Gyalwa Dokhampa with his parents
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Learning the refuge prayers, my first mantra from
Bairo Rinpoche in Ladakh

Gyalwa Dokhampa with His Eminence Bairo Rinpoche and Khenpo Choedar

I was taken to the Hemis monastery
in Ladakh for the first time, at the age
of five. My recognition ceremony took
place there. It was also the first time I
met Bairo Rinpoche. I still remember
how he skillfully distracted me with
a typewriter so that my father could
slip away unnoticed by me. My father
dropped me off saying he would return
after buying me some things including
a Boro-Plus cream that I diligently
used. The Boro-Plus cream arrived, but
my father didn’t. He had gone home
leaving me at the monastery.

To help me overcome my sadness, Bairo Rinpoche taught me a mantra that would help me grow
wings to fly to my father. I realized later that he had taught me the Refuge Prayers: Lamala Kyabsu
Chi (I take refuge in the Guru), Sangayla Kyabsu Chi (I take refuge in the Buddha), Choela Kyabsu
Chi (I take refuge in the Dharma), Gendue
la Kyabsu Chi (I take refuge in the Sangha).
I had learned the Refuge Prayers as a magic
mantra to get wings to fly. I remember feeling
some pain in my little finger after I recited the
magic mantra (it must have been psychogenic
pain), and Rinpoche exclaiming, “Oh, now the
wings are coming out!” In this manner, Bairo
Rinpoche skillfully taught a five-year-old to
chant the Refuge Prayers sincerely.
Bairo Rinpoche and the Gyalwang Drukpa, also
made study timetables for me. The best reward
after completing my daily tasks was playtime
with Mayumla, mother of His Holiness. At
the time, I only knew Bairo Rinpoche1 as His
Holiness’s father.
After spending about six months in Ladakh,
I travelled to Darjeeling, where I met my first
tutor, Umze Sherabla.

Gyalwa Dokhampa with His Eminence Bairo Rinpoche and
Mayumla Kunchok Pema

To read more about Bairo Rinpoche, please visit https://www.gyalwadokhampa.org/post/a-tribute-to-his-eminence-zhichen-bairo-rinpochefor-his-grace-and-kindness
1
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A glimpse about Umze Sherabla, my first tutor
Venerable Umze Sherabla, my tutor, was born in 1917 and was the eldest son among the seven
siblings of his father Lama Sherab, a tantric practitioner and descendant of Terton Guru Chowang,
and mother Sonam Yangkyi. He was born at Khartoe, a village about 30 kms away from Sang-Ngag
Choling monastery in Tibet. As per his father’s wishes, he joined the monastery at a young age
and began his monastic education. He completed his studies in grammar, sacred dances, mandala
drawing, sacred music, butter sculpture tradition, etc., of the Drukpa Lineage.
He later received empowerment, transmissions, teachings, and oral instructions on Six Yogas of
Naropa, Mahamudra, and other practices of the Drukpa Lineage from Trulshik Pema Chogyal. Then
he studied under Gelong Ngedon Phuntsok, a disciple of Trulshik Pema Chogyal, and completed
a set of 3-year retreat twice at Chikchar retreat centre in Tsari.
He was later appointed the Umze (Chant master) and Seat-holder of Tsari Chikchar retreat centre.
He was respected immensely by followers of both the Drukpa and Drigung Lineages in Tsari for
his learnedness and humility.
Umze Sherabla was one of the key attendants who accompanied the 11th Gyalwang Drukpa Tendzin
Khyenrab Geleg Wangpo to India. After the 11th Gyalwang Drukpa passed away in Buxar, Umze
Sherabla moved to Darjeeling.
Gradually, he joined Druk Sang-Ngag Choling monanstery in Drajeeling where he spent the rest of
his days. On the instructions of the 12th Gyalwang Drukpa, Umze Sherabla oversaw the monastery’s
spiritual activities after His Eminence the 1st Drukpa Thuksey Rinpoche passed away in 1983.

Umze Sherabla
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The demise of my first tutor led to my coming to Bhutan in 2002
I came to Bhutan in 2002 to pursue my higher studies at the Tango Buddhist College in Thimphu.
The Gyalwang Drukpa decided that it would be best for me to study in Bhutan after the demise of
my first tutor, Umze Sherabla, in 2001.
Umze Sherabla had been with me since
I was six. Although he punished me
from time to time when I was extremely
naughty, I could sense his genuine love
for me even as a child. Within a few
minutes of getting punished, I would
be on his lap eating the treats that he
would give me. Umze Sherabla passed
away when I was 20 years old. It felt
like losing a father. Certain traits like
Umze’s unconditional kindness, his
habit of giving everyone a second
chance, his humility, and his sincerity
Gyalwa Dokhampa with his tutor Umze Sherabla
in never exploiting the monastery or
public property, left an indelible mark on my young mind. Umze Sherabla was a master meditator,
and a student of the great Ladakhi Yogi Trulshik Pema Chogyal, one of the heart sons of Drubwang
Shakya Shri.
After his passing, the Gyalwang Drukpa, became concerned about my incomplete education and
upbringing. Due to the kindness of His Holiness the Je Khenpo Trulku Jigme Chhoeda, and His
Majesty the 4th Druk Gyalpo Jigme Singye Wangchuck, who was then the King of Bhutan, I came
to Bhutan for my further studies.
The Gyalwang Drukpa always spoke highly of Bhutanese masters and their wisdom, with particular
emphasis laid on their humility. The Gyalwang Drukpa especially wanted me to receive teachings
from His Holiness the 68th Je Khenpo Chabje Thrizur Tenzin Doendrup and the present Je Khenpo
His Holiness Trulku Jigme Chhoeda.

Druk Sang-Ngag Choling Monastery, Darjeeling
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From a bustling Darjeeling town to a tranquil Tango
I had visited Bhutan on a pilgrimage in 2000 for the first time and had been to the Tango monastery
as well. I recall thinking to myself then that I was glad that I was not staying at Tango. It was in the
middle of nowhere and too quiet for someone who had lived in the bustling town of Darjeeling for
most of his life. Despite early misgivings, the nine years I spent in Tango turned out to be among
the most beautiful years of my life.
Even now, many years after having graduated
from the Tango Buddhist Institute, I remember
my small cottage there with great fondness. It
was a cozy cottage with four small rooms that
a single heater could warm. I remember being
struck by the silence at Tango that was broken
only by the rushing river. On the first day of
my lesson, all the peaks were covered in snow,
even though it was already the 4th lunar month.
Tango Buddhist Institute
It took me a while to get used to this silence.
Initially, I deeply desired to return to Darjeeling. However, former Tshugla Lopen Rinpoche (Lopen
Samten), who was the Principal of Tango then, and the Gyalwang Drukpa managed to keep me
at Tango by telling me every year that I just had one more year to go. I remain grateful for Lopen
Samten’s endless kindness and understanding. Thanks to Lopen Samten la, I had fallen in love with
Tango by the fifth year of my stay.
I became so attached to the place that after
graduation, I requested the Principal to keep
the small cottage for me for an additional
year so I could go back occasionally. It was
during my stay at Tango where my love for
solitude and silence grew. It was also while I
was at Tango that I was fortunate enough to
receive the blessings and teachings of Ngondro,
Vajravarahi, Guru Yoga, and Mahamudra from
His Holiness the 68th Je Khenpo Chabje Thrizur
Tenzin Dhoendrup, at the Chari Monastery.

Gyalwa Dokhampa on his Graduation Day
from Tango Buddhist Institute

Every life holds its beauty and challenges
Although my stay at Tango was memorable and all the teachers – Lopon Tshering Dorji, Lopon
Karma, Lopon Lhendup Rinchen, and Lopon Chimi, and fellow students always treated me well, it
wasn’t exactly a typical university life. One way or another, I was constantly reminded of the heavy
responsibilities that accompanied the privileges of being a reincarnated one, and a lineage holder
of the Drukpa Lineage. Others would judge me for everything I did or said. I am often asked if I
missed being a normal kid. Frankly, I did want a simple ordinary life when I was younger. Only
with age, I realized that every life holds its beauty and challenges.
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I joke that I may not have grown up enjoying Coca-Cola and burgers, but many Western children
also would not have experienced the joy of Ema Datshi (Bhutanese chilli and cheese dish). I may
not know how to waltz, but I can perform mask dances very well. I may not have spent much time
with my family, but my life has always been filled with love and kindness from my teachers and the
many people I have met throughout my life. I believe that, like our fingerprints, every individual’s
life experiences are unique. Therefore, comparing ourselves to others only diminishes the joy in
our own lives.

Gyalwa Dokhampa performing mask dances

A master becomes a master through the practice of the
teachings of the Lineage
When I was in my eighth year as a student at Tango, a gathering of Drukpa masters and Khenpos
(abbots) was hosted at the Druk Amitabha in Nepal by the Gyalwang Drukpa. His Holiness shared
his vision to strengthen the harmony and mutual respect among all Drukpas for the future of the
Drukpa Lineage. The Gyalwang Drukpa gave the following advice to all of us gathered there:
“I am saddened by some of our lineage holders having a very territorial attitude. We only want to look
after our monasteries or our region, and no one seems particularly interested in caring for the lineage as
a whole. The lineage is more important than individual masters or monasteries. The very reason a master
becomes a master is through the practice of the teachings of the lineage. Masters built monasteries to
sustain the lineage; it should not be the other way round. Unfortunately, we also tend to get attached to a
monastery and an individual master, leaning towards the approach of ‘my monastery, my guru’ instead of
‘Drukpa Lineage master and Drukpa monastery.’ This attitude of referring to ‘my monastery, my guru’ is
dangerous as it creates fiefdoms that cause various divisions among lineage holders and monasteries. This
individualistic attitude threatens our long-term survival and shared identity. We must have harmony and
unity with mutual respect in order to preserve the teachings of the Drukpa Lineage.”
I have always kept these words of His Holiness close to my heart and have tried my best to contribute
to the successful continuation of the thousand-year-old Drukpa tradition wherever I have found the
lineage to be existing.
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The Annual Drukpa Council was instituted to address the challenges facing the Drukpa tradition.
The Annual Drukpa Council also brings all Drukpa masters and followers together in a spirit of
mutual respect. The first Annual Drukpa Council was held in Nepal in 2009, under the guidance
of the Gyalwang Drukpa with blessings of His Holiness the 70th Je Khenpo Trulku Jigme Chhoeda.
Since then, the Annual Drukpa Councils in Ladakh and Nepal have contributed to closer and
frequent interactions among Drukpa Lineage masters and followers from different parts of the
Himalayan region. It is truly a joy now to see the roots of the Drukpa Lineage strengthen and revive
in many parts of the region.

The Gyalwang Drukpa with Gyalwa Dokhampa

The essence of the teachings and practices are same for all
Drukpa Lineage masters
Regardless of the region or the country, the essence of the teachings and practices are the same
for all Drukpa Lineage masters and followers with slight differences in the choku chaglen (which
means the mudras and some ways of conducting rituals, tunes, etc.), which are subparts of the
visualization practice, varying from country to country and even monastery to monastery. It is often
dependent on the style of the masters or a particular chant master.
If we were to deconstruct the Drukpa Lineage to get to its core, one would find that basically, the
practice is keyrim and zogrim, meaning visualization and completion. Visualization involves the
nine main deities of the lineage which are: (i) Vajrasattva; (ii) Avalokitesvara; (iii) Akshobhya; (iv)
Amitayus; (v) Twelve Armed Chakrasamvara; (vi) Vajravarahi; (vii) Two Armed Chakrasamvara;
(viii) Tumpo the Vajrapani; and (ix) Four-Armed Mahakala, Lhamo Dusolma and Raven-Headed
Mahakala. Completion includes the practice of the five branches which are: (i) Mahamudra; (ii) Six
Yogas of Naropa; (iii) Six Equal Tastes; (iv) Seven Teachings of Interdependence; and (v) The Most
Precious Practice of Guru Yoga.
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The deity visualization and dissolution practices are the same whether you are a Drukpa Lineage
follower from Tibet, Bhutan, Nepal, or India. All Drukpa Lineage practitioners consider the FourArmed Mahakala, Mahakali Dhudsolma, and Raven-Headed Mahakala as protector deities of the
Lineage, and Chakrasamvara and Vajra Yogini as the principal deities of practice.
In addition to the essence of the practice, from the biographies of past masters, you will see that
the masters from different countries were always receiving teachings from each other, and reviving
what would otherwise have been lost to time. These interactions led to the intersection of teachings
of Drukpa masters from various parts of the Himalayas.
It is safe to assume that there may not be any Drukpa meditator in Bhutan who is not a disciple
of Bhutan’s 68th Je Khenpo Chabje Thrizur Tenzin Dhoendrup. The Domsum Gyudyig (Lineage
of The Three Yanas), written by His Holiness Chabje Thrizur Tenzin Dhoendrup, says that His
Holiness journeyed to Tibet and received teachings from various Drukpa masters of Tibet such as
Chokdra Rinpoche of Dingpoche Monastery and the 8th Drukpa Choegon of Dechen Choekhor
Monastery. The Root Guru of the 68th Je Khenpo was Drubwang Tenzin Gyatso, who was a student
of the renowned Yogi Drubwang Shakya Shri, also known as the manifestation of Chakrasamvara.
Drubwang Shakya Shri was among the 6th Gyalwa Dokhampa Tenpai Nyima’s favourite students.
Shakya Shri’s lineage dates back to the Gyalwang Drukpa Pagsam Wangpo. Through his journey
and practice requiring great effort and sacrifice, His Holiness Chabje Thrizur Tenzin Dhoendrup
revived many Drukpa teachings that had disappeared in Bhutan.
Some of the well known disciples of Drubwang Shakya Shri
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When His Holiness the 70th Je Khenpo Trulku Jigme Chhoeda, also a student of late Chabje Thrizur
Tenzin Dhoendrup, gave a teaching on Dechog Khorlo Dompa in Punakha in 2012, more than 500
Drukpa Lineage followers from Nepal, Ladakh, and Darjeeling, including myself, were fortunate
enough to receive it. Later, hundreds of Drukpa monks and nuns from outside Bhutan also received
the Vinaya vows from His Holiness the 70th Je Khenpo Trulku Jigme Chhoeda.
This is just one example demonstrating that all followers of the Drukpa Lineage, no matter where
they are from, do end up connecting at some point, like two streams from the same source separating
and merging again at different points down the stream. That is why there is much reason for Drukpa
Lineage followers in different countries to be harmoniously connected as envisioned by the Annual
Drukpa Councils.

My appointment as the Chairperson of the 1st Annual Drukpa Council
I remember to this day how I was appointed
the Chairperson of the 1st Annual Drukpa
Council. The Gyalwang Drukpa had first
asked Khenpo Shedup and meditation master
Drubpon Nawang to be the Chairperson. After
they declined, the responsibility fell upon me.
I was extremely unprepared as I had never
even organized a birthday party in my life,
and suddenly I was thrust into organizing
an international event that would involve
thousands of people!
To make matters worse, no one around me
had the experience to help me with this either.
However, I accepted the challenge because
it was the first time my Guru had asked
something of me. I could not say no. Thus,
with my Guru’s instruction and past karma,
I became the Chairperson of the 1st Annual
Drukpa Council when I was 28 years old.
With the blessings of my Gurus, I chaired the
1st and 2nd Annual Drukpa Councils and was
gifted with my first group of volunteers called the Geykuel Drukdra (meaning “the thunder that
inspires and encourages people to do virtuous deeds”). I am so grateful to my Tango Principal, who
sent me to Kanglung to do a Drupchen and to give a talk at Sherubtse College when I was studying
in Tango. It was the students I met there and others who supported me as volunteers during the
Annual Drukpa Councils. The unwavering support and sincerity of the Geykuel Drukdra volunteers
for more than a decade continues to make several activities in Bhutan and outside possible.
Gyalwa Dokhampa at the Annual Drukpa Council in 2009
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Druk Ralung Choekhorling to Druk Ralung Shedrup Choling,
the monastery in Thimphu Kabesa, Bhutan
In 2010, not long after I graduated from Tango, I was offered the Druk Ralung Shedrup Choling
Monastery by the community in Kabesa. Before deciding to accept the monastery, I sought the
advice and the blessings of both my Gurus and teacher: His Holiness the 70th Je Khenpo Trulku
Jigme Chhoeda and the Gyalwang Drukpa, and Tshugla Lopon Samten. I was told that I would face
some challenges, but accepting it would benefit sentient beings.
Previously, there used to be a small monastery where Druk Ralung Shedrup Choling now stands.
From what I know, the monastery that could fit 20 to 30 people was built by Lama Dendup and his
monks from Ralung Monastery in Tibet. They came to Bhutan in the 20th century after the Cultural
Revolution in Tibet. After Lama Dendup passed away in 2001, the monastery’s upkeep became a
huge challenge as it was a private monastery. The community tried to look after it, but the temple
became deserted and hardly had any visitors for almost nine years.

Druk Ralung Shedrup Choling Monastery in 2010

The monastery used to be known as Druk Ralung Choekhorling, a name given by the monks
who came from Ralung. Although that was a good name, I changed the Choekhorling to Shedrup
Choling (Shepa means philosophy, and Drup means retreat or meditational part of the practice) as
I have always wanted philosophy and meditation to go hand in hand for Buddhist practitioners.
It is not enough to just master philosophy and not meditation. Inner transformation is incomplete
in the absence of meditation. To realize the essence of the name Druk Ralung Shedrup Choling,
facilities, curriculum, and necessary support systems have been integrated for both learning and
doing retreats at the monastery.
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My humble attempt at repaying the immense kindness I received in
Bhutan through the small gift of spiritualism to the youth of Bhutan
My wish to create an enabling environment for Buddhist practitioners to study philosophy and
practice meditation extends even to lay practitioners. After taking over the Druk Ralung Shedrup
Choling Monastery, I began conducting short retreats of four to seven days for beginners to
understand and practice Buddhism. My primary focus was my volunteers and school children.
I was inspired to include school children after giving short teachings at Lungtenzampa Middle
Secondary School as per the advice of my Principal at Tango University. In 2011, we had the first
Dragon Yogis retreat at Druk Ralung Shedrup Choling, especially for Geykuel Drukdra volunteers.
I recall that there were just about 30 of us in the old monastery, and we didn’t even have proper
toilets then.
I have always been touched by the
devotion of Bhutanese, especially the
youth, to the Buddha dharma. When
the Lungtenzampa school students were
told by their Principal to voluntarily
stay back for an extra hour after their
classes to receive a teaching, 90 percent
of them stayed back. So I asked myself,
when the youth have so much interest
in the Buddha dharma, why shouldn’t I,
as a Buddhist teacher, create an enabling
environment for them to deepen their
knowledge and interest in it?

Gyalwa Dokhampa’s visit at Lungtenzampa school

There are many complaints about Buddhism being on the decline and not offering solutions to
increasing social problems. In such a situation, we cannot just keep complaining and expect
someone from somewhere else to come and help us. Even the Buddha said you have to help
yourself. So as a part of the spiritual community, I always ask myself what I can do to help sustain
the Buddha dharma and benefit the community? The only thing I can do in my capacity is share
the Buddha dharma I know. So I began to accept all of the invitations I received from schools to
give teachings, and started allowing school children to attend retreats at the Druk Ralung Shedrup
Choling Monastery.
The feedback we have received so far on the annual retreats for school children has been encouraging.
I think what helps students is the gaining of a new perspective on life and the things that surround
them. Appreciation, impermanence, the law of cause and effect, contentment, and humility are
highlighted at the retreats. It provides young minds something else to ponder on besides excessive
material pursuits. We are very fortunate to have also had learned Lopens from the Central Monastic
Body during these retreats to engage with the students.
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I loved visiting schools and meeting
students as I felt it is the purest way
of sharing the Buddha dharma.
Whenever people ask me to give
Wang (initiation), I feel a little
hesitant because I always get the
Wang-yoen (offering), which makes
me feel like I am selling something.
When I go to a school, the students
have nothing to give me except their
interest and respect for the Buddha
dharma. I have nothing to give them
except my sincerity and my little
Students participating in the Dragon Yogis retreat
at Druk Ralung Shedrup Choling Monastery
knowledge of the Buddha dharma.
This is why I think it is such a pure
interaction. This small gift of spiritualism to the youth of Bhutan is my humble attempt at repaying
the immense kindness and support of the 4th Druk Gyalpo, His Majesty the King and Her Majesty
the Queen, and Chabje Je Khenpo Trulku Jigme Chhoeda for allowing me to study in Tango.
In addition to the Annual Drukpa Councils and the short retreats, another special event I had with
the Geykuel Drukdra volunteers was our pilgrimage to Singye Dzong. Inspired by Chabje Jadrel
Rinpoche (known as the Great master of Pilgrimage), who walked to holy places for purification
and accumulation of merit, and the Gyalwang Drukpa who did numerous Pad Yatras on foot and
by cycle for environment conservation and women’s empowerment, we undertook the difficult
journey. Singye Dzong is very special to me because of His Eminence Bairo Rinpoche, the great
Nyingma master. He visited Singye Dzong when he was Lam of Nyimalung in Bumthang, and said
that Singye Dzong was among the holiest places in Bhutan. I heard that whenever His Eminence
Bairo Rinpoche went to Singye Dzong, nectar would fall abundantly and stop only at the end of his
pilgrimage. The volunteers and I have been on several other pilgrimages since.

Peace Pad Yatra 2013, Sri Lanka

Nepal Pad Yatra 2017
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Druk Ralung Shedrup Choling Monastery – a tribute to Zhabdrung
Ngawang Namgyal’s kindness

Druk Ralung Shedrup Choling Monastery under construction

I built the new Druk Ralung Shedrup Choling Monastery as a tribute to Zhabdrung Ngawang
Namgyal’s kindness. When I was younger, I used to think to myself that I would never build a
monastery. To construct a monastery is difficult, but it’s even more difficult to manage and sustain it.
On top of that, hardly anyone wants to be a monk
or a nun these days. Even if there were monks and
nuns, managing a monastery entails looking after
them. This is why I always say that if you are a
Rinpoche, you have a very large family without
ever getting married.
I sometimes complain to the previous Khamtrul
Rinpoche as he was the first one to come to Bhutan.
He lived here and passed away in Trongsa Dzong.
I feel that he must have made certain aspirations
that would benefit Bhutan since he had such a
strong connection with the country. It may have
taken him fifteen minutes to make the aspiration,
but it took me nine years to finish building the
Druk Ralung Shedrup Choling Monastery! Having
said that, it must also have been his blessing and
the power of his aspiration that made this happen
successfully.
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The 8th Gyalwa Dokhampa Dongyud Nyima

From a historical point of view, people have different perspectives on why Zhabdrung Ngawang
Namgyal came to Bhutan more than 400 years ago. I would like to share my thought as well with
no intention to agree or disagree with anyone. When I think of the two reincarnations of Kunkhyen
Pema Karpo – Zhabdrung Ngawang Namgyal and Gyalwang Drukpa Pagsam Wangpo, especially
from the perspective of the acts of Bodhisattvas, I get reminded of the story of Zhonu Norsang
narrated in the Jewel Ornament of Liberation by Gampopa.

Mural painting of Zhabdrung Ngawang Namgyal, Avalokiteshvara & Gyalwang Drukpa Pagsam Wangpo in Shey Naro Phodrang, Ladakh

Manjushri guided Zhonu Norsang, who was on the path to becoming a Bodhisattva, to go and learn
about the Bodhisattva’s ways and teachings from the King, Gyalpo Mey. However, when Zhonu
Norsang saw the fierce-looking King who was punishing people severely, even amputating their
body parts as punishment, he thought to himself that the King couldn’t be a Bodhisattva and that
Manjushri may have sent him to the wrong place.
As Zhonu Norsang thought of returning, Gyalpo Mey said, “Zhonu Norsang, I am the one Manjushri
said to meet. I am doing this because the people here are so wild. Therefore, I have to use these
methods to tame them. If I do not discipline them now, they will continue doing negative things,
destroying this life and other lives to come. Therefore, I am manifesting wrathful activities for the
benefit of sentient beings.” Gyalpo Mey then snapped his fingers once and all the people being
punished disappeared, as it was all a manifestation.
As in this story, we cannot judge the acts of Bodhisattvas by their immediate action. If we must judge,
it should be based on the result of that action. Like Zhonu Norsang, we expect a Jangchubsempa or
Bodhisattva to be smiling and kind, but Gyalpo Mey was just the opposite.
Many masters predicted Zhabdrung Rinpoche’s coming to Bhutan. One of the signs of this prediction
was that, even at a young age, people would find grains of rice between his teeth when rice was
nonexistent in Ralung, Tibet. Zhabdrung Rinpoche’s coming to Bhutan resulted in the thriving
of the Drukpa Lineage in Bhutan for many generations and continues to do so. Similarly, due to
Gyalwang Drukpa Pagsam Wangpo, the Drukpa Lineage flourished in Tibet, Ladakh, and other
Himalayan regions. Thus, I have the most profound reverence for both reincarnations of Kunkhyen
Pema Karpo. This is not a right or wrong view; it is simply my perspective.
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For any significant event, there can be many perspectives, historically, geo-politically, spiritually,
etc. It is up to us to choose which perspective is important to us. Since I am attempting to be
a spiritual practitioner and following in the footsteps of enlightened masters, I believe that our
thoughts and speech should not aggravate negative emotions of the self and others.

His Holiness Chabje Trulku Jigme Chhoeda kindly consecrates the new
temple at Druk Ralung Shedrup Choling Monastery
I am further encouraged and inspired by the last words of the 3rd Gyalwa Dokhampa, Ngawang
Kunga Tenzin, “I will rest in the nature of mind, within the inner mandala of Padmasambhava.
Although I will enjoy the peace of nirvana, I cannot abandon suffering beings. So even if each
sentient being takes millions of years to be freed, I will emanate in many incarnations for them and
for the dharma. I have no wish to care only for my own tradition or just for those who respect me
and are attached to me – I wish to be helpful to all beings without discrimination.”
Through this outlook, devotion arises in me towards Zhabdrung Ngawang Namgyal, for coming to
Bhutan and establishing the Drukpa Lineage. Due to this, I have always harboured the thought that
if I ever build a monastery in Bhutan, I would want it to be a part of the Central Monastic Body so
that it would be seen as a symbol of harmony between Drukpa Lineage masters and followers of
different countries.

Gyalwa Dokhampa receiving blessings from His Holiness the 70th Je Khenpo Trulku Jigme Chhoeda
during the consecration of Druk Ralung Shedrup Choling Monastery

I submitted to His Holiness the Je Khenpo Trulku Jigme Chhoeda that as long as I am there, I would
renovate, serve and manage the Druk Ralung Shedrup Choling Monastery without requesting
any resources from the Central Monastic Body or the Royal Government of Bhutan. However,
for harmony and sustainability, after I am gone, I requested His Holiness to accept Druk Ralung
Shedrup Choling as a part of the Central Monastic Body.
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His Holiness the 70th Je Khenpo Trulku Jigme Chhoeda consecrating Druk Ralung Shedrup Choling Monastery

His Holiness the Je Khenpo, with tremendous compassion and trust, accepted this submission
of mine. That is one more kindness among countless others that my compassionate Guru has
showered upon me for which I remain ever grateful.
The acceptance of Druk Ralung Shedrup Choling Monastery as a part of the Central Monastic
Body by His Holiness is an assurance that whatever effort and resources we put into building this
monastery would not go to waste. The monastery, in my absence, will not become rundown like
in the past as it is now a part of a larger institution. It is as the saying goes - “If a drop of water is
mixed with the ocean, that drop of water will not dry as long as the ocean remains”.
Now that His Holiness Chabje Rinpoche has kindly consecrated the new temple at Druk Ralung
Shedrup Choling with Guru Drakpo Kilaya prayers, I do not have any more wishes or aspirations
to construct anything else in Bhutan.

Consecration of Druk Ralung Shedrup Choling Monastery, Kabesa, Thimphu on August 5, 2019
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The 900-year-old statue of Milarepa installed as the Nangten at Druk
Ralung Shedrup Choling Monastery
The new temple at Druk Ralung Shedrup Choling Monastery
houses the 900-year-old statue of Milarepa, which is said to
have been one of the three handmade statues by Peta Gönkyi,
Milarepa’s younger sister. This statue of Milarepa was one of
the most sacred relics of Druk Sangag Choeling Monastery
in Tibet, founded in the 16th century by the 4th Gyalwang
Drukpa, Kunkhyen Pema Karpo. It is said that in the past, this
statue of Milarepa manifested miraculous signs of speech, and
growth of hair. This sacred relic was passed on to me by the
Gyalwang Drukpa as a personalized relic with prayers for the
thriving of the Buddha dharma.
As Bhutan is the last Vajrayana Kingdom in the world, and
is an upholder of the Drukpa Lineage, I have installed this
sacred statue of Milarepa as the heart nangten of the Amitabha statue in Druk Ralung Shedrup
Choling Monastery as a Thongdrel (liberation at sight).
The 900 year-old statue of Milarepa

I would like to add that I submitted to His Holiness the Je Khenpo that the monastery would be
Bhutanese in all aspects – externally, its architecture, and internally, the etiquette of monks, and style
of doing rituals. This is because I believe in adding to Bhutan’s wonderful culture and preserving it.

The three main statues in Druk Ralung Shedrup Choling Monastery in Kabesa, Thimphu
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With the completion of the Druk Ralung Shedrup Choling Monastery, I now intend to help rebuild
and renovate old monasteries that have fallen into disrepair in the Himalayan region and other
parts of the world and hand them back to their respective owners. Unless advised specifically by
my Gurus, as shared earlier, I do not have the slightest desire to build a monastery for myself.
Buddha said that a tremendous amount of merit is accumulated when we build monasteries,
stupas, and statues. There is a story of a muddy pig that ran around a stupa when chased by a
dog. It inadvertently ended up offering a bit of mud from his body to the ageing stupa and ended
up becoming an Arhat. I believe a tremendous amount of merit has been accumulated with the
building of the Druk Ralung Shedrup Choling Monastery, as there was sincere motivation and effort
from many people. I would like to dedicate the merit of constructing the Druk Ralung Shedrup
Choling Monastery towards the longevity and good health of His Majesty the King, His Majesty
the Fourth Druk Gyalpo, Her Majesty the Gyaltsuen, Their Royal Highnesses the Gyalseys, His
Holiness Chabje Je Khenpo Trulku Jigme Chhoeda, the Gyalwang Drukpa, and all the great masters
of all lineages of Buddhism.
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No true spiritual master would ever want to create disharmony among
followers of the same lineage as well as different lineages–the very
essence of the Buddha’s teachings is compassion and forgiveness

Some of the Drukpa Lineage masters during the 1st Annual Drukpa Council, Nepal in 2009

I pray that the great spiritual relationship and harmony among all beings in the world and especially
among spiritual masters and followers prevail for countless eons. We should never forget that no
true spiritual master would ever want to create disharmony among followers of the same lineage
as well as different lineages when the very essence of the Buddha’s teachings is compassion and
forgiveness. If we strongly believe in our hearts that our past masters are manifestations of Buddhas
in human form, then I think we can safely assume that they will want harmony and mutual respect
among all Buddhist practitioners and all beings.
Being in harmony and supporting each other will please all the enlightened beings that we
continuously pray to. This is in line with the teachings of the Buddha, and it will naturally inspire
even those who are not yet into spirituality, in addition to those connected with the Buddha dharma.
I also make a special dedication of merit to the sponsors of this temple from Bhutan, Malaysia,
Vietnam, and many other countries. Many of the sponsors have never been to Bhutan and
barely know anything about the country. Their trust in the Buddha dharma and myself led to
the sponsorship. They believe that if they do something to support Dokhampa, he will definitely
benefit them in this life and other lives to come. I want to assure them that as long as this monastery
stands, and as long as this monastery continues to benefit sentient beings, transforming hearts
and lives, all those who took part in establishing this temple will receive immeasurable merits and
blessings in this life and lives to come.
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My appreciation and gratitude to the Kingdom of Bhutan and prayers
for peace, prosperity, and happiness of all the sentient beings
Life is impermanent, but always in motion.
The last moment instantly becomes a dream.
It has been two decades since I first came to
Bhutan, but the years have passed in the blink
of an eye. I rejoice over my stay in Bhutan. I
have been fortunate to witness and participate
in many auspicious occasions. These include
the appointment of His Majesty the King as the
Trongsa Ponlop, His Majesty’s Coronation, the
Royal Wedding of His Majesty and Her Majesty
Gyaltsuen Jetsun Pema Wangchuck, the births
of the Royal Gyalseys, and Bhutan’s transition
to a Democratic Constitutional Monarchy from
an absolute Monarchy. I am also fortunate to
be in Bhutan during this global pandemic. We
are protected by the unending compassion of
Their Majesties that ensure each of us is safe
and secure.
Due to all these precious memories, my
appreciation and gratitude to the Kingdom
of Bhutan will always remain unwavering. I
pray, from my heart, that the people of Bhutan
always enjoy peace, prosperity, and happiness.
May all natural disasters, poverty, diseases,
and sicknesses be averted. May the people of
Bhutan always enjoy the wise leadership of
great dharma Kings and the blessings of great
masters like His Holiness Chabje Je Khenpo
Rinpoche and other spiritual masters.
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༧རྒྱལ་བ་མདོོ་ཁམས་པ་སྐྱེེ་ཕྲེེང་དགུ་པར་འབོོད་པ་
འཇིིགས་མེེད་པདྨ་ཉིིན་བྱེེད་ཀྱིི་ལོོ་རྒྱུས།

༄༅། །   དཔལ་ལྡན་འཇིིག་རྟེེན་དབང་ཕྱུག་ཐམས་ཅད་ཀྱིི།།
   ཅོོད་པན་གཅིིག་པུར་གྱུར་པ་ཆོོས་ཀྱིི་རྒྱལ།།
   མཐའ་ཡས་འགྲོོ་ལ་ཕན་བདེེའིི་བྱེེད་པ་པོོ།།

   དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའིི་ཞབས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོོ།།

ཞེེས་གུས་ཕྱག་སྔོོན་དུ་ཕུལ་ནས། རང་ཉིིད་ཀྱིི་ལོོ་རྒྱུས་དེེ་ བྱིིས་པ་ཆུང་ནས་ད་བར་གང་དྲན་དུ་འདིིར་འགོོད་པ་ལ།

༧སྐྱབས་རྗེེ་བཻཻ་རོོ་རིིན་པོོ་ཆེེའིི་དྲུང་ནས་སྐྱབས་འགྲོོ་ཐོོག་མར་བསླབས་པ།

ངེེད་རང་ལོོ་ལྔ་ཟིིན་སྐབས་ལ་དྭགས་ཧེེ་མིི་དགོོན་དུ་ཐོོག་མར་བསླེེབས་ཤིིང་། དེེར་ང་ཁྲིི་འདོོན་གྱིི་མཛད་སྒོོ་བྱས་པ་རེེད། སྐབས་
དེེ་དུས་ངས་༧སྐྱབས་རྗེེ་བཻཻ་རོོ་རིིན་པོོ་ཆེེ་ཐོོག་མར་མཇལ་བྱུང་།

ཁོོང་ཐབས་མཁས་ཀྱིིས་ང་ལ་མཛུབ་སྣོོན་ལྕགས་པར་ཞིིག་ལ་མགོོ་འཁོོར་བཅུག་པ་དང་དེེ་དང་བསྟུན་ངའིི་པཱ་ལགས་ཀྱིིས་ Boro
Plus ཤ་གསོོས་གཙོོས་ངེེད་ལ་མཁོོ་ཆས་འགའ་ཞིིག་ཉོོས་ཏེེ་ལོོག་ཡོོང་ཞེེས་གསུངས་ནས་ང་བཞག་སྟེེ་མངོོན་མེེད་དུ་ཕྱིིན་ཐོོན་
ཕྱིིན་པ་དེེ་དྲན་གྱིི་འདུག
དེེ་དུས་ངེེད་རང་ཉིིན་ལྟར་ Boro Plus ཤ་གསོོས་ངོོ་གདོོང་ལ་ཧུར་ཐག་བྱུགས་པའིི་གཤིིས་ཀ་ཞིིག་ཡོོད། རྗེེས་སུ་ Boro Plus
ཤ་གསོོས་དེེ་འབྱོོར་བྱུང་ཡང་པཱ་ལགས་བསླེེབས་མ་སོོང་། ང་དགོོན་པར་བཞག་སྟེེ་ཁོོང་རང་ཁྱིིམ་དུ་ལོོག་ཕྱིིན་འདུག

པཱ་ལགས་དྲན་པའིི་སེེམས་སྡུག་གསོོ་ཕྱིིར་༧སྐྱབས་རྗེེ་བཻཻ་རོོ་རིིན་པོོ་ཆེེས་ང་ལ་གཤོོག་པ་སྐྱེེས་ཏེེ་པཱ་ལགས་གར་ཡོོད་སར་འཕུར་
ཐུབ་པའིི་འདོོན་པ་ཞིིག་བསླབ་ཀྱིི་ཡིིན་གསུངས་བྱུང་།

ཕྱིིས་སུ་ཁ་འདོོན་དེེ་ནིི། །བླ་མ་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆིིའོོ། །སངས་རྒྱས་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆིིའོོ། །ཆོོས་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆིིའོོ། །དགེེ་འདུན་
ལ་སྐྱབས་སུ་མཆིིའོོ། ཞེེས་པའིི་སྐྱབས་འགྲོོ་དེེ་ཡིིན་པ་ཤེེས་ཚོོར་བྱུང་།
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འོོན་ཀྱང་དེེ་དུས་ངེེད་རང་ཁ་འདོོན་ཞིིག་སྦྱང་གིི་ཡོོད་མ་བསམ་པར་རྫུ་འཕྲུལ་ཞིིག་སྦྱང་གིི་ཡོོད་བསམ་གྱིི་ཡོོད། དེེ་ལྟར་ཁོོང་གིིས་
ང་ལ་སྐྱབས་འགྲོོ་དེེ་གཤོོག་པ་སྐྱེེ་བྱེེད་རྫུ་འཕྲུལ་གྱིི་སྔགས་ཤིིག་ཡིིན་པ་ལྟར་སྦྱང་བཅུག་པ་རེེད།

གང་འཚམས་ཤིིག་རྗེེས་སེེམས་ཀྱིིས་བཟོོས་པ་ཡིིན་ནམ་གང་ལྟར། ངའིི་མཛུབ་ཆུང་དེེར་ན་ཟུག་ཕྲན་བུ་བྱུང་བར་༧སྐྱབས་རྗེེ་
རིིན་པོོ་ཆེེས། འོོ་ད་གཤོོག་པ་དེེ་ག་ལེེར་དོོན་ཡོོང་གིི་ཡོོད་རེེད་གསུངས།

༧སྐྱབས་རྗེེ་ བཻཻ ་ རོོ་ རིིན ་པོོ་ ཆེེས ་འདིི་ ལྟར་ཐབས་མཁས་ཀྱིིས ་ངེེད ་རང་ལོོ་ ལྔ་ཡིིན ་དུས་ང་ལ་གཤོོག ་པ་སྐྱེེས ་ཏེེ་ པཱ་ལགས་གར་
བཞུགས་སར་འཕུར་ཏེེ་འགྲོོ་ཐུབ་རྒྱུའིི་རེེ་བ་ཞིིག་དང་བཅས་ཐོོག་མར་སྐྱབས་འགྲོོ་འདོོན་རྒྱུ་སློོབ་པ་གནང་བ་རེེད།
༧སྐྱབས་རྗེེ་བཻཻ་རོོ་རིིན་པོོ་ཆེེ་དང་༧རྒྱལ་དབང་འབྲུག་པ་རྣམ་གཉིིས་ནས་རིིམ་བཞིིན་ངའིི་སློོབ་སྦྱོོང་གིི་དུས་ཚོོད་འཆར་འགོོད་
གནང་། སྐབས་དེེར་ཉིིན་རེེའིི་བྱེེད་སྒོོ་བསྒྲུབས་བསྟུན་མ་ཡུམ་ལགས་ལྷན་རྩེེད་མོོ་རྩེེ་རྒྱུའིི་དུས་ཚོོད་དེེ་ནིི་ང་ལ་བྱ་དགའ་བཟང་
ཤོོས་དེེ་ཡིིན།
སྐབས་དེེ་དུས་ངས་༧སྐྱབས་རྗེེ་བཻཻ་རོོ་རིིན་པོོ་ཆེེ་མཆོོག་རང་མགོོན་རྒྱལ་དབང་འབྲུག་པའིི་ཡབ་ཡིིན་པ་ཙམ་ལས་གཞན་གང་
ཡང་ཤེེས་ཀྱིི་མེེད། ལ་དྭགས་སུ་ཟླ་བ་དྲུག་ཙམ་བསྡད་རྗེེས་ང་རྡོོར་གླིིང་དུ་འབྱོོར་བ་དང་དབུ་མཛད་ཤེེས་རབ་ལགས་ནས་ངའིི་
སློོབ་ཡོོན་ཐུགས་འགན་བཞེེས་པ་རེེད།

དབུ་མཛད་ཤེེས་རབ་མཆོོག་ནིི་ཕྱིི་ལོོ་ ༡༩༡༧ ལོོར་བྱར་གསང་སྔགས་ཆོོས་གླིིང་གདན་སའིི་ཉེེ་འཁོོར་མཁར་པོོ་ཡུལ་སྟོོད་ཞེེས་
པར་ཡབ་གཏེེར་སྟོོན་གུ་རུ་ཆོོས་དབང་གིི་གདུང་བརྒྱུད་སྔགས་འཆང་བླ་མ་ཤེེས་རབ་མཆོོག་དང་ཡུམ་བསོོད་་ནམས་གཡང་
སྐྱིིད་གཉིིས་ལ་སྲས་སྲོོས་བདུན་ཡོོད་པའིི་བགྲེེས་ཤོོས་སུ་འཁྲུངས་ཤིིང་།
ཡབ་ཀྱིི་དགོོངས་གཞིི་ལྟར་གདན་ས་འབྲུག་གསང་
སྔགས་ཆོོས་གླིིང་རྒྱ་མཚོོ་གྲྭ་ཚང་དུ་ཆོོས་ཞུགས་གནང་ནས་བརྡ་སྤྲོོད་རིིག་པ་དང་། དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའིི་བུ་ཆོོས་གར་ཐིིག་
དབྱངས་རོོལ་སོོགས་ཕྱག་ལེེན་དཔྱིིས་ཕྱིིན་པ་སྦྱངས། དེེ་ནས་སྐྱབས་རྗེེ་ཁྲིིད་དཔོོན་པདྨ་ཆོོས་རྒྱལ་གྱིི་ཞབས་ལ་བཏུགས་ནས་
ཐབས་ལམ་ནཱ་རོོ་ཆོོས་དྲུག་དང་གྲོོལ་ལམ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེེན་པོོ་སོོགས་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའིི་ཟབ་ཁྲིིད་དབང་ལུང་མན་ངག་སོོགས་
མཐའ་དག་གསན་རྗེེས་འཁྲུལ་ཞིིག་པདྨ་ཆོོས་རྒྱལ་གྱིི་ཞལ་སློོབ་དགེེ་སློོང་ངེེས་དོོན་ཕུན་ཚོོགས་དགེེ་བའིི་བཤེེས་གཉེེན་དུ་བསྟེེན་
ནས། ཙ་རིི་ཅིིག་ཅར་སྒྲུབ་སྡེེར་ལོོ་གསུམ་ཕྱོོགས་གསུམ་སྐུ་མཚམས་བཅད་རྒྱར་ཐེེངས་གཉིིས་བཞུགས། དེེ་རྗེེས་ཙ་རིི་ཅིིག་ཅར་
སྒྲུབ་སྡེེར་དབུ་མཛད་དང་གདན་འཛིིན་གཅིིག་ལྕོོགས་མཛད་ཅིིང་། ལྷ་ཆོོས་དང་མིི་ཆོོས་རིིང་ལུགས་གཉིིས་ཀར་མཁྱེེན་རྒྱ་ཆེེ་
བས་དེེ་ཁུལ་གྱིི་ཡུལ་མིི་འབྲིི་འབྲུག་རྗེེས་འབྲང་སོོགས་རིིས་སུ་མ་མཆིིས་པས་དད་མོོས་བརྩིི་བཀུར་ཞུ་ཡུལ་དུ་གྱུར། ༡༩༥༩
ལོོའི་ི བོོད་དུ་དུས་འགྱུར་བྱུང་རྗེེས་དཔལ་རྒྱལ་དབང་འབྲུག་པ་སྐུ་འཕྲེེང་བཅུ་གཅིིག་པ་བསྟན་འཛིིན་དགེེ་ལེེགས་དབང་པོོ་མཆོོག་
གིི་ཆིིབས་ཞབས་གཙོོ་གྲས་ཀྱིི་འགན་བཞེེས་ཀྱིིས་རྒྱ་གར་དུ་ཕེེབས། རྒྱལ་དབང་འབྲུག་པ་བཅུ་གཅིིག་པ་མཆོོག་སྦག་ས་ཆོོས་
སྒར་དུ་དགོོངས་པ་རྫོོགས་རྗེེས་རིིམ་པས་རྡོོ་རྗེེ་གླིིང་ཕྱོོགས་སུ་ཕེེབས་ཤིིང་། རིིམ་པས་བྱེེས་ཀྱིི་གདན་ས་རྡོོར་གླིིང་འབྲུག་གསང་
སྔགས་ཆོོས་གླིིང་དགོོན་དུ་རྒྱུན་བཞུགས་གནང་བ་དང་། ཕྱིི་ལོོ ༡༩༨༣ ལོོར་༧སྐྱབས་རྗེེ་འབྲུག་པ་ཐུགས་སྲས་རིིན་པོོ་ཆེེ་སྐུ་
གོོང་མ་དགོོངས་པ་ཆོོས་དབྱིིངས་སུ་ཐིིམ་རྗེེས་སྐྱབས་མགོོན་རྒྱལ་དབང་འབྲུག་པའིི་བཀའ་དགོོངས་བཞིིན་དབུ་མཛད་ཤེེས་རབ་
ལགས་ནས་དགོོན་པར་གཟིིགས་རྟོོགས་ཀྱིི་ཐུགས་འགན་བཞེེས་པ་རེེད།
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༢༠༠༡ ལོོར་ཕྲན་པའིི་དགེེ་རྒན་དབུ་མཛད་ཤེེས་རབ་མཆོོག་དགོོངས་པ་རྫོོགས་རྗེེས་༧རྒྱལ་དབང་འབྲུག་པ་མཆོོག་ནས་ཁོོ་བོོ་
འབྲུག་ཏུ་སློོབ་གཉེེར་ཆེེད་བསྐྱོོད་ན་རང་གཞན་གཉིིས་ཕན་དུ་གཟིིགས་པའིི་དགོོངས་བཞེེད་ལྟར།  ངེེད་རང་ཕྱིི་ལོོ་༢༠༠༢ ལོོར་རྟ་
མགོོ་ནང་པའིི་མཐོོ་རིིམ་གཙུག་ལག་སློོབ་གྲྭར་ནང་དོོན་རིིག་པའིི་མཐོོ་རིིམ་སློོབ་གཉེེར་ཆེེད་འབྲུག་ཏུ་འབྱོོར། དབུ་མཛད་ཤེེས་
རབ་མཆོོག་ནས་ཕྲན་རང་ལོོ་དྲུག་ནས་བཟུང་ཕ་མ་ལྟ་བུའིི་གཟིིགས་སྐྱོོང་གནང་བ་དང་། སྐབས་རེེ་ཁོོ་བོོ་ཧ་ཅང་གིི་འཚུབ་པོོ་བྱེེད་
སྐབས་ཉེེས་པ་གཏོོང་གནང་གིི་ཡོོད་ཅིིང་ང་རང་ཕྲུ་གུ་ཡིིན་ཀྱང་ཁོོང་གིི་ཐུགས་བརྩེེ་ཚོོར་གྱིི་ཡོོད། ཉེེས་པ་བཏང་ནས་སྐར་མ་ཁ་
ཤས་རྗེེས་ང་རང་ཁོོང་གིི་པང་པར་བསྡད་ནས་བརྔན་པ་བསྟེེར་བཟའ་བྱས་པ་དྲན་གྱིི་འདུག     དབུ་མཛད་ཤེེས་རབ་ལགས་ནིི་
འབྲུག་པ་དཀར་བརྒྱུད་པའིི་སྒོོམ་ཆེེན་ཞིིག་ཡིིན་པ་དང་།    སྒྲུབ་དབང་ཤཀྱཱ་ཤྲིིའིི་ཐུགས་སྲས་ལ་དྭགས་པ་འཁྲུལ་ཞིིག་པདྨ་ཆོོས་
རྒྱལ་གྱིི་ཞལ་སློོབ་ཡིིན།

དབུ་མཛད་ལགས་དགོོངས་པ་རྫོོགས་པ་དེེ་ནིི་ང་རང་ལ་མཚོོན་ན་ཕ་མ་བརླགས་པ་ལྟ་བུ་ཞིིག་བྱུང་། ཁོོང་གིིས་ཀུན་ལ་རེེ་དོོགས་
བྲལ་བའིི་བྱམས་བརྩེེ་དང་ནོོར་འཛོོལ་བཅོོས་སྒྲིིག་བྱེེད་པའིི་གོོ་སྐབས་གཉིིས་པ་ཞིིག་སྤྲོོད་པ་དང་། དགོོན་པའམ་སྤྱིི་པའིི་རྒྱུ་ནོོར་
སྒེེར་སྤྱོོད་ནམ་ཡང་མིི་གནང་བ་བཅས་ཀྱིི་རྒྱུན་ལྡན་སྙོོམ་ཆུང་གིི་ཐུགས་གཤིིས་དེེས་ཕྲན་ལ་བག་ཆགས་ཆེེན་པོོ་ཞིིག་བྱུང་།   
ཁོོང་དགོོངས་པ་རྫོོགས་རྗེེས་ངའིི་སློོབ་གཉེེར་མཇུག་སྐྱོོང་དང་གསོོ་སྐྱོོང་ཐད་༧སྐྱབས་མགོོན་རྒྱལ་དབང་འབྲུག་པ་མཆོོག་ལ་
ཐུགས་ཁྲལ་བྱུང་ཡོོད་པར་སྙམ། གང་ཡིིན་ཟེེར་ན། དེེ་དུས་ང་ལོོ་༢༠ ཙམ་ཡིིན། མཐར་༧ སྐྱབས་མགོོན་རྒྱལ་དབང་འབྲུག་པ་
མཆོོག ད་ལྟའིི་རྗེེ་མཁན་རིིན་པོོ་ཆེེ་མཆོོག་དང་རྗེེ་མཁན་ཁྲིི་རབས་༦༨ པ་ཞིིང་གཤེེགས་དམ་པ་མཆོོག་དང་། དེེ་བཞིིན་མངའ་
བདག་དཔལ་འབྲུག་རྒྱལ་བཞིི་པ་༧མིི་རྗེེ་འཇིིགས་མེེད་སེེང་གེེ་དབང་ཕྱུག་རྣམས་ཀྱིིས་ཐུགས་བརྩེེ་ཆེེ་བར་གཟིིགས་པ་ལ་བརྟེེན་
ཁོོ་བོོ་འབྲུག་ཏུ་མཐོོ་རིིམ་སློོབ་གཉེེར་ཆེེད་འབྱོོར་བ་རེེད།
༧སྐྱབས་མགོོན་རྒྱལ་དབང་འབྲུག་པ་མཆོོག་གིིས་ནམ་རྒྱུན་ནས་འབྲུག་ཏུ་བཞུགས་པའིི་སློོབ་དཔོོན་རྣམ་པའིི་མཁྱེེན་ཡོོན་དང་
སྙོོམ་ཆུང་ཚུལ་གནས་ལ་དག་སྣང་དང་བསྔགས་བརྗོོད་ཡང་ཡང་གནང་གིི་ཡོོད། ཡ་མཚན་ཞིིག་ལ་ཕྲན་རང་ཕྱིི་ལོོ་༢༠༠༠ ལོོར་
འབྲུག་ཏུ་གནས་མཇལ་ཞིིག་ལ་ཡོོང་སྐབས་རྟ་མགོོར་མཇལ་བཅར་ཞུས་པ་དང་།
སྐབས་དེེ་དུས་ཕྲན་རང་རྟ་མགོོར་སྡོོད་མིི་
དགོོས་པར་དགའ་ཚོོར་བྱུང་བ་དྲན་གྱིི་འདུག  གང ཡིིན་ཟེེར་ན། རྟ་མགོོ་ནིི་མིི་མེེད་ལུང་སྟོོང་ལྟ་བུའིི་དབེེན་གནས་ཤིིག་ཏུ་ཆགས་
ཡོོད་པ་དང་། རྡོོ་རྗེེ་གླིིང་ལྟ་བུའིི་མིི་ཚོོགས་འུར་ཟིིང་ཅན་གྱིི་གྲོོང་བརྡལ་ནང་འཚར་ལོོངས་འཚོོ་གནས་བྱས་པ་ཁོོ་བོོ་ལྟ་བུར་མཚོོན་
ན་རྟ་མགོོ་ཆགས་ཡུལ་དེེ་ཧ་ཅང་ཁ་ཁུ་སིིམ་ཐལ་འདྲ་ཞིིག་བྱུང་། འོོན་ཀྱང་རྟ་མགོོར་ལོོ་དགུ་བསྡད་ཡུན་དེེ་ནིི་ངའིི་མིི་ཚེེའིི་ནང་གིི་
དུས་ཚོོད་ཡག་ཤོོས་ཤིིག་རེེད། རྟ་མགོོ་མཐོོ་རིིམ་སློོབ་གྲྭ་ནས་ཐོོན་ཏེེ་ལོོ་མང་ཕྱིིན་རུང་ང་རང་གིི་སྡོོད་ཤག་ཁང་ཆུང་དེེ་ད་ལྟའང་
ཡིིད་ལ་ལྷང་ལྷང་དྲན་གྱིི་འདུག    ཁང་ཆུང་དེེར་ཁང་མིིག་ཆུང་ངུ་བཞིི་ཡོོད་པ་དེེ་དག་ཚ་གློོག་གཅིིག་གིིས་དྲོོད་གཏོོང་ནུས་པ་
དང་། རྒྱུག་ཆུའིི་སྒྲ་ཙམ་ལས་ཐོོས་རྒྱུ་མེེད་པའིི་རྟ་མགོོའི་ི ཁ་ཁུ་སིིམ་པོོའི་ི ཁོོར་ཡུག་དེེ་ཡིིད་ལ་འཁོོར་གྱིི་འདུག    འཛིིན་གྲྭའིི་ཉིིན་
དང་པོོར་བོོད་ཟླ་བཞིི་པ་ཤར་ཟིིན་རུང་རིི་མགོོ་ཐམས་ཅད་ཁ་བས་བཏུམས་ནས་འདུག་པ་དང་།
ཁ་ཁུ་སིིམ་པོོ་འདིིར་གོོམས་
འདྲིིས་བྱ་རྒྱུར་དུས་ཚོོད་ཡུན་ཙམ་ཞིིག་འགོོར། ཐོོག་མར་ཕྲན་རང་རྡོོར་གླིིང་དུ་ལོོག་འདོོད་ཆེེན་པོོ་བྱུང་ཡང་སྐབས་དེེའིི་སློོབ་སྤྱིི་
སློོབ་དཔོོན་བསམ་གཏན་རིིན་པོོ་ཆེེ་མཆོོག་དང་། ༧སྐྱབས་མགོོན་རྒྱལ་དབང་འབྲུག་པ་མཆོོག་ནས་ལོོ་ལྟར་བཞིིན། ད་ལོོ་གཅིིག་
མ་གཏོོགས་ཡོོད་མ་རེེད་གསུངས་ནས་ངེེད་རང་རྟ་མགོོར་མུ་མཐུད་འཇོོག་གནང་མཛད། སློོབ་དཔོོན་བསམ་གཏན་མཆོོག་གིི་ཆ་
23

རྐྱེེན་ལྟོོས་མེེད་དང་འཛད་མེེད་ཐུགས་བརྩེེ་དང་བློོ་གྲོོས་ལ་བཀྲིིན་དྲན་ཤེེས་བྱ་བཞིིན་ལགས། སློོབ་དཔོོན་བསམ་གཏན་གྱིི་སྐུ་དྲིིན་
ལ་བརྟེེན་ལོོ་རིིམ་ལྔ་པ་ནས་ཕྲན་རང་རྟ་མགོོར་དགའ་ཞེེན་ཆེེན་པོོ་ཆགས་ཤིིང་། ཞེེན་ཆགས་དེེས་རྐྱེེན་མཐོོ་རིིམ་སློོབ་གྲྭ་ཐོོན་རྗེེས་
ཀྱང་སློོབ་སྤྱིིར་ཁང་ཆུང་དེེ་ལོོ་གཅིིག་ཉར་ཆོོག་པའིི་ཆོོག་མཆན་ཞུས། རྟ་མགོོར་སྡོོད་རིིང་གིི་བག་ཆགས་ལྟ་བུས་ཁོོ་བོོ་དབེེན་པ་
དང་ཁ་ཁུ་སིིམ་པོོའི་ི ཁོོར་ཡུག་ལ་དགའ་ཞེེན་ཆེེ་བསྐྱེེད་བྱུང་། ཡང་རྟ་མགོོར་ཡོོད་སྐབས་ལྕགས་རིི་སྒྲུབ་སྡེེར་༧རྗེེ་ཁྲིི་རབས་ ༦༨
པ་རྗེེ་བཙུན་བསྟན་འཛིིན་དོོན་གྲུབ་ཀྱིི་དྲུང་ནས་འབྲུག་ལུགས་སྔོོན་འགྲོོ། རྡོོ་རྗེེ་ཕག་མོོ། བླ་སྒྲུབ་བཅས་ཀྱིི་བཀའ་ཁྲིིད་ཟླ་བ་གཅིིག་
ལྷག་ཙམ་རིིང་ཐོོབ་པ་དང་། ཡང་ཕྱིིས་སུ་ཕྱག་ཆེེན་གྱིི་བཀའ་ཁྲིིད་ཞུ་རྒྱུའིི་གོོ་སྐབས་སྐལ་བཟང་བྱུང་།

རྟ་མགོོར་སྡོོད་ཡུན་དེེ་རྗེེས་དྲན་འོོས་པ་དང་། དགེེ་རྒན་སློོབ་དཔོོན་ཚེེ་རིིང་རྡོོ་རྗེེ་དང་སློོབ་དཔོོན་ཀརྨ་སློོབ་དཔོོན་ལྷུན་གྲུབ་རིིན་
ཆེེན་སློོབ་དཔོོན་འཆིི་མེེད་དང་འཛིིན་གྲོོགས་ཀུན་ནས་ཁོོ་བོོར་སྐྱོོང་བསྟར་གང་ལེེགས་གནང་བྱུང་ཡང་རྟ་མགོོ་ནིི་རྒྱུན་སྲོོལ་གྱིི་
མཐོོ་རིིམ་སློོབ་གྲྭ་ཞིིག་མིིན། གང་ལྟར་ཡང་།   ངས་གང་བརྗོོད་པའམ་བྱས་པར་མིི་གཞན་གྱིི་མཐོོང་ཚུལ་ཇིི་ལྟར་ཡོོང་ངམ་སྙམ་པ་
ཡང་ཡང་ཡོོང་གིི་ཡོོད་པས།  ༧སྐྱབས་རྗེེ་རྗེེ་མཁན་ཆེེན་རིིན་པོོ་ཆེེ་མཆོོག་དང་གཞུང་གྲྭ་ཚང་ནས་གུས་པར་དམིིགས་བསལ་
གཙིིགས་མཐོོང་གཟིིགས་སྐྱོོང་བཀྲིིན་ཆེེ་བ་དང་སྦྲེེལ་རང་ཉིིད་དོོན་བརྒྱུད་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའིི་སྤྲུལ་སྐུ་ཞིིག་ཡིིན་པའིི་འགན་
འཁུར་དེེ་རྒྱུན་དུ་དྲན་བསྐུལ་ཡོོང་ཡོོད།
ན་ཚོོད་ལོོན་རིིམ་བཞིིན་མིི་ཚེེར་སྐྱིིད་སྡུག་འདྲ་མིིན་ཡོོད་པ་དེེ་ངས་ཤེེས་རྟོོགས་བྱུང་།
ཡང་ང་རང་ཕྲུ་གུ་སྤྱིིར་བཏང་བ་ཞིིག་གིི་འཚོོ་བ་སྐྱེེལ་རྒྱུ་མ་བྱུང་བར་བློོ་འགྱོོད་འདུག་གམ་ཞེེས་འདྲིི་མཁན་ཡང་ཡང་ཡོོང་གིི་
འདུག་པར། ངས་ཀྱལ་ཀའིི་ཚུལ་དུ་ང་༼ཀོོ་ཀ་ཀོོ་ལ༽ དང་ ༼བར་གར༽ ལོོངས་སུ་སྤྱོོད་བཞིིན་འཚར་ལོོང་བྱུང་མེེད་རུང་།
ནུབ་ཕྱོོགས་པའིི་ན་གཞོོན་མང་པོོ་ཞིིག་ཀྱང་༼ཨེེ་མ་དར་ཚིིལ༽ ལོོངས་སུ་སྤྱོོད་རྒྱུའིི་ཉམས་མྱོོང་ཡོོད་མ་རེེད་ཅེེས་དང་། ངས་
ནུབ་ཕྱོོགས་ཀྱིི་ཞབས་བྲོོ་འཁྲབ་མ་ཤེེས་ནའང་གར་འཆམ་ཡག་པོོ་ཤེེས་ཀྱིི་ཡོོད། ང་རང་ནང་མིི་ལྷན་དུས་ཚོོད་མང་པོོ་སྐྱེེལ་རྒྱུ་
བྱུང་མེེད་རུང་། ངའིི་མིི་ཚེེ་ནང་བྱམས་བརྩེེ་ཅན་གྱིི་དགེེ་རྒན་དང་ངོོ་ཤེེས་གྲོོགས་པོོ་དུ་མ་དུས་རྒྱུན་དུ་ཡོོད་པ་ཡིིན་ཅེེས་བརྗོོད་ཀྱིི་
ཡོོད། མིི་ཞིིག་གིི་མིི་ཚེེའིི་ཉམས་མྱོོང་ནིི་མཛུབ་རིིས་བཞིིན་མཚུངས་ཟླ་མེེད་པ་ཞིིག་ཡིིན་པས་ན་གཞན་ལ་དཔེེ་བསྡུར་བྱས་ན་
རང་གིི་མིི་ཚེེའིི་ནང་གིི་སྐྱིིད་སྡུག་དེེ་བྲིི་བར་བྱེེད་པ་ལས་ཕན་ཐོོག་མེེད་པར་ངས་ཡིིད་ཆེེས་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད།
ང་རྟ་མགོོར་ལོོ་རིིམ་
བརྒྱད་པ་ཡིིན་པའིི་སྐབས་༧སྐྱབས་མགོོན་རྒྱལ་དབང་འབྲུག་པ་མཆོོག་ནས་བལ་ཡུལ་འབྲུག་ཨ་མིི་ཏཱ་བྷ་གདན་སར་དོོན་བརྒྱུད་
དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའིི་བླ་སྤྲུལ་མཁན་པོོ་ལྷན་འཛོོམས་སྐབས་མ་འོོངས་པར་དོོན་བརྒྱུད་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའིི་ཆོོས་བརྒྱུད་གོོང་
འཕེེལ་སླད་ནང་ཁུལ་འཆམ་མཐུན་དང་ཕན་ཚུན་བརྩིི་བཀུར་དགོོངས་བཞེེད་བཀའ་སློོབ་ཞིིག་གནང་སོོང་། རྒྱལ་དབང་འབྲུག་
པའིི་བཀའ་སློོབ་དགོོངས་དོོན་གཤམ་གསལ་ལྟར།    
“བློོ་ཕམ་འོོས་པ་ཞིིག་ལ་ང་ཚོོའིི་ཆོོས་བརྒྱུད་འཛིིན་མཁན་འགའ་ཞིིག་ལ་ས་སྡེེའིི་ཕྱོོགས་ཞེེན་ཤུགས་ཆེེན་པོོ་འདུག      རང་སོོ་
སོོའི་ི དགོོན་པའམ་ཁྱབ་ཁོོངས་ལ་ལྟ་རྟོོགས་བྱེེད་རྒྱུ་གཙོོ་བོོ་བྱེེད་པ་ལས་ཆོོས་བརྒྱུད་འདིི་གནད་དགག་ཆེེ་གིི་རེེད། ཆོོས་བརྒྱུད་
ཀྱིི་གདམས་ངག་ཉམས་ལེེན་བྱས་པ་ལ་བརྟེེན་ནས་ཆོོས་བརྒྱུད་དེེའིི་བླ་མ་དང་སློོབ་དཔོོན་ཆགས་ཀྱིི་ཡོོད་རེེད། བསྟན་འཛིིན་རྣམ་
པས་ཆོོས་བརྒྱུད་རྒྱུན་འཛིིན་ཆེེད་དགོོན་པ་བཞེེངས་ཀྱིི་ཡོོད་རེེད། འོོན་ཀྱང་སྟབས་མ་ལེེགས་པ་ཞིིག་ལ་ང་ཚོོ་རང་གིི་དགོོན་པ་
དང་བླ་མ་སྒེེར་ཞིིག་ལ་འཛིིན་ཞེེན་ཆེེན་པོོ་ཆགས་རྐྱེེན་དོོན་བརྒྱུད་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའིི་བླ་མ་དང་དོོན་བརྒྱུད་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་
པའིི་དགོོན་པ། ཟེེར་རྒྱུའིི་ཚབ་ལ་ངའིི་དགོོན་པ་དང་། ངའིི་བླ་མ་ཟེེར་བའིི་ལྟ་ཕྱོོགས་ཤིིག་འཛིིན་གྱིི་ཡོོད་པ་རེེད། ངའིི་བླ་མ། ངའིི་
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དགོོན་པ་ཞེེས་པའིི་གཙིིགས་མཐོོང་འདིི་ཉེེན་ཁ་ཅན་ཞིིག་རེེད། གང་ཡིིན་ཟེེར་ན་ལྟ་བ་འདིི་ཡིིས་བདག་དབང་གིི་གཞིིས་ས་ལྟ་བུ་
ཞིིག་བསྐྲུན་ཏེེ་ཆོོས་བརྒྱུད་འཛིིན་མཁན་དང་དགོོན་པ་ཕན་ཚུན་དབར་འགལ་ཟླ་བཟོོ་བ་རེེད། རང་འདོོད་ཟུར་གནས་ཀྱིི་བསམ་
ཕྱོོགས་འདིིས་ཕུགས་སུ་བསྟན་པ་ཡུན་གནས་དང་ང་རང་ཚོོའིི་ཐུན་མོོང་གིི་ངོོ་བོོར་གནོོད་འཚེེ་ཡོོང་གིི་རེེད། དེེས་ན་ཕན་ཚུན་
བརྩིི་བཀུར་གྱིིས་ང་ཚོོ་འཆམ་མཐུན་ངང་གནས་ན་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའིི་གདམས་ངག་རྣམས་མ་ཉམས་རྒྱུན་འཛིིན་ཐུབ་ཀྱིི་
རེེད།” ཅེེས་བཀའ་སློོབ་གནང་སོོང་།   ང་རང་སྒེེར་ངོོས་ནས་བཀའ་སློོབ་འདིི་སྙིིང་ལ་བཅངས་ཏེེ་ལོོ་ངོོ་སྟོོང་ལ་ཉེེ་བའིི་ལོོ་རྒྱུས་ལྡན་
པའིི་འབྲུག་པའིི་ཆོོས་བརྒྱུད་གང་གནས་སུ་དེེ་དག་དར་འཕེེལ་ཡོོང་ཐབས་ཞབས་ཕྱིི་གང་ཐུབ་ཞུ་འབད་བྱས་ཡོོད། དོོན་བརྒྱུད་
འབྲུག་པའིི་བསྟན་འཛིིན་རྣམ་པ་དང་རྗེེས་འཇུག་རྣམས་མཉམ་འཛོོམས་ཐོོག་ཕན་ཚུན་བརྩིི་བཀུར་གྱིི་སྒོོ་ནས་དཀའ་གནད་འདིི་
དག་བསལ་ཐབས་ལ་དམིིགས་ཏེེ་དོོན་བརྒྱུད་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའིི་ལོོ་འཁོོར་ལྷན་འཛོོམས་བཙུགས་པ་རེེད། ༧སྐྱབས་མགོོན་
རྒྱལ་དབང་འབྲུག་པའིི་ བཀའ་སློོབ ་ལམ་སྟོོན ་དང་རྗེེ་ མཁན་ཁྲིི་ ཐོོག ་༧༠་པ་མཆོོག ་གིི་ ཐུགས་བརྩེེ་ བྱིིན ་རླབས་དང་བཅས་ལོོ་
འཁོོར་ལྷན་འཛོོམས་ཐེེངས་དང་པོོ་ཕྱིི་ལོོ་༢༠༠༩ ལོོར་བལ་ཡུལ་དུ་ཚོོགས་པ་རེེད།

དེེ་ ནས་བཟུང་ལོོ་ འཁོོར ་ལྷན་འཛོོམ ས་ལ་དྭགས་དང་བལ་ཡུལ་གཉིིས ་སུ་ཚོོག ས་པ་དེེས ་ཧིི་ མ་ལ་ཡ་རིི་ བརྒྱུད་ཁུལ་གྱིི་ དོོན ་
བརྒྱུད་འབྲུག་པའིི་བསྟན་འཛིིན་དང་རྗེེས་འཇུག་རྣམས་ཀྱིི་དབར་ཉེེ་འབྲེེལ་དང་ཕན་ཚུན་ལྟོོས་རེེས་མང་དུ་ཕྱིིན་ཡོོད།  ཧིི་མ་ལ་
ཡའིི་རིི་བརྒྱུད་དུ་ད་ཆ་དོོན་བརྒྱུད་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའིི་བསྟན་རྩ་བརྟན་དུ་སོོང་བ་དང་ཉམས་པ་སླར་གསོོ་བྱུང་བ་མཐོོང་དུས་
དགའ་འཚོོར་ཆེེན་པོོ་འདུག    ཡུལ་ལུང་དང་དགོོན་པ་སོོ་སོོའི་ི ཆོོ་ག་ཕྱག་ལེེན་རྟ་དབྱངས་སོོགས་ཀྱིི་ཐད་ཕྲན་བུའིི་མིི་འདྲ་བ་ཡོོད་
རུང་ས་ཁུལ་དང་རྒྱལ་ཁབ་གང་དུ་ཡིིན་ནའང་དོོན་བརྒྱུད་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའིི་བླ་མ་དང་རྗེེས་འབྲང་རྣམས་ཀྱིི་གདམས་ངག་
དང་ཉམས་ལེེན་ནིི་གཅིིག་འགྱུར་རེེད། དོོན་བརྒྱུད་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའིི་དོོན་སྙིིང་ལ་ཞིིབ་དཔྱད་བྱས་ན། ཉམས་ལེེན་གཙོོ་བོོ་ནིི་
བསྐྱེེད་རིིམ་དང་རྫོོགས་རིིམ་ལ་ཐུག་ཡོོད་པ་དང་། བསྐྱེེད་རིིམ་ལ་གཙོོ་བོོ་ཆོོས་བརྒྱུད་ཀྱིི་ལྷ་དགུ་སྟེེ། བདེེ་མཆོོག་དངོོས་གྲུབ་ཀྱིི་
སྐོོར། ཕག་མོོ་བྱིིན་རླབས་ཀྱིི་སྐོོར། ལྷན་སྐྱེེས་ཀུ་སཱ་ལའིི་སྐོོར། གཏུམ་པོོ་ནུས་མཐུའིི་སྐོོར། བྱ་རོོག་བསྟན་སྲུང་གིི་སྐོོར་བཅས་
སྒྲུབ་ཐབས་སྐོོར་ལྔ་དང་། རྡོོ་རྗེེ་སེེམས་དཔའ་ཉེེས་ལྟུང་འཁྲུད་པའིི་སྐོོར། ཀཾཾ་ཀ་ནིི་ལས་སྒྲིིབ་རྒྱུན་གཅོོད་པའིི་ཆོོས་སམ་ངན་སོོང་
སྦྱོོང་བའིི་ཆོོས། ཚེེ་དཔག་མེེད་ཚེེ་སྲིིང་བའམ་འཆིི་མེེད་སྒྲུབ་པའིི་ཆོོས། ཐུགས་རྗེེ་ཆེེན་པོོ་རྒྱུད་བྱིིན་གྱིི་རླབས་པའིི་ཆོོས་བཅས་
འཕྲལ་དགོོས་ཆོོས་བཞིི་དང་། དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའིི་གདན་ས་བརྒྱུད་པའིི་རྫོོགས་རིིམ་བཀའ་རྒྱ་ཅན་ལྔ་ནིི། ལྟ་བ་གཙོོ་བོོར་སྟོོན་
པ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེེན་པོོ། སྒོོམ་པ་གཙོོ་བོོར་སྟོོན་པ་ནཱ་རོོའི་ི ཆོོས་དྲུག། སྤྱོོད་པ་གཙོོ་བོོར་སྟོོན་པ་རོོ་སྙོོམས་སྐོོར་དྲུག འབྲས་བུ་གཙོོ་བོོར་
སྟོོན་པ་རྟེེན་འབྲེེལ་རབ་བདུན། ཀུན་ལས་གཅེེས་པའིི་གདམས་ངག་ལམ་ཟབ་མོོ་བླ་མའིི་སྒྲུབ་པ་དང་ལྔ་བཅས་དེེ་དག་ནིི། འབྲུག་
པའིི་ཆོོས་བརྒྱུད་ཀྱིི་རྗེེས་འབྲང་པ་རྒྱལ་ཁབ་བོོད། འབྲུག བལ་ཡུལ། རྒྱ་གར་སོོགས་རྒྱལ་ཁབ་གང་ནས་ཡིིན་རུང་བསྐྱེེད་རིིམ་
དང་རྫོོགས་རིིམ་གྱིི་ཉམས་ལེེན་གཅིིག་འགྱུར་ཡིིན། མགོོན་པོོ་ཕྱག་བཞིི་པ་དང་། དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོོ་དུད་སོོལ་མ། མགོོན་པོོ་བྱ་
རོོག་གདོོང་ཅན་བཅས་ནིི་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའིི་ཆོོས་སྲུང་དང་། བདེེ་མཆོོག་འཁོོར་ལོོ་སྡོོམ་པ་དང་རྡོོ་རྗེེ་རྣལ་འབྱོོར་མ་ནིི་ཡིི་དམ་
གཙོོ་བོོ་ཡིིན། ཉམས་ལེེན་གྱིི་སྙིིང་དོོན་ཙམ་མ་ཟད་བླ་མ་གོོང་མ་རྣམས་ཀྱིི་རྣམ་ཐར་མཇལ་ན་རྒྱལ་ཁབ་འདྲ་མིིན་གྱིི་སྐྱེེས་ཆེེན་
རྣམས་ཕན་ཚུན་གདམས་པ་ཕར་འབུལ་ཚུར་བཞེེས་ཀྱིིས་བསྟན་པ་དར་སྤེེལ་གནང་ཡོོད་པ་གསལ་པོོ་རེེད།

འབྲེེལ་ལམ་འདིི་དག་ལ་བརྟེེན་ནས་ཧིི་མ་ལ་ཡ་རིི་བརྒྱུད་ཀྱིི་དོོན་བརྒྱུད་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའིི་བླ་མ་རྣམས་ཀྱིི་གདམས་ངག་
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མཉམ་འདྲེེས་བྱུང་ཡོོད། རྗེེ་མཁན་ཁྲིི་རབས་༦༨པའིི་ཞལ་སློོབ་མིིན་མཁན་འབྲུག་ཡུལ་དུ་བཞུགས་པསིི་སྒོོམ་ཆེེན་ཧ་ལམ་མེེད་པ་
ལྟ་བུ་རེེད་ཟེེར་ནའང་ཆོོག     རྗེེ་མཁན་ཁྲིི་རབས་ ༦༨ པ་ཞིིང་གཤེེགས་དམ་པ་གང་གིིས་མཛད་པའིི་སྡོོམ་གསུམ་བརྒྱུད་ཡིིག་
ནང་ནས་བོོད་དུ་སྐྱབས་རྗེེ་ཅོོག་གྲ་རིིན་པོོ་ཆེེ་དང་འབྲུག་པ་ཆོོས་མགོོན་རིིན་པོོ་ཆེེ་སོོགས་བླ་མ་དུ་མའིི་དྲུང་ནས་གསུང་ཆོོས་
ཞུས་པ་དང་། རྗེེ་མཁན་ཁྲིི་རབས་ ༦༨ པ་ཞིིང་གཤེེགས་དམ་པའིི་རྩ་བའིི་བླ་མ་ནིི་བདེེ་མཆོོག་འཁོོར་ལོོ་སྡོོམ་པའིི་རྣམ་སྤྲུལ་གྲུབ་
དབང་ཤཀྱཱ་ཤྲིིའིི་དངོོས་སློོབ་གྲུབ་དབང་བསྟན་འཛིིན་རྒྱ་མཚོོ་ཡིིན། གྲུབ་དབང་ཤཀྱཱ་ཤྲིི་ནིི་རྒྱལ་བ་མདོོ་ཁམས་པ་དྲུག་པ་བསྟན་
པའིི་ཉིི་མའིི་སློོབ་མའིི་གཙོོ་བོོ་ཡིིན་ཅིིང་ཤཀྱཱ་ཤྲིིའིི་གདམས་ངག་བརྒྱུད་ཁུངས་ནིི་རྒྱལ་དབང་འབྲུག་པ་དཔག་བསམ་དབང་པོོར་
ཐུག་ཡོོད། འདིི་ལྟར་རྗེེ་མཁན་ཁྲིི་རབས་༦༨པ་ཞིིང་གཤེེགས་དམ་པ་མཆོོག་གིིས་དཀའ་བ་དུ་མ་ཁྱད་དུ་སད་ནས་འབྲུག་ཡུལ་
ནང་དོོན་བརྒྱུད་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའིི་གདམས་ངག་ཉམས་པ་སླར་གསོོ་མཛད་ཡོོད།
ཕྱིི་ལོོ་༢༠༡༢ ལོོར་རྗེེ་ཞིིང་གཤེེགས་དམ་པའིི་ཞལ་སློོབ། རྗེེ་མཁན་ཁྲིི་རབས་༧༠ པ་མཆོོག་ནས་སྤུ་ན་ཁར་བདེེ་མཆོོག་འཁོོར་ལོོ་
སྡོོམ་པའིི་བཀའ་ཁྲིིད་སྩལ་སྐབས་བལ་ཡུལ། ལ་དྭགས། གར་ཞ། ཁུ་ནུ། འབྲས་ལྗོོངས། རྡོོ་རྗེེ་གླིིང་སོོགས་ནས་དོོན་བརྒྱུད་དཔལ་
ལྡན་འབྲུག་པའིི་རྗེེས་འཇུག་༥༠༠ ལྷག་ཙམ་འདུས་ཤིིང་ངེེད་རང་ཡང་ཆོོས་གྲལ་དུ་ཞུགས་རྒྱུའིི་སྐལ་བཟང་བྱུང་། ཕྱིིས་སུ་འབྲུག་
ཡུལ་ཕྱིི་ལོོགས་ནས་གྲྭ་བཙུན་བརྒྱ་ཕྲག་དུ་མས་རྗེེ་མཁན་ཁྲིི་རབས་༧༠ པ་དྲུང་ནས་དགེེ་ཚུལ་སློོང་གིི་སྡོོམ་པ་ཞུས་ཡོོད།

འདིི་དག་ནིི་ཡུལ་ལུང་འདྲ་མིིན་ནས་ཡིིན་པའིི་འབྲུག་པའིི་ཆོོས་བརྒྱུད་ཀྱིི་རྗེེས་འབྲང་རྣམས་ཆུ་འགོོ་གཅིིག་པའིི་ཆུ་ཕྲན་ཁ་བྲལ་
ནས་སླར་ཕན་ཚུན་འབྲེེལ་མཐུད་ཡོོང་གིི་ཡོོད་པའིི་དཔེེ་མཚོོན་ཙམ་ཡིིན་ལ། ལོོ་འཁོོར་ལྷན་འཛོོམས་ཀྱིི་དམིིགས་ཡུལ་ལྟར་ཡུལ་
ལུང་འདྲ་མིིན ་ན་གནས་པའིི་དོོན་བརྒྱུད་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའིི་རྗེེས ་འབྲང་པ་རྣམས་འཆམ་མཐུན་ངང་འབྲེེལ་མཐུད་དགོོས ་
པའང་གསལ་པོོ་རེེད།

ཕྲན་རང་འབྲུག་པའིི་ལོོ་འཁོོར་ལྷན་འཛོོམས་ཐེེངས་དང་པོོའི་ི ཚོོགས་གཙོོར་ཇིི་ལྟར་བསྐོོ་བཞག་བྱུང་བ་ད་ལྟའང་གསལ་པོོ་དྲན་གྱིི་
འདུག    ཐོོག་མར་༧རྒྱལ་དབང་འབྲུག་མཆོོག་ནས་མཁན་པོོ་བཤད་སྒྲུབ་བསྟན་འཛིིན་ལགས་དང་སྒྲུབ་དཔོོན་ངག་དབང་ལ་
ཚོོགས་གཙོོ་བྱེེད་དགོོས་གསུངས་ཀྱང་ཁོོང་གཉིིས་ནས་དགོོངས་པ་ཞུས་སྟབས་ལས་འགན་དེེ་ང་ལ་ཕོོགས་པ་རེེད། ཁོོ་བོོ་ནིི་གྲ་
སྒྲིིག་གཏན་ནས་མེེད་ཅིིང་སྐྱེེས་སྐར་སྲུང་བརྩིི་ཙམ་ཞིིག་ཀྱང་གོོ་སྒྲིིག་བྱེེད་པའིི་ཉམས་མྱོོང་མེེད་པ་དང་། གློོ་བུར་དུ་མིི་སྣ་སྟོོང་ཕྲག་
འགའ་ཚོོགས་ཞུགས་བྱེེད་རྒྱུ་ཡིིན་པའིི་རྒྱལ་སྤྱིིའིི་འདུ་ཚོོགས་ཤིིག་གོོ་སྒྲིིག་བྱེེད་འགན་ཕྲན་ཐོོག་ཏུ་བབས།  དཀའ་ངལ་འཕར་མ་
ཞིིག་ནིི་ངེེད་ཀྱིི་མཐའ་འཁོོར་དུ་ཡོོད་པའིི་རིིགས་སུ་ལའང་ཁོོ་བོོར་རོོགས་སྐྱོོར་བྱེེད་ཐུབ་པའིི་ཉམས་མྱོོང་དེེ་འདྲ་གཏན་ནས་མེེད་
པ་རེེད།  འོོན་ཀྱང་རང་གིི་རྩ་བའིི་བླ་མས་ལས་འཁུར་གྱིི་བཀའ་གནང་བ་ཐོོག་མ་སོོང་ཙང་ངེེད་རང་ནས་བཀའ་གསུང་ཅིི་སྒྲུབ་ཞུ་
རྒྱུའིི་ཁས་ལེེན་ཞུས་པ་ཡིིན།  ཕྲན་ནས་འབྲུག་པའིི་ལོོ་འཁོོར་ལྷན་འཛོོམས་དང་པོོ་དང་གཉིིས་པ་གཉིིས་ཀྱིི་གཙོོ་འགན་བྱས་ཤིིང་།
དགེེ་བསྐུལ་འབྲུག་སྒྲ་ཞེེས་པའིི་དང་བླངས་ཚོོགས་པ་ཐོོག་མ་དེེ་བྱུང་། ངེེད་རང་རྟ་མགོོར་སློོབ་སྦྱོོང་བྱེེད་མུས་སྐབས་རྟ་མགོོ་མཐོོ་
སློོབ་ཀྱིི་སློོབ་སྤྱིི་མཆོོག་ནས་ཐུགས་བརྩེེ་ཆེེན་པོོས་ཕྲན་རང་རྐང་ལུང་དུ་སྒྲུབ་ཆེེན་ཞིིག་ཚོོགས་པར་བཏང་གནང་བྱུང་བ་དང་།
ཤེེས་རབ་རྩེེ་མཐོོ་རིིམ་སློོབ་གྲྭར་ཆོོས་བཤད་བྱེེད་པར་གཏོོང་གནང་བྱུང་།  དེེར་ཐུག་འཕྲད་བྱུང་བའིི་སློོབ་ཕྲུག་དང་ངོོ་ཤེེས་
རྣམས་ནས་འབྲུག་པའིི་ལོོ་འཁོོར་ལྷན་འཛོོམས་སྐབས་དང་བླངས་ངང་ངེེད་ལ་རོོགས་སྐྱོོར་བྱས་བྱུང་།  དགེེ་བསྐུལ་འབྲུག་སྒྲའིི་
དང་བླངས་པ་རྣམས་ནས་བློོ་སེེམས་འགྱུར་མེེད་དང་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་ངང་ལོོ་ངོོ་བཅུ་ཕྲག་ལྷག་ཞབས་ཞུ་བྱས་ཏེེ་འབྲུག་ཕྱིི་
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ནང་གཉིིས་སུ་ལས་རིིམ་དུ་མ་སྒྲིིག་འཛུགས་བྱེེད་ཐུབ་པ་བྱུང་བ་རེེད།    

ངེེད་རང་རྟ་མགོོ་མཐོོ་སློོབ་ཐོོན་ནས་ཡུན་རིིང་མ་སོོང་གོོང་དཀར་བིི་སའིི་མང་ཚོོགས་རྣམས་ནས་ཕྱིི་ལོོ་༢༠༡༠ ལོོར་འབྲུག་ར་ལུང་
བཤད་སྒྲུབ་ཆོོས་གླིིང་དགོོན་པ་བདག་སྐྱོོང་བྱེེད་དགོོས་པའིི་རེེ་བསྐུལ་བྱས་བྱུང་།  དགོོན་པ་བདག་སྐྱོོང་བྱེེད་མིིན་ཐག་གཅོོད་མ་
བྱས་གོོང་ངས་རང་གིི་རྩ་བའིི་བླ་མ་དང་སློོབ་དཔོོན་དགེེ་བའིི་བཤེེས་གཉེེན་རྣམས་ལ་བཀའ་འདྲིི་བཀའ་སློོབ་ཞུས་པ་ཡིིན། ཁོོང་
རྣམས་ནས་ངོོས་རང་ལ་དཀའ་ངལ་ཕྲན་བུ་ཡོོང་སྲིིད་ཀྱང་དགོོན་པ་བདག་སྐྱོོང་བྱས་ན་སེེམས་ཅན་ལ་ཕན་ཐོོག་ཆེེ་བའིི་བཀའ་
སློོབ་གནང་བྱུང་།
ད་ལྟའིི་དགོོན་པ་ཆགས་ཡུལ་དེེར་ཐོོག་མར་དགོོན་ཆུང་ཞིིག་ཡོོད། ཤེེས་རྟོོགས་བྱུང་བར། མིི་༢༠-༣༠ཙམ་བཤོོང་བའིི་དགོོན་
ཆུང་དེེ་ དུས་རབས་ཉིི་ཤུ་པའིི་ ནང་བོོད ་ལ་དུས་འགྱུར་བྱུང་རྗེེས ་ར་ལུང་དགོོན ་ནས་འབྲུག་ཏུ་འབྱོོར ་བའིི་ སྐུ་ཞབས་དོོན ་གྲུབ་
ལགས་ནས་བཞེེངས་ཤིིང་། ཁོོང་གྲོོངས་རྗེེས་དགོོན་པ་འཛིིན་སྐྱོོང་བྱེེད་རྒྱུར་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པ་དང་དགོོན་པ་དེེ་དག་སྒེེར་གྱིི་
དགོོན་པ་ཞིིག་ཡིིན་སྟབས་འཛིིན་སྐྱོོང་བལྟ་རྟོོགས་ལ་དཀའ་ངལ་དམིིགས་བསལ་འཕྲད་འདུག    དེེར་འཁོོད་མིི་མང་ནས་དགོོན་
པ་དེེ་དག་བདག་སྐྱོོང་བྱེེད་ཐབས་བྱས་ཀྱང་ལོོ་དགུ་ཙམ་ལ་གནས་མཇལ་ཡོོང་མཁན་ཙམ་ཡང་མེེད་རྐྱེེན་བདག་་མེེད་དུ་ལུས་
འདུག  ར་ལུང་བ་སྐུ་ཞབས་དོོན་གྲུབ་ལགས་ནས་དགོོན་པ་འདིིའིི་མིིང་ལ་འབྲུག་ར་ལུང་ཆོོས་འཁོོར་གླིིང་ཞེེས་བཏགས་འདུག
མིིང་འདིི་ཡག་པོོ་འདགས་རུང་ངས་དགོོན་པའིི་མིིང་ཆོོས་འཁོོར་གླིིང་ནས་བཤད་སྒྲུབ་ཆོོས་གླིིང་དུ་བསྒྱུར་ནས་ད་ལྟའིི་འབྲུག་ར་
ལུང་བཤད་སྒྲུབ་ཆོོས་གླིིང་ཞེེས་པའིི་མིིང་དེེ་བྱུང་བ་རེེད། གང་ཡིིན་ཟེེར་ན།  ངས་བཤད་པ་དང་སྒྲུབ་པ་གཉིིས་ཟུང་དུ་འགྲོོ་དགོོས་
པ་གལ་ཆེེ་མཐོོང་གིི་ཡོོད། སྒོོམ་པ་མེེད་ན་ནང་དོོན་རིིག་པ་ཤེེས་པ་ཙམ་གཅིིག་པུས་འགྲིིག་གིི་མ་རེེད།  སྒོོམ་པ་མེེད་པར་ནང་
སེེམས་ལ་འགྱུར་བ་དེེ་ཙམ་ཞིིག་ཡོོང་གིི་མ་རེེད། དགོོན་པ་མིིང་དོོན་མཚུངས་པ་ཡོོང་ཆེེད་ཤེེས་ཡོོན་མཐུན་རྐྱེེན་དང་སློོབ་ཚན།
སྒྲུབ་གྲྭ་སོོགས་དགོོས་ངེེས་ཀྱིི་ཆ་རྐྱེེན་སྦྱར་ཡོོད། ངའིི་བསམ་འདུན་ནིི་ནང་ཆོོས་ཉམས་ལེེན་པ་སྐྱ་སེེར་གཉིིས་ཀར་ནང་དོོན་རིིག་
པ་སློོབ་སྦྱོོང་དང་སྒོོམ་བསྒྲུབ་ཀྱིི་མཐུན་རྐྱེེན་བསྐྲུན་རྒྱུ་དེེ་ཡིིན།    འབྲུག་ར་ལུང་བཤད་སྒྲུབ་ཆོོས་གླིིང་གིི་འཛིིན་སྐྱོོང་འགན་འཁུར་
བླངས་པ་ནས་བཟུང་གསར་བུ་བ་རྣམས་ལ་ནང་ཆོོས་གོོ་རྟོོགས་དང་ཉམས་ལེེན་ཆེེད་ངས་ཐོོག་མར་ཉིིན་བཞིི་ནས་བདུན་བར་
མཛད་རིིམ་དུས་ཐུང་གོོ་སྒྲིིག་བྱས་པ་ཡིིན།  ངའིི་དམིིགས་ཡུལ་གཙོོ་བོོ་ནིི་ངའིི་དང་བླངས་པ་དང་སློོབ་ཕྲུག་ཚོོ་ཡིིན།
ཕྱིི་ལོོ་  ༢༠༡༡ ལོོར་དགེེ་བསྐུལ་འབྲུག་སྒྲའིི་དང་བླངས་བ་ཚོོའིི་ཆེེད་དམིིགས་བསལ་མཛད་རིིམ་ཐོོག་མ་དེེ་སྒྲིིག་འཛུགས་བྱས་པ་
ཡིིན། ངེེད་རང་ལ་འབྲུག་པ་ཚོོ་སྤྱིི་དང་ལྷག་པར་དུ་གཞོོན་སྐྱེེས་ཚོོའིི་ཆོོས་དད་ལ་དམིིགས་བསལ་གྱིི་འཚོོར་སྣང་ཞིིག་རྒྱུན་དུ་
ཡོོང་གིི་ཡོོད།  ལུང་བསྟན་ཟམ་པའིི་སློོབ་སྤྱིིས་སློོབ་ཕྲུག་ཚོོར་ཆོོས་བཤད་ཉན་ཆེེད་རང་འདོོད་ངང་ཆུ་ཚོོད་གཅིིག་སྡོོད་དགོོས་པའིི་
བཀའ་སློོབ་གནང་སྐབས་སློོབ་ཕྲུག་ ༩༠% བསྡད་འདུག དེེ་འདྲ་སོོང་ཙང་ངས་རང་གིིས་རང་ལ། གཞོོན་སྐྱེེས་ཚོོར་ནང་ཆོོས་ལ་
དོོ་སྣང་དེེ་འདྲ་ཡོོད་ན་བླ་མ་ཞིིག་ཡིིན་པའིི་ཆ་ནས་ངས་ཁོོང་ཚོོར་ནང་ཆོོས་ཀྱིི་ཤེེས་ཡོོན་དང་དོོ་སྣང་གཏིིང་ཟབ་ཏུ་གཏོོང་རྒྱུའིི་
མཐུན་རྐྱེེན་ཅིིས་ཀྱང་སྦྱར་དགོོས་བསམས།  ནང་ཆོོས་ཉམས་འགྲོོ་གིི་ཡོོད་པ་དང་འཕེེལ་བཞིིན་པའིི་སྤྱིི་ཚོོགས་ཀྱིི་དཀའ་རྙོོགས་
སེེལ་རྒྱུའིི་ཐབས་ལམ་སྟོོན་གྱིིི་མེེད་པའིི་སྐྱོོན་བརྗོོད་མང་པོོ་ཡོོང་བཞིིན་པ་རེེད།  གནས་སྟངས་འདིི་འདྲ་ཞིིག་གིི་འོོག་སྐྱོོན་བརྗོོད་
ཁོོ་ན་བྱས་ནས་མིི་ག་གེེ་མོོ་ཞིིག་གིིས་ང་ཚོོར་རོོགས་སྐྱོོར་བྱེེད་པའིི་རེེ་སྒུག་བྱས་ནས་བསྡད་ན་འགྲིིག་ཐབས་ག་ལ་ཡོོད། སྟོོན་པ་
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བཅོོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིིས་ཀྱང་རང་གིིས་རང་ལ་སྐྱོོབ་དགོོས་པ་གསུངས་ཡོོད།  ཆོོས་བྱེེད་པ་ཞིིག་གིི་ཆ་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱིི་བསྟན་
པ་འཛིིན ་སྐྱོོང ་སྤེེལ ་གསུམ་དང་སྤྱིི་ ཚོོག ས་ལ་ཞབས་འདེེག ས་ཇིི་ ལྟར་དགོོས ་མིིན ་སྐོོར ་ངས་རྒྱུན་དུ་བསམ་བློོ་ གཏོོང ་གིི་
ཡོོད།  རང་ངོོས་ཀྱིི་ནུས་སྟོོབས་ལ་བརྟེེན་ནས་ངས་བྱེེད་ཐུབ་པ་ནིི་རང་གིིས་གང་ཤེེས་པའིི་དམ་ཆོོས་དེེ་སྤེེལ་རེེས་བྱེེད་རྒྱུ་དེེ་
ཡིིན་པ་དང་།  དེེས་ན་སློོབ་གྲྭ་ཁག་ནས་ཆོོས་བཤད་བྱེེད་པར་ཡོོང་དགོོས་ཀྱིི་མགྲོོོན་འབོོད་བྱུང་རིིགས་ངོོས་ལེེན་བྱས་པ་དང་
འབྲུག་ར་ལུང་བཤད་སྒྲུབ་ཆོོས་གླིིང་གིི་མཛད་རིིམ་ཁག་ནང་སློོབ་ཕྲུག་རྣམས་ཞུགས་བཅུག་པ་ཡིིན།  སློོབ་ཕྲུག་ཚོོའིི་ཆེེད་གོོ་
སྒྲིིག་བྱས་པའིི་ལོོ་འཁོོར་མཛད་རིིམ་ལ་འཚོོར་སྣང་ལེེགས་ཆ་ཡིིད་སྤོོབས་འཕེེལ་བ་བྱུང་།  མཛད་རིིམ་དང་དགོོན་པའིི་ཁོོར་ཡུག་
གིིས་ཁོོང་ཚོོར་མིི་ཚེེའིི་སྐོོར་ལྟ་ཕྱོོགས་གསར་པ་ཞིིག་བསྐྲུན་ཡོོད། མཛད་རིིམ་སྐབས་དལ་འབྱོོར་རྙེེད་དཀའ། མིི་རྟག་པ། ལས་རྒྱུ་
འབྲས།  ཆོོག་ཤེེས།  གུས་བརྩིི་བཅས་ལ་དམིིགས་བསལ་གསལ་ཁ་གཏོོད་ཀྱིི་ཡོོད། འདིིས་གཞོོན་སྐྱེེས་རྣམས་ལ་ཕྱིི་དངོོས་པོོའི་ི
རྗེེས་དེེད་བྱེེད་པའིི་ཚབ་ཏུ་བསམ་བློོ་གཏོོང་གཞིི་གསར་པ་ཞིིག་མཁོོ་སྤྲོོད་བྱས་ཡོོད།  སྐལ་བ་བཟང་བ་ཞིིག་ལ་གཞུང་གྲྭ་ཚང་གྱིི་
མཁྱེེན་རྒྱ་རྒྱས་པའིི་སློོབ་དཔོོན་རྣམས་ནས་མཛད་རིིམ་ནང་མཉམ་ཞུགས་ཀྱིིས་སློོབ་ཕྲུག་ཚོོར་ཆོོས་ཁྲིིད་སྦྱང་བཤད་གནང་གིི་
ཡོོད།  
ང་རང་སློོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་ཕྱིིན་ནས་སློོབ་ཕྲུག་ཚོོ་ཐུག་འཕྲད་བྱེེད་རྒྱུར་དགའ་སྣང་ཆེེན་པོོ་བྱུང་།  གང་ཡིིན་ཟེེར་ན།  འདིི་ནིི་སངས་
རྒྱས་ཀྱིི་བསྟན་པ་སྤེེལ་ཐབས་བྱེེད་པའིི་ཐབས་ལམ་ལྷད་མེེད་ཞིིག་ཡིིན།  ངར་དབང་བསྐུར་བྱེེད་རོོགས་ཟེེར་དུས་ཐེེ་ཚོོམ་ཡོོང་གིི་
འདུག    གང་ལགས་ཤེེ་ན། ཁོོང་ཚོོས་དབང་ཡོོན་འབུལ་སྐབས་ཚོོང་ལས་བྱས་པ་ལྟ་བུའིི་ཚོོར་བ་ཞིིག་ཡོོང་གིི་ཡོོད།  སློོབ་གྲྭར་
བསྐྱོོད་སྐབས་ཕྲུ་གུ་ཚོོར་ནང་ཆོོས་ལ་དོོ་སྣང་དང་གུས་བརྩིི་ཙམ་ལས་ང་ལ་སྤྲོོད་རྒྱུ་གང་ཡང་མེེད་ཅིིང་ཁོོང་རང་ཚོོར་ལག་སྣེེ་
འདང་ཙམ་ལས་མེེད་པ་རེེད། ངས་ཀྱང་ཁོོང་ཚོོར་ལྷག་བསམ་དང་ནང་ཆོོས་ཀྱིི་ཤེེས་རྟོོགས་ཕྲན་བུ་ཞིིག་ལས་གཞན་སྤྲོོད་རྒྱུ་གང་
ཡང་མེེད། དེེ་འདྲ་སོོང་ཙང་འདིི་ནིི་ཕན་ཚུན་འཇིིག་རྟེེན་གྱིི་ལྟོོས་རེེས་མེེད་པའིི་ཆོོས་ཁོོ་ནའིི་འབྲེེལ་བ་ཞིིག་ཡིིན་པར་ངས་ངོོས་
འཛིིན་བྱེེད་ཀྱིིན་ཡོོད།

འབྲུག་གིི་ན་གཞོོན་ཚོོར་ནང་ཆོོས་ཀྱིི་འབུལ་སྐྱེེས་ཆུང་ངུ་ཕུལ་བ་འདིི་ནིི་འབྲུག་རྒྱལ་མངའ་བདག་བཞིི་པ་ཆེེན་པོོ་འཇིིགས་མེེད་
སེེངྒེེ་དབང་ཕྱུག་དང་འབྲུག་རྒྱལ་ལྔ་པ་འཇིིགས་མེེད་གེེ་སར་རྣམ་རྒྱལ་དབང་ཕྱུག་མཆོོག་དང་དེེ་བཞིིན་འབྲུག་གིི་རྒྱལ་བཙུན་
ལྷན་རྒྱས། རྗེེ་མཁན་ཁྲིི་རབས་༧༠་པ་བཅས་ཀྱིིས་ཐུགས་བརྩེེ་ཆེེན་པོོས་ངེེད་རང་རྟ་མགོོ་མཐོོ་སློོབ་ཏུ་སློོབ་གཉེེར་བྱེེད་རྒྱུའིི་སྒོོ་
སྐབས་གནང་བའིི་བཀྲིིན་འཇལ་ཐབས་ཤིིག་ཡིིན།
འབྲུག་པའིི་ལོོ་འཁོོར་ལྷན་འཛོོམས་དང་། ནང་ཆོོས་ངོོ་སྤྲོོད་ཀྱིི་མཛད་རིིམ། གཞན་ཡང་དགེེ་བསྐུལ་འབྲུག་སྒྲ་དང་བླངས་བ་མཉམ་
དུ་སེེང་གེེ་རྫོོང་སོོགས་ལ་རྐང་འགྲུལ་གནས་སྐོོར་འགྲོོ་རྒྱུ་བྱུང་བ་འདིི་ནིི། ༧སྐྱབས་རྗེེ་བྱ་བྲལ་རིིན་པོོ་ཆེེས་ཚོོགས་བསགས་སྒྲིིབ་
སྦྱོོང་ཆེེད་གནས་ཆེེན་ཁག་ཏུ་ཞབས་འགྲུལ་གནས་སྐོོར་ཕེེབས་པ་དང་། ༧སྐྱབས་མགོོན་རྒྱལ་དབང་འབྲུག་པ་མཆོོག་ནས་ཕྱིི་
ནང་ཞལ་སློོབ་སྐྱ་སེེར་དུ་མ་མཉམ་འཁྲིིད་ཀྱིིས་གནས་ཆེེན་ཁག་ལ་ཞབས་འགྲུལ་གནས་སྐོོར་ལན་མང་ཕེེབས་པའིི་ལད་མོོ་བྱས་
ཏེེ་ང་ཚོོས་དཀའ་ཚེེགས་ཅན་གྱིི་འགྲུལ་བཞུད་དེེ་བྱས་པ་ཡིིན།  ཁོོ་བོོར་གུ་རུ་རིིན་པོོ་ཆེེའིི་དབེེན་གནས་བརྒྱད་ཀྱིི་ཡ་རྒྱལ་སེེང་
གེེ་རྫོོང་ལ་དམིིགས་བསལ་དད་པ་ཡོོད་པ་ནིི་གསང་སྔགས་རྙིིང་མའིི་བླ་ཆེེན་༧སྐྱབས་རྗེེ་བཻཻ་རོོ་རིིན་པོོ་ཆེེ་དང་འབྲེེལ་བ་དམ་པོོ་
ཡོོད། ཁོོང་སྔར་འབུམ་ཐང་ཉིི་མ་ལུང་དགོོན་དུ་བཞུགས་པ་དང་། སེེང་གེེ་རྫོོང་ནིི་འབྲུག་ནང་གིི་གནས་ཆེེན་རྩ་བ་ཆེེ་ཤོོས་ཤིིག་
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རེེད་གསུངས། ༧སྐྱབས་རྗེེ་བཻཻ་རོོ་རིིན་པོོ་ཆེེ་སེེང་གེེ་རྫོོང་དུ་ཕེེབས་སྐབས་བདུད་རྩིི་ཆུ་གཤེེར་བབས་ཀྱིི་ཡོོད་པ་དང་གནས་མཇལ་
མཇུག་བསྡུས་པ་དང་བདུད་རྩིི་བབས་རྒྱུ་ཡང་མཚམས་ཆད་ཀྱིི་ཡོོད་ལུགས་གོོ་མྱོོང་།

༧ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་གྱིི་ཐུགས་བརྩེེ་ལ་ཆེེ་བསྟོོད་རྗེེས་དྲན་ཞུ་ཆེེད་ངས་འབྲུག་ར་ལུང་བཤད་སྒྲུབ་ཆོོས་གླིིང་ལྷ་
ཁང་གསར་པ་འདིི་བཞེེངས་པ་ཡིིན། ང་གཞན་དུ་དགོོན་པ་ནམ་ཡང་མིི་བཞེེངས་སེེམས་ཀྱིི་ཡོོད། དགོོན་པ་བཞེེངས་རྒྱུ་ནིི་ཧ་ཅང་
དཀའ་ལས་ཁག་པོོ་ཡིིན་པ་དང་འཛིིན་སྐྱོོང་བྱེེད་རྒྱུ་ནིི་དེེ་བས་དཀའ་ངལ་ཆེེ་བ་ཡིིན།  དེེས་མ་ཟད་དེེང་སང་གྲྭ་བཙུན་བྱེེད་མཁན་
ཧ་ཅང་དཀོོན་པོོ་རེེད།  གྲྭ་བཙུན་ཆོོས་སྒོོར་ཞུགས་མཁན་ཡོོད་ནའང་དགོོན་པ་འཛིིན་སྐྱོོང་དང་མཉམ་དུ་ཁོོང་ཚོོ་ལའང་བལྟ་རྟོོགས་
བྱེེད་དགོོས་པ་རེེད།  དེེ་སོོང་ཙང་ངས་སྤྲུལ་སྐུའིི་མིིང་འཛིིན་པ་ཞིིག་ཡིིན་ན་རང་ལ་ཕྲུག་གུ་མེེད་ཀྱང་ཡོོད་པ་ལྟར་མིི་མང་པོོར་བལྟ་
རྟོོགས་བྱེེད་དགོོས་རེེད་ཟེེར་གྱིི་ཡོོད།  སྐབས་རེེ་ངས་ཁམས་སྤྲུལ་སྐུ་གོོང་མར་བསྙོོན་འཛུགས་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད།  གང་ཡིིན་ཟེེར་ན་
ཐོོག་མ་ཁོོང་འབྲུག་ལ་ཕེེབས་པ་དང་ཕྱིིས་སུ་ཀྲོོང་གསར་རྫོོང་དུ་དགོོངས་པ་ཆོོས་དབྱིིངས་སུ་ཐིིམ་པ་རེེད།  ཁོོང་གིི་ཐུགས་སྨོོན་
གནང་རྒྱུར་སྐར་མ་ ༡༥ ཙམ་ཞིིག་ལས་འགོོར་ཡོོད་ཀྱིི་མ་རེེད་ཀྱང་ངས་དགོོན་པ་བཞེེངས་རྒྱུར་ལོོ་དགུ་འགོོར་སོོང་།  དེེ་ལྟར་
ལེེག ས་བསྒྲུབས་ཐུབ་པ་དེེ་ ཡང་ཁོོང ་གྱིི་ ཐུགས་བསྐྱེེད ་སྨོོན ་ལམ་དང་བྱིིན ་རླབས་ལ་བརྟེེན ་ནས་བྱུང་བ་ཞིིག ་ཡིིན ་པ་གོོར ་མ་
ཆགས།  
ལོོ་རྒྱུས་ཀྱིི་ཆ་ནས་ལོོ་ངོོ་ ༤༠༠ ལྷག་ཙམ་ཀྱིི་སྔོོན་ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་འབྲུག་ཏུ་ཕེེབས་པའིི་སྐོོར་ལ་ལྟ་ཚུལ་འདོོད་
ཕྱོོགས་འདྲ་མིིན་ཡོོད་པ་རེེད།  ལྟ་ཚུལ་འདོོད་ཕྱོོགས་དེེ་དག་ལ་མོོས་མཐུན་ནམ་འགལ་ཟླ་མ་བྱས་པར་ང་རང་གིི་བལྟ་ཚུལ་ཞིིག་
ཞུ་འདོོད་བྱུང་།  བྱང་ཆུབ་སེེམས་དཔའིི་སྤྱོོད་པའིི་ཆ་ནས་ཀུན་མཁྱེེན་པད་མ་དཀར་པོོའི་ི རྣམ་སྤྲུལ་གཉིིས་ཏེེ།  ཞབས་དྲུང་ངག་
དབང་རྣམ་རྒྱལ་དང་རྒྱལ་དབང་འབྲུག་པ་དཔག་བསམ་དབང་པོོའི་ི རྣམ་པར་ཐར་པ་གཞིིགས་ན་དྭགས་པོོ་ཐར་རྒྱན་ནང་གསལ་
བའིི་གཞོོན་ནུ་ནོོར་བཟང་ལ་བྱང་ཆུབ་སེེམས་དཔའིི་སྤྱོོད་པ་སྦྱོོང་ཆེེད་དང་གདམས་ངག་ཞུ་བར་འཕགས་པ་འཇམས་དཔལ་
དབྱངས་ནས་རྒྱལ་པོོ་མེེའིི་དྲུང་དུ་བཏང་།  གཞོོན་ནུ་ནོོར་བཟང་གིིས་གཏུམ་དྲག་ཅན་གྱིི་རྒྱལ་པོོ་དེེ་ཉེེས་ཅན་ཚོོའིི་རྐང་ལག་
གཏུབ་བཞིིན་པར་མཇལ་བས་འདིི་ནིི་བྱུང་ཆུབ་སེེམས་དཔའ་ཞིིག་ག་ནས་ཡིིན།  འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ནས་ཁོོ་རང་གཏོོང་ཡུལ་
ནོོར་བ་འདྲ་སེེམས།  གཞོོན་ནུ་ནོོར་བཟང་ལོོགས་ནས་འགྲོོ་གྲབ་བྱེེད་པའིི་སྐབས་རྒྱལ་པོོ་མེེས་གཞོོན་ནུ་ནོོར་བཟང་ལ།  འཇམ་
དབྱངས་ཀྱིིས་ཁྱོོད་རང་ཐུག་འཕྲད་གཏོོང་ཡུལ་དེེ་ང་ཡིིན།  མིི་རྣམས་བློོ་གྱོོངས་པོོ་ཡིིན་པས་ཁོོང་ཚོོ་མ་བཏུལ་ན་སྡིིག་པའིི་ལས་
མུ་མཐུད་བྱས་ནས་ཚེེ་རབས་མང་པོོ་མེེད་པ་གཏོོང་གིི་རེེད།  དེེ་འདྲ་སོོང་གཙང་སེེམས་ཅན་གྱིི་གཏན་གྱིི་བདེེ་སྐྱིིད་ཆེེད་ངས་
དྲག་པོོ་མངོོན་སྤྱོོད་ཀྱིི་རྣམ་པ་བསྟན་པ་ཡིིན།  གསུངས་ནས་སེེ་གོོལ་གཏོོགས་པས་ཐམས་ཅད་མིི་སྣང་བར་གྱུར་བས་དེེ་དག་
ཐམས་ཅད་ཁོོང་གིི་རྫུ་འཕྲུལ་ཡིིན་པར་ཤེེས།  ལོོ་རྒྱུས་འདིི་ལྟར་བྱང་ཆུབ་་སེེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱིི་མཛད་སྤྱོོད་ལ་ང་ཚོོས་ཚོོད་
དཔག་བྱེེད་ནུས་ཐབས་མེེད།  གལ་ཏེེ་ཚོོད་དཔག་བྱེེད་དགོོས་ན་ཁོོང་རྣམས་པའིི་མཛད་སྤྱོོད་གིི་སྒྲུབ་འབྲས་ལ་དཔྱོོད་དགོོས།  ང་
ཚོོའིི་སེེམས་ལ་བྱང་ཆུབ་སེེམས་དཔའ་ཟེེར་དུས་འཛུམ་མུལ་ལེེར་བཞུགས་མཁན་ཞིིག་དགོོས་སྣང་ཤར་གྱིི་ཡོོད་ཀྱང་རྒྱལ་པོོ་མེེ་
ནིི་དེེའིི་ལྡོོག་ཕྱོོགས་རེེད།  ཞབས་དྲུང་རིིན་པོོ་ཆེེ་འབྲུག་ཡུལ་ཕེེབས་རྒྱུ་ནིི་སྐྱེེས་ཆེེན་དུ་མས་ལུང་བསྟན་གནང་ཡོོད།  ལུང་བསྟན་
འདིིའིི་རྟགས་མཚན་ཞིིག་ནིི་སྐུ་གཞོོན་དུས་ནས་ཁོོང་གིི་ཚེེམས་བར་དུ་འབྲས་འབྲུ་ཡོོད་པ་དང་སྐབས་དེེ་དུས་ར་ལུང་དུ་འབྲས་
མཐོོང་རྒྱུ་ཡང་མེེད་པ་རེེད།  ༧ཞབས་དྲུང་རིིན་པོོ་ཆེེ་འབྲུག་ཡུལ་དུ་ཕེེབས་པ་དེེ་ལ་བརྟེེན་ནས་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའིི་བསྟན་པ་
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འབྲུག་ཡུལ་དུ་དར་འཕེེལ་བྱུང་བ་དང་དེེ་བཞིིན་༧རྒྱལ་དབང་འབྲུག་པ་དཔག་བསམ་དབང་པོོས་བོོད་དང་ལ་དྭགས།  ཧིི་མ་ལ་
ཡའིི་རིི་རྒྱུད་བཅས་སུ་འབྲུག་པ་དཀར་བརྒྱུད་བསྟན་པ་དར་སྤེེལ་གནང་ཡོོད་པ་རེེད།  དེེར་བརྟེེན་ངེེད་རང་ངོོས་ནས་ཀུན་མཁྱེེན་
པདྨ་དཀར་པོོའི་ི རྣམ་སྤྲུལ་གཉིིས་ཀར་དད་གུས་ཟབ་མོོ་ཡོོད།  འདིི་ནིི་ང་རང་སྒེེར་གྱིི་བསམ་ཚུལ་ཡིིན་པ་ལས་གཞན་གྱིི་བལྟ་
ཕྱོོགས་འགྲིིག་དང་ནོོར་གྱིི་དཔྱད་པ་མིིན།    

དོོན་རྐྱེེན་གལ་ཆེེའིི་རིིགས་ལ་ལོོ་རྒྱུས་དང་ཆབ་སྲིིད་སོོགས་ཕྱོོགས་མང་པོོའི་ི ཐད་ནས་སྣང་ཚོོད་འདྲ་མིིན་ཡོོང་གིི་རེེད་དེེ།  ང་
ཚོོས་རང་ངོོས་ནས་ལྟ་ཚུལ་གང་ཞིིག་འདེེམ་ང་བྱེེད་པ་དེེ་གལ་ཆེེན་པོོ་རེེད།  ཆོོས་བྱེེད་པ་ཞིིག་ཡིིན་པ་དང་བླ་མ་གོོང་མ་རྣམས་
ཀྱིི་རྣམ་ཐར་རྗེེས་སུ་བསྙེེག་མཁན་ཞིིག་ཡིིན་པའིི་ཆ་ནས་རང་གིི་ཡིིད་མོོས་དང་།  བསམ་བློོ།  སྨྲ་བ་བཅས་ཀྱིིས་རང་གཞན་
གཉིིས་ཀའིི་རྒྱུད་ལ་མིི་དགེེ་བའིི་འདུ་ཤེེས་མ་འཕེེལ་བ་བྱེེད་དགོོས།  རྒྱལ་བ་མདོོ་ཁམས་པ་སྐུ་ཕྲེེང་གསུམ་པ་ངག་དབང་ཀུན་
དགའ་བསྟན་འཛིིན་མཆོོག་དགོོངས་པ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་སྐབས་ཞལ་སྔ་ནས་མཐའ་ཚིིག་ཏུ།  ང་པདྨ་སམ་བྷ་ཝའིི་དཀྱིིལ་འཁོོར་
ནང་མའིི་ནང་དུ་རང་སེེམས་རྣལ་མའིི་ངང་དུ་ངལ་གསོོ་བྱ་རྒྱུ་ཡིིན།  ཐར་པའིི་བདེེ་བ་སྐྱིིད་ནའང་སྡུག་བསྔལ་གྱིིས་མནར་བའིི་
སེེམས་ཅན་རྣམས་སྐྱུར་ཕོོད་ཐབས་མེེད།  སེེམས་ཅན་རེེ་རེེ་ཐར་པའིི་ལམ་དུ་འགོོད་རྒྱུར་ལོོ་ངོོ་ས་ཡ་དུ་འགོོར་ནའང་སེེམས་ཅན་
དེེ་དག་གིི་ཆེེད་དང་དམ་པའིི་ཆོོས་ཀྱིི་ཆེེད་དུ་ངས་སྤྲུལ་པ་དུ་མ་སྤྲུལ་རྒྱུ་ཡིིན།  རང་གིི་ཆོོས་བརྒྱུད་གཅིིག་པུའམ་ང་ལ་གུས་
བཀུར་བྱེེད་མཁན་རྣམས་་གྱིི་ཆེེད་དུ་དོོ་འཁུར་མ་བྱས་པར་དབྱེེར་མེེད་སེེམས་ཅན་ཀུན་ལ་ཕན་ཐོོག་བྱེེད་ཀྱིི་ཡིིན།  ཞེེས་
གསུངས།  ལྟ་བ་འདིི་ལ་བརྟེེན་ནས་༧ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་འབྲུག་ཡུལ་དུ་ཕེེབས་ནས་འབྲུག་པ་དཀར་བརྒྱུད་ཀྱིི་
བསྟན་པ་དར་སྤེེལ་གནང་བ་ལ་དད་པ་ངང་གིི་སྐྱེེ་བ་དང་།  དེེར་བརྟེེན་ངེེད་རང་ནས་འབྲུག་ཡུལ་དུ་གལ་ཏེེ་དགོོན་པ་བཞེེང་པ་
ཡིིན་ན་དོོན་བརྒྱུད་འབྲུག་པའིི་བསྟན་འཛིིན་རྗེེས་འཇུག་བཅས་ཀྱིི་དབར་འཆམ་མཐུན་ངོོ་བོོ་མཚོོན་ཆེེད་དགོོན་པ་གཞུང་གྲྭ་ཚང་
འོོག་བཅུག་དགོོས་བསམ་པ་བྱུང་།  ངས་རྗེེ་མཁན་ཆེེན་རིིན་པོོ་ཆེེར་ཁོོ་བོོ་འཚོོ་གནས་ཡོོད་མུས་རིིང་དགོོན་པ་ཞིིག་གསོོ་དང་
འཛིིན་སྐྱོོང་ཐད་གཞུང་གྲྭ་ཚང་ངམ་འབྲུག་གཞུང་ནས་རོོགས་རམ་སྐྱབས་འཇུག་མ་ཞུས་པར་རང་ངོོས་ནས་བལྟ་རྟོོགས་བྱེེད་རྒྱུ་
དང་།  འོོན་ཀྱང་ཁོོ་བོོ་མ་བསྡད་ཚེེ་འཆམ་མཐུན་དང་དགོོན་པ་རྒྱུན་འཛིིན་ཡོོང་ཆེེད་དགོོན་པ་འདིི་གཞུང་གྲྭ་ཚང་ནས་རྩིིས་བཞེེས་
ཡོོང་བའིི་སྐྱབས་འཇུག་ཞུས་པ་ཡིིན་པར་༧སྐྱབས་རྗེེ་རིིན་པོོ་ཆེེས་ཐུགས་དགྱེེས་བརྩེེ་ཆེེན་པོོས་ཞལ་བཞེེས་ཐོོབ་བྱུང་།  འདིི་ནིི་
ངའིི་ སྙིིང ་རྗེེ་ ཚད་མེེད ་དང་ལྡན་པའིི་ བླ་མའིི་ ཐུགས་བརྩེེའིི་ དཔེེ་ མཚོོན ་ཙམ་ཞིིག ་ཡིིན ་པ་དང་ཁོོང ་གིི་ བཀྲིིན ་བརྗེེད ་ཐབས་
མེེད།  ངེེད་རྗེེ་མཁན་ཆེེན་རིིན་པོོ་ཆེེའིི་ཐུགས་བརྩེེའིི་སྒྲིིབ་བསིིལ་འོོག་གནས་བཞིིན་པར་བཀྲིིན་བསམ་ཤེེས་བྱེེད་བཞིིན་ཡོོད།  ང་
རང་གསོོན་གནས་རིིང་དགོོན་པ་དང་དགེེ་འདུན་པ་རྣམས་ལ་བལྟ་རྟོོགས་དང་དགོོས་ངེེས་ཀྱིི་ཞིིག་གསོོ་བྱེེད་འཆར་ཡིིན་ལ།    རྗེེ་
མཁན་ཆེེན་རིིན་པོོ་ཆེེས་དགོོན་པ་འདིི་གཞུང་གྲྭ་ཚང་འོོག་སྒྲིིག་འཇུག་ཞལ་བཞེེས་གནང་བ་དེེ་ནིི་དགོོན་པ་སྐྱར་བཞེེངས་ཐད་
ལས་རྩོོལ་དང་རྒྱུ་འགྲོོན་གང་བཏང་བ་དེེ་ཆུད་ཟོོད་འགྲོོ་རྒྱུ་མིིན་པའིི་ཞལ་བཞེེས་ཐོོབ་པ་ཡིིན།  ཆུ་ཐིིག་གཅིིག་རྒྱ་མཚོོའིི་ནང་
འདྲེེས་ན་རྒྱ་མཚོོ་ནམ་གནས་པར་ཆུ་ཐིིག་དེེ་གནས་པའིི་དཔེེ་བཞིིན་ད་ཆ་དགོོན་པ་འདིི་སྒྲིིག་འཛུགས་ཆེེན་པོོ་ཞིིག་གིི་ཆ་ཤས་སུ་
གྱུར་སྟབས་ངེེད་རང་མེེད་སྐབས་བདག་མེེད་ཞིིག་རལ་གྱིི་གནས་སུ་འགྱུར་གྱིི་མ་རེེད།  རྗེེ་མཁན་ཆེེན་རིིན་པོོ་ཆེེ་མཆོོག་ནས་
གུར་དྲག་ཀིི་ལ་ཡའིི་ཆོོ་ག་དང་སྦྲགས་འབྲུག་ར་ལུང་བཤད་སྒྲུབ་ཆོོས་གླིིང་དགོོན་པ་གསར་པ་དེེ་རབ་གནས་གནང་ཟིིན་སྟབས་
ད་ཆ་ངེེད་རང་ལ་སླད་ཕྱིིན་འབྲུག་ནང་དགོོན་པ་གསར་བཞེེངས་བྱ་རྒྱུའིི་འདོོད་པ་མེེད།  དགོོན་པའིི་འདུ་ཁང་གསར་པའིི་ནང་རྗེེ་
བཙུན་མིི་ལ་རས་པའིི་སྲིིང་མོོ་པེེ་ཏ་མགོོན་སྐྱིིད་ཀྱིི་ལག་བཟོོ་སྐུ་འདྲ་གསུམ་ཡོོད་པར་གྲགས་པའིི་གྲས་མིི་ལའིི་སྐུ་ལོོ ༩༠༠ ལྷག་
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གིི་ལོོ་རྒྱུས་ལྡན་པ་དེེ་བཞུགས་ཡོོད།  རྗེེ་མིི་ལའིི་སྐུ་འདིི་ནིི་རྒྱལ་དབང་འབྲུག་པ་སྐུ་འཕྲེེང་བཞིི་པ་ཀུན་མཁྱེེན་པདྨ་དཀར་པོོས་
དུས་རབས་ ༡༦ པའིི་ནང་ཕྱག་བཏབ་པའིི་གསང་སྔགས་ཆོོས་གླིིང་དགོོན་གྱིི་ནང་རྟེེན་གྲས་ཡིིན།  བཤད་སྲོོལ་ལ་སྐུ་འདིིས་
གསུང་བྱོོན་པ་དང་དབུ་སྐྲ་སྐྱེེས་པ་སོོགས་རྫུ་འཕྲུལ་བསྟན་པའིི་ལོོ་རྒྱུས་འདུག  ནང་རྟེེན་འདིི་བཞིིན་རྒྱལ་དབང་འབྲུག་པ་མཆོོག་
ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱིི་བསྟན་པ་དར་བའིི་ཐུགས་སྨོོན་དང་བཅས་ང་རང་སྒེེར་ལ་ནང་རྟེེན་དུ་གསོོལ་རས་གནང་བྱུང་།  འབྲུག་རྒྱལ་
ཁབ་འདིི་ནིི་གསང་སྔགས་ཀྱིི་བསྟན་པ་གནས་པའིི་རྒྱལ་ཁབ་འབའ་ཞིིག་ཡིིན་པ་དང་དོོན་བརྒྱུད་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའིི་བསྟན་པ་
འཛིིན་སྤེེལ་བྱེེད་བཞིིན་པའིི་རྒྱལ་ཁབ་ཞིིག་ཡིིན་སྟབས་ངེེད་ནས་སྐུ་འདིི་མཐོོང་གྲོོལ་གྱིི་ཚུལ་དུ་རྒྱལ་བ་འོོད་དཔག་མེེད་ཀྱིི་སྐུ་
འདྲའིི་གཟུངས་ཞུགས་སུ་ཕུལ་བ་ཡིིན།  ངས་རྗེེ་མཁན་རིིན་པོོ་ཆེེར་དགོོན་པ་འདིིའིི་ཕྱིི་ནང་གིི་བཟོོ་བཀོོད་དང་།  དགེེ་འདུན་པའིི་
སྒྲིིག་ལམ། ཆོོ་ག་ཕྱག་ལེེན་ཀུན་ལྷོོ་འབྲུག་གིི་ལུགས་ལྟར་བྱ་རྒྱུ་ཡིིན་པའིི་སྙན་སེེང་ཞུས་པ་ཡིིན།  དེེ་གང་གིིས་ཞེེ་ན།  ངས་འབྲུག་
ཡུལ་གྱིི་ཐུན་མོོང་མ་ཡིིན་པའིི་རིིག་གཞུང་སྲུང་སྐྱོོབ་རྒྱུན་འཛིིན་བྱེེད་པ་ལས་བརྗེེ་ཚབ་བྱེེད་ཀྱིི་མེེད།  འབྲུག་ར་ལུང་བཤད་སྒྲུབ་
ཆོོས ་གླིིང ་གསར་བཞེེང ས་བསྒྲུབས་པ་དང་བསྟུན་ཧིི་ མ་ལ་ཡའིི་ རིི་ རྒྱུད་དུ་ཆགས་པའིི་ དགོོན ་པ་རྙིིང ་པ་ཞིིག ་རལ་དུ་གྱུར་པ་
རྣམས་ཞིིག་གསོོ་སྐྱར་བཞེེང་བྱེེད་འཆར་དང་བསྒྲུབས་མཚམས་དགོོན་བདག་རང་ལ་རྩིིས་སྤྲོོད་བྱེེད་རྒྱུ་ཡིིན།  རང་གིི་རྩ་བའིི་བླ་
མས་དམིིགས་བསལ་བཀའ་གནང་ན་མ་གཏོོགས་སྒེེར་གྱིི་དགོོན་པ་གསར་བཞེེང་བྱེེད་འཆར་མེེད།  
སྟོོན་པས་དགོོན་པ་དང་། མཆོོད་རྟེེན། སྐུ་རྟེེན་སོོགས་བཞེེངས་ན་བསོོན་ནམས་དཔག་ཏུ་མེེད་པ་ཡོོད་པར་གསུངས་ཡོོད།  ལུས་
པོོར་འདམ་ཉོོག་འགོོས་པའིི་ཕག་པ་ཞིིག་ཁྱིི་ཡིིས་དེེད་ནས་བྲོོས་བཞིིན་མཆོོད་རྟེེན་ལ་སྐོོར་བ་བརྒྱབས་པའིི་གཏམ་རྒྱུད་ཅིིག་ཡོོད་
རེེད།  ཕག་པ་དེེའིི་ལུས་ལ་འགོོས་པའིི་འདམ་ཕྲན་བུ་མཆོོད་རྟེེན་རྙིིང་པ་དེེར་འགོོས་པ་དང་དེེའིི་དགེེ་བ་ལ་བརྟེེན་ཕྱིིས་ཕག་པ་དེེ་
དགྲ་བཅོོམ་པར་གྱུར་བ་རེེད།  འབྲུག་ར་ལུང་བཤད་སྒྲུབ་ཆོོས་གླིིང་གསར་བཞེེངས་སྐབས་མིི་མང་པོོས་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་
གིིས་ངལ་བ་བྱས་པ་ལ་བརྟེེན་བསོོད་ནམས་རླབས་པོོ་ཆེེ་བསགས་ཡོོད་པར་ཡིིད་ཆེེས་ཡོོད་པ་དང་།  དགེེ་རྩ་ཐམས་ཅད་མངའ་
བདག་འབྲུག་རྒྱལ་བཞིི་པ་འཇིིགས་མེེད་སེེང་གེེ་དབང་ཕྱུག་མཆོོག་དང་། མིི་དབང་མངའ་བདག་འབྲུག་རྒྱལ་འཇིིགས་མེེད་གེེ་
སར་རྣམ་རྒྱལ་དབང་ཕྱུག་མཆོོག  རྒྱལ་བཙུན་རྗེེ་བཙུན་པདྨ། རྒྱལ་སྲས་རྣམ་པ། རྗེེ་མཁན་རེེན་པོོ་ཆེེ་དང་། སྐྱབས་མགོོན་རྒྱལ་
དབང་འབྲུག་པ།  རིིས་མེེད་བསྟན་འཛིིན་སྐྱེེས་ཆེེན་གང་ན་སུ་བཞུགས་ཞབས་པད་བརྟན་པ་དང་མཛད་འཕྲིིན་རྒྱས་པའིི་ཆེེད་
བསྔོོའོ།ོ   འཛམ་བུ་གླིིང་ཡོོངས་ཀྱིི་སྐྱེེ་འགྲོོ་ཐམས་ཅད་ཆོོས་མཐུན་འཆམ་གནས་དང་།  དམིིགས་བསལ་འབྲུག་པ་དཀར་བརྒྱུད་
ཀྱིི་བསྟན་འཛིིན་རྗེེས་འཇུག་དབར་ཁྲིིམས་གཙང་ཐུགས་མཐུན་བསྐལ་པར་གནས་པའིི་སྨོོན་ལམ་ཞུ་བཞིིན་ཡོོད།  སངས་རྒྱས་
བསྟན་པའིི་སྙིིང་པོོ་སྙིིང་རྗེེ་དང་དགོོངས་ཡངས་ཡིིན་ན་བླ་མ་མཚན་ལྡན་སུ་ཞིིག་ནས་ཀྱང་ཆོོས་བརྒྱུད་གཅིིག་པ་ནང་ཁུལ་དང་
ཆོོས་བརྒྱུད་གཞན་དང་འཆམ་མཐུན་གུས་བརྩིི་མིི་ཡོོང་བའིི་ཐུགས་འདོོད་ཡོོང་མིི་སྲིིད།
སྔོོན་བྱོོན་བླ་མ་རྣམ་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱིི་རྣམ་སྤྲུལ་ཡིིན་པར་ང་ཚོོས་ཡིིད་ཆེེས་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད་ན་ཁོོང་རྣམས་ཀྱིིས་སངས་རྒྱས་བསྟན་
པའིི་རྗེེས་འཇུག་ནང་ཁུལ་དང་སྐྱེེ་འགྲོོ་རྣམས་ཕན་ཚུན་གུས་བཀུར་ངང་འཆམ་མཐུན་མཉམ་གནས་ཡོོང་བར་སྨོོན་པ་ནིི་སྨྲོོས་
མེེད་རེེད། འཆམ་མཐུན་དང་ཕན་ཚུན་རོོགས་རེེས་བྱེེད་པ་ནིི་རྒྱལ་བ་དགྱེེས་པའིི་མཆོོད་སྤྲིིན་དུ་འགྱུར་བ་ཡིིན།  འདིི་ནིི་སངས་
རྒྱས་ཀྱིི་བཀའ་དང་མཐུན་པ་དང་། འདིི་ཡིིས་ཆོོས་སྒོོར་མ་ཞུགས་པ་སྤྱིི་དང་བྱེེ་བྲག་དོོན་བརྒྱུད་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པ་དང་འབྲེེལ་
བ་མེེད་པ་རྣམས་ལ་སེེམས་འགུལ་ཐེེབས་ངེེས་རེེད། ཡང་ངས་འབྲུག་ཡུལ་དང་། མ་ལ་ཤིི་ཡ། བེེ་ཏིི་ནམ་སོོགས་ཡུལ་ལུང་མང་
པོོ་ནས་ཡིིན་པའིི་དགོོན་པའིི་འདིིའིི་སྦྱིིན་བདག་རྣམས་ཀྱིི་ཆེེད་དམིིགས་བསལ་བསྔོོ་སྨོོན་ཞུ་གིི་ཡོོད། སྦྱིིན་བདག་མང་པོོ་ཞིིག་
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འབྲུག་ཡུལ་དུ་ཡོོང་མྱོོང་མེེད་པ་དང་རྒྱལ་ཁབ་འདིིའིི་སྐོོར་ཤེེས་རྟོོགས་གང་ཡང་མེེད། ཁོོང་རང་ཚོོས་ནང་ཆོོས་དང་ཁོོ་བོོར་ཡིིད་
ཆེེས་ཀྱིིས་སྦྱིིན་བདག་བྱས་པ་རེེད།   ཁོོང་ཚོོས་མདོོ་ཁམས་པ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོོར་བྱས་ན་ཁོོས་ང་རང་ཚོོར་ཚེེ་འདིི་ཕྱིི་གཉིིས་ཀར་ཕན་
པ་ཞིིག་བྱེེད་ཀྱིི་རེེད་སྙམ་པའིི་ཡིིད་ཆེེས་ཡོོད་རེེད་ན།   ངས་ཁོོང་ཚོོར་དགོོན་པ་འདིི་ནམ་གནས་བར་དང་དགོོན་པ་འདིིས་སེེམས་
ཅན་གྱིི་བསམ་བློོ་དང་སེེམས་ལ་འགྱུར་ལྡོོག་གྱིིས་ཕན་པ་ནམ་བྱུང་བར་དགོོན་པ་གསར་བཞེེངས་ལ་ལེེགས་སྐྱེེས་ཕུལ་མཁན་
ཀུན་ལ་བསོོད་ནམས་དཔག་མེེད་ཡོོང་གིི་རེེད་ཅེེས་བརྗོོད་རྒྱུ་ཡིིན།  མིི་ཚེེ་མིི་རྟག་པ་ཡིིན་པ་དང་སྐད་ཅིིག་ལ་འགྲོོ་བཞིིན་པ་རེེད།   
ངེེད་རང་འབྲུག་ཡུལ་ནང་ལོོ་ཉིི་ཤུ་ལྷག་བསྡད་པར་དགའ་བ་སྐྱེེ་ཞིིང་། དུས་ཚོོད་འདིིའིི་རིིང་མིི་དབང་མངའ་བདག་དཔལ་འཇིིགས་
མེེད་གེེ་སར་རྣམ་རྒྱལ་དབང་ཕྱུག་མཆོོག་ཀྲོོང་གསར་དཔོོན་སློོབ་ཀྱིི་མཚན་གནས་བཞེེས་པ་དང་།  རྒྱལ་པོོའི་ི ཁྲིི་འདོོན། མིི་དབང་
མངའ་བདག་རིིན་པོོ་ཆེེ་མཆོོག་དང་རྒྱལ་བཙུན་རྗེེ་བཙུན་པདྨ་དབང་ཕྱུག་མཆོོག་གཉིིས་ཀྱིི་འཁྲུང་བཟའ། རྒྱལ་སྲས་རྣམས་སྐུ་
འཁྲུངས་པ། འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་དམངས་གཙོོའིི་ལམ་ལུགས་སུ་གྱུར་བ་སོོགས་བཀྲིིས་པའིི་བྱེེད་སྒོོ་དུ་མ་ཞིིག་ལ་མཇལ་ཞུགས་
བྱེེད་རྒྱུ་བྱུང་། ཏོོག་དབྱིིབ་རིིམས་ནད་རིིང་ངེེད་རང་འབྲུག་ཡུལ་དུ་སྡོོད་རྒྱུའིི་བསོོད་བདེེ་བྱུང་བ་དང་། ༧དཔལ་མིི་དབང་མངའ་
བདག་མཆོོག་ནས་ཡུལ་མིི་ཀུན་ལུས་བདེེ་ཁམས་བཟང་ཡོོང་བའིི་ཐུགས་བརྩེེས་གཟིིགས་གནང་བ་རེེད།  འབྲུག་ཡུལ་ནང་སྡོོད་
རིིང་གིི་དྲན་ཤེེས་བཟང་པོོ་འདིི་དག་ལ་བརྟེེན་རང་ངོོས་ནས་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་དང་མིི་མང་ལ་བཀྲིིན་བསམ་ཤེེས་དང་བརྩིི་མཐོོང་
ནམ་ཡང་གཡོོ་བ་མེེད་ཅིིང་། འབྲུག་ཡུལ་གྱིི་མིི་མང་རྣམས་ཞིི་བདེེ་དང་། ཡར་རྒྱས་གོོང་འཕེེལ། བདེེ་སྐྱིིད་བཅས་ཀྱིི་ངང་འཚོོ་
གནས་ཡོོང་བའིི་གསོོལ་སྨོོན་འདེེབས་ཀྱིི་ཡོོད། ཡུལ་འདིིར་རང་བྱུང་གནོོད་འཚེེ་དང་། དབུལ་འཕོོང་། ནད་རིིམས་མིི་ཡོོང་བར་
ཤོོག    ཡུལ་མིི་རྣམས་ཆོོས་ཀྱིི་རྒྱལ་པོོའི་ི དབུ་འཁྲིིད་བཟང་པོོའི་ི འོོག་དང་རྗེེ་མཁན་རིིན་པོོ་ཆེེ་མཆོོག་དང་བསྟན་འཛིིན་སྐྱེེས་བུ་
རྣམས་ཀྱིི་བྱིིན་རླབས་ཀྱིི་མཐུས་བདེེ་བར་གནས་གྱུར་ཅིིག  །།
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