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སྔ་འགྱུར་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་སྐབས་ཉེར་ལྔ་པ།
(བགྲང་བྱ་ཉེར་ལྔ་འཁོར་བའི་དྲན་དེབ།)

སྟོན་པ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པའི་འདས་ལོ་ ༢༥༥༧ བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༤༠ གུ་རུ་སྲིན་ཡུལ་དུ་གཤེགས་ལོ་ ༡༡༣༧
རབ་བྱུང་བཅུ་བདུན་པའི་ཆུ་མོ་སྦྲུལ་ལོའ་ི བོད་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡ ནས་ ༡༡ བར།
སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་བ་ ༡ ཚེས་ ༣༡ ནས་སྤྱི་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡༠ བར།

རྡོར་གདན་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་སྐབས་ཉེར་ལྔ་པའི་གོ་སྒྲིག་པ།

རྡོར་གདན་རྒྱལ་ཡོངས་སྔ་འགྱུར་རྙིང་མའི་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོའ་ི རྒྱུན་ལས་ལྷན་ཚོགས་དང་།
འོག་མིན་ཨོ་རྒྱན་སྨིན་གྲོལ་གླིང་། ཐུབ་བསྟན་རྡོ་རྗེ་བྲག དཔལ་ཡུལ་ཆོས་འཁོར་གླིང་།
པདྨའི་ཨེ་ཝཾ་ཆོས་སྒར་འགྱུར་མེེད་གླིང་སོགས་རྒྱ་གར་བྱང་ཕྱོགས་ཀྱི་དགོན་སྡེ་ཁག

Organized By:
Nyingma Monlam Chenmo International Foundation
In Coordination with:
Ogmin Ogyen Mindroling, Thupten Dorje Drag, Palyul ChokhorLing, Padmai
Ewam Chogar Gyurmed Ling & all the Nyingma Monasteries of Northern India
From Jan 31st to Feb 10th 2014
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སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོས་རྩོད་ལྡན་སྙིགས་མའི་ཞིང་། །བཟུང་ནས་སྨོན་ལམ་ཆེན་པོ་ལྔ་བརྒྱ་བཏབ།།
པད་དཀར་ལྟར་བསྔགས་མཚན་ཐོས་ཕྱིར་མི་ལྡོག །སྟོན་པ་ཐུགས་རྗེ་ཅན་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ།།
2

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཉིས་ཆུ་གཏེར་བསྲུབས་པ་ལས། །མཁྱེན་བརྩེའི་འོད་དཀར་ངེས་གསང་གྲུ་ཆར་འབེབས།།
གངས་ཅན་མཁས་གྲུབ་ཡོངས་ཀྱི་གཙུག་རྒྱན་མཆོག །མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེ་འགྲོ་བའི་བླ་མར་འདུད།།
3

སྟོང་ཉིད་སྙིང་རྗེ་ཟུང་དུ་འཇུག་པའི་ལམ། །ཆེས་ཆེར་གསལ་མཛད་གངས་ཅན་བསྟན་འགྲོའ་ི མགོན།།
ཕྱག་ན་པདྨོ་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བཞེད་དོན་ལྷུན་འགྲུབ་ཤོག། །
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Message from H.H. the 14th
Dalai Lama
English Translation of the Message

First of all, I would like to say, Tashi Delek to all the Khenpos, Lamas, the assemblage of ordained Sangha and the tantric practitioners of Ngagyur Nyingma tradition, on this
auspicious occasion of Silver Jubilee of Dorden Ngagyur Monlam Chennmo, through this
Souvenir published by the Ngagyur Rigzod Editorial committee.
As everyone knows that, it was from the time of Khen-Lop-Cho Sum (khenpo
Shantarakshita, Lopon Padma Jungney, and Chogyal Trisong Deutsen), who are incomparable in terms of kindness to everyone of us, that the tradition of two Sangha communities viz.
community of Saffron - robed ordained monks and the community of white - robed tantric
practitioners came into existence. It is imperative to uphold this tradition without deteriorating it. With this it is very important to uphold, preserve and spread the teachings of Lord
Buddha which comprise of the teachings of sc
ripture and realization through the union
of theory and practice. I request everyone to strive with the efficacious means for spreading
and flourishing Buddha - dharma, through listening, contemplating, and meditating on unbiased traditions of Buddhism, by upholding one own tradition as the central principle.
With prayers and wishes for the success of virtuous celebrations.
Sakya Bhikkshu Tenzin Gyatso,
27th day of the seventh Tibetan month, Water Snake year of the 17th Rabjung,
2nd September 2013
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Acknowledgement From
H.H. the 14th Dalai Lama
English Translation of the Message

To all the responsible individuals of Ngagyur Dorden Monlam Chenmo - I rejoice
in your auspicious events of Silver Jubilee for commemorating the twenty five years of virtuous Monlam Chenmo at Bodh Gaya, where clouds of offerings will be made in the presence
of Buddha and Bodhisattvas. I also would like to convey my warm regards and greetings to
all the participants.
Although I am not able to join you all during Monlam as you wished, I will
make my heartfelt aspirations with the conviction that I am also with you all at the Monlam
Chenmo.

Sakya Bhikkshu Tenzin Gyatso,
27th of the Seventh Tibetan month of the Water Snake year of the 17th Rabjung,
2nd September 2013
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Message from H.H. Taglung
Tsetrul Rinpoche
English Translation of the Message

On this auspicious occasion of Silver Jubilee Ceremony of Ngagyur Dorden Monlam Chenmo at the holiest site - Bodh Gaya, where our peerless mentor - Lord Buddha attained Enlightenment; I would like to request all the participants - two sections of Sangha
Community and the masses to keep aside the eight worldly concerns and try to pray with
pure and altruistic intention for - the continuity of Buddha-dharma, the source of all the
happiness and well-beings, and the Doctrines of Ngagyur Nyingma, the union of Kama and
Terma Teachings (orally transmitted teachings and revealed treasure teachings). I also would
like to request everybody to pray for the happiness and well-being of all the sentient beings of
the worldly realms, by pacifying all the five degeneration of this degenerate era.

From Simla Dodrag Monastery
20th November, 2013.
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MESSAGE FROM THE PRESIDENT OF
NYINGMA MONLAM CHENMO
INTERNATIONAL FOUNDATION
English Translation of the Message
Due to the kindness and noble responsibility shouldered by the great masters of
Ngagyur Nyingma Tradition, distinguished with the six-fold greatness - the origin of all
the dharma traditions in Tibet; earnest service of organizers; and the generous support of
the sponsors and so forth, twenty four years of meritorious Dorden Monlam Chenmo was
completed successfully with the Three Perfect Principles (preparation, main part and conclusion), in front of the great holy Bodhgaya stupa, where Thousand and two Buddhas of this
fortunate aeon are said to attain enlightenment. Thus, it is fortunate to rejoice in such a great
meritorious and a joyous achievement.
On this auspicious occasion of Silver Jubilee of Ngagyur Dorden Monlam Chenmo,
the 25th World Peace Ceremony, with special homage, I would like to convey my greetings to
one and all. Furthermore, for the successful continuation of World Peace Ceremony in the
days to come, I appeal all the responsible staff to serve with the altruistic attitude. Particularly,
I request the great masters, learned scholars, eminent masters, Lamas and lopons, to kindly
attend the Ngagyur Monlam Chenmo, with the aim and objectives to serve Buddha-dharma
and beings, irrespective of how busy you are; for I believe that your presence will make great
difference.
As Monlam Chenmo is a great religious event, we must ensure that it is not stained by
political matters. The two communities of ordained and lay practitioners should follow the
proper intention and conduct with the instant mindfulness. Moreover, by avoiding the amorphous states of mind, two communities must pray diligently with the purest intention. It is
very essential for the assemblage to follow your respective conduct and inspire the devotees,
thereby generating the perfect merits at the sacred place.
At the behest of Ngagyur Rigzod Editors, this message was sent by
Khentrul Gyangkhang Rinpoche on the 2nd September, 2013
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སྔ་འགྱུར་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ།

སྐབས་ཉེར་ལྔ་པའི་དྲན་དེབ།

རྒྱལ་ཡོངས་སྔ་འགྱུར་རྙིང་མའི་དབུ་འཛིན་རྣམ་པའི་
མཛད་རྣམ་རགས་བསྡུས།

སྤྱིར་བོད་དུ་ནི་མ་དགོན་ཆེན་མོ་དྲུག་སོ་སོའ ི་གདན་རབས་སམ་ཁྲི་འཛིན་ལྟ་བུ་དེ་ཉིད་ཀྱིས་སོ་སོའ ི་དགོན་མ་ལག་ཡང་ལག་དང་བཅས་

པར་སྟངས་འཛིན་བྱེད་པ་ལས་དམིགས་བསལ་གྱིས་རྙིང་བསྟན་སྤྱི་ལ་ཁྱབ་པའི་དབུ་འཛིན་ཞེས་མངའ་གསོལ་བྱེད་སྟངས་དང་དེ་ལྟ་བུའི་འོག་
མཉམ་རུབ་ལྟ་བུའི་བསྟན་པ་ཞིག་མཁན་སློབ་ཆོས་གསུམ་ཞལ་འཛོམས་པའི་སྐབས་དེ་དུས་འདྲ་མ་གཏོགས་གཞན་དུ་ཕལ་ཆེར་སྤེལ་མྱོང་མེད།

འོན་ཀྱང་ཕྱིས་སུ་རྒྱ་གར་དུ་རང་བསྟན་སླར་གསོ་བྱེད་པ་ལ་ཕྱོགས་ཀུན་ནས་ཕྱར་གྲུ་མཉམ་འདེགས་ཡོང་ཐབས་སོགས་དགོས་དམིགས་རྒྱ་ཆེར་

གཟིགས་ཏེ་སྐབས་དེ་དུས་ཀྱི་བླ་ཆེན་མི་ཆེན་རྣམ་པས་བཀའ་གྲོས་འོག་ཆོས་བརྒྱུད་གཞན་དག་དང་མཐུན་པར་རྙིང་ཕྱོགས་ནས་ཀྱང་སྔ་འགྱུར་བ་
སྤྱི་ལ་ཁྱབ་པའི་དབུ་འཛིན་བསྐོ་སྲོལ་གྱི་ལམ་ལུགས་ཤག
ི ་སྤྱི་ལོ་ ༡༩༦༠ ཙམ་ནས་འགོ་ཚུགས་པར་སྣང་ངོ་།།

སྔ་འགྱུར་རྙིང་མའི་དབུ་འཛིན་དང་པོ་༧སྐྱབས་རྗེ་
བདུད་འཇོམས་འཇིགས་བྲལ་
ཡེ་ཤས
ེ ་རྡོ་རྗེ།
ཨོ་རྒྱན་བདེ་ཆེན་གླིང་པའི་གཏེར་ལུང་གིས་ཟིན་པ་ལྟར་སྤྱི་ལོ་

༡༩༠༤ ལོར་ཡབ་ཀཿཐོག་སྤྲུལ་སྐུ་ནོར་བུ་བསྟན་འཛིན་དང་། ཡུམ་
རྣམ་རྒྱལ་སྒྲོལ་མ་གཉིས་ཀྱི་རིགས་སྲས་སུ་སྦས་ཡུལ་པདྨ་བཀོད་

དུ་སྐུ་འཁྲུངས། ཕུག་སྤྲུལ་འགྱུར་མེད་ངེས་དོན་དབང་པོ་སོགས་

ཀྱིས་བདུད་འཇོམས་སྐུ་གོང་མའི་སྤྲུལ་སྐུར་ངོས་འཛིན་མཛད་ཅིང་ཁྲི་
འདོན་ཞུས། རྗེ་འགྱུར་མེད་ངེས་དོན་དབང་པོ་དང་། རྗེ་དྲུང་བྱམས་

པ་འབྱུང་གནས་རྣམ་གཉིས་ལ་མཉེས་པ་གསུམ་གྱིས་ལེགས་པར་

བཀུར། གཞན་ཡང་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་དུ་མ་བསྟེན་ཏེ་བཀའ་
གཏེར་གསར་རྙིང་གི་དབང་ལུང་ཁྲིད་གསུམ་གྱིས་མཚོན་པའི་

ཟབ་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་ཚུལ་རྒྱ་མཚོ་དང་གསང་ཆེན་རྒྱུད་སྡེ་རྒྱ་མཚོའི་
གར་ཐིག་དབྱངས་རྟ་རོལ་འཆམ་སོགས་མཐོང་བ་བརྒྱུད་པའི་ཕྱག་

1 Supreme Head of Nyingma Tradition
H.H. Dudjom Rinpoche (1904 - 1987)
st
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བཞེས་རྣམས་ལ་གསན་བསམ་མཐར་ཕྱིན་པ་མཛད། ཁྱད་པར་དུ་

སྔ་འགྱུར་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ།

སྐབས་ཉེར་ལྔ་པའི་དྲན་དེབ།

སྒྲུབ་པ་ལ་སྙིང་པོར་གཞོལ་བས་དཔལ་ཆེན་རྡོ་རྗེ་ཕུར་པའི་དངོས་

དུ་བཙུགས་པ་དང་། ཀོང་ཡུལ་མཐའ་འདུལ་ཕུ་ཆུ་གསེར་གྱི་ལྷ་

གསར་དུ་པར་སྐྲུན་མཛད། གསུང་འབུམ་པོད་བཅུ་ཕྲག་གཉིས་

ལུགས་སུ་བླུགས་པ་སོགས་ཀྱི་མཆོད་ཐེབས་བཞག་པ་སོགས་ཞལ་

ཁང་ཉམས་གསོ་མཛད་པ་སོགས་དགོན་སྡེ་གསར་འཛུགས་དང་

གྲུབ་བརྙེས་པ་སོགས་གྲུབ་པའི་མཚན་མ་མངོན་དུ་གྱུར། དག་སྣང་

སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་རྟེན་འབུར་དུ་དོད་པ་དང་། རིས་སུ་བྲིས་པ།

དང་ཟབ་མོ་གཏེར་གྱི་བཀའ་བབས། སྔ་འགྱུར་བཀའ་མའི་ཆོས་སྐོར་

བཀོད་དང་བདག་རྐྱེན་གང་མང་གནང་། སྤྱི་ལོ་ ༡༩༦༠ ལོ་ནས་སྤྱི་

ལས་ལྷག་པའི་ལེགས་བཤད་ཀྱི་གཞུང་བཟང་དུ་མ་ཕྱི་རབས་ཀྱི་
གདུལ་བྱའི་བཙས་སུ་བཞག

ལོ་ ༡༩༨༧ བར་མི་ལོ་ཧྲིལ་པོ་ཉི་ཤུ་རྩ་བདུན་བར་སྔ་འགྱུར་བསྟན་པ་

སྨིན་གླིང་མཁན་གཅུང་རྣམ་གཉིས་

དང་རྡོ་བྲག་རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་སོགས་ཐུགས་ཀྱི་བུ་སློབ་མང་པོར་

ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་དབུ་འཛིན་གནང་། མཐར་སྤྱི་ལོ་ ༡༩༨༧ ལ་གདུལ་

རིན་ཆེན་གཏེར་མཛོད་ཀྱིས་མཚོན་གསར་རྙིང་གི་ཆོས་སྐོར་དུ་མའི་

བྱའི་བསོད་ནམས་ཀྱིས་མ་ལྕོགས་པར་དགོངས་པ་ཞི་བའི་དབྱིངས་སུ་

དབང་ལུང་ཁྲིད་གསུམ་གྱི་ཆོས་སྦྱིན་རྒྱ་ཆེར་སྤེལ། སྦས་གནས་ཀྱི་

གཟིམས་པའི་ཚུལ་བསྟན་ཏོ།།

རྒྱལ་པོ་པདྨ་བཀོད་དུ་གཙུག་ལག་ཁང་དང་དགེ་འདུན་གྱི་སྡེ་གསར་

སྔ་འགྱུར་རྙིང་མའི་དབུ་འཛིན་གཉིས་པ་
༧སྐྱབས་རྗེ་དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་
རབ་གསལ་ཟླ་བ།
སྤྱི་ལོ་ ༡༩༡༠ ལོར་སྡེ་དགེའ་ི གཉེར་ཆེན་དིལ་མགོ་ཞེས་པའི་

ཁྱིམ་དུ་ཡབ་དིལ་མགོ་བཀྲ་ཤས
ི ་ཚེ་རིང་དང་། ཡུམ་དབེན་ཐོག་ལྷ་
མཚོ་གཉིས་ཀྱི་སྲས་སུ་སྐུ་འཁྲུངས། མི་ཕམ་རིན་པོ་ཆེས་འཇམ་

དབྱངས་དང་དབྱངས་ཅན་རིལ་བུ་བསྩལ་ནས་ལྕེ་ལ་ཧྲཱིཿདྷཱིས་རྒྱས་
བཏབ། འབྲི་ཀློག་སོགས་བྱང་ཆུབ་པར་བསླབས། ཞེ་ཆེན་འགྱུར་

མེད་པདྨ་རྣམ་རྒྱལ་ལས་དགེ་ཚུལ་གྱི་སྡོམ་པ་མནོད་ཅིང་བཀའ་
གཏེར་གྱི་དབང་ལུང་ཁྲིད་གསུམ་སོགས་རྒྱ་ཆེར་གསན། མཁྱེན་
བརྩེ་དབང་པོའ ི་རྣམ་རོལ་དུ་ངོས་འཛིིན་མཛད།

རྫོགས་ཆེན་

མཁན་ཆེན་གཞན་དགའ་རིན་པོ་ཆེ་ལོ་གྲངས་དུ་མར་བསྟེན་ཏེ་དབུ་
མ་རྩ་འཇུག་བཞི་གསུམ་སོགས་གཞུང་ཆེན་བཅུ་གསུམ་གྱི་མཆན་

འགྲེལ་རྣམས་ཀྱིས་གཙོས་མདོ་སྔགས་ཀྱི་ཆོས་ཚུལ་མཐའ་ཡས་པ་

2nd Supreme Head of Nyingma Tradition
H.H. Dilgo Khyentse Rinpoche
(1910 - 1991)

གསན་ཅིང་རབ་གསལ་ཟླ་བ་ཞེས་མཚན་གནང་། དེ་བཞིན་རྫོགས་
2

ཆེན་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་པདྨ་བློ་གསལ་སོགས་ལས་སྔ་འགྱུར་ཕ་ཆོས་

སྔ་འགྱུར་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ།

སྐབས་ཉེར་ལྔ་པའི་དྲན་དེབ།

ཀྱིས་མཚོན་རིས་མེད་ཀྱི་དབང་ལུང་ཁྲིད་གསུམ་སོགས་རྒྱ་ཆེར་

ཆེན་པོའ ི་མན་ངག་སྙན་བརྒྱུད་ཀྱི་སྐོར་རྫོགས་པར་ཕུལ། བལ་ཡུལ་

སྡེ་ཐུན་མིན་དང་། ཐུན་མོང་བཀའ་རྩོམ་བཅས་གླེགས་བམ་ཉེར་

དེ་བཞིན་བོད་ཡུལ་དུ་ལན་གསུམ་ཕེབས་ཏེ་ཞེ་ཆེན་བསྟན་དགོན་

གསན་ཅིང་སྒྲུབ་པའི་ཉམས་བཞེས་མི་ལོ་ཉི་ཤུ་ཙམ་ལ་ཐུགས་དམ་

དུ་ཞེ་ཆེན་བསྟན་གཉིས་དར་རྒྱས་གླིང་གསར་བཞེངས་དང་། འབྲུག་

ཡུལ་དུ་ཞེ་ཆེན་ཨོ་རྒྱན་ཆོས་རྫོང་ཞེས་པའི་སྒྲུབ་སྡེ་གསར་དུ་བཏབ།

བཅད་རྒྱར་བཞུགས། ཟབ་མོ་གཏེར་གྱི་ཕྱོགས་དང་། དག་སྣང་ཆོས་

སླར་གསོ་གནང་། སྤྱི་ལོ་ ༡༩༨༨ ལོ་ནས་བཟུང་མི་ལོ་བཞིའ་ི རིང་སྔ་

ལྔ་ལས་བརྒལ་བ་ཕྱི་རབས་གདུལ་བྱའི་ཆེད་དུ་བཞག རྒྱལ་བའི་

འགྱུར་རྙིང་མ་པའི་བསྟན་པའི་དབུ་འཛིན་གཉིས་པའི་ཐུགས་འགན་

བཀའ་འགྱུར་རིན་པོ་ཆེས་མཚོན་དབང་ལུང་ཁྲིད་གསུམ་གྱི་ཆོས་

བཞེས། མཐར་དགུང་གྲངས་བརྒྱད་ཅུ་གྱ་གཉིས་ལ་ཕེབས་པ་སྤྱི་ལོ་

འཁོར་རྒྱ་ཆེར་བསྐོར་ཏེ་རིས་མེད་ཀྱིས་རིགས་བདག་གི་བླ་མར་

༡༩༩༡ ལོར་རེ་ཞིག་སྐུ་ཞི་བར་གཤེགས་སོ།།

བཀུར། ཁྱད་པར་དུ་༧གོང་ས་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པོར་སྔ་རྗེས་དུ་མར་

རྙིང་ཕྱོགས་ཀྱི་བཀའ་གཏེར་སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་ཏུ་འོད་གསལ་རྫོགས་པ་

སྔ་འགྱུར་རྙིང་མའི་དབུ་འཛིན་གསུམ་པ་༧སྐྱབས་
རྗེ་གྲུབ་དབང་འཇིགས་མེད་ཐུབ་བསྟན་བཤད་
སྒྲུབ་ཆོས་ཀྱི་སྒྲ་དབྱངས།
སྤྱི་ལོ་ ༡༩༣༢ ལོར་ཁམས་སྤོ་བོར་ཡབ་བསོད་ནམས་

འགྱུར་མེད་དང་ཡུམ་འཛོམས་སྐྱིད་གཉིས་ཀྱི་སྲས་སུ་སྐུ་འཁྲུངས།
རྫོགས་སྤྲུལ་ལྔ་པ་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་རྡོ་རྗེས་ལུང་བསྟན་ལྟར་གྲུབ་
དབང་སྐུ་སྔ་མའི་ཡང་སྲིད་དུ་ངོས་འཛིན་མཛད་ཅིང་ཁྲི་འདོན་གནང་།

མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་ཆོས་ཀྱི་ཟླ་བ་ལས་དགེ་ཚུལ་སློང་གི་བསླབ་

ཚིགས་རིམ་ཅན་དུ་མནོས་ཤངི ་རིས་མེད་ཀྱི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་
དུ་མར་བསྙེན་ཏེ་མདོ་སྒྱུ་སེམས་གསུམ་གྱིས་གཙོས་མདོ་སྔགས་

རིག་གནས་དང་བཅས་པའི་ཆོས་བཀའ་དུ་མར་གསན་བསམ་
མཛད། རྗེས་སུ་རྒྱ་གར་དུ་ཕེབས་ཏེ་སྤྱི་ལོ་ ༡༩༦༢ ནས་བཟུང་རྣམ་
གྲོལ་གླིང་དགོན་པའི་རྨང་བཏིང་སྟེ་རིམ་པས་སློབ་གྲྭ་དང་། བཤད་

གྲྭ། གྲྭ་ཚང་། སྒྲུབ་གྲྭ། བཙུན་དགོན་བཅས་གསར་བཞེངས་གནང་

སྟེ་ད་ལྟར་སློབ་ཐོན་པ་བརྒྱ་ཕྲག་དྲུག་ལྷག་གིས་འཛམ་གླིང་ཡུལ་གྲུ་

3rd Supreme Head of Nyingma Tradition
H.H. Drubwang Padma Norbu Rinpoche
(1932 - 2009)

ཁག་ཏུ་བསྟན་པ་སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་ལ་སྲི་ཞུ་བསྒྲུབས་དང་སྒྲུབ་མུས་སུ་
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མཆིས། དེ་བཞིན་རྒས་གསོ་ཁང་དང་། སྨན་ཁང་། གཞུང་ལམ་དང་

སྔ་འགྱུར་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ།

སྐབས་ཉེར་ལྔ་པའི་དྲན་དེབ།

ཟམ་པ་སོགས་ཀྱིས་སྤྱི་ཚོགས་ལ་མཐུན་འགྱུར་རྒྱ་ཆེར་གནང་བས་

བསྒྲུབས། སྤྱི་ལོ་༡༩༩༣ ནས་སྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ ལོའ ི་བར་མི་ལོ་བཅུ་

ཞུའི་གཟེངས་རྟགས་ཐེངས་ལྔ་པ་དེ་ཉིད་འབུལ་ཞུས་མཛད།

ཞབས་སོར་བསྐྱངས། ཕྱི་ནང་གི་ཡུལ་གྲུ་དུ་མར་ཕེབས་ཏེ་རིན་ཆེན་

དྲུག་རིང་སྔ་འགྱུར་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོའ ི་ཚོགས་གཙོའི་ཐུགས་འགན་

སྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༥ ལོར་རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་ཀར་ན་ཊ་ཀ་མངའ་སྡེའི་མི་

བཞེས་ཞིང་། སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་དབུ་བཙུགས་པ་ནས་ཆད་མེད་དུ་

རིགས་དང་རིག་གཞུང་གཅེས་སྐྱོང་ཚོགས་པས་སྤྱི་ཚོགས་ཞབས་

གཏེར་མཛོད་སོགས་དབང་ལུང་ཁྲིད་གསུམ་དང་རབ་བྱུང་བསྙེན་

སྔ་རྗེས་དུ་མར་བོད་དུ་བྱོན་ནས་དཔལ་ཡུལ་བའི་དགོན་རྩ་

རྫོགས་ཀྱི་བསླབ་སྡོམ་སྦྱིན་པས་མཚོན་ཐུགས་ཀྱི་བུ་སློབ་མང་དུ་

ལག་བཅས་པ་ཉམས་གསོ་དང་དབང་ལུང་ཁྲིད་གསུམ་གྱིས་རྗེས་སུ་

སྐྱེད་སྲིང་མཛད། དགུང་གྲངས་དོན་བདུན་ལ་ཕེབས་པ་སྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༩

བཟུང་། སྤྱི་ལོ་ ༡༩༩༣ ལོར་སྔ་འགྱུར་རྙིང་མའི་དབུ་འཛིན་གསུམ་

ལོར་གཟུགས་སྐུའི་བཀོད་པ་ཆོས་དབྱིངས་སུ་བསྡུས་སོ།།

པར་མངའ་གསོལ་བ་ནས་བཟུང་མི་ལོ་བཅུའི་རིང་སྲི་ཞུ་རྒྱ་ཆེར་

སྔ་འགྱུར་རྙིང་མའི་དབུ་འཛིན་བཞི་པ་༧སྐྱབས་
རྗེ་སྨིན་གླིང་ཁྲི་རབས་བཅུ་གཅིག་པ་འགྱུར་
མེད་ཀུན་བཟང་དབང་རྒྱལ།
སྤྱི་ལོ་ ༡༩༣༠ ལོར་ཡབ་རྗེ་༧ཁྲི་རབས་བཅུ་པ་འགྱུར་མེད་

དོན་གྲུབ་དབང་རྒྱལ་དང་། ཡུམ་ཟླ་བ་སྒྲོལ་མ་གཉིས་ཀྱི་རིགས་

སྲས་སུ་སྐུ་འཁྲུངས། དམ་པའི་རིགས་སད་པས་སྐུ་ན་ཆུང་ངུའི་དུས་
ནས་འབྲི་ཀློག་སོགས་ཚེགས་མེད་པར་མཁྱེན། ཡབ་རྗེ་དམ་པས་

མཚོན་སྔ་རྗེས་བར་གསུམ་དུ་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་དུ་མ་བསྟེན་ཏེ་
ཆོ་ག་ཕྱག་ལེན་ནས་བཟུང་བཀའ་གཏེར་གསར་རྙིང་གི་དབང་ཁྲིད་

དང་མདོ་སྔགས་ཀྱི་གཞུང་ལུགས་ལ་གསན་བསམ་རྒྱ་ཆེར་མཛད།
རྗེས་སུ་ལྷོ་འབྲུག་བརྒྱུད་འཕགས་ཡུལ་དུ་ཕྱག་ཕེབས། རྒྱ་འབྲུག་

ས་མཚམས་སུ་ཆིབས་བསྒྱུར་སྐབས་༧གོང་ས་མཆོག་གིས་ཕེབས་

བསུའི་མི་སྣ་ཆེད་གཏོང་བསྐྱངས། དཔལ་སྤྲུལ་རྫོང་ནང་རིན་པོ་ཆེ་
འཇམ་དཔལ་བློ་གྲོས་དང་། མཁོ་ཁྱིམ་རིན་པོ་ཆེ་འགྱུར་མེད་མདོ་

རྒྱུད་རྒྱ་མཚོ་རྣམ་གཉིས་ཀྱིས་གདན་ཞུས་བཞིན་འོག་མིན་ཨོ་རྒྱན་

4th Supreme Head of Nyingma Tradition
H.H. Minling Thrichen Rinpoche
(1930 - 2008)

སྨིན་གྲོལ་གླིང་ངེས་པ་དོན་གྱི་དགའ་བའི་ཚལ་དུ་ཞབས་སོར་བཀོད་
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ནས། གདན་ས་འདིར་གཏན་ཆགས་སུ་བཞུགས་ཏེ་སྨིན་གླིང་རང་

སྔ་འགྱུར་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ།

སྐབས་ཉེར་ལྔ་པའི་དྲན་དེབ།

ལུགས་ཀྱི་ཚེས་བཅུ་སོགས་སྔ་སྲོལ་བཞིན་གསར་འཛུགས་མཛད།

བཅར་གྱིས་བརྟན་ཞུགས་ལན་འགར་ཕུལ་ཅིང་།

གོང་ས་མཆོག་

༧

སྐྱབས་རྗེ་བདུད་འཇོམས་རིན་པོ་ཆེ་དང་། ༧སྐྱབས་རྗེ་དིལ་མགོ་

གིས་ཀྱང་དོན་དམ་གྱི་བརྟན་བཞུགས་སུ་བྱུང་ཞེས་གསུང་གིས་

བཞིན་སྔོན་བྱོན་ཡབ་མེས་ཁྲི་ཆེན་གོང་མ་དག་གི་མཛད་སྒོ་ལྟར་ཁྲི་

ཏུ་གཟིམས་པ་དང་། བཀའ་བསྒོ་མཛད་པས་གདོན་བགེགས་འདུལ་

༧

མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེ་རྣམ་གཉིས་ཀྱིས་དབུས་སྔ་འགྱུར་བ་སྤྱི་དང་བྱེ་

དབུགས་དབྱུང་བསྩལ་ཏེ་ཐུགས་སྣང་གཅིག་འདྲེས་སུ་གྱུར། གཞན་

བྲག་གིས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་དང་། ༧གོང་ས་མཆོག་གི་བཀའ་ལུང་

ཡང་། རེས་ཞག་ཟླ་བ་མང་པོར་ཉིན་མཚན་འོད་གསལ་གྱི་ཁོར་ཡུག་

བ་སོགས་གྲུབ་པའི་མཛད་སྤྱོད་ངོ་མཚར་ཅན་མཐུན་སྣང་དུ་གྲུབ།

ཆེན་གོང་མའི་གསེར་ཁྲིར་མངའ་གསོལ་དང་། སྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༢ ལོར་

དགུང་གྲངས་དོན་བརྒྱད་ལ་ཕེབས་པ་སྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལོར་དགོངས་

གསང་ཆེན་སྔ་འགྱུར་རྙིང་མའི་བསྟན་པའི་བདག་པོའམ་དབུ་འཛིན་

པ་གཞན་དོན་དུ་གཤེགས་སོ།།

བཞི་པར་གཟེངས་བསྟོད་མཛད། ༧གོང་ས་མཆོག་གི་མདུན་ཆེད་

སྔ་འགྱུར་རྙིང་མའི་དབུ་འཛིན་ལྔ་པ་༧སྐྱབས་རྗེ་
འཁྲུལ་ཞིག་ངག་དབང་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས།
བཙུན་མོ་བཀའི་ཐང་ཡིག་ལས་ལུང་བསྟན་པ་ལྟར་སྤྱི་

ལོ་ ༡༩༢༤ ལོར་ཡབ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་རྒྱལ་དང་། ཡུམ་འཇམ་

དབྱངས་དབང་མོ་གཉིས་ཀྱི་སྲས་སུ་ཡར་འབྲོག་སྟག་ལུང་དབོན་

རས་སྒྲུབ་སྡེ་ཞེས་པའི་སྒྲུབ་ཕུག་ཏུ་སྐུ་འཁྲུངས། ༧སྐྱབས་རྗེ་རྫ་སྤྲུལ་

རིན་པོ་ཆེ་ངག་དབང་བསྟན་འཛིན་ནོར་བུས་འཁྲུལ་ཞིག་སྐུ་གོང་

མའི་ཡང་སྲིད་དུ་ངོས་འཛིན་མཛད་ཅིང་ཆོས་ཀྱི་ཁྲི་འཕང་མཐོན་
པོར་མངའ་གསོལ་ཞུས། སྐུ་ནར་སོན་པ་ན་གཅུང་འགྱུར་མེད་ངག་
དབང་ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པ་ལས་བསྙེན་པར་རྫོགས། རྫ་སྤྲུལ་རིན་པོ་

ཆེ་རིགས་བདག་གི་བླ་མར་བཀུར་ཏེ་སོ་བྱང་སྔགས་གསུམ་གྱི་
ཆོས་བཀའ་ལྷག་ལུས་མེད་པ་དང་།

གོང་ས་མཆོག་གིས་གཙོས་

༧

རིས་སུ་མ་ཆད་པའི་ཡོངས་འཛིན་བཅུ་ཕྲག་གསུམ་ཙམ་ལས་རྒྱལ་
བའི་བཀའ་འགྱུར་རིན་པོ་ཆེ་དང་རིན་ཆེན་གཏེར་མཛོད་སོགས་མདོ་

སྔགས་སྨིན་གྲོལ་རྒྱབ་རྟེན་དང་བཅས་པར་གསན་བཞེས་རྒྱ་ཆེར་

5th Supreme Head of Nyingma Tradition
H.H. Thrulzhig Rinpoche
(1924 - 2011)

མཛད། དགུང་གྲངས་བཅོ་བརྒྱད་ནས་ཉི་ཤུའི་བར་ལོ་གསུམ་གྱི་

རིང་བཅད་རྒྱ་དམ་པོར་བཞུགས། སྤྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོར་བལ་ཡུལ་ཤར་
5

སྔ་འགྱུར་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ།

སྐབས་ཉེར་ལྔ་པའི་དྲན་དེབ།

ཁུམ་བུ་ཐང་སྨད་བདེ་ཆེན་ཆོས་འཁོར་གླིང་དགོན་དུ་ཞབས་སོར་

དུ་༧གོང་ས་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པོར་སྒྲུབ་ཐབས་བུམ་བཟང་དང་། ཀློང་

བཅས་པ་གསར་དུ་བཞེངས་ཏེ་རབ་བྱུང་ངུར་སྨྲིག་གི་སྡེ་བཙུགས།

འཛིན་ལྔ་པར་གསོལ་བ་བཏབ་པ་ལྟར་སྔ་འགྱུར་བསྟན་པ་ཡོངས་

ཆེན་མཛོད་བདུན། ངལ་གསོ་སྐོར་གསུམ་སོགས་མཎྜལ་གྱི་ཚུལ་

འཁོད། རིམ་པས་གཤོང་རོང་སྤྱི་དབང་དགོན་པར་ཕེབས། སྤྱི་ལོ་

དུ་འབུལ་གནང་མཛད། སྤྱི་ལོ་༢༠༡༠ ལོར་སྔ་འགྱུར་རྙིང་མའི་དབུ་

༡༩༦༧ ལོར་ཐུབ་བསྟན་མདོ་སྔགས་ཆོས་གླིང་རྟེན་དང་བརྟེན་པར་

རྫོགས་ཀྱི་ཐུགས་འགན་བཞེས། མཐར་དགུང་གྲངས་ ༨༧ ལ་

སྤྱི་ལོ་ ༡༩༨༩ ལོར་སྔ་འགྱུར་བཀའ་མའི་དབང་ལུང་དང་། ༡༩༩༠

ཕེབས་པ་སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ལོར་གཟུགས་སྐུའི་བཀོད་པ་ཆོས་དབྱིངས་

ལོར་རིན་ཆེན་གཏེར་མཛོད་ཆེན་མོའ ི་དབང་དང་། སྟེང་པོ་ཆེར་རྙིང་

སུ་བསྡུས་པའི་ཚུལ་བསྟན་ཏོ།།

མའི་རྒྱུད་འབུམ་རིན་པོ་ཆེའི་ལྗགས་ལུང་གནང་བས་མཚོན་བཀའ་
གཏེར་གསར་རྙིང་གི་ཆོས་སྦྱིན་དཔག་ཏུ་མེད་པ་གནང་། ཁྱད་པར་

སྔ་འགྱུར་རྙིང་མའི་དབུ་འཛིན་དྲུག་པ་༧སྐྱབས་རྗེ་
སྟག་ལུང་རྩེ་སྤྲུལ་བཤད་སྒྲུབ་ཉིན་བྱེད་ཕྲིན་ལས།
སྤྱི་ལོ་ ༡༩༢༧ ལོར་ཡར་འབྲོག་སྣ་དཀར་རྩེ་ཕུན་ཚོགས་

དཀྱིལ་ཁང་ཞེས་པའི་ས་ཡི་ཆར་ཡབ་རྣམ་རྒྱལ་རྡོ་རྗེ་དང་ཡུམ་རྡོ་
རྗེ་སྒྲོལ་མ་གཉིས་ཀྱི་སྲས་སུ་སྐུ་བལྟམས། རྡོར་བྲག་རིག་འཛིན་
སྐུ་ཕྲེང་དྲུག་པ་དང་། ཆུ་བཟང་མཁན་ཆེན་བསྟན་པའི་ཉི་མ་གཉིས་

ནས་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མའི་ཡང་སྲིད་དུ་ངོས་འཛིན་མཛད་ཅིང་
བཀུར་ཐོབ་རྒྱ་ཆེན་བསྩལ།  ཡི་གེ་འབྲི་ཀློག་ནས་བཟུང་ཆོས་སྤྱོད་ཀྱི་
རིམ་པ་སོགས་ལེགས་པར་སྦྱངས། མཁན་ཆེན་བསྟན་པའི་ཉི་མས་

གཙུག་ཕུད་བཞེས་ཏེ་ཚེ་དབང་དང་། སྤྱོད་འཇུག་གི་ཁྲིད་སོགས་ཐོག་

མའི་སྨིན་གྲོལ་དུ་བསྩལ། མ་དགོན་ཐུབ་བསྟན་རྡོ་རྗེ་བྲག་ཏུ་ཆོས་

ཞུགས་གནང་སྟེ་རིག་འཛིན་གོང་མའི་ཕྱག་བཞེས་མཐའ་དག་ཁོང་དུ་
ཆུད་པར་མཛད། སྨིན་གླིང་རྡོར་འཛིན་རིན་པོ་ཆེ་དང་སྨིན་གླིང་མཁན་

ཆེན་མཁྱེན་བརྩེ་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་རྣམ་གཉིས་ཀྱི་མདུན་ནས་བསླབ་
ཚིགས་རིམ་པར་མནོས། བླ་མ་དཔའ་བོ་རིན་པོ་ཆེ་དཀོན་མཆོག་

6th Supreme Head of Nyingma Tradition
H.H. Taglung Tsetrul Rinpoche
(1927)

སོགས་དམ་པ་དུ་མ་བསྟེན་ཏེ་བཀའ་གཏེར་གསར་རྙིང་གི་དབང་
6

ལུང་ཞུས་ཤངི ་མདོ་སྔགས་རིག་གནས་དང་བཅས་པར་ཐོས་བསམ་

སྔ་འགྱུར་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ།

སྐབས་ཉེར་ལྔ་པའི་དྲན་དེབ།

སྐྱབས་རྗེ་སྟག་ལུང་རྩེ་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་རྙིང་མའི་དབུ་འཛིན་དྲུག་པར་མངའ་གསོལ་བའི་སྐབས།

༧

7

སྔ་འགྱུར་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ།

སྐབས་ཉེར་ལྔ་པའི་དྲན་དེབ།

གནང་། བོད་དུ་ཐུབ་བསྟན་རྡོ་རྗེ་བྲག་གི་མཁན་ཚབ་ལོ་གཉིས་དང་

གསུམ་མང་དུ་གནང་། སྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ ལོར་གནས་ཆུང་གྲྭ་ཚང་དུ་

དགེ་འདུན་གྱི་སྡེ་གསར་དུ་བཙུགས།

རྒྱས་གནང་། སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ལོར་སྔ་འགྱུར་རྙིང་མའི་དབུ་འཛིན་དྲུག་

ལས་ཐོག་མཁན་པོ་ལོ་གསུམ་གྱི་རིང་ལ་ཐུགས་འགན་བཞེས། དེང་

བོད་གཞུང་མཐའ་དབུས་ཀྱི་ཆེས་མཐོའ ི་སྨན་པའི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་

སྐབས་སིམ་ལར་རྡོ་རྗེ་བྲག་གི་དགོན་པ་གསར་བཞེངས་དང་འབྲེལ་

གསོལ་བ་བཏབ་པ་བཞིན་གཡུ་ཐོག་སྙིང་ཐིག་གི་དབང་ལུང་ཟབ་

སྐྱབས་རྗེ་དིལ་མགོ་མཁྱེན་

༧

པར་ཞལ་བཞེས་གནང་སྟེ་ད་ལྟར་སྔ་འགྱུར་བསྟན་པ་ཡོངས་རྫོགས་

བརྩེ་རིན་པོ་ཆེ་དང་། གྲུབ་དབང་པདྨ་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ། ཆེ་ཚང་

ཀྱི་མགོན་དང་དཔུང་གཉེན་དམ་པར་སྐུ་འཚོ་ཞིང་བཞུགས་བཞིན་པ་

རིན་པོ་ཆེ་སོགས་བླ་སློབ་མཁན་སྤྲུལ་འདུས་པ་དུ་མར་སྔ་ཕྱི་ཀུན་ཏུ་

ལགས་སོ།།

བྱང་གཏེར་དང་། རིན་ཆེན་གཏེར་མཛོད་ཀྱིས་མཚོན་དབང་ལུང་ཁྲིད་

ངག་ལྷ་གཉིས་ཀྱི་སྲས་སུ་རབ་རྒྱལ་ཤངི ་ཕག་ལོར་སྐུ་འཁྲུངས། ཆུང་

ངུའི་དུས་ནས་ཡི་གེ་འབྲི་ཀློག་ལེགས་པར་སྦྱངས་ཏེ་ཡབ་རྗེ་སྔགས་

འཆང་དང་རྒྱ་ངག་མཁན་པོ་འཇིགས་དཔལ་རྣམས་ལས་ཆོས་བཀའ་
མང་པོ་གསན།

དེ་ནས་དར་ཐང་དུ་གྲྭ་སར་ཞུགས་ཏེ་སྐྱབས་མགོན་མཆོག་

སྤྲུལ་དང་། གདོང་ངེ་མཁན་ཆེན། ཨར་སྐོང་མཁན་ཆེན་སོགས་

ལས་དབང་ལུང་གཞུང་ཁྲིད་གྲངས་མེད་གསན། དྷི་མདའ་དགོན་དུ་

དབོན་པོ་བློ་བཟང་རྣམ་དག་ལས་གསང་སྙིང་སོགས་སྔགས་རྫོགས་
ཀྱི་གཞུང་དུ་མར་སྦྱངས། བྱ་བྲལ་གྱི་རྣམ་པས་ཁམས་ཕྱོགས་སུ་

ཕེབས་ཏེ་གཞུང་ལུགས་རབ་འབྱམས་སྨྲ་བའི་དབང་པོ་བོད་སྤྲུལ་

མདོ་སྔགས་བསྟན་པའི་ཉི་མའི་ཞབས་ལ་སྤྱི་བོས་བཏུད་དེ་མདོ་

H.E. Darthang Rinpoche

སྔགས་ཀྱི་གཞུང་ཆེན་དུ་མར་སྦྱངས།

རིས་མེད་བསྟན་པའི་སྦྱིན་བདག་ཆེན་པོ་མཆོག་
སྤྲུལ་དར་ཐང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་
མཛད་བསྡུས།

གཞན་ཡང་། རྫོང་སར་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་དང་། ཞེ་

ཆེན་ཀོང་སྤྲུལ་པདྨ་དྲི་མེད་ལེགས་པའི་བློ་གྲོས། ཨ་འཛོམས་རྒྱལ་

སྲས་འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེ། གླིང་བླ་ཆོས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་སོགས་མཁས་གྲུབ་དུ་

མ་ལས་སྔ་འགྱུར་བཀའ་གཏེར་གྱི་དབང་ལུང་ཁྲིད་གསུམ་རྒྱ་མཚོ་ལྟ་

དར་ཐང་མཆོག་སྤྲུལ་ཀུན་དགའ་དགེ་ལེགས་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་

མཆོག་ནི། ཡབ་སོག་སྤྲུལ་པདྨ་ཐེག་མཆོག་དང་། ཡུམ་གསའ་བཟའ་
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བུར་གསན་བསམ་མཛད། སྡེ་གཟར་སྐབས་རྒྱ་གར་དུ་ཕེབས་ཏེ་ཝཱ་

སྔ་འགྱུར་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ།

སྐབས་ཉེར་ལྔ་པའི་དྲན་དེབ།

རཱ་ཎ་སཱི་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭར་ལེགས་སྦྱར་དང་། ཧིནྡཱ་ི སྐད་ཡིག། དབྱིན་

འབར་མ། རྒྱ་ནག་སོགས་གཙོས་པའི་ཡུལ་གྲུ་ཁག་གི་གནས་ཆེན་

ཁྲིད་ཀྱི་དགེ་རྒན་མཛད། སློབ་མཐར་ཕྱིན་ནས་ཨ་རིའི་རྒྱལ་ཁབ་

གཉིས་ཐམ་པ་དད་རྟེན་དུ་གསར་བཞེངས་མཛད། སྐྱ་སེར་དབྱེ་བ་

ཇིའ་ི སྐད་ཡིག་རྣམས་ལ་སྦྱངས་ཤངི ་།

རྣམས་སུ་རྒྱུ་ལི་ལས་བཟོས་པའི་དྲིལ་བུ་ཆེན་པོ་རེ་ཡོངས་སྡོམ་བཅུ་

ཕར་ལ་བོད་རིག་པའི་སློབ་

མེད་པར་དཔལ་འབྱོར་གྱིས་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པ་རྣམས་ལ་ནུབ་

ཏུ་ཕེབས།

ཕྱོགས་ཀྱི་ངོ་ཤེས་བརྒྱུད་ནས་རོགས་རམ་གནང་བའི་གྲངས་ཀྱང་

ཁེ་ལི་ཕོར་ནི་ཡ་ california ཞེས་པའི་ཉེ་འཁོར་རྒྱ་

ཉིས་སྟོང་ལས་བརྒལ།

མཚོའི་འགྲམ་དུ་ཟངས་མདོག་དཔལ་རིའི་བཀོད་པ་རྟེན་དང་

ཕྱོགས་གཞན་ཞིག་ནས་བལྟས་ན་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་དབུ་

བརྟེན་པ་དང་། མཆོད་རྟེན་བརྒྱ་ཕྲག་དུ་མ། སྐུ་དང་གསུང་རབ་

རྣམས་པར་སྐྲུན་གནང་སའི་ཨཽ་ཌི་ཡཱ་ནའི་ཆོས་པར་ཁང་སོགས་

ཚུགས་ནས་ད་བར་འཛམ་གླིང་ཞི་བདེའི་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོའ ི་བརྙན་

བཞེངས་མཛད། དགེ་སྡིག་ངོ་མི་ཤས
ེ ་པའི་ཕྱི་གླིང་པ་མང་པོར་ཆོས་

ཡོད་པའི་ཁོང་གིས་བྲིས་པའི་སྙན་ཚིག་རྣམས་ནི་བརྗོད་བྱ་གཏིང་

དེབ་དང་དེབ་ཐེར་འགྲེམས་སྤེལ་མཛད་པའི་མགོ་གཞུག་རྣམས་སུ་

བསོད་ནམས་ཀྱི་ཞིང་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པའི་རྟེན་མཐའ་ཡས་པ་གསར་

ཟབ་པ། རྗོད་བྱེད་ཀློག་བདེ་བ། ཚིག་སྦྱོར་ལེགས་པ། སྔ་ཕྱི་འབྲེལ་

འཁོར་ལན་མང་དུ་བསྩལ་ཏེ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པའི་སྒོར་བཙུད་

ཆགས་པ་རྣམས་མཐོང་འོང་དུས་ཁོང་ནི་སྙན་ངག་པ་ཚད་ལྡན་ཞིག་

པ་སོགས་རྣམ་དཀར་གྱི་མཛད་པ་རླབས་ཆེ།

ཡིན་པའང་ར་འཕྲོད་བྱུང་ཡོད།

རབ་རྒྱན་ས་སྦྲུལ་ལོར་འཕགས་ཡུལ་རྡོ་རྗེ་གདན་དུ་སྔ་

དེ་བཞིན་དུ་རྒྱལ་བའི་བཀའ་འགྱུར་དང་བསྟན་འགྱུར་གྱིས་

འགྱུར་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་དབུ་འཛུགས་གནང་སྟེ་ད་ལོ་ཉིས་སྟོང་བཅུ་
བཞིའི་ལོའ ི་བར་མི་ལོ་ཉེར་ལྔ་ཡོངས་སུ་འཁོར་བའི་རིང་སྨོན་ལམ་

གཙོས་པའི་ཡིག་ཆ་དཀོན་པའི་རིགས་པར་སྐྲུན་གནང་སྟེ། རྒྱ་བལ་

དཔེར་ན། སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་དབུ་ཚུགས་ནས་ཉིས་སྟོང་བཅུ་གཅིག་

སྒྲུབ་སྡེ། དཔེ་མཛོད་ཁང་དུ་རིན་མེད་ཆོས་སྦྱིན་བསྩལ་གནང་བ་དང་

འབྲུག་བོད་བཞིས་གཙོས་པའི་རྒྱལ་ཕྱི་ནང་གི་བཤད་པའི་སྡེ་དང་

ཆེན་མོར་དངོས་ཤུགས་བརྒྱུད་གསུམ་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་བ་

དེ་བཞིན་དད་ལྡན་མང་ཚོགས་རྣམས་ལ་མ་ཎི་ལག་འཁོར་སོགས་

ལོའ ི་བར་གྱི་འགྲོ་གྲོན་གནང་བ་རོབ་རྩིས་བྱས་ན་ཧིན་སྒོར་ཐེར་

ཕུལ་བ་གྲངས་ཀྱིས་མི་ལངས།

འབུམ་གཉིས་སམ་དུང་ཕྱུར་ཉི་ཤུ་ཙམ་ཟིན་འདུག་པས་འདི་ལྟ་བུའི་

ལྷག་པར་དུ་སྔ་འགྱུར་ཆོས་མཛོད་ཆེན་མོ་ཞེས་སྐོར་ཚོ་

བཀའ་དྲིན་གྱི་ཕུང་པོ་ལ་གླིང་བཞི་ནོར་བདུན་གྱིས་བཀང་སྟེ་ཕུལ་
བའི་བསོད་ནམས་ཀྱིས་ཀྱང་འགྲན་དུ་མེད།

བཅུའི་བདག་ཉིད་ཅན་མདོ་སྒྱུ་སེམས་གསུམ་གཙོ་བྱས་པའི་མདོ་

བདག་དང་། ལུམྦི་ནིར་ས་སྐྱ་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོའ ི་སྦྱིན་བདག་མཛད་

པའི་དེབ་ཆེན་སྤུས་མ་དྲུག་བརྒྱ་ཉི་ཤུ་རྩ་ལྔ་ཐམ་པ་ལེགས་བསྒྲིགས་

སྔགས་རིག་གནས་བཀའ་གཏེར་དང་བཅས་པ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་

ཆུ་སྤྲེལ་ལོར་ཝཱ་རཱ་ཎ་སཱིར་དགེ་ལྡན་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོའ ི་སྦྱིན་

པ་སོགས་གྲུབ་མཐའ་རིས་མེད་ཀྱི་བསྟན་པ་ལ་ཞབས་འདེགས་སྨན་

གནང་བ། ཀློང་ཆེན་མཛོད་བདུན་དང་སྙིང་ཐིག་ཡ་བཞི། དགོངས་

གཞན་ཡང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ནས་རྒྱ་གར་དང་། བལ་ཡུལ།

ཆེན་དྲུག་གི་སློབ་གྲྭ་དང་། དཔེ་མཛོད་ཁང་། དགོན་པ། མི་ཁྱིམ།

པ་ཟང་ཐལ་སོགས་ཀྱི་གླེགས་བམ་ཁྲི་ཕྲག་མང་པོ་འཛམ་གླིང་གླིང་

ཡོན་བླ་ན་མེད་པ་བསྩལ།
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སྔ་འགྱུར་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ།

སྐབས་ཉེར་ལྔ་པའི་དྲན་དེབ།

ཆོས་ཁང་རྣམས་སུ་འགྲེམ་སྤེལ་གནང་བའི་མཛད་པ་ཁོ་ན་ཡང་བློ་
ཡུལ་ལས་འདས།

དམ་པ་ཁོང་གིས་སྔ་འགྱུར་བ་གཅིག་པུ་མ་ཡིན་པར་རིས་སུ་

མ་ཆད་པའི་བཤད་སྒྲུབ་ཀྱི་སྡེ། དཔེ་མཛོད། ཚོགས་པ་སོགས་ལ་
གཞོགས་འདེགས་བླ་ན་མེད་པ་ཞིག་གནང་ཡོད་པ་ནི་རིན་པོ་ཆེས་

བསྡུ་སྒྲིག་གནང་བའི་ (Letters of Hope) ཞེས་པའི་དེབ་ཆེན་དུ་
ཡོད་པའི་སྙན་ཞུ་དང་འབྱོར་ལན་སོགས་ཀྱིས་དཔང་པོ་བྱས་འདུག

མདོར་ན་དམ་པ་ཁོང་གི་བཀའ་དྲིན་ལ་བརྟེན་ནས་ཆོས་

H.E. Ladakh Choje Rinpoche

ལུགས་མཐུན་སྒྲིལ། སྔ་འགྱུར་བ་ནང་ཕན་ཚུན་ཕྱར་བ་གྲུ་འདེགས།

སྔ་འགྱུར་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་ཚགས་ཚུད་ཆགས་པ་སོགས་ཀྱི་བདག་

ལ་དྭགས་ཆོས་རྗེ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་མཛད་རྣམ་
མདོར་བསྡུས།

རྐྱེན་གཙོ་བོ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད་ཅེས་སྤོབས་པ་མཐོན་པོས་ཞུ་ཆོག

དེས་ན་དམ་པ་ཁོང་གི་བཀའ་དྲིན་རྗེས་དྲན་ཞུ་བ་དང་སླད་

ལ་དྭགས་ཆོས་རྗེ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ནི་ལ་དྭགས་ནང་ཁུལ་

མར་སྤྱི་ཚོགས་ཞབས་ཞུ་བ་ཆེན་པོ་ཁོང་གི་སྐུ་ཚེ་ཞབས་པད་བརྟན་

ཆིམ་སྡེ་ལུང་པའི་ནང་ཡབ་བཀྲ་ཤིས་དོན་གྲུབ་དང་ཡུམ་ཚེ་དབང་

ཅིང་། རླབས་ཆེན་གྱི་བཞེད་དགོངས་ཐུགས་ལ་གང་བརྣག་པ་ཐམས་

སྒྲོལ་དཀར་གཉིས་ཀྱི་སྲས་སུ་འཁྲུངས། འཁྲུངས་ནས་ལོ་གཅིག་

ཅད་ཀྱང་ལོག་སྨོན་བར་ཆད་ཀྱི་གཡུལ་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་

གི་རྗེས་སུ་ཀརྨ་པ་བཅུ་དྲུག་རིག་པའི་རྡོ་རྗེ་དང་།

སྒོ་ནས་འབད་མེད་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པའི་སྨོན་འདུན་ཞུ་བ་ལགས་

སྐྱབས་རྗེ་བདུད་

༧

འཇོམས་རིན་པོ་ཆེ་གཉིས་ཀྱིས་སྐུ་གོང་མའི་ལུང་བསྟན་དང་མཐུན་

ན། ཕྱོགས་བཅུའི་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པས་མཐུན་འགྱུར་དགེ་

པར་ཡང་སྲིད་ངོས་འཛིན་གནང་།

སློབ་ལོ་རན་དུས་ཡབ་ཡུམ་

གཉིས་ཀྱི་བཀའ་ལྟར་དྷེ་ར་དྷུན་ཝིལ་ཡམ་སློབ་གྲྭའི་ (william

ལེགས་ཀྱི་ཤས
ི ་པ་བསྒྲུབས་ཏེ་བཀྲ་ཤས
ི ་པའི་སྣང་བས་ས་གསུམ་དུ་

School) ནང་ལོ་ངོ་གཅིག་རིང་བཞུགས། རྗེས་ལོ་དེར་༧སྐྱབས་

ཁྱབ་པར་མཛོད་ཅིག

རྗེ་བདུད་འཇོམས་འཇིགས་བྲལ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་མཆོག་ནས་མཚོ་

པདྨར་རིན་ཆེན་གཏེར་མཛོད་ཆེན་མོའ ི་བཀའ་དབང་སྩོལ་སྐབས་

གསལ་བཤད། དར་ཐང་མཁན་པོ་ཨོ་རྒྱན་བརྩོན་འགྲུས་ཀྱིས་མཛད་

ཟླ་བ་གསུམ་ཧྲིལ་པོའ ི་རིང་བཀའ་དབང་ཞུ་བར་བཅར།

པའི་དཔལ་ཡུལ་དར་ཐང་གདན་རབས་དང་། སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་དང་འབྲེལ་བའི་

དེ་མ་ཐག་སྐུ་

གོང་མའི་འཁོར་སློབ་རྣམས་ཀྱི་རེ་འདུན་བཞིན་ནང་ཆོས་སློབ་གཉེར་

དཔེ་དེབ་ཁག དེ་བཞིན་འབྲེལ་ཡོད་འགའ་ཞིག་ལས་རྒྱུས་ལོན་བྱས་ཏེ་སྔ་འགྱུར་

གྱི་ཆེད་སོག་རྩེ་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་མདུན་དུ་ལོ་ངོ་འགའི་རིང་བཞུགས།

རིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་པས་བསྡུ་སྒྲིག་ཞུས།

རྗེས་སུ་ཝཱ་རཱ་ཎ་སཱི་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་དུ་སློབ་གཉེར་གྱི་
ཆེད་ཕེབས་ཏེ།
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ལ་དྭགས་ནང་ཁུལ་ནང་བསྟན་མཚན་ཉིད་རིག་

པའི་སློབ་གྲྭར་མུ་མཐུད་དེ་སློབ་གཉེར་མཛད། ༡༩༧༠ ཙམ་གྱི་ནང་

སྔ་འགྱུར་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ།

སྐབས་ཉེར་ལྔ་པའི་དྲན་དེབ།

བལ་ཡུལ་དུ་ཕེབས་ནས་༧སྐྱབས་རྗེ་བདུད་འཇོམས་རིན་པོ་ཆེ་ལས་

ཆར་པདྨ་བཤད་སྒྲུབ་གླིང་ཆོས་ཚོགས་གསར་དུ་ཕྱག་བཏབ། དེ་

འོག་ཆོས་ཕྱོགས་ཀྱི་སློབ་སྦྱོང་དང་ཉམས་ལེན་གང་མང་གནང་རྒྱུའི་

སྤེལ།

གཏེར་གསར་གྱི་བཀའ་དབང་ཡོངས་རྫོགས་ཞུས། ལོ་ངོ་དུ་མ་ཞིག་

ནས་བཟུང་སྟེ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ནས་ཨ་རི་ཙམ་མ་ཡིན་པར་རྒྱ་གར།

གི་རིང་༧སྐྱབས་རྗེ་བདུད་འཇོམས་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་ལམ་སྟོན་

བལ་ཡུལ། གཱི་རི་སི། ཉི་ཧོང་སོགས་སུ་ཆོས་ཀྱི་མཛད་པ་ཆེས་ཆེར་

གོ་སྐབས་བྱུང་བས་མ་ཚད་༧སྐྱབས་རྗེ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ལ་སྐད་

སྤྱི་ལོ་ ༡༩༩༤ སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་སྐབས་ལྔ་པའི་དུས་སུ་

རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ནས་གསོལ་ཚིགས་ཀྱི་འགྲོ་གྲོན་ཡོངས་རྫོགས་

སྒྱུར་གྱིས་གཙོས་པའི་ཞབས་ཞུ་གང་མང་ཞུ་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་ཀྱང་

གནང་ཞིང་ལོ་དེ་ནས་བཟུང་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོའ ི་རྟེན་རྩའི་ཆེད་ཨ་སྒོར་

རྙེད། བལ་ཡུལ་ནང་ཁུལ་གྱི་མཐོ་སློབ་( Wish Fulfilling Insti-

འབུམ་ལྔ་ཨ་རིའ་ི དངུལ་ཁང་ནང་གཏན་འཇགས་བཞག་གནང་ཡོད་

tute) ནས་བསླབ་པ་མཐར་སོན་གྱི་ཕྱག་ཁྱེར་བཞེས། ༧སྐྱབས་

ལ། ད་བར་ལོ་རེར་མ་དངུལ་གྱི་སྐྱེད་ཁ་ཨ་སྒོར་ ༢༠༠༠༠ ཉི་ཁྲི་ཐམ་

རྗེ་དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེ། མཁན་པོ་ངག་ཆུང་། ཁྲ་འགུ་

པ་སྨོན་ལམ་ཚོགས་པར་རྒྱུན་སྩོལ་གནང་བཞིན་ཡོད།

རིན་པོ་ཆེ་རྣམས་ཀྱིས་གཙོས་པའི་དུས་ཚོད་དེའི་སྐབས་འཚོ་ཞིང་

རིན་པོ་ཆེ་གང་ཉིད་ནི་ནང་ཆོས་ལ་སྦྱངས་པ་མཐར་སོན་

བཞུགས་པའི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་དུ་མའི་སྐུ་མདུན་ནས་དབང་

པར་མ་ཟད། དུས་རབས་དང་མཐུན་པའི་སྐད་ཡིག་གི་ཆུ་ཚད། དེ་

ལུང་ཁྲིད་གསུམ་གྱིས་གཙོས་པའི་ཟབ་ཆོས་དུ་མ་ཞུས།

བཞིན་ནུབ་ཕྱོགས་མི་རིགས་ཀྱི་གོམས་གཤིས་སོགས་ལ་རྒྱུས་ལོན་

༡༩༨༣ ལོར་ཐེངས་དང་པོར་ཉེ་གྲོགས་ (Greg Hillis) ཀྱི་

ཟབ་མོ་ཡོད་པར་བརྟེན། རིན་པོ་ཆེ་གང་གི་ཆོས་ཕྱོགས་ཀྱི་བཀའ་

རོགས་སྐྱོར་འོག་ཨ་རི་ནིའུ་ཡོག་ཏུ་༧སྐྱབས་རྗེ་བདུད་འཇོམས་རིན་

སློབ་ལམ་སྟོན་གང་ལའང་ནུབ་ཕྱོགས་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ནང་དམིགས་

པོ་ཆེའ་ི བཀའ་ཆོས་ལ་བཅར། ལོ་ངོ་གཅིག་ཙམ་གྱི་རྗེས་སུ་རིན་པོ་ཆེ་

བསལ་གྱི་ནུས་པ་ཆེན་པོ་ཐོན་གྱི་ཡོད་ཅིང་། ད་ལྟའི་ཆར་ཡང་རིན་

རང་ཉིད་ནས་ཆོས་ཕྱོགས་ཀྱི་བྱེད་སྒོ་སྤེལ་འགོ་བརྩམས། ༡༩༨༧

པོ་ཆེ་གང་ཉིད་ཀྱི་མཛད་ཕྲིན་ཡར་ངོའ ི་ཟླ་བ་བཞིན་འཕེལ་གྱིན་བསྟན་

ལོར་བྱང་ཨ་རིའི་ཕྱོགས་སུ་འགྲོ་དོན་ལ་དགོངས་ཏེ་དེ་གར་བསྐྱོད་

འགྲོའ ི་དཔལ་མགོན་དུ་སྐུ་འཚོ་བཞུགས་བཞིན་པའོ།།

རྒྱུའ་ི ཐག་གཅོད་གནང་། ཀ་ལི་ཕོར་ནི་ཡའི་ནང་ཁུལ་(Fair Fax) ས་
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རྡོར་གདན་རྒྱལ་ཡོངས་སྔ་འགྱུར་རྙིང་མའི་འཛམ་གླིང་ཞི་བདེའི་སྨོན་
ལམ་ཆེན་མོ་དབུ་ཚུགས་ནས་བགྲང་བྱ་ཧྲིལ་པོ་ཉེར་ལྔ་འཁོར་བའི་
ལོ་རྒྱུས་རགས་ཙམ་བརྗོད་པ།
ནམོགུརུཤཱཀྱམུནེཡ།ེ

རླབས་ཆེན་ཚོགས་ཀྱི་མངལ་ལས་སྦྲུམ་པའི་མཐོང་ན་མི་མཐུན་མེད་པའི་སྐུ།།

སྲིད་པའི་འཆིང་བ་རྩད་ནས་གཅོད་པའི་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བའི་གསུང་།།

རྨོངས་པའི་སྨག་ལས་གཏན་ནས་གྲོལ་བའི་མཁྱེན་བརྩེ་ནུས་པས་བརྒྱན་པའི་ཐུགས།།
ལྷར་བཅས་འགྲོ་བའི་སྐྱབས་ཀྱི་དམ་པ་ཟས་གཙང་སྲས་པོས་ཤས
ི ་པ་སྩོལ།།
རྒྱ་དང་ཕྱོགས་ཀྱི་མཐའ་དང་བྲལ་བའི་གདོད་མའི་མགོན་པོ་ཀུན་ཏུ་བཟང་།།

འགགས་མེད་རིག་པའི་རྩལ་ལས་ཡོངས་ཤར་རང་སྣང་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་པའི་སྐུ།།
སྣ་ཚོགས་འགྲོ་བའི་གཉེན་གྱི་མཆོག་གྱུར་བསམ་ཡས་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བ་ཅན།།

གཏན་གྱི་སྐྱབས་སུ་གཙུག་ཏུ་བཀུར་རོ་མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་དེང་འདིར་སྩོལ།།
གངས་ལྗོངས་མུན་གླིང་སྣང་བར་མཛད་པའི་དྲིན་ཆེན་མཁན་སློབ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ།།

སྙིང་པོའ ི་བསྟན་པ་ཐུགས་ལ་གཏམས་པའི་སོ་ཟུར་གནུབས་དང་གཉགས་ལོ་ཙཱ།།

མདོ་སྔགས་ལེགས་བཤད་སྨྲ་བའི་དབང་པོ་ཀུན་མཁྱེན་རོང་ཀློང་མི་ཕམ་སོགས།།
སྔ་འགྱུར་རིག་འཛིན་བརྒྱུད་པར་བཅས་ལ་མི་ཕྱེད་དད་པས་ཕྱག་བགྱི་འོ།།

ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་མཚན་མ་ཡོངས་རྫོགས་གནས་མཆོག་རྡོ་རྗེ་གདན་ཉིད་དུ།།
འཛམ་གླིང་ཞི་བདེ་ཕུགས་ལ་བཅངས་པའི་སྔ་འགྱུར་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་ཞེས།།
གཟུར་གནས་དབུས་ན་གྲགས་པ་འབར་བའི་ཆོས་ཀྱི་བྱེད་སྒོ་འདི་ཉིད་ཀྱི།།
ངོ་མཚར་གཏམ་གྱི་ལོ་རྒྱུས་རིང་མོ་སྒྲོ་སྐུར་མེད་པར་འདི་ནས་གླེང་།།
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དེ་ཡང་ཇི་སྐད་དུ། འགྲེལ་པ་དོན་གསལ་ལས། རབ་ཏུ་དང་བ་ནི་ལེགས་པ་ཐམས་ཅད་འཐོབ་པའི་རྒྱུའི་གཙོ་བོ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་དང་།

སྙན་ངག་མེ་ལོང་མ་ལས། ཤིས་བརྗོད་ཕྱག་བྱ་དངོས་པོ་ནི། །ངེས་པར་བསྟན་པ་དེ་ཡི་སྒོ། །ཞེས་པ་ལྟར། ལྷ་དང་བཅས་པའི་འགྲོ་བ་ཡོངས་ཀྱི་

མ་འདྲིས་པའི་མཛའ་བཤེས་གཅིག་པུར་གྱུར་པ་བདག་ཅག་གི་སྟོན་པ་གང་དང་། སྔ་འགྱུར་རིག་འཛིན་ཡབ་སྲས་བརྒྱུད་པ་དང་བཅས་པའི་སྐྱབས་
ཡུལ་དམ་པ་རྣམས་ལ། སྙན་ཚིག་ཤས
ི ་པ་བརྗོད་པའི་རྡོ་རྗེ་ལྷ་མོ་བཅུ་དྲུག་གི་སྒྲ་དབྱངས་མཆོད་སྤྲིན་གྱི་རྣམ་པར་སྤྲོ་བའི་སྦྱོར་བས་མདུན་བསུས་
ཏེ།

མ་བསྒྲིགས་ངང་གིས་འཛོམས་པའི་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ལྔ་དང་ལྡན་པའི་སྒོ་ནས་གནས་མཆོག་རྡོ་རྗེ་གདན་དུ་རྒྱལ་ཡོངས་སྔ་འགྱུར་རྙིང་

མའི་འཛམ་གླིང་ཞི་བདེའ་ི སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་དབུ་ཚུགས་ནས་མི་ལོ་ཉེར་ལྔ་ཧྲིལ་པོ་འཁོར་བའི་ལོ་རྒྱུས་བརྗོད་པ་ལ་དགའ་དད་སྤྲོ་གསུམ་གྱི་སྒོ་ནས་
འཇུག་པར་བྱའོ།།

༡༽ ཁྱད་ཆོས་ཆེ་བ་དྲུག་ལྡན་དཔལ་གསང་ཆེན་སྔ་འགྱུར་བའི་ཆོས་ཀྱི་བྱུང་བ་མདོ་ཙམ་བརྗོད་པ།

ཤེས་འདུ་འབྲལ་མེད་པའི་ངང་ནས། སྟོན་འཁོར་དགོངས་པ་གཉིས་

དེ་ཡང་། རྒྱུད་ཉི་ཟླ་ཁ་སྦྱོར་ལས། ལོ་རྒྱུས་དོན་གྱིས་མ་

སུ་མེད་པ། ལྷུན་གྲུབ་འོད་གསལ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའ ི་ངང་ལས་མ་

བཤད་ན། །གསང་ཆེན་ངེས་པའི་བཀའ་འདི་ལ། །ཡིད་མི་ཆེས་པའི་

སྐྱོན་དུ་འགྱུར། །ཞེས་པའི་སྐྱོན་ལས་གྲོལ་བའི་ཆེད་འདིར་གསང་

གཡོས་བཞིན་དུ། རང་སྣང་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་པའི་སྐུར་རང་ཤར་ཏེ་

བུ་གཞོན་ནུ་དོན་གྲུབ་གང་དེས་དང་པོ་བྱང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་ཐུགས་

ཟླའི་ཚུལ་དུ་སྤྲུལ་པ་མངོན་པར་སྣང་སྟེ། ཕྱི་ལྟར་ན་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ། ནང་

ཆེན་སྔ་འགྱུར་བའི་ཆོས་ཀྱི་བྱུང་བ་མདོ་ཙམ་བརྗོད་ན།

རིགས་ལྔ་ཞི་ཁྲོའ ི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཚོམ་བུ་གྲངས་མེད་པ་སྣ་ཚོགས་

འདི་ལྟར།

སུ་ཤར་བ་ངེས་པ་ལྔ་ལྡན་གྱི་ཚུལ་དུ་བཞུགས་པའི་རྩལ་ལས། ཆུ་

བདག་ཅག་གི་སྟོན་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་རྒྱལ་

ལྟར་ན་རྡོ་རྗེ་འཆང་། གསང་བ་ལྟར་ན་སྟོན་པ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ལས་

བསྐྱེད། བར་དུ་བསྐལ་ཆེན་གྲངས་མེད་གསུམ་དུ་ཚོགས་བསགས།

དགོངས་པ་གཏད་པའི་སྒོ་ནས་བརྒྱུད་པ་དང་། བརྡ་ཐབས་ཀྱི་སྒོ་ནས་

མཐར་མངོན་པར་རྫོགས་པར་སངས་རྒྱས་ཏེ་གདུལ་བྱའི་ཁམས་

བརྒྱུད་པ། རྣ་བ་གཅིག་ནས་གཅིག་ཏུ་བརྒྱུད་དེ་དབུས་འགྱུར་ཆོས་

དབང་བསམ་པ་དང་མཐུན་པར་ཆོས་འཁོར་རིམ་པ་གསུམ་དུ་

ཀྱི་ཞིང་དུ་སྐལ་བ་དང་ལྡན་པའི་གདུལ་བྱ་རྣམས་ཀྱི་སྤྱོད་ཡུལ་དུ་

བསྐོར་ནས་རིགས་ཅན་གསུམ་གྱི་གདུལ་བྱ་རྣམས་སྨིན་གྲོལ་གྱི་

གྱུར་པ་ལས་གང་རུང་རུང་ཀུན་གྱི་ཡུལ་དུ་མ་གྱུར་ཅིང་། སྣོད་ལྡན་

ལམ་ལ་འགོད་པར་མཛད།

གྱི་སློབ་མ་རྣམས་ཀྱིས་སྒྲུབ་པ་ཚུལ་བཞིན་དུ་མཛད་པས་འཇའ་ལུས་

ཀུན་བྱེད་རྒྱལ་པོའ ི་རྒྱུད་ལས། དུག་གསུམ་ཆ་མཉམ་འདུལ་

སུ་དེངས་པ་སོགས་ཐུན་མོང་དང་ཐུན་མོང་མིན་པའི་གྲུབ་པའི་རྟགས་

བའི་གཉེན་པོ་རུ། །སྡེ་སྣོད་བཞི་པ་ཉི་ཁྲི་ཆིག་སྟོང་གསུངས། །ཞེས་

མཚན་ལ་མངའ་དབང་འབྱོར་བ་ཤ་སྟག་བྱུང་།

པ་ལྟར། ཉོན་མོངས་དུག་གསུམ་ཆ་མཉམ་པོ་འདུལ་བྱེད་ཀྱི་གཉེན་

ཆོས་རྗེ་རོང་ཟོམ་ཆེན་པོའ ི་ཞལ་རྒྱུན་ལྟར་ན། སྔ་འགྱུར་བའི་

པོར་གསུངས་པའི་རིག་འཛིན་སྔགས་ཀྱི་སྡེ་སྣོད་འདི་ཉིད་ལ་ཐུན་

ཆོས་འདི་ལ་ཁྱད་ཆོས་ཆེ་བ་དྲུག་ལྡན་དུ་གསུངས་ཏེ། སྤྱན་འདྲེན་

མོང་དུ་རྒྱུད་སྡེ་བཞིའམ་དྲུག ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་སྔགས་རྙིང་མའི་ཕ་

པ་པོ་ཡོན་བདག་གི་ཆེ་བ། གང་དུ་བསྒྱུར་ཅིང་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་

ཆོས་ནང་རྒྱུད་སྡེ་གསུམ་ཞེས་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་རྒྱུད་སྡེ་རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུའི་

གནས་ཀྱི་ཆེ་བ། སྒྱུར་བྱེད་ལོ་ཙཱ་བའི་ཆེ་བ། མཁས་པ་པཎྜི་ཏའི་ཆེ་བ།

དགོངས་པའི་མཐིལ། མན་ངག་གི་གནད། ངེས་པའི་དོན། རྒྱལ་བ་

ཞུ་རྟེན་མེ་ཏོག་གི་ཆེ་བ། བསྒྱུར་བྱའི་ཆོས་ཀྱི་ཆེ་བ་སྟེ་ཆེ་བ་དྲུག་གིས་

ཡོངས་ཀྱི་དགོངས་པའི་ཞེ་ཕུགས་དམ་པར་གྱུར་པའི་དམ་པའི་ཆོས་

འདི་ཉིད་ནི་གཞི་གདོད་མའི་སངས་རྒྱས་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་སྐུ་དང་ཡེ་
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མངོན་པར་འཕགས་པའི་བསྟན་པ་འདི་ཉིད་བོད་ཆེན་པོའ ི་ལྗོངས་སུ་

སྔ་འགྱུར་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ།

སྐབས་ཉེར་ལྔ་པའི་དྲན་དེབ།

༢༽ བཀའ་དྲིན་རི་རྒྱལ་ལས་ལྕི་བའི་སྐྱེས་
ཆེན་འགའ་ཞིག་གི་མཚན་སྨོས་པ།

མཁན་སློབ་ཆོས་གསུམ་གྱི་ཐུགས་བསྐྱེད་བཀའ་དྲིན་ལས་བསྟན་
པའི་སྲོལ་ཚུགས་ཤངི ་། སྡེ་སྣོད་གསུམ་དང་གསང་སྔགས་ཀྱི་ཆོས་

ཚུལ་རྒྱ་མཚོ་ཙམ་བསྒྱུར། ཐོར་བ་བསྡུས། གཅུས་པ་བསྲངས། གཞི་

གཏན་ལ་ཕབ། ལམ་ཉམས་འོག་ཏུ་བཅུག། ཉན་བཤད་སྒོམ་གསུམ་

སྤྱི་ལོ་ ༡༩༦༠ ལོར་ཨོ་རྒྱན་སངས་རྒྱས་གཉིས་པ་མིའ་ིཤ་

གྱི་སྒོ་ནས་རྒྱལ་ཁམས་དཀར་འབྱམས་སུ་བཏང་།

ཚུགས་སུ་བྱོན་པ་༧སྐྱབས་རྗེ་བདུད་འཇོམས་རིན་པོ་ཆེ་འཇིགས་

ཁྱད་པར་དུ་མདོ་སྒྱུ་སེམས་གསུམ་གྱི་བསྟན་པ་འདི་ཉིད་

བྲལ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་མཆོག་གིས་སྔ་འགྱུར་རྙིང་མའི་དབུ་འཛིན་གྱི་

ལ་དཀྱུས་བཤད་གཞུང་གི་ཆུ་བོ་འགྲེལ་ཊཱིཀ་སྟོང་ཐུན་དང་བཅས་

ཐུགས་འགན་བཞེས་པ་ནས་བཟུང་རིམ་བཞིན་༧སྐྱབས་རྗེ་དིལ་མགོ་

པ། སྙན་བརྒྱུད་གདམས་ངག་གི་ཆུ་བོ་གནད་ཡིག་དམར་ཁྲིད་དང་
བཅས་པ།

མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེ་རབ་གསལ་ཟླ་བ།

བྱིན་རླབས་དབང་གི་ཆུ་བོ་སྐུར་ཐབས་ངོ་སྤྲོད་དང་

ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་འཇིགས་མེད་ཐུབ་བསྟན་བཤད་སྒྲུབ་ཆོས་ཀྱི་སྒྲ་

བཅས་པ། ཕྱག་བཞེས་ཕྲིན་སྒྲུབ་ཀྱི་ཆུ་བོ་བསྟན་སྲུང་དྲག་སྔགས་

དབྱངས། ༧སྐྱབས་རྗེ་སྨིན་གླིང་ཁྲི་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་འགྱུར་མེད་ཀུན་

དང་བཅས་པ་སྟེ་བཀའ་བབ་ཀྱི་ཆུ་བོ་བཞིར་གྲགས་པ་རྣམས་སློབ་

བཟང་དབང་རྒྱལ། ༧སྐྱབས་རྗེ་ཞྭ་དེའུ་འཁྲུལ་ཞིག་རིན་པོ་ཆེ་ངག་

དཔོན་རིན་པོ་ཆེ། པཎ་ཆེན་བི་མ་ལ་མི་ཏྲ། བཻ་རོ་ཙ་ན་སྟེ་བོད་ཡུལ་

དབང་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས།

སྔགས་ཀྱི་ཤིང་རྟ་རྣམ་གསུམ་ལས་རིམ་པར་བརྒྱུད་ནས་བོད་ཀྱི་རྗེ་

སྐྱབས་རྗེ་སྟག་ལུང་རྩེ་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་

༧

བཤད་སྒྲུབ་ཉིན་བྱེད་འཕྲིན་ལས་དཔལ་བཟང་པོ་དང་།

འབངས་ཉེར་ལྔ། ཡེར་པའི་གྲུབ་ཆེན་བརྒྱད་ཅུ། ཆུ་བོ་རིའ་ི སྒོམ་ཆེན་

སྐྱབས་

༧

རྗེ་བྱ་བྲལ་རིན་པོ་ཆེ་སངས་རྒྱས་རྡོ་རྗེ་རྣམས་ཀྱིས་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་

བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད། ཟུར་མེས་དབོན་རྣམ་གསུམ། དམ་གཙང་བྱམས་

འདི་ཉིད་གཙིགས་ཆེན་དུ་མཛད་དེ་སྨོན་ལམ་ཚོགས་དབུར་ཞབས་

གསུམ། ཀུན་མཁྱེན་ཡབ་སྲས་སོགས་མཁས་ཤངི ་གྲུབ་པའི་སྐྱེས་

བཅགས་གནང་བ་དང་།

བུ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་ཚང་ཆེན་པོ་བརྡོལ་ཏེ་འཕགས་པ་མིག་

ལྷག་པར་དུ་༧སྐྱབས་རྗེ་གྲུབ་དབང་པདྨ་

ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་རླབས་ཆེན་གྱི་ལམ་སྟོན་དང་འབྲེལ་

མི་ཟུམ་པའི་གདུལ་ཞིང་ཕྱོགས་ཀུན་ནས་མཛེས་པར་བྱས་ཤིང་།

མགོན་པོ་གང་ཉིད་ཞི་བར་མ་གཤེགས་ཀྱི་བར་དུ་མུ་མཐུད་དེ་སྨོན་

དེ་ནས་རིམ་གྱིས་བཀའ་གཏེར་གྱི་བརྒྱུད་པའི་ཆུ་བོ་ཆེན་པོ་གཉིས་

ལམ་ཆེན་མོར་དབུ་བཞུགས་མཛད་པས་དད་ལྡན་མང་ཚོགས་ལ་

རྒྱལ་བ་ཀློང་ཆེན་པར་གཅིག་ཏུ་འདྲེས་ཏེ་རྙིང་མའི་གདན་ས་ཆེན་མོ་

སེམས་འགུལ་བླ་མེད་ཐེབས་ཡོད་ཅིང་། བསྟན་པའི་སྦྱིན་བདག་

རྣམས་ཀྱིས་གཙོས་བཤད་པའི་སྡེ་རྣམས་སུ་མདོ་སྒྱུ་སེམས་གསུམ་

ཆེན་པོ་༧སྐྱབས་རྗེ་དར་ཐང་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་ཀུན་དགའ་དགེ་

གྱི་འཆད་ཉན། སྒྲུབ་སྡེ་རྣམས་སུ་བཀའ་གཏེར་གྱི་སྒོམ་སྒྲུབ་ཉམས་

ལེགས་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་མཆོག་ནས་ལམ་སྟོན་དང་རོགས་སྐྱོར་རྒྱུན་དུ་

ལེན་གྱིས་དུས་འདའ་བའི་སྒོ་ནས་རང་ཅག་རྣམས་ཀྱི་སྐྱབས་མཆོག་

མཛད་པར་མ་ཟད། ཐུགས་བསྐྱེད་མཚུངས་མེད་ལ་དྭགས་ཆོས་རྗེ་

བླ་ན་མ་མཆིས་པ་ཞིང་གཤེགས་དམ་པ་རྣམས་དང་། ད་ལྟ་འགྲོ་

རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ནས་ཀྱང་སྔ་འགྱུར་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོར་མུ་མཐུད་

བའི་མགོན་དཔུང་དུ་འཚོ་ཞིང་གཞེས་པ་རྣམས་ཀྱི་བར་དུ་བུམ་པ་

དེ་མཐུན་འགྱུར་རོགས་རམ་གནང་བ་ལ་མཁན་སློབ་ཆོས་གསུམ་གྱི་

གང་བྱོའ ི་ཚུལ་དུ་བརྒྱུད་པ་ཟམ་མ་ཆད་པའི་སྒོ་ནས་ཐུགས་ཀྱི་དཔལ་

རིང་ལུགས་འཛིན་པ་ཡོངས་ཀྱིས་སེམས་ཁོང་རུས་པའི་གཏིང་ནས་

བེའུར་འཁྱིལ་ཏེ། མཐའ་ཀླས་པའི་སྐལ་ལྡན་གྱི་གདུལ་བྱ་རྣམས་

བཀའ་དྲིན་རྗེས་དྲན་དང་གུས་འདུད་བླ་མེད་ཞུ་འོས་པ་དང་།

སྨིན་གྲོལ་གྱི་ལམ་ནས་དབུགས་དབྱུང་ལེགས་པར་ཐོབ་ཡོད་པ་ནི་སྒྲོ་

གོང་གསལ་༧སྐྱབས་རྗེ་རིན་པོ་ཆེ་རྣམ་པའི་ཞུམ་པ་མེད་པའི་

སྐུར་གྱི་མཐའ་ལས་གྲོལ་བའི་ཆོས་བརྒྱུད་འདིའ་ི ཆེ་བ་མདོར་བསྡུས་

པའོ།།

སྐྱབས་རྗེ་གྲུབ་དབང་པདྨ་

༧

ཐུགས་བསྐྱེད་ཀྱི་ཉེར་ལེན་ཁོ་ན་ལ་བརྟེན་ནས་དུས་མཐའ་འདིར་ཡང་
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སྔ་འགྱུར་བའི་བསྟན་པ་འདི་ཉིད་བཤད་སྒྲུབ་ཀྱི་སྒོ་ནས་འཛིན་སྐྱོང་

སྔ་འགྱུར་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ།

སྐབས་ཉེར་ལྔ་པའི་དྲན་དེབ།

དང་ཉམས་བཞེས་བྱ་རྒྱུ་ཡོད་པ་དང་། སྔ་འགྱུར་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོའ ི་

གཙོས་རྒྱན་དྲུག་མཆོག་གཉིས་དང་། མཁས་པ་སྒོ་དྲུག གྲུབ་ཆེན་

དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་མཚུངས་པ་མེད་པའི་རླབས་ཆེན་གྱི་ཐུགས་བསྐྱེད་

མེད་བཅས་ཀྱིས་མཚོན་པའི་བསྟན་པའི་དཔལ་ཡོན་དམ་པ་འཕགས་

བརྒྱད་ཅུ་རྩ་བཞིས་མཚོན་པའི་བྱང་འཕགས་རྣམས་དང་། ཆོས་

ངོ་བོ་ཡང་ལོ་ནས་ལོ་རེར་ཕྱི་ནང་གང་ཅིའ་ི ཐད་དགེ་མཚན་གྱི་རྣམ་པ་

རྒྱལ་གཟུགས་ཅན་སྙིང་པོ། རྒྱལ་པོ་གསལ་རྒྱལ། ཆོས་རྒྱལ་མྱ་ངན་

ཇེ་མང་དུ་མངོན་སུམ་གྱི་ཡུལ་དུ་འགྱུར་གྱིན་ཡོད་པ་ནི་༧སྐྱབས་རྗེ་

ཡུལ་གྱི་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་ལ་སོགས་པས་ཀྱང་དུས་དང་དུས་

ཁོ་ནའི་ཉེར་འབྲས་ལགས་སོ།།

སུ་གནས་མཆོག་འདི་ལ་ཞིག་གསོས། སྲུང་སྐྱོབ། བསྟོད་བསྔགས་

བཅས་ཚོགས་གཉིས་བསོག་སའི་ཞིང་མཆོག་དམ་པར་ངོས་བཟུང་

༣༽ གནས་མཆོག་རྡོ་རྗེ་གདན་དུ་སྔ་འགྱུར་
སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་དབུ་བརྙེས་ཚུལ།

གནང་ཡོད། དེང་གི་ཆར་ཡང་འཛམ་གླིང་ནང་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཡོངས་
དང་། ༧སྤྱི་ནོར་གོང་ས་ལྷ་མིའ་ི རྣམ་འདྲེན་གྱིས་གཙོས་པའི་བསྟན་

འཛིན་གྱི་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་གྲངས་ལས་འདས་པ་རྣམས་དང་། ནང་

པའི་གྲལ་དུ་ཆུད་ཚད་པོས་གནས་མཆོག་འདི་དུས་གསུམ་སངས་

སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོ་པདྨ་དཀར་པོའ ི་མདོ་ལས། གནས་འདི་ནི་

རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་འབྱུང་གནས་སུ་ངོས་བཟུང་ནས་བསོད་ནམས་

བསྐལ་བཟང་གི་སངས་རྒྱས་སྟོང་རྩ་གཉིས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་འབྱུང་

ཀྱི་ཞིང་མཆོག་དམ་པར་དམིགས་ཏེ། དད་དམ་གཙང་མས་ཕྱག་

གནས་ཡིན་པར་གསུངས་པ་དང་། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ལུང་

མཆོད་ཞུ་བཞིན་ཡོད། གནས་མཆོག་དེར་ཐ་ན་རྨི་ལམ་དང་འགྲོ་

ཕྲན་ཚེགས་ལས། དགེ་སློང་དག་ང་འདས་པའི་འོག་ཏུ་གནས་

བའི་འདུན་པ་ཙམ་གྱིས་ཀྱང་བསོད་ནམས་ཚད་མེད་བསོག་པ་

བཞི་པོ་འདི་དག་ནི་རིགས་ཀྱི་བུ་དང་བུ་མོ་དད་པ་ཅན་རྣམས་

དང་། སྡིག་སྒྲིབ་དག་པར་མདོ་རྒྱུད་བསྟན་བཅོས་དག་ལས་ཡང་

ཀྱིས་ཇི་སྲིད་འཚོ་བའི་བར་དུ་འགྲོ་བར་བྱ་ཞིང་། དྲན་པར་འགྱུར་
བར་བྱའོ།

ཡང་གསུངས་ན་མཐོང་ཐོས་རེག་པ་སོགས་དངོས་སུ་ཕྱག་མཆོད་ཀྱི་

།བཞི་གང་ཞེ་ན་འདིར་ནི་བཅོམ་ལྡན་འདས་འཁྲུངས་

སྦྱོར་བ་བྱས་པས་བསོད་ནམས་གཞལ་བར་དཀའ་བ་གསོག་ནུས་

སོ། །འདིར་ནི་བཅོམ་ལྡན་འདས་མངོན་པར་རྫོགས་པར་སངས་

པ་ནི་སོ་སྐྱེའ་ི བློ་ཡུལ་གྱི་ར་བ་ལས་འདས་པ་ཡིན་ནོ།།

རྒྱས་སོ། །འདིར་ནི་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་རྣམ་

དེ་ལྟར་ལོ་ངོ་ཉིས་སྟོང་མ་ཟིན་ཙམ་དུ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་

པ་བཅུ་གཉིས་སུ་བསྐོར་ཏོ། །འདིར་ནི་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཡོངས་

པ་བརྒྱུད་པའི་སྙིང་དང་ལྟེ་བ་ལྟ་བུར་གྱུར་ཏེ་ཆེ་བ་དུ་མས་བརྒྱན་

སུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་སྟེ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་གནས་ཆེན་

ཅིང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་གདུང་རིང་བསྲེལ་ནང་རྟེན་དུ་བཞུགས་པའི་

བཞིའ་ི ཡ་གྱལ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། གཞན་ཡང་གནས་མཆོག་རྡོ་རྗེ་

མཆོད་རྟེན་ཁྱད་འཕགས་མང་པོ་ཡོད་པ་ལས། ནང་པའི་གནས་ཆེན་

གདན་འདི་ནི་མདོ་སྔགས་རྒྱུད་སྡེ་རྣམས་ཀྱི་འབྱུང་ཁུངས་ཀྱང་ཡིན་

བརྒྱད་ཀྱི་གཙོ་བོ་གནས་མཆོག་རྡོ་རྗེ་གདན་གྱི་བྱང་ཆུབ་ལྗོན་ཤིང་

ཏེ། སྔ་འགྱུར་གྱི་རྒྱུད་སྡེ་རྒྱ་མཚོ་རྣམས་དང་ལྷག་པར་རྫོགས་ཆེན་

ཆེན་མོའ ི་དྲུང་དུ། ཁྱད་ཆོས་ཆེ་བ་དྲུག་གིས་མངོན་པར་འཕགས་

གྱི་མན་ངག རྒྱུད་བཅུ་བདུན། སྔ་འགྱུར་རྒྱུད་གསུམ། ཕུར་པའི་

པ་དཔལ་གསང་ཆེན་སྔ་འགྱུར་རྙིང་མའི་རྒྱལ་ཡོངས་འཛམ་གླིང་

རྒྱུད་སྡེ་རྒྱ་མཚོ་དང་བཅས་པའི་འབྱུང་གནས་ཀྱང་རྡོ་རྗེ་གདན་འདི་

ཞི་བདེའི་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་འདི་ནི་དུས་རབས་ཉི་ཤུ་པའི་ལོ་རབས་

ཉིད་ཡིན་པར་སངས་རྒྱས་གཉིས་པ་གུ་རུ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཞབས་

བརྒྱད་ཅུའི་འགོ་སྟོད་སྤྱི་ལོ་ ༡༩༨༢ ཙམ་ནས་༧སྐྱབས་རྗེ་རྡོ་གྲུབ་རིན་

ཀྱིས་གཏེར་ལུང་དུ་མ་ལས་ཡང་ཡང་བསྔགས་པ་མཛད་ཡོད་པའི་

པོ་ཆེས་དབུ་ཁྲིད་དེ་གནས་མཆོག་རྡོ་རྗེ་གདན་དུ་བཟང་སྤྱོད་སྨོན་

ཕྱིར་རོ། །དེར་མ་ཟད་ཉན་ཐོས་འོད་སྲུང་གིས་གཙོས་བསྟན་པའི་
གཏད་རབས་བདུན། དཔལ་མགོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཞབས་ཀྱིས་

15

ལམ་འབུམ་ཐེར་བསོག་རྒྱུ་དབུ་ཚུགས་པ་དང་། དེ་ནས་༧སྐྱབས་རྗེ་

སྔ་འགྱུར་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ།

སྐབས་ཉེར་ལྔ་པའི་དྲན་དེབ།

16

སྔ་འགྱུར་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ།

སྐབས་ཉེར་ལྔ་པའི་དྲན་དེབ།

17

སྔ་འགྱུར་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ།

སྐབས་ཉེར་ལྔ་པའི་དྲན་དེབ།

དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེས་དབུ་ཁྲིད་དེ་དགེ་འདུན་བརྒྱ་
ཕྲག་དུ་མས་འཕགས་པ་བཟང་པོ་སྤྱོད་པའི་སྨོན་ལམ་གྱི་རྒྱལ་པོ་
དང་། ལྟུང་བཤགས་འབུམ་ཐེར་དུ་མ་གསོག་གནང་མཛད་པ་དེ་
ཉིད་གསང་ཆེན་སྔ་འགྱུར་བའི་རྒྱལ་ཡོངས་ཞི་བདེའི་སྨོན་ལམ་

འཛམ་གླིང་ཞི་བདེ་དང་། དམ་ཆོས་ཡུན་རིང་དུ་གནས་པ་དང་། བླ་

ཆེན་མོ་དབུ་འཛུགས་ཀྱི་རྟེན་འབྲེལ་དུ་འགྲིགས།

མ་དང་ཕ་མའི་སྐུ་ཚེ་བརྟན་ཆེད་སྨོན་ལམ་འཚོགས་རྒྱུར་གདན་

དེའི་རྗེས་བསྟན་པ་ལ་ལྷག་བསམ་གཅིག་ཏུ་དཀར་བའི་

འདྲེན་ཞུས་པ་ཡིན། སྨོན་ལམ་གྱི་གྲུབ་འབྲས་ཤནི ་ཏུ་བཟང་བས་

སྐྱབས་རྗེ་དར་ཐང་མཆོག་སྤྲུལ་ཀུན་དགའ་དགེ་ལེགས་ཡེ་ཤེས་རྡོ་

༧

ང་ཚོས་ལོ་ལྟར་འཆར་ཅན་སྨོན་ལམ་འཚོག་རྒྱུའི་གྲོས་ཐག་བཅད།

རྗེ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་བདག་རྐྱེན་ལ་བརྟེན་ནས་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་

དེ་ནས་བཟུང་སྟེ་ང་རང་སྨོན་ལམ་ལ་གང་ཐུབ་བཅར་བ་ཡིན། སྤྱི་

དངོས་སུ་དབུ་འཛུགས་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། དེ་ཡང་ སྐྱབས་རྗེ་མཆོག་
༧

ལོ་ ༡༩༩༣ ལོར་ངོས་ནས་འབྱུང་འགྱུར་གྱི་སྨོན་ལམ་འཚོགས་ཆེད་

ལ་སྔ་འགྱུར་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་འཛུགས་རྒྱུའི་ཐོག་མའི་ཐུགས་བསྐྱེད་

རོགས་རམ་བྱ་རྒྱུའི་ཁས་ལེན་བྱས་ཤངི ་། རྡོར་གདན་སྔ་འགྱུར་སྨོན་

ནི་ ༡༩༧༠ ནང་འཁྲུངས་པ་ཡིན་ཞིང་དེའ་ི རྒྱུ་གཙོ་བོ་ནི་ སྐྱབས་རྗེ་
ཉིད་ཀྱིས།

1

༧

ལམ་ཚོགས་པའི་ངོས་ནས་ཀྱང་སྨོན་ལམ་གྲ་སྒྲིག་དང་སྦྱིན་བདག་

“སྔ་འགྱུར་རྙིང་མའི་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་ནི་རྒྱལ་བསྟན་

གཞན་འཚོལ་རྒྱུའི་དམ་བཅའ་བྱས། བླ་མ་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་རྗེ་བྱིན་

འཛིན་པའི་ལས་འགན་སྒྲུབ་ཆེད་གནད་འགག་ཆེན་པོ་ཡིན། ང་ཚོའ་ི

རླབས་ལ་བརྟེན་ནས་གུས་པས་ཁས་ལེན་སྒྲུབ་ནུས་པ་བྱུང་། ཕྲན་

བླ་མ་དུས་རབས་འདིའི་ནང་མཁྱེན་པ་དང་བརྩེ་བ་ཕུལ་དུ་ཕྱིན་པའི་

རང་གང་ཟག་སྒེར་གཅིག་གི་ངོས་ནས་འཇོན་ཐང་དང་ནུས་པའི་ཟད་

སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་གཉིས་པ་ཆོས་ཀྱི་བློ་

མཐར་ཐུག་མོད། འོན་ཀྱང་སྨོན་ལམ་ཇི་སྲིད་ནམ་གནས་བར་བརྟན་

གྲོས་གནས་མཆོག་འདིར་སྒོམ་སྒྲུབ་མཛད་དེ། འདི་ལས་དམ་ཆོས་

ཆེད་རང་ངོས་ནས་མུ་མཐུད་གང་ཐུབ་བྱ་རྒྱུ་ཡིན། ལོ་ལྟར་ངོ་མཚར་

ཉི་མའི་འོད་ཟེར་སླར་ཡང་ཤར་ཏེ་འཇིག་རྟེན་ཀུན་ཏུ་ཁྱབ་པའི་ཐུགས་

ཆེ་བའི་རྣལ་འབྱོར་པ་མང་པོ་སྨོན་ལམ་ལ་ཕེབས་བཞིན་པ་ལྟར་མ་

སྨོན་ཟབ་རྒྱས་གནང་བའི་རྐྱེན་གྱིས། ངོས་ནས་སྨོན་ལམ་གྱི་སྦྱིན་

འོངས་པར་ཡང་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོའ ི་གྲུབ་འབྲས་དེ་བས་ལྷག་པ་ཡོང་

བདག་བསྟུད་མར་བྱ་རྒྱུའི་བློ་སྤོབས་སྐྱེས་བྱུང་། སྤྱི་ལོ་ ༡༩༨༩ ལོར་

བའི་རེ་བ་ཡོད།”

ངོས་ནས་བླ་མ་གྲོགས་པོ་མང་པོ་ལ་རྡོར་གདན་དུ་ཉིན་ཉེར་ལྔའི་རིང་

ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་སྟོན་པའི་འདས་ལོ་ ༢༥༣༣ གུ་རུ་

སྲིན་ཡུལ་དུ་གཤེགས་ལོ་ ༡༡༡༣ སྤྱི་ལོ་ ༡༩༨༩ ལོར་རིན་པོ་ཆེ་

1 སྨོན་ལམ་སྐབས་བཅུ་པའི་ནང་གི་༧སྐྱབས་རྗེ་དར་ཐང་རིན་པོ་ཆེའི་བཀའ་སློབ་ལས་
དྲངས།
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གང་ཉིད་རྒྱ་གར་དུ་སྨོན་ལམ་གོ་སྒྲིག་གི་ཆེད་དངོས་སུ་ཕེབས་ཏེ་

སྔ་འགྱུར་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ།

2 “༧

སྐབས་ཉེར་ལྔ་པའི་དྲན་དེབ།

བརྒྱུད་སྐུལ་དང་བླ་ན་མེད་པའི་གཏོང་ཕོད་ལ་བརྟེན་ནས་༧སྐྱབས་

ཁེལ་བས་

ཐུབ་བསྟན་བཤད་སྒྲུབ་ཆོས་ཀྱི་སྒྲ་དབྱངས།

ཕྱག་ལས་གནང་ཕྱོགས་དགོན་སྡེ་ཆེ་ཁག་རྣམས་ཀྱིས་དབུ་ཁྲིད་དེ་

རྗེ་དམ་པ་དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེ་རབ་གསལ་ཟླ་བ་མཆོག་
དང་།

ནས་སྔ་འགྱུར་རྡོར་གདན་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་ཞེས་པའི་མཚན་གྱི་ཅོད་

སྐྱབས་རྗེ་གྲུབ་དབང་པདྨ་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་འཇིགས་མེད་

༧

སྐྱབས་རྗེ་བྱ་བྲལ་སངས་རྒྱས་རྡོ་རྗེ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་

པན་བསྩལ།” རྗེས་ལོའ ི་སྨོན་ལམ་སྐབས་སླད་ཕྱིན་ལོ་རེ་ལོ་རེའི་

སྐྱབས་རྗེ་སྨིན་གླིང་

༧

ཁྲི་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་འགྱུར་མེད་ཀུན་བཟང་དབང་རྒྱལ། ༧སྐྱབས་རྗེ་བྱ་

རྙིང་དགོན་ཆེ་ཕྲ་ཡོངས་ནས་གནང་རྒྱུ་དང་། ལས་ཀའི་ས་དམིགས་

བྲལ་རིན་པོ་ཆེ་སངས་རྒྱས་རྡོ་རྗེ། ༧སྐྱབས་རྗེ་སྟག་ལུང་རྩེ་སྤྲུལ་རིན་

ལ་འཚམས་པའི་ལས་བྱེད་ཀྱང་བསྐོ་བཞག་གནང་བར་མཛད།

པོ་ཆེ་བཤད་སྒྲུབ་ཉིན་བྱེད་བཟང་པོ། ༧སྐྱབས་རྗེ་ཞྭ་དེའུ་འཁྲུལ་ཞིག་

སྐྱབས་རྗེ་བྱ་བྲལ་རིན་པོ་ཆེ་སངས་རྒྱས་རྡོ་རྗེ་མཆོག་སྨོན་

༧

རིན་པོ་ཆེ་ངག་དབང་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་བཅས་ཀྱིས་གཙོས་རྒྱ་བལ་

ལམ་ཆེན་མོ་སྐབས་གསུམ་པའི་བར་དབུ་བཞུགས་ཀྱིས། སྨོན་ལམ་

བའི་སྡེ་གཉིས་ཀྱི་དགེ་འདུན་འདུས་པ་ཡོངས་ནས་རྒྱལ་ཡོངས་

ཡོད་ཅིང་།

འབྲུག་གསུམ་ནས་སྔ་འགྱུར་བའི་དགོན་སྡེ་ཁག་གི་བླ་སྤྲུལ་མཁན་

ཆེན་མོའ ི་དུས་ཆེན་སྐབས་དཀར་ཟས་ཁོ་ནར་ལོངས་སྤྱོད་དགོས་

སློབ་དགེ་སྔགས་བཙུན་གསུམ་ཇི་སྙེད་ཡོད་པ་གདན་ཞུས་གནང་

པའི་ལམ་སྟོན་མཛད་པ་ལྟར་ད་བར་ལག་བསྟར་ཚུལ་བཞིན་དུ་གྲུབ་

སྔ་འགྱུར་རྙིང་མའི་འཛམ་གླིང་ཞི་བདེའི་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་འདི་ཉིད་

སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་འདི་ཉིད་ཐོག་མར་དབུ་འཛུགས་སྐབས་

གནས་མཆོག་རྡོ་རྗེ་གདན་བྱང་ཆུབ་ལྗོན་ཤིང་ཆེན་མོའ ི་དྲུང་དུ་ཐོག་

དཔལ་ཡུལ་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་དང་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་རིག་འཛིན་

མའི་དབུ་འབྱེད་མཛད་སྒོ་དང་འབྲེལ་དབུ་འཛུགས་གནང་སྟེ། རྒྱུད་

རྣམ་གཉིས་ཀྱིས་གཙོ་འཛིན་ཐོག་བལ་ཡུལ་དར་ཐང་བཤད་གྲྭ་ནས་

ཀྱི་རྒྱལ་པོ་འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གྱི་མཚན་ཡང་དག་པར་བརྗོད་
པ།

ལོ་ངོ་བཞི་ལྔ་ཙམ་ལ་གོ་སྒྲིག་གནང་ཞིང་། དེ་རྗེས་རིམ་བཞིན་ཐེག་

སྨོན་ལམ་གྱི་རྒྱལ་པོ་འཕགས་པ་བཟང་པོ་སྤྱོད་པ་གཉིས་ལོ་

མཆོག་རྣམ་གྲོལ་བཤད་གྲུབ་དར་རྒྱས་གླིང་། འོག་མིན་ཨོ་རྒྱན་

རེར་འབུམ་ཐེར་བརྒལ་བ་ལོ་ངོ་གསུམ་རིང་གསོག་སྒྲུབ་དང་།

སྨིན་གྲོལ་གླིང་། ཞེ་ཆེན་བསྟན་གཉིས་དར་རྒྱས་གླིང་། རྫོགས་ཆེན་

མཆོད་སྤྲིན་སྣ་ལྔས་ནམ་མཁའི་འོད་མདངས་འགྱུར་བ་སྤྲོ་འབུལ་

ཨོ་རྒྱན་བསམ་གཏན་ཆོས་གླིང་དགོོན།

བསྡུར་གྱིས་གནས་མཆོག་ཁྱད་པར་ཅན་རྡོ་རྗེ་གདན་དུ་དགེ་ཚོགས་

འགྱུར་བའི་དགོན་སྡེ་ཁག་བཅས་ཀྱིས་སྨོན་ལམ་གོ་སྒྲིག་འགན་ཁུར་

མཛད་པའི་དགེ་ཚོགས་རླབས་པོ་ཆེར། ༧སྐྱབས་རྗེ་རྣམ་པ་ཐུགས་

སིམ་ལ་ཐུབ་བསྟན་རྡོ་རྗེ་

བྲག དཔལ་ཡུལ་ཆོས་འཁོར་གླིང་། མཆོག་གླིང་དགོན། འབྲས་

ཀྱི་དགྱེས་པ་རབ་ཀྱི་རྩེ་མོར་སོན་ནས། “རྣམ་པ་ལྷན་རྒྱས་བཀའ་

ལྗོངས་སྔ་འགྱུར་རྙིང་མའི་དགོན་སྡེ་ཡོངས་རྫོགས། འབྲུག་ཁུལ་སྔ་

རླབས་ཆེན་འདི་ལྟ་བུ་ད་ལན་ལོ་གསུམ་གྱིས་མཇུག་སྒྲིལ་བ་མ་ཡིན་

བཞེས་ཏེ་ཞབས་འདེགས་ཞུས་ཡོད།

པར་ཇི་སྲིད་ནམ་གནས་བར་འཚོགས་ཐུབ་པ་དགོས་རྒྱུའི་བཀའ་

སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་ཐོག་མར་

འགོ་འཛུགས་སྐབས་ཕྱོགས་མཐའ་ཁག་ནས་ཕེབས་པའི་དགེ་འདུན་

སློབ་དང་། མཐུན་རྐྱེན་ཐད་ང་ཚོ་ཚང་མས་ཕྱར་གྲུ་མཉམ་འདེགས་

པ་བདུན་བརྒྱ་ལྷག་གིས་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད།

བྱ་རྒྱུ་ཡིན་ནའང་། གཙོ་བོ་༧སྐྱབས་རྗེ་དར་ཐང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་

གིས་དགོངས་བཞེས་རྒྱ་གང་ཆེར་གནང་དགོས་”ཞེས་གསུངས་
གསལ་ལྟར། ༧སྐྱབས་རྗེ་དར་ཐང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་དེ་བཞིན་

ཞལ་བཞེས་བཀའ་དྲིན་བསྐྱངས། དེ་ལྟར་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་དབུ་

2

ཚུགས་པ་ཙམ་མ་ཟད་མུ་མཐུད་དེ་རྒྱུན་སྐྱོང་གིས་འཚོགས་རྒྱུ་གཏན་

19

སྔ་འགྱུར་རིག་འཛིན་དུས་དེབ་སྤྱིའི་འདོན་ཐེངས་བདུན་པའི་ནང་༧སྐྱབས་རྗེ་ཞེ་
ཆེན་རབ་འབྱམས་རིན་པོ་ཆེར་བཅར་འདྲི་ཞུས་པ་ལས་དྲངས།

སྔ་འགྱུར་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ།

སྐབས་ཉེར་ལྔ་པའི་དྲན་དེབ།

༤༽ སྔ་འགྱུར་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོའ་ི དམིགས་
ཡུལ་དང་ངོ་བོ།

སུ་འགྲུབ་པ་དང་། བོད་གཞིས་བྱེས་གཉིས་ཀྱིས་རིང་ནས་སྙིང་ལ་

བརྣག་པའི་འདོད་དོན་བདེན་མཐའ་མྱུར་དུ་གསལ་བ། ལྷག་པར་དུ་

རི་བོ་ཧི་མ་ལ་ཡའི་མངའ་ཁོངས་སུ་ཡོད་པའི་རྙིང་མའི་ཆོས་སྡེ་རྣམས་

ཀྱིས་གཙོས་རྒྱལ་སྤྱིའ་ི རྙིང་མ་བ་རྣམས་ནང་ཕན་ཚུན་ཐུགས་མཐུན་

སྨོན་ལམ་ཆེན་མོའ་ི དམིགས་ཡུལ།

ཁྲིམས་གཙང་གི་སྒོ་ནས་འབྲེལ་འདྲིས་དང་རོགས་རམ་ཡོང་བ།

འཛམ་གླིང་ཡོངས་ལ་དུས་ཀྱི་རྒུད་པ་དང་འབྲེལ་བའི་ནད་ཡམས་

རྡོར་གདན་རྒྱལ་ཡོངས་སྔ་འགྱུར་རྙིང་མའི་འཛམ་གླིང་

དང་། འཁྲུག་རྩོད། མུ་གེ་དང་ས་ཡོམ་སོགས་ཕྱི་ནང་འབྱུང་བའི་

ཞི་བདེའི་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་འདི་ཉིད་དབུ་ཚུགས་པ་ཙམ་མ་ཟད་མུ་

གནོད་འཚེ་ལ་བརྟེན་པའི་མི་བདེ་བའི་རྐྱེན་ངན་གང་དང་གང་བྱུང་

མཐུད་ནས་རྒྱུན་སྲིང་བྱུང་ནས་མི་ལོ་ཧྲིལ་པོ་ཉི་ཤུ་རྩ་ལྔ་འཁོར་བའི་

བ་རྣམས་ལྷག་མེད་དུ་ཞི་བ་དང་། ཞི་བདེ་མཐུན་སྒྲིལ་གྱི་ལམ་ནས་

སྐལ་བཟང་མངོན་དུ་གྱུར་པ་ནི། སྤྱིར་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་
དང་།

འགྲོ་བ་མིའི་བཟང་སྤྱོད་ཀྱི་རིན་ཐང་གོང་འཕེལ་ཡོང་བའི་ཆེད་འབད་

ཡང་སྒོས་དཔལ་གསང་ཆེན་སྔ་འགྱུར་རྙིང་མའི་བསྟན་པའི་

རྩོལ་དང་ལྷན་མཆོག་གསུམ་རྒྱུད་སྐུལ་བྱེད་པ། དེ་བཞིན་བགྲོ་གླེང་

གནས་བབ་ཁྲོད་གལ་ཆེན་རང་བཞིན་གྱི་གོ་ས་བཟུང་ཡོད་ཅིང་།

དང་ཆོས་བཤད་ཀྱི་ལམ་ནས་དད་ལྡན་མང་ཚོགས་ཀྱི་རྒྱུད་ལ་ནང་

ཁྱད་པར་དུ་ སྐྱབས་རྗེ་དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་བླ་ན་མེད་པའི་ཐུགས་བསྐྱེད་

ཀྱི་ནུས་པ།

༧

ཆོས་ཀྱི་གོ་རྟོགས་སྤེལ་བ། ཕྱི་ནང་གི་ཡུལ་གྲུ་གང་སར་རྐྱེན་ལམ་

སྔ་འགྱུར་བའི་ཆོས་སྡེ་ཁག་ནང་ཕན་ཚུན་མཐུན་སྒྲིལ་

དུ་སོང་བའི་ཉམ་ཐག་གི་འགྲོ་བ་ཇི་སྙེད་པ་རྣམས་ལ་བསྔོ་སྨོན་ཟབ་

དང་དག་སྣང་བཅས་ཆེས་མངོན་གསལ་དོད་པོས་མཚོན་ཐུབ་པ་བྱུང་
ཡོད།

རྒྱས་ཞུ་རྒྱུ་བཅས་མདོར་ན་འདི་ཕྱི་འཕྲལ་ཕུགས་ཀྱི་བདེ་སྐྱིད་ཁོ་ནར་
དམིགས་པ་ཞིག་ཡིན།

མི་ལོ་ཧྲིལ་པོ་ཉི་ཤུ་རྩ་ལྔའི་རིང་ སྐྱབས་རྗེ་རིན་པོ་ཆེ་རྣམ་པ་
༧

དབུ་བཞུགས་ཐོག་འདུས་པ་བརྒྱ་ཕྲག་མང་པོས་མུ་མཐུད་དེ་ཚོགས་
དང་འཚོགས་བཞིན་པའི་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་འདི་ནི། སྟོན་མཆོག་

སྨོན་ལམ་ཚོགས་ཞུགས་པའི་འཕེལ་རིམ།

མཉམ་མེད་ཐུབ་པའི་དབང་པོ་དང་མཁན་སློབ་ཆོས་གསུམ་གྱི་རིང་

ལུགས་དྲི་མ་མེད་པའི་བརྒྱུད་འཛིན་དང་བཅས་པ་ལ་རྗེས་དྲན་གུས་

སྨོན་ལམ་ཆེན་མོའ ི་དམིགས་ཡུལ་དང་བྱེད་སྒོ་གང་ཡང་

འདུད་ཞུ་བ་དང་། འཛམ་གླིང་སྐྱེ་འགྲོ་ཡོངས་ཀྱི་བདེ་སྐྱིད་ཀྱི་རྩ་བར་

ཆོས་ཕྱོགས་དང་འབྲེལ་བ་ཤ་སྟག་ཡིན་པས་རིམ་བཞིན་རྒྱ་ཁྱབ་ཏུ་

རྒྱལ་བསྟན་སྤྱི་དང་། བྱེ་བྲག་སྒྲུབ་བརྒྱུད་ཤངི ་རྟ་ཆེན་པོ་བརྒྱད། ཡང་

སོང་བར་བརྟེན་མཉམ་ཞུགས་གནང་མཁན་ཕྱོགས་མཐའ་ཁག་གི་

སྒོས་སུ་དཔལ་གསང་ཆེན་སྔ་འགྱུར་འོད་གསལ་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་

དགོན་སྡེའ་ི གྲངས་འབོར་ཡང་ཚད་ལས་བརྒལ་བ་འཕར་ཡོད་དེ། ད་

བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་འདི་ཉིད་འཛིན་སྐྱོང་སྤེལ་གསུམ་གྱི་སྒོ་ནས་འགྲོ་

བར་བོད་དང་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་སོགས་སྔ་འགྱུར་རྙིང་མའི་རིང་

བའི་གནས་རིས་མ་སྟོང་གི་བར་དུ་གནས་པར་བྱེད་པ་དང་། འཛམ་

ལུགས་འཛིན་པའི་དགོན་སྡེ་ཁག་གི་མཚན་རྡོར་གདན་རྒྱལ་ཡོངས་

གླིང་ཞི་བདེའི་དེད་དཔོན་ཆེན་པོ་ རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་
༧

སྔ་འགྱུར་སྨོན་ལམ་ཚོགས་ཆེན་གྱི་མཚན་གཞུང་ནང་འཁོད་ནས་

མཆོག་གིས་དབུས་བསྟན་པ་སྤྱི་བྱེ་ལ་མཁས་པའི་ཚུལ་དགུའི་ལམ་

གཏན་ཁེལ་བའི་དགོན་སྡེ་ཁྱོན་བསྡོམས་ ༡༡༠༠ ལྷག་ཙམ་ཡོད་པ་

ནས་སྲི་ཞུ་བླ་ན་མེད་པ་སྒྲུབ་པའི་ངེས་དོན་གྱི་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་གང་

དང་། མཚན་གཞུང་ནང་འཁོད་ཀྱང་གཏན་ཁེལ་མ་ཟིན་པའི་དགོན་

ན་སུ་བཞུགས་པ་མཐའ་དག་སྐུ་ཚེ་ཞབས་པད་ཡུན་ནས་ཡུན་དུ་
བརྟན་ཏེ་ཐུགས་ལ་བརྣག་པའི་བཞེད་དགོངས་ཐམས་ཅད་ཡོངས་

20

སྡེ་ཁག་བསྡོམས་ ༥༢༨ ཙམ་ཡོད་པ་ད་ལྟ་ཞིབ་འཇུག་བྱ་རྒྱུ་དང་

སྔ་འགྱུར་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ།

སྐབས་ཉེར་ལྔ་པའི་དྲན་དེབ།

མཆོད་རྟེན་ཆེན་མོའ་ི ནུབ་ཕྱོགས་སུ་༧སྐྱབས་རྗེ་ཞིང་གཤེགས་དམ་པ་གྲུབ་དབང་པདྨ་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་དང་། སྨོན་ལམ་ཆེན་མོའ་ི ཚོགས་གཙོ་
མཁན་སྤྲུལ་གྱང་ཁང་རིན་པོ་ཆེ་རྣམ་གཉིས་ཀྱིས་དབུས་དགེ་འདུན་འདུས་པ་ཡོངས་ནས་སྨོན་ལམ་གསུང་བཞིན་པ།

21

སྔ་འགྱུར་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ།

སྐབས་ཉེར་ལྔ་པའི་དྲན་དེབ།

མཆོད་རྟེན་ཆེན་མོའ་ི ལྷོ་ཕྱོགས་སུ་༧སྐྱབས་རྗེ་སྟག་ལུང་རྩེ་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ། ༧སྐྱབས་རྗེ་དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་ཡང་སྲིད་རིན་པོ་ཆེ། ༧སྐྱབས་རྗེ་ཞེ་ཆེན་རབ་འབྱམས་རིན་པོ་ཆེ། ༧སྐྱབས་རྗེ་
རྫོགས་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ། ༧སྐྱབས་རྗེ་སྨིན་གླིང་མཁན་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་རྣམས་ཀྱིས་དབུས་འདུས་ཚོགས་ཡོངས་ནས་སྨོན་ལམ་གསུང་བཞིན་པ།

22

སྔ་འགྱུར་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ།

སྐབས་ཉེར་ལྔ་པའི་དྲན་དེབ།

མཆོད་རྟེན་ཆེན་མོའ་ིཤར་ཕྱོགས་སུ་མཁན་ཆེན་པདྨ་ཤས
ེ ་རབ་དབུ་བཞུགས་ཐོག་བཙུན་མ་ཡོངས་ནས་སྨོན་ལམ་གསུང་བཞིན་པ།

23

སྔ་འགྱུར་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ།

སྐབས་ཉེར་ལྔ་པའི་དྲན་དེབ།

མཆོད་རྟེན་ཆེན་མོའ ི་བྱང་ཕྱོགས་སུ་༧སྐྱབས་རྗེ་ཀཿཐོག་དགེ་རྩེ་རིན་པོ་ཆེ། ཞིང་གཤེགས་དམ་པ་རྭ་ལོ་རིན་པོ་ཆེ་རྣམ་གཉིས་དབུ་བཞུགས་ཐོག་
འདུས་ཚོགས་ཡོངས་ནས་སྨོན་ལམ་གསུང་བཞིན་པ།

24

སྔ་འགྱུར་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ།

སྐབས་ཉེར་ལྔ་པའི་དྲན་དེབ།

དགོས་ངེས་ཡིག་ཆ་མ་ཚང་བའི་རྐྱེན་གྱིས་ལྷག་ཡོད་ཅིང་། གཞན་

ཨོ་རྒྱན་གྱི་གུ་རུ་པདྨ་སམྦྷ་ཝའི་དམིགས་བསལ་གྱི་དུས་ཆེན་ཡིན་

སྨོན་ལམ་སྐབས་བདུན་པ་ཙམ་ནས་སྨོན་ལམ་ལ་ཆིབས་བསྒྱུར་སྐྱོང་

མཆོད་སྡོང་ཆེན་མོའ ི་ཕྱོགས་བཞི་རུ་འཚོགས་ཀྱི་ཡོད་ལ། དེ་ཡང་

པས་དེ་ལྟར་གཏན་ཁེལ་བ་ཡིན།

ཡང་རྒྱལ་སྤྱིའི་སྟེང་ཡོད་པའི་རྙིང་མའི་དགོན་སྡེ་ཡོད་ཚད་གང་པོས་

ད་ལྟའི་བར་སྨོན་ལམ་ཚོགས་ཞུགས་སྐབས་རྡོ་རྗེ་གདན་

ཆ་རྐྱེན་ཡིག་ཆ་ཚང་བའི་སྒང་ནས་ཚོགས་ཞུགས་བྱ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད།

ཤར་དུ་བཙུན་མའི་སྡེ་ཡོངས་རྫོགས། ལྷོ་དང་ནུབ་གཉིས་སུ་རབ་

མཁན་བླ་མཆོད་སྡེ་གཉིས་ཀྱི་དགེ་འདུན་པའི་གྲངས་འབོར་ཇེ་མང་

བྱུང་དགེ་འདུན་པའི་སྡེ་ཡོངས་རྫོགས། བྱང་ཕྱོགས་སུ་གོས་དཀར་

ཇེ་མང་དུ་ཕྱིན་པས་ལོ་རེའ་ི སྨོན་ལམ་གཞུང་ལ་ཐོ་བཀོད་ལྟར་འབྱོར་

ལྕང་ལོ་ཅན་གྱི་སྡེ་ཡོངས་རྫོགས་བཅས་འཚོགས་སྟངས་ཀྱི་རྣམ་པ་

བ་ཞལ་གྲངས་དྲུག་སྟོང་ལྷག་ལས་བརྒལ་བ་དང་། དེ་བཞིན་ཐོ་མ་

དེ་འདྲའི་ངོ་བོར་གྱུར་ཡོད། བྱང་ཆུབ་མཆོད་རྟེན་རིན་པོ་ཆེའ་ི གཡས་

འཁོད་པར་འབྱོར་མཁན་སྟོང་ཚོ་གཉིས་ལྷག་བརྒལ་བ་བྱུང་ཞིང་།

གཡོན་སོ་སོར་སྔ་དགོང་སྨོན་ལམ་འཚོགས་བཞིན་པའི་སྐབས་ཚུལ་

ལྷག་པར་སྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ ལོ་ནས་སྨོན་ལམ་ཚོགས་བཞུགས་དགེ་

མཐུན་ཡ་རབས་བཟང་སྤྱོད་ཀྱི་རིགས་ཉམས་བཞེས་ལེགས་ཐོན་

འདུན་པའི་ཞལ་གྲངས་ཁྲི་ཕྲག་མ་ཟིན་ཙམ་བྱུང་ཡོད།

འབྱུང་ཕྱིར། དགེ་སྐོས་སམ་ཆོས་ཁྲིམས་པ་དུ་མ་བསྐོ་བཞག་བྱེད་
ཀྱི་ཡོད་ཅིང་། མཆོད་རྟེན་རིན་པོ་ཆེའ་ི གཡས་གཡོན་ཙམ་མ་ཟད་

སྨོན་ལམ་དངོས་གཞིའི་སྐབས།

རྡོར་གདན་ཡུལ་མི་རྣམས་དང་མཐུན་ལམ། རྙིང་མའི་ཆོས་
སྒར་ཆེན་མོར་བཞུགས་རིང་རྣམ་ཀུན་སྒོ་གསུམ་གྱི་བཟང་སྤྱོད་གང་

ལེགས་ཡོང་ཆེད་བརྟག་ཞིབ་ཀྱང་གང་དྲག་གནང་རྒྱུའི་བཀོད་ཁྱབ་

སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་འདི་ནི་ལོ་ལྟར་༧སྐྱབས་རྗེ་གོང་མ་རྣམས་ཀྱི་

བྱས་ཡོད།

ཐུགས་དགོངས་གཏན་འབེབས་གནང་བ་བཞིན་ཧོར་ཟླ་བཅུ་གཉིས་

བོད་ཟླ་ ༡༢ པའི་ཚེས་ ༡༨ ཉིན་སྔ་འགྱུར་བ་རྣམས་ལ་

པའི་ཚེས་ ༡ ནས་ཚེས་ ༡༠ བར་འཚོགས་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། ཉིན་

བཀའ་དྲིན་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བ་ཀུན་མཁྱེན་རྒྱལ་བ་ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་

ཞག་བཅུའི་རིང་ལ་ཞོགས་པའི་ཆར་བྱང་སྡོམ་ལེན་ཆོག་དང་། ཐུབ་

ཀྱི་འདས་མཆོད་ཁེལ་གྱི་ཡོད་སྟབས། ཉིན་གསུམ་གྱི་རིང་༧སྐྱབས་

ཆོག་བྱིན་རླབས་གཏེར་མཛོད། གནས་བརྟན་ཕྱག་མཆོད། སྒྲོལ་
ཆོག

རྗེ་དར་ཐང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་བདག་རྐྱེན་ལ་བརྟེན་ནས་ཚོགས་

དེ་བཞིན་གསོལ་འདེབས་ལེའུ་བདུན་མ་རྣམས་ཞལ་འདོན་

མཆོད་འབུལ་གྱི་ཡོད་ཅིང་། སྔ་འགྱུར་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་ལོ་ལྟར་བོད་

མཛད་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། དེའ་ི རྗེས་དང་ཉིན་རྒྱབ་ཧྲིལ་པོར་གཙོ་བོ་རྒྱུད་

ཟླ་ ༡༢ པའི་ནང་འཚོགས་རྒྱུའི་གཏན་འབེབས་གནང་བའི་དགོས་

ཀྱི་རྒྱལ་པོ་འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གྱི་མཚན་ཡང་དག་པར་བརྗོད་
པ་དང་།

པའང་དེ་སྐབས་རྒྱ་བལ་འབྲུག་སོགས་ན་ཡོད་པའི་སྔ་འགྱུར་བའི་

སྨོན་ལམ་གྱི་རྒྱལ་པོ་འཕགས་པ་བཟང་པོ་སྤྱོད་པ་གཉིས་

དགོན་སྡེ་ཁག་གི་བཤད་གྲྭའི་ཆོས་རྒྱུགས་ཆེན་མོ་རྣམས་ཀྱང་ཕལ་

ཚར་བསགས་གནད་སྨིན་མཛད་དེ་ཞོར་ལ་སྨོན་ལམ་སྟོབས་པོ་ཆེ།

ཆེར་ལེགས་གྲུབ་ཟིན་པ་དང་རྡོ་རྗེ་གདན་གྱི་གནམ་གཤིས་ཀྱི་གནས་

འཕགས་པ་བྱམས་པའི་སྨོན་ལམ། བདེ་སྨོན། སྔ་འགྱུར་བསྟན་པ་

བབས་ཀྱང་རང་རེ་རྣམས་ལ་འཕྲོད་ངེས་ཡིན་པ་སོགས་ཀྱི་རྒྱུ་མཚན་

རྒྱས་པའི་སྨོན་ལམ་སོགས་ཀྱིས་མཐའ་རྟེན་མཛད་ནས་ཉིན་མཐའ་

ལ་དམིགས་པ་ཡིན།

མར་ཚེས་བཅུའི་ཚོགས་འབུལ་རྒྱས་སྤྲོས་ཀྱིས་བཀྲ་ཤས
ི ་བསྔོ་སྨོན་

དང་བཅས་མཇུག་གྲུབ་ཀྱི་ཡོད། ཉིན་མཐའ་མ་ཚེས་བཅུ་ལ་ཚོགས་
མཆོད་གཏང་རག་རྒྱ་ཆེར་སྤྲོ་འབུལ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་ནི། གཙོ་བོ་སྔ་

འགྱུར་རྙིང་མ་པའི་ཆོས་དང་གང་ཟག་གཉིས་ཀའི་ཕུགས་གཏུག་ས་

25

སྔ་འགྱུར་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ།

སྐབས་ཉེར་ལྔ་པའི་དྲན་དེབ།

སྔ་འགྱུར་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོའ་ི བསྟན་པའི་སྦྱིན་བདག་

གསུམ་དང་སྨོན་ལམ་ཟབ་མོ་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་ཡོང་བའི་སྨོན་འདུན་
ཞུ།”ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ།།

གཙོ་བོ་རྣམ་པ།

སྤྱི་ལོ་ ༡༩༩༤ སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་སྐབས་ལྔ་པའི་དུས་སུ་

ལ་དྭགས་ཆོས་རྗེ་རིན་པོ་མཆོག་ནས་གསོལ་ཚིགས་ཀྱི་འགྲོ་གྲོན་

སྨོན་ལམ་དབུ་ཚུགས་ནས་སྐབས་གསུམ་པ་བར་ལོ་ངོ་

ཡོངས་རྫོགས་གནང་ཞིང་ལོ་དེ་ནས་བཟུང་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོའ ི་རྟེན་

གསུམ་གྱི་རིང་མཐུན་རྐྱེན་སྦྱོར་བ་དང་འཛིན་སྐྱོང་གང་ཅིའི་ཐད་

རྩའི་ཆེད་ཨ་སྒོར་འབུམ་ལྔ་ཨ་རིའི་དངུལ་ཁང་ནང་གཏན་འཇགས་

གཙོ་བོ་༧སྐྱབས་རྗེ་དར་ཐང་ཪིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ནས་གཟིགས་སྐྱོང་གི་

བཞག་གནང་ཡོད་ལ། ད་བར་ལོ་རེར་མ་དངུལ་གྱི་སྐྱེད་ཁ་ཨ་སྒོར་

བཀའ་དྲིན་བསྐྱངས་པར་མ་ཟད་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོའ ི་སྐབས་ཆ་ཚང་

༢༠༠༠༠

ལ་༧སྐྱབས་རྗེ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ནས་ཉིན་རེའ་ི སྐུ་འགྱེད། མཆོད་མེ་
འབུམ་ཚར།

ཡོད།

ལྷག་པར་དུ་རྒྱལ་བའི་བཀའ་མདོ་རྒྱུད་ཀྱིས་གཙོས་

རྗེས་འཇུག་མཁས་པའི་བསྟན་བཅོས་དང་བཅས་པའི་རླབས་ཆེ་བའི་
ཆོས་སྦྱིན་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་དང་།

ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ནས་གསོལ་ཚིགས་ཀྱི་འགྲོ་གྲོན་ཡོངས་

ཐང་ཀ་གལ་ཆེ་བ་དང་དཀོན་པའི་རིགས་གྲངས་ལས་བརྒལ་བ་བཟོ་

རྫོགས་བསྩལ་གནང་མཛད་ཡོད།

བསྐྲུན་གྱིས་འགྲེམས་སྤེལ་གནང་ཡོད། དེ་ལྟར་གནང་དགོས་པའི་
3

སྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༥ ནས་བཟུང་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་སྐབས་ ༡༦་

༡༧་ ༡༨་ བཅས་སྐབས་གསུམ་གྱི་རིང་༧སྐྱབས་རྗེ་གྲུབ་དབང་པདྨ་

དེ་བཞིན་མ་ཎི་ལག་སྐོར།

དམིགས་ཡུལ་ནི་༧སྐྱབས་རྗེ་དམ་པ་ཉིད་ཀྱིས།

ཉི་ཁྲི་ཐམ་པ་རྒྱུན་དུ་སྨོན་ལམ་ཚོགས་པར་འབྱོར་བཞིན་

སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་ཚོགས་ཐེངས་ ༡༩་ ༢༡་ ༢༣་ བཅས་

“ཡུན་རིང་དུས་

སྐབས་གསུམ་གྱི་རིང་སྨིན་གླིང་མཁན་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ནས་

ནས་ཁོ་བོའ ི་བསམ་ཚུལ་ཞིག་ལ་དགེ་འདུན་པ་རྣམས་ལ་ང་ཚོའི་

གསོལ་ཚིགས་ཀྱི་འགྲོ་གྲོན་ཡོངས་རྫོགས་བསྩལ་གནང་མཛད།

རིག་གཞུང་ཟབ་མོ་རྟོགས་ཆེད་མེད་དུ་མི་རུང་བའི་ཕྱག་དཔེ་དང་

སྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༥ སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་སྐབས་ ༢༠ པར་མཁན་

ཐང་ཀ་སོགས་སྒྱུ་རྩལ་གྱི་རིགས་རྣམས་ངེས་པར་མཁོ་གནད་ཆེ་

པོ་སངས་རྒྱས་རང་བྱུང་ལགས་ཀྱིས་ཚོགས་ཐེངས་དེའི་གསོལ་

བར་མཐོང་། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་གུས་པས་དཔལ་འབྱོར་གྱི་མཐུན་

ཚིགས་ཀྱི་འགྲོ་གྲོན་ཡོངས་རྫོགས་གནང་ཡོད།

རྐྱེན་སྦྱར་ནས་སྨོན་ལམ་སྐབས་དང་གཞན་དུ་དགེ་འདུན་པ་རྣམས་

སྐྱབས་རྗེ་དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེ་རབ་གསལ་ཟླ་

༧

ལ་འགྲེམས་སྤེལ་ཆེད་ཕྱག་དཔེ་པར་སྐྲུན་བྱས་ཡོད། ཕྱག་དཔེ་པར་

འགྲེམས་ཀྱི་ཞལ་འདེབས་འདི་ལྟ་བུ་རྒྱ་ཆེར་གནང་མཁན་དེ་སྔ་བྱུང་

བ་སྐུ་འཁྲུངས་ནས་མི་ལོ་བརྒྱ་འཁོར་བའི་དུས་དྲན་དང་བསྟུན་ནས་

རེ་བ་ཡོད། དེ་ལྟར་བྱུང་ན་དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་ཤས
ེ ་ཡོན་དེ་དད་པ་དང་

ཆེན་རབ་འབྱམས་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ནས་བསྩལ་གནང་མཛད་ཡོད།

སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ནས་བཟུང་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་སྐབས་ ༢༢་ ༢༣་ ༢༤

ཡོད་མེད་མི་ཤས
ེ ་མོད། འོན་ཀྱང་གཞན་རྣམས་ཀྱིས་མ་འོངས་པར་

བཅས་ཀྱི་གསོལ་ཚིགས་ཀྱི་འགྲོ་གྲོན་ཡོངས་རྫོགས་༧སྐྱབས་རྗེ་ཞེ་

ལས་འཆར་དེ་རིགས་ལ་མིག་དཔེར་བལྟས་ཏེ་ལས་དོན་བརྩམ་རྒྱུའི་

དོན་གཉེར་རྣམ་དག་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་ལ་གོ་སྐབས་བཟང་པོ་ཐོབ་
ཐུབ་སྙམ། ང་ཚོས་རོགས་རམ་གྱི་རྣམ་འགྱུར་འདིས་འདུས་ཚོགས་

ཡོངས་ལ་ཕན་ཐོགས་ཤིང་དེའི་མཐུས་མ་འོངས་པར་སངས་རྒྱས་
ཀྱི་བསྟན་པ་ཡུན་དུ་གནས་པའི་གཞི་རྩ་གཙོ་བོ་ཐོས་བསམ་སྒོམ་

3 སྨོན་ལམ་སྐབས་བཅུ་པའི་ནང་གི་༧སྐྱབས་རྗེ་དར་ཐང་རིན་པོ་ཆེའི་བཀའ་སློབ་ལས་
དྲངས།

26

སྔ་འགྱུར་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ།

སྐབས་ཉེར་ལྔ་པའི་དྲན་དེབ།

སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་མོ་མཆོག་

ནས་དབང་ལུང་ཁྲིད་གསུམ་གྱིས་གཙོས། གཞུང་ལུགས་བགྲོ་གླེང་

དང་འབྲེལ་བའི་ཆོས་ཀྱི་བྱེད་སྒོ་ཁག་སྤེལ་བ་ལའང་ཤིན་ཏུ་སྟབས་

ལ་བརྟན་བཞུགས་ཕུལ་བ།

བདེ་བའི་ས་དམིགས་བསྐྲུན་ཡོད་དེ།

སྔ་འགྱུར་བཀའ་མ་རྒྱུན་སྐྱོང་ཚོགས་པའི་ངོས་ནས་ ༢༠༠༨

སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་སྐབས་བཅོ་བརྒྱད་པ། སྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༧ ཟླ་

ལོ་ནས་བཟུང་ཞིང་གཤེགས་དམ་པ་༧སྐྱབས་རྗེ་གྲུབ་དབང་རིན་པོ་

བ་ ༡ ཚེས་ ༢༦ ཉིན་གྱི་དགོང་མོ་ཕྱག་ཚོད་དྲུག་པའི་ཐོག Royal

ཆེས་གཙོས་པའི་སྔ་འགྱུར་བའི་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་གང་མང་ཞིག་

Residency གསོལ་མགྲོན་ཁང་དུ་སྔ་འགྱུར་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོའ ི་

གདན་ཞུས་ཀྱིས་སྔ་འགྱུར་བའི་ཕ་ཆོས་ཟབ་མོ་ཆེས་དཀོན་རིགས་

ཚོགས་གཙོ་༧སྐྱབས་རྗེ་གྲུབ་དབང་པདྨ་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་

ཀྱི་སྨིན་བྱེད་དབང་། གྲོལ་བྱེད་ཁྲིད། རྒྱབ་རྟེན་ལུང་དང་བཅས་པ་

ཚོགས་འདུའི་དབུ་བཞུགས་ཐོག སྔ་འགྱུར་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོའ ི་འགན་

གོ་སྒྲིག་གནང་བའི་སྒོ་ནས་རྙིང་བསྟན་རྗེས་འཇུག་པ་རྣམས་ཀྱིས་

འཛིན་ཚོགས་མི་རྣམས་ལྷན་འཛོམས་ཀྱིས་༧གོང་ས་རྒྱལ་དབང་རིན་

གཙོས་འདུས་ཚོགས་སེར་སྐྱ་མི་མང་ཡོངས་ལ་གནད་སྨིན་རླབས་

པོ་ཆེ་མཆོག་སྐུའི་དགུང་ཀེག་ཏུ་འཁེལ་བར་སྔ་འགྱུར་རྙིང་མ་པ་ཐུན་

ཆེན་གྱི་ཕན་ཐོགས་བྱུང་ཡོད། ཁྱད་པར་དུ་སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ལོར་

མོང་གིས་བརྟན་བཞུགས་འབུལ་རྒྱུའི་སྐོར་བཀའ་བསྡུར་ཞིབ་ཕྲའི་

སྐྱབས་རྗེ་ཞེ་ཆེན་རབ་འབྱམས་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ནས་ཀུན་མཁྱེན་

༧

གྲོས་ཆོད་བྱུང་བ་ལྟར། སྔ་འགྱུར་རྙིང་མའི་བརྟན་བཞུགས་གོ་སྒྲིག་

མི་ཕམ་པའི་གསུང་འབུམ་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་ལྗགས་ལུང་བསྩལ་

ཚོགས་ཆུང་གསར་འཛུགས་ཀྱི་གྲ་སྒྲིག་འོག་སྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༧ སྤྱི་ཟླ་ ༧

སྐབས།

ཚེས་ ༡༥ བརྟན་བཞུགས་དངོས་གཞིའ་ི ཉིན་དྷ་ས་ཐེག་ཆེན་གཙུག་

གསང་ཆེན་སྔ་འགྱུར་བའི་ཐུན་མིན་ལྟ་གྲུབ་ཟབ་མོའ ི་སྐོར་

ལག་ཁང་དུ་༧སྐྱབས་རྗེ་འཁྲུལ་ཞིག་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས། ༧གོང་

ལ་སྔ་འགྱུར་བའི་ཆོས་སྡེ་ཆེ་ཁག་དང་བཤད་གྲྭ་ཆེ་གྲས་ཁག་གི་

དགྱེས་གཟིགས་ཀྱི་ཡུལ་དུ་གྱུར་ཡོད།

ཡོད་པའི་བྱུང་བ་ཞིག་ཏུ་སྨོས་ཆོག་པ་ཡིན། སྨོན་ལམ་ཆེན་མོའ ི་

མཁན་སློབ་དང་སློབ་གཉེར་བ་ལྷན་འཛོམས་ཐོག་ཏུ་བགྲོ་གླེང་

ས་ལྷ་མིའི་རྣམ་འདྲེན་མཆོག་ལ་མཎྜལ་རྟེན་གསུམ་འདེགས་འབུལ་

གསར་འཛུགས་གནང་བ་དེ་ནི་སྔ་འགྱུར་བའི་ལོ་རྒྱུས་ནང་གླེང་རིན་

གྱིས་བརྟན་བཞུགས་ཀྱི་སྦྱོར་དངོས་རྗེས་རྣམས་༧གོང་ས་མཆོག་གི་

དམིགས་ཡུལ་ནང་བགྲོ་གླེང་དང་ཆོས་བཤད་ཀྱི་ལམ་ནས་དད་ལྡན་

མང་ཚོགས་ཀྱི་རྒྱུད་ལ་ནང་ཆོས་ཀྱི་གོ་རྟོགས་སྤེལ་རྒྱུ་ཞེས་སྨོས་པ་
བཞིན་གོང་བཞུགས་༧སྐྱབས་རྗེ་རིན་པོ་ཆེ་རྣམས་དང་བསྟན་པ་ལ་

སྨོན་ལམ་ཆེན་མོའ་ི བདག་རྐྱེན་ལ་བརྟེན་ནས་ཚོགས་སྡེ་ཁག་

ལྷག་བསམ་མཆོག་ཏུ་དགེ་བའི་སྐྱེས་ཆེན་རྣམས་ཀྱི་བརྩོན་པ་ལ་

ནས་ཆོས་ཕྱོགས་ཀྱི་བྱེད་སྒོ་གལ་ཆེན་རིགས་སྤེལ་བ།

བརྟེན་ནས་ད་ལྟ་མིག་མཐོང་ལག་ཟིན་ལྟ་བུ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད། དེ་

བཞིན་སྔ་འགྱུར་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོའ ི་ཚོགས་པའི་ངོས་ནས་ཀྱང་ད་

སྔ་འགྱུར་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོའ ི་བདག་རྐྱེན་ལ་བརྟེན་ནས་སྔ་

བར་བཀའ་མ་རྒྱུན་སྐྱོང་ཚོགས་པས་ཆོས་ཕྱོགས་ཀྱི་བྱེད་སྒོ་གང་

འགྱུར་བའི་ཆོས་སྡེ་ནང་ཕན་ཚུན་འབྲེལ་འདྲིས་དང་རོགས་འདེགས་
མཐུན་སྒྲིལ་ཡོང་གི་ཡོད་པ་དང་།

སྤེལ་ལ་དགེ་འདུན་པའི་བཞུགས་ཁང་གིས་གཙོས་པའི་མཐུན་འགྱུར་

ཕྱོགས་མཐའ་ཁག་ནས་ཕེབས་

རོགས་རམ་ཡང་རྒྱ་གང་ཆེ་གནང་བཞིན་ཡོད།

པའི་དད་ལྡན་མི་དམངས་རྣམས་ལ་ས་གནས་དེ་ག་ནས་༧སྐྱབས་རྗེ་

རིན་པོ་ཆེ་རྣམ་པའི་ཞལ་མཇལ་གྱི་གོ་སྐབས་ཡོད་པ། ཕྱོགས་མཐའ་
ཁག་གི་སྔ་འགྱུར་བའི་དགེ་འདུན་པ་འདུ་འཛོམས་བྱེད་སའི་དུས་
ཚིགས་གཙོ་བོ་ཞིག་ཏུ་ཁེལ་གྱི་ཡོད་པར་བརྟེན།

ཚོགས་སྡེ་ཁག་
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སྔ་འགྱུར་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ།

སྐབས་ཉེར་ལྔ་པའི་དྲན་དེབ།

རྒྱལ་ཡོངས་རྙིང་མའི་ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་ཁང་།

འབྲེལ་བའི་ཆོས་ཚིག་ཇི་སྙེད་ཅིག་བཞུགས་ཡོད་པ་བསྡུ་སྒྲིག་གནང་
སའི་རྩོམ་སྒྲིག་ཁང་ཞིག་ཟུར་འཛུགས་བྱ་རྒྱུར་མ་ཟད། དེ་ལ་རྙིང་

མ་སྨོན་ལམ་གཞུང་ནས་རྒྱུ་སྦྱོར་གྱི་མཐུན་རྐྱེན་དང་། མཁན་ཆེན་

སྨོན་ལམ་བོད་ཀྱི་བརྡ་འཕྲིན་ཞིབ་འཇུག་ཁང་ནས་ཆོས་

པདྨ་ཤེས་རབ་མཆོག་གིས་ལས་གཞི་འདིའི་འགན་འཛིན་གནང་

བརྒྱུད་ཁག་གི་འབྲེལ་ཡོད་གཞུང་ལུགས་ལྟ་གྲུབ་དང་། ཆོས་འབྱུང་

ནས་རྣམ་གྲོལ་གླིང་གིས་གཙོ་འགན་གནང་རྒྱུ། དེ་བཞིན་དུ་ཕྱོགས་

ལོ་རྒྱུས། ཕྱག་བཞེས་འཕྲིན་སྒྲུབ་སོགས་སྡེ་ཚན་ཆེན་པོ་གསུམ་གྱི་

སོ་སོའ ི་དགོན་སྡེ་བཤད་གྲྭ་རྣམས་ནས་ཀྱང་སྐབས་བབ་ཀྱི་ཕྱག་

ཐུན་མིན་བརྡ་ཆད་དང་བཅས་པ་ཡོངས་རྫོགས་ཚང་བའི་ཚིག་མཛོད་

རོགས་གནང་རྒྱུའི་གྲོས་ཐག་ཆོད་དེ། སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་བ་ ༤

གསར་པ་ཞིག་འདོན་འཆར་ཡོད་པ་བཞིན། སྔ་འགྱུར་རྙིང་མའི་དབུ་

ཚེས་ ༧ ཉིན་རྣམ་གྲོལ་གླིང་དུ་ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་ལས་ཁུངས་

འཛིན་ཁྲི་རབས་དྲུག་པ་༧སྐྱབས་རྗེ་སྟག་ལུང་རྩེ་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་

སྒོ་འབྱེད་དང་སྤྱི་ཚེས་ ༡༠ ནས་དངོས་སུ་ལས་འགོ་ཚུགས་ཐུབ་

མཆོག་ལ་སྙན་གསེང་ཞུས་རྗེས་བཀའ་འཁྲོལ་ཐོབ་སྟེ། སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༣

པ་བྱུང་། ད་ལྟའི་ཆར་སྔ་འགྱུར་མ་དགོན་དྲུག་དགོན་སྡེ་རྩ་ལག་དང་

ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༦ ཉིན་ནས་བཟུང་སྔ་འགྱུར་རྙིང་མའི་སྨོན་ལམ་ཆེན་

བཅས་པར་རང་རང་གི་ཆོས་སྐལ་དང་ཐུན་མིན་སྔ་འགྱུར་བའི་ཆོས་

མོའ ི་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོ་སྒྲིག་འོག་རྡོར་གདན་ཞེ་ཆེན་

འབྱུང་ལོ་རྒྱུས། གཞུང་ལུགས་ལྟ་གྲུབ། ཕྱག་བཞེས་འཕྲིན་སྒྲུབ་

དགོན་དུ་ལས་གཞི་འདིའི་ཆེད་དུ་རང་རེ་སྔ་འགྱུར་བའི་བླ་ཆེན་ཁག་

སོགས་ལས་བགོས་ཞུས་ཐོག་འདི་ག་ཚིག་མཛོད་ལས་ཁུངས་ལྟེ་

གིས་དབུས་མཁན་སྤྲུལ་བླ་སློབ་ལས་སྣེ་ཚང་འཛོམས་ཐོག་ཉིན་

བ་ནས་ཀྱང་ཚིག་མཛོད་ལས་གཞི་འགོ་བཙུགས་ནས་ཟླ་བ་བདུན་

གཉིས་རིང་གྲོས་བསྡུར་ཞིབ་མོར་གནང་རྗེས་དཔལ་སྔ་འགྱུར་བའི་

ལྷག་སོང་ཡོད།

ཐུན་མིན་བཀའ་གཏེར་དག་སྣང་གིས་མཚོན་པའི་གཞུང་ལུགས་ལྟ་

གྲུབ་དང་། ཆོས་འབྱུང་ལོ་རྒྱུས། གར་ཐིག་དབྱངས་གསུམ་སོགས་དང་
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དེ་ལྟར་སྔ་འགྱུར་རྡོར་གདན་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོའ ི་ངོ་བོ་ལ་

སྔ་འགྱུར་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ།

སྐབས་ཉེར་ལྔ་པའི་དྲན་དེབ།

མའི་མ་དགོན་དྲུག་དང་ཕྱག་འདེབས་པ་པོའ ི་ངོ་སྤྲོད། སྔ་འགྱུར་བའི་

གཞིགས་ན་དང་ཐོག་རྙིང་དགོན་ཁག་འདུ་འཛོམས་ཀྱིས་གཙོ་བོ་སྨོན་
ལམ་དང་ཕྱག་མཆོད་ཀྱི་ཆེད་དུ་དམིགས་པ་བཞིན་ལག་བསྟར་རྒྱུན་

རྗེས་འཇུག་བྱིངས་ལ་སྨན་པའི་སྐྱེས་ཆེན་ཁག་གི་ཞལ་གདམས།

བྱ་རྒྱུ་ཙམ་གྱི་ར་བ་ལས་འདའ་འགོངས་བྱུང་སྟེ།

རྣམས་གོ་བདེ་བོའ ི་སྒང་ནས་ངོ་སྤྲོད་ཚུལ་བཅས་གཙོ་བསྒྲིགས་བྱས་

འཚོ་ཞིང་བཞུགས་པའི་༧སྐྱབས་རྗེ་རིན་པོ་ཆེ་རྣམ་པའི་གསུང་འཕྲིན།

སྲིང་ཚགས་ཚུད་པོ་བྱུང་བ་ཙམ་མ་ཟད། ད་ཆར་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོའ ི་

གནས་ཆེན་ཁག་དང་། གསང་ཆེན་སྔ་འགྱུར་བའི་ཐུན་མིན་ལྟ་གྲུབ་

ཚོགས་པའི་ཁ་ཕྱོགས་དེ་ཉིད་སྨོན་ལམ་འདོན་རྒྱུ་དང་ཕྱག་མཆོད་

རང་བསྟན་ལུང་

ཡོད།

རྟོགས་ཀྱི་བདག་ཉིད་གང་དེ་ཡུན་གནས་ཀྱི་གཞི་རྩར་དམིགས་ཏེ་
ཤེས་རིག་གི་ལམ་བུར་གོམ་གང་མདུན་སྐྱོད་ཀྱིས་འཛིན་སྐྱོང་བྱས་

ཀྱི་འགྲོ་གྲོན་ཡོངས་རྫོགས་སྨོན་ལམ་གཞུང་ནས་གཏོང་གནང་མཛད་

དང་བྱེད་བཞིན་པ་ནི་ཀུན་གྱི་མཐོང་ཆོས་སུ་གྱུར་པ་ལགས།

ཡོད། དྲན་དེབ་འདོན་ཐེངས་རེར་པར་སྐྲུན་གྲངས་ ༧༠༠༠ ཐམ་པ་
པར་གྱི་ཡོད་ལ། དེབ་རེའ་ི མ་རྩ་ལ་ཧིན་སྒོར་ ༧༠ ཙམ་གནས་ཀྱི་

སྔ་འགྱུར་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོའ་ི དྲན་དེབ།

ཡོད། སྨོན་ལམ་གཞུང་གི་ངོས་ནས་ལོ་རེར་དྲན་དེབ་ཆེད་འགྲོ་གྲོན་
ཧིན་སྒོར་འབུམ་ལྔ་ནང་ཚུན་གཏོང་གནང་གི་ཡོད།

སྨོན་ལམ་ཆེན་མོའ ི་དྲན་དེབ་འདོན་སྤེལ་བྱས་པ་ལ་བརྟེན་

སྤྱི་ལོ་ ༡༩༩༦ ལོར་རྒྱ་གར་ཤར་འབྲས་མོ་ལྗོངས་ཀྱི་རྙིང་

ནས་སྤྱིར་ནང་པའི་ཆོས་དང་གནས་ཆེན་ཁག་གི་ངོ་སྤྲོད། ཁྱད་པར་

མའི་དགོན་སྡེ་ཡོངས་ནས་གོ་སྒྲིག་གི་འགན་བཞེས་པའི་སྔ་འགྱུར་

དུ་སྔ་འགྱུར་བའི་ཆོས་དང་གང་ཟག་གི་ངོ་སྤྲོད་བྱས་པའི་ཞོར་ལ་

སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་ཚོགས་ཐེངས་བདུན་པའི་སྐབས་སྔ་འགྱུར་སྨོན་

ལམ་ཆེན་མོའ ི་དྲན་དེབ་ཐོག་མར་གསར་འདོན་མཛད་ཡོད། དེ་དུས་

སྐྱབས་རྗེ་རིན་པོ་ཆེ་རྣམ་པའི་གསུང་འཕྲིན་གྱི་ལམ་སྟོན་འོག་སྨོན་

༧

དྲན་དེབ་ཀྱི་འགྲོ་གྲོན་ཡོངས་རྫོགས་འབྲས་གཞུང་དགོན་གནས་

ལམ་ཚོགས་ཞུགས་པ་བྱིངས་ཀྱིས་གཙོས་དད་ལྡན་མང་ཚོགས་

ལས་ཁུངས་ནས་བཏང་ཡོད་ལ། བརྗོད་བྱའི་ཐད་ནས་ཀྱང་གཙོ་བོ་

ཡོངས་ལ་ལེགས་ཉེས་བླང་དོར་གྱི་ཤན་འབྱེད་པ་ལ་ཕན་རླབས་ཆེན་

སྦས་ཡུལ་འབྲས་མོ་ལྗོངས་ཀྱི་ནང་ཆོས་ཀྱི་བྱུང་བ། སྔ་འགྱུར་རྙིང་

པོ་བྱུང་ཡོད།

མའི་ཆོས་ཀྱི་བྱུང་བ་དང་འཕེལ་རིམ། དེ་བཞིན་འབྲས་ལྗོངས་ཀྱི་ཁོར་
ཡུག་གནས་སྟངས་བཅས་པ་གཙོ་བོར་བསྒྲིགས་ཡོད།

སྨོན་ལམ་སྐབས་བཅུ་པ་ནས་བཟུང་ད་ལྟའི་བར་གྱི་དྲན་དེབ་

སྨོན་ལམ་

ཆེན་མོ་སྐབས་བརྒྱད་པའི་དུས་སུ་རྒྱ་གར་རྫོགས་ཆེན་དགོན་ནས་
སྨོན་ལམ་དྲན་དེབ་རྩོམ་སྒྲིག་གནང་ཡོད་ལ།

སྔ་འགྱུར་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོའ་ི ཕྱག་ལས་

བརྗོད་བྱའི་ཐད་རྒྱལ་

བ་རྫོགས་ཆེན་པའི་ཆོས་དང་གང་ཟག་གི་བྱུང་བ་གཙོ་བོར་གསལ་

གོ་སྒྲིག་གནང་ཕྱོགས།

འདོན་གནང་ཡོད། སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་སྐབས་དགུ་པའི་དུས་སུ་

སྐྱབས་རྗེ་གྲུབ་དབང་པདྨ་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེའ་ི བླ་བྲང་ནས་པར་སྐྲུན་

༧

ད་ཆ་སྨོན་ལམ་གོ་སྒྲིག་བྱེད་ཕྱོགས་སྟབས་བདེ་བ་དང་

འགྲོ་གྲོན་གྱི་མཐུན་རྐྱེན་འོག་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་སྐབས་དགུ་པའི་དྲན་

འཐུས་སྒོ་ཚང་བ་ཡོང་བའི་ཆེད་ལོ་ངོ་ལྔ་དྲུག་སྔོན་ནས་གཏན་

ཀྱི་ཐོག་སྔ་འགྱུར་བའི་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་མཛད་རྣམ། རྙིང་

ལྟར་ཡིན།

དེབ་འདོན་སྤེལ་གནང་ཡོད། དེ་ནས་བཟུང་སྟེ་ད་ལྟའི་བར་སྔ་འགྱུར་

འབེབས་བྱས་པ་ལྟར་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ནང་གི་རྙིང་དགོན་ཚང་

རིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་ལྷན་ཁང་ནས་ཡིག་རིགས་དབྱིན་བོད་གཉིས་

མས་རེས་མོས་ཀྱིས་འགན་ཁུར་གནང་གི་ཡོད་པ་གཤམ་གསལ་
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སྔ་འགྱུར་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ།

སྐབས་ཉེར་ལྔ་པའི་དྲན་དེབ།

༡༽ རྒྱ་གར་བྱང་ཕྱོགས་ཁུལ་སྔ་འགྱུར་རྙིང་མའི་དགོན་སྡེ་ཡོངས་

འགན་བཞེས་གནང་ཡོད། དེའ་ི སྐབས་ཀྱི་རྒྱུན་ལས་ཚོགས་མི་གཞན་

རྫོགས།

པ་མང་ཆེ་བའང་རང་འཇགས་སུ་བཞུགས་གནང་ཡོད།

༢༽ རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་ཁུལ་རྙིང་མའི་དགོན་སྡེ་ཡོངས་རྫོགས།

༣༽ རྒྱ་གར་ཤར་ཕྱོགས་ཀ་རྡོར་སྒང་གསུམ་གྱི་རྙིང་དགོན་ཡོངས་

སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ལོའ་ི རྡོར་གདན་སྔ་འགྱུར་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོའ་ི

རྫོགས།

༤༽ བལ་ཡུལ་ཁུལ་གྱི་རྙིང་དགོན་ཡོངས་རྫོགས།

རྒྱུན་ལས་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས།

༥༽ འབྲུག་ཁུལ་སྔ་འགྱུར་རྙིང་དགོན་ཡོངས་རྫོགས་བཅས་སོ།།

སློབ་སྟོན་པ།

སྐྱབས་རྗེ་རྩེ་སྤྲུལ་

༧

རིན་པོ་ཆེ། ༧སྐྱབས་རྗེ་ཀཿཐོག་དགེ་རྩེ་རིན་པོ་ཆེ། དར་ཐང་སྤྲུལ་སྐུ་

རྡོར་གདན་སྔ་འགྱུར་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོའ་ི རྒྱུན་ལས་

རིན་པོ་ཆེ། རྒྱ་རི་སྤྲུལ་སྐུ་རིན་པོ་ཆེ། ལ་དྭགས་ཆོས་རྗེ་རིན་པོ་ཆེ།

འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས།

བསོད་རྒྱལ་རིན་པོ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ། མཁན་སྤྲུལ་གྱང་ཁང་རིན་པོ་ཆེ།

སྤྱི་ལོ་ ༡༩༩༣ ཟླ་བ་ ༡ ཚེས་ ༣༡ ཉིན་སྔ་འགྱུར་སྨོན་

ཚོགས་གཞོན། ༧སྐྱབས་རྗེ་རྫོགས་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ། ༧སྐྱབས་རྗེ་

ལམ་ཆེན་མོ་ཚོགས་ཐེངས་གསུམ་པའི་དུས་སུ་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོའ ི་

སྨིན་གླིང་མཁན་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ།

རྒྱུན་ལས་ཆེས་ཐོག་མར་དབུ་བརྙེས་ཤངི ་། སྤྱི་ལོ་ ༡༩༩༣ ཟླ་

ཚོགས་དྲུང་། མཁོ་ཁྱིམ་རིན་པོ་ཆེ། རི་མགོ་སྤྲུལ་སྐུ་རིན་པོ་ཆེ།

བ་ ༧ ཚེས་ ༢༦ ཉིན་སྔ་འགྱུར་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོའ ི་ཚོགས་པ་གང་

སྤྱི་གཉེར། ཨཱཙཱརྻ་གྲགས་པ་བླ་མ།

ཉིད་རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་མངའ་སྡེའི་དབུས་གཞུང་ལ་༧སྐྱབས་རྗེ་གྲུབ་

འཐུས་མི། ལ་ཆུང་རིན་པོ་ཆེ། སྣང་མཛད་རྡོ་རྗེ། སྤྲུལ་སྐུ་ཨ་འཇམ།

དབང་རིན་པོ་ཆེའི་མཚན་ཐོག་ནས་དེབ་སྐྱེལ་བྱས་ཡོད་ཅིང་སྨོན་
ལམ་ཚོགས་པའི་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལྟེ་བའང་གདན་ས་རྣམ་གྲོལ་གླིང་དུ་

མཁན་པོ་ཆོས་དབང་། མཁན་པོ་སངས་རྒྱས་རང་བྱུང་། མཁན་པོ་

ཡོད། རྒྱ་གར་གཞུང་གི་ཁྲིམས་མཐུན་གཞིར་བཟུང་རྒྱལ་ཡོངས་སྔ་

རྟ་མགྲིན། སློབ་དཔོན་ཚེ་བརྟན། ཞེ་ཆེན་མཁན་པོ་འགྱུར་མེད་ཚུལ་

འགྱུར་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་འདི་དེབ་སྐྱེལ་ཟིན་པའི་དགོངས་དོན་བཞིན་

ཁྲིམས། མཁན་པོ་སེངྒ་ེ རྡོ་རྗེ། མཁན་པོ་ཀརྨ་དབང་ཕྱུག བུ་ཚེ་རིང་

དབུས་རྒྱུན་ལས་འགན་འཛིན་ཚོགས་མི་གཤམ་གསལ་ལྟར།

བཅས་སོ།།

ཚོགས་གཙོ། སྐྱབས་རྗེ་གྲུབ་དབང་པདྨ་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ།
༧

ལོ་ལྟར་སྔ་འགྱུར་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་འཚོགས་བཞིན་པའི་

ཚོགས་མི། མཁོ་ཁྱིམ་རིན་པོ་ཆེ། རི་མགོ་སྤྲུལ་སྐུ།

སྐབས་དབུས་རྒྱུན་ལས་འགན་འཛིན་རྣམས་འདུ་འཛོམས་ཀྱིས་

གྲགས་པ་བླ་མ་གསུམ་བཅས་ཡིན།

དམིགས་བསལ་གྲོས་གཞི་གྲོས་ཆོད་རིགས་ལ་ཇི་དགེའ་ི བཀའ་མོལ་

སྤྱི་ལོ་ ༡༩༩༣ ལོ་ནས་བཟུང་སྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ བར་མི་ལོ་བཅུ་

ཞིབ་འཇུག་དང་འབྲེལ་ཚོགས་འདུ་འཚོགས་བཞིན་ཡོད། ཚེས་

དྲུག་རིང་ སྐྱབས་རྗེ་གྲུབ་དབང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ཞིང་མ་གཤེགས་
༧

དགུའི་དགོང་མོ་༧སྐྱབས་རྗེ་རིན་པོ་ཆེ་རྣམ་པ་དབུ་བཞུགས་ཐོག་

ཀྱི་བར་དུ་ཚོགས་གཙོའ་ི ཐུགས་འགན་བཞེས་གནང་ཞིང་། དེའ་ི རྗེས་

དགོན་སྡེ་ཁག་ཇི་ཡོད་ལས་གནད་ཡོད་མི་སྣ་གཉིས་རེ་འདུ་འཛོམས་

སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ལོ་ནས་བཟུང་ སྐྱབས་རྗེ་ཞེ་ཆེན་རབ་འབྱམས་རིན་
༧

པོ་མཆོག་ནས་ལོ་ངོ་གསུམ་གྱི་རིང་སྨོན་ལམ་ཚོགས་གཙོའ་ི ཐུགས་

སྐྱབས་རྗེ་བྱ་བྲལ་རིན་པོ་ཆེ།

༧

ཀྱིས་མཐའ་མའི་གྲུབ་འབྲས་ཕར་སོང་འགྲོ་གྲོན་རིགས་དང་། ཚུར་
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བྱུང་བཅས་གསལ་བཤད་དང་འབྲེལ་སྤྱི་ཡོངས་ལ་༧སྐྱབས་རྗེ་རིན་

སྔ་འགྱུར་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ།

སྐབས་ཉེར་ལྔ་པའི་དྲན་དེབ།

པོ་ཆེ་རྣམ་པས་རྒྱལ་བསྟན་སྤྱི་དང་སྔ་འགྱུར་བའི་བསྟན་པར་སྨན་

པ་བཞིན་༧སྐྱབས་རྗེ་རྫོང་གསར་མཁྱེན་བརྩེ་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་

པའི་ཞབས་འདེགས་འཛིན་སྐྱོང་སྤེལ་གསུམ་གནང་དགོས་རིགས་

མཚོ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ནས་ས་རྒྱ་ཨེ་ཀར་ ༣ དང་ཌི་སི་མལ་ ༡༨

སྨོན་ལམ་ཆེན་མོའ་ི སྐབས་ཆ་ཚང་ལ་ཉིན་རེའི་ཚོགས་

མདུན་སྐྱོད་བྱ་རྒྱུར་སྐུལ་འདེད་བྱུང་ཡོད། དེའ་ི ཐོག་སྨོན་ལམ་ཚོགས་

དང་འབྲེལ་བའི་བཀའ་སློབ་ཟབ་མོས་བརྒྱན་ཏེ་མཐའ་བསྡོམས་སྲོལ་

ཡོད།

མཆོད། མར་མེ།

(Acre 3 & Decimal 18) གནང་བར་དེ་ཉིད་སྨོན་ལམ་གཞུང་

གི་ངོས་ནས་ཀྱང་འཛུགས་སྐྲུན་གྱི་ཐད་གདེང་ཚོད་ཡོད་པའི་སྒོ་ནས་
ཆེན་ནས་ཀྱང་ས་རྒྱ་ཨེ་ཀར་ ༢ ལྷག་ཉོས་ཏེ་བསྡོམས་པས་ས་རྒྱ་ཨེ་

༼སྐབས་ ༢༤ པ་ནས་བཟུང་ལོ་འཁོར་མོ་གཅིག་གི་རིང་ཉནི ་རེར་མཆོད་

མེ་སྟོང་མཆོད་རེ་འབུལ་སྲོལ་བྱུང་ཡོད།༽

དེ་བཞིན་གློག་མཆོད། ལས་ཁུངས།

ཀར་ ༥ དང་ཌི་སི་མལ་ ༢༢ (Acre 5 & Decimal 22) སྟེང་

འགྲིམ་འགྲུལ། རྒྱལ་སྒོ་གོ་སྒྲིག་གི་ལས་འགན་དང་། སྨོན་ལམ་ལ་

དགེ་འདུན་པ་ཁྲི་ཕྲག་ལྷག་ཙམ་ཤོང་བའི་བཞུགས་ཤག་གཙུག་ལག་

ཆིབས་བསྒྱུར་སྐྱོང་མཁན་༧སྐྱབས་རྗེ་རྣམ་པ། མཁན་སྤྲུལ། དགེ་

ཁང་རྟེན་བརྟེན་པ་དང་བཅས་གསར་བཞེངས་ཆེད། སྤྱི་ལོ་ ༡༩༩༨
ཟླ་བ་ ༡ ཚེས་ ༢༩ ཉིན་འགྲོ་བ་ལྷ་དང་བཅས་པའི་སྐྱབས་མགོན་

བའི་བཤེས་གཉེན་དགེ་འདུན་འདུས་པ་ཡོངས་ལ་ལམ་གྲོན་འབུལ་

མཚུངས་ཟླ་མ་མཆིས་པ་༧སྤྱི་ནོར་གོང་ས་ལྷ་མིའ་ི རྣམ་འདྲེན་མཆོག་

རྒྱུའི་འགྲོ་གྲོན་རིགས་དང་། སྨོན་ལམ་ཆེན་མོའ ི་དྲན་དེབ་ཀྱི་འགྲོ་གྲོན་

ཡོངས་རྫོགས་སྔ་འགྱུར་སྨོན་ལམ་ཚོགས་ཆེན་གཞུང་ནས་གོ་སྒྲིག་

གིས་འགྲོ་ཀུན་དགེ་བའི་ཐུགས་སྨོན་བཟང་པོས་སྒོ་འབྱེད་ཀྱི་བཀའ་

ཞུ་བཞིན་ཡོད།

དྲིན་བསྐྱངས་ཤིང་། ཉིན་གསུམ་རིང་སྨོན་ལམ་གྱི་ཚོགས་དབུར་

ཞབས་ཀྱིས་བཅགས་ཏེ། མང་ཚོགས་ལ་ལམ་སྟོན་བཀའ་སློབ་རྒྱ་
ཆེར་བསྩལ།

༥༽ སྨོན་ལམ་ཆེན་མོའ་ི བཞུགས་སྒར།

སྨོན་ལམ་ཆེན་མོའ ི་བཞུགས་སྒར་ནི་རྩ་བའི་ཆ་ནས་ཤག་

ཚན་ཁག་གསུམ་དུ་ཕྱེ་ཡོད་ཅིང་།

སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་ཐོག་མར་འགོ་འཛུགས་སྐབས་མཉམ་

ཞུགས་ཀྱི་དགེ་འདུན་པ་བདུན་བརྒྱ་ལྷག་ལས་མེད་ཅིང་།

དེ་ཡང་མཁན་སྤྲུལ་བླ་སློབ་ཀྱི་

བཞུགས་ཤག དགེ་འདུན་པ་བྱིངས་ཀྱི་བཞུགས་ཤག བཙུན་མ་རྣམ་

རྒྱ་བལ་

པའི་བཞུགས་ཤག་བཅས་རྣམ་པ་དེ་ལྟར་བཞེངས་གྲུབ་བྱས་ཡོད།

འབྲུག་གསུམ་གྱིས་གཙོས་པའི་རྙིང་མའི་དགོན་སྡེ་ཁག་ནས་སྨོན་

བཞུགས་སྒར་གྱི་ལྷ་ཁང་རྟེན་བརྟེན་པ་དང་བཅས་པ་ ༢༠༠༨ ལོར་

ལམ་ཚོགས་ཞུགས་སུ་ཕེབས་པའི་དགེ་འདུན་པའི་གྲངས་འབོར་

བཞེངས་གྲུབ་ཅིང་།

རིམ་བཞིན་འཕེལ་རྒྱས་སུ་ཕྱིན་ཏེ་རྗེས་ནས་སྟོང་ཕྲག་དྲུག་ལས་

ནང་རྟེན་གཙོ་བོར་སྟོན་པ་ཤཱཀྱ་མུ་ནི་དང་གུ་

རུ་པདྨ་སམྦྷ་ཝ། མགོན་པོ་འོད་དཔག་མེད་གསུམ་གྱི་སྐུ་རྒྱུ་གསེར་

བརྒལ་བ་བྱུང་ཡོད། དང་ཐོག་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོའ ི་སྐབས་བཞུགས་

ཟངས་ལས་གྲུབ་པ་ཁྲུ་ ༢༠ ལྷག་ཙམ་གྱི་སྐུ་འདྲ་མཐོང་གྲོལ་ཆེན་མོ་

ས་ཡང་རས་གུར་ཡིན་པས་སྨོན་ལམ་ཚོགས་ཞུགས་པ་འདུས་

བཞུགས་སུ་གསོལ་ཡོད། འདུ་ཁང་གི་རབ་གནས་དང་དབུ་འབྱེད་

པའི་སྡེར་བཞུགས་སའི་ཐད་ནས་འོ་བརྒྱལ་ཅུང་བཞེས་དགོས་

མཛད་སྒོའ ི་སྐབས་༧སྐྱབས་རྗེ་གྲུབ་དབང་པདྨ་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ།

ཐུག་ནའང་། བཞུགས་གནས་ཀྱི་དཀའ་ཚེགས་སེལ་ཐབས་སུ་གོང་

སྐྱབས་རྗེ་སྟག་ལུང་རྩེ་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ། ༧སྐྱབས་རྗེ་ཞེ་ཆེན་རབ་

༧

བཞུགས་༧སྐྱབས་རྗེ་རིན་པོ་ཆེ་རྣམ་པ་དབུ་བཞུགས་ཐོག་འགན་

འབྱམས་རིན་པོ་ཆེ། ཀཿཐོག་དགེ་རྩེ་རིན་པོ་ཆེ། སྨིན་གླིང་མཁན་

བཞེངས་བྱ་ཆེད་ས་ཆ་ཉོ་རྒྱུའི་འཆར་གཞི་གཏན་འབེབས་མཛད་ཡོད་

སྨོན་ལམ་ཆེན་མོའ ི་གཙུག་ལག་ཁང་གསར་བཞེངས་གྲུབ་

འཛིན་ཚོགས་མི་ལྷན་འཛོམས་ཀྱིས་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོའ ི་བཞུགས་

ཆེན་རིན་པོ་ཆེས་གཙོས་པའི་མཁན་སྤྲུལ་བླ་སློབ་དགེ་འདུན་འདུས་

སྒར་གསར་བཞེངས་གནང་རྒྱུ་དང་། སྔ་འགྱུར་སྤྱིའ་ི འདུ་ཁང་གསར་

པའི་སྡེ་ཡོངས་ཀྱིས་རབ་གནས་དང་ཐུགས་སྨོན་རྒྱ་ཆེར་གནང་ཡོད།
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སྔ་འགྱུར་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ།

སྐབས་ཉེར་ལྔ་པའི་དྲན་དེབ།

གོང་ས་མཆོག་ནས་ཆོས་སྒར་རྨང་རྡོའ་ི དབུ་འབྱེད་གནང་བཞིན་པ་དང། ཆོས་སྒར་བཞེངས་གྲུབ་རྗེས་ཀྱི་སྣང་བརྙན།

༧

32

སྔ་འགྱུར་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ།

སྐབས་ཉེར་ལྔ་པའི་དྲན་དེབ།

ནས་སྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༧ ལོར་སྨོན་ལམ་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ཚོགས་འདུའི་ཐོག་

སྨོན་ལམ་ཆེན་མོའ ི་བཞུགས་སྒར་ནི་རྙིང་མའི་སྨོན་ལམ་

མ་འོངས་པར་གཙུག་ལག་ཁང་སྟོང་པ་འཇོག་རྒྱུ་མིན་པར། རྒྱུན་

ཚོགས་པའི་སྐབས་གཅིག་པུར་མ་ཡིན་པར་ནམ་རྒྱུན་ནས་རྒྱ་ཆེའི་

གཞིར་བཟུང་རྣམ་གྲོལ་གླིང་ནས་ལོ་ངོ་གསུམ། སྨིན་གྲོལ་གླིང་ནས་

བ་གཅིག་དང་ཉིན་ཞག་བཅོ་ལྔའི་རིང་གི་དུས་ཡུན་བེད་སྤྱོད་ཀྱིས་རྙིང་

ལྡན་ཡར་ངོ་མར་ངོའ ི་ཚེས་བཅུ་ཉེར་ལྔ་སོགས་ཀྱི་མཆོད་འབུལ་

མང་ཚོགས་དང་མངའ་སྡེ་གཞུང་ལ་ཕན་ཐོག་ཆེན་པོ་བྱུང་ཡོད་དེ།

བྱེད་མཁན་རྒྱུན་ཞུགས་དགེ་འདུན་པ་དགོས་པར་བརྟེན། གྲོས་ཆོད་

(Bansali Trust Gujurat) ཚོགས་པའི་ངོས་ནས་ལོ་རེའ་ི ཟླ་

ལོ་ངོ་གཅིག ཞེ་ཆེན་ནས་ལོ་ངོ་གསུམ་གྱི་རིང་བཅས་ཁུངས་སོ་སོ་

མའི་ཞུགས་སྒར་ནང་དུ་མང་ཚོགས་སྟོང་ཕྲག་ ༦༠ ལྷག་ཙམ་ལ་

ནས་བླ་གྲྭ་ཕེབས་བཞུགས་གནང་ཡོད།

མིག་གཤག་བཅོས་ཀྱི་སྨན་བཅོས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་བཞིན་ལམ་ལྷོང་

སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་འཚོགས་པའི་སྐབས་ཕྱོགས་མཐའ་ཁག་

ཚད་ལྡན་བྱུང་ཡོད་པ་དང་། རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་ (N.C.C. camp)

ནས་མཆོད་མེའི་ཆེད་དུ་ཞལ་འདེབས་བྱུང་བ་རྣམས་སྨོན་ལམ་ཉིན་

ཚོགས་པའི་ཚོགས་འདུ་འཚོགས་ས་དང་དེ་བཞིན་ཟབ་སྦྱོང་བྱེད་ས།

ཞག་བཅུའི་རིང་འབུལ་མི་ཐུབ་པའི་དཀའ་ངལ་དང་དད་ལྡན་རྣམས་

དེ་བཞིན་བྷི་ཧར་མངའ་སྡེ་གཞུང་གི་ཚོགས་ཆེན་འཚོགས་ས་དང་

ཀྱི་རེ་བ་ཆུད་ཟོས་སུ་མི་འགྲོ་བའི་སླད། སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ལོར་སྨོན་

འོས་བསྡུ་བྱེད་ས། གཞན་ཡང་ཕྱོགས་མཐའ་ནས་ཕེབས་པའི་གནས་

ལམ་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་སྨོན་ལམ་ཆོས་སྒར་དུ་མར་མེ་ལྷ་ཁང་གསར་

སྐོར་བ་འབོར་ཆེན་ཁག་དང་། སློབ་གྲྭ་ཁག་གི་སློབ་ཕྲུག་རྣམས་

བཞེངས་བྱེད་དགོས་པའི་གྲོས་ཆོད་བྱུང་བ་བཞིན་ལེགས་གྲུབ་བྱུང་

གནས་མཇལ་དུ་ཕེབས་མཁན་རིགས་རྣམས་ལ་བཞུགས་ས་

སྟེ། སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ནས་བཟུང་འཆར་ཅན་ཉིན་རེར་མཆོད་མེ་སྟོང་
མཆོད་རེ་འབུལ་བའི་སྲོལ་བཟང་ཚུགས་ཡོད།

དང་། ཐ་ན་ཉིན་ལྟོ་བཟོ་བ་ཚུན་ཆོད་ཀྱི་ཞབས་འདེགས་ཕན་ཐོགས་

བྱུང་དང་འབྱུང་བཞིན་ཡོད། ས་གནས་མི་མང་གི་དུས་ཆེན་དང་སྟོན་

ད་ལོ་བགྲང་བྱ་ཉེར་ལྔའི་དུས་དྲན་སྐབས་གཙུག་ལག་ཁང་

མདུན་དུ་རྡོ་རིང་ཆེན་མོ་ཞིག་གསར་བཞེངས་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་འདུག

མོའ ི་རིགས་རྣམས་ཀྱང་བཞུགས་སྒར་ནང་བརྩི་སྲུང་དང་བཤམ་

དེ་

སྟོན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ལ། དེ་དག་གི་སྐབས་སུ་སྨོན་ལམ་གཞུང་ལ་ཞལ་

ལྟར་བཞེངས་དོན་ནི་བཀའ་དྲིན་བླ་ལྷག་ཏུ་ཆེ་བའི་༧སྐྱབས་རྗེ་རིན་པོ་

འདེབས་རོགས་སྐྱོར་གྱི་ཚུར་བྱུང་ཡང་གང་འཚམ་འབྱུང་བཞིན་ཡོད།

ཆེ་རྣམ་པའི་རླབས་ཆེན་གྱི་ཐུགས་བསྐྱེད་དང་། སྔ་འགྱུར་བ་ནང་

༦༽ མཇུག་སྡུད།

ཕན་ཚུན་གྱི་དག་སྣང་དང་མཐུན་སྒྲིལ། གཙོ་བོ་རྡོར་གདན་སྔ་འགྱུར་

སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་འདི་ཉིད་ཇི་སྲིད་འཁོར་བ་མ་སྟོང་བར་རྒྱུན་གནས་
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སྲ་བརྟན་ཡོང་བ་མཚོན་པའི་ཕྱིར་ཡིན།

“གནས་མཆོ ག ་རྡོ ་ རྗེ ་ གདན་དུ་ཕྱག་མཆོ ད ་སོ ག ས་

སྨོན་ལམ་བཞུགས་སྒར་འཛུགས་སྐྲུན་མགོ་བཙུགས་ནས་

ཚོགས་བསགས་སྒྲིབ་སྦྱོང་ལ་བརྩོན་པས་དུས་གསུམ་གྱི་སངས་

བཟང་ཚེ་རིང་ལགས་དང་། བསྟན་འཛིན་རྡོ་རྗེ། སོ་ནམ་པ་བཅས་

ཉིན་ཤས་རིང་གནས་མཆོག་འདིར་དགེ་སྦྱོར་བྱེད་པ་ཕན་ཡོན་ཆེ།

བཞེངས་གྲུབ་མ་བྱུང་བར་གཙོ་བོ་བུ་ཚེ་རིང་། ཅོ་མགྲིན་བཟང་། ཨ་

རྒྱས་རྣམས་ཀྱི་དགོངས་པ་དང་ཞིག་ཏུ་མེད་པའི་འབྲེལ་བ་བསྐྲུན་

ཁུ་སྐྱ་རེངས་དེ་བཞིན་ད་ལྟ་བུ་ཚེ་རིང་ལགས་ཀྱི་ལས་རོགས་སུ་བློ་

ནུས། ཕྱོགས་གཞན་དུ་མི་ཚེ་ཧྲིལ་པོར་དགེ་རྩ་བསགས་པ་བས་

ཁོང་རྣམ་པས་ཕྱག་ལས་ཀྱི་འགན་གཙང་མ་ཁུར་གནང་ཡོད་པར་

སྨོན་ལམ་དུ་འདུས་པས་ང་ཚོས་རྡོར་གདན་གྱི་བྱིན་མཐུ་བླངས་

སྨོན་ལམ་ཆེན་མོའ ི་ཚོགས་པའི་ངོས་ནས་སྔ་འགྱུར་བ་སྤྱིའ་ི ཚབ་ཞུས་

ཏེ་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་དུ་ཞི་བདེ་དང་མཐུན་ལམ་སྤེལ་ཐུབ། འཇམ་

ཏེ་ཁོང་རྣམ་པའི་ལྷག་བསམ་ལྷོད་མེད་ཀྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་ལ་ནམ་ཡང་ཡི་
རང་དང་གུས་འདུད་ཞུ་བཞིན་ཡོད།

དཔལ་མཚན་བརྗོད་དང་བཟང་སྤྱོད་སྨོན་ལམ་བཏོན་པས་ང་ཚོས་
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སྨོན་ལམ་སྐབས་བཅུ་པའི་ནང་གི་༧སྐྱབས་རྗེ་དར་ཐང་རིན་པོ་ཆེའི་བཀའ་སློབ་
ལས་དྲངས།

སྔ་འགྱུར་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ།

གནའ་བོའ ི་སྲོལ་བཟང་འཛིན་ཞིང་།

སྐབས་ཉེར་ལྔ་པའི་དྲན་དེབ།

རྒྱལ་བའི་གསུང་རབ་ལས་

ཆེད་སྨོན་ལམ་འདེབས་ཆོག་”པ་བཅས་བླ་ན་མེད་པའི་དགེ་མཚན་

གྲོགས་དང་། ནང་མི་རྣམས་ཀྱི་བཀའ་དྲིན་ཡང་གཟོའ།ོ །ནང་པ་

ཉམས་གོང་འཕེལ་གྱི་སྒོ་ནས་མི་ལོ་ཧྲིལ་པོ་ཉེར་ལྔ་ཚེས་པའི་དགེ་

སྙིགས་མའི་དུས་སུ་དགེ་ཚོགས་བསགས་པའི་ཐབས་མཆོག་ཏུ་

འབུམ་གྱིས་ཕྱུག་པའི་སྔ་འགྱུར་རྡོར་གདན་རྒྱལ་ཡོངས་འཛམ་གླིང་

བསྔགས་པ་ལྟར་བྱེད་ཅིང་། ང་ཚོའ་ི བླ་མ་དང་། ཆོས་ཀྱི་མཆེད་

ཞི་བདེའ་ི སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་འདི་ཉིད་དབུ་ཚུགས་པ་ཙམ་མ་ཟད། མི་

ཞིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་ང་ཚོས་དམག་འཐབ་ཀྱི་སྒོ་ནས་རྩ་དོན་སྲུང་

ཚོགས་རླབས་པོ་ཆེ་འདི་ཉིད་ཀྱིས་རང་ཅག་རྣམས་ལ་བཀའ་དྲིན་བླ་

སྐྱོབ་མི་བྱེད་པར་དེ་ལས་ལྷག་པའི་ཐབས་ལམ་བཟང་ཤོས་ནི་དགེ་

ན་མ་མཆིས་པ་ཞིང་གཤེགས་ཀྱི་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་རྣམས་དང་། ད་

ཀྱི་ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ་ཏེ་གང་གི་མཁྱེན་བརྩེའ་ི འོད་ཟེར་གྱིས་མུན་པ་

འདུས་པའི་མཆོག་དམན་བར་གསུམ་གྱི་སྐྱེ་བོ་ཀུན་གྱིས་གཙོས་འགྲོ་

སྒྲུབ་སྡིག་སྤོང་གི་ལས་འདི་ཡིན། སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་འབུམ་ཕྲག་དུ་

ལྟ་སྐུ་འཚོ་ཞིང་བཞུགས་པའི་༧སྐྱབས་རྗེ་རིན་པོ་ཆེ་རྣམ་པའི་ཐུགས་

མས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་གནས་མཆོག་འདིར་དམ་པ་རྣམས་

དགོངས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་དང་། སྔ་འགྱུར་བའི་བསྟན་ཞབས་སུ་

ཐམས་ཅད་བསལ་ནུས། གང་གིས་སྡུག་བསྔལ་བསམ་ཡུལ་ལས་

བ་མ་ལུས་པའི་གནས་སྐབས་དང་མཐར་ཐུག་གི་བདེ་བའི་གཞི་རྩར་

འདས་པ་བསྐྱེད་ཅིང་དམ་པའི་ཆོས་ལ་གནོད་འཚེ་བྱེད་པ་རྣམས་

གྱུར་ཅིང་། སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེར་རླབས་ཆེ་བའི་བྱ་

ལ་སྙིང་རྗེ་ལྷག་པར་སྐྱེ་ཞིང་དེ་དག་ལས་ངན་ལས་མྱུར་དུ་གྲོལ་

བ་བྱེད་པའི་རྒྱུ་རུ་གྱུར་ཅིག་གུ།། །།

རླབས་ཆེན་ཐུགས་བསྐྱེད་གཅིག་ཏུ་ཟླུམ་པའི་དགེ་མཚན་འབུམ་གྱི་གཟི་བྱིན་གྱིས།།
ཡོངས་སུ་བཅིངས་པའི་འཛིན་མའི་ཁྱོན་དུ་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་ཞེས་གྲགས་པ།།
བགྲང་བྱ་ཧྲིལ་པོ་ཉེར་ལྔ་འཁོར་བའི་རྟེན་འབྲེལ་གསར་དུ་ཚེས་དང་ལྷན།།
སླར་ཡང་དུས་ཀྱི་རྒུད་པ་སེལ་ཆེད་མི་ནུབ་དར་རྒྱས་ཡུན་གནས་ཤག།
ོ །

མཁན་སློབ་ཆོས་གསུམ་རིང་ལུགས་ཆེ། །འཛམ་གླིང་ས་གསུམ་ཁྱབ་པར་འཕེལ།།
འགྲོ་རྒྱུད་མཆོག་གསུམ་སྣང་བ་དང་། །མི་འབྲལ་དུས་གསུམ་དགེ་ལེགས་ཤག།
ོ །
བྱང་ཆུབ་སེམས་མཆོག་རིན་པོ་ཆེ། །མ་སྐྱེས་པ་རྣམས་སྐྱེས་གྱུར་ཅིག། །
སྐྱེས་པ་ཉམས་པ་མེད་པ་ཡིས། །གོང་ནས་གོང་དུ་འཕེལ་བར་ཤག།
ོ །

གསལ་བཤད།

སྔ་འགྱུར་རྡོར་གདན་རྒྱལ་ཡོངས་འཛམ་གླིང་ཞི་བདེའ་ི སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་མི་ལོ་ཉེར་ལྔ་ཧྲིལ་པོ་གླེངས་ཏེ་འདས་སོང་གི་གནས་ཚུལ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཞིབ་ཚགས་པོའ ི་སྒོ་ནས་འབྲི་བ་ལ་གལ་

འགངས་ཆེ་བའི་དོན་དག་མང་པོ་ཞིག་གི་ཟིན་ཐོའ ི་མ་ཡིག་དང་། གནས་ཚུལ་ཁ་གསལ་གཏིང་གསལ་རིགས་ཀྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་དགོས་པ་ནི་སྨོས་མི་དགོས་པ་ཡིན། དེ་ལྟར་ཆ་རྐྱེན་མ་འདང་བའི་ཉེར་ལེན་ལས་
མི་ལོ་ཉེར་ལྔའི་རིང་གི་བྱུང་བ་ཁག་ཀྱང་རགས་བསྡུས་ཙམ་ལས་སྨོས་ཐུབ་པ་བྱུང་མེད།

གོང་གསལ་ལོ་རྒྱུས་ཆེ་ལོང་ཙམ་བསྒྲིགས་ཐུབ་པ་དེའང་གཙོ་བོ་སྨོན་ལམ་གཞུང་གི་དྲྭ་རྒྱ་དང་། དེ་བཞིན་དགོན་

བྱང་མཁན་པོ་ཆོས་དབང་གིས་བྲིས་གནང་བའི་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོའ ི་ལོ་རྒྱུས། སྨོན་ལམ་སྐབས་དགུ་པ་དང་བཅུ་པའི་དྲན་དེབ་ནང་གི་བཅར་འདྲི་དང་བཀའ་སློབ། ༧སྐྱབས་རྗེ་དར་ཐང་རིན་པོ་ཆེས་པར་བསྐྲུན་

གནང་བའི་རེ་བའི་ཕྲིན་ཡིག་ནང་སྨོན་ལམ་ཚོགས་པ་ནས་༧སྐྱབས་རྗེ་ཉིད་ལ་ཕུལ་བའི་སྙན་ཞུ་རིགས་དང་།

མཁོ་ཁྱིམ་རིན་པོ་ཆེས་འདི་ལོའ ི་སྨོན་ལམ་དྲན་དེབ་ཆེད་བསྩལ་བའི་གསུང་ཕྲིན་བཅས་ལ་གཙོ་

བོར་རྒྱབ་སྙེས་ཀྱིས་བཏུས་ནས་བསྒྲིགས་པ་ཡིན། ལོ་རྒྱུས་སྒྲིག་སྐབས་ཕྱག་མཛོད་གྲགས་པ་བླ་མ་ལགས་དང་། མཁན་པོ་ཆོས་དབང་རྣམ་གཉིས་ནས་ཉེར་མཁོའ ི་གནས་ཚུལ་རིགས་གང་མང་གནང་བྱུང་

བར་རྩོམ་སྒྲིག་ཚོགས་མིའ་ི ངོས་ནས་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། གང་ལྟར་ལོ་རྒྱུས་འདི་སྒྲིག་སྐབས་གནས་ཚུལ་ཁུངས་ཐུབ་ཆུང་ཚགས་རེའང་གསར་སྣོན་བྱེད་གང་ཐུབ་ཀྱི་སྒོ་ནས་བསྒྲིགས་པ་ལགས་ཀྱང་།
ད་དུང་ཆད་ལྷག་གི་ཉེས་སྐྱོན་གང་མང་ཡོད་ངེས་ན་རྒྱ་ཆེ་གཟུར་གནས་སྤྱན་རས་མངའ་བའི་མདུན་དུ་ངེད་རྩོམ་སྒྲིག་ཚོགས་མིས་སྙིང་ཐག་པ་ནས་བཟོད་གསོལ་ཞུས་པ་ཡིན།

34

སྔ་འགྱུར་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ།

སྐབས་ཉེར་ལྔ་པའི་དྲན་དེབ།

རྡོར་གདན་སྔ་འགྱུར་རྒྱལ་ཡོངས་འཛམ་གླིང་ཞི་བདེའི་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་དབུ་ཚུགས་
ནས་མི་ལོ་ཧྲིལ་པོ་ཉེར་ལྔ་འཁོར་བའི་ནང་གི་གལ་ཆེའི་དུས་ཚིགས་ཁག་ཟུར་གསལ།

སྤྱི་ལོ།

གལ་ཆེ་བའི་དུས་ཚིགས།

1960

༧

1982

སྨོན་ལམ་ཆེན་མོའ ི་རྟེན་འབྲེལ་དུ་༧སྐྱབས་རྗེ་རྡོ་གྲུབ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་རྡོར་གདན་དུ་བཟང་སྤྱོད་སྨོན་ལམ་འབུམ་ཐེར་བསགས་གནང་མཛད།

1989

རྡོར་གདན་སྔ་འགྱུར་རྒྱལ་ཡོངས་འཛམ་གླིང་ཞི་བདེའ་ི སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་ཐོག་མར་དབུ་བརྙེས།

1993

༧

1970

1988
1993

1993

སྐྱབས་རྗེ་བདུད་འཇོམས་རིན་པོ་ཆེ་འཇིགས་བྲལ་ཡེ་ཤས
ེ ་རྡོ་རྗེ་མཆོག་གིས་སྔ་འགྱུར་རྙིང་མའི་དབུ་འཛིན་གྱི་ཐུགས་འགན་བཞེས།(༡༩༠༤-༡༩༨༧)
སྐྱབས་རྗེ་དར་ཐང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ལ་སྔ་འགྱུར་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་གསར་དུ་འཛུགས་འདོད་ཀྱི་ཀུན་སློང་ཐོག་མར་འཁྲུངས།

༧

སྐྱབས་རྗེ་དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེ་རབ་གསལ་ཟླ་བ་མཆོག་གིས་རྙིང་མའི་དབུ་འཛིན་གྱི་ཐུགས་འགན་བཞེས། (༡༩༡༠-༡༩༩༡)

༧

སྔ་འགྱུར་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོའ ི་དབུས་རྒྱུན་ལས་འཛིན་སྐྱོང་ལྷན་ཚོགས་ཐོག་མར་དབུ་བརྙེས་ཤངི ་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་ལ་དེབ་སྐྱེལ་བྱས།
སྐྱབས་རྗེ་གྲུབ་དབང་པདྨ་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་རྙིང་མའི་དབུ་འཛིན་གྱི་ཐུགས་འགན་བཞེས། (༡༩༣༢-༢༠༠༩)
སྐྱབས་རྗེ་གྲུབ་དབང་པདྨ་ནོར་བུ་ཪིན་པོ་ཆེ་མཆོག་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོའ ི་ཚོགས་གཙོར་དབུ་བཞུགས་གནང་།

༧

1996

སྔ་འགྱུར་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོའ ི་དྲན་དེབ་ཐོག་མར་གསར་འདོན་མཛད།

2002

༧

1998

གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་བཞུགས་སྒར་རྨང་རྡོ་སྒོ་དབྱེའ་ི བཀའ་དྲིན་བསྐྱངས་ཤངི ་ཉིན་གསུམ་རིང་སྨོན་ལམ་ཚོགས་དབུར་བཞུགས།

༧

སྐྱབས་རྗེ་སྨིན་གླིང་ཁྲི་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་འགྱུར་མེད་ཀུན་བཟང་དབང་རྒྱལ་མཆོག་གིས་རྙིང་མའི་དབུ་འཛིན་གྱི་ཐུགས་འགན་བཞེས། (༡༩༣༠-༢༠༠༨)

2003

སྨོན་ལམ་ཆེན་མོའ ི་དབྱིན་དྲུང་ཀུན་བཟང་བླ་མ་མཆོག་འདས་གྲོངས་སུ་ཕྱིན།

2008

སྨོན་ལམ་ཆེན་མོའ ི་བཞུགས་སྒར་རྟེན་བརྟེན་པ་དང་བཅས་པ་བཞེངས་གྲུབ་ཟིན།

2007

སྨོན་ལམ་ཚོགས་པའི་གོ་སྒྲིག་འོག་སྔ་འགྱུར་བ་ཐུན་མོང་ནས་༧གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་བརྟན་བཞུགས་ཕུལ།

2008

༧

2010

༧

2009
2010
2011

2012
2012
2013

2013

སྐྱབས་རྗེ་སྨིན་གླིང་ཁྲི་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་དགོངས་པ་གཞན་དོན་དུ་གཤེགས།

སྐྱབས་རྗེ་དམ་པ་གྲུབ་དབང་པདྨ་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་དགོངས་པ་གཞན་དོན་དུ་གཤེགས།

༧

སྐྱབས་རྗེ་ཞྭ་དེའུ་འཁྲུལ་ཞིག་རིན་པོ་ཆེ་ངག་དབང་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་མཆོག་གིས་རྙིང་མའི་དབུ་འཛིན་གྱི་ཐུགས་འགན་བཞེས། (༡༩༢༤-༢༠༡༡)
སྐྱབས་རྗེ་ཞེ་ཆེན་རབ་འབྱམས་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོའ ི་ཚོགས་གཙོར་དབུ་བཞུགས་གནང་།

༧

སྐྱབས་རྗེ་འཁྲུལ་ཞིག་རིན་པོ་ཆེ་དགོངས་པ་གཞན་དོན་དུ་གཤེགས།

༧

སྐྱབས་རྗེ་སྟག་ལུང་རྩེ་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་བཤད་སྒྲུབ་ཉིན་བྱེད་བཟང་པོ་མཆོག་གིས་རྙིང་མའི་དབུ་འཛིན་གྱི་ཐུགས་འགན་བཞེས།

༧

སྐྱབས་རྗེ་བྱ་བྲལ་སངས་རྒྱས་རྡོ་རྗེ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་སྐུ་འཁྲུངས་ནས་དགུང་ལོ་བརྒྱ་ཐམ་པ་འཁོར།

༧

མཁན་སྤྲུལ་གྱང་ཁང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོའ ི་ཚོགས་གཙོར་དབུ་བཞུགས་གནང་།

རྒྱལ་ཡོངས་རྙིང་མའི་ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་ཁང་དབུ་བརྙེས།
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སྔ་འགྱུར་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ།

སྐབས་ཉེར་ལྔ་པའི་དྲན་དེབ།

སྔ་འགྱུར་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོའ་ི སྐབས་མཉམ་ཞུགས་གནང་བའི་དགོན་སྡེ་ཁག་དང་
དགེ་འདུན་པའི་གྲངས་འབོར་འཕེལ་རིམ།
སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ།

སྐབས་དང་པོ་ནས་བཞི་པའི་བར།

སྐབས་ལྔ་པ།

སྐབས་དྲུག་པ།

བླ་སྤྲུལ་མཁན་པོ།

དགེ་འདུན་འདུས་མང་། དགོན་སྡེ་ཁག།

གསལ་ཁ་མི་སྣང་།
༡༦༠

༣༡༢༧

གསལ་ཁ་མི་སྣང་།

གསལ་ཁ་མི་སྣང་།

༥༠༢༡

གསལ་ཁ་མི་སྣང་།

༡༢༦

གསལ་ཁ་མི་སྣང་།

ཡོངས་བསྡོམས།

གསལ་ཁ་མི་སྣང་།

༣༡༢༧

༥༡༨༡

སྐབས་བདུན་པ།

གསལ་ཁ་མི་སྣང་།

གསལ་ཁ་མི་སྣང་།

གསལ་ཁ་མི་སྣང་།

གསལ་ཁ་མི་སྣང་།

སྐབས་བཅུ་པ།

གསལ་ཁ་མི་སྣང་།
༡༥༡

གསལ་ཁ་མི་སྣང།
༥༢༣༣

གསལ་ཁ་མི་སྣང་།

གསལ་ཁ་མི་སྣང་།

སྐབས་བརྒྱད་པ།
སྐབས་དགུ་པ།

སྐབས་བཅུ་གཅིག་པ།

སྐབས་བཅུ་གཉིས་པ།
སྐབས་བཅུ་གསུམ་པ།

སྐབས་བཅུ་བཞི་པ།

སྐབས་བཅོ་ལྔ་པ།

སྐབས་བཅུ་དྲུག་པ།

སྐབས་བཅུ་བདུན་པ།

སྐབས་བཅོ་བརྒྱད་པ།
སྐབས་བཅུ་དགུ་པ།

སྐབས་ཉི་ཤུ་པ།

སྐབས་ཉེར་གཅིག་པ།

སྐབས་ཉེར་གཉིས་པ།

སྐབས་ཉེར་གསུམ་པ།
སྐབས་ཉེར་བཞི་པ།

གསལ་ཁ་མིང་སྣང་།
གསལ་ཁ་མི་སྣང་།
༡༢༥
༡༤༤

༡༣༤

༡༤༡

༡༥༠

༡༨༥

༡༤༧

༡༦༩

༡༡༨

༡༥༡

༡༥༥

༡༥༥
༡༦༧

གསལ་ཁ་མི་སྣང་།
གསལ་ཁ་མི་སྣང།
༣༩༦༦
༤༨༧༢

༤༩༡༢

༢༦༣
༢༤༠

༢༨༤

༢༣༢
༣༡༠

༣༢༥

༦༤༠༥

༥༢༤

༤༨༡༥

༣༢༤

༥༢༦༣

༣༩༤

༥༦༥༤

༤༣༣

༥༧༩༠

༣༤༩

༥༡༡༡

༣༦༤

༥༤༧༦

༣༢༤

༥༢༢༤

༣༤༧

༥༢༢༤
༤༥༠༩

༣༤༦
༢༧༤

སྔ་འགྱུར་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་སྐབས་བཅུ་གཅིག་པ་ནས་སྐབས་ཉེར་བཞི་པའི་བར་གྱི་མཁན་སྤྲུལ་བླ་སློབ་ཡོངས་བསྡོམས།
སྔ་འགྱུར་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་སྐབས་བཅུ་གཅིག་པ་ནས་སྐབས་ཉེར་བཞི་པའི་བར་གྱི་གྲྭ་བཙུན་ཡོངས་བསྡོམས།

གསལ་ཁ་མི་སྣང་།
གསལ་ཁ་མི་སྣང་།

༥༣༨༤

༤༠༩༣
༥༠༡༦

༥༠༤༦

༦༥༤༦

༤༩༦༥

༥༤༤༨

༥༨༠༡

༥༩༥༩

༥༢༢༩

༥༦༢༧

༥༣༧༩

༥༣༦༩
༤༦༧༦
༢༡༧༥

༧༢༣༨༨

བདུན་ཁྲི་བཞི་སྟོང་ལྔ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་རེ་གསུམ། ༧༤༥༦༣

སྡེ་གཉིས་ཀྱི་དགེ་འདུན་འདུས་པ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཁྱོན་བསྡོམས་ཞལ་གྲངས།

འདིར་མ་འཐུས་པའི་སྨོན་ལམ་སྐབས་གཞན་པ་རྣམས་ཀྱི་མ་ཐོའ ི་ཡིག་ཆ་གང་ཡང་ལག་སོན་མ་བྱུང་བས་དེའི་སྐབས་ཀྱི་འདུས་སྡེའི་གྲངས་འབོར་གྱིས་

མཚོན་པའི་གནས་ཚུལ་རིགས་གང་ཡང་འགོད་མ་ཐུབ།
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སྔ་འགྱུར་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ།

སྐབས་ཉེར་ལྔ་པའི་དྲན་དེབ།

སྔ་འགྱུར་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོར་ཞབས་ཞུ་བསྒྲུབས་ནས་མི་ལོ་ཧྲིལ་པོ་བཅུ་ཕྲག་
འཁོར་ཟིན་པའི་བཀའ་དྲིན་ཞུ་འོས་པའི་མི་སྣ་ཁག
ཤིང་སྐབས་དེ་དག་ཏུ་ཕྱི་ནང་གི་མཐུན་རྐྱེན་གང་ཅིའ་ི ཐོག་སྨོན་ལམ་

ཆེན་མོ་ལོ་ལྟར་ཡར་རྒྱས་དང་ཚགས་ཚུད་ཡོང་བར་སྐུ་ངལ་རྒྱ་ཆེར་
གནང་།

སྤྱི་ལོ་ ༡༩༩༣ ཟླ་བ་ ༧ ཚེས་ ༢༦ ཉིན་སྔ་འགྱུར་སྨོན་ལམ་

ཆེན་མོའ ི་ཚོགས་པ་གང་ཉིད་རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་མངའ་སྡེའི་དབུས་

གཞུང་ལ་༧སྐྱབས་རྗེ་གྲུབ་དབང་རིན་པོ་ཆེའི་མཚན་ཐོག་ནས་དེབ་

སྐྱེལ་གནང་། སྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༥ ནས་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་སྐབས་ ༡༦་
༡༧་ ༡༨་ གསུམ་གྱི་རིང་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོར་གསོལ་ཚིགས་ཀྱི་འགྲོ་

གྲོན་ཡོངས་རྫོགས་དང་གཞན་ཡང་ལོ་ལྟར་གྲྭ་མང་ལ་སྐུ་འགྱེད་དང་
མང་ཇ་སོགས་བསྩལ་གནང་མཛད།

སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་དབུ་བཙུགས་པ་ནས་བཟུང་སྐུ་ཞི་བར་

མ་གཤེགས་ཀྱི་བར་ཆད་མེད་དུ་ཞབས་ཀྱིས་བཅགས་པ་མ་ཟད་

རྣམ་གྲོལ་གླིང་དགོན་ནས་ཀྱང་སྨོན་ལམ་འཚོག་ཆེད་དུ་ལོ་ལྟར་དགེ་
འདུན་བཙུན་མ་ཉིས་སྟོང་ལྷག་གཏོང་གནང་མཛད། ཆེས་མཐའ་མ་

སྐུའི་སྙུང་གཞི་ལྕི་བས་སྨན་པས་སྐུ་ལ་ངལ་གསོ་བསྟེན་དགོས་ཚུལ་

སྐྱབས་རྗེ་གྲུབ་དབང་པདྨ་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ།

༧

ཞུས་ཀྱང་ཉིད་ཀྱི་ཞལ་ནས་“ང་ནི་སྔ་འགྱུར་རྙིང་མའི་སྨོན་ལམ་ཆེན་
མོ་དབུ་བཙུགས་ནས་ད་བར་སྨོན་ལམ་འཚོག་རྒྱུའི་རྒྱུན་རྩ་བ་ནས་

སྤྱི་ལོ་ ༡༩༨༩ ལོར་ སྐྱབས་རྗེ་དམ་པ་དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་
༧

ཆད་མེད་པས་ད་ལོའ ི་ཆར་ཡང་ང་སྨོན་ལམ་འཚོག་ཆེད་ངེས་པར་

རིན་པོ་ཆེས་གཙོས་སྔ་འགྱུར་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོའ ི་དབུ་འབྱེད་མཛད་

དུ་འགྲོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད། ལམ་བར་དུ་འཆི་ན་ཡང་འགྱོད་པ་མེད་”

༣༡ ཉིན་སྔ་འགྱུར་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་ཚོགས་ཐེངས་གསུམ་པའི་

ཁྲིར་བསྐྱལ་དུ་བཅུག་ཅིང་ཐུགས་བསྐྱེད་སྨོན་ལམ་གཞན་དང་མི་

སྒོ་དང་འབྲེལ་དབུ་བཙུགས་ཤིང་དེ་ནས་ལོ་ལྟར་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་

གསུངས་ཏེ་རྡོར་གདན་དུ་ཕེབས་ཤངི ་སྙུང་ཚབས་ལྕི་བས་སྨོན་ལམ་

འཚོག་རྒྱུའི་གྲོས་ཆོད་བཞག སྤྱི་ལོ་ ༡༩༩༣ ཟླ་བ་ ༡ ཚེས་

ཚོགས་དབུར་ཕེབས་མ་ཐུབ་ན་ཡང་ཆོས་གོས་དང་གདིང་བ་ཚོགས་

སྐབས་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོའ ི་རྒྱུན་ལས་ཐོག་མར་དབུ་བརྙེས་པ་དང་དེ་

ནས་བཟུང་མི་ལོ་བཅུ་དྲུག་རིང་ཚོགས་གཙོའི་ཐུགས་འགན་བཞེས་

འདྲ་བ་མཛད་པ་ནི་རང་ཅག་སྔ་འགྱུར་བ་ཡོངས་ཀྱིས་བཀའ་དྲིན་དྲན་
37

དགོས་པའི་འོས་སུ་མཆིས།

སྔ་འགྱུར་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ།

སྐབས་ཉེར་ལྔ་པའི་དྲན་དེབ།

ཀྱི་སྡེ། དཔེ་མཛོད་ཁང་རྣམས་སུ་མ་ཁྱབ་པ་མེད་པ་ལྟ་བུར་གྱུར།

དད་ལྡན་མང་ཚོགས་རྣམས་ལ་མ་ཎི་ལག་འཁོར་སོགས་ཀྱི་བསྙེན་
བཀུར་ཕུལ་བ་ཡང་གྲངས་ལས་འདས།

མདོར་ན་བརྒྱ་བཤད་སྟོང་བཤད་ཀྱི་སྙིང་དོན་ནི་དམ་པ་ཁོང་

གི་བཀའ་དྲིན་ལ་བརྟེན་ནས་ཆོས་ལུགས་མཐུན་སྒྲིལ། སྔ་འགྱུར་བ་

ནང་ཕན་ཚུན་ཕྱར་བ་གྲུ་འདེགས། སྔ་འགྱུར་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་ཕྱི་ནང་

གང་གི་ཐད་ནས་ཡིན་ནའང་ཚགས་ཚུད་ཆགས་པ་སོགས་ཀྱི་བདག་
རྐྱེན་གཙོ་བོ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད་པ་ནི་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོའ ི་ལོ་རྒྱུས་ལ་
འདང་རེ་བརྒྱབ་ན་ངེས་པའི་ཤས
ེ ་པ་ཐེ་ཚོམ་དང་བྲལ་ཡོང་།

དེས་ན་དམ་པ་ཁོང་གི་བཀའ་དྲིན་ལ་ཁ་ཞེ་ངོ་ལྐོག་མེད་པའི་

སྒོ་ནས་རྗེས་དྲན་ཞུ་བའི་ᨵ᪄ས་སུ་གྱུར་པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད་རང་ཅག་

སྔ་འགྱུར་བར་ཁས་འཆེས་པ་རྣམས་ཀྱང་ཁོང་གི་གཞན་ཕན་ལྷག་

སྐྱབས་རྗེ་དར་ཐང་རིན་པོ་ཆེ།

༧

བསམ་གྱི་ཕྱག་ལས་གནང་སྟངས་ལ་མིག་དཔེ་ཡར་ལྟ་བྱས་ནས་
མདུན་སྐྱོད་བྱེད་དགོས་པ་ནི་སྨོས་མི་དགོས་པ་ཞིག་རེད།

རབ་རྒྱན་ས་སྦྲུལ་ལོར་འཕགས་ཡུལ་རྡོ་རྗེ་གདན་དུ་སྔ་

འགྱུར་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་དབུ་འཛུགས་གནང་སྟེ་ད་ལོ་ཉིས་སྟོང་བཅུ་
བཞིའི་བར་མི་ལོ་ཉེར་ལྔ་ཡོངས་སུ་འཁོར་བའི་རིང་སྨོན་ལམ་ཆེན་
མོར་དངོས་ཤུགས་བརྒྱུད་གསུམ་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་བ་དཔེར་

ན། སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་དབུ་བཙུགས་ནས་ཉིས་སྟོང་བཅུ་གཅིག་ལོའ ི་
བར་གྱི་འགྲོ་གྲོན་གནང་བ་རོབ་རྩིས་བྱས་ན་ཧིན་སྒོར་ཐེར་འབུམ་
གཉིས་སམ་དུང་ཕྱུར་ཉི་ཤུ་ཙམ་ཟིན་པ་དང་།

སྔ་འགྱུར་སྨོན་ལམ་

ཆེན་མོ་སྐབས་དང་པོ་ནས་གསུམ་པའི་བར་གྱི་འགྲོ་གྲོན་ཡོངས་
རྫོགས་གནང་བ། དེ་བཞིན་སྔ་འགྱུར་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་འཚོག་པའི་

གོ་སྐབས་དང་བསྟུན་ཏེ་རྒྱལ་བའི་བཀའ་འགྱུར་དང་བསྟན་འགྱུར་

གྱིས་གཙོས་པའི་ཡིག་ཆ་དཀོན་པའི་རིགས་འགྲེམས་སྤེལ་གནང་སྟེ།

རྒྱ་བལ་འབྲུག་བོད་བཞིས་གཙོས་པའི་རྒྱལ་ཕྱི་ནང་གི་བཤད་སྒྲུབ་
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སྔ་འགྱུར་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ།

སྐབས་ཉེར་ལྔ་པའི་དྲན་དེབ།

དང་དཔལ་འབྱོར་གྱི་མཐུན་རྐྱེན་རྒྱ་ཆེར་བསྩལ། བལ་ཡུལ་གནས་
ཆེན་བརྒྱད་དུ་བདེ་གཤེགས་མཆོད་རྟེན་ཆ་བརྒྱད་བཞེངས། གནས་

མཆོག་རྡོ་རྗེ་གདན་དུ་གཙུག་ལག་ཁང་གསར་བཞེངས་དང་། འབྲུག་
ཡུལ་དུ་ཞེ་ཆེན་བཙུན་དགོན་ཨོ་རྒྱན་ཆོས་རྫོང་དང་བཤད་སྒྲུབ་ཀྱི་སྡེ་

གསར་དུ་བཙུགས། བོད་དང་བལ་ཡུལ་རྒྱ་གར་རྣམས་སུ་སློབ་གྲྭ་
དང་རྒས་གསོ་ཁང་གསར་འཛུགས་མཛད།

སྤྱི་ལོ་ ༡༩༩༥ ལོ་ནས་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོའ ི་ཚོགས་གཙོ་

གཞོན་པའི་ཐུགས་འགན་བཞེས་ཤངི ་། སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༠

བཟུང་ལོ་གསུམ་གྱི་རིང་སྔ་འགྱུར་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོའ ི་ཚོགས་གཙོ་

གནང་སྟེ་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་ཕྱི་ནང་གང་ཅིའི་ཐད་ཚགས་ཚུད་དུ་

སྐྱབས་རྗེ་ཞེ་ཆེན་རབ་འབྱམས་རིན་པོ་ཆེ།

༧

གཏོང་གནང་མཛད། སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་སྐབས་ཉེར་གཉིས་པ་ནས་

བཟུང་ལོ་གསུམ་གྱི་རིང་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོའ ི་གསོལ་ཚིགས་ཀྱི་འགྲོ་

རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པ་བཅུ་དྲུག་པ་རིག་པའི་རྡོ་རྗེས་རབ་

༧

གྲོན་ཡོངས་རྫོགས་བསྩལ།

འབྱམས་དྲུག་པའི་ཡང་སྲིད་དུ་ངོས་འཛིན་དང་གསེར་ཁྲིར་མངའ་

སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ལོར་བཀའ་མ་རྒྱུན་སྐྱོང་ཚོགས་པས་གསོལ་

གསོལ་མཛད། ༧སྐྱབས་རྗེ་་དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེས་སྐུ་

བ་བཏབ་པ་ལྟར་རྡོར་གདན་དུ་འཇམ་མགོན་མི་ཕམ་པའི་གསུང་

བདག་མཛད་དེ་རིག་པའི་གནས་རྣམས་ལ་ལེགས་པར་སྦྱངས་

འབུམ་ལྗགས་ལུང་བསྩལ་བས་མཚོན་དབང་ལུང་ཁྲིད་གསུམ་གྱིས་

ཤིང་། བཀའ་གཏེར་དག་སྣང་གིས་མཚོན་པའི་དབང་དང་གདམས་

རྒྱལ་བསྟན་བསྐྱངས་དང་སྐྱོང་མུས་སུ་ད་ལྟའི་ཆར་ཡང་བསྟན་དང་

པ་རྣམས་བུམ་པ་གང་བྱོའ ི་ཚུལ་དུ་གནང་ཞིང་གདམས་པའི་གཏད་

འགྲོ་བའི་དོན་ལ་གཅིག་ཏུ་གཞོལ་ཏེ་བཞུགས་བཞིན་པ་བཅས་སོ།།

རྒྱ་བཅས་མཛད།

སྐྱབས་རྗེ་འཁྲུལ་ཞིག་རིན་པོ་ཆེའི་མདུན་ནས་འདུལ་བའི་

༧

བསླབ་ཚིགས་རིམ་ཅན་དུ་མནོས། གཞན་ཡང་༧གོང་ས་སྐྱབས་
མགོན་རིན་པོ་ཆེ། ཀརྨ་པ་བཅུ་དྲུག་རིག་པའི་རྡོ་རྗེ། ས་སྐྱ་བདག་

ཆེན་ངག་དབང་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་རིན་པོ་ཆེ་སོགས་ཀྱིས་
གཙོས་རིས་སུ་མ་ཆད་པའི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་དུ་མ་ལས་སྨིན་
གྲོལ་གྱི་ཆོས་བཀའ་དུ་མ་གསན། སྔ་རྗེས་བོད་ཡུལ་དུ་ལན་མང་

ཕེབས་ཤངི ་བཤད་གྲྭ་དང་སློབ་གྲྭ་སོགས་ལ་དབང་ལུང་ཁྲིད་གསུམ་

ལོ་ནས་
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སྔ་འགྱུར་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ།

སྐབས་ཉེར་ལྔ་པའི་དྲན་དེབ།

ས་མཆོག་གི་བཀའ་དགོངས་བཞིན་རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་ཀོ་ལི་སྒལ་དུ་

སྤྱི་ལོ་ ༡༩༩༢ ཙམ་ལ་འཕགས་ཡུལ་རྫོགས་ཆེན་ཨོ་རྒྱན་བསམ་
གཏན་ཆོས་གླིང་གི་རྟེན་དང་བརྟེན་པ་བཞེངས་སྐྲུན་ལེགས་གྲུབ་བྱུང་

རྗེས་བཤད་གྲྭ་དང་སྒྲུབ་གྲྭ་གསར་འཛུགས་གནང་སྟེ་བཤད་སྒྲུབ་
ཟུང་འབྲེལ་གྱི་བསྟན་པ་ལ་རམ་འདེགས་བླ་ན་མེད་པ་ཞུས།

སྤྱི་ལོ་ ༡༩༩༥ ལོར་རྫོགས་ཆེན་ཤྲཱི་སེངྷ་དགེ་རྩ་ཚོགས་

པ་གསར་འཛུགས་མཛད་པས་ཉེ་འདབས་ཀྱི་བོད་མིའི་གཞིས་
ཆགས་དོན་ལྡན་གླིང་དང་རྒྱ་གར་གྱི་སྤྱི་ཚོགས་ལ་ཤེས་ཡོན་དང་

འཕྲོད་བསྟེན་སོགས་ཉེ་བར་མཁོ་བའི་ཡོ་བྱད་བསྒྲུབས་པ་སོགས་སྤྱི་

ཚོགས་ཞབས་ཞུའི་ཕྱག་ལས་གནང་བ་ལ་མང་ཚོགས་ནས་དགའ་

བསུ་ཆེན་པོ་ཐོབ།

སྤྱི་ལོ་ ༡༩༩༥ ལོ་ནས་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོའ ི་ཚོགས་གཞོན་

༧སྐྱབས་རྗེ་རྫོགས་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ།
༧

གྱི་ཐུགས་འགན་བཞེས་ཏེ་ད་ལྟའི་བར་ཕྱག་ལས་གནང་མུས་ཡིན་
པ་དང་། བཤད་སྒྲུབ་ཀྱི་བསྟན་པ་ལ་འཁོར་ལོ་གསུམ་གྱི་སྒོ་ནས་བྱ་

སྐྱབས་རྗེ་རྡོ་གྲུབ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་ཐུབ་བསྟན་ཕྲིན་ལས་

བ་བྱེད་བཞིན་པར་བསྟན་འགྲོའ ི་མགོན་དཔུང་དུ་འཚོ་ཞིང་གཞེས་པ་

དཔལ་བཟང་པོས་རྫོགས་ཆེན་སྐུ་ཕྲེང་དྲུག་པའི་ཡང་སྲིད་དུ་ངོས་

ལགས།

འཛིན་དང་ཁྲི་མངའ་གསོལ་མཛད།

སྐྱབས་རྗེ་བདུད་འཇོམས་འཇིགས་བྲལ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེའི་

༧

ཞལ་སྔ་ནས་པད་གླིང་ཆོས་སྐོར་དང་བདུད་འཇོམས་གཏེར་གསར།
སྐྱབས་རྗེ་དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེ་ནས་རིན་ཆེན་གཏེར་

༧

མཛོད་དང་། མཆོག་གླིང་གཏེར་མཛོད།

སྐྱབས་རྗེ་རྡོ་གྲུབ་རིན་

༧

པོ་ཆེའ་ི མདུན་ནས་སྔ་འགྱུར་བཀའ་མའི་དབང་ལུང་།

གཞན་ཡང་

རིས་སུ་མ་ཆད་པའི་མཁས་གྲུབ་རྣམས་ལས་མདོ་ཕྱོགས་ཀྱི་གཞུང་
བཀའ་པོད་ལྔ།

སྔགས་རྒྱུད་སྡེ་བཞིའམ་དྲུག་སོགས་ལ་གསན་

བསམ་མཐར་ཕྱིན་པར་མཛད།

སྤྱི་ལོ་ ༡༩༨༢ ལོར་བོད་ཀྱི་རྫོགས་ཆེན་མ་དགོན་དུ་སྐུ་

འཁོར་དང་བཅས་གདན་འདྲེན་ཞུས་པ་ལྟར་བོད་དུ་ཕེབས།

གོང་

༧
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སྔ་འགྱུར་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ།

སྐབས་ཉེར་ལྔ་པའི་དྲན་དེབ།

རཏ་ཇོ་ཏི་ Bharat Jyoti Award ཞེས་པའི་གཟེངས་རྟགས་དེ་
རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ལ་ཕུལ་ཡོད་པ་དང་། དེ་ནི་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་

ལོ་མང་རིང་རྒྱ་གར་གྱི་སྤྱི་ཚོགས་ཞབས་ཞུའི་ལས་རིགས་ཐོག་ཕྱག་
ལས་རླབས་ཆེན་གནང་བར་ངོས་འཛིན་གྱིས་ཆེ་བསྟོད་བྱས་པ་ཞིག་
ཡིན་འདུག

སྤྱི་ལོ་ ༡༩༩༥ ལོ་ནས་བཟུང་ད་ལྟའི་བར་དུ་སྔ་འགྱུར་

སྨོན་ལམ་ཆེན་མོའ ི་ཚོགས་གཙོ་གཞོན་པའི་ཐུགས་འགན་བཞེས་
ཤིང་། སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་སྐབས་ ༡༩་ ༢༡་ ༢༣་ བཅས་ཀྱི་རིང་

གསོལ་ཚིགས་ཀྱི་འགྲོ་གྲོན་ཡོངས་རྫོགས་བསྩལ་བའི་བཀའ་དྲིན་

བསྐྱངས་པས་མཚོན་རྒྱལ་བསྟན་སྤྱི་བྱེ་ལ་སྨན་པའི་མཛད་ཕྲིན་གྱིས་

དུས་འདའ་བཞིན་བསྟན་འགྲོའ ི་དཔལ་མགོན་དུ་བཞུགས་བཞིན་པ་
ལགས་སོ།།

སྐྱབས་རྗེ་སྨིན་གླིང་མཁན་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ།

༧

ཁྲོ་རུ་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་ཚེ་རྣམ་སྐུ་མདུན་ནས་ཡི་གེ་འབྲི་

ཀློག་དང་སྨན་གཞུང་ལ་སློབ་སྦྱོང་གནང་བ་དང། དེ་བཞིན་རྒྱ་གར་

ལྷོ་ཕྱོགས་སྔ་འགྱུར་མཐོ་སློབ་མདོ་སྔགས་རིག་པའི་འབྱུང་གནས་

གླིང་དུ་བཅུ་ཕྲག་རིག་པའི་གནས་ལ་སློབ་སྦྱོང་དཔྱིས་ཕྱིན་པར་
གནང་།

ཁྱད་པར་དུ་སྤྱི་ལོ་ ༡༩༨༤ ལོར་༧གོང་ས་མཆོག་དང་ལྷན་

དུ་༧སྐྱབས་རྗེ་དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་མདུན་ནས་སྒྱུ་
འཕྲུལ་གསང་བ་སྙིང་པོའ ི་ཆོས་སྐོར་ཡོངས་རྫོགས་ཞུས། གཞན་

ཡང་རྙིང་མའི་བླ་ཆེན་ཁག་གིས་གཙོས་རིས་སུ་མ་ཆད་པའི་བཤེས་
གཉེན་དམ་པའི་དྲུང་ནས་མདོ་རྒྱུད་མན་ངག་སོགས་ལ་ཐོས་བསམ་
མཛད་དེ། སྨིན་གླིང་མཁན་རབས་དགུ་པའི་མཛད་པ་བདག་གིར་
བཞེས། སྨིན་གྲོལ་གླིང་བཤད་གྲྭས་གཙོས་པའི་ཡུལ་གྲུ་དུ་མར་མདོ་
རྒྱུད་རྣམས་འཆད་སྤེལ་གནད་སྨིན་གནང་བཞིན་པ་མ་ཟད།

མཁོ་ཁྱིམ་སྤྲུལ་སྐུ་རིན་པོ་ཆེ།

སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༤ ཉིན་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལིར་

རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་རྒྱ་གར་རྒྱལ་སྤྱིའི་མཛའ་འབྲེལ་མཐུན་ཚོགས་
ཀྱིས།

སྤྱི་ཚོགས་ཞབས་ཞུའི་ལས་དོན་གཟེངས་ཐོན་བྱ་དགའ་བྷ་

མཁོ་ཁྱིམ་རིན་པོ་ཆེ་འགྱུར་མེད་མདོ་རྒྱུད་རྒྱ་མཚོ་མཆོག་ནི།

41

སྨིན་གླིང་མཁན་ཆེན་ངག་དབང་མཁྱེན་བརྩེ་ནོར་བུ་མཆོག་ནས་མཁོ་

སྔ་འགྱུར་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ།

སྐབས་ཉེར་ལྔ་པའི་དྲན་དེབ།

ཁྱིམ་དགོན་གྱི་མཆོག་སྤྲུལ་པདྨ་ཀུན་བཟང་རིན་པོ་ཆེའི་ཡང་སྲིད་

སྤྱིར་མཆོག་གསུམ་བདེན་པའི་བྱིན་མཐུ་དང་། བྱེ་བྲག་སྔ་འགྱུར་བ་

མཁོ་ཁྱིམ་དགོན་དུ་གོང་མའི་གདན་སར་མངའ་གསོལ་ཞུས། མི་རིང་

༧

དུ་ངོས་འཛིན་གནང་། བདེ་བར་གཤེགས་པ་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་

རྣམས་གདུང་ཤུགས་ཆིག་སྒྲིལ་ཐོག་ཕྱར་གྲུ་མཉམ་འདེགས་མཛད་

བློ་གྲོས་མཆོག་གི་སྐུའི་གཅེན་པོ་གཏེར་སྲས་འཆི་མེད་རིན་པོ་ཆེས་

པ་དང་།

སྐྱབས་རྗེ་རྣམ་པའི་ཐུགས་བསྐྱེད་སྨོན་ལམ། ཁྱད་པར་

༧

སྐྱབས་རྗེ་བདེ་བར་གཤེགས་པ་གྲུབ་དབང་པདྨ་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་

བར་སྨིན་གྲོལ་གླིང་དུ་ཆོས་ཞུགས་མཛད། ༧འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་

མཆོག་ཞིང་འདིའི་གདུལ་བྱ་མ་རྫོགས་བར་ལོ་ལྟར་སྨོན་ལམ་ཆེན་

གཞུང་ལུགས་རྣམས་ཀྱིས་གཙོས་བཀའ་གཏེར་དག་སྣང་གི་ཕྱག་

དེས་ན་བདག་ཅག་རྣམས་ནས་༧སྐྱབས་རྗེ་རིན་པོ་ཆེས་

བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས། སྨིན་གླིང་མཁན་ཆེན། གཅུང་ཡིད་བཞིན་

མོའ ི་ཚོགས་དབུར་ཆིབས་བསྒྱུར་བསྐྱངས་ནས་ལམ་སྟོན་བཀའ་དྲིན་

ནོར་བུ་རྣམས་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་དུ་བསྟེན་ཏེ། མདོ་སྔགས་

བསྐྱངས་པ་ཁོ་ན་ལས་བྱུང་བ་གོར་མ་ཆག

བཞེས་མ་ལུས་པ་ཉམས་འོག་ཏུ་ཚུད་པར་མཛད།

དབུས་སྔ་འགྱུར་བའི་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་བཀའ་དྲིན་རྗེས་

སྤྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོར་༧སྐྱབས་རྗེ་སྨིན་གླིང་ཁྲི་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་

དྲན་གྱིས་ཐུགས་དགོངས་ཟབ་མོ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཞུ་དགོས།

མན་ཀྲོན་དུ་༧སྐྱབས་རྗེ་ཁྲི་ཆེན་རྡོ་རྗེ་འཆང་མཆོག་གི་ཐུགས་བསྐྱེད་

པས་ཐུགས་དགོངས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་མི་ནུས། སྐྱེས་ཆེན་རྣམས་

མཆོག་དང་ལྷན་དུ་བྲོས་བྱོལ་གྱིས་རྒྱ་གར་བཀའ་བློན་སྦུག་ཏུུ་སྐུ་ལ་

ཐུགས་དགོངས་རྫོགས་ཐབས་ནི། སྟོང་གསུམ་གསེར་དང་། རི་

ཉེ་ཞོ་མེད་པར་བཙན་བྱོལ་དུ་ཕེབས། ཁྱད་པར་དུ་དྷེ་ར་དྷུན་ཀ་ལ་

ལུང་ནོར་གྱིས་བཀང་ནས་ཕུལ་ཡང་ཟང་ཟིང་གི་མཆོད་པ་ཡིན་
ཀྱི་ཐུགས་ལ་བརྣག་པ་ནི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་རྒྱས་པ་དང་།

བླ་ན་མེད་པ་ལ་བརྟེན་ནས་༧སྐྱབས་རྗེ་རྫོང་ནང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་དང་

སེམས་ཅན་ལ་བདེ་སྐྱིད་འབྱུང་བ་ཁོ་ན་ཡིན་པས་རང་རེ་རྣམས་ཀྱིས་

བཀའ་བགྲོས་ཀྱིས། བྱེས་ཀྱི་གདན་ས་འོག་མིན་ཨོ་རྒྱན་སྨིན་གྲོལ་

སྒྲུབ་པའི་མཆོད་པས་མཉེས་པར་བྱ་དགོས་ན། སྔ་འགྱུར་སྨོན་ལམ་

གླིང་གི་གཞི་རིམ་སློབ་གྲྭ། བཤད་གྲྭ། སྒྲུབ་གྲྭ། སྨན་ཁང་། ལྷ་བབས་

ཆེན་མོ་འདི་ཉིད་ཇི་སྲིད་བསྟན་པ་ནམ་གནས་བར། དད་ལྡན་དང་བ་

མཆོད་རྟེན་དང་བཅས་པ་སྔར་མེད་གསར་དུ་ཕྱག་བཏབ་གནང་བ་

འདྲེན་པ།

བཅས་ཀྱིས་གཙོ་བོར་མཚོན་ནས་རྒྱལ་བསྟན་སྤྱི་དང་གསང་ཆེན་སྔ་

པར་འགྱུར་བར་གཡོ་ཟོལ་དང་ལྟེམ་རྐྱང་མེད་པས་མཛད་དགོས།

འགྱུར་བའི་བསྟན་པ་ལ་བཀའ་དྲིན་བླ་ལྷག་ཏུ་ཆེ།

སྤྱི་ལོ་ ༡༩༨༧ ལོར་རྙིང་མའི་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་དབུ་བཙུགས་

གནང་བ་ནས་བཟུང་། ད་ལྟའི་བར་སྨོན་ལམ་གཞུང་གི་དངུལ་གཉེར་

གྱི་མཚན་གནས་ཐོག་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོར་ལོ་ལྟར་ཆེད་ཕེབས་ཀྱིས་
ཕྱག་ལས་གནང་དང་གནང་མུས་སུ་མཆིས།

རིན་པོ་ཆེ་གང་གི་དགོངས་འཆར་མདོར་བསྡུས།
སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་མི་ལོ་ ༢༥ འཁོར་བའི་ནང་སྨོན་ལམ་

ཚོགས་ཞུགས་པའི་གྲངས་འབོར་དང་ཕྱི་ནང་གི་མཐུན་རྐྱེན་གང་

ཅིའི་ཐད་ཚགས་ཚུད་པོ་དང་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་བྱུང་ཡོད་པ་ནི་

འབྱོར་ལྡན་བསོད་ནམས་གསོག་པའི་ཞིང་མཆོག་དམ་

42

སྔ་འགྱུར་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ།

སྐབས་ཉེར་ལྔ་པའི་དྲན་དེབ།

ཀྱི་ལས་གཞི་དབུ་ཚུགས་ནས་ད་ལྟའི་བར་ལས་ཚབ་ཅིག་གཏན་

འཇགས་སུ་བཞག་གནང་བ་སོགས་སྔ་འགྱུར་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་ལ་
ཕྱག་རྗེས་གོང་ན་མེད་པ་བཞག་ཡོད་པ་ནི་མིག་མཐོང་ལག་ཟིན་དུ་
གྱུར་ཡོད་པ་ལགས་སོ།།

རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་དགོངས་འཆར་ཉུང་བསྡུས།
སྐྱབས་རྗེ་བདེ་བར་གཤེགས་པ་གྲུབ་དབང་པདྨ་ནོར་བུ་

༧

རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་དབུས་དབུ་ལ་བཞུགས་པའི་སྐྱེས་ཆེན་དམ་
པ་གོང་མ་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་བསྐྱེད་སྨོན་ལམ་རྨད་དུ་བྱུང་ཞིང་བླ་ན་
མེད་པའི་མཛད་ཕྲིན་དང་། འོག་ན་ལས་སྣེ་ཡོངས་ཀྱིས་ལྷག་བསམ་

རྣམ་པར་དག་པའི་སྒོ་ནས་ཕྱར་བ་གྲུ་འདེགས་ཀྱིས་ཕྱག་ལས་གནང་
དང་གནང་བཞིན་པ་ལས་ལས་དོན་ཀུན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ལོ་རེ་

བཞིན་ཡར་ངོའ ི་ཟླ་ལྟར་འཕེལ་དང་རྒྱས་བཞིན་པ་ཞིབ་ཕྲ་ཀུན་གྱིས་

རི་མགོ་སྤྲུལ་སྐུ་རིན་པོ་ཆེ།

མཁྱེན་ཆུབ་ལྟར་ལགས་ན། སླད་མའི་ཆར་ཡང་༧སྐྱབས་རྗེ་རིན་

པོ་ཆེ་རྣམས་དང་མཁན་སྤྲུལ་བླ་སློབ་དགེ་འདུན་འདུས་པ་ཡོངས་

རི་མགོ་སྤྲུལ་སྐུ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ནི་སྦིར་དཔལ་ཡུལ་ཆོས་

ཀྱིས་དད་ལྡན་དང་བ་འདྲེན་པའི་མིག་རྒྱན་འབྱོར་ལྡན་བསོད་ནམས་

འཁོར་གླིང་གི་རྟེན་དང་བརྟེན་པ་གསར་བཞེངས་གནང་སྟེ་སློབ་གྲྭ་

གསོག་པའི་ཞིང་ས་བླ་ན་མེད་པ་རླབས་ཆེན་གྱི་བྱ་བ་འདི་རྒྱུན་སྲིང་

དང་བཤད་གྲྭ་འཛུགས་སྐྲུན་གནང་བ། མཚོ་པདྨར་ཟངས་མདོག་

ཐུབ་ཚེ། བསྟན་འགྲོར་སྨན་ངེས་པས་དེ་དེ་བཞིན་ཡོང་བའི་གསོལ་

དཔལ་རིའི་ཕོ་བྲང་ལེགས་གྲུབ་མཛད་པ་སོགས་བཤད་སྒྲུབ་ཀྱི་

འདེབས་སྨོན་ལམ་ཞུ་རྒྱུ་ལས་ངོས་ནས་དམིགས་བསལ་ལྷག་པོ་

བསྟན་པ་ལ་དོན་གྱི་ཐོག་ནས་ཞབས་འདེགས་ཞུ་མཁན་ཞིག་ཡིན།

ཞིག་བསྣན་རྒྱུ་མེད།

རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ནས་རྡོར་གདན་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་སྐབས་

གསུམ་པ་ནས་ད་ལྟའི་བར་དངུལ་གཉེར་གྱི་ལས་འགན་རྐང་འཛིན་
གནང་ཡོད་པ་དང་། སྨོན་ལམ་ཆེན་མོའ ི་ཆོས་སྒར་གསར་བཞེངས་

ཆེད་མཁོ་ཁྱིམ་སྤྲུལ་སྐུ་རིན་པོ་ཆེ་དང་ལྷན་དུ་ཧིན་སྒོར་འབུམ་བདུན་
ཅུ་དོན་བདུན་གྱི་ཞལ་འདེབས་མཐུན་འགྱུར་དུ་བསྕལ་བ།
གསར་པའི་གཟིགས་རྟོག་གི་འགན་བཞེས་པ།

ཆོས་སྒར་

ཆོས་སྒར་གསར་

བཞེངས་ཀྱི་ས་གཞིའི་ཐད་རྩོད་ཉོག་བྱུང་བ་ལ་ནང་སྒྲིག་ཡོང་བའི་
ཆེད་རོགས་འདེགས་བླ་མེད་དུ་ཞུས་པ། ཆོས་སྒར་གསར་བཞེངས་
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སྔ་འགྱུར་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ།

སྐབས་ཉེར་ལྔ་པའི་དྲན་དེབ།

སྤྲུལ་སྐུ་ཨ་འཇམ།
སྤྲུལ་སྐུ་ཨ་འཇམ་ལགས་ནི་སྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༤ ལོར་སྨོན་ལམ་

ཕྱག་མཛོད་ཀུན་བཟང་།

ཆེན་མོའ ི་ཚོགས་མིའི་ནང་འཛུལ་ཞུགས་གནང་སྟེ་སྤྱི་ལོ་ ༡༩༩༦

ཙམ་ནས་བཟུང་ད་ལྟའི་བར་མི་ལོ་བཅུ་ཕྲག་ལྷག་བརྒལ་བའི་རིང་།

ཕྱག་མཛོད་ཀུན་བཟང་ལགས་ནི་ལོ་ངོ་དྲུག་གི་སྐབས་སུ་རྒྱ་

སྨོན་ལམ་ཆེན་མོར་ཕེབས་མཁན་གྱི་དགོན་སྡེ་ཁག་ལ་མགྲོན་བརྡ་

གར་དུ་ཕེབས། སྐུ་ཚེ་གང་པོར་༧སྐྱབས་རྗེ་གྲུབ་དབང་རིན་པོ་ཆེའ་ི

གཏོང་བ་དང་། བླ་ཆེན་མཁན་སྤྲུལ་ལས་སྣེ་དང་བཅས་པའི་སྡེ་གཉིས་

སྐུ་སྒེར་དྲུང་ཡིག་གི་ཕྱག་ལས་གནང་། སྤྱི་ལོ་ ༡༩༦༣ ལོར་ཕྱག་

ཀྱི་དགེ་འདུན་འདུས་པ་ཡོངས་ཀྱི་དཔུང་རྟགས་བཟོ་བ། དེ་བཞིན་
བཞུགས་ཤག་དང་ལམ་གྲོན་དོ་དམ།

བཏབ་པའི་ཐེག་མཆོག་རྣམ་གྲོལ་བཤད་སྒྲུབ་དར་རྒྱས་གླིང་གི་ཕྱི་
ནང་གི་བཀོད་པ་རྣམས་དེང་རབས་ཅན་དུ་བསྐྲུན་པ་ལ་གོང་ན་མེད་

སྨོན་ལམ་ཆེན་མོའ ི་ནང་

པའི་མཛད་རྗེས་བཞག་ཡོད་པ་ནི་༧སྐྱབས་རྗེ་གྲུབ་དབང་རིན་པོ་ཆེས་

འཛུལ་ཞུགས་ཀྱི་ཆེད་ཕྱོགས་སྡེ་ཁག་ནས་འབྱོར་བའི་སྙན་ཞུ་ཡིག་

ཐུགས་མཉེས་པོ་གནང་ཚུལ་ལས་དཔོག་ཐུབ་པ་དང་། དམ་པ་ཁོང་

ཆ་ཁག་ལ་དེ་ལུགས་ཞིབ་འཇུག་གི་འགན་ཁུར་ཡོད་པ་དང་། ད་ལྟའི་

ནི་༧སྐྱབས་རྗེ་གྲུབ་དབང་རིན་པོ་ཆེའི་ཕྱག་གཡས་པ་ལྟ་བུར་གྱུར་

བར་དུ་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོའ ི་དྲྭ་རྒྱའི་སྟངས་འཛིན་གནང་ཡོད་པ་བཅས་

ཡོད།

སྔ་འགྱུར་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོར་བཀའ་དྲིན་ཆེ་བའི་མི་སྣ་ཞིག་ཡིན།

སྤྱི་ལོ་ ༡༩༩༤ ལོར་རྒྱལ་ཡོངས་སྔ་འགྱུར་རྙིང་མའི་འཛམ་

གླིང་ཞི་བདེའི་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོའ ི་རྒྱུན་ལས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་སྔ་
འགྱུར་རྙིང་མའི་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོའ ི་དབྱིན་ཇིའི་དྲུང་ཡིག་ཏུ་བསྐོ་

བཞག་མཛད་པ་ནས་སྐུ་ཚེ་མ་གཤེགས་ཀྱི་བར་ཕྱག་ལས་ཧུར་ཐག་
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གནང་བ་དཔེར་ན། སྨོན་ལམ་ཆོས་སྒར་གྱི་གྱོད་གཞི་ནང་སྒྲིག་བཏང་

སྔ་འགྱུར་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ།

སྐབས་ཉེར་ལྔ་པའི་དྲན་དེབ།

བ་སོགས་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་ཚགས་ཚུད་ཡོང་བ་ལ་ཁ་ཞེ་ངོ་ལྐོག་མེད་

འཛིན་རིམ་བརྒྱད་པའི་བར་སློབ་སྦྱོང་བྱས།

པའི་བྱས་རྗེས་བཞག

དེ་ནས་ཝཱ་རཱ་ཎ་སཱིའ་ི མཐོ་

སློབ་ཏུ་འཛུལ་ཞུགས་གནང་སྟེ། མཁན་རིན་པོ་ཆེ་ཚེ་དབང་རྒྱ་མཚོ་

སྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༣ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢༨ ཉིན་མཆིན་པའི་ནད་ཀྱི་རྐྱེན་

དང་ལྷན་སྦྱངས་པ་མཐར་ཕྱིན་ཏེ་ཨཱཙཱརྻའི་གོ་གནས་བླངས།

པས་ང་ཚོ་དང་ཞལ་གྱེས། དམ་པ་ཁོང་སྐུ་གྲོངས་པ་ནས་བཟུང་རྣམ་

སྤྱི་ལོ་ ༡༩༨༠ ལོར་ལྷོ་ཕྱོགས་རྣམ་གྲོལ་གླིང་དུ་ཕེབས། དེ་

གྲོལ་གླིང་དང་ལྷག་པར་དུ་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོར་གསབ་ཏུ་མེད་པའི་

ནས་རྣམ་གྲོལ་གླིང་དུ་༧སྐྱབས་རྗེ་གྲུབ་དབང་རིན་པོ་ཆེའ་ི དགོངས་པ་

བར་སྟོང་ལྷག་ཡོད་པ་ནི་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོར་ཡུན་རིང་པོའ ི་བར་ཕྱག་

ལྟར་དགོན་པ་དང་འབྲེལ་བའི་རྩིས་ཁྲ་དང་ཕྱག་མཛོད་ཀྱི་འགན་རྐང་

ལས་གནང་མཁན་རྣམས་ཐུགས་ཕམ་གནང་ཚུལ་དེས་ར་འཕྲོད་

འཛིན་ཐོག་ད་བར་ཕྱག་ལས་གནང་མུས་ཡིན། ཁོང་ནི་ནམ་རྒྱུན་

བྱུང་ཡོད།

ནས་ཉམ་ཆུང་བ། རྒྱུད་དྲང་བ། ལྷག་བསམ་ལྷད་མེད་གནང་མཁན་

ཞིག་ཡིན་པ་ནི་གཟུར་གནས་རྣམས་ཀྱི་མདུན་ན་ཡོངས་གྲགས་ཡིིན།
སྤྱི་ལོ་ ༡༩༨༩ ལོ་ནས་སྔ་འགྱུར་རྙིང་མའི་འཛམ་གླིང་ཞི་

བདེའི་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་དབུ་ཚུགས་ནས་ལོ་ངོ་གསུམ་གྱི་རྗེས་སུ་
སྐྱབས་རྗེ་གྲུབ་དབང་རིན་པོ་ཆེ་དང་རྙིང་མའི་བླ་ཆེན་རྣམ་པས་སྨོན་

༧

ལམ་རྒྱུན་ལས་སུ་བསྐོ་བཞག་མཛད་དེ། དངུལ་གཉེར་གྱི་ལས་

རོགས་གནང་ནས་ད་ལྟའི་བར་སྨོན་ལམ་དང་འབྲེལ་བའི་རྩིས་ཁྲའི་
ཐོག་ཚགས་ཚུད་ཡོང་བ་ལ་རམ་འདེགས་བླ་ན་མེད་པ་ཞུས་ཡོད།

ཕྱག་མཛོད་གྲགས་པ་མཆོག་གི་དགོངས་འཆར་ཉུང་བསྡུས།
རིན་པོ་ཆེ་ཁོང་གིས་ཡིད་ཆེས་གནང་བཞག་དུས་དེའི་དོན་

༧

དག་ལ་ངས་ལས་པ་རེད་མ་གཏོགས། གཞན་ང་ལ་འཇོན་ཐང་གང་
ཡང་ཡོད་མ་རེད། མཁོ་ཁྱིམ་རིན་པོ་ཆེ་དང་རི་མགོ་སྤྲུལ་སྐུ་ཡང་

གྲུབ་དབང་རིན་པོ་ཆེ་ཁོང་ཉིད་ལ་བལྟས་ནས་མཉམ་རུབ་བྱས་

༧

པ་རེད། མགོ་བྱེད་མཁན་༧སྐྱབས་རྗེ་རིན་པོ་ཆེ་ཁོང་གི་བཀའ་དེ་མ་

བཅག་ནས་དེ་འདྲ་བྱུང་རེད་མ་གཏོགས། གཞན་པ་ག་རེ་འཇོན་ཐང་

ཨཱཙཱརྻ་ཕྱག་མཛོད་གྲགས་པ།

ཡོད་རེད། ང་ཚོ་མི་རེ་རེ་ལ་གང་ཡང་ཡོད་མ་རེད། རིན་པོ་ཆེ་ཁོང་

གིས་གཅིག་ལས་ཤག
ོ ་གསུངས་དུས། ག་རེ་ལས་སོང་ནའང་ཁོང་

ཕྱག་མཛོད་གྲགས་པ་ལགས་ནི། སྤྱི་ལོ་ ༡༩༦༡ ལོར་རྒྱ་

གར་དུ་ཕེབས་ནས་མཻ་སོར་སྦེལ་ཀོབ་ཉིན་སློབ་གཞི་རིམ་སློབ་གྲྭར་
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གི་བཀའ་དྲིན་གྱིས་འགྲིགས་འགྲོ་གི་འདུག རིན་པོ་ཆེ་ཁོང་རང་ཡིན་

སྔ་འགྱུར་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ།

སྐབས་ཉེར་ལྔ་པའི་དྲན་དེབ།

ནའང་སྐུ་སྲོག་སྐར་ཆ་ཐ་མ་ལ་མ་ཐུག་བར་སྙུན་བསྡད་ན་ཡང་སྨོན་
ལམ་ལ་ཕེབས་གནང་སོང་།

དགོན་པ་དང་བསྟན་པའི་དོན་དག་ལ་༧རིན་པོ་ཆེ་ཁོང་གི་

བཀའ་དེ་མ་བཅག་ནས་བསྡད་པ་རེད། ལྷག་བསམ་མེད་ཟེར་ཡ་ད་

ཅི་ཡོད་མ་རེད་དེ། ཡོད་མེད་སོ་སོས་དཀའ་ལས་རྒྱག་ཚུལ་དེ་རེད།

ལམ་འགྲོ་རྒྱུག་བསྡད་ཡ་ལ་ད་ལྟ་ལོ་ཉི་ཤུ་རྩ་ལྔའི་བར་སྡུག་ག་གང་
ཡང་རེད་མ་སོང་།

རྡོ་རྗེ་གདན་ཟེར་དུས་རྐུན་མ་ཇག་པ་མི་སྡུག་

ཆགས་ཡོད་སའི་ས་ཆ་དེ་ལ་མིག་བཙུམས་ནས་བསྡད་བཞག་དུས་
གཅིག་རེད་འགྲོ་བ་རིན་པོ་ཆེ་ཁོང་རང་གི་བཀའ་དྲིན་རེད། ང་ཚོ་ནི་
སྨོན་ལམ་དགུ་བཅུ་གོ་གསུམ་ལོར་མགོ་བཙུགས་ནས་བཟུང་འགན་
བླངས་ཏེ་ད་ལྟའི་བར་དུ་ལྷག་བསྡད་པ་རེད། དངོས་གནས་ད་འཇོན་

དགོན་བྱང་མཁན་པོ་ཆོས་དབང་།

གྱི་མི་འདུག ཡིན་ནའང་ལྷ་ཆོས་སྐྱོང་གི་བཀའ་དྲིན་གྱིས་ད་ལྟའི་

བར་དུ་ཁ་ཆག་སྣ་རལ་སྡུག་པོ་གང་ཡང་རེད་མ་སོང་།

མཁན་པོ་ཆོས་དབང་ལགས་ནི། དགོན་བྱང་སྐུ་གོང་མ་ངག་

ངས་ག་རེ་བྱས་པ་དེ་རིན་པོ་ཆེ་ཁོང་རང་གི་ཐུགས་རྗེ་བཀའ་

དྲིན་རེད་མ་གཏོགས་གང་ཡང་མེད།

དབང་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་ལ་སྐྲ་ཕུད་ཕུལ་བ་དང་ཆོས་དབང་ཞེས་པའི་

མཁོ་ཁྱིམ་རིན་པོ་ཆེ་དང་རི་

མགོ་སྤྲུལ་སྐུ་ཁོང་རྣམ་པ་གཉིས་ཀྱང་དེ་ག་རང་རེད།

མཚན་གྱི་ཅོད་པཎ་བསྩལ། ཆུང་དུས་ནས་རྡོར་གླིང་བོད་གཞུང་སློབ་

རིན་པོ་ཆེའ་ི

གྲྭར་འཛིན་རིམ་བརྒྱད་པའི་བར་གསན་བསམ་བྱས།

བཀའ་མ་བཅག་པའི་སྒོ་ནས་ཤུགས་བརྒྱབས་པ་རེད། ལྷག་བསམ་

སྤྱི་ལོ་ ༡༩༦༩ ལོར་སྔ་འགྱུར་རྙིང་མའི་དབུ་འཛིན་༧སྐྱབས་

མེད་པ་ད་ཅི་མ་རེད། སྤྲུལ་སྐུ་ཁོང་རྣམ་པ་གཉིས་ཀྱིས་དེ་འདྲ་བྱས་
འོང་དུས།

རྗེ་བདུད་འཇོམས་འཇིགས་བྲལ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེེའི་བཀའ་དགོངས་

ང་རང་ལའང་བློ་ཁོག་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཐམ་པ་རྙེད་ཀྱི་འདུག

བཞིན་ཝཱ་རཱ་ཎ་སཱིའི་ཆེས་མཐོའ ི་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་དུ་རྙིང་

ག་རེ་ཡིན་ནའང་ཁོང་རྣམ་པ་ཚོས་མཁྱེན་གྱི་རེད། ག་རེ་ཡོད་པ་དེ་

མའི་ཁོངས་སུ་ཆེད་ཕེབས་གནང་སྟེ་མཁན་ཆེན་ཚེ་དབང་རྒྱ་མཚོ་

བཀའ་འདྲི་ཞུ་གིན་ཞུ་གིན་མཉམ་དུ་ལས་ཀྱི་ཡོད་པས། ལས་བཞག་

དང་ལྷན་ལོ་ངོ་དགུའི་རིང་མཁན་ཆེན་དཔལ་ལྡན་ཤས
ེ ་རབ། མཁན་

པ་དེ་བློ་བདེ་པོ་དང་གང་ཡང་འཚེར་དགོས་ཡ་མི་འདུག རིན་པོ་ཆེ་

ཆེན་ཐུབ་བསྟན་བརྩོན་འགྲུས་ཀྱིས་གཙོས་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་དུ་

ཁོང་གི་བཀའ་མ་བཅག་ནས་མིག་བཙུམས་ནས་བསྡད་པ་རེད། ཚང་

མ་ལས་ཕྱི་ནང་གཉིས་ཀའི་ཤས
ེ ་བྱ་ལ་སྦྱངས་པ་མཐར་ཕྱིན།

མས་འགན་འཁུར་རོགས་བྱེད་ན་ཡག་པོ་འདུག

སྤྱི་ལོ་ ༡༩༧༨ ལོར་ Samdong Senior Sec-

ondary School ལ་བོད་དགེའ་ི ཕྱག་ལས་གནང་བ་དང་། སྤྱི་
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ལོ་ ༡༩༨༥ ལོར་འབྲས་གཞུང་ཆོས་དོན་བློན་པོ་ལ་ཆེན་སྒོམ་ཆེན་

སྔ་འགྱུར་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ།

སྐབས་ཉེར་ལྔ་པའི་དྲན་དེབ།

རིན་པོ་ཆེའ་ི བཀའ་དགོངས་བཞིན་འབྲས་གཞུང་སྔ་འགྱུར་བཤད་གྲྭ་

ཐུབ་བསྟན་མདོ་སྔགས་ཆོས་གླིང་དུ་འབྲས་གཞུང་གི་ཁྲིམས་མཐུན་
བཞིན་མཁན་པོར་བསྐོ་བཞག་བྱས་པ་ནས་བཟུང་ད་བར་ཡུལ་དེའི་

ནང་པའི་སློབ་གཉེར་བ་རྣམས་ལ་ནང་དོན་རིག་པའི་སྒོ་ནས་བཤད་
ཁྲིད་སློབ་སྟོན་མཛད་མུས་ཡིན།

སྤྱི་ལོ་ ༡༩༨༩ ཙམ་ནས་སྔ་རབས་བོད་ཀྱི་ལྟ་གྲུབ་སྐོར་

ཉམས་ཞིབ་ཀྱིས་དཔྱད་རྩོམ་བྲིས་ཏེ་སྤྱི་ལོ་ ༡༩༩༡ ལོར་ (Dr of

Philoshopy) ཞེས་པའི་མཚན་གནས་བཞེས། སྤྱི་ལོ་༡༩༩༧

ལོར་འབྲས་ལྗོངས་སྔ་འགྱུར་རྙིང་མའི་དགོན་སྡེ་ཁག་དང་ལྷན་སྣང་
མཛད་རྡོ་རྗེ་ལགས་དང་མཁན་པོ་རྣམ་གཉིས་ཀྱིས་འགན་རྐང་འཛིན་
གྱིས་རྡོར་གདན་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་གོ་སྒྲིག་ཞུས།

ལ་ཆུང་ཆོས་ཉིད་གདུང་འཛིན་རིན་པོ་ཆེ།

སྤྱི་ལོ་ ༡༩༩༨ ལོར་སྔ་འགྱུར་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོའ ི་འགན་

འཛིན་ཚོགས་མིར་བསྐོ་བཞག་མཛད་པ་ནས་བཟུང་ད་ལྟའི་བར་སྨོན་

ལ་ཆུང་རིན་པོ་ཆེ་ནི།

ལམ་ནམ་ཡིན་ལ་ཕེབས་ཏེ་སྨོན་ལམ་དྲུང་ཆེའ་ི ཕྱག་ལས་གནང་ནས་

གཉེར་གནང་བ་དང་།

སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་བདེ་འཇགས་ཀྱི་ངང་ཚོགས་ཐུབ་པའི་ཆེད་མང་

ཆུང་དུས་ལ་ཆུང་སློབ་གྲྭར་སློབ་

ལ་ཆུང་ཇོ་བོ་ལྷ་བྲིས་པ་ཚུལ་ཁྲིམས་རྡོ་རྗེ་

མཆོག་བརྒྱུད་དེ་༧སྐྱབས་རྗེ་བདུད་འཇོམས་རིན་པོ་ཆེའ་ི སྐུ་མདུན་དུ་

ཚོགས་ལ་ཕུགས་རྒྱང་གཉིས་སུ་ཕན་པའི་བཀའ་སློབ་དང་གནད་ལ་

ཆེད་བཅར་གྱིས་བྱང་གཏེར། གཏེར་གསར་སོགས་ཀྱི་དབང་ལུང་

ཁེལ་བའི་ལམ་སྟོན་གནང་བ་སོགས་སྔ་འགྱུར་བ་སྤྱི་དང་རྡོར་གདན་

གསན། ༧སྐྱབས་རྗེ་སྟག་ལུང་རྩེ་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ། ཡབ་རྗེ་རིག་འཛིན་

སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་ལ་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀྱི་ཐོག་ནས་རོགས་འདེགས་

གྲགས་པ་སོགས་ཀྱིས་གཙོས་པའི་སྔ་འགྱུར་རྙིང་མའི་བླ་ཆེན་རྣམས་

གནང་བའི་སྐུ་དྲིན་བླ་ན་མེད་པ་ཞིག་ཡིན།

ལས་ཀྱང་ཟབ་ཆོས་ཀྱི་བདུད་རྩི་བཞེས་པའི་གོ་སྐབས་ཐོབ། དམ་པ་

ཁོང་ནི་འབྲས་ལྗོངས་རིགས་ཆོས་གཏེར་སྟོན་དཔལ་ཧཱུྂ་རི་པའི་གདུང་
རབས་དགུ་པ་དང་ལ་ཆུང་དགོན་པའི་བསྟན་བདག་ཀྱང་ཡིན།

སྤྱི་ལོ་ ༡༩༩༨ ཙམ་ནས་འབྲས་ལྗོངས་མངའ་ཁུལ་ནས་རིན་

པོ་ཆེ་མཆོག་རྡོར་གདན་སྔ་འགྱུར་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོའ ི་འགན་འཛིན་
ཚོགས་མིར་བསྐོ་བཞག་གནང་བ་ནས་བཟུང་ལོ་ལྟར་སྨོན་ལམ་ཆེན་
མོར་ཕེབས་ཏེ་བཀའ་སློབ་ལམ་སྟོན་གནད་དུ་སྨིན་པ་བརྒྱུད་མར་
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གནང་བ་སོགས་བཀའ་དྲིན་གཞལ་དུ་མེད་པ་ལགས།

སྔ་འགྱུར་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ།

སྐབས་ཉེར་ལྔ་པའི་དྲན་དེབ།

Bhu Tsering

དུ་འབྱོར་ནས་མཻ་སོར་ལུགས་བསམ་གཞིས་ཆགས་སུ་གཏན་སྡོད་
བྱས། ༡༩༩༥ ལོ་ནས་བཟུང་ད་ལྟའི་བར་རྡོར་གདན་སྔ་འགྱུར་སྨོན་

སྐུ་ཞབས་སྣང་མཛད་རྡོ་རྗེ།
སྣང་མཛད་རྡོ་རྗེ་མཆོག་ནི།

ལམ་ཆེན་མོའ ི་ཆོས་སྒར་རྟེན་བརྟེན་པ་དང་བཅས་པ་བཞེངས་པའི་
སྐབས་ཀྱི་ཨར་ལས་དོ་དམ་པའི་གཙོ་འགན་ཁུར་གནང་ཡོད། སྨོན་

འབྲས་གཞུང་དྲུང་ཆེ་ཟུར་པ་

ལམ་བཞུགས་སྒར་གྱི་ས་ཆའི་རྩོད་གླེང་གི་རྐྱེན་གྱིས་ཁོང་ཉིད་ཟླ་

དང་རྡོར་གདན་བྱང་ཆུབ་མཆོད་རྟེན་འཛིན་སྐྱོང་དྲུང་ཆེའ་ི ཕྱག་ལས་

བ་གཅིག་ལྷག་བཙོན་ཁང་ནང་བཞུགས་དགོས་པའི་སྐུ་ངལ་ཡང་

གནང་བཞིན་པ་དང་། འབྲས་གཞུང་དགོན་གནས་ལས་ཁུངས་ཀྱི་

མྱངས་ཡོད། ད་ལྟའི་བར་དུ་ཨར་ལས་དོ་དམ་པའི་རྩིས་པ་དང་། ཨར་

དྲུང་ཆེ་གནང་བཞིན་པའི་སྐབས་ཏེ།

ལས་ཀྱི་གཙོ་སྐྱོང་པ་བཅས་ཀྱི་འགན་ཁུར་གནང་ནས་སྨོན་ལམ་ཆེན་

སྤྱི་ལོ་ ༡༩༩༥ ཙམ་ནས་འབྲས་ལྗོངས་མངའ་ཁུལ་ནས་རྡོར་

མོའ ི་ཆོས་སྒར་ལེགས་གྲུབ་བྱུང་བར་ལྷག་བསམ་ལྷོད་མེད་ཀྱི་ཞབས་

གདན་སྔ་འགྱུར་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོའ ི་འགན་འཛིན་ཚོགས་མིར་བསྐོ་

ཞུ་ཕུལ་ཡོད།

བཞག་གནང་བ་ནས་བཟུང་ད་བར་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་ཚོགས་སྐབས་

དེ་བཞིན་ཁོང་གི་ཕྱག་རོགས་སུ་ཨ་ཁུ་སྐྱ་རེངས་ལགས་

དཀའ་ངལ་ཇི་བྱུང་སེལ་ཐབས་སོགས་ལ་ཕན་རླབས་ཧ་ཅང་ཆེ་བས་
བཀའ་དྲིན་གཞལ་བར་དཀའ་འོ།།

༼ཁོང་ཉིད་ད་ལྟ་སྐུ་འཚོ་བཞུགས་མེད།༽

ཡོད་ལ། ཁོང་རྣམ་པ་གཉིས་ཀྱིས་ཀྱང་མི་ལོ་བཅུ་ཕྲག་ལྷག་གི་རིང་

སྨོན་ལམ་ཞུགས་སྒར་ཨར་ལས་ཚན་པའི་ལས་མི་བཀོད་བྱུས་དང་

སྨོན་ལམ་ཆེན་མོའ་ི བཞུཌ་སྒར་གྱི་ལས་མི་རྣམ་པ།
བུ་ཚེ་རིང་ནི།

དངུལ་གཉེར་གྱི་འགན་གཙང་ཁུར་གྱིས་ཞབས་ཞུ་ལྷོད་མེད་གནང་
ཡོད།

༡༩༥༩ ལོའ ི་དུས་འགྱུར་སྐབས་ཕ་མ་

གཉིས་དང་ལྷན་རྒྱ་གར་ཤར་ཕྱོགས་ཨ་སམ་བརྒྱུད་སྐྱབས་བཅོལ་

དང་ཅོ་མགྲིན་བཟང་ལགས་གཉིས་
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སྔ་འགྱུར་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ།

སྐབས་ཉེར་ལྔ་པའི་དྲན་དེབ།

ལོ་ ༢༡༡༨ ལྕགས་མོ་ལུག སྤྱི་ལོ་ ༡༩༩༡ ལོར་༧སྐྱབས་རྗེ་ཞིང་

གཤེགས་དམ་པ་གྲུབ་དབང་པདྨ་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་བླ་ན་
མེད་པའི་ཐུགས་བསྐྱེད་འོག་ཐོག་མར་དབུ་བརྙེས་ཤངི ་། ལས་ཁུངས་
འདི་ནས་ད་ལྟའི་བར་བློ་གསལ་རིག་པའི་སྒོ་འབྱེད་དེབ་ཕྲེང་དྲུག་ཅུ་
ལྷག་ཙམ་འདོན་སྤེལ་བྱས་ཡོད།

ལྷག་པར་དུ་སྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༢ ནས་བཟུང་༧སྐྱབས་རྗེ་གྲུབ་དབང་

རིན་པོ་ཆེའ་ི བཀའ་དགོངས་གཞིར་བཟུང་ཐོག བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་དང་
རྩོམ་རིག་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་རྒྱ་ཆེ་སའི་དགོས་མཁོར་དམིགས་ནས་ལོ་

རེར་རྩོམ་ལུས་སྣ་མང་ཅན་གྱི་དུས་དེབ་《པདྨའི་རང་མདངས》འདོན་
ཐེངས་གཉིས་རེ་དང་། སྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ནས་བཟུང་བོད་རྒྱུད་ནང་

བསྟན་ངོ་སྤྲོད་ལ་དམིགས་ཏེ་ལོ་རེར་དབྱིན་ཡིག་དུས་དེབ་《དཔལ་

སྔ་འགྱུར་རིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་ལྷན་ཁང་ངོ་
སྤྲོད་མདོར་བསྡུས།

ཡུལ་དུས་བབ》 (Palyul Times) ཅེས་པ་འདོན་ཐེངས་གཅིག་
རེ་པར་སྐྲུན་འགྲེམས་སྤེལ་བྱེད་མུས་ཡིན་པར་མ་ཟད། སྤྱི་ལོ་ ༡༩༩༨

ལོའ ི་སྔ་འགྱུར་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་སྐབས་དགུ་པ་ནས་བཟུང་ད་ལྟའི་

སྔ་འགྱུར་རིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་ལྷན་ཁང་ནི། རྒྱལ་བ་དཔལ་

བར་གྱི་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོའ ི་དྲན་དེབ་ལས་རེ་གཉིས་ཤག
ི ་མ་གཏོགས་

ཡུལ་བའི་གདན་ས་གཉིས་པ་ཐེག་མཆོག་རྣམ་གྲོལ་བཤད་སྒྲུབ་
དར་རྒྱས་གླིང་གི་ཡན་ལག་ལས་ཁུངས་ཤག
ི ་ཡིན་ལ།

མང་ཆེ་ཤོས་སྔ་འགྱུར་རིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་ཁང་གིས་རྩོམ་སྒྲིག་

བོད་རྒྱལ་

བྱས་དང་བྱེད་བཞིན་པ་ཡིན་ནོ།།

སྔ་འགྱུར་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོའ་ི ཉིན་བཅུའི་རིང་གི་འགྲོ་གྲོན་གཙོ་བོའ་ི རིགས།
ཨང་།

དོན་ཚན།

འགྲོ་གྲོན་སྒོར།

༡

ཉིན་རེའ་ི ཚོགས་མཆོད་དང་མེ་ཏོག་གི་མཆོད་པར།

༦༥༠༠༠ དྲུག་ཁྲི་ལྔ་སྟོང།

༤

གསོལ་ཇ་བོད་ཇ་རྐྱང་པར།

༡༤༥༠༠ ཆིག་ཁྲི་བཞི་སྟོང་ལྔ་བརྒྱ།

༢

༣
༥

༦

༧

ཉིན་གང་གི་ཞལ་ལག་དུས་གཉིས་དང་གསོལ་ཇ་བཞེས་བག་བཅས་ལ།
གསོལ་ཇ་དང་བཞེས་བག་ཐེངས་གཅིག་ལ།
གསོལ་ཇ་དང་གྲོ་མངར། (Biscuit)

༢༠༠༠༠༠ ཉིས་འབུམ།
༥༠༠༠༠ ལྔ་ཁྲི།

༡༨༠༠༠ ཆིག་ཁྲི་བརྒྱད་སྟོང་།

ཉིན་རེའ་ི གློག་མཆོད་ལ།

༡༥༠༠༠ ཆིག་ཁྲི་ལྔ་སྟོང་།

སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་སྐབས་གཅིག་རིང་གི་གསོལ་ཚིགས་ལ།

འབུམ་ ༢༠ ནས་ ༢༥ ནང་ཚུན་ཡིན།

དགེ་འདུན་པའི་གྲངས་འབོར་མང་ཉུང་ལ་གཙོ་བོར་ལྟོས་རྒྱུ་ལས་འགྲོ་གྲོན་རིགས་རྣམས་མཐའ་གཅིག་ཏུ་དེ་ལྟར་ཡིན་པའི་ངེས་པ་མེེེད།
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སྔ་འགྱུར་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ།

ལ་དྭགས་ཆོས་རྗེ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་གསུང་འཕྲིན།

སྐབས་ཉེར་ལྔ་པའི་དྲན་དེབ།

སྐྱབས་གནས་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ།།

པའི་སྨོན་འདུན་ཞུ་རྒྱུུ་དང༌། ལྷག་པར་དུ་མཁན་སློབ་ཆོས་གསུམ་གྱི་རིང་

ཚུགས་པ་ནས་ད་བར་མི་ལོ་ཉེར་ལྔའི་རིང་མུ་མཐུད་ནས་རྒྱུན་བསྐྱངས་

བར་ཆད་གང་ཡང་མེད་པར་འགྲུབ་པའི་སྨོན་འདུན་ཞུ།

ཕྲན་རང་ལ་བསམ་འཆར་བཤད་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་གནང་བ་ལ་

ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

ལུགས་དྲི་མ་མེད་པ་འདི་ཉིད་ཕྱོགས་དུས་ཀུན་ཏུ་དར་ཞིང་རྒྱས་པ་དང་དེ་

རྙིང་མའི་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་འདི་ཉདི ་ཐོག་མར་དབུ་

འཛིན་གྱི་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་བཞེད་དོན་ཐམས་ཅད་འགལ་རྐྱེན་

ཐུབ་པ་དེ་དཔེ་མི་སྲིད་པའི་ཡག་པོ་རེད། དུས་ཚོད་སྙིགས་མ་འདི་འདྲའི་

སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་འདི་ཉིད་ཐོག་མར་སྲོལ་གཏོད་གནང་མཁན་

ནང་ཡང་བླ་མ་གོང་མ་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་བསྐྱེད་བྱིན་རླབས་ལ་བརྟེན་ནས་

སྐྱབས་རྗེ་དར་ཐང་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ལ་གུས་པས་སྙིང་ཐག་

སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་འདི་ཉིད་འགལ་རྐྱེན་བར་ཆད་གང་ཡང་མེད་པར་མུ་

པ་ནས་གུས་འདུད་ཞུ་རྒྱུ་དང༌། ཁྱད་པར་དུ་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་འདི་ཉིད་མུ་

མཐུད་ནས་ཚོགས་ཐུབ་པ་བྱུང་བ་རེད།

མཐུད་ནས་ཚོགས་ཐུབ་པ་ལ་ཐུགས་བསྐྱེད་བླ་ན་མ་མཆིས་པའི་སྒོ་ནས་

སྔ་འགྱུར་རྙིང་མའི་༧སྐྱབས་རྗེ་རྣམ་པ། མཁན་པོ་རྣམ་པ། དེ་

ལམ་སྟོན་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་བཀའ་དྲིན་མཚུངས་པ་མེད་པ་༧སྐྱབས་རྗེ་བདེ་

བཞིན་དུ་སྡེ་གཉིས་ཀྱི་དགེ་འདུན་འདུས་པ་དང་བཅས་པ་དེ་གར་སྨོན་

བར་གཤེགས་པ་གྲུབ་དབང་པདྨ་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེར་བཀའ་དྲིན་རྗེས་དྲན་

ལམ་ཚོགས་དགོས་པའི་དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བོ་ནི། འཛམ་གླིང་ཞི་བདེ་

གྱི་གུས་འདུད་ཞུས་པ་ཡིན།

ཆེད་དུ་རེད།

འདུན་བཅས།

དང་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་འདི་ཉིད་འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་ཡོངས་ལ་

སྐྱབས་རྗེ་རིན་པོ་ཆེ་གང་གི་ཡང་སྲིད་རིན་

༧

པོ་ཆེ་མྱུར་དུ་སླར་ཡང་གླིང་འདིར་བདག་ཅག་གདུལ་བྱ་རྣམས་ཀྱི་བགོ་

ཕན་པའི་སླད་དང༌། འཛམ་གླིང་རྒྱལ་ཁམས་ཀུན་ཏུ་དར་སྤེལ་འབྱུང་བའི་

སྐལ་དུ་ཕེབས་ནས་རླབས་ཆེན་གྱི་བཞེད་དོན་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པའི་སྨོན་

གོང་ས་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་གཙོས་རིས་མེད་

༧

ཀྱི་བསྟན་འཛིན་སྐྱེས་བུ་རྣམས་སྐུ་ཚེ་བརྟན་པ་དང་འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་

ལ་དྭགས་ཆོས་རྗེ་སྤྲུལ་སྐུ་ནས་སྒོ་གསུམ་གུས་པ་ཆེན་པོས་ཕུལ།

ཀུན་ལ་ཕན་པའི་རླབས་ཆེན་གྱི་ཕྲིན་ལས་འབད་མེད་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་

སྐྱབས་རྗེ་རྫོགས་ཆེན་རིན་པོ་ཆེའི་གསུང་འཕྲིན།

༧

སྔ་འགྱུར་རྒྱལ་ཡོངས་རྙིང་མའི་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་སྐབས་ཉེར་ལྔ་

ཞིག་བྱེད་སའི་རྗེས་དྲན་ཙམ་དུ་བྱས་ན་དོན་དམ་པའི་རྗེས་དྲན་ཁྱད་པར་

ཚོགས་གཉིས་ཀྱི་སྐྱབས་གནས་འདུས་པའི་ཚོགས་ལ་གུས་པ་ཆེན་པོའ ི་

ཚོས་ཁྲ་ཁྲ་ཤིག་ཤིག་ཟང་ངེ་ཟིང་ངེ་ཙམ་དུ་ལོག་སོང་ན་འགྲོ་གྲོན་རྫོགས་

པར་ཕེབས་པའི་༧སྐྱབས་རྗེ་སྟག་ལུང་རྩེ་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེས་དབུས་པའི་

བ་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་འགྲོ་བ་སྨོས་སུ་མེད་ཕྱིར་དེ་ལུགས་ཀུན་གྱིས་ཐུགས་
བསམ་ཟོལ་མེད་བྱེད་དགོས་ངེས་སུ་སོང་ཡོད།

རབ་བྱུང་ངུར་སྨྲིག་གི་སྡེ་དང་། གོས་དཀར་ལྕང་ལོ་ཅན་གྱི་མཆོད་པའི་སྡེ་

ཕྱག་དང་བཅས།

བྱེད་ཙམ་དུ་འགྱུར་འགྲོ་བ་ལས་དགེ་མཚན་གཞན་དབེན་པས། དེས་ན་

དམིགས་བསལ་ཞུ་བྱར་མ་མཆིས་ཀྱང་ད་ལོ་གནས་

སྔ་འགྱུར་སྨོན་ལམ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོས་དབུས་པའི་ཚོགས་མི་

ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་སོགས་ཀྱི་འགྲོས་ལྟར་ཉེར་ལྔའི་རྗེས་དྲན་ཞིག་བྱེད་ཀྱི་

རྣམས་ཀྱིས་སྔར་ལྷག་རིག་པ་བསྒྲིམས་ཏེ། སྔ་འགྱུར་གྱི་སྐྱེས་ཆེན་དམ་

ཡོད་པ་འདི་ཉིད་ལད་ཟློས་ཙམ་མིན་པར། མི་ལོ་ཉེར་ལྔའི་རིང་རང་ལུགས་

པ་གཤེགས་ཟིན་རྣམས་ཀྱི་ཡེ་ཤས
ེ ་ཀྱི་སྤྱན་ངོར་མི་གནོང་པ་དང་བཞུགས་

སྔ་འགྱུར་བའི་༧སྐྱབས་རྗེ་དམ་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཐུགས་རྗེ་བྱིན་རླབས་ཀྱི་

བཞིན་པ་ཁོང་རྣམ་པའི་ཐུགས་རེ་བཞིན་འགྲུབ་པའི་ཆོ་ག་ཕྱག་ལེན་རེར་

ཤུགས་ཕྱུང་ནས་འདས་པའི་ལོ་དེ་དག་གི་རིང་བསགས་པའི་དགེ་རྩ་

རྣམས་རྗེས་སུ་དྲན་ཏེ། བསྔོ་བ་དང་སྨོན་ལམ་ཟབ་མོའ ི་དགེ་རྩ་སླར་གསོ་

ཁྱད་པར་དུ་ཡང་ང་
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འགྱུར་ཐུབ་པའི་རེ་བ་དང་སྨོན་ལམ་ཡོད། གཞན་ལོ་ལྟར་ཞུ་བཞིན་པ་

སྔ་འགྱུར་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ།

སྐབས་ཉེར་ལྔ་པའི་དྲན་དེབ།

ལས་དམིགས་ཀྱིས་བསལ་ཏེ་ཞུ་བྱ་གང་ཡང་མ་མཆིས་སོ། །མཐའ་དོན་

རྒྱས་ཤངི ། འགྲོ་བའི་སྡུག་བསྔལ་མཐའ་དག་ཡོངས་སུ་གཞིལ་ཐུབ་པའི་

པ་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་དགོངས་བཞིན་རྒྱལ་བསྟན་རིན་པོ་ཆེ་ཕྱོགས་བཅུར་

བདུན་པའི་མིང་འཛིན་པ་ཐུབ་བསྟན་འཇིགས་མེད་བློ་གསལ་དབང་པོ་ནས།

སྨོན་འདུན་ཟབ་མོ་དང་བཅས།

མཁན་སློབ་ཆོས་གསུམ་གྱི་རང་ལུགས་སྔ་འགྱུར་བའི་བསྟན་འཛིན་དམ་
པ་རྣམས་ཀྱིས་གཙོས། ཕྱོགས་དང་རིས་སུ་མ་ཆད་པའི་སྐྱེས་ཆེན་དམ་

བོད་རབ་བྱུང་ ༡༧ པའི་ཆུ་སྦྲུལ་ཁྲུམས་སྟོད་ཟླ་བའི་ཚེས་ ༢༥ ཉིན་རྫོགས་སྤྲུལ་

སྨིན་གླིང་མཁན་ཆེན་མཆོག་གི་གསུང་འཕྲིན།
ཙམ་མ་ཟད་ལོ་ལྟར་ཕྱོགས་མཐའ་ཁག་ནས་ཀྱང་གནས་སྐོར་བ་ཁྲི་ཕྲག་

དེ་ཡང་བདག་ཅག་གི་སྟོན་པ་མངོན་པར་སངས་རྒྱས་པའི་

གནས་མཆོག་ཁྱད་པར་ཅན་དུ།

མང་པོ་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོར་བསྟུན་ཏེ་ཡོང་གི་ཡོད་པ་ལགས་ན།

བགྲང་བྱ་ཉེར་ལྔའི་རིང་སྔ་འགྱུར་སྨོན་

ཐམས་ཅད་ཀྱང་གཙོ་བོ་སྔ་འགྱུར་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་ཚུགས་ཐུབ་པའི་ཉེར་

ལམ་ཆེན་མོ་ཚོགས་ཐུབ་པ་བྱུང་བ་འདི་ནི་གཙོ་བོ་ཞིང་གཤེགས་ཀྱི་
སྐྱབས་རྗེ་དམ་པ་རྣམས་དང་།

ལེན་ཉག་གཅིག་ཡིན་པས་འདུས་ཚོགས་ཀུན་གྱིས་སླད་མར་ལོ་རེ་ནས་

ཞལ་དངོས་སུ་བཞུགས་པའི་སྐྱབས་རྗེ་

རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་བགྲེས་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་བསྐྱེད་དང་སྐུ་དྲིན།

ལོ་རེ་གང་ཐད་སྨོན་ལམ་ཚགས་ཚུད་དང་།

བསྟན་པའི་

དགོན་སྡེ་ཁག་ནས་དགེ་

འདུན་པ་རྣམས་ཆ་ཚང་སྨོན་ལམ་ཆིབས་བསྒྱུར་བསྐྱང་གནང་མཛད་

སྦྱིན་བདག་ཁག་གི་མཐུན་འགྱུར་གྱི་ཉེར་ལེན་ཉག་གཅིག་ལ་བརྟེན་ནས་
བྱུང་བ་ཡིན་པས་ཚང་མས་བཀའ་དྲིན་རྗེས་དྲན་མཛད་གལ་ཆེ།

དེ་དག་

དེ་འདུས་ཚོགས་ཞལ་གྲངས་ཇེ་མང་དུ་གཏང་རྒྱུ། སྐྱབས་རྗེ་རྣམ་པའང་

མ་འོངས་

བསྟན་པའི་མཛད་བྲེལ་ཆེ་ཞིང་སྐུ་ངལ་དང་འོ་བརྒྱལ་ཡོད་སྲིད་ཀྱང་། འདི་

པར་ཡང་མུ་མཐུད་ནས་ཇི་སྲིད་བསྐལ་པ་མ་སྟོང་བར་དུ་སྨོན་ལམ་ཆེན་

ལས་ལྷག་པའི་བསྟན་འགྲོའ ི་དོན་ཆེན་ཡོད་མི་སྲིད་པས་ངེས་པར་ཚོགས་

མོ་འདི་ཉིད་ཚུགས་ཐུབ་པའི་རེ་བ་དང་སྨོན་ལམ་གནང་རྒྱུ་གནད་ཆེ་སྟེ།

ཕེབས་མཛད་གནང་གལ་ཆེ་བས་གུས་པས་རེ་བསྐུལ་དང་གསོལ་

དགེ་འདུན་འདུས་སྡེ་ཁྲི་ཚོ་བརྒལ་བ་དང་། བླ་སྤྲུལ་མཁན་པོ་བཅས་སྟོང་

འདེབས་ཀྱང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

ལ་ཉེ་བ་འཛོམས་པའི་འདུས་ཚོགས་ཆེན་པོ་འདི་འདྲས་གནས་དུས་ཁྱད་

གཞན་ཡང་རང་རེ་སྔ་འགྱུར་བའི་བསྟན་གྲལ་དུ་སྐྱེས་པ་དག་ད་

པར་ཅན་དུ་གཤིན་གསོན་ཡོངས་ཀྱི་ཆེད་སྐྱབས་འཇུག་དང་སྨོན་ལམ་

སྔོན་ཡན་ཆད་དག་སྣང་འོ་ཆུ་གཅིག་ཏུ་འདྲེས་ཏེ་སྟོན་པ་གཅིག་གི་བསྟན་

གནང་བ་འདི་ཉིད་ནི་སྟོང་གསུམ་གསེར་གྱིས་བཀང་སྟེ་མཆོད་པ་ལས་

པ། བླ་མ་གཅིག་གི་སློབ་མ་ལྟར་ནང་ཕན་ཚུན་ཤནི ་ཏུ་མཐུན་པར་གནས་

ལྷག་པའི་ཕན་ཡོན་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡོད་པར་སེམས་པས། རྒྱལ་བསྟན་དར་

ཐུབ་པ་བྱུང་བ་ཡང་། ༧སྐྱབས་རྗེ་གོང་མ་རྣམས་ཀྱི་བཀའ་དྲིན་ཉག་གཅིག་

ཞིང་རྒྱས་ལ་འགྲོ་ཀུན་བདེ་བའི་རྒྱུ་རུ་འགྱུར་ངེས་ཤངི ་། འཛམ་གླིང་གོ་ལ་

ཧྲིལ་པོ་འདི་ཙམ་དུ་མ་ཟད་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་འདིར་ནད་མཚོན་མུ་

ཡིན་པ་དང་།

གེ་དམག་འཁྲུག་སོགས་སྐལ་ངན་དུས་ཀྱི་རྒུད་པ་མཐའ་དག་ཡོངས་སུ་

ད་ཕན་ཆད་ཀྱང་སྔ་འགྱུར་བ་ཙམ་མ་ཟད་བོད་བརྒྱུད་ནང་

བསྟན་གྱི་གྲུབ་མཐའ་འཛིན་པའི་དགེ་འདུན་འདུས་པའི་སྡེ་ཀུན་ཀྱང་།

བསལ་ཞིང་། གནས་སྐབས་ཙམ་ལ་བསམས་ན་ཡང་རྒྱ་བལ་འབྲུག་

ཐུགས་མཐུན་ཁྲིམས་གཙང་གི་བྱ་བས་དུས་འདའ་བ་ཞིག་མཛད་གལ་ཆེ་

གསུམ་གཙོས་ཕྱི་ནང་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ཏུ་གནས་པའི་རང་རེ་སྔ་འགྱུར་

བ་ནི། སོ་སོ་ཐར་པའི་མདོ་ལས། དགེ་འདུན་མཐུན་པ་བདེ་བ་སྟེ། །ཞེས་

མཇལ་ཏེ་རྒྱལ་བསྟན་སྤྱི་དང་། བྱེ་བྲག་གསང་ཆེན་སྔ་འགྱུར་བའི་བསྟན་

དང་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་མཐུན་འབྲེལ་དང་གུས་བཀུར་སྟོན་པ་གཅིག་གི་བསྟན་

རིང་ལུགས་འཛིན་པ་དག་གནས་གཅིག་ཏུ་འཛོམས་ཏེ་ཕན་ཚུན་ངོ་ཤེས་

གསུངས་པ་ལྟར་དགེ་འདུན་འདུས་པའི་སྡེ་ཀུན་ཚུལ་ཁྲིམས་དང་ལྟ་བ་ཆོ་

ཤིང་མཐུན་ལམ་ཡོང་བ། བསྟན་པའི་སྐྱེས་ཆེན་རྣམས་ཀྱང་ལྷན་ཅིག་ཞལ་

ག་འཚོ་བ་རྣམས་མཐུན་པ་བདེ་བའི་རྒྱུ་ཡིན་པ་གསུངས་པ་ལྟར།

པ་མི་ཉམས་གོང་འཕེལ་ཉམས་པ་སོར་ཆུད་སླད་ལོ་ལྟར་བཀའ་གྲོས་ཞིབ་
བསྡུར་གྱིས་བསྟན་པའི་བྱ་བ་རླབས་ཆེན་མཛད་དང་མཛད་བཞིན་པ། དེ་

དུས་

པ། གྲུབ་མཐའ་གཅིག་གི་ཆོས་བརྒྱུད་དུ་བཟུང་ནས་གནས་པ་མཛད་རྒྱུ་
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དང་།

ཡང་མཐུན་པར་གནས་པ་ཁོ་ན་ཙམ་གྱིས་ཆོག་གམ་སྙམ་ན་དེ་ཙམ་

སྔ་འགྱུར་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ།

སྐབས་ཉེར་ལྔ་པའི་དྲན་དེབ།

གྱིས་ཀྱང་མ་ཡིན་ཏེ། ཀློག་པ་ཐོས་བསམ། སྤོང་བ་བསམ་གཏན། བྱ་བ་

གནད་ཀྱི་བདུད་རྩི་སྙིང་ལ་སིམ། །ཞེས་གསུངས་པ་དགོངས་མངའ་བཞིན་

བསླབ་པ་གསུམ་གྱི་ཉམས་ལེན་དང་། ལུང་སྡེ་སྣོད་གསུམ་ལ་འཆད་ཉན་

གཉིས་ཀྱིས་གཙོས་སྔ་འགྱུར་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོའ ི་ཞལ་འདོན་ཁག་དང་དེ་

ལགས་ན་དེ་ལྟར་ཐུགས་ངེས་མཛད་རྒྱུ་དང་།

ལས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་སྟེ། གཙོ་བོ་འཁོར་ལོ་གསུམ་གྱི་མཛད་པ་སྐྱོང་དགོས་

འཇམ་དཔལ་མཚན་བརྗོད་དང་འཕགས་པ་བཟང་པོ་སྤྱོད་པའི་སྨོན་ལམ་

པ་ཡང་། མཐུན་པ་རྣམས་ནི་དཀའ་ཐུབ་བདེ། །ཞེས་གསུངས་པས་ལམ་

མིན་རྣམ་ཀུན་ཉིན་རེའི་ཞལ་འདོན་དགེ་སྦྱོར་གང་དང་གང་གནང་སྐབས་

ཡང་བདེ་བའི་རྒྱུར་གསུངས་ན། ཐུགས་མཐུན་ཁྲིམས་གཙང་ཐོག་དང་པོ་

སྦྱོར་བ་སེམས་བསྐྱེད་དང་མི་འབྲལ། དངོས་གཞི་དམིགས་མེད་ཀྱིས་

མདོ་རྒྱུད་ཀྱི་གཞུང་ལུགས་ཁག་ལ་ལེགས་པར་གཟིགས་ཏེ་སློབ་གཉེར་

རྩིས་ཟིན།

ཡང་དག་ཞིག་ངེས་པར་དུ་མ་མཛད་ན། རང་ཅག་སྔ་འགྱུར་བ་ཡིན་པར་

པ་ཡིན་པས། གྲྭ་བཙུན་སྔགས་གསུམ་དང་འཛམ་གླིང་གང་སར་གནས་

རྣམ་གཉིས་ཀྱིས་གཙོས་དམ་པ་གོང་མ་དག་གི་ཞལ་གསུང་མདོ་རྒྱུད་

པའི་སྐྱེ་བོ་ཕོ་མོ་ཀུན་གྱིས་དེ་བཞིན་མཁྱེན་གལ་ཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་། དེ་

གཞུང་འགྲེལ་པོ་ཏི་བརྒྱ་ཕྲག་ལོང་བ་ཡོད་པ་དག་ལ་ཕྱག་ཙམ་རེ་བཙལ་

ནས་སྔ་འགྱུར་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་ཉིན་གྲངས་བཅུའི་རིང་འདིར་འདུས་ཆོས་

ནས་སྐྱབས་སུ་མཆི་ཟེར་བ་ཁོ་ནས་བཞག་ན་ཤིན་ཏུ་ཕངས་པའི་གནས་

གྲོགས་ཕོ་མོ་ཀུན་གྱིས་ཡུལ་མི་ལ་ཕན་ཚུན་འཛིང་རྩོད་མི་ཤོར་བ་དང་།

དེས་ན་ད་ལྟའི་དུས་རབས་འདི་སློབ་སྦྱོང་གི་དུས་རབས་དང་

ཅུང་ཟད་ཙམ་རེ་མ་འགྲིག་པ་བྱུང་ན་ཡང་བཟོད་སྒོམ་གྱིས་མ་འོངས་པར་

མཐུན་ལམ་གྱི་དུས་རབས་ཤིག་ཏུ་གོམ་ཁ་ཕྱོགས་ནས་འཛམ་གླིང་འདི་
སྐྱོད་བཞིན་པའི་སྐབས་རང་ཅག་རྣམས་ཀྱང་།

གནས་སྐོར་དང་སྨོན་ལམ་འཚོགས་རྒྱུ་སོགས་གང་ཐད་ལ་ཐུགས་བསམ་

ཐོག་མར་གཞུང་སྡེ་སྣོད་

རྒྱ་ཆེ་ཙམ་བཞེས་ན། མུ་འཐུད་དེ་ནང་པའི་ཆོས་ལུགས་ཁག་སུ་ཡིན་རུང་

གསུམ་དང་། སྔགས་རྒྱུད་སྡེ་དྲུག་པོ་ཐོས་པས་གཏན་ལ་ཕབ། བསམ་
པས་སྒྲོ་འདོགས་བཅད།

གནས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་འདིར།

སྒོམ་པས་ཉམས་སུ་ལེན་ནུས་པ་ཞིག་བྱུང་ཚེ་

འཕྲད་པ་འོང་བས་དེས་ན་ཕན་ཚུན་བསྟུན་མཁས་དགོས་གལ་ཤནི ་ཏུ་ཆེ་བ་

སྒོམ་གསུམ་ཡ་མ་བྲལ་བ་ཞིག་གནང་གལ་ཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ལྷག་པར་

དང་།

དུ་ནང་རྒྱུད་ཡོ་ག་སྡེ་གསུམ་པོ་དག་ལ་ཚེ་འདིར་ཁྲིད་ལུང་ཙམ་རེ་དང་

ཁག་ལ་དེ་བས་ཀྱང་མིང་ཆད་ངན་པ་བཟོས་ཏེ་ཕན་ཐོགས་མེད་པའི་

ཀྱི་ཚན་ཁ་ཧ་ཅང་ཆེ་བར་སེམས་ཏེ། ཀུན་མཁྱེན་མི་ཕམ་རྒྱ་མཚོའ་ི ཞལ་

སྟེང་། གནོད་ཆེར་བསྐྱལ་ན་འདི་ཕྱི་གཉིས་ཕུང་གྱི་རྒྱུ་ལས་མ་འདས་པས་

ནས། ཟབ་མོའ ི་ནང་རྒྱུད་སྡེ་གསུམ་དགོངས་པའི་བཅུད། །ཐུན་མིན་མན་

ཕེབས་བཞུགས་ཀྱི་སྐབས་ཡུལ་མི་དང་མཐུན་ལམ།

ངག་གསང་བའི་ལམ་མཆོག་ནས། །འཇའ་ལུས་ཆོས་སྐུར་གཤེགས་པའི་

ཡུལ་མི་ལ་གུས་

ཞབས། རྩོད་རྙོག་སོགས་གཏན་ནས་མི་ཡོང་བ་ཞིག་ངེས་པར་དུ་གནང་

ངོ་མཚར་འབར། །ཞེས་གསུངས་པས་ད་རེས་སྔ་འགྱུར་བའི་གདན་གྲལ་

རོགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

དུ་སྐྱེས་ཏེ་གསུང་རབ་ཟབ་མོ་དག་ལན་རེ་ཙམ་མཇལ་བའི་སྐལ་བ་བྱུང་

མཐའ་དོན་དུ་རྒྱལ་བ་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་རིན་

སྔོན་བསགས་བཟང་པོ་ཞིག་མེད་ན་རྒྱུད་སྡེ་ཟབ་མོ་དག་དང་

པོ་ཆེ་འདི་ཉིད་དར་ཞིང་རྒྱས་ལ་ཡུན་དུ་གནས་པ་དང་། དེ་འཛིན་གྱི་སྐྱེས་

དེས་ན་རང་ཉིད་སྐལ་བ་རེ་བཟང་སྙམ་པའི་ཐོག་

ཆེན་དམ་པ་རང་རེ་རྣམས་ཀྱི་མེ་ཏོག་གང་ལ་ཕོག་པའི་ལྷ་སྐལ་འཕགས་

ནས་གཅེས་སྤྲས་སུ་གནང་སྟེ་ནང་རྒྱུད་སྡེ་གསུམ་ཆ་ལག་དང་བཅས་པ་

མཆོག་ཕྱག་ན་པདྨོ་ངུར་སྨྲིག་གར་གྱི་རྣམ་རོལ་རྒྱལ་མཆོག་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་

ལ་མཚན་ལྡན་གྱི་བླ་མའི་དྲུང་ནས་ཅི་ཐུབ་གང་ཐུབ་ཀྱིས་ཐོག་མར་ཞུས།

བཞི་པ་ཆེན་པོ་མཆོག་དང་། ཁྱབ་བདག་འཁོར་ལོའ ི་མགོན་པོ་སྐྱབས་རྗེ་

དེ་རྗེས་རང་རང་གི་ཤེས་ཚོད་དང་ནུས་ཚོད་ལ་སྦྱར་ཏེ་བསམ་བྱུང་ཤེས་

རྩེ་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་བཤད་སྒྲུབ་ཉིན་བྱེད་ཕྲིན་ལས་དཔལ་བཟང་པོ་མཆོག་

རབ་ཀྱིས་དཔྱད། སྒོམ་པས་ཉམས་སུ་ལེན་ནུས་ན་དེ་ལས་བཟང་བ་དང་

རྣམ་གཉིས་ཀྱིས་དབུས་རིས་མེད་བསྟན་འཛིན་ཀུན་སྐུ་ཚེ་ཡུན་དུ་བརྟན་

དེ་ལས་གལ་ཆེ་བ་ཅི་ཞིག་མཆིས་ཏེ། མང་དུ་ཐོས་པ་ལུང་གི་སྤྲིན་འཁྲིགས་

ཤིང་། །ཕ་རོལ་རྒོལ་འཇོམས་རིགས་པའི་གློག་འཕྲེང་འབར། །མན་ངག་

ལྷག་པར་དུ་གྲྭ་བཙུན་ཁག་ནས་དེ་བས་ཀྱང་བཟོད་སྒོམ་མ་བྱས་

ན་ནང་པ་ཀུན་དང་ཁྱད་པར་རང་རེ་སྔ་འགྱུར་བའི་ཆོས་བརྒྱུད་འཛིན་པ་

མཇལ་བ་ལས་མ་ཐུབ་ན་ཡང་ལན་རེ་རྣ་བར་ཐོས་པ་ཙམ་ཡང་བྱིན་རླབས་

འཕྲད་པ་དཀའ་བས།

གནས་སྐོར་དང་སྨོན་ལམ་འཚོགས་

དགོས་སྟབས་ཡུལ་མིའ་ི མཐུན་འགྱུར་དང་རོགས་རམ་འོག་དཀའ་ངལ་མི་

དོན་གྱི་སྔ་འགྱུར་བ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡིན་པས་ངེས་པར་དུ་ཐོས་བསམ་

བ་ཡང་།

རྗེས་བསྔོ་བས་རྒྱས་ཐེབས་པ་ཞིག་བྱུང་ན་ཚོགས་བླ་ན་མེད་

པ་དུས་ཐུང་ངུ་ཞིག་ནང་རྫོགས་ཐུབ་པའི་ཐབས་ཁྱད་པར་ཅན་དང་ལྡན་

རློམ་སྟེ་ལྟ་བ་མཐོ་སྙེག་ཙམ་གྱིས་ཅི་ཞིག་ཕན་ཏེ། ཀུན་མཁྱེན་རོང་ཀློང་

སུ་གྱུར།

ཁྱད་པར་དུ་རྒྱུད་རྒྱལ་
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པ་དང་། ལྗོངས་འདིའ་ི གཙོས་ཐ་གྲུ་ཀུན་ལ་ནད་མུག་མཚོན་འཁྲུག་སོགས་

སྔ་འགྱུར་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ།

སྐབས་ཉེར་ལྔ་པའི་དྲན་དེབ།

ལྷག་པར་དུ་བོད་གངས་ཅན་ལྗོངས་སུ་

འདིར་འདུས་པ་ཡོངས་ནས་སྐྱབས་སྨོན་གྱི་མཚམས་སྦྱོར་ཡང་དག་རེ་

ཚེ་སྲོག་ཡན་ཆད་ནས་བདེན་དོན་གྱི་ཆེད་དུ་འབུལ་དགོས་པའི་སྐབས་

མཁན་ཆེན་སྤྲུལ་མིང་པས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༥ ཉིན།

ཉེར་འཚེ་མཐའ་དག་ཞི་བ་དང་།

མཚོན་ན་སྣོད་བཅུད་ཡོངས་རྫོགས་སྟོང་ལ་ཉེ་ཞིང་།

གནང་རོགས་ཞེས་གསོལ་བ་ཕུར་ཚུགས་སུ་འདེབས་པ་བཅས།

ཉིན་མཚན་ཀུན་ཏུ་

རང་དབང་དང་བྲལ་བས་མནར་གཅོད་ཁོ་ན་མྱོང་དགོས་ཐུག་པ། རང་གི་

འཕགས་ཡུལ་བྱང་ཕྱོགས་རྡེ་ར་རྡུན་ས་ལའི་ནགས་ཀྱི་ཁྲོད་ནས་སྨིན་གླིང་

མཁོ་ཁྱིམ་རིན་པོ་ཆེའི་གསུང་འཕྲིན།
བསྐལ་བཟང་གི་སངས་རྒྱས་སྟོང་རྩ་འཚང་རྒྱ་བའི་གནས་

ལོ་རེ་ལོ་རེའི་ཕྱག་ལས་གནང་སྒོས་དགོན་སྡེ་ཆེ་ཁག་རྣམས་ཀྱིས་དབུ་

མཆོག་རྡོ་རྗེ་གདན་དུ་སྐྱབས་རྗེ་དར་ཐང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་ཐུགས་
བསྐྱེད་བླ་ན་མེད་པས།
ཆེ།

ཁྲིད་པའི་རྙིང་དགོན་ཆེ་ཕྲ་ཡོངས་ནས་གནང་རྒྱུ་དང་། ལས་བྱེད་གསར་

སྐྱབས་རྗེ་གྲུབ་དབང་པདྨ་ནོར་བུ་རིན་པོ་

བསྐོས་གནང་ནས་ད་ལྟ་བར་མི་ལོ་ ༢༥ འཁོར་བ་རེད། ཐོག་མ་ནས་

༧

སྐྱབས་རྗེ་བྱ་བྲལ་རིན་པོ་ཆེ་རྣམ་གཉིས་ཀྱིས་དབུས། རྒྱ་བལ་

༧

ད་ལྟའི་བར་བྱས་ནས་ཚོགས་ཕེབས་ཡོང་ནས།

འབྲུག་གསུམ་ནས་སྔ་འགྱུར་དགོན་སྡེ་ཁག་གི་བླ་སྤྲུལ་མཁན་སློབ་

རྣམ་པའི་ཐུགས་བཞེད་བཀའ་སློབ་དགོངས་དོན་གཞིར་གཟུང་ལོ་རེ་ནས་

དགེ་སྔགས་བཙུན་གསུམ་ཇི་སྙེད་གདན་ཞུ་གནང་ནས། རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་

ལོ་རེར་ཚོགས་ཕེབས་བླ་སྤྲུལ་མཁན་སློབ་དགེ་སྔགས་བཙུན་གསུམ་

པོ་འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གྱི་མཚན་བརྗོད་དང་། སྨོན་ལམ་གྱི་རྒྱལ་

ཕེབས་མཁན་མང་དུ་ཕྱིན་པ་དང་།

པོ་འཕགས་པ་བཟང་པོ་སྤྱོད་པ་གཉིས་ལོ་རེར་འབུམ་ཐེར་བརྒལ་བ་ལོ་
ངོ་གསུམ་རིང་བསགས་སྒྲུབ་དང་།

སྐྱབས་རྗེ་རིན་པོ་ཆེ་

༧

ཚོགས་ཆོས་འགྲིམ་རྒྱུ་དང་ཞལ་

འདོན་གསུང་རྒྱུ་གང་སར་སྤུས་དག་ཏུ་འགྲོ་བཞིན་པ་ཚང་མས་མཁྱེན་

མཆོད་སྤྲིན་སྣ་ལྔས་ནམ་མཁའི་

གསལ་ལྟར་ལ། དེ་བཞིན་ལོ་རེ་ལོ་རེའ་ི གོ་སྒྲིག་ཞུ་མཁན་དགོན་སྡེ་ཁག་

འོད་མདངས་འགྱུར་བ་སྤྲོ་འབུལ་མཛད་པའི་དགེ་ཚོགས་རླབས་པོ་

དང་། ལས་བྱེད་རྣམས་ནས་མྱོང་གོམས་ཀྱིས་ཚགས་ཚུད་དུ་འགྲོ་བཞིན་

ཆེར། ༧སྐྱབས་རྗེ་རྣམ་པ་ཐུགས་ཀྱི་དགྱེས་པ་རབ་ཀྱི་རྩེ་མོར་སོན་ནས།

པར་མ་ཟད།

རྣམ་པ་ལྷན་རྒྱས་བཀའ་བསྡུར་གྱིས་གནས་མཆོག་ཁྱད་པར་ཅན་རྡོ་

ཆོས་བཞིན་བྱས་ན་ཆར་བཞིན་འབེབས་ཟེར་བའི་དཔེ་བཞིན་

དད་སྦྱིན་ཁག་ནས་རྟེན་རྩར་ཆེད་དམིགས་ཕུལ་བ་རྣམས་ཟུར་བཅད་

རྗེ་གདན་དུ་དགེ་ཚོགས་རླབས་ཆེན་འདི་ལྟ་བུ་ད་ལན་ལོ་གསུམ་གྱི་

ཀྱིས།

སྐྱབས་རྗེ་རྫོང་གསར་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་ས་ཆ་

༧

མཇུག་སྒྲིལ་བ་མ་ཡིན་པར་ཇི་སྲིད་ནམ་གནས་བར་འཚོགས་ཐུབ་པ་

ཨེ་ཀར་ལྔ་གསོལ་བསྩལ་བཀའ་དྲིིན་ཆེ་བའི་སྟེང་། སྨོན་ལམ་ཚོགས་པ་

མཉམ་འདེགས་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་ནའང་། གཙོ་བོ་༧སྐྱབས་རྗེ་དར་ཐང་རིན་པོ་

དང་། བཞུགས་ཤག་སོགས་གཞན་འགྲན་བྲལ་བ་གསར་བཞེངས་གྲུབ་

དགོས་རྒྱུའི་བཀའ་སློབ་དང་།

མཐུན་རྐྱེན་ཐད་ང་ཚོ་ཚང་མས་ཕྱར་གྲུ་

ནས་ས་ཆ་གང་འཚམ་གསར་གཟིགས་གནང་སྟེ་དེ་སྟེང་གཙུག་ལག་ཁང་

ཆེ་མཆོག་གིས་དགོངས་བཞེད་རྒྱ་གང་ཆེར་གནང་དགོས་གསུངས་
གསལ་ལྟར།

ནས་ཚོགས་ཕེབས་སྡེ་ཚན་སོ་སོར་བཞུགས་ཁང་དང་། བཞུགས་གདན།

སྐྱབས་རྗེ་དར་ཐང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་དེ་བཞིན་ཞལ་

༧

བཞེས་བཀའ་དྲིན་བསྐྱངས།

སླར་རྗེས་ལོའ ི་སྨོན་ལམ་སྐབས་སླད་ཕྱིན་

གཟིམས་ཆས། ཆུ་གློག་སོགས་གང་ཐད་ནས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཡོད་
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པ་འདི་ནི་སྤྱིར་མཆོག་གསུམ་བདེན་པའི་བྱིན་མཐུ་དང་། བྱེ་བྲག་སྔ་འགྱུར་

སྔ་འགྱུར་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ།

སྐབས་ཉེར་ལྔ་པའི་དྲན་དེབ།

བ་རྣམས་གདུང་ཤུགས་གཅིག་དྲིལ་ཐོག་ཕྱར་གྲུ་མཉམ་འདེགས་མཛད་པ་

ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྤྱན་མངའ་བས་རང་རེ་རྣམས་ཀྱི་སྒོ་གསུམ་གྱི་བྱ་སྤྱོད་ཐམས་

རྗེ་བདེ་བར་གཤེགས་པ་གྲུབ་དབང་པདྨ་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ཞིང་

སེམས་དཔའ་དག །ཀུན་ཏུ་ཐོགས་མེད་གཟིགས་ལྡན་པ། །དེ་དག་ཀུན་

དང་། ༧སྐྱབས་རྗེ་རྣམ་པའི་ཐུགས་བསྐྱེད་སྨོན་ལམ། ཁྱད་པར་༧སྐྱབས་

ཅད་གཟིགས་པར་འགྱུར་བ་ནི། སྤྱོད་འཇུག་ལས། སངས་རྒྱས་བྱང་ཆུབ་

འདིའ་ི གདུལ་བྱ་མ་རྫོགས་བར་ལོ་ལྟར་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོའ ི་ཚོགས་དབུར་

གྱི་སྤྱན་སྔ་ན། །བདག་ནི་རྟག་པར་གནས་སོ་ཞེས། །གསུངས་པས་བག་

ཆིབས་བསྒྱུར་བསྐྱངས་ནས་ལམ་སྟོན་བཀའ་དྲིན་བསྐྱངས་པ་ཁོ་ན་ལས་
བྱུང་བ་གོར་མ་ཆག

དང་ལྡན་པར་མཛད་འཚལ། སྨིན་གླིང་གཏེར་ཆེན་རྗེས། རྒྱལ་བའི་བསྟན་

དེས་ན་བདག་ཅག་རྣམས་ནས་༧སྐྱབས་རྗེ་རིན་པོ་

པ་དར་ཞིང་རྒྱས་པ་དང་། །བསྟན་འཛིན་རྣམས་ཀྱི་བཞེད་པའི་དོན་ཀུན་

ཆེས་དབུས་སྔ་འགྱུར་བའི་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་བཀའ་དྲིན་རྗེས་

འགྲུབ། །མ་ལུས་སྐྱེ་དགུའི་འགལ་རྐྱེན་ཀུན་ཞི་ཞིང་། །ཕུན་ཚོགས་མཐའ་

དྲན་གྱིས་ཐུགས་དགོངས་ཟབ་མོ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཞུ་དགོས། ཐུགས་

དག་ཡིད་བཞིན་འབྱོར་གྱུར་ཅིག །ཅེས་གསུངས་པ་བཞིན། ཕན་བདེའ་ི

བཀང་ནས་ཕུལ་ཡང་ཟང་ཟིང་གི་མཆོད་པ་ཡིན་པས་ཐུགས་དགོངས་

ཞིང་རྒྱས་པ་དང་།

དགོངས་རྫོགས་ཐབས་ནི། སྟོང་གསུམ་གསེར་དང་། རི་ལུང་ནོར་གྱིས་

འབྱུང་གནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་ཕྱོགས་དུས་ཀུན་ཏུ་དར་
དེར་འཛིན་གྱི་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་༧གོང་ས་ལྷ་མིའ་ི རྣམ་

ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་མི་ནུས། སྐྱེས་ཆེན་རྣམས་ཀྱིས་ཐུགས་ལ་བརྣག་པ་

འདྲེན་ཆེན་པོས་དབུས། རིས་མེད་པའི་བསྟན་འཛིན་གྱི་སྐྱེས་བུ་གང་ན་

བ་ཁོ་ན་ཡིན་པས་རང་རེ་རྣམས་ཀྱིས་སྒྲུབ་པའི་མཆོད་པས་མཉེས་པར་

མ་ལུས་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པ་དང་། མཁའ་མཉམ་ཡིད་ཅན་སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་

ནི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་རྒྱས་པ་དང་། སེམས་ཅན་ལ་བདེ་སྐྱིད་འབྱུང་

སུ་བཞུགས་རྣམས་ཀྱི་སྐུ་ཚེའི་འགལ་རྐྱེན་ཞི་ནས་ཐུགས་ཀྱི་བཞེད་དོན་

བྱ་དགོས་ན། སྔ་འགྱུར་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་འདི་ཉིད་ཇི་སྲིད་བསྟན་པ་ནམ་

སྨོན་ལམ་ཆེན་མོར་འབྲེལ་ཐོགས་བསྟན་སྦྱིན་རྣམས་ཀྱི་དད་རྫས་ཆུད་མི་

གནས་བར། དད་ལྡན་དང་བ་འདྲེན་པ། འབྱོར་ལྡན་བསོད་ནམས་གསོག་

ཟ་བ་རང་གཞན་དོན་གཉིས་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པ་ཞིག་ཅི་ནས་མཛད་གལ་

པའི་ཞིང་མཆོག་དམ་པར་འགྱུར་བར་གཡོ་ཟོལ་དང་ལྟེམ་རྐྱང་མེད་པས་

ཆེ་བ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་ལགས།

མཛད་དགོས། རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པ་རྣམས་ནི་ཀུན་ཏུ་མི་སྒྲིབ་པའི་

རྩོམ་སྒྲིག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་བཀས་བསྐུལ་བཞིན་མཁོ་ཁྱིམ་སྤྲུལ་སྐུས་ཕུལ།
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སྔ་འགྱུར་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ།

སྐབས་ཉེར་ལྔ་པའི་དྲན་དེབ།

མི་སེར་དཀྱུས་མ་ཞིག་གི་སེམས་པ།
_པཱ་ལགས་འཆི་མེད་ལགས་ལ་བཅར་འདྲི་ཞུས་པ།

མ་ཆད་པར་བཅར་དགོས་དོན་གང་ཡིན་ནམ།

པཱ་ལགས་འཆི་མེད། རྙིང་མའི་སྨོན་ལམ་ཐེངས་དང་པོར་ང་

རང་བཅར་ཐུབ་མ་བྱུང་། དེ་དུས་རྙིང་མ་ཚང་གི་བླ་ཆེན་ལ་བསམས་
ན་༧གྲུབ་དབང་པད་ནོར་རིན་པོ་ཆེ།

བྱ་བྲལ་རིན་པོ་ཆེ།

༧

དར་

༧

ཐང་རིན་པོ་ཆེ་བཅས་ཁོང་རྣམ་པ་གསུམ་ལས་ཕེབས་ཐུབ་མེད་པ་
འདྲ།

དེ་དུས་ངའི་བུ་དེ་སྨོན་ལམ་ལ་བཅར་བ་རེད་མ་གཏོགས་ང་

རང་བཅར་ཐུབ་མེད། ཡིན་ན་ཡང་དེའ་ི རྗེས་ལོ་ནས་བཟུང་སྟེ་ད་ལྟའི་

བར་ཆད་མེད་དུ་བཅར་བ་ཡིན། ལོ་དེར་མཁན་པོ་འཇིགས་ཕུན་ཞིང་

གཤེགས་དེས་རྙིང་མ་སྤྱིའ་ི རིམ་གྲོར་བྱ་རྒོད་ཕུང་པོའ ི་རིར་ཤས
ེ ་རབ་

སྙིང་པོ་འབུམ་ཚར་གཅིག་གསོག་འདོན་གནང་དགོས་པའི་བཀའ་
ཕེབས་པ་ལྟར། དེ་དུས་ང་ལ་ཕྱག་མཛོད་ཀུན་བཟང་ཞིང་གཤེགས་

དེའི་ལས་རོགས་སུ་གཉེར་པར་བཅར་དགོས་ཚུལ་བཀའ་ཕེབས་
ཀྱང་། ངས་དེ་འདྲ་འཇོན་ཐབས་མེད་ཚུལ་ཞུས་པས། དེས་ན་ཁྱོད་

རྩོམ་སྒྲིག་པ།

རང་གིས་མ་བྱན་བྱོས་ཤག
ོ ་གསུངས་ནས་ང་རང་ཕྱིན་པ་ཡིན། བྱ་

རྒོད་ཕུང་པོའ ི་རིར་བཞེས་ལག་བཟོ་ས་དེ་འདྲ་མེད་ཙང་ང་ཚོས་རྒྱལ་

ཐོག་མར་ཁྱེད་ཀྱིས་རང་ཉིད་ངོ་སྤྲོད་མདོར་

བསྡུས་ཤག
ི ་གནང་རོགས།

པཱ་ལགས་འཆི་མེད།

པོའ ི་ཁབ་ཏུ་བཞེས་ལག་བཟོས་བྱས་ཉིན་གསུམ་གྱི་རིང་༧སྐྱབས་རྗེ་

གྲུབ་དབང་རིན་པོ་ཆེ་དང་༧སྐྱབས་རྗེ་བྱ་བྲལ་རིན་པོ་ཆེ་རྣམ་པ་དབུ་

ངའི་མིང་ལ་འཆི་མེད་ཟེར་གྱི་ཡོད།

བཞུགས་ཐོག་ཤས
ེ ་རབ་སྙིང་པོ་གསུངས་གནང་བ་རེད། མདོར་ན་དེ་

མཻ་སོར་གཞིས་ཆགས་ནང་ཞིང་ལས་ཀྱིས་འཚོ་བ་སྐྱེལ་མཁན་ཞིག་
ཡིན།

དུས་ནས་ང་རང་རྙིང་མའི་སྨོན་ལམ་ལ་བཅར་བསྡད་ཀྱི་ཡོད། དེ་ཡང་

སྐྱབས་རྗེ་གྲུབ་དབང་རིན་པོ་ཆེས་གདན་ས་ཐོག་མར་ཕྱག་

༧

གཙོ་བོ་རྙིང་མའི་སྨོན་ལམ་དེ་རྩ་ཆེན་པོ་ཡིན་པ་དང་། བླ་ཆེན་རྣམ་པ་

འདེབས་དུས་ནས་ས་ཆ་འདིར་གཞིས་ཆགས་པའི་མི་ཞིག་ཡིན། ད་

གང་མང་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་པར་མ་ཟད། སྨོན་ལམ་དེ་རྙིང་མའི་སྨོན་ལམ་

ལྟ་ང་རང་ཕོ་ལོ་བདུན་ཅུ་དོན་ལྔར་བསླེབས་ཚར་སོང་ཡང་། ད་ལྟའི་

ཡིན་པར་སོང་ཙང་སོ་སོའ ི་དད་པ་བྱ་སའི་ཆོས་ལུགས་དེའི་ཆོས་

བར་ལོ་ལྟར་བཞིན་རྙིང་མའི་སྨོན་ལམ་ལ་ཧ་ལམ་ཆད་མེད་འདྲ་ཞིག་

ཕྱོགས་ཀྱི་བྱེད་སྒོ་གལ་ཆེན་ཞིག་ཡིན་པ་སོགས་ཀྱི་རྒྱུ་མཚན་ཧ་གོ་

རྩོམ་སྒྲིག་པ། ཁྱེད་རང་རྙིང་མའི་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོར་རྒྱུན་

གོང་འཕེལ་བྱུང་བསྡད་པ་དང་། མི་མང་ལ་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་བྱུང་

བཅར་སྡོད་མཁན་ཞིག་ཡིན། ད་ངའི་གནས་ཚུལ་མདོར་འདུས་ཟེར་

བའི་སྒོ་ནས་དུས་ད་ལྟའི་བར་དུ་ཆད་མེད་བཅར་བ་ཡིན།

ན་དེ་འདྲ་ཞིག་ཡིན་ལགས།

སྤྱི་ཡོངས་ནས་རྙིང་མའི་སྨོན་ལམ་དེ་ལོ་རེ་བཞིན་ཡར་རྒྱས་
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སྔ་འགྱུར་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ།

སྐབས་ཉེར་ལྔ་པའི་དྲན་དེབ།

ཚང་རྩ་ཆེན་པོ་ཤ་སྟག་རེད། ཡིན་ན་ཡང་། སོ་སོའ ི་ཆོས་བརྒྱུད་དེ་

གི་ཡོད་པའི་ཆོས་ཕྱོགས་ཀྱི་བྱེད་སྒོ་གལ་ཆེན་ཞིག་ཏུ་བརྩིས་པ་ཡིན།
བྱས་ཙང་ང་རང་དུས་རྒྱུན་ནས་རྙིང་མའི་སྨོན་ལམ་ཚུགས་པའི་དུས་

རྙིང་མར་གཏོགས་པ་ཡིན་ཙང་སྨོན་ལམ་འདོན་ཕྱོགས་དང་འཚོགས་

ཚོད་མ་ཐུབ་ནའང་རྙིང་མའི་སྨོན་ལམ་ལས་ཞག་པོ་བཅུ་བཅོ་ལྔ་ཙམ་

མ་གཞི་ཆོས་ལ་ཤ་ཞེན་བྱེད་ཉན་གྱི་ཡོད་ས་མ་རེད་ལ།

པ་ཚོགས་ཕྱོགས་སོགས་གང་ཅིའི་ཐད་ལ་རྒྱུས་མངའ་དང་ཉམས་

ཚོད་དང་སྟབས་བསྟུན་བྱས། རིང་མཐར་ཟླ་བ་གཉིས་ཙམ་དང་ཐུང་

མྱོང་ཡོད་ཙང་དེར་དམིགས་བསལ་གྱི་གལ་ཆེན་དུ་བརྩི་བ་ཡིན།

མཐར་ཟླ་བ་རེ་ཙམ་གནས་སྐོར་དང་འབྲེལ་ནས་འགྲོ་གི་ཡོད། ག་

དེ་ང་རང་

གི་ལྐུག་རྟགས་ཡིན་ས་རེད་དེ། གང་ལྟར་ང་ལ་ཆ་མཚོན་ན་བཀའ་

གྱི་སྔོན་ནས་ཡིན་གཅིག་མིན་གཉིས་བཅར་ཐུབ་པ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། དེ་

བརྒྱུད་དང་རྙིང་མ་གཉིས་ཀྱིས་སྨོན་ལམ་ཞིག་ཚུགས་ཡོང་དུས་ང་

འདྲ་སེ་བཅར་དོན་ཡང་གཙོ་བོ་སྔར་ཡིན་ན་༧གྲུབ་དབང་རིན་པོ་ཆེ་

རང་ཞུ་འགྲོ་གི་འདུག རྙིང་མའི་སྨོན་ལམ་ལ་ཆ་བཞག་ན་ང་རང་ལོ་

སོགས་བླ་མ་རྩ་ཆེན་རྐྱང་རྐྱང་བཞུགས་ཡོད་པའི་བཀའ་དྲིན་གཞིར་

ལྟར་བཞིན་རྙིང་མའི་དགོན་པར་སོང་ནས། ལོ་རེ་བཞིན་ཡར་རྒྱས་ག་

བཟུང་ཐོག མི་སྒེར་སོ་སོའ ི་ངོས་ནས་ཀྱང་དགེ་འདུན་པའི་སྡེ་འབོར་

ཚོད་ཕྱིན་ཡོད་མེད། བཞུགས་ཤག་ག་ཚོད་བཞེངས་ཚར་ཡོད་མེད།

ཆེན་དེ་འདྲ་ཞིག་དང་མཉམ་དུ་བཟང་སྤྱོད་སོགས་སྨོན་ལམ་གྱི་

རྙོག་གྲ་ག་ཚོད་ཆགས་ཡོད་མེད་སོགས་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་དུ་བཅར་

རིགས་འདོན་རྒྱུ་རག་པའི་གོ་སྐབས་བཟང་པོ་ཐོབ་ཀྱི་ཡོད་སྟབས།

བསྡད་ཀྱི་ཡོད། གཞན་ཅི་མ་རེད་དེ། ང་རང་གི་མོས་པ་དང་དད་པའི་

ཆོས་ལ་ཡིད་ཆེས་དང་དད་པ་ཤུགས་ཆེན་ཞིག་བཅངས་པའི་ཐོག་

དབང་གིས་ཡིད་ཆེས་ཤག
ི ་ཡོད་བསྡད་པ་ཡིན་ཙང་།

ནས་རང་ཉིད་ཙམ་མིན་པར་རང་རིགས་སུ་གཏོགས་པའི་མི་མགོ་

དགའ་མགུ་

བཅོ་ལྔ་ཉི་ཤུ་ཙམ་ཞིག་ལ་མེ་འཁོར་གྱི་འཛིན་བྱང་ཉོས་བྱས་ག་ཚོད་

ཡི་རངས་དང་བཅས་དོ་སྣང་བྱེད་དགོས་པ་དེ་འདྲ་ཆགས་བསྡད་

མཁན་ཞིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས། སྒེར་གྱི་མྱོང་ཚོར་དང་འབྲེལ་ཏེ་རྙིང་

ཚགས་ཚུད་པོ་ཞེ་དྲགས་ཡོད་བསྡད་པ་ཞིག་ཡིན་དུས། མི་ཚང་མས་

ཀྱི་འདུག

བཅར་ཐུབ་ཐུབ་ཅིག་བཅར་གྱི་ཡོད།

རྩོམ་སྒྲིག་པ། ཁྱེད་རང་རྙིང་མའི་སྨོན་ལམ་ལ་རྒྱུན་དུ་གཅོར་

པའི་གྲངས་འབོར་དང་འཛིན་སྐྱོང་གནང་ཕྱོགས་སོགས་ཀྱི་ཐད་ལ་
དོ་སྣང་དང་ཡིད་ཆེས་དེ་འདྲ་འབྱུང་ཐུབ་ཀྱི་འདུག ལྷག་པར་དུ་རྙིང་

མའི་སྨོན་ལམ་འདི་གལ་ཆེན་ཡིན་པའི་ཚོར་སྣང་འདྲ་བྱུང་སོང་ངམ།

པཱ་ལགས་འཆི་མེད། གལ་ཆེན་པོ་ཡིན་མིན་གྱི་སྐད་ཆ་དང་

མའི་སྨོན་ལམ་འདི་ས་མཚམས་ཀྱི་མི་ཚོར་བཀའ་དྲིན་ཆེན་པོ་དང་
ཕན་ཐོགས་པོ་ཞེ་དྲགས་ཡོད་པའི་ཚོར་སྣང་བྱུང་སོང་།

ཚོར་སྣང་དེ་ཚོ་ལབ་དགོས་ཡ་ཞིག་རྩ་བ་ནས་མ་རེད། གལ་ཆེན་པོ་

རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཡིན་པ་གཞིར་བཞག་རེད། དེ་ཡང་དང་ཐོག་རྙིང་མའི་སྨོན་ལམ་དེ་ལོ་

ཁྱེད་ཉིད་རྙིང་མའི་སྨོན་ལམ་ལ་ཡུན་རིང་

བཅར་བའི་ཉམས་མྱོང་ཁྲོད། སྨོན་ལམ་ཆེན་མོའ ི་གོ་སྒྲིག་བྱེད་ཕྱོགས་

གཅིག་གཉིས་ལས་ལྷག་འཚོགས་ཐུབ་པའི་རེ་བ་བཅངས་ཡོད་ས་མ་

ཀྱི་ཐད་ལ་སྔར་ལས་འཐུས་ཤར
ོ ་རམ་ཡང་ན་ཡར་རྒྱས་ཕྱིན་པའི་རྣམ་

རེད། རྗེས་སུ་མི་མང་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་དད་འདུན་དང་བླ་ཆེན་

པ་འདྲ་གཟིགས་སྣང་ཨེ་བྱུང་།

རྣམ་པའི་ཐུགས་རྗེས། རྙིང་མ་གཞུང་གིས་དགེ་འདུན་བཙུན་མ་རྣམ་

པཱ་ལགས་འཆི་མེད། ཐེངས་དང་པོ་དེ་བར་ཡིན་ན། དགེ་

པ་བཞུགས་སའི་ས་ཆ་དེ་ཚོ་ཉོས་ཤིང་དགོན་པ་དེ་འདྲ་བཞེངས་པ་

འདུན་པའི་གྲངས་འབོར་ཡང་ཆེན་པོ་ཅང་མེད་པ་རེད། དེ་བྱས་དུས་

རེད། དེ་ག་ནང་བཞིན་བླ་ཆེན་རྣམ་པས་སྐུ་ངལ་འཛེམས་མེད་ཀྱི་ཐོག་

ང་ཚོའི་ངོས་ནས་ཀྱང་འགྱེད་མང་ཇ་འདྲ་པོ་ཕྲ་ལ་ཕྲན་བུ་གཏོང་

ནས་དེ་འདྲ་སེ་སྨོན་ལམ་ལ་ཕེབས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་ཙང་། ང་རང་ཚོའ་ི

དགོས་ན་ཡང་དངུལ་འགྱེད་མ་ཐུབ་པའི་དཀའ་ངལ་འདྲ་དང་།

སེམས་ནང་ལ་ཡིན་ན་ཡང་སྨོན་ལམ་འདིར་ཉི་མ་གཅིག་ཀྱང་ཆད་

དེ་

བཞིན་དུ་གྲ་སྒྲིག་བྱེད་ཕྱོགས་དེ་ཚོ་དང་པོ་དང་པོ་དེ་ཙམ་ཡོད་མ་རེད་

ཉན་ས་མ་རེད་ཨང་བསམ་པའི་སེམས་ཚོར་དེ་འདྲ་བྱུང་གི་ཡོད།

མ་གཞི་རྡོ་རྗེ་གདན་དུ་འཚོགས་བསྡད་པའི་སྨོན་ལམ་ཆ་

སྤྱིར་བཏང་ནས་རྙིང་མའི་སྨོན་ལམ་ཟེར་དུས་དགེ་འདུན་
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པ་ལགས། ད་དེང་སང་ནི་དཔེ་མི་སྲིད་པའི་ཕུན་སུམ་ཚོགས་བསྡད་

སྔ་འགྱུར་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ།

སྐབས་ཉེར་ལྔ་པའི་དྲན་དེབ།

པ་ཞིག དེ་ནི་ཅི་འདྲ་རེད་ཟེར་ན། ང་ཚོ་ལོ་རྟག་པར་བཅར་དུས་ལ་གྲ་

ནས་དེ་གལ་ཆེ་བ་དང་འདི་གལ་ཆུང་བ་ཟེར་བའི་དབྱེ་བ་འབྱེད་རྒྱུ་

ནས་ཡར་རྒྱས་དཔེ་མི་སྲིད་པ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། དེའ་ི ནང་

དེ་ག་ནང་བཞིན་རྙིང་མ་ས་སྐྱ་བཀའ་བརྒྱུད་སོགས་ཀྱི་སྨོན་

སྒྲིག་འཛུགས་སོགས་བྱ་བ་ཅི་འདྲའི་ཅི་ལ་ཡང་ཡར་རྒྱས་བཤད་མི་

མི་འདུག མདོར་ན་སྨོན་ལམ་འཚོག་རྒྱུ་དང་གནས་མཇལ་བྱེད་རྒྱུ་

ཤེས་པ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་རེད་པཱ། མཐའ་ན་བཞུགས་ས་ཚུན་ཆད་

གཉིས་ཀ་ཡང་གལ་ཆེན་དང་རྩ་ཆེན་དུ་བརྩི་བཞིན་ཡོད།

ནས་ཀྱང་ང་རང་གི་རང་འདོད་འདྲ་མིན་པར། རྙིང་མའི་ནང་ནས་ཀྱང་

ལམ་རྩ་ཆེན་མང་པོ་ཞིག་འཚོགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་རེད་ལ། བླ་ཆེན་

ང་རང་གིས་ཕར་མཐོང་སྣང་ལ་ཡིད་ཆེས་ཆེན་པོ་ཞིག་བྱུང་བསྡད་

དེ་རྒྱུན་མ་ཆད་པ་ཞིག་དང་།

རྣམ་གྲོལ་གླིང་དགོན་པའི་གྲ་སྒྲིག་ཅིག་ཡིན་ཡོང་དུས་ལ། སྐད་དང་

རྩ་ཆེན་མང་པོ་ཞིག་ཀྱང་ཕེབས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་རེད། དེའ་ི ནང་ནས་

མི་དང་ཞེ་འདོད་སོགས་ཀྱི་སྒོ་ནས་གང་ལྟར་ཡང་སྟབས་བདེ་ཞིང་

ཀྱང་རྙིང་མའི་སྨོན་ལམ་དེ་ང་རང་གིས་ཐོག་མ་ནས་འགྲོ་ཚུལ་འདྲ་པོ་

ཀྱི་འདུག མདོར་ན། སྔར་དང་མི་འདྲ་བར་གནམ་ས་ལྟ་བུའི་ཡར་

མ་བཅུ་ཙམ་འཚོགས་པ་དེ་ཉི་མ་ལྔ་ཚོད་ཅིག་མ་གཏོགས་འདུག་རྒྱུ་

རྒྱས་ཆེན་པོ་དེ་འདྲ་ཞིག་བྱུང་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། དཔེར་ན་གཏོར་མ་

རག་མ་བྱུང་བསམ་བསམ་དེ་འདྲ་ཆགས་ཡོང་གི་འདུག ད་མཚམས་

བཅའ་ཕྱོགས་སྐོར་ལ་རེད། གྲ་སྒྲིག་འཛུགས་སྐོར་ལ་རེད། འདོན་པ་

བཞག་ཐལ་ཨང་་་་་་་་་བསམས་བྱས་ཚེས་པ་བཅུ་ཟིན་ཚར་དུས་

འདོན་ཕྱོགས་སྐོར་ལ་རེད། འཚོགས་པ་ཚོགས་ཕྱོགས་སྐོར་ལ་རེད།

སང་ཉིན་སྟོང་སང་ངེ་འདྲ་ཞིག་ཆགས་བྱས་ཉི་མ་གཉིས་ཙམ་དེ་འདྲ་

ཡར་རྒྱས་དག་བཤད་ཅི་མི་ཤས
ེ ་པ་ཞིག་རེད།

བསམ་མནོ་བཏང་ནས་སྡོད་དགོས་ཐུག་གི་འདུག དེ་ཡང་གཙོ་བོ་ང་

རྩོམ་སྒྲིག་པ། སེར་སྐྱ་མང་པོ་ཞིག་གིས་སྨོན་ལམ་གྱི་དུས་

རང་བརྩེ་བ་དང་དད་པ་དེ་འདྲ་ཡོད་བསྡད་པ་དང་། དེ་ག་ནང་བཞིན་

ཚོད་འདི་ནི་གནས་སྐོར་གྱིས་གཙོས་པའི་བླ་ཆེན་ཁག་མཇལ་རྒྱུ་
སོགས།

བླ་ཆེན་དང་མཁན་སྤྲུལ་རྣམ་པ་ག་ཚོད་མཇལ་མཇལ་ཡོད་པ་རེད།

ཆོས་ཕྱོགས་ཀྱི་བྱ་བ་མང་པོ་ཞིག་བསྒྲུབ་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་

བྱས་ཙང་བླ་ཆེན་མཇལ་མ་མྱོང་བ་དེ་ཚོ་རྡོ་རྗེ་གདན་ལ་ཕེབས་ཡོང་

བཟང་པོ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་གནང་གི་འདུག ཁྱེད་རང་གིས་བྱས་ན་

དུས་གོ་སྐབས་ཆེན་པོ་ཞིག་ལ་བསམས་ནས་དགའ་ཚོར་ཆེན་པོ་

དེ་འདྲ་ཨེ་རེད།

བྱུང་བསྡད་ཀྱི་འདུག ད་རྒྱུ་མཚན་ཟེར་ན། བཟང་སྤྱོད་ཡིན་ན་ཡང་

པཱ་ལགས་འཆི་མེད། ༼དགོད་སྒྲ༽ གོ་སྐབས་གཞན་པ་ཞིག་ལ་

འདྲ་བདེ་སྨོན་ཡིན་ན་ཡང་འདྲ། གང་ལྟར་སྨོན་ལམ་རྩ་ཆེན་དེ་དག་

བླ་ཆེན་མང་པོ་ཞིག་སྟབས་གཅིག་ཏུ་འཛོམས་བྱས་གསུངས་བསྡད་

བསམ་བློ་གཏོང་གི་མེད། སྤྱིར་བཏང་ནས་རྡོ་རྗེ་གདན་གནས་རྩ་ཆེན་

ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། གཅིག་ནས་ཆོས་རྩ་ཆེན་པོ་ཡིན་བསྡད་པ། གཉིས་

པོ་སྐྲག་མོ་རེད། ང་རང་ལ་མཚོན་ན་ཚོམ་བུ་གཅིག་ཏུ་སངས་རྒྱས་
ལབ་པ་ནང་བཞིན།

ནས་རྡོ་རྗེ་གདན་ནི་གནས་རྩ་ཆེན་ཞེ་པོ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་གསུམ་

དགེ་འདུན་འདུས་པ་དེ་ཚོད་ཅིག་དང་བླ་ཆེན་

ནས་རྙིང་མའི་ཕ་སྡེ་དྲུག་༼མ་དགོན་དྲུག་གི་དོན་ཡིན།༽གི་བླ་ཆེན་ནམ་རྒྱུན་

རྣམ་པ་དེ་འདྲའི་མང་པོ་དབུ་བཞུགས་ཐོག་སྨོན་ལམ་འཚོག་རྒྱུ་རག་
པ་དེ་ནི་རྩ་ཆེན་པོ་ཞེ་པོ་ཞིག་བརྩིས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད།

དེའ་ི ཞོར་ནས་

མི་ཕལ་ཆེར་གྱིས་མཇལ་མི་ཐུབ་པ་ཆ་ཚང་མཇལ་རྒྱུ་ཡོད་པ་དེ་འདྲ་

གནས་ལ་བསམས་ན་རྡོ་རྗེ་གདན་ནི་སྟོན་པ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་སངས་

ཡིན་དུས། མི་སྒེར་སོ་སོའ ི་ངོས་ནས་བླ་ཆེན་དེ་དག་མཇལ་རྒྱུ་དང་

རྒྱ་སའི་གནས་མཆོག་ཁྱད་པར་ཅན་དེ་འདྲ་རེད། མི་གཞན་མང་པོ་

ཕྱག་འཚལ་གསོལ་འདེབས་དང་མོ་འདེབས་བྱིན་ཞུ་སོགས་ཀྱི་གོ་

ཞིག་ནི་ཚོང་ལས་སོགས་དཔལ་འབྱོར་མཁོ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཁེ་བཟང་དེ་འདྲ་

སྐབས་རྩ་ཆེན་དེ་འདྲ་རག་དུས་སོ་སོའ ི་བསོད་བདེ་བསོད་ནམས་

ལ་དམིགས་ནས་ཡོང་མཁན་ཡང་མང་པོ་ཡོད་རེད་དེ། ང་ཚོ་ལ་ཆ་

ཆེན་པོ་ཞིག་རེད་བསམས་ཏེ། དད་པ་དང་མོས་གུས་ཀྱི་སྒོ་ནས་སྤྲོ་

མཚོན་ན་ཚོང་དཔལ་འབྱོར་བསྒྲུབ་རྒྱུ་ཟེར་བ་དེ་འདྲ་ཨ་ན་༼སྐར་ལི་
གཅིག་གི་དོན་༽གཅིག་ཀྱང་ཡོད་པ་མ་རེད།

དེ་བྱས་དུས་ང་རང་གི་ངོས་

རྙིང་མའི་སྨོན་ལམ་གྲོལ་ཡོང་དུས་ཉི་

བ་བསྐྱེད། མདོར་ན་སོ་སོའ ི་བསོད་བདེ་སྐྲག་མོ་ཞིག་རེད་བསམས་
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པ་སོགས་ཀྱི་རྒྱུ་མཚན་དེ་འདྲ་རེད།

སྔ་འགྱུར་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ།
རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སྐབས་ཉེར་ལྔ་པའི་དྲན་དེབ།

གསལ་བཤད།

ད་ལོ་ནི་སྔ་འགྱུར་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་དབུ་

ཚུགས་ནས་མི་ལོ་ཉེར་ལྔ་འཁོར་ཟིན་པའི་དུས་ཚོད་ཁྱད་པར་བ་ཞིག་
རེད། དུས་ཚོད་བཟང་པོ་འདི་ལ་ཁྱེད་རང་སྒེར་གྱི་ངོས་ནས་དགེ་སྦྱོར་

ངེད་རྩོམ་སྒྲིག་པའི་ངོས་ནས་བགྲང་བྱ་ཉེར་ལྔ་འཁོར་བའི་

གྱི་བྱ་བ་དམིགས་བསལ་བ་འདྲ་སྤེལ་འདོད་ཡོད་དམ།

དྲན་དེབ་འདིར་བཅར་འདྲིའི་ལེ་ཚན་ཞིག་བསྒྲིག་རྒྱུའི་དམིགས་

ཚོའི་བཀའ་དྲིན་ལ་བརྟེན་ནས་མང་ཇ་འདྲ་པོ་དེ་འདྲ་བཏང་བསྡད་ཀྱི་

དུ་ཕེབས་མཁན་གྱི་མི་སེར་དཀྱུས་མ་ཞིག་བཅས་ལ་བཅར་འདྲི་ཞུ་

པཱ་ལགས་འཆི་མེད།

༼དགོད་སྒྲ༽ དགེ་སྦྱོར་དམིགས་བསལ་

ཡུལ་བཟུང་སྟེ།

བ་ཟེར་ན་ཡང་། དུས་རྒྱུན་ང་རང་སྨོན་ལམ་ལ་བཅར་དུས་བུ་ཕྲུག་

རྗེ་རིན་པོ་ཆེ་སྨིན་གླིང་མཁོ་ཁྱིམ་རིན་པོ་ཆེ་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོར་རྒྱུན་

ཡོད། དེ་ག་ནང་བཞིན་མི་རེ་ངོ་རེ་ནས་མ་འོངས་པར་སྨོན་ལམ་གྱི་མ་

རྒྱུའི་དམིགས་ཡུལ་བཟུང་ཡོད་ཀྱང་།

རྩ་འདྲ་པོ་ཆགས་འགྲོ་གི་རེད་བསམས་ནས་ཞལ་འདེབས་ཕྲ་ལ་ཕྲན་

བརྒྱུད་དེ་བཅར་འདྲི་དག་དང་ལེན་གནང་རྒྱུའི་རེ་སྐུལ་གང་ཐུབ་ཞུས་

འདྲ་གཏོང་ཐུབ་ན་དེ་རེད་མ་གཏོགས། གཞན་དམིགས་བསལ་ཟེར་

པ་ཡིན་ཡང་།

ན་ཡང་གཙོ་བོ་སོ་སོའ ི་སེམས་རེད་པ་ལགས། འོ་ད་དེ་འདྲ་ཞིག་རེད་

ཀྱི་ཐོག་མའི་གྲོས་ཆོད་ལྟར་བཅར་འདྲིའི་ལེ་ཚན་དེ་ཡོངས་རྫོགས་

རྩོམ་སྒྲིག་པ། ཁྱེད་ལ་དྲན་དེབ་འདི་བརྒྱུད་ནས་སྨོན་ལམ་

འཐུས་ཚང་ཞིག་སྒྲིག་འགོད་བྱེད་ཐུབ་མ་བྱུང་བས། ལྷན་རྒྱས་ཀློག་

འཚོགས་མཁན་གྱི་སྐྱ་སེར་རྣམ་པར་དམིགས་བསལ་གྱི་བསམ་

ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མེད།

༼དགོད་སྒྲ༽

པ་པོ་ཡོངས་ལ་དགོངས་སེལ་ཞུས་པ་ཡིན་ལགས།

ང་ལ་བསམ་འཆར་གང་

བསམ་འཆར་གང་ཡང་ཞུ་དགོས་ཡ་ཡོད་པ་མ་

རེད། དགེ་འདུན་རྣམ་པས་སྨོན་ལམ་ཚོགས་ཕྱོགས་རེད། དགེ་
སྐོས་བསྐོ་བཞག་བྱེད་སྟངས་རེད། འཚོགས་སྒྲིག་སྟངས་འཛིན་བྱེད་

ལུགས་རེད། དངོས་གནས་དྲང་གནས་དཔེ་མི་སྲིད་པའི་ཡག་པོ་དང་
གོང་ནས་གོང་འཕེལ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་འདུག་གཱ

དེ་ལ་

ངས་དམིགས་བསལ་གྱི་བསམ་འཆར་ཟེར་ན་ག་གེ་ཞུ་རྒྱུ་མེད། སྐུ་
ཚེ་རིང་།

རྩོམ་སྒྲིག་པ།

མཐའ་དོན་ཁྱེད་ཀྱིས་ང་ཚོའ་ི དྲི་བ་དང་ལེན་

གནང་བར་སྙིང་ཐག་པ་ནས་བཀའ་དྲིན་ཆེ་ཞུས་པ་ཡིན།

པཱ་ལགས་འཆི་མེད། མདོར་ན་ཁྱེད་ཀྱིས་ཅི་ཡག་ཡག་ཅིག་

བཀོད་འཇོག་རོགས་བྱོས།

གཉིས་མེད་ཀྱི་སྐད་ཆ་ཡིན།

ཕྱོགས་གཅིག་ནས་ངེད་ཅག་གིས་འབྲེལ་ལམ་བཟོ་

ཕྱོགས་ཀྱི་ཞན་ཆས་ཡིན་སྲིད་དེ། གང་ལྟར་དྲན་དེབ་སྒྲིག་ཕྱོགས་

མ་གཏོགས་གཞན་ངས་ཅི་ཞུ་ཤས
ེ ་ཀྱི་མི་འདུག

པཱ་ལགས་འཆི་མེད།

འདིར་འཁོད་ཀྱི་བཅར་འདྲི་

འདི་ལས་གཞན་གསུམ་གྱི་ཆེད་ངེད་ཀྱི་ངོས་ནས་འབྲེལ་ཡོད་ངོ་ཤས
ེ ་

བུ་རེ་བརྒྱབས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད། དེ་བྱས་དུས་ད་ལོའ ི་ཆར་ཡང་མང་ཇ་

འཆར་འདྲ་གསུང་རྒྱུ་ཡོད་དམ།

སྐྱབས་རྗེ་དར་ཐང་རིན་པོ་ཆེ་དང་ལ་དྭགས་ཆོས་

༧

ངའི་ངོས་ནས་གོང་ཞུས་དེ་དག་ཁ་ཞེ་
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Brief Biographies of Supreme Heads of
Ngagyur Nyingma Tradition
In Tibet the throne holders of Six Mother Monasteries of Ngagyur Nyingma used to hold
the responsibilities of administering all the mother and branch monasteries that falls under
them. Custom of enthronement of Supreme Head of the entire Ngagyur Nyingma Tradition to
uphold the Buddha-dharma jointly didn’t happen after Khen-Lop-Chos-Sum. However, later
in India, in order to restore the Ngagyur Nyingma Traditions jointly, all the great lamas and
personals discussed and decided to enthrone a Supreme Head of the whole Nyingma tradition
in accordance with other traditions in around 1960.

A Brief Biography of H.H. Dudjom Rinpoche
(The First Supreme Head of Ngagyur Nyingma Tradition)
His Holiness Dudjom Jigdral Yeshe
Dorje was born in the year 1904, to father
Kathog Trulku Norbu Tenzin and mother
Namgyal Drolma. He was recognised and
enthroned as the reincarnation of Dudjom
by Phugtrul Gyurmed Nedon Wangpo, a
chief disciple of the previous Dudjom.
He received numerous empowerments,
oral transmissions and explanations from
many great masters of his time. Phugtrul
Nedon Wangpo and Jedrung Jampa Jungne
were his two foremost masters. In particular,
as he took the practice as the heart essence,
he had accomplished numerous signs of accomplishments like the attainments of Great
Glorious Vajrakilaya and so on.
He was a great Treasure Revealer and
discovered many treasure teachings. He
had also printed and published a new set

of Ngagyur Kama teachings (the Canonical
Teachings of Earlier Translation).
He left behind a priceless collection
of works of more than twenty volumes for
the benefit of future generations. His Holiness also bestowed numerous empowerments, oral transmissions and instructions of
Rinchen Terzod (The Great Treasury of Precious Termas) and so forth, on heart sons like
Minling Khenchen and his brother, Dodrak
Rigzin Chenpo and so on.
He had established monasteries at the
sacred Hidden Land of Padmakod and other
places in Tibet and India. He had served as
the First Supreme head of Ngagyur Nyingma
Tradition for 27 years (1960-1987).
	Finally, having completed his enlightened activities for the beings of this world, he
attained Mahaparinivana in 1987.
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A Brief Biography of H.H. Dilgo Khyentse
Rinpoche
(The Second Supreme Head of Ngagyur Nyingma Tradition)
His Holiness Dilgo Khyentse Rabsal
Dawa Rinpoche was born to father Dilgo
Tashi Tsering and mother Wanthog Lhatso,
in 1910. Kunkhyen Mipham Rinpoche gave
him the relic pills of Manjushri and Sarasvati
and sealed his tongue with the syllables of
Hri and Dhi.
He was recognised as the reincarnation
of Khyentse Wangpo by Zhechen Gyurmed
Padma Namgyal from whom he received the
vows of novice and the empowerments, oral
transmissions and the explanations of many
Kama and Terma teachings. He also received
numerous empowerments, oral transmissions
and explanation from many other masters
like Dzogchen Khenpo Zhenga, Dzogchen
Khenpo Padma Losal, and so forth. Then, he
remained in strict retreat for twenty years to
put them into practice.

His works including the mind treasures, means of accomplishments and so
forth, makes more than twenty five volumes.
He had bestowed countless empowerments,
oral transmissions and explanations. Specifically, he had bestowed many general teachings of Ngagyur Kama and Terma and the
pith instructions of the great perfection on
the fourteenth Dalai lama.
He had established the Zhechen Tennyi
Dargyeling Monastery in Nepal in 1980 and
Zhechen Ogyen Chozong Retreat Center in
Bhutan. He also restored the Zhechen Tengon Monastery in Tibet. He had served as the
Second Supreme Head of Ngagyur Nyingma
tradtion for four years (1988-1991).
Finally, having accomplished his enlighened activies in this world, at the age of
82, he attained Mahaparinirvana in 1991.

A Brief Biography of H.H. Drubwang Padma Norbu
Rinpoche
(The Third Supreme Head of Ngagyur Nyingma Tradition)
cordance with prophecy by 5th Dzogchen
Thubten Chokyi Dorje.
His Root Master was Chogtrul Thubten
Chokyi Dawa from whom he received the
vows of novice and the fully ordained monk
and many other profound empowerments

His Holiness Drubwang Padma Norbu
was born in Powo in the Dokham Province
of Tibet, in 1932, to father Sonam Gyurmed
and mother Dzomkyid. He was recognized
and enthroned as the flawless reincarnation
of the 2nd Drubwang Palchen Dupa in ac60
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oral Transmissions and instructions.
His Holiness also built homes for old
people, hospitals, roads and bridges as service
for the communities. In recognition of his
tireless service, the Defending Community
of Humanity and Tradition of the Karnataka
Government honoured H.H. with its fifth
National Awards in 2005.
His Holiness served as the Third Supreme Head of Ngagyur Nyingma Tradition
for ten years (1993-2002). He had also rendered selfless service as the president of the
Ngagyur Monlam Chenmo for sixteen years
(1993-2009). His Holiness compassionately
graced every Monlam Chenmo right from
the very beginning. Finally, having completed his enlightened activities in this world,
at the age of 78, His Holiness attained Mahaparinivana in 2009.

and instructions. He also received the entire
secret teachings of Ngagyur Nyingma from
numerous other masters. He had bestowed
vows of fully ordained monks and the empowerments, oral transmissions and instruction of countless profound secret teachings
like Rinchen Terzod and so forth.
In 1962, His Holiness began to establish Namdroling Monastery in the South
India, which is one of the greatest Buddhist institutions in the world today. It has
many divisions like: Monastic Junior High
School, Ngagyur Nyingma Institute, Dratsang, Retreat centre and Nunnery. Hundreds
of graduates from this monastery are serving the Buddha-dharma in general and the
Ngagyur Nyingma in particular throughout
the world. He also visited Tibet several times
and restored the mother and branch monasteries of Palyul and bestowed empowerments,

A Brief Biography of H.H. Minling Thrichen
Gyurmed Kunzang Wangyal
( The Fourth Supreme Head of Ngagyur Nyingma Tradition)
His Holiness, the 11th Minling
Thrichen Gyurmed Kunzang Wangyal was
born in 1930, to his father the tenth Minling Thrichen Gyurmed Dendup Wangyal
and mother Dawa Drolma. He had received
numerous empowerments, oral transmissions and instructions of Kama and Terma
teachinngs of both earlier and later translations from his father and many other realized
masters.

Later, when he was coming to India via
Indo-Bhutan border, H.H. the Dalai lama
had sent a special group to receive him. In
India, he was enthroned as the 11th throne
holder of Mindroling Monastery according
to the noble wishes of H.H. the Fourteenth
Dalai Lama, H.H. Dudjom Rinpoche and
H.H. Dilgo Khyentse Rinpoche. Then he arrived at Ogmin Ogyen Mindroling Ngedon
Gawai-Tsal in Deradun, at the invitation of
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Paltrul Zongnang Rinpoche Jampal Lodro
and Khokhyim Rinpoche Gyurmed Dogyud
Gyatsho. There he restored the antient traditions of Mindroling such as the 10th day
offering ceremony, great accomplishment
ceremony and so on. He seved as the Fourth
Supreme Head of Ngagyur Nyingma for
seven years (2002-2008). When Rinpoche

was ill, H.H. the Dalai Lama personally visited and offered the prayers and ceremony
for his longevity several times. He also slept
continuously for day and night, in the state
of clear light for many months.
Finally, having completed his enlightened activities in this world, he attained Mahaparinirva, at the age of 78, in 2008.

A Brief Biography of H.H. Thrulzhig
Rinpoche
(The Fifth Supreme Head of Ngagyur Nyingma Tradition)
His Holiness Thrulzhig Ngawang
Chokyi Lodro was born in 1924, in a meditation cave in Yardrog Taglung Onre Drubde,
a province in the upper Tibet, as prophesied
in the Queen’s chronicles. Dzatrul Rinpoche
Ngawang Tenzin Norbu recognized and enthroned him as the reincarnation of previous
Thrulzhig Rinpoche. He received the vow of
fully ordained monk from Chung Gyurmed
Ngawang Chokyi Dargpa of Mindroling.
He received the entire teachings of
both sutras and tantras by relying on Dzatrul
Rinpoche as his Root Master. He also received
empowerments, transmissions and explanations such as Rinchen Terzod,Translated
Word of Buddha (108 volumes) and so on
from H.H. the 14th Dalai lama and numerous other masters. He remained in strict retreat for three years from the age of eighteen
to twenty.
In 1959, he arrived at Dechen Chokhor-Ling Monastery of Solukhumbu in Ne-

pal. Gradually, he came to Shong-Rong Chiwang Monastery and established Thubten
Dongag Choling Monastery in 1967.
In 1989, he bestowed the empowerments and oral transmissions of Ngagyur
Kama and in 1990, he bestowed the empowerments of Rinchen Terzod. At Tengpoche, he gave the Oral transmissions of
Nyingma Gyudbum. Thus, he had bestowed
Kama and Terma teachings of both earllier
and later translations many times. He had
also bestowed teachings of the Three cycles
on Relaxation and the Seven Treasuries of
Longchenpa, and so on to His Holiness the
14th Dalai lama.
In 2010, Rinpoche was enthroned as
the Fifth Supreme Head of Ngagyur Nyingma. Finally, at the age of 88, he attained
Mahaparinirvana with numerous auspicous
signs, on 2nd September, 2011.
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A Brief Biography of H.H. Taglung Tsetrul
Rinpoche
(The Sixth Supreme Head of Ngagyur Nyingma Tradition)
His Holiness Taglung Tsetrul Rinpoche,

from lama Powo Rinpoche and so forth. He

Shedrub Nyinjyed Thrinley was born in a vil-

had served as the temporary abbot of Dorje

lage called Yardrog Nyakar Tsekyil, a province

Drag for two years and as its abbot for three

in upper Tibet, to father Namgyal Dragpa

years in Tibet.

and mother Dorje Dolma, in 1927. He was

In India, he established the Dodrag

recognized as the reincarnation of Thubten

Monastery, at Simla in Himachal Pradesh. He

Chokyi Nyima, by the 6th Dodrag Rigzin

had bestowed the empowerments of Jangter,

and Chuzang Khenchen Tenpai Nyima.

Rinchen Terzod and so on to the great assem-

At the age of five he was enrolled in

blage of lamas, Khenpos, Trulkus and monks

the Taglungtse Monastery. Khenchen Tenpai

led by H.H. Dilgo Khyentse Rinpoche,

Nyima had performed his first hair cutting

Drubwang Padma Norbu Rinpoche, Che-

ceremony and bestowed him the empower-

tsang Rinpoche and so forth. In 2009, he

ment of long life and the explanations of the

bestowed the empowerments, oral transmis-

‘Conduct of Bodhasattavas’. At the age of

sions and instructions of Yuthog Nyingthig

eight, he was invited to Thubten Dorje Darg,

at Ne-chung Dratsang, as requested unani-

the Mother Monastery of Dorje Darg, where

mously by the medical association of Tibet-

he studied the ritualistic arts and collected li-

an Government.

turgical texts of Jangter (Northern Treasures,

In 2012, H.H. was enthroned as the

revealed by Rigzin Gödem). He received the

Sixth Supreme Head of Ngagyur Nyingma

vows of novice and the fully ordained monk,

tradition. Today, His Holiness holds the full

from Minling Dorzin Rinpoche and Minling

responsibility of entire Ngagyur Nyingma

Khenchen Khyentse Norbu respectively. He

Tradition as its ultimate protector.

had received the empowerments, oral transmission and instructions of Kama and Terma
teachings of both earlier and later tanslations
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The Concise Biography of
His Eminence Chogtrul
Darthang Rinpoche

completing his studies, he went to America
and settled there.
His Eminence Darthang Rinpoche built
Zangdogpalri Temple and over hundreds of
Stupas in California. He is also the founder
of Dharmachakra Press in U.S.A. Rinpoche
also took initiative in holding many spiritual
discourses for the westerners, thereby leading
them to the right path of Buddha-dharma.
In this successive twenty five years
of Ngagyur Monlam Chenmo, H.E. Darthang Rinpoche have always supported with
the provisions and financial assistance. If we
roughly calculate the cost incurred for the
Monlam Chenmo from 1989 till 2011, it
comes around twenty million Indian rupees.
His Eminence also supports the Geden Monlam Chenmo in Varanasi and Sakya Monlam
Chenmo in Lumbini.
Likewise, His Eminence donated twelve
giant dharma bells made out of bronze as an
object of devotion to the holy places of India,
Nepal, Burma and China. Rinpoche helped
everyone who came before him in terms of
financial support.
On the other hand, when we look at
the early editions of the Monlam Souvenirs,
there are poems and profound writings of
His Eminence Darthang Rinpoche through
which we can prove that he is an authentic
Poet and a writer.
Through his utmost generosity, today
in many monastic schools in India, Bhutan,
Nepal and Tibet there are plenty of dharma
texts including Ka-gyur and Ten-gyur text
distributed free of cost. In 2000, Rinpoche
published six hundred twenty five volumes

His Eminence Darthang Chogtrul
Kunga Geleg Yeshe Dorje was born to father
Sogtrul Padma Thegchog and mother Saza
Ngalha in the Wood-Pig Year. From the very
early age, he learned to read, write and received many teachings from his Yogi Father
and Gya Ngag Khenpo Jigpal.
Thereafter, His Eminence went to Darthang Monastery and during his stay there,
he received numerous empowerments, instructions and oral transmissions from Kybgon Chogtrul, Dong Nge Khenchen, Arkong
Khenchen and many others.
In Dhi-da monastery he received ‘Secret Essence Tantra’ and many other profound tantra teachings from Aonpo Lobzang Namdag. Later, he traveled to Kham
region where he met the great scholar Bodtrul Do Ngag Tenpai Nyima and under his
guidance, he studied many classes of Sutra
and Tantra teachings. Likewise, he also received numerous empowerments, instructions and oral transmissions from Dzongsar
Khyentse Chokyi Lodro, Zhechen Kongtrul
Padma Drimed Legpai Lodro, Azom Gyalse
Gyurmed, Lingla Chokyi Dorje and many
other eminent lamas of the time.
During the downfall of Tibet, His Eminence came to India and got enrolled at Varanasi University and learned Sanskrit, Hindi
and English literature. He taught Tibetan
literature during his stay in Varanasi. After
64

Ngagyur Monlam Chenmo

25th Anniversary

A Concise Biography of
Ladakh Choje Trulku
Rinpoche

of dharma books entitled ‘the Great Treasures of Ancient Teachings’ which preserved
the highest teachings of the Lord Buddha
and the commentaries of the great Indian
masters. Seven Treasuries of Longchenpa,
Nyingthig Yazhi or the Four Heart Essence,
Gongpa Zangthal- the Openness of Realization Tantra and many other dharma texts
have been printed out and distributed around
the world.
His unsurpassable benevolence weren’t
just for the Nyingma Schools but also to the
other schools and this we could make out
from the response made in his book called
‘Letters of Hope’.
His Eminence is the very reason behind
the success of Ngagyur Monlam Chenmo in
these years. It helped in promoting religious
harmony between the different schools and
unified all the Nyingma Schools.
Lastly, with utmost gratitude, may His
Eminence lives long in peace and may all his
noble aspirations be fulfilled!

His Eminence Ladakh Choje Rinpoche
was born in the village of Chimde in Ladak
to father Tashi Dondub and mother Tsewang
Drolkar. He was recognized at the age of one
by His Holiness the 16th Karmapa and His
Holiness Dudjom Rinpoche as an incarnation of the Choje Rinpoche according to the
prophecy by the previous Choje Rinpoche.
His parents first sent him to the William
School in Dehradun, India, for a year. The
following year, Choje Trulku was brought
to Tso Pema in Rewalsar in the state of Himachel Pradesh. For the next three months,
he received the Rinchen Terzod cycle of teachings from His Holiness Dudjom Rinpoche.
After those empowerments, at the insistence
of a previous life’s student, the young Choje
Trulku was sent to receive a dharma education, rather than a secular education, so that
he could fulfil his aspiration for all beings.
The Venerable Soktse Rinpoche became his tutor and for the next few years, every morning and evening, Choje Rinpoche
studied the Buddhist teachings with him.
He later attended the Tibetan Buddhist Institute (which is part of Sanskrit University)
in Varanasi, after which he continued his
studies in Ladakh at the School of Buddhist
Philosophy.
In the 1970s, Choje Trulku travelled
to Kathmandu to meet His Holiness Dudjom Rinpoche, from whom he received em-

Source: The concise biography of His Eminence

Darthang Rinpoche was compiled from the
Darthang Khenchen Ugyen Tsondrue’s book on
the Throne Holders of Payul Darthang Monastery and from the articles in Monlam Souvenirs
by Rigzod Editors.
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powerments and pith instructions from the
Dudjom Tersar lineage. Choje Rinpoche
was privileged to spend several years with
His Holiness Dudjom Rinpoche, serving
His Holiness daily from early morning until
night, studying and practising under His Holiness’ guidance as well as acting as his translator. Choje Rinpoche also received his degree in Buddhist Philosophy from the Wish
Fulfilling Institute in Nepal. He has been
privileged to study and receive profound empowerments, oral transmissions and instructions from many of the great masters of our
time like - H.H. Dilgo Khyentse Rinpoche,
Khenpo Ngagchung Rinpoche, Thrangu
Rinpoche and so forth.
In 1983, Choje Rinpoche travelled
to New York where His Holiness Dudjom
Rinpoche was giving teachings. He came to
America with the help of his pen pal and dear
friend, Greg Hillis. A few years later, Choje
Rinpoche began to give formal teachings.
In 1987, Choje Rinpoche decided to move
to North America where he felt it was his
karma to connect with beings. He founded
Padma Shedrub Ling in Fairfax, California
in 1989. Since then, he has taught extensively throughout the United States, as well as
India, Nepal, Japan and Greece.
While he has rigorously trained in the
centuries-old traditions of Tibetan Buddhism, Rinpoche is a 21st century Lama
whose ready command of English and familiarity with western culture make his teachings accessible to contemporary audiences.
In 1995, during the 5th Monlam Chenmo H.E. Ladakh Choje Rinpoche sponsored

the whole expenses incurred for the food and
deposited a sum of 500,000 $ in US bank as
the capital fund for Monlam Chenmo. Since
then, yearly Monlam Chenmo Organization
has been receiving more than 20,000$ as its
interest till today.
Therefore, Rinpoche is also one of the
prime factors behind the success of Ngagyur
Monlam Chenmo with continuous valuable
guidance and generous financial supports.
Finally, may Rinpoche live long and
may all his noble wishes be fulfilled spontaneously.
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A Glimpse of nyingma Monlam
Chenmo international foundation
World Peace Ceremony at Bodh Gaya
NAMO GURU SHAKYA MUNIYE!
Having born from the womb of great accumulations,
there is no disagreement at the sight of your body,
For the Samsaric bonds to be eradicated,
you are endowed with Speech of Interdependent,
To deliver out from the dark ignorance,
your mind is adorned with Wisdom,
Compassion and Power,
Bestow us auspiciousness! O the son of Soddhodana - the lord of all beings and Devas.
Thus, with these words of auspiciousness a brief history of twenty five years of Ngagyur Dorden
Monlam Chenmo for International peace, held at Bodh Gaya will be highlighted here:

teacher; Siddhartha, the son of king Suddhodana had firstly generated the Bodhi mind;
in the middle accumulated merits for three
great countless eons and finally attained the
ultimate state of Buddha-hood. Then he had
turned the wheel of dharma for three times
according to the beings’ disposition, capacity
and interest which led them to the path of
liberation.

1. A Brief History of Great
Secret Doctrines of Ngagyur
Nyingma, Endowed with Six
Distinctive Qualities
As the Union of the Sun and Moon Tantras
states:
If the history is not mentioned meaningfully
It will become cause for disbelief
In the great secret tantra teachings.

The Tantra texts called the King of all doings
states:
As antidote for the three poisons equally
Twenty one thousand teachings of fourth
baskets were expounded.

To clear this doubts, a brief history
on the origin of the great secret teachings
of Ngagyur Nyingma, it’s expounders and
followers will be mentioned here: Our great
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tra teachings were translated and propagated
pervasively in Tibet.
In particular the teachings of Sutra, Illusion and Mind (Do-Gyud-Sem sum) with
its four rivers of special transmissions are
transmitted from the three pioneers of Tantra
teachings in Tibet (Guru Rinpoche, Panchen
Vimalamitra and Virocana) through Twenty-five Main Disciples of Padmasambhava,
Eighty Maha-sidhas of Yerpa, Hundred and
Eight Great Meditators of Chuwori, Zur
Meon-Namsum, Dam-Tsang-Jamsum and
Kunkyhen Yabse.
Gradually, the two great streams of
Kama and Terma lineages merged into single
lineage through Kunkhen Longchen Rabjam
which is upheld through teaching, learning
and practising of Do-Gyud-Semsum doctrines in the Institutes and retreat centres at
the great seats of Nyingma. Thus these profound teachings have reached till our late
Holinesses and those living great masters
through an unbroken lineage and continue
to benefit countless fortunate disciples. These
are a brief introduction of the greatness of
this dharma lineage without any exaggeration and denigration.

The fourth basket of teachings, the
Tantra teachings or the Pitaka of Awarenessholders, are taught as the antidote for the
three poisons equally. It can be divided into
four or six classes of Tantra in general and
specifically the three classes of inner Tantra the unique teachings of Ngagyur Nyingma.
These three classes of inner Tantra are the ultimate culmination of the teachings of all the
Buddhas. These teachings are transmitted to
fortunate beings through three lineages: intentional lineage of Buddhas, symbolic lineage of awareness-holders, and aural lineage
of mundane individuals. It didn’t become
the object of experience for all the beings
other than some fortunate ones. Every fortunate practitioner who had practised these
profound teachings accordingly had accomplished the signs of common and ultimate
accomplishments like turning into rainbow
body and so on.
According to Great Rongzompa, these
secret teachings of Ngagyur Nyingma are endowed with six distinctive qualities or excellences which distinguish them from those of
later translated teachings (Chi-gyur Sarma),
viz, the excellence of the patron, the excellence of the place of the translation, the
excellence of Lotsawas (the Tibetan translators), the excellence of the Panditas (the
Indian translators), the excellence of the offerings, , and the excellence of the translated
dharma. It was through the kindness and
compassion of Khen-Lop-Chosum that these
distinct teachings and tradition of Nyingma
was introduced into the Land of Snow. Three
baskets of teachings and the ocean of Tan-

2. Names of some great benefactors of Nyingma Monlam
Chenmo International Foundation
1. His Holiness Dudjom Rinpoche Jigdal
Yeshe Dorje
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2. His Holiness Dilgo Khyentse Rinpoche
Rabsal Dawa
3. His Holiness Drubwang Padma Norbu
Rinpoche Jigmed Thubten Shedrub
Chokyi Drayang Palzangpo
4. His Holiness Minling Thrichen Rinpoche
Gyurmed Kunzang Wangyal
5. His Holiness Thrul-Zhig Rinpoche
Ngawang Chokyi Lodro
6. His Holiness Taglung Tsetrul Rinpoche
Shedrub Nyinjyed Zangpo
7. His Holiness Jadral Sangye Dorje
Rinpoche
All the above mentioned Holinesses
have considered Monlam Chenmo as an important event and presided most of the Monlam Chenmo. In particular H.H. Drubwang
Padma Norbu had immensely inspired the
faithful masses with his noble guidance and
gracing the Monlam continuously from the
beginning till his attainment of Mahaparinivana.
It is worthwhile that we commemorate
the kindness of the great benefactors of the
Dharma - H.E. Darthang Chogtrul Rinpoche
Kunga Gelag Yeshe Dorje and H.E. Ladakh
Choje Rinpoche for their continuous guidance and generous financial supports.
It is the sole fruition of the sublime intentions and kindness of all the above mentioned Rinpoches that even during this degenerate period the doctrine of the Ngagyur
Nyingma is flourishing far and wide.

3. How the nyingma Monlam
Chenmo International Foundation came in to existence
The Sutra of Compassionate White Lotus
states:
This place is the source of one thousand and
two Buddhas of this fortunate eon.
And also Buddha said in Agama-kshudraka
(Lung phran tshegs): “After I die, righteous
men and women with faith should visit
and remember these four great places. The
four great places are where the Buddha was
born; the Buddha attained Enlightenment;
the Buddha turned the wheel of the teachings revealing the twelve links of dependent
origination; and the Buddha passed into Mahaparinivana.”
Bodh Gaya is one of the four great holy
places. It is also the source of Sutra and Tantra texts. Guru Padmasambhava, in his treasure prophecy praised the holy place of Bodh
Gaya time and again as the source of ocean
like Tantras of Ngagyur such as - Seventeen
Tantras; Pith Instructions of Dzogchen; three
kinds of Tantra of Ngagyur; and Ocean like
Tantras of Kilaya and so on.
Even the great beings like - 1st 7 hierarchs after Buddha; Six Ornaments and the
Two Supreme Ones; Eighty Mahasiddhas;
King Bimbisara; King Ashoka and so forth
had also timely renovated, safeguarded, recognised and praised it as the supreme field
for the accumulation of merits.
Even today every Buddhist consider it
as the source of all the Buddha and the supreme field of accumulation and continues
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passionate master of our time, the second
Jamyang Khyentse Chokyi Lodro had made
profound and vast aspirations at Bodh Gayato shine forth the sun of dharma once more
from there and pervade the whole world
through its rays. So, I got the courage and
inspiration to sponsor the Monlam continuously. In 1989, I have invited many friends
and lamas to Bodh Gaya to conduct Monlam for the world peace, longevity of the
dharma and long lives of our lamas and parents. As the result was outstanding we have
decided to conduct it annually. From then I
have attended Monlam as far as possible. In
1993, I have promised to render support for
the future Monlam Chenmo and the Monlam Chenmo Committee had also promised
to manage the Monlam and look for other
sponsors. Due to the blessings and kindness
of the Rinpoches I could accomplish my
promises. Although my abilities and potencies have been exhausted completely, still I
will continue to do my best for the Monlam
to continue forever. Annually, many realized
masters are attending Monlam Chenmo and
I wish and pray for its further improvements
in the future.”
As said thus, in 1989 H.E. Darthang
Rinpoche personally came to India to conduct Monlam. With his noble motivations and unsurpassable generosity the first
Ngagyur Dorden Monlam Chenmo for
world peace was conducted under the great
Bodhi tree with a great inaugural ceremony. It was attended by a huge gathering of
two sections of the Sangha from Nyingma
monasteries of India, Nepal and Bhutan. It

to do prostrations and offerings with the
pure devotion and faith. It is mentioned in
many Sutra and Tantra texts time and again
that, just by dreaming and wishing to visit
that holy site will accumulate immeasurable
merits and cleanse the defilements. So, it is
needless to talk about the accumulations of
great merits through actual offerings and
prostration in front of it.
It was at that glorious holy site embellished with many stupas containing sacred
relics of Buddha, which had been the heart
of Buddha-dharma for more than two thousand years, that Ngagyur Dorden Monlam
Chenmo for International Peace had taken its initial form in early 1980s. In 1982,
H.H. Dodrub Rinpoche led an assembly
of Sangha in reciting the Arya Bhadracarya
Pranidhanaraja one hundred thousand times
at Bodh Gaya. Subsequently, H.H. Dilgo
Khyentse Rinpoche led hundreds of monks
in recitations of one hundred thousand times
Arya Bhadracarya Pranidhanaraja and Confession of Misdeeds prayers. This is how the
Ngagyur Dorden Monlam Chenmo for International Peace had begun with an auspicious coincidence through interdependent
connection.
After that, through the altruistic intention of H.E. Darthang Chogtrul Kunga Geleg
Yeshe Dorje Rinpoche the actual Monlam
Chenmo gradually commenced. The initial
motivation came into his mind sometimes
during 1970s. Rinpoche said:
“Nyingma Monlam Chenmo is a very
important event for upholding and propagating Buddha-dharma. The great com70
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His Holiness Jadrel Sangye Dorje presided the first three years of Monlam Chenmo and advised its participants to take only
vegetarian food during ten days of Monlam
session. His noble advice is being followed
accordingly by serving only vegetarian food
during Monlam Chenmo.
During the initial four or five years,
Monlam Chenmo was organized by the
Darthang Shedra in Nepal under the guidance of Palyul Chogtrul Rinpoche and Khen
Rinpoche Rigzin. After that it has been organized successively by - Thegchog Namdrol Shedrub Dargyeling, Ogmin Ugyen
Mindroling, Zhechen Tennyi Dargyeling,
Dzogchen Ugyen Samten Choling, Thubten
Dorje Darg at Simla, Palyul Chokhorling,
Chogling Gon, all the Nyingma Monasteries of Drejong(Sikkim), and all the Nyingma
Monasteries in Bhutan.
More than 700 Sangha members took
part in the first Monlam Chenmo. The first
three initial years of Monlam Chenmos were
primarily managed and financed by H.E.
Darthang Rinpoche and he is still a prime
benefactor and protector of the Monlam
Chenmo.

was graced by many great lamas like: H.H.
Dilgo Khyentse Rinpoche, H.H. Drubwang
Padma Norbu Rinpoche, H.H. Minling
Thrichen Rinpoche, H.H. Jadral Rinpoche,
H.H. Tag-lung Tsetrul Rinpoche, and H.H.
Thrulzhig Rinpoche.
For three successive years, recitation of
hundred thousand times Manjushri Nama
Sangirti (the king of all the Tantras) and Arya
Bhadracarya Pranidhanaraja (the supreme aspirational prayer) and extensive clouds of offering were made successfully. Overwhelmed
by the immense joys with the success of the
great meritorious deeds of chanting the profound prayers and clouds of offerings all the
Rinpoches held a conference on the continuity of the great Monlam Chenmo. They advised the assembly of Sangha to put collective
effort in continuation of such a great meritorious event. Regarding the provision and
financial supports H.E. Darthang Rinpoche
kindly accepted to provide generous financial supports as requested unanimously by
the Ngagyur Nyingma family and other
Rinpoches also promised to lend their assistance for the provisions of the great event.
Thus, as it was resolved to continue, H.H.
Jadral Sangye Dorje formally bestowed it the
name - Ngagyur Dorden Monlam Chenmo.
During the next Monlam Chenmo, it
was decided that the arrangements for the
annual Monlam Chenmo would be initiated
by the respective Major Nyingma monasteries that were given the responsibility for that
particular year, and the first group of staffs
were also appointed for Ngagyur Dorden
Monlam Chenmo Organization.
71

Ngagyur Monlam Chenmo

25th Anniversary

Himalayan region.
f) For pacifying diseases, wars, famine
and other related disasters in this world of
degeneration through promotion of human
values and global peace and harmony.
g) It is also aimed in spreading awareness on Buddha dharma among the faithful
masses through preaching, discussions and
so on. It is also for the dedication of the merits for the sake of all the victims of natural
disasters prevailing in the world. In short, it
is solely meant for the peace and happiness of
this and future lives.

4. Nyingma Monlam Chenmo
International Foundation
and its Objectives

Aims and Objectives of Nyingma
Monlam Chenmo Internation
Foundation
Being able to celebrate Silver Jubilee of
Ngagyur Monlam Chenmo is an important
event in the history of Buddha-dharma in
general and Ngagyur Nyingma Tradition in
particular. It has also clearly marked the immense power of the noble intentions of the
great masters and the unity and cooperation
among the Nyingma monasteries.
Ngagyur Dorden Monlam Chenmo is
conducted with the prime objectives like:
a) Commemorating the kindness of
our peerless teacher - Lord Buddha, KhenLop-Chosum and their followers.
b) For the continuous existence of the
teachings of Buddha in general and in particular the eight great schools that flourished in
Tibet and specifically the great secret teachings of Ngagyur Nyingma, as it is the root of
all the peace and happiness of the world and
its beings.
c) For the long-lives and fulfilment of
noble wishes of H.H. the 14th Dalai Lama
and other living great adherent of doctrines.
d) For the speedy fulfilment of wishes
and aspirations of Tibetans both within and
outside.
e) For the unity and cooperation among
the Nyingmapas around the world and specially the Nyingma monasteries along the

Gradual Increase in the
Number of Participants
Since all the objectives and activities of
the Monlam Chenmo are solely related with
dharma, its fame had pervaded far and wide
and the number of monasteries taking part
in the Monlam has increase amazingly. Till
now there are more than 1100 monasteries
which have officially registered in the Nyinma Monlam Chenmo International Foundation. There are around 528 monasteries
which are yet to be registered officially as
they lack the necessary documents. It is open
for every Nyingma monastery in the world
to register with the proper documents. From
the 7th Monlam Chenmo, the number of
Sangha of two sections participating Monlam
had increased year by year. According to the
records more than six thousand participants
joined the Monlam Chenmo officially and
more than thousand came without proper
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registrations. In particular since 2009, the
number of participants of Monlam Chenmo
had crossed 10,000.

Nuns on the East, Ordained monks on the
South and West and the Tantric practitioners (Ngagpas) on the North. To have an
organised and disciplined Monlam, many
disciplinarians are also appointed yearly.
Anniversary of Mahaparinivana of
Kunkhyen Longchen Rabjam is also conducted yearly at Bodh Gaya for three days.
It is sponsored by H.E. Darthang Rinpoche.
The main day of the anniversary is on the
18th day of 12th Tibetan month.
The reason for conducting the Ngagyur
Dorden Monlam Chenmo, particularly in
the 12th Tibetan month is that all monastic
colleges within India, Bhutan and Nepal
usually conclude their examinations by this
period of the year. Moreover the weather
condition of the place at that particular time
of the year also suits with the people residing
within Himalaya ranges.

Actual Session of the Monlam
As decided by the great Rinpoches, annual Monlam Chenmo is held from 1st day
to the 10th day of the 12th Tibetan month.
During the ten days, in the morning, the assembly performs - the Ritual of taking Vows
of Bodhicitta, liturgical method for invoking
the blessings of Shakyamuni Buddha, paying homage and making offerings to Sthavira, Tara ritual, and The Seven-chaptered
Prayer to Guru Rinpoche. In the afternoon
they mainly recite Manjushri Nama Sangirti and Arya Bhadracarya Pranidhanaraja
and they conclude the day with recitation of
Kunzang Monlam, Aspiration of Maitreya
(Jampai Monlam), Prayer to be reborn in
the Sukhavati paradise of Amitabha Buddha (De-Mon), and Aspirational prayers for
the continuity and prosperity of the Nyingmapa sect of Tibetan Buddhism. It is concluded with extensive feast offerings, prayers
of auspiciousness and dedications on the 10th
day of the month. The concluding ritual is
performed specifically on the 10th day of the
month, since it is an auspicious day related
to Guru Padmasambhava, the ultimate Lord
of Ngagyur Nyingma teachings and his followers.
Monlam Chenmo is conducted on the
four directions of the Great Stupa of Bodh
Gaya and the seating arrangements are:

Chief Patrons of the Nyingma
Monlam Chenmo
International Foundation
The first three initial years of Monlam
Chenmos were primarily managed and financed by H.E. Darthang Rinpoche. And
During all the successive Monlam Chenmo he distributes money among the participants and offers one hundred thousand
butter lamps daily. In addition innumerous
Dharma texts starting from the Kagyur (108
volumes translated word of Buddha), prayer
wheels and Scroll paintings were distributed
free of cost. Objective for distributing these
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Khenpo Sangye Rangjung. Similarly, H.H.
Zhechen Rabjam had sponsored the whole
expenses incurred for the food during 22nd,
23rd and 24th Monlam Chenmo.
In every Monlam Chenmo, the expenditures and management for the daily feast
offering, butter lamps, electric lamp offering,
preparation works, distributing the travel
expenses to Rinpoches, Khenpos, lamas and
the whole Sangha members are all organized
by the Monlam Chenmo Organization.

sacred objects is reflected in H.E. Darthang
Rinpoche’s message in the 10th Monlam
Chenmo Souvenir where he stated:” I have
seen an urgent need of texts and Scrolls for
monks to study the profound Buddhist philosophy and the Buddhist arts. Therefore, I
have sponsored printing texts for distributing in Monlam and other occasions. I don’t
know whether anybody has donated such a
huge amount for publication and distribution of texts in the past. But I hope that other people will take it as an example and undertake similar project in the future. If one
can undertake such activities, I think every
aspirant faithful person will be blessed with
fortunate opportunity to study well without
any problem with books. I hope and wish
that our venture become a noble cause for
the continuity of Buddha-dharma and the
profound Monlam Chenmo.
In 1995, during the 5th Monlam Chenmo H.E. Ladak Choje Rinpoche sponsored
the whole expenses incurred for the food and
deposited a sum of 500,000 $ in US bank as
the capital fund for Monlam Chenmo. Since
then, yearly Monlam Chenmo Organization
has been receiving more than 20,000$ as its
interest till today.
From 2005, for three successive years
th
(16 , 17th and 18th Monlam Chenmo) H.H.
Drubwang Padma Norbu Rinpoche had
sponsored the whole expenses incurred for
the food. H.H. Minling Khenchen had sponsored the whole expenses incurred for the food
during 19th, 21st and 23rd Monlam Chenmo.
The whole expenses incurred for food during 20th Monlam Chenmo was sponsored by

Offering the Prayers of Longevity
to H.H. the 14th Dalai Lama
During 18th Monlam Chenmo, on
26th Janaury, 2007, the faculty members of
Monlam Chenmo Foundation, led by the
president H.H. Drubwang Padma Norbu
Rinpoche held a meeting at Royal Residency
guest house about the ceremony for longevity
to be offered unanimously by whole Ngagyur
Nyingma family to H.H. the 14th Dalai Lama
for his long life. As decided, a new committee to organize the ceremony for longevity
was also formed. Accordingly, the ceremony for longevity was organized on 15th July,
2007, at Thegchen Monastery in Daramsala.
His Holiness Thrulzhig Rinpoche offered the
Mandala of Body, Speech, and Mind to His
Holiness the Dalai Lama.
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Conducting religious activities
with the support of Nyingma
Monlam Chenmo International
Foundation

Monlam Chenmo International Foundation
has aimed at spreading awareness on Buddha-dharma within the public by hosting
seminars and teachings. Likewise, due to the
tireless efforts of great masters of Buddhadharma, the successful conduct of the seminar and teachings at Bodh Gaya play a great
role and hence favour in achieving its goal.
The Ngagyur Dorden Monlam Chenmo International Foundation provides necessary
accommodations and facilities to monks and
nuns whenever Ngagyur Kama Association
organizes religious events at Bodh Gaya.

The harmony and unity within Nyingmapa Monasteries are established due to the
Ngagyur Monlam Chenmo. Devotees from
far and wide get opportunity to have audience with many great masters at Bodh Gaya.
As this is a main occasion where huge Sangha members of Ngagyur Nyingma Lineage
gather together from different regions of the
world, this very venue is made convenient
for organizing initiations, oral transmissions,
and explanation of profound dharma and religious seminars.
Since 2008, Ngagyur Kama Tradition
Preservation Association invited His Holiness
Padma Norbu Rinpoche and other Rinpoches to bestow initiation, oral transmission and
explanation on the profound teachings of
Ngagyur Nyingma Tradition, which truly
benefited countless followers of Ngagyur Nyingma lineage. Moreover, in 2012, coinciding with the bestowal of initiations and oral
transmissions of complete collected works of
Omniscient Mipham Rinpoche by His Holiness Zhechen Rabjam Rinpoche, the first ever
Nyingma seminar on the unique philosophical view and tenets of Ngagyur Nyingma was
organized in the presence of scholars from
various Ngagyur Nyingmapa institutes and
centres. This can be therefore judged as one
of the most significant events in the history
of Ngagyur Nyingma Lineage. The Nyingma

The International Nyingma
Dictionary Editorial Office
Moreover, in accordance with the
Monlam Bodyig Research Centre’s plan of
publishing the new great Tibetan Dictionary
which will contain the complete definitions
on the three sections: philosophical view and
realization; history and accounts; practical
guidance and meditation of different lineages; last year, the organizing committee
of Ngagyur Dorden Monlam Chenmo arranged a two-day meeting, at Zhechen Monastery, Bodh Gaya, India. This meeting was
organized following an approval from His
Holiness Taglung Tsetrul Rinpoche, the 6th
Supreme Head of Ngagyur Nyingma Lineage. It was attended by the head of Ngagyur
Nyingma Lineages, Khenpos, Trulkus and
Lopons, and the following decisions were
taken:
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• The opening of new editorial office
to compile and edit Nyingma
Dictionary
• The accommodation and expenditure
to be borne by the Ngagyur Dorden
Monlam Chenmo International
Foundation
• Khenchen Padma Sherab to look
after this project

tion of Ngagyur Nyingma without degradation.

Ngagyur Nyingma Monlam
Chenmo Souvenir
The first Monlam Chenmo Souvenir
was compiled and published jointly by all
the Nyingma Monasteries of the Sikkim in
1996, during the 7th Monlam Chenmo. The
whole expenses incurred in the publishing of
the book were financed by the Department
of Religious and Cultural Affairs of Sikkim
Government. The main contents of the Souvenir were: the history of how Buddhism
spread to Sikkim (Dremo Jong), the general
history of Ngagyur Nyingma doctrines and
its stages of progress and the environmental
conditions of the Sikkim.
During the 8th Monlam Chenmo, the
Souvenir was compiled and published by
Dzogchen Monastery in South India. The
primary contents of the book were: the history of the doctrines of Gyalwa Dzogchenpa
and its followers.
The Souvenir of the 9th Monlam was
compiled and published by Rigzod Editorial Committee in Namdroling. Its expenses
were financed by H.H. Drubwang Padma
Norbu Rinpoche. Since then, Ngagyur Rigzod Editorial Committee has been publishing a bi-lingual (Tibetan & English) Souvenir of Monlam Chenmo till today. The main

• Namdroling Monastery to take the
chief responsibility
• Other institutes and monasteries of
Nyingma Lineages to co-operate and
provide the necessary assistance for
this project.
On 7th April, the inaugural ceremony
of the International Ngagyur Nyingma Dictionary Editorial Office took place at Namdroling. From 10th April, the editorial work
has begun and now the office is running successfully for almost seven months. The Six
mother monasteries and their branch monasteries are contributing with definitions
on the unique Ngagyur Nyingma’s History,
Practice and so on.
Thus, if we were to examine the goal
of Nyingma Monlam Chenmo International
Foundation, it was first established as a basis
for gathering Nyingmapa Monasteries from
far and wide to pray together, and to accumulate merits by making clouds of offerings
and so on. Now, it was evident that its sole
objectives were fulfilled beyond expectation.
It was working with a series of noble means
to uphold and spread the victorious Tradi76
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contents are: The Biographies of the great
masters of Ngagyur Nyingma, the introduction of the Masters who have first established
the Six Mother Monasteries of Nyingma in
Tibet, the advices of Past masters, Spiritual
messages of the living masters, accounts of
great sacred sites and precise introductions
of the unique views and tenet of great secret
doctrines of Ngagyur Nyingma.
From 10th Monlam Chenmo, the expenses incurred in publishing the annual
Souvenir were all financed by the Nyingma
Monlam Chenmo International Foundation.
Seven thousand (7000) copies were printed
par issue and a book cost around seventy Rupees. So, yearly, the Monlam Chenmo Management is spending around 500,000 Rupees
for the Souvenir.
The souvenir of Monlam Chenmo has
immensely benefitted the participants in understanding the general meaning of the Buddhism, doctrines of Ngagyur Nyingma and
its practitioners, sacred sites and so forth.

Chenmo is organized by the Nyingma Monlam Chenmo International Foundation in
coordination with the following monasteries
in turn:Nyingma Monasteries of Northern
India
1. Nyingma Monasteries of Southern
India
2. Nyingma Monasteries of Eastern
India
3. Nyingma Monasteries of Nepal
4. Nyingma Monasteries of Bhutan

The Standing Committee of
Nyingma Monlam Chenmo
International Foundation
On 31st January, 1993, during the third
Monlam Chenmo, the first ever standing
committee of Nyingma Monlam Chenmo
International Foundation was inaugurated.
On 26th July, 1993, the foundation was registered in the South India under the name of
His Holiness Penor Rinpoche and therefore
its head office is also based in Namdroling
Monastery, South India. The following staffs
were appointed as per the rules of the Indian
court:

The Organizing Committee of
Nyingma Monlam Chenmo
International Foundation

President: His Holiness Padma Norbu
Rinpoche
Members: His Eminence Khokhyim
Rinpoche, His Eminence Rigo Trulku and
Acharya Drakpa Lama.
From 1993 to 2009, for the duration
of sixteen years, His Holiness Padma Norbu
Rinpoche served as the president of Ngagyur

For the convenient and successful
World Peace Ceremony, the discussion on
organizing the annual Nyingma Prayer Festival by turn was finalized before four or five
years. Accordingly the Ngagyur Monlam
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Foundation sit together and discuss the
necessary matters and consequently finalize
them. Every year, on the evening of the 9th
day of the 12th Tibetan Month, the standing committee chaired by the great masters
attend the meeting, where two each representatives from participating monasteries
gather in the Monlam Temple. The complete accounts of the Monlam Chenmo are
being read out and great Rinpoche bestow
spiritual advice on upholding the Tradition
of Ngagyur Nyingma.

Monlam Chenmo International Foundation. Then from 2010, for the duration of
three years, His Holiness Zhezhen Rabjam
Rinpoche served as the president.

The Standing Committee of
Nyingma Monlam Chenmo
International Foundation-2013
Instructor: His Holiness Jadral
Rinpoche, His Holiness Taglung Tsetrul
Rinpoche, His Holiness Kathog Getse Trulku
Rinpoche, Darthang Trulku Rinpoche, Gyari
Trulku Rinpoche, Ladakh Choje Rinpoche
and Sogyal Rinpoche.

The Nyingma Monlam Chenmo
Hostel and Temple

President: His Eminence Gyangkhang Trulku
Rinpoche.

At the initial stage of the Monlam, there
were only around 700 monks, but gradually the strength grew up to more than six
thousand. At first, participants faced some
problem with accommodation as they had
to sleep in cottons tents. Nevertheless, due
to the gracious activities of great masters, the
management decided to build the Hostel for
Monlam Chenmo. Subsequently, His Holiness Dzongsar Jamyang Khyentse Chokyi
Lodro Gyatsho Rinpoche donated three acres
and eighteen decimals of land to the Nyinama Monlam Chenmo International Foundation. This also inspired management with
hope and courage to proceed further with its
plan. On top of that, the Nyingma Monlam
Chenmo International Foundation bought
more than 2 acres land. Thus, the construction of Nyingma Monlam Hostels along
with the temple, which could house more

Vice President: His Holiness Dzogchen
Rinpoche and His Holiness Minling
Khenchen Rinpoche.
Secretary: Khokhyim Rinpoche and Rigo
Trulku Rinpoche.
General Treasurer: Acharya Drakpa Lama.
Members: Lachung Rinpoche, Nangzed Dorje, Trulku Ajam, Khenpo Chowang,
Khenpo Sangye Rangjung, Khenpo Tandin,
Lopen Tsheten, Zhechen Khenpo Gyurmed
Tsulthrim, Khenpo Singye Dorje, Khenpo
Karma Wangchug and Butshering.
Every year, during the period of Monlam Chenmo, the standing committee of the
Nyingma Monlam Chenmo International
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lam, the standing committee had also held
another meeting to discuss about construction of a Temple for offering butter lamp at
the site of Monlam Chenmo encampment in
2011. Accordingly, construction of the temple for offering butter lamp was completed
and from 2012, a virtuous custom of offering 1000 butter lamps daily for the whole
year was initiated.
This year, to mark the auspicious occasion of Nyingma Monlam Chenmo Silver
Jubilee, a great stone pillar was erected. It was
erected to commemorate the noble services
of the great masters, unity and cooperation
among the monasteries of Nyingma lineages,
and for the continuation of Nyingma World
Peace Ceremony until the end of this great
eon.
The construction of the Nyingma
Monlam Chenmo hostel was supervised by
Bu Tshering, Late Cho Drinzang and Late
Akhu Chareng. Likewise, Lopzang Tshering,
Lopon Tenzin Dorje and Sonam Tshering
have been working as assistant supervisors.
On behalf of the Nyingma Monlam Chenmo International Foundation, we convey our
great appreciation and we shall never forget
your great service.
Monlam Chenmo Hostel isn’t used
only during Nyingma Monlam Session but it
has also benefitted immensely to the masses
and the State Government of Bihar. Bansali
Trust Gujarat is conducting a mass Eye Surgery Campaign at Monlam Chenmo Hostel
for forty five days, where more than sixty
thousand people are benefitted. The conferences and workshops of N.C.C Camp, the

than 10000 monks, nuns and lay practitioners were finalized. His Holiness the Dalai
Lama blessed and laid the foundation stone
on the 29th January, 1998. His Holiness also
presided over the 8th Nyingma World Peace
Ceremony for three days where he bestowed
spiritual advices to the whole assembly.
The hostel is divided into three blocks.
They are: the block for Khen-trul La-lop,
monks and nuns. In 2008, the construction
of the temple with the interior relics was successfully completed. It houses the main relics like statue of Lord Buddha, Guru Padmasambhava and Buddha Amitabha. They
are more than 20 ft tall and were adorned
with the gold, silver and copper. The inauguration ceremony was presided by His Holiness Drubwang Padma Norbu Rinpoche,
His Holiness Taglung Tsetrul Rinpoche, His
Holiness Zhechen Rabjam Rinpoche, His
Holiness Kathog Getse Trulku Rinpoche, and
His Holiness Minling Khenchen Rinpoche,
along with Khenpo, Trulku, Lama, Lopon
and huge assemblage of Sangha.
In 2007, the standing committee of the
Monlam Chenmo had discussed about the
monks to perform rituals and offering on
10th, 15th, 25th and 30th day of every Tibetan
month in the Monlam Chenmo Temple. According to the resolutions pass during the
meeting: monks from Namdroling Monastery served for three years, monks from Mindroling served for one year and the monks
from Zhechen served for three years.
Since the management was not able to
offer all the butter lamps offered by the devoted participants within ten days of Mon79
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State assembly of Bihar and elections were
also held at there. It also serves as the place
of temporary residence for the many pilgrim
groups and the students who come to visit
sacred sites. Even the local festival and exhibitions are also conducted at the Monlam
Hostel compound. During all these events
the Monlam Foundation is receiving a good
amount of donations and supports.

of their wisdom, compassion and power will
dispel the entire darkness of ignorance.
May the sublime and precious Bodhicitta,
Arise where it has not yet been generated.
And where it has arisen
may it never decline,
But develop more and boom ever further!

Note:

To write a detailed history of the twenty
five years of Nyingma Monlam Chenmo International Foundation, it is needless to talk
about requirement of original records and
support of precise and detailed information.
So, due to the lack of all the necessary articles,
we could compile only a brief account of the
twenty five years of Monlam Chenmo.
It is compiled from documents in
the Monlam Chenmo website, the history
of Monlam Chenmo compiled by Gonjang
Khenpo Chowang, interview and advices
of Dharthang Rinpoche in the 9th and 10th
Monlam Souvenirs, the applications from
Nyingma Monlam Chenmo International
Foundation to Dharthang Rinpoche compiled in the Letters of Hope, and the massage
from Khokhyim Rinpoche sent for the Silver
Jubilee Souvenir this year.
We, the members of Ngagyur Rigzod
Editorial Committee are deeply indebted to
Chagzod Drakpa Lama and Venerable Khenpo Chowang for providing us with necessary
information.
Although we have done our best by
adding all the available information we could
gather, it is for sure that there are still many
faults and defects of omissions and exaggerations. So, we, the members of the Ngagyur
Rigzod Editorial Committee would like to
beg apology to all proficient readers for this.

Conclusion

By the acquirement of merit and purification of sin with offering and prostration
at this sacred place, one can establish a spiritual link with all Buddhas of three times. Accumulating virtue at this place for few days
is more beneficial than accumulating virtues
at other places for whole life. By the power
of praying together, the peace and happiness
will prevail everywhere on the world.
The chanting of the Arya Bhadracarya
Pranidhana and Manjushri Nama Sangirti
will uphold our good ancient tradition. As
praised in the texts, chanting of these prayers
are considered the best means with which
one can accumulate the great merit. By praying with pure intention, we can also repay
the kindness of dharma friends, root guru
and parents. Being a Buddhist, we do not
preserve and protect our principles through
war and violence, rather accumulating merits and avoiding sin is the best method to
preserve our goal. Since this sacred place is
blessed by many noble masters, if you supplicate them with faith and devotion light
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Important Dates marked in the Past Twenty Five
Years of nyingma World Peace Prayer
Year

Important Events

1960

His Holiness Dudjom Rinpoche became the first Supreme Head of Ngagyur Nyingma Tradition (1904-1987).
His Eminence Darthang Rinpoche came up with the noble idea of conducting Monlam Chenmo
for the first time.
For an auspicious coincidence to merge for the future Monlam, His Holiness Dodrub Rinpoche and
his retinue recited one hundred thousand prayers of Bhadracarya Pranidhanaraja.
His Holiness Dilgo Khyentse Rinpoche Rabsal Dawa became the second Supreme Head of
Ngagyur Nyingma Tradition (1910-1991).
The first Ngagyur Dorden World Peace Prayer commenced.
The first Standing Committee of the Ngagyur Nyingma International Foundation was formed and
Monlam Chenmo was officially registered under the Central Government of India.
His Holiness Drubwang Padma Norbu became the Third Supreme Head of Ngagyur Nyingma
Tradition (1932-2009).
His Holiness Drubwang Padma Norbu Rinpoche became the President of Monlam Chenmo.
The first Ngagyur Monlam Souvenir was published.
His Holiness Dalai Lama laid the foundation stone and presided the Monlam Chenmo for three
days.
His Holiness Minling Thrichen Rinpoche Gyurmed Kunzang Wangyal became the fourth Supreme Head of the Ngagyur Nyingma Tradition (1930-2008).
Chagzod Kunzang passed away.
All the Nyingma Monasteries organized a long life prayer for H.H. the 14thDalai Lama.
The construction of the Hostel was completed.
His Holiness Minling Thrichen Rinpoche attained Maha Parinirvana.
His Holiness Drubwang Padma Norbu attained Maha Parinirvana.
His Holiness Zhadeu Thrulzhik Rinpoche Ngawang Choki Lodro became the fifth Supreme
Head of the Ngagyur Nyingma Tradition (1924-2011).
His Holiness Zhechen Rabjam Rinpoche became the President of Monlam Chenmo.
His Holiness Thrulzhik Rinpoche attained Maha Parinirvana.
His Holiness Taglung Tsetrul Rinpoche Shedrub Nyinjed Thrinley Palzangpo became the sixth
Supreme Head of the Ngagyur Nyingma Tradition (1927).
The Hundred Birth Aniversary of His Holiness Jadral Sangay Dorje Rinpoche.
His Eminence Khentrul Gyangkhang Rinpoche became the President of Monlam Chenmo.
The International Nyingma Dictionary Editorial Office was inaugurated.

1970
1982
1988
1989
1993
1993
1993
1996
1998
2002
2003
2007
2008
2008
2009
2010
2010
2011
2012
2012
2013
2013
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The following are the list of the monasterIES
whICH participated in the Monlam Chenmo:
Ngagyur Dorden
Monlam Chenmo
Fifth Monlam
Sixth Monlam
Eleventh Monlam
Twelfth Monlam
Thirteenth Monlam
Fourteenth Monlam
Fifteenth Monlam
Sixteenth Monlam
Seventeenth Monlam
Eighteenth Monlam
Nineteenth Monlam
Twentieth Monlam
Twenty First Monlam
Twenty Second Monlam
Twenty Third Monlam
Twenty Fourth Monlam

La-trul Khenlop

Assemblage
of Sangha

Monastery

Total

Record not found
160
151
125
144
134
141
150
185
147
169
118
151
155
155
167

3127
5021
5233
3966
4872
4912
6405
4815
5263
5654
5790
5111
5476
5224
5224
4509

126
Record not found
284
232
310
325
524
324
394
433
349
364
324
347
346
274

3127
5181
5384
4093
5016
5046
6546
4965
5448
5801
5959
5229
5627
5379
5369
4676

The Grand Total of Khen-lop and La-trul from the Eleventh to Twenty Fourth Monlam:
The Grand Total of Sangha from the Eleventh to Twenty Fourth Monlam:
The Grand Total of nun from the Eleventh to Twenty Fourth Monlam:
The Grand Total of the whole assemblage of the Sangha from the Eleventh to Twenty
Fourth Monlam:

2175
63665
8723
74563

263 Monasteries attended the 8th Monlam Chenmo
240 Monasteries attended the 9th Monlam Chenmo. Since we could not get any information for rest of the
Monlams, we could not write them all.
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INTRODUCTIONS OF THE GREAT BENEFECTORS WHO
HAVE SERVED MORE THAN TEN YEARS FOR THE
NGAGYUR DORDEN MONLAM CHENMO
His Holiness Drubwang
Padma Norbu

stage when Rinpoche was asked to rest, he
spoke, “I have never missed Ngagyur Nyingma Monlam Chenmo, since it started and
regarding this year also, I must go and attend
it; I won’t regret if I die on the way…,” with
this Rinpoche arrived at Bodh Gaya but he
could not attend the actual Monlam due to
his critical health condition. So he asked to
keep his Dharma robe on the throne and
made profound aspirational prayers for the
sentient beings. Hence, we the whole family
of Ngagyur Nyingma ought to remember his
great kindness.

In 1989, His Holiness Dilgo Khyentse
Rinpoche inaugurated the first ever Ngagyur
Dorden Monlam Chenmo in Bodh Gaya.
Overwhelmed with the success of great
meritorious deeds of offering and chanting
profound prayers at the holiest place, all the
Rinpoches held a conference and decided to
gather every year for the continuity of the
great Monlam. In January 31st 1993, during the third Monlam Chenmo, first Nyingma Monlam Committee was formed and
H.H. Drubwang Padma Norbu Rinpoche
was appointed as the Third Supreme head
of the Ngagyur Nyingma Tradition. On 27th
July , 1993, His holiness officially registered
Nyingma Monlam in his name under the
Central Government of India. Starting from
2005, Rinpoche sponsored whole expenses
incurred in the food for the three consecutive years and distributed money to the participants of Monlam Chenmo which still
continues. Rinpoche have never missed the
auspicious Ngagyur Dorden Monlam Chenmo since it first started. He used to send
over two thousand Monks and Nuns from
Namdroling Monastery to attend Monlam
Chenmo annually. Even during the critical

His Eminence Darthang
Rinpoche
In these successive twenty five years,
since the first Ngagyur Dorden Monlam
Chenmo was initiated, H.E. Darthang
Rinpoche have always supported with the
provisions and financial assistance. And, if
we roughly calculate the cost incurred in the
Monlam Chenmo from 1989 till 2011, it
comes around twenty billion Indian rupees.
Rinpoche, sponsored entire expenses related
to Monlam Chenmo for the first three years.
Coinciding with the auspicious occasion of
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Terma traditions to him. Rabjam Rinpoche
received his successive vows from His Holiness Thrulzhig Rinpoche. Likewise, Rabjam Rinpoche received many teachings from
H.H. Dalai Lama, the16 th Karmapa Rigpai
Dorje, Sakya Dagchen Ngawang Kuenga
Gyeltshen Rinpoche and many others.
Rabjam Rinpoche traveled many times
in Tibet and bestowed numerous empowerments, transmissions and instructions to the
monks of Shedra and the monastic Schools in
Tibet. He also helped in providing financial
Provisions. He built eight pairs of Tathagata
Stupas in eight holy places of Nepal. He established Zhechen Ugyen Choe-dzong Nunnery in Bhutan and introduced a new course
for the advanced Buddhist Studies. Rinpoche
built many Schools and homes for the old
people in Tibet, Nepal and India.
In 1995, he became the Vice-President
of the Monlam Chenmo and from 2010 he
served as the President of Monlam Chenmo
for the three successive years. From the 22nd
Monlam Chenmo, Rinpoche sponsored the
expenses incurred in food for three years.
In 2012, Rinpoche bestowed an oral transmission of collected writings of Jam-goen
Mipham Rinpoche to the ardent devotees
and still strives for the well being of sentient
beings.

Monlam Chenmo, Rinpoche distributes
dharma text to the participants and today
in many monastic schools in India, Bhutan, Nepal and Tibet we can find plenty of
dharma text including Kangyur and Tengyur
texts distributed free of cost.
In short, His Eminence took an important role in promoting religious harmony
between the different schools and unified
all the Nyingma Schools as one. Rinpoche
is the prime factor behind the success of
Ngagyur Dorden Monlam Chenmo in these
years. You can ascertain this fact by flipping
through the records maintained in the past
Monlam Souvenirs.
Hence, Rinpoche’s kindness has become an object to be commemorated by the
whole Ngagyur Nyingma family and his benevolent service for the prosperity of Buddha
Dharma should be taken as the true example
by every one of us to move forward.

His Holiness Zhechen
Rabjam Rinpoche
His Holiness Zhechen Rabjam
Rinpoche was born to mother Chimi Wangmo in the year 1966. H.H. the 16th Karmapa Rigpai Dorje recognized him as the sixth
Rabjam Rinpoche and enthroned him on
the golden throne and H.H. Dilgo Khentse
Rinpoche took care of the young Rinpoche
and taught him to read and write. Khentse
Rinpoche bestowed many empowerments
and instructions of both the Kama and
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His Holiness Dzogchen Rinpoche

as the Vice-President of Monlam Chenmo
and still striving for the benefit of Buddha
dharma.

His Holiness the 7th Dzogchen
Rinpoche was recognized and enthroned as
the incarnation of the previous Dzogchen
Rinpoche by H.H. Dodrubchen Rinpoche
Thubten Thinley Pelzangpo and later bestowed him a complete empowerment and
an oral transmission of Kama teachings.
Rinpoche received complete teachings of
Peling Terchoe and Dudjom Tersar form
H.H. Dudjom Rinpoche; Rinchen Terdzod
Chenmo and Chogling Terdzod from H.H.
Dilgo Khyentse Rinpoche and many other
teachings from a various masters.
In 1982, Rinpoche and his retinue went
to Tibet as they were invited by the family
of Dzogchen Monastery in Tibet. In accordance with the wish of H.H. Dalai Lama he
established Institute and Retreat Center of
Dzogchen Ugyen Samten Choeling Monastery at Kollegal, in Mysore South India. In
this way he renders unsurpassable service to
Buddha-dharma.
In 1995, Dzogchen Rinpoche established Dzogchen Shri Sinha Charitable Society. With the support of this foundation
he had served the Dhondenling Tibetan
Refugee Settlement and nearby Indian communities in the fields of education, health
care and other social needs. To this selfless
service, he received welcoming compliments
from the mass.
From 1995, Rinpoche has been serving

His Holiness Minling
Khenchen Rinpoche
His Holiness Minling Khenchen
Rinpoche was born on 5th January, 1970,
corresponding to the sixteenth Rabjung of
Tibetan calendar to father Nyima Dradul
and mother Dechong Wangmo. From the
very young age, Rinpoche learned how to
read, write and also learned the traditional
medicine under the spiritual guidance of
Thoru Khen-Rinpoche Tshenam. Later,
Rinpoche went to study at Ngagyur Nyingma Institute and during the course of time
he learned and mastered all the major and
minor fields in advanced Buddhist studies.
In 1984, he received the entire Root Tantra
of Mahayoga teachings from H.H. Dilgo
Khentse Rinpoche along with H.H. Dalai
Lama. Rinpoche received many secret teachings and pith instructions from many great
Nyingma Masters and other eminent scholars.
After taking the responsibility as the
th
9 Minling Khenchen, he expounded and
spread the Sutra and Tantras teachings in
Mindroling Shedra and also in many other
places around the world.
On 4th December 2010, H.H. Minling
Khenchen Rinpoche was presented with the
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Bharat Jyoti Award and certificate of excellence by the India International Friendship
Society in New Delhi for his utmost dedication and self less service rendered to the Indian society.
He has been serving as the Vice-President of Monlam Chenmo from 1995.
Rinpoche sponsored the whole expenses incurred in the food for the19th, 21st and 23rd
Monlam Chenmo respectively. Rinpoche
continues to render his selfless service for the
propagation of Buddha Dharma and the well
being of sentient beings.

In 1959, His Eminence Khokhyim
Rinpoche along with His Holiness Minling
Thrichen Rinpoche fled across the borders
and reached Tibetan Refugee Camp in Kalimpong. With unsurpassable vision of H.H
Minling Thrichen and having discussed with
H.E Dzongnang Rinpoche, His Eminence
Khokhyim Rinpoche built Monastic School,
Shedra, hospital and the great Lhabab Chorten (Stupa) of Mindroling Monastery in
Clement Town, Dheradun. From the first
Monlam Chenmo till the present day, His
Eminence is serving as the Treasurer for the
Monlam Chenmo Committee.

His Eminence Khokhyim
Rinpoche

A Brief Opinion of His Eminence
Khokhyim Rinpoche

His Eminence Khokhyim Rinpoche
Gyurmed Dogyud Gyatso was born in 1937,
corresponding to Fire Ox year of the sixteen
Rabjung according to the Tibetan Calendar
in Kham Gojo. Minling Khenchen Ngawang
Khentse Norbu recognized him as the incarnation of the former Khokhyim Chogtrul Padma Kunzang Rinpoche. H.E. Ter-se
Chimed Rinpoche, an elder brother to H.H.
Jamyang Khyentse Wangpo enthroned him
as the incarnation of the previous Khokhyim Rinpoche and later, he was enrolled in
Mindrolling Monastery. He followed H.H.
Jamyang Khyentse Wangpo, H.E. Minling
Khenchen, Chung Yizhin Norbu and many
other great spiritual gurus and received many
teachings such as the Pure Visions of Kama
and Terma lineages.

In these 25 years of glorious Monlam
Chenmo, all these wonderful achievements
are due to the blessing of Triple Gem and the
co-operation with which all the Nyingma
Schools worked together. It is also due to the
noble guidance and selfless service rendered
by the late H.H. Drubwang Padma Norbu
Rinpoche to Monlam Chenmo by presiding
over the Monlam Chenmo ceremony annually, until his attainment of Maha-Parinirvana.
Hence, we must strive to fulfill the great
aspirations and repay the kindness of H.H.
Drubwang Rinpoche and other Rinpoches. We cannot fulfill their great aspirations
merely by the material offerings; not even
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A Brief Opinion of His Eminence
Rigo Trulku Rinpoche

by filling billion world-systems with gold.
As the noble wishes of those great beings are
the longevity of the Buddha Dharma and the
happiness of sentient beings, we must fulfill
their wishes through the offerings of practice. Therefore, we must work constantly for
the continuity of Monlam Chenmo until the
Buddha Dharma prevails in this world. As
it serves as an eye ornaments for those endowed with devotion and supreme field for
accumulating merit for those wealthy ones.

It is an open fact that Ngagyur Dorden
Monlam Chenmo has been improving yearly, like the waxing moon, due to the unsurpassable enlightened activities of the great
master led by Drubwang Padma Norbu
Rinpoche and the workers below, who had
performed their duties with cooperation and
altruistic intentions. So, I earnestly request
all Rinpoches, Khenpos, Trulkus, Lamas,
Lopens and the whole assembly of Sangha
to work with unity and cooperation to keep
this magnificent virtuous event alive. As it is
for sure that it will greatly benefit Buddhadharma and sentient beings, if we can perpetuate this great event, the supreme field for
the wealthy ones and an eye ornament for
devoted ones.

His Eminence Rigo Trulku
Rinpoche
Rigo Trulku Rinpoche is someone who
genuinely serves Buddha-dharma through
teaching and practice. He has established
Bir Palyul Chokorling Institute and School
and built Zangdog Pelri Phodrang (Glorious
Copper-coloured Mountain) at Tso Pema.
He has been serving as treasurer since
rd
3 Monlam Chenmo. Rinpoche along with
Khokhyim Trulku Rinpoche donated 70
lakh Rupees for the construction of Monlam
Chenmo hostel. He also took the responsibility of supervising the works of the constructions of the hostel. He had done a great
job in solving the problem on the plot of the
hostel through reconciliation. He had kept
a permanent substitute in his place from beginning of the hostel construction till now.
In this way his contribution towards the
Monlam Chenmo was peerless.

Trulku Ajam
Trulku Ajam became the member of
Nyingma Monlam Chenmo Foundation in
2004. As the number of the participants in
the monlam rose drastically, he took charge of
sending invitations cards to monasteries, making designation cards for Rinpoches, Khenpos, Trulkus, staff and the whole Sangha
members. He also looks after the distribution
of travel expenses and allotment of hostel for
the participants. In addition, he holds chief
responsibility in examining the applications
for the registration in Monlam Chenmo.
Until today, he had been serving as Webmaster of the Momlam Chenmo website.
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Chagzod Kunzang

He completed his eight standards and went
for the further studies in Varanasi Buddhist
University. He graduated from there and was
certified as Acharya along with Khenchen
Tsewang Gyatso. In 1980 he came to Namdroling Monastery and served as the administrator and the chief accountant of the
Monastery as Rinpoche wished. Chagzoed
Acharya Drakpa is known for his humbleness, honesty and sincerity among his colleagues.
In 1993, H.H. Drubwang Padma Norbu Rinpoche and other high lamas appointed him as the assistant Treasurer of the Monlam Chenmo. He deals on every account of
financing with regard to Monlam Chenmo
and still continues to serve. His benevolent
service has rendered immense benefit to the
Buddha - dharma in general and Nyingma
Monlam Chenmo in particular.

Chagzod Kunzang was born in 1945 in
Tibet. He came to India when he was just
six years old and spent most of his life serving H.H. Padma Norbu Rinpoche as the
Secretary. He was the main intellect behind
designing the magnificent Padmasambhava
Vihara popularly known as the Golden Temple. He had always been a right hand to His
Holiness.
In 1994, His Holiness Padma Norbu
Rinpoche and the standing committee of
Monlam Chenmo appointed him as the
English Secretary of Monlam Chenmo.
One of his great achievements would be
the days when he compromised and solved
the problems related to the land issue of Nyingma Monastery at Gaya. He served with
utmost sincerity and dedication till his last
days.
Chagzod Kunzang passed away on July
28th July 2002 after long term illness. It was
a great loss to Namdroling Monastery and
particularly to Monlam Chenmo, this we
could make out from how his colleagues felt
in his absence.

Brief Opinion of Chagzod
Acharya Drakpa
With much trust Rinpoche entrusted
this work and for that sake I am dedicated in
my service; otherwise, I am incapable of doing anything. Khokhyim Rinpoche and Rigo
Trulku also served tirelessly keeping Rinpoche
as the true example. We have always obeyed
Rinpoche’s advice and worked according to
it and today we could see this success, otherwise we don’t have anything special within
us. Whenever Rinpoche directed us to do
something, then whatever may the task be,

Chagzod Acharya Drakpa
Chagzod Drakpa was born in Kongpo
valley, a probince of Tibet, in the year 1951
to father Tsewang Norbu and mother Tshering. He came to India in 1961 and got enrolled in Bylakuppe day School in Mysore.
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Venerable Gonjang Khenpo
Chowang

with his blessing everything would turn out
to be successful. Rinpoche used to concern
very much about the Monlam Chenmo and
even in the last hours when Rinpoche was in
his critical stage, he did attend the Monlam
Chenmo.
For the cause of this Monastery and
Dharma as a whole, Rinpoche advised me
to serve Monlam Chenmo and for that sake
I am serving but it doesn’t mean that I am
not dedicated. One can notice the dedication from how much effort we put on our
work. In these twenty five years of Ngagyur
Dorden Monlam, we haven’t come through
any obstacles as such. Everyone says that
there are lots of Thieves and robbers in Bodh
Gaya and claims to be unsafe place, but for
us we haven’t faced any major problems so
far and it is all due to Rinpoche’s blessing.
Since, 1993 I have been serving Monlam
Chenmo and to be frank I don’t have any
capability or potential to carry out these important tasks but with the blessings of Triple
Gem and guardian deities, we were able to
stand where we are today. I always sought
advices from Khokhyim Rinpoche and Rigo
Trulku and we worked together. Hence, I am
satisfied and don’t have any regret. My sole
purpose of serving here is to fulfil the wish
and the aspirations of Late His Holiness and
lastly, I would suggest that it would be better
if every one of us take responsibility and help
each other.

The previous Gonjang Ngawang Yonton Gyatso Rinpoche performed Khenpo
Chowang’s hair cutting ceremony and bestowed him the name Chowang. From
young age, he was admitted into the Tibetan
Modern School in Darjeeling and completed
8th standard.
In 1969, in accordance with the noble
wishes of His Holiness Dudjom Jigdral Yeshe
Dorje, the supreme head of Ngagyur Nyingma Lineage, Khenpo Chowang joined Varanasi Buddhist University in Sarnath, Bihar.
With Khenchen Tsewang Gyatso he studied
both modern education and Buddhist Philosophy following Khenchen Palden Sherab,
Khenchen Thubten Tshundrue and many
masters, for the period of nine years.
In 1978, Khenpo served as Tibetan
teacher at Samdong Senior Secondary School.
In 1985, under the direction Lachen Gomchen Rinpoche, the former Religion Minister of Sikkim, he was officially enthroned as
Khenpo in accordance with the law of Sikkim
Government, at Ngagyur Thubten Dongag
Chholing Institute. Since then, Khenpo has
been teaching Buddhist philosophy to disciples in Sikkim.
In 1989, having written analytical
composition on the former lineage holders’
views and tenets, he was bestowed the honorary degree of Dr. of Philosophy in the year
1991.
In 1997, under the responsibility of
Nangzed Dorje and Khenpo Chowang, all
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Honorable Nangzed Dorje

the Ngagyur Nyingma Monasteries of Sikkim organized the 8th Ngagyur Nyingma
Monlam Chenmo at Bodh Gaya.
Since 1998, after he has been appointed
as the secretary of Nyingma Monlam Chenmo International Foundation, he participated in Monlam Chenmo annually, thereby
providing effective and timely advice for the
welfare of Nyingma Monlam Chenmo in
particular and Ngagyur Nyingma Lineage in
general.

Honourable Nangzed Dorje is the former Secretary of Sikkim Government and
today he is serving as the Secretary of Maha
Bodhi Society. In 1995, when he was serving
as the Secretary in the Ministry of Religious
affairs, he was appointed as a faculty member of Nyingma Monlam Chenmo International Foundation. Since then, he helped in
solving many problems related to Monlam
Chenmo.

His Eminence Lachung Cho-nyid
Dungzin Rinpoche

Staff of Monlam Hostel
Construction

Lachung Rinpoche studied in Lachung School at the early age. He went with
La-chung Tsulthrim Dorje to meet H.H.
Dudjom Rinpoche where he received the
empowerments and oral transmissions of
Jangter and Tersar (New Treasures). He had
opportunities to receive numerous teachings
from Taklung Tsetrul Rinpoche, his father
Rigzin Dragpa and many other Nyingma
masters. His Eminence is the ninth successor
in the family line of Terton Hung Ripa and
the throne holder of Lachung Monastery.
In 1998, His Eminence was appointed
as the faculty member of Nyingma Monlam Chenmo. Since then he participated in
Monlam Chenmo annually, and provided effective and timely advice and guidance. So,
his kindness is immeasurable.

Bu Tsering was born to father Pema and
mother Yangki in 1952, in Kongpo Chukhor
Drong, Tibet. In 1959, he fled to India via
Eastern Assam with his parents and settled
permanently in Bylakuppe Tibetan Settlement, Karnataka.
Since 1995, he is serving as chief supervisor of Nyingma Monlam Chenmo’s Hostel
Construction. He even landed in the prison
and struggled for about one month, due to
the dispute of Monlam’s Hostel land He also
worked as Accountant of Monlam Hostel
construction.
Likewise, his assistant supervisors the
late Akhu Kyareng and Cho Drinzang served
as Guidance of labourers and Treasurer for
more than decade.
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Brief Introduction of the Ngagyur
Rigzod Editorial Committee

publishing the biannual Tibetan Literary
journal Padmai Rangdang Magazine since
25th October 2002. In addition, since 2008,

Ngagyur Rigzod Editorial Committee

it has been publishing annual English liter-

is a branch office in Namdroling Monastery.

ary journal ‘Palyul Times’ in accordance with

It was established in 1991 under the unprec-

noble wishes and guidance of H.H. Padma

edented vision of His Late Drubwang Padma

Norbu Rinpoche and Khenchen Tsewang

Norbu Rinpoche. Since the establishment of

Gyatso. Starting from the 9th Monlam Chen-

Rigzod Edirorial Committee it has compiled

mo in 1998, most of the Monlam Souve-

sixty eight books of biographies, stories,

nirs were compiled and edited by Ngagyur

memorandums, introductions, histories, po-

Rigzod Editorial Committee.

ems and so forth. In particular, it has been

The main expenditure for the 10-day Nyingma
Monlam Chenmo
Sl. No.
1
2
3
4
5
6
7

Category
Daily Feast and Flower Offerings
Daily Breakfast, Lunch, Dinner and Tea
Tibetan Bread and Tea (Once)
Tibetan Tea
Biscuit and Tea
Daily Electric Lamp Offering
Entire Food for 10-day Monlam Chenmo

Total
6,8000
200,000
50,000
1,4500
1,8000
15000
2,000,000 to 2,500,000

As the expenditure fluctuate with the number of participants, these are only the rough estimations.
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Message From His Eminence
Ladakh Choje Rinpoche

his great aspirations be fulfilled without any
obstacle.
With deepest respect, Ladakh Chhoje Tulku

With folded hands I bow down to the
feet of the Triple Gems. Thank you for giving
me the opportunity to express my thoughts.
It’s been an amazing 25 years of continuity
since the beginning of the Nyingma Monlam. Despite these degenerate times the great
Nyingma Monlam Chenmo continues due
to the blessing of Great Rinpoche without
obstacle.
The main purpose of this great gathering of all the high Lamas of the Nyingma tradition, the Great Rinpoches, Khenpos, the
monastic and lay Sangha is for world peace
and for the Buddha-dharma to spread in all
continents of the world for the benefit of all
beings. I pray that H.H. the 14th Dalai Lama
and all other adherents of Buddha-dharma
live long and their aspirations for the benefit
of beings be fulfilled. In particular may the
Khen-Lop Choe-Sum tradition, the lineage
of Guru Rinpoche, spread to the 10 directions of the world and may all the aspiretions
of the lineage holders of the Nyingma tradition’s be fulfilled without any obstacle.
I have the highest respect for H.E. Darthang Tulku Rinpoche who founded the Nyingma Monlam Chenmo and in particular
to the H.H. Padma Norbu Rinpoche who
with his unceasing kindness, tremendous effort, and blessing ensured the continuity of
the Monlam Chenmo without any obstacles
under his guidance. I pray that H.H. Padma
Norbu Rinpoche’s incarnation swiftly return in this world to benefit all beings and

Message from His Holiness
Dzogchen Rinpoche
With the great homage to the participants of the 25th Nyingma Monlam
Chenmo, headed by His Holiness Taglung
Tsetrul Rinpoche and the two communities
of Sangha and lay practitioners, the great
object of adoration, I don’t have particular
message, but in accordance with the custom
of the world, the Silver Jubilee Celebration
is being held not merely as an act of copying, but if one could commemorate the
great merits accumulated over the period of
last twenty four years by our great dharma
masters and revive their prayers and wishes
with the profound aspirations and dedications, it will become an ultimate commemoration - thus every one must think accordingly.
Particularly, if this event gets in the
wrong order with multicolored crowd and
messy condition, then it will be just wastage
of expenditure. Therefore, I wish that all the
participants including the president and the
assemblage to be more cautious, so that we
can conduct the great prayer that can fulfill
the noble wishes of departed masters. Other
than this, there is nothing more to add on
what I have been requesting every year.
Finally, I would like to wind up here
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with the prayers for the widespread of the
Ngagyur Nyingma, the lineage of KhenLop-Chosum and other lineages alike and
the fulfillment of the noble wishes of all the
adherents of Buddha-dharma.

moreover it promotes the relation and cooperation between the Nyingma practitioners,
especially from India, Nepal and Bhutan.
Monlam Chenmo often holds as an arena for
the great masters to come closer and discuss
for the enhancement and prosperity of the
Dharma as a whole and Nyingma Lineage in
particular. As Monlam Chenmo serves as inspiration for the people to come for pilgrimage, every year more than thousands of pilgrims come to Bodh Gaya coinciding with
the Monlam Chenmo ceremony. So in order
to make Monlam Chenmo more Vibrant,
the respective Monasteries should send more
Monks and Nuns to attend the annual Monlam Chenmo, thereby increasing the number
of participants. Since, there are no other activities more beneficial and meaningful than
attending Monlam Chenmo, with deepest
respect I would like request all Rinpoches to
attend the annual Monlam Chenmo despite
your hectic schedule.
It is solely due to the immense kindness of the past great masters of Nyingma
tradition that we Nyingmapas are able of live
in harmony until today. Even from now, it
is imperative not only for Nyingmapas but
all the Sangha communities of Tibetan Buddhism to live in cooperation with pure precepts. As Buddha states in the Sutra of Individual Liberation:
The harmony in the Sangha community is the
cause for happiness.
In addition to harmonious Sangha
Community, the three cycles of the Buddha
teaching - the study wheel of study, learning;
the renunciation wheel of contemplation,

This message was sent by His Holiness
Dzogchen Rinpoche on the 25th day of the Eighth
Tibetan month, corresponding to the Water-Snake
year of the 17th Rabjung Cycle

Message from His Holiness
Minling Khenchen
Being a part in the Monlam Chenmo,
it is very important for every one of us to
commemorate the kindness of our late Great
Masters and the existing masters for their
noble intention and utmost benevolence;
and also to the generous Patrons for their
unsurpassable assistance, due to which we
could held this auspicious Monlam Chenmo
for the successive Twenty Five Years in Bodh
Gaya. It is also important for us to aspire for
the future Monlam Chenmo to continue for
eons. At this holy site, the vast gathering of
Sangha including Khenpos, Tulkus and lamas
perform aspirational and dedication prayers
for both living and death ones. Hence, the
benefit of such a meritorious deed is much
more surpassing than the benefits acquired
from offering Buddhas by filling billion
world-systems with gold. Monlam Chenmo
is the main cause for Buddha-dharma to
prosper and peace to prevail in the world;
93

Ngagyur Monlam Chenmo

25th Anniversary

meditation; the action wheel of dharmic activity, practical conduct, are also considered
as the cause for the well-being. Therefore,
we must endeavour in studying the three
baskets of Buddha’s teachings and practicing
in three-fold training.
If we do not study the Sutra and Tantra texts with the pure precepts as the bases,
merely being conceited with profound views
of Ngagyur Nyingma will not be helpful. If
we leave those great works of Omniscient
masters like Ronzampa, Longchenpa and
so forth - which makes more than hundred
volumes just as an object for prostration and
offerings, it will really become a source of regret in future. As the present generation is
an era of education and harmony; and when
the world is moving in this direction, if we
can do a proper study, contemplation and
mediation on three baskets of Sutra teaching and the Six-classes of Tantras, then we
will become truly meaningful followers of
Ngagyur Nyingma tradition. Therefore, it is
very important to carry out the study, contemplation and mediation simultaneously,
without being separated from each other. In
particular, I think it very fortunate and powerful even just to receive oral transmissions
of the three Inner Tantras. As Kunkhyen
Mipham writes:
The intentional essence of the three profound
inner Tantras,
Through the supreme secret path of the uncommon pith instructions,
Leads to attaining the fascinating rainbowbody of the Dharmakaya.
Thus, we should rejoice in being fortu-

nate to have opportunity to receive such profound teachings, and try our best to receive
these teaching from the authentic masters
at first and then contemplate and put them
into practice through meditation. If you can
do this accordingly, I think there is nothing
more important and profounder than this; as
Kunkhyen Mipham stated:
Extensively listening to the teachings is like
clouds that assemble together,
From where the blazing garland of insight like
a lightening will subdue all offensive courter
forces,
And the quintessence of the vital instructions
like nectar will permeate the hearts.
It is very important for everyone to understand the importance of three excellences
and blend all your dharmic activities with
these, the excellent beginning of Bodhichitta, the excellent main part without conceptualization and the excellent conclusion of
dedication.
It is also imperative for all the participants to think about the future Monlam Chenmos and Pilgrims by not creating
problems with local people and government.
Since, we have to continue our Monlam
Chenmo and other religious activities with
support and cooperation of the local people,
it is very important to be skilful in dealing
with them. In particular, if monks and nuns
do not act accordingly with patience, it will
disgrace Buddhist community in general and
the lineage holders of Ngagyur Nyingma in
particular. So, I request everyone to strive to
avoid even a minute problem by respecting
and cooperating with the local people while
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travelling and staying there. For if you create
unnecessary troubles with small matters, it
will just become causes for adversities in this
and the future lives.
Finally, I request everyone to make
pure aspiration and dedication prayer for the widespread and continuity of Buddhadharma; the long lives of all the adherents of
Dharma led by H.H. 14th Dalai Lama and
H.H. Tsetrul Rinpoche Shedrup Nyinjed
Thinley Palzangpo; Pacifying Wars, Famines,
epidemics and so forth in the entire world
and so forth.

great meritorious deeds of chanting the profound prayers and having offered clouds of
offerings at Bodh Gaya, the holiest place;
all the Rinpoches held a conference on the
continuity of the great Monlam Chenmo.
They advised the assembly of Sangha to put
collective effort in continuation of such a
great meritorious event. Regarding the provision and financial supports H.E. Darthang
Rinpoche kindly accepted to provide generous financial supports as requested unanimously by the Ngagyur Nyingma family and
other Rinpoches promised to lend their assistance for the provisions of the great event.
It was decided that the arrangements for the
next Monlam Chenmo would be initiated
by the respective Major Nyingma monasteries that were given the responsibility for the
very year, and the first group of staff were
also appointed for the next Nyingma Monlam Chenmo. In this way, today we have
reached to the twenty fifth year of the glorious Monlam Chenmo ceremony. In accordance with noble wishes and timely guidance
of the Rinpoches, year by year the numbers
of Sangha members attaining the Monlam
Chenmo has increased and the mode of conducting prayers and all other related activities are also improving gradually. Likewise,
respective monasteries and the concerned
workers gained more experience which
brought good result in these years.
His Holiness Dzongsar Khyentse
Rinpoche rewarded us with five acres of
land in addition to which Nyingma Monlam Committee has adjusted with some
additional land and constructed Nyingma

From Minling Khenchen, Deradhun
25th November, 2013.

Message from His Eminence
Khokhyim Trulku Rinpoche
Through unsurpassable noble motivations of H.E. Tarthang Rinpoche, the initial
three years of Monlam Chenmo was conducted by inviting Lamas, tulkus, Khenpos, monks, nuns and the lay practitioners
from the Nyingma monasteries of India,
Nepal and Bhutan. They have recited Arya
Bhadracarya Pranidhanaraja (the supreme
aspirational prayer) and Manjushri Nama
Samgiti (the king of all the Tantras) more
than hundred thousand times, along with
extensive clouds of offerings. It was presided
by H.H. Drubwang Padma Norbu Rinpoche
and H.H. Jadral Sangye Dorje Rinpoche.
Overwhelmed by the success of the
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Temple and hostel for the devotees attending
from different places. They are provided with
all the necessities like mattress, blankets, water, light, etc.
All these wonderful achievements are
due to the infallible blessing of Triple Gem
in general and in particular, the unity and
co-operation with which all the Nyingmapas worked together. Specifically, it is solely
due the noble guidance and selfless service
rendered by the late H.H. Drubwang Padma Norbu Rinpoche by presiding over the
Monlam Chenmo ceremony annually, until
his attainment of Maha-Parinirvana.
Hence, we must strive to fulfill the great
aspirations and repay the kindness of H.H.
Drubwang Rinpoche and other Rinpoches. We cannot fulfill their great aspirations
merely by the material offerings; not even
by filling billion world-systems with gold. As
the noble wishes of those great beings are the
longevity of the Buddha-Dharma and the
happiness of sentient beings, we must fulfill
their wishes through the offerings of practice. Therefore, we must work constantly
for the continuity of Monlam Chenmo until
the Buddha Dharma prevails in this world.
As it serves as an eye ornaments for those endowed with devotion and supreme field for
accumulating merit for those wealthy ones.
It is said that Buddha and Bodhisattvas hold
undefiled wisdom eyes through which they
can see all our actions of three doors. As it is
mentioned in Bohisattva-CaryA-avatara:
‘‘ Buddha and Bodhisattvas, through their
unhindered divine eyes;
See everything in an undisturbed way.

Hence, in their presence,
So are we found dwelling constantly.’’
It is very important for us to be conscientious.
As the Minling Terchen quotes:
‘‘ May the Buddha-dharma flourish far
and wide.
May all wishes and aspirations of the dharma
holders be fulfilled.
May all obstruction and adverse situations
of beings cease,
And may all sublime qualities be obtained
as one wish.’’
I earnestly request everyone to make
authentic supplicatory prayers for Buddhadharma, the source of all happiness and well
being - to expand in all directions, and for
the longevity of His Holiness the Dalai Lama
and other great lineage holders of dharma fulfilling their noble aspirations. It is also very
important to channelize the offerings made
by the faithful sponsors, thereby spontaneously benefiting oneself and others.
As requested by Rigzod Editorial Committee, it
was written by Khokhyim Trulku.

96

Ngagyur Monlam Chenmo

25th Anniversary

A Common Man’s View

the peak, we cooked the food at Rajgir for
three-day ceremony. The recitation ritual was
led by H.H. Drubwang Rinpoche and H.H.
Jadral Rinpoche.
In particular, I am taking part in Nyingma Monlam Chenmo yearly, for it is an
important event of the tradition I am following with devotion. It is also an auspicious
occasion blessed with the presence of many
great Nyingmapa masters.
In general, I consider Nyingma Monlam
Chenmo as one of the important religious
events benefitting the people immensely with
yearly improvements. Therefore, I spend at
least one to two months in Both Gaya with
some pilgrimages, coinciding with Monlam
Chenmo. I always try to reach there at least
fifteen days before the Monlam Chenmo.
Earlier many great lamas like Drubwang Rinpoche used to bless the occasion
and on top of that it is really fortunate to be
able to join such a huge assembly of Sangha
in reciting aspirational prayers like the Arya
Bbhadracarya Pranidhanaraja and so on. So
with strong belief and faith in Buddha-dharma, I also try to inspire my neighbours and
always try to lead a group of fifteen to twenty
people annually.

Editor: Firstly, can you give a brief introduction of yourself?
Pala Chimed: My name is Chimed. I live in
Tibetan Settlement camp in Mysore, South
India. I am a farmer. I lived there from
the time His Holiness Drubwang Penor
Rinpoche first laid the foundation stone of
the Namdroling Monastery. I am seventy five
years old now. I have participated in almost
every Ngagyur Dorden Monlam Chenmo.
Editor: What is the purpose of attending
Ngagyur Dorden Monlam Chenmo annually?
Pala Chimed: I could not attend the First
Ngagyur Dorden Monlam Chenmo but my
son did attend it. I think it was graced with
the presence of great Nyingma lamas like:
H.H. Drubwang Padma Norbu Rinpoche,
H.H. Jadrel Rinpoche and H.E. Darthang
Rinpoche. Since Second Monlam Chenmo,
I have been participating in the Monlam annually. During the Second Monlam Chenmo, the Late H.H. Khenpo Jigmed Phuntsok instructed that one hundred thousand
times recitation of the Heart of Wisdom
Sutra (Prajnaparamita Hrdaya Sutra) to be
conducted at Vulture Peak Mountain (Jagyed Phungpoiri) in Rajgir, as a means to clear
the obstacles of the Nyingma Tradition. At
that time I was told to work as an assistant
store keeper with late Changzod Kungzang,
but I didn’t accept it as I was not that capable.
So, I was given the responsibility of a cook.
As there was no proper spot for cooking on

Editor: Being a regular participant of
Ngagyur Dorden Monlam Chnemo, did
you experience any feelings of its importance
personally?
Pala Chimed: It is needless to talk about
its importance, as it is a generally known
fact. In case of Nyingma Monlam Chenmo,
initially it was hoped to conduct only for
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you notice any improvement or defaults in
rules and regulations of Monlam Chenmo as
compare to before?
Pala Chimed: During initial years the
strength of the Sangha assemblage was not
that great. So, there was no such fixed rules
and regulation. During those days it was
not difficult for us to offer tea and distribute
money to the Sangha assemblage.
It is needless to talk about the improvements in every field like: rules and regulation, the way of recitations, performing the
rituals, quarters, food and so on. Everything
has drastically improved. In fact, when it is
organized by Namdroling Monastery I feel
more confident, for everything is being organized in a better way.

some years. But later, due to the collective
faith of all the followers of Nyingma and
compassionate blessings and guidance of its
great lamas, quarters for monks and nuns
were constructed by the Nyingma Monlam
Chenmo International Foundation. Besides
that, many great lamas come to take part in
Monlam Chenmo despite all the difficulties. So when I think of all these, I feel that
we must not miss even a day of Monlam
Chenmo. In fact all the Monlam conducted
at Bodh Gaya are equally important, but I
am more acquainted with the tradition and
custom of Nyingma tradition. Hence I personally consider Nyingma Monlam Chenmo
as important. I think it is not good to have
attachment towards dharma. It might be
my foolishness. Nevertheless, whenever Nyingma and Kagyud Monlam are conducted,
I am naturally drawn towards them. In case
of Nyingma Monlam, I do visit Nyingma
Monastery every year to examine and enquire about its yearly development and the
problem they encountered. Though I don’t
have any responsibility to examine all these
matters, but as it is the tradition in which
I have faith and conviction, so I simply feel
the urge to concern about its welfare with the
sense of joy. In general, because of its huge
Sangha assemblage and good management,
Nyingma Monlam Chenmo is gaining interest and trust from everyone. And I feel that it
is immensely benefitting the people from the
border in particular.

Editor: Many people consider the occasion
of Monlam Chenmo as good opportunity
for accomplishing many dharmic activities
like: pilgrimage, meeting many great lamas
and so forth. Do you agree with them?
Pala Chimed: Ha ha ha.....! I don’t think of
any other opportunity. Since Bodh Gaya is
the most sacred place, I consider that participating in the prayer along with such a huge
Sangha assemblage and many great lamas as
the most important activity one can endeavour during Monlam Chenmo. As stated in
the texts: Attainment of enlightenment in
group.
There are many people who come with
intention of accumulating wealth through
business, but in our case we do not think of
accumulating wealth during the Monlam.
Anyway I think pilgrimage and participating

Editor: Base on your long term experience
with the Nyingma Monlam Chenmo, did
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in prayer recitation during this auspicious
occasion are equally important.
Similarly, many important Monlam
Chenmo of Sakya, Kagyud, Gelug and so
forth are conducted annually at Bodh Gaya.
During those occasions many great lamas
of the respective traditions also attend the
Monlam. Whenever the Nyingma Monlam
Chenmo ends after ten days, I feel as if it was
conducted for only five or six days. After the
ten-day Monlam Chenmo, I feel sort of emptiness in my heart for some days. I think this
is due to my strong faith and interest in it. It
is the great opportunity to meet great lamas
whom we have not met before. Therefore, I
feel extremely fortunate to have such a great
opportunity to participate in Nyingma Monlam Chenmo, where all the Sangha members
of six mother monasteries and their throne
holders assemble at Bodh Gaya, the most sacred place for us.

other things to talk about.
Editor: Do you have any suggestion to be
shared with all the participants of the Monlam Chenmo through this Souvenir?
Pala Chimed: (With laughter) I don’t have
any suggestion and there is no need of any
suggestion, because the way Sangha members perform prayers, the rules and regulations and so forth have been improving
amazingly.
Editor: Finally we would like to express our
heartfelt gratitude for kindly answering our
questions.
Pala Chimed: In short, please try to write
down as good as possible. Whatever I have
uttered are all from the bottom of my heart
without any exaggeration.

Editor: This year is an unusual occasion for
Nyingma Monlam Chenmo in particular,
as it is successfully completing twenty five
years. Thus, have you got any plan to carry
out special meritorious activity during this
auspicious period?
Pala Chimed: (with laughter) Normally due
to the generous support from my children,
I always offer tea for the whole Sangha assembly and make a little donation of money
as the capital fund for the Monlam Chenmo.
Similarly, this year too, I don’t have any other
plan than offering tea to the Sangha assembly, since it is one’s motivation that makes
difference. More than this, I don’t know any

Note:
At first, we have kept an objective to include interviews from H.E. Darthang Rinpoche,
H.E. Ladakh Choje Rinpoche, Minling Khokhyim
Rinpoche and a common man, a regular participant of Monlam Chenmo in the interview section
of this silver Jubilee souvenir. But other than the
above interview, we could not get the interviews
from Rinpoches on time, although we have made
every possible effort. Thus, we could not compile
the interview section as we have intended at the
beginning.
Therefore, we the member of Ngagyur Rigzod Editorial Committee would like to beg apology before all the Proficient readers for this.
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lee Monlam Souvenir and it is made possible

Note:

with the support and contribution made

According to the decision we made

by H.E. Khokhyim Rinpoche, H.E. Rigo

regarding the contents of the Silver Jubilee

Trulku, Ajam Trulku, Chagzod Acharaya

Monlam Souvenir, we the member of the

Drakpa, Bhu Tsering, Khenpo Chowang

Rigzod Editors have sent an application for

and many others.

the approval to the President of the Monlam

It is also due to the valuable supports

Chenmo and accordingly on 18th August,

of Serta Tsulthirm and Mr Pasang (husband

2013, as we have put forward the issue in the

of Darthang Rinpoche’s daughter), by sup-

meeting held at Manju Tila, New Delhi, the

plying us with photos of the previous Mon-

standing committee of Monlam Chenmo

lam Chenmos.

have approved it.

So, we the members of Ngagyur Rigzod

As per as the approved basis, we the

Editorial Committee are deeply indebted to

Rigzod Editors have compiled a brief history

them for providing us with necessary infor-

on Twenty five years of Nyingma Monlam

mation.

Chenmo, introductions of the benefactors

Although we have done our best by

who have served more than ten years to the

adding all the available information we could

Monlam Chenmo, Interviews and Spiritual

gather, it is for sure that there are still many

messages from the most revered Lamas.

faults and defects of omissions and exaggera-

But, due to the lack of required infor-

tions. So, we, the members of the Ngagyur

mation, essential Photos, experiences and

Rigzod Editorial Committee would like to

knowledge on the Monlam history, we could

beg apology to all proficient readers for this.

not compile precise and detailed information. On top of that, as all the editors are

Lastly, we would like to request to everyone

students, it was difficult for us to have direct

concerned to preserve and save the impor-

contact with experienced personals; the ones

tant pictures and related information of the

which we have tried to contact through so-

Monlam Chenmo in the future.

cial network, we have received late response
and some letters were also not replied.
On our part, we have put every possible effort to the complete this Silver Jubi101
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