
«གངས་ཏི་སེ་བོན་གཞུང་རིག་མཛོད»དཔེ་ཚོགས་ཀྱི་

ལས་ཀའི་བརྒྱུད་རིམ།

ཚུལ་ཁྲིམས་བསྟན་པ་འབྲུག་གྲགས།

དེ་ཡང་དུས་རབས་ཉེར་གཅིག་པའི་བསིལ་རླུང་དོྲད་འཇམ་གྱིས་དལ་བར་ལྡང་བ་འདིས།   མཐོ་སྒང་

དུ་བཞད་པའི་བོད་ཀྱི་རིག་གནས་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་རྩ་ལག་རིམ་གྱིས་འབུས་པའི་མགོ་བརྩམ་པ་ཡིན་ལ།  དེ་

ལས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གསུང་གི་འཕྲིན་ལས་ཆེས་ཆེར་འཕེལ་བ་དང་།  སོླབ་གསོའ་ིཁ་ཕོྱགས་ཀྱང་ཇེ་བཟང་ནས་

ཇེ་རྒྱས་སུ་གཏོང་བར་བོད་ཀྱི་གཞུང་ལུགས་ལ་རྒྱབ་བརྟེན་ཅིང་ཁུངས་བཅོལ་བ།  རིན་ཆེན་གསེར་ལས་བྲིན་

པའི་གངས་ལྗོངས་བོན་གྱི་རིག་གནས་འདི་ཡང་།  བསྟན་འཛིན་བྱེ་བ་ཕྲག་བརྒྱར་སྤྲུལ་པའི་སྐྱེས་ཆེན་དགེ་

བའི་བཤེས་གཉེན་རྣམས་ཀྱིས་དགོན་སྡེ་འཛུགས་སྐྲུན་བྱེད་ཐབས་ལས་གཞན།  བོད་ཀྱི་རིག་གནས་སྤྱི་ལ་དོ་

སྣང་དང་ཐུགས་འཁུར་ཟབ་བཞེས་གནང་སྟེ་འཛམ་གླིང་ཧྲིལ་བོར་ཁྱབ་བསྒྲགས་དང་དར་སྤེལ་དུ་གཏོང་བའི་

ནུས་པ་གལ་ཆེན་ཐོན་གྱིན་ཡོད་པ་དེ་རེད།  

བསམ་བློས་འཁྱེར་སོ་དང་འདུ་ཤེས་རོལ་སྟངས་འདི་

དག་ལ་བརྟེན་ནས་གངས་ལྗོངས་རིག་གནས་ལ་ལྷག་བསམ་

རབ་ཏུ་དཀར་ཞིང་གཡུང་དྲུང་བོན་བསྟན་འཛིན་སྐྱོང་སྤེལ་

གསུམ་ལ་མཛད་རྗེས་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བའི་མཆོག་སྤྲུལ་རྩེ་ཞིག་

ཚང་ཤེས་རབ་བསྟན་པའི་ཟླ་བས་སྔ་ཕྱི་དུ་མར་ཐུགས་བསམ་

ལེགས་པར་བཞེས་ཏེ།   ཀྲུང་དབྱང་མི་རིགས་སློབ་གྲྭ་ཆེན་

མོའ་ིསློབ་དཔོན་ཆེན་མོ་སྐུ་ཞབས་ཚེ་རིང་ཐར་དང་ཡང་ཡང་

གོྲས་བསྡུར་བྱས་ནས།  བོན་གྱི་དཔེ་ཚོགས་ཆེན་མོ་ཞིག་བསྒྲུབ་

རྒྱུའི་ལས་དོན་ཐད་ལ༢༠༠༧ལོའ་ིསྤྱི་ཟླ༨པའི་ཚེས༡ཉིན་གྲོས་

ཐག་བཅད།  ལས་སྒྲུབ་ཀྱི་ཆ་རྐྱེན་ཁོ་ནར་དམིགས་ཏེ་གློག་

རྣམ་དཀར་བསོད་ནམས་ཤེད་མོང་དར་དྲགས་པས། །

ཏི་སེ་བོན་གཞུང་རིག་མཛོད་འདོད་དགུའི་དབྱིག །

རབ་འབྱམས་ཞིང་ན་འདེགས་པའི་སྙིང་སྟོབས་ཅན། །

དུས་ཀྱི་གླང་བོ་མདོ་ཁམས་འཛིན་མར་རྒྱུ། །
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༼གངས་ཏི་སེ་བོན་གཞུང་རིག་མཛོད༽དཔེ་ཚོགས་ལེགས་གྲུབ་ཀྱི་དྲན་རྟེན་ཟིན་ཐོ།

153

●ལེ་ཚན་གཉིས་པ།  ཕན་བདེ་ལེགས་ནོར་བུའི་གན་མཛོད།●



ཚོགས་ཡུན་ཉིན་གསུམ་གྱི་རིང་ལ།  ཕྱོགས་སོ་སོ་ནས་ཕེབས་

པའི་སྐུ་མགྲོན་རྣམས་ཀྱིས་ཕྱོགས་འཛིན་གྱི་ལྟ་ཚུལ་དང་སྒེར་གཅོད་ཀྱི་

གླེང་ཕྱོགས་སྣ་ཚོགས་རིང་དུ་དོར་ནས་གཡུང་དྲུང་བོན་གྱི་དཔེ་ཚོགས་

འདི་ལ་དགོས་ངེས་ཀྱི་གྲོས་བསྡུར་དང་གལ་ཆེན་གྱི་ལས་དོན་ཐག་གཅོད་

བྱས་པ་མ་ཟད།  རྩེ་ཞིག་ཚང་ཤེས་རབ་བསྟན་པའི་ཟླ་བས་བསྡུ་སྒྲིག་

མཛད་པའི་དཀར་ཆག་རྨང་གཞིར་བྱས་ཐོག  བོད་གངས་

ཅན་དུ་བཞུགས་པའི་བཀའ་དང་བཀའ་བརྟེན་ཇི་སྙེད་ལས་

གདུལ་བྱའི་བློ་དང་འཚམས་པའི་དཔེ་ཚན་བརྒྱ་དང་ལྔ་བཅུར་

ཉེ་བ་ལྷན་དུ་བསྡུས་ཏེ།  དཔེ་ཚོགས་འདི་ལ་སྤྱིའི་དེབ་གྲངས་

ཉེར་ལྔའི་བདག་ཉིད་ཅན་དུ་གཏན་ལ་ཕབ། དཔེ་ཆ་གཏགས་

སྒྲིག་དང་དཔེ་བསྡུར་བྱེད་སྟངས།  ཞུ་དག་གཏན་འབེབས་བཅས་

ཀྱི་ཐད་ལ་ཆེད་ལས་མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས་དགོངས་འཆར་དང་མཛུབ་

སྟོན་གལ་ཆེན་གནང་།  ༼གངས་ཏི་སེ་བོན་གཞུང་རིག་མཛོད༽དཔེ་

ཚོགས་འདི་ཡི་སྤྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་པ་དང་།  གཙོ་སྒྲིག་པ།  སྒྲིག་

གཙོ་གཞོན་པ།  ཞུས་ཆེན་པ།  དཔེ་བསྡུར་བ།  ཡིག་གཏགས་པ།  དཔེ་

བསྐྲུན་བྱེད་སའི་ལས་ཁུངས་བཅས་དངོས་སུ་གཏན་ལ་ཕབ་ནས་གསལ་

བསྒྲགས་བྱས།  མདོ་དབུས་ཁམས་གསུམ་གྱི་བོན་དགོན་སོ་སོས་དཔུང་

བ་མཉམ་གཤིབ་སྒོས་རོགས་རམ་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་རྒྱུའི་ཐུགས་འདུན་

དང་སྟོབས་ཤུགས་བསྐྱེད་རྒྱུའི་ཆོད་སེམས་བཅངས་ཏེ།  དཔེ་

སྒྲིག་བྱ་བའི་ལས་འགན་ཞིབ་ཕྲ་དང་གོ་རིམ་ལྡན་པར་ཡོངས་

སུ་ལས་བགོས་བྱས་ཤིང་།  དེ་བཞིན་དུ་སྐྱེས་ཆེན་རྣམ་པས་

ཐུགས་དགོངས་བསྟན་འགྲོའ་ིདོན་དུ་དམིགས་ཏེ་བསྟན་སྲུང་

ལ་བསང་མཆོད་དང་འཕྲིན་བཅོལ་བྱས།  རླབས་ཆེ་བའི་ལས་

དོན་འདི་ཉིད་གྲུབ་འབྲས་དང་རྒྱལ་ཁའི་ངང་ནས་ལེགས་

འགྲུབ་བྱུང་བར་ཐུགས་བསྐྱེད་དང་སྨོན་ལམ་རྒྱ་ཆེར་བཏབས།  

སྤྱི་ཟླ༡༢པའི་ཚེས༢༠ནས་བཟུང་༼གངས་ཏི་སེ་བོན་གཞུང་

རིག་མཛོད༽དཔེ་སྒྲིག་ཚན་ཆུང་ལ།  རྩེ་ཞིག་དགོན་པའི་ལས་སྣེ་རྣམས་ཀྱིས་

ཀླད་བཅུ་གཅིག་གསར་དུ་ཉོས་ཤིང་།  དགོན་གཞུང་ནས་

ཚེགས་བཙུགས་ཏེ་གྲྭ་བ་བརྒྱད་བསང་ཆུ་རོྫང་དུ་མངགས་

ཏེ་ཟླ་གཅིག་གི་རིང་ལ་གོླག་ཀླད་གཏགས་སྒྲིག་གི་ཐད་ལ་

སྦྱང་བ་ལོྷད་མེད་བྱས།  

ལས་གཞི་དཔེ་ཚོགས་འདི་གཡུང་དྲུང་བོན་གྱི་

བཤད་སྒྲུབ་སྤྱི་ལ་རྒྱུག་པའི་བསླབ་གཞི་ཁོ་ནར་དམིགས་

ཏེ༢༠༠༧ལོའ་ིསྤྱི་ཟླ༡༢པའི་ཚེས༡༣ཉིན༼གངས་ཏི་སེ་

བོན་གཞུང་རིག་མཛོད༽དབུ་བརོྩམ་པའི་མཛད་སོྒ་ཀན་

སུའུ་ཞིང་ཆེན་བསང་ཆུ་རོྫང་རྩེ་ཞིག་དགོན་ནས་གཟབ་རྒྱས་ངང་འཚོགས།  

ཚོགས་འདུའི་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་གྱི་འགྲོ་གྲོན་ཐམས་ཅད་དགོན་

གཞུང་ནས་ཁུར་དུ་བཞེས་ཤིང་།  བོད་ལོྗངས་དང་།  མཚོ་སོྔན།  ཀན་སུའུ།  

སི་ཁྲོན།  པེ་ཅིང་།  ཧུ་པེ་བཅས་ནས་སྐྱེས་ཆེན་བླ་མ་སྤྲུལ་སྐུ་དང་རབ་

འབྱམས་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན།  བོད་ཀྱི་རིག་གནས་ལ་དོ་སྣང་དང་ཆེད་

མཁས་ཀྱི་སློབ་དཔོན་དང་ཞིབ་འཇུག་པ་བཅས་མི་སྣ་སུམ་ཅུ་ལྷག་གཞི་

གཅིག་ཏུ་གདན་འཛོམས་བྱུང་སྟེ་ཚོགས་འདུར་ཞུགས།  
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༼གངས་ཏི་སེ་བོན་གཞུང་རིག་མཛོད༽དཔེ་ཚོགས་ལེགས་གྲུབ་ཀྱི་དྲན་རྟེན་ཟིན་ཐོ།
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●ལེ་ཚན་གཉིས་པ།  ཕན་བདེ་ལེགས་ནོར་བུའི་གན་མཛོད།●



བཅོ་ལྔ་ཙམ་ལ་དཔེ་བསྡུར་གྱི་རོགས་རམ་བྱས།  སྤྱི་ཟླ༦པའི་

ཚེས༢༠ཉིན་ཁྲི་ཀ་སེ་བརྒྱ་བོན་མང་གི་འགན་གཙོ་སྐལ་

བཟང་རྒྱ་མཚོས་དཔེ་ཆ་གླེགས་བམ་གཉིས་ཁྱེར་ནས་དཔེ་

བསྡུར་གྱི་རོགས་རམ་བགྱིས་ཤིང་།  སྤྱི་ཟླ༧པའི་ཚེས༥ནས་

རེབ་གོང་བོན་མང་གི་དྲུང་ཆེ་བསོད་ནམས་གཡུང་དྲུང་གིས་

སྒྲིག་གཙོ་གཞོན་པ་དང་ཞུས་ཆེན་པའི་ལས་འགན་ཕྲག་ཏུ་

བཞེས་ཏེ་ལས་ཀའི་མགོ་མཇུག་བར་གསུམ་ཀུན་གྱི་ལས་ལ་

ཐུགས་བརྩོན་གྱིས་ཞུགས་པ་ཡིན།  སྤྱི་ཟླ༧པའི་ཚེས༡༢ནས་ཁྲི་ཀ་སེ་བརྒྱ་

བོན་མང་གི་དྲུང་ཡིག་པ་བསོད་ནམས་ཀྱིས་དཔེ་བསྡུར་བ་དང་ཞུ་དག་

པའི་འགན་འཁུར་ནས་ལས་ཀ་འདིའི་བརྒྱུད་རིམ་ཐམས་ཅད་དུ་ཧུར་

བརྩོན་གང་ལེགས་བགྱིས་པ་དང་།  མཁས་དབང་གཉའ་བློ་གྲོས་རྒྱལ་

མཚན་གྱིས་ལས་ཕོག་མེད་པར་དཔེ་དེབ་གཉིས་ལ་དག་ཞུས་གནང་

རོགས་མཛད།  གཞན་ཡང་མཛོད་དགེ་ཨ་སྐྱིད་སྐྱང་ཚང་དགོན་པའི་

བླ་མ་སྐྱང་སྤྲུལ་དྲི་མེད་འོད་ཟེར་མཆོག་གིས་ང་ཚོའི་ལས་དོན་འདི་ལ་

ཐུགས་འཁུར་ཟབ་བཞེས་གནང་སྟེ་ཁ་པར་གྱི་ལམ་ནས་ཡང་ཡང་སྐུལ་

འདེད་དང་བསླབ་བྱ་བཏང་བ་མ་ཟད།  ཕྱོགས་སོ་སོའ་ིབོན་དགོན་ཁག་

ལ་བཀའ་མཆིད་བཏང་ནས་དཔེ་ཚོགས་ལས་སྒྲུབ་ཐད་ལ་རོགས་རམ་

དུ་མངགས་པ།  སྔ་རྗེས་སུ་ཐེ་བོ་གཙོ་ཚང་དགོན་དང་།  ཤར་བ་སྐྱང་

ཚང་དགོན།  མཛོད་དགེ་མདའ་ཆེན་དགོན་བཅས་ནས་བྱོན།  

སྤྱི་ཟླ༧པའི་ཚེས༢༣ནས་ཤར་དུང་རི་སྐྱང་ཚང་དགོན་

གྱིས་ཆེད་དུ་མངགས་པའི་གྲྭ་བཙུན་ཤེས་རབ་ཐབས་མཁས་

ཀྱིས་ཟླ་ངོ་གཅིག་གི་རིང་ལ་དཔེ་ཆ་ཞིབ་བསྡུར་གྱི་ལས་ཀ་

གཉེར།  སྤྱི་ཟླ༨པའི་ཚེས༡༠ནས་སི་ཁྲོན་མདའ་ཆེན་དགོན་

པས་བཀོད་སྒྲིག་ལྟར་དབུ་མཛད་བརྩོན་འགྲུས་རྒྱ་མཚོ་དང་

ཤེས་རབ་བློ་གྲོས་རྣམ་གཉིས་ཟླ་གཉིས་ཀྱི་རིང་ལ་དཔེ་ཆ་ཞིབ་

བསྡུར་གྱི་ལས་ལ་ཞུགས།  སྤྱི་ཟླ༡༠བའི་ཚེས༢༦ཉིན་ཀན་སུའུ་

འཁུར་དུ་བླངས་ནས།  ལས་སྒྲུབ་གཞུང་ལས་ཁང་གཉིས་དང་།  དཔེ་

བསྡུར་དང་ཞུ་དག་གཏོང་སའི་ཁང་བ་གསུམ།  ཇ་ཁང་བཅས་

བཀོད་སྒྲིག་བྱས་ཤིང་།  རྩེ་ཞིག་དགོན་པ་ལས་གཞན་པའི་ལས་

ཞུགས་མི་སྣའི་ལམ་དངུལ་དང་ཟླ་ཕོག  འཚོ་བའི་མཐུན་རྐྱེན་

ཆ་ཚང་དགོན་སྤྱི་ནས་གཉེར་བ་དང་།  ཡིག་གཏགས་པ་ནི་

རྩེ་ཞིག་དགོན་པའི་ལས་སྣ་བས་བཀོད་སྒྲིག་ལྟར།  གྲྭ་བཙུན་

བསྟན་འཛིན་གཡུང་དྲུང་དང་།  སྐལ་བཟང་རྒྱ་མཚོ།  བློ་གྲོས་རྒྱལ་

མཚན།  སྐལ་བཟང་ཤེས་རབ།  དགེ་ལེགས་རྒྱ་མཚོ།  ཚུལ་ཁྲིམས་བློ་

གྲོས།  བཟོད་པ་རྒྱལ་མཚན།  ཤེས་རབ་དཔལ་ཆེན།  བསྟན་འཛིན་རྒྱ་

མཚོ།  ཚུལ་ཁྲིམས་བསྟན་འཛིན།  བསྟན་འཛིན་གྲགས་པ་བཅས་ཡིན་

ལ།  འགན་གཙོ་དང་དོ་དམ་པ།  རྩིས་གཉེར་བ་སོགས་

འདི་དག་ལས་འཐུས་པར་བྱས་ཡོད།   

 ༢༠༠༨ལོའ་ིསྤྱི་ཟླ༣པའི་ཚེས༡ནས།  ཁོ་བོ་ཚུལ་

ཁྲིམས་བསྟན་པ་འབྲུག་གྲགས་ལས་ཀ་འདིའི་རྐང་འཛིན་པར་

ཞུགས་རྒྱུའི་བསྐུལ་བ་དང་དུ་བླངས་ཏེ་གཙོ་སྒྲིག་གཞོན་པ་དང་

ཞུས་ཆེན་པའི་རོགས་ལས་སོགས་བགྱི་བ་མང་པོ་ནུས་ཚོད་ཀྱིས་

ཁུར་དུ་བཞེས།  སྤྱི་ཟླ༤བའི་ཚེས༢༥ནས་རེབ་གོང་བོན་བརྒྱ་དགོན་

པའི་ཁྲི་བསོད་བསྟན་ནས་ཡི་གེ་གཏགས་སྒྲིག་དང་དཔེ་དེབ་སྒྲིག་སྦྱོར་གྱི་

ལས་ལ་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་ལོ་ངོ་གཉིས་ལ་ཞུགས་ཤིང་།  ལས་སྐལ་

དུ་ཐོབ་པའི་གླ་དངུལ་སྐར་གང་ཡང་མ་བླངས་པར་གཤེན་རབ་བསྟན་

པའི་སྲི་ཞུ་ཁོ་ནར་དམིགས་རྐྱེན་དུ་བསམ་པ་ནི་ཤིན་ཏུ་ཡི་

རང་བའི་གནས་ཡིན།  སྤྱི་ཟླ༥བའི་ཚེས༢༨ནས་མཚོ་སྔོན་

པོ་དུང་དཀར་དགོན་གྱིས་བཀོད་སྒྲིག་ལྟར་གྲྭ་བཙུན་དཔལ་

འབྱོར་ཉི་མས་ཉིན་བཅུའི་རིང་ལ་དཔེ་བསྡུར་གྱི་རོགས་རམ་

གནང་བ་དང་།  སྤྱི་ཟླ༦པའི་ཚེས༡༦ནས་ཁྲི་ཀ་ཁྱུང་མོ་དགོན་

གྱིས་བཀོད་སྒྲིག་ལྟར་གྲྭ་བཙུན་གཡུང་དྲུང་ལྷུན་གྲུབ་ཉིན་
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༼གངས་ཏི་སེ་བོན་གཞུང་རིག་མཛོད༽དཔེ་ཚོགས་ལེགས་གྲུབ་ཀྱི་དྲན་རྟེན་ཟིན་ཐོ།
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●ལེ་ཚན་གཉིས་པ།  ཕན་བདེ་ལེགས་ནོར་བུའི་གན་མཛོད།●



གྲོལ་རྒྱ་མཚོས་ཟླ་བ་གཅིག་གི་རིང་ལ་ཞིབ་བསྡུར་མཛད།  ཐེ་

བོ་གཙོ་ཚང་དགོན་པའི་ལེགས་བཤད་རྒྱ་མཚོ་ཡང་བསྐྱར་

རང་སྟེང་ནས་ཟླ་བ་གཅིག་གི་རིང་ལ་ཞིབ་བསྡུར་ལས་རོགས་

གནང་།  སྣང་ཞིག་དགེ་བཤེས་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ་ལ་དེབ་

གཅིག་བརྒྱུད་བསྐུར་གནང་སྟེ་སྨན་རི་བཤད་སྒྲུབ་སྨིན་གྲོལ་

གླིང་གི་དཔེ་ཁྲིད་ཀྱི་ཐུན་མཚམས་བེད་སྤྱད་ནས་ཟླ་བ་གཅིག་

གི་རིང་ལ་ཞིབ་བསྡུར་དང་རོགས་རམ་གང་ལེགས་བྱས།  

སྤྱི་ཟླ༨ཚེས༡༥ནས་དཔེ་ཚོགས་འགྲོ་གྲོན་གྱི་དཀའ་ངལ་ལ་མ་

ལྟོས་པར་ཕྱོགས་ཡོངས་ཀྱི་དཔེ་སྒྲིག་པ་རྣམས་འགྲོ་འདུག་གི་སྟབས་ཁ་

ཇེ་བདེ་དང་ལས་ཀའི་མཐུན་རྐྱེན་ཅི་འཛོམ་ཏུ་དགོངས་ཏེ།  ༼གངས་

ཏི་སེ་བོན་གཞུང་རིག་མཛོད༽ཀྱི་ལས་གནས་རེབ་གོང་རིག་པ་འབྱུང་

བའི་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་ལྟེ་བ་རོང་བོ་གྲོང་རྡལ་དུ་གནས་སྤར་བྱས་ཏེ་རོང་

ཁྱིམ་སྐྱིད་པའི་མགྲོན་ཁང་དུ་ཁང་པ་གཉིས་གླས་ཏེ་ཟླ་བ་གཉིས་

ཀྱི་རིང་ལ་དཔེ་བསྡུར་དང་ཞུ་དག་སྐོར་གྱི་བྱ་བ་གཙིགས་ཆེན་

དུ་གཉེར།  ཞོར་དུ་བོན་བརྒྱ་དགོན་གྱི་མཁན་པོ་བསྟན་པའི་ཉི་

མ་དང་།  མཁན་ཟུར་འཇིགས་མེད་བཤད་སྒྲུབ་གཉིས་ཀྱིས་

དཔེ་དེབ་གཅིག་བསྣམས་ཏེ་ང་ཚོ་ལ་རོགས་རམ་གང་ལེགས་

ཐེ་བོ་གཙོ་ཚང་དགོན་པས་བཀོད་སྒྲིག་ལྟར་ལེགས་བཤད་རྒྱ་མཚོས་ཉིན་

ཉི་ཤུའི་རིང་ལ་དཔེ་བསྡུར་དང་ཞུ་དག་ལས་རོགས་བགྱིས།  ཡང་སྤྱི་

ཟླ༡༢པའི་ཚེས༣ཉིན་ས་ཁའི་བློ་ལྡན་ལ་དཔེ་ཆ་དེབ་གཉིས་བརྒྱུད་

བསྐུར་བྱས་ཏེ་དཔེ་བསྡུར་བྱས་པ་རེད།  

༢༠༠༩ལོའ་ིསྤྱི་ཟླ༥བའི་ཚེས༡༧ཉིན་ནས་སྣང་ཞིག་དགོན་

གྱི་དགེ་བཤེས་འཇམ་དབྱངས་བརྩོན་འགྲུས་ཀྱིས་ཟླ་གཅིག་གི་

རིང་ལ་ཞུ་དག་གཏན་འབེབ་ཀྱི་ལས་ཀར་ཞུགས་ཤིང་།  དེ་བཞིན་དུ་སྔ་

རྗེས་སུ་གཡུང་དྲུང་བོན་མཉམ་འབྲེལ་མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་དྲུང་

ཆེ་གདོང་བཙུན་རྒྱ་ཐར་དང་།  དགེ་བཤེས་ཁྲི་གཙུག་རྣམ་

རྒྱལ།  གདོང་བསོད་བཀྲ་བཅས་ཀྱིས་ཟླ་གཉིས་ཀྱི་རིང་ལ་དཔེ་

བསྡུར་དང་དག་ཞུས་མང་པོ་མཛད།  

ཟླ༥ཚེས༢༧ཉིན༼གངས་ཏི ་སེ ་བ ོན་གཞུང་རིག་

མཛོད༽ཀྱི་དཔེ་སྒྲིག་དང་དེབ་ཚད་ཆེ་ཆུང་།  ཞིབ་བསྡུར་

བྱེད་སྟངས་བཅས་ཀྱི་ཐད་ལ་ཡང་བསྐྱར་གྲོས་ཚོགས་ཐེངས་

གཉིས་པ་རྩེ་ཞིག་དགོན་དུ་འཚོགས།  སྤྱི་ཟླ༦པའི་ཚེས༥ཉིན་ས་ཁའི་བློ་

ལྡན་གྱིས་དཔེ་ཆ་ཞིབ་བསྡུར་དང་དག་ཞུས་ཐད་ལ་དཔེ་ཚོགས་འདིའི་

རྐང་འཛིན་གྱི་བྱ་བར་ཞུགས།  རྩེ་ཞིག་དགོན་པས་བཙུགས་པའི་གཡུང་

དྲུང་བོན༧གཡས་རུ་ཆེས་མཐོ་བཤད་སྒྲུབ་སློབ་གླིང་གི་དགེ་སློབ་རྣམས་

ཀྱིས་སློབ་ཁྲིད་བར་གསེང་གི་དུས་ཚོད་བེད་སྤྱད་ནས་དཔེ་བསྡུར་ཅི་ནུས་

བྱས་པ་ཡིན་ལ།  ཞིབ་བསྡུར་བྱ་བའི་གོ་རིམ་ནང་དུ་མཚོ་སྔོན་བྱ་གཞུང་

དཔོན་ཚང་གི་འབུམ་བྱམས་རྒྱལ་ནས་ཟླ་གཅིག་གི་རིང་ལ་

དཔེ་བསྡུར་གྱི་རོགས་རམ་དང་།  རེབ་གོང་བ་དོན་གྲུབ་རྒྱལ་

ནས་གཟའ་འཁོར་གཉིས་ཙམ་ལ་དེ་བཞིན་དུ་རོགས་ལས་

བྱས་ཤིང་།  ཤར་ཡུལ་ཟིང་ཆུ་རྫོང་ནས་རིན་སྤུངས་ཚུལ་

བསྟན་གྱིས་ཟླ་བ་ཕྱེད་གཉིས་ཀྱི་རིང་ལ་ཞིབ་བསྡུར་ལས་

རོགས་མཛད།  དེ་མིན་རྔ་ཡུལ་རྟོགས་ལྡན་དགོན་གྱི་ཀུན་

བསྒྲུབ་པ་དང་།  སྐབས་དེར་དཔེ་བསྡུར་བྱེད་ས་མ་ཕྱི་དཀོན་

པོའ ་ིརིགས་རྣམས་དཔལ་གཤེན་བསྟན་སྨན་རིའི་གླིང་གི་དགེ་བཤེས་ཆོས་

འཁོར་ཚང་ཉི་མ་འོད་ཟེར་གྱིས།  དོལ་པོ་རྣམ་རྒྱལ་དགོན་པའི་གསུང་རབ་ཉམས་གསོ་ཁང་གི་དཔེ་རྙིང་

དུ་མ་འོད་སྡེར་དང་ཡིག་བྱང་བརྒྱུད་ནས་བསྐུར་གནང་མཛད་པ་དང་།  ལས་རིམ་དེའི་ཐད་ལ་གཤེན་བསྟན་

སྨན་རིའི་གླིང་གི་ཁྲི་གཡུང་དྲུང་ནས་ཀྱང་སྔ་རྗེས་ཀུན་ཏུ་གློག་འཕྲིན་དང་ཡིག་བྱང་ཅི་རིགས་བརྒྱུད་ནས་ང་

ཚོར་རོགས་རམ་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚད་མེད་གནང་མྱོང་།  སྐབས་དེར་ཁྱུང་པོ་ལྕགས་ཐར་ཚང་དང་།  ཁྱུང་པོ་ཀླུ་

བྱམས་ཚེ་རིང་ཚང་།  ཁྱུང་པོ་དཔལ་མཁར་རྒྱལ་ཚང་།  གླིང་རྒྱའི་དོན་གྲུབ་རྒྱལ་ཚང་བཅས་ཀྱིས་དཔེ་སྐྲུན་

གྱི་བྱ་བ་འདི་ལ་ཡི་རང་དང་ལྷག་བསམ་ཟོལ་མེད་ཀྱི་ངང་ནས་འཚོ་བའི་མཐུན་རྐྱེན་སོགས་ལ་རོགས་རམ་

བྱས་མྱོང་ཞིང་།  རྩེ་ལྗོངས་སྔགས་འཆང་ཨ་ཁུ་བསྟན་ཁོས་དམངས་སྒོར་བརྒྱ་ཡིས་ཞལ་འདེབས་གནང་
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●ལེ་ཚན་གཉིས་པ།  ཕན་བདེ་ལེགས་ནོར་བུའི་གན་མཛོད།●



ཚགས་ཀྱི་ཕྲ་ཞིབ།  དེབ་ཚད་འཆར་བཀོད་སོགས་

དགོས་ངེས་དུ་མའི་དབང་གིས་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་

གྱི ་སྲིད་འཛིན་ལྟེ ་བ་གནའ་མཁར་ཟི ་ལིང་གྲ ོང་

ཁྱེར་དུ་ལས་གནས་སྤར།  དཔེ་སྒྲིག་འགན་འཛིན་

པ་དང་།  སྒྲིག་གཙོ་གཞོན་པ།  ཞུས་ཆེན་པ།  དཔེ་

ཆའི་སྒྲིག་སྦྱོར་བ།  ཡི་གེ་ཞིབ་བསྡུར་དང་དག་སྒྲིག་

པ་བཅས་མི་བརྒྱད་ཀྱིས་ཟླ་བ་གསུམ་གྱི་རིང་ལ་ལས་སྒྲུབ་བྱས་མཐར་

ལས་ཀའི་བྱ་བ་ཕལ་ཆེར་ཡོངས་སུ་ལེགས་གྲུབ་བྱུང་།  སྐབས་འདིར་

དཔེ་བསྐྲུན་གྱི་བྱ་བ་རླབས་ཆེ་བར་དགོངས་ཏེ་ཞི་པན་ཡ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་

སྐུ་ཞབས་པད་མ་རྡོ་རྗེ་དང་།  ཁྱུང་པོ་སྟེང་ཆེན་དགོན་པའི་དགེ་བཤེས་

བློ་གྲོས་རབ་གསལ།  ཤར་བ་རིན་སྤུངས་དགོན་པའི་ཚུལ་ཁྲིམས་བསྟན་

འཛིན་བཅས་ཀྱིས་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གིས་ང་ཚོར་འཚོ་བའི་ཞབས་

ཏོག་གང་ལེགས་ཀྱང་ཞོར་དུ་བསྒྲུབ་མྱོང་།  

སྤྱི་ལོ༢༠༡༠སྤྱི་ཟླ༡པའི་ཚེས༡༣ཉིན།  དཔེ་སྒྲིག་ཚོ་ཆུང་གི་མི་

སྣ་བཞི་ལྷག་པེ་ཅིན་དུ་འབྱོར་ནས་ལས་མཇུག་གི་

བྱ་བ་འདིར།  དཀར་ཆག་བཟོ་སྟངས་དང་།  དཔེ་

ཆ་སྒྲིག་སྦྱོར།  ཇུས་བཀོད་བཟོ་ཉམས་སོགས་ལ་ནུས་

ཤུགས་ཅི་ཡོད་བཏོན་ཏེ།  དཔེ་སྒྲིག་སྤྱིའི་འགན་འཛིན་

པ་རྩེ་ཞིག་ཚང་ཤེས་རབ་བསྟན་པའི་ཟླ་བ་མཆོག་དང་།  

དཔེ་དེབ་གཙོ་སྒྲིག་པ་མཁས་དབང་སྟོང་སྐོར་ཚེ་རིང་

ཐར་གཉིས་ཀྱིས་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གི་འབྲེལ་

ཞིང་མཁོ་གལ་ཆེ་བའི་དཔེ་ཆ་གཡར་གནང་མཛད།  བོན་བརྒྱའི་ཚེ་སྒྲུབ་རྒྱལ་ནས་ཟླ་གཅིག་གི་རིང་ལ་

དཀའ་ཚེགས་དང་སྡུག་རུས་བསྐྱེད་དེ་གསོ་རིག་འབུམ་བཞི་ལ་ཆེས་མཐའི་དཔེ་བསྡུར་དང་དག་ཞིབ་ཡང་

དག་བགྱིས།  

དེ་ཡང་སྤྱི་ཟླ༡༠ཚེས༡༨ཉིན༼གངས་ཏི་སེ་བོན་གཞུང་རིག་མཛོད༽ཀྱི་དཔེ་སྒྲིག་ཚོ་ཆུང་བྱ་བའི་

དགོས་མཁོ་དང་དཔེ་སྒྲིག་གི་ཉམས་མྱོང་།  ཡིག་

ཡོད་འགོ་ཁྲིད་མི་སྣ་ལ་དཔེ་སྐྲུན་བྱ་བའི་

ཐད་ཀྱི་གན་རྒྱ་བཞག  དཔེ་སྒྲིག་གི་བྱ་

བ་ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་བའི་བར་མཚམས་

འདིར།  བོད་ཡུལ་སྟོད་སྨད་བར་གསུམ་གྱི་

རིས་མེད་ཀྱི་སྐྱེས་ཆེན་རྣམས་དང་མཁས་

པའི་དབང་པོ་རྣམས་ཀྱི་བཀྲ་ཤིས་ཀྱི་སྨོན་

ཚིག་འཐོར་ཞིང་ལྷད་མེད་ཀྱི་གདེང་འཇོག་

རབ་དང་རིམ་པ་མང་དུ་བྱུང་བ་འདིས་ཀྱང་

དཔེ་ཚོགས་འདི་ལ་རིན་ཐང་དང་དགེ་

མཚན་ཇི་སྙེད་ལྡན་པ་རང་བཞིན་གྱིས་ངེས་ཤེས་འདྲོངས་ཐུབ་པ་ཡིན། 

དེ་ལྟར་ལོ་ངོ་གཉིས་ལྷག་གི་གོ་རིམ་ནང་དུ།  རྩེ་ཞིག་དགོན་པའི་ལས་

སྣ་ལྷན་རྒྱས་ཀྱིས་ལྷག་བསམ་ཟོལ་མེད་དང་དབུ་ཁྲིད་ཡང་དག་འོག  རྣམ་པ་

ཀུན་ཏུ་སངས་རྒྱས་གཡུང་དྲུང་བོན་གྱི་བསྟན་པ་ལ་ཐུགས་བརྩེ་རབ་ཏུ་ཡངས་

པའི་མཆོག་སྤྲུལ་རྩེ་ཞིག་ཚང་ཤེས་རབ་བསྟན་པའི་ཟླ་བ་མཆོག་གི་ཐུགས་རྗེ་

ཀུན་ལ་ཁྱབ་པ་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུ་དང་།  གཞན་ཕན་ལྷག་བསམ་ཆེ་བ་ས་གཞི་

ལྟ་བུའི་མཛད་འཕྲིན་དང་།  སྐད་བཞི་སྨྲ་བའི་བྱེད་པོ་བོད་རིག་པའི་མཁས་

དབང་སྐུ་ཞབས་སྟོང་སྐོར་ཚེ་རིང་ཐར་ལགས་དང་།  གངས་ཏི་སེ་བོན་གཞུང་

རིག་མཛོད་དཔེ་ཚོགས་ལས་སྒྲིག་པ་ལྷན་རྒྱས།  མཐུན་རྐྱེན་ལས་སྦྱོར་གྱི་བྱ་

བར་ཞུགས་པའི་དགེ་གྲོགས་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་མཐུན་སྒྲིལ་དང་དཔུང་པ་མཉམ་

གཤིབ་ཀྱིས་ནུས་ཤུགས་གང་ཡོད་རྩལ་ཏུ་བཏོན་ཏེ།  གཡུང་དྲུང་བོན་གྱི་བསྟན་

པ་ཡུན་ནས་ཡུན་དུ་དར་ཞིང་བསྐལ་བ་རྒྱ་མཚོའི་བར་དུ་གནས་པའི་ཆ་རྐྱེན་

དུ་དམིགས་པའི་རེ་འབྲས་དོན་ཐོག་ཏུ་འཁྱོལ་བ་ལ་ཁོ་བོ་ཅག་གི་དགའ་སྤྲོའ་ི

སྣང་བ་དཔག་མེད་རབ་ཏུ་བརྟས་ཏེ་མཚམས་སྦྱོར་ཙམ་དུ་ཞུ་བའོ།  །
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༼གངས་ཏི་སེ་བོན་གཞུང་རིག་མཛོད༽དཔེ་ཚོགས་ལེགས་གྲུབ་ཀྱི་དྲན་རྟེན་ཟིན་ཐོ།
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●ལེ་ཚན་གཉིས་པ།  ཕན་བདེ་ལེགས་ནོར་བུའི་གན་མཛོད།●


