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རྩོམ་སྒྲིག་པའི་ངོ་སྤྲོད།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༤ ལ་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ནས་གནང་བའི་ཕྱག་

ཡིག་ནང“རྒྱ་ཕྱོགས་ནས་བླ་སྤྲུལ་ཡང་སྲིད་སྐོར་ལ་དོ་སྣང་ཤུགས་ཆེ་དང། འཁྱོག་

བཤད་དྲིལ་བསྒྲགས་ཤུགས་ཆེ་བྱེད་མུས་ལ་དཔྱད་ཞིབ་དང་འབྲེལ་དེ་སྔོན་ནང་པ་

སངས་རྒྱས་ཀྱི་བླ་སྤྲུལ་ལམ་ལུགས་སྤྱི་དང་། ལྷག་པར་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་ཆསོ་ལུགས་

ནང་མ་འདས་སྤྲུལ་སྐུའི་སྐརོ་དཔེ་མཚོན་ཡདོ་ངེས་པར་བརྟེན་འཚོལ་བསྡུ་ཉམས་ཞིབ་

དང་འབྲེལ་དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཞིག་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་ཀྱིས་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༣༠ 

གོང་འབུལ་གནང་ཡོང་བ་ཕེབས་འདུག”ཅེས་འཁོད་པ་ལྟར་སྐབས་དེའི་བདེ་སྲུང་
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གསལ་དུས་ཚོད་ནང་ཕུལ་གནང་བ་འདྲ། 

 དེ་རྗེས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༧ དང། བདེ་སྲུང་བཀའ་བློན་མཆོག་

གི་མཚན་རྟགས་འཁོད་པའི་ཡིག་ཆུང་ནང“མུ་མཐུད་ཐུགས་སྣང་གིས་རྒྱུ་ཆ་བཙལ་

འཚོལ་དང། རྩོམ་པ་པོ། པར་བྱང། པར་སྐྲུན། ལོ་ཁམས་སོགས་ཞིབ་མཆན་འགོད་

འོས”ཞེས་ཕེབས་འདུག

 དེ་ནས་བདེ་སྲུང་བོད་གནས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་

ཁང་དུ་མཚན་བསྒྱུར་གནང་རྗེས་ཡང་སྲིད་སྐརོ་གྱི་ལས་དནོ་དེའི་ལས་འགན་དང་མ་

འདས་སྤྲུལ་སྐུ་འགའ་ཤས་ཀྱི་དཔྱད་གཞི་ང་ལ་གནང་ཞིང། སྐབས་དེའི་འགན་འཛིན་

ནས་སྒྲིག་ཕྱོགས་ཐད་འདི་དང་་་་འདི་འདྲ་ཞིག་ཡིན་ཞེས་གསུངས། འོན་ཀྱང་ངས་

ཀ



དེའི་ཕྱོགས་འདྲ་བ་ཡོད་པ་གང་ཞིག་ལ། རང་ཉིད་ཀྱི་འདོད་ཕྱོགས་ལྟར་ཅུང་འགྱུར་

ལྡོག་བཏང་ནས་བསྒྲིགས་ཡོད།

 དངསོ་སུ་འག་ོའཛུགས་སྐབས་ཞིབ་འཇུག་གི་དཔྱད་གཞི་གཙོ་བོ་བླ་རབས་ཀྱི་

རྣམ་ཐར་དང་ཆསོ་བྱུང་རྩམོ་ཡིག་སགོས་ཡིག་ཚགས་བཏུས་ཏེ། རྗེས་ཕྱགོས་ཡང་སྲིད་

ཀྱི་གནད་དོན་ཐད་དོ་སྣང་དང་ཞིབ་འཇུག་གནང་མཁན་དག་ལ་དཔྱད་གཞི་འཚོལ་

བདེ་སོགས་སུ་ཐུགས་ཕན་ཡོང་རེ་བྱུང་ཡང། རང་ཉིད་ལ་ཞིབ་འཇུག་གི་ཉམས་མྱོང་

རྨང་གཞི་ཞན་པས་དེ་ཙམ་ཐུགས་ཕན་གསོལ་བ་ཞིག་ཡོང་རྒྱུའི་རེ་བ་མི་རྙེད། 

 འདི་གྲུབ་ནས་དུས་ཚོད་གང་ལ་གང་འཚམས་ཤིག་བར་དུ་ལྷགས་སོང་། དེ་

ནས་བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་གི་གྲོས་སྟོན་པས་སོྣན་འཕྲི་གཏན་འཁེལ་གྱི་

སློབ་སྟོན་ཟིན་རྗེས་བསྐྱར་སྒྲིག་གིས་ད་ལམ་འདོན་སྤེལ་ཞུས།  རྩོམ་སྒྲིག་གི་ལས་

དོན་ཐད་མི་ལྡེང་བའི་ཞན་ཆ་ཡོང་རྒྱུ་ནི་ལས་དོན་གྱི་ཆོས་ཉིད་ཡིན་པས། ཡོ་བསྲང་

གི་དགོངས་ཚུལ་ཡོང་རྒྱུར་དགའ་བསུ་ཞུ།། །།

ཁ



གླེང་གཞི།

༄༅། །འདིར་གླེང་བར་བྱ་བ་ནི་སྲལོ་རྒྱུན་བོད་ལས་བྱུང་བའི་བླ་མ་སྤྲུལ་སྐུའི་ཡང་སྲིད་

སྐརོ་དང། དེ་ཡང་མད་ོརྒྱུད་བསྟན་བཅསོ་ལས་ལུང་ཇི་ལྟར་བསྟན་པ། བོད་དུ་བླ་སྤྲུལ་

ཡང་སྲིད་ངོས་འཛིན་ཞུ་སྲོལ་ཇི་ལྟར་བྱུང་བ། བྱུང་ནས་འགྱུར་ལྡོག་གི་རིམ་པ། བོད་

བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གྱི་རྒྱུད་འཛིན་འཕེལ་རིམ་དང་། ངོས་འཛིན་ཞུ་སྲོལ་ཐད་ཀྱི་མ་

འདས་སྤྲུལ་སྐུ་ངསོ་འཛིན་ཞུ་ཕོྱགས། ༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་རིམ་པ་བོྱན་ཚུལ། ༸རྒྱལ་

དབང་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པ་ོམཆགོ་ནས་ཡང་སྲིད་ཐད་གནང་བའི་བཀའ་སླབོ་

ཀྱི་གནད་བསྡུས། རྒྱ་གཞུང་གིས་ཡང་སྲིད་ཐོག་ཐེ་ཇུས་བྱས་ཏེ་ཁྲིམས་སྒྲིག་གཏན་

འབེབས་དང་བསྒྲགས་གཏམ་སྣ་ཚོགས་སྤེལ་ནས་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་དགསོ་མཁ་ོསྒྲུབ་ཐབས་

ཇི་ལྟར་བྱས་དང་བྱེད་བཞིན་ཡདོ་པ་སགོས་བླ་རབས་ཀྱི་རྣམ་ཐར་དང་། རྩམོ་ཡིག ཡིག་

ཚགས་སོགས་ནས་དོན་དངོས་རྣམས་གླེང་གཞིར་བཏུས་ཏེ་ཚན་ཁག་དྲུག་ཏུ་ཕྱེ་ནས་

དཔྱད་གཞིར་བསྡུ་རུབ་ཀྱིས་ཐད་བརྗོད་བྱས་པ་ཞིག་ལས། ས་མཐའ་རི་སྐོར་གྱི་ཆོས་

འབྱུང་རྒྱས་བཤད་འདིར་མེད། བླ་སྤྲུལ་ཡང་སྲིད་ངོས་འཛིན་ཞུ་སྲོལ་ཇི་མ་ཇི་བཞིན་

དཔྱད་གཞིར་བཏུས་ཐུབ་ན། ལ་ོརྒྱུས་ཀྱི་སྲལོ་རྒྱུན་ང་ོམ་དང་། བརྒྱུད་དགསོ་པའི་རིམ་

པ་སོགས་ཅུང་ཆ་ཚང་བ་ཤེས་རྟོགས་ཐུབ་རྒྱུར་ཕན་ཐོགས་བྱུང་ན་སྙམ།
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 ཡང་སྲིད་ངསོ་འཛིན་ཞུ་བའི་སྲལོ་ཐགོ་མར་བོད་ནས་བྱུང་མདོ། ད་ལྟ་གནའ་

དེང་གང་དུ་བལྟས་ཀྱང་བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་གཅིག་པུ་མིན་པར། “རྒྱལ་ཕྱིའི་མི་སྤྲུལ་སྐུར་

ངོས་བཟུང་བྱེད་པའི་གནས་ཚུལ་བྱུང་མྱོང་མེད”[1]ཟེར་བ་དེ་ཡང་དོན་དངོས་དང་

མི་མཐུན་པ་ནི། ༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་གསུམ་པའི་ཡང་སྲིད་༸རྒྱལ་བ་ཡོན་ཏན་རྒྱ་

མཚོ་མཆོག་སོག་ཡུལ་དུ་སྐུ་འཁྲུངས་པ་ལ་སོགས་བླ་མ་སྤྲུལ་སྐུའི་ཡང་སྲིད་ལ་རྒྱལ་

མཚམས་ཀྱི་དབྱེ་བ་མེད་པ་ལོ་རྒྱུས་ཀྱིས་གསལ་འཕྲོད་དང། དེ་བས་བོད་བརྒྱུད་ནང་

བསྟན་དར་ཡུལ་བོད་ཙམ་མ་ཟད། ཕྱི་སོག་དང། འབྲུག བལ་ཡུལ། རྒྱ་གར་གྱི་ཧི་མ་

ལ་ཡའི་རི་རྒྱུད་ཀྱི་འབྲས་ལྗངོས་དང། མནོ། ལ་དྭགས། ལཱ་ཧུལ་སི་པི་ཏི[Lahaul–Spiti]

སགོས་ནང་ཡང་སྲིད་ངསོ་འཛིན་ཞུ་སྲལོ་ལམ་ལུགས་སྔར་ནས་ད་བར་དར་ཁྱབ་ཡདོ་

མུས་ཐགོ གཙོ་བོ་༸རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོཆེ་མཆགོ་གིས་དབུས། ཆསོ་བརྒྱུད་དབུ་ཁྲིད་སྐྱེས་

ཆེན་དམ་པ་རྣམས་ཀྱིས་ལམ་སྟནོ་ཕེབས་པ་གཞིར་བཞག་གིས་རྩད་ཞིབ་སྐབས་སྐུ་ཆས་

སྐུ་འཁོར་ངོས་འཛིན་སོགས་སྔོན་གནས་རྗེས་དྲན་དང་། གཞན་ཡང་ཆོས་ཕོྱགས་ཀྱི་

བརྟག་ཐབས་སྣ་ཚོགས་བརྒྱུད་ནས་ཡང་སྲིད་འཁྲུལ་བྲལ་ངོས་འཛིན་བྱས་དང་བྱེད་

མུས་ཀྱི་དཔེ་མཚོན་དེང་སྐབས་བརྙན་པར[2]ཡང་མཇལ་རྒྱུ་ཡོད།

 དེས་ན། སྐབས་བབ་བླ་སྤྲུལ་ཡང་སྲིད་ངོས་འཛིན་ཐད་ངེས་པར་དུ་ཤེས་

དགོས་པ་ནི“བླ་མ་སྤྲུལ་སྐུའི་ཡང་སྲིད”ཅེས་པའི་ཚིག་འབྲུའི་གོ་དོན་གསལ་རྟོགས་

བྱ་རྒྱུ་དེ་རེད། འདིར“བླ”ཞེས་པ་ནི་བླ་ན་མེད་པའམ། ཡོན་ཏན་གོང་བཀུར་འོས་པ་

དང། “སྤྲུལ”ཞེས་པ་ནི་སྐྱེས་བུ་དམ་པས་དགོས་པའི་དབང་གིས་བསམ་བཞིན་དུ་

མི་སོགས་ལ་སྤྲུལ་པ། “སྐུ”ཞེས་པ་ནི་གདུལ་བྱ་ཐ་མལ་བས་ཀྱང་སྣང་ཐུབ་པའི་སྐུར་

བཟུང་བ། “ཡང”ཞེས་པ་ནི་དེ་ལྟར་བསྟན་པ་དང་འགྲོ་བའི་དོན་དུ་ཡང་དང་ཡང་

[1] http://tb.tibet.cn/2010zf/dlzc/201011/t20101124_774793.htm
[2] https://www.youtube.com/watch?v=mo1LINYO9wE
   https://www.youtube.com/watch?v=_0e9TphylMs
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ཅ

དུ་བོྱན་པ། “སྲིད”ཅེས་པ་ནི་སྲིད་པར་སྐྱེ་བའི་ཚུལ་བཟུང་བ་ལྟ་བུ་ལ་ག་ོདགསོ་པ་དེ་

ཡིན། ཚུལ་དེ་དང་ཕྱོགས་མཐུན་པའི་བཞེད་པ། “སངས་རྒྱས་རྣམས་རང་ཉིད་སངས་

རྒྱས་ཟིན་པའི་རྗེས་སུ་སེམས་ཅན་གྱི་དོན་དུ་གང་ལ་གང་འཚམས་པའི་སྤྲུལ་པ་སྣ་

ཚོགས་བསྟན་ནས་འགྲ་ོདནོ་མཛད་པ།”[3] ཞེས་དང། “བླ་སྤྲུལ་གྱི་ཡང་སྲིད་ནི་ནང་

བསྟན་ནང་རྣམ་ཤེས་ཀྱི་རྒྱུན་མི་ཆད་པ་དང། སྐྱེ་འཆིའི་འཁོར་བ། སངས་རྒྱས་ཀྱིས་

སྤྲུལ་པའི་སྐུ་སྣ་ཚོགས་ལ་བརྟེན་ནས་འགྲ་ོབ་སྐྱབོ་པ་བཅས་ཀྱི་འདུ་ཤེས་ལས་བྱུང་བ་

ཞིག་རེད།”[4]  “ནང་བསྟན་ལ་རྒྱུས་མངའ་ཕྲན་ཙམ་ཡོད་མཁན་གྱིས་བླ་སྤྲུལ་ཡང་

སྲིད་ནི་ནང་བསྟན་ནང་གི་རྣམ་ཤེས་རྒྱུན་མི་ཆད་པ་དང་རྣམ་ཤེས་དེ་སྐྱེ་འཆིའི་ནང་

འཁརོ་བའི་ལྟ་སྟངས་ལས་བྱུང་བ་ཞིག་རེད། བླ་སྤྲུལ་ནི་ནུབ་ཕོྱགས་བདེ་བ་ཅན་གྱི་ཞིང་

ཁམས་སུ་བཞུགས་དགསོ་རུང་གདུལ་བྱ་རྣམས་ལ་སྣང་ཞིང་དེ་དག་གི་དནོ་མཛད་པར་

བསམ་བཞིན་སྲིད་པར་བཟུང་བའི་གཟུགས་སྐུ་ཡིན་པ་དང་སྲིད་པའི་འགྲ་ོབ་སྐྱབོ་ཀྱི་

ཡོད་པ་ཤེས་གསལ་རེད།”[5] ཅེས་ངོས་འཛིན་བྱེད་པ་དེའོ།

 དེ་ལྟར་ན། བླ་སྤྲུལ་ཡང་སྲིད་ནི་སྐྱེ་བ་སྔ་མའི་རྣམ་ཤེས་ཀྱི་རྒྱུན་མི་ཆད་པར་

སྐྱེ་བ་ཕྱི་མའི་སྐྱེ་སྲིད་འགྲུབ་པར་བྱེད་པའི་གསལ་རིག་གི་རིམ་པ་ལས་བྱུང་བས། ལྟ་

གྲུབ་འདི་སྐྱེ་བ་སྔ་ཕྱི་དང་ནང་བསྟན་ཆསོ་ལུགས་གཞིར་བཞག་པའི་སྟེང་ནས་འཇགོ་

དགོས་ཀྱི། ལྷ་མེད་སྨྲ་བ་དང། དངོས་གཙོ་སྨྲ་བས། སྐྱེ་བ་སྔ་ཕྱི་མི་འདོད་པར། སྐྱེ་བ་

སྔ་ཕྱི་ལས་བྱུང་བའི་བླ་མ་སྤྲུལ་སྐུའི་ཡང་སྲིད་འཚོལ་སྒྲུབ་ཐད་འདི་ཆོག་དང། དེ་མི་

[3]   དུང་དཀར་བློ་བཟང་འཕྲིན་ལས། དུང་དཀར་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། ཀྲུང་གོའ་ིབོད་རིག་པ་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་

བསྐྲུན། ༢༠༠༢/༤ པར་པར་ཐེངས་དང་པོ་བཏབ། ཤོག་གྲངས་ ༡༣༠༩ ནང་གསལ།
[4]   http://epaper.chinatibetnews.com/tibet/page/41/2011-11/09/03/2011110903_pdf.pdf ནགས་གཙང་

རིན་པོ་ཆེས་ཡང་སྲིད་ཀྱི་དྲི་བར་ལན་བསྐྱོན་པ། བོད་ལྗོངས་ཉིན་རེའི་ཚགས་པར།[གཤམ་ལ་བོད་ལྗོངས་ཉིན་ཚགས་

ཞེས་བསྡུས་མིང་འགོད་རྒྱུ] པར་ངོས་ ༣ པར་གསལ།
[5] http://epaper.chinatibetnews.com/tibet/html/2011-11/03/node_42.htm རྩོམ་པ་པོ་ཡེ་རྡོར། ཏཱ་ལས་ཡང་

སྲིད་སྐོར་གྱི་གཡོ་སྒྱུ་འཁྲབ་པའི་དོན་ངོ་མ་ནི་བོད་རང་བཙན་ཡིན་པ། བོད་ལྗོངས་ཉིན་ཚཌ། པར་ངོས་ ༣ པར་གསལ།
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ཆགོ་ཅེས་ཐག་བཅད་ནས་ཁྲིམས་སྒྲིག་བཟསོ་ཏེ་ཚད་བཀག་བྱེད་པ་ནི་ཡང་སྲིད་ཕེབས་

པའི་དནོ་དངསོ་ཀྱི་གནས་ལུགས་དང་མི་མཐུན་པས། གཞུང་སྒེར་གང་དང་གང་དག་

གིས་བླ་སྤྲུལ་ཡང་སྲིད་སྐརོ་ལ་ལུགས་མཐུན་གྱི་རྒྱུས་མངའ་དང། ཤེས་རྟགོས། ཡང་ན་

ཁྲིམས་བསྒྲགས་བཅས་བྱེད་པར་འདདོ་ན། ཐགོ་མར་ཤེས་དགསོ་པ་ནི། ལས་རྒྱུ་འབྲས་

དང་སྐྱེ་བ་སྔ་ཕྱིའི་སྐོར་སོགས། ཡང་སྲིད་ལམ་ལུགས་གང་ལས་བྱུང་བའི་གསུང་རབ་

ཀྱི་དགངོས་དནོ། རང་ལུགས་དང་གཞན་ལུགས་ཀྱི་དགག་གཞག་སྤངོ་གསུམ་སྐརོ་གྱི་

རྨང་གཞིའི་ཤེས་བྱ་ཁོང་དུ་ཆུད་དགོས་པ་ནི། ཡང་སྲིད་ཀྱི་སྐོར་ལ་ཐེ་ཇུས་བྱེད་པར་

འདོད་པ་ཀུན་གྱིས་ཐོག་མར་ཤེས་དགོས་པའམ། ཡང་ན་སྒྲུབ་དགོས་པའི་གལ་གནད་

ཅིག་ཏུ་འགྱུར་ཡོད་དོ།། །། 

 

ཆ
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བླ་སྤྲུལ་ཡང་སྲིད་ཕེབས་ཚུལ།

༄༅། །ཐགོ་མར་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གྱི་བླ་མ་སྤྲུལ་སྐུའི་ཡང་སྲིད་སྐརོ་འཆད་པར་

བྱེད་པ་ལ། ཆུ་མགོ་གངས་དང་ཆོས་མགོ་སངས་རྒྱས་ལ་ཐུག་པ་ལྟར་གཞུང་གང་ལས་

བྱུང་བའི་ཁུངས་ནི་སྟོན་པ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པའི་ལུང་རྟོགས་ཀྱི་བསྟན་པ་ཉམས་ལེན་པའི་

ནང་ཚན་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་ལས་ཡང་སྲིད་ཀྱི་ལམ་སྲལོ་དེ་བྱུང་བ་ཡིན་ལ། ནང་

པ་སངས་རྒྱས་པ་ཞེས་པ་ནི་དཀནོ་མཆགོ་གསུམ་སྐྱབས་གནས་ཡང་དག་ཏུ་ཁས་ལེན་

པའི་གང་ཟག་ཅིག་ལ་ཟེར་བ་དང། དཀོན་མཆོག་གསུམ་སྐྱབས་གནས་ཡང་དག་ཏུ་

ཁས་ལེན་པ་མ་ཟད། ལྟ་བ་བཀར་བཏགས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་བཞི་ཁས་ལེན་པའི་གང་ཟག་ལ་

ནང་པའི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་ཞེས་བརྗདོ། ནང་པའི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བར་ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་གི་

གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་གཉིས་དང། རྒྱས་པར་ཕྱེ་ན་བྱེ་བྲག་སྨྲ་བ་དང། མདོ་སྡེ་པ། སེམས་

ཙམ་པ། དབུ་མ་པ་བཅས་བཞི་ཡོད།

 བོད་གངས་ཅན་ལྗངོས་སུ་དར་བའི་ནང་པའི་ལྟ་གྲུབ་ནི་ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་སྔགས་

དང་བཅས་པ་ཆ་ཚང་བ་ཞིག་ཡིན་ལ། འདི་དག་ལས་འཕྲོས་ནས་བོད་དུ་བྱུང་བའི་བླ་

སྤྲུལ་ཡང་སྲིད་ངོས་འཛིན་བྱེད་པའི་ལམ་སྲོལ་དེ་བྱུང་བར་བཞེད་ལ། སྤྱིར་ན་སངས་

རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་ལ་ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ་དང༌། ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྐུ། ལོངས་སྐུ། སྤྲུལ་སྐུ་བཅས་བཞི་ཡོད། 

ང་ོབ་ོཉིད་སྐུ་ནི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་རྒྱུད་ཀྱི་སྤང་བྱ་སྤངས་པའི་འགགོ་བདེན་ལྟ་བུ་དང་། ཡེ་

ཤེས་ཆསོ་སྐུ་ནི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་རྒྱུད་ཀྱི་ཆསོ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་ཡེ་ཤེས། ལངོས་སྐུ་

ནི་ངེས་པ་ལྔ་ལྡན་གྱི་གཟུགས་སྐུ་མཐར་ཐུག་སྟེ། དཔེར་ན་རྒྱལ་བ་རོྡ་རྗེ་འཆང་ལྟ་བུ། 
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བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་དུས་དེབ།

སྤྲུལ་སྐུ་ཞེས་པ་ནི་ངེས་པ་ལྔ[1]དང་མི་ལྡན་པའི་གཟུགས་སྐུ་མཐར་ཐུག་ཅིག་ཡིན་

ཞིང། དེ་ནི་སྐུ་བཞིའི་ནང་ཚན་གྱི་སྤྲུལ་སྐུ་ཡིན་པས་དེ་ལ་སངས་རྒྱས་ཁ་ོནས་ཁྱབ་པ་

ཡིན། བདོ་དུ་དར་བའི་བླ་སྤྲུལ་ཞེས་པ་ནི་བསྟན་པ་དང་འགྲ་ོབའི་དནོ་དུ་སྐྱེས་བུ་དམ་

པ་རྣམས་ཀྱིས་བསམ་བཞིན་སྲིད་པའི་ཚུལ་བཟུང་ནས་བོྱན་པའི་སངས་རྒྱས་ཟིན་པ་

དང་མ་ཟིན་པའི་སྤྲུལ་སྐུ་རིགས་གཉིས་སུ་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། །

 སྤྱིར“བོད་སྲལོ་ངསོ་འཛིན་བྱེད་པའི་ཡང་སྲིད་རྣམས་ལ་སྤྲུལ་སྐུ་ཞེས་པའི་ཐ་

སྙད་རྒྱུན་འཇགས་སུ་སངོ་བ་ནི་དད་ལྡན་རྣམས་ཀྱི་བཀུར་ཚིག་ངག་རྒྱུན་དུ་འཇགས་

པར་སྣང།”[2] ཞེས་དང། འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་དབང་པོས། “སྐུ་ཡི་བཀོད་པ་

སྔ་མ་བསྡུས་ནས་ཕྱི་མ་བཟུང་བར་སྐྱེ་བ་དང། སྤྲུལ་གཞི་མ་བསྡུས་པར་སྤྲུལ་པ་གཞན་

དག་སྟོན་པ་སྤྲུལ་པ།” ཞེས་ངོས་འཛིན་བྱེད་སྲོལ་ཡང་བྱུང་བར་གྲགས། འོ་ན་ནང་པ་

སངས་རྒྱས་པའི་བསྟན་པའི་སྲལོ་གཏདོ་མཛད་པ་ོསྟནོ་པ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་གང་ཉིད་མཆགོ་

གི་སྤྲུལ་སྐུར་ཇི་ལྟར་བསྟན་ཞེ་ན། ཁངོ་ནི་ལངོས་སྤྱདོ་རྫགོས་སྐུའི་ང་ོབོར་སངས་རྒྱས་

ནས་འགྲ་ོབ་སེམས་ཅན་གྱི་དནོ་ལ་བསམ་བཞིན་དུ་སྤྲུལ་པའི་སྤྲུལ་སྐུ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་སྟེ། 

སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་གསུམ་མམ་སྐུ་བཞིའི་ནང་ཚན་མཛད་པ་བཅུ་གཉིས་མཛད་པའི་

བདག་ཉིད་ཅན་ཞིག་ཡིན། དེ་ཡང《འཇམ་དཔལ་མཚན་བརྗདོ》ལས། “སྤྲུལ་པའི་སྐུ་

སྟེ་སྐུ་ཡི་མཆགོ །སངས་རྒྱས་སྤྲུལ་པའི་རྒྱུད་འཆང་བ། །ཕོྱགས་བཅུར་སྤྲུལ་པ་སྣ་ཚོགས་

འགྱེད། །ཇི་བཞིན་འགྲ་ོབའི་དནོ་བྱེད་པ། །” ཞེས་དང་། འགྲེལ་བ་ལས། “འགྲ་ོབ་སྒྲལོ་

བའི་སླད་དུ་སྤྲུལ་པ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྤྲུལ་པའི་རྒྱུད་འཆང་བ་མཛད་

ལ། ཕྱོགས་བཅུའི་ཞིང་ན་སྤྲུལ་པ་སྣ་ཚོགས་པར་འགྱེད་པ་དང་། དེ་ལྟ་བུའི་སྤྲུལ་པས་

[1] གནས་ངེས་པ་འོག་མིན་སྟུག་པོ་བཀོད་ཁོ་ནར་བཞུགས་པ། སྐུ་ངེས་པ་མཚན་དཔེ་ཡོངས་སུ་གསལ་རྫོགས་ཀྱིས་

སྤྲས་པ། འཁོར་ངེས་པ་བྱང་སེམས་འཕགས་པ་ཤ་སྟག་གིས་བསྐོར་བ། ཆོས་ངེས་པ་ཐེག་ཆེན་གྱི་ཆོས་འབའ་ཞིག་

གསུང་པ། དུས་ངེས་པ་འཁོར་བ་ཇི་སྲིད་བར་དུ་བཞུགས་པ།
[2]   ༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་མཆོག བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གྱི་རྗེས་འཇུག་སེར་སྐྱ་ཀུན་དང་བོད་དང་བོད་

མིར་འབྲེལ་ཆགས་ཀྱི་སྐྱེ་འགྲོ་ཡོངས་ལ་སྩལ་པའི་བཀའ་སློབ། ༢༠༡༡/༩/༢༤ དྷརྨ་ཤཱ་ལཱ།
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བླ་སྤྲུལ་ཡང་སྲིད་ཕེབས་ཚུལ།

ཁམས་དང་མོས་པ་ཇི་བཞིན་དུ་འགྲོ་བའི་དོན་བྱེད་པའོ།” ཞེས་གསུངས་སོ། །

 དེ་སྔ་རྒྱ་གར་དུ་སྐུ་གོང་མའི་སྐྱེ་སྲིད་རེད་ཅེས་ངོས་འཛིན་ཞུ་སྲོལ་མ་བྱུང་

ཡང་རྒྱ་གར་གྱི་པཎ་གྲུབ་དག་གི་རྣམ་ཐར་ནང་སྐུ་སྐྱེ་སྔོན་མ་རྣམས་གནས་གང་དུ་

པཎ་གྲུབ་གང་དང་གང་དག་གིས་སྐུ་སྐྱེ་བཞེས་ཚུལ་གསལ་པ་ོབསྟན་ཡདོ་པར་གྲགས་

ལ། སླབོ་དཔནོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་དང་། བྲམ་ཟེ་ས་ར་ཧ། འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ལ་སགོས་

པ་བསྟན་པ་རྒྱས་པར་མཛད་པ་པ་ོདེ་རྣམས་ཀྱང་། སྟནོ་པ་ཉིད་ཀྱིས་མད་ོསྔགས་གསུང་

རབ་དུ་མ་ལས་མ་འངོས་པའི་བསྟན་འཛིན་གྱི་སྐྱེས་བུར་ལུང་བསྟན་པའི་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་

ཡིན་པ་ཡང《སྟོན་པའི་ལུང་བསྟན》ལས། “ང་ནི་མྱ་ངན་འདས་འོག་ཏུ། །ལོ་ནི་བཞི་

གཉིས་ལོན་པ་ན། །དྷ་ནི་ཀོ་ཤའི་མཚོ་གླིང་དུ། །ང་ལས་ལྷག་པའི་སྤྲུལ་སྐུ་འབྱུང།”[3] 

ཞེས་ནུབ་ཕོྱགས་ཨ་ོརྒྱན་གྱི་ཡུལ་དུ་སླབོ་དཔནོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་བོྱན་པར་ལུང་བསྟན་

པ་བཞིན་དངོས་སུ་ཕེབས་ཏེ་འགྲོ་དོན་མཛད་པ་དང་། ཡང《བླ་མེད་ཀྱི་རྒྱུད》ལས། 

“ང་ནི་མྱ་ངན་འདས་འོག་ཏུ། །ལོ་ནི་བརྒྱ་དང་བཅུ་གཉིས་ན། །གཅིག་ཅར་མཆོག་

གི་སྐལ་བ་ཅན། །ས་ར་ཧ་ཞེས་བྱ་བ་འབྱུང། །”ཞེས་སྟོན་པ་ཉིད་མྱ་ངན་ལས་འདས་

པའི་ལོ་བརྒྱ་དང་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་མཇུག་ཏུ་རྒྱ་གར་ཤར་ཕོྱགས་གྱི་ཡུལ་དུ་བྲམ་ཟེ་ས་

ར་ཧ་ཞེས་པ་བྱནོ་ནས་བསྟན་པའི་བྱ་བ་མཛད་པར་ལུང་བསྟན་པ་ཇི་བཞིན་ཕེབས་པ་

དང། 《འཇམ་དཔལ་རྩ་རྒྱུད》ལས་ཀྱང་། “ང་ནི་མྱ་ངན་འདས་འོག་ཏུ། །ལོ་ནི་བཞི་

བརྒྱ་ལནོ་པ་ན། །དགེ་སླངོ་ཀླུ་ཞེས་དེ་འབོད་བྱུང། །བསྟན་པ་ལ་ནི་དད་ཅིང་ཕན།”[4] 

ཞེས་སགོས་ཀྱིས་སྟནོ་པ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་ལ་ོབཞི་བརྒྱའི་རྗེས་སུ་དཔལ་མགནོ་

[3] http://www.dharmadownload.net/pages/english/Sungbum/010_69th-Je-Khenpo-of-Bhutan/69th-
Je-Khenpo_data/UDP/08_nya_69th%20Je%20Khenpo%20udp/08_05_nya_mthong%20grol%20

dkar%20chag.udc མཐོང་གྲོལ་ཀྱི་དཀར་ཆག་མཐོང་བ་དོན་ལྡན།

http://www.mentsee.org/pages/posts/f66fb3f7cf56f0bf51f54f7cf53f0bf54f51fa8f0bf60f56fb1f74f44f0

bf42f53f66f0d-1180.php
[4] ཡོངས་འཛིན་ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་མཚན། ལམ་རིམ་བླ་མ་བརྒྱུད་པའི་རྣམ་ཐར། ཤོག་གྲངས་ ༡༡༨ ནང་གསལ།
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བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་དུས་དེབ།

འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཞེས་བྱ་བ་བོྱན་ནས་བསྟན་པ་རྒྱས་པར་མཛད་པའི་ལུང་བསྟན་པ་

ཇི་བཞིན་ཕེབས་ཏེ་བསྟན་འགྲོའ་ིདོན་རྒྱ་ཆེར་མཛད་དོ། །

བོད་དུ་ལུང་མཐུན་ལྟར་ཡང་སྲིད་ཀྱི་བྱུང་རིམ།

བདོ་དུ་དར་བའི་བླ་མ་སྤྲུལ་སྐུའི་ཡང་སྲིད་ངོས་འཛིན་ཞུ་སྲོལ་དེ་ནང་པ་སངས་རྒྱས་

པའི་ཆོས་ལུགས་བོད་དུ་དར་འཕེལ་བྱུང་བའི་རྗེས། ཆོས་བརྒྱུད་དེ་དང་དེ་དག་གི་

གྲུབ་མཐའ་མང་པོ་ཞིག་རིམ་གྱིས་དར་འགོ་ཚུགས་པ་དང་དུས་མཉམ་དུ་གྲུབ་མཐའ་

དེ་དག་སོ་སོར་བསྟན་པ་འཛིན་སྐྱོང་སྤེལ་གསུམ་གནང་མཁན་གྱི་བླ་སྤྲུལ་ཡང་སྲིད་

མང་པ་ོཞིག་ཀྱང་རིམ་པར་དར་ཁྱབ་བྱུང། དེ་ཡང“བླ་མའི་སྐུ་སྐྱེ་ངསོ་འཛིན་ཞུ་བའི་

ལམ་སྲལོ་དེ་ནི་སངས་རྒྱས་ཆསོ་ལུགས་ནང་གང་ཟག་ཁྱད་དུ་འཕགས་པ་རྣམས་འགྲ་ོ

བའི་དོན་ཕྱིར་སྙིང་རྗེའི་དབང་གིས་འཁོར་བར་ཡང་། སྲིད་པ་ལེན་པ་ཞེས་པའི་ལུང་

ལ་བརྟེན་ནས་དར་བ་ཞིག་ཡིན།”[5]

བོད་དུ་བོྱན་པའི་བླ་སྤྲུལ་མང་དུ་བྱུང་བ་ལས། ༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་རིམ་བོྱན་ནི་

འཕགས་མཆོག་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་རྣམ་འཕྲུལ་དང། སྤྱན་རས་གཟིགས་ནི་སྙིང་

རྗེའི་དབང་གིས་འཁརོ་ལསོ་བསྒྱུར་བའི་རྒྱལ་པ་ོལ་སགོས་ཀྱི་རྣམ་པར་བོྱན་ནས་གངས་

རིའི་ཁྲོད་དུ་རྒྱལ་སྲིད་སྐྱོང་བར་མཛད་པ་དེ་ཡང། 《དཀོན་མཆོག་འབངས་ཀྱི་སྐྱེ་

རབས》ལས། “སྤྱིར་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་མགོན་པོ་ཡིན། སྒོས་གངས་རིའི་ཁྲོད་དུ་

རྒྱལ་སྲིད་སྐྱོང།” ཞེས་དང་།

 དམ་པའི་ཆོས་པདྨ་དཀར་པོའ་ིལེའུ་ཉེར་བཞི་པ་ལས་་་་། 

[5] དུང་དཀར་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། ཤོག་གྲངས་ ༡༣༡༠ ནང་གསལ།
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བླ་སྤྲུལ་ཡང་སྲིད་ཕེབས་ཚུལ།

རིགས་ཀྱི་བུ་གང་དག་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་སྤྱན་རས་

གཟིགས་དབང་ཕྱུག་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གཟུགས་ཀྱིས་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ཆསོ་སྟནོ་

པའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་དག་ཡདོ་ད།ོ གང་དག་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་

དཔའ་ཆེན་པ་ོསྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་གཟུགས་ཀྱིས་

ཆསོ་སྟནོ་པའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་དག་ཀྱང་ཡདོ། སེམས་ཅན་ཁ་ཅིག་ལ་ནི་བྱང་

ཆུབ་སེམས་དཔའི་སེམས་དཔའ་ཆེན་པ་ོསྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་རང་སངས་

རྒྱས་ཀྱི་གཟུགས་ཀྱིས་ཆསོ་སྟནོ་ཏ།ོ ཁ་ཅིག་ལ་ཉན་ཐསོ་ཀྱི་གཟུགས་ཀྱིས། ཁ་ཅིག་ལ་

ཚངས་པའི་གཟུགས་ཀྱིས། ཁ་ཅིག་ལ་བརྒྱ་བྱིན་གྱི་གཟུགས་ཀྱིས། ཁ་ཅིག་ལ་དྲི་ཟའི་

གཟུགས་ཀྱིས། ཁ་ཅིག་ལ་གནདོ་སྦྱིན་གྱི་གཟུགས་ཀྱིས། ཁ་ཅིག་ལ་དབང་ཕྱུག་ཆེན་

པའོ་ིགཟུགས་ཀྱིས་ཆསོ་སྟནོ་ཏ།ོ འཁརོ་ལསོ་སྒྱུར་བའི་རྒྱལ་པསོ་འདུལ་བའི་སེམས་

ཅན་རྣམས་ལ་ནི་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བའི་རྒྱལ་པོའ་ིགཟུགས་ཀྱིས་ཆོས་སྟོན་ཏོ། །[6]

 ཞེས་སོགས་གང་ལ་གང་འདུལ་གྱིས་སེམས་ཅན་གྱི་དོན་མཛད་པ་གསུངས་

ལ། 《དཀོན་མཆོག་འབངས་ཀྱི་སྐྱེ་རབས》ལས་ཀྱང་་་་། 

ཤར་རོྡ་རྗེ་གདན་གྱི་བྱང་ཕོྱགས་ན། །གནས་སྤུ་རྒྱལ་བོད་ཅེས་བྱ་བ་ཡདོ། །རི་མཐནོ་

པ་ོགནམ་གྱི་ཀ་བ་ཡདོ། །མཚོ་དམའ་མ་ོགཡུ་ཡི་མཎྜལ་ཡདོ། །གངས་དཀར་པ་ོཤེལ་

གྱི་མཆདོ་རྟེན་ཡདོ། །སྤང་སེར་པ་ོགསེར་གྱི་ལྷུན་པ་ོཡདོ། །དྲི་ཞིམ་པ་ོསྨན་གྱི་བདུག་

སྤསོ་ཡདོ། །སྟནོ་བཀྲ་བ་གསེར་གྱི་མེ་ཏགོ་ཡདོ། །དབྱར་བཀྲ་བ་གཡུ་ཡི་མེ་ཏགོ་ཡདོ། །

ཀྱེ་གངས་རིའི་མགནོ་པ་ོསྤྱན་རས་གཟིགས། །གནས་དེ་ན་ཁྱདོ་ཀྱི་ཞིང་ཁམས་ཡདོ། །

ཞིང་དེ་ན་ཁྱོད་ཀྱི་གདུལ་བྱ་ཡོད། །ཀྱེ་གངས་རིའི་མགོན་པོ་སྤྱན་རས་གཟིགས། །

 ཞེས་རྒྱལ་བའི་ལུང་གིས་ཟིན་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་

པ་ོསྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་དེ་ཉིད་མི་ཡི་རྣམ་པ་བཟུང་ནས་སྤྱིར་འཛམ་བུ་གླིང་སྤྱི་

[6] འཕགས་པ་འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་གི་འཁྲུངས་རབས་དེབ་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕྲེང་བ། དེབ་དང་པོ། ཤོག་གྲངས་ ༡༤ 

ནང་གསལ།
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བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་དུས་དེབ།

དང་། ཡང་སྒསོ་བོད་ཁ་བ་གངས་ཅན་གྱི་སྐྱེ་འགྲ་ོཐམས་ཅད་འདི་ཕྱི་གཏན་བདེའི་ལམ་

བཟང་དུ་འགདོ་པར་ཐུགས་བསྐྱེད་སྨནོ་ལམ་ཇི་ལྟར་མཛད་པ་བཞིན་ཕེབས་པ་བོད་ཀྱི་

རྒྱལ་རབས་ལོ་རྒྱུས་དེབ་ཐེར་ཁག་གི་ནང་དུ་ཡང་གསལ་བར་འཁོད་པ་ལྟར་རོ། །

དཔལ་རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པ་མཆགོ་ཀྱང་བསམ་བཞིན་འགྲ་ོདནོ་མཛད་ཕྱིར་རང་གཟུགས་

གང་འདུལ་སྤྲུལ་པའི་ཚུལ་དུ་བོྱན་པ་ནི། རྒྱལ་བའི་བཀའ་ལུང་ཚད་མ་དག་ལས་ཤེས་

པར་བྱ་སྟེ།

 《ཏིང་ངེ་འཛིན་རྒྱལ་པོའ་ིམདོ》ལས། “ང་འདས་ལོ་ནི་ཉིས་སྟོང་ན། །གདོང་

དམར་ཡུལ་དུ་བསྟན་པ་འབྱུང༌། །སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་གདུལ་བྱར་འགྱུར། །དེ་ཡི་བསྟན་

པའི་སྙིགས་མ་ལ། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེང་གེའི་སྒྲ། །ཀརྨ་པ་ཞེས་བྱ་བ་འབྱུང་། །”ཞེས་

སྟནོ་པ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་ལ་ོཉིས་སྟངོ་གི་མཚམས་སུ་གདངོ་དམར་བོད་ཀྱི་ཡུལ་

དུ་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་བསྟན་པ་དར་ནས་བྱང་སེམས་ཀྱི་སྤྲུལ་པ་ཀརྨ་པ་ཞེས་པ་

འབྱུང་བར་བསྟན་ལ།  ཡང《ལང་ཀར་གཤེགས་པའི་མད》ོལས། “བྱང་ཕོྱགས་ཀྱི་རྒྱུད་

དུ་དགེ་སློང་དགེ་བ་འཕེལ་ཞེས་བྱ་བ། དེ་ནི་མཐུ་ཆེ་བ། རྫུ་འཕྲུལ་ཆེ་བ། ཤེས་རབ་ཆེ་

བ། བརྟུལ་ཞུགས་ཆེ་བ། མང་དུ་ཐོས་པ་དེའི་མིང་ནི་དུས་གསུམ་མཁྱེན་པ་ཞེས་བྱའོ།” 
ཞེས་མདོ་རྒྱུད་དུ་མ་ནས་ལུང་བསྟན་པར་སྣང། སྤྱིར་ཀརྨ་པ་སྐུ་ཕྲེང་ན་རིམ་སྐུ་གོང་

མའི་ཞལ་ཆེམས་ལུང་དོན་བཞིན་ཡང་སྲིད་ཕེབས་ཚུལ་ཞིག་ཡོད་པ་ནི་་་་། 

རྒྱལ་བའི་དབང་པོ་དཔལ་ཀརྨ་པ་ནི་བོད་ཀྱི་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྔ་ཤོས་

ཡིན་པར་མཁས་གྲུབ་ཡོངས་ཀྱིས་མགྲིན་གཅིག་ཏུ་གསུངས་ལ། མཆོག་སྤྲུལ་ངོས་

འཛིན་ཚུལ་ཡང༌། མོ་བརྟག་ལུང་ཞུ་སོགས་ལ་མ་ལྟོས་པར། ཀ་རབས་ན་རིམ་གྱིས་

སྐུ་ཕྲེང་སྔ་མས་འབྱུང་འགྱུར་མཁྱེན་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས། སྐུ་ཕྱི་མ་གང་དུ་འཁྲུངས་

པའི་གནས་དང༌། དུས། ཡབ་ཡུམ་སོགས་ཇི་ལྟར་སྲིད་པ་ཉེ་བར་བཟུང་བའི་ངེས་
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བླ་སྤྲུལ་ཡང་སྲིད་ཕེབས་ཚུལ།

པ་གཟིགས་ནས་ལུང་བསྟན་སྩལ་པའི་ཤོག་དྲིལ་དང་ཞལ་བཀདོ་གནང་སྲལོ་ཡདོ་

ལ། འདའ་ཀའི་ཞལ་ཆེམས་ལུང་དནོ་ལྟར་བཙལ་བས་མཆགོ་སྤྲུལ་འཁྲུལ་བྲལ་ངེས་

རྙེད་ངོས་འཛིན་འགྱུར་བ་ཡིན་ནོ། །[7]

 

དཔལ་ས་སྐྱའི་གདུང་རབས་ས་པཎ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་གུ་རུ་ཉིད་ཀྱི་སྤྲུལ་པའི་

སྐུ་ཡིན་པ་གུ་རུ་ཉིད་ཀྱིས་ལུང་ཇི་ལྟར་བསྟན་ཞེ་ན། 《ཨོ་རྒྱན་གླིང་པས་བསམ་ཡས་

མཆིམ་ཕུ་ནས་སྤྱན་དྲངས་པའི་བཀའ་ཐང་དནོ་བསྡུས་མ》ལས། “དེ་དུས་ང་ཡི་སྤྲུལ་

པ་ས་སྐྱ་ཞེས༔ སྟདོ་ཀྱི་ཕོྱགས་སུ་ཡབ་མིང་འཇམ་དཔལ་དང་༔ ཡུམ་མིང་སྒྲལོ་མ་ཞེས་

བྱའི་སྲས་སུ་འཁྲུངས༔ འགྲོ་མགོན་འཕགས་པ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་ཞེས༔ ང་ཡི་

ལྷ་ཁང་རྣམས་ལ་ཞིག་གསསོ་བྱེད༔ གསང་སྔགས་བསྟན་པ་དར་ཞིང་རྒྱས་པར་མཛད༔ 

བོད་འབངས་ཐམས་ཅད་བདེ་ཞིང་སྐྱིད་པ་འོང་༔”[8] ཞེས་གང་དུ་འཁྲུངས་པའི་ས་

ཡུལ་དང་ཡབ་ཡུམ་སགོས་ཀྱི་མཚན་གསལ་བར་ལུང་བསྟན་པ་ཇི་བཞིན་ཕེབས་ནས་

བསྟན་པའི་བྱ་བ་རྒྱ་ཆེར་མཛད།

བདོ་གངས་ཅན་གྱི་ལྗོངས་འདིར་རྒྱལ་བའི་མདོ་སྔགས་ཀྱི་བསྟན་པ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་

པ་སྤེལ་ཕྱིར་དགེ་ལྡན་རིང་ལུགས་པའི་བསྟན་བདག་རྗེ་ཙོང་ཁ་པ་བླ་ོབཟང་གྲགས་པ་

མཆགོ་ཀྱང་བསམ་བཞིན་དུ་བོྱན་པ། རྒྱལ་བའི་བཀའ་ལུང་ཚད་མ་དཔང་པརོ་གྱུར་བ་

ལས་ཤེས་པར་བྱ་སྟེ། 《མདོ་སྡེ་གདམས་ངག་འབོགས་པའི་རྒྱལ་པོའ་ིབསྟན་པ་དྭངས་

སྙིགས་འབྱེད་པའི་ལེའུ》ལས། “ཀུན་དགའ་བོ། །ད་ལྟ་ང་ལ་ཤེལ་དཀར་གྱི། །ཕྲེང་བ་

སྟེར་བའི་ཁྱེའུ་འདི། །ང་ཡི་བསྟན་པ་གསོ་བྱེད་ལ། མ་འོངས་སྙིགས་མའི་དུས་སུ་ནི། །

[7]  རྫོགས་ཆེན་དཔོན་སློབ་ཀརྨ་གསུང་རབ་ངེས་དོན་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན། ཀ་རབས་རྣམ་ཐར། ཕྱི་ལོ་ 

༢༠༠༦/༦/༢༦ མཚུར་སྒར་བླ་བྲང་འགྲོ་ཕན་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ཤོག་གྲངས་ ༥ པར་གསལ།
[8]  http://blog.amdotibet.cn/jialuo/archives/5438.aspx
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བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་དུས་དེབ།

འབྲི་དང་ལྡན་གྱི་ས་མཚམས་སུ། །དགེ་ཞེས་བྱ་བའི་དགནོ་པ་འདེབས། །བླ་ོབཟང་ཞེས་

བྱའི་མིང་ཅན་འབྱུང་། །” ཞེས་དང། 《འཇམ་དཔལ་རྩ་རྒྱུད》ལས། “འཇིག་རྟེན་ང་

ནི་མྱ་ངན་འདས། །ས་ཡི་སྟེང་འདི་སྟོངས་གྱུར་ན། །ཁྱོད་ཉིད་བྱིས་པའི་གཟུགས་ཀྱིས་

ནི། །སངས་རྒྱས་མཛད་པ་བྱེད་པར་འགྱུར། །དེ་ཚེ་དགོན་ཆེན་རབ་དགའ་བ། །ཁ་བ་

ཅན་ན་ཡོད་པ་ཡིན། །” ཞེས་རྒྱལ་བ་མྱ་ངན་ལས་འདས་ནས་འགྲོ་བ་མགོན་སྐྱབས་

དང་བྲལ་བར་གྱུར་བ་ན་རྗེ་བཙུན་འཇམ་པའི་དབྱངས་བྱིས་པ་སྟེ་ཐ་མལ་བའི་ཚུལ་

བཟུང་ནས་སེམས་ཅན་གྱི་དནོ་རྒྱ་ཆེར་མཛད་པ་དང་། ལྷག་པར་བྱང་ཕོྱགས་ཁ་བ་ཅན་

དུ་དགའ་ལྡན་ཞེས་བྱ་བའི་དགོན་པར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་མཛད་པ་བྱེད་པ་དང་། མཚན་

ཡང་བློ་བཟང་གྲགས་པ་ཞེས་འབྱུང་བར་ལུང་བསྟན[9]པ་ཇི་བཞིན་ཕེབས་ཏེ་སྟོན་

པའི་མཛད་པ་ལྟར་བསྐྱངས་ནས་རྗེ་ཉིད་ཀྱི་ཐུགས་སྲས་རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན་

ལ་བསྟན་པ་གཏད་དེ། ད་ལྟའི་དགའ་ལྡན་ཁྲི་རབས[གཏད་རབས།]བརྒྱ་དང་གཉིས་པ་བར་

གྱི་ཕེབས་རྒྱུན་ལམ་ལུགས་བྱུང་།

ཡང་སྲིད་ངོས་འཛིན་ཞུ་སྲོལ་གྱི་ཐོག་མ།

བོད་དུ་ཡང་སྲིད་ངོས་འཛིན་ཞུ་སྲོལ་བྱུང་བའི་ཐོག་མ་ནི། བཀའ་བརྒྱུད་ཆེ་བཞིའི་

ཡ་གྱལ་དགས་པོ་ལྷ་རྗེའི་དངོས་སློབ་ཀརྨ་སྐུ་ཕྲེང་དང་པོ་དུས་གསུམ་མཁྱེན་པ[10]

སྐུ་འདས་ནས་ལོ་ ༡༡ སོང་བ་རབ་བྱུང་གསུམ་པའི་ཤིང་བྱི་ ༡༢༠༤ ལོར་བོད་མདོ་

ཁམས་སྨེ་མདོར་དཀྱིལ་ལེའི་ཙག་ཏོ་ཞེས་པར་ཡབ་རྒྱལ་དབང་ཚུར་ཚར་སྤྲད་དར་

དང་། ཡུམ་སེང་བཟའ་མང་སྐྱིད་གཉིས་ལ་ཀརྨ་སྐུ་ཕྲེང་གཉིས་པ་པཀྴི་ཆོས་ཀྱི་བླ་མ་

འཁྲུངས། ཆོས་འཛིན་ཞེས་པའི་མཚན་གསོལ། ཀརྨ་པཀྵིའི་སློབ་མ་རྣམས་ཀྱིས་ཁོང་

[9]  ལམ་རིམ་བླ་མ་བརྒྱུད་པའི་རྣམ་ཐར། ཡོངས་འཛིན་ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་མཚན། ཤོག་གྲངས་ ༣༡༠ ནང་གསལ།
[10]  ཕྱི་ལོ་ ༡༡༡༠ ལ་འཁྲུངས་པ་དང། ༡༡༩༣ ལ་དགོངས་པ་རྫོགས།
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བླ་སྤྲུལ་ཡང་སྲིད་ཕེབས་ཚུལ།

ཀརྨ་པ་དུས་གསུམ་མཁྱེན་པའི་ལུང་མཐུན་ཡང་སྤྲུལ་དུ་ངསོ་འཛིན་གྱིས་དད་མསོ་བྱས་

པ་ནས་ད་ལྟའི་ཡོངས་གྲགས་ཀྱི་ཆེད་གཉེར་ཡང་སྲིད་ངོས་འཛིན་བྱེད་སྲོལ་འདིའི་

ཐོག་མ་བྱུང་བར་གྲགས། དེ་ནས་བཟུང་ད་བར་ལོ་བརྒྱད་བརྒྱ་བརྒལ་བའི་རིང་ཀརྨ་

པ་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བདུན་བྱུང།

 དེ་ཡང་ཞིབ་ཏུ་བཤད་ན། རྗེ་དུས་མཁྱེན་ཞིང་དུ་གཤེགས་ཁར་སླར་ཡང་བོད་

ཡུལ་དུ་ཡང་སྲིད་འབོྱན་རྒྱུའི་ཞལ་ཆེམས་ལུང་བསྟན་དང་མཐུན་པར། ཀརྨ་པཀྴི་ཆསོ་

ཀྱི་བླ་མ་སྐུ་བྱིས་པའི་དུས་ནས་རང་བཞིན་གྱིས་དད་པ་དང་དག་སྣང་ཆེ་ཞིང་གསུང་

རབ་ཐམས་ཅད་ཚར་རེ་གཟིགས་པ་ཙམ་གྱིས་ཚེགས་མེད་དུ་མཁྱེན་པ་དང། དགུང་

ལོ་བཅུ་ལ་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཁྱད་པར་འཕགས་པ་དུ་མ་ཐུགས་ལ་འཁྲུངས། དབུས་སུ་

བྱོན་པའི་ལམ་བར་རྗེ་སྤོམ་བྲག་པ་དང་མཇལ་བས་ངོ་མཚར་བའི་ལྟས་དུ་མ་བྱུང་

བས། དུས་གསུམ་མཁྱེན་པའི་སྤྲུལ་པར་མཁྱེན་ནས་དབང་དང་གདམས་པ་མཐའ་དག་

བསྟན། བྱིན་གྱི་བརླབས་པས་ཉམས་རྟོགས་འཁྲུངས། ཆོས་སྐྱོང་གི་ལུང་ཞུས་པ་ཙམ་

གྱིས་ཆསོ་སྐྱངོ་ཞལ་གཟིགས། ཡི་དམ་གྱི་ལྷ་ཞལ་རྒྱུན་དུ་གཟིགས་པ་སགོས་ཐུན་མངོ་

མ་ཡིན་པའི་རང་རྟགས་གསལ་བར་སྣང།

 ཡང་སྲིད་ངོས་འཛིན་ཞུ་བའི་ལམ་སྲོལ་དེ་མ་བྱུང་གོང“བླ་སྤྲུལ་ཡང་

སྲིད”ཅེས་ཚིག་འབྲུ་བཞི་འདུས་པའི་ཐ་སྙད་དེ་ཡོད་མེད་ཇི་ལྟར་ཡང། ཆོས་གཞུང་

ནང‘བླ་མ’དང‘སྤྲུལ་སྐུ’ཞེས་པའི་མིང་ཚིག་ཡོད་པ་གང་ཞིག ‘བླ’ཞེས་པ་ནི་བླ་ན་

མེད་པའམ་ཡནོ་ཏན་གངོ་བཀུར་འསོ་པ་དང་། ‘སྤྲུལ’ཞེས་པ་ནི་ཡནོ་ཏན་དེ་ལྡན་གྱིས་

བསམ་བཞིན་དུ་མི་སོགས་ལ་སྤྲུལ་པ་ཞིག་ཡིན། སྤྱིར‘བླ’དང‘སྤྲུལ’གྱི་ཚིག་འབྲུ་དེ་

གཉིས་བསྡུས་ནས‘བླ་སྤྲུལ’ཞེས་པའི་ཐ་སྙད་འདི་བྱུང་བ་ཡིན་གྱི། “ཡནོ་རྒྱལ་རབས་

སྐབས་སུ‘བླ་སྤྲུལ’ཞེས་པའི་ཐ་སྙད་འདི་ཐོག་མར་བྱུང”[11]ཟེར་བ་ནི་རང་ཉིད་ལ་

[11] http://epaper.chinatibetnews.com/tibet/html/2011-10/10/node_42.htm བུ་ཆུང། བོད་བརྒྱུད་

ནང་བསྟན་གྱི་བླ་སྤྲུལ་གྱི་ཡང་སྲིད་ལམ་ལུགས་སྐོར་གླེང་བ། བོད་ལྗོངས་ཉིན་ཚགས། པར་ངོས་ ༣ པར་གསལ།
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བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་དུས་དེབ།

སྲིད་གཞུང་དེ་ཉིད་ཀྱི་ངོ་སོ་ཐོབ་ཆེད་སྤྲེལ་ལད་ཀྱི་ཚུལ་དུ་བརྗོད་པ་རང་རེད།

 དཔེར་ན། ཡངོས་སུ་གྲགས་པའི་སྒྲུང་གཏམ་གྱི་དབང་དུ་བྱས་པ་ཡིན་ནའང། 

གླིང་རྗེ་གེ་སར་རྒྱལ་པའོ་ིསྐུ་དུས་ནས་ཀྱང‘བླ་མ’དང‘སྤྲུལ་སྐུ’ཞེས་པའི་ཐ་སྙད་ཡདོ་

པ་གང་ཞིག མནོ་གླིང་གཡུལ་འགྱེད་ནང“ལྷ་ཆསོ་སྐུ་ལངོས་སྐུ་སྤྲུལ་སྐུ་གསུམ། །བྱིན་

རླབས་ཅན་གྱི་ལྷ་གསུམ་ཡིན། །” ཞེས་དང། འཇང་ཕྲུག་གཡུ་ལྷ་ཐགོ་སྒྱུར་གྱི་གླུ་ཚིག་

ནང“འགྲན་མེད་སངས་རྒྱས་གེ་སར་ཡདོ། །སྔ་རུ་གསདོ་པའི་ཤན་པ་རེད། །ཕྱི་རུ་འདྲེན་

པའི་བླ་མ་རེད།” ཅེས་སགོས། ‘སྤྲུལ་སྐུ’དང‘བླ་མ’ཞེས་པའི་ཐ་སྙད་སྐབས་དེ་ཙམ་གྱི་

དཔའ་བོའ་ིསྒྲུང་གཏམ་ནང་མང་དུ་གྲགས་སོ། །

 དེ་སྔ་སྤུ་རྒྱལ་བཙན་པའོ་ིདུས་སུ་བླ་སྤྲུལ་ངསོ་འཛིན་ཞུ་སྲལོ་ཡངོས་གྲགས་སུ་

མ་བྱུང་བ་ཙམ་ལས། སྤུ་རྒྱལ་བཙན་པ་ོཉེར་བརྒྱད་པ་ལྷ་ཐ་ོཐ་ོརི་གཉན་བཙན་སྐབས་

བོད་ལ་སངས་རྒྱས་ཆསོ་ལུགས་དར་བ་ནས་བཟུང། “བཙན་པ་ོརྣམས་ཀྱིས་ཆསོ་སྲིད་

ཟུང་དུ་བསྐྱངས་པར་བརྟེན། བཙན་པོ་རྣམས་མི་ལས་བརྒལ་བའི་ལྷ་རུ་བསྟོད་དེ། ལྷ་

ཐོ་ཐོ་རི་གཉན་བཙན་འཕགས་པ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའ་ིསྤྲུལ་པ་དང་།[12] སྲོང་བཙན་

སྒམ་པོ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་སྤྲུལ་པ། ཁྲི་གཙུག་ལྡེ་བཙན་ཕྱག་ན་རོྡ་རྗེའི་སྤྲུལ་པ་

ཡིན་པ”[13]སོགས་ཡོངས་གྲགས་བྱུང།

བླ་སྤྲུལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཚུལ།

བླ་མ་སྤྲུལ་སྐུ་ངོས་འཛིན་ཞུ་བའི་ལམ་ལུགས་དེ་ནང་བསྟན་གཞུང་ལུགས་ངོས་ནས་

[12] མཆན། ཕྱག་རྡོར་དབང་བསྐུར་གྱི་རྒྱུད་ལས། ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེའི་སྤྲུལ་པ་དང། ལྡེའུ་ཆོས་འབྱུང་གི་ནང་དུ་ས་ཡི་

སྙིང་པོའ་ིསྤྲུལ་པར་བཤད། 

http://www.khawakarpo.org/bo/education/2010-02-06-08-48-25/2031-2009-08-19-05-13-03
[13] http://blog.amdotibet.cn/yirab2013/logtag/39216.aspx
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བླ་སྤྲུལ་ཡང་སྲིད་ཕེབས་ཚུལ།

བརྗོད་ན། སྐྱེ་བ་སྔ་ཕྱི་གཞི་རྩར་བཟུང་ནས་བྱུང་བ་ཞིག་དང། དེ་ཡང་ནང་བསྟན་

ཆསོ་ལུགས་ཉམས་ལེན་བྱེད་མཁན་ཞིག་ཡིན་ཕྱིན། ཚེ་འདི་དང་ཕྱི་མ་ཞེས། སྐྱེ་བ་སྔ་

ཕྱི་ཡདོ་པ་གཞིར་བཞག་པའི་སྟེང་ནས་འཇགོ་དགསོ་པ་ཞིག་ཡིན་སྟབས། སྐྱེ་བ་སྔ་ཕྱི་

ཞེས་པ་ནི་སྐྱེ་བ་སྔ་མ་ནས་འདིར་སྐྱེ་བ་དང། ཚེ་འདིའི་ལུས་རྟེན་ཞིག་པའི་རྗེས་སྐྱེ་བ་

ཕྱི་མར་འགྲ་ོབ་ཡང་རྣམ་ཤེས་ཀྱི་རྒྱུན་གྱི་སྟེང་ནས་འཇགོ་དགསོ་པ་ཞིག་ཡིན་ཏེ། རིག་

པའི་དབང་ཕྱུག་དཔལ་ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པས། “རྣམ་ཤེས་མིན་པས་རྣམ་ཤེས་ཀྱི། །ཉེར་

ལེན་མིན་པའི་ཕྱིར་ཡང་གྲུབ། །” ཞེས་པའི་ལུང་རིགས་ལྟར་ཡིན།

 སྤྱིར་བླ་མ་སྤྲུལ་སྐུ་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཚུལ་དེ་ཡང་བྱིས་དུས་ནས་ཐུན་མོང་མ་

ཡིན་པའི་སྤྲུལ་སྐུའི་རང་རྟགས་མངོན་པར་གསལ་བ་དང། ཡང་ན་རང་ཉིད་ཀྱི་སྐྱེ་

བ་སྔ་མ་དྲན་ལམ་དུ་གསལ་པོར་འཆར་ཏེ། བྱིས་པ་རང་ངོས་ནས་སྔོན་གནས་རྗེས་

དྲན་གྱི་གཏམ་ཚད་འཛིན་ཡིད་ཆེས་འཕེར་ངེས་མང་དུ་གསུངས་ཏེ་ཚུར་དངོས་ར་

འཕྲོད་ནས་སྐུ་གོང་མ་གང་དང་གང་གི་རྗེས་འཇུག་པ་རྣམས་ཀྱང་དགའ་དད་ཡིད་

ཆེས་འཕེར་བ་ཞིག་དང་། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་ཡང་སྲིད་གཏན་འཁེལ་དང་། ཁྲི་འདོན་

མཛད་སྒ་ོཁག་རིམ་པར་བྱུང་བ་དེ་ཡིན། དེ་ཡང་བྱུང་རབས་ལ་ོརྒྱུས་དཔེ་མཚོན་ཙམ་

དུ་བཀདོ་ན། རྗེ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པས་གཙང་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པའོ་ིགདན་ས་ཕྱག་བཏབ་

ནས་སློབ་ཚོགས་བསྐྱངས་པའི་རྗེས་ཕྱི་ལོ་ ༡༤༧༤ ལོར་དགུང་གྲངས་གྱ་བཞིའི་ཐོག་

དགངོས་པ[14]གཞན་དནོ་དུ་གཤེགས། ཐགོ་མར་དེའི་ཡང་སྲིད་ངསོ་འཛིན་བྱེད་རྒྱུའི་

རྩལོ་བ་གནང་མཁན་མ་བྱུང་ཡང༌། ཕྱི་ལ་ོ ༡༤༧༦ ལརོ་གཙང་རྟ་ནག་ཏུ་འཁྲུངས་པའི་

[14] མཆན། སྐབས་ཤིག་ན། ཞལ་སློབ་ཡེ་ཤེས་རྩེ་མོས། རྗེ་རིན་པོ་ཆེ་ནི་སྔར་ཕྱི་མ་བདེ་བ་ཅན་དུ་འབྱོན་བཞེད་ཡོད་

ན་ཡང། ཕྱིས་དགའ་ལྡན་དུ་འབྱོན་བཞེད་ཡོད་པ་ཡིན་ཞེས་མི་ཀུན་གླེང་བར་འདུག་ལགས། རྗེ་ཉིད་ལ་དགོངས་པ་

ཅི་ཡོད་ཞུས་པས། རྗེ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པས། ཁོ་བོ་ལ་དེ་ལྟ་བུའི་འདོད་པ་མེད། རྗེ་བཙུན་གྱི་སྐུ་བཞེངས་པ་འདི་ཡང་

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་རྗེ་བཙུན་གྱི་འཁོར་དུ་སྐྱེས་ཏེ་ཐེག་ཆེན་གྱི་ཆོས་ལ་ལོངས་སྤྱོད་པའི་རྟེན་འབྲེལ་དུ་བསམས་

ཏེ་བྱས། བདེ་བ་ཅན་སོགས་ན་གདུལ་བྱའང་དག་པ་འབའ་ཞིག་ཡོད། དེ་བས་མ་དག་པའི་འདུལ་བྱ་རྣམས་གདུལ་

བའི་ཆེད་དུ་རེ་ཞིག་མ་དག་པའི་ཞིང་འདི་གར་སྡོད་འདོད་པ་ཞེས་གསུངས། 
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བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་དུས་དེབ།

ཁྱེའུ་སངས་རྒྱས་ཆོས་འཕེལ་གྱིས་སྔོན་གནས་རྗེས་དྲན་གྱི་གསུང་དང་སྐུ་གོང་མའི་

མཛད་སྤྱོད་འཁྲུལ་མེད་ངོ་མཚར་ཅན་མང་དུ་བྱུང་བར་བརྟེན། ཁྱིའུ་དེ་ཉིད་རྗེ་དགེ་

འདུན་གྲུབ་པའི་ཡང་སྲིད་དུ་ངོས་འཛིན་ཞུས་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡིན།[15]

 དཔེར་ན། བྱིས་པ་ཞིག་གིས་སྔནོ་གནས་རྗེས་དྲན་གྱི་གཏམ་ཚད་འཛིན་འཕེར་

བ་སྨྲ་བ་དང་། ཡང་ན་སྐུ་གངོ་མའི་ཉེར་སྤྱད་དང་ཉེ་གནས་ངསོ་འཛིན་འཁྲུལ་མེད་གནང་

བ་སགོས་བྱུང་ཚེ། ངསོ་འཛིན་མི་ཞུ་ཐབས་མེད་དུ་གྱུར་པ་ནི། དེ་ལྟ་བུའི་བྱིས་པའི་སེམས་

པ་རྣམ་པར་དག་པ་ཡིན་པས་རྫུན་ཚིག་སྨྲ་བའི་ནུས་པ་མེད་པ་གང་ཞིག ས་ཁུལ་དང་

ཉེར་སྤྱད་སོགས་ཚེ་འདིར་རྒྱུས་མངའ་གཏན་ནས་མེད་པ་ཞིག་གསལ་ཐིང་ངེར་རྒྱུས་

ཡོད་པ་ལྟར་ངོས་འཛིན་པ་དེར་ཆོས་ཁས་མི་ལེན་པའི་ཚན་རིག་པས་ཀྱང་ངོ་མཚར་དུ་

བརྩིས་ན། ནང་བསྟན་གཞུང་ལུགས་པས་དེ་བས་ཀྱང་སྨོས་མི་དགོས་པ་ཞིག་རེད།

 དེས་ན། བླ་སྤྲུལ་ཡང་སྲིད་ངོས་འཛིན་ཞུ་བའི་ལམ་ལུགས་དེ་བྱུང་བའི་རྗེས་

ལ་བྱིས་པ་རང་ངསོ་ནས་སྐུ་གངོ་མ་འདི་དང་འདི་འདྲ་ཞིག་གི་སྐྱེ་སྲིད་ཡིན་པའི་རང་

རྟགས་མངནོ་བྱུང་ཐནོ་མིན་ཇི་ལྟར་ཡང། སྐུ་གངོ་མ་གཤེགས་པའི་རྗེས་དེའི་སྐྱེ་སྲིད་

བྱིས་པའི་ཁྲདོ་དུ་ཕར་བཙལ་འཚོལ་བྱེད་པའི་རིམ་པ་སྟེ། འཚོལ་སྒྲུག་བྱེད་པའི་ལམ་

ལུགས་ཀྱང་བྱུང་ཡདོ་པ་རེད། བྱིས་པ་རང་ངསོ་ནས་ཚུར་ངསོ་འཛིན་བྱུང་བ་དང། སྐྱེ་

སྲིད་བྱིས་པའི་ཁྲདོ་དུ་ཕར་བཙལ་འཚོལ་བྱེད་པའི་རིམ་པ་དེ་གཉིས་ཀྱི་བར་ལ་མི་འདྲ་

བའི་ཁྱད་པར་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་ནི། གཅིག་ནི་བྱིས་པ་རང་ངོས་ནས། སྔོན་གནས་

རྗེས་དྲན་སགོས་ཀྱི་གཏམ་ཚད་འཛིན་འཕེར་བ་སྨྲས་ནས་སྐུ་གངོ་མ་འདི་དང་་་་འདི་

འདྲའི་སྐྱེ་སྲིད་ཡིན་ཞེས་རང་རྟགས་གསལ་བའི་སྒ་ོནས་ཚུར་ངསོ་འཛིན་བྱུང་བ་ཞིག་

དང། གཅིག་ཤསོ་ནི་འསོ་སྤྲུལ་བྱིས་པའི་ཁྲདོ་དུ་ཕར་བཙལ་འཚོལ་བྱས་ཏེ་ངསོ་འཛིན་

བྱེད་པའི་ལམ་ལུགས་དེ་རེད།

[15] ཡོངས་འཛིན་ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་མཚན། ལམ་རིམ་བླ་མ་བརྒྱུད་པའི་རྣམ་ཐར། ཤོག་གྲངས་ ༧༧༠ ནང་གསལ།
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བླ་སྤྲུལ་ཡང་སྲིད་ཕེབས་ཚུལ།

 སྐྱེ་སྲིད་བྱིས་པའི་ཁྲདོ་དུ་ཕར་བཙལ་འཚོལ་བྱེད་པའི་ལམ་ལུགས་དེ་བྱུང་བའི་

རྗེས། བརྟག་དནོ་རྣམས་ངསོ་འཛིན་ཞུ་བ་པ་ོརྣམས་ཀྱིས་ཇི་མ་ཇི་བཞིན་ར་འཕྲདོ་ཤེས་

རྟོགས་གསལ་པོ་ཞིག་དགོས་པ་ལས། ཕ་མའི་མཐོང་ཐོས་དང་ཟེར་སྒྲོས[16]སུ་བརྟེན་

དྲགས་མི་རུང་ལ། དེ་བས་དབང་ཤེད[17]ཀྱི་གཞན་དབང་དུ་སངོ་ནས་ཞིབ་དཔྱད་ནན་

ཏན་མ་བྱུང་ཚེ་ཡང་སྲིད་འཁྲུལ་མེད་ངེས་ཤེས་རྙེད་པར་བར་ཆད་ཀྱི་དབང་གིས་ནོར་

འཁྲུལ་ཡང་ཇི་སྙེད་ཅིག་ཡངོ་སྲིད་པ་ནི། “དེང་སང་གི་དུས་ནི་བླ་ཆེན་རྣམས་ཀྱི་སྟབོས་

འབོྱར་ལ་ཧམ་པས་སྐུ་སྐྱེ་ལ་ཧབ་ཐབོ་བྱེད་པར་སྣང”[18]ཞིང། བཅ་ོབརྒྱད་ཁྲི་ཆེན་རིན་

པོ་ཆེས་ཀྱང། “སྤྲུལ་སྐུ་ཞེས་པ་སྐུ་ཐོག་མང་པོར་ངོས་འཛིན་བྱེད་དགོས་ཙང་། མུན་

ནག་མདའ་འཕེན་ཡོང་སྲིད་པས་སྔར་ལམ་བཟང་པོ་ཁྱད་དུ་འཕགས་པ་ལྕེའི་དབོན་

བརྒྱུད་སྡོམ་བརྩོན་རིམ་པ་ཁྲི་ཕེབས་མཛད་ན་ལེགས་ངེས།”[19] ཞེས་གསུངས་སོ། །

 སྤྱིར་བླ་སྤྲུལ་ཡང་སྲིད་འཁྲུལ་མེད་ཅིག་ཡིན་ན། རང་ཉིད་ལ་ཐུན་མོང་མ་

ཡིན་པའི་ཁྱད་ཆོས་དམིགས་བསལ་ཅན་དང་། ཡང་ན་སྔོན་གནས་རྗེས་དྲན་སོགས་

[16] མཆན། ལོ་རབས་བརྒྱད་ཅུའི་ནང་ལྷ་ས་ཁུལ་དུ་ལྷུན་ཆེ་གེ་མོའ་ིབཟའ་ཟླར་མངལ་འཁོར་བའི་རྗེས། ཁོ་པའི་

ཁང་ཐོག་ཏུ་འཇའ་ཟུག་པ་སོགས་བརྟག་དོན་ཇི་སྙེད་ཅིག་བྱུང་ཚུལ་དང། ད་འདི་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་་་་་ཞིག་གི་སྐུ་སྐྱེ། 

གང་ལྟར་དམིགས་བསལ་ཅན་ཞིག་ཡིན་པ་ཐེ་ཚོམ་གཏན་ནས་མེད། ཅེས་མི་མང་པོར་བསྒྲགས། བཙའ་བའི་ཚེ་བུ་མོ་

ཞིག་བཙས་པས་བཞད་གད་ཀྱི་གནས་སུ་གྱུར་བ་རེད།
[17] མཆན། ཉེ་རབས་ལོ་རྒྱུས་ནང་འཚོལ་སྒྲུག་བྱ་རྒྱུའི་ཡང་སྤྲུལ་ཆེ་གེ་མོ་ཞིག་ལྷ་སའི་གཟིམ་ཤག་ག་གེ་མོ་ཞིག་ཏུ་

འཁྲུངས་ཡོད་པར་ལྷས་ལུང་བྱུང་། གཟིམ་ཤག་དེར་བུ་གཉིས་བཙས་ཡོད་པ། གཅིག་གཟིམ་ཤག་དེའི་བུ་དང། གཅིག་

གཟིམ་གཡོག་གི་བུ་ཡིན་པ་རེད། སྐུ་གོང་མའི་ཉེ་འཁོར་ནས་ནན་ཏན་མ་བྱུང་བར་གཟིམ་ཤག་དེའི་བུ་སྐུ་གོང་མའི་

སྐྱེ་སྤྲུལ་དུ་བདག་སྤྲོད་ཞུས། གཟིམ་ཤག་དེ་བོད་ཀྱི་མཐོ་རིམ་སྐུ་དྲག་ཅིག་ཡིན་པས། ང་ཚོའི་བུ་འདི་ཡིན་གྱི་མ་རེད། 

རྟགས་མཚན་གང་ཡང་བྱུང་མ་སོང་ཞེས་གསུངས་སྐད། སྐུ་འཁོར་ནས་ལྷས་ལུང་བྱུང། འཁྲུལ་བ་གཏན་ནས་མེད་

ཅེས་ཞུས། གཟིམ་ཤག་བདག་པོས། བྱས་ན་འགྲིག་གི་རེད། འཁྲིད་ཚར་ནི་མ་རེད་ཅེས་བཤད་ན་འགྲིག་གི་མ་རེད་

ད། ཅེས་འགྱུར་ལྡོག་མེད་པའི་འགན་འཁྲི་བཀལ། རྗེས་སུ་འོས་སྤྲུལ་ངོ་མ་གཟིམ་གཡོག་གི་བུ་དེ་ཡིན་པ་ཤེས་སྐབས་

དབང་ཤེད་ཀྱི་གཞན་དབང་དུ་སོང་ཟིན་པ་དང། ཆོས་སྲུང་ཐོག་འབེབས་ཀྱིས། ད་བྱ་བ་འཕྱུགས་སོང་། ཞེས་གསུངས་

ཚུལ་རྣམས་མཐའ་མ་རྒན་རབས་ཀྱི་ངག་རྒྱུན་གཏམ་རྒྱུད་ཙམ་ལ་གྱུར་བ་རེད།
[18] འཕགས་པ་འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་གི་འཁྲུངས་རབས། དེབ་གཉིས་པ། ཤོག་གྲངས་ ༡༧༧ ནང་གསལ།
[19] མཁས་བཙུན་བཟང་པོ། བོད་དུ་སྒྲུབ་རྒྱུད་ཤིང་རྟ་ཆེན་པོ་མཆེད་བརྒྱད་ལས། ལམ་འབྲས་བླ་མ་བརྒྱུད་པ་རྗེས་

འབྲངས་དང་བཅས་པའི་རྣམ་ཐར་ཕོྱགས་བཏུས་མཁས་པའི་ཡིད་འཕོྲག སྨད་ཆ། ཤོག་གྲངས་ ༥༨༥ ནང་གསལ།
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བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་དུས་དེབ།

ཀྱི་རྟགས་མཚན་ཡིད་ཆེས་འཕེར་ངེས་ཤིག་ལྡན་པ་ནི། “ཀརྨ་པ་སྐུ་ཕྲེང་གསུམ་པ་

རང་བྱུང་རོྡ་རྗེ་ཕྱི་ལོ་ ༡༢༨༤ བོད་ཟླ་དང་པོའ་ིཚེས་བརྒྱད་ཀྱི་ཕྱི་དྲོ་ཁང་སྟེང་ཞིག་

ཏུ་སྐུ་བལྟམས། འཁྲུངས་མ་ཐག་སྐུ་ཙོག་བུར་བཞུགས་ཏེ་ཕྱག་གིས་རྗེ་ཉིད་ཀྱི་ཞལ་

ཕྱིས་ཤིང། ནམ་མཁའི་ཟླ་བར་གཟིགས་ཏེ་ཚེས་བརྒྱད་ཀྱི་ཟླ་བ་རེད་འདུག་གསུངས། 

དགུང་ལོ་གསུམ་པར་ཕྱིང་པ་ནག་པོ་ལ་ཞྭ་ནག་འདི་འདྲ་བཟོས་ཤིག་གསུངས་ཏེ། ཞྭ་

ནག་ཆུང་ངུ་ཞིག་དབུ་ལ་མནབས་ནས་རོྡའ་ིཁྲི་ཐོག་ནས་བྱིས་པ་མང་པོར་སྐུ་གསུམ་

ངོ་སྤྲོད་གསུངས”[20]པ་སོགས་སྤྲུལ་སྐུའི་ལྷན་སྐྱེས་ཀྱི་ནུས་སྟོབས་དང་། སྐྱེ་བ་སྔ་

མའི་དྲན་འཆར་སགོས་གསལ་པརོ་བྱུང་བ་མང་དུ་གྲགས་པའ།ོ དེ་དང་དེ་བཞིན། ཡང་

སྤྲུལ་ང་ོམ་ཞིག་ཡིན་ན་རང་རྟགོས་ཀྱི་ནུས་པ་ཡང་གཞན་ལས་ལྷག་པ་ཞིག་ལྡན་པ་བླ་

རབས་ཀྱི་རྣམ་ཐར་ནས་མངནོ་པ་གང་ཞིག ཡངོས་གྲགས་མ་ཡིན་པའི་རྒྱ་ནག་གཞུང་

འབྲེལ་གྱི་ཞིབ་འཇུག་ཡིག་ཆའི་ནང་དུ་ཡང་འཁོད་པ་སྟེ་་་་།

ཀརྨ་པཀྵི་གཤེགས་མ་ཐག་མགོན་པོ་བྱམས་པའི་དྲུང་དུ་གཤེགས། ཆོས་ཞུས་པས་

ཞག༌འགོར། རྒྱལ་བ་བྱམས་པའི་བཀའ་ལུང་ལྟར་རྟབ་རྟབ་པོར་མཚུར་ཕུར་ཡར་

བོྱན་པས་སྐུ་གདུང་ཞུགས་ལ་སྦྱངས། མཚུར་ཕུ༌ལ་ཐུགས་བརྒྱལ་ནས་ཡུད་ཙམ་

ལུས། དེར་སྔོན་མཁྱེན་གྱིས་གཟིགས་ནས་སྟོད་ལུང་འཁོར་ཚང་དུ་ཁྱེའུ་ལོ་གསུམ་

པ་གཅིག་གྲངོས་མ་ཐག་པའི་ཕུང་པརོ་གྲངོ་འཇུག་མཛད་པས། བྱིས་པས་མིག་ཧྲིག་

ཧྲིག་ཏུ་བྱུང་བ་དང་། མ་དེས་ཤི་མིག་གསོན་ལ་བལྟས་པ་ལྟས་ངན་རེད་ཟེར་ནས། 

མིག་འབྲས་ལ་ཁབ་བཙུགས་བྱས་ཏེ་རིན་པ་ོཆེའི་སྙིང་ག་ལ་ཚ་ཆག་བྱུང་གསུངས། 

མིག་མེད་ན་བསྟན་འགྲོའ་ིདོན་བྱེད་མི་ནུས་དགོངས་ནས་ལམ་སེང་མངའ་རིས་

གངས་གཞུར་མའི་འགྲམ་དུ་འདུན་པ་བཏང་བ་ཡིན་གསུངས་པ་སོགས་ཡིག་ཆ་

[20]  ཀ་རབས་རྣམ་ཐར། ཤོག་གྲངས་ ༡༩-༢༠ ནང་གསལ།
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བླ་སྤྲུལ་ཡང་སྲིད་ཕེབས་ཚུལ།

ཁུངས་ལྡན་འགའ་ཞིག་ལས་གསལ་ལོ། །[21]

བླ་སྤྲུལ་ཡང་སྲིད་ངོས་འཛིན་སྐབས་བརྒྱུད་དགོས་པའི་རིམ་པ།

བྱིས་པ་ཞིག་སྐྱེ་སྲིད་ལ་ངོས་འཛིན་བྱེད་པར་གོ་རིམ་ཡང་ངེས་ཅན་ཞིག་ཡོད་པ་

སྟེ། ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡུལ་གྱི་བྱིས་པ་རང་ངོས་ནས་སྔོན་གནས་རྗེས་དྲན་གྱི་གཏམ་

ཚད་འཛིན་འཕེར་བ་སྨྲ་བ་དང། ཕ་མ་སོགས་ལ་དངོས་ཡོད་ཀྱི་མཐོང་ཐོས་རྟགས་

མཚན[22]དམིགས་བསལ་བྱུང་བ། ཡང་ན་སྐུ་གོང་མའི་སྐུ་ཆས་སོགས་འཁྲུལ་མེད་

ངོས་འཛིན་པའི་མངོན་རྟགས་གསལ་པོ་ཡོད་དགོས་པའི་ཐོག མཚོ་གཟིགས་སོགས་

ཀྱི་སྒོ་ནས་བརྟག་སྣང་དང། ལྷ་ཆོས་སྐྱོང་གི་བཀའ་ལུང་ཕབ་སྟེ་ངོས་འཛིན་བྱུང་བ་

སགོས་ཀྱི་རྗེས། ༸རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོཆེ་མཆགོ་གིས་དབུས་ཆསོ་བརྒྱུད་བླ་ཆེན་ཁག་གིས་

ཆོས་ཕྱོགས་ཀྱི་བརྟག་ཐབས་སྣ་ཚོགས་ལ་བརྟེན་ནས་མཐའ་མའི་ཐག་གཅོད་གནང་

སྲོལ་ཡོད་པ་དེ། ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ངེས་སྲོལ་དང་ཆོས་ཕྱོགས་ཀྱི་འགྲོ་ལུགས་སུ་གྱུར་ཡོད།

 སྐུ་སྐྱེ་ཡིན་པའི་མངནོ་རྟགས་ཐནོ་པ་གང་ཞིག འསོ་སྤྲུལ་གཉིས་ནས་གསུམ་

ཙམ་ཐནོ་ཏེ་འཁྲུན་ཐག་མི་ཆདོ་པའི་སྐབས་༸རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོཆེ་མཆགོ་གིས་དབུས་བླ་

མ་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པས་མ་ོལུང་བརྟག་དཔྱད་དང་། ཆསོ་སྐྱངོ་གི་ལུང་ཞུ། རྟེན་འགངས་

ཆེའི་དྲུང་དུ་ཟན་རིལ་གྱི་ལམ་ནས་བསྐྱར་ཞིབ་ཡང་ཞིབ་ཀྱིས་བརྟག་དོན་ཐོན་རྗེས། 

༸རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོཆེ་མཆགོ་གིས་དབུས་པའི་ཆསོ་བརྒྱུད་ཁག་གི་བླ་ཆེན་རྣམ་པས་ཡེ་

ཤེས་དབྱིངས་དཔྱད་ཀྱིས་མཐའ་མའི་ཐག་གཅདོ་གནང་སྟེ་ངསོ་འཛིན་གཏན་འཁེལ་

[21]  བོད་ལྗོངས་སྤྱི་ཚོགས་ཚན་རིག་ཁང་ཆོས་ལུགས་ཞིབ་འཇུག་ཟོའ།ོ བོད་དུ་དར་བའི་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་

ཆོས་ལུགས་ཀྱི་སྤྲུལ་སྐུ་ཡང་སྲིད་ལེན་པའི་སྐོར་ལ་ཞིབ་འཇུག་བྱས་པ། གྲོང་ཁྱེར་ལྷ་ས་ཆོས་ལུགས་ལས་དོན་དོ་དམ་

ཅུས། བོད་དུ་ནང་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གྲགས་ཅན་གྲུབ་མཐའ་ཁག་གི་སྤྲུལ་སྐུ་ངོས་འཛིན་བྱེད་སྟངས་དང་དེ་གོང་འཕེལ་

གྱི་གནས་ཚུལ། ཞེས་པའི་ནང་གསལ།
[22] མཆན། རྟགས་དང་མཚན་མ་ངོས་འཛིན་ཞུ་པ་པོས་ཇི་བཞིན་གསལ་རྟོགས་དགོས་པ་ལས་ཟེར་སྒྲོས་ལ་བརྟེན་མི་རུང།
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བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་དུས་དེབ།

མཛད་པ་དག བསྲེགས་བཅད་བརྡར་བའི་གསེར་བཞིན་དུ་ཞིབ་དཔྱད་ལ་བརྟེན་ནས་

ངོས་འཛིན་བྱུང་བའི་ཡང་སྲིད་ལ་དམངས་འདོད་ཀྱི་ངེས་ཤེས་རྙེད་པའི་དད་པ་དང་། 

ཡིད་ཆེས། རྒྱབ་སྐྱརོ་སགོས་ཐབོ་ནས་དེ་ལྟ་བུའི་ཡང་སྤྲུལ་དེ་ཉིད་ཆསོ་ལུགས་དང་སྤྱི་

ཚོགས་ཐོག་ཕན་བདེའི་ཤུགས་རྐྱེན་དང་ནུས་པ་ཐོན་པ་ཞིག་བྱུང་དང་འབྱུང་བཞིན་

ཡོད་པ་ནི་བྱུང་རབས་ལོ་རྒྱུས་ཀྱིས་ཕོྱགས་བསྡོམས་དང་ད་ལྟའི་དངོས་ཡོད་གནས་

སྟངས་ཀྱིས་གསལ་ར་འཕྲོད་པ་ཞིག་ཡིན།

 དེ་ལྟར་མ་ཡིན་པར། བྱིས་པ་གང་རུང་ཞིག་ལ་ཆབ་སྲིད་དང། དཔལ་འབོྱར། 

ཡང་ན་དགོས་པ་གཞན་གྱི་དབང་གིས་གཞུང་དང་། སྤྱི་ཚོགས། གང་ཟག་ཆེ་གེ་མོས་

དབང་ཤུགས་སགོས་ལ་བརྟེན་ནས་འལོ་ཚོད་ཀྱིས་བྱིས་པ་འདི་བླ་མ་འདི་དང་་་་དེ་ཞེས་

བྱ་བའི་སྐྱེ་སྲིད་རེད་ཅེས་ཐག་གཅདོ་དང། གཏན་འཁེལ་བྱས་ནས་འུད་སྒྲགོ་ཇི་ཙམ་

བྱས་པ་ཡིན་ནའང། དེར་བླ་སྤྲུལ་གྱི་མཚན་ཉིད་མི་ཚང་ཞིང། སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཡིད་ཆེས་

ཐབོ་དཀའ་བ་མ་ཟད། བླ་མས་བླ་མའི་ནུས་པ་མི་ཐནོ་པ་དང། སྤྲུལ་སྐུས་སྤྲུལ་སྐུའི་བྱ་

བ་ཇི་བཞིན་སྒྲུབ་མི་ཐུབ་པ་མཐོང་ཆོས་སུ་ཡོད་པ་དེ་ལྟར་ཡིན།

 ༸རྒྱལ་བ་པཎ་ཆེན་གཉིས་ལྟ་བུ་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་གནས་བབས་དང་བླ་སློབ་

ཀྱི་འབྲེལ་བ། མང་ཚོགས་ཀྱི་དད་མོས་སོགས་ཕྱོགས་གང་ཅིའི་ཐད་དང་། ཡང་ན་

དགུང་ནའི་བབས་ཀྱིས་ཕན་ཚུན་ངོས་འཛིན་གནང་སྲོལ་བྱུང་བ་ནི། “པཎ་ཆེན་བློ་

བཟང་ཆོས་རྒྱན་གྱིས་ྋརྒྱལ་དབང་ལྔ་པ་ཆེན་པོ་ངོས་འཛིན”[23]དང། “ྋརྒྱལ་

དབང་ལྔ་པས་པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕྲེང་ལྔ་པ་བློ་བཟང་ཡེ་ཤེས་ངོས་འཛིན། ྋརྒྱལ་དབང་སྐུ་

ཕྲེང་བདུན་པ་བསྐལ་བཟང་རྒྱ་མཚོས་པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕྲེང་དྲུག་པ་དཔལ་ལྡན་ཡེ་ཤེས་

[23] འཕགས་པ་འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་གི་རྣམ་འཕྲུལ་རིམ་བྱོན་གྱི་འཁྲུངས་རབས་དེབ་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕྲེང་བ། 

༡༩༧༨/༣/༡༧ ཝཱ་རཱ་ཎ་སཱི་ལེགས་བཤད་གཏེར་མཛོད་པར་ཁང་དུ་པར་སྐྲུན་ཞུས། དེབ་གཉིས་པ། ཤོག་གྲངས་ ༢༦༡ 

དང་།   དུང་དཀར་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། ཤོག་གྲངས་ ༦༧༧ ནང་གསལ།



17

བླ་སྤྲུལ་ཡང་སྲིད་ཕེབས་ཚུལ།

ངོས་འཛིན།”[24] ཡང“པཎ་ཆེན་དཔལ་ལྡན་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་ྋརྒྱལ་བ་སྐུ་ཕྲེང་བརྒྱད་

པ་འཇམ་དཔལ་རྒྱ་མཚོ་ངོས་འཛིན།”[25] “ྋརྒྱལ་བ་སྐུ་ཕྲེང་བརྒྱད་པས་པཎ་ཆེན་

སྐུ་ཕྲེང་བདུན་པ་བསྟན་པའི་ཉི་མ་ངོས་འཛིན་མཛད”[26]པ་སོགས་བྱུང་བའོ། །

གསེར་བུམ་དཀྲུག་འདོན།

གསེར་བུམ་དཀྲུག་འདནོ་ཟེར་བ་དེ་སྐྱེ་སྲིད་རང་རང་གི་མངནོ་རྟགས་ཡིད་ཆེས་འཕེར་

ངེས་གསལ་པ་ོམེད་པ་གང་ཞིག སྐུ་སྐྱེ་ཞིག་གི་མངནོ་རྟགས་ཙམ་ཐོན་པའི་འསོ་སྤྲུལ་

གང་ཞིག་དགོས་པ་ཆེ་ངེས་ཀྱི་འཁྲུན་ཐག་མི་ཆདོ་པའི་སྐབས་ཇ་ོབོ་ཤཱཀྱ་མུ་ནེ་སགོས་

རྟེན་འགངས་ཆེའི་དྲུང་དུ་ཆསོ་ལུགས་དང་མི་མང་གིས་ཡིད་ཆེས་ཡདོ་པའི་སྐྱེས་ཆེན་

དམ་པ་ཞིག་གིས་ཐུགས་སྨནོ་དང་བཅས་འསོ་སྤྲུལ་དེ་དང་དེའི་མཚན་ཤོག་གསེར་བུམ་

མམ། གསེར་ཏིང་ནང་བླུགས་ཏེ་དཀོན་མཆོག་ལ་བདེན་པ་བདར་ནས་མཚན་ཤོག་

གང་ཐོན་པ་དེ་སྐུ་གོང་མའི་སྐྱེ་སྲིད་ལ་ངོས་འཛིན་བྱེད་པ་དེར་གསེར་བུམ་དཀྲུག་

འདོན་ཞེས་ཟེར། དེ་ཡང་རྟེན་འགངས་ཆེན་གྱི་དྲུང་དུ་ཟན་རིལ་བྱས་ཏེ་ཞིབ་དཔྱད་

ཀྱི་སྒོ་ནས་ཐག་གཅོད་བྱེད་པའི་ལམ་སྲོལ་དང་མཚུངས་པ་ལྟ་བུ་ཡིན་ཡང། བླ་སྤྲུལ་

ངོས་འཛིན་ཆེད་མཐའ་གཅིག་ཏུ་གསེར་བུམ་དཀྲུག་དགོས་པའི་ངེས་པ་དང་ཁྱབ་པ་

ཡོད་པ་ཞིག་གཏན་ནས་མ་རེད།

 སྤྱིར་གསེར་བུམ་དཀྲུག་འདནོ་གྱི་ལམ་ལུགས་ནི་དེ་སྔ་ཡདོ་བཞིན་པའི་བོད་

ཀྱི་ཟན་རིལ་བསྒྲིལ་བའི་བྱ་ཐབས་ལ་དཔེ་བླངས་པའམ། ཡང་ན་ལད་ཟླསོ་བྱས་ཏེ། དེའི་

དཀྲུག་སོྣད་བརྗེ་པ་ོབརྒྱབ་ནས་གསེར་ཏིང་ངམ་གསེར་ཀངོ་། གསེར་བུམ་ལ་བསྒྱུར་བ་

[24] དུང་དཀར་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། ཤོག་གྲངས་ ༡༢༥༨–༡༢༥༩  གསལ།
[25]  གོང་མཚུངས་ཤོག་གྲངས་ ༦༨༤   ནང་གསལ།
[26]  གོང་མཚུངས། ཤོག་གྲངས་ ༡༢༦༠  ནང་གསལ།
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བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་དུས་དེབ།

དང་། ཟན་རིལ་བྱང་བུར་བསྒྱུར་བ་ཙམ་ལས་དེ་གསར་གཏདོ་དུ་གཏན་ནས་མ་མཐངོ་

ལ། འདིའི་ཐད་རྩིས་དཔནོ་ཞྭ་སྒབ་པ་དབང་ཕྱུག་བདེ་ལྡན་གྱིས་ཀྱང་རྒྱལ་རབས་ནང་

འདི་ལྟར་བཀོད་འདུག་པ་སྟེ་་་་།

རྒྱ་མིའི་བཤད་སྲོལ་གཅིག་ལ། ཏཱ་ལའི་བླ་མ་བརྒྱད་པའི་ཡང་སྲིད་རྩད་གཅོད་ཀྱི་

རྗེས་སུ་རྒྱ་རྒྱལ་ཆཱན་ལུང[མན་ཇུའི་གོང་མ]གིས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་སོགས་བོད་ཀྱི་བླ་ཆེན་

རྣམས་ཀྱི་ཡང་སྲིད་རྩད་གཅདོ་སྐབས་འསོ་སྤྲུལ་ས་ོསའོ་ིམཚན་བྱང་གསེར་བུམ་ནང་

བླུགས་ཏེ་དཀནོ་མཆགོ་གི་རྟེན་དྲུང་དུ་བཞག ཆསོ་ཀྱི་བདེན་པ་བདར་ནས་དཀྲུག་

འདནོ་བྱས་ན་ལེགས་ཚུལ་སླབོ་སྟནོ་དང་། གསེར་བུམ་ཞིག་ཀྱང་འབོྱར་བ་དེས་བོད་

ཀྱི་ཆོས་སྲིད་གཉིས་ཀའི་བདག་པོ་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་བསྐོ་གཞག་བྱེད་པའི་དབང་ཚད་

རྒྱ་ནག་ཏུ་ཡོད་ཟེར་བ། གསེར་བུམ་དཀྲུག་འདོན་གྱི་སྲོལ་སྔར་སྔ་མོ་ནས་བོད་ཀྱི་

བླ་མ་བསྐོ་གཞག་སྐབས་མཚན་ཤོག་གསེར་བུམ་མམ། གསེར་ཏིང་ནང་བླུགས་ཏེ་

དཀོན་མཆོག་ལ་བདེན་པ་བདར་ནས་མཚན་ཤོག་བཏོན་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཡོད་གཤིས། 

རྒྱ་རྒྱལ་གྱི་བསླབ་བྱ་ལ་བསྟུན་པ་ཞིག་མ་རེད། ཆཱན་ལུང་གིས་སློབ་སྟོན་བྱས་པའི་

རྗེས་ལ་རྒྱལ་མཆགོ་དགུ་པ་དང། བཅུ་པ། བཅུ་གསུམ་པ་སགོས་གསེར་བུམ་དཀྲུག་

འདནོ་བྱས་ཡདོ་པ་མ་རེད། ཏཱ་ལའི་བླ་མ་བསྐ་ོགཞག་བྱས་ཆགོ་པའི་དབང་ཚད་རྒྱ་

རྒྱལ་རང་ལ་ཡོད་ན། གསེར་བུམ་དཀྲུག་འདོན་སོགས་ཀ་ཀོར་བྱེད་མ་དགོས་པར་

འོས་སྤྲུལ་ཁོངས་ནས་རྒྱ་རྒྱལ་རང་གི་འདོད་པར་ཡོད་པ་ཞིག་བསྐོ་གཞག་བྱས་ན་

འགྲིག་རྒྱུར། དབང་ཚད་མེད་པ་སོང་ཙང་གསེར་བུམ་དཀྲུག་འདོན་དང། དཀོན་

མཆགོ་ལ་བདེན་པ་བདར་དགསོ་ཚུལ་བཤད་པ་དེ་རང་ནས་རྒྱ་རྒྱལ་ལ་དབང་ཚད་

རྩ་བ་ནས་མེད་པ་གསལ་པོ་བསྟན་པ་ཞིག་རེད།[27]

 ཅེས་འཁོད། ༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་རིམ་བོྱན་དང་། པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕྲེང་རིམ་

[27] ཞྭ་སྒབ་པ་དབང་ཕྱུག་བདེ་ལྡན། འཁྱོག་བཤད་ཀྱི་རྣག་ཁྲག་འབྱིན་བྱེད་བདེན་པའི་གཙགས་བུ། བོད་གཞུང་

དྲིལ་བསྒྲགས་ཁང་ནས་པར་འགྲེམས་ཞུས། ཤོག་གྲངས་ ༦༨–༦༩ ནང་གསལ།
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བླ་སྤྲུལ་ཡང་སྲིད་ཕེབས་ཚུལ།

བྱནོ་ནང་གསེར་བུམ་དཀྲུག་འདནོ་བྱས་པ་རེ་ཟུང་བྱུང་ཡདོ་ཀྱང། མང་ཆེ་བ་ནི་གསེར་

བུམ་དཀྲུག་འདོན་ལམ་ལུགས་ལ་མ་ལྟོས་པར་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་པའམ། གསེར་

བུམ་དཀྲུག་འདོན་གྱི་བརྒྱུད་རིམ་མ་བརྒྱུད་གོང་ནས་ངོས་འཛིན་ཁྲི་འདོན་བྱས་ཟིན་

ཡོད་པ་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་གལ་ཆེའི་ཡིག་ཆའི་ནང་དུ་ཡང་་་་།

༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་པའང་ཡང་སྲིད་ངེས་རྙེད་ཟིན་སྟབས་དངོས་དོན་དུ་

གསེར་བུམ་དཀྲུགས་མེད་ཀྱང༌། མན་ཇུའི་གཡར་ང་ོམ་ལྡགོ་པར་གསེར་བུམ་དཀྲུག་

ཚུལ་གསལ་བསྒྲགས་ཙམ་བྱས། དངསོ་སུ་གསེར་བུམ་དཀྲུགས་འདནོ་བྱས་པ་ྋརྒྱལ་

དབང་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་གཅིག་པ་དང་བཅུ་གཉིས་པ་གཉིས་ལས་བྱུང་མེད་ཁར། བཅུ་

གཉིས་པའང་གསེར་བུམ་མ་དཀྲུག་གོང་གཏན་འཁེལ་ཟིན་པས་གསེར་བུམ་གྱི་

ལམ་ནས་ངསོ་འཛིན་བྱས་པ་གཅིག་ལས་མ་བྱུང༌། དེ་བཞིན་པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕྲེང་རིམ་

བྱནོ་ནང་བརྒྱད་པ་དང་དགུ་པ་གཉིས་ལས་གསེར་བུམ་དཀྲུགས་འདནོ་བྱས་པ་བྱུང་

མེད། ལམ་སྲལོ་འདི་མན་ཇུའི་བཙན་ཤུགས་ཙམ་ལས་བོད་མིས་ཡིད་ཆེས་བྱ་ཡུལ་

དང་ཆསོ་ལུགས་ཀྱི་བྱེད་ཐབས་ཤིག་མིན་ཡང༌། དྲང་བདེན་གྱིས་ལག་བསྟར་བྱས་ན་

ཟན་རིལ་སྒྲིལ་བའི་ཐབས་ལམ་དང་མཚུངས་པ་ལྟ་བུར་བརྩིས་ཆགོ་པར་སྣང།[28]

 ཞེས་གསལ། དེས་ན། ནང་བསྟན་སྤྱི་དང་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་ལ་ཡིད་ཆེས་

དང་དད་མསོ་ཡདོ་པ་ཞིག་ཡིན་ཕྱིན། ཟན་རིལ་དང་གསེར་བུམ་དཀྲུག་འདནོ་སགོས་

ཆོས་ལུགས་ཀྱི་ཆོ་ག་གང་གི་ཐད་ལའང་ཐོག་མར་བློ་གཟུ་བོར་གནས་པའི་སྒོ་ནས་

དཔྱད་ཞིབ་དང་། དེ་དང་འབྲེལ་བའི་གཏན་འཁེལ་དགོས་པ་ལས། ཕོྱགས་ལྷུང་ངན་

གཡོའ་ིཐབས་ལམ་ལ་བརྟེན་ནས་རང་འདོད་ལྷུར་ལེན་བྱེད་པ་ནི་བསྟན་པ་དང་འགྲོ་

བ་གང་ལའང་ཕན་རྒྱུ་ལྟ་ཞོག དེ་བས་གནོད་ཚབས་ཆེས་ཆེར་གྱུར་ནས་རང་གཞན་

[28]   ༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་མཆོག གཞིས་བྱེས་བོད་མིས་མཚོན་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གྱི་རྗེས་

འཇུག་སེར་སྐྱ་ཀུན་དང་བོད་དང་བོད་མིར་འབྲེལ་ཆགས་ཀྱི་སྐྱེ་འགྲོ་ཡོངས་ལ་སྩལ་པའི་གལ་ཆེའི་བཀའ་ཡིག 

༢༠༡༡/༩/༢༤ དྷརྨ་ཤཱ་ལཱ།
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བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་དུས་དེབ།

གཉིས་ཕུང་དུ་འགྱུར་རྒྱུ་ལས་མ་འདས་པས། དོན་གནད་འདི་ལ་ཡིད་གཟབ་དགོས་

པ་ཞིག་ཀྱང་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན། ཉེ་རབས་ལོ་རྒྱུས་ནང་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་

རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་གསེར་བུམ་དཀྲུག་འདོན་ཐད་བརྗོད་བབ་དོན་ལ་མི་གནས་པ་ཞིག་

བྱུང་ཡོད་པ་ནི། ཡོངས་གྲགས་ཤོད་སྲོལ་ལ་་་་།

ཡང་སྲིད་བཙལ་འཚོལ་དང་ངོས་འཛིན་ཞུ་བའི་རྩ་བའི་ལས་འགན་ནི་དགུང་

གྲངས་དང་དགུང་རྟགས་འདྲ་བའི་འོས་སྤྲུལ་གྱི་ནང་ནས་ཡང་སྲིད་འཁྲུལ་བྲལ་

ངེས་རྙེད་ཕེབས་པ་བྱེད་པ་དེ་ཡིན་ཞིང། གསེར་བུམ་དཀྲུག་འདོན་ནི་བོད་བརྒྱུད་

ནང་བསྟན་གྱི་རྩ་བའི་གནས་ལུགས་དེར་གཞིར་བཟུང་ཡདོ། ཇ་ོབོ་ཤཱཀྱ་མུ་ནེ་དང་

རྗེ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པའོ་ིསྐུ་མདུན་དུ་གཏན་འཁེལ་དང་ཡང་སྲིད་འཁྲུལ་བྲལ་ངེས་

རྙེད་ཅིག་ངོས་འཛིན་ཞུ་བ་ནི་ཆེས་དབང་གྲགས་ཀྱི་རང་བཞིན་ལྡན་པ་དང། ‘མི་

བདེན་རྫུན་སྒྲིག’དང་། ‘སྒེར་ཕན་གཡ་ོཟལོ’གྱི་རིགས་ཡངོ་རྒྱུ་ཚད་ངེས་ཅན་ཞིག་

གི་ཐགོ་ནས་སེལ་ཐུབ་སྟེ་རྒྱ་ཆེའི་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གྱི་དད་ལྡན་པ་ཚོས་ཡིད་

ཆེས་ཐུབ་པ་ཞིག་ཡོང་གི་ཡོད།[29]

 ཅེས། དཔྱད་གཏམ་སྤེལ་པའམ་ཡང་ན་དྲིལ་བསྒྲགས་གླེང་སྟེགས་སྤྱད་དེ་

འུད་སྒྲོག་བྱས་དང་བྱེད་བཞིན་པ་རེད། དོན་དངོས་ཐོག་རྒྱ་གཞུང་གིས་བཤད་པའི་

སྐད་ཆ་དང་། བྲིས་པའི་ཡིག་ཆའི་ནང་དོན་ལས་རྦད་དེ་ལྡོག་ཕོྱགས་སུ་འགྱུར་བ་ནི། 

མདོ་སྨད་སྐུ་འབུམ་དགོན་པའི་དགོན་བདག་ཨ་ཀྱཱ་རིན་པོ་ཆེས་གསལ་བཤད་གནང་

བ་ལས་ཤེས་རྟོགས་ཐུབ་པ་ཞིག་སྟེ་་་་།

རྒྱལ་མཚན་ནོར་བུ་གཞིས་རྩེ་བཀྲ་ལྷུན་དགོན་པར་ཁྲི་འདོན་བྱས་པའི་རྗེས་ང[ཨ་

ཀྱཱ་རིན་པོ་ཆེ]དང། ཀུན་མཁྱེན་འཇམ་དབྱངས་བཞད་པ། རྒྱ་ནག་གི་དཔོན་རིགས་

ཁག་གཅིག་བཅས་པེ་ཅིང་དུ་ཆེད་སྤྱདོ་གནམ་གྲུ་ཆུང་ངུ་ཞིག་ནང་ཕྱིར་ལགོ་སྐབས། 

[29] བོད་ལྗོངས་ཉིན་ཚགས། ༡༩༩༥/༧/༢༦ པར་ངོས་ ༣ པར་གསལ།
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བླ་སྤྲུལ་ཡང་སྲིད་ཕེབས་ཚུལ།

གནམ་གྲུའི་ནང་མཉམ་དུ་ཡོད་པའི་རྒྱ་མིའི་དཔོན་རིགས་གཡས་ཞའོ་ཝན[叶小

文]གྱིས་ང་ཚོར་ནང་མོལ་གྱི་ཚུལ་དུ་དགའ་སྤོབས་དང་བཅས་ཁ་ཐལ་ཏེ། ཏཱ་ལའི་

བླ་མས་ཁོ་རང་གིས་ངོས་འཛིན་བྱས་པའི་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་གསལ་བསྒྲགས་

གནང་མ་ཐག་སྲིད་གཞུང་གིས་འཕྲལ་མ་ཉིད་དུ་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེའི་མཐའ་

མའི་འོས་སྤྲུལ་གསུམ་གྱི་ཕ་ཡུལ། བོད་ལྗོངས་ནག་ཆུ་རྫོང་ལ་ཆེད་སྤྱོད་གནམ་གྲུ་

ཆུང་བ་མངག་གཏོང་བྱས་པ་རེད། དེ་ནི་ཀྲུང་དབྱང་ཆབ་སྲིད་ལྷན་ཁང་གི་ཁོངས་

མིར་མ་གཏོགས་མེད་པའི་ཐོབ་ཐང་ཞིག་རེད། ཁོ་ཚོ་ཕྲུ་གུ་གསུམ་པོ་དེ་དང། ཁོ་

ཚོའི་ནང་མི་བཅས་ཆེད་སྤྱདོ་གནམ་གྲུ་ཆུང་བ་གསུམ་ནང་བླུགས་ནས་གཞན་གྱིས་

ཤེས་རྟོགས་མི་ཐུབ་པའི་ས་ཆ་ཞིག་ཏུ་ཁྲིད་པ་རེད། ང་ཚོས་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་

གཏན་འཁེལ་ཟིན་རྗེས། ༌༌༌༌༌དེར་འགྱུར་ལྡོག་གང་ཡང་མི་འགྲོ་བའི་ཆེད། བ་སོའ་ི

མཚན་བྱང་གཅིག་གི་འོག་ལ་སྲིང་བལ་ཆུང་ངུ་ཞིག་བཞག་ནས་དར་གྱིས་ཁུག་

མས་བཏུམ་པའི་བ་སའོ་ིམཚན་བྱང་གཞན་པ་ལས་ཅུང་མཐ་ོབ་བཟསོ་ནས། ང་ཚོས་

གཏན་འཁེལ་བྱས་པའི་པཎ་ཆེན་རིན་པ་ོཆེ་དེ་འདེམས་སྒྲུག་ཡངོ་བ་བྱས་ཡདོ།[30]

 ཅེས་བཤད་ཡདོ། ཨ་ཀྱཱ་རིན་པ་ོཆེས་སྐབས་དེར“ང[ཨ་ཀྱཱ་རིན་པ་ོཆེ]དང་འཇམ་

དབྱངས་བཞད་པ་གཉིས་ཧང་སང་བྱུང། ང་ཚོ་ཡང་གནད་དོན་འདིའི་ཐད་དོགས་པ་

ཡདོ་རུང། བརྒྱུད་རིམ་འདི་འདྲའི་རྫུན་བཟ་ོཞིག་ཡིན་པར་བདེན་དཔང་བྱེད་པའི་རེ་

བ་བྱས་མེད། ངའི་གཟུགས་པོའ་ིབ་སྤུ་ཡང་ལངས་བྱུང། ཡིན་ནའི་འཇམ་དབྱངས་

བཞད་པ་དང་ངེད་གཉིས་ཀྱིས་མགོ་བོ་སྒུར་ཏེ་རྒྱུན་གཏན་མ་ཡིན་པའི་གནས་ཚུལ་

གང་ཡང་མ་གོ་ཁུལ་བྱས་ནས་ཁུ་སིམ་མེར་བསྡད་པ་ཡིན། དེ་ནས་ངེད་གཉིས་ཕྱིར་

རང་རང་གི་རྐུབ་སྟེགས་ཡོད་སར་འགྲོ་སྐབས་འཇམ་དབྱངས་བཞད་པ་རིན་པོ་ཆེས་

ཡིད་མ་ཆེས་པའི་ངང་མགོ་བོ་གཡུགས་གཡུགས་གནང་ནས་དབུགས་རིང་འཐེན་ཏེ། 

[30]  Ajia Rinpoche; Surviving the Dragon; Rodale Inc. 2010 Pg. 207 
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བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་དུས་དེབ།

ངེད་གཉིས་ལ་ངལ་གསོའ་ིདུས་ཚོད་ཏོག་ཙམ་འདུག”[31] ཅེས་གསུངས་པ་སོགས་

ལས་གསལ་རྟགོས་ཡངོ་ངེས་མ་ཟད། ཆསོ་ཕོྱགས་ཀྱི་འགྲ་ོལུགས་དང་། ལ་ོརྒྱུས་ཀྱི་ངེས་

སྲོལ། ཡང་ན་དྲང་ཕོྱགས་སོགས་ནས་བཤད་པ་ཡིན་ནའང། ཆོས་ཕོྱགས་ཀྱི་བརྟགས་

པའི་ལམ་ནས་ཡང་སྲིད་ངོ་མར་གཏན་འཁེལ་ཟིན་པ་ཞིག་ཡིན་ན་མཚན་བྱང་འོག་

ཏུ་སྲིན་བལ་བཅུག་ནས་མི་བདེན་རྫུན་སྒྲིག་དང། སྒེར་ཕན་གཡོ་ཟོལ་གྱིས་མཚན་

བྱང་གཞན་པ་ལས་མཐ་ོབ་བཟ་ོདགསོ་དནོ་མེད་ལ། དེ་བས་གསེར་བུམ་དཀྲུག་འདནོ་

བྱེད་དགོས་དོན་མེད་པ་ཞིག་རེད། ལྷག་པར་དུ་ཡང་སྲིད་ལམ་ལུགས་འདི་ཁས་ལེན་

ཕྱིན་ཆད་བླ་སྤྲུལ་ཡང་སྲིད་ཇི་ལྟར་ཕེབས་པའི་གཞུང་ལུགས་དང་མཐུན་པར་ལག་

བསྟར་བྱེད་དགོས་ཀྱི། དེ་ལས་གཞན་དུ་ཕྱོགས་ལྷུང་ངན་གཡོ་དང། “མི་བདེན་རྫུན་

སྒྲིག སྒེར་ཕན་གཡ་ོཟལོ”[32]སགོས་ཀྱི་ལམ་ནས་བླ་སྤྲུལ་ངསོ་འཛིན་གྱི་བྱ་བར་ཐག་

གཅདོ་བྱེད་པ་ནི་དནོ་དངསོ་ཐགོ་ཕན་ལས་གནདོ་ཆེར་གྱུར་བར་བརྟེན། ཆསོ་ཕོྱགས་

ཀྱི་བྱ་བ་སྲིད་ཕྱགོས་ཀྱི་ལག་ཆར་མི་འགྱུར་བ་ངེས་པར་དུ་ཡིད་གཟབ་དགསོ་པ་དྲན་

སྐུལ་གྱི་ཚུལ་དུ་བརྗོད་པ་ལགས་སོ། །

 གཞན་ཡང་ལག་བསྟར་གྱི་བྱ་རིམ་ཁྲོད་དུ་རྒྱ་གཞུང་རང་ཉིད་ཀྱིས་བཟོས་

པའི་ཁྲིམས་ཡིག་ཀྱང་རྩིས་མེད་དུ་གཏངོ་བཞིན་པ་དེ་རེད། དཔེར་ན། 《མཚོ་སྔནོ་ཞིང་

ཆེན་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་སྐྱེ་སྤྲུལ་ཡང་སྲིད་འཚོལ་བའི་ལག་བསྟར་བྱེད་ཐབས》ཀྱི་

དོན་ཚན་ཉི་ཤུ་པའི་ནང། “རྒྱལ་ནང་དུ་གཏན་འབེབས་གཞིར་བཟུང་སྐྱེ་སྤྲུལ་རྩད་

གཅོད་ཀྱི་བྱ་རིམ་ནང་དུ་ཕྱི་རྒྱལ་ནས་ངོས་འཛིན་བྱས་ཟིན་པའི་འོས་སྤྲུལ་དེ་ཁོངས་

སུ་འཇོག་རྒྱུ་ལས་ཕྱིར་འབུད་རྒྱུ་མིན།”[33] ཞེས་གསལ་པོ་བཀོད་ཡོད། འོན་ཀྱང་ཕྱི་

[31]  http://www.paldengyal.com/?m=20100318
[32] བོད་ལྗོངས་ཉིན་ཚགས། ༡༩༩༥/༧/༢༦ པར་ངོས་ ༣ གསལ།
[33] མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་སྤྲུལ་སྐུའི་ཡང་སྲིད་འཚོལ་རྒྱུའི་ལག་བསྟར་བྱེད་

ཐབས། དོན་ཚན་ཉི་ཤུ་པ།
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བླ་སྤྲུལ་ཡང་སྲིད་ཕེབས་ཚུལ།

ལོ་ ༡༩༩༥ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༤ ཉིན་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ནས་པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕྲེང་

བཅུ་པའི་ཡང་སྲིད་མཆོག་སྤྲུལ་དུ་ངོས་འཛིན་གསལ་བསྒྲགས་གནང་ཟིན་པའི་པཎ་

ཆེན་དགེ་འདུན་ཆསོ་ཀྱི་ཉི་མའི་མཚན། རྒྱ་གཞུང་གིས་ ༡༩༩༥ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༩ ཉིན་

གྱི་གསེར་བུམ་དཀྲུག་འདོན་དེའི་འོས་ཁོངས་སུ་མ་བཅུག་པར། ཁོ་པ་ཚོས་པཎ་ཆེན་

གྱི་ཡང་སྲིད་ཟེར་བ་བཙན་བསྐོས་བྱས་པ་རེད།

 བོད་ནང་གི་བོད་མི་བརྒྱ་ཆ་དགུ་བཅུ་གོ་དགུ་དང་ནང་བསྟན་ཆོས་དད་པ་

ཡོངས་ཀྱིས་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ནས་ངོས་འཛིན་གནང་བའི་པཎ་ཆེན་དགེ་

འདུན་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་མཆོག་ཁས་ལེན་དང་ཡིད་དད་ཞུ་གི་ཡོད་པ་རྩོད་མེད་ཡོངས་

གྲགས་ཡིན་པས། འདིར་གླེང་མི་དགསོ་པའི་གནད་དནོ་ཞིག་རེད། དཔེར་ན། ལ་ོརབས་

དགུ་བཅུའི་ནང་བོད་ལྗངོས་སྤྱི་ཚོགས་ཚན་རིག་ཞིབ་འཇུག་ཁང་གིས་ལྷ་ས་ཁུལ་དུ་ཆསོ་

བྱེད་མི་སྣ་ཁག་ཅིག་དང༌། ཆསོ་དད་མང་ཚོགས་འགའ། དེ་བཞིན་ཆསོ་ཚོགས་དང༌། ཆསོ་

དོན་ལས་ཁུངས། འཐབ་ཕོྱགས་གཅིག་གྱུར་པུའུ་ཡི་ཁོངས་གཏོགས་འབྲེལ་ཡོད་མི་སྣར་

བསམ་འཆར་བསྡུ་ལེན་བྱས་པའི་ཡོངས་གྲགས་མ་ཡིན་པའི་རྒྱ་ནག་གཞུང་འབྲེལ་གྱི་

ཞིབ་འཇུག་ཡིག་ཆའི་ནང་་་་།

ཁག་གཅིག་གིས་ཡང་སྲིད་རང་ལྗོངས་ཁུལ་ནས་ཕེབས་ཀྱང་ངོས་འཛིན་རྒྱ་གར་

ཕོྱགས་ནས་གནང་བའི་གྲས་ལ་ང་ཚོས་བརྩི་བཀུར་མ་ཞུས་ན་མ་འགྲིག་པ་ཡིན་

ལ། ལྷག་དོན་དུ་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་ནས་ངོས་འཛིན་གནང་བ་རྣམས་ལ་ང་ཚོས་

བརྩི་འཇགོ་ཞུ་དགསོ་པ་གླེང་མེད་ཡིན། སུས་ཀྱང་བཀའ་གྱེན་ལགོ་ཞུ་མི་ནུས་པའི་

གནས་ཚུལ་ཞིག་རེད། འདི་ཕྱོགས་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེས་ངོས་འཛིན་གནང་བའི་

ཡང་སྲིད་སུ་ཡིན་རུང་ཁས་ལེན་དགསོ་པ་ཞིག་དང་བརྩི་འཇགོ་བྱེད་དགསོ་པ་ཡང་

གླེང་མེད་ཡིན། འོན་ཀྱང་འདིར་འཕྲད་པའི་གནད་དོན་རྙོག་འཛིང་ཆེ་བ་ཞིག་ནི། 

རྒྱ་གར་ཕྱགོས་ནས་ངསོ་འཛིན་བྱུང་བའི་བོད་བཞུགས་ཡང་སྲིད་ང་ཚོས་ཁས་ལེན་



24

བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་དུས་དེབ།

ནམ་མི་ལེན། ཞེས་པའི་བསམ་འཆར་ཞིག་ཡངོ་གི་འདུག་པས་གནད་དནོ་དེའི་ཐད་

རྒྱ་གར་ནས་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡང་རུང༌། འདི་ཕྱོགས་ནས་ངོས་འཛིན་བྱུང་བ་གང་

འདྲ་ཞིག་དང༌། ཡང་སྲིད་རྒྱ་གར་དང་བདོ་གང་དུ་བཞུགས་ཀྱང་ཟླསོ་སྐྱནོ་མི་ཡངོ་

བ་བྱ་རྒྱུ་ནི་གལ་ཆེ་བ་ཞིག་དང་ལུགས་མཐུན་གྱི་ལག་ལེན་འཁྱལོ་ཐུབ་པ་བྱ་རྒྱུ་ཤིན་

ཏུ་གལ་འགངས་ཆེ་བའི་གནས་ཤིག་ཡིན།[34]

 ཞེས་འཁདོ། ཡིན་ནའང་རྒྱ་གཞུང་གིས་ཆསོ་དང་ཡང་སྲིད་ཀྱི་གནད་དནོ་དེ་

ཆེད་དུ་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ངོ་བོར་བསྒྱུར་ནས་འཐབ་རྩོད་ཀྱི་འཕྲོག་ལེན་ལ་འགྱུར་ཐབས་

བྱེད་བཞིན་པ་དེ་རེད། དེ་ཡང“པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེའི་ཡང་སྲིད་སྐོར་གྱི་འཐབ་རྩོད་

འདི་གློ་བུར་དུ་བྱུང་བ་ཞིག་གཏན་ནས་མ་ཡིན་པར་དེའི་ཐོག་ནས་ཏཱ་ལའི་ཁ་ཕྲལ་

རུ་ཚོགས་ཀྱི་ལོག་སྤྱོད་ངོ་བོ་ཡང་བསྐྱར་དམར་རྗེན་དུ་ཐོན་པ་རེད།”[35] ཅེས་ཆབ་

སྲིད་ལ་ཁ་ཕྱོགས་བསྒྱུར་ནས་འཐབ་རྩོད་ཀྱི་རང་བཞིན་ལ་བརྩི་བཞིན་པ་གསལ་པོ་

རེད། ཡང་སྲིད་ནི་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་རྒྱུད་འཛིན་བྱེད་

ཐབས་ཤིག་ཡིན་སྟབས། དེའི་ངོས་འཛིན་གྱི་ལམ་ལུགས་དེ་འཐབ་རྩོད་དང་འཕྲོག་

རྩོད་ལ་སྒྱུར་མི་རུང་བ་དེ་ཡང། “པཎ་ཆེན་ཡང་སྲིད་གཉིས་བྱུང་ཡོད་པ་ལྟ་བུའི་ཁ་

སྐྱེངས་པོ་ཡོང་བའི་གནས་ཚུལ་དེ་དག་གཡོལ་ཐབས་བྱེད་དགོས”[36]པ་ནི། མིག་

སྔའི་པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་པའི་ཡང་སྲིད་ཐད་རྒྱ་གཞུང་གིས་ཐེ་བྱུས་བྱས་ཏེ་གནད་

དོན་དེ་ཕན་མེད་རྩོད་རྙོག་ཅིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད།  དེ་ཡང་པཎ་ཆེན་དགེ་འདུན་ཆོས་ཀྱི་

ཉི་མ་མཆགོ་ཆསོ་ཕྱགོས་ཀྱི་སྐུ་ཡནོ་གསན་བཞེས་གནང་བའི་སྐུ་དབང་མེད་པ་བཟསོ་

[34] བོད་ལྗོངས་སྤྱི་ཚོགས་ཚན་རིག་ཁང་ཆོས་ལུགས་ཞིབ་འཇུག་ཟོའ།ོ བོད་དུ་དར་བའི་ནང་པ་སངས་རྒྱས་ཆོས་

ལུགས་ཀྱི་སྤྲུལ་སྐུ་ཡང་སྲིད་ལེན་པའི་སྐོར་ལ་ཞིབ་འཇུག་བྱས་པ། སྤྲུལ་སྐུ་ངོས་འཛིན་བྱ་རྒྱུའི་ཐད་མང་ཚོགས་ཀྱི་

བསམ་འདུན་ཇི་ཡོད་སྐོར། ནང་གསལ།
[35]   ལི་རུའེ་ཧོན། པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེའི་ཡང་སྲིད་བཙལ་འཚོལ་འགོ་ཁྲིད་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་

གསུམ་པའི་ཐོག་གི་གཏམ་བཤད། ཀྲུང་གོའ་ིབོད་ལྗོངས། ༡༩༩༦ དེབ་དང་པོ། ཆེད་རྩོམ། ཤོག་གྲངས་ ༣ ནང་གསལ།
[36]   རྒྱ་ནག་ཏང་སློབ་ཀྱི་དགེ་རྒན་ཆེན་མོ་ཆིན་ཝེ། ཨེ་ཤ་ཡའི་གཟའ་འཁོར་དུས་དེབ། ༢༠༡༣/༦/༡༢ དེབ་གྲངས་ 

༢༧ འདོན་ཐེངས་ ༢༢ ནང་གསལ།
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བླ་སྤྲུལ་ཡང་སྲིད་ཕེབས་ཚུལ།

ནས་པཎ་ཆེན་གྱི་ནུས་པ་མངོན་མི་བཅུག་པ་དང། བཙན་ཉར་བྱས་ཏེ་ད་བར་གར་

ཡོད་རྩ་བ་ནས་ཤེས་རྟོགས་མེད་པར་གྱུར་བ། རྒྱ་གཞུང་གིས་བཙན་བསྐོས་བྱས་པའི་

སྐུ་ཞབས་རྒྱལ་མཚན་ནརོ་བུར་བོད་མི་མང་གིས་ཁས་ལེན་རྒྱབ་སྐྱརོ་མི་ཐབོ་པས། རྒྱ་

གཞུང་གི་ཆབ་སྲིད་ལག་ཆ་བོད་མི་ཁྲིད་སྟོན་བྱེད་པའི་ནུས་པ་མི་ཐོན་པ་བཅས་རེད། 

 བོད་ནང་གི་བོད་མི་ཚོས་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ལ་དད་བཀུར་ཞུས་

ནས་ཁོང་གི་སྐུ་པར་སྒྲིག་གཤོམ་དང་། གང་ཉིད་ཀྱིས་ངོས་འཛིན་གནང་བའི་ཡང་

སྲིད་ཁས་ལེན་བྱེད་པ་སོགས་ནི་བོད་མི་རིགས་ཀྱི་ལྷན་སྐྱེས་རང་བཞིན[37]ཡིན་པ་

ལས། དནོ་གནད་འདི་སྲིད་གཞུང་ཞིག་ལ་ཁ་གཏད་གཅགོ་བྱེད་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་འཐབ་

རྩདོ་ཅིག་མིན་པ་ངེས་པར་དུ་ཤེས་དགསོ། དེ་ཡང་རྒྱ་ནག་ཏང་སླབོ་ཀྱི་དགེ་རྒན་ཆེན་

མོ་ཅིན་ཝེས། “བོད་རིགས་ཚོས་ཏཱ་ལའི་བླ་མར་ཡོད་པའི་དད་གུས་དང་རེ་བཅོལ་ལ་

འགྱུར་བ་དེ་བས་ཀྱང་གཏངོ་ཐབས་མེད་ལ། བདོ་རིགས་མང་ཚོགས་དཀྱུས་མ་རྣམས་

ལ་མཚོན་ན། ཏཱ་ལའི་བླ་མར་དད་མསོ་བྱེད་པ་དེར་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ནང་དནོ་སྤུ་ཙམ་ཡང་

མེད།”[38] ཅེས་པ་དེ་རེད། ཡིན་ནའང་བོད་ནང་གི་རྒྱ་དཔོན་ཚོས་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་

གནད་དོན་ཡོད་ཚད་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་རྣམ་པར་སྒྱུར་ཐབས་ལ་རྩོལ་བ་བྱེད་པ་ནི། “ནག་

ཆུ་ས་ཁུལ་ཤག་རངོ་པ་ོདགནོ་པའི་དགནོ་བདག་བླ་མ་རངོ་པ་ོཆསོ་རྗེའི་ཡང་སྲིད་ངསོ་

འཛིན་ཐད་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པར་སྙོན་འཛུགས་ཀྱིས་

དགོན་པ་དེའི་བླ་མ་ཟླ་བ་བཙོན་བཅུག་བྱས་ནས་ལོ་ ༧ གྱི་ཁྲིམས་ཐག་བཅད”[39]

པ་སགོས་ཆསོ་ལུགས་ཐད་ཆབ་སྲིད་ཀྱིས་བཙན་གནནོ་མང་དག་ཅིག་ཕགོ་དང་ཕགོ་

བཞིན་ཡོད།། །། 

[37] མཆན། སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་རྣམ་འཕྲུལ་ཞེས་བོད་མི་ཡོངས་ཀྱིས་རང་ཉིད་ཀྱི་ཚེ་འདི་ཕྱི་གཉིས་ཀྱི་སྐྱབས་

གནས་སངས་རྒྱས་དངོས་མི་ཡུལ་དུ་བྱོན་པར་དད་ཞེན་ཞུ་གི་ཡོད།
[38] རྒྱ་ནག་ཏང་སློབ་ཀྱི་དགེ་རྒན་ཆེ་མོ་ཅིན་ཝེ། ༢༠༡༣/༡༠/༩ ཧོང་ཀོང《རླུང་སྒྲ》དུས་དེབ་ཐོག་གསལ།
[39] ཨེ་ཤ་ཡ་བོད་སྐད་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་དྲ་རྒྱ། ༢༠༡༣/༨/༢ ། http://www.rfa.org/tibetan/sargyur/
monastery-in-nagchu-forced-to-shut-down-08022013095428.html



བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གྱི་རྒྱུད་འཛིན་འཕེལ་རིམ།

༄༅། །ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་བསྟན་པ་ཐོག་མར་མེད་པ་ནས་ཡོད་པ་དང། ཡོད་པ་

ནས་དར་བ་གོང་ནས་གོང་དུ་འཕེལ་ཏེ་བསྟན་པ་དེ་འཛིན་གྱི་སྐྱེས་བུ་རིམ་པར་བྱུང་

ཡོད་པ་མ་ཟད། ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་བསྟན་པའི་བདག་པོ་སྟོན་པ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པས་

རང་ཉིད་ཀྱི་སླབོ་མ་ཉན་ཐསོ་འདོ་སྲུང་ཆེན་པ་ོབསྟན་པའི་བདག་པརོ་བསྐསོ་པ་ནས་

བཟུང་དགྲ་བཅོམ་པ་གཅིག་ནས་གཅིག་ཏུ་རྒྱུན་མི་ཆད་པར་བྱོན་ཡོད་པ་དང། རྗེས་

འཛིན་སློབ་མའི་ནང་ནས་ཆེས་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་རྗེས་འཛིན་གྱི་ཆོས་བདག་ཏུ་བསྐོས་

པའི་རྒྱུད་འཛིན་གོ་རིམ་བཞིན་བྱུང་བ་ལ་སྟོན་པའི་གཏད་རབས་ཞེས་གྲགས།

 དེ་ཡང་། ལུང་ཕྲན་ཚེགས་ལས། “ལེགས་པར་གསུངས་མཛད་ཐུབ་པའི་

དབང་པོ་དང་། །འོད་སྲུང་ཀུན་དགའ་ཤ་ནའི་གོས་ཅན་དང་། །ཉེ་སྦས་ངྷི་ཏི་ཀ་དང་

ནག་པོ་བ། །ལེགས་མཐོང་ཆེན་པོ་སྟོན་པའི་གཏད་རབས་བདུན། །”ཞེས་གསུངས་པ་

ལྟར། འཕགས་པ་འོད་སྲུང་དང་། ཀུན་དགའ་བོ། ཤ་ནའི་གོས་ཅན། ཉེར་སྦས། དྷཱི་ཏི་

ཀ ནག་པོ། ལེགས་མཐོང་ཆེན་པོ་བཅས་དགྲ་བཅོམ་པ་བདུན་པོ་རྣམས་ཀྱིས་རིམ་པ་

བཞིན་དུ་རྒྱལ་བའི་ལུང་རྟོགས་ཀྱི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་གཅིག་ནས་གཅིག་ཏུ་གཏད་

དེ་འཛིན་སྐྱོང་གནང་བ་དེ་ལ་སྟོན་པའི་གཏད་རབས་ཞེས་བརྗོད།

 དེ་ནས་རྩ་བའི་སྡེ་བཞི་སགོས་ཉན་ཐསོ་སྡེ་པ་བཅ་ོབརྒྱད་ལ་སགོས་པས་ཐུབ་

པའི་བསྟན་པ་ཡོངས་སུ་བསྐྱངས་པ་དང༌། དེ་རྗེས་རྒྱ་གར་གྱི་ནུབ་ཕོྱགས་ཁུལ་དུ་བྱུང་
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བའི་ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་དང༌། ཤར་ཕོྱགས་ཡུལ་ནས་བྱུང་བའི་བྲམ་ཟེ་ཆེན་པོ་

ས་ར་ཧ། གཞན་ཡང་ཏེ་ལ་ོཔ་དང༌། ནཱ་ར་ོཔ་ལ་སགོས་པའི་རིག་འཛིན་གྲུབ་པའི་དབང་

ཕྱུག་རྣལ་འབོྱར་བ་དུ་མ་ཞིག་དང༌། ལྷོ་ཕོྱགས་ཡུལ་དུ་དགེ་སློང་དཔལ་ལྡན་ཞེས་སུ་

གྲགས་པའི་དཔལ་མགོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་སྲས་ལ་སོགས་པ་འཛམ་གླིང་རྒྱན་

དྲུག་མཆོག་གཉིས་རྣམས་དང༌། རྒྱལ་སྲས་ཞི་བ་ལྷ། ཇོ་བོ་རྗེ་དཔལ་ལྡན་ཨ་ཏི་ཤ་ལ་

སོགས་པ་སྟོན་པའི་བསྟན་པ་འཛིན་ཅིང་སྐྱོང་བའི་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་ཇི་སྙེད་ཅིག་བོྱན་

ནས་རྒྱ་གར་འཕགས་པའི་ཡུལ་དུ་ནང་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་དར་ཞིང་རྒྱས་པར་

མཛད།

 རྒྱ་གར་གྲུབ་མཐའ་ཁག་གི་སླབོ་དཔནོ་རྣམས་ཀྱིས་བླ་སླབོ་དང་མཁན་བརྒྱུད་

ལ་བརྟེན་ནས་ཆསོ་བརྒྱུད་དར་སྤེལ་གནང་ཞིང་། སྐབས་དེར་རྒྱ་གར་དུ་དར་བའི་ནང་

པ་དང༌། བྲམ་ཟེ། དེ་མིན་མུ་སྟེགས་ཀྱི་གྲུབ་མཐའ་མང་ཆེ་བ་ཚང་མ་བརྟུལ་ཞུགས་དང་

ངན་ངནོ་གྱི་དཀའ་སྤྱད་ཀྱིས་འཚོ་བ་དང་། ནང་པའི་རབ་བྱུང་བ་རྣམས་མང་ཆེ་བ་འཚོ་

བ་བསོད་སྙོམས་ལ་བརྟེན་ནས་གཙོ་བོ་ཐོས་བསམ་སློབ་གཉེར་དང་སྒོམ་སྒྲུབ་ཉམས་

ལེན་གྱིས་དུས་འདའ་བ་དང། ཆོས་ཀྱི་ཕྱིར་དུ་དཀའ་སྤྱད་ཀྱི་འབད་པ་ལས་དགོན་

པའི་ནང་ལངོས་སྤྱདོ་འཚོ་བའི་ཆེད་དེ་ཙམ་གྱིས་དནོ་གཉེར་གནང་ལམ་མེད་པ་འདྲ། 

དེ་སྔ་རྒྱ་གར་གྱི་དགནོ་སྡེ་རྣམས་སུ་བོད་ནང་བཞིན་མང་ཇ་དང་། སྐུ་འགྱེད་ཐེབས་རྩ་

ཉིན་འཁྱོངས་སོགས་གཏོང་སྲོལ་མེད་པས། དགེ་སྦྱོང་རྣམས་ལྷུང་བཟེད་དང་མཁར་

གསིལ་བསྣམས་ནས་གདུགས་ཚོད་དུས་གཅིག་གི་འཚོ་བར་བསྟེན་སྟབས། དགོན་

པར་སྤྱི་གསོ་དང་། གཉེར་ཚང། མཆོད་གཞིས། མི་སེར་སོགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་གང་

ཡང་མེད་པས། ཆོས་ཕྱོགས་གཙོ་གཉེར་བྱེད་པའི་བླ་སློབ་དང་མཁན་བརྒྱུད་ཁོ་ནའི་

ཆོས་བརྒྱུད་ལས། བླ་སློབ་གདུང་རྒྱུད་ཀྱིས་འཛིན་པ་དང། ཡང་ན་བླ་སྤྲུལ་ཡང་སྲིད་

ངོས་འཛིན་གྱི་ལམ་ལུགས་དེ་དར་ཁྱབ་བྱུང་མེད་པ་རེད།



བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་དུས་དེབ།

28
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གདུང་རྒྱུད།

བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གྱི་ཐོག་མའི་རྒྱུད་འཛིན་ནི་གདུང་རྒྱུད་རྒྱུད་འཛིན་དང་བླ་

སློབ་མཁན་བརྒྱུད་གཉིས་སྤྱད་ཅིང་། རིམ་པས་ཡང་སྲིད་ངོས་འཛིན་ཞུ་སྲོལ་བྱུང་

བ་སོགས་རྒྱུད་འཛིན་ཐད་འགྱུར་ལྡོག་གི་འཕེལ་རིམ་ཇི་སྙེད་ཅིག་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། 

གདུང་རྒྱུད་རྒྱུད་འཛིན་དང་། བླ་སླབོ་མཁན་བརྒྱུད་བྱུང་ཚུལ་དེ་ཡང། བོད་དུ་དར་སྔ་

ཤསོ་རྙིང་མ་བའི་ཆསོ་བརྒྱུད་སྲལོ་གཏདོ་མཁན‘ཟུར་མེས་དབོན་རྣམ་གསུམ’ཟུར་པ་ོ

ཆེ་ཤཱཀྱ་འབྱུང་གནས་ནས་ཁོང་གི་བུ་དོད[1]ཟུར་ཆུང་ཤེས་རབ་གྲགས་པ་དང། དེའི་

བུ་སྒྲོ་ཕུག་པ་ཤཱཀྱ་སེང་གེའི་བར་གྱི་རྒྱུད་འཛིན་ནི་གདུང་རྒྱུད་རྒྱུད་འཛིན་རེད།

སྨིན་གླིང་ཁྲི་རབས་ཀྱི་གདུང་རྒྱུད་ནི། “མྱོས་སྟོན་མཁས་གྲུབ་ཆེན་པོ་མདོ་སྔགས་

བསྟན་འཛིན་དེ་ཉིད་ཀྱི་སྲས་རིག་འཛིན་འཕྲིན་ལས་ལྷུན་གྲུབ་བར་དར་རྒྱས་ཆོས་

སྡིངས་སུ་བཞུགས་ནས་ནང་རྒྱུད་ཡོ་ག་གསུམ་གྱི་བསྟན་པ་རྒྱ་ཆེར་སྤེལ་ཞིང་། ཁྲི་

རབས་དང་པ་ོརིག་འཛིན་འཕྲིན་ལས་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱི་སྲས་གཅེན་གཏེར་ཆེན་རིག་འཛིན་

འགྱུར་མེད་རོྡ་རྗེའམ་འགྲ་ོའདུལ་རིག་འཛིན་གཏེར་བདག་གླིང་པས་གྲྭ་ཕྱི་ཨ་ོརྒྱན་སྨིན་

གྲལོ་གླིང་གི་ཆསོ་སྡེ་ཆེན་མ་ོཕྱག་བཏབ་པ་དང་། དེ་རྗེས་ཁྲི་རབས་གཉིས་པ་པདྨ་འགྱུར་

མེད་རྒྱ་མཚོ་དང་། ཁྲི་རབས་གསུམ་པ་རྒྱལ་སྲས་རིན་ཆེན་རྣམ་རྒྱལ། ཁྲི་རབས་བཞི་པ་

འགྱུར་མེད་པདྨ་བསྟན་འཛིན། ཁྲི་རབས་ལྔ་པ་འགྱུར་མེད་འཕྲིན་ལས་རྣམ་རྒྱལ། ཁྲི་

རབས་དྲུག་པ་འགྱུར་མེད་པདྨ་དབང་རྒྱལ། ཁྲི་རབས་བདུན་པ་འགྱུར་མེད་སངས་རྒྱས་

[1] བུ་དོད་ནི། བུ་ཚབ།



བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གྱི་རྒྱུད་འཛིན་འཕེལ་རིམ།
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ཀུན་དགའ། ཁྲི་རབས་བརྒྱད་པ་འགྱུར་མེད་ཡིད་བཞིན་དབང་རྒྱལ། ཁྲི་རབས་དགུ་

པ་འགྱུར་མེད་བདེ་ཆེན་མཆོག་གྲུབ། ཁྲི་རབས་བཅུ་པ་འགྱུར་མེད་དོན་གྲུབ་དབང་

རྒྱལ། ཁྲི་རབས་བཅུ་གཅིག་པ་འགྱུར་མེད་ཀུན་བཟང་དབང་རྒྱལ་་་་་བཅས་བྱུང་།”[2]

དཔལ་ས་སྐྱ་བ་ནི་འཁོན་དཀོན་མཆོག་རྒྱལ་པོས་ས་སྐྱ་དགོན་པ་བཞེངས་ཏེ་ས་སྐྱ་

པའི་གྲུབ་མཐའ་སྲལོ་གཏདོ་རྗེས། དེའི་རྒྱུད་འཛིན་ཁངོ་གི་བུ་འཁནོ་ཀུན་དགའ་སྙིང་

པ[ོ3]དང། སླབོ་དཔནོ་བསདོ་ནམས་རྩེ་མ།ོ རྗེ་བཙུན་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན།[4] ས་པཎ་

ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན།[5] འགྲོ་མགོན་ཆོས་རྒྱལ་འཕགས་པ་བློ་གྲོས་རྒྱལ་མཚན[6]

དང། “འགྲོ་མགོན་འཕགས་པ་ནས་བཟུང་ཏཱ་དབེན་བློ་གྲོས་རྒྱལ་མཚན་གྱི་བར་ས་

སྐྱའི་ཁྲི་ཐོག་དགུ་དང། དཔོན་ཆེན་ཤཱཀྱ་བཟང་པོ་ནས་དབང་བརྩོན་གྱི་བར་བསྐྱར་

ལྡབས་དང་བཅས་པའི་དཔོན་རབས་ཉི་ཤུ་ཐམ་པའི་རིང”[7]བོད་ཆོལ་ཁ་གསུམ་ལ་

མངའ་དབང་བསྒྱུར་མཐར། སྲིད་དབང་ཕག་མོ་གྲུ་པ་ཏའི་སི་ཏུའི་ལག་ཏུ་ཤོར་ཡང། 

ས་སྐྱའི་ཆོས་བརྒྱུད་འཛིན་པའི་འཁོན་གྱི་གདུང་རྒྱུད་ནི་ད་ལྟའི་ཕུན་ཚོགས་ཕོ་བྲང་

དང༌།  སྒྲོལ་མ་ཕོ་བྲང་བཅས་མཚམས་མི་ཆད་པར་ཡོད་པ་དེ་ཡིན།

ཕག་གྲུ་རླངས་གྱི་གདུང་རྒྱུད་སྤྱན་སྔ་གྲགས་པ་འབྱུང་གནས་ཀྱིས་ཕག་གྲུ་རོྡ་རྗེ་རྒྱལ་

པོའ་ིཆོས་རྒྱུན་ཕག་གྲུ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་གདན་ས་མཛད་དེ་རང་བརྒྱུད་གྱི་བླ་སློབ་

རྣམས་ནས་གདན་ས་རིམ་པར་བསྐྱངས་ཏེ། ཏའི་སི་ཏུ་བྱང་ཆུབ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་

[2]   http://www.tye-gar.org/tip/?uid=pg4-3
[3] ས་སྐྱ་གོང་མ་རྣམ་ལྔའི་ནང་གི་ཐོག་མ།
[4] ཀུན་དགའ་སྙིང་པོའ་ིབུ།
[5] གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་ཚ་པོ།
[6] ས་པཎ་གྱི་ཚ་པོ།
[7] དུང་དཀར་བློ་བཟང་འཕྲིན་ལས། བོད་ཀྱི་ཆོས་སྲིད་ཟུང་འབྲེལ་སྐོར་བཤད་པ། མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། 

༡༩༨༣/༡ པེ་ཅིན་དུ་པར་ཐེངས་ ༢ བརྒྱབ་པ། ཤོག་གྲངས་ ༧༤ ནང་གསལ།



བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་དུས་དེབ།
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དཔལ་ས་སྐྱ་པའི་ལག་ནས་སྲིད་དབང་འཕྲོག་སྟེ་ངག་དབང་བཀྲ་ཤིས་གྲགས་པ་ལ་

སོགས་བར་དུ་བོད་ཆོལ་ཁ་གསུམ་ལ་མངའ་དབང་བསྒྱུར་བའི་སྲིད་དབང་བཟུང་བ་

དང། མཐར་སྡེ་པ་གཙང་པས་སྲིད་དབང་འཕྲོག་པ་དང་ཆབས་ཅིག་ཏུ་བླ་དཔོན་གྱི་

བརྒྱུད་པ་མཇུག་འགྲིལ་བར་སྣང།

འབྲི་གུང་ནི་སྐྱུ་རའི་གདུང་རྒྱུད་སྐྱོབ་པ་འཇིག་རྟེན་མགོན་པོ་རིན་ཆེན་དཔལ་གྱིས་

འབྲི་གུང་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་ཆོས་ལུགས་གྲུབ་མཐའ་བཙུགས་པ་ནས། རྗེས་སུ་དཀོན་

མཆོག་རིན་ཆེན་དང་རིག་འཛིན་ཆོས་གྲགས་ཀྱི་སྐབས་སུ་སྐྱུ་རའི་གདུང་རྒྱུད་ཆད་

སྟབས། སྤྲུལ་སྐུ་ངོས་འཛིན་གྱི་བྱེད་ཐབས་སྤྱད་དེ་གཅེན་དཀོན་མཆོག་རིན་ཆེན་གྱི་

ཡང་སྲིད་དུ་སྤྲུལ་སྐུ་དཀནོ་མཆགོ་འཕྲིན་ལས་བཟང་པ་ོནས་བཟུང་འཕྲིན་ལས་ལྷུན་

གྲུབ་བར་ཆེ་ཚང་སྐུ་ཕྲེང་བདུན་དང་། གཅུང་རིན་ཆེན་ཆོས་གྲགས་ཀྱི་ཡང་སྲིད་དུ་

སྤྲུལ་སྐུ་དོན་གྲུབ་ཆོས་རྒྱལ་ནས་བཟུང་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་སྣང་བ་བར་ཆུང་ཚང་

སྐུ་ཕྲེང་བརྒྱད་བྱུང་སྟེ། དུས་ཕྱིས་འབྲི་གུང་ཆེ་ཚང་དང་ཆུང་ཚང་ཞེས་སྤྲུལ་སྐུ་གཉིས་

ཀྱིས་འབྲི་གུང་པའི་ཆོས་སྲིད་སྐྱོང་བར་མཛད་པ་དེ་ཡིན།

མཁན་བརྒྱུད།

མཁན་བརྒྱུད་རྒྱུད་འཛིན་ནི་གཙོ་བོ་བླ་མ་གཅིག་གི་དྲུང་ནས་ཆོས་ཐོབ་པའི་སློབ་མ་

དག་གིས་རང་རང་གི་གནས་གཞི་བཟུང་སྟེ་ཆསོ་བརྒྱུད་སྤེལ་ནས་རྒྱུད་འཛིན་བྱེད་པའི་

དནོ་ཡིན་ལ། དེ་སྔ་སྐབས་ཤིག་བོད་ཀྱི་ས་ཕོྱགས་གང་སར་དགནོ་པས་ཁྱབ་པ་ལྟ་བུ་བྱུང་

བ་ནི། མཁན་བརྒྱུད་མང་དྲགས་པར་བརྟེན་ནས་བྱུང་བར་ཡང་གྲགས་ས།ོ ཡང་གདན་

ས་གྲྭ་ཚང་ཆེ་ཁག་རྣམས་སུ་མདོ་སྔགས་ཀྱི་སློབ་གཉེར་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་དག་གི་མཚན་



བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གྱི་རྒྱུད་འཛིན་འཕེལ་རིམ།
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གཞུང་བསྡུ་རུབ་ཀྱིས་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ལ་ཕུལ་ཞིང། ༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་

མཆགོ་ནས་ཐུགས་བརྟག་དང། ཡེ་ཤེས་ཞིབ་གཟིགས་ཀྱིས་འསོ་མིའི་ཁངོས་ནས་གཅིག་

ལ་མཁན་པའོ་ིཕྱག་རྟགས་སྩལ་རྗེས་དེ་ཉིད་མཁན་པའོ་ིཁྲིར་འཁདོ་པ་དང། མཁན་པ་ོ

དེ་ཉིད་ཀྱིས་གྲྭ་ཚང་དེ་དང་དེའི་ཆསོ་སྲིད་གཉིས་ཀྱི་མཛད་འགན་བཞེས་ཏེ་ལ་ོཡུན་ལྔ་

འམ་བདུན་ལ་སགོས་པ་གནང་ནས་མཐར་མཁན་པ་ོའཁྱལོ་བ་དང། དེ་ཉིད་ཀྱི་མཚན་

མཁན་བརྒྱུད་གསལོ་འདེབས་སུ་འགདོ་འཇུག་དང་མཁན་པ་ོཁྲི་བཤལོ་གནང་རྗེས་སླར་

ཡང་མཁན་པོ་གསར་པ་བསྐོ་གཞག་མཛད་པའི་ལམ་སྲོལ་ཡོད་པ་དེ་རེད། དེ་བཞིན་

བོད་ཀྱི་ཆོས་བརྒྱུད་ཆེན་པོ་བཞི་དང་གཡུ་དྲུང་བོན་བཅས་ཀྱི་དགོན་སྡེ་ཆེ་ཆུང་ཚང་

མར་ཆསོ་སྲིད་མཛད་འགན་མཁན་བླ་གཅིག་གིས་ཀྱང་གནང་སྲལོ་ཡདོ་པ་སགོས་ནི་

མཁན་བརྒྱུད་ཀྱི་རྒྱུད་འཛིན་ལམ་ལུགས་ཤིག་དང། ཡང་གྲགས་ཅན་མཁན་པ་ོའགའི་

སྐྱེ་སྤྲུལ་ངོས་འཛིན་ཞུས་པ་རྣམས་ལ་མཁན་སྤྲུལ་ཞེས་འབོད་སྲོལ་བྱུང།

དགའ་ལྡན་ཁྲི་རབས།

དགའ་ལྡན་ཁྲི་རབས[གཏད་རབས]རྒྱུད་འཛིན་ནི། ཕྱི་ལ་ོ ༡༣༩༢ ལ་ོཙམ་ལ་བཀའ་བརྒྱུད་

པའི་སྡེ་སྲིད་སྲིད་དབང་གིས་བོད་ཆོལ་ཁ་གསུམ་ལ་མངའ་དབང་བསྒྱུར་བའི་དུས་

སྐབས་སུ་རྗེ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོས་དགེ་ལུགས་པའི་ཆོས་བརྒྱུད་ཐོག་མར་སྲོལ་གཏོད་

མཛད། ཕྱི་ལོ་ ༡༤༠༩ ལོར་དགའ་ལྡན་དགོན་པ་ཕྱག་བཏབ་སྟེ་གསེར་ཁྲིར་བཞུགས་

པ་ནས་བཟུང་ཁྲི་སྟེང་དེར་བཞུགས་ནས་རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་རྒྱལ་ཚབ་གནང་མཁན་རིམ་

པར་དགའ་ལྡན་ཁྲི་པ་ཞེས་བརྗདོ་ལ། རྗེ་ཙོང་ཁ་པ་ནས་ད་ལྟའི་ཁྲི་པ་ཐུབ་བསྟན་ཉི་མ་

ལུང་རྟགོས་བསྟན་འཛིན་ནརོ་བུའི[8]བར་ཁྲི་ཐགོ་བརྒྱ་དང་གཉིས་བྱུང། དགའ་ལྡན་

[8] མཆན། ཡོངས་གྲགས་སུ་རི་རྫོང་སྲས་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་ཞུ།



བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་དུས་དེབ།
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ཁྲི་པ་ནི་བླ་སྤྲུལ་གཞན་ལྟར་སྐྱེ་སྤྲུལ་ངོས་འཛིན་ཞུས་ཏེ་བསྐོས་པ་ཞིག་མིན་ལ། མང་

ཆེ་བ་ནི་གྲྭ་རྐྱང་གི་ཐོག་ནས་དཀའ་སྤྱད་དུ་མས་སྦྱངས་བརྩོན་མཛད་དེ་མདོ་སྔགས་

གཞུང་ལུགས་ཀུན་ལ་མཁྱེན་པ་ཕུལ་དུ་ཕྱིན་ནས་ཁྲི་པར་ཕེབས་པས། ཁྲི་པ་ནི་ཞྭ་སེར་

བསྟན་པ་འཛིན་ཅིང་སྤེལ་བར་མཛད་མཁན་དུ་གྲགས།

 མཚན་གནས་དེར་ཕེབས་པར་ཁྱིམ་ཚང་གི་འཁོས་འབྱོར་དང།  དབང་

སྟོབས་ཆེ་ཆུང་སོགས་རིས་སུ་མ་མཆིས་པ་ནི་བོད་པའི་གཏམ་དཔེར་ཡང་། “ཨ་མའི་

བུ་ལ་ཡནོ་ཏན་ཡདོ་ན། དགའ་ལྡན་གསེར་ཁྲིར་བདག་པ་ོམེད།” ཅེས་བཤད་སྲལོ་ཡདོ་

པ་ལྟར་ཡིན། དེ་ཡང་གདན་ས་གསུམ[9]ནང་གི་གཞུང་ཆེན་ཀ་པོད་ལྔར་སློབ་གཉེར་

ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་དག་གིས་དགེ་བཤེས་ལྷ་རམས་པའི་མཚན་བཞེས་སོགས་མཛད་པ་

དང། དེ་ནས་ཤར་བྱང་ཆོས་རྗེར་ཕེབས་རྗེས་རེ་མོས་ཀྱིས།  དགའ་ལྡན་ཁྲི་པ[10]བསྐོ་

གཞག་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ལས་གཞན་པའི་བསྐོ་གཞག་གནང་སྲོལ་མེད་པ་

དེ་ཡང་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་གཞི་རྩའི་ལམ་སྲོལ་དུ་གྲུབ་ཡོད་པ་དང། དགའ་ལྡན་ཁྲི་པ་ཞིག་

གི་སྐྱེ་སྤྲུལ་ཕེབས་པ་དེར་ཁྲི་སྤྲུལ་ཞེས་ཞུ་སྲོལ་བྱུང།

བླ་སྤྲུལ་ངོས་འཛིན་དང་བརྒྱུད་འཛིན་ལམ་ལུགས།

དེ་ཡང་ཕྱི་ལོའ་ིདུས་རབས་བཅུ་གསུམ་པའི་མགོ་སྟོད་དུ་ཀརྨ་པཀྵིའི་སློབ་མ་རྣམས་

ཀྱིས་ཁངོ་ཀརྨ་དུས་གསུམ་མཁྱེན་པའི་ལུང་མཐུན་ཡང་སྤྲུལ་དུ་ངསོ་འཛིན་གྱིས་དད་

མོས་བྱས་པ་ནས་བྱུང་བར་གྲགས་པ་དང། ཡང་ཀརྨ་པཀྴི་གཤེགས་རྗེས་ཕྱི་ལོ་ ༡༢༨༤ 

ལོར་མངའ་རིས་མང་ཡུལ་དུ་འཁྲུངས་པའི་ཁྱེའུ་ཆོས་སྐྱོབ་དཔལ་བཟང་གིས་སྔོན་

[9] མཆན། དགའ་ལྡན། འབྲས་སྤུངས། སེ་ར།
[10] མཆན། ཁྲི་ཐོག་སོ་ལྔ་པ་འཇམ་དབྱངས་དཀོན་མཆོག་ཆོས་འཕེལ་བར་ཁྲི་བཞུགས་ལོ་ཚད་གཏན་འཁེལ་མེད་

ཀྱང། ཁྲི་ཐོག་སོ་དྲུག་པ་ཀོང་པོ་བསྟན་འཛིན་ལེགས་བཤད་ཀྱི་རྗེས་སུ་དགའ་ལྡན་ཁྲི་འཛིན་ལོ་བདུན་རེ་ཡིན་པར་སྡེ་

པ་གཙང་པས་གཏན་ལ་ཕབ། དུང་དཀར་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོའ་ིཤོག་གྲངས་ ༥༨༩ ནང་གསལ།



བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གྱི་རྒྱུད་འཛིན་འཕེལ་རིམ།
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གནས་རྗེས་དྲན་གྱི་གསུང་འཁྲུལ་མེད་སྨྲས་པ་དང་མཚན་ལྟས་ཀྱི་མཛད་སྤྱདོ་བཅས་

ལ་བརྟེན་ནས་གྲུབ་ཆེན་ཨོ་རྒྱན་པས་ཀརྨ་རང་བྱུང་རོྡ་རྗེ་དེ་ཉིད་ཀརྨ་སྐུ་ཕྲེང་གཉིས་

པ་ཀརྨ་པཀྴིའི་ཡང་སྲིད་དུ་ངོས་འཛིན་མཛད་པ་དེ་ནས་བཟུང་བོད་དུ་བླ་སྤྲུལ་ངོས་

འཛིན་བྱེད་པའི་ལམ་སྲོལ་དངོས་སུ་འགོ་ཚུགས་པར་ངོས་འཛིན་བྱེད་པ་དེ་ཡིན།[11] 

དེ་སྔ་རྒྱ་གར་དུ་ཕྱི་རོལ་པ་དང་། ནང་པ་དང། ནང་པའི་ནང་དུའང་བྱེ་བྲག་སྨྲ་བ་

དང། མདོ་སྡེ་པ། སེམས་ཙམ་པ་དང། དབུ་མ་པ་ཞེས་སོགས་ཀྱི་གྲུབ་མཐའ་མི་འདྲ་

བ་མང་དུ་བྱུང་ཡོད་ཀྱང་། བོད་ཡུལ་དུ་དར་བའི་ལྟ་གྲུབ་ནི་ཕལ་ཆེར་དབུ་མ་པ་དང། 

དེའང་དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲ་སགོས་བཤད་སྒྲུབ་ཀྱི་སྡེ་ཆེན་པ་ོདག་གིས་ཆསོ་བརྒྱུད་འཛིན་པ་

དང་། བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བའི་ནང་དུ་ནང་གསེས་ཀྱི་ཆོས་བརྒྱུད་

གྲུབ་མཐའ་མི་འདྲ་བ་ནི། རྙིང་མ་པ་དང་། བཀའ་གདམས་པ། བཀའ་བརྒྱུད་པ།[12] 

ས་སྐྱ་པ། དགེ་ལུགས་པ། ཇོ་ནང་པ། ཞི་བྱེད་པ་སོགས་དར་ཁྱབ་རིམ་པར་བྱུང་བ་རེད།

 རྒྱུ་རྐྱེན་དེ་ལྟ་བུའི་གནས་སྟངས་འགོ་ཐགོ་མའི་བླ་སྤྲུལ་ངསོ་འཛིན་བྱུང་སྟངས་

ཀྱི་རིམ་པར་འགྱུར་ལྡགོ་བྱུང་བ་ནི། བྱིས་པ་ཞིག་གིས་ང་འདི་དང་་་་དེ་འདྲ་ཞིག་གི་སྐྱེ་

སྲིད་ཡིན་པའི་རང་རྟགས་དངོས་བྱུང་ཐོན་མིན་ཇི་ལྟར་ཡང། བླ་མ་གོང་མ་གཤེགས་

པའི་རྗེས་ཡང་སྲིད་བྱིས་པའི་ཁྲདོ་དུ་འཚོལ་སྒྲུག་བྱེད་པའི་ལམ་ལུགས་སུ་གྱུར་བ་རེད། 

དེ་ཡང་ཆོས་བརྒྱུད་དེ་དང་དེ་ཉིད་ཁ་བྲལ་ཐོར་བཤིག་དང། སྟོབས་ཤུགས་ཉམས་

དམས་སུ་མི་འགྲོ་བར། སྐུ་གོང་མའི་སློབ་མ་རྣམས་ཀྱི་དད་འདུན་རྒྱུན་གནས་སོགས་

ཀྱི་ཕྱིར་དུ་སྐུ་གངོ་མའི་ཡང་སྲིད་བཙལ་འཚོལ་ངསོ་འཛིན་ཞུས་ཏེ་གཅིག་ཤུལ་གཅིག་

[11] བླ་བྲང་སྐལ་བཟང། བོད་ཀྱི་སྤྲུལ་སྐུའི་རྣམ་བཤད། ཤོག་གྲངས་ ༨ པར་གསལ།
[12] མཆན། བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་ནང་ལ་ཡང་ནང་གསེས་ཆེ་བཞི་ཆུང་བརྒྱད་ཡོད་པ་སྟེ། དྭགས་པོ་བཀའ་བརྒྱུད།  ཕག་

གྲུ་བཀའ་བརྒྱུད།  འབབ་རོམ་བཀའ་བརྒྱུད།  ཀརྨ(མཚུར་ཕུ)བཀའ་བརྒྱུད་བཅས་ནི་དྭགས་པོ་ལྷ་རྗེ་རང་ནས་ཐད་ཀར་

བརྒྱུད་པའི་ཆོས་ལུགས་ཡིན་པར་བརྟེན་ཆེ་བཞི་དང། འབྲི་གུང་བཀའ་བརྒྱུད།  སྟག་ལུང་བཀའ་བརྒྱུད།  ཁྲོ་ཕུ་བཀའ་

བརྒྱུད།  འབྲུག་པ་བཀའ་བརྒྱུད།  སྨར་བ་བཀའ་བརྒྱུད།  ཡེལ་པ་བཀའ་བརྒྱུད།  གཡའ་བཟང་བཀའ་བརྒྱུད།  ཤུག་གསེབ་

བཀའ་བརྒྱུད་བཅས་དྭགས་པོ་ལྷ་རྗེའི་སློབ་མ་བརྒྱད་ལས་སོ་སོར་གྱེས་པའི་བརྒྱུད་འཛིན་རྣམས་ལ་ཆུང་བརྒྱད་ཟེར།



བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་དུས་དེབ།
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འཛིན་བྱེད་པའི་ཡང་སྲིད་ངསོ་འཛིན་གྱི་རྒྱུད་འཛིན་ལམ་ལུགས་སྤྱད་ནས་ཡང་སྲིད་

འཚོལ་སྒྲུག་བྱེད་པའི་རིམ་པ་དེ་བྱུང་ཡདོ། ཡང་སྲིད་ངསོ་འཛིན་ཞུ་སྲལོ་བྱུང་བ་ནས་

ཡང་སྤྲུལ་དེ་ཉིད་ཀྱི་མཛད་འགན་གཙོ་བོ་ནི། སྐུ་གོང་མའི་མཛད་པ་རྒྱུན་སྐྱོང་གིས་

བསྟན་པ་དང་འགྲོ་བའི་དོན་དུ་ནང་བསྟན་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་གྲུབ་མཐའ་དར་འཕེལ་

དང། དགནོ་སྡེའི་རྒྱུད་འཛིན་སགོས་ཡིན་པས་དེའི་ཐད་མཛད་རྗེས་རླབས་ཆེན་ཐནོ་

པ་ཡང་ཇི་སྙེད་ཅིག་བྱུང་ཡོད།

 སྤྱིར་རྒྱལ་བསྟན་འཛིན་སྐྱོང་གི་འཕེལ་རིམ་ནང་བླ་མ་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་

མང་པོའ་ིཡང་སྲིད་ངོས་འཛིན་བྱེད་པའི་བོད་ཀྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་སྲོལ་རྒྱུན་

དར་འཕེལ་བྱུང་བ་དེས་བསྟན་འགྲོ་སྤྱི་དང༌། ཡང་སྒོས་དགོན་སྡེ་ཞིག་འཛིན་སྐྱོང་

བྱེད་པར་བླ་མ་སྤྲུལ་སྐུ་ཞིག་ངེས་པར་དགསོ་གལ་བྱུང་བ་ནི། བླ་སྤྲུལ་དེའི་མཚན་ནུས་

ལས་དགེ་འདུན་འདུས་སྡེའི་འཚོ་བའི་མཐུན་རྐྱེན་སོགས་ཀྱི་ཐད་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་

ཀྱི་ཕན་པ་རླབས་ཆེན་ཞིག་བསྐྲུན་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡདོ་པ་ཙམ་གྱིས་མ་ཚད། ཆསོ་བརྒྱུད་

དེ་དང་དེའི་གྲུབ་མཐའ་མུ་མཐུད་རྒྱུད་འཛིན་དང་སྣེ་ཁྲིད་བྱེད་པའི་ནུས་པ་རིམ་སྤྲོད་

བྱེད་ཐུབ་པ་ཕུད། འཇིག་རྟེན་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་མི་སྡེས་དད་བཀུར་ཡིད་ཆེས་ལྡན་པས་སྤྱི་

ཚོགས་ཀྱི་དཀའ་གནད་སེལ་བའི་བྱ་བ་སྤྱིར་བཏང་གི་ནུས་པ་ལྡན་པའི་མི་ཞིག་ལས་

ལྷག་པ་ནི། དཔེར་ན། ས་ཁུལ་དེ་དང་། ཡུལ་ལུང་དེའི་ཡུལ་མིས་དད་བཀུར་ཞུ་སའི་

བླ་ཆེན་ཞིག་ནས་སྤང་བླང་གི་བཀའ་མལོ་ཚིག་གཅིག་གསུངས་ན། ཡུལ་ལུང་དེ་དང་

དེའི་མི་སེར་ཡངོས་ནས་ཉན་འཇགོ་གནང་སྟེ་རྒྱག་གཅིག་མཆངོས་གཅིག་གིས་ཤུགས་

རྐྱེན་སྤྲོད་ཐུབ་པའི་ནུས་པ་ཞིག་ལྡན་ཡོད། དཔེར་ན་ཡུལ་ལུང་དབར་རྩྭ་ས་རྩོད་གླེང་

གི་ཚབས་ཆེ་བའི་མི་གསདོ་ཀྱི་རྐྱེན་ངན་འཕྲད་སྐབས་དྲག་སྤྱདོ་སྲིད་གཞུང་ཞིག་ནས་

ཞི་དྲག་གི་བྱ་ཐབས་སྣ་མང་སྤྱད་དེ་བཀག་ཀྱང་མི་འཁགོ་པར། གང་ལྟར་སེལ་མི་ཐུབ་

པའི་གནད་དནོ་ཁག་གཅིག་ཡུལ་ལུང་ཕོྱགས་ཕན་ཚུན་གྱི་བླ་མ་སྤྲུལ་སྐུས་འདུམ་སྒྲིག་



བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གྱི་རྒྱུད་འཛིན་འཕེལ་རིམ།
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གནང་སྟེ་རྩོད་པ་ཞི་བའི་ནུས་པ་བླ་ལྷག་གཅིག་ཐོན་དང་འཐོན་མུས་སུ་ཡོད།

 གཞན་ཡང་ཆོས་རྒྱུན་དང་དགོན་སྡེ་བདག་སྐྱོང་སོགས་ཀྱི་ཐད། བླ་མ་སྤྲུལ་

སྐུའི་ནུས་མཐུར་བརྟེན་ནས་བླ་མ་སྤྲུལ་སྐུ་རིམ་པས་མཆདོ་འབུལ་སྤྱི་འཇགོ་ཏུ་འཇགོ་

གནང་མཛད་པའི་རྒྱུ་ནོར་སྤྱི་རྫས་ཀྱང་མང་དུ་བྱུང་བ་ནི། དགོན་སྡེ་ཁག་ནང་དུ་རྩ་

ཆེའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་བཞེངས་བསྐྲུན་དང། ཏིང་མཆོད་ཆས་སོགས་རིན་ཐང་

ཅན་གྱི་མཆོད་ཆས་མང་དུ་བཞེངས་བསྐྲུན་མཛད་པ། བླ་སྤྲུལ་ཕལ་ཆེ་བར་བླ་བྲང་

རེ་ཡོད་པ་དང་བླ་སྤྲུལ་ལ་ཡང་སྲིད་ཡོད་སྟབས་བླ་སྤྲུལ་གྱི་བླ་བྲང་དེའི་རྒྱུ་དངོས་སྐུ་

ཆས་རྣམས་མི་རབས་ནས་མི་རབས་བར་མཚམས་མི་ཆད་པར་བདག་འཛིན་ཡོད་

པས། དགོན་པ་དང་ཁྱིམ་གཞིས་ཀྱི་བར་ཐག་ཆོད་ཅིང། དེ་བས་གཉེན་ཉེས་སྐུ་གོང་

མའི་དཔལ་འབྱོར་གྱི་ཟང་ཟིང་སྐྱོང་བའི་ལམ་ལུགས་དེ་ཡོངས་སུ་བཀག་ནས་མཐར་

ཐུག་ཡོད་ཚད་བླ་བྲང་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་དགེ་འདུན་འདུས་སྡེ་དང་དགོན་པར་

ཕན་གྱུར་གྱི་དགེ་མཚན་སྣ་ཚོགས་ཤིག་ཟུང་དུ་འབྲེལ་ཡོད་པ་བཅས་རེད།

བླ་སྤྲུལ་ཡང་སྲིད་འཕེལ་རྒྱས།

ཡང་སྲིད་ངོས་འཛིན་བྱེད་པའི་ལམ་ལུགས་དར་སྲོལ་བྱུང་བའི་རྗེས་ཆོས་བརྒྱུད་སོ་

སའོ་ིབླ་མ་གཙོ་བོའ་ིཡང་སྲིད་ངསོ་འཛིན་བྱེད་པ་ཕུད། ཡུལ་ལུང་དེ་དང་དེའི་ཡུལ་མི་

ཚོས་དད་བཀུར་ཞུ་སའི་སྐྱབས་མགོན་སོགས་བླ་མ་སྤྲུལ་སྐུའི་ཡང་སྲིད་ཀྱང་ཇི་སྙེད་

ཅིག་ངོས་འཛིན་ཞུ་བའི་སྲོལ་དར་ཁྱབ་བྱུང་ཡོད་པ་དང། ཡང་སྤྱི་ཚོགས་ནང་ཕན་

ནུས་ལྡན་པའི་དགེ་བཤེས་ཆེ་གེ་མསོ་དགནོ་པ་དང་སླབོ་གཉེར་ཁང་སགོས་བཙུགས་

ཏེ་སློབ་ཚོགས་བསྐྱངས་ནས་དེ་གཤེགས་པའི་རྗེས། དེའི་སློབ་མ་དག་གིས་དགོན་

བདག་སྐྱེ་སྤྲུལ་དུ་ངོས་འཛིན་ཞུས་ནས་སྐུ་ཕྲེང་རིམ་པ་ཕེབས་པ་དང་། ཡང་དགེ་



བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་དུས་དེབ།
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སློང་ཆེ་གེ་མོའ་ིཡང་སྲིད་དང༌། མཚམས་པ་ཆེ་གེ་མོའ་ིཡང་སྲིད། གཏེར་སྟོན་ཆེ་གེ་

མོའ་ིཡང་སྲིད། མཁན་པོ་ཆེ་གེ་མོའ་ིཡང་སྲིད་ཟེར་བ་ལ་སོགས་སྣ་ཚོགས་ཤིག་ངོས་

འཛིན་བྱེད་སྲོལ་བྱུང་ཡོད།

 བླ་མ་སྤྲུལ་སྐུའི་མཚན་གྱི་རྣམ་གྲངས་ཀྱང་ཕོྱགས་འདྲ་བ་མང་དུ་ཡོད་པ་ནི། 

བླ་མ་དང་། བླ་སྤྲུལ། སྐྱེ་སྤྲུལ། རིན་པོ་ཆེ། སྐྱེ་སྲིད། ཆུང་སྲིད། ཡང་སྲིད། མ་འདས་

སྤྲུལ་སྐུ། ཡབ་སྤྲུལ། ཡུམ་སྤྲུལ། ཨ་མདའོ་ིཕོྱགས་ནས་བླ་མ་སྤྲུལ་སྐུར“ཨ་ལགས”ཞེས་

འབོད་སྲོལ་ཡང་བྱུང། ཡང་གོ་བབས་ཀྱི་ཆ་ནས་རྣམ་གྲངས་ཀྱི་རིམ་པ་གཞན་ཞིག་

ཡོད་པ་ནི། བོད་དབུས་ཁུལ་གྱི་གདན་ས་གསུམ་ནང་རྒྱལ་སྤྲུལ་དང་། ཚོགས་ཆེན་

སྤྲུལ་སྐུ། ཁྲི་སྤྲུལ། མཁན་སྤྲུལ་ཟེར་བ་སོགས་མང་དུ་ཡོད་དོ། །

ཡང་སྲིད་ཀྱི་བྱ་བ་དེ་སུས་རྒྱུན་འཁྱོངས་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་དམ།

རྒྱ་གཞུང་གིས་རྟག་ཏུ་ཤོད་ཡས་ལ། ཀྲུང་དབྱང་སྲིད་གཞུང་རིམ་བྱུང་གིས་བླ་སྤྲུལ་

ཡང་སྲིད་ཀྱི་བྱ་བར་ཚད་མཐོའ་ིམཐོང་ཆེན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།[13] ཅེས་འུད་ཤོབ་ཤོད་པ་

དང་རྩོམ་ཡིག་སྤེལ་བ་སོགས་ཇི་ལྟར་བྱས་མོད། དོན་དངོས་ཐོག་དེ་དག་བདེན་པ་རྩ་

བ་ནས་མིན་པ་རེད། དེ་ཡང་ཡངོས་གྲགས་མ་ཡིན་པའི་རྒྱ་ནག་གཞུང་འབྲེལ་གྱི་ཞིབ་

འཇུག་ཡིག་ཆའི་ནང་་་། 

ཉེ་རབས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཐད་བླ་སྤྲུལ་ངོས་འཛིན་ནི་༸རྒྱལ་བ་ཡབ་སྲས་གཉིས་གང་

རུང་གིས་ངོས་འཛིན་ཐག་གཅོད་གནང་གི་ཡོད། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོར་བོད་དུ་དུས་

འགྱུར་བྱུང་བ་ནས་ ༡༩༨༠ གྱ་གྲངས་བར་སྐབས་ཤིག་རིང་བོད་ནང་བླ་སྤྲུལ་ཡང་

སྲིད་ངོས་འཛིན་ཞུ་རྒྱུ་ཟེར་བ་སོགས་ཡོངས་སུ་མཚམས་ཆད་པ་རེད། ད་ཕན་ལོ་

[13] http://epaper.chinatibetnews.com/tibet/html/2011-10/10/node_42.htm བུ་ཆུང། བོད་

བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གྱི་བླ་སྤྲུལ་གྱི་ཡང་སྲིད་ལམ་ལུགས་སྐོར་གླེང་བ། བོད་ལྗོངས་ཉིན་ཚགས། པར་ངོས་ ༣ པར་གསལ།



བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གྱི་རྒྱུད་འཛིན་འཕེལ་རིམ།
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ཉི་ཤུ་ལྷག་ཙམ་རིང་བླ་སྤྲུལ་ངོས་འཛིན་བར་མཚམས་ཆད་སྟབས་རྒྱལ་ནང་དུ་བླ་

སྤྲུལ་ངོས་འཛིན་གསར་པ་མེད་པ་དང། ཕྱི་རྒྱལ་དུ་ཏཱ་ལའི་བླ་མས་གསར་དུ་ངོས་

འཛིན་ཐག་གཅོད་གནང་བ་ནི་མང་པོ་བྱུང་ཡོད་ཚོད་འདུག[14]  

 ཅེས་པ་ལས་གསལ་འཕྲདོ་ཡངོ་ངེས་རེད། དེ་ནས་རིག་གནས་གསར་བརྗེའི་

རྙིང་བཞི[15]གཏརོ་བའི་ལས་འགུལ་ཚུགས་རྗེས་ཆསོ་ལུགས་ནི་རྨངོས་དད་རེད་ཅེས་

ཆསོ་ཕོྱགས་ཀྱི་བྱེད་སྒ་ོཁག་ཡངོས་རྫགོས་བཙན་གྱིས་བཀག་པ་དང། ཆསོ་བྱེད་མི་སྣ་

རྣམས་ལྷ་འདྲེ་གདནོ་བགེགས་དང་བཤུ་གཞགོ་གྲལ་རིམ་ལ་བརྩིས་ནས་བརྙས་བཅསོ་

འཐབ་འཛིང་བཏང་བ་སོགས་ནི་སྐབས་དེའི་སྲིད་ཇུས་ཀྱི་རྗེས་འབྲས་ཤིག་ཏུ་གྱུར་

ཡོད། མདོར་ན་བླ་མ་སྤྲུལ་སྐུའི་ཡང་སྲིད་ངོས་འཛིན་ཞུ་རྒྱུ་ཟེར་བ་ལྟ་ཞོག ཐ་ན་ཆོས་

སྒྲ་རྣ་བས་ཐསོ་རྒྱུ་མེད་པའི་དུས་སྐབས་ཤིག་བཟསོ་ཡདོ་པས། ཀྲུང་དབྱང་སྲིད་གཞུང་

རིམ་བྱུང་གིས་བླ་སྤྲུལ་ཡང་སྲིད་ཀྱི་བྱ་བར་མཐངོ་ཆེན་བྱེད་ཀྱི་ཡདོ་ཟེར་བ་ནི་བདེན་

པ་རྩ་བ་ནས་མིན་པ་རེད། དཔེར་ན་ཡངོས་གྲགས་མ་ཡིན་པའི་རྒྱ་ནག་གཞུང་འབྲེལ་

གྱི་ཞིབ་འཇུག་ཡིག་ཆའི་ནང་་་། 

ཏང་ཀྲུང་དབྱང་དང་ཀྲུང་དབྱང་འགོ་ཁྲིད་རབ་འབྲིང་གིས་བོད་ཀྱི་མི་རིགས་དང་

ཆསོ་ལུགས་སགོས་ཀྱི་ཐད་ལ་བཀའ་སླབོ་དང་ཡིག་ཆ་རབ་དང་རིམ་པ་གནང་ཡདོ་

རུང། བླ་སྤྲུལ་ངོས་འཛིན་བྱེད་མི་ཆོག་པའི་བཀའ་སློབ་གནང་ཡོད་པ་ལས། ཡང་

སྲིད་ངསོ་འཛིན་བྱེད་ཆགོ་དང་མི་ཆགོ་ཐད་དམིགས་བསལ་ཡིག་ཆ་གང་ཡང་མེད། 

ལྷག་པར་དུ་ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༦༦ ལ་ོནས་ལ་ོབཅུའི་རིང‘རིག་གནས་གསར་བརྗེ’ཞེས་པའི་

གསར་བརྗེར་ངོ་རྒོལ་གྱི་གཡོན་ཐལ་ལམ་ཕོྱགས་ཁྱོན་ཡོངས་ནས་ཁྱབ་སྤེལ་བྱུང་

སྐབས་ཆོས་ལུགས་དང་། དགོན་སྡེ། བླ་སྤྲུལ་སོགས་རྡུང་རྡེག་གཏོང་ཡུལ་གཙོ་བོ་

[14] བོད་ལྗོངས་སྤྱི་ཚོགས་ཚན་རིག་ཁང་ཆོས་ལུགས་ཞིབ་འཇུག་ཟོའ།ོ བོད་དུ་དར་བའི་ནང་པ་སངས་རྒྱས་ཆོས་

ལུགས་ཀྱི་སྤྲུལ་སྐུ་ཡང་སྲིད་ལེན་པའི་སྐོར་ལ་ཞིབ་འཇུག་བྱས་པ། ལེའུ་བཞི་པ། མཇུག་སྡོམ། ལྔ་པ། ཡང་སྲིད་ངོས་

འཛིན་བྱེད་མཁན་གྱི་གནད་དོན་ཞེས་པའི་ནང་གསལ།
[15] མཆན། བསམ་བློ་རྙིང་པ། རིག་གཞུང་རྙིང་པ། ཡུལ་སྲོལ་རྙིང་པ། གོམས་གཤིས་རྙིང་པ།



བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་དུས་དེབ།
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ཞིག་ཏུ་གྱུར་པས། དགོན་སྡེ་ཉམས་རྒུད་དང། ཆོས་ལུགས་བརྒྱུད་འཛིན། བླ་སྤྲུལ་

ངོས་འཛིན་ཞུ་རྒྱུ་ཟེར་བ་སོགས་རྒྱལ་ནང་དུ་ཡོངས་སུ་མཚམས་ཆད་པ་རེད།[16] 

 ཅེས་འཁོད། ཡིན་ནའང་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གྱི་ཕོྱགས་ནས་བླ་མ་སྤྲུལ་

སྐུའི་ཡང་སྲིད་ཐད་ཆེ་མཐོང་རྒྱུན་མར་གནས་པ་ནི། བོད་མི་མང་དག་ཅིག་བཙན་

བྱལོ་དུ་ཕེབས་དགསོ་བྱུང་བའི་སྐབས་སུའང་༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་

པོ་མཆོག་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་ཆོས་བརྒྱུད་ཆེན་པོ་བཞི་དང་གཡུང་དྲུང་བོན་བཅས་

པའི་དབུ་ཁྲིད་བླ་ཆེན་རྣམ་པས་བླ་སྤྲུལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་སྲོལ་དེ་གཏན་ནས་མཚམས་

མི་ཆད་པར་རྒྱུན་འཁྱོངས་གནང་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་པས་མ་ཚད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ཟླ་ ༥ 

ཚེས་ ༢ ནས་ ༣ བར་དྷརྨ་ཤཱ་ལཱར་༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པོ་མཆོག་

དབུ་བཞུགས་འོག་བོད་ཀྱི་ཆོས་བརྒྱུད་ཆེན་པོ་བཞི་དང་གཡུང་དྲུང་བོན་བཅས་པའི་

དབུ་ཁྲིད་བླ་ཆེན་དང་སྐུ་ཚབ་རྣམ་པའི་ལྷན་ཚོགས་བསྐྱངས་ཤིང། གྲོས་ཆོད་དོན་

ཚན་གསུམ་འཇོག་གནང་མཛད་པ་དང། སྐབས་དེའི་གྲོས་ཆོད“དོན་ཚན་གཉིས་པ། 

བླ་སྤྲུལ་ངོས་འཛིན་སྐོར་ཆོས་ལུགས་ཆོས་བརྒྱུད་སོ་སོའ་ིབླ་སྤྲུལ་ངོས་འཛིན་གནང་

ཕྱོགས་ཐོག་བཀའ་བསྡུར་ཐག་གཅོད་དང་འབྲེལ་རྩ་འཛིན་ཡིག་ཆ་གཏན་འབེབས་

གནང་རྒྱུ”སོགས་གཤམ་གསལ་ལྟར་ཏེ།

༡. ཆོས་སྡེ་སོ་སོའ་ིནང་སྐུ་ཕྲེང་བརྒྱུད་མར་ཕེབས་པའི་ཡོངས་གྲགས་ཀྱི་བླ་སྤྲུལ་

རྣམས་མ་གཏོགས། ཡང་སྲིད་གསར་པའི་ངོས་འཛིན་བྱ་དགོས་རིགས་རྒྱུ་མཚན་

ཚད་ལྡན་དང་བཅས་ཆོས་བརྒྱུད་ཆེན་པོ་བཞི་དང་གཡུང་དྲུང་བོན་བཅས་པའི་

དབུ་ཁྲིད་སོ་སོའ་ིབཀའ་འཁྲོལ་མ་ཞུས་པར་ངོས་འཛིན་བྱེད་མི་ཆོག

༢. སྐུ་ཕྲེང་བརྒྱུད་མར་བོྱན་པའི་བླ་སྤྲུལ་ཁག་ངོས་འཛིན་སུས་གནང་རུང་ཆོས་

[16] བོད་ལྗོངས་སྤྱི་ཚོགས་ཚན་རིག་ཁང་ཆོས་ལུགས་ཞིབ་འཇུག་ཟོའ།ོ བོད་དུ་དར་བའི་ནང་པ་སངས་རྒྱས་ཆོས་

ལུགས་ཀྱི་སྤྲུལ་སྐུ་ཡང་སྲིད་ལེན་པའི་སྐོར་ལ་ཞིབ་འཇུག་བྱས་པ། ལེའུ་གསུམ་པ། བོད་ཞི་བའི་བཅིངས་འགྲོལ་བཏང་

རྗེས་དང་དམངས་གཙོའི་བཅོས་སྒྱུར་བྱས་རྗེས་སུ་སྤྲུལ་སྐུ་ངོས་འཛིན་གྱི་གནས་ཚུལ་ཇི་འདྲ་བའི་སྐོར་ནང་གསལ།



བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གྱི་རྒྱུད་འཛིན་འཕེལ་རིམ།
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བརྒྱུད་ཆེན་པོ་བཞི་དང་གཡུང་དྲུང་བོན་བཅས་པའི་དབུ་ཁྲིད་སོ་སོ་ནས་མཐའ་

མའི་ཆོག་མཆན་མ་གནང་བར་ཡང་སྤྲུལ་ཚད་ལྡན་དུ་ངོས་འཛིན་མི་བྱེད།

༣. ཆོས་བརྒྱུད་ཆེན་པོ་བཞི་དང་གཡུང་དྲུང་བོན་བཅས་པའི་དབུ་ཁྲིད་ཁག་ནས་

ངོས་འཛིན་མ་གནང་བའི་བླ་སྤྲུལ་རྫུན་མ་ཐོན་རིགས་ཆོས་དོན་ལྷན་ཚོགས་མ་

ཚུགས་བར། ཆོས་བརྒྱུད་ཆེན་པོ་བཞི་དང་གཡུང་དྲུང་བོན་བཅས་སོ་སོ་ནས་ཆོས་

རིག་ལས་ཁུངས་སུ་སྙན་གསན་གནང་རྒྱུ་དང་། ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་ཆོས་

བརྒྱུད་ཆེན་པ་ོབཞི་དང་གཡུང་དྲུང་བོན་བཅས་ས་ོསའོ་ིདབུ་ཁྲིད་རྣམ་པར་དགངོས་

བསྐོར་ཞུས་ཏེ། ཆོས་བརྒྱུད་ཆེན་པོ་བཞི་དང་གཡུང་དྲུང་བོན་བཅས་སོ་སོའ་ིདབུ་

ཁྲིད་རྣམ་པས་ངསོ་འཛིན་གནང་བའི་བླ་སྤྲུལ་ང་ོམ་མིན་པ་བཀའ་ལན་འབོྱར་བྱུང་

མཚམས་བླ་སྤྲུལ་རྫུན་མ་ཡིན་པའི་གསལ་བསྒྲགས་གནང་རྒྱུ།[17]

 ཞེས་དང་། དེ་ནས“ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༦ ནས་ ༨ བར་བོད་ཀྱི་ཆོས་

བརྒྱུད་ཆེན་པ་ོབཞི་དང་གཡུང་དྲུང་བོན་བཅས་པའི་དབུ་ཁྲིད་བླ་ཆེན་དང་སྐུ་ཚབ་རྣམ་

པ། སྐུ་ཚབ་བཞུགས་པའི་ཆོས་ཚོགས་ཐེངས་བཅུ་པ་དེ་དྷརྨ་ཤཱ་ལཱར་ཚུགས། སྐབས་

དེར་གངོ་གསལ་བདོ་ཀྱི་ཆསོ་བརྒྱུད་ཆེན་པ་ོབཞི་དང་གཡུང་དྲུང་བོན་བཅས་ས་ོསའོ་ི

བླ་སྤྲུལ་ངསོ་འཛིན་ཞུ་ཕྱགོས་རྩ་འཛིན་འདི་དང་ཡངོས་སུ་མཐུན་པ་གནང་རྒྱུར་རྒྱབ་

གཉེར་གྲོས་ཆོད”[18]ཀྱང་འཇོག་གནང་མཛད་ཡོད་པས། བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གྱི་

ཕྱོགས་ནས་ཡང་སྲིད་ངོས་འཛིན་གྱི་བྱ་བ་དེ་མུ་མཐུད་རྒྱུན་སྲིང་གནང་ཐུབ་པ་བྱུང་

ཡོད་པ་དེ་ཡོངས་གྲགས་མ་ཡིན་པའི་རྒྱ་ནག་གཞུང་འབྲེལ་གྱི་ཞིབ་འཇུག་ཡིག་ཆའི་

[17] བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་པར་སྐྲུན་འགྲེམས་སྤེལ། ༢༠༠༨/༥/༢ ནས་ ༣ བར་

དྷརྨ་སཱ་ལཱ། ༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པོ་མཆོག་དབུ་བཞུགས་ཐོག་བོད་ཀྱི་ཆོས་བརྒྱུད་ཆེན་པོ་བཞི་དང་

གཡུང་དྲུང་བོན་བཅས་པའི་དབུ་ཁྲིད་བླ་ཆེན་དང་སྐུ་ཚབ་རྣམ་པའི་ལྷན་ཚོགས་ཞེས་པའི་དེབ། ཤོག་གྲངས་ ༦༦-༦༧ 

ནང་གསལ།
[18] བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་པར་སྐྲུན་འགྲེམས་སྤེལ། ༢༠༠༩/༣/༦ ནས་ ༨ བར་བོད་ཀྱི་

ཆོས་བརྒྱུད་ཆེན་པོ་བཞི་དང་གཡུང་དྲུང་བོན་བཅས་ཀྱི་དབུ་ཁྲིད་བླ་ཆེན་རྣམ་པ་དང་སྐུ་ཚབ་བཅས་ཞུགས་པའི་ཆོས་

ཚོགས་ཐེངས་བཅུ་པ་ཞེས་པའི་དེབ། ཤོག་གྲངས་ ༦༨-༦༩ ནང་གསལ།



བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་དུས་དེབ།
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ནང་ལ་ཡང་་་་།

“༡༩༥༩ ལོ་ནས་བཟུང་བོད་ལུང་པ་ཁོ་ནར་ཉམས་ལེན་བྱས་ཏེ་བསྡད་པའི་ནང་

པའི་ཆསོ་ལུགས་ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་སྔགས་དང་བཅས་པ་འཛམ་གླིང་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ཏུ་

དར་ཁྱབ་ཆེན་པོ་བྱུང་ནས། དེང་འཛམ་གླིང་ཆོས་ལུགས་ཁག་ནང་ག་ོགནས་གཙོ་

ཆེ་བ་ཞིག་དང། སྟོབས་ཤུགས་ཆེ་གྲས་ཤིག་ཏུ་སོང་ནས་ཡོད་སྐད། དེ་དག་གི་རྣམ་

པ་མཚོན་བྱེད་དགནོ་པར་མཚོན་ནའང་རྒྱ་གར་ཡུལ་ཁ་ོནར་ནང་པའི་དགནོ་པ་ཆེ་

འབྲིང་བསྡོམས་ ༡༧༠ ལྷག་ཙམ་ཡོད་པ་དང། དེ་དག་གི་དགེ་འདུན་དང་། བཙུན་

མ། སྔགས་པ་ལ་སོགས་པ་ཁྱོན་ཞལ་གྲངས་ ༧༠༠༠ ཙམ་བཞུགས། བླ་མ་དང་སྤྲུལ་

སྐུ་ཁོ་ན་ཕྱི་རྒྱལ་དུ་ད་ཡོད་ཞལ་གྲངས་ ༤༠༠ སྐོར་དང། དེ་ལས་ ༡༩༥༩ ལོ་ནས་ 

༡༩༨༥ ལ་ོབར་ངསོ་འཛིན་གསར་ཐནོ་བྱུང་བའི་བླ་སྤྲུལ་ ༢༠༠ ལྷག་ཙམ་ཟིན་ཡདོ་

པས། ཕྱི་རྒྱལ་དུ་ཡོད་པའི་བླ་སྤྲུལ་སྤྱིའི་གྲངས་འབོར་གྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༦༠ ཙམ་ཟིན། དེ་

དག་མང་ཆེ་བ་ཏཱ་ལའི་བླ་མས་ངོས་འཛིན་གནང་བ་ཞིག་ཡིན་པར་གྲགས།”[19] 

 ཞེས་གསལ་བ་འདིས། བླ་མ་སྤྲུལ་སྐུའི་ཡང་སྲིད་ཀྱི་རྒྱུན་འཛིན་བྱ་བར་སུས་

སྣང་ཆེན་གནང་གི་ཡོད་མེད་གསལ་འཕྲོད་ཡོང་ངེས་རེད། དཔེར་ན། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༠ 

གྱ་གྲངས་ནས་བོད་ནང་བླ་མ་སྤྲུལ་སྐུའི་ཡང་སྲིད་ཇི་སྙེད་ཅིག་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་

མཆགོ་ནས་ངསོ་འཛིན་གནང་སྐརོ་རྒྱ་ནག་གཞུང་འབྲེལ་གྱི་ཚགས་ཤོག་ཐགོ་ཏུ་ཡང་

འཁོད་ཡོད་པ་སྟེ། “དུས་རབས་གོང་མའི་ལོ་རབས་བརྒྱད་ཅུ་པ་ནས་ ༡༩༩༤ ལོ་ཁོ་

ནའི་བར་ཏཱ་ལའི་བླ་མས་སྔ་རྗེས་སུ་ས་མཚམས་ནང་ཁུལ[བོད་ནང]གྱི་དགོན་སྡེར་བླ་

སྤྲུལ་ ༢༡༥ ངསོ་འཛིན་བྱས་ཡདོ།”[20] ཅེས་དང། ཡང་རྒྱ་ནག་གཞུང་འབྲེལ་གྱི་ཡིག་

[19] བོད་ལྗོངས་སྤྱི་ཚོགས་ཚན་རིག་ཁང་ཆོས་ལུགས་ཞིབ་འཇུག་ཟོའ།ོ བོད་དུ་དར་བའི་ནང་པ་སངས་རྒྱས་ཆོས་

ལུགས་ཀྱི་སྤྲུལ་སྐུ་ཡང་སྲིད་ལེན་པའི་སྐོར་ལ་ཞིབ་འཇུག་བྱས་པ། ལེའུ་ ༣ ནང་གསེས། བོད་ཀྱི་ནང་པའི་ཆོས་ལུགས་ཕྱི་

རྒྱལ་དུ་དར་བ་དང་དེ་མཐུན་སྤྲུལ་སྐུ་ངོས་འཛིན་ཇི་ཙམ་བྱུང་བ་དང་ངོས་འཛིན་བྱེད་ལུགས་ཇི་འདྲའི་སྐོར་ནང་གསལ།
[20] བུ་ཆུང་། བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གྱི་བླ་སྤྲུལ་གྱི་ཡང་སྲིད་ལམ་ལུགས་སྐོར་གླེང་བ། ༢༠༡༡/༡༠/༡༠ བོད་ལྗོངས་

ཉིན་ཚགས། པར་ངོས་ ༣ པར་གསལ།



བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གྱི་རྒྱུད་འཛིན་འཕེལ་རིམ།
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ཆའི་ནང“༡༩༩༡ ནས་བཟུང་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་དང། ཟི་ཁྲོན། མཚོ་སྔོན། ཀན་

སུའུ། ཡུན་ནན་བཅས་ཞིང་ཆེན་དང་རང་སྐྱངོ་ལྗངོས་ལྔ་ཡིས་བླ་སྤྲུལ་ཡང་སྲིད་གསར་

པ་ ༡༠༠༠ ཙམ་ཆགོ་མཆན་གནང་ནས་དད་ལྡན་མང་ཚོགས་ཀྱི་དགསོ་མཁ་ོསྐངོ་ཐུབ་

པ་བྱས་ཡོད།”[21] ཟེར་བ་འདི་ལས་ ༡༩༥༩ ལོར་བོད་ས་བཙན་བཟུང་བྱས་པ་ནས་

བཟུང་ ༡༩༩༡ བར་ལོ་ངོ་ ༣༢ རིང་བོད་ནང་རྒྱ་གཞུང་གི་འཛིན་སྐྱོང་འོག་ཡང་སྲིད་

ངོས་འཛིན་ཞུ་རྒྱུའི་བྱ་བ་རྦད་དེ་མཚམས་ཡོད་པ་གསལ་ར་འཕྲོད་ངེས་རེད།

 ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ལོར་བཏོན་པའི་ཡིག་ཆ་དཀར་པོའ་ིཐོག “བོད་ནང[བོད་རང་

སྐྱོང་ལྗོངས་ནང]བླ་སྤྲུལ་ ༣༥༨ ཡོད།” ཅེས་འཁོད། དོན་དངོས་ཇི་ལྟར་ཡིན་མིན་ལ་

མ་བལྟོས་པར་བོད་རིགས་རྒྱ་ཆེའི་མི་མང་གི་ཁྲོད་དུ་བསྟན་འགྲོའ་ིཁུར་ཆེན་ཁྱེར་

བའི་བླ་མ་སྤྲུལ་སྐུ་མིང་དོན་མཚུངས་པ་མང་དག་ཅིག་གིས་ཡུལ་དུས་གནས་སྐབས་

གཞན་དབང་སྟབས་བསྟུན་སོགས་སྐུ་ངལ་ལ་འཛེམ་མེད་ཀྱིས་ལུང་རྟོགས་ཀྱི་བསྟན་

པ་རྒྱུན་འཛིན་དང། འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་ལ་ཕན་བདེ་བསྐྲུན་དང་སྐྲུན་བཞིན་ཡོད་ལ། 

ཡང་ཆསོ་དང་སྲིད་ཀྱི་དབང་འཛིན་རྒྱུན་གནས་ཆེད་ངསོ་འཛིན་ཞུས་པའི་བླ་མ་སྤྲུལ་

སྐུའི་མཚན་ཅན་ཉུང་ཤས་ནི་ཚེ་འདི་སྣང་གི་རང་ཉིད་ཀྱི་ཐབོ་ག་ོས་དང། གཏམ་སྙན་

གྲགས། རྒྱུ་ནརོ་དབང་ཐང་ཙམ་གྱི་ཆེད་དུ་བླ་མ་སྤྲུལ་སྐུའི་མཛད་པ་ལས་ཕྱིན་ཅི་ལགོ་

ཏུ་འགྱུར་བ་ཡང་ཡོད་བཞིན་པ་བཅས་སོ། །

 མདརོ་ན། བསྟན་འཛིན་གྱི་སྐྱེས་བུའི་མཚན་འཆང་བ་ཞིག་ཡིན་ན། བསྟན་པ་

དང་འགྲ་ོབའི་དོན་དུ་མཛད་རྗེས་ཤིག་ངེས་པར་ཡདོ་དགསོ་ཏེ། རྗེ་གུང་ཐང་བསྟན་པའི་

སྒྲནོ་མེས། “སྐུ་སྐྱེ་བསྟན་དནོ་དུ་བོྱན་ན། །བཤད་གྲུབ་ལག་རྗེས་ཤིག་ཡདོ་དགསོ། །” ཞེས་

གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །

[21] བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གྱི་སྤྲུལ་སྐུའི་ཡང་སྲིད་དོ་དམ་བྱེད་ཐབས་འགྲེམས་བསྒྲགས་བྱེད་སྐབས་བྲིས་པ། ཡང་

སྲིད་ངོས་འཛིན་གྱི་སྔར་སྲོལ་ལ་བརྩི་བཀུར་དང་། ཆོས་དད་རང་མོས་ལ་འགན་སྲུང་ཞེས་པའི་ནང་གསལ།



བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་དུས་དེབ།

42

བོད་དུ་བུད་མེད་སྤྲུལ་སྐུ།

བདོ་དུ་ཆེས་སྔ་དུས་ནས་བསྟན་པ་དང་འགྲ་ོབ་སྐྱངོ་བའི་བྱེད་པརོ་བུད་མེད་ཀྱི་སྤྲུལ་སྐུ་

ཡང་ཇི་སྙེད་ཅིག་བྱུང་ཡདོ་པ་ནི་བོད་ཀྱི་བྱུང་རབས་ལ་ོརྒྱུས་ནང་གསལ་ལ། བྱུང་བའི་

བུད་མེད་སྤྲུལ་སྐུ་དེ་དག་ཁྲོད་ནས་ཀྱང་ཕལ་ཆེ་བས་བཤད་སྒྲུབ་ཀྱི་བྱ་བར་དམིགས་

བསལ་གྱི་ལག་རྗེས་རེ་བྱུང་ཡོད་པར་སྣང། དེས་ན། འདིར་དེ་དག་གང་དང་གང་

དག་བྱུང་བ་རྣམས་དཔྱད་གཞིར་ཆ་ཚང་འགོད་མི་ཐུབ་ཀྱང། སྟོང་ཆ་བསྐོང་ཆེད་

རེ་གཉིས་ཤིག་དཔེ་མཚོན་དུ་དྲངས་ན། “མ་གཅིག་ཞ་མ”[22]དང། མ་ཅིག་ལབ་

སྒྲོན།[23] བསམ་སྡིངས་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་སྐུ་ཕྲེང་དང་པོ་རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་སྒྲོལ་མེ[24]

ནས་བསམ་སྡིངས་རོྡ་རྗེ་ཕག་མ་ོསྐུ་ཕྲེང་བཅུ་གཉིས་པ་བདེ་ཆེན་ཆསོ་སྒྲནོ[25]བཅས་

རིམ་པར་བྱུང་བའོ།། །།

[22]  མཆན། མ་གཅིག་ཞ་མ། ཡབ་ཞ་མ་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན་དང་ཡུམ་རྒྱ་གར་ལྷ་མོ་གཉིས་ལ་རབ་བྱུང་དང་པོའ་ིཆུ་

སྟག[༡༠༦༢]ལོར་ཡུལ་ཕ་དྲུག་ན་སྐུ་འཁྲུངས། སྐུ་ལུས་ལ་མཚན་བཟང་གིས་བརྒྱན་པ། རྨས་རྒྱུད་དང་སྒྲུབ་ཐབས་མང་

པོ་ཡང་ཁོང་ལ་བསླབས་ནས་མཚམས་ཆོད་དེ། ལུས་གང་འདོད་དུ་སྤྲུལ་བསྒྱུར་ཤེས་པ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྐད་

གོ་བ། རླུང་གར་འདོད་དུ་འདྲོངས་པ་སྟེ། དངོས་གྲུབ་བཞི་ཐོབ། འགྲོ་དོན་རྒྱ་ཆེར་མཛད་ནས་དགུང་ལོ་བརྒྱད་ཅུ་གྱ་

བརྒྱད་པ་རབ་བྱུང་གསུམ་པའི་ས་སྤྲུལ[༡༡༤༩]ལོར་སྐུ་འདས། དུང་དཀར་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། ཤོག་གྲངས་ ༡༥༨༥
[23]   མཆན། རབ་བྱུང་གཉིས་པའི་ཆུ་ལུག[༡༡༠༣]ལོར་སྐུ་འཁྲུངས། དགེ་བཤེས་ཨ་སྟོན་ལས་གསན་སྦྱོང་མཛད་

པ་དང་། ཕ་དམ་པ་སངས་རྒྱས་བསྟེན་ནས་ཞི་བྱེད་གཅོད་ཀྱི་གདམས་པའི་བདག་པོར་གྱུར། འདི་ཉིད་ཀྱིས་མཛད་པའི་

གཅོད་གཞུང་ནི། 《གཅོད་གཞུང་བཀའ་ཚོམ་ཆེན་མོ》དང་། 《ཡང་རྩོམ》 《ཉིང་རྩོམ》 《ལེའུ་ལག》 《གནས་ཐེམ》 

《ཁོང་རྒོལ》 《གསང་བ་བརྡ་ཆོས》 《ལ་བཟླས་སྐོར་གསུམ》 《གཞི་ལམ་སློང་བ》 《ཁྱད་པར་གྱི་མན་ངག》བཅས་

བཅུ་བཞུགས། དུང་དཀར་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། ཤོག་གྲངས་ ༡༥༨༥ ནང་གསལ།
[24]  མཆན། སྐུ་ཕྲེང་གཉིས་པ་ཀུན་དགའ་དབང་མོ། སྐུ་ཕྲེང་གསུམ་པ་སྙན་གྲགས་བཟང་མོ། སྐུ་ཕྲེང་བཞི་པ་ཨོ་

རྒྱན་གཙོ་མོ། སྐུ་ཕྲེང་ལྔ་པ་མཁའ་སྤྱོད་དབང་མོ། སྐུ་ཕྲེང་དྲུག་པ་འཕྲིན་ལས་མཚོ་མོ། སྐུ་ཕྲེང་བདུན་པ་ཆོས་སྒྲོན་

དབང་མོ། སྐུ་ཕྲེང་བརྒྱད་པ་སྐལ་བཟང་མཆོག་ལྡན་བདེ་ཆེན་དབང་མོ། སྐུ་ཕྲེང་དགུ་པ་ཆོས་དབྱིངས་བདེ་ཆེན་མཚོ་

མོ། སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་པ་ངག་དབང་ཀུན་བཟང་དབང་མོ། སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་གཅིག་པ་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་དབྱིངས་དཔལ་མོ། 
[25]  ད་ལྟ་ལྷ་སར་ཡོད།



མ་འདས་སྤྲུལ་སྐུ་ཕེབས་ཚུལ་དང་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཕྱོགས།

༄༅། །མ་འདས་སྤྲུལ་སྐུ་ཞེས་པ་ནི་སྤྲུལ་སྐུའི་ཡང་སྲིད་ངསོ་འཛིན་ཞུ་བའི་ལམ་ལུགས་

ཁྲདོ་དུ་རིམ་བྱུང་སྤྲུལ་སྐུ་ངསོ་འཛིན་ཞུ་བའི་ལམ་ལུགས་དང་མི་འདྲ་བར། སྐུ་གངོ་མ་

མ་འདས་གོང་ནས་ཡང་སྲིད་གཏན་འཁེལ་བྱུང་བས། དེ་ལ“མ་འདས་སྤྲུལ་སྐུ”ཞེས་

བརྗདོ་པ་འདྲ། དེ་ཡང“བོད་ཀྱི་ལ་ོརྒྱུས་ནང་བྱུང་མྱངོ་བའི་མ་འདས་སྤྲུལ་སྐུ་ཞེས་པ་ནི་

བླ་མ་ཞིག་དགུང་ལ་ོབགྲེས་པ་ོཆགས་ནས་ཁངོ་རང་མྱ་ངན་ལས་མ་འདས་གངོ་དམིགས་

འཛུགས་བྱས་ཏེ་འདི་ངའི་ཡང་སྲིད་ཡིན་ཞེས་གཏན་འཁེལ་བའི་རིགས་ལ་མ་འདས་

སྤྲུལ་སྐུ་ཟེར”[1]བ་དང། དེ་ཡང“དེ་སྔ་ལ་ོརྒྱུས་ནང་བྱུང་མྱངོ་བར་སྤྲུལ་སྐུའི་ཡང་སྲིད་

ངསོ་འཛིན་བདག་པ་ོབརྒྱབ་པ་གང་ཞིག བདག་པ་ོརྒྱག་སྟངས་དེ་ཡང་བླ་མ་གངོ་མ་སྐུ་

མ་འདས་གོང་བླ་མ་ཁོང་རང་གིས‘ངའི་ཡང་སྲིད་འདི་ཡིན’ཞེས་ངོས་འཛིན་གནང་

བ་དེ་འདྲ་ཡངོ་གི་ཡདོ།”[2] མ་འདས་སྤྲུལ་སྐུའི་ག་ོདནོ་ཡང་སྐུ་གངོ་མ་མ་འདས་གངོ་

ནས་རང་གི་ཡང་སྲིད་གཏན་འཁེལ་བྱུང་བ་དེ་ལ་བོད་ཀྱི་བྱུང་རབས་ལོ་རྒྱུས་ནང་མ་

འདས་སྤྲུལ་སྐུ་ཞེས་ཐ་སྙད་དེ་བྱུང། ཡང་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་དབང་པསོ“སྤྲུལ་

[1] ༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པོ་མཆོག ༢༠༠༧/༡༠/༡༥ ཨ་རིའི་ནིའུ་ཡོག་གྷེ་རི་སཱན་སློབ་གླིང(Garrison 

Institute, New York)དུ་བྱང་ཨ་རིའི་བོད་རིགས་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོའ་ིཚོགས་ཆེན་ཐོག་སྩལ་པའི་བཀའ་སློབ་ནང་གསལ།
[2] ༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པོ་མཆོག ༡༩༩༧/༧/༢༩ ཞོགས་པའི་ཆུ་ཚོད་དགུ་པའི་ཐོག་དྷ་ས་

བཞུགས་སྒར་ཕོ་བྲང་དུ་སྐུའི་ཡང་སྲིད་ཕེབས་ཕྱོགས་སྐོར་སྩལ་པའི་བཀའ་སློབ་ནང་གསལ།

43
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གཞི་མ་བསྡུས་པར་སྤྲུལ་པ་གཞན་དག་སྟནོ་པ་སྤྲུལ་པ”ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། སྐུ་གངོ་

མའི་གཟུགས་སྐུའི་སྤྲུལ་གཞི་མ་བསྡུས་པར་སྐུ་སྐྱེ་ཕྱི་མའི་གཟུགས་སྐུའི་སྤྲུལ་པ་སྟནོ་

པ་ཡང་ཡོད་པས། དེ་ལྟ་བུ་ནི་མ་འདས་སྤྲུལ་སྐུ་ཞེས་བྱ་སྟེ། དཔེར་ན། བཅོ་བརྒྱད་ཁྲི་

ཆེན་དང། བདུད་འཇོམས་འཇིགས་བྲལ་ཡེ་ཤེས་རོྡ་རྗེ། སྦྱངས་པ་མ་འདས་མཆོག་

སྤྲུལ་ཀུན་དགའ་དཔལ་སོགས་གཤམ་དུ་གསལ་བ་ལྟར་རོ། །

 སྤྱིར་ཡང་སྲིད་ནི་བསྟན་པ་དང་འགྲ་ོབའི་དནོ་མཛད་ཕྱིར་རང་དབང་གི་སྒ་ོ

ནས་བསམ་བཞིན་སྲིད་པའི་ཚུལ་བཟུང་སྟེ་ཕེབས་པ་ཞིག་ཡིན་ལ། མ་འདས་སྤྲུལ་སྐུའི་

ཕེབས་ཚུལ་འདི་ཡང་རྣམ་པ་མི་འདྲ་བའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་སྤྲུལ་པ་སྣ་ཚོགས་པ་

དུས་གཅིག་གམ་ཡང་ན་རྒྱུན་མི་ཆད་པར་ཕེབས་པ་ཞིག་སྟེ། མངོན་རྟོགས་རྒྱན་ལས། 

“གང་གིས་སྲིད་པ་ཇི་སྲིད་བར། །འགྲ་ོལ་ཕན་པ་སྣ་ཚོགས་དག །མཉམ་དུ་མཛད་པའི་

སྐུ་དེ་ནི། །ཐུབ་པའི་སྤྲུལ་སྐུ་རྒྱུན་མི་ཆད། །” ཅེས་དང་། 

 ཀོང་སྤྲུལ་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོས་་་་།

སེམས་ཅན་གྱི་ཁམས་ལ་ཟད་པ་མི་མངའ་བས་གང་ལ་གང་འདུལ་གྱི་རྣམ་པར་

འཕྲུལ་པ་རྒྱུན་ཆད་མི་མངའ་སྟེ། རྒྱན་ལས། དེ་ནི་མཆོག་ཚོགས་ནང་དུ་ཏིང་ངེ་

འཛིན། །དཔག་མེད་རྣམ་པར་རལོ་པ་ཀུན་སྟནོ་ཅིང། །བཟ་ོདང་སྐྱེ་བར་མཆགོ་གི་

སྤྲུལ་པ་ཡིས། །སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་དནོ་དུ་དུས་ཀུན་གནས། །ཞེས་བཟ་ོདང་སྐྱེ་བ་

དང་སྤྲུལ་པ་ཡང་སྤྲུལ་ཉིད་སྤྲུལ་པ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་གཅིག་ཅར་དུ་སྟནོ་པ་ནི་སངས་

རྒྱས་རྣམས་ཀྱི་ཆསོ་ཉིད་དུ་ངེས་པ་སྟེ། ཇི་ལྟར་ཉི་མ་འབད་མེད་ཕྱགོས་ཕོྱགས་ཀུན་

ཏུ་འདོ་ཟེར་དག །རབ་འབྱམས་གསལ་བ་མང་པསོ་ལ་ོཏགོ་རྣམ་སྨིན་བྱེད་པ་ལྟར། དེ་

བཞིན་ཆོས་ལྡན་ཉི་མའང་རབ་ཞིར་བྱེད་པ་ཆོས་ཀྱི་འོད། །རབ་འབྱམས་དག་གིས་

ཕོྱགས་ཕྱོགས་ཀུན་ཏུ་སེམས་ཅན་རྣམ་སྨིན་མཛད། །ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་གདོད་

མའི་མགོན་པོའ་ིརྒྱལ་སར་མངོན་པར་བྱང་ཆུབ་ནས་གདུལ་བྱ་འདུལ་བའི་རྣམ་



མ་འདས་སྤྲུལ་སྐུ་ཕེབས་ཚུལ་དང་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཕྱོགས།
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འཕྲུལ་གཅིག་ལས་དུ་མར་སྤྲུལ་པ་དང། དུ་མ་གཅིག་ཏུ་སྡུད་པ་སོགས་སོ་སོ་སྐྱེ་

བོའ་ིབློས་ཚད་བཟུང་མི་ནུས་པས་བཻ་རོའ་ིརྣམ་འཕྲུལ་ཡོངས་སུ་གྲགས་པ་རྣམས་

ཀྱང་དུས་གཅིག་ལ་མང་དུ་བྱོན་པ་དང་། མི་ཚེ་གཅིག་གི་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་

དུ་བོྱན་པ་སོགས་མང་བས་ཚུར་མཐོང་གི་བློས་དཔྱད་པར་དཀའ་ཡང་སངས་རྒྱས་

དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱི་རྣམ་ཐར་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་ཚུལ་རྟགོས་

པ་རྣམས་ནི་ང་ོམཚར་བསྐྱེད་པར་འགྱུར་བས་འགོ་ཏུ་འབྱུང་བ་འདི་རྣམས་ཀྱང་རྒྱུ་

མཚན་དེ་ལྟར་ཤེས་པར་བྱ་དགོས་སོ། དེ་ལ་གཏེར་སྟོན་ཤེས་རབ་འོད་ཟེར་སྔོན་དུ་

བྱོན། དེ་རྗེས་མི་རབས་གཉིས་ཙམ་གྱི་སྐབས་སྐུ་སྤྲུལ་སྣ་ཚོགས་རང་གྲོལ། གསུང་

སྤྲུལ་གཏེར་བདག་གླིང་པ། ཐུགས་སྤྲུལ་པདྨ་བདེ་ཆེན་གླིང་པ་རྣམས་གཅིག་གི་སྐུ་

ཚེའི་སྨད་ལ་གཅིག་བོྱན་པ་ལྟར་མི་ཚེ་གཅིག་ལ་བོྱན། དེ་བཞི་པའོ་ིསྐྱེ་རབས་ཀྱང་

གཞི་གཅིག་ལ་མི་འདྲ་བའི་ཁྱད་པར་མང་དུ་སྣང།[3] 

ཞེས་སོགས་ཀྱི་མཛད་ཚུལ་བྱུང་། ཡང་ཤོད་ཚུལ་གཅིག་ལ་ཀརྨ་པ་སྐུ་

ཕྲེང་དྲུག་པ་ནས་མ་འདས་སྤྲུལ་སྐུ་ངསོ་འཛིན་ཞུ་སྲལོ་བྱུང་བར་གྲགས་

པ་དེ་ཡང། “ཆོས་རྗེ་མཐོང་བ་དོན་ལྡན་གཟུགས་སྐུ་ཆོས་དབྱིངས་སུ་

བསྡུ་ཁར། གོ་ཤྲི་རིན་པོ་ཆེ་ལ་ཞལ་ཆེམས་བཀའ་རྒྱ་བཅུ་གསུམ་དང་

བཅས་པ་གནང༌། བྱང་ཕོྱགས་སྤྱི་ལྷ་ཞེས་བྱ་བར་སྤྲུལ་སྐུ་བོྱན་པར་ཡབ་

དང༌། ཡུམ་བཅས་ལུང་བསྟན་ཚུལ་ཡང། བྱང་ཕོྱགས་དནོ་ཡདོ་གྲུབ་པས་

ཁྱོད་འཛམ་བུ་གླིང་ཕ་གྲགས་པ་དབང་ཕྱུག་དང༌། མ་ལྷ་མོ་སྐྱིད་གཉིས་

ལས་འཁྲུངས་པར་འགྱུར་རོ།”[4] ཞེས་དང།  “ཁྱད་པར་སྤྲུལ་སྐུ་མྱུར་

[3]  ཀོང་སྤྲུལ་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ། འདུ་ཤེས་གསུམ་ལྡན་སྤོང་བ་པའི་གཟུགས་བརྙན་པདྨ་གར་གྱི་དབང་ཕྱུག་ཕྲིན་

ལས་འགྲོ་འདུལ་རྩལ་གྱི་རྟོགས་པ་བརྗོད་པའི་དུམ་བུ་སྨིག་རྒྱུའི་བདུད་རྩི། དཔེ་གཟུགས་པར་མ། ཤོག་གྲངས་ ༢༧༤–

༢༧༦ ནང་གསལ། 
[4]  མཆན། བླ་བྲང་སྐལ་བཟང། བོད་ཀྱི་སྤྲུལ་སྐུའི་རྣམ་བཤད། ཤོག་གྲངས་ ༥༨ ནང་ཀརྨ་ཀམ་ཚང་གི་ལོ་རྒྱུས་ནོར་

བུའི་ཕྲེང་བ། ལག་བྲིས་མ། ཤོག་གྲངས་ ༡༨༩ ནང་གསལ་ཞེས་འཁོད།



བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་དུས་དེབ།
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ཕེབས་ཀྱི་སྨནོ་ལམ་དྲག་ཏུ་བཏབ། ངེད་རང་རྣམས་རྗེས་འཇུག་དཀྱུས་

མར་སངོ་ཡང། སྤྲུལ་སྐུ་ཕེབས་ཡུལ་སགོས་རྨི་ལྟས་མཚན་མ་བྱུང་ན་སྦ་

གསང་མེད་པར་ཡི་གེར་བྲིས་ཏེ་སྒམ་ནང་དུ་འཇགོ་དགསོ་པར་བྱས།”[5] 

ཞེས་པ་འདི་ཡང་དགེ་ལུགས་པའི་ནང་དུ་མ་འདས་སྤྲུལ་སྐུ་ངསོ་འཛིན་

ཞུ་སྲོལ་བྱུང་བར་འགྲེལ་མཁན་ཡང་འདུག

 དེ་ནས་ཉེ་རབས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ནང་རྒྱ་གར་ཤར་གྱི་ཏི་ཛུ་དར་རྒྱས་གླིང་གཞིས་

ཆགས་སུ་མ་འདས་སྤྲུལ་སྐུ་ཞིག་བྱུང་ཡོད་པར་གྲགས་པ་སྟེ་་་་།

དེའི་གོང་ཏི་ཛུ་ཁུལ་དུ་གཏེར་སྟོན་གྱི་བླ་མ་ཡག་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་ཁོང་མ་གཤེགས་

གོང་ཁོང་རང་གི་སྤུན་མཆེད་མིན་ནམ། ཕྲུ་གུ་གྲུང་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ‘ངའི་ཡང་

སྲིད་ཡིན’ཞེས་ངསོ་འཛིན་ཐག་གཅདོ་གནང་ཡདོ། རྗེས་སུ་ཕྲུ་གུ་དེ་ཡང་བླ་མ་གངོ་

མའི་ཀུན་སྤྱོད་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་བྱེད་མཁན་ཞིག་ཆགས་འདུག དེ་ལྟར་ཉེ་བའི་ལོ་

རྒྱུས་དང་སྔ་མའོ་ིདུས་སུ་བླ་མ་གངོ་མ་མ་འདས་གངོ་ནས་སྤྲུལ་སྐུའི་ཡང་སྲིད་ཡངོ་

མྱོང་བ་དེ་ལྟར‘མ་འདས་སྤྲུལ་སྐུ’ཞེས་པ་ཡོང་ཆོག་པ་འདུག་སྙམ། ངོས་རང་མ་ཤི་

གོང་ངའི་ངོས་ནས་ལས་དང་སྨོན་ལམ། བསོད་ནམས་གང་ཅིའི་ཆ་རྐྱེན་འཛོམས་

པའི་རེ་བ་ཡདོ་པ་ཞིག་ལ‘འདི་ངའི་མཇུག་སྐྱེལ་མཁན་ཡིན’ཞེས་བརྗདོ་ན་བརྗདོ་

ཆོག་པ་ཡིན།[6]

 ཞེས་ཕེབས། “སྤྱིར་སྤྲུལ་པ་ལ། སྐྱེ་བ་སྔ་ཕྱི་སྟར་ཆགས་སུ་འབྲེལ་བའི་སྤྲུལ་

པ་དང་། དུས་གཅིག་ཏུ་སྤྲུལ་པའི་སྤྲུལ་པ། བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་སྤྲུལ་པ་སོགས་

འབྱུང་ཞིང། དེ་དག་ཀྱང་མཐའ་གཅིག་ཏུ་མ་ངེས་པ་ཟླ་བའི་དཀྱིལ་འཁརོ་གཅིག་ལ་

གཟུགས་འབུམ་ཕྲག་འཆར་བ་ལྟར་ཕ་མཐའ་ཚད་བཟུང་བྲལ་བས་ན། བདག་ལྟ་བུའི་

[5] འཕགས་པ་འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་གི་འཁྲུངས་རབས། དེབ་ཕྲེང་གཉིས་པ། ཤོག་གྲངས་ ༥༩༡ ནང་གསལ།
[6] ༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པོ་མཆོག ༡༩༩༧/༧/༢༩ ཞོགས་པའི་ཆུ་ཚོད་དགུ་པའི་ཐོག་དྷ་ས་

བཞུགས་སྒར་ཕོ་བྲང་དུ་སྐུའི་ཡང་སྲིད་ཕེབས་ཕྱོགས་ཀྱི་བཀའ་སློབ་ནང་གསལ།



མ་འདས་སྤྲུལ་སྐུ་ཕེབས་ཚུལ་དང་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཕྱོགས།
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བློ་གྲོས་ཀྱི་རྩལ་དམན་པས་ཁ་ཚོན་གཅོད་པར་ག་ལ་ནུས།”[7] ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། 

རིམ་བྱུང་སྤྲུལ་སྐུ་དང་མ་འདས་སྤྲུལ་སྐུ་གང་ཡིན་ཡང། ཡང་སྲིད་ཕེབས་པའི་དགསོ་

དནོ་གཙོ་བོ་ནི་སྐུ་གངོ་མའི་བསྟན་སྲིད་མཛད་འཕྲིན་གྱི་འཕྲ་ོསྐྱངོ་བའམ། ཡང་ན་སྐུ་

ཚེ་དེར་སྒྲུབ་མ་ཟིན་པའི་མཛད་པ་འཕྲིན་ལས་ཀྱི་མཇུག་སྐྱངོ་བར་ཕེབས་པ་དེ་ཡང། 

༸རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོཆེ་མཆགོ་གིས། “མ་འདས་སྤྲུལ་སྐུ་ནི་སྐུ་གངོ་མའི་རིང་སྒྲུབ་མ་ཚར་

བའི་མཛད་པ་འཕྲིན་ལས་དག་མུ་མཐུད་ནས་རྒྱུན་སྐྱངོ་བྱེད་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་བྱུང་བ་ཞིག་

ཡིན།”[8] ཞེས་གསུངས་སོ། །

 དེས་ན། བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་ཆསོ་བརྒྱུད་གྲུབ་མཐའ་ཁག་གི་བླ་རབས་རྣམ་

ཐར་ནང་མ་འདས་སྤྲུལ་སྐུར་ངསོ་འཛིན་བྱུང་བ་དུ་མ་ཞིག་ཡདོ་ཀྱང་ངསོ་འཛིན་བྱེད་

ཚུལ་མི་འདྲ་བ་བྱུང་བ་ནི། སྐུ་གོང་མ་རང་ཉིད་ནས་རང་གི་ཡང་སྲིད་དུ་ངོས་འཛིན་

གནང་བ་དང། སྐྱེས་བུ་གཞན་དང་སྐུ་གོང་མ་ཐུན་མོང་གིས་ངོས་འཛིན་གནང་བ། 

སྐུ་གོང་མ་ཞལ་བཞུགས་དུས་ནས་འཁྲུངས་ཟིན་པ་གང་ཞིག གཞན་གྱིས་སྐུ་གོང་

མའི་ཡང་སྲིད་དུ་ངོས་འཛིན་མཛད་པ། སྐུ་གོང་མའི་དུས་ནས་འཁྲུངས་ཟིན་པ་གང་

ཞིག་གོང་མ་རང་ཉིད་ནས་ཕྱག་ཡིག་བཞག་སྟེ་ལུང་བསྟན་པ། སྐུ་གོང་མ་གཤེགས་

དུས་ཡང་སྲིད་མའི་མངལ་དུ་ཟླ་ཤས་སོང་ཟིན་པ་སོགས་སྣ་ཚོགས་ཤིག་མཆིས་པས། 

གཤམ་དུ་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་ཆོས་བརྒྱུད་གྲུབ་མཐའ་ཁག་གི་ཁྲོད་མ་འདས་སྤྲུལ་

སྐུར་གྲགས་པ་རྣམས། ངོས་འཛིན་ཇི་ལྟར་བྱུང་སྟངས་བྱུང་ལུགས་བླ་རབས་ཀྱི་རྣམ་

ཐར་ཁག་ནས་ཟུར་འདོན་གྱིས་དཔེ་མཚོན་དུ་འགོད་པར་བྱ་བ་ལ།

[7] འཕགས་པ་འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་གི་འཁྲུངས་རབས། དེབ་ཕྲེང་གཉིས་པ། ཤོག་གྲངས་ ༡༧༧-༡༧༨ ལ་གསལ།
[8] ༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པོ་མཆོག ༢༠༠༧/༡༠/༡༥ ཨ་རིའི་ནིའུ་ཡོཀ་གྷ་རི་སིན་སོླབ་གླིང་དུ་བྱང་ཨ་

རིའི་བོད་རིགས་སོླབ་གྲྭ་ཆེན་མོའ་ིཚོགས་ཆེན་ཐོག་གི་བཀའ་སོླབ་ནང་གསལ།



བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་དུས་དེབ།
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ལྕགས་ཟམ་སྤྲུལ་སྐུ་ཉི་མ་བཟང་པོ།

ཡོངས་གྲགས་སུ་ལྕགས་ཟམ་སྤྲུལ་སྐུ་ཉི་མ་བཟང་པོ་མ་འདས་སྤྲུལ་སྐུར་ངོས་འཛིན་

བྱུང་སྔ་ཤོས་ཡིན་པར་གྲགས་ལ། དེ་ཡང་གྲུབ་ཆེན་ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོ་སྐུ་མྱ་ངན་ལས་

མ་འདས་གོང། ཞལ་སློབ་ཉི་མ་བཟང་པོ་རང་གི་ཡང་སྲིད་དུ་ངོས་འཛིན་གནང་བ་

ནི། “དེའི་སྐབས་སུ་ཨུ་རྒྱན་ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོའ་ིདྲུང་ན། སྐད་རིགས་དང་མགོ་རིགས་

མི་གཅིག་པའི་མི་དང་མི་མ་ཡིན་པའི་གསུང་ཆོས་ཉན་པ་མཐའ་ཡས་པ་ལ། བཀའ་

ལུང་འདི་གནང་། ངའི་ཤུལ་ན་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་རྟེན། ཟམ་ཤན[9]སོགས་རྒྱ་ཆེན་

པོ་ཡོད། དེ་རྣམས་སྐྱོང་བ་ལ་མི་གལ་ཆེ་བར་འདུག་པས། ལྷ་འདྲེ་མི་གསུམ་ལ་གྲོས་

དྲིས་པས། མོན་དང་ཀོང་པོ་ཟེར་བས་རུས་ཚ་ཞིག་བསྐོས་ཟེར་བར་འདུག གཞན་

ཚོས་ཟེར་བ་སླབོ་མ་ཞིག་བསྐསོ་ཟེར་བར་འདུག ལྷ་ས་སྣེ་པས་ཟེར་དུས་རུས་ཚ་ཞིག་

དང་སླབོ་མ་རྒྱུས་ཆེ་བ་ཞིག་བསྐསོ་ཟེར་བར་འདུག ཇ་ོབོ་ཤཱཀྱ་མུ་ནེའི་དྲུང་དུ་བརྟག་

པ་ཞུས་པས། རུས་རྒྱུད་ཀྱིས་བཟུང་བ་ལེགས་གསུངས། བཙུན་པ་ཉི་མ་བཟང་པོ་ངའི་

ཚབ་ལ་བསྐོས་པ་ཡིན།”[10] ཞེས་དང།

 ཡང་ཞབས་དཀར་ཚོགས་དྲུག་རང་གྲོལ་གྱིས་བརྩམས་པའི་ཞབས་དཀར་

གྱི་མི་ཚེ་ཞེས་པ་དབྱིན་ཡིག་ཏུ་བསྒྱུར་བའི་ནང“ལྕགས་ཟམ་ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོ་སྐུ་མ་

འདས་གོང་ནས་བུ་སློབ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་རྗེ་ཉི་མ་བཟང་པོ་ཁོང་གི་མ་འདས་སྤྲུལ་

སྐུར་ངསོ་འཛིན་གནང་བས། སྐུ་ཐགོ་རྗེས་མ་ཚང་མར་ལྕགས་ཟམ་སྤྲུལ་སྐུ་ཞེས་འབོད་

[9] མཆན། “བོད་ཀྱི་ས་གནས་ཁག་ལ་ལྕགས་ཟམ་ ༥༨ དང་། གྲུ་ཤན་ ༡༡༨ ཤིང་ཟམ་ ༦༠ ཙམ་བཙུགས།” 

ཕུན་ཚོགས་ཚེ་རིང་། 《དེབ་ཐེར་ཀུན་གསལ་མེ་ལོང》 བོད་ལྗོངས་མི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༡༩༩༢/༡༡ ཤོག་གྲངས་ 

༢༥༤ ནང་གསལ།
[10] གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་ལྕགས་ཟམ་པ་ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོའ་ིརྣམ་ཐར་ངོ་མཚར་ཀུན་གསལ་ནོར་བུའི་མེ་

ལོང་གསར་པ། ཤོག་གྲངས་ ༣༣༥-༣༣༦ ནང་གསལ།
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དོ།”[11] ཅེས་མ་འདས་སྤྲུལ་སྐུ་ཡིན་པར་གསལ་བས། དེ་ནི་སྐུ་གོང་མ་རང་ཉིད་ནས་

རང་གི་ཡང་སྲིད་དུ་དམིགས་འཛུགས་ཀྱིས་ངསོ་འཛིན་གནང་བ་ཞིག་ཡིན་པར་སྣང།

སྦྱངས་པ་མ་འདས་མཆོག་སྤྲུལ་ཀུན་དགའ་དཔལ།

ཇ་ོནང་ཆསོ་བརྒྱུད་ཀྱི་སྦྱངས་པ་མ་འདས་མཆགོ་སྤྲུལ་ཀུན་དགའ་དཔལ། སྐུ་གངོ་མ་རྗེ་

དབོན་དམ་པ་འགྱུར་མེད་རྒྱ་མཚོའི་མ་འདས་སྤྲུལ་སྐུ་ཡིན་ཚུལ་དེ་ཡང། “སྦྱངས་པ་

མ་འདས་མཆགོ་སྤྲུལ་ཀུན་དགའ་དཔལ[12]ཛམ་ཐང་སྒར་གྱི་གངོ་མ་རྗེ་དབོན་དམ་པ་

འགྱུར་མེད་རྒྱ་མཚོའི[13]ཡང་སྲིད་ཡིན་པ་ནི། ཁངོ་སྐུ་གངོ་མ་མ་འདས་གངོ་དགུང་ལ་ོ

བཅོ་ལྔ་ཙམ་གྱི་སྔོན་དུ་འཁྲུངས་པ་དང་། གོང་མ་ཉིད་ནས་ཞལ་གྱིས་བཞེས་པ་བཞིན་

སྦྱངས་པ་མ་འདས་མཆོག་སྤྲུལ་ཞེས་ཡོངས་སུ་གྲགས། དེ་བཞིན་སྦྱངས་པ་གོང་མས་

སྐུ་སྐྱེ་དེ་ཉིད་ཛམ་ཐང་ཆསོ་རྗེའི་ཁང་གསར་དུ་གདན་དྲངས་ཏེ་སླབོ་ཁྲིད་མཛད།”[14]

 དེ་ཡང་ཞིབ་ཏུ་བཤད་ན། སྦྱངས་པ་མཆགོ་སྤྲུལ་ཀུན་དགའ་དཔལ་མ་འདས་

སྤྲུལ་སྐུར་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཚུལ་ནི། “སྐྱབས་རྗེ་མཁར་བ་རིན་པོ་ཆེའི་དངོས་སློབ་

རྣལ་འབོྱར་མ་ཤ་རྒྱའི་མཁའ་འགྲོ་ཞུ་བ་ཕོྱགས་ངེས་མེད་དུ་བོྱན་པ་རེ་ཞིག་ཛམ་ཐང་

དུ་ཕེབས་སྐབས་ཤིག་ན། འོ་ད་ལན་སྦྱངས་པ་བླ་མ་འཁྲུངས་པས་སྐྱིད་ཏ།[སྐྱིད་པ་ལ] 

ཡིན་ནའང། ཞེས་གསུངས་པར། དེར་ཡོད་མི་ཚོས་བླ་མ་ཁོང་ཉིད་མ་འདས་པར་

མཁའ་འགྲསོ་གསུངས་ཚུལ་མི་ལེགས་པ་འདི་ཅི། ཞེས་སགོས་ཀྱི་སྐྱ་ོབ་བྱས་ཚེ། མཁའ་

འགྲོས། འོ་ཡ། འོ་ཡ། སྦྱངས་པ་བླ་མ་མ་འདས་པར་འཁྲུངས་ན། དེ་མ་འདས་སྤྲུལ་སྐུ་

[11]  Matthieu Ricard ༢༠༠༡-༡-༦ ནིའུ་ཡོརྐ་ཏུ་པར་དུ་སྐྲུན།
[12] མཆན། ༡༩༠༦ ལོར་འཁྲུངས་ནས་ ༡༩༦༣ ལ་འདས།
[13] མཆན། ༡༨༥༤ ལོར་འཁྲུངས་ནས་༡༩༢༡ ལ་འདས།
[14]  ཛམ་ཐང་མཁན་པོ་བློ་གྲོས་གྲགས་པ། ཇོ་ནང་ཆོས་བྱུང་ཟླ་བའི་སྒྲོན་མེ། ༡༩༩༣ དྷརྨ་ཤཱ་ལཱ་པར་དུ་སྐྲུན། ཤོག་

གྲངས་ ༣༤༨-༣༧༢ གསལ།
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ལོས་ཡིན། ཞེས་སོགས་བཀའ་མོལ་སྣ་ཚོགས་ཤིག་མཛད་པ་ནས་བཟུང་སྐུ་སྐྱེ་དེ་ཉིད་

སྦྱངས་པ་མ་འདས་སྤྲུལ་སྐུ་ཞེས་གྲགས་པ་ཆེན་པོ་བྱུང་། དེ་ནས་ཟླ་གཅིག་སོང་ཙམ་

ན་སྦྱངས་པ་སྐྱབས་མགནོ་ཉིད་རང་ཁྱིམ་དུ་ཕེབས་སྐབས་ཤིག་ལ་དནོ་དེ་ཞིབ་ཏུ་ཞུས་

པས། ཐུགས་དགྱེས་པའི་ངང་ནས། ད་ལན་གྱི་བུ་ཆུང་གང་དེ་བསྟན་འཛིན་གྱི་སྐྱེས་

བུ་ཞིག དུས་ཕྱིས་སུ་བྱུང་ན་ཨང། ཅུང་ཙམ་ནས་དེ་འདིར་ཁྱེར་ཤོག་དང་། རང་གིས་

བསྲུང་བ་ཞིག་བྱེད། གསུངས་པ་ལྟར་བུ་ཆུང་དེ་སྐུ་མདུན་དུ་འོང་སྐབས། རྗེ་སྐྱབས་

མགནོ་ནས་བུ་ཆུང་ལ་ཁྲུས་གསལོ་དང། ཁྲུས་བྱབ་བསྲུང་གསུམ། ཞལ་འདེབས། ཕྱག་

མདུད་བཅས་ཀྱི་སྒོ་ནས་ཤིས་བརྗོད་ལེགས་གནས་སྩལ་ཏེ། བྱིས་པ་དེ་ལ་ཁྱི་གུ་ཐར་

ཞེས་མཚན་གསོལ”[15]བ་སོགས་སྐྱེས་བུ་གཞན་དང་སྐུ་གོང་མ་ཐུན་མོང་གིས་མ་

འདས་སྤྲུལ་སྐུར་ངོས་འཛིན་མཛད་པར་སྣང། །

བདུད་འཇོམས་འཇིགས་བྲལ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ།

ཉེ་རབས་ལ་ོརྒྱུས་ནང་གྲགས་པ་ཆེ་ཤོས་སུ་གྱུར་པའི་མ་འདས་སྤྲུལ་སྐུ་ནི། གཏེར་སྟནོ་

བདུད་འཇོམས་གླིང་པའི[16]ཡང་སྲིད་བདུད་འཇོམས་འཇིགས་བྲལ་ཡེ་ཤེས་རོྡ་རྗེ་

ཡིན་ཞིང་། ཁོང་ནི་སྐུ་གོང་མ་མ་འདས་གོང་ལུང་བསྟན་བཞིན་འཁྲུངས་པའི་སྐོར་

གཞན་ཕན་ཟླ་བ་རིན་པ་ོཆེས་དབྱིན་སྐད་དུ་བསྒྱུར་པའི《རྙིང་མའི་ཆསོ་བྱུང》གི་ཆེད་

བརྗོད་ནང“བདུད་འཇོམས་གླིང་པའི་ཡང་སྲིད་བདུད་འཇོམས་འཇིགས་བྲལ་ཡེ་

ཤེས་རྡོ་རྗེ་ ༡༩༠༤ བོད་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༣ ལ་བོད་ཀྱི་མཐའ་མཚམས་པདྨ་བཀོད་དུ་སྐུ་

འཁྲུངས་སྐབས། སྐུ་གངོ་མ་གཏེར་སྟནོ་བདུད་འཇམོས་གླིང་པ་སྐུ་འཚོ་ཞིང་བཞུགས་

[15]   ཛམ་ཐང་མཁན་པོ་བློ་གྲོས་གྲགས་པ། ཇོ་ནང་ཆོས་བྱུང་ཟླ་བའི་སྒྲོན་མེ། ༡༩༩༣ དྷརྨ་ཤཱ་ལཱ་པར་དུ་སྐྲུན། ཤོག་

གྲངས་ ༣༣༩ ནང་གསལ།
[16]  མཆན། སྐུ་གོང་མ་ ༡༨༣༥ ལོར་འཁྲུངས་ནས་ ༡༩༠༤ ལ་གཤེགས།
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ཡདོ།” ཅེས་དང། ཡང་བདུད་འཇམོས་འཇིགས་བྲལ་ཡེ་ཤེས་རོྡ་རྗེའི་རྣམ་ཐར་ནང་་་་།

བདུད་འཇམོས་གངོ་མས་ཉིད་ཀྱི་སླབོ་ཚོགས་ལ། ད་བོད་ལ་དུས་ཡག་པ་ོམི་ཡངོ་། སྦས་

ཡུལ་པདྨ་བཀོད་ལ་འགྲོ་རན། ཁྱེད་ཅག་འགྲོ་ཐུབ་པ་སྔོན་ལ་སོང། ང་རྒད་པོ་རྗེས་

ནས་སླེབས་ཡོང་གསུངས་པ་དང་། ཡང་སྐབས་གཞན་ཞིག་ཏུ་སློབ་མ་དག་ལ། ཁྱེད་

ཚོ་པདྨ་བཀདོ་ལ་མ་སླེབས་གངོ་ང་རྒད་པ་ོསྔནོ་ལ་སླེབས་པ་བྱས་ཡངོ་གསུངས། སླབོ་

མ་འགའ་ཞིག་པདྨ་བཀདོ་ལ་འགྲ་ོའག་ོཚུགས་ནས་ལམ་དུ་ཞུགས། འནོ་ཀྱང་མི་རིང་

བར་བླ་མ་དགངོས་པ་གཤེགས། དེ་ཐསོ་པས་ལམ་ལ་ཞུགས་པའི་སླབོ་མ་དག་མགྱགོས་

པ་ོམ་སངོ་ནས་འགརོ་བཞིན་ཕྱིན། བདུད་འཇམོས་གླིང་པའི་གདུང་ཞུགས་ལ་འབུལ་

སྐབས་པུར་ཁང་དུ་གདུང་ཞལ་ཤར་ལ་ཕོྱགས་ནས་བཞུགས། རང་བཞིན་གྱིས་པུར་

ཁང་ནང་ནས་ཞལ་ལྷོ་ནུབ་ཏུ་ཕོྱགས་པ་ཀུན་གྱིས་མཐོང་བས། སྤྲུལ་སྐུ་པདྨ་བཀོད་

ལ་འཁྲུངས་པར་ཐག་ཆདོ། གླིང་བླ་མ་ཆསོ་འབོྱར་རྒྱ་མཚོ་སགོས་སླབོ་མ་ཁག་གཅིག་

པདྨ་བཀདོ་ལ་སླེབས་སྐབས་རྗེ་དྲུང་འཕྲིན་ལས་བྱམས་པ་འབྱུང་གནས་པདྨ་བཀདོ་

སྐྱིད་འབྲུག་ནང་དུ་བཞུགས་པས་མཇལ་དུ་བཅར། དེ་རྣམས་ཀྱིས་བདུད་འཇོམས་

སྤྲུལ་སྐུ་ངོས་འཛིན་པར་ཞུས་པས། རྗེ་དྲུང་རིན་པོ་ཆེས་སྤྲུལ་སྐུ་གཏེར་ཀོང་ནང་ལ་

འཁྲུངས་པ་དང་ཡབ་ཡུམ་གྱི་མཚན་བཅས་གསལ་བར་གསུངས།[17]

 ཞེས་དང། ཡང་མུ་མཐུད་དེ་ཉིད་ཀྱི་ནང་་་་།

ད་ནི་ཁྱེད་རྣམས་མྱུར་དུ་སྤྲུལ་སྐུའི་མདུན་དུ་སོང་ནས་སྐུ་ཡོན་ཕུལ། འདི་སྤྲུལ་སྐུའི་

ཞབས་བརྟན་ཡིན་གསུངས་ནས་སྙན་ངག་གི་ལམ་ནས་དྲངས་པའི་འཇིགས་བྲལ་

བདེ་ཆེན་རོྡ་རྗེ་དྲག་པ་ོརྩལ་གྱི་མཚན་དང་འབྲེལ་བའི་ཞབས་བརྟན་གསལོ་འདེབས་

སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་དར་དཀར་བཅས་པ་སྤྲུལ་སྐུར་ཕུལ་གསུངས་ནས་གནང། རྗེ་

[17] མཁན་པོ་ཚེ་དབང་དོན་རྒྱལ། བདུད་འཇོམས་འཇིགས་བྲལ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེའི་འོད་ཟེར་ཞུས་པའི་རྣམ་ཐར། 

༢༠༠༣ སཱ་ར་ནཱ་ཐར་པར་དུ་སྐྲུན། ཤོག་གྲངས་ ༣༢-༣༥ ནང་གསལ།



བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་དུས་དེབ།
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དྲུང་རིན་པ་ོཆེས་བསྐུལ་བ་ལྟར་བདུད་འཇམོས་གངོ་མའི་ཞལ་སླབོ་དག་ཡིད་དགའ་

བཞིན་གཏེར་སྤྲུལ་གྱི་མདུན་ཡོང་བར་ལམ་དུ་ཞུགས། སློབ་མ་དག་འཁྲུངས་གཞིས་

སུ་མ་སླེབ་ཉིན་ཤས་ཀྱི་སྔནོ། གཏེར་སྤྲུལ་གྱིས་ཡབ་ཡུམ་ལ་མགྲནོ་པ་ོགལ་ཆེན་ངེད་

ཚོའི་སར་ཡངོ་གི་ཡདོ་པས་ཁང་པ་གྲ་སྒྲིག་དགསོ་གསུངས། འནོ་ཀྱང་ཡབ་ཡུམ་གྱིས་

མགྲོན་པོ་བློ་ཡུལ་མེད་པས་ཇི་མི་སྙམ་དུ་བཞག དེའི་ཕྱི་ཉིན་སླར་ཡང་སྤྲུལ་སྐུ་བྱིས་

པས་ནན་ཆེར་གསུངས་པས་སྤྲུལ་སྐུ་མ་འདྲ་ཞིག་ཡིན་པས་སུ་དག་སླེབ་ཡོང་ན་མི་

ཤེས་བསམ་ནས་གྲ་སྒྲིག་བྱས་ཏེ་བསྒུག་པས། ཉི་མ་ཕྱེད་ཡོལ་ཙམ་ན་འབྲོག་པའི་གྲྭ་

པ་དང་ཨ་ནེ་ཁག་གཅིག་གཟིམ་ཁང་གི་ཕོྱགས་སུ་ཡོང་བ་མཐོང་། དེ་རྣམས་ཉེ་བར་

འབོྱར་སྐབས་སྤྲུལ་སྐུ་བང་དང་བཅས་ཕེབས། མགོ་ལོག་གི་སྐད་གདངས་བཅས་དེ་

དག་འགའི་མིང་ནས་བོས། ཁྱེད་ཅག་བདེ་པ་ོཡིན་ནམ། ལམ་བར་དུ་ཡུན་རིང་འགརོ་

སོང་སོགས་གསུངས་པས། སློབ་མ་དང་དེར་ཡོད་ཐམས་ཅད་ཧ་ལས། སྤྲུལ་སྐུ་ཡིན་

མིན་གྱི་ཐེ་ཚོམ་སྒྲོག་གུ་ཆད། མིག་ནས་མཆི་མ་ཆར་བཞིན་བབས།[18]

 ཞེས་པ་ལྟར་ན། སྐུ་གོང་མ་གཤེགས་དུས་དང་པདྨ་བཀོད་ལ་འཁྲུངས་པའི་

ཡང་སྲིད་ཀྱི་མཛད་སྤྱོད་དུས་ཚིགས་སོགས་ལས་མ་འདས་སྤྲུལ་སྐུ་ཡིན་པར་གྲགས། 

དཔོན་བླ་སྐུ་ཕྲེང་བཞི་པ་བློ་བཟང་འཇིགས་མེད་བསྟན་པའི་ཉི་མ།

དཔནོ་བླ་སྐུ་ཕྲེང་བཞི་པ་བླ་ོབཟང་འཇིགས་མེད་བསྟན་པའི་ཉི་མ་མ་འདས་སྤྲུལ་སྐུར་

ངོས་འཛིན་བྱུང་ཚུལ་་་་།

ཁུ་བོ[ཕའི་སྤུན་ཨ་ཁུ]དགེ་སློང་དམ་ཆོས་ལ་སྐུ་གོང་མའི་ཕྱག་ཡིག་གནང་ཡོད་པ་དེ། 

དགེ་སློང་སྐུ་སྙུན་པའི་རྐྱེན་གྱིས་གཉེར་པ་རིག་གྲོལ་སྐད་བཏང་ནས་འོང་བཅུག་

[18] མཁན་པོ་ཚེ་དབང་དོན་རྒྱལ། བདུད་འཇོམས་འཇིགས་བྲལ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེའི་འོད་ཟེར་ཞུས་པའི་རྣམ་ཐར། 

༢༠༠༣ སཱ་ར་ནཱ་ཐར་པར་དུ་སྐྲུན། ཤོག་གྲངས་ ༣༢-༣༥ ནང་གསལ།



མ་འདས་སྤྲུལ་སྐུ་ཕེབས་ཚུལ་དང་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཕྱོགས།
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སྟེ་ཕྱག་ཡིག་འདི་དཔོན་ཚང་ནང་མར་བཞག་ནས་འདི་དོན་སྐོར་དཔོན་པོ་ལ་ཞུ་

དགསོ་ཚུལ་སགོས་ནན་ཏན་བྱས། གཉེར་པས་བྱམས་མེ་དཔནོ་པརོ་ཞུས་ཀྱང་ཨའུ་

ཙི་ལས་ལན་གསལ་པ་ོམ་གནང་བར་གདའ། བར་སྐབས་ཤིག་ལ་ཁྲི་ཆེན་གུང་ཐང་

འཇམ་པའི་དབྱངས་རྗེ་འཇིགས་མེད་བསྟན་པའི་དབང་ཕྱུག་སྐུ་ཡུལ་དུ་ཕེབས་པ་

དང་བསྟུན་དཔོན་ཚང་ནང་མའི་ཚོམས་ཆེན་དུ་དགོན་གྲོང་གཉིས་ཀྱི་བླ་དཔོན་

དྲག་གྲས་དང་བཀའ་རམས་བརྒྱད་ཅུས་གཙོས་པའི་གྲྭ་བགྲེས་གཞོན་མཐའ་དག་

ཚང་འཛོམས་ཀྱི་མཐངོ་སར་ཕྱག་ཡིག་ཞལ་ཕྱེ་སྟེ་ཡང་སྲིད་ཀྱི་ཡབ་ཡུམ་སགོས་ཀྱི་

མཚན་ཟུར་ལ་བརྟགས་ན། རྗེ་གོང་མ་ཞལ་བཞུགས་དུས་ནས་ངོས་འཛིན་གནང་

ཟིན་པ་དྲིལ་བསྒྲགས་པས་ཀུན་ཡིད་ཆེས་བྱུང༌། སྐུ་གོང་མ་མ་འདས་གོང་གི་ཟླ་

ངོ་བཅུ་གཅིག་ཙམ་གྱི་སྔོན་ནས་སྐུ་འཁྲུངས་པས་ན། མ་འདས་སྤྲུལ་སྐུར་གྲགས་

སོ། །[19]

 ཞེས། སྐུ་གོང་མའི་དུས་ནས་འཁྲུངས་ཏེ་གོང་མ་ཉིད་ནས་ཕྱག་ཡིག་གི་ལམ་

ནས་ལུང་བསྟན་ཏེ་མ་འདས་སྤྲུལ་སྐུར་ངོས་འཛིན་མཛད་པར་སྣང།

ལྷོ་བྲག་སྐུ་ཕྲེང་དགུ་པ་སྐལ་བཟང་ཚེ་བརྟན།

ལྷ་ོབྲག་སྐུ་ཕྲེང་དགུ་པ་སྐལ་བཟང་ཚེ་བརྟན་མ་འདས་སྤྲུལ་སྐུར་ངསོ་འཛིན་བྱུང་ཚུལ་

ནི། “བདེ་ཆེན་ལྷོ་བྲག་སྐུ་ཕྲེང་བརྒྱད་པ་བློ་བཟང་ཆོས་འཕེལ་རྒྱ་མཚོ་སྐུ་མ་འདས་

གོང་གང་ཉིད་ཀྱིས། ངའི་ཡང་སྤྲུལ་མགོ་ལོག་གི་དཔོན་རིགས་ཤིག་གི་རུས་རྒྱུད་དུ་

ད་ལྟ་ནས་ཡོད་ཅེས་ལུང་བསྟན།”[20] ཞེས་དང། ལྷོ་བྲག་སྐུ་ཕྲེང་དགུ་པ་སྐལ་བཟང་

[19]  སྨན་རམས་པ་དཀོན་མཆོག་རིན་ཆེན་དང༌ཀླུ་ཤོས་པ་འོད་ཟེར་རྒྱ་མཚོ། བྱམས་མེ་འབྲས་སྤུངས་དགོན་གྱི་ལོ་

རྒྱུས་དང་གདན་རབས། ༢༠༠༡ བོད་འབར་ཁམས་རྔ་བ་ཁུལ་ནས་པར་དུ་སྐྲུན། ཤོག་གྲངས་ ༢༦༣-༢༦༤ ནང་གསལ།
[20] བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས། TBRC Resourced p190



བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་དུས་དེབ།
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ཚེ་བརྟན་མག་ོལགོ་གི་དཔནོ་རིགས་ཡབ་ཨ་སྐྱངོ་ཁང་གསར་དཔནོ་པཎ་ཆེན་ནརོ་བུ་

བསདོ་ནམས་དང་། ཡུམ་ཀུན་མཁྱེན་འཇམ་དབྱངས་བཞད་པ་སྐུ་ཕྲེང་ལྔ་པ་མཆགོ་གི་

སྐུ་སྲིང་ཆེ་བ་ཨ་སྒྲནོ་གཉིས་ཀྱི་སྲས་སུ་བོད་རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་ཆུ་བྱ་ ༡༩༣༣ ལའོ་ི

ཧོར་ཟླ་བརྒྱད་པར་སྐུ་འཁྲུངས། སྐུ་གོང་མ་བདེ་ཆེན་ལྷོ་བྲག་བློ་བཟང་ཆོས་འཕེལ་རྒྱ་

མཚོ[21]གཤེགས་དུས། ཡང་སྤྲུལ་ལྷ་ོབྲག་སྐུ་ཕྲེང་དགུ་པ་སྐལ་བཟང་ཚེ་བརྟན་དགུང་

ལོ་བདུན་ལ་ཕེབས་ཟིན་པས་མ་འདས་སྤྲུལ་སྐུར་གྲགས། 

 འདི་སྐརོ་དྷཱ་ས་བོད་ཀྱི་དཔེ་མཛོད་ཁང་གི་ཞིབ་འཇུག་པ་མག་ོལགོ་དམ་ཆསོ་

དཔལ་བཟང་གིས་གསུངས་ཡས་ལ། “ལྷོ་བྲག་སྐུ་ཕྲེང་དགུ་པ་སྐལ་བཟང་ཚེ་བརྟན་

མ་འདས་སྤྲུལ་སྐུ་ཡིན་སྐོར་གྱི་ཕྱག་དེབ་རིགས་མཇལ་རྒྱུ་མ་བྱུང་ཡང། ལྷོ་བྲག་སྐུ་

ཕྲེང་བརྒྱད་པའི་བརླ་གཡས་པར་དུང་དཀར་རང་བོྱན་ཡདོ་པ། སྐུ་ཕྲེང་དགུ་པ་མཆགོ་

ལའང་དེ་དང་་་་་དེ་བཞིན་གསལ་ཐག་ཆོད་མཇལ་རྒྱུ་ཡོད།” ཅེས་དང་། ཁོང་གི་རྩོམ་

ཡིག《མ་འདས་སྤྲུལ་སྐུ》ཞེས་པའི་ནང“བདེ་ཆེན་ལྷ་ོབྲག་སྐུ་ཕྲེང་བདུན་པ་སྐལ་བཟང་

ཚེ་བརྟན་རེབ་གངོ་གི་བདེ་ཆེན་ལྷ་ོབྲག་སྤྲུལ་སྐུ་སྐུ་ཕྲེང་དྲུག་པ་བླ་ོབཟང་ཆསོ་འཕེལ་

རྒྱ་མཚོ་ཞལ་བཞུགས་པའི་དུས་ནས་སྐུ་ཉིད་ཀྱིས་ངའི་ཡང་སྲིད་དགསོ་ན། ད་ལྟ་མག་ོ

ལགོ་གི་རྗེ་རིགས་སུ་འཁྲུངས[22]ཡདོ་ཅེས་གསུངས། ཕྱིས་སུ་ཡངོས་འཛིན་ཕུར་ལྕགོ་

བློ་བཟང་ཚུལ་ཁྲིམས་བྱམས་པ་རྒྱ་མཚོས་ངོས་འཛིན་གནང་སྟེ་རབ་ཏུ་བྱུང་ཞིང། 

མཚན་འཇམ་དབྱངས་སྐལ་བཟང་ལུང་རིགས་རྒྱ་མཚོ་ཞེས་གསོལ། ༢༠༠༦ ལོར་སྐུ་

གཤེགས།”[23] ཞེས་གསལ་བ་སོགས་ལ་གཞིགས་ན། འདི་ནི་སྐྱེས་བུ་གཞན་དང་སྐུ་

གོང་མ་ཐུན་མོང་གིས་མ་འདས་སྤྲུལ་སྐུར་ངོས་འཛིན་མཛད་པར་སྣང། །

[21] མཆན། སྐུ་གོང་མ་ ༡༨༥༨ ལ་འཁྲུངས་ནས་ ༡༩༤༠ ལ་གཤེགས།
[22] མཆན། ༡༩༣༣ ལོར་འཁྲུངས་ནས་ ༢༠༠༦ ལོར་གཤེགས།
[23] མགོ་ལོག་དམ་ཆོས་དཔལ་བཟང་། མ་འདས་སྤྲུལ་སྐུ། ལྷོ་ཕྱོགས་སེར་བྱེས་གྲྭ་ཚང་གསེར་གྱི་གཟེངས་རྟགས་

རྩོམ་སྒྲིག་ཁང་། ༢༠༠༩/༡༠/༡༧ པར་དུ་སྐྲུན། གསེར་གྱི་གཟེངས་རྟགས་དུས་དེབ། ཤོག་གྲངས་ ༧༩ ནང་གསལ།



མ་འདས་སྤྲུལ་སྐུ་ཕེབས་ཚུལ་དང་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཕྱོགས།
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དཔལ་ས་སྐྱའ་ིབཅ་ོབརྒྱད་ཁྲ་ིཆེན་ངག་དབང་མཁེྱན་རབ་ལེགས་བཤད་རྒྱ་མཚོ།

ཉེ་རབས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ནང་མ་འདས་སྤྲུལ་སྐུར་ཡོངས་སུ་གྲགས་པ་དཔལ་ས་སྐྱའི་བཅོ་

བརྒྱད་ཁྲི་ཆེན་ངག་དབང་མཁྱེན་རབ་ལེགས་བཤད་རྒྱ་མཚོ་མཆོག་ཡིན་པར་གྲགས་

ལ། དེ་ཡང་རྣམ་ཐར་ནང་་་་་

རྒྱལ་མཆོག་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་དུ་བཅོ་བརྒྱད་སྤྲུལ་སྐུ་ཞེས་པའི་ལོ་

རྒྱུས་ནི། ཁྲི་ཐགོ་གངོ་མ་རིན་ཆེན་མཁྱེན་བརྩེ་དབང་པ་ོའཕ་ོབའི་རྣལ་འབོྱར་གྱིས་

གཤེགས་ཁར་ཞལ་སློབ་ཚོས་མཆོག་སྤྲུལ་གར་བོྱན་ཞུས་པར། ྋརྒྱལ་དབང་ཐུབ་

བསྟན་རྒྱ་མཚོས་ཐུགས་དམ་ཞུས་ཕེབས་དེ་གས་ཆོག་ཅེས་དང་། ཡང་ཞལ་འདྲིས་

ཆེ་སར་འཕགས་ལམ་ས་དང་པོ་ཐོབ་ན་སྐད་ཅིག་ལ་སྤྲུལ་པ་བརྒྱ་འགྱེད་ནུས་མོད། 

རང་རེ་ས་ོསྐྱེ་ཡིན་ཡང་མ་འདས་སྤྲུལ་སྐུ་མང་པ་ོཡདོ་ཚུལ་ཡང་ཡང་གསུངས་པས། 

ཞལ་སློབ་ནང་མ་ཚོས་ཕྲན་སྤྲུལ་སྐུར་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ལྷག་པར་ལོ་བཅུ་

གཉིས་སྐབས་ཁྲི་འདནོ་མ་བྱས་གངོ་ལྷ་ས་ནརོ་གླིང་སྤྱན་བསལ་ཕ་ོབྲང་དུ། ྋརྒྱལ་

བ་གོང་མ་ཐུབ་བསྟན་རྒྱ་མཚོའི་སྐུ་མདུན་དུ་རབ་བྱུང་ཞུ་སྐབས་ཁྲི་གོང་འོག་གི་

མཚན་ཤོག་དགསོ་ཕེབས་སྐབས། ཚང་མས་ལྕེའི་དབོན་བརྒྱུད[ཕ་ཕྱགོས་ཀྱི་སྤུན]རིམ་

བོྱན་ལས་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་མིན་ཞེས་ལན་གཉིས་ཞུས་ཀྱང། རབ་བྱུང་གནང་སྟེ་མིང་

བརྗེ་བའི་སྐབས‘བཅོ་བརྒྱད་ཁྲི་ཆེན་རིན་ཆེན་མཁྱེན་བརྩེ་དབང་པོའ་ིསྐྱེ་སྲིད་

ལ། བློ་བཟང་ཐུབ་བསྟན་རིན་ཆེན’ཐོགས་ཞེས་ཕྱག་ཐམ་བསྩལ་པས། གོང་མའི་

ཞལ་སློབ་ཚོས་ཡིད་ཆེས་སྙིང་ནས་རྙེད། རང་གི་དེ་ལྟར་སྤྲུལ་སྐུ་ཡིན་བསམ་པ་ཞེ་

ལ་མེད། སྐྱེས་བུ་ཆེན་པོ་དེ་རྣམས་ཀྱིས་ཁྱི་སོ་ལ་རིང་བསྲེལ་འཁྲུངས་པའི་ལོ་རྒྱུས་
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བཞིན་རྟགས་རྟེན་གདུལ་བྱའི་ས་བོན་དུ་གསུངས་པ་གོར་མ་ཆག[24]

 ཅེས་འཁོད་ལ། “ཁྲི་ཐོག་གོང་མ་རིན་ཆེན་མཁྱེན་བརྩེ་དབང་པོ་ ༡༨༦༩ 

ལོར་འཁྲུངས་ནས་ ༡༩༢༧ ལ་གཤེགས་པ་དང། དེའི་ཡང་སྲིད་བཅོ་བརྒྱད་ཁྲི་ཆེན་

ངག་དབང་མཁྱེན་རབ་རྒྱ་མཚོ་ ༡༩༡༩ ལོར་འཁྲུངས་ནས་ ༢༠༠༧ ལ་གཤེགས”[25]

པ་ལྟར་ན་སྐུ་གོང་མ་གཤེགས་དུས་ཡང་སྲིད་བཅོ་བརྒྱད་ཁྲི་ཆེན་ངག་དབང་མཁྱེན་

རབ་རྒྱ་མཚོ་མཆགོ་དགུང་ལ་ོབརྒྱད་ལ་ཕེབས་ཡདོ་པས། འདི་ནི་སྐྱེས་བུ་གཞན་གྱིས་

སྐུ་གོང་མའི་མ་འདས་སྤྲུལ་སྐུར་ངོས་འཛིན་མཛད་པར་སྣང་ངོ་། །

ྋརྒྱལ་བ་སྐུ་ཕྲེང་བདུན་པ་བསྐལ་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

ྋརྒྱལ་བ་སྐུ་ཕྲེང་བདུན་པ་བསྐལ་བཟང་རྒྱ་མཚོ་མ་འདས་སྤྲུལ་སྐུ་ཡིན་ཚུལ། ༸རྒྱལ་

བ་ཚངས་དབྱངས་རྒྱ་མཚོའི་ཐུན་མངོ་མ་ཡིན་པའི་རྣམ་ཐར་ལྟར་ན་ཁངོ་དགུང་གྲངས་ 

༦༣[26]བཞུགས་པར་བཞེད་ལ། ལྷ་བཙུན་ངག་དབང་རོྡ་རྗེས་མཛད་པ《ཚངས་དབྱངས་

རྒྱ་མཚོའི་གསང་རྣམ》ནང“༸རྒྱལ་བ་སྐུ་ཕྲེང་བདུན་པ་བསྐལ་བཟང་རྒྱ་མཚོ་མ་

འདས་སྤྲུལ་སྐུ་ཡིན་དགོས་རྒྱུ་མཁས་པ་མང་པོས་བཤད།” ཅེས་དང་།

 ཡང་དེ་ཉིད་ཀྱི་ནང“ཀུན་དགའ་ནརོ་ནས་ནུབ་ཅིག་གཅིག་པུར་ཕེབས། སྦས་

པའི་བརྟུལ་ཞུགས་འཛིན་ཕྱིར་རིན་ཆེན་ཆོས་གྲགས་རྒྱ་མཚོ་དང་། ངག་དབང་ཆོས་

གྲགས་རྒྱ་མཚོར་མཚན་བརྗེས་ཏེ། ཨ་རིག་དང་། ཚ་བ་རངོ་སགོས་མད་ོསྟདོ་སྨད་ཁུལ་

བྱོན་སྐབས་རྒྱ་ནག་གླང་ཆེན་རི་བོར་གནས་གཟིགས་མཛད། དེ་རྗེས་དབུས་གཙང་

[24] ཕྱོགས་སྒྲིག་མཁན་མཁས་བཙུན་བཟང་པོ། བོད་དུ་སྒྲུབ་བརྒྱུད་ཤིང་རྟ་ཆེན་པོ་མཆེད་བརྒྱད་ལས། ལམ་འབྲས་

བླ་མ་བརྒྱུད་པ་རྗེས་འབྲངས་དང་བཅས་པའི་རྣམ་ཐར་ཕྱོགས་བཏུས་མཁས་པའི་ཡིད་འཕྲོག སྨད་ཆ། ༡༩༧༩ ལོར་

ཕྱོགས་བསྒྲིགས། ཤོག་གྲངས་ ༥༨༥ ནང་གསལ།
[25] བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་དྲ་རྒྱ། TBRC Resource Id P8441》ནང་གསལ།
[26]  མཆན། ༡༧༤༦ ལ་སྐུ་གཤེགས།
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ཁུལ་དང་། རྒྱ་གར། བལ་ཡུལ་བཅས་སུ་བྱོན་རྗེས་སླར་ཡང་མདོ་སྨད་དང་རྒྱ་ནག་རི་

བ་ོརྩེ་ལྔ་སགོས་སུ་ཕེབས། མཐར་སགོ་ཡུལ་དུ་བོྱན་ཏེ་རྒྱལ་སྲས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་

མཛད་པས་སེམས་ཅན་གྱི་དནོ་རྒྱ་ཆེ་མཛད་དེ་དགུང་གྲངས་ ༦༣ རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་

པའི་མེ་སྟག[༡༧༤༦]བར་འཚོ་བཞེས་སོགས་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་མཛད་པ་ཤིན་ཏུ་

ངོ་མཚར་བ་མཆིས་པས། སངས་རྒྱས་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་

འདི་རིགས་རང་ཅག་སོ་སྐྱེ་ཕལ་པའི་བློ་ཡུལ་དུ་ཆུད་དཀའ་བས་ལོག་རོྟག་སྤངས་ཏེ་

དག་སྣང་སྦྱང་དགོས་པ་ནི་ཤིན་ཏུ་གནད་ཆེར་གྱུར་པ་བཅས་སོ།” ཞེས་གསལ། 

 དེས་ན། གོང་དུ་མ་འདས་སྤྲུལ་སྐུ་ངོས་འཛིན་ཇི་ལྟར་བྱུང་ཚུལ་དང། བྱུང་

བའི་བླ་སྤྲུལ་གྱི་རྣམ་གྲངས་སོགས་དངོས་བྱུང་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་དཔྱད་གཞིའི་རྣམ་གཞག་

འདི་དག་ཟུར་བཏནོ་གྱིས་བཤད་པའི་དགསོ་པ་ནི། ལ་ོརྒྱུས་ཁྲདོ་དངསོ་སུ་བྱུང་བའི་མ་

འདས་སྤྲུལ་སྐུའི་སྐརོ་ལ་ཤེས་རྟགོས་དནོ་གཉེར་མཁན་ཆེས་དཀནོ་ཞིང་། ཞིབ་འཇུག་

པ་ཉུང་ཤས་ཡོད་པ་རྣམས་ལ། དེའི་སྐོར་ཞིབ་གསལ་གྱི་དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་རིགས་

འཚོལ་བསྡུ་དཀའ་བའི་དགོས་མཁོར་ཕན་སླད་དང་། བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ནང་དངོས་སུ་

བྱུང་ཞིང། བྱུང་བའི་སྐྱེས་བུ་དེ་དག་གིས་བསྟན་འགྲརོ་ཕན་རླབས་ཇི་བྱུང་ཤེས་རོྟགས་

ཀྱི་སླད་དུ་ཡིན།

 ལྷག་པར་དུ་༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས། བསྟན་

འགྲོར་ཕན་པའི་བླ་སྤྲུལ་ཡང་སྲིད་ཕེབས་ཚུལ་ལ་མ་འདས་སྤྲུལ་སྐུ་སོགས་སྣ་ཚོགས་

ཤིག་ཡདོ་སྐརོ་གསལ་བར་བཀའ་སྩལ་ཞིང། བཀའ་སླབོ་ཀྱི་དགངོས་དནོ་ཐད་རྒྱ་དམར་

གཞུང་ཕོྱགས་ནས་དངངས་སྐྲག་དང་བཅས། དེ་འབྲེལ་འཁྱོག་བརྗོད་དང་བསྒྲགས་

གཏམ་སོགས་སྣ་ཚོགས་ཤིག་སྤེལ་དང་སྤེལ་བཞིན་པ་དེ་ལྟར་ཡང་། འཛམ་གླིང་གི་

དད་ལྡན་ནང་པ་དང་རང་ཕོྱགས་ནས་བཀའ་སློབ་དགོངས་དོན་དེའི་ཐད་ཇི་བཞིན་

མི་མཁྱེན་པའམ། མཁྱེན་ཀྱང་གལ་ཆུང་དུ་སོང་ན་ནི། དེ་སྔའི་ཆོས་འབྱུང་ལོ་རྒྱུས་
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ནང“སྟནོ་པ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་མཆགོ་གིས། སྐུ་ཚེའི་སྨད་དུ། ཀུན་དགའ་བོ་ལ་བཀའ་སྩལ་

ཀྱང་། ཀུན་དགའ་བོས་དེ་དོན་མ་རྟོགས་པར[27]ཕྱིས་སུ་བྱ་བ་རླབས་ཆེན་འཕྱུག་པ་

ལྟ་བུ་མི་ཡོང་བའི་ཆེད་དང་།  དེ་ལྟར་གལ་ཆུང་དུ་མ་སོང་བར་བཀའ་དགོངས་ཟབ་

མའོ་ིག་ོདནོ་རྟགོས་ཤིང། ལམ་སྟནོ་ལྟར་གནད་མ་འཕྱུག་པ་ཞིག་བྱུང་ན། ཉེན་ཚབས་

ཆེ་ཞིང་ཛ་དྲག་ཅན་གྱི་དུས་སྐབས་འདིར་ནང་བསྟན་ཆོས་དད་པ་ཡོངས་ཀྱི་སྤྱི་མོས་

སུ་བཀུར་བའི་དད་འདུན་གྱི་སྐྱབས་དང་ལམ་སྟོན་པ། གང་དང་གང་དེའི་མཛད་པ་

འཕྲིན་ལས་ཡུལ་དུས་གནས་སྐབས་གང་དུ་ཡང་སྲ་ཞིང་བརྟན་པའི་ངོ་བོར་གནས་

ཏེ། དེའི་མཐུ་ལ་བརྟེན་ནས་བསྟན་སྲིད་སྤྱི་སྒེར་ཀུན་ལ་ཟད་པ་མེད་པའི་དགེ་ལེགས་

འཕེལ་ཞིང་རྒྱས་པ་རྒྱུན་མི་ཆད་དུ་ཡངོ་བ་ནི་མ་འདས་སྤྲུལ་སྐུའི་དཔྱད་གླེང་འདི་བྲིས་

པའི་དགོས་དོན་གཙོ་བོ་ཡང་དེ་ཡིན་ནོ།། །།

[27] མཆན། སྡེ་ཚན་བརྒྱད་པ། ཀུན་དགའ་བོའ་ིཉེས་པ་བརྒྱད། འདུལ་བ་ཕྲན་ཚེགས་ཀྱི་གཞི་ལས་བྱུང་བ། བཅོམ་

ལྡན་འདས་བསྐལ་བའི་བར་དུ་བཞུགས་པར་གསོལ་བ་མ་བཏབ་པ་ནི། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཀུན་དགའ་བོ་གང་

དང་གང་དུ་རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་རྐང་པ་བཞི་པོ་བསྟེན་ཅིང་བསྒོམ་སྟེ་ལན་གྲངས་མང་དུ་བྱས་ན་འདོད་ན་བསྐལ་པའམ། 

བསྐལ་བ་ལས་ལྷག་པར་ཡང་གནས་པར་འགྱུར་རོ། ཞེས་གསུངས་ན། འདི་ལྟར་ཁྱོད་ཀྱིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ། བཅོམ་

ལྡན་འདས་འཇིག་རྟེན་ལ་ཕན་པར་བགྱི་བའི་སླད་དུ་བསྐལ་བའི་བར་དུ་བཞུགས་སུ་གསོལ། བདེ་བར་གཤེགས་པ་

བསྐལ་པ་བས་ལྷག་པར་བཞུགས་སུ་གསོལ། ཞེས་གསོལ་བ་མ་བཏབ་བོ། བཙུན་པ་འོད་སྲུང་ཆེན་པོ་ངོ་ཚ་མེད་པ་དང། 

རབ་ཏུ་འཛེམ་པ་མེད་པ་ནི་མ་ལགས་མོད་ཀྱི། འོན་ཀྱང་བདག་དེའི་ཚེ་བདུད་སྡིག་ཅན་གྱིས་ཁྱབ་པར་གྱུར་ཏོ། །དེ་

ལྟར་དེ་ཉིད་ཁྱོད་ཀྱིས་ཉེས་པ་ཆེན་པོ་ཡིན་ཏེ། སྟོན་པ་ནི་དྲི་ང་བ་སྤངས་པ། བདུད་ཀྱི་སྟོབས་ཟིལ་གྱིས་གནོན་པ་ཡིན་

ན། ཇི་ལྟར་ཁྱོད་བདུད་སྡིག་ཅན་གྱིས་ཁྱབ་པར་གྱུར། དེ་ལྟར་འདི་ནི་ཉེས་པ་ཆེན་པོ་གཉིས་པ་ཡིན་ནོ། 

ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན་གྱིས་བསྒྲིགས། ཆོས་རྣམ་ཀུན་འདུས། བར་ཆ། ཤོག་གྲངས་ ༡༧༤༤ ནང་གསལ། 



ྋརྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་རིམ་པ་བྱོན་ཚུལ་མདོར་བསྡུས།

༄༅། །དེ་ཡང་༸རྒྱལ་བའི་འཁྲུངས་རབས་གསོལ་འདེབས་ལས། “འཕགས་ཡུལ་

སོ་དྲུག་གངས་རིའི་ཆོས་རྒྱལ་བཅུ། །པཎ་གྲུབ་བཅུ་བདུན་༸རྒྱལ་མཆོག་རིམ་བོྱན་

སོགས། །སྐུ་ཕྲེང་གསེར་རིའི་ཕྲེང་བ་ཚར་དུ་དངར། །”ཞེས་སོགས་གསུངས་པ་ལྟར། 

འདིར་༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་དང་པོ་ནས་བཅུ་བཞིའི་བར་བྱོན་ཚུལ་སྙིང་བསྡུས་ཀྱི་

ཚུལ་དུ་འགོད་པ་ལ།

༡. ྋརྒྱལ་བ་སྐུ་ཕྲེང་དང་པོ་རྗེ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ་མཆོག འཁྲུངས་ཡུལ་གཙང་སྟོད་

ས་སྐྱའི་ཉེ་འདབས་ཤབ་སྟདོ་གུར་མ་ོརུ་བའི་འབྲགོ་སར་ཡབ་མགནོ་པ་ོརོྡ་རྗེ་དང་ཡུམ་

ཇ་ོམ་ོནམ་མཁའ་སྐྱིད་གཉིས་ཀྱི་སྲས་སུ་རབ་བྱུང་བདུན་པ་ལྕགས་ལུག ཕྱི་ལ་ོ ༡༣༩༡ 

ལོར་སྐུ་བལྟམས། ཐོག་མའི་མཚན་ལ་པདྨ་རོྡ་རྗེ་ཞེས་གསོལ། རྗེ་འདི་འཁྲུངས་པའི་

དགོང་མོ་འབྲོག་སར་དགྲ་ཇག་བྱུང་སྟེ་མས་རོྡའ་ིགསེབ་ཏུ་སྦས་ཏེ་བྲོས། སང་ལྟར་

འོང་དུས་བྱ་རོག་གཅིག་གིས་བསྲུངས་ཏེ་ཡོད་པ་དཔལ་མགོན་ཞལ་གྱི་རྣམ་འཕྲུལ་

དུ་གྲགས། རྗེ་ཉིད་ཀྱི་གསུངས་ལས། “མགོན་པོ་འདིས་ཕྱིས་ཀྱང་དེ་དུས་ཀྱི་དྲིན་ངོ་
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དང༌། ཁྱོད་ལྟ་བུའི་བསྟན་འཛིན་ལ་ང་ལྟ་བུའི་ཆོས་སྐྱོང་བསྟེན་དགོས་པ་ཡིན་ནོ་

ཞེས་ཡང་ཡང་གསུང་གིན་ཡོད།”[1] ཅེས་དང། “དགུང་ལོ་ལྔ་བཞེས་སྐབས་གྲོང་པ་

གཞན་གྱི་ར་རྫི་མཛད་སྐབས་རོྡ་ལ་མ་ཎི་མང་པོ་བྲིས་གནང་བ་མཇལ་རྒྱུ་ཡོད་པར་

གྲགས”[2]ལ། དགུང་ན་སོན་རྗེས་སྣར་ཐང་གི་མཁན་པོ་རྗེ་གྲུབ་པ་ཤེས་རབ་ལས་

དགེ་བསྙེན་གྱི་སྡོམ་པ་བཞེས། བརྒྱ་སྟོན་ཙནྜ་པ་ལས་ཡི་གེ་འབྲི་ཀློག་སྦྱངས། མཁན་

ཆེན་གྲུབ་པ་ཤེས་རབ་ལས་རབ་ཏུ་བྱུང་ཞིང་དགེ་སློང་གི་སྡོམ་པ་ཡང་མནོས། མཚན་

ལ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ་ཞེས་གསོལ། ཤིང་ལུག་ཕྱི་ལོ་ ༡༤༡༥ དགུང་ལོ་ཉེར་ལྔར་དབུས་

སུ་ཕེབས་ཏེ་རྗེ་ཙོང་ཁ་པ་སོགས་ལས་ཆོས་མང་དུ་གསན། བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོའ་ིགདན་

ས་བཏབ་ནས་སློབ་ཚོགས་མང་དུ་བསྐྱངས་ཏེ་བསྟན་འགྲོའ་ིབྱ་བ་རླབས་ཆེན་མཛད། 

དགུང་གྲངས་ ༨༤[3]བཞུགས། །

༢. ྋརྒྱལ་བ་སྐུ་ཕྲེང་གཉིས་པ་དགེ་འདུན་རྒྱ་མཚོ་མཆོག འཁྲུངས་ཡུལ་གཞིས་རྩེ་

བཀྲས་ལྷུན་དང་ཉེ་བའི་བྱང་ཕྱོགས་གཙང་རྟ་ནག་ཡུལ་གྱི་ཞིང་པའི་ཁྱིམ་ཚང་ཞིག་

ཏུ་ཡབ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན[རྒྱ་མཚོ]དང། ཡུམ་ཀུན་དགའ་དཔལ་མོ་གཉིས་ཀྱི་

སྲས་སུ་རབ་བྱུང་བརྒྱད་པའི་མེ་སྤྲེལ་ཕྱི་ལ་ོ ༡༤༧༦ ལརོ་སྐུ་བལྟམས། མཚན་ལ་སངས་

རྒྱས་ཆསོ་འཕེལ་ཞེས་གསལོ། དགུང་ན་གསུམ་བཞིའི་སྐབས་ཡབ་ཀྱི་རྗེས་སུ་ཀརྨ་པའི་

གསང་སྔགས་ལ་གསན་སྦྱངོ་མཛད། སྔནོ་གནས་རྗེས་དྲན་གྱི་གསུང་དང་སྐུ་གངོ་མའི་

མཛད་སྤྱདོ་འཁྲུལ་མེད་ང་ོམཚར་ཅན་མང་དུ་བྱུང་བར་བརྟེན། དགུང་ལ་ོབདུན་ལ་ཐསོ་

བསམ་གླིང་གི་ཀུན་མཁྱེན་ཆོས་འབོྱར་དཔལ་བཟང་གིས་༸རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་

པའི་སྐུའི་ཡང་སྲིད་དུ་ངསོ་འཛིན་མཛད། དགུང་ལ་ོབཅུ་པ་ལ་པཎ་ཆེན་ལུང་རིགས་རྒྱ་

[1]  འཕགས་པ་འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་གི་འཁྲུངས་རབས། དེབ་དང་པོ། ཤོག་གྲངས་ ༢༡༤ ནང་གསལ།
[2]  དུང་དཀར་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། ཤོག་གྲངས་ ༦༧༠ ནང་གསལ།
[3]   གོང་མཚུངས་ཤོག་གྲངས་ ༦༧༢ ནང་གསལ།



༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་རིམ་པ་བྱོན་ཚུལ་མདོར་བསྡུས།
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མཚོའི་དྲུང་རབ་ཏུ་བྱུང་། མཚན་དགེ་འདུན་རྒྱ་མཚོ་དཔལ་ཞེས་གསལོ། དཔལ་ལྡན་

འབྲས་སྤུངས་སུ་ཕེབས་ཏེ་གནས་རྙིང་རིན་པ་ོཆེ་ལས་བསྙེན་པར་རྫགོས་ཤིང་དབུ་ཚད་

ཕར་གསུམ་ལ་མཁས་པར་སྦྱངས། པཎ་ཆེན་རིན་པ་ོཆེ་དང་འཇམ་དབྱངས་དགའ་བའི་

བཤེས་གཉེན། མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ་སོགས་མང་དུ་བསྟེན། དགའ་ལྡན་ཕོ་

བྲང་གི་བླ་བྲང[4]ཐོག་མར་ཚུགས། དགུང་ལོ་ ༦༧[5]བཞུགས། །

༣. ྋརྒྱལ་བ་སྐུ་ཕྲེང་གསུམ་པ་བསོད་ནམས་རྒྱ་མཚོ་མཆོག འཁྲུངས་ཡུལ་ལྷ་ས་སྟདོ་

ལུང་མདའ་སྐྱར་པོ་རྩེ་ཁང་གསར་གོང་དུ་ཡབ་སྡེ་པ་རྣམ་རྒྱལ་གྲགས་པ་དང་། ཡུམ་

དཔལ་འཛོམས་བུ་འཁྲིད་གཉིས་ཀྱི་སྲས་སུ་རབ་བྱུང་དགུ་པའི་ཆུ་ཡོས་ཕྱི་ལོ་ ༡༥༤༣ 

བདོ་ཟླ་དང་པའོ་ིཚེས་བཅ་ོལྔ་ཉིན་སྐུ་བལྟམས། འཁྲུངས་མ་ཐག་ར་མ་དཀར་མའོ་ིའ་ོམ་

ཞལ་ལ་གསལོ་བ་དང་མཚན་ཡང་ར་ནུ་སྲི་ཆདོ་དཔལ་བཟང་ཞེས་གསལོ།[6] ༸རྒྱལ་

དབང་གོང་མའི་སྐུ་ཆས་དང་ཉེ་འཁོར་ངོས་འཛིན་འཁྲུལ་མེད་དུ་མཛད་པ་མང་ལ།  

དགུང་ལོ་གསུམ་ནས་རྗེ་གོང་མའི་མཛད་པ་སྐྱོང་བའི་གསུང་འཕྲོས་ཐོལ་བྱུང་རིམ་

པར་བྱུང་བས། དགུང་ལོ་བཞི་ལ་མི་དབང་བསོད་ནམས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་དང༌། 

པཎ་ཆེན་བསོད་ནམས་གྲགས་པ་བཅས་ནས་ྋརྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་རྒྱ་མཚོའི་ཡང་

སྲིད་དུ་ངོས་འཛིན་མཛད་དེ་འབྲས་སྤུངས་ཀྱི་གདན་སར་བཀོད། དགུང་ལོ་བདུན་

ལ་པཎ་ཆེན་བསོད་ནམས་གྲགས་པ་ལས་དགེ་ཚུལ་གྱི་སྡོམ་པ་མནོས། དགུང་ལོ་ཉེར་

གཅིག་ལ་ཁྲི་དགེ་ལེགས་དཔལ་བཟང་ལས་བསྙེན་རྫོགས་བསྒྲུབས། དགེ་བའི་བཤེས་

གཉེན་ཀུན་བཟང་རྩེ་པ་དང་། དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱ་པའི་བསྟན་འཛིན་ཆེན་པ་ོཚར་ཆེན་

[4]  མཆན། སྣེ་གདོང་གི་མི་དབང་བཀྲ་ཤིས་གྲགས་པས་འབྲས་སྤུངས་ཀྱི་མཚེར་ཤག་རྡོ་ཁང་སྔོན་མོ་རྗེ་འདི་ལ་ཕུལ་

རྗེས་མིང་དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་དུ་བསྒྱུར། དུང་དཀར་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། ཤོག་གྲངས་ ༦༧༣ ནང་གསལ། 
[5]   དུང་དཀར་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། ཤོག་གྲངས་ ༦༧༣ ནང་གསལ།
[6]   གོང་མཚུངས་ཤོག་གྲངས་ ༦༧༤ ནང་གསལ།



བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་དུས་དེབ།
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བློ་གསལ་རྒྱ་མཚོ། རྗེ་བདེ་བ་ཅན་པ་སོགས་མཁས་གྲུབ་མང་དུ་བསྟེན། དགུང་ལོ་སོ་

གཅིག་ལ་རྣམ་རྒྱལ་གྲྭ་ཚང་ཕྱག་བཏབ། སོག་རྒྱལ་ཨལ་ཐན་གྱི་གདན་ཞུས་ལྟར་སོག་

ཡུལ་དུ་ཕེབས་ནས་མཛད་འཕྲིན་རླབས་ཆེན[7]བསྐྱངས་གནང་མཛད་པས། ཏཱ་ལའི་བླ་

མ་བཛ་དྷ་ར་ཞེས་པའི་མཚན་བསྟདོ་འབུལ་བཞེས་མཛད། དགུང་ལ་ོ ༤༦[8]བཞུགས། །

༤. ྋརྒྱལ་བ་སྐུ་ཕྲེང་བཞི་པ་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་མཆོག འཁྲུངས་ཡུལ་སགོ་ཡུལ་མཁར་

སྔོན་པོའ་ིསེ་ཆེན་ཆོས་འཁོར་དུ་ཡབ་སོག་པོ་ཇིང་གེར་གྱི་རྒྱལ་རྒྱུད་ཐུ་མེད་ཐའི་ཇི་

དང། ཡུམ་བཱ་ཁེན་སྤུར་གཉིས་ཀྱི་སྲས་སུ་ལྷ་བླའི་ལུང་བསྟན་དང་ཡ་མཚན་མངོན་

བྱུང་གི་འཁྲུངས་ལྟས་དང་བཅས་རབ་བྱུང་བཅུ་པའི་ས་གླང་ཕྱི་ལ་ོ ༡༥༨༩ བོད་ཟླ་དང་

པོའ་ིཚེས་གཅིག་ཉིན་སྐུ་བལྟམས། སྔོན་གནས་རྗེས་དྲན་གྱི་གཏམ་གསལ་བར་སྨྲ་བ་

དང། ༸རྒྱལ་དབང་གོང་མའི་མཛད་སྤྱོད་ལྟར་བྱུང་བས། སྐུ་གོང་མའི་གསོལ་དཔོན་

བསདོ་ནམས་རྒྱ་མཚོ་སགོས་སགོ་ཡུལ་དུ་ཆེད་བརྫངོ་གིས་དགུང་ལ་ོགསུམ་པའི་ཐགོ་

ྋརྒྱལ་དབང་བསདོ་ནམས་རྒྱ་མཚོའི་ཡང་སྲིད་དུ་ངསོ་འཛིན་ཞུས། ༡༥༩༢ ལརོ་བདོ་

ནས་ཕྱག་མཛོད་ཆེན་མ་ོདཔལ་ལྡན་རྒྱ་མཚོ་སགོས་མི་སྣ་མཆགོ་སྤྲུལ་རིན་པ་ོཆེ་གདན་

ཞུར་སོག་ཡུལ་དུ་ཐོན་སྐབས། དགའ་ལྡན་ཁྲི་ཟུར་རྒྱལ་ཁང་རྩེ་པ་དཔལ་འབྱོར་རྒྱ་

མཚོས་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཡནོ་ཏན་རྒྱ་མཚོ་དཔལ་བཟང་པ་ོཞེས་པའི་མཚན་འབུལ་

ཤགོ་ལྷེ་དང་སྦྲགས་བོད་དུ་གདན་ཞུ་ཐུབ་ཐབས་ཞུས། ༡༦༠༣ དགུང་ལ་ོབཅུ་བཞིའི་ཐགོ་

[7] མཆན། “སྐབས་དེའི་སོག་པོ་མང་ཆེ་བས་ས་མན་ཆོས་ལུགས་ལ་དད་མོས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པས་ཁྱོ་ག་ཤི་རྗེས་སྐྱེ་

དམན་ཡང་ས་སྦས་གཏོང་བའི་གོམས་གཤིས་ཡོད་པར་མ་ཟད། རྔ་མོང་དང་རྟ་མང་པོ་བསད་ནས་གཤིན་པོར་འདས་

མཆོད་བྱེད་པའི་གོམས་གཤིས་ཀྱང་ཡོད་པ་རེད། བསོད་ནམས་རྒྱ་མཚོས་ཨལ་ཐན་ཧན་ལ་བསླབ་བྱ་གནང་སྟེ་ཡུལ་

སྲོལ་གོམས་གཤིས་མི་ལེགས་པ་དེ་དག་མེད་པར་བཟོ་རུ་འཇུག་པར་མཛད་སྟབས་སོག་པོ་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་དད་གུས་

ཐོབ་པ་རེད། དེ་ནས་ཚང་མས་ས་མན་ཆོས་ལུགས་རྒྱབ་ཏུ་བསྐྱུར་ཏེ་ཞྭ་སེར་བསྟན་པར་དད་མོས་བྱེད་འགོ་བཙུགས་

ཤིང། དེ་ནི་སྐབས་དེར་མཚོན་ན་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་དོན་སྙིང་ངེས་ཅན་ཞིག་རེད།” ཡ་ཧན་ཀྲང་། ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་རྣམ་ཐར། 

ཤོག་གྲངས་ ༤༩ ནང་གསལ།
[8]   དུང་དཀར་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། ཤོག་གྲངས་ ༦༧༥ ནང་གསལ།



༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་རིམ་པ་བྱོན་ཚུལ་མདོར་བསྡུས།
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བདོ་དུ་གདན་དྲངས་ཏེ་རྒྱལ་དབང་སྐུ་གངོ་མའི་ཁྲིར་མངའ་གསལོ་མཛད། “ཁངོ་ནི་ཏཱ་

ལའི་བླ་མ་རིམ་བོྱན་ནང་ནས་སྐྱེ་ཁུངས་བོད་རིགས་མིན་པར་སགོ་རིགས་ཡིན་པའི་ཏཱ་

ལའི་བླ་མ་གཅིག་པུ་དེ་རེད།”[9] དགའ་ལྡན་ཁྲི་ཟུར་སངས་རྒྱས་རིན་ཆེན་ལས་དགེ་

ཚུལ་གྱི་སྡོམ་པ་བཞེས། དགུང་ལོ་ཉེར་དྲུག་པར་པཎ་ཆེན་བློ་བཟང་ཆོས་རྒྱན་ལས་

བསྙེན་རྫོགས་ཀྱི་སྡོམ་པ་བཞེས། “༡༦༡༦ ལོར་རྒྱ་ནག་ཏཱ་མིང་རྒྱལ་པོས་རྒྱ་ཡུལ་དུ་ལྷ་

ཁང་གསར་བཞེངས་ལ་རབ་གནས་སུ་གདན་དྲངས་ཀྱང་འབྲས་སྤུངས་དགའ་ལྡན་

ཕོ་བྲང་ནས་རབ་གནས་མཛད་དེ་རྒྱ་ཡུལ་གྱི་ལྷ་ཁང་དེའི་མཆོད་ཁང་ནང་ཕྱག་ནས་

འཕྱག་རྒྱུ་ཡོད་པ་དང་། རྟེན་འགའ་ཞིག་གི་ཐུགས་དཀར་མེ་ཏོག་དངོས་སུ་བཟུང་བ། 

གསང་ཡིབ་ཆུ་ཚན་ཁར་རོྡ་ལ་ཞབས་རྗེས་གསལ་བར་བཞག་པ་སོགས་ཡ་མཚན་གྱི་

བརྟག་དོན་མང་དུ་བྱུང་།”[10] དགུང་ལོ་ ༢༨ བཞུགས། །

༥. ྋརྒྱལ་བ་སྐུ་ཕྲེང་ལྔ་པ་བློ་བཟང་རྒྱ་མཚོ་མཆོག འཁྲུངས་ཡུལ་ལྷ་ོཁ་འཕོྱངས་རྒྱས་

འཕྱིང་དབར་སྟག་རྩེར་ཡབ་བདུད་འདུལ་རབ་བརྟན་དང། ཡུམ་ཁྲི་ལྕམ་ཀུན་དགའ་ལྷ་

མཛེས་གཉིས་ཀྱི་སྲས་སུ་བོད་རབ་བྱུང་བཅུ་པའི་མེ་སྦྲུལ[༡༦༡༧]ལརོ་འཁྲུངས་ཁང་གི་

ཡང་སྟེང་དུ་འཇའ་ཟུག་པ་སགོས་མཚན་ལྟས་བཟང་པ་ོདང་བཅས་སྐུ་བལྟམས། བསམ་

ཡས་ཆསོ་སྐྱངོ་གིས། “ཡར་ཀླུངས་གསེར་མ་གཞུང་གི་ཕོྱགས་སུ་ཨང་ཉན་གྱིས།” ཞེས་

དང། ལ་མོ་ཚངས་པས། “འཕྱོངས་རྒྱས་གསེར་གྱི་རྡོ་རྗེ་དེ། །པདྨ་རཱ་གའི་ཕྲས་བརྒྱན་

ནས། །” ཞེས་བྱུང་། “པཎ་ཆེན་བླ་ོབཟང་ཆསོ་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་དང་དགའ་ལྡན་ཁྲི་ཆེན་

དཀནོ་མཆགོ་ཆསོ་འཕེལ་གཉིས་ཀྱིས་རྭ་སྒྲེང་གི་ཇ་ོབོ་འཇམ་དཔལ་རོྡ་རྗེ་དང་ལྷ་སའི་

ཇོ་བོ་ཤཱཀྱ་མུ་ནེའི་སྐུ་མདུན་དུ་ཟན་རིལ་བརྟག་པ་མཛད་པ་དང་། ཆོས་སྐྱོང་ཁག་གི་

བཀའ་ལུང་རྣམས་གཅིག་མཐུན་བྱུང་བ་ལྟར་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་སྐུ་ཕྲེང་བཞི་པ་ཡནོ་ཏན་རྒྱ་

[9] ཡ་ཧན་ཀྲང་། ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་རྣམ་ཐར། ཤོག་གྲངས་ ༥༧ ནང་གསལ།
[10] http://gyalwarinpoche.com/node/350



བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་དུས་དེབ།
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མཚོའི་ཡང་སྲིད་དུ་ངོས་འཛིན་ཞུས།”[11] པཎ་ཆེན་བློ་བཟང་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་

ལས་དགེ་ཚུལ་གྱི་སྡོམ་པ་དང་། བསྙེན་རྫོགས་བཞེས། མཚན་ངག་དབང་བློ་བཟང་

རྒྱ་མཚོ་ཞེས་གསོལ། པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་དང། ཁྲི་ཆེན་དཀོན་མཆོག་ཆོས་འཕེལ། 

འཁོན་སྟོན་དཔལ་འབོྱར་ལྷུན་གྲུབ་སོགས་ཀྱི་དྲུང་ནས་དབང་ལུང་ཁྲིད་གསུམ་དང་། 

གཞུང་ཆེན་བཀའ་པོད་ལྔ། གསང་སྔགས་རྙིང་མའི་ཆོས་སྐོར་སོགས་མང་དུ་གསན་

ཏེ་གྲུབ་མཐའ་རིས་མེད་མཛད། ཕྱི་ལོ་ ༡༦༤༢ ལོར་བོད་གཞུང་དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་

གཞུང་གསར་འཛུགས་མཛད་དེ་བོད་ཆོལ་ཁ་གསུམ་གྱི་ལུགས་གཉིས་བདག་པོར་

མངའ་གསོལ་བ་ནས་ཆོས་སྲིད་ཀྱི་མཛད་འཕྲིན་རླབས་ཆེན་བསྐྱངས།[12] དགུང་

ལོ་ ༦༦[13]བཞུགས། །

༦. ྋརྒྱལ་བ་སྐུ་ཕྲེང་དྲུག་པ་ཚངས་དབྱངས་རྒྱ་མཚོ་མཆོག འཁྲུངས་ཡུལ་ལྷོ་མོན་

ལ་འོག་ཡུལ་གསུམ་དུ་ཡབ་སྨྱོས་རིགས་གཏེར་སྟོན་པདྨ་གླིང་པའི་དབོན་རྒྱུད་སྔགས་

འཆང་རིག་འཛིན་བཀྲ་ཤིས་བསྟན་འཛིན་དང། ཡུམ་ཚེ་དབང་ལྷ་མོ་གཉིས་ཀྱི་སྲས་

སུ་རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་ཆུ་ཕག(༡༦༨༣)ལོའ་ིཟླ་ ༣ པའི་ཚེས་ ༡ ལ་སྐུ་བལྟམས། 

དགུང་ལོ་སོན་པའི་གསུང་ཚིག་གི་ཐོག་མར“ང་བློ་བཟང་རྒྱ་མཚོ་ཡིན། པོ་ཏ་ལ་རུ་

འགྲོ་དགོས།”[14] ཞེས་ཡང་ཡང་གསུངས་པར་གྲགས། ྋརྒྱལ་དབང་ལྔ་པ་ཆེན་པོ་

སྐུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་གསང་རྒྱ་མཛད་དགོས་བྱུང་བའི་རྐྱེན་གྱིས་དགུང་ལོ་བཅུ་

གསུམ་བར་ཡང་སྲིད་རྩད་གཅོད་ཡོངས་གྲགས་གནང་བདེ་མི་བྱུང་བར། དགུང་ལོ་

བཅུ་གསུམ་པར་སྡེ་སྲིད་སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོས་ྋརྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་ལྔ་པའི་ཡང་སྲིད་

[11] དུང་དཀར་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། ཤོག་གྲངས་ ༦༧༧  ནང་གསལ།
[12]  མཆན། ཁོང་ནི་༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་རིམ་བོྱན་གྱི་ནང་ནས་ཆོས་སྲིད་ཀྱི་ཐུགས་འགན་བཞེས་མཁན་ཐོག་མ་དེ་ཡིན།
[13]   དུང་དཀར་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། ཤོག་གྲངས་ ༦༧༧ ནང་གསལ།
[14] མཛད་རྣམ་རྒྱ་ཆེན་སྙིང་རྗེའི་རོལ་མཚོ། ཤོག་གྲངས་ ༡༡༢ ནང་གསལ།



༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་རིམ་པ་བྱོན་ཚུལ་མདོར་བསྡུས།
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དུ་ངསོ་འཛིན་མཛད་དེ་ལྷ་སར་ཕེབས། དགུང་ལ་ོབཅ་ོལྔ་པ་རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་

མེ་གླང[༡༦༩༧]ལོར་རྒྱལ་དབང་སྐུ་གོང་མའི་ཁྲིར་མངའ་གསོལ། པཎ་ཆེན་བློ་བཟང་

ཡེ་ཤེས་ལས་རབ་བྱུང་གི་སྡོམ་པ་བཞེས། མཚན་བློ་བཟང་རིན་ཆེན་ཚངས་དབྱངས་

རྒྱ་མཚོ་ཞེས་གསོལ། པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་དང་། ཚུལ་ཁྲིམས་དར་རྒྱས་ལ་སོགས་ཚད་

ལྡན་བླ་མ་མང་དུ་བསྟེན། དེ་ནས་རྐྱེན་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་མེ་ཁྱི[༡༧༠༦]ལོར་རྒྱ་ནག་ཏུ་

གདན་འདྲེན་པའི་ལམ་བར་བོད་མདོ་སྨད་མཚོ་སྔོན་རྒྱུད་ཕེབས་སྐབས་སྐུ་གཤེགས་

ཚུལ་དང། སྐུ་གདུང་ཡང་གསེར་ཁོག་དགོན་དུ་ཡོད་པར་གྲགས། ཡང་ཐུན་མིན་གྱི་

རྣམ་ཐར་ལས་རྒྱ་ནག་ཏུ་གདན་འདྲེན་པའི་ལམ་བར་བོད་མདོ་སྨད་མཚོ་སྔོན་ཀུན་

དགའ་ནརོ་ནས་གསང་བོྱལ་དུ་ཕེབས་ཏེ་སྦས་པའི་བརྟུལ་ཞུགས་འཛིན་ཕྱིར་བླ་ོབཟང་

རིན་ཆེན་ཆསོ་གྲགས་རྒྱ་མཚོ་དང་། ངག་དབང་ཆསོ་གྲགས་རྒྱ་མཚོར་མཚན་བརྗེས་ཏེ། 

དགུང་ལོ་ ༦༤ བཞུགས་པར་ཡང་བཞེད། །

༧. ྋརྒྱལ་བ་སྐུ་ཕྲེང་བདུན་པ་བསྐལ་བཟང་རྒྱ་མཚོ་མཆོག འཁྲུངས་ཡུལ་བོད་མདོ་

ཁམས་ལི་ཐང་བྱམས་པ་གླིང་གི་ལྷ་ཞལོ་དུ་ཡབ་བསདོ་ནམས་དར་རྒྱས་དང་ཡུམ་བསདོ་

ནམས་ཆོས་མཚོ་གཉིས་ཀྱི་སྲས་སུ་རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་ས་བྱི[༡༧༠༨]ལོར་སྐུ་

བལྟམས། ལི་ཐང་ཆོས་སྡེའི་ཆོས་སྐྱོང་ལྷ་ཆེན་འོད་ལྡན་དཀར་པོ་རྟེན་གཞིའི་ཁོག་ཏུ་

བརླམས་ཏེ། “སླབོ་དཔནོ་མཐངོ་བ་དནོ་ལྡན་གྱི་སྐུའི་ཡང་སྲིད་འཁྲུལ་མེད་འདི་ཡིན་

ནོ།” ཞེས་པའི་ལུང་བཞིན་སྐུ་ཞང་ཨ་དགེ་བཀྲ་ཤིས་ནས་བསྐལ་བཟང་རྒྱ་མཚོ་ཞེས་

མཚན་གསལོ། ྋརྒྱལ་བ་སྐུ་གངོ་མ་ཚངས་དབྱངས་རྒྱ་མཚོས་ཀྱང་། “བྱ་དེ་ཁྲུང་ཁྲུང་

དཀར་མོ། །གཤོག་རྩལ་ང་ལ་གཡོར་དང་། །ཐག་རིང་རྒྱང་ལ་མི་འགྲོ། །ལི་ཐང་བསྐོར་

ནས་ལོག་ཡོང། །” ཞེས་ལི་ཐང་དུ་བྱོན་རྒྱུའི་འདུན་པ་གཏད། གདན་ས་གསུམ་དང་

སྟག་རྩེ་སྡེ་སྲིད་སགོས་གཞུང་འབངས་བསམ་ཤེས་ཅན་རྣམས་ནས་གསང་སྟབས་ཀྱིས་



བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་དུས་དེབ།
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ཡང་སྲིད་རིན་པ་ོཆེར་གཞུང་ཐགོ་ནས་ཏཱ་ལའི་བླ་མར་ངསོ་འཛིན་ཞུས་པ་དང་། བོད་

སོག་ཡོངས་ནས་ངོས་འཛིན་ཁས་ལེན་ཞུས། སྐུ་འབུམ་དངུལ་གདུང་ཆེན་མོའ་ིདྲུང་

དུ་ཡོངས་འཛིན་ཆུ་བཟང་རིན་པོ་ཆེ་ལས་རབ་ཏུ་བྱུང་། ཕྱི་ལོ་ ༡༧༥༡ ལོར་བོད་ཆོལ་

ཁ་གསུམ་གྱི་ལུགས་གཉིས་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ཐུགས་འགན་བཞེས་ཏེ་བཀའ་བླནོ་བཞི་བསྐ་ོ

གཞག་གིས་བཀའ་ཤག་ཐོག་མར་སྲོལ་གཏོད་མཛད། དགུང་ལོ་ ༥༠[15]བཞུགས། །

༨. ྋརྒྱལ་བ་སྐུ་ཕྲེང་བརྒྱད་པ་འཇམ་དཔལ་རྒྱ་མཚོ་མཆོག འཁྲུངས་ཡུལ་གཙང་

སྟོད་ཐབོ་རྒྱལ་ལྷ་རི་སྒང་དུ་ཡབ་བསོད་ནམས་དར་རྒྱས་དང་ཡུམ་ཕུན་ཚོགས་དབང་

མ་ོགཉིས་ཀྱི་རིགས་སྲས་སུ་རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་ས་སྟག[༡༧༥༨]ལརོ་སྐུ་བལྟམས། 

ལྷ་ཆེན་ཚངས་པ་དུང་ཐདོ་དཀར་པསོ། “གཙང་ཉང་སྟདོ་ཆསོ་གྲྭ་ཆེན་པ་ོན། །རྗེ་ཀུན་

མཁྱེན་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པའི་གཉེན། །”ཞེས་དང། “སྤྲུལ་པའི་སྐུ་མཆོག་གཙང་གི་

ཕྱོགས་སུ་འབྱུང༌། །ཡབ་ཡུམ་ས་དཔྱད་ཞིབ་པ་འགོད་མི་དགོས། །”ཞེས་བཀའ་ལུང་

བྱུང་། སྐུ་ཆུང་ངུའི་སྐབས་རྒྱལ་ཚབ་དེ་མོའ་ིསྐུ་ཚབ་དང། གདན་ས་གསུམ་གྱི་སྐུ་

ཚབ། པཎ་ཆེན་དཔལ་ལྡན་ཡེ་ཤེས་བཅས་ནས་རྒྱལ་བའི་ཡང་སྲིད་རིན་པོ་ཆེར་ངོས་

འཛིན་མཛད། པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེའི་དྲུང་ལས་རབ་བྱུང་དང་བསྙེན་རྫོགས་ཀྱི་སྡོམ་

བཞེས་མཛད། ཡོངས་འཛིན་ཕུར་ལྕོག་ངག་དབང་བྱམས་པ་དང་། བྱ་ཁྱུང་པ་ངག་

དབང་ཆོས་གྲགས་གཉིས་ལས་སྐུ་ཡོན་གསན་བཞེས་གནང་། དགུང་ལོ་ཉི་ཤུ་རྩ་བཞི་

པ་རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་ལྕགས་གླང[༡༧༨༡]ལོའ་ིབོད་ཟླ་དྲུག་པའི་ཚེས་གཅིག་

ཉིན་བོད་ཆོལ་ཁ་གསུམ་གྱི་ཆོས་སྲིད་ལུགས་གཉིས་ཀྱི་ཐུགས་འགན་བཞེས། དགུང་

ལོ་ ༤༧[16]བཞུགས། །

[15]   དུང་དཀར་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། ཤོག་གྲངས་ ༦༨༡ ནང་གསལ།
[16]   གོང་མཚུངས་ཤོག་གྲངས་ ༦༨༥ ནང་གསལ།



༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་རིམ་པ་བྱོན་ཚུལ་མདོར་བསྡུས།
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༩. ྋརྒྱལ་བ་སྐུ་ཕྲེང་དགུ་པ་ལུང་རྟོགས་རྒྱ་མཚོ་མཆོག འཁྲུངས་ཡུལ་ཁམས་ལྡན་

ཆོས་འཁོར་དགོན་གྱི་ཉེ་འགྲམ་ཆོས་འཁོར་དཔོན་ཚང་དུ་ཡབ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་

སྐྱོང་དང། ཡུམ་དོན་གྲུབ་སྒྲོལ་མ་གཉིས་ཀྱི་སྲས་སུ་རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་ཤིང་

གླང[༡༨༠༥]ལོར་ངོ་མཚར་གྱི་ལྟས་བཟང་པོ་དང་བཅས་སྐུ་བལྟམས། འཁྲུངས་ནས་

གསུང་གི་ཐོག་མར། “མ་ཎི་མ་ཎི”ཞེས་གསུངས་ཤིང། ཟླ་བ་བརྒྱད་ནས་གསུང་སྨྲ་བ། 

ྋརྒྱལ་བ་བསདོ་ནམས་རྒྱ་མཚོས་ཁམས་ལྡན་ཆསོ་འཁརོ་དགནོ་ལ་དད་རྟེན་དུ་བསྩལ་

བ་རྗེ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པའི་སྐུ་བརྙན་ཞིག་ཡདོ་པ་དེ་གཟིགས་མ་ཐག་ཕྱག་མཛུབ་གཏད་

དེ། “འདི་ངའི་སྐུ་རེད།” ཅེས་གསུངས། དུས་དེའི་ཚེ་ྋརྒྱལ་ཚབ་རྟ་ཚག་བསྟན་པའི་

མགནོ་པ་ོརིན་པ་ོཆེས་ྋརྒྱལ་བའི་ཡང་སྲིད་སྐརོ་གཞུང་བསྟེན་དགྲ་ལྷའི་གཙོ་བོར་ལུང་

བརྟག་ཞུ་གནང་ལ། ཆསོ་སྐྱངོ་གིས། “མ་དནོ་གྲུབ་སྒྲལོ་མའི་པང་དུ་ནརོ་བུའི་འདོ་ཟེར་

སྨིན།” ཞེས་གསུངས་པའི་ལུང་བཞིན་དགུང་ལོ་གསུམ་པ་རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་མེ་

ཡསོ[༡༨༠༧]ལོར་རྒྱལ་བའི་ཡང་སྲིད་ལ་ངོས་འཛིན་མཛད། ས་འབྲུག[༡༨༠༨]ལའོ་ིབོད་

ཟླ་གཉིས་པའི་ཚེས་ ༡༤ ཉིན་པཎ་ཆེན་བསྟན་པའི་ཉི་མ་མཆོག་ནས་དབུ་སྐྲ་གཙུག་

ཕུད་བཞེས་ཏེ་མཚན་བླ་ོབཟང་བསྟན་པའི་དབང་ཕྱུག་ལུང་རོྟགས་རྒྱ་མཚོ་ཞེས་གསལོ་

ཏེ་རྒྱལ་དབང་སྐུ་གོང་མའི་ཁྲིར་མངའ་གསོལ་མཛད། དགུང་ལོ་ ༡༡[17]བཞུགས། །

༡༠. ྋརྒྱལ་བ་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་པ་ཚུལ་ཁྲིམས་རྒྱ་མཚོ་མཆོག འཁྲུངས་ཡུལ་བོད་མདོ་

ཁམས་སྒང་དྲུག་གི་ནང་ཚན་སྤོ་འབོར་སྒང་གི་ཁོངས་གཏོགས་ལི་ཐང་ཤོག་དྲུག་སྒྲོ་

མདངོས་སུ་འབོད་པའི་སའི་ཆར་གྲངོ་སྟདོ་ནརོ་བུ་ཚང་བྱ་བའི་ཁྱིམ་དུ་ཡབ་བླ་ོབཟང་

སྙན་གྲགས་དང་། ཡུམ་རྣམ་རྒྱལ་བུ་འཁྲིད་གཉིས་ཀྱི་སྲས་སུ་རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་

[17]   དུང་དཀར་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ།  ༦༨༦ ནང་གསལ།



བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་དུས་དེབ།
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མེ་བྱི[༡༨༡༦]ལོར་སྐུ་བལྟམས། སྐུ་བལྟམས་པའི་སང་ཉིན་དེར་ཁྱིམ་མཚེས་ཀྱི་བུ་མོ་

ཞིག་ཡུལ་སྲལོ་ཁྱེའུ་བཙས་སྟནོ་ལ་རྟེན་འབྲེལ་མཚོན་བྱེད་མར་གསར་དཀྲགོ་ཀ་ཞིག་

འབུལ་བར་འབོྱར་སྐབས། གཟིམ་ཁང་གི་ཀ་བ་དཀྱིལ་མའི་ཤར་མཚམས་ནས་འ་ོམའི་

རྒྱུན་བབ་པ་མཐངོ་སྟེ། ཡ་མཚན་ངང་ནས་ཡབ་ཡུམ་ལ་བསྟན་པས་ང་ོམཚར་ཆེ་བའི་

ལྟས་སུ་མངནོ། དགུང་ལ་ོདྲུག་ལ་རྒྱལ་བའི་ཡང་སྲིད་དུ་ངསོ་འཛིན་གཏན་འཁེལ་བྱུང་། 

“དནོ་དུ་གསེར་བུམ་དཀྲུགས་མེད་ཀྱང་། མན་ཇུའི་གཡར་ང་ོམ་ལྡགོ་པར་གསེར་བུམ་

དཀྲུགས་ཚུལ་གསལ་བསྒྲགས་ཙམ་བྱས།”[18] པཎ་ཆེན་བསྟན་པའི་ཉི་མ་མཆགོ་ནས་

དབུ་སྐྲ་གཙུག་ཕུད་བཞེས་ཏེ་མཚན་ངག་དབང་བློ་བཟང་འཇམ་དཔལ་ཚུལ་ཁྲིམས་

རྒྱ་མཚོ་དཔལ་བཟང་པོ་ཞེས་གསོལ། དགུང་ལོ་བརྒྱད་ལ་༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་གོང་མའི་

ཁྲིར་མངའ་གསོལ་མཛད། དགུང་ལོ་ ༢༢[19]བཞུགས། །

༡༡. ྋརྒྱལ་བ་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་གཅིག་པ་མཁས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོ་མཆོག འཁྲུངས་ཡུལ་བོད་

མདོ་ཁམས་མི་ཉག་མགར་ཐར་དགོན་པའི་ཉེ་འདབས་སུ་མན་ཆོད་ཀུན་བརྩེགས་

གཤིས་ཚང་དུ་ཡབ་ཚེ་དབང་དོན་གྲུབ་དང་། ཡུམ་གཡུང་དྲུང་བུ་འཁྲིད་གཉིས་ཀྱི་

སྲས་སུ་རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་ས་ཁྱི[༡༨༣༨]ལོར་སྐུ་བལྟམས། ས་ཕག[༡༨༣༩]ལོར་

ྋརྒྱལ་མཆགོ་སྐུ་གངོ་མ་ཚུལ་ཁྲིམས་རྒྱ་མཚོའི་གསེར་སྡངོ་གསར་བཞེངས་ཀྱི་འབུལ་

སྡུད་དུ་དགའ་ལྡན་ཐེ་པོ་སྤྲུལ་སྐུ་ཡེ་ཤེས་ཐུབ་བསྟན་རྒྱ་མཚོ་ཁམས་མགར་ཐར་ཁུལ་

དུ་ཕེབས་སྐབས། “ཡུལ་སྡེའི་སྤྱི་རིམ་སར་གདན་ཞུས་ཀྱིས་ཡུལ་མི་ཚོགས་འདུས་

ནས་ཚེ་དབང་ཞུས་ཤིང་། སྐབས་དེར་མི་ཚོགས་ཀྱི་གྲལ་མཐའ་ནས་བྱིས་པ་ཞིག་མ་

ཡི་པང་དུ་ཡོད་པ་བཀག་ཀྱང་མ་ཉན་པར་ཤོར་ནས། བླ་མའི་བཞུགས་ཁྲིའི་གཡོན་

[18] ༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པོ་མཆོག ༢༠༡༡/༩/༢༤ བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གྱི་རྗེས་འཇུག་སེར་སྐྱ་

ཀུན་དང་བོད་དང་བོད་མིར་འབྲེལ་ཆགས་ཀྱི་སྐྱེ་འགྲོ་ཡོངས་ལ་སྩལ་བའི་གལ་ཆེའི་བཀའ་སློབ་ནང་གསལ།
[19]   དུང་དཀར་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། ཤོག་གྲངས་ ༦༨༧ ནང་གསལ།



༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་རིམ་པ་བྱོན་ཚུལ་མདོར་བསྡུས།
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ཟུར་དུ་དགའ་བའི་ཉམས་དང་བཅས་ལྷིང་ངེར་སྡོད་པ་ཞིག་བྱུང་། ཐེ་པོ་སྤྲུལ་སྐུའི་

ཐུགས་སུ་བྱིས་པ་འདི་བོད་ཀྱི་བླ་མ་ཞིག་གི་སྐྱེ་སྲིད་ཡིན་པར་དགོངས། དེ་རྗེས་དར་

མདོ་རྡོ་བྲག་སྐུ་བསྟེན་ལ་ཆོས་སྐྱོང་ཐོགས་ཕེབས་བྱུང་བ་དང་། ཐེ་པོ་སྤྲུལ་སྐུ་གཉིས་

ཀས་ཁྱེའུ་འདི་ནི་སྐྱེ་རྒུའི་འདྲེན་མཆོག་དམ་པར་ངེས་ཞེས་གཟེངས་སུ་བསྟོད།”[20] 

ལྕགས་གླང[༡༨༤༡]ལོའ་ིཟླ་ལྔ་པར་རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་པ་ཆེན་པོའ་ིཡང་སྲིད་དུ་

ངོས་འཛིན་ཞུས། པཎ་ཆེན་བསྟན་པའི་ཉི་མས་དབུ་སྐྲ་གཙུག་ཕུད་བཞེས་ཏེ་མཚན་

མཁས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོ་ཞེས་གསོལ། ༡༨༤༢ ལོའ་ིབོད་ཟླ་བཞི་པའི་ཚེས་ ༡༥ ཉིན་༸རྒྱལ་

དབང་སྐུ་གོང་མའི་ཁྲིར་མངའ་གསོལ་མཛད། དགུང་གྲངས་ ༡༨[21]བཞུགས། །

༡༢. ྋརྒྱལ་བ་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་གཉིས་པ་འཕྲིན་ལས་རྒྱ་མཚོ་མཆོག འཁྲུངས་ཡུལ་ལྷོ་

ཁ་འོལ་དགའ་རྫིང་ཕྱིའི་ཉེ་འདབས་སུ་འབག་འབྲོག་ཉང་ཚང་དུ་ངོ་མཚར་བའི་ལྟས་

དང་བཅས་ཡབ་ཕུན་ཚོགས་ཚེ་དབང་དང་། ཡུམ་ཚེ་རིང་གཡུ་སྒྲོན་གཉིས་ཀྱི་སྲས་

སུ་རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་མེ་འབྲུག་ཕྱི་ལོ་ ༡༨༥༦ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡ ཐོ་རེངས་སྟག་གི་

དུས་སུ་ཡུམ་ལ་གནདོ་པ་མེད་པར་ཞབས་རོྡ་རྗེ་སྐྱིལ་ཀྲུང་དང་། ཕྱག་གཉིས་ལྟེ་བའི་ཐད་

དུ་མཉམ་གཞག་གི་ཕྱག་རྒྱ་དང་བཅས་ཏེ་སྐུ་བལྟམས། “ས་སྐྱའི་བདག་ཟུར་རྡ་ོརྗེ་རིན་

ཆེན་ལ་ཐུགས་བརྟག་ཞུས་པར། རྫིང་ཕྱི་པ་མ་ཚེ་རིང་གཡུ་སྒྲནོ་གྱི་བུ་དེ་བཞིན་༸རྒྱལ་

དབང་མཆགོ་གི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་སྤྲུལ་པ་འཁྲུལ་མེད་ཡིན་འདྲ་བས་གཙང་སྦྲ་སགོས་

ལེགས་པར་བསྒྲུབ་འཚལ།”[22] ཞེས་དང། བསྟན་སྲུང་ཚངས་པ་ཆེན་པོས། “ཡབ་

ཡུམ་བཀྲ་དང་གཡུ་ཡི་མིང་ཅན་ལ། །ཇི་ལྟར་སྐལ་བ་ལྡན་པའི་ལ་ོའབྲས་འབྱུང། །”[23] 

[20] མཛད་རྣམ་རྒྱ་ཆེའི་སྙིང་རྗེའི་རོལ་མཚོ། ཤོག་གྲངས་ ༡༤༧-༡༤༩ ནང་གསལ།
[21]   དུང་དཀར་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། ཤོག་གྲངས་ ༦༨༨ ནང་གསལ།
[22]  འཕགས་པ་འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་གི་འཁྲུངས་རབས་ནོར་བུའི་ཕྲེང་བ། དེབ་ཕྲེང་བཞི་པ། ཤོག་གྲངས་ ༤༨༥  
[23] འཕགས་པ་འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་གི་འཁྲུངས་རབས་ནོར་བུའི་ཕྲེང་བ། དེབ་ཕྲེང་བཞི་པ། ཤོག་གྲངས་ ༤༨༠ 



བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་དུས་དེབ།
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ཞེས་སོགས་ལྷ་བླའི་སྔ་ཕྱིའི་ལུང་བརྟག་དང་། ༸རྒྱལ་བའི་མཛད་སྤྱོད་སོགས་ནས་སྐུ་

གངོ་མའི་ཡང་སྲིད་འཁྲུལ་བྲལ་དུ་ངསོ་འཛིན་གཏན་འཁེལ་བྱུང། ས་རྟ་ཕྱི་ལ་ོ ༡༨༥༨ 

ལརོ་ལྷ་སར་གདན་དྲངས་ནས་སྲིད་སྐྱངོ་རྭ་སྒྲེང་ངག་དབང་ཡེ་ཤེས་ཚུལ་ཁྲིམས་རྒྱལ་

མཚན་གྱིས་རབ་བྱུང་སྡོམ་པ་ཕུལ་ཏེ། མཚན་རྗེ་བཙུན་ངག་དབང་བློ་བཟང་བསྟན་

འཛིན་འཕྲིན་ལས་རྒྱ་མཚོ་དཔལ་བཟང་པོ་ཞེས་གསོལ། ལྕགས་སྤྲེལ[༡༨༦༠]ལོའ་ིཟླ་

བདུན་པའི་ཚེས་ ༣ ཉིན་ཕོ་བྲང་པོ་ཏ་ལའི་༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་གོང་མའི་ཁྲིར་མངའ་

གསོལ་མཛད། དགུང་གྲངས་ ༢༠[24]བཞུགས། །

༡༣. ྋརྒྱལ་བ་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་གསུམ་པ་ཐུབ་བསྟན་རྒྱ་མཚོ་མཆོག འཁྲུངས་ཡུལ་དྭགས་

པོ་གླང་མདུན་དུ་ཡབ་ཀུན་དགའ་རིན་ཆེན་དང་། ཡུམ་བློ་བཟང་སྒྲོལ་མ་གཉིས་ཀྱི་

སྲས་སུ་རབ་བྱུང་བཅ་ོལྔ་པའི་མེ་བྱི་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༥ ཕྱི་ལ་ོ ༡༨༧༦ གཟའ་སྐར་ཕུན་སུམ་

ཚོགས་ཤིང་གནས་ཆེན་དྭགས་ལྷ་སྒམ་པོའ་ིདབུ་རྩེར་ཉི་མ་ཤར་བ་དང་། ནམ་མཁར་

འཇའ་དང་ཆར་རྒྱུན་བབས་པ་སོགས་ཀྱི་འཁྲུངས་ལྟས་དང་བཅས་ཏེ་སྐུ་བལྟམས། 

དང་པོའ་ིམཚན་ལ་བློ་བཟང་ཐབས་མཁས་རྒྱ་མཚོ་ཞེས་གསོལ། ལྷ་བླའི་ལུང་བརྟག་

དང། ལྷ་མོའ་ིམཚོ་གཟིགས། ༸རྒྱལ་བའི་མཛད་སྤྱོད་བཅས་ཕྱགོས་གང་ཐད་ནས་རྩེ་

མཐུན་དང། ངོ་མཚར་གྱི་རྟགས་ཁྱད་དུ་འཕགས་པ་བྱུང་། ཁྱད་པར་དུ“དཔྲལ་བའི་

དབྱེས་ཆེ་ཞིང་། དབུ་སྐྲ་གནག་སྣུམ་འོད་དང་ལྡན་པ། དབུའི་གཙུག་ཏུ་དབུ་སྐྲ་དཀར་

པོ་རྐང་ཁ་ཤས་གྱེན་དུ་སྒྲེང་བ་སོགས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་ཡོད།”[25] ༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་གོང་

མའི་ཡང་སྲིད་འཁྲུལ་བྲལ་ཡིན་པ་པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕྲེང་བརྒྱད་པ་བསྟན་པའི་དབང་ཕྱུག་

དང་གཞུང་བསྟེན་སྲུང་མ་ཁག་བཅས་ཚང་མས་ངོས་འཛིན་གཅིག་མཐུན་བྱུང་ནས་

ལྷ་སར་གདན་དྲངས་ཏེ། པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་ནས་རབ་བྱུང་དང་དགེ་ཚུལ་གྱི་སྡོམ་

[24]   དུང་དཀར་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། ཤོག་གྲངས་ ༦༨༨ ནང་གསལ།
[25] ཡ་ཧན་ཧྲང་། ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་རྣམ་ཐར། ཤོག་གྲངས་ ༢༢༥ ནང་གསལ།



༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་རིམ་པ་བྱོན་ཚུལ་མདོར་བསྡུས།
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པ་བཞེས་ཏེ་མཚན་ལ་ངག་དབང་བློ་བཟང་ཐུབ་བསྟན་རྒྱ་མཚོ་འཇིགས་བྲལ་དབང་

ཕྱུག་ཕོྱགས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་སྡེ་ཞེས་གསོལ། ཕྱི་ལོ་ ༡༨༧༩ ལོར་ཕོ་བྲང་པོ་

ཏ་ལའི་རྒྱལ་དབང་སྐུ་གོང་མའི་ཁྲིར་མངའ་གསོལ་བ་དང། ཕྱི་ལོ་ ༡༨༧༩ བོད་ཟླ་ ༨ 

ཚེས་ ༨ ཉིན་བོད་ཆོལ་ཁ་གསུམ་གྱི་ལུགས་གཉིས་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ཐུགས་འགན་བཞེས། 

དགུང་གྲངས་ ༥༨[26]བཞུགས། །

༡༤. ྋརྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་མཆོག འཁྲུངས་ཡུལ་

བོད་མདོ་སྨད་སྐུ་འབུམ་ཉེ་འདབས་ལྟག་མཚེར[27]དུ་ཡབ་ཆོས་སྐྱོང་ཚེ་རིང་དང་། 

ཡུམ་བསདོ་ནམས་མཚོ་མ[ོབདེ་སྐྱིད་ཚེ་རིང]གཉིས་ཀྱི་སྲས་སུ་རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་ཤིང་

ཕག[༡༩༣༥]ལོའ་ིཟླ་ ༥ ཚེས་ ༥ ཉིན་རྟགས་དང་མཚན་མ་ངོ་མཚར་དང་བཅས་སྐུ་

བལྟམས། ཐགོ་མའི་མཚན་ལ་ལྷ་མ་ོདནོ་གྲུབ་ཅེས་གསལོ། རྒྱལ་ཚབ་རྭ་སྒྲེང་སྐུ་དངསོ་

ལྷ་མའོ་ིབླ་མཚོར་ཐེངས་གསུམ་མཚོ་མཇལ་ཕེབས་སྐབས་གཟིགས་སྣང་དུ་བྱུང་ཁག་

གཞིར་བཟུང། བོད་ཁུལ་དུ་མི་སྣ་ཁག་བཞིར་བགསོ་ཏེ་ཡང་སྲིད་རྩད་གཅདོ་སྐརོ་གང་

སར་འོས་སྤྲུལ་དོགས་འཆར་ཡོད་རིགས་ཚང་མ་བསྲེགས་བཅད་བརྡར་གསུམ་གྱིས་

བརྟག་དཔྱད་བྱས་མཐར། ཀེའུ་ཚང་སྤྲུལ་སྐུ་ང་ོལས་ནས་མད་ོསྨད་ཙོང་ཁའི་ཡུལ་གྲུ་སྐུ་

འབུམ་བྱམས་པ་གླིང་གི་ཤར་སྨད་ལྟག་མཚེར་དུ་ཁྱེའུ་ང་ོམཚར་གཞན་དང་མི་འདྲ་བ་

ཞིག་འཁྲུངས་པར་གྲགས་པ་དང། ཡུལ་གྱི་ཁརོ་ཡུག་བཀདོ་པ་སགོས་མཚོ་གཟིགས་ཇི་

བཞིན་བྱུང་བ་དང། ༸རྒྱལ་དབང་མཆགོ་གི་མཛད་སྤྱདོ་དང། སྐུའི་ཉེར་ཆས་དང་སྔནོ་

གྱི་སྐུ་འཁོར་ངོས་འཛིན་མཛད་པ་སོགས་ལ་བརྟེན་༸རྒྱལ་མཆོག་སྐུ་གོང་མའི་ཡང་

སྲིད་འཁྲུལ་བྲལ་དུ་ངེས་རྙེད་བྱུང་བ་ལྟར་ངསོ་འཛིན་ཞུས་ཏེ་ལྷ་སར་གདན་ཞུ་མཛད།

 ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༣༩ ལརོ་ཇ་ོབོ་ཤཱཀྱ་མུ་ནེའི་སྐུ་མདུན་དུ་རྒྱལ་ཚབ་རྭ་སྒྲེང་རིན་པ་ོཆེས་

[26]   དུང་དཀར་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། ཤོག་གྲངས་ ༦༨༩ ནང་གསལ།
[27]  སྟག་འཚེར་ཡང་འབྲི་སྲོལ་འདུག



བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་དུས་དེབ།
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དབུ་སྐྲ་གཙུག་ཕུད་བཞེས་ཏེ་རྗེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་ངག་དབང་བློ་བཟང་ཡེ་ཤེས་བསྟན་

འཛིན་རྒྱ་མཚོ་སྲིད་གསུམ་དབང་སྒྱུར་མཚུངས་པ་མེད་པའི་སྡེ་དཔལ་བཟང་པ་ོཞེས་མཚན་

གསོལ། རྒྱལ་ཚབ་རྭ་སྒྲེང་རིན་པོ་ཆེས་གཙོས་བོད་ལྗོངས་ཚོགས་འདུ་རྒྱས་འཛོམས་ནས་

མགྲིན་གཅིག་གིས་༸རྒྱལ་བའི་ཡང་སྲིད་དུ་ངོས་འཛིན་ཞུས། རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་

ལྕགས་འབྲུག་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༤༠ བོད་ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༤ ཉིན་མཛད་སྒོ་སོགས་སྔར་ལུགས་ལྟར་

གཟབ་རྒྱས་ངང་ཚུགས་ནས་ཕོ་བྲང་པོ་ཏ་ལའི་ཁྲིར་མངའ་གསོལ་མཛད་པ་དང། དགུང་

ལོ་བཅུ་དྲུག་ནས་བོད་ཆོལ་ཁ་གསུམ་གྱི་ལུགས་གཉིས་སྲིད་ཀྱི་འགན་དབང་ཡོངས་སུ་

བཞེས་ཏེ་བསྟན་འགྲོའ་ིམཛད་འཕྲིན་མཐའ་ཡས་པ་བསྐྱངས་དང་སྐྱོང་བཞིན་པ་ལགས་

སོ།། །།



ྋརྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ནས་ཡང་སྲིད་ཐད་

གནང་བའི་བཀའ་སློབ་གནད་བསྡུས།

༄༅། །༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་སྤྱིར་བླ་སྤྲུལ་ཡང་སྲིད་

ཕེབས་ཕོྱགས་དང་། བྱེ་བྲག་ཏུ་༸རྒྱལ་དབང་མཆོག་གི་སྐུའི་ཡང་སྲིད་སྐོར་མ་འདས་

སྤྲུལ་སྐུ་སགོས་ཀྱི་སྐརོ་ལ་ལ་ོཤས་སྔནོ་ནས་ཚོགས་སྡེ་ཁག་དང་། རྒྱལ་ཁབ་ཕྱི་ནང་གི་

གསར་འགདོ་པ་སགོས་ལ་བཀའ་སླབོ་སྔ་ཕྱིར་སྩལ་བ་རྣམས་ནས། འདིར་ལུང་འདྲེན་

གྱི་ཚུལ་དུ་བཀའ་སློབ་གནད་བསྡུས་འགའ་ཞིག་འགོད་པར་བྱ་བ་ལ།

 དེ་ཡང་༸རྒྱལ་དབང་མཆོག་ནས། “ད་ལྟ་ྋརྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་ཡང་སྲིད་

སྐརོ་བརྗདོ་པ་འདིའི་ཐད་ངསོ་ནས་ཁྱདོ་ཚོར་འགྲེལ་བཤད་བྱ་རྒྱུར། ཕལ་ཆེར་ད་ཕན་

ལོ་བཅོ་ལྔ་ཉི་ཤུ་ཙམ་གོང་ལ་ྋརྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་འདི་སྐུ་ཕྲེང་

མཐའ་མ་ཡིན་སྲིད་ཀྱི་རེད་ཅེས་བརྗོད་ཡོད། རྒྱུ་མཚན་ཕ་རོལ་རྒྱ་ནག་ཕོྱགས་ནས་

ང་ཚོས་བོད་རང་དབང་རྩོད་ལེན་བྱེད་པའི་ལས་འགུལ་འདི་ཚང་མ་ྋརྒྱལ་བ་རིན་

པ་ོཆེའི་ཁེ་ཕན་དནོ་དག་རེད་ཟེར་བ་དང་། སྤྱི་ཚོགས་རྙིང་པ་ར་ོལངས་རྒྱག་པའི་དནོ་

དག་རེད་ཅེས་བཤད་ཀྱི་ཡདོ། དེ་ལ་དནོ་སྙིང་ལན་འདེབས་བྱ་རྒྱུ་གང་ཡདོ་ཅེ་ན། ཕྱི་ལ་ོ 

༡༩༦༡ ཙམ་ནས་མ་འངོས་བོད་ཀྱི་རྩ་ཁྲིམས་ཐགོ་མའི་ཟིན་བྲིས་བཀདོ་པ་དང༌། ༡༩༦༣ 

ལརོ་རྩ་ཁྲིམས་སྙིང་བསྡུས་ཤིག་གསལ་བསྒྲགས་བྱས་པའི་ནང‘གལ་ཏེ་དགག་བྱ་དང་

དགོས་པའི་གནད་འགག་བྱུང་ན་ྋརྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་དབང་ཆ་འདོར་རྒྱུ’བཀོད་
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ཡོད།”[1] ཅེས་དང།

 “གལ་སྲིད་ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་བླ་བྲང་ངམ་སྒྲིག་འཛུགས་འདི་མུ་མཐུད་དགོས་

པའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་ཆགས་པ་ཡིན་ན། ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་མཇུག་མཐུད་མཁན་དེ་གང་

འདྲ་བྱེད་མིན་འདི་ཡང་བསམ་བླ་ོགཏངོ་དགསོ་པའི་གནད་དནོ་ཞིག་ཡིན། དགའ་ལྡན་

ཁྲི་པ་ལྟར་བསླབ་པ་བགྲེས་གཞནོ་གྱི་ཐགོ་ནས་ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་ཁྲི་འཛིན་ཡངོ་མི་ཆགོ་པ་

མིན་པས་འདི་ཡང་ཐབས་ཤེས་ཤིག་ཡིན། ཡང་ན་ཡེ་ཤུའི་བླ་ཆེན་གཤེགས་རྗེས་བླ་ཆེན་

གྱི་འགན་འཁྱེར་མཁན་གཙོ་བོ་དེ་ཚོའི་ནང་ནས་འསོ་བསྡུ་བྱས་ཏེ་བླ་ཆེན་བསྐ་ོགི་ཡདོ། 

འདི་འདྲའི་གནས་ཚུལ་ཡང་ཡོང་མི་སྲིད་པ་མིན་ལ་ཡོང་ཆོག་པ་ཡིན།  ཡང་དེ་སྔ་ལོ་

རྒྱུས་ནང་བྱུང་མྱོང་བའི་སྤྲུལ་སྐུའི་ཡང་སྲིད་ངོས་འཛིན་བདག་པོ་བརྒྱབ་པ་གང་ཞིག 

བདག་པོ་རྒྱག་སྟངས་དེ་ཡང་བླ་མ་གོང་མ་སྐུ་མ་འདས་གོང་བླ་མ་ཁོང་རང་གིས‘ངའི་

ཡང་སྲིད་འདི་ཡིན’ཞེས་ངོས་འཛིན་གནང་བ་དེ་འདྲ་ཡོང་གི་ཡོད། དཔེར་ན། དེའི་

གོང་ཏི་ཛུ་ཁུལ་དུ་གཏེར་སྟོན་གྱི་བླ་མ་ཡག་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་ཁོང་མ་གཤེགས་གོང་ཁོང་

རང་གི་སྤུན་མཆེད་མིན་ནམ་དེ་འདྲ་ཞིག་ལ་ཕྲུ་གུ་གྲུང་པ་ོཞིག་ཡདོ་པ་འདི་ངའི་ཡང་

སྲིད་ཡིན་ཞེས་ངསོ་འཛིན་ཐག་གཅདོ་གནང་ཡདོ། རྗེས་སུ་ཕྲུ་གུ་དེ་ཡང་བླ་མ་གངོ་མའི་

ཀུན་སྤྱོད་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་བྱེད་མཁན་ཞིག་ཆགས་འདུག དེ་ལྟར་ཉེ་བའི་ལོ་རྒྱུས་དང་

སྔ་མོའ་ིདུས་སུ་བླ་མ་གོང་མ་མ་འདས་གོང་ནས་སྤྲུལ་སྐུའི་ཡང་སྲིད་ཡོང་མྱོང་བ་དེ་

ལྟར་མ་འདས་སྤྲུལ་སྐུ་ཞེས་པ་ཡོང་ཆོག་པ་འདུག་སྙམ། ངོས་རང་མ་ཤི་གོང་ངའི་ངོས་

ནས་ལས་དང་སྨོན་ལམ། བསོད་ནམས་གང་ཅིའི་ཆ་རྐྱེན་འཛོམས་པའི་རེ་བ་ཡོད་པ་

ཞིག་ལ་འདི་ངའི་མཇུག་སྐྱོང་མཁན་ཡིན་ཞེས་བརྗོད་ན་བརྗོད་ཆོག་པ་ཡིན།”[2] 

 “བར་སྐབས་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་མི་སྣའི་ནང་བུད་མེད་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་སྐོར་ཤོད་མཁན་

[1] ༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པོ་མཆོག ༡༩༩༧/༧/༢༩ དྷ་ས་བཞུགས་སྒར་ཕོ་བྲང་དུ་མི་མང་གི་འཐུས་མིར་

སྐུའི་ཡང་སྲིད་ཕེབས་ཕྱོགས་སྐོར་མི་མང་ལ་གསལ་བཤད་མཛད་པའི་བཀའ་སློབ། 
[2] གོང་མཚུངས་༸རྒྱལ་བའི་བཀའ་སློབ།



༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ནས་ཡང་སྲིད་ཐད་གནང་བའི་བཀའ་སློབ་གནད་བསྡུས།
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དེ་འདྲ་ནས།  བོད་ཀྱི་བླ་མའི་ནང་བུད་མེད་མི་འདུག མ་འོངས་པར་ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་

ཡང་སྲིད་བུད་མེད་ཀྱི་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་ཞིག་ཡོང་གི་རེད་དམ་ཞེས་ཤོད་མཁན་ཡོང་གི་

འདུག ངསོ་ནས་དེ་སྔ་བདོ་ཀྱི་ལ་ོརྒྱུས་ནང་བུད་མེད་ཀྱི་བླ་སྤྲུལ་ཡདོ་པ་དཔེར་ན། བསམ་

སྡིངས་རོྡ་རྗེ་ཕག་མ་ོནི་བདོ་ཀྱི་བླ་ཆེན་གྱི་གྲས་དང་། མཇལ་ཁ་སགོས་ལ་ཕེབས་སྐབས་

བཞུགས་ཁྲི་མཐནོ་པ་ོརྒྱག་དགསོ་པ་དང། ཁངོ་ལ་ཡངོས་འཛིན་དང་སྐུ་འཁརོ་གསལོ་

གཟིམ་མཆོད་གསུམ་གཟིམ་འགག་བཅས་བླ་ཆེན་གྱི་ཐོབ་གོ་ས་ཆ་ཚང་ཡོད། དེས་

མཚོན་པའི་སྟོད་ཁུལ་དུའང་བུད་མེད་ཀྱི་སྤྲུལ་སྐུ་གསུམ་བཞི་ཞིག་ཡོད་པ་ཐོས་མྱོང་། 

དེ་དག་ལ་ང་ཚོས་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་དགོས། དེ་སྔའི་ལོ་རྒྱུས་ཐོག་བླ་མ་སྤྲུལ་སྐུའི་ཡང་

སྲིད་ནང་བུད་མེད་མེད་པ་མིན། བསམ་སྡིངས་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའ་ིཡང་སྲིད་ངོས་འཛིན་

ཞུ་བའི་ལམ་སྲོལ་དེ་ཕལ་ཆེར་ཀརྨ་པ་དུས་གསུམ་མཁྱེན་པ་དང་རང་བྱུང་རོྡ་རྗེ་དེ་

ཚོའི་རྗེས་སུ་བྱུང་བའི་རྙིང་ཤོས་ཀྱི་གྲས་ཤིག་ཆགས་ཡདོ་ཅེས་ངས་འགྲེལ་བཤད་རྒྱག་

གི་ཡོད།”[3] 

 “མ་འངོས་པར་ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་ཡང་སྲིད་མུ་མཐུད་ཕེབས་དགསོ་པ་དང༌། ཏཱ་

ལའི་བླ་མའི་སྒྲིག་འཛུགས་འདི་གནས་རྒྱུ། དེའི་མཇུག་མཐུད་མཁན་སྔནོ་ཆད་ཀྱི་འགྲ་ོ

སྟངས་ལྟར་ཡང་སྲིད་ངསོ་འཛིན་གྱི་ཐགོ་ནས་ཡདོ་དགསོ་པ་ཞིག་གལ་སྲིད་ཆགས་ཀྱི་

ཡདོ་ན། མ་འངོས་པའི་ཡང་སྲིད་དེ་ཡང་དེའི་ཚེ་དེའི་དུས་ཀྱི་དངསོ་ཡདོ་གནས་ཚུལ་

ལ་བསྟུན་ནས་གལ་སྲིད་བུད་མེད་ཀྱི་རྟེན་ཞིག་ལ་ཡངོ་བ་ཡིན་ན། བསྟན་པ་དང་འགྲ་ོ

བ་ལ་ཕན་ཐོགས་ཆེ་བ་ཡོད་ཚེ་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་བུད་མེད་ཀྱི་རྟེན་ལ་ཡོང་གི་རེད་ཅེས་

བཤད་ཡོད། ཡོང་ཡང་ཆོག་པ་ཡིན། གོང་དུ་བརྗོད་པ་བཞིན་ཡང་སྲིད་ཕེབས་པའི་

དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་གཙོ་བོ་སྐུ་གོང་མ་དེས་ལས་ཀ་འགོ་འཛུགས་གནང་བའི་བསྟན་

པ་དང་འགྲོ་བའི་དོན་ལ་ཕན་ཐོགས་ཞབས་འདེགས་ཞུ་རྒྱུ་དེ་མུ་མཐུད་པའི་དོན་དུ་

[3] ༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པོ་མཆོག ༡༩༩༧/༧/༢༩ དྷ་ས་བཞུགས་སྒར་ཕོ་བྲང་དུ་མི་མང་གི་འཐུས་མིར་

སྐུའི་ཡང་སྲིད་ཕེབས་ཕྱོགས་སྐོར་མི་མང་ལ་གསལ་བཤད་མཛད་པའི་བཀའ་སློབ། 



བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་དུས་དེབ།
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ཡང་སྲིད་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད། དེར་བརྟེན་དེའི་ཚེ་དེའི་དུས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ལ་བུད་མེད་

ཀྱི་རྟེན་གྱི་ཡང་སྲིད་ཅིག་བྱུང་ན་ཕན་ཐགོས་ཆེ་བ་ཡདོ་ཚེ་བུད་མེད་ཀྱི་རྟེན་ངེས་པར་

དུ་ཡངོ་གི་རེད། སྟནོ་པ་བཅམོ་ལྡན་འདས་ཀྱི་ནང་པའི་གཞུང་ནང་སྟནོ་པ་བཅམོ་ལྡན་

འདས་མཉམ་མེད་ཤཱཀྱ་སེངྒེ་རྒྱལ་རིགས་སུ་འཁྲུངས་ཡདོ། དེའི་ཚེ་དེའི་དུས་ཀྱི་རྒྱ་གར་

གྱི་ཡུལ་སྲལོ་ནང་རྒྱལ་རིགས་དེ་གཙོ་ཆེ་བ་ཆགས་ཡདོ། འབྱུང་འགྱུར་གྱི་སངས་རྒྱས་

བྱམས་པ་དེ་བྲམ་ཟེའི་རིགས་སུ་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད། དེའི་ཚེ་དེའི་དུས་བྲམ་ཟེའི་རིགས་

གཙོ་ཆེ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡདོ། དེར་བརྟེན་རྒྱལ་རིགས་ལ་ཕེབས་དང་བྲམ་ཟེའི་རིགས་སུ་

ཕེབས་པ་སྤྱི་ཚོགས་ལ་གང་ཞིག་ཕན་ཐགོས་ཆེ་བ་དང༌། གང་ཞིག་བསྟན་པ་དང་འགྲ་ོ

བའི་དནོ་ལ་ནུས་པ་ཆེ་བ་ཡངོ་གི་ཡདོ་པ་འདིའི་གནས་ཚུལ་ལ་གཟིགས་ཏེ་སྐབས་རེ་

རྒྱལ་རིགས་ལ་ཕེབས་པ་དང༌། སྐབས་རེ་བྲམ་ཟེའི་རིགས་ལ་ཕེབས་པ་གསུངས་ཡོད། 

དཔེ་འདི་བཞིན་མ་འོངས་པར་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་གང་འདྲ་ཡོད་པ་དེ་དང་

འབྲེལ་བའི་ཐོག་ནས་ཡང་སྲིད་ཕེབས་རྒྱུའི་རྣམ་འགྱུར་ཞིག་ཡོང་གི་ཡོད། དཔེར་ན་

ྋརྒྱལ་དབང་གི་སྐུ་ཕྲེང་ནང་ཆ་བཞག་ན་སྔར་དེའི་ཚེ་དེའི་དུས་སགོ་པའོ་ིའབྲེལ་བ་

གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་ཡོང་དུས་ྋརྒྱལ་བ་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་སོག་པོའ་ིདཔོན་རིགས་ཀྱི་

སྲས་སུ་འཁྲུངས་ཡདོ། ཁངོ་ཚོ་ནི་བོད་པ་མིན་པར་སགོ་པ་ོཡིན་ཀྱང་ྋརྒྱལ་བའི་ཡང་

སྲིད་ལ་མ་བརྩིས་པ་བྱས་མེད།” 
 “ང་ལ་ཁ་ཆེམས་ལྟ་བུའི་ཡིག་ཆ་འཇོག་རྒྱུ་མེད་པར་ཡོངས་བསྒྲགས་ཀྱིས་

གལ་ཏེ་ང་ཚོ་བཙན་བོྱལ་ལ་སྡདོ་རིང་ང་ཤི་བ་དང་གཅིག གཉིས་ནས་བོད་མི་མང་གིས་

ངའི་ཡང་སྲིད་ཅིག་མུ་མཐུད་དགསོ་འདདོ་བྱེད་ཀྱི་ཡདོ་ན། ཡང་སྲིད་དེ་ནི་སྐྱེ་བ་སྔནོ་

མས་འག་ོབརྩམས་པའི་ལས་འཕྲ་ོབསྐྱང་རྒྱུར་ལུས་པ་དེའི་འཕྲ་ོསྐྱངོ་བའི་དནོ་ལ་ཡང་

སྲིད་ཡངོ་གི་ཡདོ་པ་ལས་དེ་གཏརོ་བཤིག་གཏངོ་བར་ཡངོ་གི་མེད། དེ་ལ་བསམ་བླ་ོཡག་

པ་ོཞིག་བཏང་ན་སྐྱེ་བ་སྔནོ་མས་ལས་འག་ོབཙུགས་པ་ལྷག་འཕྲ་ོཅན་དུ་ལུས་པ་དེའི་



༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ནས་ཡང་སྲིད་ཐད་གནང་བའི་བཀའ་སློབ་གནད་བསྡུས།
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མཐུན་པའི་རྐྱེན་ལ་འགྲ་ོབའི་ཡང་སྲིད་ཅིག་ཡངོ་དགསོ་པ་ལས། དེའི་འགལ་རྐྱེན་ལ་

འགྲོ་བའི་ཡང་སྲིད་ཅིག་ཡོང་ཤེས་སྟངས་མེད། རྒྱུ་མཚན་དེ་དག་ལ་ཕྱོགས་བསྡོམས་

བྱེད་སྐབས། གལ་སྲིད་ྋརྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་གློ་བུར་བཙན་བོྱལ་ལ་སྡོད་རིང་འདས་

གྲོངས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་བྱུང་བའི་དབང་དུ་བཏང་ན། དེའི་ཡང་སྲིད་མུ་མཐུད་དགོས་

ཀྱི་ཡོད་ཚེ། ཡང་སྲིད་ཡོང་ས་དེ་རྒྱ་མིའི་ལག་པར་ཡོང་རྒྱུ་མིན་པར་འདི་ཕོྱགས་རང་

དབང་ལུང་པའི་ནང་ཡོང་གི་རེད་ཅེས། ངས་ཚིག་ཐག་བཅད་ནས་ཤོད་དགོས་པའི་

གནས་ཚུལ་དེ་དག་ལ་ཐུག་ཡོད།”[4] 

  “འབྱུང་འགྱུར་ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་སྐུ་ཕྲེང་རྒྱུན་མཐུད་དགསོ་མིན་དད་ལྡན་མང་

ཚོགས་ཀྱིས་ཐག་གཅོད་དགོས་པའི་གསལ་བསྒྲགས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༩ ཙམ་ནས་བྱས་ཟིན། 

འོན་ཀྱང་གནད་དོན་འདིའི་སྐོར་ད་དུང་ལམ་སྟོན་ཁ་གསལ་ཞིག་མ་བྱུང་ན་དད་ལྡན་

མང་ཚོགས་ཀྱིས་ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་སྐུ་ཕྲེང་རྗེས་མ་ངོས་འཛིན་བྱེད་རྒྱུའི་མངོན་འདོད་

ཤུགས་ཆེ་ཡངོ་སྲིད་པའི་ཁར། སྲིད་དབང་འཛིན་མཁན་རྣམས་ཀྱིས་སྲིད་དནོ་གྱི་དགསོ་

མཁོར་བསྟུན་ཏེ་ཡང་སྲིད་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཐབས་ལོག་པ་སྤྱད་རྒྱུའི་ཉེན་ཁའང་དངོས་

མཐངོ་ལ་བརྟེན། ྋརྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་རྗེས་མའི་སྐརོ་དགོས་གཞི་དང་འཁྱགོ་བཤད་བྱ་

ཡུལ་མེད་པའི་ཚིག་ཐག་ཆདོ་པའོ་ིལམ་སྟནོ་གསལ་པ་ོཞིག་ངསོ་རང་ལུས་སེམས་གཉིས་

ཀ་ཧ་ཅང་བདེ་ཐང་ཡོད་པའི་སྐབས་འདིར་ངེས་པར་དུ་བྱེད་དགོས་པར་མཐོང།”[5] 

 “སླར་ཡང་ཡང་སྤྲུལ་སྲིད་པ་བཟུང་རྒྱུ་ནི་གོང་མ་ཉིད་ཀྱིས་རང་དབང་གིས་

སམ། མཐའ་མར་ཡང་ལས་བསོད་སྨོན་ལམ་གྱི་དབང་གིས་སྐྱེ་བ་བླང་དགོས་པ་ཞིག་

ཡིན་སྟབས། དེ་གང་དུ་ཇི་ལྟར་སྐྱེ་བ་དང་། ཐབས་ཚུལ་ཇི་ལྟ་བུས་ངོས་འཛིན་བྱེད་

[4]  ༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པོ་མཆོག ༡༩༩༧/༧/༢༩ དྷ་ས་བཞུགས་སྒར་ཕོ་བྲང་དུ་མི་མང་གི་འཐུས་མིར་

སྐུའི་ཡང་སྲིད་ཕེབས་ཕྱོགས་སྐོར་མི་མང་ལ་གསལ་བཤད་མཛད་པའི་བཀའ་སློབ། 
[5] ༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པོ་མཆོག ༢༠༡༡/༩/༢༤ བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གྱི་རྗེས་འཇུག་སེར་སྐྱ་

ཀུན་དང་བོད་དང་བོད་མིར་འབྲེལ་ཆགས་ཀྱི་སྐྱེ་འགྲོ་ཡོངས་ལ་སྩལ་པའི་གལ་ཆེའི་བཀའ་སློབ། དྷརྨ་ཤཱ་ལཱ།



བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་དུས་དེབ།
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པ་བཅས་ནི་ཡང་སྲིད་སྐྱེ་བ་འཛིན་མཁན་གྱི་གང་ཟག་ཉིད་ལ་ཐུན་མིན་དུ་དབང་བ་

ཞིག་ལས། གཞན་སུས་ཀྱང་བཙན་དབང་དང་། གནོན་ཤུགས། རང་འདོད་ལྟར་གང་

བྱུང་བྱེད་ས་མེད་པ་ནི་བདེན་པའི་གནས་ཚུལ་ཡིན། ལྷག་པར་དུ་ཡང་སྤྲུལ་གྱི་རྣམ་

གཞག་ལྟ་ཞོག སྐྱེ་བ་སྔ་ཕྱི་ཙམ་ཡང་བསམ་བཞིན་ཁས་ལེན་མི་བྱེད་པའི་ཆབ་སྲིད་

དབང་འཛིན་པ་རྣམས་ཀྱིས་བླ་མའི་ཡང་སྤྲུལ་སྤྱི་དང། ཁྱད་པར་རྒྱལ་བ་ཡབ་སྲས་

ཀྱི་ཡང་སྤྲུལ་ངོས་འཛིན་ལ་དབང་ཤུགས་ཁོ་ནས་ཐེ་བྱུས་བྱེད་པ་ནི་ཆེས་མ་འཚམས་

ཤིང། སོ་སོའ་ིཆབ་སྲིད་ཀྱི་ལྟ་གྲུབ་དང་ཡང་རྒྱབ་འགལ་དུ་སོང་བའི་རྫུན་སྤྱོད་ངན་

གཡོ་ངོ་ཚ་བྲལ་བ་ཞིག་ཡིན་པ་ཀུན་གྱི་མཐོང་ཆོས་སུ་གྲུབ་གཤིས། དེ་རིགས་བྱུང་ཚེ་

དེ་ལ་བོད་མི་རིགས་དང་། བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་རྗེས་འཇུག་གི་རྒྱལ་སྤྱིའི་སྤྱི་ཚོགས་

ཡོངས་ནས་ནམ་ཡང་ངོས་ལེན་དང་། མོས་མཐུན་བྱེད་ཐབས་མེད། ངོས་རང་རྗེ་དགེ་

འདུན་གྲུབ་ཀྱི་དགུང་གྲངས་ཙམ་དུ་སོན་སྐབས་ཆོས་བརྒྱུད་བླ་ཆེན་ཁག་དང་། བོད་

མིས་མཚོན་འབྲེལ་ཡདོ་དད་ལྡན་མང་ཚོགས་ལ་ག་ོབསྡུར་གྱིས་ྋརྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་

རྒྱུན་མཐུད་དགོས་མིན་བསྐྱར་ཞིབ་དང་ཐག་གཅོད་བྱེད་འཆར་ཡིན། གལ་ཏེ་ྋརྒྱལ་

དབང་སྐུ་ཕྲེང་རྒྱུན་མཐུད་དགོས་པ་དང་། སྐུ་ཕྲེང་བཅོ་ལྔ་པ་ཡང་སྲིད་ངོས་འཛིན་བྱ་

དགོས་ཀྱི་དུས་སྐབས་ཤིག་ཤར་ཚེ་དེའི་བྱེད་སྒོའ་ིའགན་ཁུར་གཙོ་བོ་ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་

བླ་བྲང་དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་ཡིད་ཆེས་དགེ་རྩའི་དབང་ལྡན་འགན་འཛིན་རྣམས་ལ་

ཡོད་པ་དང། ཁོ་ཚོས་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་གི་དབུ་ཁྲིད་བླ་ཆེན་

རྣམ་པ་དང། ྋརྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་ན་རིམ་དང་ལུས་དང་གྲིབ་མ་བཞིན་འགྲགོས་པའི་

དམ་ལྡན་ཆོས་སྲུང་ཁག་ལ་སྐབས་བསྟུན་ལམ་སྟོན་ཞུས་ཏེ་ཡང་སྤྲུལ་རྩད་གཅོད་ངོས་

འཛིན་སྔོན་སྲོལ་བཞིན་བྱེད་དགོས་པ་དང་། ངོས་ནས་ཀྱང་བྱེད་ཕོྱགས་དེ་དག་ལམ་

སྟོན་གསལ་བཀོད་ཀྱི་ཡིག་འཇོག་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་ཞིང། དེ་ལྟར་ཚུལ་མཐུན་རྩད་གཅོད་

ངསོ་འཛིན་བྱུང་བའི་ཡང་སྤྲུལ་ཞིག་ལས་གཞན་དུ་སྲིད་དནོ་གྱི་དགསོ་མཁ་ོལ་བརྟེན་



༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ནས་ཡང་སྲིད་ཐད་གནང་བའི་བཀའ་སློབ་གནད་བསྡུས།
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ནས་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་དབང་འཛིན་པས་མཚོན། 

སྲིད་དབང་འཛིན་པ་སུ་ཞིག་གིས་ཡང་སྤྲུལ་འདེམས་སྒྲུག་བྱས་པ་བྱུང་ཚེ་དེ་ལ་སུས་

ཀྱང་རྒྱལ་བའི་ཡང་སྤྲུལ་དུ་ངོས་འཛིན་དང་དད་མོས་བྱེད་མི་དགོས་པ་ཡིད་འཇགས་

དགོས།”[6] 

 “ཉེ་ཆར་ཟླ་གཅིག་གངོ་ཕ་རན་སིའི་ཚགས་པར་འགདོ་མཁན་ལེ་མ་ོཌེ་ཞེས་

པ་དང་། དེ་རྗེས་དབྱིན་ཇིའི་ཚགས་པར་འགདོ་མཁན་གལ་ཆེ་ཞིག་བཅས་སྔ་རྟིང་དུ་

ཐུག་པ་ཡིན། ཡང་སྲིད་སྐརོ་སྐད་ཆ་དྲིས་པ་དང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བཤད་པ་དེ་དག་

ཤདོ་ཀྱི་འདུག ྋརྒྱལ་བའི་ཡང་སྲིད་ནི་ཆོས་ཕོྱགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཞིག་ཆགས་ཡོད། 

སྔར་རྒྱ་ནག་གངོ་མ་ཚོ་དང་འབྲེལ་བ་བྱུང་ཡདོ་ཀྱང། དེའི་ཚེ་དེའི་དུས་ཀྱི་རྒྱ་ནག་གངོ་

མ་ཚོ་ཆོས་ཁས་ལེན་མཁན་དང་། ལྷག་པར་གོང་མ་ཁ་ཤས་ནི་བོད་ཀྱི་བླ་ཆེན་ཚོའི་

སློབ་མར་གྱུར་པའི་ཐོག་ནས་དམིགས་བསལ་གྱི་འབྲེལ་བ་བྱུང་ཡོད། ད་ལྟའི་རྒྱ་ནག་

གུང་ཁྲན་ཏང་ནི་ཕོྱགས་གཅིག་ནས་ཆསོ་ལ་དད་པ་མེད་པར་སྐྱནོ་བརྗདོ་བྱེད་མཁན་

ཞིག་དང་། གཉིས་ནས་བོད་ཀྱི་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་འདི་རྗེས་ལུས་དང་ཕན་ཐོགས་

མེད་པ་ཞིག་ལ་བརྩི་གི་ཡོད། གསུམ་ནས་ངོས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་བདུད་རེད་ཟེར་གྱི་ཡོད། 

བདུད་ཀྱི་ཡང་སྲིད་ཡོང་ཆོག་གི་མ་རེད་ཅེས་བརྗོད་ན་འོས་པོ་ཡོད། བདུད་རེད་ཅེས་

ཤོད་ཀྱིན་ཤོད་ཀྱིན་དེའི་ཡང་སྲིད་ཀྱི་འགན་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཁུར་གྱི་ཡིན་ཞེས་

བཤད་ན་འཚམ་པ་ོམི་འདུག་ཅེས་ལབ་པ་ཡིན། ྋརྒྱལ་བའི་ཡང་སྲིད་སྐརོ་ལ་རྒྱ་ནག་

གཞུང་གིས་ཐེ་ཇུས་བྱེད་དགོས་ན། སྔོན་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཆོས་དང་སྐྱེ་བ་སྔ་ཕྱི་

ཁས་ལེན་དགསོ་པ་དང་། དེ་ནས་མའ་ོཙེ་ཏུང་གི་ཡང་སྲིད་ངསོ་འཛིན་ཞུས། ཏེང་ཞའ་ོ

ཕིང་གི་ཡང་སྲིད་ངསོ་འཛིན་ཞུས། དེ་རྗེས་ྋརྒྱལ་བ་རིན་པ་ོཆེའི་ཡང་སྲིད་སྐརོ་ལ་ཐེ་

བྱུས་བྱས་ན་རྒྱུ་མཚན་ཡདོ་པ་ཞིག་རེད། གང་ལྟར་རོྡ་དནོ་སྙིང་པ་ོམཐའ་མའི་དུས་ལ་

[6] ༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པོ་མཆོག ༢༠༡༡/༩/༢༤ བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གྱི་རྗེས་འཇུག་སེར་སྐྱ་

ཀུན་དང་བོད་དང་བོད་མིར་འབྲེལ་ཆགས་ཀྱི་སྐྱེ་འགྲོ་ཡོངས་ལ་སྩལ་བའི་གལ་ཆེའི་བཀའ་སློབ། དྷརྨ་ཤཱ་ལཱ།



བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་དུས་དེབ།
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ངོས་ཀྱི་སྐྱེ་བའི་སྐོར་ཤོད་ཀྱི་ཡོད་པར་བརྟེན། དེ་མཐར་ཐུག་ངོས་ཀྱིས་ཐག་གཅོད་རྒྱུ་

ལས་གཞན་སུ་གཅིག་གིས་ཐག་གཅོད་བྱ་རྒྱུའི་རྒྱུ་མཚན་ཆགས་ཀྱི་མི་འདུག”[7] 

 “སྤྱིར་བཏང་བླ་མའི་ཡང་སྲིད་སྐོར་གྱི་གནད་དོན་འདི་ནི་ཆོས་ལུགས་དང་

ཐད་ཀར་འབྲེལ་བ་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན་པས། ཆོས་ཁས་མི་ལེན་མཁན་ཞིག་ཡིན་ཕྱིན་

ཡང་སྲིད་སྐོར་ལ་འབྲེལ་བ་མེད་ལ། འདི་སྐོར་གླེང་བའི་འོས་བབ་ཀྱང་མེད། ཡང་

སྲིད་ཅེས་པ་འདི་ནི་ལས་བྱེད་བསྐ་ོགཞག་བྱེད་པའམ། ཡང་ན་འཐུས་མི་འསོ་འདེམས་

བྱེད་པ་ལྟ་བུ་མིན། བླ་མའི་ཡང་སྲིད་ནི་བསམ་བཞིན་དུ་འགྲ་ོབའི་དནོ་ལ་བྱནོ་པ་ཞིག་

ཡིན་པས། བོྱན་པའི་ཡུལ་དང།  ཡབ་ཡུམ། རིགས་རུས་སོགས་ལ་གཟིགས་ནས་བོྱན་

དགོས་པ་འདི་ནི་ནང་ཆོས་ཀྱི་དམིགས་བསལ་ཁྱད་ཆོས་ཡིན།”[8] 

 “ང་རང་བཙན་བོྱལ་ལ་སྡདོ་རིང་ངའི་ཚེ་ལ་འགྱུར་བ་ཡངོ་གི་རེད་བསམ་གྱི་

མི་འདུག འོན་ཀྱང་གལ་སྲིད་ང་ཚོ་བཙན་བོྱལ་ལ་སྡོད་རིང་ངའི་ཚེ་མ་བརྟན་པའི་

དབང་དུ་བཏང་ཡང་། བོད་རྒྱ་ཆེའི་མི་མང་ལ་ངའི་ཡང་སྲིད་མུ་མཐུད་དགོས་པ་ཡོད་

པ་དང་། ཁོང་ཚོས་དགོས་འདུན་བྱས་པ་ཡིན་ན། ངའི་ཡང་སྲིད་དེ་རྒྱ་མིའི་འོག་ཏུ་

མིན་པར། འཛམ་གླིང་རང་དབང་ལུང་པ་ཞིག་གི་ནང་ཡོང་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་ངས་ད་ལྟ་

ནས་ཚིག་ཐག་བཅད་དེ་གསལ་པོ་ཤོད་རྒྱུ་ཡིན།  གང་ཡིན་ཟེར་ན། ཡང་སྲིད་ཡོང་

དགོས་པའི་དོན་སྙིང་པོ་ནི། སྐྱེ་བ་སྔོན་མས་འགོ་བཙུགས་པའི་ལས་དོན་གྲུབ་འབྲས་

སནོ་རྒྱུར་ལུས་པ་དེའི་མཇུག་སྐྱེལ་བར་ཡངོ་བ་ཞིག་ཡིན་པར་བརྟེན། སྐྱེ་བ་སྔནོ་མས་

འག་ོབཙུགས་པའི་ལས་དནོ་ལ་གཏརོ་བཤིག་གཏངོ་མཁན་ཞིག་ནམ་ཡང་ཡངོ་ཤེས་ཀྱི་

མ་རེད།  ལས་དནོ་མཇུག་སྐྱེལ་བྱེད་མི་ཐུབ་པའི་ལུང་པ་ཞིག་ནང་སྐྱེས་ན། ཡང་སྲིད་

ཡོང་བའི་དགསོ་པ་མ་ཚང་བ་རེད།  གང་ལྟར་ངའི་ཡང་སྲིད་དགསོ་དང་མི་དགསོ་ཀྱི་

[7] ༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པོ་མཆོག ༢༠༡༡/༩/༢༣ ཆོས་ཚོགས་ཐེངས་བཅུ་གཅིག་པའི་ཐོག་

དམིགས་བསལ་ཡང་སྲིད་སྐོར་ལ་སྩལ་བའི་བཀའ་སློབ། དྷརྨ་ཤཱ་ལཱ།
[8]  བཀའ་སློབ་སྙིང་གི་ནོར་བུ། ཤོག་གྲངས་ ༨༨ ནང་གསལ།



༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ནས་ཡང་སྲིད་ཐད་གནང་བའི་བཀའ་སློབ་གནད་བསྡུས།
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ཐག་གཅདོ་བྱེད་པའི་དབང་ཆ་དང་ཐབོ་ཐང་ཆ་ཚང་བོད་རྒྱ་ཆེའི་མི་མང་ལ་ཡདོ།”[9] 

ཅེས་སོགས་གསུངས་སོ། །

གཤམ་ལ། ྋརྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པ་ོམཆགོ་ནས་ཡང་སྲིད་ཀྱི་སྐརོ་ལ་ 

༢༠༡༠ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༡ ཉིན་རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་ས་དིལླིར་རྒྱ་གར་སེ་ཨན་ཨན་གསར་

འགྱུར་བརྙན་འཕྲིན་ཁང[CNN-IBN]གི་གཙོ་སྐྱོང་བ་ཀ་རན་ཐ་པར་གྱི་བཅར་འདྲི་

ཞུས་པར་བཀའ་ལན་བསྩལ་པ། 

ཀ་རན་ཐ་པར།[གཤམ་ལ་བསྡུས་མིང་ཀ་རན་ཞེས་འགོད་རྒྱུ]

མི་མང་པ་ོཞིག་གི་བསམ་པར་སྐུ་ཉིད་ཀྱིས་ད་ལྟའི་གནས་བབས་ལ་དགངོས་པ་བཞེས་

ནས་ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་སྐུ་ཕྲེང་རྗེས་མ་དེ་སྐུ་ཉིད་སྐུ་འཚོ་བཞུགས་སྐབས་བསྐ་ོགཞག་ཐག་

གཅདོ་གནང་རྒྱུ་གལ་ཆེར་མཐངོ་ན། སྐུ་ཉིད་ལ་དེ་ལྟར་གནང་རྒྱུའི་གྲ་སྒྲིག་ཡདོ་དམ།

༸རྒྱལ་དབང་མཆོག་ནས།

ངོས་ཀྱི་བསམ་པར་ད་ལྟའི་གནས་སྐབས་ལ་ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་སྐྱེ་ཕྲེང་རྗེས་མའི་གནད་

དོན་སྐོར་ལ་བྲེལ་བ་བྱེད་དགོས་དོན་མེད། ངོས་རང་ད་ལྟ་གཟུགས་པོ་བདེ་ཐང་ཡོད། 

དེར་བརྟེན་ལོ་བཅོ་ལྔ་ཉི་ཤུའི་རིང་སྒུག་ཆོག་གི་རེད། དེ་ནས་རིམ་པས་བལྟ་ཆོག་གི་

རེད། ང་ཚོ་བཙན་བོྱལ་ནང་གནས་པའི་རིང་སྲིད་ཕྱགོས་ཀྱི་ཆ་ནས་ལ་ོལྔ་རེའི་མཚམས་

འསོ་འདེམས་ཀྱི་ལམ་ནས་སྲིད་དནོ་གྱི་འག་ོཁྲིད་འདེམས་ཀྱི་ཡདོ། དེ་ནས་ཆསོ་ཕོྱགས་

ཀྱི་ཐགོ་ནས་བཤད་ན། ས་དགེ་བཀའ་རྙིང་བོན་དང་བཅས་པའི་ཆསོ་ལུགས་འདྲ་མིན་

རྣམས་རྩ་བ་བརྟན་པ་ོཡདོ་པ་དང་། དེ་དག་རྒྱུན་འཛིན་བྱེད་མཁན་གྱི་གཞནོ་སྐྱེས་ཀྱང་

[9]   བཀའ་སློབ་སྙིང་གི་ནོར་བུ། ཤོག་གྲངས་ ༨༩ ནང་གསལ།



བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་དུས་དེབ།
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སྲ་ཏག་ཏག་ཡོད་པར་བརྟེན། དེའི་ཐད་ང་ལ་སེམས་ཁྲལ་གང་ཡང་མེད།

ཀ་རན་ནས། ༸སྐུ་ཉིད་ཀྱི་བཀའ་ལན་རྣམས་ནས། གང་གི་ཡང་སྲིད་བསྐ་ོགཞག་གནང་

འདོད་མེད་པ་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་། དེའི་ཐད་ཐེ་གཏོགས་གནང་རྒྱུ་མེད་པ་དགོངས་ཀྱི་

འདུག་གམ། ངའི་གོ་བ་ལེན་ཕྱོགས་འགྲིག་འདུག་གམ།

༸རྒྱལ་དབང་མཆགོ་ནས། དེ་ལྟར་མ་རེད། གལ་སྲིད་བདོ་མི་མང་གིས་ད་ལྟའི་ཏཱ་ལའི་

བླ་མའི་སྒྲིག་འཛུགས་འདི་གནས་འདོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ན། ངོས་རང་འཆི་བའམ་ཡང་

ན་ལོ་ན་ཆེས་རྒས་པའི་དུས་སུ་སླེབས་སྐབས་དགོས་གལ་བྱུང་ན་ཕལ་ཆེར་ཏཱ་ལའི་

བླ་མའི་ངོ་ཚབ་ལྟ་བུ་ཞིག་འདམ་ཆོག་གི་རེད། དེ་ལ་མིང་གང་འདྲ་ཞིག་འདོགས་

དགོས་མིན་ངས་ཤེས་ཀྱི་མེད། ངོས་རང་གསོན་པོར་གནས་ཤིང་ཆེས་རྒས་པོ་ཆགས་

པའི་དུས་སུའང་ངསོ་ཀྱིས་ད་བར་འགན་ཁུར་བླང་བཞིན་པའི་འགྲ་ོབ་མིའི་རིན་ཐང་

གངོ་མཐརོ་གཏངོ་ཐབས་དང་། ཆསོ་ལུགས་ཕན་ཚུན་དབར་མཐུན་འབྲེལ་གངོ་མཐརོ་

གཏོང་ཐབས་དེ་དག་ངོས་རང་མ་འཆི་བར་འགན་ཁུར་བླང་རྒྱུའི་དམ་བཅའ་ཡོད་པ་

བཞིན་མུ་མཐུད་རྒྱུན་འཛིན་སླད་དགོས་གལ་བྱུང་མཚམས་ངོས་ཀྱི་ངོ་ཚབ་ཀྱིས་ཏཱ་

ལའི་བླ་མའི་མིང་འཁྱེར་ཏེ་ལས་དོན་བསྒྲུབ་སྲིད་པ་ཡིན།

ཀ་རན་ནས། གལ་སྲིད་ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་སྐུ་ཕྲེང་རྗེས་མ་དེ་སྲལོ་རྒྱུན་བཞིན་ངསོ་འཛིན་

ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་ཚེ། ཡང་སྲིད་དེ་བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་གཅིག་པུའི་ནང་ནས་ངསོ་འཛིན་གནང་རྒྱུ་

ཡིན་ནམ། ཡང་ན་བཙན་བོྱལ་བདོ་མིའི་ཁྲདོ་ནས་ངསོ་འཛིན་གནང་ཆགོ་པ་ཡིན་ནམ།

༸རྒྱལ་དབང་མཆོག་ནས། དེ་དག་ངོས་ཀྱིས་ལོ་མང་པོའ་ིསྔོན་ནས་གསལ་པོ་བཟོས་



༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ནས་ཡང་སྲིད་ཐད་གནང་བའི་བཀའ་སློབ་གནད་བསྡུས།
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ཟིན་པ་ཡིན། གལ་སྲིད་ང་ཚོ་བཙན་བོྱལ་ལ་གནས་པའི་རིང་ངོས་རང་འཆི་བའི་

གནས་སྟངས་བྱུང་ཚེ་ངསོ་ཀྱི་ཡང་སྲིད་དེ་བོད་ཀྱི་ཕྱི་ལགོས་སུ་ཡངོ་རྒྱུ་ཡིན་པ་གཏན་

འཁེལ་བ་ཡིན། དེ་ཡང་ཡང་སྲིད་ཡངོ་བའི་དགསོ་དམིགས་གཙོ་བོ་ནི་སྐུ་ཐགོ་གངོ་མས་

བརྩམས་པའི་ལས་ཀའི་མཇུག་སྐྱོང་རྒྱུ་ཡིན་པར་བརྟེན། ངོས་ཀྱི་ཡང་སྲིད་དེས་ཀྱང་

ངསོ་ཀྱིས་འག་ོབརྩམས་པའི་ལས་ཀ་མུ་མཐུད་མཇུག་སྐྱངོ་བྱེད་དགསོ་པ་ཡིན། དེས་ན་

ངསོ་ཀྱི་ཡང་སྲིད་བོད་ཀྱི་ཕྱི་ཕྱགོས་སུ་ཡངོ་རྒྱུ་གཏན་འཁེལ་བ་ཚད་མས་གྲུབ་པ་ཡིན།

ཀ་རན་ནས། བོད་མི་མང་གིས་ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་ཡང་སྲིད་བུད་མེད་ཅིག་ངསོ་འཛིན་ཞུ་

རྒྱུར་སྐུ་ཉིད་ལ་ཡིད་ཆེས་ཡདོ་དམ། དགངོས་ཚུལ་དེ་ལ་འགགོ་རྒལོ་ཡངོ་གི་མ་རེད་དམ།

༸རྒྱལ་དབང་མཆགོ་ནས། ངསོ་ཀྱིས་དེ་འདྲ་ཡངོ་གི་རེད་དྲན་གྱི་མེད། ད་བར་ཏཱ་ལའི་

བླ་མའི་ཡང་སྲིད་བུད་མེད་བྱུང་མེད་སྟབས་མི་འགའ་ཤས་ལ་ཏན་ཏན་ཡ་མཚན་ཕྲན་

བུ་ཡོང་སྲིད། འོན་ཀྱང་གཏིང་ཟབ་པོའ་ིཐོག་ནས་བཤད་ན། ཆོས་ཕོྱགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་

ངོས་དང་འཕགས་མཆོག་སྤྱན་རས་གཟིགས་ལས་འབྲེལ་ཤིན་ཏུ་ཟབ་པོ་ཡོད་པར་

བརྟེན། གལ་ཏེ་འཕགས་མཆོག་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱིས་བུད་མེད་ཀྱི་ཡང་སྲིད་དགེ་

ཕན་ཆེ་བ་གཟིགས་ཚེ་རྟགས་མཚན་གཞན་དང་མི་འདྲ་བའི་བུད་མེད་ཅིག་ཡོང་རྒྱུ་

ཡིན། དེ་ལ་བོད་མི་མང་ཆེ་བས་ངོས་ལེན་ཞུ་གི་རེད།”[10] ཅེས་སོགས་བླ་སྤྲུལ་ཡང་

སྲིད་ངོས་འཛིན་སྐོར་ལ་གཙང་དག་གསལ་གསུམ་གྱི་སྒོ་ནས་བཀའ་སློབ་ཞིབ་མོར་

བསྩལ་བ་འདིར་བཀདོ་པ་རྣམས་དང། ད་དུང་གཞན་དུ་ཡང་བཀའ་སླབོ་མང་པ་ོསྩལ་

ཡདོ་པ་ལས་རང་རང་གི་བརྗདོ་དནོ་རོྟགས་ནུས་ཤིང་། འདིར་དྲངས་པ་རྣམས་ནི་འགོ་

ཏུ་འགོད་རྒྱུའི་བརྗོད་དོན་རྣམས་ཀྱི་ལུང་རིགས་ཀྱི་ཁུངས་ཀྱང་ཡིན་ནོ།། །།

[10]   http://www.gyalwarinpoche.com/node/285



རྒྱ་གཞུང་གིས་ཡང་སྲིད་ཐད་ཁྲིམས་སྒྲིག་དང་བསྒྲགས་གཏམ།

༄༅། །ད་ལྟའི་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནི་ལྷ་མེད་སྨྲ་བ་དང་། དངོས་གཙོ་སྨྲ་བའི་ལྟ་བ་འཛིན་

མཁན་ཞིག་ཆོས་ལ་དད་པ་མེད་ཀྱང་ཡང་སྲིད་ཐད་ཐེ་ཇུས་བྱས་ནས་ཁྲིམས་སྒྲིག་

གཏན་འབེབས་དང་བསྒྲགས་གཏམ་སྣ་ཚོགས་སྤེལ་དནོ་གང་ཡིན་ནམ། ཞེས་ཡ་མཚན་

བྱེད་དགསོ་དནོ་རྩ་བ་ནས་མེད་པ་ཞིག་རེད། གང་ཡིན་ཞེ་ན། རྒྱ་གཞུང་གིས་ཡང་སྲིད་

སྐོར་གྱི་གནད་དོན་དེ་ཆོས་ཕྱོགས་ཀྱི་གནད་དོན་ཁོ་ནར་མི་བརྩི་བར། སྐབས་འཕྲལ་

སྲིད་ཕྱོགས་ནས་དེའི་ཐད་ཚོད་འཛིན་དང་། དབང་དྲག་ལ་བརྟེན་ནས་རང་ཕོྱགས་

ཀྱི་ཆབ་སྲིད་བྱ་གཞག་འགྲུབ་དཀའ་བའི་གནད་དོན་གང་ཞིག་ཐད་ཡང་སྲིད་ལམ་

ལུགས་བེད་སྤྱད་ནས་དོན་དེ་སྒྲུབ་རྒྱུའི་དམིགས་ཡུལ་ངེས་ཅན་བཅངས་ཡདོ་པ་སྨོས་

མི་དགསོ་པ་ཞིག་རེད།  དཔེར་ན། “ཆིང་རྒྱལ་རབས་ཀྱི་གངོ་མར་ཆསོ་ལུགས་ཀྱི་འདུ་

ཤེས་གང་ཙམ་ཡདོ་རུང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་འག་ོཁྲིད་མཐ་ོཤོས་ཡིན་པས་བླ་སྤྲུལ་

ཡང་སྲིད་དང་དེ་བཞིན་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གྱི་བྱ་བ་དེ་ཆོས་ལུགས་བྱ་བ་ཁོ་ནར་

གཏན་ནས་བརྩི་གི་མེད”[1]པ་གསལ་པོ་རེད། དེ་ཡང“གོང་མ་ཧྲུན་ཀྲིས་ཏཱ་ལའི་བླ་

མ་སྐུ་ཕྲེང་ལྔ་པར་དེ་ལྟ་བུའི་གུས་བཀུར་ཞུ་བ་ནི། ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་མཚན་གནས་བེད་

སྤྱད་དེ་སགོ་རིགས་རྣམས་དབང་དུ་བསྒྱུར་བདེ་བའི་ཆེད་དུ་ཡིན”[2]པ་དང། “ཆིང་

གོང་མ་ཀའོ་ཙུང་དགུང་གྲངས་བདུན་ཅུར་ཕེབས་པའི་རྟེན་འབྲེལ་མཛད་ཆེན་གྱི་

[1] ཡེ་རྡོར། ཏཱ་ལས་ཡང་སྲིད་སྐོར་གྱི་གཡོ་སྒྱུ་འཁྲབ་པའི་དོན་ངོ་མ་ནི་བོད་རང་བཙན་ཡིན་པ། ༢༠༡༡/༡༡/༣ བོད་

ལྗོངས་ཉིན་ཚགས། པར་ངོས་ ༢ པར་གསལ།
[2]  དུང་དཀར་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། ཤོག་གྲངས་ ༦༧༨  ནང་གསལ།
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རྒྱ་གཞུང་གི་ཡང་སྲིད་ཐད་ཁྲིམས་སྒྲིག་དང་བསྒྲགས་གཏམ།
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སྐབས་སུ་པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕྲེང་དྲུག་པའི་མཚན་སྙན་བེད་སྤྱོད་ཀྱིས་ཕྱི་སོག་དང། ནང་

སོག ཤིན་ཅང་བཅས་སུ་ཆིང་རྒྱལ་རབས་ཀྱི་དབང་སྒྱུར་བརྟན་དུ་གཏོང་རྒྱུའི་ཆེད་

དུ་ཡིན”[3]པ་ལྟར་རེད།

 དེར་བརྟེན་རྒྱ་གཞུང་གིས་ཀྱང་ཡང་སྲིད་ངོས་འཛིན་ཞུ་རྒྱུའི་འོས་སྤྲུལ་དེ་

ཉིད་ཀྱི་འཁྲུངས་ཡུལ་ས་ཁངོས་ཀྱི་བདག་དབང་རྒྱ་གཞུང་རང་ཉིད་ལ་ཡདོ་པ་མཚོན་

ཆེད་དང་། དེ་དང་སྦྲེལ་ནས་ཡང་སྲིད་ཀྱི་ཁྱབ་ཁངོས་དེ་དང་དེའི་སོྣད་བཅུད་ལ་དབང་

བསྒྱུར་བདེ་བའི་ཆེད་དུ་སྤྱདོ་པའི་སྲིད་དནོ་གྱི་གཡ་ོཇུས་ཤིག་དང། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་

བདེན་དཔང་ཁུངས་སྐྱེལ་ཡངོ་ཐབས་བྱེད་པ་ནི་བླ་མ་སྤྲུལ་སྐུའི་ཡང་སྲིད་ཐད་ཐེ་ཇུས་

བྱེད་པའི་དམིགས་དོན་གཙོ་བོ་ཞིག་ཡིན་པ་རེད། འདིའི་ཐད་༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་

བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པོ་མཆོག་ནས་ཀྱང་་་་།

བར་སྐབས་བླ་བྲང་འབོྱར་ལྡན་ཁག་གི་ཕྱག་གཉེར་ཆོས་ཀྱིས་རྒྱུད་མ་དུལ་ཞིང༌། 

འདི་སྣང་ཆགས་སྡང་གིས་མྱོས་པ་འགའ་རེས་ཆོས་མིན་གྱི་ལམ་ནས་ཡང་སྲིད་

ངོས་འཛིན་བྱེད་མཁན་བྱུང་བས་བསྟན་པ་དང༌། དགེ་འདུན། སྤྱི་ཚོགས་བཅས་

ལ་གནོད་ཚབས་བྱུང་བའི་ཁར། མན་ཇུའི་སྐབས་ནས་བཟུང་རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་དོན་

དབང་འཛིན་པ་ན་རིམ་གྱིས་བོད་སོག་ཐོག་ཐེ་བྱུས་སླད་ཆོས་དང་བླ་སྤྲུལ་སྲིད་

དནོ་གྱི་ལག་ཆར་བཟུང་སྟེ་གཡ་ོཐབས་རིམ་སྤེལ་བྱས་པ་དང། དེང་སྐབས་རྒྱ་ནག་

མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གཅིག་སྡུད་དབང་འཛིན་པ་རྣམས་ཀྱང་རང་

ཉིད་ཆསོ་མེད་དམར་པའོ་ིལྟ་གྲུབ་འཛིན་མཁན་ཡིན་པར་ཁས་འཆེ་བཞིན་དུ་ཆསོ་

ལུགས་ལ་ཐེ་བྱུས་ཀྱིས་རྒྱལ་གཅེས་ཆོས་གཅེས་ཟེར་བའི་བཙན་བཀའ་དང༌། ཕྱི་

ལོ་ ༢༠༠༧ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡ ནས་ལག་བསྟར་བྱས་པའི《བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་བླ་

སྤྲུལ་གྱི་ཡང་སྲིད་ངོས་འཛིན་དོ་དམ་བྱེད་ཐབས》ཀྱི་བཀའ་རྩ་ཨང་ལྔ་པ་ཟེར་བ་

[3]  ཡཱ་ཧན་ཀྲང་། པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕྲེང་རིམ་བྱོན་གྱི་མཛད་རྣམ། ཤོག་གྲངས་ ༢༧༣  ནང་གསལ།



བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་དུས་དེབ།
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སོགས་སྤེལ་བ་ནི་ངོ་ཚ་བྲལ་བའི་མ་རབས་ཀྱི་སྤྱོད་ཚུལ་བཞད་གད་ཀྱི་གནས་སུ་

གྱུར་པ་ཞིག་ཡིན་ནའང༌། བོད་མིའི་ཐུན་མིན་ལེགས་བྱང་གི་ལམ་སྲོལ་འདི་དག་

རྩ་མེད་གཏོང་ཐབས་ཀྱི་ངན་བྱུས་འོག་བླ་སྤྲུལ་ཡང་སྲིད་ངོས་འཛིན་ལ་མི་འོས་

པའི་བྱེད་ཐབས་སྣ་ཚོགས་སྤེལ་ཏེ་བོད་རིགས་ཡོངས་ཀྱི་སྙིང་ལ་གསོས་དཀའི་རྨ་

ཁ་ཞིག་བཟསོ་དང་བཟ་ོབཞིན་པ་མ་ཟད། ངསོ་ནམ་ཤི་ལ་བསྒུགས་ཏེ་ྋརྒྱལ་དབང་

སྐུ་ཕྲེང་བཅོ་ལྔ་པ་ཞིག་ཁོང་ཚོས་རང་འདོད་ལྟར་ངོས་འཛིན་གྱིས་བོད་དང་བོད་

བརྒྱུད་ནང་བསྟན་རྗེས་འཇུག་པ་རྣམས་ཀྱིས་མཚོན་རྒྱལ་སྤྱིའི་མང་ཚོགས་མགོ་

སྐོར་སླུ་བྲིད་བྱ་རྒྱུའི་བྱུས་ངན་གཏིང་ཟབ་ཅིག་ཡོད་པ་བར་སྐབས་ཀྱི་ཁྲིམས་སྒྲིག་

ཁག་དང། བསྒྲགས་གཏམ་རིམ་པ་ནས་ཧ་ཅང་གསལ་པོར་གྱུར་ཟིན་པར་བརྟེན། 

བསྟན་འགྲོ་སྤྱིའི་འཕྲལ་ཡུན་གྱི་ལེགས་ཚོགས་ལ་དམིགས་ཏེ་དེ་འདྲའི་བྱུས་ངན་

ལམ་ལྷོང་མི་ཡོང་བའི་སྔོན་འགོག་བྱ་རྒྱུ་ངོས་ཀྱི་གཡོལ་དུ་མེད་པའི་ཁུར་འགན་

ཞིག་ཡིན་པར་ངོས་འཛིན་གྱིས་བསྒྲགས་གཏམ་འདི་སྤེལ་རྒྱུ་ཡིན།[4]

 ཞེས་འཁདོ། རྒྱ་གཞུང་གིས་ཡང་སྲིད་ངསོ་འཛིན་ཐད་བཟསོ་པའི་ཁྲིམས་སྒྲིག་

ནི་རྒྱ་ནག་ཆོས་ལུགས་ལས་དོན་ལྷན་ཁང་ལ་སོགས་འབྲེལ་ཡོད་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་

པའི་ཡིག་ཆ། དཔེར་ན། 《མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་སྐྱེ་སྤྲུལ་ཡང་

སྲིད་འཚོལ་བའི་ལག་བསྟར་བྱེད་ཐབས》[5]ཞེས་པ་དང། རྒྱ་ནག་ཆོས་ལུགས་ལས་

དོན་ལྷན་ཁང་གི་བཀའ་རྒྱ་ཨང་ལྔ་པ། 《བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་བླ་སྤྲུལ་གྱི་ཡང་སྲིད་

ངོས་འཛིན་དོ་དམ་བྱེད་ཐབས》[6]ཟེར་བ་སོགས་རེད།

[4]  ༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་མཆོག ༢༠༡༡/༩/༢༤ བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གྱི་རྗེས་འཇུག་སེར་སྐྱ་ཀུན་དང་

བོད་དང་བོད་མིར་འབྲེལ་ཆགས་ཀྱི་སྐྱེ་འགྲོ་ཡོངས་ལ་སྩལ་པའི་གལ་ཆེའི་བཀའ་སློབ་ནང་གསལ།
[5] མཆན། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༢ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢༠ མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་གི་གཞུང་ལས་ཁང་གི་ཡིག་ཆ། 

(༡༩༩༢ ཡིག་ཨང་༡༠༠) སྔོན་གླེང་ཕུད་པའི་ལེ་ཚན་བདུན་དང་དོན་ཚན་ ༣༣ ཅན། 
[6] མཆན། དོན་ཚན་ ༡༤ ཅན་གྱི་ཡིག་ཆ་བཅས་འགྲེམས་བསྒྲགས་བྱས་ཏེ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༧ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡ ནས་ལག་

བསྟར་བྱེད་རྒྱུའི་གཏན་འཁེལ་བྱས།



རྒྱ་གཞུང་གི་ཡང་སྲིད་ཐད་ཁྲིམས་སྒྲིག་དང་བསྒྲགས་གཏམ།
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 རྒྱ་གཞུང་གིས་ཡང་སྲིད་སྐོར་ལ་འཁྱོག་བཤད་དང་འུར་སྒྲོག་གི་བསྒྲགས་

གཏམ་རིམ་པར་སྤེལ་བ་ཡང་ཡོད་དེ། 《ཡང་སྲིད་སྐོར་གྱི་འཆལ་གཏམ་རྒྱབ་ཀྱི་ཁ་

འཕྲལ་གྱི་ང་ོབོ》[7] 《ཏཱ་ལས་ཡང་སྲིད་ལམ་ལུགས་སྐརོ་བཤད་པར་ཆ་འཇགོ་ས་གང་

ཡང་མེད》[8] 《མངོན་སུམ་འཛེམ་མེད་ངང་སྤྲུལ་སྐུའི་ཡང་སྲིད་ངོས་འཛིན་ཞུ་བའི་

ལམ་ལུགས་རོྡག་རོལ་གཏོང་མཁན་ཏེ་བོད་ཀྱི་རིག་གནས་རྩ་མེད་གཏོང་མཁན》[9] 

《ཏཱ་ལ་སྐྱེ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པས་ཡང་སྲིད་ངསོ་འཛིན་ཞུ་སྟངས་ལ་འགྱུར་ལྡགོ་གཏངོ་རྩིས་

བྱེད་པར་རེ་ངན་གང་ཞིག་ཡོད་དམ》[10] 《སྐྱུག་བྲོ་བའི་ཟློས་གར་ཇི་ཙམ་འཁྲབ་པ་

དེ་ཙམ་གྱིས་དམར་རྗེན་དུ་འདནོ་ཚད་དཔྱིས་ཕྱིན་པ》[11] 《ཡང་སྲིད་ཀྱི་གནད་དནོ་

ཡང་སྙིང་སུས་ཆབ་སྲིད་ཅན་ལ་འགྱུར་བ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་དམ》[12] 《བོད་བརྒྱུད་ནང་

བསྟན་གྱི་བླ་སྤྲུལ་གྱི་ཡང་སྲིད་ལམ་ལུགས་སྐརོ་གླེང་བ》[13] 《ཏཱ་ལས་ཡང་སྲིད་སྐརོ་

གྱི་གཡོ་སྒྱུ་འཁྲབ་པའི་དོན་ངོ་མ་ནི་བོད་རང་བཙན་ཡིན་པ》[14] 《ནགས་ཚང་རིན་

པོ་ཆེས་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གྱི་བླ་སྤྲུལ་ཡང་སྲིད་སྐོར་གྱི་དྲི་བར་ལན་བསྐྱོན་པ》
[15]ཞེས་པ་ལ་སགོས་པའི་ཡིག་ཆ་དེ་དག་གི་བརྗདོ་དནོ་རྣམས་དནོ་ལ་གནས་དང་མི་

གནས་དང། འསོ་ཤིང་འཚམས་པ་ཡིན་མིན་ནི་རྣམ་དཔྱདོ་ལྡན་པའི་ཀླགོ་པ་པ་ོརྣམས་

ཀྱིས་བཀླགས་པ་ཙམ་གྱིས་ཟུར་བསྟན་ལེབ་མཐོང་ཡིན་པས། འདིར་གང་བརྗོད་པར་

[7]  བོད་ལྗོངས་ཉིན་ཚགས་ཀྱི་དཔྱད་གཏམ་མཁན། ༢༠༡༠/༡/༥ བོད་ལྗོངས་ཉིན་ཚགས། པར་ངོས་ ༡-༤ 
[8]   བོད་ལྗོངས་ཉིན་ཚགས་ཀྱི་དཔྱད་གཏམ་མཁན། ༢༠༡༠/༥/༥ བོད་ལྗོངས་ཉིན་ཚགས། པར་ངོས་ ༡-༣ 
[9]   བོད་ལྗོངས་ཉིན་ཚགས་ཀྱི་དཔྱད་གཏམ་མཁན།༢༠༡༠/༨/༣ བོད་ལྗོངས་ཉིན་ཚགས། པར་ངོས་ ༡-༤ 
[10] བོད་ལྗོངས་ཉིན་ཚགས་ཀྱི་དཔྱད་གཏམ་མཁན།༢༠༡༡/༨/༡༧ བོད་ལྗོངས་ཉིན་ཚགས། པར་ངོས་ ༡-༣ 
[11]   བོད་ལྗོངས་ཉིན་ཚགས་ཀྱི་དཔྱད་གཏམ་མཁན། ༢༠༡༡/༩/༡༤ བོད་ལྗོངས་ཉིན་ཚགས། པར་ངོས་ ༡-༤ 
[12]  བོད་ལྗོངས་ཉིན་ཚགས་ཀྱི་དཔྱད་གཏམ་མཁན། ༢༠༡༡/༩/༢༩ བོད་ལྗོངས་ཉིན་ཚགས། པར་ངོས་ ༡-༤ 
[13] http://epaper.chinatibetnews.com/tibet/html/2011-10/10/node_42.htm བུ་ཆུང་། བོད་བརྒྱུད་ནང་

བསྟན་གྱི་བླ་སྤྲུལ་གྱི་ཡང་སྲིད་ལམ་ལུགས་སྐོར་གླེང་བ། བོད་ལྗོངས་ཉིན་ཚགས། པར་ངོས་ ༡-༣ ལ་གསལ།
[14] ཡེ་རྡོར། ཏཱ་ལས་ཡང་སྲིད་སྐོར་གྱི་གཡོ་སྒྱུ་འཁྲབ་པའི་དོན་ངོ་མ་ནི་བོད་བཙན་ཡིན་པ། ༢༠༡༡/༡༡/༣ བོད་

ལྗོངས་ཉིན་ཚགས། པར་ངོས་ ༡-༢-༤ ལ་གསལ།
[97] ནཌ་ཚང་རིན་པོ་ཆེས་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གྱི་བླ་སྤྲུལ་ཡང་སྲིད་སྐོར་གྱི་དྲི་བར་ལན་བསྐྱོན་པ། ༢༠༡༡/༡༡/༩ 

བོད་ལྗོངས་ཉིན་ཚགས། པར་ངོས་ ༣ པར་གསལ།



བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་དུས་དེབ།
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བྱ་བ་ནི་བདེན་པའི་གནད་དོན་ལ་དངོས་ཡོད་ཀྱི་ལམ་ནས་གསལ་བཤད་དམ། ཡང་

ན་འདིའི་སྐོར་དོན་གཉེར་ཅན་རྣམས་ལ་མཛུབ་མོ་རི་སྟོན་གྱི་ཚུལ་དུ་བཀོད་པ་རང་

ཡིན།

 རྒྱ་གཞུང་གིས་ཡང་སྲིད་ཐད་ཐེ་ཇུས་ཀྱིས་ཁྲིམས་སྒྲིག་གཏན་འབེབས་དང་

བསྒྲགས་གཏམ་སྣ་ཚོགས་སྤེལ་ནས་བླ་མ་སྤྲུལ་སྐུའི་ཡང་སྲིད་ཕེབས་ཡུལ་ལ་ཚོད་

འཛིན་བྱེད་པའི་དབང་ནུས་མེད་ཀྱང་། བོད་ཀྱི་ཕྱི་ཕྱོགས་སུ་བཞུགས་པའི་༸རྒྱལ་བ་

རིན་པ་ོཆེ་མཆགོ་གཙོས་པའི་བོད་ཀྱི་ཆསོ་བརྒྱུད་ཁག་གི་བླ་ཆེན་རྣམ་པའི་སྐུ་དབང་

གི་ནུས་པ་འགགོ་ཐབས་ལ་ཆེད་དུ་དམིགས་པ་ཞིག་ཡིན་པ་ནི། “ས་མཚམས་ཕྱི་རལོ་

གྱི་སྒྲིག་འཛུགས་དང་མི་སྒེར་ལ་ལས་བླ་སྤྲུལ་གྱི་ཡང་སྲིད་ལས་དནོ་ལ་ཐེ་ཇུས་བྱེད་པ་

དང་འགོག་རྐྱེན་བཟོ་བ། ཐ་ན་བླ་སྤྲུལ་གྱི་ཡང་སྲིད་ལ་བརྟེན་ནས་སིམ་འཛུལ་དང་

གཏརོ་བཤིག་གཏངོ་རྒྱུ་བཀག་འགགོ་བྱེད་ཆེད་ ༢༠༠༧ ལའོ་ིཟླ་བདུན་པར་རྒྱལ་ཁབ་

ཆསོ་ལུགས་ཅུས་ཀྱིས། 《བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གྱི་བླ་སྤྲུལ་ཡང་སྲིད་ད་ོདམ་བྱ་ཐབས》

ཡངོས་བསྒྲགས་དང་ལག་ལེན་བསྟར་ཡདོ།”[16] ཅེས་པ་ལས་གསལ་འཕྲདོ་ཡངོ་ངེས་

རེད།

 སྤྱིར་བསྟན་པ་དང་འགྲོ་བ་སྐྱོང་བའི་བྱེད་པོ་གཙོ་བོ་ནི། བླ་མ་ཉིད་ཡིན་ལ། 

བླ་མའི་སྤྲུལ་པ་ལ་མཐའ་ཡས་པ་ཡོད་ཅིང་། ལྷག་པར་དུ་ཡུལ་དང། དུས་དང་། ས་

ཚིགས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་འདི་དང་འདི་ལྟ་བུ་ཞིག་གི་ནང་དུ་འཁྲུངས་དང་མ་འཁྲུངས་

སྐརོ་གྱི་ཚད་བཀག་དང་། ཁྲིམས་སྒྲིག་སགོས་གཏན་འབེབས་བྱེད་པ་ནི་ནང་པ་སངས་

རྒྱས་པའི་བླ་མ་དང་སྤྲུལ་སྐུའི་རྣམ་གཞག་སྐརོ་ལ་རྒྱུས་མངའ་གཏན་ནས་མེད་པའམ། 

ཡང་ན་ཆ་རྒྱུས་ཤིན་ཏུ་ཆུང་བར་ཟད་པས། སྤྱི་སྒེར་གང་དང་གང་ཡིན་རུང་བླ་སྤྲུལ་

ཡང་སྲིད་ལམ་ལུགས་འདི་ལ་བསྟོད་པ་བྱེད་འདོད་པའམ། ཡང་ན་སྨད་འདོད་པའི་

[16] http://epaper.chinatibetnews.com/tibet/html/2011-10/10/node_42.htm བུ་ཆུང། བོད་བརྒྱུད་ནང་

བསྟན་གྱི་བླ་སྤྲུལ་གྱི་ཡང་སྲིད་ལམ་ལུགས་སྐོར་གླེང་བ། བོད་ལྗོངས་ཉིན་ཚགས། པར་ངོས་ ༣ པར་གསལ།



རྒྱ་གཞུང་གི་ཡང་སྲིད་ཐད་ཁྲིམས་སྒྲིག་དང་བསྒྲགས་གཏམ།
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གང་ཟག་སུ་ཞིག་ཡིན་ཡང། ཐོག་མར་བླ་མ་སྤྲུལ་སྐུའི་ཡང་སྲིད་ལམ་ལུགས་ཀྱི་དོན་

གནད་ཞིབ་གསལ་ཤེས་པར་བྱེད་རྒྱུ་ནི་ཤིན་ཏུ་ནས་གལ་འགངས་ཆེ་བ་ཞིག་རེད།

 ད་ལྟའི་དུས་སྐབས་འདིར་བླ་མ་སྤྲུལ་སྐུའི་ཡང་སྲིད་ངསོ་འཛིན་ཐད་དམིགས་

ཡུལ་ལམ། ཡང་ན་ཁ་ཕྱོགས་མི་འདྲ་བ་གཉིས་ཡོད་དེ། བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གྱི་

ཕྱོགས་ནས་སྔར་སྲོལ་གྱི་ལམ་ལུགས་ལ་བརྟེན་ནས་ཡང་སྲིད་འཁྲུལ་མེད་གཅིག་

བསྟན་པ་དང་འགྲ་ོབའི་དོན་དུ་བོྱན་པ་རྣམས་ངོས་འཛིན་ཞུས་དང་ཞུ་བཞིན་ཡོད་པ་

དེ་དང་། རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་བླ་སྤྲུལ་བསྐ་ོགཞག་བྱེད་པའི་ཁ་

ཕོྱགས་སམ། ཡང་ན་དམིགས་ཡུལ་གྱི་དགསོ་དབང་སྲིད་ཕོྱགས་གཙོ་བོར་བཟུང་བ་ནི། 

“ཆིང་རྒྱལ་རབས་ཀྱིས་གསེར་བུམ་དཀྲུག་འདོན་ལམ་ལུགས་བཟོས་པ་དེས། ཀྲུང་

དབྱང་སྲིད་གཞུང་གི་དབང་གྲགས་མཚོན་ལ། བོད་ས་གནས་དེ་ཉིད་ཀྲུང་དབྱང་གི་

དོ་དམ་བྱེད་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་དོན་དངོས་ཀྱང་མཚོན་པ།”[17] ཞེས་

དང། ཡང“གོང་མ་ཆིང་ཐའེ་ཙུང་གིས་སྐབས་དེར་ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་ཕོ་ཉ་ལ་སྣེ་ལེན་

གཟབ་རྒྱས་དེ་འདྲ་ཞིག་མཛད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི་ཆིང་རྒྱལ་རབས་སྲིད་གཞུང་གིས་

སགོ་པརོ་འཛིན་པའི་སྲིད་ཇུས་དང་འབྲེལ་བ་ཡདོ་ཅིང། དེའི་སྐརོ་གངོ་མ་ཆན་ལུང་

གིས་བརྩམས་པའི《བླ་མའི་སྐོར་བཤད་པ》ཞེས་པའི་ནང། དེའི་རྒྱུ་མཚན་ནི་རྒྱལ་

ཁབ་ཕྱི་ནང་གི་ཞྭ་སེར་བ་གཙོ་བོར་བཀུར་བ་ནི་མི་འདི་གཉིས[ཏཱ་ལའི་བླ་མ་དང་པཎ་ཆེན]

ཡིན་པས་སོག་པོའ་ིཚོ་པ་ཁག་གིས་བློ་རྩེ་གཅིག་གིས་སྐྱབས་འཚོལ་གྱི་ཡོད་སྟབས། 

ཞྭ་སེར་བསྟན་པ་དར་སྤེལ་བྱེད་པའི་དམིགས་ཡུལ་ནི་སོག་པོ་རྣམས་གནས་བཟོད་

བདེ་པོ་ཡོང་ཆེད་ཡིན། དེ་དོན་ཆུང་ངུ་ཞིག་མིན་པས་སྲུང་སྐྱོང་མི་བྱེད་ཐབས་མེད་

ཡིན་ཞེས་བཤད་ཡོད་པ་རེད།”[18]

[17] http://epaper.chinatibetnews.com/tibet/html/2011-11/09/node_42.htm 《ནགས་གཙང་རིན་པོ་ཆེས་

ཡང་སྲིད་ཀྱི་དྲི་བར་ལན་བསྐྱོན་པ》༢༠༡༡/༡༡/༩ བོད་ལྗོངས་ཉིན་ཚགས། པར་ངོས་ ༣ པར་གསལ།
[18] ཡ་ཧན་ཀྲང་། ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་རྣམ་ཐར། ཤོག་གྲངས་ ༧༩-༨༠ ནང་གསལ།



བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་དུས་དེབ།
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 དེས་ན། གོང་གསལ་དོན་གནད་འདི་དག་ནས། སྲིད་དབང་རིང་ལུགས་པ་

ཞིག་གི་ངོས་ནས་བཤད་ན། དམངས་ཁྲོད་དུ་རྐང་པ་བརྟན་འཛུགས་ཐུབ་པ་བྱེད་རྒྱུ་

ལས་ལྷག་པའི་སྟབོས་ཤུགས་མེད་པས། བདོ་སགོ་མི་དམངས་ཀྱིས་དད་བཀུར་ཆེ་བའི་

བླ་མ་སྤྲུལ་སྐུར་ཆིང་རྒྱལ་རབས་ཀྱིས་བརྩི་བཀུར་མ་ཞུས་ན། དེའི་མི་མང་གི་དམངས་

སེམས་འཁྲུག་ནས་ཆིང་གི་སྲིད་དབང་ལ་འགོག་རྐྱེན་བྱུང་སྟབས། དམངས་སེམས་

རྒྱུན་གནས་ཐགོ་ཆིང་སྲིད་གཞུང་གི་སྲིད་དབང་བརྟན་འཛུགས་ཐུབ་ཆེད་དང་འབྲེལ་

བ་ངེས་ཅན་ཡདོ་པ་ཞིག་ཡིན་པས། རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་ཀྱང་

རང་ཉིད་ཀྱི་སྲིད་དབང་དེ་བོད་ས་མཐའོ་ིཐགོ་གནས་བཟདོ་བདེ་པསོ་རྒྱུན་གནས་ཐུབ་

ཐབས་ལ་བོད་མི་རིགས་ཡོངས་ཀྱིས་དད་བཀུར་ཞུ་སའི་༸རྒྱལ་བ་པཎ་ཆེན་གཉིས་

ཀྱིས་གཙོས་བོད་ཀྱི་ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་གི་བླ་ཆེན་དང་། ཡུལ་ལུང་སོ་སོའ་ིཡུལ་མིས་

སྐྱབས་མགནོ་དུ་འཛིན་པའི་བླ་སྤྲུལ་རྣམས་ཀྱི་ཡང་སྲིད་རྒྱ་གཞུང་གིས་སྟངས་འཛིན་

ཐུབ་པ་བྱས་ཏེ། དེའི་ནུས་པས་རང་ཉིད་ཀྱི་སྲིད་དབང་ཕྱོགས་སུ་བོད་མི་ཚུར་འགུག་

གིས་ཁྲིད་སྟོན་དང་། ཁ་ལོ་སྒྱུར་ཐབས་ལ་རྩོལ་བ་བྱེད་པ་ནི་སྲིད་ཕོྱགས་ཀྱི་གྲུབ་དོན་

དང་དམིགས་ཡུལ་འབའ་ཞིག་ཡིན་པས། དེ“ཉེ་གནས་ལ་ཡ་ང་བ་མ་ཡིན་པར། རོྡག་

འཁྲེས་ལ་ཤ་ཚ་བའི”དཔེ་ཟླར་སོང་བ་སྨོས་མི་དགོས་པ་ཞིག་རེད།

 དཔེར་ན། ང་ཚོས་མཐངོ་ཐུབ་པའི་ཡིག་ཆའི་ཐགོ་འགལ་ཟླའི་གནད་དནོ་མང་

པོ་ཞིག་མངོན་པ་སྟེ། 《མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་སྐྱེ་སྤྲུལ་ཡང་སྲིད་

འཚོལ་བའི་ལག་བསྟར་བྱེད་ཐབས》དང། རྒྱ་ནག་ཆསོ་ལུགས་ལས་དནོ་ལྷན་ཁང་གི་

བཀའ་རྒྱ་ཨང་ལྔ་པ《བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་བླ་སྤྲུལ་གྱི་ཡང་སྲིད་ངོས་འཛིན་དོ་དམ་

བྱེད་ཐབས》ཀྱི་ཡིག་ཆ་དེ་དག་གི་ནང་དནོ་ཚིག་བརྗདོ་དང་འཆལ་གཏམ་འགལ་ཟླར་

འགྱུར་ནས་མི་མང་གི་ཡིད་ཆེས་དང་དད་པར་རོྡག་རལོ་གཏངོ་བཞིན་ཡདོ་པ་དེ་རེད། 

དཔེར་ན། 《མཚོ་སྔནོ་ཞིང་ཆེན་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་སྐྱེ་སྤྲུལ་ཡང་སྲིད་འཚོལ་བའི་



རྒྱ་གཞུང་གི་ཡང་སྲིད་ཐད་ཁྲིམས་སྒྲིག་དང་བསྒྲགས་གཏམ།
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ལག་བསྟར་བྱེད་ཐབས》དོན་ཚན་བཞི་པར་ནང་གསེས་བདུན་ཕྱེ་ཡོད་པ་ནས་ངོས་

འཛིན་མི་ཆོག་པ་གཤམ་གསལ་ལྟར་ཏེ་་་་།

༡·ཕྱི་རྒྱལ་དུ་བྲསོ་བོྱལ་ལ་ཕྱིན་པ་དང་འབྲེལ་མེས་རྒྱལ་ལ་གནདོ་འཚེའི་བྱ་བ་སྤེལ་

མཁན།

༢·ནག་ཉེས་གཞན་རྣམས་བསགས་ཤིང་ལོ་བཅུ་ཡན་གྱི་བཙོན་འཇུག་ཉེས་ཆད་

བཏང་བ།[19]

༣·ཆོས་ལུགས་ཀྱི་ལས་རིགས་ཁོངས་སུ་མི་ཞུགས་མཁན།[20]

༤·སྤྲུལ་སྐུ་རང་སྒེར་གྱིས་སྐྱེ་སྤྲུལ་ངོས་འཛིན་མི་དགོས་པའི་ཞལ་ཆེམས་ཡོད་པ།

 སོགས་འཁོད་ཡོད། ཡིན་ན་ཡང་ཀྲུང་གོ་སྤྱི་ཚོགས་ཚན་རིག་ཁང་གི་ཆིན་

ཡུན་ཀྲང་གིས། 《ཏཱ་ལའི་བླ་མར་ཡང་སྲིད་ཕེབས་པའི་ལམ་ལུགས་མཇུག་སྒྲིལ་བའི་

དབང་ཆ་མེད། ཏཱ་ལའི་བླ་མ་སྐུ་ཕྲེང་རྗེས་མ་ནི་རྒྱལ་གཅེས་པ་ཞིག་ཡིན》ཞེས་འགོ་

བརྗོད་དུ་འཁོད་པའི་ནང“་་་་་གལ་ཏེ་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་དགོངས་པ་

རྫོགས་པ་ཡིན་ན། ཀྲུང་དབྱང་སྲིད་གཞུང་གིས་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གྱི་ཆོ་ག་ཕྱག་

ལེན་དང་ལ་ོརྒྱུས་ཀྱི་གཏན་འབེབས་བརྩི་སྲུང་བྱས་ཏེ་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལགོས་སུ་ཏཱ་ལའི་

བླ་མའི་ཡང་སྲིད་གཏན་འཁེལ་བྱ་རྒྱུ་ཡིན། ཡང་སྲིད་གཏན་འཁེལ་བྱ་རྒྱུའི་རང་དབང་

དེ་ཀྲུང་དབྱང་སྲིད་གཞུང་གི་ལག་ཏུ་ཡདོ། ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་ཚིག་གཅིག་གིས་མི་དགསོ་

ཞེས་ལབ་ན་དེ་མི་དགསོ་པ་བཟ་ོཐུབ་ཀྱི་མ་རེད། ཏཱ་ལའི་བླ་མ་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་ནི་

རང་ཉིད་ཀྱི་མེས་རྒྱལ་ལ་ང་ོརྒལོ་བྱེད་མཁན་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ཡུལ་གྱར་བ་ཞིག་རེད།”[21] 

ཅེས་འཆལ་གཏམ་སྤེལ་ཡོད། དེས་ན་གོང་གསལ་ཁྲིམས་སྒྲིག་གི་ནང་གསེས་དང་པོ་

[19] མཆན། དེའི་ནང་ཤི་འཕོ་དང་བཙོན་དུ་འཇུག་བཞིན་ཡོད་པ་བཅས་ཚུད་ཡོད་ཟེར།
[20] མཆན། དགོན་སྡེ་འམ་ཆོས་ལུགས་ཚོགས་པའི་ནང་ལས་གནས་མི་བཟུང་བ་དང་། སྤྲུལ་སྐུའི་ཐོབ་ཐང་དང་

ནུས་པ་ཉམས་པ་རྣམས་ལ་ཟེར།
[21]  ཆིན་ཡུན་ཀྲང། [ཀྲུང་གོའ་ིསྤྱི་ཚོགས་ཚན་རིག་ཁང་གི་མི་རིགས་རིག་པ་དང་མིའི་རིགས་རིག་པར་ཞིབ་

འཇུག་པ] ༢༠༡༤/༩/༩ སའི་གོ་ལ་སྐོར་བའི་སྐབས་དོན་ཚགས་པར་ཐོག་སྤེལ།



བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་དུས་དེབ།
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དང་། གསུམ་པ། བཞི་པ་རེ་རེར་སྦྱར་ཏེ་དཔྱད་ན། དེ་ནི་སྦྲུལ་མདུད་སྦྲུལ་བཤིག་བྱས་

པ་རང་ཡིན་པས། སྲིད་གཞུང་གི་ཡིག་ཆ་དང་ཡོངས་སུ་རྒྱབ་འགལ་དུ་ཇི་ལྟར་སོང་

མིན་འདི་དང་འདི་ཞེས་འགྲེལ་བརྗོད་མི་དགོས་པར་མཁྱེན་དཔྱོད་བདེ་བའི་སླད་དུ་

ཟུར་ཙམ་འདིར་བཀོད་པ་ཡིན་གྱི། དེ་དང་དེ་འདྲ་བའི་ར་སྤུའི་འུར་རོྡ་ར་ལ་འཁོར་

བའི་དཔེ་དོན་མང་དུ་ཡོད་ཀྱང་ཡོངས་རྫོགས་འདིར་བཀོད་པའི་དགོས་པ་མ་མཆིས།

 ལྷག་པར་དུ་གངོ་གསལ་ཁྲིམས་སྒྲིག་ནང་ཡང་སྲིད་ངསོ་འཛིན་ཞུ་བའི་ཐད། 

འག་ོས་གནས་ནས་རྫངོ་དང་། ཁུལ། ལྗངོས། ཞིང་ཆེན་ནས་དབུས་བར་རིམ་པ་ཇི་སྙེད་

ཅིག་བརྒྱུད་དགོས་པའི་ཐོག འདི་ཆོག་དང་། དེ་མི་ཆོག་གི་སྒྲིག་དོན་མང་དག་ཅིག་

ཡོད་པ་སོགས་གང་ལྟར་གནད་དོན་དབྱེ་ཞིབ་པ་དང་། དཔྱད་གཏམ་མཁན་སོགས་

ཀྱིས་ཡིག་ཆ་དེའི་མག་ོམཇུག་གི་རང་ཚིག་སྔ་ཕྱི་འགལ་བ་དང། རང་འདདོ་དང་ཚིག་

བརྗདོ་འགལ་བའི་ལྟག་ཆདོ་ཀྱི་ཕུང་པ་ོའབའ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་པས། བཙན་འགོ་ཏུ་གནས་

པའི་བོད་རིགས་ཡངོས་ལ་ཉེས་མེད་ཉེས་གཡགོ་བྱེད་རྒྱུའི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་གཡ་ོསྒྱུའི་ལག་

ཆ་ཆེན་པོ་ཞིག་དང། ལོ་རྒྱུས་ཐོག་མི་བདེན་རྫུན་སྒྲིག་གི་འཁྱོག་བཤད་ཀྱི་གཞི་རྩར་

འགྲོ་རྒྱུ་ལས་མ་འདས་པས་ངོས་ལེན་བྱེད་ཐབས་གཏན་ནས་མེད་པ་ཞིག་རེད་ཅེས་

བསྒྲགས་གཏམ་དང་དཔྱད་བརྗོད་སྤེལ་པ་ཡང་ཡོད་པས། དེ་དག་ལ་ཞིབ་ཏུ་བསམ་

དགོས་པ་ཡིན་ནོ། །

དབང་དྲག་ལ་བརྟེན་ནས་དད་མོས་རང་དབང་ལ་ཚོད་འཛིན།

འཛམ་གླིང་ཡར་ཐནོ་གྱི་སྤྱི་སྲལོ་ལྟར་ན་ཆསོ་དད་རང་དབང་ནི། ཆསོ་ལུགས་གང་དང་

གང་ཞིག་ལ་མི་མང་དང་སྒེར་ས་ོསསོ་རང་དབང་ངང་དད་མསོ་དང། སླབོ་གཉེར། ཡང་

ན་ཉམས་ལེན་སགོས་བྱེད་ཆགོ་པ་ཕུད། ད་དུང་ཆསོ་ལུགས་དེ་ཉིད་ཁྱབ་གདལ་གཏངོ་



རྒྱ་གཞུང་གི་ཡང་སྲིད་ཐད་ཁྲིམས་སྒྲིག་དང་བསྒྲགས་གཏམ།
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བའི་རང་དབང་ཡོད་པ་དང། ལྷག་པར་ཆོས་ཕྱོགས་ཀྱི་བྱ་བའི་ནང་སྲིད་གཞུང་གིས་

སྲིད་དོན་བསྲེས་ནས་ཐེ་ཇུས་མི་བྱེད་པ་ཡར་ཐོན་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ནང་མཐོང་ཆོས་སུ་

ཡདོ་པ་དེ་རེད། རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཆསོ་ལུགས་སྲིད་ཇུས་ནང་

ལའང་། “ཆོས་ལུགས་ནི་མིའི་རིགས་ཀྱི་བསམ་བློའ་ིའཚོ་བའི་ཁྲོད་ཡུན་རིང་གནས་

པའི་སྣང་ཚུལ་ཞིག་ཡིན་ལ། དེར་བྱུང་འཕེལ་གྱི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་འབྱུང་གཞི་དང་གོ་

རྟོགས་ཀྱི་འབྱུང་གཞི་ཡོད་པ་དང་། མིའི་འདོད་བློ་དང་བསྟུན་ནས་མི་འགྱུར་བའི་ཕྱི་

རོལ་ཆོས་ཉིད་ཀྱང་ཡོད་པས། ཏང་གི་ཆོས་ལུགས་སྲིད་ཇུས་གཏན་འབེབས་བྱེད་ན། 

ངེས་པར་དུ་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་ཕྱིའི་འཕེལ་རྒྱས་ཆོས་ཉིད་བརྩི་སྲུང་བྱེད་དགོས་པ་ལས། 

སྲིད་འཛིན་གྱི་ཐབས་ལ་བརྟེན་ནས་དེར་ཚོད་འཛིན་བྱེད་པ་དང། ཐ་ན་རྩ་མེད་དུ་

གཏོང་འདོད་པ་ནི་སྟོང་བསམ་ཡིན།”[22] ཞེས་བསྟན་ཡོད།

 དེ་ལྟར་ན། དམ་པའི་ཆསོ་ཀྱི་གཞུང་ལུགས་འདི་རྒྱ་གཞུང་གི་སྲིད་དནོ་པའི་ལྟ་

གྲུབ་མའ་ོཙེ་ཏུང་གི་དགངོས་པ་ཞེས་པ་ལ་སགོས་མི་མང་ཐགོ་བཙན་ཤེད་བཙན་འགེལ་

བྱས་པ་བཞིན་གཏན་ནས་མ་ཡིན་པར། ཆེས་སྔ་མོ་ཞིག་ནས་དམངས་ཁྲོད་དུ་མེད་པ་

ནས་ཡོད་པ་དང། ཡོད་པ་ནས་གནས་པ། གནས་པ་ནས་གོང་དུ་འཕེལ་བ་སོགས་སྲ་

བརྟན་གྱི་རང་བཞིན་དང་ལྡན་པ་ནི། མིའི་རིགས་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་འཕེལ་རྒྱས་དང་བདེ་

རྩའི་བརྒྱུད་རིམ་ཁྲོད་མེས་པོ་གོང་མ་ཚོས་དུས་ཡུན་རིང་པོར་བསྲེགས་བཅད་བརྡར་

བའི་གསེར་བཞིན་དཔྱད་པ་རྣམ་པར་དག་པའི་སྒོ་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་སྟེ་བསམ་བློའ་ི

ཁྱབ་ཁངོས་ནང་རྐང་པ་གཏིང་ཟབ་ཚུགས་ཟིན་པ་མ་ཟད། མང་པསོ་ཡིད་ཆེས་ཐབོ་པ་

དང་རྒྱུ་མཚན་ལྡན་པའི་གཞུང་ལུགས་ཤིག་ཡིན་སྟབས། དེ་ལ་དྲག་སྤྱོད་དམ། ཁྲིམས་

ཀྱི་དབང་ཤུགས་སྤྱད་དེ་མེད་པ་བཟོ་འདོད་པའམ། ཡང་ན་འགྱུར་བ་གཏོང་འདོད་པ་

ནི་རྒྱ་གཞུང་གི་ཆསོ་ལུགས་སྲིད་ཇུས་ནང་གསལ་ལྟར་སྟངོ་བསམ་དུ་འགྱུར་ངེས་རང་

[22] རྒྱ་གཞུང་གི་ཆོས་ལུགས་དད་མོས་རང་དབང་གི་སྲིད་ཇུས་ནང་གསལ།



བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་དུས་དེབ།
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རེད།

 དཔེ་མཚོན་ནི། ཉེ་རབས་ལོ་རྒྱུས་ཁྲོད་རྒྱ་གཞུང་གི་རིག་གནས་གསར་

བརྗེའི“རྙིང་བཞི་རྩ་གཏོར་སྐབས་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ཡོངས་ནང་བོད་ཀྱི་ནང་པ་

སངས་རྒྱས་པའི་དགོན་སྡེ་ ༦༡༨ ཡོད་པ་ནས་ ༥༩༧ རྩ་གཏོར་བཏང་བ་དང་། དགེ་

རྒན་ལས་བཟ་ོ ༥༧༣༩༠ ཡདོ་པ་ནས་ ༣༠༨༣༩ སྐྱ་ལ་ཕབ་བཅུག་ཡདོ། ༡༩༦༦ ལ་ོནས་ 

༡༩༧༦ ལོ་བར་གྱི་རིག་གནས་གསར་བརྗེ་ཆེན་པོའ་ིརྗེས་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ནང། 

དང་ཐོག་དགོན་པ་ ༧༡༡༣ ཡོད་པ་ནས་མཐར་དགོན་པ་ ༨ ལས་ལྷག་མེད། མཚོ་སྔོན་

ཞིང་ཆེན་དང་། ཟི་ཁྲནོ་ཞིང་ཆེན། ཀན་སུའུ་ཞིང་ཆེན། ཡུན་ནན་ཞིང་ཆེན་ཚུད་པའི་

བདོ་ས་ཡངོས་ནང་ཁྱནོ་དགནོ་པ་ ༦༠༠༠ ལྷག་ཙམ་ཡདོ་པ་ནས་དགནོ་པ་བཅུ་གྲངས་

ལས་ལྷག་མེད་པ་རེད།”[23] 

 དེ་དང་་་་་དེ་ལྟ་བུའི་སྲིད་ཇུས་ཀྱི་མཇུག་འབྲས་ལ་ཕྱིར་མིག་བྱས་ན། སྐབས་

དེའི་སྲིད་གཞུང་ནས་སྡིག་པ་མིག་བཙུམ་གྱིས་དམིགས་ཡུལ་ངེས་ཅན་ཞིག་བཟུང་སྟེ་

དྲག་སྤྱོད་ལས་འགུལ་རྒྱ་ཆེར་སྤེལ་བ་དེ་དག་གིས། སོ་སོའ་ིའདོད་དོན་སྒྲུབ་རྒྱུ་ལྟ་ཅི། 

དེ་ལས་ལྡོག་སྟེ་བོད་རིགས་དང། སོག་རིགས། ཡུ་གུར་མི་རིགས་སོགས། ཐ་ན་རྒྱ་མི་

རིགས་ཚོས་ཀྱང་། རང་གི་སེམས་ཁངོ་ན་རང་བཞིན་ལྷན་སྐྱེས་སུ་འཆར་བའི་སྐྱབས་

ཡུལ་དང་རིག་གཞུང་ལ་བརྩེ་ཞེན་ཡདོ་པའི་དབང་གིས་རྒྱ་གཞུང་གི་བྱེད་བབས་དེར་

མི་དགའ་བ་དང། ཟུབ་ཐབས་མེད་པའི་རྨ་རྗེས་ལྟ་བུར་གྱུར་ཡདོ། མདོར་ན་རང་དགྲ་

རང་གིས་བཟོ་བའི་ལས་འགུལ་དེར་རྒྱལ་སྤྱིའི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱིས་ཀྱང་སྐྱོན་བརྗོད་བྱས་

དང་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པ་རེད།

 ལས་འགུལ་དེ་དག་གི་མཇུག་འབྲས་ལ། རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་

[23]   http://www.rfa.org/tibetan/chediklaytsen/ukaylatsen/woser/woeser-wrote-article-
about-chinese-policy-in-tibet-10182013144443.html འོད་ཟེར་གྱི་རྩོམ་ཡིག རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་

ཁུལ་དུ་འཛིན་པའི་ཆོས་ལུགས་སྲིད་ཇུས། ༢༠༡༣-༡༠-༡༨ ཨེ་ཤ་ཡ་བོད་སྐད་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་དྲ་བ།



རྒྱ་གཞུང་གི་ཡང་སྲིད་ཐད་ཁྲིམས་སྒྲིག་དང་བསྒྲགས་གཏམ།
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ཁབ་རང་གིས་ཀྱང་གནངོས་འགྱདོ་དང། དེའི་འགན་འཁྲི་གཞན་ལ[24]གཡགོ་ཐབས་

སྣ་ཚོགས་བྱེད་དགོས་བྱུང་ཡདོ་པ་སོགས་ལ་ཞིབ་ཏུ་བསམ་ན། གལ་ཏེ་རང་གིས་སྤེལ་

བའི་ལས་འགུལ་དང་བྱ་བ་དེ་དག་གིས་སྤྱི་ཚོགས་དང་མི་མང་ལ་གནོད་མེད་ཕན་

བདེ་དངོས་གནས་ཤིག་འགྲུབ་པར་འདོད་ན། གཙོ་བོ་མི་མང་གི་དད་མོས་རང་དབང་

དང། དེ་དང་འབྲེལ་བའི་རིག་གཞུང། ཡང་ན་ཆོས་ལུགས་ལས་དོན་སོགས་ལ་གང་

ལ་གང་འསོ་ཀྱིས་དེ་ལ་དེ་འཚམས་ཤིག་སྤེལ་དགསོ་པ་ལས། རོྡ་ཡར་བཀྱག་སྟེ་རང་གི་

རྐང་པར་བཞུས་པའི་དཔེ་ཟླར་མ་སངོ་བ་བྱེད་རྒྱུ་ཆསོ་སྲིད་གང་གི་ཐད་ནས་ཀྱང་གལ་

འགངས་ཆེ་ལ། རྒྱ་གཞུང་གི་རྩ་ཁྲིམས་དོན་ཚན་སོ་དྲུག་པའི་ནང་ལ་ཡང་། “ཀྲུང་ཧྭ་

མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྤྱི་དམངས་ལ་ཆསོ་ལུགས་དད་མསོ་ཀྱི་རང་དབང་

ཡདོ། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ལས་ཁུངས་དང་། སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་པ། མི་སྒེར་བཅས་གང་ཡིན་

རུང་བཙན་ཤེད་ཀྱིས་སྤྱི་དམངས་ལ་ཆོས་དད་བྱེད་དུ་འཇུག་པའམ་ཆོས་དད་བྱེད་དུ་

མི་འཇུག་པ་བྱེད་མི་ཆགོ ཆསོ་ལ་དད་པ་ཡདོ་པའི་སྤྱི་དམངས་དང་ཆསོ་ལ་དད་པ་མེད་

པའི་སྤྱི་དམངས་སུ་ལའང་མཐོང་ཆུང་བྱེད་མི་ཆོག” ཅེས་འཁོད་ཡོད།

 སྤྱི་ཚོགས་དང་མི་མང་གི་དད་མོས་རང་དབང་ལ་གཞུང་དང། ཚོགས་པ། 

སྒེར་སོགས་དབང་ཤུགས་ཅན་རྣམས་ཀྱིས་སོ་སོའ་ིའདོད་དབང་བཟུང་ནས་བཙན་

བསྒྱུར་བྱས་ཏེ་འགྱུར་མི་ནུས་ལ། དེ་བས་རང་ཕྱོགས་ཀྱི་ལྟ་ཚུལ་བཟུང་ནས་དད་མོས་

བྱེད་ཡུལ་གང་དེར་ཆོག་མིན་གྱི་བཀག་འགོག་མི་ཐུབ་པ་ཞིག་རེད། གང་ཡིན་ཞེ་ན། 

“དད་པ”ནི་དད་ཡུལ་གང་དེ་ལ་དད་པ་བྱེད་མཁན་གང་གིས་སེམས་དང་བའི་སྒ་ོནས་

ཡིད་ཆེས་པ་དང། མསོ་ཤིང་བཀུར་བའི་དནོ་ཡིན་པས། དེ་ཁྲིམས་ཀྱི་དབང་བསྒྱུར་དང་

སྲིད་ཇུས་ཀྱི་གཏན་འབེབས་ལ་བརྟེན་ནས་ཡུལ་འདི་ལ་དད་དགསོ་པ་དང། ཡུལ་འདི་

ལ་དད་མི་ཆགོ་ཅེས་བཙན་དབང་གིས་སྟངས་འཛིན་བྱེད་མི་རུང་ཞིང། གལ་ཏེ་བཙན་

[24] མི་བཞི་ཤོག་ཁག ཝང་ཧུན་ཝུན། ཀྲང་ཁྲུན་ཆའོ། ཅང་ཅིན། ཡའོ་ཝུའུ་ཡོན། (ཝང་ཀྲང་ཅང་ཡའོ་ཟེར)



བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་དུས་དེབ།
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གྱིས་བསྐུལ་ཚེ་དམངས་འདོད་ཀྱི་དད་མོས་རང་དབང་ལ་སྲིད་གཞུང་གིས་རོྡག་རོལ་

བཏང་བ་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་བས། མང་ཚོགས་ཀྱི་དད་མོས་ལ་འགན་ཁུར་དང་ཤ་ཚ་ཡོད་

ན། རྒྱ་གཞུང་གི་ཆོས་ལུགས་སྲིད་ཇུས་ནང་གསལ་བ་བཞིན། “ཆོས་ལུགས་དད་མོས་

ཀྱི་གནད་དོན་ནི་བསམ་བློའ་ིཁྱབ་ཁོངས་ཀྱི་གནད་དོན་ཡིན་ལ། བསམ་བློའ་ིརང་

བཞིན་གྱི་གནད་དནོ་ཚང་མར་བསླབ་བྱ་སླབོ་གས་ོགཏངོ་དགསོ་པ་ལས། བཙན་གྱིས་

བཀའ་ཕབ་མི་རུང་བ་དང། དྲང་ཕོྱགས་ནས་ཁྲིད་སྟནོ་བྱེད་དགསོ་པ་ལས་ཚོད་འཛིན་

བཀག་འགོག་བྱེད་མི་རུང། དམངས་གཙོའི་བྱེད་ཐབས་སྤྱོད་དགོས་པ་ལས། བཙན་

ཤུགས་བཀོལ་མི་རུང་ཞིང། སྒེར་གཅོད་ཀྱི་བྱེད་ཐབས་དེ་བས་སྤྱོད་མི་ཉན། དེ་མིན་

ཚེ་མཇུག་འབྲས་ངན་པ་འབྱུང་ངེས།” ཞེས་པ་ལྟར་དོན་དངོས་དང་འཚམ་པའི་ལག་

བསྟར་དགོས་པ་ཞིག་ཡིན་པ་རེད། 

གསེར་བུམ་དཀྲུག་འདོན་ཟེར་བའི་རྒྱུ་རྐྱེན།

རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྩ་ཁྲིམས་ཀྱི་སྒྲིག་གཞིའི་འགོ་གནས་པའི་

དཔནོ་རིགས་དང་། རྩམོ་པ་པ།ོ རྩམོ་སྒྲིག་པ། དཔྱད་གཏམ་མཁན། ཡང་ན་དྲིལ་བསྒྲགས་

པ་སོགས་ཀྱིས་གསེར་བུམ་དཀྲུག་འདོན་ཟེར་བ་དེ་བླ་སྤྲུལ་ངོས་འཛིན་བྱེད་པའི་མ་

ལག་གལ་ཆེན་ཞིག་དང། དེ་ཡང་དབུས་གཞུང་གི་ཆོག་མཆན་དགོས་ལུགས་སོགས་

དང་འགྲེལ་ནས་དོན་དངོས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ལ་འཁྱོག་བཤད་བྱེད་པ་དེ་རེད། ཤོད་ཚུལ་དེ་

དག་ནི་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་རབས་ཆསོ་འབྱུང་དང་བླ་རབས་ཀྱི་རྣམ་ཐར་ནང་གསལ་བའི་བླ་

མ་སྤྲུལ་སྐུའི་ཡང་སྲིད་ཐད་རྒྱུས་མངའ་ཤེས་རོྟགས་ཞན་པ་དང་། ཡང་ན་རྒྱ་གཞུང་གི་

དྲིལ་བསྒྲགས་ཤུགས་རྐྱེན་དབང་གིས་དནོ་དངསོ་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཤེས་མི་ཐུབ་པ་དང། 

ཡང་ན་ཤེས་ཀྱང་དནོ་དངསོ་མི་ཤདོ་པའམ་ཤདོ་མི་ཕདོ་པར་རང་ཉིད་ལ་སྲིད་གཞུང་དེ་



རྒྱ་གཞུང་གི་ཡང་སྲིད་ཐད་ཁྲིམས་སྒྲིག་དང་བསྒྲགས་གཏམ།

97

ཉིད་ཀྱི་ང་ོས་ོཐབོ་ཆེད་སྤྲེལ་ལད་ཀྱི་ཚུལ་དུ་དནོ་དངསོ་ལས་འགལ་བའི་འཁྱགོ་བརྗདོ་

སོགས་མང་དག་ཅིག་ཐོན་དང་འཐོན་མུས་སུ་ཡོད་པ་དེ་རེད།

 རྒྱ་གཞུང་གིས་སྔ་ཕྱི་བར་གསུམ་དུ་བླ་སྤྲུལ་ཡང་སྲིད་ཀྱི་གནད་དནོ་དེ་ཆསོ་

ཕྱགོས་ཀྱི་བྱ་བ་ཙམ་ལ་གཏན་ནས་མི་བརྩི་བར། ངསོ་འཛིན་བྱས་པའི་བླ་སྤྲུལ་དེ་ཉིད་

ཀྱི་དབང་ཚད་དམ། ཡང་ན་དད་པ་བྱེད་མཁན་གྱིས་ཁྱབ་པའི་ས་ཁངོས་ཀྱི་བདག་དབང་

རྒྱ་གཞུང་རང་ལ་ཡོད་པ་མཚོན་ཆེད་དང་། དེའི་ས་ཁོངས་ལ་སྲིད་གཞུང་དེ་ཉིད་ཀྱི་

དབང་གྲགས་མཚོན་པ་རྒྱུ་མཚན་དུ་བྱས་ནས་མངའ་ཁོངས་བདག་དབང་སྙོན་མེད་

ཡིན་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་གླེང་གཞི་བཟོས་ཏེ་བདེན་དཔང་ཡོང་རྒྱུར་ཁུངས་སྐྱེལ་འགྲེལ་

བརྗོད་དང། གསེར་བུམ་དཀྲུག་འདོན་ཟེར་བ་དེ་མན་ཆིང་སྲིད་གཞུང་གིས་གསར་

གཏདོ་བྱས་པར་འུད་སྒྲགོ་བྱེད་བཞིན་ཡདོ། དནོ་དངསོ་ཐགོ་གསེར་བུམ་དཀྲུག་འདནོ་

གྱི་ལམ་ལུགས་འདི་སྐབས་དེའི་མན་ཇུའི་བཙན་ངོ་མི་ལྡོག་པའི་རིག་གནས་བཙན་

འཛུལ་གྱི་མཚོན་རྟགས་ཤིག་ཡིན་ཞིང། འདས་པའི་ལ་ོརྒྱུས་ཀྱི་ལག་ལེན་ཁྲདོ་བལྟས་

པ་ཡིན་ནའང་གསེར་བུམ་དཀྲུག་འདནོ་གྱི་ལམ་ལུགས་འདི་བླ་སྤྲུལ་ངསོ་འཛིན་བྱེད་

པའི་ལམ་སྲལོ་གལ་ཆེན་ཞིག་གཏན་ནས་མིན་པར། འདི་ཡདོ་ན་འགྲིག་ལ། མེད་ནའང་

འགྲིག་པ་ཞིག་རེད། གཙོ་ཆེ་ཤོས་ངསོ་འཛིན་ཞུ་རྒྱུའི་བྱིས་པ་རང་ངསོ་ནས་སྔནོ་གནས་

རྗེས་དྲན་སོགས་ཀྱི་རྟགས་མཚན་ཡིད་ཆེས་འཕེར་ངེས་ཤིག་ལྡན་པ་དང། ཡང་སྲིད་

ངསོ་འཛིན་གནང་མཁན་དེ་ཆསོ་ཕྱགོས་ཀྱི་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་ཞིག་ཡིན་དགསོ་པ་ལས། 

ལམ་ལུགས་འདི་ངེས་པར་དུ་སྤྱོད་དགོས་པ་ལོ་རྒྱུས་ཀྱིས་གཏན་འཁེལ་ཡོད་པ་ཞིག་

མ་རེད། འདིའི་སྐོར་གོང་དུ་ལེའུ་དང་པོའ་ིནང་བཤད་ཟིན་པ་ལྟར་སྔར་ཡོད་བཞིན་

པའི་ཟན་རིལ་སྒྲིལ་པའི་བྱེད་ཐབས་ལ་དཔེ་བླངས་པའམ་ལད་མོ་བྱས་ནས། གསེར་

ཏིང་ངམ་གསེར་ཀོང་གི་དཀྲུག་སྣོད་བཟོ་རྩལ་གྱིས་གསེར་བུམ་ལ་སྒྱུར་བ་དང་། སྒྲིལ་

བྱའི་ཟན་རིལ་རྒྱ་ཡི་མོ་འདེབས་བྱེད་པའི་བྱང་བུར་སྒྱུར་བ་ཙམ་རང་རེད།



བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་དུས་དེབ།
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 བོད་ཀྱི་སྲིད་དོན་རྒྱལ་རབས་ནང་་་་། 

སྐབས་དེར་འདི་སྣང་ཕལ་བའི་སྣང་ངོར་༸རྒྱལ་དབང་མཆོག་ཀུན་གཟིགས་རིན་

པོ་ཆེའི་སྐུའི་ཚ་རིགས་སུ་གྱུར་པ་མ་ཟད། ཕྱག་མཛོད་དྲུང་པ་ཧོ་ཐོག་ཐུ་དང། ཞྭ་

དམར་ཧོ་ཐོག་ཐུ། ཧལ་ཧ་རྗེ་བཙུན་དམ་པ་ཧོ་ཐོག་ཐུ། བསམ་སྡིངས་རོྡ་རྗེ་ཕག་མོ་

སོགས་བླ་སྤྲུལ་ཆེ་བཙན་མང་པོ་ཞིག་སྐུའི་གཉེན་ཚན་དུ་གྱུར་པས་འབོྱར་མེད་

ཉམ་ཐག་རྣམས་ཀྱི་ཡིད་ལ་ཀུན་རོྟག་གི་འཆར་སྒོ་སྣ་ཚོགས་ཤར་བའི་གླེང་བརྗོད་

ཅུང་ཟད་ཅིག་བྱུང་ཡོད་ཚོད་འདུག་པ། སྐབས་དེར་མན་ཇུའི་དཔོན་རིགས་ཚོས་

འཇུས་ཏེ་གསེར་བུམ་དཀྲུག་འདོན་བྱས་ན་ཚང་མ་ཡིད་ཆེས་བསམ་པ་རྫོགས་པ་

ཡོང་ཚུལ་སྤུ་གྲིའི་སོ་ལ་ཆགས་པའི་སྦྲང་རྩིའི་རང་བཞིན་དེ་མི་མང་གི་རྣ་བར་

བླུགས་ཏེ་རིམ་པས་རིམ་པས་ཐབས་ལམ་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་སྲིད་དོན་གྱི་རྒྱལ་ཁ་

ཆེན་པ་ོཞིག་ཐབོ་པའི་འབད་བརྩནོ་རྒྱུན་རིང་པ་ོཞིག་ནས་བྱས་པ་རེད་ཅེས་བརྗདོ་

སྲོལ་ཡོད་པ་རེད།[25] 

 ཅེས་དང། བོད་ཀྱི་གནས་བབས་ནང་་་།

ཏཱ་ལའི་བླ་མ་དང་པཎ་ཆེན་བླ་མ་རྣམ་གཉིས་ཀྱིས་གཙོས་བོད་དང་སགོ་པའོ་ིསེར་མ་ོ

བའི་དབུ་ཁྲིད་བླ་ཆེན་རྣམས་ཀྱི་ཡང་སྲིད་ངསོ་འཛིན་ཞུ་ཕོྱགས་སྐརོ་དང་འབྲེལ་བ་

ཡདོ་པ་ཞིག་ཡིན། དེ་སྔའི་སྲལོ་རྒྱུན་དུ་ཡང་སྲིད་འདེམས་སྒྲུག་ཞུ་རྒྱུའི་འགན་ཁུར་

བླ་ཆེན་ཁག་དང་བོད་གཞུང་ཁ་ོན་ལ་ཡདོ་པ་ཞིག་ཡིན་པ་དང། དེ་དག་ཀྱང་གནའ་

སྲོལ་ཆོས་ཕོྱགས་ནས་བཤད་པའི་འགྲོ་ལུགས་གཞི་བཟུང་ལག་ལེན་བསྟར་ཡོད། 

གངོ་མའི་བཀའ་ཤགོ་དགངོས་དནོ་གངོ་མ་རང་ཉིད་ཞྭ་སེར་བསྟན་པའི[དགེ་ལུགས་

པ]སྲུང་སྐྱབོ་བྱེད་པ་ོཡིན་པའི་ཆ་ནས་ཆསོ་ལུགས་དེ་བཞིན་ཉེས་སྐྱནོ་གྱི་དྲི་མས་མ་

གོས་ཤིང། ཉེ་དགའ་ཕྱོགས་ལྷུང་ལས་སྐྱོབ་ཆེད་གསེར་བུམ་དཀྲུག་འདོན་གྱི་ལམ་

[25] ཞྭ་སྒབ་པ་དབང་ཕྱུག་བདེ་ལྡན། བོད་ཀྱི་སྲིད་དོན་རྒྱལ་རབས། གླེགས་བམ་དང་པོ། ཤོག་གྲངས་ ༦༠༣-༦༠༤ 



རྒྱ་གཞུང་གི་ཡང་སྲིད་ཐད་ཁྲིམས་སྒྲིག་དང་བསྒྲགས་གཏམ།
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ནས་འདེམས་སྒྲུག་ཞུ་ཕོྱགས་ཀྱི་ལམ་སྲོལ་གསར་གཏོད་བྱས། དེ་ལྟའི་སྒྱུར་བཅོས་

དེས[ཏཱ་ལའི]བླ་མའི་ཡང་སྲིད་འདེམས་སྒྲུག་ཞུ་ཕོྱགས་ཐད་ལ་གོང་མའི་ཤུགས་

རྐྱེན་གང་ཡང་ཐེབས་མེད་པ་མ་ཟད། དེ་ལས་ལྡོག་སྟེ་གལ་ཆེའི་སྔར་སྲོལ་ཆོས་

ཕྱོགས་ཀྱི་ལམ་སྲོལ་ཞིག་ལ་ཐེ་བྱུས་བྱས་པ་ཙམ་གྱིས་ཚབས་ཆེའི་རྒྱུ་རྐྱེན་ཞིག་ཏུ་

གྱུར་བ་རེད།[26]  

 ཅེས་འཁོད། དཔེར་ན། བླ་སྤྲུལ་གཅིག་ལ་ཡང་སྲིད་མང་པོ་བྱུང་བ་ནི། སྤྱི་

ཚོགས་ནང་ཕན་ལས་གནདོ་ཆེར་གྱུར་བར་བརྟེན། དད་ལྡན་མང་ཚོགས་ཀྱི་བླ་ོལ་མི་

འབབ་པའི་གནད་དནོ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཡདོ་པ་རྒྱ་ནག་གཞུང་འབྲེལ་གྱི་ཡངོས་གྲགས་མ་

ཡིན་པའི་ཡིག་ཆའི་ནང་ལའང་གསལ་བ་སྟེ་་་།

དེང་མང་ཚོགས་མང་ཆེ་བས་བླ་མ་གཅིག་ལ་ཡང་སྲིད་གཅིག་ལས་གཉིས་སམ་

གསུམ་བྱུང་བ་ནི་རྙོག་འཛིང་ཆེ་བའི་གནས་ཚུལ་དང་ཤིན་ཏུ་བློ་ལ་མི་བབ་པས། 

དཔེར་ན། ཕྱི་རྒྱལ་དུ་བླ་སྤྲུལ་ངོས་འཛིན་ཞུས་ཚར་བ་ཞིག་ལ་སླར་བོད་རང་ནས་

ངོས་འཛིན་གཞན་ཞིག་བྱུང་བ་སོགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ངེས་པར་དུ་བཀག་འགོག་

དགོས་པ་ཞིག་འདུག གནས་ཚུལ་དེ་ནི་ཤིན་ཏུ་གལ་འགངས་ཆེ་བས་བརྟན་ལྷིང་

ཟབ་ནན་ངང་ཐག་གཅོད་བྱ་དགོས་པ་ལས་ཧ་རེ་ཧུ་རེ་གཏན་ནས་བྱ་རྒྱུ་མེད་ལ་

ཚབ་ཚུབ་ཀྱང་དེ་བས་བྱ་རྒྱུ་མེད། འོན་ཀྱང་གནད་དོན་དེ་དུས་སྔ་ཕྱི་མ་ལྟོས་པར་

ངེས་པར་ཐག་གཅོད་བྱ་དགོས་པ་ཞིག་རེད།[27] 

 ཅེས། ཁྱནོ་ཡངོས་ནས་ཁེ་ཕན་ལ་སྨན་པའི་དྲང་ཕོྱགས་ཀྱི་བསམ་ཚུལ་འདནོ་

[26]   མ་ཡེ་ཁལ་ སཱི་ ཝན་ ཝལཊ་ ཝན་ པརག བོད་ཀྱི་གནས་བབས། བོད་སྒྱུར་འགན་ཁུར་བྱེད་པོ་བོད་གཞུང་

ཤེས་རིག་རྩོམ་སྒྲིག་ཁང་། པར་འགྲེམས་བྱེད་པོ་བོད་གཞུང་བཀའ་ཤག བོད་གཞུང་ཤེས་རིག་པར་ཁང་། ༡༩༨༩ ཤོག་

གྲངས་ ༣༢ ནང་གསལ།
[27]   བོད་ལྗོངས་སྤྱི་ཚོགས་ཚན་རིག་ཁང་ཆོས་ལུགས་ཞིབ་འཇུག་ཟོའ།ོ བོད་དུ་དར་བའི་ནང་པ་སངས་རྒྱས་ཆོས་

ལུགས་ཀྱི་སྤྲུལ་སྐུ་ཡང་སྲིད་ལེན་པའི་སྐོར་ལ་ཞིབ་འཇུག་བྱས་པ། སྤྲུལ་སྐུ་ངོས་འཛིན་བྱ་རྒྱུའི་ཐད་མང་ཚོགས་ཀྱི་

བསམ་འདུན་ཇི་ཡོད་སྐོར། ནང་གསལ།



བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་དུས་དེབ།
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མཁན་ཡང་ཇི་སྙེད་ཅིག་བྱུང་དང་འབྱུང་བཞིན་ཡོད། 

 

ཆོས་དང་ཡང་སྲིད་ཐད་ལྟ་ཚུལ་མི་འདྲ་བ།

རྒྱ་གཞུང་ལ་རྒྱུན་དུ་ཤོད་ཚུལ་ཞིག་ཡོད་པ་ནི། “ཆིང་རྒྱལ་རབས་ནས་བཟུང་བོད་

བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གྱི་བླ་སྤྲུལ་ཆེ་གྲས་ཀྱི་ཡང་སྲིད་ངསོ་འཛིན་ཞུ་བའི་ཐད་གསེར་བུམ་

དཀྲུག་འདནོ་བྱེད་མིན་ལ་མ་ལྟསོ་པར་ཚང་མ་ཀྲུང་དབྱང་སྲིད་གཞུང་གིས་ཆགོ་མཆན་

གནང་བ་དང་ཆོ་ལོ་སྩལ་རྗེས་གཞི་ནས་གཏན་འཁེལ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། དེ་ནི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་

ངེས་སྲལོ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ནས་ད་བར་སྔར་སྲལོ་རྒྱུན་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡདོ།”[28] ཟེར་བ་དེ་

རེད། ཡིན་ནའང། སྔ་དེང་གི་གནས་སྟངས་གང་དུ་བལྟས་པ་ཡིན་ནའང་། ཆིང་རྒྱལ་

རབས་ཀྱི་གངོ་མ་དང་། རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དབང་འཛིན་པ་ཚོས་

ཆསོ་ལུགས་ལ་འཛིན་པའི་འདུ་ཤེས་དང་ལྟ་ཚུལ་ནི་རྦད་དེ་མི་འདྲ་བ་རེད། མན་ཇུའི་

གངོ་མ་རིམ་པ་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་ལ་དད་པ་ཡདོ་པ་དང་། ཁ་ོཚོས་༸རྒྱལ་བ་པཎ་

ཆེན་སོགས་བོད་ཀྱི་བླ་ཆེན་མང་པོ་དབུ་བླར་བསྟེན་མྱོང་བ་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་འབྱུང་རབས་

ལས་གསལ་ཞིང། རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དབང་འཛིན་པ། མགོ་

མའ་ོཙེ་ཏུང་ནས་ད་ལྟའི་ཞིས་ཅིན་ཕིང་བར་ལྷ་མེད་དངསོ་གཙོ་སྨྲ་བའི་ཆསོ་མེད་རིང་

ལུགས་པ་ཞིག་དང། མའོ་ཙེ་ཏུང་གིས“ཆོས་ནི་དུག་རེད། དེ་ལ་སྐྱོན་ཆེན་པོ་གཉིས་

ཡདོ། མི་རིགས་འཕེལ་རྒྱས་དང་ཡུལ་གྱི་ཡར་རྒྱས་ལ་བཀག་འགགོ་བྱེད་ཀྱི་རེད། བོད་

དང་། སོག་པོ་གཉིས་ཀར་ཆོས་ཀྱི་དུག་དེ་འབྱམས་པ་རེད།”[29] ཅེས་ཤོད་མྱོང་ཡོད།

 བོད་ཁུལ་གྱི་རྒྱ་དཔནོ་ཚོས་འབྲེལ་ཡདོ་སྲིད་གཞུང་གི་བཀའ་ལྟར་ཆསོ་དང་

[28] http://epaper.chinatibetnews.com/tibet/page/41/2011-08/17/03/2011081703_pdf.pdf  ༢༠༡༡/༨/༡༧ 

བོད་ལྗོངས་ཉིན་ཚགས། པར་ངོས་ ༣   པར་གསལ།
[29] ༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་མཆོག་གི་མཛད་རྣམ། ངོས་ཀྱི་ཡུལ་དང་ངོས་ཀྱི་མི་མང་། ཤོག་གྲངས་ ༡༣༢ 



རྒྱ་གཞུང་གི་ཡང་སྲིད་ཐད་ཁྲིམས་སྒྲིག་དང་བསྒྲགས་གཏམ།
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ཡང་སྲིད་ཐད་ཐེ་ཇུས་དང་གཅུན་སྡམོ་བྱེད་པའི་དམིགས་ཡུལ་གཙོ་ཆེ་བ་ཞིག་ནི། བླ་

སྤྲུལ་ཡང་སྲིད་སོགས་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་བྱ་བ་ཡོངས་རྫོགས་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་དབང་འཛིན་

པ་ཚོས་བཟུང་ཐུབ་པ་བྱས་ཏེ། དེའི་སྟངས་འཛིན་ཡངོས་རྫགོས་རྒྱ་གཞུང་རང་ཉིད་ལ་

ཐབོ་པ་བྱེད་རྒྱུར་རྩལོ་བ་བྱེད་པ་དེ་རེད། དེ་ཡང་རག་སྡིས་ཀྱིས“བླ་སྤྲུལ་ཡང་སྲིད་ངསོ་

འཛིན་བྱེད་རྒྱུ་རྒྱལ་སྲིད་སྤྱི་ཁྱབ་ཁང་གི་འབྲེལ་ཡདོ་གཏན་འབེབས་ལྟར་རང་ལྗངོས་

ཀྱི་དོན་དངོས་ཟུང་འབྲེལ་ལག་བསྟར་བྱེད་ཐབས་ཞིབ་ཕྲ་གང་མགྱོགས་བཟོས་ནས་

རང་འགུལ་དབང་ཆ་འཛིན་ཐུབ་པ་བྱས་ཏེ་ཏཱ་ལའི་རུ་ཚོགས་ཀྱིས་སྤྲུལ་སྐུའི་ཡང་

སྲིད་ངོས་འཛིན་བྱེད་རྒྱུའི་ཐད་ཐེ་ཇུས་ཀྱིས་དགོན་སྡེ་ཁ་ལོ་བསྒྱུར་རྒྱུར་སྔོན་འགོག་

བྱེད་དགོས།”[30] ཞེས་བཤད་པ་ལས་གསལ་འཕྲོད་ཡོང་ངེས་རེད། 

 ལྷག་པར་དུ་ལོག་འགྲེལ་གྱི་དྲིལ་བསྒྲགས“མེས་རྒྱལ་ཁ་བྲལ་གཏོང་བའི་

ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ལྐོག་གཡོ་འགྲུབ་ཆེད་དུས་རབས་གོང་མའི་ལོ་རབས་དགུ་བཅུ་པར་ཏཱ་

ལའི་བླ་མས་སྤྲུལ་སྐུ་གཅིག་ཚོད་འཛིན་ཐུབ་ན་དགནོ་སྡེ་གཅིག་དང་ས་ཁུལ་གཅིག་

ཚོད་འཛིན་ཐུབ་པ་དང་གཅིག་མཚུངས་རེད་ཅེས་སྐད་ཅོར་རྒྱག་གི་ཡོད”[31]ཚུལ་

བསྒྲགས་ནས་འཁྱགོས་བརྗདོ་འུད་སྒྲགོ་བྱེད་ཀྱི་ཡདོ། ཡིན་ནའང་༸རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོཆེ་

མཆགོ་ནས་བཀའ་མལོ་འདི་འདྲ་ཞིག་ཡུལ་དུས་གནས་སྐབས་གང་དུའང་གཏན་ནས་

གསུངས་པ་མི་སྣང་བས། “ཡང་སྲིད་ཀྱི་གནད་དནོ་འདི་ཡང་སྙིང་སུས‘ཆབ་སྲིད’ཅན་

ལ་འགྱུར་བ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་དམ”[32]ཞེ་ན། འདི་དང་དེ་ལྟ་བུའི་མི་བདེན་རྫུན་སྒྲིག་གི་

ཆོས་མེད་ཡང་སྲིད་རིང་ལུགས་ཀྱི་སྲིད་དོན་པ་རྣམས་ལས་གཞན་མ་མཆིས། །

 མདོར་ན། ཡང་སྲིད་ནི་ཆོས་ཕྱོགས་ཀྱི་གནད་དོན་ཞིག་ཡིན་པ་དང། ཆོས་

[30] བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཟེར་བའི་སྐབས་དེའི་ཀྲུའུ་རེན་རག་སྡིས་ཀྱི་གཏམ་བཤད། ༡༩༩༤/༩/༥ 
[31] http://epaper.chinatibetnews.com/tibet/html/2011-10/10/node_42.htm བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གྱི་བླ་

སྤྲུལ་གྱི་ཡང་སྲིད་ལམ་ལུགས་སྐོར་གླེང་བ། ༢༠༡༡/༡༠/༡༠ བོད་ལྗོངས་ཉིན་ཚགས་པར་ངོས་ ༣  པར་གསལ།
[32] http://epaper.chinatibetnews.com/tibet/page/41/2011-09/29/01/2011092901_pdf.pdf  ༢༠༡༡/༩/༢༩ 

བོད་ལྗོངས་ཉིན་ཚགས། པར་ངོས་ ༣  པར་གསལ།



བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་དུས་དེབ།
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ཀྱི་གནད་དོན་ཞིབ་ཕྲ་རོྟགས་པར་བྱེད་པ་ལ་ཆོས་ལ་ཞུགས་ནས་དཔྱད་གསུམ་དག་

པའི་སྒོ་ནས་རྟོགས་དཔྱོད་དང། ཆོས་ལུགས་ཀྱི་རིག་པའི་གཞུང་ལུགས་ལ་བྱང་ཆ་

ལྡན་དགོས་པ་ལས། ཆབ་སྲིད་ཀྱི་དབང་ཆ་ཙམ་གྱིས་ཐག་གཅོད་བྱེད་པའི་ནུས་པ་

འདང་ཐབས་མེད། གང་ཡིན་ཞེ་ན། འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་གང་ཟག་གི་སྤྱོད་

ཡུལ་དུ་གྱུར་པའི་ལྐགོ་གྱུར་གྱི་ཟབ་གནད་གཅིག་གང་ཟག་རང་ག་བར་རྟགོས་པའི་བླ་ོ

ནུས་མི་ལྡན་པ་ཞིག་རེད། དེས་ན། གངོ་གསལ་བྱུང་རབས་ཀྱི་ལ་ོརྒྱུས་ནང་འཕྲད་པའི་

ཡང་སྲིད་ཀྱི་གནད་དོན་དང། འབྱུང་འགྱུར་ཡོང་སྲིད་པའི་གནད་དོན་ཁག་གཅིག་

གི་ཐད་ད་ོསྣང་དང་བསམ་གཞིགས་དགསོ་པ་རྒྱ་གཞུང་གི་ཡངོས་གྲགས་མ་ཡིན་པའི་

ཡིག་ཆའི་ནང[33]དུ་ཡང་གསལ་བ་ལྟར་ཕན་ངེས་དང་ཕན་ངེས་མ་ཡིན་པའི་དབྱེ་

མཚམས་གསལ་པོ་ཕྱེ་སྟེ། དགག་ཕོྱགས་དང་སྒྲུབ་ཕོྱགས་ཀྱི་ལས་དོན་མཐའ་དག་མི་

འཕྱུག་པ་དགོས་རྒྱུ་ནི་ཆེས་དགོས་ངེས་རང་བཞིན་གྱི་གནད་དོན་ཞིག་ཡིན་ནོ་ཞེས་

ཡང་བསྐུལ་དང་བཅས་མཇུག་བསྡུ་བར་བྱའོ།། །།

[33] མཆན། བོད་ལྗོངས་སྤྱི་ཚོགས་ཚན་རིག་ཁང་ཆོས་ལུགས་ཞིབ་འཇུག་ཟོའ།ོ བོད་དུ་དར་བའི་ནང་པ་སངས་

རྒྱས་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་སྤྲུལ་སྐུ་ཡང་སྲིད་ལེན་པའི་སྐོར་ལ་ཞིབ་འཇུག་བྱས་པ། འདིའི་ཐད་ཡོང་སྲིད་པའི་གནད་དོན་

ཁག་གཅིག་ཡོད་པར་དོ་སྣང་དང་དགོངས་པ་ཟབ་མོ་བཞེས་དགོས་ཞེས་པའི་ནང་་་་་་་་་་་

༡. རྒྱལ་ནང་གི་བོད་དང་ཕྱིར་སྡོད་བོད་རིགས་བར་དེང་སྐབས་ཆབ་སྲིད་ལངས་ཕྱོགས་དང་སྤྱི་ཚོགས་ལམ་ལུགས་མི་

འདྲ་བའི་འོག་ཡང་སྲིད་ངོས་འཛིན་ཐད་རྙོག་འཛིང་ཆེ་བས་ཟབ་ནན་དང། གང་ཐུབ་ཀྱིས་གཅིག་གྱུར་དང་མཐུན་

སྒྲིལ་བརྩོན་ལེན་བྱེད་པའི་རྩ་དོན་གཞིར་བཟུང་སྟེ་ཞིབ་དཔྱད་གཏིང་ཟབ་དང་སྔ་ཕྱིའི་གནས་ཚུལ་ལ་ལྟ་རྟོག་གིས་

ཡང་དག་པའི་ཐག་གཅོད་བྱུང་ན་དགེ་མཚན་ཆེ་བ།

༢. སྤྲུལ་སྐུ་ངོས་འཛིན་བྱ་རྒྱུའི་གནད་དོན་ཐད་ད་དུང་དོ་སྣང་གནང་དགོས་པ་ཞིག་ནི་ལོ་རྒྱུས་ཐོག་ས་ཁུལ་རང་

བཞིན་དང་ཆོས་ལུགས་གྲུབ་མཐའི་རང་བཞིན་མང་ཚོགས་ཀྱི་དད་མོས་རང་བཞིན་སོགས་ལ་ལྟ་རྟོག་ཟབ་མོ་མཛད་

དགོས་པ་མ་ཟད་ད་དུང་དེ་ཚོའི་དེང་སྐབས་ཀྱི་འགྱུར་ལྡོག་ལ་ཡང་དོ་སྣང་མཛད་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་རེད།

༣. ཏཱ་ལའི་བླ་མས་ཕྱི་རྒྱལ་དུ་ངོས་འཛིན་གནང་བའི་སྤྲུལ་སྐུ་རྣམས་ལ་རང་རེའི་སྲིད་གཞུང་གི་ངོས་འཛིན་གནང་གི་

རེད་དམ། ཕྱི་རྒྱལ་གྱིས་ལྟ་སྟངས་གང་འདྲ་ཞིག་འཛིན་གྱི་རེད་དམ།

༤. འབྱུང་འགྱུར་ང་ཚོས་སྤྲུལ་སྐུ་ཡང་སྲིད་ངོས་འཛིན་བྱས་པར་མང་ཚོགས་ཀྱིས་བརྩི་བཀུར་ག་ཚོད་ཐོབ་ཀྱི་རེད་དམ།

༥. གལ་ཏེ་ངོས་འཛིན་གཅིག་གྱུར་མ་བྱུང་ན་དེས་འཛམ་གླིང་ཐོག་དང་རྒྱལ་ནང་དུ་ཤུགས་རྐྱེན་གང་འདྲ་ཞིག་ཡོང་

གི་རེད་དམ། 
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༄༅། །རྒྱ་གཞུང་གིས་བོད་བཙན་བཟུང་བྱས་ཚུན་དང་། ལྷག་པར་དུ་ ༡༩༨༠ གྱ་གྲངས་

ནས་ཆསོ་ཕོྱགས་ཐད་ཆགོ་མིན་གྱི་ཁྲིམས་སྒྲིག་སྣ་ཚོགས་བཟསོ་པ་དང་དམིགས་བསལ་

བླ་སྤྲུལ་ཡང་སྲིད་ངསོ་འཛིན་གྱི་བྱ་བར་སྟངས་འཛིན་དང་ཡང་སྲིད་བཙན་བསྐ་ོབྱས་

པ་སོགས་ཀྱིས་ཆོས་དད་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་མི་བདེ་བ་བཟོ་རྒྱུར་སྐུལ་འདེད་ཤུགས་ཆེ་བྱེད་

པ་དེ་རེད། ཡིན་ནའང་བླ་སྤྲུལ་ཡང་སྲིད་ནི་མི་མང་གི་ཡིད་ཆེས་ལྡན་པའི་ཆསོ་ལུགས་

ཀྱི་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པས་ཆསོ་ལུགས་ཀྱི་ཆ་ོག་དང་ལ་ོརྒྱུས་ཀྱི་ངེས་སྲལོ་ལྟར་ངསོ་འཛིན་

མ་བྱུང་ན། མིག་སྔར་པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་པའི་ཡང་སྲིད་ངསོ་འཛིན་ཐད་རྒྱ་གཞུང་

གིས་ཐེ་བྱུས་བྱས་པར་བརྟེན། དཀའ་ངལ་གསུམ་དང། མི་ཐབོ་པའི་གནད་དནོ་གསུམ་

བྱུང་ཡོད་པ་ལྟ་བུ་རེད། 

 དེ་ཡང་་་།

 གཅིག་ནས་དད་ལྡན་མང་ཚོགས་ཀྱི་ལུས་སེམས་ལ་དཀའ་ངལ་དང་། 

 གཉིས་ནས་སྲིད་གཞུང་གནས་བཟོད་མི་བདེ་བའི་དཀའ་ངལ། 

 གསུམ་ནས་སྤྲུལ་མིང་འཛིན་པ་རང་ཉིད་ཡིད་སེམས་མི་བདེ་བའི་དཀའ་ངལ།

  བཅས་གསུམ་དང། 
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 མི་ཐོབ་པ་གསུམ་ནི། 

 མང་ཚོགས་ཀྱིས་སྐུ་གོང་མ་ལྟ་བུའི་ཡིད་ཆེས་དང་དད་མོས་མི་ཐོབ་པ་དང།

 སྲིད་གཞུང་གིས་དེ་འབྲེལ་མང་ཚོགས་ལ་ཡིད་ཆེས་མི་ཐོབ་པ། 

 སྤྲུལ་མིང་འཛིན་པ་རང་ཉིད་ཀྱང་གཞུང་དམངས་གཉིས་ལ་ཤུགས་རྐྱེན་གྱི་

ཕན་ནུས་མི་ཐོབ་པ་བཅས་རེད།

 དེས་ན། “ལ་ོརྒྱུས་ནི་ལ་ོརྒྱུས་རང་ཡིན་པས་ལ་ོརྒྱུས་ནི་རང་དགར་གདམ་ག་

བྱེད་མི་རུང། མི་རིགས་ཤིག་གི་ལོ་རྒྱུས་ནི་མི་རིགས་དེའི་ཆགས་ས་བརྟེན་སའི་རྨང་

གཞི་ཞིག་ཡིན།”[1] ཅེས་པ་ལྟར། དེ་སྔ་བོད་ཀྱི་བྱུང་རབས་ལ་ོརྒྱུས་ནང་ལའང་ལྷ་བཟང་

ཁང་དང་སྡེ་སྲིད་དབར་གྱི་འགལ་ཟླའི་འཐབ་རྩདོ་ཁྲདོ་ལྷ་བཟང་ཁང་གིས་ཡང་སྲིད་

རིང་ལུགས་སྤྱད་དེ་སྐུ་ཞབས་ཡེ་ཤེས་རྒྱ་མཚོ་༸རྒྱལ་བའི་ཡང་སྲིད་ལ་བཙན་བསྐོས་

བྱས་ཀྱང་བོད་མི་མང་གིས་ཡིད་ཆེས་ཀྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་མི་ཐོབ་པས་ནུས་མེད་དུ་གྱུར་བ་

རེད། དེ་ཡང“ལྷ་བཟང་ཁང་གིས་ཕྲུ་གུ་དེར་པད་དཀར་འཛིན་པ་ངག་དབང་ཡེ་ཤེས་

རྒྱ་མཚོ་ཞེས་མིང་བཏགས་ནས་གསེར་ཁྲིར་མངའ་གསོལ་ཡང་བོད་འབངས་སྐྱེ་བོ་

ཀུན་གྱིས་ལྷ་བཟང་ཁང་གི་གཡོ་སྒྱུ་གསལ་ཞིང་གསལ་བར་རྟོགས་ནས‘སྐུ་ཞབས་ཡེ་

ཤེས་རྒྱ་མཚོ་ལགས’ཞེས་འབོད་པ་ལས། སུས་ཀྱང་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་ཡིན་པ་ཁས་ག་ལ་

ལེན།”[2] ཞེས་དང། “ཚངས་དབྱངས་རྒྱ་མཚོ་པེ་ཅིང་དུ་སྐྱེལ་བར་བཏང་རྗེས་ལྷ་

བཟང་ཁང་གིས་སྡེ་སྲིད་ལུང་ཟུར་དང་གྲོས་མོལ་བྱས་ནས་ ༡༧༠༧ ལོར་པད་དཀར་

འཛིན་པ་ཡེ་ཤེས་རྒྱ་མཚོ་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་སྐུ་ཕྲེང་དྲུག་པར་བསྐསོ་ཤིང་པ་ོཏ་ལའི་ཕ་ོབྲང་

དུ་གདན་དྲངས་ནས་ཁྲི་འདོན་བྱས་ཏེ་སྔ་ཕྱིར་ལོ་བཅུ་གཅིག་ཕྱིན། འོན་ཀྱང་བོད་མི་

[1] http://tibet.cpc.people.com.cn/mediafile/201312/28/F2013122812430784867202499.pdf ཞིས་ཅིན་

ཕིང་གིས་བཤད། མི་དམངས་ཉིན་རེའི་ཚགས་པར། པར་ངོས་ ༡ ནང་གསལ།
[2]  ཕུན་ཚོགས་ཚེ་རིང་། དེབ་ཐེར་ཀུན་གསལ་མེ་ལོང་། བོད་ལྗོངས་མི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང། ༡༩༨༧ ལོར་པར་དུ་

སྐྲུན། ཤོག་གྲངས་ ༢༨༡-༢༨༢  ནང་གསལ།
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དམངས་རྣམས་ཀྱིས་ཡེ་ཤེས་རྒྱ་མཚོ་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་རྫུན་མ་རེད་བསམ་ནས་ཁས་ལེན་

གཏན་ནས་མ་བྱས་པ་རེད།”[3] 

 དེ་དང་ཕོྱགས་མཚུངས“ཚངས་དབྱངས་རྒྱ་མཚོ་ས་སྨད་དུ་ཕེབས་ཐནོ་གནང་

རྗེས་ལྷ་བཟང་ཁང་གིས། གནས་ཆེན་ཁ་བ་དཀར་པརོ་སྤྱི་ལ་ོ ༡༦༨༦ བོད་མེ་སྟག་ལརོ་

འཁྲུངས་ཤིང། ས་ཡོས་ལོར་འབྲས་སྤུངས་སུ་ཕེབས་པའི་མཚན་རྟགས་བཟང་བའི་

སྤྲུལ་སྐུ་ངག་དབང་ཡེ་ཤེས་རྒྱ་མཚོ་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་སྐུ་ཕྲེང་དྲུག་པ་ཡིན་པར་ངསོ་འཛིན་

ཞུས་ཏེ་པ་ོཏ་ལའི་གསེར་ཁྲིར་མངའ་གསལོ་ཞིང། ལ་ོབཅུ་གཅིག་ཙམ་ཁྲི་ལ་བཞུགས་

ན་ཡང། བོད་ཀྱི་སེར་སྐྱ་མང་ཚོགས་ཚོས་ཁོང་ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་ཡང་སྲིད་ཡིན་པར་

ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་མེད།”[4] ཡིན་ནའང་ད་ལྟའི་རྒྱ་ནག་སྲིད་གཞུང་གིས་ལོ་རྒྱུས་

ཀྱི་སྔོན་དཔེའི་བསླབ་བྱར་ཕོྱགས་བསྡོམས་མི་བྱེད་པར། པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་པའི་

ཡང་སྲིད་ལ་ཐེ་བྱུས་བྱས་ཏེ་ཆོས་དད་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་མི་བདེ་བ་བཟོས་ནས་བླ་མས་བླ་

མའི་ནུས་པ་ཐོན་དུ་མི་བཅུག་པ་དང། སྤྲུལ་སྐུས་སྤྲུལ་སྐུའི་བྱ་བ་སྒྲུབ་ཏུ་མི་བཅུག་པ་

ནི་ད་ལྟའི་དངོས་བྱུང་གནས་སྟངས་ཀྱིས་ར་སྤྲོད་འཕེར་བ་ཞིག་རེད།

 ལྷག་པར་དུ་བླ་སྤྲུལ་གང་དང་གང་ཡིན་རུང། དེ་དང་དེ་ཡི་མཚན་ཡང་སྲིད་

ངོ་མ་དེར་འཇུག་པ་ལས། ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ཁེ་ཕན་ཆེད་གཡོ་ཇུས་ཀྱིས་ངོས་འཛིན་བྱས་

རིགས་ལ་མཚན་དེ་མི་འཇུག་པ་གོང་གསལ་བྱུང་རབས་ལོ་རྒྱུས་ཀྱིས་ར་སྤྲོད་བྱས་པ་

ལྟར་ལགས་ཤིང། ༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་བཀའ་སློབ་ནང་དུ་

ཡང་་་་།

པཎ་ཆེན་ཞེས་པའི་མཚན་གྱི་འབྱུང་ཁུངས་ནི་བོ་དོང་ཕོྱགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་གྱིས་

[3] ཡ་ཧན་ཀྲང་། ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་རྣམ་ཐར། མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༡༩༨༦ ཟི་ལིང་། ཤོག་གྲངས་ ༡༠༠ 
[4]  ཆབ་སྤེལ་ཚེ་བརྟན་ཕུན་ཚོགས། ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན། བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་རགས་རིམ་གཡུ་ཡི་ཕྲེང་བ། བར་ཆ། བོད་

ལྗོངས་སྤྱི་ཚོགས་ཚན་རིག་ཁང་ནས་སྒྲིག་རྩོམ། བོད་ལྗོངས་བོད་ཡིག་དཔེ་རྙིང་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ནས་སྐྲུན། ༡༩༩༠ བོད་

ལྗོངས་ཤིན་ཧྭ་པར་འདེབས་བཟོ་གྲྭས་པར། ཤོག་གྲངས་ ༦༩༡-༦༩༢ ནང་གསལ།
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༸རྒྱལ་བ་སྐུ་ཕྲེང་དང་པོ་རྗེ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པར‘ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་དགེ་འདུན་

གྲུབ་པ’ཞེས་དང། དཔལ་མགོན་གདོང་བཞི་པས། ཁྱེད་ནི་པཎྜི་ཏ་ཆེན་པོ་ཡིན་

གསུངས་པར་བརྟེན། དུས་དེ་ནས་བཟུང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་དགེ་འདུན་གྲུབ་དང། 

པཎ་ཆེན་དགེ་འདུན་གྲུབ་ཅེས་པ་ཡོངས་གྲགས་ཡིན། ༸རྒྱལ་བ་སྐུ་ཕྲེང་དང་པོ་རྗེ་

དགེ་འདུན་གྲུབ་པས་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོ་ཕྱག་བཏབ་པ་དང་། རྗེ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ་

གཤེགས་པའི་རྗེས་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོའ་ིཁྲི་ལ་ཕེབས་མཁན་ཁྲི་ཐོག་བཅུ་གསུམ་བྱུང་

བ་རྣམས་ལའང་པཎ་ཆེན་ཞེས་པའི་མཚན་དེ་རྒྱུན་འཛིན་རང་འཇགས་སུ་གནས་

ཡོད།[5]

 ཅེས་དང། ཝང་ལིས་ཞུང་གིས་ཀྱང་། པཎ་ཆེན་གྱི་ཡངོ་ཁུངས་ནི་ཆསོ་ཕོྱགས་

ནས་ཡིན་པ་ལས་སྲིད་དང་འབྲེལ་བ་མེད། ‘པཎ་ཆེན’ནི་ཐ་སྙད་ཅིག་ཡིན་པ་ལས་

དབང་ཆ་ཞིག་མིན། དེ་བོད་ཀྱི་ཡིན་པ་ལས་རྒྱ་ནག་གི་མ་རེད། དེ་བས་རྒྱ་ནག་སྲིད་

གཞུང་ནས་ངསོ་ལེན་བྱས་པ་ཙམ་ལས་པཎ་ཆེན་ང་ོམར་འགྱུར་མི་ཐུབ། བོད་མི་རིགས་

ནས་ངསོ་ལེན་དང་དད་གུས་བྱས་ན་གཞི་ནས་པཎ་ཆེན་ང་ོམ་དེ་ཆགས་པ་རེད། ཁངོ་

རང་ཉིད་ནས་ཀྱང་པཎ་ཆེན་ངོ་མ་དེ་གནང་འདོད་ན་བོད་མི་རིགས་དང་དེ་བས་ཁ་

བྲལ་ཐབས་མེད།[6]  ཅེས་རྩོམ་ཡིག་ནང་སྤེལ་ཡོད། གོང་གསལ་གྱི་གནད་དོན་དེ་

དག་ལ་བརྟེན་ནས་སྤྱི་ཚོགས་སགོས་གཞུང་སྒེར་གང་ཡིན་རུང། བླ་སྤྲུལ་ངསོ་འཛིན་

སོགས་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་ཞིག་ཡིན་ཕྱིན་ཆོས་ལུགས་དང་འབྲེལ་དགོས་པ་

ལས། ཆབ་སྲིད་ཀྱི་དགསོ་དབང་དུ་སྤྱོད་མི་རུང་ལ། དངོས་ཡོད་དང་འཚམ་པའི་ཐག་

གཅདོ་དགསོ་པ་ལས། རང་ཤེད་དང་བཙན་བཀའི་ལམ་དུ་འཇུག་མི་རུང། ལ་ོརྒྱུས་ལས་

བྱུང་བའི་མཚན་གནས་དེ་ལ་ོརྒྱུས་དེ་ལྡན་གྱི་ད་ོབདག་རང་ཉིད་ལ་འཇུག་པ་ལས། ཞྭ་

[5]  http://bod.asia/h-h-statements-collection  ༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་མཆོག བཀའ་སློབ་སྙིང་

གི་ནོར་བུ། ༸རྒྱལ་བ་དང་པཎ་ཆེན་གྱི་སྐོར། ཤོག་གྲངས་ ༩༡  ནང་གསལ།
[6] ཝང་ལིས་ཞུང་། རྒྱ་ནག་སྲིད་གཞུང་ནས་བསྐོ་གཞག་བྱས་པའི་པཎ་ཆེན་གྱི་མ་འོངས་མདུན་ལམ། ༢༠༠༦/༦/༢༧ 
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དཔེ་ལྷམ་འགེབས་ལྟ་བུ་མི་རུང་བ་ངེས་པར་དུ་ཤེས་པར་བྱ་དགོས།

 གཞན་ཡང་བླ་སྤྲུལ་གང་དང་གང་དེའི་ཡང་སྲིད་ཕེབས་པའི་དགསོ་དནོ་ཇི་

བཞིན་འཁྲུལ་བྲལ་ངསོ་འཛིན་མ་བྱུང་བར། ཆབ་སྲིད་དང། དཔལ་འབོྱར། ཁེ་དབང་

ལ་སོགས་པའི་ཤུགས་རྐྱེན་ལ་བརྟེན་ནས་ངོས་འཛིན་བྱུང་བ་ནི་སྐུ་སྐྱེ་བསྟན་འགྲོའ་ི

དོན་དུ་བོྱན་པའི་དགོས་པ་ལས་ལྡོག་སྟབས། འདུས་སྡེ་དང་དམངས་སྡེ་སོགས་སྤྱི་

སྒེར་ཕྱོགས་གང་ཐད་ལ་ཕན་ལས་གནོད་ཆེའི་མཇུག་འབྲས་ཚབས་པོ་ཆེ་བྱུང་དང་

འབྱུང་བཞིན་པ་ནི་མཐོང་ཆོས་སུ་གྱུར་ཞིང། དེང་སྐབས་དམངས་ཁྲོད་ཀྱི་སློབ་གྲྭ་ཆེ་

མ་ོསགོས་ཀྱི་ནང་དུའང“ཡང་སྤྲུལ་ངསོ་འཛིན་ལམ་ལུགས་ལ་མཐའ་མཇུག་གི་ལག་

བརྡ་གཏོང་བ།”[7] ཞེས་སོགས་བླ་སྤྲུལ་རེ་འགའི་བྱེད་བབས་ཀྱིས་བོད་ཀྱི་བླ་མ་སྤྲུལ་

སྐུའི་ཡང་སྲིད་ལམ་ལུགས་སྤྱི་ལའང་དམངས་ཁྲོད་དུ་མི་འདོད་པ་བྱེད་མཁན་གང་

ཙམ་བྱུང་བཞིན་ཡདོ་པ་དེ་དག་གིས་ཡང་དག་པ་གང་ཡིན་དང་། ཡང་མ་དག་པ་གང་

ཡིན་གྱི་དོན་དངོས་གནས་ཚུལ་ངོ་མ་ཤེས་རྟོགས་ཐུབ་པའི་ཡིད་ཆེས་དང་བཅས།། །།

[7] http://dakpagyatso.blogspot.in/2013/06/blog-post_3476.html ནུབ་བྱང་མི་རིགས་སློབ་ཆེན་གྱི་
རང་མོས་གླེང་སྟེགས་སྐབས་ ༤༦ པའི་སྟེང་གི་གཏམ་བཤད།
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དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་རིགས།

[1] དུང་དཀར་བློ་བཟང་འཕྲིན་ལས《དུང་དཀར་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ》༢༠༠༢/༤ ཀྲུང་གོའ་ིབོད་

རིག་པ་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

[2] http://epaper.chinatibetnews.com/tibet/page/41/2011-11/09/03/2011110903_

pdf.pdf 《ནགས་གཙང་རིན་པོ་ཆེས་ཡང་སྲིད་སྐོར་གྱི་དྲི་བར་ལན་བསྐྱོན་པ》༢༠༡༡/༡༡/༩ བོད་

ལྗོངས་ཉིན་རེའི་ཚགས་པར། 

[3] རྫོགས་ཆེན་དཔོན་སློབ་ཀརྨ་གསུང་རབ་ངེས་དོན་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་ནས་ཕྱོགས་

བསྒྲིགས། 《ཀ་རབས་རྣམ་ཐར》༢༠༠༦/༦/༢༦ དྷཱ་ས་མཚུར་སྒར་བླ་བྲང་། འགྲོ་ཕན་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་

གིས་པར་དུ་སྐྲུན།

[4] ཞྭ་སྒབ་པ་དབང་ཕྱུག་བདེ་ལྡན། 《འཁྱོག་བཤད་རྣག་ཁྲག་འབྱིན་བྱེད་བདེན་པའི་གཙགས་བུ》 

བོད་གཞུང་དྲིལ་བསྒྲགས་ཁང་ནས་པར་འགྲེམས་ཞུས།

[5] ༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས། 《ཡང་སྲིད་ཕེབས་ཕྱོགས་བཀའ་སློབ》 

༡༩༩༧/༧/༢༩ སྐུ་སྒེར་ཡིག་ཚང་། ༢༠༠༨ ལ་པར་དུ་སྐྲུན།

[6]  ཚུལ་ཁྲིམས་བཟང་པོ། 《གཏེར་ཆེན་ལས་རབ་གླིང་པའི་རྣམ་ཐར》༡༩༧༤ རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་ས་

དིལླིར་པར་དུ་སྐྲུན།

[7] ྋརྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས། ༢༠༠༧/༡༠/༡༥ ཨ་རིའི་ནིའུ་ཡོག་གྷེ་

རི་སཱན་སློབ་གླིང(Garrison Institute, New York)དུ་བྱང་ཨ་རིའི་བོད་རིགས་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོའ་ི

ཚོགས་ཆེན་ཐོག་སྩལ་པའི་བཀའ་སློབ། 

[8] ྋརྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས། ༢༠༠༧/༡༠/༡༦ ཨ་རིའི་རླུང་འཕྲིན་ཁང་གི་བཅའ་འདྲིར་

བཀའ་ལན་སྩལ་པ། 

[9] ༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས། ༢༠༡༡/༩/༢༤ བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་
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གྱི་རྗེས་འཇུག་སེར་སྐྱ་ཀུན་དང་བོད་དང་བོད་མིར་འབྲེལ་ཆགས་ཀྱི་སྐྱེ་འགྲོ་ཡོངས་ལ་སྩལ་པའི་

བཀའ་སློབ།

[10]  《ཀརྨ་ཀམ་ཚང་གི་ལོ་རྒྱུས་ནོར་བུའི་ཕྲེང་བ》

[11] 《འཕགས་པ་འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་གི་འཁྲུངས་རབས》༡༩༧༥/༣/༡༧ ཝཱ་རཱ་ཎ་སཱི་ལེགས་

བཤད་གཏེར་མཛོད་པར་ཁང་དུ་པར་སྐྲུན། ༡༩༨༤ བོད་གཞུང་ཤེས་རིག་པར་ཁང་ནས་བསྐྱར། 

[12] ཀོང་སྤྲུལ་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ། 《འདུ་ཤེས་གསུམ་ལྡན་སྤོང་བ་པ་གཟུགས་བརྙན་པདྨ་གར་གྱི་

དབང་ཕྱུག་འཕྲིན་ལས་འགྲོ་འདུལ་རྩལ་གྱི་རྟོགས་པ་བརྗོད་པའི་དུམ་བུ་སྨིག་རྒྱུའི་བདུད་རྩི》དཔེ་

གཟུགས་པར་མ།

[13]  《ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོའ་ིརྣམ་ཐར། ངོ་མཚར་ཀུན་གསལ་ནོར་བུའི་མེ་ལོང་གསར་པ》

[14] ཞབས་དཀར་ཚོགས་དྲུག་རང་གྲོལ། 《The Life of Shabkar ཞབས་དཀར་གྱི་མི་ཚེ》 

༢༠༠༡/༡/༦ ལ་ནིའུ་ཡོརྐ་ཏུ་བཏོན།

[15] ཛམ་ཐང་མཁན་པོ་བློ་གྲོས་གྲགས་པ། 《ཇོ་ནང་ཆོས་བྱུང་ཟླ་བའི་སྒྲོན་མེ》དྷ་རྨ་ཤཱ་ལ། ༡༩༩༣ 

ལོར་པར་དུ་སྐྲུན།

[15] འབྲས་སྤུངས་མཁན་ཁྲི་བསྟན་པ་བསྟན་འཛིན། 《ཆོས་སྡེ་ཆེན་པོ་དཔལ་ལྡན་འབྲས་སྤུངས་

བཀྲ་ཤིས་སྒོ་མང་གྲྭ་ཚང་གི་ཆོས་བྱུང་དུང་གཡས་སུ་འཁྱིལ་བའི་སྒྲ་དབྱངས》མོན་གྷོ་ཌི་ནས་པར་

དུ་སྐྲུན།

[16] 《དཀར་མཛེས་ཁུལ་གྱི་དགོན་སྡེ་སོ་སོའ་ིལོ་རྒྱུས་གསལ་བར་བཤད་པ》 ༡༩༩༥ ལོར་ཀྲུང་

གོའ་ིབོད་ཀྱི་ཤེས་རིག་པར་སྐྲུན་ཁང་ནས་བཏོན་པ། ཤོག་གྲངས་ ༣༤༩ ནང་གཟིགས།

[17] 《དབལ་ཤུལ་གསེར་ཐར་གྱི་ལོ་རྒྱུས་གསར་བསྒྲིགས་བློ་ལྡན་མིག་གི་བདུད་རྩི》༡༩༨༩ བོད་

དར་མདོ་ནས་བཏོན།

[18] དྷ་ས་བོད་ཀྱི་དཔེ་མཛོད་ཁང་གི་ཞིབ་འཇུག་པ་མགོ་ལོག་དམ་ཆོས་དཔལ་བཟང་གི་རྩོམ་

ཡིག《མ་འདས་སྤྲུལ་སྐུ》གསེར་གྱི་གཟེངས་རྟགས་རྩོམ་སྒྲིག་ཁང་། ༢༠༠༩/༡༠/༡༧ ལྷོ་ཕྱོགས་

གསེར་བྱེས་གྲྭ་ཚང་།

[19] གཞན་ཕན་ཟླ་བ་རིན་པོ་ཆེས་དབྱིན་སྐད་དུ་བསྒྱུར་བ། 《རྙིང་མའི་ཆོས་བྱུང་གི་ཆེད་བརྗོད》 
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[20] མཁན་པོ་ཚེ་དབང་དོན་རྒྱལ་གྱིས་བརྩམས《བདུད་འཇོམས་འཇིགས་བྲལ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེའི་

འོད་ཟེར་ཞུས་པའི་རྣམ་ཐར》༢༠༠༣ ས་ར་ན་ཐཱར་པར་དུ་སྐྲུན།

[21] སྨན་རམས་པ་དཀོན་མཆོག་རིན་ཆེན་དང༌། ཀླུ་ཤོས་པ་འོད་ཟེར་རྒྱ་མཚོ《བྱམས་མེ་འབྲས་

སྤུངས་དགོན་གྱི་ལོ་རྒྱུས་དང་གདན་རབས》༢༠༠༡ བོད་འབར་ཁམས་རྔ་བ་ཁུལ་ནས་པར་དུ་སྐྲུན།

[22] 《བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས TBRC Resouceld p1901》

[23] བོད་ཀྱི་དཔེ་མཛོད་ཁང་གི་ཞིབ་འཇུག་པ་མགོ་ལོག་དམ་ཆོས་དཔལ་བཟང་ལ་བཅར་འདྲི།

[24] མཁས་བཙུན་བཟང་པོ། 《བོད་དུ་སྒྲུབ་བརྒྱུད་ཤིང་རྟ་ཆེན་པོ་མཆེད་བརྒྱད་ལས། ལམ་འབྲས་

བླ་མ་བརྒྱུད་པ་རྗེས་འབྲངས་དང་བཅས་པའི་རྣམ་ཐར་ཕྱོགས་བཏུས་མཁས་པའི་ཡིད་འཕྲོག》

(སྨད་ཆ) ༡༩༧༩ 

[25] ཕུན་ཚོགས་ཚེ་རིང། 《དེབ་ཐེར་ཀུན་གསལ་མེ་ལོང》བོད་ལྗོངས་མི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་

ཁང། ༡༩༨༧ ལོར་པར་དུ་སྐྲུན།

[26] ཡ་ཧན་ཀྲང། 《ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་རྣམ་ཐར》མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༡༩༨༦ 

[27] 《༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ནས་ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེའི་ཡང་སྲིད་ངོས་

འཛིན་མཛད་རིམ》བོད་གཞུང་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས/ ༡༩༩༥/༧/༡༢ དྷརྨ་ཤཱ་ལཱ།

[28] ཞྭ་སྒབ་པ་དབང་ཕྱུག་བདེ་ལྡན། 《བོད་ཀྱི་སྲིད་དོན་རྒྱལ་རབས》 གླེགས་བམ་དང་པོ། 

[29] ༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་མཆོག་གིས། ༢༠༡༡/༩/༢༣ ཆོས་ཚོགས་ཐེངས་བཅུ་

གཅིག་པའི་ཐོག་ཡང་སྲིད་སྐོར་གྱི་བཀའ་སློབ།

[30] ྋརྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས། ༢༠༡༢/༡༡/༢༧ སྐུའི་ཡང་སྲིད་སྐོར་

རྒྱ་གར་གཞུང་གི་བརྙན་འཕྲིན་ཌོར་ངྷ་ཤཱན(Doordarshan)གྱི་གསར་འགོད་པའི་བཅར་འདྲི་
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