཚེམས་ལ་ཡོིད་པའ་ིདུས་སྐོབས་ཤོིག་ལ་རིན་པོ་ཆོ་ེདང་། མག་ས་ི

ཇོེན་གསུམ་གྱིིས་ཐབ་ཚེང་ནང་དུ་འཕུར་སོྐྱད་བྱེད་བཞིིན་པའ་ིསྦྲེང་བུ་ལག་པས་འཛོིན་

སྟངས་སྦྱངས་འདུག ཁོོང་ཚེ་ོཁུ་སིམ་མེར་བསྡེད་ད་ེསྦྲེང་བུ་ས་ལ་བབས་པ་དང་ལག་པས་

བཟུང་སྟེ་ཕྱིི་ལ་གོླེད་པ་དེ་འདྲ་བྱས་འདུག སོྤྲོ་སྐྱིད་ཀྱིི་ཆོེད་དུ་དེ་གར་ཁོོང་ཚེོར་བྱེད་རྒྱུ་

ཡིོད་པ་ན་ིད་ེཙམ་རེད།

ཐོག་མའི་ཟླ་བ་འགའི་རྗོེས་སུ་དམིགས་བསལ་མག་སི་ལ་ཁོེར་རྐྱེང་དུ་སོྡེད་པའི་

གནས་སྟངས་འད་ིཁོག་པོ་བྱུང་ཡིདོ་པས། ལོ་རོྫོགས་མཚེམས་སུ་ཁོོ་རང་ “སྒོརེ་གྱི་ིམ་ིཚེའེ་ི”  
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ནང་ཕྱིིར་ལོག་བྱ་རྒྱུའ་ིགྲ་སྒྲིག་ཚེགས་ཚུད་རེད། ཁོོ་དང་ཇོེན་གཉི་ིགས་ཟི་མ་བཟོིས། ཇོེན་

སྐོབས་ཤོིག་ལ་རྒྱ་གར་གྱིི་ཟི་མ་མང་པོ་བཟོི་འདོད་འཕར་ཏེ་སྐོབས་རེ་ཁོོས་རྒྱ་གར་གྱིི་

ཟིས་རིགས་ཀ་ར་ིཞིེས་པ་སྣ་མང་བཟོིས་ནས་གསོལ་སོྟན་བཤོམས།

རིན་པོ་ཆོ་ེམ་བཞུགས་པའ་ིསྐོབས་སུ་ནང་པའ་ིསྤྱི་ིཚེོགས་ཀྱི་ིནང་དུ་ཅི་ིཞིིག་འབྱུང་

བཞིིན་ཡོིད་པའ་ིགནས་ཚུལ་ཁོོང་ལ་འབོྱར་གྱི་ིཡིོད། འགོ་སོྟད་ཟླ་བ་འགའ་ིརིང་ལ་ཁོོང་

གིས་གསར་དུ་བསོྐོས་པའི་རྒྱལ་ཚེབ་ཨ་རིའི་ནང་གི་ཆོོས་ཚེོགས་དང་སོྒོམ་སྡེེ་སྣ་མང་

ལ་སོྐོར་སྐྱོད་བྱས་པ་རེད། འོད་གསལ་བསྟན་འཛོིན་ནི་ཁོོ་ལ་དགོས་རྒྱུ་མང་ལ་ཁོོས་མི་

ཚེོ་ལ་དབང་ཡིོད་བྱེད་ཀྱིི་འདུག་ཟིེར་བའི་གནས་ཚུལ་བྱུང་ཡིོད། མི་ཚེོས་རྒྱལ་ཚེབ་ནི་

དགེ་རྒན་སྤུས་དག་ཅིིག་ཏུ་མཐོང་ཡོིད། འོན་ཀྱིང་ཁོོས་སྐོབས་རེ་སླེོབ་མ་ཚེོ་ལ་ཐལ་ཆོེ་

བའི་སོྐྱན་བརོྗོད་བྱེད་ཀྱིི་ཡོིད་པ་མི་ཚེོས་ཤོེས་འདུག ངའི་བསམ་པར་ཟླ་བ་གཉིིས་ཙམ་

གྱི་ིམཇུག་ཏུ་ཁོོ་ལྷོད་དུ་ཕྱིིན་པ་རེད་ད།ེ ད་ེན་ིཕོྱིགས་གཅིིག་ནས་འབྱུང་འགྱུར་གྱི་ིལོ་དག་

ག་ིནང་དུ་དཀའ་ངལ་ཡིོང་རྒྱུའ་ིརྟེགས་མཚེན་ཞིིག་རེད་སྙམ།

མཚེམས་མཇུག་དེར། རིན་པོ་ཆོེ་ལ་རྒྱལ་ཚེབ་ལ་བསྔོགས་པ་སྔོར་ལས་མང་བ་

བརོྗོད་པའི་བརྡོ་འཕྲིན་འབོྱར་འདུག མི་ཚེོས་རྒྱལ་ཚེབ་ལ་ནང་ཆོོས་ཀྱིི་གནད་དོན་

ངོ་མ་རོྟེགས་པའི་དགེ་རྒན་བློ་གྲོས་ལྡན་པ་ཞིིག་ཏུ་འགྲེལ་བརོྗོད་བྱེད་ཀྱིི་ཡིོད་ཚུལ་ངས་

རིན་པོ་ཆོེའ་ིས་ནས་ཐོས་བྱུང་། དོན་དངོས་སུ་ང་རང་ལ་ཁོོའ་ིས་ནས་ཆོོས་ཉིན་རྒྱུའ་ིགོ་

སྐོབས་ཉུང་ངུ་ལས་མ་བྱུང་།

དུས་དུས་སུ་རིན་པོ་ཆོ་ེམཚེམས་ལས་ཐོན་ཏ་ེདུས་ཡུན་ཐུང་ངུའ་ིརིང་ལ་ཉི་ེའགྲམ་

གྱིི་གོྲང་ཁྱོེར་ཞིིག་ཏུ་ཕེབས་ཀྱིི་ཡིོད། སྐོབས་རེ་ཁོོང་གིས་ཉོི་ཆོ་རྒྱག་པའམ། ཡིང་ན་ཟི་

ཁོང་དུ་གསོལ་ཚེིགས་བཞིེས་པར་ཕྱི་ིལ་ཕེབས་ཀྱི་ིཡིོད། ངས་དྲན་པ་ལ་ཁོོང་གིས་མགུལ་

ཆོིངས་ཤོིག་ཉོི་བར་ཁུ་ནེ་ཋེི་ཁོད་ཀྱིི་གོྲང་ཁྱོེར་ཧརད་ཧོྥོརད་བར་དུ་ཕེབས་འདུག རྒྱུན་

ལྡན་ཁོོང་ལ་ཤོར་ལ་ིམོནད་དུ་སོྡེད་རོགས་བུད་མེད་ཅིིག་ཡིོད། ད་ེདུས་ང་གནས་སྟངས་

འད་ིལ་གོམས་ཚེར་ཡིོད། ང་རང་ལ་ཆོ་བཞིག་ན་རང་ཉིིད་ཀྱི་ིམ་ིཚེ་ེཡིོད་པ་དང་། ང་ལ་
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དགོས་མཁོོ་ནམ་བྱུང་ལ་ཁོོང་ངའི་ཆོེད་དུ་ཡིོང་གི་ཡིོད་པས། དེས་ང་ལ་བློ་མི་བདེ་བ་

རྩ་བ་ནས་ཡོིང་ག་ིམེད།

རིན་པོ་ཆོེ་མཚེམས་ལ་བཞུགས་པའི་ལོ་དེར། སྦྲེང་མ་འཛོིན་བཞིིན་བཞུགས་མེད་

པའི་སྐོབས་སུ། ཁོོང་གིས་ཤོམ་བྷ་ལའི་བསྟན་པའི་གཞིི་རྩའི་འཆོར་སྣང་ཁོོང་རང་ལ་

ལྡན་བཞིིན་པ་དེར་རྒྱས་བཤོད་གནང་རྒྱུ་སོགས་རྣམ་པ་དུ་མའ་ིཐོག་ལ་ཕྱིག་ལས་གནང་

བཞིིན་ཡོིད། སོྟན་པ་ཤཱཀྱི་ཐུབ་པ་མངོན་པར་སངས་རྒྱས་སྐོབས་ནང་པའ་ིབསྟན་པའམ། 

ནང་བསྟན་གྱིི་གསུང་རབ་ཡིིག་ཐོག་ཏུ་མེད། ཁོོང་ལ་སངས་རྒྱས་པའི་ཉིམས་མོྱོང་དེ་

ཡིོད། དེ་ནས་ཁོོང་གིས་རང་ཉིིད་ཀྱིིས་གང་རོྟེགས་པ་དེར་གཞིི་བཅོིལ་ཏེ་ག་ལེར་ཆོོས་

བསྟན་རྒྱུ་འགོ་བཙུགས་གནང་ཡིོད། དེ་ནང་བཞིིན་རིན་པོ་ཆོེ་ལ་ ༡༩༧༦ ལོར་ཨ་ཤོད་

ཡིིག་འབྲུའ་ིགཟིིགས་སྣང་བྱུང་བ་ད་ེན་ིདཔའ་བརྟུལ་གྱི་ིསྙིང་ཁོམས་ཀྱི་ིགདོད་མའ་ིཉིམས་

མོྱོང་རེད། གཞིན་དག་ཚེང་མ་དུས་ཡུན་རིང་པོ་ཞིིག་ག་ིརིང་ལ་ད་ེནས་བྱུང་བ་རེད། ཁོོང་

ཤོར་ལི་མོནད་ལ་བཞུགས་དུས་སླེོབ་དཔོན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱིིས་ཁོོང་གི་ལྟག་ཁུང་

ནས་དབུགས་བཏང་པ་ཚེོར་བྱུང་ཞིེས་ཁོོང་གིས་གསུང་ག་ིའདུག ཀོློག་པ་པོ་རྣམས་ཀྱིིས་

དྲན་སྲོིད་པ་ལྟར། སླེོབ་དཔོན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ན་ིནང་པ་སངས་རྒྱས་པའ་ིབསྟན་པ་རྒྱ་

གར་ནས་བོད་དུ་དར་ཁྱོབ་གནང་མཁོན་གྱི་ིམ་ིསྣ་ཧ་ཅིང་གལ་ཆོེན་ཞིིག་རེད། ཁོོང་ན་ིམ་ི

ཚེ་ོཉོིན་མོངས་ཀྱི་ིགཉིིད་ལས་དཀོྲག་པར་ཞི་ིརྒྱས་དབང་དྲག་ག་ིཐབས་ཤོེས་དགོས་ངེས་

ཅིན་སྣ་ཚེོགས་བེད་སོྤྱིད་གནང་མཁོན་གྱི་ིབླ་མ་སྤྱི་ིསོྲོལ་དང་མ་ིམཐུན་པ་ཞིིག་རེད། རིན་

པོ་ཆོ་ེཁོོང་དང་ཧ་ཅིང་འདྲ་བོ་ཡོིད།

ཇོེན་ཕར་ཁོི་སི་ཡིིས་ “ཚེོན་མདོག་གི་དཔུང་སྒྲིག་” (Trooping the Colour) ཅིེས་

པའི་རོལ་དབྱངས་ཀྱིི་སྒྲ་འབེབས་ཤོིག་མཚེམས་ཁོང་དུ་ཁྱོེར་ནས་སླེེབས། དེ་ནི་དབྱིན་

ཡུལ་གྱིི་རྒྱལ་མོས་མོ་རང་གི་སྐྱེས་སྐོར་གྱིི་ཉིིན་མོ་ལོ་ལྟར་རྟེ་དམག་གི་དཔུང་ཁོག་ལ་

སྐྱར་ཞིིབ་བྱེད་པའི་ཆོོ་གའི་སྐོབས་སུ་གཏོང་བའི་རོལ་དབྱངས་ཞིིག་རེད། རིན་པོ་ཆོེས་

འད་ིནས་གྲགས་ཆོ་ེབའ་ིགདངས་ཤོིག་བླངས་ཏ་ེཤོམ་བྷ་ལའ་ིརྒྱལ་གླུའ་ིགཞིས་ཚེིག་བྲེིས་
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གནང་སྟ།ེ ཤོར་ལ་ིམོནད་ཏུ་མཚེམས་ལ་བཞུགས་པའ་ིསྐོབས་སུ་གླུ་དབྱངས་ཐེངས་བརྒྱ་

ཕྲག་ལ་བླངས་པ་དང་དེའ་ིརྗོེས་ཐེངས་སོྟང་ཕྲག་ལ་བླངས་པ་རེད། དེའ་ིརྗོེས་ཀྱི་ིལོ་འགའ་ི

ནང་དུ་ཁོོང་གིས་ཤོམ་བྷ་ལའ་ིསོྐོར་ལ་གཞིས་ཚེིག་དུ་མ་ཞིིག་བྲེིས་གནང་བ་རེད། རིན་པོ་

ཆོེས་མཚེམས་ལ་བཞུགས་པའི་སྐོབས་སུ་ཤོམ་བྷ་ལའི་འཇེིག་རྟེེན་གྱིི་སོྐོར་ལ་ “ཕོ་བྲེང་

གི་འཆོར་སྣང་” (Court Vision) ཞིེས་དཔར་དུ་མ་བསྐྲུན་པའི་དེབ་ཆུང་ཞིིག་ཐེ་བའི་

གཞིན་དག་མང་པོ་བྲེིས་གནང་ཡིོད། དེའི་ནང་ཤོམ་བྷ་ལའི་རྒྱལ་ཁོམས་ཀྱིི་ནང་དུ་མི་

ཚེོའ་ིལས་འགན་མ་ིའདྲ་བ་ཅི་ིཡིིན་གྱི་ིསོྐོར་རབ་བྱེད་འགའ་ཤོས་ཡིོད། རབ་བྱེད་གཅིིག་

ནི་ང་རང་ངམ། ས་སོྐྱང་དབང་མོའ་ིསོྐོར་རེད། ངའི་ལས་འགན་དེ་སྤྱིི་ཚེོགས་ཀྱིི་ནང་

གི་ནུས་ཤུགས་ཡིོངས་རོྫོགས་གཅིིག་ཏུ་བསྒྲིལ་བ་སྟེ། ཤོམ་བྷ་ལའི་ནང་ཁུལ་སྒྲིལ་རྐྱེེན་

ཞིིག་ཡིིན་པར་འགྲེལ་བརོྗོད་གནང་འདུག རིན་པོ་ཆོེས་“མོས་ཤོམ་བྷ་ལའི་མི་ཚེོ་ལ་

རྒྱལ་ཁོམས་ལ་འབྲེེལ་བ་དམ་ཟིབ་དང་། ད་ེལ་རྗོེས་སུ་ཡི་ིརང་བྱེད་དགོས་པའ་ིཚེོར་སྣང་

བསྐྱེད་རྒྱུ་དང་། རང་བཞིིན་གྱི་ིདང་བ་དང་ལར་ཞིེན་གྱི་ིསྐུལ་ལྕག་བྱེད་པ། ཕན་ཚུན་གྱི་ི

འབྲེེལ་བ་དང་རྨད་དུ་བྱུང་པའ་ིསོྒོ་ནས་ཤོམ་བྷ་ལར་ཞི་ིབད་ེབསྐྲུན་རྒྱུ་ད་ེམོའ་ིལས་འགན་

ཡིིན།” ཞིེས་བྲེིས་གནང་འདུག3  

ངའ་ིབསམ་པར། ཤོམ་བྷ་ལའ་ིརྒྱལ་ཁོམས་ཀྱི་ིའགྲོ་སྟངས་ད་ེརང་ཉིིད་ཀྱི་ིམ་ིཚེ་ེདང་

ཡིོངས་སུ་སོྦྱར་ཐུབ་པ་ཞིིག་རེད་སྙམ། གལ་ཏེ་ང་ཚེོས་བྱམས་སྙིང་རྗོེ་དང་བཟིང་སོྤྱིད་

ལྡན་པའ་ིངང་ནས་ཡི་རབས་ཀྱི་ིམ་ིཚེ་ེཞིིག་བསྐྱལ་ན། ང་ཚེ་ོརྒྱལ་ཁོམས་ཀྱི་ིནང་དུ་འཚེ་ོ

བཞིིན་ཡོིད་པའི་ངོས་འཛོིན་བྱེད་ཐུབ། ལོ་མང་ཕྱིིན་པའི་རྗོེས་སུ་ངས་ད་ལྟའང་ས་སྐྱོང་

དབང་མོའ་ིལས་འགན་ཅིི་ཡིིན་རྟེོགས་ཐབས་བྱེད་ཀྱིི་ཡིོད། ང་རང་སྒོེར་ངོས་ནས་ངས་

ཅི་ིཞིིག་བྱེད་དགོས་པ་དང་། འད་ིདག་ལག་ལེན་དངོས་སུ་ཇེ་ིལྟར་འཁོེལ་བ། གཞིན་ལ་

ཕན་ཐོགས་པར་ངས་ཅི་ིཞིིག་བྱེད་དགོས་པ་སོགས་དྲ་ིབ་སྣ་ཚེོགས་ཡིོང་ག་ིཡིོད། མདོར་

38 པར་སྐྲུན་མ་བྱས་པའ་ི ”ཕོ་བྲེང་ག་ིའཆོར་སྣང་” ཞིསེ་པ་ཆོོས་རྒྱམ་དྲུང་པས་བྲེསི་པའ་ིཟིནི་བྲེསི་སུ་གསལ། 
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ན་ཕོ་བྲེང་ག་ིའཆོར་སྣང་ག་ིརབ་བྱེད་དུ་འཁོོད་པའ་ིངའ་ིལས་འགན་ད་ེདག་ན་ིཧ་ཅིང་

ཁོག་པོ་ཤོ་སྟག་རེད།

ལོ་ད་ེདག་ག་ིནང་དུ་ངས་ས་སོྐྱང་དབང་མོ་བུད་མེད་ཀྱི་ིནུས་པའ་ིརྣམ་སྤྲུལ་གྱི་ིཚུལ་

དུ་ཡོིད་པ་དེར་མོས་པ་ཆོེན་པོ་བྱས་པ་ཡིིན། ས་སོྐྱང་དབང་མོས་ཤོམ་བྷ་ལའ་ིའཇེིག་རྟེེན་

གྱི་ིབླ་ན་མེད་པའ་ིདབུ་ཁྲིད་མཚེོན་པའ་ིས་སོྐྱང་ག་ིཕྱིག་གཡིོན་པའམ། གཡིོན་ཕོྱིགས་ད་ེ

མཚེོན་གྱི་ིཡོིད། ས་སོྐྱང་དབང་མོའ་ིབུད་མེད་ཀྱི་ིནུས་མཐུ་དེས་ས་སོྐྱང་ག་ིནུས་མཐུ་དེར་

རྒྱབ་སོྐྱར་བྱེད་ཀྱི་ིཡིོད། སྤྱི་ིཚེོགས་བཟིང་པོ་ཞིིག་བསྐྲུན་པ་ལ་འབད་བརོྩན་ཆོ་ེལ་འགྱུར་

མེད་བརྟེན་པའ་ིས་སོྐྱང་ག་ིསྐྱེས་པའ་ིནུས་མཐུ་ད་ེདགོས་ཀྱི་ིཡིོད། ད་ེདང་དུས་མཚུངས་སུ་

གནས་སྟངས་སྐྲུན་པར་བྱེད་པ་དང་གཉོིར་སོྐྱང་བྱེད་པའ་ིབུད་མེད་ཀྱི་ིནུས་མཐུ་ད་ེཡིང་

དགོས་ཀྱིི་ཡིོད། སྤྱིི་ཚེོགས་ཇེི་འདྲ་ཞིིག་ཡིིན་ཀྱིང་འགོ་ཁྲིད་ཀྱིི་རྣམ་པ་གཉིིས་ཀ་དགོས་

པ་ད་ེཧ་ཅིང་གལ་ཆོེན་རེད།

ཤོར་ལི་མོནད་ཏུ་ཡིོད་སྐོབས་རིན་པོ་ཆོེས་ཤོམ་བྷ་ལའི་དར་ཆོ་དང་། རྟེགས་མ། དེ་

བཞིིན་བོྷལ་ཌར་ནས་མ་ཕེབས་སོྔོན་ལ་བཟོི་གནང་བའི་ཤོམ་བྷ་ལའི་གཟིེངས་རྟེགས་

བཅིས་ཀྱི་ིབཟོི་དབྱིབས་ཀྱི་ིཐོག་ལ་ཕྱིག་ལས་ཀྱིང་གནང་ཡིོད། ཁོོང་གིས་རྟེགས་མ་ཇེ་ིསྙེད་

ཅིིག་དབྱིན་ཡུལ་དུ་ལག་པས་བཟོི་སྐྲུན་བྱེད་རྒྱུར་མངགས་འདུག སོྟན་ཁོ་དེར་ངའ་ིསྐྱེས་

སྐོར་གྱིི་ཆོེད་ཁོོང་ཡིོ་རོབ་ཏུ་ཕེབས་སྐོབས་རྟེགས་མའི་བཟོི་དབྱིབས་ཀྱིི་རི་མོ་དེ་དག་

ཁོོང་གིས་མཉིམ་དུ་བསྣམས་ནས་ཕེབས་འདུག

རིན་པོ་ཆོེས་ཁོོང་རང་སྐུ་མཚེམས་ལ་བཞུགས་ཡིོད་པའ་ིསྐོབས་སུ་འགྲུལ་སྐྱོད་རིང་

པོ་གཞིན་ཞིིག་གནང་ཡོིད། ཁོོང་གིས་ཁོེ་ན་ཌའི་ཤོར་ཕོྱིགས་མཚེོ་ཁུལ་ནོ་ཧྥོ་སི་ཁོོ་ཤོའི་

མངའ་སྡེེར་ཕེབས་ཕྱིིར་ཤོར་ལ་ིམོནད་ནས་སྤྱི་ིཟླ་དྲུག་པའ་ིནང་ཐོན་གནང་པ་རེད། འད་ི

དུས་ནས་བཛྲ་དྷཱཏུའ་ིལས་ཁུངས་ཨ་མ་ད་ེཁོ་ེན་ཌར་གནས་སོྤེ་བྱེད་རྒྱུ་ཁོོང་ག་ིདགོངས་

པར་འཁྲུངས་ཚེར་ཡོིད། འོན་ཀྱིང་ད་ེདུས་འདིའ་ིསོྐོར་མ་ིཉུང་ཤོས་ཤོིག་གིས་མ་གཏོགས་

ཤོེས་ཀྱིི་མེད། ཁོོང་གིས་དུས་ཡུན་རིང་པོའ་ིཆོེད་དུ་ཨ་རི་ནི་ཤོམ་བྷ་ལའི་འཇེིག་རྟེེན་གྱིི་
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རྟེེན་གཞི་ིཡིག་ཤོོས་ད་ེཡིོང་ག་ིམེད་པ་དགོངས་གནང་འདུག ཁོོང་གིས་མ་འོངས་པར་ཨ་

རིའི་ནང་དུ་དྲག་འཚུབ་ཆོེན་པོ་ལ་གདོང་ལེན་བྱེད་དགོས་པ་དང་། ཁོེ་ན་ཌའི་ནང་དུ་

ཁོོར་ཡུག་ཞིི་བདེ་ལྷིང་འཇེགས་དང་ལས་ཀ་བྱེད་བདེ་པོ་ཡིོང་རྒྱུ་ཡིིན་པ་མཁྱོེན་གནང་

འདུག རིན་པོ་ཆོེས་དྲག་འཚུབ་ལྟ་བུའ་ིབར་ཆོད་ལ་ཞིེད་སྣང་གནང་ག་ིམེད། ཁོོང་གིས་

བར་ཆོད་ནི་གདོང་ལེན་བྱེད་དགོས་པའི་མིའི་མི་ཚེེའི་ཆོ་ཤོས་ཤོིག་ཏུ་བརྩི་གནང་གི་

ཡིོད། དེ་ལྟར་ཡིང་ཁོོང་གིས་ཤོམ་བྷ་ལའི་བསྟན་པ་དང་སོླེབ་མ་སྒོེར་གྱིི་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱིི་

ཆོེད་དུ་ཁོོར་ཡུག་འགའ་ཤོས་གཞིན་ལས་བཟིང་བ་ཡོིད་པ་དགོངས་པ་རེད།

རིན་པོ་ཆོེས་བྱང་ཨ་རིའི་ས་བཀྲ་ཞིིག་ལ་གཟིིགས་ཤོིང་ནོ་ཧྥོ་སི་ཁོོ་ཤོ་ཞིེས་པ་དེ་

གཞིིས་ཆོགས་ཡུལ་ཞིིག་ཡོིང་སྲོིད་པ་དགོངས་ཏེ་བདམས་གནང་བ་རེད། ཁོོང་དེ་གར་

ནམ་ཡིང་ཕེབས་མོྱོང་མེད། ང་རང་སྒོེར་ངོས་ནས་ཀྱིང་ནོ་ཧྥོ་ས་ིཁོོ་ཤོར་འགོྲ་མོྱོང་མེད་ལ། 

ང་ཚེོས་དེ་གར་ཅིི་ཞིིག་བྱེད་དགོས་པ་བོླ་ཡུལ་དུ་འཆོར་ཐུབ་མ་བྱུང་། འགྲུལ་སོྐྱད་ཀྱིི་

རྗོེས་སུ་ཁོོང་གིས་ང་ལ་དེ་གར་ཐུག་པའི་མི་རྣམས་སེམས་པ་བཟིང་པོ་དང་། ཕྱིི་གསལ་

ནང་གསལ་ཡིོད་པ་མ་ཟིད། ཁྱོད་མཚེར་བ་ཞིིག་ལ་ས་ཆོ་དེས་ཁོོང་ལ་བོད་དྲན་སོས་

སུ་བཅུག་སོང་ཞིེས་གསུངས་བྱུང་། ཁོོང་གིས་བོད་ཀྱིི་རྒྱལ་སྲོས་སྨུག་པོའ་ིཚུལ་དུ་སྐུ་

འཁོོར་དང་ལྷན་དུ་ནོ་ཧྥོ་སི་ཁོོ་ཤོའི་ཁོྱོན་ཡིོངས་སུ་འགྲུལ་སོྐྱད་གནང་རྒྱུར་ཨུ་ཚུགས་

གནང་། མ་ིཚེོས་དངོས་སུ་ཅི་ིཞིིག་བསམས་ཡོིད་པ་ངས་མ་ིཤོེས། འོན་ཀྱིང་གལ་ཏ་ེཁོོང་

བོད་ཀྱི་ིབླ་ཆོེན་ཞིིག་ག་ིཚུལ་དུ་ཕེབས་ཡོིད་ན་ནོ་ཧྥོ་ས་ིཁོོ་ཤོའ་ིཡུལ་མ་ིརྣམས་ལ་ཁོོང་ངོ་

མ་ིཤོེས་པ་ཞིིག་མ་རེད། ཁོོང་གིས་ཆོས་རྫུ་གནང་སྟ་ེནོ་ཧྥོ་ས་ིཁོོ་ཤོར་ཕེབས་འདོད་གནང་

པ་དེ་འདྲ་རྩ་བ་ནས་མ་རེད། ཁོོང་ལ་ཁོོང་གིས་ས་དེར་ཞིབས་ཀྱིིས་བཅིགས་པའི་སྐོད་

ཅིིག་དེ་ནས་བཟུང་སྟེ་ནུས་པ་ཐོན་པའི་བག་ཆོགས་བཟིང་པོ་ཞིིག་ས་ཆོ་དེར་འཇོེག་

རྒྱུར་གྲ་སྒྲིག་ཡོིད།

སྐོབས་ད་ེདུས་ཁོོང་གིས་ཤོམ་བྷ་ལའ་ིབསྟན་པ་ད་ེདང་ལྷན་དུ་ཅི་ིཞིིག་གནང་ག་ིཡིོད་

པ་ངས་ཆོ་ཚེང་རོྟེགས་མ་བྱུང་། འོན་ཀྱིང་ད་ལྟ་ངས་དུས་ཚེོད་དེའ་ིསོྐོར་ལ་ཕྱིིར་དྲན་བྱེད་
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སྐོབས། རིན་པོ་ཆོེ་ནི་ཕོྱིགས་ཡོིངས་ནས་མི་ཚེོའི་མི་ཚེེ་དཀྱུས་མའི་ནང་དུ་དམ་པའི་

ཆོོས་ཀྱི་ིསྙིང་པོ་སོྟན་མཁོན་གྱི་ིགྲུབ་ཐོབ་ཆོེན་པོ་ཞིིག་ཏུ་མཐོང་ག་ིའདུག ལྟ་སྟངས་དེའ་ི

ཐོག་ནས་བཤོད་ན། ངས་ཁོོང་གི་མཛོད་འཕྲིན་དེ་དག་ཕུགས་རྒྱང་རིང་པོའ་ིའཆོར་

སྣང་ལྡན་ལ། སླེོབ་མ་ཚེོར་ཐུགས་བརྩ་ེབས་བཟུང་བ་ཞིིག་ཏུ་ལྟ་ཡི་ིཡིོད། རིན་པོ་ཆོ་ེན་ིཇེ་ི

འདྲའ་ིརྒྱུན་ལྡན་མ་ཡིིན་པ་དང་འཆོར་སྣང་ཅིན་གྱི་ིསྐྱེས་བུ་ཞིིག་ཡིིན་པ་ད་ེགོ་བརྡོ་སོྤྲོད་

ཐབས་བྱེད་རྒྱུ་དཀའ་མོ་འདུག ངས་བརྡོ་སོྤྲོད་ཐུབ་པ་ད་ེན་ིཁོོང་ང་ལ་ཇེ་ིལྟར་མངོན་པ་

དང་། ང་རང་གིས་ཁོོང་ལ་ལྷད་མེད་པའ་ིབརྩ་ེབ་ཇེ་ིལྟར་བྱས་པ། དཀའ་ངལ་ཆོ་ེབའ་ིདུས་

སྐོབས་སུ་ངས་ཇེ་ིལྟར་དད་པ་ལ་ཡིིད་ཆོེས་བྱས་པ་བཅིས་རེད། སྤྱི་ིལོ་ ༡༩༧༧ ལོ་དེར་ང་

རང་ཝིེ་ཡི་ནར་རང་ཁྱོིམ་རང་བདག་གིས་ཉིིན་རེའི་མི་ཚེ་ེསྐྱེལ་བཞིིན་པའི་སྐོབས་དེར། 

ངས་བྱང་ཨ་རིའི་ནང་དུ་ཤོམ་བྷ་ལའི་སྔོ་མོའ་ིགནས་བབ་དག་ལ་བཏང་སྙོམས་ཀྱིི་སོྒོ་

ནས་ལྟ་ཐུབ་པ་བྱུང་།

ལོ་མཇུག་དེར་རིན་པོ་ཆོེས་ཤོར་ལི་མོནད་ནང་གི་སྐུ་མཚེམས་གོྲལ་བ་དང་། བོྷལ་

ཌར་དུ་མ་འཕུར་སོྔོན་ལ་ཀརྨའ་ིཆོོས་གླེིང་དུ་ཕེབས་གནང་བ་རེད། ཁོོང་ལ་མཇེལ་འཕྲད་

ཆོེད་དུ་ང་ཤོར་ཕོྱིགས་མཚེ་ོཁུལ་དུ་འཕུར་བ་དང་། ད་ེརྗོེས་ང་ཚེ་ོམཉིམ་དུ་བོྷལ་ཌར་ལ་

ཕྱིིར་འཕུར་བ་ཡིིན། ནང་དུ་ལོག་རྒྱུ་ད་ེན་ིངོ་མཚེར་ཅིན་ཞིིག་རེད། མ་ིཚེ་ོལ་ཁོོང་ཧ་ཅིང་

དྲན་པོ་བྱུང་འདུག་ལ། རིན་པོ་ཆོ་ེལའང་ཚེང་མ་ཐུག་འཕྲད་བྱུང་བས་ཐུགས་མཉིེས་པོ་

བྱུང་ཡོིད། གསར་དུ་སྐྱེས་པའ་ིནུས་མཐུ་ཆོེན་པོ་ཞིིག་དང་སྦྲེགས་ཁོོང་གིས་ཆོོས་ཚེོགས་

ཀྱི་ིསྣ་ེཁྲིད་ད་ེམཛོད་འཕྲིན་སོྐྱང་འགོ་བརྩམས།

རིན་པོ་ཆོེ་ཤོར་ལི་མོནད་དུ་བཞུགས་པའི་ཟླ་བ་མཐའ་མ་དྲུག་གི་སྐོབས་སུ་ཁོོང་

གིས་ཁོོང་རང་ག་ིསླེོབ་མ་རྒན་པ་རྣམས་ལ་ནང་པ་མིན་པ་ཚེོའ་ིཆོེད་དུ་སོྒོམ་ཉིམས་ལེན་

གྱི་ིལས་རིམ་ཞིིག་གསར་སྒྲིག་དགོས་པའ་ིབཀའ་གནང་འདུག ང་ཚེོས་ལས་རིམ་འདིའ་ི

མིང་ལ་ “ཤོམ་བྷ་ལའ་ིསོྦྱང་བརྡོར་” ཞིེས་བཏགས་པ་དང་། རིས་མེད་ཀྱི་ིལམ་ནས་ཤོམ་བྷ་

ལའ་ིབསྟན་པ་དང་སོྒོམ་སྒྲུབ་གཉིིས་མཉིམ་དུ་ཇེ་ིལྟར་ལེགས་ཤོོས་སོྟན་ཐུབ་ཕྱིིར་འདིའ་ི
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ཐོག་སོླེབ་མ་རྒན་གྲས་ཚེོ་སྡེེ་ཚེན་ཁོག་བགོས་ཀྱིིས་ལས་ཀ་བྱས་ཡོིད། རིན་པོ་ཆོེ་མེད་

སྐོབས་སུ་གཟིའ་མཇུག་དང་པོའ་ིཤོམ་བྷ་ལའི་སོྦྱང་བརྡོར་སྣེ་འཁྲིད་བྱེད་མཁོན་གྱིི་མི་

ཚེོས་ཁོོང་ཚེོས་ཅི་ིཞིིག་བྱེད་ཀྱི་ིཡོིད་པའ་ིཐོག་ལ་བསམ་བོླ་རབ་རིབ་ཙམ་ལས་མེད་པར་

མངོན། ཁོོང་ཚེོས་དོན་སྙིང་ད་ེཙམ་མེད་པའ་ིལད་ཟོླས་ཀྱིིས་གཞིན་ཡིིད་འགུག་པ་ལ་བློ་

ཁོ་ཕོྱིགས་པ་རེད། དེས་ན་རིན་པོ་ཆོ་ེབོྷལ་ཌར་དུ་ཕྱིིར་ལོག་རྗོེས་ཁོོང་ལ་ཤོམ་བྷ་ལའ་ིསོྦྱང་

བརྡོར་ད་ེདོན་དངོས་སུ་ལག་བསྟར་འོས་པ་ཞིིག་བཟོི་རྒྱུར་ཕྱིག་ལས་མང་པོ་ཐོན་འདུག 

རིན་པོ་ཆོེས་ཤོམ་བྷ་ལའ་ིསོྦྱང་བརྡོར་གྱི་ིངེས་སོྟན་པ་ཚེ་ོདང་མཉིམ་དུ་གཟིའ་འཁོོར་རེའ་ི

ནང་ཐེངས་མང་འཛོོམས་རྒྱུ་འགོ་བཙུགས་གནང་སྟེ། མི་ཚེོ་ལ་ཇེི་ལྟར་གཞིི་རིམ་སོྦྱང་

བརྡོར་གྱི་ིརྒྱུ་ཆོ་ཐད་ཀར་དང་ལྷད་མེད་པར་ངོ་སོྤྲོད་བྱེད་སྟངས་བཀའ་གནང་བ་རེད། སྤྱི་ི

ལོ་ ༡༩༧༨ ལོའ་ིའགོ་སོྟད་ཀྱི་ིཟླ་བ་དུ་མ་འགོར་བའ་ིཚེོགས་འདུ་འད་ིདག་ག་ིརྗོེས་སུ་ཤོམ་

བྷ་ལའི་སོྦྱང་བརྡོར་གྱིི་རྩ་བ་ཚུགས་པ་རེད། དེ་ནི་རིན་པོ་ཆོེ་དང་ཁོོང་གི་སླེོབ་མ་ཚེོ་ལ་

ཤོམ་བྷ་ལའི་དཔའ་བརྟུལ་གྱིི་ལམ་དང་སོྒོམ་སྒྲུབ་ངོ་སོྤྲོད་བྱེད་པའི་ཐབས་ལམ་གཙོ་བོ་

ཆོགས་པ་རེད། ད་ཆོ་མ་ིལོ་ཉི་ིཤུ་ལས་མང་བ་བརྒལ་བའ་ིརྗོེས་སུ་མ་ིསོྟང་ཕྲག་མང་པོས་

ལས་རིམ་འདི་བརྒྱུད་ཡོིད་པ་དང་། སོྒོམ་སྒྲུབ་ཀྱིི་ཐད་ལ་མང་ཚེོགས་ཀྱིི་དོན་གཉིེར་དེ་

མུ་མཐུད་སོྐོང་ཐབས་བྱེད་བཞིིན་ཡོིད། ཚེོགས་འདུ་སོྔོན་མ་འདི་དག་འགའི་ནང་དུ་ང་

རང་ཡིོད། འོན་ཀྱིང་ང་སྐྱར་དུ་ཝི་ེཡི་ནར་ཕྱིིན་པ་དང་སྟོན་ཁོ་ད་ེབར་དུ་ཕྱིིར་ལོག་མེད།

དཔྱོིད་ཀ་དེར་ཤོམ་བྷ་ལའ་ིཆོོ་ག་གཞིན་འགའ་ཤོས་ཚེོགས་ཡོིད། རིན་པོ་ཆོེས་བཛྲ་

དྷཱཏུའི་འགན་འཛོིན་ལྷན་ཚེོགས་ཀྱིི་ཚེོགས་མི་རྣམས་ཤོམ་བྷ་ལའི་རྒྱལ་ཁོམས་ཀྱིི་བོླན་

པོར་དབང་བསྐུར་གནང་བ་དང་། ཁོོང་གིས་ཇོེན་ཕར་ཁོ་ིས་ིདང་ཇེེམ་ས་ིཇེ་ིམེན་གཉིིས་

མཉིམ་དུ་རིམ་པ་བཞིིན་ཤོམ་བྷ་ལའ་ིསྐུ་སྲུང་མདའ་དཔོན་དང་བཀའ་སྲུང་མདའ་དཔོན་

དུ་གཏན་འཁོེལ་བའི་ཆོོ་ག་ཞིིག་ཀྱིང་གནང་ཡིོད། (བོད་སྐོད་དུ་མདའ་དཔོན་ནི་འགོ་

གཙོའམ། དམག་སྤྱིི་ལ་གོ) ངའི་བསམ་པར་མདོར་བསྡུས་ན་འདི་དག་ཚེང་མ་ཁོོང་གི་

འཇེིག་རྟེེན་གྱི་ིནང་དུ་ཡིོད་པའ་ིམ་ིརྣམས་ཀྱིིས་རང་རང་ག་ིལས་འགན་ད་ེདག་ཆོེན་པོ་
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ཡིིན་པའ་ིབསམ་བོླ་འཁོོར་བའ་ིཆོེད་དུ་རེད་སྙམ། ཁོོང་གིས་ཁོོང་ག་ིསླེོབ་མ་རྒན་པ་ཚེོས་

རང་ཉིིད་ལྷ་ཁོང་ཞིིག་ག་ིའཛོིན་སོྐྱང་བ་ཁོོ་ན་ལྟ་བུར་མ་ཡིིན་པར། སྤྱི་ིཚེོགས་ལ་འགན་

འཁུར་ཞིིག་ཡིོད་པ་དང་། གཞི་ིརྒྱ་ཆོེན་པོའ་ིཐོག་ནས་གཞིན་ལ་ཕན་པ་བསྒྲུབ་པའ་ིལས་

འགན་ཡོིད་པར་བལྟ་ཐུབ་མཁོན་བྱུང་ན་དགོངས་ཀྱི་ིཡིོད། མ་ིཚེོས་རང་གིས་རང་ལ་མཐོ་

བོ་ཡིིན་སྙམ་པའ་ིང་རྒྱལ་ཆོ་ེརུ་འགྲོ་བའ་ིཉིེན་ཁོ་ད་ེཡིོད་པ་དང་། ཕོྱིགས་གཅིིག་ནས་ཁོོང་

གིས་དེར་སྐུལ་མ་ཡིང་གནང་ག་ིཡིོད། ཁོོང་གིས་མ་ིཚེ་ོལ་རང་ཉིིད་གཙིགས་ཆོེར་འཛོིན་

པའ་ིཚེོར་བ་རྒྱ་སྐྱེད་པའ་ིགནས་བབ་ཅིིག་བསྐྲུན་པ་དང་། ད་ེནས་སྐྱར་དུ་ཁོོང་ཚེོའ་ིངར་

འཛོིན་གཅོིག་ཐབས་གནང་སྟེ། མི་ཚེོ་ལ་ལྷད་མེད་པའི་སེམས་བཟིང་དང་དམ་བཅིའ་

འཕེལ་རྒྱས་སུ་གཏོང་བའ་ིསྐུལ་མ་གནང་ག་ིཡོིད།

འད་ིན་ིརོྡོ་རྗོ་ེཐེག་པའ་ིདབང་བསྐུར་སྐོབས་སུ་ག་ར་ེབྱུང་བ་ད་ེདང་མ་ིགཅིིག་པ་མ་

རེད། སོླེབ་མ་ཚེོས་སོྔོན་འགོྲ་ཚེར་བའ་ིསྐོབས་སུ་ཁོོང་ཚེོར་ཁྲ་ིའདོན་གཞི་ིརྩར་བཞིག་པའ་ི

དབང་ཞིིག་ཐོབ་ཀྱིི་ཡོིད། དབང་བསྐུར་གྱིི་སྐོབས་སུ་རང་ཉིིད་ཁྱོིམ་རྒྱུད་དམ་ནུས་མཐུ་

བྱ་ེབྲེག་པ་ཞིིག་ག་ིརྗོ་ེབོའམ། བཙུན་མོ་མཚེོན་པའ་ིཅོིད་པཎ་ཞིིག་སླེོབ་མ་དེར་གནང་ག་ི

ཡིོད། ད་ེབཞིིན་སླེོབ་མ་དེར་རོྡོ་རྗོ་ེདང་དྲིལ་བུ་བཅིས་མཆོོད་རྫོས་གཞིན་འགའ་དང་ལྷན་

དུ་མིང་གསར་པ་ཞིིག་ཐོབ་ཀྱི་ིཡིོད། བསམ་བོླ་ད་ེརང་ཉིིད་ངར་འཛོིན་ཅིན་གྱི་ིསྐྱ་ེབོ་ཞིིག་

ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ིངོ་བོར་བསྒྱུར་རྒྱུའ་ིགོ་དོན་རེད། དབང་ཞུ་སྐོབས་སུ་ཐོག་མར་རང་

ཉིིད་ལྷའམ་ཅི་ིཞིིག་ག་ིངོ་བོར་སོྒོམ་དགོས་ཀྱི་ིཡིོད། ཉིམས་ལེན་དང་དམ་བཅིའ་ཡི་ིརྒྱུད་

རིམ་རིང་པོ་ཞིིག་བརྒྱུད་དེ་གཞིི་ནས་ངར་འཛོིན་སོྤེང་ཐབས་བྱེད་ཐུབ་པ་ཡིིན། གལ་ཏེ་

དངོས་སུ་འགྱུར་བ་མ་བཏང་ན་ངར་འཛོིན་གོང་འཕེལ་དུ་ཕྱིིན་ནས་ངར་འཛོིན་གྱི་ིགོང་

བུ་ཆོགས་ཀྱི་ིཡིོད། དེས་ན་རོྡོ་རྗོ་ེཐེག་པའ་ིསོྐོར་ལ་ཉིེན་བརྡོ་མང་པོ་ཡིོད་པའ་ིརྒྱུ་མཚེན་

གཅིིག་དེ་རེད། ཤོམ་བྷ་ལའི་དབང་བསྐུར་ཚེང་མ་གཅིིག་མཚུངས་རེད། དེ་ནི་བྱང་

ཆུབ་སེམས་དཔའ་ིསྤྱི་ིཚེོགས་ཀྱི་ིནང་དུ་ངོ་བོ་གསར་པ་ཞིིག་འཛོིན་གྱི་ིཡོིད་པ་དང་ད་ེལ་
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ཡིང་ཉིེན་ཁོ་ཡོིད། ཡིིན་ན་ཡིང་རིན་པོ་ཆོེར་དཀྱིིལ་འཁོོར་གསར་པའམ། ཤོམ་བྷ་ལའི་

འཇེིག་རྟེེན་འད་ིབསྐྲུན་གནང་རྒྱུར་ཐུགས་འགུལ་ཆོེན་པོ་ཐེབས་ཡོིད།

དཔྱོིད་ཀ་དེར་བགོྲ་གླེེང་ཚེོགས་འདུ་གཞིན་ཞིིག་ཚེོགས་པ་ད་ེལ་མཉིམ་ཞུགས་བྱེད་

མཁོན་མི་གྲངས་ཉིིས་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་ལས་མང་བ་འདུག སྐོབས་འདིའི་བགོྲ་གླེེང་ཚེོགས་

འདུ་དེ་ནེའུ་ཧམ་ཤོར་གྱིི་ཌིག་སི་ཧྥོིལ་ནོ་ཆོི་ནང་གི་བྷལ་སམ་སི་མགྲོན་ཁོང་དུ་ཚེོགས་

པ་རེད། ལོ་མང་པོའ་ིརིང་ལ་བཛྲ་དྷཱཏུས་ཚེོང་ཞིན་པའ་ིནམ་དུས་སུ་བེད་སྤྱིོད་མེད་པའ་ི

མགོྲན་ཁོང་རྙིིང་པ་ཆོེན་པོ་དེ་འདྲ་གླེས་པ་རེད། མགོྲན་ཁོང་འདི་དག་གིས་ད་ཆོ་འདི་

འདྲ་བྱེད་ཀྱིི་མེད་པ་འདྲ། ཡིིན་ན་ཡིང་སྐོབས་དེ་དུས་བཛྲ་དྷཱཏུས་མཛོད་རིམ་ཆོེན་པོ་

འདི་དག་ཚེོགས་ཕྱིིར་མགོྲན་ཁོང་ཡོིངས་རོྫོགས་ཟླ་བ་གསུམ་མམ། དེ་བས་ཡུན་རིང་

བར་གླེས་ཏེ་འཛོིན་སོྐྱང་བྱེད་ཀྱིི་ཡོིད། ང་ཚེོས་ཟིས་གཡིོ་སོྐོལ་བྱེད་མཁོན་གྱིི་ལས་བྱེད་

རང་ངོས་ནས་བཏང་བ་དང་། མི་ཚེོས་རང་རང་གི་གོྱིན་ཆོས་རང་རང་གིས་འཁྲུད་པ་

དང་། ཁོང་མིག་གཙང་མ་ཉིར་བ། མཉིམ་ཞུགས་པ་ཚེོར་སྤྱི་ིཔའ་ིས་ཁུལ་གཙང་མ་བཟོི་

རྒྱུའི་རེའུ་མིག་ཅིིག་བཟོིས་པ་བཅིས་བྱས་ཡིོད། དུས་རྒྱུན་ང་ཚེོས་གསོལ་ཚེིགས་ཁོང་

ངམ། ཚེོགས་ཁོང་རྣམས་སོྒོམ་ཁོང་དུ་བསྒྱུར་བཅོིས་བྱས། ད་ེན་ིབགོྲ་གླེེང་ཚེོགས་འདུའ་ི

དུས་ཡུན་ལ་མགོྲན་ཁོང་ཞིིག་དགོན་པར་སྒྱུར་བཞིིན་པ་འདྲ་བོ་ཡོིད། འད་ིན་ིལས་རིམ་

གཞི་ིརྒྱ་ཆོེན་པོ་འད་ིདག་ཤོོང་བའ་ིཆོེད་དུ་ང་ཚེོས་རང་ཉིིད་ཀྱི་ིཆོོས་ཚེོགས་ཁོག་རྒྱ་སྐྱེད་

མ་བྱས་སོྔོན་གྱི་ིགནས་ཚུལ་རེད།

བགོྲ་གླེེང་ཚེོགས་འདུ་འདིའི་སྐོབས་སུ་རིན་པོ་ཆོེ་སིན་ཌེ་གྷིེ་རིབ་ཟིེར་བའི་ཆོོས་ཞུ་

བ་ཞིིག་དང་དགའ་པོ་ཆོགས་པ་རེད། ཁོོང་མོ་དང་ཧ་ཅིང་དགའ་པོ་ཆོགས་ཡིོད་སོྐོར་ང་

ལ་ཁོ་པར་ཐོག་བཀའ་མོལ་གནང་སྐོབས་གསུངས་བྱུང་། འབྲེེལ་བ་འདི་ང་རང་ནམ་

རྒྱུན་གོམས་པ་ད་ེལས་འདས་ཏ་ེཕྱིིན་ཡིོད་ཙང་དང་ཐོག་ང་རང་ཕྲན་བུ་ཧོན་འཐོར་བྱུང་། 

ཡིིན་ན་ཡིང་རིན་པོ་ཆོེ་ང་ལ་ཧ་ཅིང་ཞིི་འཇེམ་དང་། དགའ་པོ། ཕྱིི་གསལ་ནང་གསལ་

བཅིས་ཡིོད་ཙང་། ངས་རང་ཉིིད་ལ་བད་ེའཇེགས་མེད་པའ་ིགནས་དེར་འཐམ་ནས་སོྡེད་
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ཐུབ་མ་བྱུང་། ཧ་ཅིང་བརྟེན་པོར་གནས་པའ་ིང་གཉིིས་ཀྱི་ིའབྲེེལ་བ་དེར་བཟིའ་ཚེང་ཆོ་

གཅིིག་ཁོོ་ནའ་ིགཉིེན་སྒྲིག་ག་ིསྤྱི་ིསོྲོལ་དེར་གཞི་ིབཅོིལ་ཐབས་མེད།

དབྱར་ཐོག་དེར་དུས་རྒྱུན་བཞིིན་རིན་པོ་ཆོེར་རོ་ཁོི་མོན་ཋེེན་ཆོོས་ཚེོགས་སམ་

RMDC ལ་གསུང་ཆོོས་གནང་རྒྱུའི་དུས་ཚེོད་བཟོིས་ཡིོད། ཁྱོབ་བསྒྲགས་བྱས་པའི་

བརོྗོད་གཞིི་དེ་ “ཐེག་པ་གསུམ་ལ་དཔའ་བ་” ཞིེས་འཁོོད་འདུག ཐེག་པ་ཞིེས་པ་ཐེག་

དམན་དང་། ཐེག་ཆོེན། རོྡོ་རྗོ་ེཐེག་པ་བཅིས་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའ་ིཉིམས་ལེན་གྱི་ིརིམ་

པའ་ིལམ་ལ་གོ་བ་རེད། གསུང་བཤོད་ད་ེཉིན་པར་མ་ིབརྒྱ་ཕྲག་འགའ་ཤོས་སླེེབས་སོང་། 

རིན་པོ་ཆོེས་རོྡོ་རྗོེ་བཀའ་སྲུང་གི་ཚེོགས་མི་ཚེོར་ RMDC ཆོོས་ཚེོགས་ལྟེ་བའི་སྒོང་གི་

ཞིིང་ཐང་དུ་སྒོར་འདེབས་དགོས་པའ་ིབཀའ་གནང་། ལས་རིམ་གཙ་ོབོ་ད་ེལས་ཟུར་དུ་

ཡིོད་པའི་སྡེེ་སྒོར་དེར་མཉིམ་ཞུགས་པ་བཞིི་བཅུ་སོྐོར་ཞིིག་འདུག རིན་པོ་ཆོེས་དགོང་

དོྲ་སྡེ་ེསྒོར་གྱི་ིགཤོམ་དུ་ཡིོད་པའ་ིགུར་ཆོེན་པོ་དེའ་ིནང་དུ་གསུང་བཤོད་གནང་ག་ིཡིོད་

ཀྱིང་། ཁོོང་གིས་བགོྲ་གླེེང་ཚེོགས་འདུའི་སྐོབས་སུ་སྡེེ་སྒོར་དུ་བཞུགས་ཏེ། རོྡོ་རྗོེ་བཀའ་

སྲུང་ག་ིསྡེ་ེཚེན་ཆུང་ངུ་དེར་ཟིབ་སོྦྱང་ཞིིག་གནང་རྒྱུའ་ིཐུགས་ཐག་བཅིད་གནང་འདུག

སྡེ་ེསྒོར་དུ་ལོ་དང་པོ་དེར་རིན་པོ་ཆོ་ེཨེལ་ཨེལ་བྷིན་གྱི་ིཁོང་ཆུང་བཟོི་ལྟའ་ིགུར་ཞིིག་

ག་ིནང་དུ་བཞུགས། ལོ་འགའ་ིརྗོེས་སུ་ཁོོང་གིས་ཉིལ་ཁོང་དང་སོྡེད་ཁོང་གཉིིས་ཀ་ཡོིད་

པའི་བོད་བཟོིའ་ིགུར་དཀར་ཞིིག་གི་བྱུས་འགོད་གནང་པ་རེད། གུར་དེའི་ཕྱིི་ལ་འཚེེམ་

དྲུབ་ཀྱིི་རི་མོ་མཛོེས་པོ་དེ་འདྲ་བཀོད་ཡིོད། ཁོོང་གི་གུར་གྱིི་འོག་དེ་གར་རོྡོ་རྗོེ་བཀའ་

སྲུང་ག་ིའགོ་ཁྲིད་ཚེོའ་ིཆོེད་དུ་གུར་ཆུང་བ་གཉིིས་ཕུབ་ཡིོད། ད་ེཚེོའ་ིནང་དུ་ད་ཆོ་བཀའ་

སྲུང་སྤྱི་ིཁྱོབ་ཡིིན་པའ་ིཌ་ེཝིིད་རོམ་དང་། མདའ་དཔོན་གཉིིས། རོྡོ་རྗོ་ེབཀའ་སྲུང་ག་ིའགོ་

ཁྲིད་གཞིན་བཅིས་སོྡེད་ཀྱི་ིཡིོད། རོྡོ་རྗོ་ེབཀའ་སྲུང་ག་ིཚེོགས་མ་ིགཞིན་རྣམས་ར་ིགཤོམ་

དུ་གུར་དཀར་པོ་ཆོེན་པོ་གསུམ་གྱིི་ནང་དུ་སོྡེད་ཀྱིི་ཡིོད། ལོ་རྗོེས་མ་རྣམས་སུ། ཚེོགས་

ཞུགས་པ་སུམ་བརྒྱ་བར་དུ་ཡིོད་སྐོབས་རོྡོ་རྗོ་ེབཀའ་སྲུང་ག་ིཚེོགས་མ་ིརྣམས་སྡེ་ེསྒོར་གྱི་ི

མཐའ་སོྐོར་དུ་བཏབ་པའ་ིགུར་དུ་སོྡེད་ཀྱི་ིཡིོད། སྡེ་ེསྒོར་གྱི་ིནང་དུ་སོྒོམ་སྒྲུབ་བྱེད་ས་དང་
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ཟི་མ་ཟི་སའ་ིགུར་ཡིང་ཟུར་དུ་ཡིོད། བཀའ་སྲུང་ཚེང་མས་སྒྲིག་ཆོས་གོྱིན་གྱི་ིཡིོད། སྐོབས་

དེའ་ིས་མདོག་ག་ིསྒྲིག་ཆོས་ད་ེདག་དམག་མིའ་ིགོྱིན་ཆོས་ལྷག་མ་ནས་ཉོིས་པ་རེད། རྗོེས་

སུ་ང་ཚེོའ་ིསྒྲིག་ཆོས་རྣམས་རང་ངོས་ནས་བཟོི་བཀོད་བྱས་པ་རེད།

སྡེེ་སྒོར་འདིའི་ནང་དུ་གང་བྱུང་ཡིོང་ཆོོག་གི་མེད། མདུན་དུ་སོྒོ་ཆོེན་ཞིིག་ཡིོད་པ་

དང་། དེར་ཡོིད་པའ་ིརོྡོ་རྗོ་ེབཀའ་སྲུང་ག་ིཚེོགས་མ་ིད་ེལ་ལས་དོན་ཅིིའ་ིཕྱིིར་ཡིོང་བ་ཤོོད་

དགོས། རུ་སྒྲིག་ག་ིཐང་ཆོེན་དུ་དར་ཤོིང་མང་པོ་བཙུགས་ཡོིད་པ་དང་། རོྡོ་རྗོ་ེབཀའ་སྲུང་

བ་ཞིིག་གིས་དྲང་མོར་ལངས་ཏ་ེགུས་འདུད་ཞུ་བཞིིན་ཞོིགས་ལྟར་ཤོམ་བྷ་ལའ་ིརྒྱལ་དར་

བསྒྲེངས་ཏེ་དགོང་དོྲ་ཕབ་ཀྱིི་ཡིོད། རོྡོ་རྗོེ་བཀའ་སྲུང་བ་དེས་ཤོམ་བྷ་ལའི་རྒྱལ་གླུ་ཡིང་

གཏོང་གི་ཡོིད། མི་ཚེང་མས་སྡེེ་སྒོར་དུ་ལུས་རྩལ་སོྦྱང་ཆོེད་དུ་རུ་སྒྲིག་གི་ཐང་ཆོེན་དེ་

འཁོོད་སྙོམས་པོ་ཡིོད། རྗོེས་སུ་ངས་རྟེའ་ིའདུལ་སྦྱོང་ལ་ཡིོད་པའ་ིཁྱོད་ཆོོས་མང་པོ་ཞིིག་

རྟེ་མེད་པའ་ིལུས་རྩལ་འད་ིཚེོར་འཛོོམས་ཡིོད་པ་ངའ་ིཉིམས་མོྱོང་ག་ིཐོག་ནས་ཤོེས་བྱུང་། 

སྡེ་ེསྒོར་ནང་ལ་རུ་སྒྲིག་ད་ེཆོ་སོྙམས་པོ་དང་འགྲིག་པོ་ཡོིང་བར་ནན་ཏན་ཤུགས་ཆོ་ེབྱས་

ཏེ་སླེོབ་ཀྱིི་རེད། ལུས་རྩལ་སྦྱོང་པ་བརྒྱུད་དེ་རོྡོ་རྗོེ་བཀའ་སྲུང་བ་ཚེོས་དྲན་པ་དང་ཤོེས་

བཞིིན་སོྦྱང་ཞིིང་། ཉིམས་ལེན་དང་སྐྱར་སོྦྱང་ལ་བརྟེེན་ནས་རླུང་རྟེའ་ིནུས་མཐུ་སྐྱེད་པར་

བྱེད། མ་ིགཞིན་དག་མང་པོ་དང་མཉིམ་དུ་རུ་བསྟར་བསྒྲིགས་ཏ་ེལུས་རྩལ་བྱེད་རྒྱུ་ད་ེསོྤྲོ་

སྣང་སྐྱེད་པའ་ིམོྱོང་བ་ཞིིག་རེད། ལུས་རྩལ་ད་ེདོན་དང་ལྡན་པ་ཡིོང་ཆོེད་མ་ིཚེང་མ་ལ་བོླ་

གཅིིག་སེམས་གཅིིག་ལ་གནས་དགོས་པའ་ིདོན་ཡིིན། སྡེ་ེསྒོར་དུ་བསླེབས་པའ་ིལུས་རྩལ་

སྒྲིག་ཁྲིམས་ཀྱི་ིནང་དུ་རྟེའ་ིའདུལ་སོྦྱང་ག་ིནང་ག་ིརྟེ་ལ་ནུས་ཤུགས་གཅིིག་སྡུད་ཀྱི་ིརྩལ་

སླེོབ་པ་ནང་བཞིིན་ནུས་ཤུགས་བཀོལ་སོྤྱིད་ལ་ཤུགས་གནོན་བྱེད་ཀྱི་ིཡིོད།

སྡེ་ེསྒོར་ད་ེམ་ཚུགས་སོྔོན་ལ་རིན་པོ་ཆོེས་ང་ལ་ཝི་ེཡི་ནར་ཞིལ་པར་གནང་སྟ་ེལས་

རིམ་གསར་པ་འདིའི་སོྐོར་ལ་ཁོོང་ཇེི་ལྟར་སོྤྲོ་བ་འཕེལ་པོ་ཡོིད་ཚུལ་གསུངས་བྱུང་། དེ་

བཞིིན་ང་ལ་རིན་པོ་ཆོ་ེདང་ཁོ་ལོ་ར་ཌོར་ཡིོད་པའ་ིའབྲེེལ་ཡིོད་གཞིན་དག་བཅིས་གཉིིས་

ཀའི་ངོས་ནས་དེ་གར་གང་བྱུང་བའི་སོྐོར་གྱིི་གནས་ཚུལ་མང་པོ་འབོྱར་བྱུང་། RMDC 
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རུ་བགོྲ་གླེེང་ཚེོགས་འདུ་ཚེོགས་ཡུལ་གྱིི་གཤོམ་དུ་སོྡེད་མཁོན་གྱིི་མི་མང་པོ་ཞིིག་གིས་

སྡེ་ེསྒོར་ད་ེཇེ་ིའདྲ་ཞིིག་ཡིིན་པ་ཤོེས་མ་ིའདུག འགའ་ཞིིག་གིས་འཇེིགས་སུ་རུང་བ་དང་

གཞིན་དག་ཚེོས་ཡི་མ་ཟུང་ཞིིག་ཏུ་མཐོང་འདུག རོྡོ་རྗོེ་བཀའ་སྲུང་གི་ཚེོགས་མི་ཚེང་

མ་དགོང་དོྲའ་ིགསུང་བཤོད་ལ་འགོྲ་བར་དོ་སྐྱེལ་མོ་ཊི་རྙིིང་པ་གཉིིས་ཀྱིི་ནང་འཚེང་ག་

བརྒྱབ་སྟ་ེའཛུལ་གྱི་ིཡིོད། ཁོོང་ཚེ་ོལ་གསུང་ཆོོས་ར་བའ་ིགུར་གྱི་ིནང་དུ་སོྡེད་ས་དམིགས་

བསལ་ཟུར་འཇོེག་བྱས་ཡིོད། རིན་པོ་ཆོེས་ནང་པ་རྣམས་ཇེ་ིལྟར་སངས་རྒྱས་པའ་ིནུས་པ་

སྐྱེད་པར་བྱེད་པའི་དཔའ་བརྟུལ་ཡིིན་པའི་སོྐོར་ལ་གསུང་བཤོད་རིམ་པ་གནང་བ་རེད། 

ཞོིགས་པ་ར་ེརེར་ར་ིརྩ་ེདེར་རོྡོ་རྗོ་ེབཀའ་སྲུང་བ་ཚེོས་དཔའ་སྐོད་སོྒྲག་ཅིིང་མ་ེསོྒྱོགས་ར་ེ

རྒྱག་ག་ིཡོིད། དེས་མ་ིམང་པོ་ཞིིག་ལ་དངོས་གནས་བསུན་གཙེར་བཟོིས་ཡོིད།

མི་ཇེི་སྙེད་ཅིིག་གིས་སྡེེ་སྒོར་ལ་གོླེ་བུར་དུ་རོྒལ་འཛུལ་བྱེད་རྒྱུའི་ཐག་བཅིད། ངའི་

བསམ་བོླར་དེ་ནི་ཕལ་ཆོེར་རིན་པོ་ཆོེས་གསང་ཐབས་ཀྱིིས་བསྐུལ་བ་མིན་ནམ་སྙམ། 

དེའ་ིསྟབས་ཀྱིིས་མཚེན་ལ་སྡེ་ེསྒོར་དུ་རོྒལ་འཛུལ་བ་ཚེོར་ཡི་ལན་སོྤྲོད་ཕྱིིར་ལས་འགུལ་

མང་པོ་བྱུང་ཡིོད། རིན་པོ་ཆོེས་རོྡོ་རྗོེ་བཀའ་སྲུང་བ་ཚེོས་བཙོན་པ་བཟུང་ཐབས་བྱེད་

དགོས་པ་དང་། སྡེ་ེསྒོར་གྱིིས་རང་ཉིིད་སྲུང་སོྐྱབ་བྱེད་དགོས་པའ་ིསྐུལ་མ་གནང་སྟ་ེམངོན་

གསལ་མེད་པའ་ིསོྒོ་ནས་གནས་ཚུལ་ཛོ་དྲག་ཏུ་གཏོང་ཐབས་གནང་ཡོིད། ད་ེནས་ཁོོང་

གིས་ནོར་རྫོི་དང་ཨིན་ཌི་ཡིན་གྱིི་མི་འཁྲབ་མཁོན་ཚེོའི་ཁྱོད་ཆོོས་ཉིམས་ཉིེས་སུ་གཏོང་

ཐབས་གནང་ཡོིད། ཁོོང་གིས་ལུས་རྩལ་གྱི་ིསོྦྱང་བརྡོར་སྣ་ཚེོགས་སྤེེལ་རྒྱུ་འགོ་བཙུགས་ཏ་ེ

མ་ིཚེོའ་ིརིག་པ་རོྣ་རུ་གཏོང་བའ་ིའགྱུར་བ་ཆུང་ངུ་ད་ེའདྲ་ངོ་སོྤྲོད་གནང་། དཔེར་ན། རོྒལ་

འཛུལ་བ་དང་སྲུང་སོྐྱབ་པ་གཉི་ིགས་མཚེན་རྒྱུ་བྱེད་པར་གོླེག་བཞུ་བེད་སོྤྱིད་བཏང་ཡིོད། 

རིན་པོ་ཆོེས་མུན་ནག་ག་ིནང་དུ་འོད་མདངས་དམར་ཤོ་ཐོན་ཆོེད་གོླེག་བཞུའ་ིམཐའ་རུ་

འགྱིིག་ཤོོག་དམར་པོ་བསོྐོན་དགོས་པའི་ལམ་སོྟན་གནང་ཡིོད། ཁོོང་གིས་རོྡོ་རྗོེ་བཀའ་

སྲུང་གི་ཚེོགས་མི་ཡིོངས་ལ་ཁོོང་ཚེོའི་འགྱིིག་ཤོོག་དམར་པོ་དེའི་སྟེང་དུ་སྤྱིིན་ཤོོག་གིས་

གཡིོགས་དགོས་པའི་བཀའ་གནང་། དེ་ལྟར་བྱས་ན་ཁོོ་ཚེོས་འོད་མདངས་དམར་པོ་
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མཐོང་སྐོབས་ “དགྲ་བོ་” ཡིིན་པ་ཤོེས་སླེ་བའི་ཁྱོད་པར་ཡིོད་གསུངས། ཁོོང་གིས་རོྡོ་རྗོེ་

བཀའ་སྲུང་བ་ཚེ་ོལ་མུན་ནག་ག་ིནང་དུ་འགུལ་སོྐྱད་བྲེལ་བའ་ིསོྒོ་ནས་འཇེབ་ཉིལ་བྱེད་

སྟངས་ཀྱི་ིལུས་རྩལ་སྦྱོང་བརྡོར་ཡིང་གནང་ཡིོད། རྗོེས་སུ་ཁོོང་གིས་མ་ིཚེ་ོལ་ཇེ་ིལྟར་རོྡོ་

ནང་བཞིིན་སོྡེད་སྟངས་བསླེབས་ཏེ་ལུས་རྩལ་འདི་རྒྱ་སྐྱེད་མཛོད། ཁོོང་གིས་མི་ཚེོས་

ཚུར་རོྒལ་ལ་སྒུག་སྐོབས་མུན་ནག་དང་ཁོོར་ཡུག་ལ་འདྲིས་འཐིམ་ཇེི་ལྟར་བྱེད་དགོས་

པ་སོྦྱང་ཆོེད་དུ་མི་ཚེོ་ལ་དུས་ཡུན་རིང་པོར་ལུས་རྩལ་འདི་བྱེད་དུ་བཅུག་པ་རེད། ངའི་

གོ་ཐོས་ལ། སྐོབས་དེར་སོྦྱང་བརྡོར་ད་ེལ་ཞུགས་མཁོན་གྱི་ིརོྡོ་རྗོ་ེབཀའ་སྲུང་ག་ིཚེོགས་མ་ི

ཚེ་ོལ་ལོ་དང་པོ་ད་ེབོླ་ཡུལ་ལས་འདས་པ་ཞིིག་བྱུང་འདུག འགོ་འཛུགས་སྐོབས་དེར་ཁོོང་

ཚེ་ོལ་མ་ཡིིན་པ་ཞིིག་ཡིིན་མདོག་བྱེད་ཀྱི་ིཡིོད་པ་དང་། ངེས་གཏན་མེད་པ། འདྲ་ཆོགས་

པོ་མེད་པའི་ཚེོར་བ་བྱུང་འདུག འོན་ཀྱིང་མཐའ་མཇུག་དེར་མི་ཚེོས་གཏིང་ཟིབ་པའི་

དཔའ་བརྟུལ་གྱིི་རྒྱུན་ཐག་ཅིིག་ལ་འབྲེེལ་བ་བྱེད་ཀྱིི་ཡིོད་པ་ཚེོར་འདུག དེས་མི་ཚེོ་

ལ་ཤུགས་རྐྱེེན་ཆོེན་པོ་ཐེབས་ཡོིད་ཙང་རིན་པོ་ཆོེ་ཐུགས་མཉིེས་པོ་བྱུང་འདུག དེ་ནས་

བཟུང་སྒོར་འདེབས་འདུ་འཛོོམས་ད་ེལོ་ལྟར་ཚེོགས་པ་རེད།

ང་རང་སྡེེ་སྒོར་གྱིི་ལོ་གསུམ་པ་སྟེ། ༡༩༨༠ ལོའ་ིབར་དུ་མཉིམ་ཞུགས་བྱེད་ཐུབ་མ་

སོང་། ལོ་གསུམ་པ་དེར་ངས་སྡེ་ེསྒོར་ལ་རྟེ་ཁྲིད་ཡིོང་སྟ་ེརླུང་རྟེ་འགོ་འཛུགས་བྱེད་མཁོན་

གྱི་ིསྡེ་ེཚེན་གཅིིག་དང་མཉིམ་དུ་ལས་ཀ་བྱས་པ་ཡིིན། རླུང་རྟེ་ན་ིརྟེ་བཞོིན་མཁོན་གྱི་ིམ་ི

ཚེོས་གསར་འཛུགས་བྱས་པའ་ིརོྡོ་རྗོ་ེབཀའ་སྲུང་ག་ིཚེན་པ་ཞིིག་རེད། ད་ེན་ིཤོམ་བྷ་ལའ་ི

རྟེ་དམག་ག་ིདོད་ད་ེརེད། འོན་ཀྱིང་གོ་མཚེོན་བྲེལ་བའ་ིརྟེ་དམག་ཅིིག་རེད།

མདོར་བསྡུས་ན། རིན་པོ་ཆོེས་སྡེ་ེསྒོར་དུ་སྦྱོང་བརྡོར་གྱི་ིབརྒྱུད་རིམ་ངོ་སོྤྲོད་བརྒྱུད་

དེ་རོྡོ་རྗོེ་བཀའ་སྲུང་བ་ཚེོ་དྲག་རྩལ་སྒྲིག་ཁྲིམས་ཀྱིི་ཕོྱིགས་སུ་ཤུགས་ཆོེར་འཁྲིད་འགོ་

ཚུགས་པའ་ིསྐོབས་ཏག་ཏག་དེར། ང་ལ་ས་ིཔེན་ཡིའ་ིརྟེ་བཞོིན་སླེོབ་གྲྭའ་ིདམག་སོྲོལ་དང་

འབྲེེལ་བ་བྱུང་བ་ད་ེན་ིདུས་གཅིིག་ལ་བྱུང་བའ་ིངོ་མཚེར་བའ་ིགནས་ཚུལ་ཞིིག་ཏུ་མངོན་

བྱུང་། སྤྱིིར་དེང་སང་དམག་འཐབ་ཀྱིི་ཆོེད་དུ་རྟེ་བེད་སོྤྱིད་གཏོང་གི་མེད་ཀྱིང་། ངས་སི་
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པེན་ཡིའི་རྟེ་བཞོིན་སླེོབ་གྲྭའི་སོྲོལ་རྒྱུན་འདི་དྲག་དམག་སྒྲིག་ཁྲིམས་ལ་ཤུགས་ཆོེར་

བརྟེེན་པ་ཞིིག་ཏུ་མཐོང་བྱུང་། དེས་ན་སོྲོལ་རྒྱུན་དེའ་ིསྟོབས་ཤུགས་ཀྱི་ིསྙིང་པོ་ད་ེབླངས་

ཏེ་བེད་སོྤྱིད་གཏོང་སྟངས་རྦད་དེ་མི་འདྲ་བ་ཞིིག་བྱས་པ་རེད། གནས་སྐོབས་འདིར་དེ་

ལ་ནུབ་ཕོྱིགས་པའ་ིདྲག་རྩལ་སྒྱུ་རྩལ་ཞིིག་རེད་ཅིེས་བརོྗོད་ཐུབ།

ད་ེམཚུངས་རོྡོ་རྗོ་ེབཀའ་སྲུང་ག་ིསྦྱོང་བརྡོར་གྱི་ིནང་དུ་རིན་པོ་ཆོེས་གཞིན་ལ་གནོད་

འཚེ་ེབྲེལ་བའམ། གསོད་པའ་ིཀུན་སླེོང་དང་དྲག་སོྤྱིད་མེད་པའ་ིསོྒོ་ནས་ནུབ་ཕོྱིགས་པའ་ི

དྲག་རྩལ་སོྲོལ་རྒྱུན་གྱི་ིརྣམ་པ་འགའ་ཤོས་ལེན་འདོད་གནང་ཡིོད། ཕོྱིགས་གཅིིག་ནས་

རིན་པོ་ཆོེའ་ིསྡེ་ེསྒོར་གྱི་ིསོྦྱང་བརྡོར་ད་ེཉི་ིཧོང་ག་ིཨ་ིཁོ་ིཌོའ་ིའགྲན་རོྩད་དང་འདྲ་བོ་ཡིོད། 

འོན་ཀྱིང་སྡེ་ེཚེན་དུ་མ་ཅིན་གྱི་ིམ་ིམང་པོས་ཐ་ེབྱུས་བྱེད་པའ་ིགཞི་ིརྒྱ་ཆོེན་པོ་ཞིིག་རེད། ད་ེ

ན་ིཁོོང་གིས་མ་ིཚེ་ོལ་འཇེིགས་པ་དང་ཞི་ེསྡེང་ངོ་འཕོྲད་པ་དང་ད་ེདག་ལ་གཉིེན་པོ་བསྟེན་

ཐུབ་པའ་ིཆོེད་དུ་གནས་སྟངས་ཡིོངས་རོྫོགས་བཟོི་བསྐྲུན་གནང་པ་རེད་ཅིེས་ཀྱིང་བཤོད་

ན་ཆོོག ཕྱི་ིལྟར་ན་དྲག་རྩལ་གྱི་ིནང་དུ་ཕྱིིའ་ིདགྲ་བོ་ཞིིག་ལ་རྒོལ་གྱི་ིཡོིད་པར་སྣང་ཡིང་། 

དོན་དངོས་སུ་དང་པོ་ད་ེརང་ག་ིསེམས་ཀྱི་ིགནས་བབ་ད་ེངོ་ཤོེས་པའ་ིསོྒོ་ནས་ནང་ག་ིདགྲ་

བོ་འདུལ་གྱིི་ཡིོད། མི་ཚེེའི་ནང་དུ་གདོང་ལེན་བྱེད་དགོས་པའི་བར་ཆོད་ངོ་མ་དེ་འདྲ་

ཡིོང་རྒྱུ་ཡིིན་པ་ན་ིསོྨོས་མེད་རེད། མཐའ་མ་དེར་རོྡོ་རྗོ་ེབཀའ་སྲུང་ག་ིསོྦྱང་བརྡོར་དེས་ད་ེ

ན་ིཕྱི་ིཡི་ིདཀའ་ཁོག་སེལ་བ་ལ་སོྟབས་དང་ལྡན་པའ་ིམནའ་འབྲེེལ་ཞིིག་ཡིིན་པ་ར་སོྤྲོད་

བྱེད་ཐུབ་ཀྱིང་། གཙ་ོབོ་ན་ིསེམས་ལ་སོྦྱང་བརྡོར་བྱས་པ་ལ་བརྟེེན་ནས་རང་གཤོིས་སོྟབས་

ལྡན་དུ་འགྱུར་བ་དང་གཟུགས་སེམས་ཆོ་སྙོམས་ཡིོང་བ་སོླེབ། ད་ེནས་དེས་འགལ་ཟླ་དང་

ཟིིང་ཆོ་ལ་ཁོ་གཏད་གཅོིག་པའ་ིགཞི་ིརྟེེན་ཞིིག་སོྤྲོད་ཀྱི་ིརེད།

དེ་བཞིིན་རིན་པོ་ཆོེ་ནི་ཁོོང་རང་གིས་གསུངས་པའི་ “གུར་གྱིི་རིག་གཞུང་” ཞིེས་

པ་དེར་རྒྱུན་དུ་ཐུགས་མཉིེས་པོ་ཡིོད། ཁོོང་གིས་བོད་དུ་དགོན་པ་ཞིིག་ནས་གཞིན་ལ་

ཕེབས་དུས་ཉིིན་མང་པོའ་ིརིང་ལ་འགྲུལ་སྐྱོད་སྐུ་འཁོོར་དང་བཅིས་ཕེབས་ཀྱི་ིཡིོད། དག་ེ

འདུན་པ་ཚེོས་རྟེ་ལ་བཞོིན་པའམ། ཡིང་ན་གོམ་བགོྲད་བྱས་ཏེ་མཚེན་ལ་གུར་ཕུབ་སྟེ་
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སོྡེད་ཀྱིི་ཡིོད། ཁོོང་མི་ཚེེ་འདི་འདྲ་ལ་མཉིེས་པོ་ཡོིད། ཁོོང་བོད་ནས་བོྲེས་བོྱལ་ཕེབས་

དུས་ཀྱིང་ཟླ་བ་བཅུའ་ིརིང་ལ་མ་ིཚེ་ེའད་ིའདྲ་བྱས་ཏ་ེབསྐྱལ་གནང་འདུག ངའ་ིབསམ་

པར། ཁོོང་རང་སྐྱ་ེབོ་ཇེ་ིའདྲ་ཞིིག་ཡིིན་པའ་ིཆོ་ནས་ཁོོང་གིས་དཀའ་ངལ་ཆོ་ེལ་ཐག་རིང་

བའ་ིའགྲུལ་སོྐྱད་ནས་མ་ིཚེ་ེལ་བཟིང་ཕོྱིགས་ནས་གང་ཞིིག་ལེན་པ་དང་། ཁོོང་གིས་རང་

གི་ཁོང་པའི་ཕྱིི་ལོགས་ཀྱིི་མི་ཚེ་ེཁོོང་རང་གི་སོླེབ་མ་ཚེོ་ལ་ཤོེས་སུ་འཇུག་འདོད་བྱུང་བ་

རེད་སྙམ། ཁོོང་གིས་སོྡེད་སྒོར་དུ་བསྣམས་ཕེབས་པའ་ིམཐུན་འགྱུར་ཆོ་ེཤོོས་ད་ེསོྡེད་སྒོར་

གྱིི་མི་ཚེ་ེལ་རྗོེས་སུ་ཡིི་རང་གནང་པ་དེ་རེད། ཁོོང་གིས་ཁོོང་རང་ཡོིང་སའི་དགོན་པའི་

འཇེིག་རྟེེན་དང་། སོྡེད་སྒོར་དུ་སྤེེལ་གནང་བའ་ིདྲག་རྩལ་གྱི་ིརིག་གཞུང་གཉིིས་བར་ལ་

མཚུངས་པའ་ིཆོ་དུ་མའང་གཟིིགས་གནང་འདུག གོ་གནས་དང་བང་རིམ་སྒྲིག་སྟངས་

ཀྱིི་ཁྱོད་ཆོོས་དེ་གཉིིས་ལ་བཀོལ་སྤྱིོད་ཡིོད། རིན་པོ་ཆོེས་འདི་ནི་ཞིེ་སྡེང་གི་གཞིི་རྩ་མ་

ཡིིན་པར་རང་དབང་གི་གཞིི་རྩ་ཡིིན་པར་མཁྱོེན་གནང་འདུག ངའི་བསམ་པར་ཁོོང་

གི་སླེོབ་མ་མང་པོ་ཞིིག་ལ་སོྡེད་སྒོར་གྱིི་ཉིམས་མོྱོང་གི་འབྲེས་བུའི་ཚུལ་དུ་འདི་ལ་ཚེོར་

བ་གཏིང་ཟིབ་མོ་སྐྱེས་འདུག་སྙམ།

ང་རང་ལ་མཚེོན་ན། ལོ་འདི་དག་ནི་ཡོི་རོབ་ཀྱིི་སྐུ་དྲག་ཚེོའི་མི་ཚེེའི་ནང་དུ་དུས་

རབས་དུ་མའི་རིང་ལ་རྩ་བ་བརྟེན་པོར་ཚུགས་ཡོིད་པའི་སླེོབ་ཚེན་ཞིིག་ལ་སོྦྱང་བརྡོར་

བྱེད་རྒྱུའི་དུས་ཚེོད་ཀྱིང་རེད། རྟེའི་འདུལ་སྦྱོང་གི་ཆོེད་དུ་རྟེ་ཉིར་ཏེ་རྟེ་རྩལ་སྟོན་སའི་

དོ་ར་ཆོེན་པོ་དེ་དག་བཟོི་མཁོན་ནི་ཡོི་རོབ་ཀྱིི་རྒྱལ་པོ་དང་བཙུན་མོ་རྣམས་རེད། དེས་

ན་ཡི་མཚེན་པ་ཞིིག་ལ། ང་རང་རིན་པོ་ཆོེའི་ཤོམ་བྷ་ལའི་འཆོར་སྣང་ལ་སྐྱེད་འཕེལ་

འགོྲ་བཞིིན་པའི་ལོ་ཡུན་གྱིི་དུས་ཚེོད་ཤོས་ཆོེ་བར་ཕྱིི་ལ་གནས་ཀྱིང་། ངས་སྐོབས་དེར་

རྒྱལ་པོའ་ིབྱེད་ལས་དང་འབྲེེལ་བའི་སྦྱོང་བརྡོར་འདྲ་བོ་ཞིིག་ལ་བོླ་སེམས་བསྒྲིམས་

ནས་བསྡེད་འདུག

སྤྱིི་ལོ་ ༡༩༧༨ ཟླ་བ་བཅུ་པར་ཀ་ལཱ་པའི་འདུ་འཛོོམས་དང་པོའ་ིཆོེད་དུ་ང་ཨ་རིར་

ཕྱིིར་ལོག་བྱས་པ་ཡིིན། དེ་ནི་ཤོམ་བྷ་ལའི་གསུང་ཆོོས་ཀྱིི་རིམ་པ་མཐོ་ཤོོས་འཁྲིད་པའི་
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ཤོམ་བྷ་ལའ་ིལས་རིམ་རྒྱ་ཆོེན་པོ་དང་པོ་ད་ེརེད། གནས་སྟངས་འདིའ་ིནང་དུ། ཁོོང་གིས་

ནོ་ཧྥོ་ས་ིཁོོ་ཤོའ་ིསོྐོར་སོྐྱད་སྐོབས་གནང་པ་ནང་བཞིིན། རིན་པོ་ཆོེས་ང་ཚེ་ོཚེང་མ་ཁོ་ལོ་

ར་ཌོའ་ིས་ིནོ་མ་ས་ིརུ་ཡིོད་ཀྱིང་། ཤོམ་བྷ་ལའ་ིརྒྱལ་ཁོམས་སུ་མཉིམ་སྡེོད་ཀྱིིས་ཚེང་མ་ཕོ་

བྲེང་ག་ིདཀྱིིལ་འཁོོར་ནང་ལ་ཡོིད་པ་ནང་བཞིིན་བྱེད་དགོས་པའ་ིཨུ་ཚུགས་གནང་། ཁོོང་

གིས་ཤོམ་བྷ་ལའ་ིརྒྱལ་སྲོིད་སྐྱོང་བའ་ིརྒྱལ་པོ། ས་སྐྱོང་ག་ིཚུལ་དུ་འདུ་འཛོོམས་ཀྱི་ིདབུ་

བཞུགས་གནང་པ་དང་། ང་ཁོོང་ག་ིཟུར་དུ་ས་སོྐྱང་དབང་མོའ་ིཚུལ་དུ་བསྡེད།

འདུ་འཛོོམས་དང་པོ་དེ་བགོྲ་གླེེང་ཚེོགས་འདུ་སྔོ་ཤོོས་གཉིིས་ཀྱིི་ཚེོགས་ཡུལ། སི་

ནོ་མ་སིའི་མགོྲན་ཁོང་དེ་ག་རང་དུ་ཚེོགས། མགོྲན་ཁོང་དེའི་ནང་དུ་མི་བརྒྱ་སོྐོར་ཞིིག་

ལས་ཤོོང་གི་མེད་པ་དང་། ད་ཆོ་ཤོམ་བྷ་ལའི་ཆོོས་ཀྱིི་གནས་རིམ་མཐོ་ཤོོས་ཉིམས་ལེན་

བྱེད་མཁོན་གྱི་ིམ་ིགྲངས་ཉིིས་བརྒྱ་སོྐོར་ཡོིད་ཙང་། འདུ་འཛོོམས་ད་ེབདུན་ཕྲག་གཉིིས་

ཅིན་གྱིི་དུས་ཡུན་གཉིིས་སུ་བགོས་པ་རེད། ལས་རིམ་ཆོ་ཚེང་གྲུབ་པ་ལ་ཟླ་བ་གཅིིག་

འགོར་བ་རེད།

རིན་པོ་ཆོེས་ཧ་ལམ་ཉི་ིམ་གཉིིས་རེར་ཐེངས་ར་ེབྱས་ཏ་ེཟླ་བ་གཅིིག་ག་ིརིང་ལ་གསུང་

བཤོད་ཐེངས་བཅུ་བདུན་གནང་པ་རེད། དེ་དུས་ཉིིན་མོར་སོྒོམ་ཉིམས་ལེན་དང་། མི་

ཚེོ་ཚེན་པར་བགོས་ཏེ་བགོྲ་གླེེང་བྱེད་པ། དེ་བཞིིན་ལུགས་མཐུན་གྱིི་དགོང་ཚེིགས་དང་

གསོལ་སྟོན་ལ་སོགས་པའ་ིབྱེད་སོྒོའ་ིཆོོ་ག་ཇེ་ིསྙེད་ཅིིག་ཡོིད། མངོན་གསལ་ཅིན་གྱི་ིབྱེད་

སོྒོ་གཅིིག་ན་ིསྐོབས་དེར་ཨ་རིའ་ིནང་ལ་སོྐོར་སོྐྱད་བྱེད་བཞིིན་པའ་ིགནའ་སྔོ་མོ་ཉི་ིཧོང་

ག་ིབཙན་པོའ་ིཕོ་བྲེང་དུ་འཁྲབ་རྒྱུའ་ིབྷུ་གྷི་ཁུ་ཟོླས་གར་ཚེོགས་པའ་ིའཁྲབ་སོྟན་ད་ེརེད། 

རིན་པོ་ཆོེའི་གསུང་བཤོད་དེ་ཚེོས་ང་ལ་བགོྲ་གླེེང་ཚེོགས་འདུ་དང་པོ་དེ་དྲན་གསོ་བྱས་

བྱུང་། དེའི་ནང་དུ་ཁོོང་གིས་ཤོམ་བྷ་ལའི་ལམ་ཆོ་ཚེང་སྤྱིི་བཤོད་གནང་བ་དང་ལྷན་དུ་

གནས་ཚུལ་དང་སེམས་ཚེོར་གཉིིས་ཀ་གསུང་བཤོད་ཀྱིི་ནང་ནས་འབྱོ་གནང་མཛོད། 

ཁོོང་གིས་ཁོོང་རང་གིས་གང་མཁྱོེན་པའི་ཤོམ་བྷ་ལའི་ཆོོས་ཀྱིི་སྙིང་པོ་དེ་ང་ཚེོར་གནང་
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ཐབས་ཀྱིིས་མ་ིཚེ་ོལ་ཁོོང་རང་ག་ིཐུགས་ཀྱི་ིཡིང་སྙིང་ད་ེབགོ་འགྲེམས་གནང་ཡོིད། རྣམ་

པ་ད་ེན་ིངས་ངོ་མཚེར་ཆོ་ེལ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་མཐོང་བྱུང་།

གཞིན་དག་ཚེོ་ལ་ང་དེ་ཙམ་སེམས་ཤོོར་བ་མ་བྱུང་། རིན་པོ་ཆོེ་ས་སོྐྱང་གི་ཚུལ་དུ་

ཡིོད་པའི་གནད་འགག་དེ་ངས་མཐོང་ཐུབ་ཀྱིི་འདུག ཁོོང་གིས་ཤོམ་བྷ་ལའི་ཡིེ་ཤོེས་དེ་

མི་ཚེོ་ལ་གནང་གི་ཡིོད་པ་དང་། ངས་ཁོོང་ཐུན་མོང་མ་ཡིིན་པའི་སྐྱེ་བོ་ཞིིག་ཏུ་མཐོང་

བྱུང་། ངའི་བསམ་པར། ཁོོང་ལ་མངའ་བའི་མཁྱོེན་པ་དང་ཁོོང་གི་དབུ་ཁྲིད་ལ་ང་ཚེོས་

ངོས་ལེན་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ིརེད་སྙམ། ཁོོང་འཇེིག་རྟེེན་གྱི་ིསོྐྱབ་པ་པོ་དང་། ཆོོས་ཀྱི་ིརྒྱལ་པོ། 

ས་སོྐྱང་བཅིས་ཀྱི་ིརྣམ་པར་ལྟ་རྒྱུ་དེར་ང་ལ་དཀའ་ངལ་མ་བྱུང་། འོན་ཀྱིང་ང་ཚེོས་ཅིིའ་ི

ཕྱིིར་མ་ིགཞིན་དག་མང་པོ་ཞིིག་ངས་རྫུན་རེད་སྙམ་པའ་ིགོ་གནས་སུ་བསོྐོ་བཞིག་བྱས་པ་

དེའ་ིདོན་ངས་རོྟེགས་ཐུབ་མ་སོང་། རྗོ་ེབོ་དང་། ལྷ་ལྕམ། བོླན་པོ། དམག་སྤྱི་ིབཅིས་འད་ི

དག་ཚེང་མ་ཡིོད་པའ་ིདགོས་དོན་ཅི་ིཞིིག་ཡོིད་དམ།

དེས་ན་འདུ་འཛོོམས་དང་པོའ་ིའགོ་འཛུགས་དེར་ང་ལ་བདེ་པོ་ཞིིག་རྩ་བ་ནས་མ་

བྱུང་། དོན་དངོས་སུ་མཉིམ་ཞུགས་བྱེད་མཁོན་མང་པོ་ཞིིག་ལ་ཤོམ་བྷ་ལའ་ིའཇེིག་རྟེེན་

གསར་པ་འདིར་གོམས་འདྲིས་བྱེད་རྒྱུར་ཁོག་ཙམ་བྱུང་ཡིོད། ང་ཁོོ་ན་རྩ་བ་ནས་མ་རེད། 

མི་ཚེང་མས་ང་ལ་ “ལྷ་ལྕམ་སྐུ་ཞིབས་” ཞིེས་འབོད་ཀྱིི་འདུག ང་གང་དུ་ཕྱིིན་ཀྱིང་རོྡོ་

རྗོ་ེབཀའ་སྲུང་ག་ིཚེོགས་མ་ིངའ་ིམཉིམ་དུ་ཡོིང་ག་ིཡོིད་པ་དང་། རིན་པོ་ཆོེས་ང་ལ་སྒོེར་

གྱིི་གམ་བཅིར་དང་དེ་དང་འབྲེེལ་བ་ཆོ་ཚེང་ཉིར་དགོས་པའི་བཀོད་མངགས་གནང་

བྱུང་། ངས་མཐོར་འདེགས་བྱས་པའ་ིཁོོར་ཡུག་དང་འཇེིག་རྟེེན་འད་ིའདྲ་ཞིིག་ག་ིདབུས་

སུ་བསྡེད་ནས་བྱ་བ་བྱེད་དགོས་པ་དེ་ཧ་ཅིང་གི་བདེ་པོ་དང་ལན་པོ་མེད་པ་ཞིིག་མཐོང་

བྱུང་། ངས་གཞིི་རྩའི་ཆོ་ནས་ཁོོང་ལ་ཡིིད་ཆོེས་ཞུས་ཀྱིང་གནས་ཚུལ་རྣམས་སོྨྱོ་འཆོོལ་

གྱི་ིགནས་སུ་གྱིར་སོང་སྙམ་པ་བྱུང་། དོན་དངོས་སུ་ཕོྱིགས་འགའ་ཞིིག་ནས་བྱས་ན། ཚུལ་

མཐུན་གྱིི་ལྟ་སྟངས་ཞིིག་ནས་གནས་ཚུལ་རྣམས་སོྨྱོ་འཆོོལ་དུ་གྱུར་ཡིོད་པ་དང་། ངས་

སོྨྱོན་པའ་ིའཇེིག་རྟེེན་འད་ིསོྐྱང་དགོས་པའ་ིར་ེབ་བྱེད་ཀྱི་ིཡིོད། ད་ེལ་གོམས་འདྲིས་བྱེད་
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རྒྱུ་དེ་གནས་ཚུལ་གཅིིག་རེད། འོན་ཀྱིང་དོན་དངོས་སུ་ང་ནི་ཅིི་ཞིིག་འབྱུང་བཞིིན་པ་

དེའ་ིམགྲིན་ཚེབ་པ་ཞིིག་ཡིིན་པའ་ིཁུལ་རེད།

ངས་འདི་དག་ཚེང་མ་ཕྱིི་ལ་ཐོན་པའི་ཉིི་མ་དེ་དྲན་སོས་ཀྱིི་འདུག རིན་པོ་ཆོེ་དང་

ང་གཉིིས་མགྲོན་ཁོང་གི་སུ་ཋེི་ནང་མཉིམ་དུ་ཡིོད་པའི་སྐོབས་ཞིིག་ལ་ང་རང་ངུ་ཤོོར་

སོང་། ང་གཉིིས་མགོྲན་ཁོང་ག་ིཁོང་ཐོག་ཏུ་ཡོིད་པའ་ིསུ་ཋེ་ིདེའ་ིལྡིང་ཁོང་དུ་བསྡེད་ཡོིད། 

ང་རང་སེམས་ཁོོང་དུ་ཆུད་དེ་བསྡེད་ཡིོད། ཁོོང་ངའི་མཉིམ་དུ་བཞུགས་ཏེ་ཁོོང་རང་གི་

ཐུགས་དགོངས་ཇེ་ིཡིིན་འགྲེལ་བཤོད་གནང་རྒྱུ་འགོ་བཙུགས་སོང་། ཁོོང་ཐུགས་གཤོིས་

འཇེམ་པོ་ཞི་ེདྲགས་རེད།

ངའ་ིབསམ་པར། ཁོོང་གིས་གནས་སྟངས་ཇེ་ིའདྲ་ཞིིག་ལའང་རྗོེས་སུ་ཡི་ིརང་ག་ིསོྒོ་

ནས་སོླེབ་འཁྲིད་གནང་སྟངས་ད་ེརིན་པོ་ཆོེའ་ིཁྱོད་ཆོོས་ཤོིག་རེད་སྙམ། ཁོོང་གིས་གནས་

སྟངས་སྡུག་ཤོོས་ཀྱིི་ནང་དུའང་རྟེག་ཏུ་བསླེབ་བྱ་བཟིང་པོ་རྙིེད་གནང་གི་ཡིོད། གནད་

དོན་འདིའ་ིཐད་ལ་ཁོོང་གིས་མའོ་ཙ་ེཏུང་ལ་རྗོེས་སུ་ཡི་ིརང་གནང་རྒྱུ་འགོ་བཙུགས་སོང་། 

མའོ་ཡིིས་བོད་དུ་གཏོར་བཤོིག་ཅི་ིཙམ་བཏང་མིན་ལ་མ་ལྟོས་པར་རིན་པོ་ཆོེས་ཁོོའ་ིབྱེད་

སྟངས་ཀྱི་ིཕོྱིགས་འགའ་ཞིིག་ལ་བསྔོགས་བརོྗོད་གནང་ཡོིད། རིན་པོ་ཆོ་ེལྟ་བུ་ཐུགས་རྒྱ་

ཆོེན་པོ་དང་ལྡན་པ་ཞིིག་ཁོོ་ནས་བོད་དུ་རིན་པོ་ཆོེའི་མི་ཚེེ་གཏོར་བཤོིག་གཏོང་བར་

བྱ་བ་ངན་པ་མང་པོ་བྱེད་མཁོན་གྱི་ིསྐྱ་ེབོ་མའོ་ལྟ་བུ་ཞིིག་ལ་རྗོེས་སུ་ཡི་ིརང་བྱེད་ཐུབ་པ་

ཡིིན། རིན་པོ་ཆོེས་ང་ལ་མའོ་ཙ་ེཏུང་གིས་ཇེ་ིལྟར་རྒྱ་ནག་དབང་དུ་བསྡུ་རྒྱུ་ཐག་བཅིད་

དེ་ལག་བསྟར་བྱས་པའི་སོྐོར་ལ་འགྲེལ་བཤོད་གནང་བྱུང་། ཁོོས་ལས་ཀ་དང་པོ་དེ་མ་

འོངས་སྲོིད་གཞུང་གི་སོྒྲམ་གཞིི་ཆོ་ཚེང་བ་ཞིིག་བཟོིས་པ་རེད། རིན་པོ་ཆོེས་མའོ་ཡིིས་

དབང་ཆོ་ཐོབ་ན་ཟིིང་ཆོ་མང་པོ་ཡིོང་གི་ཡོིད་པ་དེ་རོྟེགས་ཡིོད་པ་རེད་གསུངས་། དེས་

ན་འགྱུར་བ་བྱུང་སྐོབས་ལས་དོན་བསྒྲུབ་པའི་དན་གོྲགས་སུ་འགོྲ་བའི་སོྒྲམ་གཞིི་ཞིིག་

ཡིོད་པ་བྱས་ཏེ་མ་འོངས་པའི་འཕོ་འགྱུར་ལ་གྲ་སྒྲིག་བྱེད་དགོས། རིན་པོ་ཆོེས་འདི་ནི་

ང་ཚེོས་སྐྲུན་བཞིིན་པའ་ིཤོམ་བྷ་ལའ་ིསྒྲིག་འཛུགས་ལའང་གཅིིག་མཚུངས་སུ་ཁྱོབ་ཙང་། 
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མ་འོངས་པའ་ིཟིིང་ཆོའ་ིཆོེད་དུ་ང་ཚེོས་འཆོར་གཞི་ིའདིང་དགོས་རེད་གསུངས། གལ་ཏ་ེ

གཞིན་མེད་ཀྱིང་རིན་པོ་ཆོེས་རང་ཉིིད་སྐུ་གཤོེགས་པའ་ིརྗོེས་ཀྱི་ིགནས་སྐོབས་དེའ་ིཆོེད་

དུ་འཆོར་གཞི་ིའདིང་དགོས་ཡོིད། ཁོོང་གིས་ཁོོང་རང་གིས་སོྦྱང་བརྡོར་སོྤྲོད་བཞིིན་པའ་ི

མ་ིཚེོས་ཁོོང་གཤོེགས་པའ་ིརྗོེས་སུ་མ་འོངས་པར་རང་རང་ག་ིལས་འགན་དང་། འགན་

འཁུར་ད་ེགལ་ཆོེར་བལྟས་ཏ་ེམདུན་སྐྱོད་བྱེད་ཐུབ་པའ་ིགྲ་སྒྲིག་དགོས་པའ་ིཐུགས་འདོད་

གནང་། ཁོོང་གིས་ཁོོང་ཚེོས་ཁོོང་རང་གཤོེགས་པའ་ིརྗོེས་སུ་སོྦྱང་བརྡོར་ཆོ་ཚེང་བ་ཐོབ་

སྟེ་ལས་ལ་འཇུག་ཐུབ་པའི་ཆོེད་དུ་ད་ལྟ་ནས་ཁོོང་ཚེོར་འགན་ཡོིད་པའི་གོ་གནས་སུ་

འཇོེག་འདོད་གནང་།

ཁོོང་གིས་ང་ལ་ནུབ་ཕྱིོགས་སུ་དར་བཞིིན་པའི་མ་འོངས་པའི་ནང་ཆོོས་དེར་ཟིིང་

ཆོ་དང་དཀའ་ངལ་འཕྲད་རྒྱུ་རེད་གསུངས་བྱུང་། ཁོོང་གིས་ཡི་མཚེན་པོའ་ིསོྒོ་ནས་མའོ་

ནས་བསླེབ་བྱ་བླངས་ན་བོླ་གོྲས་དང་ལྡན་པ་ཡིིན་པ་དགོངས་ཀྱིི་འདུག རྣམ་པ་ཚེོས་

མཁྱོེན་གསལ་ལྟར་དོན་དངོས་སུ་ངས་འད་ིངོས་ལེན་བྱེད་ཐུབ་པ་འདུག ངས་དེའ་ིདོན་

རོྟེགས་སོང་། གང་ཡིིན་ཟིེར་ན། ཁོོང་གིས་མི་ཚེོ་དང་མཉིམ་དུ་ཕྱིག་ལས་གནང་བཞིིན་

པ་ད་ེན།ི བཛྲ་དྷཱཏུའ་ིནང་ངམ། རྒྱ་ཆོ་ེབའ་ིསྤྱི་ིཚེོགས་ཀྱི་ིནང་དུ་ཁོོང་ཚེོས་འགན་འཁུར་

ཆོེ་ཙམ་ཁོྱོགས་པའི་ཆོེད་དུ་གྲ་སྒྲིག་གནང་གི་ཡོིད་པ་དེ་ངས་མཐོང་ཐུབ་ཀྱིི་འདུག མི་

ཚེོ་བཀོད་འདོམས་བྱེད་པའི་ནུས་པ་ཆོེ་རུ་འགོྲ་བ་དང་དུས་གཅིིག་ཏུ་ཞིི་ཞིིང་དུལ་བར་

འགྱུར་བཞིིན་པའང་མཐོང་ཐུབ། གནས་སྐོབས་དེར་ངས་གནས་སྟངས་ངོས་ལེན་དང་

བོླ་ལོྷད་པོ་བྱེད་ཐུབ་པ་བྱུང་།

ང་གཉིིས་ཀྱིིས་བཀའ་མོལ་ཞུས་རྗོེས་ང་བློ་བདེ་རུ་ཕྱིིན་སོང་། ངས་ང་ཚེོ་མགོ་

མཁྲེགས་པོ་མིན་ཀྱིང་སེམས་རྣལ་དུ་མ་ིགནས་མཁོན་ཞིིག་ཡིིན་པ་རོྟེགས་བྱུང་། ང་ཚེོས་

གང་བྱེད་བཞིིན་པ་དེར་བདེན་པ་ལ་གཞིི་རྟེེན་བྱས་པའི་དགོས་དོན་ཞིིག་ཡོིད། རིན་པོ་

ཆོེས་ཁོོང་གིས་མ་ིཚེ་ོལ་ཕན་པ་དང་སྦྱོང་བརྡོར་ཐུབ་པའ་ིསོྒྲམ་གཞི་ིཞིིག་མིག་དཔ་ེབསྟན་

པའ་ིསོྒོ་ནས་གནང་རྒྱུའ་ིའབད་བརོྩན་གནང་ག་ིཡོིད་ཀྱིང་གསུངས་བྱུང་། ཁོོང་གིས་ང་
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ཚེོས་ཉིིན་རེའི་མི་ཚེེའི་ནང་དུ་ཤོམ་བྷ་ལའི་སྤྱིི་ཚེོགས་དེ་མངོན་པར་གསལ་བར་བྱེད་

དགོས་པའ་ིགལ་གནད་ཀྱི་ིསོྐོར་ལའང་བཀའ་གནང་བྱུང་། ཁོོང་གིས་དུས་རྟེག་ཏུ་ཇེ་ིལྟར་

མ་ིམང་པོ་བསྡུ་ཐབས་དང་། ཇེ་ིལྟར་མ་ིཚེ་ོདང་ལྷན་དུ་བློ་ཐག་ཉི་ེབའ་ིསོྒོ་ནས་ཕྱིག་ལས་

གནང་ཐུབ་པའ་ིསོྐོར་ལ་དགོངས་བཞིེས་གནང་ག་ིཡོིད།

ངས་འད་ིརྒྱུ་མཚེན་གྱི་ིཆོ་ནས་ངོས་ལེན་བྱེད་ཐུབ་ཀྱིང་། ངའ་ིལས་འགན་ཡིིན་ཚུལ་

གྱི་ིཉིིན་རེའ་ིམ་ིཚེེའ་ིནང་རང་དབང་རྩ་བ་ནས་མེད་པ་ད་ེངོས་ལེན་བྱེད་རྒྱུ་ཧ་ཅིང་ཁོག་

པོ་བྱུང་། ང་རིན་པོ་ཆོེའ་ིའཇེིག་རྟེེན་གྱི་ིནང་དུ་ག་དུས་ཡིོད་ཀྱིང་དུས་ཚེོད་སོྟང་པ་དང་

ལོྷད་དལ་ཟིེར་བ་རྩ་བ་ཉིིད་ནས་ཡོིད་པ་མ་རེད། ལོ་དུ་མའ་ིརིང་ལ་ངའ་ིཉིལ་ཁོང་ད་ེཡིང་

ང་རང་ལ་བདག་དབང་མེད། ངའི་གམ་བཅིར་བ་ཚེོས་དུས་རྟེག་ཏུ་ངའི་ཉིལ་ཁོང་དུ་

ཡིར་འཛུལ་མར་ཐོན་བྱེད་པ་དང་། ངས་ཁོོང་ཚེོར་བྱམས་སེམས་བསྐྱེད་དགོས་ཀྱིི་ཡིོད། 

ཁོང་པའ་ིནང་དུ་མ་ིགཞིན་དག་རྒྱུན་མ་ཆོད་པར་ཡིོད། གལ་ཏ་ེང་ཐབ་ཚེང་དུ་ཕྱིིན་ན་ད་ེ

གར་དུས་རྟེག་ཏུ་མ་ིགཞིན་དག་ཡོིད་ལ། འགའ་ཤོས་ཞིོགས་པའ་ིཆུ་ཚེོད་གསུམ་པ་ལའང་

མཐོང་རྒྱུ་ཡིོད། མ་ིད་ེཚེ་ོགུས་ཞིབས་ཆོེན་པོ་ཡིོད་ཀྱིང་། ཕོ་བྲེང་ག་ིཞིབས་ཞུ་བའ་ིནང་དུ་

དམིགས་བསལ་གྱིིས་སྐྱེས་པ་ཚེོའ་ིཁོྲད་ན་ང་དང་ངའ་ིཕྲུ་གུ་ཚེོར་དགོས་མཁོོ་ཅི་ིཞིིག་ཡོིད་

པ་མ་ིཤོེས་མཁོན་ཡིོད། སྤྱི་ིལོ་ ༡༩༧༨ ལོ་ལའང་ང་ཁོོང་ཁོྲ་ལངས་དགོས་པའ་ིརྒྱུ་མཚེན་

གཅིིག་ན།ི ས་སོྐྱང་དབང་མོ་ཟིེར་དུས་རང་དབང་ཆོ་ཚེང་བོླས་གཏོང་དགོས་པའ་ིདོན་ལྟ་

བུར་ངས་མཐོང་ཐུབ་ཀྱིི་འདུག དེ་ང་ལ་ངོས་ལེན་བྱེད་རྒྱུར་ཧ་ཅིང་ཁོག་པོ་བྱུང་། རིན་

པོ་ཆོེས་ཁོོང་རང་གིས་གང་གནང་ཡོིད་པ་ད་ེང་ལ་བྱེད་དགོས་རེད་གསུངས་ཀྱི་ིའདུག ད་ེ

ན་ིསྒོེར་ལ་སོྒོས་གསང་མེད་པར་ངོས་ལེན་བྱེད་རྒྱུ་ད་ེརེད། ད་ལྟའང་ངས་འད་ིཁོག་པོར་

མཐོང་ག་ིའདུག ང་ལ་ང་རང་ག་ིམ་ིཚེ་ེཞིིག་ཡིོད། འོན་ཀྱིང་ང་ཤོམ་བྷ་ལའ་ིཆོོས་ཚེོགས་

ཀྱིི་མི་དང་མཉིམ་དུ་ལས་རིམ་ཁོག་ལ་འགྲོ་སྐོབས་ཉིིན་གསུམ་གྱིི་རྗོེས་སུ་ངའི་སེམས་

སུ་ “ང་དུས་རྟེག་ཏུ་འད་ིལྟར་སྡེོད་ཀྱི་ིམེད་པ་ད་ེཡིག་པོ་བྱུང་འདུག” སྙམ་པ་དྲན་གྱི་ིཡིོད།
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རིན་པོ་ཆོ་ེསྐུ་གཤོེགས་པའ་ིརྗོེས་སུ་ང་བོད་དུ་འགྲོ་སྐོབས་ཁོོང་གིས་རང་ཉིིད་ཀྱི་ིསྐུ་

ཚེ་ེཆོ་ཚེང་ཇེ་ིལྟར་བསྐྱལ་གནང་ཡོིད་པའ་ིསོྐོར་ལ་ངས་གནས་ཚུལ་འགའ་ཞིིག་རོྟེགས་

བྱུང་། དེ་གར་ཡིོད་པའི་བླ་མ་མང་པོ་ཞིིག་འདི་ལྟར་བཞུགས་ཀྱིི་ཡིོད་པ་ངས་མཐོང་

བྱུང་། ཁོོང་ཚེ་ོག་དུས་མཇེལ་མཇེལ་རེད། མ་ིཚེོས་དུས་རྒྱུན་དུ་བླ་མ་ཞིིག་ག་ིཁོང་པའ་ི

ནང་དུ་སོྔོན་བརྡོ་གང་ཡིང་མེད་པར་འཛུལ་ཡོིང་གི་འདུག ངས་ཇེི་ལྟར་རིན་པོ་ཆོེས་

སྒོེར་གྱིི་སོྒོས་གསང་ཟིེར་བའི་གོ་དོན་ཅིི་ཡིང་མ་མཁྱོེན་པར་འདི་ལྟར་སྐྱེད་སྲོིང་བྱུང་བ་

དེ་རོྟེགས་བྱུང་། ཁོོང་མི་མང་ལ་བདག་འདུག གཅིིག་བྱས་ན་ཁོོར་ཡུག་དེ་འདྲ་ཞིིག་གི་

ནང་དུ་སྐྱེས་ན་ལས་སླེ་བ་ཡིོད་སྲོིད།

གང་ལྟར་ཡིང་ང་ལ་ན་ིད་ེམདུན་མཆོོང་ཆོེན་པོ་ཞིིག་རེད། རིན་པོ་ཆོ་ེན་ིད་ཆོ་ནང་

པའི་བླ་མ་ཁོོང་རང་གི་ལས་ཁུངས་སུ་ཕེབས་པ་དང་གསུང་བཤོད་གནང་བ་གཅིིག་པུ་

གནང་མཁོན་ཞིིག་མ་རེད། དོན་དམ་དུ་ཁོོང་གིས་ང་དང་ཁོོང་རང་གི་ནང་མི་ཡོིངས་

ལ་ཁོོང་གི་ཡི་ཡུད་ཅིན་གྱིི་ཆོོས་འཆོད་ཚུལ་འདིའི་ནང་མཉིམ་ཞུགས་བྱེད་དགོས་པའི་

བཀའ་གནང་གི་ཡོིད། ཁོོང་གིས་ང་ལ་ཡིང་འགན་འཁུར་ཞིིག་བླངས་ཏེ་མི་ཚེོ་ལ་སོྦྱང་

བརྡོར་བྱེད་པ་དང་ལྷན་དུ་རང་ཉིིད་ལ་སྦྱོང་བརྡོར་བྱེད་དགོས་པའི་བཀའ་གནང་གི་

ཡིོད། ཁོོང་གིས་ང་ལ་སོླེབ་མ་ཚེོས་རྟེག་ཏུ་བསོྐོར་ནས་སོྡེད་རྒྱུ་དེར་བཟོིད་སོྒོམ་བྱེད་དགོས་

པའ་ིཞི་ེའདོད་ད་ེཙམ་མ་རེད། ངས་རང་ཉིིད་བླ་མ་ཡིིན་བསམ་པའ་ིཚུལ་དུ་ཕོ་བྲེང་ནང་

དུ་མིག་དཔེ་ལྟ་ས་ཞིིག་བྱེད་དགོས་པ་དེ་ཡིང་ཁོོང་གི་ཐུགས་འདོད་རེད། དེ་ནི་འགན་

འཁུར་ལྗིད་པོ་དང་བྱ་བ་ཁོག་པོ་ཞིིག་རེད། ད་ེདང་དུས་མཚུངས་སུ་ཁོོང་ག་ིའཚེར་ལོངས་

བྱུང་སྟངས་དང་ཡུལ་གོམས་ལ་མ་ལྟོས་པར། ཁོོང་གིས་བུད་མེད་ཅིིག་ལ་གུས་ཞིབས་དང་

ལས་འགན་འད་ིལྟར་གནང་བ་ན་ིབསྔོགས་པར་འོས་པ་ཞིིག་རེད། ཁོོང་གིས་བུད་མེད་ལ་

གུས་ཞིབས་ཧ་ཅིང་ཆོེན་པོ་གནང་གི་ཡིོད་པ་དང་། ང་ལ་ས་སྐྱོང་དབང་མོའ་ིགོ་གནས་

གནང་སྟ་ེགསལ་བསྒྲགས་བསྐྱངས་པ་ན་ིད་ེམཚེོན་སྟངས་ཤོིག་རེད།
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རིན་པོ་ཆོེས་ང་ལ་ང་ཁོོང་རང་ཡིིན་པ་དང་གཞི་ིརྩའ་ིཆོ་ནས་ང་གཉིིས་སེམས་གཅིིག་

རེད་ཅིེས་གསུངས། ཁོོང་གིས་ང་ན་ིས་སོྐྱང་ག་ིབུད་མེད་ཀྱི་ིམཚེོན་དོན་ད་ེརེད་གསུངས། 

ཁོོང་གིས་ང་ལ་ངས་ང་ཚེོའི་འཇེིག་རྟེེན་ནང་གི་བུད་མེད་ཀྱིི་རང་བཞིིན་གསོ་སོྐྱང་གི་

འགན་དང་། ཤོམ་བྷ་ལའ་ིཞིིང་ཁོམས་ཀྱི་ིརིག་གནས་དང་མཐོང་སྣང་ཕུན་སུམ་ཚེོགས་

པར་གཏོང་བའི་ལས་འགན་དེ་ཡིོད་པ་རེད་གསུངས་བྱུང་། ཁོོང་གིས་ང་གཉིིས་མཉིམ་

རུབ་ཀྱིིས་ལས་ཀ་བྱེད་དགོས་པ་དང་། རྒྱུ་མཚེན་ད་ེལ་བརྟེེན་ནས་ཁོོང་གིས་ང་ཁོོང་དང་

གོ་གནས་མཉིམ་པར་བཞིག་པ་ཡིིན་གསུངས། ང་ལ་ས་སོྐྱང་དབང་མོའ་ིཚུལ་དུ་ང་ཚེོའ་ི

རྒྱལ་ཁོམས་ཀྱི་ིལེགས་བྱང་བཟོི་སྐྲུན་བྱེད་རྒྱུའ་ིལས་འགན་ད་ེབསྐུར་ཡིོད།

ངས་ཀ་ལཱ་པའ་ིའདུ་འཛོོམས་དང་པོའ་ིསྐོབས་སུ་ད་ེག་རང་བྱེད་ཀྱི་ིཡིོད་པ་དང་། ད་ེ

ན་ིང་ལ་སྐོབས་དེར་མཆོོང་སོྐྱད་ཆོེན་པོ་ཞིིག་རེད། སྒོེར་གྱི་ིཆོ་ནས་སྐོབས་འདིར་ངའ་ིམ་ི

ཚེེའ་ིནང་དུ་འཕེལ་རིམ་ཆོེན་པོ་གཞིན་ཞིིག་བྱུང་ཡིོད། འདུ་འཛོོམས་དང་པོའ་ིསྐོབས་སུ་

ང་རིན་པོ་ཆོེའ་ིཨེམ་རྗོ་ེམ་ིཆོེལ་ལ་ེཧྥོ་ིདང་མཉིམ་དུ་དགའ་འབྲེེལ་བྱུང་།

འདུ་འཛོོམས་འགོ་མ་ཚུགས་སོྔོན་ལ་འཁྱུག་ཙམ་གྱིི་རིང་ལ་ང་བོྷལ་ཌར་དུ་རིན་

པོ་ཆོེ་དང་མཉིམ་དུ་ཡིོད། ངས་བོྷལ་ཌར་གྱིི་ཨེ་ལི་ཧྥོིནད་དང་ཁོ་སི་ཁོེད་ཀྱིི་ཟུར་དུ་ཡིོད་

པའི་ཀ་ལཱ་པའི་ཕོ་བྲེང་གསར་པ་མཐོང་བ་དང་པོ་དེ་ཡིིན། མེ་ཕལ་ཋོེན་དུ་ཡོིད་པའི་ང་

ཚེོའི་ཁོང་པ་དེ་ང་ཚེོ་ཚེང་མར་ཆུང་དྲག་ཙང་། ༡༩༧༨ ཀྱིི་དབྱར་ཐོག་དེར་བཟོི་བཅོིས་

བྱས་པའི་ཁོང་པ་གསར་པ་དེ་ང་ཚེོར་ཐོབ་པ་རེད། འདུ་འཛོོམས་འགོ་མ་ཚུགས་པའི་

ཅུང་ཙམ་གྱི་ིསོྔོན་ལ་རིན་པོ་ཆོ་ེཕོ་བྲེང་གསར་པར་སོྤེ་གནང་ཐུབ་པ་རེད། ཁོོང་ལ་ད་ེང་

དང་མཉིམ་དུ་ལོངས་སུ་སོྤྱིད་རྒྱུའི་ཐུགས་འདོད་ཆོེན་པོ་བྱུང་ཡོིད། ཁོོང་དང་རྒྱལ་ཚེབ་

གཉིིས་ཀྱིིས་ཁྱོིམ་གྱིི་ཇུས་བཀོད་ལ་མཁོས་པའི་རོ་བྷརད་ར་ཌར་ལྟ་བུའི་ཆོོས་ཚེོགས་ཀྱིི་

མ་ིགཞིན་དག་མང་པོ་དང་མཉིམ་དུ་ནང་ཆོས་སྒྲིག་གཤོོམ་དང་བྱུས་བཀོད་གནང་འདུག

ཕོ་བྲེང་གསར་པ་དེར་འོད་ཆོ་ཆོེ་བ་དང་། ལྡུམ་ར་མཛོེས་པོ་ཞིིག་དང་མི་ཚེང་མར་

འདང་ངེས་ཀྱི་ིཁོང་མིག་མང་པོ་ཡིོད་པའ་ིཁོར་ངོ་མཚེར་བའ་ིཚེོར་བ་ཞིིག་སྟེར་གྱི་ིའདུག 
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དེ་ནི་ ༡༩༨༦ ལོར་ང་ཚེོས་ནོ་ཧྥོ་སི་ཁོོ་ཤོི་ལ་མ་སོྤེར་བར་དུ་བོྷལ་ཌར་དུ་སོྡེད་ས་དེ་རེད། 

དེ་ང་ཚེོར་ཕན་ཐོགས་ཆོེན་པོ་བྱུང་། འགོ་སོྟད་དེར་རིན་པོ་ཆོེ་ང་གཉིིས་ལ་སོྡེད་ཁོང་

དང་སྦྱར་བའི་ཉིལ་ཁོང་ཞིིག་ཡིོད། རྒྱལ་ཚེབ་དང་། ད་ཆོ་ལྕམ་ཆུང་རི་ཆོི་ཡིིན་པའི་ལི་

ལ་གཉིིས་ཀྱི་ིཉིལ་ཁོང་ང་ཚེོའ་ིའགྲམ་དེར་ཡིོད། ཐོག་བརྩེགས་ད་ེག་རང་དུ་འོད་གསལ་

ལའང་ཉིལ་ཁོང་ཞིིག་ཡོིད། འོག་ཐོག་དེར་རྒྱལ་ཚེབ་ཀྱིི་ཕྲུ་གུ་བཛྲ་དང་ཨན་ཐོ་ནི་

གཉིིས་ལ་ཁོང་མིག་ར་ེདང་ག་ེསར་ལ་ཁོང་མིག་གཅིིག་བཅིས་ཡོིད། འོག་ཐོག་ག་ིམཇེལ་

འཕྲད་ཁོང་དེར་འབྲུག་ག་ིར་ིམོ་ཡོིད་པའ་ིས་གདན་སོྔོན་པོ་བཏིང་ཡིོད། ད་ེདག་ཕོ་བྲེང་

ག་ིཆོེད་དུ་མངགས་ཏ་ེབཟོིས་པ་དང་དམིགས་བསལ་ཡིིན་པའ་ིཁུལ་རེད་ད་ེད་ེཙམ་ཡིག་

པོ་བྱུང་མི་འདུག ངས་དེ་ཚེོར་ཁྲུས་ཁོང་གི་གདན་ཞིེས་འབོད་ཀྱིི་ཡིོད་ཙང་རིན་པོ་ཆོེ་

ཐུགས་མཉིེས་ཀྱི་ིམ་རེད། འོན་ཀྱིང་ཕོྱིགས་ཡོིངས་ནས་བྱས་ན་ཁོང་པ་གསར་པ་ད་ེཡིར་

རྒྱས་ཆོེན་པོ་ཞིིག་རེད།

ང་ནང་ལ་སླེེབས་དུས་གོླེ་ལུ་རྒྱག་གི་ཡོིད་པ་དང་ང་ལ་གོླེ་བའི་གཉིན་ཚེད་ཡོིད་པ་

ངེས་འདུག སྐོབས་ད་ེདུས་ངས་ཐ་མ་འཐེན་གྱི་ིཡོིད་ཙང་དབུགས་འབྱིན་རྔུབ་ཀྱི་ིགཉིན་

ཁོ་ཡོིང་རྒྱུའ་ིགཞི་ིརྩ་ཡོིད་པ་རེད། ང་ཝི་ེཡི་ན་ནས་འཁོོར་བའ་ིདགོང་དོྲ་དེར་རིན་པོ་ཆོ་ེ

ང་གཉིིས་ཀྱིིས་དགོང་ཚེིགས་མཉིམ་དུ་ཟིས་པ་ཡིིན། ངས་གོླེ་ལུ་མང་པོ་རྒྱག་ག་ིཡིོད་ཙང་

རིན་པོ་ཆོེས་ང་ལ་འོག་ཐོག་ཏུ་ཕྱིིན་ཏ་ེཁོོང་རང་ག་ིཨེམ་རྗོ་ེལ་སྟོན་དགོས་པའ་ིདགོངས་

འཆོར་གནང་བྱུང། ཨེམ་རྗོ་ེད་ེགཞི་ིཁོང་ནང་དུ་བསྡེད་འདུག ཕོ་བྲེང་གསར་པ་དེར་འོད་

ཆོ་ཆོེ་ལ་གནས་སྡེོད་ཆོོག་པའི་གཞིི་ཁོང་ངོས་གཙང་བ་ཞིིག་ཡོིད་ཙང་ཁོང་པ་རྙིིང་པ་

ད་ེལས་ཡིར་རྒྱས་ཆོ་ེབ་འདུག ཇོེན་ཕར་ཁོ་ིས་ིདང་། ཁོོའ་ིསྐྱ་ེདམན་ཇེ་ིན་ེགཉིིས་ད་ེགར་

སོྡེད་ཀྱི་ིའདུག ཤོ་ར་ིདང་བོྷབ་གཉིིས་ཀྱིང་གཞི་ིཁོང་དུ་བསྡེད་འདུག མགྱིོགས་མྱུར་ཝིོལ་

ཋེེར་དང་། ཇོེ་ཨན་ཧོྥོར་ཌམ་གཉིིས་ཀྱིང་ཕོ་བྲེང་གི་ལས་བྱེད་པའི་ཆོ་ཤོས་སུ་ང་ཚེོ་དང་

མཉིམ་དུ་སོྡེད་པར་སླེེབས། ང་ཚེོའ་ིམཉིམ་དུ་སོྡེད་མཁོན་གྱི་ིལས་བྱེད་འད་ིདག་སླེོབ་མ་

དང་གོྲགས་པོ་ཉི་ེབོ་ཤོ་སྟག་ཡིིན་པ་ལས་སོྲོལ་རྒྱུན་གྱི་ིགཡིོག་པོ་ད་ེའདྲ་མ་རེད། རིན་པོ་
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ཆོེའི་རྒྱུད་པ་དེ་ལ་དྲུང་པའི་རྒྱུད་པ་ཟིེར་བ་དང་། བོད་སྐོད་དུ་དྲུང་པ་ཟིེར་དུས་བླ་མ་

དང་ཉིེ་བའམ། བླ་མའི་དྲུང་དུ་ཡིོད་པའམ། གཞིི་རྩའི་ཆོ་ནས་གཡིོག་པོ་ཞིེས་པའི་དོན་

རེད། རྒྱུད་པ་འདིའ་ིནང་དུ་བླ་མར་ཞིབས་ཞུ་བྱེད་རྒྱུ་ད་ེའོས་ཤོིང་འཚེམས་པ་ཡིིན། འད་ི

ལྟར་བྱས་ཏ་ེབླ་མའ་ིམན་ངག་སེམས་ལ་འཇུག་ག་ིཡོིད།

གཞིི་ཁོང་དུ་ཉིལ་ཁོང་དང་། ལས་ཁུངས། ལས་བྱེད་ཀྱིི་སོྡེད་ཤོག་བཅིས་ཡིོད་པའི་

སྟེང་དུ་ཕོ་བྲེང་དེར་ལོ་མང་རིང་ལས་བྱེད་སྣ་ཚེོགས་བསྡེད་སའ་ིསོྤེ་བཞུད་བད་ེབའ་ིཁོང་

ཆུང་ཞིིག་ཀྱིང་ཡིོད། ཁྱོིམ་མིས་ཁོ་ལག་ཟིས་ཚེར་བའི་མཇུག་གམ་ཟིས་མ་ཚེར་སོྔོན་དུ་

སྐོབས་རེ་ཇོེན་ཕེར་ཁོི་སི་ཡིིས་གཞིི་ཁོང་དུ་ལས་བྱེད་ཚེོར་དགོང་ཚེིགས་བཀོད་སྒྲིག་

བྱེད་ཀྱིི་ཡིོད། དེ་གར་སྒྲིག་གཤོོམ་ངོས་གཙང་ལེགས་པོ་ཞིིག་ཡིོད་པས་མི་ཚེོ་འཛོོམས་

ཏ་ེདགའ་དགའ་སོྤྲོ་སོྤྲོ་བྱེད་ས་ལྟ་ེབ་ཞིིག་རེད།

གང་ལྟར་ཡིང་ང་འོག་ཐོག་གཞིི་ཁོང་དུ་ཕྱིིན་ཏེ་གཡིས་གཡིོན་དུ་བཙལ་བས་དེ་

སྔོོན་ཐུག་མྱོོང་མེད་པའི་ཇེིའུ་རིགས་ཕོ་གཞིོན་དེ་རྙིེད་བྱུང་། དེ་ནི་ཨེམ་རྗོེ་ལེ་ཧྥོི་རེད། 

སྐོབས་དེར་ཧ་ལམ་ཨ་ཧྥོེ་རི་ཀའི་མི་དང་འདྲ་བའི་སྐྲ་སུ་ལུ་མཐུག་པོ་འདུག ངས་ཁོོ་ལ་

ང་ལ་གོླེ་བའི་གཉིན་ཚེད་ཡིོད་ཙང་རིན་པོ་ཆོེས་ང་ཁོོའ་ིསར་བཏང་བྱུང་ཚུལ་བརོྗོད་པ་

ཡིིན། ཁོོས་ང་ལ་“ང་ནད་པ་རང་ཉིིད་ཀྱིིས་རང་གི་ནད་རྟེགས་ཆོོད་མཁོན་ལ་དགའ་པོ་

མེད།”བརོྗོད་བྱུང་། ད་ེནས་ཁོོས་ངའ་ིབྲེང་ཁོོག་ལ་ཉིན་ཏ་ེང་ལ་གླེོ་བའ་ིགཉིན་ཚེད་ཡིོད་

ས་མ་རེད་ཅིེས་བརོྗོད་པ་དང་མཉིམ་དུ་དྲག་འགྲོ་ཡིི་རེད་ཅིེས་བརོྗོད་བྱུང་། ངས་ང་ལ་

གོླེ་བའ་ིགཉིན་ཚེད་འདུག་ཅིེས་ཨུ་ཚུགས་བྱས་པས་ཁོོ་ཕྲན་བུ་ཚེིག་པ་ཟིས་སོང་། འགོ་

སོྟད་ནས་བཟུང་ང་གཉིིས་བར་ལ་འདྲེན་ཤུགས་ཤོིག་བྱུང་སོང་།

ང་འདུ་འཛོོམས་ལ་མུ་མཐུད་ནས་ཕྱིིན་པ་ཡིིན། དེར་ངའི་ནད་གཞིི་སྡུག་ཏུ་ཕྱིིན་

སོང་། མི་ཆོེལ་གྱིིས་ང་ལ་སྐྱར་དུ་བལྟ་བར་སླེེབས་དུས་ཁོོས་ང་ལ་གོླེ་བའི་གཉིན་ཚེད་

དངོས་གནས་ཡོིད་པ་རོྟེགས། ངའ་ིནད་གཞི་ིལ་བཅོིས་ཐབས་བྱེད་པའ་ིདུས་ཡུན་གྱི་ིརིང་

ལ་ང་གཉིིས་ཕན་ཚུན་དགའ་པོ་ཆོགས། མ་ིཆོེལ་རིན་པོ་ཆོེའ་ིཨེམ་རྗོ་ེཡིིན་པའ་ིཐོག་ཏུ་
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ཁོོང་གི་སྐུ་སྲུང་ངམ་སྐུ་བཅིར་གཙོ་བོ་ཞིིག་ཀྱིང་རེད། མི་ཆོེལ་མཐའ་བསོྐོར་དུ་ཡིོད་ན་

རིན་པོ་ཆོ་ེམཉིེས་པོ་ཡིོད་ཙང་ཁོོ་ཐེངས་མང་མཐོང་རྒྱུ་ཡིོད། ཁོོ་ཉིིན་གང་ཁོང་པའ་ིནང་

དུ་ཡོིད། ངས་མ་ིཆོེལ་རྒྱུས་ལོན་པའ་ིརྗོེས་སུ་ཁོོ་ལ་སེམས་པ་དངོས་སུ་ཤོོར་སོང་། མཐའ་

མ་དེར་ངས་རིན་པོ་ཆོ་ེལ་ང་ཁོོང་རང་ག་ིཨེམ་རྗོ་ེདང་མཉིམ་དུ་ཉིལ་འདོད་འདུག་ཅིེས་

ཐད་ཀར་ཞུས་པ་ཡིིན། རིན་པོ་ཆོེས་དེ་ནི་བསམ་ཚུལ་ཡིག་པོ་ཞིིག་ཡིིན་པར་དགོངས་

ཀྱིི་འདུག ཁོོང་གིས་མི་ཆོེལ་ལ་ང་དང་མཉིམ་དུ་རྩེད་དགའི་དུས་འདེབས་དགོས་པའི་

བཀའ་གནང་འདུག མི་ཆོེལ་གྱིིས་ཆོང་ས་བརྒྱབ་ནས་ཟླ་བ་འགའ་ཤོས་ལས་འགོྲ་ཡིི་

མེད་ཙང་། བསམ་ཚུལ་འདིས་དང་ཐོག་ཁོོ་ལ་མི་བདེ་བ་ཆོེན་པོ་བྱུང་འདུག དེ་དང་

དུས་མཉིམ་དུ་ཁོོ་དང་ཁོོའ་ིསྐྱེ་དམན་གྱིི་བར་ལ་ང་ཚེོས་གུ་ཡིངས་པའི་འབྲེེལ་བ་ཟིེར་

བ་ཞིིག་ཡོིད། འོན་ཀྱིང་ཁོོ་ལ་ད་དུང་ཐ་ེཚེོམ་འདུག མཐའ་མ་དེར་ཁོོ་ལ་ང་དང་མཉིམ་

དུ་དུས་ཚེོད་སྐྱེལ་འདོད་བྱུང་ནས་ཁོོས་ང་ཕྱིི་ལ་ཁྲིད་བྱུང་། ང་གཉིིས་མཉིམ་འཛོོམས་

བྱུང་སྟངས་འད་ིའདྲ་རེད།

ངས་འདི་ནི་མི་ཚེོ་ཧོན་འཐོར་སྲོིད་པའི་ངེས་མེད་ཀྱིི་བཀོད་སྒྲིག་ཅིིག་ནང་བཞིིན་

མངོན་སྲོིད་སྙམ། འགོ་འཛུགས་ཀྱི་ིསྐོབས་ལ་ངས་ད་ེན་ིངེས་མེད་ཀྱི་ིའབྲེེལ་བ་ཞིིག་རེད་

སྙམ་པ་བྱུང་། མི་མང་པོས་ཤོེས་གསལ་བཞིིན་ངའི་ཁོྱོ་གར་གོྲགས་མོ་མང་པོ་བྱུང་ཡིོད། 

ངས་གནས་ཚུལ་ད་ེངོས་ལེན་བྱས་པ་དང་གཅིིག་བྱས་ན་ད་ེན་ིང་གཉིིས་ཀྱི་ིབར་གྱི་ིནང་

འགྲིག་ཅིིག་རེད། ང་རང་ཡིང་མཚེམས་མཚེམས་ལ་སྣང་མེད་ཀྱིི་ལས་ལ་ཞུགས་མོྱོང་། 

ངའ་ིཐད་ལ་མ་ིམང་པོ་ད་ེའདྲ་བྱུང་མེད་ལ་ཁོོང་ཚེ་ོཚེང་མ་ད་ེཙམ་གྱི་ིསྙིང་པོ་ཅིན་ཡིང་མ་

རེད། མི་གཞིན་ཞིིག་དང་མཉིམ་དུ་ཉིལ་རྒྱུ་དེ་ནི་གོྲགས་པོའ་ིབར་གྱིི་འབྲེེལ་བ་མཚེོན་

སྟངས་ཤོིག་རེད་ལ། གཞོིན་ནུའི་བརྩེ་བ་དྲག་ཏུ་འཕྱུར་བའི་མངོན་རྟེགས་ཡིིན་པ་ཡིང་

སོྨོས་ཅིི་དགོས། ངས་མི་ཆོེལ་དང་མཉིམ་དུ་དུས་ཚེོད་སྐྱེལ་རྒྱུ་དེ་ཡིང་དེ་དང་གཅིིག་

མཚུངས་ཡོིང་གི་རེད་སྙམ་བྱུང་། འོན་ཀྱིང་དེ་འདྲ་རྩ་བ་ནས་བྱུང་མ་སོང་། འགོ་ཐོག་

མ་ནས་བཟུང་སྟེ་ང་ལ་ཁོོ་དང་ལྷན་དུ་འབྲེེལ་བ་ཁྱོད་པར་བ་ཞིིག་བྱུང་། འདུ་འཛོོམས་
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དེའི་སྐོབས་སུ་ང་གཉིིས་ཀྱིིས་དུས་ཚེོད་གང་འཚེམས་ཤོིག་མཉིམ་དུ་བསྐྱལ་བ་ཡིིན། 

རོྫོགས་མཚེམས་དེར་ང་གཉིིས་བར་ལ་འབྲེེལ་བ་དམ་པོ་བྱུང་སྟ་ེང་ཁོོ་ལ་དགའ་པོ་ཆོགས་

སོང་། རིན་པོ་ཆོེ་ལ་མ་མཐར་ཡིང་སྐོབས་དེ་དུས་དེའི་སོྐོར་ལ་དཀའ་ངལ་ཞིིག་ཡིོད་པ་

མངོན་གྱི་ིམ་ིའདུག་ཀྱིང་། རྗོེས་སུ་ཕྲན་བུ་མ་ིབད་ེབར་གྱུར་སོང་།

ངས་མ་ིཞིིག་ལ་འདོད་པ་ལོག་སོྤྱིད་བྱེད་ཀྱི་ིཡིོད་སྙམ་པ་མ་བྱུང་། སྐོབས་ད་ེདུས་ངས་

འབྲེེལ་བ་དེའ་ིསོྐོར་ལ་བསམ་ཞིིབ་ནན་མོ་བྱས་མེད། ད་ེན་ིགང་ཞིིག་འབྱུང་བཞིིན་པ་ད་ེ

ཙམ་རེད། མ་ིཆོེལ་གྱི་ིསྐྱ་ེདམན་ས་ེར་ཡིིས་ང་ཚེོས་གང་བྱེད་བཞིིན་པ་ཤོེས་ཡོིད། ང་རང་

ག་ིསེམས་ལ་ཚེང་མ་འགྲིག་ཡིོད་སྙམ་བྱུང་། ངས་རིན་པོ་ཆོ་ེདང་གཉིེན་སྒྲིག་བྱས་ཡོིད་པ་

དང་མ་ིཆོེལ་གྱིིས་ས་ེར་དང་གཉིེན་སྒྲིག་བྱས་ཡོིད། མ་ིཆོེལ་དང་ང་གཉིིས་ཀྱི་ིབར་ལའང་

འབྲེེལ་བ་ཡིག་པོ་ཞིིག་ཡོིད་པ་དང་ད་ེཡིག་པོ་ཡིོང་ག་ིརེད་སྙམ་བྱུང་། ད་ེན་ིངའ་ིངོས་ནས་

ཕྲན་བུ་བསམ་བོླ་སྣ་རྐྱེང་བྱུང་འདུག་སྙམ།

ལོ་རྗོེས་མ་གཉིིས་དེའ་ིརིང་ལ། ང་ཝི་ེཡི་ནར་སོྡེད་སྐོབས། ངས་བྷོལ་ཌར་དུ་ག་དུས་

ཕྱིིར་ལོག་སྐོབས་མ་ིཆོེལ་ང་གཉིིས་ཐུག་པ་ཡིིན། ང་གོྲང་ཁྱོེར་ནང་དུ་ཡོིད་དུས་ང་གཉིིས་

ཀྱིིས་གཟིའ་འཁོོར་ར་ེལ་མཚེན་ར་ེམཉིམ་དུ་སྐྱེལ་གྱི་ིཡིོད། ད་ེན་ིཚེང་མ་ལ་འགྲིག་ཡོིད་

པ་ལྟ་བུར་མངོན། ད་ེན་ིཕལ་ཆོེར་ཡོིངས་སུ་ཁོས་བླངས་པ་ཞིིག་རེད། ང་མ་ིཆོེལ་ལ་ཡིིད་

དབང་ཤོོར། ང་ཁོོ་ལ་དགའ་བར་གྱུར། ང་དང་ཁོོ་གཉིིས་ཀྱི་ིབར་ལ་གོ་བརྡོ་ཡིག་པོ་འཕོྲད་

ཀྱི་ིཡོིད་པ་ངས་ཤོེས་བྱུང་།

ང་ལ་མཚེོན་ན། ཕོ་བྲེང་བསྐྲུན་པའི་འབྲེས་བུ་གཅིིག་ནི་སྤྱིིར་བཏང་ང་རང་མི་

ཚེོགས་ཀྱིི་དབུས་ནས་ཁོེར་རྐྱེང་དུ་བུད་པ་ལྟ་བུར་མཐོང་བྱུང་། ཕོྱིགས་གཅིིག་ནས་མི་

ཚེོ་དང་གྲོགས་པོ་སྒྲིག་རྒྱུ་ནི་དེ་ཙམ་མ་ཡིིན་པར་ཞོིར་དུ་དོན་དག་མང་པོ་ཞིིག་ཡོིང་གི་

ཡིོད། ང་ལ་གོྲགས་པོ་ཉིེ་བོ་ཁོ་ཤོས་ལས་མེད། འབྲེེལ་བ་གཞིན་དག་དེ་ཚེོ་ནི་སྒོེར་གྱིི་ཁོེ་

ཕན་སྒྲུབ་མཁོན་གྱིི་མིས་བསྒྲིབས་བསྡེད་འདུག དེ་ནས་ཐར་རྒྱུ་ཁོག་པོ་རེད། ངས་ཆོ་

རྐྱེེན་མང་པོ་དང་བྲེལ་བའ་ིའབྲེེལ་བ་ཞིིག་ང་ལ་ཡིོང་རྒྱུ་ད་ེདཀོན་པོ་ཡིིན་པ་ཤོེས་བྱུང་།
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ངའ་ིམ་ིཚེ་ེའད་ིསྐོབས་ར་ེཁོེར་རྐྱེང་ཞིིག་རེད། ང་ས་སོྐྱང་དབང་མོ་ཡིིན་པའ་ིཆོ་ནས་

དང་དུས་རྟེག་ཏུ་བསྙེན་བཀུར་བྱེད་པ་བཅིས་ཕོྱིགས་ཡིོངས་ནས་ཆོོས་ཚེོགས་ཀྱི་ིཚེོགས་

མི་གཞིན་དང་ངའི་བར་ལ་བར་ཐག་ཅིིག་ཡིོད་པ་ཚེོར་བྱུང་། ང་ལ་ང་རང་གི་ཉིམས་

མོྱོང་ད་ེདུས་རབས་རྙིིང་པའ་ིརྒྱལ་མོ་ཚེ་ོདང་འདྲ་བ་ཞིིག་ཡིོང་ག་ིའདུག ཕོྱིགས་གཅིིག་

ནས་བྱས་ན་ང་ཚེོས་གནས་བབ་ད་ེསྐྱར་སྐྲུན་བྱས་ཡིོད། ང་ལ་མ་ིཆོེལ་དང་མཉིམ་དུ་འད་ི

དག་ཚེང་མའ་ིཕྱི་ིལ་གནས་པའ་ིའབྲེེལ་བ་གསར་པ་ཞིིག་ཡོིད་སྙམ་པ་ཚེོར་བྱུང་། ཁོོ་དང་

མཉིམ་དུ་ང་རང་སུ་ཡིིན་པ་དེར་མངོན་ཐུབ། ངས་ཁོོ་ལ་ཅི་ིཡིང་མ་ིགསང་ཞིིང་། རིན་པོ་

ཆོེ་ཕུད་པའི་མི་གཞིན་དག་ཕལ་ཆོེ་བ་ལས་ཀྱིང་ཁོོས་ང་ལ་རྒྱུས་ལོན་བྱེད་ཐུབ་ཀྱིི་ཡིོད་

པ་ངས་ཚེོར་བྱུང་། མི་ཆོེལ་དང་ངའི་འབྲེེལ་བ་དེས་ང་ཁྱོིམ་དུ་ལོག་ཡོིང་སྐོབས་སེམས་

ལ་རེ་སྒུག་བྱེད་ཡུལ་ཞིིག་སྟེར་གྱིི་ཡིོད། དེ་དང་ཕོྱིགས་མཚུངས་ང་རང་གི་སོྨྱོན་མའི་མི་

ཚེ་ེཧྲིིལ་པོ་དེར་སོྣན་འཕྲ་ིདང་། སྦེས་གསང་མ་ིདགོས་པར་ཁོོ་དང་མཉིམ་དུ་མཉིམ་སོྤྱིད་

ཐུབ་ཀྱི་ིཡོིད། ངས་ད་ེརང་དབང་ཆོེན་པོ་ཞིིག་ཏུ་མཐོང་བྱུང་། ང་གཉིིས་ཀྱི་ིལྟ་སྟངས་མང་

པོ་ཞིིག་མཐུན་གྱི་ིཡིོད་ལ་ད་ེན་ིཧ་ཅིང་ག་ིཕན་ཐོགས་ཆོེན་པོ་ཞིིག་རེད།

—

དེས་ན་ ༡༩༧༨ ཀྱིི་ལོ་འདི་ང་ཚེོའི་མི་ཚེེའི་ནང་གནད་འགག་ཅིིག་ཏུ་གྱུར་ཡོིད། ཀ་ལཱ་

པའ་ིའདུ་འཛོོམས་ཀྱི་ིརྗོེས་སུ་ང་ཝི་ེཡི་ནར་ལོག་པ་ཡིིན། དུས་ཚེོད་འདིའ་ིསྐོབས་ང་ཚེོའ་ི

ཆོོས་ཚེོགས་ཀྱིིས་བེད་སོྤྱིད་བྱེད་འགོ་བཙུགས་པའ་ིཤོམ་བྷ་ལའ་ིལོ་ཐོ་གཞིིར་བཞིག་བྱས་

ན་ལོ་གསར་ད་ེསྤྱི་ིཟླ་དང་པོའ་ིཟླ་མཇུག་གམ་ཟླ་བ་གཉིིས་པར་ཡོིང་ག་ིཡོིད། ལོ་མཇུག་ག་ི

ཉི་ིམ་བཅུ་ད་ེབར་ཆོད་ཀྱིིས་ཁོེངས་པའ་ིདུས་ཚེོད་ཁྱོད་མཚེར་ཞིིག་ཡིིན། ༡༩༧༨ དང་ ༧༩ 

འགོ་སོྟད་ད་ེས་རྟེའ་ིལོ་རེད། སྐོབས་འདིར་ང་ལ་རྟེའ་ིའཇེིག་རྟེེན་ནང་དུ་ཐ་ེབྱུས་ཡོིད་ཙང་

ངས་ལོ་འད་ིངོ་མཚེར་ཅིན་ཞིིག་ཏུ་མཐོང་བྱུང་། ༡༩༧༨ ཀྱི་ིལོ་མཇུག་ད་ེང་ལ་མོ་ཊི་བརྡོབ་

སོྐྱན་བྱུང་བའ་ིདུས་ཚེོད་ད་ེཡིིན་པས་དུས་ངན་ཞིིག་ཡིིན་པ་ཤོ་སྟག་རེད། དོན་རྐྱེེན་འད་ི

ལ་བརྟེེན་ནས་ང་བོྷལ་ཌར་དུ་ལོ་གསར་གཏོང་བར་ཕྱིིར་ལོག་བྱེད་ཐུབ་མེད།
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ང་དྲག་སྐྱེད་འབྱུང་བཞིིན་པའི་སྐོབས་སུ་རིན་པོ་ཆོེས་ང་ག་འདྲ་ཡིོད་མེད་མཁྱོེན་

རོྟེགས་ཀྱིི་ཆོེད་དུ་གཟིའ་འཁོོར་རེ་རེར་ཞིལ་པར་ཐེངས་མང་བཏང་གནང་བྱུང་། ཟླ་བ་

དང་པོའ་ིདཀྱིིལ་དེར་རིན་པོ་ཆོེས་ང་ལ་ཞིལ་པར་གནང་སྟ་ེརོྡོ་རྗོེའ་ིརྒྱལ་ཚེབ་ཀྱི་ིདཀའ་

རོྙིག་ཅིིག་ག་ིསོྐོར་ལ་གསུངས་བྱུང་། ལོ་སོྔོན་མ་རིན་པོ་ཆོ་ེཤོར་ལ་ིམོནད་ནས་ཕྱིིར་ཕེབས་

པ་ནས་བཟུང་རྒྱལ་ཚེབ་ནས་བཙན་ཤུགས་དང་ང་རྒྱལ་མང་པོ་མུ་མཐུད་ནས་བསྟན་

འདུག ཁོོ་ལ་འོད་འཚེེར་བའི་དུས་ཚེོད་བྱུང་ཡོིད་པའི་སྐོབས་ཡོིད་ལ། ཁོོས་རྒྱལ་ཚེབ་

ཀྱིི་གོ་གནས་དེའི་ཆོེད་དུ་དཀའ་ངལ་ཤུགས་ཆོེ་བརྒྱབ་ཡིོད། འོན་ཀྱིང་ཁོོས་སྐོབས་རེ་

སྲོང་ལམ་གྱིི་འཁྲུག་འཛོིང་ལྟ་བུའི་བྱེད་སྟངས་ཀྱིིས་གཞིན་གྱིི་ཐོག་ཏུ་ཞིེ་སྡེང་ཤུགས་ཆོེ་

སྤུངས་ཀྱིི་ཡིོད། དེ་ལས་ལྷག་པ་ཞིིག་ལ་ཁོོ་ནི་ཁོོ་རང་སུ་ཡིིན་པའི་ང་རྒྱལ་གྱིི་དབང་དུ་

འགོྲ་ག་ིཡིོད། ༡༩༧༨ ལོའ་ིསོྟན་ཁོ་དེར་རིན་པོ་ཆོ་ེདང་རྒྱལ་ཚེབ་གཉིིས་ཀྱིིས་“ཉོིན་མོངས་

ཡིེ་ཤོེས་སུ་བསྒྱུར་ཐབས་”ཞིེས་པའི་བརོྗོད་གཞིིའི་ཐོག་སོྒོམ་ཉིམས་ལེན་གྱིི་ལས་རིམ་

ཇེ་ིསྙེད་ཅིིག་མཉིམ་དུ་འཁྲིད་གནང་པ་རེད། ཁོོང་གཉིིས་ཀྱིིས་བྷོ་ས་ིཌོན་ལ་གསུང་ཆོོས་

གཅིིག་དང་ལོ་སི་ཨན་ཇེེལ་སི་ལ་གསུང་ཆོོས་གཅིིག་འཁྲིད་གནང་བ་རེད། བགོྲ་གླེེང་

ཚེོགས་འདུའི་བརོྗོད་གཞིི་དེས་རིན་པོ་ཆོེས་ཁོོང་རང་གི་རྒྱལ་ཚེབ། འོད་གསལ་བསྟན་

འཛོིན་དང་ལྷན་དུ་ལས་ཀ་བྱས་ཏེ་ཅིི་ཞིིག་བསྒྲུབ་རེ་གནང་གི་ཡིོད་པ་དེ་མཚེོན་གྱིི་

ཡིོད་པར་མངོན།

༡༩༧༩ ལོའ་ིཟླ་བ་དང་པོར་ང་ལ་རླངས་འཁོོར་གྱི་ིབརྡོབ་སོྐྱན་ནས་དྲག་སྐྱེད་འབྱུང་

བཞིིན་པའི་སྐོབས་སུ་གནས་ཚུལ་ཛོ་དྲག་ཏུ་ཕྱིིན། དགོང་དོྲ་གཅིིག་ལ་རིན་པོ་ཆོེ་བཛྲ་

དྷཱཏུའི་འགན་འཛོིན་ལྷན་ཚེོགས་ཀྱིི་ཚེོགས་མི་ཁོེན་གྷིི་རིན་གྱིི་སྐྱེས་སྐོར་གྱིི་སོྤྲོ་ཚེོགས་

ཞིིག་ལ་ཕེབས་འདུག སོྤྲོ་ཚེོགས་ཀྱིི་སྐོབས་སུ་འགན་འཛོིན་ལྷན་ཚེོགས་ཀྱིི་ཚེོགས་མི་

འགའ་ཤོས་ཀྱིིས་རིན་པོ་ཆོེ་ཟུར་ཞིིག་ཏུ་གདན་དྲངས་ཏེ། ཁོོང་ཚེོས་རྒྱལ་ཚེབ་ཀྱིི་ཀུན་

སོྤྱིད་ཀྱིི་ཐོག་ལ་ཁོོ་ང་རྒྱལ་ཅིན་ཞིིག་ཏུ་འགྱུར་རྒྱུའི་ཉིེན་ཁོ་ཡིོད་པའི་དཀའ་ངལ་ཡིོད་

སོྐོར་ཞུས་འདུག ས་ཐོག་ད་ེརང་དུ་རིན་པོ་ཆོེས་རྒྱལ་ཚེབ་ཀྱིིས་དབང་ཆོ་བེད་སོྤྱིད་ལོག་
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པར་གཏོང་བའི་གནད་དོན་གྱིི་སོྐོར་ལ་གོྲས་བསྡུར་བྱེད་ཕྱིིར་ཀ་ལཱ་པའི་ཕོ་བྲེང་དུ་

འགན་འཛོིན་ལྷན་ཚེོགས་ཀྱི་ིཚེོགས་འདུ་ཞིིག་མཚེན་དེར་བསོྐོང་ཚེོགས་གནང་འདུག 

འགན་འཛོིན་ལྷན་ཚེོགས་ཀྱི་ིཚེོགས་མ་ིཡིོངས་རོྫོགས་དང་ད་ེབཞིིན་མདའ་དཔོན་གཉིིས་

ཀྱིང་བོས་འདུག ཌ་ེཝིིད་རོམ་ལ་ལས་འགན་གཞིན་ཡིོད་པའ་ིསྟེང་དུ་ཁོོ་འགན་འཛོིན་

ལྷན་ཚེོགས་ཀྱི་ིཚེོགས་གཙ་ོཡིང་ཡིིན་པས་ཁོོ་ཡིང་སླེེབས། མཚེན་དེར་རྒྱལ་ཚེབ་ན་ིགྲོང་

ཁྱོེར་ནང་ག་ིམཚེན་མཐུན་འདོད་སྤྱིོད་ཀྱི་ིམ་ིཚེ་ོའཛོོམས་སའ་ིསྒོེར་གྱི་ིསོྤྲོ་ཚེོགས་ཤོིག་ཏུ་

ཡིོད། ཁོོ་དང་ལི་ལ་གཉིིས་ང་ཚེོའི་མཉིམ་དུ་ཕོ་བྲེང་དུ་མ་སོྤེར་སོྔོན་ལ་ངས་རྒྱལ་ཚེབ་

ཕོ་ལ་དགའ་པོ་ཡིོད་པ་ཤོེས་བྱུང་། ཁོོ་ནི་མ་མཐར་ཡིང་ཕོ་མོ་གཉིིས་ཀར་སོྤྱིད་མཁོན་

ཞིིག་རེད།

རྒྱལ་ཚེབ་ཀྱི་ིམཚེན་མཐུན་འདོད་སོྤྱིད་ཀྱི་ིཐད་ལ་རིན་པོ་ཆོ་ེལ་དཀའ་ངལ་གང་ཡིང་

མེད་པ་ད་ེགསལ་བཤོད་བྱེད་རྒྱུ་གལ་ཆོེན་པོ་རེད་སྙམ། འདོད་སོྤྱིད་ཀྱི་ིལངས་ཕོྱིགས་ལ་

མ་བལོྟས་པར་རྒྱལ་ཚེབ་ཀྱིིས་མི་གཞིན་དག་ཚེང་མར་དབྱེ་འབྱེད་མེད་པར་སྤྱིི་སོྙམས་

བྱེད་ཀྱི་ིཡོིད་མེད་ལ་ཁོོང་ལ་ཐུགས་ཁྲལ་ཡོིད། རྒྱལ་ཚེབ་ཀྱི་ིང་རྒྱལ་གྱི་ིཐད་ལ་རིན་པོ་ཆོ་ེ

ཁོོང་རང་གིས་ཀྱིང་ཐུགས་ཁྲལ་གནང་སྟ་ེདུས་ཡུན་གང་འཚེམས་ཕྱིིན་ཡོིད་ཙང་། ཟླ་བ་

དང་པོའ་ིམཚེན་མོ་དེར་གནས་སྟངས་དེའ་ིསོྐོར་ལ་ཐག་གཅོིད་ཅིིག་གནང་དགོས་པའ་ི

དུས་ལ་བབ་པ་མཁྱོེན་འདུག ཁོོང་གིས་རྒྱལ་ཚེབ་ལ་སོྟན་མོ་དེ་ནས་ཕོ་བྲེང་དུ་ཚེོགས་

འདུར་ཡོིང་དགོས་པའི་བཀའ་གནང་འདུག རྒྱལ་ཚེབ་ད་དུང་མ་སླེེབས་ཙང་རིན་པོ་

ཆོེས་མདའ་དཔོན་ཇེ་ིམེན་མངགས་ཏ་ེརྒྱལ་ཚེབ་སྐོད་ཅིིག་ད་ེགར་ཕོ་བྲེང་དུ་སྐོད་བཏང་

གནང་འདུག དུས་ཡུན་ཆུ་ཚེོད་གཅིིག་ཙམ་ཕྱིིན་ཀྱིང་རྒྱལ་ཚེབ་སླེེབས་མ་ིའདུག

མཐའ་མ་དེར་རྒྱལ་ཚེབ་སླེེབས་པའི་རྗོེས་སུ་རིན་པོ་ཆོེས་དཀའ་རོྙིག་དེའི་ཐད་ལ་

འགན་འཛོིན་ལྷན་ཚེོགས་ཀྱིི་ཚེོགས་མི་ཚེོས་རྒྱལ་ཚེབ་ལ་གདོང་ཐུག་བྱེད་དགོས་པའི་

འབད་བརོྩན་གནང་འདུག ཁོོང་ཚེོ་ཚེང་མ་ཕོ་བྲེང་གི་ས་གདན་སོྔོན་པོ་ཅིན་གྱིི་ཁོང་

མིག་སོྔོན་པོའ་ིནང་དུ་འཛོོམས་ཡིོད། རིན་པོ་ཆོེས་འགན་འཛོིན་ལྷན་ཚེོགས་ཀྱི་ིཚེོགས་
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མ་ིའདྲ་མིན་ལ་དཀའ་ངལ་གང་ཡིིན་བསམ་པ་ད་ེདག་ཐད་ཀར་རྒྱལ་ཚེབ་ལ་ཤོོད་དགོས་

པའ་ིསྐུལ་མ་གནང་འདུག རྗོེས་ལ་རིན་པོ་ཆོེས་ང་ལ་གསུངས་པར་གཞིིགས་ན་འགན་

འཛོིན་ལྷན་ཚེོགས་ཀྱི་ིཚེོགས་མ་ིཚེོས་སྐོད་ཆོ་ཐད་ཀར་བཤོད་མ་ཐུབ་པ་འདྲ། དུས་ཡུན་

གང་འཚེམས་ཤོིག་གི་རྗོེས་སུ་རིན་པོ་ཆོེས་གཟིིམས་བདེ་གསུངས་ཏེ་ཐོག་ཁོར་ཕེབས། 

འགན་འཛོིན་ལྷན་ཚེོགས་ཀྱིི་ཚེོགས་མི་ཕལ་ཆོེ་བའང་ཕྱིིན་འདུག འོན་ཀྱིང་གང་

བྱུང་བ་དེར་སྐྱར་ཞིིབ་བྱེད་པར་མི་འགའ་ཤོས་རྗོེས་ལ་བསྡེད། དེ་དུས་དཀའ་རོྙིག་གང་

ཡིང་སེལ་མ་ཐུབ། མཇུག་ཏུ་སོྡེད་མཁོན་རྣམས་ན་ིཌ་ེཝིིད་རོམ་དང་། བཀའ་སྲུང་སྤྱི་ིཁྱོབ། 

ཇེིམ་ཇེི་མེན། བཀའ་སྲུང་མདའ་དཔོན། ཉིམས་ལེན་དང་སླེོབ་སོྦྱང་གི་དབུ་ཁྲིད་རོྡོ་རྗོེ་

སླེོབ་དཔོན། རྒྱལ་ཚེབ་ཀྱི་ིསྐུ་བཅིར་གཙ་ོབོ་མའ་ེཁོོལ་རུད་བཅིས་རེད། རྒྱལ་ཚེབ་ཀྱིང་

དེར་ཡོིད་པ་རེད། རིན་པོ་ཆོེས་ཇོེན་ཕེར་ཁོི་སི་མངགས་ཏེ་ཁོོང་ཚེོ་ཚེང་མ་ཁོོང་རང་གི་

སར་སྐོད་བཏང་གནང་འདུག

ཁོོང་ཚེ་ོཚེང་མ་ཐོག་ཁོར་རིན་པོ་ཆོེའ་ིབཞུགས་ཤོག་ཏུ་ཕྱིིན། ད་ེགར་ཁོོང་གིས་ཚེང་

མས་མཉིམ་དུ་ཁོྲ་བ་འདོར་དགོས་པའ་ིདགོངས་འཆོར་གནང་འདུག ཟླ་བ་སོྔོན་མ་དེར་

རིན་པོ་ཆོེས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སོྡེམ་པ་གནང་སྐོབས། སླེོབ་མ་ཞིིག་གིས་ཁོོང་ལ་ 

LSD ཞིེས་པའ་ིམོྱོས་རྫོས་ཀྱི་ིཐུན་ཆོེན་པོ་ཞིིག་ཕུལ་བ་རེད། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ིསོྡེམ་

པ་ལེན་པའ་ིཆོ་ཤོས་སུ་རང་ག་ིསོྒོ་གསུམ་བླ་མར་འབུལ་བ་མཚེོན་བྱེད་དུ་བླ་མ་ལ་འབུལ་

བ་ཞིིག་ཕུལ་དགོས་ཀྱི་ིཡིོད། སླེོབ་མ་འདིས་བཟི་ིསྨོན་སོྤེང་བའ་ིརྣམ་འགྱུར་མཚེོན་བྱེད་དུ་

ད་ེལྟར་བྱས་པ་རེད། རིན་པོ་ཆོེས་བཟི་ིསྨོན་གྱི་ིཐུན་ད་ེཉིར་ཚེགས་གནང་སྟ་ེསྐོབས་འདིའ་ི

ཐོག་ཁོོང་གིས་ད་ེཕྱིིར་བཏོན་གནང་བ་རེད།

རིན་པོ་ཆོེས་ཇོེན་ཕེར་ཁོ་ིས་ིལ་མཚེན་དེར་ཞིབས་ཞུ་བྱེད་དགོས་པར་མངགས་ཙང་

ཁོོས་བཟི་ིསྨོན་སྤྱིད་མེད། ཁོོས་དེར་འཛོོམས་པའ་ིམ་ིཚེང་མར་ལྟ་རོྟེག་བྱས་ཏ་ེབསྡེད། བཟི་ི

སྨོན་གྱིི་ནུས་པ་ཐོན་རྒྱུ་འགོ་བཙུགས་དུས་རྒྱལ་ཚེབ་ཀྱིིས་བུད་མེད་ཅིིག་ནང་བཞིིན་

བྱེད་སྟངས་ཡི་མ་ཟུང་ཇེ་ེམང་ཇེ་ེམང་སོྟན་རྒྱུ་འགོ་བརྩམས་པ་རེད། ཁོོས་རིན་པོ་ཆོ་ེདང་
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གཞིན་དག་ཚེོའ་ིའཁྲིས་ལ་སོྤྱིད་ལམ་མ་ིམཛོེས་པ་དང་། ཧ་ཅིང་ཁོྲ་ཉིམས་བསྟན་པ་འདྲ། 

རིན་པོ་ཆོེས་ཁོོ་རྒྱལ་ཚེབ་ཡིིན་པའ་ིཆོ་ནས་ཁོོའ་ིཀུན་སྤྱིོད་ཀྱི་ིདཀའ་རྙིོག་སོྐོར་ལ་འགྲེལ་

བཤོད་གནང་ཐབས་གནང་ག་ིཡོིད་ཀྱིང་། རྒྱལ་ཚེབ་ཀྱིིས་རིན་པོ་ཆོེས་གང་གསུངས་པ་

རྣམས་གོ་ཐུབ་ཀྱི་ིམེད་པ་ལྟར་བྱས་ཏ་ེསོྤྱིད་ལོག་བྱས།

སྐོབས་ཤོིག་ལ་རིན་པོ་ཆོེས་ང་ལ་ཁོ་པར་བཏང་སྟ་ེརྒྱལ་ཚེབ་ལ་སྐོད་ཆོ་ཤོོད་དགོས་

པའི་བཀའ་གནང་བྱུང་། (རིན་པོ་ཆོེས་གཞིན་དག་ཚེོས་བཟིི་སྨོན་ཟིས་པའི་རྗོེས་སུ་

ཉིམས་མོྱོང་ཅིི་ཞིིག་ཡིོང་གི་ཡིོད་པ་ཆོ་ཚེང་མཁྱོེན་གྱིི་ཡོིད་ཀྱིང་། ཁོོང་རང་གིས་བཟིི་

སྨོན་མཆོོད་ཀྱིང་ཁོོང་ལ་འགྱུར་བ་སྤུ་ཙམ་ཡིང་ཕྱིིན་མེད།) རིན་པོ་ཆོེས་ང་ལ་ “སྙིང་ཉི་ེམ། 

ང་ལ་ཁོྱོད་རང་ག་ིརོགས་པ་དགོས་ཀྱི་ིའདུག ཁོྱོད་ཀྱིིས་རྒྱལ་ཚེབ་ལ་སྐོད་ཆོ་ཤོོད་རོགས། 

ཁོྱོད་ཀྱིིས་ཁོོ་ཚུར་ལ་འགུག་ཐབས་བྱེད་དགོས། གང་འབྱུང་བཞིིན་པ་དེ་ཁོོ་ལ་ཤོེས་སུ་

ཆུགས་དང་།” ཞིེས་གསུངས་བྱུང་། ད་ེནས་རིན་པོ་ཆོེས་ཁོ་པར་རྒྱལ་ཚེབ་ལ་སྤྲོད་ད་ེཁོོང་

གིས་ “ཌ་ཡི་ན་འད་ིགར་ཡོིད་པས་ཁོྱོད་ལ་སྐོད་ཆོ་ཤོོད་ཀྱི་ིརེད།” ཅིེས་གསུངས། རྒྱུ་མཚེན་

ཇེ་ིལྟར་ཡིང་རྒྱལ་ཚེབ་ཀྱིིས་ང་ཡིིན་པ་ངོས་ལེན་བྱས་མ་སོང་། ཁོོས་ “ཇེེན། ཁོྱོད་རང་ཡིིན་

པས། འད་ིཁོྱོད་རང་ཡིིན་ནམ། ཇེེན།” ཞིེས་ཟིེར་གྱིིན་བསྡེད་སོང་། ངས་ཁོོ་ལ་རིན་པོ་ཆོེས་

ཁོོ་རང་ལ་གང་གསུངས་པ་དེར་ཉིན་དགོས་པ་དང་། ཁོོ་རང་སུ་ཡིིན་པ་ད་ེདྲན་དགོས་པ་

རེད་ཅིེས་ཤོོད་ཀྱིིན་བསྡེད་པ་ཡིིན། འོན་ཀྱིང་ཁོོས་ངས་གང་བཤོད་པ་རྩ་བ་ནས་གོ་ཐུབ་

ཀྱི་ིམ་ིའདུག ཁོོས་ཁོ་པར་སྐྱར་དུ་རིན་པོ་ཆོ་ེལ་ཕུལ་ཏ་ེ “ད་ེཌ་ཡི་ན་མ་རེད། ད་ེཇེེན་རེད། 

ངས་ཁྱོེད་རང་གིས་ཅི་ིཞིིག་ཤོོད་ཀྱིིན་ཡོིད་པ་ཤོེས་ཀྱི་ིམ་ིའདུག” ཅིེས་ཤོོད་བཞིིན་བསྡེད།

ངས་ཁོ་པར་མཚེམས་བཞིག་རྗོེས། རྒྱལ་ཚེབ་ཀྱི་ིདོ་སྣང་ད་དུང་འགུག་མ་ཐུབ་པས་

རིན་པོ་ཆོེས་ཕོ་བྲེང་དུ་ང་ཚེོའི་སོྡེད་ཁོང་གི་ཚེིག་ཇེའི་རྒྱ་ཅོིག་སྟེང་དུ་ཕྱིག་ཤུགས་ཆོེར་

བརྡོབ་གནང་སྟ།ེ “མ་ིཆོོག” ཅིེས་རྣ་བ་གཙེས་པའ་ིགསུང་སྐོད་བསོྐྱན་པ་ངས་ཐོས་བྱུང་། 

ཁོོང་གིས་རྒྱ་ཅོིག་དེར་རྡོིབ་ཁུང་ཞིིག་བཏོད་འདུག མཐའ་མ་དེར་རྒྱལ་ཚེབ་ཀྱིིས་ཅི་ིཞིིག་

འབྱུང་བཞིིན་པ་ཤོེས་སུ་བཅུག་ནས་རིན་པོ་ཆོེའ་ིཞིབས་ལ་འཐམས་འདུག རིན་པོ་ཆོེས་
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རྒྱལ་ཚེབ་ཀྱི་ིམདུན་དུ་ཕྱིག་གཉིིས་ཕོར་བའ་ིདབྱིབས་སུ་སྦྱར་གནང་སྟ།ེ དེའ་ིནང་དུ་རིན་

པོ་ཆོ་ེཞིིག་བསྣམ་ཡོིད་པ་ནང་བཞིིན། ཕྱིག་གཉིིས་བར་གྱི་ིབར་སོྟང་ད་ེབསྟན་ནས། གཞིན་

པ་རྣམས་ཀྱི་ིམདུན་དུ་རྒྱལ་ཚེབ་ལ་ “འད་ིན་ིསངས་རྒྱས་ཀྱི་ིཆོོས་རེད། འད་ིན་ིཤོིན་ཏུ་རྩ་

ཆོེན་རེད། གལ་ཏ་ེཁོྱོད་ཀྱིིས་ཆོོས་ལ་སྦེག་བཙོག་བྱས་ན་ངས་ཁོྱོད་རྩ་མེད་གཏོང་ག་ིཡིིན། 

ཁོྱོད་རང་ངས་བཟོིས་པ་དང་། ཁོྱོད་ངས་རྩ་མེད་གཏོང་ཐུབ་ཀྱིི་ཡིོད་པ་དེ་ཁོྱོད་ཀྱིིས་ཤོེས་

དགོས།” ཞིེས་གསུངས་འདུག

ད་ེན་ིབཀའ་བབ་ཧ་ཅིང་ལྕ་ིམོ་ཞིིག་རེད། རིན་པོ་ཆོེས་བཀའ་བཀོྱིན་དྲག་པོ་ད་ེགནང་

བའ་ིརྗོེས་སུ་རྒྱལ་ཚེབ་དཔའ་ཞུམ་པར་གྱུར་ཏ་ེཞི་ིའཇེམ་དང་གཉོིམ་ཆུང་དུ་དགའ་རབ་

གྱུར་འདུག ཁོོ་རིན་པོ་ཆོེའི་ཞིབས་འཁྲིས་སུ་བསྡེད་ནས་རང་སེམས་རང་གིས་གནོན་

ཐབས་བྱས་འདུག ཆུ་ཚེོད་འགའ་ིརྗོེས་སུ་རིན་པོ་ཆོེས་དེར་ཡོིད་པའ་ིམ་ིཚེང་མའ་ིབཟིའ་

ཟླ་རྣམས་ད་ེགར་སྐོད་གཏོང་དགོས་པའ་ིབཀའ་གནང་འདུག མ་ིཚེང་མས་རང་རང་ག་ི

བཟིའ་ཟླར་ཁོ་པར་བཏང་སྟ་ེད་ེགར་ཅི་ིཞིིག་འབྱུང་བཞིིན་པ་དེའ་ིདཔང་པོ་ད་ེབས་མང་

བ་བྱུང་འདུག བུད་མེད་ཚེ་ོསླེེབས་པའ་ིརྗོེས་སུ་རིན་པོ་ཆོེས་གང་བྱུང་བའ་ིསོྐོར་ལ་མང་

པོ་གསུངས་གནང་མི་འདུག ཁོོང་གིས་ཚེང་མ་འོག་ཐོག་ཏུ་ཕོ་བྲེང་གི་བར་ཁྱོམས་ཀྱིི་

མདུན་དུ་ཡིོང་དགོས་པའ་ིབཀའ་གནང་འདུག ཁོོང་གིས་གནས་སྐོབས་དེའ་ིདྲན་གསོའ་ི

ཆོེད་དུ་ཡིིག་གཟུགས་ཤོིག་འབྲེི་འདོད་ཡིོད་གསུངས་འདུག ཁོོང་ལ་ཁོང་པའི་མཆོོད་

ཁོང་ནང་དུ་བཞིག་པའ་ིཡིིག་གཟུགས་པིར་ཆོེན་པོ་ཞིིག་ཡོིད། ཁོོང་གིས་སུ་མིའ་ིསྣག་ཚེ་

ནག་པོའ་ིཕོར་པ་ད་ེདང་མཉིམ་དུ་པིར་ད་ེབར་ཁྱོམས་སུ་འཁྱོེར་ཡོིང་དགོས་པའ་ིབཀའ་

གནང་འདུག ཁོོང་གིས་ཤོོག་སྒྲིལ་རིང་པོ་ཞིིག་ཀྱིང་ཁྱོེར་ཤོོག་གསུངས་ཏ་ེཡིིག་གཟུགས་

འབྲེ་ིབའ་ིཆོེད་དུ་ཤོོག་སྒྲིལ་ད་ེབཤོིག་ཏུ་བཅུག་འདུག ད་ེནས་མ་ིཚེང་མ་ཁོོང་ག་ིམཐའ་

ལ་འཛོོམས་ཏ་ེཡིོད་སྐོབས། ཁོོང་གིས་པིར་གྱིིས་གསེག་ཤོད་ཧ་ཅིང་ཆོེན་པོ་ཞིིག་བྲེིས་པ་

དང་ཆོབས་ཅིིག་ཏུ་ཞིལ་ནས་སླེར་ཡིང་ "མིན་" ཞིེས་གསུང་སྐོད་བསོྐྱན་འདུག སྣག་

ཚེ་གང་སར་འཐོར་འདུག མི་ཚེང་མའི་གོྱིན་ཆོས་ལ་སྣག་ཚེ་འཐོར་ཡོིད་པ་དང་བར་
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ཁྱོམས་ཡིོངས་རོྫོགས་ལ་རྩ་ིསྐྱར་དུ་གཏོང་དགོས་པ་བྱུང་འདུག ད་ེན་ིརྣ་འོན་དུ་འཇུག་

པའི་བརྡོ་ལན་ཞིིག་རེད། ལོ་དེའི་ལོ་མཇུག་ཏུ་རིན་པོ་ཆོེས་རྒྱལ་ཚེབ་ཀྱིི་དོན་དུ་ཡིིག་

གཟུགས་གཞིན་ཞིིག་བྲེིས་གནང་པ་རེད། དེ་ནི་ཡིིག་འབྲུ་ཨེན་དེ་ཨོ་ཡིི་ནང་དུ་བཅུག་

པའི་ཚེིག་འབྲུ་ནོ་ (NO) ཞིེས་པ་དེ་རེད། ༡༩༨༠ ཐམ་པའི་ལོ་མཇུག་དེར་རིན་པོ་ཆོེས་

ཁོོང་རང་གིས་ “མིན་ཆོེན་པོ་” ཞིེས་འབོད་པ་དེའ་ིསོྐོར་ལ་སྙན་རོྩམ་ཞིིག་བྲེིས་གནང་པ་

རེད། རྗོེས་སུ་ ༡༩༨༢ ལོར་ཁོོང་གིས་བྷོལ་ཌར་དུ་ཤོམ་བྷ་ལའི་སོྦྱང་བརྡོར་གནང་པའི་

སྐོབས་སུ་ཉིམས་མོྱོང་དེའ་ིསོྐོར་ལ་བཀའ་གནང་སོང་། ཁོོང་ག་ིགསུང་བཤོད་ད་ེརང་མགོ་

རང་གིས་བསོྐོར་བའ་ིསོྐོར་ལ་རེད། ཁོོང་གིས་འད་ིལྟར་གསུངས་ཡོིད།

ཉིི་མ་ནུབ་པའི་བདུད་ཀྱིི་གཉིེན་པོ་ནི་རང་གིས་རང་ལ་མགོ་སོྐོར་བ་ནས་རང་

དབང་འཐོབ་རྒྱུ་ད་ེརེད། ད་ེདང་འབྲེེལ་ནས་ངས་ཁྱོེད་ཚེོར་མིན་ཆོེན་པོའ་ིསོྐོར་

ལ་ཤོོད་འདོད་ཡོིད། ད་ེན་ིདཔེར་ན་ང་ཚེོས་ཁྱོ་ིནང་བཞིིན་སེན་འབྲེད་བྱེད་པའ་ི

གོམས་གཤོིས་ཆུང་ངུ་ལ་མིན་ཟིེར་བ་ཙམ་དང་མ་ིའདྲ། ང་ཚེོས་རང་ཉིིད་ལ་སེན་

འབྲེད་བྱེད་སྐོབས་ང་ཚེོས་སྤེམ་པོ་དང་ལན་པོའ་ིསོྒོ་ནས་འབྲེད་ཐབས་བྱེད་ཀྱི་ི

ཡིོད། འོན་ཀྱིང་ང་ཚེོས་ད་དུང་སེན་འབྲེད་བྱེད་ཀྱི་ིཡོིད་པ་དང་ད་ེལ་ཚེད་བཀག་

ཅིིག་ཡིོད། དེ་ནི་ང་ཚེོས་ཇེི་ལྟར་དུད་འགོྲ་ཞིིག་བྱེད་པ་ལས་ལོྡག་སྟེ་ཇེི་ལྟར་མི་

ཞིིག་བྱེད་སྟངས་ད་ེསོྦྱང་དགོས།

མིན་ཆོེན་པོ་ན་ིམིན་གྱི་ིརིམ་པ་རྦད་ད་ེམ་ིའདྲ་བ་ཞིིག་རེད། ངའ་ིབསམ་པར་ད་ེ

ན་ིམ་ིཚེང་མས་ཤོེས་ཀྱི་ིཡོིད། ད་ེལྟར་ཡིང་ཁྱོེད་ཚེ་ོཚེང་མས་ཤོེས་དགོས་པ་ཞིིག་

ལ། དུས་ཡུན་ཞིིག་གི་སོྔོན་ལ་ཀ་ལཱ་པའི་ཕོ་བྲེང་གི་ངའི་ཁྱོིམ་དུ་ང་དང་ངའི་

རྒྱལ་ཚེབ་ཀྱིིས་ LSD ཞིེས་པའ་ིམོྱོས་རྫོས་སྤྱིད་པ་ཡིིན། མིན་ཆོེན་པོའ་ིགོ་དོན་

ད་ེང་ཚེོའ་ིམོྱོས་རྫོས་དེའ་ིམོྱོང་བའ་ིགཙ་ོགནད་དུ་གྱུར་བ་རེད། མིན་ད་ེན་ིརང་

ཉིིད་ཀྱིིས་དངོས་ཡིོད་གནས་ཚུལ་ལ་མི་སོྙན་པ་ཞིིག་ལ་གོ རང་ཉིིད་ཀྱིི་མངོན་
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སུམ་ལས་བརྒལ་བའི་མངོན་སུམ་དམིགས་བསལ་བ་ཞིིག་མེད། དེ་ནི་རྒྱུན་

ལྡན་གྱི་ིམིན་ལས་ལོྡག་པའ་ིམིན་ཆོེན་པོ་ད་ེརེད།

ཤོམ་བྷ་ལའ་ིམིན་གྱི་ིརིགས་དཀྱུས་མ་ད་ེརང་གིས་རང་མ་ིའབྲེད་པ་དང་རང་ཉིིད་

ཀྱི་ིསྐྲ་རྒྱུན་དུ་ཤོད་པ་ལྟ་བུའ་ིརིགས་ལ་བཀོལ་སྤྱིོད་ཡིོད། མིན་དེས་རང་ཉིིད་ལ་

རྒྱུན་དུ་དགག་བྱ་བྱེད་པ་མ་ཡིིན་པར་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ིགོ་རོྟེགས་ཤོིག་སྟེར་གྱི་ིཡིོད། 

དོན་དམ་དུ་ད་ེན་ིཡིིན་ཞིིག་རེད་ལ། ཡིིན་ཆོ་ེཤོོས་ད་ེརེད།

ང་ཚེོས་ LSD ཞིེས་པའི་མོྱོས་རྫོས་མཉིམ་དུ་སྤྱིད་སྐོབས་མིན་ཆོེན་པོ་དེ་ཕྱིིར་

ཐོན་པ་རེད། མ་ིཚེང་མས་རང་རང་ག་ིའཇེིག་རྟེེན་ལ་བག་མེད་དུ་སྤྱིད་པ་རེད། 

དེས་ན་མིན་ཇེ་ིལྟར་བརོྗོད་དམ། ངས་ང་རང་ག་ིལག་པ་དང་ཁུ་ཚུར་གྱིིས་ཚེིག་

ཇེའི་རྒྱ་ཅོིག་སྟེང་དུ་གཞུས་ཏེ་དེ་ཆོག་སོང་། ངས་མིན་ཆོེན་པོ་ཞིིག་ང་རང་གི་

ཁོང་པའི་བར་ཁྱོམས་ཀྱིི་སོྒོ་རྩིགས་ངོས་སུ་བྲེིས་པ་ཡིིན། ད་ནས་བཟུང་སྟེ་དེ་

མིན་རེད། རྗོེས་སུ་ངས་རྒྱལ་ཚེབ་ལ་དམིགས་བསལ་དྲན་གསོའ་ིཆོེད་དུ་ཡིིག་

གཟུགས་གཞིན་ཞིིག་བྲེིས་པ་ཡིིན། ད་ེརྒྱལ་ཚེབ་ཀྱི་ིལས་ཁུངས་ནང་དུ་ཡོིད་པ་

རེད། གལ་ཏེ་ཁྱོེད་ཚེོར་དེར་བལྟ་འདོད་ཡིོད་ན་བལྟས་ན་ཆོོག ཁྱོེད་ཚེོས་མིན་

མིན་ལ་བལྟ་ཐུབ་ཀྱི་ིརེད།

ཁྱོེད་ཚེོས་ཆོོས་ཕོྱིགས་ཀྱི་ིརྒྱུ་མཚེན་ནམ། འཇེིག་རྟེེན་ལས་འདས་པའ་ིརྒྱུ་མཚེན་

གྱི་ིཐབས་ལམ་གང་རུང་ལ་བསྙད་ད་ེགོྲག་མ་རོྡོག་རྫོིས་གཏོང་བ་དང་། དུག་སྦྲེང་

གསོད་པ་རྩ་བ་ནས་བྱེད་མ་ིཆོོག ད་ེནང་ཆོོས་རེད། ད་ེཤོམ་བྷ་ལ་རེད། ཁྱོེད་ཚེོས་

སོྲོག་བཅིད་ན་མ་ིའགྲིག ང་ཚེོས་སེམས་ཅིན་ཚེང་མར་གུས་ཞིབས་བྱེད་དགོས། 

ཁྱོེད་ཚེོས་འདིའི་ཐད་ལ་གླེོ་བུར་གྱིི་ཐག་གཅིོད་རྩ་བ་ནས་བྱེད་མི་ཆོོག དེ་ཤོམ་

བྷ་ལའི་རྒྱལ་པོའ་ིཁྲིམས་རེད། ཁྱོེད་ཚེོས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་འདོད་པ་ཁོོ་ན་བྱས་ན་

མི་འགྲིག ཁྱོེད་ཚེོས་སྤེང་བྱ་ཇེི་ཡིིན་སོྤེང་དགོས་པ་དང་བླང་བྱ་ཇེི་ཡིིན་བླང་
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དགོས་པའི་ཞིིབ་ཕྲའི་གནས་ཚུལ་གྱིི་ཐོག་ལ་བསམ་བོླ་བཏང་སྟེ་དཔོྱོད་ཤོེས་

བསྟེན་དགོས། ད་ེཁྱོེད་ཚེོར་རག་ལས་ཡིོད།39  

བཀའ་སོླེབ་ད་ེཁོོང་གིས་ཧ་ཅིང་གཙིགས་ཆོེར་བཟུང་ཡོིད། ད་ེན་ིརྒྱལ་ཚེབ་ཙམ་མ་ཡིིན་

པར་ཁོོང་གི་སོླེབ་མ་ཚེང་མའི་དོན་དུ་གསུངས་པ་རེད། དེ་ལྟར་ཡིང་བཀའ་སླེོབ་འདི་ 

"ཆོེན་པོ་ཤོར་གྱིི་ཉིི་མ་” ཞིེས་པའི་དེབ་ཏུ་དཔར་སྐྲུན་བྱེད་སྐོབས། ང་ཚེོས་དགོས་མཁོོ་

མེད་པར་མཐོང་སྟ་ེབཟི་ིསྨོན་གྱི་ིསོྐོར་ད་ེམ་ིཤོོད་རྒྱུའ་ིཐག་གཅོིད་བྱས་པ་རེད། འོན་ཀྱིང་

སྐོབས་འདིར་ངས་བདེན་པ་ཆོ་ཚེང་བ་ཤོོད་དགོས་པ་རེད་སྙམ། རིན་པོ་ཆོེས་བཟིི་སྨོན་

མང་པོ་བཞིེས་ག་ིམེད། དམིགས་བསལ་ཅི་ིབྱ་གཏོལ་མེད་དུ་གྱུར་བའ་ིམ་ིད་ེཚེ་ོགོྲལ་བའ་ི

དོན་དུ་ཁོོང་གིས་སྐོབས་སྐོབས་སུ་བཞིེས་གནང་བ་རེད། དེས་ན་ཁོོང་གིས་བཟི་ིསྨོན་ལྟ་

བུ་བེད་སོྤྱིད་གཏོང་རྒྱུ་ད་ེཡིང་རྒྱུན་ལྡན་ད་ེཚེོའ་ིཆོེད་དུ་རེད།

གཅིིག་བྱས་ན་རྒྱལ་ཚེབ་ཀྱིི་གོ་གནས་སུ་ཡིོད་པའི་མི་སུ་འདྲ་ཞིིག་ཡིིན་ནའང་ང་

རྒྱལ་གྱིིས་སོྦེས་པའ་ིགནས་སྐོབས་ཤོིག་བརྒྱུད་ཡོིད་སྲོིད། མ་ིཚེང་མས་རང་ཉིིད་རང་གིས་

བསླུ་བའི་གནས་བབ་དེར་གདོང་ལེན་བྱེད་དགོས་པ་དེ་ཆོོས་ཉིིད་རེད། འོན་ཀྱིང་རྒྱལ་

ཚེབ་ཀྱི་ིཐད་ལ་འད་ིཐལ་ཆོ་ཆོེན་པོར་གྱུར་ཙང་། རིན་པོ་ཆོེས་འད་ིགསོད་དང་གསོ་བའ་ི

གནས་སྟངས་ཤོིག་ཏུ་དགོངས་པ་རེད་སྙམ། འདིར་ཁོོང་གཤོེགས་པའི་རྗོེས་སུའང་ཁོོང་

ག་ིགདམས་ངག་ག་ིསྙིང་པོ་ད་ེགྲ་མ་ཉིམས་གྲུ་མ་ཐོར་བར་གནས་ཐུབ་མིན་དང་ཁོོང་ག་ིབླ་

བརྒྱུད་ཀྱིི་རྒྱལ་ཕམ་ལ་ཐུག་ཡོིད། ཁོོང་གིས་དེ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་དེ་རྒྱལ་ཚེབ་ལ་བོླ་གཏད་

བཅོིལ་ཡིོད། ངའི་བསམ་པར་སྐོབས་འདིར་རྒྱལ་ཚེབ་ཀྱིིས་འགན་ལྕི་འདི་འཁྱོེར་ཐུབ་

མིན་གྱི་ིཐད་ལ་རིན་པོ་ཆོེར་ཐུགས་དོགས་ཆོེན་པོ་འཁྲུངས་ཡོིད་སྙམ།

མིན་ཆོེན་པོའ་ིདོན་རྐྱེེན་གྱི་ིརྗོེས་སུ་རིན་པོ་ཆོ་ེདང་རྒྱལ་ཚེབ་གཉིིས་ཀྱིིས་ང་ཚེ་ོརྒྱུན་

དུ་སོྡེད་ས་ཕ་ཚེི་ཁོོ་རོའ་ིཁོང་པ་དེར་གུང་གསེང་ལ་མཉིམ་དུ་བསོྐྱད་པ་རེད། ཁོོང་གཉིིས་

39  ཆོོས་རྒྱམ་དྲུང་པ། “ཆོནེ་པོ་ཤོར་གྱི་ིཉི་ིམ་སྟ།ེ ཤོམ་བྷ་ལའ་ིཤོསེ་རབ་” (བོྷ་ས་ིཌོན་ཤོམ་བྷ་ལ་དཔར་སྐྲུན་ཁོང་། ༡༩༩༩) 

ཤོོག་གྲངས་ ༡༤༠ ནས་ ༡༤༡། (འདརི་བཀོད་པ་ན་ིཨལེ་ཨསེ་ཌ་ིཡི་ིསོྐོར་ཕྱིིར་འདོན་མ་བྱས་སོྔོན་གྱི་ིཕྱི་ིམོ་ཞིགི་རདེ།)
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ཀྱིིས་དེ་གར་རིན་པོ་ཆོེས་སྐོད་བཏང་གནང་བའི་མདའ་དཔོན་ཇེི་མེན་དང་ཁོོའ་ིབཟིའ་

ཟླ། ད་ེབཞིིན་མ་ིགཞིན་བཅིས་དང་མཉིམ་དུ་ཉིིན་བཅུ་སོྐོར་ཞིིག་བསྡེད་པ་རེད། སྐོབས་

དེར་རྒྱལ་ཚེབ་ནི་ཞིེ་དྲགས་ཞིི་འཇེམ་དང་གཉོིམ་ཆུང་འདུག་ཅིེས་རིན་པོ་ཆོེས་ང་ལ་

གསུངས་གནང་བྱུང་། འོན་ཀྱིང་དྲ་ིབ་ངོ་མ་ན།ི ད་ེལྟར་རྒྱུན་འཁོྱོངས་ཐུབ་བམ། མུ་མཐུད་

ནས་སོྡེད་ཐུབ་བམ་ཞིེས་པ་ད་ེརེད།

བྱེད་སོྒོ་འདི་དག་དང་མཉིམ་དུ་ཤོམ་བྷ་ལའི་འཇེིག་རྟེེན་གྱིི་ས་རྟེའི་ལོ་དེ་རོྫོགས་པ་

རེད། ལོ་དེའ་ིཉི་ིམ་མཐའ་མ། ༡༩༧༩ ཟླ་ ༢ ཚེེས་ ༢༦ ཉིིན་མོ་དེར་ཆོ་ཚེང་བའ་ིཉི་ིའཛོིན་

བྱུང་བ་རེད། ད་ེན་ིསོྟང་ལོ་འདིའ་ིནང་ག་ིཆོ་ཚེང་བའ་ིཉི་ིའཛོིན་མཐའ་མ་ད་ེཡིིན་པ་དང་

ཨ་རིའ་ིགླེིང་ཆོེན་ནས་མཐོང་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡིོད།

[ མེད་པ་ཤོེས་ཤོིང་ཁྲིམས་སོྡེམ་ན། །

བརོྩན་འགྲུས་ལྡན་པའ་ིབཟོིད་པ་བྱུང་། །

ད་ེཚེ་ེགཏན་གྱི་ི (No) མིན་ཐོབ་ནས། །

ཉི་ིམ་ནུབ་པའ་ིབདུད་ལས་རྒྱལ། ། ]
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མེིན་ཇེི་ལྟརོ་ཤེེས་ཐབས།

ད་ེགར་མིན་ཆོེན་པོ་ཞིིག་ཡོིད།

མིན་དེས་ཆོར་བ་ཕབ།

མིན་དེས་བུ་ཡུག་འཚུབ་མ་བསྐྲུན།

མིན་དེས་ཚེིག་ཇེའ་ིརྒྱ་ཅོིག་སྟེང་དུ་རྡོིབ་ཁུང་ཞིིག་བཏོད།

མིན་ད་ེའཇེིག་རྟེེན་ནང་ག་ིམིན་གྱི་ིནང་ནས་མིན་ཆོ་ེཤོོས་ད་ེརེད།

མིན་དེས་ཆོར་དང་སེར་བ་ཕབ།

མིན་དེས་ཉི་ིམའ་ིའོད་ཟིེར་བསྐྲུན་པ་དང་དུས་མཚུངས་སུ་ཉི་ིཟླའ་ིགཟིའ་འཛོིན་བསྐྲུན།

མིན་ད་ེན་ིལྷམ་རྟེིང་ལེགས་པའ་ིལྕམ་སྐུ་ཞིབས་ཞིིག་ག་ིརྐང་པ་རེད།

མིན་ད་ེན་ིམིན་ཚེང་མའ་ིནང་ནས་བཟིང་ཤོོས་ད་ེརེད།

མ་ིཡིག་པོ་ཞིིག་སྟ།ེ མ་ིབཟིང་པོ་ཞིིག་གིས་འཛུམ་དམུལ་སྐོབས་མིན་ད་ེན་ིབརླ་ཤོའ་ི

མཛོེས་སྡུག་རེད།

རྐུབ་ཚེོས་འགུལ་བའ་ིགཞོིན་ནུའ་ིགོམ་སྟབས་དེར་ལྟ་སྐོབས་དང་།

ཁོོང་ཚེོའ་ིལུས་རྒྱབ་ནས་ལྟ་སྐོབས།

མིན་ད་ེན་ིསྐོམ་རྒྱུ་མེད་ལ་ཚེ་ོརྒྱུ་ཡིང་མེད་ཀྱིང་། ལུས་སོྟབས་ཀྱིིས་མཁྲེགས་ཟླུམ་དུ་

མངོན་པ། དགའ་རུང་བའམ་བསྐྱུར་རུང་བའ་ིབརླ་ཤོ་ཡིིད་དུ་འོང་བ་ད་ེརེད།

མིན་ད་ེན་ིདབུགས་རིང་ག་ིདབང་དུ་མ་ིའགོྲ་བའ་ིཕྲག་དཔུང་སྟ།ེ སྐྱིད་དམ་སྡུག་ལ་ཕྱི་ི

སྐྱེད་དང་ནང་སྐུམ་བྱེད་པའ་ིབྲེང་ཁོོག་ད་ེརེད།

མིན་ད་ེན་ིམིན་ཚེང་མའ་ིནང་ག་ིམིན་ད་ེརེད།

བག་ལོྷད་དམ་གཅུན་པ་ན་ིདྲ་ིབའ་ིནང་དུ་ཡོིད།

མིན་ཆོེན་པོ་ད་ེསུས་ཀྱིང་ཤོེས་ཀྱི་ིམེད།

འོན་ཀྱིང་ང་ཚེ་ོཁོོ་ནས་མིན་ད་ེཤོེས་ཀྱི་ིཡིོད།

མིན་འད་ིན་ིསུ་མ་ིསྣག་ཚེས་རྟེག་བརྟེན་དུ་བྲེིས་ཏ་ེགནམ་ཆོེན་པོའ་ིམཐོངས་ལ་གནས།
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མིན་ཆོེན་པོ་འད་ིན་ིང་ཚེོའ་ིམཚེན་མར་ཁོབ་གཙག་གིས་བྲེིས་ཡོིད།

མིན་ཆོེན་པོ་འད་ིན་ིསྨོ་ེབའམ་ལྷན་སྐྱེས་ཀྱི་ིརྟེགས་གཙང་མ་མིན།

འོན་ཀྱིང་མིན་ཆོེན་པོ་འད་ིམིན་ཆོེན་པོ་ངོ་མ་ད་ེརེད།

གནམ་སོྔོན་པོ་རེད།

རྒྱ་ས་ེདམར་པོ་རེད།

མུ་མེན་མ་ེཏོག་སོྔོན་པོ་རེད།

དེས་ན་མིན་ཆོེན་པོ་འད་ིམིན་རེད།

མིན་ཧ་ཅིང་ཆོེན་པོ་ད་ེཡོིད་པར་ང་ཚེོས་དགའ་སོྟན་བོྱས་ཤོིག

ཁྱོབ་ཤུགས་གཅིིག་སྡུད་ཀྱི་ིམིན་ད་ེལངས་ཏ་ེནམ་མཁོའ་བརོྟེལ།

དེས་ན་ཁྱོབ་ཤུགས་གཅིིག་སྡུད་ཀྱི་ིམིན་ད་ེརྒྱ་མཚེ་ོལྟ་བུར་ཁྱོབ་རྒྱ་ཡིང་ཆོ།ེ

མིན་མིན་འད་ིདང་ལྷན་དུ་ང་ཚེ་ོལ་ཉི་ིའོད་འཚེེར་བར་ཤོོག

མིན་མིན་འད་ིདང་ལྷན་དུ་ང་ཚེོས་ཟླ་བ་ཉི་གང་ལ་བལྟ།

སྣང་སྲོིད་ཀྱི་ིམིན་འད་ིང་ཚེོས་སོྤྱིད།

ཞུ་ལུ་མ་རྣམས་ཀྱིིས་མིན་མིན་ཆུང་ངུ་འཁྱོེར་འགོྲ།

ད་ེབཞིིན་ཨ་ཧྥོ་ིར་ིཁོའ་ིཤོིང་ནགས་ནང་ག་ིགླེང་ཆོེན་ཚེོས་ཀྱིང་།

གཉིིས་སོྦྱར་གྱི་ིམིན་མིན་དང་བོྲེ་འཁྲབ་ཀྱི་ིམིན་མིན།

ཇེ་ིན་ིཝི་ཡི་ིཕག་ཙིག་མིན་མིན།

དུག་སྦྲེང་གིས་སྐོད་སོྒྲག་དུས་ང་ཚེོར་གནས་ཚུལ་དང་ལམ་སྟོན་ཚེང་མ་རྙིེད་ཀྱི་ིཡིོད།

ང་ཚེོས་མིན་མིན་གྱི་ིརིགས་འགའ་ཞིིག་རྙིེད་ཀྱི་ིཡིོད།

མིན་མིན་ད་ེང་ཚེོའ་ིབསླེབ་བྱ་ཆོ་ེཤོོས་བྱེད་དགོས་ཏ།ེ

རྒྱལ་པོ་ལ་མིན་མིན་དང་།

སྲོིད་བོླན་ལ་མིན་མིན།

ང་ཚེོའ་ིཚེོད་ལྟ་བྱ་ཡུལ་གྱི་ིསྲོིན་འབུའ་ིའབངས་ལ་མིན་མིན།
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ཡི་ེཤུའ་ིཆོོས་དཔོན་གྱིིས་མིན་མིན་བསྒྲགས་དུས་ངག་ལ་བར་ཆོད་ཡིོང་ཕྱིིར་ང་ཚེོས་

མིན་མིན་གྱི་ིདགའ་སོྟན་བྱེད།

ང་ཚེོའ་ིརྟེ་རྣམས་ལ་མིན་མིན་འཚེེར་དུ་ཆུག

རོྡོ་རྗོེའ་ིཚེོགས་སྡེེས་མིན་མིན་གྱི་ིའོག་རླུང་གཏོང་དུ་ཆུག

ཚེིག་ཇེའ་ིརྒྱ་ཅོིག་སྟེང་དུ་རྡོིབ་ཁུང་ཆོེན་པོ་བཏོད་མཁོན་གྱི་ིམིན་མིན་ཆོེན་པོ་དེའོ།།40 

40  ཆོོས་རྒྱམ་དྲུང་པ། ”ཆོོས་རྒྱམ་དྲུང་པའ་ིགསུང་འབུམ་གཅིསེ་བཏུས་” གླེགེས་བམ་ ༧ (ལོར་བོྷ་ས་ིཌོན་ཤོམ་བྷ་ལ་

དཔར་སྐྲུན་ཁོང་།) ཤོོག་གྲངས་ ༥༡༥ ནས་ ༥༡༨ །
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ཤོམ་བྷ་ལའ་ིལོ་གསར་ཏ།ེ ས་ལུག་ལོའ་ིཟླ་དང་པོའ་ིཚེེས་གཅིིག་ད།ེ སྤྱི་ིལོ་ ༡༩༧༩ ལོའ་ི

ཟླ་བ་གཉིིས་པའི་ཚེེས་ ༢༧ གྱིི་ཉིིན་མོ། ཉིི་འཛོིན་བྱུང་བའི་ཕྱིི་ཉིིན་དེར་སྲུང་བརྩི་བྱས་

པ་རེད། ང་རང་ཝིེ་ཡི་ནར་མོ་ཊི་བརྡོབ་སོྐྱན་བྱུང་བའི་རྨས་སོྐྱན་ལས་དྲག་སྐྱེད་འབྱུང་

བཞིིན་ཡོིད་སྟབས། ངས་གོང་དུ་བརོྗོད་པ་ལྟར་བོྷལ་ཌར་དུ་དུས་སོྟན་ལ་ཡིོང་ཐུབ་མེད། 

རིན་པོ་ཆོེས་བོྷལ་ཌར་དུ་བཛྲ་དྷཱཏུའ་ིལས་ཁུངས་ཨ་མའ་ིརོྡོ་རྗོ་ེརོྫོང་དུ་ཉི་ིཤོར་གྱི་ིགསུང་

བཤོད་ཅིིག་གནང་སྟེ་ཉིི་མ་དེ་འགོ་བཙུགས་འདུག རིན་པོ་ཆོེ་མཆོོད་ཁོང་གི་ཟུར་དུ་

ཡིོད་པའི་བོད་བཟོིའ་ིབཞུགས་ཁྲི་དེའི་སྟེང་བཞུགས་ཏེ་གནང་པའི་གསུང་བཤོད་དེར་

ཉིན་པར། བྱིས་པ་དང་ནང་མ་ིབུ་ཕྲུག་བཅིས་བརྒྱ་ཕྲག་ཐ་ེབའ་ིཆོོས་ཚེོགས་ཀྱི་ིཚེོགས་མ་ི

ཡིོངས་རོྫོགས་ཀྱིིས་མཆོོད་ཁོང་ཁོེངས་འདུག གསུང་བཤོད་གྲུབ་རྗོེས་ཁོོང་གིས་ཞོིགས་ཇེ་

གྲ་རྒྱས་པོ་ཞིིག་ནས་འགོ་བཙུགས་པའ་ིཉིིན་དེའ་ིདགའ་སོྟན་བྱེད་པར་ཀ་ལཱ་པའ་ིཕོ་བྲེང་

དུ་ལོག་ཕེབས་འདུག ཞོིགས་ཇེ་དེར་མ་ིགྲངས་ལྔ་བཅུ་ཙམ་ཞིིག་གདན་འདྲེན་ཞུས་ཡིོད་

པས་མང་པོ་ཞིིག་ཕོ་བྲེང་དུ་ལོྷད་དལ་ངང་ཉིིན་གང་བསྡེད་འདུག ཆོོས་ཚེོགས་ཀྱི་ིཚེོགས་

མི་གཞིན་དག་ཚེོས་དུས་སོྟན་སྲུང་བརྩི་བྱེད་པར་བོྷལ་ཌར་ཁོྱོན་ཡིོངས་སུ་སོྤྲོ་འཛོོམས་

བྱས་འདུག དགོང་དོྲ་དེར་ཀ་ལཱ་པར་འཛོོམས་ཡིོད་པ་རྣམས་ཡིང་སྐྱར་མཆོོད་ཁོང་དུ་

ཚེོགས་ཏ་ེརིན་པོ་ཆོེས་ཁོོང་རང་ག་ིསྲོས་འོད་གསལ་ལ་ཤོམ་བྷ་ལའ་ིམ་འོངས་པའ་ིས་སོྐྱང་

དུ་བསོྐོ་བཞིག་མཛོད་པའི་དབང་བསྐུར་གྱིི་ཆོོ་ག་ཞིིག་གནང་འདུག དུས་སྟོན་འདི་ཕྱིི་

ཉིིན་གྱི་ིནམ་མ་ལངས་བར་དུ་རོྫོགས་མ་ིའདུག

འོད་གསལ་ངོ་ཚེས་ཕྱུག་པའ་ིབུ་ཆུང་ཞིིག་ནས་གདེང་སོྤེབས་ཆོ་ེབའ་ིན་གཞིོན་ཞིིག་

ཏུ་སྨོིན་ཡིོད་པས། ང་ཚེ་ོཚེང་མས་ཁོོའ་ིཞི་ིའཇེམ་གྱི་ིསོྟབས་ཤུགས་དང་། རྒྱ་སྐྱེད་བཞིིན་

པའ་ིརྒྱལ་སྲོིད་ཀྱི་ིཁྱོད་ཆོོས་རྣམས་མཐོང་འགོ་ཚུགས། ཁྱོད་པར་དུ་ཁོོའ་ིརང་ཉིིད་ཀྱི་ིཕ་
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ལ་ཡིོད་པའ་ིའབྲེེལ་བ་ད་ེམངོན་གསལ་ཅིན་རེད། མ་འོངས་པའ་ིས་སོྐྱང་ག་ིལས་འགན་

ད་ེག་ལེར་འོད་གསལ་གྱིིས་བདག་གིར་བྱེད་རྒྱུ་ཡིིན་པ་ད་ེརིན་པོ་ཆོེའ་ིཐུགས་ལ་རྒྱུན་རིང་

ནས་འཁྲུངས་ཡོིད། ཁོོང་གིས་ ༡༩༧༦ ལོར་འོད་གསལ་རང་ལོ་བཅུ་གསུམ་ལས་ལོན་མེད་

སྐོབས་ང་ལ་འདིའ་ིསོྐོར་གསུངས་བྱུང་། རིན་པོ་ཆོེས་སོྲོལ་རྒྱུན་གྱི་ིནང་པའ་ིཆོོས་བརྒྱུད་

ཀྱིི་སྟེང་དུ་ཤོམ་བྷ་ལའི་བསྟན་པ་ལ་ནང་མིའི་རྒྱུད་འཛོིན་ཞིིག་ཀྱིང་འཛུགས་འདོད་

ཡིོད་སོྐོར་ང་ལ་འགྲེལ་བཤོད་གནང་བྱུང་། ནང་མི་གཅིིག་གིས་ཆོོས་བརྒྱུད་འཛོིན་རྒྱུ་

ད་ེབོད་པའ་ིཆོོས་བརྒྱུད་ཀྱི་ིནང་དུ་ཐུན་མོང་བ་ཞིིག་རེད། དཔེར་ན། ས་སྐྱ་དང་རྙིིང་མའ་ི

ཆོོས་བརྒྱུད་ལྟ་བུ་རེད། འོན་ཀྱིང་རིན་པོ་ཆོེ་ལྟ་བུའི་བཀའ་བརྒྱུད་པའི་བླ་མ་ཞིིག་གིས་

འདི་ལྟར་གནང་བ་ནི་ཐུན་མོང་མ་ཡིིན་པ་ཞིིག་རེད། ཡིིན་ན་ཡིང་། ཁོོང་གིས་བསྟན་

གནང་པའ་ིཆོོས་རྒྱུན་གལ་ཆོེན་གཉིིས་ཀྱི་ིཐད་ནས་བསམས་ན། རྒྱུད་པ་གཉིིས་ཀ་འཛོིན་

སོྐྱང་དང་བརྒྱུད་སོྤྲོད་བྱེད་མཁོན་ཞིིག་དགོས་པའ་ིདགོངས་གཞི་ིད་ེཡིང་དག་པ་ཞིིག་རེད།

རིན་པོ་ཆོེས་མི་གཞིན་གྱིིས་མ་ཤོེས་སོྔོན་ནས་མི་ཚེོའི་ཁྱོད་ཆོོས་ཅིི་ཡིོད་གཟིིགས་

གནང་ཐུབ་ཀྱིི་ཡིོད། གང་ལྟར་ཡིང་ཁོོང་གིས་སྤྱིི་ལོ་ ༡༩༧༨ ལོར་ཁོོང་རང་གི་བུ་རྒན་

ཤོོས་དེ་ས་དབང་ངམ། འཇེིག་རྟེེན་གྱིི་མགོན་པོར་འགྱུར་རྒྱུའི་སོྐོར་ལ་ཁོོང་རང་གི་

སླེོབ་མ་རྒན་པ་ཚེོར་རྒྱ་ཆོེ་ས་ནས་གསུང་རྒྱུ་འགོ་ཚུགས་ཟིིན། མདོར་ན་རིན་པོ་ཆོེས་

ཁོོ་ཤོམ་བྷ་ལའ་ིའཇེིག་རྟེེན་གྱི་ིརྒྱལ་སྲོས་ཡིིན་པ་སྟོན་ཕྱིིར་ཁོོ་ལ་མཚེན་གནས་འད་ིསྤྲོད་

གནང་པ་རེད།

ཕོྱིགས་འགའ་ཤོས་ནས་འོད་གསལ་གྱི་ིཆོོ་ག་ད་ེཤོམ་བྷ་ལའ་ིཆོོ་ག་གཞིན་དང་འདྲ་བོ་

ཡིོད། འོན་ཀྱིང་ད་ེསོྤྲོས་པ་རྒྱས་པ་དང་གཞི་ིརྒྱ་ཆོ་ེབ་བྱུང་ཡིོད། ད་ེལ་ཨ་ཤོད་རྒྱལ་སྲོས་ཀྱི་ི

ཁྲ་ིའདོན་ཞིེས་བརོྗོད་ཀྱི་ིཡིོད། དགོང་མོ་ད་ེལྷ་བསངས་ནས་འགོ་བཙུགས་པ་རེད། ད་ེན་ི

ཤུག་པ་མ་ེལ་བུས་ཏ་ེདུ་བ་འཕྱུར་དུ་འཇུག་པའ་ིབོད་པའ་ིསོྲོལ་རྒྱུན་གྱི་ིལུགས་སོྲོལ་ཞིིག་

རེད། འདི་ནི་དགྲ་ལྷའམ། ཤོམ་བྷ་ལའི་འཇེིག་རྟེེན་གྱིི་འབྱུང་ཁོམས་ཀྱི་ིནུས་མཐུ། ཤོམ་

བྷ་ལའི་ལྷ་རྣམས་སྤྱིན་འདྲེན་ཞུ་བའི་ཆོེད་དུ་རེད། འདིའི་སྐོབས་སུ་མཛོད་རིམ་ཡོིངས་
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རོྫོགས་ཁོང་པའི་ནང་དུ་སྤེེལ་སྟབས། བསངས་དེ་ཤོར་ཕོྱིགས་གྱིི་ཡུལ་གྲུ་ནས་ཐོན་པའི་

བསངས་ཕོར་ཆོེན་པོ་ཞིིག་ག་ིནང་དུ་བཏང་སྟ།ེ རིན་པོ་ཆོེས་བསངས་མ་ེལ་རླུང་གཡིབ་

གནང་སྐོབས་མི་ཚེང་མས་དེ་ལ་སོྐོར་བ་བརྒྱབ་པ་དང་བསངས་དུད་རྔུབ་ཞོིར་དུ་ཤོམ་

བྷ་ལའ་ིལྷ་རྒྱལ་འཐེན། རོྡོ་རྗོེའ་ིབཀའ་སྲུང་བའ་ིཚེན་པ་ཞིིག་ནས་ཤོམ་བྷ་ལའ་ིརྒྱལ་དར་

དང་འཕྲེད་དར་རྣམས་ཁྱོེར་ཏེ་མེ་ལ་སོྐོར་བ་བྱེད་བཞིིན་པའི་སེར་སྦྲེེང་དེའི་འགོ་འོད་

གསལ་གྱིིས་ཁྲིད་པ་རེད།

ཆོོ་ག་དངོས་གཞིི་དེའི་སྐོབས་སུ་འོད་གསལ་ལ་ཤོམ་བྷ་ལའི་ལྟ་གྲུབ་ཅིི་ཙམ་ཤོེས་

མིན་གྱི་ིཐོག་ལ་དྲ་ིབ་གནང་བ་རེད། ད་ེནས་ཁོོས་ཨ་ཤོད་ཀྱི་ིཡིིག་འབྲུ་བྲེིས་ཏ་ེས་དབང་

དུ་ཁྱོབ་བསྒྲགས་བྱས་པ་རེད། རིན་པོ་ཆོེས་ས་དབང་ག་ིཆོེད་དུ་ན་བཟིའ་སོྔོ་ནག་འཇེམ་

པོ་ཡིིད་དུ་འོང་བ་ཞིིག་བཙེམས་ནས་ཆོོ་ག་རོྫོགས་མཚེམས་དེར་འོད་གསལ་ལ་སྐྱེས་

སུ་གནང་འདུག རིན་པོ་ཆོེས་ཁོོ་ལ་ཨ་ཤོད་ཀྱིི་གནས་རིམ་དང་། ཤོམ་བྷ་ལའི་གནས་

རིམ། རྩེ་གསུམ་གྱིི་གནས་རིམ་བཅིས་སུ་བསོྐོ་བཞིག་གིས་ཤོམ་བྷ་ལའི་གཟིེངས་རྟེགས་

གསུམ་ཡིང་གནང་འདུག ཆོོ་གའི་སྐོབས་སུ་གནང་བའི་རྟེགས་མ་འདི་དག་ད་ཆོ་ང་

ཚེོར་ཡིོད། ཨ་ཤོད་ཀྱི་ིགནས་རིམ་གྱི་ིགཟིེངས་རྟེགས་ད་ེས་སོྐྱང་ངམ་ཁོོང་ག་ིརྒྱུད་འཛོིན་

ཁོོ་ནས་མ་གཏོགས་ཉིར་མ་ིཆོོག དེའ་ིགོ་དོན་ན་ིཤོམ་བྷ་ལའ་ིདབང་སྒྱུར་བ་ད་ེཡི་ེགདོད་

མའི་གཟིིགས་སྣང་དང་འབྲེེལ་ནས་ཡིོད་པ་དང་། ཁོོས་ཨ་ཤོད་ཀྱིི་ཁྱོད་ཆོོས་རྣམས་རང་

ག་ིཐུགས་ག་དང་རྒྱལ་ཁོམས་ཀྱི་ིམ་ིཚེའེ་ིནང་དུ་མར་ཁྱོེར་ཡོིང་ནས་སྣང་ཚུལ་དང་གནས་

ཚུལ་ལམ། འཁོོར་བ་དང་མྱོང་འདས་ཀྱི་ིབར་ལ་མཐུད་རྒྱག་ག་ིཡིོད། ནང་པ་སངས་རྒྱས་

པའ་ིལྟ་སྟངས་ལྟར་ན། ཨ་ཤོད་ཀྱིིས་ཤོམ་བྷ་ལའ་ིརྒྱལ་ཁོམས་ད་ེཡིང་དག་པ་ཞིིག་བཟོི་བ་

ལ་བདག་པས་གཞིན་གཅིེས་པའ་ིབྱང་ཆུབ་ཀྱི་ིསེམས་དང་། བདག་འཛོིན་གྱི་ིདྲ་ིམ་བྲེལ་

བའི་སོྟང་ཉིིད་ཀྱིི་ལྟ་བས་ཁྱོབ་པ་ཞིིག་མཚེོན་གྱིི་ཡིོད། ཅིི་སྟེ་རྒྱལ་ཁོམས་ཀྱིི་དབུས་སུ་

ཡིོད་པའི་སྐྱེ་བོ་དེས་རང་ཉིིད་ཁོོ་ན་ཡིར་རྒྱས་གཏོང་བ་དང་། ས་ཁོྱོན་བདག་དབང་གི་

དོན་དུ་དབང་ཆོ་བེད་སོྤྱིད་ལོག་པར་གཏོང་བ་སོགས་བྱས་ན། ཤོམ་བྷ་ལ་དེ་ཡིང་དྲག་
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གནོན་ཅིན་གྱི་ིསྤྱི་ིཚེོགས་ཀྱི་ིདཔ་ེསོྟན་ཙམ་དུ་གྱུར་བའམ། ཡིང་ན་བཞིད་གད་ཀྱི་ིགནས་

ཙམ་དུ་འགྱུར་ངེས། ཅི་ིཞིིག་གིས་རྒྱལ་ཁོམས་ལ་ཚེ་ེསོྲོག་དང་ཆོིག་སྒྲིལ་སྟེར་བ་རེད་ཟིེར་

ན། ད་ེན་ིས་སོྐྱང་ག་ིསྤུ་གྲ་ིལས་རོྣ་བའ་ིརིག་སོྟབས་དང་། ཐུགས་གཏིང་ནས་འཁྲུངས་པའ་ི

སྙིང་རྗོ་ེད་ེདག་རེད། འད་ིན་ིཨ་ཤོད་ཀྱི་ིཆོོས་བརྒྱུད་ད་ེརེད།

ཤོམ་བྷ་ལའི་གྲུབ་ཚུལ་དེས་དཔའ་བརྟུལ་གྱིི་ཁྱོད་ཆོོས་བཞིི་གྲུབ་པ་མཚེོན་ཡིོད་དེ། 

སྟག་དང་འདྲ་བའི་ཞིི་དུལ་དང་། ལྷད་མེད་པ་སྟག་ལྟ་བུ་དང་། གསོན་ཉིམས་དང་ནུས་

སོྟབས་ཀྱིི་སེངྒེེ་ལྟ་བུ། གཏུམ་དྲག་དང་། རོྟེག་པ་དང་བྲེལ་བའི་སྙིང་རྗོེ་དང་ལྡན་པ་བྱ་

ཁྱུང་ལྟ་བུ། རོྟེག་དཔོྱོད་མི་ཐུབ་པ་དང་། རོྟེག་པའི་དྲི་མ་དང་བྲེལ་བའི་བདག་མེད་པའི་

འབྲུག་བཅིས་ཡིིན། རྟེགས་མ་དེ་ནི་དབུས་སུ་ཆོེ་མཐོང་ལྡན་པའི་གཅིན་གཟིན་བཞིིའི་

འདྲ་གཟུགས་ཀྱིིས་བསོྐོར་ནས་ཡིོད་པའ་ིརྩ་ེམོ་བརྒྱད་ལྡན་གྱི་ིསྐོར་མ་ལྟ་ན་སྡུག་པ་ཞིིག་

ཡིོད། རྩ་ེགསུམ་གྱི་ིགོ་གནས་ད་ེབཀའ་སྲུང་ངམ་དམག་དོན་གྱི་ིགཟིེངས་རྟེགས་མཐོ་ཤོོས་

ད་ེརེད། རྩ་ེགསུམ་གྱིིས་རྩ་བའ་ིཉོིན་མོངས་དུག་གསུམ་སྟ།ེ འདོད་ཆོགས་དང་། ཞི་ེསྡེང་། 

གཏ་ིམུག་ག་ིརྩ་བ་དྲུང་ནས་ཕྱུངས་པ་མཚེོན་གྱི་ིཡོིད།

དུས་སོྟན་དེ་དོན་ངོ་མར་ངོ་མཚེར་ཅིན་ཞིིག་བྱུང་འདུག ང་རང་སྐོབས་དེར་ངོ་

བཅིར་ཞུ་ཐུབ་མེད་ཙང་ངས་ས་དབང་ལ་བཀྲིས་བདེ་ལེགས་ཀྱིི་འཚེམས་འདྲི་ཞུ་བའི་

འཕྲིན་ཞིིག་ཕུལ་བ་ཡིིན། དེ་ནི་རྒྱལ་ཚེབ་དང་མཉིམ་དུ་“མིན་ཆོེན་པོའ་ི”གནད་དོན་

ད་ེབྱུང་ནས་ཟླ་བ་གཉིིས་ཙམ་གྱི་ིརྗོེས་སུ་ཡིིན་པས་དུས་ཚེོད་ད་ེངོ་མཚེར་ཅིན་ཞིིག་རེད་

སྙམ་པ་རྗོེས་སུ་ངའ་ིསེམས་ལ་ཤོར་བྱུང་། རིན་པོ་ཆོ་ེལ་ད་ཆོ་རྒྱུད་འཛོིན་པ་གཉིིས་ཡོིད། 

གཅིིག་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའ་ིརྒྱུད་འཛོིན་པ་དང་གཅིིག་ཤོོས་ད་ེཤོམ་བྷ་ལའ་ིརྒྱུད་འཛོིན་

པ་རེད། འདིས་མ་འོངས་པར་རྒྱལ་ཁོ་ཉིིས་བརྩེགས་ཤོིག་ཐོབ་ཐུབ་པ་ཡོིང་སྲོིད་ལ། ཡིང་

ན་མ་འོངས་པར་མ་མཐར་ཡིང་ཁོོང་ག་ིརྒྱུད་འཛོིན་པ་གཅིིག་ངེས་པར་དུ་ཡོིང་ཐུབ་པའ་ི

གོྲགས་བྱེད་སྲོིད། རིན་པོ་ཆོེས་རང་ག་ིཆོོས་བརྒྱུད་ཀྱི་ིསྒྱུ་འཕྲུལ་དེར་ཡིིད་ཆོེས་ཡོིད་པ་དང་

དུས་མཚུངས་སུ་ཁོོང་ན་ིདངོས་དོན་སྨྲ་བ་ཞིིག་ཡིིན་པས། ཁོོང་གིས་མ་འོངས་པར་ནོར་
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འཁྲུལ་འབྱུང་སྲོིད་པ་དེ་མཁྱོེན་གྱིི་ཡིོད། ཁོོང་གིས་ན་གཞིོན་མི་རབས་ཀྱིི་ནང་ནས་

གཅིིག་རང་གི་རྒྱུད་འཛོིན་པར་བདམས་གནང་བ་དེ་ལ་ངས་རྒྱུ་མཚེན་ཆོེན་པོ་ལྡན་པ་

མངོན་པ་མ་ཟིད་ངོ་མཚེར་པོ་མཐོང་བྱུང་། འདིའ་ིསྐོབས་སུ་ས་དབང་ལོ་བཅུ་དྲུག་ཙམ་

རེད། དེ་ཟིེར་དུས་ས་དབང་དངོས་སུ་འགོ་ཁྲིད་ཀྱིི་གོ་གནས་ལ་མ་སླེེབས་སོྔོན་གྱིི་སྐྱེད་

སྲོིང་བྱེད་པའ་ིདུས་ཡུན་འདིའ་ིརིང་ལ་རིན་པོ་ཆོེས་ཁོོ་དང་ལྷན་དུ་ཕྱིག་ལས་གནང་སྟ་ེ

སོྦྱང་བརྡོར་སོྤྲོད་ཐུབ་པའི་ཐུགས་རེ་གནང་ཡིོད། རིན་པོ་ཆོེས་གནས་ཚུལ་གཞིན་པའི་

ཁོྲད་ནས་ཁོོ་ལ་ཤོམ་བྷ་ལར་དབང་སྒྱུར་བྱེད་སྟངས་དེ་རང་ཉིིད་ང་རྒྱལ་གྱིི་གོང་བུ་ཞིིག་

ཆོགས་ཐབས་མིན་པར། ད་ེལས་ལྡོག་སྟ།ེ གཉིའ་ཤོིང་ལྟ་བུའ་ིའགན་འཁུར་ལྕ་ིམོ་ད་ེདྭོང་

དུ་བླངས་ཏ་ེགཞིན་དོན་དུ་མུ་མཐུད་ལས་ཀ་བྱེད་རྒྱུའ་ིགནད་འགག་ད་ེསོྟན་རྒྱུའ་ིཐུགས་

ར་ེགནང་ཡིོད། རིན་པོ་ཆོ་ེརང་ཉིིད་འགོ་ཁྲིད་ཀྱི་ིའདོད་ཚུལ་འདིའ་ིནང་དུ་འཚེར་ལོངས་

བྱུང་བས། དགུང་ན་ཕྲ་མོ་ནས་བཟུང་སྟེ་ཁོོང་ལ་ཕྱིག་འགན་འདིའི་གལ་ཆོེ་ཚུལ་དང་

ཚུལ་མཐུན་གྱི་ིརང་བཞིིན་ད་ེཐུགས་ལ་འཇེགས་སུ་བཅུག་ཡོིད།

བསྟན་པའི་རྒྱུད་འཛོིན་གཉིིས་བཟོི་རྒྱུ་དེས་ས་དབང་དང་རྒྱལ་ཚེབ་ཀྱིི་དབར་ལ་

འགོྲ་བཞིིན་པའ་ིའཐེན་འཁྱོེར་དེའང་གསལ་སོྟན་བྱས་པ་རེད། ངས་གོང་དུ་བཤོད་པ་ལྟར། 

རིན་པོ་ཆོེས་ང་དང་རྒྱལ་ཚེབ་ཀྱིི་དབར་ལ་ཤོམ་བྷ་ལའི་གཉིིས་ཕན་གྱིི་དབང་བསྐུར་ལ་

འགྲེལ་བརོྗོད་གནང་སྐོབས་ད་ེདང་འདྲ་བའ་ིཐབས་ལམ་ཞིིག་ག་ིསྐུལ་མ་གནང་མོྱོང་ཡོིད། 

རིན་པོ་ཆོེས་ཁོོང་རང་ག་ིསོླེབ་མ་གཅིིག་གིས་དབང་ཆོ་གཅིིག་སྡུད་བྱེད་པའ་ིསོྔོན་འགོག་

ག་ིཚུལ་དུ་དབང་ཆོའ་ིཆོ་སོྙམ་སྟངས་འཛོིན་གྱི་ིལམ་ལུགས་ལྟ་བུར་ནུས་པ་གཉིིས་ཕན་

ཚུན་འགྲན་དུ་འཇུག་པའི་ལུགས་སོྲོལ་འདི་ལྟ་བུ་ཞིིག་ཡིང་ཡིང་བཟོི་གནང་གི་ཡོིད་

པར་མངོན།

སྤྱི་ིལོ་ ༡༩༧༩ དཔྱོིད་ཀ་དེར་བགོྲ་གླེེང་ཚེོགས་འདུ་ཐེངས་དྲུག་པ་ད་ེཚེོགས་ནས་གོྲལ་

ཚེར་བ་རེད། ལོ་དེའ་ིལྷན་འཛོོམས་ད་ེཁོ་ེན་ཌའ་ིམངའ་སྡེ་ེཨལ་བྷེར་ཋེའ་ིནང་ག་ིམགོྲན་

ཁོང་རྙིིང་ལ་རྒྱ་ཆོེ་བའི་ཤོ་ཋེོ་ལེག་ལུ་ཝིེ་བཟིེ་ཞིེས་པ་མཚེོ་ལུ་ཝིེ་བཟིེ་ཡིི་མཐའ་ལ་ཡིོད་
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པ་དེར་ཚེོགས་པ་རེད། སླེོབ་མ་སུམ་བརྒྱ་ལྷག་ཚེོགས་འདུ་དེར་ཞུགས། དབྱར་ཐོག་དེར་

རིན་པོ་ཆོེ་དང་རྒྱལ་ཚེབ་གཉིིས་ཟུང་འབྲེེལ་གྱིིས་ནཱ་རོ་པ་མཐོ་སླེོབ་ཏུ་ “ཤོམ་བྷ་ལའི་

དཔའ་བརྟུལ་” ཞིེས་པའ་ིསླེོབ་ཚེན་ཞིིག་འཁྲིད་གནང་པ་རེད། རིན་པོ་ཆོེའ་ིགསུང་བཤོད་

མང་པོ་ཞིིག་རྗོེས་སུ་“ཤོམ་བྷ་ལ་སྟ།ེ དཔའ་བོའ་ིལམ་མཆོོག”ཅིེས་པ་དེའ་ིནང་དུ་བཅུག་

ཡིོད། རོྡོ་རྗོ་ེབཀའ་སྲུང་ག་ིསྒོར་གཉིིས་པ། ད་ཆོ་རྨ་རྒྱལ་སྦེོམ་རའ་ིསྒོར་ཞིེས་པ་དེ། རིན་

པོ་ཆོེའ་ིམང་ཚེོགས་ལ་ལོ་ལྟར་གནང་བའ་ིདབྱར་ཆོོས་(ད་ཆོ་མཉིམ་སྲུང་བྱེད་ཀྱི་ིམེད་)ཀྱི་ི

རྗོེས་སུ་རོ་ཁོ་ིམོན་ཋེེན་ཆོོས་ཚེོགས་ཞིེས་པའ་ིཆོོས་ཚེོགས་སུ་ཚུགས་པ་རེད།

སྤྱིི་ལོ་ ༡༩༧༩ ཟླ་བ་དགུ་པའི་ནང་༸སྤྱིི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་

བླ་མ་མཆོོག་ཨ་རིར་ཆོིབས་སྒྱུར་དང་པོ་དེ་གནང་བ་རེད། རོྡོ་རྗོེ་བཀའ་སྲུང་གི་ཚེོགས་

མི་རྣམས་ཆོིབས་སྒྱུར་འདིའི་སྐོབས་སུ་ཆོིབས་ཞིབས་སུ་བཅིར་ཡིོད། ཁོོང་ཚེོས་བྱང་ཨ་

རི་ལ་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆོེ་གང་དུ་ཆོིབས་སྒྱུར་གནང་ས་དག་ཏུ་ཁོོང་དང་སྐུ་འཁོོར་ལ་

རླངས་འཁོོར་བསྟར་ཕྲེང་བསྒྲིགས་ཏ་ེསྣ་ེལེན་དང་། གོྲང་ཁྱོེར་ཆོ་ེཁོག་ག་ིཉིེན་རོྟེག་དཔོན་

རིགས་དང་མཉིམ་ལས་ཀྱིིས་སྤྱིིར་བཏང་མ་ིཚེོགས་སྟངས་འཛོིན་དང་། བྱ་ེབྲེག་ཏུ་༸གོང་

ས་མཆོོག་དང་སྐུ་འཁོོར་ལ་སྲུང་སོྐྱབ་ཀྱི་ིཞིབས་ཞུའ་ིབཀོད་སྒྲིག་བྱས་ཡོིད། རིན་པོ་ཆོེས་

ཁོ་རལ་ས་ིཕ་ིརིང་ངར་ལ་༸གོང་ས་མཆོོག་ནེའུ་ཡིོག་ལ་ཟླ་བ་དགུ་པའ་ིཚེེས་གསུམ་ཉིིན་

ཕེབས་སྐོབས་རིན་པོ་ཆོེའི་ཚེབ་བྱས་ཏེ་སྣེ་ལེན་ཞུ་དགོས་པའི་བཀའ་མངགས་གནང་། 

སྐུ་ཞིབས་ས་ིཕ་ིརིང་ངར་མཆོོག་གིས་མ་ིཚེོས་༸གོང་ས་མཆོོག་ལ་ལུགས་མཐུན་གོ་བབ་

སྣེ་ལེན་ཡིང་དག་ཞུ་སླེད་དུ་ཁོོང་དང་ལྷན་དུ་གོྲང་ཁྱོེར་མང་པོར་ཕྱིིན་པ་རེད། སྤྱིི་ཟླ་

བཅུ་པའ་ིའགོ་སོྟད་དེར་༸གོང་ས་མཆོོག་ནེའུ་ཡིོག་ལ་ཕྱིིར་འཁོོར་སྐོབས་སུ་རིན་པོ་ཆོ་ེ

དང་། རྒྱལ་ཚེབ། བཛྲ་དྷཱཏུའ་ིའགན་འཛོིན་ལྷན་ཚེོགས་ཀྱི་ིཚེོགས་མ་ིཡོིངས་རོྫོགས་དང་

བཅིས་༸གོང་ས་མཆོོག་མཇེལ་བཅིར་ཆོེད་ནེའུ་ཡོིག་ལ་འཕུར་པ་རེད། རིན་པོ་ཆོེས་

༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་མ་མཇེལ་བར་ལོ་བཅུ་ལས་མང་བ་ཕྱིིན་ཡིོད་པ་དང་། ཁོོང་རང་གི་

སླེོབ་མ་རྒན་པ་ཚེོས་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆོེ་མཇེལ་རྒྱུ་དེ་ཧ་ཅིང་གལ་ཆོེན་པོ་ཡིིན་པར་

དགོངས་གནང་ཡོིད།
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ཆོིབས་སྒྱུར་དེའི་སྐོབས་སུ་༸གོང་ས་མཆོོག་དང་རིན་པོ་ཆོེའི་དབར་ལ་སྒོེར་གྱིི་

མཇེལ་འཕྲད་ཐེངས་མང་བྱུང་འདུག བོད་མིའི་ཆོོས་སྲོིད་གཉིིས་ཀྱིི་དབུ་ཁྲིད་༸རྒྱལ་

བ་རིན་པོ་ཆོ་ེམཆོོག་ཨ་རིའ་ིགླེིང་ཆོེན་དུ་ཞིབས་སོར་འཁོོད་པ་འདིས་རིན་པོ་ཆོ་ེཧ་ཅིང་

ཐུགས་མཉིེས་པོ་བྱུང་འདུག སྟབས་མ་ལེགས་པ་ཞིིག་ལ་འདིའ་ིསྐོབས་དུས་ཡུན་ཕལ་ཆོ་ེ

བར་ང་རང་ས་གནས་སུ་བསྡེད་མེད། འོན་ཀྱིང་༸གོང་ས་མཆོོག་ནེའུ་ཡིོག་ནས་ཆོིབས་

ཞིལ་མ་བསྒྱུར་སོྔོན་ལ་ངས་ཁོོང་ལ་མཇེལ་ཁོ་ཞུ་ཐུབ་པ་བྱུང་། སྐོབས་དེར་ང་རང་ཡིོ་རོབ་

ནས་ཀ་ལཱ་པའ་ིའདུ་འཛོོམས་ལ་ཞུགས་པ་དང་རིན་པོ་ཆོེའ་ིལྷན་དུ་དུས་ཚེོད་བསྐྱལ་ཕྱིིར་

སླེེབས་པ་ཡིིན། ༸གོང་ས་མཆོོག་ཁོོང་ག་ིཆོིབས་སྒྱུར་དང་པོ་དེའ་ིསྐོབས་སུ་བོྷལ་ཌར་དུ་

ཕེབས་གནང་ཐུབ་མེད་ཀྱིང་། ༡༩༨༡ གི་དབྱར་ཐོག་དེར་ཁོོང་སྐྱར་དུ་ཕེབས་སྐོབས། 

ཁོོང་ང་ཚེོའ་ིཆོོས་ཚེོགས་སུ་བདུན་ཕྲག་གཅིིག་ཙམ་བཞུགས་གནང་བ་དེས་མ་ིཚེང་མར་

བྱིན་རླབས་ཆོེན་པོ་ཐོབ་ཡིོད་པ་རེད།

ཀ་ལཱ་པའི་འདུ་འཛོོམས་གཉིིས་པ་དེ་ཟླ་བ་བཅུ་པའི་ནང་ལ་མངའ་སྡེེ་མོན་ཋེ་ན་

ཞིེས་པའི་བྷིག་སི་ཀེའམ་གནམ་ཆོེན་པོ་ཞིེས་པའི་ཡུལ་གྱིི་ཁོ་སི་ཋེེར་གྱིིས་དམག་འཐབ་

མཐའ་མ་བྱེད་ས། ལ་ིཋེལ་བྷིག་ཧོན་གྱི་ིཉི་ེའགྲམ་དུ་ཚེོགས་པ་རེད། གནམ་ཆོེན་པོ་ན་ིམོན་

ཋེ་ནའ་ིགངས་རིའ་ིཟུར་དུ་ཆོགས་ཡིོད་ལ་ད་ེགའ་ིནམ་མཁོའ་ཡིངས་ཤོིང་རྒྱ་ཆོ་ེབ་ལྟ་བུ་

མཐོང་ག་ིའདུག འདུ་འཛོོམས་བྱེད་ས་དངོས་གནས་ཡིག་པོ་ཞིིག་ཏུ་མངོན། ང་རང་འད་ི

ལ་ཞུགས་ཡིོད་པ་མ་ཟིད། རིན་པོ་ཆོེས་ང་ས་སོྐྱང་དབང་མོའ་ིཚུལ་དུ་ཕོྱིགས་ཡིོངས་ནས་

མངོན་གསལ་དོད་པོ་ཡོིད་དགོས་པ་བཟོིས་གནང་འདུག ངའ་ིཨ་མས་ཀྱིང་བག་ཆོགས་

གང་འཚེམས་བཞིག་ཡིོད། འདིའ་ིསྐོབས་སུ་མོ་ལའང་མོ་རང་ག་ིཤོམ་བྷ་ལའ་ིགོ་གནས་

ཞིིག་ཐོབ་ཡོིད། མོ་ན་ིད་ཆོ་དཔའ་རོྒད་ཀྱི་ིལྕམ་ཆོེན་ཡིིན་པ་དང་མོས་འདུ་འཛོོམས་ཐོག་

ཡི་རབས་ཚུལ་མཐུན་གྱི་ིསོྐོར་ལ་གཏམ་བཤོད་བྱས་པ་རེད། མོས་སོྤྱིད་ལམ་དང་། གཟིབ་

འཕོྱིར། རོལ་རྩེད་བཅིས་ཀྱིི་སོྐོར་ལ་གཏམ་བཤོད་བྱེད་རྒྱུར་སྐྱེས་པ་ཁོོ་ན་མགོྲན་འབོད་

བྱས་པའ་ིཚེོགས་འདུ་ཞིིག་ཀྱིང་སོྐོང་ཚེོགས་བྱས་པ་རེད། ང་ལ་མོས་ཅི་ིཞིིག་ཤོོད་ཀྱི་ིཡོིད་



འབྲུག་སྒྲ།

543

པ་ཤོེས་འདོད་བྱུང་ཙང་། ང་དང་བུད་མེད་གཞིན། ཇེ་ིན་ཇེ་ེརོ་ཝི་ེཚེི(སྐོབས་དེར་ངའ་ིགམ་

བཅིར་)གཉིིས་ཀྱིིས་རས་རིང་པོ་བཀབ་པའ་ིརྒྱ་ཅིོག་མང་པོ་ད་ེཚེོའ་ིའོག་ནས་ཁོང་པའ་ི

ནང་གསང་འཛུལ་བྱས་ཏ་ེཉིན་པ་ཡིིན། ངའ་ིཨ་མས་གནས་ཚུལ་གཞིན་དང་མཉིམ་དུ་

བུད་མེད་ལ་གུས་ཞིབས་དང་རྗོེས་སུ་ཡི་ིརང་བྱེད་དགོས་པ་དང་། གཟིབ་འཕོྱིར་ཡིག་པོ་

དགོས་པ་ད་ེགལ་ཆོེན་པོ་ཡིིན་པའ་ིནན་བརོྗོད་བྱས་སོང་། མོས་སྐྱེས་པ་ཞིིག་གིས་“གོྱིན་

ཆོས་གཙང་མ་དང་། ཁོ་སྤུ་བཞིར་བ། མཐོང་སྣང་མཛོེས་པོ། གཅིིག་བྱས་ན་དྲ་ིཞིིམ་ཕྲན་

བུ་བྱུགས་ཏ་ེཡོིད་ན་” བུད་མེད་ཚེ་ོའགུག་ཐུབ་ཀྱི་ིརེད་ཟིེར། མོས་ “དེས་བུ་མོ་ཚེ་ོལ་སྲོེད་

པ་འཕེལ་གྱི་ིཡོིད་ལ་ཡིག་པོ་ཡིང་ཡིོད། ཁྱོེད་ཚེོས་ལྟ་བཟོི་དོད་པོ་བྱེད་དགོས།” ཞིེས་འགྲེལ་

བརོྗོད་བྱས་སོང་། སྐོབས་ར་ེང་གད་མོ་ཤོོར་གྲབས་བྱེད་དུས་ད་ེའགོག་དགོས་པའང་བྱུང་།

འདུ་འཛོོམས་འདིའ་ིསྐོབས་སུ་རིན་པོ་ཆོེས་ང་ལ་རྒྱས་སོྤྲོས་ཆོ་ེལ་བབ་ཆོགས་པའ་ི

སྐྱེས་སྐོར་གྱིི་སྟོན་མོ་ཞིིག་བཀོད་སྒྲིག་གནང་འདུག བུད་མེད་ཚེོས་དགོང་དོྲའ་ིཤོམ་ལྭ་

གོྱིན་པ་དང་སྐྱེས་པ་ཚེོས་ཋེག་ས་ིབཟི་ི (tuxes) ཟིེར་བའ་ིདགོང་དོྲའ་ིགུས་ལྭ་གོྱིན་ཡིོད། 

རོྡོ་རྗོ་ེབཀའ་སྲུང་ག་ིཚེོགས་མ་ིཚེོས་སྒྲིག་ཆོས་གོྱིན་ནས་སླེེབས་བྱུང་། རིན་པོ་ཆོ་ེདང་ང་

གཉིིས་སྡེིངས་ཆོའ་ིསྒོང་དུ་བཞིག་བྱུང་། རིན་པོ་ཆོེའ་ིསོྤྲོ་སེམས་འཁོོལ་བའ་ིབཀའ་མོལ་

ཐེ་བའི་ལེགས་ཆོང་སོྨོན་ཚེིག་གི་རྗོེས་སུ་ང་ལ་སྟག་སེང་འཁྱུང་འབྲུག་གི་རི་མོ་བྲེིས་

པའ་ིསྐྱེས་སྐོར་གྱི་ིཁུར་བ་ཞིིག་ཁྱོེར་སླེེབས་སོང་། ངས་རིན་པོ་ཆོེས་ང་ལ་གཡིར་བའ་ིགྲ་ི

དེས་ཁུར་བ་གཏུབ་ཐེངས་དང་པོ་དེ་བྱས། དེ་ནས་བོྲེ་འཁྲབ་རྒྱུ་ཞིིག་ཡོིད། རིན་པོ་ཆོེའི་

ཞིབས་ཐང་པོ་མེད་ཙང་ཞིབས་བོྲེ་སོྐྱན་གནང་ཐུབ་མེད། འད་ིདང་འདྲ་བའ་ིཤོམ་བྷ་ལའ་ི

དུས་སོྟན་མང་པོའ་ིསྐོབས་སུ་ཁོོང་གིས་རྒྱལ་ཚེབ་དང་ང་གཉིིས་ལ་ཞིབས་བོྲེ་འཁྲབ་སོྒོ་

འབྱེད་དགོས་པའི་བཀའ་གནང་གི་ཡིོད། ངས་ང་གཉིིས་ཡིིད་དུ་འོང་བའི་ཁོྱོ་ཤུག་ཟུང་

ཞིིག་རེད་བསམ་གྱི་ིཡོིད།

ཡིིན་ན་ཡིང་དུས་སྐོབས་འདིར་ཞིབས་བྲེོའ་ིདོ་རའི་ཕྱིི་ལ་ང་དང་རྒྱལ་ཚེབ་གཉིིས་

མུ་མཐུད་ནས་འགལ་ཟླར་གྱུར་ཡིོད། ང་གཉིིས་བར་གྱི་ིབར་ཐག་རིང་ནས་རིང་དུ་འགོྲ་
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བཞིིན་ཡིོད། འདུ་འཛོོམས་སྐོབས་ཀྱི་ིམཚེན་ཞིིག་ལ་རྒྱབ་ཚེབ་ཀྱིིས་རིན་པོ་ཆོེའ་ིགསུང་

བཤོད་ཀྱིི་རྗོེས་སུ་མགོྲན་ཁོང་གི་གསོལ་ཚེིགས་ཁོང་དུ་ཁོོ་རང་གི་གོྲགས་པོ་འགའ་དང་

མཉིམ་དུ་ཕ་ིཡི་ནོ་ཞིེས་པའ་ིརོལ་ཆོའ་ིསྒོང་ལ་ཆོིག་སོྟང་དགུ་བརྒྱ་ལྔ་བཅུའ་ིགཞིས་རྙིིང་

བཏང་ནས་འཕྱིི་པོའ་ིབར་བསྡེད་སོང་། ཁོོས་རྒྱགས་གཏམ་བཏང་ནས་བསྡེད་ཡོིད་པའི་

སྐོབས་སུ་ངས་ཁོང་པ་དེ་བརྒྱུད་དེ་འགྲོ་བ་དང་སྟབས་འཁོེལ་བས། ང་ལ་ཁོོར་ཡུག་དེ་

བག་མེད་ལོངས་སོྤྱིད་བྱས་པ་ཞིིག་ཏུ་མཐོང་བྱུང་། ད་ེགར་ཕྱི་ིཉིིན་གྱི་ིམཛོད་རིམ་སོྐོར་ལ་

གནས་ཚུལ་འཁོོད་པའ་ིབྱང་ཤོིང་ཞིིག་ཡིོད་པ་དེར་ངས་མ་ིའདོད་པའ་ིངང་ནས་རོྡོག་རྒྱག་

གཞུས་ཏེ་ཁོོ་ལ་ཤོམ་བྷ་ལའི་ཡི་རབས་ཚུལ་མཐུན་གྱིི་གནས་བབ་རྩ་བ་ནས་མི་འདུག་

ཅིེས་སྐོད་ཤུགས་ཆོེན་པོའ་ིསོྒོ་ནས་ལབ་པ་ཡིིན། དེ་ནས་ང་རིན་པོ་ཆོེ་བཞུགས་སའི་

མགོྲན་ཁོང་གི་ཁོང་མིག་ནང་ལ་ཕྱིིན་པ་ཡིིན། དུས་ཡུན་གང་འཚེམས་ཤོིག་གི་རྗོེས་སུ་

རྒྱལ་ཚེབ་ང་ཚེོའ་ིཁོང་མིག་ནང་དུ་ཧོབ་འཛུལ་བྱས་ཏ་ེརིན་པོ་ཆོ་ེལ་མཇེལ་དགོས་ཡིོད་

ཅིེས་ཨུ་ཚུགས་བྱས། ཁོོས་ངུ་བ་དང་མཉིམ་དུ་ “མོ་ང་ལ་བརྩ་ེབ་མ་ིའདུག མོས་ང་ལ་གོ་

བ་ལོག་སྒྲུབ་བྱུང་འདུག ཁྱོེད་རང་གིས་ང་ལ་རོགས་པ་བྱེད་དགོས།” ཞིེས་ཤོོད་བཞིིན་

བསྡེད་སོང་། རིན་པོ་ཆོེས་གནས་སྟངས་གང་འཚེམས་ཞི་ིའཇེམ་དུ་བཏང་བ་དང་རྗོེས་སུ་

ཁོོང་གིས་དོན་རྐྱེེན་འདིའི་སོྐོར་འདུ་འཛོོམས་ཡིོངས་ལ་གསུངས་གནང་སོང་། རིན་པོ་

ཆོེས་ཀ་ལཱ་པའི་འདུ་འཛོོམས་ཀྱིི་ཐོག་ཏུ་ང་རྒྱལ་དང་གོམས་གཤོིས་ངན་པ་སོྤེང་དགོས་

པའི་བཀའ་གནང་བཞིིན་ཡིོད། ཁོོང་གིས་དཔེ་མཚེོན་གྱིི་ཚུལ་དུ་རྒྱལ་ཚེབ་ཀྱིིས་ག་རེ་

བྱས་པ་ད་ེ“བག་མེད་ཀྱི་ིདག་སྣང་”བྱས་པ་ཞིིག་ཡིིན་སོྐོར་གསུངས་གནང་སོང་། ད་ེནས་

ཁོོང་གིས་ང་ལ་དེའི་དོན་ཅིི་ཡིིན་འགྲེལ་བཤོད་རོྒྱབ་གསུངས། ངས་སྐྱེ་བོ་སྒོེར་རམ། 

ཐུན་མོང་བག་འཁུམས་ཀྱིིས་བཅིིངས་པ་དང་། ཡིིད་བརྟེན་པོ་དང་། ང་རྒྱལ་བྲེལ་བ། དྲང་

ཚུགས་ཡོིད་པ་བཅིས་ཀྱིི་སོྒོ་ནས་འཇེིག་རྟེེན་འདི་ལ་དག་སྣང་སྐྱེས་པ་གཉིིས་དབར་གྱིི་

ཁྱོད་པར་གྱི་ིསོྐོར་ལ་བཤོད་པ་ཡིིན། ཕྱི་ིཚུལ་དུ་གནད་དོན་ད་ེཐག་ཆོོད་པ་ཞིིག་ཏུ་སྣང་ག་ི

ཡིོད། སྒོེར་གྱི་ིཆོ་ནས་ད་དུང་ང་གཉིིས་ཀྱི་ིབར་ལ་བར་སྟོང་ཞིིག་ལྷག་ཡིོད།
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དོན་རྐྱེེན་འདིའི་རྗོེས་སུ་ངའི་ས་སྐྱོང་དབང་མོའ་ིའོས་འགན་གྱིི་སོྐོར་ལ་རིན་པོ་ཆོེ་

ང་གཉིིས་ཀྱིིས་ཁོ་གསལ་གཏིང་གསལ་གྱིི་བཀའ་མོལ་ཞུས་པ་ཡིིན། རིན་པོ་ཆོེས་ང་ལ་

བཀའ་སོླེབ་ཧ་ཅིང་གསོང་པོ་ཞིིག་གནང་བྱུང་། ཁོོང་གིས་“ཁོྱོད་ཀྱིིས་རང་ཉིིད་ལ་དྲི་བ་

ནམ་ཡིང་གཏོང་དགོས་པ་མ་རེད། ཁོྱོད་རང་ས་སོྐྱང་དབང་མོ་རེད། ཁོྱོད་རང་གི་ལྷན་

སྐྱེས་ཀྱི་ིབོླ་ལ་གང་ཡོིད་པ་ད་ེལྟར་བོྱས། བསམ་བོླ་གཉིིས་པ་ཞིིག་གཏོང་མ་ིདགོས། བྱེད་

རྐྱེང་བོྱས།” ཞིེས་གསུངས་བྱུང་། ད་ེན་ིཉིེན་ཁོ་ཅིན་གྱི་ིབཀའ་སླེོབ་ཅིིག་རེད། ཅིིའ་ིཕྱིིར་ཞི་ེ

ན་ད་ེན་ིག་ར་ེཡིང་བྱེད་ཆོོག་པར་གོ་བ་ལོག་སྒྲུབ་བྱེད་རྒྱུ་ལས་སླེ་མོ་ཡོིད། ཁྱོེད་རང་གིས་

གང་འདོད་ལྟར་བོྱས་ཟིེར་གྱི་ིཡོིད་པ་རེད། སྐོབས་རེར་ངས་འདིའ་ིགོ་བ་ལེན་རྒྱུ་མགོ་ཉོིག་

པོ་མཐོང་ག་ིའདུག དེང་སང་ངས་གནས་ཚུལ་གང་ག་ིཐད་ལའང་ངེས་པར་དུ་བསམ་བློ་

ཐེངས་གཉིིས་གཏོང་ག་ིཡོིད། ངས་རིན་པོ་ཆོ་ེཞིལ་བཞུགས་པའ་ིསྐོབས་སུ་མ་ིཚེོའ་ིམཉིམ་

དུ་འབྲེེལ་བ་དང་། གནད་དོན་ཐག་གཅོིད་ཀྱི་ིཐོག་ལ་ཚེོད་ལྟ་མང་ཙམ་བྱེད་ཐུབ་པའ་ིགོ་

སྐོབས་ང་ལ་ཡིོད་པ་ཚེོར་གྱི་ིཡིོད། ངས་རིན་པོ་ཆོ་ེཡིོད་པའ་ིསྐོབས་སུ་གལ་ཏ་ེང་ཐལ་ཆོ་

ཞིིག་ཤོོར་ཡིང་། ཁོོང་གིས་བསྐྲུན་གནང་པའ་ིཁོོར་ཡུག་ད་ེནས་ང་ལ་ཕན་ཐོགས་ཅིན་གྱི་ི

བསླེབ་བྱ་ཞིིག་ཐོབ་ཀྱི་ིརེད་རྟེག་ཏུ་བསམ་གྱི་ིཡོིད། གོ་སྐོབས་ཤོིག་བླངས་པ་ཡིིན་ནའང་

གནས་སྟངས་དེར་སྲུང་སོྐྱབ་ཡིོད་པ་ཞིིག་ཚེོར་གྱི་ིཡིོད། ད་ཆོ་ངས་གཞིན་དག་ག་ིསེམས་

མི་གསོད་པའི་དོན་དུ་ཡིིད་གཟིབ་ཆོེ་བ་བྱེད་དགོས་པ་ཚེོར་གྱིི་ཡིོད། སོྔོན་མ་ང་ཚེོས་

འགྲིག་ཙམ་བྱུང་བའི་སོྨྱོ་སྤྱིོད་མང་པོ་བྱས་ཡིོད། གལ་ཏེ་འགའ་ཞིིག་ལ་ཕོག་ཐུག་བྱུང་

ཡིོད་ན་ཡིང་། རིན་པོ་ཆོེས་བསྐྲུན་པའི་འཇེིག་རྟེེན་དེའི་ནང་དུ་གཞིི་རྩའི་ཆོ་ནས་མི་

ཚེོས་བརྩ་ེབ་དང་རྗོེས་སུ་ཡི་ིརང་ཚེོར་ཡོིད། ད་ེན་ིསྟངས་འཛོིན་བྱས་པའ་ིསོྦྱང་བརྡོར་གྱི་ི

ཉིམས་མོྱོང་ཞིིག་དང་འདྲ་ཆོ་ེབ་ཡོིད། སྐོབས་ར་ེསོྔོན་འགོྲའ་ིསོླེབ་གྲྭའ་ིནང་དུ་ཡོིད་པ་ནང་

བཞིིན་ཡིོད། སོྦྱང་བརྡོར་བྱེད་པའ་ིསྐོབས་སུ་གོ་སྐོབས་བླངས་ན། མཐའ་མ་དེར་གང་ཞིིག་

བྱ་རུང་བ་དང་གང་ཞིིག་མི་རུང་བའི་དབྱེ་བ་འབྱེད་ཐུབ་ཀྱིི་ཡིོད། ཡིང་ན་དེ་ནི་ཕྲུ་གུ་

ཞིིག་གིས་གོམ་པ་སོྤེ་སྟངས་སོྦྱང་བཞིིན་པ་ནང་བཞིིན་རེད། ཕ་མས་ “རེད། འགོྲ་སྟངས་
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ད་ེག་རང་རེད། མདུན་དུ་སྐྱོད་ནས་གོམ་པ་སྤེོས།” ཞིེས་བརོྗོད་བཞིིན་པའ་ིངང་ནས་ཕྲུ་

གུ་ད་ེའགྱིེལ་ན་འཛོིན་ཆོོག་ཆོོག་གིས་བསྡེད་ཡིོད།

རིན་པོ་ཆོེས་ང་ལ་གནམ་ཆོེན་པོར་གནང་བའ་ིཁོ་བརྡོ་དའེ་ིནང་དུ་ངས་ཧ་ཅིང་གལ་

ཆོེན་པོ་རེད་སྙམ་པའ་ིགནས་ཚུལ་གཞིན་ཞིིག་ཀྱིང་གསུངས་བྱུང་། ཁོོང་གིས་ང་ལ་ “ཁོྱོད་

ཀྱིིས་དུས་རྒྱུན་དུ་ཕོྱིགས་རིས་མེད་པར་བྱེད་དགོས། མ་ིཞིིག་ཁོྱོད་ཀྱི་ིསར་དོན་གང་ཞིིག་

གི་སོྐོར་ལ་དཀའ་ངལ་ཤོོད་པར་སླེེབས་བྱུང་ན། ཁོྱོད་ཀྱིིས་དོན་དེའི་ངོས་གཞིན་དེ་ངེས་

པར་རོྟེགས་ཐུབ་པ་བྱེད་དགོས།” ཞིེས་བསླེབ་བྱ་གནང་བྱུང་། ད་ེནས་ཁོོང་གིས་ “འོན་ཀྱིང་

གནས་ཚུལ་མ་འགྲིག་པ་ཞིིག་ག་དུས་བྱུང་ན་ཡིང་ངས་ང་རང་ལ་ལ་ེལན་བདའ་ག་ིཡིོད།” 

ཅིེས་གསུངས། ཁོོང་གིས་མུ་མཐུད་ད་ེ“གནས་ཚུལ་མ་འགྲིག་པ་ཞིིག་བྱུང་ན། དཀའ་ངལ་

ད་ེརྟེག་ཏུ་ངའ་ིདཀའ་ངལ་རེད།”ཅིེས་གསུངས་བྱུང་། ཁོོང་གིས་“མ་ིཚེེའ་ིནང་དུ་སྡུག་ཤོོས་

དེ་རང་ཉིིད་ཀྱིི་མཐའ་སོྐོར་དུ་ཅིི་གསུང་བཀའ་སྒྲུབ་ཞུ་མཁོན་ཤོ་སྟག་གིས་བསོྐོར་ནས་

སོྡེད་རྒྱུ་ད་ེརེད། གལ་ཏ་ེལྷད་མེད་པའ་ིབསླེབ་བྱ་ཞིིག་དགོས་ན་རང་དང་མཉིམ་དུ་ཡིོད་

པའི་མི་ལ་ཡིིད་ཆོེས་ངེས་པར་དུ་བྱེད་དགོས།”ཞིེས་བཀའ་སླེོབ་གནང་བྱུང་། ཁོོང་རང་

ག་ིམཐའ་སོྐོར་དུ་ཡིོད་པའ་ིམ་ིཚེ་ོདང་མཉིམ་དུ་ཁོོང་གིས་འད་ིལྟར་གནང་ནས་བཞུགས་

པ་རེད། ཁོོང་རང་དང་ཉི་ེའདྲིས་ཆོ་ེབའ་ིམ་ིརྣམས་ཀྱིིས་གནས་ཚུལ་གང་ག་ིསོྐོར་ལ་ཡིིན་

ནའང་རང་རང་གིས་གང་བསམས་པ་ད་ེཁོོང་ལ་ཤོོད་དགོས་པའ་ིཨུ་ཚུགས་གནང་ཡིོད། 

ཁོོང་གིས་མ་ིཚེང་མར་དོགས་སོླེང་ག་ིབོླ་དགོས་པའ་ིསྐུལ་མ་གནང་ཡིོད།

ཁོ་བརྡོ་འདིའི་རོྫོགས་མཚེམས་དེར་ཁོོང་གིས་ང་ལ་གཟིིགས་ཤོིང་དོགས་འདྲི་འདྲ་

བའི་རྣམ་འགྱུར་ཞིིག་བསྟན་ནས་བཀའ་མོལ་གནང་པ་ངས་དྲན་སོས་ཀྱིི་འདུག ཁོོང་

གིས་ “ང་ཁོྱོད་ལ་ནམ་ཡིང་ཡིིད་ཐང་ཆོད་ཀྱི་ིམེད་པ་གང་ཡིིན་ནམ། ཁོྱོད་ཀྱིིས་ཤོེས་གསལ་

ལྟར། སྐོབས་རེར་ང་མ་ིཚེ་ོལ་ཡིིད་ཐང་ཆོད་ཀྱི་ིའདུག འོན་ཀྱིང་ང་ཁོྱོད་ལ་ནམ་ཡིང་ཡིིད་

ཐང་ཆོད་ཀྱི་ིམ་ིའདུག” ཅིེས་གསུངས་བྱུང་། ངས་ཤོེས་ཚེོད་ལ་བྱས་ན་ད་ེན་ིང་ལ་བསོྟད་

བསྔོགས་ཆོེན་པོ་ཞིིག་གནང་པ་རེད་སྙམ།
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འདུ་འཛོོམས་ཀྱིི་མཐའ་མ་དེར་རིན་པོ་ཆོེས་མཉིམ་ཞུགས་པ་ཚེོར་གནང་པའི་

གསུང་བཤོད་མཐའ་མ་དེའི་སྐོབས་སུ་མང་ཚེོགས་ལ་ས་སོྐྱང་དབང་མོའ་ིལས་འགན་

གྱིི་ཐོག་ལ་བཀའ་སླེོབ་གནང་། ཁོོང་གིས་ངའི་མི་ཚེེའི་སོྐོར་ལ་སྐོབས་རེ་སེམས་ཤུགས་

ཆོག་དུས་ང་ལ་མུ་མཐུད་ད་ེསྐུལ་མ་དང་། བསླེབ་བྱ་བྱས་པ་ངའ་ིསོྐོར་ཧ་ཅིང་སྙིང་ཉི་ེབའ་ི

གནས་ཚུལ་གསུངས་གནང་སོང་། ཁོོང་ན་ིཧ་ཅིང་དྲང་པོ་རེད་ལ། ཁོོང་གིས་གསུངས་པ་

ཚེང་མ་བརྒྱ་ཆོ་བརྒྱ་བསོྟད་བསྔོགས་མ་རེད། འོན་ཀྱིང་ད་ེཚེ་ོཧ་ཅིང་བདེན་པ་རེད། ད་ེལ་

བརྟེེན་ནས་ང་ཁོོང་ལ་ད་ེབས་མང་བ་དུང་སེམས་ཆོ་ེབ་ཡིོད། རིན་པོ་ཆོེས་གསུངས་རྒྱུར།

འགའ་ཞིིག་གིས་ཌ་ཡི་ན་ཉིར་རྒྱུ་དེ་ཧ་ཅིང་འགོྲ་གོྲན་ཆོེན་པོ་རེད་ཟིེར་གྱིི་ཡིོད། 

ངས་ཁོོང་ཚེོ་ལ་འདི་ལྟར་ཤོོད་དགོས་བྱུང་། ཌ་ཡི་ན་ཉིར་རྒྱུ་དེ་འགོྲ་སོང་ཆོེན་

པོ་མ་རེད། འོན་ཀྱིང་ཌ་ཡི་ན་ས་སོྐྱང་དབང་མོའ་ིཚུལ་དུ་ཉིར་རྒྱུ་དེ་འགོྲ་གོྲན་

ཆོེན་པོ་རེད། ད་ེལྟ་བུའ་ིའགོྲ་གོྲན་ད་ེདབྱིན་སོྒོར་དང་། ཇེར་མན་སོྒོར་མོ། ཨོ་ས་ིཋེ་ི

ར་ིཡིའ་ིཤོ་ིལིང་། ཨ་སོྒོར། ཁོ་ེན་ཌའ་ིསོྒོར་མོ་བཅིས་ཁོོ་ནའ་ིཐོག་ནས་རྩིས་བསོྐོར་

བ་མ་རེད། མོའ་ིའཆོར་སྣང་ད་ེབཟིང་པོ་དང་གོྱིང་རོྒད་ཅིན་རེད། མོའ་ིཀུན་སོླེང་

ད་ེགཙང་མ་རེད་ལ། མོའ་ིཀུན་སོླེང་ད་ེའཇེིག་རྟེེན་ལ་གཟིབ་སོྤྲོས་བྱེད་རྒྱུ་ད་ེརེད། 

ཕོྱིགས་འགའ་ནས་བཤོད་ན། ཁྱོེད་ཚེོས་འད་ིདག་ཤོེས་ཟིིན་ཡོིད། མོ་ངའ་ིམ་ིཚེ་ེ

དང་འབྲེེལ་ཏ་ེཡོིད་པ་དང་གནས་པ་ད་ེལ་བརྟེེན་ནས་ས་སོྐྱང་དབང་མོས་ཟུར་

རོྣན་པོ་དང་། དོྲད་འཁོོལ་བའ་ིདྲན་ཤོེས། སེམས་སོྐྱ་བའ་ིསྒྲུང་གཏམ་བཅིས་མང་

པོ་ཞིིག་སྤྲོད་ཡིོད། ས་སོྐྱང་དབང་མོའ་ིའཆོར་སྣང་དང་ཞུམ་པ་མེད་པའི་རང་

གཤོིས། བྱེ་བྲེག་ཏུ་མོའ་ིཨུ་ཚུགས་དམིགས་བསལ་བ་དེས་ང་ཚེོ་འདིར་ཨ་རིར་

ཁྲིད་ཡོིང་བ་རེད། དེས་ན་ང་ཤོམ་བྷ་ལའི་འཆོར་སྣང་གི་བླ་མ་ཡིིན་པའི་ཆོ་

ནས་མོ་དང་ང་མཉིམ་དུ་སྡེིངས་ཆོ་གཅིིག་ག་ིསྟེང་དུ་སོྡེད་འོས་པ་རེད།
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ངས་མོ་ལ་ཐུགས་རྗོ་ེཆོ་ེཞུ་འོས་པ་རེད། མོའ་ིམཐོང་ཚུལ་རྣམས་སྐོབས་རེར་སྦྲེང་

མདུང་ལྟར་རོྣ་ཞིིང་ནུས་པ་ཆོེ། གལ་ཏེ་ས་སོྐྱང་དབང་མོ་ལ་མགོ་སོྐོར་གཏོང་

ཐབས་བྱས་ན། རྒྱ་སེ་མེ་ཏོག་གི་རྩ་བར་ལག་པ་འཇུས་པ་ལྟར་མཚེེར་མ་

མཛུབ་མོར་ཟུག་ག་ིརེད། ས་སོྐྱང་དབང་མོས་ “ད་ེན་ིམགོ་སོྐོར་རེད། ཁོྱོད་ཀྱིིས་

ང་ལ་འོ་ཡིང་བྱེད་ཆོོག་ག་ིམ་རེད།” ཅིེས་ཟིེར་གྱི་ིརེད། ས་སོྐྱང་དབང་མོ་ཇེ་ིལྟར་

བུད་མེད་གལ་ཆོེན་ཞིིག་ཏུ་གྱུར་བ་རེད་དམ། མི་ཚེོས་དབྱིན་ཇེིའི་བུད་མེད་ན་

གཞོིན་ནམ། དབྱིན་ཇེིའི་བུ་མོ་ཞིིག་ཇེི་ལྟར་གོླེ་བུར་དུ་རྒྱལ་མོ་ཞིིག་ཏུ་གྱུར་བ་

རེད་དམ། དེ་འདྲ་ཇེི་ལྟར་བྱུང་བ་རེད་དམ། ཞིེས་དྲི་བ་བྱེད་སྲོིད། འོན་ཀྱིང་

དེ་སྟེས་དབང་གིས་བྱུང་བ་ཞིིག་མ་རེད། དེ་ནི་འདས་ཟིིན་པའི་སྨུག་པོའ་ིརྒྱུད་

འཛོིན་རྣམས་ཀྱི་ིའཆོར་གཞི་ིདང་འཆོར་སྣང་རེད།

ས་སོྐྱང་དབང་མོའ་ིསོྐོར་ལ་གནས་ཚུལ་གཅིིག་ངེས་གཏན་རེད། ད་ེན་ིམོ་བདེན་

གཏམ་སྨྲ་རྒྱུར་མཁོས་པ་རེད། མོ་ལ་རྫུན་ག་འདྲ་ཞིིག་བཤོད་ཀྱིང་མོ་ཁོོང་ཁོྲ་ཞི་ེ

དྲགས་ལངས་ཀྱིི་ཡིོད། འགའ་ཤོས་ས་སྐྱོང་དབང་མོ་ལ་ཕྲག་དོག་སྐྱེས་ཏེ་མོའ་ི

དབང་ཆོ་དང་ནུས་ཤུགས་ལ་ཁོ་གཏད་གཅོིག་འདོད་བྱེད་ཀྱིི་ཡིོད། འོན་ཀྱིང་

འཇེིག་རྟེེན་ནང་གི་རྒྱལ་མོ་ཚེང་མའི་ལོ་རྒྱུས་ནང་དུ་དེ་འདྲའི་ནུས་པ་ཞིིག་

ནམ་ཡིང་རྙིེད་མེད། སྐུ་ཞིབས་དང་ལྕམ་ཆུང་ལྷན་རྒྱས་ཚེ།ོ ས་སོྐྱང་དབང་མོ་ན་ི

དོན་ངོ་མར་སྒྲིག་ལམ་གྱི་ིའགོ་བ་དང་ཚུལ་ཁྲིམས་གཙང་བའ་ིབུད་མེད་ཅིིག་ག་ི

ངོ་བོར་སྤྲུལ་ནས་ཡིོད་རེད། མོས་ཤོམ་བྷ་ལའི་འཆོར་སྣང་དེ་བསྡུ་སྡེེབས་ཀྱིིས་

རྒྱལ་ཁོམས་ཀྱིི་ནང་དུ་ཅིི་ཞིིག་བྱུང་བ་དེར་མོས་བཟིང་ཕོྱིགས་ཀྱིི་སོྤེབས་པ་

ཡིང་བྱེད་ཀྱིི་ཡིོད། དེས་ན་ས་སོྐྱང་དབང་མོ་ལ་ངའི་གཏིང་ཚུགས་པའི་དུང་པ་

དང་། བརྩ་ེདད། གུས་ཞིབས་བཅིས་བྱེད་ཀྱི་ིཡིོད།41  

41  ཆོོས་རྒྱམ་དྲུང་པ། “ཀ་ལཱ་པའ་ིཚེགོས་འདུའ་ིཟིནི་བྲེསི།” (བོྷལ་ཌར། བཛྲ་དྷཱཏུའ་ིདཔར་སྐྲུན། ༡༩༧༩) ཤོོག་གྲངས་ ༧༧ 

ནས་ ༧༩།



འབྲུག་སྒྲ།

549

ཤོེས་རྒྱུད་ལ་འཇེགས་ཐབས་བྱེད་པར་དཀའ་ཚེེགས་ཆོ་ེབའ་ིབཀའ་མོལ་ད་ེདག་སེམས་

འགུལ་ཐེབས་པ་དང་ཞིེད་སྣང་ཅིན་གཉིི་ག་རེད། ངའི་བསམ་པར་ཁོོང་གིས་དེ་གར་

གང་གསུངས་པ་རྣམས་ཀྱི་ིགོ་དོན་བཀྲལ་རྒྱུར་ངས་འབད་བརོྩན་བྱེད་བཞིིན་ཡོིད་སྙམ།

རིན་པོ་ཆོེས་ཁོོང་གི་གསུང་བཤོད་དེའི་ནང་དུ་མི་ཚེོར་ཕན་ཐོགས་ཆོེན་པོ་བྱུང་

བའི་གནས་ཚུལ་གཞིན་ཞིིག་ཀྱིང་བཀའ་གནང་སོང་། དེ་ནི་ཁོོང་གིས་ད་ཆོ་ཡིང་ཡིང་

ནབ་བཞིིན་པའ་ིསྒྲིག་ཆོས་དེའ་ིདགོས་པ་རྒྱུ་མཚེན་མ་ིཚེ་ོལ་འགྲེལ་བཤོད་གནང་བ་ད་ེ

རེད། ཁོོང་གིས་དབྱིན་ཡུལ་ནས་དམིགས་བཀར་བཙེམས་པའ་ིདམག་མིའ་ིསྒྲིག་ཆོས་སྣ་

མང་ག་ིབཟོི་བཀོད་གནང་ཡིོད། ཁོོང་གིས་ཐོག་མར་འད་ིདག་རྨ་རྒྱལ་སོྦེམ་རའ་ིསྡེ་ེསྒོར་

ཚེོགས་དུས་མནབས་པ་རེད། འོན་ཀྱིང་ད་ཆོ་ཁོོང་གིས་ཤོམ་བྷ་ལའ་ིགསུང་ཆོོས་གནང་

སྐོབས་སུའང་ནབ་རྒྱུ་འགོ་བཙུགས་གནང་ཡིོད། འདིའི་སྐོབས་སུ་དམིགས་བསལ་གྱིི་

བཀའ་སྲུང་སྤྱིི་ཁྱོབ་དང་། མདའ་དཔོན་ཐེ་བའི་རོྡོ་རྗོེ་བཀའ་སྲུང་གི་ཚེོགས་མི་རྒན་པ་

འགའ་ཤོས་ལའང་རིན་པོ་ཆོེས་བཟོི་བཀོད་གནང་བའ་ིསྒྲིག་ཆོས་ཡོིད།

གནས་ཚུལ་འདིའ་ིཐོག་ནས་མ་ིཚེ་ོལ་བཟིང་ངན་འདྲེས་མའ་ིའདུ་ཤོེས་ཤོིག་བྱུང་བ་

རེད། སྐོབས་ད་ེདུས་མ་ིམང་པོར་དམག་མིའ་ིལམ་སོྲོལ་འདིའ་ིསོྐོར་ལ་སེམས་འཚེབ་བྱུང་

བ་དང་། དེང་སང་ཡིང་རིན་པོ་ཆོེས་དམག་མིའ་ིསྒྲིག་ཆོས་མནབས་པའ་ིསྐུ་པར་མཐོང་

དུས་མ་ིཚེ་ོཧོན་འཐོར་གྱི་ིཡིོད། དོན་དངོས་སུ་ད་ེན་ིབསམ་ཤོེས་ཐུབ་པ་ཞིིག་རེད། ཀ་ལཱ་

པའ་ིའདུ་འཛོོམས་ཐོག་ག་ིགསུང་བཤོད་ཀྱི་ིནང་དུ་ཁོོང་གིས་ཤོམ་བྷ་ལའ་ིདཔའ་བརྟུལ་

གྱི་ིལེགས་བྱང་དུ་བཟིང་ཕོྱིགས་ཀྱི་ིནུས་མཐུ་སྤེེལ་བར་བེད་སོྤྱིད་འོས་པའ་ིརིགས་ཅི་ིཡིོད་

དང་། དྲག་པོའ་ིརིགས་ཅིི་ཡོིད་དབྱེ་འབྱེད་བྱེད་པའི་ཆོེད་དུ་སྒྲིག་ཆོས་ཀྱིི་ལོ་རྒྱུས་ལ་

སླེོབ་སོྦྱང་གནང་པ་ཡིིན་གསུངས། ཁོོང་གིས་ཤོམ་བྷ་ལའ་ིརྫུ་འཕྲུལ་དང་དགྲ་ལྷའ་ིནུས་

ཤུགས་ཆོར་ལྟར་འབེབས་རྒྱུར་སྒྲིག་ཆོས་ཀྱིི་དགོས་མཁོོ་ཡོིད་སོྐོར་བཀའ་གནང་ཡོིད། 

རིམ་པ་གཅིིག་ནི་ཁོོང་གིས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་གཟིི་བརྗོིད་ཆོེ་བའི་གོྱིན་ཆོས་དེ་ལ་བརྟེེན་ནས་

མི་ཚེོར་སེམས་ཤུགས་སོྤེར་འདོད་ཡིོད་པ་རེད། ཁོོང་གིས་སྤྱིིར་བཏང་དམག་མིའི་དྲག་
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ཤུགས་དང་ལམ་ལོག་ཏུ་འགོྲ་བའ་ིནུས་ཤུགས་ད་ེདྲག་ཤུགས་དང་བྲེལ་བའ་ིདཔའ་བརྟུལ་

གྱིི་ངོ་བོ་གཙང་མ་ཞིིག་ཏུ་བསྒྱུར་རྒྱུའི་སོྐོར་ལའང་བཀའ་གནང་སོང་། ཁོོང་གིས་དེང་

རབས་མི་ཚེེའི་ནང་གི་གཡིོལ་ཐབས་མེད་པའི་འཐབ་རོྩད་དང་ཟིང་ཟིིང་གི་ཚེད་གཞིི་

ད་ེལ་བལྟས་ན། ཤོམ་བྷ་ལའ་ིའཇེིག་རྟེེན་གྱི་ིནང་དུ་དམག་དོན་གྱི་ིནུས་ཤུགས་དེའ་ིབེད་

སོྤྱིད་ཀྱི་ིདགོས་མཁོོ་ཡིོད་པར་དགོངས་གནང་ཡིོད། རིན་པོ་ཆོ་ེལ་ཉིམས་ཉིེས་སུ་གྱུར་པའ་ི

ལེགས་བྱང་ག་ིམཚེན་མ་རྣམས་ལ་ཁོ་གཏད་གཅོིག་པ་དང་། ད་ེདག་རྩ་ཆོེན་པོར་བསྒྱུར་

བ་ལ་རྣམ་རིག་བཀྲ་ལ་ཞུམ་པ་མེད་པའ་ིནུས་མཐུ་དམིགས་བསལ་ཞིིག་ལྡན་ཡོིད། ཁོོང་

གིས་གང་ཟིག་སྒོེར་ལ་དམིགས་ཏ་ེགསུངས་གསལ་ལ། ཤོ་ིབའ་ིརྗོེས་སུ་བར་དོ་འཇེིགས་སུ་

རུང་བའ་ིའཆོར་སྣང་དུ་མ་འཕྲད་རྒྱུ་ཡིིན་པ་དང་། གལ་ཏ་ེམ་ིཚེོས་ཚེ་ེའད་ིལ་རང་རང་ག་ི

དྲག་པོའ་ིམཚེན་མ་རྣམས་ངོ་འཕོྲད་པ་བྱུང་ན། ཤོ་ིབའ་ིརྗོེས་སུ་འཇེིགས་རུང་ག་ིའཆོར་

སྣང་བྱུང་བ་རྣམས་ལ་ཞིེད་སྣང་སྐྱ་ེམ་ིདགོས་པའ་ིདག་ེམཚེན་ཡོིད་ཅིེས་གསུངས་ཡོིད།

མི་འགའ་ཞིིག་གིས་ཁོོང་གིས་གསུངས་པ་ལྟར་རོྡོ་རྗོེ་བཀའ་སྲུང་གི་ཐད་ལ་དེ་ལྟར་

དང་དུ་བླངས་པ་རེད་ད་ེགཞིན་དག་ཚེོས་མ་ཉིན་པ་རེད། ང་རང་ལ་ཆོ་བཞིག་ན། སྐོབས་

འདིར་ངས་ཁོོང་ག་ིཀུན་སླེོང་ལ་དོགས་པ་ནམ་ཡིང་བྱས་མེད་ལ། ཁོོང་ག་ིགནང་སྟངས་

དེར་མ་ིའདོད་པའང་བྱུང་མོྱོང་མེད། ཕོྱིགས་གཅིིག་ནས་སྐོབས་དེར་ང་རང་ས་ིཔེན་ཡིའ་ི

རྟེ་བཞོིན་སླེོབ་གྲྭར་ཉིམས་མོྱོང་གསོག་པའི་སྒོང་ཡིིན། དེ་གར་དྲག་དམག་གི་ངོ་མཚེར་

དང་། རྒྱལ་རྒྱུད་ཀྱིི་ལམ་སོྲོལ་རྣམས་ཇེི་ལྟར་མཐོར་འདེགས་ཀྱིི་རང་བཞིིན་ཅིན་ཡིིན་

པ་ངས་ཉིིན་ལྟར་ཉིམས་སུ་མྱོངས་ཡོིད། ངས་རྟེ་ལ་བཞོིན་སའ་ིཚེོམས་ཆོེན་ད་ེཡིིད་ཆོེས་

དཀའ་བའ་ིའོད་སོྟང་དང་ལྡན་པ་དང་། ཕྲན་བུ་འཇེིགས་རྔམ་ཅིན་ཞིིག་ཡིིན་པ་གང་ཞིིག་

ལ། དེ་ནི་ང་རྟེ་ལ་ཞོིན་པའི་སྐོབས་སུ་རྟེ་སྟེང་དུ་སོྡེད་ཚུགས་པོ་དང་། ནུས་ཤུགས་ཆོེ་བ་

སྐྱེད་པར་རམ་འདེགས་བྱེད་པའ་ིསྐུལ་མ་ཞིིག་ཀྱིང་རེད། དེས་ན་རིན་པོ་ཆོེས་ཁོོང་རང་

ག་ིགོྱིན་ཆོས་ཀྱི་ིལམ་ནས་ཀྱིང་ཇེ་ིལྟར་མངོན་པར་གསལ་བར་བྱེད་པ་དེའ་ིཐད་ལ་ངས་

གོ་རྒྱུ་ཡིང་དག་ཡིོད་པ་ཚེོར་བྱུང་།
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འདུ་འཛོོམས་ཀྱིི་མཇུག་ཏུ་ང་ཝིེ་ཡི་ནར་ཕྱིིར་ལོག་སྐོབས། ང་ལ་རིན་པོ་ཆོེས་གང་

གནང་གི་ཡིོད་པ་དེའི་སོྐོར་ལ་བཟིང་ཕོྱིགས་ཀྱིི་འདུ་ཤོེས་ཡིང་དག་པ་ཞིིག་བྱུང་། འདུ་

འཛོོམས་གཉིིས་པ་དེས་ངའི་མི་ཚེེ་ལ་འགྱུར་ལོྡག་བཏང་བྱུང་། ང་རང་ལ་ཤོམ་བྷ་ལའི་

བསྟན་པ་དང་ཤོམ་བྷ་ལའི་འཇེིག་རྟེེན་གྱིི་མཚེོན་དོན་དེ་དག་ལ་འབྲེེལ་བ་ཤུགས་ཆོེ་

ཡིོད་པ་ཚེོར་བྱུང་། ངས་ཤོམ་བྷ་ལའི་འདོད་ཚུལ་དེ་ནུབ་ཕོྱིགས་སུ་ནང་པ་སངས་རྒྱས་

པའ་ིབསྟན་པའམ། དེའ་ིཁྱོད་ཆོོས་ཀྱི་ིསྙིང་དོན་རྣམས་ཇེ་ིལྟར་ཐབས་ལམ་ཞིིག་ག་ིཚུལ་

དུ་བེད་སོྤྱིད་གཏོང་ཐུབ་པའ་ིངེས་ཤོེས་རྙིེད་རྒྱུ་འགོ་ཚུགས་སོང་། དེང་རབས་ཅིན་གྱི་ིནུབ་

ཕོྱིགས་འཇེིག་རྟེེན་གྱིི་ནང་དུ་ང་ཚེོ་མང་པོ་ཞིིག་ནི་སའི་གོ་ལའི་ཆོེ་མཐོང་ལ་འབྲེེལ་བ་

ཤོོར་ཚེར་བ་རེད། ཤོམ་བྷ་ལས་དངོས་ཡིོད་ཀྱི་ིཁྱོད་འཕགས་དང་སྒྱུ་མའ་ིཁྱོད་ཆོོས་རྣམས་

ངོས་ལེན་བྱེད་བཞིིན་པའ་ིངང་ནས་དངོས་པོ་རྣམས་ས་སྟེང་དུ་ཕབ་ཡིོང་ག་ིཡིོད་པ་ངས་

རོྟེགས་བྱུང་། ནུབ་ཕོྱིགས་སུ་ང་ཚེོ་དགོན་སྡེེ་ཡིོད་པའི་སྤྱིི་ཚེོགས་ཤོིག་མ་རེད་ལ། འདི་

གར་དགོན་སྡེེ་ཡིོད་པའི་སྤྱིི་ཚེོགས་ཞིིག་ནམ་ཡིང་ཡིོང་གི་མ་རེད། རིན་པོ་ཆོེས་དགོན་

པའི་གནས་སྟངས་ཀྱིི་ཕྱིི་ལོགས་སུ་མི་རྣམས་ལ་དམ་པའི་ཆོོས་ཉིམས་ལེན་བྱེད་རྒྱུའི་

ཐབས་ལམ་བསྐྲུན་པ་དེ་ནི་ཁོོང་གིས་ཇེི་ལྟར་ནུབ་ཕོྱིགས་སུ་དམ་ཆོོས་འཁྱོེར་ཡིོང་བའི་

རྣམ་དཔོྱོད་ཀྱི་ིཆོ་ཤོས་ཤོིག་རེད། ང་རང་ག་ིལྟ་སྟངས་ལ། གལ་ཏ་ེནང་ཆོོས་ད་ེཕྲུ་གུ་སོྐྱང་

སྟངས་དང་། ལོྟ་སོྣད་འཁྲུད་སྟངས། དགའ་སོྟན་བྱེད་སྟངས། མ་ིཚེ་ེསྐྱེལ་སྟངས། ཚེོང་རྒྱག་

སྟངས་སོགས་རང་གི་མི་ཚེེའི་ཆོ་ཤོས་ཤོིག་ཏུ་འགྱུར་གྱིི་མེད་ན། དེ་ནང་ཆོོས་ངོ་མ་ཞིིག་

མ་རེད། དེ་ནི་རྣམ་པར་དག་པའི་རོྟེག་འཆོར་ཙམ་ཞིིག་རེད། རིན་པོ་ཆོེས་དམ་ཆོོས་དེ་

མི་ཚེོའི་ཁྱོིམ་ནང་དུ་བསྣམས་ཕེབས་པ་དང་། ཁོོང་ཚེོར་མི་ཚེེ་ཆོེ་མཐོང་དང་ལྡན་པ་

ཇེ་ིལྟར་སྐྱེལ་ཚུལ་སླེོབ་སོྟན་གནང་སྟངས་ད་ེཧ་ཅིང་ནུས་པ་ཆོེན་པོ་རེད། འདིས་ང་ཚེོའ་ི

ཆོོས་ཚེོགས་ཀྱི་ིནང་དུ་མང་པོ་ཡིོད་པའ་ིཧ་ིཕ་ིསྤྱི་ིཚེོགས་ཀྱི་ིཚེོགས་མ་ིརྣམས་སྤྱིིར་བཏང་

སྤྱི་ིཚེོགས་ཀྱི་ིཚེོགས་མ་ིཕན་ནུས་ལྡན་པའ་ིངོ་བོར་བསྒྱུར་གནང་པ་རེད།
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ང་སྤྱི་ིཟླ་ལྔ་པའ་ིནང་བོྷལ་ཌར་དུ་ཕྱིིར་ལོག་ཡིོང་སྐོབས་ཀ་ལཱ་པའ་ིཕོ་བྲེང་ག་ིནང་དུ་

དུས་ཚེོད་སྐྱེལ་རྒྱུར་འདོད་མོས་ཆོེན་པོ་བྱུང་། ངས་ཐེངས་དང་པོར་ཁོོར་ཡུག་དེའ་ིནང་

དུ་བོླ་བད་ེཔོའ་ིངང་ནས་ང་རང་ག་ིཁྲ་ིལ་སོྡེད་ཐུབ་ཀྱི་ིརེད་བསམས་བྱུང་། ང་ལ་མཐའ་མ་

དེར་ངས་གནས་བབ་ཡིོངས་ལ་བསྟུན་མཁོས་བྱེད་བཞིིན་པའ་ིཚེོར་བ་ཞིིག་བྱུང་།

དུས་ཡུན་གང་འཚེམས་ཤོིག་ནས་བཟུང་ང་ཕོ་བྲེང་དུ་སོྡེད་སྐོབས་ད་ཆོ་ང་ལ་གམ་

བཅིར་བ་ཡིོད། ཡིོ་རོབ་ཏུ་ཕ་ཋེི་དང་ཋོེམ་གཉིིས་ཀྱིི་ངོ་བོ་དེ་འདྲ་ཡིིན་པའི་ཁུལ་རེད། 

འོན་ཀྱིང་ཁོོང་གཉིིས་ནང་མིའི་ཆོ་ཤོས་ཤོིག་ཡིིན་པ་དང་། དལ་ལོྷད་ཅིན་གྱིི་ཁོོར་ཡུག་

དེའི་ནང་དུ་ངས་ཁོོང་ཚེོ་གམ་བཅིར་བ་ཡིིན་སོྐོར་བོླ་ཡུལ་ལ་འཁོོར་མ་མོྱོང་། ཡིིན་ན་

ཡིང་བོྷལ་ཌར་ཞིེད་སྣང་ཆོེ་བ་ཡིོད། ངའི་མི་ཚེེའི་ནང་ངའི་སྐུ་སྲུང་བ་དང་སྒོེར་གྱིི་

གམ་བཅིར་བ་སོགས་མང་པོ་ཞིིག་ང་ཚེོའི་ཁྱོིམ་དང་ངའི་མི་ཚེེ་བརྒྱུད་དེ་སླེེབས་མོྱོང་

ཡིོད། གལ་ཏེ་ང་རང་མི་འགའ་ཤོས་དང་ལྷན་དུ་འབྲེེལ་འདྲིས་བྱེད་རྒྱུ་བདེ་པོ་མེད་པ་

དང་། མི་འགའ་ཤོས་ལ་སྐོབས་སྐོབས་སུ་དགའ་ཡིི་མེད་ཀྱིང་། ངས་ཁོོང་ཚེོར་སེམས་

བཟིང་པོ་དང་སྣེ་ལེན་ཡིག་པོ་ངེས་པར་དུ་བྱེད་དགོས་པ་རིན་པོ་ཆོེས་ང་ལ་བཀའ་ནན་

ཏན་གནང་བྱུང་། ཁོོང་གིས་ང་ལ་མ་ིཚེོས་ཕོ་བྲེང་དུ་ཞིབས་ཞུ་བྱེད་རྒྱུ་ད་ེཁོོང་ཚེོར་གལ་

གནད་ཆོེན་པོ་དང་། དོན་སྙིང་ལྡན་པ་ཡིིན་པས་ངས་དེའ་ིཐོག་ལ་བསམ་ཤོེས་བྱེད་དགོས་

པའ་ིབཀའ་གནང་བྱུང་།

སྤྱི་ིལོ་ ༡༩༨༠ ལོའ་ིདབྱར་ཁོ་སླེེབས་དུས་བོྷལ་ཌར་དུ་ངའ་ིཞིབས་ཞུ་བའ་ིའགོ་གཙོའ་ི

ཚུལ་དུ་མ་ིདུ་མ་སླེེབས་ནས་ཕྱིིན་ཚེར་བ་རེད། ང་རང་ལོ་ན་མ་སྨོིན་པའ་ིརྐྱེེན་ཡིིན་ནམ། 

ཡིང་ན་མི་དེ་ཚེོ་དང་ངའི་དབར་ལ་ཁོམས་མ་མཐུན་པ་ཡིིན་ནམ། ཡིང་ན་རྒྱུ་རྐྱེེན་

གཞིན་དག་ཡིིན། གང་ལྟར་ཡིང་གནས་སྟངས་མ་འགྲིག་པ་དུ་མ་ཞིིག་ངའ་ིཐོག་ཏུ་བྱུང་

ཚེར་ཡིོད། དེ་ནས་ ༡༩༨༠ ནང་རིན་པོ་ཆོེས་ཌིརད་ར་སི་ཋུ་བྷརད་(མོའ་ིཁོྱོ་ག་རོན་ནི་

བཛྲ་དྡཱིཏུའ་ིདཔལ་འབོྱར་གྱི་ིའགན་འཛོིན་རེད།) དང་། ཇེེན་ཁོར་ཕན་ཌར་བཅིས་བུད་

མེད་གཞོིན་ནུ་མ་གཉིིས་ངའ་ིཞིབས་ཞུར་མངགས་གནང་འདུག ང་ཚེ་ོཕན་ཚུན་དབར་
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ལ་ཧ་ཅིང་མཐུན་པོ་བྱུང་བས་དུས་ད་ལྟའང་ང་ཚེོའི་དབར་ལ་འབྲེེལ་བ་ཉིེ་པོ་ཞིིག་མུ་

མཐུད་ནས་བསྡེད་ཡིོད། སྐྱིད་སྡུག་སྣ་ཚེོགས་པ་ཞིིག་གི་ནང་དུ་ཁོོང་ཚེོ་གཉིི་གས་ང་ལ་

ཧ་ཅིང་ཕན་ཐོགས་ཆོེན་པོ་བྱས་བྱུང་། དུས་ཚེོད་འདིའ་ིསྐོབས་སུ་སྐུ་སྲུང་བ་ཆོགས་པའ་ི

བུད་མེད་གཞིན་དག་མང་པོ་ཞིིག་ཡིོད་པ་རྣམས་ལ་ད་ལྟའང་འབྲེེལ་བ་མུ་མཐུད་ཡིོད། 

དེས་ན་གཅིིག་བྱས་ན་ད་ེན་ིཤོམ་བྷ་ལའ་ིའཇེིག་རྟེེན་ད་ེསྨོིན་སྒོང་ཡིིན་པའ་ིརྐྱེེན་གྱིིས་ཡིིན་

སྲོིད། གནས་སྟངས་སོྔོན་མ་དེ་དག་ཡིག་པོ་བྱུང་ཡོིད་ན་ཅིི་མ་རུང་བསམ་གྱིི་འདུག་སྟེ་

སྟབས་མ་ལེགས་པ་ཞིིག་ལ་ད་ེའདྲ་བྱུང་ཡིོད་པ་མ་རེད། ངས་ང་ལ་རོགས་པ་བྱེད་མཁོན་

ཚེང་མ་དང་། དམིགས་བསལ་གྱིིས་ང་ཚེ་ོཚེང་མར་ཉིམས་མོྱོང་གསོག་པའ་ིསོྦྱང་བརྡོར་

ཡིིན་སྐོབས་ཀྱི་ིསྔོ་དུས་ཀྱི་ིརོགས་སོྐྱར་བ་ཚེོའ་ིབཀའ་དྲིན་དྲན་བཞིིན་ཡོིད།

སྤྱི་ིལོ་ ༡༩༨༠ ཐམ་པའ་ིཟླ་བ་ལྔ་པའ་ིནང་ང་ཁྱོིམ་ལ་སླེེབས་དུས་རིན་པོ་ཆོེས་ཕོ་བྲེང་

ག་ིནང་དུ་ཁོོང་རང་ག་ིཉིིན་རེའ་ིའགྲོ་སྟངས་ཞིིག་བཟོིས་གནང་འདུག་པ་དེའ་ིནང་དུ་ང་

རང་ཚུད་ཐབས་ཀྱིི་འབད་བརོྩན་བྱས་པ་ཡིིན། ཕོྱིགས་མཚུངས་ངས་ཀྱིང་ཤོམ་བྷ་ལའི་

རྟེའ་ིའདུལ་སོྦྱང་སླེོབ་གྲྭའ་ིའཕེལ་རྒྱས་ཐད་ལ་དུས་ཚེོད་མང་དག་ཅིིག་གཏོང་བ་ཐ་ེབའ་ི

རང་ཉིིད་ཀྱི་ིཉིིན་རེའ་ིདུས་ཚེོད་བྱུས་འགོད་བྱས་པ་ཡིིན། ངས་གོང་དུ་བཤོད་པ་ལྟར་ང་

ཡིོ་རོབ་ཏུ་ཡོིད་དུས་ངའ་ིཚེབ་ཏུ་མ་ར་ིལུ་ཝི་ིས་ིབྷ་རེད་སླེོབ་སོྟན་པ་གཙ་ོབོ་ད་ེརེད། མ་ར་ི

ལུ་ཝི་ིསིས་ཧན་ཋེར་ཇེམ་ཕར་ཞིེས་པའ་ིརྟེ་རྩལ་སྦྱངས་མོྱོང་ཡིོད་པ་རེད། མོ་ན་ིཝིར་ཇེ་ིན་ི

ཡི་ལ་འཚེར་ལོངས་བྱུང་བ་དང་། ད་ེགར་མོས་རྟེ་རྩལ་སྦྱངས་པ་རེད། མོ་ལ་རྟེའ་ིའདུལ་

སོྦྱང་ཐད་ལ་དོན་གཉིེར་ཡིོད་པས་ང་གཉིིས་གོྲགས་མོར་གྱུར་པ་རེད། བུད་མེད་གཞིན་

དག་བྷེད་ས་ིཕོ་རོལ་སླེོབ་སོྟན་པ་གསུམ་པ་ད་ེཆོགས་པ་རེད།

སྤྱི་ིལོ་ ༡༩༨༠ ལོར་ང་ཚེོར་གཞིན་ནས་གླེས་པའ་ིརང་བདག་རྟེ་ར་ཞིིག་ཡིོད། ལོ་འད་ི

དག་གི་རིང་ལ་སླེོབ་གྲྭ་དེ་བོྷལ་ཌར་གྱིི་ཤོར་ཕོྱིགས་ལུ་ཝིི་སི་ཝིིལ་དང་རྗོེས་སུ་ཨེ་རི་ལ་

ཆོགས་ཡིོད། ས་ཆོ་འད་ིགཉི་ིག་བོྷལ་ཌར་གྱི་ིཕྱི་ིཙམ་ལ་ཡིོད། ང་ཚེོར་མ་ིཚེོས་སོྦྱང་བརྡོར་

བྱེད་སའི་རྟེ་མང་པོ་ཡིོད་པ་དང་། ཆོོས་ཚེོགས་ཀྱིི་ཚེོགས་མི་འགས་རང་གི་རྟེ་རྣམས་ང་
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ཚེོའི་རྟེ་རར་འཇོེག་རྒྱུར་འཁྲིད་ཡིོང་གི་ཡིོད། ཆོོས་ཚེོགས་ཀྱིི་ཚེོགས་མི་མང་པོ་རྟེའི་

འདུལ་སོྦྱང་ལ་དོན་གཉིེར་བྱུང་སྟ་ེསོླེབ་ཚེན་ལེན་རྒྱུ་འགོ་བཙུགས་པ་རེད། དེའ་ིསྟེང་དུ་

རྟེ་པ་གཞིན་དག་མང་པོས་ང་ཚེོའ་ིསོླེབ་གྲྭར་སོྦྱང་བརྡོར་བྱེད་འགོ་ཚུགས་ཡིོད། བིདྱཱ་སོླེབ་

གྲྭའ་ིསོླེབ་ཕྲུག་གཞོིན་ནུ་མང་པོས་ཀྱིང་ལུས་རྩལ་སོླེབ་སོྦྱང་ག་ིདགོས་མཁོོའ་ིཆོ་ཤོས་སུ་ང་

ཚེོའ་ིས་ནས་རྟེ་རྩལ་སྦྱངས་པ་རེད། སྐོབས་ཐོག་ད་ེལ། ཨ་རིའ་ིས་ཁུལ་དེའ་ིནང་དུ་ཤོམ་

བྷ་ལའ་ིརྟེའ་ིའདུལ་སོྦྱང་ག་ིསོླེབ་གྲྭ་ད་ེསོྲོལ་རྒྱུན་གཙང་མའ་ིརྟེ་རྩལ་སོྦྱང་བརྡོར་སོྤྲོད་སའ་ི

བསྟ་ིགནས་ཡིག་ཤོོས་ནང་ག་ིགཅིིག་རེད། སྐོབས་ད་ེདུས་སོྦྱང་ཚེན་འད་ིལ་དོན་གཉིེར་

ཡིོད་པའ་ིམ་ིཚེོར་གདམ་ཁོ་ཉུང་ངུ་ལས་མེད།

རིན་པོ་ཆོེས་སླེོབ་གྲྭ་དེར་ཐུགས་སྣང་ཆོེན་པོ་མཛོད། སླེོབ་གྲྭའ་ིམིང་ཡིང་ཁོོང་གིས་

བཏགས་གནང་བ་རེད། ངས་དེར་རླུང་རྟེའི་སོླེབ་གླེིང་ཞིེས་འདོགས་འདོད་བྱུང་། འོན་

ཀྱིང་ཁོོང་གིས་ཤོམ་བྷ་ལ་རྟེའི་འདུལ་སོྦྱང་གི་སོླེབ་གྲྭ་ཞིེས་པ་དེར་ཁོོང་རང་མཉིེས་པོ་

ཡིོད་པའ་ིརྒྱལ་པོའ་ིཁྱོད་ཆོོས་མངོན་གྱི་ིཡོིད་པ་དགོངས་གནང་འདུག ཐེངས་ཤོིག་ཁོོང་

གིས་མ་འོངས་པའི་སྐོབས་ཤོིག་ལ་ང་ཚེོས་འཛུགས་སྐྲུན་བྱེད་དགོས་པར་དགོངས་པའི་

གཏན་འཇེགས་བསྟ་ིགནས་ཤོིག་ག་ིབྱུས་འགོད་གནང་རྒྱུ་འགོ་བཙུགས་སོང་། བཀོད་པ་

ད་ེན་ིཕོྱིགས་དུ་མ་ནས་ས་ིཔེན་ཡིའ་ིརྟེ་བཞོིན་སླེོབ་གྲྭའ་ིབརྗོིད་ཉིམས་ཀྱི་ིདྲན་གསོ་བྱེད་པ་

ཞིིག་འདུག ཁོོང་ལ་རྟེ་ར་ད་ེདོ་རའ་ིསྟེང་དུ་བཟོིས་ཏ་ེརྟེ་རྣམས་ལ་བཞོིན་ཏ་ེགསེག་ལམ་

རིང་མོ་ཞིིག་བརྒྱུད་ད་ེདོ་རའ་ིནང་དུ་ཡོིང་ཆོོག་པའ་ིགསར་གཏོད་ཀྱི་ིདགོངས་གཞི་ིཞིིག་

འདུག འོན་ཀྱིང་དེ་འདྲ་རང་ནི་བྱུང་མ་སོང་། སླེོབ་གྲྭ་དེ་ལོ་བཞིི་ཙམ་གྱིི་རིང་ལ་ལམ་

ལོྷངས་ལྡན་པ་བྱུང་རྗོེས་མ་ར་ིལུ་ཝི་ིས་ིདང་ང་གཉིིས་ཀ་བྷོལ་ཌར་ནས་གནས་སྤེོར་བྱས་

པས་སོླེབ་གྲྭ་སོྒོ་བརྒྱབ་པ་རེད།

སླེོབ་གྲྭ་དེ་ཁོ་ལོ་ར་ཌོ་ལ་ཡིོད་པའི་སྐོབས་སུ་མ་རི་ལུ་ཝིི་སི་དང་ངས་ས་ཁུལ་དེའི་

ནང་ག་ིརྟེ་རྩལ་འགྲན་བསྡུར་ཁོག་ལ་མཉིམ་ཞུགས་བྱས་པ་ཡིིན། ཐེངས་ཤོིག་ངས་བོྷལ་

ཌར་ཉིེ་འགྲམ་གྱིི་རྟེ་རྩལ་འགྲན་བསྡུར་ཞིིག་ལ་ཞུགས་སྐོབས་རིན་པོ་ཆོེས་ང་ལ་ཞིལ་



འབྲུག་སྒྲ།

555

པར་གནང་སྟ་ེཁོོང་ངའ་ིརྟེ་རྩལ་ལ་གཟིིགས་པར་ཕེབས་ཀྱི་ིཡིིན་གསུངས། ངའ་ིསེམས་ལ་ 

“ད་འགྲིག་མ་སོང་” དྲན་བྱུང་། ད་ེདུས་ངའ་ིསེམས་ལ་ང་རང་རྟེ་པ་ཞིིག་ཡིིན་པའ་ིཆོེད་

ལས་ཀྱི་ིའཇེིག་རྟེེན་དང་། རིན་པོ་ཆོ་ེདང་ལྷན་གྱི་ིངའ་ིམ་ིཚེ་ེགཉིིས་ཕྲན་བུ་སོ་སོར་འཇོེག་

འདོད་ཡིོད། འད་ིབར་དུ་ང་ལ་ལམ་ལོྷངས་གང་འཚེམས་བྱུང་སོང་། ང་རང་འཇེིགས་སྣང་

སྐྱ་ེའོས་པ་ཞིིག་ལ་རིན་པོ་ཆོེས་ལྟད་མོ་དེར་དམག་ཆོས་ཆོ་ཚེང་བཞིེས་ཏ་ེཕེབས་བྱུང་།

རྟེའ་ིའདུལ་སོྦྱང་ག་ིའགྲན་བསྡུར་ལ་ལྟད་མོ་བ་ཚེ་ོདོ་རའ་ིམཐའ་ནས་མ་མཐར་ཡིང་

མ་ིཊིར་བཅུའ་ིརྒྱང་ཐག་ཏུ་སོྡེད་དགོས་པའ་ིཁྲིམས་ཤོིག་ཡིོད། ཁྲིམས་འད་ིམ་ཤོེས་པའ་ིསོྒོ་

ནས་རིན་པོ་ཆོེའ་ིསྐུ་སྲུང་དང་བཀའ་སྲུང་ཚེོས་ཁོོང་ག་ིརྐུབ་བཀྱིག་ད་ེདོ་རའ་ིའཁྲིས་ད་ེ

གར་བརྒྱབ་སྟ།ེ དོ་ར་དང་ཐག་ཉི་ེདྲགས་ནས་ཁོོང་ག་ིཞིབས་གཉིིས་དོ་རའ་ིསོྐྱར་རའ་ིསྟེང་

འཇོེག་ཐུབ་པ་འདུག འགྲན་བསྡུར་འགོ་མ་བཙུགས་སོྔོན་ལ་རྟེ་པ་ཚེོར་ར་སོྐོར་གྱི་ིམཐའ་

ལ་སྐོར་ཆོ་དྲུག་ཅུའ་ིརིང་རྟེ་བཞོིན་ཏ་ེསོྐྱད་ཆོོག་ག་ིཡོིད། ངས་ཁོོང་ག་ིམདུན་ནས་ “ཕྱིིར་

ཤོིག་རོྒྱབས། ཕྱིིར་ཤོིག་རོྒྱབས། ཕྱིིར་ཤོིག་རོྒྱབས།” ཞིེས་བརོྗོད་བཞིིན་ཐེངས་མང་བཞོིན་ཏ་ེ

ཕྱིིན་པ་ཡིིན། མཐའ་མ་དེར་ཁོོང་ཚེོར་བརྡོ་འཕོྲད་ད་ེཁོོང་ག་ིརྐུབ་བཀྱིག་ད་ེཕྱིིར་ནུར་བྱས་

སོང་། ང་ན་ིཡིིད་ཞུམ་པ་དང་ངོ་ཚེ་བ་གཉིིས་འགྲན་བཞིིན་དུ་འཕེལ་ནས་རང་ཚུགས་མ་ི

ཐུབ་པའ་ིཚེོར་བ་དང་བཅིས་འགྲན་བསྡུར་བྱས་པ་ཡིིན།

འགྲན་བསྡུར་ཚེར་རྗོེས་ངས་རྟེ་དེ་ཕར་བསྐྱལ་ཏེ་རིན་པོ་ཆོེ་ལ་ཡུད་ཙམ་མཇེལ་

བར་ཕྱིིན་པ་ཡིིན། ངའ་ིའགྲན་བསྡུར་གྱི་ིགཟུ་དཔང་ཋོེམ་ཕོ་ལིན་ན་ིཨ་རིའ་ིནང་ག་ིམ་ིསྣ་

མངོན་གསལ་ཅིན་ཞིིག་རེད། ངས་ཁོོ་ངོ་ཤོེས་ཀྱི་ིཡོིད། འགྲན་བསྡུར་ཚེར་བ་སོང་ཙང་ང་

རིན་པོ་ཆོ་ེདང་ལྷན་དུ་ལངས་བསྡེད་ཡོིད་པའ་ིསྐོབས་སུ་གཟུ་དཔང་ལ་བར་གསེང་ཡོིད་

པས་ཁོོ་ང་ཚེོའ་ིསར་སླེེབས་བྱུང་། ཧོན་འཐོར་འོས་པ་ཞིིག་ལ་ཁོོ་ཐག་ཉིེར་སླེེབས་སྐོབས་

རིན་པོ་ཆོེས་ངའ་ིརྣ་བར་ “སྙིང་ཉི་ེམ། ངས་གཟུ་དཔང་ལ་ཐུག་འཕྲད་ཞུས་ཆོོག” གསུངས། 

ངས་མ་གོ་བའི་ཚུལ་བྱས་ཏེ་གཟུ་དཔང་ལ་འཚེམས་འདྲི་ཞུས་རྗོེས། ང་ཚེོས་ངའི་རྟེ་

དང་སོྦྱང་བརྡོར་ཇེི་ལྟར་ཡིར་རྒྱས་གཏོང་དགོས་པའི་སོྐོར་ལ་སྐོད་ཆོ་འགོ་བཙུགས་པ་
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ཡིིན། ད་ེནས་ངས་ “སྙིང་ཉི་ེམ། ང་གཟུ་དཔང་ལ་ངོ་སོྤྲོད་བོྱས་དང་།” ཞིེས་པའ་ིསྒྲ་ཞིིག་

ཐོས་བྱུང་། ངས་ “སྐུ་ཞིབས་ཕོ་ལིན་ལགས། ཁོོང་ངའི་ཁྱོོ་ག་དྲུང་པ་རིན་པོ་ཆོེ་རེད།” 

ཅིེས་བརོྗོད་པ་ཡིིན། དེ་ནས་རིན་པོ་ཆོེས་ “ཁྱོེད་རང་གིས་མཁྱོེན་གསལ་ལྟར། ཁོྱོ་ག་

མང་པོ་ཞིིག་ལ་རང་གི་སྐྱེ་དམན་ལ་རྟེ་རྩལ་སོྦྱང་དུ་འཇུག་འདོད་མེད། འོན་ཀྱིང་ངས་

རྒྱབ་སོྐྱར་ཆོ་ཚེང་བྱེད་ཀྱིི་ཡིོད། ངས་ང་རང་གི་སྐྱེ་དམན་ལ་རྟེ་སྒོ་རྩེ་གྲའི་ནང་གི་རྩེ་གྲ་

དེ་ཉོི་ཡིི་ཡོིད།” ཅིེས་གསུངས། ངས་རང་གིས་རང་ལ་ “ད་འགྲིག་གི་རེད། ད་འགྲིག་གི་

རེད།” ཅིེས་སེམས་ལ་འཁོོར་བྱུང་། དེ་ནས་ངས་རིན་པོ་ཆོེས་ཐག་རིང་དུ་ཡོིད་པའི་རྟེ་

ཞིིག་ལ་གཟིིགས་ཤོིང་བཞུགས་པ་མཐོང་བྱུང་། དེ་ནས་ཁོོང་གིས་ “རྟེའི་འདུལ་སོྦྱང་གི་

རྟེ་རྣམས་ཀྱིིས་…” ཞིེས་གསུངས་ཏེ་དུས་ཡུན་གང་འཚེམས་རིང་ལ་སྐུ་ཞིབས་ཕོ་ལིན་

ང་གཉིིས་ཀྱིིས་ཚེིག་གྲུབ་ཆོ་ཚེང་བ་གསུང་རྒྱུར་སྒུག་ནས་བསྡེད། མཐའ་མ་དེར་ཁོོང་

གིས་མུ་མཐུད་དེ་ “དུས་གཅིིག་ཏུ་རྟེ་སྦེངས་གཏོང་བ་དང་རྒྱུག་ཐུབ་པ་དེ་ངོ་མཚེར་པོ་

མ་རེད་དམ།” ཞིེས་གསུངས།

ཡིིད་ཆོེས་དཀའ་བའ་ིགནས་ཚུལ་ཞིིག་ན་ིརིན་པོ་ཆོ་ེསྐུ་ཞིིང་ལ་ཕེབས་ཏ་ེལོ་འགའ་

ཤོས་ཕྱིིན་མཚེམས་སུ་ང་སྐུ་ཞིབས་ཕོ་ལིན་ལ་ཐུག་དུས་ཁོོས་ང་ལ་ “ཁྱོེད་རང་གི་ཁོྱོ་ག་

གོྲངས་པའ་ིསོྐོར་ངས་དུས་བབ་དུས་དེབ་ནས་ཤོེས་བྱུང་བས་བོླ་ཕམ་པོ་བྱུང་། ཁོོང་གིས་

ང་ལ་བག་ཆོགས་བཟིང་པོ་བཞིག་བྱུང་།” ཞིེས་ཟིེར་གྱིི་འདུག དེས་ན་ཤོོད་ཚེོད་ཐིག་

ཁོག་པོ་རེད་སྙམ།

ཐོག་མའི་ཆོ་ལ་ང་ཁྱོིམ་དུ་རྒྱུན་ལྡན་གྱིི་བདུན་ཕྲག་བདུན་གྱིི་རིང་ལ་ཡིོང་བ་ཡིིན། 

(སྐོབས་འདིར་ང་དབྱིན་ཡུལ་དུ་རྟེེན་གཞི་ིབྱས་ཏ་ེབསྡེད་ཡོིད།) རིན་པོ་ཆོ་ེང་གཉིིས་ཀྱིིས་

ཕྲུ་གུ་གཞིན་ཞིིག་བཟོི་རྒྱུའ་ིའབད་བརོྩན་བྱས་ཏ་ེང་ནང་ལ་བདུན་ཕྲག་དྲུག་བསྡེད་པའ་ི

རྗོེས་སུ་ང་ལ་མངལ་འཁོོར་འདུག ངས་ཡིོ་རོབ་ཏུ་ཕྱིིར་མ་ིལོག་རྒྱུར་ཐག་བཅིད། ངས་ང་

རང་གི་རྟེ་གཅིིག་སྟེ། ཤོམ་བྷ་ལ་ཨ་རིའི་ཤོར་ཕོྱིགས་མཚེོ་ཁུལ་དུ་ཡོིད་པའི་སོྦྱང་བརྡོར་

པ་གྷུ་ནར་ཨོ་སི་ཋེེར་གྷིརད་གྱིིས་འཛོིན་སོྐྱང་བྱེད་པའི་བསྟི་གནས་སུ་གཏོང་རྒྱུ་བྱས་
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པ་དང་། དཔའ་བརྟུལ་དབྱིན་ཡུལ་ནས་ཧར་ར་ེབྷེན་གྱི་ིབསྟ་ིགནས་སུ་ཕྱིིར་སོྤེར་ཏ་ེངའ་ི

མངལ་གྱིི་ཕྲུ་གུ་མ་སྐྱེ་བར་དང་། མདུན་ལམ་སྐྱར་དུ་འགོ་འཛུགས་མ་ཐུབ་བར་དུ་ལྟ་

སོྐྱང་བྱེད་རྒྱུར་མངགས་པ་ཡིིན།

ངས་རིན་པོ་ཆོེ་དང་ལྷན་དུ་ཕྲུ་གུ་ཞིིག་སྦྲུམ་ཐབས་བྱེད་བཞིིན་པའི་སྐོབས་དེར་ང་

མ་ིཆོེལ་དང་མུ་མཐུད་ཐུག་པ་ཡིིན། ང་རང་སྦྲུམ་མ་ཡིིན་པའ་ིཟླ་བ་དེའ་ིརིང་ལ་ང་གཉིིས་

ཀྱིིས་སྐྱེ་འགོག་བེད་སོྤྱིད་བྱས་ཏེ་མཉིམ་དུ་ཉིལ་བ་ཡིིན། (ང་གཉིིས་ཀྱིིས་འོད་སྦྱིན་ 

(The Shining) ཞིེས་པའི་གོླེག་བརྙིན་གྱིི་སེམས་སྐུལ་ཐེབས་ས་ཨེ་སི་ཋེེ་སེ་ཕར་ཁོི་ཞིེས་

པའ་ིགླེིང་ཁོའ་ིནང་ལ་ཡིོད་པའ་ིས་ིཋེིན་ལ་ེམགྲོན་ཁོང་དུ་མཚེན་གཅིིག་བསྐྱལ་བ་ཡིིན།) 

ངས་ང་རང་ལ་མངལ་ཆོགས་པ་ཤོེས་དུས་སེམས་འཚེབ་ཕྲན་བུ་བྱུང་། འོན་ཀྱིང་ངས་

རང་ཉིིད་ལ་ཕྲུ་གུ་དེ་རིན་པོ་ཆོེའི་ཡིིན་དགོས་པ་རེད་ཅིེས་བརོྗོད་པ་ཡིིན། ངས་ང་རང་

གི་དངངས་སྐྲག་དེ་རིན་པོ་ཆོེ་ལ་ཞུས་པས་ཁོོང་གིས་དེའི་སོྐོར་ལ་སེམས་ཁྲལ་མ་བྱེད་

གསུངས་བྱུང་། ངས་སེམས་ཁྲལ་མ་ིབྱེད་པའ་ིའབད་བརོྩན་བྱས་པ་ཡིིན། འོན་ཀྱིང་ངའ་ི

སེམས་སུ་དྲ་ིརྟེགས་ཤོིག་ངེས་པར་དུ་བསྡེད་ཡིོད། མ་ིཆོེལ་ང་གཉིིས་ཀྱིིས་གལ་ཏ་ེབྱིས་པ་

ད་ེཁོོའ་ིཡིིན་ན་མིང་ལ་ཨ་ིསག་འདོགས་ཀྱི་ིཡིིན་ཞིེས་ཀུ་ར་ེབྱས་པ་ཡིིན།

མངལ་ཆོགས་པའ་ིའགོ་སྟོད་དེར་རིན་པོ་ཆོ་ེང་གཉིིས་ཀྱིིས་མེག་ས་ིཁོོ་ལ་སོྤྲོ་གསེང་

དུ་འགོྲ་རྒྱུ་ཐག་བཅིད། ང་ཚེོས་མ་ིཆོེལ་དང་ས་ེར་གཉིིས་གདན་འདྲེན་ཞུས་པ་དང་ལྷན་

དུ་ཇོེན་ཕེར་ཁོི་སི་ཡིང་མ་བྱན་དང་ཆོང་མའི་ཚུལ་དུ་མཉིམ་འཁྲིད་བྱས། རིན་པོ་ཆོེ་

སྐུ་སྒོེར་གྱི་ིདྲུང་ཡིིག་བྷ་ེཧྥོར་ལ་ིཝིེབ་ས་ིཋེརཡིང་ང་ཚེོའ་ིམཉིམ་དུ་ཡོིང་ཡོིད། མེག་ས་ིཁོོ་

ནས་ཡིིན་པའི་མར་ཋེི་ཧྥོི་རན་ཁོོ་ཡིི་བུ་རོན་བྷན་སི་ཋེོན་མོ་ཊིའི་ཁོ་ལོ་པ་དང་སྐུ་སྲུང་

གི་ཚུལ་དུ་ང་ཚེོའི་མཉིམ་དུ་ཡིོང་ཡོིད། དུས་ཡུན་འདིའི་རིང་ང་ལ་མངལ་འཁོོར་བའི་

དབང་གིས་ཁོམས་མི་བདེ་བ་མང་པོ་བྱུང་ཙང་འགྲུལ་སྐྱོད་དེ་ང་ལ་ཁོག་པོ་བྱུང་། ངར་

མེག་སི་ཁོོ་རུ་ངའི་ཁོམས་ལ་འགྲོ་བའི་ཟིས་རིགས་ཧ་ལམ་ཐོབ་མི་སྲོིད་པ་ལྟར་མངོན་

བྱུང་། སྐོབས་ར་ེང་རང་ཞོིགས་པ་སྔོ་པོར་ཞི་ེདྲགས་ལོྟགས་ནས་གཉིིད་སད་པ་དང་ནང་
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ལ་བཟིའ་རྒྱུ་གང་ཡིང་མེད་པ་ཡོིང་གི་ཡོིད། ང་ཚེོར་ཞོིགས་ཇེ་མ་ཐོབ་སོྔོན་ལ་མི་ཞིིག་

ཁོྲམ་ལ་ཉོི་ཆོ་རྒྱག་པར་འགྲོ་དགོས་ཀྱི་ིཡིོད། ཇོེན་ཕར་ཁོ་ིས་ིཡིིས་ཁོ་ལག་མང་པོ་བཟོིས་

པ་རེད། ཉིིན་གཅིིག་ང་ལོྟགས་སོྡེད་དུས་ཐབ་ཚེང་ནས་ངང་ཤོའ་ིདྲ་ིམ་ཚེོར་བ་དྲན་སོས་

ཀྱིི་འདུག ངས་ཐུག་པ་ཞིིག་ཐོབ་རེ་བྱས་ཏེ་ཐབ་ཚེང་དུ་ཕྱིིན་ཏེ་སོྣད་ཀྱིི་ཁོ་ཕྱིེས་པ་ཡིིན། 

སོྣད་ཀྱི་ིནང་དུ་བྱའ་ིམཆུ་ཏོ་དང་མིག བྱ་སོྒྲ་བཅིས་ཆོ་ཚེང་ཡོིད་པའ་ིངང་པ་བུབས་རིལ་

གཅིིག་འདུག སྐོབས་དེར་ང་རང་ཧ་ཅིང་ཉིམ་ང་བའ་ིངང་དུ་ཡོིད་པས་ཇོེན་གྱི་ིཁོ་ལག་

དེར་ངའ་ིདང་བ་འཕེལ་མ་བྱུང་།

ང་ཚེ་ོད་ེགར་ཡོིད་དུས་ང་ཚེོས་ཕ་ཚེི་ཁོོ་རོའ་ིཁོང་བདག་ལུ་ཝི་ིས་ིདང་རོ་ཇེར་རན་

ཌོབ་ཀྱིིས་ད་ེགར་བཞིག་པའ་ིའཁོོར་ཐག་འགའ་ལ་ཉིན་པ་ཡིིན། ཁོོང་གཉིིས་ཀྱིིས་ལྷ་པ་

ཞིིག་བསྟེན་འདུག་པ་དང་། ལྷ་པ་དེས་ལུ་ཝིི་སི་ནི་ནེ་ཧྥོེར་ཋེི་ཋེི་དང་། རོ་ཇེར་ནི་ཨ་ཁོེ་

ན་ཋེིན་གྱི་ིསྤྲུལ་པ་རེད་ལབ་འདུག ཁོོང་གཉིིས་ཀྱིིས་ལྷ་པ་དང་མཉིམ་དུ་ཁོ་བརྡོ་བྱས་པ་

རྣམས་སྒྲ་འཛོིན་འཁོོར་ཐག་ནང་དུ་བཅུག་འདུག ང་ཚེོས་དེ་ནི་ཞིེ་དྲགས་དགོད་བོྲེ་

བོ་ཚེོར་བྱུང་།

ང་ལ་ཡིང་དེ་གར་འདྲེ་ཞིིག་ལ་ཐུག་བྱུང་། རིན་པོ་ཆོེས་དུས་རྟེག་ཏུ་ང་ཉིལ་ཁྲིའི་

གཡོིན་ཕོྱིགས་དང་ཁོོང་རང་གཡིས་ཕོྱིགས་སུ་གཟིིམས་དགོས་པ་ད་ེཤུགས་ཆོེར་དགོངས་

ཀྱིི་ཡིོད། དེ་ནི་གསང་སྔོགས་ཀྱིི་ནང་དུ་སྐྱེས་པ་དང་བུད་མེད་ཀྱིི་གཟུགས་པོའ་ིགཡིས་

གཡིོན་ཇེི་ལྟར་ངོས་འཛོིན་གནང་བ་དང་འབྲེེལ་བ་ཡོིད། ང་གཉིིས་ཐོག་མར་གཉིེན་

སྒྲིག་བྱུང་དུས་ང་ཚེོའི་ཉིལ་ཁྲིའི་གཡོིན་ཕོྱིགས་སུ་རོྡོ་རྗོེ་རྣལ་འབོྱར་མའི་སྐུ་པར་ཞིིག་

དང་། ཉིལ་ཁྲིའ་ིགཡིས་ཕོྱིགས་སུ་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆོེའ་ིསྐུ་པར་ཞིིག་དཔྱོངས་ཡིོད། ཉིལ་ཁྲིའ་ི

གཡིོན་ཕོྱིགས་སུ་ངའི་མགོ་སྟེང་དུ་རོྡོ་རྗོེ་རྣལ་འབོྱར་མ་དང་། གཡིས་ཕོྱིགས་སུ་རིན་པོ་

ཆོེའ་ིདབུ་སྟེང་དུ་སོླེབ་དཔོན་པདྨ་འབྱུང་གནས་བཞུགས་ཡོིད། ཕ་ཚེི་ཁོོ་རོའ་ིཁྱོིམ་དུ་མ་ི

གཉིིས་ཉིལ་སའ་ིཉིལ་ཁྲ་ིད་ེཙམ་ཆོེན་པོ་མེད་པ་ཞིིག་འདུག དགོང་མོ་དེར་གྲང་མོ་ཡིོད་

པས་ང་ཚེོས་མ་ཉིལ་སོྔོན་ལ་མ་ེབཏང་བ་ངས་དྲན་གྱི་ིའདུག ང་གཉིིད་སད་པ་དང་རིན་
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པོ་ཆོེ་ངའི་ཕོྱིགས་ཀྱིི་ཉིལ་ཁྲིར་འཚེང་ནས་ང་ལ་ཉིལ་ས་ཨིན་ཅིི་འགའ་ཤོས་ལས་ལྷག་

མ་ིའདུག སྐོབས་དེར་ང་རང་སྦྲུམ་མ་ཡིིན་ཙང་ཉིལ་ས་བད་ེཔོ་མ་བྱུང་། ང་ཡིར་ལངས་

ཏེ་རིན་པོ་ཆོེ་ཡོིད་ས་ཕོྱིགས་དེར་ཕྱིིན་པ་ཡིིན། དེ་གར་མ་མཐར་ཡིང་ཉིལ་ཁྲི་ཕྱིེད་ཙམ་

སོྟང་པ་འདུག ངའ་ིསེམས་ལ་ “ཨོ། ཡིག་པོ་བྱུང་། ང་རང་ལྷོད་ལོྷད་ཉིལ་ས་འདུག” སྙམ་

པ་འཁོོར་བྱུང་། ང་དེ་གར་གཉིིད་ཤོོར་འདུག གོླེ་བུར་དུ་ང་གཉིིད་ལས་དཀྲོགས་བྱུང་། 

རིན་པོ་ཆོེས་ང་ལ་ “ཁོྱོད་རང་ངའ་ིཕོྱིགས་སུ་ཉིལ་ན་འགྲིག་ག་ིམ་རེད། ཁོྱོད་འད་ིགར་ག་

ར་ེབྱེད་ཀྱིིན་ཡིོད་དམ།” ཞིེས་སྐོད་ཤུགས་ཆོེན་པོའ་ིསོྒོ་ནས་གསུངས་བྱུང་། ཁོོང་ག་ིགནང་

སྟངས་ངན་པ་ད་ེལ་ང་ཁོོང་ཁྲོ་ལངས་ཏ་ེངས་ཁོོང་ལ་ “འོ་ན། སྐྱག་པ་ཟོི། ང་རང་གཅིིག་

པུར་ཉིལ་གྱི་ིཡིིན། ཉིལ་ཁྲ་ིརིལ་བོ་ཁོྱོད་རང་གིས་སོྤྱིད།” ཅིེས་བརོྗོད་ད་ེང་ཉིལ་ཁོང་ནས་

ཕྱིིར་ཐོན་ཏ་ེའོག་ཐོག་མགོྲན་པོའ་ིཉིལ་ཁྲིའ་ིསྟེང་དུ་ང་གཉིིད་ལ་ཤོོར་འདུག

ཆུ་ཚེོད་གཅིིག་གཉིིས་ཀྱི་ིརྗོེས་སུ་ང་གཉིིད་ལས་སད། ཁོང་མིག་དེའ་ིནང་དུ་ང་དང་

མཉིམ་དུ་གཞིན་ཞིིག་ཡོིད་པ་ཚེོར་བྱུང་། དེའི་བཟོི་ལྟ་ཡིང་ངས་ཕལ་ཆོེར་ཤོོད་ཐུབ་པ་

འདུག དབྱིབས་ནག་པོ་ཡིིན་པ་དང་ངེས་པར་དུ་བུད་མེད་ཅིིག་རེད་འདུག ཧ་ཅིང་ནུས་

པ་ངན་པ་ཞིིག་རེད་འདུག་པས་ང་སྐྲག་ཐག་ཆོོད་སོང་། ང་ཉིལ་ས་ནས་ལངས་ཏེ་བར་

ཁྱོམས་བརྒྱུད་ད་ེམགོྱིགས་པོར་ང་ཚེོའ་ིཉིལ་ཁོང་དུ་ཕྱིིན་པ་ཡིིན། རིན་པོ་ཆོེས་གཟིིམས་

ཁྲིའ་ིསྟེང་དུ་དཀྱིིལ་ཀྲུང་བཅིས་ཏ་ེཙོག་བུར་བཞུགས་འདུག ཐབ་ནང་ག་ིམ་ེརླབས་དེས་

རྩིག་པའི་སྟེང་དུ་པར་རིས་བཟོིས་འདུག རིན་པོ་ཆོེས་ག་ལེར་ང་ལ་གཟིིགས་གནང་། 

ངས་ཁོ་ནས་གང་ཡིང་ཞུས་མེད། འོན་ཀྱིང་ཁོོང་གིས་ “ཞིེད་སྣང་མ་བྱེད་སྙིང་ཉིེ་མ། མོ་

འད་ིགར་ཡིང་སླེེབས་བྱུང་། ངས་ཆོམ་ལ་ཕབ་ཚེར།” ཞིེས་གསུངས། ངས་ང་རང་ལ་སྤྲོད་

ཡིོད་པའ་ིཉིལ་ཁྲིའ་ིགོ་ཡུལ་དེར་ཉིལ་ཏ་ེཡིང་སྐྱར་རྙིོག་དྲ་ཤོོད་རྒྱུ་མཚེམས་བཞིག་པ་ཡིིན། 

ད་ེནས་བཟུང་ང་ཚེོས་མོ་ནམ་ཡིང་མཐོང་མ་བྱུང་།

ཡིིན་ན་ཡིང་ང་ཚེོར་ཕ་ཚེི་ཁོོ་རོ་ལ་ནུས་པ་ངན་པ་དང་འཕྲད་པ་འད་ིཁོོ་ན་མ་རེད། 

གང་འཚེམས་ཤོིག་ནས་རིན་པོ་ཆོེས་ས་ཁུལ་དེར་ངན་སྔོགས་སྒྲུབ་ཐབས་མང་པོ་བྱས་
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ཡིོད་པ་མཁྱོེན་གནང་འདུག ཐེངས་ཤོིག་རིན་པོ་ཆོེས་ཁོྲམ་གཞུང་གི་བཞིི་མདོར་ཉོི་ཆོ་

སོྐྱན་པར་ཕེབས་དུས་དངོས་ཆོས་རྙིིང་པ་འཚེོང་སའི་ཚེོང་ཁོང་ཆུང་ངུ་ཞིིག་ཏུ་ཕེབས་

འདོད་བྱུང་འདུག ཁོོང་ཚེོང་ཁོང་ནང་དུ་ཡིོད་དུས་ཁོོང་རང་ག་ིསྐུ་བཅིར་དེར་“མ་ིའད་ི

ཚེོས་ངན་སྔོགས་ཉིམས་ལེན་བྱེད་ཀྱིི་རེད།” ཅིེས་གསུངས་འདུག ཕལ་ཆོེར་ཚེོང་ཁོང་

ག་ིབདག་པོ་ད་ེཚེ་ོཧ་ཅིང་ག་ིཞི་ིབ་དང་དཀྱུས་མ་ཡིིན་ས་རེད། ཡིིན་ན་ཡིང་སྐོབས་ཤོིག་

ལ་རིན་པོ་ཆོེས་ཁོོང་ཚེོར་ཚེོང་ཁོང་ག་ིསྦུག་ཏུ་ཅི་ིཞིིག་འཚེོལ་བར་མངགས་འདུག ཁོོང་

ཚེོ་མེད་སྐོབས་ཁོོང་གིས་ཚེོང་ཁོང་གི་རྩིག་ངོས་ཤོིག་ཏུ་ཡིོད་པའི་དྲ་ཡིོལ་དེ་ཕྱིེས་འདུག 

དེའ་ིརྒྱབ་ཏུ་འདྲ་ེམཆོོད་སའ་ིམཆོོད་གཤོོམ་ཞིིག་ཡིོད་པ་དང་། ད་ེན་ིཞིེད་སྣང་ཅིན་ཞིིག་

འདུག་ཅིེས་ཁོོང་གིས་ང་ལ་གསུངས་བྱུང་། རན་ཌོབ་བཟིའ་ཚེ་ོགཉིིས་ཀྱི་ིཁོང་པའ་ིནང་

དུ་སྒྱུ་རྩལ་ངན་པ་དང་འབྲེེལ་བ་ཧ་ཅིང་ཆོ་ེབའ་ིཨ་ལ་ེས་ིཋེར་ཁོོ་རོ་ལེའ་ིསོྐོར་གྱི་ིདེབ་མང་

པོ་འདུག རིན་པོ་ཆོེས་ཁོོ་ནི་སྐྱེ་བོ་ངན་པ་ཞིིག་ཡིིན་པར་དགོངས་ཀྱིི་འདུག རན་ཌོབ་

ཁོོང་ཚེོས་དེ་གར་ངན་སྔོགས་སྒྲུབ་ཐབས་བྱས་མེད་དམ་སྙམ་པའི་ང་ཚེོར་སེམས་ཁྲལ་

བྱུང་། འོན་ཀྱིང་ང་ཚེོར་ངེས་གཏན་ཤོོད་རྒྱུ་མེད།

ང་ཚེ་ོད་ེགར་ཡོིད་དུས་ང་ཚེོས་ས་ཁུལ་དེའ་ིགཡིས་གཡིོན་དུ་མོ་ཊི་བཏང་ནས་སོྐོར་

སོྐྱད་ཇེི་སྙེད་ཅིིག་བྱས་པ་ཡིིན། ཉིིན་ཞིིག་མོ་ཊི་བཏང་ནས་འགོྲ་སྐོབས་ང་ཚེོས་གཏོར་

དབྱིབས་ཅིན་གྱིི་བང་སོ་ཆུང་ངུ་དེ་འདྲ་རྙིེད་བྱུང་། རིན་པོ་ཆོེ་སོྤྲོ་བ་འཕེལ་པོ་བྱུང་སྟེ་

དེ་འདྲ་གཅིིག་གི་སྟེང་དུ་ཁོོང་ལ་ཆོོ་ག་ཞིིག་གནང་འདོད་བྱུང་སྟེ། ཁོོང་གིས་བང་སོ་

ཞིིག་གི་ཐོག་ཏུ་སོྤེས་ཕོར་དང་ཤུག་པ་བསྣམས་ཏེ་ང་ཚེོས་ལྷ་བསང་ཆུང་ངུ་ཞིིག་གཏོང་

འཆོར་བྱས། ངས་ཉི་ེཆོར་ནེའུ་ཡོིག་ག་ིསག་ས་ིཧྥོིབ་ཐ་ཨ་ཧྥོ་ེནུ་ཞིེས་པའ་ིཁོྲམ་གཞུང་ནས་

ཉོིས་པའི་ལྷམ་གསར་པ་གོང་ཆོེན་དེ་གོྱིན་པ་ཡིིན། དེ་ཉིིན་ནམ་མཁོའ་གཡིའ་དག་པ་

དང་ཉིི་མ་སྐྱིད་པོ་འདུག ས་ཁུལ་དེར་ཐན་པ་བྱུང་འདུག རིན་པོ་ཆོེས་ལྷ་བསང་ཕུལ་

ཚེར་ནས་སྐོར་མ་ལྔའ་ིནང་དུ་གནམ་ལ་སྤྲོིན་ནག་འཁྲིགས་ཏ་ེཆོར་པ་ཆོེན་པོ་ཞིིག་བབས་
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སོང་། ང་ཁོྲས་ཏ་ེརིན་པོ་ཆོ་ེལ་ “ཁོྱོད་ཀྱིིས་ཅིིའ་ིཕྱིིར་འད་ིའདྲ་བྱས་པ་ཡིིན། ངས་ཉོིས་མ་

ཐག་ག་ིལྷམ་ཡིག་པོ་ད་ེའཕོྲ་བརླག་ཏུ་ཕྱིིན་སོང་།” ཞིེས་ཞུས་པ་ཡིིན།

ང་ཚེོ་ཕ་ཚེི་ཁོོ་རོ་རུ་ཡིོད་སྐོབས་ཁོོང་གིས་ཝིེར་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཞིེས་པའི་ཤོམ་བྷ་

ལའི་སྒྲུབ་ཐབས་གསར་པ་ཞིིག་ཀྱིང་བརྩམས་གནང་མཛོད། སྒྲུབ་ཐབས་འདི་ནི་རང་

ཉིིད་ཤོམ་བྷ་ལའི་རིགས་ལྡན་རྒྱལ་པོར་སོྒོམ་ནས་གདོད་མ་ནས་བྱུང་བའི་ཤོམ་བྷ་ལའི་

རྒྱལ་རྒྱུད་དང་སྦྲེེལ་བའ་ིཉིམས་ལེན་ཞིིག་རེད། ཉིམས་ལེན་འད་ིམངོན་དུ་འགྱུར་བ་ལ་

ཤོམ་བྷ་ལའ་ིའཇེིག་རྟེེན་གྱི་ིགཟི་ིབརྗོིད་དང་ནུས་མཐུ་ཡོིངས་རོྫོགས་རང་སྟེང་དུ་གོམས་

པ་བྱེད་དགོས།

འདིའ་ིསྐོབས་སུ་མ་ིཚེོར་ཉིམས་ལེན་བྱེད་རྒྱུར་ཤོམ་བྷ་ལའ་ིཕྱིག་དཔ་ེདང་སྒྲུབ་ཐབས་

ཇེི་སྙེད་ཅིིག་ཡིོད། ཤོམ་བྷ་ལའི་སོྦྱང་བརྡོར་གྱིི་ཆུ་ཚེད་མཐོན་པོར་སླེེབས་པ་ཚེང་མར་

ཝིེར་མའ་ིསྒྲུབ་ཐབས་འད་ིགལ་ཆོེན་ཆོགས་ཡིོད། མཐའ་མ་དེར་སྡེ་ེཚེན་འདིའ་ིནང་དུ་

མི་སོྟང་ཕྲག་འགའ་ཤོས་བྱུང་ཡོིད། རིན་པོ་ཆོེས་རང་གི་སོླེབ་མ་ཚེོ་ལ་སྩལ་བའི་ཉིམས་

ལེན་གྱི་ིསྙིང་པོ་མང་ཆོ་ེབ་གནའ་སྔོ་མོ་ནས་བྱུང་བའ་ིནང་པ་སངས་རྒྱས་པའ་ིསོྲོལ་རྒྱུན་

ནས་ཡིིན་ཀྱིང་། ཝིེར་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་འདི་ནི་ཁོོང་ལ་ནུབ་ཕོྱིགས་སུ་ཐོབ་པའི་ཤོམ་བྷ་

ལའི་གཏེར་མའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིིན་པའི་ཆོོས་སོྐོར་གྱིི་ཆོ་ཤོས་ཁོོང་གིས་ནུབ་ཕོྱིགས་པའི་

སླེོབ་མ་ཚེོར་གནང་བ་ཞིིག་རེད། ཁོོང་གིས་ཉིམས་ལེན་འདིའི་ཐད་ཀྱིི་ཕྱིག་དཔེ་དང་

སྒྲུབ་ཐབས་རྣམས་བོད་པའི་བླ་མ་གཞིན་ལ་གནང་རྒྱུའི་ཐོག་ལ་ཧ་ཅིང་ཡིིད་གཟིབ་

གནང་ག་ིཡོིད། ཁོོང་གིས་རང་ཉིིད་དང་ལས་ཀྱི་ིའབྲེེལ་བ་ཤུགས་ཆོ་ེཡོིད་པའ་ིབླ་མ་དང་

དིལ་མགོ་མཁྱོེན་བརྩ་ེརིན་པོ་ཆོ་ེམཆོོག་ལ་ད་ེདག་ཕུལ་གནང་ཡིོད། འོན་ཀྱིང་ཁོོང་གིས་

རང་ཉིིད་ཀྱི་ིཆོོས་གནང་སའ་ིཁོོར་ཡུག་ག་ིཕྱི་ིལ་ད་ེདག་ཁྱོབ་བསྒྲགས་གནང་རྒྱུར་ཁོོང་ལ་

སྤྱིིར་བཏང་ཐུགས་འདོད་མེད། ཁོོང་གིས་སླེོབ་མ་ཚེ་ོལ་ཝིེར་མའ་ིསྒྲུབ་ཐབས་ལྟ་བུ་རིམ་པ་

མཐོ་བའ་ིཉིམས་ལེན་མ་བྱས་སོྔོན་ལ་ཤོམ་བྷ་ལའ་ིསོྦྱང་བརྡོར་ནས་འགོ་བཙུགས་ཏ་ེཤོམ་

བྷ་ལའི་ཤོེས་ཡོིན་གྱིི་ལས་རིམ་བརྒྱུད་དེ་ཡིར་རྒྱས་གཏོང་དགོས་པར་ནན་ཏན་གནང་
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ཡིོད། ངའ་ིབསམ་པར། ཁོོང་གིས་ཉིམས་ལེན་འད་ིདག་ནུབ་ཕོྱིགས་པ་ལ་དམིགས་པ་དང་། 

ཁོོང་རང་གི་ནུབ་ཕོྱིགས་པའི་སོླེབ་མ་རྣམས་སོྲོལ་རྒྱུན་འདིའི་རྒྱུད་འཛོིན་པ་བྱུང་ན་

དགོངས་པ་རེད་སྙམ། ཕོྱིགས་གཅིིག་ནས་བསམ་ན། ཁོོང་གིས་ཕོ་བྲེང་ག་ིདཀྱིིལ་འཁོོར་

ཐོག་ལ་ད་ེའདྲའ་ིནན་ཏན་གནང་པ་དང་། དཀྱིིལ་འཁོོར་དེའ་ིནང་དུ་ཁོོང་ག་ིབཟིའ་མ་ི

དང་སོླེབ་མ་ཚེོའ་ིའོས་འགན། ཁྱོད་པར་དུ་ང་རང་དང་། ཁོོང་ག་ིབུ་ས་དབང་། ད་ེབཞིིན་

ཁོོང་གི་སོླེབ་མ་རྒན་པ་རྣམས་འཇེིག་རྟེེན་དེའི་བོླན་པོ་དང་། དམག་སྤྱིི། ཕྱིི་འབྲེེལ་བ། 

དག་ེརྒན། གཡིོག་པོ། འགོ་ཁྲིད་བཅིས་སུ་གྱུར་བ་ཡིང་རྒྱུ་མཚེན་དེར་ཐུག་ཡོིད།

ང་ཚེ་ོགུང་གསེང་ཐུང་ངུ་ད་ེནས་བོྷལ་ཌར་དུ་ཕྱིིར་སླེེབས་པའ་ིརྗོེས་སུ་ང་ལ་ཕོ་བྲེང་

དུ་རིན་པོ་ཆོ་ེདང་ལྷན་དུ་ངོ་མཚེར་བའ་ིདུས་ཚེོད་ཅིིག་ཐོབ་བྱུང་། དོན་དངོས་སུ་ང་རང་

དེ་གའི་ཉིིན་རེའི་མི་ཚེེ་ལ་གོམས་འདྲིས་སུ་གྱུར་སོང་། ངས་མ་བྱན་གཙོ་བོ་ཤོ་རི་ཧོྥོག་

ལེར་དང་ལྷན་དུ་བདུན་རེའ་ིནང་ཐེངས་ར་ེའཛོོམས་ཀྱི་ིཡོིད། ཤོ་ར་ིད་ཆོ་ང་ཚེོའ་ིམཉིམ་

དུ་བསྡེད་ནས་ཞིེ་དྲགས་རྒྱུན་རིང་ཕྱིིན་པ་རེད། མོ་དང་ང་གཉིིས་ཀྱིིས་བདུན་རེའི་ཁོ་

ལག་ག་ིརེའུ་མིག་བཟོི་ཡི་ིཡིོད། དུས་ཡུན་གང་འཚེམས་ཤོིག་ག་ིརིང་ལ་ང་ཚེོས་ཞོིགས་ཇེ་

ཕོ་བྲེང་དུ་བཀོད་སྒྲིག་བྱས། རིན་པོ་ཆོ་ེསྐུ་གཟུགས་བད་ེཐང་དང་ནུས་ཤུགས་རྒྱས་སྒོང་

ཡིིན་པ་དང་། ང་ཚེོར་དུས་རྒྱུན་དང་མ་ིའདྲ་བའ་ིབཟིའ་ཚེང་ག་ིམ་ིཚེ་ེཡིོད་པའ་ིབཟོི་ལྟ་

ཐོན་ཡིོད། བཟིའ་ཚེང་ག་ིཞིོགས་ཇེ་ད་ེཁོང་མིག་སོྔོན་པོའ་ིནང་བཀོད་སྒྲིག་བྱེད་ཀྱི་ིཡོིད་

པ་དང་། ང་ཚེོས་དགོང་ཚེིགས་ཀྱིང་ད་ེགར་ཡིང་ཡིང་བཟིའ་ཡི་ིཡོིད། ང་ཚེ་ོབཟིའ་ཚེང་

མཉིམ་འཛོོམས་ཀྱིིས་ད་ེགར་ཁོ་ལག་ཞིིམ་པོ་ད་ེའདྲ་ཟོིས་པ་ཡིིན། འོད་གསལ་དང་ག་ེསར་

གཉིིས་ཀ་ཁྱོིམ་དུ་སྡེོད་ཀྱི་ིཡིོད་ཙང་ཁོ་ལག་ལ་ང་ཚེ་ོཚེང་མ་འཛོོམས་ཀྱི་ིཡིོད། ཐེངས་ཤོིག་

ཞོིགས་ཇེའ་ིབཀོད་སྒྲིག་རིན་པོ་ཆོེས་གནང་བ་ངས་དྲན་སོས་ཀྱི་ིའདུག ཁོོང་གིས་དབྱིན་

ཡུལ་གྱི་ིབག་སྲོེག་འཕྲུལ་ཆོས་ཀྱིང་རྒྱ་ཅོིག་སྟེང་དུ་བཞིག་གནང་འདུག

དབྱར་ཐོག་དེར་༸རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པ་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་དྲུག་པ་མཆོོག་གིས་ཆོིབས་སྒྱུར་

ཐེངས་གསུམ་པ་དེ་གནང་སོང་། ཁོོང་གི་སྐུ་གཟུགས་བདེ་པོ་རང་མི་འདུག ཁོོང་ལ་རྩ་
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གྲིབ་ཀྱིི་སྙུན་གཞིི་ཡོིད་པ་དང་ཟླ་བ་འགའི་རྗོེས་སུ་གོྲད་པའི་འབྲེས་ནད་ཡིོད་པའི་ནད་

རྟེགས་ཆོོད་འདུག སྐོབས་དེར་ང་ཚེོས་ཤོེས་མེད་ཀྱིང་ད་ེན་ིཁོོང་ག་ིཨ་རིའ་ིནང་དུ་ཆོོས་

འཁོོར་བསོྐོར་ཐེངས་མཐའ་མ་ད་ེཆོགས་པ་རེད།

༸རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པ་མཆོོག་བོྷལ་ཌར་དུ་ཡོིད་སྐོབས་ང་ཚེོའ་ིལོ་ལྟར་ཚེོགས་བཞིིན་

པའ་ིཤོམ་བྷ་ལའ་ིགུང་གསེང་གཞིན་ཞིིག་ལ་ཚེོགས་ཕེབས་གནང་པ་རེད། ད་ེན་ིའོས་ཤོིང་

འཚེམས་པའ་ིསོྒོ་ནས་དབྱར་དཀྱིིལ་གྱི་ིཉིིན་མོ་ཞིེས་དབྱར་ཉི་ིལོྡག་པའ་ིཉིིན་མོ་དེར་དུས་

སོྟན་སྲུང་བརྩ་ིབྱེད་ཀྱི་ིཡིོད། དུས་སྟོན་འདིའ་ིཆོེད་དུ་ཤོམ་བྷ་ལའ་ིཆོོས་ཚེོགས་ཀྱིིས་ལོ་དུ་

མའ་ིརིང་ལ་བོྷལ་ཌར་གྱི་ིལོྷ་ཕོྱིགས་སུ་ཡོིད་པའ་ིས་ཆོ་ཆོེན་པོ་ཞིིག་བེད་སོྤྱིད་བཏང་བ་རེད། 

ནང་སྲོིད་ཀྱིི་བོླན་པོ་དང་ངེས་སོྟན་པ་ཁོེན་གྷིི་རིན་དང་། སེམས་ཤུགས་ཅིན་གྱིི་དྭོང་

བླངས་ལས་བྱེད་(བཛྲ་དྷཱཏུ་ནས་ཡིིན་པའ་ིགླེ་ཆོ་སྤྲོད་པའ་ིཚེོགས་མིའ་ིལས་བྱེད་འགའ་

ཡིང་ཡིོད།) མང་པོས་ལྟད་མོ་ཆོེ་བའི་དུས་སོྟན་འདི་བཀོད་སྒྲིག་བྱས་པ་རེད། ༸རྒྱལ་

དབང་ཀརྨ་པ་མཆོོག་དང་། རིན་པོ་ཆོ།ེ ང་དང་ང་ཚེོའ་ིནང་མ།ི རྒྱལ་ཚེབ་དང་ལྕམ་སྐུ་

རི་ཆོི་དང་ཁོོང་གཉིིས་ཀྱིི་ཕྲུ་གུ་བཅིས་ཀྱིི་ཆོེད་དུ་ལྟད་མོ་བལྟ་སའི་སྡེིངས་ཆོ་མཐོན་པོ་

ཞིིག་བཟོིས་འདུག ཤོམ་བྷ་ལའ་ིཆོོས་ཚེོགས་ཀྱི་ིཚེོགས་མ་ིརྣམས་ཀྱིིས་སྡེིངས་ཆོ་བར་དུ་

ཐུག་པའ་ིཁོ་ཞིེང་ཆོ་ེབའ་ིལམ་གྱི་ིགཡིས་གཡིོན་གཉིིས་ཀར་བང་བསྒྲིགས་ནས་འདུག

ཉིིན་མོ་དེའ་ིའགོ་འཛུགས་སུ་རིན་པོ་ཆོ་ེདང་ང་གཉིིས་མཉིམ་དུ་རྟེ་ལ་བཞོིན་པ་ཡིིན། 

རིན་པོ་ཆོེས་ཁོོང་རང་གི་ཆོིབས་རྟེ་དགྲ་ལྷ་དང་ངས་དུས་སྟོན་དེའི་ཆོེད་དུ་ཆོོས་ཚེོགས་

ཀྱི་ིཚེོགས་མ་ིཞིིག་ནས་གཡིར་བའ་ིརོྒད་མ་སོྔོ་སྐྱ་ཞིིག་ལ་བཞོིན་པ་ཡིིན། རིན་པོ་ཆོ་ེདང་

ང་གཉིིས་ཀས་གོྱིན་ཆོས་དཀར་རྐྱེང་གོྱིན་ཡོིད་པ་དང་། ང་ཚེོའ་ིརྟེ་ལའང་སྒོ་ཆོས་མཛོེས་

སྡུག་ལྡན་པ་བརྒྱབ་ཡོིད་པ་དང་སྲོབ་མདར་རྣམ་པར་བཀྲ་བའི་དར་ཚེོན་གྱིིས་བརྒྱན་

ཡིོད། ང་ཚེོའ་ིརྒྱབ་ཏུ་ཕོ་བྲེང་ག་ིཚེོགས་མ་ིགཞིན་དང་། བཛྲ་དྷཱཏུའ་ིའཛོིན་སོྐྱང་ག་ིལས་

བྱེད་རྣམས་རུ་བསྟར་བསྒྲིགས་ཏ་ེཡོིད། དེའ་ིམཇུག་ཏུ་བང་རིམ་བཞིིན་རོྡོ་རྗོ་ེབཀའ་སྲུང་

གི་ཚེོགས་མི་དང་། ནཱ་ལཎྜཱ་ཡིིག་སྒྱུར་གྱིི་ཚེོགས་མི། ནཱ་རོ་པ་མཐོ་སླེོབ་ཀྱིི་དགེ་རྒན། ཨ་
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ལ་ཡི་སོྔོན་འགོྲའ་ིསོླེབ་གྲྭའ་ིསོླེབ་ཕྲུག བིདྱཱ་སོླེབ་གྲྭའ་ིསོླེབ་ཕྲུག་དང་དག་ེརྒན། ད་ེབཞིིན་

ཆོོས་ཚེོགས་ནང་ག་ིསྡེ་ེཚེན་གཞིན་ཁོག་བཅིས་ཡིོད། སྡེ་ེཚེན་མང་པོ་ཞིིག་གིས་རང་རང་

ག་ིསྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ིམིང་འཁོོད་པའ་ིའཕྲེད་དར་དང་། རྒྱན་གྱིིས་སྤྲོས་པའ་ིདར་ཆོ་བཅིས་

མང་པོ་འཁྱོེར་ཡོིད། སྡེ་ེཚེན་གསར་པ་ཞིིག་སྡེིངས་ཆོའ་ིམདུན་དུ་སླེེབས་པ་དང་མ་ིཚེོས་

དགའ་བསུ་ཞུ་ཡི་ིཡོིད། ཧ་ལམ་ཆོོས་ཚེོགས་ཀྱི་ིཚེོགས་མ་ིཡིོངས་རོྫོགས་རུ་སྒྲིག་ག་ིནང་དུ་

ཡིོད། ལམ་ཟུར་དུ་རུ་བསྒྲིགས་ཡིོད་པའ་ིམ་ིཚེོས་རང་རང་ག་ིསྡེ་ེཚེན་གྱི་ིནང་དུ་རུ་བསྟར་

བསྒྲིགས་ཚེར་བའ་ིརྗོེས་སུ་སྐྱར་དུ་རང་གནས་སུ་ལོག་སྟ་ེལྟད་མོ་ལྟ་ཡི་ིཡིོད།

རིན་པོ་ཆོ་ེདང་ང་གཉིིས་རྟེ་ལ་བཞིོན་ཚེར་བའ་ིརྗོེས་སུ་༸རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པ་མཆོོག་

དང་ལྷན་དུ་སྡེིངས་ཆོའ་ིསྟེང་དུ་བསྡེད། སྡེ་ེཚེན་ར་ེར་ེབྱས་ཏ་ེསྡེིངས་ཆོའ་ིམདུན་དུ་སླེེབས་

པ་དང་ཁོོང་ཚེོས་གུས་འདུད་ཞུས་ཏེ་ང་ཚེོར་བསྟན་ཚེར་རྗོེས་ཟུར་ཞིིག་ཏུ་འགོྲ་ཡིི་ཡིོད། 

དབུ་འབྱེད་ཀྱིི་རུ་བསྒྲིགས་ཚེར་བའི་རྗོེས་སུ་ལྷ་བསང་རྒྱ་ཆོེ་བ་ཞིིག་ཕུལ་ཏེ་དུས་སོྟན་

བྱིན་གྱིིས་བརླབས། དེའ་ིརྗོེས་སུ་ད་ེཉིིན་གླེས་པའ་ིམཁོའ་འཕུར་བ་ཚེ་ོཐུར་མཆོོང་བརྒྱབ་

ནས་ཞིིང་ཐང་དུ་བབས་ཏ་ེཀརྨ་པ་མཆོོག་ལ་སྤྱིན་འབུལ་ཞུས། དེའ་ིམཇུག་ཏུ་དགའ་སོྤྲོ་

ལྡན་པའི་ལྟད་མོ་སྣ་མང་ཡིོད། འགའ་ཞིིག་སྡེིངས་ཆོའི་མདུན་དང་གཞིན་དག་རྣམས་

སྡེིངས་ཆོའ་ིགཡིས་གཡོིན་གྱི་ིས་ཆོར་སྤྱིན་བསྟར་ཞུས། མ་ིརྒན་པ་དང་ཕྲུ་གུ་གཉིིས་ཀའ་ི

ཆོེད་རྩེད་རིགས་བཀོད་སྒྲིག་བྱས་ཡིོད་པ་དང་། ཚེང་མས་གླེིང་ག་བཏང་ནས་བསྡེད། 

དེ་ནི་སོྤྲོ་ཉིམས་ལྡན་པའི་དབྱར་ཁོའི་དུས་སྟོན་ཞིིག་ཡིིན་པ་དང་༸རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པ་

མཆོོག་དེའ་ིཐོག་ཕེབས་གནང་བ་ན་ིངོ་མཚེར་ཆོེན་པོ་བྱུང་།

སྐོབས་འདིར་ག་ེསར་ན་ིརང་ལོ་བདུན་ཙམ་འཁོོར་བའ་ིབུ་ཞིིག་རེད། ཀརྨ་པ་ཕེབས་

པའ་ིསྐོབས་སུ་ག་ེསར་གྱིིས་བྱ་ཚེང་ནས་ཟིགས་པའ་ིབྱིའུ་ཆུང་ཞིིག་རྙིེད་འདུག ཁོོས་ད་ེལ་

ལོྟ་སྤྲོད་ད་ེགསོན་པོར་ཉིར་ཐབས་བྱས། ཀརྨ་པ་མཆོོག་བྱ་བྱིའུ་ལ་ཐུགས་མཉིེས་པོ་ཡིོད་

ཙང་། ཁོོང་གིས་སྒོང་ཏོག་དགོན་པར་བྱིའུ་སྣ་ཚེོགས་གསོ་སོྐྱང་གནང་གི་ཡིོད། དེས་ན་

ཁོོང་གིས་གེ་སར་གྱིི་བྱིའུ་དེར་ཐུགས་སྣང་གནང་སྟེ། དེ་ལ་ལྟོ་ཆོས་ཅིི་ཞིིག་སོྤྲོད་དགོས་
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མིན་གེ་སར་ལ་གསུངས་གནང་འདུག འོན་ཀྱིང་ཀརྨ་པ་ཕེབས་གྲུབ་པའི་རྗོེས་སུ་བྱིའུ་

ཆུང་དེ་ཤོི་སོང་། ང་ཚེོའི་བཟིའ་མི་ཚེོས་རོྡོ་རྗོེ་བཀའ་སྲུང་གི་སྡེེ་སྒོར་འགོ་འཛུགས་

སྐོབས་ RMDC ལ་ཕྱིིན་པ་དང་། ས་གནས་དེའ་ིར་ིརྩ་ེཆུང་ངུ་མར་པ་རའི་ིསྐོེད་པ་ཙམ་ལ་

བྱིའུ་དེའ་ིདུར་འཇུག་བྱེད་རྒྱུར་ཐག་བཅིད། རིན་པོ་ཆོ་ེདང་ང་གཉིིས་ཀྱིིས་ར་ིལ་འཛོེགས་

བཞིིན་པའ་ིསྐོབས་དེར་ག་ེསར་གྱིིས་བྱིའུའ་ིརོ་ད་ེསྒོམ་ཞིིག་ག་ིནང་དུ་བཅུག་ནས་ཁྱོེར་ཏ་ེ

ང་ཚེོའ་ིསོྔོན་ལ་འགྲོ་བཞིིན་ཡིོད། ངས་རིན་པོ་ཆོ་ེལ་ “ང་ཚེོས་ལས་ཀ་ཡིག་པོ་ཞིིག་བྱས་

ཡིོད་ས་མ་རེད།” ཅིེས་ཞུས་པ་ཡིིན། ཁོོང་གིས་དེའི་ལན་དུ་ “ཁོྱོད་ཀྱིིས་ག་རེ་ཤོོད་ཀྱིི་

ཡིོད་དམ།” གསུངས། ངས་ “ག་ེསར་གྱིིས་ཁོོ་རང་ག་ིབྱིའུ་དེར་བྱམས་པོ་ཡོིད་པའ་ིརྟེགས་

མཚེན་གང་ཡིང་སོྟན་གྱིི་མི་འདུག ཁོོ་ལ་སེམས་ཚེོར་ཕྲན་བུ་ཞིིག་ཡོིང་དགོས་པ་རེད། 

ཁོོའ་ིབྱིའུ་དེ་ཤོི་བ་རེད།” ཅིེས་ཞུས་པ་ཡིིན། རིན་པོ་ཆོེས་ “ཁོོ་བོད་པ་ཞིིག་རེད། ང་ཚེོ་

སེམས་ཚེོར་གྱིི་གཞིན་དབང་དུ་འགོྲ་མཁོན་དེ་འདྲ་མ་རེད།” ཅིེས་གསུངས་བྱུང་། ངའི་

སེམས་ལ་ད་ེན་ིལན་འདེབས་ངོ་མཚེར་ཅིན་ཞིིག་རེད་སྙམ་པ་དང་། ཁོོང་རྒྱུ་མཚེན་དེའ་ི

རྗོེས་སུ་ཅིི་ཙམ་འབྲེང་ཐུབ་མིན་ལ་བལྟ་ཕྱིིར་ངས་དྲི་བ་འདི་ནང་བཞིིན་མུ་མཐུད་ནས་

འདྲེན་རྒྱུ་བྱས་པ་ཡིིན། སྐོབས་འདིར་ང་ཚེོར་རིན་པོ་ཆོ་ེལ་ཧ་ཅིང་དགའ་པོ་དང་། ཁོོང་

རང་གང་ཕེབས་ཀྱིི་སར་འགྲོ་བ་ལྷ་སའི་ཨབ་སོ་གཡུ་མཚེོ་ཟིེར་བའི་ཁྱོི་ཆུང་ཆུང་ཞིིག་

ཡིོད། ངས་ཁོོང་ལ་ “ཡིིན་མི་སྲོིད། གལ་ཏེ་གཡུ་མཚེོ་ཤོི་ན་ཁྱོེད་རང་གི་ཚེོར་བ་ཇེི་འདྲ་

ཡིིན་རྒྱུ་རེད།” ཞིེས་བརོྗོད་པ་ཡིིན། ཁོོང་གིས་ “ད་ེའགྲིག་འགོྲ་ཡི་ིརེད།” གསུངས། དངོས་

གནས་རང་ལོ་འགའ་ིརྗོེས་སུ་གཡུ་མཚེ་ོཤོ་ིསྐོབས་རིན་པོ་ཆོ་ེལ་ཚེོར་བ་དམིགས་བསལ་

གང་ཡིང་མ་ིའདུག

ད་ེནས་ངས་རིན་པོ་ཆོེའ་ིརྟེ་ད་ེབསམ་བོླར་འཁོོར་ནས་ “ད་ེའདྲ་ཡིིན་ན། དགྲ་ལྷ་ཤོ་ི

ན་ཁོྱོད་ཀྱི་ིཚེོར་བ་ཇེ་ིའདྲ་རེད” ཅིེས་སྨྲས། ཁོོང་གིས་ “འོ་ད་ེརིན་གོང་ཆོེན་པོ་ཞིིག་ཡོིང་

གི་རེད།” ཅིེས་ལན་གནང་བྱུང་། དེ་ནས་ངས་ཞིེ་དྲགས་གླེེན་རྟེགས་ཀྱིི་སོྒོ་ནས་གནས་

ཚུལ་ཛོ་དྲག་ཏུ་བཏང་ནས་ “འོ་ན། ཁོྱོད་རང་ག་ིསྐྱ་ེདམན་ཤོ་ིན་ཚེོར་བ་ཇེ་ིའདྲ་ཡིིན་རྒྱུ་
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རེད།”ཞིེས་བརོྗོད་པས་ཁོོང་གིས་ “ཨོ། ད་ེཁོ་ེཔོ་ཡོིང་ག་ིརེད།” ཅིེས་གསུངས་ཏ་ེཁོོང་ལ་གད་

མོ་ཆོེན་པོ་ཞིིག་ཤོོར་གནང་སོང་།

ང་རང་སྦྲུམ་མ་ཡིིན་ཀྱིང་ངས་རྨ་རྒྱལ་སོྦེམ་རའ་ིསྡེ་ེསྒོར་ཐེངས་གསུམ་པའ་ིཆོ་ཤོས་

ཞིིག་ལ་མཉིམ་ཞུགས་བྱེད་ཕྱིིར་ RMDC ལ་རིན་པོ་ཆོ་ེདང་ལྷན་དུ་ཕྱིིན་པ་ཡིིན། བོྷལ་

ཌར་ནས་ངའི་རྟེ་བཞོིན་སོླེབ་ཕྲུག་ཇེི་སྙེད་ཅིིག་ཀྱིང་རོྡོ་རྗོེ་བཀའ་སྲུང་གི་རླུང་རྟེའི་ཚེན་

པ་གསར་པའ་ིཚེོགས་མིའ་ིཚུལ་དུ་ད་ེགར་སླེེབས་འདུག ང་ཚེོས་རྨང་གཞིིའ་ིགཡིོ་འགུལ་

དང་བཅིས་རྟེ་ཕྲེང་སོྣལ་སྡེེབ་ཀྱི་ིརྟེ་རྩལ་ (the equestrian version of drill) ཐ་ེབའ་ི

རྟེ་བཞོིན་ལུས་རྩལ་ཞིིག་སྦྱངས་པ་ཡིིན། ང་རང་རྟེ་ལ་བཞོིན་ཐུབ་མེད། འོན་ཀྱིང་ངས་

མི་ཚེོ་དང་ལྷན་དུ་ལས་ཀ་བྱས་པ་ཡིིན། འདིས་ང་རང་གི་དགེ་རྒན་གྱིི་སྦྱོང་བརྡོར་ལ་

ཕན་ཐོགས་ཆོེན་པོ་བྱུང་། མ་ིཚེོས་ང་རང་ག་ིའདོད་པ་བཞིིན་ཅི་ིཞིིག་བྱེད་དགོས་པ་དང་། 

ཁོོང་ཚེོའི་རྟེ་རྩལ་ཇེི་ལྟར་ཡིར་རྒྱས་གཏོང་བར་འགྲེལ་བཤོད་བྱེད་དུས་ཐབས་མཁོས་

དགོས་པའ་ིགལ་གནད་སོྦྱང་དགོས་ཐུག་བྱུང་།

ང་ཚེོས་རིན་པོ་ཆོ་ེལ་ཆོིབས་རྟེ་དགྲ་ལྷ་སྔོ་ལོར་ཉོིས་པ་རེད། ལ་ིཕ་ིབཟིའ་ནེར་གྱི་ིརྟེ་

གསེབ་ད་ེས་ིཔེན་ཡིའ་ིརྟེ་བཞོིན་སླེོབ་གྲྭའ་ིཆོེད་དུ་རྟེ་གསེབ་གསོ་སོྐྱང་བྱེད་ས་ཨོ་ས་ིཋེ་ིར་ི

ཡི་ཡི་ིཕ་ེབྷར་རྟེ་གསོ་ཁོང་གིས་ཧྥོ་ིལོ་ཪོ་ིཌའ་ིམ་ིཞིིག་ལ་བཙོང་འདུག ཐོག་མར་མིང་ལ་

མ་ེས་ིཋོེ་སོ་ཐ་ིརོམ་ཕ་ེཋེ་ཞིེས་བཏགས་པའ་ིརྟེ་འད་ིསྐོབས་དེར་ལོ་བཅོི་ལྔ་ཙམ་ཟིིན་ཚེར་

བའ་ིརྟེ་རྒན་ཞིིག་རེད། རིན་པོ་ཆོ་ེལ་རྟེ་ལ་བཞོིན་རྒྱུ་སླེར་ཡིང་འགོ་འཛུགས་འདོད་བྱུང་

བས་རོྡོ་རྗོེ་བཀའ་སྲུང་གི་ཚེོགས་མི་དང་། ཀ་ལཱ་པའི་འདུ་འཛོོམས་ཀྱིི་མཐར་ཕྱིིན་སླེོབ་

མ་ཚེོས་ཁོོང་ལ་སྐྱེས་སྐོར་གྱི་ིསྐྱེས་སུ་ཕུལ་བ་རེད། ང་ཚེོས་ཁོོའ་ིམིང་ལ་མ་ེས་ིཋོེ་སོ་དགྲ་

ལྷ་ཞིེས་བཏགས་པ་ཡིིན། རིན་པོ་ཆོེ་རྟེ་དེ་ལ་ཐུགས་མཉིེས་པོ་ཡིོད། རིན་པོ་ཆོེ་ཞིབས་

ཐང་པོ་མེད་ཀྱིང་རྟེ་པ་ཧ་ཅིང་ཡིག་པོ་ཞིིག་ཡིིན་པ་ད་ེན་ིངོ་མཚེར་པོ་རེད། ཁོོང་ལ་དུས་

ཚེོད་ཧ་ཅིང་དཀོན་པོ་ཡིིན་ན་ཡིང་ཁོོང་རྟེ་རར་གང་ཐུབ་ཀྱིིས་ཕེབས་རྒྱུ་འགོ་བཙུགས་

པ་རེད། ངས་ང་རང་ག་ིལས་རོགས་མ་ེར་ིལུཝི་ིས་ིལ་རིན་པོ་ཆོེའ་ིསོླེབ་སོྟན་པ་བྱེད་རོགས་
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ཞིེས་མངགས་པ་ཡིིན། ཁོོང་ག་ིསྐྱ་ེདམན་ཡིིན་པའ་ིཆོ་ནས་ངས་ཁོོང་ལ་སླེོབ་སོྟན་བྱེད་རྒྱུ་

ད་ེལས་སུ་རུང་བ་མ་རེད་བསམས་བྱུང་། ༡༩༨༠ ལོའ་ིདབྱར་ཐོག་དེར་ད་ཆོ་མ་ིཚེང་མས་

རྨ་རྒྱལ་སོྦེམ་རའི་སྡེེ་སྒོར་(དབྱིན་མིང་ Magyal Pomra Enccampment ཞིེས་འབྱུང་

བའི་བསྡུས་མིང་MPE)རམ་ཨེམ་ཕི་ཨེ་ཞིེས་འབོད་པའི་སྒོར་དུ་རིན་པོ་ཆོེ་བཞོིན་རྒྱུའི་

ཆོེད་དུ་ང་ཚེོས་དགྲ་ལྷ་ RMDC ལ་ཁྲིད་པ་ཡིིན།

ང་རང་སྦྲུམ་མ་ཡིིན་ཙང་སྟབས་བད་ེཔོ་མིན་ན་ཡིང་། ང་སྡེ་ེསྒོར་ལ་གཏན་ནས་འགོྲ་

ཐུབ་མེད་པས་ད་ེགར་ཉིིན་ཤོས་རིང་འགོྲ་འདོད་བྱུང་སོང་། རོྡོ་རྗོ་ེབཀའ་སྲུང་བས་ང་སོྡེད་

ས་མོ་ཊིའ་ིཁོང་པ་ཆུང་ངུ་མོ་ཊིའ་ིཁོང་པ་ཞིིག་གླེས་འདུག རིན་པོ་ཆོེས་ང་ལ་མོ་ཊིའ་ིཁོང་

པའ་ིནང་དུ་སོྡེད་དགོས་དོན་ཡོིད་པ་མ་རེད་ཅིེས་དཀའ་ལས་ཁོག་པོ་བཟོིས་བྱུང་། ངས་

ཤོེས་པ་ལ་ང་ཕྱིིན་ཚེར་རྗོེས་ལས་རིམ་མ་རོྫོགས་གོང་གི་ཉིི་མ་འགའི་སོྔོན་ལ་རིན་པོ་

ཆོ་ེམོ་ཊིའ་ིཁོང་པ་དེའ་ིནང་དུ་སོྤེར་གནང་འདུག

སྤྱིི་ལོ་ ༡༩༨༠ ལོ་ནི་རིན་པོ་ཆོེས་ཕྱིི་ཡིི་རྒོལ་བ་མེད་པའི་གཡུལ་འགྱིེད་ཆུང་ངུ་རེ་

བྱེད་རྒྱུ་དངོས་སུ་འགོ་བཙུགས་པའ་ིལོ་དང་པོ་རེད། རོྡོ་རྗོེའ་ིརྒྱལ་ཚེབ་འོད་གསལ་བསྟན་

འཛོིན་དང་། བཀའ་སྲུང་སྤྱིི་ཁྱོབ་ཌེ་ཝིིད་རོམ་གཉིིས་ཀྱིི་འགོ་ཁྲིད་ཀྱིི་འོག་ཏུ་སྡེེ་སྒོར་དེ་

དམག་གི་དཔུང་སྡེེ་གཉིིས་ལ་བགོས་པ་རེད། དམག་འཐབ་འགོ་མ་བཙུགས་སོྔོན་ལ་

རིན་པོ་ཆོེས་དམག་སྤྱི་ིགཉིིས་ལ་དམག་ཁྲིམས་ཇེ་ིསྙེད་ཅིིག་ལ་ཁོས་ལེན་བྱེད་དུ་བཅུག་

ནས། དམག་ཁྲིམས་དེ་དག་བརྩི་སྲུང་བྱེད་པའི་ཡིིག་ཆོར་ཁོོང་གཉིིས་ལ་མིང་རྟེགས་

རྒྱག་ཏུ་བཅུག དམག་སྤྱིི་གཉིིས་ཀྱིིས་དམག་ཁྲིམས་ལ་ས་རྟེགས་བཀོད་ཚེར་བའི་རྗོེས་

སུ་ཁོ་གཏད་དཔུང་སྡེེ་གཉིིས་ཀྱིིས་དམག་འཁྲུག་རྒྱག་སའི་རི་མཐོ་སྟེང་གི་སྤེང་གཤོོང་

ད་ེཚེོར་དཔུང་སོྐྱད་བྱེད། དེར་ཞུགས་མ་ིར་ེར་ེལ་གོ་མཚེོན་གྱི་ིཚུལ་དུ་བེད་སོྤྱིད་བྱེད་རྒྱུར་

ཕྱིེ་རྐྱེལ་ཆུང་ཆུང་འགའ་ཤོས་སོྤྲོད། གལ་ཏེ་མི་ཞིིག་ལ་ཕྱིེ་རྐྱེལ་ཅིིག་གཞུས་ཏེ་ཕོག་ན། 

མི་དེ་ཤོི་བའི་ཁུལ་བྱས་ཏེ་དམག་འཐབ་ནས་ཕྱིིར་འཐེན་བྱེད་དགོས། འདི་དག་ཚེང་མ་

ཡིིག་ཐོག་ཏུ་དམག་ཁྲིམས་ཀྱིི་ནང་དུ་བཀོད་ཡིོད། དམག་ཁྲིམས་གཞིན་དག་དཔེར་ན། 
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གལ་ཏེ་ཁོ་གཏད་ཚེན་པ་དེས་ཕྱིེ་རྐྱེལ་ཕོག་མི་ཞིིག་ལ་ཆུ་སྤྲོད་པ་ཡིིན་ན། ཆུ་སོྤྲོད་སའི་

མི་དེ་ཁོ་གཏད་དཔུང་སྡེེའི་ནང་དུ་འཛུལ་ཆོོག་གི་ཡོིད། དམག་ཁྲིམས་བཅུ་པ་གལ་ཆོེ་

ཤོོས་གཅིིག་ད་ེདམག་དཔུང་ག་ིའགོ་ཁྲིད་གཉིིས་ཀྱིིས་ས་རྟེགས་བཀོད་པའ་ིཡིིག་ཆོ་དེའ་ི

བུ་བཤུས་ཁོོ་ནའི་སྟེང་དུ་གསལ་གྱིི་ཡིོད། དམག་སྤྱིི་གཉིིས་ཀས་འདི་མཐོང་འོས་ཆོེ་ན་

ཡིང་། ཁོོང་ཚེོས་ས་རྟེགས་འགོད་སའི་ཤོོག་ངོས་དང་པོའ་ིསྟེང་དུ་གསལ་གྱིི་མེད་ཙང་། 

གཉིིས་ཀས་མཐོང་མ་ིའདུག

དམག་འཐབ་ཀྱི་ིསྐོབས་སུ་དམག་སྤྱི་ིགཉིིས་ལ་སོ་སོའ་ིདཔུང་དམག་ག་ིའཐབ་བྱུས་

འགོད་པའི་འགན་ཡིོད་པ་དང་། དམག་མི་ཚེོས་ཁོོང་གཉིིས་ཀྱིི་བཀོད་འདོམས་ལ་ཉིན་

དགོས། རྒྱལ་ཚེབ་ཀྱིི་འཐབ་བྱུས་དེ་དྲག་ཤུགས་ཅིན་ཡིིན་པས་ཁོོའ་ིདམག་དཔུང་གིས་

དགྲ་ཕོྱིགས་ལ་དང་པོར་ཕར་རོྒལ་བྱེད་དགོས་པ་ཡིིན། ཁོོའ་ིཕོྱིགས་ཀྱིིས་ཕྱི་ེརྐྱེལ་མང་པོ་

གཞུས་ཏ་ེཁོ་གཏད་ཀྱི་ིམ་ིམང་པོ་བསད་པ་རེད། ཌ་ེཝིིད་རོམ་གྱིིས་བླ་འཁྱོམ་པ་ལྟར་རང་

ཉིིད་ཀྱི་ིཐབས་བྱུས་དེར་ཞིེད་སྣང་གང་འཚེམས་སྐྱེས་པའ་ིའབྲེས་བུར་རང་ག་ིདཔུང་སྡེ་ེ

དེ་ཁོ་གཏད་ཀྱིི་མདུན་དུ་ཁྲིད་ཙང་ཁོོང་ཚེོ་ཕལ་ཆོེ་བ་བསད་པ་རེད། ཌེ་ཝིིད་ཀྱིི་དམག་

དཔུང་གི་ནང་ནས་སྡེེ་ཚེན་ཆུང་ངུ་(མི་ཆོེལ་གྱིིས་འགོ་འཁྲིད་པ་དེའི་ནང་དུ་ས་དབང་

ཡིང་ཡིོད།) ཞིིག་འཐབ་འཁྲུག་དང་པོ་དེ་ནས་བོྲེས་ཏེ། འཛོིན་བཟུང་དང་འཆོི་བ་ལས་

གཡོིལ་ཐབས་ཀྱིིས་མར་པ་རིའི་གཡིས་གཡོིན་དུ་ཆུ་ཚེོད་འགའ་ཞིིག་བོྱལ་ཏེ་བསྡེད་པ་

རེད། མཐའ་མ་དེར་ཁོོང་ཚེོས་རྒྱལ་ཚེབ་ཀྱིི་དམག་དཔུང་ཐོག་ཏུ་དོན་མེད་ཀྱིི་རོྒལ་བ་

མཐའ་མ་ད་ེབྱས་པ་དང་ཚེང་མ་བསད་འདུག མ་ིཚེོས་རབ་རིབ་ཅིན་གྱི་ིཕྱི་ེཡི་ིརྡུལ་འཚུབ་

ཀྱི་ིཁོྲད་དུ་རང་ཉིིད་ཀྱི་ིབོླ་མཐུན་ཚེ་ོཤོ་ིའགོྲ་བ་མཐོང་དུས་མངོན་སུམ་དང་འདྲ་བ་ཚེོར་

ཡིོད། ཁོོང་ཚེོས་དམག་འཁྲུག་གིས་གོད་ཆོག་ཅི་ིཞིིག་བཟོི་ཡི་ིཡོིད་མིན་དངོས་སུ་མཐོང་བ་

རེད། ཕོྱིགས་གཞིན་ཞིིག་ནས་དེར་ཞུགས་མཁོན་མང་པོ་ཞིིག་ལ་དམག་འཐབ་ད་ེན་ིཉི་ིམ་

སྐྱེལ་བའ་ིརྩེད་འཇོེའ་ིསྣང་བ་སྐྱིད་པོ་ཞིིག་ཏུ་མངོན་ཡོིད།
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ཕྱི་ིདོྲ་དེར་དམག་འཐབ་ཀྱི་ིདམག་འཁྲུག་མཐའ་མ་དེའ་ིརྗོེས་སུ་དམག་འཁྲུག་མཐའ་

མ་རྒྱག་སའ་ིསྤེང་ལོྗངས་ཡིོངས་སུ་ཁྱོབ་པའ་ིའཇེའ་གསལ་པོ་ཞིིག་ནམ་མཁོར་ཟུག་འདུག 

ཕྱིི་དོྲ་དེར་རིན་པོ་ཆོེ་དང་ཁོོང་གི་སྐུ་བཅིར་ཚེོས་ལྟད་མོ་ཆོ་ཚེང་མཐོང་ཐུབ་སའི་ཞིིང་

ཐང་དབུས་ཀྱི་ིབྲེག་རོྡོ་ཆོེན་པོ་ཞིིག་ག་ིསྟེང་དུ་སྒོར་བཏབ་ནས་བཞུགས། དཔུང་སྡེ་ེགང་

རུང་ནས་མི་ཞིིག་ཤོི་ན་མི་དེ་བར་དོའ་ིབྲེག་རོྡོ་ཞིེས་བཏགས་པའི་རིན་པོ་ཆོེའི་སྡེེ་སྒོར་

དེར་གཏོང་ག་ིཡོིད།

དམག་འཁྲུག་མཐའ་མ་དེའི་རྗོེས་སུ་ཁོོང་གིས་རོྡོ་རྗོེ་བཀའ་སྲུང་གི་ཚེོགས་མི་ཚེང་

མ་སྡེེ་སྒོར་ལྟེ་བ་དེར་འཛོོམས་དགོས་པའི་བཀའ་གནང་། དེ་གར་ནམ་མཁོར་སྤྲོིན་

འཁྲིགས་ཏེ་ཆོར་བབས། ཆོར་ཞོིད་འདིའི་ནང་ལ་ཁོོང་གིས་ཉིིན་དེའི་དམག་འཐབ་ཀྱིི་

གྲུབ་འབྲེས་ཐོག་བགོྲ་གླེེང་དང་། དམག་མ་ིདང་ཁོོང་ཚེོའ་ིའགོ་ཁྲིད་ཀྱི་ིབྱེད་ལས་ལ་ཨང་

རིམ་གནང་། ཁོོང་གིས་གསུང་བཤོད་གནང་རྒྱུ་འགོ་བཙུགས་པ་དང་ཉིན་མ་ིཚེོས་རང་

རང་གིས་གནད་དོན་རོྟེགས་མེད་པ་ཤོེས་འགོ་ཚུགས་རྗོེས་ཁོོང་ཚེའོ་ིརྣམ་འགྱུར་ལ་འགྱུར་

བ་ཤུགས་ཆོ་ེཐེབས། རྒྱང་བསྒྲགས་མེད་ཙང་རིན་པོ་ཆོེས་ཆོར་སྒྲའ་ིནང་དུ་གསུང་ཤུགས་

ཆོེན་པོ་སོྐྱན་དགོས་བྱུང་། རིན་པོ་ཆོ་ེརས་གུར་ཞིིག་ག་ིའོག་ཏུ་བཞིེངས་ཡོིད་ཀྱིང་དཔུང་

དམག་ཚེ་ོལ་ད་ེའདྲའ་ིཆོར་སོྐྱབ་གང་ཡིང་མེད། ཁོོང་ཚེ་ོཆོར་པས་སོྦེང་བཞིིན་ཡོིད། རིན་

པོ་ཆོེས་གང་གསུངས་པ་དེ་སྒྲ་འཇུག་བྱས་མེད། འོན་ཀྱིང་ཡིིག་འབྲེི་བ་ཞིིག་གིས་ཁོོང་

གི་གསུང་རྣམས་ཧ་ཅིང་མྱུར་བའི་སོྒོ་ནས་ཟིིན་བྲེིས་སུ་བཏབ་ཡོིད། རིན་པོ་ཆོེས་དེར་

འཛོོམས་པའི་སོླེབ་མ་ཚེོ་ལ་དོན་དངོས་སུ་ཁོོང་ཚེོ་ཚེང་མ་ཕམ་པ་རེད་གསུངས། སུ་

གཅིིག་གིས་ཀྱིང་རྩེད་འཇོེ་དེའ་ིདོན་ངོ་མ་རོྟེགས་མེད།

སྐོབས་འདིར་ཁོོང་གིས་གོ་བརྡོ་སོྤྲོད་འདོད་ཡིོད་པའི་གཞིི་རྩའི་བརྡོ་དོན། དམག་

ཁྲིམས་བཅུ་པ། སྦེས་པའི་ཁྲིམས་དེ་གསལ་སྟོན་གནང་བ་རེད། ཁྲིམས་དེའི་ནང་དུ་ 

“འཐབ་བྱུས་ཡིག་པོ་མེད་པ་དང་། མི་མང་པོ་ཤོི་བའི་རྐྱེེན་བྱེད་པ་ནི་དམག་འཁྲུག་ཕམ་

པའ་ིརྒྱུ་ཡིིན།” ཞིེས་གསལ་ཡོིད། ད་ེནས་ཁོོང་གིས་མ་ིཚེང་མར་ “ང་ཚེོའ་ིསྡེ་ེསྒོར་འདིའ་ི
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ལས་འགན་ནི་དམག་འཁྲུག་ཅིེས་པའི་ཚེིག་འབྲུ་འདིའི་གོ་དོན་ “དྲག་རོྒལ་ལས་རྒྱལ་

བ་” ཞིེས་ཨོག་ས་ིཧོྥོརད་དབྱིན་སྐོད་ཚེིག་མཛོོད་སྐྱར་འབྲེ་ིབྱེད་རྒྱུ་ད་ེརེད།” ཅིེས་འགྲེལ་

བཤོད་གནང་།

རིན་པོ་ཆོེས་དམག་འཐབ་འགོ་མ་ཚུགས་སོྔོན་ལ་དཔའ་དར་དང་དམག་དར་སྣ་

ཚེོགས་འཕྱིར་ཞིིང་རླུང་རྟེའི་ནུས་པ་གོང་འཕེལ་དང་སྦྲེགས་དཔུང་སྡེེ་གཉིི་ག་ཡིག་པོ་

མངོན་བྱུང་གསུངས། ཁོོང་གིས་དེའ་ིཐད་ལ་དཔུང་སྡེ་ེགཉི་ིགར་ཨང་ཀ་ིར་ེསྤྲོད་གནང་། 

འོན་ཀྱིང་རྒྱལ་ཚེབ་ལ་ནང་པ་ཡིིན་པའི་ཆོ་ནས་དཀའ་ངལ་ཞིིག་ཡིོད། ཅིིའི་ཕྱིིར་ཞིེ་ན་

ཁོོའ་ིཐབས་ལམ་དེ་གཞིན་གསོད་རྒྱུ་དེ་རེད། དེའི་ཆོ་ནས་ཁོོ་ལ་ཨང་ཀི་ཐོབ་མེད། ཌེ་

ཝིིད་རོམ་ལ་ཤོམ་བྷ་ལའི་དཀའ་ངལ་ཞིིག་ཡོིད། གང་གིས་ཞིེ་ན་ཁོོས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་ནང་

མ་ིསྟ་ེདཔུང་སྡེ་ེད་ེབོླས་བཏང་བ་རེད། འདིའ་ིཆོ་ནས་ཁོོ་ལ་ཨང་ཀ་ིཐོབ་མེད། མ་ིཆོེལ་ལ་

ཐོག་མར་བསམ་བོླ་ཡིང་དག་བྱུང་བ་དང་དེ་ནས་བསམ་བོླ་དེའི་ལོྡག་ཕོྱིགས་སུ་ཕྱིིན་པ་

ལ་བརྟེེན་ནས་ཨང་ཀི་ཆོག་པ་རེད། ཁོོའ་ིབོླ་ལ་རང་དང་རང་ཉིིད་ཀྱིི་དཔུང་སྡེེ་ཆུང་ངུ་

དེས་མགོ་སྒུར་དགོས་བསམས་ཡིོད་ཀྱིང་དེའ་ིཚེབ་ཏུ་མཐའ་མ་དེར་རྒྱལ་ཚེབ་ཀྱི་ིདཔུང་

སྡེེར་ཕྱིིར་རོྒལ་བྱས་ཙང་རིན་པོ་ཆོེའི་བུ་ཐེ་བའི་ཚེང་མ་བསད་པ་རེད། སྡེེ་ཚེན་ཆུང་ངུ་

འདིའ་ིདམག་སྤྱི་ིམ་ིཆོེལ་གྱིིས་དམག་འཁྲུག་ནང་ས་དབང་གསོད་དུ་བཅུག་པ་ལ་བརྟེེན་

ནས་ཨང་ཀ་ིབཅིག གནས་ཚེད་ལྡན་པའ་ིཨང་ཀ་ིསུ་ལའང་མ་ཐོབ།

རིན་པོ་ཆོེའི་གསུང་དེ་དག་ཧ་ཅིང་ཧོན་འཐོར་བོ་ཞིིག་རེད། དེར་འཛོོམས་པའི་མི་

མང་པོ་ཞིིག་གིས་རང་ཉིིད་ཀྱིིས་རྩེད་འཇེོ་དེའ་ིསྟེང་དུ་དྲག་ཤུགས་བྱས་པ་དང་། ད་ེསོྤེང་

ཐབས་ཀྱི་ིདཀའ་ངལ་བཅིས་ངོས་བཟུང་སྟ་ེངུ་ཁོ་ཤོོར་རྒྱུ་འགོ་བཙུགས། རིན་པོ་ཆོེས་མ་ི

ཚེང་མ་ལ་སང་ཉིིན་དེར་དམག་འཐབ་ཀྱིི་རྩེད་འཇོེ་དེ་ཆོ་ཚེང་སྐྱར་དུ་བྱེད་དགོས་པའི་

བཀའ་གནང་། མི་རྣམས་ངལ་བས་དུབ་ཡིོད་ཀྱིང་ཁོོང་གིས་ཁོོང་ཚེོ་ཅིི་ཙམ་ཐང་ཆོད་

ཡིོད་པ་དེར་ཐུགས་སྣང་གནང་མེད། དེས་ན་སང་ཞིོགས་དེར་དཔུང་སྡེེ་གཉིིས་ཀ་ཡིང་

སྐྱར་རི་ལ་འཛོེགས། རིན་པོ་ཆོེས་དམག་སྤྱིི་གཉིིས་བརྗོེ་སྒྱུར་གྱིིས་རྒྱལ་ཚེབ་ཀྱིིས་ཌེ་
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ཝིིད་རོམ་གྱི་ིདཔུང་སྡེ་ེདང་། ཌ་ེཝིིད་ཀྱིིས་རྒྱལ་ཚེབ་ཀྱི་ིདཔུང་སྡེེའ་ིའགོ་ཁྲིད་བྱས། ཁོོང་

ཚེོས་ཧ་ལམ་མ་ེམདའ་གཅིིག་ཀྱིང་མ་འཕངས་པའ་ིདམག་འཐབ་ཅིིག་བྱས་པ་རེད།

ལོ་རྗོེས་མ་ད་ེཚེོའ་ིནང་དུ་འཐབ་བྱུས་ཡིར་རྒྱས་ཕྱིིན་ཙང་འཐབ་འཁྲུག་མང་དུ་ཕྱིིན་

ནས་འགའ་ཞིིག་ཤོ་ིསོྐྱན་བྲེལ་བ་དང་འགའ་ཞིིག་ལ་ཤོ་ིསོྐྱན་ཉུང་ངུ་ལས་མེད་པ་ད་ེའདྲ་

བྱུང་ཡོིད། ད་ེལྟར་ཡིང་དྲག་ཤུལ་ལ་བརྟེེན་ནས་རྒྱལ་ཁོ་དང་བཙན་བཟུང་བྱེད་རྒྱུ་མེད་

པའ་ིགཏིང་ཟིབ་པའ་ིབརྡོ་འཕྲིན་ད་ེཨང་དང་པོ་དང་རྩ་བར་བཟུང་ཡིོད།

སྡེེ་སྒོར་མཇུག་བསྒྲིལ་མ་ཐག་ཏུ་ངའི་མངལ་ནས་ཁྲག་ཐོན་གྱིི་ཡིོད་ཙང་ཨེམ་རྗོེས་

ང་ལ་མལ་སའི་ནང་དུ་ངལ་གསོ་བྱེད་དགོས་པ་བརོྗོད་བྱུང་། རིན་པོ་ཆོེ་དང་ང་གཉིིས་

ཀྱིིས་མཉིམ་དུ་མལ་སར་ངལ་གསོ་བྱས་པ་ཡིིན། ང་གཉིིས་ལ་དུས་ཚེོད་དེ་ནི་ཞིེ་དྲགས་

སྐྱིད་པོ་དང་མགུ་བ་འཕེལ་བ་ཞིིག་བྱུང་། དགོང་དོྲ་ཞིིག་ལ་ང་ཚེོས་མ་ིཆོེལ་གྱི་ིསྐྱེས་སྐོར་

སྲུང་བརྩི་བྱེད་པའི་དགོང་ཚེིགས་ཤོིག་ཕོ་བྲེང་དུ་བཏང་པ་ཡིིན། འདི་ལ་ང་ལངས་ཏེ་

འགོྲ་ཐུབ་བྱུང་། འོན་ཀྱིང་རྗོེས་སུ་ང་མལ་སར་ཕྱིིན་ཏ།ེ ངས་བརྙིན་འཕྲིན་ནས་ “གདོན་

སོྒྲལ་བྱེད་མཁོན་” (The Exorcist) ཞིེས་པའི་གོླེག་བརྙིན་དེར་བལྟས་པ་ཡིིན། རྗོེས་སུ་

ང་འོག་ཐོག་ཏུ་ཐབ་ཚེང་ནང་རིན་པོ་ཆོེར་བལྟ་བར་ཕྱིིན། ང་གཉིིས་ཀྱིིས་སྐོད་ཆོ་ཡུན་

ཙམ་བཤོད་རྗོེས་རིན་པོ་ཆོ་ེཁོོང་རང་ག་ིསྐུ་སྲུང་དང་མཉིམ་དུ་ཕོ་བྲེང་ག་ིརྒྱབ་སྐོས་ནས་

ཡིར་ཕེབས་པ་དང་ང་ཐབ་ཚེང་དུ་བསྡེད་པ་ཡིིན། ཁོོང་སྣང་བ་སྐྱིད་མདོག་ཁོ་པོ་ཡིོད་

པ་དང་སྐོས་འཛོེགས་ཀྱིི་སྟེང་དུ་ཡིར་མཆོོང་མར་མཆོོང་གནང་གི་འདུག སྐུ་སྲུང་དེ་

རྗོེས་ལ་ཡོིང་དགོས་ཀྱིང་སོྔོན་ལ་ཕྱིིན་འདུག དེ་ནས་ངས་བརྡོབ་ཆོག་གི་སྐོད་སྒྲ་ཆོེན་

པོ་ཞིིག་ཐོས་བྱུང་། ངའ་ིསེམས་ལ་ཤོིང་སྒོམ་ཞིིག་སྐོས་ཐོག་ནས་མར་འབུད་རྒྱག་བཏང་

བ་ཡིིན་ནམ་སྙམ་བྱུང་། རིན་པོ་ཆོ་ེམར་གྲིལ་ནས་དབུ་ལ་བརྡོབ་སོྐྱན་བྱུང་འདུག ངས་

ཁོོང་སྐོས་འཛོེགས་ཀྱི་ིགཤོམ་དུ་མཐོང་དུས་ཁོོང་དུས་ཡུན་ཐུང་ངུ་ཞིིག་ག་ིརིང་ལ་དྲན་

པ་ཐོར་འདུག་པས་ངས་ཁོོང་ཤོ་ིབ་རདེ་བསམས་ཏ་ེསམེས་ཁྲལ་གྱིསི་ངའ་ིབླ་འཁྱོམས་སོང་།
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མི་ཆོེལ་ཕོ་བྲེང་དུ་ཡོིད་བཞིིན་པ་ཡིིན་ཙང་བརྡོབ་སྒྲ་ཐོས་པ་དང་ཁོོ་དེ་མ་ཐག་ཏུ་

སླེེབས་པ་དང་། བོླ་བདེ་བ་ཞིིག་ལ་ད་ཆོ་དྲན་པ་སོས་ཏེ་བདེ་ཐང་དུ་མངོན་པའི་རིན་པོ་

ཆོེ་ལ་བརྟེག་དཔྱོད་བྱས་སོང་། མི་ཆོེལ་གྱིིས་བརྟེག་དཔྱོད་གྲུབ་མཚེམས་རིན་པོ་ཆོེ་ལ་

བརྡོབ་འཁྲུག་ཕྲན་བུ་ཞིིག་བྱུང་ཡོིད་པ་ཤོེས་འདུག ང་ཚེོས་མཚེན་དེར་རིན་པོ་ཆོ་ེཁྱོིམ་དུ་

འཇོེག་རྒྱུའ་ིཐག་བཅིད་པ་ཡིིན། ཕྱི་ིཉིིན་དེར་རིན་པོ་ཆོེས་དབུ་སྙུང་ག་ིའདུག་གསུངས་པ་

དང་ཁོོང་གིས་གལ་ཏ་ེཁོོང་མ་ིགཞིན་ཞིིག་ཡིིན་ན་དེས་ “ཐལ་སོྣད་ལ་ལྕ་ེལྡག་རྒྱག་བཞིིན་

བསྡེད་ཡིོད་ཀྱི་ིརེད་” ཅིེས་ན་ཟུག་དྲག་པོ་ཡིོད་ཚུལ་བསྟན་སོང་། རིན་པོ་ཆོེའ་ིན་ཚེ་ད་ེམ་ི

ཕལ་ཆོ་ེབའ་ིན་ཚེ་ལས་ཧ་ཅིང་ཐ་དད་རེད། སྐོབས་དེར་མ་ིཆོེལ་གྱིིས་རིན་པོ་ཆོ་ེལམ་སེང་

སྨོན་ཁོང་དུ་ཁྲིད་པ་རེད། ད་ེགར་སྨོན་པས་ཁོོང་ག་ིཀློད་པའ་ིས་ཁོྱོན་ཆུང་ངུ་གཉིིས་ནས་

ཁྲག་ཟིགས་འདུག་ཟིེར། ཁོོང་ནང་དུ་ལོག་བཅུག་ཡིོད་ཀྱིང་གནས་སྐོབས་རིང་མལ་སར་

བཞུགས་དགོས་བྱུང་ཡོིད།

ང་ཚེོ་གཉིིས་ཀ་མལ་སར་སོྡེད་དགོས་བྱུང་བ་དང་ཁོ་འཛོིང་རྒྱག་རྒྱུ་འགོ་བཙུགས། 

ང་གཉིིས་ཀྱི་ིགཉིིད་ཉིལ་རྒྱུ་དང་སད་རྒྱུའ་ིདུས་ཚེོད་རྦད་ད་ེམ་ིའདྲ་བ་ཡིིན་ཙང་ཕན་ཚུན་

གཅིིག་གིས་གཅིིག་ལ་ཡིང་ཡིང་གཉིིད་དཀོྲག་བཞིིན་ཡོིད། ཡིིད་འཕོྲག་པའི་ཁོོར་ཡུག་

དེ་མི་སྐྱིད་པར་གྱུར། ཕལ་ཆོེར་རིན་པོ་ཆོེའི་དབུ་སྙུན་གྱིི་ཡིོད་ཙང་ཁོོང་གི་རྣམ་འགྱུར་

འཇེིགས་སུ་རུང་བ་ད་ེའདྲ་བྱུང་བ་ད་ཆོ་ངས་རྟེོགས་ཀྱི་ིའདུག མཚེན་ཞིིག་ལ་ང་གཉིིས་

དབར་འཛོིང་རེས་སྡུག་པོ་ཞིིག་ཤོོར་བས་ཉིལ་ཁོང་དུ་ཡིོད་པའ་ིདངོས་ཆོས་ཧ་ལམ་ཚེང་

མ་བཅིག་པ་ཡིིན། དོན་དག་ག་རེའི་སོྐོར་ལ་ཡིིན་མིན་ངས་དྲན་སོས་ཀྱིི་མི་འདུག ང་

ཚེོ་གཉིིས་ཀས་སྐོད་ཅོིར་བརྒྱབ་སྟེ་ཅི་ལག་གཡུགས་པ་དང་བཅིག་པ་ངས་དྲན་སོས་ཀྱིི་

འདུག སྐུ་སྲུང་བ་ནང་དུ་ཡིོང་སྐོབས་ཉིལ་ཁོང་ད་ེཟིང་ང་ེཟིིང་ང་ེཞིིག་ཆོགས་བསྡེད་ཡིོད།

རིན་པོ་ཆོེས་ཁོོང་གིས་ངའི་མཉིམ་དུ་འཛོིང་རེས་རྒྱག་ཐུབ་པ་དེར་རྗོེས་སུ་ཡིི་རང་

གནང་གི་ཡིོད་གསུངས་གི་ཡིོད། གང་ཡིིན་ཟིེར་ན་ཁོོང་རང་སུ་ཞིིག་ཡིིན་པའི་ཆོ་ནས་

དེ་ལྟ་བུའི་ཁོོང་ཁོྲ་སོྟན་ས་དང་འཛོིང་རེས་རྒྱག་ཐུབ་ས་གཞིན་དག་སུ་ཡིང་མེད། ང་
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གཉིིས་ཀྱིིས་འཛོིང་རེས་མང་པོ་བརྒྱབ་མེད་ཀྱིང་། སྐོབས་དང་དུས་སུ་འཛོིང་རེས་ཤུགས་

ཆོེན་ད་ེའདྲ་ཡིོང་ག་ིཡིོད། སྐོབས་ར་ེའདྲ་ེཞུགས་པ་ལྟ་བུ་ཡིོང་ག་ིཡིོད་ཀྱིང་གོླེ་བུར་དུ་ཞི་ི

འགོྲ་ཡིི་ཡིོད། ང་གཉིིས་སུས་ཀྱིང་ཞིེ་སྡེང་ཁོོག་པར་ཉིར་གྱིི་མེད་ལ་སང་ཞོིགས་དེ་ཁོོང་

ཁོྲ་ཞི་ིཚེར་བ་རེད།

ཕོྱིགས་གཅིིག་ནས་བྱས་ན་སྐོས་ཐོག་ག་ིབརྡོབ་ཆོག་ད་ེརིན་པོ་ཆོེའ་ིསྐུ་ཚེེའ་ིནང་ག་ི

དཀྱིོགས་མཚེམས་གལ་ཆོེན་ཞིིག་རེད། དེའི་རྗོེས་སུ་ཁོོང་གཞིི་རྐང་ནས་འགྱུར་བ་ཕྱིིན་

པ་ངས་རྟེག་ཏུ་ཚེོར་བྱུང་། བརྡོབ་ཆོག་དེའི་རྗོེས་སུ་སྐོབས་རེར་ང་ལ་ཁོོང་ནི་སོྔོན་མའི་

ཁོོང་ག་ིབརྒྱ་ཆོའ་ིབརྒྱ་ཐམ་པ་ད་ེམིན་པའ་ིཚེོར་བ་སྐྱེས།

དེའ་ིརྗོེས་སུ་ཁོོང་ག་ིགསུང་ཆོོས་རྣམས་སྔོར་ལས་ཐུགས་སོྟབས་ཅིན་ཡིིན་པ་གསལ་

པོ་རེད། ཁོོང་གིས་གསུང་ཆོོས་ལ་ཞིིབ་ཕྲའ་ིའགྲེལ་བཤོད་གནང་རྒྱུར་ཐུགས་སྣང་ཉུང་དུ་

ཕྱིིན་ཀྱིང་། གསུང་ཆོོས་ཀྱིི་སྙིང་པོ་དེ་ཁོོར་ཡུག་ལ་འོད་དུ་འཕོྲས་ཙང་། དོན་དངོས་སུ་

ཁོོང་གི་གསུང་བཤོད་རྣམས་ཀྱིི་ནུས་མཐུ་ཆོེ་རུ་ཕྱིིན་སོང་། ཁོོང་གི་ཀློད་པར་གཏན་དུ་

སོྐྱན་ཤོོར་བ་ད་ེའདྲ་གང་ཡིང་མ་རེད། འོན་ཀྱིང་འགྱིེལ་བའ་ིརྗོེས་སུ་འགྱུར་བ་ཞིིག་བྱུང་

འདུག རྗོེས་སུ་ངས་ཕྱིིར་བལྟ་བྱེད་དུས་བརྡོབ་སོྐྱན་ད་ེནས་བཟུང་སྐུ་གཟུགས་ལ་ཉིམས་

ཆོག་ཡོིང་རྒྱུ་འགོ་བཙུགས་ཏེ་མཐའ་མ་ ༡༩༨༧ ལོར་སྐུ་གཤོེགས་པ་རེད་སྙམ་བྱུང་། 

ཅིིའ་ིཕྱིིར་ངས་ད་ེལྟར་ཚེོར་གྱི་ིཡིོད་པ་ང་རང་གིས་ཏག་ཏག་ཤོེས་ཀྱི་ིམ་ིའདུག

མ་མཐར་ཡིང་ཕྱིི་ཚུལ་ལྟར་ན། རིན་པོ་ཆོེའི་སྙུན་གཞིི་ཆོ་ཚེང་དྭོངས་ཏེ་ཁོོང་གིས་

སོྟན་དུས་གསུང་ཆོོས་ཀྱི་ིརའེུ་མགི་མུ་མཐུད་གནང་བ་རདེ། སྤྱི་ིལོ་ ༡༩༨༡ ལོའ་ིཟླ་བ་དང་

པོའ་ིའགོ་སོྟད་དརེ་ཁོོང་གསི་བགོྲ་གླེངེ་ཚེགོས་འདུ་སྐྱར་མ་གནང་བར་ཤོ་ཋོེ་ལགེ་ལུ་ཝི་ེས་ི

ལ་ཕབེས་གནང་བ་རདེ། ལོ་དེའ་ིམཇུག་ཏུ་རནི་པོ་ཆོསེ་དརེ་ཡོིད་སོླེབ་མ་ཚེང་མར་ཝིརེ་

མའ་ིསྒྲུབ་ཐབས་ངོ་སོྤྲོད་ཀྱིསི་ཀ་ལཱ་པའ་ིའདུ་འཛོམོས་གཞིན་ཞིགི་ཚེགོས་གནང་མཛོད།

ངས་ཕྲུ་གུ་སྐྱེ་རྒྱུར་ཟླ་བ་གཅིིག་ཙམ་མ་སླེེབས་བར་དུ་བོྷལ་ཌར་དུ་བསྡེད་པ་ཡིིན། 

ད་ེནས་ངས་མ་ིཆོེལ་དང་ལྷན་དུ་མོ་ཊིའ་ིནང་ལེག་ལུ་ཝི་ེས་ིལ་ཕྱིིན་ཏ་ེཤོ་ཋོེ་ལ་ཡིོད་པའ་ི



འབྲུག་སྒྲ།

574

རིན་པོ་ཆོེའ་ིམགོྲན་ཁོང་ག་ིནང་དུ་སོྤེར་པ་ཡིིན། ངའ་ིཕྲུ་གུ་སྐྱ་ེདུས་ད་ེལས་བདུན་ཕྲག་

གཅིིག་ལྷག་ཡོིལ་ཚེར་བ་དང་། མཐའ་མ་དེར་ད་ེགར་ཡོིད་པའ་ིཨེམ་རྗོེས་ང་ལ་སྐྱ་ེཟུག་

རྒྱུད་སྐུལ་བྱེད་རྒྱུར་ཐག་བཅིད་སོང་། ང་བྷན་ཧྥོ་ིལ་ཡིོད་པའ་ིམ་ིན་རོལ་ས་ིཕ་ིརིང་ས་ིསྨོན་

ཁོང་དུ་ཕྲུ་གུ་སྐྱ་ེབར་ཕྱིིན།

རིན་པོ་ཆོེ་ཐེངས་ཤོིག་སླེར་ཡིང་ང་ལ་སྐྱེ་ཟུག་སྐུལ་བའི་སླེོབ་སོྟན་པ་ངོ་མཚེར་

ཅིན་ཞིིག་ཏུ་གྱུར་བ་རེད། ཁོོང་གིས་ང་ལ་ག་དུས་དབུགས་གཏོང་དགོས་པ་དང་ག་དུས་

དབུགས་གཏོང་མི་དགོས་པའི་ལམ་སོྟན་གནང་བ་དང་། ཁོོང་གིས་རྒྱུན་དུ་དུས་ཚེོད་

ཏག་ཏག་ད་ེམཁྱོེན་གྱི་ིའདུག ང་ཡི་ེཤུའ་ིགནམ་བདག་ཆོོས་ལུགས་ཀྱི་ིསྨོན་ཁོང་ཞིིག་ཏུ་

ཡིོད་པ་དང་ངའི་སྐྱེ་ཟུག་རྒྱག་སའི་ཁོང་མིག་དེའི་རྩིག་པའི་སྟེང་དུ་རྒྱ་གྲམ་ཞིིག་འདུག 

སྨོན་ཞིབས་ལས་བྱདེ་པ་མང་ཆོ་ེབ་ཨ་ན་ེརདེ། ཕྲུ་གུའ་ིཁོ་ཕོྱིགས་བསྒྱུར་བ་ལ་བརྟེནེ་ནས་

ངའི་རྒྱབ་ལ་ན་ཟུག་ཧ་ཅིང་ཆོེན་པོ་བརྒྱབ་བྱུང་། ཕྲུ་གུ་མ་སྐྱེས་སོྔོན་ལ་ངའི་མངལ་ཁོ་

སན་ཊི་ིམ་ིཊིར་དགུ་ཙམ་རྒྱ་བསྐྱེད་ད་ེཆུ་ཚེོད་འགའ་ཤོས་ཕྱིིན་སོང་། མཐའ་མ་དེར་ངས་

ན་ཟུག་སོྒོམ་མ་ཐུབ་པར་ “ཇེ་ིས་ས་ིཡི་ིཨ་ཕའ་ིརོ། ཇེ་ིས་ས་ིཡི་ིཨ་ཕའ་ིརོ།” གདུང་བའ་ིངུ་

སྐོད་ཤུགས་ཆོ་ེཤོོར་བྱུང་། ཁོོང་ཚེོས་ང་ལ་ཟུག་གཅོིག་ག་ིསྨོན་ཡིག་པོ་ཞིིག་སྤྲོད་མ་བྱུང་། 

དེ་ནི་ཧ་ཅིང་གནའ་དུས་ཀྱིི་སྐོབས་དང་མཚུངས། རྗོེས་སུ་ང་བོྷལ་ཌར་དུ་སླེེབས་དུས་

ངའི་སྨོན་པས་ “ཁོོང་ཚེོས་ཕྲུ་གུའི་ཁོ་ཕོྱིགས་མ་བསྒྱུར་བ་དེ་ངས་ཡིིད་ཆོེས་ཐུབ་ཀྱིི་མི་

འདུག” ཅིསེ་བརོྗོད་བྱུང་། སྐོབས་གཅིགི་ལ་ཁོང་པའ་ིནང་དུ་ཡོིད་པའ་ིཨ་ན་ེགཅིགི་གསི་ 

“ད་ཆོ་དབུགས་རིང་ཞིིག་ཐོངས།” ཞིེས་བརོྗོད་བྱུང་། དེ་ནི་དུས་ཚེོད་རྦད་དེ་ནོར་འདུག 

རིན་པོ་ཆོ་ེདང་ང་གཉིིས་ཀྱི་ིམཉིམ་དུ་ཁོང་པའ་ིནང་དུ་ཡིོད་པའ་ིམ་ིཆོེལ་ལ་ངས་ “བུད་

མདེ་ངན་པ་འད་ིཕྱི་ིལ་བཏནོ་དང་།” ཞིསེ་སྐོད་བརྒྱབ་པ་ཡིནི། མོ་ཕྱི་ིལ་ཕྱིནི་ཏ་ེཡིང་སྐྱར་

སླེབེས་མ་བྱུང་།

ཕྲུ་གུའ་ིམགོ་ཐོན་སྐོབས་ངས་ཨེམ་རྗོ་ེལ་ “སྐྲའ་ིམདོག་ག་ར་ེརེད་འདུག” ཅིེས་དྲིས་

པ་ཡིིན། ཁོོས་ “ཨོ། ཁྱོེད་རང་གི་དེ་ལས་ནག་པ་འདུག” ཅིེས་བརོྗོད་བྱུང་། ངའི་སྐྲ་ཧ་
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ཅིང་སེར་པོ་རེད། ཁོོས་དེ་བརོྗོད་པ་དང་མི་ཆོེལ་གྱིིས་ཁོོའ་ིསྨོན་པའི་ཞྭ་མོ་དེ་ཕུད་སོང་། 

ཁོོ་ན་ིཅི་ིབྱ་གཏོལ་མེད་དུ་གྱུར། བྱིས་པ་སྐྱེས་ཚེར་དུས་ངོ་མ་རང་ཁོོ་ན་ིགདོང་ལ་དམར་

མདངས་ལྡན་པའ་ིབུ་ཆུང་ཡིིད་དུ་འོང་བ་ཞིིག་འདུག ཁོོ་བྱིས་པ་བསྙལ་སའ་ིཟུར་གྱི་ིགླེོག་

ཚེང་ནང་དུ་བཞིག་སོང་། རིན་པོ་ཆོ་ེདང་མ་ིཆོེལ་གཉིིས་ཀྱིིས་ཕྲུ་གུ་སྐྱ་ེཁོང་དུ་བརྒྱུགས་

ཏེ་བུ་ལ་ལྟ་ཞིིང་ཁོོ་སུའི་ཡིིན་མིན་གྱིི་སོྐོར་ལ་སྐོད་ཆོ་ཤོོད་བཞིིན་འདུག ཕོྱིགས་གཅིིག་

ནས་བལྟས་ན་ད་ེན་ིཆོེས་དགོད་བོྲེ་བའ་ིརྒྱུ་ཞིིག་རེད། ཁོོང་གཉིིས་ཀྱིིས་ཕྲུ་གུའ་ིཨ་ཕ་སུ་

ཡིིན་ཐག་གཅོིད་ཐུབ་མ་སོང་། གང་འཚེམས་ཤོིག་ནས་ཕྲུ་གུ་དེ་ཁོོ་རང་གཉིིས་ཀྱིི་ཡིིན་

པ་དང་ངའ་ིམ་ཡིིན་པར་ཐག་གཅོིད་བྱས། དོན་དངོས་སུ་ང་ཚེ་ོསུ་གཅིིག་ལའང་གསལ་

པོ་ཤོོད་རྒྱུ་མེད། ཋེག་གྷིི་ནི་ཐོག་མར་དབྱིན་ཇེི་འདྲ་བོ་ཡིོད་ལ། གེ་སར་ནི་སྐྱེས་མ་ཐག་

ཏུ་ཨ་ེཤོ་ེཡི་པ་ལྟར་མཐོང་ག་ིཡོིད།

དེ་གར་ཁོོང་ཚེོས་རྒྱུན་ལྡན་བུ་རྣམས་འཐུམ་བྱེད་ཀྱིི་ལྭ་བ་སོྔོན་པོ་རོྫོགས་ཚེར་

ནས་མེད་ཙང་། ཁོོང་ཚེོས་ང་ཚེོའི་བུ་ཨ་ཤོོཀཱ་ཨེ་ལེག་ཛོེན་ཌར་སྨུག་པོ་ནི་ལྭ་བ་ཟིིང་སྐྱ་

ཞིིག་ག་ིནང་དུ་བཏུམ་སོང་། སྨོན་ཞིབས་མས་ཁོོ་ང་ལ་ཚུར་སྤྲོད་བྱུང་བས་ངས་ཁོོ་ལག་

པར་བླངས་པ་ཡིིན། དེ་ནས་ཁོོང་ཚེོས་ང་ཕྲུ་གུ་སྐྱེ་སའི་ཁོང་པའི་ཕྱིི་ལ་བར་ཁྱོམས་དེར་

བསྐྱལ་བྱུང་། ད་ེརུ་ཇོེན་ཕེར་ཁོ་ིས་ིདང་། མ་ིཆོེལ་གྱི་ིསྐྱ་ེདམན་ས་ར། གཞིན་དག་འགའ་

ཤོས་བཅིས་ཐེ་བའི་བཛྲ་དྷཱཏུའི་འགན་འཛོིན་ལྷན་ཚེོགས་ཀྱིི་ཚེོགས་མི་ཚེང་མས་སྒུག་

ནས་བསྡེད་འདུག ངས་ལྭ་བ་ཟིིང་སྐྱའི་ནང་དུ་བྱིས་པ་ཟིིང་སྐྱ་ཞིིག་འཁྱོེར་ནས་ཕྱིིར་

ཐོན་པ་ཡིིན།

སྐོབས་དེར་ངས་ང་རང་ནས་ཁྲག་འཛོག་ག་ིཡོིད་པ་ཚེོར་བྱུང་། ངས་མ་ིཆོེལ་ཕོྱིགས་

ལ་ཁོ་བསྒྱུར་ཏ་ེ “ངའ་ིམངལ་ནས་ཁྲག་འཛོག་ག་ིའདུག” ཅིེས་བཤོད་པ་ཡིིན། མི་ཆོེལ་

གྱིིས་ “ཨོ་དེ་འགྲིག་འགོྲ་ཡིི་རེད།” བརོྗོད་སོང་། མ་མཐར་ཡིང་ཁོོའ་ིསྣང་བ་གང་

འཚེམས་གཡིེང་འདུག དེས་ན་ངས་དམར་འབྱར་དེ་འགན་འཛོིན་རྣམ་པ་ཚེང་མར་

སོྟན་བཞིིན་དཀའ་སྡུག་མོྱོང་དགོས་བྱུང་བ་དང་། དུས་མཉིམ་དུ་ང་རང་ག་ིགཟུགས་པོ་
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ནས་ཁྲག་འཛོག་བཞིིན་ཡིོད་པ་ངས་ཤོེས་བྱུང་། ང་ང་རང་གི་ཁོང་མིག་ཏུ་སླེེབས་དུས་

ངའ་ིའོག་ཏུ་ཁྲག་ལིང་ཆོགས་ཏ་ེཆོ་ེཆུང་སྡེེར་མ་ཙམ་ཞིིག་ཐོན་འདུག ཉིལ་ཁྲ་ིནས་ཀྱིང་

ཁྲག་ཐིགས་པ་རྒྱག་བཞིིན་འདུག་པས་ཁོོང་ཚེོས་ང་ལ་ཁྲག་གཏོང་དགོས་ཐུག་སོང་། སྨོན་

ཞིབས་མ་དེས་ “ཁོྱོད་ཀྱིིས་ཅིིའ་ིཕྱིིར་མ་ལབ་པ་ཡིིན། ཁོྱོད་ཀྱིིས་ཅིིའ་ིཕྱིིར་མ་ལབ་པ་ཡིིན།” 

ཞིསེ་ཤོོད་ཀྱིནི་བསྡེད་སོང་། ངས་ “ངས་བཤོད་ཐབས་བྱས་པ་ཡིནི།” ཞིསེ་པ་ཙམ་ཞིགི་སྨྲས།

མ་ིཚེོས་སྨོན་ཁོང་དེར་ཕྲུ་གུ་སྐྱེས་སྐོབས་དམར་འབྱར་ད་ེཚེ་ོབུ་གསོ་ཁོང་དུ་གཏོང་

དགོས་པའ་ིསྲོིད་བྱུས་ཤོིག་འདུག ངས་ཨ་ཤོོཀཱ་དེར་གཏོང་ག་ིམིན་བརོྗོད་པ་ཡིིན། ཁོོ་ང་

རང་ག་ིསར་ཉིར་འདོད་བྱུང་། སྨོན་ཞིབས་མ་དེས་ང་ལ་ “ཁོྱོད་ཀྱིིས་ཁོོ་ལ་འོ་མ་ཡིང་ཡིང་

སོྤྲོད་ཀྱི་ིའདུག ཁོོ་ལ་འོ་མ་སོྤྲོད་རྒྱུའ་ིདུས་ཚེོད་རེའུ་མིག་ཅིིག་བཟོི་དགོས་རེད། གལ་ཏ་ེ

ཁོྱོད་ཀྱིིས་ཁོང་པར་གད་བདར་བྱེད་པའ་ིསྐོབས་སུ་བྱིས་པ་དེར་ཁོ་ལག་ཟི་འདོད་བྱུང་ན་

ཇེ་ིལྟར་བྱེད་ཀྱི་ིཡིིན།” ཞིེས་བཤོད་པ་ངས་དྲན་སོས་ཀྱི་ིའདུག དེའ་ིལན་དུ་ངས་ “ང་ལ་

ཁོང་པར་གད་བདར་བྱེད་དགོས་མེད།” ཅིེས་བརོྗོད་པ་ཡིིན། ཕྱི་ིཉིིན་དེར་ངས་ཁོོ་མགོྲན་

ཁོང་དུ་ཁྱོེར་ཐུབ་པ་བྱུང་།།
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ཨ་ཤོོཀཱ་སྐྱེས་པའི་རྗོེས་སུ་ང་ཚེོ་ཤོ་ཋེོ་ལེག་ལུ་ཝིི་སི་རུ་བདུན་ཕྲག་འགའ་ཤོས་བསྡེད་པ་

ཡིིན། རིན་པོ་ཆོེ་ལ་ཨ་ཤོོཀཱ་ཁོོང་རང་གི་བུ་ཡིིན་མིན་གྱིི་སོྐོར་ལ་ཐུགས་ཁྲལ་གང་ཡིང་

མེད་པ་ལྟ་བུར་མངོན། ཁོོང་གིས་ཁོོ་ལ་དུས་རྟེག་ཏུ་བརྩེ་བ་ཆོེན་པོ་གནང་ཡིོད། ཨ་

ཤོོཀཱ་བདུན་ཕྲག་གསུམ་ལོན་སྐོབས་རིན་པོ་ཆོེས་ཁོོ་ཕྱིག་ཏུ་བཞིེས་ཏེ་ “འདི་ནི་ཤོམ་བྷ་

ལའི་ཁྲིམས་དཔོན་གཉིིས་པ་དེ་ཆོགས་ཀྱིི་རེད།” ཅིེས་གསུངས། ཨ་ཤོོཀཱ་ཆུང་ཆུང་ཡིིན་

པའ་ིསྐོབས་སུ་རིན་པོ་ཆོེས་ “བྱིས་པ་འད་ིདམིགས་བསལ་བ་ཞིིག་ཏན་ཏན་རེད།” ཅིེས་

ཀྱིང་གསུང་གནང་མོྱོང་ཡོིད།

ཨ་ཤོོཀཱ་སྐྱེས་ཏེ་བདུན་ཕྲག་འགའ་ཤོས་ཕྱིིན་པའི་རྗོེས་སུ་༸རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པ་

མཆོོག་ནས་ང་ཚེོར་ཕྱིག་བྲེིས་ཤོིག་ཕེབས། དེའ་ིནང་དུ་ཨ་ཤོོཀཱ་ན་ིབོད་དང་རྒྱ་གར་གཉི་ི

གའ་ིནང་དུ་དགོན་པ་ཡིོད་པའ་ིབཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་ིབླ་མ་ཧ་ཅིང་གལ་ཆོེན། ཁོམས་ཀྱི་ིརྣལ་

འབོྱར་བ་སོྨྱོན་པ། ཁོམས་སོྨྱོན་རིན་པོ་ཆོེའ་ིཡིང་སྲོིད་རེད་གསུངས་འདུག ང་ཚེོས་སྐོབས་

དེར་ཨ་ཤོོཀཱའ་ིམ་འོངས་པའ་ིསོྐོར་ལ་འཆོར་གཞི་ིགང་ཡིང་མ་བཏིང་པར་ངང་སྒུག་བྱེད་

རྒྱུར་ཐག་བཅིད་པ་ཡིིན། ཨ་ཤོོཀཱའ་ིཨ་ཕ་སུ་ཡིིན་གྱི་ིསོྐོར་ལ་དྲ་ིབ་ཡོིད་པ་དང་། མ་འོངས་

པར་དེའ་ིཐད་འགལ་རྐྱེེན་ཅི་ིཡིོང་ང་ཚེོས་ཤོེས་མེད།

ང་ཚེོས་ཐོག་མར་ཨ་ཤོོཀཱ་སྨོན་ཁོང་ནས་ཁྱོིམ་ལ་ཁྱོེར་ཡིོང་དུས་ང་རིན་པོ་ཆོེ་དང་

ལྷན་དུ་ཤོ་ཋེོ་ལེག་ལུ་ཝིི་སིའི་ང་ཚེོའི་ཉིལ་ཁོང་དུ་སོྡེད་བཞིིན་ཡོིད། རིན་པོ་ཆོེས་དེ་སྔོ་

ང་ཚེོས་གེ་སར་ལ་བྱས་པ་ནང་བཞིིན་དམར་འབྱར་དེ་ང་ཚེོ་དང་མཉིམ་དུ་ཉིལ་སར་

བསྙལ་ན་ཡིག་པོ་ཡིོད་པ་དགོངས་གནང་གི་འདུག ང་ཚེོས་དེ་ལྟར་བྱེད་རྒྱུའི་ཐབས་

ཤོེས་བྱས་པ་ཡིིན། འོན་ཀྱིང་རིན་པོ་ཆོེའི་སྐུ་སྲུང་དེ་ཆུ་ཚེོད་ཕྱིེད་ཀ་ཕྱིེད་ཀའི་རྗོེས་སུ་

ཉིལ་ཁོང་དུ་འཛུལ་ཡིོང་ག་ིཡོིད་པ་འདྲ་བོ་འདུག སྐོབས་དེར་རིན་པོ་ཆོ་ེལ་གསོལ་གོྲད་
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ཀྱི་ིསྙུན་གཞི་ིཞིིག་ཡོིད་པ་ད་ེདུས་ཡུན་གང་འཚེམས་ཤོིག་ལ་མུ་མཐུད་སོང་། ཁོོང་ལ་ཞི་ེ

མེར་ཡིང་ཡིང་ཡིོང་ག་ིཡིོད་ཙང་ཁོོང་གིས་སྐུ་སྲུང་བ་ནང་དུ་ཡིོང་དགོས་པའ་ིདྲིལ་བརྡོ་

གཏོང་གནང་ག་ིཡོིད།

ཕོྱིགས་གཞིན་ཞིིག་ནས་ང་རང་གིས་ཕྲུ་གུ་བཙས་རྗོེས་ཀྱི་ིསེམས་གཅོིང་ག་ིནད་མོྱོང་

བཞིིན་པ་དང་། མ་མཐར་ཡིང་ངའི་ལུས་ཀྱིི་ཧོར་མོན་སྐུལ་རྩི་འཕེལ་ནས་ངས་ང་རང་

ཉིམ་ང་བ་དང་ཐང་ཆོད་པ་ཚེོར་གྱིི་ཡོིད། མཚེན་དུས་སུ་ང་ལ་ངལ་གསོ་ངེས་ཅིན་དུ་

དགོས་ཀྱི་ིཡོིད། མཚེན་གང་པོར་མ་ིནང་དུ་ཡོིང་བ་རྒྱུན་མ་ིཆོད་པ་དང་། དམར་འབྱར་

དེ་མཚེན་གང་པོར་གཉིིད་སད་ཀྱིི་ཡོིད་པ་བཅིས་ཀྱིི་རྐྱེེན་ལས་མཐའ་མ་དེར་ང་ཁོོང་ཁོྲ་

ལངས་ཏ་ེརིན་པོ་ཆོ་ེལ་སྡུག་སྐོད་རྒྱག་རྒྱུ་འགོ་བཙུགས་པ་ཡིིན། ང་གཉིིས་བར་ལ་འཛོིང་

རེས་ཆོེན་པོ་ཤོོར་སོང་། རིན་པོ་ཆོེས་ཀྱིང་ང་ལ་ཚུར་སྐོད་རྒྱག་རྒྱུ་འགོ་བཙུགས། ངས་

མཐའ་མ་དེར་ང་རང་དམར་འབྱར་དང་མཉིམ་དུ་གསང་སོྤྱིད་ཀྱི་ིནང་དུ་མ་བཀག་བར་

དུ་རིན་པོ་ཆོེས་ང་ཉིལ་ཁོང་ག་ིགཡིས་གཡིོན་དུ་དེད་བྱུང་། ཁོོང་གིས་ང་རྒྱུ་མཚེན་དང་

མ་ིལྡན་པ་རེད་དགོངས་འདུག ང་རང་ལ་དམར་འབྱར་དང་མཉིམ་དུ་ལོགས་སུ་ཉིལ་ཐུབ་

པའ་ིཆོེད་དུ་ངས་མགོྲན་ཁོང་ག་ིབར་ཁྱོམས་འོག་ཏུ་ཁོང་མིག་གཞིན་ཞིིག་བླངས་པ་ཡིིན། 

དེའ་ིརྗོེས་སུ་ང་གཉིིས་མཐུན་ཐག་ཆོོད་བྱུང་།

ཨ་ཤོོཀཱ་དམར་འབྱར་ཆུང་ངུ་ཞིིག་ཡིིན་དུས་ཀ་ལཱ་པའ་ིའདུ་འཛོོམས་ལེག་ལུ་ཝི་ིས་ི

ལ་ཚེོགས་པ་རེད། ངས་ཁོོ་གསུང་བཤོད་ལ་འཁྱོེར་ཡིོང་ནས་དགོང་དོྲའ་ིགཏམ་བཤོད་

ཀྱི་ིསྐོབས་སུ་ཁོོ་ལ་ནུ་མ་བསྣུན་དགོས་དུས་སྡེིངས་ཆོའ་ིསྟེང་དུ་ཡིོད་པའ་ིདྲ་ཡིོལ་གྱི་ིརྒྱབ་

ལོགས་དེ་ངས་བེད་སོྤྱིད་བཏང་བ་ཡིིན། འདུ་འཛོོམས་ཐོག་གི་གསུང་བཤོད་ཀྱིི་སྐོབས་

སུ་རིན་པོ་ཆོེས་ང་ལ་ཐེངས་དུ་མར་དེ་གར་འཛོོམས་པའི་སླེོབ་མ་ཚེོ་ལ་སྐོད་ཆོ་ཤོོད་དུ་

འཇུག་པ་དང་དྲ་ིབར་ལན་འདེབས་བྱེད་དུ་བཅུག་བྱུང་། ཁོོང་གིས་ང་འདུ་འཛོོམས་ཀྱི་ི

ནང་དུ་གྲུང་ཤོ་དོད་པོའ་ིསོྒོ་ནས་ཞུགས་དགོས་པའ་ིཐུགས་འདོད་མུ་མཐུད་གནང་སོང་།
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ང་ཚེོ་བོྷལ་ཌར་དུ་ཕྱིིར་འཁོོར་བ་དང་བྱིས་པ་གསར་པར་ཁོང་མིག་ཅིིག་དགོས་ཀྱིི་

ཡིོད་ཙང་རྒྱལ་ཚེབ་དང་ལྕམ་ཆུང་ར་ིཆོ་ིགཉིིས་ཕྱི་ིལ་སྤེོར། ང་ཚེ་ོསོྡེད་ས་ནས་ཐག་ཉིེར་

ཡིོད་པའ་ིཁོོང་ཚེོའ་ིཁོང་པ་ད་ེགཞིན་ལ་ཁོང་གླེར་བཏང་ནས་བཞིག་ཡིོད། རིན་པོ་ཆོེས་

དེའི་མིང་ལ་ཀ་ལཱ་པའི་ཁོང་པ་ཞིེས་བཏགས་གནང་ཡོིད། སྐོབས་འདིར་ང་རང་ལའང་

རང་གི་ཉིལ་ཁོང་ཞིིག་གི་དགོས་འདོད་བྱུང་། རིན་པོ་ཆོེས་ཐུགས་བག་དོྲན་མོས་ངའི་

ཉིལ་ཁོང་ག་ིའགྲམ་དུ་ཡིོད་པའ་ིསོྡེད་ཁོང་དེའ་ིམཛོེས་རྒྱན་གྱི་ིཆོེད་དུ་ཨ་སོྒོར་ཆོིག་སོྟང་

ཞིིག་གནང་བྱུང་། ཕོ་བྲེང་ག་ིནང་དུ་ང་ལ་ང་རང་ག་ིའདོད་པ་ལྟར་གོ་ཡུལ་ཡོིད་པ་དང་། 

ནང་ཆོས་སྒྲིག་ཤོོམ་བྱེད་ཆོོག་པའ་ིཚེོར་བ་དང་པོ་ད་ེབྱུང་།

ཨ་ཤོོཀཱ་སྐྱེས་ཚེར་བའི་རྗོེས་སུ་རྒྱལ་ནང་གི་རྟེའི་འདུལ་སོྦྱང་གི་དུས་དེབ་ཅིིག་གི་

ནང་དུ་ས་ིཔེན་ཡིའ་ིརྟེ་བཞོིན་སོླེབ་གྲྭར་ངའ་ིསོྦྱང་བརྡོར་གྱི་ིསོྐོར་ལ་ཆོེད་རོྩམ་ཞིིག་དཔར་

སྐྲུན་བྱས་འདུག དུས་སྐོབས་འདིའི་རིང་ལ་ངའི་རྟེ་རྩལ་ཉིམས་མོྱོང་གི་ཐོག་ལ་གཞིན་

ཚེོས་དོ་སྣང་ཆོེན་པོ་བྱེད་སྐོབས་ཡིིན་ཙང་། ངས་སི་པེན་ཡིའི་རྟེ་བཞོིན་སོླེབ་གྲྭ་རུ་དུས་

ཚེོད་བསྐྱལ་བའ་ིསོྐོར་ལ་དུས་དེབ་མང་པོའ་ིནང་དུ་ཆོེད་རོྩམ་ཐོན་ཡིོད། ང་ལ་ཕྲུ་གུ་སྐྱེས་

ཚེར་ནས་ཉི་ིམ་གསུམ་བཞིིའ་ིརྗོེས་སུ་ངས་དུས་དེབ་ད་ེམཐོང་བྱུང་། དུས་དེབ་ཀྱི་ིམདུན་

ཤོོག་སྟེང་དུ་ང་རང་ཇེ་ིལྟར་མཐོང་བ་དང་བསྡུར་ན་བཟོི་ལྟ་ཤོོར་འདུག་སྙམ་པ་ཚེོར་བྱུང་། 

ངའ་ིསམེས་ལ་ “ཨ་ཙ།ི བཟོི་ལྟ་འད་ིསླེར་སོས་པ་ལ་དུས་ཡུན་རངི་པོ་འགོར་གྱི་ིརེད།” སྙམ་

པ་དྲན། ཡི་མཚེན་པ་ཞིིག་ལ། ང་བོྷལ་ཌར་དུ་ཕྱིིར་འཁོོར་ཏ་ེཨ་ཤོོཀཱ་བདུན་ཕྲག་འགའ་

ཤོས་ལོན་པའི་སྐོབས་དེར་བརྙིན་འཕྲིན་གྱིི་གསར་འགོད་པ་ཞིིག་ནས་ཁོ་པར་སླེེབས་

བྱུང་། ཁོོས་སྒྱུ་རྩལ་དང་སོྤྲོ་སྐྱིད་ཀྱིི་དྲ་ལམ་གསར་འགྱུར་གྱིི་ཆོེད་དུ་ཤོམ་བྷ་ལའི་རྟེའི་

འདུལ་སོྦྱང་སོླེབ་གྲྭའ་ིསོྐོར་ལ་དམིགས་བསལ་གསར་འགྱུར་ཞིིག་བསྒྲིག་འདོད་བྱེད་ཀྱི་ི

འདུག ཁོོང་ཚེོས་ང་ལ་བརྙིན་འབེབས་བྱེད་རྒྱུའ་ིདུས་ཚེོད་ཀྱིང་ཨ་ཤོོཀཱ་གསར་སྐྱེས་ཡིིན་

པའི་སྐོབས་དེ་ཁོོ་ན་མ་གཏོགས་མི་འདུག འདིའི་ཆོེད་དུ་འོས་འཚེམས་མེད་བཞིིན་དུ་

རྟེ་ལ་བཞོིན་དགོས་ཀྱི་ིཡོིད། ང་རང་ངོས་ནས་གང་ཡོིང་བྱས་པས་དོན་དངོས་སུ་ད་ེཡིག་པོ་
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ཞི་ེདྲགས་བྱུང་སོང་། སྒྱུ་རྩལ་དང་སོྤྲོ་སྐྱིད་ཀྱི་ིདམིགས་བསལ་གསར་གནས་ད་ེཐོག་མར་

ས་གནས་སུ་བསྟན་པ་དང་། ལོ་མཇུག་དེར་རྒྱལ་ཡིོངས་སུ་བསྟན་པ་རེད།

ཨ་ཤོོཀཱ་དམར་འབྱར་ཞིིག་ཡིིན་པའི་སྐོབས་སུ་ངས་ཕོ་བྲེང་གི་མི་ཚེེའི་རྣམ་པ་མང་

པོའ་ིཐད་ལ་རྗོེས་སུ་ཡི་ིརང་བྱས་པ་ཡིིན། ཆོོས་ཚེོགས་ནང་ག་ིམ་ིམང་པོ་ཞིིག་ལ་རིན་པོ་

ཆོེ་དང་ལྷན་དུ་འདྲིས་གཤོིབ་ཆོེ་བའི་སོྒོ་ནས་འབྲེེལ་བ་འཇེོག་རྒྱུའི་གནས་སྟངས་ངོ་

མཚེར་ཅིན་ད་ེངས་མཐོང་ཐུབ་པ་བྱུང་།

རིན་པོ་ཆོེ་ལ་བོྷལ་ཌར་གྱིི་ཕོ་བྲེང་དུ་ཉིིན་རེའི་མཛོད་རིམ་ཞིིག་ཡིོད་པ་རེད། ཁོོང་

རིན་པོ་ཆོེ་ཡིིན་ཙང་ཁོོང་གིས་མཛོད་རིམ་དེ་དག་ཡིང་ཡིང་འཁྲུག་པར་འགྱུར་བ་དང་

འགྱུར་བ་གཏོང་བ་ཡིང་བརོྗོད་ག་ལ་དགོས། འོན་ཀྱིང་ཁོོང་ག་ིམ་ིཚེེའ་ིམཛོད་འཆོར་ལ་

སོྔོན་དཔག་བྱེད་ཐུབ་པ་ཞིིག་ད་དུང་ལྡན་ཡོིད། ཁོོང་ཞོིགས་པ་དང་པོ་བཞིེངས་པ་དང་

ཁོོང་ག་ིསྐུ་སྲུང་གིས་འོག་ཐོག་ག་ིམཆོོད་ཁོང་ལྟ་ེབ་དང་། ཐབ་ཚེང་ག་ིམཆོོད་ཁོང་། ཁོོང་

སྐུ་སྒོེར་གྱི་ིབཞུགས་ཁོང་ག་ིམཆོོད་ཁོང་བཅིས་ཀྱི་ིཆོེད་དུ་གསོལ་ཇེའ་ི”གསེར་སྐྱེམས་གྱི་ི

”ཞིལ་དཀར་འབུལ་གྱིི་ཡིོད། རིན་པོ་ཆོེས་ཞིལ་དཀར་རེ་རེའི་ནང་དུ་བྱིན་རྟེེན་གྱིི་ཕྱིེ་མ་

བླུགས་ཏེ་དེའི་སྟེང་དུ་ཆོབ་ཚེ་བོ་སོྒྲན་གནང་གི་ཡིོད། དེ་ནས་ནང་བསྟན་གྱིི་ཆོོས་སྐྱོང་

དང་སྲུང་མ་རྣམས་ལ་འཕྲིན་བཅོིལ་གྱིི་ཕྱིིར་སྐུ་སྲུང་དེས་གསེར་སྐྱེམས་དེ་དག་མཆོོད་

ཁོང་སོར་སོར་འབུལ་གྱི་ིཡོིད། ཉིིན་རེའ་ིཞོིགས་པར་གསེར་སྐྱེམས་འབུལ་བའ་ིསོྲོལ་རྒྱུན་

འད་ིནང་པ་སངས་རྒྱས་པའ་ིཆོོས་བརྒྱུད་མང་པོའ་ིནང་དུ་ཡོིད།

ཐེངས་ཤོིག་ཨ་ཤོོཀཱ་ཆུང་ཆུང་ཡིིན་སྐོབས་ཁོོ་རིན་པོ་ཆོ་ེདང་ངའ་ིམཉིམ་དུ་མལ་སའ་ི

ནང་དུ་ཡོིད། ཞོིགས་པ་དེའ་ིསྐུ་སྲུང་ན་ིམིང་ལ་ས་ིཀོད་ཧོྥོབ་ས་ིཟིེར་བའ་ིམ་ིཞིིག་རེད། ས་ི

ཀོད་ཀྱིིས་གསེར་སྐྱེམས་ཀྱི་ིཞིལ་དཀར་རྣམས་ཁྱོེར་ཏ་ེཡོིང་སྐོབས། ཨ་ཤོོཀཱས་དཀར་ཡོིལ་

གཅིིག་བཟུང་སོང་། ངས་ “མ་རེད། མ་རེད། ད་ེའདྲ་མ་བྱེད། ད་ེན་ིསངས་རྒྱས་ཀྱི་ིརེད།” 

ཅིེས་བཤོད་པ་ཡིིན། ཨ་ཤོོཀཱས་སོྡེད་ཚུགས་པོ་བྱས་ཏ་ེརིན་པོ་ཆོ་ེལ་ཆོོ་ག་གནང་དུ་བཅུག་

སོང་། ཆུ་ཚེོད་གཉིིས་ཙམ་གྱིི་རྗོེས་སུ་ང་ཚེོས་ཕོ་བྲེང་གི་བར་ཁྱོམས་བརྒྱུད་དེ་འགྲོ་ཡིི་



འབྲུག་སྒྲ།

581

ཡིོད། ས་ིཀོད་ཧོྥོར་བྷ་ེས་ིཚེོགས་ཁོང་དུ་ལངས་ནས་བསྡེད་འདུག ཨ་ཤོོཀཱས་འགོྲ་མཚེམས་

བཞིག་སྟ་ེས་ིཀོད་ལ་མཛུབ་བརྡོ་བྱས་ཏ་ེ “ལོྟས་དང་། སངས་རྒྱས།” ཞིེས་བརོྗོད་སོང་།

ཞོིགས་པ་འགའ་ཤོས་ལ་རིན་པོ་ཆོེས་ཞོིགས་ཇེ་མ་བཞིེས་སོྔོན་ལ་སྐུ་ཁྲུས་གནང་ག་ི

རེད། ཁོོང་གིས་ང་ཚེོས་ཁྲུས་ཁོང་ནང་དུ་ཨ་ཅོིར་དཀར་པོ་ཞི་ེགཅིིག་ཉིར་དགོས་པའ་ིཨུ་

ཚུགས་གནང་ག་ིཡིོད། ཁོོང་ག་ིརྒྱུ་མཚེན་ན་ིཨ་ཅོིར་དཀར་པོ་ལ་གལ་ཏ་ེའཛོོར་པོ་ཆོགས་

ཡིོད་ན་མངོན་གསལ་དོད་པོར་མཐོང་ཐུབ་པ་ད་ེརེད། རིན་པོ་ཆོ་ེཁོོང་རང་སྐུ་ཁྲུས་གནང་

རྒྱུར་དགའ་པོ་མེད། འོན་ཀྱིང་ཁོོང་གིས་ང་ཚེོས་ཨ་ཅིོར་དཀར་གཙང་ཉིར་དགོས་པའ་ིཨུ་

ཚུགས་གནང་ག་ིཡིོད། གང་འཚེམས་ཤོིག་ནས་ཁོོང་གིས་སྐྱིད་པོ་མེད་པའ་ིཆུ་དོྲད་འཇེམ་

ནང་དུ་སྐུ་གཟུགས་ཡུན་རིང་སྦེང་རྒྱུའ་ིསྐོབས་ཞིིག་ཀྱིང་བྱུང་ཡིོད། ཁོོང་ཆུ་ལ་ཞིེད་སྣང་

ཡིོད་ཙང་སྐུ་ཁྲུས་གནང་རྒྱུར་མཉིེས་པོ་མེད། གང་ལྟར་ཡིང་ཁོོང་གིས་ཁྲུས་གཞོིང་གི་

ཁྲུས་ལ་ཞུགས་སྟངས་མཁྱོེན་ནས་སྐོབས་ཤོིག་གི་རིང་ལ་དེ་རྒྱུན་ལྡན་གྱིི་མཛོད་པ་ཞིིག་

ཏུ་བསྐྱངས་སོང་།

རིན་པོ་ཆོ་ེཞོིགས་པ་གཟིིམས་སད་ད་ེདུས་ཡུན་གང་འཚེམས་ཕྱིིན་པའ་ིརྗོེས་སུ། སྐུ་

ཁྲུས་མ་གནང་སོྔོན་དུའམ་ཡིང་ན་རྗོེས་སུ། ཞོིགས་ཇེའ་ིསོྐོར་ལ་གྲོས་བསྡུར་བྱེད་ཆོེད་ཤོ་

རི་ཉིལ་ཁོང་དུ་ཡོིང་གི་ཡོིད། ཁོོང་གིས་དུས་རྒྱུན་ཞིོགས་ཇེ་དེ་ཁོོང་རང་གི་བཞུགས་

ཁོང་དུ་བཞིེས་པ་དང་། སྐོབས་སྐོབས་སུ་ཁོོང་གིས་ཡིར་བཞིེངས་ཏེ་ཞོིགས་ཇེ་དེ་འོག་

ཐོག་ཏུའམ། ཡིང་ན་ཁོང་རྒྱབ་ཀྱིི་ར་བར་བཞིེས་ཀྱིི་ཡོིད། ཁོོང་ནི་ཁོོང་རང་གིས་ “ཇེག་

ཐུག་” ཅིེས་མིང་བཏགས་གནང་བ་ད་ེཞོིགས་ཟིས་སུ་བཞིེས་རྒྱུར་མཉིེས་པོ་ཡོིད། འད་ིན་ི

ཟོིག་ཤོ་འཁྱོགས་པ་ཐེབས་པ་སྲོབ་མོར་དྲས་ཏ་ེཕོར་པའ་ིནང་དུ་ཡིིད་དུ་འོང་བར་སྒྲིག་ག་ི

ཡིོད། ད་ེནས་རིན་པོ་ཆོེས་རང་ག་ིསར་ཡིོད་པའ་ིཁོོག་ལྡིར་ཆུང་ངུའ་ིནང་ནས་ཆུ་ཁོོལ་མ་

ཤོ་སྲོབ་དེ་ཚེོའི་སྟེང་དུ་ལྡུག་གནང་གི་ཡིོད། ཆུ་ཁོོལ་དེས་ཤོ་རྣམས་ཕྲན་བུ་ཚེོས་རྗོེས་

ཐུག་པ་ཆོགས་འགོྲ་བ་རེད། (ད་ེལ་ཇེག་ཐུག་ཅིེས་ཟིེར་དགོས་པའ་ིརྒྱུ་མཚེན་ན་ིཇེག་པ་

དེ་ཚེོ་བོྲེས་འགོྲ་བའི་ལམ་དུ་འདི་འདྲ་བའི་ཞིོགས་ཟིས་དེ་ཁོོང་ཚེོས་མགོྱིགས་པོར་བཟོི་

ཐུབ་ཀྱི་ིཡོིད།)
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དུས་རྒྱུན་རིན་པོ་ཆོེས་པ་ཇེ་མའམ། ཡིང་ན་ནང་གོྱིན་དོར་མ་ཡུ་ཁོ་ཋེ་ཞིེས་པའ་ིཉི་ི

ཧོང་ག་ིཁྲུས་གཟིན་ད་ེམནབས་ཏ་ེཞོིགས་ཇེ་བཞིེས་ཀྱི་ིཡིོད། ད་ེརྗོེས་ཁོོང་གིས་ཉིིན་མོའ་ི

ཕྱིག་ལས་ཀྱི་ིདོན་དུ་ན་བཟིའ་བཞིེས་གནང་ག་ིཡོིད། ཁོོང་གིས་ད་ེཉིིན་ཅི་ིཞིིག་གོྱིན་འདོད་

ཡིོད་པ་དེ་སྐུ་སྲུང་ལ་བརྡོ་སོྟན་གནང་རྗོེས་ཁོོའམ་མོས་ཁོོང་གི་ན་བཟིའ་རྣམས་འཁྱོེར་

ཡིོང་གི་ཡོིད། ཁོོང་ལ་ཁོོང་རང་གི་ནུབ་གོས་དང་། སྒྲིག་ཆོས། ན་བཟིའ། གོྱིན་ཆོས་

གཞིན་བཅིས་འཇོེག་སའ་ིཁོང་མིག་ཅིིག་ཡིོད། སྐོབས་ར་ེཁོོང་རོྡོ་རྗོ་ེརོྫོང་ག་ིལས་ཁུངས་

སུ་ཕེབས་གནང་ག་ིཡིོད། ཉི་ིམ་གཞིན་པ་ཚེ་ོལ་ཁོོང་གིས་ཕོ་བྲེང་དུ་མཛོད་འཕྲིན་སོྐྱང་

གནང་ག་ིཡིོད། དུས་ཚེོད་འགོྲ་རིམ་བཞིིན་ཁོོང་གིས་ཕོ་བྲེང་དུ་དུས་ཚེོད་མང་བ་བཏང་

གནང་སྟེ་ཚེོགས་འདུ་མང་ཆོེ་བ་དེར་ཚེོགས་གནང་པ་རེད། སྐོབས་འདིར་ཁོོང་གིས་

བཛྲ་དྷཱཏུའི་ལས་དོན་རྣམས་མཉིམ་འབྲེེལ་དང་ལས་ཁུངས་ཀྱིི་ལམ་ལུགས་ནས་རྒྱང་

རིང་དུ་གཏོང་གནང་ག་ིཡོིད་པར་མངོན། དཔ་ེམཚེོན་དེའ་ིཚེད་བཀག་དང་སོྐྱན་རྣམས་

གཟིིགས་པས་ཁོོང་གིས་ཕོ་བྲེང་དེ་དབང་ཆོའི་བསྟི་གནས་སམ། ཐག་གཅིོད་བྱ་ཡུལ་ཏེ། 

ཚེོགས་འདུ་ཕལ་ཆོེ་བའི་ལྟེ་གནས་སུ་བཟོིས་གནང་པ་རེད། སྔོ་ཉིིན་གྱིི་དགོང་དོྲའམ། 

ཡིང་ན་ཞོིགས་པ་དེར་དང་ཐོག་བྷ་ེཧྥོར་ལ་ིཝིེབ་ས་ིཋེར་གྱིིས་རིན་པོ་ཆོེའ་ིཉིིན་དེའ་ིམཛོད་

རིམ་རྣམས་ལྕགས་པར་བརྒྱབ་སྟེ་ཁྱོེར་ཡོིང་གི་ཡོིད། དེ་ཉིིན་ཁོོང་གིས་ཅིི་ཞིིག་གནང་

འཆོར་ཡོིད་པའ་ིསོྐོར་ལ་གོ་བསྡུར་ཆོེད་མོས་རིན་པོ་ཆོེ་ལ་མཇེལ་འཕྲད་ཀྱིང་བྱེད་སྲོིད། 

དུས་ཚེོད་ཕྱིིན་པ་དང་མཉིམ་དུ་ཁོོང་ལ་ཁོོང་རང་གི་སྐུ་སྲུང་གི་སྟེང་དུ་ལས་དོན་ལ་ལྟ་

རོྟེག་བྱེད་པར་རོགས་པ་བྱེད་མཁོན་དང་སྐུ་སྲུང་མཐོ་ཤོོས་གཉིིས་ཀ་ཡིིན་པ་ལྟ་བུའི་སྐུ་

བཅིར་ཞིིག་ཡིོད། སྤྱི་ིཚེོགས་ཙམ་མ་ཡིིན་པར་དཀྱིིལ་འཁོོར་ལས་དོན་གྱི་ིལྟ་ེབ་ཡིིན་པའ་ི

ཚུལ་དུ་ཕོ་བྲེང་གི་བྱ་བ་སྒྲུབ་པའི་ཆོ་ཤོས་གལ་ཆོེ་ཞིིག་ནི་སྐུ་བཅིར་ཡིོད་རྒྱུ་དེ་རེད། སྐུ་

བཅིར་བ་ད་ེཚེོས་རིན་པོ་ཆོ་ེམཇེལ་བར་ཡིོང་མ་ིཚེ་ོདང་འབྲེེལ་བ་བྱེད་རྒྱུ་དང་། ཁོོང་ག་ི

ཚེོགས་འདུ་ཁོག་ག་ིནང་དུ་བསྡེད་ནས་རིན་པོ་ཆོེའ་ིཚེབ་ཏུ་ཁོ་པར་གཏོང་རྒྱུ། ད་ེབཞིིན་

རིན་པོ་ཆོེས་ཁོོང་ཚེོ་དང་ལྷན་དུ་འབྱུང་འགྱུར་གྱིི་ལས་དོན་དང་ཐག་གཅོིད་ཁོག་གི་
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སོྐོར་ལ་གྲོས་བསྡུར་གནང་གི་ཡོིད། སྤྱིི་ལོ་ ༡༩༨༢ ལོར་ཌེ་ཝིིད་རོམ་ནེའུ་ཡོིག་ལ་ཁོོང་

རང་ག་ིཁྱོིམ་མིའ་ིདཔར་སྐྲུན་ཁོང་དེའ་ིའཛོིན་སོྐྱང་བྱེད་པར་གནས་སོྤེར་བྱས་པའ་ིརྗོེས་

སུ་ཁོོང་གིས་འགོྲ་སྟངས་འདི་ལ་དམིགས་བསལ་བོླས་འགེལ་རྒྱུ་འགོ་བཙུགས་པ་རེད། 

དེའི་སོྔོན་ལ་ཌེ་ཝིིད་ཁོོ་རང་གཅིིག་པུས་འདི་དག་མང་ཆོེ་བ་བྱས་པ་རེད། ཌེ་ཝིིད་ཕྱིིན་

པའ་ིརྗོེས་སུ་ཇེིམ་ཇེ་ིམེན་གྱིིས་བྷ་ེཝིར་ལ་ིདང་མཉིམ་དུ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ིལས་ཀ་མང་ཆོ་ེབ་

བྱས་པ་རེད། མ་ིཆོེལ་དང་། ཇེིམ། མར་ཋེ་ིཇེ་ནོ་ཝི་ེཚེི་བཅིས་སྐུ་བཅིར་གསུམ་གྱི་ིཚེན་པ་

ལྟ་ེབ་ཞིིག་ཡིོད། མར་ཋེ་ིན་ི ༡༩༨༠ ཐམ་པའ་ིའགོ་སོྟད་དུ་ཇོེན་ཕར་ཁོ་ིས་ིཕྱིིན་ཚེར་བའ་ི

རྗོེས་སུ་སྐུ་སྲུང་མདའ་དཔོན་དུ་བསོྐོ་བཞིག་བྱས་པ་རེད། རིན་པོ་ཆོེས་ཁོོང་ཚེ་ོལ་ “རྫོས་

མདའ་ཐོགས་མ་ིགསུམ་” ཞིེས་འབོད་གནང་ག་ིཡོིད། ཚེང་མ་བསོྡེམས་ན་ཕོ་བྲེང་དུ་རེས་

མོས་བྱེད་པ་དང་། རིན་པོ་ཆོེ་དང་ལྷན་དུ་འགྲུལ་སྐྱོད་ཀྱིང་བྱེད་མཁོན། བུད་མེད་ཇེི་

སྙེད་ཅིིག་ཐ་ེབའ་ིསྐུ་བཅིར་བ་བཅུ་སོྐོར་གྱི་ིཚེན་པ་ཞིིག་ཡིོད།

རིན་པོ་ཆོ་ེདགོང་དོྲ་ཚེོགས་འདུ་དང་། གཏམ་བཤོད། ད་ེམིན་གྱི་ིའདུ་འཛོོམས་ཁོག་

བཅིས་ལ་ཕེབས་གནང་ག་ིཡིོད། སྐོབས་ར་ེའད་ིདག་ལ་མ་ཕེབས་སོྔོན་ལ་ན་བཟིའ་བརྗོ་ེ

དགོས་ཀྱི་ིཡོིད། འདིའ་ིསྐོབས་སུ་གལ་ཏ་ེདགོང་དོྲའ་ིམཛོད་རིམ་གང་ཡིང་མེད་ན། སྐོབས་

ར་ེརིན་པོ་ཆོ་ེང་གཉིིས་ཀྱིིས་སོྔོན་བརྡོ་མེད་པར་གཞིན་ཞིིག་ག་ིནང་དུ་དགོང་ཚེིགས་ལ་

འགོྲ་ཡིི་ཡོིད། རིན་པོ་ཆོེས་གཟིའ་འཁོོར་གཅིིག་ལ་འདི་འདྲ་ཐེངས་འགའ་ཤོས་གནང་

འདོད་བྱུང་བའི་སྐོབས་ཤོིག་ཀྱིང་བྱུང་ཡིོད། ང་ཚེོས་སུའི་ནང་དུ་འགྲོ་རྒྱུ་ཡིིན་པ་ཐག་

བཅིད་རྗོེས་སོྔོན་བརྡོ་གང་ཡིང་མེད་པར་ཁོོང་ཚེོའི་སོྒོ་བརྡུང་གི་ཡིོད། མི་ཚེང་མས་

སྣེ་ལེན་ཡིག་པོ་བྱས་ཏེ་ཁོོང་ཚེོས་དུས་རྒྱུན་ང་ཚེོར་ཁོ་ལག་ཞིིམ་པོ་དེ་འདྲ་བཟིོས་བྱུང་། 

མ་ིཚེོར་སྐོབས་ར་ེམགོྲན་པོ་ཡིོང་རྒྱུར་གྲ་སྒྲིག་མེད་ཙང་ང་ཚེ་ོསླེེབས་པར་ཧོན་འཐོར་གྱི་ི

འདུག

ཀ་ལཱ་པའ་ིཕོ་བྲེང་དུ་ཉིིན་རེའ་ིབྱ་གཞིག་ག་ིསྟེང་དུ་ང་ཚེོས་མགོྲན་བསུ་དང་། གསོལ་

སོྟན། དུས་སོྟན་མི་འདྲ་བ་སྣ་ཚེོགས་ཀྱིང་བཀོད་སྒྲིག་བྱས། གལ་ཏེ་རིན་པོ་ཆོེས་དུས་
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ཡུན་རིང་ཐུང་ལ་མ་ལོྟས་པར་ཕྱིི་ལ་ཕེབས་ཏེ་ཚུར་འཁོོར་སྐོབས་ཁོོང་ལ་ཕེབས་བསུ་

ཞུ་བའི་སོྟན་མོ་ཞིིག་བྱེད་ཀྱིི་ཡོིད། ཁོོང་ནང་དུ་ཕྱིིར་འཁོོར་བའི་དགོང་དོྲ་དེར་འགན་

འཛོིན་ལྷན་ཚེོགས་ཀྱིི་ཚེོགས་མི་དང་། ཁོོང་ཚེོའི་བཟིའ་ཟླ། བཛྲ་དྷཱཏུ་དང་ནཱ་རོ་པའི་

ལས་བྱེད། མགྲོན་འབོད་བྱས་པ་གཞིན་དག་བཅིས་ཚེང་མ་ཕོ་བྲེང་དུ་ཡིོང་ག་ིཡིོད། ཁོོང་

གིས་མི་རེ་རེ་ལ་འཚེམས་འདྲི་གནང་སྟེ་མི་ཚེོ་ཁོང་མིག་སོྔོན་པོའ་ིནང་དུ་སླེེབས་རྗོེས་

ཁོོང་གིས་འགྲུལ་སོྐྱད་ཀྱི་ིསོྐོར་དང་། བོྷལ་ཌར་དུ་ད་ེརྗོེས་ཅི་ིཞིིག་ཡིོང་རྒྱུ་ཡིིན་པའ་ིསོྐོར་ལ་

བཀའ་མོལ་གནང་གི་ཡིོད། མི་ཚེོ་ལ་དུས་རྒྱུན་དུ་ཁོོང་མཇེལ་འདོད་ཆོེན་པོ་ཡིོད་པས་

སྤྱིིར་བཏང་འདུ་འཛོོམས་འད་ིདག་སོྤྲོ་བོ་ཞི་ེདྲགས་ཡོིང་ག་ིཡོིད།

ཕོ་བྲེང་དུ་ཤོམ་བྷ་ལའི་ཉིིན་མོ་སྲུང་བརྩི་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ལོ་རེ་ནས་ལོ་རེར་རྒྱས་སོྤྲོས་ཆོེ་

རུ་ཕྱིིན་སོང་། ཤོམ་བྷ་ལའ་ིཉིིན་མོ་དེར་ཕལ་ཆོ་ེབ་ཤོ་ར་ིདང་ཕོ་བྲེང་ག་ིལས་བྱེད་རྣམས་

ཀྱིིས་སྐུ་མགོྲན་ཚེོར་གསོལ་སོྟན་གཟིབ་རྒྱས་ཐེངས་གཉིིས་གསུམ་ཞིིག་བཀོད་སྒྲིག་བྱེད་

ཀྱིི་ཡིོད། སྐོབས་རེ་ཆོོས་ཚེོགས་ཀྱིི་ཚེོགས་མི་ཟིས་གཡིོ་སོྐོལ་མཁོས་པ་ཞིིག་གིས་མ་

བྱན་གཙོ་བོའ་ིཚུལ་དུ་དྭོང་བླངས་བྱས་ཏེ་ཟི་མ་བཟོི་བ་རེད། ང་ཚེོས་ཁོང་མིག་སོྔོན་པོ་

དེ་གསོལ་ཚེིགས་ཁོང་དུ་བསྒྱུར་ཏེ་ཟི་མ་བཤོམ་སའི་རྒྱ་ཅིོག་ནར་མོ་བསྒྲིགས་པ་དང་། 

རིན་པོ་ཆོ་ེདང་། ང་། ད་ེབཞིིན་ནང་མ་ིགཞིན་རྣམས་ལ་གྲལ་མགོར་རྒྱ་ཅོིག་ཅིིག་བརྒྱབ་

ནས་མི་ལྔ་བཅུ་དྲུག་བཅུར་ཞིོགས་ཇེ་དང་གསོལ་ཚེིགས་བཀོད་སྒྲིག་ཞུ་བ་རེད། ཉིིན་

དེའི་དུས་ཚེོད་གཞིན་ལ་མི་ཚེོས་ཁོང་མིག་སྣ་ཚེོགས་པའི་ནང་དུ་གཏམ་གླེེང་བྱེད་པ་

དང་། འཚེིག་ཇེ་དང་ཆོང་འཐུང་བ། མིག་མང་རྩེ་བ་བཅིས་བྱེད་པ་རེད། རིན་པོ་ཆོེས་

མིག་མང་ག་ིརྩེད་མོ་ད་ེབློ་ལ་འཇུག་པོ་དང་དྭོངས་བ་འདྲེན་པའ་ིདུས་ཚེོད་སྐྱེལ་སྟངས་

ཤོིག་ཡིིན་པར་དགོངས་ཀྱི་ིའདུག ཁོོང་རང་འཐབ་བྱུས་ཀྱི་ིརྩེད་མོ་སྟ།ེ ཤོར་ཕོྱིགས་པའ་ི

མིག་མང་རྩེད་རྒྱུར་མཉིེས་པོ་འདུག ཁོོང་ཤོོག་སྦེག་རྩེད་རྒྱུར་མི་མཉིེས་པས་ཕོ་བྲེང་

དུ་རྩེད་ཆོོག་པ་མེད་སྙམ།
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ལོ་ཞིིག་ལ། ཞོིགས་ཇེའ་ིརྗོེས་སུ་ངས་བུད་མེད་སོྐོར་ཞིིག་ངའ་ིསོྡེད་ཁོང་དུ་བོས་ཏ་ེཝི་ི

ཇེ་ིཔང་ལེབ་བམ་ (Ouija) བླ་འགུག་པང་ལེབ་ཕྱི་ིལ་བཏོན་པ་ཡིིན། དང་ཐོག་དགོད་བོྲེ་

བོ་ཞི་ེདྲགས་བྱུང་། འོན་ཀྱིང་རྗོེས་སུ་ང་ཚེོས་རིན་པོ་ཆོེའ་ིསླེོབ་མ་སྔོ་ལོར་འདས་གོྲངས་

སུ་ཕྱིིན་པ་ཞིིག་ག་ིབླ་ལ་འབྲེེལ་བ་བྱས་པ་ཡིིན། ད་ེནས་ང་ཚེོས་ལོཀ་པཱལ་སྟ།ེ འཇེིག་རྟེེན་

སོྐྱང་ལ་སྐོད་ཆོ་ཤོོད་རྒྱུ་འགོ་བཙུགས་པ་ཡིིན། འདིའི་སོྐོར་ལ་དངོས་ཡིོད་ཅིི་ཡིིན་སུས་

ཤོེས། མཐའ་མ་རིན་པོ་ཆོ་ེདེར་ཕེབས་ཏ་ེརྩེད་མོ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ད་ེཡིག་པོ་མིན་པ་དགོངས་

ཀྱིི་འདུག་གསུངས་བྱུང་། ཁོོང་སྤྱིིར་རང་བྱུང་ལས་འདས་པའི་འདྲེ་ལ་ཐུགས་སྣང་དག་

པོ་གནང་མཁོན་ཞིིག་མིན་པ་དང་། ཁྱོད་པར་དུ་ནུབ་ཕོྱིགས་པ་ཚེོས་འདི་རིགས་རྩེད་

མོའ་ིཚུལ་དུ་བེད་སོྤྱིད་བྱེད་སྟངས་དེར་དགའ་པོ་མེད།

ལོ་རྗོེས་མ་རྣམས་ཀྱི་ིནང་དུ་ང་ཚེོས་ཕོྱིགས་སོྐྱད་དུ་ཕེབས་བཞིིན་པའ་ིནང་པའ་ིབླ་

མ་རྣམས་ཕོ་བྲེང་དུ་གདན་ཞུ་སྣ་ེལེན་བྱས་པ་དང་། སྐོབས་སྐོབས་སུ་བོྷལ་ཌར་བརྒྱུད་ད་ེ

ཕེབས་མཁོན་གྱིི་གནད་ཡིོད་མི་སྣ་ཁོག་ལ་སྣེ་ལེན་བྱས། ཐེངས་ཤོིག་ང་ཚེོས་རྒྱ་གཞུང་

ག་ིསྐུ་ཚེབ་ཅིིག་ལ་སྣ་ེལེན་ཞུས་པ་ཡིིན། རིན་པོ་ཆོ་ེལ་མཚེོན་ན། རྒྱ་ནག་ག་ིདཔོན་རིགས་

ཤོིག་ཕོ་བྲེང་དུ་ཡིོང་བ་དེ་ནི་གཞུང་སྲོིད་བཙན་འཕྲོག་བྱས་པ་དང་འདྲ་བ་ཞིིག་བྱུང་། 

ངའ་ིབསམ་པར་དགོང་དོྲ་དེར་རིན་པོ་ཆོ་ེཐུགས་ཡིིད་ཚེིམས་པོ་བྱུང་བ་འདྲ་བོ་འདུག

སྐོབས་གཞིན་ཞིིག་ལ་རིན་པོ་ཆོེས་མེ་ཏོག་ལྡུམ་རའི་ནང་དུ་བཟོིས་པའི་ཉིི་ཧོང་གི་

ཇེ་ཁོང་དེའི་སོྒོ་འབྱེད་དུ་ང་ཚེོས་ཤུན་རེ་སུ་བཟུ་ཁོི་ར་ཤོིའི་ཡུགས་མོ་དེ་སན་ཧྥོ་རན་སི་

སི་ཁོོ་ནས་ཀ་ལཱ་པ་ཕོ་བྲེང་དུ་གདན་འདྲེན་ཞུས། (རིན་པོ་ཆོེ་གཤོེགས་རྗོེས་ཇེ་ཁོང་

ད་ེནཱ་རོ་པ་མཐོ་སླེོབ་ལ་ཞིལ་འདེབས་སྤྲོད་ད་ེསྐོབས་ཤོིག་ལ་ཁོོང་ཚེོས་སླེོབ་གྲྭའ་ིར་སོྐོར་

དུ་སོྤེར་པ་རེད་སྙམ།) དུས་ཚེོད་ད་ེསོྤྲོ་སྣང་ལྡན་པ་ཞིིག་བྱུང་བ་དང་ལྕམ་སུ་བཟུ་ཁོ་ིཡིང་

སྐྱར་ཐུག་འཕྲད་བྱུང་བ་དེ་ཧ་ཅིང་དགའ་པོ་བྱུང་། ལོ་འགའི་རྗོེས་སུ་སླེོབ་མ་འགས་ཉིི་

ཧོང་ག་ིཇེའ་ིཆོོ་གར་སོླེབ་སོྦྱང་བྱེད་འགོ་བཙུགས་དུས་ཁོོང་ཚེོས་ཕོ་བྲེང་དུ་ཧ་ལམ་དགོང་

ར་ེབཞིིན་ཡོིང་སྟ་ེའཛོིན་གྲྭ་ལེན་པ་དང་ཇེའ་ིཆོོ་གའམ། ཡིང་ན་ཤོ་ཌོའ་ིསོྦྱང་བརྡོར་བྱས་
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པ་རེད། ད་ེན་ིང་ཚེོའ་ིཁོང་པ་ད་ེཇེ་ིལྟར་བེད་སོྤྱིད་བཏང་བའ་ིཁྱོད་ཆོོས་གཞིན་ཞིིག་རེད། 

ཧ་ལམ་མང་ཚེོགས་ཀྱིི་ཚེོགས་ཁོང་ཞིིག་ཡིིན་པ་ནང་བཞིིན་འཛོིན་གྲྭ་ཚེོགས་ས་དང་

ཚེོགས་འཛོོམས་ཆུང་ངུ་བྱེད་ས་ཚེང་མ་དེར་རེད། རིན་པོ་ཆོེས་ང་ཚེོའི་ཁོང་པ་དེ་ཤོམ་

བྷ་ལའི་ལེགས་བྱང་གི་ལྟེ་གནས་ཤོིག་ཏུ་གྱུར་ན་དགོངས་ཀྱིི་ཡོིད། དེ་ལྟར་གྱུར་ན་ཆོོས་

ཚེོགས་ལ་ཕན་ཐོགས་ཆོེན་པོ་ཡོིད་ཀྱིང་བཟིའ་ཚེང་གི་ཁྱོིམ་ཞིིག་འདོད་མཁོན་ང་རང་

ལ་མཚེོན་ན་ཡིིད་ཚེིམ་པོ་མ་བྱུང་།

དུས་ཚེོད་འདིའི་རིང་ལ་རིན་པོ་ཆོེར་ཆོེད་ལས་སྣ་མང་ཡིོད་པའི་ནང་ནས་གཅིིག་

ན་ིཆོོས་ཀྱི་ིསྒྱུ་རྩལ་འཁྲིད་སོྟན་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རྒྱུ་ད་ེརེད། ད་ེན་ིཉིིན་རེའ་ིམ་ིཚེེའ་ི

ནང་དུ་སྒྱུ་རྩལ་སོླེབ་འཁྲིད་བྱེད་པ་དང་། དེ་མཚུངས་སྤྱིིར་བཏང་གི་མཛོེས་ཆོོས་

དང་། ནང་ཆོོས་དང་ཤོམ་བྷ་ལའི་ལྟ་གྲུབ་རྣམས་སྒྱུ་རྩལ་སོྦྱང་ཚེན་གྱིི་ནང་དུ་འདྲེན་

སྟངས་བཅིས་ལ་གོ་བ་རེད། ཁོོང་གིས་བགོྲ་གླེེང་ཚེོགས་འདུ་ཞིིག་ག་ིསྐོབས་སུ་ལྷད་མེད་

པའི་སྒྱུ་རྩལ་གྱིི་གཞིི་རྟེེན་དེ་འཚེེ་བ་མེད་པ་ཡིིན་པ་དང་། སླེོབ་མ་ཚེོས་ཀྱིང་ཚེན་ཆུང་

བགོས་ཏ་ེལས་ཀ་བྱས་པའ་ིམ་ེཏོག་སྒྲིག་སྟངས་དང་། ཡིིག་གཟུགས་འབྲེ་ིསྟངས། དངོས་པོ་

བཤོམས་སྟངས་བཅིས་ཀྱི་ིཐོག་ལ་ཁོོང་གིས་མིག་སོྟན་མཛུབ་འཁྲིད་གནང་ཡོིད། སྐོབས་

རེ་རིན་པོ་ཆོེས་འཛོིན་གྲྭ་འདི་དག་གི་ནང་དུ་དཔར་རྒྱག་སྟངས་དང་། སྐོད་ཡིིག སྙན་

ངག་བཅིས་ཀྱིི་སོྐོར་ལའང་གཏམ་བཤོད་གནང་ཡོིད། བགོྲ་གླེེང་ཚེོགས་འདུ་ཆོེ་བ་ཇེི་

སྙེད་ཅིིག་གི་ནང་དུ་ཨ་ལེན་གྷིིན་སི་བྷག་གིས་མཉིམ་ཞུགས་བྱས་ཡིོད། ཨ་རིའི་རྗོ་བཟིི་

ཞིེས་པའ་ིགླུ་གཞིས་ཀྱི་ིརིགས་རོྩམ་སྒྲིག་པ་སྙན་གྲགས་ཅིན་ཇེ་ེར་ིགྷི་ར་ན་ེལ་ིཡིིས་ཁོ་ལ་ི

ཧོྥོར་ནི་ཡིའི་ནང་དུ་བགོྲ་གླེེང་ཚེོགས་འདུ་སོྔོན་མ་རྣམས་བཀོད་སྒྲིག་ལ་རོགས་སོྐྱར་

བྱས་པ་དང་། ནཱ་རོ་པར་ལས་རིམ་སྔོ་མོ་རྣམས་ཀྱི་ིསྐོབས་སུ་ལས་ཀ་བྱས་ཡིོད། ལོ་ཡུན་ད་ེ

ཚེོའ་ིནང་དུ་རིན་པོ་ཆོེ་མེ་ཏོག་སྒྲིག་སྟངས་ཀྱི་ིའགྲེམས་སོྟན་ཇེ་ིསྙེད་ཅིིག་ལའང་གདན་

ཞུ་བྱས་ཡིོད། རྗོེས་སུ་འགྲེམས་སྟོན་ད་ེདག་ཆོོས་ཀྱི་ིསྒྱུ་རྩལ་སྒྲིག་གཤོོམ་ཀྱི་ིངོ་བོར་འགྱུར་

བ་རེད། ད་ེན་ིརིན་པོ་ཆོེས་ཁོོང་དང་ཁོོང་རང་ག་ིསོླེབ་མ་ཚེོས་བཟོི་བཀོད་བྱས་པའ་ིཁོང་
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པའི་ནང་དུ་མེ་ཏོག་གི་སྒྲིག་གཤོོམ་རྒྱུན་ལྡན་མ་ཡིིན་པ་ཞིིག་གནང་བ་དེར་གོ་བ་རེད། 

སྤྱི་ིལོ་ ༡༩༨༠ ཐམ་པའ་ིལོ་མཇུག་ཏུ་ཁོོང་དང་སླེོབ་མ་ཚེན་པ་ཞིིག་གིས་ལོ་ས་ིཨན་ཇེེལ་

སི་དེང་རབས་སྒྱུ་རྩལ་གྱིི་སོླེབ་གྲྭའི་(དབྱིན་མིང་ཆོ་ཚེང་ལ་ Los Angeles Institute 

of Contemporary Art བསྡུས་མིང་ལ་ LAICA )འགྲེམས་སོྟན་ཁོང་དུ་ཆོོས་ཀྱིི་སྒྱུ་

རྩལ་སྒྲིག་གཤོོམ་རྒྱ་ཆོེན་ཞིིག་གནང་པ་རེད། ༡༩༨༡ ལོའ་ིཟླ་བ་དགུ་པའ་ིནང་དུ་རིན་པོ་

ཆོེས་ཆོོས་ཀྱི་ིསྒྱུ་རྩལ་གྱི་ིབགོྲ་གླེེང་ཚེོགས་འདུ་དང་། སྒྲིག་གཤོོམ་གནང་བར་བདུན་ཕྲག་

འགའ་ིརིང་ལ་སན་ཧྥོ་རན་ས་ིས་ིཁོོ་ལ་ཕེབས་གནང་བ་རེད།

རིག་གནས་གཞིན་མང་པོ་དང་འདྲ་བར་ཁོོང་ག་ིསྒྱུ་རྩལ་རིག་གནས་ཀྱིིས་སོླེབ་མའ་ི

སྡེེ་ཚེན་ཆོེན་པོ་ཞིིག་བཀུག་གནང་ཡིོད། དེ་དག་འགའ་ཞིིག་ནི་སྒྱུ་རྩལ་ཆོེད་ལས་པ་

ཡིིན་ཀྱིང་མང་པོ་ཞིིག་ད་ེལྟར་མ་རེད། ཆོོས་ཀྱི་ིསྒྱུ་རྩལ་གྱི་ིརྩ་འཛོིན་ལ་འཚེོལ་ཞིིབ་བྱེད་

རྒྱུ་དང་། འགྲེམས་སོྟན་དང་སྒྲིག་གཤོོམ་གྱི་ིལས་ཀ་བྱེད་ཕྱིིར་འཇེིག་རྟེེན་གྱི་ིདངོས་པོའ་ི

འཚེོལ་ཞིིབ་པ་ཞིེས་པའ་ིཚེན་པ་ཞིིག་གསར་འཛུགས་བྱས་པ་རེད། ལས་ཀ་འདིའ་ིངེས་

སོྟན་པའ་ིནང་ག་ིགཅིིག་ན་ིང་ཚེ་ོབོྷལ་ཌར་དུ་འབོྱར་སྐོབས་ཁོ་ལོ་ར་ཌོ་གཙུག་ལག་སླེོབ་

གྲྭའི་སྒྱུ་རྩལ་གྱིི་སླེོབ་དཔོན་ཆོེན་མོ་ལུད་ཝིིག་ཋུར་བཟིན་སི་ཁོི་རེད། ལུད་ཝིིག་དང་

ཁོོའ་ིབཟིའ་ཟླ་བྷ་ེཞི་ན་ིང་ཚེོའ་ིབོྷལ་ཌར་གྱི་ིགྲོགས་པོ་ཉི་ེབོ་ཐོག་མའ་ིགྲས་རེད།

ཨ་ིཁོ་བྷ་ན་ཞིེས་པའ་ིམ་ེཏོག་མཛོེས་སྒྲིག་ག་ིམཛོེས་རྩལ་ལ་མ་ིཚེ་ོདོན་གཉིེར་ཆོ་ེརུ་

ཕྱིིན་པས་ཕོ་བྲེང་ག་ིཁོང་མིག་སྣ་ཚེོགས་པའ་ིནང་དུ་མ་ེཏོག་མཛོེས་སྒྲིག་བྱེད་པར་སླེོབ་

ཕྲུག་རྣམས་བདུན་རེའ་ིནང་ཐེངས་འགའ་ཤོས་ཡིོང་རྒྱུ་ད་ེརྒྱུན་ལྡན་དུ་གྱུར། ང་ན་ིརང་

བཞིིན་གྱིིས་མ་ེཏོག་སར་པ་ལ་ནམ་ཡིང་དགའ་པོ་ཡིོད། འོན་ཀྱིང་འདིས་ན་ིཕོ་བྲེང་ག་ིམ་ི

ཚེ་ེལ་ཚེོན་མདོག་དང་། མཛོེས་སྡུག དྲ་ིཞིིམ་བཅིས་ཁྱོེར་ཡོིང་ནས་གནས་སྟངས་གསར་

པ་ཞིིག་ཆོགས་སོང་།

ངས་ཕོ་བྲེང་ག་ིའཇེིག་རྟེེན་ལ་རྗོེས་སུ་ཡི་ིརང་བྱས་ཀྱིང་ད་ེལ་དཀའ་ངལ་ཡིང་ཡིོད། 

དེ་ལ་བདེ་ཐང་དང་མཐུན་སྒྲིལ་གྱིི་རྣམ་པ་ཞིིག་ཡོིད་ཀྱིང་། དེ་དང་དུས་མཚུངས་སུ་ང་
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རང་སྒོེར་དང་ངའི་བཟིའ་ཚེང་ལ་འདོད་བོླ་ཡིོངས་སུ་མཐུན་པ་ཞིིག་མིན། དཔེར་ན། 

ཨ་ཤོོཀཱ་ཆུང་ཆུང་ཡིིན་དུས་ཁོོའ་ིཉིལ་ཁོང་ད་ེཕོ་བྲེང་ག་ིཟུར་ཞིིག་ཏུ་ཡིོད། ད་ེན་ིགང་དུ་

ཞིབས་ཞུ་བ་སྣ་ཚེོགས་ཀྱིིས་ལས་འགན་མེད་སྐོབས་རུབ་རུབ་བྱེད་ས་ང་ཚེོས་སྐུ་སྲུང་

ཁོང་ཆུང་ཟིེར་བའི་འགྲམ་དེར་ཡོིད། གལ་ཏེ་རིན་པོ་ཆོེས་དྲིལ་བརྡོ་བཏང་ན། སྐུ་སྲུང་

བ་ཚེོས་རིན་པོ་ཆོེའ་ིགཟིིམ་ཆུང་དུ་འགོྲ་བར་བར་ཁྱོམས་བསོྐོར་ནས་འགོྲ་དགོས། གདམ་

ཁོ་གཞིན་པ་དེ་སོྒོ་གཉིིས་ཡིོད་པའི་ཨ་ཤོོཀཱའི་ཉིལ་ཁོང་བརྒྱུད་དེ་ཐད་ཀར་འགྲོ་ས་ཡིོད། 

ངས་ཡིང་ནས་སྐྱར་དུ་ཁོོང་ཚེོ་ལ་“ཐུགས་རྗོེས་གཟིིགས། ཨ་ཤོོཀཱའི་ཉིལ་ཁོང་བརྒྱུད་དེ་

མ་ཕེབས་རོགས་གནོངས།”ཞིེས་བརོྗོད་ཀྱི་ིཡིོད། འོན་ཀྱིང་སྐུ་སྲུང་བ་ཚེོས་གོམ་པ་སོྣན་མ་

འགའ་ཤོས་རྒྱག་རྒྱུའི་ཚེབ་ཏུ་ཁོོ་ཉིལ་ཡོིད་པའི་སྐོབས་སུ་ཁོོའ་ིཉིལ་ཁོང་བརྒྱུད་དེ་རྒྱུག་

འགོྲ་ཡི་ིཡིོད། དུས་ཚེོད་ཕལ་ཆོ་ེབར་ཁོོང་ཚེོས་ཁོོའ་ིགཉིིད་དཀོྲགས་ཀྱི་ིཡོིད།

དུས་ཚེོད་འདིའ་ིརིང་ལ་ང་ལ་སྒོེར་གྱི་ིམ་ིཚེེའ་ིནང་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བཞིིན་པའ་ི

སྐོབས་ཡིིན། ཨ་ཤོོཀཱ་མ་ིཆོེལ་གྱི་ིཕྲུ་གུ་ཡིིན་པ་སུས་ཀྱིང་ཤོེས་བཞིིན་དུ་ངོས་ལེན་བྱས་མེད། 

འོན་ཀྱིང་དེ་རང་ཡིིན་པ་མངོན་གསལ་ཇེེ་དོད་ནས་ཇེེ་དོད་དུ་འགྱུར་བཞིིན་འདུག 

ཕོྱིགས་གཅིིག་ནས་བཤོད་ན། གཅིིག་བྱས་ན་ད་ེན་ིའབྲེེལ་མེད་ཅིིག་རེད། རིན་པོ་ཆོེས་ཨ་

ཤོོཀཱ་ངོས་ལེན་གནང་གྲུབ་པ་དང་། ཁོོང་ནི་མི་ཆོེལ་ལ་བརྩེ་བ་ཡོིད་ལ། རིན་པོ་ཆོེ་དང་

ང་གཉིིས་དུས་ཚེོད་ཕལ་ཆོ་ེབར་ཧ་ཅིང་འཆོམ་པོ་ཡིོད། ཕོྱིགས་གཞིན་ཞིིག་ནས། ངའ་ིམ་ི

ཚེེའི་ནང་དུ་རན་འཚེམས་ཤོིག་གང་ཡིང་ཡིོང་གི་མི་འདུག ང་རང་ལ་གཞིི་རྩ་བྲེལ་བ་

ཞིིག་ཚེོར་རྒྱུ་འགོ་བཙུགས་སོང་། ང་སྐོབས་ར་ེའུ་ཐུག་སྟ་ེམཚེམས་མ་ཆོད་པར་ངུ་ཤོོར་གྱི་ི

འདུག མཐའ་མ་དེར་རིན་པོ་ཆོེས་ནཱ་རོ་པར་སེམས་ཁོམས་རིག་པའ་ིལས་རིམ་གྱི་ིའགོ་

ཁྲིད་སེམས་ཁོམས་རིག་པ་བ་ཨེད་ཕོད་ཧོྥོལ་ཡོིང་སྟ་ེང་ལ་ལྟ་རོགས་གསུངས་འདུག ངས་

དཀའ་ངལ་སེལ་ཆོེད་དུ་ཨེད་དང་མཉིམ་དུ་གཟིའ་འཁོོར་རེའི་ནང་དུ་ཐེངས་གཉིིས་

རེ་སྐོད་ཆོ་ཤོོད་ཀྱིི་ཡོིད། ངས་ད་ལྟ་ཤོེས་པ་ལ་དུས་ཡུན་རིང་པོ་ཞིིག་ལ་དཀའ་ངལ་མང་

པོ་ཞིིག་འཕྲད་པ་ནི་ངས་ཨ་ཤོོཀཱ་མི་ཆོེལ་གྱིི་ཕྲུ་གུ་ཡིིན་པ་དེ་ང་རང་གིས་རང་ལ་ངོས་
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ལེན་བྱེད་ཐུབ་མ་ིའདུག མངོན་གསལ་ཅིན་ཞིིག་མུ་མཐུད་ད་ེངོས་ལེན་མ་ིབྱེད་རྒྱུ་ད་ེན་ི

འཐབ་རོྩད་ཅིིག་རེད།

གཞིན་ཡིང་ང་ལ་རིན་པོ་ཆོེས་ཉིིན་ར་ེཉིིན་རེའ་ིའཚེ་ོབའ་ིནང་ཁྱོིམ་མ་ིདང་མཉིམ་དུ་

དུས་ཚེོད་མང་ཙམ་བསྐྱལ་ན་སྙམ་པ་བྱུང་། ཁོོང་ཞོིགས་པ་དང་པོ་ཡིར་བཞིེངས་སྐོབས་

ང་ཁོོང་གི་གཟིིམ་ཆུང་དུ་ཕྱིིན་ཏེ་ཉིལ་ཁྲིའི་སྟེང་དུ་བསྡེད་ནས་ “ཐུགས་རྗོེས་གཟིིགས། 

ང་ལ་ང་རང་དང་བཟིའ་མིའི་ཆོེད་དུ་དུས་ཚེོད་ཕྲན་བུ་ཞིིག་དགོས་ཀྱིི་འདུག གཟིའ་

འཁོོར་གཅིིག་གི་ནང་ལ་ཐེངས་རེ་ཙམ་ང་དང་བུ་ཕྲུག་ཚེོའི་མཉིམ་དུ་དགོང་ཚེིགས་

བཞིེས་གནང་རོགས། ངས་ཁྱོེད་རང་ལ་ལས་འགན་དང་ཕྱིག་ལས་ཤོིག་ཡིོད་པ་ཤོེས་ཀྱིི་

ཡིོད། འོན་ཀྱིང་ང་ལ་དུས་ཚེོད་ཅིིག་དགོས་ཀྱིི་འདུག གཟིའ་འཁོོར་གཅིིག་ལ་ཐེངས་

ར་ེཙམ་དགོངས་བཞིེས་གནང་རོགས།” ཞིེས་ཞུ་ཡི་ིཡིོད། ང་གཉིིས་དབར་ལ་འད་ིལྟའ་ིཁོ་

བརྡོ་ཞིིག་ཡོིང་གི་ཡོིད་ལ་མཐའ་མ་དེར་ང་ངུས་ནས་སོྡེད་རྒྱུ་རེད། ཁོོང་གིས་དུས་ཚེོད་

འདོན་གནང་རྒྱུའ་ིདམ་བཅིའ་གནང་ག་ིཡོིད་ཀྱིང་རྗོེས་སུ་གང་ཡིང་ཡིོང་ག་ིམེད། ཧ་ལམ་

ཉིིན་ལྟར་འདི་འདྲ་བྱས་ཏེ་ཟླ་བ་གཉིིས་ཙམ་ཕྱིིན་པའི་རྗོེས་སུ་ངས་མཚེམས་བཞིག་པ་

ཡིིན། ཉིི་མ་གཉིིས་གསུམ་ཕྱིིན་པའི་རྗོེས་སུ་ཁོོང་ངའི་ཉིལ་ཁོང་དུ་ཕེབས་ཏེ་ངའི་ཉིལ་

ཁྲིའི་སྟེང་དུ་བཞུགས་ནས “དེང་སང་ཁོྱོད་རང་ཞོིགས་པ་ངའི་སར་ཡོིང་སྟེ་སྐོད་ཆོ་

ཤོོད་ཀྱིི་མེད་པ་ཅིི་ཡིིན་ནམ།” ཞིེས་དྲིས་བྱུང་། དེའི་ལན་དུ་ངས་ “དེ་སྡུག་བསྔོལ་ཆོེན་

པོ་ཞི་ེདྲགས་འདུག”ཅིེས་བཤོད། ཁོོང་གིས་ “ཨོ། མ་རེད། ཁོྱོད་ཀྱིིས་མཚེམས་བཞིག་ན་

འགྲིག་ག་ིམ་རེད། ངས་ཁོྱོད་དང་མཉིམ་དུ་ཁོ་བརྡོ་བྱས་པ་འད་ིཚེོར་བོླས་འགེལ་རྒྱུ་འགོ་

འཛུགས་བཞིིན་ཡོིད།” ཅིེས་གསུངས་བྱུང་། ངས་ཁོོང་ལ་ “ཁོྱོད་རང་གིས་ཤོེས་གསལ་ལྟར་

ང་ན་ིརང་སྡུག་རང་གིས་ཉོི་མཁོན་ད་ེའདྲ་མིན། ཅིིའ་ིཕྱིིར་ང་ཉིིན་ལྟར་ཡོིང་དགོས་པ་རེད། 

དེ་ནི་ཟུག་རྔུ་ཞིིག་རེད། ཁོྱོད་ཀྱིིས་རང་གི་བཟིའ་མིར་འབྲེེལ་འདྲིས་རྩ་བ་ནས་གནང་

གི་མི་འདུག ད་ཆོ་ངས་རེ་ཐག་བཅིད་པ་ཡིིན། ངས་མདུན་སྐྱོད་བྱེད་རྒྱུ་འགོ་བཙུགས་



འབྲུག་སྒྲ།

590

ཚེར་བ་ཡིིན། དེའ་ིརྐྱེེན་གྱིིས་ཁོྱོད་རང་སྐྱིད་པོ་མ་ིའདུག་གསུང་ག་ིཡོིད་དམ།” ཞིེས་ཞུས་

པ་ཡིིན། ང་རང་ཡིིད་ཆོེས་ཐུབ་མ་སོང་།

རིན་པོ་ཆོ་ེགྲུབ་ཐོབ་ཆོེན་པོ་ཞིིག་ཡིིན་སྲོིད་ཀྱི་ིརེད། འོན་ཀྱིང་ཁོོང་མ་ིཞིིག་ཀྱིང་རེད། 

མི་འགའ་ཞིིག་དང་འདྲ་བར་ཁོོང་ལའང་བུད་མེད་གཞིན་བསྟེན་རྒྱུའི་ཐད་ལ་ཁོ་དང་

ལག་ལེན་མ་ིམཚུངས་པ་ཞིིག་འདུག དོན་དངོས་སུ་ང་མ་ིཆོེལ་དང་མཉིམ་དུ་དགའ་པོ་

ཆོགས་སོང་། དེར་རིན་པོ་ཆོ་ེལ་དཀའ་ངལ་ཡིོད་པ་ངས་ཤོེས་ཀྱི་ིཡོིད། ཁོོང་བུད་མེད་མང་

པོ་དང་མཉིམ་དུ་འབྲེེལ་བ་བྱུང་ཡོིད། འོན་ཀྱིང་ནམ་རྒྱུན་ཁོོང་གིས་བུད་མེད་གཞིན་

དག་དེ་ཚེོ་དང་མཉིམ་དུ་བརྩེ་དུང་གི་ནང་ལ་ལྷུང་མེད། ཨ་ཤོོཀཱ་སྐྱེས་པའི་རྗོེས་སུ་རིན་

པོ་ཆོེས་སྐོབས་ར་ེང་བོར་འགོྲ་བའ་ིཐུགས་ཁྲལ་གནང་ག་ིཡོིད། དོན་དངོས་སུ་ང་མ་ིཆོེལ་

ལ་སེམས་གཏིང་ནས་དགའ་པོ་ཆོགས་སོང་། ང་རང་ཕྲུ་གུ་ཡིིན་དུས་ངའ་ིཨ་ཕས་ང་ལ་

མ་ིཚེེའ་ིནང་དུ་ཇེ་ིལྟར་མ་ིགཅིིག་ལས་མང་བ་ལ་བརྩ་ེབ་ཡོིང་སྲོིད་པའ་ིསོྐོར་བཤོད་མོྱོང་། 

ཁོོས་ང་ལ་བརྩེ་བ་ནི་ཧ་ཅིང་ཆོེན་པོ་ཡིིན་པ་དང་། ཆུང་ཆུང་ཞིིག་རྩ་བ་ནས་མ་ཡིིན་པ། 

མི་ཚེེའི་ནང་དུ་མི་མང་པོ་ལ་བརྩེ་བ་བྱེད་ཐུབ་པའི་སོྐོར་བཤོད་བྱུང་། ངས་མི་ཆོེལ་ལ་

ཡིོད་པའ་ིངའ་ིབརྩ་ེབ་ད་ེཇེ་ེཆོ་ེནས་ཇེ་ེཆོེར་འགོྲ་བ་དང་། ང་གཉིིས་ཕན་ཚུན་གྱི་ིབརྩ་ེབ་

ད་ེལྷད་མེད་པ། ཤུགས་ཆོ་ེབ། འཕེལ་བཞིིན་པ་ཞིིག་ཏུ་ཚེོར་བྱུང་།

འད་ིལ་ཟུར་གཞིན་ཞིིག་ན་གནས་ཚུལ་ཆོ་ཚེང་ཞིིག་ཡིོད་ད།ེ ད་ེན་ིརིན་པོ་ཆོ་ེདང་

མ་ིཆོེལ་བར་གྱི་ིའབྲེེལ་བ་ད་ེརེད། ཁོོང་གཉིིས་ཧ་ཅིང་ཉི་ེཔོ་རེད། ལོ་འགའ་ིརྗོེས་སུ་མཚེན་

ཞིིག་ལ་ང་ཚེོ་གསུམ་ནོ་ཧྥོ་སི་ཁོོ་ཤོའི་མེད་ལནད་ཀྱིི་གྲུ་གཟིིངས་ཀྱིི་འགྲུལ་ཁོང་ཆོེན་མོ་ 

(The Great Ship Inn) ཞིེས་པ་དེར་ཡིོད། ང་སྔོ་ཙམ་ཉིལ་དུ་ཕྱིིན་པ་དང་ངས་མ་ིཆོེལ་

ངའི་མཉིམ་དུ་ཉིལ་བར་ཡོིང་རྒྱུའི་འདོད་པ་བྱས་པ་ཡིིན། རིན་པོ་ཆོེ་ཁྲུས་ཁོང་ནང་དུ་

ཡིོད་པས་ང་ད་ེགར་ཕྱིིན་ཏ་ེ “མ་ིཆོེལ་གྱི་ིལས་འགན་ཚེར་བ་གྱིིས་དང་། ང་ཁོོ་དང་མཉིམ་

དུ་སོྡེད་འདོད་འདུག” ཅིེས་བརོྗོད་པ་ཡིིན། ཁོོང་གིས་ང་ལ་ “ཁོྱོད་ཀྱིིས་ཤོེས་པ་ལྟར། 

སྙིང་ཉིེ་མ། དཀའ་ངལ་ནི་ང་ཚེོ་གཉིིས་ཀ་མི་གཅིིག་རང་ལ་དགའ་བ་དེ་རེད།” ཅིེས་
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གསུངས། དེ་ནི་ཧ་ཅིང་གི་གསུང་སྙན་པོ་ཞིིག་རེད། གནས་སྟངས་དེ་རང་གི་ལམ་ནས་

ཅི་ིཞིིག་བྱེད་ཐུབ་མོད། ད་ེསླེ་མོ་ཞིིག་མིན་པ་ཡིང་གསལ་པོ་རེད། ད་ེངས་སླེ་མོ་རེད་ཅིེས་

བརོྗོད་མ་ིཐུབ།

སྐོབས་དེ་དུས་ངས་མི་ཆོེལ་དང་ང་གཉིིས་ལ་ནམ་ཡིང་རྒྱུན་ལྡན་གྱིི་མི་ཚེེ་མཉིམ་

སྐྱེལ་བྱེད་རྒྱུ་ཡིོང་གི་རེད་བསམ་མ་བྱུང་། དེ་ཡིོང་སྲོིད་པར་མངོན་མ་བྱུང་། ཁོོས་ཆོང་

ས་བརྒྱབ་ཚེར་ཡོིད་ལ། ངས་ཆོང་ས་བརྒྱབ་ཚེར་ཡིོད། འོན་ཀྱིང་ང་གཉིིས་ལ་དུས་ཚེོད་

མཉིམ་སྐྱེལ་བྱེད་རྒྱུ་ཡིོད། ང་ལ་མཚེོན་ན་ཕོྱིགས་གཅིིག་ནས་ངས་ང་རང་དང་མི་ཐོག་

གཅིིག་ཡིིན་པ་དང་། རང་དང་ལོ་མཉིམ་ཡིིན་པ་ཞིིག་དང་ལྷན་དུ་མི་ཚེེའི་ཆོ་ཤོས་ཤོིག་

བགོ་བཤོའ་བྱེད་ཐུབ་པ་དེར་སོྤྲོ་བ་སྐྱེས་བྱུང་། ང་གཉིིས་ཀྱིིས་རྒྱུན་ལྡན་དང་དཀྱུས་མའ་ི

བྱ་བ་དཔེར་ན་གོླེག་བརྙིན་མཉིམ་དུ་བལྟ་བར་འགོྲ་ཡི་ིཡོིད། ངས་རིན་པོ་ཆོེའ་ིལྷན་དུ་ད་

ཆོ་མ་ིབྱེད་པའ་ིརིགས་ཁོོ་དང་མཉིམ་དུ་བྱས་པ་ཡིིན། སྐོབས་ཤོིག་ལ་ངས་རིན་པོ་ཆོ་ེལ་ང་

གཉིིས་འཛོོམས་སྐོབས་ང་རང་ཧ་ཅིང་ན་གཞིོན་ཡིིན་ཙང་ངའ་ིམ་ིཚེེའ་ིནང་དུ་ཁོོང་རང་

ཨ་ཕའ་ིཚེབ་ཡིིན་སོྐོར་བཤོད་པ་ཡིིན། ངས་ད་ེལྟར་བཤོད་པ་དེར་ཁོོང་དགའ་པོ་བྱུང་མ་

སོང་། འོན་ཀྱིང་ད་ེལ་གནད་འགག་ཅིིག་ཡིོད། ང་ལ་སྤྱི་ིམཚུངས་ཀྱི་ིའབྲེེལ་བ་ཞིིག་དང་། 

མ་ིཚེ་ེཁུ་སིམ་པོ་ཞིིག་བྱུང་ན་ཅི་ིམ་རུང་སྙམ་པའ་ིའདོད་པ་ཞིིག་ཀྱིང་ཡོིད། དེས་ན་རིན་

པོ་ཆོ་ེང་གཉིིས་ཀྱི་ིདབར་ལ་ཕན་ཚུན་བརྩེ་བ་ཤུགས་ཆོེ་མུ་མཐུད་དེ་གནས་ཀྱིང་། ཕར་

འཐེན་ཚུར་འཐེན་གྱི་ིགནས་བབ་ངེས་པར་དུ་ཡིོད།

ཨ་ཤོོཀཱ་ཟླ་བ་དྲུག་ཙམ་ཞིིག་ཡིིན་དུས་ངས་ཁོོ་དུས་ཡུན་གང་འཚེམས་ཤོིག་ག་ིརིང་

ལ་འཇེར་མན་དུ་འཁྲིད་པ་ཡིིན། ངས་གོྷི་རོན་ཝོིལ་ཌབ་ཏུ་ཕྱིིན་ཏེ་རྟེ་རྩལ་ཕྲན་བུ་སོྦྱང་

རྒྱུར་ཐག་བཅིད་པ་ཡིིན། ངས་ངའི་རྟེའི་ནང་ནས་ཤོམ་བྷ་ལ་བཙོང་པ་ཡིིན། གང་ཡིིན་

ཟིེར་ན་ཁོོ་ཉོི་རྒྱུར་མི་ཇེི་སྙེད་ཅིིག་ནས་མ་རྩ་བཙུགས་ཡོིད་པས་ཁོོང་ཚེོར་དངུལ་ཕྱིིར་

སླེོག་དགོས་ཀྱི་ིའདུག འཇེར་མན་དུ་ངའ་ིརྟེ་དཔའ་བརྟུལ་རང་ག་ིམཉིམ་དུ་ཡོིད། ངས་

དེ་གར་སྦྱོང་བརྡོར་བྱས་ཏེ་ཟླ་བ་འགའ་ཤོས་བསྡེད་པ་ཡིིན། ངས་རང་ཉིིད་ཀྱིི་མི་ཚེེ་དེ་
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སྐྱེལ་དགོས་པ་དང་། རང་ཉིིད་ཀྱིི་རྟེ་ཞོིན་གྱིི་མདུན་ལམ་དུ་ཕྱིིར་ལོག་རྒྱུ་དེ་ང་རང་ལ་

འཕོྲད་ཤོོས་ཤོིག་ཡིིན་པ་ཚེོར་བྱུང་། ད་ེབརྒྱུད་ད་ེང་ལ་སྟོབས་ཤུགས་ཆོ་ེབ་སྐྱེད་ཀྱི་ིཡིོད་པ་

དང་། ཕོྱིགས་མང་པོ་ཞིིག་ནས་དེས་ངའ་ིའཇེིག་རྟེེན་ལ་སོྤྲོ་ཉིམས་ཞིིག་སྟེར་བ་ཚེོར་བྱུང་།

སྤྱིི་ལོ་ ༡༩༨༡ གི་ལོ་ཧྲིིལ་པོར་རིན་པོ་ཆོེ་༸རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པའི་སྙུན་གཞིིའི་ཐོག་

ལ་བྲེེལ་ནས་བཞུགས། ཀརྨ་པར་གསོལ་གོྲད་ཀྱི་ིའབྲེས་ནད་ཀྱི་ིསྙུན་གཞི་ིལྕ་ིམོ་བྱུང་ཡིོད་

པས་རིན་པོ་ཆོེ་ཁོོང་གི་སྐུ་མདུན་ལ་ཐེངས་མང་པོ་བཅིར་གནང་སོང་། ཁོོང་གིས་ཀརྨ་

པའ་ིསྙུན་གཞི་ིལ་ཐུགས་ཁྲལ་ཞི་ེདྲགས་གནང་ག་ིའདུག ཀརྨ་པའ་ིསྨོན་བཅོིས་ཀྱི་ིཐོག་

ལ་མ་ིཆོེལ་འབྲེེལ་བ་ཆོགས་པས་ཁོོས་ཁོོང་ལ་ནུབ་ཕོྱིགས་པའ་ིསྨོན་པ་བསྟེན་གཏུགས་

གནང་རྒྱུའི་བཀོད་སྒྲིག་བྱས་པ་རེད། མཐའ་མ་དེར་༸རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པ་མཆོོག་སྨོན་

བཅོིས་ཀྱི་ིཆོེད་དུ་ཤོ་ིཁོ་གོྷིའ་ིམོན་ཋེེན་བཟིན་སྨོན་ཁོང་དུ་ཕེབས་པ་དང་། ༡༩༨༡ ཟླ་ ༡༡ 

ཚེེས་ ༥ ཉིིན་ཁོོང་ད་ེགར་སྐུ་ཞིིང་ལ་ཕེབས་པ་རེད། ད་ེན་ིང་ཚེ་ོཚེང་མས་གོྱིང་གུད་ཆོེན་

པོ་ཞིིག་ཡིིན་པ་ཚེོར་བྱུང་། ཁོོང་ན་ིངེས་པ་དོན་གྱི་ིདབུ་ཁྲིད་དང་ཆོོས་ཀྱི་ིརྒྱལ་པོ་ཆོེན་པོ་

ཞིིག་རེད། ད་ེདང་དུས་མཚུངས་སུ་རིན་པོ་ཆོེས་བོྷལ་ཌར་དུ་ཀརྨ་པ་མཆོོག་ལ་དགོངས་

རོྫོགས་ཀྱིི་ཆོོ་ག་ཞིིག་གནང་དུས་ཁོོང་གིས་ཀརྨ་པ་སྐུ་ཞིིང་ལ་ཕེབས་པ་དེ་སྤྱིིར་སེམས་

ཅིན་ཡིོངས་དང་ཡིང་སོྒོས་ནུབ་ཕོྱིགས་འཇེིག་རྟེེན་ལ་བྱིན་རླབས་ཤོིག་རེད་གསུངས་

གནང་སོང་། དེའ་ིསོྐོར་ལ་ཁོོང་གིས་འད་ིལྟར་གསུངས།

འཇེིག་རྟེེན་གྱིི་ས་གནས་གང་ཞིིག་ཏུ་ཀརྨ་པ་ཞིིག་སྐུ་འཁྲུངས་པའམ། འདས་

པ་གང་རུང་ཐེངས་རེ་གནང་སྐོབས་ཡུལ་བྱེ་བྲེག་པ་དེ་ལ་བྱིན་རླབས་ཐོབ་ཀྱིི་

ཡིོད། ༸རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པ་མཆོོག་དགོངས་པ་རོྫོགས་པ་འདི་ང་ཚེོས་གོླེ་བུར་

གྱི་ིབར་ཆོད་ཅིིག་བྱུང་བ་ཡིིན་པར་ངོས་འཛོིན་བྱེད་ཀྱི་ིམེད། ད་ེབྱིན་རླབས་ཤོིག་

ཡིིན་པ་ང་ཚེོས་མཐོང་ཐུབ་ཀྱི་ིཡིོད། འདིའ་ིསོྔོན་ལ་རོྟེགས་པ་དང་ལྡན་པའ་ིསྐྱེས་

བུ་དམ་པ་དཔེར་ན་སངས་རྒྱས་དང་། ཡིེ་ཤུ་མ་ཤོི་ཀ་དང་ཁོ་ཆོེའི་སོྟན་པ་མོ་ཧ་

མད་བཅིས་སུས་ཀྱིང་ནུབ་ཕྱིོགས་ཀྱི་ིའཇེིག་རྟེེན་དུ་ཞིབས་བཅིགས་མེད། ནུབ་
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ཕོྱིགས་ཀྱིི་འཇེིག་རྟེེན་འདི་འདུལ་དགོས་ཡིོད། དེ་ལ་སྐྱེས་བུ་དམ་པའི་སྙིང་རྗོེ་

དང་ཐབས་མཁོས་ཀྱིི་ལམ་སྟོན་གྱིི་དགོས་མཁོོ་ཡིོད། དེ་ལ་ཉིམས་ལེན་གྱིི་རྒྱུད་

པའི་འབྲེས་བུ་ཆོེན་པོ་སྦྱིན་པ་དང་ས་གཞིི་འདུལ་བའི་ཆོེད་དུ་ཀརྨ་པའི་བྱིན་

རླབས་ཀྱི་ིདགོས་མཁོོ་ཡིོད།42  

ཀརྨ་པ་སྐུ་ཞིིང་ལ་ཕེབས་པའ་ིརྗོེས་ཐོག་ད་ེགར་རིན་པོ་ཆོ་ེ༸རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པ་མཆོོག་

གི་སྒོང་ཏོག་ཏུ་ཡོིད་པའི་གདན་ས་རུམ་སྟེགས་སུ་བདུན་ཕྲག་འགའི་རིང་ལ་ཕེབས་

སོང་། དེ་གར་ཁོོང་གིས་ཀརྨ་པའི་འདས་མཆོོད་དུ་ཕོྱིགས་མཐའ་ནས་ཕེབས་པ་དང་

རུམ་སྟེགས་སུ་བཞུགས་ཡིོད་པའི་བཀའ་བརྒྱུད་པའི་བླ་མ་གཞིན་མང་པོ་དང་མཇེལ་

འཕྲད་གནང་འདུག ངའི་ཡིོ་རོབ་ནང་གི་ལས་དོན་གྱིི་སྟབས་ཀྱིིས་ང་རིན་པོ་ཆོེ་དང་

ལྷན་དུ་བཅིར་ཐུབ་མ་སོང་། ལོ་དེའི་འགོ་སོྟད་དུ་༸རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པ་མཆོོག་མཇེལ་

བར་ཧོང་ཀོང་གི་སྨོན་ཁོང་ཞིིག་ཏུ་འཁྱུག་ཙམ་བཅིར་བ་ལས། དེ་མིན་ ༡༩༦༨ ནས་

བཟུང་རིན་པོ་ཆོ་ེཨ་ེཤོ་ེཡིར་ཕེབས་པ་ཐེངས་དང་པོ་ད་ེརེད། ཁོོང་གིས་ང་ལ་ཁོོང་ཞོིགས་

པ་ཡིར་བཞིེངས་སྐོབས་ཁོོང་གི་མགོྲན་ཁོང་གི་ཕྱིི་ལོགས་སུ་བོད་མི་བརྒྱ་ཕྲག་དུ་མས་

ཁོོང་མགོྲན་ཁོང་ནས་ཕྱིིར་ཕེབས་སྐོབས་ཞིལ་མཇེལ་དང་ཕྱིག་དབང་འཐོབ་ཕྱིིར་ར་ེསྒུག་

བྱས་ཏ་ེབསྡེད་འདུག་གསུངས་བྱུང་།

སོྲོལ་རྒྱུན་ལ་ཡོིད་པ་བཞིིན་སྐུ་པུར་ཞུགས་འབུལ་མ་ཞུས་སོྔོན་ལ་༸རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་

པའི་སྐུ་ཕུང་དེར་ཚྭ་བྱུགས་ཏེ་ཉིར་བ་རེད། སྐུ་པུར་དེར་དམིགས་བསལ་གྱིི་ཆོོ་ག་དང་

སྦྲེགས་རུམ་སྟེགས་ཀྱིི་མཆོོད་ཁོང་གཙོ་བོ་དེར་བདུན་ཕྲག་འགའ་ཤོས་ལ་བཞིག་སྟེ་མི་

མང་པོས་སྐུ་པུར་ལ་མཇེལ་ཁོ་ཞུ་བ་དང་སོྨོན་ལམ་འདེབས་པར་བཅིར་བ་རེད། རིན་པོ་

ཆོེས་རྒྱལ་ཚེབ་དང་། མ་ིཆོེལ། མདའ་དཔོན་ཇེ་ིམེན། རོྡོ་རྗོ་ེསོླེབ་དཔོན། ཇོེན་ཕེར་ཁོ་ིས།ི 

ཁོ་རལ་ས་ིཕ་ིརིང་ངར། ཁོེན་གྷི་ིརིན། ཆོག ཇུ་ཌ་ིལིབ། ད་ེབཞིིན་ཕྱིག་རོགས་འགའ་ཤོས་

42  ཆོོས་རྒྱམ་དྲུང་པ། “ཁོོང་གསི་ཕོྱིགས་བཅུར་ཆོོས་ཀྱི་ིརྒྱལ་མཚེན་བཙུགས་” བཛྲ་དྷཱཏུ་ སན། བམ་པོ་ ༤ བ་འདོན་

ཐངེས་ ༢ པ། (༡༩༨༡ ཟླ་བ་ ༡༢ ནས་ ༡༩༨༢ ཟླ་བ་དང་པོ་)
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ཐེ་བའི་སླེོབ་མ་ཇེི་སྙེད་ཅིིག་རུམ་སྟེགས་སུ་མཉིམ་དུ་ཁྲིད་གནང་པ་རེད། ཁོོང་ཚེོ་ཚེང་

མས་ཀརྨ་པའི་སྐུ་པུར་བཞུགས་ཡུལ་རུམ་སྟེགས་དགོན་པའི་མཆོོད་ཁོང་དུ་སོྨོན་ལམ་

བཏོན་འདུག བླ་མའ་ིསྐུ་པུར་གྱི་ིམདུན་དུ་དུས་ཚེོད་འདིའ་ིསྐོབས་གསོལ་བ་སོྨོན་ལམ་

འདོན་ཐུབ་པ་ད་ེན་ིབྱིན་རླབས་ཆོེན་པོ་ཡོིད་པར་བརྩ་ིསོྲོལ་ཡོིད། འདིའ་ིནུས་པ་ད་ེང་ལ་

རིན་པོ་ཆོ་ེགཤོེགས་པའ་ིརྗོེས་སུ་མོྱོང་ཚེོར་བྱུང་། བླ་མ་དངོས་སུ་བཞུགས་ཡིོད་པ་ལྟ་བུར་

ཁོོང་ག་ིབྱམས་སྙིང་རྗོེའ་ིནུས་མཐུ་ད་ེཚེོར་ཐུབ་ཀྱི་ིཡིོད། ཞུགས་འབུལ་དངོས་གཞི་ིལ་ཁོོང་

ཚེོ་སོྡེད་ཐུབ་མེད། (ཞུགས་འབུལ་གྱིི་ཚེེས་གྲངས་སོྐོར་ལ་གོ་བརྡོ་མ་འཕོྲད་པ་ཞིིག་བྱུང་

འདུག) གང་ལྟར་ཡིང་། རིན་པོ་ཆོེས་ཀརྨ་པ་མཆོོག་སྐུ་ཞིིང་ལ་ཕེབས་རྗོེས་ཀྱི་ིའགོ་སོྟད་

དུ་ད་ེགར་ཡིོད་དགོས་པ་ད་ེགལ་ཆོེན་པོ་རེད་ཅིེས་གསུངས་གནང་ཡོིད།

རིན་པོ་ཆོེས་བོྷལ་ཌར་དུ་ཕྱིིར་འཁོོར་རྗོེས། རུམ་སྟེགས་སུ་ཞུགས་འབུལ་གྱི་ིཉིིན་མོ་

དང་སྟབས་བསྟུན་གྱིིས། རོྡོ་རྗོ་ེརོྫོང་ག་ིམཆོོད་ཁོང་ལྟ་ེབ་རུ་༸རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པ་མཆོོག་

གི་འདས་མཆོོད་སོྨོན་ལམ་ཞིིག་ཚེོགས་གནང་པ་རེད། ཡིིད་སོྐྱ་ལ་བོླ་འགུལ་ཐེབས་

པའི་ཉིིན་མོ་འདིར་ཁོོང་གིས་གོང་གསལ་བཀའ་སླེོབ་དེ་གནང་བ་རེད། ཞུགས་འབུལ་

གྱིི་ཉིིན་མོ་དེར་ཁོོང་གིས་ཁོོང་རང་གི་སླེོབ་མ་ཚེང་མར་ཀརྨ་པ་ཞིིང་ལ་ཕེབས་པ་དེས་

ཁོོང་རང་གི་ཆོོས་བརྒྱུད་ལ་ཡིོད་པའི་ལས་འགན་དེ་ཆོེ་རུ་ཕྱིིན་ཡོིད་པའི་བཀའ་གནང་

སོང་། ཁོོང་ལ་ཁོོང་རང་གི་ཕྲག་པར་ལས་འགན་ལྕི་མོ་ཞིིག་བཀལ་ཡིོད་པའི་ཚེོར་སྣང་

འདུག ཁོོང་གིས་མ་འོངས་པར་ནུབ་ཕོྱིགས་སུ་ནང་ཆོོས་དར་ཁྱོབ་ཀྱི་ིཆོེད་དུ་ཤོམ་བྷ་ལའ་ི

འཆོར་སྣང་དེ་ཤུགས་ཆོེ་ནས་ཆོེ་རུ་ཁྱོབ་སྤེེལ་གནང་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆོེར་གཟིིགས་གནང་

འདུག དུས་འད་ིནས་བཟུང་སྟ་ེཁོོང་གིས་གསུང་ཆོོས་གནང་རྒྱུར་འབད་བརྩོན་ད་ེབས་

ཤུགས་ཆོེ་བ་གནང་བ་དང་། ཁྱོད་པར་དུ་ཤོམ་བྷ་ལའི་མཐོ་རིམ་གྱིི་སོྦྱང་བརྡོར་དེ་གལ་

ཆོེན་དུ་བརྩིས་གནང་སོང་།

སྤྱི་ིལོ་ ༡༩༨༢ ལོའ་ིཟླ་བ་ལྔ་པའ་ིནང་བྷར་ཁོ་ིལ་ིལ་ག་ེསར་ཁྲ་ིའདོན་གནང་མཁོན་

གྱིི་དིལ་མགོ་མཁྱོེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆོེ་མཆོོག་ཨ་རིར་ཆོིབས་སྒྱུར་གནང་བ་རེད། རིན་པོ་
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ཆོེས་རེ་འདུན་ཞུས་པ་གཞིིར་བཟུང་དིལ་མགོ་མཁྱོེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆོེ་མཆོོག་གིས་དུས་

རྒྱུན་འཇེིག་རྟེེན་པའ་ིརྒྱལ་པོའམ་རྒྱལ་མོར་མངའ་གསོལ་གྱི་ིདབང་བསྐུར་གནང་སོྲོལ་

ལྟར་རིན་པོ་ཆོེ་དང་ང་གཉིིས་ལ་ཤོམ་བྷ་ལའི་རྒྱལ་ཁོམས་སུ་ཁྲི་འདོན་དབང་བསྐུར་གྱིི་

ཆོོ་ག་ཞིིག་གནང་རྒྱུར་ཞིལ་བཞིེས་གནང་པ་རེད། མཁྱོེན་བརྩ་ེརིན་པོ་ཆོེས་ད་ཡོིད་འབྲུག་

ཡུལ་གྱི་ིརྒྱལ་པོ་ཁྲ་ིའདོན་གྱི་ིསྐོབས་སུའང་ཆོོ་ག་འད་ིརང་གནང་པ་རེད།

དབང་བསྐུར་འད་ིལ་ “མངའ་དབང་རིན་ཆོེན་འབར་བ་” ཞིེས་བརོྗོད་པ་དང་། ང་

ཚེོའི་ཆོོས་ཚེོགས་ཀྱིི་ནང་དུ་དུས་རྒྱུན་ས་སྐྱོང་དབང་བསྐུར་ཟིེར་བ་རེད། ༡༩༧༤ ལོར་

༸རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པ་མཆོོག་གིས་རིན་པོ་ཆོ་ེལ་ནང་བསྟན་རོྡོ་རྗོ་ེཐེག་པའ་ིཆོོས་བརྒྱུད་

འཛོིན་པའ་ིབླ་མའམ། རོྡོ་རྗོ་ེསོླེབ་དཔོན་ཞིིག་ཏུ་ངོས་འཛོིན་གྱིིས་ཆོོ་ལོ་གནང་བ་རེད། ད་

ཆོ་དིལ་མགོ་མཁྱོེན་བརྩ་ེརིན་པོ་ཆོ་ེཕེབས་ཏ་ེཁོོང་ས་སོྐྱང་དུ་དབང་བསྐུར་གནང་བ་ད་ེ

ནི་ཁོོང་ལ་ཧ་ཅིང་དོན་སྙིང་ལྡན་པ་ཞིིག་རེད། རིན་པོ་ཆོེས་ནུབ་ཕོྱིགས་སུ་ཤོམ་བྷ་ལའི་

བསྟན་པ་དར་ཁྱོབ་ཀྱི་ིཐད་ལ་ཆོོ་ག་འད་ིམཚེམས་རོྡོ་གལ་ཆོེན་ཞིིག་ཡིིན་པར་གཟིིགས་

གནང་གི་འདུག ཁོོང་གིས་ང་ལ་ས་སྐྱོང་དབང་བསྐུར་གྱིི་ཆོ་ཤོས་སུ་མཁྱོེན་བརྩེ་རིན་

པོ་ཆོེས་ང་ས་སོྐྱང་དབང་མོར་དབང་བསྐུར་གནང་གི་རེད་གསུངས་བྱུང་། འདི་ནི་ཆོོ་

གའ་ིཆོ་ཤོས་དགོས་ངེས་ཅིན་ཞིིག་མ་རེད། རིན་པོ་ཆོེས་མཁྱོེན་བརྩ་ེརིན་པོ་ཆོ་ེལ་ཆོོ་ག་

ད་ེཁོོང་རང་གཅིིག་པུར་གནང་རོགས་ཞུས་ན་འཐུས་ཀྱིང་། ཁོོང་གིས་ང་ས་སོྐྱང་དབང་

མོར་དབང་བསྐུར་རྒྱུ་ད་ེབདམས་པ་རེད། ཁོོང་ལ་ང་ལ་དབང་སྒྱུར་རྩ་འཛོིན་གྱི་ིཆོ་ཤོས་

ཤོིག་ཡིིན་པ་ཚེོར་འཇུག་པའ་ིཐུགས་འདོད་ཡོིད་པ་རེད། ངའ་ིབསམ་པར། འད་ིན་ིཁོོང་

གི་བུད་མེད་དང་བུད་མེད་ཀྱིི་སྤྱིི་ཚེོགས་དབང་ཐང་ལ་གུས་ཞིབས་ཡིོད་པ་དེ་ནས་བྱུང་

བ་རེད་སྙམ། ཁོོང་གིས་བོད་པའ་ིརིག་གཞུང་ད་ེསྐྱེས་པ་གཙ་ོའགངས་ཆོ་ེབར་བརྩ་ིབའ་ི

སྤྱི་ིཚེོགས་ཞིིག་ཡིིན་པའ་ིརྐྱེེན་གྱིིས་འགྱུར་བ་མ་ཐེབས་པར་ལུས་ཡིོད་པ་ད་ེམཁྱོེན་གནང་

པ་རེད། ནུབ་ཕོྱིགས་སུ་ཤོམ་བྷ་ལའི་འཇེིག་རྟེེན་འདིའི་ནང་དུ་སྤྱིི་ཚེོགས་ཕྱུག་པོ་ཞིིག་

བསྐྲུན་པའ་ིཆོེད་དུ་ཁོོང་གིས་ང་ཚེོས་བུད་མེད་ཀྱི་ིནུས་སྟོབས་གོང་མཐོར་གཏོང་དགོས་
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པའ་ིདགོས་མཁོོ་ད་ེཡིང་གཟིིགས་པ་རེད། དེས་ན་ཆོོ་ག་དེའ་ིསྐོབས་སུ་དམིགས་པ་གཙ་ོ

ཆོ་ེབ་ད་ེཁོོང་ག་ིསྟེང་དུ་གཏད་ཡོིད་ཀྱིང་། འབྱུང་འོས་པ་ལྟར་ང་ལ་ཡིང་དུས་མཉིམ་དུ་

དབང་བསྐུར་ཐོབ་པ་རེད།

ང་གཉིིས་ཀྱིིས་ཉིལ་སའི་ནང་ལ་གོྱིན་པའི་ནང་འཇེམ་གོྱིན་ཏེ་སྡེིངས་ཆོའི་སྟེང་དུ་

ཐོན་པ་ནང་བཞིིན་གྱིོན་ཆོས་དཀྱུས་མ་དཀར་རྐྱེང་གྱིོན་ཏ་ེའགོ་བཙུགས། འདིས་འགྲོ་བ་

མིའ་ིགཞི་ིརྩའ་ིགཅིེར་བུའ་ིརང་བཞིིན་ད་ེམཚེོན་པ་དང་ཁྲ་ིའདོན་གྱི་ིབརྒྱུད་རིམ་ཆོ་ཚེང་

ལ་རིམ་བཞིིན་ང་གཉིིས་གོས་རྒྱན་གྱིིས་བརྒྱན། མཁྱོེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆོེ་ནི་རིན་པོ་ཆོེའི་

གཡིས་ཕོྱིགས་སུ་ཁྲིའི་སྟེང་དུ་བཞུགས་ཡོིད། འགོ་སྟོད་དེར་རིན་པོ་ཆོེ་ཞིབས་བཀྱིག་

དཀྱུས་མ་ཞིིག་ག་ིསྟེང་དུ་བཞུགས་ཡོིད། ཆོོ་ག་ཆོ་ཚེང་ག་ིརིང་ལ་ང་ཁོོང་ག་ིགཡོིན་ཕོྱིགས་

སུ་རྐུབ་བཀྱིག་ཅིིག་གི་སྟེང་དུ་བཞིག་བྱུང་། མཁྱོེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆོེས་ང་ཚེོའི་གོྱིན་

ཆོས་ལ་བྱིན་གྱིིས་བརླབས་རྗོེས་ང་ཚེོས་ལུས་ལ་གོྱིན་པ་ཡིིན། རིན་པོ་ཆོ་ེལ་མཚེ་ོདམག་

གི་སྒྲིག་ཆོས་དཀར་པོ་ཞིིག་ཡོིད་པ་དང་དེ་ནས་བཟུང་སྟེ་ང་ཚེོས་དེ་ལ་ “དབང་བསྐུར་

སྒྲིག་ཆོས་” ཞིེས་འབོད་ཀྱི་ིཡོིད། ངས་ཆོོ་ག་འདིའ་ིདོན་དུ་ཆོེད་མངགས་བཙེམ་པའ་ིགོས་

ཆོེན་གྱི་ིཕྱུ་པ་ཡིིད་དུ་འོང་བ་ཞིིག་གོྱིན་པ་ཡིིན། ད་ེནས་རིན་པོ་ཆོ་ེཁྲིའ་ིམཐོ་ཚེད་མཁྱོེན་

བརྩ་ེརིན་པོ་ཆོ་ེདང་མཉིམ་པ་ཞིིག་ག་ིཐོག་ཏུ་བཞུགས་གནང་པ་རེད།

མཁྱོེན་བརྩ་ེརིན་པོ་ཆོེས་རིན་པོ་ཆོ་ེལ་དམག་ཞྭ་དཀར་པོ་རྩ་ེསྙུང་ཅིན་ཞིིག་དང་། ང་

ལ་(རིན་པོ་ཆོེའ་ིརྔན་པ་)ཅོིད་པན་དཀར་སེར་ཆུང་ངུ་ཕ་ལམ་གྱི་ིཕྲ་བཏབ་པ་ཞིིག་བྱིན་

གྱིིས་བརླབས་ཏེ་གནང་བྱུང་། ང་ཚེོར་ལྷམ་དམིགས་བསལ་ཡིང་གནང་བྱུང་། དེ་ཡིང་

རིན་པོ་ཆོེ་ལ་ཕོྱིགས་བཞིི་རེ་རེ་ལ་རྩེ་རེ་ཡིོད་པའི་རོྡོ་རྗོེ་སྟེ། རོྡོ་རྗོེ་རྒྱ་གྲམ་ལྷམ་མཐིལ་

དུ་བྲེིས་པ་ཞིིག་གནང་། སྤྱིིར་བཏང་རྩ་ཆོེའ་ིམཚེོན་རྟེགས་དེའ་ིཐོག་ཏུ་གོམ་པ་སོྤེ་མ་ིརུང་

ཡིང་། རྒྱལ་པོས་དེའི་སྟེང་དུ་གོམ་པ་སོྤེ་ཆོོག་པ་ཡིིན། ཅིིའི་ཕྱིིར་ཞིེ་ན་རྒྱལ་པོས་འཇེིག་

རྟེེན་ཡོིངས་རོྫོགས་རོྡོ་རྗོེ་རྒྱ་གྲམ་གྱིིས་ཁྱོབ་པའི་གསེར་གྱིི་ས་གཞིི་རྩ་ཆོེན་ཞིིག་ཏུ་བརྩི་

བ་རེད། མཁྱོེན་བརྩ་ེརིན་པོ་ཆོེས་རྟེགས་མ་སྣ་ཚེོགས་ཀྱིང་བྱིན་གྱིིས་བརླབས་ཏ་ེང་ཚེོར་
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གནང་བྱུང་། རྟེགས་མ་འདི་དག་ནི་རིན་པོ་ཆོེས་ ༡༩༧༧ ལོར་བཟོི་བཀོད་གནང་པའི་

གྲས་རེད། ང་ཚེོ་ལ་ཆོེས་ཡིིད་དུ་འོང་བའི་སྤུ་མའི་ཟླ་གམ་ཡིང་གནང་བྱུང་། དེ་དག་ལ་

ཉིི་ཧོང་ནས་ཐོན་པའི་གོས་ཆོེན་གྱིི་མཐའ་ཆོགས་བཏང་ཡོིད་པ་དང་། སྟག་སེང་ཁྱུང་

འབྲུག་གི་རི་མོའ་ིམཚེོན་རྟེགས་དམིགས་བསལ་ཡིང་བརྒྱབ་ཡིོད། (ཟླ་གམ་དེ་དག་ཌེ་

བོྷ་ར་ལ་ས་ིཁོོམ་གྱིིས་བཟོིས་པ་རེད། མོ་ན་ིཆོོས་ཚེོགས་ནང་ག་ིའཚེེམ་བཟོི་མཁོས་པ་དུ་

མའི་ནང་ནས་གཅིིག་ཡིིན་པ་དང་། ལོ་མང་རིང་ང་ཚེོའི་ནང་མིར་དམིགས་བསལ་གྱིི་

གོྱིན་ཆོས་དང་མཆོོད་རྫོས་བཟོི་མཁོན་ཞིིག་རེད། ས་དབང་ག་ིཁྲ་ིའདོན་སྐོབས་ཀྱི་ིཟླ་གམ་

ད་ེཡིང་མོས་བཟོིས་པ་རེད།)

སྐོབས་ཤོིག་ལ་རིན་པོ་ཆོེ་ལ་ཆོོས་དུང་དཀར་པོ་ཆོེན་པོ་ཞིིག་གནང་སོང་། ཁོོང་

གིས་རྒྱལ་པོའ་ིབཀའ་སོྒྲག་པ་མཚེོན་ཆོེད་དུ་ཆོོས་དུང་དེ་བུས་གནང་། དེ་ནས་དམག་

དུང་ཞིིག་བཏང་ནས་ཤོམ་བྷ་ལའི་རྒྱལ་གླུ་བཏང་། རིན་པོ་ཆོེ་དང་ང་གཉིིས་ལ་འབུལ་

བ་གཞིན་དག་མང་པོ་ཕུལ་ཏེ་ཁོ་གཡིང་བསྒྲགས་པ་དང་། རིན་པོ་ཆོེས་དུས་སོྟན་གྱིི་

གལ་གནད་ཀྱི་ིསོྐོར་ལ་གསུང་བཤོད་གནང་། ཁོོང་གིས་ཤོམ་བྷ་ལའ་ིརྒྱལ་པོར་སྤྱི་ིཚེོགས་

དཔལ་ཡིོན་གྱི་ིརྣམ་པ་ཉིམས་ཆོག་གམ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ིབསྟན་པ་ནུབ་ལ་ཉི་ེབ་ནས་སྐྱོབ་

རྒྱུའ་ིའགན་ཡིོད་པའ་ིསོྐོར་གསུངས་གནང་། ཁོོང་གིས་སེམས་རྣལ་དུ་གནས་པ་དང་། ཞི་ི

འཇེམ། རོྨངས་གཉིིད་ལས་སད་པའི་རང་བཞིིན་ལ་གཞིི་བཅོིལ་བའི་ཆོེན་པོ་ཤོར་གྱིི་ཉིི་

མའི་ལེགས་བྱང་བསྐྲུན་རྒྱུའི་དགོས་མཁོོ་ཡོིད་པའི་སོྐོར་ལའང་བཀའ་གནང་། ཁོོང་

གིས་ཁོོང་རང་དང་། ང་། ད་ེབཞིིན་ཤོམ་བྷ་ལའ་ིཡུལ་མ་ིཚེང་མའ་ིལས་འགན་འད་ིཡིིན་པ་

གཟིིགས་གནང་འདུག ང་ཚེོར་མཚེོན་ན། ཤོམ་བྷ་ལའི་ཡུལ་མི་ནི་འཛོམ་གླེིང་ཡོིངས་

ལ་ཁྱོབ་ཡོིད། རིན་པོ་ཆོེས་ཀ་ལཱ་པའི་ཕོ་བྲེང་དེ་ཤོམ་བྷ་ལའི་འཇེིག་རྟེེན་གྱིི་ལྟེ་བའམ། 

དམིགས་གཏད་བྱ་ཡུལ་ཞིིག་ཏུ་བཙུགས་གནང་ཡོིད་ཀྱིང་། མ་ིཚེོས་ས་གནས་སྣ་ཚེོགས་

པ་དང་། དུས་སྐོབས་སྣ་ཚེོགས་པ་མང་པོར་ཤོམ་བྷ་ལའ་ིབསྟན་པ་དང་འབྲེེལ་བ་བསྒྲུབ་

རྒྱུ་ཡིིན་པ་ད་ེཁོོང་གིས་མཁྱོེན་ཡིོད། ཁོོང་གིས་བསྟན་པ་གནས་ས་ད་ེཀ་ལཱ་པའ་ིཕོ་བྲེང་
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བཟོི་བ་གནང་སྟེ་། དཔའ་བརྟུལ་གྱིི་ལམ་འདིར་ཉིམས་ལེན་བྱེད་འདོད་མཁོན་སུ་འདྲ་

ཞིིག་ལའང་ཤོམ་བྷ་ལའ་ིལྟ་གྲུབ་འད་ིརྒྱ་སྐྱེད་གནང་རྒྱུའ་ིཐུགས་འདོད་ཡོིད།

འོད་གསལ་དང་། ཋེག་གྷི།ི ག་ེསར། ཨ་ཤོོཀཱ་བཅིས་ང་ཚེའོ་ིབུ་བཞི་ིཀ་ད་ེགར་འཛོོམས་

ཡིོད། རིན་པོ་ཆོ་ེསྒོང་ཏོག་ནས་ཕྱིིར་ལོག་ཕེབས་དུས་ཋེག་གྷི་ིཡིང་མཉིམ་དུ་ཁྲིད་གནང་

འདུག ཁོོ་ཨེ་ཤོེ་ཡིར་ཡིོད་སྐོབས་འགྱུར་བ་གང་ཡིང་ཐེབས་མེད་ཙང་། ང་ཚེོས་ཁོོ་སླེར་

ཡིང་ནང་དུ་ཉིར་ཐབས་བྱེད་རྒྱུའ་ིའབད་བརོྩན་བྱས་ན་བསམས་པ་རེད། ང་ཚེོས་ཁོོ་སྨོན་

པ་གསར་པ་མང་པོ་ཞིིག་དང་བསྟེན་གཏུགས་བྱས་ཏ་ེབརྟེག་དཔྱོད་གསར་པ་མང་པོ་ཞིིག་

བྱས་ཀྱིང་ཕན་པ་གང་ཡིང་བྱུང་མ་སོང་། འདིའ་ིསྐོབས་སུ་ཋེག་གྷི་ིཕོ་བྲེང་དུ་སོྡེད་བཞིིན་

ཡིོད། ཁོོས་ཁྲི་འདོན་གྱིི་ཆོོ་ག་མཐོང་ཐུབ་པའི་ཆོེད་དུ་ཁྲི་འདོན་གྱིི་སྐོབས་སུ་ཁོོ་ལ་བུ་

རྫོ་ིཞིིག་ཡིོད། འོན་ཀྱིང་ཅི་ིཞིིག་འབྱུང་བཞིིན་པ་ད་ེཁོོས་ཤོེས་ཡིོད་ཀྱི་ིརེད་བསམ་པ་ངས་

དྲན་གྱི་ིམ་ིའདུག

འོད་གསལ་ལ་མཚེོན་ན། ཉི་ིམ་འད་ིཁོོ་ལ་དམིགས་བསལ་གྱི་ིདོན་དང་ལྡན་པ་ཞིིག་

རེད། གང་ཡིིན་ཟིེར་ན་མ་འོངས་པར་ཁོོ་རང་ལ་དབང་བསྐུར་འདི་རང་འཐོབ་རྒྱུ་ཡིིན་

པ་ཁོོས་ཤོེས་ཀྱི་ིཡིོད། དོན་དངོས་སུ་ ༡༩༩༥ ལོར། ནོ་ཧྥོ་ས་ིཁོོ་ཤོའ་ིཧ་ལ་ིཧྥོག་ས་ིརུ་རྙིིང་

མའི་བླ་ཆོེན་༸གྲུབ་དབང་པད་ནོར་རིན་པོ་ཆོེས་ཁོོ་ལ་ས་སོྐྱང་དུ་དབང་བསྐུར་གནང་

བ་རེད།

གེ་སར་ནི་དུས་སོྟན་འདི་གལ་ཆོེན་ཡིིན་པ་ཤོེས་ཐུབ་པའི་ལོ་ཚེད་དུ་སླེེབས་ཡོིད། 

ཁོོས་ཕྱི་ིདོྲའ་ིདུས་ཡུན་རིང་པོ་ད་ེཆོ་ཚེང་སྐོབས་སུ་ཆོ་ེམཐོང་དང་བཅིས་སོྡེད་ཚུགས་པོ་

བྱས་སོང་། སྐོབས་དེར་ཨ་ཤོོཀཱ་ན་ིལོ་གཅིིག་ཡིོལ་ཙམ་རེད། ཆོོ་ག་རོྫོགས་མཚེམས་ཤོིག་ལ་

ཁོོས་སྡེིངས་ཆོ་དང་། རིན་པོ་ཆོ།ེ ང་བཅིས་ཀྱི་ིསྟེང་དུ་འཛོེགས་ཡིོང་གིན་འདུག སྐོབས་

ཤོིག་ལ་རིན་པོ་ཆོེས་རྒྱལ་ཆོས་སྤྲོས་ཏེ་ཁྲིའི་སྟེང་དུ་ཨ་ཤོོཀཱ་པང་པར་ཉིར་ནས་བཞུགས་

གནང་མཛོད། ཁོོང་གཉིིས་མཉིམ་དུ་ཧ་ཅིང་སྐྱིད་ཉིམས་དོད་པོ་མངོན་གྱི་ིའདུག
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ཆོོ་ག་དེའི་ཐོག་མགོྲན་འབོད་བྱས་པའི་མི་གྲངས་ཉིིས་བརྒྱ་སོྐོར་ཞིིག་འདུག ངའི་

བསམ་པར། དེར་ཡོིད་པའ་ིམ་ིཚེང་མར་ཆོོ་ག་ད་ེདོན་སྙིང་ལྡན་པ་བྱུང་ཡོིད་པ་རེད་སྙམ། 

ཕྲན་བུ་སོྨྱོ་སོྤྱིད་ཅིན་གྱིི་ངའི་མི་ཚེེའི་ལོ་རྒྱུས་ཤོོད་སྐོབས། ང་ལ་རིན་པོ་ཆོེའི་སྐུ་ཚེེ་དང་

འབྲེེལ་བའ་ིདོན་སྙིང་ལྡན་པའ་ིགནས་ཚུལ་ཆོ་ེཁོག་བོར་འགྲོ་བའ་ིསེམས་ཁྲལ་འདུག ཆོོ་

གའ་ིཉིིན་མོ་དེར་ཁོོར་ཡུག་ཡིོངས་རོྫོགས་འོད་དུ་འཚེེར་བ་ཞིིག་བྱུང་ཡིོད། གནས་ཚུལ་

གང་འདྲ་ཞིིག་དང་དུས་གང་འདྲ་ཞིིག་ལ་ཡིང་ད་ེན་ིནུས་སྟོབས་ཀྱིིས་ཡིོངས་སུ་ཕྱུག་པའ་ི

མཛོད་སོྒོ་ཞིིག་ཏུ་གྱུར་ཡིོད།

རིན་པོ་ཆོེས་ང་ཚེའོ་ིདུས་སྐོབས་འདིར་བཙན་རྒྱལ་གྱི་ིཐེག་པའ་ིཚུལ་དུ་དམ་ཆོོས་ཀྱི་ི

དྲིལ་བསྒྲགས་བྱེད་དགོས་པ་ད་ེམཁྱོེན་གྱི་ིཡིོད། འད་ིན་ིམ་ིཚེོའ་ིམུན་ནག་དང་མ་ིརྣམས་

ཀྱིི་ཤོེས་པ་སྒྲིབ་པའི་དུས་སྐོབས་ཤོིག་དང་། མི་རྣམས་ཀྱིི་ཆོེ་མཐོང་བོར་ཚེར་བའི་དུས་

སྐོབས་ཤོིག་ཡིིན། ཁོོང་ཚེོ་ཧ་ཅིང་གིས་ཅིི་བྱ་གཏོལ་མེད་དང་སྒྱོིད་ལུག་ཏུ་གྱུར་ཡིོད་

སྟབས་ཁོོ་ཚེོའི་དོ་སྣང་འདྲེན་པ་ལ་འོད་ཟིེར་ཧ་ཅིང་གསལ་པོ་ཞིིག་དགོས་ཀྱིི་ཡིོད། དེ་

ཡིིས་མི་ཚེོ་ཧང་སངས་པ་དང་དེ་རོྟེགས་དཀའ་བའི་དབང་དུ་གྱུར་ན་ཡིང་རིན་པོ་ཆོེས་

འོད་ད་ེའགྱིེད་པའ་ིཐུགས་བཞིེད་གནང་ག་ིཡིོད། འད་ིན་ིདོན་དངོས་སུ་“གཟི་ིའོད་འབར་

བ་”ཞིེས་པའ་ིཚེིག་འབྲུ་བཀོལ་སོྤྱིད་བྱེད་འོས་པའ་ིགནས་སྐོབས་གཅིིག་ད་ེརེད། མཁྱོེན་

བརྩེ་རིན་པོ་ཆོེ་ཡིང་འོད་སོྟང་འབར་བའི་སྐྱེས་བུ་བསམ་གྱིིས་མི་ཁྱོབ་པ་ཞིིག་རེད། 

ཁོོང་ན་ིབྱམས་སྙིང་རྗོེའ་ིབདག་ཉིིད་ཅིན། ལུང་རོྟེགས་ཀྱི་ིཡོིན་ཏན་མངའ་ལ། གཞིན་ཡིིད་

དབང་མེད་དུ་འཕྲོག་པའ་ིནུས་མཐུ་ཅིན་ཞིིག་རེད། ད་ེཉིིན་མཁྱོེན་བརྩ་ེརིན་པོ་ཆོ་ེན་ིའོད་

སོྟང་འཕོྲ་བཞིིན་འདུག་ལ། རིན་པོ་ཆོ་ེདང་ཁོོང་གཉིིས་དབར་གྱི་ིའབྲེེལ་བ་ད་ེམངོན་ཐུབ་

ཀྱི་ིའདུག ཁོོང་རྣམ་པ་གཉིིས་ཧ་ཅིང་ག་ིཐུགས་ཉི་ེཔོ་རེད། དུས་སྐོབས་ད་ེཡིང་ངོ་མཚེར་

བ་ཞིིག་རེད། ངས་ང་རང་ག་ིམདུན་ལམ་དང་འབྲེེལ་བའ་ིདཀའ་རྙིོག་ག་ིཐད་ལ་ད་ེཉིིན་

མནོ་བསམ་ཞི་ེདྲགས་བཏང་མེད། ངས་ད་ེན་ིང་ཚེ་ོཚེང་མའམ། རིན་པོ་ཆོེའ་ིསོླེབ་མ་ཡོིད་
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དོ་ཅོིག་གིས་ཁོས་བླངས་པ་ཞིིག་ལ་ཚེོར་བྱུང་། ད་ེན་ིནུབ་ཕོྱིགས་ཀྱི་ིསྤྱི་ིཚེོགས་སྤྱི་ིཡིོངས་

ཀྱི་ིཆོེད་དུ་ར་ེབའ་ིམིག་འབུར་གཏོད་པའ་ིདམ་བཅིའ་ཞིིག་ཀྱིང་རེད།

ཤེམེ་བྷ་ལིའི་རྒྱལི་གླུ།

མཐོ་རིས་གཡུ་འབྲུག་རང་སྒྲ་སོྒྲག་པའ་ིཀོློང་།།

རྒྱ་སྟག་དམར་སེར་གོླེག་ཞིགས་ཀུན་ཏུ་འཁྱུགས།།

གངས་སེང་གཡུ་རལ་སྤྲོིན་ཚེོགས་རྒྱས་པ་དང་།།

ག་རུ་ཌ་ཡི་ིགཤོོག་རླབས་ས་གསུམ་ཁྱོབ།།

ཤོམ་བྷ་ལ་ཡི་ིདཔའ་བོ་འཇེིགས་པ་མེད།།

གོང་མ་རིགས་ལྡན་རོྡོ་རྗོེའ་ིཁྲ་ིརུ་བརྗོིད།།

ས་སོྐྱང་རྒྱལ་པོས་གནམ་ས་གཅིིག་ཏུ་སྦྲེེལ།།

ས་སོྐྱང་དབང་མོས་བད་ེསྐྱིད་ལོ་ཏོག་བསྐྱེད།།

རྟེག་ཏུ་འཇེིགས་པ་མེད་པའ་ིདུང་སྒྲ་སོྒྲག །

ཀུན་ཏུ་རྒྱལ་བའ་ིདར་ཆོ་སྒྲེང་བཞིིན་དུ།།

ཆོོས་སྲོིད་དཔལ་འབོྱར་བླ་ནས་བླ་རུ་རྒྱས།།

ཆོེན་པོ་ཤོར་གྱི་ིཉི་ིམ་ཤོར་འད་ིསོྤྲོ།།43 

43  ཆོོས་རྒྱམ་དྲུང་པ། ”ཆོནེ་པོ་ཤོར་གྱི་ིཉི་ིམ་སྟ།ེ ཤོམ་བྷ་ལའ་ིཤོསེ་རབ་”ཏུ་བཀོད་པའ་ི “ཤོམ་བྷ་ལའ་ིརྒྱལ་གླུ་” (བོྷ་ས་ིཌོན་

ཤོམ་བྷ་ལ་དཔར་སྐྲུན་ཁོང་། ༡༩༩༩) ཤོོག་གྲངས་ ༢༠༧།



601

 བཅི་ོབརྒྱད།

༡༩༨༢ ལོའ་ིདབྱར་ཐོག་དེར་ས་སོྐྱང་དབང་བསྐུར་གྲུབ་རྗོེས་རིང་པོར་མ་ལོན་པར། ང་ག་ེ

སར་དང་ཨ་ཤོོཀཱའ་ིམཉིམ་དུ་ནོ་ཧྥོ་ས་ིཁོོ་ཤོ་ལ་སྤེོར་པ་ཡིིན། (སྐོབས་འདིར་ང་ཚེོས་ཋེག་གྷི་ི

ལ་འགྱུར་བ་གང་ཡིང་འགོྲ་ར་ེམེད་པའ་ིམཇུག་བསོྡེམས་བརྒྱབ་པ་ཡིིན། སྒོང་ཏོག་དགོན་

པས་ཁོོ་དེ་གར་སྐྱར་ལོག་བྱེད་པའི་འདོད་པ་ཡིོད་པ་དང་། རིན་པོ་ཆོེས་སྐོབས་དེ་དུས་

ཁོོ་ལ་ཁོོར་ཡུག་བཟིང་ཤོོས་ད་ེག་རང་རེད་དགོངས་གནང་ཡོིད།)

རིན་པོ་ཆོེས་མ་འོངས་པར་སྐོབས་ཤོིག་ལ་ནོ་ཧྥོ་ས་ིཁོོ་ཤོ་ལ་གནས་སོྤེར་གནང་རྒྱུའ་ི

སོྐོར་ལ་བཀའ་གནང་ག་ིཡོིད། ༡༩༧༩ ལོར་ཁོོང་མངའ་སྡེ་ེདེར་ཡིང་སྐྱར་ཕེབས་གནང་

པ་དང་། ༡༩༨༡ ག་ིལོ་མཇུག་ཏུ་ཁོོང་གིས་བདུན་ཕྲག་འགའ་ཤོས་དེར་བཏང་གནང་ཞིིང་། 

སྐོབས་དེར་ཁོོང་གིས་ཁོེབ་བྷ་ིར་ེཋོེན་གྱི་ིགླེིང་ཕྲན་ཏ།ེ ནོ་ཧྥོ་ས་ིཁོོ་ཤོའ་ིབྱང་མཐར་ཡོིད་པའ་ི

ཁོེལ་ཋེིག་འགྲུལ་ཁོང་དུ་བགོྲ་གླེེང་ཚེོགས་འདུ་ཞིིག་གནང་པ་རེད། འགྲུལ་སྐྱོད་ར་ེརེའ་ི

སྐོབས་སུ་ཁོོང་ས་ཆོ་དེར་ཐུགས་ཇེེ་མགུ་ནས་ཇེེ་མགུར་ཕྱིིན་པ་རེད། ༡༩༧༩ ནས་འགོ་

བཙུགས་ཏེ་ཨ་རི་དང་ཁོེ་ན་ཌའི་ས་ཕོྱིགས་གང་ས་ནས་ཁོོང་གི་སླེོབ་མ་འགའ་ཤོས་དེ་

གར་སོྤེར་པ་རེད། ང་སླེེབས་དུས་ཧ་ལི་ཧྥོག་སི་ཞིེས་པར་དྷིརྨ་དྷཱཏུ་ཆུང་ངུ་ཞིིག་དེ་གར་

ཡིོད་བཞིིན་པ་རེད་འདུག

ངས་ང་རང་དང་ཕྲུ་གུའི་ཆོེད་དུ་ང་རང་ལ་རྟེ་རྣམས་འཇོེག་ས་དང་། ཕྲུ་གུ་ཚེོར་

རྒྱུན་ལྡན་གྱི་ིམ་ིཚེ་ེཞིིག་ཡིོང་ཐུབ་ཕྱིིར་ཁོོང་ག་ིསོྔོན་ལ་སོྤེར་ཏ་ེཕྱུགས་གསོ་ཁོང་ཞིིག་ཐོབ་

ཐབས་བྱས་ན་ཡིག་ཤོོས་རེད་བསམས་བྱུང་། ངས་ནོ་ཧྥོ་སི་ཁོོ་ཤོ་ལ་ཝིིནད་སོར་གྱིི་ཉིེ་

འགྲམ་ཧོྥོལ་མོད་དུ་ཕྱུགས་གསོ་ཁོང་ཞིིག་ཉོིས་པ་ཡིིན། ལོྷ་ཨ་ཧྥོི་རི་ཁོར་ངའི་ཕ་མར་

བདག་ཐོབ་ཡོིད་པའི་ཕྱུགས་གསོ་ཁོང་། ཝིི་ལོ་སི་ཋེི་རིམ་ཕར་ཁོི་ཞིེས་པའི་མིང་དེ་རང་

འཇེགས་ང་ཚེོས་དེར་བཏགས་པ་ཡིིན། ད་ེགར་ངས་དཔའ་བརྟུལ་ཐ་ེབའ་ིརྟེ་མང་པོ་ཉིོས་
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པ་ཡིིན། ལོ་སོྔོན་མ་དེར་ང་འཇེར་མན་དུ་ཡིོད་སྐོབས་ངས་གྷིོ་རོན་ཝིོལ་ཌབ་ནས་རྟེ་

གསེབ་གཞོིན་པ་ཞིིག་ཀྱིང་ཉོིས་པ་ཡིིན། ངས་ ༡༩༨༢ གྱི་ིདཔྱོིད་ཀ་དེར་ནོ་ཧྥོ་ས་ིཁོོ་ཤོ་ལ་

རྟེ་གསེབ་ད་ེརོྒད་མ་ཉི་ིཤུ་ལྷག་ལ་རིགས་རྒྱུད་སྤེེལ་དུ་བཅུག་པ་ཡིིན།

ང་ནོ་ཧྥོ་ས་ིཁོོ་ཤོ་ལ་སོྡེད་རྒྱུ་བྱས་པ་དེས་རིན་པོ་ཆོ་ེསོྤྲོ་བ་འཕེལ་པོ་བྱུང་འདུག ཁོོང་

གིས་ང་དེ་གར་ཤོམ་བྷ་ལའི་འཇེིག་རྟེེན་རྒྱ་སྐྱེད་བྱེད་པར་དེའི་སོྲོལ་འབྱེད་ལྟ་བུར་

གཟིིགས་གནང་འདུག ང་རང་ལ་མཚེོན་ན་དེ་ནི་ཁོོང་གིས་ཁྱོབ་སྤེེལ་གནང་ཐབས་

གནང་བཞིིན་པའ་ིའཆོར་སྣང་ད་ེརྒྱ་སྐྱེད་པར་མཉིམ་ཞུགས་བྱེད་རྒྱུ་དང་། རང་ཉིིད་སྒོེར་

ལ་སེམས་བག་ཕེབས་པོར་སོྡེད་རྒྱུ་ཡིོང་བའི་ཐབས་ལམ་བཅིས་གཉིིས་ཀ་ཡིོང་རྒྱུའི་

འབད་བརོྩན་ཞིིག་ཡིིན། རིན་པོ་ཆོ་ེདང་ལྷན་དུ་གཉིེན་སྒྲིག་བྱས་པ་ད་ེསྐོབས་ར་ེའགོྲ་བ་

མི་ཞིིག་མ་ཡིིན་པར་སྣང་སྲོིད་ཀྱིི་ནུས་པ་ཞིིག་དང་གཉིེན་སྒྲིག་བྱས་པ་ལྟ་བུ་ཡིོད། དུས་

ཚེོད་ཕྱིིན་པ་དང་མཉིམ་དུ་གནས་སྟངས་འདི་ཇེེ་མང་ནས་ཇེེ་མང་དུ་ཡིོང་གི་ཡིོད། ང་

རང་ལ་མ་ིདཀྱུས་མའ་ིའཚེ་ོཐབས་ཀྱི་ིདགོས་མཁོོ་ཞིིག་ཡིོད་པ་ཚེོར་བྱུང་ལ། ནོ་ཧྥོ་ས་ིཁོོ་

ཤོའ་ིནང་ག་ིགནས་སྟངས་དེས་ད་ེསྟེར་གྱི་ིརེད་བསམས་བྱུང་།

རིན་པོ་ཆོེས་ཁོོང་རང་གིས་ཡིིད་ཆོེས་གནང་སའི་སླེོབ་མ་རྒན་པ་ཇེེན་དང་ཋེོམ་རི་

ཁོེན་གཉིིས་ལ་ངའ་ིམཉིམ་དུ་ཕྱུགས་གསོ་ཁོང་དུ་སོྡེད་དགོས་པའ་ིབཀའ་མངགས་གནང་

འདུག ཁོོང་གཉིིས་ཀྱིིས་ང་ཚེོར་ཤོ་ཞིེན་ཧ་ཅིང་ཆོེན་པོ་ཡོིད་པ་དང་། ང་ཚེོའི་ནང་

མིར་རོགས་སོྐྱར་ཤུགས་ཆོ་ེབྱས་ཡོིད། ང་ཚེ་ོད་ེགར་མཉིམ་དུ་སོྡེད་རིང་ག་ིལོ་ད་ེཕལ་ཆོ་ེ

བར་ཁྱོིམ་ཚེང་སོྤྲོ་སྐྱིད་ལྡན་པ་ཞིིག་བྱས་ཏ་ེབསྡེད་པ་ཡིིན། ཨོ་ས་ིཋེ་ིར་ིཡི་ནས་ཡིིན་པའ་ི

རིན་པོ་ཆོེའི་སླེོབ་མ་ཇེེབ་མར་ཋེིན་ཡིང་ང་ཚེོའི་མཉིམ་དུ་བསྡེད་པས་ཕན་ཐོགས་ཆོེན་

པོ་བྱུང་། ང་ཚེོར་སོྔོ་ཚེལ་དང་མེ་ཏོག་གི་ཞིིང་ཁོ་ཆོེན་པོ་ཞིིག་ཡིོད་པ་དང་། ངས་སྙལ་

ཚེལ་བཟོི་བ་དང་ད་ེདག་ལྕགས་ཀྲིན་དུ་བསྒྱུར་རྒྱུའ་ིལས་ཀ་མང་པོ་བྱས་པ་ཡིིན། ཨ་ཤོོཀཱ་

ཞིིང་ཐང་དུ་ཡིར་རྒྱུག་མར་རྒྱུག་བྱེད་རྒྱུར་དགའ་པོ་བྱུང་བ་དང་། གེ་སར་ཉིེ་འཁོོར་

དུ་ཡིོད་པའ་ིསྒོེར་གྱི་ིསླེོབ་གྲྭ་རྩ་ེགྲ་ཁོིང་ས་ིཨ་ེཇེ་ིཧིལ་ཞིེས་པར་སླེོབ་འཇུག་བྱས། རིན་པོ་
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ཆོ་ེདུས་ནས་དུས་སུ་ད་ེགར་ཕེབས་གནང་ག་ིཡིོད་པ་དང་མ་ིཆོེལ་ཡིང་ཐེངས་མ་འགའ་

ཤོས་ལ་སླེེབས་བྱུང་།

ཕྱུགས་གསོ་ཁོང་ནས་ཆུ་ཚེོད་ཕྱིེད་ཙམ་གྱི་ིརྒྱང་ཐག་ཏུ་རྟེ་རྩལ་སྦྱོང་སའ་ིདོ་ར་ཐོག་

བརྩེགས་ཅིན་ཞིིག་ཡོིད། ད་ེགར་ང་རྟེ་བཞོིན་དུ་འགོྲ་བ་དང་ས་གནས་ཀྱི་ིདུས་སོྟན་འགའ་ི

ནང་དུ་ངས་རྟེ་དཔའ་བརྟུལ་འགྲན་བསྡུར་ལ་ཞུགས་རྒྱུ་འགོ་བཙུགས་པ་ཡིིན། ང་ལ་ཨ་ེ

ཧྥོ་ིཨ་ེཨའ་ེ (FEI) འམ། རྒྱལ་སྤྱིིའ་ིགནས་རིམ་འོག་མའ་ིའགྲན་བསྡུར་ནང་དུ་ཨང་རིམ་

རྩེ་གྲ་ཐོབ་པ་དང་། སྐོབས་དེའི་ཁོེ་ན་ཌའི་ཨོ་ལིམ་ཕིག་གི་སླེོབ་སོྟན་པ་ཡིོ་ཧན་ཧིན་

མན་དང་མཉིམ་དུ་ཊོི་རོན་ཊོི་གོྲང་ཁྱོེར་དུ་རྟེ་བཞོིན་པར་མགོྲན་འབོད་བྱས་བྱུང་། རྟེ་

རྩལ་གྲུབ་པའ་ིརྗོེས་སུ་ཡོི་ཧན་ཧིན་མན་གྱིིས་ང་ལ་ཁོོ་རང་རྟེ་དེར་དགའ་པོ་བྱུང་བ་དང་། 

རྟེའ་ིའདུལ་སོྦྱང་ག་ིགནས་རིམ་མཐོ་ཤོོས་ཏ།ེ གྷི་ིརནད་ཕ་ིརིག་ས་ིཡི་ིགནས་རིམ་མ་ཡིིན་

པར། རྒྱལ་སྤྱིིའ་ིགནས་རིམ་དང་པོ་ཕ་ིརིག་ས་ིསེནད་ཇོེར་ཇེ་ིལ་ཡིག་པོ་ཡིོང་བཟོི་འདུག་

ཅིེས་བརོྗོད་བྱུང་། ཡིོ་ཧན་ཧིན་མན་གྱིིས་ང་ལ་དཔའ་བརྟུལ་བཙོང་ན་ཡིག་ག་ིརེད་ཅིེས་

བཤོད་བྱུང་།

ཊོི་རོན་ཊོི་ལ་ཕྱིིན་པའི་རྗོེས་སུ་ང་ལ་རྟེ་ལ་བཞོིན་རྒྱུའི་དོ་སྣང་སྐྱར་དུ་སླེེབས། ནོ་

ཧྥོ་སི་ཁོོ་ཤོའི་ནང་དུ་ངའི་གོ་སྐོབས་དེ་ཚེད་བཀག་ཅིན་ཡིིན་ཙང་། ངས་མུ་མཐུད་སྦྱོང་

བརྡོར་བྱེད་པ་དང་རྟེ་བཟིང་ཞིིག་ཐོབ་པའི་ཆོེད་དུ་ ༡༩༨༤ ལོའ་ིའགོ་སོྟད་དེར་ཡིོ་རོབ་

ཏུ་སྐྱར་སོྤེ་བྱེད་རྒྱུར་ཐག་བཅིད། ངས་དཔའ་བརྟུལ་བཙོང་སྟེ་གེ་སར་དང་ཨ་ཤོོ་ཀའི་

མཉིམ་དུ་འཇེར་མན་དུ་ལོ་ཧྲིིལ་པོ་གཅིིག་སོྡེད་རྒྱུ་བྱས་ཏེ་དེར་སོྤེར་པ་ཡིིན། དུས་ཡུན་

གང་འཚེམས་ཤོིག་ལ་རྟེ་གསར་པ་ཞིིག་ཉོི་རྒྱུ་བཙལ་བའ་ིརྗོེས་སུ་ཧར་ར་ེབྷེན་གྱི་ིརྟེ་ར་གོྷི་

རོན་ཝོིལ་ཌབ་ཏུ་ཕྱིིར་ལོག་པ་ཡིིན། དེ་གར་ང་རང་གི་བོླ་ལ་འབབ་པ་དང་ལོ་ཤོས་རིང་

ལ་རྒྱུས་ཡིོད་པའི་ཕོ་སེ་ཌོན་ཞིེས་པའི་རྟེ་ཞིིག་ཡིོད་པ་རེད། ང་དེ་ལ་བཞོིན་སྐོབས་ཁོོ་

ན་ིཧ་ཅིང་མཛོེས་སྡུག་ལྡན་པ་ཞིིག་ཡིིན་པའ་ིཁོར་ང་རང་ག་ིབོླ་ལ་འབབ་པོ་བྱུང་། ངས་

ད་ེཉོི་དགོས་པ་རེད་བསམས་བྱུང་།
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ཡིོ་ཧན་ཧིན་མན་དོགས་འཆོར་ཆོེན་པོ་འདུག ཁོོས་ང་ལ་ཁོ་པར་བཏང་སྟེ་ “གལ་

ཏེ་རྟེ་དེ་ལོ་བརྒྱད་ཟིིན་ཚེར་བ་དང་། འགྲན་བསྡུར་ནང་དུ་ལམ་ལོྷང་མ་བྱུང་བ་དེ་འདྲ་

ཡིིན་ན། དེར་སོྐྱན་ཞིིག་ཡོིད་པ་རེད། དེ་མིན་ཁོོང་ཚེོས་དེ་ཁོྱོད་ལ་འཚེོང་གི་མ་རེད།” 

ཅིེས་བརོྗོད་བྱུང་། སྐོབས་དེར་ངས་ཧར་ར་ེབྷེན་ལ་ཁོ་པར་བཏང་པས་ཁོོ་ན་ིརྟེ་དེའ་ིསོྐོར་

ལ་མི་ཞིིག་གིས་སོྐྱན་བརོྗོད་དེ་ལྟར་བྱས་པ་གོ་ནས་ཁོོང་ཁོྲ་ལངས་འདུག ང་རང་གོླེ་

བུར་དུ་རོྩད་གཞིིའ་ིཟིིང་ཆོ་ཞིིག་ག་ིདཀྱིིལ་ལ་ཚུད་སོང་། ངས་ར་ེབྷེན་ལ་ཡིིད་ཆོེས་བྱས་

ཏ་ེརྟེ་ད་ེཉོིས་པ་ཡིིན།

གོྷི་རོན་ཝིོལ་ཌབ་ཏུ་ཟླ་བ་ཁོ་ཤོས་སྦྱོང་བརྡོར་བྱས་པའ་ིརྗོེས་སུ་ང་ལ་དོགས་པ་ཡིོང་

རྒྱུ་འགོ་བཙུགས། ཕོ་ས་ེཌོན་ཧ་ཅིང་ཆོེན་པོ་ཡིོད་ཙང་ཁྱོད་མཚེར་པོ་དང་བཞོིན་དཀའ་

མོ་འདུག རྗོེས་སུ་ངས་ཁོོའ་ིའཕོྲད་བསྟེན་གྱིི་ལོ་རྒྱུས་སོྐོར་ཤོེས་བྱུང་ལ། གལ་ཏེ་གནས་

ཚུལ་འདི་དག་ངས་སོྔོན་ནས་ཤོེས་ཡིོད་ན་རྟེ་དེ་ཉོིས་ཡིོད་ཀྱིི་མ་རེད། གང་ཡིིན་ཟིེར་ན་

བརྟེག་དཔྱོད་ཀྱིི་གྲུབ་འབྲེས་ཡིག་པོ་མི་འདུག ངས་མནོ་བསམ་སྐྱར་མ་གཏོང་སྐོབས་

ཧར་རེ་བྷེན་གྱིིས་ང་ལ་སེམས་ནག་བྱས་ཏེ་རྟེ་དེ་བཙོང་པ་རེད་བསམ་གྱིི་མེད། ཁོོས་ཁོོ་

ལ་རྒྱུས་ཡིོད་པའ་ིརྒྱན་རྩེད་ཅིིག་བྱས་པ་རེད། ཁོོས་ང་ལ་ངས་ཉིོ་ཐུབ་པའ་ིརྟེ་ཡིག་པོ་ཞིིག་

རག་ཐབས་བྱས་པ་རེད། མཐའ་མ་དེར་ང་རྒྱན་རྩེད་ད་ེཤོོར་བ་རེད།

རྟེ་དེར་ཟླ་བ་དྲུག་ལྷག་བཞིོན་ཚེར་བའ་ིརྗོེས་སུ་ངས་ད་ེཞོིན་ཇེ་ེདཀའ་ནས་ཇེ་ེདཀའ་

རུ་འགོྲ་བ་ཤོེས་བྱུང་། ང་ལ་རྟེ་ཡི་ིདཀའ་ངལ་འཕྲད་པ་ད་ེདང་དུས་མཚུངས་སུ་རིན་པོ་ཆོ་ེ

མཇེལ་འཕྲད་དུ་ང་བྱང་ཨ་རིར་ཕྱིིར་ལོག་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ིཡིོད། སྐོབས་དེར་རིན་པོ་ཆོེས་

ནོ་ཧྥོ་ས་ིཁོོ་ཤོའ་ིམིལ་གོྲང་ཚེ་ོརུ་ལོ་གཅིིག་ག་ིསྐུ་མཚེམས་དབུ་འཛུགས་གནང་གྲུབ་ཡོིད། 

དེས་ན་ ༡༩༨༤ ལོའ་ིསོྟན་ཀ་དེར་ང་མིལ་གོྲང་ཚེ་ོརུ་ཕྱིིན་པ་དང་ད་ེརྗོེས་བོྷལ་ཌར་དུ་དུས་

ཚེོད་བསྐྱལ་བ་ཡིིན། འདིས་ང་ལ་ཕོ་སེ་ཌོན་ང་རང་ལ་འཚེམས་པའི་རྟེ་ཞིིག་ཡིིན་མིན་

གྱི་ིསོྐོར་ལ་མནོ་བསམ་གཏོང་རྒྱུའ་ིདུས་ཚེོད་སྤྲོད་བྱུང་། ངས་ཕོ་ས་ེཌོན་འཚེོང་རྒྱུར་ཐག་

བཅིད་ད་ེསྐོབས་ཐོག་ད་ེག་རང་དུ་ར་ེབྷེན་ལ་ཁོ་པར་བཏང་སྟ་ེརྟེ་ད་ེའཚེོང་རོགས་བརོྗོད་
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པ་ཡིིན། ཟླ་ཤོས་རིང་ངས་མུ་མཐུད་གོྷི་རོན་ཝོིལ་ཌབ་ཏུ་ཁོ་པར་བཏང་སྟ་ེཁོོ་བཙོང་ཚེར་

མིན་སྐོད་ཆོ་དྲིས། ངས་ཁོ་པར་བཏང་ཚེད་ལ་ང་ལ་ “མ་རེད། མ་རེད། ཁོོ་བཙོང་ཚེར་

ཡོིད་པ་མ་རདེ།” ཅིསེ་བཤོད་བྱུང་། འད་ིལྟར་མུ་མཐུད་ད་ེཧ་ལམ་ལོ་གཅིགི་ཙམ་ཕྱིནི་སོང་།

སྐོབས་འདིར་བཛྲ་དྷཱཏུ་ལ་དཔལ་འབོྱར་གྱིི་དཀལ་ངལ་ཆོེན་པོ་འཕྲད། ངའི་འགོྲ་

སོང་ག་ིདངུལ་རྩིས་གཏོང་ལེན་ཕལ་ཆོ་ེབ་སྒྲིག་འཛུགས་དེས་བྱེད་ཀྱི་ིཡིོད། ངས་གྷིོ་རོན་

ཝོིལ་ཌབ་ལ་སོྤྲོད་དགོས་པའི་དངུལ་རྣམས་སྤྲོད་ཡིོད་མིན་དྲིས་དྲིས་པར་བསྡེད་པས་

སྤྲོད་ཚེར་བ་ཡིིན་ཞིེས་བརོྗོད་བྱུང་། ཧ་ལམ་ལོ་གཅིིག་གི་བུན་ཆོད་ཡིོད་པ་དེ་ངས་ཤོེས་

མེད། གོྷི་རོན་ཝོིལ་ཌབ་གྱིི་མི་ཚེོས་ཁོོང་ཚེོས་ཅིི་ཞིིག་བྱེད་ཀྱིི་ཡིོད་པ་དེ་ང་ལ་མ་བཤོད་

པར་རྟེ་ད་ེཁོོང་རང་ཚེོར་སྐྱར་དུ་བདག་ཐབས་བྱས་འདུག ད་ེནས་ཕོ་ས་ེཌོན་རྐང་ཀོྱིག་

ཏུ་གྱུར་པ་རེད། ད་ཆོ་ད་ེལ་རིན་ཐང་གང་ཡིང་མེད་པ་དང་བཛྲ་དྷཱཏུས་རྟེའ་ིཉིེན་སྲུང་ག་ི

དུས་ཚེོད་ཡོིལ་དུ་བཅུག་འདུག ད་ེན་ིདོན་གོ་མ་ཆོོད་པ་ཞིིག་རེད།

བཛྲ་དྷཱཏུའི་ཚེོགས་མི་འགའ་ཤོས་ལ་ངའི་རྟེ་བཞོིན་དང་འབྲེེལ་བའི་འགོྲ་སོང་གི་

སོྐོར་ད་ེབོླ་ལ་མ་བབས་པ་བྱུང་ཡིོད་པ་དང་། ལས་ཀ་གང་ཡིང་འགྲུབ་ཀྱི་ིམེད་པར་མངོན་

དུས་མི་རྣམས་ཀྱིི་ཚེོར་སྣང་མི་སྐྱིད་པའི་ལས་འདི་ལ་ཕན་ཐོགས་ཨེ་ཡིོད་ཅིེས་ངས་དྲི་

བ་གཏོང་རྒྱུ་འགོ་བཙུགས་པ་ཡིིན། ང་རང་གི་རྟེ་བཞོིན་གྱིི་སོྐོར་ལ་ང་ལ་སེམས་གཅོིང་

ཞུགས། འདིའི་སྐོབས་སུ་རིན་པོ་ཆོེའི་འཕོྲད་བསྟེན་གྱིི་སོྐོར་ལའང་ང་རང་སེམས་ཁྲལ་

ཞིེ་དྲགས་བྱུང་སྟེ། ངས་རྟེ་བཞོིན་རྒྱུ་དེ་མཚེམས་འཇོེག་བྱེད་རྒྱུའི་ཐག་གཅོིད་བྱས་པ་

ཡིིན། ངས་རིན་པོ་ཆོེ་སྐུ་ཞིིང་ལ་མ་ཕེབས་བར་དུ་ལོ་བཞིིའི་རིང་ལ་རྟེ་བཞོིན་གྱིི་ལས་

ཡིང་སྐྱར་འགོ་མ་བཙུགས། ད་ཆོ་ངས་ང་རང་ལ་རང་ཉིིད་ཀྱི་ིསླེོབ་ཚེན་འདིར་ད་ེསྔོ་མ་ི

ཚེེའ་ིནང་བྱུང་མོྱོང་མེད་པའ་ིསོྤྲོ་བ་དང་བརྩ་ེདད་ཅིིག་སླེེབས་པ་ཤོེས་བྱུང་། འོན་ཀྱིང་དུས་

ཚེོད་བྱ་ེབྲེག་པ་ལོ་བཞི་ིརིང་དེའ་ིབར་མཚེམས་འཇོེག་རྒྱུ་ད་ེདགོས་ངེས་ཅིན་ཞིིག་རེད།

༡༩༨༤ ལོའ་ིསོྟན་ཁོ་དེར་ང་འཇེར་མན་ནས་ཐོན་ཏེ་རིན་པོ་ཆོེ་སྐུ་མཚེམས་ལ་

བཞུགས་ཡིོད་སའི་ནོ་ཧྥོ་སི་ཁོོ་ཤོར་ཕྱིིན་པ་ཡིིན། ཁོོང་གིས་ང་ལ་འབྲེེལ་བ་གནང་སྟེ་
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ཁོོང་སྐུ་མཚེམས་ལ་ཡིོད་དུས་ཁོོང་གི་སྐུ་མདུན་ནས་རོྡོ་རྗོེ་རྣལ་འབྱོར་མའི་བཀའ་

དབང་ཞུ་བར་ཡིོང་ན་ཡིག་པོ་འདུག་གསུངས་བྱུང་། ལོ་མང་པོ་འད་ིའདྲ་སོང་ཡིང་ང་ལ་

བཀའ་དབང་འདི་ད་དུང་འཐོབ་ཡིོད་པ་མ་རེད། སྐོབས་དེར་རིན་པོ་ཆོེས་འདི་ཧ་ཅིང་

ག་ིགལ་ཆོེན་པོ་ཡིིན་པ་དགོངས་གནང་ཡོིད་པ་འདྲ། ཁོོང་ལ་སྐུ་མཚེམས་རིང་པོ་ད་ེགོྲལ་

བའ་ིརྗོེས་སུ་དཔལ་འཁོོར་ལོ་སྡེོམ་པའ་ིབཀའ་དབང་སྟ།ེ བཀའ་དབང་གལ་ཆོེན་གཞིན་

ཞིིག་གནང་རྒྱུའ་ིའཆོར་གཞི་ིཡིོད་པ་དང་། ང་ལ་ཡིང་བཀའ་དབང་ད་ེཞུ་ཐུབ་པའ་ིཐུགས་

འདོད་གནང་གི་འདུག དཔལ་འཁོོར་ལོ་སོྡེམ་པ་ནི་རོྡོ་རྗོེ་རྣལ་འབོྱར་མའི་ཡིབ་ཡིིན་པ་

དང་ང་ཚེོའ་ིཆོོས་བརྒྱུད་ཀྱི་ིཡི་ིདམ་གྱི་ིལྷ་ཞི་ེདྲགས་གལ་ཆོེན་ཞིིག་རེད། ཆོོས་ཉིམས་ལེན་

གྱི་ིསྐོབས་སུ་རོྡོ་རྗོ་ེརྣལ་འབོྱར་མས་ཤོེས་རབ་ཀྱི་ིཆོ་མཚེོན་པ་དང་། དཔལ་འཁོོར་ལོ་སོྡེམ་

པས་ཐབས་མཁོས་པ་དང་སྙིང་རྗོེའ་ིཆོ་མཚེོན་གྱི་ིཡིོད། ཐབས་དང་ཤོེས་རབ་གཉིིས་ངོ་བོ་

དབྱེར་མེད་ཡིིན་ཙང་། ཐང་གའ་ིར་ིམོའ་ིནང་དུ་རོྡོ་རྗོ་ེརྣལ་འབྱོར་མ་དང་དཔལ་འཁོོར་

ལོ་སོྡེམ་པ་གཉིིས་ཟུང་དུ་འབྲེེལ་ནས་ཡིོད། འད་ིདག་ན་ིརིན་པོ་ཆོེས་ནུབ་ཕོྱིགས་སུ་སྤེེལ་

གནང་པའ་ིཧ་ཅིང་གཏིང་ཟིབ་ལ་གལ་ཆོ་ེཤོོས་ཡིིན་པའ་ིསངས་རྒྱས་པའ་ིགདམས་ངག་

འགའ་ཞིིག་རེད། ད་ལྟ་ཕྱིིར་དྲན་བྱེད་སྐོབས་ཁོོང་གིས་ཁོོང་རང་སྐུ་ཚེ་ེརིང་པོ་བཞུགས་

རྒྱུ་མིན་པ་མཁྱོེན་ཏེ་ང་ལ་བཀའ་དབང་འདི་དག་ཁོོང་རང་གི་ས་ནས་ཐོབ་དགོས་པའི་

ཐུགས་འདོད་དང་དགོངས་གཞི་ིཡོིད་པ་འདྲ་སྙམ།

ཁོོང་བཞུགས་སའ་ིཁོང་པ་ད་ེཧ་ལ་ིཧྥོག་ས་ིཡི་ིཕྱི་ིལ་ཆུ་ཚེོད་གཉིིས་ཙམ་གྱི་ིརྒྱང་ཐག་

ཏུ་གྲུ་དཔོན་ཞིིག་ག་ིཁོང་རྙིིང་ཞིིག་འདུག ཐོག་རྩེག་གཙ་ོབོ་དེར་ཐབ་ཚེང་ཆོེན་པོ་ཞིིག་

ཡིོད་པ་དང་། ཐབ་ཚེང་གི་རྒྱ་ཅིོག་གཡིས་གཡིོན་དུ་མི་ཚེོས་ཉིིན་མཚེན་གཉིིས་ཀར་

དུས་ཚེོད་ངེས་མེད་དུ་འཁྱོམས་ཉུལ་བྱེད་ཀྱི་ིའདུག ཐབ་ཚེང་ག་ིའགྲམ་དེར་ལས་བྱེད་ཚེ་ོ

དང་སྐོབས་དང་དུས་སུ་རིན་པོ་ཆོེས་ཉིམས་ལེན་གནང་སའ་ིམཆོོད་ཁོང་ཞིིག་འདུག ད་ེ

གར་ཚེོམས་ཁོང་ཆོེན་པོ་ཞིིག་དང་། རིན་པོ་ཆོེའ་ིཉིིན་རེའ་ིདུས་ཚེོད་ལ་འགྱུར་བ་ཆོེན་པོ་

ཕྱིིན་ཙང་། ཁོོང་གིས་ཉིིན་མཚེན་ལོྟས་མེད་དུ་ཞིལ་ལག་མཆོོད་སའ་ིགསོལ་ཚེིགས་ཁོང་
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རྒྱ་ཆོེན་པོ་ཞིིག་འདུག ང་ཚེོས་བོད་སྐོད་དུ་མ་བྱན་ཞིེས་འབོད་པའི་མ་བྱན་གཙོ་བོ་ཇོེ་

ཨན་ཁོར་མིན་ལའང་ཁོང་རྒྱབ་ཀྱི་ིཐོག་རྩེག་དང་པོར་ཁོང་པ་ཞིིག་འདུག མོ་རིན་པོ་ཆོ་ེ

དང་ལྷན་དུ་ལོ་ཧྲིིལ་པོར་མཚེམས་ལ་བསྡེད་པ་རེད། ད་ེགར་དུས་རྟེག་ཏུ་མ་མཐར་ཡིང་

གམ་བཅིར་བ་གཅིིག་དང་སྐུ་སྲུང་བ་ཞིིག་ཡིོད་པ་དང་། རིན་པོ་ཆོེ་བཞུགས་སར་འགྲོ་

འོང་བྱེད་པའ་ིམགོྲན་པོ་གཞིན་ཇེ་ིསྙེད་ཅིིག་ཡོིད། ད་ེགའ་ིཐོག་རྩེག་དང་པོ་དེར་ག་ེསར་

གྱིིས་ཟླ་བ་འགའི་རིང་ལ་ཨ་ཕར་ཐུག་འཕྲད་བྱེད་དུས་སོྡེད་ས་མགོྲན་པོའ་ིཉིལ་ཁོང་

ཆུང་ཆུང་ཞིིག་ཀྱིང་འདུག སྟེང་ཐོག་དེར་རིན་པོ་ཆོེའི་གཟིིམ་ཆུང་དེ་ཁྲུས་ཁོང་དང་ན་

བཟིའ་དཔྱོང་ས་ཟུར་དུ་ཡོིད་པའི་ཁོང་མིག་རྒྱ་ཆོེན་པོ་ཞིིག་འདུག ལས་བྱེད་དང་

མགོྲན་པོ་ཚེོའ་ིཉིལ་ཁོང་རྣམས་ཀྱིང་སྟེང་ཐོག་ཏུ་འདུག

ཁོོང་མིལ་གོྲང་ཚེོ་ལ་མ་ཕེབས་སོྔོན་གྱིི་ལོ་དེར་རིན་པོ་ཆོེའི་ཉིིན་རེའི་དུས་ཚེོད་ཀྱིི་

རེའུ་མིག་ད་ེཆོ་ཚེང་མགོ་རྟེིང་སླེོག་པ་ཞིིག་ཡིོད། ཁོོང་ལ་མཚེན་གང་མ་ིཉིལ་བ་དང་ཉིིན་

ལ་ཉིལ་རྒྱུའི་གོམས་གཤོིས་ཤོིག་བྱུང་བ་རེད། འདིའི་སྐོབས་ཀྱིི་མཚེན་ཐུན་དེ་དག་ལ་

ཁོོང་གིས་སོླེབ་མ་ཚེོ་ལ། ཨོག་སི་ཧོྥོརད་སླེོབ་གྲྭ་ཆོེན་མོའ་ིནང་དུ་སོླེབ་གཉིེར་བྱས་པའི་

སྐྱ་ེབོ་ཞིིག་ག་ིདབྱིན་སྐོད་སྒྲ་གདངས་ཏ།ེ ཨོག་ས་ིཧོྥོརད་སྒྲ་གདངས་ཀྱི་ིངག་རྩལ་སོླེབ་རྒྱུ་

འགོ་བཙུགས་གནང་བ་རེད། ཁོོང་གིས་ཁོོང་རང་ག་ིསོླེབ་མ་ཚེོས་ཉིིན་མཚེན་གཉི་ིགར་

སོྦྱང་བརྡོར་བྱེད་པའ་ིསྦྱོང་ཚེན་བྲེིས་གནང་པ་དང་། ཁོོང་གིས་ཤོམ་བྷ་ལའ་ིརྒྱལ་ཁོམས་

ནང་གི་མི་ཚེེའི་སོྐོར་ལ་བཅོིས་སྒྲུང་ཞིིག་ཀྱིང་བྲེིས་གནང་པ་རེད། ཁོོང་ལ་སྒྲུང་དེ་སྐོད་

ཤུགས་ཆོེན་པོའ་ིསོྒོ་ནས་ཨོག་སི་ཧོྥོརད་ཀྱིི་གདངས་ཀྱིིས་སྐོབས་རེ་ཞོིགས་པའི་ཆུ་ཚེོད་

གསུམ་པ་བཞི་ིཔར་ཡིང་གཞིན་ལ་ཀོློག་ཏུ་འཇུག་རྒྱུར་མཉིེས་པོ་ཡོིད།

མིལ་གོྲང་ཚེ་ོལ་སླེེབས་དུས་ཁོོང་ག་ིཉིིན་རེའ་ིམཛོད་འཕྲིན་ད་ེདག་ད་དུང་ཡི་མཚེན་

དུ་གྱུར་འདུག ཁོོང་གིས་ཆུ་ཚེོད་ཉི་ིཤུ་རྩ་བཞི་ིནས་བཞི་ིབཅུ་ཞི་ེབརྒྱད་བར་དུ་ཤོར་རྒྱག་

གཟིིམས་མ་ིཁུགས་པ་དང་ད་ེརྗོེས་ཡུན་རིང་ཚེད་ད་ེཙམ་ལ་གཟིིམས་སྲོིད་པ་རེད། ཁོོང་

ག་དུས་བཞིེངས་ནས་ཡིོད་དང་ག་དུས་གཟིིམས་ནས་ཡིོད་སུས་ཀྱིང་ཤོེས་ཀྱི་ིམེད། སྐོབས་
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ར་ེཁོོང་གིས་ཉིིན་གཅིིག་ལ་དགོང་ཚེིགས་ཐེངས་གསུམ་ར་ེབཞིེས་པ་དང་སྐོབས་ར་ེགང་

ཡིང་མ་བཞིེས་པར་བཞུགས་ཀྱི་ིརེད། ད་ེདུས་ཁོོང་ག་ིབཟིའ་མ་ིདང་ལས་བྱེད་བྱེད་རྒྱུ་ད་ེ

ཞི་ེདྲགས་ལས་སླེ་པོ་མེད།

གང་དུ་མ་ིཚེང་མའ་ིསེམས་ཞི་ིབ་དང་ལོྷད་པོ་ཡིོང་བ་དང་མཉིམ་དུ་རང་བྱུང་ཁོམས་

སམ། ཡིང་ན་དཀོན་མཆོོག་དང་འབྲེེལ་མཐུད་བྱེད་པའི་ཐུན་མོང་གི་མཚེམས་བསྙེན་

སྒྲུབ་བྱེད་སྟངས་ད་ེདང་རིན་པོ་ཆོེའ་ིསྐུ་མཚེམས་ལ་བཞུགས་སྟངས་ད་ེཧ་ཅིང་མ་ིའདྲ་བ་

རེད། རིན་པོ་ཆོེའ་ིསྐུ་མཚེམས་ད་ེདག་སྐྱབས་མགོན་ཡི་ེཤུ་བྱ་ེཐང་དུ་འཁྱོམས་ཏ་ེདཀའ་

སྤྱིད་མོྱོང་སྟངས་སམ། ཡིང་ན་ཆོོས་ལུགས་སྣ་ཚེོགས་པའི་སོྒོམ་ཆོེན་ཚེོས་བྲེག་ཕུག་གི་

ནང་དུ་དཀའ་སྤྱིད་མོྱོང་སྟངས་དང་འདྲ་བོ་ཡིོད། མདོར་ན་ནང་པའ་ིསོྲོལ་རྒྱུན་ནང་ག་ི

མཚེམས་བསྙེན་སྒྲུབ་ད་ེཧ་ཅིང་ཁོག་པོ་ཡིོད་པའ་ིདོན་རེད། ད་ེན་ིཉིམས་ལེན་པ་ཞིིག་ལ་

མཚེོན་ན་གཞི་ིརྩའ་ིབདག་འཛོིན་དང་ཉོིན་མོངས་སོྤེང་བར་བརོྩན་འགྲུས་རོྩམ་པའ་ིགོ་

སྐོབས་ཡིང་དག་པ་ཞིིག་རེད། རིན་པོ་ཆོེས་ནི་ཁོོང་རང་དང་སོླེབ་མ་ཚེོ་གཉིི་གའི་ཆོེད་

དུ་ད་ེགནང་བཞིིན་ཡོིད། ཁོོང་གིས་ཁོོང་རང་དང་གཞིན་གྱི་ིདོན་དུ་སྐུ་མཚེམས་ཀྱི་ིསྐོབས་

སུ་གནས་བབ་བསྐྲུན་པ་ད་ེན་ིཉིིན་རེའ་ིམ་ིཚེེའ་ིགོམས་སོྲོལ་གཅིེར་བུར་ཕུད་པ་ཞིིག་རེད། 

ཁོོང་ལ་ཚུལ་བཅོིས་བྲེལ་བའ་ིངང་ནས་ཁོོང་རང་གང་ཡིིན་པ་ད་ེག་རང་གནང་རྒྱུར་རང་

དབང་ཡོིད། ཁོོང་གིས་གང་ཟིག་སྒོེར་དང་སྒོེར་དབར་གྱི་ིའབྲེེལ་བ་ལས་བརྒལ་ཏ་ེབྱང་ཨ་

རིའ་ིནང་ག་ིསྤྱི་ིཚེོགས་ཁོྱོན་ཡིོངས་ཀྱི་ིད་ལྟ་དང་མ་འོངས་གཉི་ིགའ་ིཐུན་མོང་ག་ིལས་ལ་

དམིགས་ཏ་ེའཆོིང་རྒྱ་ལས་གོྲལ་ཐབས་ཀྱི་ིའབད་བརོྩན་གནང་བཞིིན་ཡོིད།

སྐུ་མཚེམས་ལ་བཞུགས་སྐོབས་ཁོོང་གིས་ཇེ་ིལྟར་ཁོོང་རང་དང་གཞིན་དག་རྣམས་

ལ་མཛོད་པ་སོྐྱང་སྟངས་ན།ི ངས་ང་རང་ཝི་ེཡི་ནར་ཡོིད་སྐོབས་སུ་སོྦྱང་བརྡོར་གྱི་ིཐད་ལ་

མྱོངས་པའ་ིདཀའ་ངལ་གྱི་ིཆོོས་ཕྱིོགས་ཀྱི་ིདོད་ད་ེརེད་སྙམ་པ་ཚེོར་བྱུང་། ཁོོང་གིས་རྒྱུན་

དུ་ཁོོང་རང་དང་གཞིན་དག་ལ་གཞི་ིརྩ་བྲེལ་ཞིིང་། ཧ་ལམ་སྙིང་རྗོ་ེམེད་པའ་ིགོ་ཡུལ་མ་ི

བདེ་བ་ཞིིག་སྐྲུན་བཞིིན་ཡིོད། དེ་ནི་མཐར་གཏུགས་ན་མི་ཚེེ་ཟིེར་དུས་ཅིི་ཞིིག་ཡིིན་པ་



འབྲུག་སྒྲ།

609

རོྟེགས་པའ་ིཆོེད་དུ་རྐང་པའ་ིའོག་ནས་ས་གཞི་ིའཐེན་པ་དང་གཅིིག་མཚུངས་ཤོིག་ཡོིད། 

མཐའ་མ་དེར་རྣམ་རོྟེག་དང་སྒྲིབ་པ་ཡོིངས་སུ་བྲེལ་བའ་ིབྱང་ཆུབ་ཀྱི་ིསེམས་ཏ།ེ ཁོམས་

བདེ་གཤོེགས་སྙིང་པོ་གང་ཡིིན་རོྟེགས་སྲོིད་པའི་དོན་དུ་རེད། འོན་ཀྱིང་བརྒྱུད་རིམ་དེ་

བརྒྱུད་ད་ེའགྲོ་བའ་ིསྐོབས་སུ་དམིགས་ཡུལ་གྱི་ིགཞི་ིའཛོིན་ས་ཡིོངས་རོྫོགས་བོར་འགོྲ་ཡི་ི

ཡིོད། བརྒྱུད་རིམ་འད་ིན་ིཤོིན་ཏུ་བཟོིད་མ་ིབད་ེབ་ཞིིག་རེད།

སྐོབས་ར་ེམ་ིཚེོས་ང་ལ་རིན་པོ་ཆོ་ེཁོོང་རང་གིས་སོྒོམ་གྱི་ིཉིམས་ལེན་ཅི་ིཞིིག་གནང་

ག་ིའདུག་ཅིེས་འདྲ་ིཡི་ིའདུག ངས་ཕོྱིགས་གཅིིག་ནས་བཤོད་ན་ད་ེན་ིདྲ་ིབ་ཁྱོད་མཚེར་

ཞིིག་རེད་བསམ་གྱིིན་ཡོིད། དོན་དངོས་སུ་ཁོོང་གིས་གང་གནང་པ་ཚེང་མ་ཉིམས་ལེན་

རེད། འད་ིའདྲ་བཤོད་ན་ཉིེན་ཁོ་ཆོེན་པོ་ཡིོང་སྲོིད། ཅིིའ་ིཕྱིིར་ཞི་ེན། གལ་ཏ་ེསོླེབ་མ་ཚེོས་

འདི་ལུགས་མཐུན་གྱིི་སོྒོམ་ཉིམས་ལེན་བྱེད་མི་དགོས་པ་ཞིིག་ལ་གོ་ན། དེ་ནི་རང་གིས་

རང་བསླུ་བར་སྐུལ་བའ་ིནོར་འཁྲུལ་ཆོེན་པོ་ཞིིག་རེད། ད་ེལྟར་ཡིང་རིན་པོ་ཆོ་ེལ་མཚེོན་

ན། དམིགས་བསལ་ཁོོང་ག་ིསྐུ་ཚེེའ་ིམཇུག་ཏུ་ཁོོང་ག་ིམ་ིཚེ་ེད་ེརང་ཁོོང་ག་ིཉིམས་ལེན་

རེད་སྙམ་པ་ངས་ཚེོར་གྱིི་ཡིོད། དུས་ནས་དུས་སུ་ཁོོང་གིས་སླེོབ་མ་ཚེོ་དང་མཉིམ་དུ་

བཞུགས་སོྒོམ་ཉིམས་ལེན་གནང་པ་དང་། ཁོོང་གིས་མ་ིཚེོར་གནང་བའ་ིཉིམས་ལེན་ཆོ་ེ

ཁོག་དཔེར་ན། ཕྱིག་ཆོེན་གྱི་ིསྒྲུབ་ཐབས་དང་། རོྡོ་རྗོ་ེརྣལ་འབོྱར་མའ་ིསྒྲུབ་ཐབས། ཤོམ་

བྷ་ལའ་ིཉིམས་ལེན་སྣ་ཚེོགས་བཅིས་ལ་ཉིམས་ཞུགས་གནང་ཡིོད། འོན་ཀྱིང་སྤྱིིར་བཏང་

བྱས་ན། ཁོོང་ག་ིཉིམས་ལེན་ན་ིཁོོང་རང་ཅི་ིཞིིག་ཡིིན་པ་ད་ེདང་། ཁོོང་རང་ཅི་ིཞིིག་ཡིིན་

པ་ད་ེཁོོང་ག་ིཉིམས་ལེན་རེད། སྔོ་མོ་སྔོ་མོ་ ༡༩༧༡ ནང་སོླེབ་མ་ཞིིག་གིས་ཁོོང་ལ་ལུགས་

མཐུན་གྱི་ིསོྒོམ་ཉིམས་ལེན་གནང་ག་ིཡོིད་དམ་ཞིེས་དྲིས་སོང་། རིན་པོ་ཆོེའ་ིབཀའ་ལན་

དེ་“དེ་གནས་སྟངས་ལ་རག་ལས་པ་འདྲ་བོ་ཡིོད་རེད། ལུགས་མཐུན་གྱིི་བཞུགས་སོྒོམ་

རང་སྟེང་དུ་ཁྲལ་ཕོག་པ་ལྟ་བུ་ད་ེདགོས་མཁོོ་ཡོིད་པ་མ་རེད།” ཅིེས་གསུངས་སོང་། སླེོབ་

མ་དེས་“དགོས་མཁོོ་སུ་ལ་མེད་དམ།” ཞིེས་དྲིས་དུས་རིན་པོ་ཆོེས་དེའ་ིལན་དུ་ “སུ་ལའམ། 
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ད་ེག་རང་ལ་རདེ།”44 ཅིསེ་གསུངས། ངའ་ིབསམ་པར། ཁོོང་ག་ིལན་འད་ིན་ིམལི་གོྲང་ཚེ་ོརུ་

གཞི་ིརྟེེན་མེད་པ་ཉིིད་དང་གདོང་ཐུག་བྱུང་བའ་ིགསུང་སྟངས་གཞིན་ད་ེརེད་སྙམ། རིན་པོ་

ཆོ་ེལ་མཚེོན་ན། ཉིིན་རེའ་ིམ་ིཚེ་ེདང་ཉིམས་ལེན་གྱི་ིདབར་ལ་འགལ་ཟླ་གང་ཡིང་མེད་ལ། 

དེར་དྲ་ིབ་གཏོང་མཁོན་སུ་ཞིིག་ཡིོད་པ་མ་རེད། ང་ཚེ་ོཕལ་ཆོ་ེབ་ལ་གོ་ཡུལ་ད་ེམཉིམ་སོྤྱིད་

བྱེད་རྒྱུ་ད་ེསྐོབས་ར་ེཧ་ཅིང་གཏིང་ཟིབ་པོའ་ིསོྒོ་ནས་ལྷིང་འཇེགས་མེད་པ་ཡོིང་ག་ིཡོིད།

མིལ་གྲོང་ཚེོ་ལ་མ་འགྲོ་སོྔོན་ལ། ངས་བཀའ་དབང་ལ་གྲ་སྒྲིག་བྱེད་ཕྱིིར། རིན་པོ་

ཆོེས་ང་ཚེོར་སྩལ་གནང་བའ་ིརོྡོ་རྗོ་ེཐེག་པའ་ིགསུང་ཆོོས་ཁོག་ལ་སླེོབ་སོྦྱང་བྱས་ཏ་ེདུས་

ཚེོད་བཏང་བ་ཡིིན། རིན་པོ་ཆོེས་ཡོི་རོབ་ནང་ག་ིསྐོབས་དེའ་ིབཛྲ་དྷཱཏུའ་ིསྐུ་ཚེབ་ས་ིཋེིབ་

བྷ་ེཁོར་ལ་ཞིལ་པར་གནང་སྟ།ེ ང་འཇེར་མན་ནས་མ་ཐོན་སོྔོན་ལ་ཁོོས་ང་ལ་སླེོབ་སོྟན་

གནང་དགོས་པའི་བཀའ་གནང་འདུག ངས་ཅིི་ཙམ་གྱིིས་དེབ་མང་དུ་བཀློགས་ན། དེ་

ཙམ་གྱིིས་དེའ་ིསོྐོར་ལ་ཅི་ིཞིིག་བྱེད་དགོས་པའ་ིགདེང་ཚེོད་ཇེ་ེཆུང་ཕྱིིན། སྐོབས་ད་ེདུས་

ང་ལ་དྲ་ིབ་མང་པོ་དང་། ཐ་ན་དོགས་པ་ཡོིད་ཅིེས་བརོྗོད་ནའང་འགྲིག་པ་རེད། ངས་དམ་

བཅིའ་འདི་ལེན་པར་ང་རང་ལ་གྲ་སྒྲིག་ཡིོད་པའི་ངེས་པ་གང་ཡིང་རྙིེད་ཚེོར་མ་བྱུང་། 

ང་ལ་གལ་ཏ་ེངས་བཀའ་དབང་འད་ིཞུས་ན་ངས་ཅི་ིཞིིག་བྱེད་དགོས་པ་ད་ེརོྟེགས་འདོད་

བྱུང་། གལ་ཏ་ེངས་ངེས་ཤོེས་ཆོ་ཚེང་བ་མ་འདོྲངས་པའ་ིངང་ནས་བཀའ་དབང་འད་ིཞུས་

ན། རང་ཉིིད་ཡོིངས་སུ་ལྷད་མེད་པ་ཞིིག་ཡིིན་པར་ངས་བརོྗོད་མ་ིཐུབ། ང་མིལ་གོྲང་ཚེ་ོལ་

མ་སླེེབས་སོྔོན་ལ། ང་རང་ག་ིངོས་ཐད་ནས། རིན་པོ་ཆོེས་གཞིན་ཚེང་མའ་ིསེམས་ལ་སྐུལ་

སླེོང་གནང་བཞིིན་པ་དེ་དང་ཡིོངས་སུ་མཚུངས་པའི་ཆོོས་དང་འབྲེེལ་བའི་དཀའ་རྙིོག་

ཅིིག་ངའ་ིསེམས་ལ་སྐྱེད་བཞིིན་གནས།

ང་མིལ་གོྲང་ཚེོ་ལ་སླེེབས་དུས་རིན་པོ་ཆོེས་ང་ལ་བཀའ་དབང་གི་ཉིིན་མོ་དེར་

ཁོོང་གིས་ང་ལ་དབང་མ་བསྐུར་སོྔོན་ལ་ངས་ཕྱིག་ཉིེར་གཅིིག་དང་། རོྡོ་རྗོ་ེསེམས་དཔའ་ི

གཟུངས་སྔོགས་ཚེར་ཉིེར་གཅིིག མཎཌལ་ཉིེར་གཅིིག བླ་མའ་ིརྣལ་འབོྱར་གྱི་ིགཟུངས་

44 ཆོོས་རྒྱམ་དྲུང་པ། “ཆོོས་རྒྱམ་དྲུང་པའ་ིགསུང་འབུམ་གཅིསེ་བཏུས་” གླེགེས་བམ་ ༧ པ། ཤོོག་གྲངས་ ༢༥༨ ། 
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སྔོགས་ཉིེར་གཅིིག་ངག་འདོན་བཅིས་བྱེད་དགོས་པ་རེད་གསུངས་བྱུང་། ངས་སོྔོན་འགོྲ་

ཆོ་ཚེང་བ་ཞིིག་ནམ་ཡིང་བསྐྱལ་མེད། སོྲོལ་རྒྱུན་ལྟར་བྱས་ན་མ་ིཚེོས་འད་ིདག་ཚེང་མ་

འབུམ་ར་ེགསོག་ག་ིཡོིད་ཀྱིང་ཁོོང་གིས་ང་ལས་སླེ་པོར་འགོྲར་འཇུག་ག་ིཡོིད། འོན་ཀྱིང་

ཁོོང་གིས་ང་ལ་ཅི་ིཞིིག་བྱེད་དགོས་པར་གསུངས་པ་དེར་ངས་ད་དུང་མ་ིའདོད་པའ་ིརྣམ་

འགྱུར་བསྟན་པ་ཡིིན། ངས་ཉིམས་ལེན་གྱི་ིཆོ་ཤོས་སོྔོན་མ་གསུམ་ད་ེབྱས་པ་ཡིིན། འོན་

ཀྱིང་བླ་མའི་རྣལ་འབོྱར་གྱིི་གཟུངས་སྔོགས་ཟོླ་སྐོབས་ངས་རིན་པོ་ཆོེ་ངའི་བླ་མར་སོྒོམ་

དགོས་ཀྱི་ིཡིོད། སྐོབས་དེར་ང་ལ་བཀའ་དབང་འད་ིཞུ་དགོས་པའ་ིཨུ་ཚུགས་གནང་བས་

ང་རང་ཁོོང་ལ་ཁོོང་ཁོྲ་ལངས་བྱུང་། རིན་པོ་ཆོ་ེང་རང་ག་ིཁོྱོ་ག་དང་བླ་མ་གཉི་ིག་ཡིིན་པ་

སོྒོམ་རྒྱུའི་ཐད་ལ་ངའི་ཀློད་པ་འཁྲུགས་སོང་། སྐོབས་དེར་ངས་གནས་ཚུལ་འདི་གཉིིས་

མཐུན་ཐབས་བྱེད་རྒྱུ་ད་ེཁོག་པོ་མཐོང་བྱུང་། ང་རང་ག་ིསེམས་ནང་དུ་ “ངས་འད་ིགར་

མ་རུང་བ་ཅི་ིཞིིག་སོྒོམ་གྱི་ིཡིོད་དམ།” བསམས་བྱུང་།

ངས་རང་ཉིིད་ཀྱི་ིཆོེད་དུ་ལས་སུ་རུང་བ་ཅི་ིཞིིག་འདུག མ་ིརུང་བ་ཅི་ིཞིིག་འདུག རྒྱུ་

མཚེན་ཅིི་ཞིིག་འདུག་ཅིེས་འཚེོལ་ཞིིབ་བྱེད་འདོད་པའི་སོྒོ་ནས་ས་མཚེམས་ལ་འབུད་

རྒྱག་བྱེད་བཞིིན་བསྡེད། ཕོྱིགས་གཅིིག་ནས་ང་རང་ན་གཞོིན་ཡིིན་དུས་རིན་པོ་ཆོ་ེདང་

གཉིེན་སྒྲིག་བྱས་ཙང་། ང་ལ་གཞིོན་ནུའི་སྐོབས་སུ་གྱིེན་ལངས་བྱེད་རྒྱུའི་གོ་སྐོབས་

ཐོབ་མེད། ངའི་སེམས་ལ་“ངས་མཆོོད་ཁོང་ནང་དུ་འདི་རིགས་ཅིིའི་ཕྱིིར་བྱེད་ཀྱིི་ཡོིད་

དམ།”སྙམ་པ་སྐྱེས་ཙང་ངས་ཕྱིིར་ཐོན་ནས་ཁོོང་ལ་ “འད་ིན་ིདགོད་བོྲེ་སླེོང་བའ་ིརྒྱུ་རེད།” 

ཅིེས་ཞུས་པ་ཡིིན། ཁོོང་ང་ལ་སྐུ་རླུང་དྲག་པོ་བཞིེངས་འདུག ཁོོང་གིས་ང་ལ་ཕྱིག་གིས་

ཅོིག་ཙེའ་ིསྟེང་དུ་རྡུང་བཞིིན་གསུང་སྐོད་ཆོེན་པོ་བསོྐྱན་ཏ་ེ “ཡིར་སྐྱར་འཛུལ་” གསུངས་

བྱུང་། ཁོོང་གིས་ང་ལ་སྐྱར་དུ་ཡིར་འཛུལ་ཏ་ེསྒྲུབ་ཐབས་ཚེར་བ་གྱིིས་གསུངས། ང་ཚེིག་

པ་ཟིས་བྱུང་། འོན་ཀྱིང་ཡིར་འཛུལ་ནས་ད་ེཚེར་བ་བྱས་པ་ཡིིན།

ང་ལ་དབང་བསྐུར་དུས་ཁོོང་གིས་རོྡོ་རྗོེ་ཐེག་པ་དེ་བདེན་པ་མཐོ་ཤོོས་ཀྱིི་ཚུལ་དུ་

བསྟན་པ་དེས་ཀྱིང་ང་བློ་བདེ་པོ་མ་བྱུང་། ངའི་བསམ་པར། འཛོམ་གླེིང་ནང་དུ་གྲུབ་
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མཐའ་ཚེད་མ་གཞིན་ཡིང་ཡིོད་པ་དང་། གལ་ཏེ་ང་ཚེོས་འདི་ངོས་ལེན་མ་བྱས་ན། ང་

ཚེོས་རང་ཉིིད་སྤྱི་ིཚེོགས་ཤོིག་ག་ིཚུལ་དུ་ཁོེར་རྐྱེང་དུ་གཅིོད་ཀྱི་ིཡིོད་པ་རེད་སྙམ་བྱུང་། ང་

ན་ིསྐོབས་དེར་འཐོར་ཞིིག་ཏུ་འགོྲ་བཞིིན་ཡིོད། བཀའ་དབང་ད་ེད་ེཉིིན་དགོང་དོྲ་གནང་

གཏན་འཁོེལ་ཡོིད། ངས་ཁོོང་ལ་ཡིི་གེ་ཞིིག་བྲེིས་ཏེ་ “བདེན་པ་གཞིན་ཡིང་ཡིོད་པ་མ་

རེད་དམ། དོན་དམ་གཞིན་ཡིང་ཡོིད་པ་མ་རེད་དམ།” ཞིེས་དྲིས་པ་ཡིིན། དེའི་ལན་དུ་

ཁོོང་གིས་ང་ལ་བཀའ་དབང་གནང་པའི་མཚེན་དེར་ཚེིག་ལྷུག་གི་སྙན་རོྩམ་འདི་བྲེིས་

ཏ་ེགནང་བྱུང་།

ལྷ་ལྕམེ་ཌ་ཡ་ན་སྨུག་པོ་ོལི་རྡོ་ོརྗོ་ེརྣལི་འབྱརོོ་མེའ་ིདབང་ཐབོ་པོའ་ིསྐོབས་སུ་སྤྲོངིས་པོ།

ཅིིའ་ིཕྱིིར་ཞི་ེན།

ཉིམས་དགའ་བའ་ིསྐྱེས་སྐོར་སྐྱར་དུ་ཤོར།

ཁོྱོད་ན་ིངའ་ིམིག་དང་། སྙིང་། ཚེ་ེདང་ད་ེབཞིིན་དབུགས་ཁོོ་ནའང་ཡིིན།

ད་ེལྟ་ནའང་། དུས་ཡུན་གང་འཚེམས་ཤོིག་ག་ིརིང་ལ་ང་གཉིིས་ལྷན་དུ་འཛོོམས་མེད།

ཁོྱོད་ཉིདི་ཡིདི་ལ་བྱདེ་པ་ན་ིསྤྲོནི་རུམ་གྱི་ིམཚེན་མོར་གོླེ་བུར་གྱི་ིགོླེག་དམར་རྒྱུ་བ་དང་

འདྲ།

ཁོྱོད་ཀྱི་ིའཛུམ་མདངས་དང་བྱད་བཞིིན་དྲན་པ་དེས་ངའ་ིགདུང་བ་སེལ།

ད་རེས་དང་སྐྱ་ེབ་སོྔོན་མ་རྣམས་སུ་ང་གཉིིས་ལས་འབྲེས་ཀྱི་ིམདུད་པས་མཉིམ་དུ་

བསྡེམས་ཡོིད།

ཡི་ིག་ེའད་ིན་ིདགའ་སྡུག་སྤེེལ་མའ་ིངང་ནས་བྲེིས།

ཚེ་ེའདིར་ང་གཉིིས་མཉིམ་དུ་བྱུང་བའ་ིརྒྱུ་མཚེན་ན་ིསངས་རྒྱས་ཀྱི་ིཆོོས་དང་བླ་མ་ཁོོ་

ན་ལ་བརྟེེན་ནས་ཡིིན།

ངས་གཞིན་ལ་ཕན་པ་ཕྲན་བུ་བྱེད་ཐུབ་པ་ད་ེན་ིཡིང་དག་པའ་ིབླ་མ་དང་མཇེལ་བའ་ི

བཀའ་དྲིན་ཁོོ་ན་ཡིིན།
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བླ་མའ་ིབྱིན་རླབས་ལ་བརྟེེན་ནས་ང་སོྨྱོན་པ་མ་རེད།

འོན་ཀྱིང་དེང་སང་མ་ིམང་པོ་སོྨྱོན་པ་རེད།

འཛོམ་གླེིང་ག་ིདམག་ཆོེན་གཉིིས་དང་། རྡུལ་ཕྲན་ནུས་ཤུགས་ཀྱི་ིམཚེོན་ཆོ། གནས་

སྟངས་ཟིང་ཟིིང་གཞིན་ཡིང་མང་པོ་བྱུང་ཡོིད།

ཇེ་ིལྟར་སྨོན་ཟི་བ་ད་ེཨེམ་རྗོེའ་ིདོན་དུ་མིན་པ་བཞིིན་ཁོྱོད་ཀྱིིས་ཆོོས་ཉིམས་ལེན་བྱས་པ་

ད་ེང་ཙམ་གྱི་ིདོན་དུ་མིན།

ད་ེན་ིགཞིན་ལ་དགའ་བ་སྐྱེད་དུ་འཇུག་པ་དང་ཁོོང་ཚེོའ་ིམ་ིཚེེའ་ིམ་ེཏོག་བཞིད་པའ་ི

ཆོེད་དུ་རེད།

རོྡོ་རྗོ་ེཐེག་པའ་ིམན་ངག་འད་ིཚེང་མའ་ིདཀྱིིལ་ནས་མཐོ་ཤོོས་རེད།

ད་ེན་ིསངས་རྒྱས་ཀྱིིས་བསྟན་པའ་ིརྫུ་འཕྲུལ་ཆོ་ེཤོོས་ད་ེརེད།

གསར་སྐྱེས་ཀྱི་ིབྱིས་པ་ཞིིག་ལ་ཨ་མ་ཞིིག་ནང་བཞིིན་རོྡོ་རྗོ་ེརྣལ་འབོྱར་མའ་ིཉིམས་ལེན་

འད་ིདགོས་ངེས་ཅིན་ཞིིག་རེད།

ཅི་ིསྟ་ེའདིའ་ིགལ་གནད་རོྟེགས་ན་རོྡོ་རྗོ་ེཐེག་པའ་ིཆོོས་ཡིོངས་རོྫོགས་རོྟེགས་ཀྱི་ིརེད།

མ་ེཏོག་སྣ་ཚེོགས་ཀྱི་ིམཛོེས་སྡུག་ལ་བལྟ་བར་མིག་དབང་ཡིག་པོར་སྐྱེད་པའ་ིདགོས་

མཁོོ་ཡོིད།

གཞི་ིནས་ཆོོས་དང་འཇེིག་རྟེེན་གཉིིས་ཀར་རོྟེགས་པ་ཞིིག་སྐྱེད་ཐུབ་ཀྱི་ིརེད།

འད་ིན་ིགང་ཟིག་ཅིིག་ག་ིབོླ་ལ་འཁོོར་བ་ཙམ་གྱིིས་མ་རེད།

འད་ིན་ིལོ་ཉིིས་སོྟང་ལྔ་བརྒྱ་ལྷག་ག་ིཤོེས་རབ་ཅིིག་རེད།

ངས་རོྡོ་རྗོ་ེདང་། དྲིལ་བུ། ཌ་མ་རུ་བཅིས་ཁོྱོད་ལ་སྐྱེས་སྐོར་གྱི་ིསྐྱེས་སུ་འབུལ་གྱི་ིཡིོད།

འད་ིདག་ན་ིརྟེ་དང་སྒོ་ཆོས་ནང་བཞིིན་རེད།

ཁོ་ཅིིག་གིས་ “ལམ་འད་ིཁོོ་ན་དང་ཉིག་ཅིིག་ད་ེརེད་དམ། འོན་ཀྱིང་ང་ཚེ་ོདཔལ་ཡོིན་

ལྡན་པར་གྱུར་ཡིོད་པ་དང་ད་ཆོ་གདོད་མའ་ིབྲེག་ཕུག་ག་ིམ་ིལྟར་བྱེད་ཀྱི་ིམེད།” 

ཅིེས་སྨྲ་སྲོིད།
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ཚེང་མས་ནམ་མཁོའ་སོྔོན་པོ་ཡིིན་པར་ཁོས་ལེན་བྱེད་རྒྱུ་ད་ེགསལ་པོ་རེད།

ཁོ་ཅིིག་གིས་ “ལམ་གཞིན་དག་དང་བདེན་པ་གཞིན་དག་མེད་པ་རེད་དམ།” ཅིེས་འདྲ་ི

སྲོིད།

ཡིོད་སྲོིད་པ་རེད། འོན་ཀྱིང་ཨང་རྩིས་ད་ེཀློད་ཀོར་ནས་འགོ་ཚུགས་དགོས།

ཁོ་ཅིིག་གིས་ “ངས་མ་ིགཞིན་དག་སུ་གཅིིག་ག་ིལྟ་བ་ལ་ཉིན་འདོད་མེད།” ཅིེས་ཤོོད་

སྲོིད།

འདིའ་ིཐད་ལ་གཞིན་གྱི་ིལྟ་བར་ཉིན་གྱི་ིཡིོད་པ་མ་རེད། འོན་ཀྱིང་ལོྗན་ཤོིང་རྣམས་ས་

གཞི་ིནས་སྐྱ་ེདགོས་པ་རེད།

ད་ེདག་མགོ་རྟེིང་ལོག་སྟ་ེནམ་མཁོར་རྩ་བ་ནམ་ཡིང་ཟུག་མ་ིསྲོིད།

ཇེ་ིལྟར་ཡིང་གཞིན་གྱི་ིལྟ་བར་ཉིན་གྱི་ིམེད།

དམར་ཤོོག་པ་ཚེོས་ “ལ་ེཉིིན་གྱི་ིལྟ་བ་ད་ེལམ་ཁོོ་ན་རེད།” ཅིེས་ཤོོད་སྲོིད།

ལྟ་བ་དང་བསམ་ཚུལ་ཡིིན་པའ་ིདངོས་པོ་མང་པོ་ཡོིད།

ལྟ་བ་དང་བསམ་ཚུལ་བྲེལ་བའ་ིདངོས་པོ་གཞིན་ཡིང་ཡིོད། ད་ེན་ིང་ཚེོས་ཤོེས་པ་བཞིིན། 

བསམ་ཚུལ་དང་རོྟེག་པ་བྲེལ་བའ་ིསོྟང་ཉིིད་ཡོིད།

རོྡོ་རྗོ་ེརྣལ་འབོྱར་མས་རོྟེག་མེད་སོྤྲོས་བྲེལ་མཚེོན་པ་རེད།

ཐར་པ་ཐོབ་ཕྱིིར་སྐྱེད་བྱེད་(བདག་འཛོིན་)དང་བྲེལ་བ་དང་། འཆོིང་བ་དང་སྤེངས་

པའ་ིཉིམས་སྣང་ཐོབ་པའ་ིཐབས་ཡིོད་པ་རེད།

དེར་བརྟེེན་སངས་རྒྱས་ཀྱིིས་སོྟང་ཉིིད་ཀྱི་ིཆོོས་ཐོག་མར་གསུངས་སྐོབས་དགྲ་བཅོིམ་པ་

སྙིང་གས་ཏ་ེཤོ་ིབའ་ིལོ་རྒྱུས་ང་ཚེོར་ཡོིད་པ་རེད།

མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིིས་ཐེངས་ཤོིག་ “ང་ལ་རང་ངོས་ནས་གྲུབ་པའ་ིབདེན་པ་ཞིིག་ཤོོད་

རྒྱུ་མེད། དེས་ན་ངས་གང་བསྟན་པ་དེའ་ིཁོ་གཏིང་མཚུངས་ཀྱི་ིཡོིད།” ཅིེས་གསུངས་

པ་རེད།

ངས་ཁོྱོད་གཉིིད་ལས་སངས་པའ་ིའཇེིག་རྟེེན་འདིར་མགོྲན་འབོད་བྱེད་ཀྱི་ིཡིོད།
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ཁོྱོད་ན་ིངའ་ིགོྲགས་དང་སེམས་སྐུལ་ཆོ་ེཤོོས་སོླེང་མཁོན་ད་ེཡིིན་ཞིེས་སྐྱར་དུ་ཐེངས་

གཅིིག་ཤོོད་འདོད་བྱུང་།

ཆོེས་ཟིབ་པའ་ིབརྩ་ེདུང་དང་ཐུགས་རྗོ་ེཆོ་ེཞིེས།

ཁོྱོད་ཀྱི་ིགོྲགས་པོ་ཡིག་ཤོོས། ཆོོས་རྒྱམ།45  

འདིས་ང་རང་ལ་བྱུང་བ་ནང་བཞིིན་གཞིན་དག་ལ་གོ་རྒྱུ་བྱུང་ཡིོད་མིན་ངས་མི་ཤོེས། 

དེ་ནི་རིན་པོ་ཆོེས་ངའི་སེམས་དང་ཀློད་པ་གཉིིས་ཀ་ལ་དུས་གཅིིག་ཏུ་ཐད་ཀར་བཀའ་

གནང་བའ་ིསྐོབས་ཤོིག་ཡིིན་པ་དང་། ཁོོང་གིས་ང་ལོྷད་ཤོིག་ཤོིག་བཟོིས་གནང་། ངའ་ིཐ་ེ

ཚེོམ་ད་ེསྐོབས་ཐོག་ད་ེགར་ཞི་ིསོང་། ངས་ང་རང་ལ་ཞི་ེསུན་བྱུང་བ་ད་ེདོན་དངོས་སུ་ངའ་ི

ཁོོང་ལ་ཡིོད་པའ་ིའབྲེེལ་བ་དང་ཞིེན་པའ་ིསྣང་བརྙིན་ད་ེཡིིན་པ་ཤོེས་རོྟེགས་བྱུང་། དེས་

ན་དེའ་ིལན་དུ་ངས་སྙན་རོྩམ་འད་ིབྲེིས་པ་ཡིིན།

སྲུང་ཞིིང་སྐྱོོབ་པོའི་ཆོས་རྒྱལི་གང་དེརོ།

གང་ག་ིདྲིན་དང་འོད་སྣང་རྣམ་རོྟེག་ཡུལ་ལས་འདས་གྱུར་ནས།།

གང་ག་ིཐུགས་རྗོེའ་ིདབང་གིས་བདག་ག་ིམ་ིཚེེར་འགྱུར་བ་ཐེབས།།

བདག་ན་ིཉོིན་མོངས་ཞིགས་པས་བཅིིངས་གྱུར་ནས།།

སེམས་ལ་བད་ེབའ་ིགནས་སྐོབས་འཚེོལ་བའ་ིསྐོབས།།

སོྔོན་མེད་སྐྱེས་བུ་ལྷད་མེད་དང་པོའ་ིཚུལ།།

ཆོོས་རྒྱལ་ང་ཡི་ིམདུན་སར་ཕེབས་ནས་བྱུང་།།

གང་ག་ིམཛོད་པ་འཕྲིན་ལས་ཆོོ་འཕྲུལ་ལས།།

ཐབས་དང་ཤོེས་རབ་ཟུང་གིས་འཛོིན་དགོས་པའ།ི།

འཁོོར་བ་འད་ིན་ིབྱིས་པའ་ིརྩེད་འཇོེར་གསུངས།།

45 པར་སྐྲུན་མ་བྱས་པའ་ིཆོོས་རྒྱམ་དྲུང་པའ་ིསྙན་རོྩམ། 
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གང་ག་ིཐུགས་ན་ིམཆོོག་ཏུ་གྱུར་བ་ཉིིད།།

རང་གིས་རང་ལ་ཡིིད་ཆོེས་དགོས་པའ་ིལམ།།

ད་ེན་ིཉིིད་ཀྱིིས་བདག་ལ་སྟོན་གནང་མཛོད།།

གང་ག་ིརྣམ་པར་སད་པའ་ིཐུགས་ད་ེན།ི།

བདག་ག་ིཁོྱོད་ལ་བརྩ་ེབའ་ིའབྱུང་ཁུངས་ཉིིད།།

སྨུག་པོའ་ིཁྱོིམ་རྒྱུད་ནང་དུ་བསྡུས་བྱས་ཏ།ེ།

སླེོབ་མ་རྣམས་ན་ིབྱམས་དང་བརྩ་ེབས་བསྐྱངས།།

གང་ཉིིད་མཇེལ་བས་བདག་ན་ིལྷག་པར་དགའ།།

གཞིན་དོན་བསྒྲུབ་ཕྱིིར་སྐུ་ཚེ་ེབརྟེན་པར་ཤོོག

ང་ཁོྱོད་ལ་དགའ།

གང་ག་ིབོླ་དཀར་གྱི་ིབཟིའ་ཟླ་དང་སོླེབ་མ།

ཌ་ཡི་ན།46  

ང་གཉིིས་ཕན་ཚུན་སྙན་ངག་འབྲེ་ིརེས་བྱས་པ་ད་ེཁྱོད་མཚེར་མཐོང་ག་ིའདུག་གམ། ངས་

ཕོྱིགས་གཅིིག་ནས་ད་ེག་རང་རེད་སྙམ་གྱི་ིའདུག འོན་ཀྱིང་ད་ེན་ིཁོོང་ལ་འབྲེེལ་བ་སྐྱར་

མཐུད་ཞུ་རྒྱུའི་ཐབས་ལམ་ཞིིག་ཀྱིང་རེད། དམིགས་བསལ་ངས་སྙན་རོྩམ་དེའི་ནང་དུ་

ཁོོང་ལ་སྐུ་ཚེ་ེབརྟེན་པའ་ིགསོལ་འདེབས་ཞུས་ཡིོད། ཅིིའ་ིཕྱིིར་ཞི་ེན་ངས་ཁོོང་མིལ་གོྲང་

ཚེོ་རུ་ཡིོད་སྐོབས་སྐུ་ཞིིང་ལ་ཕེབས་རྒྱུའི་བརྒྱུད་རིམ་དེ་འགོ་འཛུགས་གནང་གི་ཡིོད་

པ་ཚེོར་བྱུང་། སྐོབས་ད་ེདུས་ད་ེལྟར་འབྱུང་བཞིིན་པ་ད་ེགཞིན་དག་སུས་ཀྱིང་རོྟེགས་མེད་

པར་མངོན། དེའ་ིསྐོབས་སུ་ང་ལ་ཁོག་པོ་བྱུང་བའ་ིརྒྱུ་རྐྱེེན་གཅིིག་ན་ིད་ེཡིིན།

ང་ཚེོས་བཀའ་དབང་དེ་འགོ་བཙུགས་ཙང་ང་ལ་མི་ཚེོགས་མང་ལ་ཚེ་བ་ཆོེ་བའི་

ཁོང་པ་དེའི་ནང་དུ་རླུང་གསར་པ་ཞིིག་རྔུབ་རྒྱུ་བྱུང་བ་ལྟ་བུའི་མོྱོང་ཚེོར་བྱུང་། དབང་

བསྐུར་གནང་གྲུབ་པའི་རྗོེས་སུ་རིན་པོ་ཆོེས་གསུང་བཤོད་མདོར་བསྡུས་ཤོིག་གནང་

46 ཌ་ཡི་ན། པར་སྐྲུན་མ་བྱས་པའ་ིཌ་ཡི་ན་སྨུག་པོའ་ིསྙན་རོྩམ། 
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སོང་། དེ་ཉིིན་དབང་ཐོབ་མཁོན་གྱིི་མི་གཞིན་དག་འགའ་ཤོས་ཀྱིང་ཡིོད་པས་ཁོོང་གིས་

ང་ཚེོ་ཚེང་མར་རོྡོ་རྗོེ་རྣལ་འབྱོར་མའི་ངོ་བོ་དང་། ཉིམས་ལེན་ཇེི་ལྟར་བྱེད་དགོས་པའི་

སོྐོར་ལ་གསུང་བཤོད་ཅིིག་གནང་སོང་།

ང་རང་མིལ་གྲོང་ཚེ་ོརུ་ཡིོད་པའ་ིཉི་ིམ་ལྷག་མ་དག་ག་ིརིང་ལ་གཞིན་གང་ཡིིན་ཀྱིང་

ཁོོར་ཡུག་ད་ེབག་ཕེབས་པོ་ཞིིག་རྩ་བ་ནས་མ་བྱུང་། ངས་ར་ེབ་བྱས་པ་ནང་བཞིིན་རིན་

པོ་ཆོེས་ང་ལ་ཁོ་ཡི་གནང་གི་མེད་པ་ཤོེས་པ་དང་། ལོྷད་པོ་ཞིིག་ཁོྱོན་ནས་མ་བྱུང་བས་

ཁོག་པོ་ཞི་ེདྲགས་བྱུང་།

ཁོོང་ག་ིསྐུ་ཚེེའ་ིལོ་མཐའ་མ་རྣམས་ཀྱི་ིསྐོབས་སུ་རིན་པོ་ཆོེས་ང་རང་ཐ་ེབའ་ིཁོོང་ག་ི

སླེོབ་མ་ཉི་ེགྲས་དང་རྒན་པ་རྣམས་ལ་སོྦྱང་བརྡོར་གནང་རྒྱུ་ཤུགས་ཇེ་ེཆོེར་བཏང་། དོན་

དག་གཞིན་པ་མང་པོ་དང་འདྲ་བར། འབྱུང་འགྱུར་གྱིི་ལོ་དེ་དག་གི་ནང་དུ་སོླེབ་ཚེན་

མང་པོ་ཞིིག་ལྷག་བསྡེད་ཡིོད། ངས་དེབ་འདིའི་ནང་དུ་སྔོ་ས་ནས་གླེེང་ཚེར་པའི་ཆོོས་

བརྒྱུད་འདིའི་ནང་གི་མི་སྣ་སྙན་གྲགས་ཆོེ་ཤོོས་གཉིིས་ཏེ། མར་པ་དང་མི་ལ་རས་པའི་

རྣམ་ཐར་གྱིི་ནང་དུ་མར་པས་མི་ལ་རས་པ་ལ་ཐེངས་མང་པོའ་ིབར་དུ་དང་པོ་ཁོང་པ་

བརྒྱབ་ཏུ་བཅུག ད་ེནས་མར་བཤོིག་ཏུ་བཅུག་པ་བཅིས་བསྒྲུབ་དཀའ་བའ་ིལས་ཀ་མང་

པོ་བྱེད་དུ་བཅུག་པ་རེད། འད་ིན་ིརྗོ་ེབཙུན་མ་ིལའ་ིལས་སྒྲིབ་དག་པར་བྱེད་པའ་ིཆོ་ཤོས་

ཤོིག་རེད། མར་པ་རྒྱུན་དུ་ཆོང་གིས་བཟི་ིནས་མ་ིལ་རས་པ་ལ་བཀའ་བཀོྱིན་བཏང་ཡིོད། 

འདས་པའི་དུས་སྐོབས་ཀྱིི་མགོ་འབུལ་ལུས་འབུལ་གྱིི་ལོ་རྒྱུས་འདི་དག་ལ་ཚེོན་མདོག་

བཀྲ་ན་ཡིང་། དེ་རང་ཉིིད་ཀྱིི་མི་ཚེེའི་ནང་དུ་འབྱུང་བཞིིན་པ་ཞིིག་ཡིིན་ན། ཁོས་ལེན་

རྒྱུ་དང་གོ་བ་ལེན་རྒྱུ་ལས་སླེ་པོ་མེད། མིལ་གྲོང་ཚེོ་ནང་གི་ཁོོར་ཡུག་དེས་གྲགས་ཅིན་

གྱི་ིརྣམ་ཐར་ད་ེདག་དྲན་སོླེང་བྱེད་ཅིིང་། གཞིན་དག་གང་ཡིིན་ཀྱིང་ལས་སླེ་པོ་མ་བྱུང་།

ཁོྱོན་བསོྡེམས་ནས་ང་དེ་གར་གཟིའ་འཁོོར་གཅིིག་ཙམ་སོྡེད་ཡུན་གྱིི་རིང་ལ་ཞིེ་

དྲགས་སེམས་གུ་དོག་པོར་གྱུར་སོང་། ང་ལ་རང་གི་གོ་ཡུལ་མེད་པ་དང་ཚེང་མས་ངའི་

མཐའ་བསོྐོར་ནས་ཡོིད་པ་ལྟར་ཚེོར་བྱུང་། ཨ་ཤོོཀཱ་ངའི་མཉིམ་དུ་ཡོིད་པ་དང་དེས་
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ང་དེ་གར་སོྡེད་རྒྱུ་ཇེེ་དཀའ་རུ་བཏང་བྱུང་། གལ་ཏེ་རིན་པོ་ཆོེ་ཆུ་ཚེོད་ཉིི་ཤུ་རྩ་བཞིི་ལ་

གཟིིམས་བཞུགས་པ་དང་། དེ་ནས་ཆུ་ཚེོད་ཉིི་ཤུ་རྩ་བཞིི་ལ་སད་དེ་བཞུགས་ན། བྱིས་

པ་ཆུང་ངུ་ཞིིག་མཉིམ་དུ་ཡོིད་ཙང་མཐུན་ཐབས་མི་འདུག དེས་ན་ཐེངས་ཤོིག་ངས་ང་

རང་ཉིིན་ཤོས་རིང་ལ་ཧ་ལི་ཧྥོག་སི་ཡིི་ཌ་ཆོི་ཧྥོི་ལེ་ཇེི་སྲོང་ལམ་སྟེང་གི་ཕོ་བྲེང་དུ་སོྡེད་

པར་འགོྲ་འདོད་འདུག་ཞུས་པ་ཡིིན། འདི་ནི་ང་ཚེོའི་ཆོེད་དུ་ཉིེ་ཆོར་ཉོིས་པའི་ཁོང་པ་

ཞིིག་རེད། རིན་པོ་ཆོ་ེལ་ཕལ་ཆོེར་ ༡༩༨༦ ག་ིའགོ་སོྟད་ནས་བཟུང་ཧ་ལ་ིཧྥོག་ས་ིལ་དུས་

ཡུན་རིང་པོར་བཞུགས་རྒྱུའི་འཆོར་གཞིི་ཞིིག་ཡིོད་ཙང་། སྐོབས་དེར་ཁོོང་གི་བཞུགས་

གནས་ཡོིང་བའི་བསམ་བོླ་དང་བཅིས་ཁོང་པ་དེ་ཉོིས་པ་རེད། དེ་གར་གནས་སྐོབས་

རིང་ལ་ཆོོས་ཚེོགས་ཀྱིི་ཚེོགས་མི་འགའ་ཤོས་བསྡེད་དེ་བཟོི་བཅོིས་རྒྱག་བཞིིན་ཡོིད་པ་

དང་། རིན་པོ་ཆོེ་གྲོང་ཁྱོེར་དུ་ཡིོད་དུས་དེ་གར་བཞུགས་པ་རེད། ཁོོང་གིས་ང་དང་ཨ་

ཤོོཀཱ་གཉིིས་ད་ེགར་ཕྱིིན་ན་འགྲིག་ག་ིརེད་གསུངས། ངས་ང་རང་ག་ིཅི་ལག་བསྡུ་གསོག་

བརྒྱབ་སྟ་ེགང་མགོྱིགས་ད་ེགར་ཕྱིིན་པ་ཡིིན། ང་ཚེ་ོཁོང་པར་སླེེབས་རྗོེས་ངས་དགོང་དོྲ་

སྐྱིད་པོ་ཞིིག་ད་ེགར་བསྐྱལ་བ་ཡིིན། ཨ་ཤོོཀཱ་ངའ་ིམཉིམ་དུ་མལ་སར་བསྡེད་པ་དང་། ང་

གཉིིས་ཀྱིིས་གཟུགས་པོ་བཀྲུས་རྗོེས་བརྙིན་འཕྲིན་བརྒྱུད་དེ་གོླེག་བརྙིན་ཞིིག་ལ་བལྟས་

རྗོེས་སྔོ་ཙམ་ཉིལ་བ་ཡིིན།

སང་ཞིོགས་དེར་ཆུ་ཚེོད་བདུན་པ་ཙམ་ལ་བཀའ་སྲུང་ཞིིག་ངའ་ིཉིལ་ཁོང་དུ་ཡིོང་སྟ་ེ 

“རིན་པོ་ཆོ་ེམར་ཕེབས་ཀྱི་ིའདུག” ཅིེས་བརོྗོད་བྱུང་། ང་ཡིིད་ཆོེས་ཐུབ་མ་བྱུང་། མཐའ་

མ་དེར་ང་རང་ལ་གོ་ཡུལ་དང་སྒོེར་གྱི་ིརང་དབང་ག་ིདབེན་གནས་ཤོིག་རྙིེད་པ་དང་། ད་

ཆོ་ཁོོང་འད་ིགར་ཕེབས་ཀྱི་ིཡོིད། སྐོབས་དེར་ས་དབང་མིལ་གོྲང་ཚེ་ོལ་བཞུགས་ཀྱི་ིཡིོད། 

ཁོོང་ཡིང་རིན་པོ་ཆོེའ་ིམཉིམ་དུ་མོ་ཊིར་བསྡེད་ནས་ཕོ་བྲེང་དུ་སླེེབས་སོང་། ང་ཚེ་ོཚེང་མ་

ཚེོམས་ཆོེན་དུ་འཛོོམས་པ་ཡིིན། ད་ེདུས་ཞིོགས་པའ་ིཆུ་ཚེོད་བརྒྱད་པ་རེད། རིན་པོ་ཆོེས་

ཁོོང་རང་དུས་རྒྱུན་མཉིེས་པོ་ཡོིད་པའ་ིརྩེད་མོ་“ཡིོན་ཏན་གྱི་ིརྩེད་མོ་” ཞིེས་འབོད་པ་ད་ེ

རྩེད་འདོད་གནང་ག་ིའདུག རྩེད་མོ་འད་ིརྩེད་སྐོབས་མ་ིཚེོས་ཚེོད་དཔག་བྱེད་རྒྱུའ་ིདངོས་
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པོ་ཞིིག་ག་ིཡིོན་ཏན་གྱི་ིསོྐོར་ལ་ཁོོང་ལ་དྲ་ིབ་ཞུ་ག་ིཡིོད། ཁོོང་ཚེོས་དཔེར་ན་“གལ་ཏ་ེརྩེད་

མོའ་ིབརོྗོད་གཞི་ིད་ེཁོ་ལག་ཡིིན་ན། ད་ེཁོ་ལག་ག་ར་ེཡིིན་དགོས་སམ།” ཞིེས་དྲ་ིབ་ཞུ་ཡི་ི

ཡིོད། ཁོོང་གིས་དེའ་ིལན་དུ་ “ད་ེཧོད་ཌོག་རེད།” ལྟ་བུ་དང་། ཡིང་ན། “ད་ེགླེང་ཤོ་སྲོེག་

མ་དང་ཡོིག་ཤོར་གྱིི་སོྐྱ་མ་ (yorkshire pudding) རེད།” ལྟ་བུ་གསུང་གི་ཡོིད། ལན་

འདེབས་ཀྱིི་འགོྲ་སྟངས་ལ་གཞིིགས་ཏེ་དངོས་པོ་ག་རེ་ཚེོད་དཔག་བྱེད་མིན་གྱིི་སོྐོར་ལ་

ཚེོད་ཐིག་པོ་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་ིཡིོད། དབྱིན་ཇེིའ་ིརྒྱལ་པོ་ཞིིག་གླེང་ཤོ་སྲོེག་མའ་ིཚུལ་དུ་འགྲེལ་

བརོྗོད་བྱེད་སྲོིད། འོན་ཀྱིང་རིན་པོ་ཆོེས་ཨ་རིའི་སྲོིད་འཛོིན་ཞིིག་ཧོད་ཌོག་གི་ཚུལ་དུ་

འགྲེལ་བརོྗོད་གནང་ངེས་སྙམ།

དེ་ནི་རྩེད་མོ་དེ་སོྲོལ་རྒྱུན་གྱིི་ལམ་ནས་རྩེད་སྟངས་དེ་རེད། འོན་ཀྱིང་དུས་རབས་

འད་ིནས་འགོ་བཙུགས་ཏ་ེམང་ཆོ་ེབར་བརོྗོད་གཞི་ིམེད། ཤོོད་སྟངས་གཞིན་ཞིིག་བྱས་ན་

ལན་འགྲིག་པ་ཞིིག་ཡིོད་པ་མ་རེད། དེས་ན་རྩེད་མོ་དེར་རོྫོགས་མཐའ་མེད། རིན་པོ་ཆོེས་

ལན་སོྐྱན་གནང་ག་ིརེད་ད།ེ ད་ེདག་ཚེོད་དཔག་ག་ིདངོས་པོ་གང་ལའང་འབྲེེལ་བ་མེད། 

རིན་པོ་ཆོེས་མཚེམས་འཇེོག་འདོད་པ་དང་རྩེད་མོ་ད་ེརོྫོགས་ཀྱི་ིརེད། གཅོིད་མཚེམས་ད་ེ

རེད། འདིས་ང་ལ་སུན་གཙེར་དང་རྙི་ིནང་ཚུད་པ་ལྟ་བུ་ཤུགས་ཆོེར་ཚེོར་འཇུག་ག་ིཡོིད།

རྒྱ་ཆོེ་ས་ནས་ང་ཧ་ཅིང་སེམས་ཁོམས་འཁྲུག་ནས་བསྡེད་ཡིོད། ཅིིའི་ཕྱིིར་ཞིེ་ན། 

སྐོབས་འདིར་ངས་རིན་པོ་ཆོེ་ཞིིང་གཞིན་ཞིིག་ཏུ་ཕེབས་བཞིིན་ཡིོད་པ་ཚེོར་བ་དང་། 

གནས་བབ་དེར་ངས་འགྱུར་ལོྡག་གཏོང་ཤོེས་མ་བྱུང་། ང་ལ་རྒྱུས་མངའ་ཡོིད་པ་ནང་

བཞིིན་གྱིི་ཁོོང་ཡི་ལན་འཕྲོད་པོ་དང་ཐུགས་བག་བརྟེན་པོ་ཞིིག་མི་འདུག ངས་ཚེང་མ་

ངའ་ིལག་ནས་ཤོོར་འགོྲ་བཞིིན་ཡོིད་པ་ཞིིག་ཏུ་ཚེོར་བྱུང་།

ངས་ཐེངས་ཤོིག་དིལ་མགོ་མཁྱོེན་བརྩ་ེརིན་པོ་ཆོ་ེམཆོོག་ལ། རོྡོ་རྗོ་ེཐེག་པའ་ིཉིམས་

སྣང་ཅི་ིཙམ་ཐག་རིང་ཡིིན་པའ་ིའགྲེལ་བཤོད་སོྐོར་ལ། ཅིིའ་ིཕྱིིར་བླ་ཆོེན་ཁོོང་ལྟ་བུ་རྣམས་

ཧ་ཅིང་ག་ིབརྩ་ེབ་ཅིན་དང་དཀྱུས་མ་རེད་དམ་ཞིེས་བཀའ་འདྲ་ིཞུས་པ་ཡིིན། ཁོོང་གིས་

ང་ལ་ “ཕྱི་ིལ་ད་ེལྟར་མངོན་ན་ཡིང་། གལ་ཏ་ེཁོྱོད་ཀྱིིས་ངའ་ིསེམས་ནང་དུ་བལྟ་ཐུབ་ན། 
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ཆོ་ཚེང་སོྨྱོས་ནས་བསྡེད་པ་ཞིིག་མཐོང་སྲོིད་ཀྱི་ིརེད།” ཅིེས་གསུངས་བྱུང་། དེས་ན་ཕོྱིགས་

གཅིིག་ནས་རིན་པོ་ཆོེས་མ་ིཚེ་ོལ་གང་གིས་ཀྱིང་མ་བསྒྲིབས་པའ་ིཁོོང་རང་ག་ིསེམས་དང་

ཁོོ་ཚེ་ོརང་རང་ག་ིསེམས་ཀྱི་ིནང་ལ་བལྟ་རུ་འཇུག་ག་ིཡོིད་པ་རེད།

མིལ་གྲོང་ཚེོ་ནི་ཁོོང་རང་གི་སྐུ་འཁོོར་རྣམས་འདུལ་བ་ལ་ནུས་ལྡན་གྱིི་གོ་སྐོབས་

མཐའ་མ་ད་ེཡིིན་པ་དང་། ཁོོང་གིས་དུས་ཚེོད་སྐོད་ཅིིག་ཀྱིང་ཆུད་ཟོིས་སུ་བཏང་གནང་

མ་སོང་། ཁོོང་གིས་ “ད་ངས་ཁོྱོད་ཚེོར་སོྦྱང་བརྡོར་སོྤྲོད་ཀྱི་ིཡིིན་པ་དང་། འད་ིཧ་ཅིང་ག་ི

མི་བདེ་བ་ཞིིག་ཡིོང་གི་རེད།” ཙམ་ཞིིག་ཀྱིང་གསུངས་གནང་མ་སོང་། ཁོོང་རང་གང་

ཡིིན་པ་དེ་ག་རང་ཡིིན་པས་དེ་དང་ལེན་བྱེད་རྒྱུ་ལས་མེད། དེ་ནི་མཐའ་གཅིིག་ཏུ་ཡིིད་

ལས་འགོངས་པའ་ིལམ་གསར་པ་ཞིིག་རེད། སྐོབས་ད་ེན་ིསོྤྲོ་སྣང་ཅིན་གྱི་ིཧང་སངས་པ་

མ་ཡིིན་པར་དངོས་གནས་ཁོག་པོ་ཞིིག་རེད། གནད་འགག་ནི་མི་ཚེོ་ཁོོར་ཡུག་གི་ནང་

དུ་བཟོིད་སོྒོམ་བྱེད་མ་ིཐུབ་པའ་ིབར་དུ་འབུད་རྒྱག་བཏང་སྟ།ེ ད་ེརྗོེས་ཅི་ིཞིིག་ཡིོང་མིན་

གཟིིགས་རྒྱུ་དེ་རེད། སྐུ་འཁོོར་རྣམས་ཅིི་བྱེད་མི་ཤོེས་པའི་ཚེད་ལ་མ་སླེེབས་བར་དུ་

ཁོོང་གིས་གུ་ཡིངས་མ་ིགནང་།

སྐུ་མཚེམས་འདིའི་སྐོབས་སུ་ཐེངས་ཤོིག་ཕྱིི་ལོགས་ནས་ཡིོང་མཁོན་མི་ཞིིག་གིས་

རིན་པོ་ཆོེ་ལ་ཅིིའི་ཕྱིིར་ལས་བྱེད་བྱེ་བྲེག་པ་ཞིིག་ལ་མཁྲེགས་རྩུབ་གནང་གི་ཡིོད་དམ་

ཞིེས་དྲིས་སོང་། རིན་པོ་ཆོེས་མི་འདི་མཚེན་མོ་ཡིང་ནས་ཡིང་དུ་གཉིིད་ལས་བསླེངས་

ཏེ་སོྐྱན་བརོྗོད་ཡིང་ཡིང་གནང་སྟེ་སྙིང་རྗོེ་མེད་པར་སྡུག་པོ་བཏང་བ་རེད། མགོྲན་པོ་དེ་

རིན་པོ་ཆོེ་དང་རིན་པོ་ཆོེས་མནར་གཅིོད་གཏོང་སའི་མི་དེ་དང་མཉིམ་དུ་མོ་ཊི་ཞིིག་གི་

ནང་དུ་ཡོིད། མགྲོན་པོ་དེས་ “ཁྱོེད་རང་གིས་མ་ིག་ག་ེམོ་འདིའ་ིཐོག་ཏུ་ད་ེའདྲའ་ིམཁྲེགས་

པོ་ཅིིའི་ཕྱིིར་གནང་གི་ཡིོད་དམ།” ཞིེས་དྲིས་འདུག རིན་པོ་ཆོེས་མི་ག་གེ་མོ་དེས་ཀྱིང་

ཐོས་ཐུབ་པའ་ིགསུང་གསུང་སྐོད་མཐོན་པོས་ “ངས་ཁོོ་ལ་གང་ཐུབ་ཅི་ིཐུབ་ཀྱིིས་མ་ིསྐྱིད་

པའི་ཚེོར་བ་མོྱོང་དུ་འཇུག་དགོས།” ཞིེས་གསུངས་འདུག དེ་ལྟ་ན་ཡིང་གསུང་འདིས་

མ་ིད་ེཕྲན་བུ་བོླ་བད་ེརུ་བཟོིས་འདུག རྗོེས་སུ་རིན་པོ་ཆོེས་མ་ིད་ེཁོོང་རང་ལ་ཧ་ཅིང་ག་ི
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བོླ་ཐག་ཉིེ་པོ་ཞིིག་ཡིིན་པ་དང་། ཁོོ་ལ་སྐུ་རླུང་བཞིེངས་པ་དེ་འདྲ་མིན་པའི་བརྡོ་སོྟན་

གནང་། ཁོོང་གིས་ཕྱིིའི་རྩིག་ལྡེབས་དེ་བཤོིག་ནས་ནང་སྙིང་ལ་འགྱུར་བ་གཏོང་གནང་

བ་ཙམ་རེད།

འད་ིལ་ཡིང་ང་ཧ་ཅིང་རྒྱུས་ཡིོད་ཡིིན། རིན་པོ་ཆོེས་མིལ་གོྲང་ཚེ་ོརུ་ཅི་ིཞིིག་གནང་

བཞིིན་པ་དེ་སི་པེན་ཡིའི་རྟེ་བཞོིན་སླེོབ་གྲྭའི་ཐབས་རྩལ་དང་མཚུངས་པོ་ཡིོད། དེ་གར་

ཁོོང་ཚེོས་མི་རྣམས་མཐའ་སྣེ་ལ་དེད་ནས་རང་ཉིིད་ཅིི་ཞིིག་གིས་གྲུབ་པ་ཤོེས་སུ་འཇུག་

ག་ིཡོིད། མ་ིའདྲ་ས་ན་ིརིན་པོ་ཆོེའ་ིཐབས་ལམ་ད་ེཞི་ེསྡེང་ལ་གཞི་ིབཅོིལ་མེད། འོན་ཀྱིང་

ཞི་ེསྡེང་བེད་སོྤྱིད་གནང་སྟ་ེཞི་ེསྡེང་ག་ིརྩ་བ་གཅོིད་པར་ཞི་ེསྡེང་ཇེ་ེཆོེར་སོླེང་ག་ིཡོིད། འད་ི

ན་ིཁོོང་གིས་རོྡོ་རྗོ་ེབཀའ་སྲུང་ག་ིསྒྲིག་ཁྲིམས་དང་ལྷན་དུ་ཕྱིག་ལས་གནང་པ་དང་གཅིིག་

མཚུངས་རེད། དེ་ནི་ཁོོང་གི་རིག་སོྟབས་ཀྱིི་སྙིང་པོ་དང་། ཡིང་ཡིང་གོ་ནོར་ཐེབས་པའི་

ཁོོང་ག་ིགདམས་ངག་ག་ིཆོ་ཤོས་ཤོིག་བཅིས་གཉི་ིག་རེད།

—

རིན་པོ་ཆོ་ེང་ཚེོའ་ིཧ་ལ་ིཧྥོག་ས་ིཡི་ིནང་དུ་འབོྱར་བའ་ིཞོིགས་པ་དེར། ཡིོན་ཏན་གྱི་ིརྩེད་མོ་

མཚེམས་བཞིག་རྗོེས། ང་ཁོོང་ལ་གཡིོལ་བའ་ིཆོེད་དུ་ཐོག་ཁོང་དུ་ཕྱིིན་པ་ཡིིན། འོན་ཀྱིང་

རིན་པོ་ཆོ་ེངའ་ིརྗོེས་དེད་ནས་ཕེབས་བྱུང་། ང་ཐོག་ཁོང་ག་ིབར་ཁྱོམས་སུ་ཁོོང་དང་གདོང་

ཐུག་བརྒྱབ། ཁོོང་འོད་གསལ་དང་ལྷན་དུ་ཁོོའ་ིལག་པར་བསྙེས་ཏ་ེབཞིེངས་འདུག ངས་

ཁོོང་ལ་ “གནས་སྟངས་འད་ིའཇེིགས་སུ་རུང་བ་ཞིིག་རེད། འད་ིདངོས་གནས་ཞིེད་སྣང་

ཅིན་རེད། ཁྱོེད་རང་ཡིོངས་སུ་སོྨྱོ་བཞིིན་འདུག ཁོྱོད་རང་སྟངས་འཛོིན་ཡིོངས་སུ་ཤོོར་ཏ་ེ

རང་གིས་རང་ཉིིད་གསོད་བཞིིན་འདུག ཁོྱོད་ཀྱིིས་ཆོང་བཏུང་ནས་རང་ཉིིད་གསོད་

ཀྱི་ིའདུག” ཅིེས་ཞུས་པ་ཡིིན། ཁོོང་གིས་ “རེད། ཁོྱོད་ཀྱིིས་ཁོྱོད་རང་ལ་གང་བྱུང་བ་ཤོེས་

ཀྱི་ིཡོིད་དམ། ཁོྱོད་རང་མདོག་ཉིེས་ཤོིག་རེད།” ཅིེས་གསུངས་བྱུང་། (ཁོོང་གིས་ངའ་ིསྐྲའ་ི

བཟོི་ལྟ་ལ་གསུང་ག་ིཡོིད་རེད། ངས་འཇེར་མན་དུ་ང་རང་གིས་སྐྲ་ཐུང་ཐུང་དུ་བྲེེགས་ཏ་ེ

ཟི་ེཐོན་པ་བྱས་ཡིོད།) ངས་ལམ་སེང་ཁོོང་ལ་ལན་བཏབ་པ་ཡིིན། ངས་ “ང་མདོག་ཉིེས་
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ཡིིན་གྱིི་རེད། འོན་ཀྱིང་ང་ར་བཟིི་བ་ཞིིག་མིན།” ཞིེས་བརོྗོད་པ་ཡིིན། ཁོོང་གིས་ང་ལ་

གཞུས་ཀྱིང་ང་ལ་ཐེབས་མ་བྱུང་།

ཁོོང་ག་ིབཟིའ་ཟླ་ཡིིན་པའ་ིཆོ་ནས་ང་རང་ག་ིལྟ་སྟངས་ན།ི སླེོབ་མ་ཞིིག་ག་ིལྟ་སྟངས་

དང་མ་ིའདྲ། ངས་ངའ་ིམ་ིཚེ་ེཡིོངས་རོྫོགས་ལྷུ་ལག་ཐོར་བཞིིན་པ་ལྟར་ཚེོར། ལོ་སོྔོན་མ་

དག་ཏུ། མི་ཚེོས་རིན་པོ་ཆོེའམ། ཡིང་ན་ཁོོང་གི་ལས་འགུལ་གསར་པ་དེ་ཚེོ་ཁོས་ལེན་

བྱེད་རྒྱུར་དཀའ་ངལ་འཕྲད་དུས་ཁོོང་ཚེ་ོངའ་ིསར་ཡིོང་ནས་“ཚེང་མ་འགྲིག་འདུག་གམ། 

ཚེང་མ་ཡིག་པོ་ཡིོང་ག་ིརེད་དམ།” ཞིེས་སྐོད་ཆོ་འདྲ་ིཡི་ིཡོིད། ངས་ཐ་ེཚེོམ་དང་བྲེལ་བའ་ི

སོྒོ་ནས་ “ཚེང་མ་འགྲིག་འགོྲ་ཡི་ིརེད།” ཅིེས་རྟེག་ཏུ་བརོྗོད་ཐུབ་ཀྱི་ིཡིོད། ང་ལ་རིན་པོ་ཆོ་ེ

དང་ཁོོང་གིས་གང་གནང་བཞིིན་པ་ད་ེཚེོར་ཡིིད་ཆོེས་ཞི་ེདྲགས་ཡིོད། འོན་ཀྱིང་ལོ་རྗོེས་

མ་དག་ཏུ་ངས་ “ངས་ཤོེས་ཀྱི་ིམེད། ངས་དངོས་གནས་ཤོེས་ཀྱི་ིམེད།” ཅིེས་ཟིེར་དགོས་པ་

ཐུག་ག་ིཡོིད།

རིན་པོ་ཆོེའ་ིཆུང་མ་ཡིིན་པའ་ིཆོ་ནས་ངའ་ིའོས་འགན་ན་ིཁོོང་ལ་གཉོིར་སོྐྱང་བྱེད་

རྒྱུ་དང་། ཁོོང་འཛོམ་གླེིང་འདིའི་སྟེང་དུ་ཡུན་རིང་འཚེོ་བར་རམ་འདེགས་བྱེད་རྒྱུ་དེ་

རེད་སྙམ། ཁོོང་གིས་རང་ཉིིད་ཀྱི་ིསྐུ་གཟུགས་བློས་གཏོང་བཞིིན་པ་དང་། འཕོྲད་བསྟེན་གྱི་ི

ཐད་ལ་སྤྱིིར་བཏང་ག་ིས་མཚེམས་ནས་བརྒལ་ཏ་ེའགྲོ་བ་མཐོང་བ་འད་ིསེམས་ལ་བཟོིད་

དཀའ་བའ་ིཟུག་རྔུ་ཞིིག་རེད། གཅིིག་བྱས་ན་ད་ེག་རང་བསླེབ་བྱ་ཞིིག་ཡིིན་སྲོིད། མ་ིལ་

རས་པའ་ིསོྐོར་ལ་ལོ་རྒྱུས་ཤོིག་ན།ི ཁོོང་རང་ག་ིཐུགས་སྲོས་སྒོམ་པོ་པ་དང་མཐའ་མ་དེར་

ཞིལ་གྱིེས་པའ་ིསྐོབས་སུ་མ་ིལ་རས་པས་རང་ཉིིད་ཀྱི་ིརས་ཀྱི་ིན་བཟིའ་ད་ེཡིར་བསོླེགས་

ཏ་ེསྒོམ་པོ་པ་ལ་འཕོངས་ཀྱི་ིརྨ་དང་རྨ་ཤུལ་རྣམས་སོྟན་བཞིིན་དུ་ “འད་ིཆོོས་རེད། འད་ི

བདེན་པ་རེད།” ཅིེས་གསུངས་པ་རེད། རིན་པོ་ཆོེའི་སྐུ་ཚེེའི་མཇུག་ཏུའང་དེ་དང་འདྲ་

བའ་ིརྣམ་པ་འགའ་ཤོས་ཡིོད།

ངས་ད་ལྟ་དེའ་ིསྐོབས་ཀྱི་ིདུས་ཚེོད་ལ་ཕྱིིར་ལྟ་བྱེད་སྐོབས་ད་ལྟའང་སེམས་ཧ་ཅིང་སོྐྱ་

ཡིོང་ག་ིའདུག ད་ེལྟར་ཡིང་དུས་ཡུན་མཐའ་མ་དེའ་ིརིང་ལའང་རིན་པོ་ཆོེས་ངོ་མཚེར་
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བའི་མཛོད་འཕྲིན་དུ་མ་བསྐྱངས་གནང་པ་ངས་ད་ལྟ་མཐོང་ཐུབ་ཀྱིི་འདུག དོན་ངོ་

མར་གནས་སྟངས་ཀྱི་ིལྷུ་ཐོར་མེད། ཁོོང་མིལ་གྲོང་ཚེ་ོརུ་ཡིོད་པའ་ིལོ་དེར་ “ཤོམ་བྷ་ལ་སྟ།ེ 

དཔའ་བོའ་ིལམ་མཆོོག་” ཅིེས་པའི་ཕྱིག་དེབ་དེ་དཔར་བསྐྲུན་གནང་སྟེ་ལམ་ལོྷངས་

ཆོེན་པོ་བྱུང་བ་རེད། རིན་པོ་ཆོེས་ཤོམ་བྷ་ལའ་ིསོྦྱང་བརྡོར་གྱི་ིཐོག་ལ་མུ་མཐུད་ཕྱིག་ལས་

གནང་པ་དང་། འཛོིན་སོྐྱང་ཁྱོར་ཁོྱོར་དུ་གྱུར་སྐོབས་ཁོོང་གིས་ལས་འཆོར་རྣམས་

བརྟེན་པོ་ཡིོང་ཆོེད་འགྱུར་བ་ཤུགས་ཆོ་ེབཏང་གནང་བ་རེད། དུས་ཚེོད་འདིའ་ིསྐོབས་སུ་

ཁོོང་གིས་འགན་འཛོིན་ལྷན་ཚེོགས་ནང་ཁུལ་གྱི་ིཐ་ེཚེོམ་སེལ་བ་དང་། ༡༩༨༥ ལོ་ནས་

འགོ་བཙུགས་ཏ་ེང་ཚེོས་རང་ཉིིད་ཀྱི་ིས་ཆོའ་ིསྟེང་དུ་ཀ་ལཱ་པའ་ིའདུ་འཛོོམས་དང་། བགོྲ་

གླེེང་ཚེོགས་འདུ་ཚེོགས་ཐུབ་པའ་ིཆོེད་དུ་སླེོབ་མ་ཚེན་པ་ཞིིག་ལ་ RMDC ས་ཆོ་ད་ེཡིར་

རྒྱས་གཏོང་དགོས་པའ་ིལམ་སོྟན་ཡིང་གནང་པ་རེད། འད་ིདང་འདྲ་བའ་ིལས་འཆོར་ཇེ་ི

སྙེད་ཅིིག་ཡིོད་པ་རྣམས་ལའང་ཁོོང་གིས་དུས་ཚེོད་འདིའ་ིསྐོབས་སུ་འབྲེེལ་བ་མུ་མཐུད་

འཇོེག་གནང་གསི་མདུན་སོྐྱད་ཐུབ་པ་བཟོི་གནང་ཡོིད། ཁོོང་གསི་ནོ་ཧྥོ་ས་ིཁོོ་ཤོར་ཆོོས་ཀྱི་ི

ས་བོན་འདེབས་པའ་ིཐོག་ལའང་ཕྱིག་ལས་གནང་བཞིིན་ཡོིད་ཅིེས་ངས་འདིར་བཤོད་ན་

ཐལ་ཆོ་ཡིོད་ཀྱི་ིམ་རེད་སྙམ། ད་ེམིན་ངས་ཤོོད་སྟངས་གཞིན་ཞིིག་ག་ིལམ་ནས་བཤོད་མ་ི

ཤོེས་པ་འདྲ། ཁོོང་གིས་ས་ཆོ་དེའ་ིནུས་མཐུ་མྱོངས་ཏ་ེཁོོར་ཡུག་དེའ་ིནང་དུ་རང་ཉིིད་ཀྱི་ི

ཆོ་ཤོས་རྣམས་བསྲོེས་གནང་པ་རེད། ད་ེན་ིད་ེའདྲ་གནང་པ་དང་འདྲ་བོ་རེད། འོན་ཀྱིང་

ཁོོང་གི་ཆུང་མ་ཡིིན་པའི་ཆོ་ནས་ཁོོང་རང་ཉིིད་ནི་རང་ཉིིད་ཀྱིི་སྐུ་གཟུགས་ཀྱིི་ནང་དུ་

ཉུང་ནས་ཉུང་དུ་འགོྲ་བ་དང་། འཕྲོད་བསྟེན་ཞིན་ནས་ཞིན་དུ་འགྲོ་བ་མཐོང་དུས་ངའ་ི

སྙིང་གས་འགྲོ་ཡིི་འདུག ངའི་བསམ་པར་དུས་ཡུན་དེའི་སྐོབས་སུ་ཁོོང་གིས་སྐོབས་

ར་ེང་ཐག་རིང་ཙམ་བཞིག་གནང་ཡོིད། ཅིིའ་ིཕྱིིར་ཞི་ེན་ཁོོང་གིས་ཁོོང་རང་ཡུན་རིང་མ་ི

བཞུགས་པ་མཁྱོེན་གྱི་ིཡོིད། འོན་ཀྱིང་ཁོོང་མདུན་སོྐྱད་གནང་དགོས་ཀྱི་ིཡིོད།

སྐོབས་རེར་རིན་པོ་ཆོ་ེན་ིཋེའ་ིཧྥུན་ནམ་འཐོར་རླུང་ (typhoon or hurriccane) ཞིིག་

དང་འདྲ་བོ་རེད། ཐག་རིང་ནས་ལྟ་སྐོབས་རླུང་འཚུབ་ད་ེགོ་རིམ་ལྡན་པ་དང་ཡིིད་དུ་འོང་
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བ་ཞིིག་ཏུ་མངོན་གྱི་ིཡིོད། ཅི་ིསྟ་ེདེའ་ིདཀྱིིལ་མིག་ག་ིནང་དུ་ཡིོད་ན་མ་གཏོགས། དེའ་ིནང་

ལོགས་ན་ིཉིེན་ཁོ་ཅིན་དང་། འཚུབ་བོ། བཟོིད་དཀའ་བ་ཞིིག་ཡིོད། རླུང་འཚུབ་ཀྱི་ིདཀྱིིལ་

མིག་ད་ེཧ་ཅིང་ག་ིཞི་ིའཇེམ་དང་བརྟེན་པོ་ཡིོད། ངའ་ིབསམ་པར་རིན་པོ་ཆོ་ེདང་ལྷན་དུ་

ངའ་ིམ་ིཚེ་ེཤོས་ཆོ་ེབའ་ིརིང་ལ་ངས་ཞི་ིའཇེམ་དང་ཕྱི་ིགསལ་ནང་གསལ་ཡིིན་པའ་ིདབུས་

ཀྱི་ིསོྟང་ཆོ་ད་ེརྙིེད་པ་རེད་སྙམ། ངས་དེའ་ིནུས་པ་དང་གསལ་ཆོ་ད་ེཚེོར་ཐུབ་ཀྱིང་། དེའ་ི

མཐའ་སོྐོར་གྱི་ིརླུང་ཤུགས་ཀྱིིས་ང་ལ་བརྡོེགས་མེད། འོན་ཀྱིང་ལོ་རྗོེས་མ་དག་ག་ིནང་དུ་

ང་རང་འཁོོར་བཞིིན་པའ་ིའཚུབ་ཆོ་དེའ་ིཆོ་ཤོས་ཡིིན་པ་ཚེོར་བྱུང་། རིན་པོ་ཆོེས་ཚེང་མ་

རླུང་འཚུབ་དེའི་ནང་དུ་དྲངས་གནང་པ་རེད། དེ་ནི་ཁོོང་གིས་མཁྱོེན་བཞིིན་དུ་གནང་

པ་རེད་བསམ་གྱི་ིཡོིད། ཁོོང་སྐུ་གཤོེགས་པའ་ིརྗོེས་སུ་དེའ་ིནུས་པ་དང་། མཛོེས་སྡུག གོ་

དོན་བཅིས་རྒྱ་ཆོེ་བའི་བཀོད་པ་དེ་ངས་སྐྱར་དུ་མཐོང་ཐུབ་པ་བྱུང་། ཕྱིི་ལ་མངོན་པའི་

རོྙིག་ཟིིང་ན་ིན་ཟུག་ཅིན་དང་བཟོིད་དཀའ་བ་ཞིིག་ཡིིན་ན་ཡིང། ད་ེན་ིགནས་སྐོབས་ཀྱི་ི

མགོ་འཐོམ་བྱེད་ཅིིག་ཡིིན་པ་ངས་ད་ལྟ་ངོས་ཟིིན་གྱི་ིའདུག གང་ཞིིག་ཡུན་གནས་བྱུང་བ་

ད་ེན་ིརིན་པོ་ཆོེས་བསྟན་པའ་ིའཆོར་སྣང་རྒྱ་ཆོེན་པོ་ད་ེརེད་སྙམ།

ང་རང་མིལ་གོྲང་ཚེ་ོརུ་རིན་པོ་ཆོ་ེལ་ཐུག་འཕྲད་བྱེད་བཞིིན་པའ་ིསྐོབས་སུ་མ་ིཆོེལ་

དང་ས་ེར་གཉིིས་ཀྱིིས་དཀའ་ངལ་ཆོེན་པོའ་ིདུས་སྐོབས་ཤོིག་ག་ིརྗོེས་སུ་ཁོ་གྱིེས་རྒྱུའ་ིཐག་

གཅོིད་བྱས་པ་རེད། ང་མིལ་གྲོང་ཚེ་ོནས་ཐོན་པའ་ིརྗོེས་སུ་བྷོལ་ཌར་དུ་ལོག་སྟ་ེམ་ིཆོེལ་ང་

གཉིིས་ཀྱིིས་དུས་ཚེོད་མཉིམ་དུ་བསྐྱལ་ཐུབ་པ་བྱུང་། རྒྱལ་ཚེབ་དང་ལྕམ་ར་ིཆོ་ིགཉིིས་ན་ི

ཁོ་ས་ིཁོེད་གྱི་ིཕོ་བྲེང་དུ་སོྡེད་བཞིིན་ཡོིད། རིན་པོ་ཆོ་ེམིལ་གོྲང་ཚེ་ོརུ་བཞུགས་པའ་ིདུས་

ཡུན་ཆོ་ཚེང་གི་རིང་ལ་ངས་འཇེར་མན་དུ་སོྡེད་རྒྱུ་བྱས་ཙང་། ང་ཚེོས་ལོ་གཅིིག་གི་

རིང་ལ་ཕོ་བྲེང་ཁོོང་གཉིིས་ལ་སྤྲོད་པ་རེད། ང་ལ་ཁོོང་ཚེོའ་ིམཉིམ་དུ་སོྡེད་རྒྱུའ་ིའདོད་པ་

མ་བྱུང་བས་ཁོང་པ་ཟུར་དུ་བཙལ་ནས་ཨ་ཤོོཀཱ་ང་གཉིིས་དེར་བསྡེད་པ་ཡིིན། (ག་ེསར་ན་ི

ལོ་ལྷག་མ་དེའ་ིརིང་ལ་ནོ་ཧྥོ་ས་ིཁོོ་ཤོར་ཡོིད།)
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ཟླ་བ་རྗོེས་མ་དེར་ངས་ང་རང་ལ་ཡིང་སྐྱར་མངལ་ཆོགས་པ་ཤོེས་བྱུང་། དེ་ནི་ཡིང་

སྐྱར་ཐེངས་ཤོིག་ངས་སྐྱེ་འགོག་བེད་སོྤྱིད་གཏོང་བཞིིན་པའི་སྐོབས་སུ་བྱུང་བ་རེད། དེ་

ནི་ཡིང་སྐྱར་འཁྲབ་སོྟན་ཆོེན་པོ་ཞིིག་ཏུ་གྱུར་བ་ནི་སོྨོས་ཅིི་དགོས། འོན་ཀྱིང་སྐོབས་

འདིར་ཕྲུ་གུ་སུའི་ཡིིན་པའི་སོྐོར་ལ་དྲི་བ་མེད། མི་ཆོེལ་དང་མཉིམ་དུ་བྱུང་བའི་ངའི་བུ་

གཉིིས་པ་ཌ་ེཝིིད་ན་ི ༡༩༨༥ ལོའ་ིཟླ་བ་བརྒྱད་པར་སྐྱེས་པ་རེད།

ཌ་ེཝིིད་སྐྱ་ེབའ་ིསྐོབས་སུ་རིན་པོ་ཆོེས་རྨ་རྒྱལ་སོྤེམ་རའ་ིསྡེ་ེསྒོར་ཡིང་སྐྱར་འཛུགས་

བཞིིན་ཡིོད། ཁོོང་གིས་ང་ལ་ཕྲུ་གུ་སྐྱེ་བའི་སྐོབས་སུ་ཁོོང་ཡིོང་དགོས་འདུག་གམ་ཞིེས་

བཀའ་དྲི་གནང་བྱུང་། འོན་ཀྱིང་ངས་ཁོོང་ཕེབས་དགོས་པ་མི་འདུག་ཞུས་པ་ཡིིན། 

འོན་ཀྱིང་ངའ་ིཨ་མ་སྨོན་ཁོང་དུ་སླེེབས་བྱུང་། ཇེ་ིལྟར་ཡིང་མོས་ངའ་ིམ་ིཆོེལ་དང་མཉིམ་

དུ་སྤྱི་ིསོྲོལ་དང་མ་ིམཐུན་པའ་ིའབྲེེལ་བ་དེར་ངོས་ལེན་བྱེད་ཐུབ་པ་དང་། ཕྲུ་གུའ་ིཕྲུ་གུ་

མང་པོ་བྱུང་བ་དེར་མོ་དགའ་པོ་བྱུང་འདུག མི་ཆོེལ་གྱིི་ཨ་མ་ཡིང་དེ་གར་སླེེབས་བྱུང་། 

རོྨ་རོྨ་གཉིིས་ཕན་ཚུན་ཞི་ེདྲགས་འཆོམ་པོ་མེད་ཙང་། ང་སྐྱ་ེཟུག་བརྒྱབ་དུས་ཁོོང་གཉིིས་

ཁོང་མིག་མ་ིའདྲ་བའ་ིནང་དུ་སྒུག་སྟ་ེབསྡེད་པ་རེད། ཕྲུ་གུ་སྐྱེས་ཚེར་བའ་ིརྗོེས་སུ་ཁོོང་

གཉིིས་ངའ་ིསར་ཁྲིད་བྱུང་། མ་ིཆོེལ་གྱི་ིཨ་མ། ཨ་ེལེན་གྱིིས་ཌ་ེཝིིད་དང་པོར་མཐོང་སྐོབས་

མོས་ “ཇེིའུའ་ིསྨོན་པ་གཞིན་ཞིིག་སྐྱེས་འདུག” ཅིེས་བརོྗོད་སོང་། ངའ་ིཨ་མས་དེའ་ིལན་

དུ་ “ཕྲུ་གུ་འདིའ་ིཆོ་ཤོས་ཡིག་ཤོོས་ད་ེདབྱིན་ཇེ་ིབ་རེད།” ཅིེས་བཤོད།

རིན་པོ་ཆོེས་ཌ་ེཝིིད་སྐྱེས་པའ་ིདགའ་སོྟན་གནང་ཕྱིིར་རྨ་རྒྱལ་སོྤེམ་རའ་ིསྡེ་ེསྒོར་དུ་

རོྡོ་རྗོེ་བཀའ་སྲུང་ཞིིག་ལ་མེ་སོྒྱོགས་ཆོེན་པོ་དེ་རྒྱག་ཏུ་བཅུག་འདུག རིན་པོ་ཆོེས་ཌེ་

ཝིིད་བྱིས་པ་ཡིིན་དུས་བྱམས་པོ་ཞི་ེདྲགས་གནང་སོང་། འོན་ཀྱིང་ཁོོ་དང་མཉིམ་དུ་དུས་

ཚེོད་འདང་ངེས་བཞིིན་པ་སྐྱེལ་བར་རིན་པོ་ཆོ་ེརྒྱུན་རིང་བཞུགས་ཡོིད་པ་མ་རེད། རིན་

པོ་ཆོེ་སྐུ་ཞིིང་ལ་ཕེབས་དུས་ཌེ་ཝིིད་ཟླ་བ་བཅོི་བརྒྱད་ཙམ་ལོན་ཡོིད། རིན་པོ་ཆོེས་

ང་ཚེོས་རྒྱ་ནག་གི་བཙན་པོ་ཆོེན་པོ་མན་ཇུའི་རྒྱལ་ས་བཞིེངས་མཁོན་དེའི་མིང་ནས་

དྲས་པའ་ིཡུང་ལོ་ཞིེས་འདོགས་རྒྱུའ་ིཐུགས་ར་ེགནང་ཡོིད། ཕྲུ་གུ་འད་ིདྲག་རྩལ་གྱི་ིནུས་



འབྲུག་སྒྲ།

626

པ་ལ་འབྲེེལ་བ་དམིགས་བསལ་བ་ཞིིག་ཡིོད་པ་དང་། མིང་འདི་ཁོོ་ལ་འཚེམས་པོ་ཞིེ་

དྲགས་ཡོིད་པ་རིན་པོ་ཆོེའ་ིཐུགས་ལ་འཁྲུངས་འདུག རིན་པོ་ཆོེས་ཕྲུ་གུ་འད་ིརོྡོ་རྗོ་ེབཀའ་

སྲུང་བའ་ིདམག་སྤྱི་ིབཀའ་སྲུང་སྤྱི་ིཁྱོབ་རྗོེས་མ་ད་ེཆོགས་ཀྱི་ིརེད་གསུངས་བྱུང་། ངས་ང་

རང་ག་ིབུ་ལ་ཌ་ེཝིིད་ཞིེས་མིང་འདོགས་འདོད་བྱུང་། བཙན་པོ་ཡུང་ལོ་ན་ིརང་ཉིིད་ནང་

པར་མ་བསྒྱུར་སོྔོན་ལ་མི་མང་པོ་དམར་གསོད་གཏོང་མཁོན། སྙིང་རྗོེ་བྲེལ་བའི་བཙན་

ཤོེད་ཅིན་གྱིི་རྒྱལ་པོ་ཞིིག་རེད། དེས་ན་ངས་ངའི་བུ་ལ་མིང་དེ་ལྟར་འདོགས་རྒྱུ་དེ་ཁྱོད་

མཚེར་རེད་བསམས་བྱུང་། ཡིིན་ན་ཡིང་དེའ་ིསོྐོར་ལ་མནོ་བསམ་བཏང་བའ་ིརྗོེས་སུ་ངས་

ང་ཚེོའི་བུ་ཕྲུག་ཚེང་མར་ཤོམ་བྷ་ལའི་མིང་ཡོིད་པ་དང་། ངས་རིན་པོ་ཆོེའི་དགོངས་

གཞིིར་ཡིིད་ཆོེས་ཡིོད་པ་དེ་རོྟེགས་བྱུང་། ངའི་བུའི་སྐྱེ་ཚེེས་ལག་འཁྱོེར་གྱིི་ཐོག་ཏུ་ཡུང་

ལོ་ཌ་ེཝིིད་སྨུག་པོ་ཞིེས་འཁོོད་ཡོིད།།
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༡༩༨༥ ལོའ་ིཟླ་བ་བཞི་ིཔའ་ིའགོ་སོྟད་དུ། རིན་པོ་ཆོེས་མིལ་གོྲང་ཚེ་ོཡི་ིསྐུ་མཚེམས་གོྲལ་ཏ་ེ

བོྷལ་ཌར་དུ་ཕྱིིར་ལོག་ཕེབས་རྒྱུའ་ིགྲ་སྒྲིག་གནང་བ་རེད། ཁོོང་ཕྱི་ིལ་རྒྱུན་རིང་བཞུགས་

ཙང་། མ་ིཚེོས་ཁྱོིམ་དུ་ལོག་ཕེབས་རྒྱུར་ར་ེསྒུག་ཆོེན་པོ་བྱས་ནས་བསྡེད་ཡོིད། རིན་པོ་ཆོ་ེ

ཧ་ལ་ིཧྥོག་ས་ིནས་ཕེབས་ཐོན་གནང་རྒྱུའ་ིསྔོ་ཉིིན་དེར། ཁོོང་དང་ཁོོང་ག་ིཆོིབས་ཞིབས་པ་

ཚེོས་ཧ་ལ་ིཧྥོག་ས་ིདང་བོྷལ་ཌར་དུ་ཡིོད་པའ་ིམ་ིསུ་གཅིིག་ལ་ཡིང་བརྡོ་མ་གནང་བར་ཉི་ི

མ་གཅིིག་ག་ིསོྔོན་ལ་སྐུ་མཚེམས་གོྲལ་ཏ་ེཕེབས་ཐོན་གནང་པ་རེད། ཁོོང་ཚེོས་མིལ་གོྲང་

ཚེ་ོརུ་ཁོ་པར་ལེན་མ་ིཞིིག་བཞིག་སྟ།ེ ཁོོ་ལ་རིན་པོ་ཆོ་ེད་ེགར་ཡོིད་མདོག་བྱས་ཏ་ེཁོ་པར་

བཞིེས་གནང་ག་ིམ་རེད་ཅིེས་བརོྗོད་དགོས་པར་མངགས་འདུག

རིན་པོ་ཆོ་ེདང་ཁོོང་ག་ིརྩེད་འཇོེའ་ིཚེན་པ་ཆུང་ངུ་དེས་ཉིིན་གཅིིག་ག་ིསོྔོན་ལ་ཧ་ལ་ིཧྥོག་

སི་ཡིི་རྒྱལ་སྤྱིིའི་གནམ་ཐང་ནས་འཕུར་གནང་འདུག སང་ཞོིགས་དེར་དེ་སྔོ་ནས་དུས་

ཚེོད་གཏན་འཁོེལ་བྱས་པའི་དུས་ཐོག་ཏུ་རིན་པོ་ཆོེ་ཕེབས་མེད་པ་ཤོེས་དུས་གཞིི་ནས་

ཁོོང་ཚེོའི་བོྲེས་བོྱལ་དེ་ཧ་གོ་བ་རེད། ཁོོང་གང་དུ་ཡིོད་པ་སུས་ཀྱིང་ཤོེས་ཀྱིི་མེད། ཐ་ན་

ངས་ཀྱིང་ཁོོང་གང་དུ་ཡོིད་མེད་ཤོེས་མ་བྱུང་། བོྷ་ས་ིཌོན་དང་། ནེའུ་ཡིོག་སོགས་ཕེབས་

སྲོིད་པའི་གོྲང་ཁྱོེར་ཁོག་ཏུ་ཡོིད་པའི་རོྡོ་རྗོེ་བཀའ་སྲུང་བ་ཚེོ་ལ་གནམ་ཐང་དུ་ཕྱིིན་ཏེ་

རྩད་གཅོིད་བྱེད་རྒྱུ་དང་། མ་ིསོྐོར་ཞིིག་ཌན་ཝིར་གྱི་ིགནམ་ཐང་དུ་མངགས་པ་རེད། ཡིིན་

ན་ཡིང་རིན་པོ་ཆོེས་ཁོོང་བོར་པ་སུས་ཀྱིང་ཧ་མ་གོ་སོྔོན་ལ་ཌན་ཝིར་དུ་ཕེབས་ཏེ་མིང་

རྫུན་མ་ཞིིག་ག་ིའོག་ཏུ་ཌན་ཝིར་གྱི་ིམགོྲན་ཁོང་ཞིིག་ཏུ་བཞུགས་བསྡེད་ཙང་། ཁོོང་རྙིེད་

ཡིོད་པ་མ་རེད།

ཁོོང་ཕེབས་ར་ེབྱས་པའ་ིམཚེན་དེར་བོྷལ་ཌར་གྱི་ིརོྡོ་རྗོ་ེརོྫོང་ག་ིམཆོོད་ཁོང་དུ་ཕེབས་

བསུ་དང་བྱིན་རླབས་ཞུ་བའ་ིསོྟན་མོ་ཆོེན་པོ་ཞིིག་བཀོད་སྒྲིག་ཞུས་ཡོིད། མ་ིཚེ་ོལ་ཁོོང་ད་ེ
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ཉིིན་ཕེབས་ཀྱིི་ཡོིད་མེད་དང་། ཡིང་ན་ཁོོང་ཋེ་ཧི་ཋེི་ལ་ཡོིད་དམ་གནས་གཞིན་ཞིིག་ཏུ་

ཡིོད་པ་ཤོེས་ཀྱི་ིམེད་ཀྱིང་ཚེང་མ་འཛོོམས་ནས་སྒུག་བསྡེད་པ་རེད། མཆོོད་ཁོང་ག་ིནང་

དུ་མི་སོྟང་ཕྲག་མ་ཟིིན་ཙམ་ཞིིག་འདུག ཁོོང་གིས་སོྔོན་ཚུད་ནས་གཏན་འཁོེལ་བའི་

གནམ་གྲུ་དེའི་ནང་ནས་ཕེབས་ཤོག་བྱས་ཏེ་རོྡོ་རྗོེ་བཀའ་སྲུང་བ་ཚེོ་གནམ་ཐང་དུ་དུས་

ཐོག་ལ་ཕྱིིན་ཀྱིང་ཁོོང་ཕེབས་ཡིོད་པ་མ་རེད།

མཐའ་མ་དེར་ཁོོང་བོྷལ་ཌར་དུ་ཕེབས་འཆོར་ཡིོད་པའ་ིདུས་ཚེོད་ཏག་ཏག་ག་ིཐོག་

ཏུ་ཁོོང་དང་ཁོོང་ག་ིསྐུ་བཅིར་བ་རྣམས་རླངས་འཁོོར་ལ་ིམོ་བཟིིན་ཞིིག་ག་ིནང་རོྡོ་རྗོ་ེརོྫོང་

དུ་ཕེབས་གནང་སོང་། རོྡོ་རྗོ་ེབཀའ་སྲུང་བ་ཚེོས་ཁོོང་ལ་ཕེབས་བསུ་ཞུ་ཕྱིིར་ད་ེགར་སྒུག་

ནས་བསྡེད་ཡོིད་ཀྱིང་། ཁོོང་ཚེོས་ཁོོང་མོ་ཊི་ནས་ཐོན་གནང་གི་ཡིོད་མེད་ཤོེས་ཀྱིི་མེད། 

ཁོོང་ཁོང་པའི་ནང་དུ་འཛུལ་གནང་སྟེ། གོླེག་སྐོས་དེ་བརྒྱུད་དེ་རྩེ་ཐོག་གི་མཆོོད་ཁོང་

དུ་ཕེབས་པ་དང་བོད་ལུགས་ཀྱི་ིབཞུགས་ཁྲ་ིདེའ་ིསྟེང་དུ་བཞུགས་ནས་དེར་འཛོོམས་པའ་ི

མ་ིཚེང་མར་བཀའ་སླེོབ་དང་བྱིན་རླབས་གནང་པ་རེད། རིན་པོ་ཆོེས་ཨེབ་རིལ་ཧྥུལ་སྟ།ེ 

ཟླ་བ་བཞི་ིཔའ་ིཚེེས་གཅིིག་ཉིིན་མོ་གཞིན་ལ་རྩེད་འཇོེའ་ིཚུལ་དུ་མགོ་སོྐོར་གཏོང་རྒྱུ་དེར་

ཐུགས་མཉིེས་པོ་ཡོིད་པ་དང་། (འད་ིན་ིཟླ་བ་བཞི་ིཔའ་ིཚེེས་གཅིིག་ཡོིལ་ནས་ཉི་ིམ་འགའ་

ཤོས་ཀྱི་ིརྗོེས་སུ་བྱུང་ཡོིད་ཀྱིང་།) ཐེངས་འདིའ་ིསྐུ་རྩེད་ན་ིཁོོང་གིས་གནང་པའ་ིནང་ནས་

ཡིག་ཤོོས་ཀྱིི་གྲས་ཤོིག་རེད། སྐུ་རྩེད་འདིའི་ཐད་ལ་མི་ཚེོ་ལ་ཚེོར་བ་སྣ་ཚེོགས་བྱུང་ཡིོད། 

འགའ་ཞིིག་ལ་འཐད་པ་བྱུང་བ་དང་། གཞིན་དག་ཚེོར་མི་དགའ་བ་དང་། མགོ་འཐོམ་

པ། ཁོོང་ཁོྲ་ལངས་པ་བཅིས་བྱུང་ཡིོད། དེའི་རྒྱབ་ཏུ་མི་ཚེང་མར་སྙིང་ཁོམས་སྟོང་པ་

དང་ཅི་ིཞིིག་བོར་བརླག་ཏུ་འགོྲ་བའ་ིཚེོར་བ་བྱུང་ཡིོད། རིན་པོ་ཆོ་ེ “ཡིལ་བར་གྱུར་བའ་ི

རྣམ་པ་” དེས་ང་ཚེོས་བྱ་དངོས་ཚེང་མ་བདེན་པར་འཛོིན་རྒྱུ་མེད་པ་ད་ེབསྟན་གནང་པ་

རེད། དེའ་ིརྗོེས་སུ་ཧ་ལམ་ལོ་གཉིིས་ཏག་ཏག་ག་ིརྗོེས་སུ་ཁོོང་དགོངས་པ་ཆོོས་དབྱིངས་སུ་

འཐིམ་སྟངས་ལ་བལྟས་ན་ད་ེན་ིཅི་ིཞིིག་ཡིོང་རྒྱུ་ཡིིན་པའ་ིསོྔོན་འགྲོའ་ིཆོ་ཤོས་ཞིིག་ཡིིན་
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སྲོིད། ཁོོང་ ༡༩༨༧ ཟླ་ ༤ ཚེེས་༤ ཉིིན་ཞིིང་ལ་ཕེབས་པ་ད་ེཨེབ་རིལ་ཧྥུལ་གྱི་ིཉིིན་མོ་དང་

ཧ་ཅིང་ཉི་ེཔོ་ཡོིད་པས་ཕལ་ཆོེར་ཁོོང་ག་ིསྐུ་རྩེད་ཆོ་ེཤོོས་ད་ེཡིིན་སྲོིད།

རིན་པོ་ཆོེས་ ༡༩༨༥ ལོ་ཧྲིིལ་བོར་གསུང་ཆོོས་གནང་རྒྱུ་དང་། ལོ་མང་རིང་ལ་ལས་

འཆོར་བཀོད་པའི་ཚེོགས་འདུ་ཁོག་ཚེོགས་རྒྱུ་བཅིས་མུ་མཐུད་དེ་གནང་བ་རེད། བཛྲ་

དྷཱཏུའི་བགོྲ་གླེེང་ཚེོགས་འདུ་དང་ཀ་ལཱ་པའི་འདུ་འཛོོམས་གཉིིས་ཀ་ཐེངས་དང་པོར་ 

༡༩༨༥ དབྱར་ཐོག་དེར་ RMDC རུ་ཚེོགས་པ་རེད། གུར་གསར་པ་བརྒྱ་ཕྲག་མང་པོ་ཉོིས་

པ་དང་། སྐོབས་རེ་ཟླ་བ་ནས་ཟླ་བ་བསྟུད་དེ་འདུ་འཛོོམས་དེ་གཉིིས་ལ་ཞུགས་མཁོན་

བརྒྱ་ཕྲག་དུ་མ་ཤོོང་རྒྱུའ་ིཆོེད་དུ་ཆོོས་ཚེོགས་ཀྱི་ིཁོང་པའ་ིམཐུན་རྐྱེེན་རྒྱ་སྐྱེད་དང་དེང་

དུས་ཅིན་དུ་བསྒྱུར་པ་རེད། ང་ཚེོས་ད་ཆོ་ཤོམ་བྷ་ལ་མོན་ཋེེན་ཆོོས་ཚེོགས་ཞིེས་འབོད་

པའི་ RMDC རུ་བགོྲ་གླེེང་ཚེོགས་འདུ་མུ་མཐུད་ནས་ཚེོགས་ཀྱིི་ཡིོད། རིན་པོ་ཆོེ་ཞིིང་

ལ་ཕེབས་རྗོེས་མ་ིལོ་ད་ེདག་ག་ིརིང་ལ་ཆོོས་ཚེོགས་ཀྱི་ིམཐུན་རྐྱེེན་ལ་ཡིར་རྒྱས་བྱུང་ཡིོད། 

འོན་ཀྱིང་ཁོོང་གིས་རྨང་གཞིི་བཏིང་ནས་ང་ཚེོས་ང་ཚེོ་རང་གི་ལྟེ་གནས་དེ་རྒྱ་ཆོེ་ཞིིང་

ཡིར་ཐོན་ཅིན་གྱི་ིལས་གཞི་ིད་ེདག་ལ་བཀོལ་དགོས་པའ་ིཨུ་ཚུགས་གནང་།

རིན་པོ་ཆོེས་འདས་པའི་མི་ལོ་བཅུ་བདུན་གྱིི་རིང་ལ་གསུང་ཆོོས་གནང་སའི་གྲོང་

ཁྱོེར་གྱིི་ལྟེ་གནས་ཁོག་མང་པོར་མཐའ་མའི་སོྐོར་སོྐྱད་དེ་གནང་། མི་ཚེོས་དུས་ཚེོད་དེ་

མཐའ་མ་ཡིིན་པ་ག་ནས་ཤོེས། རིན་པོ་ཆོེ་ཁོོང་རང་གིས་འདི་མཁྱོེན་གྱིི་ཡོིད་པ་ངས་

ཤོེས་ཀྱིི་མེད་དེ། འོན་ཀྱིང་སྐུ་ཚེ་ེཡུན་རིང་བརྟེན་གྱིི་མེད་པའི་དྲན་ཚེོར་དེ་ཁོོང་རང་ལ་

ཡིོད་པ་ངས་མངོན་གསལ་དོད་པོར་ཚེོར་བྱུང་། ཁོོང་གིས་ ༡༩༨༦ གི་ཟླ་བ་དང་པོ་དང་

དེའ་ིསྔོ་ལོའ་ིཟླ་བ་བཅུ་གཉིིས་པའ་ིནང་དུ་ཡོི་རོབ་ཏུ་ཕོྱིགས་སོྐྱད་གནང་སྟ་ེད་ེགར་རོྡོ་རྗོ་ེ

རྣལ་འབོྱར་མའི་བཀའ་དབང་གནང་བ་དང་། དེ་ནི་ཡོི་རོབ་ཏུ་ཐེངས་དང་པོ་དང་ཁོོང་

རང་གི་སྐུ་ཚེེའི་ནང་གི་མཐའ་མ་དེ་རེད། ༡༩༨༦ ལོའ་ིཟླ་བ་དྲུག་པར་ཁོོང་གིས་ཀརྨའི་

ཆོོས་གླེིང་ལ་ཆོིབས་སྒྱུར་མཐའ་མ་དེ་གནང་སྟེ་ཤོམ་བྷ་ལ་དང་སངས་རྒྱས་ཀྱིི་བསྟན་

པ་གཉིིས་ལ་དབྱ་ེབ་མེད་པའ་ིསོྐོར་ལ་བགོྲ་གླེེང་ཚེོགས་འདུ་ཞིིག་གནང་།
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༡༩༨༦ ལོའ་ིཟླ་བ་བཞི་ིཔར་རིན་པོ་ཆོེས་བོྷལ་ཌར་དུ་ཁོོང་རང་ག་ིསོླེབ་མ་སུམ་བརྒྱ་

སོྐོར་ཞིིག་ལ་དཔལ་འཁོོར་ལོ་སོྡེམ་པའི་དབང་སྐུར་མཛོད། དབང་ལུང་འདི་མི་ཚེོ་ལ་

འབོག་ཐུབ་པ་གནང་རྒྱུ་ད་ེན་ིཁོོང་གིས་ཧ་ཅིང་གལ་ཆོེན་དུ་བརྩ་ིགནང་ག་ིཡིོད། མཐའ་

མ་དེར་དོན་དངོས་སུ་ཁོོང་གིས་དབང་ལུང་འད་ིགནང་བ་དེས་རོྡོ་རྗོ་ེཐེག་པའ་ིབསྟན་པ་

སྲོ་བརྟེན་དུ་བཙུགས་ཐུབ་སོང་སྙམ་པ་དགོངས་ཡོིད། ཆོོ་ག་འད་ིལ་ཉི་ིམ་གཉིིས་འགོར་

གྱིི་ཡོིད། སྐོབས་དེར་ཁོོང་སྐུ་ཁོམས་བདེ་པོ་མེད་ཙང་ཁོོང་སྐུ་ཐང་མཉིེལ་པོ་ཞིེ་དྲགས་

བྱུང་ཡིོད། ཡིིན་ན་ཡིང་འདི་གྲུབ་པས་ཁོོང་ཐུགས་དགྱིེས་པོ་བྱུང་ཡིོད། ང་རང་ཡིང་

དབང་གྲལ་ལ་ཡིོད་ཙང་དགའ་པོ་བྱུང་ལ། ལོ་སོྔོན་མ་དེར་ཁོོང་གིས་ང་ལ་རོྡོ་རྗོེ་རྣལ་

འབོྱར་མའ་ིདབང་ཞུ་དགོས་པའ་ིཨུ་ཚུགས་གནང་བའ་ིཁོོང་ག་ིབཀའ་དྲིན་ད་ེངས་རོྟེགས་

བྱུང་། གལ་ཏ་ེལུང་ད་ེམེད་ན་ངས་ཁོོང་ག་ིསྐུ་མདུན་ནས་དབང་མཐའ་མ་འད་ིཐོབ་ཐུབ་

ཡིོད་ཀྱི་ིམ་རེད།

རིན་པོ་ཆོེས་ ༡༩༨༦ ག་ིདབྱར་སྟོད་དེར་ཀ་ལཱ་པའ་ིའདུ་འཛོོམས་མཐའ་མ་ད་ེསོྐོང་

ཚེོགས་གནང་བ་དང་། འདིའི་རྗོེས་སུ་ཁོོང་ཚེོགས་མགོན་དུ་དབུ་བཞུགས་ཐོག་བཛྲ་

དྷཱཏུའ་ིབགོྲ་གླེེང་ཚེོགས་འདུ་མཐའ་མ་ད་ེཚེོགས་གནང་མཛོད། དབྱར་ཐོག་དེར་གོྲང་ཁྱོེར་

ཕྱི་ིལོགས་ཀྱི་ིརུ་སྒོར་གྱི་ིཚེོགས་འདུ་ཞིིག་ཀྱིང་ཚེོགས་པ་རེད། འོན་ཀྱིང་རིན་པོ་ཆོ་ེདེར་

ཡུན་ཐུང་ཞིིག་ལས་མ་བཞུགས་པར་ཕེབས་གནང་བ་རེད། བགོྲ་གླེེང་ཚེོགས་འདུ་འདིའ་ི

སྐོབས་སུ་ཁོོང་གིས་གསུང་བཤོད་ཉུང་ངུ་དང་ཐུང་ཐུང་ལས་གནང་མེད་པ་དང་། ཡི་

མཚེན་པ་ཞིིག་ལ་ཁོོང་གིས་རོྡོ་རྗོ་ེསླེོབ་དཔོན་བོླ་གོྲས་རོྡོ་རྗོ་ེལ་མཇུག་བསོྡེམས་ཀྱི་ིགཏམ་

བཤོད་བྱེད་རྒྱུ་དང་། རོྡོ་རྗོེའི་རྒྱལ་ཚེབ་ལ་ཉིིན་མཐའ་མར་རོྡོ་རྗོེ་ཐེག་པའི་དབང་ལུང་

གནང་དགོས་པའི་བཀའ་མངགས་གནང་སྟེ་ཁོོང་གིས་ RMDC ནས་ཉིིན་ཤོས་སོྔོན་

ལ་ཕེབས་གནང་མཛོད།

རིན་པོ་ཆོ་ེལ་སོྟན་ཁོ་ནས་འགོ་བཙུགས་ཏ་ེལོ་ད་ེཧ་ལ་ིཧྥོག་ས་ིརུ་སྐྱེལ་གནང་མཛོད་

རྒྱུའི་འཆོར་གཞིི་ཡིོད། ཐོག་མའི་ཆོ་ལ་དེ་གར་བཞུགས་ཡུན་དེ་ལོ་གཅིིག་ཡིིན་པ་དང་
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དེའི་རྗོེས་སུ་ཁོོང་བོྷལ་ཌར་དུ་ཕྱིིར་ལོག་གནང་རྒྱུའི་རེ་བ་རེད། ངས་ལོ་གཅིིག་གི་དོན་

དུ་བཟིའ་མ་ིཆོ་ཚེང་ཡིར་སྤེོར་པ་ལས་བྷོལ་ཌར་དུ་བསྡེད་ནས་དུས་དང་དུས་སུ་རིན་པོ་

ཆོེར་ཐུག་འཕྲད་དུ་བཅིར་རྒྱུའ་ིའཆོར་གཞི་ིབྱས། འོན་ཀྱིང་བརྡོ་ལན་གང་ཡིང་མེད་པར་

འད་ིདག་ཚེང་མར་འགྱུར་བ་ཐེབས་ཀྱི་ིརེད།

ཉིིན་གཅིིག་ ༡༩༨༦ ག་ིཟླ་བ་བརྒྱད་པའ་ིནང་ང་ཚེ་ོབོྷལ་ཌར་གྱི་ིཀ་ལཱ་པའ་ིཕོ་བྲེང་

དུ་ཡིོད་སྐོབས། རིན་པོ་ཆོེས་ཁོོང་གི་བཀའ་སྲུང་བ་ཞིིག་བརྒྱུད་དེ་ཛོ་དྲག་ཡིིན་ཞིེས་ང་

འབོད་འགུག་གནང་བྱུང་། སྐོབས་ད་ེདུས་ང་ཁྱོིམ་གྱི་ིཁོང་མིག་གཞིན་ཞིིག་ཏུ་ཡིོད། འོན་

ཀྱིང་ང་ཁོོང་ག་ིགཟིིམ་ཁོང་དུ་བཅིར་བ་ཡིིན། ཁོོང་གིས་ང་ལ་ “ད་དུས་ཚེོད་རན་འདུག 

ངས་ནོ་ཧྥོ་ས་ིཁོོ་ཤོ་ལ་དུས་གཏན་དུ་སོྤེར་འདོད་འདུག ང་ཚེ་ོཚེང་མ་འགོྲ་དགོས་པ་རེད། 

ཁྱོེད་རང་དང་ཕྲུ་གུ་ཚེོས་ངའ་ིམཉིམ་དུ་ཡིོང་རྒྱུའ་ིའཆོར་གཞི་ིབཟོི་དགོས། ང་ཚེ་ོགཟིའ་

འཁོོར་རྗོེས་མ་དེར་ཐོན་དགོས།” ཞིེས་གསུངས། དེ་ནི་གོླེ་བུར་ཐོལ་རྒྱག་དང་ང་རང་

གིས་ཅིི་ཞིིག་འདོད་པ་དེ་དང་རྒྱབ་འགལ་ཡིིན་རུང་། རྒྱུ་མཚེན་འགའ་ཞིིག་ལ་བརྟེེན་

ནས་ང་རང་ལ་འགྲིག་པར་མངོན། ཁོོང་གིས་དུས་བཀག་ལས་བདུན་ཕྲག་འགའི་སོྔོན་

ལ་ཕེབས་དགོས་པའ་ིབཀའ་གནང་ག་ིའདུག འདིས་ང་ལ་དིལ་མགོ་མཁྱོེན་བརྩ་ེརིན་པོ་

ཆོེས་གེ་སར་སྤྲུལ་སྐུ་ཞིིག་ཡིིན་པ་དང་ང་ཚེོས་ཁོོ་ལམ་སེང་ཁྲི་འདོན་བྱེད་དགོས་རེད་

ཅིེས་གསུངས་པ་ད་ེདྲན་གསོ་ཕྲན་བུ་བཏང་བྱུང་། རིན་པོ་ཆོེས་ང་འབོད་འགུག་གནང་

སྟངས་དེས་སྐོབས་དེར་ཁོོང་ག་ིཐུགས་འདོད་ཅི་ིཞིིག་ཡོིད་ཀྱིང་ངས་ངེས་པར་དུ་དང་ལེན་

ཞུ་དགོས་རེད་སྙམ་པ་ཞིིག་བཟོིས་བྱུང་། ངས་དོན་དམ་དུ་ཧ་ལམ་ཐེ་ཚེོམ་བྲེལ་བའི་སོྒོ་

ནས་ཁོོང་ལ་ “རེད། ང་ཚེ་ོའགོྲ་ན་འགྲིག་ག་ིརེད།” ཅིེས་ཞུས།

དེ་ནས་ཁོོང་གིས་ང་ལ་ “ང་ཚེོ་ཧ་ལི་ཧྥོག་སི་རུ་ཡིོད་པའི་རྒྱལ་ཚེབ་ཀྱིི་ཁོང་པ་དེར་

སོྤེར་རྒྱུ་རེད། ད་ེཀ་ལཱ་པའ་ིཕོ་བྲེང་ཆོགས་ཀྱི་ིརེད།” ཅིེས་གསུངས། ད་ེན་ིཧ་ཅིང་ཁོ་རུ་ཁོ་

ཐུག་ག་ིགསུང་ཞིིག་ཏུ་ཚེོར་ན་ཡིང་། དོན་དངོས་སུ་དེ་ན་ིཞི་ེདྲགས་བོླ་སོྤེབས་ཆོེན་པོའ་ི

ཐག་གཅིོད་ཅིིག་རེད། རིན་པོ་ཆོེས་ ༡༩༨༥ ལོར་རྒྱལ་ཚེབ་དང་ལྷ་ལྕམ་རི་ཆོི་གཉིིས་
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ལ་སྒྲིག་འཛུགས་དང་ཆོོས་ཚེོགས་འཕེལ་རྒྱས་གཏོང་བ་དང་། ལོ་གཅིིག་ཙམ་གྱིི་ནང་

དུ་རིན་པོ་ཆོེ་དེ་གར་ཕེབས་རྒྱུའི་གྲ་སྒྲིག་གི་ཆོེད་དུ་ཧ་ལི་ཧྥོག་སི་རུ་སོྤེར་དགོས་པའི་

བཀོད་མངགས་གནང་པ་རེད། རྒྱལ་ཚེབ་དང་ཧ་ལ་ིཧྥོག་ས་ིརུ་ཡིོད་པའ་ིཆོོས་ཚེོགས་ཀྱི་ི

ཚེོགས་མི་ཚེོའི་འབད་བརོྩན་བརྒྱུད་དེ་ཁོོང་ཚེོར་བཛྲ་དྷཱཏུ་སོྤེར་རྒྱུའི་ཁོང་པ་ཞིིག་ཋེའོ་

ཝིར་ལམ་ཐོག་ཏུ་ཐོབ་འདུག རིན་པོ་ཆོེའ་ིཕྱིག་ལས་ལ་མཐུན་འགྱུར་བྱེད་མཁོན་ཧ་ཅིང་

གཏོང་ཕོད་ཅིན་གྱིི་བུད་མེད་མར་ཐ་བོྷན་བཟིི་ཟིེར་བ་ཞིིག་ང་ཚེོའི་ཆོོས་ཚེོགས་ནང་དུ་

ཡིོད། མོས་ལོ་མང་རིང་ལ་ནཱ་རོ་པའ་ིམཐོ་སླེོབ་ལ་འགོྲ་གྲོན་བཏང་བ་དང་། དཔེར་ན། ནཱ་

ལཎྜཱ་ཡིིག་སྒྱུར་ཚེོགས་པའི་ལས་འགུལ་ཁོག་ལ་མཐུན་རྐྱེེནསྦྱར་བ་སོགས་ལས་འཆོར་

གཞིན་མང་པོའ་ིཐོག་ལ་ཧ་ཅིང་གཏོང་ཕོད་ཆོེན་པོ་བྱས་ཡིོད། གནད་དོན་འདིའི་ཐད་

ལ་མོས་ཋེའོ་ཝིར་ལམ་ཐོག་ག་ིཁོང་པ་ད་ེཉོི་རྒྱུའ་ིདངུལ་ཞིལ་འདེབས་སྤྲོད་པ་རེད། ༡༩༨༥ 

ལོ་ཧྲིིལ་པོར་བཟོི་བཅོིས་རྒྱ་ཆོེན་པོ་བརྒྱབ་སྟེ། ༡༩༨༦ གི་ཟླ་བ་དང་པོའ་ིནང་དུ་རིན་པོ་

ཆོེས་ཆོོས་ཚེོགས་ཀྱི་ིལུགས་མཐུན་དབུ་འབྱེད་གནང་བར་ད་ེགར་ཕེབས་པ་རེད། མཛོད་

སོྒོ་དེར་ས་གནས་སྲོིད་དོན་པ་དང་། ཆོོས་ཕོྱིགས་ཀྱི་ིདབུ་ཁྲིད། ཚེོང་པ། ད་ེབཞིིན་ང་ཚེོའ་ི

ཆོོས་ཚེོགས་ཀྱི་ིཚེོགས་མ་ིབཅིས་ཀྱིིས་མཉིམ་ཞུགས་བྱས་ཡིོད།

ད་ེདུས་རྒྱལ་ཚེབ་ལ་ཁོོ་རང་ག་ིབསམ་པར་ཁོོ་རང་དང་ཁོོ་རང་ག་ིནང་མ་ིསོྡེད་རྒྱུར་

འཚེམས་པོ་འདུག་སྙམ་པའ་ིཁོང་པ་ཞིིག་རག་འདུག ད་ེན་ིཧ་ལ་ིཧྥོག་ས་ིས་ཁུལ་གྱི་ིརིན་

གོང་ཆོེ་ཤོོས་ཡིིན་ས་ཡུང་ཞིེས་པའི་ལམ་ཆོེན་སྟེང་གི་ཐོག་རྩེག་གསུམ་ཅིན་གྱིི་ཁོང་

ཆོེན་ཞིིག་རེད། རྒྱལ་ཚེབ་ཀྱིིས་ཁོོ་རང་ག་ིཁོང་པ་ད་ེབཟོི་བཅོིས་རྒྱག་རྒྱུ་འགོ་བཙུགས་པ་

དང་། ཁོོས་ལས་འཆོར་དེའ་ིཐོག་ལ་ཨ་རིའ་ིཌོ་ལོར་འབུམ་ལྷག་ག་ིདངུལ་འབོར་ཧ་ཅིང་

ཆོེན་པོའ་ིའགོྲ་གོྲན་བཏང་བ་རེད། ཁོོས་དངུལ་འགོྲ་སོང་གཏོང་བཞིིན་པ་དང་ཁོོ་རང་ཇེ་ི

ལྟར་སོྡེད་རྒྱུའ་ིགྲ་སྒྲིག་བྱེད་བཞིིན་པའ་ིསོྐོར་ལ་སོྐྱན་བརོྗོད་མང་པོ་བྱུང་བ་རེད། དྲང་པོ་

བྱས་ན་ཁོོ་དང་ལྷ་ལྕམ་ར་ིཆོ་ིལ་ཕྲུ་གུ་བཞི་ིཐ་ེབའ་ིནང་མ་ིམང་པོ་ཞིིག་ཡིོད། (༡༩༨༡ ལོར་

ཁོོ་གཉིིས་ལ་མཚེ་ེམ་ཞིིག་སྐྱེས་པ་རེད།) ཁོོང་ཚེ་ོལ་གོ་ཡུལ་ཆོེན་པོ་ཞིིག་ག་ིདགོས་མཁོོ་
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ཡིོད་པ་རེད། འོན་ཀྱིང་རྒྱལ་ཚེབ་ཀྱིི་བྱེད་སྟངས་དེ་ཐལ་ཆོ་རེད། ཁོོ་ལ་རིན་པོ་ཆོེ་ང་

གཉིིས་ལ་ནམ་ཡིང་བྱུང་མེད་པའ་ིཧ་ཅིང་རྒྱས་སོྤྲོས་ཆོ་ེབའ་ིམ་ིཚེ་ེསྐྱེལ་སྟངས་ཤོིག་བྱེད་

འདོད་ཡོིད་པ་མངོན། ངའི་བསམ་པར་ཁོོས་ཁོོ་རང་མགོྱིགས་མྱུར་ཆོོས་ཚེོགས་ཀྱིི་འགོ་

ཁྲིད་ཀྱིི་ཚུལ་དུ་རིན་པོ་ཆོེའི་གོ་གནས་དེ་བཟུང་རྒྱུ་ཡིིན་པ་དང་། ཁོོ་རང་གཙོ་འཛོིན་

ཡིིན་སྐོབས་སུ་ཁོོ་རང་ལ་ཁོང་པ་འད་ིལྟ་བུ་ཞིིག་དགོས་པའ་ིའཆོར་སྣང་ཡོིད་པ་རེད་སྙམ། 

འད་ིདང་དུས་མཉིམ་དུ་བཛྲ་དྷཱཏུ་ལ་དཔལ་འབྱོར་གྱི་ིདཀའ་ངལ་ཤུགས་ཆོ་ེའཕྲད་བཞིིན་

པ་རེད། གཞིན་ཚེང་མ་ཕར་བཞིག་སྟེ་ཁོོའ་ིསོྡེད་ཁྱོིམ་གྱིི་ཆོེད་དུ་དངུལ་གོྲན་ཆོེན་པོ་དེ་

འདྲ་བཏང་བ་ད་ེང་ཚེོར་དྲ་ིབ་ཞིིག་རེད།

མཚེམས་འད་ིབར་དུ་རིན་པོ་ཆོེས་ཁོོང་རང་ལ་ཉི་ེབོ་དང་ཡིིད་ཆོེས་བོླས་འཁོེལ་ཡིོད་

པ་ཐ་ེབའ་ིམ་ིམང་པོའ་ིས་ནས་སྐྱོན་བརོྗོད་འད་ིདག་གསན་གནང་ཡིོད། འོན་ཀྱིང་ཁོོང་

གིས་གནས་སྟངས་ཀྱིི་ཐོག་ལ་གང་ཡིང་གནང་མེད། དེ་ནས་གནང་ཐེངས་གཅིིག་ལ་

དཀའ་ངལ་ཡོིངས་རོྫོགས་སྡེེབ་ལ་གདོང་ཐུག་གནང་བ་རེད། རིན་པོ་ཆོེས་ཁོོང་རང་ཧ་

ལི་ཧྥོག་སི་རུ་སོྤེ་རྒྱུ་ཡིིན་པ་དང་ཁོོང་ལ་ཁོང་པ་དེ་དགོས་ཀྱིི་ཡིོད་པའི་བརྡོ་ལན་རྒྱལ་

ཚེབ་ལ་སོྤྲོད་པའི་ཆོེད་དུ་ཁོོང་རང་གི་སླེོབ་མ་རྒན་པ་ལ་རི་མར་མེལ་སི་ཋེེན་མངགས་

གཏོང་མཛོད་པ་རེད། ད་ེནས་རིན་པོ་ཆོེས་འད་ིགཏན་འཁོེལ་བཟོི་བའ་ིསླེད་དུ་རྒྱལ་ཚེབ་

ལ་ཞིལ་པར་གནང་པ་རེད། འགོྲ་གོྲན་བཏང་ཚེར་བ་ད་ེཤོོད་ག་ལ་དགོས། འོན་ཀྱིང་རྒྱལ་

ཚེབ་ལ་ཁོོ་རང་ག་ིཆོེད་དུ་བཟོིས་པའ་ིརྒྱས་སོྤྲོས་ཆོ་ེབའ་ིརྒྱལ་ཁོང་དེར་སོྡེད་རྒྱུ་བྱུང་ཡིོད་

པ་མ་རེད། ད་ེན་ིང་ཚེ་ོམང་པོའ་ིབོླ་ལ་འཁོོར་བ་ནང་བཞིིན་ཁོོས་ཁོང་པ་ད་ེཁོོ་རང་ག་ིབླ་

མའ་ིཆོེད་དུ་བཟོིས་པ་ནང་བཞིིན་ཆོགས་པ་རེད། ང་ཚེ་ོནམ་རྒྱུན་སོྡེད་ས་ཌ་ཆོ་ིཧྥོ་ིལ་ེཇེ་ི

ལམ་ཐོག་ཏུ་ཡོིད་པའ་ིཕོ་བྲེང་ད་ེཆོ་ེཆུང་དང་། བཟོི་བཅོིས་ཀྱི་ིརིམ་པ། ནང་ག་ིརྒྱན་བཀོད་

བཅིས་གང་ཐད་ནས་འོས་ཤོིང་འཚེམས་པའི་ཁོང་པ་ཞིིག་རེད། དེས་ན་དོན་དངོས་

སུ་རྒྱལ་ཚེབ་ཀྱིིས་ཁོོ་རང་གི་བླ་མ་ལས་ཀྱིང་ཧ་ཅིང་རྫོིག་ཉིམས་ཆོེ་བའི་ཁོང་པ་ཞིིག་ཏུ་

བསྡེད་ན་ད་ེན་ིཚེད་ལས་བརྒལ་བའ་ིཡི་མ་ཟུང་ཞིིག་རེད།
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ངས་ཐོས་པ་ལྟར་ན། རིན་པོ་ཆོེའ་ིཞིལ་པར་འབོྱར་རྗོེས་རྒྱལ་ཚེབ་ལ་ཧ་ཅིང་མ་ིསྐྱིད་

པ་བྱུང་འདུག ལ་རིས་རྒྱལ་ཚེབ་ལ་གནས་ཚུལ་ཤོོད་སྐོབས་ཁོོའ་ིཐོག་མའ་ིརྣམ་འགྱུར་ད་ེ

“བླ་མར་ཐུགས་འདོད་གང་ཡོིད་བྱེད་རྒྱུ་རེད།”ལྟ་བུར་མངོན། ཡིིན་ན་ཡིང་དེའི་རྗོེས་སུ་

ཁོོ་ཁོོང་ཁོྲ་ལངས་པ་དང་། སེམས་སྡུག་བྱུང་བ་གཉིིས་ཀའི་རྐྱེེན་ལས་ཉིི་མ་འགའི་རིང་

ཁོོ་ལ་སེམས་གཅོིང་ཕོག་པ་རེད། ཁོོ་ལ་རང་ཉིིད་ཀྱི་ིཁོང་པ་ད་ེགཞིན་ལ་སོྤྲོད་འདོད་མེད། 

འོན་ཀྱིང་ཁོོས་མིན་ཞིེས་བརོྗོད་མ་ིཐུབ་སའ་ིམ་ིགཅིིག་པོ་ད་ེརིན་པོ་ཆོ་ེརེད། མཚེན་དེར་

ཁོ་པར་སླེེབས་པའི་རྗོེས་སུ་ཁོོ་ཁོོང་ཁོྲ་ཆོེན་པོ་ལངས་ཏེ་ཅི་དངོས་རྣམས་གཡུག་གཅོིག་

བྱས་ཡིོད་སོྐོར་ངས་ཐོས་བྱུང་། ང་འད་ིལ་ཡིིད་ཆོེས་ཡིོད། ཅིིའ་ིཕྱིིར་ཞི་ེན། ང་ཚེོའ་ིལས་

བྱེད་རྣམས་རིན་པོ་ཆོེ་ང་གཉིིས་མ་སླེེབས་སོྔོན་ལ་ང་ཚེོའི་ཅི་ལག་སོྤེར་ཕྱིིར་ཧ་ལི་ཧྥོག་

ས་ིཡི་ིཡུང་ཞིེས་པའ་ིལམ་ལམ་ཐོག་ཏུ་ཡོིད་པའ་ིཕོ་བྲེང་གསར་པར་འབོྱར་སྐོབས། ཁོོང་

ཚེོས་ཁྲུས་ཁོང་གི་རྩིག་ལྡེབས་སུ་ཨ་ཅིོར་གྱིི་བང་ཁྲི་བཀོག་ཤུལ་གྱིི་ཨི་ཁུང་ཡིོད་པ་དང་། 

རྒྱལ་ཚེབ་ཀྱི་ིཉིལ་ཁོང་ག་ིརྩིག་ལྡེབས་ནས་མཆོོད་གཤོོམ་བཀོག་ཤུལ་གྱི་ིཨ་ིཁུང་ཆོེན་པོ་

ཡིོད་པ་མཐོང་འདུག ཁོོང་ཚེོས་མཆོོད་གཤོོམ་དང་བང་ཁྲ་ིརྣམས་ཁོོང་རང་ཚེོའ་ིམཉིམ་

དུ་ཁྱོེར་ཕྱིིན་པ་འདྲ་སྙམ།

རིན་པོ་ཆོེས་ང་ལ་ང་ཚེ་ོཚེང་མ་སོྤེར་རྒྱུ་ཡིིན་གསུངས་པའ་ིཉིིན་མོ་ད་ེརང་ལ། ཁོོང་

གིས་མ་ིཆོེལ་དང་ང་གཉིིས་ལ་ཁོོང་ག་ིམཉིམ་དུ་མོ་ཊིའ་ིནང་འཆོམ་འཆོམ་ལ་འགོྲ་དགོས་

པའ་ིབཀའ་གནང་། ང་ཚེོས་ཁོོང་ག་ིམོ་ཊིའ་ིཆོོག་མཆོན་ཨང་རྟེགས་སྦྱར་བྱང་ག་ིཐོག་ཏུ་

ཋེ་ིཨེལ་ཇེ་ིཌ་ི (TLGD — Tiger, Lion, Garuda, Dragon) སྟ།ེ སྟག་སེང་ཁྱུང་འབྲུག་

ཅིེས་བྲེིས་ཡིོད་པའི་མེར་སི་ཌེ་སི་ (Merccedes) དེའི་ནང་དུ་འཛུལ་བ་ཡིིན། ཁོ་ལོ་པ་

ཞིིག་ཀྱིང་ཡིོད་ལ་མི་ཆོེལ་མདུན་གྱིི་རྐུབ་བཀྱིག་ཏུ་ཁོ་ལོ་པ་དང་མཉིམ་དུ་བསྡེད། རིན་

པོ་ཆོེ་དང་ང་གཉིིས་རྒྱབ་ཏུ་བསྡེད། རིན་པོ་ཆོེས་ང་ཚེོ་བོྷལ་ཌར་དུ་སོྡེད་སའི་ས་ཆོ་

དང་། གནས་ཚུལ་གལ་ཆོེན་རིགས་བྱུང་སའ་ིས་ཆོ་ཚེང་མར་ཕེབས་འདོད་གནང་སོང་། 

ང་ཚེོས་བོྷལ་ཌར་གྱི་ིགྲོག་ཤུར་ཕོྱིགས་སུ་ཕྱིིན་ཏ་ེཧོྥོར་མེལ་ཁོན་ཡོིན་གྱི་ིཁོང་པ་དེར་ཐེངས་
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དང་པོར་བཀག ཁོོང་གིས་དེར་ཡིང་སྐྱར་གཟིིགས་འདོད་གནང་། རིན་པོ་ཆོེས་ང་ལ་ “མ་ི

ཆོེལ་ལ་ཤོོད། མ་ིཆོེལ་ལ་དེའ་ིསོྐོར་ལ་ཤོོད།” ཅིེས་གསུངས་གསུངས་པར་བཞུགས་སོང་།

དེའི་རྗོེས་ལ་ང་ཚེོས་ཁོ་ལག་ཡིག་པོ་མང་པོ་ཟོི་མོྱོང་ས་བོྷལ་ཌར་གོྲག་ཤུར་སྟེང་དུ་

ཡིོད་པའ་ིསེང་ག་ེདམར་པོའ་ིའགྲུལ་ཁོང་ (Red Lion Inn) ཞིེས་པའ་ིཟི་ཁོང་དེའ་ིའཁྲིས་

ནས་ཕྱིིན། དེ་ནས་ང་ཚེོས་ ༡༡༡༡ མུ་ཏིག་སྲོང་ལམ་ (1111 Pearl Street) གྱིི་ཀརྨ་

རོྫོང་དང་པོ་དེར་འགྲོ་དུས་རིན་པོ་ཆོེས་“ཁོོ་ལ་ཤོོད། ཁོོ་ལ་དེའི་སོྐོར་ཤོོད།” ཅིེས་ཡིང་

ཡིང་གསུངས། ང་ཚེོས་བོྷལ་ཌར་གྱིི་ང་ཚེོའི་སྔོ་མོའ་ིམི་ཚེེ་དེའི་རྗོེས་ཤུལ་སྐྱར་དུ་དེད། 

ང་ལ་སེམས་ཁྲལ་གྱིི་འགོ་བཙུགས་སོང་། ཅིིའི་ཕྱིིར་ཞིེ་ན་རིན་པོ་ཆོེས་བོྷལ་ཌར་གྱིི་བྱ་

དངོས་ཚེང་མར་ཐོན་མཇེལ་ཞུ་བའམ། ག་ལེར་བཞུགས་རོགས་གསུང་གི་ཡོིད་པ་ལྟར་

མངོན་བྱུང་། ད་ེགར་མཇུག་བསོྡེམས་ལྟ་བུའ་ིཚེོར་སྣང་ཞིིག་འདུག་པ་དེས་ང་མ་ིབད་ེབ་

བཟོིས་བྱུང་།

མོ་ཊིའ་ིནང་དུ་འཆོམ་འཆོམ་ལ་འགོྲ་རྒྱུ་འདིས་ང་འཇེར་མན་དུ་འགྲུལ་སོྐྱད་མཐའ་

མ་ད་ེམ་བྱས་སོྔོན་ཙམ་དུ་ ༡༩༨༤ ལོའ་ིའགོ་སྟོད་དུ་ང་རིན་པོ་ཆོ་ེདང་མཉིམ་དུ་མོ་ཊིའ་ི

ནང་འཆོམ་འཆོམ་དུ་ཕྱིིན་པ་ད་ེང་ལ་དྲན་གསོ་བྱས་བྱུང་། སྐོབས་ད་ེདུས་རིན་པོ་ཆོེས་

མལ་སའི་ནང་དུ་དུས་ཚེོད་རིང་པོ་བསྐྱལ་གནང་གི་ཡིོད་པ་དང་། དོན་དངོས་སུ་ཁོོང་

ལ་སེམས་ཀྱི་ིགཅོིང་ནད་ཕྲན་བུ་བྱུང་ཡོིད། མཐའ་མ་དེར་ངས་ཁོོང་ལ་ “ཕེབས་ཤོོག ང་

གཉིསི་ཡིར་ལངས་ཏ་ེམོ་ཊིའ་ིནང་འཆོམ་འཆོམ་ཞིགི་ལ་འགོྲ”ཞིསེ་ཞུས་པ་ཡིནི། ཁོོང་གསི་

བོྷལ་ཌར་གྱིི་བྱང་ཕྱིོགས་སུ་ཡོིད་པའི་གྲོག་ཤུར་གཡོིན་པའི་རིའི་སྟེང་ལ་ཕེབས་འདོད་

གནང་ག་ིའདུག ང་ཚེོས་མོ་ཊི་བཏང་ནས་འགྲོ་དུས་ངས་ཁོོང་ལ་ “ཁྱོེད་རང་གིས་གྲུང་ཤོ་

དོད་ཙམ་གནང་དགོས་” ཞིེས་ཞུས་པ་ཡིིན། ཁོོང་གི་རྣམ་འགྱུར་ཧ་ཅིང་ནག་པོ་འདུག 

ངས་ཡིང་སྐྱར་ཁོོང་ལ་ “ཁྱོེད་རང་དངོས་གནས་གྲུང་ཤོ་དོད་ཙམ་གནང་དགོས་འདུག” 

ཅིེས་ཞུས། ཁོོང་གིས་ལན་གནང་མ་བྱུང་། དེས་ན་ངས་ “སྒོེའུ་ཁུང་གི་ཕྱིི་ལ་གཟིིགས་

དང་། མཛོེས་སྡུག་ལྡན་པ་འདུག ཉི་ིམ་སྐྱདི་པོ་ཞི་ེདྲགས་འདུག ཕྱི་ིལ་གཟིིགས་དང་། ཤོམ་
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བྷ་ལའི་སོྦྱང་བརྡོར་དང་། ཆོེན་པོ་ཤོར་གྱིི་ཉིི་མ་བཅིས་ཚེང་མ་འདུག ཐུགས་དྲན་སོས་

ཀྱི་ིའདུག་གམ།” ཞིེས་ཞུས། ཁོོང་གིས་ང་ལ་ངར་སྒྲ་ཞིིག་འབྱིན་པ་ལས་ཅིང་མ་གསུངས། 

དེར་བརྟེེན་ངས་ “ཁྱོེད་རང་ལ་ག་ར་ེབྱས་སོང་།” ཅིེས་དྲིས་དུས་ཁོོང་གིས་ “ང་ལོ་གསུམ་

གྱིི་ནང་དུ་ཤོི་ཡིི་རེད།” ཅིེས་ལན་གནང་བྱུང་། དེས་ང་ཅིི་བྱ་གཏོལ་བྲེལ་དུ་གྱུར། ངས་

ཀྱིལ་ཀ་དང་སྦྲེགས་ཏ་ེཁོོང་ལ་“གཅིིག་བྱས་ན་ཡིིན་གྱི་ིརེད། མ་རེད་དམ། ཁྱོེད་རང་བདེན་

པ་ཡིིན་པ་ང་ལ་སྟོན་གནང་དང་།” ཞིེས་བཤོད་ད་ེདོ་སྣང་ཆོེར་བྱས་མེད། འོན་ཀྱིང་ངས་

བཀའ་མོལ་ད་ེནམ་ཡིང་བརྗོེད་མ་མོྱོང་། ད་ཆོ་འགོྲ་སོྐྱད་འདིས་ཡི་མཚེན་པོའ་ིངང་ནས་

དེའི་དྲན་གསོ་བྱས་བྱུང་། ཡིོང་ལ་ཉིེ་བའི་གོད་ཆོག་དེའི་སོྐོར་ལ་ང་ལ་ཚེོར་བ་གཅིིག་

མཚུངས་ཡོིད་ཀྱིང་ཁོོང་གིས་ཞིལ་ནས་གསུངས་མ་བྱུང་།

རིན་པོ་ཆོེ་ཧ་ལི་ཧྥོག་སི་ལ་ངའི་སོྔོན་དུ་ཕེབས་གནང་བ་རེད། ང་ཁོོང་གི་སར་མ་

བཅིར་སོྔོན་ལ་འཁྱུག་ཙམ་ཧྥོི་ལོ་རི་ཌ་ལ་ཕྱིིན་པ་ཡིིན། ངས་ཌེ་ཝིིད་ཟླ་བ་བདུན་ཡིིན་

སྐོབས་བྱིས་པའ་ིམཛོེས་སྡུག་འགྲན་བསྡུར་ཞིིག་ལ་འཁྲིད་པས་ང་ཚེོར་ཌ་ིས་ིན་ིཝོིལད་ལ་

འགྲོ་རྒྱུའ་ིཕྱིེད་ཆོག་ག་ིགསོལ་རས་ཤོིག་ཐོབ་བྱུང་། དེས་ན་ངའ་ིསྐུ་སྲུང་ནན་ས་ིཁོ་ིརེག་ཐ་ེ

བའ་ིང་རང་དང་། ཨ་ཤོོཀཱ་ཌ་ེཝིིད་བཅིས་ཚེང་མ་ཌ་ིས་ིན་ིཝོིལད་ལ་ཉིིན་ཤོས་ཕྱིིན་པ་དང་

དེའ་ིརྗོེས་སུ་ང་ཧ་ལ་ིཧྥོག་ས་ིལ་འཕུར་བ་ཡིིན།

ད་ན་ི ༡༩༨༦ ལོའ་ིཟླ་བ་དགུ་པ་རེད། ང་ཚེ་ོཚེང་མ་ཁོང་པ་ཨང་ ༥༤༥ ཡིིན་པའ་ིཡུང་

ལམ་ཆོེན་གྱི་ིཕོ་བྲེང་དུ་སོྤེར་ཟིིན། ཁོང་པ་ད་ེརྫོིག་ཉིམས་དོད་པོ་ཡིོད། འོན་ཀྱིང་ངས་བོྷལ་

ཌར་གྱི་ིཕོ་བྲེང་དུ་ཡིོད་པའ་ིབག་བོྲེ་བོ་དང་གུ་ཡིངས་པོའ་ིཁྱོད་ཆོོས་ད་ེདེར་མེད་པ་ཤོེས་

བྱུང་། ཨ་ིལ་ེཨ་ེལ་ིཧྥོིནད་དང་ཁོ་ས་ིཁོེད་ལ་ཡོིད་པའ་ིཕོ་བྲེང་ད་ེགུ་ཡིངས་པོ་དང་དཀར་

གསལ་ཆོེན་པོ་ཡིོད། ཧ་ལི་ཧྥོག་སི་ཡིི་ཁོང་པ་དེ་བརྗོིད་ཉིམས་ཅིན་ཞིིག་ཡིིན་ཀྱིང་ངས་

རྟེག་ཏུ་ཕྲན་བུ་བཙན་གནོན་ཅིན་དང་གྲང་མོ་ཞིིག་ཏུ་ཚེོར་གྱིི་ཡོིད། ཁོང་པ་དེར་བག་

བོྲེ་བའ་ིཉིམས་སྣང་ཞིིག་ཡིོད་པ་མ་རེད། ང་ད་ེགར་སླེེབས་དུས་རིན་པོ་ཆོེས་ང་ལ་བྱམས་

པོ་ཞི་ེདྲགས་གནང་བྱུང་ལ། ང་ལ་ཐུག་ནས་ཁོོང་ཐུགས་སོྤྲོ་བོ་བྱུང་ཡིོད་པར་མངོན། ཁོོང་
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གིས་ཚེོམས་ཁོང་དུ་ང་དང་ཕྲུ་གུ་ཚེོར་བསུ་བ་བྱེད་པའི་དགའ་སོྟན་ཞིིག་ལ་ནང་པའི་

ཆོོས་ཚེོགས་ཀྱི་ིསླེོབ་མ་ཇེ་ིསྙེད་ཅིིག་ད་ེཉིིན་མགྲོན་འབོད་གནང་འདུག ནང་མ་ིཚེང་མ་

ཁོོང་སར་འཛོོམས་པ་དེས་ཁོོང་ཐུགས་མཉིེས་པོ་དང་། ང་ཚེོའ་ིམ་ིཚེ་ེགསར་པའ་ིར་ེའདུན་

དེར་ཁོོང་སོྤྲོ་བ་འཕེལ་པོ་བྱུང་ཡོིད་པར་མངོན།

ང་ཁོང་པའ་ིརྩ་ེཐོག་ག་ིསོྡེད་ཤོག་ཅིིག་ཏུ་མ་ིཆོེལ་དང་བུ་ཆུང་བ་གཉིིས་ཀྱི་ིམཉིམ་དུ་

སོྤེར་པ་ཡིིན། ག་ེསར་ལ་ང་ཚེོའ་ིའོག་ཐོག་དེར་ཁོང་མིག་ཅིིག་ཡིོད། ད་ེན་ིརྒྱལ་ཚེབ་ཀྱིིས་

དར་ཡོིལ་སྐྱ་བོ་དང་ཚེོན་སྐྱ་བོ་བཏང་བའ་ིརིན་པོ་ཆོེའ་ིགཟིིམ་ཆུང་ཆོེན་པོ་དེའ་ིའགྲམ་

དུ་ཡིོད། ད་ེན་ིགཉིིད་བོྲེ་སའ་ིཁོང་མིག་ཅིིག་རེད། འོན་ཀྱིང་ད་ེལ་ཡུང་ལམ་ཆོེན་མཐོང་

བའ་ིསྒོེའུ་ཁུང་ཆོེན་པོ་ཡོིད།

ང་དང་མ་ིཆོེལ་སོྡེད་སའ་ིསོྡེད་ཤོག་ད་ེརྒྱས་སོྤྲོས་ཆོེན་པོ་ཞིིག་ཡིིན་པ་ལྟར་ཚེོར། ངས་

ཕོ་བྲེང་ག་ིཁོོར་ཡུག་ནང་དུ་ང་རང་དང་ཕྲུ་གུ་ཚེོར་སྒོེར་གྱི་ིགོ་ཡུལ་གྱི་ིདགོས་མཁོོའ་ིཆོེད་

དུ་འཐབ་རོྩད་ཡུན་རིང་བྱས་པ་ཡིིན། ཌ་ེཝིིད་སྐྱེས་པའ་ིརྗོེས་སུ་ངས་ནང་མིའ་ིཁོོར་ཡུག་

ཅིིག་བསྐྲུན་ཐབས་ཀྱི་ིཆོེད་དུ་བོྷལ་ཌར་གྱི་ིཁོིང་ལམ་ཆོེན་སྟེང་ག་ིཁོང་པ་ཞིིག་ཏུ་ཕོ་བྲེང་

ནས་གནས་སྐོབས་སོྤེར་པ་ཡིིན། ངས་གོང་དུ་འགྲེལ་བརོྗོད་ཟིིན་པ་ལྟར། དམིགས་བསལ་

བཟིའ་མི་མང་དུ་ཕྱིིན་དུས། འདི་ནི་རིན་པོ་ཆོེ་ང་གཉིིས་གཉིེན་སྒྲིག་བྱས་པའི་ལོ་མང་

རིང་ག་ིའཐབ་རོྩད་ཅིིག་རེད། ཧ་ལ་ིཧྥོག་ས་ིཡི་ིཕོ་བྲེང་ནང་དུ་ངའ་ིདགོས་མཁོོ་ཚེང་བར་

བྱས་པ་དེས་ང་སྐྱིད་པོ་བྱུང་། ངས་ང་རང་ལོྷད་ལོྷད་བྱེད་ཐུབ་པ་དང་། དོན་དངོས་སུ་

རིན་པོ་ཆོ་ེལ་རྗོེས་སུ་ཡི་ིརང་མང་དུ་སྐྱེས་པ་ཞིིག་ཚེོར་བྱུང་།

ང་ཚེོའ་ིསྡེོད་ཤོག་ཏུ་མ་ིཆོེལ་ང་གཉིིས་ལ་ཚེོམས་ཆོེན་དང་གསོལ་ཚེིགས་ཁོང་མཉིམ་

དུ་བསྡེེབས་པ་ཞིིག་ཡིོད་པ་དང་། སྟེང་ཐོག་ཏུ་ཐབ་ཚེང་ཆུང་ཆུང་ཞིིག་ཀྱིང་ཡིོད། རྒྱུན་

ལྡན་ང་ཚེོས་དགོང་ཚེིགས་རིན་པོ་ཆོེ་དང་ལྷན་དུ་འོག་ཐོག་ཏུ་བཟིའ་ཡིི་ཡོིད། འོན་

ཀྱིང་གལ་ཏེ་ང་ལ་འདོད་པ་ཡོིད་ན་ངས་ཕྲུ་གུ་ཚེོའི་ཞོིགས་ཇེ་སྟེང་ཐོག་ཏུ་བཟོི་ཐུབ་པ་

དང་། ཁོོང་ཚེོའ་ིཆོེད་དུ་ཞིལ་ཏོག་ག་ིརིགས་ཀྱིང་ད་ེགར་འཇོེག་ག་ིཡོིད། ང་གཉིིས་དང་
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ཕྲུ་གུ་ཚེོར་ཉིལ་ཁོང་ཟུར་དུ་ཡོིད་པ་མ་ཟིད་ཕྲུ་གུ་ཚེོར་རྩེད་མོ་རྩ་ེསའ་ིཁོང་མིག་ཅིིག་ཀྱིང་

འདུག ངས་རིན་པོ་ཆོེ་དང་ལྷན་དུ་དུས་ཚེོད་གང་འཚེམས་བསྐྱལ་བ་ཡིིན། འོན་ཀྱིང་

ང་ལ་རང་ཉིིད་ཀྱི་ིགོ་ཡུལ་ཡིང་ཐོབ་བྱུང་། མ་ིཆོེལ་ང་གཉིིས་མཉིམ་དུ་སོྡེད་ཀྱི་ིཡིོད་པ་ད་ེ

སྐོབས་དེ་དུས་ཕོ་བྲེང་ནང་དུ་ངོས་ལེན་བྱས་ཟིིན་པའི་གནས་བབ་ཅིིག་ཡིིན་ཙང་ཚེང་

མར་འགྲིག་པ་ལྟ་བུ་ཡིོད། ངའ་ིསྐུ་སྲུང་བ་སྡེོད་ཤོག་ནང་དུ་ཡིོང་ག་ིཡིོད། འོན་ཀྱིང་རིན་

པོ་ཆོེའ་ིཞིབས་ཞུ་བ་ཚེོས་ཡིར་རྒྱུག་མར་རྒྱུག་བྱེད་པ་དང་། མ་ིགཞིན་དག་ཀྱིང་ཡིོད་པ་

བརྗོེད་འགོྲ་བའ་ིགནས་བབ་ད་ེད་ཆོ་ངས་མོྱོང་དགོས་པ་མེད།

རིན་པོ་ཆོེའ་ིསྐུ་གཟུགས་བད་ེཔོ་ཡོིད་པ་མངོན་གྱི་ིམ་ིའདུག ཁོོང་ག་ིསྐུ་ལུས་རིད་པོ་

མཐོང་བ་དང་པགས་པའ་ིམདོག་ནག་པོར་གྱུར་འདུག ཁོོང་དུས་ཡུན་རིང་པོར་གཟིིམས་

བཞུགས་པ་དང་། སྐོབས་རེ་གཟིིམས་སད་ཡིོད་ཀྱིང་སྐུ་ཁོམས་དྭོངས་པོ་ཡིོད་པ་མ་རེད། 

སྐོབས་འདིར་ང་ཚེོས་གལ་ཏ་ེཁོོང་གིས་མུ་མཐུད་ཆོང་རག་བཞིེས་གནང་ན། རིན་པོ་ཆོ་ེ

ལ་བཅིོས་ཐབས་དཀའ་བའི་འཕྲོད་བསྟེན་གྱིི་དཀའ་ངལ་འགའ་ཤོས་ཡིོད་པ་ཤོེས་བྱུང་། 

ད་ེན་ིཁོོང་གིས་ཧ་ལ་ིཧྥོག་ས་ིརུ་ལོ་ད་ེསྐྱེལ་གནང་རྒྱུའ་ིའཆོར་གཞི་ིབསྒྲིག་དགོས་པའ་ིརྒྱུ་

མཚེན་གཅིིག་རེད། འཕོྲད་བསྟེན་བཟིང་དུ་གཏོང་ཕྱིིར་ཁོོང་གི་བྲེེལ་བ་ཆོེ་བའི་མཛོད་

རིམ་ནས་དུས་ཚེོད་བཏོན་ཏེ་སྐུ་ངལ་གསོ་རྒྱུ་ཡིིན་ཁུལ་རེད། རིན་པོ་ཆོེ་ལ་ལོ་འགའི་

སོྔོན་ནས་གཅིིན་སྙིའ་ིནད་དང་ཁྲག་ཤོེད་ཀྱི་ིནད་ཡིོད། ནུབ་ཕོྱིགས་སུ་བོད་མ་ིམང་པོར་ན་

ཚེ་འད་ིགཉིིས་ཀ་ཡིོང་ག་ིཡིོད། གཅིིག་བྱས་ན་ཁོོང་ཚེ་ོའཚེར་ལོངས་བྱེད་སའ་ིཁོོར་ཡུག་

དང་། མ་ིཚེ་ེསྐྱེལ་སྟངས། སེམས་ཁོམས། གནམ་གཤོིས་བཅིས་མ་ིའདྲ་བའ་ིརྐྱེེན་གྱིིས་ཡིིན་

སྲོིད། དེའ་ིསྟེང་དུ་ཁོོང་གིས་ཆོང་རག་ཚེོད་མེད་ལོ་མང་པོར་བཞིེས་སྟབས་ད་ཆོ་དགུང་ལོ་

ཡིར་ཙམ་སླེེབས་དུས་ཁོོང་ག་ིམཆོིན་པར་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བཞིིན་ཡིོད།

མ་ིཆོེལ་ང་ཚེོའ་ིམཉིམ་དུ་ཧ་ལ་ིཧྥོག་ས་ིརུ་སླེེབས་ཡིོད་ཀྱིང་། ཁོོ་ཡུལ་སོྐོར་སོྤྲོ་འཆོམ་

པའ་ིཐོངས་མཆོན་ཐོག་ཏུ་ཡོིད་ཙང་། ཁོ་ེན་ཌར་ལས་ཀ་བྱེད་ཆོོག་ག་ིམེད། ཁོོ་ད་ེདུས་ཌན་

ཝིར་དུ་ཡིོད་པའི་སེནད་ཨེན་སྨོན་ཁོང་གི་ལས་བྱེད་ཀྱིི་ཁོོངས་སུ་ཡིོད་ཙང་། བདུན་
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ཕྲག་གཉིིས་ཙམ་གྱིི་རྗོེས་སུ་ཁོོས་གཟིའ་འཁོོར་འགའི་རིང་ལ་ལས་ཀ་བྱེད་པའི་ཆོེད་དུ་

ཌན་ཝིར་དུ་སྐྱར་ལོག་བྱེད་དགོས་བྱུང་ཡིོད། དུས་ཡུན་དེའི་རིང་ལ་ང་ཁོང་པ་དེའི་

ནང་དུ་ང་རང་ག་ིཕྲུ་གུ་གསུམ་དང་མཉིམ་དུ་བསྡེད་པ་ཡིིན།

དགོང་དོྲ་ཞིིག་ལ་ང་རིན་པོ་ཆོེར་བལྟ་བར་ཕྱིིན་པ་ཡིིན། ཁོོང་གཟིིམ་ཁོང་ག་ིནང་དུ་

གཟིིམས་ཁྲིའ་ིཟུར་ཞིིག་ཏུ་ཙོག་པུར་བཞུགས་འདུག ཁོོང་ག་ིསྙན་རྨས་ནས་ད་ེནས་ཁྲག་

འཛོག་གི་ཡིོད་པ་ངས་མཐོང་བྱུང་། ངས་ཁོོང་ལ་ག་རེ་བྱུང་སོང་ཞིེས་བཀའ་དྲི་ཞུས་

པས་ཁོོང་གིས་མར་འདྲིལ་ནས་ཉིལ་ཁྲིའ་ིའགྲམ་གྱི་ིཅོིག་ཙེའ་ིཟུར་དེས་རྣ་གཤོོག་དབྲེལ་

སོང་གསུངས་བྱུང་། ཁོོང་འདར་སིག་སོྐྱན་བཞིིན་ཁྲག་མང་པོ་ཐོན་བཞིིན་འདུག ཁོོང་

གིས་ང་ལ་ “ལོྟས་དང་། ངའ་ིརྣ་བར་རྨ་བཟོིས་ཡིོད། ངས་ཁྲག་ད་ེམཚེམས་གཅོིད་ཐུབ་ཀྱི་ི

མི་འདུག”ཅིེས་གསུངས། ཁོོང་གིས་ང་ལ་སུ་ཡིང་མ་འབོད་གསུང་གི་འདུག འོན་ཀྱིང་

ངས་ཨུ་ཚུགས་བྱས་པ་ཡིིན། ང་རང་ཁོོང་ལ་སེམས་ཁྲལ་ཞིེ་དྲགས་བྱུང་། སྐུ་སྲུང་ནང་

དུ་སླེེབས་ཏེ་ང་ཚེོས་ཁོོང་གི་སྙན་མཆོོག་ལ་རྨ་དཀྲིས་བརྒྱབ་རྗོེས་ཁོོང་ཚེོས་རིན་པོ་ཆོེ་

ང་གཉིིས་ཁོེར་རྐྱེང་གཟིིམ་ཁོང་དུ་བཞིག་སྟ་ེཕྱིིན་སོང་། ངས་རིན་པོ་ཆོ་ེལ “ང་ཁྱོེད་རང་

ལ་སེམས་ཁྲལ་འདུག ཁྱོེད་རང་ལ་མ་འགྲིག་པ་ཞིིག་བྱུང་འདུག ཁྱོེད་རང་ག་དུས་ཡིིན་

ནའང་མལ་ཁྲིར་གཟིིམས་བཞུགས་རྒྱུ་ཡིོད་པ་མ་རེད། སང་ཉིིན་ང་ཚེོས་དྲ་ཡིོལ་དེ་ཚེོ་

ཕྱིེས་ཏེ་ཉིི་མའི་འོད་ཟིེར་ཕོག་ཏུ་འཇུག་དགོས། ང་ཚེོ་ཕྱིི་ལ་ཕེབས་ནའང་ཆོོག སྐོབས་

འདིར་ང་ཚེོས་ཁྱོེད་རང་ལ་ཕྱིག་རོགས་ག་ར་ེཞུ་ཐུབ་པ་འདུག” ཅིེས་ཞུས་པ་ཡིིན།

ཁོོང་གིས་ “ད་ཞི་ེདྲགས་འཕྱིིས་དྲགས་པ་རེད། ད་ཞི་ེདྲགས་འཕྱིིས་དྲགས་པ་རེད།” 

ཅིེས་གསུངས་བྱུང་།

ད་ེནས་ངས་ཁོོང་ལ་སོྤྲོ་བ་སྤེེལ་ཐབས་ར་ེབྱས་ཏ་ེཁོོང་དང་ལྷན་དུ་དུས་ཚེོད་མང་བ་

གཏོང་རྒྱུ་འགོ་བཙུགས་པ་ཡིིན། ཁོོང་གིས་ཁོོང་རང་ག་ིཐུགས་ལ་ཡིོད་པའ་ིགནས་ཚུལ་

ཇེི་སྙེད་ཅིིག་ང་ལ་གསུངས་བྱུང་། ཁོོང་གིས་ “རྒྱལ་ཚེབ་ཀྱིི་གནས་སྟངས་དེ་འཇེིགས་

སུ་རུང་བ་ཞིིག་རེད། ང་ཚེོས་ཁོོ་ལྷུ་གཏོར་བྱེད་དགོས་པ་རེད།” ཅིེས་གསུངས། ཁོོང་གིས་
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འདིའི་སོྐོར་ལ་དམིགས་སུ་བཀར་ཏེ་གསུངས་བྱུང་ཡིང་། ཅིི་ཞིིག་བྱེད་དགོས་པ་ང་ལ་

བསམ་བོླ་འཁོོར་མ་བྱུང་། ཁོོང་གིས་ང་ལ་ “རྒྱལ་ཚེབ་ད་ེའཇེིགས་སུ་རུང་བ་ཞིིག་འདུག 

ང་ཚེོས་ཁོོའ་ིགོ་གནས་དེ་འཕོྲག་དགོས། ཁོོ་ནི་འཇེིགས་སྣང་ཅིན་ཞིིག་འདུག” ཅིེས་

ཐེངས་མང་གསུངས་བྱུང་། ངས་ཁོོ་ཇེི་ལྟར་གནས་དབྱུང་གཏོང་རྒྱུའི་ཐད་ལ་བསམ་བོླ་

འཁོོར་ཐུབ་མ་སོང་། ལོ་འགའི་སོྔོན་ལ་ངས་རིན་པོ་ཆོེ་ལ་རྒྱལ་ཚེབ་ཀྱིི་སོྐོར་ལ་དཀའ་

ངལ་ཡིོད་པ་ཞུས་པ་ཡིིན། དེ་དུས་ཁོོང་གིས་ “འགྲིག་གི་རེད། ང་ཚེོས་ཁོོ་གནས་དབྱུང་

གཏོང་ཆོོག འོན་ཀྱིང་ཁོོའ་ིཚེབ་ལ་གཞིན་དག་སུ་ཡིོད་རེད་སྙམ་གྱི་ིའདུག་གམ། ལས་ཀ་

ད་ེསུས་བྱེད་ཐུབ་བམ།” ཞིེས་གསུངས་ཏ་ེཁོོང་གིས་མ་ིའགའ་ཤོས་ཀྱི་ིམིང་བཏོན་གནང་

བའི་རྗོེས་སུ་ “གཞིན་སུ་ཡིོད་རེད།” ཅིེས་ཧབ་དགོད་ཤོོར་བ་གནང་སོང་། ལས་ཀ་དེ་

བྱེད་ཐུབ་མཁོན་གཞིན་དག་སུ་ཡིང་མེད་པ་ཁོོང་གིས་དགོངས་འདུག

སྐོབས་འདིར་ཡིང་ཁོོང་གིས་ང་ལ་ “ང་ཚེོས་ཁྱོེད་རང་ས་སྐྱོང་དབང་མོའ་ིཚུལ་ལ་

ཡིང་སྐྱར་གཏན་འཁོེལ་བ་བྱེད་དགོས།” ཞིེས་གསུངས་བྱུང་སྟ།ེ དེའ་ིསོྐོར་ལའང་ང་ཚེོས་

གང་ཡིང་བྱས་ཡིོད་པ་མ་རེད། སྐོབས་རེ་ངས་ཁོོང་དང་བཀའ་མོལ་ཞུ་རྒྱུའི་འབད་

བརོྩན་བྱེད་དུས་ཁོོང་ན་ིཡིོངས་སུ་བླ་བརླག་པ་ལྟ་བུར་ཚེོར་བྱུང་། ཡིང་སྐོབས་གཞིན་དུ་

ན་ིཁོོང་ཕྱིིར་ལོག་ཕེབས་ཏ་ེཁོོང་དངོས་སུ་ཡོིད་པས་བཀའ་མོལ་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་ིཡོིད། ཡིིན་ན་

ཡིང་གནས་སྟངས་ད་ེཉིག་ཕྲ་མོ་རེད། སྐོབས་དེར་ཁོོང་དང་ལྷན་དུ་བཀའ་མོལ་གྱི་ིརྒྱུན་

འཁོྱོངས་པ་བྱེད་རྒྱུ་ད་ེལས་སླེ་པོ་མེད།

སྤྱིི་ཟླ་དགུ་པའི་ཟླ་མཇུག་གི་ཉིིན་རྒྱབ་ཅིིག་ལ་ངས་ཌེ་ཝིིད་མལ་སར་བསྙལ་ཚེར་

ཙམ་བྱས་ཏ་ེབསྡེད་ཡིོད། སྐུ་སྲུང་ལས་ཐོག་དེས་ངའ་ིསྡེོད་ཤོག་ཏུ་བརྒྱུགས་ཡིོང་སྟ་ེ “ཁྱོེད་

རང་ལ་སྨོན་ཁོབ་ཅིིག་ཡིོད་དམ། ཁྱོེད་རང་ལ་སྨོན་ཁོབ་ཀྱིི་རིགས་དེ་འདྲ་ཡིོད་དམ། 

རིན་པོ་ཆོེས་དབུགས་གཏོང་ག་ིམ་ིའདུག” ཅིེས་དྲིས་བྱུང་། ངས་ཁོོང་ཚེོས་གང་ལབ་པ་

མ་ཤོེས་པའི་ངང་ནས་བྱིས་པའི་ཆོེད་དུ་ཡིིན་པའི་ཤོེལ་ཁོབ་ཅིིག་ཁྱོེར་ཏེ་འོག་ཁོང་དུ་

བརྒྱུགས་ཕྱིིན་པ་ཡིིན། དེ་གར་ངས་རིན་པོ་ཆོེ་ལ་དབུགས་གཏོང་རྒྱུར་དཀའ་ངལ་ཡིོད་
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པ་ཙམ་མ་ཟིད་དྲན་པ་འཐོར་ཡོིད་པ་མཐོང་བྱུང་། ངས་ཁོོང་ཚེོར་སྐོད་ཤུགས་ཆོེན་པོའ་ི

སོྒོ་ནས་ ༩༡༡ ལ་ཁོ་པར་ཐོངས་ལབ་པ་ཡིིན། ད་ེནས་ངས་ཁོོང་ག་ིམིད་པ་ནས་རླུང་འཇེིབ་

ཐབས་བྱས་པ་ཡིིན་ཀྱིང་གྲུབ་འབྲེས་བྱུང་མ་སོང་། ངས་ཁོོང་གི་མིད་པའི་ནང་དུ་ལག་

པ་བརྒྱུས་ཏེ་གེགས་བྱེད་ཀྱིི་དངོས་པོ་འདྲ་ཡོིད་མིན་བལྟས་པ་དྲན་གྱིི་འདུག ནད་པ་

སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་ིམོ་ཊི་ད་ེསླེེབས་རྒྱུར་ཡུན་རིང་སྒུག་པ་ལྟ་བུ་ཚེོར་བྱུང་ཡིང་དོན་དངོས་སུ་

སྐོར་མ་འགའ་ཤོས་ཀྱིི་ནང་སླེེབས་སོང་། ང་ནད་པ་སྐྱེལ་འདྲེན་གྱིི་མོ་ཊིའི་ནང་སོྡེད་དུ་

བཅུག་བྱུང་། ཁོོང་ཚེོས་ཁོོང་ལ་ས་ིཕ་ིཨར་ (CPR) ཏ།ེ སྙིང་དང་གོླེ་བའ་ིའཕར་ལྡིང་སྐྱར་

གསོ་བྱེད་རྒྱུ་འགོ་བཙུགས་དུས་ངས་ཁོོང་ཚེོར་ “ཁོོང་ལ་སྙིང་ག་ིའཕར་ལྡིང་འདུག་གམ་

” ཞིེས་དྲིས་པ་དྲན་གྱི་ིའདུག ཁོོང་ག་ིསྙིང་རྩ་འགག་པ་འདྲ། མཐའ་མ་དེར་ང་ཚེ་ོཁོ་ིཝིིན་

ས་ིལམ་ཐོག་ཏུ་ཡོིད་པའ་ིཧ་ལ་ིཧྥོག་ས་ིསྨོན་ཁོང་ག་ིཛོ་དྲག་སྨོན་བཅོིས་ཁོང་དེར་སླེེབས་

སོང་། ཁོོང་ཚེོས་ཁོོང་རྒྱབ་ལོགས་དེར་ཁྱོེར་ཏ་ེསྨོན་བཅོིས་བྱེད་སྐོབས་སྒུག་ཡུན་རིང་པོ་

ཞིེ་དྲགས་བྱུང་། ཁོོང་ཚེོས་ཁོོང་སྐྱར་དུ་གསོ་ཐབས་བྱེད་ཐུབ་ཀྱིི་ཡིོད་མེད་ང་ཚེོས་ཤོེས་

ཀྱི་ིམེད། མཐའ་མ་དེར་ཨེམ་རྗོ་ེད་ེཕྱིིར་ཐོན་ཡོིང་ནས་ཁོོང་ཚེོས་རྩ་ཞིིག་སྐྱར་དུ་གསོ་ཐུབ་

སོང་ཞིེས་བརོྗོད་བྱུང་། ང་ཁོོང་ལ་བལྟ་བར་བཏང་བྱུང་བས་ཁོོང་ན་ིཛོ་དྲག་ཁོང་མིག་ག་ི

ནང་དུ་དྲན་མེད་བརྒྱལ་བའི་གནས་སྐོབས་སུ་བཞུགས་འདུག རྗོེས་སུ་ཁོོང་ཚེོས་ཁོོང་

སྟེང་ཐོག་ཏུ་བསྙལ་སོང་། ད་ེཉིིན་ཟླ་འཛོིན་ཞིིག་བྱུང་ཡིོད་པ་ངས་རྗོེས་སུ་དྲན་བྱུང་།

རིན་པོ་ཆོ་ེམ་མཐར་ཡིང་ཆུ་ཚེོད་བདུན་ཅུ་དོན་གཉིིས་ཀྱི་ིརིང་ལ་ཆོ་ཚེང་དྲན་མེད་

དུ་བརྒྱལ་ནས་བཞུགས་པ་རེད། འོན་ཀྱིང་དེའ་ིསྐོབས་སུ་ངས་ཁོང་མིག་དེའ་ིནང་དུ་ཁོོང་

ག་ིརྣམ་ཤོེས་ཚེོར་བྱུང་། གང་ལྟར་ཡིང་ད་ེན་ིངའ་ིའདུ་ཤོེས་ཤོིག་རེད།

རིན་པོ་ཆོ་ེལ་སྙིང་ག་ིསྙུན་གཞི་ིབྱུང་སྐོབས་མ་ིཆོེལ་བོྷལ་ཌར་དུ་ལས་ཀ་བྱེད་བཞིིན་

ཡིོད། ཁོོས་ད་ེམ་ཐག་ཏུ་གནམ་གྲུར་བསྡེད་ད་ེཧ་ལ་ིཧྥོག་ས་ིརུ་སླེེབས་བྱུང་། རིན་པོ་ཆོེའ་ི

སྙིང་ལ་སྙུན་གཞི་ིཕོག་པའ་ིསང་ཉིིན་དེར་མ་ིགཞིན་དག་ལྔ་བཅུ་སོྐོར་ཞིིག་ཌན་ཝིར་ནས་

གནམ་གྲུ་ཞིིག་ལ་བསྡེད་ད་ེཡིར་འཕུར་སླེེབས་སོང་། ཇེིམ་ཇེ་ིམེན་གྱིིས་རིན་པོ་ཆོེའ་ིསོྐོར་
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ཐོས་མ་ཐག་ཏུ་འགྲིམ་འགྲུལ་ལས་ཚེབ་ཅིིག་ལ་ཁོ་པར་བཏང་ནས། ཌན་ཝིར་ནས་ཧ་ལ་ི

ཧྥོག་སི་ལ་འགོྲ་མཁོན་གྱིི་གནམ་གྲུའི་རྐུབ་བཀྱིག་ཚེང་མ་ཉིིན་འགའི་རིང་ལ་མངགས་

ཉོི་བྱས་འདུག (ཁོོ་དང་ཁོོའ་ིབཟིའ་ཟླ་ཁོ་རོ་ལིན་གཉིིས་ཟླ་བ་དེའི་ཟླ་མཇུག་ཏུ་ཡིར་

ཡིོང་གཏན་འཁོེལ་ཡིོད། ཁོོ་གཉིིས་དང་ཁོོ་ཚེོའ་ིབུ་མོ་དམར་འབྱར་ཇེ་ེན་ིང་ཚེོའ་ིམཉིམ་

དུ་ཕོ་བྲེང་དུ་ལོ་རྗོེས་མའི་ལས་བྱེད་ཀྱིི་ཚུལ་དུ་སོྡེད་རྒྱུ་བྱས་ཡིོད།) ཇེིམ་གྱིིས་གནམ་

གྲུའི་རྐུབ་བཀྱིག་ཐོབ་ཚེད་ཉིར་ནས་མི་གཞིན་དག་དགོས་མཁོོ་ཡིོད་མཁོན་ཚེང་མར་

ཁོ་པར་བཏང་འདུག ཚེང་མར་ཡིོང་འདོད་བྱུང་འདུག དེས་ན་ཡིོང་རྒྱུའི་ཆུ་ཚེོད་བཞིི་

བཅུ་ཞིེ་བརྒྱད་ཀྱིི་ནང་དུ་རིན་པོ་ཆོེའི་གནས་སྟངས་ཇེི་འདྲ་ཡིོད་མིན་དང་། དྲག་སྐྱེད་

ཡིོང་མིན་མ་ིཤོེས་པའ་ིངང་ནས་ཁོོང་ག་ིསོླེབ་མ་རྒན་གྲས་ཧ་ལམ་བརྒྱ་སོྐོར་ཞིིག་བོྷལ་ཌར་

དང་། ས་གནས་གཞིན་ནས་ཧ་ལ་ིཧྥོག་ས་ིརུ་འབོྱར་བ་རེད། ང་ཚེོས་མ་ིཉི་ིཤུ་སོྐོར་ཞིིག་ཀ་

ལཱ་པའི་ཕོ་བྲེང་དུ་བཞིག ཁོང་མིག་སོྟང་པ་ཡིོད་ཚེད་ཚེང་མ་མི་སོྡེད་སའི་ཆོེད་དུ་བེད་

སོྤྱིད་བཏང་བ་རེད།

རིན་པོ་ཆོེ་ད་དུང་ཡིང་དྲན་མེད་དུ་བཞུགས་པའི་སྐོབས་སུ་༸རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པ་

མཆོོག་གི་དངོས་སླེོབ་དང་བཀའ་བརྒྱུད་པའི་བླ་མ་གལ་ཆོེན་འཇེམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་

རིན་པོ་ཆོ་ེདང་ས་ིཏུ་རིན་པོ་ཆོ་ེགཉིིས་གནམ་ཐོག་ནས་ཕེབས་གནང་སོང་། ཁོོང་གཉིིས་

ཀྱིིས་ཧ་ལི་ཧྥོག་སི་སྨོན་ཁོང་གི་ཛོ་དྲག་སྨོན་བཅོིས་ཁོང་དུ་རིན་པོ་ཆོེ་གཟིིགས་པར་

ཕེབས་གནང་སོང་། སི་ཏུ་རིན་པོ་ཆོེས་རིན་པོ་ཆོེ་གཟིིགས་གྲུབ་པའི་རྗོེས་སུ་ངས་ཕོ་

བྲེང་དུ་ཁོོང་ལ་བཀའ་མོལ་ཞུས་པ་ཡིིན། ཁོོང་གིས་ “ང་ཚེོས་དྲུང་པ་རིན་པོ་ཆོེ་དྲག་

སྐྱེད་ཡིོང་བའ་ིར་ེབ་ཞུ་བ་དང་ཆོབས་ཅིིག་ཁོོང་ག་ིཆོེད་དུ་ཞིབས་བརྟེན་སྣ་མང་བྱེད་ཀྱི་ི

ཡིོད། འོན་ཀྱིང་གལ་ཏ་ེདྲུང་པ་རིན་པོ་ཆོེས་སྐུ་ལུས་བརྗོ་ེགནང་རྒྱུའ་ིཐུགས་ཐག་བཅིད་

ན། འད་ིདཀའ་ངལ་ཞིིག་མ་རེད།” ཅིེས་གསུངས། ངའ་ིསེམས་ནང་ལ་ “རེད། ཁྱོེད་རང་

གིས་གསུང་རྒྱུ་ད་ེལས་སླེ་མོ་རེད།” སྙམ་པ་ཞིིག་འཁོོར་བྱུང་།
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རིན་པོ་ཆོེའ་ིསོླེབ་མ་ཚེོས་ས་གནས་གང་དུ་ཡོིད་ཀྱིང་མཉིམ་དུ་འཛོོམས་ཏ་ེཁོོང་ག་ི

དྲག་སྐྱེད་དང་ལྷག་པར་དུ་ཁོོང་ལ་ཡོིད་པའི་ཁོོང་ཚེོའི་བརྩེ་བ་དང་དད་པ་མཚེོན་བྱེད་

དུ་ཞིབས་བརྟེན་དང་སོྨོན་ལམ་སྣ་ཚེོགས་གསོག་སྒྲུབ་བྱས་པ་རེད།

ཉི་ིམ་འགའ་ཤོས་ཀྱི་ིནང་དུ་རིན་པོ་ཆོེའ་ིདྲན་པ་གསོ་ཐུབ་སོང་། འོན་ཀྱིང་ཁོོང་ག་ི

ཀློད་པ་ལ་སྐྱོན་ཤོོར་ཡོིད་པ་མངོན་གསལ་འདུག སོྐྱན་ཅི་ིཙམ་ཤོོར་ཡིོད་པ་དང་ད་ེསྐྱར་

གསོ་ཐུབ་མིན་ང་ཚེོས་ཤོེས་མ་བྱུང་། མཐའ་མ་དེར་ང་ཚེོས་ཁོོང་ཕོ་བྲེང་དུ་གདན་འདྲེན་

ཞུས་པ་ཡིིན། ང་ཚེོས་སྨོན་ཁོང་གི་ཉིལ་ཁྲི་དམིགས་བསལ་ཞིིག་ཁོོང་གི་གཟིིམ་ཁོང་དུ་

བརྒྱབ་སྟེ་ང་རང་ཚེོའི་མི་དང་ལྷན་དུ་ཁོོང་ལ་ཉིིན་མཚེན་མེད་པར་ལྟ་རོྟེག་བྱེད་མཁོན་

སྒོེར་གྱི་ིསྨོན་ཞིབས་མ་གླེས་པ་ཡིིན། སྨོན་ཞིབས་མ་ད་ེཚེ་ོརིན་པོ་ཆོ་ེདང་ང་ཚེོའ་ིཁྱོིམ་མ་ི

ལ་འབྲེེལ་བ་ཧ་ཅིང་བཟིང་པོ་ཆོགས་ཏ་ེཁོོང་ཚེ་ོབཞི་ིབོ་ལོ་རྗོེས་མ་དེར་ཧྥུར་མོནད་ཏུ་རིན་

པོ་ཆོེའ་ིསྐུ་པུར་ཞུགས་འབུལ་ལ་སླེེབས་ཡིོད།

འབྱུང་འགྱུར་གྱི་ིཟླ་བ་འགའ་ིནང་དུ་ཁོོང་ག་ིསྐུ་གཟུགས་ཀྱི་ིགནས་བབ་ད་ེསྐོབས་ར་ེ

ཡིག་ཏུ་དང་སྐོབས་ར་ེསྡུག་ཏུ་ཕྱིིན་སོང་། དུས་ཡུན་འདིའ་ིརིང་ལ་ཆོོས་ཚེོགས་ཀྱི་ིཚེོགས་

མ་ིཚེང་མས། སྐོབས་ར་ེཁོེར་རྐྱེང་དང་སྐོབས་ར་ེམཉིམ་འཛོོམས་ཀྱི་ིསོྒོ་ནས། རིན་པོ་ཆོ་ེ

སོྔོན་མ་ནང་བཞིིན་དྲག་སྐྱེད་ཡོིང་ཐབས་དང་། དཀའ་ངལ་ཆོ་ེབའ་ིགནས་སྐོབས་འདིར་

རང་རང་སོ་སོའ་ིསྡེིག་སྒྲིབ་སོྦྱང་ཐབས་ཀྱིང་བྱས་ཡིོད། ཁོོང་གིས་བཀའ་མོལ་གནང་ཐུབ་

པ་རྩ་བ་ནས་བྱུང་མ་སོང་། ངས་ཁོོང་གིས་བཀའ་མོལ་གནང་ཐུབ་ཐབས་བྱས་ཏ།ེ སྐོབས་

ཤོིག་ལ་ཁོོང་གིས་ངས་བཤོད་པའི་ཚེིག་འབྲུ་འགའི་ལད་ཟོླས་གནང་ཐུབ་པ་བྱུང་སོང་

སྙམ་པ་དྲན་གྱི་ིའདུག དུས་ཡུན་ཐུང་ངུ་ཞིིག་ག་ིརིང་ལ་ང་ལ་ར་ེབ་བྱུང་། གང་འཚེམས་

ཤོིག་ནས་ཁོོང་གིས་ “ང་ལ་ཆོང་དགོས་” ཞིེས་གསུངས་པ་ངས་གསལ་པོ་དྲན་གྱི་ིའདུག 

ཁོོང་གིས་ད་ེལྟར་ཏན་ཏན་གསུངས་སོང་སྟ།ེ ངས་མ་ིཆོེལ་ལ་ད་ེལྟར་ཤོོད་སྐོབས་ཁོོས་ཡིིད་

ཆོེས་མ་བྱས་པ་ངས་ཤོེས་ཀྱི་ིཡིོད།
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ང་ཚེོས་ཁོོང་ལ་ནད་གསོ་ཁོང་ཞིིག་ཏུ་སྐུ་གཟུགས་གསོ་ཐབས་བྱས་ན་སྙམ་པའི་

བསམ་བོླ་འཁོོར་བའི་རིམ་པ་ཞིིག་བྱུང་ཡིོད་ཀྱིང་། ༡༩༨༧ ལོའ་ིཟླ་བ་གསུམ་པའི་འགོ་

སོྟད་དུ་ཁོོང་ག་ིསྙུན་གཞི་ིཡིང་སྐྱར་སྡུག་ཏུ་ཕྱིིན་སོང་། ༡༩༨༧ ཟླ་བ་གསུམ་པའ་ིཟླ་དཀྱིིལ་

དུ་ཁོོང་སྐྱར་དུ་སྨོན་ཁོང་ལ་བསྐྱལ་དགོས་བྱུང་བ་རེད།

འདིའ་ིསྐོབས་སུ་ང་ལ་རིན་པོ་ཆོེའ་ིསོྐོར་ལ་རྨ་ིལམ་མང་པོ་རྨིས་མོྱོང་། ཟླ་བ་དང་པོའ་ི

ནང་ལ་ཁོོང་རྒྱལ་པོའ་ིགཟིིམ་ཁོང་ཞིིག་ག་ིནང་དུ་བཞིེངས་ཏ་ེབཞུགས་ཡིོད་པ་རྨིས་བྱུང་། 

ཁོོང་གིས་གོས་ཆོེན་གྱི་ིཕྱུ་པ་སེར་པོ་ཞིིག་མཆོོད་ད།ེ ཆོོས་གསུངས་པའ་ིམདུན་ལམ་གྱི་ིརྩ་ེ

མོར་སོན་དུས། དགུང་ལོ་སུམ་ཅུའ་ིདཀྱིིལ་ལ་ཕེབས་པ་ཞིིག་འདུག ཁོོང་ཞི་ེདྲགས་རྣམ་

པ་མཛོེས་པོ་དང་རྨ་ིལམ་གྱི་ིནང་དུ་ཁོྲ་བོའ་ིསྐུར་བཞིེངས་འདུག རྨ་ིལམ་གྱི་ིནང་དུ་ཁོོང་

གིས་ང་ལ་མཛུབ་མོ་གཉིིས་ཀྱིིས་མཛུབ་བརྡོ་གནང་བཞིིན་ “ང་མགོྱིགས་པོར་ཤོ་ིཡི་ིརེད།” 

ཅིེས་གསུངས། ཁོོང་གིས་སྤྱིན་ཆོེན་པོར་གདངས་ཏེ་ “ད་ཆོ་ཚེང་མ་ཁོྱོད་རང་ལ་རག་

ལས་ཡོིད།” ཅིེས་གསུངས། དེ་ནི་ངས་ང་རང་གི་མི་ཚེེ་འདིའི་རིང་ལ་གང་ཐུབ་ཅིི་ཐུབ་

ཀྱིི་སོྒོ་ནས་ཁོོང་གིས་ང་ལ་གནང་བའི་ཤོམ་བྷ་ལའི་བསྟན་པ་དེའི་འགན་འཁུར་དགོས་

ཀྱི་ིཡིོད་པའ་ིགོ་དོན་དུ་བཀྲལ་བ་ཡིིན། ཟླ་བ་གཉིིས་པའ་ིའགོ་སོྟད་དུ་ང་ལ་ཁོོང་ག་ིསོྐོར་

ལ་རྨ་ིལམ་གཞིན་ཞིིག་རྨིས་བྱུང་། ཇེ་ིལྟར་སངས་རྒྱས་བཅོིམ་ལྡན་འདས་སྐུ་མྱོ་ངན་ལས་

འདས་སྐོབས་སུ་གནང་བ་ལྟར། ཁོོང་གིས་གཞོིགས་གཡིས་པ་མལ་སར་ཕབ་སྟ་ེཉིལ་ཁྲ་ི

རྐྱེང་པ་ཞིིག་ག་ིསྟེང་དུ་ཕྲེད་ཉིལ་གནང་སྟ་ེབཞུགས་འདུག ཁོོང་གིས་ང་ལ་ “ང་མགོྱིགས་

པོ་ཤོ་ིརྒྱུ་རེད། ང་ཤོ་ིསྐོབས་གཡིས་གཡོིན་གྱི་ིགནས་ཚུལ་རྣམས་ཡིག་པོ་ཡིོང་མིན་གྱི་ིཐད་

ལ་སེམས་ཁྲལ་ཞི་ེདྲགས་འདུག” ཅིེས་གསུངས།

ཁོོང་སྨོན་ཁོང་ལ་སྐྱར་དུ་བསྙལ་སྐོབས་ཁོོང་ལ་ཁྲག་གི་རྒྱུ་བ་འགག་པའི་དཀའ་

ངལ་ཤུགས་ཆོ་ེབྱུང་ཡིོད། སྐོབས་ཤོིག་ལ་ཁོོང་ཚེོས་ཁོོང་ག་ིཕོ་བར་སྦུ་གུ་ཞིིག་བརྒྱུས་སོང་། 

ཟླ་བ་གསུམ་པའ་ིཟླ་མཇུག་ཏུ་ཁོོང་ག་ིཕོ་བའ་ིཨ་ིཁུང་ནས་ཁྲག་འཛོག་རྒྱུ་འགོ་བཙུགས་

སོང་། དུས་ཚེོད་འདིའི་གཡིས་གཡོིན་དུ་ང་མཚེན་གཉིིས་ཀྱིི་རིང་ལ་ཕྱིི་ལ་ཕྱིིན་ཏེ་མེད། 



འབྲུག་སྒྲ།

645

ང་ནེའུ་ཡིོག་ལ་ཚེོང་འདུས་ཀྱི་ིའགྲེམས་སོྟན་ཞིིག་ལ་ཕྱིིན་པ་ཡིིན། ཅིིའ་ིཕྱིིར་ཞི་ེན་ངས་

ཧ་ལི་ཧྥོག་སི་རུ་ཕྲུ་གུའི་གོྱིན་ཆོས་ཀྱིི་ཚེོང་ཁོང་ཞིིག་སོྒོ་འབྱེད་ཀྱིི་ཡིོད་པས་ཚེོང་ཁོང་

ག་ིའཚེོང་ཆོས་ཉོི་རུ་འགྲོ་དགོས་བྱུང་། གལ་ཏ་ེང་ལམ་སེང་ཕྱིིར་ལོག་དགོས་པ་བྱུང་ཚེ་ེ

ད་ེབྱེད་ཐུབ་པའ་ིཆོེད་དུ་ཧ་ལ་ིཧྥོག་ས་ིརུ་ཡིོད་པའ་ིམ་ིཚེ་ོདང་འབྲེེལ་བ་ཆོད་མེད་དུ་ཉིར་

ཡིོད། ངའི་བསམ་པར་ཅིི་སྟེ་ངས་བྱ་བ་དཀྱུས་མ་རྣམས་མུ་མཐུད་དེ་བྱེད་པ་དང་། ཚེང་

མ་འགྲིག་བསྡེད་ཡོིད་སྙམ་པ་བྱས་ན། འགྲིག་འགོྲ་བའང་ཡོིང་སྲོིད་སྙམ་བྱུང་། མི་ཚེང་

མ་ནང་བཞིིན་སྐོབས་དེར་ངས་སེམས་ཚེོར་བཀག་ནས་བསྡེད་པ་ཡིིན། ངས་མཚེན་ལ་

རྟེག་པར་གཉིིད་སྨོན་བཟིས་ཏ་ེརང་འགུལ་གྱི་ིཁོ་ལོ་པ་ནང་བཞིིན་བྱ་བ་བྱས། ཁོོང་ཚེོས་

ང་ལ་ནེའུ་ཡོིག་ལ་ཁོ་པར་བཏང་ནས་རིན་པོ་ཆོེའི་གནས་སྟངས་ཇེེ་སྡུག་ཏུ་འགོྲ་ཡིི་

འདུག་ཅིེས་བཤོད་པ་དང་ང་ལམ་སེང་ཕྱིིར་ལོག་པ་ཡིིན། ང་ནང་དུ་སླེེབས་པའ་ིམཚེན་

རྗོེས་མ་དེར་ང་ལ་རིན་པོ་ཆོེ་དང་ང་གཉིིས་མཉིམ་དུ་བོད་ལ་ཡིོད་པའི་རྨི་ལམ་གཞིན་

ཞིིག་རྨིས་བྱུང་། ད་ེགར་ང་དགོན་པ་ཞིིག་ག་ིསྒུག་ཁོང་དུ་བསྡེད་འདུག ཀརྨ་པ་སྐུ་ཕྲེང་

བཅུ་དྲུག་པ་ང་བསུ་བར་ཕེབས་བྱུང་། ཁོོང་སྐུ་ན་གཞིོན་པོ་དང་གྲྭ་ཆོས་ཀྱི་ིསྟེང་དུ་གོས་

ཆོེན་གྱི་ིསོྟད་འགག་ཅིིག་མཆོོད་འདུག ཁོོང་ག་ིལྷན་དུ་རྙིིང་མའ་ིདབུ་ཁྲིད་དང་བླ་མ་ཧ་

ཅིང་རྩ་ཆོེན་སྐྱབས་རྗོེ་བདུད་འཇེོམས་རིན་པོ་ཆོེའང་སྐུ་ན་གཞིོན་པོ་དང་། ན་བཟིའ་

སེར་པོ་ཞིིག་མཆོོད་ནས། ཤོངས་གཅིིག་ལ་རྣ་རྒྱན་བཏགས་ཏེ་བཞིེངས་བཞུགས་འདུག 

བདུད་འཇོེམས་རིན་པོ་ཆོེའ་ིདབུ་སྐྲ་ད་ེནག་ལ་རིང་བ་འོད་འཕོྲ་ཞིིང་རྣལ་འབོྱར་པའ་ིཆོ་

ལུགས་སུ་འདུག དྲུང་པ་རིན་པོ་ཆོ་ེཡིང་ད་ེགར་འདུག ཁོོང་ཡིང་ན་གཞོིན་ཡིིན་པ་དང་

གྲྭ་ཆོས་མཆོོད་འདུག ཁོོང་དགུང་ལོ་ཉིི་ཤུ་རྩ་གསུམ་རྩ་བཞིི་སོྐོར་ཞིིག་ལོན་ཡོིད་པ་ལྟ་

བུ་དང་དབུ་སྐྲ་བཞིར་གནང་འདུག

དང་པོ་༸རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པ་ཁོང་པའི་ནང་དུ་ཕེབས་གནང་སོང་། ཁོོང་ཞིབས་

བཀྱིག་མཐོ་བོ་ཞིིག་ག་ིསྟེང་དུ་བཞུགས་གནང་། ད་ེནས་སྐྱབས་རྗོ་ེབདུད་འཇོེམས་རིན་

པོ་ཆོེ་ཕེབས་ཏེ་བཞུགས་ཁྲི་མཐོ་ཙམ་ཞིིག་གི་ཐོག་ཏུ་བཞུགས་གནང་། མཐའ་མ་དེར་
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དྲུང་པ་རིན་པོ་ཆོེ་ཕེབས་ནས་བཞུགས་ཁྲི་དེ་གའི་ཐོག་ཏུ་བཞུགས། དེ་རྗོེས་སུ་ང་ཁོང་

པར་འཛུལ་ཏ་ེཀརྨ་པ་ལ་ཁོ་ཕྱིོགས་ཏ།ེ དྲུང་པ་རིན་པོ་ཆོེའ་ིཁོ་ཐུག་དེར་འཚེིག་ཇེའ་ིཅོིག་

ཙ་ེཞིིག་ག་ིམདུན་དུ་སྐྱིལ་ཀྲུང་བཅིས་ཏ་ེས་སྟེང་དུ་བསྡེད་པ་ཡིིན། ཀརྨ་པའ་ིམདུན་དུ་ཇེ་

དཀར་སྙིང་རྗོེ་མོ་ཞིིག་འདུག ཁོོང་གིས་ང་ལ་ཧ་ཅིང་ཐད་ཀར་དང་དཀྱུས་མ་ཡིིན་པའི་

གནས་ཚུལ་ཞིིག་འགྲེལ་བཤོད་སོྐྱན་གནང་ག་ིའདུག

མཚེན་རྗོེས་མ་དེར་ང་ལ་༸རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པ་དང་སྐྱབས་རྗོ་ེབདུད་འཇོེམས་རིན་

པོ་ཆོ་ེཡིང་སྐྱར་རྨ་ིལམ་རྨིས་བྱུང་། ཀརྨ་པས་བཞུགས་ས་སྟོང་པ་ཞིིག་ལ་ཕྱིག་མཛུབ་ཀེར་

གནང་སྟེ་ཁོོང་གཉིིས་ཀྱིིས་དྲུང་པ་རིན་པོ་ཆོེ་ལ་སྒུག་ནས་བཞུགས་ཡིོད་གསུངས་བྱུང་། 

རྨ་ིལམ་གྱི་ིསྐོབས་ཐོག་ད་ེག་རང་དུ་ངའ་ིཉིལ་ཁྲིའ་ིའགྲམ་དུ་ཡིོད་པའ་ིབརྡོ་གཏོང་འཕྲུལ་

འཁོོར་ད་ེགྲགས་སོང་། ད་ེན་ིགལ་ཏ་ེཛོ་དྲག་བྱུང་ན་སྙམ་སྟ་ེཉིར་བ་རེད། ངས་སྨོན་ཁོང་

དུ་ཁོ་པར་བཏང་བས་ཁོོང་ཚེོས་རིན་པོ་ཆོ་ེལ་ཁྲག་མང་པོ་ཐོན་གྱི་ིའདུག་ལམ་སེང་ཤོོག་

བརོྗོད་བྱུང་། ང་དེ་གར་སླེེབས་དུས་ཁོོང་གི་ཕོ་བ་ལ་སྦུ་གུ་བཅུག་སའི་ཨི་ཁུང་དེ་ནས་

ཁྲག་འཛོག་བཞིིན་ཡོིད་པ་ཤོེས་བྱུང་། གཞི་ིརྩའ་ིཆོ་ནས་ཁོོང་ག་ིསྐུ་གཟུགས་ཡོིངས་རོྫོགས་

འཐོར་ཞིིག་ཏུ་འགོྲ་བཞིིན་འདུག རིན་པོ་ཆོེ་མགོྱིགས་པོར་གོྲངས་རྒྱུ་ཡིིན་པ་གསལ་པོ་

རེད། ཁོོང་དེ་སོྔོན་སྨོན་ཁོང་གི་རྒྱུན་ལྡན་ཁོང་པ་ཞིིག་གི་ནང་དུ་ཡོིད། འོན་ཀྱིང་ད་ཆོ་

ཁོོང་སྐྱར་དུ་མྱུར་སོྐྱབ་སྨོན་བཅོིས་ཁོང་དུ་བསྐྱལ་འདུག

ཁོོའ་ིཡིབ་ཀྱི་ིགནས་སྟངས་ཛོ་དྲག་ཡིོད་པར་བརྟེེན། སླེོབ་སོྦྱང་བྱེད་བཞིིན་ཡིོད་པའ་ི

ས་དབང་འོད་གསལ་དབྱིན་ཡུལ་ནས་ཚུར་ལོག ཧ་ལ་ིཧྥོག་ས་ིརུ་ཡོིད་པའ་ིམ་ིཧ་ཅིང་མང་

པོ་ཞིིག་རིན་པོ་ཆོེར་མཇེལ་ཁོ་མཐའ་མ་ད་ེཞུ་བར་སྨོན་ཁོང་དུ་སླེེབས་བྱུང་། གཞིན་མང་

པོ་ཞིིག་གནམ་ཐོག་ནས་སླེེབས། སྨོན་ཁོང་ནས་ཀྱིང་ང་ཚེོར་མཇེལ་ཞུའ་ིཆོེད་སྒུག་སོྡེད་

མཁོན་ཚེོའི་ཆོེད་དུ་སྒུག་ཁོང་དམིགས་བསལ་ཞིིག་སྤྲོད་བྱུང་། མི་ཚེོར་ཐོན་མཇེལ་ཞུ་

རྒྱུའི་ཆོེད་དུ་ཐེངས་རེར་མི་གྲངས་མང་པོ་དང་བཅིས་རུ་བསྒྲིགས་ཏེ་ཁོོང་གི་མྱུར་སོྐྱབ་

སྨོན་བཅོིས་ཁོང་ག་ིནང་དུ་ཡིོང་དུ་བཅུག སྨོན་ཁོང་ནས་ང་ཚེོར་ང་ཚེ་ོརང་ག་ིལས་བྱེད་
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ཇེ་ིསྙེད་ཅིིག་ཁོོང་ལ་ཞིབས་ཞུའ་ིཆོེད་དུ་འཇོེག་ཏུ་བཅུག་བྱུང་། ལས་ཀ་ད་ེཙམ་མེད་ཀྱིང་

ང་ཚེོའི་ལས་བྱེད་ལྔ་དྲུག་ཅིིག་རྟེག་ཏུ་རིན་པོ་ཆོེའི་མཐའ་སོྐོར་དུ་བསྡེད་པ་རེད། དེ་ནི་

མ་ིཚེོའ་ིསེམས་ལ་མྱོ་ངན་ཆོེན་པོ་དང་། ཚེོར་ཤུགས་ཆོེན་པོ་བྱུང་བའ་ིསྐོབས་ཤོིག་རེད། མ་ི

མང་པོ་ཞིིག་ཁོོང་ག་ིསྨོན་ཁོང་ག་ིཁོང་མིག་དེར་འཛུལ་བ་དང་མིག་ཆུ་ཤོོར། གཟིའ་འཁོོར་

གཅིིག་ཙམ་གྱི་ིརིང་ལ་འད་ིལྟར་མུ་མཐུད་བྱུང་།

སྤྱིི་ཟླ་བཞིི་པའི་ཚེེས་ ༤ ཉིིན་དེར་རིན་པོ་ཆོེ་སྐུ་ཞིིང་ལ་ཕེབས་རྒྱུ་ཡིིན་པ་གསལ་

པོ་འདུག ང་དང་། ས་དབང་། རྒྱལ་ཚེབ། ད་ེབཞིིན་བོླ་ཉི་ེབའ་ིསོླེབ་མའ་ིཚེན་པ་གཅིིག་

བཅིས་རིན་པོ་ཆོེའི་དྲུང་དུ་བཅིར་ནས་དེར་བསྡེད་པ་ཡིིན། ང་ཚེོས་དེར་ཉིིན་གང་པོར་

དང་དགོང་དྲོ་མུ་མཐུད་ནས་སོྨོན་ལམ་བཏོན་ནས་བསྡེད་པ་ཡིིན། རིན་པོ་ཆོེས་ཨག་

ཝིི་ནལ་ཞིེས་པའི་དབུགས་ཀྱིི་འབྱིན་རྔུབ་སྟེ། འབྱིན་རྔུབ་ཟིབ་མོ་ཀློད་རྩ་ནས་དབུགས་

འབྱིན་རྔུབ་གནང་རྒྱུ་འགོ་ཚུགས། འདི་ལྟར་དུས་ཡུན་གང་འཚེམས་གནང་བའི་རྗོེས་

སུ། དབུགས་གཏོང་ལེན་གྱིི་དབར་ལ་སོྟང་ཆོ་རིང་མོ་དེ་འདྲ་བྱུང་སོང་། དེ་ནས་སྐོབས་

ཤོིག་ལ་རིན་པོ་ཆོེས་སྤྱིན་ཕྱིེས་ནས་ཐུགས་རིག་ཡོིངས་སུ་སད་ཅིིང་། སངས་ཏེ་ཐུགས་

བསྒྲིམས་ནས་ཁོང་པའི་ནང་དེར་སྤྱིན་སོྐོར་སོྐྱན་གནང་སོང་། ཁོོང་གི་སྤྱིན་དེ་དག་སྔོ་

མོ་ནང་བཞིིན་གང་ལས་རོྣ་བ་དང་ནག་པོ་ཡིོད་པ་ངས་དྲན་གྱི་ིའདུག ད་ེདུས་ངས་ཁོོང་

ལ་ “ཕྱིིར་ལོག་ཕེབས་རོགས་གནང་།” ཞིེས་གསོལ་འདེབས་ཞུས་པ་ཡིིན། ཁོོང་གིས་སྤྱིན་

བཙུམ་པ་གནང་སྟ་ེདབུགས་ཐེངས་མ་གཉིིས་བླངས་ཏ་ེད་ེནས་སྐུ་ཞིིང་ལ་ཕེབས་གནང་

སོང་། མཆོོད་ཆོང་ཤུགས་ཆོེ་བཞིེས་པའི་རྐྱེེན་གྱིིས་ཁོོང་ལ་འབོྱར་ལྡན་པའི་ན་ཚེ་དུ་

མ་བྱུང་ཡོིད་ཀྱིང་། དོན་དངོས་སུ་གཅིིན་སྙིའི་ནད་དང་། ཁྲག་ཤོེད་མཐོ་བའི་ནད་གཞིི་

དེ་དག་གིས་རྒྱུན་ལྡན་མ་ཡིིན་པའི་ཁྲག་གི་མངར་ཆོའི་རིམ་པ་མཐོ་རུ་ཕྱིིན་ཏེ་སྙིང་གི་

འཕར་ལྡིང་མཚེམས་ཆོད་པ་ཡིིན་ངེས་སྙམ། ཁོོང་གི་འཆོི་རྐྱེེན་གཙོ་བོ་དེ་གཅིིན་དུག་

གཉིན་ཚེད་ད།ེ སྙིང་རྩ་འགག་པའ་ིརྐྱེེན་ལས་བྱུང་བའ་ིན་ཚེའ་ིརིགས་ཤོིག་རེད།
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ང་ཚེོའ་ིལས་བྱེད་དམིགས་སུ་བཀར་ནས་མ་ིཆོེལ་དང་། ཇེིམ་ཇེ་ིམེན་། མར་ཋེ་ིཇེ་ནོ་

ཝི་ེཚེི་བཅིས་ཀྱིིས་རིན་པོ་ཆོ་ེགོྲངས་ན་ཅི་ིབྱེད་དགོས་པའ་ིཐད་ལ་སྨོན་ཁོང་དང་འབྲེེལ་བ་

བྱེད་བཞིིན་ཡོིད། སྨོན་ཁོང་ནས་ཡིང་སྐྱར་ང་ཚེོར་རོགས་མགོན་ཧ་ལས་པ་བྱས་སོང་། ང་

ཚེོར་སོྔོན་ཚུད་ནས་བཟོིས་པའ་ིའཆོར་གཞི་ིཞིིག་ཡིོད། སོྲོལ་རྒྱུན་ལྟར་ན་བླ་ཆོེན་ཞིིག་ག་ི

སྐུ་པུར་ལ་འདས་མཆོོད་ཇེི་ལྟར་བྱེད་ལུགས་ལྟར། རིན་པོ་ཆོེ་གཤོེགས་རྗོེས་ཁོོང་གི་སྐུ་

པུར་ཞུགས་འབུལ་སོགས་ང་ཚེོས་ཇེ་ིལྟར་བྱེད་དགོས་པའ་ིཐད་ལ་མར་ཋེིས་གནས་ཚུལ་

འཚེོལ་སྡུད་བྱེད་བཞིིན་ཡོིད།

བོད་ཡིིག་གི་ཡིི་དམ་གྱིི་ལྷ་སྣ་ཚེོགས་པའི་གཟུངས་སྔོགས་ཡིིག་འབྲུ་རྣམས་ཤོོག་བུ་

ཆུང་ཆུང་གི་ཐོག་ཏུ་དཔར་བཏབ་ནས་དེ་དག་ཁོོང་གི་སྤྱིན་ལྕིབས་དང་། ཤོངས་ཁུངས། 

ཞིལ། དེ་བཞིིན་ཞིལ་རས་དང་སྐུ་གཟུགས་ཀྱིི་ཆོ་ཤོས་གཞིན་གྱིི་སྟེང་དུ་བཞིག ཁོོང་གི་

སྐུ་པུར་ད་ེའགོྱིགས་ཁྲིའ་ིསྟེང་དུ་བཞིག་སྟ་ེང་ཚེོས་གོླེག་སྐོས་བརྒྱུད་ད་ེའོག་ཐོག་ཏུ་ཁྱོེར་

ནས་རྒྱབ་སོྒོ་ནས་གདན་དྲངས་པ་ཡིིན། དེ་ནས་ཁོོང་སྨོན་ཁོང་གི་མྱུར་སོྐྱབ་མོ་ཊི་ཞིིག་

གི་ནང་དུ་ཕོ་བྲེང་དུ་གདན་འདྲེན་ཞུས། ང་ཚེོ་ཕོ་བྲེང་དུ་སླེེབས་དུས་ཚེོམས་ཆོེན་གྱིི་

ནང་དུ་བོད་ལུགས་ཀྱི་ིབཞུགས་ཁྲ་ིཞིིག་སོྔོན་ཚུད་ནས་གྲ་སྒྲིག་བྱས་འདུག ཚེོམས་ཁོང་

གི་ཅི་དངོས་གཞིན་དག་ཚེང་མ་ཕྱིི་ལ་བཏོན། མི་ཆོེལ་དང་། ཇེིམ། མར་ཋེི་བཅིས་ཀྱིིས་

ཁོོང་གི་སྐུ་པུར་དེར་བདམས་པའི་ཕྱུ་པ་དམིགས་བསལ་ཞིིག་ཕུལ། དེ་ནས་ཁོོང་གི་སྐུ་

པུར་དེ་བཞུགས་ཁྲིའི་སྟེང་དུ་མཉིམ་བཞིག་གི་ཚུལ་ལ་བཞིག་སྟེ། མཁྱོེན་བརྩེ་རིན་པོ་

ཆོེས་གནང་པའ་ིདམིགས་བསལ་གྱི་ིཆོོས་ཞྭ་དམར་པོ། ནམ་རྒྱུན་ཁོོང་གིས་བཀའ་དབང་

གནང་སྐོབས་སུ་བཞིེས་པ་ད་ེཁོོང་ག་ིདབུ་ལ་སོྒྲན། ད་ེདུས་གནམ་གཤོིས་ཧ་ཅིང་གྲང་མོ་

ཡིོད་པ་ངས་དྲན་གྱིི་འདུག ཁོ་བ་འབབ་བཞིིན་ཡིོད་པ་དང་སྐུ་པུར་ལ་དྲི་མ་མི་འབྱུང་

བའི་ཆོེད་དུ་སྒོེའུ་ཁུང་ཚེང་མ་ཕྱིེས་ཏེ་བཞིག་པ་རེད། སྐུ་པུར་གྱིི་གཡིས་གཡིོན་དུ་གུས་

འདུད་ཞུ་ཆོེད་དུ་བཀའ་སྲུང་དང་སྐུ་སྲུང་གི་སྲུང་མཁོན་རེ་རེ་ལངས་ཏེ་ཡིོད་པ་དང་། 

མ་ིཚེོས་སྐུ་པུར་གྱི་ིདྲུང་དུ་ཉིིན་མཚེན་ལོྟས་མེད་དུ་སོྨོན་ལམ་གསོལ་འདེབས་འུར་འདོན་
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བྱས། རིན་པོ་ཆོེ་སྐུ་ཞིིང་ལ་མ་ཕེབས་པའི་ཉིིན་འགའི་སོྔོན་ལ། མི་ལོ་བཅུ་ཕྲག་གི་ནང་

ལ་ཐེངས་དང་པོར་ཧ་ལ་ིཧྥོག་ས་ིཡི་ིགྲུ་ཁོ་དེར་འཁྱོག་རོམ་ཆོགས་ཡོིད་པ་ང་ཚེོས་རྗོེས་སུ་

ཤོེས་བྱུང་།

དེའ་ིམཚེན་མོ་དེར་ང་ཆུ་ཚེོད་འགའ་ཤོས་ཉིལ་ཡུན་གྱི་ིརིང་ལ་ང་རང་རིན་པོ་ཆོེའ་ི

མཉིམ་དུ་ཕོ་བྲེང་ཞིིག་ག་ིནང་དུ་ཡིོད་པ་རྨིས་བྱུང་། ད་ེགར་ཕོྱིགས་བཞི་ིལ་སོྒོ་ཆོེན་བཞི་ི

འདུག ཤོར་སོྒོ་སོྔོན་པོ་དང་། ལོྷ་སོྒོ་སེར་པོ། ནུབ་སོྒོ་དམར་པོ། བྱང་སོྒོ་ལྗང་ཁུ་བཅིས་

འདུག ད་ེན་ིསོྒོ་ཆོེན་བཞི་ིདང་ཀ་བ་མང་པོ་ལྡན་པའ་ིཁོང་ཆོེན་ཞིིག་རེད། རིན་པོ་ཆོ་ེདང་

ང་གཉིིས་རྒྱལ་ཁོང་ག་ིདཀྱིིལ་དེར་འདུག ཁོོང་གིས་རྒྱལ་སྲོས་གཞིོན་ནུ་ཞིིག་ནང་བཞིིན་

ན་བཟིའ་བཞིེས་འདུག ཁོོང་གིས་ནོར་བུའ་ིཕྲ་རྒྱན་ལྡན་པའ་ིཅོིད་པཎ་ཞིིག་དང་། མཛོེས་

ཤོིང་ཡིིད་དུ་འོང་བའི་མགུལ་རྒྱན་དང་རྣ་རྒྱན་བཞིེས་འདུག ངེད་གཉིིས་ཀྱིིས་གཉིིས་

སོྦྱར་གྱི་ིབད་ེབར་ལོངས་སོྤྱིད་བཞིིན་འདུག (རྨ་ིལམ་གྱི་ིནང་དུ་ཁོོང་ག་ིཕོ་མཚེན་ཧ་ཅིང་

ཆོེན་པོ་འདུག) ཁོོར་ཡུག་ན་ིརང་བཞིིན་གྱིིས་འོད་གསལ་བ་ཞིིག་འདུག ཁོོང་ལ་ཚེོན་

མདོག་དང་གང་ཟིག་བྱ་ེབྲེག་ག་ིཁྱོད་ཆོོས་མ་ིའདུག ནུས་མཐུ་ཤུགས་ཆོ་ེཞིིག་ཁོོ་ན་འདུག 

ཁོོང་གིས་ཞིལ་ཤོར་ལ་གཟིིགས་ཏེ་ང་གཉིིས་ཀྱིིས་མར་ཉིལ་བ་དང་ཡིར་འགྲེངས་པ་

གཉིིས་ཀའ་ིངང་ནས་འདོད་པར་སོྤྱིད་བཞིིན་འདུག ད་ེནས་ང་གཉིིད་སད་བྱུང་།

ཉིིན་འགའ་ཤོས་ཀྱི་ིརིང་ལ་ཕོ་བྲེང་དུ་མ་ིབརྒྱ་ཕྲག་བརྒལ་བ་སོྨོན་ལམ་འདོན་པར་

སླེེབས་བྱུང་། ལོ་མང་རིང་ལ་རིན་པོ་ཆོེས་ང་ཚེོར་བསླེབས་གནང་པའ་ིཉིམས་ལེན་ཚེང་

མ་ང་ཚེོས་བྱས་པ་ཡིིན། དུས་ཚེོད་མང་ཆོ་ེབར་མ་ིཚེོས་རིན་པོ་ཆོེས་གལ་ཆོ་ེནན་ཏན་དུ་

བརྩིས་གནང་བའི་བཞུགས་སོྒོམ་ཉིམས་ལེན་བྱས། ང་ཚེོས་རིན་པོ་ཆོེ་ལ་ ༡༩༦༨ ལོར་

འབྲུག་ཡུལ་དུ་རྙིེད་སོན་བྱུང་བའི་ཕྱིག་རྒྱ་ཆོེན་པོའ་ིསྒྲུབ་ཐབས་དང་། ཁོོང་གི་སོླེབ་

མ་མང་པོར་ལུང་གནང་པའི་རོྡོ་རྗོེ་རྣལ་འབོྱར་མའི་སྒྲུབ་ཐབས། ང་ཚེོ་མེག་སི་ཁོོ་ལ་

ཡིོད་སྐོབས་ཁོོང་གིས་བྲེིས་གནང་བའི་ཝིེར་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་བཅིས་ཀྱིང་ཉིམས་ལེན་

བྱས་པ་ཡིིན།
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མི་རྣམས་ཀྱིི་ངག་རྒྱུན་ལ་བླ་མ་ཉིམས་རོྟེགས་དང་ལྡན་པ་ཞིིག་གོྲངས་ན། བླ་མ་དེ་

ཐུགས་དམ་ལ་ཉིིན་མང་བཞུགས་ཡུན་གྱི་ིརིང་ལ་ཁོོང་ག་ིསྙིང་ག་ད་ེདོྲན་མོར་སོྡེད་ཀྱི་ིཡོིད་

རེད་ཟིེར་སོྲོལ་ཡིོད། ང་རང་འདིའ་ིསོྐོར་ལ་ཐ་ེཚེོམ་བྱེད་མཁོན་ཞིིག་ཡིིན། འོན་ཀྱིང་ངས་

ཉིིན་ལྟར་རིན་པོ་ཆོེའ་ིན་བཟིའ་ིའོག་ཏུ་ཁོོང་ག་ིསྙིང་གར་ལག་པ་བཞིག་སྟ་ེབརྟེག་དཔྱོད་

བྱས་པ་ཡིིན། ད་ེདོྲན་མོར་བསྡེད་འདུག འགོ་སོྟད་ངས་ང་རང་ལ་གོྱིན་ཆོས་དེས་རིན་པོ་

ཆོེའ་ིསྐུ་པུར་དྲོན་མོར་བཞིག་པ་རེད་བསམས་ནས་འགྲེལ་བཤོད་བྱེད་ཐབས་བྱས་པ་ཡིིན། 

ད་ེནས་ངས་ད་ེགར་དོྲད་ཀྱི་ིའབྱུང་ཁུངས་གང་ཡིང་མེད་པ་དང་། གོྱིན་ཆོས་ཀྱིིས་གཟུགས་

པོ་གྲང་མོ་ཞིིག་དོྲན་མོར་ཉིར་ཐུབ་ཀྱི་ིམེད་པ་ད་ེརོྟེགས་བྱུང་། ཡིིན་ན་ཡིང་ཐུགས་དཀྱིིལ་

དེ་ཉིི་མ་གསུམ་གྱིི་རིང་ལ་དྲོན་མོར་བསྡེད་སོང་། ཕོྱིགས་མཚུངས་སྐུ་གཟུགས་ལ་ཧྲིེང་

མཁྲེགས་ནམ་ཡིང་བྱུང་མ་སོང་། ད་ེན་ིརྒྱུན་ལྡན་མ་ཡིིན་པ་ཞིིག་རེད།

ཉིིན་གསུམ་པ་དེར་ངས་རིན་པོ་ཆོེའི་བྲེང་ལ་ལག་པ་འཇོེག་དུས་གྲང་མོ་ཆོགས་

འདུག འདི་ནི་ཏིང་ངེ་འཛོིན་ལས་གོྲལ་བའི་མཚེོན་རྟེགས་ཤོིག་རེད། འདིའི་སྐོབས་སུ་

ཁོོང་གིས་ཕུང་པོ་ནས་ཁོམས་དཀར་དམར་འཛོག་པའི་འགོ་ཚུགས་སོང་། འདི་ཡིང་

མཉིམ་གཞིག་ལས་གྲོལ་བའ་ིརྟེགས་མཚེན་གཞིན་ཞིིག་རེད།

རྒྱལ་ཚེབ་ལ་སྐུ་པུར་ཞུགས་འབུལ་མགྱིོགས་སུ་གཏོང་འདོད་དང་། གང་མགོྱིགས་

བྱེད་དགོས་པའི་བསམ་ཚུལ་འདུག ཞུགས་འབུལ་གྱིི་ཆོོ་ག་གནང་བར་མཁྱོེན་བརྩེ་

རིན་པོ་ཆོེ་ག་དུས་ཕེབས་ཐུབ་མིན་གྱིི་སོྐོར་ལ་རྒྱལ་ཚེབ་ཀྱིིས་མཁྱོེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆོེ་

ལ་འབྲེེལ་བ་བྱེད་བཞིིན་ཡོིད། མཁྱོེན་བརྩ་ེརིན་པོ་ཆོེས་ཞུགས་འབུལ་མ་གནང་སོྔོན་ལ་

གཟིའ་འཁོོར་བདུན་སྒུག་དགོས་པ་གསུངས་འདུག རྒྱལ་ཚེབ་ལ་ཞུགས་འབུལ་རྒྱུན་

རིང་པོ་དེ་འདྲ་ཕྱིིར་འགྱིངས་བྱེད་འདོད་མེད། འོན་ཀྱིང་ཁོོས་མཁྱོེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆོེའི་

ཐུགས་འདོད་ཟོླག་ཐུབ་ཀྱི་ིམེད། དེས་ན་ཞུགས་འབུལ་ད་ེསྤྱི་ིཟླ་ལྔ་པའ་ིཟླ་མཇུག་ཏུ་བྱེད་

རྒྱུའ་ིའཆོར་གཞི་ིབཀོད་ད།ེ བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གྱི་ིལུགས་སོྲོལ་ལྟར་རིན་པོ་ཆོེའ་ིསྐུ་

པུར་ཉིར་ཚེགས་བྱེད་རྒྱུ་བྱས། དེ་ཡིང་བླ་ཆོེན་ཞིིག་གི་སྐུ་པུར་ཉིར་ཚེགས་བྱེད་རྒྱུར་
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སོྲོལ་རྒྱུན་གྱིི་ལམ་སོྟན་ཡོིད་པ་གཞིིར་བཟུང་བྱས། རིན་པོ་ཆོེས་ལམ་སོྟན་འདི་དག་གི་

སོྒྲམ་གཞིི་ཞིིག་ཁོོང་གིས་མིལ་གྲོང་ཚེོ་ཡིི་སྐུ་མཚེམས་སྐོབས་སུ་ལྗགས་རོྩམ་གནང་

བའི་ཁོོང་གི་ཡིིག་ཐོག་ཞིལ་ཆོེམས་ནང་དུ་གསལ་ཡིོད། ཞིིབ་ཕྲའི་ཐད་ལ་མར་ཋེི་དང་། 

མ་ིཆོེལ། ཇེིམ་གསུམ་གྱིིས་ཅི་ིཞིིག་བྱེད་དགོས་པ་མཁྱོེན་མཁོན་གྱི་ིབླ་མ་མང་པོར་བཀའ་

འདྲ་ིདགོངས་སོྐོར་ཞུས་པ་རེད།

ཐུགས་དམ་གྲོལ་བའ་ིརྗོེས་སུ་རིན་པོ་ཆོེའ་ིསྐུ་པུར་བཞུགས་སའ་ིཔུར་སྒོམ་དམིགས་

བསལ་ཞིིག་བཟོིས་པ་རེད། སྐོབས་དེར་ཁོོང་ག་ིསྐུ་པུར་ཀརྨའ་ིཆོོས་གླེིང་དུ་གདན་འདྲེན་

ཞུ་རྒྱུའ་ིཆོེད་དུ་པུར་སྒོམ་གྱི་ིནང་དུ་བཞུགས་སུ་གསོལ། ཁོ་རལ་ས་ིཕ་ིརིང་ངར་གྱིིས་ཁོ་ེན་

ཌའ་ིམཁོའ་འགྲུལ་ (Air Canada) གྱི་ིདམིགས་བསལ་གནམ་གྲུ་ཞིིག་གླེས་ཏ།ེ སྐུ་པུར་ད་ེ

ཁོ་ེན་ཌ་དང་ཨ་རིའ་ིས་མཚེམས་བརྒལ་ཏ་ེགདན་འདྲེན་ཞུ་ཆོོག་པའ་ིཆོོག་མཆོན་ཐོབ་པ་

བྱས་འདུག གནམ་གྲུ་དེའ་ིམིང་ལ་སྟག་སེང་ཁྱུང་འབྲུག་དང་པོ་ཞིེས་བཏགས་པ་རེད། ད་ེ

ན་ིམ་ིགྲངས་ ༡༥༠ ཙམ་ཤོོང་བའ་ིགནམ་གྲུ་ཆོེན་པོ་ཞིིག་རེད། གནམ་གྲུའ་ིནང་དུ་མདུན་

དེར་པུར་སྒོམ་དང་། ད་ེནས་རིན་པོ་ཆོེའ་ིནང་མ་ིདང་ཁོོང་ག་ིབོླ་ཉི་ེབའ་ིསོླེབ་མ་མང་པོ་

ཞིིག་བསྡེད་ད་ེཡོིང་བ་རེད། ང་ཚེ་ོཧྥུར་མོནད་ཀྱི་ིབྷར་ལིང་ཋེོན་གནམ་ཐང་དུ་ཐད་ཀར་

ཕུར་ཏ།ེ ད་ེནས་པུར་སྒོམ་ད་ེདུར་སྒོམ་སྐྱེལ་འདྲེན་འཁོོར་ལོ་ཞིིག་གིས་གདན་འདྲེན་ཞུས། 

གནམ་ཐང་ནས་རྒྱང་ཐག་ཆུ་ཚེོད་གཅིིག་ཙམ་ཡིོད་པའ་ིཀརྨའ་ིཆོོས་གླེིང་དུ་ང་ཚེོས་མོ་

ཊི་བསྟར་བསྒྲིགས་བྱས་ཏ་ེཕྱིིན།

ང་མ་ིཆོེལ་དང་ངའ་ིཕྲུ་གུའ་ིལྷན་དུ་རིན་པོ་ཆོ་ེདང་ང་གཉིིས་ཐེངས་མང་སོྡེད་སའ་ི

ཁོང་པ་བྷུམ་ིཔཱལ་ིབྷཱ་ཝིན་ལ་བསྡེད་པ་ཡིིན། ཋེག་གྷི་ིད་ེདུས་རྒྱ་གར་དུ་ཡིོད་ཙང་ང་ཚེོས་

ཁོོ་ཞུགས་འབུལ་ལ་བོས་མེད། གཞིན་པ་ཚེང་མ་ད་ེགར་འཛོོམས་ཡོིད། ས་དབང་ལ་ཕ་ི

ཆོམ་གྱི་ིའགྲམ་དུ་ཁོོ་རང་ག་ིཁོང་པ་ཡིོད། སྐུ་པུར་ཞུགས་འབུལ་གྱི་ིཆོེད་བྱེད་བཞིིན་པའ་ི

གྲ་སྒྲིག་དེར་ཕྱིག་རོགས་ཀྱི་ིཆོེད་དུ་བོད་པའ་ིབླ་མ་གཉིིས་ང་ཚེོའ་ིམཉིམ་དུ་ཀརྨའ་ིཆོོས་

གླེིང་དུ་ཕེབས་པ་རེད། བླ་མ་ཨོ་རྒྱན་ན་ིདིལ་མགོ་མཁྱོེན་བརྩ་ེརིན་པོ་ཆོེའ་ིསླེོབ་མ་ཞིིག་
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རེད། ཁོོང་གིས་ནཱ་ལཎྜཱའི་ཡིིག་སྒྱུར་ཚེོགས་ཆུང་གི་ནང་དུ་ལོ་མང་ཕྱིག་ལས་གནང་བ་

རེད། བླ་མ་གངས་དགའ་ལོ་ས་ིཨན་ཇེེལ་ས་ིནས་ཧ་ལ་ིཧྥོག་ས་ིརུ་ང་ཚེོར་རོགས་པ་གནང་

བར་ཕེབས་པ་རེད། སྐུ་པུར་ཞུགས་འབུལ་མ་ཞུས་སོྔོན་ལ་སོྲོལ་རྒྱུན་གྱིི་ལམ་ནས་ཉིར་

ཚེགས་བྱེད་སྟངས་དེ་ཚྭའི་ནང་དུ་ཉིར་དགོས་འདུག རིན་པོ་ཆོེའི་སྐུ་པུར་དེ་ཀརྨའི་

ཆོོས་གླེིང་མཆོོད་ཁོང་ག་ིདཀྱིིལ་དེར་པུར་སྒོམ་དམིགས་བསལ་བ་ཞིིག་ག་ིནང་དུ་བཞིག་

པ་རེད། སྐུ་པུར་དེ་ཞིབས་བཀྱིག་སྟེང་དུ་བཞུགས་པ་ནང་བཞིིན་ཙོག་པུར་བཞུགས་སུ་

གསོལ་བ་དང་། པུར་སྒོམ་དེ་གོས་ཆོེན་གྱིིས་བཏུམས་ཡོིད། སྐུ་གདུང་གི་ཕོྱིགས་བཞིིར་

མཆོོད་པ་རྒྱ་ཆོེན་པོ་བཤོམས་ཏ་ེམར་མ་ེདང་བདུག་སོྤེས་ཉིིན་མཚེན་མེད་པར་ཕུལ། རིན་

པོ་ཆོེའི་སྒྲིག་ཆོས་དང་། ན་བཟིའ་གཞིན་དག་སྒོེར་གྱིི་སྐུ་རྫོས་བཅིས་མང་པོ་ཞིིག་ཀྱིང་

སྐུ་གདུང་ག་ིཕོྱིགས་བཞི་ིལ་འགྲེམས་སྟོན་བྱས་ཡིོད། ཉིམས་ལེན་དང་སོྨོན་ཐུན་གྱི་ིསོྔོན་

དང་མཇུག་ཏུ་སླེོབ་མ་ཚེོས་སྐུ་གདུང་ལ་སོྐོར་བ་བྱས་ཏ་ེའགྲེམས་སོྟན་བྱས་པའ་ིཅི་དངོས་

ལ་ལྟ་ཞིིབ་བྱེད་ཆོོག མཆོོད་ཁོང་ག་ིནང་དུ་སྐུ་གདུང་ག་ིགཡིས་གཡིོན་ལ་དུས་རྟེག་ཏུ་རོྡོ་

རྗོ་ེབཀའ་སྲུང་བ་ཇེ་ིསྙེད་ཅིིག་བྱ་ར་དང་ཆོ་ེམཐོང་ག་ིཆོེད་དུ་ལངས་ནས་བསྡེད་ཡོིད་པ་

དང་། ད་ེམཚུངས་གཞིན་དག་རྣམས་ཁོང་པའ་ིསོྒོ་འགྲམ་དུ་ཡོིད།

སྐུ་གདུང་ལ་མཇེལ་བ་དང་ཉིམས་ལེན་བྱེད་པར་ཉིིན་མཚེན་དབྱེར་མེད་ཀྱིིས་ཡིོང་

ན་འགྲིག་གི་ཡོིད། མི་ཚེོ་ཡིོང་སྟེ་དུས་ཚེོད་འདྲ་མིན་ལ་ཉིམས་ལེན་བྱེད་རྒྱུར་ཐོ་འགོད་

བྱེད་ཀྱི་ིཡིོད། དུས་ཡུན་འདིའ་ིརིང་ལ་ཚེོགས་འཛོོམས་ཆོེན་པོ་བྱས་ཏ་ེཉིམས་ལེན་བྱས་

པའང་ཡོིད། ང་ཚེོས་དུས་ཚེོད་ངེས་ཅིན་ལ་ཕྱིག་རྒྱ་ཆོེན་པོའ་ིསྒྲུབ་ཐབས་དང་། ཝིེར་མའ་ི

སྒྲུབ་ཐབས་ཉིམས་ལེན་བྱས་པ་དང་། རོྡོ་རྗོེ་རྣལ་འབོྱར་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཉིམས་ལེན་

བྱེད་པར་མ་ིཚེང་མ་འཛོོམས་ཀྱི་ིཡིོད།

མཆོོད་ཁོང་ག་ིཟུར་བཞི་ིལ་བླ་མ་དང་དཔོན་རིགས་སྣ་ཚེོགས་པའ་ིཆོེད་དུ་བཞུགས་

ཁྲ་ིདང་ཞིབས་བཀྱིག་བཀོད་སྒྲིག་བྱས་ཡིོད། ཟླ་བ་དེའ་ིརིང་ལ་གུས་འདུད་ཞུ་བ་དང་བསོྔོ་

སོྨོན་གནང་བར་བོད་པའ་ིབླ་མ་མང་པོ་ཞིིག་མཆོོད་ཁོང་དུ་ཕེབས་སོང་། དགོང་དོྲའ་ིརིང་
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ལ་གདན་ཞུ་བྱས་པའ་ིབླ་མ་ཞིིག་གིས་གསུང་བཤོད་གནང་ག་ིཡིོད། ༸རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་

པས་ཁོོང་རང་ཞིིང་ལ་ཕེབས་པའ་ིརྗོེས་སུ་ཆོོས་བརྒྱུད་དར་སྤེེལ་བྱེད་པར་མངགས་པའ་ི

རུམ་སྟེགས་ནས་ཕེབས་པའ་ིབླ་མ་གཙ་ོབོ་བཞི་ིཡིོད། ཁོོང་ཚེོའ་ིནང་ནས་གཅིིག་སྟ།ེ ཞྭ་

དམར་རིན་པོ་ཆོ་ེཞུགས་འབུལ་དངོས་གཞི་ིལ་ཕེབས་ཐུབ་མེད་ཀྱིང་། ཁོོང་དེའ་ིསོྔོན་ལ་

ཕེབས་པའ་ིགདན་ཞུ་བྱས་པའ་ིབླ་མ་ཞིིག་ཡིིན་པ་དང་། ཁོོང་གིས་མཆོོད་ཁོང་དུ་ཆོོ་ག་སྣ་

ཚེོགས་པ་ཞིིག་གནང་སོང་། ཁོོང་གིས་དགོང་དོྲ་ཞིིག་ལ་གསུང་བཤོད་ཀྱིང་གནང་སོང་། 

གཞིན་དག་གསུམ་སྟ།ེ འཇེམ་མགོན་རིན་པོ་ཆོ་ེདང་། ས་ིཏུ་རིན་པོ་ཆོ།ེ རྒྱལ་ཚེབ་རིན་

པོ་ཆོ་ེབཅིས་ཞུགས་འབུལ་རང་ལ་ཕེབས་གནང་སོང་།

ཆོོས་བརྒྱུད་གཞིན་གྱིི་ནང་པའི་བླ་མ་ཡིང་ཀརྨའི་ཆོོས་གླེིང་དུ་ཕེབས་གནང་སོང་། 

འགའ་ཤོས་ཀྱིིས་འཁྱུག་ཙམ་དང་འགའ་ཤོས་དུས་ཡུན་རིང་པོ་བཞུགས་གནང་སོང་། ཉི་ི

ཧོང་རྒྱལ་པོར་གཞུ་བཟོི་མཁོན་དང་མདའ་རྩལ་གྱི་ིསླེོབ་དཔོན། རིན་པོ་ཆོ་ེདང་ང་ཚེོའ་ི

ཆོོས་ཚེོགས་ལ་འབྲེེལ་བ་ཧ་ཅིང་ཉི་ེཔོ་ཡོིད་མཁོན། ཁོན་ཇུ་རུ་ཤོ་ིབྷ་ཋེ་སན་ས་ེཀརྨའ་ིཆོོས་

གླེིང་དུ་ཧ་ལམ་དུས་ཡུན་ཆོ་ཚེང་བཞུགས་སོང་། ཁོོས་རིན་པོ་ཆོེའི་སྐུ་པུར་ཞུགས་

འབུལ་ཞུ་སའི་པུར་ཁོང་ལ་ཚེོན་བཏང་བ་རེད། བོད་སྐོད་དུ་པུར་ཁོང་ཟིེར་དུས་ “རོ་

ཁོང་” ཟིེར་བ་རེད། དེ་ནི་མཆོོད་རྟེེན་ཆུང་ངུ་ཞིིག་འདྲ་བོ་ཡོིད། ས་དབང་གི་མ་ཡུམ་

ལྕམ་དཀོན་མཆོོག་ཀྱིང་ད་ེགར་ཕེབས་གནང་བྱུང་། མོས་ཞུགས་འབུལ་གྱི་ིགྲ་སྒྲིག་མང་

པོའ་ིཐོག་ལ་ལས་ཀ་བྱས་སོང་། མ་ཐུག་པར་ལོ་མང་སོང་བའ་ིརྗོེས་སུ་མོས་ ༡༩༨༦ ནང་

རིན་པོ་ཆོ་ེདང་ས་དབང་ཐུག་འཕྲད་དུ་ཐེངས་དང་པོ་སླེེབས་པ་རེད། མོ་ན་ིཆོོས་ཚེོགས་

ནང་ཚེང་མས་དགའ་པོ་བྱེད་ས་ཞིིག་ཏུ་འགྱུར་བཞིིན་པ་དང་། མོ་དེ་གར་ཡོིད་པ་དེ་ཧ་

ཅིང་དགའ་པོ་བྱུང་།

ངའ་ིཨ་མ་ཀརྨའ་ིཆོོས་གླེིང་དུ་བདུན་ཕྲག་འགའ་ཤོས་བསྡེད་པ་རེད། མོས་མོ་རང་

ག་ིདབྱིན་ཡུལ་གྱི་ིགྲོགས་པོ་ཉི་ེཤོོས་ཇེག་དང་ཨ་ལེག་ས་ིགཉིིས་མཉིམ་དུ་ཁྲིད་འདུག ཁོོང་

གཉིིས་ལ་དེ་སོྔོན་རིན་པོ་ཆོེས་ཋེིན་ཋེིན་ཞིེས་པའི་རི་མོའ་ིདཔེ་དེབ་དེའི་ནང་གི་མི་སྣ་

ཐོམ་སོན་དང་ཐོམ་སོན་ཞིེས་མིང་ཚེབ་བཏགས་གནང་ཡོིད།
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ཞུགས་འབུལ་གྱི་ིགྲ་སྒྲིག་མང་ཆོ་ེབའ་ིལྟ་རོྟེག་རྒྱལ་ཚེབ་ཀྱིིས་བྱས་པ་དང་། ཁོོས་འགྲོ་

གོྲན་ཕངས་མེད་དུ་བཏང་སོང་ཞིེས་ངར་བརོྗོད་འདོད་བྱུང་། ཐོག་མར་བཛྲ་དྷཱཏུའི་མ་

རྩའི་ཆོེད་དུ་དམིགས་ཏེ་ཡིིད་ཆོེས་དགེ་རྩ་ཞིིག་གི་ཆོེད་དུ་སྦྱིན་བདག་ཆོེན་པོ་ཇེི་སྙེད་

ཅིིག་གིས་དངུལ་སྤྲོད་ཡིོད། འོན་ཀྱིང་རྒྱུན་ལྡན་མ་ཡིིན་པའི་དགོས་མཁོོའ་ིསྐོབས་ཤོར་

ཚེེ་དངུལ་བེད་སྤྱིོད་གཏོང་ཆོོག་པའི་ཆོ་རྐྱེེན་ཞིིག་བསྐྲུན་ཡིོད། རྒྱལ་ཚེབ་ཀྱིིས་ཞུགས་

འབུལ་གྱི་ིཆོེད་དུ་དག་ེརྩའ་ིམ་དངུལ་ནས་དངུལ་བེད་སྤྱིོད་གཏོང་དགོས་བཤོད་པ་དང་། 

ངའ་ིབསམ་པར་ང་ཚེ་ོཚེང་མས་དེར་མོས་མཐུན་བྱས་པ་ཡིིན། བཛྲ་དྷཱཏུས་བྱང་ཨ་རིའ་ི

ས་གནས་ཁོག་མང་པོ་དང་། ད་ེབཞིིན་ཨ་ེཤོ་ེཡི་དང་ཡོི་རོབ་ནས་མ་ིམང་པོ་ཧྥུར་མོནད་ཏུ་

གནམ་ཐོག་ནས་གདན་འདྲེན་ཞུས་ཏ་ེགནད་ཡོིད་མ་ིསྣ་ཁོག་མང་པོའ་ིམགོྲན་ཁོང་དང་

ཁོང་གླེའ་ིའགོྲ་གོྲན་ཆོ་ཚེང་བཏང་བ་རེད། གོླེག་བརྙིན་བཟོི་མཁོན་ཚེན་པ་ཞིིག་གིས་གྲ་

སྒྲིག་ཡོིངས་རོྫོགས་དང་། དེ་བཞིིན་ཞུགས་འབུལ་བཅིས་གོླེག་བརྙིན་དུ་བཟོིས་པ་དང་། 

གོླེག་བརྙིན་དུ་འབེབས་པའ་ིསྡེ་ེཚེན་ཞིིག་གིས་ཞུགས་འབུལ་དངོས་གཞི་ིདང་དེའ་ིསོྔོན་

གྱི་ིབདུན་ཕྲག་ཡོིངས་རོྫོགས་ཀྱི་ིསྟ་གོན་རྣམས་པར་དུ་བླངས་པ་རེད། རོྡོ་རྗོ་ེབཀའ་སྲུང་

བ་ཚེོས་ཞུགས་འབུལ་ཞུ་སའ་ིས་ཆོའ་ིཉི་ེའགྲམ་གྱི་ིསྤེང་གཤོོང་ཆོེན་པོ། ཀརྨའ་ིཆོོས་གླེིང་

གི་ཁོང་པ་གཙོ་བོའ་ིཉིེ་འདབས་ཀྱིི་རིའི་སྒོང་དུ་སྒོར་བརྒྱབ་ནས་བསྡེད་པ་རེད། རོྡོ་རྗོེ་

བཀའ་སྲུང་བ་མ་ིགྲངས་ ༡༥༠ སོྐོར་ཞིིག་ད་ེགར་ཟླ་བ་གཅིིག་ལྷག་བསྡེད་པ་རེད། ཁོོང་

ཚེོས་མཆོོད་ཁོང་དུ་རིན་པོ་ཆོེའི་སྐུ་པུར་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་རྒྱུ་དང་། ཁྱོིམ་མི་དང་གདན་

ཞུ་བྱས་པའི་སྐུ་མགོྲན་ཚེོ་ལ་ཁོ་ལོ་པ་དང་ལག་རོགས་གཏོང་རྒྱུ། དེ་མིན་གྱིི་རོགས་པ་

བཅིས་ཞིབས་ཞུ་སྣ་ཚེོགས་པ་ཞུས་ཡིོད།

གོང་དུ་བཤོད་པ་ལྟར་ཞུགས་འབུལ་གྱི་ིཆོེད་དུ་པུར་ཁོང་ཞིེས་པའ་ིཁོང་ཆུང་སོྒོར་མོ་

ཞིིག་ཀརྨའ་ིཆོོས་གླེིང་ཆོོས་ཚེོགས་ལྟ་ེབའ་ིའགྲམ་གྱི་ིསྤེང་ཐང་ག་ིསྟེང་དུ་བཞིེངས་པ་རེད། 

པུར་ཁོང་འདིའ་ིསྟེང་ག་ིཆོ་ཤོས་དེར་རིན་པོ་ཆོེའ་ིསྐུ་པུར་ཤོོང་ཐུབ་པ་དང་། དབུ་ཡོིད་སའ་ི

རྩ་ེམོ་དེར་ཕོྱིགས་བཞི་ིལ་རླུང་འགོྲ་ས་བཞིག་སྟ་ེརྒྱ་ཆོ་ེཐག་ཆོོད་ཅིིག་ཡིོད། འོག་ག་ིཆོ་ཤོས་
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ད་ེཞུགས་མ་ེསོྒྲན་ས་རེད། པུར་ཁོང་ད་ེགསེར་ཤོོག་དང་ཚེོན་གཞིན་གྱིིས་བརྒྱན་ཡོིད། དེའ་ི

མཐའ་སོྐོར་གྱིི་ཟུར་བཞིི་ལ་སྡེིངས་ཆོ་ཆོེན་པོ་བརྩིགས་ཡོིད། བཀའ་བརྒྱུད་པའི་བླ་མ་

རྣམས་དང་དེ་མིན་གྱིི་བླ་མ་ཁོག་ལ་བཞུགས་ཁྲི་བསོྒྲན་ཡིོད། སྡེིངས་ཆོ་དེ་དག་གི་ཐོག་

ཏུ་ནང་མ་ིདང་། རྒྱལ་ཚེབ། འགན་འཛོིན་ལྷན་ཚེོགས་ཀྱི་ིཚེོགས་མ།ི སླེོབ་མ་རྒན་གྲས་

བཅིས་ལ་སྡེོད་ས་ཡིང་བཟོིས་ཡིོད།

མིལ་གོྲང་ཚེོ་ཡིི་སྐུ་མཚེམས་ཀྱིི་རྗོེས་སུ་ལོ་འགའི་རིང་ལ་རིན་པོ་ཆོེས་གསང་ཡུམ་

ཞིེས་བུད་མེད་བདུན་གྱི་ིསྡེ་ེཁོག་ཅིིག་ལུགས་མཐུན་གྱི་ིསོྒོ་ནས་ཁོོང་ག་ིསྙིང་གོྲགས་སུ་བསོྐོ་

བཞིག་གནང་ཡོིད། གསང་ཡུམ་ཞིེས་པའ་ིཚེིག་འད་ིདུས་རྒྱུན་བླ་མའ་ིབཟིའ་ཟླ་ལ་ཟིེར་

བ་རེད། ཁོོང་རང་ག་ིསྐུ་ཚེེའ་ིལོ་མཐའ་མ་རྣམས་ཀྱི་ིརིང་ལ་ཁོོང་གིས་གསང་ཡུམ་ཚེ་ོལ་

སྒོེར་གྱིི་སྐུ་བཅིར་བ་དང་། མཛོའ་གོྲགས་གཉིིས་ཀ་བྱེད་དགོས་པ་དང་ཆོོས་ཚེོགས་ཀྱིི་

འགོ་ཁྲིད་དགོས་པའ་ིབཀའ་གནང་ཡིོད། ཁོོང་གིས་ཁོོང་ཚེོས་འགན་འཛོིན་ལྷན་ཚེོགས་

ལ་ལྟ་རོྟེག་བྱེད་པའ་ིའཆོར་སྣང་བཟུང་ཡིོད་ལ། ཁོོང་ཚེ་ོབཟིའ་ཚེང་ག་ིཆོ་ཤོས་སུ་བརྩིས་

གནང་ཡོིད། དེས་ན་ཁོོང་ཚེ་ོཡིང་ང་ཚེོའ་ིམཉིམ་དུ་སོྡེད་དུ་བཅུག་ཡོིད། ཁོོང་ཚེ་ོཚེང་མ་

ཀརྨ་ཆོོས་གླེིང་དུ་ཡོིང་སྟ་ེཉིམས་ལེན་དང་གྲ་སྒྲིག་གཞིན་དག་ལ་རོགས་པ་བྱས་ཡིོད།

ཀརྨ་ཆོོས་གླེིང་ཡོིངས་སུ་གང་བར་གྱུར། དེ་གར་གཏན་སོྡེད་བྱེད་མཁོན་མང་པོ་

ཞིིག་གིས་བཀའ་དྲིན་ཆོེན་པོའ་ིསོྒོ་ནས་རང་གི་ཁོང་པ་ནས་ཐོན་ཏེ་མཐའ་སོྐོར་ཞིིང་

ཐང་དུ་གུར་ཕུབ་པའི་ནང་དུ་སོྤེར། ཁོང་མིག་དེ་དག་གསང་ཡུམ་དང་། འགན་འཛོིན་

ལྷན་ཚེོགས་ཀྱིི་ཚེོགས་མི། སླེོབ་མ་རྒན་པ་ཚེོ་བཅིས་ལ་སྤྲོད་པ་རེད། མང་པོ་ཞིིག་གིས་

བཟིའ་མ་ིཆོ་ཚེང་ཁྲིད་ད་ེསླེེབས་ཡོིད། ཀརྨ་ཆོོས་གླེིང་ག་ིཆོ་ཤོས་ཆོ་ཚེང་ཞིིག་ཕྲུ་གུ་ཆུང་

ཆུང་ཡོིད་པའ་ིབཟིའ་མ་ིཚེ་ོལ་ཟུར་འཇེོག་བྱས་ཡོིད། ས་ཆོ་ཡིོངས་རོྫོགས་གང་ཚེར་འདུག

རིན་པོ་ཆོེ་ཞིིང་ལ་མ་ཕེབས་སོྔོན་དུ་ང་ལ་རྨི་ལམ་ཇེི་བྱུང་སོྐོར་དེ་ངས་བཤོད་ཚེར་

བ་ཡིིན། ཁོོང་གི་སོྐོར་ང་ལ་མུ་མཐུད་དེ་རྨི་ལམ་རྨིས་བྱུང་། སྐོབས་རེར་སུ་ཞིིག་ལ་རྨི་

ལམ་རྨིས་པ་དེ་ནི་གང་དེའི་བསམ་བོླ་ཞིིག་གི་འཕོྲས་རྐྱེེན་ལས་བྱུང་བ་གསལ་པོ་ཡིིན། 
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སྐོབས་གཞིན་དུ་ངས་རྨ་ིལམ་གསལ་པོ་རྨིས་མོྱོང་ལ། རྨ་ིལམ་གྱི་ིནང་དུ་རང་ངོ་གསལ་

པོར་འཕོྲད། ད་ེའདྲའ་ིསྐོབས་སུ་ངའ་ིཀློད་པའ་ིནང་དུ་སྒྲ་ཞིིག་གིས་ “འད་ིལ་ལོྟས་དང་། 

འད་ིརང་རེད།” ཅིེས་ཟིེར་གྱི་ིའདུག རྨ་ིལམ་གསལ་པོ་ཡིིན་པའ་ིརིགས་ཀྱི་ིནང་དུ་དོན་

དངོས་དང་ད་ེམངོན་པ་སྤུས་ཀ་མ་ིའདྲ་བ་ཞིིག་ཡོིད། ང་བྷུམ་ིཔཱལ་ིབྷཱ་ཝིན་དུ་སོྡེད་སྐོབས་

ང་རང་ལ་གལ་ཆོེ་བའི་རྨི་འགའ་ཤོས་རྨིས་བྱུང་། ཐེངས་ཤོིག་ང་ཉིལ་ཚེར་བའི་རྗོེས་སུ་

རྨ་ིལམ་གྱི་ིནང་དུ་ང་གཉིིད་སད་ད་ེང་རང་རང་ཉིིད་ཀྱི་ིཉིལ་ཁོང་དུ་ཡོིད་པ་རྨིས། རིན་པོ་

ཆོ་ེན་ིང་སད་སྐོབས་སུ་ཁོོང་ཇེ་ིལྟར་མཐོང་བ་ནང་བཞིིན་ཁོང་པའ་ིནང་བཞུགས་བསྡེད་

འདུག ང་ཚེོའ་ིཉིལ་ཁོང་དུ་རྟེག་ཏུ་ཡིོད་པའ་ིམཆོོད་གཤོོམ་འཁྲིས་ཀྱི་ིརྐུབ་བཀྱིག་ག་ིསྟེང་

དུ་རིན་པོ་ཆོ་ེབཞུགས་འདུག ཁོོང་གིས་ནམ་རྒྱུན་ཡིང་ཡིང་གནང་བ་ལྟར། ཞིབས་གཡོིན་

པའི་པུས་མོ་བཀུག་སྟེ་ཞིབས་གཡིོན་པ་དེ་པུས་མོ་གཞིན་དེའི་སྟེང་དུ་བཞིག་སྟེ་གཅིེར་

བུར་བཞུགས་འདུག ངས་ཁོོང་ལ་“ཁྱོེད་རང་འདིར་ཕེབས་འདུག ཁྱོེད་རང་ལ་ཅིི་ཞིིག་

ཡིོང་ག་ིརེད་དམ། ཁྱོེད་རང་ཡིང་སྐྱར་སྐྱ་ེབ་ལེན་གྱི་ིརེད་དམ།” ཞིེས་དྲིས་པ་ཡིིན། དེའ་ི

ལན་དུ་ཁོོང་གིས་ “མ་རེད། ད་ལྟ་མ་རེད།” ཅིེས་དང་། ཁོོང་གིས་མུ་མཐུད་ད་ེ“ངའ་ིབསམ་

པར་ངས་ཏོག་ཙམ་ངལ་གསོ་རྒྱག་དགོས་འདུག ངས་ཆོོས་ཀྱི་ིདབྱིངས་སུ་གནས་སྐོབས་

ངལ་གསོ་ཡི་ིཡིིན།” ཞིེས་གསུངས་བྱུང་། (ཆོོས་ཀྱི་ིདབྱིངས་ན་ིརྒྱ་ཆོ་ེལ་སོྤྲོས་པ་བྲེལ་བའ་ི

ཆོོས་ཀྱིི་དབྱིངས་སམ། གཟུགས་མེད་ཁོམས་ཤོིག་རེད།) རྨི་ལམ་འདི་ནི་ཁོོང་གིས་རང་

ཉིིད་ཀྱི་ིགནས་སྟངས་སྟབས་བདེའ་ིངང་ནས་འགྲེལ་བརོྗོད་གནང་ག་ིཡིོད་པ་ལྟར་ཧ་ཅིང་

ག་ིབྱམས་པོ་དང་དཀྱུས་མ་ཞིིག་ཏུ་ཚེོར་བྱུང་།

ཞུགས་འབུལ་གྱིི་ཆོོ་ག་ནས་བདུན་འགའི་སོྔོན་དུ་མཁྱོེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆོེ་འབྲུག་

ཡུལ་ནས་ཕེབས་བྱུང་། ངས་ཁོོང་ཀརྨ་ཆོོས་གླེིང་ག་ིསོྒོ་ནས་འཛུལ་ཕེབས་པ་དྲན་པ་སོས་

ཀྱི་ིའདུག ཁོོང་ན་ིསྐུ་གཟུགས་རིང་ལ་ཆོ་ེབའ་ིབགྲེས་པོ་ངོ་མཚེར་ཅིན་ཞིིག་འདུག སྐོབས་

དེར་ཁོོང་ལ་ཞིབས་ཐང་དུ་ཕེབས་རྒྱུར་སྐུ་ངལ་ཕྲན་བུ་འདུག ཁོོང་གི་ཞིབས་པུས་ཐང་

པོ་མེད་རྐྱེེན་ཞིབས་ཕྱིིར་ཤུགས་ཆོེན་བསྙེས་ཏེ་ཕེབས་དགོས་ཀྱིི་འདུག ཁོོང་དགུང་ལོ་
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ཏག་ཏག་ག་ཚེོད་ཡིིན་པ་ངས་མ་ིཤོེས། ཕལ་ཆོེར་བརྒྱད་ཅུའ་ིནང་ལ་མིན་ནམ། ཁོོང་སྐུ་

ན་བགྲེས་བཞིིན་པ་མངོན་གསལ་འདུག འགྲུལ་བཞུད་རིང་པོ་དེའ་ིརྗོེས་སུ་ཁོོང་སྐུ་ཐང་

བསྙེལ་ཡིོད་པ་མཐོང་ཐུབ་ཀྱི་ིའདུག ཁོོང་ད་དུང་ཚེང་མར་བཀའ་དྲིན་དང་ཐུགས་བརྩ་ེ

ཆོེན་པོ་འདུག ཁོོང་གིས་ང་ཚེ་ོདེར་འཛོོམས་པ་ཚེང་མར་བྱིན་རླབས་གནང་སྟ།ེ དྲུང་པ་

རིན་པོ་ཆོེའ་ིསོླེབ་མ་རྣམས་དང་འཕྲད་ད་ེཐུགས་མཉིེས་པོ་བྱུང་ཚུལ་དང་། འབྱུང་འགྱུར་

ཉི་ིམ་ད་ེདག་ག་ིརིང་ལ་ང་ཚེོར་ལམ་སོྟན་ཇེ་ིལྟར་གནང་རྒྱུའ་ིསོྐོར་ལ་བཀའ་སོླེབ་མདོར་

བསྡུས་ཤོིག་གནང་སོང་། དེ་ནས་ཁོོང་གིས་ཁོོང་རང་གི་ཆོེད་དུ་དམིགས་བསལ་གཟིིམ་

ཆུང་ཞིིག་གྲ་སྒྲིག་ཡོིད་སའ་ིཐོག་ཁོར་ཕེབས་གནང་མཛོད། ད་ེན་ིནམ་རྒྱུན་མཆོོད་ཁོང་

གཉིིས་པའ་ིཚུལ་དུ་བེད་སོྤྱིད་བྱེད་པའ་ིཁོང་མིག་ཆོེན་པོ་ཞིིག་རེད། སྐོབས་དེར་ཁོོང་ག་ི

ཆོེད་དུ་གཟིིམ་ཆུང་དང་ཚེོམས་ཆོེན་ཟུང་འབྲེེལ་ཞིིག་ཏུ་བསྒྱུར་ཡོིད། ཁོོང་གིས་སྐུ་ངལ་

གསོས་རྗོེས་ཉིིན་རྗོེས་མ་དེར་ང་ཚེོས་གྲ་སྒྲིག་བྱས་པ་ཚེང་མར་གཟིིགས་ཞིིབ་གནང་འགོ་

བརྩམས། བདུན་ཕྲག་རྗོེས་མ་དག་ག་ིརིང་ལ་ཁོོང་གིས་ཉིིན་རེར་མཆོོད་ཁོང་དུ་ཕེབས་

གནང་སྟ་ེམ་ིཚེོའ་ིམཉིམ་དུ་བསོྔོ་སོྨོན་གསུང་གནང་མཛོད། འོན་ཀྱིང་ཁོོང་གིས་ཁོོང་རང་

ག་ིགཟིིམ་ཆུང་ག་ིནང་དུ་སྒོེར་གྱི་ིམཇེལ་ཁོ་དང་འདུ་འཛོོམས་ཆུང་ངུའ་ིཆོེད་དུས་ཚེོད་

མང་པོ་གཏོང་གནང་མཛོད་ཡིོད།

ང་ཞིག་ར་ེཞིག་གཉིིས་ཀྱི་ིམཚེམས་ནས་ཡིང་ཡིང་ཁོོང་ག་ིསྐུ་མདུན་དུ་བཅིར་བ་ཡིིན། 

དེར་ཁོོང་གིས་ཐུགས་མཉིེས་པོ་གནང་གི་འདུག ཁོོང་གིས་ང་ལ་གལ་ཏེ་གནས་ཚུལ་

འདྲ་གོ་བསྡུར་ཞུ་རྒྱུ་ཡིོད་ན་ནམ་ཡིང་ཐེ་ཚེོམ་མེད་པར་ཡིོང་དགོས་པའི་བཀའ་གནང་

བྱུང་། ད་ེན་ིཧ་ཅིང་ག་ིབཀའ་དྲིན་ཆོེན་པོ་རེད། ཁོོང་གིས་མཛོེས་ལ་ཆོ་ེབའ་ིཕྱིག་ཏུ་ཕྲེང་

བ་བསྣམས་ཏ་ེསྐྱིལ་ཀྲུང་བཅིས་ནས་གཟིིམས་ཁྲ་ིཆོེན་པོ་དེའ་ིསྟེང་དུ་བཞུགས་གནང་ག་ི

ཡིོད། ང་ཁོོང་ག་ིསྐུ་མདུན་དུ་ག་དུས་བཅིར་ཡིང་གཟིིམ་ཆུང་ཡིོངས་རོྫོགས་གསེར་མདོག་

ག་ིའོད་འཕྲོ་བ་ཞིིག་ཚེོར་གྱི་ིའདུག འདིའ་ིསྐོབས་སུ་ཁོོང་ག་ིསྐུ་མདུན་དུ་དུས་ཚེོད་སྐྱེལ་

རྒྱུ་ད་ེང་ལ་དབུགས་དབྱུང་ཞི་ེདྲགས་ཐོབ་བྱུང་།
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མཁྱོེན་བརྩ་ེརིན་པོ་ཆོ་ེདང་ལྷན་དུ་ངས་གནད་དོན་མང་པོའ་ིཐད་ལ་བཀའ་བསྡུར་

ཞུ་ཐུབ་པ་བྱུང་། བྱེ་བྲེག་ཏུ་ཁོོང་གིས་ང་ལ་རིན་པོ་ཆོེའི་སོྐོར་ལ་རྨི་ལམ་ཅིི་བྱུང་མཁྱོེན་

འདོད་གནང་གི་འདུག ཁོོང་གིས་རིན་པོ་ཆོེའི་ཡིང་སྲོིད་འཚེོལ་བར་འདི་དག་གི་ཕན་

ཐོགས་ཡོིང་སྲོིད་པར་དགོངས་གནང་ག་ིའདུག ངས་ཁོོང་ལ་ང་ཚེོས་རྙིེད་ཐུབ་པའ་ིཡིང་

སྲོིད་ཅིིག་ཡོིང་རྒྱུར་ང་ལ་ཏན་ཏན་མེད་ཅིེས་ཞུས་པ་ཡིིན། རིན་པོ་ཆོེ་ནུབ་ཕོྱིགས་པའི་

རིག་གཞུང་གི་ནང་དུ་ཐིམ་པར་གྱུར་སྟངས་ལ་གཞིིགས་ན། ངས་སྐོབས་དེ་དུས་སོྲོལ་

རྒྱུན་གྱིི་སྤྲུལ་སྐུ་ཞིིག་ཡིོང་རྒྱུ་ཨེ་ཡིོད་དྲན་བྱུང་། ངས་ཁོོང་ལ་རིན་པོ་ཆོེས་ང་དང་སླེོབ་

མ་གཞིན་དག་མང་པོ་ལ་ཁོོང་རང་ཨོ་ས་ཁོ་རུ་ཉི་ིཧོང་ག་ིཚེན་རིག་པ་ཞིིག་ལ་སྐྱ་ེབ་ལེན་

རྒྱུའི་འཆོར་གཞིི་ཡིོད་གསུངས་བྱུང་ཞུས་པ་ཡིིན། མཁྱོེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆོེས་“ཁྱོེད་རང་

སེམས་ཁྲལ་བྱེད་དགོས་མ་རེད། དྲུང་པ་རིན་པོ་ཆོེ་ལ་སྐུ་སྐྱེ་མང་པོ་ཡིོང་ཆོོག་གི་རེད། 

ཡིང་སྲོིད་དུ་མ་ཡོིང་སྲོིད། དེ་ནི་དཀར་ཡོིལ་ནང་གི་ཆུའི་ནང་དུ་ཟླ་བའི་གཟུགས་

བརྙིན་ལ་ལྟ་བ་དང་གཅིིག་མཚུངས་རེད། དཀར་ཡིོལ་གཅིིག་ལས་མང་བའི་ནང་དུས་

གཅིིག་ཏུ་བལྟས་ན། གཟུགས་བརྙིན་མང་པོ་མཐོང་གི་རེད། འོན་ཀྱིང་གཟུགས་བརྙིན་

ད་ེདག་ཚེང་མ་ཟླ་བའ་ིགཟུགས་བརྙིན་རེད།” ཅིེས་དང་། ཁོོང་གིས་མུ་མཐུད་ད་ེ “དྲུང་པ་

རིན་པོ་ཆོ་ེརྣམ་སྤྲུལ་འདྲ་མིན་སྣ་ཚེོགས་པའ་ིསོྒོ་ནས་སྐྱ་ེབ་བཞིེས་ཐུབ་ཀྱི་ིརེད། ད་ེསྲོིད་པ་

རེད།” ཅིེས་བཀའ་གནང་བྱུང་། ངས་དེའ་ིདོན་ད་ེདུས་ཀྱིང་རྟེོགས་མ་བྱུང་ལ། ད་ལྟའང་

ཤོསེ་ཀྱི་ིམདེ་ཅིསེ་ལབ་དགོས་འདུག འོན་ཀྱིང་ཁོོང་གསི་ན་ིའད་ིལྟར་གསུངས་གནང་བྱུང་།

ཁོོང་གིས་ང་ལ་རིན་པོ་ཆོེ་དང་ང་གཉིིས་འདོད་པའི་བདེ་བར་རོལ་བའི་རྨི་ལམ་དེ་

ནི་དཔལ་འཁོོར་ལོ་སྡེོམ་པའི་ཕོ་བྲེང་གི་དཀྱིིལ་དུ་རེད་ཅིེས་ཀྱིང་གསུངས་གནང་བྱུང་། 

དེ་ངའི་བསམ་བོླའ་ིཡུལ་ལའང་འཁོོར་མ་བྱུང་། ཁོོང་གིས་རྨི་ལམ་དེའི་ནང་དུ་རིན་པོ་

ཆོ་ེན་ིདཔལ་འཁོོར་ལོ་སོྡེམ་པའ་ིརྣམ་སྤྲུལ་ཡིིན་པ་དང་། རྨ་ིལམ་གྱི་ིགོ་དོན་ན་ིང་རིན་པོ་

ཆོེའ་ིགསང་ཡུམ་ངོ་མ་ད་ེརེད་ཅིེས་གསུངས་གནང་བྱུང་།



འབྲུག་སྒྲ།

659

ཁོོང་གིས་ང་ལ་རྨི་ལམ་དེའི་གོ་དོན་གཅིིག་ནི་ང་དང་རིན་པོ་ཆོེའི་བར་གྱིི་འབྲེེལ་

བར་ཁོོང་གི་སྐུ་ཚེེའི་མཐའ་ལ་བྱུང་བའི་དཀའ་རོྙིག་ཡིོད་ཚེད་བསལ་ཟིིན་པའི་རྟེགས་

མཚེན་རེད་ཀྱིང་གསུངས་གནང་བྱུང་། ཁོོང་གིས་ང་ལ་ངའ་ིབུ་ཚེོའ་ིགཉོིར་སོྐྱང་ཇེ་ིལྟར་

བྱེད་དགོས་པའ་ིབཀའ་སོླེབ་དང་། ཁོོང་ཚེ་ོཆོེན་པོ་ཆོགས་སྐོབས་བསླེབ་པ་སོླེབ་གཉིེར་

གྱིི་ཐད་ལ་ཁོོང་གིས་ཕྱིག་རོགས་གནང་རྒྱུའི་ཞིལ་བཞིེས་གནང་བྱུང་། ཁོོང་གིས་དྲུང་

པ་རིན་པོ་ཆོ་ེཁོོང་རང་ག་ིབུ་ནང་བཞིིན་ཡིིན་པ་དང་། ཁོོང་གཉིིས་ཕན་ཚུན་གཅིིག་གིས་

གཅིིག་ལ་ཡིིད་ཆོེས་བོླས་འགེལ་ཆོ་ཚེང་གནང་ག་ིཡིོད་ཙང་། ཁོོང་གིས་ང་དང་ང་ཚེོའ་ི

ཆོོས་ཚེོགས་ལ་གང་ཐུབ་ཅི་ིཐུབ་ཀྱི་ིཕྱིག་རོགས་ངེས་པར་དུ་གནང་ག་ིཡིིན་ཞིེས་བཀའ་

གནང་བྱུང་། ཁོོང་གིས་ང་ལ་ཞུགས་འབུལ་གྲུབ་པའི་རྗོེས་སུ་ངས་ང་རང་གི་རྨི་ལམ་

རྣམས་བྲེིས་ཏ་ེཁོོང་ལ་སྙན་སོྒྲན་ཞུས་ཤོོག་གསུངས་པ་ལྟར་ངས་ཞུས་པ་ཡིིན། ཁོོང་གིས་ང་

ལ་ངས་རྨ་ིལམ་གྱི་ིནང་དུ་དྲུང་པ་རིན་པོ་ཆོ་ེལ་སྐུ་སྐྱ་ེགང་དུ་བཞིེས་རྒྱུ་ཡིིན་པའ་ིསོྐོར་ལ་

བཀའ་འདྲ་ིཞུས་གསུངས་བྱུང་། ངས་འད་ིལྟར་བྱེད་རྒྱུའ་ིའབད་བརོྩན་བྱས་པ་ཡིིན། འོན་

ཀྱིང་ཕན་ཐོགས་ཡོིད་པ་ཞིིག་བྱུང་མ་སོང་།

ཀརྨ་ཆོོས་གླེིང་དུ་གཟིའ་འཁོོར་དུ་མ་ཕྱིིན་པ་དང་། མཁྱོེན་བརྩ་ེརིན་པོ་ཆོེས་རིན་པོ་

ཆོ་ེསྐུ་གཤོེགས་པ་ནས་ཞུགས་འབུལ་གྱི་ིབར་དུ་གཟིའ་འཁོོར་བདུན་འཇོེག་དགོས་རྒྱུའ་ི

དགོངས་གཞིི་དེ་ང་ལ་གསལ་པོ་བྱུང་སོང་། ངའི་བསམ་པར། གང་བྱུང་བ་དེའི་ཐོག་ལ་

མ་ིཚེ་ོལ་མནོ་བསམ་གཏོང་རྒྱུའ་ིདུས་ཚེོད་བྱུང་བ་འད་ིཧ་ཅིང་ག་ིདགོས་ངེས་ཅིན་ཞིིག་

རེད་སྙམ། རིན་པོ་ཆོ་ེསྐུ་ཞིིང་ལ་ཕེབས་རྗོེས་ཀྱི་ིཉི་ིམ་ད་ེདག་ག་ིརིང་ལ། ཁོོང་གོྲངས་ནས་

མེད་དུས་ང་རང་གསོན་པོར་སོྡེད་རྒྱུ་དེ་ཇེི་འདྲའི་ཁྱོད་མཚེར་རེད་ཨང་སྙམ་པ་དེ་ངས་

དྲན་གྱིི་འདུག རིན་པོ་ཆོེ་ཡིིས་འཇེིག་རྟེེན་འདིའི་སྟེང་གོམ་པ་སོྤེ་མཚེམས་བཞིག་

པའི་སྐོབས་འདིར་ངས་ད་དུང་གོམ་པ་སྤེོ་ཐུབ་པ་འདི་ནི་ཧ་ཅིང་ཡི་མཚེན་པོར་མངོན་

བྱུང་། ང་ཚེོ་ཚེང་མར་མཚེོན་ན། ཁོོང་སྐུ་ཚེ་ེམ་ཟིིན་པ་དེ་ནི་མི་ཞིིག་གི་ཕུང་པོ་དེ་དུར་

འཇུག་བྱས་རྗོེས་རང་རང་ག་ིམ་ིཚེ་ེསྔོར་རྒྱུན་བཞིིན་འགོྲ་རྒྱུའ་ིགནད་དོན་དཀྱུས་མ་ཞིིག་
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མ་རེད། ཁོོང་ནི་མི་ཚེང་མའི་མི་ཚེེའི་ནང་བརྟེེན་ས་ལྟེ་བ་དེ་རེད། ཁོོང་གི་སླེོབ་མ་ཚེོའི་

མི་ཚེ་ེནང་དུ་ཁོོང་ལ་མཇེལ་བ་དང་། ཁོོང་གི་དྲུང་ནས་ཐོས་བསམ་སོླེབ་གཉིེར་བྱེད་པ་

དེ་ནི་མི་ཚེེའི་ནང་དུ་དེ་སྔོ་བྱུང་མ་མོྱོང་བའི་རྩ་ཆོེ་ཤོོས་ཀྱིི་དོན་དངོས་ཤོིག་རེད། ད་ནི་

ང་ཚེོ་ཚེང་མས་མ་འོངས་པར་ཁོོང་མེད་པར་རང་རང་གི་མི་ཚེེ་ཆོ་ཚེང་ཇེི་ལྟར་བྱེད་པ་

ཤོེས་དགོས། འདིའ་ིསོྐོར་ཇེ་ིལྟར་ཤོོད་ཤོེས་པའ་ིཐད་ལ་ང་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་ིའདུག 

ཡིིན་ན་ཡིང་ཞུགས་འབུལ་གྲ་སྒྲིག་བྱེད་རྒྱུར་ང་ཚེོ་ལ་བདུན་ཕྲག་དེ་དག་གི་དུས་ཚེོད་

དགོས་ཀྱི་ིཡིོད་པ་ངས་དྲང་པོར་ཤོོད་ཐུབ་ཀྱི་ིའདུག

ཞུགས་འབུལ་གྱི་ིཆོོ་ག་དངོས་གཞི་ིད་ེ ༡༩༨༧ ལོའ་ིཟླ་ ༥ ཚེེས་ ༢༦ ཉིིན་སྤེེལ་གནང་

པ་རེད། ཆོོ་ག་དེར་མ་ིསོྟང་ཕྲག་ལས་བརྒལ་བ་སླེེབས་སོང་། ད་ེཉིིན་ཞོིགས་པ་སྔོ་པོར་ངས་

བོད་ཆོས་གོྱིན་ཏ་ེབྷུམ་ིཔཱལ་ིབྷཱ་ཝིན་ནས་ཡོིང་བ་ཡིིན། ངའ་ིབུ་ཚེང་མས་ཀྱིང་སོྲོལ་རྒྱུན་གྱི་ི

བོད་ཆོས་གོྱིན་ཡོིད། ང་ཚེོས་བུ་གསུམ་ལ་ཕྱུ་པ་དམར་སྨུག་བཙེམས་པ་ཡིིན། ངའི་ཕྱུ་

པའ་ིམདོག་ལྗང་ནག་རེད། མ་ིཆོེལ་གྱིིས་ས་མདོག་ག་ིསྒྲིག་ཆོས་གོྱིན་ཡོིད། ཁོོ་ན་ིརིན་པོ་

ཆོེའ་ིསྐུ་པུར་བཞུགས་པའ་ིའགོྱིགས་བྱམས་འཁྱོེར་མཁོན་རོྡོ་རྗོ་ེབཀའ་སྲུང་བརྒྱད་ཀྱི་ིནང་

ག་ིགཅིིག་རེད། འགོྱིགས་བྱམས་ད་ེཀརྨ་ཆོོས་གླེིང་ག་ིམཆོོད་ཁོང་ནས་ཞུགས་འབུལ་ཞུ་

ཡུལ་བར་དུ་སེར་སྦྲེེང་དང་བཅིས་ཤོིང་ནགས་ཀྱིི་ལམ་བརྒྱུད་དེ་གདན་འདྲེན་ཞུས་པ་

རེད། དེའ་ིནང་དུ་གཞིན་དག་བཀའ་སྲུང་སྤྱི་ིཁྱོབ་ཌ་ེཝིིད་རོམ་དང་། བཀའ་སྲུང་མདའ་

དཔོན་ཇེིམ་ཇེ་ིམེན་། སྐུ་སྲུང་མདའ་དཔོན་མར་ཋེ་ིཇེ་ནོ་ཝི་ེཚེི་བཅིས་ཡོིད། ཁོོང་ཚེ་ོབཞི་ི

འགོྱིགས་བྱམས་ཀྱི་ིམདུན་ལ་ཡིོད། འགོྱིགས་བྱམས་ཀྱི་ིརྒྱབ་ཏུ་རོྡོ་རྗོ་ེབཀའ་སྲུང་གཞིན་

དག་རྒན་པ་བཞིི་ཡིོད། ཁོོང་ཚེོ་ནི་ཧད་སོན་ཤོོད་ཝིལ་དང་། སུ་བཟིན་ཌུ་ཁོད། ཇེན་

ཝིིལ་ཁོོག ཌི་ནི་སི་སོད་ཝིརད་བཅིས་རེད། བྷེ་རི་བོྷའེ་སིས་ཡུ་རིང་གི་གདུགས་ཆོེན་པོ་

ཞིིག་སྐུ་གདུང་ག་ིཐོག་ཏུ་བླ་བྲེེའ་ིཚུལ་དུ་བཟུང་ཡིོད།

སེར་སྦྲེེང་གི་སྣེ་ཁྲིད་མཁོན་ནི་ལོན་ཕེ་ཕར་ཟིེར་བའི་གླེིང་བུ་དེ་འབུད་མཁོན་ཞིིག་

ཡིིན་ཅིིང་། ཁོོས་ “མེག་ཧྥོར་སོན་གྱིི་གདུང་དབྱངས་” དེ་དང་། ཁོོས་སྐྱོ་ཚེོགས་འདི་ལ་
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ཆོེད་དུ་བརྩམས་པའི་སོྐྱ་དབྱངས་ཤོིག་བཏང་ནས་སྣེ་ཁྲིད། ཁོོའ་ིརྒྱབ་ཏུ་བོད་པའི་དགེ་

འདུན་པ་དང་། དེ་བཞིིན་རིན་པོ་ཆོེས་ནོ་ཧྥོ་སི་ཁོོ་་ཤོ་རུ་དབུ་བཙུགས་པའི་སྒོམ་པོ་ཨ་

བྷེ་ཆོོས་སྡེེའི་ནུབ་ཕོྱིགས་པའི་གྲྭ་བཙུན་བཅིས་ཀྱིི་ཚེན་པ་ཆུང་ངུ་ཞིིག་ཡོིད། དེ་རྗོེས་རོྡོ་

རྗོེ་བཀའ་སྲུང་བའི་དཔུང་སྡེེ་ཆོེན་པོ་ཞིིག་གི་མཇུག་ཏུ་སྐུ་གདུང་གི་འགོྱིགས་བྱམས་དེ་

སླེོབ་མ་བརྒྱད་ཀྱིིས་བཏེགས་ཏེ་ཁྱོེར་ཡིོད། དེ་རྗོེས་རོྡོ་རྗོེ་བཀའ་སྲུང་བ་ལྷག་མ་རྣམས་

གོམ་སྟབས་ཧ་ཅིང་དལ་མོས་བསོྐྱད། དེའི་རྗོེས་སུ་ང་དང་ངའི་བུ་བཞིི་ཐེ་བའི་ང་ཚེོའི་

བཟིའ་མིས་སྣ་ེཁྲིད་པའ་ིརིན་པོ་ཆོ་ེལ་ཉི་ེབའ་ིམ་ིརྣམས་ཀྱི་ིརུ་བསྟར་ཞིིག་ཡོིད། རྒྱལ་ཚེབ་

དང་། ལྕམ་དཀོན་མཆོོག ངའ་ིགཅིེན་མོ་དང་མོའ་ིཁོྱོ་ག གསང་ཡུམ་རྣམ་པ་ཚེ།ོ འགན་

འཛོིན་ལྷན་ཚེོགས་ཀྱི་ིཚེོགས་མ་ིདང་ཁོོང་ཚེོའ་ིབཟིའ་ཟླས་གཙོས་གཞིན་དག་ཚེང་མ་རུ་

བསྒྲིགས་ཏ་ེགོམ་བགོྲད་བྱས། ང་ཚེ་ོསླེེབས་དུས་མཁྱོེན་བརྩ་ེརིན་པོ་ཆོ་ེདང་བླ་ཆོེན་གཞིན་

བཅིས་ཆོོ་གའ་ིདབུ་ཁྲིད་རྣམས་སོྔོན་ནས་ར་ིསྒོང་དུ་ཕེབས་ཏ་ེརང་རང་ག་ིཁྲ་ིལ་བཞུགས་

འདུག སེར་སྦྲེེང་ཆོ་ཚེང་དེ་ཉིིན་གྱིི་ཆོེད་དུ་བཙུགས་པའི་ཤོིང་གི་རྒྱལ་སོྒོ་ཆོེན་པོ་དེ་

བརྒྱུད་དེ་ག་ལེར་པུར་ཁོང་དུ་འབོྱར། དེ་ནས་འགོྱིགས་བྱམས་འཁྱོེར་མཁོན་བཞིིས་སྐུ་

པུར་ད་ེཔུར་ཁོང་ནང་ལ་གདན་འདྲེན་ཞུས།

ང་ཚེོ་རིའི་སྒོང་དུ་སླེེབས་ཚེར་བའི་རྗོེས་རང་རང་གི་རྐུབ་བཀྱིག་ཏུ་བསྡེད་པ་ཡིིན། 

ང་ལ་པུར་ཁོང་གི་འགྲམ་དུ་ཤོིང་གི་སྡེིངས་ཆོ་ཞིིག་གི་སྟེང་དུ་རྒྱལ་ཚེབ་དང་ས་དབང་

གཉིིས་ཀྱིི་མཉིམ་དུ་སོྡེད་ས་བཟོིས་འདུག བཟིའ་མི་གཞིན་རྣམས་དང་། གསང་ཡུམ་

ཚེོ། འགན་འཛོིན་ལྷན་ཚེོགས་ཀྱིི་ཚེོགས་མི། སླེོབ་མ་ཉིེ་གྲས་ཚེོ་ཡིང་ང་ཚེོའི་འཁྲིས་ལ་

འདུག ངའ་ིགཡོིན་དུ་སྡེིངས་ཆོ་གཙ་ོབོ་དེའ་ིསྒོང་ལ་བཞུགས་ཁྲིའ་ིསྟེང་དུ་མཁྱོེན་བརྩ་ེ

རིན་པོ་ཆོེ་བཞུགས་གནང་འདུག ཁོོང་གིས་མཆོོད་འབུལ་གྱིི་དབུ་ཁྲིད་གནང་གི་ཡོིད་

པ་དང་རིན་པོ་ཆོེའ་ིསྐུ་པུར་བཞུགས་སའ་ིཔུར་ཁོང་ལ་ཞིལ་ཕོྱིགས་ནས་བཞུགས་འདུག 

མཆོོད་འབུལ་ལྟ་ེབ་དབུ་མ་ཚུགས་སོྔོན་ལ་ད་ེགར་འཛོོམས་པའ་ིམ་ིཚེང་མས་པུར་ཁོང་

ལ་སོྐོར་བ་གཡིས་སོྐོར་རྒྱག་བཞིིན་མཆོོད་རྟེེན་གྱིི་མདུན་དུ་ཁོ་བཏགས་རེ་ཕུལ་བ་
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རེད། ས་དབང་དང་རྒྱལ་ཚེབ་ང་བཅིས་ཀྱིིས་མཆོོད་འབུལ་གྱི་ིསྣ་ེཁྲིད་པ་ཡིིན། ང་ཚེ་ོལ་

རང་རང་གི་ཁོ་བཏགས་དེ་པུར་ཁོང་མདུན་གྱིི་མཛོེས་པར་བརྒྱན་པའི་སྒོེའུ་དེའི་ནང་

ལ་གཡུག་དགོས་པར་གདམས་པ་དང་། སེང་རས་ཀྱིིས་བསྒྲིབས་པའི་རིན་པོ་ཆོེའི་ཞིལ་

རས་དྲ་མའི་ནང་ནས་མཇེལ་ཐུབ་ཙམ་ཡིོད་སའི་ཨི་ཁུང་ཆུང་ཆུང་དེ་ནས་གཡུགས་

གསུངས་བྱུང་། ངའི་ཁོ་བཏགས་དེ་ཨི་ཁུང་དེའི་ནང་དུ་ཤོར་རྒྱག་ཕྱིིན་པ་ངས་དྲན་གྱིི་

འདུག ཞུགས་འབུལ་ལ་བཅིར་མཁོན་གྱི་ིམ་ིསོྟང་ཕྲག་བརྒལ་བ་ཡིོད་ཙང་། དར་འབུལ་

གྱིི་ཆོོ་ག་དེར་དུས་ཡུན་རིང་པོ་འགོར་སོང་། མཆོོད་རྟེེན་གྱིི་མཐའ་སོྐོར་དུ་ཡིོད་པའི་སྐུ་

སྲུང་བ་ཚེོས། དུས་ནས་དུས་སུ་པུར་ཁོང་ག་ིམདུན་དུ་དཔྱོངས་པའ་ིཐག་པའ་ིསྟེང་ག་ིཁོ་

བཏགས་བརྒྱ་ཕྲག་སྤུང་བཞིིན་པ་རྣམས་ཕྱིིར་བསྡུ་བྱེད་ཀྱིིན་བྱེད་ཀྱིིན་བྱས།

སྤེང་གཤོོང་ག་ིསྟེང་ག་ིཆོོ་ག་ད་ེན་ིཧ་ཅིང་ཚེོན་མདངས་བཀྲ་བར་མངོན། པུར་ཁོང་

ད་ེན་ིཇེ་ིའདྲའ་ིམཛོེས་སྡུག་ཅིན་ཞིིག་ཡིིན་པ་ང་ལ་དོ་སྣང་བྱུང་། དེར་གསེར་གྱི་ིཔ་ཏྲིའ་ི

མཛོེས་རིས་དང་སྨུག་པོ་ཁྱོིམ་རྒྱུད་ཀྱིི་ཁོ་དོག་སྟེ། དཀར་པོ་དཀར་རྐྱེང་དང་། བཀྲག་

མདངས་ཅིན་གྱི་ིདམར་པོ་དང་ལ་ིཁྲ།ི སོྔོ་ནག་བཅིས་ཀྱི་ིཁོ་དོག་གིས་མཛོེས་པར་བརྒྱན་

ཡིོད། ཚེོན་མདངས་ད་ེདག་སྨུག་པོ་ཁྱོིམ་རྒྱུད་ཀྱི་ིམཚེོན་རྟེགས་སུ་བཀོལ་ཡོིད་ལ། དེས་ན་ི

དྲན་རྟེེན་གྱི་ིཟུར་བཞི་ིབརྒྱན་ཡོིད། མ་ིཚེང་མས་གུས་འདུད་ཞུ་ཕྱིིར་པུར་ཁོང་ལ་སོྐོར་བ་

བྱེད་པའ་ིསྐོབས་དེར། ང་ལ་མ་ིསོྟང་ཕྲག་བརྒལ་བ་དེར་འཛོོམས་ཡོིད་པ་ཚེོར་བལྟ་རྒྱུའ་ི

གོ་སྐོབས་ཤོིག་བྱུང་། དེ་ཉིིན་ཞོིགས་པ་བསིལ་པོ་དང་སྨུག་སྤྲོིན་ལྡན་པ་ཞིིག་འདུག་

ཀྱིང་། ཉིི་མས་སྨུག་པ་དེ་ཡིལ་བར་བྱས་ཏེ་སྤྲོིན་པ་ཅུང་ཙམ་ཡིང་མེད་པའི་སོྔོ་སངས་

མཁོའ་ལ་ཉིི་མའི་གསེར་འོད་འཛུམ་པ་ཞིིག་བྱུང་སོང་། མི་འགའ་ཤོས་ཡིར་ལངས་པ་

དང་། འགའ་ཤོས་ཀྱིིས་རང་གི་མཉིམ་དུ་ཁྱོེར་ཡིོད་པའི་རྐུབ་བཀྱིག་དང་གདན་གྱིི་

ཐོག་ཏུ་བསྡེད་པའི་མི་ཚེོགས་ཀྱིིས་ས་ཁོྱོན་ཆོེན་པོ་ཞིིག་ཁྱོབ་པར་བྱས་འདུག དམིགས་

བསལ་སྐུ་མགོྲན་དང་གདན་ཞུ་བྱས་པའི་གནད་ཡོིད་མི་སྣ་ཁོག་གི་སོྡེད་གུར་ཡིང་ཡོིད། 

རིན་པོ་ཆོེར་ཆོིག་སོྟང་དགུ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུའ་ིནང་ལ་ཐུག་པའ་ིཁོ་ེན་ཌའ་ིརྒྱ་གར་དང་བལ་
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ཡུལ་གྱི་ིགཞུང་ཚེབ་ཇེེམ་ས་ིཇོེར་ཇེ་ིདེར་ཕེབས་ཡོིད། དབྱིན་ཡུལ་ནས་ཨ་ཁྲོ་རིན་པོ་ཆོ་ེ

ཕེབས་ཡོིད། རིན་པོ་ཆོེ་དང་ཐུགས་ཉིེ་ཡིོད་པའི་བཟིན་བསམ་གཏན་པའི་བླ་མ་ཇེི་སྙེད་

ཅིིག་ཀྱིང་ཞུགས་འབུལ་ལ་སླེེབས་ཡིོད། གནད་ཡིོད་དཔོན་རིགས་མང་པོའང་ཁོོང་གི་

ཞུགས་འབུལ་ལ་ཕེབས་ཡིོད།

ཚེང་མས་སྐུ་གདུང་ལ་སོྐོར་བ་བརྒྱབ་ཚེར་བའི་རྗོེས་སུ་ང་ཚེོས་ཆོོ་ག་དངོས་གཞིི་

འགོ་བཙུགས། ནུབ་ཕྱིོགས་པའི་སླེོབ་མ་ཚེོས་བེད་སྤྱིོད་བྱས་པའི་ཕྱིག་དཔེ་གཙོ་བོ་དེ་

ན།ི རིན་པོ་ཆོེས་ང་ཚེ་ོམང་པོར་ལུང་གནང་ཡོིད་པའ་ིརོྡོ་རྗོ་ེརྣལ་འབོྱར་མའ་ིསྒྲུབ་ཐབས་

དང་འབྲེེལ་བའི་སྦྱིན་སྲོེག་གི་ཆོོ་ག་དེ་རེད། ང་ཚེོ་ཚེང་མས་འདི་མཉིམ་དུ་བཏོན་པ་

ཡིིན། མཁྱོེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆོེ་དང་བོད་པའི་བླ་མ་གཞིན་དག་ཚེོས་བོད་སྐོད་དུ་སྦྱིན་

སྦྱིན་སྲོེག་གི་ཆོོ་ག་གཞིན་མང་པོ་ཞིིག་འདོན་པ་གནང་སོང་། བསོྔོ་སོྨོན་གང་འཚེམས་

གསུངས་ཚེར་བའི་རྗོེས་སུ་སྐུ་པུར་ལ་ཞུགས་མེ་སོྒྲན་གནང་མཛོད། སོྲོལ་རྒྱུན་གཞིིར་

བཞིག་བྱས་ཏ་ེརིན་པོ་ཆོ་ེརྩ་བ་ནས་ཞིལ་མ་ིཚེོར་མཁོན་ཞིིག་ལ་ཞུགས་མ་ེསོྒྲན་དུ་འཇུག་

ག་ིཡིོད། དེས་ན་ཁོོང་ཚེོས་ཁོོང་དང་འབྲེེལ་བ་མེད་པའ་ིམ་ིཞིིག་འཚེོལ་དགོས་བྱུང་ཡིོད། 

ངས་དྲན་སོས་པ་ལ་རྒྱ་གར་ནས་ཡིོང་མཁོན་གྱི་ིདག་ེའདུན་པ་ཞིིག་གིས་ཞུགས་མ་ེསོྒྲན་

རྒྱུའ་ིཞིབས་ཞུ་འད་ིཞུས་པ་རེད། མཚེམས་ཤོིག་ལ་ངའ་ིབསམ་པར་ཧ་ལམ་ཚེང་མ་མིག་

ཆུ་ཤོོར་ནས་ངུས་པ་རེད། འོན་ཀྱིང་མ་ིའདྲ་མིན་ལ་སྐོབས་མཚེམས་འདྲ་མིན་བྱུང་ཡིོད། 

ད་ེཉིིན་གྱི་ིསོྐྱ་གདུང་ཆོེན་པོ་དེས་མ་ནོན་པ་དང་ངུ་མ་ིཤོོར་བ་ན་ིམ་ིསྲོིད་པ་རེད། མ་ེརླབས་

སུ་འབར་བཞིིན་པའ་ིསྐོབས་སུ་མ་ེསོྒྱོགས་ཤོིག་བརྒྱབ་སོང་། ང་ཚེ་ོམང་པོ་ཞིིག་ལ་ད་ེདུས་

མིག་ཆུ་འཁོོར་རྒྱུ་འགོ་བཙུགས་པ་རེད། ད་ེཉིིན་ང་ཚེ་ོམང་ཆོ་ེབས་མིག་ཤོེལ་ནག་པོ་གོྱིན་

ཡིོད་པ་དེ་ཡི་མཚེན་མ་རེད། མེ་རླབས་སུ་འབར་བཞིིན་པའི་སྐོབས་སུ་ཤོི་བྷ་ཋེ་སེན་སེ་

དང་ཁོོང་ག་ིསོླེབ་མ་རྒན་པ་གསུམ་གྱིིས་རྒྱལ་པོ་གོྲངས་པའ་ིསྐོབས་སུ་བྱེད་པའ་ིསོྲོལ་རྒྱུན་

གྱི་ིཆོོ་ག་ཞིིག་བྱས་སོང་། པུར་ཁོང་ག་ིཕོྱིགས་བཞི་ིནས་ཁོོང་ཚེོས་གཞུ་སོྟང་པ་རྣམས་ཡིར་

བཀང་སྟ་ེསོག་མའ་ིམཆོིལ་ལྷམ་རྣམས་མ་ེནང་དུ་བསྲོེགས་སོང་།
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སྦྱིན་བསྲོེགས་ཀྱིི་ཆོོ་ག་རྣམས་གྲུབ་རྗོེས་ “ལྕམ་དང་སྐུ་ཞིབས་རྣམ་པ་ཚེོ། ཤོམ་བྷ་

ལའི་རྒྱལ་གླུ་འབུལ་རྒྱུ་ཡིིན་” ཞིེས་གསལ་བསྒྲགས་ཤོིག་བྱས་སོང་། དེ་ནི་དེ་ཉིིན་ཧྲིིལ་

པོའ་ིནང་གི་གསལ་བསྒྲགས་གཅིིག་པུ་དེ་རེད། ང་ཚེོ་ཚེང་མས་ངུ་བཞིིན་དུ་རྒྱལ་གླུ་

བླངས་པ་ཡིིན།

ཕྱི་ིདོྲ་སྐུ་ཕུང་མེས་ཚེིག་ཟིིན་ཏ་ེམ་ེཇེ་ེཆུང་དུ་འགོྲ་དུས་ང་ཚེོས་གནམ་ལ་བལྟས་པར། 

འཇེའ་ཚེོན་གཅིིག་རྗོེས་གཉིིས་མཐུད་དུ་ཤོར་བྱུང་། ཡི་མཚེན་ཆོ་ེཤོོས་ད་ེན་ིཔུར་ཁོང་ག་ི

སྟེང་ག་ིནམ་མཁོར་འཇེའ་སོྒོར་མོ་ཞིིག་གིས་ཉི་ིམར་བསོྐོར་ཏ་ེཤོར་འདུག ད་ེན་ིཆོ་ཚེང་

སོྒོར་སོྒོར་དང་ཧ་ཅིང་གསལ་པོ་འདུག འད་ིན་ིཧ་ཅིང་ངོ་མཚེར་ཅིན་གྱི་ིཆོོས་ཉིིད་ཅིིག་

ཡིིན་སོྐོར་གསར་ཤོོག་ནང་བྲེིས་འདུག ཁོ་བཏགས་ཨ་ཤོེའ་ིརྣམ་པ་རུ་སྤྲོིན་དཀར་པོ་ཞིིག་

འཁྲིགས་ཏ་ེབྱ་གླེག་གསུམ་གྱིིས་ད་ེལ་བསོྐོར་བ་ཡིང་ཡིང་བརྒྱབ་སོང་། མ་ིམང་པོ་ཞིིག་ག་ི

མཐོང་ལམ་དུ་ནམ་མཁོའི་མཐོངས་ལ་སྤྲོིན་པ་ཆུང་ངུ་གཞིན་དག་སྟག་དང་། སེངྒེེ་། 

ཁྱུང་། འབྲུག་བཅིས་ཀྱི་ིརྣམ་པ་འདྲ་བོ་མངོན་འདུག སྐོབས་ཤོིག་ལ་ད་ེཚེ་ོལའང་འཇེའ་

འོད་ཀྱིིས་ཁྱོབ་པ་མཐོང་ག་ིའདུག རྗོེས་སུ་མཁྱོེན་བརྩ་ེརིན་པོ་ཆོེའ་ིལྷན་དུ་ཕེབས་པའ་ི

བླ་མ་རྒན་པ་གཉིིས་ཀྱིིས་བཀྲ་ཤོིས་པའ་ིམཚེན་མ་ད་ེདག་འགའ་ཞིིག་ག་ིགོ་དོན་བཀྲལ་

བ་གནང་སོང་། ཞོིགས་པའི་སྨུག་པ་མཐོ་དམན་འཚེམས་པ་དེ་གནས་དེ་སོྐྱབ་པའི་ཉིི་

གདུགས་ཀྱིི་ཚུལ་དུ་བྱུང་བ་དང་། དེ་ནས་འཇེའ་དང་། ཁོ་བཏགས་ཀྱིི་རྣམ་པ་ཅིན་གྱིི་

སྤྲོིན་པ། མཐའ་མ་དེར་བྱ་གླེག་གསུམ་ནི་རིན་པོ་ཆོེ་བསུ་བར་ཕེབས་པའི་མཁོའ་འགོྲ་

མ་བྱའ་ིགཟུགས་སུ་སྤྲུལ་པ་རེད་ཅིེས་གསུངས།

ཞུགས་འབུལ་དངོས་གཞིིའ་ིཆོ་ཤོས་ད་ེགྲུབ་རྗོེས་ང་མ་ིརྣམས་དང་ལྷན་དུ་བཀའ་མོལ་

ཞུ་རྒྱུའི་ཆོེད་དུ་སྤེང་གཤོོང་དུ་བསྡེད་པ་ཡིིན། ཞུགས་འབུལ་གྱིི་ཆོོ་གར་ཕེབས་པའི་མི་

མང་པོ་དེ་དག་ལ་ཐུག་སྟེ་བཀའ་མོལ་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ཧ་ཅིང་གི་སེམས་འགུལ་ཐེབས་པོ་བྱུང་། 

མི་ཚེོའི་མི་ཚེེའི་ནང་ལ་རིན་པོ་ཆོེའི་ཤུགས་རྐྱེེན་ཇེི་འདྲའི་ཆོེན་པོ་ཡོིད་པ་དེ་ངས་སྔོར་

ལས་མང་བ་རོྟེགས་བྱུང་། བརྩེ་བས་ཕྱུག་པ་དང་སོྐྱ་གདུང་གིས་ནོན་པའི་མི་རྣམས་
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དང་ལྷན་དུ་བཀའ་མོལ་ཞུས་པ་དེས་རང་ཉིིད་ལ་གདུང་སེམས་མ་ིཡིོང་བ་ན་ིམ་ིསྲོིད་པ་

ཞིིག་རེད།

ཞུགས་འབུལ་གྲུབ་པའ་ིཉི་ིམ་འགའ་ཤོས་ཀྱི་ིརྗོེས་སུ་ང་སྤེང་གཤོོང་དེར་སྐྱར་དུ་འགོྲ་

དགོས་བྱུང་། སྐོབས་འདིར་ང་ཚེོ་མི་ཉུང་ངུ་ཞིིག་ལས་མེད། སོྲོལ་རྒྱུན་དུ་བླ་ཆོེན་ཞིིག་

ཞུགས་འབུལ་ཟིིན་པའི་ཉིི་མ་འགའ་ཤོས་ཀྱིི་རྗོེས་སུ། པུར་ཁོང་སོྒོ་ཕྱིེས་ཏེ་རིང་བསྲོེལ་

དང་པུར་ཐལ་ལེན་པའི་ཆོོ་ག་ཞིིག་ཡིོད་རེད། རིན་པོ་ཆོེའི་གསང་ཡུམ་དང་ཁོོང་གི་སྐྱེ་

དམན་ཡིིན་པའི་ཆོ་ནས་ང་བླ་མ་ཚེོ་དང་མཉིམ་དུ་པུར་ཁོང་དུ་འགོྲ་རྒྱུ་དེ་ཡིིན་ཤོག་ལྟ་

བུ་རེད། གཅིིག་གིས་རིན་པོ་ཆོེའ་ིསྐུ་པུར་བཞུགས་སའ་ིདུམ་ཚེན་ད་ེཁོ་ཕྱིེས་ཏ་ེཁོོང་ཚེོས་

ང་ལ་ལག་པ་བརྐྱེངས་ཏེ་རིང་བསྲོེལ་ལེན་མཁོན་དང་པོ་དེ་ང་ཡིིན་དགོས་པའི་བཀའ་

གནང་བྱུང་། དིལ་མགོ་མཁྱོེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆོེ་མཆོོག་གིས་སྦྱོང་བརྡོར་སྤྲོད་པའི་བླ་མ་

གཞོིན་གཞོིན། རོྫོང་གསར་མཁྱོེན་བརྩ་ེརིན་པོ་ཆོ་ེམཆོོག་ཆོོ་ག་འདིའ་ིའགན་འཁུར་བ་

དེ་རེད། ངས་པུར་ཁོང་ནང་དུ་བལྟས་རྗོེས་དུ་བས་བསྒྲིབས་པའི་རིང་བསྲོེལ་གྱིི་ཕུང་པོ་

ཞིིག་མཐོང་བྱུང་། ང་རང་ཧོན་འཐོར་གྱིི་རེད་སྙམ་པ་མ་བྱུང་སྟེ་སེམས་ལ་སྐྲག་སྣང་ཞིེ་

དྲགས་སྐྱེས་བྱུང་། ངའ་ིསེམས་ལ་ “ངས་ཁྱོེད་རང་གནས་སྟངས་འདིའ་ིའོག་ཏུ་མཐོང་ག་ི

རེད་སྙམ་པ་སྣང་བའ་ིཡུལ་ལའང་མེད། ངས་ཁྱོེད་རང་འད་ིའདྲའ་ིངང་ཚུལ་དུ་མཐོང་རྒྱུ་

ཡིིན་པ་བོླ་ལ་འཁོོར་མ་མོྱོང་།” སྙམ་པ་འཁོོར་བྱུང་། ང་ཕྲན་བུ་ཧོན་འཐོར་བའ་ིངང་ནས་

མཆོོད་རྟེེན་གྱིི་ནང་ལ་ལྟ་བཞིིན་པའི་སྐོབས་སུ། རོྫོང་གསར་མཁྱོེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆོེས་ 

“གནང་རྐྱེང་གནོངས། གནང་རྐྱེང་གནོངས།” གསུངས་བཞིིན་ང་ལ་ཁོ་བཏགས་ཞིིག་

གནང་བྱུང་། ང་མར་སྒུར་ཏེ་མཐའ་མ་དེར་རིང་བསྲོེལ་ཞིིག་བླངས་པ་ཡིིན། དེ་རྗོེས་

རིན་པོ་ཆོེའི་རིང་བསྲོེལ་ལྷག་མ་རྣམས་ཚུར་བླངས། ཁོོང་གི་ཀ་པཱ་ལཱི་དང་མཚེང་སོྒྲམ་

གྱི་ིཆོ་ཤོས་ཐ་ེབའ་ིརིང་སྲོེལ་འགའ་ཞིིག་ང་ཚེོས་ RMDC རུ་བཞིེངས་འཆོར་ཡོིད་པའ་ི

ཆོོས་སྐུའ་ིམཆོོད་རྟེེན་ཆོེན་མོའ་ིགཟུངས་གཞུག་ལ་འབུལ་རྒྱུའ་ིཆོེད་དུ་ཉིར། གཞིན་དག་

རྣམས་སཱཙྖ་བཟོི་རྒྱུའི་ཆོེད་དུ་ཕྱིེ་མར་བརྡུངས། སཱཙྪ་ནི་བླ་མའི་རིང་བསྲོེལ་དང་པུར་
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ཐལ་ཐ་ེབའ་ིརྒྱུ་སྣ་ཚེོགས་ལས་བྱས་པའ་ིམཆོོད་རྟེེན་དབྱིབས་ཅིན་གྱི་ིའབུར་བརོྐས་རྣམས་

ལ་ཟིེར། རྗོེས་སུ་འདི་དག་དད་རྟེེན་གྱིི་ཆོེད་དུ་མཆོོད་ཁོང་དུ་འཇོེག་ཕྱིིར་རིན་པོ་ཆོེའི་

བཙུགས་པའ་ིཆོོས་ཚེོགས་ཁོག་དང་སླེོབ་མ་རྣམས་ལ་བགོ་འགྲེམས་བྱེད་རྒྱུ་རེད། ཁོོང་ག་ི

སླེོབ་མ་གཙོ་ཆོེ་བ་འགའ་ཞིིག་ལ་ཁོོང་གི་ཚེེམས་རེ་རེ་མཆོོད་པའི་རྟེེན་དུ་ཕུལ་བ་རེད། 

ཚེེམས་གཅིིག་རྗོེས་སུ་ཆོོས་སྐུའ་ིམཆོོད་རྟེེན་ཆོེན་མོའ་ིགཟུངས་གཞུག་ཏུ་ཕུལ་བ་རེད།

རིན་པོ་ཆོེ་སྐུ་གཤོེགས་པ་ནས་ཞུགས་འབུལ་མ་ཟིིན་བར་གྱིི་གཟིའ་འཁོོར་བདུན་

གྱིི་རིང་ལ། དུས་ཚེོད་ཕལ་ཆོེ་བར་གནས་སྟངས་དེའི་སོྟབས་ཀྱིིས་ང་ཚེོ་ངལ་མེད་དུ་

གྱུར། ཞུགས་འབུལ་ལ་གྲ་སྒྲིག་ཡིང་དག་པར་བྱེད་དགོས་པའི་ལས་བྲེེལ་གྱིིས་ང་ཚེོར་

བསམ་བོླ་འཁོོར་ལོང་བྱུང་མེད། མཁྱོེན་བརྩ་ེརིན་པོ་ཆོ་ེབཞུགས་ཡོིད་པ་དེས་ཀྱིང་མ་ིཚེ་ོ

ལ་སེམས་སྐུལ་བྱུང་ཡོིད། ཞུགས་འབུལ་སོྔོན་གྱི་ིགཟིའ་འཁོོར་ད་ེདག་ག་ིརིང་ལ་རིན་པོ་

ཆོེའི་མཐུ་དང་ནུས་པའི་སོྟབས་ཀྱིིས་ཁོོང་ང་ཚེོའི་ཆོེད་དུ་ཕལ་ཆོེར་འཚེོ་བཞུགས་ཡིོད་

པ་ནང་བཞིིན་བྱུང་། ཞུགས་འབུལ་མཇུག་བསྡུས་མཚེམས་སུ་དབུགས་ལྒང་ཞིིག་ལས་

དབུགས་ཡོིངས་སུ་ཤོོར། ཁོོང་ག་ིསྐུ་སྐྱ་ེད་ེཞིིང་གཞིན་ཞིིག་ལ་འཕོས།

ད་ཆོ་ཚེང་མས་རང་རང་གི་མི་ཚེེ་དེ་རིན་པོ་ཆོེའི་རྒྱབ་སོྐྱར་དང་སྐུ་འཚེོ་བཞུགས་

མེད་པའ་ིསོྒོ་ནས་བསྐྱལ་དགོས་པ་ད་ེཤོེས་རོྟེགས་བྱུང་བ་རེད། རིན་ཐང་དཔག་པར་དཀའ་

བའ་ིརྩ་ཆོེའ་ིདངོས་པོ་ཞིིག་འཇེིག་རྟེེན་འད་ིདང་བྲེལ་བ་བཞིིན། ད་ེགར་བོར་བརླག་ཏུ་

སོང་བ་དང་སོྟང་པ་ཉིིད་ཀྱི་ིཁྱོད་ཆོོས་ཞིིག་འདུག ངོ་མཚེར་བའ་ིགནས་ཚུལ་ཞིིག་འཇེིག་

རྟེེན་འདིར་བྱུང་བ་ད་ེད་ཆོ་མེད་པར་གྱུར་པ་རེད།

༡༩༨༤ ལོར་བྲེིས་པའ་ིརིན་པོ་ཆོེའ་ིཆོོས་ཕོྱིགས་ཞིལ་ཆོེམས་ཀྱི་ིམཇུག་དེར་ཁོོང་གིས།

མདོར་ན་ང་ཚེོ་འཆོི་རྒྱུར་དགའ་པོ་ཡོིད། ང་ཚེོས་སོྤྲོ་བ་དེ་མཉིམ་དུ་འཁྱོེར་འགོྲ་ཡིི་ཡིོད། 

འཆོ་ིརྒྱུ་ད་ེལ་རྒྱུན་ལྡན་མ་ཡིིན་པའ་ིརོལ་རྩེད་ཀྱི་ིཉིམས་དང་ལྡན་ཡོིད།
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གྲྭ་པོ་ཞིིག་ཏུ་སྐྱོེས།

རྒྱལ་པོ་ལྟར་དུ་གོྲངས།

འད་ིའདྲའ་ིཆོར་ཞོིད་མཚེམས་མ་ིའཇོེག

དགྲ་ལྷ་དང་ལྷན་དུ་ང་ཚེོས་ཁོྱོད་ཉིིད་རྔོན།

ཧ་ཅིང་སྐྱིད་པོ་ཡིོང་བར་སོྨོན།47  

ཅིེས་བྲེིས་ཡོིད།

ང་ལ་མཚེོན་ན། ཇེ་ིསྲོིད་ང་ལ་དབུགས་ཀྱི་ིརྒྱུ་བ་ཡོིད་པ་ད་ེསྲོིད་དུ་ངས་ཁོོང་མུ་མཐུད་

ད་ེདྲན་གྱི་ིརེད། འོན་ཀྱིང་ང་རང་སོྐྱ་གདུང་ཁོོ་ན་མ་ཡིིན་པར་རང་ག་ིམ་ིཚེ་ེལ་དགའ་བ་

ཤུགས་ཆོ་ེསྐྱེད་ད་ེལུས་བསྡེད་ཡིོད། དགོང་དོྲ་ཞིིག་ལ་ཆུ་འགྲམ་གྱི་ིཟི་ཁོང་ཞིིག་ག་ིནང་དུ་

ཁོོང་གིས་ང་ལ་ “ཁོྱོད་ཀྱིིས་འདི་ལ་རྗོེས་སུ་ཡིི་རང་བྱེད་དགོས། འདི་ང་ཚེོའི་མི་ཚེ་ེརེད། 

འད་ིང་ཚེོའ་ིགཉིེན་སྒྲིག་རེད། འད་ིལྟར་དུས་རྟེག་ཏུ་ཡིོང་ག་ིམ་རེད།” ཅིེས་གསུངས་པ་

ངས་དྲན་སོས་ཀྱིི་འདུག དེ་དུས་ངས་ཁོོང་ལ་ཕྲན་བུ་གད་མོ་ཤོོར་བ་ཡིིན། ད་ཆོ་ཕྱིིར་

དྲན་བྱེད་དུས་ཁོོང་གིས་ང་ལ་མ་ིརྟེག་པའ་ིསོྐོར་ལ་གཏིང་ཟིབ་པའ་ིབསླེབ་བྱ་དང་། རང་

གི་མི་ཚེེར་རྗོེས་སུ་ཡིི་རང་བྱེད་རྒྱུ་གལ་ཆོེན་ཡིིན་པའི་སོྐོར་ལ་གསུངས་གནང་ཡིོད་པ་

ངས་རོྟེགས་ཀྱིི་འདུག འཛོམ་གླེིང་འདི་རྩ་ཆོེན་དུ་བརྩིས་ཏེ་རྗོེས་སུ་ཡིི་རང་བྱེད་དགོས་

པ་ད་ེངས་ཁོོང་ག་ིས་ནས་སྦྱངས་པ་ཡིིན།

སྐོབས་ར་ེཧ་ཅིང་མཐོ་བོར་སླེེབས་པ་ཁོོ་ན་མིན་པར། ལས་སླེ་པོ་མེད་པའ་ིདམའ་བོར་

ཟིགས་པའ་ིསྐོབས་ཀྱིང་བྱུང་བའ་ིགཉིེན་སྒྲིག་ཅིིག་ག་ིནང་དུ། མ་ིལོ་བཅུ་བདུན་ཁོོང་ག་ི

བཟིའ་ཟླའི་ཚུལ་གྱིིས་བསྐྱལ་བ་དེས་ངས་དོན་དངོས་སུ་རིན་པོ་ཆོེ་མི་དཀྱུས་མ་ཞིིག་

མིན་པའ་ིར་སོྤྲོད་བྱེད་ཐུབ། ཁོོང་ག་ིམཛོད་པ་རྣམས་ལ་ལད་ཟོླས་བྱེད་མ་ིཐུབ་པ་དང་། སྤྱི་ི

སོྲོལ་གཞིིར་བཞིག་ག་ིཐོག་ནས་གོ་དོན་བཀྲལ་ཡིང་མ་ིརུང་། རིན་པོ་ཆོེའ་ིམ་ིཚེེའ་ིནང་

47 པར་སྐྲུན་མ་བྱས་པའ་ིཆོོས་རྒྱམ་དྲུང་པའ་ིཆོོས་ཕྱིོགས་ཁོ་ཆོམེས་ ༡༩༨༤ ལོར་བྲེསི་པ་ནས་ལུངས་དྲངས། 
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ལ་གཞིན་གྱིི་མི་ཚེེ་ཕྱུག་ཏུ་གཏོང་རྒྱུ་དང་། འཇེིག་རྟེེན་འདི་ཡིག་པོ་ཞིིག་ཏུ་བསྒྱུར་རྒྱུ་

ལས་གཞིན་པའི་ཀུན་སླེོང་གང་ཡིང་མེད། ཁོོང་གིས་ལམ་ལྷོང་ཡིོད་ཚེད་ཀྱིི་ཚེད་གཞིི་

འདིའ་ིཐོག་ནས་འཇེལ་གནང་ག་ིཡིོད། ཁོོང་ག་ིཀུན་སླེོང་ལྟ་ེབ་ད་ེགཞིན་གྱི་ིམ་ིཚེ་ེཕྱུག་ཏུ་

གཏོང་རྒྱུ་དང་། གཞིན་དག་གོང་འཕེལ་འགོྲ་ཐུབ་པའ་ིའཇེིག་རྟེེན་ཞིིག་བསྐྲུན་རྒྱུ་ད་ེརེད།

ཁོོང་གིས་ང་ལ་འཇེིག་རྟེེན་སོྐྱབ་པའི་ཆོེད་དུ་དང་པོ་རང་ཉིིད་ནས་འགོ་འཛུགས་

དགོས་པ་ད་ེབསླེབས་གནང་བྱུང་། ཁོོང་ག་ིབསླེབ་བྱའ་ིནུས་པ་གཙ་ོབོ་ཞིིག་ན་ིརང་གིས་

རང་ལ་ཡིིད་ཆོེས་དང་། རང་ག་ིགཞི་ིརྩའ་ིནུས་པ་ལ་བོླས་འགེལ་དགོས་པ་ད་ེརེད། ངས་

བསླེབ་བྱ་ད་ེསྙིང་ལ་བཅིངས་ཐབས་བྱས་པ་ཡིིན། ཁོོང་གིས་གཞིན་ལ་ལམ་ད་ེསོྟན་པའ་ི

ཆོེད་དུ་སྐུ་ཚེ་ེཡིོངས་རོྫོགས་བཏང་གནང་བ་རེད། ཁོོང་གིས་གཡིོ་འགུལ་ཡིོད་ཚེད་གཞིན་

ལ་རོགས་པ་བྱེད་རྒྱུའ་ིཆོེད་དུ་བཏང་གནང་བ་རེད། ཁོོང་ག་ིསྐུ་ཚེེར་ཁྱོབ་པའ་ིཐབས་དང་

ཤོེས་རབ་ཀྱིི་ཆོ་ཤོས་ཕྲ་མོ་ཙམ་ཞིིག་རང་ཉིིད་ཀྱིི་མི་ཚེེའི་ནང་ཉིམས་ལེན་ཐུབ་ན། དེས་

རང་ཉིིད་སྐྱ་ེབོ་དམིགས་བསལ་བ་ཞིིག་བཟོི་ཡི་ིརེད།

ཁོོང་གིས་ངའ་ིམ་ིཚེེའ་ིནང་ལ་བློ་རིག་བརྟེན་པོ་དང་བྱམས་སྙིང་རྗོ་ེཡི་ིདཔ་ེསོྟན་གྱི་ི

ཚུལ་དུ་མུ་མཐུད་ང་ལ་ལམ་སོྟན་བྱེད་བཞིིན་ཡིོད། ངའ་ིམ་ིཚེ་ེཧྲིིལ་པོའ་ིནང་དུ་ཁོོང་གིས་

ཇེ་ིལྟར་བྱས་ཏ་ེངས་གནས་སྟངས་གཅིིག་གམ་གཞིན་རྣམས་ལ་གདོང་ལེན་བྱེད་དགོས་

པའ་ིལམ་སོྟན་གནང་ཡོིད་དམ་ཞིེས་པའ་ིདྲ་ིབ་ད་ེང་རང་ལ་མུ་མཐུད་གཏོང་ག་ིཡོིད། ད་

ཆོ་ཁོོང་བཞུགས་མེད། ཁོོང་ལ་བཀའ་འདྲ་ིཞུ་དགོས་སྐོབས། ངས་ང་རང་ཉིིད་ཀྱི་ིསེམས་

ལ་འདྲ་ིདགོས་ཀྱི་ིཡིོད། ཁོོང་ན་ིདུས་རྟེག་ཏུ་ངའ་ིཚེད་འཛོིན་ས་མཐོ་ཤོོས་ད་ེརེད།

རིན་པོ་ཆོ་ེཐུགས་མཉིེས་པོ་ཡིོད་པའ་ིགཞིས་རོ་བྷརད་བྷར་ན་སིས་བྲེིས་པ་ཞིིག་ཡིོད། 

ད་ེལ་ “འདས་ཟིིན་པའ་ིདགུན་ཁོ་” ཞིེས་ཟིེར། ས་ིཀོད་ལནད་ཀྱི་ིགཞིས་པ། ཇེིན་རེད་ཕད་

གྱིིས་སེམས་སོྐྱ་བའི་གཞིས་འདི་བཏང་བའི་འཁོོར་ཐག་ཅིིག་ཁོོང་གིས་གཅིེས་ཉིར་

གནང་ཡོིད། རྗོེས་སུ་རིན་པོ་ཆོེའ་ིསོླེབ་མ་ཇེན་ཁོོན་ཌོན་ཟིེར་བ་ཞིིག་གིས་གདངས་སྙན་

པོའ་ིསོྒོ་ནས་གཞིས་འདི་ཁོོང་གི་སར་གཏོང་གི་ཡོིད། སྐོབས་སྐོབས་སུ་ངས་ཁོོང་བསམ་
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བོླར་འཁོོར་བ་དང་། དམིགས་བསལ་དྲན་པའི་སྐོབས་སུ་ངས་གཞིས་འདི་ང་རང་གི་

སེམས་ནས་ཐོས་ཀྱི་ིའདུག

ཨོ་ཧོ། དགུན་ཁོ་འདས་ཟིིན་དབྱར་ཁོ་རིམ་གྱིིས་སླེེབས།།

ཤོིང་རྩ་ེཚེང་མར་བྱིའུས་གསུང་སྙན་སོྒྲག །

ཁོོང་ཚེ་ོསྐྱིད་ཀྱིང་ང་ན་ིསེམས་པ་སོྐྱ།།

ང་ཡི་ིསྙིང་གོྲགས་ང་དང་གཏན་དུ་བྲེལ།།

ཨོ་ཧོ། དྭོངས་གསལ་འབབ་ཆུའ་ིའགྲམ་གྱི་ིཤོིང་ཕྲན་དབུས་ཀྱི་ིརྒྱ་ས་ེརྣམས།།

བུང་བ་དང་ན་ིབྲེང་དམར་བྲེག་བྱེའུ་རྣམས་ཀྱི་ིགསོས།།

ཁོོང་ཚེ་ོདགའ་ཡིང་ང་ལ་ངལ་གསོ་བྲེལ།།

ང་ཡི་ིསྙིང་གོྲགས་ང་དང་གཏན་དུ་བྲེལ།།

ང་ཡི་ིབརྩ་ེབ་ནམ་མཁོའ་ིཉི་ིམ་འདྲ།།

རྟེག་ཏུ་གནས་ལ་ལྷད་མེད་གཙང་མ་ཡིིན།།

འོན་ཀྱིང་ཁོོའ་ིབརྩ་ེབ་ཟླ་བའ་ིའཕེལ་འགྲིབ་འདྲ།།

ཟླ་བ་ར་ེརེར་བརྩ་ེབ་གསར་པ་ར།ེ།

དོར་ཐབས་བྲེལ་བའ་ིབརྩ་ེསེམས་འཆོང་མཁོན་ཚེ།ོ།

ཁྱོེད་ཚེོས་མོྱོང་བའ་ིསྡུག་བསྔོལ་ང་ཡིིས་ཚེོར།།

སྡུག་གིས་མནར་བ་ང་ལ་ཉིམས་མོྱོང་ཡིོད།།

ད་ེན་ིབཅོིས་ཐབས་བྲེལ་བའ་ིསྡུག་བསྔོལ་རེད།།48 

48 རོ་བྷརད་བྷར་ན་ས་ིཡིསི་ ༡༧༨༨ ལོར་བརྩམས་པའ་ི “འདས་ཟིནི་པའ་ིདགུན་ཁོ་” (The Winter It Is Past)
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ཡི་མཚེར་པ་ཞིིག་ལ་དེབ་འདི་དཔར་སྐྲུན་བྱེད་སྐོབས་རིན་པོ་ཆོེ་སྐུ་ཞིིང་ལ་ཕེབས་ནས་

ཧ་ལམ་མི་ལོ་ཉིི་ཤུ་ཕྱིིན་ཚེར་ཡིོད། མནོ་བསམ་གཏོང་སྐོབས་བོླ་ལ་གནས་ཚུལ་གཉིིས་

འཆོར་གྱིི་འདུག གཅིིག་ནི་མི་ཚེེ་ཇེི་ལྟར་མགོྱིགས་པོ་རོྫོགས་པ་དེ་རེད། ཕོྱིགས་གཅིིག་

ནས་བལྟས་ན། རིན་པོ་ཆོེ་ཞིིང་ལ་ཕེབས་རྗོེས་ཀྱིི་ལོ་ཡུན་དེ་དག་ནི་མིག་འབྱེད་འཛུམ་

ཐེངས་ཤོིག་བྱས་པ་ལྟར་མངོན། དེ་མཚུངས་ངས་རིན་པོ་ཆོེས་བྱང་ཨ་རིའི་ནང་དུ་མི་

ལོ་བཅུ་བདུན་ཙམ་གྱིི་རིང་ལ་ཅིི་ཞིིག་གྲུབ་གནང་ཡིོད་པ་དེར་མནོ་བསམ་གཏོང་དུས་

ང་ན་ིཧོན་ཐོར་བྱུང་།

ཁོོང་སྐུ་བསྙུན་ཏ་ེབཞུགས་པ་དང་སྐུ་ཞིིང་ལ་ཕེབས་ཏ་ེམེད་པའ་ིསྐོབས་སུའང་ཁོོང་

གི་ཤུགས་རྐྱེེན་མུ་མཐུད་དེ་གནས་ཡོིད། རིན་པོ་ཆོེའི་སྙིང་ལ་སྙུན་གཞིི་ཕོག་པའི་རྗོེས་

དང་། སྐུ་ཞིིང་ལ་ཕེབས་ཏ་ེལོ་མང་ཕྱིིན་པའ་ིརྗོེས་སུའང། ཨ་ར་ིདང་། ཁོ་ེན་ཌ། ཡུ་རོབ་

བཅིས་ནས་སླེོབ་མ་མང་པོ་རྒྱུན་ཆོད་མེད་པར་ནོ་ཧྥོ་ས་ིཁོོ་ཤོར་གནས་སོྤེར་བྱས་པ་རེད། 

ཁོོང་གི་སོླེབ་མ་ཉིེ་ཤོོས་དང་རྒན་ཤོོས་བརྒྱ་ཕྲག་ལ་ཉིེ་བ་ཧ་ལི་ཧྥོག་སི་དང་མངའ་སྡེེའི་

ས་གནས་གཞིན་དུ་གཏན་སོྡེད་བྱས་ཡིོད། ངའ་ིབསམ་པར། ཁོོང་སྐུ་དངོས་སུ་བཞུགས་

སྐོབས་མི་ཚེོས་ཁོོང་གི་དགོངས་གཞིི་བསྒྲུབ་ཆོེད་ནོ་ཧྥོ་སི་ཁོོ་ཤོར་ཁོོང་གི་དྲུང་དུ་བཅིར་

རྒྱུར་དུས་ཚེོད་མང་པོ་ཡིོད་སྙམ་པ་བྱུང་ཡིོད་རེད་སྙམ། ད་ཆོ་ང་ཚེོར་དུས་ཚེོད་ཁོྱོན་ནས་

ལྷག་མེད་པ་ད་ེགསལ་པོ་ཆོགས་པ་རེད། འདིས་མ་ིཚེོར་རང་ཉིིད་དང་། བཟིའ་མ།ི ཚེོང་

ལས་བཅིས་ཕ་ཡུལ་གསར་པ་འདིར་སོྤེར་རྒྱུར་སྐུལ་མ་བྱས་པ་རེད།

རིན་པོ་ཆོེའི་སོླེབ་མ་ཚེང་མ་ས་གནས་གང་དུ་ཡོིད་ཀྱིང་རུང་། ཡུན་རིང་ཉིེན་ཁོ་

ཅིན་གྱི་ིའགྲུལ་བཞུད་འདིའ་ིནང་དུ་མཉིམ་ཞུགས་བྱས་མིན་ལ་མ་ལོྟས་པར། ད་ཆོ་ཁོོང་

ནས་ཐོབ་པའ་ིབཀའ་ཆོོས་ལ་འགན་འཁུར་ལེན་དགོས། རིན་པོ་ཆོེས་རང་ཉིིད་ཀྱི་ིརྣམ་
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དཔོྱོད་དང་རིག་པའི་སོྟབས་ལས་མི་རྣམས་བཀུག་སྟེ་གཙིགས་ཆོེན་གནང་ཡོིད། ཁོོང་

གིས་སྐུ་འཚེ་ོབཞུགས་ཀྱི་ིརིང་ལ་མ་ིཚེང་མར་རོགས་སོྐྱར་གནང་ཡིོད་ལ། ད་ེདང་ཆོབས་

ཅིིག་ཏུ་ཁོོང་གིས་མི་ཚེོ་ལ་རེ་བའང་ཆོེན་པོ་གནང་ཡིོད། ཁོོང་གིས་ཁོོང་གིས་ཐུགས་རེ་

གནང་པ་ནང་བཞིིན་ཁོོང་ཚེོས་བྱེད་དགོས་པའ་ིབཀའ་གནང་ཡིོད། རིན་པོ་ཆོ་ེདང་ཉི་ེཔོ་

ཡིོད་པའ་ིམ་ིརྣམས་བསྔོགས་པར་འོས་པའ་ིགང་ཟིག་ཏུ་གྱུར་ཡོིད། ཁོོང་ག་ིསོླེབ་མ་ཚེོས་

ཐུན་མོང་དང་སྒོེར་གྱིི་ངོས་ནས་མི་ཚེེ་ཧ་ཅིང་དོན་ཕན་ལྡན་པའི་སོྒོ་ནས་བསྐྱལ་ཡིོད་

ལ། ངའ་ིབསམ་པར། དེས་མ་ིགཞིན་དག་ལ་གཏིང་ཟིབ་པའ་ིཕན་ཐོགས་བྱུང་ཡོིད་སྙམ།

བླ་མ་གྲོངས་པ་ན་ིབུམ་པ་ཆོག་པ་དང་འདྲ། བུམ་པའ་ིནང་དུ་ཡོིད་པའ་ིརླུང་ད་ེཁོོར་

ཡུག་ཀུན་ཏུ་འདྲེས་ཏ་ེཁྱོབ་ཀྱི་ིཡིོད། འདིའ་ིཐད་ནས་བསམས་ན་བླ་མ་ཞིིང་ལ་ཕེབས་པ་

དེ་ནི་དགའ་འོས་པ་ཞིིག་རེད། དེ་མཚུངས་རིན་པོ་ཆོེའི་མི་ཚེེའི་དཀྱིིལ་འཁོོར་གྱིི་ནང་

དུ་ཐིམ་ནས་ཡོིད་པའ་ིཁོོང་ག་ིསོླེབ་མ་ད་ེདག་ལ་རང་རང་ག་ིལམ་འཚེོལ་བར་གོླེད་གོྲལ་

དང་རང་དབང་བྱུང་ཡོིད། མང་པོ་ཞིིག་ནོ་ཧྥོ་སི་ཁོོ་ཤོ་དང་། བོྷལ་ཌར། དེ་བཞིིན་ཁོོང་

གིས་བཙུགས་པའ་ིཆོོས་ཚེོགས་གཙ་ོཆོ་ེགཞིན་ཁོག་ག་ིནང་དུ་བསྡེད་པ་རེད། འོན་ཀྱིང་

གཞིན་དག་མང་པོ་ཞིིག་འཛོམ་གླེིང་གང་སར་ཁྱོབ་ནས་བསྡེད་པ་རེད།

ཁོོང་འདས་གོྲངས་སུ་གྱུར་པ་དེ་རང་ངོས་ནས་ང་རང་ཐེ་བའི་མི་མང་པོ་ཞིིག་ལ་

སྐྱེད་འཕེལ་བྱེད་པའི་དུས་ཚེོད་གལ་ཆོེན་ཞིིག་ཏུ་གྱུར། འོན་ཀྱིང་ང་ཚེོ་སུ་ལའང་དུས་

ཚེོད་དེ་དམིགས་བསལ་གྱིི་ལས་སླེ་པོ་ཞིིག་མ་བྱུང་། ཁོོང་སྐུ་འཚེོ་བཞུགས་ཀྱིི་སྐོབས་

སུ་ང་ཚེ་ོསྒོེར་གྱི་ིསྐྱེད་འཕེལ་གཏན་འཁོེལ་བ་དང་སེམས་རྣལ་དུ་གནས་པར་རིན་པོ་ཆོ་ེ

ལ་བརྟེེན་ས་ཞིིག་ཡིོད། ཁོོང་ཞིིང་ལ་ཕེབས་པའ་ིརྗོེས་སུ་ཕྱིིའ་ིབརྟེེན་ས་ད་ེམེད་དུས་མ་ིཚེ་ོ

སེམས་ཀྱི་ིགཅོིང་ནད་དང་། ཁོོང་ཁོྲ། སེམས་ཁོོང་སོྟང་བའ་ིརང་བཞིིན་བཅིས་ཀྱི་ིགནས་

སྐོབས་ཀྱིི་གཏིང་དུ་ལྷུང་བ་རེད། དེ་ནས་མི་ཚེོས་ག་ལེར་ཁོོང་གི་གདམས་ངག་དེ་ཚེོར་

བསམ་བོླ་བཏང་ནས་རང་རང་ག་ིམ་ིཚེེའ་ིནང་དུ་ཉིམས་ལེན་བྱས་སྐོབས་གནས་སྟངས་

འདྲ་མིན་སྣ་ཚེོགས་ཀྱིི་ལམ་ནས་ཉིམས་རྟེོགས་སྐྱེ་རྒྱུ་འགོ་ཚུགས་པ་རེད། དེ་ནི་བཅོིམ་
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ལྡན་འདས་ཀྱིི་ཉིེ་གནས་ལོ་མང་གནང་མཁོན་གྱིི་དགེ་སླེོང་ཀུན་དགའ་བོའ་ིལོ་རྒྱུས་

དང་འདྲ་བ་རེད། བཅོིམ་ལྡན་འདས་སྐུ་འཚེོ་བཞུགས་ཀྱིི་སྐོབས་སུ་ཀུན་དགའ་བོས་

ཆོོས་ཀྱི་ིགནད་ཉིིད་ཆོ་ཚེང་བ་རོྟེགས་མེད་པ་དང་། བཅོིམ་ལྡན་འདས་མྱོ་ངན་ལས་འདས་

པའ་ིརྗོེས་སུ་གཞི་ིནས་ཀུན་དགའ་བོ་རང་ཉིིད་ཀྱི་ིཉིམས་ལེན་འགོ་ཚུགས་ཏ་ེམདུན་སོྐྱད་

གནང་བའ་ིསོྐོར་ཤོོད་སོྲོལ་ཡིོད།

རིན་པོ་ཆོ་ེཞིིང་ལ་ཕེབས་པའ་ིརྗོེས་སུ་རྒྱལ་ཚེབ་ཀྱིིས་ད་ེམ་ཐག་ཏུ་ཁོོ་རང་ག་ིདབང་

ཆོ་ཤུགས་ཇེེ་ཆོེར་གཏོང་ཐབས་བྱས་ཏེ། ངའི་བཟིའ་མིར་ཆོོས་ཚེོགས་ཀྱིི་དཔལ་འབོྱར་

དང་བསམ་བོླའ་ིརྒྱབ་སོྐྱར་ག་ལེར་ཞིན་དུ་གཏོང་རྒྱུའི་འགོ་བརྩམས། རྒྱལ་ཚེབ་ཀྱིིས་

རིན་པོ་ཆོེ་མ་གྲོངས་གོང་ནས་ཁོོང་གི་མི་ཚེེའི་ཉིེན་སྲུང་གི་དངུལ་རྣམས་བཏོན་ཏེ་བཛྲ་

དྷཱཏུའི་བུ་ལོན་མ་འཇེལ་བ་རྣམས་འཇེལ་ཡིོད་པ་རེད། རིན་པོ་ཆོེ་གོྲངས་རྗོེས་ཀྱིི་ཉིིན་

ཤོས་ཀྱིི་ནང་དུ་ངས་ཤོེས་བྱུང་། ང་ལ་ངས་བཟིའ་མི་རྣམས་ཀྱིི་འཚེོ་ཐབས་ཇེི་ལྟར་སོྦྱར་

ཐུབ་བམ་སྙམ་པའི་སོྐོར་ལ་སེམས་འཚེབ་ཕྲན་བུ་བྱུང་། ང་རྒྱལ་ཚེབ་ལ་ཐུག་པར་ཕྱིིན་

ཏ་ེད་ལྟ་བཛྲ་དྷཱཏུ་ལ་དབང་བའ་ིམིལ་གོྲང་ཚེ་ོཡི་ིཁོང་པ་ད་ེརིན་པོ་ཆོེས་ངའ་ིམིང་ཐོག་ལ་

འཇོེག་རྒྱུའ་ིཐུགས་འདོད་གནང་ཡོིད་སོྐོར་ཁོོ་ལ་དྲན་གསོ་བཏང་པ་ཡིིན། ངས་ཁོོ་ལ་ངས་

ཁོང་པ་དེ་བཙོང་སྟེ་མ་དངུལ་ཅིི་བྱུང་ངའི་ཕྲུ་གུའི་ཤོེས་ཡིོན་གྱིི་ཆོེད་དུ་ཡིིད་ཆོེས་དགེ་

རྩ་ཞིིག་གི་ནང་དུ་འཇོེག་རྒྱུ་ཡིིན་ཞིེས་བརོྗོད་པ་ཡིིན། རྒྱལ་ཚེབ་ཀྱིིས་མོས་མཐུན་བྱས་

ཏེ་ཁོང་པ་དེ་ཁོྲམ་རར་བཞིག་པ་རེད། འོན་ཀྱིང་བཙོང་ཚེར་བའི་རྗོེས་སུ་ང་ལ་ཨ་སོྒོར་

སོྟང་ཕྲག་བཅུ་ཙམ་ཞིིག་ལས་སྤྲོད་མ་བྱུང་། ལྷག་མ་དེ་བཛྲ་དྷཱཏུ་ལ་སྤྲོད་པ་རེད། འགོ་

སོྟད་དུ་རྒྱལ་ཚེབ་ཀྱིིས་ངའ་ིརྒྱུན་གོྲན་གྱི་ིཆོེད་དུ་ཟླ་རེར་ཕལ་ཆོེར་ཨ་སོྒོར་ ༡༤༠༠ ཡིིན། 

ད་ེའདྲ་ཞིིག་སྤྲོད་བྱུང་། (ཕོ་བྲེང་ག་ིཟླ་རེའ་ིབུ་ལོན་ད་ེསྒྲིག་འཛུགས་ནས་སོྤྲོད་རྒྱུ་བྱས།) 

འོན་ཀྱིང་རིན་པོ་ཆོ་ེའདས་ཏ་ེལོ་གཅིིག་ཀྱིང་མ་ཕྱིིན་སོྔོན་ལ་རྒྱལ་ཚེབ་ཀྱིིས་བཛྲ་དྷཱཏུའ་ི

དངུལ་གཉིེར་བྷིལ་ཁོ་ེར་ིལ་ིས་ིལ་ང་ལ་ཟླ་རེའ་ིདངུལ་འཛོིན་གཏོང་རྒྱུ་ད་ེམཚེམས་འཇོེག་
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བོྱས་བརོྗོད་འདུག འོན་ཀྱིང་བྷིལ་གྱིིས་ཁོོའ་ིཁོ་ལ་ཉིན་མ་ིའདུག བྷིལ་གྱི་ིབཀའ་དྲིན་ད་ེ

ངས་ནམ་ཡིང་བརྗོེད་ཐབས་མེད།

ངས་ཆོོས་ཚེོགས་ལ་ང་རང་ངོས་ནས་ག་རེ་བྱེད་ཐུབ་པའི་རྒྱབ་སོྐྱར་མུ་མཐུད་ནས་

བྱེད་དགོས་པ་རེད་བསམས་བྱུང་། འདིའི་ནང་དུ་རིན་པོ་ཆོེས་དུས་རྒྱུན་དུ་ང་ལ་བྱེད་

དགོས་པའི་སྐུལ་མ་གནང་བའི་ཤོམ་བྷ་ལའི་བསྟན་པའི་སོྦྱང་བརྡོར་སོྤྲོད་དགོས་པ་

ཚུད་ཡིོད། རིན་པོ་ཆོེ་སྐུ་ཞིིང་ལ་ཕེབས་པའི་ལོ་དེར་ང་ལ་ཋེེག་ས་སི་ཡིི་ནང་དུ་ཤོམ་བྷ་

ལའི་མཐོ་རིམ་གྱིི་སོྦྱང་བརྡོར་ཞིིག་སླེོབ་སོྟན་བྱེད་དགོས་པའི་རེ་འདུན་བྱུང་སྐོབས། 

རྒྱལ་ཚེབ་ཀྱིིས་ང་ལ་ཧ་ཅིང་སོྔོན་འགྲོའ་ིརིམ་པའ་ིཆོོས་བཤོད་མ་གཏོགས་བྱེད་ཆོོག་པའ་ི

གནས་ཚེད་དང་དབང་ཆོ་ཡོིད་པ་མ་རེད་ཟིེར་བའི་ཡིི་གེ་བཏང་བྱུང་། འདི་ནི་ཁོོས་ཇེི་

ལྟར་ང་ཚེོའ་ིབཟིའ་མིར་མཐོང་ཆུང་བྱེད་ཐབས་བྱས་པའ་ིདཔ་ེམཚེོན་ཞིིག་རེད། ཁོོས་ཧ་

ཅིང་དམའ་འབེབས་ཀྱིི་སོྒོ་ནས་ཐ་སྙད་བེད་སྤྱིོད་བཏང་བ་ནི་ས་དབང་ལ་ “རྒྱལ་སྲོས་

ཆུང་ངུ་” ཞིེས་འབོད་རྒྱུ་འགོ་བཙུགས་པ་ད་ེརེད།

རིན་པོ་ཆོེས་ཁོོང་རང་ཞིིང་ལ་ཕེབས་པའི་རྗོེས་སུ་འཕོ་འགྱུར་ལ་རམ་འདེགས་ཀྱིི་

ཆོེད་དུ་ང་དང་། རྒྱལ་ཚེབ། ས་དབང་། བཀའ་སྲུང་སྤྱི་ིཁྱོབ། མདའ་དཔོན་གཉིིས་བཅིས་

ལས་གྲུབ་པའི་ཚེོགས་ཆུང་ཞིིག་བསོྐོང་དགོས་པའི་ལམ་སོྟན་བཞིག་གནང་ཡིོད། ང་ལ་

ཚེོགས་ཆུང་འདིའ་ིགཙ་ོསོྐྱང་བྱེད་དགོས་པའ་ིབཀའ་གནང་ཡིོད། རྒྱལ་ཚེབ་ཀྱིིས་ཚེོགས་

ཆུང་འད་ིཐེངས་གཅིིག་ཀྱིང་མཉིམ་འཛོོམས་བྱེད་དུ་བཅུག་མ་སོང་། རྒྱལ་ཚེབ་ཀྱིིས་ང་

ཚེོའ་ིབཟིའ་མིར་རྒྱབ་སོྐྱར་བྱེད་རྒྱུ་དང་། ས་དབང་ནར་སོན་བཞིིན་པ་དེར་སླེོབ་སོྟན་བྱེད་

རྒྱུ་ད་ེདག་ཁོོ་རང་ག་ིའོས་འགན་ཡིིན་པར་བལྟ་རྒྱུ་ཕར་བཞིག ཁོོ་རང་ང་ཚེ་ོལ་འཇེིགས་

ཏ་ེབསྡེད་ཡོིད་པ་མངོན་གསལ་རེད།

སྤྱི་ིལོ་ ༡༩༨༨ ཀྱི་ིལོ་མཇུག་ཏུ་ཚེོགས་མ་ིཚེོས་རྒྱལ་ཚེབ་ལ་གཉིན་ནད་རེག་དུག་ག་ི

ནད་དམ་ཨ་ེཙི་ནད་ཡིོད་པ་ཤོེས་པ་རེད། དུས་ཡུན་ཐུང་ངུ་ཞིིག་ག་ིརིང་ལ་རྒྱལ་ཚེབ་དང་

མཉིམ་དུ་འདོད་ལོག་སོྤྱིད་མཁོན་ཆོོས་ཚེོགས་ཀྱི་ིནང་ག་ིཕོ་གསར་དེར་གཉིན་ནད་རེག་
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དུག་གི་ནད་ཡིོད་པའི་ནད་རྟེགས་ཆོོད་པ་དང་། ཁོོའ་ིནད་ཀྱིི་འབྱུང་ཁུངས་རྩད་གཅོིད་

བྱས་དུས་རོྡོ་རྗོེའ་ིརྒྱལ་ཚེབ་ལ་ཐུག་པ་རེད། འད་ིདག་ཚེང་མ་ཕྱི་ིལ་མ་ཐོན་བར་དུ་ངས་

རྒྱལ་ཚེབ་ཀྱི་ིགནས་སྟངས་སོྐོར་ཤོེས་མ་བྱུང་། ངས་རྗོེས་སུ་ཤོེས་པ་ལ་ཆོིག་སོྟང་དགུ་བརྒྱ་

བརྒྱད་ཅུའ་ིདཀྱིིལ་ཙམ་ལ་རིན་པོ་ཆོེས་རྒྱལ་ཚེབ་ལ་ཤོེས་སུ་མ་བཅུག་སྟ་ེཁོོ་ལ་ཨ་ེཙི་ནད་

ཀྱི་ིབརྟེག་དཔྱོད་བྱས་འདུག རིན་པོ་ཆོེས་རྒྱལ་ཚེབ་བོས་ཏ་ེཁོོ་ལ་ན་ཚེ་ཡོིད་པའ་ིགནས་

ཚུལ་བཤོད་པ་དང་། མ་ིགཞིན་དག་ལ་མ་ིའགོས་པའ་ིདོ་སྣང་གཟིབ་ནན་བྱེད་དགོས་པའ་ི

ཉིེན་བརྡོ་བཏང་གནང་འདུག རྒྱལ་ཚེབ་ཀྱིིས་རིན་པོ་ཆོེའ་ིཉིེན་བརྡོ་ད་ེམ་བརྩིས་པ་འདྲ།

ནང་པའི་སྤྱིི་ཚེོགས་དང་ཚེགས་ཤོོག་གི་ནང་དུ་གླེེང་ཅོིར་ཆོེན་པོ་བྱུང་། འགན་

འཛོིན་ལྷན་ཚེོགས་དང་ཆོོས་ཚེོགས་ཀྱིི་ཚེོགས་མི་གཞིན་དག་རྣམས་ཀྱིི་གནོན་ཤུགས་

འོག་ཏུ་རྒྱལ་ཚེབ་ཀྱིི་དབང་ཆོ་མ་འཕོྲག་པའི་སོྒོ་ནས་ཁོོ་ཁོ་ལི་ཧོྥོར་ནི་ཡིར་མཚེམས་

བསྙེན་སྒྲུབ་བྱེད་དུ་བཏང་བ་རེད། མཐའ་མ་དེར་དིལ་མགོ་མཁྱོེན་བརྩ་ེརིན་པོ་ཆོ་ེམཆོོག་

ནས་བར་འདུམ་གནང་བ་ལ་བརྟེེན་ནས། རྒྱལ་ཚེབ་ཀྱིིས་བཛྲ་དྷཱཏུའ་ིཐོག་ཏུ་དབང་ཆོ་

སོྤྱིད་རྒྱུའ་ིའབད་པ་ད་ེབསྐྱུར་ནས་མ་ིཚེེའ་ིལྷག་མ་ད་ེམཚེམས་ཁོང་དུ་བསྐྱལ་རྒྱུའ་ིཆོེད་

དུ་ཁོོ་ཕྱིི་སོྐྲད་ལྟ་བུའི་ཚུལ་དུ་བཏང་བ་རེད། དཀའ་རོྙིག་འདིའི་འགོ་སོྟད་དུ་ང་ཧ་ལི་

ཧྥོག་སི་ནས་བོྷལ་ཌར་དུ་ཕྱིིན་ཏེ་ཆོོས་ཚེོགས་ལ་སྐོད་ཆོ་ཞིིག་བཤོད་པ་ཡིིན། དེའི་ནང་

དུ་ངས་ཚེང་མའ་ིཁོ་ེཕན་གྱི་ིཆོེད་དུ་རྒྱལ་ཚེབ་ཀྱིིས་དགོངས་པ་ཞུས་ན་ཡིག་པོ་ཡིོད་རེད་

བསམ་གྱི་ིའདུག་བརོྗོད་པ་ཡིིན། ངས་མང་ཚེོགས་ཀྱི་ིམདུན་དུ་འད་ིལྟར་བཤོད་པ་དེར་མ་ི

འགའ་ཤོས་ཀྱིིས་ང་ལ་སོྐྱན་བརོྗོད་བྱས་བྱུང་། འོན་ཀྱིང་ངས་ད་ེདགོས་ངེས་ཅིན་ཞིིག་རེད་

སྙམ་བྱུང་བས་ང་ལ་འགྱིོད་པ་མེད། རྒྱལ་ཚེབ་ཀྱི་ིབཟིའ་མ་ིདང་འོད་གསལ་བསྟན་འཛོིན་

ལ་ཤོ་ཞིེན་ཡོིད་པའ་ིསོླེབ་མའ་ིསྡེ་ེཚེན་ཆུང་ངུ་ཞིིག་གིས་ཁོ་ལ་ིཧོྥོར་ན་ིཡིའ་ིཨོ་ཇེའ་ེཞིེས་

པ་རུ་ཆོོས་ཚེོགས་ཤོིག་བཙུགས་པ་རེད། འགའ་ཞིིག་ད་ལྟའང་དེར་བསྡེད་ཡིོད། ༡༩༩༠ 

ཐམ་པའ་ིནང་རྒྱལ་ཚེབ་ད་ེགར་ཨ་ེཙི་ནད་གཞིིས་རྐྱེེན་བྱས་ཏ་ེགོྲངས་པ་རེད། དེབ་འད་ི

འབྲེི་བཞིིན་པའི་སྐོབས་འདིར་ང་ཚེོས་ཆོོས་ཚེོགས་གཉིིས་ཀྱིི་དབར་ལ་ཆོེ་མཐོང་དང་
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བདེན་པ་གཞི་ིརྩར་བྱས་ཏ་ེཕོྱིགས་གཉིིས་ཀའ་ིངོས་ནས་ལྷད་མེད་པའ་ིའདུམ་འགྲིག་ཅིིག་

ཡིོང་རྒྱུར་ད་ལྟ་འབད་བརོྩན་བྱེད་བཞིིན་པ་ཡིིན། ང་ཚེོའི་ཆོོས་ཚེོགས་ཀྱིི་ལོ་རྒྱུས་ནང་

ག་ིདཀའ་ཚེེགས་ཅིན་གྱི་ིལེའུ་འདིས་ང་ཚེོར་མུ་མཐུད་ནས་སུན་གཙེར་བྱེད་ཀྱི་ིཡོིད་ལ། 

གཅིིག་བྱས་ན་དེ་ལྟར་བྱེད་དགོས་པ་རེད། དེས་ང་ཚེོར་དམིགས་བསལ་ཆོོས་ཕྱིོགས་ཀྱིི་

ལམ་ལ་རང་གིས་རང་བསླུ་བའ་ིཉིེན་ཁོ་དེར་ནུས་པ་ཆོ་ེལ་རྒྱུན་མཐུད་པའ་ིདྲན་གསོ་ཞིིག་

བྱེད་ཀྱི་ིཡིོད། ད་ེན་ིསྐྱ་ེབོ་སྒོེར་ཞིིག་ག་ིནོར་འཁྲུལ་ཁོོ་ན་མ་རེད། ཕོྱིགས་གཅིིག་ནས་ང་ཚེ་ོ

ཚེང་མའ་ིནོར་འཁྲུལ་རེད། སྐོབས་ར་ེངས་རིན་པོ་ཆོེའ་ིསོླེབ་མ་ཚེང་མའ་ིགྲུབ་འབྲེས་ཀྱི་ི

ཕོྱིགས་བསོྡེམས་དེས་རིན་པོ་ཆོེའ་ིབསྟན་པ་གནས་ཐུབ་པ་ཡིོང་ག་ིརེད་བསམ་གྱི་ིའདུག 

དེ་ཟིེར་དུས་ཁོོང་གི་མཛོད་རྗོེས་ཡུན་དུ་གནས་པ་ལ་ང་ཚེོ་ཚེང་མར་ཁོོང་གི་བསྟན་པ་

མུ་མཐུད་འཛོིན་སོྐྱང་སྤེེལ་གསུམ་བྱེད་པའ་ིའགན་འཁུར་ལྕ་ིམོ་ཡོིད།

རིན་པོ་ཆོ་ེཞིིང་ལ་ཕེབས་རྗོེས་ཀྱི་ིལོ་ད་ེདག་ག་ིནང་དུ་མ་ིའགའ་ཞིིག་གིས་ངས་འགོ་

འཁྲིད་བྱེད་དགོས་པའ་ིར་ེབ་བྱས་བྱུང་། འོན་ཀྱིང་ང་ལ་ཅི་ིཞིིག་བྱེད་དགོས་པ་དང་ཇེ་ིལྟར་

བྱེད་དགོས་པའ་ིབཀའ་གཏོང་འདོད་མཁོན་ཡིང་མང་པོ་ཡོིད། ཀུན་སོླེང་ངན་པ་ཡོིད་པ་

མ་རེད་ད་ེམ་ིཚེ་ོདབང་རྔམ་ཅིན་དུ་གྱུར་པ་དང་ངང་ཐུང་དུ་གྱུར་འདུག རིན་པོ་ཆོ་ེཞིལ་

མ་བཞུགས་ཙང་དབང་ཆོའི་འཐབ་རོྩད་སྣ་ཚེོགས་བྱུང་བ་རེད། གཅིིག་བྱས་ན་འདི་ཡི་

མཚེན་པོ་མ་རེད། བཛྲ་དྷཱཏུ་ལ་དཔལ་འབོྱར་གྱིི་དཀའ་ངལ་ཆོེན་པོ་འཕྲད་བཞིིན་ཡོིད་

པ་དང་། དེའ་ིསོྐྱན་གནད་འགའ་ཞིིག་ག་ིདམིགས་པ་ད་ེངའ་ིཐོག་ཏུ་གཏད་ཡོིད།

དུས་ཡུན་འདིའ་ིསྐོབས་སུ་དཀྲོག་གཏམ་ཡིང་མང་པོ་འཕེལ་ཡིོད། སྐོབས་ར་ེད་ེཚེ་ོཧ་

ཅིང་ཅོིལ་ཆུང་ད་ེའདྲ་རེད། དཔེར་ན། སྐོབས་ཤོིག་ལ་ཨ་ཤོོཀཱ་ལ་གླེང་ཤོ་འཐག་མ་ཉུང་ངུ་

བཟིའ་མཁོན་གྱིི་རུས་སྦེལ་གཅིེས་ཉིར་བྱས་པ་ཞིིག་ཡིོད། དགོང་དོྲ་གཅིིག་ལ་ང་ཐབ་

ཚེང་དུ་ཕྱིིན་པས་རུས་སྦེལ་གྱི་ིལོྟ་ཆོས་རོྫོགས་ཚེར་བ་ཤོེས་བྱུང་། དྭོང་བླངས་པ་ཞིིག་གིས་

དགོང་ཚེིགས་ལ་མཚེ་ོའབུ་ཤཱ་མ་ིགྲ་སྒྲིག་བྱེད་བཞིིན་འདུག ངས་རུས་སྦེལ་ལ་སྟེར་རྒྱུའ་ི

ཆོེད་དུ་མཚེ་ོའབུ་ཤཱ་མ་ིརྗོེན་པ་ད་ེནས་ཏོག་ཙམ་བཀོག་པ་ཡིིན། ཉི་ིམ་འགའ་ིརྗོེས་སུ་ངས་
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ཆོོས་ཚེོགས་ཀྱི་ིནང་དུ་ལྕམ་ཌ་ཡི་ན་ལ་ལུག་ཤོ་འཐག་མ་ཁོོ་ན་བཟིའ་མཁོན་གྱི་ིཕུག་རོན་

ཞིིག་ཡོིད་རབས་ཤོིག་ཤོོད་ཀྱི་ིཡོིད་པ་གོ་བྱུང་།

དཔལ་འབོྱར་གྱི་ིགནོན་ཤུགས་འོག་ཏུ་འགན་འཛོིན་ལྷན་ཚེོགས་ཀྱིིས་ཀ་ལཱ་པའ་ིཕོ་

བྲེང་འཚེོང་རྒྱུར་ཐག་བཅིད་པ་དང་ཐག་གཅོིད་ཟིིན་པའ་ིརྗོེས་སུ་གཞི་ིནས་ང་ལ་བཤོད་

བྱུང་། བཙོང་བའ་ིརིན་འབབ་ད་ེནས་ང་ལ་དངུལ་སོྤྲོད་རྒྱུ་བྱས་ཏ།ེ ངས་ཧ་ལ་ིཧྥོག་ས་ིཡི་ི

ས་གནས་གཞིན་ཞིིག་ཏུ་ཁོང་པ་ཞིིག་ཉིོ་རྒྱུའ་ིར་ེབ་བྱས། ང་ན་ིསྐྱེས་པའ་ིདབང་ཤུགས་ཀྱི་ི

རྒྱན་རྩེད་ནང་གི་རྡོེའུ་ཞིིག་ཡིིན་པ་ཚེོར་བྱུང་། རྣམ་འགྱུར་ངན་པ་དེ་ང་རང་གི་ཁྱོིམ་

ཚེང་དང་སྤྱི་ིཚེོགས་ཀྱི་ིམ་ིཚེ་ེགཉིིས་ཀའ་ིནང་ལ་ཁྱོབ་བཞིིན་འདུག མིང་མེད་པ་དང་ཡོིད་

པའི་དུག་ལྡན་གྱིི་འཕྲིན་ཡིིག་སྐྱོན་བརྗོོད་བྱེད་པ་དུས་སྐོབས་འགའ་ལ་སླེེབས་བྱུང་། 

རིམ་གྱིིས་ངའ་ིམ་ིཚེེའ་ིནང་དུ་སྒོེར་ལ་བད་ེབ་རྩ་བ་ནས་མེད་པའ་ིདུས་ཚེོད་ཅིིག་སླེེབས་

སོང་། ཡི་མཚེན་པ་ཞིིག་ལ་དེས་ང་རང་དབྱིན་ཡུལ་དུ་འཚེར་ལོངས་བྱེད་སྐོབས་ཇེ་ིལྟར་

ཚེོར་བ་དེའ་ིདྲན་གསོ་བྱས་བྱུང་། མ་ིཚེོས་ངའ་ིལྷན་སྐྱེས་སམ། ང་རང་སྒོེར་གྱི་ིཉིམས་མོྱོང་

ལ་འབྲེེལ་བ་མེད་པའ་ིངའ་ིསོྤྱིད་ལམ་ཇེ་ིལྟར་བྱེད་དགོས་པའ་ིསོྐོར་ལ་ར་ེབ་ཆོེན་པོ་བྱེད་

ཀྱི་ིཡོིད་པར་མངོན། གནས་སྟངས་ད་ེངའ་ིཐོག་ཏུ་ཧ་ཅིང་ལྗིད་ཆོེན་པོར་ལྷུང་བྱུང་།

མཐའ་མ་དེར་ ༡༩༨༩ ལོར་མི་ཆོེལ་ང་གཉིིས་ཀྱིིས་ཅིི་ཙམ་ཐག་རིང་ལ་སོྤེར་ཐུབ་

ན་སྤེོར་རྩིས་ཀྱིིས་ང་ཚེོའ་ིཁྱོིམ་ཚེང་ནོ་ཧྥོ་ས་ིཁོོ་ཤོ་ནས་ཧ་ཝི་ཡི་ིལ་སྤེོར་རྒྱུའ་ིཐག་གཅོིད་

བྱས། ང་ཚེོས་གནས་སོྤེར་འདི་གནས་སྐོབས་ཙམ་གྱིི་རིང་ལ་བརྩིས་པ་ཡིིན། ང་ཚེོས་

སེམས་ངལ་ཆོེ་བའི་དུས་ཡུན་རིང་པོ་ཞིིག་བརྒྱུད་སྟབས། ང་ཚེོར་ས་ཆོ་བག་ལོྷད་དང་

མི་ཚེོགས་ཉུང་ས་ཞིིག་ཏུ་འགོྲ་རྒྱུའི་དགོས་པའི་ཚེོར་བ་ཆོེ། མི་ཆོེལ་ལ་ཁོོ་རང་གི་སྨོན་

དཔྱོད་མདུན་ལམ་ད་ེམུ་མཐུད་འདོད་ཡིོད་པ་དང་། ཧ་ན་ལུ་ལུའ་ིསྨོན་ཁོང་ཞིིག་ག་ིནང་

དུ་ཁོོ་ལ་ལས་གནས་ཡིག་པོ་ཞིིག་ཐོབ་ཐུབ་པ་བྱུང་འདུག ང་ཚེའོ་ིབཟིའ་མིར་ལུས་སེམས་

ཀྱི་ིངལ་བ་གསོ་བའ་ིདུས་ཚེོད་ཀྱི་ིདགོས་མཁོོ་བྱུང་། ང་ཚེ་ོཧ་ཝི་ཡི་ིལ་ལོ་གསུམ་དང་ཕྱིེད་

ཀ་བསྡེད་པ་ཡིིན། ༡༩༩༠ ཐམ་པའ་ིལོར་མ་ིཆོེལ་ང་གཉིིས་ཀྱིིས་ད་ེགར་ནང་པའ་ིདགོན་
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པ་ཞིིག་ག་ིནང་དུ་ཁྱོིམ་ཚེང་ག་ིརྟེེན་འབྲེེལ་གྱི་ིམཛོད་སོྒོ་ཆུང་ངུ་ཞིིག་དང་བཅིས་གཉིེན་

སྒྲིག་བྱས་པ་ཡིིན། ཧ་ཝི་ཡི་ིལ་ང་ཚེོས་བཟིའ་ཚེང་ག་ིཆོིག་སྒྲིལ་འཚེོལ་ཐུབ་པ་དང་། ཕྲུ་

གུ་ཚེོར་ཧ་ཅིང་གལ་ཆོེན་ཡིིན་པའ་ིསྤྱིིར་བཏང་ཁོོར་ཡུག་ཞིིག་མཁོོ་སོྤྲོད་བྱེད་ཐུབ་པ་བྱུང་།

རིན་པོ་ཆོ་ེསྐུ་གཤོེགས་པའ་ིརྗོེས་སུ་དུས་ཡུན་རིང་པོ་མ་ལོན་པར་ས་དབང་རྒྱ་གར་

དུ་དིལ་མགོ་མཁྱོེན་བརྩ་ེརིན་པོ་ཆོེའ་ིདྲུང་དུ་སླེོབ་གཉིེར་གནང་བར་ཕེབས། ཁོོང་ ༡༩༩༠ 

བར་དུ་ད་ེགར་བཞུགས་པ་རེད། འོན་ཀྱིང་རོྡོ་རྗོེའ་ིརྒྱལ་ཚེབ་གོྲངས་པའ་ིརྗོེས་སུ་ཁོོང་ལ་

བཛྲ་དྷཱཏུའ་ིཆོོས་ཚེོགས་ཀྱི་ིདབུ་ཁྲིད་གནང་བའ་ིའབོད་སྐུལ་ཞུས་པ་རེད། ༡༩༩༥ ལོར་

ཁོོང་ལ་གྲུབ་དབང་པད་ནོར་རིན་པོ་ཆོེས་ས་སོྐྱང་དུ་དབང་བསྐུར་གནང་བ་རེད། གྲུབ་

དབང་པད་ནོར་རིན་པོ་ཆོེས་འོད་གསལ་བརྒྱ་ཕྲག་ཉི་ིཤུ་པའ་ིའགོ་སོྟད་དུ་ཞིིང་ལ་ཕེབས་

པའི་བོད་པའི་བླ་ཆོེན་འཇེམ་མགོན་མི་ཕམ་རིན་པོ་ཆོེའི་ཡིང་སྲོིད་དུ་ངོས་འཛོིན་ཡིང་

གནང་པ་རེད། འོད་གསལ་སྨུག་པོ་ན་ིད་ཆོ་ས་སོྐྱང་མ་ིཕམ་རིན་པོ་ཆོ་ེཞིེས་ཡིོངས་གྲགས་

རེད། ཆོིག་སོྟང་དགུ་བརྒྱ་དགུ་བཅུའ་ིནང་དུ་ཁོོང་གིས་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ིམིང་ད་ེབཛྲ་དྷཱཏུ་

ནས་ཤོམ་བྷ་ལ་བསྒྱུར་གནང་པ་རེད། ཁོོང་གིས་ཁོོང་རང་ག་ིཡིབ་ཀྱི་ིཆོོས་ད་ེམུ་མཐུད་ད་ེ

ཁྱོབ་སྤེེལ་གནང་བཞིིན་ཡོིད། ཁོོང་གིས་ ༢༠༠༥ ལོར་སྲོས་མོ་ཚེ་ེདབྱངས་ར་ིཔ་དང་ལྷན་

དུ་ཁོ་ལོ་ར་ཌོའ་ིབོྷལ་ཌར་དུ་སྒོེར་གྱི་ིརྟེེན་འབྲེེལ་མདོར་བསྡུས་ཤོིག་ག་ིསོྒོ་ནས་གཉིེན་སྒྲིག་

གནང་པ་དང་། གཉིེན་སོྟན་རྒྱས་པ་ད་ེ ༢༠༠༦ ལོར་ཧ་ལ་ིཧྥོག་ས་ིརུ་གནང་རྒྱུའ་ིའཆོར་

གཞི་ིཡོིད། ང་ལ་ཁོྲམ་ཚེོགས་ཀྱི་ིཆོོ་ག་ད་ེབྱེད་རོགས་ཞིེས་བཀའ་མངགས་གནང་བ་ལྟར་

ཞུ་རྒྱུ་དང་། ངས་འད་ིལྟར་ལྷ་ལྕམ་སྲོས་མོ་ཚེ་ེདབྱངས་ང་ཚེ་ོསྨུག་པོའ་ིབཟིའ་མིའ་ིགྲལ་

དུ་ཕེབས་བསུ་ཞུ་ཐུབ་པ་འད་ིཧ་ཅིང་དགའ་པོ་བྱུང་།

རིན་པོ་ཆོ་ེསྐུ་ཞིིང་ལ་ཕེབས་རྗོེས་ཋེག་གྷི་ིལམ་སེང་སྒོང་ཏོག་ནས་ལོག་སླེེབས་བྱུང་། 

ད་ལྟ་བར་དུ་ཁོོ་ཀརྨ་ཆོོས་གླེིང་གི་བྷཱུ་མི་པཱལ་བྷ་ཝིན་(སའི་ལྷ་མོའ་ིཁོང་པ་)ལ་བཞུགས་

ནས་ལོ་མང་པོ་ཕྱིིན་པ་རེད། ཁོོ་ལ་གཞིི་རྩའི་འགྱུར་བ་ཆོེན་པོ་གང་ཡིང་བྱུང་མེད་ན་

ཡིང་། ང་ཉི་ེཆོར་ཁོོ་ཐུག་དུས་ཚེོར་ཤོེས་ཇེ་ེབཟིང་དུ་ཕྱིིན་པ་དང་། དོན་དག་དཀྱུས་མ་ད་ེ
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འདྲའི་ཐོག་ལ་མི་དང་མཉིམ་དུ་ཁོ་བརྡོ་བྱེད་ཐུབ་པའི་ཡིར་རྒྱས་བྱུང་བ་དེར་ང་རང་ཧ་

ཅིང་དགའ་པོ་བྱུང་། ཁོོའ་ིགྲིབ་སོྐྱན་གྱི་ིན་ཚེ་ད་ེད་ཆོ་ཚེོད་འཛོིན་བྱས་ཟིིན་འདུག ངའ་ི

བསམ་པར་ཁོོ་རང་འདོད་བོླ་ཚེིམས་པ་ཞིིག་བྱུང་འདུག དེས་ན་ངས་འདིར་ཁོོ་དྲག་སྐྱེད་

ཡིོང་བར་མཐུན་འགྱུར་གནང་མཁོན་ཚེང་མར་བཀའ་དྲིན་ཆོ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡིིན།

གེ་སར་ལོ་ན་ཆུང་སྐོབས་འཁྲུག་ཆོ་དོད་པོ་བྱུང་སྟེ་སྐོབས་ཤོིག་ལ་ང་གཉིིས་དབར་

ལ་གོ་བརྡོ་འཕོྲད་རྒྱུར་དཀའ་ངལ་བྱུང་། ད་ཆོ་ང་གཉིིས་ཕན་ཚུན་ཉིེ་བོ་ཞིེ་དྲགས་ཡིོད། 

ཁོོའ་ིན་ཚེོད་སྨོིན་པ་དང་ཁོོ་རང་གི་ཡིབ་ཀྱིི་ཡིོན་ཏན་མང་པོ་ཞིིག་འགོས་ཡིོད་ཙང་

ང་དགའ་པོ་བྱུང་། ཁོོ་ན་ིཧ་ཅིང་རྣམ་རིག་བཀྲ་མོ་དང་ཁོོ་ལ་སྒྱུ་རྩལ་གྱི་ིརྣམ་དཔོྱོད་ཁྱོད་

དུ་འཕགས་པ་ཞིིག་ལྡན་འདུག དེ་དག་ད་དུང་ཡིར་རྒྱས་འགྲོ་ཡིི་རེད་སྙམ། རིན་པོ་ཆོེ་

སྐུ་གཤོེགས་པའ་ིརྗོེས་སུ་ག་ེསར་རྒྱ་གར་ལ་ཕྱིིན་ཏ་ེརོྫོང་གསར་མཁྱོེན་བརྩ་ེརིན་པོ་ཆོེའ་ི

དྲུང་ནས་སོླེབ་གཉིེར་བྱས་པ་དང་། དེ་གར་ཁོོས་དིལ་མགོ་མཁྱོེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆོེའི་སྐུ་

མདུན་ནས་གསུང་ཆོོས་ཀྱིང་ཞུས་འདུག རྗོེས་སུ་ཁོོ་བོད་དུ་འགྲུལ་སོྐྱད་ཁོག་པོ་ཡིོད་

པའི་སྐོབས་སུ་ཁོོ་རང་གི་སྐུ་གོང་མའི་དགོན་པ་ཞིེ་ཆོེན་དུ་ཕྱིིན་པ་དང་། ༢༠༠༢ ལོར་

ང་ཚེ་ོབཟིའ་མ་ིཚེང་མ་བོད་དུ་འགོྲ་སྐོབས་ཀྱིང་ག་ེསར་མཉིམ་དུ་ཡོིད།

ང་ཚེ་ོཧ་ཝི་ཡི་ིལ་སོྤེར་སྐོབས་ག་ེསར་ཁོོ་རང་གཅིིག་པུར་སོྡེད་བཞིིན་ཡོིད། འོན་ཀྱིང་

ཁོོ་ང་ཚེོའ་ིསར་ཟླ་བ་འགའ་ཤོས་ལ་སྡེོད་པར་སླེེབས་བྱུང་། ཁོོས་ཁོ་ལ་ིཧོྥོར་ན་ིཡི་ལ་མཐོ་

སླེོབ་འགྲིམ་པ་དང་། རྐང་སོྦེལ་རྩ་ེབ། ཧོ་ལ་ིཝུད་ཀྱི་ིགོླེག་བརྙིན་འགའ་ཞིིག་ནང་ལས་ཀ་

བྱས་པ་བཅིས་བྱས་ཏ་ེལོ་མང་བསྐྱལ་བ་རེད། ༢༠༠༣ ལོར་ག་ེསར་ནོ་ཧྥོ་ས་ིཁོོ་ཤོར་སོྤེར་

ཏ་ེཆོོས་ཚེོགས་ཀྱི་ིཚེོགས་མ་ིཡུན་རིང་བྱེད་མཁོན་ཞིིག་ག་ིབུ་མོ་ཨན་ན་ཌ་ིན་ིཁོོ་ལ་དང་

མཉིམ་དུ་ཆོང་ས་བརྒྱབ་པ་རེད། ༢༠༠༤ ལོར་ཁོོང་ཚེོའ་ིབུ་མོ་ཆོོས་སྐྱིད་སོ་ཧྥོ་ིཡི་སྨུག་པོ་

སྐྱེས་པ་རེད། ང་རང་རོྨ་རོྨ་ཆོགས་པར་དགའ་སོྤེབས་སྐྱེས་བྱུང་ལ། ཆོོས་སྐྱིད་ན་ིབུ་མོ་ཆུང་

ཆུང་ཧ་ཅིང་དམིགས་བསལ་བ་ཞིིག་རེད།
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ཨ་ཤོོཀཱ་ ༢༠༠༤ ལོར་ཇོེར་ཇེ་ིཋེོན་སླེོབ་གྲྭ་ཆོེན་མོ་ནས་ཆོབ་སྲོིད་ཚེན་རིག་ག་ིསླེོབ་

རམས་པ་ཐོན་པ་རེད། ༢༠༠༥ ལོར་ཁོོ་ཤོམ་བྷ་ལ་མོཎཊིན་ཆོོས་ཚེོགས་སུ་བགོྲ་གླེེང་ཚེོགས་

འདུར་མཉིམ་ཞུགས་བྱས། དེའི་སོྔོན་ལ་ ༢༠༠༢ ལོར་ང་ཚེོ་བཟིའ་མི་བོད་དུ་རིན་པོ་

ཆོེའ་ིམ་དགོན་ཟུར་མང་དགོན་པར་འགོྲ་སྐོབས་ཁོོ་ཁོམས་སོྨྱོན་རིན་པོ་ཆོེའ་ིཡིང་སྲོིད་དུ་

ཁྲི་འདོན་བྱས་པ་རེད། ཟུར་མང་དུ་མ་སླེེབས་སོྔོན་གྱིི་གོྲང་ཁྱོེར་མཐའ་མ་སྐྱེ་རྒུ་མདོར་

ང་ཚེ་ོསླེེབས་དུས་བོད་མ་ིབརྒྱ་ཕྲག་མང་པོ་ང་ཚེོའ་ིམགོྲན་ཁོང་དུ་ཨ་ཤོོཀཱ་མཇེལ་ཁོ་དང་

བྱིན་རླབས་ཞུ་བར་སླེེབས་བྱུང་།

དུས་ནས་དུས་སུ་མཚེན་གྱི་ིདཀྱིིལ་ལའང་བོད་དང་བལ་ཡུལ་དུ་ཡོིད་པའ་ིཨ་ཤོོཀཱའ་ི

དགོན་པ་ཁོག་ནས་ང་ཚེོར་ཁོ་པར་ཡོིང་ག་ིའདུག ངས་ཞོིགས་པའ་ིཆུ་ཚེོད་གསུམ་པར་

ཁོ་པར་ལེན་སྐོབས་མ་ིགཅིིག་གིས་ཕར་ངོས་ནས་སྐོད་ཤུགས་ཆོེན་པོའ་ིསོྒོ་ནས་ “ཁོམས་

སོྨྱོན་རིན་པོ་ཆོ་ེ” ཞིེས་བརོྗོད་དུས་ངས་ “གཟིིམས་བཞུགས་འདུག” ཅིེས་ལན་འདེབས་

བྱས། ཁོོང་ཚེོས་ཨ་ཤོོཀཱའི་མིང་ཡིང་ནས་སྐྱར་དུ་མུ་མཐུད་ནས་བོས་པས་ངས་ཁོོ་ལ་

ཁོ་པར་སྤྲོད་པ་ཡིིན།

འབྱུང་འགྱུར་ལོ་འགའ་ིནང་དུ་མ་ིཆོེལ་ང་གཉིིས་ཨ་ཤོོཀཱ་དང་མཉིམ་དུ་བོད་དུ་ཡོིད་

པའ་ིཁོོང་ག་ིདགོན་པར་འགོྲ་འཆོར་ཡིོད། དགོན་པ་ད་ེན་ིབོད་རང་སྐྱོང་ལོྗངས་ཀྱི་ིནང་

དུ་ཡིོད་པ་རེད། ང་ཚེ་ོ ༢༠༠༢ ལོར་ད་ེགར་སོྐྱད་སྐོབས་ཨ་ཤོོཀཱས་བོད་མིའ་ིའཇེིག་རྟེེན་

དང་འབྲེེལ་བ་དམ་ཟིབ་བཟོིས་པ་རེད། འགོ་སོྟད་ཁོོ་ལ་བླ་མའ་ིགོ་གནས་ཅི་ིཞིིག་འཛོིན་

པ་ལ་ཡིང་ཐ་ེཚེོམ་ཧ་ཅིང་ཆོེན་པོ་འདུག ང་ཚེོའ་ིའགྲུལ་སོྐྱད་ཀྱི་ིསྐོབས་སུ་ཁོོས་ད་ེགར་

ཡིོད་པའ་ིམང་ཚེོགས་ཀྱི་ིསྡུག་བསྔོལ་དང་། བླ་མ་ཞིིག་ག་ིངོ་བོ་ནས་ཁོོས་ཁོོང་ཚེོར་ཕན་

ཐོགས་ཇེི་ལྟར་བྱེད་ཐུབ་པ་དེ་རོྟེགས་རྒྱུ་འགོ་ཚུགས་པ་རེད། ཁོོ་ལ་བོད་དུ་བོད་མི་ཚེོའི་

དབུལ་ཕོངས་ཀྱིི་གནས་སྟངས་ཙམ་མ་ཡིིན་པར་ཁྱོི་དང་སོྒོ་ཕྱུགས་སེམས་ཅིན་ལ་འཚེ་ེ

བའ་ིསྡུག་བསྔོལ་དེས་སེམས་འགུལ་ཐེབས་པ་རེད། ཁོོས་ད་ེགར་ཡིོད་པའ་ིམ་ིཚེ་ོལ་དུད་
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འགྲོ་ལ་འཚེ་ེབ་བྱེད་རྒྱུ་མཚེམས་འཇོེག་དགོས་པའི་དྲིལ་བསྒྲགས་ཤུགས་ཆོེ་བྱས་སོང་། 

རྗོེས་སུ་ང་ཚེོས་འད་ིན་ིཁོོའ་ིཆོོས་བཤོད་དང་པོ་ད་ེརེད་ཅིེས་བརོྗོད་པ་ཡིིན།

ཁོོས་ཇོེར་ཇེ་ིཋོེན་དུ་ཐུག་པའ་ིབྷ་ིཡིང་ཁོ་ཝི་ལ་ེབཟི་ིདང་མཉིམ་དུ་ཆོང་ས་རྒྱག་རྒྱུའ་ི

ཁོ་ཆོད་བྱས་ཙམ་རེད། ཁོོང་གཉིིས་ཀར་ལོ་གཅིིག་གཉིིས་ཀྱི་ིནང་དུ་ཞིིབ་འཇུག་སླེོབ་མ་

འགྲིམ་རྒྱུའ་ིའཆོར་གཞི་ིཡིོད་པ་དང་། ཨ་ཤོོཀཱས་འགོྲ་བ་མིའ་ིཐོབ་ཐང་ག་ིཆོེད་ལས་སྦྱོང་

རྒྱུའ་ིར་ེབ་བྱེད་ཀྱི་ིའདུག རིན་པོ་ཆོེས་ཨ་ཤོོཀཱ་སྲོིད་དོན་པ་ཆོེན་པོ་ཞིིག་ཆོགས་རྒྱུའ་ིནུས་

པ་ལྡན་སོྐོར་གསུངས་གནང་ཡོིད། དང་པོ་ནས་ཁོོ་སྲོིད་དོན་ཚེན་རིག་ལ་དོན་གཉིེར་ཡིོད་

པ་མཐོང་ནས་ང་ལ་སོྤྲོ་བ་འཕེལ་ཞིིང་། ངས་ཁོོ་ལ་མ་འོངས་པའི་མདུན་ལམ་ཧ་ཅིང་

བཟིང་པོ་ཡོིད་རེད་སྙམ་གྱི་ིཡོིད།

༢༠༠༣ ལོར་ཌེ་ཝིིད་མཐོ་འབྲེིང་ནས་སླེོབ་མཐར་ཕྱིིན། ཁོོ་ཡིང་ ༢༠༠༥ ལོར་བགོྲ་

གླེེང་ཚེོགས་འདུར་མཉིམ་ཞུགས་བྱས་པ་རེད། ད་ལྟ་ཁོོ་སྐུ་སྲུང་དང་གམ་བཅིར་བའ་ིཚུལ་

དུ་ཁོོ་རང་ག་ིགཅིེན་པོ་ས་སོྐྱང་མ་ིཕམ་རིན་པོ་ཆོ་ེདང་ལྷན་དུ་ལོ་གཅིིག་ག་ིརིང་ལ་འགྲུལ་

སོྐྱད་བྱེད་བཞིིན་ཡོིད། འད་ིལས་ཁོོས་མ་ིཚེེའ་ིནང་དུ་ཁོ་ཕོྱིགས་ཇེ་ིའདྲ་ཞིིག་བཟུང་ཡིང་

ཁོོ་ལ་སྦྱོང་བརྡོར་བཟིང་པོ་ཞིིག་ཐོབ་རྒྱུ་གདོན་མི་ཟི། ཁོོས་ ༢༠༠༦ ལོར་སོླེབ་གྲྭ་ཆོེན་

མོ་འགྲིམ་རྒྱུའི་འཆོར་གཞིི་བྱེད་ཀྱིི་ཡིོད། ཌེ་ཝིིད་ཕྲུ་གུ་ཆུང་ཆུང་ཡིིན་དུས་ནས་རོྡོ་རྗོེ་

བཀའ་སྲུང་ག་ིཐད་ལ་འབྲེེལ་བ་ཆོེན་པོ་ཡོིད་པ་མངོན་ཡོིད། ཁོོ་ན་ིདུས་རྒྱུན་དུ་སྣང་བ་

སྐྱིད་པོ་དང་། མ་ིགཞིན་ལ་སྙིང་རྗོ་ེཆོ་ེབ་བཅིས་ཡིོད་པས་ང་རང་ཁོོ་ལ་དགའ་པོ་ཡོིད།

མདོར་ན། དམིགས་བསལ་གྱིིས་ངས་ཁོོང་ཚེོ་རིན་པོ་ཆོེ་དང་ཁོོང་གི་བསྟན་པ་ལ་

འབྲེེལ་འདྲིས་ཇེ་ེཆོ་ེནས་ཇེ་ེཆོེར་འགྲོ་བ་མཐོང་དུས། ང་རང་ག་ིབུ་ཚེ་ོལ་ང་རང་དགའ་

སོྤེབས་ཞིེ་དྲགས་ཡིོང་གི་འདུག ཁོོང་ཚེོས་རིན་པོ་ཆོེའི་ཕྱིག་རྗོེས་དེ་སོྐྱང་བར་རམ་

འདེགས་དང་། ཁོོང་གིས་འགོ་བཙུགས་པའ་ིལས་གཞི་ིརྣམས་མུ་མཐུད་པའ་ིའགན་ཡོིད་

པ་ཚེོར་གྱི་ིཡིོད། འདིས་ང་ལ་དམིགས་བསལ་དགའ་པོ་ཡོིང་ག་ིའདུག
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རིན་པོ་ཆོེ་ང་གཉིིས་ཀྱིིས་རྒྱུན་དུ་བུ་མོ་ཞིིག་བྱུང་ན་སྙམ་པ་དང་མོའ་ིམིང་ལ་ཅིཎ་

ཱའལ་ིསྟ།ེ གཏུམ་མོ་ཞིེས་འདོགས་འདོད་བྱུང་། འོན་ཀྱིང་དེའ་ིསྐོལ་པ་བྱུང་མ་སོང་། ཁོོང་

གིས་ཅིཎ་ཱའལི་སྨུག་པོའ་ིསོྐོར་ལ་སྙན་རྩོམ་ཞིིག་ཀྱིང་བྲེིས་གནང་ཡིོད། ༡༩༨༨ ལོར་མི་

ཆོེལ་ང་གཉིིས་ཀྱིིས་བོད་པའི་བུ་མོ་ལོ་བརྒྱད་ལོན་པ་ཞིིག་ཉིམ་ཐག་པའི་གནས་སྟངས་

ཀྱི་ིའོག་ཏུ་ཡིོད་སོྐོར་ཐོས་བྱུང་། མོ་བྱང་ཨ་རིའ་ིནང་དུ་ཡིོད་པའ་ིབུད་མེད་ཅིིག་གིས་བུ་

ཚེབ་ཏུ་བླངས་ཡོིད་པ་དང་། བུད་མེད་དེས་མོ་ལ་ཡིག་པོ་མ་བྱས་པར་གནས་སྐོབས་ཤོིག་

གི་རིང་ལ་ཕྲུ་གུ་བདག་མེད་ལྟ་སོྐྱང་ཁོང་དུའང་བསྐྱལ་འདུག ང་ཚེོས་མོ་བུ་ཚེབ་ཏུ་

ལེན་རྒྱུ་ཐག་བཅིད་པ་ཡིིན་པས། ཅིཎ་ཱའལ་ིསྨུག་པོ་སྐོབས་དེར་ང་ཚེོའ་ིབཟིའ་མིའ་ིགྲལ་

དུ་འཛུལ་བ་རེད། ད་ལྟའི་ཆོར་ཅིཎ་ཱའལི་ནི་རོད་གླེིང་ཕྲན་གྱིི་ཕི་རོ་ཧྥོི་ཌན་སེ་ལ་སྨོན་

ཞིབས་ཀྱི་ིསླེོབ་སྦྱོང་བྱེད་བཞིིན་པ་རེད། མོ་ན་ིམཛོེས་སྡུག་ལྡན་ལ་མ་ིགཤོིས་འཇེམ་པའ་ི

གཞོིན་ནུ་མ་ཞིིག་རེད། མདོར་ན་ང་ཚེོའི་ནང་མི་ཚེང་མ་འཆོམ་པོ་ཡིོད་པ་དེར་ང་རང་

དགའ་པོ་འདུག

ངའི་ཨ་མ། ཨི་ལི་བཟིའ་བྷེད་ཕི་བྷ་སི་ནི་ ༡༩༩༨ ལོའ་ིཟླ་ ༩ ཚེེས་ ༨ ཉིིན་དབྱིན་

ཡུལ་གྱི་ིཧམ་ཕ་ིཤོེར་གྱི་ིཆོ་ཋེར་ཝུད་རྒན་གསོ་ཁོང་དུ་གོྲངས་པ་རེད། མོ་ལོ་བརྒྱད་ཅུ་གྱི་

བརྒྱད་རེད། ཉི་ེཆོར་ངའ་ིགཅིེན་མོ་ཋེ་ེས་འདས་གོྲངས་སུ་གྱུར་ཏ་ེང་ཚེོའ་ིབཟིའ་མིར་གོད་

ཆོག་ཆོེན་པོ་བྱུང་། ༢༠༠༡ ལོར་མོ་ལ་མཆོིན་པའ་ིགཉིན་ཚེད་ཀྱི་ིན་ཚེ་ཡོིད་པ་རྩད་ཆོོད་

པ་རེད། མོ་མ་གོྲངས་སོྔོན་གྱི་ིལོ་དེར་ཋེ་ེསས་ཕ་ིརོབ་ཌན་ས་ེལ་ཡིོད་པའ་ིཤོམ་བྷ་ལ་ཆོོས་

ཚེོགས་ཀྱིི་དཔལ་འབོྱར་འདུ་འགོད་ཀྱིི་ཐོག་ལ་ལས་ཀ་ཤུགས་ཆོེ་བྱས་ཡིོད། ༢༠༠༦ གི་

དཔྱོིད་ཀ་དེར་མོའ་ིམཆོིན་པ་གསར་བར་བརྗོེས་ན་ཡིང་། དྲག་སྐྱེད་མ་བྱུང་བར་ཟླ་གསུམ་

པའ་ིཚེེས་ ༢༨ ཉིིན་གྱི་ིདགོང་དོྲ་དེར་ང་ཚེ་ོབཟིའ་མ་ིཚེང་མ་འཛོོམས་ཐོག་ཏུ་གོྲངས་སོང་། 

མོ་གོྲངས་དུས་ངས་མོ་ལ་བར་དོ་ཐོས་གོྲལ་བཀློགས་པ་ཡིིན། མོ་གོྲངས་དུས་བོླ་ལོྷད་པོ་དང་

རྣམ་རིག་བཀྲ་བོ་བྱུང་སོང་། ངས་མོ་ཧ་ཅིང་དྲན་གྱི་ིའདུག
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ཧ་ཝི་ཡིི་རུ་ཡོིད་སྐོབས་ངས་རྟེ་ལ་བཞོིན་རྒྱུ་ཡིང་སྐྱར་འགོ་བཙུགས་པ་དང་། ངས་

ངའ་ིརྟེ་བཞོིན་གྱི་ིའདོད་པ་ད་ེའཁོོན་ལན་སོླེག་པའ་ིསེམས་དང་བཅིས་ཚུར་འཁོོར་བྱུང་། 

ང་ཚེ་ོད་ེགར་སོྡེད་དུས་ངས་རིན་པོ་ཆོེའ་ིཆོིབས་པ་དགྲ་ལྷ་གནམ་ཐོག་ནས་དེར་ལེན་ཐུབ་

པ་བྱུང་། ང་ལ་ཧ་ཝི་ཡི་ིགླེིང་ཕྲན་དུ་རྟེ་དེའ་ིམ་ིཚེ་ེམཐའ་མ་སྐྱེལ་ཐུབ་སའ་ིས་ཆོ་ཞིིག་རྙིེད་

བྱུང་། དེ་ཉིར་མཁོན་གྱིི་བུད་མེད་དེས་དེ་ལ་ཞིིང་ཁོའི་ནང་དུ་ཟིས་སུ་ཤོིང་ཏོག་སོྤྲོད་ཀྱིི་

ཡིོད། མཐའ་མ་དེར་དེ་ལོ་ཉིི་ཤུ་རྩ་ལྔ་ཙམ་ལ་ཤོི་སྐོབས། ཁོོང་ཚེོས་དེ་དང་མཉིམ་དུ་རྩྭ་

སར་འགོྲ་བའི་རྒོད་མ་དེར་རྟེེའུ་སྐྱེ་རྒྱུ་ཡིོད་པ་ཤོེས་འདུག ངས་རྟེེའུ་དེ་ཉོི་ཐབས་བྱས་པ་

ཡིིན་ཏ་ེད་ེབཙོང་རྒྱུ་རེད་མ་ིའདུག

ཧ་ཝི་ཡི་ིརུ་ལོ་འགའ་ཤོས་བསྡེད་རྗོེས་མ་ིཆོེལ་དང་ང་གཉིིས་ཀར་རང་གནས་སུ་ཕྱིིར་

སོྤེར་བྱེད་རྒྱུའ་ིགྲ་སྒྲིག་ཡིོད་པ་ཚེོར་བྱུང་། མ་ིཆོེལ་གྱིིས་ལས་ཀ་རྩད་གཅིོད་བྱེད་རིང་ལ་

ང་ཁོོ་ལས་སོྔོན་དུ་བཟིའ་མི་སི་ཡི་ཋེེལ་དུ་སྤེོར་པ་ཡིིན། དེ་གར་ང་ལ་རྟེའི་འདུལ་སོྦྱང་

ལ་དོན་གཉིེར་ཡོིད་པའི་ངོ་མཚེར་ཅིན་གྱིི་མི་སོྐོར་ཞིིག་དང་འབྲེེལ་བ་བྱུང་། དུས་ཚེོད་

ཐུང་ངུ་ཞིིག་ག་ིནང་དུ་སླེོབ་ཁྲིད་དང་སྦྱོང་བརྡོར་གྱི་ིཚེོང་ལས་ཡིག་པོ་ཞིིག་འཛུགས་ཐུབ་

ཙང་། སི་ཡི་ཋེེལ་དུ་རྒྱུན་དུ་འགྲོ་རྒྱུ་མུ་མཐུད་པ་ཡིིན། ཡིིན་ན་ཡིང་མི་ཆོེལ་ལ་དེ་གར་

ལས་ཀ་ཡིག་པོ་ཞིིག་ཐོབ་མ་སོང་། ལོ་གཅིིག་ཙམ་གྱི་ིརྗོེས་སུ་ང་ཚེ་ོད་ལྟ་སྡེོད་ས་རོད་གླེིང་

ཕྲན་གྱི་ིཕ་ིརོབ་ཌན་ས་ེརུ་སོྤེར་པ་ཡིིན། མ་ིཆོེལ་བྷ་ིརོན་གཙུག་ལག་སླེོབ་གྲྭ་ཆོེན་མོའ་ིགླེོ་

ནད་དང་ཛོ་དྲག་སྨོན་བཅོིས་ཚེན་པའ་ིདག་ེརྒན་ཆོེན་མོར་གྱུར་པ་རེད།

ངའི་མི་ཚེེ་འདི་རྒྱུན་སོྲོལ་དང་མི་མཐུན་པ་ཡིིན་སྲོིད་ཀྱིང་། ང་ལ་བརྩེ་བ་ཧ་ཅིང་

ཆོེན་པོ་ལྡན་པའ་ིགཏན་གོྲགས་གཉིིས་བྱུང་ཡོིད། ང་རང་ག་ིམ་ིཚེེའ་ིནང་ལ་ངས་ཆོང་ས་

རྒྱག་སའ་ིམིའ་ིཐད་ནས་བཤོད་ན་ང་རང་བསོད་ནམས་ཆོེན་པོ་ཞི་ེདྲགས་ཡིིན་བསམ་གྱི་ི

ཡིོད། ང་ལ་མཚེོན་ན། ངས་མ་ིཆོེལ་དང་མཉིམ་དུ་ཆོང་ས་བརྒྱབ་པ་ད་ེདོན་དངོས་སུ་ངའ་ི

རིན་པོ་ཆོ་ེལ་ཡིོད་པའ་ིའབྲེེལ་བ་ད་ེམུ་མཐུད་པ་ཞིིག་རེད། ཅིིའ་ིཕྱིིར་ཞི་ེན་ང་དང་མ་ིཆོེལ་

གཉིིས་ཀས་ཤོམ་བྷ་ལའི་འཆོར་སྣང་དེ་རང་གི་མི་ཚེེའི་ནང་ལག་ལེན་བསྟར་རྒྱུའི་དམ་
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བཅིའ་བྱས་ཡོིད། རིན་པོ་ཆོེས་ང་ཚེོར་སྐུལ་མ་གནང་བ་གཞིིར་བཟུང་། ང་ཚེོས་རང་ཉིིད་

ཡིར་རྒྱས་གཏོང་ཕྱིིར་ཕན་ཚུན་གཅིིག་གིས་གཅིིག་ལ་རྒྱབ་སོྐྱར་བྱས་ཡོིད།

རིན་པོ་ཆོ་ེསྐུ་འཚེ་ོབཞུགས་ཀྱི་ིསྐོབས་སུ། རིན་པོ་ཆོ་ེདང་མ་ིཆོེལ་གཉིིས་ཀྱིིས་ནང་

པའི་ལྟ་སྟངས་ཀྱིི་སོྒོ་ནས་ནད་ཇེི་ལྟར་གསོ་ཐབས་ཀྱིི་སྒྲིག་འཛུགས། ཨ་མར་ཏེ། འཆོི་

མེད་ཅིེས་པ་ཞིིག་བསྐྲུན་རྒྱུའ་ིཕྱིག་ལས་མཉིམ་དུ་གནང་ཡོིད། རིན་པོ་ཆོ་ེཞིིང་ལ་ཕེབས་

པའི་རྗོེས་སུ་མི་ཆོེལ་གྱིིས་རང་གི་ཆོེད་ལས་ཀྱིི་ཐོག་ཏུ་ནུས་ཤུགས་བརྒྱ་ཆོ་བརྒྱ་ཐམ་པ་

བཏང་ཡོིད། ཁོོ་ད་ཆོ་ཨ་རིའ་ིནང་དུ་ཛོ་དྲག་སྨོན་བཅོིས་ཀྱི་ིཐད་ལ་གཟིེངས་སུ་ཐོན་པའ་ི

སྨོན་པའ་ིགྲས་ཤོིག་ཡིིན་པ་དང་། ༢༠༠༩ ལོར་ཁོོ་ཛོ་དྲག་སྨོན་བཅོིས་ཚེོགས་པའ་ིཚེོགས་

གཙོ་ཆོགས་པ་རེད། ཁོོ་ནི་ནུབ་ཕོྱིགས་ཀྱིི་སྨོན་བཅོིས་དང་ནད་པར་བྱམས་སྙིང་རྗོེའི་

སོྒོ་ནས་གསོ་ཐབས་བྱེད་པ། དེ་བཞིིན་ནད་པའི་བཟིའ་མིར་རོགས་སོྐྱར་བྱེད་པ་བཅིས་

ཀྱིི་སྨོན་བཅོིས་ལམ་ལུགས་དེ་ནུབ་ཕོྱིགས་སྨོན་བཅོིས་གཙོ་རྒྱུན་གྱིི་ནང་དུ་འདྲེན་

མཁོན་གཙ་ོབོ་ཞིིག་རེད།

ང་རང་ལ་མཚེོན་ན། ངས་འདས་པའ་ིལོ་བཅུ་ལྷག་ག་ིརིང་ལ་ངའ་ིརྟེའ་ིའདུལ་སོྦྱང་

གི་མདུན་ལམ་དེ་འབད་པ་ཆོེན་པོའ་ིསོྒོ་ནས་སྐྱོང་བཞིིན་ཡིོད། ད་ལྟའི་ཆོར་ངས་ལོ་

གཅིིག་ག་ིནང་ལ་ཟླ་བ་དྲུག་ཙམ་ཞིིག་ཧྥོ་ིལོ་ར་ིཌ་ལ་རྟེའ་ིསོྦྱང་བརྡོར་སོླེབ་ཁྲིད་ལ་གཏོང་

ག་ིཡིོད། ངའ་ིམདུན་ལམ་གྱི་ིབརྒྱུད་རིམ་ནང་དུ་ང་ལ་རྟེ་མང་པོ་ཞིིག་ཐོབ་མོྱོང་ཡིོད། ད་

ལྟའ་ིཆོར་ང་ལ་ཞོིན་རྟེ་རྩ་ེགྲ་ད་ེའདྲ་ཡིོད། མ་ིཚེ་ེདང་རྟེ་གཉིིས་ཀའ་ིཐད་ལ་སྐྱིད་སྡུག་མང་

པོ་ཡིོང་ག་ིཡིོད་ཀྱིང་། ངས་ཉིིན་ར་ེཉིིན་རེའ་ིརྟེའ་ིའདུལ་སོྦྱང་ག་ིསྒྲིག་ལམ་ཐད་ལ་ང་རང་

དགའ་ནས་དགའ་རུ་འགྲོ་ཡི་ིཡིོད་པ་ཞིིག་མཐོང་བྱུང་།

རིན་པོ་ཆོ་ེང་གཉིིས་དང་ཐོག་ཨ་རིར་འབོྱར་སྐོབས། ངས་རྟེའ་ིའདུལ་སོྦྱང་ག་ིའཇེིག་

རྟེེན་དང་ཆོོས་ཕོྱིགས་ཀྱིི་རྒྱལ་ཁོམས་གཉིིས་སོ་སོར་འཇོེག་ཐབས་བྱས་པ་ཡིིན། འདས་

པའི་ལོ་བཅུའི་ནང་དུ་འགྱུར་བ་ཞིིག་བྱུང་ཡིོད་པ་ང་ལ་དོ་སྣང་བྱུང་། དེ་ནི་རྟེའི་འདུལ་

སོྦྱང་ལ་དོན་གཉིེར་ཡོིད་པའི་ངའི་གོྲགས་པོ་མང་པོ་ཞིིག་ད་ཆོ་ཆོོས་ཕོྱིགས་ལའང་དོན་
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གཉིེར་སླེེབས་འདུག རང་རང་གི་ཆོེད་ལས་ཀྱིི་རྩེ་ཏོག་ཏུ་གྱུར་བ་ང་ལ་ཐུག་པ་རྣམས་

ལ་ངས་གུས་བརྩི་ཆོེན་པོ་བྱེད། དེ་ལྟར་བྱེད་པ་ལ་རང་རང་གི་སེམས་ཀྱིི་གནས་བབ་

འདུལ་ཐབས་བྱེད་པའི་བརྒྱུད་རིམ་ཞིིག་འགྲིམ་དགོས་ཀྱིི་ཡིོད། ངས་ཤོམ་བྷ་ལའི་རྗོེས་

འཇུག་པ་ཧ་ཅིང་ག་ིཁོ་གསལ་གཏིང་གསལ་ཡིིན་མཁོན་མང་པོ་ངོ་ཤོེས་ཀྱི་ིཡིོད། ང་རང་

ལ་མཚེོན་ན་གནས་སྟངས་ཇེ་ེབད་ེཇེ་ེབདེར་འགྲོ་ཡི་ིཡིོད་ཙང་། ད་ཆོ་འཇེིག་རྟེེན་གཉིིས་

སོ་སོར་དབྱ་ེདགོས་པ་ད་ེའདྲ་མ་ིའདུག

ང་ཚེོའ་ིཆོོས་ཚེོགས་ལ་མཁྱོེན་བརྩ་ེརིན་པོ་ཆོ་ེན་ིསོྒོ་གང་ཐད་ནས་བཀའ་དྲིན་ཆོེན་

པོ་ཡིིན། རིན་པོ་ཆོེ་སྐུ་ཞིིང་ལ་ཕེབས་རྗོེས་མཁྱོེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆོེས་ཀརྨའི་ཆོོས་གླེིང་དུ་

ཚེད་མཐོ་བའི་རོྡོ་རྗོེ་ཐེག་པའི་གསུང་ཆོོས་གནང་བ་དང་། དེ་རྗོེས་ཧ་ལི་ཧྥོག་སི་དང་

བོྷལ་ཌར་གཉིིས་ཀར་ཕེབས་ཏ་ེབཀའ་དབང་ད་ེག་རང་གནང་བ་རེད། རིན་པོ་ཆོེས་དུས་

རྟེག་ཏུ་གསུང་ཆོོས་འདི་དག་ཁོོང་རང་གི་སླེོབ་མ་རྣམས་ལ་ཐོབ་ན་སྙམ་པའི་ཐུགས་རེ་

གནང་ཡོིད། མཁྱོེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆོེས་ཞིལ་བཞིེས་གནང་བ་གཞིིར་བཟུང་སོླེབ་ལོ་སོན་

པའ་ིངའ་ིབུ་གཉིིས་ཀྱི་ིབསླེབ་པ་སོླེབ་གཉིེར་གྱི་ིཐུགས་འགན་ཡིང་ཁོོང་གིས་བཞིེས་གནང་

པ་རེད། རོྡོ་རྗོེའི་རྒྱལ་ཚེབ་ནད་མནར་གྱིིས་གོྲངས་སྐོབས་སུ་བྱུང་བའི་དཀའ་ངལ་དེའི་

རིང་ལ་ཁོོང་གི་བཀའ་སླེོབ་དང་ཐུགས་ཀྱིི་བྱམས་བརྩེ་ནི་ཚེང་མར་རིན་ཐང་བྲེལ་བ་

ཞིིག་བྱུང་ཡོིད། རྒྱལ་ཚེབ་གོྲངས་པའ་ིརྗོེས་སུ་མཁྱོེན་བརྩ་ེརིན་པོ་ཆོེས་ཚེང་མར་རིན་པོ་

ཆོེའི་གསུང་གི་རིན་ཐང་དྲན་པར་བྱས་ཏེ་ཚེང་མས་འཆོམ་མཐུན་གྱིི་ངང་ནས་ལས་ཀ་

བྱེད་དགོས་པའི་བཀའ་སླེོབ་གནང་ཡིོད། ཁོོང་གིས་ང་ཚེོར་ད་ལྟའང་མུ་མཐུད་དེ་ལམ་

སོྟན་བྱེད་པའི་ཕྱིག་བྲེིས་བཞིག་གནང་ཡོིད། མཁྱོེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆོེ་ ༡༩༩༡ ཟླ་བ་དགུ་

པར་འབྲུག་ཡུལ་དུ་དགོངས་པ་ཆོོས་དབྱིངས་སུ་ཐིམ་པ་དང་། ཁོོང་གི་དགོངས་རོྫོགས་

མཆོོད་འབུལ་ལ་ས་དབང་གིས་སྐུ་ཚེབ་ཚེོགས་པ་ཆོེན་པོ་ཞིིག་ཁྲིད་ད་ེཕེབས་གནང་བ་

རེད།
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༢༠༠༡ གི་ལོར། ད་ལྟ་ཤོམ་བྷ་ལ་ཤོམ་བྷ་ལ་མོན་ཋེེན་ལྟེ་གནས་ཞིེས་བཏགས་པའི་ 

RMDC རུ་རིན་པོ་ཆོེའི་སྐུ་ཚེེ་དང་སངས་རྒྱས་ཀྱིི་འཕྲིན་ལས་ལ་བསོྔོ་བའི་ཆོོས་སྐུའི་

མཆོོད་རྟེེན་ཆོེན་མོ་མཐོང་བ་རང་གོྲལ་དེ་བཞིེངས་པ་རེད། དྲན་རྟེེན་གྱིི་མཆོོད་རྟེེན་

འདིའ་ིམཚེན་ད་ེམཁྱོེན་བརྩ་ེརིན་པོ་ཆོེས་གནང་བ་རེད། ད་ེན་ིབྱང་ཨ་རའི་ིནང་དུ་མཆོོད་

རྟེེན་ཆོ་ེཤོོས་ད་ེཡིིན་པ་དང་། རབ་གནས་ཀྱི་ིཆོོ་ག་དེར་ཁོོང་ག་ིསོླེབ་མ་ཆོིག་སོྟང་བརྒལ་བ་

འཛོོམས་ཡོིད། མཆོོད་རྟེེན་ད་ེན་ིཧ་ཅིང་ངོ་མཚེར་ཅིན་ཞིིག་ཡིིན་ལ། ཁོོང་ག་ིསླེོབ་མ་ཚེོའ་ི

དད་པ་དམ་ཚེིག་དང་། མ་ིམང་པོའ་ིགཏོང་ཕོད་ཀྱི་ིམཚེོན་རྟེགས་ཆོེན་པོ་ཞིིག་རེད། རིན་

པོ་ཆོེས་ནོ་ཧྥོ་སི་ཁོོ་ཤོའི་ནང་གི་ཁོེབ་བྷི་རེ་ཋོེན་གླེིང་ཕྲན་གྱིི་ཕི་ལེ་སནད་མཚེོ་ཁུག་ཏུ་

སྒོམ་པོ་ཆོོས་སྡེ་ེཞིེས་པའ་ིདགོན་པ་དབུ་འཛུགས་གནང་ས་དེར་ལོ་ད་ེགའ་ིནང་དུ་མཆོོད་

རྟེེན་ཆུང་བ་ཞིིག་ལ་རབ་གནས་མཛོད་པ་རེད།

མཆོོད་རྟེེན་ལ་རབ་གནས་གནང་པའི་སྐོབས་དེར། ང་ལ་ང་བོད་དུ་བསྐྱོད་དེ་རིན་

པོ་ཆོེའི་དགོན་པ་ཟུར་མང་ལ་མཇེལ་རྒྱུ་དེ་ཧ་ཅིང་གི་གལ་ཆོེན་ཡིིན་པའི་འདུ་ཤོེས་སྐྱེ་

རྒྱུ་འགོ་ཚུགས་སོང་། ང་ལ་ཋེག་གྷིི་དང་ས་སོྐྱང་མི་ཕམ་རིན་པོ་ཆོེ་ཕུད་པའི་ཕྲུ་གུ་ཚེང་

མ་མཉིམ་དུ་འཁྲིད་འདོད་སྐྱེས་བྱུང་། ས་སོྐྱང་གིས་ལོ་སོྔོན་མའི་ནང་དུ་ཤོམ་བྷ་ལའི་སྐུ་

ཚེབ་ཚེོགས་པ་ཞིིག་ག་ིའགོ་ཁྲིད་ད་ེད་ེགར་ཕེབས་གྲུབ་པ་རེད། ༢༠༠༢ ལོའ་ིདབྱར་ཁོ་དེར་

མ་ིཆོེལ་ང་གཉིིས་ཀྱིིས་ག་ེསར་དང་། ཨ་ཤོོཀཱ་ཌ་ེཝིིད། ཅིན་ཱའལ་ིབཅིས་ཁྲིད་ད་ེདེར་ཕྱིིན་པ་

ཡིིན། རིན་པོ་ཆོེའ་ིའཁྲུངས་ཡུལ་ལ་བལྟ་རྒྱུ་དང་། ཁོོང་ལ་ད་ལྟའང་དད་པ་ཤུགས་ཆོ་ེཡིོད་

པའ་ིམ་ིམང་པོ་ད་ེདག་ལ་ཐུག་རྒྱུ་ན་ིཆོེས་རྒྱུན་ལྡན་མ་ཡིིན་པ་ཞིིག་རེད། ད་ལྟ་གཞོིན་ནུ་

ཡིིན་པའ་ིདྲུང་པ་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་གཉིིས་པ་དང་ལྷན་དུ་ང་ཚེོས་དུས་ཚེོད་ཡུན་རིང་བསྐྱལ་བ་

ཡིིན། རིན་པོ་ཆོེའ་ིཚེ་བོ་ཀརྨ་སེངྒེ་ེརིན་པོ་ཆོ་ེཐ་ེབའ་ིཁོོང་ག་ིནང་མ་ིཇེ་ིསྙེད་ཅིིག་ལ་ཡིང་

ང་ཚེོས་ཐུག་འཕྲད་བྱས་པ་ཡིིན། ཀརྨ་སེངྒེེས་རིན་པོ་ཆོེས་ ༡༩༥༩ གོང་ལ་གནང་པའ་ི

གསུང་ཆོོས་དང་། བརྩམས་གནང་པའི་ཕྱིག་དཔེ་ཚེང་མ་བསྡུ་རུབ་གནང་བར་བོད་

ས་ཁོྱོན་ཡོིངས་སུ་ཕེབས་འདུག ཀརྨ་སེངྒེ་ེད་ཆོ་བྱང་ཨ་རིར་ཐེངས་གཉིིས་ཕེབས་གནང་
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ཡིོད། རིན་པོ་ཆོེའ་ིསྐུ་མཆོེད་དམ་ཆོོས་རིན་པོ་ཆོ་ེཡིང་ང་ཚེ་ོད་ེགར་ཡིོད་དུས་ཟུར་མང་

དུ་བཞུགས་འདུག ཁོོང་དང་ཀརྨ་སེངྒེ་ེགཉིིས་འད་ིལོ་དབྱར་ཁོ་ཧ་ལ་ིཧྥོག་ས་ིརུ་ས་སོྐྱང་

མ་ིཕམ་རིན་པོ་ཆོེའ་ིགཉིེན་སྒྲིག་ག་ིརྟེེན་འབྲེེལ་ལ་ཕེབས་ཀྱི་ིརེད།

ང་ཚེོ་ཟུར་མང་དུ་དང་པོ་སླེེབས་དུས་ཞོིགས་པའི་ཆུ་ཚེོད་གཉིིས་པའམ་གསུམ་པ་

རེད། དགེ་འདུན་པ་ཚེོས་མཧཱ་ཀ་ལའི་འབག་གོྱིན་ཏེ་དུང་དང་རྒྱ་གླེིང་དང་། བོད་པའི་

སྦུབ་དང་རྔ་རོལ་གྱིི་སྒྲ་དབྱངས་ལྷ་ཡུལ་གྱིི་རོལ་དབྱངས་ལྟར་དཀོྲལ་ནས་ང་ཚེོར་

ཕེབས་བསུ་ཞུས་བྱུང་། གནའ་བོའ་ིཚེོར་བ་དེས་ང་ལ་སེམས་འགུལ་ཧ་ཅིང་ཤུགས་ཆོེ་

ཐེབས་བྱུང་། ཞོིགས་པ་དེར་ང་ཚེོས་ཟུར་མང་ག་ིགནས་སྟངས་མཐོང་ཐུབ་པ་བྱུང་། དགོན་

པ་སྐྱར་གསོ་བྱས་མེད་པ་དང་། མ་ིམང་རྣམས་ཧ་ཅིང་དབུལ་ཞིིང་ཕོངས་པའ་ིགནས་སུ་

བསྡེད་ཡོིད་པ་མཐོང་དུས། ཧ་ཅིང་ག་ིསེམས་སོྐྱ་བོ་དང་ཕྲན་བུ་ཧོན་ཐོར་བོ་བྱུང་།

དེ་གའི་མི་རྣམས་ཀྱིིས་གཟུགས་པོའ་ིདཀའ་ངལ་མྱོངས་པ་ཙམ་མ་ཡིིན་པར། རིན་

པོ་ཆོེ་ཧ་ཅིང་མགོྱིགས་པོར་དགོངས་པ་གཞིན་དོན་དུ་གཤོེགས་པས་ཀྱིང་། ཁོོང་ཚེོར་

སེམས་སྡུག་ཡིོད་པ་ཤོེས་པ་དེས་འགྲུལ་སྐྱོད་ཀྱིི་དུས་ཡུན་ཆོ་ཚེང་གི་རིང་ལ་ང་རང་ཧ་

ཅིང་སེམས་འགུལ་ཐེབས་པོ་བྱུང་། ཁོོང་གི་ས་ནས་ང་ཚེོར་མང་པོ་ཐོབ་ཡོིད་ཀྱིང་ཁོོང་

ཚེོས་མང་པོ་བོླས་བཏང་བྱས་པ་རེད། འགྲུལ་སོྐྱད་ད་ེནས་བཟུང་སྟ་ེངས་ཟུར་མང་བདུད་

རྩི་མཐིལ་སྐྱར་གསོ་བྱེད་པའི་ལས་འཆོར་མང་པོའ་ིསྣེ་འཁྲིད་བྱེད་བཞིིན་ཡིོད། ལས་

དོན་འདིའ་ིཆོེད་སྒྲིག་འཛུགས་གཙ་ོབོའ་ིཚུལ་དུ་ང་ཚེོས་དཀོན་མཆོོག་ཐེབས་རྩ་གསར་

འཛུགས་བྱས་ཡིོད། ད་ལྟའ་ིཆོར་དགོན་པའ་ིསོླེབ་གྲྭའམ། བཤོད་གྲྭ་སྐྱར་གསོ་བྱེད་བཞིིན་

པ་དང་། ང་ཚེོས་དྲུང་པ་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་གཉིིས་པའ་ིབསླེབ་པ་སོླེབ་གཉིེར་གྱི་ིཆོེད་དུ་དཔལ་

འབོྱར་འདུ་འགོད་ཀྱིང་བྱེད་བཞིིན་པ་ཡིིན། ང་ལ་དག་ེའདུན་པ་དང་མ་ིསྐྱ་གཉིིས་ཀར་

ཤོེས་ཡིོན་སོྤྲོད་རྒྱུའི་འདུན་པ་དམིགས་བསལ་ཡིོད་པ་དང་། ཟུར་མང་གི་ཆོེད་དུ་རྒྱུན་

འཁོྱོངས་ཐུབ་པའི་འཚེོ་བའི་ལས་གཞིིའི་ཐོག་ལ་ལས་ཀ་བྱེད་འདོད་ཡིོད། དེའི་ནང་གི་

གཅིིག་ན།ི ངས་ད་ེགར་དཀར་ཆུའ་ིཚེོང་ལས་འཛུགས་པའ་ིརོགས་སོྐྱར་དུ་འབྲེ་ིབརྒྱ་ཐམ་

པ་ཞིལ་འདེབས་སོྤྲོད་འདོད་ཡོིད།
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རིན་པོ་ཆོ་ེཞིལ་བཞུགས་དུས། ཟུར་མང་ནས་ཁོོང་ལ་ཕྱིིར་ལོག་ཕེབས་རོགས་ཞིེས་

རེ་སྐུལ་ཞུ་བའི་འཕྲིན་ཡིིག་འབོྱར་འདུག ཁོོང་གིས་ཁོོང་རང་སྐུ་གཟུགས་བདེ་པོ་མེད་

ཙང་། ཇེིབ་འཁོོར་དང་རྟེ་ཐོག་ཏུ་འགྲུལ་སོྐྱད་བྱེད་རྒྱུ་དཀའ་ཡིང་། ཐད་འཕུར་གནམ་

གྲུར་བསྡེད་དེ་ཡོིང་ཐབས་གནང་གི་ཡིིན་ཞིེས་འཕྲིན་ལན་གནང་འདུག དེ་འདྲ་བྱུང་

ཡིོད་པ་མ་རེད། རིན་པོ་ཆོེ་སྐུ་ཞིིང་ལ་ཕེབས་རྗོེས་ཀྱིི་ལོ་དེ་དག་གི་ནང་དུ་རྒྱུ་མཚེན་སྣ་

ཚེོགས་ལ་བརྟེེན་ནས་བོད་ཡུལ་ནུབ་ཕོྱིགས་པ་ཚེོར་སོྒོ་ཕྱིེས་ཡིོད་ཀྱིང་། ང་ཚེོའི་ཆོོས་

ཚེོགས་ཀྱིིས་ཟུར་མང་སྐྱར་གསོ་བྱེད་རྒྱུ་སྣང་མེད་བྱས་པ་རེད། འོན་ཀྱིང་ད་ཆོ་ང་ཚེོས་

དུས་ཚེོད་ཆུད་གཟོིན་པ་ད་ེགསོ་ཐབས་སུ་འབད་བརོྩན་བྱེད་ཀྱི་ིཡོིད། ལས་འཆོར་མདུན་

སོྐྱད་བྱེད་བཞིིན་པ་ཡིིན་ཙང་ང་རང་དགའ་པོ་ཞིེ་དྲགས་འདུག མཐར་ཟུར་མང་དེ་ང་

ཚེོའ་ིསོླེབ་མ་རྣམས་ཉིམས་ལེན་བྱེད་པར་འགོྲ་ས་དང་། རིན་པོ་ཆོེས་ང་ཚེོར་གནང་བའ་ི

གསུང་ཆོོས་རྣམས་ད་ེགའ་ིམང་ཚེོགས་ལ་སོྤྲོད་པའ་ིཆོེད་དུ་འད་ིནས་མ་ིསྣ་གཏོང་སའ་ིལྟ་ེ

གནས་ཞིིག་ཏུ་འགྱུར་བའ་ིར་ེབ་ང་ལ་ཡིོད། དཔེར་ན། ང་ད་ེགར་ཡིོད་དུས་ངས་ཝིེར་མའ་ི

སྒྲུབ་ཐབས་ཀྱི་ིདབང་ལུང་མ་ིབརྒྱ་ཕྲག་འགའ་ཤོས་ལ་ཕུལ་བ་ཡིིན།

རིན་པོ་ཆོེ་སྐུ་འཚེོ་བཞུགས་ཀྱིི་རིང་ལ་ཁོོང་གིས་ཕྱིག་དེབ་བཅུ་ལྷག་བྲེིས་གནང་

ཡིོད། ཁོོང་སྐུ་ཞིིང་ལ་ཕེབས་པའ་ིརྗོེས་སུ་ཤོམ་བྷ་ལའ་ིཡིིག་མཛོོད་ཁོང་དུ་བདག་ཉིར་བྱས་

པའ་ིརིན་པོ་ཆོེའ་ིགསུང་བཤོད་རྣམས་ལ་གཞི་ིབཅོིལ་ཏ་ེཕྱིག་དེབ་སོྣན་མ་ཉིེར་བཞི་ིལྷག་

དཔར་བསྐྲུན་བྱས་ཡིོད། སྤྱི་ིལོ་ ༢༠༠༤ ནང་དུ་ “ཆོོས་རྒྱམ་དྲུང་པའ་ིབརྩམས་ཆོོས་གཅིེས་

བཏུས་” ཞིེས་པ་ཤོོག་གྲངས་སུམ་སོྟང་ལས་གྲུབ་པའ་ིདེབ་གྲངས་བརྒྱད་ཅིན་ཞིིག་དཔར་

སྐྲུན་བྱས་པ་རེད། ཁོོང་གི་གསུང་ལས་གྲུབ་པའི་དེབ་གྲངས་དེ་བས་མང་བ་དཔར་སྐྲུན་

བྱེད་རྒྱུའ་ིའཆོར་གཞི་ིཡིོད་མུས་རེད། རིན་པོ་ཆོེས་བགོྲ་གླེེང་ཚེོགས་འདུ་ཁོག་ག་ིཐོག་ཏུ་

གནང་བའ་ིགསུང་བཤོད་ལ་གཞི་ིབཅོིལ་བའ་ིདེབ་ཕྲེང་ཞིིག་དཔར་སྐྲུན་བྱེད་རྒྱུར་ང་ཚེ་ོ

དམིགས་བསལ་གྱིིས་སྒུག་སྟེ་བསྡེད་ཡིོད། ཇུ་ཌིད་ལིབ་ཀྱིིས་ལས་གཞིི་འདིའི་སྣེ་འཁྲིད་

བཞིིན་ཡིོད། མདོར་ན་རྒྱུ་ཆོ་ལ་ཕོངས་པ་ཡིོད་པ་མ་རེད། ང་ཚེོས་ཁོོང་གི་བྱང་ཨ་རིའི་
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ནང་ག་ིགཏམ་བཤོད་རྣམས་ཕྱིོགས་བསོྡེམས་བརྒྱབ་དུས་ཉིིས་སྟོང་ལྷག་ཅིིག་ཡིོད་པ་ཤོེས་

བྱུང་། ད་ལྟ་ནས་བཟུང་སྟེ་ཁོོང་གི་ལོ་ཉིི་ཤུ་འཁོོར་བའི་དགོངས་རོྫོགས་ཀྱིི་ཉིིན་མོ་བར་

དུ། ཡིིག་མཛོོད་ཁོང་ནས་སྒྲ་འཛོིན་འཁོོར་ཐག་ནང་དུ་ཡོིད་པའ་ིཁོོང་ག་ིགསུང་བཤོད་

རྣམས། གོླེག་རྡུལ་གྱི་ིངོ་བོར་ཕབས་ཏ་ེའཛོམ་གླེིང་དུ་ཡོིད་པའ་ིཆོོས་ཚེོགས་ཚེང་མར་རྒྱུ་

ཆོ་འདིའ་ིགོླེག་རྡུལ་གྱི་ིདཔ་ེམཛོོད་ར་ེཡོིང་ག་ིརེད།

ཁོོང་ག་ིབརྩམས་ཆོོས་རྣམས་མུ་མཐུད་དཔར་སྐྲུན་བྱེད་རྒྱུ་དང་། ཁོོང་ག་ིགསུང་ལ་

མི་རབས་ནས་མི་རབས་བརྒྱུད་དེ་སོླེབ་མ་ཚེོས་སླེོབ་གཉིེར་བྱེད་ཐུབ་པའི་ཆོེད་དུ། ང་

ཚེོས་ཆོོས་རྒྱམ་དྲུང་པའི་ཐེབས་རྩ་དང་། སླེོབ་གཉིེར་ཁོང་ཞིིག་འཛུགས་རྒྱུའི་འཆོར་

གཞི་ིའདིང་བཞིིན་པ་ཡིིན།

ལོ་ལྟར་སྤྱི་ིཟླ་ ༤ ཚེེས་ ༤ ཉིིན་རིན་པོ་ཆོེའ་ིདགོངས་རོྫོགས་མཆོོད་འབུལ་གྱི་ིསྐོབས་

སུ། འཛོམ་གླེིང་ཁོྱོན་ཡོིངས་ནས་སོླེབ་མ་ཚེ་ོའདུས་ཏ་ེཉིམས་ལེན་མཉིམ་དུ་བྱེད་པ་དང་། 

རིན་པོ་ཆོེའི་གདམས་ངག་དང་སྐུ་ཚེེའི་ལོ་རྒྱུས་རྣམས་ཕན་ཚུན་ཤོོད་རེས་བྱེད་ཀྱིི་ཡོིད། 

རིན་པོ་ཆོེས་ནུབ་ཕོྱིགས་སུ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ིབསྟན་པ་དར་བའ་ིས་བོན་བཏབ་གནང་ཡོིད། 

ཁོོང་གི་གཏིང་ཚུགས་པའི་ཀུན་སོླེང་དང་མཛོད་འཕྲིན། དེ་བཞིིན་ཁོོང་གིས་ང་ཚེོར་

གང་གནང་པ་ད་ེལྷད་མེད་པ་ཡིིན་ཙང་། ཐུབ་པ་བཅོིམ་ལྡན་འདས་ནས་འགོ་བཙུགས་

པའི་འབྲེེལ་ཐག་གི་མཐུད་ཀའི་ཚུལ་དུ། ནུབ་ཕོྱིགས་ཀྱིི་འཇེིག་རྟེེན་འདིར་ནང་བསྟན་

གྱི་ིརྩ་བ་བརྟེན་པོར་ཚུགས་རྒྱུ་ཡིིན་པ་ངས་ཤོེས་ཀྱི་ིཡིོད། སླེོབ་དཔོན་པདྨ་འབྱུང་གནས་

ཀྱིིས་ནང་ཆོོས་བོད་ལ་བསྣམས་ཕེབས་དུས་ཁོོང་གིས་བོད་པའ་ིརིག་གཞུང་དང་བསྟུན་

ནས་ནང་ཆོོས་ཀྱི་ིསྙིང་པོ་ད་ེདར་སྤེེལ་གནང་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡིོད། ད་ེདང་ཕོྱིགས་མཚུངས་

འདི་གར་ཡིང་རིག་གཞུང་གཞིན་གྱིི་འཁོར་བར་མ་བརྟེེན་པར་ནུབ་ཕོྱིགས་པའི་བསམ་

བོླ་དང་ཤོེས་རབ་ལ་གཞིི་བཅོིལ་བའི་ཐུན་མིན་ནུབ་ཕོྱིགས་པའི་ལམ་ནས་ནང་བསྟན་

གྱི་ིརྩ་བ་ཚུགས་བཞིིན་ཡིོད། འད་ིན་ིཕོྱིགས་གཅིིག་ནས་རིན་པོ་ཆོེའ་ིལྷད་མེད་པའ་ིལྷག་

བསམ་དང་འབད་བརོྩན་ལས་བྱུང་བ་རེད། ཁོོང་ང་ཚེོའ་ིམཉིམ་དུ་རྒྱུན་རིང་པོའ་ིབར་དུ་
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བཞུགས་རྒྱུ་ཡིིན་པ་དང་། ངའི་ཚེ་བོ་ཚེ་མོ་རྣམས་དང་། ཁོོང་ཚེོའི་བུ་ཕྲུག་རྣམས་ཀྱིིས་

ཀྱིང་ཁོོང་ངོ་ཤོེས་རྒྱུ་ཡིིན་པ་ང་ལ་ཐ་ེཚེོམ་སྤུ་ཙམ་ཡིང་མེད།།



690

 འདྲ་པོརོ།

སྤྱི་ིལོ་ ༡༩༦༢ ལོར་ལོན་ཌོན་གྱི་ིཐོར་ན་ེཁོོརད་ལ་ཕ་ིབྷ་ས་ིཁྱོིམ་མ།ི  

(ཌ་ཡི་ན་གདན་སྟེང་དུ་སོྡེད་མཁོན་ད་ེརེད།) པར་པ་ངོ་མ་འཕོྲད།
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སྤྱི་ིལོ་ ༡༩༦༧ ལོར་ས་ིཀོད་ལནད་ཀྱི་ིབསམ་ཡིས་གླེིང་ཆོོས་ཚེོགས་སུ་ཆོོས་རྒྱམ་དྲུང་པ་

(མདུན་དཀྱིིལ་དུ་) དང་། ཨ་ཀོང་རིན་པོ་ཆོ་ེ(གཡིས་སུ་) བ་ེརུ་ཤོེས་རབ་དཔལ་ལྡན་ 

(གཡིོན་དུ་) བཅིས་ཐོག་མའ་ིནུབ་ཕོྱིགས་པའ་ིསོླེབ་མ་འགའ་དང་མཉིམ་དུ།  

པར་པ་ངོ་མ་འཕོྲད།



འབྲུག་སྒྲ།

692

སྤྱི་ིལོ་ ༡༩༧༠ ཟླ་ ༡ ཚེེས་ ༤ ཉིིན་གཟིའ་ཉི་ིམའ་ིམ་ེལོང་ཞིེས་པའ་ིགསར་

ཤོོག་ནས་ཐོན་པའ་ིའདྲ་བཤུས།



འབྲུག་སྒྲ།

693

རིན་པོ་ཆོ་ེདང་ཌ་ཡི་ན། ཨ་རིར་སླེེབས་མ་ཐག་ག་ིརྗོེས་སུ། པར་པ་ངོ་མ་འཕོྲད།

སྤྱི་ིལོ་ ༡༩༧༡ ལོར་ཧོྥོར་མེལ་ཁོན་ཡོིན་གྱི་ིཚེོམས་ཆོེན་དུ་རིན་པོ་ཆོ་ེསོླེབ་མ་ཚེ་ོདང་ལྷན་དུ་སོྒོམ་རྒྱག་

བཞིིན་པ། པར་པ་ངོ་མ་འཕོྲད།



འབྲུག་སྒྲ།

694

སྤྱི་ིལོ་ ༡༩༧༡ ལོར་རིན་པོ་ཆོ་ེདང་ཌ་ཡི་ན་གཉིིས་ཋེག་གྷི་ིགསར་སྐྱེས་བྱུང་རྗོེས། པར་པ་ངོ་མ་འཕོྲད།

སྤྱི་ིལོ་ ༡༩༧༦ ལོར་ཌ་ཡི་ན། ག་ེསར། མཁྱོེན་བརྩ་ེརིན་པོ་ཆོ་ེབཅིས་བྷར་ཁོ་ིལ་ིརུ་ག་ེསར་ཞི་ེཆོེན་འཇེམ་མགོན་

ཀོང་སྤྲུལ་གྱི་ིཡིང་སྲོིད་དུ་ཁྲ་ིའདོན་ཞུ་སྐོབས། ཇོེར་ཇེ་ིཧོམ་ས་ིཡིིས་པར་བཏབ། སྒོེར་གྱི་ིཔར་མཛོོད་ནས།



འབྲུག་སྒྲ།

695

སྤྱི་ིལོ་ ༡༩༧༦ ལོར་མཁྱོེན་བརྩ་ེརིན་པོ་ཆོ་ེདང་དྲུང་པ་རིན་པོ་ཆོ།ེ ར་ེཨ་ེལ་ིསིས་པར་བཏབ།

སྤྱི་ིལོ་ ༡༩༧༧ ལོའ་ིཟླ་བ་དང་པོར་སེན་ཧྥོ་རན་ས་ིས་ིཁོོ་ཡི་ིཉི་ིཧོང་ཆོོས་ཚེོགས་སུ། (གཡིོན་ནས་གཡིས་བར།) རོྡོ་རྗོ་ེ

རྒྱལ་ཚེབ་འོད་གསལ་བསྟན་འཛོིན། བཀུར་འོས་རིག་འཛོིན་ཆོོས་རྒྱམ་དྲུང་པ་རིན་པོ་ཆོ།ེ ༸རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པ་

སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་དྲུག་པ། དཔལ་ལྡན་འཇེམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆོ།ེ ཐར་པ་ཆོོས་སོྒྲན་གྱིིས་པར་བཏབ།



འབྲུག་སྒྲ།

696

སྤྱི་ིལོ་ ༡༩༧༨ ལོར་བོྷལ་ཌར་ཀ་ལཱ་པའ་ིཕོ་བྲེང་དུ་གསོལ་སོྟན་སྐོབས། ཨ་ིལ་ིབཟིའ་བྷེད་ཕ་ིབྷ་ས་ིརིན་པོ་

ཆོ་ེདང་ཌ་ཡི་ནའ་ིམཉིམ་དུ། རྐང་འགྲམ་དུ་ཁྱོིམ་ཁྱོ་ིགྷི་ན་ེཤོ  

པར་པ་ངོ་མ་འཕོྲད།



འབྲུག་སྒྲ།

697

སྤྱི་ིལོ་ ༡༩༧༩ ལོར་ཌ་ཡི་ན། ས་ིཔེན་ཡིའ་ིརྟེ་བཞོིན་སོླེབ་གྲྭ་རུ། ས་ིཔེན་ཡིའ་ིརྟེ་བཞོིན་སོླེབ་གྲྭའ་ི

ཆོོག་མཆོན་འོག་ཏུ་དཔར་སྐྲུན་བྱས།



འབྲུག་སྒྲ།

698

སྤྱི་ིལོ་ ༡༩༨༠ ལོར་རིན་པོ་ཆོ་ེརྨ་རྒྱལ་སོྦེམ་རའ་ིསྡེ་ེསྒོར་དུ་ཁོོང་ག་ིཆོིབས་པ་དགྲ་ལྷའ་ིསྟེང་དུ། ཨནད་ར་ི

ཡི་རོད་གྱིིས་པར་བཏབ།

སྤྱི་ིལོ་ ༡༩༨༡ ལོར་བོྷལ་ཌར་གྱི་ིཕྱི་ིལོགས་སུ་དབྱར་དཀྱིིལ་གྱི་ིསྟོན་མོར་རིན་པོ་ཆོ་ེདང་ཌ་ཡི་ནས་རུ་

སྒྲིག་འགོ་འཁྲིད་བཞིིན་པ། ཨནད་ར་ིཡི་རོད་གྱིིས་པར་བཏབ། 



འབྲུག་སྒྲ།

699

སྤྱི་ིལོ་ ༡༩༨༢ ལོར་བོྷལ་ཌར་གྱི་ིཀ་ལ་པའ་ིཕོ་བྲེང་དུ་སྨུག་པོ་ཁྱོིམ་མ།ི (མདུན་གྲལ་དུ་) རིན་པོ་ཆོ་ེདང་

ཌ་ཡི་ན་བྱིས་པ་ཨ་ཤོོཀཱ་ (ཌ་ཡི་ནའ་ིཔང་དུ།) (རྒྱབ་གྲལ་དུ་གཡིོན་ནས་གཡིས་སུ་) འོད་གསལ། 

ཋེག་གྷི།ི ག་ེསར། ཁོོང་ཚེོའ་ིརྒྱབ་ཀྱི་ིརྩིག་ངོས་སུ་ཨ་ཤོད་ཆོོས་ལུགས་ཀྱི་ིལས་རྟེགས་ཆོེན་པོ་ཞིིག བྷ་ེལེར་

ཧན་སན་དང་ཇོེར་ཇེ་ིཧོལ་མ་ས་ིཡིིས་པར་བཏབ།



འབྲུག་སྒྲ།

700

སྤྱི་ིལོ་ ༡༩༨༧ ཟླ་བ་ལྔ་པར་ཀརྨའ་ིཆོོས་གླེིང་དུ་རིན་པོ་ཆོེའ་ིསྐུ་གདུང་ཞུགས་འབུལ་གྱི་ིཆོོ་གའ་ིསྐོབས། 

ཨནད་ར་ིཡི་རོད་གྱིིས་པར་བཏབ།



འབྲུག་སྒྲ།

701

སྤྱི་ིལོ་ ༢༠༠༢ ལོར་དབྱར་ཐོག་བོད་དུ་སྨུག་པོ་ཁྱོིམ་མིའ་ིའདྲ་པར། (ལངས་ཏ་ེཡོིད་པ་གཡིོན་ནས་

གཡིས་སུ་) རོལ་པའ་ིརོྡོ་རྗོ་ེརིན་པོ་ཆོ།ེ སྤྲུལ་སྐུ་ཀརྨ་སེངྒེ་ེརིན་པོ་ཆོ།ེ མཁོན་པོ་ཚེ་ེརིང་། ག་ེསར་སྨུག་

པོ། ཌ་ཡི་ན་སྨུག་པོ། ཨ་ཤོོཀཱ་སྨུག་པོ། ཟུར་མང་གར་དབང་དབང་རིན་པོ་ཆོ།ེ མ་ིཆོེལ་ལ་ེཧྥོ།ི (པུས་མོ་

བཙུགས་ཡིོད་པ་) ཅིན་ཱའ་ལ་ིསྨུག་པོ། ཌ་ེཝིིད་སྨུག་པོ། ཇེེན་ཁོར་ཕན་ཋེར་གྱིིས་པར་བཏབ།

སྤྱི་ིལོ་ ༢༠༠༢ ལོར་བོད་དུ་ཞི་ེཆོེན་དགོན་པར་ཌ་ཡི་ན་སྨུག་པོ་དང་། ཁོམས་སོྨྱོན་རིན་པོ་ཆོ་ེ (ཨ་

ཤོོཀཱ་) ཞི་ེཆོེན་ཀོང་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆོ་ེ (ག་ེསར་) བཅིས་ནས་ཕྱིག་དབང་གནང་བཞིིན་པ། ཇེེན་ཁོར་

ཕན་ཋེར་གྱིིས་པར་བཏབ།



འབྲུག་སྒྲ།

702

སྤྱི་ིལོ་ ༢༠༠༢ ལོར་ནེའུ་ཡིོག་ལ་ཌ་ཡི་ན་དང་མ་ིཆོལ། གྷི་ེར་ེས་ིཨ་ཐེར་ཋོེན་གྱིིས་པར་བཏབ།



703

 དཔོརོ་སྐྲུན་པོའ་ིཔོརོ་བྱང་།

ཆོོས་རྒྱམ་དྲུང་པ་རིན་པོ་ཆོེ་དང་ཌ་ཡི་ན་སྨུག་པོ་གཉིིས་སྤྱིི་ལོ་ ༡༩༧༠ ལོར་ང་ཁོོང་ཚེོ་

ཨ་རིར་སླེེབས་མ་ཐག་པའ་ིསྐོབས་ཐོག་མར་མཇེལ་བྱུང་། ད་ེདུས་ངས་རིན་པོ་ཆོེའ་ིདེབ་ 

“སོྒོམ་སྒྲུབ་” ཞིེས་པ་དེའ་ིཨ་རིའ་ིདཔར་མ་ཞིིག་དཔར་སྐྲུན་བྱས་ཟིིན་ཙམ་ཡིནི་ཙང་། ངས་

རིན་པོ་ཆོེ་སན་ཧྥོ་རན་སི་སི་ཁོོའ་ིམཚེོ་ཁུག་ས་ཁུལ་དུ་གསུང་ཆོོས་གནང་བ་དང་དེབ་

ཀྱི་ིཁྱོབ་བསྒྲགས་གནང་བར་གདན་འདྲེན་ཞུས་པ་ཡིིན། ངས་ཁོོང་དངོས་སུ་ཞིལ་མཇེལ་

ཐོབ་རྒྱུར་དགའ་བ་ཆོེན་པོའ་ིངང་ནས་སྒུག་པ་ཡིིན། དགུང་ལོ་སོ་གཅིིག་ཏུ་ཕེབས་པའ་ི

རིན་པོ་ཆོེ་ནི་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གྱིི་བླ་མ་རྩ་ཆོེན་ཞིིག་རེད། འོན་ཀྱིང་ཁོོང་སྐོབས་

ད་ེདུས་ཡུལ་ཁོམས་འདིར་སྐོད་གྲགས་ཆོེན་པོ་མེད།

དེའ་ིསྐོབས་སུ་ངའ་ིསྒོེར་གྱི་ིམ་ིཚེ་ེདང་ཆོེད་ལས་གཉི་ིགའ་ིཐད་ལ་མཇེལ་འཕྲད་དེས་

ཤུགས་རྐྱེེན་ཆོེན་པོ་ཐེབས་རྒྱུ་བོླ་ཡུལ་ལ་མེད། ང་དང་རིན་པོ་ཆོེའ་ིབར་གྱི་ིའབྲེེལ་བ་ད།ེ 

ཐོག་མར་དཔར་སྐྲུན་པ་དང་རྩོམ་པ་པོའ་ིདབར་ལ་ཡིོད་པའ་ིསོྲོལ་རྒྱུན་གྱི་ིའགྲོ་སྟངས་ད་ེ

ནས་རིམ་གྱིིས་གཏིང་ཟིབ་པའ་ིམཛོའ་གོྲགས་ཀྱི་ིའབྲེེལ་བ་ཞིིག་ཏུ་གྱུར་སོང་། ད་ེནས་གང་

འཚེམས་ཤོིག་ནས་ངས་ཁོོང་ན་ིགང་ཟིག་དཀྱུས་མ་ཞིིག་མ་ཡིིན་པར། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ིཆོོས་

ཡིོངས་སུ་རོྫོགས་པ་ཐུགས་ལ་མངའ་བའ་ིསྐྱ་ེབོ་དམ་པ་ཞིིག་ཡིིན་པ་ཤོེས་བྱུང་། ད་ེདུས་ང་

ཚེོའ་ིའབྲེེལ་བ་ལ་འགྱུར་བ་ཐེབས་ནས་ང་རང་དངོས་སུ་ཁོོང་ག་ིསླེོབ་མར་གྱུར་བ་རེད། 

གོམས་པར་གྱུར་བའ་ིལྟ་སྟངས་རྣམས་ཟུར་དུ་བཞིག་སྟ་ེཞུས་ན། རིན་པོ་ཆོ་ེན་ིདམིགས་

བསལ་གཞིན་ཕན་གྱི་ིཆོེད་དུ་རང་ཉིིད་བོླས་གཏོང་བར་གཡིོ་བ་མེད་པའ་ིབརོྩན་འགྲུས་

མངའ་བའ་ིགང་ཟིག་ཆོེས་ཁྱོད་དུ་འཕགས་པ་ཞིིག་ཡིིན་པ་གསལ་པོ་རེད། ཁོོང་གིས་དུས་

རྟེག་ཏུ་དུད་འགོྲ་ཐེ་བའི་སེམས་ཅིན་གཞིན་དང་། མི་གཞིན་དག་རྣམས་ཁོོང་རང་གི་

བད་ེདོན་ལས་གཙ་ོཆོ་ེབར་བརྩ་ིགནང་ག་ིཡོིད། ངས་ཁོོང་ངོ་ཤོེས་ཏ་ེལོ་བཅུ་བདུན་ཧྲིིལ་
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པོའ་ིནང་དུ་ཁོོང་རང་ཁོོ་ནའི་ཆོེད་དུ་ཡིིན་པའི་ཕྱིག་ལས་ཞིིག་གནང་པ་ངས་ནམ་

ཡིང་མཐོང་མ་མོྱོང་། རིན་པོ་ཆོ་ེསྐྱ་ེབོ་འད་ིའདྲ་ཞིིག་རེད་ཅིེས་ཤོོད་ཚེོད་ཐིག་རྒྱུ་དཀའ་མོ་

རེད། ཁོོང་ན་ིསྐོད་ཅིིག་སྐོད་ཅིིག་ལ་མ་ིགནས་པའ་ིརོྫོགས་མཐའ་བྲེལ་བའ་ིཞིལ་རས་སྣ་

ཚེོགས་ལྡན་པའ་ིསྐྱ་ེབོ་ཞིིག་རེད།

མ་འོངས་པ་ལ་དྲུང་པ་རིན་པོ་ཆོེར་འབྲེེལ་བ་ཡིོད་པའ་ིམ་ིདང་། ད་ེབཞིིན་ཁོོང་གིས་

སླེོབ་སོྦྱང་བྱེད་རྒྱུར་ཐག་རིང་ནས་སྐུལ་མ་ཐེབས་མཁོན་བཅིས་སྣ་ཚེོགས་ཀྱིིས་བྲེིས་པའ་ི

རང་རྣམ་དང་རྣམ་ཐར་མང་པོ་ཞིིག་དཔར་སྐྲུན་ཡིོང་མདོག་ཁོ་པོ་རེད། དཔ་ེདེབ་འདིས་

དཔེ་དེབ་གང་རུང་ཞིིག་གིས་རོྗོད་སྟངས་དང་རྒྱབ་ལོྗངས་ལ་བརྟེེན་ནས་གནས་ཚེད་

མཐོན་པོའ་ིནང་དོན་དང་། བོླ་ལ་མ་ིབད་ེབའ་ིཞིིབ་ཕྲའ་ིགནས་ཚུལ་རྣམས་མ་སྦེས་པར་

བརོྗོད་ཡིོད། རིན་པོ་ཆོེས་དུས་རྒྱུན་དུ་མོ་རང་ལ་རྗོེས་སུ་ཡི་ིརང་གནང་པའ་ིདྲང་བདེན་

དང་འཇེིགས་ཞུམ་བྲེལ་བའི་ཡིོན་ཏན་དེ་དག་ཌ་ཡི་ན་སྨུག་པོ་ལ་ཚེང་ཡིོད་པ་ནི་དེབ་

ཆོ་ཚེང་ག་ིནང་དུ་ཤུགས་ཆོེར་གསལ་ཡིོད། མོས་མོ་རང་ག་ིསྐུ་ཟླ་དང་ཁོོང་ག་ིརྣམ་པ་སྣ་

ཚེོགས་ཀྱི་ིསླེོབ་མ་རྣམས་ལ་ཞིབས་ཞུ་ཆོེན་པོ་ཞིིག་ཞུས་ཡིོད་ད།ེ ད་ེཡིང་ཁོོང་དང་མཇེལ་

འཕྲད་བྱུང་མོྱོང་བའ་ིསོླེབ་མ་ཙམ་མ་ཡིིན་པར། མ་འོངས་པར་ཁོོང་ག་ིགསུང་ཆོོས་དང་། 

ད་ལྟའི་དེབ་འདི་བརྒྱུད་ནས་རིན་པོ་ཆོེ་ལ་མཇེལ་བར་རྒྱུད་སྐུལ་ཐེབས་པར་འགྱུར་བ་

རྣམས་ལ་ཡིང་ཞིབས་ཞུ་ཞུས་ཡིོད།

ང་རང་གི་བསམ་ཚུལ་ལ་ནུབ་ཕོྱིགས་སུ་བྱུང་བའི་ཆོོས་རྒྱམ་དྲུང་པའི་ལོ་རྒྱུས་ནི། 

བོད་དུ་ནང་པའི་ཆོོས་ཆོ་ཚེང་བ་དར་ཁྱོབ་བྱུང་བར་འགན་འཁུར་གནང་མཁོན་གཙོ་

བོ། བརྒྱ་ཕྲག་བརྒྱད་པའི་རྒྱ་གར་ནང་པའི་སོླེབ་དཔོན་པདྨ་འབྱུང་གནས་དང་གཅིིག་

མཚུངས་རེད་སྙམ། དེ་བཞིིན་ཆོོས་རྒྱམ་དྲུང་པ་ནི་ནུབ་ཕོྱིགས་སུ་ནང་ཆོོས་དར་ཁྱོབ་

གནང་མཁོན་གྱི་ིམ་ིསྣ་གལ་ཆོ་ེཤོོས་ཞིིག་ཡིིན་པར་རོྩད་པ་མེད། ཁོོང་གིས་མཛོད་འཕྲིན་

དང་། གསུང་། རོྩམ་བྲེིས་བཅིས་བརྒྱུད་ད་ེནང་པ་སངས་རྒྱས་པའ་ིལམ་གྱི་ིགཙ་ོབོ་ཤོེས་

རབ་དང་བྱམས་སྙིང་རྗོེ་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱིི་ཉིམས་ལེན་ནུས་མཐུ་རྣམས་གསལ་པོར་

བསྟན་གནང་ཡོིད།



འབྲུག་སྒྲ།

705

ཐེངས་ཤོིག་ངས་ཆོོས་རྒྱམ་དྲུང་པ་རིན་པོ་ཆོེས་ཁོོང་ག་ི “ཁྱོིམ་ཚེང་ག་ིདོན་དག་” ད་ེ 

“གཞིན་ཕན་བསྒྲུབ་རྒྱུ་” ཡིིན་ཞིེས་འགྲེལ་བརོྗོད་གནང་པ་ཞིིག་ཐོས་བྱུང་། ཁོོང་སྐུ་འཚེ་ོ

བཞུགས་ཀྱིི་རིང་ལ་ཆོོས་རྒྱམ་དྲུང་པ་རིན་པོ་ཆོེས་ཁོོང་རང་གི་མི་ཚེ་ེདེ་དགེ་སླེོང་དང་། 

ཁྱོིམ་ཐབ་དང་པ་ཕ། ཡིེ་ཤོེས་འཆོོལ་བའི་རྣལ་འབོྱར་པ། སླེོབ་གྲྭ་ཆོེན་མོ་འགོ་འཛུགས་

མཁོན། སྒྱུ་རྩལ་པ། རྒྱལ་པོ་བཅིས་རྣམ་པ་སྣ་ཚེོགས་པའ་ིགཟུགས་སུ་བསྟན་གནང་ཡིོད། 

ལེགས་སྦྱར་སྐོད་དུ་ཆོོས་རྒྱམ་དྲུང་པ་ནང་བཞིིན་གྱིི་སྐྱེ་བོ་དེ། ཐོས་བསམ་སོྒོམ་གསུམ་

ཉིམས་ལེན་གྱིིས་ཉིམས་རོྟེགས་རྒྱུད་ལ་སྐྱེས་ནས་གྲུབ་པ་ཐོབ་པ་ཙམ་མ་ཡིིན་པར། འཇེིག་

རྟེེན་པའ་ིཀུན་སྤྱིོད་དང་ར་ེབའ་ིརྒྱ་ལས་ཡིོངས་སུ་གྲོལ་བའ་ིགྲུབ་ཆོེན་ཞིེས་འགྲེལ་བརོྗོད་

བྱས་ཡོིད། ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའ་ིརྒྱུད་ཀྱི་ིལུགས་སུ་བྱས་ན། གྲུབ་ཆོེན་ན་ིརང་ག་ིལུས་

ངག་ག་ིམཛོད་འཕྲིན་དང་། གཏིང་ཟིབ་པའ་ིཉིམས་རོྟེགས་བརྒྱུད་ད་ེསེམས་ཅིན་ལ་ཕན་

འདོགས་པའི་ཆོེད་དུ་ཆོོས་ཀྱིི་གནས་ལུགས་མཐར་ཐུག་གཞིན་ལ་སོྟན་ཕྱིིར་སྤྲུལ་ནས་

ཡོིང་མཁོན་གྱི་ིགང་ཟིག་ཅིིག་ལ་ཟིེར། གྲུབ་ཆོེན་དང་འཕྲད་པའ་ིམ་ིདེས་ད་ེལ་ཡིིད་འཕོྲག་

པའམ། ཞིེན་པ་ལོག་པ་གང་བྱུང་ཡིང་ཁྱོད་མེད་ཟིེར་སོྲོལ་ཡོིད། རྒྱ་གར་ནང་པའ་ིརྒྱུད་ཀྱི་ི

སོྲོལ་རྒྱུན་ནང་དུ་གྲུབ་ཆོེན་ཞིེས་སོྤྱིད་པ་ཡི་མ་ཟུང་ལྡན་པའ་ིབླ་མའ་ིལོ་རྒྱུས་མང་པོ་ཡིོད། 

ལོ་རྒྱུས་གྲགས་ཆོེ་ཤོོས་རྣམས་གྲུབ་ཐོབ་བརྒྱད་ཅུ་གྱི་བཞིིའི་རྣམ་ཐར་ཞིེས་པའི་ནང་དུ་

བསྡུས་ཏ་ེབོད་པའ་ིམཁོས་པ་དང་ཉིམས་ལེན་པ་ཚེོས་གུས་བཀུར་དང་སླེོབ་སོྦྱང་གཉི་ིག་

བྱེད་པའ་ིརྣམ་ཐར་གྱི་ིཚེོགས་ཤོིག་རེད། བོད་ཀྱི་ིབླ་ཆོེན་མང་པོ་ཞིིག་གྲུབ་ཆོེན་འད་ིདག་

ག་ིསྤྲུལ་པར་ངོས་འཛོིན་བྱས་ཡོིད། དོན་དངོས་སུ་སོྲོལ་རྒྱུན་དུ་དྲུང་པ་རིན་པོ་ཆོ་ེན་ིགྲུབ་

ཆོེན་ཌོམྦྷ་ིཧ་ེརུ་ཀའ་ིརྣམ་སྤྲུལ་ཡིིན་པར་བརྩ་ིཡི་ིཡོིད། གྲུབ་ཆོེན་འད་ིདག་ག་ིརྣམ་ཐར་གྱི་ི

ནང་དུ་གཟུང་འཛོིན་གྱིི་བོླ་ལས་འདས་པ་ཁོོ་ན་མ་ཡིིན་པར། རྒྱུས་མེད་ཚེོ་ལ་དཔེ་མི་

སྲོིད་པ་དང་རྫུ་འཕྲུལ་གཉི་ིགར་མངོན་སྲོིད་པའ་ིམཛོད་པ་དང་བཅིས་འཇེིག་རྟེེན་རང་

ག་བའ་ིསོྤྱིད་ཡུལ་ལས་འདས་པའ་ིརོྟེགས་ལྡན་གྱི་ིསོྤྱིད་པ་ཁྱོད་དུ་འཕགས་པ་བསྟན་པའ་ི

དཔ་ེམཚེོན་གྱིིས་ཁོེངས་བསྡེད་ཡོིད།
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སླེོབ་དཔོན་པདྨ་འབྱུང་གནས་དང་གྲུབ་ཆོེན་འདི་དག་དུས་ཚེོད་གཞིན་ཞིིག་ལ་

གནས་གཞིན་ཞིིག་ཏུ་བྱུང་བ་ཡིིན་ཀྱིང་། གལ་ཏེ་ང་ཚེོས་ཁོོང་ཚེོའི་དུས་དང་བྲེལ་བའི་

ཆོོས་ཉིིད་ཀྱིི་རང་བཞིིན་དང་། དོན་དམ་གྱིི་གནས་ལུགས་རོྟེགས་ཚེེ། རིག་གཞུང་མི་

འདྲ་བ་ཞིིག་གི་ནང་དུའང་དེ་འདྲའི་གང་ཟིག་འབོྱན་སྲོིད་པ་དེ་ཡིང་རོྟེགས་ཐུབ། དྲུང་

པ་རིན་པོ་ཆོ་ེང་ཚེོའ་ིསྐོབས་ཀྱི་ིགྲུབ་ཐོབ་ཆོེན་པོ་ཞིིག་ཡིིན་པ་ང་ལ་ཡིིད་ཆོེས་ཡོིད། འདས་

ཟིིན་པའ་ིགྲུབ་ཐོབ་ཚེ་ོནང་བཞིིན་ཁོོང་གིས་གཞིན་དག་ཚེོར་འཇེིགས་ཞུམ་མེད་པ་དང་། 

བྱམས་སྙིང་རྗོ།ེ མཐར་ཐུག་རོྫོགས་བྱང་ཐོབ་པར་སྐུལ་ཕྱིིར་སྐོབས་ར་ེརྒྱུན་ལྡན་མིན་པའ་ི

ཐབས་ཤོེས་གསར་གཏོད་ཅིན་དེ་འདྲ་བཀོལ་ཏེ་རྒྱུན་ལྡན་སྤྱིི་ཚེོགས་ལམ་སོྲོལ་དཀྱུས་

མའ་ིརྒྱ་ལས་འདས་པ་གནང་ཡིོད།

ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོོས་ཀྱིིས་བདེན་པ་འཚེོལ་བར་རང་ཉིིད་ཀྱིི་ཕྱིི་ལ་བལྟ་རྒྱུ་

མེད་པ་དེར་ནན་ཏན་གནང་ཡིོད། ངས་ཆོོས་རྒྱམ་དྲུང་པས་ཁོོང་རང་གི་སླེོབ་མ་ཚེོ་ལ་

གནད་དོན་འདི་སྐྱར་ཟོླས་ཡིང་ཟོླས་གནང་བ་ཡིང་ཡིང་ཐོས་མོྱོང་ལ། ཁོོང་གིས་ང་

ཚེོར་ཁོོང་རང་དང་། ཆོོས་ཕོྱིགས་ཀྱིི་བླ་མ་སུ་ལའང་སྐྱབས་གནས་ཤོིག་ཏུ་བལྟ་རྒྱུ་མེད་

པའི་གཞིེན་སྐུལ་གནང་གི་ཡིོད། དྲུང་པ་རིན་པོ་ཆོེས་མི་ལོ་བཅུ་བདུན་གྱིི་རིང་ལ་བྱང་

ཨ་རིར་སོླེབ་འཁྲིད་གནང་བ་ད་ེན་ིགསེར་གྱི་ིདུས་རབས་ཤོིག་དང་འདྲ་བ་རེད། ཁོོང་རང་

གིས་ཅི་ིཞིིག་བསྒྲུབས་ཐུབ་གནང་ཡིོད་པ་དང་གཞིན་ལ་བསྒྲུབ་རྒྱུའ་ིསྐུལ་མ་ད་ེདག་ན་ིཆོ་

ཚེང་རྫུ་འཕྲུལ་ཞིིག་རེད། ཁོོང་ག་ིམ་ིཚེ་ེལ་དགའ་སྣང་དང་། འགོྲ་བ་མིའ་ིགནས་སྟངས་

སོྐོར་གྱིི་བདེན་ཐུབ་དེས་ཁོོང་ལ་དམ་པའི་ཆོོས་ཀྱིི་ས་བོན་འདེབས་སའི་ཞིིང་ས་གཤོིན་

པོ་ཞིིག་སྤྲོད་པ་རེད།

དེབ་འདིས་མི་ཞིིག་གིས་ལས་ཀ་ཅིི་ཞིིག་བྱེད་ཀྱིི་ཡིོད་རུང་། སྤྱིི་ཚེོགས་དང་རིག་

གཞུང་གི་འཆོིང་རྒྱ་ལས་གོྲལ་ཏེ་མི་བཟིང་པོ་ཞིིག་ཡིོང་བར་སྐུལ་མ་བྱེད་ཐུབ། རིན་པོ་

ཆོེས་རང་གིས་རང་དང་རང་གི་ཆོོས་བརྒྱུད་རྩ་བ་ནས་བོླས་བཏང་མེད། ཁོོང་ནི་སྦེས་

གསང་གང་ཡིང་མ་ིགནང་བའ་ིམ་ིདྲང་པོ་ཞིིག་ཡིིན་ཙང་། ཁོོང་ག་ིསྐུ་ཚེེའ་ིནང་ག་ིགནས་
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ཚུལ་ཞིིབ་ཕྲ་སོླེབ་མ་ཚེོ་ལ་ཆོ་རྒྱུས་མེད་པ་མ་རེད། དྲ་ཡིོལ་གྱིི་རྒྱབ་ལ་གདོན་འདྲེ་ཡོིད་

པའི་གནས་སྟངས་ཤོིག་མེད། གལ་ཏེ་ཁོྱོད་ཀྱིིས་མི་འདིའི་སོྐོར་ལ་ཤོེས་འདོད་འདུག་ན་

དེབ་འདི་ཀོློག་དགོས་པ་རེད། ཁོོང་གི་ཉིིན་རེ་ཉིིན་རེའི་བྱ་གཞིག་གམ། ཁོོང་གི་འཕྲིན་

ལས་ཀྱི་ིརོལ་རྩེད་ད་ེཁོོང་ག་ིབསླེབ་བྱའ་ིསྙིང་པོ་ད་ེརེད། ཁོོང་ག་ིཁྱོད་པར་དུ་འཕགས་པའ་ི

ཐུགས་བརྩ་ེབ་ཆོེན་པོ་དང་། ཤོེས་རབ་ཀྱི་ིཡིོན་ཏན་ད་ེདག་ང་ཚེོའ་ིསྤྱི་ིཚེོགས་ལ་རིན་པོ་

ཆོེའ་ིམཐུན་འགྱུར་ཞིལ་འདེབས་ཆོེན་པོ་ཞིིག་ཡིིན་པ་རིམ་པས་གསལ་གྱི་ིརེད། ཁོོང་ག་ི

ཡིོན་ཏན་ད་ེདག་དེབ་འདིའ་ིནང་དུ་བཀོད་འདུག

ཌ་ཡི་ན་སྨུག་པོ་ལགས། ཐུགས་རྗོ་ེཆོ།ེ

 

སམ་ཡུལ་བྷར་ཁོོ་བཟི།ི

༢༠༠༦ ལོའ་ིས་ག་ཟླ་བའ་ིཉིིན་ལ།།
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 རྩམོེ་པོ་པོ་ོསྦྲེེལི་པོོའ་ིསྦྱརོ་བྱང་དང་ཐུགས་རྗོ་ེཆ་ེཞུ།

སྐོབས་ར་ེབདེན་པ་ད་ེབཅོིས་སྒྲུང་ལས་ཀྱིང་ཡི་མཚེན་པ་ཡིོད་ཅིེས་ཤོོད་སོྲོལ་ཡིོད། འད་ི

དངོས་གནས་དེ་འདྲའི་སྐོབས་ཤོིག་རེད། ཆོོས་རྒྱམ་དྲུང་པའི་མི་ཚེེ་ལ་བལྟ་རྒྱུ་དེ་སྤྲོིན་

བྲེལ་མཚེན་གྱི་ིནམ་མཁོའ་ལ་བལྟ་བ་ནང་བཞིིན་རེད། སྐོར་མ་གྲངས་འདྲེན་བྱེད་རྒྱུ་ཡོིང་

མི་སྲོིད་པ་དང་། དེ་དག་ཐམས་ཅིད་ལ་མིང་འདོགས་རྒྱུ་ཡོིང་མི་སྲོིད་པ། རྒྱུ་སྐོར་ཡོིད་

ཚེད་ལ་འགྲེལ་བརོྗོད་བྱེད་ཐུབ་པ་མི་སྲོིད་པ་བཅིས་རེད། དེས་ན་དེབ་འདིས་ཁོོང་གི་

རྣམ་ཐར་ཆོ་ཚེང་མ་ཡིིན་པར། རྣམ་ཐར་གྱི་ིཆོ་ཤོས་ཙམ་ཞིིག་བརོྗོད་ཐབས་བྱེད་ཀྱི་ིཡིོད། 

འདིའི་ཐད་ལ། སྒྲུང་འཆོད་པ་པོ་ནི་ཟླ་བ་ཡིིན། ཟླ་བས་ཉིི་འོད་ལེན་སོྤྲོ་བྱེད་པ་ཧ་ཅིང་

བཟིང་། ད་ེན་ིགཅིིག་བྱས་ན་སྒྲུང་འཆོད་པ་པོ་ཡི་ིདག་ེམཚེན་ཡིང་ཡིིན། འད་ིའདྲ་ཡིིན་

པ་འདྲ། མ་མཐའ་ཡིང་ང་ལ་ད་ེལྟར་རེད།

ཌ་ཡི་ན་སྨུག་པོ་དང་ང་གཉིིས་ཀྱིིས་ ༡༩༩༨ ཀྱི་ིལོ་མཇུག་ཏུ་ལས་གཞི་ིའདིའ་ིཐོག་ལ་

ལས་འགོ་བཙུགས་པ་ཡིིན། འད་ིགྲུབ་པར་ང་གཉིིས་ལ་ཧ་ལམ་ལོ་བརྒྱད་འགོར་སོང་། མ་

ཟིིན་དེ་རོད་གླེིང་ཕྲན་གྱིི་ཕི་རོབ་ཌན་སེ་དང་། ཨོ་ཁོ་ལ། ཝིེ་ལིང་ཋོེན། ཧྥོི་ལོ་རི་ཌ། ཝིེ་

སི་ཋེི་ཕམ་བྷི་ཆོི་བཅིས་སུ་བཀའ་མོལ་བྱུང་བའི་འཁོོར་ཐག་ཆུ་ཚེོད་བརྒྱ་ལྷག་ཡིོད་པ་

དེར་གཞི་ིབཅོིལ་ཡིོད། དེའ་ིསྟེང་དུ་ཌ་ཡི་ན་སྨུག་པོས་དྲན་གཏམ་ཇེ་ིསྙེད་ཅིིག་སྒྲ་འཛོིན་

འཁོོར་ཐག་ཆུང་ངུ་མང་པོའ་ིནང་དུ་བཅུག་ཡིོད། འདིའི་ནང་འགྲེལ་བརོྗོད་བྱས་པའི་

བྱུང་རྐྱེེན་དང་། ས་ཆོ། ཟླ་ཚེེས་བཅིས་ཁུངས་སྐྱེལ་བྱེད་པར་ང་ཚེོས་ཆོོས་རྒྱམ་དྲུང་པའ་ི

དཔར་སྐྲུན་གྲུབ་པ་དང་མ་གྲུབ་པ་གཉིིས་ཀའ་ིགསུང་བཤོད་ཁོག་ལ་གོ་བསྡུར་གཟིབ་ནན་

བྱས་པ་ཡིིན། བཛྲ་དྷཱཏུ་སན་ཞིེས་པའ་ིདུས་དེབ་ཁོག་ནས་བླངས་པ་བཞིིན། ཤོམ་བྷ་ལའ་ི

ཡིིག་མཛོོད་ཁོང་དུ་ཡོིད་པའ་ིདཔར་སྐྲུན་མ་བྱས་པའ་ིརྒྱུ་ཆོ་རྣམས་གནས་ཚུལ་གྱི་ིའབྱུང་

ཁུངས་གལ་ཆོེན་ཞིིག་ཡིིན། ང་ཚེོས་མངོན་སུམ་གྱི་ིདཔང་པོ་དང་གང་ཟིག་གཉིིས་པས་
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ང་ཚེོར་གནས་ཚུལ་སྤྲོད་པ་རྣམས་ལའང་རྒྱབ་བསྙེས་བྱས་ཡོིད། ང་ཚེོས་གནས་ཚུལ་མཁོོ་

སོྤྲོད་བྱེད་མཁོན་དང་། རོྙིག་འཛོིང་སངས་པར་རམ་འདེགས་བྱེད་མཁོན་ཚེང་མར་

ཐུགས་རྗོ་ེཆོ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡིིན། གང་དུ་མ་ིམཐུན་པ་དང་མ་ཚེང་བ་ཡིོད་ས་དེར་ང་ཚེོས་དཔང་

པོ་གཙོ་བོའ་ིཚུལ་དུ་རོྩམ་པ་པོ་ཌ་ཡི་ན་སྨུག་པོར་ཡིིད་ཆོེས་བྱས་ཡིོད། སོྐྱན་དང་ནོར་

འཁྲུལ་མཆོིས་ཚེ་ེང་ཚེོས་དགོངས་སེལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིིན།

ང་ཚེོས་ཤོེས་བཞིིན་དུ་མི་སྣའི་སྣང་བརྙིན་ “འདུ་སྒྲུབ་” བྱས་མེད། ཡིིན་ན་ཡིང་

གནད་དོན་འགའ་ཤོས་ཀྱི་ིནང་དུ་ང་ཚེོས་ཤོེས་བཞིིན་དུ་མིང་དོར་བའམ། བརྗོ་ེསྒྱུར་བྱས་

ཡིོད། ཆོོས་རྒྱམ་དྲུང་པའ་ིམ་ིཚེེའ་ིནང་དུ་འབྲེེལ་བ་གལ་ཆོ་ེཡིོད་པའ་ིམ་ིབརྒྱ་ཕྲག་མང་

པོ་ཡིོད་པ་རྣམས་ང་ཚེོས་འདིར་འགོད་པ་དང་། མིང་འབོད་མ་ཐུབ་པ་དེར་ང་ཚེོས་མཐོལ་

བཤོགས་བྱེད།

དེབ་འདིའི་ཐོག་ལ་མི་མང་པོས་མཐུན་འགྱུར་བྱས་ཡིོད་ལ། ཁོོ་ཚེོ་ཚེང་མའི་མིང་

སོྨོས་བྱེད་རྒྱུ་ན་ིཡིོང་མ་ིསྲོིད་པ་ཞིིག་རེད། སྨུག་པོའ་ིཁྱོིམ་མ་ིཚེང་མ་དང་། ལ་ེཧྥོ།ི ཕ་ིབྷ་ས།ི 

ད་ེབཞིནི་དེབ་འདིའ་ིནང་དུ་གསལ་བ་དང་གནས་ཚུལ་མང་པོའ་ིཐད་ནས་རྒྱབ་སོྐྱར་བྱེད་

མཁོན་ཇེ་ིམེན་ནང་མ་ིབཅིས་ཚེང་མར་བཀའ་དྲིན་ཆོ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡིིན།

ང་ཚེོའ་ིངོ་ཚེབ་ཇོེ་ས་ིཕ་ིལར་ལ་ང་ཚེོས་ཐུགས་རྗོ་ེཆོ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡིིན། ཤོམ་བྷ་ལའ་ིཉི་ིམ་

ཞིེས་པའ་ིདུས་དེབ་ཀྱི་ིརོྩམ་སྒྲིག་པ་མེལ་ཧྥོིན་མེག་ལོད་ཀྱིིས་ང་ཚེོར་མ་ཟིིན་སྔོ་མོ་ཞིིག་ཁོོ་

ལ་སྟོན་རྒྱུའ་ིཡིིད་ཆོེས་སྐྱེས་སུ་བཅུག་པ་དང་མ་རོྩམ་གྱི་ིརྒྱུ་ཆོ་ལ་གཞི་ིབཅོིལ་ནས་ཆོེད་

རོྩམ་གཉིིས་དཔར་སྐྲུན་བྱས་པ་རེད། གལ་ཏེ་ཁོོ་ལ་སེམས་ཤུགས་འདི་འདྲ་ཞིིག་མེད་

ན་ང་ཚེོས་དེབ་འདི་ཚེར་ཡིོད་མདོག་ཁོ་པོ་མ་རེད། ཆོེད་རོྩམ་གཉིིས་པའི་ཞུ་དག་ཐོག་

རོགས་སོྐྱར་བྱེད་མཁོན་ཨ་ིར་ིཤོ་ིརོ་ཨེར་ལའང་ཐུགས་རྗོ་ེཆོེ། ངའ་ིཁོྱོ་ག་ཇེེམ་ས་ིཇེ་ིམེན་

གྱིིས་དེབ་འད་ིདང་འབྲེེལ་བའ་ིདཀའ་ངལ་མང་པོ་ཞིིག་ལ་རམ་འདེགས་བྱས་ཡོིད་པས། 

ངས་ཁོོ་ལ་ཐུགས་རྗོེ་ཆོེ་འདང་ངེས་བཞིིན་པ་ཞིིག་བརོྗོད་ཐུབ་མ་སོང་། མ་ཟིིན་འདི་

གྲ་སྒྲིག་བྱེད་པར་ཕན་ཐོགས་ཞི་ེདྲགས་བྱུང་བའ་ིང་ལ་ཀོློག་རྒྱུ་དང་། འབྲེ་ིརྒྱུ། ཉིན་རྒྱུའ་ི

འབྲུག་སྒྲ།
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སོྐོར་ལ་སླེོབ་འཁྲིད་བྱེད་མཁོན་ངའ་ིཕ། ཨེད་ཝིརད་རོ་ས་ིལའང་ངས་བཀའ་དྲིན་ཆོ་ེཞུ་

རྒྱུ་ཡིིན། ཋེ་ེས་ཕ་ིབྷ་ས་ིཡིིས་མོ་རང་ག་ིཨ་མ་ཨ་ིལ་ིབཟིའ་བྷེད་ཕ་ིབྷ་ས་ིདང་། དེབ་འདིའ་ི

ནང་གི་དོན་རྐྱེེན་གཞིན་གྱིི་སོྐོར་ལ་གནས་ཚུལ་སྤྲོད་བྱུང་། ལ་རི་མར་མེལ་སི་ཋེེན་

དང་། ཝོིལ་ཋེེར་ཧོྥོར་ཌམ་གཉིིས་ཀྱིིས་དེབ་འད་ིདོ་སྣང་ཆོེན་པོའ་ིསོྒོ་ནས་བཀློགས་ཏ་ེཕན་

ཐོགས་ཆོ་ེབའ་ིབསམ་འཆོར་མང་པོ་གནང་བྱུང་། གོང་དུ་ཞུས་ཟིིན་པ་ད་ེདག་ག་ིསྟེང་དུ་

ང་ཚེོས་ལ་ིས་དང་། ཝིིན་ན།ི ཇེ་ེན།ི ཨ་ེམ།ི རོ་ས་ིབཅིས་ལ་ཁོོང་ཚེོའ་ིསྤྱིིར་བཏང་ག་ིརྒྱབ་

སོྐྱར་དང་བརྩ་ེབ་ལ་ཐུགས་རྗོ་ེཆོ་ེཞུ།

ཤོམ་བྷ་ལ་དཔར་སྐྲུན་ཁོང་ག་ིརོྩམ་སྒྲིག་པ་ཨ་ིཌན་ས་ིཋེེན་བྷག་ན་ིམཉིམ་ལས་བྱེད་

རྒྱུར་བསྔོགས་འོས་པ་ཞིིག་རེད། སམ་ཡུལ་བྷར་ཁོོ་བཟིི་དང་། ཕི་ཐེར་ཋེར་ནར། ཇོེ་ན་

ཐན་གྷི་ིརིན། ཧ་ེབཟོིལ་བྷར་ཁོོ་བཟི།ི ཁོེནད་ར་ཁོ་ིར་སེན་བྷར་རོ་ས།ི ས་ིཋེིབ་ཌ་ཡིར། ཇུ་

ལ་ིས་ེཌེན་བྷག བྷེན་གྷི་ིལ་ིསན། ཨརད་མ་ིཁོ་ེབྷ་ིབཅིས་ལ་ཁོོང་ཚེོའ་ིརྒྱབ་སོྐྱར་དང་མཐུན་

འགྱུར་ལ་བཀའ་དྲིན་ཆོ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡིིན།

དེབ་ཀྱི་ིཟིིན་བྲེིས་དང་མཐའ་མའ་ིམ་ཟིིན་བཀློགས་ཏ་ེདགོངས་འཆོར་གནང་མཁོན་

ཚེང་མར་ང་ཚེོས་ཐུགས་རྗོ་ེཆོ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡིིན། གོང་དུ་བརོྗོད་ཟིིན་པ་རྣམས་ཀྱི་ིསྟེང་དུ་རུ་ཌ་ི

ཝིར་ལིད་བཟིར་ལ་ཐུགས་རྗོ་ེཆོ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡིིན། ཁོོས་ཕོྱིགས་མང་པོའ་ིཐད་ནས་ང་ཚེོར་རྒྱབ་

སོྐྱར་བྱས་ཡིོད། ཕོྱིགས་མཚུངས་མའ་ེཁོོལ་ཧར་དང་། པདྨ་ཆོོས་སྒྲོན། ས་ིཋེིབ་སིལ་བྷར་

མེན། ཨནད་ར་ིཡི་མ་ིཁོ་ིཝི་ིལིན། ལ་ིས་མ་ེཐེའུ་ས།ི གྷིེལ་ཧྥོ་ིལིན། ཌིརད་ར་ས་ིཋུ་བྷརད། 

ཇེེན་ཁོར་ཕན་ཋེར། ཧྥོབ་ར་ིས་ིམ་ིཌོ། ལ་ར་ིཤོེན་བྷར་ག ཨརད་མ་ིཁོ་ེབྷ།ི བྷིལ་ཋུར་ཕིན། 

ལིནབཟི་ེབྷ་ིརོན། བྷ་ེར་ིབོྷའ་ེས་ིབཅིས་ལ་ང་ཚེོས་ཐུགས་རྗོ་ེཆོ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡིིན། འད་ིའབྲེ་ིབཞིིན་

པའ་ིསྐོབས་སུ་མ་ིགཞིན་དག་མང་པོས་མ་ཟིིན་ད་ེཀོློག་བཞིིན་ཡོིད་པས་ང་ཚེོས་ཁོོ་ཚེ་ོཚེང་

མའ་ིམཐུན་འགྱུར་ལ་ཐུགས་རྗོ་ེཆོ་ེཞིེས་སོྔོན་ཚུད་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིིན། ཨནད་ར་ིཡི་རོད། བྷ་ི

ལེར་ཧན་སེན། ཇོེར་ཇེ་ིཧོམ་ས།ི ཐར་པ་ཆོོས་སོྒྲན། ངོས་འཛོིན་མ་ཐུབ་པ་གཞིན་བཅིས་

ཐེ་བའི་པར་པ་ཚེོའི་པར་འདིའི་ནང་བེད་སྤྱིོད་བཏང་ཡོིད་པ་ཚེང་མ་བཀའ་དྲིན་ཆོེན་
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པོ་ཡིིན་པས་ང་ཚེོས་ཐུགས་རྗོེ་ཆོེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིིན། སི་པེན་ཡིའི་རྟེ་བཞིོན་སླེོབ་གྲྭས་ཌ་ཡི་ན་

སྨུག་པོས་སླེོབ་གྲྭར་རྟེ་ཞོིན་བཞིིན་པའི་འདྲ་པར་ཞིིག་སྐྱར་བཤུ་བྱེད་རྒྱུའི་ཆོོག་མཆོན་

སྤྲོད་པ་དེར་ཡིང་ང་ཚེོས་ཐུགས་རྗོ་ེཆོ་ེཞུ་རྒྱུ་དང་། ཤོམ་བྷ་ལའ་ིཡིིག་མཛོོད་ཁོང་ནས་ཁོོང་

ཚེོའ་ིའདྲ་པར་གྱི་ིམཛོོད་ལ་བལྟ་རུ་བཅུག་པ་དང་། སྣང་བརྙིན་ད་ེདག་ཉིར་ཚེགས་བྱེད་

པའ་ིའབད་རོྩལ་གཉི་ིག་ལ་ང་ཚེོས་བཀའ་དྲིན་ཆོ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡིིན།

ཆོོས་རྒྱམ་དྲུང་པ་རིན་པོ་ཆོ་ེང་ཚེོས་ངོ་ཤོེས་པ་དང་། ཁོོང་ལ་ཞིབས་ཞུ་ཞུ་རྒྱུའ་ིསྐོལ་

བཟིང་ཐོབ་པ་དེར་ང་ཚེོས་སྙིང་ཐག་པ་ནས་བཀའ་དྲིན་ཆོ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡིིན། དེབ་འད་ིམཉིམ་

འབྲེི་བྱེད་རྒྱུའི་གོ་སྐོབས་བྱུང་བ་དེར་ང་ཚེོས་ཁོོང་དང་ང་རང་གཉིིས་ཕན་ཚུན་ལ་སྙིང་

ཐག་པ་ནས་ཤོམ་བྷ་ལའ་ིགུས་འདུད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིིན།

ཤོར་ཆོེན་གསེར་གྱི་ིཉི་ིམའ་ིགདེང་སོྤེབས་ལས།།

རིགས་ལྡན་ཤོེས་རབ་པད་ཚེལ་རྒྱས་པ་དང་།།

འགོྲ་བའ་ིརོྨངས་མུན་མཐའ་དག་སེལ་བྱས་ཏ།ེ།

ཕན་བདེའ་ིའོད་སོྟང་ཀུན་གྱིིས་སོྤྱིད་པར་སོྨོན།།
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 སྒྱུརོ་པོ་པོོའ་ིང་ོསྤྲོདོ་མེདོརོ་བསྡུས།

པདྨ་ཚེ་ེདབང་ཤཱསྟྲི་ིལགས་ན།ི བཙན་བོྱལ་སྤྱི་ིཚེོགས་ཀྱི་ིབོད་ཕྲུག་ག་ིདག་ེརྒན་དང་། སྒྲུང་

རོྩམ་དང་རོྩམ་ཡིིག་གསར་རོྩམ། དབྱིན་སྐོད་དང་ཧིན་སྐོད་ནས་ལེགས་རོྩམ་བོད་ཡིིག་

ལ་བསྒྱུར་བ་བཅིས་ཀྱིིས་སྐུ་ཚེ་ེསྐྱེལ་མཁོན་ཞིིག་ཡིིན། སྐྱབས་བཅོིལ་སྤྱི་ིཚེོགས་སུ་སོླེབ་གྲྭ་

ཚུགས་ནས་ཡུན་རིང་མ་འགོར་བར་ཀ་ལོན་སྦུག་དང་ཌལ་ལཱ་ཧོས་གཏན་སླེོབ་ནས་གཞི་ི

རིམ་སླེོབ་གྲྭ་ཐོན་རྗོེས། རྡོ་ས་བོད་ཁྱོིམ་བཅིས་པའ་ིསླེོབ་གྲྭ་དུ་མར་དག་ེརྒན་གྱི་ིཕྱིག་ལས་

གནང་ཡོིད། སྤྱི་ིལོ་ ༡༩༧༩ ལོར་ཝཱ་རཱ་ཎཱ་སིའ་ིདབུས་བོད་ཀྱི་ིགཙུག་ལག་མཐོ་སོླེབ་ཁོང་དུ་

སླེོབ་གཉིེར་གནང་འགོ་བཙུགས་ཤོིང་། དེར་སྤྱི་ིལོ་ ༡༩༨༥ ལོར་ཤཱསྟྲིིའམ། བསྟན་བཅོིས་

ཀྱི་ིའཛོིན་གྲྭ་ཐོན། ད་ེནས་སླེར་ཡིང་པ་ཀུལ་བོད་ཁྱོིམ་དུ་བོད་དག་ེདང་། དག་ེཆོ།ེ སླེོབ་སྤྱི་ི

སོགས་ཀྱི་ིའགན་ཁུར་བཞིེས། སྤྱི་ིལོ་ ༡༩༩༢ ནས་ ༡༩༩༤ ལོ་གཉིིས་ཀྱི་ིརིང་ལ་ཨ་རིའ་ི

ཧར་ཝིརད་སླེོབ་གྲྭ་ཆོེན་མོར་སླེོབ་གསོའ་ིཐབས་ལམ་དང་། བོད་ཀྱི་ིལོ་རྒྱུས་ལ་སླེོབ་སོྦྱང་

གནང་། སྤྱི་ིལོ་ ༡༩༩༨ ལོར་ཨ་རིར་གཞི་ིསོྤེར་གྱིིས་བཞུགས་ཡིོད་པ་དང་། ད་ལྟའ་ིཆོར་

བོྷ་ས་ིཊོིན་དུ་རྟེེན་གཞི་ིབྱས་པའ་ིཤོེས་རབ་དཔ་ེསྐྲུན་ཁོང་དུ་འདྲ་བཤུའ་ིབདག་དབང་ག་ི

འགན་འཛོིན་གྱི་ིཕྱིག་ལས་གནང་བཞིིན་ཡིོད།

པདྨ་ཚེེ་དབང་ཤཱསྟྲིི་ལགས་ནི་བརྩམས་ཆོོས་དང་འགྱུར་ཆོོས་ཀྱིིས་ཕྱུག་པ་ཞིིག་

ཡིིན། ཁོོང་ག་ི ”མ་ེལོང་ངོས་གསུམ་མ་” དང་ “མ་ིཚེེའ་ིབོྲེ་བ་མངར་སྐྱུར་” གཉིིས་ཀྱིིས་

མཚེོན་པའི་སྒྲུང་རོྩམ་བཞིི་དང་། སྒྲུང་ཐུང་ཕོྱིགས་བསྒྲིགས་ཀྱིི་དེབ་གཅིིག བོད་དབྱིན་

ཤོན་སྦྱར་གྱིི་གཏམ་དཔེ་ཕོྱིགས་བསྒྲིགས་ཀྱིི་དེབ་གཅིིག་བཅིས་གསར་རོྩམ་དང་གསར་

བསྒྲིགས་གནང་ནས་དཔ་ེསྐྲུན་བྱས་ཡིོད་ཅིིང་། ད་དུང་དབྱིན་སྐོད་ནས་ “རྒྱལ་སྲོས་དོན་

གྲུབ། སོྟན་པ་སངས་རྒྱས་ཤཱཀྱི་ཐུབ་པའ་ིརྣམ་ཐར།” (Prince Siddhartha: The Story of 

Buddha) མཚེོན་པའ་ིབརྩམས་ཆོོས་རིང་ཐུང་དྲུག་དང་། ཧིན་སྐོད་ནས་ཇཱེ་ཝིེཏ་ཨཀྟར་
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གྱིི་སྙན་རོྩམ། ཡིེ་ཝིཀྟ་ཀྱི་ཧེ་སྟེ། དུས་འདི་ཅིི་ཞིིག་རེད་དམ། ཞིེས་པ་ལ་སོགས་པའི་རྒྱ་

གར་གོླེག་བརྙིན་གྱིི་གཞིས་སྣ་ཁོྱོན་བསོྡེམས་དྲུག་ཅུ་བརྒལ་བ་བོད་སྐོད་ལ་བསྒྱུར་ནས་

དྲྭ་ལམ་འདྲ་མིན་དུ་སྤེེལ་གནང་ཡོིད།



འགྱུར་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་ན་ིཚེད་ངེས་ཅིན་ཞིིག་ག་ིསྟེང་ནས་ 

དམ་ཆོོས་བང་མཛོོད་ཀྱི་ིགཏོང་ཕོད་ཀྱི་ིརོགས་སོྐྱར་ལ་ 

བརྟེེན་ནས་བྱུང་བ་ཡིིན།
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