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༡༽ སྐུ་ཕྲེང་དང་པོ། དགྲེ་འདུན་གྲུབ།

འཁྲུངས་ལོ་་་་་༡༣༩༡  འདས་ལོ་་་་༡༤༧༤

ཡབ་མགོན་པོ་རོ་རྲེ། ཡུམ་ཇོ་མོ་གནམ་སྐིད།

འཁྲུངས་ཡུལ་་་་་་བོད་གཙང་ཁུལ་ས་སྐ།

༢༽ སྐུ་ཕྲེང་གཉིས་པ། དགྲེ་འདུན་རྒྱ་མཚོ།

འཁྲུངས་ལོ་་་་་༡༤༧༦  འདས་ལོ་་་་་༡༥༤༢

༡༤༨༧ ལོར་ཁི་ལ་འཁོད།

ཡབ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན། ཡུམ་ཀུན་དགའ་དཔལ་མོ།

འཁྲུངས་ཡུལ་་་་བོད་ཀི་གཙང་རྟ་ནག །

༣། སྐུ་ཕྲེང་གསུམ་པ། བསོད་ནམས་རྒྱ་མཚོ།

འཁྲུངས་ལོ་་་་༡༥༤༣  འདས་ལོ་་་་༡༥༨༨

༡༥༤༦ ལོར་ཁི་ལ་འཁོད།

ཡབ་རྣམ་རྒྱལ་གྲགས་པ། ཡུམ་དཔལ་འཛོམས་བུ་འཁིད།

འཁྲུངས་ཡུལ་་་་་བོད་དབུས་གཙང་སོད་ལུང་།

༤༽ སྐུ་ཕྲེང་བཞི་པ། ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ།

འཁྲུངས་ལོ་་་་་༡༥༨༩  འདས་ལོ་་་་༡༦༡༧

༡༦༠༡ ལོར་ཁི་ལ་འཁོད།

ཡབ་སུམ་བུར་ སྲེ་སན་ ཀུ་གུ་ཀུར། ཡུམ་བི་ཀོག་ བི་ཀི་ཇི།

འཁྲུངས་ཡུལ་་་་ཆྲེན་པོ་ཧོར་གི་ཡུལ།

༥༽ སྐུ་ཕྲེང་ལྔ་པ། ངག་དབང་བློ་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

འཁྲུངས་ལོ་་་་༡༦༡༧ འདས་ལོ་་་་༡༦༨༢

༡༦༣༨ ལོར་གསྲེར་ཁིར་འཁོད།

ཡབ་བདུད་འདུལ་རབ་བརྟན། ཡུམ་ཀུན་དགའ་ལྷ་མཛེས།

འཁྲུངས་ཡུལ་་་་བོད་དབུས་གཙང་ལྷོ་ཁ།

༦༽ སྐུ་ཕྲེང་དྲུག་པ། ཚངས་དབྱངས་རྒྱ་མཚོ།

འཁྲུངས་ལོ་་་་༡༦༨༣  འདས་ལོ་་་་༡༧༠༦

༡༦༩༧ ལོར་གསྲེར་ཁིར་འཁོད།

ཡབ་བཀིས་བསན་འཛིན། ཡུམ་ཚེ་དབང་ལྷ་མོ།

འཁྲུངས་ཡུལ་་་་རྒྱ་གར་ནང་མོན་རྟ་དབང་།

༸༽ སྐུ་ཕྲེང་བདུན་པ། སྐལ་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

འཁྲུངས་ལོ་་་་༡༧༠༨  འདས་ལོ་་་་༡༧༥༧

༡༧༢༠ ལོར་གསྲེར་ཁིར་འཁོད།

ཡབ་བསོད་ནམས་དར་རྒྱས། ཡུམ་བསོད་ནམས་ཆོས་མཚོ།

འཁྲུངས་ཡུལ་་་་ཁམས་ལི་ཐང་།

༨༽ སྐུ་ཕྲེང་བརྒྱད་པ། འཇམ་དཔལ་རྒྱ་མཚོ།

འཁྲུངས་ལོ་་་་༡༧༥༨  འདས་ལོ་་་་༡༨༠༤

༡༧༦༢ ལོར་གསྲེར་ཁིར་འཁོད།

ཡབ་བསོད་ནམས་དར་རྒྱས། ཡུམ་ཕུན་ཚོགས་དབང་མོ།

འཁྲུངས་ཡུལ་་་་གཙང་ལྷ་རི་སྒང་།

༩༽ སྐུ་ཕྲེང་དགུ་པ། ལུང་རྟོགས་རྒྱ་མཚོ།

འཁྲུངས་ལོ་་་་༡༨༠༥  འདས་ལོ་་་་༡༨༡༥

༡༨༡༠ ལོར་གསྲེར་ཁིར་འཁོད།

ཡབ་བསན་འཛིན་ཆོས་སྐོང་། ཡུམ་དོན་གྲུབ་སྒོལ་མ།

འཁྲུངས་ཡུལ་་་་ཁམས་ཀི་ལྡན་ཆོས་འཁོར།

༡༠༽  སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་པ། ཚུལ་ཁིམས་རྒྱ་མཚོ།

འཁྲུངས་ལོ་་་་༡༨༡༦  འདས་ལོ་་་་༡༨༣༧

༡༨༢༢ ལོར་གསྲེར་ཁིར་འཁོད།

ཡབ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། ཡུམ་རྣམ་རྒྱལ་བུ་འཁིད།

འཁྲུངས་ཡུལ་་་་ཁམས་ལི་ཐང་།

༡༡༽ སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་གཅིག་པ། མཁས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོ།

འཁྲུངས་ལོ་་་་༡༨༣༨  འདས་ལོ་་་་༡༨༥༥

༡༨༤༢ ལོར་གསྲེར་ཁིར་འཁོད།

ཡབ་ཚེ་བརྟན་དོན་གྲུབ། ཡུམ་གཡུང་དྲུང་བུ་འཁིད།

འཁྲུངས་ཡུལ་་་་ཁམས་དགའ་ཐར།

༡༢༽ སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་གཉིས་པ། འཕིན་ལས་རྒྱ་མཚོ།

འཁྲུངས་ལོ་་་་༡༨༥༦  འདས་ལོ་་་་༡༨༧༥

༡༨༦༠ ལོར་གསྲེར་ཁིར་འཁོད།

ཡབ་ཕུན་ཚོགས་ཚེ་དབང་། ཡུམ་ཚེ་རིང་གཡུ་སྒོན།

འཁྲུངས་ཡུལ་་་་ལྷོ་ཁ།

༡༣༽ སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་གསུམ་པ། ཐུབ་བསན་རྒྱ་མཚོ།

འཁྲུངས་ལོ་་་་༡༨༧༦  འདས་ལོ་་་་༡༩༣༣

༡༨༧༩ ལོར་གསྲེར་ཁིར་འཁོད།

ཡབ་ཀུན་དགའ་རིན་ཆྲེན། ཡུམ་བློ་བཟང་སྒོལ་མ།

འཁྲུངས་ཡུལ་་་་བོད་དབུས་གཙང་གླང་མདུན།

༡༤༽ སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ། བསན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ།

འཁྲུངས་ལོ་་་་༡༩༣༥

༡༩༤༠ ལོར་གསྲེར་ཁིར་འཁོད།

ཡབ་ཆོས་སྐོང་ཚེ་རིང་། ཡུམ་བདྲེ་སྐིད་ཚེ་རིང་།

འཁྲུངས་ཡུལ་་་་ཨ་མདོ་སག་འཚེར།

༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་རིམ་བྱོན།
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༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་གི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་ངོ་སྤོད་སིང་བསྡུས། 

༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་མཆོག་ནི།  བོད་གངས་ཅན་

ལོངས་ཀི་བོད་མི་དང་།  འཛམ་གླིང་ཁོན་ཡོངས་ཀི་ནང་པའི་རྲེས་འབྲངས་པ་རྣམས་ལ་ཆོས་

ཕོགས་ཀི་དབུ་ཁིད་སོལ་བར་ཆྲེས་གོང་དུ་བཀུར་བའི་སྒིག་འཛུགས་ཞིག་མཚོན་གི་ཡོད།  དྲེ་

ནི་༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་རིམ་བྱོན་གིས་དྲེང་གི་བར་དུ་དུས་རབས་མང་པོའི་ལོ་རྒྱུས་བརྒྱུད་དྲེ་

སྐྲེད་འཕྲེལ་དང་སྦྲགས་བོད་ཀི་འགྱུར་འགྲོས་ཐོག་དབུ་ཁིད་མཛད་པའི་ཆོས་ཕོགས་ཀི་སྒིག་

འཛུགས་ཞིག་རྲེད།  ༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་མཆོག་གིས་དུས་རབས་ཉི་ཤུའི་ཆབ་

སིད་ཀི་གཉན་འཕང་བརྒྱུད་དྲེ་བོད་མིའི་དབུ་འཁིད་པ་དང་ལྷན་དུ་གོ་ལ་ཁོན་ཡོངས་སུ་འགྲོ་

བ་མིའི་ཤྲེས་རབ་དང་གཟི་བྱིན་གི་མཚོན་རྟགས་ཞིག་ཏུ་གྱུར་པའི་མཛད་འཕིན་ཧ་ལས་པ་

བསྐངས་དང་སྐོང་བཞིན་ཡོད།  དྲེང་རབས་ཀི་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་གི་སྒིག་འཛུགས་དྲེ་ད་

ཆ་བཟང་སྤོད་དབུ་ཁིད་ཀི་གོ་ལའི་སིངས་ཆ་འདིའི་སྲེང་དུ་བཞུགས་ཡོད་ལ།  སིངས་ཆ་འདི་

བརྒྱུད་དྲེ་འཛམ་གླིང་ཁོན་ཡོངས་ཀི་དད་ལྡན་རྣམས་ལ་ཆོས་ཕོགས་ཀི་ཕོགས་སོན་འཁོར་

ལོའི་ཚུལ་དུ་ལམ་སོན་མུ་མཐུད་སོལ་གནང་མཛད་ཀི་རྲེད། 

བོད་མི་ཚོས་རྒྱ་གར་ནས་བྱུང་བའི་ནང་ཆོས་དྲེ་ཡར་ཀླུང་རྒྱལ་བརྒྱུད་ཀི་མངའ་འོག་

ཏུ་བརྒྱ་ཕག་བདུན་པ་ནས་དགུ་པའི་བར་དུ་ཐོག་མར་བོད་ལ་གདན་དྲངས་པ་རྲེད།  དྲེའི་

མཇུག་གི་མི་ལོ་བཞི་བརྒྱའི་རིང་ལ་བོད་སྤི་ལ་དབང་སྒྱུར་བ་ཞིག་མྲེད་པར་རྒྱལ་ཁམས་སྣ་

ཚོགས་ཤིག་ཉམས་རྒུད་དང་འཐོར་ཞིག་ཏུ་སོང་ཡང་།  ནང་ཆོས་དྲེ་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ལུགས་

མཐུན་ཆོས་ལུགས་ཀི་ཚུལ་དུ་མུ་མཐུད་དར་རྒྱས་ཕིན་ཡོད།  དུས་ཡུན་དྲེའི་རིང་ལ་ཆོས་

བརྒྱུད་འདྲ་མིན་གི་ནང་པའི་མཁས་པ་ཚོས།  བོད་མཐོ་སྒང་ཡོངས་དང་དྲེ་ལས་བརྒལ་ཏྲེ་

སངས་རྒྱས་ཀི་བསན་པ་དར་ཁབ་ཆྲེད་དགོན་སྲེ་མང་པོ་ཕག་བཏབས། 

བརྒྱ་ཕག་བཅུ་གསུམ་པའི་ནང་སོག་པོས་བོད་ནང་རྒྱ་སྐྲེད་བྱྲེད་སྐབས།  སོག་པོའི་

ཁཱན་དང་བོད་ཀི་ནང་པའི་བླ་ཆྲེན་རྣམས་ཀི་དབར་ལ་འབྲྲེལ་བ་དམིགས་བསལ་བ་ཞིག་བྱུང་

བ་དྲེས། ནང་པའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་ཆྲེ་མཐོང་དང་སོབས་ཤུགས་མཐོར་འདྲེགས་བྱས་ཡོད།  

དྲེའི་མཇུག་བརྒྱ་ཕག་གཉིས་ཀི་རིང་ལ་བོད་དང་སོག་པོའི་སྐ་བོའི་དབང་སྒྱུར་བ་དུ་མས་རྒྱལ་

ཁམས་དབང་བསྒྱུར་བྱས་ཀང་།  ཁོང་ཚོས་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསན་གི་ཆོས་བརྒྱུད་འདྲ་མིན་སྣ་

ཚོགས་ལ་རོགས་མགོན་བསྲེན་བཀུར་ཞུས་ཡོད། 
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བོད་ཀི་ནང་པ་ཚོས་འགྲོ་བ་སྲེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཕན་པའི་དོན་དུ་རོགས་པའི་

སངས་རྒྱས་ཀི་གོ་འཕང་ངམ།  ཆོས་ཕོགས་ཀི་ས་ལམ་མཐོ་ཤོས་འཐོབ་འདོད་དུ་སྲེམས་བསྐྲེད་

དྲེ་དམ་བཅས་པའི་འཕགས་པའི་གང་ཟག་རྟོགས་ལྡན་གི་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའི་ལྟ་ཚུལ་

ཞིག་ལ་ཡིད་ཆྲེས་བྱྲེད་ཀི་ཡོད།  སྤིར་བཏང་བོད་མི་ཚོས་སིང་རྲེ་ཞྲེས་སྲེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་

སིང་ཐག་པ་ནས་སྡུག་བསྔལ་རྒྱུ་དང་བཅས་པ་ལས་ཐར་བར་འདོད་པའི་སྲེམས་ཀི་ཡོན་ཏན་

ཞིག་ཡིན་པ་འགྲྲེལ་བརོད་དང་སྦྲགས།  སིང་རྲེ་དྲེ་དགྲེ་བའི་ལས་ཀི་ནང་ནས་གཙིགས་ཆྲེ་

ཤོས་སུ་འཛིན་གི་ཡོད།  དྲེ་དང་དུས་མཚུངས་སུ་བོད་ཁ་བ་ཅན་གི་རྒྱལ་ཁམས་དྲེ་རྒྱལ་ཀུན་

སིང་རྲེའི་རང་གཟུགས།  རྒྱལ་སས་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ།  འཕགས་པ་སྤན་རས་གཟིགས་

ཀི་གདུལ་ཞིང་ཡིན་པ་དྲེ་རྒྱལ་བའི་བཀའ་དང་འཕགས་པའི་ལུང་གཉིས་གས་ཟིན་ཡོད་པ་

དང་།  ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་ནི་འཕགས་མཆོག་སྤན་རས་གཟིགས་ཀི་རྣམ་སྤྲུལ་མིའི་གཟུགས་

སུ་བྱོན་པ་དྲེ་ཡིན།

༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་དང་པོ།

ཆོས་ཕོགས་དང་འབྲྲེལ་བའི་༸རྒྱལ་དབང་

སྐུ་ཕྲེང་རིམ་བྱོན་གི་བྱུང་རབས་དྲེ་ནི་ཕི་ལོ་

༡༣༩༡ ལོར་བོད་དབུས་ཀི་ས་མ་འབྲོག་གི་ཁིམ་

ཚང་ཞིག་ཏུ་༸རྒྱལ་དབང་དགྲེ་འདུན་གྲུབ་སྐུ་

འཁྲུངས་པ་ནས་བརི་ཆོག  ཤོད་སོལ་ལྟར་ན་

ཁོང་འཁྲུངས་པའི་མཚན་དྲེར་ཁོང་གི་ནང་མའི་

སོད་སྒར་དུ་ཇག་བཅོམ་བྱུང་བ་རྲེད།  ཁོང་གི་

མ་ཡུམ་དྲེས་རང་ཉིད་སོག་མགོ་ཐར་ཆྲེད་མ་

བྲོས་སྔོན་ལ་གསར་སྐྲེས་མ་བྱར་དྲེ་མལ་གཟན་

ལ་བསྒིལ་ཏྲེ་ཉྲེ་འགྲམ་གི་བྲག་གི་སྲེར་ཀ་ཞིག་

གི་ནང་དུ་སྦས་པ་རྲེད།  སང་ཞོགས་དྲེར་ཕིར་ལོག་སྐབས་བྱིས་པ་དྲེ་རོའི་གསྲེབ་ཏུ་བར་ཆད་

མྲེད་པར་གཉིད་སྐིད་པོར་ཉལ་བསད་ཡོད་པ་མཐོང་བས་ནང་མི་ཚོར་ཡ་མཚན་སྐྲེས་པ་རྲེད།  

གཞན་ཡང་བྱ་རྒོད་དང་གཅན་གཟན་གི་འཇིགས་པ་ལས་སྐོབ་ཆྲེད་ཕོ་རོག་ནག་པོ་ཆྲེན་པོ་

ཞིག་གིས་ཉྲེ་འགྲམ་གི་ཤིང་སོང་སྲེང་བབས་ཏྲེ་མ་བྱར་དྲེར་བྱ་ར་སོ་རྟ་བྱྲེད་བཞིན་བསད་ཡོད། 
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དགྲེ་འདུན་གྲུབ་ལུག་རི་གནང་སྲེ་འཚར་ལོང་བྱུང་ཡང་ཁོང་གིས་དགུང་ན་ཕ་མོའི་

སྐབས་ནས་ནང་ཆོས་ཉམས་ལྲེན་གི་ཐད་ལ་སྤིར་བཏང་མ་ཡིན་པའི་རིག་རལ་སོན་གནང་

མཛད་ཡོད།  ཤོད་སོལ་ལ་ཁོང་གིས་ཆུ་ཚོད་མང་པོའི་རིང་ལ་བོད་ལུགས་ལྟར་རོ་ལ་ར་ཆྲེའི་

སྔགས་ཀི་ཡིག་འབྲུ་དང་ཞལ་འདོན་སོགས་བརོས་ཏྲེ་བཞུགས་ཀི་ཡོད།  དགུང་ལོ་བདུན་

ལ་ཕྲེབས་སྐབས་ཁོང་གི་ཡབ་ཆྲེན་ཞིང་ལ་གཤྲེགས་པས་ཁོང་དགོན་པ་ཞིག་ལ་སྒིག་འཇུག་

བྱས་པ་རྲེད།  དྲེར་ཁོང་དགུང་ལོ་ཉི་ཤུར་སོན་སྐབས་ཁོང་གིས་དགྲེ་ཚུལ་སོང་གི་བསབ་སོམ་

བཞྲེས་གནང་མཛད། 

ཁོང་གིས་ནང་ཆོས་ལ་བསབ་པ་སོབ་གཉྲེར་མཛད་སྐབས་བོད་ནང་རི་བོ་དགྲེ་ལུགས་

པའི་ཤིང་རྟའི་སོལ་གཏོད་པ་པོ་དང་།  རིས་མྲེད་ཀི་ཆོས་ལུགས་འཛིན་པའི་ལྟ་གྲུབ་སྨྲ་བའི་ཁྱུ་

མཆོག་རྲེ་ཙོང་ཁ་པ་ཆྲེན་པོ་བཤྲེས་གཉྲེན་དུ་བསྲེན་གནང་མཛད།   ཙོང་ཁ་པའི་སོབ་སོན་

གིས་ཐུགས་སྐུལ་ཤུགས་ཆྲེ་ཐྲེབས་ནས་ན་གཞོན་དགྲེ་འདུན་གྲུབ་ནི་དགྲེ་ལུགས་པའི་བླ་མ་

གུས་བཀུར་དང་མཚན་སན་ཆྲེ་གྲས་ཞིག་ཏུ་གྱུར་པ་དང་།  ཙོང་ཁ་པའི་སོབ་མ་མཐའ་མ་དྲེ་

ཡང་ཡིན་པ་རྲེད། 

ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་གི་ཡང་སིད།

དགྲེ་འདུན་གྲུབ་ཞིང་ལ་གཤྲེགས་རྲེས་དྲེ་མ་ཐག་ཏུ་ཁོང་གི་ཡང་སིད་འཚོལ་རྒྱུའི་འབད་པ་

བྱས་མྲེད།  གང་འཚམས་ནས་བཀིས་ལྷུན་པོ་དགོན་པའི་དགྲེ་འདུན་གྲུབ་ཀི་ཞལ་སོབ་ཚོར་

བུ་གཅིག་གི་སྐོར་ལ་གནས་ཚུལ་ཞིག་གོ་ཐོས་བྱུང་།  གཙང་རྟ་ནག་གི་གྲོང་གསྲེབ་ཤིག་ཏུ་

སྐྲེས་པའི་བུ་སངས་རྒྱས་ཆོས་འཕྲེལ་ཟྲེར་བ་དྲེས་ཁོ་རང་གི་སྐྲེ་བ་སྔོན་མ་དྲེ་བླ་མ་ཞིག་ཡིན་

པའི་ལོ་རྒྱུས་རྒན་གྲས་ཚོ་ལ་ཡང་ཡང་བཤད་པ་རྲེད།  ལོ་གཉིས་ལོན་པ་ནས་བཟུང་སྲེ་ཁོས་

ང་རང་གི་དགོན་པ་བཀིས་ལྷུན་པོར་ལོག་འགྲོ་གི་ཡིན་ཞྲེས་ཡིད་འདུན་སོན་པ་རྲེད།  དྲེས་ན་

བཀིས་ལྷུན་པོ་དགོན་པས་གནས་ཚུལ་དྲེར་དཔྱད་ཞིབ་བྱྲེད་ཕིར་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་པ་ཞིག་གྲོང་

གསྲེབ་དྲེར་མངགས་པ་རྲེད།  ཤོད་རྒྱུན་ལ་ཁོང་ཚོ་དྲེར་སྲེབས་པ་དང་བུ་དྲེས་ཧ་ཅང་སྤོ་སྣང་

དང་ནོར་འཁྲུལ་མྲེད་པའི་སྒོ་ནས་ཚོགས་མི་རྲེ་རྲེའི་མིང་ནས་བོས་ཏྲེ་ཕྲེབས་བསུ་ཞུས་པ་རྲེད།  

ཡིད་ཆྲེས་འཕྲེར་བའི་དཔང་རྟགས་དང་གདོང་ཐུག་བྱུང་བ་ལ་བརྟྲེན་ནས་དགྲེ་འདུན་གྲུབ་ཀི་

ཞལ་སོབ་ཚོས་ཁོང་རང་ཚོའི་སོབ་དཔོན་ཞིང་གཤྲེགས་དྲེའི་ཡང་སིད་འཁྲུལ་བྲལ་ཡིན་པར་

ངོས་འཛིན་ཞུས་པ་རྲེད། 
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དྲེས་ན་ཕི་ལོ་༡༤༨༥ ལོར་འསོ་སྤྲུལ་དྲེ་

དགུང་ལོ་བཅུར་ཕྲེབས་པ་དང་དགྲེ་འདུན་རྒྱ་

མཚོ་ཞྲེས་མཚན་བསྒྱུར་བྱས་ཏྲེ་དགྲེ་འདུན་གྲུབ་

ཀི་ཡང་སིད་དུ་ཁི་འདོན་ཞུས།  དྲེ་ནས་བཟུང་

སྲེ་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསན་གི་དགྲེ་ལུགས་ཆོས་

བརྒྱུད་ནང་༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་རིམ་བྱོན་གི་

ཡང་སིད་བརད་གཅོད་དང་ངོས་འཛིན་ཞུ་རྒྱུའི་

ལམ་སོལ་ཞིག་གཏན་འབྲེབས་བྱུང་བ་རྲེད།    

གང་དང་གང་གི་སྐྲེ་བ་སྔོན་མ་དྲེ་སུ་དང་སུ་

ཡིན་པར་ངོས་འཛིན་བྱྲེད་པའི་སོལ་དྲེ་ནི་ཐུབ་

པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཞལ་བཞུགས་པའི་སྐབས་སུའང་བྱུང་ཡོད།  ཡིན་ན་ཡང་ད་ཡོད་ལུགས་

མཐུན་གི་ལམ་ནས་བླ་མའི་ཡང་སིད་ངོས་འཛིན་བྱྲེད་པའི་སོལ་འདི་ནི།  ཐོག་མར་བརྒྱ་ཕག་

བཅུ་གསུམ་པའི་འགོ་སོད་དུ་ཀརྨ་པ་པཀ་ཥིའི་སོབ་མ་ཚོས་རང་གི་བླ་མའི་ལུང་བསན་གཞིར་

བཟུང་ཁོང་གི་ཡང་སིད་དུ་ཀརྨ་པ་རང་བྱུང་རོ་རྲེ་ངོས་འཛིན་ཞུས་པ་ནས་འགོ་ཚུགས་ཡོད། 

དགྲེ་འདུན་རྒྱ་མཚོས་དགོན་སྲེ་འདྲ་མིན་གི་ནང་དུ་བསབ་པ་སོབ་གཉྲེར་གནང་བས་

སོབ་དཔོན་དང་མཁས་པ་ཆྲེན་པོ་ཞིག་ཏུ་གྱུར།  ཁོང་གིས་བསབ་པ་མཐར་མ་སོན་པའི་སྔོན་

ནས་གཞན་ལ་དཔྲེ་ཁིད་གནང་རྒྱུ་འགོ་བཙུགས་པ་དང་རིང་པོར་མ་ཐོག་པར་ཁོང་ལ་སོབ་

མའི་ཁྱུ་ཚོགས་རྒྱ་ཆྲེ་ཞིག་བྱུང་བ་རྲེད།  དགྲེ་འདུན་རྒྱ་མཚོས་འགོ་སོད་བཀིས་ལྷུན་པོ་དང་དྲེ་

རྲེས་ཕི་ལོ་༡༥༡༧ ལོར་བོད་ཀི་དགོན་སྲེ་ཆྲེ་ཤོས་འབྲས་སྤུངས་དང་སྲེ་རའི་མཁན་པོ་གནང་པ་

རྲེད།  དགྲེ་འདུན་རྒྱ་མཚོས་ཚིགས་བཅད་དང་།  ཚིག་ལྷུག  སྲེལ་མ།  ཉམས་ལྲེན་གི་ཆོ་ག་

སོགས་གླྲེགས་བམ་དུ་མ་ཅན་གི་བརམས་ཆོས་ཤུལ་དུ་བཞག་སྲེ་ཕི་ལོ་༡༥༤༢ ལོར་གཟུགས་

སྐུའི་བཀོད་པ་བསྡུས་གནང་མཛད།

ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་གི་མཚན་གནས།

དགྲེ་འདུན་རྒྱ་མཚོ་ཞིང་ལ་ཕྲེབས་རྲེས་འབྲས་སྤུངས་དགོན་པའི་དབུ་བླ་ཚོས་མྱུར་པོའི་སྒོ་

ནས་ཡང་སིད་ཅིག་རྒྱལ་ས་ལྷ་སའི་ཉྲེ་འགྲམ་ནས་ངོས་འཛིན་གནང་།  འསོ་སྤྲུལ་དྲེ་རང་ལོ་

གཉིས་ལས་ཟིན་མྲེད་ཀང་ཁོང་གིས་རང་གི་ཡབ་ཡུམ་དང་ཉྲེ་འཁོར་བ་རྣམས་ལ་དུས་རྒྱུན་
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དུ་ཁོང་གིས་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་

དཔའ་རྣམས་ཞལ་འཇལ་བའི་ལོ་རྒྱུས་ཤོད་ཀི་

ཡོད།  དྲེ་དང་དུས་མཉམ་དུ་ཁོང་གི་གྲོང་གསྲེབ་

ཀི་ཉྲེ་འགྲམ་དུ་བཞུགས་པའི་གྲྭ་པ་བགྲྲེས་པ་

ཞིག་ལ་བྱིས་པ་དྲེ་དགྲེ་འདུན་རྒྱ་མཚོའི་ཡང་

སིད་ཡིན་པར་ལུང་བསན་པའི་ཉམས་སྣང་ཞིག་

ཀང་བྱུང་བ་རྲེད།  ཡང་སིད་འཚོལ་ཞིབ་ཚན་པ་

དྲེས་བྱིས་པ་དྲེར་བརྟག་དཔྱད་རིམ་པ་བྱས་པའི་

རྲེས་སུ་ཁོ་པ་ཁོང་ཚོའི་མ་འངོས་པའི་དབུ་ཁིད་

དུ་ལུགས་མཐུན་ངོས་འཛིན་ཞུས་པ་རྲེད།  དྲེས་

ན་བྱིས་པ་དྲེ་བསོད་ནམས་རྒྱ་མཚོར་གྱུར་པ་དང་ལོ་རྲེས་མ་དྲེར་འབྲས་སྤུངས་དགོན་པའི་ཁི་

ལ་བཀོད་པ་རྲེད། 

ལོ་རྲེས་མ་དག་གི་ནང་དུ་བསོད་ནམས་རྒྱ་མཚོས་བོད་ས་ཡོངས་ཀི་དབང་སྒྱུར་པ་ཚོ་

དང་ལྷན་དུ་འབྲྲེལ་འདྲིས་བཟོ་གནང་པ་རྲེད།  ཁོང་གི་ནང་ཆོས་ཁབ་སྲེལ་ཐད་རྒྱལ་ཁ་ཆྲེ་

ཤོས་དྲེ་ནི་ཀུབ་ལཱའི་ཁཱན་གི་བརྒྱུད་པ།  ཆྲེན་པོ་ཧོར་གི་འགོ་ཁིད་ཨཱལ་ཏན་ཁཱན་དང་ལྷན་དུ་

སིང་ཉྲེ་བའི་གྲོགས་འདྲིས་བྱུང་བ་དྲེ་རྲེད། 

རང་གི་མྲེས་པོ་ཚོས་བསན་པའི་ལམ་ལ་འཇུག་པ་དང་།  སོག་ཡུལ་དུ་ནང་ཆོས་སྐར་

གསོ་བྱྲེད་ཕིར་ཨཱལ་ཏན་ཁཱན་གིས་ཕི་ལོ་༡༥༧༧ ལོར་བསོད་ནམས་རྒྱ་མཚོ་སོག་ཡུལ་ལ་གདན་

འདྲྲེན་ཞུས་པ་རྲེད།  ཁོང་གཉིས་མཇལ་འཕད་བྱུང་བ་དང་སོལ་རྒྱུན་མཆོད་ཡོན་གི་འབྲྲེལ་

བ་ཞིག་འཛུགས་རྒྱུར་ཞལ་འཆམ་བྱུང་།  འཕྲེལ་རྒྱས་སུ་འགྲོ་བཞིན་པའི་ཞྭ་སྲེར་རམ།  དགྲེ་

ལུགས་ཆོས་བརྒྱུད་ལ་སྦིན་བདག་བྱྲེད་རྒྱུ་དྲེ་ནི་ཨཱལ་ཏན་ཁཱན་ལ་མཚོན་ན་རང་གི་མྲེས་པོ་

ཚོའི་ཤུགས་རྐྲེན་བོད་ནང་སྐར་གསོ་བྱྲེད་ཐབས་ཤིག་རྲེད།  བསོད་ནམས་རྒྱ་མཚོས་མནའ་

འབྲྲེལ་འདི་བོད་ཕི་ནང་གཉིས་སུ་ནང་ཆོས་ཁབ་སྲེལ་གི་ཐད་ལ་སོག་པོའི་རྒྱབ་སྐོར་ཐོབ་རྒྱུའི་

གོ་སྐབས་ཤིག་ལ་གཟིགས་གནང་མཛད།

ལ་ོགཅིག་གི་རྲེས་སུ་ཨཱལ་ཏན་ཁཱན་གིས་བསོད་ནམས་རྒྱ་མཚོ་ལ་ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་མཚན་

གནས་ཕུལ་བ་རྲེད། ༼ཏཱ་ལའི་༽ ཞྲེས་པ་སགོ་སྐད་དུ་ ༼རྒྱ་མཚོ་༽ ལ་ག་ོབ་དང་།   ཏཱ་ལའི་བླ་

མ་ཞྲེས་པ་དྲེང་སྐབས་དབྱིན་སྐད་དུ་ཡངོས་ཁབ་ཀིས་༼ཤྲེས་རབ་ཀི་རྒྱ་མཚོའམ། མཁྲེན་པའི་



8

རྒྱ་མཚོ་༽ ཞྲེས་བསྒྱུར་གི་ཡདོ།  ༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་གངོ་མ་དགྲེ་འདུན་གྲུབ་དང་།  དགྲེ་འདུན་

རྒྱ་མཚོ་ལ་རིམ་བཞིན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་སྐུ་ཕྲེང་དང་པ་ོདང་གཉིས་པ་ཞྲེས་འདས་རྲེས་ཀི་མཚན་

གནས་གསོལ་བ་རྲེད།  འདི་ལྟར་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆགོ་གི་སྒིག་འཛུགས་འདི་བྱུང་བ་རྲེད། 

ཕི་ལོ་༡༥༨༨ ལོར་བསོད་ནམས་རྒྱ་མཚོ་སོག་ཡུལ་དུ་དགོངས་པ་གཞན་དོན་དུ་

གཤྲེགས་པ་དང་།  དྲེ་གར་ཁོང་གི་སྐུ་གདུང་བཞུགས་པའི་མཆོད་རྟྲེན་ཞིག་བཞྲེངས་ཡོད།  

ཁོང་གི་ཡང་སིད་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་སྐུ་ཕྲེང་བཞི་པ་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་སོག་ཡུལ་དུ་སྐུ་འཁྲུངས་པ་

དང་།  ཡང་སིད་ངོས་འཛིན་གི་ལམ་སོལ་གཞིར་བཞག་ཐོག་ནས་འདྲེམས་ཐོན་བྱུང་།  ཁོང་

ནི་ཆྲེན་པོ་ཧོར་གི་འགོ་ཁིད་ཨཱལ་ཏན་ཁཱན་གི་ཡང་ཚ་ཡང་ཡིན་པ་རྲེད། 

ཡང་སིད་ཀི་ལྟ་གྲུབ།

ཀོག་པ་པོ་ཚོ་ལ་རོག་འཛིངས་ཅན་གི་ཡང་སིད་ལམ་སོལ་གི་ཐད་ལ་ཡུད་ཙམ་གི་སྣང་ཚུལ་

ཞིག་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་སྔོན་མ་བཞིའི་ལོ་རྒྱུས་ནས་ཡོང་ངྲེས།  སོབ་མ་ཚོས་དུས་རབས་རྲེས་མ་

དག་གི་ནང་དུ་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་གི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་ཤུལ་འཛིན་པ་བརད་གཅོད་དང་ངོས་

འཛིན་གི་ཐད་ལ་འགྲོ་ལུགས་འགྲོ་སངས་ཀི་བརྒྱུད་རིམ་ངྲེས་ཅན་ཞིག་བཟོ་གནང་གཏན་

འབྲེབས་མཛད་ཡོད། 

དུས་རྒྱུན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་ཞིག་དགངོས་པ་གཞན་དནོ་དུ་མ་གཤྲེགས་སྔནོ་ལ་ཁོང་གིས་ཡངོ་

རྒྱུའི་ཡང་སིད་དྲེའི་སྐརོ་ལ་རྟགས་དང་མཚན་མ་ཇི་ཡདོ་འཁོད་པའི་ལུང་བསན་ཕག་བྲིས་ཞིག་

འཇོག་གནང་གི་ཡདོ།  དྲེ་དང་དུས་མཚུངས་སུ་མཐོ་རིམ་བླ་མ་ཚོས་བདོ་ཀི་གཞུང་བསྲེན་དགྲ་

ལྷའི་གཙོ་བ་ོགནས་ཆུང་ཆསོ་རྒྱལ་ལ་ལུང་བསན་ཞུ་བ་དང་།  འསོ་སྤྲུལ་དྲེ་གནས་གང་དུ་ཡདོ་

མྲེད་གནད་ཆྲེའི་མཚོ་རྟགས་སནོ་པའི་ར་ཆྲེའི་དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོའི་བླ་མཚོར་མཚོ་མཇལ་གིས་

ཉིན་མང་རིང་མཚོ་རྟགས་གཟིགས་ཏྲེ་བཞུགས་ཀི་ཡདོ།  ཐབས་ཤྲེས་འདི་དག་གིས་འོས་སྤྲུལ་ངོ་

མ་ངོ་རྟགས་ཆདོ་པར་རམ་འདྲེགས་བྱྲེད་ཀི་ཡདོ།  ཡིན་ན་ཡང་ཆ་རྐྲེན་གཙོ་ཆྲེ་ཤོས་དྲེ་འོས་སྤྲུལ་

རང་ཉིད་ཀི་སྲེང་དུ་བབས་ཀི་ཡདོ།  རྒྱུན་ལྡན་བྱིས་པ་དྲེ་ལ་ོགཉིས་ཙམ་ལནོ་པ་དང་རང་གི་སྐྲེ་

བ་སྔ་མ་དྲན་གས་ོདང་།  ཏཱ་ལའི་བླ་མ་ཞིང་གཤྲེགས་དྲེའི་ཉྲེ་གནས་སྐུ་འཁོར་ངོས་འཛིན་བྱྲེད་

པ།  སྐུ་གངོ་མའི་སྐུ་ཆས་ངོ་འཕདོ་ཐུབ་པ་བྱྲེད་པ་སགོས་བརྟག་དཔྱད་ཀི་ག་ོརིམ་ངྲེས་ཅན་ཞིག་

བརྒྱུད་དགསོ་ཀི་ཡདོ།  བརྟག་དཔྱད་འདི་དག་བརྒྱུད་དྲེ་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་སྐུ་གངོ་མའི་ཡང་སིད་

འཁྲུལ་བྲལ་ཡིན་པ་ཤྲེས་རྟགོས་བྱུང་མཚམས་སུ་ཁོང་གསྲེར་ཁིར་མངའ་གསོལ་ཞུ་གི་ཡདོ། 
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ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་གི་བཞུགས་གནས།

དུས་རབས་བདུན་པའི་ནང་བོད་ཀི་རྒྱལ་རབས་སུམ་ཅུ་སོ་གསུམ་པ་སོང་བཙན་སྒམ་པོས་

བཞྲེངས་པའི་མཁར་རིང་ཡོད་ས་དམར་པོའི་རིའི་སྲེང་དུ་བཞྲེངས་པའི་ལྷ་སའི་པོ་ཏཱ་ལ་ཕོ་

བྲང་ནི་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་གི་གཞུང་འབྲྲེལ་གི་བཞུགས་གནས་དྲེ་རྲེད།  ཕོ་བྲང་གི་མཚན་

ནི་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་འཕགས་པ་སྤན་རས་གཟིགས་ཀི་བཞུགས་གནས་རི་བོ་པོ་ཏཱ་ལ་

ཡིན་པས་དྲེ་ལྟར་འདོགས་གནང་མཛད། 

ཕོ་བྲང་པོ་ཏཱ་ལ་དྲེ་༸རྒྱལ་དབང་ལྔ་པ་ཆྲེན་པོའི་སྐུ་དུས་སུ་ཕི་ལོ་༡༦༤༥ ནང་བཞྲེངས་

རྒྱུ་འགོ་ཚུགས།  ཕི་ལོ་༡༦༨༢ ལོར་ཁོང་སྐུ་ཞིང་ལ་གཤྲེགས་རྲེས་སྲེ་སིད་སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོས་

མུ་མཐུད་རྒྱ་སྐྲེད་དང་སྦྲགས་ཕི་ལོ་༡༦༩༤ ལོར་ཕོ་བྲང་དམར་པོ་བཞྲེངས་གྲུབ།  ཕོ་བྲང་གི་ཕི་

བཀོད་དང་།  ནང་ཆས་རི་མོ་ལ་སོགས་རྟྲེན་དང་བརྟྲེན་པ་ཡོངས་རོགས་ལྲེགས་གྲུབ་བྱུང་བ་

ལ་ཁོན་བསོམས་མི་ལོ་༤༥ འགོར་ཡོད། 

ཕོ་བྲང་པོ་ཏཱ་ལ་ནི་གཟྲེངས་སུ་ཐོན་པའི་མནའ་སྔ་མོའི་བཟོ་བཀོད་ལྡན་ལ།  བོད་ས་

ཁོན་ཡོངས་སུ་དྲན་རྟྲེན་གི་མཁར་རོང་ཆྲེ་ཤོས་ཐོག་བརྲེགས་བཅུ་གསུམ་ཅན་དྲེ་རྲེད།  ཕོ་

བྲང་གི་རྒྱ་ཁོན་ལ་མི་ཊར་གྲུ་བཞི་མ་༣༦༠༠༠༠ ཡོད་པ་དང་ཁང་མིག་༡༠༠༠ ལ་ཉྲེ་བ་ཡོད།  དྲེ་

ནི་༸གངོ་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆགོ་དང་ཁོང་གི་རྒྱ་ཆྲེ་བའི་སྐུ་འཁོར་གི་བཞུགས་གནས་དང་།  བོད་

གཞུང་གི་ལས་ཁུངས་མ་ལག་བཅས་ཡོད་པའི་གཞུང་འབྲྲེལ་མཛད་སྒོ་ཡོངས་རོགས་ཚོགས་

ས་དྲེ་ཡང་ཡིན།  དྲེ་ནི་ཕི་ལོ་༡༩༩༤ ལོར་མཉམ་འབྲྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་ཤྲེས་ཡོན་དང་།  ཚན་

རིག  ལྲེགས་བྱང་གི་སྒིག་འཛུགས་ཚན་པའི་འགོ་ཏུ་འཛམ་གླིང་གཅྲེས་ནོར་གི་གྲས་སུ་བཅུག་

ཡོད།  རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་ལྔ་པ་དང་།  སྐུ་ཕྲེང་བདུན་པ་ནས་བཅུ་གཉིས་བར་གི་གདུང་རྟྲེན་
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རྣམས་ཕོ་བྲང་དམར་པོའི་ནང་དུ་བཞུགས་ཡོད།  ལོ་ལྟར་བོད་རྒྱལ་ཡོངས་ནས་གནས་བསྐོར་

བ་མང་པོ་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་རིམ་བྱོན་གི་སྐུ་གདུང་ལ་མཆོད་མཇལ་དང་བྱིན་རླབས་ཞུ་བར་ཕོ་

བྲང་པོ་ཏཱ་ལར་ཡོང་གི་ཡོད། 

ཆོས་སིད་གཉིས་ཀི་དབུ་ཁིད།

བོད་མི་ཚོས་སངས་རྒྱས་སམ།  སིང་རྲེའི་བདག་

ཉིད་རྒྱལ་སས་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་རྣམས་

བོད་ཀི་ཆབ་འབངས་རྣམས་སྐོབ་པའི་ཕིར།   

མིའི་གཟུགས་སུ་སྤྲུལ་ཏྲེ་ཕྲེབས་ཀི་ཡོད་པའི་

ཡིད་ཆྲེས་ལ་བརྟྲེན་ནས་ཆོས་སིད་ཟུང་འབྲྲེལ་

གི་སྒོ་ནས་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་སིད་སྐོང་བའི་ལམ་

ལུགས་དྲེ་མནའ་སྔ་མོའི་དུས་ནས་དར་ཡོད།  

རྒྱུན་ཆགས་པའི་ལྟ་བ་འདི་དག་ལ་བརྟྲེན་ནས་

དྲེང་རབས་ཀི་བར་དུ་བོད་མཐོ་སྒང་གི་རྒྱལ་

ཁབ་དྲེ་ཆོས་རྒྱལ་དང་ནང་པའི་བླ་མ་རྣམས་ཀི་

དབང་སྒྱུར་བྱྲེད་པའི་གཞི་རར་གྱུར་པ་རྲེད། 

མདོར་ན་བོད་ལོངས་དྲེ་ཕི་ལོ་བརྒྱ་ཕག་བདུན་པ་ནས་དགུ་པའི་བར་དུ་མི་ལོ་ཆིག་

སོང་ལས་མང་བའི་རིང་ལ་རྒྱལ་པོ་བཞི་ཅུ་ཞྲེ་གཉིས་ཀིས་རྒྱལ་སིད་བསྐངས་པ་དང་།  དྲེ་

དག་གི་ནང་ནས་མངོན་གསལ་དོད་ཤོས་ནི་སོང་བཙན་སྒམ་པོ་དང་།  ཁི་སོང་ལྡྲེའུ་བཙན།  

ཁི་རལ་པ་ཅན་བཅས་རྲེད།  ཁོང་རྣམ་པས་བོད་ཁ་བ་ཅན་གི་ལོངས་ཞྲེས་གྲགས་པའི་བོད་

རྒྱལ་ཁབ་དྲེ་ཆིག་སྒིལ་བཟོ་བ་དང་།  ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་གདན་འདྲྲེན་ཞུ་རྒྱུར་

མཛད་རྲེས་རླབས་ཆྲེན་བཞག་གནང་ཡོད། 

བོད་ཀི་རྒྱལ་ཁམས་ཉམས་རྒུད་དུ་ཕིན་པའི་རྲེས་སུ་བོད་ཁོན་ཡོངས་སུ་འགུལ་ཤུགས་

ཆྲེ་བའི་བསམ་པའི་དཔལ་ཡོན་དང་རིག་གཞུང་སྐར་དར་གི་དུས་སྐབས་གསར་པ་ཞིག་བྱུང་

བ་རྲེད།  དུས་སྐབས་དྲེར་བོད་ཀི་ལྟ་གྲུབ་སྨྲ་བ་དང་།  ལོ་རྒྱུས་སྨྲ་བ།  རྟོགས་ལྡན།  ཀུན་ཏུ་

རྒྱུ།  གྲུབ་ཐོབ་ལ་སོགས་མང་པོ་ཞིག་དར་འཕྲེལ་བྱུང་ཡང་།  ནང་ཁུལ་ཆབ་སིད་ཀི་གཡོ་བྱུས་

དང་དབང་ཆའི་འཐབ་རོད་ཀི་རྐྲེན་ལས་བོད་རྒྱལ་ཁབ་སིལ་བུར་ཐོར་ཞིག་ཏུ་སོང་ཡོད།  ཕི་
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ལོ་༡༦༤༢ ལོར་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་སྐུ་ཕྲེང་ལྔ་པ་མཆོག་བོད་ལོངས་ཡོངས་རོགས་གཅིག་ཏུ་བསྒིལ་

བའི་ཁིམས་མཐུན་དབང་སྒྱུར་པའི་ངོ་བོར་ཕྲེབས་ཏྲེ་ཆོས་སིད་གཉིས་ཀི་མངའ་དབང་བསྒྱུར་

གནང་པ་རྲེད། 

ཆིང་རྒྱལ་ཁམས་དང་ལྷན་དུ་མཆོད་ཡོན་གི་འབྲྲེལ་བ།

དུས་ཡུན་དྲེའི་རྲེས་སུ་མངའ་ཁོངས་ཀི་ཡུལ་བབ་སིད་བྱུས་ལ་འཕོ་འགྱུར་བྱུང་སྲེ།  ཏཱ་ལའི་བླ་

མ་མཆོག་གི་སྒིག་འཛུགས་དྲེ་ཆིང་རྒྱལ་བརྒྱུད་ཀི་མན་ཇུའི་དབང་སྒྱུར་པ་ཚོ་དང་ལྷན་དུ་ཆབ་

སིད་ཀི་འབྲྲེལ་བ་རོག་འཛིངས་ཅན་ཞིག་གི་དྲྭ་བའི་ནང་ཚུད་པ་རྲེད།  མཆོད་ཡོན་གི་འབྲྲེལ་

བ་འཕྲེལ་རྒྱས་བྱུང་བ་དྲེས་ཆབ་སིད་དང་འབྲྲེལ་བའི་འགལ་འདུ་སྣ་ཚོགས་ཤིག་བྱུང་ཡོད། 

ཆིང་རྒྱལ་བརྒྱུད་ཀི་རྒྱལ་པ་ོཤུན་ཛིས་མགྲནོ་འབདོ་གནང་བ་ལྟར་ཕི་ལ་ོ༡༦༥༣ ལརོ་

༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་ལྔ་པ་མཆགོ་པྲེ་ཅིང་དུ་ཆིབས་སྒྱུར་གནང་བ་རྲེད།  བྱུང་རབས་སྨྲ་བ་ཚོས་

བཤད་པ་ལྟར་ན།  ཆིང་རྒྱལ་པསོ་མངའ་དབང་ལྡན་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་དབུ་ཁིད་ཅིག་ལ་ཆྲེ་མཐོང་

མཐོ་ཤོས་འབུལ་ཕིར།  རང་གི་རྒྱལ་སའི་ཕི་ལ་ལམ་ཐག་རིང་པའོི་བར་འགྲུལ་བསྐདོ་བྱས་ཏྲེ་ཏཱ་

ལའི་བླ་མ་མཆགོ་ལ་ཕྲེབས་བསུ་སྣྲེ་ལྲེན་ཞུས་པ་རྲེད།  ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆགོ་གི་བཟང་སྤདོ་ཀི་སྐུ་

དབང་ལ་གུས་བརི་དང་སྦྲགས་རྒྱལ་པསོ་༸གངོ་ས་ལྔ་པ་མཆགོ་ལ་སྐབས་དྲེར་རྒྱ་ནག་ལ་ཉྲེན་

ཁ་བཟོ་བཞིན་པའི་སགོ་པ་ོཚོ་འཆམ་ལ་འབྲེབས་རྒྱུར་རགོས་སྐརོ་ཡངོ་བའི་གསོལ་འདྲེབས་ཞུས།  

དྲེས་ན་སྔ་མོ་ཞིག་ནས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆགོ་གི་སྒིག་འཛུགས་དྲེར་ཆིང་རྒྱལ་པསོ་མངའ་དབང་

ལྡན་པའི་རྒྱལ་ཁབ་དབུ་ཁིད་ཀི་གནས་བབ་ཞིག་ཏུ་བརི་འཇོག་ཞུས་ཡདོ་པ་ནི་གསལ་པ་ོརྲེད། 

ཏཱ་ལའི་བླ་མ་སྐུ་ཕྲེང་དྲུག་པས་བདོ་ལ་

མངའ་དབང་བསྒྱུར་སྐབས།  དབང་སྒྱུར་གྲལ་

རིམ་པ་ཚོ་ནི་བརྟན་ལྷིང་བྲལ་བའི་ཆབ་སིད་ཀི་

གཡ་ོབྱུས་ནང་དུ་འཐིམ་ཡདོ་ཙང་།  གུ་ཤི་ཁཱན་གི་

ཚ་བ་ོལྷ་བཟང་ཁཱན་གིས་ཁོང་ཁི་ལས་ཕབ་པ་དང་

ན་ཚོད་སིན་ལངོ་མྲེད་པར་དགུང་ལ་ོ༢༤ ཐོག་སྐུ་

གཤྲེགས་པ་རྲེད།  ཕི་ལ་ོ༡༧༢༠ ནང་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་

སྐུ་ཕྲེང་བདུན་པ་ལྷ་སར་ཁི་འདནོ་ཕྲེབས་སྐྲེལ་

དང་སྲུང་སོྐབ་བཅས་ལ་ཁ་གཡར་ཏྲེ་མན་ཇུའི་
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དཔུང་དམག་བདོ་ནང་དུ་ཐོག་མར་འཛུལ་བ་རྲེད།   དྲེ་རྲེས་ཀི་བཅུ་ཕག་དག་གི་ནང་དུ་ཏཱ་ལའི་

བླ་མ་སྐུ་ཕྲེང་བརྒྱད་པས་ཕི་ལ་ོ༡༧༩༡ ལརོ་བལ་པསོ་བདོ་ལ་བཙན་འཛུལ་གིས་བཙན་བཟུང་

བྱས་པར་བརྟྲེན་གརོ་དམག་ཕིར་འབུད་ཀི་ཆྲེད་དུ་རྒྱ་ནག་ནས་དྲག་དམག་གི་རགོས་སྐརོ་ཞུས་

པ་ནས་བཟུང་སྲེ་ཆིང་རྒྱལ་ཁམས་ཀིས་བདོ་ཀི་ལས་དནོ་ཐད་ལ་ཐྲེ་བྱུས་བྱྲེད་རྒྱུ་མུ་མཐུད། 

ཕི་ལོ་༡༧༩༢ ལོར་ཆིང་རྒྱལ་པོས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་སྐུ་ཕྲེང་བརྒྱད་པས་དབུ་འཁིད་པའི་

བོད་གཞུང་གི་ཆབ་སིད་སྐོང་ཚུལ་ཚགས་ཚུད་ཡར་རྒྱས་ཡོང་ཕིར་དོན་ཚན་༢༩ ཅན་གི་་

ཁིམས་འཆར་འཁོད་པའི་བཀའ་ར་ཞིག་ཁབ་བསྒགས་བྱས་པ་རྲེད།  བྱུང་རབས་སྨྲ་བ་ཚོས་

བཀའ་ར་དྲེ་ནི་མཚོན་རྟགས་ཀི་རང་བཞིན་དུ་རི་གི་ཡོད།  བོད་མི་ཚོས་སབས་བདྲེའི་སྒོ་ནས་

ཁིམས་འཆར་དྲེ་སྣང་མྲེད་དུ་བཏང་སྲེ་མང་པོ་ཞིག་དོར་བ་རྲེད།  འནོ་ཀང་གལ་ཏྲེ་རྒྱ་མི་ཞིག་

གམ།  རྒྱ་ནག་གི་སྲུང་སྐོབ་འགོ་ཡོད་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་གིས་དྲེ་ལྟར་བྱས་ཡོད་ན་ཁིམས་

འགལ་དང་རྒྱལ་ཚོང་པར་རིས་ཡོད་པ་ངྲེས།  དཔྲེར་ན།  ཁིམས་འཆར་གི་དོན་ཚན་གཅིག་

གི་ནང་དུ་སོལ་རྒྱུན་ལྟར་བྱས་ན་ཆོས་ཕོགས་ཀི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པའི་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་

གི་ཡང་སིད་དང་འབྲྲེལ་བའི་སྐོར་འཁོད་ཡོད།  བོད་ཐོག་ཆབ་སིད་ཀི་སངས་འཛིན་ཆ་ཚང་

བ་བྱྲེད་ཕིར།  ཆིང་རྒྱལ་པོས་ཤོག་སྒིལ་ནང་བྲིས་པའི་འོས་སྤྲུལ་གི་མཚན་རྣམས་གསྲེར་བུམ་

ཞིག་གི་ནང་དུ་བླུགས་ནས་དཀྲུགས་ཏྲེ་ཡང་སིད་ངོས་འཛིན་བྱྲེད་དགོས་པ་སོགས་སྐབས་

དྲེར་མི་ལོ་བཞི་བརྒྱ་སོང་ཟིན་པའི་ཡང་སིད་བརད་འཚོལ་གི་བརྒྱུད་རིམ་ཞིག་ལ་རང་འདོད་

བཙན་འགྲེལ་བྱས་ཡོད། 

མན་ཇུའི་ཆིང་རྒྱལ་པོ་དང་ལྷན་དུ་ཡོད་བཞིན་པའི་མཆོད་ཡོན་གི་འབྲྲེལ་བ་ལ་བརྟྲེན་

ནས་བོད་མིའི་ཆོས་དང་འབྲྲེལ་བའི་ལས་དོན་གི་ཐོག་ལ་ཐྲེ་གཏོགས་ཚབས་ཆྲེ་དྲེ་ལྟར་བྱས་

ཀང་འགོ་སོད་སྐབས་སུ་བཟོད་སྒོམ་བྱས་ཡོད་ལ།  དྲེའི་སྲེང་དུ་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་སྐུ་ཕྲེང་བརྒྱད་པ་

ལའང་མ་འངོས་པར་གོར་ཁ་དང་ཕི་རྒྱལ་བའི་བཙན་འཛུལ་འགོག་པར་ཆིང་རྒྱལ་པོའི་རྒྱབ་

སྐོར་གི་དགོས་མཁོ་ཡོད། 

ཡིན་ན་ཡང་བདོ་མི་ཚོས་ནམ་རྒྱུན་རང་གི་ཆསོ་ཀི་དབུ་ཁིད་ཀི་ཤུལ་འཛིན་པ་འདྲེམས་

སྒྲུག་བྱྲེད་དགསོ་དུས་ཆིང་རྒྱལ་པའོི་དགངོས་འཆར་ཡ་མྲེད་གཏངོ་གི་ཡདོ།  དཔྲེར་ན།  གྲྭ་པ་

བགྲྲེས་པ་ཚོས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་པ་དང་བཅུ་གཉིས་པ་གསང་བའི་སྒ་ོནས་སལོ་རྒྱུན་

གི་ཐབས་ལམ་གཞིར་བཟུང་ངོས་འཛིན་ཞུས་ཏྲེ།  ཆིང་གི་དབང་སྒྱུར་པ་ཚོ་ངོ་བསུ་བའི་དནོ་དུ་

ཁོང་ཚོས་འདྲེམས་སྒྲུག་བྱས་ཟིན་པའི་འསོ་སྤྲུལ་དྲེ་གཏན་འཁྲེལ་བྱྲེད་པར་གསྲེར་བུམ་གི་ཆ་ོག་
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བྲེད་སྤདོ་བྱས་པ་ཙམ་རྲེད།   ཏཱ་ལའི་བླ་མ་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་གཅིག་པ་ངོས་འཛིན་གི་ཐད་ལ་ཐྲེངས་

གཅིག་ཁོ་ནར་ཆིང་རྒྱལ་པསོ་རང་གི་འདདོ་པ་བཙན་འགྲེལ་བྱྲེད་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡདོ། 

ཕི་ལོ་༡༨༧༩ ལོར་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་སྐུ་ཕྲེང་

བཅུ་གསུམ་པ་མཆོག་ལྷ་སའི་ཕོ་བྲང་པོ་ཏཱ་ལར་

ཁི་འདོན་ཞུས་པ་རྲེད།  ཁོང་གིས་ཆོས་ཕོགས་

ཀི་བསབ་པ་སོབ་གཉྲེར་གྲུབ་རྲེས་ཕི་ལོ་༡༨༩༥ 

ལོར་དབུ་ཁིད་ཀི་མཛད་འགན་བཞྲེས་སྐབས་

དྲེར།  བོད་ལོངས་ནི་སྐབས་དྲེ་དུས་དགྲ་ཟླ་ཡིན་

པའི་ཨུ་རུ་སུ་དང་དབྱིན་ཇིའི་དམག་འཐབ་ཀི་

དབར་ལ་ཚུད་ཡོད།  ཤར་ཨྲེ་ཤྲེ་ཡའི་ནང་ཨུ་

རུ་སུའི་ཤུགས་རྐྲེན་འགོག་ཆྲེད་དུ་རྒྱ་གར་ནས་

དབྱིན་ཇིའི་དམག་དཔུང་གིས་བོད་ལ་བཙན་

འཛུལ་བྱས་ཏྲེ་ཕི་ལོ་༡༩༠༣ དང་༡༩༠༤ བར་དུ་བོད་བཙན་བཟུང་བྱྲེད་སྐབས།  ཏཱ་ལའི་བླ་མ་

སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་གསུམ་པ་མཆོག་ལྷ་ས་ནས་ལོ་ལྔའི་རིང་ལ་ཐོག་མར་སོག་ཡུལ་དང་དྲེ་ནས་རྒྱ་

ནག་ཏུ་བཙན་བྱོལ་ལ་ཕྲེབས་དགོས་བྱུང་།  ཕི་ལོ་༡༩༡༠ ལོ་ལ་རྒྱའི་དམག་སྤི་ཞིག་གིས་བོད་

ལ་བཙན་རྒོལ་བྱས།  རྒྱའི་དྲག་དམག་གིས་མི་གསོད་ཁག་སྦོར་བརྒྱུད་དྲེ་རྒྱལ་ས་ལྷ་ས་མ་

བཟུང་སྔོན་ལ་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་གསུམ་པ་མཆོག་སར་ཡང་ལྷ་ས་ནས་རྒྱ་གར་དུ་ཉྲེན་

གཡོལ་ལ་ཕྲེབས་དགོས་བྱུང་། 

ཟིང་འཁྲུག་ཆྲེ་མིན་ལ་མ་ལྟོས་པར་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་གསུམ་པ་མཆོག་གིས་བོད་ཐོག་ཏཱ་

ལའི་བླ་མའི་དབང་སྒྱུར་དྲེ་ལུགས་མཐུན་ཁིམས་མཐུན་ཡིན་པ་དག་ཐྲེར་གསལ་སྒོག་གནང་

རྒྱུ་ནམ་ཡང་མཚམས་འཇོག་གནང་མྲེད།  ཕི་ལོ་༡༩༡༡ ལོར་རྒྱ་ནག་ནང་ཆིང་རྒྱལ་བརྒྱུད་

འཐོར་ཞིག་ཕིན་པ་དྲེས་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་གསུམ་པ་མཆོག་ལ་བོད་ནང་གི་རྒྱའི་དཔུང་དམག་

རྣམས་ཕིར་འཐྲེན་དགོས་པའི་བཀའ་བཏང་སྲེ།  མན་ཇུའི་རྲེས་ཤུལ་མཐའ་མ་དྲེ་བོད་ནས་

གཙང་སྲེལ་གནང་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་ཕུལ་བ་རྲེད།  ཕི་ལོ་༡༩༡༣ གི་འགོ་སོད་དུ་ལྷ་སར་ཕིར་ལོག་

ཕྲེབས་ཏྲེ་བདུན་ཕག་འགའི་རྲེས་སུ་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་གིས་རྒྱ་ནག་དང་ལྷན་དུ་འབྲྲེལ་བ་

ཆ་ཚང་བཅད་དྲེ་བོད་དྲེ་རང་བཙན་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ཡིན་པའི་ཡོངས་ཁབ་གསལ་བསྒགས་

བསྐངས།  ཡོངས་ཁབ་གསལ་བསྒགས་དྲེའི་ནང་དུ་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་གསུམ་པ་མཆོག་གིས་རྒྱ་བོད་
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དབར་གི་ལོ་རྒྱུས་ལྡན་ལ་སོལ་རྒྱུན་ལས་གཏམས་པའི་མཆོད་ཡོན་གི་འབྲྲེལ་བ་དྲེ་ནམ་མཁའི་

འཇའ་ཚོན་ལྟར་ཡལ་ཟིན་ཞྲེས་བཀའ་གནང་ཡོད། 

སོག་ཡུལ་དང་།  རྒྱ་ནག  རྒྱ་གར་བཅས་སུ་བཙན་བྱོལ་དུ་བཞུགས་ཡུན་རིང་ལ་

དྲེང་རབས་ཀི་འགྱུར་འགྲོས་ཇི་སྲེད་ཅིག་གཟིགས་གནང་ཡོད་ཙང་།  སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་གསུམ་པ་

མཆོག་གིས་བོད་དྲེ་དྲེང་རབས་ཅན་དུ་བསྒྱུར་ཐབས་སུ་ཆབ་སིད་དང་།  སྤི་ཚོགས།  དཔལ་

འབྱོར་བཅས་ཀི་བསྒྱུར་བཅོས་ཆྲེན་པོ་རིམ་པ་གནང་ཡོད།  ཁོང་ནི་བོད་ཀི་དོན་དུ་སོབས་

ཤུགས་ཆྲེ་བའི་རྒྱལ་ཁབ་དབྱིན་ཇི་དང་རྒྱ་ནག་གི་ཁ་གཏད་གཅོག་པ་དང་།  དགོན་སྲེ་ཁག་

གི་ནང་དུ་འདུལ་ཁིམས་སར་གསོ།  བོད་གཞུང་གི་འཛིན་སྐོང་ནང་སྐ་བོའི་ལས་བྱྲེད་མང་དུ་

གཏོང་བ་སོགས་ཀི་མཛད་འཕིན་ལ་བརྟྲེན་ནས་ཐབས་ལ་མཁས་པའི་སིད་དོན་པ་ཞིག་ལ་

ངོས་འཛིན་ཞུ་གི་ཡོད།

༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་བསན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ།

ཕི་ལོ་༡༩༣༣ ལོའི་ཟླ་བ་བཅུ་གཉིས་པའི་ནང་༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་གསུམ་པ་དགོངས་

པ་གཞན་དོན་དུ་གཤྲེགས་སྐབས་སུ་མཆོད་ཡོན་གི་འབྲྲེལ་བ་ཆད་ཟིན་པས།  བོད་གཞུང་ལ་

ཡོང་རྒྱུའི་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་གི་ཡང་སིད་བརད་གཅོད་བྱྲེད་པར་གསྲེར་བུམ་དཀྲུགས་པའི་

ཐབས་ལམ་བྲེད་སྤོད་གཏོང་དགོས་པའི་འགན་ཁུར་དྲེ་མྲེད་ཙང་།  བོད་པ་ཚོས་རང་གི་སོལ་

རྒྱུན་གི་ལམ་སོལ་དྲེ་ལག་བསར་བྱས་པ་རྲེད།
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༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་

བསན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་ནི།  ཕི་ལ་ོ༡༩༣༥ ཟླ་༧ 

ཚེས་༦ ཉིན་བདོ་ཤར་ཕགོས་ཨ་མད་ོཆལོ་ཁའི་

སག་འཚེར་ཞྲེས་པའི་གྲངོ་གསྲེབ་ཆུང་ངུའི་ཞིང་

པ་ཞིག་གི་ཁིམ་དུ་སྐུ་འཁྲུངས་པ་རྲེད།  ཁོང་

དགུང་ལ་ོགཉིས་ལ་ཕྲེབས་སྐབས།  བདོ་གཞུང་

ནས་མངགས་པའི་ཡང་སིད་བརད་གཅདོ་

ཚོགས་ཆུང་ཞིག་གིས་༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་

བཅུ་གསུམ་པའི་ཡང་སིད་དུ་ངོས་འཛིན་གཏན་

འཁྲེལ་ཞུས་ཏྲེ་ས་གནས་ཀི་དགནོ་པ་ཞིག་ཏུ་

བསབ་པ་སབོ་གཉྲེར་གནང་བར་གདན་དྲངས་

པ་རྲེད།  འནོ་ཀང་མ་ཕུ་ཕང་ཞྲེས་རྒྱ་ཁ་ཆྲེ་ཡིན་པའི་ས་གནས་དམག་དཔནོ་ཞིག་གིས་བདོ་

གཞུང་ནས་ཁོ་ལ་བླུ་ཡནོ་འདདོ་བླ་ོཁྲེངས་པ་ཆྲེན་པ་ོཞིག་མ་སྤད་ཀི་བར་དུ་འསོ་སྤྲུལ་དྲེ་རྒྱལ་

ས་ལྷ་སར་གདན་འདྲྲེན་ཞུ་འཇུག་རྒྱུར་ཁས་ལྲེན་མ་བྱས་པར་བཀག་པ་རྲེད།  དྲེས་ན་ཁོང་

ཆིག་སངོ་དགུ་བརྒྱ་བཞི་བཅུ་ཐམ་པའི་དགུན་ཐོག་བར་དུ་བདོ་མིའི་ཆསོ་ཕགོས་དབུ་ཁིད་ཀི་

ཚུལ་དུ་ལྷ་སའི་ཕོ་བྲང་པ་ོཏཱ་ལར་ལུགས་མཐུན་གསྲེར་ཁིར་མངའ་གསལོ་ཞུ་ཐུབ་མྲེད།

ཕི་ལོ་༡༩༥༠ ཐམ་པའི་སོན་ཁ་དྲེར་བོད་ཡུལ་དྲེ་བཙན་རྒྱལ་རིང་ལུགས་པའི་བཙན་

འགོ་ནས་བཅིངས་གྲོལ་གཏོང་ཕིར་རྒྱ་ནག་མི་མང་བཅིངས་གྲོལ་དམག་མི་ཁི་བརྒྱད་རྒྱལ་ས་

ལྷ་སར་སྲེབས་ཀི་ཡོད་པའི་གསར་འགྱུར་ལྷ་སར་འབྱོར།  ལྷ་ས་རྒྱ་ནག་བཙན་འཛུལ་བའི་

ལག་ཏུ་ཤོར་གྲབས་ཡོད་པའི་སྐབས་དྲེར་བོད་ནང་གི་ཆོས་སིད་གཉིས་ཀི་མི་སྣ་དྲག་གྲས་

ཚོས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་མཆོག་ལ་སིད་དབང་ཡོངས་རོགས་འབུལ་ལམ་ཞུ་

དགོས་པའི་རྲེ་འདུན་བཏོན།  བོད་གཞུང་གིས་གཞུང་བསྲེན་དགྲ་ལྷའི་གཙོ་བོ་གནས་ཆུང་

སྤན་འདྲྲེན་ཞུས་ནས་བཀའ་ལུང་ཞུ་སྐབས།  གནས་ཆུང་གིས་༸གངོ་ས་མཆགོ་གི་སྐུ་མདུན་

དུ་བཅར་ཏྲེ་སྐུ་པང་དུ་ལྷ་རྲེག་དཀར་གཙང་ཞིག་སྒནོ་བཞིན་པའི་ངང་ནས་ ༼ད་ཆ་དུས་ལ་

བབས་འདུག་༽ ཞྲེས་བཀའ་གནང་།   དྲེས་ན་ཕི་ལོ་༡༩༥༠ ཟླ་༡༡ ཚེས་༡༧ ཉིན་ནོར་བུ་གླིང་

ཁའི་ཕོ་བྲང་དུ་མཛད་སྒོ་ཟབ་རྒྱས་ཤིག་གི་ཐོག་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་བོད་ཀི་སིད་དབང་ཕུལ་

ཏྲེ་གསྲེར་ཁིར་མངའ་གསོལ་ཞུས། 
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རྒྱ་བོད་དབར་ལ་ཟིང་འཁྲུག་མ་བྱུང་བའི་སྔ་རོལ་ཙམ་དུ་དགུང་ལོ་བཅུ་དྲུག་ལ་སོན་

པའི་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་བོད་མི་ས་ཡ་དྲུག་གི་ཆོས་སིད་གཉིས་ཀི་དབུ་ཁིད་དུ་

གསྲེར་ཁིར་མངའ་གསོལ་བྱུང་ཡོད། 

རྒྱ་ནག་གི་དྲག་པོའི་བཙན་འཛུལ་ཆ་ཚང་བ་འགོག་པའི་ཐབས་ཤྲེས་མཐའ་མ་ལྟ་བུར། 

༸གོང་ས་མཆོག་གིས་དམར་ཤོག་གི་འགོ་ཁིད་ཚོ་དང་ལྷན་དུ་འབྲྲེལ་མོལ་ཡོང་ཆྲེད་སྐུ་ཚབ་

ཚོགས་ཆུང་ཞིག་པྲེ་ཅིང་དུ་གཏོང་གནང་མཛད།  ཕ་ཡུལ་བོད་ལོངས་དྲེ་གཏོར་བཤིག་དང་

དྲག་པོའི་དམག་འཐབ་ལས་སྐོབ་ཕིར་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་ཆུང་དྲེས་རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་ལྷན་དུ་ཕི་

ལོ་༡༩༥༡ ཟླ་༥ ཚེས་༢༣ ཉིན་བཙན་དབང་གི་འགོ་ཏུ་ཞི་བའི་གྲོས་མཐུན་ཅིག་ལ་ས་རྟགས་

བརྒྱབ་དགོས་ཐུག་ཡོད། 

དྲེ་རྲེས་ཀི་མི་ལོ་དགུའི་རིང་ལ་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་རྒྱ་ནག་ནས་བོད་ཐོག་ཁོན་

ཡོངས་ནས་དྲག་པོའི་བཙན་འཛུལ་བྱྲེད་སྲེམས་ལས་གཡོལ་ཐབས་གནང་རྒྱུར་འབད་བརོན་

གནང་ཡོད།  ཕི་ལོ་༡༩༥༤ ཟླ་༧ ནས་༡༩༥༥ ཟླ་༦ བར་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་བོད་རྒྱ་གཉིས་

ཀི་དབར་ལ་ཞི་མཐུན་གི་འབྲྲེལ་བ་ཞིག་འཛུགས་ཕིར།  མཱའ་ོཙེ་ཏུང་གཙོས་རྒྱ་ནག་དམར་

ཤོག་གི་འགོ་ཁིད་བགྲྲེས་པ་ཚོ་དང་ལྷན་མཇལ་འཕད་གནང་ཆྲེད་པྲེ་ཅིང་དུ་ལོ་རྒྱུས་ལྡན་པའི་

གཟིགས་བསྐོར་ཞིག་ལ་ཕྲེབས་གནང་པ་རྲེད།  འནོ་ཀང་གཙོ་འཛིན་མཱའསོ་གྲོས་མཐུན་གི་

ནང་དུ་བོད་ཀི་འཛིན་སྐོང་དང་སྤི་ཚོགས་ཀི་ལམ་ལུགས་ལ་བཅོས་བསྒྱུར་་མྲེད་པར་སྔར་ལྟར་

འཇོག་རྒྱུའི་དམ་བཅའ་རྣམས་ཡོངས་སུ་རོག་རོལ་དུ་བཏང་བ་དྲེ་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་རིང་

པོར་མ་ཐོག་པར་མཁྲེན་གནང་པ་རྲེད། 

ཕི་ལོ་༡༩༥༩ ཟླ་༣ ཚེས་༡༧ ཉིན་གཞུང་བསྲེན་དགྲ་ལྷའི་གཙོ་བོ་གནས་ཆུང་ཆོས་རྒྱལ་

གིས་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་རང་ཡུལ་བཞག་སྲེ་ཉྲེན་གཡོལ་དུ་ཕྲེབས་དགོས་པའི་ལུང་བསན་ཁ་

གསལ་གོ་བདྲེ་ཞིག་གནང་བ་རྲེད།  བྲོས་བྱོལ་ལ་ཕྲེབས་རྒྱུ་དྲེ་བར་ཆད་མྲེད་པ་དང་ལམ་ལྷོང་

ལྡན་པ་ཞིག་ཡོང་བའི་ངྲེས་གཏན་མྲེད་ཀང་།  དབུ་ཁིད་གཞོན་ནུ་དྲེས་མདུན་སྐོད་གནང་

རྒྱུར་ཐུགས་ཐག་གཙང་བཅད་གནང་།  མཚན་གི་ཆུ་ཚོད་བཅུ་པ་མ་ཟིན་ཙམ་ཞིག་ལ་ཁོང་

གིས་དམག་མི་དཀྱུས་མ་ཞིག་གི་ཆས་སུ་བརྫུས་ཏྲེ་སྐུ་འཁོར་ཧྲག་བསྡུས་དང་བཅས་རང་གི་ཕ་

ཡུལ་ནས་གསང་སབས་ཀིས་བྲོས་བྱོལ་དུ་ཕྲེབས་གནང་བ་རྲེད།  ཁོང་གི་ཞབས་རྲེས་སུ་བོད་

མི་སོང་ཕག་མང་པོ་ཞིག་ཀང་རྒྱ་གར་ནང་བཙན་བྱོལ་དུ་འབྱོར།
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རྒྱ་གར་དུ་ཕྲེབས་མ་ཐག་འཛིན་སྐོང་དང་དབང་འཛིན་གི་ཐད་ལ་མང་གཙོའི་བཅོས་

བསྒྱུར་གསར་སྣོན་གིས་བཙན་བྱོལ་ནང་དུ་དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་གཞུང་སྐར་འཛུགས་གནང་། 

བཙན་བྱོལ་དུ་འབྱོར་མ་ཐག་མ་འངོས་བོད་ཀི་མང་གཙོའི་ར་ཁིམས་ཟིན་བྲིས་ངོ་སྤོད་

དང་།  གྲོས་ཚོགས་སམ།  བོད་མི་མང་སྤི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཐྲེངས་དང་པོ་གསར་འཛུགས་

ཀི་ཆྲེད་དུ་སྤི་འཐུས་ཀི་འསོ་བསྡུ་གནང་།  མང་གཙོའི་ཀ་བ་གསུམ་ཕན་ཚུན་དབར་ལ་ལིད་

མཉམ་སངས་འཛིན་ཡང་དག་ཡངོ་ཕིར་ཆྲེས་མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གསར་འཛུགས་དང་།  གྲསོ་

ཚོགས་འཐུས་མི་ཚོའི་སྐུ་དབང་རྒྱ་སྐྲེད་ཆྲེད་ཕི་ལོ་༡༩༩༠ ལོར་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་བཅའ་

ཁིམས་གསར་པ་གཏན་འབྲེབས་ཀིས་མང་གཙོའི་སྒྱུར་བཅོས་དྲེ་བས་མང་བ་མཛད།  མང་

གཙོའི་སྒྱུར་བཅོས་འདི་དག་ལ་བརྟྲེན་ནས་བཙན་བྱོལ་བོད་མི་ཚོས་རང་གི་ཆབ་སིད་ཀི་དབུ་

ཁིད་ཐད་ཀར་འསོ་བསྡུའི་ལམ་ནས་བསྐོ་རྒྱུའི་སོལ་དར། 

ཕི་ལོ་༢༠༡༡ ཟླ་༥ ནང་༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་མཆོག་གིས་གང་ཉིད་ཀི་

ཆབ་སིད་ཀི་སྐུ་དབང་དྲེ་མང་གཙོའི་ལམ་ནས་འསོ་འདྲེམས་བྱུང་བའི་འགོ་ཁིད་ཅིག་ལ་

ལུགས་མཐུན་འཕོ་འགྱུར་བྱྲེད་པའི་ཡིག་ཆར་མཚན་རྟགས་སྐོན་གནང་སྲེ།  ཕི་ལོ་༡༦༤༢ ལོ་

ནས་དབུ་ཚུགས་པའི་ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་དབང་སྒྱུར་དྲེའི་མཇུག་བསྡུས།  ཁོང་གིས་ཏཱ་ལའི་བླ་

མས་དབུ་འཁིད་པའི་མི་ལོ་༣༦༨ སོང་བའི་དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་གི་སིད་དབང་དྲེ་མ་བསྐུལ་

རང་མོས་ཀི་སྒོ་ནས་མཇུག་བསྒིལ་གནང་བ་རྲེད།
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ཆོས་ཕོགས་ཀི་དབུ་ཁིད་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག

རྒྱལ་ཀུན་སིང་རྲེའི་བདག་ཉིད་རྒྱལ་སས་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་མིའི་གཟུགས་སུ་ཕྲེབས་པར་

ཡིད་ཆྲེས་བྱྲེད་པའི་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་རིམ་བྱོན་གིས་སྐྲེ་འགྲོ་ཡོངས་ཀི་བདྲེ་དོན་སྒྲུབ་པའི་ཆྲེད་དུ་

ཆོས་ཕོགས་ཀི་ཐོས་བསམ་ཉམས་ལྲེན་དང་བསབ་པ་སོབ་གཉྲེར་ཤུགས་ཆྲེ་གནང་གི་ཡོད།   

ཏཱ་ལའི་བླ་མ་སྐུ་ཕྲེང་རིམ་བྱོན་གིས་བོད་དང་ཁིམ་མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་ཀའི་ནང་ཆོས་

ཕོགས་ཀི་དབུ་ཁིད་མཛད་གནང་ཡོད།

མངའ་དབང་ལྡན་པའི་བོད་མིའི་མངོན་འདོད་དང་།  ལོ་གྲངས་བརྒྱ་ཕག་མང་པོའི་

རིང་གི་བྱུང་རབས་དང་ལྲེགས་བྱང་གཞི་རར་བཟུང་སྲེ།  བོད་མིའི་བཅའ་ཁིམས་དོན་ཚན་

དང་པོའི་ནང་དུ་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་ནི་བོད་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་མཚོན་རྟགས་དང་།  མགོན་སྐབས་

ཀི་ངོ་བོར་བརི་འཇོག་ཞུས་ཡོད།  ཁོང་གིས་མཛད་འགན་མི་འདྲ་བ་གཉིས་བཞྲེས་གནང་

གི་ཡོད།  བོད་མིའི་བླ་ན་མྲེད་པའི་ཆོས་ཕོགས་ཀི་དབུ་འཁིད་དང་མགྲིན་ཚབ་ཀི་ངོ་བོར།  

༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་ལ་སྤིར་སྐྲེ་འགྲོ་ཡོངས་དང་།  ཡང་སྒོས་བོད་མིའི་བདྲེ་དོན་གི་

ཆྲེད་དུ་བོད་ཀི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་སྲུང་སྐོབ་དར་སྲེལ་གནང་རྒྱུ་དང་།  བོད་རྒྱལ་ཁབ་དང་

འབྲྲེལ་བའི་ལས་དོན་གལ་ཆྲེའི་ཐད་ལ་དབུས་བོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་གྲོས་ཚོགས་དང་

འཛིན་སྐོང་ལ་བཀའ་སོབ་ལམ་སོན་བསལ་རྒྱུ།  འཛམ་གླིང་གི་དབུ་ཁིད་གཞན་དང་མཇལ་

འཕད་གནང་རྒྱུ་བཅས་ཀི་སྐུ་དབང་དང་མཛད་འགན་ཕུལ་ཡོད།  དྲེ་དང་དུས་མཉམ་དུ་

༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་གང་ཉིད་ཀིས་རང་ཉིད་ནང་པའི་དགྲེ་སོང་ཞིག་ཡིན་པའི་ངོས་ནས་

མང་ཚོགས་ཀི་རྒྱུད་ལ་བྱམས་པ་དང་སིང་རྲེ་སྲེལ་བའི་སྒོ་ནས་སྐྲེ་འགྲོ་ཡོངས་ཀི་སྡུག་བསྔལ་

སྲེལ་བ་དང་།  བདྲེ་བ་སྒྲུབ་པར་དམ་བཅས་པ་ཞིག་ཏུ་ངོས་འཛིན་གནང་གི་ཡོད།  ཁོང་གི་ཞི་

བདྲེ་དང་འགྲོ་བ་མིའི་གཞི་རའི་རིན་ཐང་ཁབ་སྲེལ་གི་བཀའ་སོབ་ཁག་དང་།  བྱམས་སིང་རྲེ་

དང་བཟོད་སྒོམ་ཆོག་ཤྲེས་ཀི་རིན་ཐང་སྐོར་གི་བཀའ་སོབ་ཁག་ནི་ཆོས་ལུགས་དང་།  ཆབ་

སིད།  རིག་གཞུང་ལས་བརྒལ་བའི་གོ་ལ་ཁོན་ཡོངས་ལ་ཁབ་པའི་དགོངས་གཞི་རྲེད།  

བདོ་ནང་གི་ཆསོ་ཕོགས་ཀི་གནད་དནོ་ཡངོས་ཀི་ཐོག་ཏུ་བླ་ན་མྲེད་པའི་སྐུ་དབང་དྲེ་

༸གངོ་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆགོ་ལ་ཡདོ།  བླ་ཆྲེན་ཁག་གི་ཡང་སིད་ངོས་འཛིན་གནང་རྒྱུ་དང་། 

དགནོ་སྲེ་ཁག་གི་མཁན་པ་ོབསྐ་ོབཞག་རིགས་ཡངོས་རགོས་༸གངོ་ས་མཆགོ་ལ་སྐབས་འཇུག་

ཞུ་གི་ཡདོ།  བདོ་བརྒྱུད་ནང་བསན་གི་ཆསོ་བརྒྱུད་ཁག་གི་དགནོ་སྲེའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་འག་ོ

ཁིད་རྣམས་ཆསོ་བརྒྱུད་ས་ོསོའི་ཆསོ་ཕགོས་སབོ་སནོ་པས་བསྐ་ོབཞག་གནང་གི་ཡདོ་ཀང་།  
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དགྲེ་ལུགས་པའི་ཆསོ་བརྒྱུད་ཀི་དབུ་ཁིད་དགའ་ལྡན་ཁི་པས་གཙོས་དགྲེ་ལུགས་པའི་གདན་ས་

ཆྲེ་ཁག་གི་མཁན་པ་ོཡངོས་རགོས་ཀི་ག་ོགནས་ཤྲེས་ཡནོ་གནས་ཚད་ལ་གཞིགས་ཏྲེ་༸གངོ་ས་

ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆགོ་གིས་བསྐ་ོབཞག་གནང་གི་ཡདོ། 

༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་ནི་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསན་གི་དགྲེ་ལུགས་ཆོས་བརྒྱུད་

ནང་བསབ་སོམ་བཞྲེས་གནང་མཛད་ཀང་།  ཁོང་གིས་ཆོས་བརྒྱུད་ཆྲེན་པོ་བཞི་དང་།  གཡུང་

དྲུང་བོན་དང་ཇོ་ནང་དང་བཅར་པར་གུས་བཀུར་གནང་གི་ཡོད།  ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་ནི་

རིས་མྲེད་ཀི་སོབ་དཔོན་ཞིག་ཡིན་ལ་ཁོང་གིས་ཆོས་བརྒྱུད་བཞི་ཀའི་བཤྲེས་གཉྲེན་གི་དྲུང་

ནས་བཀའ་ཆོས་ཞུ་གནང་མཛད་ཡོད་པས།  ད་ལྟའི་ཆར་ཁོང་ནི་ཆོས་བརྒྱུད་བཞི་ཀའི་དབང་

ལུང་མན་ངག་གི་བཀའ་ཁིད་ཞུ་ཡུལ་ནང་བསན་གི་བང་མཛོད་མཆོག་ཏུ་བཀུར་བ་ཞིག་ཏུ་

གྱུར་ཡོད། 

ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་གིས་དུས་རྒྱུན་ནང་བསན་ཆོས་བརྒྱུད་ཡོངས་ཀི་དབུ་ཁིད་དང་།  

མཁན་པོ་ཚོས་མཉམ་ཞུགས་བྱྲེད་པའི་བོད་ཀི་ནང་བསན་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་ཆྲེན་ཚང་མའི་

དབུ་བཞུགས་གནང་གི་ཡོད།  ཚོགས་ཆྲེན་འདི་རིགས་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསན་དང་འབྲྲེལ་

བའི་གནས་ཚུལ་ཆྲེ་ཁག་དང་སིད་བྱུས་ཀི་ཐོག་ལ་བགྲོ་གླྲེང་གྲོས་བསྡུར་གནང་རྒྱུར་དུས་ནས་

དུས་སུ་བསྐོང་ཚོགས་གནང་གི་ཡོད། 

ད་ལྟ་སྐུ་འཚོ་བཞུགས་ཡོད་པའི་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་གིས་གཙོ་ཆྲེར་བྱུང་རབས་ནས་

བརྒྱུད་པའི་རང་ཆས་སུ་མངའ་བའི་མཚན་གནས་དང་།  རྲེས་འཇུག་པ་ཚོས་ཁོང་ལ་ཡོད་

པའི་ཡིད་ཆྲེས་དང་དད་པ་ལ་བརྟྲེན་ནས་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསན་དང་འབྲྲེལ་བའི་ལས་དོན་

ཚང་མའི་ཐོག་ལ་ཐུགས་ཐག་གཅོད་རྒྱུའི་སྐུ་དབང་མཐོ་ཤོས་མུ་མཐུད་འཛིན་གནང་བཞིན་

ཡོད།  ཕི་ལོ་༢༠༡༡ ཟླ་བ་གསུམ་པའི་ནང་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་བོད་ཀི་གྲོས་ཚོགས་ལ་བསལ་

བའི་ཕག་བྲིས་ཀི་ནང་དུ་ཁོང་གིས་ཆབ་སིད་སྐུ་དབང་བཤོལ་བ་ནས་བཟུང་སྲེ་ཏཱ་ལའི་བླ་

མ་སྐུ་ཕྲེང་དང་པོ་ནས་བཞི་པའི་གནས་བབ་བཞིན་ཆོས་ཕོགས་ཀི་མཛད་པ་ཁོ་ན་སྐོང་རྒྱུའི་

ཐུགས་འདོད་ཡོད་པ་གསལ་པོ་བཟོ་གནང་མཛད་ཡོད།
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ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་གི་ཡང་སིད་རྲེས་མ།

༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་མཆོག་གིས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༩ 

ཚེས་ ༢༤ ཉིན་སལ་བའི་ཡང་སིད་སྐོར་གི་ཡོངས་ཁབ་གསལ་བསྒགས་ནང་དུ་ཁོང་གི་ཡང་

སིད་ཇི་ལྟར་ངོས་འཛིན་བྱྲེད་པ་དང་།  གང་དུ་སྐུ་འཁྲུངས་རྒྱུའི་ཐད་ལ་ཐག་གཅོད་གནང་

བའི་སྐུ་དབང་ཆ་ཚང་ཁོང་རང་ཉིད་ལ་ཡོད་པའི་བཀའ་ནན་པོར་གནང་ཡོད།  དུས་ཚོད་

དྲེ་སྲེབས་མཚམས་སུ་ཡང་སིད་ཀི་ཐད་ལ་ཁོང་གིས་བོད་ཀི་ཆོས་བརྒྱུད་ཆྲེན་པོ་ཁག་གི་

དབུ་ཁིད་རྣམ་པ་དང་།  བོད་རིགས་མང་ཚོགས།  དྲེ་བཞིན་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསན་གི་རྲེས་

འབྲངས་པ་ཚོ་དང་གོ་བསྡུར་གནང་གི་ཡིན་གསུངས་གནང་ཡོད།

ཏཱ་ལའི་བླ་མ་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་ཞིང་ལ་ཕྲེབས་རྲེས་ཁོང་གི་ཡང་སིད་འཚོལ་རྒྱུའི་

འགན་ཁུར་དྲེ་གཙོ་ཆྲེར་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་གི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་ལས་སྣྲེ་ཚོའི་སྲེང་དུ་ཡོད། 

ཁོང་ཚོས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་སྐུ་ཕྲེང་རིམ་བྱོན་དང་འབྲྲེལ་བ་དམ་ཟབ་ཡོད་པའི་དམ་ཚིག་ལྡན་པའི་

ཆོས་སྐོང་སྲུང་མ་ཚོ་དང་།  བོད་བརྒྱུད་ནང་བསན་གི་ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་གི་དབུ་ཁིད་རྣམ་པ་

དང་ལྷན་དུ་གོ་བསྡུར་གནང་དགོས།  ཁོང་རྣམ་པའི་ལམ་སོན་གི་འགོ་ཏུ་ཆོས་ཕོགས་ཀི་དབུ་

ཁིད་ཚོས་ཡང་སིད་བརད་གཅོད་ཀི་དོན་དུ་སྔ་མོའི་སོལ་རྒྱུན་ཕག་བསར་གནང་གི་རྲེད།  

༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆྲེན་པོ་མཆོག་གིས་ཀང་ཁོང་གི་ཡང་སིད་ཀི་ཐད་ལ་དོགས་པ་

དང་།  མགོ་འཁོར་མི་ཐྲེབས་པའི་ཆྲེད་དུ་ཡིག་ཐོག་ནས་ལམ་སོན་ཁ་གསལ་འཇོག་གནང་གི་

ཡིན་ཞྲེས་དམིགས་སུ་བཀར་ནས་གསུངས་གནང་ཡོད།

ད་ལྟའི་ཆར་རྒྱ་ནག་གིས་༸གོང་ས་མཆོག་གི་རྒྱལ་སྤིའི་ནང་གི་མཚན་སན་དྲེ་

ཉམས་ཉྲེས་དང་།  གཏོར་བཤིག་གཏོང་བར་དྲིལ་བསྒགས་ཤུགས་ཆྲེ་མུ་མཐུད་བྱྲེད་བཞིན་

ཡོད་ཙང་།  སྒིག་འཛུགས་དང་ཡང་སིད་ཀི་བརྒྱུད་རིམ་དྲེ་ཕིའི་གཡོ་ཐབས་དང་ཆབ་སིད་

ཀི་སངས་འཛིན་འགོ་ཚུད་ཉྲེན་ཡོད།  ༸གོང་ས་མཆོག་གིས།  བོད་མིའི་ཁིམས་མཐུན་ལམ་

སོལ་ཁས་མི་ལྲེན་པར།  སིད་དོན་གི་དགོས་མཁོ་ལ་བརྟྲེན་ནས་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སྤི་

མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ཆབ་སིད་དབང་འཛིན་པས་མཚོན།  སིད་དབང་འཛིན་པ་སུ་ཞིག་གིས་

ཡང་སྤྲུལ་འདྲེམས་སྒྲུག་བྱས་པ་བྱུང་ཚེ།  དྲེ་ལ་སུས་ཀང་རྒྱལ་བའི་ཡང་སྤྲུལ་དུ་ངོས་འཛིན་

དང་དད་མོས་བྱྲེད་མི་དགོས་པ་ཡིད་འཇགས་དགོས། ཞྲེས་ལམ་སོན་གསལ་པོ་གནང་ཡོད།
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ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་གི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་མ་འངོས་པ།

ནང་ཆོས་ནི་རྒྱ་ནག་ནང་དུ་ཐྲེགས་པ་ཆྲེན་པོའི་རྲེས་འབྲངས་པ་ས་ཡ་གསུམ་བརྒྱ་གཡས་

གཡོན་ཡོད་པ་ཐྲེ་བའི་འཛམ་གླིང་ནང་དུ་རྲེས་འབྲངས་པ་འཐྲེར་འབུམ་ཕྲེད་ལས་མང་བས་

ཉམས་ལྲེན་བྱྲེད་པའི་ཆོས་ལུགས་ཤིག་རྲེད།  བརྒྱ་ཕག་མང་པོའི་རིང་ལ་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་

གི་སྒིག་འཛུགས་དྲེ་ནི་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསན་འཇིག་རྟྲེན་གི་ལྟྲེ་བར་གྱུར་ཡོད། 

༸གངོ་ས་མཆགོ་རྒྱ་གར་དྷ་རམ་ས་ལར་གཏན་བཞུགས་གནང་བའི་རྲེས་སུ་ཁོང་ལ་

བརྒྱ་ཕག་དུ་མའི་ལ་ོརྒྱུས་ལྡན་པའི་བདོ་བརྒྱུད་ནང་བསན་སར་གསོ་དང་།  ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆགོ་

གི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་མཛད་པ་འཕིན་ལས་མུ་མཐུད་སྐངོས་གནང་མཛད་རྒྱུར་ཞིང་ས་གཤིན་

པ་ོཞིག་བརྲེད་གནང་ཡདོ།  ༸གངོ་ས་མཆགོ་གིས་དབུས་བདོ་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ནང་དུ་ཆབ་

སིད་དབུ་ཁིད་ཀི་མཛད་འགན་བཤོལ་གནང་སྲེ།  གང་ཉིད་ཀི་སྐུ་ཚེ་དང་སྒིག་འཛུགས་དྲེ་སྐྲེ་

འགྲ་ོསྤིའི་བདྲེ་ཐབས་སུ་གཏངོ་གནང་རྒྱུར་བདམས་གནང་།  ༸གངོ་ས་མཆགོ་གིས་བཀའ་སབོ་

དང་གསུང་ཆསོ་བརྒྱུད་དྲེ་བདོ་ཀི་སྐད་ཡིག་དང་ལྲེགས་བྱང་སྲུང་སོྐབ་དང་།  ད་ལྟའི་ཆར་རྒྱ་

ནག་གིས་སངས་འཛིན་བྲལ་བའི་དཔལ་འབྱོར་བྲེད་སྤོད་ལོག་པར་བཏང་བ་བརྒྱུད་གཏོར་

སྐོན་ཐྲེབས་བཞིན་པའི་བོད་ཀི་རང་བྱུང་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐོབ་ཀི་སྐོར་ལ་གསུང་གསང་ཐོན་

པོའི་སྒོ་ནས་བཀའ་སོལ་གནང་གི་ཡོད།
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ཕོགས་མཚུངས་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་འཛམ་གླིང་གི་ཆོས་ལུགས་ནང་ཁུལ་འཆམ་

མཐུན་ཡོང་བར་སྐུ་ངལ་འཛད་མྲེད་སྐོན་གནང་གི་ཡོད།  ཁོང་གིས་ཆོས་ལུགས་ཁག་གི་ལྟ་

གྲུབ་མི་མཐུན་པ་ཡོད་ཀང་།  དྲེ་དག་ཚང་མས་འགྲོ་བ་མིའི་རིགས་ཀི་གནས་སངས་ཡར་

རྒྱས་དང་བསམ་བློ་དུལ་བའི་མངོན་འདོད་ཀི་ཐབས་ལམ་སོན་པ་གཅིག་མཚུངས་ཡིན་ཞྲེས་

བཀའ་གནང་གི་ཡོད།  ༸གངོ་ས་མཆགོ་གིས་བདྲེན་པ་གཅིག་དང་ཆསོ་ལུགས་གཅིག་ཡིན་

པའི་བསམ་ཚུལ་དྲེ་ནི་ཉམས་ལྲེན་པ་སྒྲེར་ཁོ་ནར་འཚམས་པའི་གནས་སངས་ཤིག་རྲེད་ཅྲེས་

དང་།  འནོ་ཀང་རྒྱ་ཆྲེ་བའི་སྤི་ཚོགས་གཞིར་བཞག་བྱས་ན།  ང་ཚོས་ཆོས་ལུགས་འདྲ་མིན་ལ་

ངོས་འཛིན་དང་།  བདྲེན་པའི་རྣམ་པ་འདྲ་མིན་ལ་གུས་ཞབས་བྱྲེད་པའི་དགོས་མཁོ་ཡོད་པར་

བཀའ་གནང་གི་ཡོད། 

༸གོང་ས་མཆོག་གིས་འདི་དག་ལ་ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟྲེན་པའི་བཟང་སྤོད་དམ། 

འཇིག་རྟྲེན་ཀུན་ཁབ་ཀི་རིན་ཐང་ཞྲེས་གསུངས་ཏྲེ་བྱམས་སིང་རྲེ་དང་།  བཟོད་སྒོམ་ཆོག་

ཤྲེས།  རང་སོམ་རང་སྲུང་གི་རིན་ཐང་སོགས་གོང་མཐོར་སྲེལ་ཐབས་ཤུགས་ཆྲེ་གནང་གི་ཡོད།  

ཁོང་གིས་རིན་ཐང་འདི་དག་གི་གལ་གནད་སྐོར་ལ་གོ་སྐབས་ནམ་བྱུང་དང་།  སུ་ཞིག་མཇལ་

འཕད་བྱུང་བ་ཚང་མར་བཀའ་སོབ་གནང་རྒྱུ་དྲེ་གལ་ཆྲེར་འཛིན་གནང་གི་ཡོད། 

༸གོང་ས་མཆོག་གིས་འཛམ་གླིང་རྒྱལ་སྤིའི་ཞི་བདྲེ་དང་ཕན་ཚུན་བསམ་ཤྲེས་ཀི་ཐོག་

ལ་འབད་བརོན་གནང་པ་དྲེས་ཁོང་ལ་ཀུན་ཁབ་ཀི་ཆྲེ་མཐོང་དང་གུས་བཀུར་ཐོབ་ཡོད་ལ།  

ཕི་ལོ་༡༩༨༩ ལོར་ནོར་ཝྲེ་ནོ་བྲེལ་གཟྲེངས་རྟགས་ཚོགས་ཆུང་གིས་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་བོད་

ཀི་རང་དབང་འཐབ་རོད་ཀི་ཐད་ལ་བྱུང་རབས་དང་ལྲེགས་བྱང་གི་རིས་ཟིན་པའི་བོད་མིའི་

རིག་གཞུང་སྲུང་སྐོབ་ཆྲེད་ཕན་ཚུན་གཉིས་སན་དང་།  བཟོད་སྲེམས་གཞི་རར་བྱས་པའི་

ཞི་བའི་ཐབས་ལམ་བརྒྱུད་དྲེ་དཀའ་རོག་སྲེལ་ཐབས་སུ་དབུ་ཁིད་གནང་བ་དྲེར་ནོ་བྲེལ་ཞི་

བདྲེའི་གཟྲེངས་རྟགས་ཕུལ་གནང་བ་རྲེད། 

༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་ནི་བོད་རྒྱལ་ཁབ་དང་མི་རིགས་ཀི་མཚོན་

རྟགས་ཡིན་པ་ཙམ་མ་ཟད།  གོ་ལ་ཧྲིལ་པོའི་ནང་གི་ཞི་བདྲེ་དང་སིང་རྲེ་སྲེལ་མཁན་གི་

དཔའ་བོ་ཞིག་ཀང་རྲེད།།
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པདྨ་ཚེ་དབང་ཤཱསྟིས་དབྱིན་ཡིག་ནས་བདོ་ཡིག་ཏུ་བསྒྱུར་ཞིང་།  ཚིག་སྦརོ་གི་ག་ོདནོ་ལ་དགོས་རདོ་འབྱུང་

སྐབས་ཐོག་མའི་མ་ཡིག་དབྱིན་ཡིག་ལ་གཞི་བཅལོ་དགསོ་པ་ཡིན།  

ཞུ་དག་དང་ལྟ་ཞིབ་པ་དྲུང་ཟུར་ཀུན་དགའ་བཀིས།

དྲེབ་གཟུགས་བྱུས་འགདོ་པ་བར་གླིང་བཀ་ཤིས་ཕུན་ཚོགས། 

ངོ་སོྤད་དྲེབ་ཆུང་འདིའི་ནང་གི་སྐུ་པར་མཁོ་འདནོ་གནང་མཁན་དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་ཡིག་ཚང་གི་པར་པ་

ཆསོ་འབོྱར་ལགས་དང་།  བསདོ་ནམས་རགོས་བཟང་ལགས།  མལ་རི་སྦུ་ལུམ་ལགས།   ཕི་དྲིལ་འགྲྲེམས་

སནོ་ཚན་པ་བཅས་ལ་ཐུགས་རྲེ་ཆྲེ་ཞུ། 

བཀའ་ཟུར་བླ་ོབཟང་སན་གྲགས་ལགས་དང་། དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་གི་དྲུང་ཟུར་བླ་ོབཟང་སྦིན་པ་ལགས།  

འབུམ་རམ་པ་བཀ་ཤིས་རབ་རྒྱས་ལགས། བསོད་ནམས་ཚེ་རིང་ལགས་བཅས་ནས་ངོ་སྤདོ་དྲེབ་ཆུང་འདིའི་

དབྱིན་ཡིག་མ་ཟིན་རམོ་སྒིག་ལས་དནོ་ལ་ཕག་རགོས་གནང་བར་བདོ་ཀི་ཐྲེབས་རས་ཐུགས་རྲེ་ཆྲེ་ཞུ།  

དྲེབ་ཆུང་འདི་པར་སྐྲུན་འགྲྲེམས་སྲེལ་གི་ཆྲེད་དུ་དཔལ་འབོྱར་གི་མཐུན་རྐྲེན་གནང་མཁན་གངས་ལངོས་

གྲེ་སར་ཚང་སྐལ་བཟང་རྒྱས་རྒྱས་ཁི་ལགས་དང་། ཕུན་རབ་པ་བསན་འཛིན་སྐལ་བཟང་ལགས། ལྷ་མ་ོཚེ་

འཛོམས་རོྨག་དཀར་ཚང་བཅས་ལ་བདོ་ཀི་ཐྲེབས་རས་ཐུགས་རྲེ་ཆྲེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 

 ཨ་རིའི་གྲངོ་ཁྲེར་ནིའུ་ཡགོ་ནང་རྟྲེན་གཞི་བྱས་པའི་བདོ་ཀི་ཐྲེབས་རས་ཕི་ལ་ོ ༢༠༡༩ ཟླ་བ་ ༩ 

པར་པར་སྐྲུན་འགྲྲེམས་སྲེལ་ཞུས། པར་ཐྲེངས་དང་པརོ་དྲེབ་གྲངས་ ༦༠༠༠ པར།
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༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་གི་སྒིག་འཛུགས།

༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་མཆོག་ནི། བོད་གངས་ཅན་ལོངས་ཀི་

བོད་མི་དང་།  འཛམ་གླིང་ཁོན་ཡོངས་ཀི་ནང་པའི་རྲེས་འབྲངས་པ་རྣམས་ལ་ཆོས་ཕོགས་ཀི་དབུ་

ཁིད་སོལ་བར་ཆྲེས་གོང་དུ་བཀུར་བའི་སྒིག་འཛུགས་ཞིག་མཚོན་གི་ཡོད།  དྲེ་ནི་༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་

ཕྲེང་རིམ་བོྱན་གིས་དྲེང་གི་བར་དུ་དུས་རབས་མང་པོའི་ལོ་རྒྱུས་བརྒྱུད་དྲེ་སྐྲེད་འཕྲེལ་དང་སྦྲགས་

བོད་ཀི་འགྱུར་འགྲོས་ཐོག་དབུ་ཁིད་མཛད་བའི་ཆོས་ཕོགས་ཀི་སྒིག་འཛུགས་ཞིག་རྲེད། ༸རྒྱལ་

དབང་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་མཆོག་གིས་དུས་རབས་ཉི་ཤུའི་ཆབ་སིད་ཀི་གཉན་འཕང་བརྒྱུད་དྲེ་

བོད་མིའི་དབུ་འཁིད་པ་དང་ལྷན་དུ་གོ་ལ་ཁོན་ཡོངས་སུ་འགྲོ་བ་མིའི་ཤྲེས་རབ་དང་གཟི་བྱིན་

གི་མཚོན་རྟགས་ཞིག་ཏུ་གྱུར་པའི་མཛད་འཕིན་ཧ་ལས་པ་བསྐངས་དང་སྐོང་བཞིན་ཡོད།  དྲེང་

རབས་ཀི་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་གི་སྒིག་འཛུགས་དྲེ་ད་ཆ་བཟང་སྤོད་དབུ་ཁིད་ཀི་གོ་ལའི་སིངས་

ཆ་འདིའི་སྲེང་དུ་བཞུགས་ཡོད་ལ།  སིངས་ཆ་འདི་བརྒྱུད་དྲེ་འཛམ་གླིང་ཁོན་ཡོངས་ཀི་དད་ལྡན་

རྣམས་ལ་ཆོས་ཕོགས་ཀི་ཕོགས་སོན་འཁོར་ལོའི་ཚུལ་དུ་ལམ་སོན་མུ་མཐུད་སོལ་གནང་མཛད་ཀི་

རྲེད།  

 ༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་ཆྲེན་པོ་མཆོག་ནི་བོད་མི་མང་དང་བོད་མི་རིགས་

ཀི་མཚོན་དོན་ཡིན་པ་མ་ཟད།  འཛམ་གླིང་གི་ཞི་བདྲེ་དང་བྱམས་བརྲེ་དར་སྲེལ་གི་སྣྲེ་འཁིད་པ་

ཡང་ཡིན། 

THE TIBET FUND
212-213-5011

info@tibetfund.org
www.tibetfund.org

241 East 32nd Street, New York, NY 10016


