


1

Gyalwa Dokhampa with his parents
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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. 

Learning the refuge prayers, my first mantra from  
Bairo Rinpoche in Ladakh

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.

1To read more about Bairo Rinpoche, please visit https://www.gyalwadokhampa.org/post/a-tribute-to-his-eminence-zhichen-bairo-rinpoche-
for-his-grace-and-kindness

Gyalwa Dokhampa with His Eminence Bairo Rinpoche and Khenpo Choedar

Gyalwa Dokhampa with His Eminence Bairo Rinpoche and 
Mayumla Kunchok Pema
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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 
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

Gyalwa Dokhampa with his tutor Umze Sherabla
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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. 
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.

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.

Tango Buddhist Institute

Gyalwa Dokhampa on his Graduation Day 

from Tango Buddhist Institute
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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.

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. 

Gyalwa Dokhampa performing mask dances
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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 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.

The Gyalwang Drukpa with Gyalwa Dokhampa
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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 Four-
Armed 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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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.

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 

Gyalwa Dokhampa at the Annual Drukpa Council  in 2009
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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 Choekhorling to Druk Ralung Shedrup Choling, 
the monastery in Thimphu Kabesa, Bhutan 

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.

Druk Ralung Shedrup Choling Monastery in 2010
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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?

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.

My humble attempt at repaying the immense kindness I received in 
Bhutan through the small gift of spiritualism to the youth of Bhutan  

Gyalwa Dokhampa’s visit at Lungtenzampa school



12

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 
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

Students participating in the Dragon Yogis retreat 

at Druk Ralung Shedrup Choling Monastery
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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.

Druk Ralung Shedrup Choling Monastery – a tribute to Zhabdrung 
Ngawang Namgyal’s kindness 

Druk Ralung Shedrup Choling Monastery under construction

The 8th Gyalwa Dokhampa Dongyud Nyima
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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.

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.

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

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.

His Holiness Chabje Trulku Jigme Chhoeda kindly consecrates the new 
temple at 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.

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

His Holiness the 70th Je Khenpo Trulku Jigme Chhoeda consecrating Druk Ralung Shedrup Choling Monastery



17

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).

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 900 year-old statue of Milarepa

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 

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.

Some of the Drukpa Lineage masters during the 1st Annual Drukpa Council, Nepal in 2009
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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་མདོ་ོཁམས་པ་སྐྱེ་ེཕྲེེང་དོགུ་པར་འབོདོ་པ་

འཇིིགས་མེདོ་པདྨ་ཉིིན་བྱེེདོ་ཀྱི་ིལ་ོརྒྱུས།
	 	

	 	 	 ༄༅།	།			དོཔལ་ལྡན་འཇིིག་རྟེེན་དོབང་ཕྱུག་ཐམས་ཅདོ་ཀྱིི།།

	 	 	 	 			ཅོདོ་པན་གཅིག་པུར་གྱུར་པ་ཆོོས་ཀྱི་ིརྒྱལ།།

	 	 	 	 			མཐའ་ཡས་འགྲོ་ོལ་ཕན་བདོེའ་ིབྱེེདོ་པ་པོ།།

	 	 	 	 			དོཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའ་ིཞབས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ།།	

ཞེས་གུས་ཕྱག་སྔོོན་དུ་ཕུལ་ནས།	རང་ཉིིདོ་ཀྱི་ིལ་ོརྒྱུས་དོ་ེ	བྱེིས་པ་ཆུང་ནས་དོ་བར་གང་དྲན་དུ་འདོིར་འགོདོ་པ་ལ།

༧སྐྱེབས་རྗེ་ེབཻ་ར་ོརིན་པ་ོཆོེའ་ིདྲུང་ནས་སྐྱེབས་འགྲོ་ོཐོག་མར་བསླབས་པ།

ངེདོ་རང་ལ་ོལྔ་ཟིིན་སྐབས་ལ་དྭགས་ཧེ་ེམ་ིདོགོན་དུ་ཐོག་མར་བསླེབས་ཤིིང་།	 དོེར་ང་ཁྲི་ིའདོོན་གྱི་ིམཛདོ་སྒོ་ོབྱེས་པ་རེདོ།	 སྐབས་

དོ་ེདུས་ངས་༧སྐྱེབས་རྗེ་ེབཻ་ར་ོརིན་པ་ོཆོ་ེཐོག་མར་མཇིལ་བྱུང་།

ཁོང་ཐབས་མཁས་ཀྱིིས་ང་ལ་མཛུབ་སྣོོན་ལྕགས་པར་ཞིག་ལ་མག་ོའཁོར་བཅུག་པ་དོང་དོ་ེདོང་བསྟུན་ངའ་ིཔཱ་ལགས་ཀྱིིས་	 Boro	

Plus	 ཤི་གསོས་གཙོོས་ངེདོ་ལ་མཁ་ོཆོས་འགའ་ཞིག་ཉིོས་ཏེ་ེལོག་ཡོང་ཞེས་གསུངས་ནས་ང་བཞག་སྟེ་ེམངོན་མེདོ་དུ་ཕྱིན་ཐོན་

ཕྱིན་པ་དོ་ེདྲན་གྱི་ིའདུག

དོ་ེདུས་ངེདོ་རང་ཉིིན་ལྟར་	Boro	Plus	ཤི་གསོས་ང་ོགདོོང་ལ་ཧུར་ཐག་བྱུགས་པའ་ིགཤིིས་ཀ་ཞིག་ཡོདོ།	རྗེེས་སུ་	Boro	Plus	

ཤི་གསོས་དོ་ེའབྱེོར་བྱུང་ཡང་པཱ་ལགས་བསླེབས་མ་སོང་།	ང་དོགོན་པར་བཞག་སྟེ་ེཁོང་རང་ཁྱིིམ་དུ་ལོག་ཕྱིན་འདུག

པཱ་ལགས་དྲན་པའ་ིསེམས་སྡུག་གས་ོཕྱིར་༧སྐྱེབས་རྗེ་ེབཻ་ར་ོརིན་པ་ོཆོེས་ང་ལ་གཤིོག་པ་སྐྱེེས་ཏེ་ེཔཱ་ལགས་གར་ཡོདོ་སར་འཕུར་

ཐུབ་པའ་ིའདོོན་པ་ཞིག་བསླབ་ཀྱི་ིཡིན་གསུངས་བྱུང་།

ཕྱིས་སུ་ཁ་འདོོན་དོ་ེནི།	།བླ་མ་ལ་སྐྱེབས་སུ་མཆོིའོ།	།སངས་རྒྱས་ལ་སྐྱེབས་སུ་མཆོིའོ།	།ཆོོས་ལ་སྐྱེབས་སུ་མཆོིའོ།	།དོག་ེའདུན་

ལ་སྐྱེབས་སུ་མཆོིའོ།	ཞེས་པའ་ིསྐྱེབས་འགྲོ་ོདོ་ེཡིན་པ་ཤིེས་ཚོར་བྱུང་།
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འོན་ཀྱིང་དོ་ེདུས་ངེདོ་རང་ཁ་འདོོན་ཞིག་སྦྱང་ག་ིཡོདོ་མ་བསམ་པར་རྫུ་འཕྲུལ་ཞིག་སྦྱང་ག་ིཡོདོ་བསམ་གྱི་ིཡོདོ།	དོ་ེལྟར་ཁོང་གིས་

ང་ལ་སྐྱེབས་འགྲོ་ོདོ་ེགཤིོག་པ་སྐྱེ་ེབྱེེདོ་རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་ིསྔོགས་ཤིིག་ཡིན་པ་ལྟར་སྦྱང་བཅུག་པ་རེདོ།

གང་འཚམས་ཤིིག་རྗེེས་སེམས་ཀྱིིས་བཟིོས་པ་ཡིན་ནམ་གང་ལྟར།	 ངའ་ིམཛུབ་ཆུང་དོེར་ན་ཟུག་ཕྲེན་བུ་བྱུང་བར་༧སྐྱེབས་རྗེ་ེ

རིན་པ་ོཆོེས།	འ་ོདོ་གཤིོག་པ་དོ་ེག་ལེར་དོོན་ཡོང་ག་ིཡོདོ་རེདོ་གསུངས།

༧སྐྱེབས་རྗེེ་བཻ་རོ་རིན་པོ་ཆོེས་འདོི་ལྟར་ཐབས་མཁས་ཀྱིིས་ངེདོ་རང་ལོ་ལྔ་ཡིན་དུས་ང་ལ་གཤིོག་པ་སྐྱེེས་ཏེེ་པཱ་ལགས་གར་

བཞུགས་སར་འཕུར་ཏེ་ེའགྲོ་ོཐུབ་རྒྱུའ་ིར་ེབ་ཞིག་དོང་བཅས་ཐོག་མར་སྐྱེབས་འགྲོ་ོའདོོན་རྒྱུ་སློབ་པ་གནང་བ་རེདོ།

༧སྐྱེབས་རྗེེ་བཻ་རོ་རིན་པོ་ཆོེ་དོང་༧རྒྱལ་དོབང་འབྲུག་པ་རྣམ་གཉིིས་ནས་རིམ་བཞིན་ངའི་སློབ་སྦྱོང་གི་དུས་ཚོདོ་འཆོར་འགོདོ་

གནང་།	 སྐབས་དོེར་ཉིིན་རེའ་ིབྱེེདོ་སྒོ་ོབསྒྲུབས་བསྟུན་མ་ཡུམ་ལགས་ལྷན་རྩེེདོ་མ་ོརྩེ་ེརྒྱུའ་ིདུས་ཚོདོ་དོ་ེན་ིང་ལ་བྱེ་དོགའ་བཟིང་

ཤིོས་དོ་ེཡིན།

སྐབས་དོེ་དུས་ངས་༧སྐྱེབས་རྗེེ་བཻ་རོ་རིན་པོ་ཆོེ་མཆོོག་རང་མགོན་རྒྱལ་དོབང་འབྲུག་པའི་ཡབ་ཡིན་པ་ཙོམ་ལས་གཞན་གང་

ཡང་ཤིེས་ཀྱི་ིམེདོ།	 ལ་དྭགས་སུ་ཟླ་བ་དྲུག་ཙོམ་བསྡདོ་རྗེེས་ང་རྡོོར་གླིིང་དུ་འབྱེོར་བ་དོང་དོབུ་མཛདོ་ཤིེས་རབ་ལགས་ནས་ངའ་ི

སློབ་ཡོན་ཐུགས་འགན་བཞེས་པ་རེདོ།	

དོབུ་མཛདོ་ཤིེས་རབ་མཆོོག་ན་ིཕྱ་ིལ་ོ	 ༡༩༡༧	 ལོར་བྱེར་གསང་སྔོགས་ཆོོས་གླིིང་གདོན་སའ་ིཉི་ེའཁོར་མཁར་པ་ོཡུལ་སྟེོདོ་ཞེས་

པར་ཡབ་གཏེེར་སྟེོན་གུ་རུ་ཆོོས་དོབང་གི་གདུང་བརྒྱུདོ་སྔོགས་འཆོང་བླ་མ་ཤིེས་རབ་མཆོོག་དོང་ཡུམ་བསོདོ་་ནམས་གཡང་

སྐྱེིདོ་གཉིིས་ལ་སྲས་སྲོས་བདུན་ཡོདོ་པའ་ིབགྲོེས་ཤིོས་སུ་འཁྲུངས་ཤིིང་།	 ཡབ་ཀྱི་ིདོགོངས་གཞ་ིལྟར་གདོན་ས་འབྲུག་གསང་

སྔོགས་ཆོོས་གླིིང་རྒྱ་མཚ་ོགྲྭ་ཚང་དུ་ཆོོས་ཞུགས་གནང་ནས་བརྡོ་སྤྲོོདོ་རིག་པ་དོང་།	 དོཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའ་ིབུ་ཆོོས་གར་ཐིག་

དོབྱེངས་རོལ་སོགས་ཕྱག་ལེན་དོཔྱིིས་ཕྱིན་པ་སྦྱངས།	 དོ་ེནས་སྐྱེབས་རྗེ་ེཁྲིིདོ་དོཔོན་པདྨ་ཆོོས་རྒྱལ་གྱི་ིཞབས་ལ་བཏུགས་ནས་

ཐབས་ལམ་ནཱ་ར་ོཆོོས་དྲུག་དོང་གྲོོལ་ལམ་ཕྱག་རྒྱ་ཆོེན་པ་ོསོགས་དོཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་ཟིབ་ཁྲིིདོ་དོབང་ལུང་མན་ངག་སོགས་

མཐའ་དོག་གསན་རྗེེས་འཁྲུལ་ཞིག་པདྨ་ཆོོས་རྒྱལ་གྱི་ིཞལ་སློབ་དོག་ེསློང་ངེས་དོོན་ཕུན་ཚོགས་དོག་ེབའ་ིབཤིེས་གཉིེན་དུ་བསྟེེན་

ནས།	ཙོ་ར་ིཅིག་ཅར་སྒྲུབ་སྡེར་ལ་ོགསུམ་ཕྱོགས་གསུམ་སྐུ་མཚམས་བཅདོ་རྒྱར་ཐེངས་གཉིིས་བཞུགས།	དོ་ེརྗེེས་ཙོ་ར་ིཅིག་ཅར་

སྒྲུབ་སྡེར་དོབུ་མཛདོ་དོང་གདོན་འཛིན་གཅིག་ལྕོགས་མཛདོ་ཅིང་།	 ལྷ་ཆོོས་དོང་མ་ིཆོོས་རིང་ལུགས་གཉིིས་ཀར་མཁྱིེན་རྒྱ་ཆོ་ེ

བས་དོ་ེཁུལ་གྱི་ིཡུལ་མ་ིའབྲི་ིའབྲུག་རྗེེས་འབྲིང་སོགས་རིས་སུ་མ་མཆོིས་པས་དོདོ་མོས་བརྩེ་ིབཀུར་ཞུ་ཡུལ་དུ་གྱུར།	 ༡༩༥༩	

ལོའ་ིབོདོ་དུ་དུས་འགྱུར་བྱུང་རྗེེས་དོཔལ་རྒྱལ་དོབང་འབྲུག་པ་སྐུ་འཕྲེེང་བཅུ་གཅིག་པ་བསྟེན་འཛིན་དོག་ེལེགས་དོབང་པ་ོམཆོོག་

ག་ིཆོིབས་ཞབས་གཙོ་ོགྲོས་ཀྱི་ིའགན་བཞེས་ཀྱིིས་རྒྱ་གར་དུ་ཕེབས།	 རྒྱལ་དོབང་འབྲུག་པ་བཅུ་གཅིག་པ་མཆོོག་སྦག་ས་ཆོོས་

སྒོར་དུ་དོགོངས་པ་རྫོོགས་རྗེེས་རིམ་པས་རྡོ་ོརྗེ་ེགླིིང་ཕྱོགས་སུ་ཕེབས་ཤིིང་།	 རིམ་པས་བྱེེས་ཀྱི་ིགདོན་ས་རྡོོར་གླིིང་འབྲུག་གསང་

སྔོགས་ཆོོས་གླིིང་དོགོན་དུ་རྒྱུན་བཞུགས་གནང་བ་དོང་།	 ཕྱ་ིལོ	 ༡༩༨༣	 ལོར་༧སྐྱེབས་རྗེ་ེའབྲུག་པ་ཐུགས་སྲས་རིན་པ་ོཆོ་ེསྐུ་

གོང་མ་དོགོངས་པ་ཆོོས་དོབྱེིངས་སུ་ཐིམ་རྗེེས་སྐྱེབས་མགོན་རྒྱལ་དོབང་འབྲུག་པའ་ིབཀའ་དོགོངས་བཞིན་དོབུ་མཛདོ་ཤིེས་རབ་

ལགས་ནས་དོགོན་པར་གཟིིགས་རྟེོགས་ཀྱི་ིཐུགས་འགན་བཞེས་པ་རེདོ།
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༢༠༠༡	 ལོར་ཕྲེན་པའ་ིདོག་ེརྒན་དོབུ་མཛདོ་ཤིེས་རབ་མཆོོག་དོགོངས་པ་རྫོོགས་རྗེེས་༧རྒྱལ་དོབང་འབྲུག་པ་མཆོོག་ནས་ཁ་ོབ་ོ

འབྲུག་ཏུ་སློབ་གཉིེར་ཆོེདོ་བསྐྱེོདོ་ན་རང་གཞན་གཉིིས་ཕན་དུ་གཟིིགས་པའ་ིདོགོངས་བཞེདོ་ལྟར།	 	ངེདོ་རང་ཕྱ་ིལ་ོ༢༠༠༢	ལོར་རྟེ་

མག་ོནང་པའ་ིམཐ་ོརིམ་གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭར་ནང་དོོན་རིག་པའ་ིམཐ་ོརིམ་སློབ་གཉིེར་ཆོེདོ་འབྲུག་ཏུ་འབྱེོར།	 དོབུ་མཛདོ་ཤིེས་

རབ་མཆོོག་ནས་ཕྲེན་རང་ལ་ོདྲུག་ནས་བཟུང་ཕ་མ་ལྟ་བུའ་ིགཟིིགས་སྐྱེོང་གནང་བ་དོང་།	སྐབས་ར་ེཁ་ོབ་ོཧེ་ཅང་ག་ིའཚུབ་པ་ོབྱེེདོ་

སྐབས་ཉིེས་པ་གཏེོང་གནང་ག་ིཡོདོ་ཅིང་ང་རང་ཕྲུ་གུ་ཡིན་ཀྱིང་ཁོང་ག་ིཐུགས་བརྩེ་ེཚོར་གྱི་ིཡོདོ།	 ཉིེས་པ་བཏེང་ནས་སྐར་མ་ཁ་

ཤིས་རྗེེས་ང་རང་ཁོང་ག་ིཔང་པར་བསྡདོ་ནས་བརྔན་པ་བསྟེེར་བཟིའ་བྱེས་པ་དྲན་གྱི་ིའདུག	 		 		 དོབུ་མཛདོ་ཤིེས་རབ་ལགས་ན་ི

འབྲུག་པ་དོཀར་བརྒྱུདོ་པའ་ིསྒོོམ་ཆོེན་ཞིག་ཡིན་པ་དོང་།	 		སྒྲུབ་དོབང་ཤིཀྱཱ་ཤྲིིའ་ིཐུགས་སྲས་ལ་དྭགས་པ་འཁྲུལ་ཞིག་པདྨ་ཆོོས་

རྒྱལ་གྱི་ིཞལ་སློབ་ཡིན།	

དོབུ་མཛདོ་ལགས་དོགོངས་པ་རྫོོགས་པ་དོ་ེན་ིང་རང་ལ་མཚོན་ན་ཕ་མ་བརླགས་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་བྱུང་།	ཁོང་གིས་ཀུན་ལ་ར་ེདོོགས་

བྲིལ་བའ་ིབྱེམས་བརྩེ་ེདོང་ནོར་འཛོལ་བཅོས་སྒྲིིག་བྱེེདོ་པའ་ིག་ོསྐབས་གཉིིས་པ་ཞིག་སྤྲོོདོ་པ་དོང་།	 དོགོན་པའམ་སྤྱི་ིཔའ་ིརྒྱུ་ནོར་

སྒོེར་སྤྱིོདོ་ནམ་ཡང་མ་ིགནང་བ་བཅས་ཀྱི་ིརྒྱུན་ལྡན་སྙོོམ་ཆུང་ག་ིཐུགས་གཤིིས་དོེས་ཕྲེན་ལ་བག་ཆོགས་ཆོེན་པ་ོཞིག་བྱུང་།	 		

ཁོང་དོགོངས་པ་རྫོོགས་རྗེེས་ངའི་སློབ་གཉིེར་མཇུག་སྐྱེོང་དོང་གསོ་སྐྱེོང་ཐདོ་༧སྐྱེབས་མགོན་རྒྱལ་དོབང་འབྲུག་པ་མཆོོག་ལ་

ཐུགས་ཁྲིལ་བྱུང་ཡོདོ་པར་སྙོམ།	 གང་ཡིན་ཟིེར་ན།	 དོ་ེདུས་ང་ལ་ོ༢༠	 ཙོམ་ཡིན།	 མཐར་༧	སྐྱེབས་མགོན་རྒྱལ་དོབང་འབྲུག་པ་

མཆོོག	 དོ་ལྟའ་ིརྗེ་ེམཁན་རིན་པ་ོཆོ་ེམཆོོག་དོང་རྗེ་ེམཁན་ཁྲི་ིརབས་༦༨	 པ་ཞིང་གཤིེགས་དོམ་པ་མཆོོག་དོང་།	 དོ་ེབཞིན་མངའ་

བདོག་དོཔལ་འབྲུག་རྒྱལ་བཞ་ིཔ་༧མ་ིརྗེ་ེའཇིིགས་མེདོ་སེང་ག་ེདོབང་ཕྱུག་རྣམས་ཀྱིིས་ཐུགས་བརྩེ་ེཆོ་ེབར་གཟིིགས་པ་ལ་བརྟེེན་

ཁ་ོབ་ོའབྲུག་ཏུ་མཐ་ོརིམ་སློབ་གཉིེར་ཆོེདོ་འབྱེོར་བ་རེདོ།	

༧སྐྱེབས་མགོན་རྒྱལ་དོབང་འབྲུག་པ་མཆོོག་གིས་ནམ་རྒྱུན་ནས་འབྲུག་ཏུ་བཞུགས་པའི་སློབ་དོཔོན་རྣམ་པའི་མཁྱིེན་ཡོན་དོང་

སྙོོམ་ཆུང་ཚུལ་གནས་ལ་དོག་སྣོང་དོང་བསྔོགས་བརྗེོདོ་ཡང་ཡང་གནང་ག་ིཡོདོ།	 ཡ་མཚན་ཞིག་ལ་ཕྲེན་རང་ཕྱ་ིལ་ོ༢༠༠༠	 ལོར་

འབྲུག་ཏུ་གནས་མཇིལ་ཞིག་ལ་ཡོང་སྐབས་རྟེ་མགོར་མཇིལ་བཅར་ཞུས་པ་དོང་།	 སྐབས་དོ་ེདུས་ཕྲེན་རང་རྟེ་མགོར་སྡོདོ་མ་ི

དོགོས་པར་དོགའ་ཚོར་བྱུང་བ་དྲན་གྱི་ིའདུག		གང	ཡིན་ཟིེར་ན།	རྟེ་མག་ོན་ིམ་ིམེདོ་ལུང་སྟེོང་ལྟ་བུའ་ིདོབེན་གནས་ཤིིག་ཏུ་ཆོགས་

ཡོདོ་པ་དོང་།	རྡོ་ོརྗེ་ེགླིིང་ལྟ་བུའ་ིམ་ིཚོགས་འུར་ཟིིང་ཅན་གྱི་ིགྲོོང་བརྡོལ་ནང་འཚར་ལོངས་འཚ་ོགནས་བྱེས་པ་ཁ་ོབ་ོལྟ་བུར་མཚོན་

ན་རྟེ་མག་ོཆོགས་ཡུལ་དོ་ེཧེ་ཅང་ཁ་ཁུ་སིམ་ཐལ་འདྲ་ཞིག་བྱུང་།	 འོན་ཀྱིང་རྟེ་མགོར་ལ་ོདོགུ་བསྡདོ་ཡུན་དོ་ེན་ིངའ་ིམ་ིཚེའ་ིནང་ག་ི

དུས་ཚོདོ་ཡག་ཤིོས་ཤིིག་རེདོ།	 རྟེ་མག་ོམཐ་ོརིམ་སློབ་གྲྭ་ནས་ཐོན་ཏེ་ེལ་ོམང་ཕྱིན་རུང་ང་རང་ག་ིསྡོདོ་ཤིག་ཁང་ཆུང་དོ་ེདོ་ལྟའང་

ཡིདོ་ལ་ལྷང་ལྷང་དྲན་གྱི་ིའདུག	 		 	ཁང་ཆུང་དོེར་ཁང་མིག་ཆུང་ངུ་བཞ་ིཡོདོ་པ་དོ་ེདོག་ཚ་གླིོག་གཅིག་གིས་དྲོདོ་གཏེོང་ནུས་པ་

དོང་།	རྒྱུག་ཆུའ་ིསྒྲི་ཙོམ་ལས་ཐོས་རྒྱུ་མེདོ་པའ་ིརྟེ་མགོའ་ིཁ་ཁུ་སིམ་པོའ་ིཁོར་ཡུག་དོ་ེཡིདོ་ལ་འཁོར་གྱི་ིའདུག	 		 	འཛིན་གྲྭའ་ིཉིིན་

དོང་པོར་བོདོ་ཟླ་བཞ་ིཔ་ཤིར་ཟིིན་རུང་ར་ིམག་ོཐམས་ཅདོ་ཁ་བས་བཏུམས་ནས་འདུག་པ་དོང་།	 ཁ་ཁུ་སིམ་པ་ོའདོིར་གོམས་

འདྲིས་བྱེ་རྒྱུར་དུས་ཚོདོ་ཡུན་ཙོམ་ཞིག་འགོར།	 ཐོག་མར་ཕྲེན་རང་རྡོོར་གླིིང་དུ་ལོག་འདོོདོ་ཆོེན་པ་ོབྱུང་ཡང་སྐབས་དོེའ་ིསློབ་སྤྱི་ི

སློབ་དོཔོན་བསམ་གཏེན་རིན་པ་ོཆོ་ེམཆོོག་དོང་།	༧སྐྱེབས་མགོན་རྒྱལ་དོབང་འབྲུག་པ་མཆོོག་ནས་ལ་ོལྟར་བཞིན།	དོ་ལ་ོགཅིག་

མ་གཏེོགས་ཡོདོ་མ་རེདོ་གསུངས་ནས་ངེདོ་རང་རྟེ་མགོར་མུ་མཐུདོ་འཇིོག་གནང་མཛདོ།	 སློབ་དོཔོན་བསམ་གཏེན་མཆོོག་ག་ིཆོ་
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རྐྱེེན་ལྟོས་མེདོ་དོང་འཛདོ་མེདོ་ཐུགས་བརྩེ་ེདོང་བླ་ོགྲོོས་ལ་བཀྲིིན་དྲན་ཤིེས་བྱེ་བཞིན་ལགས།	སློབ་དོཔོན་བསམ་གཏེན་གྱི་ིསྐུ་དྲིན་

ལ་བརྟེེན་ལ་ོརིམ་ལྔ་པ་ནས་ཕྲེན་རང་རྟེ་མགོར་དོགའ་ཞེན་ཆོེན་པ་ོཆོགས་ཤིིང་།	 ཞེན་ཆོགས་དོེས་རྐྱེེན་མཐ་ོརིམ་སློབ་གྲྭ་ཐོན་རྗེེས་

ཀྱིང་སློབ་སྤྱིིར་ཁང་ཆུང་དོ་ེལ་ོགཅིག་ཉིར་ཆོོག་པའ་ིཆོོག་མཆོན་ཞུས།	 རྟེ་མགོར་སྡོདོ་རིང་ག་ིབག་ཆོགས་ལྟ་བུས་ཁ་ོབ་ོདོབེན་པ་

དོང་ཁ་ཁུ་སིམ་པོའ་ིཁོར་ཡུག་ལ་དོགའ་ཞེན་ཆོ་ེབསྐྱེེདོ་བྱུང་།	 ཡང་རྟེ་མགོར་ཡོདོ་སྐབས་ལྕགས་ར་ིསྒྲུབ་སྡེར་༧རྗེ་ེཁྲི་ིརབས་	 ༦༨	

པ་རྗེ་ེབཙུན་བསྟེན་འཛིན་དོོན་གྲུབ་ཀྱི་ིདྲུང་ནས་འབྲུག་ལུགས་སྔོོན་འགྲོོ།	 རྡོ་ོརྗེ་ེཕག་མོ།	 བླ་སྒྲུབ་བཅས་ཀྱི་ིབཀའ་ཁྲིིདོ་ཟླ་བ་གཅིག་

ལྷག་ཙོམ་རིང་ཐོབ་པ་དོང་།	ཡང་ཕྱིས་སུ་ཕྱག་ཆོེན་གྱི་ིབཀའ་ཁྲིིདོ་ཞུ་རྒྱུའ་ིག་ོསྐབས་སྐལ་བཟིང་བྱུང་།	

རྟེ་མགོར་སྡོདོ་ཡུན་དོ་ེརྗེེས་དྲན་འོས་པ་དོང་།	 དོག་ེརྒན་སློབ་དོཔོན་ཚ་ེརིང་རྡོ་ོརྗེ་ེདོང་སློབ་དོཔོན་ཀརྨ་སློབ་དོཔོན་ལྷུན་གྲུབ་རིན་

ཆོེན་སློབ་དོཔོན་འཆོི་མེདོ་དོང་འཛིན་གྲོོགས་ཀུན་ནས་ཁོ་བོར་སྐྱེོང་བསྟེར་གང་ལེགས་གནང་བྱུང་ཡང་རྟེ་མགོ་ནི་རྒྱུན་སྲོལ་གྱིི་

མཐ་ོརིམ་སློབ་གྲྭ་ཞིག་མིན།	གང་ལྟར་ཡང་།			ངས་གང་བརྗེོདོ་པའམ་བྱེས་པར་མ་ིགཞན་གྱི་ིམཐོང་ཚུལ་ཇི་ིལྟར་ཡོང་ངམ་སྙོམ་པ་

ཡང་ཡང་ཡོང་ག་ིཡོདོ་པས།	 	༧སྐྱེབས་རྗེ་ེརྗེ་ེམཁན་ཆོེན་རིན་པ་ོཆོ་ེམཆོོག་དོང་གཞུང་གྲྭ་ཚང་ནས་གུས་པར་དོམིགས་བསལ་

གཙོིགས་མཐོང་གཟིིགས་སྐྱེོང་བཀྲིིན་ཆོེ་བ་དོང་སྦྲེེལ་རང་ཉིིདོ་དོོན་བརྒྱུདོ་དོཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་སྤྲུལ་སྐུ་ཞིག་ཡིན་པའི་འགན་

འཁུར་དོ་ེརྒྱུན་དུ་དྲན་བསྐུལ་ཡོང་ཡོདོ།	 ན་ཚོདོ་ལོན་རིམ་བཞིན་མ་ིཚེར་སྐྱེིདོ་སྡུག་འདྲ་མིན་ཡོདོ་པ་དོ་ེངས་ཤིེས་རྟེོགས་བྱུང་།	

ཡང་ང་རང་ཕྲུ་གུ་སྤྱིིར་བཏེང་བ་ཞིག་གི་འཚོ་བ་སྐྱེེལ་རྒྱུ་མ་བྱུང་བར་བློ་འགྱིོདོ་འདུག་གམ་ཞེས་འདྲི་མཁན་ཡང་ཡང་ཡོང་གི་

འདུག་པར།	 ངས་ཀྱིལ་ཀའ་ིཚུལ་དུ་ང་༼ཀ་ོཀ་ཀ་ོལ༽	 དོང་	 ༼བར་གར༽	 ལོངས་སུ་སྤྱིོདོ་བཞིན་འཚར་ལོང་བྱུང་མེདོ་རུང་།	

ནུབ་ཕྱོགས་པའ་ིན་གཞོན་མང་པ་ོཞིག་ཀྱིང་༼ཨེ་ེམ་དོར་ཚིལ༽	 ལོངས་སུ་སྤྱིོདོ་རྒྱུའ་ིཉིམས་མྱོོང་ཡོདོ་མ་རེདོ་ཅེས་དོང་།	 ངས་

ནུབ་ཕྱོགས་ཀྱི་ིཞབས་བྲི་ོའཁྲིབ་མ་ཤིེས་ནའང་གར་འཆོམ་ཡག་པ་ོཤིེས་ཀྱི་ིཡོདོ།	 ང་རང་ནང་མ་ིལྷན་དུས་ཚོདོ་མང་པ་ོསྐྱེེལ་རྒྱུ་

བྱུང་མེདོ་རུང་།	 ངའ་ིམ་ིཚ་ེནང་བྱེམས་བརྩེ་ེཅན་གྱི་ིདོག་ེརྒན་དོང་ང་ོཤིེས་གྲོོགས་པ་ོདུ་མ་དུས་རྒྱུན་དུ་ཡོདོ་པ་ཡིན་ཅེས་བརྗེོདོ་ཀྱི་ི

ཡོདོ།	 མ་ིཞིག་ག་ིམ་ིཚེའ་ིཉིམས་མྱོོང་ན་ིམཛུབ་རིས་བཞིན་མཚུངས་ཟླ་མེདོ་པ་ཞིག་ཡིན་པས་ན་གཞན་ལ་དོཔ་ེབསྡུར་བྱེས་ན་

རང་ག་ིམ་ིཚེའ་ིནང་ག་ིསྐྱེིདོ་སྡུག་དོ་ེབྲི་ིབར་བྱེེདོ་པ་ལས་ཕན་ཐོག་མེདོ་པར་ངས་ཡིདོ་ཆོེས་བྱེེདོ་ཀྱི་ིཡོདོ།	 ང་རྟེ་མགོར་ལ་ོརིམ་

བརྒྱདོ་པ་ཡིན་པའ་ིསྐབས་༧སྐྱེབས་མགོན་རྒྱལ་དོབང་འབྲུག་པ་མཆོོག་ནས་བལ་ཡུལ་འབྲུག་ཨེ་མ་ིཏཱ་བྷ་གདོན་སར་དོོན་བརྒྱུདོ་

དོཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའ་ིབླ་སྤྲུལ་མཁན་པ་ོལྷན་འཛོམས་སྐབས་མ་འོངས་པར་དོོན་བརྒྱུདོ་དོཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའ་ིཆོོས་བརྒྱུདོ་གོང་

འཕེལ་སླདོ་ནང་ཁུལ་འཆོམ་མཐུན་དོང་ཕན་ཚུན་བརྩེ་ིབཀུར་དོགོངས་བཞེདོ་བཀའ་སློབ་ཞིག་གནང་སོང་།	 རྒྱལ་དོབང་འབྲུག་

པའ་ིབཀའ་སློབ་དོགོངས་དོོན་གཤིམ་གསལ་ལྟར།				

“བླ་ོཕམ་འོས་པ་ཞིག་ལ་ང་ཚོའ་ིཆོོས་བརྒྱུདོ་འཛིན་མཁན་འགའ་ཞིག་ལ་ས་སྡེའ་ིཕྱོགས་ཞེན་ཤུགས་ཆོེན་པ་ོའདུག	 		 		 རང་ས་ོ

སོའ་ིདོགོན་པའམ་ཁྱིབ་ཁོངས་ལ་ལྟ་རྟེོགས་བྱེེདོ་རྒྱུ་གཙོ་ོབ་ོབྱེེདོ་པ་ལས་ཆོོས་བརྒྱུདོ་འདོ་ིགནདོ་དོགག་ཆོ་ེག་ིརེདོ།	 ཆོོས་བརྒྱུདོ་

ཀྱི་ིགདོམས་ངག་ཉིམས་ལེན་བྱེས་པ་ལ་བརྟེེན་ནས་ཆོོས་བརྒྱུདོ་དོེའ་ིབླ་མ་དོང་སློབ་དོཔོན་ཆོགས་ཀྱི་ིཡོདོ་རེདོ།	བསྟེན་འཛིན་རྣམ་

པས་ཆོོས་བརྒྱུདོ་རྒྱུན་འཛིན་ཆོེདོ་དོགོན་པ་བཞེངས་ཀྱི་ིཡོདོ་རེདོ།	 འོན་ཀྱིང་སྟེབས་མ་ལེགས་པ་ཞིག་ལ་ང་ཚ་ོརང་ག་ིདོགོན་པ་

དོང་བླ་མ་སྒོེར་ཞིག་ལ་འཛིན་ཞེན་ཆོེན་པ་ོཆོགས་རྐྱེེན་དོོན་བརྒྱུདོ་དོཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའ་ིབླ་མ་དོང་དོོན་བརྒྱུདོ་དོཔལ་ལྡན་འབྲུག་

པའ་ིདོགོན་པ།	 ཟིེར་རྒྱུའ་ིཚབ་ལ་ངའ་ིདོགོན་པ་དོང་།	 ངའ་ིབླ་མ་ཟིེར་བའ་ིལྟ་ཕྱོགས་ཤིིག་འཛིན་གྱི་ིཡོདོ་པ་རེདོ།	 ངའ་ིབླ་མ།	 ངའ་ི
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དོགོན་པ་ཞེས་པའ་ིགཙོིགས་མཐོང་འདོ་ིཉིེན་ཁ་ཅན་ཞིག་རེདོ།	 གང་ཡིན་ཟིེར་ན་ལྟ་བ་འདོ་ིཡིས་བདོག་དོབང་ག་ིགཞིས་ས་ལྟ་བུ་

ཞིག་བསྐྲུན་ཏེ་ེཆོོས་བརྒྱུདོ་འཛིན་མཁན་དོང་དོགོན་པ་ཕན་ཚུན་དོབར་འགལ་ཟླ་བཟི་ོབ་རེདོ།	 རང་འདོོདོ་ཟུར་གནས་ཀྱི་ིབསམ་

ཕྱོགས་འདོིས་ཕུགས་སུ་བསྟེན་པ་ཡུན་གནས་དོང་ང་རང་ཚོའ་ིཐུན་མོང་ག་ིང་ོབོར་གནོདོ་འཚ་ེཡོང་ག་ིརེདོ།	 དོེས་ན་ཕན་ཚུན་

བརྩེི་བཀུར་གྱིིས་ང་ཚོ་འཆོམ་མཐུན་ངང་གནས་ན་དོཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་གདོམས་ངག་རྣམས་མ་ཉིམས་རྒྱུན་འཛིན་ཐུབ་ཀྱིི་

རེདོ།”	ཅེས་བཀའ་སློབ་གནང་སོང་།			ང་རང་སྒོེར་ངོས་ནས་བཀའ་སློབ་འདོ་ིསྙོིང་ལ་བཅངས་ཏེ་ེལ་ོང་ོསྟེོང་ལ་ཉི་ེབའ་ིལ་ོརྒྱུས་ལྡན་

པའ་ིའབྲུག་པའ་ིཆོོས་བརྒྱུདོ་གང་གནས་སུ་དོ་ེདོག་དོར་འཕེལ་ཡོང་ཐབས་ཞབས་ཕྱ་ིགང་ཐུབ་ཞུ་འབདོ་བྱེས་ཡོདོ།	 དོོན་བརྒྱུདོ་

འབྲུག་པའི་བསྟེན་འཛིན་རྣམ་པ་དོང་རྗེེས་འཇུག་རྣམས་མཉིམ་འཛོམས་ཐོག་ཕན་ཚུན་བརྩེི་བཀུར་གྱིི་སྒོོ་ནས་དོཀའ་གནདོ་འདོི་

དོག་བསལ་ཐབས་ལ་དོམིགས་ཏེ་ེདོོན་བརྒྱུདོ་དོཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའ་ིལ་ོའཁོར་ལྷན་འཛོམས་བཙུགས་པ་རེདོ།	 ༧སྐྱེབས་མགོན་

རྒྱལ་དོབང་འབྲུག་པའི་བཀའ་སློབ་ལམ་སྟེོན་དོང་རྗེེ་མཁན་ཁྲིི་ཐོག་༧༠་པ་མཆོོག་གི་ཐུགས་བརྩེེ་བྱེིན་རླབས་དོང་བཅས་ལོ་

འཁོར་ལྷན་འཛོམས་ཐེངས་དོང་པ་ོཕྱ་ིལ་ོ༢༠༠༩	ལོར་བལ་ཡུལ་དུ་ཚོགས་པ་རེདོ།	

དོེ་ནས་བཟུང་ལོ་འཁོར་ལྷན་འཛོམས་ལ་དྭགས་དོང་བལ་ཡུལ་གཉིིས་སུ་ཚོགས་པ་དོེས་ཧེི་མ་ལ་ཡ་རི་བརྒྱུདོ་ཁུལ་གྱིི་དོོན་

བརྒྱུདོ་འབྲུག་པའ་ིབསྟེན་འཛིན་དོང་རྗེེས་འཇུག་རྣམས་ཀྱི་ིདོབར་ཉི་ེའབྲིེལ་དོང་ཕན་ཚུན་ལྟོས་རེས་མང་དུ་ཕྱིན་ཡོདོ།	 	ཧེ་ིམ་ལ་

ཡའི་རི་བརྒྱུདོ་དུ་དོ་ཆོ་དོོན་བརྒྱུདོ་དོཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་བསྟེན་རྩེ་བརྟེན་དུ་སོང་བ་དོང་ཉིམས་པ་སླར་གས་ོབྱུང་བ་མཐོང་དུས་

དོགའ་འཚོར་ཆོེན་པ་ོའདུག				ཡུལ་ལུང་དོང་དོགོན་པ་ས་ོསོའ་ིཆོ་ོག་ཕྱག་ལེན་རྟེ་དོབྱེངས་སོགས་ཀྱི་ིཐདོ་ཕྲེན་བུའ་ིམ་ིའདྲ་བ་ཡོདོ་

རུང་ས་ཁུལ་དོང་རྒྱལ་ཁབ་གང་དུ་ཡིན་ནའང་དོོན་བརྒྱུདོ་དོཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་བླ་མ་དོང་རྗེེས་འབྲིང་རྣམས་ཀྱིི་གདོམས་ངག་

དོང་ཉིམས་ལེན་ན་ིགཅིག་འགྱུར་རེདོ།	དོོན་བརྒྱུདོ་དོཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའ་ིདོོན་སྙོིང་ལ་ཞིབ་དོཔྱིདོ་བྱེས་ན།	ཉིམས་ལེན་གཙོ་ོབ་ོན་ི

བསྐྱེེདོ་རིམ་དོང་རྫོོགས་རིམ་ལ་ཐུག་ཡོདོ་པ་དོང་།	 བསྐྱེེདོ་རིམ་ལ་གཙོ་ོབ་ོཆོོས་བརྒྱུདོ་ཀྱི་ིལྷ་དོགུ་སྟེེ།	 བདོ་ེམཆོོག་དོངོས་གྲུབ་ཀྱི་ི

སྐོར།	 ཕག་མ་ོབྱེིན་རླབས་ཀྱི་ིསྐོར།	 ལྷན་སྐྱེེས་ཀུ་སཱ་ལའ་ིསྐོར།	 གཏུམ་པ་ོནུས་མཐུའ་ིསྐོར།	 བྱེ་རོག་བསྟེན་སྲུང་ག་ིསྐོར་བཅས་

སྒྲུབ་ཐབས་སྐོར་ལྔ་དོང་།	 རྡོ་ོརྗེ་ེསེམས་དོཔའ་ཉིེས་ལྟུང་འཁྲུདོ་པའ་ིསྐོར།	 ཀ་ཾཀ་ན་ིལས་སྒྲིིབ་རྒྱུན་གཅོདོ་པའ་ིཆོོས་སམ་ངན་སོང་

སྦྱོང་བའ་ིཆོོས།	 ཚ་ེདོཔག་མེདོ་ཚ་ེསྲིང་བའམ་འཆོ་ིམེདོ་སྒྲུབ་པའ་ིཆོོས།	 ཐུགས་རྗེ་ེཆོེན་པ་ོརྒྱུདོ་བྱེིན་གྱི་ིརླབས་པའ་ིཆོོས་བཅས་

འཕྲེལ་དོགོས་ཆོོས་བཞ་ིདོང་།	དོཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའ་ིགདོན་ས་བརྒྱུདོ་པའ་ིརྫོོགས་རིམ་བཀའ་རྒྱ་ཅན་ལྔ་ནི།	ལྟ་བ་གཙོ་ོབོར་སྟེོན་

པ་ཕྱག་རྒྱ་ཆོེན་པོ།	སྒོོམ་པ་གཙོ་ོབོར་སྟེོན་པ་ནཱ་རོའ་ིཆོོས་དྲུག		སྤྱིོདོ་པ་གཙོ་ོབོར་སྟེོན་པ་ར་ོསྙོོམས་སྐོར་དྲུག	འབྲིས་བུ་གཙོ་ོབོར་

སྟེོན་པ་རྟེེན་འབྲིེལ་རབ་བདུན།	 ཀུན་ལས་གཅེས་པའ་ིགདོམས་ངག་ལམ་ཟིབ་མ་ོབླ་མའ་ིསྒྲུབ་པ་དོང་ལྔ་བཅས་དོ་ེདོག་ནི།	 འབྲུག་

པའ་ིཆོོས་བརྒྱུདོ་ཀྱི་ིརྗེེས་འབྲིང་པ་རྒྱལ་ཁབ་བོདོ།	 འབྲུག	 བལ་ཡུལ།	 རྒྱ་གར་སོགས་རྒྱལ་ཁབ་གང་ནས་ཡིན་རུང་བསྐྱེེདོ་རིམ་

དོང་རྫོོགས་རིམ་གྱི་ིཉིམས་ལེན་གཅིག་འགྱུར་ཡིན།	 མགོན་པ་ོཕྱག་བཞ་ིཔ་དོང་།	 དོཔལ་ལྡན་ལྷ་མ་ོདུདོ་སོལ་མ།	 མགོན་པ་ོབྱེ་

རོག་གདོོང་ཅན་བཅས་ན་ིདོཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའ་ིཆོོས་སྲུང་དོང་།	བདོ་ེམཆོོག་འཁོར་ལ་ོསྡོམ་པ་དོང་རྡོ་ོརྗེ་ེརྣལ་འབྱེོར་མ་ན་ིཡ་ིདོམ་

གཙོ་ོབ་ོཡིན།	 ཉིམས་ལེན་གྱི་ིསྙོིང་དོོན་ཙོམ་མ་ཟིདོ་བླ་མ་གོང་མ་རྣམས་ཀྱི་ིརྣམ་ཐར་མཇིལ་ན་རྒྱལ་ཁབ་འདྲ་མིན་གྱི་ིསྐྱེེས་ཆོེན་

རྣམས་ཕན་ཚུན་གདོམས་པ་ཕར་འབུལ་ཚུར་བཞེས་ཀྱིིས་བསྟེན་པ་དོར་སྤེེལ་གནང་ཡོདོ་པ་གསལ་པ་ོརེདོ།	

འབྲིེལ་ལམ་འདོི་དོག་ལ་བརྟེེན་ནས་ཧེི་མ་ལ་ཡ་རི་བརྒྱུདོ་ཀྱིི་དོོན་བརྒྱུདོ་དོཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་བླ་མ་རྣམས་ཀྱིི་གདོམས་ངག་
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མཉིམ་འདྲེས་བྱུང་ཡོདོ།	རྗེ་ེམཁན་ཁྲི་ིརབས་༦༨པའ་ིཞལ་སློབ་མིན་མཁན་འབྲུག་ཡུལ་དུ་བཞུགས་པས་ིསྒོོམ་ཆོེན་ཧེ་ལམ་མེདོ་པ་

ལྟ་བུ་རེདོ་ཟིེར་ནའང་ཆོོག					རྗེ་ེམཁན་ཁྲི་ིརབས་	༦༨	པ་ཞིང་གཤིེགས་དོམ་པ་གང་གིས་མཛདོ་པའ་ིསྡོམ་གསུམ་བརྒྱུདོ་ཡིག་

ནང་ནས་བོདོ་དུ་སྐྱེབས་རྗེེ་ཅོག་གྲོ་རིན་པོ་ཆོེ་དོང་འབྲུག་པ་ཆོོས་མགོན་རིན་པོ་ཆོེ་སོགས་བླ་མ་དུ་མའི་དྲུང་ནས་གསུང་ཆོོས་

ཞུས་པ་དོང་།	 རྗེ་ེམཁན་ཁྲི་ིརབས་	༦༨	པ་ཞིང་གཤིེགས་དོམ་པའ་ིརྩེ་བའ་ིབླ་མ་ན་ིབདོ་ེམཆོོག་འཁོར་ལ་ོསྡོམ་པའ་ིརྣམ་སྤྲུལ་གྲུབ་

དོབང་ཤིཀྱཱ་ཤྲིིའ་ིདོངོས་སློབ་གྲུབ་དོབང་བསྟེན་འཛིན་རྒྱ་མཚ་ོཡིན།	 གྲུབ་དོབང་ཤིཀྱཱ་ཤྲི་ིན་ིརྒྱལ་བ་མདོ་ོཁམས་པ་དྲུག་པ་བསྟེན་

པའི་ཉིི་མའི་སློབ་མའི་གཙོོ་བོ་ཡིན་ཅིང་ཤིཀྱཱ་ཤྲིིའི་གདོམས་ངག་བརྒྱུདོ་ཁུངས་ནི་རྒྱལ་དོབང་འབྲུག་པ་དོཔག་བསམ་དོབང་པོར་

ཐུག་ཡོདོ།	 འདོ་ིལྟར་རྗེ་ེམཁན་ཁྲི་ིརབས་༦༨པ་ཞིང་གཤིེགས་དོམ་པ་མཆོོག་གིས་དོཀའ་བ་དུ་མ་ཁྱིདོ་དུ་སདོ་ནས་འབྲུག་ཡུལ་

ནང་དོོན་བརྒྱུདོ་དོཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའ་ིགདོམས་ངག་ཉིམས་པ་སླར་གས་ོམཛདོ་ཡོདོ།	

ཕྱ་ིལ་ོ༢༠༡༢	ལོར་རྗེ་ེཞིང་གཤིེགས་དོམ་པའ་ིཞལ་སློབ།	རྗེ་ེམཁན་ཁྲི་ིརབས་༧༠	པ་མཆོོག་ནས་སྤུ་ན་ཁར་བདོ་ེམཆོོག་འཁོར་ལ་ོ

སྡོམ་པའ་ིབཀའ་ཁྲིིདོ་སྩལ་སྐབས་བལ་ཡུལ།	ལ་དྭགས།	གར་ཞ		ཁུ་ནུ།	འབྲིས་ལྗོོངས།	རྡོ་ོརྗེ་ེགླིིང་སོགས་ནས་དོོན་བརྒྱུདོ་དོཔལ་

ལྡན་འབྲུག་པའ་ིརྗེེས་འཇུག་༥༠༠	ལྷག་ཙོམ་འདུས་ཤིིང་ངེདོ་རང་ཡང་ཆོོས་གྲོལ་དུ་ཞུགས་རྒྱུའ་ིསྐལ་བཟིང་བྱུང་།	ཕྱིས་སུ་འབྲུག་

ཡུལ་ཕྱ་ིལོགས་ནས་གྲྭ་བཙུན་བརྒྱ་ཕྲེག་དུ་མས་རྗེ་ེམཁན་ཁྲི་ིརབས་༧༠	པ་དྲུང་ནས་དོག་ེཚུལ་སློང་ག་ིསྡོམ་པ་ཞུས་ཡོདོ།	

འདོི་དོག་ནི་ཡུལ་ལུང་འདྲ་མིན་ནས་ཡིན་པའི་འབྲུག་པའི་ཆོོས་བརྒྱུདོ་ཀྱིི་རྗེེས་འབྲིང་རྣམས་ཆུ་འགོ་གཅིག་པའི་ཆུ་ཕྲེན་ཁ་བྲིལ་

ནས་སླར་ཕན་ཚུན་འབྲིེལ་མཐུདོ་ཡོང་ག་ིཡོདོ་པའ་ིདོཔ་ེམཚོན་ཙོམ་ཡིན་ལ།	 ལ་ོའཁོར་ལྷན་འཛོམས་ཀྱི་ིདོམིགས་ཡུལ་ལྟར་ཡུལ་

ལུང་འདྲ་མིན་ན་གནས་པའི་དོོན་བརྒྱུདོ་དོཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་རྗེེས་འབྲིང་པ་རྣམས་འཆོམ་མཐུན་ངང་འབྲིེལ་མཐུདོ་དོགོས་

པའང་གསལ་པ་ོརེདོ།	

ཕྲེན་རང་འབྲུག་པའ་ིལ་ོའཁོར་ལྷན་འཛོམས་ཐེངས་དོང་པོའ་ིཚོགས་གཙོོར་ཇི་ིལྟར་བསྐ་ོབཞག་བྱུང་བ་དོ་ལྟའང་གསལ་པ་ོདྲན་གྱི་ི

འདུག	 		 	ཐོག་མར་༧རྒྱལ་དོབང་འབྲུག་མཆོོག་ནས་མཁན་པ་ོབཤིདོ་སྒྲུབ་བསྟེན་འཛིན་ལགས་དོང་སྒྲུབ་དོཔོན་ངག་དོབང་ལ་

ཚོགས་གཙོ་ོབྱེེདོ་དོགོས་གསུངས་ཀྱིང་ཁོང་གཉིིས་ནས་དོགོངས་པ་ཞུས་སྟེབས་ལས་འགན་དོ་ེང་ལ་ཕོགས་པ་རེདོ།	 ཁ་ོབ་ོན་ིགྲོ་

སྒྲིིག་གཏེན་ནས་མེདོ་ཅིང་སྐྱེེས་སྐར་སྲུང་བརྩེ་ིཙོམ་ཞིག་ཀྱིང་ག་ོསྒྲིིག་བྱེེདོ་པའ་ིཉིམས་མྱོོང་མེདོ་པ་དོང་།	གླི་ོབུར་དུ་མ་ིསྣོ་སྟེོང་ཕྲེག་

འགའ་ཚོགས་ཞུགས་བྱེེདོ་རྒྱུ་ཡིན་པའ་ིརྒྱལ་སྤྱིིའ་ིའདུ་ཚོགས་ཤིིག་ག་ོསྒྲིིག་བྱེེདོ་འགན་ཕྲེན་ཐོག་ཏུ་བབས།		དོཀའ་ངལ་འཕར་མ་

ཞིག་ནི་ངེདོ་ཀྱིི་མཐའ་འཁོར་དུ་ཡོདོ་པའི་རིགས་སུ་ལའང་ཁ་ོབོར་རོགས་སྐྱེོར་བྱེེདོ་ཐུབ་པའི་ཉིམས་མྱོོང་དོེ་འདྲ་གཏེན་ནས་མེདོ་

པ་རེདོ།	 	འོན་ཀྱིང་རང་ག་ིརྩེ་བའ་ིབླ་མས་ལས་འཁུར་གྱི་ིབཀའ་གནང་བ་ཐོག་མ་སོང་ཙོང་ངེདོ་རང་ནས་བཀའ་གསུང་ཅ་ིསྒྲུབ་ཞུ་

རྒྱུའ་ིཁས་ལེན་ཞུས་པ་ཡིན།	 	ཕྲེན་ནས་འབྲུག་པའ་ིལ་ོའཁོར་ལྷན་འཛོམས་དོང་པ་ོདོང་གཉིིས་པ་གཉིིས་ཀྱི་ིགཙོ་ོའགན་བྱེས་ཤིིང་།	

དོག་ེབསྐུལ་འབྲུག་སྒྲི་ཞེས་པའ་ིདོང་བླངས་ཚོགས་པ་ཐོག་མ་དོ་ེབྱུང་།	 ངེདོ་རང་རྟེ་མགོར་སློབ་སྦྱོང་བྱེེདོ་མུས་སྐབས་རྟེ་མག་ོམཐ་ོ

སློབ་ཀྱིི་སློབ་སྤྱིི་མཆོོག་ནས་ཐུགས་བརྩེེ་ཆོེན་པོས་ཕྲེན་རང་རྐང་ལུང་དུ་སྒྲུབ་ཆོེན་ཞིག་ཚོགས་པར་བཏེང་གནང་བྱུང་བ་དོང་།	

ཤིེས་རབ་རྩེ་ེམཐ་ོརིམ་སློབ་གྲྭར་ཆོོས་བཤིདོ་བྱེེདོ་པར་གཏེོང་གནང་བྱུང་།	 	དོེར་ཐུག་འཕྲེདོ་བྱུང་བའ་ིསློབ་ཕྲུག་དོང་ང་ོཤིེས་

རྣམས་ནས་འབྲུག་པའ་ིལ་ོའཁོར་ལྷན་འཛོམས་སྐབས་དོང་བླངས་ངང་ངེདོ་ལ་རོགས་སྐྱེོར་བྱེས་བྱུང་།	 	དོག་ེབསྐུལ་འབྲུག་སྒྲིའ་ི

དོང་བླངས་པ་རྣམས་ནས་བླ་ོསེམས་འགྱུར་མེདོ་དོང་ལྷག་བསམ་རྣམ་དོག་ངང་ལ་ོང་ོབཅུ་ཕྲེག་ལྷག་ཞབས་ཞུ་བྱེས་ཏེེ་འབྲུག་ཕྱི་
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ནང་གཉིིས་སུ་ལས་རིམ་དུ་མ་སྒྲིིག་འཛུགས་བྱེེདོ་ཐུབ་པ་བྱུང་བ་རེདོ།				

ངེདོ་རང་རྟེ་མག་ོམཐ་ོསློབ་ཐོན་ནས་ཡུན་རིང་མ་སོང་གོང་དོཀར་བ་ིསའ་ིམང་ཚོགས་རྣམས་ནས་ཕྱ་ིལ་ོ༢༠༡༠	ལོར་འབྲུག་ར་ལུང་

བཤིདོ་སྒྲུབ་ཆོོས་གླིིང་དོགོན་པ་བདོག་སྐྱེོང་བྱེེདོ་དོགོས་པའ་ིར་ེབསྐུལ་བྱེས་བྱུང་།	 	དོགོན་པ་བདོག་སྐྱེོང་བྱེེདོ་མིན་ཐག་གཅོདོ་མ་

བྱེས་གོང་ངས་རང་ག་ིརྩེ་བའ་ིབླ་མ་དོང་སློབ་དོཔོན་དོག་ེབའ་ིབཤིེས་གཉིེན་རྣམས་ལ་བཀའ་འདྲ་ིབཀའ་སློབ་ཞུས་པ་ཡིན།	 ཁོང་

རྣམས་ནས་ངོས་རང་ལ་དོཀའ་ངལ་ཕྲེན་བུ་ཡོང་སྲིདོ་ཀྱིང་དོགོན་པ་བདོག་སྐྱེོང་བྱེས་ན་སེམས་ཅན་ལ་ཕན་ཐོག་ཆོེ་བའི་བཀའ་

སློབ་གནང་བྱུང་།

དོ་ལྟའ་ིདོགོན་པ་ཆོགས་ཡུལ་དོེར་ཐོག་མར་དོགོན་ཆུང་ཞིག་ཡོདོ།	 ཤིེས་རྟེོགས་བྱུང་བར།	 མ་ི༢༠-༣༠ཙོམ་བཤིོང་བའ་ིདོགོན་

ཆུང་དོེ་དུས་རབས་ཉིི་ཤུ་པའི་ནང་བོདོ་ལ་དུས་འགྱུར་བྱུང་རྗེེས་ར་ལུང་དོགོན་ནས་འབྲུག་ཏུ་འབྱེོར་བའི་སྐུ་ཞབས་དོོན་གྲུབ་

ལགས་ནས་བཞེངས་ཤིིང་།	 ཁོང་གྲོོངས་རྗེེས་དོགོན་པ་འཛིན་སྐྱེོང་བྱེེདོ་རྒྱུར་དོཀའ་ངལ་འཕྲེདོ་པ་དོང་དོགོན་པ་དོ་ེདོག་སྒོེར་གྱི་ི

དོགོན་པ་ཞིག་ཡིན་སྟེབས་འཛིན་སྐྱེོང་བལྟ་རྟེོགས་ལ་དོཀའ་ངལ་དོམིགས་བསལ་འཕྲེདོ་འདུག	 		 	དོེར་འཁོདོ་མ་ིམང་ནས་དོགོན་

པ་དོེ་དོག་བདོག་སྐྱེོང་བྱེེདོ་ཐབས་བྱེས་ཀྱིང་ལོ་དོགུ་ཙོམ་ལ་གནས་མཇིལ་ཡོང་མཁན་ཙོམ་ཡང་མེདོ་རྐྱེེན་བདོག་་མེདོ་དུ་ལུས་

འདུག	 	ར་ལུང་བ་སྐུ་ཞབས་དོོན་གྲུབ་ལགས་ནས་དོགོན་པ་འདོིའ་ིམིང་ལ་འབྲུག་ར་ལུང་ཆོོས་འཁོར་གླིིང་ཞེས་བཏེགས་འདུག	

མིང་འདོི་ཡག་པ་ོའདོགས་རུང་ངས་དོགོན་པའི་མིང་ཆོོས་འཁོར་གླིིང་ནས་བཤིདོ་སྒྲུབ་ཆོོས་གླིིང་དུ་བསྒྱུར་ནས་དོ་ལྟའི་འབྲུག་ར་

ལུང་བཤིདོ་སྒྲུབ་ཆོོས་གླིིང་ཞེས་པའ་ིམིང་དོ་ེབྱུང་བ་རེདོ།	གང་ཡིན་ཟིེར་ན།		ངས་བཤིདོ་པ་དོང་སྒྲུབ་པ་གཉིིས་ཟུང་དུ་འགྲོ་ོདོགོས་

པ་གལ་ཆོ་ེམཐོང་ག་ིཡོདོ།	 སྒོོམ་པ་མེདོ་ན་ནང་དོོན་རིག་པ་ཤིེས་པ་ཙོམ་གཅིག་པུས་འགྲོིག་ག་ིམ་རེདོ།	 	སྒོོམ་པ་མེདོ་པར་ནང་

སེམས་ལ་འགྱུར་བ་དོ་ེཙོམ་ཞིག་ཡོང་ག་ིམ་རེདོ།	 དོགོན་པ་མིང་དོོན་མཚུངས་པ་ཡོང་ཆོེདོ་ཤིེས་ཡོན་མཐུན་རྐྱེེན་དོང་སློབ་ཚན།	

སྒྲུབ་གྲྭ་སོགས་དོགོས་ངེས་ཀྱི་ིཆོ་རྐྱེེན་སྦྱར་ཡོདོ།	 ངའ་ིབསམ་འདུན་ན་ིནང་ཆོོས་ཉིམས་ལེན་པ་སྐྱེ་སེར་གཉིིས་ཀར་ནང་དོོན་རིག་

པ་སློབ་སྦྱོང་དོང་སྒོོམ་བསྒྲུབ་ཀྱི་ིམཐུན་རྐྱེེན་བསྐྲུན་རྒྱུ་དོ་ེཡིན།				འབྲུག་ར་ལུང་བཤིདོ་སྒྲུབ་ཆོོས་གླིིང་ག་ིའཛིན་སྐྱེོང་འགན་འཁུར་

བླངས་པ་ནས་བཟུང་གསར་བུ་བ་རྣམས་ལ་ནང་ཆོོས་གོ་རྟེོགས་དོང་ཉིམས་ལེན་ཆོེདོ་ངས་ཐོག་མར་ཉིིན་བཞི་ནས་བདུན་བར་

མཛདོ་རིམ་དུས་ཐུང་ག་ོསྒྲིིག་བྱེས་པ་ཡིན།		ངའ་ིདོམིགས་ཡུལ་གཙོ་ོབ་ོན་ིངའ་ིདོང་བླངས་པ་དོང་སློབ་ཕྲུག་ཚ་ོཡིན།

ཕྱ་ིལ་ོ		༢༠༡༡	ལོར་དོག་ེབསྐུལ་འབྲུག་སྒྲིའ་ིདོང་བླངས་བ་ཚོའ་ིཆོེདོ་དོམིགས་བསལ་མཛདོ་རིམ་ཐོག་མ་དོ་ེསྒྲིིག་འཛུགས་བྱེས་པ་

ཡིན།	 ངེདོ་རང་ལ་འབྲུག་པ་ཚ་ོསྤྱི་ིདོང་ལྷག་པར་དུ་གཞོན་སྐྱེེས་ཚོའ་ིཆོོས་དོདོ་ལ་དོམིགས་བསལ་གྱི་ིའཚོར་སྣོང་ཞིག་རྒྱུན་དུ་

ཡོང་ག་ིཡོདོ།		ལུང་བསྟེན་ཟིམ་པའ་ིསློབ་སྤྱིིས་སློབ་ཕྲུག་ཚོར་ཆོོས་བཤིདོ་ཉིན་ཆོེདོ་རང་འདོོདོ་ངང་ཆུ་ཚོདོ་གཅིག་སྡོདོ་དོགོས་པའ་ི

བཀའ་སློབ་གནང་སྐབས་སློབ་ཕྲུག་	༩༠%	བསྡདོ་འདུག	དོ་ེའདྲ་སོང་ཙོང་ངས་རང་གིས་རང་ལ།	གཞོན་སྐྱེེས་ཚོར་ནང་ཆོོས་ལ་

དོོ་སྣོང་དོེ་འདྲ་ཡོདོ་ན་བླ་མ་ཞིག་ཡིན་པའི་ཆོ་ནས་ངས་ཁོང་ཚོར་ནང་ཆོོས་ཀྱིི་ཤིེས་ཡོན་དོང་དོོ་སྣོང་གཏེིང་ཟིབ་ཏུ་གཏེོང་རྒྱུའི་

མཐུན་རྐྱེེན་ཅིས་ཀྱིང་སྦྱར་དོགོས་བསམས།	 	ནང་ཆོོས་ཉིམས་འགྲོ་ོག་ིཡོདོ་པ་དོང་འཕེལ་བཞིན་པའ་ིསྤྱི་ིཚོགས་ཀྱི་ིདོཀའ་རྙོོགས་

སེལ་རྒྱུའ་ིཐབས་ལམ་སྟེོན་གྱི་ིམེདོ་པའ་ིསྐྱེོན་བརྗེོདོ་མང་པ་ོཡོང་བཞིན་པ་རེདོ།	 	གནས་སྟེངས་འདོ་ིའདྲ་ཞིག་ག་ིའོག་སྐྱེོན་བརྗེོདོ་

ཁ་ོན་བྱེས་ནས་མ་ིག་ག་ེམ་ོཞིག་གིས་ང་ཚོར་རོགས་སྐྱེོར་བྱེེདོ་པའ་ིར་ེསྒུག་བྱེས་ནས་བསྡདོ་ན་འགྲོིག་ཐབས་ག་ལ་ཡོདོ།	 སྟེོན་པ་
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བཅོམ་ལྡན་འདོས་ཀྱིིས་ཀྱིང་རང་གིས་རང་ལ་སྐྱེོབ་དོགོས་པ་གསུངས་ཡོདོ།		ཆོོས་བྱེེདོ་པ་ཞིག་ག་ིཆོ་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ིབསྟེན་

པ་འཛིན་སྐྱེོང་སྤེེལ་གསུམ་དོང་སྤྱིི་ཚོགས་ལ་ཞབས་འདོེགས་ཇིི་ལྟར་དོགོས་མིན་སྐོར་ངས་རྒྱུན་དུ་བསམ་བློ་གཏེོང་གི་

ཡོདོ།	 	རང་ངོས་ཀྱི་ིནུས་སྟེོབས་ལ་བརྟེེན་ནས་ངས་བྱེེདོ་ཐུབ་པ་ན་ིརང་གིས་གང་ཤིེས་པའ་ིདོམ་ཆོོས་དོ་ེསྤེེལ་རེས་བྱེེདོ་རྒྱུ་དོ་ེ

ཡིན་པ་དོང་།	 	དོེས་ན་སློབ་གྲྭ་ཁག་ནས་ཆོོས་བཤིདོ་བྱེེདོ་པར་ཡོང་དོགོས་ཀྱི་ིམགྲོོན་འབོདོ་བྱུང་རིགས་ངོས་ལེན་བྱེས་པ་དོང་

འབྲུག་ར་ལུང་བཤིདོ་སྒྲུབ་ཆོོས་གླིིང་ག་ིམཛདོ་རིམ་ཁག་ནང་སློབ་ཕྲུག་རྣམས་ཞུགས་བཅུག་པ་ཡིན།	 	སློབ་ཕྲུག་ཚོའ་ིཆོེདོ་ག་ོ

སྒྲིིག་བྱེས་པའ་ིལ་ོའཁོར་མཛདོ་རིམ་ལ་འཚོར་སྣོང་ལེགས་ཆོ་ཡིདོ་སྤེོབས་འཕེལ་བ་བྱུང་།	 	མཛདོ་རིམ་དོང་དོགོན་པའ་ིཁོར་ཡུག་

གིས་ཁོང་ཚོར་མ་ིཚེའ་ིསྐོར་ལྟ་ཕྱོགས་གསར་པ་ཞིག་བསྐྲུན་ཡོདོ།	མཛདོ་རིམ་སྐབས་དོལ་འབྱེོར་རྙོེདོ་དོཀའ།	མ་ིརྟེག་པ།	ལས་རྒྱུ་

འབྲིས།		ཆོོག་ཤིེས།		གུས་བརྩེ་ིབཅས་ལ་དོམིགས་བསལ་གསལ་ཁ་གཏེོདོ་ཀྱི་ིཡོདོ།	འདོིས་གཞོན་སྐྱེེས་རྣམས་ལ་ཕྱ་ིདོངོས་པོའ་ི

རྗེེས་དོེདོ་བྱེེདོ་པའ་ིཚབ་ཏུ་བསམ་བླ་ོགཏེོང་གཞ་ིགསར་པ་ཞིག་མཁ་ོསྤྲོོདོ་བྱེས་ཡོདོ།	 	སྐལ་བ་བཟིང་བ་ཞིག་ལ་གཞུང་གྲྭ་ཚང་གྱི་ི

མཁྱིེན་རྒྱ་རྒྱས་པའི་སློབ་དོཔོན་རྣམས་ནས་མཛདོ་རིམ་ནང་མཉིམ་ཞུགས་ཀྱིིས་སློབ་ཕྲུག་ཚོར་ཆོོས་ཁྲིིདོ་སྦྱང་བཤིདོ་གནང་གི་

ཡོདོ།		

ང་རང་སློབ་གྲྭ་ཁག་ལ་ཕྱིན་ནས་སློབ་ཕྲུག་ཚ་ོཐུག་འཕྲེདོ་བྱེེདོ་རྒྱུར་དོགའ་སྣོང་ཆོེན་པ་ོབྱུང་།	 	གང་ཡིན་ཟིེར་ན།	 	འདོ་ིན་ིསངས་

རྒྱས་ཀྱི་ིབསྟེན་པ་སྤེེལ་ཐབས་བྱེེདོ་པའ་ིཐབས་ལམ་ལྷདོ་མེདོ་ཞིག་ཡིན།	 	ངར་དོབང་བསྐུར་བྱེེདོ་རོགས་ཟིེར་དུས་ཐ་ེཚོམ་ཡོང་ག་ི

འདུག	 		གང་ལགས་ཤི་ེན།	ཁོང་ཚོས་དོབང་ཡོན་འབུལ་སྐབས་ཚོང་ལས་བྱེས་པ་ལྟ་བུའ་ིཚོར་བ་ཞིག་ཡོང་ག་ིཡོདོ།	 	སློབ་གྲྭར་

བསྐྱེོདོ་སྐབས་ཕྲུ་གུ་ཚོར་ནང་ཆོོས་ལ་དོོ་སྣོང་དོང་གུས་བརྩེི་ཙོམ་ལས་ང་ལ་སྤྲོོདོ་རྒྱུ་གང་ཡང་མེདོ་ཅིང་ཁོང་རང་ཚོར་ལག་སྣོེ་

འདོང་ཙོམ་ལས་མེདོ་པ་རེདོ།	 ངས་ཀྱིང་ཁོང་ཚོར་ལྷག་བསམ་དོང་ནང་ཆོོས་ཀྱི་ིཤིེས་རྟེོགས་ཕྲེན་བུ་ཞིག་ལས་གཞན་སྤྲོོདོ་རྒྱུ་གང་

ཡང་མེདོ།	 དོ་ེའདྲ་སོང་ཙོང་འདོ་ིན་ིཕན་ཚུན་འཇིིག་རྟེེན་གྱི་ིལྟོས་རེས་མེདོ་པའ་ིཆོོས་ཁ་ོནའ་ིའབྲིེལ་བ་ཞིག་ཡིན་པར་ངས་ངོས་

འཛིན་བྱེེདོ་ཀྱིིན་ཡོདོ།

འབྲུག་གི་ན་གཞོན་ཚོར་ནང་ཆོོས་ཀྱིི་འབུལ་སྐྱེེས་ཆུང་ངུ་ཕུལ་བ་འདོི་ནི་འབྲུག་རྒྱལ་མངའ་བདོག་བཞི་པ་ཆོེན་པ་ོའཇིིགས་མེདོ་

སེངྒེེ་དོབང་ཕྱུག་དོང་འབྲུག་རྒྱལ་ལྔ་པ་འཇིིགས་མེདོ་གེ་སར་རྣམ་རྒྱལ་དོབང་ཕྱུག་མཆོོག་དོང་དོེ་བཞིན་འབྲུག་གི་རྒྱལ་བཙུན་

ལྷན་རྒྱས།	 རྗེ་ེམཁན་ཁྲི་ིརབས་༧༠་པ་བཅས་ཀྱིིས་ཐུགས་བརྩེ་ེཆོེན་པོས་ངེདོ་རང་རྟེ་མག་ོམཐ་ོསློབ་ཏུ་སློབ་གཉིེར་བྱེེདོ་རྒྱུའ་ིསྒོ་ོ

སྐབས་གནང་བའ་ིབཀྲིིན་འཇིལ་ཐབས་ཤིིག་ཡིན།

འབྲུག་པའ་ིལ་ོའཁོར་ལྷན་འཛོམས་དོང་།	ནང་ཆོོས་ང་ོསྤྲོོདོ་ཀྱི་ིམཛདོ་རིམ།	གཞན་ཡང་དོག་ེབསྐུལ་འབྲུག་སྒྲི་དོང་བླངས་བ་མཉིམ་

དུ་སེང་ག་ེརྫོོང་སོགས་ལ་རྐང་འགྲུལ་གནས་སྐོར་འགྲོ་ོརྒྱུ་བྱུང་བ་འདོ་ིནི།	 ༧སྐྱེབས་རྗེ་ེབྱེ་བྲིལ་རིན་པ་ོཆོེས་ཚོགས་བསགས་སྒྲིིབ་

སྦྱོང་ཆོེདོ་གནས་ཆོེན་ཁག་ཏུ་ཞབས་འགྲུལ་གནས་སྐོར་ཕེབས་པ་དོང་།	 ༧སྐྱེབས་མགོན་རྒྱལ་དོབང་འབྲུག་པ་མཆོོག་ནས་ཕྱ་ི

ནང་ཞལ་སློབ་སྐྱེ་སེར་དུ་མ་མཉིམ་འཁྲིིདོ་ཀྱིིས་གནས་ཆོེན་ཁག་ལ་ཞབས་འགྲུལ་གནས་སྐོར་ལན་མང་ཕེབས་པའ་ིལདོ་མ་ོབྱེས་

ཏེ་ེང་ཚོས་དོཀའ་ཚེགས་ཅན་གྱི་ིའགྲུལ་བཞུདོ་དོ་ེབྱེས་པ་ཡིན།	 	ཁ་ོབོར་གུ་རུ་རིན་པ་ོཆོེའ་ིདོབེན་གནས་བརྒྱདོ་ཀྱི་ིཡ་རྒྱལ་སེང་

གེ་རྫོོང་ལ་དོམིགས་བསལ་དོདོ་པ་ཡོདོ་པ་ནི་གསང་སྔོགས་རྙོིང་མའི་བླ་ཆོེན་༧སྐྱེབས་རྗེེ་བཻ་རོ་རིན་པོ་ཆོེ་དོང་འབྲིེལ་བ་དོམ་པོ་

ཡོདོ།	 ཁོང་སྔོར་འབུམ་ཐང་ཉི་ིམ་ལུང་དོགོན་དུ་བཞུགས་པ་དོང་།	 སེང་ག་ེརྫོོང་ན་ིའབྲུག་ནང་ག་ིགནས་ཆོེན་རྩེ་བ་ཆོ་ེཤིོས་ཤིིག་
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རེདོ་གསུངས།	༧སྐྱེབས་རྗེ་ེབཻ་ར་ོརིན་པ་ོཆོ་ེསེང་ག་ེརྫོོང་དུ་ཕེབས་སྐབས་བདུདོ་རྩེ་ིཆུ་གཤིེར་བབས་ཀྱི་ིཡོདོ་པ་དོང་གནས་མཇིལ་

མཇུག་བསྡུས་པ་དོང་བདུདོ་རྩེ་ིབབས་རྒྱུ་ཡང་མཚམས་ཆོདོ་ཀྱི་ིཡོདོ་ལུགས་ག་ོམྱོོང་།

༧ཞབས་དྲུང་ངག་དོབང་རྣམ་རྒྱལ་གྱིི་ཐུགས་བརྩེེ་ལ་ཆོེ་བསྟེོདོ་རྗེེས་དྲན་ཞུ་ཆོེདོ་ངས་འབྲུག་ར་ལུང་བཤིདོ་སྒྲུབ་ཆོོས་གླིིང་ལྷ་

ཁང་གསར་པ་འདོ་ིབཞེངས་པ་ཡིན།	ང་གཞན་དུ་དོགོན་པ་ནམ་ཡང་མ་ིབཞེངས་སེམས་ཀྱི་ིཡོདོ།	དོགོན་པ་བཞེངས་རྒྱུ་ན་ིཧེ་ཅང་

དོཀའ་ལས་ཁག་པ་ོཡིན་པ་དོང་འཛིན་སྐྱེོང་བྱེེདོ་རྒྱུ་ན་ིདོ་ེབས་དོཀའ་ངལ་ཆོ་ེབ་ཡིན།	 	དོེས་མ་ཟིདོ་དོེང་སང་གྲྭ་བཙུན་བྱེེདོ་མཁན་

ཧེ་ཅང་དོཀོན་པ་ོརེདོ།		གྲྭ་བཙུན་ཆོོས་སྒོོར་ཞུགས་མཁན་ཡོདོ་ནའང་དོགོན་པ་འཛིན་སྐྱེོང་དོང་མཉིམ་དུ་ཁོང་ཚ་ོལའང་བལྟ་རྟེོགས་

བྱེེདོ་དོགོས་པ་རེདོ།		དོ་ེསོང་ཙོང་ངས་སྤྲུལ་སྐུའ་ིམིང་འཛིན་པ་ཞིག་ཡིན་ན་རང་ལ་ཕྲུག་གུ་མེདོ་ཀྱིང་ཡོདོ་པ་ལྟར་མ་ིམང་པོར་བལྟ་

རྟེོགས་བྱེེདོ་དོགོས་རེདོ་ཟིེར་གྱི་ིཡོདོ།	 	སྐབས་ར་ེངས་ཁམས་སྤྲུལ་སྐུ་གོང་མར་བསྙོོན་འཛུགས་བྱེེདོ་ཀྱི་ིཡོདོ།	 	གང་ཡིན་ཟིེར་ན་

ཐོག་མ་ཁོང་འབྲུག་ལ་ཕེབས་པ་དོང་ཕྱིས་སུ་ཀྲིོང་གསར་རྫོོང་དུ་དོགོངས་པ་ཆོོས་དོབྱེིངས་སུ་ཐིམ་པ་རེདོ།	 	ཁོང་ག་ིཐུགས་སྨོོན་

གནང་རྒྱུར་སྐར་མ་	 ༡༥	 ཙོམ་ཞིག་ལས་འགོར་ཡོདོ་ཀྱི་ིམ་རེདོ་ཀྱིང་ངས་དོགོན་པ་བཞེངས་རྒྱུར་ལ་ོདོགུ་འགོར་སོང་།	 	དོ་ེལྟར་

ལེགས་བསྒྲུབས་ཐུབ་པ་དོེ་ཡང་ཁོང་གྱིི་ཐུགས་བསྐྱེེདོ་སྨོོན་ལམ་དོང་བྱེིན་རླབས་ལ་བརྟེེན་ནས་བྱུང་བ་ཞིག་ཡིན་པ་གོར་མ་

ཆོགས།		

ལ་ོརྒྱུས་ཀྱི་ིཆོ་ནས་ལ་ོང་ོ	 ༤༠༠	 ལྷག་ཙོམ་ཀྱི་ིསྔོོན་ཞབས་དྲུང་ངག་དོབང་རྣམ་རྒྱལ་འབྲུག་ཏུ་ཕེབས་པའ་ིསྐོར་ལ་ལྟ་ཚུལ་འདོོདོ་

ཕྱོགས་འདྲ་མིན་ཡོདོ་པ་རེདོ།	 	ལྟ་ཚུལ་འདོོདོ་ཕྱོགས་དོ་ེདོག་ལ་མོས་མཐུན་ནམ་འགལ་ཟླ་མ་བྱེས་པར་ང་རང་ག་ིབལྟ་ཚུལ་ཞིག་

ཞུ་འདོོདོ་བྱུང་།	 	བྱེང་ཆུབ་སེམས་དོཔའ་ིསྤྱིོདོ་པའ་ིཆོ་ནས་ཀུན་མཁྱིེན་པདོ་མ་དོཀར་པོའ་ིརྣམ་སྤྲུལ་གཉིིས་ཏེེ།	 	ཞབས་དྲུང་ངག་

དོབང་རྣམ་རྒྱལ་དོང་རྒྱལ་དོབང་འབྲུག་པ་དོཔག་བསམ་དོབང་པོའ་ིརྣམ་པར་ཐར་པ་གཞིགས་ན་དྭགས་པ་ོཐར་རྒྱན་ནང་གསལ་

བའི་གཞོན་ནུ་ནོར་བཟིང་ལ་བྱེང་ཆུབ་སེམས་དོཔའི་སྤྱིོདོ་པ་སྦྱོང་ཆོེདོ་དོང་གདོམས་ངག་ཞུ་བར་འཕགས་པ་འཇིམས་དོཔལ་

དོབྱེངས་ནས་རྒྱལ་པ་ོམེའ་ིདྲུང་དུ་བཏེང་།	 	གཞོན་ནུ་ནོར་བཟིང་གིས་གཏུམ་དྲག་ཅན་གྱི་ིརྒྱལ་པ་ོདོ་ེཉིེས་ཅན་ཚོའ་ིརྐང་ལག་

གཏུབ་བཞིན་པར་མཇིལ་བས་འདོ་ིན་ིབྱུང་ཆུབ་སེམས་དོཔའ་ཞིག་ག་ནས་ཡིན།		འཇིམ་དོཔལ་དོབྱེངས་ནས་ཁ་ོརང་གཏེོང་ཡུལ་

ནོར་བ་འདྲ་སེམས།	 	གཞོན་ནུ་ནོར་བཟིང་ལོགས་ནས་འགྲོ་ོགྲོབ་བྱེེདོ་པའ་ིསྐབས་རྒྱལ་པ་ོམེས་གཞོན་ནུ་ནོར་བཟིང་ལ།	 	འཇིམ་

དོབྱེངས་ཀྱིིས་ཁྱིོདོ་རང་ཐུག་འཕྲེདོ་གཏེོང་ཡུལ་དོ་ེང་ཡིན།	 	མ་ིརྣམས་བླ་ོགྱིོངས་པ་ོཡིན་པས་ཁོང་ཚ་ོམ་བཏུལ་ན་སྡིག་པའ་ིལས་

མུ་མཐུདོ་བྱེས་ནས་ཚ་ེརབས་མང་པ་ོམེདོ་པ་གཏེོང་ག་ིརེདོ།	 	དོ་ེའདྲ་སོང་གཙོང་སེམས་ཅན་གྱི་ིགཏེན་གྱི་ིབདོ་ེསྐྱེིདོ་ཆོེདོ་ངས་

དྲག་པ་ོམངོན་སྤྱིོདོ་ཀྱི་ིརྣམ་པ་བསྟེན་པ་ཡིན།	 	གསུངས་ནས་ས་ེགོལ་གཏེོགས་པས་ཐམས་ཅདོ་མ་ིསྣོང་བར་གྱུར་བས་དོ་ེདོག་

ཐམས་ཅདོ་ཁོང་ག་ིརྫུ་འཕྲུལ་ཡིན་པར་ཤིེས།	 	ལ་ོརྒྱུས་འདོ་ིལྟར་བྱེང་ཆུབ་་སེམས་དོཔའ་རྣམས་ཀྱི་ིམཛདོ་སྤྱིོདོ་ལ་ང་ཚོས་ཚོདོ་

དོཔག་བྱེེདོ་ནུས་ཐབས་མེདོ།		གལ་ཏེ་ེཚོདོ་དོཔག་བྱེེདོ་དོགོས་ན་ཁོང་རྣམས་པའ་ིམཛདོ་སྤྱིོདོ་ག་ིསྒྲུབ་འབྲིས་ལ་དོཔྱིོདོ་དོགོས།		ང་

ཚོའ་ིསེམས་ལ་བྱེང་ཆུབ་སེམས་དོཔའ་ཟིེར་དུས་འཛུམ་མུལ་ལེར་བཞུགས་མཁན་ཞིག་དོགོས་སྣོང་ཤིར་གྱི་ིཡོདོ་ཀྱིང་རྒྱལ་པ་ོམ་ེ

ན་ིདོེའ་ིལྡོག་ཕྱོགས་རེདོ།		ཞབས་དྲུང་རིན་པ་ོཆོ་ེའབྲུག་ཡུལ་ཕེབས་རྒྱུ་ན་ིསྐྱེེས་ཆོེན་དུ་མས་ལུང་བསྟེན་གནང་ཡོདོ།		ལུང་བསྟེན་

འདོིའི་རྟེགས་མཚན་ཞིག་ནི་སྐུ་གཞོན་དུས་ནས་ཁོང་གི་ཚེམས་བར་དུ་འབྲིས་འབྲུ་ཡོདོ་པ་དོང་སྐབས་དོེ་དུས་ར་ལུང་དུ་འབྲིས་

མཐོང་རྒྱུ་ཡང་མེདོ་པ་རེདོ།	 	༧ཞབས་དྲུང་རིན་པ་ོཆོ་ེའབྲུག་ཡུལ་དུ་ཕེབས་པ་དོ་ེལ་བརྟེེན་ནས་དོཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའ་ིབསྟེན་པ་
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འབྲུག་ཡུལ་དུ་དོར་འཕེལ་བྱུང་བ་དོང་དོ་ེབཞིན་༧རྒྱལ་དོབང་འབྲུག་པ་དོཔག་བསམ་དོབང་པོས་བོདོ་དོང་ལ་དྭགས།	 	ཧེ་ིམ་ལ་

ཡའ་ིར་ིརྒྱུདོ་བཅས་སུ་འབྲུག་པ་དོཀར་བརྒྱུདོ་བསྟེན་པ་དོར་སྤེེལ་གནང་ཡོདོ་པ་རེདོ།	 	དོེར་བརྟེེན་ངེདོ་རང་ངོས་ནས་ཀུན་མཁྱིེན་

པདྨ་དོཀར་པོའ་ིརྣམ་སྤྲུལ་གཉིིས་ཀར་དོདོ་གུས་ཟིབ་མ་ོཡོདོ།	 	འདོ་ིན་ིང་རང་སྒོེར་གྱི་ིབསམ་ཚུལ་ཡིན་པ་ལས་གཞན་གྱི་ིབལྟ་

ཕྱོགས་འགྲོིག་དོང་ནོར་གྱི་ིདོཔྱིདོ་པ་མིན།				

དོོན་རྐྱེེན་གལ་ཆོེའ་ིརིགས་ལ་ལ་ོརྒྱུས་དོང་ཆོབ་སྲིདོ་སོགས་ཕྱོགས་མང་པོའ་ིཐདོ་ནས་སྣོང་ཚོདོ་འདྲ་མིན་ཡོང་ག་ིརེདོ་དོེ།	 	ང་

ཚོས་རང་ངོས་ནས་ལྟ་ཚུལ་གང་ཞིག་འདོེམ་ང་བྱེེདོ་པ་དོ་ེགལ་ཆོེན་པ་ོརེདོ།	 	ཆོོས་བྱེེདོ་པ་ཞིག་ཡིན་པ་དོང་བླ་མ་གོང་མ་རྣམས་

ཀྱི་ིརྣམ་ཐར་རྗེེས་སུ་བསྙོེག་མཁན་ཞིག་ཡིན་པའ་ིཆོ་ནས་རང་ག་ིཡིདོ་མོས་དོང་།	 	བསམ་བློ།	 	སྨྲ་བ་བཅས་ཀྱིིས་རང་གཞན་

གཉིིས་ཀའ་ིརྒྱུདོ་ལ་མ་ིདོག་ེབའ་ིའདུ་ཤིེས་མ་འཕེལ་བ་བྱེེདོ་དོགོས།	 	རྒྱལ་བ་མདོ་ོཁམས་པ་སྐུ་ཕྲེེང་གསུམ་པ་ངག་དོབང་ཀུན་

དོགའ་བསྟེན་འཛིན་མཆོོག་དོགོངས་པ་མྱོ་ངན་ལས་འདོའ་སྐབས་ཞལ་སྔོ་ནས་མཐའ་ཚིག་ཏུ།	 	ང་པདྨ་སམ་བྷ་ཝའ་ིདོཀྱིིལ་འཁོར་

ནང་མའ་ིནང་དུ་རང་སེམས་རྣལ་མའ་ིངང་དུ་ངལ་གས་ོབྱེ་རྒྱུ་ཡིན།	 	ཐར་པའ་ིབདོ་ེབ་སྐྱེིདོ་ནའང་སྡུག་བསྔོལ་གྱིིས་མནར་བའ་ི

སེམས་ཅན་རྣམས་སྐྱུར་ཕོདོ་ཐབས་མེདོ།		སེམས་ཅན་ར་ེར་ེཐར་པའ་ིལམ་དུ་འགོདོ་རྒྱུར་ལ་ོང་ོས་ཡ་དུ་འགོར་ནའང་སེམས་ཅན་

དོ་ེདོག་ག་ིཆོེདོ་དོང་དོམ་པའ་ིཆོོས་ཀྱི་ིཆོེདོ་དུ་ངས་སྤྲུལ་པ་དུ་མ་སྤྲུལ་རྒྱུ་ཡིན།	 	རང་ག་ིཆོོས་བརྒྱུདོ་གཅིག་པུའམ་ང་ལ་གུས་

བཀུར་བྱེེདོ་མཁན་རྣམས་་གྱི་ིཆོེདོ་དུ་དོ་ོའཁུར་མ་བྱེས་པར་དོབྱེེར་མེདོ་སེམས་ཅན་ཀུན་ལ་ཕན་ཐོག་བྱེེདོ་ཀྱི་ིཡིན།	 	ཞེས་

གསུངས།	 	ལྟ་བ་འདོ་ིལ་བརྟེེན་ནས་༧ཞབས་དྲུང་ངག་དོབང་རྣམ་རྒྱལ་འབྲུག་ཡུལ་དུ་ཕེབས་ནས་འབྲུག་པ་དོཀར་བརྒྱུདོ་ཀྱི་ི

བསྟེན་པ་དོར་སྤེེལ་གནང་བ་ལ་དོདོ་པ་ངང་ག་ིསྐྱེ་ེབ་དོང་།	 	དོེར་བརྟེེན་ངེདོ་རང་ནས་འབྲུག་ཡུལ་དུ་གལ་ཏེ་ེདོགོན་པ་བཞེང་པ་

ཡིན་ན་དོོན་བརྒྱུདོ་འབྲུག་པའ་ིབསྟེན་འཛིན་རྗེེས་འཇུག་བཅས་ཀྱི་ིདོབར་འཆོམ་མཐུན་ང་ོབ་ོམཚོན་ཆོེདོ་དོགོན་པ་གཞུང་གྲྭ་ཚང་

འོག་བཅུག་དོགོས་བསམ་པ་བྱུང་།	 	ངས་རྗེ་ེམཁན་ཆོེན་རིན་པ་ོཆོེར་ཁ་ོབ་ོའཚ་ོགནས་ཡོདོ་མུས་རིང་དོགོན་པ་ཞིག་གས་ོདོང་

འཛིན་སྐྱེོང་ཐདོ་གཞུང་གྲྭ་ཚང་ངམ་འབྲུག་གཞུང་ནས་རོགས་རམ་སྐྱེབས་འཇུག་མ་ཞུས་པར་རང་ངོས་ནས་བལྟ་རྟེོགས་བྱེེདོ་རྒྱུ་

དོང་།		འོན་ཀྱིང་ཁ་ོབ་ོམ་བསྡདོ་ཚ་ེའཆོམ་མཐུན་དོང་དོགོན་པ་རྒྱུན་འཛིན་ཡོང་ཆོེདོ་དོགོན་པ་འདོ་ིགཞུང་གྲྭ་ཚང་ནས་རྩེིས་བཞེས་

ཡོང་བའ་ིསྐྱེབས་འཇུག་ཞུས་པ་ཡིན་པར་༧སྐྱེབས་རྗེ་ེརིན་པ་ོཆོེས་ཐུགས་དོགྱིེས་བརྩེ་ེཆོེན་པོས་ཞལ་བཞེས་ཐོབ་བྱུང་།	 	འདོ་ིན་ི

ངའི་སྙོིང་རྗེེ་ཚདོ་མེདོ་དོང་ལྡན་པའི་བླ་མའི་ཐུགས་བརྩེེའི་དོཔེ་མཚོན་ཙོམ་ཞིག་ཡིན་པ་དོང་ཁོང་གི་བཀྲིིན་བརྗེེདོ་ཐབས་

མེདོ།		ངེདོ་རྗེ་ེམཁན་ཆོེན་རིན་པ་ོཆོེའ་ིཐུགས་བརྩེེའ་ིསྒྲིིབ་བསིལ་འོག་གནས་བཞིན་པར་བཀྲིིན་བསམ་ཤིེས་བྱེེདོ་བཞིན་ཡོདོ།		ང་

རང་གསོན་གནས་རིང་དོགོན་པ་དོང་དོག་ེའདུན་པ་རྣམས་ལ་བལྟ་རྟེོགས་དོང་དོགོས་ངེས་ཀྱི་ིཞིག་གས་ོབྱེེདོ་འཆོར་ཡིན་ལ།	 		རྗེ་ེ

མཁན་ཆོེན་རིན་པོ་ཆོེས་དོགོན་པ་འདོི་གཞུང་གྲྭ་ཚང་འོག་སྒྲིིག་འཇུག་ཞལ་བཞེས་གནང་བ་དོེ་ནི་དོགོན་པ་སྐྱེར་བཞེངས་ཐདོ་

ལས་རྩེོལ་དོང་རྒྱུ་འགྲོོན་གང་བཏེང་བ་དོ་ེཆུདོ་ཟིོདོ་འགྲོ་ོརྒྱུ་མིན་པའ་ིཞལ་བཞེས་ཐོབ་པ་ཡིན།	 	ཆུ་ཐིག་གཅིག་རྒྱ་མཚོའ་ིནང་

འདྲེས་ན་རྒྱ་མཚ་ོནམ་གནས་པར་ཆུ་ཐིག་དོ་ེགནས་པའ་ིདོཔ་ེབཞིན་དོ་ཆོ་དོགོན་པ་འདོ་ིསྒྲིིག་འཛུགས་ཆོེན་པ་ོཞིག་ག་ིཆོ་ཤིས་སུ་

གྱུར་སྟེབས་ངེདོ་རང་མེདོ་སྐབས་བདོག་མེདོ་ཞིག་རལ་གྱི་ིགནས་སུ་འགྱུར་གྱི་ིམ་རེདོ།	 	རྗེ་ེམཁན་ཆོེན་རིན་པ་ོཆོ་ེམཆོོག་ནས་

གུར་དྲག་ཀི་ལ་ཡའི་ཆོ་ོག་དོང་སྦྲེགས་འབྲུག་ར་ལུང་བཤིདོ་སྒྲུབ་ཆོོས་གླིིང་དོགོན་པ་གསར་པ་དོེ་རབ་གནས་གནང་ཟིིན་སྟེབས་

དོ་ཆོ་ངེདོ་རང་ལ་སླདོ་ཕྱིན་འབྲུག་ནང་དོགོན་པ་གསར་བཞེངས་བྱེ་རྒྱུའ་ིའདོོདོ་པ་མེདོ།	 	དོགོན་པའ་ིའདུ་ཁང་གསར་པའ་ིནང་རྗེ་ེ

བཙུན་མ་ིལ་རས་པའ་ིསྲིང་མ་ོཔ་ེཏེ་མགོན་སྐྱེིདོ་ཀྱི་ིལག་བཟི་ོསྐུ་འདྲ་གསུམ་ཡོདོ་པར་གྲོགས་པའ་ིགྲོས་མ་ིལའ་ིསྐུ་ལོ	 ༩༠༠	 ལྷག་
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ག་ིལ་ོརྒྱུས་ལྡན་པ་དོ་ེབཞུགས་ཡོདོ།	 	རྗེ་ེམ་ིལའ་ིསྐུ་འདོ་ིན་ིརྒྱལ་དོབང་འབྲུག་པ་སྐུ་འཕྲེེང་བཞ་ིཔ་ཀུན་མཁྱིེན་པདྨ་དོཀར་པོས་

དུས་རབས་	 ༡༦	 པའ་ིནང་ཕྱག་བཏེབ་པའ་ིགསང་སྔོགས་ཆོོས་གླིིང་དོགོན་གྱི་ིནང་རྟེེན་གྲོས་ཡིན།	 	བཤིདོ་སྲོལ་ལ་སྐུ་འདོིས་

གསུང་བྱེོན་པ་དོང་དོབུ་སྐྲ་སྐྱེེས་པ་སོགས་རྫུ་འཕྲུལ་བསྟེན་པའ་ིལ་ོརྒྱུས་འདུག		ནང་རྟེེན་འདོ་ིབཞིན་རྒྱལ་དོབང་འབྲུག་པ་མཆོོག་

ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ིབསྟེན་པ་དོར་བའ་ིཐུགས་སྨོོན་དོང་བཅས་ང་རང་སྒོེར་ལ་ནང་རྟེེན་དུ་གསོལ་རས་གནང་བྱུང་།	 	འབྲུག་རྒྱལ་

ཁབ་འདོ་ིན་ིགསང་སྔོགས་ཀྱི་ིབསྟེན་པ་གནས་པའ་ིརྒྱལ་ཁབ་འབའ་ཞིག་ཡིན་པ་དོང་དོོན་བརྒྱུདོ་དོཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའ་ིབསྟེན་པ་

འཛིན་སྤེེལ་བྱེེདོ་བཞིན་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཞིག་ཡིན་སྟེབས་ངེདོ་ནས་སྐུ་འདོི་མཐོང་གྲོོལ་གྱིི་ཚུལ་དུ་རྒྱལ་བ་འོདོ་དོཔག་མེདོ་ཀྱིི་སྐུ་

འདྲའ་ིགཟུངས་ཞུགས་སུ་ཕུལ་བ་ཡིན།		ངས་རྗེ་ེམཁན་རིན་པ་ོཆོེར་དོགོན་པ་འདོིའ་ིཕྱ་ིནང་ག་ིབཟི་ོབཀོདོ་དོང་།		དོག་ེའདུན་པའ་ི

སྒྲིིག་ལམ།	ཆོ་ོག་ཕྱག་ལེན་ཀུན་ལྷ་ོའབྲུག་ག་ིལུགས་ལྟར་བྱེ་རྒྱུ་ཡིན་པའ་ིསྙོན་སེང་ཞུས་པ་ཡིན།		དོ་ེགང་གིས་ཞ་ེན།		ངས་འབྲུག་

ཡུལ་གྱི་ིཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའ་ིརིག་གཞུང་སྲུང་སྐྱེོབ་རྒྱུན་འཛིན་བྱེེདོ་པ་ལས་བརྗེ་ེཚབ་བྱེེདོ་ཀྱི་ིམེདོ།	 	འབྲུག་ར་ལུང་བཤིདོ་སྒྲུབ་

ཆོོས་གླིིང་གསར་བཞེངས་བསྒྲུབས་པ་དོང་བསྟུན་ཧེི་མ་ལ་ཡའི་རི་རྒྱུདོ་དུ་ཆོགས་པའི་དོགོན་པ་རྙོིང་པ་ཞིག་རལ་དུ་གྱུར་པ་

རྣམས་ཞིག་གས་ོསྐྱེར་བཞེང་བྱེེདོ་འཆོར་དོང་བསྒྲུབས་མཚམས་དོགོན་བདོག་རང་ལ་རྩེིས་སྤྲོོདོ་བྱེེདོ་རྒྱུ་ཡིན།	 	རང་ག་ིརྩེ་བའ་ིབླ་

མས་དོམིགས་བསལ་བཀའ་གནང་ན་མ་གཏེོགས་སྒོེར་གྱི་ིདོགོན་པ་གསར་བཞེང་བྱེེདོ་འཆོར་མེདོ།		

སྟེོན་པས་དོགོན་པ་དོང་།	མཆོོདོ་རྟེེན།	སྐུ་རྟེེན་སོགས་བཞེངས་ན་བསོན་ནམས་དོཔག་ཏུ་མེདོ་པ་ཡོདོ་པར་གསུངས་ཡོདོ།	 	ལུས་

པོར་འདོམ་ཉིོག་འགོས་པའ་ིཕག་པ་ཞིག་ཁྱི་ིཡིས་དོེདོ་ནས་བྲིོས་བཞིན་མཆོོདོ་རྟེེན་ལ་སྐོར་བ་བརྒྱབས་པའ་ིགཏེམ་རྒྱུདོ་ཅིག་ཡོདོ་

རེདོ།	 	ཕག་པ་དོེའ་ིལུས་ལ་འགོས་པའ་ིའདོམ་ཕྲེན་བུ་མཆོོདོ་རྟེེན་རྙོིང་པ་དོེར་འགོས་པ་དོང་དོེའ་ིདོག་ེབ་ལ་བརྟེེན་ཕྱིས་ཕག་པ་དོ་ེ

དོགྲོ་བཅོམ་པར་གྱུར་བ་རེདོ།	 	འབྲུག་ར་ལུང་བཤིདོ་སྒྲུབ་ཆོོས་གླིིང་གསར་བཞེངས་སྐབས་མ་ིམང་པོས་ལྷག་བསམ་རྣམ་དོག་

གིས་ངལ་བ་བྱེས་པ་ལ་བརྟེེན་བསོདོ་ནམས་རླབས་པ་ོཆོ་ེབསགས་ཡོདོ་པར་ཡིདོ་ཆོེས་ཡོདོ་པ་དོང་།	 	དོག་ེརྩེ་ཐམས་ཅདོ་མངའ་

བདོག་འབྲུག་རྒྱལ་བཞ་ིཔ་འཇིིགས་མེདོ་སེང་ག་ེདོབང་ཕྱུག་མཆོོག་དོང་།	 མ་ིདོབང་མངའ་བདོག་འབྲུག་རྒྱལ་འཇིིགས་མེདོ་ག་ེ

སར་རྣམ་རྒྱལ་དོབང་ཕྱུག་མཆོོག		རྒྱལ་བཙུན་རྗེ་ེབཙུན་པདྨ།	རྒྱལ་སྲས་རྣམ་པ།	རྗེ་ེམཁན་རེན་པ་ོཆོ་ེདོང་།	སྐྱེབས་མགོན་རྒྱལ་

དོབང་འབྲུག་པ།	 	རིས་མེདོ་བསྟེན་འཛིན་སྐྱེེས་ཆོེན་གང་ན་སུ་བཞུགས་ཞབས་པདོ་བརྟེན་པ་དོང་མཛདོ་འཕྲེིན་རྒྱས་པའ་ིཆོེདོ་

བསྔོོའ།ོ	 	འཛམ་བུ་གླིིང་ཡོངས་ཀྱི་ིསྐྱེ་ེའགྲོ་ོཐམས་ཅདོ་ཆོོས་མཐུན་འཆོམ་གནས་དོང་།	 	དོམིགས་བསལ་འབྲུག་པ་དོཀར་བརྒྱུདོ་

ཀྱི་ིབསྟེན་འཛིན་རྗེེས་འཇུག་དོབར་ཁྲིིམས་གཙོང་ཐུགས་མཐུན་བསྐལ་པར་གནས་པའ་ིསྨོོན་ལམ་ཞུ་བཞིན་ཡོདོ།	 	སངས་རྒྱས་

བསྟེན་པའི་སྙོིང་པོ་སྙོིང་རྗེེ་དོང་དོགོངས་ཡངས་ཡིན་ན་བླ་མ་མཚན་ལྡན་སུ་ཞིག་ནས་ཀྱིང་ཆོོས་བརྒྱུདོ་གཅིག་པ་ནང་ཁུལ་དོང་

ཆོོས་བརྒྱུདོ་གཞན་དོང་འཆོམ་མཐུན་གུས་བརྩེ་ིམ་ིཡོང་བའ་ིཐུགས་འདོོདོ་ཡོང་མ་ིསྲིདོ།

སྔོོན་བྱེོན་བླ་མ་རྣམ་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ིརྣམ་སྤྲུལ་ཡིན་པར་ང་ཚོས་ཡིདོ་ཆོེས་བྱེེདོ་ཀྱི་ིཡོདོ་ན་ཁོང་རྣམས་ཀྱིིས་སངས་རྒྱས་བསྟེན་

པའི་རྗེེས་འཇུག་ནང་ཁུལ་དོང་སྐྱེེ་འགྲོོ་རྣམས་ཕན་ཚུན་གུས་བཀུར་ངང་འཆོམ་མཐུན་མཉིམ་གནས་ཡོང་བར་སྨོོན་པ་ནི་སྨྲོས་

མེདོ་རེདོ།	 འཆོམ་མཐུན་དོང་ཕན་ཚུན་རོགས་རེས་བྱེེདོ་པ་ན་ིརྒྱལ་བ་དོགྱིེས་པའ་ིམཆོོདོ་སྤྲོིན་དུ་འགྱུར་བ་ཡིན།	 	འདོ་ིན་ིསངས་

རྒྱས་ཀྱི་ིབཀའ་དོང་མཐུན་པ་དོང་།	 འདོ་ིཡིས་ཆོོས་སྒོོར་མ་ཞུགས་པ་སྤྱི་ིདོང་བྱེ་ེབྲིག་དོོན་བརྒྱུདོ་དོཔལ་ལྡན་འབྲུག་པ་དོང་འབྲིེལ་

བ་མེདོ་པ་རྣམས་ལ་སེམས་འགུལ་ཐེབས་ངེས་རེདོ།	 ཡང་ངས་འབྲུག་ཡུལ་དོང་།	 མ་ལ་ཤི་ིཡ།	 བ་ེཏེ་ིནམ་སོགས་ཡུལ་ལུང་མང་

པ་ོནས་ཡིན་པའ་ིདོགོན་པའ་ིའདོིའ་ིསྦྱིན་བདོག་རྣམས་ཀྱི་ིཆོེདོ་དོམིགས་བསལ་བསྔོ་ོསྨོོན་ཞུ་ག་ིཡོདོ།	 སྦྱིན་བདོག་མང་པ་ོཞིག་
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འབྲུག་ཡུལ་དུ་ཡོང་མྱོོང་མེདོ་པ་དོང་རྒྱལ་ཁབ་འདོིའ་ིསྐོར་ཤིེས་རྟེོགས་གང་ཡང་མེདོ།	 ཁོང་རང་ཚོས་ནང་ཆོོས་དོང་ཁ་ོབོར་ཡིདོ་

ཆོེས་ཀྱིིས་སྦྱིན་བདོག་བྱེས་པ་རེདོ།			ཁོང་ཚོས་མདོ་ོཁམས་པ་ལ་རྒྱབ་སྐྱེོར་བྱེས་ན་ཁོས་ང་རང་ཚོར་ཚ་ེའདོ་ིཕྱ་ིགཉིིས་ཀར་ཕན་

པ་ཞིག་བྱེེདོ་ཀྱི་ིརེདོ་སྙོམ་པའ་ིཡིདོ་ཆོེས་ཡོདོ་རེདོ་ན།			ངས་ཁོང་ཚོར་དོགོན་པ་འདོ་ིནམ་གནས་བར་དོང་དོགོན་པ་འདོིས་སེམས་

ཅན་གྱིི་བསམ་བློ་དོང་སེམས་ལ་འགྱུར་ལྡོག་གྱིིས་ཕན་པ་ནམ་བྱུང་བར་དོགོན་པ་གསར་བཞེངས་ལ་ལེགས་སྐྱེེས་ཕུལ་མཁན་

ཀུན་ལ་བསོདོ་ནམས་དོཔག་མེདོ་ཡོང་ག་ིརེདོ་ཅེས་བརྗེོདོ་རྒྱུ་ཡིན།		མ་ིཚ་ེམ་ིརྟེག་པ་ཡིན་པ་དོང་སྐདོ་ཅིག་ལ་འགྲོ་ོབཞིན་པ་རེདོ།			

ངེདོ་རང་འབྲུག་ཡུལ་ནང་ལ་ོཉི་ིཤུ་ལྷག་བསྡདོ་པར་དོགའ་བ་སྐྱེ་ེཞིང་།	 དུས་ཚོདོ་འདོིའ་ིརིང་མ་ིདོབང་མངའ་བདོག་དོཔལ་འཇིིགས་

མེདོ་ག་ེསར་རྣམ་རྒྱལ་དོབང་ཕྱུག་མཆོོག་ཀྲིོང་གསར་དོཔོན་སློབ་ཀྱི་ིམཚན་གནས་བཞེས་པ་དོང་།		རྒྱལ་པོའ་ིཁྲི་ིའདོོན།	མ་ིདོབང་

མངའ་བདོག་རིན་པ་ོཆོ་ེམཆོོག་དོང་རྒྱལ་བཙུན་རྗེ་ེབཙུན་པདྨ་དོབང་ཕྱུག་མཆོོག་གཉིིས་ཀྱི་ིའཁྲུང་བཟིའ།	 རྒྱལ་སྲས་རྣམས་སྐུ་

འཁྲུངས་པ།	 འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་དོམངས་གཙོོའ་ིལམ་ལུགས་སུ་གྱུར་བ་སོགས་བཀྲིིས་པའ་ིབྱེེདོ་སྒོ་ོདུ་མ་ཞིག་ལ་མཇིལ་ཞུགས་

བྱེེདོ་རྒྱུ་བྱུང་།	 ཏེོག་དོབྱེིབ་རིམས་ནདོ་རིང་ངེདོ་རང་འབྲུག་ཡུལ་དུ་སྡོདོ་རྒྱུའ་ིབསོདོ་བདོ་ེབྱུང་བ་དོང་།	 ༧དོཔལ་མ་ིདོབང་མངའ་

བདོག་མཆོོག་ནས་ཡུལ་མ་ིཀུན་ལུས་བདོ་ེཁམས་བཟིང་ཡོང་བའ་ིཐུགས་བརྩེེས་གཟིིགས་གནང་བ་རེདོ།	 	འབྲུག་ཡུལ་ནང་སྡོདོ་

རིང་གི་དྲན་ཤིེས་བཟིང་པོ་འདོི་དོག་ལ་བརྟེེན་རང་ངོས་ནས་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་དོང་མི་མང་ལ་བཀྲིིན་བསམ་ཤིེས་དོང་བརྩེི་མཐོང་

ནམ་ཡང་གཡ་ོབ་མེདོ་ཅིང་།	 འབྲུག་ཡུལ་གྱི་ིམ་ིམང་རྣམས་ཞ་ིབདོ་ེདོང་།	 ཡར་རྒྱས་གོང་འཕེལ།	 བདོ་ེསྐྱེིདོ་བཅས་ཀྱི་ིངང་འཚ་ོ

གནས་ཡོང་བའ་ིགསོལ་སྨོོན་འདོེབས་ཀྱི་ིཡོདོ།	 ཡུལ་འདོིར་རང་བྱུང་གནོདོ་འཚ་ེདོང་།	 དོབུལ་འཕོང་།	 ནདོ་རིམས་མ་ིཡོང་བར་

ཤིོག	 		 ཡུལ་མ་ིརྣམས་ཆོོས་ཀྱི་ིརྒྱལ་པོའ་ིདོབུ་འཁྲིིདོ་བཟིང་པོའ་ིའོག་དོང་རྗེ་ེམཁན་རིན་པ་ོཆོ་ེམཆོོག་དོང་བསྟེན་འཛིན་སྐྱེེས་བུ་

རྣམས་ཀྱི་ིབྱེིན་རླབས་ཀྱི་ིམཐུས་བདོ་ེབར་གནས་གྱུར་ཅིག		།།




