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རྩོམ་སྒྲིག་དང་འགྲེམས་སྤེལ་བྱས།



༄༅། །དཔེ་དེབ་འདི་མདོ་སྨད་སྤྱི་འཐུས་ལས་ཐོག་རྒྱལ་རོང་ཟླ་བ་
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སྐུ་ཚེ་ཧྲིལ་པོར་སྲི་ཞུ་བསྒྲུབས་པའི་མཛད་རྗེས་ལ་

རྗེས་དྲན་ཆེད་རྩོམ་སྒྲིག་དང་དཔར་འགྲེམས་

ཞུས་པ་ཡིན།

This Book is Dedicated to Mr. Gyalrong Dawa Tsering, for 

his wlifelong services rendered for the Cause of 

Tibet and Tibetans.
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རྒྱལ་རོང་ཟླ་བ་ཚེ་རིང་གི་མི་ཚེའི་ལོ་རྒྱུས།

སྔོན་གླེང་།

 བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་རྒྱལ་རོང་ཟླ་བ་ཚེ་རིང་ལགས་ནི། 

བཙན་བོྱལ་ནང་གི་མདོ་སྨད་པ་ཡོངས་ཀྱིས་ངོ་ཐག་ཆོད་ཆོད་པ་ཞིག་

མིན་ནའང་། ཁོང་གི་ཕྱག་ལས་གནང་སྟངས་སྐོར་ལམ་ཙམ་ཐོས་མྱོང་

མེད་པའི་མདོ་སྨད་པ་ཞིག་ཧ་ལམ་མེད་པར་བཤད་ཆོག་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་

ཡིན། 

 སྐུ་ངོ་ཁོང་ནི་མི་མཐོ་དམན་བར་མ་སུ་ཞིག་དང་འཕྲད་ཀྱང་

རྣམ་འགྱུར་གཅིག་རང་ལ་གནས་ཤིང་། མཐོ་དམན་བར་མ་ཚང་མར་

འདྲིས་ལོབས་བདེ་བའི་གཤིས་ཀ་དང་ལྡན་པ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། དུས་

རྒྱུན་གཞི་རིམ་མང་ཚོགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཐད་ཐུགས་ཁུར་དོ་སྣང་

དང་། བརྩད་ཞིབ་བྱེད་མཁན་ཞིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས། བཞུགས་སྒར་

ཁུལ་དུ་གནས་སྡོད་མདོ་སྨད་པ་ཚོར་མཚོན་ན། དེ་བས་ཀྱང་ཆེ་དྲག་

རྣམས་ཀྱི་ཁྲོད་ནས་སེམས་ཐག་ཉེ་ཤོས་དང་། མང་ཚོགས་དང་ཐག་

ཉེར་བཞུགས་མཁན་གྱི་སྤྱི་མི་ཚད་ལྡན་ཞིག་ཡིན་པའི་ངོས་འཛིན་

བྱེད་པ་ཞིག་ཡིན་ཞེས་བརྗོད་ཀྱང་ཧམ་བཤད་དུ་མི་འགྲོ་བ་ཡིན། 

 སྤྱི་དོན་ལ་ཐུགས་ཁུར་ཆེ་བཞེས་དང་། ལས་དོན་གང་སྒྲུབ་
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IV རྒྱལ་རོང་ཟླ་བ་ཚེ་རིང་གི་མི་ཚེའི་ལོ་རྒྱུས།

ཞིབ་ནན་བྱེད་པ། ནང་ཁུལ་གྱི་རྙོག་གླེང་རིགས་འདུམ་སྒྲིག་གླེང་མེད་

བཟོ་ནུས་དམིགས་བསལ་ལྡན་པ་ཞིག་བཅས་ཡིན་སྟབས། མཐོ་དམན་

བར་མའི་སྐྱེ་བོ་མང་པོས་དགའ་མོས་བྱ་ཡུལ་ཞིག་ཀྱང་ཡིན། 

 ད་ལམ་འདི་ག་མདོ་སྨད་རྩོམ་སྒྲིག་ཚོགས་ཆུང་གི་ངོས་ནས། 

སྐུ་ངོ་ཁོང་གི་ལོ་རྒྱུས་ཉིང་བསྡུས་ཤིག་ཡིག་ཐོག་ཏུ་བཀོད་དེ། དེབ་

ཆུང་ཞིག་གི་ངོ་བོར་དཔར་འགྲེམས་ཞུས་པ་འདི་བཞིན། ཁོང་གི་

སློབ་གཉེར་དང་། ལས་ཁུར། བྱས་རྗེས་བཅས་ཀྱི་ཆ་ཤས་ཤིག་ཕྱོགས་

བསྡོམས་ཞུས་པ་ཞིག་དང་། འདི་ལྟར་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་བྱེད་དོན་ནི། སྤྱི་

མི་ཚད་ཐུབ་ཅིག་ཡིན་པ་དེར་ཕྱི་རབས་པ་དག་གིས་རྗེས་དྲན་དང་། 

མིག་ལྟོས་བྱེད་པར་དགེ་མཚན་མི་དམན་པ་ཡོད་པའི་ཕྱོགས་ངོས་དེ་

གསལ་སྟོན་གྱི་ཆེད་དུ་ཡིན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༦ ཉིན།  

   མདོ་སྨད་བཙན་རྒོལ་བདེན་རྒྱབ་མནའ་འབྲེལ་རྩོམ་སྒྲིག་ཚོགས་

ཆུང་གིས། 
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རྒྱལ་རོང་ཟླ་བ་ཚེ་རིང་གི་མི་ཚེའི་ལོ་རྒྱུས།

དཀར་ཆག

རྒྱལ་རོང་ཞེས་མིང་ཐོགས་སྟངས་ཀྱི་སྐོར། ༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༡

རྒྱལ་མོ་ཚ་བ་རོང་གི་སྐོར་ངོ་སྤྲོད་མདོར་བསྡུས།  ༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༣

ཁྱིམ་བརྒྱུད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས། ༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༩

སློབ་གཉེར་དང་སྦྱོང་བརྡར་སོགས་ཀྱི་སྐོར། ༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༡༥

ལས་ཁུར་རིམ་འཛེགས་ཀྱིས་བཙན་བྱོལ་གཞུང་གི་མཛད་གཙོར་གྱུར་

པའི་སྐོར། ༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༡༨

མདོ་སྨད་དབུས་རྒྱུན་ཚོགས་གཙོའི་ཐུགས་འགན་བཞེས་པའི་སྐོར།

 ༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༢༢

མདོ་སྨད་རྩོམ་སྒྲིག་ཚོགས་ཆུང་གི་མཛད་འགན་བཞེས་པའི་སྐོར།

 ༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༢༩

སྐུ་ཚེའི་འཕེན་པ་རྫོགས་པའི་སྐོར། ༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༣༢

བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་རྗེས་དྲན་གྲོས་ཆོད།



_ VI _

VI རྒྱལ་རོང་ཟླ་བ་ཚེ་རིང་གི་མི་ཚེའི་ལོ་རྒྱུས།

 ༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༣༦

ཀིརྟིའི་དགེ་རྩ་ཚོགས་པའི་རྗེས་དྲན་གྲོས་ཆོད།

 ༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༣༦
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རྒྱལ་རོང་ཟླ་བ་ཚེ་རིང་གི་མི་ཚེའི་ལོ་རྒྱུས།

རྒྱལ་རོང་ཞེས་མིང་ཐོགས་སྟངས།

 ཡོངས་གྲགས་རྒྱལ་རོང་ཟླ་བ་ཚེ་རིང་ཞེས་འབོད་སྲོལ་ཡོད་

པའི་མིང་གི་ཆ་ཤས་རྒྱལ་རོང་ཞེས་པ་ནི་ཁོང་ཉིད་སྐྱེ་ཁུངས་མདོ་སྨད་

ཀྱི་ཡ་གྱལ་རྒྱལ་མོ་ཚ་བ་རོང་ནས་ཡིན་པ་དེས་ཡིན་ལ། བཞུགས་

སྒར་ཁུལ་གྱི་མདོ་སྨད་པ་མང་པོས་ཁོང་ལ་སྐུ་ངོ་རྒྱལ་རོང་ཞེས་འབོད་

པ་ཡིན། དམ་པ་ཁོང་གི་ཡབ་ཀྱི་མཚན་ལ་སྐལ་བཟང་ཞུ་བ་ཡིན་ཡང། 

བླ་མ་ཀུན་བཟང་ཞེས་འབོད་པ་ནི་ཡོངས་གྲགས་ཀྱི་འབོད་མིང་ལྟ་བུ་

ཆགས་ཡོད། སྐྱེད་ཡབ་དེ་བཞིན་རྒྱལ་རོང་རྒྱལ་ཁག་བཅོ་བརྒྱད་ཅེས་

སུ་གྲགས་པའི་ཁོངས་ཀྱི་ཅོག་རྩེ་རྒྱལ་པོའ་ིམངའ་འབངས་བློན་ཆེན་

མཁར་དགུ་དཔོན་ཚང་གི་ཁོངས་གཏོགས་དེང་གི་རྔ་བ་བོད་རིགས་

ཆང་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་འབར་ཁམས་རྫོང་ཚོ་བདུན་ཞང་གི་ཁོངས་

གཏོགས་ཁོ་ལ་ཀྱང་ཟེར་བ་དེ་ནས་ཡིན། ཁྱིམ་མིང་ལ་བ་རིའི་ཁྱུང་རོ་

ཚང་ཟེར། ཁོང་གི་ཡབ་དམ་པ་དེ་མདོ་སྨད་རྒྱལ་མོ་ཚ་བ་རོང་ནས་ཡིན་

པར་བརྟེན། སྐུ་ངོ་དམ་པ་འདིའི་མཚན་གྱི་ཐོག་མར་རྒྱལ་རོང་ཞེས་པའི་

ཡུལ་མིང་དེ་ཡོངས་ཁྱབ་ཀྱིས་སྤྱོད་ཅིང་འབོད་མིང་རྒྱུན་འཇགས་སུ་
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2 རྒྱལ་རོང་ཟླ་བ་ཚེ་རིང་གི་མི་ཚེའི་ལོ་རྒྱུས།

གྱུར་པ་ཡིན། 

རྒྱལ་རོང་ཚོ་བདུན་དགོན་པ། 
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རྒྱལ་རོང་ཟླ་བ་ཚེ་རིང་གི་མི་ཚེའི་ལོ་རྒྱུས།

རྒྱལ་མོ་ཚ་བ་རོང་གི་སྐོར་ངོ་སྤྲོད་མདོར་བསྡུས། 

 རྒྱལ་མོ་ཚ་བ་རོང་ནི་བོད་ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་མཐའ་མཚམས་སུ་

ཆགས་ཤིང༌། ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་རང་བཞིན་ལྡན་པའི་ཡུལ་གྲོང་རྙིང་པ་ཞིག་

ཡིན་ལ། རང་རེ་བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ནང་ཡོངས་སུ་གྲགས་པའི་རྒྱལ་མོ་

རོང་དང༌། ལྷོ་ཚ་བ་རོང༌། ནུབ་ཀོང་པོ་རོང༌། བྱང་ཨ་སྟག་བཅས་ལ་

རོང་ཆེན་བཞིར་འབོད་པའི་ཡ་གྱལ་རྒྱལ་མོ་ཚ་བ་རོང་དེ་ཡིན་ལ། མདོ་

སྨད་ཀྱི་དབང་དུ་བྱས་ན་རྒྱལ་རོང་དང༌། ཐེ་རོང༌། དགུ་རོང༌། རོང་བོ་

རེབ་གོང་བཅས་ཡུལ་མདོ་སྨད་ཀྱི་མདོ་སྨད་རོང་ཆེན་བཞིར་གྲགས་

པའི་ནང་ཚན་གྱི་རྒྱལ་རོང་ཡང་ཡིན། 

 བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཡིག་ཚགས་དག་གི་ནང་། རྒྱལ་རོང་རྒྱལ་

ཁག་བཅོ་བརྒྱད་ཅེས་ཡོངས་སུ་གྲགས་པ་དག་ནི། ལྕགས་ལ། མགོ་

སྨད་དམ་ཀ་ལ། མགོ་སྟོད། དགེ་བཤེས་ཙ། པ་ཝམ། བྲག་སྟེང༌། མུ་

ཕྱི། མདའ་མདོ། བཙན་ལྷ། འོག་གཞི། ལུང་དགུའམ་མདོ་གླིང་ཡང་

ཟེར། རྒྱལ་ཁ། སོ་མང༌། ཅོག་ཙེ། རྫི་འགག བསྟན་པ། ཁྲོ་སྐྱབས། ཆུ་

ཆེན་བཅས་ཡིན། འདི་སྐོར་གྲངས་འདྲེན་བྱེད་སྟངས་མ་འདྲ་བ་གཞན་

ཡང་ཡོད་ནའང་། ཡོངས་གྲགས་ཀྱི་བརྩི་སྲོལ་ནི་འདི་རང་ཡིན།
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4 རྒྱལ་རོང་ཟླ་བ་ཚེ་རིང་གི་མི་ཚེའི་ལོ་རྒྱུས།

        ད་ལྟའི་རྒྱ་ནག་སྲིད་འཛིན་ས་ཁུལ་གྱི་དབང་དུ་བྱས་ན་རྒྱལ་

རོང་རྒྱལ་ཁག་བཅོ་བརྒྱད་འདི་ཟུང་ཆུ་རྫོང་དང༌། འབར་ཁམས་རྫོང༌། 

ཆུ་ཆེན་རྫོང༌། བཙན་ལྷ་རྫོང༌། ལིས་རྫོང༌། མའོ་རྫོང༌། ཁྲོ་ཆུ་རྫོང༌། ཝུན་

ཁྲོན་རྫོང་སོགས་རྫོང་ཁག་དུ་མའི་ཁྱབ་ཁོངས་སུ་བསྡུས་ཡོད་ལ། སྔར་

གྱི་སོ་མང་དང༌། རྫི་འགག ཅོག་ཙེ། དམ་པ། ཁྲོ་སྐྱབས། ཆུ་ཆེན། 

བཙན་ལྷ། འོག་གཞི། བཀྲ་ཤིས་གླིང༌། མདོ་ལི་བཅས་བཅུ་བོ་ནི་རྔ་བ་

ཁུལ་གྱི་མངའ་ཁོངས་སུ་བསྡུས་ཡོད་པ་དང༌། གཞན་སྔར་གྱི་ལྕགས་

ལ་དང༌། པ་ཝམ། བྲག་སྟེང། དགེ་བཤེས་ཙ། མདའ་མདོ་བཅས་ལྔ་ནི་

དཀར་མཛེས་ཁུལ་གྱི་མངའ་འོག་ཏུ་བསྡུས་ཡོད། དེ་མིན་སྔར་གྱི་མི་ཕྱི་

དང༌། འགག་སྨད། འགག་ལར་གྲགས་པ་བཅས་གསུམ་ནི་གཡའ་ཨན་

ས་ཁུལ་ལམ་ཀྲོན་ཆུས་ཟེར་བ་དེ་་ཁོངས་སུ་བཅད་བགོས་བྱས་ཡོད། 

        རང་རེ་བོད་ཀྱི་སྐད་གཤིས་ཀྱི་ཁྲོད་ནས་རི་མཐོ་ཞིང་གཡང་

གཟར་བ། ཀྱོག་ཆེ་བའི་ས་ཁུལ་ཁག་ལ་རོང་ཞེས་འབོད་པ་དང༌། དེ་

བཞིན་བོན་གྱི་སློབ་དཔོན་ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་རྣམ་ཐར་ལས། 

འཁྲུངས་ཡུལ་ཤར་གྱི་རྒྱལ་མོ་རོང་། །དམུ་རྡོ་ལྷ་གཉན་ཉེ་བའི་གནས། 

།ཞེས་རྒྱལ་རོང་གི་གཉན་ཆེན་སྡེ་བཞི་དང་སྐུ་ལྷ་རྣམ་གསུམ་དུ་གྲགས་

པའི་ལྷ་རི་དེ་དག་གི་རི་རྒྱུད་ལས་གཙོ་བོ་དམུ་རྡོ་ལྷ་རིའི་རི་རྒྱུད་དེ་

ལྷང་ངེར་འགྱིངས་པས་ན་རྒྱལ་མོ་རོང་ཞེས་གྲགས་པ་དང༌། དེ་མིན་

ཡུལ་འདི་ལ་རྒྱལ་མོ་ཚ་བ་རོང་ཞེས་འབོད་དོན་ནི་རི་མཐོ་བ་དང་གྲོག་
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རྒྱལ་རོང་ཟླ་བ་ཚེ་རིང་གི་མི་ཚེའི་ལོ་རྒྱུས།

རོང་གཡང་གཟར་ཆེ་བ་སྤྱི་དང༌། བྱེ་བྲག་ཏུ་མདོ་སྨད་ལྷོ་རྒྱུད་ཁུལ་ནི་

ས་བབ་ཅུང་དམའ་བའི་རོང་ཁུལ་ཞིག་ཡིན་ཡང༌། གྲང་ངར་ཆེ་བའི་

བོད་ཁུལ་གཞན་དག་དང་བསྡུར་ན་ཡུལ་འདི་ནི་ཚ་བ་ཆེ་བའི་ས་ཁུལ་

ཞིག་ཡིན་སྟབས་ཡུལ་འདི་ལ་རྒྱལ་མོ་ཚ་བ་རོང་ཞེས་གྲགས་པའི་ཤོད་

སྲོལ་ཡོད།

        གཞན་ཡུལ་འདི་ལ་ཚ་ཁོ་ཞེས་ཀྱང་འབོད་པ་ཡིན། དེ་ལྟར་

འབོད་དོན་ནི། སྔོན་བོད་བཙན་པོའ་ིརྒྱལ་རབས་ཀྱི་དུས་སུ་ཁོ་འཕན་

ཞེས་པའི་རྒྱལ་པོའ་ིམདུན་བློན་ཞིག་ཡོད་པ། བོད་ཀྱི་མཐའ་མཚམས་

སྲུང་བའི་དམག་དཔུང་གི་འགོ་དཔོན་ནམ་དམག་དཔོན་དུ་མངགས་པ་

ལ། རྒྱལ་པོའ་ིསྲིད་གཞུང་གིས་དམག་དཔོན་ཁོ་ལ་བཀའ་ཤོག་ཕེབས་

རྒྱལ་མོ་ཚ་བ་རོང་ས་ཁུལ་དུ་བོད་གནའ་བོའ་ིབཙན་རྫོང་བདུན་བརྒྱ་ལྷག་ཡོད་

པར་གྲགས། བཙན་རྫོང་འདི་ཐོག་མར་བོན་ཆོས་བྱ་བར་སྤྱད་འདུག་ནའང། ལོ་

རྒྱུས་ཐོག་རང་ས་འགོག་སྲུང་གི་ནུས་པའང་ཤ གས་ཆེར་ཐོན་ཡོད། 
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6 རྒྱལ་རོང་ཟླ་བ་ཚེ་རིང་གི་མི་ཚེའི་ལོ་རྒྱུས།

པའི་སྐབས་སུ་རྒྱལ་མོ་ཚ་བ་རོང་གི་ཁོ་འཕན་ལ་ཞེས་བཀོད་འབྲི་

གནང་ཡོང་གི་ཡོད་པ་དང༌། ཕྱིས་སུ་དེ་ལ་ཚ་རོང་གི་ཁོ་འཕན་ཞེས་

པ་ཚིག་སྡུད་བརྒྱབ་སྟེ་ཚ་ཁོ་ཞེས་བྲིས་པའི་དབང་གིས་དམག་དཔོན་

གྱི་མིང་རང་ལ་ཚ་ཁོ་ཞེས་འབོད་ལམ་ཡོངས་གྲགས་ལྟ་བུ་ཆགས་པ་

དེ་ནས་རིམ་པས། ཚ་ཁོ་ཞེས་པའི་དཔོན་མིང་དེ་རིམ་བཞིན་ཡུལ་དེའི་

མིང་སྤྱི་ལ་འཇགས་པར་གྱུར་པ་དང་། ཡུལ་དེའི་མི་རྣམས་ལ་ཚ་ཁོ་

བ་ཞེས་འབོད་ལམ་རྒྱུན་འཇགས་སུ་གྱུར། སློབ་དཔོན་བཻ་རོ་ཙ་ན་རྒྱང་

ཕུད་བཏང་བའི་གནས་ཀྱང་འདི་ཡིན།  

        རྒྱལ་རོང་གི་མི་རྒྱུད་མཆེད་ཁུངས་ནི། རང་རེ་བོད་ཀྱི་ལོ་

རྒྱུས་བཀའ་ཆེམས་བཀའ་ཁོལ་མ་སོགས་སུ་གསལ་འཁོད་ལྟར། བོད་

རུས་ཕྱི་མོ་བཞིའམ་ཕྱིས་སུ་མིའུ་གདོང་དྲུག་ཏུ་གྲགས་པ་ལས་བསེ་

ཁྱུང་སྦྲའི་རིགས་ཤ གས་ཆེན་འཕེལ་བ་དང༌། མདོ་སྨད་ཆོས་འབྱུང་

ལས་ཀྱང༌། ཚ་ཆུའི་རྒྱུད་དུ་བསྟན་པའི་ལྕགས་རི་ཚ་བ་ཁག་གསུམ་དུ་

བསྔགས་པའི་རྒྱལ་ས་ཡོད། འདི་ལ་ལོ་རྒྱུས་སྣ་ཚོགས་སྣང་ཡང༌། རྒྱལ་

རོང་རྒྱལ་ཁག་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རུས་སྦྲ་ཡིན་པར་བཤད། ཅེས་འབྱུང་བ་

ལྟར་ཡུལ་འདིའི་བོད་མི་རྣམས་ཀྱི་གདུང་རྒྱུད་ནི་བོད་མིའུ་གདོང་དྲུག་

གི་ནང་ཚན་བསེ་ཁྱུང་སྦྲའི་རིགས་སུ་ཡིན་པ་དང༌། ངག་རྒྱུན་དུ་གནའ་

དུས་ཀྱི་གླུའམ་རིགས་རྒྱུད་མཆེད་ཁུངས་མཚོན་བྱེད་དུ། འགག་དོག་

མོ་གསུམ་དེ་སྦྲ་ལ་ཐོབ། །སྦྲ་དཔའ་རྩལ་ཆེ་བ་དེ་ཡི་དོན། །ཞེས་པ་
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རྒྱལ་རོང་ཟླ་བ་ཚེ་རིང་གི་མི་ཚེའི་ལོ་རྒྱུས།

བཅས་རུས་མཛོད་མེ་ཏོག་སྐྱེད་ཚལ་དང་མདོ་སྨད་ཆོས་འབྱུང་སོགས་

སུ་གསལ་བ་ལྟར་ལགས། 

        ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་འཕེལ་རིམ་ལས་ཡུལ་འདི་ནས་མདོ་བཞེར་ནག་པོའ་ི

རིགས་རྒྱུད་བྱུང་བ་ལ་རྒྱལ་ནག་གདུང་རྒྱུད་དང༌། ཞང་ཞུང་སྦྲ་རྒྱལ་ལ་

ཞང་རྒྱལ་རྒྱུད། ཚ་རོང་ཁོ་འཕན་དུ་གྲགས་པ་ལས་ཚ་ཁོ་ཟེར་བ་བྱུང་

བ་འདི་གསུམ་ལ་རྒྱལ་ས་གསུམ་གྱི་ཡང་མྱེས་ཟེར་ཞིང༌། དེ་བཞིན་

དུས་རབས་རིམ་པའི་ཁྲོད། ཡུལ་འདིར་ཚ་བ་ཁག་གསུམ་ཟེར་བ་

སོགས་ཀྱི་རིགས་རུས་ཀྱི་མཆེད་ཁུངས་དང་འཕེལ་རིམ་གྱི་ཁྲོད་ནས་

རྒྱལ་རོང་རྒྱལ་ཁག་བཅོ་བརྒྱད་བྱུང་བ་སོགས་ལོ་རྒྱུས་ཡིག་ཚགས་

རྒྱལ་རོང་ཁུལ་གྱི་བོད་ཀྱི་ལོ་སར་སྐབས་གཟབ་མཆོར་སྤྲས་པའི་བུད་མེད། 
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8 རྒྱལ་རོང་ཟླ་བ་ཚེ་རིང་གི་མི་ཚེའི་ལོ་རྒྱུས།

སོགས་སུ་གསལ་བ་དེ་བཞིན་དང་། ལོ་རྒྱུས་འཕེལ་རིམ་ནང། བཙན་

པོའ་ིརྒྱལ་རབས་སྐབས་དང་། དེ་ཕྱིས་ཀྱི་སྲིད་སྐྱོང་རིམ་པའི་སྐབས་

གང་དུའང་། བོད་དབུས་ཀྱི་གཞུང་ས་དང་མཐུན་འབྲེལ་དམ་ཟབ་ཀྱིས་

མཐའ་མཚམས་བརྟན་སྲུང་དང་། རིག་གནས་གོང་སྤེལ། བསྟན་སྲིད་

སྲུང་སྐྱོབ་སོགས་ལ་བྱས་པ་ཆེ་བའི་མི་སྣ་གྲགས་ཅན་དང་། བྱས་རྗེས་

འགངས་ཅན་གྱི་ལོ་རྒྱུས་ལྡན་པའི་ཡུལ་ལུང་ཞིག་ཡིན། 
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རྒྱལ་རོང་ཟླ་བ་ཚེ་རིང་གི་མི་ཚེའི་ལོ་རྒྱུས།

ཁྱིམ་རྒྱུད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས།

 རྒྱལ་རོང་ཟླ་བ་ཚེ་རིང་མཆོག་གི་སྐྱེད་བྱེད་སྐལ་བཟང་ངམ་བླ་

མ་ཀུན་བཟང་ནི། རྒྱལ་རོང་ལ་རྒྱལ་ཁག་བཅོ་བརྒྱད་ཀྱི་གྲས་ཅོག་རྩེ་

རྒྱལ་བོའ་ིམངའ་ཁོངས་ཀྱི་བློན་ཆེན་མཁར་དགུ་དཔོན་ཚང་གི་ཁོངས་

གཏོགས་ཏེ། དེང་སང་གི་དབང་དུ་བྱས་པས། རྔ་པ་བོད་རིགས་ཆང་

རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ། འབར་ཁམས་རྫོང་། ཚོ་བདུན་ཡུལ་ཚོའི་ཁོངས་

གཏོགས་ཁོ་ལ་ཀྱང་ཟེར་བའི་སྡེ་བ་དེའི་མི་ཡིན་ལ། ཁོང་གི་ཁྱིམ་མིང་

ལ་བ་རིའི་ཁྱུང་རོ་ཚང་ཟེར། 

 ཁོང་ལ་སྐུ་མཆེད་བུ་གསུམ་དང་བུ་མོ་གཉིས་བཅས་ལྔ་ཡོད་

པ་ལས། བུ་སྤུན་འབྲིང་བ་གཉིས་ཚོ་བདུན་ཀིརྟིའི་དགོན་པར་ཆོས་

ཞུགས་གནང་བ་དང། བུ་ཆུང་བ་སྐལ་བཟང་གིས་ཁྱིམ་གཞིས་བསྐྱངས་

ཤིང་། ཚོང་ལས་སོགས་གཉེར་བར་ཉམས་མྱོང་དང་འཇོན་ཐང་ལྡན་པ་

ཞིག་ཡིན། 

 ཕྱི་ལོ་༡༩༤༡ ལོར་ཁོང་ལྷ་ས་དང་རྒྱ་གར་གྱི་གནས་ཆེན་

ཁག་ལ་གནས་སྐོར་དུ་ཕེབས་པ་དང་། གནས་སྐོར་གྲུབ་རྗེས་རྒྱ་གར་

གྱི་གྲོང་ཁྱེར་ཀ་ལི་ཀ་ཏ་བརྒྱུད་ནས་བོད་ལ་ཕྱིར་ཕེབས་ལམ་འཁེལ་
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10 རྒྱལ་རོང་ཟླ་བ་ཚེ་རིང་གི་མི་ཚེའི་ལོ་རྒྱུས།

མཚོ་སྣར་འབྱོར་སྐབས། ལམ་གྲོན་རྫོགས་པའི་གནས་སྟངས་འོག ས་

གནས་དེ་ཁུལ་ནས་དུས་ཚོད་ངེས་ཅན་གྱི་རིང་ལ། ཕྱག་མོ་འདེབས་པ་

དང་ཞབས་རིམ་འདོན་སྒྲུབ་སོགས་ཀྱི་འཚོ་ཐབས་གཉེར་བ་དང། ཁོང་

གིས་ཞབས་རིམ་འདོན་སྒྲུབ་དང། ཕྱག་མོ་འདེབས་པར་ས་དེ་གའི་

མང་ཚོགས་ཀྱིས་དགའ་མོས་བརྩི་བཀུར་ཐོབ་པ་དང་འབྲེལ། ཡུལ་དེའི་

མི་མང་གིས་བླ་མ་སྐལ་བཟང་ཞེས་འབོད་སྲོལ་བྱུང་ཞིང་། དེ་ཡང་རིམ་

པས་སྒྲ་ཟུར་ཉམས་པ་ལྟ་བུའི་མུ་ནས་ཡོངས་གྲགས་བླ་མ་ཀུན་བཟང་

ཞེས་འབོད་སྲོལ་འདུག

 མཚོ་སྣར་སྡོད་རྒྱུན་དེའི་རིང་། ཀོང་པོ་ནས་མཚོ་སྣར་སླེབས་

ཤིང་དེར་གཏན་སྡོད་ཀོང་པོའ་ིམི་ཚང་ཞིག་གི་བུ་མོ་ཤེས་རབ་སྒྲོལ་མ་

ཞུ་བ་ཞིག་དང་ལྷན་འཇིག་རྟེན་མཐུན་འཇུག་གི་གཉེན་སྒྲིག་བྱས་ཤིང། 

ཁོང་གི་མ་ཡུམ་དང་སྐུ་མཆེད་ལྷན་རྒྱས་ཀྱི་འདྲ་པར། 
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རྒྱལ་རོང་ཟླ་བ་ཚེ་རིང་གི་མི་ཚེའི་ལོ་རྒྱུས།

སྔ་རྗེས་སུ་བུ་ཕྲུག་ལྔ་སྐྱེས་པ་ལས། གཅིག་ནི་རྒྱལ་རོང་ཟླ་བ་ཚེ་རིང་

ལགས་ཡིན་ལ། ཁོང་ཕྱི་ལོ་༡༩༥༢ ལོར་མཚོ་སྣ་ནས་སྐུ་འཁྲུངས་

འདུག 

 ཕྱི་ལོ་༡༩༥༧ ལོར་ཕ་སྐལ་བཟང་གིས་ནང་མི་ཡོངས་རྫོགས་

ཁྲིད་དེ་ཨ་མདོར་ཕེབས་རྩིས་བྱས་འདུག་ཀྱང་། ཕ་ཡུལ་ཕྱོགས་ལ་རྒྱ་

དམར་གྱིས་བཙན་འཛུལ་གནོན་ཤ གས་ཆེ་སྐོར་རིམ་ཐོས་བྱུང་དབང་

གིས་ཕེབས་ཐུབ་མེད་པ་དང་། ཕྱི་ལོ་༡༩༥༩ ལོར་ནང་མི་ཚང་མ་རྒྱ་

གར་ནང་བཙན་བྱོལ་དུ་འབྱོར།  

 རྒྱ་གར་དུ་འབྱོར་ནས་ཐོག་མར་འབུམ་སྡེ་ལར་ལོ་གཉིས་

རིང་བསྡད་འདུག་པ་དང་། ཕྱི་ལོ་༡༩༦༢ ལོར་རང་གཞུང་གིས་བཀོད་

སྒྲིག་གནང་དོན་ལྟར། ལྡི་ལི་བརྒྱུད་མན་པ་ཀྲི་བོད་མིའི་གཞིས་སྒར་དུ་

བསྐྱོད་ཡོད་ནའང་། གནམ་གཤིས་འཕྲོད་མིན་སོགས་ཀྱི་དབང་གིས་

བུ་ཕྲུག་གསུམ་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་པ་དང་། རྒྱལ་རོང་ཟླ་བ་ཚེ་རིང་

དང་སྲིང་མོ་གཉིས་ལས་མ་ལྷག་པའི་མུར། ཕ་མ་གཉིས་གཙོས་པའི་

ནང་མི་ཤ ལ་ལུས་ཚོར་ལུས་སེམས་གཉིས་ངལ་གྱི་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་

འཕྲད་སྟབས། ས་གནས་དེ་གར་མུ་མཐུད་སྡོད་ཐབས་མ་བྱུང་ནས། ཕྱི་

ལོ་༡༩༦༤ ལོར་ཀུ་ལི་མ་ན་ལིར་གནས་སྤོས་བྱས་ཏེ་ལོ་ལྔའི་རིང་ལམ་

བཟོའ་ིགླ་ཆར་བརྟེན་ནས་འཚོ་བ་བསྐྱལ་ཞིང་། ཕྱི་ལོ་༡༩༦༦ ལོར་ཕ་

སྐལ་བཟང་ངམ་བླ་མ་ཀུན་བཟང་ཚེ་ལས་འདས་པ་དང། སྐབས་དེར་
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12 རྒྱལ་རོང་ཟླ་བ་ཚེ་རིང་གི་མི་ཚེའི་ལོ་རྒྱུས།

རྒྱལ་རོང་ཟླ་བ་ཚེ་རིང་ལགས་ལོ་༡༤ ཙམ་ཡིན། 

 ཕྱི་ལོ་༡༩༦༨ ལོར་ཁོང་གི་ནང་མི་སིམ་ལར་གནས་སྤོས་བྱས་

པའི་སྐབས་དེར། ལོ་ན་གཞོན་པའི་སྐྱེད་མ་ཤེས་རབ་སྒྲོལ་མ་ལགས་

ཀྱིས། ཁམས་ཆབ་མདོ་ནས་ཡིན་པ་ཚེ་དབང་མགོན་པོ་དང་ལྷན་དུ་

ཁྱིམ་ཐབས་སམ་གཉེན་སྒྲིག་ཐེངས་གཉིས་པ་བྱས་པར། བུ་པདྨ་དབང་

ཕྱུག་དང་། ལྷག་པ་དོན་འགྲུབ། བུ་མོ་ལྷ་མོ་བཅས་ཨ་མ་གཅིག་པའི་སྐུ་

མཆེད་གསུམ་སྔ་རྗེས་སུ་སྐྱེས། 

 ཕྱི་ལོ་༡༩༦༩ ལོའ་ིཟླ་༡ ཚེས་༣༡ ཉིན་རྒྱལ་རོང་ཟླ་བ་ཚེ་

རིང་མཆོག་ལྕགས་ར་ཏའི་དང་སློབ་ཁོངས་སུ་ཞུགས་པ་དང་། ཕྱི་ལོ་

༡༩༧༣ ལོར་དང་སློབ་ཏུ་ནང་མི་གནས་སྤོར་གྱི་གོ་སྐབས་ཐོབ་སྟེ། 

ཁོང་གི་ནང་མི་རྣམས་དེར་གནས་སྤོར་བྱས་ཤིང་། དམག་སྒར་གྱིས་

བཀོད་སྒྲིག་སྡོད་ཁང་ཡོད་ཁར། འཆར་ཅན་གསོལ་ཕོགས་བཞེས་རྒྱུ་

ཡོད་པ་བཅས་ཀྱི་མཐུན་རྐྱེན་ལ་བརྟེན་ནས་ནང་མིའི་འཚོ་བའང་རིམ་

བཞིན་ཇེ་ལེགས་སུ་ཕྱིན། 

 ཕྱི་ལོ་༡༩༨༢ ལོར་བཀྲ་ཤིས་སྒྲོལ་མ་ལགས་དང་ལྷན་གཉེན་

སྒྲིག་བྱས་པ་དང་། བུ་མོ་བསྟན་འཛིན་དཔལ་ལྷ་དང་བསྟན་འཛིན་

དབང་མོ་གཉིས་སྐྱེས། ཕྱི་ལོ་༡༩༨༧ ལོར་ཁོང་གི་བཟའ་ཟླའི་ནང་མི་

ཡོད་ས་སྟེ། མན་པ་ཀྲི་བོད་མིའི་གཞིས་སྒར་དུ་གནས་སྤོས་བྱས། 

 བུ་མོ་ཆེ་བས་ཧར་པ་པུར་བོད་གཞུང་སློབ་གྲྭར་འཛིན་རིམ་
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རྒྱལ་རོང་ཟླ་བ་ཚེ་རིང་གི་མི་ཚེའི་ལོ་རྒྱུས།

བཅུ་གཉིས་བར་སློབ་གཉེར་བྱས་ཤིང་། དེ་ནས་རྒྱ་གར་གྲོང་ཁྱེར་བྷེང་

ལོར་དུ་སྨན་ཞབས་སློབ་སྦྱོང་ལོ་གསུམ་རིང་བྱས་ཏེ། སློབ་མཐར་ཕྱིན་

རྗེས་རྡོ་རྗེ་གླིང་བཟོ་གྲྭའི་ནང་ཟླ་དྲུག་རིང་སྨན་ཞབས་ཞུས་པ་དང་། ཕྱི་

ལོ་༢༠༠༦ ནས་༢༠༠༨ བར་རྡ་ས་བདེ་ལེགས་སྨན་ཁང་དུ་སྨན་ཞབས་

ཞུས་རྗེས་ཨ་རིར་བསྐྱོད། 

 བུ་མོ་ཆུང་བས་ཧར་པ་པུར་བོད་གཞུང་སློབ་གྲྭར་འཛིན་རིམ་

བཅུ་གཅིག་བར་སློབ་གཉེར་བྱས་པ་དང་། དེ་རྗེས་མ་སུ་རི་བོད་ཁྱིམ་དུ་

འཛིན་རིམ་བཅུ་གཉིས་སློབ་མཐར་ཕྱིན་རྗེས་ཕྱི་ལོ་༢༠༠༤ ནས་༢༠༠༧ 

བར་རྡི་སྒར་མཐོ་སློབ༌ཏུ་བསྐྱོད་དེ་ཉེ་བའི་རིག་གནས་རབ་འབྱམས་པ་

གཟའ་ཟླ་བཀྲ་ཤིས་སྒྲོལ་མ་དང་མཉམ་དུ་བསྒྲོན་པའི་འདྲ་པར། 
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14 རྒྱལ་རོང་ཟླ་བ་ཚེ་རིང་གི་མི་ཚེའི་ལོ་རྒྱུས།

(BA)སློབ་སྦྱོང་ལེགས་ཐོན་བྱུང་བ་དང་། དེ་རྗེས་ར་ཤི་ཡའི་སྐད་ཡིག་

སློབ་སྦྱོང་ཆེད་ར་ཤི་ཡར་སློབ་བསྐྱོད༌གནང་། ཕྱི་ལོ་༢༠༠༨ ལོར་ཅན་

རྡི་སྒར་གཙུག་ལག་མཐོ་སློབ་ཏུ་བསྐྱོད་དེ་དགེ་རྒན་འོས་སྦྱོང་(B.E.D)

གི་སློབ་གཉེར་མཐར་སོན་བྱས། ཕྱི་ལོ་༢༠༠༩ ནས་༢༠༡༡ བར་ཅན་

རྡི་སྒར་མཐོ་སློབ༌དེ་རུ་རྒྱལ་རབས་ལོ་རྒྱུས་ཐོག་ཉམས་ཞིབ་ཀྱིས་

གཅུག་ལག་རབ་འབྱམས་པ༌(M.A)སློབ་གཉེར་མཐར་སོན་ཟིན་རྗེས། 

མ་སུ་རི་བོད་ཁྱིམ་སློབ་གྲྭར་མཐོ་རིམ་དགེ་རྒན་(P.G.T) གྱི་ཕྱག་ལས་

གནང་བཞིན་ཡོད།
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རྒྱལ་རོང་ཟླ་བ་ཚེ་རིང་གི་མི་ཚེའི་ལོ་རྒྱུས།

སློབ་གཉེར་དང་སྦྱོང་བརྡར་སོགས་ཀྱི་སྐོར།

 རྒྱལ་རོང་ཟླ་བ་ཚེ་རིང་མཆོག་གི་ཤེས་ཡོན་སློབ་སྦྱོང་དང་

ལག་རྩལ་སྦྱོང་བརྡར། ལས་ཀའི་ཉམས་མྱོང་སོགས་ཀྱི་གཉོམ་ལག་

རྒྱས་ས་ནི་རྒྱ་གར་ནང་ཆགས་ཡོད། དེ་ཡང་ལོ་ན་ཆུང་དུས་རྒྱ་གར་གྱི་

ར་ཇ་སི་ཐན་མངའ་སྡེའི་ས་གནས་མོནཊ་ཨ་བྷུ་Mount Abu, Ra-

jasthan ཞེས་པར་བོད་པའི་སློབ་གྲྭ་ཞིག་ཡོད་པའི་ནང་འཛིན་རིམ་

བརྒྱད་པ་བར་གཞི་རིམ་གྱི་སློབ་སྦྱོང་དང། དེ་ནས་ཕྱི་ལོ་༡༩༦༩ ལོ་

ཟླ་༡ ཚེས་༣༡ ཉིན་དང་སློབ་ཏུ་ཞུགས་ནས་ཐོག་མར་Boys སློབ་

སྦྱོང་ཟླ་བརྒྱད་རིང་བྱས་པ་དང་། དེ་ནས་ཟླ་དྲུག་རིང་Basic. Trg ལ་

སློབ་སྦྱོང་། དེ་ནས་ཕྱི་ལོ་༡༩༧༦ ལོར་A/Ldr Centre དེའི་བཅུ་

དཔོན་གྱི་གོ་གནས་བཞེས་འབྲེལ། དང་སློབ་ཀྱི་ལག་ཤེས་བཟོ་གྲྭ་དང། 

འཚེམ་བཟོ། རྒན་གསོ་ཁང། རི་མོ་བ་སོགས་ཀྱི་ལས་རིགས་མང་པོའ་ི

དྲུང་ཆེའི་ལས་འགན་བཞེས་པ་དང་། དང་སློབ་ལུས་རྩལ་དགེ་རྒན་གྱི་

ཕྱག་ལས་ཀྱང་གནང་། 

 ཕྱི་ལོ་༡༩༨༠ ལོར་Dutty Idr སྐར་མ་གཅིག་ཅན་གྱི་གོ་
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16 རྒྱལ་རོང་ཟླ་བ་ཚེ་རིང་གི་མི་ཚེའི་ལོ་རྒྱུས།

གནས་བཞེས་ཏེ་ལས་དོན་གཟེངས་སུ་ཐོན་པ་བསྒྲུབས་པར་བརྟེན། ཕྱི་

ལོ་༡༩༨༦ ལོར་Company Ldr སྐར་མ་གཉིས་ཅན་གྱི་གོ་གནས་

བཞེས་ཏེ་སྔར་གྱི་ལས་དོན་མཇུག་སྐྱོང་གནང་། དེ་ནས་ལ་དྭགས་

དང་སིམ་ལ་སོགས་སུ་རུ་ཁག་དང་པོའ་ིབརྒྱ་ཤོག་ཁ་པའི་བརྒྱ་དཔོན་

གྱི་གཙོ་འགན་བཞེས་པའི་ལོ་ཤས་རྗེས་ཀུན་གྱིས་ཆེ་མཐོང་དང་བརྩི་

བཀུར་བྱེད་པའི་དམག་དཔོན་ཞིག་ཏུ་གྱུར། 

 ཕྱི་ལོ་༡༩༨༩ ལོ་མཇུག་ཏུ་Asst Poltital Ldr རུ་ཤོག་

འགན་འཛིན་ལས་རོགས་ཏེ་སྐར་མ་གསུམ་ཅན་གྱི་གོ་གནས་བཞེས་

ཏེ་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གིས་

སྲི་ཞུ་བསྒྲུབས། ཕྱི་ལོ་༡༩༩༤ 

ལོའ་ིཟླ་༡༠ ཚེས་༣༡ ཉིན་དང་

སློབ ་ནས་རྩ ་དགོངས་ཞུས་

འདུག 

 སྤྱིར་དང་སློབ་དཀྱུས་

མ་ཞིག་ལ་སྐར་མ་གཅིག་ཅན་

གྱི་གོ་གནས་ཐོབ་པར་ཞབས་

ལོ་ཉེར་ལྔ་དགོས་ནའང། རྒྱལ་

རོང་ཟླ་བ་ཚེ་རིང་མཆོག་གིས་

དང་སློབ་ནང་ལོ་ངོ་ཉེར་ལྔའི་
རུ་ཤོག་འགན་འཛིན་ལས་རོགས་

སྐབས་ཀྱི་འདྲ་པར། 
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རྒྱལ་རོང་ཟླ་བ་ཚེ་རིང་གི་མི་ཚེའི་ལོ་རྒྱུས།

རིང་ལས་དོན་གང་སྒྲུབ་མཐའ་འཁྱོངས་དང་གྲུབ་འབྲས་གཟེངས་སུ་

ཐོན་པའི་བྱ་བ་སྣེ་མང་བསྒྲུབས་པར་བརྟེན། རིང་བོར་མ་འགོར་བར་གོ་

གནས་རིམ་འཛེགས་ཀྱིས་སྐར་མ་གསུམ་ཅན་ཏེ་རུ་ཤོག་འགན་འཛིན་

ལས་རོགས་བར་གྱི་གོ་གནས་བཞེས་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། དེ་ནི་རྒྱུན་དུ་

སྤྱི་དོན་ལ་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་དང་སྒྲིག་འཛུགས་ལ་བརྩི་སྲུང་མཐའ་

འཁྱོངས་གནང་མཁན་གྱི་རྒྱལ་རོང་ཟླ་བ་ཚེ་རིང་མཆོག་གི་རང་གཤིས་

ངོ་མ་ལས་བསྐྲུན་པའི་མཛད་རྗེས་ཤིག་ཆགས་ཡོད། 
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18 རྒྱལ་རོང་ཟླ་བ་ཚེ་རིང་གི་མི་ཚེའི་ལོ་རྒྱུས།

ལས་ཁུར་རིམ་འཛེགས་ཀྱིས་བཙན་བྱོལ་གཞུང་གི་མཛད་

གཙོར་གྱུར་པའི་སྐོར།

 རྒྱལ་རོང་ཟླ་བ་མཆོག་ཕྱི་ལོ་༡༩༩༤ ལོར་དང་སློབ་ནས་རྩ་

དགོངས་ཞུས་རྗེས་མན་སྤར་ཕན་བདེ་གླིང་གཞིས་ཆགས་སུ་གཞིས་

གྲོང་བརྒྱ་དཔོན་དང༌། ས་གནས་དང་ཟུར་སྐྱིད་སྡུག་གི་རྒྱུན་ལས་ལོ་

གསུམ། ས་གནས་མདོ་སྨད་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོའི་ལས་ཁུར་ལོ་

དྲུག མན་སྤར་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོའི་ལས་ཁུར་

བསྟུད་མར་སྐབས་གཉིས། ནུབ་བྷང་གྷལ་མངའ་སྡེའི་རྒྱལ་ས་ཀ་ལི་
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རྒྱལ་རོང་ཟླ་བ་ཚེ་རིང་གི་མི་ཚེའི་ལོ་རྒྱུས།

ཀ་ཏ་བོད་མིའི་སུད་ཚོང་གི་འགན་འཐུས་ལོ་ལྔ་དང་། མདོ་སྨད་ཆོལ་

ཁའི་སྐབས་བཅུ་གཅིག་པའི་དབུས་རྒྱུན་ལོ་གསུམ་དང་།  སྐབས་བཅུ་

གསུམ་པའི་མདོ་སྨད་དབུས་སྤྱི་ཁྱབ་རྒྱུན་ལས་ཁང་གི་ཚོགས་གཙོར་

འདེམས་ཐོན་ཐུགས་འགན་བཞེས། 

 ཕྱི་ལོ་༢༠༠༡ ལོར་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ཀྱི་འོས་བསྡུ་ཆེན་

མོའ་ིའགྲན་རྩོད་ཁྲོད་འོས་བསྡུའི་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་སྟེ་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་

ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་མདོ་སྨད་སྤྱི་འཐུས་སུ་གྱུར་པ་དང་། དེ་ནས་མུ་མཐུད་

བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་སྐབས་བཅུ་གསུམ་པ་དང་། སྐབས་བཅུ་བཞི་ 

པ། སྐབས་བཅོ་ལྔ་པ་བཅས་སུ་འདེམས་ཐོན་རིམ་པར་བྱུང་བ་བཞིན་

མཛད་འགན་བཞེས་པ་དང་། ཁོང་ནི་སྤྱི་འཐུས་ཀྱི་ལས་ཁུར་བླངས་པ་

ནས་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ཆ་ཚང་ལ་ཆད་མེད་ཀྱིས་ཚོགས་བཅར་
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20 རྒྱལ་རོང་ཟླ་བ་ཚེ་རིང་གི་མི་ཚེའི་ལོ་རྒྱུས།

གནང་ཡོད་པའི་ཆ་ནས། གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མིའི་དཔེ་མཚོན་གྲས་

ཤིག་ཀྱང་ཡིན། 

 སྐབས་བཅུ་གསུམ་པར་སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ལོ་བཞི་དང། 

སྐབས་བཅུ་བཞི་པར་ལོ་གསུམ་དང་ཕྱེད་ལྷག་རིང་ལས་ཁུར་ཞུས་

པ་མ་ཟད། སྐུ་ཚེའི་འཕེན་པ་མ་རྫོགས་བར་མང་ཚོགས་རྩིས་ཁྲའི་

ཚོགས་ཆུང་དང༌། ལོ་འཁོར་སྔོན་རྩིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རྩིས་ཚོགས་

ཆུང། རྩིས་ཞིབ་ལས་ཁང་གི་རྩིས་ཁྲར་རྩིས་ཞིབ་ཚོགས་ཆུང་། རྩོམ་

སྒྲིག་དང་ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་སོགས་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་དང་

རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་ཆེད་བཙུགས་ཚོགས་ཆུང་འདྲ་མིན་ ༢༥ ཙམ་གྱི་ནང་

དུ་ཕྱག་ལས་ཧུར་བསྐྱེད་གནང་བ་སོགས་བོད་དང་བོད་མིའི་བདེ་རྩར་

སྤྱི་འཐུས་ཕྱོགས་བསྐྱོད་སྐབས་མང་ཚོགས་ལ་གསུང་བཤད་གནང་བཞིན་པ།  



21

_ 21 _

རྒྱལ་རོང་ཟླ་བ་ཚེ་རིང་གི་མི་ཚེའི་ལོ་རྒྱུས།

སྨན་པའི་ཕྱག་ལས་རྒྱ་ཆེར་གནང་བའི་མཛད་རྗེས་ཅན་ཞིག་ཡིན།
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22 རྒྱལ་རོང་ཟླ་བ་ཚེ་རིང་གི་མི་ཚེའི་ལོ་རྒྱུས།

མདོ་སྨད་དབུས་རྒྱུན་ཚོགས་གཙོའི་ཐུགས་འགན་བཞེས་

པའི་སྐོར།

 བོད་རབ་ལོ་༩༣༦ ཟླ་༡༢ ཚེས་༣ ཕྱི་ལོ་༡༩༦༣ ལོའ་ིཟླ་༡ 

ཚེས་༢༨ ཉིན་སྟོང་སྐོར་རིན་པོ་ཆེ་དང། ཀིརྟི་རིན་པོ་ཆེ། ཨ་མཆོག་རིན་

པོ་ཆེ། ཅོག་རྩེ་ཁྲི་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ། ཨ་ལགས་འཇིགས་མེད་ལྷུན་འགྲུབ་

རིན་པོ་ཆེ། མཛོད་དགེ་རིན་པོ་ཆེ། ཀླུ་འབུམ་སྤྲུལ་སྐུ། མགོ་ལོག་རིན་

པོ་ཆེ་སོགས་རྒྱ་གར་ནང་བཙན་བྱོལ་དུ་ཕེབས་འབྱོར་མདོ་སྨད་ཀྱི་བླ་

སྤྲུལ་རྣམ་པས་གཙོས་མི་གྲངས་༧༥ ཡིས། རྒྱ་གར་བྱང་ཤར་ཕྱོགས་

རྡོ་རྗེ་གླིང་དུ་”འཕགས་ཡུལ་མདོ་སྨད་ཆིག་སྒྲིལ་ལྷན་ཚོགས་”ཞེས་པ་

དབུ་འཛུགས་གནང་པའི་གསར་བསྒྲགས་བསྐྱངས་པ་དེ་བོད་གཞུང་

མང་གཉིས་བཙན་བྱོལ་དུ་འབྱོར་བའི་བརྒྱུད་རིམ་ནང་། གཞུང་འབྲེལ་

མ་ཡིན་པའི་ཚོགས་པ་བཙུགས་པ་ཐོག་མ་དེ་ཆགས་ཡོད།

 ཕྱི་ལོ་༡༩༧༧ ལོར་བཞུགས་སྒར་དྷ་རམ་ས་ལར་མདོ་སྨད་ཀྱི་

ངོ་ཚབ་ཡོངས་སུ་མཚོན་པའི་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་དང་པོ་སྐོང་ཚོགས་

གནང་སྟེ། གྲོས་གཞི་གྲོས་ཆོད་ཀྱི་གཏན་འབེབས་གཞིར་བཟུང་བཙན་

བྱོལ་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ལོ་ཟླའི་ནང་འཚར་ལོངས་བྱུང་ཞིང་། ད་ལྟའི་བར་
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རྒྱལ་རོང་ཟླ་བ་ཚེ་རིང་གི་མི་ཚེའི་ལོ་རྒྱུས།

”བོད་ལྗོངས་མདོ་སྨད་དབུས་སྤྱི་ཁྱབ་རྒྱུན་ལས་ཁང་”ཞེས་པའི་མདོ་

སྨད་སྤྱི་བའི་སྒྲིག་འཛུགས་གཅིག་རང་ལས། ལུང་ཚན་བྱེ་བྲག་པའི་

སྐྱིད་སྡུག་གིས་མཚོན་པའི་ཚོགས་པ་ཆེ་ཆུང་གང་ཡང་མེད་པར་སྒྲིག་

འཛུགས་འདི་རང་གི་འོག་ཏུ་གནས་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན།  

 བོད་ལྗོངས་མདོ་སྨད་དབུས་སྤྱི་ཁྱབ་རྒྱུན་ལས་ཁང་གི་འོག་ཏུ། 

དྷ་ས་མདོ་སྨད་ས་གནས་རྒྱུན་ལས་ཁང་། ལྡི་ལི་མདོ་སྨད་ས་གནས་

རྒྱུན་ལས་ཁང་། བྷེལ་ཀོབ་ལུགས་ཟུང་བསམ་འགྲུབ་གླིང་མདོ་སྨད་ས་

གནས་རྒྱུན་ལས་ཁང་སོགས་ས་གནས་རྒྱུན་ལས་ཁག་སུམ་ཅུ་ལྷག་

ཡོད། ལོ་གསུམ་རེའི་མཚམས་སུ་ས་གནས་སོ་སོའ་ིམི་མང་གིས་

མང་གཙོའི་འོས་བསྡུ་བརྒྱུད་ས་རྒྱུན་འོས་འདེམས་བྱ་དགོས་པ་དང། 

སྤྱི་འཐུས་སྐབས་དམག་སྒར་དུ་གཟིགས་སྐོར་ལཕེབས་པའི་འདྲ་པར།  
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24 རྒྱལ་རོང་ཟླ་བ་ཚེ་རིང་གི་མི་ཚེའི་ལོ་རྒྱུས།

འོས་ཐོན་ས་རྒྱུན་རྣམས་ས་གནས་ཀྱི་འཐུས་མི་ཡིན་པས་མདོ་སྨད་

ཚོགས་ཆེན་ཐོག་གྲོས་གཞི་གྲོས་ཆོད་ཁག་གཏན་འབེབས་དང་མདོ་

སྨད་དབུས་རྒྱུན་གསར་འདེམས་བྱས་ཏེ་ལས་དོན་ཚགས་ཚུད་རྒྱུན་

འཁྱོངས་བྱེད་དགོས། 

 བོད་ལྗོངས་མདོ་སྨད་ཆོལ་ཁའི་དབུས་སྤྱི་ཁྱབ་རྒྱུན་ལས་ཁང་

འདི་ཉིད་བགྲང་བྱ་ལྔ་བཅུའི་རིང་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་

མཆོག་གི་དགོངས་གཞིར་བརྩི་བཀུར་དཔུང་འདེགས་དང་། བཙན་

བྱོལ་བོད་གཞུང་གི་ལངས་ཕྱོགས་ལ་གཡོ་སླད་མེད་པར་ཤར་བསྐྱོད་

བྱས་དང་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པ་མ་ཟད། གཞིས་བྱེས་མདོ་སྨད་པ་ཡོངས་

མདོ་སྨད་དབུས་རྒྱུན་ལས་ཁང་དུ་ཕྱག་ལས་གནང་བའི་སྐབས་ཀྱི་འདྲ་པར།  
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རྒྱལ་རོང་ཟླ་བ་ཚེ་རིང་གི་མི་ཚེའི་ལོ་རྒྱུས།

ཀྱི་ངོ་ཚབ་མཚོན་ཐུབ་པའི་དབུས་སྤྱི་ཁྱབ་རྒྱུན་ལས་ཁང་ཞིག་གི་ཁྱད་

ཆོས་ལྡན་པར་གནས་ཡོད།

 མདོ་སྨད་དབུས་སྤྱི་ཁྱབ་རྒྱུན་ལས་ཁང་དབུ་བརྙེས་ནས་ད་

བར་རྒྱུན་ལས་སྐབས་༡༤ ཙམ་བྱུང་ཡོད་པ་ལས། ཕྱི་ལོ་༢༠༠༥ ནས་

༢༠༠༨ བར་སྤྱི་འཐུས་རྒྱལ་རོང་ཟླ་བ་ཚེ་རིང་མཆོག་གིས་ཚོགས་

གཙོའི་ཐུགས་འགན་བཞེས་ཡོད། ཁོང་ཉིད་ཚོགས་གཙོ་ཡིན་པའི་

སྐབས་དེར། མདོ་སྨད་དབུས་རྒྱུན་གྱི་རྩིས་ཁྲ་མཐའ་དག་སྔར་དང་མི་

འདྲ་བའི་ཁ་གསལ་བཟོས་ཏེ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་དོན་ཇི་སྙེད་ཅིག་

ཚགས་ཚུད་དང་ཡར་རྒྱས་བཏང་བ་མ་ཟད། གཞིས་བྱེས་གཉིས་ཀྱི་

མདོ་སྨད་པ་རྣམས་སྦྱིན་བདག་བྱས་ཏེ་གནས་མཆོག་ཝ་ར་ཎ་སིར་

བདུན་གཅིག་ཙམ་རིང་་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོའ་ིགསུང་

ཆོས་གོ་སྒྲིག་ལེགས་ཞུས་པ་སོགས་ལས་དོན་རྒྱ་ཆེར་བསྒྲུབས་ཡོད།

 ཕྱི་ལོ་༢༠༠༧ ཟླ་༣ ཚེས་༡༦ གཟའ་སྐར་དགེ་བའི་ཉིན་༸གོང་

ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་དགུང་གྲངས་༧༣ དགུང་སྐེག་

སྐབས། གཞིས་བྱེས་གཉིས་ཀྱི་མདོ་སྨད་པ་ཡོངས་ཀྱིས་༸མགོན་པོ་

མཆོག་མཁའ་ཁྱབ་བསྟན་འགྲོའ་ིམགོན་དཔུང་དམ་པར་སྐུ་ཚེ་༸ཞབས་

པད་བསྐལ་བརྒྱར་བརྟན་པའི་བརྟན་བཞུགས་རྒྱས་པ་བསྟར་འབུལ་

ཞུས་པ་དང་། དེ་དང་སྟབས་བསྟུན་མདོ་སྨད་ཆོལ་ཁའི་དམིགས་བསལ་

ཚོགས་ཆེན་(ཕྱི་ལོ་༢༠༠༧ ཟླ་༣ ཚེས་༡༨ དང་༡༩ ཉིན་གཉིས་རིང་)
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26 རྒྱལ་རོང་ཟླ་བ་ཚེ་རིང་གི་མི་ཚེའི་ལོ་རྒྱུས།

གོ་སྒྲིག་བྱས་ཏེ། ༸རྒྱལ་བའི་སྐུ་ཕྱ་དང་ཆབ་སྲིད། སྤྱི་ཚོགས་བདེ་དོན། 

དབུས་སའི་འབྲེལ་ལམ། དཔལ་འབྱོར་འདུ་འགོད་སོགས་ཀྱི་ཐད་གལ་

ཆེའི་གྲོས་ཆོད་འཇོག་ཐུབ་ཡོད་པ་དང་། ཚོགས་འདུ་དེ་ནས་གཞིས་

བྱེས་མདོ་སྨད་མི་མང་ནང་རོགས་སྐྱོར་དགོས་རིགས་ཆེད་དབུས་རྒྱུན་

གྱིས་ངལ་སེལ་ཚོགས་ཆུང་ཞིག་བཙུགས་ཏེ་ཐེབས་རྩའི་སྒྲིག་གཞིའང་

གཏན་འབེབས་གནང་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། 

 ས་བྱི་ཞི་རྒོལ་ཆེན་མོ་སྟེ་ཕྱི་ལོ་༢༠༠༨ ལོར་བོད་ཆོལ་གསུམ་

ཡུལ་གྲུ་ཡོངས་ཁྱབ་ཏུ་རྒྱ་གཞུང་ལ་ཞི་བའི་ངོ་རྒོལ་ཤ གས་ཆེར་བྱུང་

བའི་སྐབས་སུ། དཔལ་ལྡན་སྐུ་སྒེར་ཡིག་ཚང་ནས་བཀའ་སྤྱི་གཉིས་

གསར་འགོད་པའི་བཅར་འདྲི་དང་ལེན་གནང་བཞིན་པ།
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རྒྱལ་རོང་ཟླ་བ་ཚེ་རིང་གི་མི་ཚེའི་ལོ་རྒྱུས།

ལ་བསྩལ་བའི་ཕེབས་དགོངས་“བར་ལམ་བོད་ནང་ཛ་དྲག་གི་བྱུང་

རྐྱེན་དང་། རྒྱལ་སྤྱིའི་གནས་བབ་བཅས་ཀྱི་འོག་བོད་ཀྱི་རྩ་དོན་ཐོག་

གོ་བསྡུར་བགྲོ་གླེང་ཞིབ་ལྷོད་གནང་ཆེད་” དམིགས་བསལ་ཚོགས་

ཆེན་སྐོར་ཕེབས་དོན་ལ། མདོ་སྨད་ཆོལ་ཁའི་དབུས་རྒྱུན་སྐབས་བཅུ་

གསུམ་པས་ཕྱི་ལོ་༢༠༠༨ ཟླ ༡༡ ཚེས་ ༡༠ ནས་ ༡༢ བར་ཉིན་གསུམ་

རིང་འཕགས་ཡུལ་ཀིརྟིའི་བྱེས་པ་གྲྭ་ཚང་དུ་མདོ་སྨད་དམིགས་བསལ་

ཚོགས་ཆེན་བསྡུ་སྐོང་གནང་སྟེ་བོད་ཀྱི་རྩ་དོན་དང་བོད་རྒྱ་འབྲེལ་མོལ་

སོགས་ཀྱི་ཐོག་དོན་ཚན་ ༡༦ ཅན་གྱི་གྲོས་ཆོད་བཞག་ཡོད་པ་དང། 

གསར་འགོད་གསལ་བསྒྲགས་ཀྱི་ལམ་ནས་གྲོས་དོན་ཁག་ཡོངས་

ཁྱབ་འགྲེམས་སྤེལ་ཞུས་པས་

མཚོན། སྐུ་ངོ་རྒྱལ་རོང་མཆོག་

གིས་ཚོགས་གཙོ་གནང་རྒྱུན་

དེའི་རིང་། དབུས་རྒྱུན་དེའི་

རིང་མདོ ་སྨད་ཚོགས་ཆེན་

དང་དམིགས་བསལ་ཚོགས་

ཆེན་གོ་སྒྲིག་རིམ་པར་ཞུས་པ་

དེས། གལ་ཆེ་དོན་སྙིང་ལྡན་

པའི ་བྱ་བཞག་ཇི ་སྙེད་ཅིག་

སྤེལ་ཡོད། དེ་ནི་རྒྱལ་རོང་ཟླ་
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28 རྒྱལ་རོང་ཟླ་བ་ཚེ་རིང་གི་མི་ཚེའི་ལོ་རྒྱུས།

བ་ཚེ་རིང་མཆོག་གིས་གཙོས་སྐབས་དེའི་རྒྱུན་ལས་རྣམས་ཀྱིས་ལྷག་

བསམ་རྣམ་དག་དང་འབད་བརྩོན་ཧུར་ཐག་གནང་བའི་གཟེངས་སུ་

ཐོན་པའི་གྲུབ་འབྲས་ཤིག་རེད་ཅེས་བརྗོད་ཆོག

མདོ་སྨད་རྩོམ་སྒྲིག་ཚོགས་ཆུང་གི་མཛད་འགན་
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རྒྱལ་རོང་ཟླ་བ་ཚེ་རིང་གི་མི་ཚེའི་ལོ་རྒྱུས།

བཞེས་པའི་སྐོར།
 

 ༸གོང་ས་མཆོག་གི་བཀའ་སློབ་ལམ་སྟོན་རིམ་ཕེབས་དང། 

ཕྱི་ལོ་༢༠༠༢ ཟླ་༧ ཚེས་༢༥ ཉིན་མདོ་སྨད་ཆོལ་ཁའི་ཚོགས་ཆེན་

བརྒྱུད་གཏན་འབེབས་མཛད་པའི་《མདོ་སྨད་ཆོལ་ཁའི་དོལ་རྒྱལ་སྐོར་

གྱི་ཡོངས་ཁྱབ་གསལ་བསྒྲགས༌》ཀྱི་འབྲུ་དོན་བཞིན། ཕྱི་ལོ་༢༠༠༤ 

ལོ་ནས་བཟུང་མདོ་སྨད་རྩོམ་སྒྲིག་ཚོགས་ཆུང་གི་འབྲེལ་མཐུད་པའི་

ཐུགས་འགན་བཞེས་ཞོར་དུ་ཚོགས་ཆུང་གི་རྩིས་པའི་ཕྱག་ལས་འཐུས་

གཙང་གནང་སྟེ།སྔ་འཕྲོས་ལོ་ངོ་བཞིའི་ཉམས་ཞིབ་བརྒྱུད་《དོལ་རྒྱལ་

སྐུའི་གཅེན་པོ་བཀའ་བློན་ཁྲི་ཟུར་རྒྱ་ལོ་དོན་གྲུབ་མཆོག་དང་རྩོམ་སྒྲིག་ཚོགས་མི་ཁག་

ཅིག་ལྷན་འཛོམས་སྐབས་ཀྱི་འདྲ་པར། 
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30 རྒྱལ་རོང་ཟླ་བ་ཚེ་རིང་གི་མི་ཚེའི་ལོ་རྒྱུས།

གྱི་བྱུང་རིམ་དང་རྙོག་གླེང་ལ་དཔྱད་པ་གཡའ་སེལ་མེ་ལོང་》རྩོམ་སྒྲིག་

དང་འདོན་སྤེལ་གནང་། དེ་རྗེས་བོད་ས་སྟོད་སྨད་བར་གསུམ་དུ་ཞི་

བའི་ངོ་རྒོལ་ལས་འགུལ་ཀྱི་རྦ་རླབས་འཕྱུར་བཞིན་པའི་ས་བྱ་ཕྱི་ལོ་

༢༠༠༨ ལོར་དུས་སྐབས་སོ་སོར་འབྱུང་བཞིན་པའི་རྩ་ཆེའི་གནས་ཚུལ་

བསྡུ་རུབ་དང་དྲིལ་བསྒྲགས་གནང་རྒྱུ་གལ་ཆེར་གཟིགས་ཏེ། དུས་

ཡུན་ཟླ་ངོ་གསུམ་ཙམ་གྱི༌འབད་འབུངས་ལ་བརྟེན་ནས་《ས་བྱི་ཞི་

རྒོལ་ཆེན་མོ༌》ཞེས་པའི་ཕྱག་དེབ་དཔར་འགྲེམས་ཐུབ་པ་བྱུང་ཞིང། 

ཕྱིས་སུ་དེ་དབྱིན་སྒྱུར་བྱས་ཏེ་འོད་སྡེར་དང་ལྷན་ཡོངས་ཁྱབ་འགྲེམས་

གངས་སྐྱིད་སྤྱི་ཐབ་ཚོགས་ཁང་དུ་ས་བྱི་ཞི་རྒོལ་དེབ་ཕྲེང་དང་པོ་《གནམ་ས་གོ་འབྱེད༌》

དབུ་འབྱེད་མཛད་སྒོའ་ིསྐབས།(༢༠༡༠།༦།༢) 
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རྒྱལ་རོང་ཟླ་བ་ཚེ་རིང་གི་མི་ཚེའི་ལོ་རྒྱུས།

སྤེལ༌བྱས། ཕྱི་ལོ་༢༠༠༩ ལོར་《མདོ་སྨད་ཆོལ་ཁའི་དྲ་རྒྱ༌》བཟོ་འགོད་

ལས་གཞི་དང། གཞིས་བཞུགས་རྩོམ་པ་པོ་ཞོགས་དུང་གིས་བརྩམས་

པ་《གནམ་ས་གོ་འབྱེད༌》བཙན་བྱོལ་ནང་ཡོངས་ཁྱབ་འགྲེམས་སྤེལ། 

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོའ་ིམཛད་རྣམ་བརྙན་དེབ་《འཇིག་

རྟེན་མིག་འབྱེད༌》བཅས་རྩོམ་སྒྲིག་འགྲེམས་སོགས་བོད་ཀྱི་བདེན་དོན་

འཐབ་རྩོད་ཀྱི་བརྒྱུད་རིམ་ཁྲོད་གལ་ཆེའི་ཕྱག་ལས་འབུར་དུ་ཐོན་པ་

གནང་ཡོད། 
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32 རྒྱལ་རོང་ཟླ་བ་ཚེ་རིང་གི་མི་ཚེའི་ལོ་རྒྱུས།

སྐུ་ཚེའི་འཕེན་པ་རྫོགས་པའི་སྐོར།

 བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་སྐབས་༡༥ པའི་གྲོས་

ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་དུས་༢ ནི་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་བོད་གཞུང་དགའ་

ལྡན་ཕོ་བྲང་གི་ཆབ་སྲིད་འགན་དབང་མི་མང་གིས་འོས་འདེམས་བྱས་

པའི་འགོ་ཁྲིད་ལ་རྩིས་སྤྲོད་གནང་འབྲེལ།  བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་སྒྲིག་

འཛུགས་ཀྱི་ཁྲིམས་སྒྲིག་ཡོངས་རྫོགས་བསྐྱར་དུ་གཏན་འབེབས་བྱེད་

པའི་ཚོགས་དུས་གལ་ཆེན་ཞིག་ཡིན་པས། ཁྲིམས་བཟོ་ལྷན་ཁང་གི་

གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་ཡོངས་ཀྱིས་བཙན་བྱོལ་གཞུང་འདིའི་བཅའ་

ཁྲིམས་རིན་པོ་ཆེས་གཙོས་སྒྲིག་གཞི་ཆེ་ཆུང་ཉེར་ལྔའི་དོན་ཚན་སྤྱི་

དང་བྱེ་བྲག་རེ་རེར་བསྐྱར་བཅོས་ཀྱི་ལས་དོན་ལ་འགན་འཁུར་ཆེ་

བཞེས་གནང་རིམ་ཁྲོད། མདོ་སྨད་སྤྱི་འཐུས་རྒྱལ་རོང་ཟླ་བ་ཚེ་རིང་

གཅིག་པུས་བཟོ་བཅོས་གྲོས་འཆར་ ༡༧ བཏོན་ཡོད་པ་དང་། གྲོས་

ཚོགས་ཀྱི་ལས་རིམ་ལ་མཉམ་ཞུགས་གནང་བཞིན་པའི་སྐབས་སུ་

གློ་བུར་དུ་སྙིང་རྩ་འགག་པའི་སྙུང་གཞི་ཕོག་སྟེ། ཕྱི་ལོ་༢༠༡༡ ཟླ་༩ 

ཚེས་༢༢ ཛ་དྲག་གིས་མདོ་སྨད་དབུས་རྒྱུན་དང་རྡ་ས་མདོ་སྨད་ས་

གནས་རྒྱུན་ལས་ཁང་གཉིས་ཀྱི་ངོས་ནས་རྒྱུན་ལས་གཉིས་རེ་དང། 

ཀིརྟི་དགོན་པའི་སྐུ་ཚབ་གཉིས་དང་། སྐུ་ཟླ་བཀྲ་ཤིས་སྒྲོལ་མ་བཅས་
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རྒྱལ་རོང་ཟླ་བ་ཚེ་རིང་གི་མི་ཚེའི་ལོ་རྒྱུས།

བདག་གཅེས་འོག་རྒྱ་གར་པན་ཇབ་གྲོང་ཁྱེར་ཅན་དྷི་སྒར་གྱི་དམིགས་

བསལ་སྨན་ཁང་ཞིག་ཏུ་བསྟེན་གཏུགས་ཀྱིས་གཤགས་བཅོས་སོགས་

མྱུར་སྐྱོབ་དང་འབྲེལ་བའི་སྨན་བཅོས་ཞུ་སྒོ་དང་། ཞབས་རིམ་སྒྲུབ་པ་

སོགས་ཆོས་ཕྱོགས་ཀྱི་ཞུ་སྒོ་གང་ཅི་འབད་བསྒྲུབས་བྱས་ཀྱང་། ཕན་

བསྐྱེད་མ་བྱུང་ནས་ཕྱི་ལོ་༢༠༡༡ ཟླ་༩ ཚེས་ ༢༨ ཉིན་གྱི་ཕྱི་དྲོ་ཆུ་ཚོད་

༣ དང་སྐར་མ་༢༠ ཐོག་ཅན་རྡོ་གྷར་སྨན་ཁང་ནས་སྐུ་ཚེའི་འཕེན་པ་

རྫོགས་པའི་ཡིད་སྐྱོའ་ིགནས་ཚུལ་བྱུང་། དེ་ཉིན་མཚན་མོར་ཅན་ངྷི་

སྒར་སྨན་ཁང་ནས་བཞུགས་སྒར་ངྷ་རམ་ས་ལར་སྐུ་ཕུང་གདན་འདྲེན་

ཞུས། 

དམ་པ་ཁོང་སྐུ་གྲོངས་སྤྱི་འཐུས་གྲོས་ཚོགས་སུ་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཞུ་བཞིན་

པའི་འདྲ་པར། 
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34 རྒྱལ་རོང་ཟླ་བ་ཚེ་རིང་གི་མི་ཚེའི་ལོ་རྒྱུས།

 རྒྱལ་རོང་ཟླ་བ་ཚེ་རིང་ལགས་སྐུ་གཤེགས་པའི་ཡིད་སྐྱོའ་ི

གནས་ཚུལ་བྱུང་བར། བཙན་བྱོལ་གཞུང་གི་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་

བཅ་སཔས་ལས་མཚམས་བཞག་སྟེ་སྨོན་ལམ་འཚོགས་པ་དང་། གྲོས་

ཚོགས་ཀྱི་ངོས་ནས་ལས་རིམ་ཡང་མཚམས་འཇོག་གིས་བཀུར་འོས་

སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པ་དང་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བྱེད་རྣམས་ནས་

དམ་པ་དེ་ཉིད་ཀྱི་ཆེད་དུ་སྨོན་ལམ་འཚོགས་ཡོད་ལ། སྐུ་ཕུང་བདེ་

ལེགས་སྨན་ཁང་དུ་ཡོད་སར། སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་སྦྲེལ་པོས་གཙོས་

སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པ་དང་། བཀའ་བློན་ཁྲི་པས་གཙོས་པའི་བཀའ་བློན་རྣམ་

པ། ལྷན་ཁང་ཁག་གི་དྲུང་ཆེ་ཆུང་སོགས་སྤྱི་སྒེར་གྱི་སྡེ་ཁག་མང་པོ་

མྱ་ངན་གུས་འདུད་དང་ནང་མིར་ཐུགས་གསོའ་ིསླད་ཆེད་ཕེབས་གནང་

ཡོད་པ་དང་། ཟླ་དེའི་ཚེས་༣༠ ཉིན་གྱི་ཞོགས་པར་ངྷ་སྟེང་དུར་ཁྲོད་

དུ་སྐུ་ཕུང་སྦྱིན་སྲེག་ཞུས་ཡོད། དམ་པ་དེའི་སྐུ་ཕུང་ཞུགས་འབུལ་ཟིན་

རྗེས་ཀྱང་ཁོང་གིས་བཏོན་པའི་ཁྲིམས་སྒྲིག་བཟོ་བཅོས་ཁྲིམས་འཆར་

ཁག་གྲོས་ཚོགས་སུ་མུ་མཐུད་བགྲོ་གླེང་གིས་གཏན་འབེབས་གནང་

ཡོད་པ་དེའི་ཐོག་ནས་ཀྱང་དམ་པ་ཁོང་གིས་གྲོས་ཚོགས་སུ་འགན་

བཞེས་སྟངས་ལམ་ཙམ་མཐོང་ཐུབ་པ་ཡིན།
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རྒྱལ་རོང་ཟླ་བ་ཚེ་རིང་གི་མི་ཚེའི་ལོ་རྒྱུས།

བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་དམ་པ་ཁོང་སྐུ་གྲོངས་བར་སྨོན་ལམ་འཚོགས་

བཞིན་པའི་འདྲ་པར། 
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36 རྒྱལ་རོང་ཟླ་བ་ཚེ་རིང་གི་མི་ཚེའི་ལོ་རྒྱུས།

མཛད་རྗེས་དྲན་གསོའ་ིགྲོས་ཆོད། 

 ཕྱི་ལོ་༢༠༡༡ ཟླ་༩ ཚེས་༢༩ བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་

ཚོགས་ཀྱི་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་སྐབས་༢ ཚོགས་ཆེན་སྟེང་། མདོ་

སྨད་སྤྱི་འཐུས་རྒྱལ་རོང་ཟླ་བ་ཚེ་རིང་མཆོག་སྐུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་

པར་གཞུང་འབྲེལ་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཀྱི་རྗེས་དྲན་གྲོས་གཞི་གྲོས་ཆོད་

ཅིག་བཞག་ཡོད། དེ་ནི་འདི་ལྟ་སྟེ། 

གཞུང་འབྲེལ་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཀྱི་རྗེས་དྲན་གྲོས་འཆར།

སྔོན་གླེང༌།

༄༅། །སྐབས་༡༥ པའི་མདོ་སྨད་སྤྱི་འཐུས་རྒྱལ་རོང་ཟླ་བ་ཚེ་རིང་

མཆོག་ཚོགས་དུས་༢ པར་ཚོགས་ཞུགས་གནང་བཞིན་པའི་སྐབས། 

གློ་བུར་བསྙུན་མནར་གྱིས་ཅན་དྷི་སྒར་དུ་སྨན་གཏུགས་གཤགས་

བཅོས་བྱས་ཀྱང་དྲགས་བསྐྱེད་མ་བྱུང་བར། ཕྱི་ལོ་༢༠༡༡ ཟླ་༩ ཚེས་

༢༨ ཉིན་དགུང་གྲངས་༦༠ ཐོག་སྐུ་ཚེའི་འཕེན་པ་རྫོགས་པའི་ཡིད་སྐྱོའ་ི

གནས་ཚུལ་ཐོན་འདུག

 དམ་པ་ཁོང་ནི་༡༩༥༢ ལོར་འཁྲུངས་ཤིང༌། ༡༩༥༩ ལོར་རྒྱ་
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རྒྱལ་རོང་ཟླ་བ་ཚེ་རིང་གི་མི་ཚེའི་ལོ་རྒྱུས།

གར་དུ་འབྱོར་ཏེ་རིམ་པས་སློབ་ཞུགས་གནང་།  ༡༩༦༩ ཟླ་༡ ཚེས་

༣༡ ནས་ ༡༩༩༤ ཟླ་༡༠ ཚེས་༣༡ བར་ལོ་ངོ་༢༦ ལྷག་རིང་དང་

སློབ་དམག་སྒར་ནང་དྲག་ཞབས་ཞུས་ཤིང་། ཐེག་པ་རིམ་འཛེགས་

ཀྱིས། དང་སློབ་འགོ་འཛིན་ལས་རོགས་བར་ལས་དྲུང་དང༌། ལས་

ཁུངས་དོ་དམ་པ། བརྒྱ་དཔོན། བཟོ་གཞིས་ལས་ཁང་འགན་འཛིན་

བཅས་ཀྱི་ལས་ཁུར་ཐོག་སྲི་ཞུ་བསྒྲུབས།  ༡༩༩༤ ལོ་མཇུག་ཏུ། དང་

ཞབས་ནས ་རྩ ་ དགོ ངས ་ཞུས ་

རྗེས ་མན ་སྤར ་ ཕན ་བདེ ་གླི ང ་

གཞིས ་ཆགས ་ སུ་གཞིས་གྲོང་

བརྒྱ་དཔོན་དང༌། ས་གནས་དང་

ཟུར ་སྐྱིད ་སྡུག ་ གི་རྒྱུན་ལས་ལོ་

གསུམ་གནང་བ་ དང་། ས་གནས་

མདོ ་ སྨད ་རྒྱུན ་ ལས་ཀྱི་ཚོགས་

གཙོའི་ལས་ཁུར་ལོ་དྲུག་དང་། མན་སྤར་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ཀྱི་

ཚོགས་གཙོའི་ལས་འཁུར་བསྟུད་མར་སྐབས་གཉིས་རིང་གནང། ནུབ་

བྷང་གྷལ་མངའ་སྡེའི་རྒྱལ་ས་ཀ་ལི་ཀ་ཏ་བོད་མིའི་སུད་ཚོང་གི་འགན་

འཐུས་ལོ་ལྔ་དང་། མདོ་སྨད་ཆོལ་ཁའི་སྐབས་༡༡ པའི་དབུས་རྒྱུན་ལོ་

གསུམ་དང་།  སྐབས་༡༣ པའི་མདོ་སྨད་དབུས་སྤྱི་ཁྱབ་རྒྱུན་ལས་ཁང་

གི་ཚོགས་གཙོའི་ལས་འཁུར་བཞེས། སྐབས་༡༣ པ་དང་སྐབས་༡༤ 
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38 རྒྱལ་རོང་ཟླ་བ་ཚེ་རིང་གི་མི་ཚེའི་ལོ་རྒྱུས།

པ། སྐབས་༡༥ པ་བཅས་ཀྱི་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་སུ་འདེམས་ཐོན་

བྱུང་བ་བཞིན། ད་བར་སྤྱི་འཐུས་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ཆ་ཚང་ཆད་

མེད་ཚོགས་བཅར་གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད། སྐབས་༡༣ པར་སྤྱི་འཐུས་

རྒྱུན་ལས་ལོ་བཞི་དང་། སྐབས་༡༤ པར་ལོ་གསུམ་དང་ཕྱེད་ལྷག་

ལས་འཁུར་བཞེས་ཐོག ད་བར་མང་ཚོགས་རྩིས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་

དང༌། ལོ་འཁོར་སྔོན་རྩིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་སོགས་

སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་དང་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་ཆེད་བཙུགས་ཚོགས་ཆུང་

འདྲ་མིན་༢༥ ཙམ་ནང་ཕྱག་ལས་ཧུར་བསྐྱེད་གནང་བ་སོགས་བོད་དང་

བོད་མིའི་བདེ་རྩར་སྨན་པའི་ཕྱག་ལས་རྒྱ་ཆེར་གནང་བའི་མཛད་རྗེས་

ཅན་ཞིག་ཡིན། 

གྲོས་ཆོད། 
 

 སྐུ་གཤེགས་དེ་ཉིད་ཀྱི་མཛད་རྗེས་ལ་ཡི་རངས་བསྔགས་

བརྗོད་ཞུ་རྒྱུ་དང༌། དམ་པ་དེ་ཉིད་ཀྱི་ཚེ་རབས་ཕྲེང་བར་བྱས་བསགས་

སྡིག་ལྟུང་རྣམས་བྱང་ཞིང་དག་ནས། ཐེག་མཆོག་འཁོར་ལོ་བཞི་ལྡན་

རྟེན་བཟང་རིམ་བརྒྱུད་ཀྱིས་ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་གོ་

འཕང་ལ་མྱུར་དུ་རེག་པའི་སྨོན་འདུན་དང༌།  ཤལ་ལུས་ནང་མི་ལྟོས་

བཅས་ལ་ཐུགས་གསོ་ཞུ་རྒྱུ་བཅས་ཀྱི་གྲོས་ཆོད་དུ། བོད་མི་མང་སྤྱི་

འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ཕྱི་ལོ་༢༠༡༡ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༩ ལ། ། 
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